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 شناسنامه ی رمان 

 دپنجره ها میمیرن  :  رمان نام

 رهایش  نویسنده  : 

  www.ketabbazz.irمنبع  :   کتاب باز   

  ketabbazz_ir@آدرس  چنل تلگرام  :  

 

 :خالصه ی رمان 

 . ػاؿٍ فیبػی ُبی ًيیت ّ كـاف فًؼگی

 اتلبهبت ُب ؿاٍ اف کؼّم ُـ اًتغبة ثب کَ امت ًـكتَ ؿاٍ ُقاؿ فًؼگی

 . فًین هی ؿهن عْػهْى ثـای ؿّ گًْبگًْی

  ؿكتَ هنیـ اف عْىٌْػین گبُی

 ًگبٍ ػوت ثَ اىتجبُوْى تَویوبت اف پيیوْى ّ ػل ثَ صنـت گبُی ّ

 . کيین هی مْفی میٌَ آٍ ّ کٌین هی

 ػؿمت کَ ػاىتَ ایوبى ؿكتَ هی ؿّ ؿاُی ّهتی کَ پنـیَ ی هََ هََ

 ...!صبال ّ ؿٍ هی

 ! ُنت كـٍت ثْػى هـػػ ثـای ُویيَ 

 ُبیی ًيًَْ کٌَ پیؼا ؿاٍ آػم ػل ثَ ىک ّ تـػیؼ ایٌکَ ثـای ُویيَ

 ! ُنت

http://www.ketabbazz.ir/
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 کَ عًْین هی ؿّ پنـی فًؼگی ُبی پبییي ّ ثبال ّ تلظ ّ مغت ؿّفُبی

 هنیـ ثَ ػّثبؿٍ کٌَ هی مؼی ػاؿٍ ّ ىؼٍ عبؿد ؿیل اف هطبؿه

 !کٌَ ُؼایتو

 

 

 

 

 

 :هوؼهَ

 ثـمؼ پبيبى ثَ ثگؾاؿيؼ ؿا هي

 ثـمؼ عیبثبى ثَ پبَؿم ّ لَت ىبيؼ

 ػَؿک ثویـػ،ثَ ثگؾاؿيؼ ؿا هي

 ػَؿک ثگیـػ،ثَ ايؼف ثـّػ اٍال

 هٌن ػًیبي ًبثْػي ىبُؼِ  هي

 ثقًن کبؿي ثَ ػمت ثـّم ثبيؼ

 ثکٌن ثبيؼ ُنت،چَ رب ُوَ صـكت

 ثکٌن ثبيؼ چَ ثنت ثي ُوَ ايي ثب

 کـػًؼ هي ثب چَ کَ ًؼيؼي تْ لیلي

 آّؿػًؼ َمـم ثَ ثالُب چَ هـػم

 كِویؼًؼ ًوي ىؼم،هـا ػين هي

 كِویؼًؼ ًوي هـا عْػم ىِـِ  ػؿ

 با عضویت در چنل تلگرام کتاب باز هیچ چیز را از دست ندهید

 برای عضویت و دیدن چنل کتاب باز روی این متن کلیک نمایید

 عضویت

http://t.me/joinchat/AAAAAEGINYe5l2RRMqanZQ
http://t.me/joinchat/AAAAAEGINYe5l2RRMqanZQ
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 آّؿػًؼ ًوي تبة ؿا ػؿؼؿَ ايي

 کـػًؼ هي ام هنغـٍ ُوگي گبُي

 عٌؼيؼًؼ ػلن ػًیبي ثَ تْ اف ثؼؼ

 عٌؼيؼًؼ ػلن مـاپبي ثَ هـػم

*** 

 امت ىؼٍ هـػم ي هََ فينتٌن هي

 

 امت ىؼٍ گن فًؼگین ّمٔ تْ، يک

 

 کٌیؼ امت،هـاػبت عـاة اّّبع

 

 کٌیؼ امت،هـاػبت آة ي هبًؼٍ تَ

 

 ثـّيؼ ىکـگقاؿم، ُب عبٓـٍ اف

 

 ثـّيؼ ًؼاؿم، ّ ػاؿ عْػتبى هبلِ 

 

 کـػًؼ هي ثب چَ کَ ًؼيؼي تْ لیلي

 

 آّؿػًؼ مـم ثَ ثالُب چَ هـػم
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 ػلگیـم آهؼًن رِبى ثَ اف هي

 

 هیـم هي ؿا، رْعَ کٌیؼ آهبػٍ

 

 ٌُْف مت ىکنتَ هـػِ  يک آيٌَ ػؿ

 

 ٌُْف مت ًٌينتَ پب اف کَ امت هـػ

 

 ىکنت اكتبػ تْ چين اف کَ هـػ يک

 

 ىکنت آثبػ، ات عبًَ ّلي امت هـػ

 

*** 

 

 هیـًؼ هي ُب پٌزـٍ هي ي عبًَ ػؿ

 

 گیـًؼ هي هلن ثبؽ، ثن ّ فيـ ثـ

 

 ػاؿػ عیبلي تَْيـ پٌزـٍ ايي
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 ػاؿػ تْالي هـگ هي ي عبًَ ػؿ

 

 مت ؿيغتٌي كـّ موق هي ي عبًَ ػؿ

 

 مت آّيغتٌي اَلَک ًکي،ايي آؿبف

 

 آؽؿ ػلیـّب

 

*** 

 

 :ًْىت پي

 

 ػاؿم مؼي. ثبىَ ػاىتَ گلتي ثـاي صـكي ػاؿٍ مؼي ؿهبى ايي ُب ثچَ

 يَ ىبيؼ. ًینت صبلن ثْػى عْة ثـاي ؿهبى هخل ثگن، ؿّ چیقُبيي

 تَ کَ ثيَ گلتَ ُبيي تلغي اف هـاؿٍ ىبيؼ ُب، عیلي ّ عْػم ثَ تلٌگـٍ

 ّ کل کل ػًجبل کَ ػّمتبًي عْاُيب   پل. ثـمَ اي ًتیزَ ثَ اه

 ىي هي عنتَ کٌي هي كکـ اگَ ُنتي،...  ّ ػبىوبًَ صـكِبي

 ثـاي هزبفي ي ٍلضَ ايي تْي ػّمت ُـ کَ چٌؼ ُـ ًکٌي، ُوـاُین

 .اؿفىوٌؼتـ چٌؼاى ٍؼ ُوـاُیو ّ اؿفىوٌؼٍ عیلي هي
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*** 

 

 گبُي کَ رًّْي ُبي ثیـاَُ ّ ؿاٍ كؤ ّ ًؼاؿٍ میبمي ؿّيکـػي ؿهبى

 هي تَْيـ ثَ ؿّ کٌَ هي اًتغبة فًؼگیو تْي ؿّ ؿلٔ گبُي ّ ػؿمت

 .کيَ

 

**** 

 

 هـػ هي اهب کٌَ ًلْؽ لجبمِبم ػون تب ثغْاػ کَ ىؼٍ تٌؼ اًّوؼؿ ثبؿّى

 کبؿفاؿم اّل ٍق تْ اًگبؿ! ًيیٌي ػوت! َُ! ًینتن کـػى ًيیٌي ػوت

 ؿًّؼٍ ػوت اًّوؼؿ مبل چٌؼ ايي تْ!فًن هي ًيیٌي ػوت اف صـف کَ

 ػيگَ کَ ام ؿكتَ ػوت ػوت اًّوؼؿ! ثبىَ ػيْاؿ كؤ پيتن کَ ام ىؼٍ

 !ًجبىَ ثیيتـ ًيیٌي ػوت ثـاي ؿاُي

 

 ىزبػت! کـػي اىتجبٍ ثبىي هؼتـف عْػت پیو کَ مغتَ! مغتَ آؿٍ

 اف تـ مغت...  اهب ثبىي ىـهٌؼٍ عْػت اف مغتَ! عْاػ هي ػزیجي

 ّ ػاىتي ػّمتت ػوـي يَ کَ کنبيیَ هوبثل ػؿ ثْػى ىـهٌؼٍ اّى

 !ُنتي ّ ثْػي ًگـاًيْى ّ ػاىتي ػّمتيْى ّ ثْػى ًگـاًت

 

 آـاف ثَ ؿّ عیبثْى کق ي ىؼٍ روغ آة کَ هبىیٌي المتیک ٍؼاي

 هي ثِو ًگبُي ّ گـػم هي ثـ. کٌَ هي رلت ؿّ ًظـم پبىًَْ هي

 پبؿک ثنت ثي ي کْچَ اّى ي عًَْ تـيي اًتِبيي ػؿ ػم ػؿمت. اًؼافم
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 موت کٌَ هي تٌؼ پب ػمت ثَ چتـ! ىَ هي پیبػٍ ؿاًٌؼٍ ّ کٌَ هي

 ثبال ؿّ ىؼٍ ثبف چتـ ُوقهبى ّ کٌَ هي ثبف ؿّ رلْ ػؿ هبىیي، ي ػيگَ

 .ػاؿٍ هي ًگَ

 

 مـ اف ّ گـم ُبي عٌؼٍ ٍؼاي هبىیي، ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي

 ّ ؿكتي ّ ػؿ ىؼى ثبف مْيیچ، ثب ُبي کْثیؼى ػؿ ثَ ٍؼاي مـعْىي،

 ّ ُوَ! هي ي ًينتَ عْى ثَ ُبي چين پیو اف ىؼًيْى ؿیت

 !تلظ ػًیبي ايي ّاهؼیت! ّاهؼیَ ُوَ

 

 ثَ کَ آتیيیَ ًَ کَ گـ. ام گـكتَ گـ! ىؼٍ گـهن صبال اهب ثْػٍ مـػم

 هي ؽّة ؿّ ّرْػم ؽؿٍ ؽؿٍ ػاؿٍ! هؾاثَ هْاػ! ًَ ُن آتیو! اكتبػٍ رًْن

! ىن هي عبکنتـ ّرْػ تَ اف ػاؿم مْف امتغْى مـهبي اّى تْ! کٌَ

 پـ كؤ صبال ّ ؿكتَ ثیي اف چيون رلْي ُن اهیؼ ُبي ثبؿهَ آعـيي

 اًّوؼؿ! هطلوَ میبُیَ رب ُوَ! ًینت کْؿمْيي صتي! عبهْىین

 هي گن ُن ػًیبهْ کَ تبؿيک اًّوؼؿ! کٌن هي گن ُن ؿّ عْػم کَ تبؿيک

 .کٌن هي گن ُن ؿّ کيیؼى ًلل کَ تبؿيک اًّوؼؿ! کٌن

 

*** 

 

 ّ عیل تي ُوْى ثب! کٌَ ثلٌؼم رب اف تًَْ ًوي ُن ػلي هؼتـُ ٍؼاي

 ثَ اُویت ثي ّ هجل ؿّي ام ًينتَ هجل مبػت يَ اف ػؿمت فػٍ، يظ

 تکیَ مـهْ ؿًگو ْٓمي هغول ي پبؿچَ ىؼى کخیق يب ىؼى عیل
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 ثبؿّى ُوَ اّى کَ مـم ًَ! کٌَ ًوي ػؿػ ربم ُیچ. پيتیو ثَ ام ػاػٍ

 اًگبؿ كؤ! هًْؼٍ مـهب تْ ُوَ اّى کَ ُبم امتغْى ًَ كـهو، تْ عْؿػٍ

! ثؼم عْػم ثَ تکًْي تًْن ًوي ّ ام اكتبػٍ کبؿ اف اًگبؿ! ام ىؼٍ تؼطیل

 ّهتي! ػاؿٍ ػؿػ ػيؼى کَ ًینت ػؿػًبک اًّوؼؿي ُویيَ ىٌیؼى

 فهقهَ صؼ ػؿ اگَ صتي ثيٌْي، اگَ صتي ثیٌي، ًوي ّهتي ًینتي،

 ثب کَ ىي ًوي اؽيت اًّوؼؿُب ثگَ، گْىت ػؿ کني اگَ صتي ثبىَ،

 هي کَ ّهتي ًنجت ثَ کيي ًوي ػؾاة اًّوؼؿُب! ثجیٌي چيوِبت

 هي! تْ ثـاي ًَ اهب ربىَ مـ چي ُوَ ثیٌي هي ّ گـػي هي ثـ يبي،

 رْؿ يَ ايٌن! ُیچي ُیچيِ ! ًینت ربه مـ ُیچي تْ ثـاي ثیٌي

! ثجـٍ ًلنتْ ّ ثچنجَ ؿّ عـت ثیظ ّ ثیبػ ًجبيؼ صتوب   کَ هـگ! ػيگَ هـػًَ

 کيیؼى ًلل ايي کَ ًجبىَ کني ًغْاػ، ػلت ّ ثکيي کَ ُن ًلل

 عْػت صتي کَ ثؼ اًّوؼؿ! هـػي ُن ثؼ رْؿ يَ! هـػي رْؿ يَ ثغْاػ، ؿّ

 ُن الىَ صتي کَ هـػي رْؿي! عْؿٍ هي ثِن عْػت اف صبلت ُن

 !ثغْؿًو کلتبؿُب کَ ًؼاؿي ُن اي رٌبفٍ صتي! ًؼاؿي

 

 يَ هي ثگیـ، ػّه يَ ثـّ پبىْ: مـم تْ پیچَ هي ػّثبؿٍ ػلي ٍؼاي

 ثبال کي عْؿىیؼ ًلِوي کَ ثيي پب کلَ چٌبى ػم هي ثِت هـً

 !اّهؼٍ

 

 ثبُبم عْه فثْى ثب کٌَ هي مؼي ػاؿٍ ُن اّى کٌن، هي ًگبُو ػاؿم

 مـي تْ تب چِبؿ ىَ هي تِو ػًّین هي هي ُن ّ اّى ُن اهب! ثیبػ ؿاٍ

 هتالىي هـػ ايي کَ ػًّین هي عْة عْػه ُن ّ هي ُن! ارجبؿ ّ فّؿ ّ
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 تْاًي ثبىَ ػاىتَ عْؿػى تکْى ثـاي ُن اي اؿاػٍ ؿّثـّه ي ىؼٍ

 !ًؼاؿٍ

 

 ؽاؿٍ، هي پیو هؼم يبػ، هي مـ کَ ٍجـه ىَ، هي ُن ُویي

 ثیب: گَ هي ّ کيؼم هي ثبال رجـ ّ فّؿ ثَ ّ ىَ هي ثبفّم ثٌؼ ػمتو

 اهْى ثیچبؿٍ يبػ هي ِىلَتک اّى اآلى! فًؼگي ي ُوَ ثَ فػي گٌؼ ثـّ

 !کٌَ هي

 

 ّ صوْم موت ػٍ هي ُلن ُن ػلي ػم، هي عْػم ثَ تکًْي فّؿ ثَ

 ًوْى فيبػ ثجیي، كؤ. يبؿم هي صْلَ ثـات هٌن ثيْؿي عْػتْ تب: گَ هي

 .ىَ هي مـػ آة ػاىتي، ثنبة ّ ثيْؿ اهـّف آپبؿتوبى کل ػّه، فيـ

 

 يَ اينتن هي لجبمِب ُوْى ثب ّ صوْم تْ ؿم هي ػم، ًوي رْاة

 ؿّ کٌَ ُىـٍّ آة ػّه، فيـ ثبينتن ّ ثين لغت اگَ هخال   اآلى. گْىَ

! ىن؟ هي پبک تٌوَ ثَ کَ کخبكتي اف کٌن هبلي کق عْػهْ ّ ُیکلن

 چي ثب اًّْ! کٌَ؟ هي پیؼا ًلْؽ ُن مـم ػون ثَ آة! چي؟ هـقم

 !کٌن؟ پبک رْؿي چَ ؿّ ػيؼم کَ تَْيـُبيي! ثيْؿم؟

 

 کَ ثکٌن ؿلطي يَ ثبيؼ هي! ًینت هي کبؿ ػالد گـكتي ػّه! عیـ ًَ

 اهيت، ػًیبهْ ثبيؼ هي! کوب تْ ثـٍ! ثیلتَ کبؿ اف هؼت يَ ّاهًْؼٍ هـق ايي

 گقيٌَ ثِتـيي ايي! آؿٍ! ثکين ػؾاة کوتـ کَ ػاؿم ًگَ اهيت ُویي
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 ػّثبؿٍ کَ ثبىَ اهیؼي كـػا ىبيؼ ثگؾؿًّوو، ّ ثگؾؿٍ کَ اهيت! امت

 !ىن ثلٌؼ ربم اف

 

 ايٌکَ ثؼّى صوْم ػؿ ػم يبم هي آّؿػٍ ثـام صْلَ کَ ػلي ثب ُوقهبى

 !ىؼ؟ چي پل: پـمَ هي کـػٍ اعن! ثبىن گـكتَ ػّه

 

 اتبم تْ ؽاؿم هي پب ّهتي ّ ىن هي ؿػ کٌبؿه اف ػاػى رْاة ثؼّى

 کٌن، كکـ کن يک ثؾاؿ! ثِتـٍ رْؿي ايي. ثٌؼم هي ؿّ ػؿ ثبُبه هيتـکن

 !ثؾاؿٍ ؿاصتن ّ ثگیـٍ آؿّم هـقم تب ثقًن صـف ّ ثـم ؿاٍ عْػم ثب کن يک

 

*** 

 

 اؿتؼبه ثلکَ ٍؼاه تٌِب ًَ! فػٍ ثِن آؿاهيوْ کلینب ًبهْك ٍؼاي

 کٌن هي صل کَ اًّوؼؿي! لـفًَّ هي ؿّ ّرْػم ي ُوَ ُن ىؼيؼه

 ي فًگْلَ اّى تْي ام کـػٍ كـّ مـهْ! كـّپبىیَ صبل ػؿ پبم فيـ فهیي

 مـػ كلق ثیٌن هي کَ چیقي تٌِب! ثين ثـيؼٍ ػًیب اف ايٌکَ ثـاي ثقؿگ

 ايي! اه کٌٌؼٍ کـ ػًگ ػًگ ٍؼاي ىٌْم هي کَ چیقي تٌِب ّ اىَ ثؼًَ

 کبؿي ّ ثؾاؿي ربه تْ اهب ثبىَ ثیـّى اّى ػًیب کل ايٌکَ! ػبلیَ عیلي

 !ًجبىَ ثـات کٌي

 

 ُبي پلک ىَ هي ثبػج يبؿٍ هي فثْى ثَ ثلٌؼ ؿّ امون کَ ٍؼايي

 ًگبٍ مـم ثبالي ثـفعيِ  میـّاىِ  ثَ هبت. ثؼم كبٍلَ ُن اف ؿّ مٌگیٌن
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 هي کَ گَ هي چیقي کـػي فثْى ثَ ػاؿٍ کٌن هي صل ّ کٌن هي

 تـ هضکن ثبؿ ايي ؽاؿم، هي ُن ؿّي پلکِبهْ ػّثبؿٍ! ىن ًوي هتْرَ

 تکًْو ثَ ُن ّاصؼ فًگ ٍؼاي اهب ًَ کَ ًبهْك ٍؼاي ّ ػٍ هي تکًْن

 ًَ ّ ًبهْمَ ٍؼاي ًَ! ًینتن کلینب تْ پل! ىَ هي اّبكَ

 عْاة ّ اًؼاعتَ تٌن ثَ ؿػيَ کَ هقاصوَ ايي ػمتبي هؼؿت! اؿتؼبىو

 کَ ىٌْم هي ىَ، هي هطغ کَ ػؿ فًگ هوتؼ ٍؼاي! پـًّؼٍ مـم اف ؿّ

 !ػيگَ پبىْ: گَ هي كبؿمي ثَ میـّاى

 

: پـمن هي ًیـّيي ُـ اف عبلي ّ اًگیقٍ ثي ثنتَ چيوبي ُوْى ثب

 !چـا؟

 

 پبىٌَ گن هي پبىْ! چي؟ چـا: ػٍ هي عـاه ؿّصوْ ػَجیو ٍؼاي

 !کٌؼ ػؿِ 

 

 تّْیش ّ اتبم ػؿ موت اكتَ هي ؿاٍ! کي؟ ثپـمن کَ کٌن هي ثبف چين

 يب ثـٍ، کي ؿػه يب پبىْ! ىبکیَ ُن ػزیت ػاؿٍ، کبؿ تْ ثب يبؿّ: ػٍ هي

 !ػٍ هي ثبػ ثَ ػاؿٍ آثـّهبًَ فاؿ ػّ! تْ ثیبؿه

 

. ىٌْم هي اتبم ثیـّى اف ؿّ فػًي صـف ٍؼاي ّ ىیٌن هي ربم مـ

 اًگيتِبي ثَ فًن هي فل گیذ ّ کالكَ ّ ىَ هي هُْبم چٌگ ػمتن

 ىبکي افم ّ ثیبػ ثغْاػ کَ ػاؿم ؿّ کني اٍال  ! ػاؿٍ؟ کبؿ هي ثب کي! پبم

 !ثٌؼافٍ؟ ؿاٍ آثـّؿيقي ّ ثبىَ
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 اينتبػٍ کَ ثیٌن هي ؿّ ػلي ُبل، تْ ؿم هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 !ػؿٍ ٓـف اّى آػم ثب فػى صـف هيـْل ّ ّاصؼ ثبف ًیوَ ػؿ رلْي

 

 هْهؼي ثي لجغٌؼ ىَ، هي صْْؿم ي هتْرَ موتو، ثـم اكتن هي ؿاٍ

 .کٌَ هي ثبف کبهل ؿّ ػؿ ّ يبؿٍ هي لت ثَ

 

 عيکن ّ هًَْ هي کبؿٍ ًیوَ هؼهن ػؿ، موت ؿٍ هي ٍْؿتو اف ًگبُن

 تْ کَ عًْي ػیي ػؿمت! ػؿگبٍ تْي اينتبػٍ آػم ػیي ػؿمت! فًَ هي

 !ىؼٍ تـک پـ کْيـ کَ اي ػبٓلَ ػیي ػؿمت! عيکیؼٍ ُبم ؿگ

 

 !ػزیجیَ هـػى عْػه ًْع ػؿ ُن اينتبػٍ هـػى

 

 ػيؼم اي آيیٌَ ُـ تْ اف ثؼؼ

 

 ىؼ هزنن ؽٌُن ػؿ ػيْاؿ

 

 ثَ کَ ػلیَ! اّى ًَ فًن هي صـكي هي ًَ! هي ًَ عْؿٍ، هي تکْى اّى ًَ

 عًَْ ثَ ّ اه ًبعًْؼٍ هِوْى ثبفّي ؿّ ؽاؿٍ هي ػمت يبػ، هي عْػه

 هِوْى ايٌزب ُن عْػم هي! ًؼاؿم اػتـاُ صن! کٌَ هي ػػْتو اه
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 هـاؿ ثیيتـ ؿّفي چٌؼ ّ ًینتن اعتیبؿ ٍبصت ُن عْػم! ام ًبعًْؼٍ

 !کٌن هي توبىب ؿّ اّهؼًو ّ اينتن هي مکْت تْ پل ثوًْن ًینت

 

 ثَ ؿّ هي ىؼى، تـ عْة ثَ ؿّ اّى! هي ػیي ػؿمت! کـػٍ تـییـ! عْثَ

 هؼم هضکن ُن ٌُْف! پْىَ عْه ُن ٌُْف! ىؼى تـ پنت ىؼى، ثؼتـ

 پیو ي حبًیَ چٌؼ اف ػؿمت! ػلغْؿم ػلي اف هي ُن ٌُْف ّ ػاؿٍ هي ثـ

 ايٌکَ اف! ػاػٍ عجـ ايٌکَ اف! ػلغْؿم افه ػيؼم چين ثَ ؿّ هِوًْو کَ

 ثَ تًْنتَ ًوي کني اّى رق! فػٍ صـف ّ ًقًَ صـكي ثْػ ػاػٍ هْل

 ػؿ ؿّ آػؿمن تًْنتَ ًوي کني اّى رق! ثـگيتن ثـمًَْ ثویَ گْه

 !ثؾاؿٍ اي ػيگَ کلِ  اعتیبؿ

 

 ثیي ػمتي ًبؿّبيتي، ي ًيًَْ ثَ کٌن هي ًقػيک ُن ثَ اثـُّبهْ

 هي ىؼٍ ملیؼ مبل چٌؼ ايي تْ ُبه عیلي کَ ام آىلتَ هُْبي

 .کٌن هي ًگبٍ اّهؼًو رلْ ثَ ّ کين

 

 ثـل ثَ ثبىَ هـاؿ اگَ ثيَ، ػؿاف رلْم ػمتو اگَ کٌن هي كکـ ػاؿم

 ؿّ ىیٌَ هي ؿٍ هي هنتوین اهب اّى ثؼم، ًيْى ّاکٌيي چَ ثکيؼم

 هي ػلي ثَ ؿّ ثٌؼافٍ ثِن ًگبُي ػيگَ ايٌکَ ثؼّى ّ ًلـٍ تک هجل يَ

 .اّهؼم هْهغ ثؼ ثجغو: گَ

 

 ي ًیوَ ّ ًَلَ لجغٌؼ ػلي، ٍْؿت ثَ ىیٌَ هي ٍْؿتو اف ًگبُن

 ؿٍ هي کَ ْٓؿ ُوْى ّ ػٍ هي تضْيل ثِن ؿّيي ّ ؿًگ ثي ّ هٌَْػي



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 15 
 

 عْة ُن عیلي! ػاػاه ثْػ کزب هْهغ ثؼ: گَ هي آىپقعًَْ موت

 !اّهؼي کـػي

 

 میـّاى ّ ػلي ًظـ اف! کي؟ ًظـ اف! کي؟ ثـاي هٌتِب! کـػٍ کَ عْة! ثلَ

 ثَ ُن عیلي! ثلَ عْاػ ًوي مـعـ ي اّبكَ آػم يَ ػليْى کَ پبيبؿي ّ

 يَ مـ ؿّ ثکْثي ّ ثؼي صـکت ؿّ کو هگل کَ هْهغ ثَ! اّهؼٍ هْهغ

 !ػاػي اًزبم هلیؼي ّ عْة عیلي کبؿ هطوئٌب   هقاصن، هگل

 

 هضلي کن ثغْام هخال   ايٌکَ ثـاي ًَ اتبم، موت ثـم کَ گیـم هي ؿاُوْ

 کْچیک مبک يَ ًَ، کَ ّمیلَ ُبهْ، ّمیلَ کَ ؿم هي! اػتـاُ يب کٌن

 هي هـاؿ هغبٓت هٌْ ٍؼاه ثـم، کَ کٌن روغ ؿّ لجبك تیکَ تب چِبؿ ّ

 !ثقًن صـف ثبُبت عْام هي ثيیي:ػٍ

 

 مـ اف ًَ صـً، مـ اف ًَ! ىَ هي هيت اهب ػمتن! گـػم ًوي ثـ

 کٌن هي هيتو! ػلتٌگي مـ اف كؤ ّ كؤ! ػىوٌي مـ اف ًَ کیٌَ،

 آؿْه ثَ ّامَ موتو ًگیـى ؿاٍ ّ ثیبػ ػمتيْى کبؿ صنبة پبُبم کَ

 ًين ّمْمَ ّهت يَ اه ػّثبؿٍ ػيؼى ثب کَ گـػم ًوي ثـ! کيیؼًو

 !گیـم ًوي ّهتتْ فيبػ: گَ هي کَ ىٌْم هي! ثْمیؼًو ثـاي

 

! کٌن هي ًگبُو ّ چـعن هي ٓـكو ثَ ّ ىکٌَ هي هوبّهتن ثبؿ ايي

 ُیچ صبال ّ کـػٍ تلق ػوـّ يَ کَ کني ثب امت هنغـٍ عیلي! ّهت؟
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 ػاؿم ّهت اًّوؼؿ! ّهت؟! ثقًي صـف ّهت اف ًؼاؿٍ ػاػى اًزبم ثـاي کبؿي

 !کٌن ًگبُو ّ ثبينتن ًوطَ اّى تْ تًْن هي ُن ػًیب تَ تب کَ

 

 ػلغْؿي! چيوبىَ تْ ػلغْؿي ؿًگ ُوچٌبى! کٌَ هي ًگبُن ػاؿٍ صبال

 ؿّثـّيیو هجل ثَ ػمت ثب ّهتي چيوبىن هبت هٌن! مـفًو! ًَ کَ

 !گیـٍ هي ػؿػ گـػًن ْٓؿي ايي. ثِتـٍ ثيیٌي: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ

 

 تْهؼن ّ ػيؼين ُوْ مبل ّ هبٍ ّ مبػت ُوَ ايي ثؼؼ!کٌن ًوي صـکتي

 گْه فيـ! ًؼاؿم ػّمت ُن ؿّ يغي ّ مـػ لضي ايي اهب ًینت هِـثًْي

 تْ مـه کَ ػلي ّ عًَْ هي ػؿك اتبهو تْ ػاؿٍ هخال   کَ میـّاًي

 لضي ايي اف ىَ هي ػاؿ رـيضَ ام ًؼاىتَ ؿـّؿ گـهَ، آىپقعًَْ

 .اتبم موت اكتن هي ؿاٍ پل. ػمتْؿي

 

 ّ يبػ هي ػلي ّ ىَ هي ثبف ػؿ کَ کٌن هي روغ ُبهْ پـت ّ عـت ػاؿم

 !کٌي؟ هي کبؿ چي ػاؿي: پـمَ هي هتؼزت

 

 ثغْاػ کَ ًینت ايـاًي ُبي مـيبل اف يکي ػيبلْگ. ػم ًوي رْاثي

 !کٌن هي کبؿ چي ػاؿم هؼلْهَ کبهال   ّهتي ثپـمَ ؿّ چیقي ُوچیي

 

 ػًَّ ًوي ؿّ مبک کـػى روغ هلِْم کَ اًگبؿ ّ کٌبؿم يبػ هي ّلي اّى

 کٌي؟ هي ػاؿي کبؿ چي پـمیؼم: پـمَ هي



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 17 
 

 

 ؿّف کَ ؿّ اي ؿكتَ ؿّ ّ ؿًگ ي هـػًَّ پیـُي کٌن، ًگبُو ايٌکَ ثؼّى

 ثـاي کوؼ موت ؿم هي. مبک تْي کٌن هي هچبلَ ام کيیؼٍ اتْ هجل

 هي ػلي هْي ػمت گیـ ثبفّم ثکين، ثیـّى ؿّ ُب لجبك ثبهي ايٌکَ

 چي ثـاي: پـمَ هي پـصـٍي اهب ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب ثبؿ ايي ّ ىَ

 !ثٌؼي؟ هي مبک ػاؿي

 

 هي آؿّم چْى ثِو ثتْپن عْام هي عیبلو ثَ چيوبه، تْ فًن هي فل

 ... اهب ُنتي ػَجبًي ػًّن هي: گَ

 

 .ًینتن ػَجبًي: گن هي هاليوي لضي ثب ّ يبم هي صـكو هیْى

 

 !چیَ؟ کبؿُب ايي پل-

 

 کَ هـمي. كِویؼم ثلِون ثبيؼ کَ ؿّ چیقي اهب ًینتن ػَجبًي:

 ...هقا ّهت چٌؼ ايي اگَ ثجغو.كِوًْؼي ثِن هضتـهبًَ

 

 چـا! ىؼي؟ ػيًَّْ:گَ هي ػَجي ًیْهؼٍ ثیـّى ػٌُن اف کبهل صـكن

 !ثـي؟ کٌي هي روغ ػاؿي کَ هقاصوي گلت کي! گي؟ هي ىـ
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 هي مبک تْي چپًْن هي ػاؿم ؿّ ػيگَ ُبي لجبك کَ ْٓؿ ُوْى

 !عْثیَ ي ىیٍْ:گن

 

 !چي؟: پـمَ هي هتؼزت

 

 ثب ّ اينتبػٍ میٌَ ثَ ػمت کٌبؿم صبال کَ اًؼافم هي ثِو ًگبُي ًین

 هي ثٌؼه گیـ ػلي ػمت ثٌؼم، هي ؿّ مبک فيپ! کٌَ هي ًگبُن اعن

! ُب يبؿم هي مـت ثاليي يَ ّاال اتْ کْفٍ کبمَ کي روغ: گَ هي ّ ىَ

! ٓلجکبؿي؟ ْٓؿي ايي کَ کـػم عجـه هي هگَ! چیَ؟ ثبفيب هنغـٍ ايي

 ثب! گٌؼٍ؟ هـػ کيي ًوي عزبلت! کٌي؟ هي هِـ اي ثچَ ثجیٌن اٍال  

 ...هْاؿٍ ّ هؼ ايي

 

 لجغٌؼ ثب ّ اًؼافٍ هي هي ي ىؼٍ آة ُیکل ثَ ًگبُي کٌَ، هي هکخي

 مٌت ايي ثب! ُـچي صبال! ًؼاؿي کَ هْاؿٍ ّاال! كؤ هؼ الجتَ: گَ هي

 !کيي؟ ًوي عزبلت

 

 هگَ. کٌن هي ىل ؿّ ػمتن کيَ هي عْػه موت ثَ کَ ؿّ مبک

 اّى فًؼگیوْ کل! ثچنجن؟ ثِو ػمتي ػّ ثغْام کَ ُنت چي تْه

 کٌن هي ًگبُو ػاؿم ثیٌَ هي ّهتي! ؿّه ُن ايي گؾاىتن رب ثیـّى

 ؿاُْ ُوَ ايي گَ، هي چي ثجیي ثيیي ثیب: گَ هي ّ ػؿ موت ؿٍ هي

 !اّهؼٍ کَ ػاؿٍ صـف!ثجیٌَ ؿكتٌتْ ّ کـػى هِـ يب ثکيَ ًبفتْ ًیْهؼٍ
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 هي ُن اّى اآلى يؼٌي ايي ّ ثـٍ هي ُن ؿّ مبک ثیـّى، ؿٍ هي اتبم اف

 !ثْػٍ عجـ چَ اتبم ايي تْ كِوَ

 

 هي ػمتِبم تْ تـکیؼًَ صبل ػؿ کَ ؿّ مـم ّ تغت ي لجَ ؿّ ىیٌن هي

 ُوَ کَ ژمتي ػیي! فاًُْبم ؿّي ؽاؿم هي هجلو ُن ُبهْ آؿًذ گیـم،

 هي میٌوبيي ُبي كیلن ّ ُب مـيبل ي ُوَ تْي ًبؿاصت هـػُبي ي

 چبؿگي، ثي کالكگي، مـ اف هي! گیـم ًوي ژمت اهب هي! گیـى

 ػلن کَ ثؼثغتیوَ اف اهب هي! فًن هي ؿوجـک صبلت اّى ثَ کَ ػؿهًْؼگیَ

 !ثکين ُبم پٌزَ ثب هُْبهْ عْاػ هي

 

 ثلٌؼ مـهْ ًینت ًیبفي تْ، اّهؼٍ يکي ػٍ هي ًيْى ػؿ لْالي ٍؼاي

 ثچَ هجـ گلتین هي ثِو! هؼلْهَ پبُبه اف! کیَ هيغََ! کٌن

 !ثْػ ثقؿگ کَ اًّوؼؿي

 

 الجتَ ّ گـهتـٍ عـػٍ يَ کَ لضٌي ثب ثبؿ ايي ّ آؿّم ّ اينتَ هي ؿّثـّم

 عْاػ هي. ػًجبلت ثیبم كـمتبػ ثبثبيي: گَ هي ًینت مـػتـ کن يک كؤ

 .ثجیٌؼت

 

 كؤ. ًینتن هتؼزت. چيوبه ثَ فًن هي فل ّ کٌن هي ثلٌؼ مـهْ

 ؿّثـّم ُب مبػت ػاؿم ػّمت اهب چـا ػًّن ًوي. کٌن هي ًگبُو

 !هالهت اف پـ ّ ثبىَ مـػ ًگبٍ اّى اگَ صتي کٌن توبىبه هي ّ ثبينتَ
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 اهب کٌَ هي فًؼگي ايٌب عبلَ ي عًَْ تْ:گَ هي ّ گیـٍ هي افم ًگبُيْ

 تٌِب تبيي ػّ کَ کٌن عبلي اىًْْ عًَْ ؿّفي يَ تًْن هي عْاي هي اگَ

 ... هبهبى کَ ػًّي هي. ثبىیي

 

 لت کَ عًَْ هي ًگبُن اف! ثگَ ّ کٌَ ّا لت ًینت ًیبفي! ػًّن هي! آؿٍ

 ًینت ّرْػم تْ ّيـّمي. ىیٌَ هي كبٍلَ ثب الجتَ ّ کٌبؿم ّ ثٌؼٍ هي

 ثَ ثؾاؿم ؿّ كبٍلَ ايي ّ ثبىَ اّهؼ ًوي ثؼم اهب کٌَ ػّؿي افم ثغْاػ کَ

 !اصتیبٓو پبي

 

 فًَ هي صـف عْػه ثب ػاؿٍ اًگبؿ کَ ْٓؿي ّاؿ، فهقهَ کَ ىٌْم هي

 !عْػت ثب ُن ُوَ اف اّل ّ ُوَ ثب کـػي ثؼ: گَ هي

 

 ُن ثبىَ! فػى ثـاي ًینت صـكي. فًن ًوي صـكي ّ ثٌؼم هي چين

 ثَ کَ ُنتن عْػم ثب کلٌزبؿ تْ! ًینت ىٌیؼًو ثـاي گْىي هطوئٌب  

 کوبل ػؿ اهب اّى ػمت ًگیـم، ػمتن تْ ػمتيْ ّ ًگـػم ثـ موتو

 هي کٌي رجـاى ثغْاي: گَ هي آؿّم ّ پيتن ؿّ ىیٌَ هي هي ًبثبّؿي

 !کٌي صنبة هي ؿّ تًْي هي ثـگـػي، ثبىي ػاىتَ ػّمت! ىَ

 

! ثیٌَ؟ ًوي هٌْ هگَ! ًینتن؟ ثـگيتَ هگَ! کزبم؟ اآلى! کزب؟! ثـگـػم؟

 صنبة اّهؼٍ پيتوَ ؿّي ػمتو ّ ًينتن ايٌزب،کٌبؿه کَ اآلًي

 !ىن؟ ًوي

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 21 
 

 ايٌکَ ثؼّى ثقًَ، لجغٌؼي ايٌکَ ثؼّى کٌن، هي ًگبُو ام ىًَْ مـ اف

 ثغْاي اگَ اهب ػاػين اهْى ُوَ ؿّ تْ اىتجبٍ تبّاى: گَ هي کٌَ ثبف لجي

 !کـػ رجـاى ىَ هي

 

 ُویيَ ًبهؼاؿ! فًَ؟ هي رجـاى اف صـف کَ هًْؼٍ ُن چیقي! رجـاى؟

 ُویيَ هي ثـػکل ًبهؼاؿ! ثْػٍ ثیي عْه ُویيَ! ثْػٍ عیبل عْه

 ًينتَ کٌبؿم ػؿُن اثـُّبي ثب کَ اآلًي ُویي صتي! فػٍ لجغٌؼ ػًیب ثَ

 !ىبػاًَ! مـعْىَ! عْىضبلَ! ثیٌَ عْه ُن ثبف

 

 پب مـ ًبهؼاؿ ىَ، هي ْٓالًي کَ ثیٌوْى مکْت فًن، ًوي کَ صـف

 هٌْ ّ فًَ هي فاًْ پبُبم رلْي اهب ثـٍ، عْاػ هي عیبلوَ ثَ. اينتَ هي

 ثقؿگتـ عْػم اف مبل ػٍ ثـاػؿ ايي چيوِبي هیظ. کٌَ هي هتؼزت ػّثبؿٍ

 تْ مـػه ظبُـ عالف ثـ ايٌکَ كِویؼى ًینت مغت. ىن هي

 اّى ثب گلْه میت کَ ّهتي ُن اّى ؿْؿبمت، هي اف ثؼتـ ّرْػه

 .ىَ هي پبيیي ّ ثبال ىؼت

 

 ثَ ًجبيؼ کَ ؿّ اي رولَ تـمن هي! تـمن هي يؼٌي! ًؼاؿم ًگبُيْ تبة

 !کٌَ تـم پبىیؼٍ ُنتن، پبىیؼٍ! ثپبىًَْ ُن اف هٌْ ّ ثیبؿٍ فثْى

 

 ػمت اف كـٍتْ: آؿاهو موت ثَ ػاػًن ُل ثـاي کٌَ هي ّا لت اهب اّى

 ّ ُْل تْ ثؼرْؿي اّهؼي كِویؼٍ کَ ؿّفي اف. ثجیٌؼت پیـهـػ ثؾاؿ. ًؼٍ

 پیـٍ، اهب ًینت صبل ثؼ! اىي کـػٍ ػقيق تْ! کَ ػًّي هي. ّالمت
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 کبؿ اف کبؿ ثزٌجًْي ػمت ايٌکَ اف هجل تـمن هي ّ گؾىتَ افه مٌي

 !ثگؾؿٍ

 

 ثیـّى ايي ّهتي. کٌن ُْن تًْن ًوي ؿّ ًبهؼاؿ صـكِبي! کٌن ًوي ثبّؿ

 هلـس ي هََ ثزٌگَ، هي عبٓـ ثَ ّ هي هیؼّى تْ کَ ًوًْؼٍ کني

 يَ ايٌکَ هي، ثیٌيِ  رِبى تْ! ؿمَ هي ًظـم ثَ تغیلي فيبػي ًبهؼاؿ

 ؿكتَ ػمت اف آثـّي ًگـاى ُوَ اف ثیيتـ ثبيؼ هبػؼتب   کَ پیـهـػي پیـهـػ،

 ثیيتـ عیبل يَ هٌَ هخل آثـّ ثي ؿمْاي يَ ػيؼى هيتبم ثبىَ، اه

 !ًینت کـػًي ثبّؿ اهب ىیـيٌَ هيٌگَ،! ًینت

 

 چيوِبي تْ ىیٌَ هي ػّثبؿٍ ّ پبيیي ؿٍ هي پـپيتو هُْبي اف ًگبُن

 هي ثلٌؼ ربه اف کَ هغبللتن پبي ؽاؿٍ هي اصتوبال   ؿّ مکْتن. ؿّىٌو

 .ػؿ موت ؿٍ هي ّ کيَ هي پْكي ىَ،

 

 عْاػ هي ػلن اهب ؿّ ؿكتي ايي ثیٌن هي ػاؿم چيوِبم ثب! ؿٍ هي ػاؿٍ

 ؿّ صـكِبيي کٌَ، مـفًين ثيیٌَ، کٌبؿم ػاؿم ػّمت. ثوْى ثگن ثِو

 هنتضن هي! ثگیـٍ آؿّم ػل ايي عـػٍ يَ ثؾاؿٍ ّ ثقًَ ػليَ تْي کَ

 ًـكتن عطب ؿاٍ کٌن هي كکـ مبل ُوَ ايي ثؼؼ ّ ٌُْف ًینتن، مـفًو

! ػاػين! ػاػم ؿّ ىؼم هـتکت ظبُـ ثَ کَ رـهي اف تـ مٌگیي تبّاًي اهب

 هزبفات اهْى ُوَ! ُوَ ُن ّ هي ُن! گَ هي ػؿمت! ػاؿٍ صن ًبهؼاؿ

 !ًجبيؼ کَ چیقي ىؼ هـهقُب عٔ اف ىؼى ؿػ تبّاى! ىؼين
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 ثَ ثـگيتَ ػؿ، ػؿگبٍ تْ اينتبػٍ. ثـٍ هي ثبال ؿّ مـم ًبهؼاؿ ٍؼاي

. ػلي ثَ ػاػم كـّىگبُوْ ي ىوبؿٍ: گَ هي ٍْؿتن ثَ عیـٍ ّ موتن

 يب اًّزبم يب اّهبت اکخـ. کٌي پیؼام ثتًْي ػاىتي کبؿي اگَ کَ ثگیـ افه

 ًـم ؽؿٍ ؽؿٍ هبهبًْ ثتًْن تب ثوْى ايٌزب هؼتْ يَ. فػم صـف ػلي ثب. عًَْ

 ثِن ثجیٌیو ػاىتي ػّمت اگَ ثکي، كکـاتْ ُن ثبثبيي هْؿػ ػؿ. کٌن

 .ثقى فًگ

 

 ًبهؼاؿٍ ػيؼى ػؿگیـ ًَ ؽٌُن. اي ػيگَ صـف ُیچ ًَ ّ کٌن هي تيکـ ًَ

! ًغْامتٌو اّى ػؿگیـ! ُنتن هبػؿم ػؿگیـ كؤ اآلى! ثبثبيي كکـ ثَ ًَ ّ

 ؿّ اه ؽؿٍ ؽؿٍ ىؼى ًـم ي ّػؼٍ ًبهؼاؿ کَ موـي مغتيِ  اّى ػؿگیـ

! مـمغتن ُن عْػم ثب ٌُْف هي! ًَ! ىؼم؟ هي ًـم ثْػم هي! ػٍ هي

 ثي عْػم ػؼالت ي هضکوَ تْ! ثبىن؟ ػاىتَ ثغيو تْهغ ثبيؼ چـا

 کَ اكتبػٍ اتلبهي ثْػٍ عطب هلتي ًظـ اف کَ ٍْاثي رـم ثَ اهب گٌبُن

 !ثغيیؼم ًوي ؿّ هنججو ُـگق ثْػم هبهبى ربي هٌن عت ّ ًجبيؼ

 

 کٌَ هي ثبف ؿّ ػؿ ًبهؼاؿ ػم، هي كـّ کٌَ هي ام ثیچبؿٍ ػاؿٍ کَ ؿّ ثـْي

 تیـثـم اّى ػم ػيؼًت ُب ثچَ: فًَ هي ؿّ عالً تیـ ؿكتي ثیـّى اف هجل ّ

 اّى اف ثبيؼ چوؼؿ ثؼًّي عْػت کٌن كکـ! ػاػى کيیک صبل ػؿ ثبؿّى، فيـ

 !ثگیـي كبٍلَ عًَْ ّ کْچَ ّ هضلَ

 

 صـكي تـمن هي! تْاًيْ ًَ ػاؿم ؿّىْ ًَ يؼٌي! کٌن ًوي ًگبُو

 ايي اف تـ ػبهل ّلي اّى! ثؼٍ ػمتن کبؿي ّ ثيَ ثـآهؼٍ گـػًن ؿگ ثقًَ،
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 مکْت عـػٍ يَ پل! ًجبيؼُب ؿّ ثؾاؿٍ اًگيت ًجبيؼ ػًَّ هي! صـكِبمت

 هي کبؿي ُـ:گَ هي ؿكتٌو ثیـّى اف هجل لضظَ، آعـيي تْ ّ کٌَ هي

 ثْػي ىـائ اّى تْ تْ اگَ ثجیي ّ ثویَ ربي ثؾاؿ اّل عْػتْ ثکٌي عْاي

 ثبؿ فيـ ثْػي اثْاللْل ربي اگَ کٌن ًوي كکـ! ىؼي هي صبلي چَ

 !ؿكتي هي علتي ُوچیي

 

 عـعـٍ تب کَ يبؿٍ هي يبػم رولَ يَ ُوْى ثب هجلو اهب ؿٍ هي! ؿٍ هي

 يبػم ػّثبؿٍ ّ ؿٍ هي! کٌن هي عـ عـ ػاؿم ثقؿگ علت يَ مٌگیٌيِ  فيـ

 تْي ُبي ؿـيجَ ايي هیْى ّ ايٌزب! ًینت ايٌزب هي ربي کَ يبؿٍ هي

 توبم کَ هٌي ربي ىِـٍ، ُویي هبل پيتن ُلت کَ هٌي ربي! ؿـثت

 ايي هیْى کٌي هي ّ کـػى هي فًؼگي ىِـ ُویي تْ تجبؿم ّ ايل

 !ًینت ًینت، كـػا ّ ُنت اهـّف هنبكـُبي

 

**** 

 

 هي ؿّ تٌن ّ کين هي ػوت ػٍ، هي كيبؿ ؿّ ام ىًَْ ػلي ػمت

 موق هیظ چيوبم ّ پیيًْین ؿّ ىیٌَ هي مبػؼم. تغت ثَ مپـم

 ػٌکجْت تبؿ اّى ثب موق ايي رْى اف ُلتَ يَ ايي تْ ػًّن ًوي. ىَ هي

 ي پـػٍ يَ اًگبؿ! عْام هي چي کٌَ هي عْػًوبيي اه گْىَ کَ

 هي توبىبه ثَ هي ّ کٌي هي پغو ؿّ اّى كکـُبهْ میٌوبمت،

 ّ ثغًْن کَ گؾاىتي ّ ًْىتي تْه ؿّ ام گؾىتَ کتبثَ، يَ اًگبؿ! ىیٌن
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 ّ ثْػم کزب ّ ُنت چي ثَ چي ّ ثْػٍ چي ثَ چي ثجیٌن ّ کٌن هـّؿ

 !ُنتن کزب

 

 لک تْ کي ُـ کَ مبلِب ايي تْ ىؼٍ ػبػتن! ثیـّى ثـٍ ػلي ػاؿم تْهغ

 ؿّصن ّهتي کَ ىؼٍ ػبػتن! ثبىَ ًؼاىتَ کبؿي ثِو کني ؿكت

 ىٌبّؿ اًّوؼؿ عْػم گٌؼ صبل تْ کَ ثؾاؿى ّ ثؾاؿى تٌِبم امت آىلتَ

 !ثیبؿم ثبال کَ ثوًْن

 

 کَ ُبيي کلوَ ًگلتي ّ گلتي ثیي هـػػ اينتَ، هي ؿٍ، ًوي اهب ػلي

 ثب. گیـٍ هي مکْت ثَ تَوین ًِبيت ػؿ عجـچیٌي اف کٌي هي تجـئَ اًّْ

 عجـ کَ ػًّن هي! ًجْػٍ ػلي کبؿ کَ ػًّن هي ًبهؼاؿ ي رولَ يَ ُوْى

 ػلي رق فػٍ صؼك ُن اّى ػاػى، ثِو هضل ُبي ثچَ ؿّ ثـگيتٌن

 ػؿمت كِویؼٍ ّ گـكتَ پي گوبًيْ ىَ، ًوي ػؿاف کني رلْي ػمتن

 !فػٍ صؼك

 

 ثـام! ػاؿٍ مبل ّ مي ثبثبيي ًبهؼاؿ هْل ثَ يب پؼؿي ًینت هِن ثـام

 لت پبه گلت هي هـتت ُن مبلِب اّى کَ عْػه هْل ثَ ًینت هِن

! ًینت هِن آػم ُوَ اّى عًْْاػٍ، اّى ػيؼى اٍال   ثـام! گْؿٍ لت! ؿكتٌَ

 هٌي عـاة صبل ثَ تْكیـي ُیچ ًؼيؼًيْى ًَ ّ ثبُبىْى ىؼى ؿّثـّ ًَ

 عـاثیوْ ُوغًْبم ًؼيؼى يب ػيؼى عـاثن، هي! ًؼاؿٍ ثبعتن فًؼگیوْ کل کَ

 ُن ؿّي ػّثبؿٍ ىَ ًوي ؿّ ػوبؿت يَ ي ؿيغتَ آرـُبي! مبفٍ ًوي

 آرـُبي ثبيؼ ثنبفيو ثغْاي اگَ! ىؼ ػيگَ ىؼ عـاة کَ ػيْاؿي! چیؼ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 26 
 

 اف ؿّ رؼيؼه تًْي ًوي! ثنبفي تًْي ًوي ؿّ آػم! کٌي ػلن رؼيؼي

 اثؼ تب کَ هضکْهن عـاة، هيِ ! ىن ًوي مبعتَ ػّثبؿٍ اف هي! ثنبفي ًْ

 افاي ػؿ ثبىَ ػؿمتي ّ عْثي هزبفات ىبيؼ يکي ايي! ثوًْن ّيـّى

 !کنن ػقيقتـيي ؿكتي

 

*** 

 

 ثنتَ صتي کَ ًینت ػؿي ؿم هي رب ُـ! ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ اهب کبؿم ػًجبل

 ػیي! ثنت ثي ّ ثنت ثي! ػيْاؿ ّ ػيْاؿ ّ ػيْاؿٍ كؤ! هیظ چِبؿ ّ ثبىَ

 تیـ فيـ مبل ُوَ اّى اف ثؼؼ ثبؿًّي ىت اّى تْ کَ ثنتي ثي اّى

 اّى ي ثنتَ ػؿ ثَ! هًْؼم عیـٍ ثنتَ ػؿ اّى ثَ ّ اينتبػم چـاؿو

 ؿّي ثَ ػيگَ ّهت ُیچ ًجْػ هـاؿ کَ ثنت ثي ي کْچَ اّى آعـ تْ عًَْ

 ثَ کَ هي ػلِ  عْىٌْػي ّ ؿّب ثَ ًَ ىؼ هي اگـ ُن ثبف! ثيَ ثبف هي

 !تـ ثنت ثي ثنت ثي چي ُـ اف هي ثـاي ّ ثْػ عًْي ًنجت ايي عبٓـ

 

 ي عًَْ هٍِْ يَ تْ ىیٌن هي کٌَ هي ثیؼاػ ػاؿٍ کَ فهِـيـي اف عنتَ

. ثؾاؿٍ رلْم چبيي امتکبى يَ يکي هًْن هي هٌتظـ ّ ػاؿْى ّ ػؿة

 ؿـّؿ ثیٌن هي کَ ؿّ چي کبكَ پیـهـػ ىیٌَ، هي رلْم کَ چبيي

 عْاي؟ ًوي کوک صبري: پـمن هي ّ ؽاؿم هي کٌبؿ ؿّ ام ًؼاىتَ

 

 يبؿم هي لت ثَ لجغٌؼ کٌَ، هي ًگبُن ّ گـػٍ هي ثـ ؿّ ؿكتَ هؼم يَ ؿاٍ

 ايي الؿـي، ايي ثب کَ چٌؼ ُـ ثؼٍ ًيْى تـ هظلْم ؿّ ام چِـٍ کَ
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 ًظـ ثَ متوکيیؼٍ کبكي ي اًؼافٍ ثَ کٌَِ ُبي لجبك ايي ػؿهًْؼگي،

 .ثنْفًَّ ثـام ػلي ثبىَ ػلو تْ ؿصوي اگَ کَ ؿمن هي

 

 عیلي ّ کيَ هي رلْ ؿّ ؿّثـّم ٌٍؼلي اهب هخجت رْاة يَ ثـاي ًباهیؼم

 !هؼتبػي؟: پـمَ هي ٍـيش ّ ؿک

 

 رْاة اّى ثبيؼ چـا ػًّن ًوي ًَ، يؼٌي ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

: پـمَ هي کَ کٌَ هي ثبّؿ اًگبؿ اهب کٌَ ثبّؿ ؿّ ٍؼا ثي هٌلي

 !ػاًيزْيي؟

 

 هي چيوبم ثَ ًگبٍ مبکت. ػم ًوي ثیيتـي تّْیش ّ گن هي ثْػم يَ

 اي؟ گيٌَ: پـمَ هي ثؼؼ ّ کٌَ

 

 تب ثیـّى عًَْ اف ام فػٍ ٍجش اف ؿّ ُلتَ ؿّف ُـ! عت آؿٍ! ام؟ گـمٌَ

 ايٌکَ ثـاي ًجبىن، عًَْ اّى اُبلي چين رلْي ايٌکَ ثـاي ىت،

 تـ مـاكکٌؼٍ ايٌکَ ثـاي ّ ثيي ىـيک ثبُبم ؿؾاىْى تْ ًجبىي هزجْؿ

 .عْػم پیو ًين

 

 هي ًیوـّ يَ ثـات: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ػم ًوي کَ رْاة

 ثْػي ثلؼ ّ ػاىتي ػّمت اگَ ُنت ظـف مـي يَ ثؼؼ يبؿم،

 .ثيْؿىْى
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 اّى هضتْيبت ؿكتي مـػي ثَ ؿّ ثَ اُویت ثي ىن، هي ثلٌؼ ربم اف

 هي ُوـاُو ثيَ پيیوْى ايٌکَ تـك اف هزـي، کوـثبؿيک امتکبى

 ... ثؼؼ ػم هي اًزبم ؿّ کبؿُب اّل: گن هي ّ ىن

 

 کَ ثغْؿ چبيیتْ اّل: گَ هي هِـثًْي لجغٌؼ ثب ّ موتن ثَ گـػٍ هي ثـ

 !ًجبه ًگـاى! ؿى ًوي ربيي ظـكِب. ثؼؼ ًيَ صـّم عؼا ثـکت

 

 فػم پب پيت ثِو کَ ثغتي ثبؿ يَ ُویي ثبؿ، ايي ىبيؼ! عْىضبلن

 ثَ ّ ًویـ هؼت يَ ّ ثغْؿ صوْم يَ ثب کبؿ يَ ّ کٌَ يبؿين ثيَ، يبؿ ثبُبم

 !کٌن پیؼا ثکو ًلل فّؿ

 

 ػؿاف موتن ثَ عْىـّيي ثب ؿّ ػمتو ؿٍ، ًوي ربم، مـ ىیٌن هي

 !کبكَ کـين کٌي هي ٍؼام! کـيون: گَ هي ّ کٌَ هي

 

 ِمَوت عیبلوَ ثَ! عْاػ هي هِوَ ػلن تَ کَ صبلي ػؿ فًن هي لجغٌؼي

 اف کَ ثل ػاػى ثِن ؿّ ُب ثبًک اف يکي مـپـمتي ي ىؼجَ هؼيـػبهلي

 تْ هضکن ؿّ اه چـّکیؼٍ ػمت! هـگن ؽّم يِْيي کبؿ اّى کـػى پیؼا

 !پي ًیک ُنتن، كـفاًَ: گن هي ّ ػاؿم هي ًگَ ػمت
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 ًیک: ػم هي تّْیش ّ يبػ هي کو ثیيتـ لجِبم! کٌَ هي ًگبُن هتؼزت

 !امتبػ ُنتن كـفاًَ پي

 

! ىَ هي ػّؿ افم ؿمي هي ؿاٍ اف رؼيؼ ُبي هيتـي ّهتي ّ عٌؼٍ هي

 اّى عؼهت ثَ ثـم کَ کين هي مـ ّـة يَ ؿّ چبيي ىَ، هي کَ ػّؿ

 ًوي رب هٌْ کَ فًؼگي گؾاىتي، رب هٌْ ُبم آؿهبى! ثـمن ظـكِب

 ي ُوَ کل ػؿ ّ لجبك ّ عْاة ربي ّ تيٌگي ّ گـمٌگي! ؽاىت

 کَ ُن کوـًگ هًْي، ًوي رب ّهت ُیچ! يبى هي آػم پبي ثَ پب ًیبفُب

 ثـاي ثبيؼ پل! ّرْػ اظِبؿ ّ کٌي هي عْػًوبيي ربيي يَ ثبالعـٍ ثيي

 ظـف ثب چَ ؿّيبُب، تْ پـمتیژ ثب ىـل يَ ثب چَ ىؼ، ُوپبىْى ؿكؼيْى

 !ػًیب اف هًْؼٍ رؼا ي ثیـْلَ ايي تْ ىْؿي

 

 هي عْػه هبت ًگبُوْ عًَْ هٍِْ ػؿ ي آمتبًَ تْ ًبهؼاؿ ػٌن ي چِـٍ

 ؿّفٍ مَ! يبػ هي ؿم هي رب ُـ ّ کـػٍ ٍّل ثِن ؿػيبة يَ اًگبؿ! کٌَ

 ُن عْاة ربي ثباليي کـين اّمتب اّى ّ کـين اّمتب ايي لطق ثَ ايٌزبم،

 .ام اّهؼٍ ثیـّى گٌؼػهبؽ میـّاى اّى ثبؿ فيـ اف ّ کـػٍ پیؼا

 

 ؿاٍ. ػاؿم هي ثـه ّ کٌن هي هیق ؿّي امتکبى ّ ًؼلجکي چلت ؿّ ػمتن

 پيت ػاؿٍ کَ ىٌْم هي پبُبىْ ٍؼاي آىپقعًَْ موت گیـم هي کَ

 کٌن، هي ثبف ؿّ آة میٌک، کٌبؿ ؽاؿم هي ؿّ میٌي. يبػ هي مـم

 .گْىن تْ پیچَ هي ٍؼاه
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 !تْ؟ کٌي هي کبؿ چي ػاؿي:

 

! ثیٌَ ًوي ؿّ عْىتیپ هـػ ايي ّ ًینت کـين اّمتب کَ عْىضبلن

 ايٌزب صبال کبؿم، ّ کل اف رْ ّ پـك ُوَ اّى اف ثؼؼ کَ عْىضبلن

 ّ ػُي ثَ اًگيت تؼزت اف ّ ثجیٌَ ُبىًْْ ًقػيکتـيي اف يکي کَ ًینت

 !ثوًَْ صیـّى

 

 ىیٌَ هي ػمتو ّ رلْ يبػ هي! ثؼم کَ ًؼاؿم رْاثي! ػم ًوي رْاة

 ّ گـػم هي ثـ! کيَ هي عْػه موت ثَ هضکن هٌْ ّ ام ىًَْ ؿّي

 تٌِب! ُوین هؼ ُن هؼ ُن! ؿّ ػؿ ؿّ ػؿمت! ىن هي چيوو تْ چين

 اينتبػٍ، ؿّثـّم کَ آػهي ايي هؼ، رق! يکنبًَ ّرْػهْى تْ کَ چیقي

 !رلْتـٍ هي اف كـمظ ٍؼُب

 

 عيوو ّ کوتـ اّى اثـُّبي ي كبٍلَ ىَ، هي ْٓالًي ثیٌوْى مکْت

 يَ: پـمَ هي ػَجبًیت ثب ثجٌؼم، ؿّ آة ىیـ کَ گـػم هي ثـ. ثیيتـ

 !اًؼاعتي؟ عْػت ثَ ًگبٍ

 

 تب ػًّن هي ُن ثنتَ چين هي! ًینت ًگبٍ ثَ ًیبفي اٍال  ! ًگبٍ؟! َُ

 ًقّل ؿمن هي ثِو ؿّفي يَ کـػم هي كکـ کَ ربيگبُي اف صؼ چَ

 !ام کـػٍ
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 آفاؿم کوتـ تضویـ ػؿػ ايٌکَ ثـاي عـم هي رْى ثَ ؿّ لجن گـكتي گبف ػؿػ

 !ثیلت ؿاٍ:گَ هي ػمتْؿي ّ ثبفّم ثَ ىیٌَ هي ػمتو ثؼٍ،

 

: ػٍ هي اػاهَ پـصـً اهب ًبهؼاؿ کين، ًوي ُن ػوت ؿّ ػمتن صتي

 !پي ًیک ًکي ثبفي عًْْاػٍ ايي آثـّي ثب ايي اف ثیيتـ ّ ثیلت ؿاٍ

 

 ؽُي تْ ػًّن هي! چيوبه ثَ ىیٌَ هي ّ يبػ هي ثبال ًگبُن فػٍ ثِت

 پـػٍ ثي ايٌوؼؿ ٍـيش، هؼؿ ايي ًؼاؿم تْهغ اهب گؾؿٍ هي چي تکيْى تک

 !ثیبؿٍ ؿّم ثَ هالهبت ػّهیي اف ثؼؼ ػؿمت ّ

 

 کٌن هي پيت ثِو کين، هي ثیـّى ُبه پٌزَ صَبؿ اف ثبفّهْ ثبؿ ايي

 عْاثیؼى ظـكب، ايي ىنتي هي! ىن هي ظـكب ثبهي ىنتي هيـْل ّ

 ايي کييِ  تي ٍؼا، ّ مـ پـ ي ؿكتَ ػؿ فُْاؿ چْثي تغت اّى ؿّي

 ؿّ هیق پيت ُبي آػم پـمْال ُبي ًگبٍ تضول ّ تـک پـ ُبي هْفايیک

 اّى مٌگیٌي فيـ ىؼى عـػ ثبؿ ٍؼ ؿّفي ّ عًَْ اّى تْ گؾاىتي پب ثَ

 !ػًّن هي اؿرش مـفًو پـ ّ پـصـف ُبي ًگبٍ

 

 هي ؿّ آة ىیـ! ؿٍ ًوي پـعين هـػ ايي کت تْ چیقُب ايي هنلوب   ّلي

 ّ کٌن ّا لت تًْن هي:گَ هي ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن تْي امتکبى ّ ثٌؼٍ

 ػمت ّ ثیبي ثیلتي ؿاٍ امن اّى آّؿػى ثؼّى عْام هي اهب ثؼم َهَنِوت

 !ثـػاؿي ُب ثبفي هنغـٍ ايي اف
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 !ىؼٍ؟ چیقي: پـمَ هي ّ ؿمَ هي ؿاٍ اف هي ربي کَ کـيوَ اّمتب

 

 پْه عْه هـػ ايي ًبهؼاؿ، ثَ ؿّ هتؼزجو ًگبٍ ّ موتو گـػم هي ثـ

 ػلیل ُویي ّ ػاؿٍ تْكیـ پْه ژًؼٍ هيِ  ثب ىبُي مَ ٌٍبؿ! ثیٌن هي

 !کبؿهَ ٍبصت ي ىؼٍ گـػ ُبي چين

 

 ىؼٍ؟ ْٓؿي. ػلیک: گَ هي ًبهؼاؿ اف ًگبٍ گـكتي ثؼّى کٌن، هي مالم

 

 پنـ ايي ثَ ًنجت هي، ثَ ًنجت ىٌبعت ًؼاىتي عبٓـ ثَ ػًّن هي

! ػًَّ هي ػؿػمـ ؿّ ػيگَ ي ؿـيجَ يَ صْْؿ صـف، کن هـهْفِ  ي ؿـيجَ

 .کـين اّمتب ثـاػؿهَ: هؼـكي ثـاي کٌن هي ثبف لت پل

 

 کـين اّمتب اف ًگبٍ کٌن، هي صل عْػم ؿّي ؿّ ًبهؼاؿ ًگبٍ مٌگیٌيِ 

 يبػهَ عْة. ىن هي ظـكِب ثبهي ىنتي هيـْل ّ گیـم هي هتؼزت

 عت، اهب ًؼاؿٍ ثبُبم ًنجتي ُیچ ثْػٍ گلتَ ثِن پیو مبل چٌؼ

 هٌکـه تًَْ ًوي اّى کَ ػٍ هي ًيْى ؿّ اي ػيگَ چیق ُب ىٌبمٌبهَ

 !ثيَ

 

 هي عـاة هـق ثـاػؿ ايي ثَ کـػي لطق رٌبة: يبػ هي صـف ثَ کَ ًبهؼاؿٍ

 عًْْاػٍ کل ّ عْػه ّ هي صن ػؿ ُن ػيگَ لطق يَ هٌتِب ػاػي، کبؿ

 هٌّتؼاؿت اثؼ تب کَ اه میٌَ تٌگ ثقى ؿّ اعـارو ي ثـگَ ّ ثکي اهْى

 !ثيین
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 تَ! ًینت هِن ثـام. ػم هي اػاهَ کبؿم ثَ مبکت کٌن، ًوي ًگبُو

 اًتِبي. عًَْ اّى تْ ثجـٍ هٌْ ّ ثیـّى ثکيؼم ايٌزب اف ثغْاػ کَ ايٌَ تِو

 ػیت! ػيگَ ثکٌَ ُنتن کَ ايٌي اف تـ لَ هٌْ ثغْاػ کَ ايٌَ اًتِبه

 ربيي هي کَ ُویٌَ ػؿمتو ىبيؼ اٍال  ! ػاؿٍ؟ اُویتي چَ! ًؼاؿٍ

 ثؼتـيي هنتضن هٌْ کَ کٌن فًؼگي ُبيي آػم مٌگیي ًگبٍ فيـ ثبىن،

 يَ الجتَ ّ چبليیَ عْػه ّامَ ُن ايي! ػًّي هي ُب هزبفات

 اًگیقٍ يَ ػٌْاى ثَ ثِو ىَ هي اٍال  ! اًگیقٍ ثي هيِ  ثـاي مـگـهي

 ؿّفي کَ ُبيي آػم آػم، ػؼٍ يَ ثَ کَ ايي اف ثِتـ چي! کـػ ًگبٍ

 کیٌَ عيويْى، تب کٌي کوک کـػي ؿّ اّى ثَ ؿّ ايي اف ؿّ فًؼگیيْى

 ُوچیي! کٌي تغلیَ ؿّ عْػىْى ّ آّاؿ مـت ؿّي ؿّ ػلگیـييْى اىْى،

 !عْػه ثـاي هضکویَ ي اًگیقٍ ػاػى ُوغْى ثَ ؿّ كـٍتي

 

: گَ هي ّاؿ ًَیضت ّ ثٌؼٍ هي ؿّ آة ىیـ موتن، يبػ هي کـين اّمتب

 ُوغًْت اف ثغْاي کَ ًینت ّكبػاؿ اًّوؼؿي ؿّفٍ ػّ ػًیبي پنـرْى

 .ثُِجـي

 

 کیب گؾىتَ، اّى کزبي ًؼاؿي عجـ! اّمتب ًؼاؿي عجـ! هي؟! ثجـم؟! َُ

 عجـ! اى ثـيؼٍ ُوغًْيْى اف ّ ىؼٍ عْه ػًیب ايي ّكبي ثَ ػليْى

 ثي صل اف پـ هٌْ چوؼؿ ّ ػًّنتي تٌِبيي هنتضن هٌْ چوؼؿ ًؼاؿي

 کٌي هي عیبل کَ ًؼاؿي عجـ ُیچي اف! صبري ًؼاؿي عجـ! کـػى کني

 !فػم پب پيت ام گؾىتَ ثَ ّ ام کـػٍ هِـ هي
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 کيًْؼم، هي ػؿ موت ثَ ّ گیـٍ هي ثبفّهْ ػّم ثبؿ ثـاي ًبهؼاؿ

 !ػاؿٍ ُن مبک يَ: گَ هي کَ اّمتبمت

 

 اّى ثي! ىؼٍ روغ پبؿٍ مبک يَ ُوْى تْ هي ّكبي ثي ػًیبي کل! آؿٍ

 ؿّ ّ ؿًگ ي ىٌبمٌبهَ ُوْى تْه ثباؿفه چیق تٌِب چْى ُْيتن ثي

 !امت ؿكتَ

 

 صني، پؼؿ ًبم يک، ي ىٌبمٌبهَ ىوبؿٍ ثَ مبلَ، 72كـفاًَ، پي ًیک

 !ٓبُـٍ هبػؿ ًبم

 

 ثَ ػٍ، هي آػم ثَ عْثي صل عیلي ًينتي ثبال هؼل هبىیي اّى تْي

 !ػاؿٍ ثِت هجنْٓي ّافػگيِ  صل چَ اه ؿاًٌؼٍ ًؼًّي ايٌکَ ىـٓ

 

 ػٍ هي تّْیش ثـام پـهالهتي لضي ثب ثيکٌَ، ؿّ مکْت ايٌکَ ثـاي ًبهؼاؿ

 ُن ثبؿي ػّ ّ گـكتَ ؿّ عًَْ هٍِْ آػؿك اّى اف ّ ػلي مـاؽ ؿكتَ کَ

 .ًگلتن عْػه ثَ چـا گيتن هي کبؿ ػًجبل اگَ کَ کٌَ هي مـفًين

 

! ػيْاؿ ًَ ّ ىَ هي ػؿ هیظ ًَ هي ًگبٍ! اينتَ هي عًَْ رلْي هبىیي

 يَ ثب اػوبهن اهب چـا ػًّن ًوي! تـك اف پـم ًَ ّ ػاؿم ػلِـٍ صل ًَ
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! کٌَ هي ػؿػ کَ ػًؼًّي ثب ؿكتي ّؿ صل هخل! ىؼٍ پـ عْىبيٌؼ صل

ـِ  ُبتْ ؿيَ ّ ُنتي علگي صل اف پـ ّهتي هخل  !کٌي هي میگبؿ ػّػ پ

 

. عـيؼ ثـين اّل عْامتن هي: ثـٍ هي موتو ثَ ًگبُوْ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 کَ ًگبؿيي ثب ّلي ثجیٌؼت ىکل ّ مـ ايي ثب هبهبى عْامتن ًوي

 ؿصن مـ کَ ثجیٌؼت رْؿي ُویي هبهبى ثِتـٍ اتلبهب   گلت کـػم هطـصو

 .ىْ پیبػٍ! ثیبػ

 

 يَ ًبهؼاؿ مبلِب ايي تْي اًگبؿ اهب ًوًْؼٍ ثبهي ثـام ؿـّؿ اف چیقي کَ هي

 ؿّي اًؼاعتَ ّ کـػٍ روغ عْػپنٌؼي ّ ًغْت اف پیوْى ّ پـ ثبؿ کْلَ

 پبي چِبؿ هيِ  اًنبى، هيِ  هي، ثَ اُویت ثي کَ اًّوؼؿي! ُبه ىًَْ

 ػؿُن اف ًیبػ ُن ػبؿه ّ ثگیـٍ ثبفي ثَ ؿّ ام ًؼاىتَ ؿـّؿ ًبٓن

 !ىؼٍ عـػ ايي کـػى تـ ىکنتَ

 

 ُویي ُویيَ ًبهؼاؿ! ػلغْؿي ثي صـف، ثي ًبف، ثي! ىن هي پیبػٍ

 تـ پـؿًگ کـػٍ پیؼا كـٍت کوي يک ُب مبل ايي تْ كؤ ثْػٍ، ْٓؿي

 هي رْىیؼٍ چبيي امتکبى يَ يبػ ػزیت هٌْ ّلي چـا ػًّن ًوي!ثيَ

 !ًؼافٍ

 

 ثؾاؿٍ ّ ثبينتَ يب تْ ثـٍ ثغْاػ ايٌکَ اف هجل اهب کٌَ، هي ثبف ؿّ ػؿ کلیؼ ثب

 گَ هي ثلَ کَ ٍؼايي. ؽاؿٍ هي فًگ ؿّي ػمت ثـم، رلْ هي کَ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 36 
 

 ًَ ّ ػيؼٍ ًَ مبلَ 5 کَ چٌؼ ُـ عْػىَ کَ ػاؿم صتن ّ ًگبؿيٌَ

 !ىٌیؼهو

 

! کٌَ گـم ؿّ هبهبى مـ عْاػ هي افه ّ ػٍ هي عجـ ؿّ ّؿّػهْى ًبهؼاؿ

 ًْىتٌو صبل ػؿ مٌبؿيْي ثجیٌن هٌتظـم ّ اينتبػٍ مکْت تْ ُن هي

 آؿْه ثَ هؼيوي ي عًَْ هٍِْ اّى کٌذ اف! ثـمًَْ کزب ثَ ؿّ هي هـاؿٍ

 !كـّعلتَ عين يَ ٍلـ فيـ مـهبي ثَ يب هبػؿ

 

 اهب ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ تْ، ثـم عْاػ هي افم ّ پيتن ؿّي ىیٌَ هي ػمتو

 هي ثـ. گیـٍ هي ػمت تْ ؿّ ثبفّم ثـػاؿم، اي ػيگَ هؼم ايٌکَ اف هجل

 اّى ػيؼى ثب تب ثؼم كـٍت ػلن ثَ کٌن كـٍت ايٌکَ اف هجل موتو گـػم

 !ػلتٌگَ ثیبػ يبػه هؼيوي ي عًَْ

 

 ٍبػهبًَ ثپـمن چیقي يَ: پـمَ هي ّ کٌَ هي چيوبم هیظ ؿّ ًگبُو

 !ػي؟ هي رْاة

 

 تؤيیؼ هي اف اگَ صتي پـمَ هي کَ ػًّن هي کٌن، هي ًگبُو

 هي ػوت ثبفّم اف ؿّ ػمتو! ىَ هي ُن ُویي! ًگیـٍ ؿّ ؿامتگْيین

 !ُنتي؟! ًینتي کَ هؼتبػ: پـمَ هي ّ کيَ

 

! تـمَ؟ هي! ًگـاًَ؟! لجن ؿّ ىیٌَ هي ؿّيي ّ ؿًگ ثي کذِ  لجغٌؼ

 !ػلْاپنَ؟
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 ؿكتي پبيیي ّ ثبال ثَ ّاػاؿ ؿّ گلْه میت ػم، ًوي رْاة ثیٌَ هي ّهتي

 ػًّي، هي عت... الؿـ ُوَ ايي ّّؼیت، ايي: گَ هي ثؼؼ ّ کٌَ هي

 ايي ػاىتَ، ثغْاة ّ ثغْؿ ّ ثْػٍ کبؿ ثي مبل ُوَ ايي کَ کني ثـاي

 !ؿیـٓجیؼیَ عـػٍ يَ ثْػى امتغْى ُوَ

 

 اه چِـٍ تْ تًْن هي ؿّ صـً ىَ، هي تـ پِي ّ يبػ هي کو لجغٌؼم

 هبهبى اف کي مؼي ُنتي، ُن اگَ: گَ هي ّ اكتَ هي ؿاٍ ّهتي ثجیٌن

 !کيیؼٍ مبل چٌؼ ايي تْ کبكي ي اًؼافٍ ثَ! کٌي پًٌِْو

 

 مبلِب ايي تْ کبكي ي اًؼافٍ ثَ ؿّ چي هبهبى! گیـٍ هي ام عٌؼٍ

 کـينتبل، کـاک،! ؿّ؟ ُـّيیي! ؿّ؟ صيیو! ؿّ؟ تـيبک! کيیؼٍ؟

 هي کَ چیقي! گَ؟ هي ؿّ ؿًذ ّ ؿيبّت ّ فرـ ّ ػؿػ ىبيؼ يب! کْکبئیي؟

 کَ ثـاػؿي هي، ثقؿگ ثـاػؿ هي، ثـاػؿ! ىؼم هؼتبػ مبلِب ايي تْي ثِو

 ًوي هضتوال   ؿكتَ ثیي اف هٌبمجو ُبي هْهؼیت ّ آيٌؼٍ هي عبٓـ ثَ

! ًَ کَ هضتوال  ! کيیؼم ػؿػ ّ تٌِبيي مبلِب ايي تْي چوؼؿ هي کَ ػًَّ

 چَ ثَ اػتیبػ عبٓـ ثَ اف ؿمیؼى امتغّْى ثَ پْمت ايي ػًَّ ًوي صتوب  

 !کيیؼم کَ چیقُبيي

 

 تب کين هي ثْ ؿّ عًَْ ػطـ ّ ػاؿم هي ثـ هؼم مـه پيت ػاؿم

 هيِ  هبهبى ٍؼاي ثيَ، کن ّرْػم اف عـػٍ يَ تٌِبيي ّ ؿـثت مٌگیٌيِ 

 !کٌَ هي عْؿػٍ تـك ّ هـاؿ ثي ؿّ عًْنـػ ظبُـ ثَ
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 چیقي ثَ! کٌن هي ًگبٍ ُب پلَ ؿّي اينتبػٍ هبػؿ ثَ ّ يبػ هي ثبال مـم

 !ًینت هي مِن اهب هًْؼٍ کَ هؼؿي ُوْى ثَ! هًْؼٍ هبػؿ اف کَ

 

 ًوي...  اف پـ هبػؿ ًگبٍ ػلتٌگیَ، اف پـ ّ صنـت اف پـ چوؼؿ ُـ هي ًگبٍ

 !ػًّن

 

 تًْن ًوي ؿّ ىَ هي هٌتول ثِن اعن پـ ي چِـٍ اّى اف کَ ُبيي صل

 ي فايیؼٍ اف اه، ثچَ اف هبػؿي ًینت ػؿکن ػؿ چْى کٌن تضلیل ّ تزقيَ

 اف پـ ُنت، کَ ثؼي چیق ُـ اف پـ ًگبُو ىک ثي! ثبىَ هتٌلـ عْػه

 تَ ي ًبفػًَّ ي ػؿػًَّ ايي کَ کٌَ تظبُـ ثغْاػ اگـ صتي! ًینت اًقربؿ

 !ًؼاؿٍ هجْل كـفًؼي ثَ ػيگَ ؿّ تـبؿي

 

 هْؿػ ؿّ ًبهؼاؿ! ًینت هي ثَ عطبة ُن ثبف مبلِب ثؼؼ اه رولَ اّلیي

 کیْ ُـ ػمت ًگلتن ػكؼَ ٍؼ: پـمَ هي کَ ػٍ هي هـاؿ ثبفعْامت

 ػاؿٍ صـهت عًْْاػٍ ّ عًَْ ًگلتن ػكؼَ ٍؼ! عًَْ؟ ايي تْ ًیبؿ ّ ًگیـ

 !ًبهؼاؿ؟

 

*** 

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 39 
 

. ثيٌْم ٍؼاىْ ػاػٍ اربفٍ کَ عْىضبلن ّ هًْؼٍ ٍْؿتو هبت ًگبُن

 ُب پلَ. ؿٍ هي موتو ثَ ّ ًؼافٍ هي ٍْؿتن ثَ ًباهیؼي ًگبٍ اهب ًبهؼاؿ

 ثَ ػمت ّ ؿمَ هي هبهبى ثَ ىَ، هي لگؼ پبه فيـ کَ ثیٌن هي ؿّ

 .ػم هي تّْیش ثـاتْى تْ ثـين هبهبى،: گَ هي ّ ىًَْ هي هبهبى مبػؼ

 

 ثَ ػٌبػي پـ ًگبٍ ثب ّ کيَ هي ػوت ؿّ ػمتو هبٓغ ّ هَـ اهب هبهبى

 !ثجـ ايٌزب اف ايٌْ! عْام ًوي تّْیش: گَ هي هي

 

 ًینت پْفعٌؼ! لجن کٌذ ىیٌَ هي کذ لجغٌؼ يَ ّلي چـا ػًّن ًوي

 اف ػؿمت صؼمن چْى ىبيؼ! امت هبػؿهـػٍ کوـًگِ لجغٌؼ يَ كؤ! اٍال  

 اف مبلِب ايي تْي کَ ػاىتَ ؿّ ؿكتبؿي ُوْى ػهیوب   هبػؿ ّ اّهؼٍ ػؿ آة

 !کـػم هي تَْؿ ػيؼاؿهْى اّلیي

 

 ػمت تْ ؿّ هبػؿه ثبفّي ثبؿ ايي ّ اًؼافٍ هي هي ثَ ًگبُي ًین ًبهؼاؿ

 کَ ػيؼم رلْي اف! ثـػاؿى ػوت ثَ هؼهي کٌَ هي ّاػاؿه ّ گیـٍ هي

 موت اكتن هي ؿاٍ ؽاؿى، هي مبعتوْى تْي کَ پب ىي، هي ػّؿ

 ٍجش تب ؿّ ىجِبيي کَ هتـّکي اتبهک. مبعتوْى ىـهيِ  الیَ هٌتِي

 .ثْػٍ کيیؼًن ًلل ُبي لضظَ لضظَ ىبُؼ

 

 ُـ ثَ. هًْن هي عیـٍ ؿّه ثقؿگ ي فػٍ فًگ هلل ثَ ّ اينتن هي

 ايي تْي ػًیبم ي ُوَ ّ فػى هلل ثْػٍ هـثْٓ هي ثَ ًْػي ثَ کَ چیقي

 .ثْػٍ فًؼاًي مبل چٌؼ
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 يکي ؿّي ىؼٍ پبىیؼٍ گل ّ عبک ػمت کق ثب ىن، هي ًقػيک ثِو

 كبًتقي تُْن ايي چـا ػًّن ًوي.کٌن هي پبک ؿّ پٌزـٍ ُبي ىیيَ اف

 ٍْؿت ٓـف ػّ ؿّ ػمتن ػّ ُب كیلن هخل اگـ کَ کٌَ هي عطْؿ ؽٌُن ثَ

 هي ّ ػٍ هي ؿط اي هؼزقٍ آلْػ، گل ي ىیيَ اّى ثَ ثچنجًْن ّ ثؾاؿم

 !ثجیٌن ؿّ اتبم تْي تًْن هي

 

 تيغیٌ ىَ ًوي ؿّ چیقي هطلن تبؿيکي اّى تْي.اكتَ ًوي اتلبم ايي

 ثـاي فّؿي ثغْام تب ًینت اتبم اّى تْي ُن فيبػي چیق کَ الجتَ ّ ػاػ

 !ثقًن چلت اّى ىکنتي

 

 کَ ثـم هي لؾت ػيْاؿ کٌذ ػؿعت تک اّى گال، اّى ػيؼى اف ػاؿم

! کتلن ثَ چنجَ هي مـي ّ ىَ هي صلوَ تٌن ػّؿ پيت اف ػمتِبيي

 ًتـك کَ گَ هي ػمتِب اّى ظـاكت اهب ًبگِبًي يْؿه ايي اف ام تـمیؼٍ

 .ثبه عًْنـػ ّ

 

 ّ يبؿٍ هي ُزْم گلْم ثَ ثـِ ىکٌَ، هي ؿّ صیبٓ مکْت کَ ٍؼاه

 !ثجیٌن چيوبم تْي ؿّ عْى مـعي ُن آثگیٌَ ثؼّى تًْن هي

 

 !هؼـكت ثي ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن:
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 ثـاي ًَ ىؼٍ، هلل ىکون ؿّي کَ ػمتِبه ؿّي ىیٌَ هي ػمتن

 ػمتبي ػمتن! ثين ُونْ ػلتٌگیو اثـاف ثب ّ کٌن ًْافىو ايٌکَ

 ّ کين هي ػوت! ثيي رؼا تٌن اف ايٌکَ ثـاي کٌَ هي لول ؿّ گـهو

 چيوبه تْ کَ چیقيَ تٌِب ًبثبّؿي ّ ثِت موتو ثَ گـػم هي ثـ ّهتي

 .فًَ هي ػّػّ

 

 رًّْي اّد تْ اي مبلَ 75 پنـ ايٌکَ اف يب هتؼزجَ تـییـ ُوَ ايي اف

 !ؿمَ؟ هي ًظـ ثَ عْػه مي اف ثقؿگتـ اًّوؼؿ

 

 ّ ام كِویؼٍ مٌن اف ثقؿگتـ ُویيَ! ام ثْػٍ مٌن اف ثقؿگتـ ُویيَ هي

! ثْػٍ ثؼ ّاهؼب   ايي ّ ام کـػٍ ؿكتبؿ ام ىٌبمٌبهَ تبؿيظ اف ثقؿگتـ ُویيَ

 ؿاّیت آـاكت کْچیک ػًیبي ثلِوي فيبػي ّهتي ثلِوي، فيبػ ّهتي

 ػيگَ ربُبي ثجیٌي ّ ثبالُب اّى ثپـي! ثپـٍ کٌي هي مؼي ّ کٌَ ًوي

 يَ ىبيؼ پـيؼى ايي تَ کَ کٌي كکـ ايي ثَ اي لضظَ ايٌکَ ثؼّى عجـٍ چَ

 !ثبىَ ربًبًَ موْٓ

 

 مـ ثب ؿّ چيوبه تْ ًينتَ کَ اىکي يبػ، هي عْػه ثَ ًگبؿيي

 ثبىَ فػٍ صـكي ايٌکَ ثـاي ّ کٌَ هي پبک ملیؼه ّ ثبؿيک اًگيتبي

 عْثي؟:گَ هي

 

 ثَ کوتـ ّهتَ عیلي کَ چیقايیَ آّؿػى عبٓـ ثَ ػؿگیـ ؽٌُن اهب هي

 ثب ّهت ُیچ ام ملیوَ کَ يبػ هي يبػم! ًغْؿػٍ اٍال   يب عْؿػٍ چيون



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 42 
 

 ٍْؿتي ثب ؿّ ام آيٌؼٍ فى ُویيَ ّ ًجْػٍ رْؿ ثـًقٍ ّ تیـٍ ُبي پْمت

 !ام کـػٍ هي تَْؿ ملیؼ

 

 ثب ّ کيَ هي ُن ػؿ ؿّ ىَ،اثـُّبه هي ْٓالًي کَ ًؼاػم رْاة

 !پي؟ ًیک: گَ هي پـميي لضٌي

 

 هي گلْم اف ىؼٍ عبؿد ٍْت ثَ ؿّ ػاىت ىَ هي کَ لضٌي مـػتـيي

 .مـػٍ ُْا ثبال ثـّ: ػم

 

 ؿّ ٍؼاه ىن، هي آلًْک اّى ي عیـٍ ػّثبؿٍ ّ گـػًّن هي ثـ ؿّ افه

 ثؼؼ! هي؟ تـبؿيِ  تَ ثـاػؿ يب مـػٍ ُْا:پـمَ هي ٓؼٌَ ثب کَ ىٌْم هي

 ًینت گـم فيبػي! کٌي؟ هي اصنبمبت اثـاف رْؿي ايي مبل ُوَ ايي

 !ًظـت؟ ثَ

 

 ػمت ػاػًن رْاة ّ ثـًگيتي اهب ًینت عْػم ػمت فػًن لجغٌؼ! َُ

 مٌگیٌيِ  ّ اينتَ هي ام ىًَْ ثَ ىًَْ هًْن هي کَ مبکت! عْػهَ

 مبل ُوَ ايي: گَ هي ّ کٌَ هي تضویل ثِن ؿّ ػلغْؿه ًگبٍ

 صن ثویَ ًکٌَ! ْٓؿي؟ ايي اّهؼي کَ ُن صبال ثجیٌي هٌْ ًغْامتي

 !کٌن؟ هي اىتجبٍ ػاؿم ّ کـػم هي اىتجبٍ هي ّ ػاؿى

 

 چيوِب اّى ثَ فًن هي فل مـىًَْ اف ّ چـعَ هي موتو ثَ مـم

 اهب ثؼم تّْیضي عْام هي. ًؼافٍ هي ًجبيؼ کَ کني يبػ ػزیت هٌْ کَ
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 عْػم اف ػكبع ثـاي کٌَ ًوي يبؿين فثًْن اهب ػزیجَ! ًینت صنو ّاهؼب  

 افه ًگبٍ پل ًؼاؿى ُوکبؿي هَؼ ام صٍْلَ ًَ فثًْن ًَ! ثگن چیقي

 ػّؿ؟ اًؼاعتیي ُن ؿّ ايٌزب کلیؼ: پـمن هي ّ گیـم هي

 

 چِـٍ تْ کَ صـٍي موتو، گـػم هي ثـ ػٍ، ًوي رْاثوْ کَ اًَّ صبال

 ػؿ ػم اينتبػٍ ػَجبًيِ  ًبهؼاؿ ػهیوب  ! کـػٍ ًبهؼاؿ ىجیَ ثیيتـ اًّْ اىَ

 !تؼاػي! َُ!تؼاػي! کٌَ هي تؼاػي ثـام ؿّ عًَْ هٍِْ

 

 ًگبؿيي امن چـعًَْ، هي ايّْى موت ثَ ؿّ رلتوْى مـ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 !ثبال ثیبيي: گَ هي ّهتي هٌَ ثَ ًگبُو اهب فًَ هي ٍؼا ؿّ

 

 هبػؿيو صل يؼٌي! ىؼٍ هبػؿ يؼٌي! ىؼٍ ًـم هبهبى يؼٌي ايي! عْثَ

! ىکنتَ ؿّ مبلَ چٌؼ هنن ايي ّ اّهؼٍ کْتبٍ کَ کـػٍ گل هي ػيؼى ثب

 کَ کني ي ىکنتَ هنن ي کلبؿٍ اف هي ًگـاًيِ  هًَْ هي صبال

 امووْ ػيگَ ايٌکَ ثـاي گؾاىتَ هـآى ؿّي ػمت پیو مبل چٌؼيي

 !ثقًَ ٍؼا امن ثَ هٌْ ًینت هـاؿ الثؼ عت! ًیبؿٍ

 

 ػًّن هي کَ چٌؼ ُـ ام ًجـيؼٍ عؼا اف! گقم هي ام هنغـٍ كکـ اف ؿّ لجن

 ثبالمت، اّى کَ عؼايي اهب ًینتن کبكـ! ثبىن اهیؼّاؿ کوکو ثَ ًجبيؼ

 افم ؿّيي چٌبى هٌَ ثَ تـ ًقػيک گـػى ؿگ اف گي هي کَ عؼايي

 هؼمي صؼيج تْ ايٌکَ ًَ هگَ! کـػٍ هِـ ثَ ّاػاؿ ُن هٌْ کَ ثـگـػًّؼٍ

 ثؼاؿػ، ػّمت هـا کَ ُنتن کني ػّمت هي ػاّػ اي: »گلتَ ػاّّػ ثَ
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 کني هًْل کٌؼ، ُوٌيیٌي هي ثب کَ ُنتن کني ُوٌيیي

 هي ثب کَ ُنتن کني ُوـاٍ ثبىؼ، هؤًْك هي ؽکـ ثب کَ ُنتن

 کني هطیغ ثـگقيٌؼ، هـا کَ ُنتن کني ثـگقيؼٍ کٌؼ، ُوـاُي

 ثٌؼگبًن اف کل ُیچ هـا ػاؿػ ًوي ػّمت ّ کٌؼ آبػت هي اف کَ ُنتن

 ػاؿم هي ػّمت ؿا اّ کَ ايي هگـ ثؼاًن اّ هلت اف ؿا ػّمتي ايي هي کَ

 ُـ ًؼاىتَ ػّمت ؿا اّ هجال هي علن اف کل ُیچ کَ ػاىتٌي ػّمت

 رنتزْ هـا ؿیـ کل ُـ ّ يبكت عْاُؼ کٌؼ ٓلت هـا ؿامتي ثَ کل

 ؿا آًچَ عْػتبى اف ثیٌؼافيؼ ػّؿ فهیي اُل اي پل. يبكت ًغْاُؼ هـا کٌؼ

 ّ ُوـاُي ّ هي کـاهت مْي ثَ ثيتبثیؼ ّ ػًیبيي ؿـّؿ اف ُنتیؼ آى ثـ

 ّ ثگیـم اًل ىوب ثب تب ىْيؼ هؤًْك هي ثب ّ هي ثب اًل ّ ُوٌيیٌي

 «ىوب هضجت مْي ثَ ثيتبثن

 

! ػاىتن؟ ػّمتو ايٌکَ ًَ هگَ! ثْػٍ؟ اّى ثـگقيؼم عؼاي ايٌکَ ًَ هگَ

 ُوـاُیو عْامتن ايٌکَ ًَ هگَ!ػاىتن؟ ايوبى ثِو ايٌکَ ًَ هگَ

 ٍؼاه ثبؿ ُقاؿاى ايٌکَ ًَ هگَ! ثْػم؟ هطیؼو ايٌکَ ًَ هگَ! کٌن؟

 ًوي ّ ُنتي! ًینتي؟! عؼا؟ ُنتي! کـػم؟ عؼا عؼا کن هگَ! فػم؟

 اف ؿیـ هگَ! کٌي؟ عؼايي هي ثـاي عْاي ًوي! ثبىي؟ هي ثـاي عْاي

 ّ ثبؿُب کَ ايٌَ اف ؿیـ هگَ! کـػم؟ ٓلجت ّرْػم اػوبم اف ؿّ تْ کَ ايٌَ

 ّ ُنتي! عؼا تْئن ثب! ُبى؟! ثْػٍ؟ ايي اف ؿیـ هگَ! فػم؟ ٍؼات ثبؿُب

 يَ ثْػٍ هـاؿ اگَ! هِـم هٌن اآلى! آؿٍ؟ ثْػين ػّمت فهبًي يَ! آؿٍ؟ هِـي

 ٍؼاهْ ّ گـكتي افم ؿّتْ کَ اآلى ثبىَ، ّرْػم تْ تْ ػّمتيِ  فهبًي

! ثـگـػًّي افم ؿّتْ کَ ثِتـ ُوْى! هِـم ثبُبت! ػلگیـم افت ًيٌیؼي

 اف صـكي تـمن هي چْى! عؼا ًيین ُن چين تْ چين کَ ثِتـ ُوْى
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 هٌن ػلگیـي کَ کٌي کبؿي ثيَ، ثیيتـ ػلگیـيت کَ ثغًْي چيوبهْ

 ثبهي ُن ثَ ىؼًوْى ًقػيک ثـاي ؿاُي ػيگَ اًّْهت ّ ثيَ ثیيتـ

 !ثوًَْ ؿاٍ کْؿٍ يَ ؿّفًَ، يَ اهیؼ، کْؿمْي يَ تِو تَ ثؾاؿ! ًوًَْ

 

 تْ ؿّ ًبهؼاؿ صبال ّ يبم هي عْػم ثَ گیـٍ ؿّهي ػمتن کَ ًگبؿيي ػمت

 صبلت اف يبػ هي کَ رلْ! گـكتَ ي هیبكَ ثب ُن ثبف الجتَ ّ ثیٌن هي صیبٓ

 کَ ؿّثـّم! کيیؼ ثیـّى ًیبم اف ؿّ ىويیـه كِویؼ ىَ هي اه چِـٍ

 فل ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي ثیـْلَ اّى ي گـكتَ فًگبؿ هلل ثَ ًگبُي اينتَ، هي

 يبي هي عـاثَ ايي كکـ اف: گَ هي ُيؼاؿي ّ هي چيوبي ثَ فًَ هي

 کـػي رٌِن هجـمتْى ايي تْ فًؼگیوًْْ صبال تب چوؼؿ ُـ! پي ًیک ثیـّى

 هي فًؼگیتْ فيـ ثَ مـ ّ ػؿمت آػم ي ثچَ ػیي ّ ثبال يبي هي! ثنَ

 ًوي ػلن ّ کـػم هبهبى پیو ّمبٓتتْ! گؾاىتن گـّ ؿيو هي! کٌي

 ثیب! گن؟ هي چي كِوي هي! کـػم عجٔ ثگن کَ ثـمَ ؿّفي يَ عْاػ

 .ثقًَ صـف ثبُبت عْاػ هي هبهبى

 

 ًؼاؿٍ عجـ! کٌَ ًـهن ايٌکَ ثـاي يبؿٍ هي ػمتن ثَ آؿّهي كيبؿ ًگبؿيي

 ؿّ ػمتو کَ آػهي ي ؽؿٍ ؽؿٍ کَ ًؼاؿٍ عجـ! ىَ ًوي ًـم ثغبؿ کَ

 پي، ًیک ايي کَ ًؼاؿٍ عجـ! ىؼٍ ًینت ّ تجغیـ گـكتَ ػمت تْ هضکن

 ػيگَ صبال کَ ثغبؿي ثي ايي اف عجـٍ ثي! ىؼٍ ًبثْػ ّ ؿكتَ ًیکي پي

 !ًؼاؿٍ عبؿري ّرْػ اي ؽؿٍ صتي

 

*** 
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 ّ ام ًينتَ افه كبٍلَ ثب ّ ػّفاًْ! يبؿٍ ًوي ثبال ؿّ مـم هبهبى صْْؿ

 ثَ گْىن ّ ثبكتَ ػمت اثـييويِ  ي هبلیچَ اّى گلِبي ثَ ًگبُن

 تْ ىکنتَ مْگٌؼ فى ايي کَ ثقؿگي مبلي ي آفاؿػٌُؼٍ مکْت

 !هي ٍْؿت ثَ فػٍ فل ؿلیظي اعن ثب ّ ًينتَ پیيگبُو

 

 ثیـّى ثـاي ػٍ هي مغي ػاػ ّ يبػ هي صـف ثَ کَ ًبهؼاؿٍ ػّثبؿٍ

 !املجبؿِ  ّّؼیت اّى اف اهْى ُوَ کيیؼى

 

 آمَ ّ ثـي آمَ ػيگَ ػاػي هْل کَ گلتن پي، ًیک گلتن ُن هبهبى ثَ:

 ّ کـػي اىتجبُي چَ ػًّي هي کني ُـ اف ثِتـ عْػت کَ گلتن! ثیبي

 ىؼًي روغ ػيگَ کَ ؿيغتَ آثي چَ ّ هْى ُوَ ػاػين تبّاًي چَ

 يَ کيیؼى علت ػوـ يَ ثؼؼ ّ کٌَ ثبّؿ کَ ثگْ ثِو عْػت صبال! ًینت

 !ثـٍ پبيیي گلْهْى اف عْه آة

 

 اگَ! ػوـ؟ يَ پبي ثَ ؽاؿي هي ؿّ مبل 5 کَ ًبهؼاؿ مبلتَ 5! ػوـ؟ يَ

 کَ کيیؼم ؿّ چي هي پل کيیؼيي ِعلَّت مبل پٌذ ايي تْ ىوبُب

 چي تـ مٌگیي علت اف! کـػٍ؟ اكتبػٍ ْٓؿ ايي ُبهْ ىًَْ مٌگیٌیو

 چلتَ هؼِ  ايي ثب ْٓؿ ايي کَ کيیؼم ػّه ثَ ؿّ چي ثبؿ هي! ُنت؟

 تب ػاؿٍ ؿّ ًکـػًن ثبّؿ ّ هضبکوَ هَؼ ثیيتـ کَ فًي ؿّثـّي ًينتن

 !ايوبى؟ ّ هضجت ّ هِـ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 47 
 

 كـمتن هي پبيیي ؿّ ػٌُن آة ّهتي ىَ هي پبيیي ّ ثبال گلْم میت

 کَ هبػؿٍ ًینتن، پيیوْى ام کـػٍ اف کَ ثگن ّ کٌن ثبف لت ايٌکَ ثـاي

 ُن عْػم اػثیبت ػثیـ ؿّفگبؿي يبؿٍ هي يبػم ثَ ّ کٌَ هي ػمتي پیو

 !ام کـػٍ هي اكتغبؿ ثْػًو هؼلن ثَ هي ّ ثْػٍ

 

 امت اثلِي?  هبيَ متیِیؼًت تِینت صکوت ف ربًو کَ آًکل ثَ: 

 !ربى ًبهؼاؿ

 

*** 

 

 هي ًگبُن ػاؿٍ اعن ثب کَ هبهبى موت ؿٍ هي اّل ّ يبػ هي ثبال ًگبُن

 صـكي ثِتـٍ ىبيؼ. هٌتظـ ًبهؼاؿ ٍْؿت ؿّي ىیٌَ هي ُن ثؼؼ کٌَ،

 ثَ ؿّ ثْػٍ ؽٌُن تْ مبل چٌؼ ايي تْ کَ چیقي اّى ثِتـٍ ىبيؼ. ًقًن

 !ًيَ تـ ػؿُن تـًزیؼٍ ٍْؿتِبي ايي کَ ًیبؿم فثًْن

 

 ًظـت ثَ اآلى آػم ايي:گَ هي ًبهؼاؿ ثَ ؿّ ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ هبهبى

 !ًبهؼاؿ؟ پيیوًَْ

 

 ثب ُن ُبىْ ثچَ ّرْػ ػون! ػيگَ هبػؿٍ! عًْؼٍ ًگبُوْ تَ تب! َُ

 ُوَ ايي اف ثؼؼ ثبؿ اّلیي ثـاي ّ کٌن هي ثبف لت! ثیٌَ هي ػلو چين

 ...هتؤمـ ثبثب ثبثت اف:ثيٌٍْ ٍؼاهْ ػم هي اربفٍ مبل
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 ثَ فًَ هي فل! پب مـِ  ّ ىَ هي ثـآؿلیؼٍ ًـمیؼٍ كـربم ثَ ام رولَ

 !ًیبؿ ػٌُت تْ عؼاثیبهـفّ اّى امن:تْپَ هي ّ ٍْؿتن

 

 ؿّ هوبثل ٓـف کَ لجن ؿّي ىیٌَ هي هْهغ ثي لجغٌؼ يَ ّهتِب ثؼْي

 ّ گـكتَ ىکل تْم پیو مبل پٌذ اف ػبػت ايي! کٌَ هي ػَجي ثؼرْؿي

 !ػؿػمـمبف الجتَ ّ هًْؼگبؿٍ ّرْػم تْ اًگبؿ

 

 هي ًبهؼاؿ ثَ ؿّ تـ ػَجبًي ثیٌَ هي هٌْ کزکيِ  کوـًگِ لجغٌؼ کَ هبهبى

 !ًؼاػم ػمتو کبؿي تب ًبهؼاؿ ثجـ ّؿػاؿ ايٌْ: گَ

 

 كـٍت اًگبؿ هبهبى اتبم، اف ؿكتي ثیـّى هَؼ ثَ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 هي کَ ىٌْم هي چْى فعن ثَ پبىیؼى ًوک ثـاي کـػٍ پیؼا عْثي

 ّ آثـّ ّ آؿاهو ّ فًؼگي کبؿيت ًؼًّن ثب! ػاػي کيتي ثَ تْ صنٌْ:گَ

 ّ عْؿػي تْ اّى مبل 3! ػاػي ثبػ ثَ ؿّ هب ًینت ّ ُنت ّ صیخیت

 ّ ىٌْين هي چیب ّ کيین هي چي هب ثؼًّي ايٌکَ اف عجـ ثي عْاثیؼي

 عیبلِ  ثي ػؿٍ رٌِن اّى تْ ُن مبل 7! ًينتین میبٍ ؿّف ثَ رْؿي چَ

 !چي؟ کَ ايٌزب اّهؼي پبىؼي صبال! کـػي فًؼگیتْ عیبل ثي

 

 کَ اًّوؼؿي! اينتبػٍ هي ثَ ًقػيک عیلي صبال موتو، گـػم هي ثـ

 ثؼػهبؿو ّ ػَجبًي ي هیبكَ اهب کٌن ثـلو هضکن ىْم هي ّمْمَ

 کبهال   ي ّاژٍ ػؿٍ رٌِن! ػٍ ًوي ثِن ؿّ کبؿ ايي ثَ کـػى كکـ ي اربفٍ
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 يَ عْاثیؼى ّ عْؿػى هٌتِب يبم هي افه هي کَ ربيي هْؿػ ػؿ هٌبمجیَ

 !َػَؿکي ي ػؿٍ اّى ثب ًبُوغًَْ هوؼاؿ

 

 ؿْت ؿـم اّى ُبىن، هبػؿاًَ ثْي هنت هي ُن، ثَ ىین هي عیـٍ

 ىیٌَ هي ؿّ عٌزـ کَ اًَّ هکج يَ ثؼؼ! ًبعلق پنـ ايي ثَ ًنجت

 هبت! ثْػ ػؿ ايي هبت ىؼ هي ثنتَ کَ صني چيوبي: ام میٌَ ّمٔ

 !تْ اّهؼى

 

 ثَ تضویـآهیقي لضي ثب ؿّ تْ ّ کٌَ هي پبم تب مـ ثَ اي اىبؿٍ ػمت ثب

 !يبؿٍ هي لت

 

 ػمت ي ّـثَ ثب ثبؿ ايي کَ ٍْؿتن ؿّ ىیٌَ هي هنغـٍ لجغٌؼ يَ ػّثبؿٍ

 ّ ىي هي ثلٌؼ ُن ثب ُوقهبى ًگبؿيي ّ ًبهؼاؿ! کيَ هي پـ هبهبى

 ثَ ؿّ مـم تؤعیـ ثب اهب هي يبؿى، هي فثْى ثَ ؿّ هبهبى ي کلوَ هؼتـُ

 .هوٌْى: گن هي آؿاهو ثب ّ آؿّم ّ گـػًّن هي موتو

 

 گـػٍ هي ثـ موتو ثَ مـم ّهتي ػاىتَ تْهغ ىبيؼ! ثـػٍ ثِتو

! ؿاّین اهب هي! ثيٌٍْ افم ؿّ ػؿىتي صـف ّ ثجیٌَ ٍْؿتن تْ ؿّ ػَجبًیت

! ام عْؿػٍ ػمتو اف کَ هضکوي تْگْىي ايي اف ىؼٍ عٌک ػلن تَ

 ْٓؿي ايي کَ عْىضبلن ّ ثْػٍ صون! پؾيـاىن گيبػٍ ػل ثب ّ ثْػٍ صون

 اربفٍ ّ کٌَ هي ثبف مـ عْػهن ثبًیو ّ ثبػج کَ ؿّصو چـکي ػهل

 !ثـٍ ثِجْػ ثَ ؿّ تب ػٍ هي
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 ًوي تکْى اهب لـفٍ هي ػلن چيوِبه، تْ ىَ هي روغ آًي ثَ اىک

 لضي ثب ّ هبهبى ثبفّي ؿّ ؽاؿٍ هي ػمت ّ يبػ هي رلْ ًگبؿيي عْؿم،

 گیـم هي پب ّ کٌن هي پيت هي. ثيیٌَ کَ عْاػ هي افه آؿّهي

 !پي ًیک ثوْى: گَ هي ػمتْؿي لضٌي ثب ًبهؼاؿ ايّْى، ػؿ موت

 

*** 

 

 ّ عیـگي عبٓـ ثَ ام اينتبػٍ ًوطَ ايي تْ کَ اآلى چْى اينتن هي

 هًْؼى هَؼ ثلِوًْن ثِيْى تب گـػم ًوي ثـ. عْػهَ يکؼًؼگيِ 

: گَ هي ًـهتـ لضٌي ّ ػؿُن ٍْؿتي ثب ّ ؿّثـّم يبػ هي ّلي ًبهؼاؿ.ًؼاؿم

 ... کَ ثقًین ؿّ ًگلتَ صـكِبي ثيیي ثیب

 

 هي ّ فًَ هي هُْبه ثَ ػمتي ػَجي يبؿم، هي لت ثَ لجغٌؼ ػّثبؿٍ

 !فًي؟ هي لجغٌؼ ؿاٍ ثَ ؿاٍ چي ثَ: پـمَ

 

 ًيؼي هتْرَ! کٌَ هي هنغـٍ هبؿّ ػاؿٍ: ىَ هي ثلٌؼ هبهبى ٍؼاي

 !ٌُْف؟

 

 ايٌزب کَ ثگن ّ کٌن ثبف لت عْاػ هي ػلن ّ هبهبى موت گـػم هي ثـ

 ثـام چوؼؿ ىؼى تضویـ ْٓؿي ايي ّ ىٌیؼى ؿّ صـكِب ايي ثْػًن،
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 مـ اف ثلکَ تونغـ مـ اف ًَ لجغٌؼ ايي ّ امت کٌٌؼٍ عْىضبل

 .ػٌُن ثَ ىَ هي چلتي ّلي ًگبُو مـعْىیَ،

 

 مبٓغ موتن ثَ چيوِبه اف ػاؿى آتیو ُبي ىـاؿٍ اّى کَ رْؿي

 !کـػٍ ؽّة ُن ؿّ کيیؼًن ًلل هؼؿت ثلکَ تکلن هؼؿت تٌِب ًَ ىي هي

 

 ثـاي يبؿٍ هي ثِو كيبؿي ّ ام ىًَْ ؿّي ىیٌَ هي ًبهؼاؿ ػمت

 ػلگـم لجغٌؼ ّ ًگبؿيي ثَ اكتَ هي ًگبُن. ثيیٌن ّ کٌن عن فاًْ ايٌکَ

 ػيگَ ثبؿ ايي ّ ىیٌن هي. عْؿٍ هي تکْى تؤيیؼ ثَ کَ مـي ّ کٌٌؼٍ

 کٌن هي ًگبٍ هبهبى ثَ هنتوین هـتجَ ايي! ىوبؿم ًوي ؿّ هبلي گلِبي

 ؿّ ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ ّلي اّى ثلـمتَ، موتن ثَ تیـُبىْ ايٌکَ ثـاي

 صني اگَ هطوئٌن کَ چٌؼ ُـ پؼؿىَ، ي عًَْ ايٌزب: گَ هي ًبهؼاؿ ثَ

 هي ثـاي ًوًَْ يب ثوًَْ! ػاػ ًوي ؿاُو ُن هؼؿ ُویي ثْػ فًؼٍ اآلى

 !تْ ُوْى ثـٍ کي ثبف ؿّ ىؼٍ عـاة اّى ػؿ ثـّ! کٌَ ًوي كـهي

 

 !هبهبى: گَ هي هؼتـُ ًبهؼاؿ

 

 هگَ! چیَ؟: پـمَ هي ّ ػٍ هي تکْى چیَ ػالهت ثَ مـي هبهبى

 تْ اّى ػيوَ ثَ ػم هگَ! ًجْػ؟ گْؿمتْى اّى ايوًْو ّ ػيي ّ ػين

 !ًيؼ؟ ىـّع ىؼٍ عـاة ُوْى اف هب ُبي ثؼثغتي ي ُوَ هگَ! ًجْػ؟
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 ًْافه ٍْؿتوْ ًکُْيو ًنینِ  هي، موت ثَ چـعَ هي کَ هبهبى مـ

 يَ ي اًؼافٍ ثَ هي ثـاي چْى ْٓكبى گن ًوي ّ ًنین گن هي! کٌَ هي

 اّى ّ ثیٌوو هي هي ّ ُنت هبهبى کَ ُویي! عْىبيٌؼٍ عٌک ًنین

 يَ هي ثـاي! ًْافىَ هي ثـاي کـػًن، تْثیظ ثـاي صتي ثیٌَ هي هٌْ

 !گؾؿًّؼم تْه ػوـهْ مبل ػّ کَ ىٌي ػًیبي يَ ًَ ػؿعتَ اف پـ فهیي

 

 ُن ٌُْف کَ چٌؼ ُـ ُنتن ام عًْْاػٍ ثیي ّ ايٌزب کَ عْىضبلن هي

 اًِّب کٌن هي عیبل ُن ٌُْف کَ چٌؼ ُـ! اينتبػم مبثون صـكِبي پبي

 رـم ثَ کٌن هي عیبل ٌُْف کَ چٌؼ ُـ! هٌَ ثب صن ّ کٌي هي اىتجبٍ

 ًظـ اف کَ چٌؼ ُـ! اى گـكتَ موتن ثَ ؿّ هزبفاتيْى چْة ًکـػٍ گٌبٍ

 ػيًّْگیوْ کَ ام ػيًَّْ يَ هي عْػم ًظـ اف ّ ام ػيًَّْ يَ هي اًِّب

 !ػاؿم ػّمت

 

 ثبفم ّ ايٌزب ثوًْي:گَ هي ّ گیـٍ هي ًلني کٌَ، هي هکخي هبهبى

 تضْيلت عْػم ثبؿ ايي ثؼي، اػاهَ ثْػي گـكتَ پیو کَ ؿّ ؿاُي ثغْاي

 !گن؟ هي چي كِوي هي! ػم هي

 

 ثِن کٌَ هي تاله ّ ػَجبًیَ هي اف صؼ چَ تب ايٌکَ كِویؼى! كِون هي

 ػلو ايٌکَ كِویؼى! ًینت مغت کٌَ ام تٌجیَ عْاػ هي ػلو ثلِوًَْ

 ثؼٍ کْچیکو پنـ ثَ فًؼگي ػؿك ّ ثگیـٍ ػمت ثَ تـکَ يَ عْاػ هي

 !ًینت ػىْاؿ اٍال  
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 ثَ کَ ًبهؼاؿٍ! ثؼم ًيْى ّاکٌيي ثکٌن، صـکتي ثقًن، صـكي هٌتظـٍ

 اّى ّلي! هبهبى ثکيَ عٔ چیْ ُوَ ػّؿ ػيگَ ػٍ هي هْل: يبػ هي صـف

 ...اتبهک

 

: گَ هي ّ آىپقعًَْ موت ؿٍ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف هبهبى

 ّ تْ ُوْى ثـٍ! ػيگَ ثْػٍ آهبلو ي هجلَ! چي ُـ! ّيـًَّ عـاثَ، اتبهک،

 کَ چیقُبيي هوبثل ػؿ آّؿػٍ ػمت ثَ کَ چیقُبيي ثجیٌَ کٌَ كکـ ثيیٌَ

 !ًَ يب ػاىتَ اؿفه ثبعتَ

 

 ثِن ؿّ ػؿ ّ آىپقعًَْ تْ ؿٍ هي. صوبؿتَ صل اف پـ هي ثَ آعـه ًگبٍ

 !کْثَ هي

 

 يَ پبىْ: گَ هي ىلوتي پـ لضي ثب ّ ىیٌَ هي کٌبؿم ّ يبػ هي ًگبؿيي

 .ثغْؿي ثیـّى اّهؼي کَ کٌن گـم چیقي يَ ؿم هي ثگیـ،هٌن ػّه

 

 هضجت رٌل ايي کَ يبؿم هي عبٓـ ثَ ّ کٌن هي ًگبُو مکْت تْ

 ثـام هْيیي ػلٌگـًّيِ  ايي ّ ام ًکـػٍ تزـثَ ّهتَ عیلي ؿّ هالين ّ ًبفک

 !هلنَ عیلي

 

 ثَ هٌْ صـف ثي ّ کٌَ هي ثلٌؼم ثبفّم، ثَ ىیٌَ هي ًبهؼاؿ ػمت

 کَ ُویي:گَ هي گْىن فيـ آؿّم صبل ُوْى ػؿ ّ ثـٍ هي صوْم موت

 عیلي افت كؤ! ثبُبتَ ػلو يؼٌي عًَْ ايي تْ ثوًْي ػاػٍ ؿّب هبهبى
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 ثگؾؿٍ کَ فهبى! ؿًزیؼين ثؼرْؿي افت اهْى ُوَ يؼٌي! ؿًزیؼٍ عیلي

 .آؿّم ّ ىَ هي ًـم هبهبى

 

! ًبهؼاؿ گؾىتَ ؿّف 6 ّ هبٍ ػّ ّ مبل 5! ًگؾىتَ؟ مبل 5! ثگؾؿٍ؟ فهبى

 ثـػى ربيي موت ثَ هٌْ ػمتجٌؼ ثب ّهتي ًجْػٍ ػيـّف! ًینت يبػت اًگبؿ

 يَ تْي کَ ًجْػٍ ػيـّف! اًگبؿ عبکي ي کـٍ ايي ؿّي ثْػٍ ُیچنتبًي کَ

 ػيـّف ُویي! ػفػيؼى افم فهبًْ ّ کـػٍ فًؼاًین پٌزـٍ ثي ي علَ اتبهکِ 

 5! ًبهؼاؿ ًجْػٍ ػيـّف! ػاػى ثبػ ثَ ؿّ ىوب ًینت ّ ُنت توبم کَ ًجْػٍ

 چَ ىوب ثـاي ػًّن ًوي! گؾؿٍ هي ؿّفُب اّى اف ؿّف 6 ّ هبٍ ػّ ّ مبل

 ًـمِ  اًّوؼؿ هي ثـاي اهب ثيیي ًـم ثؼؼ ثَ ايي اف هـاؿٍ کَ گؾىتَ رْؿي

 ّهتي اف گؾىتَ مبل 55! ثْػٍ مبل 55 اًگبؿ کَ گؾىتَ آؿّم آؿّم ّ ًـم

 ًـم ًـم فًؼگي کَ مبلَ 55! ًبهؼاؿ کـػٍ پيت هي ثَ ثغتي ًیک

 کَ ّهتي اف گؾىتَ اًگبؿ مبل 55! ًبهؼاؿ ػاػٍ عْؿػم ثَ ُبىْ مغتي

 پؼؿاًَ ّ هبهبى ُبي هبػؿاًَ ًگبؿيي، ُبي عْاُـاًَ تْ، ُبي ثـاػؿاًَ ػيگَ

 کٌبؿم ؿّ ؿكت ّ کـػ مکتَ اّهؼٍ ثبؿ ثَ ثقؿگ ؿمْايي اف کَ پؼؿي ُبي

 !ًؼاؿم

 

 ؿّ ٍؼاُب ّ ىؼٍ ثیؼاؿ هـقم اهب آلْػ عْاة ّ مٌگیٌَ ُوَ، ؿّي پلکِبم

 هٌْ چـا پـمَ هي ًبهؼاؿ اف کَ ؿّ هبهبى هؼتـُ ٍؼاي. ىٌٍْ هي

 هي هبهبى اف کَ ًبهؼاؿي هؼتـُ ٍؼاي! آلًْک اّى تْ ثـم ًلـمتبػٍ

 آؿّم ٍؼاي! ثيَ توْم رـيبى ايي تب ثیبػ کْتبٍ ّ ثـػاؿٍ ػمت عْاػ

 ام گؾىتَ ُبي كؼبلیت ثَ هي ثـگيت هْؿػ ػؿ هبهبى ثَ کَ ًگبؿيٌي
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 ّ ػٍ هي ًب ثْي ثؼرْؿي ّ آىٌبمت ثؼرْؿي کَ ٍؼا يَ ّ ػٍ هي اعطبؿ

 !کٌَ هي عـاة صبلوْ ثؼْٓؿي

 

 ثـاي کٌن هي تیق گْه ّ کين هي هُْبم ثیي ػمتي ّ ىیٌن هي

 ثـ هؼم يَ ّ اينتن هي پب مـ ىن هي کَ هطوئي! ثين هطوئي ايٌکَ

 ؿكتٌن ثیـّى چْى هًْن هي ثبف! هًْن هي ثبف اهب اتبم ػؿ موت ػاؿم هي

 اّلیي عْاػ ًوي ػلن ّ ػؿگیـي ثب هنبّيَ تيٌذ، ثب هنبّيَ اتبم ايي اف

 لجَ پل. ثؼٍ هبهبى ػمت ثیيتـي آتْي کَ ثکٌن ؿكتبؿي ثـگيتٌن ؿّف

 ّ کٌن هي لول ؿّ ؿيين تَ فثـي ػمت کق ثب ّ ًيیٌن هي تغت ي

 !ىٌْم هي ؿّ صـكب ثغْام ايٌکَ ثؼّى

 

 هي كؤ گـكتٌتْى مغت هٌن ًظـ ثَ! ػوْ فى گَ هي ؿامت ًگبؿيي-

 تْ ثیبػ ىؼٍ ؿاّي کَ ُویي ّ ثـگيتَ کَ ُویي! ثـًَّ ايٌزب اف اًّْ تًَْ

 تیؾ فيـ اّهؼ هي ثبيؼ ؿـّؿ ُوَ اّى ثب چـا ّاال پيیوًَْ يؼٌي عًَْ ايي

 !ىوب؟ ُبي مـفًو ّ ُب هالهت

 

 ثَ کَ کٌَ ؿاّي ؿّ هبهبى کٌَ هي مؼي ػاؿٍ! کٌَ هي ػكبع هي اف ػاؿٍ

 اهبًي پٌبٍ ثي هيِ  ثـاي ػاؿٍ! ثؼٍ پٌبٍ ثبؿّى تْ هًْؼٍ ي گـثَ ثچَ ايي

 !کٌَ هي ٓلت

 

 هي موتن ثَ مـُب. ثیـّى ؿم هي اتبم اف ثبؿ ايي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ؿم هي! ًکٌن ًگبٍ ًينتَ کَ موتي ثَ کٌن هي مؼي اهب هي چـعَ
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 گـػم هي ثـ ىکٌَ، هي ؿّ مکْت ًبهؼاؿ کزبي ٍؼاي ايّْى، ػؿ موت

 !اتبهن:گن هي هاليوي ّ گـم لضي ثب ّ موتو

 

*** 

 

 پبُبم! ىَ ًوي کيیؼٍ عـاثَ اّى موت ثَ پبُبم اهب صیبٓ تْ ؿم هي

 پبُبم! ًکي هزبفات عْػتْ ايي اف ثیيتـ ّ ثیـّى عًَْ ايي اف ثقى گَ هي

 ُي ّ ُي ؿّ گؾىتَ چي ُـ ثنَ ػيگَ کَ کٌَ هي ىکبيت ػولن ثَ

 ؿاٍ فيٌِبؿ فيٌِبؿ هـتت پبُبم! عْؿػي ثنتَ ػؿ ثَ ُي ّ ُي ّ ؿكتي

! گـكتَ هيتو تْي ؿّ ػولن ّ عْاػ هي اي ػيگَ چیق ػلن اهب اًؼاعتَ

 صتي ثچين ًْ اف ؿّ عًْْاػٍ گـهبي عْاػ هي ػلن! ثوًْن عْاػ هي ػلن

 !ثبىَ گـكتبؿ فهِـيـ تْ عًْْاػٍ اّى اگَ

 

 آؿّم ػلن کن يک کَ ؿم هي ثـًگيتي، عبٓـ ثَ ًَ ثیـّى عًَْ اف ؿم هي

 هضل ايي هؼيويِ  عیبثْى ثـم، ؿاٍ عـػٍ يَ ؿم هي. ثـگـػم ثؼؼ ّ ثگیـٍ

 عبٓـٍ عیبثْى ايي تْي چوؼؿ کَ ثیبؿم عبٓـ ثَ ّ کٌن گق ؿّ مٌتي

 هٌتِي ىٌقاؿ ثَ کَ اي ىْمَ ؿاٍ هؼٌي ثلِون کَ ؿم هي. ػاىتن

 ثـگيتٌن ؿّف چٌؼ ايي هخل کَ ؿم هي. چیَ آثبػاًي اف ثبىَ پـ ّ ًيَ

 هي! ثیبؿم عبٓـ ثَ ؿّ توؼى ّ ثجیٌن ؿّ هؼل ثَ هؼل ُبي عـاه آموْى

 ىبهل ّ ػاؿٍ تؼبؿيلي چَ ىِـًيیٌي ثیبؿم عبٓـ ثَ ّ ثقًن هؼم کَ ؿم

 !ىَ هي چیقُبيي چَ
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*** 

 

 هي ؿاٍ. کٌَ هي ثبف ؿّم ثَ ؿّ ػؿ کَ ًگبؿيٌَ گـػم، هي ثـ کَ ػيـّهتَ

 هي ؿّىي ايّْى ثـم مکًْت، ؿیـهبثل پـعبکِ  ي عـاثَ اّى موت اكتن

 !پي؟ ًیک: گَ هي ًبهؼاؿ ّ ىَ

 

 تْي هٌْ ي عنتَ ي چِـٍ ػًّن ًوي. ثِو فًن هي فل ّ گـػم ثـهي

 لطق ثَ ؿّ اّى ي کالكَ ًگبٍ اهب هي ًَ يب ثجیٌَ تًَْ هي تبؿيکي اّى

 ثیب: گَ هي ّهتي پبيیٌَ ٍؼاه تي. ثجیٌن تًْن هي ايّْى ؿّىي الهپ

 .اًؼاعتن ثـات ربتْ ثبال

 

 آموْى موت ثَ پیيًْین ؿّ ؿيغتَ کَ ؿّ هُْبيي ػمت ُبي پٌزَ ثب

 .صیبٓ تَ اتبهک موت گیـم هي ؿاٍ صـف ثي ّ کٌن هي ُؼايت

 

 اف ًيْى ُب هْفايیک ؿّي ُبيي ػهپبيي ىؼى کيیؼٍ عو عو ٍؼاي

 ّ ىَ هي کيیؼٍ ثبفّم ًؾاىتَ اتبهک تْي پب. ػٍ هي ًبهؼاؿ اّهؼى

 ثـػاؿ ثبفيب هنغـٍ ايي اف ػمت: گَ هي آؿّهي ٍؼاي اهب عين ثب ًبهؼاؿ

 !پي ًیک

 

 ثبفي؟ هنغـٍ کؼّم: پـمن هي آؿّهي لضي ّ لجغٌؼ ثب
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 کَ هًْؼًَ ربي ايٌزب: گَ هي ثیٌيْى اف ّ مبثَ هي ُن ؿّ ػًؼًِّبىْ

 !ثوًْي؟ عْاي هي

 

 ثْػٍ ُن ثؼتـ ايٌزب اف: گن هي ّاؿ فهقهَ ّ فيـلت ّ کين هي ػوت ثبفهْ

 ثِيتَ ًینت هْؿ ّ هبؿ اف عجـي کَ ايٌزبيي! ثبىن کـػٍ مـ تْه کَ

 !ربُب اّى هوبثل ػؿ

 

 ؿّ صـٍي ّ ثیٌن هي ؿّ ٍْؿتو ػاؿم هبٍ ًْؿ ي ّامطَ ثَ هي ّ تبؿيکَ

 !ػٍ هي ػلنْفي ّ تـصن ثَ ربىْ هي ي رولَ ثب کَ

 

 هي ّهتي گـكتَ ؿّ ػمتن ثبفّم، ربي ػمتو ّ آؿّهَ ثبؿ ايي لضٌو

 !ىَ هي اؽيت ثیيتـ هبهبى رْؿي ايي ثبال، ثیب: گَ

 

 ثبف ؿكتي اف اًّْ ّ هًَْ هي فهیي هلل کَ هٌَ پبُبي ثیلتَ، ؿاٍ يبػ هي

 ػمتي پیو هي ثقًَ، صـكي عْاػ هي ّ موتن گـػٍ هي ثـ! ػاؿٍ هي

 !عْامتَ ايٌْ عْػه: کٌن هي

 

! ػَجبًیَ چْى عْامتَ عْػه: گَ هي ّ کٌَ هي ّل ؿّ ػمتن کالكَ

 ُب لزجبفي ّ لذ ايي ثب ثبال، ثـين ثیب! ًغْامتَ ػلو تَ! عْامتَ فثًْو

 !تـ عطي عطي ؿّ هب اػَبة ًَ ّ ثکي ايي اف عـاثتـ عْػتْ ي ّرَ ًَ
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 هکخَ يک آموْى، موت ؿٍ هي ًگبُن ّ ریجِبم تْ ىیٌي هي ػمتِبم

 گؾىتَ کبؿُبي اف اٍال   ػًّي هي: ثگن عْاػ هي ػلن کَ اي رولَ ثؼؼ ّ

 !ًینتن؟ پيیوْى

 

*** 

 

 ّبهٌو هطوئٌب   کَ ًبهؼاؿي ُوـاٍ هوبّهت ثي ىَ، هي کيیؼٍ ثبفّم

 چَ هـاؿٍ ثجیٌن ايٌکَ ثـاي اكتن هي ؿاٍ ؿكتَ اًلزبؿ هـف تب ّ ىؼٍ کيیؼٍ

 .ثؼٍ ًيْى هي ي رولَ ايي اف ّاکٌيي

 

 هي ػمتِبه گیـ کَ کبپيٌن ي يوَ اينتین، هي کَ مبعتوْى پيت

 چيوِبي اّى ثب کْثَ،ّهتي هي ػيْاؿ ثَ هضکن پيتوْ ّهتي ىَ،

 ي ؽؿٍ ؽؿٍ کَ کٌن صل تًْن هي ىَ هي چيوبم ي عیـٍ عيوگیي

 !ؿكتَ ثیي اف رولَ يَ ُوْى ثب هي ثبفگيت ثَ اهیؼه

 

 تًْن هي تبثَ هي ٍْؿتوْى ثَ مبعتوْى ي پٌزـٍ اف کَ ًْؿي فيـ ّ صبال

 کَ ُنت ػَجبًي اًّوؼؿي ثقؿگتـ ثـاػؿ ايي! ػَجبًیَ صؼ چَ تب کَ ثجیٌن

 تْي کَ ػؿػُبيي اف! ًؼاؿٍ عجـ اهب ثگیـٍ کوـثٌؼ ىالم ثبػ ثَ هٌْ صتي

 ام عْؿػٍ فعن اًّوؼؿي! عجـٍ ثي کـػٍ تضول ؿًزْؿ رنن ايي مبلِب ايي

 ُن ثب اًّوؼؿي ػؿػ ّ هي! ثبىَ عْؿػٍ پیًْؼ ػؿػي ُـ ثب ػَجِبم کَ

 ثـاي کيیؼى، كـيبػ ثـاي تـمیؼى، ثـاي چیقي ػيگَ کَ ُنتین ػزیي

 !ثبىن ًؼاىتَ ػاػى ػمت اف
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: ًـمَ مبعتوْى تْي ثَ كـيبػه ٍؼاي کَ رْؿي اهب کٌَ هي ّا لت

 !گي؟ هي چي كِوي هي

 

 ّ ػٍ هي ثِن تکًْي اهب اّى. کٌن هي ًگبُو كؤ مکْت تْ صـف، ثي

 چي كِوي هي پي ًیک: گَ هي ّ کْثَ هي ػيْاؿ ثَ ؿّ پيتن ػّثبؿٍ

 !گي؟ هي

 

 کٌَ، رؼاه ام يوَ اف ايٌکَ ثـاي ًَ ػمتو هچ ثَ ىیٌَ هي ػمتن

 لول ؿّ ثـاػؿ ايي ّرْػ اي لضظَ ثتًْن ثًَِْ ايي ثَ ايٌکَ ثـاي كؤ

 ايي عبٓـ ثَ ؿّ ىـلیو هْهؼیت ثِتـيي پیو مبل چٌؼ کَ ثـاػؿي! کٌن

 اف ثـاػؿ ايي عبٓـ ثَ ؿّ پؼؿه کَ ثـاػؿي! ػاػٍ ػمت اف کْچیکتـ ثـاػؿ

 ػمت اف کْچکتـ ثـاػؿ ايي عبٓـ ثَ ؿّ ػيوو کَ ثـاػؿي! ػاػٍ ػمت

 !ػاػٍ

 

 هٌْ لجِبي هِـ! ثیبؿم فثْى ثَ صـكي هي کَ ايٌَ عبٓـ ثَ اصتوبال   تؼللو

 پيت ثِن! گیـٍ هي كبٍلَ افم ّ کيَ هي پل ؿّ ػمتو ثیٌَ هي کَ

 کَ عْثَ! ثـات عْىضبلن! عْثَ! ًینتي؟ پيیوْى: گَ هي ّ کٌَ هي

 !ًینتي پيیوْى گي هي هطوئي ايٌوؼؿ

 

 ىَ ًوي ػيؼٍ چيوبه تْي کَ چیقي تٌِب ّ موتن ثَ گـػٍ هي ثـ

 !ؿكتَ کَ ؿاُیَ ثَ ثـاػؿه آویٌبى اف عيٌْػي ُوْى
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 ُوْى ُن ثبف کَ اّهؼي يؼٌي ايي: پـمَ هي ّ چيوبم ثَ فًَ هي فل

 ايي آؿاهو ّ آثـّ ثَ ثقًي صـاد چْة ثبف کَ اّهؼي يؼٌي! ثـي؟ ؿاُْ

 !عًْْاػٍ؟

 

 ًیْهؼم، هي: کٌن هي يبػآّؿي ثگیـم افه ًگبٍ ايٌکَ ثؼّى فيـلت، ّ آؿّم

 !گـػًّؼي ثـم تْ

 

 رلْ هؼم يَ! ؿْجٌبک الجتَ ّ مـگيتَ! امت مـگيتَ صبال چيوبه

 ػمتو! ثغْؿم هـاؿٍ ػيگَ میليِ  يَ کَ کٌن هي پیؼا صتن هي ّ يبػ هي

 ي عیـٍ! ؿٍ هي پبيیي ّ فًَ ًوي ّ ىَ هي هيت اهب يبػ هي ثبال

 پي ًیک فيبػٍ مـت اف ُن مگؼًّي ُویي: گَ هي ّ هًَْ هي چيوبم

 !ُنتي ثْػي کَ اصووي ُوْى ٌُْف ّهتي

 

 ّ گیـم هي كبٍلَ ػيْاؿ اف هؼم يَ مبعتوْى، موت ثـٍ گیـٍ هي ؿاٍ

 موت ُوْى ثَ ؿكتي ثـ ػلیل ًجْػى گؾىتَ کبؿُبي پيیوْى: گن هي

 !ًبهؼاؿ ًینت

 

 اّى ثَ ػّفم هي ًگبُوْ. موتن ثَ گـػٍ هي ثـ تؼلل ثب ّ اينتَ هي

 تغت اّى ؿّي کْيـ، ي متبؿٍ پـ آموْى فيـ ّهتِب، عیلي کَ ٍْؿت

 اّى. ثیبؿم عبٓـ ثَ اىْ چِـٍ کـػم هي مؼي ٍؼا ّ مـ پـ چْثيِ 

 لجغٌؼ ُویيَ ّ ثْػ هضکن کَ ؿّ ًبهؼاؿي اّى عْامت هي ػلن ىجِب
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 هي ًوو چيون پیو کَ ؿّ آعـي تَْيـ ًَ ثیبؿم عبٓـ ثَ فػ هي

 ؿًگ کَ تَْيـي! ػؿػگیي ّ ثْػ ًبؿاصت کَ ٍْؿت ايي اف تَْيـي! ثنت

 !ثْػ ػاػٍ ػمت اف ثـاػؿه ػمتِبي ثب ػًیبىْ ّ ػاىت ػلغْؿي

 

 يَ تْ: گن هي ّ مگؼًّي ُوْى عْػه هْل ثَ موت اكتن هي ؿاٍ

 ثقًي ؿّ صوي صـف ّ ىي ثلٌؼ ربت اف ثبيؼ کٌي هي اصنبك اي ثـَُ

 ػؿ هي کَ چیقي اّى ايٌَ! اينتي هي ُن تبّاًو پبي ّ فًي هي ّ

 !ًینتن پيیوْى هْؿػه

 

! ػاػين؟ پل ؿّ چي تبّاى هبُب: کٌَ هي کٌؼ ُبهْ هؼم ًبهؼاؿ ٍؼاي

 !ىؼين؟ هزبفات تْ رـم ثَ چـا هبُب

 

 ُبي آػم ي ثویَ ّ هبهبى ي هالصظَ ثَ صبال! موتو ثَ گـػم هي ثـ

 هي ػمتو ػّثبؿٍ يبػ، هي موتن ثَ! کيَ هي ُْاؿ ػاؿٍ عًَْ تْي

: پـمَ هي پـصـً ّ کيَ هي عْػه موت ثَ هٌْ ّ ام يوَ ثَ ىیٌَ

 هي! ثبعتین؟ فًؼگیوًْْ ي ُوَ آّؿػي ثبال تْ کَ گٌؼي عبٓـ ثَ چـا هبُب

 هي ػمت اف ثبيؼ ؿّ ثْػ کنن ُوَ کَ اًّي تْ اىتجبٍ عبٓـ ثَ چـا

 ّهتي! ُبى؟! ثبىَ؟ گل فيـ اآلى تْ اىتجبٍ عبٓـ ثَ ثبيؼ چـا ثبثب! ػاػم؟

 هي ّهتي! کٌي كکـ ُن ػْاهجو ثَ ثبيؼ عطـ موت ؿي هي ػاؿي

 اؿفه ثـات کَ اًِّبيي ثَ کخبكتو ثْي ثجیٌي ثبيؼ ثیبؿي ثبال گٌؼي عْاي

 هي ّهتي! ًَ يب کٌَ هي اىْى علَ ّ ؿمَ هي ُن ػاؿى اُویت ّ

 عْاي هي ؿّ چي ثجیٌي ثبيؼ ثیبؿي ثبال ّ ثقًي ػن ؿّ ػًیب ايي عْاي
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 هوبؿ! ػاػى ثبفيت! ىؼي ثبفيچَ! ثیبؿي ػمت ثَ هـاؿٍ چي ّ ّمٔ ثؾاؿي

 رًّْیوْى، رًْوْى، آثـّهْى، ثبثب، هبهبى، ًگبؿيي، هي، ّ کـػي

 عْاي ًوي ٌُْف! لؼٌتي ثبعتي ؿّ لیلي ّ عْػت فًؼگيِ  فًؼگیوْى،

 !ثجیٌي؟ عْاي ًوي! ثلِوي؟

 

 رؼا ام يوَ اف ؿّ ًبهؼاؿ ػمتِبي ىؼٍ، چي پـمَ هي کَ هبهبى ٍؼاي

 هبهبى ّ ًگبؿيي ّ ىَ هي کيیؼٍ ايّْى موت ثَ رلتوْى مـ کٌَ، هي

 .ثیٌین هي کبؿفاؿ ايي ًبظـ ّ اينتبػٍ ُن کٌبؿ ؿّ

 

 اّى اهب ؿٍ، هي ّ ىَ هي ثضج ي اػاهَ عیبل ثي ًبهؼاؿ کَ عیبلوَ ثَ

 موتن ثَ اعطبؿگًَْ ؿّ اه اىبؿٍ اًگيت هي، موت ثَ گـػٍ ثـهي

 ػاؿي ػّثبؿٍ ثجیٌن پي، ًیک کٌي عطب پب اف ػمت: گَ هي ّ گیـٍ هي

 هبهبى ػمت ثَ ؿكتٌت لْ ثَ اٍال   کبؿت ؽاؿم ًوي کٌي، هي ىـّع

 ُویي ّ ثـم هي گْه تب گْه مـتْ ىؼٍ عـاة ُویي تْ عْػم! ثکيَ

 !كِویؼي؟! کٌن هي چبلت ّمٔ

 

 مـم عؼاهَ اف کَ هي! لجن ؿّ ىیٌَ هي ؿاّي هْؽيِ  لجغٌؼ اّى ػّثبؿٍ

 !هطغ ًلنن ّ ثيَ ثـيؼٍ

 

 5 کَ چیقي اف هٌْ: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ اتبهک اّى موت ؿم هي

 !ًؼاؿم هيکلي هـػى ثب هي! ًبهؼاؿ ًتـمْى پؾيـاىن ثبف آؿْه ثب مبلَ
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 هیْى اينتن هي ثٌؼم، هي کَ ؿّ عبک ّ گـػ پـ اتبم اّى ي فػٍ فًگ ػؿ

 هي فًؼگي ّاؿ هـػٍ کَ ُبيي فًؼٍ اف هي: کٌن هي فهقهَ ّ تبؿيکیو

 اف هٌْ! ًبهؼاؿ ثتـمْى ُب آػم اّى ثب ىؼى عْؿ ػم اف هٌْ! تـمن هي کٌي

! هضَْ اىتجبٍ يَ تـمًْؼى کٌَ عالٍن ّ ثیبػ َهـػّاؿ تًَْ هي کَ هـگي

 !ثقؿگ عجٔ يَ

 

*** 

 

 ًوي کٌؼٍ فاًُْبم اف هي مـ ّلي ىَ هي ثبف ثؼي ٍؼاي ثب اتبهک ػؿ

 هي كکـ ػاؿم ّ تبؿيکي ّ عبک ُوَ اّى هیْى گْىَ يَ ام ًينتَ! ىَ

 يب ثِتـٍ ثْػم فًؼًّي تْه هؼت ُوَ اّى کَ تبؿيکي ّ تٌگ اًلـاػيِ  کٌن

 ثِتـي ربي ػوْهي ُبي فًؼاًي ثٌؼ اّى کٌن هي كکـ ػاؿم. اتبهک ايي

 ًـػٍ ّ ُب پٌزـٍ ثب میبٍ اتبهک اّى کٌن هي كکـ ػاؿم. اتبهک ايي يب ثْػٍ

 ايي يب ثْػٍ ثِتـي ربي ثـُْت اف پـ ؿّمتبي اّى ّمٔ آٌُیو، ُبي

 كکـُبم ؽاؿٍ ًوي ًگبؿيي اّهؼى اهب ىؼ ىـّع افه چیق ُوَ کَ اتبهک

 .ثـمَ ًتیزَ ثَ

 

 ّ گیـٍ هي هـاؿ رلْم کَ ثیٌن هي فاًُْبم ثیي اف پبُبىْ ّ تْ يبػ هي

 پي؟ ًیک: گَ هي آؿّم ّ ام ىًَْ ؿّي ىیٌَ هي ػمتو. فًَ هي فاًْ

 

 الهپ ّ گؾاىتَ ثبف ؿّ ػؿ. ٍْؿتو ثَ فًن هي فل ّ کٌن هي ثلٌؼ ؿّ مـم

. ثجیٌن ؿّ اه چِـٍ ثتًْن کَ کـػٍ ؿّىي اًّوؼؿي ؿّ اتبهک صیبٓ ؿّىي
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 گـم ثـات ىبهْ ثبال، ثیب پبىْ:گَ هي ّهتي هِـٍ اف پـ ّ هالين لضٌو

 .ثجیٌیيْى عْام هي کَ عـيؼين ثـات ُن پـت ّ عـت هوؼاؿ يَ. کـػم

 

 اّى ثَ صبلت، عْه اثـُّبي اّى ثَ چيوبه، ثَ ٍْؿتيَ، ثَ ًگبُن

 پیـ ي مکٌَ تب چٌؼ اّى هیْى کْيـ، فهغتي تْ کَ ظـاكتي! ظـاكت ُوَ

 کَ آعـه ًگبٍ يبػ! اًؼافٍ هي ثبثب يبػ هٌْ چيوِب ايي! ثْػٍ ؿكتَ يبػم اف

 ثِو عیـٍ کَ ّهتي يبػ! ثقؿگو مکْت اّى يبػ! ًَ ثبؿًّي اهب ثْػ اثـي

 كؤ مکْت تْ اّى ّ ثیبؿٍ فثْى ثَ امووْ ػيگَ ثبؿ يَ ثْػم کـػٍ التوبك

 عیلي اًگبؿ ؿّفُب اّى اف! ُویيَ ثـاي! ثْػ ؿكتَ ثؼؼ ّ کـػٍ ًگبُن

 !ًینت؟ هگَ! ػيگَ؟ عیلیَ مبل 5! گؾىتَ

 

 پبُبم مبػؼ ؿّي ّ ُن ثَ کَ ػمتِبم ؿّي ىیٌَ هي ًگبؿيي ػمت

 .هي اتبم تْ ثـين پبىْ. ايٌزب کـػي يظ پبىْ: گَ هي ّ هللَ

 

 فهبًي يَ ّلي ايٌزب! مگؼًّیَ ُویي لیبهتن ثْػ گلتَ ًبهؼاؿ! مگؼًّي

 هؼيوي ي عًَْ ايي ثقؿگ صیبٓ ي گْىَ اتبم يَ ايٌزب! ًجْػٍ مگؼًّي

 اتبم يَ ايٌزب! کـػم هي امتلبػٍ عْػم اتبم ػٌْاى ثَ افه هي کَ ثْػٍ

 ايٌزب! کـػٍ هي پیؼا پـّؿه تْه کَ آهبلي ّ آؿفّ کلي ثب ثْػٍ تویق ّ تـ

 ثبػ ثَ ػيگَ اآلى کَ چیقُبيي! آيٌؼٍ ثـاي عْة ؿّفُبي كکـ اف ثْػٍ پـ

 !ؿكتَ
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 فيـيي مٌگ اًّوؼؿي!ًینتن ػيگَ اآلى ّلي ثْػم! ًینتن کـػى ًبف اُل

 کٌبيَ ايي ُب، ٓؼٌَ ايي ثـعْؿػُب، ايي اتلبهبت، ايي ػيگَ کَ ثْػم آمیبة

 .ًجبىَ آفاؿػٌُؼٍ ّ هًْؼگبؿ عیلي ُب

 

 فثْى اف تلظ صـكِبي ىٌیؼى کَ ام ىؼٍ تضویـ مبلِب ايي تْي اًّوؼؿي

 !ًیبػ ثؼهقٍ هؾاهن ثَ عیلي تضویـآهیق ُن چوؼؿ ُـ عْػم ي عًْْاػٍ

 

 ّ کٌَ هي ؿامت هبهت ُوـاُن ُن ًگبؿيي ىن، هي ثلٌؼ ربم اف

 .يبؿٍ هي لت ثَ لجغٌؼي

 

 هي فيـلت ّ چنجَ هي ثِن هضکن ثبفّم، ػّؿ ىَ هي صلوَ ػمتو

 !ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات عیلي ػلن: گَ

 

 !چـا؟: پـمن هي ّ اًؼافم هي ثِو ُبم مـىًَْ اف ًگبُي

 

 چـا ؿّ چـا ايي ثلِوَ تب هتؼزت ّ مْالي کٌَ، هي ًگبُن ّ اينتَ هي

 ٍؼاي ثب. ىَ هي ُوـاُن ُن اّى ّ اكتن هي ؿاٍ. ام آّؿػٍ فثْى ثَ

 !ىؼٍ؟ تٌگ ثـام ػلت چـا: پـمن هي آؿّهي

 

 !کوَ؟ مبل 5! ثبىَ؟ ىؼٍ تٌگ ػلن ًجبيؼ! ثـاػؿهي-
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 !ثؼًّي اتلبهِب ي ُوَ هوَـ هٌْ اگَ کوَ:

 

 !ػًّي؟ هي گٌبٍ ثي عْػتْ عْػت-

 

 ؿّ ىوبُب هي کبؿُبي ايٌکَ تْ گـكتن، ثـاتْى ؿّ لووَ ايي هي ايٌکَ تْ:

 !ًـكتن اىتجبٍ ؿاُوْ هي اهب ًینت تـػيؼي ربي ُیچ ؿمًْؼٍ ايٌزب ثَ

 

 ّ صبال ُنتین ايّْى ُبي پلَ پبي چيوبم، ثَ فًَ هي فل ّ اينتَ هي

 هي فل! کٌَ هي ًگبُوْى پٌزـٍ پيت اف کَ ام ػيؼٍ ؿّ هبهبى ي مبيَ

 آلت! کـػم اًتغبة ػلن ثب ؿاُْ ايي هي: گن هي ّ ًگبؿيي چيوبي تْ فًن

 !ًيؼم ُن آػهي ُیچ ػمت

 

 مـ ّلي هي ُب، پلَ موت اكتَ هي ؿاٍ ّ ٍْؿتو ثَ ىیٌَ هي اعن

 ام روزوَ هیْى هـتت ثـگيتي هْهغ اف کَ ؿّ مْالي ّ اينتن هي ربم

 !عبکَ؟ کزب ػًّي هي: يبؿم هي فثْى ثَ ؿٍ هي پبيیي ّ ثبال

 

 چٌؼ اعن اف عجـي اهب هتؼزجَ. موتن ثَ گـػٍ ثـهي ّ اينتَ هي ًگبؿيي

 ثَ ػّثبؿٍ ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي هبهبى اتبم ثَ ًگبُي. ًینت پیيو ي ػيوَ

 ّلي ًؼين آػؿك ثِت گلتَ هبهبى: گَ هي ّ ىَ هي عیـٍ هي چيوبي

 ....ُن ثبثب عْػ کَ ػًّن هي... 
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 هي هتؼزجو اي ػيگَ ثبؿ ُـ اف ثیيتـ ثبؿ ايي ّ ؿم هي صـكو هیْى

 !گن هي ايوبًْ: گن هي ّهتي کٌن

 

*** 

 

 گـػٍ، هي ثـ ؿّ ؿكتَ ثبال ي پلَ تب چٌؼ ّ گیـٍ هي ػًؼّى ثَ لجيْ

 رْى پي ًیک: گَ هي ُيؼاؿگًَْ ّ مبػؼم ؿّي ىًَْ هي ؿّ ػمتو

 هبهبى! ثبىَ؟! ًیبؿ امويْ ػيگَ ػاؿي ػّمت کَ کي ُـ رْى هي،

 !کٌي هي ات ثیچبؿٍ ثـمَ ػوْ گْه ثَ ثيٌٍْ، ًبهؼاؿ ثلِوَ،

 

 !تـ؟ ثیچبؿٍ ايي اف: پـمن هي ّ کين هي ػوت ؿّ ػمتن

 

 اتبم ي پٌزـٍ ثَ ًگبُي ػّثبؿٍ ٍؼاه، تْ ًينتَ کَ اي ػلِـٍ ثب

 چي ُوَ ثؾاؿ پي ًیک! تـ ثیچبؿٍ ايي اف! آؿٍ: گَ هي ّ اًؼافٍ هي هبهبى

 عْاُو! ثـمین آؿاهو ثَ ثؾاؿ! ثـٍ رلْ عْاى هي ايٌب کَ رْؿي ُوْى

 !کٌن هي

 

 ثي ؿًگ ثیيتـ کَ ریجِبم تْي کٌن هي كـّ مـهب اف كـاؿ ثـاي ػمتِبهْ

 ثؼؼ مبل، چٌؼ ايي تْ: پـمن هي ثبؿ ايي ّ فًَ هي ّرْػم ثَ تلبّتي

 ًؼاىتیي؟ هي ؿكتي ثؼؼ ثبثب، ؿكتي
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 هب ًظـت ثَ! ػاىتین؟: گَ هي ّ چيوبم ثَ فًَ هي فل ّهتي پـصـٍَ

 تْ هي، ثـاػؿ ايٌکَ! ػبؿ؟ ثي ي ػبٓلَ ثي هيت يَ! ُنتین؟ چي

 چیق ثبىَ ًيْى ّ ًبم ثي ربي يَ فى ايي پنـ ايٌکَ ثبىَ، ًبکزبآثبػ

 ّ ػوْ ُبي کٌبيَ ّ ُب ٓؼٌَ ثب ؿّ ايٌِب! ؽاؿٍ؟ هي آؿاهيي! کویَ؟

 ثجیي کي روغ ايوبى ؿكتي ّ ثبثب ًجْػ ّ عبًؼاًوْى کل ّ اه عًْْاػٍ

 !ًَ يب هًَْ هي آؿاهيي

 

 چي ايٌزب اثْاللْل ًجْػيي اهبى ػؿ اه عًْْاػٍ ّ ػوْ ُبي کٌبيَ اف اگَ-

 !کـػٍ؟ هي کبؿ

 

 ايٌکَ اف هجل ُب، پلَ موت اكتَ هي ؿاٍ ّ ؿٍ هي ثِن اي ؿـٍ چين

! ثْػٍ صووْى ُب کٌبيَ ّ ٓؼٌَ: گَ هي ثیبؿٍ ػؿ ؿّ پبه ُبي ػهپبيي

 !کَ ُنتین ؿاثطَ هطغ ثبُبىْى ًگلتن

 

 لیبهت اٍال   پـؿّ پنـ ايي کَ عیبليَ ثَ الثؼ! ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ ّ ؿٍ هي

 گنتبط فيبػي مبلِب ايي تْي هي ىبيؼ! ػاؿٍ صن ىبيؼ! ًؼاؿٍ ػلنْفي

 !گـػًکو ّ ام ىؼٍ

 

 کٌن هي مؼي ّ عًَْ ػؿ ثَ فًن هي فل ّ پلَ ػّهیي ؿّ ىیٌن هي

 !ثیبؿم عبٓـ ثَ ثْػٍ ثبُبم ايوبى کَ ؿّ ثبؿي آعـيي
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 ػمت ُن ثب ؿّ ؿّفُبيي چَ! کـػين ثبفي صیبٓ ايي تْي ؿّ ؿّفُبيي چَ

 چَ! عًْؼين ػؿك ُن ثب ؿّ ؿّفُبيي چَ! فػين کتک ُوْ ّ ىؼين يوَ ثَ

 ثْػٍ ػيـّف ُویي اًگبؿ! کبؿي عـاة ّ کـػين ىیطٌت ُن ثب ؿّ ؿّفُبيي

 ىْؿهْى ّ ىـ پـ مـ! ثْػين کـػى رًّْي مـگـم اتبهک اّى تْي کَ

 عجـي کؼّهيْى ُیچ اف اهـّف کَ ثْػ ُبيي ػلغْىي چَ گـم

 ي كـمْػٍ ُب، پلَ ايي ؿّي فػٍ چٌجـٍ ؿّس، ثي ي فًؼٍ يکي!ًینت

 فيـ ربيي يَ تْ هجـ، يَ تْي عْاثیؼٍ ؿّس، ثي ي هـػٍ يکي! كـمْػٍ

 !ػًیب ايي آموْى

 

*** 

 

 لضظَ اّى تْ. کٌن ًوي ثبف پلک اهب کٌَ هي ُْىیبؿم ػؿ لْالي ٍؼاي

 ثَ چـکیي ػل اًّوؼؿ ًبهؼاؿِ  ًَ ّ هبػؿ ًَ چْى ًگبؿيٌَ کَ ػاؿم صتن

 ّ کـػ ثبف ؿّ ايّْى ػؿ ػّثبؿٍ ًگبؿيي ّهتي ثْػ ػيـّهت! يبى ًوي مـاؿن

 ّاػاؿ چيوبهْ تًْنتن کَ ثْػ ػيـّهت. ثبال ثـم عْامت افم ّاؿ پچَ پچ

 يکي کَ ًگؾىتَ پگبٍ اف عیلي کٌن هي كکـ صبال ّ کٌن عْاثیؼى ثَ

 .اتبم تْ اّهؼٍ

 

 ثیظ اف اي ًبتـاىیؼٍ ٍؼاي اهب ُنتن ًگبؿيي لطیق ٍؼاي ىٌیؼى هٌتظـ

 !ُب الفهي اًبؿ آة کن يک:ىَ هي ثلٌؼ گْىن
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 ثَ ًقػيک کَ ٍْؿتي ثَ فًن هي فل ّ ىَ هي ثبف صؼ آعـيي تب پلکِبم

 !کٌَ هي ًگبُن لجغٌؼ يَ ثب ٍْؿتن

 

 ّ اينتَ هي هؼ توبم ّ کيَ هي ػوت ؿّ مـه ثیؼاؿم، ثیٌَ هي ّهتي

 ثغْاة ّ ثغْؿ! گيبػي ُوَ ايي ًي عْػت ػمت الجت: ػٍ هي اػاهَ

 !ًيبَٓ ي هبيَ ُن ػزیت کَ كـاط ثبمي ىَ هي اه ًتیزَ هؼت ػؿاف

 

 ؿّ ػمتو لجغٌؼ ثب! ؿّيبمت يَ کَ عیبلوَ ثَ ُوچٌبى اهب ىیٌن هي

 !اصْاالت؟! ِمـ مالم: گَ هي ّ يبؿٍ هي رلْ

 

 تکْى ثـاي ًینت ام پي ّ ؿگ تْ تْاًي اٍال   چْى گیـم ًوي ؿّ ػمتو

! گـكتَ افم ؿّ ّاکٌيي ُـ هْت كؤ ػلپنٌؼ ايٌوؼؿ اتلبمِ  ايي! عْؿػى

 !ػاؿٍ ّاهؼیت اينتبػٍ ؿّثـّم کَ كـػاػي کٌن تَْؿ تًْن ًوي

 

 ػؿ الي اف ؿّ ٍؼاه ّ ػؿ موت ؿٍ هي کَ ىؼٍ ثِتن ي هتْرَ اًگبؿ

 !اكتبػ پل ثچَ ثیبؿ هٌؼاؽ لیْاى يَ ًگبؿيي: ثیـّى اًؼافٍ هي

 

 هگَ! ثبثب؟ چیَ: گَ هي عٌؼٍ ثب ّ هي موت گـػٍ هي ثـ ثؼؼ

 !ثـيؼٍ؟ کلت رْؿي ايي ػيؼي آًکیلْمبؿّك
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 ىْعي لضي ثب ّ ىیٌَ هي کٌبؿم كـػاػ ىَ، هي هُْبم چٌگ ػمتن

 !کـػم ًوي ثبّؿ گلت هي کَ ًبهؼاؿ:گَ هي

 

 لجغٌؼ ثب کٌن، هي ًگبُو مْالي اهب صْْؿىن هجِْت ّ هبت ٌُْف

 هي عْػه ثَ ؿّ ام تٌَ هضکن ّ ام ىًَْ مـ اًؼافٍ هي ؿّ ػمتو

 !ػاػاه فکي گي هي هلیًْْ ًي: گَ هي ّ چنجًَْ

 

 ػؿ ّ ايٌزب كـػاػ ايٌکَ ثبّؿ! ىیٌَ هي لجن ثَ عْىضبلي مـ اف لجغٌؼِ  يَ

 ايي توْم اف هجل مبل يک کَ كـػاػي! ؿیـهوکٌَ ثـام ثبىَ کٌبؿم

 يَ ىبيؼ! ثبىَ؟ ايٌزب اآلى تًَْ هي ْٓؿ چَ ثْػ ؿكتَ ايـاى اف هبرـاُب

 !ثـگـػٍ ػّثبؿٍ هـاؿٍ ّ اّهؼٍ کْتبٍ هنبكـت

 

 يَ ثب ًگبؿيي ّ ىَ هي ثبف ػؿ ثوًَْ، يب ثـگـػٍ کَ اّهؼٍ ثپـمن عْام هي

 عْثي؟: پـمَ هي ػليْؿٍ ثب ّ تْ يبػ هي هٌؼ آة لیْاى

 

 کٌن هي آّيقّى تغت اف پبُبهْ ّ کين هي ام کـػٍ پق ٍْؿت ثَ ػمتي

 ايي ّهتي ًَ! ثپـمَ صبلن اف کني ًؼاؿم ػبػت. ىن ثلٌؼ ايٌکَ ثـاي

 .ثپـمَ اصْالي افم کَ ًجْػٍ کل ُیچ ّ ثْػم ثؼ مبل ُوَ

 

 يَ ّ گیـٍ هي ًگبؿيي ػمت اف ؿّ لیْاى ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف ُن كـػاػ

 کَ ؿّ لیْاى! ىین هي عیـٍ ثِو ًگبؿيي ّ هي. کيَ هي مـ ّـة
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 ايي: ػٍ هي تّْیش ًگبؿيي ثَ ؿّ ّ گَ هي آعیو يَ يبؿٍ هي پبيیي

 !اكتبػ عًْن هٌؼ ػيؼم ؿّ علتَ ػؿاکْالي

 

 ّ گیـٍ هي هٌْ ثبفّي اهب كـػاػ فًَ، هي لجغٌؼ کَ ثیٌن هي ؿّ ًگبؿيي

 ثپْه، لجبك ثقى، هنْاک ثيْؿ، ٍْؿتتْ کي، ریو ثـين: گَ هي

 !پنـم گل آكـيي! ػّػّؿ ػػؿ ثجـهت

 

 هي مؼ ؿاُن رلْي ثیـّى، ثـم اتبم اف يبم هي کين، هي پل ثبفّهْ

 اَاَاَاَ  ثگْ: گَ هي ّ ىَ

 

 اه هؼبيٌَ هـاؿٍ ّ پقىکن هي کَ اًگبؿ کـػٍ ثبف ؿّم رلْي ؿّ ػٌُو

 يبؿٍ هي رلْ ؿّ ػمتو ػم، ًوي ًيْى ّاکٌيي ثیٌَ هي ّهتي! کٌن

 ّاکي: گَ هي ّ ػٍ هي ثِو كيبؿي ّ گیـٍ هي ػمت ثَ ؿّ ام چًَْ ّ

 کَ هؼيوِب! هـػي؟ الل کـػى هوَْؿ فثًْتن فؿت ًکٌَ! ثجیٌن ؿّ گبلَ ايي

 !ثْػي؟ فثْى ثلجل صنبثي

 

 ّ کٌن رؼاه ام چًَْ اف ايٌکَ ثـاي ػمتو ؿّي ىًْن هي ؿّ ػمتن

 هي کبؿ چي ايٌزب: پـمن هي ًيٌٍْ ٍؼاهْ هبهبى کَ ْٓؿي آؿّم

 !کٌي؟

 

 پبيیي ٍؼاي ثب ّ اًؼافٍ هي مـه پيت ثَ ًگبُي ّ ىَ هي هتؼزت

 !چطْؿ؟! ثگیـم تضْيل ؿّ هضوْلَ اّهؼم: پـمَ هي اي اّهؼٍ
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 پيت ثَ ًگبٍ يَ ػّثبؿٍ! کٌن هي ًگبُو گٌگ ّ گیذ کَ هٌن ايي صبال

 کَ رْاثي تٌِب عت پـمیؼي، تْ کَ رْؿي ايي: گَ هي ّ اًؼافٍ هي مـ

 !ثْػ ُویي ؿمیؼ ؽٌُن ثَ

 

 ّ فًن هي لجغٌؼ! عٌؼٍ هي ثِن ػلو تْ ػاؿٍ ّ اًؼاعتَ ػمت هٌْ

 اف کَ ْٓؿ ُوْى ّ اًؼافم هي فػٍ عیوَ ػؿ چبؿچْة ثَ کَ ؿّ ػمتو

 كلٌگْ کَ ثکي کبؿاتْ فّػ: گَ هي کَ ىٌْم هي ىن هي ؿػ کٌبؿه

 !ثجٌؼين

 

*** 

 

 کليبم کـػى پب ثَ هيـْل هي ّ اينتبػٍ هٌتظـ صیبٓ ػؿ ػم كـػاػ

 ًگبُو. يبػ هي ثیـّى مبعتوْى اف صبّـ ّ آهبػٍ ًبهؼاؿ ُنتن،

 ُن ًگبُي ًین صتي اآلى تب ٍجضًَْ مـ اف کَ چٌؼ ُـ ػلغْؿٍ، ُوچٌبى

 كـػاػ ؽاؿٍ هي ايّْى تْ کَ پب! ًؼاػٍ ُن ؿّ مالهن رْاة ّ ًٌؼاعتَ ثِن

 .ُب پلَ موت گیـٍ هي ؿاٍ هي کٌبؿ اف ّ عًَْ هي عْػه موت ثَ ؿّ

 

 هي گْىقػ كـػاػ ثَ تضکن ّ تؤکیؼ ثب کَ ىٌْم هي ؿمي هي کَ ُن ثَ

 ثـمَ ػوْ گْه ثَ ّ اًّزب ثجـيو! كـػاػ ؿيي ًوي ايوبى مـاؽ: کٌَ

 ايٌب ػوْ هضل ثـ ّ ػّؿ! ثـيو ًوي ُن ثبثب عبک مـ! کٌَ هي پب ثَ عْى
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 ثِن ّ ثجیٌٌتْى ّ گؾاىتن ثپب ػًّي هي کَ ُن لؼٌتي ي کْچَ اّى ّ

 !کٌن هي میبٍ ؿّفگبؿتًْْ ثگي

 

 هي هي ثَ ًگبُي ًین لجغٌؼ ثب يبػ، هي ثبال اربفٍ ػالهت ثَ كـػاػ ػمت

 ثجغيیؼ، اربفٍ: گَ هي کيیؼٍ ػؿُن چِـٍ ًبهؼاؿ ثَ ؿّ ثؼؼ ّ اًؼافٍ

 مـپب تًْن هي ىؼ الفم ّهت يَ! ثجـهو؟ ػاؿم اربفٍ هنتـاصْ

 !ًینت؟ هؼؿي ؿكتي اًّزب اصیبًب  ! ثگیـهو؟

 

 !ىؼ ػيـ ثـين: گَ هي هي ثَ ؿّ ّ ىَ هي رؼي ثؼؼ

 

 ّ ىْط ي پنـػوَ ُویي ىَ هي هي عبًؼاىِ  کل صـيق کَ کني تٌِب

 ّ گیـٍ هي ثبفّهْ ىن، هي ؿػ کَ ًبهؼاؿ کٌبؿ اف اكتن، هي ؿاٍ! ىٌگوَ

 ىٌْم هي ؿّ كـػاػ هؼتـُ ثبثبي اي ٍؼاي! کيَ هي عْػه موت ثَ

 ؿّ اعطبؿُب هًْن هي هٌتظـ. عْؿٍ هي گـٍ ًبهؼاؿ ػژم ًگبٍ ثَ ًگبُن ّ

 عیبلو تب ثگن چين يَ هي ّ کٌَ هيغٌ ثـام ؿّ هـهقُب عٔ ثؼٍ،

 .ثيَ ؿاصت

 

 گلتن چي كـػاػ ثَ ىٌیؼي: گَ هي مـػي لضي ثب ّ کٌَ هي ثبف لت

 کبؿي ُـ هنئْلیت ثؼّى پل عًَْ، ايي ثَ گـػًّؼم ثـت هي اگَ! ػيگَ؟

 ًؼاؿم عْه ُیچ هٌن ّ هٌَ ي ػِؼٍ کٌي هي ثؼؼ ثَ ايي اف کَ

 !ثيَ تـ رٌِن کـػي ثپب کَ رٌِوي ايي اف فًؼگیوْى
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 هي عْػه موت ثَ هٌْ ّ آفاػم ػمت هچ ثَ ىیٌَ هي كـػاػ ػمت

 !ثوًَْ يبػت ايٌْ! ًبهؼاؿ کـػى پب ثَ: گَ هي رؼي ّ هضکن عیلي ّ کيَ

 

 ُویٌَ ىبيؼ ّ ثجـٍ کبؿ ثَ رؼيت ايي ثَ روالتي كـػاػ يبػ هي پیو کن

 .ثبىَ ػاىتَ ثـػ عیلي كبهیل تْ صـكو ىؼٍ ثبػج کَ

 

 مـ ي ّمْمَ اهب كکـم تْ ىن، هي کيیؼٍ ػؿ موت ثَ ُوـاُو

 !کٌَ هي ثیؼاػ ػاؿٍ ايوبى ثَ فػى

 

: مْالَ يَ يبؿم هي لت ثَ کَ چیقي اّلیي ىیٌن هي کَ هبىیٌو تْي

 !ثوًْي؟ کَ اّهؼي! ًیبي؟ ػيگَ کَ ثْػي ًـكتَ هگَ

 

 !ثجـهت اّهؼم: گَ هي ثؼؼ ّ اٍلي عیبثْى تْ پیچَ هي ّ اكتَ هي ؿاٍ

 

 هي ثِن ًگبُي ًین لت ثَ لجغٌؼ موتو، ثَ گـػم هي ثـ هتؼزت

 !ثیبي؟ ًؼاؿي ػّمت: گَ هي ّ اًؼافٍ

 

-ًَ! 

 

 !ُب گؾؿٍ هي عْه عیلي ّؿ اّى ّلي:
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 !مبلِب ايي تْ گؾؿًّؼم ُبهْ عْىي-

 

 مـتْ مبلِب ايي تْ ػاىتي، آهْف ػمت ػوـةِ  يَ ىٌیؼم! الجت کَ اّى:

 !کـػٍ هي گـم

 

 !الهَت ػاىتَ ُن ًیيي ثؼ! ثْػٍ عْثي ػوـة! آؿٍ-

 

 ثؼؼ ّ ىَ هي مبکت کن يک! کٌَ هي ًخبؿم ؿّصت تْ يَ! عٌؼٍ هي ثلٌؼ

 !كْب ثجـهت عْام هي کي ؿيؼيق کوـثٌؼّ: گَ هي

 

 تًْي هي. ايوبى عبک مـ ثـم عْام هي: گَ هي ّ ثٌؼم هي ؿّ کوـثٌؼ

 ثجـي؟ هٌْ

 

 هي اتْثبى تْ اًؼافٍ هي ايٌکَ اف ثؼؼ ّ ػٍ هي كيبؿ گبف ؿّي ثیيتـ پبىْ

 ػوْي اّى ّلي ُنتي كکـي چَ تْ ػًّن هي! ربى هوْا هیـفا ثجیي: گَ

 يَ اّى عیل ثي پل! ثـيقٍ عًْتْ عْؿػٍ هنن ّاهؼب   عـت کلَ ثالًنجت

 کـػٍ ؿّ ثیبهـفاػ عؼايو امکْل اّى ُْاي ػلت اگَ ّ ثيْ مٌگ تیکَ

 عٌک آة تْ ثيْى هجبؿکْ ٌٍؼّم يب چیقي ٓبهي ثَ ثکْة مـتْ ثـّ

 !ثغْاثَ آتیيت
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 ّ ٓبم ثَ مـم کْثیؼى ثب ًَ. فػى ثـاي ًینت صـكي. فًن ًوي صـكي

 ّهتي تب. ىَ ًوي ُْن ّ آمْى ثـام ايوبى ًجْػى عٌک آة ػؿيب يَ ثب ًَ

 ًوي آفاؿم عیلي ايوبى ًجْػى كکـ! ثْػ کوـًگ ػؿػ ايي ثْػ، تجؼیؼ ّ فًؼاى

 ًوي ًلل عبٓـٍ پـ ىِـِ  ايي ربي ربي تْ ّ ثیـّى ايي ّهتي تب! ػاػ

 صبال، اهب ػاػ ًوي ػؾاثن ام میٌَ ؿّي مٌگیي ي ّفًَ ايي کيیؼم

 تًْن ًوي ىؼٍ اّى ثب هيتـکن عبٓـات ػاؿ ػيؼٍ ّرْػم توبم کَ صباليي

 چیقي. ىن آؿّم عـػٍ يَ ىبيؼ تب هقاؿ اّى مـ ثـم عْام هي. ثگیـم هـاؿ

 ايي ثؼؼ ايٌکَ. گٌزَ ًوي آـاكیبى اف کؼّم ُیچ ي هغیلَ تْ هطوئٌب   کَ

 .ثيیٌن ؿكیون ٍویویتـيي مْگ ثَ ثغْام تبفٍ هي مبل ُوَ

 

 لضي ثب ّ عْؿػٍ گـٍ ُن ثِن کَ ػمتِبم ؿّي ىیٌَ هي كـػاػ ػمت

 چـکْل ٌُگلتي هجلؾ ربى ػايي فى!ػاػاه عیل ثي: گَ هي عًْنـػي

 !ثغـم تیتیو ثـات ثجـهت ػاػٍ ثِن

 

 ُن کٌبؿ کَ ؿّ تیتیو ّ هجلؾ ّ ٌُگلت اهب چي يؼٌي چـکْل ػًّن ًوي

 چَ آػم ايي ايٌکَ تَْؿ! پْلَ کلوَ ايي اف هٌظْؿه ثلِون ىَ هي ثؾاؿم

 !ؿیـهوکٌیَ کبؿ ثـام کٌَ هي ٍضجت اًگلیني فثْى ثب آة ّؿ اّى ْٓؿي

 

 تیپ عْه: گَ هي ّ کٌَ هي ػُْ ؿّ ػًؼٍ ّ ػاؿٍ هي ثـ ؿّ ػمتو

 اّى صـيق! ثیبهـف عؼا ربى ػايي ثْك ػمت ثـهت هي عْػم ثؼؼ کي

 يَ! ىن هي عْػم ػايي فى صـيق ًين، هگنیت اػَبة ػوْي
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 ّامَ ػيگَ کَ کٌین هي کبػّپیچ ػاػاىت عبى اّى ّامَ ُن ىنت

 !ًکٌَ تکلیق ّ تؼییي اهْى

 

 ُن ايوبى ىبيؼ کَ ىیٌَ هي ػلن تَ اهیؼ ًْؿ يَ. ىن هي عْىضبل

 ػيؼ اف يبؿم، هي لت ثَ کوـًگي لجغٌؼ ًبعْػآگبٍ. عبکَ صْالي ُوْى

 گل آكـيي: گَ هي ّ فًَ هي ثبفّم ثَ هيتي ّ هًَْ ًوي ػّؿ كـػاػ

 !ػاؿٍ اهیؼّاؿي ثني ربي ُن فؿػي ىلَ لجغٌؼ ُویي! پنـ

 

 ًؼاؿٍ؟ هيکلي ػوَ: پـمن هي ّ موتو گـػم هي ثـ

 

 كـهبيي؟ هي ؿّ ثٌؼٍ ربى هبهبى-

 

 .آؿٍ:

 

 ًبهْك ّ ثبثب ّ ًٌَ ثب ىْعي: گَ هي ّ ىًَْ هي ٍْؿتو ثَ اعوي

 !ثبىن گلتَ! کبؿي کتک ثب هنبّيَ

 

: گَ هي ّ فًَ هي ثِن چيوکي لجغٌؼ ثب کٌن، هي ًگبُو كؤ

 !عْػىَ هيکل ػاؿٍ اگَ ُن هيکلي
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 ػوْ ثب کَ الجتَ ّ گـكتَ عْة! چیَ هٌظْؿم کَ ػًَّ هي! تیقيَ ي ثچَ

! ػًّي هي كبهیل ي ُوَ ُن ايٌْ ّ ًینت عْة عیلي اه ؿاثطَ ُن

 ىؼٍ ّافػٍ هي ثـاي الاهل! عْثَ عیلي ايي ّ ػٍ ًوي ثبد کني ثَ کال  

 ! ثقؿگَ ؿربي يَ آػم ايي ُوَ ٓـف اف

 

 ٍؼاي ثب كـػاػ ؿاُـّئَ، اًتِبي کَ ثِؼاىتي مـّيل موت ؿم هي

 ؿّ ًبىتبيي فصوت ثي! پبىؼى ربى ػؿػًَّ: گَ هي هبهبى ثَ ثلٌؼي

 !ػايي فى کي آهبػٍ

 

*** 

 

 کليبم کـػى پب ثَ هيـْل هي ّ اينتبػٍ هٌتظـ صیبٓ ػؿ ػم كـػاػ

 ًگبُو. يبػ هي ثیـّى مبعتوْى اف صبّـ ّ آهبػٍ ًبهؼاؿ ُنتن،

 ُن ًگبُي ًین صتي اآلى تب ٍجضًَْ مـ اف کَ چٌؼ ُـ ػلغْؿٍ، ُوچٌبى

 كـػاػ ؽاؿٍ هي ايّْى تْ کَ پب! ًؼاػٍ ُن ؿّ مالهن رْاة ّ ًٌؼاعتَ ثِن

 .ُب پلَ موت گیـٍ هي ؿاٍ هي کٌبؿ اف ّ عًَْ هي عْػه موت ثَ ؿّ

 

 هي گْىقػ كـػاػ ثَ تضکن ّ تؤکیؼ ثب کَ ىٌْم هي ؿمي هي کَ ُن ثَ

 ثـمَ ػوْ گْه ثَ ّ اًّزب ثجـيو! كـػاػ ؿيي ًوي ايوبى مـاؽ: کٌَ

 ايٌب ػوْ هضل ثـ ّ ػّؿ! ثـيو ًوي ُن ثبثب عبک مـ! کٌَ هي پب ثَ عْى

 ثِن ّ ثجیٌٌتْى ّ گؾاىتن ثپب ػًّي هي کَ ُن لؼٌتي ي کْچَ اّى ّ

 !کٌن هي میبٍ ؿّفگبؿتًْْ ثگي
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 هي هي ثَ ًگبُي ًین لجغٌؼ ثب يبػ، هي ثبال اربفٍ ػالهت ثَ كـػاػ ػمت

 ثجغيیؼ، اربفٍ: گَ هي کيیؼٍ ػؿُن چِـٍ ًبهؼاؿ ثَ ؿّ ثؼؼ ّ اًؼافٍ

 مـپب تًْن هي ىؼ الفم ّهت يَ! ثجـهو؟ ػاؿم اربفٍ هنتـاصْ

 !ًینت؟ هؼؿي ؿكتي اًّزب اصیبًب  ! ثگیـهو؟

 

 !ىؼ ػيـ ثـين: گَ هي هي ثَ ؿّ ّ ىَ هي رؼي ثؼؼ

 

 ّ ىْط ي پنـػوَ ُویي ىَ هي هي عبًؼاىِ  کل صـيق کَ کني تٌِب

 ّ گیـٍ هي ثبفّهْ ىن، هي ؿػ کَ ًبهؼاؿ کٌبؿ اف اكتن، هي ؿاٍ! ىٌگوَ

 ىٌْم هي ؿّ كـػاػ هؼتـُ ثبثبي اي ٍؼاي! کيَ هي عْػه موت ثَ

 ؿّ اعطبؿُب هًْن هي هٌتظـ. عْؿٍ هي گـٍ ًبهؼاؿ ػژم ًگبٍ ثَ ًگبُن ّ

 عیبلو تب ثگن چين يَ هي ّ کٌَ هيغٌ ثـام ؿّ هـهقُب عٔ ثؼٍ،

 .ثيَ ؿاصت

 

 گلتن چي كـػاػ ثَ ىٌیؼي: گَ هي مـػي لضي ثب ّ کٌَ هي ثبف لت

 کبؿي ُـ هنئْلیت ثؼّى پل عًَْ، ايي ثَ گـػًّؼم ثـت هي اگَ! ػيگَ؟

 ًؼاؿم عْه ُیچ هٌن ّ هٌَ ي ػِؼٍ کٌي هي ثؼؼ ثَ ايي اف کَ

 !ثيَ تـ رٌِن کـػي ثپب کَ رٌِوي ايي اف فًؼگیوْى

 

 هي عْػه موت ثَ هٌْ ّ آفاػم ػمت هچ ثَ ىیٌَ هي كـػاػ ػمت

 !ثوًَْ يبػت ايٌْ! ًبهؼاؿ کـػى پب ثَ: گَ هي رؼي ّ هضکن عیلي ّ کيَ
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 ُویٌَ ىبيؼ ّ ثجـٍ کبؿ ثَ رؼيت ايي ثَ روالتي كـػاػ يبػ هي پیو کن

 .ثبىَ ػاىتَ ثـػ عیلي كبهیل تْ صـكو ىؼٍ ثبػج کَ

 

 مـ ي ّمْمَ اهب كکـم تْ ىن، هي کيیؼٍ ػؿ موت ثَ ُوـاُو

 !کٌَ هي ثیؼاػ ػاؿٍ ايوبى ثَ فػى

 

: مْالَ يَ يبؿم هي لت ثَ کَ چیقي اّلیي ىیٌن هي کَ هبىیٌو تْي

 !ثوًْي؟ کَ اّهؼي! ًیبي؟ ػيگَ کَ ثْػي ًـكتَ هگَ

 

 !ثجـهت اّهؼم: گَ هي ثؼؼ ّ اٍلي عیبثْى تْ پیچَ هي ّ اكتَ هي ؿاٍ

 

 هي ثِن ًگبُي ًین لت ثَ لجغٌؼ موتو، ثَ گـػم هي ثـ هتؼزت

 !ثیبي؟ ًؼاؿي ػّمت: گَ هي ّ اًؼافٍ

 

-ًَ! 

 

 !ُب گؾؿٍ هي عْه عیلي ّؿ اّى ّلي:

 

 !مبلِب ايي تْ گؾؿًّؼم ُبهْ عْىي-
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 مـتْ مبلِب ايي تْ ػاىتي، آهْف ػمت ػوـةِ  يَ ىٌیؼم! الجت کَ اّى:

 !کـػٍ هي گـم

 

 !الهَت ػاىتَ ُن ًیيي ثؼ! ثْػٍ عْثي ػوـة! آؿٍ-

 

 ثؼؼ ّ ىَ هي مبکت کن يک! کٌَ هي ًخبؿم ؿّصت تْ يَ! عٌؼٍ هي ثلٌؼ

 !كْب ثجـهت عْام هي کي ؿيؼيق کوـثٌؼّ: گَ هي

 

 تًْي هي. ايوبى عبک مـ ثـم عْام هي: گَ هي ّ ثٌؼم هي ؿّ کوـثٌؼ

 ثجـي؟ هٌْ

 

 هي اتْثبى تْ اًؼافٍ هي ايٌکَ اف ثؼؼ ّ ػٍ هي كيبؿ گبف ؿّي ثیيتـ پبىْ

 ػوْي اّى ّلي ُنتي كکـي چَ تْ ػًّن هي! ربى هوْا هیـفا ثجیي: گَ

 يَ اّى عیل ثي پل! ثـيقٍ عًْتْ عْؿػٍ هنن ّاهؼب   عـت کلَ ثالًنجت

 کـػٍ ؿّ ثیبهـفاػ عؼايو امکْل اّى ُْاي ػلت اگَ ّ ثيْ مٌگ تیکَ

 عٌک آة تْ ثيْى هجبؿکْ ٌٍؼّم يب چیقي ٓبهي ثَ ثکْة مـتْ ثـّ

 !ثغْاثَ آتیيت

 

 ّ ٓبم ثَ مـم کْثیؼى ثب ًَ. فػى ثـاي ًینت صـكي. فًن ًوي صـكي

 ّهتي تب. ىَ ًوي ُْن ّ آمْى ثـام ايوبى ًجْػى عٌک آة ػؿيب يَ ثب ًَ
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 ًوي آفاؿم عیلي ايوبى ًجْػى كکـ! ثْػ کوـًگ ػؿػ ايي ثْػ، تجؼیؼ ّ فًؼاى

 ًوي ًلل عبٓـٍ پـ ىِـِ  ايي ربي ربي تْ ّ ثیـّى ايي ّهتي تب! ػاػ

 صبال، اهب ػاػ ًوي ػؾاثن ام میٌَ ؿّي مٌگیي ي ّفًَ ايي کيیؼم

 تًْن ًوي ىؼٍ اّى ثب هيتـکن عبٓـات ػاؿ ػيؼٍ ّرْػم توبم کَ صباليي

 چیقي. ىن آؿّم عـػٍ يَ ىبيؼ تب هقاؿ اّى مـ ثـم عْام هي. ثگیـم هـاؿ

 ايي ثؼؼ ايٌکَ. گٌزَ ًوي آـاكیبى اف کؼّم ُیچ ي هغیلَ تْ هطوئٌب   کَ

 .ثيیٌن ؿكیون ٍویویتـيي مْگ ثَ ثغْام تبفٍ هي مبل ُوَ

 

 لضي ثب ّ عْؿػٍ گـٍ ُن ثِن کَ ػمتِبم ؿّي ىیٌَ هي كـػاػ ػمت

 چـکْل ٌُگلتي هجلؾ ربى ػايي فى!ػاػاه عیل ثي: گَ هي عًْنـػي

 !ثغـم تیتیو ثـات ثجـهت ػاػٍ ثِن

 

 ُن کٌبؿ کَ ؿّ تیتیو ّ هجلؾ ّ ٌُگلت اهب چي يؼٌي چـکْل ػًّن ًوي

 چَ آػم ايي ايٌکَ تَْؿ! پْلَ کلوَ ايي اف هٌظْؿه ثلِون ىَ هي ثؾاؿم

 !ؿیـهوکٌیَ کبؿ ثـام کٌَ هي ٍضجت اًگلیني فثْى ثب آة ّؿ اّى ْٓؿي

 

 تیپ عْه: گَ هي ّ کٌَ هي ػُْ ؿّ ػًؼٍ ّ ػاؿٍ هي ثـ ؿّ ػمتو

 اّى صـيق! ثیبهـف عؼا ربى ػايي ثْك ػمت ثـهت هي عْػم ثؼؼ کي

 يَ! ىن هي عْػم ػايي فى صـيق ًين، هگنیت اػَبة ػوْي

 ّامَ ػيگَ کَ کٌین هي کبػّپیچ ػاػاىت عبى اّى ّامَ ُن ىنت

 !ًکٌَ تکلیق ّ تؼییي اهْى
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 ُن ايوبى ىبيؼ کَ ىیٌَ هي ػلن تَ اهیؼ ًْؿ يَ. ىن هي عْىضبل

 ػيؼ اف يبؿم، هي لت ثَ کوـًگي لجغٌؼ ًبعْػآگبٍ. عبکَ صْالي ُوْى

 گل آكـيي: گَ هي ّ فًَ هي ثبفّم ثَ هيتي ّ هًَْ ًوي ػّؿ كـػاػ

 !ػاؿٍ اهیؼّاؿي ثني ربي ُن فؿػي ىلَ لجغٌؼ ُویي! پنـ

 

 ًؼاؿٍ؟ هيکلي ػوَ: پـمن هي ّ موتو گـػم هي ثـ

 

 كـهبيي؟ هي ؿّ ثٌؼٍ ربى هبهبى-

 

 .آؿٍ:

 

 ًبهْك ّ ثبثب ّ ًٌَ ثب ىْعي: گَ هي ّ ىًَْ هي ٍْؿتو ثَ اعوي

 !ثبىن گلتَ! کبؿي کتک ثب هنبّيَ

 

: گَ هي ّ فًَ هي ثِن چيوکي لجغٌؼ ثب کٌن، هي ًگبُو كؤ

 !عْػىَ هيکل ػاؿٍ اگَ ُن هيکلي

 

 ػوْ ثب کَ الجتَ ّ گـكتَ عْة! چیَ هٌظْؿم کَ ػًَّ هي! تیقيَ ي ثچَ

! ػًّي هي كبهیل ي ُوَ ُن ايٌْ ّ ًینت عْة عیلي اه ؿاثطَ ُن

 ىؼٍ ّافػٍ هي ثـاي الاهل! عْثَ عیلي ايي ّ ػٍ ًوي ثبد کني ثَ کال  

 ! ثقؿگَ ؿربي يَ آػم ايي ُوَ ٓـف اف
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*** 

 

 اي ىؼٍ صکبکي مٌگ مـ ثبالي ثبينتي ايٌکَ! ايٌَ گي هي کَ فهِـيـ

 ثـاي چيوبه ّهتي ًجغيیؼٍ ؿّ تْ ُـگق تْه آػم ػًّي هي کَ

 !ىؼٍ هي كـّؽ ثي ُویيَ

 

! ىؼٍ رؼا ثٌؼم ثٌؼ اف ؿّس کـػم صل آّؿػى ثـام ّهتي ؿّ ثبثب كْت عجـ

 ُوَ اف ػمت ػيْاؿي چِبؿ ايي تْي هي ّ عجـٍ چَ ثیـّى اّى ايٌکَ تَْؿ

 هي رًٌْن ثَ مکْتن ثَ هضکْم ارجبؿي علْت اّى هیْى ّ کْتبٍ رب

 تْاًن ّ تبة عت ّ ثْػم اآلى اف تـ مي کن مبل 45 پیو مبل 4. کيًْؼ

 ػؿهًْگبٍ ثَ کبؿم ٍجش ّ ثْػم ؿكتَ ؿاٍ كؤ ٍجش تب ىجْ اّى. کوتـ ُن

 ثـاي هي ػيؼى ثي هي، ثغيیؼى ثي پؼؿ کـػم ًوي ثبّؿ. ثْػ کيیؼٍ

 ػؿ ْٓؿ ايي هضکوي اّى ثَ پؼؿي کـػم ًوي ثبّؿ! ثبىَ ؿكتَ ُویيَ

 !ثبىَ مپـػٍ كـاهْىي ثَ ؿّ تپیؼى هلجو کَ ثبىَ ىؼٍ ىکنتَ ُن

 

 مـ ثب. يبؿٍ هي ثِو كيبؿي ّ ام ىًَْ ؿّ ىیٌَ هي كـػاػ ػمت

 ػمتو ّ فًَ هي فاًْ کٌبؿم كـػاػ. گیـم هي چيوبهْ عیني اًگيت

 مـهب ؿط ًین ثَ فًَ هي فل ثؼؼ ّ عًَْ هي اي كبتضَ هجـ، ؿّ ؽاؿٍ هي ؿّ

 ثـين؟: پـمَ هي ّ هي ي فػٍ
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 يبػم کَ ؿّ ثیتي لت فيـ ثگیـم، میبٍ مٌگ اّى اف چين ايٌکَ ثؼّى

 :يبؿم هي فثْى ثَ اكتبػٍ

 

 گنل ربى صنـت ّ ؿن آى ػؿيؾ

 

 . ػل ػاؽ پؼؿ ّف رؼا هبػؿ ف

 

 !ؿكت ّ ًجغيیؼ هٌْ: گن هي آؿّم کٌَ، هي مکْت اي ػيوَ چٌؼ كـػاػ

 

 ػًجبل کَ ًکـػي اىتجبُي: گْىن تْ پیچَ هي كـػاػ هضکن ٍؼاي

 !پي ًیک ثبىي کني ثغيو

 

 عْػت هگَ: گَ هي ّ ىَ هي چيوبم فل چـعَ، هي موتو ثَ مـم

 !ًینتي؟ هؼتوؼ ايي ثَ

 

 ؿكتٌو ثبػج هي ايٌکَ تْ اهب اينتبػم اػتوبػم پبي کَ ًکـػم اىتجبٍ-

 !ًینت ىکي ىؼم

 

 ػمتگیـي ثؼؼ اتلبهبت هـػم، صؼيج ّ صـف! پي ًیک ًيؼي ثبػخو تْ:

 ُي ىؼ ثبػج هْفهیتت ػوْي اّى ُبي کٌبيَ ّ گْىَ ّ ؿكتبؿُب ّ تْ

 !ثيَ آة ؽؿٍ ؽؿٍ ّ ثغْؿٍ عْػىْ
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 ٍؼاي ثب ثؼؼ ّ هًْن هي عیـٍ كـػاػ ي چِـٍ عطْٓ ثَ مکْت تْ کن يک

 !ايٌزبمت؟ ُن ايوبى: پـمن هي آؿّهي

 

 پبىْ! پبىْ: گَ هي ّ اينتَ هي مـپب ىَ، هي ػُْ ًگبُو ؿًگ

 !ًبُبؿ ثـى کٌي هي تغتَ ػؿىًْْ ػکًِْب توْم اآلى ثـين

 

! ًینت فػى فل. ثِو فًن هي فل ّ ؿٍ هي ثبال موتو ثَ مـم

 !کزبمت ايوبى هقاؿ ثگَ ثِن ّ کٌَ ثبف لت ايٌکَ ثـاي تْـػَ ّ امتـبحَ

 

 ي عیـٍ ًگبُو ىؼٍ چلت ُن ثَ ُبي ػًؼّى ثب ثیٌن هي ّهتي

 هي ّ کٌن هي ثبثب هجـ موت ثَ ؿّهْ ًؼاؿٍ، فػى صـف هَؼ ّ ٍْؿتوَ

 ًَ ثْػ ػاؿ ثبالي مـم ثبيؼ اآلى ثْػم کيتَ اگَ کَ ًکيتن ايوبًْ هي: گن

 !گـػى ايي ؿّي ايٌزب

 

 ًوي اي ؽؿٍ صتي: ػم هي اػاهَ ثـِ ثب! ىٌْم هي ؿّ ػًّوو هي

 !ثیبػ مـه ثاليي ُوچیي عْامتن

 

 ي میٌَ ايي ثلکَ ػم هي اػاهَ هي ّ گَ هي ؿّ ثؼؼي ػًّن هي ػّثبؿٍ

 !ثيَ مجک رْؿي يَ مٌگیي
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 ثَ! ًکـػٍ رـم ثـاي! ىؼم هزبفات مبلِب ايي تْ کبكي ي اًؼافٍ ثَ:

 ؿكتن فًؼاى ُن ىؼم، تضویـ ُن ًجْػٍ رـم عْػم ًظـ اف کَ چیقي عبٓـ

! ػاػم ػمت اف اهْ عًْْاػٍ! كضو ّ تُْیي ّ کتک ّ ىالم تجؼیؼ، ُن ّ

 صتي ّ ىؼم ؿكیون ثِتـيي ّ ثبثبم پْه میبٍ! ىؼم ؿًّؼٍ! ىؼم ٓـػ

 !کٌن ػقاػاؿي ثـاىْى ًتًْنتن

 

 ي ًيًَْ ثَ ؿّ ام ىًَْ ُن ثبؿ ايي ّ فًَ هي فاًْ کٌبؿم ػّثبؿٍ كـػاػ

 !ػٍ هي كيبؿ عـاثن صبل ّ صـكِب ػؿک ّ ُوؼؿػي

 

 5 ٓـف ثـاي ىٌْى هي ُوَ ظبُـ ثَ: گن هي ّهتي لـفٍ هي ام چًَْ

 ...اهب فًؼگیو ّ عًَْ مـ ثـگيتَ صبال ّ ثـيؼى صکن مبل

 

 ّرْػم تْ هـػًّگي! ًيکٌَ ثـْن کَ کٌن هي مکْت ّ گقم هي لت

 آهیغتَ ُن ػؿ ؿـّؿ ثب هـگ ي لضظَ تب اًنبى ّ ٌُْف اًنبًن اهب هـػٍ

 !هًَْ هي

 

 عـيؼ مـػٍ، پبىْ! پبىْ: گَ هي ّ ثبفّم فيـ ىیٌَ هي كـػاػ ػمت

 !ػٍ هي رـم ّمٔ اف ػايي فى ثـات ًکٌن

 

 هي ؿن ُوَ ايي اف ػلو ثؼًّن کَ ُنت ّاّش اًّوؼؿي ٍؼاه لـفه

 ايوبى ثؼًّن عْام هي! ػاؿم ًوي ثـ هؼم اهب ىن هي ثلٌؼ ربم اف! لـفيؼٍ
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 صبال کَ امت ًگلتَ صـف مـي يَ اًگبؿ! اًگبؿ ػاؿم کبؿ ثبُبه! کزبمت

 !ثگن ثِو ثبيؼ ثـگيتٌن اف ثؼؼ

 

 ايٌکَ ثـاي ُنت مبػٍ عیلي ؿاٍ يَ: گن هي ّ كـػاػ ثَ کٌن هي ؿّ

 ايٌکَ ثـاي ُنت ُن مبػٍ عیلي ؿاٍ يَ! ًَ يب ايٌزبمت ايوبى ثؼًّن

 ثوًْي ػوْ ي رجَِ تْ عْاػ هي ػلت اگَ! کزبمت ثؼًّن ايٌزبمت اگَ

 ًؼاؿي، ُن کـػى ٍجـ ي صٍْلَ ّ ػاؿي کبؿ اگَ صتي. ًؼاؿم صـكي هي

 .کٌن هي ػؿک هي ثـي، تًْي هي

 

 ػًجبل ُن هٌْ ثبفّي ّ اكتَ هي ؿاٍ ؿـ ثب ّ ىیٌَ هي ٍْؿتو ثَ اعن

! ػاػاه ػؿٍ تَ ًـي ّهت يَ رلْ ثـّ مٌگیي ػًؼٍ ثب: کيًَْ هي عْػه

 ثيَ هلي هْیَ ّ هجـ اّى ٓـف ثـي اگَ گي هي اكتبػى ؿاٍ رِبى کل

 تق هي ّامَ ػاؿٍ ايي ػاىت، ًگَ آؿّم ىَ ًوي گْالعْ ًبٍـِ  صبد اّى

 هلؼؿت ػاػاه ُوْى تضْيل ثـين! چپًَْ هي صلون تْ صل ؿاٍ ّ ػٍ هي

 !ُویي صـيق تب ػّ عْػتْى كؤ کَ ثؼهت

 

 ّهت يَ ثبىَ ثِتـ ىبيؼ. ىن هي ُوـاُو اهب کين هي پل ثبفّهْ

 ثَ ًَ ّ اكتَ هي ػؿػمـ تْ کني ًَ رْؿي ايي. ثیبم تٌِب عْػم ػيگَ

 .ثؼٍ پل رْاة کني ثَ ىَ هي هزجْؿ هي عبٓـ

 

*** 
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 کَ ًگبؿيٌي ّ تلْيقيْى ؿّثـّي ًينتَ هبهبى ثَ ّ ُبل تْ ؽاؿم هي پب

 ّ ػٍ هي رْاة هِـثًْي ثب ًگبؿيي. کٌن هي مالم عًْؼًَ کتبة هيـْل

 هي تغت ؿّي ّ ًگبؿيي اتبم تْ ؿم هي. ىَ هي تـ هضکن هبهبى اعن

. تْ يبػ هي ّ فًَ هي ػؿ ثَ اي توَ ّ گؾؿٍ هي اي حبًیَ چٌؼ. ىیٌن

 ًکـػيي؟ عـيؼ: پـمَ هي ّ اًؼافٍ هي ٍْؿتن ثَ ًگبُي

 

- ًَ. 

 

 !چـا؟:

 

 ثْػم، ثبثب عبک مـ: گن هي ثؼؼ ّ کٌن هي ًگبُو مکْت تْ کن يک

 ّ کـػم پیؼا کبؿ عْػم ّهتي ػم هي ُن تـریش. ًجْػ عـيؼ صبل ّ صل

 .کٌن عـيؼ ؿكت ریجن تْ ػمتن

 

 اي ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب ّ ثٌؼٍ هي ؿّ اتبم ػؿ ّ ىَ هي گـػ چيوبه

 هي پب ثَ الويٌگَ ثبف! ثبثبُب عبک مـ ؿكتي ًگي هبهبى ثَ: گَ هي

 !ىَ

 

 هـػًَّ پیـُي ُبي ػکوَ کـػى ثبف صبل ػؿ ّ يبؿم هي ػؿ ؿّ تٌن تْ پلیْؿ

 !چـا؟: پـمن هي ام
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 هبهبى! پي؟ ًیک چـا چي: گَ هي ّ يبػ هي موتن ثَ هؼم يَ صـٍي

 هي اآلى! چـا ػًّي هي ُن عْػت! ثبثب عبک مـ ثـي ًؼاؿي صن گلتَ

 !ثؼم؟ تّْیش ثـات ثبيؼ چیْ

 

 ػؿمت ايي:پـمن هي ّ ثیـّى کين هي ىلْاؿم تْي اف پیـٌُوْ ي لجَ

 عبک رنن ًَ ؿّصيْى هٌتِب! کٌي هي هِـ آػهِب ثب ُن ُب هـػٍ کَ

 !اىْى ىؼٍ

 

 ثَ ؿًگي چَ اه چِـٍ ثجـم گوبى تًْن هي ّلي کٌن ًوي ًگبُو

 ّهتي هطوئٌب  . ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ يبؿم هي ػؿ پیـٌُْ! گـكتَ عْػه

 !ػٍ ًوي اػاهَ ؿّ ثضج ّ ثیٌَ هي ؿّ تٌن ؿّي ؿػُبي کٌن پيت ثِو

 

 هي ثـ ّهتي کَ ؿٍ هي كـّ ثِت تْ اًگبؿ ًگبؿيي ّ ىَ هي ُن ُویي

 ثب کٌن ػُْ ؿّ ىلْاؿم تب ثیـّى ثـٍ ثغْام افه ايٌکَ ثـاي موتو گـػم

 !ٍْؿتوَ ي عیـٍ ىؼٍ گـػ چيوِبي

 

 ػّ: پـمن هي ّ کٌن هي اىبؿٍ ػؿ ثَ چًَْ ثب ّ يبؿم هي لت ثَ لجغٌؼ

 ...تب ؿي هي ػيوَ

 

 ثب ؿّ امون ىَ هي ًقػيکن کَ ْٓؿ ُوْى ّ ؽاؿٍ هي کبؿٍ ًیوَ ؿّ صـكن

 !پي ًیک: يبؿٍ هي فثْى ثَ ثقؿگ اًؼٍّ يَ
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 ُوَ! ثْػٍ چي ىؼٍ ثـيؼٍ ثـام کَ صکوي ػًّنتَ هي کَ ػًّن هي

! ػاؿٍ كـم آموْى تب فهیي کـػى تزـثَ ّ ػيؼى ثب ػًّنتي اهب ػًّي هي

 ثب ّرْػ، اػوبم اف لول يَ يب ثبىَ مبػٍ ىٌیؼى يَ تًَْ هي ػًّنتي

 !امتغْى ّ گْىت ّ پْمت

 

 ثيًَْ چيوبم تْي ًگبُيْ کٌن هي ّاػاؿه ّ گیـم هي ؿّ ػمتِبه

 ًؼيؼ هٌْ ثغْاػ هبهبى اگَ صتي ثبىن، ايٌزب کَ ُویي: ػم هي تّْیش ّ

 پل! ًؼوتَ ػًیب يَ ثـام ثبىَ مـمٌگیي ثبُبم ثغْاػ ًبهؼاؿ يب ثگیـٍ

 !عت؟! ًجبه ًبؿاصت هي، ثَ هغٍَْب   گؾىتَ، کَ چیقي ّامَ

 

 ػُْ لجبك هٌن. ثیـّى ؿٍ هي اتبم اف ّ ىیٌَ هي چيوبه تْ اىک

 ؿّ چيوبهْ اي لضظَ ايٌکَ ثـاي ػم هي هـتجو تغت ثَ تي ّ کٌن هي

 .ثؼم پـُیبُْ ؽُي اّى ثَ مگبلیؼًي كـٍت ّ ثؾاؿم ُن

 

 مبل چٌؼ ايي تْي اًّوؼؿ. کٌن هي ثبف چين کَ ؿكتَ تبؿيکي ثَ ؿّ ُْا

 ربم مـ. ىؼٍ کوـًگ ّرْػم تْ اًنبًي ػبػت ايي کَ ام عْؿػٍ ؿؾا کن

 ثیـّى اف ٍؼايي. کين هي ام ؿيغتَ ثِن هُْبي ثَ ػمتي ّ ىیٌن هي

 .ثبىن تٌِب کَ هوکٌَ يؼٌي ايي ّ يبػ ًوي اتبم

 

 مـ ًينتَ ؿّ هبهبى ؽاؿم هي مبلي تْ کَ پب ّ پبيیي ؿم هي تغت اف

 کَ ًوبف چبػؿ اّى ثَ ّ اينتن هي اي لضظَ ثـاي. ثیٌن هي مزبػٍ
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 عیـٍ کيیؼ هي پـ لونو ّ کـػى ثْ ثـاي ػلن فًؼاى تْي ّهتِب، عیلي

 هبػؿ ػؿػُبي اف ػؿػي کـػى التوبك ّ ؿكتي پیو ػًّن هي. هًْن هي

 اف مِوي ػّثبؿٍ ثتًْن تب عْاػ هي فهبى عیلي ػًّن هي! کٌَ ًوي کن

 ثبُبه، فػى صـف ي ّمْمَ اهب! ثبىن ػاىتَ اه هبػؿاًَ هِـ

 هؼؿتوٌؼ اًّوؼؿي ُبمت آػم ثبهي اف عبلي عًَْ اًگبؿ کَ هغٍَْب  

 فل ّ کٌبؿه ىیٌن هي صـف ثي. ثکيًَْ موتو ثَ پبُبهْ کَ ُنت

 ثبثب ّ هبهبى عؼاي! اًؼاعتٌَ تنجیش هيـْل کَ ػمتِبيي ثَ فًن هي

 عیلي عؼا ايي ثَ ُن ثبثب ّ هبهبى ايوبى! ثْػٍ پـهؼؿتي عؼاي ُویيَ

 .ام عْؿػٍ ؿجطَ علًْ ايي ثَ ّهتِب عیلي هي ّ ثْػٍ هْي عیلي

 

 ؿّ ػمتو کٌن، لول ؿّ هبهبى ػمت ايٌکَ ثـاي ؿٍ هي پیو ػمتن

 ّ ػم هي كـّ ؿّ ػٌُن آة! ىَ هي ؿلیع ٍْؿتو اعن ّ کيَ هي پل

 !هبهبى؟: کٌن هي ّا لت فيبػ هيوت ثب

 

 ًین هجبػا چـعَ هي ام ًينتَ هي کَ رِتي عالف ثـ کبهال   مـه

 !ثیلتَ گنیغتَ لزبم ي ثچَ ايي ٍْؿت ثَ اتلبهي ًگبُو

 

: کٌَ هي ثیؼاػ ٍؼام تْ لـفه يبؿم هي فثْى ثَ ؿّ اموو ّهتي ثبؿ ايي

 !هبهبى؟

 

 اف ّهتي هِـم، عؼا ثب ّهتي! ُنتن اي هؼزقٍ چَ هٌتظـ ػًّن ًوي

 ي لضظَ اّى ػاؿم اًتظبؿ چـا ػًّن ًوي ًباهیؼم، ًباهیؼ کوکو اهیؼ
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 هبهبى ّ ثیبؿٍ ثبؿ ثَ اي هؼزقٍ تنجیش ّ هِـ اّى ّ مزبػٍ اّى هلکْتي،

 ػلغْؿي ّ کیٌَ اف عبلي الجتَ ّ هِـ اف عبلي صتي عبلي ًگبٍ يَ هؼؿ كؤ

 !ثٌؼافٍ ثِن

 

 ًَ! فػٍ ثِن ثبُبم کَ عؼايي ّرْػ ثب هي، ػًیبي تْ! ىَ ًوي اي هؼزقٍ

 ثؼؼ ػيوَ چٌؼ ايٌْ ّ ىَ هي ًبفل ُن ثال کَ ىَ ًوي اي هؼزقٍ تٌِب

 !ىن هي هتْرَ مـيغ عیلي

 

 ربه اف هي اف هجل هبهبى ّ ىکٌَ هي ؿّ عًَْ مکْت ػؿ فًگ ٍؼاي

 هي ثلَ اف ثؼؼ کَ هتؼزجو ٍؼاي. آيلْى موت ؿٍ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ

 ي ػکوَ. ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ ىٌْم هي ؿّ صبري ىؼٍ چي پـمَ

 هي هي موت ثَ ؿّ ًگـاًو ًگبٍ هي تؼزت کوبل ػؿ ّ فًَ هي ؿّ آيلْى

 کَ پٌزـٍ پيت! ثیـّى ؿٍ هي ّ کٌَ هي ثبف ؿّ ايّْى ػؿ ثؼؼ ّ چـعًَْ

 ي هیبكَ يَ ثب کَ ثیٌن هي ؿّ ػوْ ؿٍ هي کٌبؿ کَ پـػٍ ّ ؿمن هي

 هي کَ الثؼ ؿمیؼٍ گْىو ثَ! مبعتوْى موت کـػٍ تٌؼ پب ثـفعي

 ّ ثیٌن ًوي اثْاللْل کـػى لوي ػُي ثـاي ػلیلي کَ گـچَ.ثـگيتن

 مبل کَ هغٍَْب  ! ثبىَ ىٌیؼٍ تًَْ هي کني ُـ اف کٌن كکـ تًْن هي

 .اّهؼٍ مـ هي هضکْهیت ُبي

 

 چي پـمَ هي هـتت ػلِـٍ ثب کَ هبهبًي کٌبؿ اف ّ يبػ هي ثبال ؿّ ُب پلَ

 هي موتو ثَ هؼ توبم. مبلي تْ ؽاؿٍ هي پب ّ ىَ هي ؿػ صبري ىؼٍ
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 تـییـ ثیيتـ هي اف يکي. ىن هي اه ىؼٍ پیـ ٍْؿت ي عیـٍ ّ چـعن

 !هًْؼٍ ػلو ثَ پنـه ّ ثـاػؿ ػاؽ کَ ثقؿگوَ ػوْي ُویي ثبىَ کـػٍ

 

! ُبت ثچَ رْى صبري: گَ هي تـك ثب کَ ىٌْم هي ؿّ هبهبى ٍؼاي

 ... گلتن کَ ثِت

 

 ؿّ ّ يبؿٍ هي ثبال هبهبى کـػى مبکت ي ًيًَْ ثَ ؿّ ػمتو ػوْ صبد

 کلْم ػّ: گَ هي کٌن هي ًگبُو ّ اينتبػٍ تلبّت ثي کَ هٌي ثَ

 هي صبال! ػيؼًن ثیبػ ًيؼ صبّـ هالهبت ؿكتن ثبؿ ٍؼ! ػاؿم صـف ثبُبه

 !هـػًَّ صـف! ثقًن صـف کلْم ػّ ؿّ ػؿ ؿّ ايٌزب عْام

 

 ّ هبهبى ثَ عطبة اهب ّ گَ هي هي چيوبي ثَ فػٍ فل ؿّ ُب رولَ ايي

 تْ افه چیقي اگَ الجتَ: کٌَ هي اّبكَ ّهتي هٌن هغبٓجو صبال

 !ثبىَ هًْؼٍ ّرْػت

 

 اهب کـػ اصنبك هضکوو ّ تٌؼ ُبي هؼم ُوْى اف ىَ هي ؿّ عطـ ثْي

! ًؼاؿم تـك چیقي اف ػيگَ ىؼٍ لْؿػٍ ّ لَ ّ ؿّفگبؿ ايي اف عْؿػٍ کتک هيِ 

 يَ لگؼ ّ هيت تب چٌؼ! گؾؿًّؼم مـ اف ّ عْؿػٍ هجال   ؿّ ُب کتک ثؼتـيي

 !ًینت چیقي ػيگَ کَ عْؿػٍ فعن پؼؿ
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 اف اّهؼى ثیـّى اف هجل کَ ؿّ ىـتي تي ي يوَ ّ ىَ هي ًقػيک ثِن

 ًقػيک موت کيًَْ هي هٌْ ّ گیـٍ هي چٌگ ثَ ثْػم کـػٍ تٌن اتبم

 !ًبهؼاؿٍ اتبم کَ اتبم تـيي

 

 ثبىَ ًؼاىتَ کبؿم ثَ کبؿي عْاػ هي افه التوبك ثب کَ هبهبى ٍؼاي

 هي اه هبػؿاًَ صوبيت ىـاة هغوْؿ ّ ىًَْ هي لجن ؿّي ؿّ لجغٌؼ

 ُن عيوگیٌن ػوْي ػمت ثَ اتبم ػؿ ىؼى هلل ٍؼاي صتي ّ ىن

 !ثگیـٍ افم ؿّ مـهنتي ايي تًَْ ًوي

 

 آتیو افىْى کَ چيوبيي تْي هنتوین ّ ػوْ موت ثَ گـػم هي ثـ

 !چـا؟: پـمَ هي ّ يبػ هي رلْتـ هؼم يَ! کٌن هي ًگبٍ ثبؿٍ هي

 

 کَ هجل مبػت چٌؼ هخل ػؿمت کَ ُنت کلي اًّوؼؿي مْالو

 !ػوْ؟ چي چـا: ثپـمن ّ کٌن ثبف لت هٌن پـمیؼ هي اف ًگبؿيي

 

 ُبيي عبٓـٍ ثب تبؿيک ُبي اتبم يبػ هٌْ کَ هضکوَ چٌبى اّل ي کيیؼٍ

 صلع تؼبػلن ّ ًين پـت اي گْىَ ثَ کٌن هي مؼي! اًؼافٍ هي ػؿػ اف

 هي پـصـً کَ اًَّ. چيوبه ثَ عیـٍ ػّثبؿٍ ّ ىن هي ٍبف! ثيَ

 !ػوْ ًگْ هي ثَ: گَ

 

 هبهبًَ هيت ّ فًَ هي ؿّ ثؼؼي ي کيیؼٍ ًیْهؼٍ ثیـّى فثًْن اف چين

 اهب ػوْ! عًَْ هي ًبم ثَ ؿّ ثـاػؿىُْـه ّ ىَ هي کْثیؼٍ ػؿ ثَ کَ
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 ّ ىَ هي ام يوَ ي گـٍ ػمتبه پْىو میبٍ ػـّك ثَ اُویت ثي

 ّ اينتَ هي هي اف کن عیلي ي كبٍلَ تْ کْثَ، هي ػيْاؿ ثَ هضکن هٌْ

 !لؼٌتي؟ ايوبى چـا: گَ هي

 

 کَ عـاة اًّوؼؿي! کٌَ هي عـاثتـ ؿّ کبؿ ّ يبػ هي ثیبػ ًجبيؼ کَ لجغٌؼي

 ثيیٌَ هضکوي ّـة ثب فاًْه اّل کَ رْؿي مـم ؿّ کٌَ آّاؿ ؿّ ػوْ

 ثَ تجؼيل حبًیَ ٍؼم چٌؼ ي كبٍلَ ثَ ثؼؼ ّ کٌَ عویؼٍ هٌْ ّ ػلن فيـ

 ايي ثٌؼافٍ يبػم کَ لگؼُبه ّ هيت هیْى ثين ثْکني ي کینَ

 عْؿػٍ فعن پلٌگ يَ اف کوي ػمت مْگْاؿ ي ػيؼٍ هَیجت صبريِ 

 !ًؼاؿٍ

 

 كضو اّى! يبؿم هي عبٓـ ثَ ؿّ اي ػيگَ ُبي کتک هي فًَ، هي اّى

 هي کٌَ، هي تِؼيؼ اّى! ىٌْم هي ؿّ اي ػيگَ ٍؼاُبي هي! ػٍ هي

 آػهِب اف عیلي ثـاي ّهتِب عیلي تبؿيظ! ىٌْم هي ؿّ اي ػيگَ تِؼيؼُبي

 ًقّل ػهیوب   ُب لضظَ اّى تْ هي ّ ىَ هي تکـاؿ فيبػ ّ کن عـػٍ يَ ثب

 !هجلتـ مبل 5 ثَ کـػم

 

 ثَ کَ ؿّ هبػؿي كـيبػ ٍؼاي ّ ىٌْم هي ؿّ اتبم ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي

 تَْيـ ّ کٌن ثبف پلکوْ کٌن هي مؼي! اّهؼٍ ػؿ اه ثچَ ُْاعْاُي

! ثـمن آؿفّم ثَ هِوَ ثـام! ثنپـم عبٓـم ثَ ُب لضظَ اّى تْ ؿّ هبهبى

 چين ثَ ثـم هي گْؿ ثَ عْػم ثب کـػم هي عیبل کَ ؿّ آؿفّيي هِوَ

 ثـام! ثجیٌن ؿّ عْػم ثَ ًنجت هبهبى ًگـاى ًگبٍ کَ هِوَ ثـام! ثجیٌن
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 تبؿي هیْى اف ثبالعـٍ ّ ثجیٌن کٌٌؼٍ صوبيت ْٓؿ اّى ؿّ هبهبى کَ هِوَ

 ثي هبهبى کَ ثیٌن هي پبيیي ثَ گـكتَ ؿاٍ پلکن ثبالي اف کَ عًْي ّ ػيؼ

 صلوَ ؿّ ػمتو ثْػٍ پبيجٌؼه ػوـ يَ کَ ًبهضـهي ّ هضـم ثَ اُویت

 ىؼٍ هچبلَ هيِ  فيـىکن ّ ؿّػٍ ّ ػل ثَ فػى لگؼ صبل ػؿ ػوْي ثبفّي ي

 ػّؿه افم کٌَ هي مؼي اه ًؼاىتَ فّؿ ثب ّ کٌَ هي ػمتِبه فيـ

 !کٌَ

 

 ػمت ػؿػ ُوَ اّى هیْى ثِن کَ ىؼلي ػؿًّین، صل کٌن هي مؼي

 اف هجل چْى ثبىن هْكن عیلي کٌن ًوي کَ ثؼم ثـّف لجغٌؼ يَ ثب ؿّ ػاػٍ

 هي عبلي ػؿػي ُـ اف ػًیبهْ ّ يبػ هي مـاؿن ثَ کَ کوبمت چیقي ُـ

 ّ هبهبى پـهؼؿت ّ هِـثْى عؼاي اف پیو مبػت چٌؼ کَ اي هؼزقٍ. کٌَ

 !پْػهَ تبؿ تبؿ تْ ّرْػم، تْي ػمتِبم، هیْى صبال ثْػم کـػٍ ٓلت ثبثب

 

 مـ! ػٍ هي رْى ػاؿٍ کَ ثیٌن هي ػاؿم ّ ػمتوَ تْ ايوبى عًْي ػمت

 ٍؼاي! کيیؼى ًلل ربي ثَ کٌَ هي عـ عـ ّ عًَْ ؿـم ٍْؿتو ّ

 آموًْْ موق کَ ٍؼاُبيي هیْى ُبم کـػى عؼا عؼا ّ کيیؼًِبم ُْاؿ

 ّ ثیبػ کوک ثـاي کَ ًینت کني ّ ىَ هي گن ػؿٍ هي ُن اف ػاؿٍ

 ػؿمت ػّمتن تـيي ًقػيک ّ تـيي ٍویوي کَ ىَ هي ْٓؿي ايي

ـِ  هٌْ رْى ّ مپـٍ هي رْى چيوبم رلْي  !کٌَ هي عْى پ
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 ؿّ ػمتِبيِ ! يبؿٍ هي لت ثَ امووْ ٍؼا ّ مـ ُوَ اّى هیْى ػاؿٍ يکي

 ؿكتٌو ثبّؿ ايٌکَ ثـاي ام ػاىتَ ًگَ هضکن ؿّ ايوبى ي ؿكتَ مـػي ثَ

 !ًيیٌَ رًْن ّ تي ثَ

 

 ي رٌبفٍ ّ ثبفٍ چيوبم. ثـٍ هي امووْ ّ ػٍ هي تکًْن هـتت ػاؿٍ يکي

 چـا ػًّن ًوي اهب اكتبػٍ آملبلت ؿّي ؿّثـّم ايوبى ي اكتبػٍ ػؿاف ثَ ػؿاف

 .کٌن ثبف چين عْاػ هي افم هـتت ٍؼا اّى

 

 هي لـف ّ ٍْؿتن ؿّي ىیٌَ هي ًوو کَ اًگبؿ ىَ هي ىـّع ثبؿّى

 ؿّ ًينتَ کَ ُویٌَ گي هي کَ هـگي ػـم! ػـهن اف عیل تي ثَ اكتَ

 ثٌؼ ثٌؼ ثب ؿّ هـگ ػـم هي ّ ػٍ هي رْى ؿّم رلْي ايوبى. پیيًْین

 !کٌن هي صل ّرْػم

 

 صبل فهبى ثَ هٌْ ػمتي ُبي تکْى هؼؿت ثبؿ ايي ّ ىَ هي تـ ّاّش ٍؼا

 چيوبم رلْي ًينتَ کَ ؿجبؿي تب کيَ هي ْٓل. کٌَ هي پـتبة

. ؿّيبمت يَ هخل. ثجیٌن ؿّ هبهبى ي آىلتَ ي چِـٍ ثتًْن ّ ثـٍ ػوت

 ػلٌگـًّي ّ ًقػيکي ؿّيبي ايي يب ّاهؼیَ ايوبى هـگ کبثْك ػًّن ًوي

 ّرْػ ي ُوَ ثب هي ّ ؿٍ هي ُن ؿّي مٌگیٌن پلکِبي ػّثبؿٍ. هبهبى

 هبػؿي هبهبىِ  کٌبؿ. ام اينتبػٍ ام پبؿٍ پبؿٍ فًؼگي کزبي ثؼًّن عْام هي

 ؿكین؟ ؿّس ثي مـػِ  رنن کٌبؿ يب گـكتَ مـ اف
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 رًْوْ ثْػم صبّـ فهبًي يَ کَ ٍؼايي ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن هچ ػمتي

 هي فثْى ثَ امووْ ثيٌْهو کلوَ يَ صؼ ػؿ صتي ػيگَ ثبؿ يَ تب ثؼم

 .يبؿٍ

 

 اهب آؿّم ّ ىیٌَ هي هجل ؿّي کٌبؿم هبهبى ػم، هي كبٍلَ ُن اف پلکِبهْ

 هي ٍؼاهْ: پـمَ هي کٌَ صلع مـهبىْ کٌَ هي مؼي کَ لضٌي ثب

 ىٌْي؟

 

 هي هگَ ثيٌْم ثْػٍ آؿفّم ػوـ يَ کَ ؿّ ٍؼايي! ًيٌیؼ؟ ىَ هي هگَ

 توبم ثؼم، ػمت اف لضظَ اّى تْي کَ ُن گْىبهْ تب ػّ! ًيٌْم؟ تًْن

 کَ چيوبىَ ؿّي ًگبُن! هؼزقٍ ايي ثـاي ىَ هي ىٌْػ ّرْػم

 ؿلجَ ثِن کن کن ػاؿٍ ػؿػ. هي کـػى ثبف چين اف هجل ثْػٍ اثـي هيغََ

 هي ّ کيیؼم فيبػ مبلِب ايي تْي ػؿػُب ايي اف! ًینت هِن اهب کٌَ هي

 يَ کَ ثبؿيَ اّلیي ايي اهب. اّهؼ کٌبؿ ثبُبىْى ىَ هي ْٓؿي چَ ػًّن

 ؿّي چطْؿ ىؼلو اف ػًّن ًوي ّ کٌن هي تزـثَ فًؼگین تْ ؿّ اػزبف

 !ثين ثٌؼ فهیي

 

 ػل تْ پیچَ هي ثؼي ػؿػ کَ ثکين ثبال هجل ؿّي عْػهْ کٌن هي مؼي

 ثب ؿّ ػؿػ هضل تًْن ًوي هبهبى ؿّي رلْي کَ ايٌَ ثؼثغتي ّ رًْن ّ

 .ثيَ تضول هبثل عـػٍ يَ کَ ثؼم كيبؿ ػمت
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 يبػ، هي ثیـّى گلْم اف ًبعْػآگبُي ي ًبلَ کٌن، هي چلت ُن ثَ پبُبهْ

 ػاؿٍ ًبهؼاؿ، ثَ فػم فًگ: گَ هي پـثـِ کَ ىٌْم هي ؿّ هبهبى ٍؼاي

 .يبػ هي

 

 هي ػؿػم اف ىؼٍ چلت ُبي ػًؼّى ثیي اف مغتي ُوْى ثب اهب مغتَ

 .عْاػ...  ًوي: گن

 

 ىًَْ هي ػلن ثَ ؿّ تـك ّ گیـٍ هي كبٍلَ افم ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 چٌؼ ثؼؼ اهب ثگیـٍ مـم اف هضجتيْ ي مبيَ ػّثبؿٍ تب ثبىَ ؿكتَ ًکٌَ کَ

 ّ آة لیْاى يَ ّ پٌجَ ّ ثتبػيي تْه کَ میٌي يَ ثب گـػٍ، هي ثـ لضظَ

 .هـٍَ تب ػّ يکي

 

 ثلٌؼ تًْي هي: پـمَ هي ّ پبُبم رلْي هیق ؿّي ؽاؿٍ هي ؿّ میٌي

 ىي؟

 

 هي هي ّ کٌَ هي ًگبٍ چيوبم ثَ هنتوین ػاؿٍ چْى کٌن هي ًگبُو

 رْاة ثیٌَ هي ّهتي. ثنپـم يبػم تْ ّرْػ ُوَ ثب ؿّ ُب حبًیَ ايي عْام

 ثِتـ ثکيي ػؿاف تغت ؿّ: پـمَ هي تـي هالين لضي ثب ثبؿ ايي ػم، ًوي

 ًینت؟
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 ثْت ّ ثگیـهت ثـل ثَ ثتًْن هي کَ ًقػيک اًّوؼؿ رلْ، ثیبي کَ ايٌَ ثِتـ

 هضـّم افه! ىؼٍ ػؿيؾ افم ّهتَ عیلي کَ ُبتْ هبػؿاًَ ثْي. ثکين

 !کـػى هضـّم افم! ثْػم

 

 ّ گـكتَ ؿاٍ پلکن پيت اف ُوچٌبى عْى ثيیٌن، تـ ٍبف کٌن هي مؼي

 ايي ػيؼى ثـاي اهب ثيَ تبؿ چيون يَ ػيؼ ىَ هي ثبػج هـتت

 .ًؼاؿم چين ثَ ًیبف هبهبى ّاؿ هؼزقٍ ػلٌگـًّي

 

 ًبٍبف، ّ چلتَ چٌؼ ُـ ّ عویؼٍ چٌؼ ُـ اينتن هي پبُبم ؿّي فّؿ ثَ

 ؿّ ػمتو کَ الجتَ ّ کٌَ ثبف ؿاٍ ايٌکَ ثـاي ؿٍ هي ػوت کوي هبهبى

 ػاىتي ثـ هؼم هَؼ اهب هي. کٌن تکیَ ثِو ثتًْن تب ثبفّم فيـ ؽاؿٍ هي

 آؿْه يَ صون. ثگیـم آػم ايي ّرْػ اف صووْ عْام هي كؤ هي ًؼاؿم،

 !ًینت؟! ُنت کَ گـم ّ هضکن

 

 پبُبهْ ػاؿٍ کَ اي مـگیزَ ّ ػؿػي ثَ اُویت ثي کٌن، هي کَ ثـلو

 اُویت ثي ىکٌَ، هي ػاؿٍ کَ ثـْي ثَ اُویت ثي کٌَ، هي منت

 اّى تْ مْم ثبؿ ثـاي ّ فّؿ ثَ يبؿم، هي ثبال ػاؿم کَ ػؾاثي ُوَ اّى ثَ

 ّ عيک صتي رْاة ىٌیؼى اهیؼ ثَ يبؿم هي فثْى ثَ امويْ مبػتِب

 کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ. کٌَ ًوي ًباهیؼ اهیؼهْ کَ اًَّ ّ ٓـكو اف عبلي

 هي فثْى ثَ ًیوَ ّ ًَلَ ؿّ امون گـيَ پـ هي ؿّف ّ صبل اف ثؼتـ اهب آؿّم

 ...ًیک: يبؿٍ
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. ثيَ صلوَ کوـم پيت ػمتِبه ايٌکَ ثـاي هي آؿفّي ّ مکْتَ

 ؿّي تًْن ًوي ػيگَ ػؿػ اف کٌن هي صل هي ّ يبػ ًوي ثبال ػمتِبه

 ّ کيَ هي ػوت ؿّ عْػه کَ ىَ هي هتْرَ اًگبؿ. ثبينتن پبُبم

 تْاًي کَ صیق. ثيیٌن ػّثبؿٍ کٌَ هي ّاػاؿم ّ چنجَ هي ثبفّهْ هضکن

 تظبُـ ثغْاػ اگَ صتي ثوًْن ثبهي گـم ثَـِ  اّى تْ اثؼ تب صبّـم ّاال ًینت

 !يغَ کٍْ مـػتـيي کبُل پنـ ايي هوبثل ػؿ کٌَ

 

 ُن ؿّي ؿّ ػؿػم اف مٌگیي پلکبي ّ هجل پيتي ثَ ػم هي تکیَ ؿّ مـم

 هي ثـاي ُن اثتـ ّ کْتبٍ ي فهقهَ يَ ُویي! عْثَ ُن ُویي. ؽاؿم هي

 ؿّ امون اّلِ  ىٌْم هي هبهبى فثْى اف کَ ُویي. اؿفىوٌؼٍ ػًیب يَ

 کبه. ػاؿٍ اؿفه عْىي ػًیب يَ هؼ ثـام يبؿٍ هي فثْى ثَ ػلتٌگ اًّوؼؿ

 !ثبىَ ىیـيي ايٌوؼؿ ُویيَ ُب ىؼى ًوؼهبل ايي ي ُوَ ي ًتیزَ

 

*** 

 

 ّ يبػ هي پبيي ٍؼاي ام، میٌَ تْ پیچَ هي ػؿػ کَ کٌن هي اي مـكَ

 !ىؼٍ؟ چي: پـمَ هي عْؿػٍ ُْل کَ ًبهؼاؿٍ ثؼؼ

 

 هي فثْى ثَ آؿّم عیلي ؿّ ػوْ صبد امن کَ ىٌْم هي ؿّ هبهبى ٍؼاي

 ّ گیـٍ هي ػمتو تْ ؿّ چپن ػمت ّ ىیٌَ هي کٌبؿم ًبهؼاؿ يبؿٍ،

 پي؟ ًیک: فًَ هي ٍؼام
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 ايٌکَ ثـاي فًن هي لجغٌؼ ىکبكتَ کَ لجي ثب فّؿ ثَ ّ کٌن هي ثبف چين

 هي ثیـّى پـػؿػ آٍ يَ لجغٌؼ ربي ثَ ّ کٌَ ًوي يبؿي تْاًن اهب عْثن ثگن

 .يبػ

 

: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ هي ي آىلتَ ّّغ ّ مـ ػيؼى اف آىلتَ ًبهؼاؿِ 

 .ثیوبؿمتبى ثـين

 

 ...آط... ثکين... ػؿاف: گن هي ثـيؼٍ ثـيؼٍ ّ گیـم هي ًلني

 

 کيیؼى ػؿاف ثب: گَ هي ّ کٌَ هي ثلٌؼم ّ ثبفّم فيـ ىیٌَ هي ػمتو

 !ىي ًوي عْة

 

 هي کَ ًینت عْػم ػمت ّ گیـٍ هي ام عٌؼٍ ػؿػ ُوَ اّى هیْى! َُ

 اهب عون فهیي موت ثَ ّ ًینت کؼّهيْى ُیچ ثَ ًگبُن! فيـه فًن

 .هتؼزجي چوؼؿ هْهغ ثي ي عٌؼٍ ايي اف ثقًن صؼك تًْن هي

 

 کٌن هي مؼي ّ گیـم هي ػؿػهٌؼ ّ ٍؼا پـ اي ػّثبؿٍ ي ثـيؼٍ ًلل

 ُن ثؼتـ ايي اف ُبيي فعن ّ ػؿػُب کَ ثگن ًبهؼاؿ ثَ ّ ثیبؿم ثبال ؿّ مـم

 توـيجب   ّ تًْن ًوي ّاهؼب   اهب ىَ هي عْة کـػى تضول ّ کيیؼى ػؿاف ثب

 عن فهیي موت ثَ هي ثب ُوـاٍ کَ ًبهؼاؿي ؿّي اكتَ هي ّفًن ي ُوَ

 ثب ّ گیـٍ هي ؿّ ام ػيگَ موت ثبفّي يبػ، هي رلْ ثبؿ ايي هبهبى. ىؼٍ

 ايٌکَ ثـاي ّ کين هي ػؿاف ًگبؿيي اتبم تغت ؿّي کَ اًِّبمت کوک
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 ّ ػم هي كيبؿ ُن ؿّي هضکن پلکِبهْ ًـٍ آموْى ثَ ام ًبلَ ٍؼاي

 .گیـم هي چٌگ ؿّ ؿّتغتي

 

 اهب ىٌْم هي ؿّ فػًو صـف ٍؼاي ثیـّى، ؿٍ هي اتبم اف ًبهؼاؿ

 ّ کين هي ػؿاف پِلْ ثَ. گَ هي چي ثلِون کَ ًینت ّاّش اًّوؼؿي

 آؿّم هبهبى ثيي، تـ کوـًگ ػؿػُب ثلکَ کٌن هي روغ ىکون تْ پبُبهْ

 پي؟ ًیک: يبؿٍ هي فثْى ثَ امووْ هاليوي عیلي لضي ثب ثبؿ ايي ّ

 

 ّ فًَ هي فاًْ تغت کٌبؿ ىن، هي ٍْؿتو ي عیـٍ ّ کٌن هي ثبف چين

 .ًوًْؼٍ ؿّت ثَ ؿًگ ثیوبؿمتبى، ثـي ثبيؼ: گَ هي

 

 ثـاي کٌن هي ػؿاف ؿّ ػمتن ّ ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ آؿّم مـهْ

 هي لجن ؿّي اي هـػٍ لجغٌؼ ّ کٌَ ًوي ػؿيـو افم ػمتو، گـكتي

 ُن ثؼتـ ايي اف: کٌن هي فهقهَ ّ ثٌؼم هي چين. لطق ايي اف ىیٌَ

 .ىن هي عْة... ثْػم

 

 ًَ. ثیٌن ًوي ُن عْاة صتي. ؿًذ ّ ػؿػ ثي ػًیبي يَ ّ تبؿيکیَ ػّثبؿٍ

 ػبهلَ. کٌن هي ثبف چين ػمتن مْفه اف ثبؿ ايي ّ ؿّيبيي ًَ کبثْمي،

 ػمت كـػاػ ؿگوَ، کـػى پیؼا هيـْل ّ ًينتَ تغت ؿّي کٌبؿم هـػي

 اّى کٌبؿ ُن ًبهؼاؿ کٌَ، هي ًگبُن اعن پـ ّ اينتبػٍ تغت پبي میٌَ ثَ

 ُن كـػاػ اعوِبي اف اعوِبه ّ اينتبػٍ پقىکَ اصتوبال   کَ هـػ ػبهلَ

 !پـؿًگتـٍ
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: پـمَ هي ّ يبؿٍ هي لت ثَ لجغٌؼي ىؼٍ ثبف چيوبم ثیٌَ هي کَ هـػ

 رّْى؟ چطْؿي

 

 !گؾىتَ کـػم هي رًّْي اصنبك کَ ؿّفُبيي اف عیلي! رّْى؟

 

. ىَ هي رْاثن کَ كـػاػٍ پْفعٌؼ يبؿم، هي فثْى ثَ ٍؼا ثي ؿّ عْثن

. ثؼيي ثِو هْهغ ثَ ػاؿُّبىْ: گَ هي مـم يَ کـػى ٍّل صبل ػؿ ػکتـ

 فيـ ػؿػ يب ىؼ کن ُْىیبؿيو يب آّؿػ ثبال يب ػاىت ىؼيؼ تِْع صبلت اگَ

 .ثقًیي فًگ اّؿژاًل ثَ صتوب   ىؼ، تضول ؿیـهبثل ىکوو ّ ىکن

 

 ثؼؼ ّ پـمَ هي افم مْال تب چٌؼ ػکتـ ّ ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ ي ثبىَ

 اه پي اف ُن ًبهؼاؿ ّ ؿٍ هي ّ گیـٍ هي ًبهؼاؿ موت ثَ ؿّ ًنغَ

 .کٌَ هي تـک اتبهْ اه ثؼؿهَ ثـاي

 

 فيـلت ّ ىَ هي تـ ؿلیع اعوبه ىیٌَ، هي کٌبؿم يبػ، هي رلْ كـػاػ

 !ػايي عبى مـّيل ػٌُتْ: گَ هي

 

 ّ گیـٍ هي ػمتوْ. ىَ هي لجن پبؿگي مْفه ثبػج کَ فًن هي لجغٌؼ

 !ثیيؼْؿ لن ػُي ي پنـٍ اّى ػُي ُن اّى، ػُي ُن: گَ هي
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 اثْاللْلي يَ اثْاللْل ثَ:کٌَ هي اّبكَ عْػه کي، ثپـمن عْام هي

 ػیي چـا تْ! ػللي يبثْ ي هـتیکَ! ثیـّى ثقًَ ثـلو اف تب ُيتبػ ثنبفم

 يبػ ثِت چي تْ اّى! ثیبؿٍ؟ مـت عْامت ثاليي ُـ ّاينبػي پیبف

 !؟ کٌي ػكبع پیقّؿي يَ هوبثل ػؿ عْػت اف ًؼاىتي ػـَّ!ػاػى؟

 

 ربيي اف! ىؼٍ پبک ؽٌُن الوؼبؿف ػايـٍ اف ّهتَ عیلي کلوَ ايي! ػكبع؟

 !ًؼاىتَ هؼٌبيي ُیچ تْه هلؼؿي کَ يبم هي

 

 .لجبمبم: کٌن هي فهقهَ آؿّم ّ ػم هي كيبؿ ُن ؿّي ػؿػ اف پلکبهْ

 

 .ثؼؼ ثيَ توْم مـم ايي ثؾاؿ: گَ هي کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ

 

 اصنبك کوتـ کَ کين هي ثبال لغتن ي میٌَ ؿّي ؿّ پتْ عـػٍ يَ

 هیْى ػوْ کَ صـكِبيي هـّؿ اف ثٌؼٍ هي يظ ّلي ؽٌُن. ثکٌن مـهب

 !آّؿػٍ فثْى ثَ کْثیؼًن

 

 !تْيي پنـم هبتل:

 

 !عیبثْى تْ اكتبػ ؿاٍ تْ ػًجبل ّ تْ ػمت کق گؾاىت رًْيْ:
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 ٍؼ ؿّفي کَ کٌن هي رٌِن چٌبى فًؼگیتْ عْػم ًؼاػى ثِت اػؼام صکن: 

 !ثؼي رْى مگ ػیي ثبؿ

 

 ًلل ؿاصت تًْي هي ّ ًغْؿػٍ تکْى آة اف آة عیبلت ثَ ّ ثـگيتي:

 !آؿٍ؟ ثکيي

 

 چين اف کَ لجن ؿّ ىیٌَ هي تلغٌؼي ًَ کَ لجغٌؼ آعـ ي رولَ كکـ اف

 ثَ! آملبلت تب ػّ اّى ػُي ثب ُن تْ ػُي: گَ هي ّ هًَْ ًوي ػّؿ كـػاػ

 !ّاگیـ؟ ُبگیـ ايي تْ عٌؼي هي چي

 

 عٌؼٍ. هٌتظـه چيوبي ثَ ػّفم هي ًگبُوْ ّ کٌن هي ثبف چيوبهْ

 آة ًغْؿػى تکْى اف صـف میالثن گـكتبؿ ػؿّى اف کَ هٌي اف ّهتي ػاؿٍ

 !ثقًي

 

 ثَ ُن ًگبُي ّ کٌَ هي هـتت ؿّ پتْ عـػٍ يَ كـػاػ ػم، ًوي رْاثي

 ُن ثب يؼٌي! ىَ هي ػؿمت: گَ هي رؼيت ثب ّ اًؼافٍ هي مـم

 !کٌین هي ػؿمتو

 

 چیقا عیلي ُن اآلى ُویي تب کَ کٌن هي كکـ ّ ثٌؼم هي چيوبهْ

 ػيگَ اآلى الاهل کَ هٌَ ثَ ًنجت هبػؿم هِـ هِوتـيٌو ّ ىؼٍ ػؿمت

 رـهَ اتلبم ايي ثب کَ ثنب چَ ّ ًيؼٍ عبهْه ّرْػه تْ ٌُْف هطوئٌن

 !فػٍ ُن
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*** 

 

 هي ؿّ ًبهؼاؿ كـيبػُبي ّ ُب ٍضجت ٍؼاي ػؿػ ّ ثیؼاؿي ّ عْاة هیْى

 هي مؼي ّ ػم هي كبٍلَ ُن اف ؿّ ام عنتَ پلکِبي فّؿ ثَ. ىٌْم

 اي كبيؼٍ اهب کيَ هي ػاػ کي مـ ػاؿٍ ثؼم تيغیٌ ّ ثيٌْم کٌن

 ؿّىي مـم ثبالي آثبژّؿ ًْؿ ثب کَ مولي ثَ فًن هي فل پل. ًؼاؿٍ

 اهب رنوي ػؿػ ثي ىجِبهْ پیو ي ُلتَ چٌؼ کَ کٌن هي كکـ ّ هًْؼٍ

 ػؿػ ُوَ ايي ّرْػ ثب اهيت ّ گؾؿًّؼم هي مٌگیي ّ مغت چوؼؿ

 .ثبلن مجک چوؼؿ رنوي

 

 ثَ ًگبُن موق، ؿّ اكتَ هي ًگبؿيي ي مبيَ ّ ىَ هي ثبف اتبم ػؿ

 ثِتـي؟: پـمَ هي ّ ؽاؿٍ هي پیو پب لجغٌؼ ثب اّى ّ چـعَ هي موتو

 

 مبل ُوَ ايي اف ثؼؼ کَ اهيجي ُنتن ًیکْتـ پي ًیک يَ! ثِتـم! آؿٍ

 !ػاؿم کْچیک صتي ربيگبُي ام عًْْاػٍ هیْى کٌن هي كکـ

 

 هخجت، ػالهت ثَ کٌن هي ثبفىْى ّ ػم هي كيبؿ ُن ؿّي پلکِبهْ

 آؿه پیـّفي عجـ عْاػ هي کَ اًگبؿ ّ ىیٌَ هي تغت ي لجَ ؿّ کٌبؿم

 !گؾاىتَ ثبؿ مْپ ثـات هبهبى: گَ هي ثؼٍ ؿّ تْؿاًیبى ثب رٌگ تْ کوبًگیـ
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 عْىضبل ايٌکَ اف ثیيتـ! ثين لجِبم اّهؼى کو اف هبًغ تًْن ًوي

 کَ ىؼلي اف ثـػاىتَ هي ثـاي هبهبى کَ هؼهي عبٓـ ثَ ثبىن

 .فًن هي لجغٌؼ ًيًْؼٍ ثـم ثَ ؿّ ًگبؿيي چيوبي

 

 فػٍ فًگ ًبهؼاؿ: گَ هي آؿّهي ٍؼاي ثب ّ عْىضبل ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن

 گْىیْ ُن هبهبى صتي! کـػٍ ثبؿه تًْنتَ هي چي ُـ ّ ػوْ ثَ

 اگَ کَ کيیؼٍ ًيْى ّ عٔ ّ کـػٍ ثیؼاػ ّ ػاػ کلي ػوْ فى ثب ّ گـكتَ

 !ثیٌَ هي ثؼ ًکٌَ روغ ىُْـىْ

 

 ثیـّى ثـٍ عًَْ اف ؿىیؼت پنـ کَ ُنت هگَ ثؼتـ ايي اف! اى ػيؼٍ کَ ثؼ

 !ثیبؿى؟ ثـات ؿّ عًْیٌو ي رٌبفٍ عجـ ّ

 

 مـم ّ میٌَ ي هلنَ ػؿػ ثـ ػالٍّ ٌُْف ّ ًینت تٌن تْ لجبمي ٌُْف

 ّ ىَ هي ثلٌؼ کٌبؿم اف ًگبؿيي. کٌن هي صل ػلن فيـ ؿّ ىؼيؼتـي ػؿػ

 .ثـيقٍ ثـات ؿّ مْپ ثگن هبهبى ثَ ثـم: گَ هي

 

. تْ يبػ هي گـكتَ ُوچٌبى اي چِـٍ ثب ًبهؼاؿ ًؾاىتَ ثیـّى اتبم اف پب

 ايي اف يب ػلغْؿٍ هي اف هجل ىت ثبثت ٌُْف ثؼم تيغیٌ تًْن ًوي

 .اّهؼٍ متٍْ ثَ ػؿگیـي ُوَ ايي ّ رـيبى

 

 ُؼايت چيوبم موت ثَ ٍْؿتن ُبي فعن ؿّي اف هکخي ثب ؿّ ًگبُو

 !ػاؿي؟ ػؿػ: پـمَ هي ّ کٌَ هي
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 تْ توبم مبل 3 کَ هٌي ثـاي. ػاؿم ػّمت ُن ؿّ مـػ لضي ايي صتي

 مؼي كؤ هبچبهچي ّ هبتل ّ ػفػ هيت يَ هیْى ّ فًؼاى ػوْهي ثٌؼ

 رْى کْيـ مکْت ّ تٌِبيي تْي ُن ؿّ ثؼؼ مبل 7 ّ ثوًْن فًؼٍ کـػم

 ُنیـ اف اي اليَ فيـ اگَ صتي ًگـاًي صل ايي ًـمن رٌْى ثَ تب کٌؼم

 .ػاىت ؿّ هـػاػ عْؿىیؼ تَق ُن ثبف ىؼ هي پْىیؼٍ

 

 ثـاي چـعَ هي اتبم تْي ًگبُن ّ ثکين ثبال ؿّ عْػم کٌن هي مؼي

 هي کٌبؿم ّ گیـٍ هي ؿّ ػيؼم رلْي اهب ًبهؼاؿ. کٌن پیؼا لجبمِبهْ ايٌکَ

 !پي؟ ًیک ثؼًت ّ تي ؿّ چیَ فعوب ربي ايي: پـمَ هي ّ ىیٌَ

 

 کلوَ چٌؼ ّ رولَ تب چٌؼ تْ رْاثن! کٌن هي توبىبه كؤ مکْت تْ

 کَ ػيـيٌَ ثل ػاؿٍ گلتبؿي فعن ؿػ ُـ! ثؼم تّْیش ثغْام کَ گٌزَ ًوي

 !هٌبمجیَ ّهت اٍال   ًَ ّ ػاؿم ؿّ گلتٌو رْى هي ًَ

 

 اتبم اف کٌَ هي مؼي کَ ٍؼايي ثب ّ گیـٍ هي ٍْؿتن اف ًگبٍ ًبهؼاؿ

 ًیک گَ هي چي كـػاػ: پـمَ هي ًـمَ هبهبى گْىَ ثَ ّ ًـٍ ثیـّى

 !پي؟

 

 تْ فًَ هي فل! ىن هي اه عیـٍ ّ ىیٌَ هي چيوبم ثَ تؼزت ؿًگ

 ّهتي ثیٌن هي ّّْس ثَ تْىْى ؿّ کالكگي يب ػَجبًیت هي ّ چيوبم
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 ًیک ًگلتي چیقي چـا! کـػي؟ کتوبى مبل ُوَ ايي چـا: پـمَ هي

 !پي؟

 

 ثؼؼ ّ ثيکٌَ ؿّ هي ّ عْػه ػُي هْم ّ هِـ اّهؼٍ پل! لؼٌتي كـػاػ

 صبال کَ ايوبًي ّ اّى ّ هي رق کني ًجْػٍ هـاؿ! ًجْػٍ ايي هـاؿهْى! ثـٍ

 !ثيَ عجـ ثب هّْْع اف ىؼٍ تزقيَ عبک عـّاؿُب فيـ

 

 ؿّ ثبلو ىیٌن، هي ربم مـ ًبهؼاؿ هؼؿت پـ ػمتِبي کوک ثب ّ فّؿ ثَ

 !ثلِوین؟ اآلى ثبيؼ هب: گَ هي ّ کٌَ هي هـتت پيتن

 

 .يظ: ُنیـ

 

*** 

 

 گـكتَ يبػ. ىؼٍ ػبػتن صـكي کن مبلِب ايي تْ کال  . ثؼم کَ ًؼاؿم رْاثي

! کٌَ تغلیَ عْػىْ ثؾاؿم ّ کٌن مکْت ػَجبًیَ کَ کني هوبثل ػؿ ام

 هـاؿ ُب تـکو ُؼف ثیيتـ ثقًن صـف ثغْام ثیيتـ چوؼؿ ُـ ام گـكتَ يبػ

 .هًْن هي مبکت ُن ًبهؼاؿ هوبثل ػؿ کَ ُویٌَ عبٓـ ثَ ّ گیـم هي
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 ثب ّ ثیـّى ثَ فًَ هي فل پٌزـٍ، موت ؿٍ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 ثیبؿ ػلیل يَ عؼا ؿّبي هضِ كؤ! پي؟ ًیک چـا: پـمَ هي ًَژًؼ ٍؼاي

 !کٌي هبًغ هٌْ کَ

 

 ثَ كِویؼ ثيَ کَ ُنت ػَجبًي اًّوؼؿ. موتن ثَ گـػٍ هي ثـ ثؼؼ

 ثـم هي ؿّ ػمتن. کٌَ هي کٌتـل ؿّ عْػه ػاؿٍ عـاثن ؿّف ّ صبل عبٓـ

 يبػ هي اّى ّ ػم هي كيبؿ ىَ هي فيبػ ػؿػه ػاؿٍ کَ ؿّ ػلن ّ پتْ فيـ

 اّى ُبي هٌت ّ صـكِب فّؿ اف ثبثب: گَ هي ثلٌؼتـي ٍؼاي ثب ثبؿ ايي ّ رلْ

 اه ثـاػؿفاػٍ هـگ ثبػج پنـه ايٌکَ كکـ اف! پي ًیک کـػ ػم عبًؼاى

 ؽؿٍ ؽؿٍ! کـػ ػم! ُبه کٌبيَ ّ ًیو ّ ػوْ عبى کبؿ ٓلت لضي اف! ىؼٍ

 !هـػ هي ػاىت ّهتي ثْػ ىؼٍ رْؿي چَ ًؼيؼي ّ ًجْػي! ىؼ آة

 

 ّ ػم هي تکیَ تغت تبد ثَ ؿّ مـم! تْ يبػ هي هبهبى ّ ىَ هي ثبف ػؿ

 ػاػاه: ػٍ هي اعطبؿ ًبهؼاؿ ثَ کَ ًگبؿيٌَ ٍؼاي. ثٌؼم هي چيوبهْ

 !ًینت؟ عْه صبلو ثیٌي ًوي

 

 اعطبؿ يب هبهبى صْْؿ ثَ تْرَ ثي هي، ؿّف ّ صبل ثَ تْرَ ثي اهب ًبهؼاؿ

 ؿّ تْ ّ فػٍ فًگ ثِت ايوبى ًگلتي چـا: کٌَ هي ثلٌؼ ٍؼاىْ ًگبؿيي

 !ػًجبلو؟ ثبىي ؿكتَ تْ ايٌکَ ًَ اىْى عًَْ ػؿ ػم کيیؼٍ

 

 هي هضکن اًّوؼؿ کَ ؿّ چي ّ اتبم تْ پیچَ هي کَ هبهبى هتؼزت ٍؼاي

 فعوي ٍْؿت ثَ ػاؿٍ اه ىؼٍ گـػ چيوبي. کٌن هي ثبف چين پـمَ،
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 هبًغ رْاة يَ! رْاثَ يَ هٌتظـ ًبهؼاؿ هخل صبال الثؼ ّ کٌَ هي ًگبٍ هي

 يَ ّ کٌي هبًغ رولَ يَ ثب تًْي هي ؿّ ػًیب کل ّهتِبيي يَ! کٌٌؼٍ

 هي ّ ؿمي ًوي صـكِبت يوییي ثَ ُن کنبًت ًقػيکتـيي صتب ّهتِبيي

 !ْٓؿٍ ُویي ُن هّْْع ايي هْؿػ ػؿ ػاؿم صتن

 

 ثبُبم تب ًینت تٌن لجبمي کَ عْىضبلن. يبػ هي موتن ثَ ًبهؼاؿ

 ًگبٍ. کٌَ هي فيبػ ػؿػهْ تکًْي کْچکتـيي چْى ثيَ يوَ ثَ ػمت

! کـػي؟ مبکت كـػاػّ چـا: پـمَ هي ّ چيوبم ثَ ىیٌَ هي پـعًْو

 !ًگلتي؟ چیقي کـػ ؿكتبؿ ْٓؿ اّى ػوْ ػاػگبٍ تْ ّهتي چـا

 

 ّ ػاػى هي ػلْ هي ثَ ًَ! ػاىت؟ اي كبيؼٍ چَ: کٌن هي ّا لت ثبالعـٍ

 !رْى ايوبى ثَ ًَ

 

 ًبهؼاؿٍ. ثگیـم ٍْؿتو اف ًگبُوْ ىَ هي ثبػج هبهبى چيوبي اىک

 ؿّ تْ کني الاهل کَ ثْػ ايي اه كبيؼٍ! ًؼاىت؟ كبيؼٍ: پـمَ هي کَ

 !ػًّنت ًوي ايوبى هـگ ثبًي ّ ثبػج

 

 هبتل هي ُن ثبف هّْْع ايي ّمٔ ثبىن کيًْؼٍ ايوبًْ هي اگَ صتي -

 !ًینتن اّى

 

 !ثْػ؟ ايوبى هبل ُن ُب ثـگَ ّ کتبثِب اّى:
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 !ثْػم ػویؼٍ ُن ثبُبىْى هٌن-

 

 !پي ًیک:

 

 مغتي عیلي کبؿ هـػٍ يَ ُظ ثَ ثٌؼافي ؿّ هوٌْػَ هيت يَ ايٌکَ-

 !مغتَ عیلي ثبّؿه اهب ًینت

 

 !ًجْػ؟ تْ هبل کیق اّى! اًِّب؟ ًجْػى تْ هبل! کالم يک! هي ثـاي ًگْ ىـ:

 

 پـ هبهبى ػیي کَ ًگبؿيي ٍْؿت ؿّ ىیٌَ هي ًگبُن ّ هًْن هي مبکت

 اي ػيگَ چیق ثِت رق کَ هطوئٌن اهب ػًّن ًوي! کٌَ هي ًگبُن ثِت

 مـم پل ًؼاؿم، ؿّ تضولو تبة کَ فًَ هي ػّ ػّ چيوِب اّى هیْى ُن

 ايوبى: ػٍ هي اػاهَ ؿّ ثبفرْيي کَ هبهبًَ ثبؿ ايي ّ اًؼافم هي پبيیي ؿّ

 ًَ ؿكتي اّى کـػى هٌَـف ثـاي تْ! آؿٍ؟ هؼـکَ اّى ّمٔ کيًْؼ ؿّ تْ

 !آؿٍ؟ عًَْ ثکيًَْ ؿّ تْ ايٌکَ ثـاي اّى

 

 ّلي ثْػٍ کيیؼٍ ثیـّى عًَْ اف هٌْ ايوبى چْى ثؼم کَ ًؼاؿم رْاثي

 کَ ثْػم ؿكتَ! ثبىن کٌبؿه کَ ثْػم ؿكتَ! عًَْ ثجـهو کَ ثْػم ًـكتَ

 هيتـکوْى آؿهبى اف ُن ثب کَ ثْػم ؿكتَ! کٌین هيت ػمتِبهًْْ ُن ثب

 !کٌین ػكبع
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 هي مـ تغت ؿّي عْػهْ ، گـكتَ ػؿػ يبؿم هي ثِو کَ كيبؿي اف كکن

 اهب ثيَ توْم گؾىتَ تلتیو ايٌکَ ثـاي پتْ فيـ ثـم هي مـهْ ّ ػم

 !ثْػٍ عجـ چَ گؾىتَ تْ ثلِوَ تب اينتبػٍ هَون ّ پب رلت اًگبؿ ًبهؼاؿ

 

 !ثجیٌن پبىْ: گَ هي ّ کيَ هي کٌبؿ مـم اف ؿّ پتْ

 

 ػيگَ ّ گؾىتَ افه کَ چیقي کٌؼّکبّ ثـاي اٍـاؿ ُوَ ايي كِون ًوي

 ػاػاه: ىَ هي ثلٌؼ ًگبؿيي ٍؼاي. ػلیلَ چَ ثَ ًینت ىؼًي رجـاى

 !ػيگَ ّهت يَ ثؾاؿ

 

 ّهت يَ: پـمَ هي ّ ًگبؿيي موت گـػٍ هي ثـ ػَجبًیت ثب ًبهؼاؿ

 ايي ُن ثبف ّهتي! کیَ؟ ػيگَ ّهت! ثْػ؟ کن اًؼي ّ مبل پٌذ! ػيگَ؟

 !ىؼ؟ ؿيغتَ ػيگَ عْى يَ ّمٔ

 

 ايي ثب لؼٌتي، مکْت ايي ثب كِوي هي: گَ هي ّ کٌَ هي هي ثَ ؿّ ثؼؼ

 هي عیبل! آّؿػي؟ عْػت ّ هب ؿّف ثَ چي ػيگَ يکي گٌبٍ گـكتي گـػى

 چي ُوَ ّ ثـگيتي صبال ّ تجؼیؼ ّ ُللؼًّي تْ ؿكتي مبل پٌذ کٌي

 ُـ کَ ثؼؼي ثَ ايي اف! چي؟ ثؼؼ ثَ ايي اف کـػي كکـ ُیچ! ىؼٍ؟ توْم

 تِو تَ کَ! ػى؟ ًوي ثِت ػؿهْى ّ ػؿمت کبؿ يَ ثقًي ػّ مگ رب

 !صوبل؟ ثيي ثبيؼ
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 !ًبهؼاؿ: ىَ هي ثلٌؼ ًگبؿيي اػتـاُ ٍؼاي

 

 ثبثب: ػٍ هي اػاهَ ؿگجبؿي ّ ػاؿٍ ًوي ثـ چيوبم اف چين صتب ًبهؼاؿ اهب

 ثَ! چي؟ عْػگؾىتگیَ اف! کٌي؟ عْػگؾىتگي اف کَ ػاػي کيتي ثَ ؿّ

 !رٌبفٍ؟ يَ عبٓـ ثَ! کي؟ عبٓـ

 

 !ثنَ:

 

 توْهو کَ يبؿم هي فثْى ثَ هضکن عیلي ؿّ ثنَ اهب کين ًوي ػاػ

 يبػ، هي ًبهؼاؿ موت ثَ ًگبؿيي ّ ثیـّى ؿٍ هي اتبم اف هبهبًَ! کٌَ

 !ثقًیي صـف ثؼؼا   ػاػاه: گَ هي ّ گیـٍ هي ثبفّىْ

 

 عیلي چـاي يَ رْاة: گَ هي هي ثَ ؿّ ّ کيَ هي ػوت ثبفّىْ ًبهؼاؿ

 !هًْي هي ثؼُکبؿي هي ثَ ؿّ ثقؿگ

 

 هي صـکت ثي ّ منت پبُبىْ هي ٍؼاي ثیـّى، ثـٍ اتبم اف کَ ؿٍ هي

 .کٌَ

 

 هٌن هجْل هْؿػ ثْػ کیق اّى تْي کَ ؿّ چیقي ُـ! ًجْػ گؾىتگي عْػ اف:

 ّ عْؿػ هي هي ػؿػ ثَ کیق اّى هضتْيبت هبػؼتب   پل ؿكت، ايوبى! ثْػ

 !ىؼ هي هي هبل
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 !ىَ هي عـ کلَ يَ كؤ عـ کلَ يَ ُبي عـي کلَ ّاؿث اؿٍ-

 

 !ًینت ّ ًجْػٍ عـي کلَ:

 

 فًؼگي رْؿي چَ ػاؿى هلت کَ ثجیي ّ ثیـّى ثـّ ىْ ثلٌؼ! چیَ؟ پل-

 اًگبؿ! ثْػٍ عجـ چَ کَ اًگبؿ ًَ اًگبؿ! کـػى كـاهْه اىْى ُوَ! کٌي هي

! ثْػى ػویؼٍ ُن ىوبُب اهخبل ثب فهبًي يَ ُبىْى عیلي کَ اًگبؿ ًَ

 ايي اف يکي کؼّم! فًؼاى؟ اّهؼ ّ گـكت ػمت کوپْت يَ ثبؿ يَ کؼّهيْى

 فًؼگیتًْْ ي ُوَ پنـتْى هتؤملن ثگَ کَ فػ ؿّ عًَْ ايي ػؿ ثبؿ يَ هـػم

 ّ ثگیـٍ تبثْتيْ فيـ اّهؼ هـػ ثبثب ّهتي کؼّهيْى! کـػ كؼا هب عبٓـ ثَ

 ػؿ کؼّهيْى! ػؿػمـ؟ تْ اكتبػٍ هب عبٓـ ثَ کَ پنـي پؼؿ صـهت ثَ ثگَ

 عبٓـ ثَ! پنـىْى؟ هـػى عبٓـ ثَ هتؤملَ ثگَ کَ فػٍ ؿّ ػوْ ي عًَْ

 ُب عْثي فّػ عیلي کَ هـػهي ايي! ثْػي؟ ػویؼٍ ُن ايوبى ثب هـػم ايي

! تلغیبمت؟ ّ ُب ثؼي ربي كؤ اىْى صبكظَ کَ! کٌي؟ هي كـاهْه ؿّ

 ّ تضَیالت ّ ػوـ ّ رًّْي پـمت هـػٍ هؼؿًيٌبك هـػم ايي عبٓـ ثَ

 !کـػي؟ صـّم فًتْ ّ فًؼگي

 

 هنبئل رْؿ ايي هْؿػ ػؿ ًبهؼاؿ ثب! ثٌؼم هي چيوبهْ ّ ػم ًوي رْاثيْ

 کَ ًینت ايوبى يب كـػاػ ًبهؼاؿ! هطبؿٍ ؿيل ؿّي ؿكتي ؿاٍ هخل کـػى ثضج

 !چي يؼٌي آؿفّ ّ آؿهبى ثلِوَ ثغْاػ
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 ُوَ کَ ػوْ عبى ي عًَْ ؿم هي ػاؿم: گَ هي کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ

 عًْت ًؾاؿين الاهل کَ ؿين هي! يبػ هي ُوـاُن ُن كـػاػ! ثگن چیْ

 ُیچ ثلِوي کَ ثبىي ىؼٍ ػبهل اًّوؼؿي اهیؼّاؿم كؤ! ثيَ ؿيغتَ

 پبىیؼٍ ُن اف اؿفه ُن هقعـف ػًیبي ايي کـػى ػؿمت صتي چیق،

 !ًؼاؿٍ ؿّ عْػت امبؿت ّ عًْْاػٍ ىؼى

 

 اهب يبػ، ًوي يبػم امويْ ػهیوب   کَ كیلوي ػيبلْگ موت ؿٍ هي ؽٌُن

 كؤ: يبؿم هي فثْى ثَ ثـمَ ًبهؼاؿ گْه ثَ کَ ٍؼايي ثب ؿّ ػيبلْگ

 ، کٍْ ثلٌؼتـيي ثبالي چوؼؿ کَ کٌي ػؿک هیتًْي ثبىي ػؿٍ يَ تَ ّهتي

 !هٌؼٍ ىکٍْ

 

*** 

 

 هي ّ کٌَ هي ؿيق چيوبىْ! موتن ثَ گـػٍ هي ثـ ّ اينتَ هي ًبهؼاؿ

 !آؿٍ؟ عًْؼي هي فيبػ کتبة مبلِب ايي تْ: پـمَ

 

 لجبمِبهْ ايٌکَ ثـاي اتبم ػّؿ چـعًْن هي مـ ّ گیـم هي افه ًگبٍ

 اًزبم عیلي کَ ثْػ کبؿي تب مَ رقء: ػم هي تّْیش ثـاه ّ کٌن پیؼا

 .ػاػم هي

 

 هي ُوکبؿي ػاؿٍ فػى صـف ثـاي فثًْن ثیٌَ هي ّهتي ىَ هي کٌزکبّ

 ثْػٍ؟ چي اه ػيگَ تب ػّ: پـمَ هي ّ گـػٍ هي ثـ ؿّ ؿكتَ ؿاٍ کٌَ،
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 !عْؿػى کتک ّ کـػى كکـ: گن هي ّ چيوبه تْ فًن هي فل

 

 هي صـف ثَ ثبالعـٍ اهب ػًّن، ًوي تؤمق اف يب صیـتَ اف ْٓالًیو هکج

 کتبة ّ کـػى كکـ تَ کبه: گَ هي مـه ػاػى تکْى ثب ُوـاٍ ّ يبػ

 اىتجبٍ چوؼؿ کَ ؿمیؼي هي ًتیزَ ايي ثَ ُبت عْؿػى کتک ّ عًْؼى

 !کـػي

 

 کبهل ػمت يَ ّ اتبم ي گْىَ کوؼ موت ؿٍ هي گن، ًوي چیقي

: گَ هي ّ يبؿٍ هي ثیـّى ًغْؿػٍ چيون ثَ صبال تب کَ تویقي ُبي لجبك

 .كـػاػٍ ي ملیوَ ايٌبم کـػٍ، عبلي تْ ثـاي کوؼّ ايي ًگبؿيي

 

 ثَ ػمت اتبم ي گْىَ گیـم، هي ؿّ لجبمِب ّ کٌن هي ػؿاف ػمت

 ّ ثِو ػّفم هي ًگبُوْ هتؼزت. ثِن فًَ هي فل ّ اينتَ هي میٌَ

 !ثپْىن لجبمبهْ عْام هي: ىن هي هتؾکـ

 

 فثًْو اهب ثٌؼٍ هي ًوو ٍْؿتو ؿّي کَ تلغٌؼ يب پْفعٌؼٍ ػًّن ًوي

 اتبم فًؼاى تْ: گَ هي ّهتي ػاؿٍ ؿّ عْػه ثَ هغًَْ تٌؼ تلغي

 !ػاىتیي؟ عٍَْي
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 ثَ ثـمَ کزب ثَ عْاػ هي ػًّن هي! گیـم هي افه ًگبٍ ّ کٌن هي اعن

 اهب اّى! ثضج ي اػاهَ ثـاي ًؼم ؿاٍ کَ فًن ًوي صـكي عبٓـ ُویي

 کٌَ هي پيت ثِن پٌزـٍ، موت ؿٍ هي ّ هًَْ ًوي هي ػاػى پب هٌتظـ

 يَ کَ اًوؼؿ مبل، پٌذ ُویي تْ! ػاؿٍ هلجي ًبؿاصتي هبهبى:گَ هي ّ

 ًگبؿيي! اكتبػ ؿّف ّ صبل ايي ثَ عْى چيوو يَ ّ ثْػ اىک چيوو

 فًؼاى عبًْم ػعتـ ثـاػؿ كِویؼى ّهتي کَ ػاىت عْامتگبؿ تب چٌؼ

 عْػم اف! کيیؼى پل پب مٌگیٌي اّى ثَ رـهي ثَ ُن اّى ػاؿٍ تيـيق

 !گن ًوي ُیچي کَ ُن ثبثب ّ

 

 ثـ کَ کٌن هي پبم ؿّ گـهکي ىلْاؿ ػاؿم ّ ام پْىیؼٍ فيـهْ ُبي لجبك

 !ًکـػي تجـئَ عْػتْ چي عبٓـ ثَ ثلِون تًْن ًوي: گَ هي ّ گـػٍ هي

 

 ؿلجَ ّرْػم ثَ ػؿػ ىؼٍ ثبػج پْىیؼى لجبك عبٓـ ثَ عْؿػًن تکْى

 ثبيؼ چي اف: گن هي ًبهؼاؿ ثَ کـػى ًگبٍ ثي ّ گیـم هي ًلني کٌَ،

 هٌْ کني! ثْػم؟ ايوبى ثب پیوبى ُن هٌن ّهتي کـػم هي تجـئَ عْػهْ

! عجـٍ چَ ثْػ ػاػٍ عجـ ثِن كؤ ايوبى! ثلجيْ اّى هیْى ثْػ ًجـػٍ فّؿ ثَ

 ّرْػ کتوبى ّامَ چیقي ُیچ! گلتن ؿّ ُویٌب ُن ُب ثبفرْيي تْ! ُویي

 !ايوبى يب ثبىَ هي هبل کـػ ًوي كـهي ُن کیق اّى! ًؼاىت

 

 كـم ُونبيَ ّ ػؿ ّ كبهیل ّ كک هیْى ّ ثیـّى ايي الاهل! کـػ هي كـم-

 يَ هطوئٌب   ُن تْ ّامَ کَ چٌؼ ُـ کـػ هي كـم هب ثـاي الاهل! کـػ هي
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 تْ هبل کیق اّى گلتي هي اگَ هؼلْم کزب اف! کـػ هي ايزبػ كـهِبيي

 !ثـيؼى؟ هي ثـات مٌگیٌي ايي ثَ صکوي ًینت

 

 يبػ هي کٌَ، هي تٌؼعْ ػّثبؿٍ ؿّ ًبهؼاؿ کَ لجن ؿّ ىیٌَ هي پْفعٌؼي

 کوک ثب ّ ام پْىیؼٍ لجبمِبهْ فّؿ ّ ّـة ُـ ثَ ّ صبال کَ هٌي موت

 ػاؿٍ عٌؼٍ: پـمَ هي ّ ثبينتن ربم مـ ػاؿم مؼي ػيْاؿ ّ تغت ي لجَ

 !ثغٌؼم هٌن ثگْ

 

 ؿّ ام عویؼٍ هؼ تًْن ًوي اٍال   کَ صبلي ػؿ اتبم ػؿ موت اكتن هي ؿاٍ

 صکون: گن هي ّ ػؿػهَ اف ىؼٍ هٌوجِ ىکن ؿّي ػمتن ّ کٌن ٍبف

 !ًبهؼاؿ ثْػ هجـمتْى میٌَ ام رٌبفٍ اآلى ثْػ مٌگیي اگَ

 

 کَ هٌي ثَ کوک ثـاي ثبفّم فيـ اًؼافٍ هي ػمت ّ يبػ هي ُوـاُن

 ُن تْ اصتوبال  ! آؿٍ کَ اّى: گَ هي ّ ػاؿم ثـ هؼم ػؿمت تًْن ًوي صتي

 !ثْػي عْاثیؼٍ ثبثب ّ ايوبى کٌبؿ اآلى

 

 تْ فًن هي فل! اينتن هي ّ کين هي ثیـّى ػمتو اف ثبفّهْ

 ثجیي: گن هي ًگبؿيي ّ هبهبى ًگبٍ مٌگیٌي ثَ اُویت ثي ّ چيوبه

 ايٌْ ثْػٍ هي عبٓـ ثَ ثبثب كْت کَ ثلِوًْي ثِن عْاي هي اگَ!ًبهؼاؿ

 ايي اف ُن اگَ! ػًّن هي اي ػيگَ کل ُـ اف ثِتـ عْػم هي کَ ثؼّى

 هْل ثِت رب ُویي رـيبًبت اّى موت ثـم ػّثبؿٍ هي کَ تـمي هي

 ثـم! ًوًْن ايٌزب ثکٌن ثغْام ؿّ کبؿي ُوچیي ؿّفي يَ اگَ ػم هي ىـف
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 رْاة! ثبىن ًؼاىتَ ىوب ثب اؿتجبٓي ُیچ کَ کٌن گْؿ ّ گن عْػهْ

 رلْي ٍویویت ؿكین ثبيؼ ثؼًّي عْاي هي اگَ ُن هجلیتْ مْال

! ثْػٍ هي هبل کیق اّى ثگن ىؼم صبّـ چـا ثلِوي تب ثؼٍ رْى چيوت

 کتکِب ي ُوَ ثؼؼ کَ ثغيَ لؾت چوؼؿ كِویؼي هي ثْػي اگَ هي ربي

 ايوبى هبتل ثب کَ اًِّبيي ٍْؿت تْ ؿّ صـً ّ ثغٌؼي تضویـُب ّ

 !ثجیٌي عْػت چيوبي ثب ثْػى ُوؼمت

 

 هي ثـ ثؾاؿم ايّْى تْ پب ايٌکَ اف هجل ّ ّؿّػي ػؿ موت اكتن هي ؿاٍ

 تـبؿيو تَ ي عویؼٍ ّ لٌگْى لٌگ ؿكتي ثَ ػيؼٍ کَ هبهبى موت گـػم

 رْى ثَ تجؼیؼّ ّ فًؼاى عْػم اػتوبػات ّامَ هي:گن هي ّ ػّعتَ

 ايي هخل ايوبى گـػى اًؼاعتن هي ّ کـػم هي کتوبى ؿّ چیقي اگَ! عـيؼم

 کَ چیقي ُـ ثبثت! کـػم کتوبى عْػهْ! ثـػم مْال فيـ عْػهْ کَ ثْػ

 کـػم هي كکـ کَ ربيي اّى کَ ايٌَ صؼاهلو اهب هتؤملن گـكتن افتْى

 !ًکـػم علَ عْػهْ ّ ًوًْؼم مبکت ثقًن، صـكوْ ّ ىن ثلٌؼ ثبيؼ

 

 کَ ًگبؿيٌي ثَ اُویت ثي ّ ثٌؼم هي مـم پيت ؿّ ػؿ ثیـّى، ؿم هي

 هي ػاؿم کزب ؿّف ّ صبل اّى ثب کَ پـمَ هي ّ يبػ هي مـم پيت ًگـاى

 تْ. تْه ثـگـػم ثتًْن تب ثيَ تؼویـ فّػتـ ثبيؼ. اتبهک موت ؿم هي ؿم،

 تْ عْاثیؼى ثَ ػاؿم ػبػت هي! ًبؿاصت ًَ ؿاصتن ًَ ًگبؿيي هـّي اتبم

 ؿاصت ُب ًبؿاصتي هیْى کـػم ػبػت ُب مبل ايي تْي! ًبؿاصت ربُبي

 !ُب ؿاصتي هیْى ًَ ثبىن
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*** 

 

*** 

 

 اينتگبٍ ُبي ٌٍؼلي اف يکي ؿّي هکـؿ ُبي ؿكتي ؿاٍ اف عنتَ

 هي رلْم کَ ُبيي اتْثْك هنیـ. ىیٌن هي ًبکزبآثبػ تْ اتْثْمي

! اًؼافٍ هي فًؼگي يبػ هٌْ اهب ػًّن ًوي ؿّ ىي هي عبلي ّ پـ ّ اينتي

 ىؼًوْى پیبػٍ ثب ّ ىین هي هتْلؼ ىؼًوْى مْاؿ ثب! هـگَ ّ تْلؼ هخل

 هي صل کَ ىؼٍ كيـػٍ ايوبى ًؼيؼى ثـاي اًّوؼؿي ػلن. هیـين هي

 ي اربفٍ ّ ًينتَ ام میٌَ ي هلنَ ؿّي مٌگیي ي ّفًَ يَ کٌن

 .ػٍ ًوي ثِن کيیؼى ًلل ػؿمت

 

 چين ػؿػ ّ کجْػي ّ فعن ُوَ اّى ثب ًگبؿيي اتبم تْ کَ ؿّفي اف ؿّ كـػاػ

 افم مـاؿي َمـ ؿّف ػٍ ايي تْ چـا ػًّن ًوي ّ ام ًؼيؼٍ ػيگَ ام کـػٍ ثبف

 !ًين ػلتٌگ کَ ػاؿم ػبػت اًّوؼؿي ًؼيؼًِب ايي ثَ هي اهب ًگـكتَ

 

 ّ ثبثب ثـاي ػلن. ًینتي ػيؼى هبثل کَ ُنتن ُبيي آػم ػلتٌگ كؤ هي

 ؿّ آًین تَوین ىَ هي ثبػج کَ ُویٌَ ىبيؼ ّ ىؼٍ ؽؿٍ يَ ايوبى

 .کٌن ػولي

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 126 
 

 صبال! ؿكین ثَ فػى مـ ثـاي ّهتَ ثِتـيي کٌن هي كکـ ّ امت ىٌجَ پٌذ

 ؿٍ، هي ُؼؿ ىؼٍ ًینت هي ثـاي کَ کبؿي کـػى پیؼا ثـاي ؿّفُبم کَ

 .ثؼم اًزبم هلیؼ کبؿ يَ ثطبلت ُوَ اّى هیْى تًْن هي

 

 هي پیو ػؿ ؿّ ايوبى ّ ثبثب اثؼي ي عًَْ هنیـ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ّ هَـ ايٌوؼؿ ًبهؼاؿ ًجْػ اگَ کَ اًّزبمت ُن ايوبى کَ ػًّن هي. گیـم

 .ػاػ ًوي ايوبًْ هجـ ثَ ًيؼى ًقػيک اعطبؿ ثِن هبٓغ

 

 اتْثْك آعـيي ُبي پلَ ثبالعـٍ هیـم، هي ّ ىن هي هتْلؼ کَ ثبؿ چٌؼ

 اف ًلـ چٌؼ. کٌن هي ًگبٍ ؿّثـّهَ کَ ثـفعي مـػؿ ثَ ّ يبم هي پبيیي ؿّ

 چٌؼ! هـػى؟ ثیوبؿي اف ًلـىْى چٌؼ عْاثیؼى؟ ايٌزب صبال تب پیو مبل 5

 ثَ ًلـىْى چٌؼ! ىؼى؟ ػهوـگ ًلـىْى چٌؼ! کـػى؟ تَبػف ًلـىْى

 کَ اي ػویؼٍ عبٓـ ثَ كؤ ّ كؤ ايوبى هخل ًلـىْى چٌؼ! ؿمیؼى؟ هتل

 !عْاثیؼى؟ ايٌزب ثْػٍ رـيبى عالف

 

 ثـاي ايوبى ػاػى رْى ُبي ٍضٌَ ّ ػٍ هي كيبؿ گلْهْ ثؼي ثـِ

 ػاػ هي رْى ػاىت ّهتي! گیـٍ هي ىکل چيوبم رلْي ثبؿ هیلیًْویي

 ػاؿٍ امتغًِْبم کـػم هي صل کَ ثْػ ػاػٍ كيبؿ ػمتوْ هضکن اًّوؼؿ

 کـػم صل کـػ، ّل ػمتوْ کَ ػمتو ّ اكتبػ کَ ًلل اف! ىکٌَ هي

 عیبثْى کق ًلل ثي ْٓؿ اّى کَ کـػٍ عبلي هي ّرْػ تْ رًْيْ

 !عْاثیؼٍ
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 موت ثـم عْام هي! پْالػٍ اف ام اؿاػٍ اهب ًینت هضکن ُبم هؼم

 عیلي اف ّ ثـم عْام هي! ثگیـم ؿكیووْ رؼيؼ ي عًَْ آػؿك ّ آالػبت

 !رًّْین ّ ثچگي توْم هخل! هؼين هخل! ثقًن صـف ثبُبه چیقُب

 

*** 

 

 هي گن ؿّثـّم ّمؼت تْ ّ يبػ هي ثبال ػمتن تْي ي ثـگَ اف ًگبُن

 ؿاٍ ُنت، کَ ؿاٍ. عْاثیؼٍ ايوبى کَ ربيي تب ًینت فيبػي ؿاٍ. ىَ

 فّػ اًّوؼؿ کَ موتو کٌن هي پـّاف! کـػًَ پـّاف هخل هي ثـاي اهب فيبػيَ

 عیلي کَ کيًَْ هي عْػه موت ثَ هٌْ اٍال   اًگبؿ. کٌن هي پیؼاه

 ايي تْ! ىَ هي عیـٍ هجـه ثبالي ًينتَ ػکل ثَ چيوبم مـيغ

ـِ  ػَـ  !عبهْه ّ تٌِب. تٌِبمت پٌزيٌجَ ي مـهبفػٍ ػلگی

 

 ًگبُن ّ مٌگ ؿّي ىیٌَ هي ًبعْػآگبٍ ػمتن ّ فًن هي فاًْ هجـ کٌبؿ

 !ؿكین مالم: کٌن هي فهقهَ فيـلت ّ ىَ هي ػکل تْ چيوبي هبت

 

 تبة کَ اًّوؼؿي! هي ّامَ ػًیبمت لجغٌؼ تـيي تلظ ػکل تْي لجغٌؼ

 مـػي ثَ مپـم هي پیيًْیوْ ّ ىن هي عن! ًؼاؿم ثِيْ کـػى ًگبٍ

 اًّوؼؿي! ثلـفى ػم هي اربفٍ ُبم ىًَْ ثَ ّ ثٌؼم هي چيوبهْ مٌگ،

 !ثـٍ ثیـّى تٌن اف ػلتٌگي ايي مٌگیٌي کَ
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 تْ! ًینت فثْى ثَ ًیبفي عْاثیؼى پبيیي اّى کَ اًِّبيي ثب فػى صـف ثـاي

 ػؿػ ثَ ثـى هي پي ُن ًگي اگَ صتي! ىٌْى هي ثگي کَ ُن ػلت

 !عْؿػت هي ؽؿٍ ؽؿٍ عْؿٍ هخل ػاؿٍ ػؿّى اف کَ ثقؿگي

 

 ػيؼي! ىؼ؟ ػيؼي! ىؼ ّلي ىؼ ػيـ! اّهؼم ثبالعـٍ! ايوبى؟ عْثي:

 عٌؼٍ ثب اتبهک اّى تْ ؿّف اّى يبػتَ! ثْػ؟ هْؿػ ثي ؿّفت اّى ُبي عٌؼٍ

 صبال! ُوؼيگَ؟ عبک مـ ثـين رْؿي چَ ثویـين رلتوْى اگَ گلتي هي

 مـ ثـٍ تًَْ هي ُن هـػٍ يَ کَ ثیٌي هي صبال! ىَ؟ هي ثیٌي هي

 تًَْ هي ُن اكتبػٍ ًلل اف يَ کَ ثیٌي هي صبال! اه؟ هـػٍ ؿكین عبک

 اّهؼم! عبکت مـ اّهؼم اآلى هـػٍ هيِ ! ثیٌي؟ هي هٌْ! ػيؼًت؟ ثیبػ

 صتي تْ، اّى ربت کَ! صبلت ثَ عْه ثگن ثِت اّهؼم! ثقًن مـ ثِت

 کؼؿ ؿّىٌبيي ُوَ ايي ّمٔ هي ربي اف ُن تبؿيکي ُوَ اّى ثیي

 کق ػاػي يبػ ثِن کَ چیقي اّى ًؾاىتن! ايوبى ًيؼم تنلین! ثِتـٍ

 ؿًگ ثي هـػًت ًؾاىتن! ثيَ هضْ ّ هبٓي عًْت ثب عیبثْى ُوْى

 افم! ايوبى ثـي ثنت ثي ثَ ًؾاىتن! ىَ عْػ ثي ؿكتٌت ًؾاىتن! ثيَ

 !ُنتي؟ ؿاّي

 

 اف ؿّ مـم! ػٍ هي كيبؿ اهْ ىًَْ ّ ام ىًَْ ؿّ ىیٌَ هي ػمتي

 ّ کیَ ثجیٌن ايٌکَ ثـاي چـعًْن هي ثبال موت ثَ ّ کٌن هي رؼا مٌگ

 !ىَ هي اّبكَ ػلن ثقؿگ ؿن ثَ ُن مـگيتگي اثْاللْل ػيؼى اف
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 ًَ کَ مغت گـهو آهؼ عْه ّ هالين مالم لجو، ؿّي لجغٌؼِ  ػؿک

 ّاکٌيي ّ ثیبم ثیـّى صیـت ُوَ اّى اف ثغْام ايٌکَ اف هجل! ؿیـهوکٌَ

 هي ايوبى ػکل ثَ ًگبُي. فًَ هي فاًْ ؿّثـّم ّ ػّؿ ؿّ هجـ ثؼم، ًيْى

 ي عیـٍ ثؼؼ ّ هجـ ؿّي ؽاؿٍ هي ػمتيَ تْ کَ ؿّ گلي ػمتَ اًؼافٍ،

 !ىَ هي هي ٍْؿت

 

 رلْ کَ ؿّ ػمتو! کٌن تلنیـ تًْن ًوي ؿّ لجو کٌذ ًينتَ لجغٌؼ

 ربم اف ّ کٌن ثبّؿ تًْن ًوي ؿّ ثگیـٍ ػمت ثَ ػمتوْ ايٌکَ ثـاي يبػ هي

 !ىن هي ثلٌؼ

 

 کـػي عْة: گَ هي لجغٌؼ ُوْى ثب ّ يبػ هي ثبال موتن ثَ مـه

 !ثْػ ػلتٌگت ُن ايوبى. اّهؼي

 

 عْػه: گَ هي کَ ىٌْم هي ثـگـػم، ؿّ اّهؼٍ هنیـ کَ گیـم هي ؿاٍ

 !پي ًیک عْامت

 

 مـکين پبُبي ارجبؿِ  ثَ ّ ػقم ّ اؿػٍ ثي! اؿاػٍ ثب کَ ًَ اينتن، هي

 يبػ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف! گـػم هي ثـ موتو ثَ ّ اينتن هي

 ... هي ّاال عْامت عْػه: گَ هي اينتَ هي ؿّثـّم ّهتي ّ موتن

 

 ىبيؼ! کٌَ ًوي کبهل اىْ رولَ کَ ثیٌَ هي چي ًگبُن تْ ػًّن ًوي

 !کٌي اه تجـئَ ًتًْي ُن کٌَ امتلبػٍ هـاؿٍ کَ ُبيي ّاژٍ تـمَ هي
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 کوـًگي کجْػي ّ کْچیک فعن ثَ ًگبُي ثبفّم، ؿّي ىیٌَ هي ػمتو

 هیظ ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي هًْؼٍ ثبهي ٍْؿتن ؿّي پؼؿه ػمت ٌُـ اف کَ

 ػمت. ثجغو ثبثب ؿكتبؿ ثبثت: گَ هي ىـهنبؿي لضي ثب چيوبم

 ... کَ ًینت عْػه

 

 ػوبيؼ عالف اكکبؿهْى ّ ػوبيؼ کَ ًجْػ عْػهْى ػمت ُن ايوبى ّ هي

 ُبي آػم اف رلْتـ کَ ًجْػ عْػهْى ػمت ُن ايوبى ّ هي! ثْػ عبًؼاى ايي

 !کـػين هي ػول ّ كکـ ثـهْى ّ ػّؿ ػبػي

 

 تـمن هي! هـگ اف پـ ثـُْت اّى تْ الاهل ًَ! ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ هًْؼى

 ثَ رب ثَ ّ ػؿمت ثْػى ربًي اًگ ايٌجبؿ کَ ثقًن کبؿي ثَ ػمت

 .اكتن هي ؿاٍ ّ فًن هي پل ؿّ ػمتو پل ثچنجَ پیيًْین

 

 ...ثؾاؿ! ّاينب پي ًیک: گَ هي موبرت ثب ّ ىَ هي ُوـاُن

 

 ّ ؿم هي هي ّ کٌَ هي فيبػتـ ّ فيبػ افه اهْ كبٍلَ ثلٌؼتـم ُبي هؼم

 اثْاللْل! ًینت ُن ًْيي اتلبم! ؽاؿم هي رب مـم پيت ؿّ اثْاللْل

 ي گؾىتَ ػًیبي تْ هجل مبل عیلي اف ثِو هـثْٓ ُبي آػم اف عیلي ّ

 عْؿػم افىْى کَ فعوِبيي کَ گؾاىتن ربىْى! ىؼى هضجْك هي

 ُویي ُن يکیيْى! هـػى ثـام ُب عیلي ايوبى، ثؼؼ! ثؼٍ ػؾاثن کوتـ

 !اثْاللْلَ
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*** 

 

 ّ ًؼاؿم کلیؼ. عًَْ ؿمن هي کَ ىؼٍ مـ مـهب اف رًْن ي ُوَ

 ّ ؿامت ؿّ اتبهک کَ ىَ هي ؿّفي مَ. ػم هي كيبؿ ؿّ فًگ ثبالرجبؿ

 ًگبؿيي ًَ ّ ًبهؼاؿ ًَ ّ هبهبى ًَ کَ چٌؼ ُـ ام کـػٍ آـام اًّزب ّ ؿيل

 .ًینتي ؿاّي ّّؼیت ايي اف

 

 ُویي. ثبىي عجـ ثب آهؼُبم ّ ؿكت اف کَ ػى ًوي ثِن الثؼ ُن ؿّ کلیؼ

 عیبل ثـاىْى ايي ىبيؼ ّ ام ثـگيتَ يؼٌي فًن هي ؿّ ػؿ فًگ کَ هؼؿ

 .يبؿٍ هي ؿاصتي

 

 !پي؟ ًیک تْ کزبيي: آيلْى تْ پیچَ هي ًگبؿيي ٍؼاي

 

 هي. ىَ هي ثبف توي ثب ػؿ ّ کٌَ ًوي هي اف پبمظ ىٌیؼى ثـاي ٍجـي

 ّ ىَ هي ظبُـ ايّْى تْ هبهبى اتبهک، موت ثـم گیـم هي ؿاٍ ّ تْ ؿم

 .ثبال ثـم عْاػ هي افم ػمتْؿي

 

 ىؼٍ ؿػيق ُب پلَ ؿّي کَ ُبيي کلو ّ ػّم ي ٓجوَ ؿّىي ُبي چـاؽ

 ثب ىؼى ؿّثـّ آهبػگي اٍال   هي ّ ػاؿٍ عًَْ تْي هِوْى ّرْػ اف صکبيت
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 ايوبى کٌبؿ ػؿ ؿّ ػَـه کَ ػلگیـ ىت ايي تْ هغٍَْب  . ًؼاؿم کنْ ُیچ

 .اًؼافتن هي پب اف ػاؿٍ فيبػ مـػؿػ ّ ام گؾؿًّؼٍ علتَ عبک هیْى

 

 ُویي ّ ثقًَ صـف ثبُبم هنتوین هبهبى کَ اّهؼٍ پیو کن هؼت ايي تْ

 مـػٍ ّ مـمٌگیي ثبُبم ُن ٌُْف. کٌن آبػت اهـىْ ىَ هي ثبػج

 لگؼ ّ هيت تب چٌؼ ثب کَ اًّیَ اف ثقؿگتـ گٌبُن ثلِوًَْ ثِن ايٌکَ ثـاي

 !ثيَ ثغيیؼٍ ثـاػؿىُْـه اف عْؿػى

 

 تّْیش فيـلت ّ اكتَ هي ؿاٍ هي اف رلْتـ عْػه ثبال، ؿم هي ؿّ ُب پلَ

 !ثبال ثیب ّ کي اٍالس ٍْؿتتْ ّ مـ ثگیـ، ػّه ػاؿين، هِوْى: ػٍ هي

 

 کَ کبؿُبيي کـػى ػيکتَ! اًؼافٍ هي ثبًِب فًؼاى يبػ هٌْ فػًو صـف لضي

 پـتبة ُن ثچگي عْه ػّؿاى هٌْ فًؼاى ثـ ػالٍّ ثؼم اًزبم ػاؿٍ اًتظبؿ

 هي اػاؿٍ ػؿك کالك يک هخل ُن ؿّ عًَْ کَ مغتگیـي ػثیـ! کٌَ هي

 .کـػ

 

 هِوًْیيْى تْ ثبىن ػاىتَ هَؼ ايٌکَ ثؼّى اكتن هي ؿاٍ ػًجبلو

 موت ؿٍ هي کَ هبهبًي ثَ ثٌؼم، هي کَ ؿّ ُبل ػؿ. کٌن ىـکت

 هبهبى؟: گن هي آىپقعًَْ

 

 اًگبؿ ثـگيتٌن ّهت اف کَ اعوي ثب ّ گـػٍ هي ثـ موتن ثَ ّ اينتَ هي

 .هًَْ هي فػًن صـف هٌتظـ ٍْؿتيَ ًبپؾيـ رؼايي رقي
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 ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب ّ فًن هي ػوت پیيًْي ؿّي اف هُْبهْ ػمت ثب

 .ًینت هیقثبًي ثـاي عْثي ىت: گن هي اي

 

 ثبال ؿّ مـه گـػٍ، هي ثـ ؿّ ؿكتَ ؿاٍ ّ گیـٍ هي ثیيتـي ؿًگ اعوو

 !ثبال ثیب ّ ثگیـ ػّه: گَ هي تـ ػمتْؿي ّ چيوبم هیظ ّ يبؿٍ هي

 

 ثَ هبهبى کٌن هي ثبفىْى ّهتي ّ ؽاؿم هي ُن ؿّي چيوبهْ کالكَ

 !گـكتَ پب آىپقعًَْ موت

 

 موت ثـم عْام هي ًگبؿيٌَ، ي ىؼٍ عبلي کوؼ تْ لجبمبم ثیيتـ ٌُْف

 !ثیبؿٍ لجبك ثـات ًبهؼاؿ گن هي ثـّ: ىٌْم هي ؿّ هبهبى ٍؼاي اتبهو،

 

*** 

 

 ّ ام اينتبػٍ ثيَ توْم ثغْاػ ّهتن ايٌکَ اف تـك ثؼّى گـم آة فيـػّه

 هي ًگبٍ ثْػم ُن ُب اّى ػلتٌگ صتي ؿّفي يَ کَ ُبيي کبىي ثَ ػاؿم

 ًیک: ؿمَ هي گْىن ثَ ًبهؼاؿ ٍؼاي ّ عْؿٍ هي ػؿ ثَ اي توَ کَ کٌن

 پي؟
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 اف آة ُبي هطـٍ کَ کين هي ٍْؿتن ثَ ػمتي ّ کٌن هي ثبف ؿّ ػؿ الي

 .ثيَ ّاّش ًبهؼاؿ تَْيـ ّ ػّؿ چيوبم رلْي

 

 .مکْ ؿّ ؽاؿهيْى هي: گَ هي ّ ػٍ هي ًيًْن ؿّ صْلَ ّ ُب لجبك

 

 ّ موتن ثَ گیـٍ هي ؿّ اٍالس ُبي ّمیلَ ّ کٌَ هي ػؿاف ػمت ثؼؼ

 .ُنت پٌزـٍ ي لجَ ؿّ ُن ؿيو کق: کٌَ هي يبػآّؿي

 

 ثجٌؼم ؿّ ػؿ عْام هي گیـم، هي افه ؿّ ُب ّمیلَ ّ گن هي اي ثبىَ

 !گؾىت؟ عْه: پـمَ هي کَ

 

 تّْیش عْام هي ّ ىن هي گـ هؤاعؾٍ ُبي ػيؼٍ اّى ي عیـٍ مْالي

: يبػ هي صـف ثَ کَ اًَّ کـػم، هي ّرت ؿّ ُب عیبثْى کبؿ ػًجبل کَ ثؼم

 يَ ؽاىتي هي الاهل ًکٌي صنبة آػم ؿّ هب صـف عْامتي هي کَ تْ

 !هجـمتْى ؿكتي هي پٌزيٌجَ ؿیـ ؿّف

 

 لجغٌؼ پِلْ ػّ ي کلوَ اّى اف هي ّ کٌَ هي اػا تيؼيؼ ثب ؿّ هجـمتْى

 هي اي ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب ّ يبؿٍ هي رلْ ٓـكن ثَ ؿّ مـه! فًن هي

 ثیب فّػتـ!کـػى هي کٌتـل رْؿي چَ ؿّ يبؿي تْي تْ اّى ام هًْؼٍ: گَ

 !ًيؼٍ ػَجبًي هبهبى تب ثبال
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 لن ػُي اثْاللْل ػُيِ  كـػاػ هْل ثَ! ؿٍ هي ًبهؼاؿ ّ گن هي اي ثبىَ

 !مـّيل

 

*** 

 

 موت اكتن هي ؿاٍ ّ کين هي عینن هُْبي ؿّي ؿّ کْچیک ي صْلَ

 يب ُنت اتبم تْ کني ثجیٌن ايٌکَ ثـاي فًن هي اي ّـثَ. ًگبؿيي اتبم

 هي اتبم تْي پب ّ کٌن هي ثبف ؿّ ػؿ ػٍ ًوي رْاة کني ّهتي ّ ًَ

 تـي گـكتي ثـاي صْلَ کـػى پبيیي ّ ثبال صبل ػؿ ػمتن ّ عوَ مـم. ؽاؿم

 !کٌَ هي هیغکْثن مالهي ٍؼاي هُْبم،

 

 اكتَ هي ُبلَ ثَ ًگبُن ّ کٌن هي ثلٌؼ ؿّ مـم ثـم، هي پل ؿّ صْلَ

 اف آًي ثَ تؼزت! ػمتيَ تْ هْثبيلو ّ تغت ي لجَ ؿّ ًينتَ کَ

 لت ثَ گـهي لجغٌؼ ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف ّ کيَ هي ؿعت ٍْؿتو

 !پي؟ ًیک عْثي: پـمَ هي ّ يبؿٍ هي

 

 ثِن ثیـّى، ثـم اتبم اف تب کٌن هي گـػ ػوت ّ فهقهَ فيـلت ؿّ هوٌْى

 !پي ًیک: يبؿٍ هي لت ثَ ؿّ امون ّ ىَ هي ًقػيک

 

 ثـات ػلن: گَ هي رؼي ٍْؿتي ثب. ٓـكو ثَ گـػم هي ثـ ّ اينتن هي

 !ثْػ ىؼٍ تٌگ
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 ػؿ ػؿگبٍ تْ ّ ؿّثـّم ثبؿ ايي ثـم، عْام هي ّ گن هي اي ػّثبؿٍ هوٌْى

 چوؼؿػُْ: گَ هي هًْؼٍ عیـٍ ٍْؿتن ثَ کَ ْٓؿ ُوْى ّ اينتَ هي

 !ىؼي

 

 ّهت ٍویویَ ّ هِـثْى ػعتـ ُوْى اًگبؿ. عْػه ػکل ثـ ػؿمت

 !ؿكتٌوَ

 

 ثَ ثـاي چـعَ ًوي ػٌُن تْ صـكي چْى يبؿم هي لت ثَ کوـًگي تجنن

 مبًت چٌؼ! ػٍ هي ثـِ اف ًيْى اهب اّى لـفّى ي چًَْ. آّؿػى فثْى

 هـاؿ ام میٌَ پبيیي مـه کيیؼم، هي آؿْه ثَ ّ کٌَ هي پـ ؿّ كبٍلَ

 ي ًيًَْ ثَ هُْبه ؿّي ىیٌَ هي ّ يبػ هي ثبال ػمتن. گیـٍ هي

: گَ هي کَ ىَ هي ثلٌؼ اىَ گـكتَ ّ ىؼٍ ثن ٍؼاي تنلي، يب هضجت

 !هؼـكتي ثي عیلي عیلي عیلي

 

 رلْم لجغٌؼ ثب ًبهؼاؿ ثين، رؼا افه ثتًْن ايٌکَ اف هجل ّ گن ًوي چیقي

 پيت ثَ ُبلَ يِْيي ّاکٌو ايي اف ّ کين هي ػوت! ىَ هي ظبُـ

 ػيْاؿ ثَ میٌَ ثَ ػمت صبال کَ ًبهؼاؿي ثَ ؿّ ّ اًؼافٍ هي ًگبٍ مـه

 اٍال   ػيؼهو هي اتلبهي عیبثْى تْ اگَ ىبيؼ: گَ هي ػاػٍ تکیَ ؿاُـّ

 !ىٌبعتوو ًوي
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 اًگبؿ هًَْ هي هي ي عیـٍ ّ يبؿٍ هي ثبال ُبلَ ٍْؿت اف ًگبُيْ ًبهؼاؿ

 ؿّي صْلَ گؾاىتي ي ثًَِْ ثَ. کٌَ هي کيق هٌْ تـییـات ػاؿٍ تبفٍ کَ

 ثِن ُبىْى ًگبٍ تیـ کَ کٌن هي پيت رلتيْى ثَ ٌٍؼلي پيتي

! ىؼٍ ػُْ ُن اعالهو! آؿٍ: گَ هي ّ يبػ هي صـف ثَ ًبهؼاؿ ًغْؿٍ،

 !ًینت ىٌبعتي هي کَ پـصـكي ّ هِـثْى ـپن اّى ػيگَ

 

 ثقًَ صـكي ُبلَ ايٌکَ اف هجل. ػم ًوي ًيْى ّاکٌيي ّ گـػم ًوي ثـ

 کبؿت ثبال ثـي گلت هي هبهبًت: گَ هي اتبم تْ اّهؼٍ صبال کَ ًبهؼاؿي

 .ػاؿٍ

 

 ثَ کَ هٌي اف ّ اينتَ هي اهب ثـٍ عْاػ هي ّ گَ هي اي ثبىَ ُبلَ

 ػيگَ؟ ثبال يبي هي: پـمَ هي کٌن هي ًگبٍ ؿكتٌو

 

 ّ ىَ هي ثنتَ ػؿ! ؿٍ هي اّى ّ ػم هي تکْى آؿٍ ػالهت ثَ مـي

 ًؼاؿي؟ هيکلي ػيگَ: پـمَ هي ّ يبػ هي رلْ ًبهؼاؿ

 

: پـمن هي ّ ٌٍؼلي ؿّي ىیٌن هي ّ ىن ًوي هٌظْؿه ي هتْرَ

 !هيکلي؟ چَ

 

 کَ ْٓؿ ُوْى ّ کٌَ هي اًتغبة ًينتي ثـاي ؿّ تغت ي لجَ

 ّ هيت ربي: گَ هي کـػٍ متجـه ثؼى متْى ػوت اف ػمتِبىْ

 ىؼ؟ کن ػؿػىْى گن، هي ؿّ لگؼُب



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 138 
 

 

 ؿّ عؼا: گَ هي پْفعٌؼ ثب ُوـاٍ ّ آهیق ٓؼٌَ ًبهؼاؿ پـًّن، هي عْثوي

 !عْثي کَ ىکـ

 

 !ثؼي؟ تْ: پـمن هي کٌن ًگبُو ايٌکَ ثؼّى

 

! ثؼّفم هبتو ًگبٍ ثَ ًگبُوْ ّ ثیبؿم ثبال مـ ىَ هي ثبػج مکْتو

 اف کَ ؿّ عطي ّ يبػ هي رلْ ػمتو ام چِـٍ کبّيؼى عـػٍ يَ اف ثؼؼ

 هي ّ کٌَ هي لول ػاؿٍ اهتؼاػ ام ىویوَ ُبي ًقػيک تب پیيًْین ثبالي

 چیَ؟ ؿػ: پـمَ

 

 ىکنتگي: ػم هي کْتبُي تّْیش فيـلت

 

 ثَ کٌَ هي پـتبة هٌْ ؽٌُن اهب ًینت کبكي ثـاه رْاثن ػًّن هي

! ثبثب ؿكتي يبػگبؿ! ؿّفٍ ُوْى يبػگبؿ! آّؿػى ثـام ؿّ ثبثب كْت عجـ کَ ؿّفي

 اي ًـػٍ ػؿ ثَ ثْػم کْثیؼٍ ؿّ مـم کَ ثْػ کيیؼٍ رًٌْن ثَ چٌبى عجـه

 ثبىن ثیـّى اّى عْامتن هي! ثبىن ام عًْْاػٍ پیو عْامتن هي! ثٌؼ

! پیيًْین ؿّي ثْػ گـكتَ ؿاٍ کَ ًجْػ عْى! علوبى اّى تْ ّ ثٌؼ ػؿ ًَ

 عجـ کَ صبال ّ ثْػ ثنتَ ثبثب رْى ثَ فهبًي يَ کَ ثْػ رًْن! ثْػ رًْن

 هـتْي،! ؿكت هي ثیـّى تٌن اف ػاىت ثْػ ؿمیؼٍ گْىن ثَ اّى ؿكتي

 ثب ؿّ ػمتو ثْػ، ؿمیؼٍ مـ ًؼاىت کبؿم ثَ کبؿي کَ ُوجٌؼي تٌِب
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! ثْػ عْامتَ کوک ّ پیيًْین ػوین ىکبف ؿّي ثْػ گؾاىتَ كيبؿ

 !ًجْػم ٓبلجو ّرَ ُیچ ثَ هي کَ کوکي

 

 ػّثبؿٍ. يبم هي ثیـّى كکـ اف فاًْم ؿّي ىیٌَ هي کَ ًبهؼاؿ ػمت

 !ىکنتَ؟ رْؿي چَ: پـمَ هي ثبؿ ايي ّ اًؼافٍ هي ؿػ اّى ثَ ًگبُي

 

 ّ عٔ ايي اف کن هي ثؼى ّ تي ؿّي! هِوَ ثـاه ايٌوؼؿ چـا ػًّن ًوي

 ّ اّى ُن اىْ ُوَ کَ ُن ػوْ عبى لطق ثَ ّ ًيؼٍ صکبکي عطِْٓب

 ثویَ ثب رٌنو ُن، ػهیوب   کَ يکي ايي كِون ًوي پل! ػيؼى كـػاػ ُن

 ػلن: گن هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف! ىؼٍ هِن ثـاه چـا ػاؿٍ كـم

 .ثبال ثیبم عْاػ ًوي

 

 اف عْاػ ًوي ػلن هٌن: گَ هي هتضکن ّ اينتَ هي پب ؿّي ُن اّى

 !ثچـعي عیبثًْب تْ مگ ثْم تب عـّمغْى

 

 هیظ هوؼهَ ثي ايٌوؼؿ ُن اّى صـف، ايي کيیؼى پیو اف هتؼزت

 !گـػم هي کبؿ ػًجبل: گن هي ّ ىن هي چيوبه

 

 هي ّ ػؿ موت ؿٍ هي ّهتي ىؼٍ تٌؼهقاد ػَجبًيِ  ًبهؼاؿ ُوْى ػّثبؿٍ

 !آؿٍ؟! ُبتَ گقيٌَ اف يکي ُن ىْؿي هـػٍ الثؼ: گَ
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 گْؿکٌي: ىَ هي ثبف صـف ثَ هي لجِبي ثیـّى، ثـٍ کَ کٌَ هي ثبف ؿّ ػؿ

 !ػم هي تـریش ؿّ

 

 ؿكتَ ؿاٍ گیـم، هي افه ًگبٍ! گـػٍ هي ثـ موتن ثَ ػلغْؿ ّ اينتَ هي

 ي عیـٍ چيوبهْى تب يبؿٍ هي ثبال ؿّ ام چًَْ ػمت ثب ّ گـػٍ هي ثـ ؿّ

 ّ ػاًيگبٍ ػؿ رلْي ثبىَ کيًْؼٍ ؿّ تْ ايوبى چَ: گَ هي ّ ثيَ ُن

 ّ پي ًیک کٌَ ًوي ايزبػ تْكیـي ُیچ هـػٍ ايوبى ايٌکَ تْ اًّْ، تْ چَ

 ثَ ُوچٌبى ربى ػوْ كـػاػ ّ هي ُبي فػى صـف ّرْػ ثب ايٌکَ يؼٌي ايي

 تي يبػ هي عْىت ّ ثیبؿٍ مـت ثاليي ػاؿي ػّمت! امت تيٌَ عًْت

 هلت كکـ ثَ ُن کوي يَ اهب ًینت تْه صـكي ثيَ اله ّ آه ثؼًت ّ

 چٌؼ ايي ثْػٍ پـًْمبى ؿيتن ؿّ کبكي ي اًؼافٍ ثَ کَ ثبه هبهبى ًبمْؿ

 !مبلَ

 

*** 

 

 موتن ثَ مـُب کٌن مالم ايٌکَ اف هجل ّ ثبال مبلي تْ ؽاؿم هي پبهْ

 ًٍْ ّ ػـّك ّ ُب ثچَ ّ عبلَ ّ ػايي ؿّي اف هي گؾؿاي ًگبٍ ّ گـػٍ هي

 مبلي هجل تـيي ثباليي ؿّ کَ پیـهـػي ؿّي ّ ىَ هي ؿػ ُبىْى

 ّ ىَ هي چیـٍ ّرْػم ثَ آًي ثَ ىْؿيؼگي! ىیٌَ هي ًينتَ

 ثب پؼؿي اكتَ هي تٌؼ ُبي تپو ثَ ام میٌَ تْ هلجن کَ اي لضظَ ػؿمت

 هي ًبهؼاؿ ػمت اّى ثب ُوقهبى ّ ىَ هي ثلٌؼ رب اف ػَبه ثَ اتکب
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 فيـ آؿّم ّ يبؿٍ هي ثِو ثـػاىتن هؼم ثـاي كيبؿي ام، ىًَْ ؿّ ىیٌَ

 !ثیبػ ثغْاػ پیـهـػ ايٌکَ هجلِ  ػمتجْمو ثـّ: کٌَ هي فهقهَ گْىن

 

 هؼم. ثیبػ موتن ثَ ايٌکَ ثـاي ثـػاىتَ ؿّ اّل گبم پیـهـػ چْى ػاؿٍ صن

 ػمتِبىْ ّ ّل ؿّ ػَب کَ اًَّ ّ ػاؿم هي ثـ موتو ثَ ؿّ ثلٌؼم ُبي

 ىیٌَ هي مـه ّ کٌن هي ثـلو! کٌَ هي ثبف کيیؼًن آؿْه ثَ ثـاي

 ٍؼاي. لـفيؼى ثَ کٌَ هي ىـّع ُبه ىًَْ ّ ام میٌَ ي هلنَ ؿّي

 ّ ػلتٌگي ثـِِ . ىَ هي ثلٌؼ مبلي آـاف ّ ػّؿ اف ُن ُبيي گـيَ

 عْة چَ ّ کٌن هي هوبّهت مغت اهب ىَ هي گلْم چٌگِ اكنْك

 ثَ ؿّ مـم يبػ، هي ثبال پؼؿي ػمتِبي ثبؿ ايي. ثين هْكن تًْن هي

 ؿّ عؼا فيـلت ّ ثْمَ هي ؿّ پیيًْین ّ کٌَ هي عن عْػه موت

 .کٌَ هي ىکـ

 

 ػمتبه تب ػّ ثب ىن، هي عیـٍ ؿًزْؿه ي چـّکیؼٍ ي چِـٍ ثَ

 ًوي ّ هیـم هي کـػم هي عیبل: گَ هي ّ گیـٍ هي هضکن ثبفُّبهْ

 !ثبثبيي ثیٌوت

 

 ْٓؿ ُوْى ّ گیـٍ هي آؿْىن ثَ ػّثبؿٍ يبؿم، هي لت ثَ کوـًگي لجغٌؼ

 .عبلي صني ربي: گَ هي ىَ هي کيیؼٍ پيتن ؿّي ػمتو کَ

 

 ّ يبػ هي پیو کَ ًبهؼاؿٍ. تـ هؼؾة هي ّ ىَ هي ثیيتـ ُب گـيَ ٍؼاي

 مـپب ثبثبيي، ثيیٌیي: گَ هي ّ اًؼافٍ هي پؼؿي ثبفّي فيـ ػمت
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 هضکن ؿّ ػمتن اهب ىَ هي رؼا افم پؼؿي ًینت، عْة ثـاتْى ّاينبػى

 .ػاؿم صـف ثبُبت ػوـ يَ هؼ ثیب! پنـم ثیب: گَ هي ّ گیـٍ هي

 

 اف عـػٍ يَ آهبرْى: ػاؿٍ هي ام ًگَ ػايي ٍؼاي اهب ىن هي ُوـاُو

 !ُب ػلتٌگيین ُن هب! ثؾاؿ هب ّامَ اتْ ػؿػًَّ

 

 ُن ػايي کيَ، هي ػمتن اف ػمت پؼؿي ػمت موتو، گـػم هي ثـ

 !گَ هي آهؼ عْه ّ کٌَ هي ثـلن هضکن ّ يبػ هي رلْ

 

 ثَ کَ ُبمت پنـػايي ّ ػاهبػُب ّ ُب پنـعبلَ ّ عبلَ ًْثت ُن ثؼؼ

 .کٌي ػلتٌگي اثـاف ّ ثگیـى آؿْىن

 

 ػاؿٍ ّ ًينتَ عبلَ کٌبؿ کَ هبهبًَ ثَ صْامن اهب پؼؿي کٌبؿ ىیٌن هي

 ػؾاة هي عبٓـ ثَ ايي اف ثیيتـ عْاػ ًوي ػلن. کٌَ هي پبک ؿّ اىکو

 ثـاه ؿََ. ثبىَ ىبػ ثؼؼ ثَ ايي اف ػاؿم ػّمت. کٌَ گـيَ ّ ثکيَ

 ُبي آػم ػقيقتـيي اف يکي ثبىي ىبُؼ ّ ثيیٌي مغتَ. ػيگَ کبكیَ

 چيوبه اف ُػؿ ُوَ اّى ثبىَ، ًينتَ ؿّثـّت ؿوگیي ْٓؿ ايي فًؼگیت

 !تْيي ثقؿگ اًؼٍّ اّى هنجت کَ ثؼًّي روغ اّى ي ُوَ ّ تْ ّ ثـيقٍ

 

 ثَ ّ کٌؼٍ هبهبى اف ًگبُن ػمتن ؿّي ىیٌَ هي کَ پؼؿي ػمت

 عْثي: پـمَ هي لت ثَ لجغٌؼ. ىَ هي عتن اّى ي گـكتَ هَ چيوبي

 رْى؟ ثبثب
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 عبلَ ثقًن صـكي عْام هي ّ ػم هي کْتبٍ لجغٌؼ يَ ثب ؿّ لجغٌؼه رْاة

 ثِو ثبيؼ ٓبُـٍ! ىؼٍ الؿـ چوؼؿ ام ثچَ ثجیي: گَ هي کَ امت ٓیجَ

 !پنـهْ کٌي توْيت صنبثي ثبيؼ! ُب ثـمي

 

. کٌَ هي ّؿاًؼاف هٌْ ػاؿٍ فيـچيوي کَ هبهبى موت ؿٍ هي ًگبُن

 هب رْى هَؼ اي ُلتَ يَ ايي تْ هبىبءهللا کَ هبهبى: گَ هي کَ ًبهؼاؿٍ

 کبؿي اٍل هٌتِب! ىکوْى ثَ ثنتَ چیلَ ّ چلت ؿؾاي چي ُـ! کـػٍ ؿّ

 !ػاؿٍ هي ثـ گٌزیيکي لووَ ثغْؿٍ ثبيؼ کَ

 

 ػؿمت:ىکٌَ هي ؿّ اي حبًیَ چٌؼ مکْت کَ ػايیَ فى هٌَ، ثَ ًگبُو

 .کٌَ ػبػت کَ ثؼين ّهت پي ًیک ثَ ثبيؼ. آؿّم آؿّم چي ُوَ. ىَ هي

 

 ًیبف ّ کٌَ تضول تًَْ ًوي ؿّ عْىي ُوَ ايي ؿّصن! گَ هي ػؿمت

 عًْْاػگي گـم روغ تْ ىَ ًوي ثبّؿم! کٌَ ُْويْى کن کن کَ ػاؿٍ

 ثبىَ پؼؿي ىکي ّ پـچیي ّ گـم ػمتِبي تْ اًگيتِبم. ثبىن ًينتَ

 ثبىَ ؿّفهـگي اف پـ ثیيتـ چوؼؿ ُـ کَ صـكِبيي مبهغ گْىِبم ّ

 .ثـٍ هي ثْػًن ػؿثٌؼ اف هجل عْه ؿّفُبي ثَ هٌْ ثیيتـ

 

 عبؿد ثْػى ثضج ي مْژٍ اف هي ّ ىَ هي گـكتَ مـ اف کن کن گلتگُْب

 پـمیؼٍ افم کٌزکبّي مـ اف مْالي گبُي اف ُـ کَ چٌؼ ُـ ىن هي
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 پبمغؼٌُؼٍ ُب رولَ تـيي عالٍَ ثب کٌن هي مؼي هي ّ ىَ هي

 .ثبىن

 

 تْرِبت ّمٔ ايي ّ ىَ هي عْؿػٍ ٍؼا ّ مـ پـ ّ گـم كْبي يَ تْ ىبم

 هي ُبلَ ثَ چيون کَ ثبؿ ُـ. ىیٌَ هي ػلن ثَ ػزیت ًگبؿيي ّ ُبلَ

 ؿػ رلْم اف ًگبؿيي کَ ثبؿ ُـ ّ هٌَ ٍْؿت هضْ لجغٌؼ ثب کَ ثیٌن هي اكتَ

 ثِن ؿّ عْىضبلیو اّد ايٌکَ ثـاي فًَ هي ثِن ػـيْي لجغٌؼ ىَ هي

 هي کزب پل ىَ ًوي عالٍَ ُب لضظَ ايي تْ اگَ عْىجغتي. ثلِوًَْ

 !گـكت؟ افه مـاؿي ىَ

 

**** 

 

 ثَ ًگبُي ىَ هي ثبف فّؿ ثَ کَ چيوبيي ثب ّ فًن هي ؿلت ربم تْي

 ّ ثـم هي پتْ فيـ ؿّ مـم ػّثبؿٍ پل فّػٍ ٌُْف. اًؼافم هي مبػت

 ىؼى ثبف کَ ًگؾىتَ ػّثبؿٍ عْاثیؼى اف ػيوَ چٌؼ. ثغْاثن کٌن هي مؼي

 اف يکي. ُنتن ثبال ي ٓجوَ عْاة اتبم تْ. کٌَ هي ثیؼاؿم اتبم ػؿ

 ي ُوَ کَ ػييجیَ ُویي ػاػٍ هـاؿ عطبة هٌْ هبهبى کَ ثبؿُبيي هؼؼّػ

 کٌذ آلًْک اّى ربي کَ عْامتَ افم اّى ّ اى ؿكتَ پؼؿي رق ُب هِوْى

 .ثغْاثن ثبال اتبم تْ صیبٓ
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 يَ يب پیـهـػٍ رلْي ظبُـ صلع ثـاي ّ هْهت ػمتْؿ ايي ػًّن ًوي

 اّى تْ پبهْ ّ ثوًْن عًَْ تْ کَ ثغْاػ هبهبى اگَ اهب ُویيگي ػمتْؿ

 .کٌن هي هجْل هٌت ي ػيؼٍ ثَ اهـىْ ًؾاؿم، اتبهک

 

 مـم ثبالي ؿّ كـػاػ اتبم، تْ اّهؼٍ کي ثجیٌن کَ ثیـّى يبم هي پتْ فيـ اف

 .ٍْؿتن ثَ فػٍ فل ُن ػؿ اعوبيي ثب کَ ثیٌن هي

 

 ثب ّ ىیٌن هي. ثوًْي ثبف ايٌکَ ثـاي کين هي ُبم پلک ثَ ػمتي

 ىؼٍ؟ چي: پـمن هي ػاؿ عو ٍؼايي

 

! ثیبؿٍ فثْى ثَ صـكي ايٌکَ ثي کٌَ هي ًگبُن فل فل میٌَ ثَ ػمت

 هي ثنتَ چيوِبيي ثب ّ ػم هي تکیَ تغت تبدِ  ثبالي ػيْاؿ ثَ ؿّ مـم

 !کـػم؟ کبؿ چي ثبف: پـمن

 

 ُوْى ثب كـػاػ. ىَ هي ثبف چيوبم ّ ؿٍ هي کٌبؿ پبُبم ؿّي اف پتْ

 ثـّ پبىْ: گَ هي ّ اًؼافٍ هي ثبفّم فيـ ػمت ىؼٍ اتبم ّاؿػ کَ ؿْجي

 ثقى، ات ًينتَ ٍْؿت ايي ثَ ُن آة هيت يَ ثکي، ُگویقتْ مـت عیـ

 !کـػي ؿلطي چَ گن هي ثِت ثؼؼ

 

 ّهت ايي ّ رْؿي ايي ُن اّى ىؼٍ، پیؼا اه کلَ ّ مـ ؿّف يبفػٍ ػٍ ثؼؼ

 ػمتْؿ ثِن مبػت ػيؼى اف ثؼؼ هـقم کَ ّهتي اف مبػت ًین ٌُْف! ٍجش
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 ىؼٍ پب عْاة اف کي ثيـ ايي كِون ًوي ّ ًگؾىتَ ػاػٍ ػّثبؿٍ عْاة

 !هي مـ ثبالي ثـمًَْ عْػىْ آهبػٍ ّ صبّـ تًْنتَ کَ

 

 تْ هجل ىت ًگبؿيي کَ ؿّ ٍْؿتن کْچیک ي صْلَ پبيیي، يبم هي تغت اف

 هي ٍؼاىْ ثیـّى، ثـم اتبم اف عْام هي ّ ػاؿم هي ثـ گؾاىتَ اتبم

 چٌگبل ثَ عال موت ثَ ؿكتي صیي ػؿ کي مؼي: گَ هي کَ ىٌْم

 !ًيي گـكتبؿ تیـاًْمبؿّك

 

 ثبيؼ هي ّ ػاػٍ ًنجت کي ثَ ؿّ ػايٌبمْؿ ايي امن ثؼٍ تّْیش هٌتظـم

 تغت ؿّي ربم مـ کيَ هي ػؿاف ًغْؿم، کني چَ تْؿ ثَ ثبىن هـاهت

 !امت تيٌَ عًْت ثَ ًبهؼاؿ: گَ هي ّ

 

 ًبهؼاؿ چـا ػًّن هي کَ صبلي ػؿ ثبال، ي ٓجوَ مـّيل موت ؿم هي

 ثـاػؿ ػاػى عجـ ثِو کَ ػييت ىت آعـ اف! امت تيٌَ عًْن ثَ

 ثْػٍ، ثنت ثي ي کْچَ اّى ثپبي کَ ػيؼى هضل تْي ؿّ ػاؿه مبثوَ

 هْؿػ ػؿ امتٌطبم! امتٌطبم ّ کٌَ علتن تب ثْػٍ كـٍت يَ هتـٍؼ هـتت

 ايوبى، ػيؼى اف ثؼؼ چـا ايٌکَ! ػًّن ًوي ؿّ چـايیو ُن عْػم کَ چیقي

 عْػم ؿّ ىؼٍ کيیؼٍ هضلَ اّى موت ثَ عًَْ ثَ اّهؼى ربي ثَ پبُبم

 ثؼؼ کَ ًبهؼاؿي! ثؼم ًبهؼاؿ ثَ کَ ًؼاؿم ُن رْاثي پل ّ ػًّن ًوي ُن

 ؿّثـّم ٓلجکبؿ ّ کوـ ثَ ػمت ثِؼاىتي مـّيل اف اّهؼى ثیـّى اف

 ي لووَ يَ هي اف اىتجبٍ مغي يَ ثب كـػاػ هْل ثَ کَ هٌتظـٍ ّ اينتبػٍ

 !کٌَ چـثن
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 کٌن، پبک ؿّىْ ًينتَ ُبي هطـٍ تب کين هي ٍْؿتن ثَ ؿّ صْلَ

 ثَ ؿّ مـهْى كـػاػ ٍؼاي! چيوبهَ هیظ ٓلجکبؿ ُوچٌبى ًبهؼاؿ

 ثپب گلتن: گَ هي هي ثَ ؿّ ّ يبػ هي رلْ هؼم يَ. گـػًَّ هي موتو

 !ًیلتي عْاؿ ُوٌْع ػايٌبمْؿ ايي گیـ

 

 !كـػاػ: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ اعطبؿي ٍؼاي

 

 ّ اًلزبؿٍ ي آمتبًَ ػؿ کَ ًبهؼاؿي موت ثَ چـعَ هي كـػاػ اف ًگبُن

 ىؼٍ؟ چي: يبم هي صـف ثَ عْػم ثبؿ ايي

 

 چلَ اف کَ فُـآگیٌیَ تیـُبي يبػ، هي ثیـّى ػٌُو اف کَ ًینت کلوَ

 !هي اصنبك ّ ؿـّؿ توبم گـكتي ُؼف ثَ ثـاي ىَ هي ؿُب

 

 ُبي ػًؼّى ثیي اف اينتبػٍ ؿّم ػؿ ؿّ ػهیوب   کَ صبال ّ يبػ هي رلْ هؼم يَ

 !ًَ؟ ىَ ًوي مـت ًبهْك: پـمَ هي ىؼٍ چلت ُن ثَ

 

 !ًبهؼاؿ: ىَ هي ثلٌؼ اينتبػٍ کٌبؿهْى صبال کَ كـػاػي اعطبؿيِ  ٍؼاي

 

 ثغْاػ کَ ًؼاؿٍ ّرْػ ػًیب ايي تْي چیقي ُیچ اًگبؿ کَ رْؿي عًْنـػ،

 !چطْؿ؟: پـمن هي ثٌؼافٍ تيْيو ثَ ؿّ ؿّصن ّ ثیبؿٍ ػؿ لـفٍ ثَ ؿّ ػلن
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 چطْؿ ػًّي ًوي عْػت! َُ! چطْؿ؟: گیـٍ هي ؿييغٌؼم ثَ تـ ػَجي

 !ًَ؟

 

 ًيَ، کيیؼٍ ثبؿيک ربي ثَ کبؿ ايٌکَ ثـاي ىن ؿػ کٌبؿه اف عْام هي

 کيًْؼم هي عْػه موت ثَ چٌبى ّ کٌَ هي ػمتِبه گیـ ؿّ ثبفّم

 اّى تْ ّ هًْن هي پب مـ فّؿ ثَ. ؿم هي تؼبػلن ػاػى ػمت اف هـف تب کَ

 ثب ثبؿ ايي! ىن هي ٍْؿتو هبت ػٍ هي آىْة ثْي کَ کْتبٍ ي كبٍلَ

 يکي فى! كِوي؟ ًوي ايٌْ! امت ػيگَ يکي ًبهْك: گَ هي عين

 !ىؼٍ ػيگَ

 

 !ثْػٍ هي فى-

 

 !ثْػٍ ًبهقػت:

 

 !ثْػٍ ػوؼم-

 

 !ثْػٍ هْهتت ػوؼ:

 

 ًوي ّلن ًبهؼاؿ اهب کين هي ػوت ؿّ ثبفّم کلوبت، ثبفي ايي اف کالكَ

 !ثیٌي هي ثؼ پي ًیک ٓـكو ثـي ػيگَ ثبؿ يَ: گَ هي پـصـً ّ کٌَ
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 هي تـ ثــًذ ؿّ کبؿ ّ ىَ هي ٍْؿتن ي ًبعًْؼٍ هِوْى عٌؼي پْمت

 ثَ ؿّ ىـتن تي ي يوَ كـػاػ ػعبلت ثَ اُویت ثي ّ ثبؿ ايي ًبهؼاؿ! کٌَ

 کَ کوَ ثـات ثْػى ًبهْك ػفػ اًگ:گَ هي ّ کيَ هي عْػه موت

 !ثکٌي ُنت کَ ايٌي اف تـ میبٍ عبًؼاًتْ ّ عْػت ي پـًّؼٍ

 

 لگؼهبل ؿـّؿهْ ػاؿٍ چطْؿ ثلِوَ ايٌکَ ثـاي هًْن هي چيوبه هبت

 ايٌکَ ثـاي ًبهؼاؿ ُبي هچ ؿّي ىیٌَ هي کَ كـػاػٍ ػمت! کٌَ هي

 ثلِن! پي ًیک هٌْ ثجیي: يبػ هي صـف ثَ کَ ًبهؼاؿٍ ّ ثکيؼه ػوت

! ًبهْمت ًَ! هضـهتَ ًَ! ىؼٍ ػيگَ يکي فى ػعتـ اّى مبلَ 3 کَ ايٌْ

 هجـمتًْي ُوْى ثـگـػ ثقًي ُن ُي ّ ُي ؿّ گَ ايي کَ ثـگيتي اگَ

 ثَ ًبهْمو اف ػكبع عبٓـ ثَ کني ػمت کَ ًکي کبؿي اهب ثْػي کَ

 !ثيَ آلْػٍ عًْت

 

 ثَ ّ کٌَ هي ام يوَ اف ؿّ ًبهؼاؿ ػمتِبي فيبػ كيبؿ ثب ثبؿ ايي كـػاػ

 !پي ًیک ثـّ: گَ هي هي ثَ ؿّ ّ ػٍ هي ُلو ػوت موت

 

 ثي ّ ًبهْك ػفػ ثـچنت ثِن کَ ىن هي ثـاػؿي چيوبي هیظ اهب هي

 ًبهـثْٓي صـف کَ ػم هي كيبؿ ُن ثَ ػًؼًِّبهْ! فًَ هي ثْػى ىـف

 ُوـاُو ثجـتن، اتبم موت ثَ کَ گیـٍ هي ؿّ ػمتن كـػاػ ًیبػ، ثیـّى

 ثين هضْ ًبهؼاؿ پـعين چيوِبي رلْي اف ايٌکَ اف هجل اهب ىن هي
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 فًؼاى تْ پیچیؼ کَ لیلي ػـّمي عجـ:يبم هي صـف ثَ ّ گـػم هي ثـ

 !چي؟ ػًّي هي! ثؼتـٍ ُن ًبهْك ػفػي اف کَ ػاػى لوت يَ ثِن

 

! ثيٌٍْ عْاػ ًوي ّ ػًَّ هي ىبيؼ! ًَ هٌتظـ اهب ٍْؿتن ثَ هًْؼٍ هبت

 ّ ػفػ هيت يَ هؼتِب تب کَ ثيٌٍْ ثـاػؿه اف مٌگیٌَ ثـاه ىبيؼ

 !هـهؼًگ فػى هي ٍؼاه اػؼاهي ّ هبچبهچي

 

 ػٍ هي ُل اتبم موت ثَ هٌْ ّ ُبم ىًَْ ؿّي ىیٌَ هي كـػاػ ػمت

 !ثجٌؼ كکتْ ػيوَ ػّ كـػاػ رْى:گَ هي گْىن فيـ ّ

 

 گْىَ، يَ کٌن هي پـت هؼؿت ثیيتـيي ثب ؿّ صْلَ اتبم، تْ ؿم هي

 ي لجَ ؿّ ىیٌن هي! ثيَ ثلٌؼ ىکنتٌو ٍؼاي ػاؿم تْهغ کَ رْؿي

 كـػاػ ػٍ هي ًيْى تغت تکْى! ُبم پٌزَ ثَ مپـم هي هُْبهْ ّ تغت

 ثِو كيبؿي ام، ىًَْ ؿّي ىیٌَ هي ػمتو کٌبؿم، ًينتَ ُن

 ُْا عـػٍ يَ ثـين ثپْه: گَ هي آؿّم ثؼؼ ّ ُوؼؿػي اثـاف ثـاي يبؿٍ هي

 .ثغْؿين

 

 ػلن. صـف ثي ّاکٌو، ثي. هًْن هي ؿًگ کـم هْکت هبت صـکت ثي

 ػاؿي ػّمت کَ ربيي ُـ ثبىي، آفاػ ايٌکَ. ثـم عًَْ ايي اف عْاػ هي

 ثبىي هزجْؿ اىْى ُوَ تَ اهب کٌي ؿكتبؿ ػاؿي ػّمت کَ ْٓؿ ُـ ثـي،

! ًینت آفاػي هؼٌیو ثؼي پل رْاة فًؼگیت ُبي آػم تـيي ًقػيک ثَ

 !آفاػيَ اّد تْ ثْػى ػؿثٌؼ ايي
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 مبػٍ آػمِ  کؼّم! کبؿ؟ کْ اهب! ثين هنتول فّػتـ ّ کٌن پیؼا کبؿ يَ ثبيؼ

 ّ ػّؿٍ ايي تْ آػهي چَ! ػٍ؟ هي کبؿ هؼؿک ثي ػاؿِ  مبثوَ يَ ثَ لْصي

 !کٌَ هي امتوجبل افه ثبف آؿْه ثب ّ گـػٍ هي ػؿػمـ ثـ ّ ػّؿ فهًَْ

 

. هؼيوي ي عًَْ هٍِْ اّى ثَ ىَ هي عتن چبؿٍ ؿاٍ ثـاي ؽٌُن کٌکبه

 ُن ثؼي كکـ! ثـم ثبيؼ ثقًن ُن ؿّ مـگیي ايي عْام هي اگـ گلتَ ًبهؼاؿ

 ؿّفُبي! ثِتـٍ ىؼى هؤاعؾٍ ُي ّ ُي ّ هًْؼى ايي اف ؿكتي! ًینت

 ثـاي! کْيـٍ اّى ػل تْ تجؼیؼم ؿّفُبي هخل ػؿمت هًْؼًن عًَْ ايي تْي

 !کٌن تضول ؿّ تُْیي يب ثؼم پل رْاة ثبيؼ يب کبؿي ُـ

 

 ثجیٌَ هٌتظـٍ کَ كـػاػي صْْؿ ثَ اُویت ثي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 اتبم تْي ُبم لجبك. ثیـّى فًن هي افاتبم ثکٌن عْام هي کبؿ چي

 .ىَ هي ُوـاُن ُن كـػاػ. رب اّى ثـم ثبيؼ ىؼى صبّـ ثـاي ّ ًگبؿيٌَ

 

 ّ فًَ هي صـف ًبهؼاؿ ثب ػاؿٍ کَ ىٌْم هي ؿّ هبهبى ٍؼاي ُب پلَ پبيیي

 .ػاؿٍ کـػًو آؿّم ػؿ مؼي رْؿايي يَ

 

 هي کَ كـػاػٍ ّ فًن هي ًگبؿيي اتبم ػؿ ثَ اي توَ ػم، ًوي اُویتي

 .ثیـّى ؿكت هي ػاىت فػ فًگ کَ هي ثَ. ًینت: گَ
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 کَ ثیـّى ىن، هي ُبم لجبك تؼْيِ هيـْل ّ کٌن هي ثبف ؿّ اتبم ػؿ

 .ثیبؿم ثبال اف پبلتْهْ ثـم ثؾاؿ: گَ هي كـػاػ يبم هي

 

 هي ايّْى تْي پب مبلي اف صـف ثي ّ کٌن هي فهقهَ ؿّ ًینت ًیبفي

 ّ ىَ هي ثبف ايّْى ػؿ کَ کليِبم پْىیؼى هيـْل ّ ام ًينتَ. ؽاؿم

 ؿي؟ هي کزب: ثلٌؼ هبهبى ٍؼاي

 

 فهبى ّ فهیي اف ػَجبًیتن عْام ًوي. کٌن ًوي ًگبُو ّ گـػم ًوي ثـ

 .کٌن عبلي کيیؼٍ افم کبكي ي اًؼافٍ ثَ کَ کني مـ ؿّ

 

 ّ ىَ هي ًقػيک ثِن هؼم يَ ثبؿ ايي هبهبى ّ فًن هي گـٍ ؿّ کلين ثٌؼ

 !تْام ثب پي ًیک: پـمَ هي

 

 ػؿ ًقػيک کَ ًبهؼاؿيَ ثَ ًگبُن چـعن، هي موتو ثَ ّ ىن هي ثلٌؼ

 ًگبٍ ثي ّ کٌن هي تٌن ؿّ کبپيٌن. کٌَ هي توبىبهْى ّ اينتبػٍ مبلي

 افه کَ گْؿي ُوْى: گن هي ًبهؼاؿ اف گـكتي چين ثي هبهبى، ثَ کـػى

 !اّهؼم

 

*** 
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 ثْم ٍؼاي کْچَ، مـ موت ثَ ػاؿم هي ثـ هؼم ُن پيت ّ تٌؼ ػاؿم

. کٌَ هي ػاؿ عؼىَ ؿّ كْب مکْت ًیوچَ گْىن کٌبؿ اف هبىیٌي هوتؼ

 کَ هبىیي اهب ػم هي اػاهَ ؿّ هنیـم اُویت ثي كـػاػٍ ايٌکَ صؼك ثب

 !ثبينتن ىن هي هزجْؿ رلْم پیچَ هي

 

 آػهي هؼوْال   ًبهؼاؿ چْى کٌَ هي هتؼزجن ايي ّ ًبهؼاؿٍ ّ ًینت كـػاػ

 کـػٍ گـٍ اثـُّبيي ثب ّ ام اينتبػٍ! ثبىَ کيي هٌت پي کَ ًینت

 گیـ ػمت يَ ّ موق ثَ تکیَ ػمت يَ ّ ىؼٍ پیبػٍ اّى ٍْؿتين، هبت

 ّ کيَ هي ْٓل اي حبًیَ چٌؼ مکْتوْى! هٌَ ٍْؿت ي عیـٍ هبىیي ػؿ

 !ػاؿم کبؿت ثيیي: گَ هي ػمتْؿي کَ اًَّ

 

 پبُبه ثَ ّاکٌيي، ُیچ ثي هًْن هي ٍْؿتو ي عیـٍ ُوچٌبى

 ّ کٌَ هي ثبف ؿّ ؿاًٌؼٍ ثـل ػؿ ّ فًَ هي ػّؿ ؿّ هبىیي ػٍ، هي صـکتي

 !پي ًیک ػاؿم کبؿت ثيیي: گَ هي

 

 ّ ؿم هي هؼم ػّ ثب. تـٍ هالين اهب ػمتْؿي ُوچٌبى گـچَ لضٌو ثبؿ ايي

 هي: گَ هي ىیٌَ هي ؿل پيت ّهتي ّ ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ ىیٌن، هي

 ...صـف ّ عْؿين هي ٍجضًَْ ىیٌین هي رب يَ ؿين

 

 !ًؼاؿم عْؿػى ٍجضًَْ ثَ ػبػت هي: ؿم هي صـكو هیْى
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: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ ثـٍ هي ػوت ؿّ هبىیي ّ فًَ هي رب ؿّ ػًؼٍ

 !کٌي هي ػبػت کن کن! ىؼي الؿـ اًوؼؿ کَ ُویٌَ ّامَ

 

 هي مؼي ثبف ّ ًبهؼاؿ ػًّي هي ؿّ کلوَ ايي هؼٌي عْثَ! کن کن! آؿٍ

 ثب ثبؿ ايي ّ اكتَ هي ؿاٍ! کٌي تقؿين هي هـق ثَ يِْيي ؿّ چیق ُوَ کٌي

 .ثجٌؼ کوـثٌؼّ: گَ هي هؼوْلي لضٌي

 

 ّ ػبلن ثب ام اكتبػٍ لذ مـ کَ ؿّفُبيیَ اّى اف! ػم ًوي عْػم ثَ تکًْي

 ْٓؿ ُویي مگ ثْم تب کٌي ىـّع مگي ْٓؿ ايي کَ ٍجضتْ! آػم

 !هًْي هي گٌؼاعالم

 

 ؿّ ػًؼٍ ػم، ًوي اُویتي اهب ثیٌن هي چيوبم کٌذ اف ؿّ ًگبُو ًین

 رْاة ثيَ ْٓؿيت يَ رٌِن، ثَ ىؼًن رـيوَ: گَ هي ّ کٌَ هي ػُْ

 !ثؼم تًْن ًوي هبهبًْ

 

 هبيَ! ًبهؼاؿ؟ کٌَ هي ثبفعْامت ؿّ تْ هي ىؼى ْٓؿي يَ ثـاي! هبهبى؟

 هنـت ّ عْىضبلي ثني ربي ثيَ ًینت ثَ مـ ًلـتو ّ ًٌگ ي

 !ػاػًي؟ پل رْاة چَ ػيگَ! ثـاه ػاؿٍ

 

 کوـثٌؼ ىَ، هي عن ؿّم ًبهؼاؿ ّ اينتَ هي عیبثْى ي گْىَ هبىیي

 !ىوي کلَ ُوًْوؼؿ ٌُْف: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ کيَ هي ؿّ
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 ؿّ هبىیي اهب ىیٌَ هي ٍبف اًؼافٍ، هي چلت تْي کَ ؿّ كلقي مگک

 اّى صبل: تّْیش ثؼؼ ّ كکـ ّ مکْت هوؼاؿ يَ. يبؿٍ ًوي ػؿ صـکت ثَ

 افػّاد ػاؿٍ لیلي کَ اّهؼ عجـ ّهتي! ثْػ تْ ػیي ػؿمت ُن هي ؿّفُبي

 تْ هؼؿ ُوْى! ثْػم ػاؽ ؿّؿي اف پـ تبثَ يَ کق هبُي يَ ػیي کٌَ هي

 ّ ثجیٌن تًْنتن ًوي! ثْػ ػاػاىن فى! ثْػ هٌن ًبهْك تْ فى! ّلق ّ رلق

 پبيیي ّ ثبال ثغْاػ ػلت تب! گیـى هي افهْى ػاؿى ثـاػؿهْ اهبًت کٌن تضول

 ُـ التوبك! کـػم ؿّ لیلي التوبك! کْثیؼم ػيْاؿ ّ ػؿ ثَ عْػهْ! ؿكتن

 كکـ کَ ؿاُي ُـ! كضو! تِؼيؼ! کـػم ثیؼاػ ّ ػاػ! کٌي كکـ کَ ؿّ کني

 صتي هي! پي ًیک ًجـػ ربيي ثَ ؿاٍ تاله ُوَ اّى! ًيؼ ّلي! ثکٌي

 ًيؼ...  تْ عبٓـ ثَ ّلي ًکـػم التوبميْ ؿكت هي ىوبين ّهتي

 مـي تْ ثب ىَ ًوي! ػاىت ًگَ ىَ ًوي فّؿ ثَ فًْ! هي ػاػاه

 ثْػ ُویٌن ثـاي! عْػتَ هبل کَ ثبىَ تغت عیبلت ّ ات عًَْ تْ ثیبؿيو

 عجٔ عبٓـ ثَ کَ کني گلتن! گؾىتن ثْػ رًْن ػیي کَ ىوبين اف کَ

 گْؿ ّ گن کَ ثِتـ ُوْى کٌَ هي ػل افم يبهلت لـق هيت يَ ّ هي ثـاػؿ

 فايیؼٍ ػّثبؿٍ هخل اهب! ػاؿٍ کٌؼى رْى! ؿمیؼى ًتیزَ ايي ثَ مغتَ! ثيَ

 ثبيؼ مبل چٌؼ ايي تْ ُن تْ! ىي هي ّؿاصت اًؼافي هي پْمت! ىؼًَ

 عجـ! ًینت تْ هبل لیلي کَ کٌي ثبّؿ ّ ثکٌي رْى کـػي هي مؼي

 ثَ ًجٌؼي ّاُي اهیؼ کَ ػاػين ثِت ؿّفت ّ صبل اّى تْ کـػًيْ ػـّمي

 گلتین! ػمتو تْ اًؼاعت ؿّ ػيگَ يکي ي صلوَ ًيؼٍ مبل يَ کَ فًي

 عیبلتَ ُوچٌبى! ًکٌؼي؟! افه ثکٌي ػل مبل چٌؼ ايي تْ کَ ثگین ثِت

 !پي؟ ًیک آؿٍ! ثیبؿي؟ ػمتو ثَ تًْي هي کَ
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 ؿاٍ پیبػٍ آملبلت ؿّي کَ رٌجبًکي ػم ّ ؿّثـّم هبت ّ کٌن ًوي ًگبُو

 ّ ىیٌَ هي ػمتن ؿّي ػلزْيبًَ ًبهؼاؿ ػمت. ُنتن کٌَ هي صـکت

 هي کَ چيوبم فل. ثگیـم کْچیک ي پـًّؼٍ اّى اف ًگبٍ کٌَ هي هزجْؿم

 ًْ اف فًؼگیتْ کي مؼي ُن تْ ثکٌَ، فًؼگیيْ اّى ثؾاؿ: گَ هي ىَ

 !ثنبفي

 

 گلْم ثي ّ ىؼٍ ثـِ کَ کالهيَ ٍؼم ُویي ّ گَ هي ػؿمت ػاؿٍ

 ؿّ ػمتن کَ ُنتن ؿيقه صبل ػؿ ػؿّى اف كِویؼٍ اًگبؿ! فػٍ چٌجـٍ

 ايي هَؼم عؼا عؼاًّؼي ثَ: گَ هي ّ گیـٍ هي ػمتو تْ تـ هضکن

 ُوْى کَ کٌن ؿكتبؿ ثچَ يَ ػیي ثبُبت عْام ًوي! کٌن تضویـت ًینت

 اف ػكبع ّامَ کـػي هيت ػمتتْ ّهتي ًجْػي ثچَ ُن پیو مبل 5

 رْؿي ايي! ثبؿ ُقاؿهیي ثـاي ايي! ًؼاؿٍ اؿفىيْ پي ًیک...  اهب هلت ايي

 تْ فًؼگیيْ کل کَ ػیبؿ توبم ي ثبفًؼٍ يَ ىي هي کٌي فًؼگي ثغْاي

 ػّئي هي ػاؿى كؤ ىت تب ٍجش اف کَ ايٌِبيي هلت، ايي! ثبعتَ هوبؿ

 ثَ! ًؼاؿى ثبعتٌْ ايي ّ هوبؿ ايي اؿفه ثـػاؿى ؿّ ُوؼيگَ کالٍ ايٌکَ ّامَ

 اف يکي ُن لیلي ّ هًَْ ًوي يبػىْى ُب عْثي هلت ايي هنن ػلي

 ػـّمیيْ کبؿت ًکيیؼٍ مبل ثَ کَ ًوًْؼ يبػه عْثي! روبػت ُویي

 ًیْهؼ ُن ثبؿ يَ ٍیـَ هؼت تْ کَ ًوًْؼ يبػه عْثي! عًَْ ػم آّؿػى

 ثبثب ّ هبهبى يب ػاػي پیـْم ّ ثجیٌي ؿّ هب ًغْامتي تْ اّهؼين، هب! ػيؼًت

! چي؟ يؼٌي ػًّي هي! ًيؼ هؼم پیو ُن ثبؿ يَ اهب لیلي! ُیيکي يب

 ثـّ! ثکي ػل افه ُن تْ! کٌؼ افت ػل تْ اّى ؿكتي کَ ؿّفي اف يؼٌي

 کبؿِ  ثي هيت يَ کَ لؼٌتي ي هضلَ اّى ثـ ّ ػّؿ! عْػت فًؼگي ػًجبل

 ثبؿ! ًگـػ عْؿٍ ًوي عیل ػٌُيْى تْ ًغْػ ّ گـػى هي ّل ػبؿ ثي
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 ثیب ثؼؼ ّ فًي هي فًگ ثبيؼ کَ اًّي ثَ ّ ػى ًوي عجـ هي ثَ ػيگَ

 !کي روؼو

 

 کـػًو اػا ثـاي اي كبيؼٍ ثبىَ ُن صـكي. ًؼاؿم گلتي ثـاي چیقي

 ؿاٍ ثَ ؿّ هبىیي ًبهؼاؿ. ىن هي ؿّثـّ ي عیـٍ مکْت تْ پل ًینت

 پْل ثب ػکْى ًیوچَ يَ ثجیٌي؟ ؿّ هـبفٍ يبي هي: گَ هي ّ اًؼافٍ هي

 عْاي هي. يبؿين هي ػؿ عـروًْْ ّ گـكتین آپبؿتوبى ّ فهیي كـّه

 ثجیٌیو؟

 

 هولکت ايي ػاًيگبٍ ثِتـيي اف لینبًل كْم هؼؿک ػاىتي ثب هي ثـاػؿ

 اّى اف هجل تب کَ صبلیَ ػؿ ايي ّ کٌَ هي کبؿ ػکْى ًیوچَ يَ تْ ػاؿٍ

 عؼايب! ىؼٍ هي رْؿ ػاىتَ ػّلتي امتغؼام ثـاي کبؿه اتلبهبت

 !ُنتي؟

 

*** 

 

 هي هي ثَ ؿّ ّ اينتَ هي صـکت اف ًبهؼاؿ پبُبي عًَْ هٍِْ يَ رلْي

 لووَ يَ ثـين ثیب عْؿم، هي ًبىتبيي ايٌزب يبم هي ّهتِبيي يَ: گَ

 .ًکٌین ّؼق ظِـ تب کَ ػٌُوْى ثٌؼافين

 

 ىیٌین هي هیق پيت. ًؼاؿم اىتِب اٍال   کَ چٌؼ ُـ ىن هي ُوـاُو

 هٍِْ ػيْاؿ ّ ػؿ توبىبي صبل ػؿ. ػٍ هي ملبؿه چبي ّ اهلت اّى ّ
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 مبل ػّ ايي تْ: کيًَْ هي موتو ثَ ًگبُوْ ٍؼاه کَ ُنتن عًَْ

 کـػي؟ هي کبؿ چي

 

 .کبؿ ُیچ-

 

 ثْػي؟ کزب:

 

 .کْيـ ّمٔ! ًبکزبآثبػ-

 

 چي؟ عْؿاکت ّ عْؿػ:

 

 .ثْػ عْػىْى ثب-

 

 ثْػ؟ صنبثي ّ ػؿمت:

 

 كِویؼى ػالهت ثَ مـي ثغًَْ، رْاثوْ چيوبم اف کَ کٌن هي ًگبُو

 مـ ات صٍْلَ: پـمَ هي اي ػيگَ چیق اف ثبؿ ايي ّ کٌَ هي پبيیي ّ ثبال

 ؿكت؟ ًوي
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 هؼيوي ي عًَْ هٍِْ يَ تْ ؿكتن هي ُن ّهتِبيي يَ. عًْؼم هي کتبة-

 ثْػ اًّزب پبتْهيْى ّ ثْػى هًْؼٍ ػٍ تْ کَ پیـهـػي تب چٌؼ صـكِبي ثَ

 .کـػم هي گْه

 

 !گؾىت مغت پل:

 

 ... ّلي اّهؼ کو مبل 75 هؼ-

 

 !ًینتي پيیوْى! ػًّن هي:

 

 !ثْػ تـ مغت فًؼاى ّلي-

 

 هي افه ًگبٍ. چیَ هٌظْؿم ثلِوَ تب ىَ هي چيوبم هبت ًبهؼاؿ ًگبٍ

 يَ. ىَ هي گنیل چيوبم رلْي فًؼاى مغت ؿّفُبي آًي ثَ ّ گیـم

 ثـاي ُوَ ّ گـگ هيت يَ هیْى ثْػ اكتبػٍ ػكبع ثي ػاًيزْي رْرَ

 کتک هـػًَّ ًبرّْى کَ ؿّفُبيي چَ! ثْػى کـػٍ تیق ػًؼّى ثـٍ ايي

 چَ! کٌن آبػت ّ ثيٌْم فّؿ صـف ىؼم هزجْؿ کَ ؿّفُبيي چَ! عْؿػم

 کَ ىجِبيي ّ ؿّفُب چَ! ًجـػ عْاثن ٍجش تب تؼـُ تـك اف کَ ىجِبيي

 ؿّفُبي اف صتي هي! پبيیؼم ثـهْ ّ ػّؿ ّ کـػم کق گْىَ يَ تیقي تـك اف

 ثؼ عبٓـات ثْػًن ثٌؼ تْ ؿّفُبي اف کوتـ ُن هًْؼًن اًلـاػي تْ ْٓالًي

 !ػاىتن
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. ىن هي عالً ػاػى تّْیش اف هي ّ هیق ؿّي ىیٌَ هي اهلت ّ چبيي

 ثؼؼ ثغْؿ لووَ تب چٌؼ: گَ هي ّ کيَ هي کٌبؿ رلْم اف ؿّ امتکبى ًبهؼاؿ

 !ىي هي هضْ ػيگَ ّهت چٌؼ ثـي پیو رْؿي ايي! ثبال ثؼٍ ؿّ چبيي

 

 ثبىن ًؼاىتَ ؿّس! ىن؟ هي ؿّس يَ ثَ تجؼيل يؼٌي ثين هضْ! هضْ؟

 رنوو ّهتي ثبىَ، هـػٍ رنوو اف فّػتـ ؿّصو کَ آػهي! چي؟

 ىؼٍ پْچ يَ! هًَْ؟ هي افه چي ثيَ ًبثْػ ّ ًینت ّ هضْ ثویـٍ، ُن

 !تِي؟ ػؿّى ي

 

 ثَ ؿّ اي لووَ گیـٍ، هي لووَ کْچیکو پنـ ثـاي کَ پؼؿي هخل ًبهؼاؿ

 ػٌُن موت ثَ ػمتن اهب کٌن ًوي ؿػ ؿّ ػمتو کٌَ، هي ػؿاف موتن

 يَ: گن هي آؿّم ّ هًَْ هي ًؼلجکي ّ امتکبى ثَ ًگبُن. ؿٍ ًوي ثبال

 ثي ؿّفُب عیلي تجؼیؼ، ُوْى تْ. ػاىت پؼؿکيتگي ثبُبم کَ ثْػ هؤهْؿ

 ػيوَ ػّ اهـّف چـا هخال  . صجل كـمتبػ هي هٌْ ّ ثِن کـػ هي ثٌؼ عْػي

! ىؼٍ ثنتَ ىل پْتیٌت ثٌؼ اهـّف چـا. ثبه صبّـ ّامَ اّهؼي ػيـتـ

 هؼم ثیيتـ ات هضؼّػٍ اف پيتَ تب ػّ ػيـّف چـا! فؿػٍ؟ ؿًگت اهـّف چـا

 هي ثِو! ثْػ؟ هًْؼٍ ًغْؿػٍ ػمت ىبهت ظـف ػييت چـا! ثـػاىتي

 ًَ! ثقًَ ًیو ّ ثؼٍ آفاؿ ايٌکَ ّامَ ثْػ ىؼٍ فايیؼٍ اًگبؿ! ػوـة گلتن

 ثَ رًْن ػًّنت هي! ثْػ کـػٍ ثیچبؿٍ ُن فيـػمتيْ مـثبفُبي هٌْ،

 توْم ُلتَ يَ ثْػ، اكتبػٍ لذ ىن، هي مـػؿػ ًغْؿم اگَ ّ ثنتَ چبيي

 چیکَ يَ ثِن ًؼاؿى صن ثْػ ػاػٍ ػمتْؿ ّ ملْل تْ ثْػ اًؼاعتَ هٌْ
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 تْ ؿكتن کٌي، ّلن کَ کـػ ٍبػؿ اربفٍ ّهتي ؿّف، آعـيي! ثؼى چبيي

 تْ هٌْ مبل يَ اگَ صتي ثقًن صـكوْ ثْػم کـػٍ ػِؼ عْػم ثب. اتبهو

 هي چیقي يَ ػاىت اتبهو تْ گؾاىتن پب ّهتي! ػاؿٍ ًگَ ثبفػاىت

 ثـه ُّن صتوب  . ػاؿم کبؿ چي ثجیٌَ هًْؼ هٌتظـ ػيؼ کَ هٌْ. ًْىت

 يبػم ّهت ُیچ اىْ هیبكَ! َُ. ثکٌن چیقي التوبمي ؿكتن کَ ثْػ ػاىتَ

 تيکـ اّهؼم: گلتن ّ چيوبه ثَ فػم فل ػؿ ًقػيک ُوْى اف! ؿٍ ًوي

 !کٌن

 

 !کٌن تـک ىؼيي ثبػج: ػاػم تّْیش كْؿي هٌن کـػ، تؼزت

 

 اّهؼ هؼم چٌؼ ّ ىؼ ثلٌؼ ربه اف چْى گن هي چي ًلِویؼ اًگبؿ ُن ثبف

 ثبػج ًغْؿػى چبيي ُلتَ يَ کَ ثؼم تّْیش کـػم مؼي هٌن. موتن

 چيوبه تْ تًْنتي هي صـٍْ. ًين مـػؿػ ًغْؿػًو اف ػيگَ ىؼٍ

 ّ ثگن ايٌن ثؾاؿ ايٌزبم هي کَ صبال گلتن ثیـّى، ثـم اّهؼم يبػهَ! ثجیٌي

 هٌْ ىوب! ىن ًوي ػلگیـ ىوب اف هي: گلتن ّ ٓـكو ثـگيتن! ثـم ثؼؼ

 !امت کیي ؿٍ اف ًَ ػوـة ًیو گَ هي کَ اًؼافيي هي ثیت اّى يبػ

 

 چیي چيوبي هیظ ىؼٍ گـػ چيوبي ثب ًبهؼاؿ گیـٍ، هي ام عٌؼٍ

 ثقًن صـف ثیيتـ ًؼاؿم هَؼ ثیٌَ هي ّهتي ّ هٌَ ي عٌؼٍ اف عْؿػٍ

 !عت؟: پـمَ هي کٌزکبّاًَ

 

 !عت؟ کَ عت: پـمن هي ّ فًن هي امتکبى ثَ لجي
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 چي ػؿافي فثْى ايي ػْاهت: پـمَ هي ّهتي ؿٍ هي ثبال اثـّه يَ تبي

 !اًّْهت؟ ثْػ

 

 کَ اكتن هي لگؼُبيي ّ هيت يبػ ّهتي يبػ هي کو لجغٌؼي ثَ لجِبم

 !ػاػم ثبػ ثَ مـط فثْى ثب کَ مجقي مـ ّ عْؿػم

 

*** 

 

 ًیوچَ. عْؿٍ هي چـط آـاف ّ ػّؿ ًگبُن ّ پًٌَِْ ریجن تْي ػمتِبم

 ّ روغ عًْگیَ لْافم ي هـبفٍ يَ فًَ هي صـف افه ًبهؼاؿ کَ ػکًْي

 اف ًبهؼاؿ کٌن هي كکـ ػاؿم ّ ىؼٍ حبثت کي هغلْٓ يَ ؿّي ًگبُن. رْؿٍ

 ؿّ ىیٌَ هي ػمتو کَ کزبمت اآلى ّ عْامتَ هي چي فًؼگي ايي

 .ثيیي: گَ هي ّ پيتن

 

 عن فاًُْبم اگَ کَ ًینت هي کبؿ ًينتي لضظَ ايي تْ! تًْن ًوي

 تْ اًّوؼؿ عين ّ ىـهٌؼگي صل! ثيیٌن ايٌکَ ًَ اكتن هي ثيَ

 ؿاٍ ّ ثـم ؿاٍ ػًیب آعـ تب تًْن هي ًينتي ربي کَ ُنت پـؿًگ ّرْػم

 گـػى فػًؼ ىْىتـ ثَ آٌُگـي ثلظ ػؿ کـػ گٌَ! ثـم تضلیل ّ ثـم ؿاٍ ّ ثـم

 فػى ؿّ هنگـ ًبهؼاؿ گـػى ثبىن، کـػٍ آٌُگـ هيِ  اگَ گٌبُْ! هنگـي

 !ػؼالتیَ ثي! ّرؼاًیَ ثي ّاهؼب  
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 گیـم هي ؿاٍ کَ ىؼٍ ّؿ ىؼلَ ّرْػم تَ ي ىؼٍ عبهْه عين آتیو

 .ثـم ؿاٍ عـػٍ يَ عْام هي: گن هي ًبهؼاؿ ثَ ّ ّؿّػي ػؿ موت

 

 هي ؿاٍ. چیَ ّاکٌيو ثجیٌن کَ اينتن ًوي ُن هي ّ فًَ ًوي صـكي

 کَ کٌن هي ًگبٍ هـػهي ثَ ُب، کْچَ پل ّ ُب کْچَ تْي ثبفاؿ، تْ اكتن

 کَ ػًیب اف ًوطَ اّى ثَ ؿمن هي تب ؿم هي ّ ؿم هي! فًؼگیيًْي پي

. آـاكن ثَ فًن هي فل ّ اينتن هي! ىؼٍ هیبهت تْه فهبًي يَ اًگبؿ

 اكتبػٍ فهیي ؿّي ؿّم رلْي ايوبى ؿّف اّى کَ ربيي ثَ ػيْاؿُب، ّ ػؿ ثَ

 کَ هـػهي ثَ! ٍؼا ّ مـ ّ آتیو ّ ػّػ اّى ّ عیبثْى اًتِبي ثَ! ثْػٍ

 کَ آػهِبيي ثَ. کٌن هي ًگبٍ کٌي هي فًؼگیيًْْ عیبل ثي ػاؿى صبال

 ػًیب آعـ اف ًوطَ ايي تْ عیبثْى، ايي تْ آػم ػؼٍ يَ ؿكتَ يبػىْى

 !ؿمیؼٍ آعـ ثَ فًؼگیيْى

 

*** 

 

! کبؿ ثي کبؿ اهب ام فػٍ ػؿي ُـ ثَ. عًَْ ػم ؿمن هي کَ ىجَ ػيـّهت

 هتالىي ّ ثبف ُن اف ّرْػهْ ثٌؼ ثٌؼ ػاؿٍ کَ هضکویَ صل تٌِب ًباهیؼي

 ؿّ ثبفّم كـػاػ ّ ىَ هي ثبف صیبٓ ػؿ فًگ ؿّي ًٌينتَ ػمتن! کٌَ هي

 هي ؿّ ػؿ عجـتَ، چَ ثپـمن يبم هي تب. تْ کيًْؼم هي ّ کيَ هي

 !تْ؟ ُنتي گْؿي کؼّم:گَ هي ّ چيوبم تْ فًَ هي فل ّ ثٌؼٍ
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 ثبفّم. پـمن ًوي ُن پـمیؼى اهب چیَ عبٓـ ثَ ػَجبًیتو كِون ًوي

 فى: گَ هي ؿين هي مبعتوْى موت ثَ کَ ْٓؿ ُوْى ّ گیـٍ هي ؿّ

 !امبمي فػٍ گْرَ ػايي

 

 !فػٍ؟ چي: پـمن هي هتؼزت ّ اينتن هي

 

: گَ هي ّ کيَ هي ثبفّهْ ػّثبؿٍ ّ کٌَ هي هِوًْن ؿـٍ چين يَ

 ايي عـد میبمت عـػٍ يَ عْاي هي کي تْ آعَ! ًبكـم ىؼٍ ىبکي

 گَ هي ثِت ُي گْفٍ هي پیت تْ ًبهؼاؿ! گالثي؟ کٌي ثؼثغتت ي ًٌَ

 !ثبه؟ ػاىتَ هبػؿتْ ُْاي

 

 فل ّ ؽاؿٍ هي ايّْى تْ پب ُن ًگبؿيي کٌن، ثبف کليبهْ ثٌؼ ىن هي عن

 هي ؿاٍ كـػاػ اف رلْتـ ّ يبؿم هي ػؿ پب اف ؿّ کليب. کٌَ هي ًگبُن فل

 فل پـاعن ّ میٌَ ثَ ػمت کَ ػلغْؿٍ ّ ػَجبًي. کٌن هي مالم ّ اكتن

 مبلي، تْ ؽاؿم هي کَ پب ّ ىن هي ؿػ اُویت ثي کٌبؿه اف. ثِن فػٍ

 موت ثَ مـىْى کَ ثیٌن هي ُب هجل ؿّي ًينتَ ؿّ ًبهؼاؿ ّ پؼؿي

 کنیَ تٌِب پؼؿي ّ کٌن هي مالم. کٌي هي توبىبم ػاؿى ّ چـعیؼٍ هي

 ًبهؼاؿ ػّم، ي ٓجوَ ُبي پلَ موت ثـم عْام هي. ػٍ هي رْاثوْ کَ

 عیلي اهب کٌَ ثیؼاػ ّ ػاػ هٌتظـم. کٌَ هي مؼ ؿاُوْ ّ ىَ هي ثلٌؼ

! پي ًیک ثیبؿ ػؿ ػلو اف ثـّ اتبهيَ، تْ هبهبى: گَ هي ّاؿ پچ پچ ّ آؿّم

 !عـاثَ صبلو ثؼرْؿي
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 يَ ايي ىبيؼ. هبهبى اتبم ي ثنتَ ػؿ ثَ ىیٌَ هي اّى ٍْؿت اف ًگبُن

 ثیبؿم ػؿه ًگـاًي اف ّ ثقًن صـف هبهبى ثب عـػٍ يَ ايٌکَ ثـاي كـٍتَ

 آؿّم ًگبؿيي کَ ىٌْم هي ّ کٌن هي کذ اتبهو موت ثَ ؿاُوْ پل

 !ثـمَ ػاػ ثَ عؼا: گَ هي

 

*** 

 

. کٌن هي لول ػمتِبم ثب ؿّ ػمتگیـٍ ّ فًن هي ػؿ ثَ اي ّـثَ

 ؿكتبؿ ثْػى گـم ؿّيبي هنت عیبلن اهب ؿٍ هي ّرْػم ػون تب مـهبه

 افم ايٌوؼؿ! ًجْػٍ ًباهیؼ افم ايٌوؼؿ کَ ؿّفُبيي هخل ػؿمت. هبهبًَ

 !ًجْػٍ عنتَ

 

 .ىن هي اتبم ّاؿػ اربفٍ ثي هي ّ يبػ ًوي ٍؼايي

 

 ثبثبمت ثقؿگ ػکل ؿّي ُوَ اف اّل ًگبُن اتبم، الهپ کـػى ؿّىي ثب

 هي افه چين هکج ثب ػٍ، هي ًجْػًو اف ًيْى هيکي ًْاؿي کَ

 کَ ثبليي ّ تيک ؿّي اتبم، کٌذ کيیؼٍ ػؿاف ؿّ هبهبى ّ گیـم

 .کٌن هي پیؼا ثبثبمت هغًَْ

 

 ايي تْي چوؼؿ کَ ثیٌن هي هي اهب ًؼيؼٍ ؿّ ّؿّػم ّ کـػٍ پيت ػؿ ثَ

 ػمتن. فًن هي فاًْ ثبلیٌو کٌبؿ ّ ؿم هي رلْ. ىؼٍ كـمْػٍ مبلِب

 هبًغ ىؼى فػٍ پل تـك اهب ثبفّه ؿّي ثيیٌَ ايٌکَ ثـاي ؿٍ هي پیو
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 پبيیي ػمتن ّ ىَ هي هيت كبٍلَ ُوَ ايي ػؿػ اف ام پٌزَ. ىَ هي

 هبهبى؟: اكتَ هي کبؿ ثَ فثًْن اهب يبػ هي

 

 هبػؿ ايي هطوئٌب   عت ّ هطلوَ مکْى ّ مکْت! صـكي ًَ ّاکٌيي، ًَ

 کوي ثبؿ ايي ّ ػّثبؿٍ. ػًَّ هي تٌجیِي ُوچیي هنتضن ؿّ اه ثچَ

 ٓبُـٍ؟ هبهبى: يبؿم هي فثْى ثَ ؿّ اموو رًْؼاؿتـ

 

 يب ثیؼاؿٍ اٍال   ثجیٌن ايٌکَ ثـاي کٌن هي عن ؿعو ًین ؿّي ؿّ مـم

ٍِ  پلکِبه لـفه ّ عْاة  رنبؿت ثبؿ ايي ػمتن. ىَ هي ثیؼاؿيو گْا

 عْام هي: کٌن هي فهقهَ آؿّم. ىیٌَ هي ثبفّه ؿّي ّ کٌَ هي پیؼا

 ىیي؟ هي ثلٌؼ. هبهبى ثقًین صـف

 

. هًَْ هي ؿّثـّه ػيْاؿ ي عیـٍ اهب گیـٍ هي كبٍلَ ُن اف ُبه پلک

 ًينت ؿّثـّه ًيَ کَ ُنت کن اًّوؼؿي ػيْاؿ تب ثنتـه ي كبٍلَ

 کي ثیبػ يبػه کَ ػاػم هي هـاؿ ًگبُو هنیـ تْ ؿّ عْػم صتوب   ّاال

 !ثبُبه فػى صـف ثـاي اّهؼٍ

 

 ي صلوَ ثـم گیـٍ، هي ػمت تْ ؿّ ػمتو ّ ؿٍ هي پبيیي ػمتن

 .ام میٌَ تْ ىَ هي عٌزـ کَ افػّاريَ

 

 ىبُؼ ّ امت فًؼٍ اًگبؿ کَ ثبثب ػکل ثَ ًگبُي ّ کٌن هي ثلٌؼ مـهْ

 صکن کَ ؿّف اّى: کٌن هي ىـّع آؿّم ثؼؼ ّ اًؼافم هي حوـ ثي تاله ايي



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 167 
 

. ثْػ ؽٌُن تْ ثقؿگ مْال يَ ثـگـػم، تًْن هي گلتي ثِن ّ اّهؼ آفاػين

 ربيي ام عًْْاػٍ پیو ثبثب ؿكتي ثؼؼ ثْػم هطوئي توـيجب  !کزب؟ ايٌکَ

 هي کَ ثْػم کـػٍ ػبػت ػُکْؿٍ اّى کْچیکي ثَ اًّوؼؿ صتي. ًؼاؿم

 پب! کل ثي ّ تٌِب ُن اّى. ثؾاؿم ػؿًؼىت ّ ثقؿگ ىِـ يَ تْ پب تـمیؼم

 صبال عت کَ ػاىت ثـم ُّن. ىؼ ثؼتـ اّّبع ىِـ ايي تْ گؾاىتن کَ

 يَ کْيـ ػل تْ الاهل ثبف! چي؟ ًؼاؿم ؿكتي ثـاي ربيي ُیچ کَ صبال! چي؟

 ثَ اٍال   كِویؼم ًوي! چي؟ ايٌزب اهب ثْػ پیکـ ّ ػؿ ثي ي عـاثَ آلًْک

 گلت هي ثِن صني يَ ّلي ايٌزبم چي ثـاي ّ ثـگيتن کي اهیؼ

 ؿّ ػاؿي ػّمتيْى کَ اًِّبيي ّ ّايني گْىَ يَ تًْي هي کَ ُویي

 کَ ُن کبؿي اّلیي. ثـگيتٌتَ ثـاي ثقؿگ ػلیل يَ عْػه ثجیٌي ػّؿ اف

 مـهب تْ اًّوؼؿ عًَْ، ػم ايٌزب، اّهؼم هنتوین. ثْػ ُویي کـػم

 کْچَ ػؿ کَ اي كبٍلَ تْ ّ ىؼ پیبػٍ اّهؼ، هبىیٌو ثب ًبهؼاؿ تب اينتبػم

 ُویي کبؿم ثؼؼم ؿّفاي. ثجیٌوو تًْنتن تْ ثیبؿٍ هبىیٌيْ ّ کٌَ ثبف ؿّ

 صبّـ. ًیْهؼيي ّلي ثیـّى ثیبيي ىوب ثلکَ گْىَ يَ ّاينن ثیبم ثْػ،

 5 ثگي ثِن ثْػم صبّـ. ثجیٌوتْى ػيگَ ثبؿ يَ ثؼم ؿّ ػًیب ي ُوَ ثْػم

 !ثجیٌي هبػؿتْ ػيوَ 5 تًْي هي اهب فًؼاى ثـي ثبيؼ ػيگَ مبل

 

 ّ ػٍ هي عْػه ثَ تکًْي هبهبى ثؼم، كـّ ثـْوْ تب ىن هي مبکت

 گـٍ مغت اثـُّبه ُن ٌُْف ّ کٌَ ًوي ًگبُن ُن ٌُْف. ىیٌَ هي

 .امت عْؿػٍ

 

 اهیؼّاؿتـ هي ّ کيَ ًوي ػوت اّى ّ گیـم هي ػمتن تْ ؿّ ػمتو

 اّى هوبثل ػؿ ؿكتَ ػمت اف کَ چیقايي اّى گَ هي ًبهؼاؿ: ػم هي اػاهَ
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 ًبهؼاؿ! ثْػٍ اؿفىوٌؼتـ عیلي ثیبؿين ػمت ثَ عْامتین هي کَ چیقي

 ...ثب ؿّسِ  ثَ هبهبى...  اهب ػًّن ًوي هي کٌَ هي عیبل چْى گَ هي ايٌْ

 

 ّ ىن هي مبکت چيوبم، تْ ىیٌَ هي کَ هبهبى تیق ّ اعن پـ ًگبٍ

. امت هوٌْػَ هي ثـاي ًظـه اف آّؿػى ؿّ ؿّصو ّ ثبثب امن كِون هي

 يَ ّ گقم هي لت. کيَ هي ػوت ؿّ ػمتو اّى ّ عْؿم هي ؿّ صـكن

 عیلي ػًّن هي: ػم هي اػاهَ هي ثؼؼ ّ ىَ هي مکْت ثیٌوْى هوؼاؿ

 ًوي ُبىْ ثؼْي صتي ػًّن هي ػاػيي، ػمت اف هي عبٓـ ثَ ؿّ چیقا

 هي اهخبل ّ هي کَ ثؼًّیي ىوب ايٌْ عْاػ هي ػلن ّلي کـػ رجـاى ىَ

 عًْْاػٍ صبل ىؼى ثؼتـ ًَ ثْػ هـػم ايي ؿّف ّ صبل ىؼى ثِتـ هَؼهْى

 ًوي ؿّ ؿّفي اهـّفِ  پـمتیٌو هي کَ عؼايي ُوْى ثَ هبهبى! ُبهْى

 عْػم هي هبهبى! ثبىَ کـػٍ پيت ثِن ْٓؿ ايي کنن ػقيقتـيي کَ ػيؼم

 ىوب! يبم هي رٌِن اف ػاؿم! کيیؼم مبل پٌذ ايي تْ کبكي ي اًؼافٍ ثَ

 ي ُوَ ثب ػًیب، ايي ثجغيین اگَ! ثـفط تْ هًْن هي ًجغيي هٌْ اگَ

 !ىَ هي ثِيت ثـام ُبه ثؼي

 

 پيتو ثَ ّ ثبال ثیبؿم کَ گیـم هي ػمت تْ ػّثبؿٍ ؿّ هبهبى ػمت

 عْاي هي: يبػ هي صـف ثَ چيوبم فل ّ ػٍ ًوي اربفٍ ثقًن، اي ثْمَ

 !کٌي؟ کبؿ چي

 

 يغجٌؼاى پـ آًي ثَ ّرْػم توبم کٌن هي صل کَ پـمَ هي مـػ اًّوؼؿ

 ؿّ؟ چي: پـمن هي ثؼؼ ّ هًْن هي هبت اي لضظَ ثـاي. ىَ هي
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 ٍْؿتن ثَ ّهتي ثبؿ ايي ّ ىَ هي کيیؼٍ ثبثب ىوبيل موت ثَ ًگبُو

 !ّّؼیتْ ايي: گَ هي گـػٍ هي ثـ

 

 اف کالكَ هبهبى ّّؼیت، کؼّم يؼٌي ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 ايٌکَ ثـاي يبؿٍ هي پبيیي ػيْاؿ ؿّي اف ؿّ ثبثب ػکل ىَ، هي ثلٌؼ ربه

 هي صبل ُوْى ػؿ ّ صـكِبهْى ثـاي ثگیـػه ىبُؼ ىبيؼ يب کٌَ تویقه

 ؿاُي ُوْى پي عْاي هي ثبفم يب ثنبفي ًْ اف فًؼگیتْ عْاي هي: گَ

 !ثـي؟ ًيًْؼ میبٍ عبک ثَ اهْى ُوَ کَ

 

 ثبىَ رْاثن هٌتظـ ايٌکَ ثي کٌن، هي ًگبٍ ؿّ هبهتو ّ ثبالمت مـم

 ُن ّ عْػت ُن صوبهتتْ ّ عیـمـي چْة عْاي هي ثبفم: ػٍ هي اػاهَ

 !کـػٍ؟ ػبهلت مبل 5 ايي يب ثغْؿين هب

 

 هي:ػٍ هي اػاهَ ّ ثٌؼٍ هي ًوو لجِبه ؿّي امتِقاء مـ اف تجنوي

 يب کٌن گلَ پنـي ُوچیي ػاىتي عبٓـ ثَ عؼا ثَ ثبؿ ٍؼ ؿّفي عْاي

 !کٌي؟ رجـاى کَ اّهؼي کٌن كکـ عْاي هي

 

 !ىَ؟ هي رجـاى چیقي-
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 اف ثؼؼ ّ هـوْم هي ٍْؿتِ  ؿّي ىیٌَ هي ثبثب ػکل هبة اف هبهبى ًگبٍ

 ًوي عـاثتـ ُنت کَ ايٌي اف الاهل ًيَ ُن رجـاى: گَ هي تؼلل يَ

 !ىَ

 

 ّ اينتن هي افه كبٍلَ ًقػيکتـيي تْ ؿم هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ثغيیي؟ هي هٌْ: گن هي

 

 ُن کبؿي: گَ هي ّ چيوبم تْ فًَ هي فل يبؿٍ، هي ثبال ؿّ مـه

 !ثغيو؟ ػًجبل اّهؼي کٌن كکـ کَ کـػي

 

 ايي تْ گؾاىتي پب کَ ؿّفي اف: ػٍ هي اػاهَ کَ اًَّ فًن، ًوي صـكي

 ي ثچَ هي کَ ًجْػ چيوبت تْ پيیوًْي! ثْػي ربًت ثَ صن عًَْ

 ّّؼي اف ثْػي ًبؿاصت! ىٌبمن هي کني ُـ اف ثِتـ عْػهْ مـ عیـٍ

 ؿكتي کَ ؿاُي کَ ُنتي ّ ثْػي ُن هَـ اهب اّهؼٍ پیو هب ثـاي کَ

 اىتجبٍ ًیبؿي ايوبى هلجت تَ اف ّهتي تب ثغيوت ًوي! ثْػٍ ػؿمت

 !پي ًیک کـػي

 

 !ثـػم مْال فيـ ايوبًْ کـػم اىتجبٍ ثیبؿم ايوبى-

 

 !ؿاٍ ايي تْي تْ کيًْؼى ثب ُنت مْال فيـ ُن اآلًو ُویي ايوبى:
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 ثْػٍ ايي ام ػویؼٍ! کـػم اًتغبة ؿاُْ ايي ثبف چين ثب! عْامتن عْػم-

 !هبهبى

 

 !ات ػویؼٍ ؿّي هؼهي حبثت ايٌوؼؿ کَ ػبلیَ عیلي! عْثَ:

 

 هِـ! ػاػم پؼؿهْ! ػاػم ػوـهْ ؿّفُبي ثِتـيي اف مبل 5 عبٓـه ثَ-

 ّ تضَیل ّ آيٌؼٍ! فػ پـپـ چيوبم رلْي ػّمتن ثِتـيي! ػاػم هبػؿهْ

 ػاؿيي تْهغ! کـػم تضول تجؼیؼّ ّ فّؿ ّ کتک ّ ىکٌزَ ّ تضویـ! ػاػم فًوْ

 هي ايٌْ ىوب! هنیـ؟ اّى تْي ؿكتن اىتجبٍ! کـػم؟ اىتجبٍ ثگن ّ ثیبم

 کَ! ثي؟ ّ ثیظ اف ثْػٍ اىتجبٍ ايوبى اهخبل ّ هي صـف ثگن کَ! افم؟ عْايي

! ثگیـم؟ ًؼيؼ کيیؼهْ کَ فرـي مبل 5 ايي ّ کـػين هي كکـ اىتجبٍ ثگن

 !هبهبى؟ آؿٍ! اًِّبمت؟ ثب صن ثگن ّ فًؼاًجبًبم ُوکیو ثين کَ

 

: کٌَ هي ثبف لت ّ چيوبم ػون تْ ًيًَْ هي پـعيويْ ًگبٍ هبهبى

 ايي تْ! کٌي اًتغبة ثبيؼ يکیْ هـقت تْ ي ىؼٍ ػيکتَ ػوبيؼ اّى ّ هب ثیي

 هـاؿٍ اگَ ُن ثؼؼ ثَ ايي اف ثْػٍ، هـقت پبػىبٍ ػوبيؼت کَ مبل 5

 صنبة ات عبًْاػٍ ػٌْاى ثَ هب ؿّي ًؼاؿي صن ثبىَ ُوًِْب اّلْيتت

 !کٌي

 

 ثَ ػمتو کق ًگلتَ ؿّ ام رولَ اّل هبهبى ّ کٌن هي ثبف لت هؼتـُ

 ثـّ: گَ هي هکج يَ ثؼؼ ّ گیـٍ هي هـاؿ ؿّم رلْي مکْت ي ًيًَْ

 ثـّ! ًؼاىتن امن ايي ثَ پنـي اّل اف کٌن هي عیبل هٌن ثـّ! پي ًیک
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 ّ آّؿػم ػًیب ؿّفي يَ ؿّ پنـي يَ کـػم هي عیبل کٌن هي عیبل هٌن

 !ثبىَ عیـ ثـام هؼهو کَ پي ًیک گؾاىتن امويْ

 

 !هبهبى-

 

 ؿّ ػؿمِب ايي ثِت کَ ُبيي ُوْى ثـّ! ػوبيؼت ّ اكکبؿ پي ثـّ... ثـّ:

 کَ ثؼتـ ػىوي تب ٍؼ اف ُوْى پیو ثـّ! کبؿ ّ کل ثيي ثـات ػاػى

 !ًگـاًیت اف ًلـفٍ ػيوَ ُـ رًْيْى ّ ػل الاهل

 

 ًبهؼاؿ عيؼاؿي ٍؼاي ثب ّ کٌَ هي ثبفه ّ ؿٍ هي ػؿ موت ثَ هبهبى

 تٌؼم، ّاکٌو ايي ي عیـٍ ّ اتبم ّمٔ اينتبػٍ هبت هي! عًَْ كـاهي ؿّ

 هي هبهبى ثَ ثؼؼ ّ هي ثَ ًگبُي اّل ّ گیـٍ هي هـاؿ ػؿ ػؿگبٍ تْ ًبهؼاؿ

 ربًن؟: گَ هي ّ اًؼافٍ

 

 ثِو ثیيتـ فعن هبهبى ّ ؿًزْؿ تٌن عنتَ، ؿّصن آّيقًَّ، ُبم ىًَْ

 هي ّ ػي هي ثِو ثبثبىْ اؿث كـػا ُویي:گَ هي ّهتي فًَ هي

 !ثـٍ كـمتیو

 

 ػاؿم لضظَ ُـ کَ هٌي چيوبي ثَ ػّفٍ هي ًگبُيْ فػٍ ثِت ًبهؼاؿ

: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ ؿٍ هي ثیـّى اتبم اف هبهبى ىن، هي عویـتـ

 !ػيگَ؟ ىٌیؼي! ًبهؼاؿ كـػا ُویي
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 تْ يبػ هي کَ ًبهؼاؿٍ ػم، هي كيبؿ ؿّ ام گـكتَ ًجِ پیيًْي ػمت ثب

 هي ي ىؼٍ هچبلَ ُن ػؿ ٍْؿت ي عیـٍ مْالي ّ ثٌؼٍ هي ؿّ اتبم ػؿ ّ

 !ىَ هي

 

*** 

 

 کٌَ ثبؿم عْاػ هي ػلو کَ چیقي ُـ ّ ثیبػ کَ ام کـػٍ آهبػٍ عْػهْ

 !ىن ًوي هلْلتـ ُنتن کَ ايٌي اف چْى

 

 هي صل چْى ىیٌن هي ثٌؼٍ، هي ؿّ ػؿ ّ ؽاؿٍ هي اتبم تْي پب ًبهؼاؿ

 يبػ، هي پیو ًبهؼاؿ کيیؼٍ، تَ ّرْػم تْ ُن اينتبػى ي کبؿهبيَ کٌن

 ؿّي ؽاؿٍ هي ؿّ ػمتو ّ ىیٌَ هي کوي ي كبٍلَ تْ ّ ؿّم پیو

 ثبف؟ ىؼٍ چي: پـمَ هي ّ فاًْم

 

 اهـّف تب کَ امت گؾىتَ پیيبهؼ ُوْى! ثـاػؿ ًینت کبؿ ػؿ ثبفي! ثبف؟

 !کٌَ عن ُبهْ ىًَْ مٌگیٌیو هـاؿٍ ُن اثؼالؼُـ تب ّ اّهؼٍ کو

 

 عنتگي. ؽاؿم هي ُن ؿّي پلکِبهْ ّ ػيْاؿ ثَ ػم هي تکیَ ؿّ مـم

 اّى اف کوتـ ُن تي ايي ّ کٌَ هي عْػًوبيي ػاؿٍ ثبيؼ کَ اًّي اف ثیيتـ

 .ػٍ هي ًيْى هوبّهت ػاؿٍ ثبيؼ کَ
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 ْٓالًي مکْت يَ اف ثؼؼ ّ ىَ هي ثـػاىتَ پبم ؿّي اف ًبهؼاؿ ػمت

 .ًجبه ًگـاى. کٌن هي آؿّهو هي: گَ هي

 

 ثبيؼ کَ اًّچَ اف ثیيتـ. ىن هي ٍْؿتو ي عیـٍ ّ کٌن هي ثبف چين

 ثبىَ پـتضکن ٍؼاه اگَ صتي! صووَ کَ اًّچَ اف ثیيتـ! هِـثًَْ هي ثب

 .لجبمن ُبي يوَ چنجیؼى ي آهبػٍ ػمتِبه ّ

 

 هي اتبم ػؿ موت ؿٍ هي کَ ْٓؿ ُوْى ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 .ثقًَ صـف ثبُبت کَ هًْؼٍ ثبثبيي کي، ػُْ لجبمبتْ ثـّ پبىْ:گَ

 

 ّ هًْن هي ربم مـ صـکت ثي. ؽاؿٍ هي ثبف ؿّ اتبم ػؿ ّ ؿٍ هي ًبهؼاؿ

 ؿّ هبهبى ّ ًبهؼاؿ فػى صـف ٍؼاي. ىن هي عیـٍ ؿّثـّ ملیؼ ػيْاؿ ثَ

. ثؼٍ ثِن افه ػؿکي کَ ًینت پؼيؼاؿ ُب ّاژٍ اهب ثيٌْم تًْن هي

 ثبػج پؼؿي ّؿّػ اهب تـییـ يَ ثـاي تکْى، يَ ثـاي ًینت ّرْػم تْ صني

 ّ ام ىًَْ مـ ؽاؿٍ هي ؿّ ػمتو. ثين عیق ًین اصتـاهو ثَ ىَ هي

 .پنـم ثيیي: گَ هي

 

: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي کٌبؿم کَ اًَّ هًْن، هي ثبهي فهیي ؿّي

 عْثي؟
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 کني لضظَ اّى تْ کَ ًینت مْالي چْى لجن ؿّ ىیٌَ هي لجغٌؼي

 !هجـٌَُ ايٌوؼؿ پبمغو ّهتي ثپـمَ هي اف ثغْاػ

 

 ثغو آؿاهو ٍؼاي هیْى اهب ؿٍ هي ثبالتـ لضظَ ُـ هبهبى ػَجي ٍؼاي

 تـمیؼ عؼا ي ثٌؼٍ: ػلزْيي ثَ کٌَ هي ثبف لت ّهتي ىَ هي گن پؼؿي

 ًَ ّ ػاػي عجـي ًَ ثیـّى، فػي عْى عـّك ٍجش اف.ثبىٌت گـكتَ ػّثبؿٍ

 .پنـم امت هبؿگقيؼٍ. ثـٍ ؿاٍ ُقاؿ ػلو ثؼٍ صن عت ىؼ، پیؼات

 

 عْػه ثَ ػؿػ اف ْٓؿ ايي کَ ًينتَ تٌو ثَ پنـه ًیو! هبؿگقيؼٍ

 کَ فًؼگیو ؿّي ىؼٍ آّاؿ پنـه ػوبيؼ!ًؼاؿٍ هـاؿ ّ آؿّم ّ پیچَ هي

 !کٌَ هي تـ ّيـًَّ عـاثيْ پنـ ْٓؿ ايي

 

 ثَ ؿّ ػمتن هًْن، هي پؼؿي ٍْؿت عطْٓ ّ عٔ ي عیـٍ مکْت تْ

 يبي هي هؼت يَ. ثقًن صـف ثبُبت کَ هًْؼم: گَ هي ّ گیـٍ هي ػمت

 عـػٍ يَ کَ يبي هي. ًؼاؿٍ صـكي اًّن فػم، صـف ات عبلَ ثب هي؟ پیو

 کيیؼي؟ عٔ ؿّ کبؿُب اّى ػّؿ ػيگَ کٌَ ثبّؿ هبػؿت ّ ثگؾؿٍ فهبى

 

 ُویي! ًين ايي اف ؿمْاتـ كبهیل ايي رلْي اهب تجؼیؼ تْ ثـگـػم صبّـم

 تْ ىؼ هزجْؿ کَ ًؼاىت ربيي ثقؿگي ايي ثَ اي عًَْ تْ ثگي کَ هًْؼٍ

 ّ اًگل اًگ! کٌَ فًؼگي اه ىُْـعبلَ ي مبيَ فيـ ّ پؼؿثقؿگو اتبم

 !تکویلَ چي ُوَ ػيگَ ثچنجَ پیيًْین ثَ ُن ثْػى ٓلیلي
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: گن هي پـثـِ ّهتي اىَ چـّکیؼٍ ُبي اًگيت ثیي ُوچٌبى ػمتن

 !اهَ عًَْ ايٌزب

 

 عـػٍ يَ ثؾاؿ ثیب: گَ هي آؿّم ثؼؼ ّ يبؿٍ هي لت ثَ هضکن ؿّ ػًّن هي

 اػتوبػ ثِت کن کن گـهَ فًؼگیت ثَ مـت ثجیٌَ ّهتي. ثگیـٍ آؿّم هبػؿت

 .ثيَ کن ؿیْو ثلکن ثبىي ػّؿ افه هوؼاؿ يَ ثؾاؿ ثیب. پنـم کٌَ هي

 

 كبٍلَ ًجْػى مبل 5 ًؼيؼى، مبل 5! کوَ؟ كبٍلَ ُوَ ايي! ػّؿ؟

 اف تًَْ هي چوؼؿ ثچَ يَ هگَ! ػّؿتـ؟ ايي اف! ًینت؟ ىکبف! ًینت؟

 ثب! گیـٍ؟ هي كبٍلَ اه ثچَ اف چوؼؿ هبػؿ يَ هگَ! ثبه؟ ػّؿ هبػؿه

 اّى ّ عْػم ثیي ؿّ چیقي تًْن ًوي ػؿٍ ايي ثب ىکبف، ايي ثب ػؿف، ايي

 ثَ اًّوؼؿ کَ ؿّ ػوبيؼي ثغْام ايٌکَ ثي ّ ثوًْن ثبيؼ! کٌن ػؿمت

 !ثگیـم پل ؿّ هبهبى هضجت ثجغين ام کيیؼٍ مغتي عبٓـه

 

 ثلٌؼ ربه اف. پؼؿي ثبفّي فيـ اًؼافم هي ػمت ىن، هي ثلٌؼ ربم اف

 يبي؟ هي: پـمَ هي چيون تْ چين ّ ؿّثـّم ّ ىَ هي

 

 ػمتن پؼؿي ثؼٍ، ًيْى ؿّ هغبللتن کَ عْؿٍ هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـم

 ...اتْى ُوَ ثـاي ايي عؼا ثَ! پنـم ًکي لذ: گَ هي ّ گیـٍ هي ؿّ

 

 ثْػ هـاؿ اگَ: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ اتبم ػؿ موت کٌن هي ُؼايتو

 كبٍلَ ثْػ هـاؿ اگَ! پؼؿي اّهؼ هي مبل پٌذ ايي تْ ثیبػ، هـاؿي ّ آؿّم
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 ًَ! ىؼ هي پٌجَ ػیي ثبيؼ ثْػم رٌِن تْ کَ مبل چٌؼ ايي تْ کٌَ ًـهو

 !امت موجبػٍ اف ثؼتـ کَ صبال

 

 لضي ثب اّى ّ گـػم ثـهي موتو ثَ ىَ، هي پؼؿي ػمت امیـ ثبفّم

 تًْي هي عْه فثْى ثب ػلو، ثب اّهؼى ؿاٍ ثب هضجت، ثب: گَ هي گـهي

 ثیبهـف عؼا اّى ثؼؼ اتًَْ، ُوَ ػلٌگـًَّ هبػؿٍ،. کٌي ًـهتـه ُن پٌجَ اف

 اتکب ثِت ىَ هي کٌَ ثبّؿ ثتًَْ کَ ثبه پيتو تْ ىؼٍ، عبلي پيتو

 اىَ، ثچَ ػؿػچیي هبػؿ. ثیبػ ؿاٍ ػلت ثب اًّن ثؾاؿ ثیب، ؿاٍ ثبُبه! کٌَ

 ثگیـٍ هـاؿ تًَْ ًوي پـػؿػٍ ّ مـگـػّى ْٓؿ ايي ٓللو ثیٌَ هي ّهتي

 ثبُبه. ثيَ کن ػؿػُبه کَ کٌي هي فًؼگي ػاؿي ثجیٌَ ثؾاؿ. پنـم

 .ثين هـثًْت ثیبؿٍ ايوبى ثِت کن کن کٌَ، پیؼات کن کن ثؾاؿ کي هؼاؿا

 

 ثْمَ ّ کٌَ هي عن عْػه موت ثَ ؿّ مـم کٌن، هي فهقهَ چيوي

 يَ ّ ّاػاىتَ تٌو ثَ ؿّ ُبم ىویوَ ىؼيؼا   کَ ًجْي هِوْى ؿّ اي

 ؿّ ُب پلَ ؿاٍ ّ يبم هي ثیـّى اتبم اف ُوـاُو. گَ هي ثال ثي چيوت

 ثلکَ ثنپـم ثبلیٌگبٍ ثَ ؿّ عنتَ تي ايي ايٌکَ ثـاي گیـم هي پیو ػؿ

 ّ ثـم هبهبى ػتبة ّ عين رٌگ ثَ تب ثؼٍ ثِن ًیـّيي تٌآمبيي کوي

 .ثیبم ثیـّى ًجـػ اف پیـّف

 

*** 
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 کَ هنکٌي ّرْػ ثب. ػيْاؿ ّ ػؿ هبت ًگبُن ّ ثبفٍ چيوبم هجل مبػتِب اف

 ّ مـگـػًّي ُوَ اّى عنتگيِ  ثَ تْرَ ثب ّ ام عْؿػٍ عْاة اف هجل

 ثب کَ تبؿيکَ ُْا ٌُْف اهب ثغْاثن ظِـ ًقػيک تب کـػم هي كکـ ؿّي، پیبػٍ

 ّ ىوـػى گْملٌؼ ّ فػى ؿلت ػيگَ ّ پـم هي عْاة اف کبثْك يَ ػيؼى

 هي ثْػى، تغت تْي ثیِْػٍ اف کالكَ ّ کٌَ ًوي اكبهَ ُن چیؼى متبؿٍ

 .ىؼى مـگـم ثـاي ثْػ کتبثي اتبم ايي تْي کبه کٌن هي آؿفّ ّ ىیٌن

 

 ىبهل هضـّهیت ايي ػًّن ًوي. اكتن هي هبهبى هزِق ي کتبثغًَْ يبػ

 آعـيي ػييت، ثضج اف ثؼؼ. ًَ يب ىَ هي ُن اه کتبثغًَْ اف امتلبػٍ

 ثَ ثْػٍ عًَْ ايي تْي هي هًْؼى ثب هْاكوت آّؿػٍ فثْى ثَ کَ صـكي

 ايي ػکل ػاؿم هَؼ ػهیوب   هي ّ ًين ظبُـ چيوو رلْي کَ ىـٓي

 .ثیلتَ اتلبم مبفىي ّ ٍلش ثلکَ کٌن ػول رـيبى

 

 ًوبف ثـاي هبهبى کَ مبػتیَ اآلى ػًّن هي ثیـّى ؽاؿم هي پب کَ اتبم اف

 موت گیـم هي ؿاٍ ّ ىیٌَ هي لجن ؿّي لجغٌؼي اينتبػٍ، هجلَ ثَ ؿّ

 اف ثؼؼ. ثیٌوو هي ثنتَ هبهت ؽاؿم، هي هبهبى اتبم تْ کَ پب. پلَ ؿاٍ

 تْ.کتبثغًَْ موت ؿم هي ؿٍ، هي ؿّ مزؼٍ اّلیي ّهتي کْتبُي، هکج

 تَوین هي ّ ثیٌَ ًوي ػؿمت ؿّ کتبثِب امن چيوبم اتبم مْيي کن

 يَ ّ کتبثِب ؿّي کين هي ػمت پل کٌن اهتضبى ؿّ اهجبلن گیـم هي

 .ػاؿم هي ثـ ؿّ ػًَّ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 179 
 

 هي ػمتن تْي هطْؿ کتبة ثَ ًگبُي ّ اينتن هي ؿّىي ػيْاؿکْة فيـ

 ّ ام ًغًْؼٍ. صوقّي عنـّ احـ هـػ مؼؿ ػؿعتبى فيـ کَ ىِـي. اًؼافم

 عًْؼى ي تيٌَ تجؼیؼ، ّ فًؼاى تْي. امت تبفٍ کتبة يَ کَ عْىضبلن

 ّؿم ّ ػاىتي ي اربفٍ.عْؿػم هي مـاة ثَ هْاهغ ثیيتـ تْ اهب ثْػم

 .ْٓؿ ُویي ُن ػاىتٌو اهکبى ّ پْل ًجْػ، کتبثي ُـ فػى

 

 هي ؿبكلگیـ ؿّ ٍْؿتن ثَ هبهبى ي عیـٍ ًگبٍ ّ گیـم هي کتبة اف ًگبٍ

 ػؿ موت ثَ. گیـٍ هي افم ًگبٍ ّ ىَ هي ٍْؿتو هِوْى اعن. کٌن

: کٌن هي عبٓـًيْى ًزْاگًَْ ؿكتي ثیـّى اف هجل ّ ػاؿم هي ثـ هؼم اتبم

 !عبًْم هبهبى کٌیي ًینت هٌْ تًْیي ًوي هي ًؼيؼى ثب

 

 ُویي! عْثَ ُن ُویي ىـّع ثـاي. ثجیٌن ؿّ ّاکٌيو کَ اينتن ًوي

 ّ ُوجبلیي پؼؿ ثب تْه مبلِب کَ اتبهي اتبهو، اف ػَجبًیت ثب هٌْ کَ

 !ػاؿٍ اهیؼّاؿي ثني ربي ًٌؼاعتَ ثیـّى ثْػٍ ُونـ

 

*** 

 

 تبؿي تْ ّ ػم هي كبٍلَ ُن اف مٌگیٌوْ پلکِبي هوتؼي ُبي تکْى ثب

 .ثیٌن هي تغت ي لجَ ًينتَ ؿّ ُبلَ ػيؼم

 

 ػم، هي کـعتن ثؼى ثَ هْمي ّ کو ّ کين هي چيوبم ثَ ػمتي

 !ىؼى؟ ُْه ثي يب عْاثیؼًَ ايي: کٌَ هي ثبف لت اػتـاُ ثَ ُبلَ
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 ؿيغتَ لغت هُْبي ثَ فًن هي فل عْاثن، هي پيت ثَ ّ چـعن هي

 ثـم عْامتن هي ػيگَ: گَ هي لجغٌؼ ثب کَ اًَّ ّ ُبه مـىًَْ ؿّي

 .کٌن عبلي مـت ؿّ ثیبؿم آة مطل يَ

 

 ػمتن يبػ، هي کو رًْي ثي ّ کوـًگ لجغٌؼ ثَ ام ىؼٍ عيک لجِبي

 ًکٌن ثیؼاؿت گلت ػوَ:گَ هي اًگيتِبم ثب ثبفي صبل ػؿ ّ گیـٍ هي ؿّ

 .ثقًین صـف ُن ثب عْؿػٍ يَ پبىي گلتن ؿكتَ مـ ام صٍْلَ هي ّلي

 

 ؿّ لپو ثـم، هي ٍْؿتو موت ثَ ّ يبؿم هي ػؿ ػمتو اف ؿّ ػمتن

 هي هگَ: گن هي هجل ىت عْاثي ثي اف عيؼاؿ ٍؼايي ثب ّ کين هي

 !ثچَ؟ تْئن هؼ ُن

 

! اّال   عْػتي ثچَ: گَ هي هؼتـُ ّ کيَ هي پل ؿّ مـه ًبؿاّي

 !ثبىن ػيالم تْ ػیي هي ًکٌَ عؼا حبًیب  

 

 ؿّي ػاؿٍ عْاثیؼى ثَ فيبػي توبيل ٌُْف کَ پلکِبهْ ّ عٌؼم هي صبل ثي

 ػيگَ پبىْ: گَ هي ّ گیـٍ هي ثبفّم اف ظـيلي ًیيگْى ؽاؿم، هي ُن

 !هطجي عـك
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 هي ثیـّى مـم فيـ اف ؿّ ثبلو فًن، هي لجغٌؼ چيوبم کـػى ثبف ثي

 ؿٍ هي ػؿ موت ثَ کَ ْٓؿ ُوْى ّ کْثَ هي ٍْؿتن ؿّي هضکن ّ کيَ

 !ثیبم تب ثغْاة! ثبىَ کبؿمبفتـ يظ آة مطل ي ايؼٍ کٌن كکـ: گَ هي

 

 اف هجل هجال ، ُبه ىْعي پي! يبػ هي ثـ افه کبؿي ُـ ػًّن هي

 !ثبثب پبىؼم: گن هي ّ ىن هي عیق ًین پل عْؿػٍ تٌن ثَ ػمتگیـين

 

 !ُبًي ثـاّّ: گَ هي ّ گـػٍ هي ثـ موتن ثَ پیـّفهٌؼاًَ لجغٌؼي ثب

 

 هي ّ گـػٍ هي ثـ ؿّ ؿكتَ ؿاٍ کين، هي ام آىلتَ هُْبي ثیي ػمتي

 .پبيیٌَ کوٌؼ ثپْه، چي يَ: گَ

 

 كک کل. هبلن هي ٍْؿتن ؿّي ؿّ ػمتن کق ُوقهبى ّ کين هي پْكي

 !ثجیٌن هبٍ يَ ايي تْ هـاؿٍ ؿّ تجبؿ ّ ايل ّ آىٌب ّ ػّمت ّ كبهیل ّ

 

 هي ػمتن اف ُبلَ کٌن، تٌن کَ ػاؿم هي ثـ تغت پبي اف ىـتوْ تي

 !الاهل ًپْه ايٌْ: گَ هي ّ کيؼه

 

 تْ: گَ هي ّ کٌَ هي ثبف ؿّثـّم ؿّ ىـت تي کٌن، هي ًگبُو مْالي

 !ثْػٍ؟ گبّ ػُي
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 ي گْىَ کوؼ موت ؿٍ هي. ؽاؿم هي فهیي کق پبُبهْ ّ عٌؼم هي

 لجبمِبت؟ ايٌزبمت: پـمَ هي ّ اتبم

 

 ؿعت اف تلي ثب ّ کٌَ هي ثبف ؿّ کوؼ ػؿ عْػه کَ ًَ ثگن عْام هي

 ؿاٍ کٌَ، هي ًگبُن هتؼزت ّ موتن گـػٍ هي ثـ! ىَ هي ؿّثـّ عْاة

 تٌن هالكَ ّ ؿّثبليي کـػم ػبػت: گن هي ّ اتبم ػؿ موت اكتن هي

 تب کي آهبػٍ ؿّ گلؼاؿٍ اّى ػمتت هـثْى! چـعن هي عًَْ تْ کٌن هي

 !ثـگـػم

 

*** 

 

 کٌبؿ ًينتَ کَ ثیٌن هي ؿّ کوٌؼ ّ پبيیي ؿين هي ؿّ ُب پلَ ُبلَ ُوـاٍ

 ًیوَ صـكيْى ثیٌي، هي کَ هٌْ. ثبُبىَ فػى صـف صبل ػؿ ّ ًگبؿيي

. کٌَ هي مالم لجغٌؼ ثب ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف کوٌؼ هًَْ، هي

 ٍجضًَْ: گَ هي ًگبؿيي پـمي اصْال اف ثؼؼ ّ ػم هي رْاة ؿّ مالهو

 ًبُبؿ؟ تب کٌي هي ٍجـ يب عْؿي هي

 

 .ًبُبؿ تب عْؿم هي چبيي يَ: گن هي ّ آىپقعًَْ موت ؿم هي

 

 .ؿيقم هي ثـات هي: گَ هي ّ ىَ هي ُوـاُن
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 هي آىپقعًَْ تْ پب هي اف رلْتـ ّ ػٍ ًوي اُویتي هي ًینت ًیبفي ثَ

 ًَ؟ ىؼٍ ػُْ عیلي:گَ هي آؿّم چبي ؿيغتي صبل ػؿ ؽاؿٍ،

 

 مـ ثب ىؼٍ؟ ػُْ چي ثلِون ايٌکَ ثـاي کٌن هي ًگبُو گٌگ ّ گیذ

 .گن هي کوٌؼّ: ػٍ هي تّْیش ّاؿ پچ پچ ّ کٌَ هي ثیـّى ثَ اي اىبؿٍ

 

 ػگـگْى ػًیب ايي تْ چیقي ُـ: گن هي ّ آىپقعًَْ هیق پيت ىیٌن هي

 .ىَ هي

 

 كیلنْف: گَ هي ؿكتَ ثبال اثـّي يَ ثب ّ ؽاؿٍ هي رلْم ؿّ چبي امتکبى

 !ىؼي کَ ًجْػي

 

 ػؿ موت ؿٍ هي کَ ْٓؿ ُوْى ّ ؽاؿٍ هي امتکبى کٌبؿ ُن ؿّ هٌؼّى

 ّلي پیيو ثـي مـ يَ ثگن پبىؼي فّػ اگَ ثْػ گلتَ ًبهؼاؿ: گَ هي

 .گـػٍ هي ثـ عْػه ػيگَ االى عت

 

 ػٌُن.کٌن هي گبٍ تکیَ آؿًزوْ ّ چنجًْن هي ام گًَْ ثَ ؿّ ػمتن کق

 ؿًگ ٍْؿتي ُبي کبىي ثَ فًن هي فل ثؼؼ ّ ىَ هي ثبف پبمکي ثَ

 .ػم ًوي رْاة ّ آىپقعًَْ

 

 گؾؿٍ؟ هي عْه: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي ؿّثـّم ّ يبػ هي ُبلَ
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! کٌي ًگبٍ ْٓؿي چَ فًؼگي ثَ ّ ثؼًّي چي تْ ؿّ عْىي تب! عْه؟

! آىٌب ُوَ ايي ثیي عْىن عًَْ، ايي تْ عْىن! گؾؿٍ هي عْه آؿٍ

! مکْت ّ ثیبثْى ّ ًینت کْيـ کٌَ هي کبؿ چيون تب ػيگَ کَ عْىن

 تًْن هي ؿّ کوٌؼ ّ ًگبؿيي ي عٌؼٍ ّ فػى صـف ٍؼاي کَ عْىن

 ثـاهو میبٍ چيوبي ثب ّ ًينتَ ؿّثـّم ُبلَ کَ عْىضبلن. ثيٌْم

 مبلِب کَ کْچیک ُبي ًؼوت ُوَ ايي اف عـهن! ٍْؿتوَ ي عیـٍ

 !ثْػى ػاىتَ ًگَ هضـّهن افىْى

 

 ُبلَ اف ّ فًن هي امتکبى ي لجَ ثَ لجي ػاؿم، هي ثـ هٌؼّى اف هٌؼ يَ

 ؿي؟ هي ػاًيگبٍ: پـمن هي

 

 هي ىٌبمي فينت. آعـم مبل: ػٍ هي تّْیش ّ گَ هي اُّْهي

 .عًْن

 

 کٌکبىگـاًَ ّ کيَ هي عْػه موت ثَ ؿّ هٌؼّى گن، هي آكـيٌي

 ًوي چي؟ تْ: پـمَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ کٌَ هي ّاؿمي ؿّ تْه

 ثـگـػي؟ تًْي

 

-ًَ. 
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 صن اف ؿّ يکي کَ ىَ ًوي ثؼي؟ کٌکْؿ ػّثبؿٍ تًْي ًوي عت؟ چـا:

 .کٌي هضـّم عًْؼى ػؿك

 

 کبؿ يَ هولکت ايي تْ عًْؼى ػؿك. ًؼاؿم اي اًگیقٍ ػيگَ عْػم ُن ثيَ-

 !امت اصووبًَ

 

 امتکبى تْ اًؼافٍ هي ػاؿٍ، هي ثـ کْچیک هٌؼ يَ ّ ػٍ هي تضْيلن اعوي

 ػؿك کَ اصووي هٌِؼك ّ ػکتـ ُوَ ايي يؼٌي: گَ هي ّ هي چبي

 !عًْؼى؟

 

 ّ ػکتـُب كؤ: پـمن هي ّهتي ؿٍ هي تضلیل ػاؿٍ کَ هٌؼيَ ثَ ًگبُن

 !چي؟ پل ىٌبمِب فينت اى؟ عًْؼٍ ػؿك هٌِؼمِب

 

 ُبلَ اف. ٍْؿتوَ هبت ثیٌن هي ّ يبؿم هي ثبال ًگبُوْ ػٍ، ًوي رْاثي

 ًَ ىٌبعتن هي پیو مبل پٌذ کَ اي ُبلَ الجتَ! ثؼیؼٍ رؼيت ُوَ ايي

 !ؿمیؼٍ حوـ ثَ ي ىؼٍ ثقؿگ ي ُبلَ ايي

 

 ػيگَ! ايٌزب ًينتَ ػيگَ يکي اًگبؿ:گَ هي ّ گیـٍ هي ٍْؿتن اف ًگبٍ

 !کٌن ًوي ٍویویت اصنبك ثبُبت
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 ثـاي ؿّ چیقي تبة ّ آة ثب ػاؿٍ کَ ًگبؿيٌي مکْت ّ عٌؼٍ فيـ فًن هي

 ثَ پـمَ هي پـاعن ُبلَ. ػاؿٍ تؼزجو اف ًيْى کٌَ هي تؼـيق کوٌؼ

 موت ثَ مـم کَ صبلي ػؿ ىؼٍ، کٌتـل ٍؼايي ثب هي ّ عٌؼم هي چي

 کَ کٌي ًوي ٍویویت اصنبك: ػم هي تّْیش ىؼٍ عن ٍْؿتو

 اصنبك ىؼي، ظبُـ عجـ ثي رب ُوَ اف عْاةِ  لغتِ  هيِ  مـ ثبالي

 !کٌي کبؿ چي ثْػ هـاؿ کـػي هي ٍویویت

 

 هي ُْا ؿّ کٌَ، هي پـت موتن ثَ ّ يبؿٍ هي ػؿ هٌؼّى اف هٌؼ يَ

 ربي ثـك هِوًْت ثَ ثـّ: گن هي ّ چبيي تْ اًؼافهو هي ّ هبپوو

 !هي امبميِ  تـییـات کيق ّ فػى فل

 

 ي رـيوَ ثَ: گَ هي هُْب ؿيغتي ثِن صبل ػؿ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 !گـػًّي هي ثـي هي هٌْ ػَـي ػؿافيت، فثْى ايي

 

 ػؿ اف کَ ربيي ػؿمت مبلي، کٌذ هؼيويِ  ي کبًبپَ ؿّي ام کيیؼٍ ػؿاف

 صوقّيَ کتبة تْي مـم. هيغََ ّّْس ثَ هبهبى صـکبت آىپقعًَْ ثبف

 اهب کٌن هي ػًجبل ؿّ ىبؿمتبى اّى ثَ ؿكتٌو هبرـاُبي ّ کیبى ػاؿم ّ

 ًؼيؼٍ هٌْ ػاؿٍ مؼي. ىَ هي کيیؼٍ هبهبى موت ًگبُن گبُي اف ُـ

 ثَ گبُي اف ُـ ُن اّى ًگبٍ ّ صْاك گَ هي ثِن صني اهب ثگیـٍ

 !ىَ هي کيیؼٍ ثؼًِبػ پنـ ايي موت
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 کَ عْىضبلن هي ّ ثیـّى ؿكتي عًَْ اف ػعتـُب کَ ىَ هي مبػتي ًین

 ّ هي تٌِبيي ثِتـ اّى اف. ىؼٍ هضْل ًگبؿيي ثَ ُبلَ گـػًّؼى ي ّظیلَ

 اعالم ثَ تْرَ ثب چٌؼ ُـ. ػلزْيي ثـاي اّهؼٍ پیو کَ كـٍتي ّ هبهبًَ

 ػاىتَ هطلْثتـي احـ ىبيؼ کـػى ػّؿي ّ مکْت هؼتي ػًّن هي هبهبى

 .کيي هٌت ّ ىؼى ًقػيک تب ثبىَ

 

 هبهبى ثَ ًگبُي ىکٌَ، هي ؿّ عًَْ ػيـگْاؿ مکْت تللي فًگ ٍؼاي

 ربم اف هیل ثي ّ ػٍ ًوي ًيْى فًگ ثَ ّاکٌيي ػوؼ ثَ کَ اًؼافم هي

 .ىن هي ثلٌؼ

 

: پـمَ هي کَ ػم هي تيغیٌ ؿّ ًبهؼاؿ ٍؼاي گلتي الْ هضِ ثَ

 پي؟ ًیک عْثي

 

 کني ُـ ًظـ اف ثْػى عْة هؼیبؿُبي چْى ثگن ًینت ًیبفي اهب عْثن

 ُنت؟ هبهبى: پـمَ هي کٌن هي کَ مکْت هتلبّتَ،

 

 ثِو؟ ثؼم گْىیْ-

 

 ُن؟ ثب تٌِبيیي:
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 فػٍ فًگ! پؼؿي ؿكتي اف ْٓؿ ُویي ثبعجـٍ، ًگبؿيي ثْػى ثیـّى اف هطوئٌب  

 ؿّ پنـ ّ هبػؿ ؿّاثٔ ثْػى کؼؿ هیقاى ايٌکَ ثـاي ثؼٍ آة گْىي ّ مـ کَ

 اًگبؿ کَ يبؿٍ هي پبيیي ؿّ ٍؼاه ْٓؿي ػم هي کَ هخجت رْاة. ثنٌزَ

 ًیک: هبهبى ًيٌیؼى ثـاي فًَ هي پچ ّ اينتبػٍ گْىن ثیظ رب ُویي

 ؿكتَ يبػت اآلى ىبيؼ ثْػي، ثلؼ عْة عیلي ُب هْهغ اّى هبهبًْ فثْى پي

 ُن اآلى. ثیبؿي ػمت ثَ ػليْ تًْي هي ػّثبؿٍ کٌي تاله عـػٍ يَ اهب

 .كـٍتَ ثِتـيي

 

 ًگبؿيي؟ يب ُنتن تْ هؼيْى كـٍتْ ايي-

 

 ؿّ کني ُبلَ اف تـ ّؿپـيؼٍ: گَ هي ثؼؼ ّ ىَ هي ثلٌؼ اه عٌؼٍ ٍؼاي

 !ًؼاؿم مـاؽ

 

 ايٌوؼؿ ّ ُبلَ! هًْن هي ػُي ثَ اًگيت ّ گیـم هي ؿّ رْاثن

 اي ًبعْامتَ لجغٌؼِ  ثَ لجن! فهبًي يَ ثْػٍ هضبالت رقّ! ػّؿاًؼييي؟

 عٔ؟ پبي ثیبػ گي هي هبهبى ثَ: گَ هي ًبهؼاؿ ّ يبػ هي کو

 

 هبهبى ثَ ّ آىپقعًَْ موت اكتن هي ؿاٍ ّ هیق ؿّي ؽاؿم هي ؿّ گْىي

 .ػاؿٍ کبؿ ثبُبتْى ًبهؼاؿ: گن هي

 

 ّاکٌيي صـكن ثَ ثغْاػ ايٌکَ ثي ػٍ هي اػاهَ پلْه کـػى آثکو ثَ

 ُن هبهبى کَ ْٓؿي ثلٌؼ، ٍؼاي ثب ّ تللي موت ؿم هي. ثؼٍ ًيْى
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 کٌَ، هي آثکو ثـًذ ػاؿٍ عبًْم هبهبى ًبهؼاؿ؟ الْ: گن هي ثيٌٍْ

 ًؼاؿٍ؟ ػیجي. ثگیـٍ توبك ثبُبت ىؼ توْم کبؿه گن هي. ثٌؼٍ ػمتو

 

 ًَ! ثچَ ؿّصت تْ: گَ هي آؿّم امت عٌؼٍ پـ ٍؼاه هيغََ کَ ًبهؼاؿ

 ثبالي ثبيؼ اّهؼٍ، ثبؿ. ثیبم ؿمن ًوي ًبُبؿ ثگن فػم فًگ! ًؼاؿٍ اىکبل

 .ثوًْن کبؿگـُب مـ

 

 هي ثيٌٍْ هبهبى کَ ْٓؿي ُن ثبؿ ايي ّ يبػ هي ؽٌُن ثَ مْالي

 عْاي؟ ًوي کبؿگـ: پـمن

 

 چي؟ يؼٌي: پـمَ هي ّهتي هتؼزجَ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 

 الفم رؼيؼ کبؿگـ: ػم هي تّْیش ّ ىیٌن هي تللي هیق کٌبؿ هجل ؿّي

. امت آثؼيؼٍ پْالػ ّلي ثبىَ ًؼاىتَ ثقؿگي ُیکل ىبيؼ ٓـف ًؼاؿي؟

 !کـػٍ ُن کبؿگـي اف تـ مغت

 

 ثب ثبيؼ: گَ هي اي گـكتَ ٍؼاي ثب ثؼؼ ّ ىَ هي مبکت هوؼاؿ يَ ًبهؼاؿ

 .کٌن هيْؿت ىـيکن

 

 اي ػيگَ کل ثب ؿّ رب ُگلَ يَ اّى ىٌْم هي تبفٍ ايٌکَ اف عْؿم هي رب

 هبهبى ثَ: ػٍ هي تّْیش ّهتي ًؼاؿٍ ػّام عیلي تؼزجن اهب ىـيکَ ُن
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 رؼيؼ کبؿگـ يَ ػٍ هي ؿّبيت اّى ثجیٌَ ثپـمَ پي ًیک اف ثقًَ فًگ ثگْ،

 !کٌن ًوي كکـ ّلي. ًَ يب کٌین امتغؼام

 

 پي؟ ًیک: پـمن هي هتؼزت

 

 فًگ! ػاؿٍ اىْ ىوبؿٍ هبهبى! گن هي ىـيکوْ! ػيگَ آؿٍ: ػٍ هي تّْیش

 !ثؼٍ عجـ ثِن ؿّ ًتیزَ ثقى،

 

 ّ تلغَ! تلغَ کَ ػًّن هي اهب ػاؿٍ اموي چَ لجن ؿّي لجغٌؼ ػًّن ًوي

 .پـػؿيؾ

 

 ًؼاؿي؟ کبؿي: گن هي آؿّهي ٍؼاي ثب

 

 ىؼي؟ ًبؿاصت: پـمَ هي اي حبًیَ چٌؼ هکخي اف ثؼؼ

 

 هي ؿاٍ ػّثبؿٍ. کٌن هي هطغ توبمْ عؼاصبكظي يَ ثب ّ ػم ًوي رْاثي

 ثَ ػمت ّ ػؿ چبؿچْة ثَ ػم هي ؿّ ام تکیَ آىپقعًَْ، موت گیـم

 هـاؿٍ كؤ اصتوبال   کَ ؿؾايي کـػى ػؿمت ثـاي هبهبى تاله هبت میٌَ

 .ىن هي ثـمَ عْػه ّ هي ٍـف ثَ
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 ّ ؿم هي رلْ اينتَ، هي کَ میٌک رلْي ّ کٌَ هي کن کَ ؿّ گبف فيـ

 .يبػ ًوي ًبُبؿ ّامَ گلت ًبهؼاؿ: گن هي آؿّم

 

 هي ظـكِب ىنتي هيـْل ّ کٌَ هي ثبف ؿّ آة ىیـ ػٍ، ًوي رْاثي

 هي ّهتي ؿيقٍ، هي ظـكِب ّ ػمتِبه ؿّي کَ آثیَ ثَ ًگبُن. ىَ

 ثـم؟ عْايي هي ّاهؼب  : پـمن

 

 کَ صبلي ػؿ تـي، آؿّم ٍؼاي ثب ثبؿ ايي ّ ػّثبؿٍ مکْتَ، رْاثن ُن ثبف

 ػلتْى رؼي رؼي:پـمن هي ام ػاػٍ تکیَ کبثیٌت ثَ ّ کٌبؿه ػؿمت

 ًجیٌیي؟ هٌْ عْاػ هي

 

 موت ؿٍ هي عبٓـم هي ّ اًؼافٍ ًوي هي ثَ ُن ًگبُي ًین صتي

 ّ مـمغت هبهبى! فػ هي مـ افهْى عجطي ثچگي تْ کَ ّهتِبيي

 کن ثب! ًؼيؼًوْى ثب! کـػ هي تٌجیِوْى ْٓؿ ُویي ُویيَ هب مغتگیـ

 هِـىْ آؿاهو هؤهي ايي ايٌکَ تضول ثْػ مغت چوؼؿ ّ هِـ ثب! هضلي

 !کٌَ ػؿيؾ افت

 

! ثٌؼٍ هي پلکِبىْ هبهبى ثٌؼم، هي ؿّ آة ىیـ ّ ؿٍ هي رلْ ػمتن

: پـمن هي ّ ػمتو ثَ امکبچ ّ کلي ػمتِبي ؿّي ىیٌَ هي ػمتن

 هي اآلى ُویي! ًبهؼاؿ ثَ ًَ ثگیي، هي عْػ ثَ اگَ ثـّ، ثگیي هبهبى؟ ثـم

 !ثـم؟! ؿم
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 ىـهٌؼٍ هي ّ اىکَ پـ! چيوبم ثَ ػّفٍ هي ّ يبؿٍ هي ثبال ًگبُيْ

 تِو اگَ صتي ثـم تِو تب ثبيؼ! کيیؼ ػوت ىَ ًوي اهب ىن هي

 هي چيوِب اّى هبت ثبؿ ايي کيَ، هي ػوت ؿّ ػمتو! ؿكتٌن ثيَ

 هي ايٌکَ تـك يب کٌیي هي ًگبٍ ىُْـت هبتل چين ثَ هي ثَ: پـمن

 کٌیي؟ ام تٌجیَ رْؿي ايي ثبػخَ رـيبًب اّى موت ثـم ػّثبؿٍ

 

 ظـكِب ىنتي هيـْل ػّثبؿٍ ّهتي ىَ هي ىکنتَ ثبالعـٍ مکْتو

 هي ثـگيتي کَ صبال! اًؼاعتي رلْ ثبثبتْ هـػى تْ: گَ هي ّ ىَ هي

 کَ ايٌي اف ًگبؿيٌْ ّ ًبهؼاؿ تًْي هي! ثٌؼافي رلْ هٌن هـػى تًْي

 !ايٌَ اف هي تـك! کٌي ثؼثغتتـ ُنتي

 

 صویوت اهب ؿكتٌو فهبى اًؼاعتي رلْ صتي يب پؼؿ هتل اتِبم مٌگیٌَ

 .ًینت ىکي ُیچ کـػٍ ػهوـگ ؿّ ثبثب هي ىؼى امیـ ايٌکَ تْ ّ هضَْ

 

 تْ کني کَ کٌن ًوي کبؿي: گن هي ّ کٌن هي آفاػ ػًؼًِّبهْ ػؿثٌؼ لت

 .ػم هي هْل. ثیبكتَ ػؿػمـ

 

 تْ: گَ هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ ٍْؿتن ؿّي ىیٌَ هي آًي ثَ هبهبى ًگبٍ

 ثِن ثیبؿى، ىْهْ عجـ اّى ايٌکَ اف هجل مبػت ػّ ُب، ػؿگیـي اّى رـيبى

 اّى تْ پب ثْػي ػاػٍ هْل ثِن! ثـگـػي ّ ػاًيگبٍ ثـي ثْػي ػاػٍ هْل

 ػؼٍ يَ ثبفي میبمت امیـ ثْػي ػاػٍ هْل ثِن! ًؾاؿي کخیق ُبي ثبفي

 !کـػ؟ صنبة ىَ هي هْلت ؿّي! پي ًیک ًيي عجـ ثي عؼا اف
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 آؿْه ثَ توٌبي ىَ هي ّرْػم توبم ثـگيتٌن، هْهغ اف ػّم ثبؿ ثـاي

! چي؟ هنن: گن هي ّ کٌن هي ثـلو هضکن ّ ؿم هي رلْ کيیؼًو،

 !کٌیي؟ هي ثبّؿ ثغْؿم هنن ايوبى ؿّس ثَ

 

 يَ. گلْم ثَ فًَ هي چٌجـٍ ثـِ ّ کٌن هي صل ؿّ ثؼًو علیق لـفه

 ؿّي کَ اىکِبيي گیـم، هي افه کَ اي كبٍلَ ثؼؼ ّ هکج هوؼاؿ

 ؿاٍ کٌَ، هي ؿيو ػلوْ چيوبىَ تْ کَ ثقؿگي ؿن ّ گـكتَ ؿاٍ ٍْؿتو

 لیلي ػَـي: کٌَ هي عکْثن هي رب ػؿ ٍؼاه مبلي، موت اكتن هي

 !ايٌزب يبى هي ايٌب

 

*** 

 

 ؿًگ ًَ کَ تؼزت ؿًگ ػًّن هي کَ چيوِبيي ثب ّ موتو گـػم ثـهي

 چيوبىْ عیني اًگيت مـ ثب. ىن هي ٍْؿتو ي عیـٍ ػاؿٍ ىْک

 عْام هي: گَ هي کٌَ هي ًگبٍ چيوبم ثَ کَ ْٓؿ ُوْى ّ گیـٍ هي

 !ًینت ػًجبلو ػيگَ چيوت کَ ثلِوًْي ثِيْى ّ ثوًْي

 

 ّ تبة ّ هي كِون ًوي! عْاػ هي ؿّ ًبهوکٌِب افم هبهبى ؿّفُب ايي چوؼؿ

! ثکٌن کبؿي ُوچیي ثبيؼ چـا اٍال   كِون ًوي! کـػٍ كـُ چي تْاًوْ

 پـ چيوبي رلْي اف صـف ثي عْام هي ّ کٌن هي پيت ثِو

 ايٌزب ػييت ػوْت: گَ هي کَ ىٌْم هي ثين، هضْ چيوؼاىتو
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 مـ هـتت چـا! کٌیي ًوي روغ پنـتًْْ چـا کَ کـػ ثیؼاػ ّ ػاػ کلي! ثْػ

 فًؼگي ثَ مـه چـا! عْاػ هي چي لیلي رْى اف! ػٍ هي کيیک کْچَ

 !ًینت عْػه

 

 موت گـػم هي ثـ ّ لجن ؿّ ىیٌَ هي تلغٌؼ يَ تلظ، لجغٌؼ يَ لجغٌؼ، يَ

 ي ُوَ. کٌَ هي اػا ؿّ ُب ّاژٍ ثـِ ثب ُوـاٍ ػاؿٍ صبال کَ هبهبًي

 ثي صـكي ثقًن، صـكي ايٌکَ ثـاي صلوْهن تْ کٌن هي روغ اًـژيوْ

 ؿّ لیلي: پـػؿػ ي رولَ يَ ىَ هي اه ًتیزَ ّ منتي ثي لـفه،

 !ثبىَ ًغْامتَ هٌْ اگَ صتي! هبهبى ػاؿم ػّمت ٌُْفم

 

 اهب ىن هي هچبلَ هجل ؿّي! ىَ هي ُوـاُن هبهبى اهب ؿم هي ثیـّى

 ّ ىیٌَ هي کٌبؿم! ثـْو اه، تْرَ صْْؿه،! ىَ هي پٌبُن هبهبى

 .پي ًیک امت ػيگَ يکي فى: گَ هي هاليوي لضيِ  ثب ّ آؿّم

 

 !ثْػٍ هي فى: کٌن هي يبػآّؿي ثِو کـػى ًگبٍ ثي

 

 هي کَ کبؿي تٌِب ػاؿي، ػّمتو ٌُْف اگَ! ًینت ػيگَ اآلى! ثْػٍ-

 !ثکٌَ فًؼگیيْ ثؾاؿي کَ ايٌَ ثکٌي تًْي

 

 !ػاػى ىُْـه فّؿ ثَ:
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 !ًجْػٍ کبؿ ػؿ فّؿي ُیچ! عْامتَ عْػه-

 

 !ػؿّؿَ:

 

 ًؾاؿ پي ًیک! ىؼٍ کَ کبؿيَ ثبىَ ُن ػؿّؽ اگَ صتي کَ ًینت ػؿّؽ-

 !ًؼٍ ثِو كـٍتْ ايي! ثؼٍ ُلت کَ ثلـقي هٌتظـٍ ػوْت! ثيَ پب ثَ ىـ

 

 موت ثَ هٌْ ػوْ ايي اگَ ىبيؼ! ثبىَ ُن عْة ىبيؼ! ًینت ُن ثؼ

 کـػٍ پيت ثِن ػًیب کل کَ هٌي صنِ  ػؿ ُن ثقؿگي لطق کٌَ پـت ػؿٍ

 هي صـف ثَ ػؿػگیـ ّ ػّفم هي هبهبى ًگـاى چيوبي ثَ چين! ثيَ

 افم مِووْ ثبيؼ ػيگَ يکي چـا ثْػ، فًؼگي ايي اف هي مِن لیلي: يبم

 !ثؼفػٍ

 

 ػمتتبتْ ّ ثبينتي رلْ اّى ؿكتي هي ّهتي! پي ًیک ػاػي ّا عْػت-

 ثبيؼ ثقًي كـيبػ ثلٌؼ هبًًَْ عالفِ  چي ُـ ّ ثجٌؼي چيوبتْ کٌي، هيت

 !کـػي هي ؿّ ايٌزبُب كکـ

 

! آػم ُوَ ايي. ًکٌَ گاليَ ّرْػه تْ تًَْ ًوي ػلن اهب کٌن هي مکْت

 ػًیبىًْْ ي ُوَ ىؼى آفاػ ثؼؼ اىْى ُوَ يؼٌي! ثٌؼ ػؿ آػم ُوَ ايي

 اف هي مِن ي ُوَ! ثْػ هي ػًیبي ي ُوَ لیلي! ػى؟ هي ػمت اف

 !ؿّفگبؿ عْىي
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 آىپقعًَْ موت ؿٍ هي کَ ْٓؿ ُوْى ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف هبهبى

 ػاؿٍ اهب ًوًْي تًْي هي ثيي ؿّثـّ ثبُبه ًؼاؿي ػّمت اگَ: گَ هي

 کٌن هي كکـ. ثجیٌؼت ؿّػؿّ عْاػ هي. ثقًَ صـف عْػت ثب کَ يبػ هي

 .ثبىَ ثِتـ ثؼي گْه صـكِبه ثَ ّ ثوًْي

 

 عْؿػٍ فعن آػم يَ ؿّثـّي ثيیٌَ کَ يبػ هي ػاؿٍ! هي؟ ثب! ػّم ي ّـثَ

 ّرْػ تْریِي! ثؼٍ؟ تّْیش ؿّ فػٍ عٌزـ ثِو پيت اف ايٌکَ ػلیل ّ

 ىَ هي رْؿي چَ! ػاػ؟ تّْیش ىَ هي رْؿي چَ ؿّ ّكبيي ثي! ػاؿٍ؟

 ّمٔ فًؼگیت توبم ّهتي! گلتوبى ّ ًينتي ايي ًبهوکٌَ!کـػ؟ هؼٌي

 تًْي ًوي!ثکيي پل پب ىٌیؼى ّ ىٌیؼى ّ صـف ثب تًْي ًوي ثبىَ

 ّ ثيیٌي كـػاُب ثَ اػتوبػي ثي ىؼٍ اه ًتیزَ کَ کبؿفاؿي ّمٔ

 ٍلش موت ثَ گلتبؿ ثب ىَ ًوي! رٌگ! رٌگَ! ثيٌْي ّ کٌي مکْت

 !هضبالتَ اف! ىَ ًوي ًَ! کٌي ُؼايتو

 

*** 

 

 موت ثَ ؿّ ُب پلَ پبُبم ايٌکَ! ًبهوؼّؿٍ صتي ًَ کَ ػىْاؿ ثبّؿه

 تْي ايٌکَ! کٌَ هي ٓي هِوًَْ تْه لیلي کَ مبلٌي موت ثَ پبيیي،

 ُب، پلَ هیْى اف! ىٌیؼًو ثـاي! ػيؼًو ثـاي ام ىؼٍ هًْؼگبؿ عًَْ

 لجغٌؼ يَ ثب ّ ًينتَ لیلي چلت چلتِ  کَ ثیٌن هي ؿّ اثْاللْل
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 ؿّ پیو رٌگي اگـ تب عًَْ هًْؼٍ کَ ًبهؼاؿي! ًبهؼاؿٍ ثب ٍضجت هيـْل

 !ثيَ ًبري ّ کٌَ ّمبٓت ثبىَ

 

 ُبي پلَ ّ کين هي ثبال مبػؼ ُبي ّمٔ تب ؿّ ىـتن تي ُبي آمتیي

 ّ چـعَ هي موتن ثَ ُب ًگبٍ ّؿّػم ثب. يبم هي پبيیي ؿّ هًْؼٍ ثبهي

 مالم رْاة ثـاي صتي لجِبم. ىي هي ثلٌؼ ربىْى اف اثْاللْل ّ لیلي

 ثَ گْه ّ ىیٌن هي ًبهؼاؿ کٌبؿ! گیـٍ ًوي كبٍلَ ُن اف ُن ػاػًي

 !ىؼٍ ػؿُن هلجن ّـثبى ٍؼاي ثب کَ ػم هي كْب مٌگیي مکْت

 

 ؿّثـاُي؟: پـمَ هي آؿّم ّ پبم ؿّي ىیٌَ هي ًبهؼاؿ ػمت

 

 ٍْؿت موت ثَ اثْاللْل ّ لیلي ّمٔ عالء ثي ي ًوطَ يَ اف ًگبُن

 هي ؿّ عـاثن صبل چيوبم اف! پـهکج ّ پـتؼلل! ىَ هي کيیؼٍ ًبهؼاؿ

 .پـاكنْك ي علَ آٍ يَ رق گَ ًوي چیقي کَ عًَْ

 

 ثَ! ظـيق ٍْؿتِ  اّى لول ػلتٌگيِ  ثَ. ىًْن هي لیلي ثَ ًگبُوْ

 هُْبي اّى ثْيیؼى ىْم ثَ! ثلٌؼ پیيًْي اّى ثْمیؼى ي ّمْمَ

 !فيتًْي

 

 ثب لیلي عْاػ ًوي ػلن. ثقًَ صـكي کني عْاػ ًوي ػلن. ًینتن هٌتظـ

 اف اثْاللْل اهب ثیبؿٍ پبيیٌتـ ُنت کَ اًّي اف ربيگبُيْ ّاُي تْریِبت

 .ثیب لضظَ يَ: گَ هي ًبهؼاؿ ثَ ؿّ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 198 
 

 

 ُقاؿ ُقاؿ ّ لیلي ّ هي تٌِبيي يؼٌي! رٌِن ىـّع يؼٌي ثیب لضظَ يَ

 !ثیبؿٍ يْؿه هي پي ّ ؿگ ثَ هـاؿٍ کَ ػؿػي

 

 پلک ثي. ىَ هي ٍْؿتن ي عیـٍ ّ کٌَ هي فهیي اف ًگبٍ لیلي ؿكتٌو ثب

 هي صـف ثَ اّى ْٓالًي مکْت يَ اف ثؼؼ ّ کٌن هي توبىبه كؤ فػى

 !هتؤملن: يبػ

 

 مکْت تْ! هِوَ ُن چیو ثـاي اهب عْثَ ثبىَ هتؤمق ايٌکَ! عْثَ

 هتؤملن اكتبػ کَ اتلبهبيي عبٓـ ثَ: ػٍ هي اػاهَ کٌن، هي ًگبُو كؤ

 .مبلوي ّ ثـگيتي صبال کَ عْىضبلن ّ

 

 ثِو ىبيؼ! ثْػٍ چي هي ثـگيت اف تَْؿه پیو مبل چٌؼ ػًّن ًوي

 پي ًیک ػيگَ ثـگـػٍ اگَ يب ًؼاؿٍ ثـگيتي يب پي ًیک کَ کـػى ػيکتَ

 كؤ! ًینت هجبؿک ّ هؼم عْه تْ ثـاي ػيگَ! ًینت ًیک ػيگَ! ًینت

 ػلن كؤ! گـكتَ تَوین فّؿ ثَ کَ ثيٌْم! ثيٌْم ُویٌْ عْاػ هي ػلن

 ثبّؿ عْاػ ًوي ػلن! ًجْػٍ عْػه هلجي عْامت کَ ثگَ ثِن عْاػ هي

 ي ّفًَ فيـ هٌْ ٍؼاه! پْچ ّ ثْػٍ ٓـكَ يَ ػين مبل ُوَ اّى کٌن

 !پي ًیک عْامتن عْػم: کٌَ هي لَ ّاهؼیت مٌگیي

 

: ىَ هي تکـاؿ گْىن تْي هـگ مکْت ُوَ اّى هیْى اثْاللْل ٍؼاي

 !عْامت عْػه
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 عیلي اتلبم اّى اف ثؼؼ: ػٍ هي اػاهَ ّهتي ًینت ٍْؿتن ثَ لیلي ًگبٍ

 ٍّلت ايي ثَ ؿاّي ػيگَ ُن ايٌِب هبهبى...  عت. ىؼ ػُْ چیقُب

 چَ هـاؿٍ ًجْػ هؼلْم. ًجْػي تْ. گـكتن تَوین عْػم ًِبيت ػؿ اهب ًجْػى

 .عْامت هي ػؿػمـ ثي فًؼگي يَ ػلن هي ّ ثبىي ػاىتَ اي آيٌؼٍ

 

 هوکٌَ آى ُـ ّ ىؼٍ كيـػٍ ُن ثَ ْٓؿ اّى کَ ًینتن ػًؼًِّبم ًگـاى

 ّ ىؼٍ هچبلَ ْٓؿ اّى کَ ًینتن اًگيتِبم ًگبؿ! ثيکٌَ ّ ثـػاؿٍ تـک

 ػاؿٍ کَ ُنتن هلجي ًگـاى! ثيَ عـػ ُبه امتغْى هوکٌَ آى ُـ

 هبهبى ؿًگ کـم هبليِ  ًگـاى! فًَ هي ثیـّى ّ ىکبكَ هي ؿّ ام میٌَ

 کَ ُنتن اًلزبؿي ًگـاى! ثيَ عْى ُبي لکَ اف پـ هوکٌَ کَ ُنتن

 !ىَ هي رؼا تٌن اف ػاؿٍ کَ ُنتن ؿّصي ًگـاى! ثؼٍ ؿط هـقم تْ هوکٌَ

 

 اًتغبثن ًَ کـػٍ، هزجْؿ هٌْ کني ًَ: ػٍ هي اػاهَ هکج يَ اف ثؼؼ لیلي

 هي هطوئٌن ّ کٌن هي عْىجغتي آؿفّي ثـات! پي ًیک ثْػٍ ايي اف ؿیـ

 کَ ُنتي رّْى اًّوؼؿي ٌُْف. کٌي پیؼا اليوتَ کَ ؿّ کني تًْي

 ... ثغْاي

 

. ُب پلَ موت ؿم هي لـفّى اهب ثلٌؼ هؼم تب چٌؼ ثب ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 اف ثؼتـ کَ ثيٌْم ؿّ صـكِبيي ّ ثيیٌن تًْن ًوي. کٌن تضول تًْن ًوي

 ؽّة! ىًَْ هي فعن ثَ ملْلِبهْ ػاؿٍ امیؼ اف ثؼتـ هوَ، اف ثؼتـ عٌزـ،

 !کٌَ هي ًبثْػ! کٌَ هي
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 هي ؿاٍ اُویت ثي! فًَ هي ٍؼام ثلٌؼ کَ ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 رًْن ثَ کَ تِْػي صل کٌن هي مؼي ّ ثبال ي ٓجوَ موت گیـم

 ُبي ملْل ُْىیبؿي ًیوچَ ايي ثَ کٌن هي مؼي! ثقًن پل ؿّ اكتبػٍ

 !ثؼم آؿاهو ػمتْؿ هـقم

 

 هي ػؿ ثَ کَ ػاؿم ًجِ پیيًْي اتبم، تْ پیچَ هي کَ هلل ٍؼاي

 علوبى کَ چٌؼ ُـ! علوبى اف رلْگیـي ثـاي گیـم هي ًلني چنجَ،

 !لضظَ اّى تْ هي ثـاي ًؼوتیَ ُن

 

*** 

 

 ًوي. يبؿٍ هي فثْى ثَ امووْ ًگبؿيي ّ عْؿٍ هي ػؿ ثَ ّـثَ تب چٌؼ

 تْ ػًیب عْام هي. ثؼم عْػم ثَ تکًْي عْام ًوي. ىن ثلٌؼ ربم اف عْام

 لیليِ  لیلي، کٌبؿ ُن اّى اثْاللْل، ػيؼى! ثيَ توْم ًوطَ ُویي

! ثکين ًلل ًغْام صتي کَ ُنت مغت ثـام اًّوؼؿ هي هبل ُویيَ

 کـػٍ كکـ ايي ثَ كؤ مبلِب ايي تْ! عبلیَ ّرْػم ي ُوَ کٌن هي صل

 ثب ػّثبؿٍ ؿّ لیلي تًْن هي ثـگـػم ّهتي کَ! ػؿّؿَ اه ُوَ کَ ام

 اًگيت تْي ًگیي پـ ملیؼ ي صلوَ اّى ػيؼى اهب کٌن ُوـاٍ عْػم

 صـكِبي ّ اثْاللْل اًگيت تْ صلوَ ُوْى مت ػيؼى چپو، ػمت

 صبال ّ کْثیؼٍ ّاهؼیت ثتٌي ػيْاؿ ثَ هضکن ؿّ مـم لیلي ي فُـگًَْ

 !کٌَ هي ػؿػ ّرْػم ي ُوَ
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 ثگْ الاهل پي ًیک: ىکٌَ هي ؿّ عًَْ مکْت ػّثبؿٍ ًگبؿيي ٍؼاي

 !ثيَ روغ عبٓـهْى کَ عْثي

 

 ّ يبػ هي ًلني کَ ُویي ًظـىْى اف الثؼ! عْثن؟ ثگن کَ عْثن هگَ

 !ثْػى عْة يؼٌي ؿٍ هي

 

: گن هي گـكتَ ثؼرْؿي کَ ٍؼايي ثب ّ يبؿم هي ثیـّى پتْ فيـ اف ؿّ مـم

 .عْثن

 

 کٌي؟ هي ثبف ػؿّ: گَ هي هلتول کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ ػّثبؿٍ

 

 ّ صبل ثـاي ًگـاًي عًَْ ايي تْي ػيگَ ُیچکلِ  صن ًَ ّ اّى صن ًَ

 هي ثـ کٌن، هي ثبف ؿّ ػؿ چلت ىن، هي ثلٌؼ ربم اف پل ًینت هي ؿّف

 هي ثکٌَ ًگبُي ػؿػم اف ىؼٍ هچبلَ ي چِـٍ ثَ ثؾاؿم ايٌکَ ثي ّ گـػم

 .پتْ فيـ عقم

 

 چنجًَْ هي ثبفّم ثَ پتْ ؿّي اف ؿّ ػمتو ىیٌَ، هي تغت ؿّي کٌبؿم

 پي؟ ًیک: گَ هي آؿّم ّ
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 ػؿهْى ػؿػي ّ تٌِبم مبػتِبمت اآلى کَ چٌؼ ُـ عْاػ هي تٌِبيي ػلن

 کيیؼى پبيیي ثـاي تالىي کَ عْىضبلن! ًيؼٍ کن صتي ػؿػي. ًيؼٍ

: گَ هي ّاؿ فهقهَ ّ يبؿٍ هي ثبفّم ثَ كيبؿي ػُْ ػؿ. کٌَ ًوي پتْ

 ؿََ عیلي هبهبى...  ّلي ىي هي آؿّم ثگؾؿٍ کَ کن يک ػًّن هي

 .مْفٍ هي عیلي ثـاه ػلن.عْؿٍ هي

 

 ّ يبم هي ثیـّى پتْ فيـ اف! مْفٍ هي ػاؿٍ ّرْػم ي ُوَ هي!ُویي هٌن

: گَ هي ّ يبؿٍ هي لت ثَ لجغٌؼي. ًگبؿيي ػؿُن ي هیبكَ ثَ فًن هي فل

 !مالم

 

. گؾؿًّن هي ًظـ اف ؿّ ٍْؿتو ارقاي تک تک ربه ثَ ّ ػم ًوي رْاثي

 هي عْػم يبػ هٌْ ػنلي، ُبي چين اّى. فيجبيیَ ّ رًّْي اّد تْ

 كـّؿي. ًینت تْه ثـهي هؼتِبمت کَ عْػم چيوبي يبػ. اًؼافٍ

 .ًؼاؿٍ

 

: گَ هي لجغٌؼ ثب ثؼؼ ّ کٌَ هي لول ؿييوْ تَ فثـي ًگبؿيي ػمت

 عت؟. کٌن هي پیؼا عْىگل ّ عْة ػعتـ يَ ثـات عْػم

 

 ايي ّرْػ ثَ آؿاهو هوؼاؿ يَ تب ىَ هي ثبف ُن اف لجغٌؼي ثَ لجِبم

 فًَ هي پل پیيًْي ؿّي اف هُْبهْ ػمتو کٌَ، مـافيـ ػلنْف عْاُـ

. امت ؿيغتَ ثِن عیلي هبهبى ىبم؟ ثیبي ىي هي پب: گَ هي آؿّم ّ

 .ُنتین هلجين ّّؼیت ًگـاى
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 هي تـ ػوین لجغٌؼه كـمتن، هي ثیـّى لجِبم هیْى اف ٍؼا ثي هیبم يَ

 ًْافه ربي ثَ يبػ، هي ٍْؿتن موت ثَ ػمتو ّهتي ثبؿ ايي ّ ىَ

 !کيَ هي هضکن ؿّ ػهبؿن

 

 اف ّ عٌؼٍ هي کٌن، هي اه صْالَ ثؼرٌل يَ ّ کين هي پل ؿّ مـم

 تٌؼِ  هـهق مل ثب. ػاؿين هبکبؿًّي: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه

 !ًيؼٍ مـػ تب ثیب فّػ! عْىگلن ػاػاه هغًَْ! آتیيي

 

 ُبي هطؼَ کٌن هي مؼي ّ ىیٌن هي ربم مـ ؿٍ، هي ًگبؿيي

 ثْػى عْة ّ کٌَ ػلن هؼ ػّثبؿٍ تب ثؼم مبهْى ّ مـ ؿّ ام كـّؿيغتَ

 .ثؾاؿٍ ًوبيو ثَ هبهبى ػلٌگـّى چيوبي رلْي ؿّ ظبُـيو

 

*** 

 

 لضظَ ىبػتـيي كـاي ىَ هي چیقي ىبم هیق اهْى ُوَ تَْؿ ثـػکل

 .فًؼگیيْى تْي آػهي ُـ ُبي

 

 ّ کٌن هي لْك ثـاه عْػهْ اًّوؼؿ ؽاؿم، هي هبهبى مـ ثَ مـ اًّوؼؿ

 ُن هبهبى ٍْؿت ثَ ثبالعـٍ کَ کٌن هي عبؿي پبچَ ًگبؿيي هْل ثَ اًّوؼؿ
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 لْك يَ هیق مـ اف ىؼًو ثلٌؼ ي لضظَ کَ چٌؼ ُـ ىیٌَ هي لجغٌؼي

 !ىَ هي ًگبؿيي ّ هي ي عٌؼٍ ثبػج کَ ػٍ هي تضْيلن ُن هقٍ ثي

 

 کٌَ، هي مبکتن ٍْؿتن ثَ ًبهؼاؿ هؼٌبػاؿ ّ هبت ًگبٍ اهب عٌؼم هي ػاؿم

 هي ًيٌٍْ هبهبى کَ رْؿي ثؼؼ ّ عْؿٍ هي آثو لیْاى اف هوؼاؿ يَ

 عْثي؟ ايٌوؼؿ رؼي:پـمَ

 

 پل! ثْػم ُن ايي اف ثؼتـ: گن هي لجغٌؼ ثب ُوـاٍ ّ گیـم هي افه ًگبٍ

 !ىن هي عْثتـم!عْثن ُب هْهغ اّى ثب هوبينَ ػؿ اآلى

 

 ّ گیـٍ هي ؿّ هیقم ؿّي کبؿِ  ثي ّ آفاػ ػمت ًينتَ کٌبؿم کَ ًگبؿيي

 آة لیْاى يَ ثب ّ فًن هي اّى ثَ ُن لجغٌؼي يبؿٍ، هي ثِو كيبؿي

: گن هي ثلٌؼ ٍؼاي ثب ّ ػم هي كـّ ىؼٍ ؽعیـٍ لپن کٌذ کَ ؿّ ؿؾايي

 امتبهجْلي كـػا ًبُبؿ فصوت ثي! ًکٌَ ػؿػ ىوب ػمت عبًْم هبهبى

 !ػاؿم ػّمت عیلي! ثبىَ

 

 هي ًخبؿم پـؿّيي ثچَ ىْعي لضي ثب ًگبؿيي ىن، هي ثلٌؼ هیق مـ اف

 هـبفٍ؟ يبي هي كـػا اف: پـمَ هي ًبهؼاؿ ّ کٌَ

 

 ثیبم؟: پـمن هي هکج ثب ّ موتو گـػم هي ثـ
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 ػاؿي ػّمت ّ ىؼٍ توْم ّلگـػيِبت اگَ: گَ هي هي ثَ کـػى ًگبٍ ثي

 !ثیبؿ تيـيق آؿٍ ثيَ گـم ػؿهْى ّ ػؿمت کبؿ يَ ثَ مـت

 

 هي ثؼؼ ّ گـػٍ هي ثـ ّ ؿٍ هي ًگبؿيي موت ثَ ًبهؼاؿ ًیوـط اف ًگبُن

 عْثَ؟. يبم هي ثؼؼ ػاؿم کْچیک کبؿ تب ػّ يکي:گن

 

: گَ هي اه لووَ رْيیؼى اف ثؼؼ ّ يبؿٍ هي پبيیي ؿّ ػمتو تْ چٌگبل

 .کٌین هي تؼطیل ؿّ هـبفٍ ظِـ ػم ًيَ، ػيـ هٌتِب عْثَ

 

 هي ام ًگَ ًبهؼاؿ ٍؼاي ُب، پلَ موت اكتن هي ؿاٍ ّ گن هي اي ثبىَ

 ؿامتي: ػاؿٍ

 

 ػلي: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ تللي ثَ مـ ثب موتو، گـػم هي ثـ

 .ثقى ثِو فًگ يَ. ػاىت کبؿ ثبُبت ثْػ فػٍ فًگ

 

 پلَ موت اكتن هي ؿاٍ تللي، موت ؿكتي ربي ثَ اهب گن هي اي ثبىَ

 صٍْلَ مـ ّهت يَ ػم هي تـریش. ًینت گـكتي توبك صبل ّ صل. ُب

 .ثقًن صـف ثبُبه

 

*** 
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. ًینت لؼٌتي ػؿػ ايي اف عالٍي ثـاي ؿاُي ُیچ ّ گـكتَ ػؿػ اف ًلنن

 ًبي صتي. ىؼٍ كيـػٍ ُن ثَ ػؿػ اف ػًؼًِّبم ّ ام اكتبػٍ ىکن ؿّي

 گَ هي چیقُبيي يَ هـتت ّ ًينتَ کٌبؿم هـتْب. ًؼاؿم ُن کـػى ًبلَ

 کيیؼٍ لطبكت ػؿػ، ُوَ اّى هیْى ّ گؾؿٍ هي عـػٍ يَ. كِون ًوي کَ

 پلکِبهْ ّ کٌَ هي هٌتول ثِن ؿّ عْثي صل ُب فعن ؿّي چیقي ىؼى

 آة ّ پٌجَ: ػٍ هي تّْیش گْىن فيـ آؿّم هـتْب. ػٍ هي كبٍلَ ُن اف

 .ػين هي ثِت ُن هنکي يَ اآلى. کٌَ هي کن ػؿػتْ ّلـهَ،

 

 ػلن. کٌن هي هبػؿهْ ُْاي ّرْػم تَ اف ّ ثٌؼم هي چيوبهْ ػّثبؿٍ

 ثچگي هخل عْاػ هي ػلن! عْاػ هي ؿّ هضجتو ػلن! عْاػ هي آؿْىيْ

 ثب آؿهيو، ثب ّ ثيیٌَ ثبلیٌن کٌبؿ ىؼم هي هـيِ ّهتي هخل ُبم،

 .کٌَ کن ػؿػُبم اف ُبه فهقهَ ثب ًْافىو، ػمت

 

 کَ هـتْب ّ گلْم ثنت ثي تْ ىیٌَ هي ّ ىَ هي ثـِ ػلتٌگي ّ ػؿػ

 گیـٍ هي ؿاٍ اي اؿاػٍ ّ يبفه ثي کَ اىکِبهَ يبؿٍ هي فثْى ثَ امووْ

 اًّوؼؿ ّ کٌن هي كـّ فًؼاى فهغتِ  ثبلوِ  تْي ؿّ مـم اًّوؼؿ.ٍْؿتن ؿّي

 ثَ هٌْ ّ يبػ هي صبلي ثي تب کين هي ػؿػ ّ ؿيقم هي اىک ٍؼا ثي

 .کٌَ هي ؿٌُوْى ثْػى عًْْاػٍ ثب ؿّيبي موت

 

*** 
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! ثیٌن هي مـم ثبالي ؿّ هبهبى ّ کٌن هي ثبف چين ػمتي تکْى ثب

 هزبفات اف عْؿػى فعن اف ثؼؼ لؼٌتيِ  ىت اّى هخل ػؿمت ػـهن عیل

 هبهبى اآلى اهب پـػؿػ ىت ُوْى هخل ػؿمت هبػؿم ػلتٌگ. ىؼٍ تؼییي

 ّرْػم ثَ ػلگـهي ػًیب يَ کَ صْْؿي ّ ًگـاى ًگبٍ ثب! کٌبؿم! ايٌزبمت

 .کٌَ هي تقؿين

 

. کين هي مـ رـػَ يک گـكتَ موتن ثَ کَ ؿّ آثي لیْاى ّ ىیٌن هي

 ثْػ، هًْؼٍ ؿّىي اتبهت ثـم: ػٍ هي تّْیش آؿّم گیـم هي کَ ًلل

 .کيي هي ًلل ثؼ ػاؿي ػيؼم کٌن عبهْىو اّهؼم

 

 هي صـف ثَ ّ گیـم هي هضکن ؿّ ػمتو ّ لجن ؿّ ىیٌَ هي لجغٌؼي

 .ػيؼم هي ؿّ ىوب ًؼاىتي کبثْك ػاىتن: يبم

 

 ًوي ؿّ هٌظْؿم ػؿمت اهب ػًّن ًوي ىَ هي هـوْم يب کٌَ هي تؼزت

 .ُنتین ؿكتٌي اهْى ُوَ ثبالعـٍ: گَ هي آُي ثب کَ گیـٍ

 

 ثْػم، فًؼاى تْ: کٌن هي ؿّىٌو ّ فًن هي ػمتو پيت ثَ اي ثْمَ

 هي گـيَ ػاىتن ّ ًجْػيي ُن ىوب عْامتن، هي ؿّ ىوب ػاىتن، ػؿػ

 !کـػم

 

 هي لت ثَ لجغٌؼي! کبٍّ هي ٍْؿتوْ ًگبُو ّهتي هـوْهَ ػيگَ صبال

 .ٍجضَ 4. اًؼافم هي مبػت ثَ ًگبُي ّ يبؿم
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 ثیؼاؿيي؟ چـا ىوب: پـمن هي ّ ػّفم هي چين اه عنتَ ٍْؿت ثَ

 

 ُوْى ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف ّ گیـٍ هي ػمتن اف ؿّ آة اف عبلي لیْاى

 .ثـٍ ًوي عْاثن ىجِب ثؼْي: گَ هي ؿٍ هي اتبم ػؿ موت ثَ کَ ْٓؿ

 

 کٌَ، هي عبهْه ؿّ ثـم. کٌن هي ًگبٍ ؿكتٌو ثَ ّ کين هي ػؿاف

. ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ ّ گَ هي رْاثن ػؿ عْىي ىت گن، هي عیـي ثَ ىت

 ؿّي هبػؿم صْْؿ لجغٌؼِ  ثجـٍ عْاثن ّهتي تب ّ ؽاؿم هي ُن ؿّي پلکِبهْ

 .هًَْ هي حبثت لجِبم

 

*** 

 

 .مالم الْ:

 

 ىوب؟-

 

 .پین ًیک:

 

 !پي؟ ًیک-
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 ػلي؟:

 

 ثَ فًؼگیوْ پیو هـى ٍؼ ُبي آػم هي يب گـكتیي اىتجبٍ يب ثجغيیؼ-

 !اربفٍ ثب! يبؿم ًوي عبٓـ

 

 اه ىوبؿٍ ػّثبؿٍ! کين هي پْكي کالكَ هي ّ کٌَ هي هطغ ؿّ توبك

 ػمتن هي يؼٌي: گَ هي توبك ثـهـاؿي هضِ ثَ ثبؿ ايي ّ گیـم هي ؿّ

 پيیوْى ثْػًت فًؼٍ اف کٌن هي کبؿي عْثَ کَ کيتي ثـمَ ثِت

 !ؿكتي؟ کَ ؿكتي! ثيي

 

 .ػاؿي صن-

 

 !ًَ؟ ىؼ ًوي افت عجـي فػم ًوي فًگ هي! ُویي؟! کْكت ّ ػاؿم صن:

 

 ... ّلي ػاىتن گـكتبؿي ّ گیـ هوؼاؿ يَ-

 

 !ثـمي ؿكوب ثَ ؽاؿى ًوي ثچَ ّ ػیبل ّ اُل! ثلَ:

 

 هي ثیٌَ هي ؿّ مکْتن ّهتي ثکٌَ، ؿّ ُبه گلَ کَ هًْن هي مبکت

 !اًيبهللا؟ ىؼي هطغ! الْ: پـمَ
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 !ًتـکي ّهت يَ ثقًي ػلتْ تْ هًْؼٍ صـكِبي کَ مبکتن ًَ-

 

 ايي.کٌَ هي کٌتـل عْػىْ ػاؿٍ کَ کٌن تَْؿه تًْن هي اهب عٌؼٍ هي

 ؿاَُ؟ ؿّثَ اّّبع: گَ هي ثؼؼ ّ کٌَ هي ًخبؿم آثؼاؿ كضو تب چٌؼ ثبؿ

 

 !ىوب ُبي پـمي اصْال اف-

 

 !تـٍ میبٍ عْػت ي پـًّؼٍ کَ ًقى پـمي اصْال اف صـكي ّ ثجٌؼ:

 

 .ًینتن ثؼ هي-

 

 هي پبيبؿ ثب ُلتَ آعـ ثگن، ثْػم فػٍ فًگ! عْثَ ًجبىي ُن ثؼ! عت:

 يبي؟ هي ربيي، يَ ثـين عْاين

 

 کزب؟-

 

 !عؼا فهیي ايي تْ رب يَ! ػاؿي؟ کبؿ چي صبال:
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 رب يَ ىَ هي ثبىَ، ىِـ ُویي تْ ّ آـاف ُویي تًَْ هي ربيي يَ-

 ثگْ عت! ثبىَ ػيگَ کيْؿُبي ّ ُب هبؿٍ يب هبؿٍ کيْؿ، امتبى، ايي تْ

 !ًَ يب ثیبم تًْن هي ثجیٌن کَ

 

 .ىوبل ؿين هي:

 

 .هنبكـتَ پل. آُبى-

 

 مبػٍ ًیک پیک يَ! کَ ًینت هنبكـت اموو ػيگَ ؿّف چِبؿ مَ صبال:

 .امت

 

 پبيبؿ؟ ّ تْ كؤ-

 

 !يبؿين هي فًِبهًْن ًَ،:

 

 !فى؟-

 

 !ػيگَ پبيبؿ ّ هي گلتن عت:

 

 يبػ؟ ًوي گٌؼػهبؿتْى ؿكین اّى ايٌَ هٌظْؿم! آُبى-
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 !گٌؼػهبؽ؟:

 

 !گن هي پیبفّاًْ-

 

 اف ثؼؼ گَ هي کني ثَ ؿّ چیقي ّ ىَ هي ثلٌؼ ػلي ي عٌؼٍ ٍؼاي

 ًَ؟ يب صبال يبي هي: پـمَ هي هي

 

 يبػ؟ هي ُن میـّاى-

 

 !ػاؿي؟ کبؿ چي اّى ثَ تْ:

 

 ثِو هنبكـت تـمن هي ػاؿٍ، کبؿ هي ثَ اّى! ًؼاؿم کبؿي اّى ثَ هي-

 !ًگؾؿٍ عْه

 

 عبى اّى اف اتْ اربفٍ! ربػٍ ثَ ثقًین عْاين هي تبيي مَ تْ ّ پبيبؿ ّ هي:

 !ثگیـم؟ هیـؿْجت ػاػاه

 

 اكتیي؟ هي ؿاٍ کي. ػم هي عجـ ثِت-
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 .فّػ ٍجش كـػا:

 

 ثبىَ؟. ىت آعـ تب فًن هي فًگ ثِت-

 

 كکـ ّ هًْن هي ثبهي ربم مـ. کٌَ هي عؼاصبكظي ّ گَ هي اي ثبىَ

 کْيـ تْ هؼتِب اف ثؼؼ ثبىَ عْثي كـٍت ىبيؼ. ًَ يب ثـم کَ کٌن هي

 .ثؼم ٍلب ىوبل ٓجیؼت ثب ؿّصوْ ّ ثیبؿم ػؿ ػقا اف ػلي ثْػى،

 

*** 

 

 هي ام ًينتَ ثیٌَ هي ّهتي ّ يبػ هي ثیـّى آىپقعًَْ اف هبهبى

 ىؼٍ؟ ْٓؿي ثْػ؟ کي: پـمَ

 

 گَ هي. ػلیَ: ػم هي تّْیش ّ ثـم هي ثیي اف مـ تکْى ثب ؿّ هبتن ًگبٍ

 .ثیب ُن تْ ىوبل ثـين عْاين هي

 

 ػاًيگبُتَ؟ ػّمت: پـمَ هي کٌزکبّ هبهبى

 

 اّى ثَ ؿثطي: گن هي عیبلو ؿاصتي ثـاي پل پـمَ هي چـا ػًّن هي

 .گیـٍ هي لینبًل كْم ػاؿٍ اآلى. ًؼاىتَ رـيبًبت
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 کبؿٍ ًیوَ تضَیالت عبٓـ ثَ ىَ هي ثلٌؼ هبهبى ي میٌَ اف کَ آُي

: پـمَ هي ثبال، ثـم عْام هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف. پنـىَ ي هًْؼٍ

 ؿي؟ هي

 

 کَ ؿّفي. ىن هي گن پـػؿيـو ًگبٍ رلْي اف ّ گن هي ػًّوي ًوي

 ي ؿىتَ تْ ُن اّى هولکت، ايي ػاًيگبٍ ثِتـيي تْ هجْلین عجـ

 چيوبي تْ ّاّش عیلي ؿّ ؿـّؿ ّ اكتغبؿ ثـم ىؼ، پـ رب ُوَ هٌِؼمي

 کَ کـػى ػػْت ؿّ كبهیل کل ّ ػاػى مْؿ. ػيؼ ىؼ هي ثبثب ّ هبهبى

 عْىضبلیيْى تْ ُن ؿّ ثویَ ّ ثگیـى ريي ؿّ پنـىْى هْكویت

 !ىؼ چي ّ کـػى هي كکـ چي! کٌي مِین

 

 تَبّيـ ثَ. کٌن هي كکـ ٍجش اتلبهبت ثَ ػاؿم ّ تغت ؿّي ام کيیؼٍ ػؿاف

. ىؼٍ حجت ؽٌُن تْي ُب عیبثْى اف ٍجضگبُین ؿّي پیبػٍ تْ کَ پليتي

 ايي ي ًوطَ تـيي توؼى کن تْ تجؼیؼ مبل 7 ىبيؼ کَ چیقُبيي ثَ

 ثَ ثب ػّثبؿٍ صبال ّ ثنپـهيْى كـاهْىي ػمت ثَ ىؼٍ ثبػج کيْؿ،

 .ىؼٍ آفؿػٍ ؿّصن آّؿػًيْى عبٓـ

 

 ًیک کـػي ًینت فًؼگیتْ هـػهي چَ ثـاي! »اكتن هي ًبهؼاؿ صـف يبػ

 عْثي ُب آػم ايي! ثـػاؿى؟ ُوْ کالٍ تب كـٍتي هٌتظـ کَ ايٌِبيي! پي؟

 !«کٌي هي كـاهْه ؿّ ُب
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 ّاژٍ هؼٌي اٍال   ُب آػم ايي کٌن هي صل ام ػيؼٍ اهـّف کَ چیقُبيي ثب

 آًچٌبًي عنبؿتِ  ُن ثب هبىیي تب ػّ آؿّم ثـعْؿػ! ػًّي ًوي ؿّ عْثي ي

! ىؼٍ کيیؼٍ تَْيـ ثَ رلْم کَ اي ٍضٌَ اف ّارن ّ ُبد هي ّ ًؼاىتَ

 پیبػٍ هبىیٌو اف كـهْى هلل ثب کَ رلْيي هبىیي ػَجبًيِ  ي ؿاًٌؼٍ

 يوَ ثَ ػمت! پيتي هیبًنبل ي ؿاًٌؼٍ ثَ ىؼًو ّؿ صولَ ّ ىؼٍ

 توبىب ثَ ّ هـػم ًکـػى ػعبلت! ُب گلتي ًبمقا ّ ىؼًيْى

 !اينتبػًيْى

 

 يَ اينتبػى ّ تـهق اًتظبؿ چين مٌگیٌي فًجیلِ  ثب ثبؿّى فيـ کَ پیـفًي

 مـًيیٌي تک ُبي هبىیي ّ ثـمًْؼه هوَؼ ثَ ايٌکَ ثـاي هبىیٌَ

 ًؼاىتي اف کَ صنـتي! ىي هي ؿػ رلْه اف ثِو اُویت ثي کَ

 !کٌَ هي تقؿين ّرْػم تْ لضظَ اّى تْ هبىیي

 

 ؿاٍ اي هضزجَ ػعتـ مـ پيت کَ رّْى تب چٌؼ ثلٌؼ ُبي عٌؼٍ ٍؼاي

 ّ ىؼى ملیؼ ّ مـط! کٌي هي ثبؿه لـق مـه چبػؿ عبٓـ ثَ ّ اكتبػى

 !ىیٌَ هي ّرْػم ثَ ٍضٌَ ايي ػيؼى ثب کَ ػؿػي ّ ػعتـک کـػى تٌؼ پب

 

 هي ثـ اٍليْى ثَ ػاؿى ُن ىبيؼ! ػّؿى عیلي اٍليْى اف هـػم ايي

 ّرْػم تْ ثقؿگ ػلنـػي يَ ُنت، کَ چي ُـ اهب! ػًّن ًوي! گـػى

 عبٓـ ثَ ؿّ تجؼیؼ ؿّفُبي! ىَ ًوي کي ؿييَ رْؿي ُیچ کَ ًينتَ

 ثـاي هـػم، ايي ثـاي ىِـ، ايي ثبفاؿ ّ کْچَ ثـاي چوؼؿ کَ يبؿم هي

 ُب آػم ايي اف کٌن هي صل صبال ّ ام ثْػٍ ػلتٌگ ُبىْى ؿّفهـگي
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 اي ؽؿٍ ٓلت!اًنبًیت اي ؽؿٍ ٓلت هضجت، اي ؽؿٍ ٓلت! ٓلجکبؿم

 !آفاػي اي ؽؿٍ ٓلت! اصتـام

 

*** 

 

 چي يَ. گیـٍ هي ػمتِبم هیْى کتبةِ  ي ٍلضَ اف ًگبُوْ هبهبى ٍؼاي

 صبل ػؿ ّ اتبم تْ يبػ هي کٌَ، تکـاؿ ػّثبؿٍ ؿّ صـكو کَ يبؿم هي فثْى ثَ

 ثجـين ثـػاؿين ؿّ عْاثِب ؿعت ايي کي کوک: گَ هي کوؼ ػؿ کـػى ثبف

 .پبيیي

 

: ػٍ هي تّْیش ّ موتن ثَ گـػٍ هي ثـ کٌن، هي ًگبُو مْالي

 .پبيیي کوؼ تْ ثـم هي ؿّ ايٌِب. ايٌزب ثؾاؿ پـتِبتْ ّ عـت ّ لجبمِب

 

 ثـ ثيَ صنٌَ ؿّاثٔ کَ ػيگَ عـػٍ يَ هي ّ ًینت ًیبفي ثگن عْام هي

 ّ ىَ هي فػًن صـف اف هبًغ کَ ػًَّ هي اًگبؿ آلًْکن، اّى تْ گـػم هي

 !ػيگَ پبىْ: گَ هي هبٓغ عیلي

 

 ؿّ ثباليي ثبلو تب ػّ ّ چـعَ هي کوؼ موت ثَ ىن، هي ثلٌؼ ربم اف

 اف ثکيَ، ثیـّى ؿّ تيکي کَ ىَ هي ثلٌؼ ػمتو. اًؼافٍ هي پبيیي

 فيـ آؿّم ّ کٌن هي صلوَ ػّؿه ػمتِبهْ کٌن، هي ثـلو پيت

 تْرَ ُویي ّلي ًؼيي ؿّ ثِن عْايي هي ػًّن هي:گن هي گْىو

 !ػاؿٍ اؿفه ػًیب يَ هؼ هي ّامَ ُن ؿيقٍ ؿيقٍ ُبي
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 علیق لـفه ّ فًن هي هُْبه ثیي اي ثْمَ ثیٌن، ًوي ؿّ ٍْؿتو

 هي عبٓـ ثَ کَ ثیلتَ گـيَ ثَ عْاػ ًوي ػلن. کٌن هي اصنبك ؿّ تٌو

: گن هي آؿّم پل ىؼٍ عیل چيوبه ثْػٍ مِون اًّچَ اف ثیيتـ ّ

 ايي. عْاػ هي ػلتْى کَ پیي ًیک ُوْى ثين عْام هي ثؼؼ ثَ ايي اف

 کٌَ؟ هي ؿاّیتْى

 

 ؿّثـّه ّ کٌن هي رؼا ػّؿه اف ػمتِبهْ. چـعَ هي موتن ثَ مـه

 عیلي اهب ثجیٌن تًْن هي چيوبه تْ ؿّ عْىضبلي صل اينتن، هي

 هي صبل ُوْى ػؿ ّ کيَ هي ثیـّى ؿّ تيک ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ! آًیَ

 !کٌین تؼـيق ّ ثجیٌین: گَ

 

 صبل ػؿ ّ گیـم هي افه ؿّ تيک ّ ىن هي عن يبػ، هي کو لجِبم

 کَ کٌیي تؼـيق الاهل ػيؼيي ّهتي اهیؼّاؿم: گن هي ػؿ موت ثَ ؿكتي

 !ثين تيْين

 

*** 

 

 ػلي. كـمتن هي ثیـّى فثًْن فيـ اف ُْم يَ چنجیؼٍ ُن ثَ ُبي پلک ثب

 !ثْػي عْاة هنیـّ کل! ثجیٌن پبىْ! ثال ّ ُْم: گَ هي هؼتـُ
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 ي پٌزـٍ اف ًگبُن. کٌن هي ثبفىْى ّ هبلن هي چيوبهْ اًگيت ثب

 هبىیي کَ هـتلؼي ّ رٌگلي مـمجقِ  ي ربػٍ ثَ ىیٌَ هي هبىیي

 !عْاة ٍضت: گَ هي لجغٌؼ ثب پبيبؿ. صـکتَ صبل ػؿ تْه

 

 ّ يبم هي هْمي ّ کو هبىیي تٌگ ربي تْ ّ کين هي اي عویبفٍ

 ثـمین؟ هًْؼٍ عیلي: پـمن هي

 

 هي ّ ػّفٍ هي ٍْؿتن ثَ ؿّ ػهیوو ًگبٍ ثـگيتَ، موتن ثَ کَ ػلي

 !گبفٍ؟ ؿّ ات ثچَ: پـمَ

 

! ُیچي: گَ هي ّ عٌؼٍ هي ػلي پـمن؟ هي آلْػ عْاة ّ گیذ ؿّ چي

 !ثغْاة ثگیـ کـػي ّهت تْ

 

 ثَ ػاىتن ًیبف کَ الجتَ ّ ام ثْػٍ عْاة ؿّ هنیـ ْٓل ثیيتـ! ػاؿٍ صن

 عیبلِ  ؿاصتي ايي ّ اين اكتبػٍ ؿاٍ ّهتي ثْػٍ تبؿيک ُْا. ْٓالًي عْاة ايي

. ًينتَ تٌن ّ رْى ثَ صـکت ي لضظَ اف ػؿمت ؿاصتن عْاة ايي هي،

 عبٓـ ثَ! گـكتَ مـم ثبالي لضظَ آعـيي تْ هبهبى کَ هـآًي عبٓـ ثَ

 پیيًْیو ثَ ثؼؼ ّ هـآى ي ىیـافٍ ؿّي اّل ػاػٍ اربفٍ کَ اي ثْمَ

 فيـلت کَ ػػبيي ّ عبلي مـهْى پيت کَ آثي ي کبمَ عبٓـ ثَ. ثقًن

 !کـػٍ فهقهَ

 

 .ؿمین هي ػيگَ مبػت ًین تب: کٌَ هي رؼا اكکبؿم اف هٌْ ػلي ٍؼاي
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 ػلي. ػم هي تکیَ ٌٍؼلي پيتي ثَ ػّثبؿٍ ؿّ مـم ّ گن هي اي عْثَ

 .ثپـٍ مـت اف عْاة ثغْؿ: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ چبي لیْاى يَ

 

 ثؼؼ ّ ىَ هي مکْت کوي. کٌن هي تيکـ ّ گیـم هي افه ؿّ لیْاى

 ثيین؟ مبکي هـاؿٍ کزب صبال: پـمن هي

 

 ػؿک ؿّ هؼٌیو ّ ثیٌن هي ؿّ پبيبؿ ٍْؿت ثَ ػؿًگو ثي ًگبُو ًین

 ؿّ هْیَ هوؼاؿ يَ کٌَ هي ػاػى رْاة ػؿ کَ ُن هٌي ّ هي. کٌن ًوي

 هي کَ ىٌْم هي. ًکٌن کٌکبه عیلي ػم هي تـریش اهب کٌَ هي ثْػاؿ

 .ثیيتـ امت کلجَ. ًَ کَ عًَْ. آىٌبُبمت اف يکي ي عًَْ: گَ

 

 ايٌوؼؿ ّ مبل ّهت ايي چـا صبال: پـمن هي ّ فًن هي لیْاى ثَ لجي

 يِْيي؟

 

 ثیبين گلتین ىؼ، توْم اهتضبًب: ػٍ هي تّْیش ّ گـػٍ هي ثـ موتن ثَ

 .ثغْؿٍ مـهْى ثَ ثبػي يَ

 

 آىٌب يَ اّى کَ چٌؼ ُـ پـمن ًوي اي ػيگَ چیق ّ گن هي آُبًي

 افم ؿّ چي ىَ هي هيغٌ ثـمین ّهتي. هيکْکَ کوي گلتٌو
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 ًبگْاؿي عیلي عیلي ي هنئلَ اگَ صبليْى ثَ ّاي ّ کـػى پٌِْى

 !ثبىَ

 

*** 

 

 تـهق ّ ربػٍ کٌبؿ کيَ هي ؿّ هبىیٌو پبيبؿ کَ ؿٍ هي تبؿيکي ثَ ؿّ ُْا

 !ثـين پیبػٍ ثبيؼ ثبهیيْ: گَ هي هي ثَ ؿّ ّ يبؿٍ هي ثبال ؿّ ػمتي

 

 موتن ثَ ػلي تبؿيکي، ايي تْ ثپـمن عْام هي ّ ىَ هي گـػ چيوبم

 .ًینت ػّؿ عیلي پیچَ، ُویي پيت: گَ هي ّ چـعَ هي

 

 ُن ثَ ػمتِبهْ. تٌن ثَ ىیٌَ هي آـاف ثـكِبي مْفِ  ّ ىن هي پیبػٍ

 مبک. ىي هي پیبػٍ ُن پبيبؿ ّ ػلي کٌن هي ثـليْى ثؼؼ ّ هبلن هي

 ّ ػؿيبمت ُویيَ ىوبل اف تَْؿم. اكتین هي ؿاٍ ّ ػاؿين هي ثـ ُبهًْْ

 .يغجٌؼّى ّ مـهب ّ کَُْ. اؿتلبػبتَ ايٌزب اهب اي رلگَ ي هٌطوَ

 

 هٌطوَ ايي فيجبيي اف تب ػّ اّى ّ ىن هي ػلي ّ پبيبؿ ُووؼم مکْت تْ

 ػلن ًگؾىتَ مبػت چِبؿ ّ ثینت يَ ٌُْف. فًي هي صـف ثِبؿ كَل تْ

 ايي ْٓؿي چَ ػزجن ػؿ. کـػٍ ؿّ ًگبؿيي ّ ًبهؼاؿ ّ هبهبى ّ عًَْ ُْاي

 هي ػلي ػمت کَ ام عًَْ كکـ تْ. آّؿػم تبة ػّؿييًْْ مبل ُوَ

 .كکـي تْ: پـمَ هي ّ کتلن ؿّ ىیٌَ
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 ّ کْيـ ػل ثَ کـػٍ پـت هٌْ. ػاؿم ثؼي صل هضیٔ صؼ اف ثیو مکْت اف

: گن هي ّ کٌن هي رب ثَ رب ػمتن تْ ؿّ مبک. تجؼیؼ تٌِبيي مبل ػّ

 .مبکتَ عیلي

 

 ًؼاؿي؟ ػّمت ثکـىْ مکْت ثؼٍ؟: پـمَ هي کَ پبيبؿٍ

 

 تْ کَ ثل کٌن كکـ: يبػ هي صـف ثَ ػلي ثؼم رْاة ثغْام ايٌکَ اف هجل

 آؿٍ؟ ثبىي آّؿ مـمبم ربي يَ ػي هي تـریش اآلى ثْػي مکْت

 

 چپ موت ثَ ّ کيَ هي ثبفّهْ پبيبؿ فهبى ُن ّ گن هي اُّْهي

 .کٌَ هي ُؼايتن

 

 .ؿـيجَ ػايي ي کلجَ تپَ، ايي ثبالي:

 

 !ؿـيت؟ ػايي-

 

 .آؿٍ:
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 ُـ. عْؿٍ هي آثبػي ايي آّؿ ُّن ّ مبکت كْبي ثَ! ؿـيجي امن چَ

 ػمت تْ ي هٍْ چـاؽ ًْؿ اگَ ّ ظلوبتَ كؤ کٌَ هي کبؿ چين تب کَ چٌؼ

 !يبػ هي مـهْى ثاليي هطوئٌب   ًجبىَ پبيبؿ

 

 ًْؿ. کٌین گق ثبال موت ثَ ؿّ ثلٌؼ ي پيتَ تب اكتین هي ًلل ًلل ثَ

 ّ کٌَ هي ؿّىي ؿّ ػلن هوؼاؿ يَ ؿّمتبيي ي عًَْ يَ ؿّىي چـاؽ

 !ًؼاػ ثبػ ػل پي ًیک ػاػاه تب ثـين! توؼى ُن ايي: گَ هي ػلي

 

: ػٍ هي مـ ٍؼا ّ ىَ هي ؿػ کٌبؿم اف ّ فًَ هي کتلن ثَ ُن ػمتي

 عْاي؟ ًوي هِوْى ؿـيت عبلّْ

 

 ّ ىَ هي ثبف ػؿ فًَ هي ٍؼا ؿّ عًَْ ٍبصت امن کَ ػّم ثبؿ ثـاي

. ثلـهبيیؼ: گَ هي ثلٌؼ ٍؼاي ثب ّ گیـٍ هي هـاؿ ايّْى ؿّىٌبيي تْ هـػي

 !ػقيقاى ُبتیي عْه

 

 ؿّ ػمتو. کٌن هي منت پب ّ گـػٍ هي ػلي موت ثَ مـم هتؼزت

 !ثیوْيي عْه گلت کي كکـ تْ عت: گَ هي ّ ثبفّم فيـ اًؼافٍ هي

 

 ىوبل يبم هي ّهتي ػاؿم تْهغ! هتؼزجن چـا ىؼٍ هتْرَ کَ ػًّن هي

 ًَ ثگَ آهؼ عْه ثِن ىوبلي فثْى الاهل يب كبؿمي فثْى ثب کني

 !کـػي
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 پبيبؿٍ؟ كبهیل: پـمن هي آؿّم

 

 !کـػين يظ کَ ثزٌجیي: ىَ هي هتؾکـ ّ کٌَ هي تٌؼ پب ّ گَ هي اي ًَ

 

 هي هجل اف اًگبؿ کَ ػلي ّ پبيبؿ ثب پیـهـػ! ؿين هي ثبال ؿّ ايّْى ُبي پلَ

 ثؼؼ. گَ هي كبؿمي فثْى ثَ آهؼي عْه ّ ػٍ هي ػمت ُوْ ىٌبمي

: گَ هي کـػي ؿلیع ي لِزَ ثب ّ کٌَ هي ػؿاف هي موت ثَ ؿّ ػمتو

 !رْااى اّهؼي عْه ُن ىوب

 

 ايي کٌن هي عؼا عؼا ػلن تْي ّ کٌن هي تيکـ ّ ػم هي ػمت ثبُبه

 اف مـ ثبىَ ػاىتَ اگَ کَ ثبىَ ًؼاىتَ میـّاى ثَ ؿثطي کـػ پیـهـػ

 !کٌن هي رؼا گـ ػمینَ تب ػّ ايي ثؼى

 

 میـّاى چْى هِـٍ، ثبُبم ُوچٌبى عؼا ثلِون کَ ثـٍ ًوي فهبى عیلي

 ثَ عْىـّيي ثب ّ يبػ هي ثیـّى ايّْى اًتِبي ُبي اتبم اف يکي ػؿ اف

 !ػاؿٍ هي ثـ هؼم پبيبؿ ّ ػلي موت

 

 كيـػٍ ُن ؿّي صـً عبٓـ ثَ ُن ّ ُْا مـهبي عبٓـ ثَ ُن ػًؼًِّبم

 هوکي لضي مـػتـيي ثب ّ ىَ هي ػؿاف موتن ثَ میـّاى ػمت! ىؼٍ
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 گـم تب تْ ثـين کَ عْاػ هي افهْى ؿـيت ػايي ّ گَ هي آهؼي عْه

 !ثيین

 

**** 

 

 ي ىؼٍ پِي فيلْي هبت مکْت تْ ّ ُیقهي ثغبؿي چلت ىیٌن هي

 هي هـاؿ پبم ؿّي ًينتَ کٌبؿم کَ ػلي ػمت. ىن هي فهیي کق

 ػايي! ثبثب ُبتْ مگـهَ ّاکي: کٌَ هي فهقهَ گْىن فيـ آؿّم ّ گیـٍ

 ثبُبه مبػت يَ! کٌَ هي كـم اه عْاُـفاػٍ ثب آموْى تب فهیي ؿـيت

 !ىي هي اه ىیلتَ ثيیٌي

 

 ػيْاؿ ّ ػؿ هیْى ًگبُوْ رْاة ثي ّ فًن هي پل پبم ؿّي اف ؿّ ػمتو

 هي اي ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب پبيبؿ ثبؿ ايي. چـعًْن هي اتبم ي مبػٍ

 ُن ثب هْهؼیتي ثؼ تْ تب ػّ ىوب كؤ. ًینت ثؼي پنـ ُن میـّاى: گَ

 هي ُن ي ىیلتَ رلتتْى ثیبػ، ػمتتْى کَ ُن اعالم. ىؼيي آىٌب

 !ىیي

 

 !ىَ ًوي عْػىیلتَ يَ ي ىیلتَ کني: گن هي ثِو کـػى ًگبٍ ثي

 

 هي چبي میٌي يَ ثب میـّاى ىَ، هي ثلٌؼ رلتيْى ي عٌؼٍ ٍؼاي

 !عٌؼٍ ثَ ُویيَ: گَ هي ّ اتبم تْ يبػ
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 ّ اكتن هي پٌبُین ثي ؿّفُبي يبػ ّهتي کٌَ هي ًبؿاصتن ُن ٍؼاه

 ًوي ّمبٓت اگـ ػلي! فيـلجیو ؿـؿـُبي ّ اه تضویـکٌٌؼٍ ُبي ًگبٍ

 چبي میٌي! عیبثْى تْ کـػ هي پـت هٌْ تیپب ثب اّل ؿّفُبي ُوْى کـػ

 اّى ّ کٌن ػؿاف ػمت عْاػ هي ػلن ّ مـػهَ گیـٍ، هي هـاؿ رلْم

 .عْؿم ًوي: گَ هي اي ػيگَ چیق فثًْن اهب ثـػاؿم ؿّ کوـثبؿيک امتکبى

 

 يبؿٍ، هي پیو ؿّ ػمتو ثگیـٍ هـاؿ رلْه میٌي ايٌکَ اف هجل اهب ػلي

 ؽاؿٍ هي عْػه رلْي ُن ؿّ يکي ّ هي رلْي ؿّ ًؼلجکي ّ امتکبى يَ

 !ىؼ پيیوْى ىبيؼ: گَ هي ىْعي لضي ثب ّ

 

 صبل ػؿ ُن پبيبؿ ّ ػٍ هي تضْيل ثِن چيوکي کٌن، هي ًگبُو

 ًَق ًغْؿٍ ؿـيت عبلْ ُیقهي چبي اف کي ُـ: گَ هي چبي ثـػاىتي

 ثـا؟ ًَ هگَ! كٌبمت ثـ ػوـه

 

 موت ّ ؽاؿٍ هي فهیي ؿّ میٌي کَ اًؼافم هي میـّاى ثَ ًگبُي ًین

 ثـ ػوـه کل:گَ هي عْىـّيي ثب ّ ىیٌَ هي ُیقهي ثغبؿي ي ػيگَ

 !ًؼاؿٍ ًوک! ربى ثچَ ثیلتي گـم ثغْؿ! كٌبمت

 

 چیقي اهب ؽاىتَ هي مـم هٌت ُوَ اّى کَ هجل اف ام ىؼٍ ًوکگیـه

 .ثیبػ پیو ػلغْؿي عْام ًوي چْى گن ًوي
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 ثَ. ؽاؿٍ هي اتبم تْي پب ؿـيت ػايي ىَ هي عْؿػٍ کَ ُب چبيي

 چبم اف ثؼؼ ّ ثيیٌین عْاػ هي افهْى ىین، هي ثلٌؼ اصتـاهو

 گي؟ ًوي ًبهت رْااى اينکَ: پـمَ هي هي اف پبيبؿ ّ ػلي ثب مالهتي

 

 ُن. ُنتن پي ًیک: کٌن هي ثبف فثْى ّ ىن هي رب ثَ رب ربم مـ

 .ػلي لینبًل ػّؿاى کالمي

 

 هي میـّاى اف چیقي کـػي ثَ ّ ػٍ هي تکْى تَؼين ػالهت ثَ مـي

 .ػٍ هي هخجت رْاة ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي هي ثَ ًگبُي اّل اّى ّ پـمَ

 

 ّ کٌَ هي هٌتول ثِن ؿّ عْثي صل هي ٍْؿت ثَ ؿـيت ػايي لجغٌؼ

 .ػاًَ هي چیقُبيي يَ هْؿػت ػؿ ػايي: گَ هي میـّاى

 

 هٌْ ّ عجـٍ ثب ام مبثوَ اف اصتوبال   يؼٌي ػًَّ هي چیقُبيي يَ هْؿػم ػؿ

 ػمتو ػلي! ىَ هي ُن ػؿ ُبم اعن! ثیٌَ هي عالكکبؿ يَ چين ثَ

 فهیٌَ ايي تْ تْاليي يؼ ُن ػايي: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي پبم ؿّي ػّثبؿٍ ؿّ

 ُوْ عْة عیلي کٌن كکـ! ػّؿ عیلي عیلي مبلِبي تْ هتٌِب! ػاىتَ

 .کٌیي ػؿک

 

 رجَِ تْ کَ ىیٌَ هي هـػي رْگٌؼهي هضبمي ثَ ًگبُن. گٌگ ّ گیزن

 ايي هي لضظَ اّى تْ الاهل يب! ػاىتَ هي ثـ هؼم هي ي رجَِ عالف اي
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 هي چَ ىوبل اؿتلبػبت هیْى کـػ پیـهـػ ايي اٍال  . کٌن هي كکـ ْٓؿ

 !کٌَ؟

 

 ىوبلي؟ تْ چـا ىوب ؿـيت ػايي: يبؿم هي فثْى ثَ ؿّ مْالن

 

 عْه ؿّيي ّ لجغٌؼ ثب ػايي ّ ىَ هي ثلٌؼ ػلي ّ پبيبؿ ي عٌؼٍ ٍؼاي

 ايوَ! صبل؟ تب ًؼيؼي رٌگقػٍ. کٌَ هي آّاؿٍ آػمِ  رٌگ: ػٍ هي ؿّ رْاثن

 !ُبىین ثبفهبًؼٍ

 

 كؤ کَ پـمَ هي چیقي پبيبؿ كِویؼى، هؼٌي ثَ ػم هي تکْى مـي

 .ػم هي تيغیٌ تْه ؿّ ژى عبلْ

 

 اتبم ػؿ موت ؿٍ هي کَ ْٓؿ ُوْى ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ػايي

 اّى کَ گَ هي چیقي میـّاى ثَ ُن ثؼؼ ػٍ، هي کـػي ثَ ؿّ رْاثو

 .ثیـّى ؿٍ هي اتبم اف ُوـاُو اف ُن

 

 ثـاهْى ؿّ ػايي صـف اتبم مٌگیي مکْت ىکنتي ثـاي الثؼ پبيبؿ

 ؿكتي گلت ًینتي،اًّن ايٌِب ػايي فى پـمیؼم افه: کٌَ هي تـروَ

 . ًٍْ گـػيَ ُل تـک ؿّژ چي ، ىبؿ ثْ ؿّيٌَ. يبى هي ػيگَ ؿّف چٌؼ ىِـ
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 ّ کٌَ هي تکـاؿ ثـاهْى ىوـػٍ ىوـػٍ کـػي فثْى ثَ ؿّ ػايي ي رولَ

 .ثیبؿين ىبهْ ثنبٓ کٌن کوک ثـم: گَ هي ثؼؼ

 

 کَ ْٓؿ ُوْى. ػلي ثَ ػّفم هي ًگبُوْ ػلگیـ هي ؿٍ، هي کَ ُن اّى

 هبثل هـػ: ػٍ هي تّْیش ثیـّى ي عیـٍ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 .اػتوبػيَ

 

 ؿیـهبثل ػاػيي ًيْى تب مَ ىوب: ىن هي هتؾکـ ثِو کـػى ًگبٍ ثي

 !اػتوبػيي

 

 ؿّ تْ رـيبى اتلبهي:گَ هي اي ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب ّ موتن گـػٍ ثـهي

 .كِویؼ

 

 چوؼؿ! ثٌؼم هي چين ّ ػم هي تکیَ مـم پيت ػيْاؿ ثَ ؿّ مـم

 ّ ىیٌَ هي کٌبؿم ػلي! ػاؿى پـؿًگي ًويِبي هي فًؼگي تْي اتلبهبت

 ػؿ اىتجبٍ ثغْاػ کَ ًینت آػهي کي ثبّؿ: گَ هي ػلزْيبًَ ثبؿ ايي

 هي كـم آموْى تب فهیي ثـهًْي ّ ػّؿ کَ ُبيي آػم ثب.کٌَ كکـ هْؿػت

 .کٌَ

 

 يَ ثب پبيبؿ ّ ىَ هي ثبف ػؿ. کٌَ هي مکْت ُن ػلي ّ ػم ًوي رْاثي

 ثَ ؿّ چیقي کَ ىٌْم هي ؿّ ػايي ٍؼاي ّ تْ يبػ هي ثقؿگ میٌي

 .گَ هي کـػي
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 ثَ ؿّ ّ کٌَ هي پِي اي ملـٍ ّ تْ يبػ هي پبيبؿ مـ پيت ُن میـّاى

 .ًکٌیؼ تؼبؿف گَ هي ػايي: گَ هي ػلي

 

 عـك ػیي: گَ هي ّ کيَ هي رلْ ملـٍ موت ثَ ؿّ عْػه ػلي

 !چیَ تؼبؿف! اهَ گـمٌَ

 

 ُن هْرْػ ىـائ اف هي ػلغْؿي ّ کـػٍ پـ ؿّ اتبم كْبي کجبة ثْي

 ُن هي ّ فًَ هي ثلـهب میـّاى! ثبىن ًؼاىتَ اىتِب ىَ ًوي ثبػج

 تب ًيیٌن هي اكتبػٍ ؿـيت ّاهؼب   کَ هـػي ي ملـٍ پبي ّ ػلي کٌبؿ

 .ثين گیـه ًوک

 

*** 

 

. ىکٌَ هي ؿّ آثبػي مکْت گـگي يب ىـبل ي فّفٍ ّ مگ پبؿك ٍؼاي

. کـػٍ ؿّىي ؿّ كْب ّ اّهؼٍ ثیـّى اثـُب پل اف کَ ثقؿگیَ هبٍ ثَ ًگبُن

 عیـٍ تبؿيکي ثَ ّ ُب پلَ ؿّي ايّْى، لت ام ًينتَ ىَ هي مبػتي يَ

 ًوي ُن ؿّي ػيگَ پلکِبم کَ ام عْاثیؼٍ هبىیي تْ اًّوؼؿ. ام ىؼٍ

 هجل مبػت ػّ اف پبيبؿ ّ ػلي! ػٍ ًوي عْاثیؼى كـهْى هـقم ّ ىیٌَ

 ُن ؿّ پلک کـػٍ پِي میـّاى کَ گلؼاؿي ُبي تيک ّ لضبف تْي

 .ثیٌي هي ؿّ ػبلن پبػىبٍ ُلتویي عْاة اآلى تب الثؼ ّ گؾاىتي
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 ثبال اف هجل پبکت يَ چـا کَ ػلن ثَ صنـت ّ عْاػ هي میگبؿ ًظ يَ ػلن

 چـعًَْ هي ؿامت موت ثَ ؿّ مـم ػؿي لْالي ٍؼاي ًغـيؼم، اّهؼى

 !يبػ هي موتن ثَ ػمت تْ پتْيي ثب کَ ثیٌن هي ؿّ میـّاى ّ

 

 مـهبي: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ ؿّ پتْ اينتَ، هي مـم ثبالي

 !مْفٍ امتغْاى فهنتبى

 

 پتْيي ثِن کَ ًجْػٍ کني اهب ػاىتَ ثؼي مـهبي ُن کْيـ ىجِبي

 .کٌن هي تيکـ ّ پیچن هي عْػم ػّؿ گیـم، هي افه ؿّ پتْ! کٌَ تؼبؿف

 

 اف هؼؿي. کٌَ هي ُوـاُین مکْت ٍؼاي ىٌیؼى تْ ّ ىیٌَ هي کٌبؿم

 پیو صـكي فػى ثـاي پل ثیٌوْى مکْت اف ّ ىن هي هؼؾة صْْؿه

 فًؼگیتْى ثَ هـاؿٍ اًگل يَ ػیي کـػي هي عیبل چْى كؤ: ىن هي هؼم

 ... يب اّهؼ هي ثؼت افم ثچنجن

 

 !ًؼاؿم ثِت عْثي صل ُن اآلى ُویي: ؽاؿٍ هي کبؿٍ ًیوَ ؿّ صـكن

 

 ؿعيَ ًین ثَ ًگبُن! اهَ رولَ تْ ىؼٍ امتلبػٍ كؼل ثَ اه اىبؿٍ

 !ػلیلو؟: پـمن هي ّهتي
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 ثَ اي حبًیَ چٌؼ مکْت يَ اف ثؼؼ ّ عبؿًَّ هي ؿّ اه چًَْ فيـ ػمت ثب

 ّافيچَ تْ اهخبل ّ تْ هخل کَ ػاىتن فيبػي عْةِ  ػّمتبي: يبػ هي صـف

 !ىؼى

 

 عیلي تْىْى پیکبؿ عَلت کَ کـػُب: گن هي ّهتي ٍؼاػاؿٍ پْفعٌؼم

 !تنلیوي ايٌوؼؿ يکي تْ ثـام ػزیجَ! پـؿًگَ

 

! ثبىَ کِي ّ ثبىَ چي هجبؿفٍ تب: گَ هي ّ ىًَْ هي ٍْؿتن ثَ ًگبٍ

 اهخبل کَ ُبيي عیبثبى ُوبى کق تجؼیؼ، ّ فًؼاى ؿكتي تْ کَ مبلي اّى

 ثي عؼا اف ػؼٍ يَ مـ پيت ثنتَ چيوِبي ّ کـػٍ گـٍ ػمتِبي ثب تْ

ـِ  ! ػاػى ربى هٌن ؿكیوِبي تـيي ٍویوي اف تب ػّ اكتبػى، ؿاٍ ُؼف ثي عج

 ّافي!ىؼى رْگیـ! گیؼ؟ هي چي ثِو ىوب! اى کـػٍ گن ؿاُْ تْ اهخبل

 !ثچَ عْؿػيي

 

 ػؿکن کَ کني ثب عْاػ ًوي ػلن. ػفػم هي افه ًگبٍ ّ کٌن هي اعن

 ثلٌؼ ربه اف کَ كِوَ هي اًگبؿ ّ ثگیـم پیو ػؿ اي هجبصخَ کٌَ ًوي

 !ًؼاؿٍ ؿصن فهنبى.ًوبى مـهب تْ: گَ هي ّ ىَ هي

 

 تب هجل مبلِب اف گؾىتَ ُزْم ػّثبؿٍ. ىن هي ؿـم كکـ تْ هي ّ ؿٍ هي

 مـهبي! ثـام ثْػٍ اًگیق ؿن اف كـاتـ کَ تَبّيـي ػيؼى ّ ػيـّف ُویي

 ؿاُْ! ىَ هي مْال پـ ؽٌُن ّ ىیٌَ هي ّرْػم ثَ ايوبى هجـ مٌگ
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 چوؼؿ میـّاى! کْؿکْؿاًَ؟ تولیؼ ّ ثْػ رْ! ىؼين؟ ثبفيچَ! ؿكتین؟ اىتجبٍ

 !چي؟ ثویَ ّ ًبهؼاؿ ّ هبهبى! گَ؟ هي ػؿمت

 

. ثغْاثن ثبيؼ ثـمَ اًلزبؿ صؼ ثَ هـقم ايٌکَ اف هجل! ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ىؼٍ ؿيغتَ عْى ّ فرـکيیؼًن مبل پٌذ ُب، آؿهبى ي ُوَ عْام ًوي

 !ثگیـٍ هـاؿ فيـمْال رولَ يَ ثب ايوبى ي

 

*** 

 

 هي تکْى ؿّ مـم. ػٍ هي ؿلـلکن ّ ىَ هي کيیؼٍ ثیٌین فيـ چیقي يَ

: گَ هي کَ گْىن تْ پیچَ هي ػلي ٍؼاي. فًن هي ؿـ فيـلت ّ ػم

 .ثبؿيؼٍ ثـكي چَ ثجیي پبىْ! عْة؟ پنـ آّؿػي عْاثتْ

 

 پلک ّهتي ّ هبلن هي چيوبهْ اًگيتِبم ثب اّهؼى هْك ّ کو صبل ػؿ

 .ثیٌن هي مـم ثبالي ًينتَ ؿّ ػلي کٌن هي ثبف

 

 ثبثب پبىْ! ثـػي رًَّْ چي ُـ آثـّي:گَ هي ّ فًَ هي ثِن لجغٌؼي

 !ىؼ ظِـ لٌگ

 

 هي ػاؿٍ عبلّْ ثب پبيبؿ: چـعًَْ هي ػؿ موت ثَ ؿّ مـم میـّاى ٍؼاي

 ثقًیي؟ چـعي عْايي ًوي ىوب ؿٍ،
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 هي ثلٌؼ ربه اف ػلي. ػم هي ُْايي هُْبهْ ّ ىیٌن هي ربم مـ

 ُن هب ثغْؿٍ، چیقي يَ هـػًي ايي: گَ هي لضبف کـػى تب صبل ػؿ ّ ىَ

 .ًيَ هب هؼطل ثگْ ػايیت ثَ ّلي. چـعین هي آـاف ؿين هي

 

 ؿٍ هي کَ اتبم اف. گَ هي اي ثبىَ ّ گیـٍ هي هي اف ًگبٍ میـّاى

 عْاثیؼي؟ ػيـ: پـمَ هي ػلي ثیـّى،

 

 تيک مـ ػلي. ثؼم عْػم ثَ تکًْي کٌن هي مؼي ّ گن هي اُّْهي

 ػل ثَ ثقًین کٌن روغ پبىْ: گَ هي کيیؼًو صبل ػؿ ّ گیـٍ هي ؿّ

 !ٓجیؼت

 

 اف ًگبُن. ػم هي تٌن ثَ ػيگَ هْك ّ کو يَ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 يَ. کـػٍ ملیؼپْه ؿّ رب ُوَ کَ ثـكي ّ ثیـّى ثَ اكتَ هي پٌزـٍ

 ام ىًَْ ؿّ ىیٌَ هي ػلي ػمت. ملیؼ ملیؼ کُْنتبًيِ  ي هٌطوَ

 عْامت؟ هي ثـف ػلت: گَ هي ّ

 

 !ًؼيؼم ملیؼي ُوَ ايي مبلَ 5-

 

 ّ ىن هي ايوبى ػؿگیـ ُوؼؿػي، ي ًيًَْ ثَ ىَ هي كيـػٍ ام ىًَْ

 کَ آهْفه مبعتوْى موت ؿكتن هي! ػاًيگبٍ صیبٓ تْ ثـكي ؿّف يَ
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 ىؼ کْثیؼٍ ثـكي ي گْلَ يَ گَ هي چي ثجیٌن ثـگيتن فػ، ٍؼام ايوبى

 عٌؼيؼٍ چوؼؿ! امبمي ثبفي ثـف يَ مـهٌيؤ ىؼ ُوْى ّ ٍْؿتن تْ

 هي ػؿػ چوؼؿ! ثْػين کيیؼٍ ػؿػ چوؼؿ! ثْػ ػاػٍ هقٍ ثِوْى چوؼؿ! ثْػين

 چیق ُیچ اًگبؿ ثیـّى ايي ايوبى، ثي! کين هي ػؿػ چوؼؿ! کيین

 اًلـاػي ملْل ُوْى تْ ثـگـػم ػم هي تـریش ايوبى ثي! ًؼاؿٍ هيٌگي

 ًؼاىتَ ثبُبه هيتـکي ي عبٓـٍ ُیچ کَ ربيي! کْيـ اّى ػل تْ يب

 !ثبىن

 

 !کزبيي؟: يبؿٍ هي عْػم ثَ هٌْ ػلي ٍؼاي

 

 پبُبم اهب ػؿ موت اكتن هي ؿاٍ ّ گیـم هي ملیؼي ُوَ اّى اف ًگبٍ

 عـػٍ يَ کٌن هي مؼي ّ گْىَ يَ ىیٌن هي پل ؿٍ ًوي پیو

 .کٌن آؿّم عْػهْ

 

 پي؟ ًیک ىؼ چي: پـمَ هي کٌزکبّ ّ يبػ هي پیو ػلي

 

 ُن ايوبى ثَ کـػى كکـ کَ کـػٍ اؽيتن اًّوؼؿي میـّاى ػييت صـكِبي

 کبؿهْى تْ کبؿم، تْ اي لضظَ ثـاي ايٌکَ! اًؼافٍ هي رًْن ثَ ّرؼاًوْ

 ايٌْ! ثْػين ًيؼٍ رْگیـ ؿّف اّى هب! ام ىـهٌؼٍ! ًبؿاصتن آّؿػم ىک

 رْ عبٓـ ثَ ثْػ رـيبًِب ايي تْي هجل هؼتِب اف کَ ايوبى الاهل!هطوئٌن

 !ثْػ ًؾاىتَ هیؼّى تْ پب صبکن
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 آثبػي اّى اف کٌن ّاػاؿ منتوْ پبُبي عْاػ هي ػلن ثـم، عْاػ هي ػلن

! ثيَ ػّؿ اّى اهخبل ّ میـّاى اف ّ ثـٍ ّ ثـٍ ّ ثـٍ! کٍْ ثَ ثقًَ ّ ثکٌَ ػل

 ثـى هي فيـمْال هٌْ اهخبل ّ هي کَ ُبيي آػم میـّاى، اهخبل کَ ثـم

 !ىؼٍ ثیيتـ میـّاى ثَ ًنجت هٌلین صل!ًجبىي چيون رلْي

 

 هي ػلي اف ّ گیـم هي افه ًگبٍ تْ، يبػ هي ّ ىَ هي ثبف ػؿ

 !گـػين؟ هي ثـ کي:پـمن

 

 هي هي ٍْؿت ثَ فػٍ فل کَ میـّاًي موت ثَ ػلي هتؼزت ًگبٍ

 !گؾؿٍ؟ هي ثؼ: پـمَ هي میـّاى ّ ىیٌَ

 

 .ًگلتي: گن هي ػلي ثَ ؿّ ثِو کـػى ًگبٍ ثي

 

 اف هي ثَ ػاػى رْاة ثي ّ چـعَ هي میـّاى موت ثَ ػّثبؿٍ ػلي مـ

 هغًَْ مـػي ُوْى ثب ّ ىیٌَ هي کٌبؿم میـّاى. ثیـّى ؿٍ هي اتبم

 ًبؿاصتي؟ ػييجن صـكِبي عبٓـ ثَ: پـمَ هي عْػه ثَ

 

 !آؿٍ؟: پـمَ هي ػّثبؿٍ میـّاى ػم، ًوي رْاثي

 

 ّ پیچَ هي گْىِبم تْي ىالم ػمت ثَ ُْا ىؼى ىکبكتَ ٍؼاي

 !گلتن ًظـهْ كؤ! ًؼاىتن ثؼي هٌظْؿ: ػٍ هي اػاهَ میـّاى
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 ًظـت: يبم هي صـف ثَ ّ ػّفم هي هَووو چيوبي ثَ ًگبُوْ

 !هي اهخبل ّ هي ثَ تُْیٌَ

 

 هي ّ ثیـّى ثَ فًَ هي فل پٌزـٍ، موت ؿٍ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 عبٓـ ثَ اگَ رٌگیؼي، آفاػي ثـاي اگَ! ػاؿٍ اػتوبػي يَ کل ُـ: گَ

 ُـ آفاػم هي! ثبىي ُن پبيجٌؼ آفاػي ثَ ثبيؼ ػاػي، تبّاى ُوَ ايي آفاػي

 !کٌي كکـ ػاؿي ػّمت رْؿ ُـ آفاػي ُن تْ! کٌن كکـ عْاػ هي ػلن رْؿ

 

 ّ اكکبؿ ثـاي کَ اصتـاهي عبٓـ ثَ: پـمن هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 !کٌي؟ هي ؿكتبؿ ْٓؿ ايي هبئلي هي ػوبيؼ

 

 چیقي عبٓـ ثَ: گَ هي ْٓالًي هکج يَ اف ثؼؼ ّ موتن ثَ گـػٍ هي ثـ

 ... کَ

 

 هي ؿكتي ثیـّى اف هجل ػؿ، موت ؿٍ هي ّ ؽاؿٍ هي ًبتوْم ؿّ صـكو

 چـعي يَ ثـّ ػلي ثب عْؿػي اتْ ٍجضبًَ. پٌَِ ملـٍ کٌبؿي اتبم تْ: گَ

 ػمتت اف ًجیٌي اگـ کَ ايٌزبمت عؼا ي فػٍ يظ ثِيت اف تیکَ يَ. ثقى

 !ؿكتَ ػؿ

 

 !هًْؼٍ کبؿٍ ًیوَ صـكو کَ ػًّن هي ّ هًْن هي ّ ؿٍ هي
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 موت ؿم هي. يبؿم هي ػؿه ّ کين هي پبيیي ؿّ ىـتن مْيي فيپ

 .ثکين ثیـّى پلیْؿ يَ ايٌکَ ثـاي مبکن

 

 رلْي فًن هي فاًْ ام کـػٍ پبم هجل ىت کَ گـهکٌي ّ ؿکبثي يَ ثب

 ؿّ مـم عْام هي تب ّ ىَ هي يکي ػؿ لْالي ّ مبک فيپ ٍؼاي مبک،

 !پـًّؼم هي رب اف ظـيلي ریؾ ٍؼاي ثچـعًْن ػؿ موت ثَ

 

*** 

 

 کني ریؾ ٍؼاي! کين هي تي ثَ ْٓؿي چَ پلیْؿهْ اٍال   كِون ًوي

 هتؼزت ّ کيًَْ هي اتبم ثَ ُن ؿّ میـّاى ثجیٌوو ًتًْنتن صتي کَ

 !ىؼ؟ چي:پـمَ هي

 

 !اٍال ؟ ثْػ کي! ػًّن ًوي: گن هي ّ ؿم هي موتو ثَ

 

 هي آـاف ثَ ًظـي ّ چـعًَْ هي ايّْى موت ثَ ؿّ مـه میـّاى

 آيـيي؟: گَ هي ثلٌؼي ٍؼاي ثب ّ اًؼافٍ

 

. ًینت کني اهب اًؼافم هي ثیـّى ثَ ًگبُي ّ اينتن هي کٌبؿه

 ػؿ کَ ْٓؿ ُوْى. ػًجبلو هٌن ّ ؽاؿٍ هي ايّْى ثَ پب اتبم اف میـّاى
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. ايٌزبيین هب ًؼاىت عجـ. ػعتـػايیوَ: گَ هي کٌَ هي ثبف ؿّ ثـلي اتبم

 !ُب پلَ پبي ًؼيؼ کليِبتْ ػزجن ػؿ. ثـگـػى فّػي ايي ثَ ًجْػ هـاؿ يؼٌي

 

 کزبمت؟ ػلي: پـمن هي ّ اًؼافم هي ثبال اثـّيي

 

 ثبُن ثؼؼ ثغْؿ اتْ ٍجضبًَ: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ اتبم ثَ ػمت ثب

 .يبؿٍ هي كيبؿ گـمٌگي فّػ کُْنتبًَ، ايٌزب. پیييبى ؿين هي

 

 هل هل صبل ػؿ اه گْىَ موبّؿ يَ کَ ؽاؿم هي اتبهي تْ پب ُوـاُو

. کٌَ هي گـي رلٍْ تْه تٌْؿي ًْى کَ اي ملـٍ پبي ىیٌن هي. کـػًَ

 ؽاؿٍ هي هي ؿّي پیو ؿّ يکیو ّ ؿيقٍ هي چبي امتکبى تب ػّ میـّاى

 کَ ثجیٌن ثـم تب کي ىـّع تْ: گَ هي ثؼؼ عْػه، ثـاي ؿّ ػّهیو ّ

 !هبًؼٍ کزب ػعتـک

 

 عبٓـ ثَ ؿّ ػايیو ػعتـ امن يبؿم هي كيبؿ ؽٌُن ثَ ؿٍ، هي میـّاى

 .ىن هي ٍجضًَْ عْؿػى مـگـم پل ًینت آهیق هْكن کَ ثیبؿم

 

*** 

 

 ثـ هؼم فهیي ؿّي ّهتي کَ اًّوؼؿ. مکْتَ ّ ثـف ملیؼيِ  اف پـ رب ُوَ

 ُوـاٍ. ىٌْي هي کليِبتْ فيـ ثـكِب ػاػى رْى ٍؼاي ػاؿي هي
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 ؿـيت ػايي ّ پبيبؿ ّ ػلي کَ ربيي موت ثَ هطلن مکْت تْ ّ میـّاى

 تْثیظ اكکبؿهْ ّ هي ّ ًـكتَ هٌجـ پبي ػيگَ کَ عْىضبلن. ؿين هي ؿكتي

 !ًکٌن ّرْػ اثـاف ّ ثوًْن مبکت هي کَ ؿاّیَ الثؼ ُن اّى! کٌَ ًوي

 

. ؿمین هي چْثي ي کلجَ يَ ثَ تب کٌین هي ؿّي پیبػٍ اي ػهیوَ ػٍ

: گَ هي ّ ػٍ هي ًيْى ػمت ثب ؿّ کلجَ چپ موت ربيي میـّاى

 گـػم هي ثـ هي. اى ؿّػعبًَ ًقػيک ُب ثچَ ّ عبلْ. آًزبمت ؿّػعبًَ

 .هبًؼٍ کزب آيـيي ثجیٌن

 

. گیـم هي پیو ػؿ ػاػٍ ًيْى ثِن کَ ؿّ ؿاُي ّ گن هي اي ثبىَ

 هي ؿٌُوْى موتيْى ثَ هٌْ توي تن ّ ػلي ثلٌؼ ُبي عٌؼٍ ٍؼاي

 ّ عبلّْ ػايي. ثیٌويْى هي گیـم هي كبٍلَ کلجَ اف کَ هتـي چٌؼ. کٌَ

 عـػ صبل ػؿ ػمت ثَ تجـ پبيبؿ ّ ًينتي اي فػٍ يظ مٌگ ؿّي ػلي

 .ػؿعتیَ ي ىکنتَ ي تٌَ کـػى

 

 هي لجغٌؼ ثب ّ ػٍ هي تکْى ػمتي ثـام ىَ هي کَ اّهؼًن ي هتْرَ

 اف ُوچٌبى ػّػ يب ثيکٌي کٌؼٍ ثلؼي ثجیٌین کي اهتضبى ُن تْ ثیب: گَ

 !ىَ هي ثلٌؼ کٌؼٍ

 

 ػايي ثب ّ کٌن هي مالم. چـعَ هي موتن ثَ ػلي ّ ؿـيت ػايي مـ

 پبيبؿ ّ گَ هي عیـي ثَ ٍجش. ػم هي ػمت ىؼٍ ثلٌؼ ربه اف صبال کَ

 .گیـٍ هي موتن ثَ ؿّ تجـ
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 رب ثَ رب ؿّ کٌؼٍ پبيبؿ. ثـم هي پیو ػمت ّ اًؼافم هي تجـ ثَ ًگبُي

 تجـ ثَ اػتجبؿي ىِـيَ ثچَ: ىَ هي هتؾکـ ػايي ّ ػلي ثَ ّ کٌَ هي

 تـاىَ کَ ثگیـيي كبٍلَ هوؼاؿ يَ عْايي هي! ًینت گـكتٌو ػمت

 !موتتْى ًيَ ّل اي کٌؼٍ اي، ىبعَ اي، هـاىَ

 

 چْة تکَ ؿّي ّ ثـم هي ثبال ؿّ تجـ. ىَ هي ثلٌؼ ربه اف عٌؼٍ ثب ػلي

 کَ ًینت ُب کبؿتْى ّ كیلوِب تْي هخل! ًيؼًي ّ مغتَ. يبؿم هي كـّػ

 !کٌَ اه ىوَ ػّ ّ ثیبػ كـّػ چْة ّمٔ تجـ ؿاصت عیلي

 

 هي ىؼى فهقهَ ثَ ىـّع گْىن تْ ٍؼاُبيي. فًن هي ؿّ ثؼؼ ي ّـثَ

 !کٌَ

 

 !ثغيکًْیي عْػتًْْ ي ؿييَ گـكتیي ػمت تجـ:

 

 !کٌیي هي هطغ عْػتًْْ ي ؿييَ کـػى اًوالة ربي تجـ ايي ثب:

 

 !اّهؼٍ كـّػ عْػه ي ػمتَ ؿّ کَ تجـيَ اّى صکبيت ىوب اهخبل صکبيت:

 

 !کٌیي؟ ؿّ ّ فيـ هولکتْ تًْیي هي عیبلتْى ثَ کـػيي تجـ مْفًْ:
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! کٌَ هي ؿُب ؿّ تجـ ي ػمتَ ػمتن! ام ىًَْ ؿّي ىیٌَ هي ػمتي

 ؿّ ػمتو صـکت يَ ثب ّ ًگـاى ػليِ  ٍْؿت ثَ ىیٌَ هي پـييًْن ًگبٍ

 ىؼ؟ چي: پـمَ هي کَ پبيبؿٍ ٍؼاي. فًن هي پل

 

 ُـ! ًگـكتن ػمت ثَ تجـي ػوـم ثَ. گیـم هي كبٍلَ افىْى رْاة ثي

 تْ ًينتَ ثؼي ًجِ! افه امتلبػٍ مْء ثَ ىؼم هضکْم کَ چٌؼ

 اف آكتبة اًؼکبك. مْفٍ هي چيوبم کٌن هي صل ّ ام ىویوَ

 !ػًّن ًوي تضویـ ُبي فعن ّ ػؿػُب يبػآّؿي يب ثـكَ ملیؼي

 

 ثَ ّ ىیٌن هي پیـي ػؿعت ي ىؼٍ هطغ ي کٌؼٍ ؿّي کلجَ، پيت

 هٌؼيل اف پـ ّ ثبؿى ّ ثـگ ثي صبال کَ ػؿعتِبيي. ىن هي عیـٍ ؿّثـّم

 هي مـهب اصنبك ػؿّى اف چوؼؿ. عْػم ػیي ػؿمت. مـهب ّ يظ ُبي

 !کٌن

 

 ثلٌؼ ربم اف ؿـيت ػايي اصتـام ثَ هي ّ چـعًَْ هي ؿّ مـم پبيي ٍؼاي

 اف ثؼؼ ّ ثبىن ؿاصت عْاػ هي افم کـػي ؿلیع ي لِزَ ثب. ىن هي

 :فػى صـف ثَ کٌَ هي ىـّع آؿاهو ثب هکج کوي

 

 رلبي ًي ّ کيیؼي اؿٍ رْؿ ًَ ثزبي ربي ف ىؼي هتضـک اگـ ػؿعت

 .تجـ
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 اًگبؿ. ُنت ّرْػه تْ کَ تنکیٌي ّ ىن هي اه چِـٍ عطْٓ هبت

 ُوْى ربيي چْى ثبُبه ٍضجتي ُن ثَ هيتبهن کَ ىَ هي هتْرَ

 هي ىـّع کْتبُي مکْتِ  اف ثؼؼ ّ ىیٌَ هي مٌگي تغتَ ؿّي صْالي

 ثَ اّهبتوبى ثیيتـ. ُنت کـيٍْ ّ ّكـ ايٌزب فهنبًِب: فػى صـف ثَ کٌَ

 هي چَ تْ. گؾؿٍ هي کـػى روغ( ُیقم) چیلگ ّ گـكتي ػمت( تجـ) تْؿ

 رْااى؟ کٌي

 

 ُب؟ فهنتْى:پـمن هي ّ کٌن هي كـّ پبلتْم ریت تْي ػمتِبهْ

 

. هبًگ ػّافػٍ ي هبٍّ. فهنبى،ثیِبؿ: پـمَ هي ّ يبؿٍ هي لت ثَ لجغٌؼ

 .مبل ُِوَ

 

 مبثوَ ثب. ثـگيتن تجؼیؼ اف تبفٍ: گن هي ثگیـم ٍْؿتو اف ًگبٍ ايٌکَ ثي

 .ػى ًوي کبؿ ثِن ربيي ػاؿم کَ اي

 

 ّهتي ًینت مـفًو اف ًيًْي ّ ٍْؿتيَ تْي ُوچٌبى گـهو لجغٌؼ

 !رْااًي!ػاؿي ّعت ٌُْف: گَ هي ثِن

 

 ثـام عْػه ثؼؼ ّ ىن ًوي هتْرَ هي کَ گَ هي کـػي ثَ ؿّ چیقي

 .ىَ هي پیؼا کبؿ ثبىَ، مالهت ثؼًت متْى چِبؿ:کٌَ هي تـروَ
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: گَ هي ثؼؼ ّ کٌَ هي مکْت کوي ػم، هي تکْى تؤيیؼ هؼٌي ثَ مـي

 ُن آمبيو ايي ّ مکْت ايي اهب ػاىتین ثیبيي ثـّ عْػهبى مـفهیي تْ

 عْػهبى عبک تْ کنن ُوَ چْى ىؼم پبگیـ ايٌزب!ًؼوتیَ عْػه ثـاي

 ُبى؟ کَ؟ ػاؿي عبًْاػٍ! ىؼى عبک

 

 .ُنتي هبػؿم ّ عْاُـ يَ ّ ثـاػؿ يَ. ىؼٍ كْت پؼؿم-

 

 ايي تْ پب. ژًن ّ آيـيي ّ میـّاى ّ ُنتن هي! مْپبك ؿا( عؼا) عْا:

 هؼؿ. آثبػيَ ُویي اُل ژًن. ػاىتن میـّاًَ كؤ ؽاىتن هي کَ ؿـثت

 .رْااى ثؼاى ُبتَ ػاىتَ

 

 موت ؿٍ هي ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف اّى ّ کٌن هي پبيیي ّ ثبال مـي

 .عبکوَ يبػگبؿِ .ػاؿم هي ًگَ ايٌزب يبػگبؿيِبهَ ُوَ: گَ هي ّ کلجَ

 

 هوؼاؿ يَ عْاػ هي ػلن. کٌن هي ًگبٍ ؿكتٌو ثَ هي ّ ىَ هي ػّؿ افم

 ثِن ثیيتـ. کٌَ ًوي اؽيتن ػيگَ صبال هضیٔ ثکـِ  مکْت. ثقًن هؼم

 موت ثَ گیـم هي ؿاٍ کلجَ کٌبؿ اف ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف.ػٍ هي آؿاهو

 .ػاؿٍ اهتؼاػ ثـگ ثي ػؿعتِبي ػل تْ کَ اي تپَ مـثباليي

 

 هؼم کَ چٌؼ ُـ ػاؿٍ لؾت. يبػ هي عْىن پبُبم فيـ ثـف هژ هژ ٍؼاي اف

 کَ رب يَ ّ هتلبّتَ ًوطَ ُـ تْ ثـف اؿتلبع ايٌکَ. کٌَ هي ًبهطوئي ُبهْ
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 اًگیقٍ ُیزبى ؿٍ هي كـّ ثـف تْ مبم ّمطِبي تب پبت ًؼاؿي اًتظبؿىْ

 .ػاؿم ػّمت ؿّ يغقػٍ ُیزبى ايي هي ّ

 

 فهبى ّ فهیي آًي ثَ ّ ػاؿم هي ثـ هؼهي ىَ، ًوي هؼت ْٓالًي لؾتن

 چبُي ػون ثَ ثیبم عْػم ثَ تب ّ يبػ هي ػؿ صـکت ثَ چيوبم رلْي

 يؼٌي فًي هي صـف افه کَ رٌِن فهِـيـ! يغَ ّ آة اف پـ کَ ام ؿكتَ كـّ

 !ُویي

 

**** 

 

 ًينتَ اًگبؿ مغتي چیق يَ! عيکَ ّ مـػ تٌن ّ ًينتَ رًْن ثَ لـف

 اهْ هٍْ توبم. ىَ هي کيیؼًن ًلل اف هبًغ کَ ام میٌَ ي هلنَ ؿّي

! کوـــــــــک! ػلـــــــــــــي: ػم هي مـ ٍؼا ثلٌؼ ّ کٌن هي روغ

 !ًینت؟ ايٌزب... ايي... کني

 

 اّى تْ ًتًْن کَ ُنت ثلٌؼ اًّوؼؿي چبُک ي ػيْاؿٍ! ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ

 هي گیذ ػاؿم کٌن هي صل کن کن. ثکين ثبال ؿّ ام ىؼٍ ِمـ تي مـهب

 ػيگَ ثبؿ يَ ّافػٍ ّ ّرْػم تْ ىیٌَ هي چیق ُوَ ىؼى کٌؼ صل. ىن

 !کوـــــــــک: کٌن هي ثلٌؼ ٍؼاهْ

 

 ٍؼاهْ کني کَ ام گـكتَ كبٍلَ کلجَ اف اًّوؼؿي! ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ

! عْامت هي ىِـهْ ثِبؿِ  عٌکبي ػلن کْيـ ػل تْ ؿّفُبيي چَ. ًيٌٍْ
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 لیْاى يَ آؿفّي ظِـ مـ عْؿىیؼ تق فيـ ثیبثْى، اّى ّمٔ ؿّفُبيي چَ

 َموْهي ػلن! عْاػ هي گـهب ػلن يظ ُوَ ايي هیْى صبال ّ کـػم يظ آة

 !کٌَ کي ؿييَ ؿّ مـػي ايي کَ عْاػ هي

 

 ّ ىٌْم هي ؿّ عيي عو ٍؼاي کَ اكتَ هي ُن ؿّي ػاؿٍ پلکِبم

 چيوبه. ثیٌن هي چبٍ ثبالي اينتبػٍ ؿّ ػعتـکي گیـم هي ثبال کَ مـ

 ّّؼیت اّى تْ هي ػيؼى. ػٌُو رلْي ػمتِبه ّ امت تـمغْؿػٍ

 صـف ثَ ًبتْاى ّ صبل ثي اهب ػًّن ًوي هي ػيؼى کل ثَ يب اتو تـمًْؼٍ

 يبؿي؟... يبؿ... هي کوک...کن: يبم هي

 

 !ثن... ؿـيت ػايي... هِوْىِ : يبم هي صـف ثَ ػّثبؿٍ ػٍ، ًوي رْاثي

 

 عؼا ّ ثیبػ عْػه ثَ ثلکَ گیـم هي ثبال ىؼٍ مـ ّاهؼب   ػيگَ کَ ػمتوْ

 ػّيیؼًو ٍؼاي ّ ىَ هي هضْ ػيؼم رلْي اف کَ ػاؿٍ تؤحیـ اًگبؿ ىکـ ؿّ

 .پیچَ هي كْب تْ

 

 ثتًَْ ػعتـک کٌن هي عؼا عؼا هي ّ يبػ هي ػاؿٍ ثیِْىي يب عْاة

 ثبُبت کَ ػًّي هي ػًّن هي هِـي، ثبُبم ػًّن هي عؼايب. ثیبؿٍ کوک

 ام عًْْاػٍ ػمت ثَ ام رٌبفٍ کي کبؿي يَ الاهل اهب ػلگیـ افت ّ هِـم

 ثَ گْىتْ! عؼا؟ ُنتي! ًؾاؿ ؿاٍ ثَ چين ايي اف ثیيتـ هبػؿهْ! ثـمَ

 !حبًیَ؟ چٌؼ ػي هي هي
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 ىَ، هي چي ثؼؼه صبال ايٌکَ ّ کٌن هي كکـ هـػًن ي لضظَ ثَ ػاؿم

 هي تزنن ؿّ ؿمَ هي هبهبى گْه ثَ هـػًن عجـ کَ اي لضظَ ػاؿم

 ًینت صني ُیچ. ىٌْم هي ؿّ آىٌب يَ ػّؿ عیلي ٍؼاي کَ کٌن

 ايي ّ ىَ هي ًقػيک کن کن ٍؼا. ثؼم ًيْى ّاکٌيي ثتًْن ايٌکَ ثـاي

 .ػلٌگـاى ىؼيؼا   ّ ػلیَ کَ ثؼم تيغیٌ تًْن هي ثبؿ

 

 صبل اف ػٍ هي اربفٍ ثِن عیبل ؿاصتي ايي ّ اًگبؿ ىَ هي ؿاصت عیبلن

 .ثين هؼُْه ّ ثـم

 

*** 

 

 ىؼٍ ثبػج ؿّهَ کَ لضبكي ّ پتْ چٌؼتب مٌگیٌي لـفٍ، هي رًْن توْم

 ّ ػلي ًگـاًي اف پـ ُبي رولَ هیْى ايي ّ ثکين ًلل ػؿمت ًتًْن

 .کٌَ هي ثؼتـ صبلوْ ُن پبيبؿ

 

 گـم اتبم ثَ فػٍ يظ اهب اؿتلبع کن چبٍ اّى هؼـ اف رْؿي چَ ػًّن ًوي

 هَؼ ّ رًْوَ تْ ُن ٌُْف مـهب اهب ام ىؼٍ هٌتول ؿـيت ػايي ي عًَْ

 .ًؼاؿٍ ؿّ کـػًن ؿُب

 

 ثؼؼ ّ ىٌْم هي ؿّ کٌَ هي اػا ؿـيت ػايي کَ کـػي اي رولَ ٍؼاي

 پي؟ ًیک ًؼاؿي تِْع صبلت: پـمَ هي کَ میـّاًَ
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 هي ثبال مـ ىؼٍ چلت ُن ثَ كک ُوْى ثب پل ًینت فيبػ اهب ػاؿم

 میـّاى ّ گَ هي کـػي ثَ چیقي ػّثبؿٍ ؿـيت ػايي. ًَ يؼٌي اًؼافم

 ثغْؿي؟ چبي لیْاى يَ ثيیٌي تبًي هي: کٌَ هي تـروَ

 

! ثيیٌن تًْن ًوي لجبك ثي ّ پتْ ُوَ اّى ثب اهب ًینت ثؼي كکـ

 ثْػٍ ىؼٍ ًبرین کَ ػعتـکي چيوبم کـػى ثبف ي لضظَ اف کَ هغٍَْب  

 .هٌَ ثَ ًگبُو ّ اينتبػٍ ػيْاؿ کٌذ ؿّثـّم

 

 اّى ّ ػٍ هي ػعتـک ثَ اي اىبؿٍ ثؼؼ ّ کٌَ هي ػًجبل ًگبُوْ میـّاى

 کوکن ّ ثبفُّبم فيـ ىیٌَ هي پبيبؿ ّ ػلي ػمت. ثیـّى ؿٍ هي اتبم اف

 میـّاى ّ لغتن ُبي ىًَْ ؿّي اًؼافى هي پتْ يَ. ثيیٌن کَ کٌي هي

 ثِن گـهبه تب گیـم هي ػّؿه ػمتِبهْ.ػٍ هي ػمتن ؿّ چبيي لیْاى

 .ًؼاؿٍ ىؼى عیبل ثي عیبل مـهب ّ لـف اهب ثيَ هٌتول

 

 ّ هبلَ هي پيتوْ ّ ُب ىًَْ ػلي ػم، هي ثیـّى فّؿ ثَ ًلنِبهْ

 ايي اف پـٍ ايٌزب گلتین هي ثِت ثبيؼ! هبيین هوَـ: ػٍ هي تّْیش میـّاى

 !ُبمت چبلَ

 

! ثْػٍ هي هؼ ثـاثـ ػّ اف ثیيتـ اكتبػم تْه هي کَ اي چبلَ اّى! چبلَ؟

 صل ّ فًن هي لیْاى ثَ لجي! ثْػٍ چبٍ ىجیَ ّ چبلَ ثَ ىجبُت ثي
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: پـمَ هي میـّاى اف ػلي. ثغْؿم ؿّ چبي ًتًْن ىَ هي ثبػج تِْع

 .ىَ هي کن لـفه ثگیـٍ ػّه يَ ًيؼ، گـم آة

 

 ثـم:گَ هي اتبم اف ؿكتي ثیـّى صبل ػؿ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف میـّاى

 .ثجیٌن

 

 فيـ تب ؿّ پتْ تب ػّ ػلي کين، هي ػؿاف ّ ػم هي ُمـ صنوْ ثي ثؼى

 ػمت ثَ ؿّ ػمتن ّ ثـٍ هي پتْ فيـ ؿّ ػمتو کيَ، هي ثبال گـػًن

 !پي ًیک ًغْاة: گَ هي ّ يبؿٍ هي ثِو كيبؿ هوؼاؿ يَ گیـٍ، هي

 

 هي ّاال امت ثنتَ ؿاٍ: گَ هي پبيبؿ ّ ػم هي كبٍلَ ُن اف پلکِبهْ

 .ػؿهًْگبٍ ثـػيوت

 

 کَ ثؼم ثِو رْاثي کٌن هي مؼي عْاثٌبکي ّ ؿعْت ُوَ اّى هیْى

 .ثٌؼم هي پلک ػّثبؿٍ ّ ىن ًوي هْكن

 

*** 

 

. کٌن صل کٌبؿم ؿّ کني صْْؿ تًْن هي کَ يبػ هي ػاؿٍ ُْىیبؿي

 تْ ّ ًينتَ کٌبؿم کَ ثیٌن هي ؿّ ػعتـک ّ ىَ هي ثبف فّؿ ثَ چيوبم

 کَ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف پلکِبم ىؼى ثبف ثب. ٍْؿتوَ ي عیـٍ مکْت
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 هي ؿّ ػمتو هچ ّ يبؿم هي ثیـّى ؿّهَ کَ لضبكي فيـ اف ؿّ ػمتن ثـٍ،

 ثَ فًَ هي فل ػؿىت مجق چيوبي اّى ثب کَ اًگبؿ تـمَ هي. گیـم

 .هوٌْى...  کوکت...  ثبثت: کٌن هي ثبف لت مغتي ثَ ّ آؿّم. ٍْؿتن

 

 ػعتـک اًگبؿ. هًَْ هي حبثت ربه مـ اهب کيَ هي پل ؿّ ػمتو

 تـ ىوـػٍ ثبؿ ايي ّ ػيگَ ثبؿ يَ پل! ىَ ًوي هتْرَ ؿّ كبؿمي فثْى

 .مپبك: گن هي

 

 آيـيٌي؟ تْ: پـمن هي ثبؿ ايي کٌَ، هي ًگبُن ّاکٌيي ثي ُن ثبف

 

 هي اتبم اف ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ّ ػٍ هي تکْى هخجت هؼٌي ثَ مـي

 هبثي ثب يين ًگیي تب ػّ پيتيْى اهب ثٌؼم هي پلکِبهْ. ثیـّى ؿٍ

 .ػلٌيیٌَ ثـام ػزیت کَ ثنتَ ًوو هيکي

 

**** 

 

 ًيْى ؿّف ؿّىٌبيي. ىیٌن هي ربم مـ ّ ػم هي تکًْي کـعتوْ تي

 آعـيي! ػًیب اف عجـ ثي ّ ام ثْػٍ عْاة ؿّ هتوبػي مبػتِبي کَ ػٍ هي

 ػمتِبي ؿّي ام ىؼٍ پیچ پتْ تَْيـ ؿكتٌن، عْاة ثَ اف هجل تَْيـُب

 تٌن ثَ کَ ثْػ گـهي آة ّ عًَْ هؼيوي صوبم ّمٔ گؾاىتٌن ّ میـّاى

 .گـكت هي افم ؿّ مـهب ّ ؿيغت هي
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 مبکن کَ اتبهي تْ. اينتن هي مـپب ّ پیچن هي عْػم ػّؿ ؿّ پتْيي

 اف ثبيؼ ثبىن ػاىتَ ػمتـمي لجبمِبم ثَ ايٌکَ ثـاي ّ ًینتن ثْػٍ

. ػٍ ًوي ؿّ اربفٍ ايي ثِن ثؼًن ىؼى مـػ اف تـك اهب ثیـّى ثـم اتبم

 چبؿچْة ثَ ػمت میـّاى ّ ىَ هي ثبف اتبم ػؿ کَ کيَ ًوي ْٓلي

 .کٌَ هي مالم

 

: پـمَ هي ّ ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ ّ اتبم تْ يبػ هي ػم، هي ؿّ مالهو رْاة

 ثِتـي؟

 

 ثَ ثگیـم، ُبم لجبك اف مـاؿي عْام هي ّ کٌن هي فهقهَ عْثوي

 .ىنت لجبمبتِ  ػايي فى: گَ هي ّ ؿٍ هي ػيْاؿ کٌذ ي گٌزَ موت

 

 ػمت. گیـٍ هي موتن ثَ ىؼٍ تب ؿّ لجبمِب کٌن، هي تيکـ ىـهٌؼٍ

 ثیـّى ثـٍ اتبم اف عْاػ هي. گیـم هي افه ؿّ ُب لجبك ّ کٌن هي ػؿاف

: پـمن هي پل ثقًن آيـيي اف صـكي عْاػ هي ػلن ػزیت اهب

 ...ػعتـػايیت

 

 ؿیْؿٍ کـػِ  يَ ًگبٍ ؿًگ ًگبُو ؿًگ. گـػ هي ثـ موتن ثَ ّ اينتَ هي

 مکْت اهب ام رولَ ي اػاهَ اف ىن هي تؼلل ػچبؿ اي لضظَ ثـاي هي ّ

 کٌن كکـ: ثوًَْ اثتـ ام رولَ ؽاؿم ًوي پل کٌَ هي عـاثتـ ؿّ ّّؼیت

 .تـمیؼٍ افم ثؼرْؿي
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 هي ّ ػٍ هي تکْى ٓـف ػّ ثَ هٌظْؿم ًيؼى هتْرَ ػالهت ثَ مـي

 !تـمیؼٍ؟ کَ ثـػٍ گْهبًت چـا: پـمَ

 

 ىبيؼ. ػزیجَ ًگبُو ػيؼ اتبم تْ هٌْ کَ ٍجش مـ ُوْى اف. ػًّن ًوي-

 آؿٍ؟. ًینت ثلؼ كبؿمي

 

 ىوبلیَ، هبػؿه: ػٍ هي تّْیش آؿّم ّ گـػٍ هي ثـ ؿّ ؿكتَ ؿاٍ میـّاى

 فػى صـف فثبى اهب ؿا هبفًؼؿاًي ُن ثلؼٍ، ؿا كبؿمي ُن کـػ، پؼؿه

 .ًؼاؿٍ

 

 اي ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب ّ کٌَ هي پيت ثِن کٌن، هي ًگبُو هتؼزت

 کَ تـ ثچَ ثبىَ، الل ايٌکَ ًَ. فًَ ًوي صـف اهب ىٌٍْ هي: گَ هي

 گیـ تْه ؿّف ىجبًَ يَ ىؼٍ، گٌذ ُبي چبل ُویي اف يکي امیـ ثْػٍ

 .ًکـػٍ ثبف فثبى ػيگَ هْهغ ُوْى اف. کـػى پیؼاه تب ثْػٍ

 

 !گٌذ؟ چبل:

 

 فهیيِ  گٌذ پي ُب عیلي هؼين اف ايٌزب. ىؼي امیـه تْ کَ ُوبًي! ُب:

ـِ  ؿا عؼا  .اى کـػٍ چبل پ
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 ... تْي ثیلتَ ُن ثبف تـمیي ًوي گـػٍ؟ هي اًّزب ػّثبؿٍ چطْؿ آيـيي-

 

 !ثـٍ اف عبکِ  ايي ثنت ثَ ثنت:

 

 هي ؿكتي ثیـّى اف هجل ؿٍ، هي ػؿ موت ثَ میـّاى ّ گن هي آُبًي

 .ثغْؿين ًبُبؿ عْاين هي: گَ

 

. ىن هي لجبمِبم پْىیؼى هيـْل هي ّ ؿٍ هي گن، هي اي ثبىَ

 ي فّفٍ ٍؼاي ّ ىت ظلوبت تْ کـػى، مـ چبلَ اّى تْ مبػت 74 تَْؿ

 يَ ثَ ثـمَ چَ ّصيتٌبکَ مي اّى ثَ هيِ  ثـاي ُن تَْؿه...!  ّ گـگ

 !ثچَ ػعتـ

 

*** 

 

 هي ثبف ؿّ ػؿ ػاػٍ ثِن هنبكـت ثَ ؿكتٌن اف هجل ؿّف ًبهؼاؿ کَ کلیؼي ثب

 کَ ػٍ هي ًيْى صیبٓ تْي ًبهؼاؿ هبىیي صْْؿ. ىن هي ّاؿػ ّ کٌن

 کَ چٌؼ ُـ ثجیٌوو ػاؿم ػّمت ػلتٌگين چْى عْىضبلن. امت عًَْ

 ثَ ًتًْن ّ ثغْؿم مغتي مـهبي ىؼٍ ثبػج گٌذ ي چبلَ اّى تْ اكتبػى

 .ثکيوو آؿْه
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 کَ رْؿي کـػٍ، ػُْ صنبثي ؿّ ام ؿّصیَ ىوبل اؿتلبػبت ثَ ملـ

 .ىؼٍ ثـاثـ چٌؼ آـاكن ُبي فيجبيي کٌن هي صل

 

. کٌن هي مالم ػاؿي عو ٍؼاي اهب اًـژي ثب ّ ؽاؿم هي مبلي تْ پب

 كِویؼى! ًگبؿيٌَ ؿـيت ّ ػزیت ًگبٍ کٌَ هي تْرَ رلت کَ چیقي اّلیي

 فيـلجي ؿّ مالهن ًگبؿيي. ًینت ػىْاؿ عیلي عًَْ ؿیـػبػي ىـائ

 گـػٍ ًوي ثـ موتن ثَ اٍال   کَ هبهبى. اتبهو تْ ؿٍ هي ّ ػٍ هي رْاة

 کبؿ يب ػاؿٍ ٓلت ؿّ چیقي افم اًگبؿ ػؿُن اثـُّبي اّى ثب ُن ًبهؼاؿ ّ

 !گـكتٌَ ثبفعْامت ي آمتبًَ تْ ّ فػٍ مـ افم عالكي

 

 هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف اعن ثب ًبهؼاؿ پـمن، هي ؿّ ىؼٍ چیقي

 !ثْػي؟ کزب: پـمَ

 

 ىیٌَ هي ًبهؼاؿ ٍْؿت ثَ ػّثبؿٍ ّ ؿٍ هي هبهبى موت ثَ ًگبُن ًبثبّؿ

 !چي؟ يؼٌي: پـمن هي ّ

 

 !ثْػي؟ کزب پـمیؼم: پـمَ هي آلْػ ػتبة ّ يبػ هي موتن ثَ

 

 !ىوبل-

 

 !هجـمتْى؟ يب ثْػي ىوبل:
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 !چي؟ يؼٌي-

 

 ؿّف مَ ػّ کَ ؿكتي! ًجْػ؟ تللي يَ ثْػي کَ اي ىؼٍ عـاة اّى تْ:

 !ؿّفٍ؟ چٌؼ اهـّف! ثـگـػي

 

 صن اًِّب ُن عت ّ اى ىؼٍ ًگـاًن! چیَ رـيبى ىن هي هتْرَ تبفٍ

 ؿاٍ يب تللٌي ثْػين کَ ثکـي ربي اّى تْ! توَیـ ثي هي ُن ّ ػاؿى

 ىؼٍ ثنتَ مٌگیي ثـف عبٓـ ثَ ُن هنیـُب ًؼاىت، ّرْػ اؿتجبٓي

 !ثوًْین اًّزب ؿّف مَ اف ثیيتـ ىؼين هزجْؿ ّ ثْػ

 

 صـكي عْام هي ّ ػٍ هي كيبؿ هضکن ؿّ مبک ي ػمتَ ُبم پٌزَ

 هـاؿٍ ثبف! کٌي؟ هي ػاؿي کبؿ چي: گَ هي هجل اف تـ ػَجي ًبهؼاؿ ثقًن،

 !پي؟ ًیک کٌي عـاة ؿّ کزب

 

 يَ كؤ اتِبهِب ايي ي ُوَ هوبثل ػؿ اهب ىن هي گیـم،ػَجي هي گـ

 ثبّؿي عْه ثَ! گل لجغٌؼ يَ تلظ، لجغٌؼ يَ! لجن ؿّي ىیٌَ هي لجغٌؼ

 گیـم هي ؿاٍ! فًن هي تلغٌؼ اى ىؼٍ ًگـاًن ؿمیؼٍ عیبلن ثَ کَ عْػم

 ثنت ؿّ ربػٍ ثـف. ًجْػ تللي ثْػين کَ ربيي: گن هي ّ ُب پلَ موت

 .ػٍ هي تّْیش ثـات ثقًي فًگ ػلي ثَ. ثیبين فّػتـ ًتًْنتین
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 موت گـػم هي ثـ! ػاؿم ًوي ثـ هؼهي اهب ؽاؿم هي پلَ اّلیي ؿّ پب

 ؿّ ُب عـاثي ثْػين ؿكتَ هب: گن هي ّ کٌَ هي ًگبٍ ؿكتٌن ثَ کَ ًبهؼاؿي

 ُن ىوبُب اػتوبػي ثي ايي! کٌین عـاة ؿّ ربيي ايٌکَ ًَ ثنبفين،

 !آثبػاًیَ ثـاي عْػگؾىتگیوْى اف ُوْى تبّاى

 

*** 

 

 ثبف هيـْل عْؿػٍ ػؿ ثَ کَ اي توَ ثَ اُویت ثي ّ کٌن هي اي مـكَ

: گَ هي آؿّم ًگبؿيي ّ ىَ هي ثبف ػؿ. ىن هي پیـٌُن ُبي ػکوَ کـػى

 تْ؟ ثیبم

 

 هي ؿّ ػؿ ّ يبػ هي آمتیٌن، ُبي ػکوَ ثَ ىیٌَ هي ػمتن رْاة ثي

 عْثي؟: پـمَ هي ّ ثٌؼٍ

 

 مْالو ثَ پبمغي کَ ُنت هْي اًّوؼؿي عبهْىي ثَ ىؼيؼم توبيل

 ػّفٍ، هي ٍْؿتن ثَ ًگبُيْ لت ثَ لجغٌؼ اينتَ، هي رلْم. ًؼم

 عْه: پـمَ هي ّ ٍْؿتن ٓـف ػّ ىیٌَ هي ّ يبػ هي ثبال ػمتِبه

 گؾىت؟

 

 چْى ؿٍ هي پبيیي ّ ثبال ىؼت ثَ تٌن ؿکبثي فيـ اف ام میٌَ ي هلنَ

 اف ًگبؿيي ػمتِبي ايٌکَ ثـاي کين هي ػوت! ُنتن آىلتَ صنبثي
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 عجـي ُیچ. ثْػين ىؼٍ ًگـاًت: گَ هي آؿّم ًگبؿيي ثيَ، رؼا ٍْؿتن

 ... يب اّهؼٍ مـت ثاليي ىبيؼ گلتین ًجْػ، افت

 

 ىیٌن هي. کٌن هي ىل کوـثٌؼهْ ّ تغت ؿّي اًؼافم هي ؿّ پیـُي

 يب:کٌن هي کبهل ؿّ ًگبؿيي ي رولَ ّ رْؿاثِبم آّؿػى ػؿ ثـاي تغت ؿّي

 !گـكتٌت ػّثبؿٍ کَ کـػي ؿلطي يَ

 

 ثب ّ يبؿم هي ثبال ؿّ مـم! توبىب ثَ اينتَ هي ؿّثـّم مکْت تْ ًگبؿيي

 يب ثْػم کـػٍ هتل اگَ هي! گن؟ هي ثؼ! ُبى؟: گن هي ؿكتَ ثبال اثـّي يَ

 هي ثیـّى عًَْ ايي اف پب! کٌیي؟ ؿكتبؿ ثبُبم رْؿي چَ ثْػ هـاؿ ػفػي

 هولکت ايي هبًْى! آؿٍ؟ ػفػي ّ کيي آػم ّامَ ؿكتن عیبلتْى ثَ ؽاىتن

 اثؼ تب هـاؿٍ ىوبُب! ثـيؼ تجؼیؼ مبل 7 ّ فًؼاى مبل 3 ّ ىالم هي ثـاي

 !ثؼٍ؟ فرـم رٌِن تَ تب هـاؿٍ هلي ىبٍ ثغيیؼٍ ىبٍ! کٌیي؟ هزبفاتن

 

 ثَ کَ ؿّ مـم! گیـٍ هي هـاؿ ػؿ ػؿگبٍ تْ ًبهؼاؿ ّ ىَ هي ثبف اتبم ػؿ

 هي ًگبؿيي ثَ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ گـػًّن هي ثـ چـعیؼ موتو

 !کٌن ػُْ لجبك عْام هي: گن

 

 ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ تْ، يبػ هي ًبهؼاؿ! عْؿٍ ًوي تکْى ربه اف ًگـاى ًگبؿييِ 

 ؿّ ثْػي کـػٍ کَ کبؿي رْؿ ّ ؿكتي کـػ، هزبفاتت هبًْى: گَ هي ّ

! ثْػٍ؟ اىتجبٍ کبؿت کَ كِویؼي چوؼؿ! ثْػ؟ تؤحیـگؾاؿ چوؼؿ ّلي کيیؼي

 ... چوؼؿ
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 ايي ثَ ثیيتـ اتلبهب  ! ُیچي: يبم هي صـف ثَ ّ موتو ثَ گـػم هي ثـ

 !ؿكتن ػؿمت ؿاُوْ کَ ؿمیؼم ًتیزَ

 

 ام میٌَ کَ کٌن هي اي مـكَ ىَ، هي ًقػيک ثِن ػيگَ هؼم يَ ًبهؼاؿ

 ػّتْى ُـ. ثؼؼ ّامَ ثؾاؿ ًبهؼاؿ: گَ هي ًگبؿيي اكتَ، هي مْفه ثَ

 .يبػ هي پیو ػلغْؿي گیي هي چیقي يَ ايي، عنتَ

 

 ُویي: گَ هي ّ اينتَ هي ؿّم تْ ًگبؿيي صـف ثَ اُویت ثي ًبهؼاؿ

 يبؿي، هي فثْى ثَ ؿّ چیقي ُوچیي کَ ػاؿي ّهبُت اًّوؼؿ ّهتي! ػيگَ

 ًگـاى ػيؼى ّـؿ کبؿُبت اف کَ آػهِبيي اثؼالؼُـ تب ثبىي هٌتظـ ثبيؼ پل

 !ثبىي

 

 کَ آؿهبًي ؿاٍ تْ ثـم ُن ثبف اگَ ثگیـى، هٌْ اگَ! ّـؿتْى؟! چي؟ ًگـاى-

 ثؼيي ػمت اف ثْػ هـاؿ چي ُـ! ثجبفيي؟ کَ ػاؿيي ُن چیقي ػيگَ ػاؿم،

 !ًینت؟ ْٓؿ ايي هگَ! ػاػيي

 

 ىَ هي هي مـط چيوِبي فل اًلزبؿ ي آمتبًَ ػؿ ًبهؼاؿِ  عيوگـ ًگبٍ

 اًگ ايٌکَ ًَ هگَ: ػم هي اػاهَ ثضج ايي ػْاهتِ  اف ّاُوَ ثي هي ّ

 هزـم اًگ! ثْػى کبؿ عالف اًگ! ثْػى ربهؼَ اًگل اًگ! ثْػى میبمي

 يَ چَ! چیَ؟ هيکلتْى ػيگَ! ىؼٍ کْثیؼٍ پيیًْي ايي ؿّي اثؼ تب ثْػى
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 ػمت اف ؿّ چي! ػاؿ ثبالي چَ تجؼیؼ، تْ چَ فًؼاى، تْ چَ! ثبؿ ٍؼ چَ ثبؿ

 !ػيي؟ هي ػمت اف ؿّ چي! ػم؟ هي

 

 ًگـاًت عؼا ثَ: گَ هي ّ کيَ هي ثبفّهْ ًگبؿيي کٌن، هي اي مـكَ

 ... تَبػكي ًکٌَ گلتین! ثْػين ىؼٍ

 

ـَُوٌؼ ّ ًگبؿيي صـف هیْى پـٍ هي ًبهؼاؿ  چي: گَ هي( عيوگیي) َى

 الکي) عْىضبلین ثـٌَُ اًّوؼؿي هب تْ ًظـ اف! ػين؟ هي ػمت اف ؿّ

 !آؿٍ؟! ًیبػ؟ صنبة ُن تغووْى ثَ ػيگَ آثـّؿيقيِ  يَ کَ( عْه

 

 هؼم يَ! کٌن هي ًگبُو اّوضالل ثَ ؿّ اػَبثي ثب ّ ػم ًوي رْاثي

 ّهتي عْؿٍ هي ٍْؿتن ثَ ًلنو کَ رْؿي ىَ هي ًقػيک ثِن ػيگَ

 ايي عْاي هي: کٌَ هي ثبف لت ّ اىبؿٍ ثیـّى ثَ اًگيت ثب پـصـً،

 !کٌَ؟ ًینت ثَ مـ عْػىْ ثبثب ػیي ُن ثؼثغت

 

! هًْن هي عيک رب مـ فػٍ ٍبػوَ ػؿعت يَ هخل اي لضظَ ثـاي

 يبؿى هي فثْى ثَ ؿّ ًبهؼاؿ امن کَ هبهبى ّ ًگبؿيي ي گیـاًَ عـػٍ ٍؼاي

 ػُي اف اًّچَ تضلیل صبل ػؿ كؤ هي هـق اهب ىکبكَ هي ؿّ مکْت

 !امت اّهؼٍ ثیـّى ًبهؼاؿ

 

**** 
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 کيیؼى ًلل ؿاٍ ُن ىبيؼ! ىؼٍ تٌگ اتبم ػيْاؿ ّ ػؿ کٌن هي صل

 فيـ اًگبؿ کَ گیـم هي گـ چٌبى آًي ثَ! ىؼٍ کیپ ّ اّهؼٍ ُن ثَ کَ هٌَ

 رلْي کَ ثیٌن هي ًگبؿيٌْ لجِبي!ام اينتبػٍ کْيـ هـػاػ مْفاى آكتبة

 ّ ىَ هي منت فاًُْبم. ىٌْم ًوي چیقي اهب عْؿٍ هي تکْى ٍْؿت

 ي لجَ ؿّ ثيیٌن کَ ايٌَ کٌن هي کَ کبؿي تٌِب.ؿیـهوکي ّفًن تضول

 .ثگیـم ػمت ثَ ؿّ اًلزبؿم صبل ػؿ مـِ  ّ تغت

 

 ي چِـٍ ايٌکَ تب هًْن هي علوبى تْ چوؼؿ گؾؿٍ، هي چوؼؿ ػًّن ًوي

 !كـّؿن ثي چيوبي رلْي يبػ هي پبُبم رلْي فػٍ فاًْ هبهبىِ 

 

. گَ هي چي ثيٌْم تب کٌن توـکق ثتًْن ّ ثیبم عْػم ثَ کٌن هي مؼي

 هي هبهبى کَ ىٌْم هي ّ يبؿم هي ػاؿم ًجِ ي ىویوَ ثَ كيبؿي

 عْثي؟: پـمَ

 

 ًگبٍ. ىیٌَ هي کٌبؿم ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف کٌن، هي ًگبُو كؤ

 ثؼ ًبهؼاؿ: گَ هي ّهتي ثغيَ آؿاهو ٍؼاه. گـػٍ هي ُوـاُو هٌن

 ... يؼٌي گلت،

 

 چين! ػاؿٍ هلِْم يَ كؤ ىٌیؼم کَ چیقي! ػاؿٍ؟ ُن تلنیـ ثَ ًیبفي

 ثـام ػيگَ هَیجت ايي تضول! ػم هي كـّ گلْهْ ي علَ ثـِ ثٌؼم هي

 !مٌگیٌَ عیلي عیلي
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: اّهؼى صـف ثَ ثـاي ثيي ًیـّيي تب يبؿم هي كيبؿ ّرْػم ثٌؼ ثٌؼ ثَ

 ْٓؿي؟ چَ

 

 ًوي کَ اّهؼٍ فثْى ثَ کلوَ تب ػّ ايي ٍؼا ثي اًّوؼؿ ّ رْى ثي اًّوؼؿ

 ْٓؿي چَ آػم يَ ايٌکَ! ثْػ؟ هِن هگَ اٍال  ! ًَ يب ىٌیؼ هبهبى اٍال   ػًّن

 کن هؼؿ چَ فًؼگین ي ُوَ هِـهبى هـػ، يَ ايٌکَ! ثگیـٍ ؿّ عْػه ًلل

 !ْٓؿي چَ ايٌکَ ًَ هِوَ ثکٌَ کبؿي ُوچیي ثغْاػ کَ ثبىَ آّؿػٍ

 

 ثب اًلزبؿي، صبل ػؿ هـقم کٌن هي صل کَ گـكتَ چٌبى مـم پيت

 هي ثبف فػى صـف ثَ لت آؿّم هبهبى ّ يبؿم هي ثِو كيبؿي ػمت

 .پي ًیک ًکـػٍ ًینت ثَ مـ عْػىْ ثبثبت:کٌَ

 

 پٌِْى ثَ ًیبف ػيگَ ثگن عْاػ هي ػلن ّ چيوبه ثَ ىیٌَ هي ًگبُن

 ًیک گن ًوي ػؿّؽ: گَ هي ّ گیـٍ هي ػمتوْ هبهبى اهب ًینت کبؿي

 مکتَ پؼؿت. ًینت کـػي كکـ تْ کَ چیقي اّى اٍال   ًبهؼاؿ هٌظْؿ. پي

 اًّوؼؿ عْؿػ، ؿََ اًّوؼؿ. کـػ توْم ّهتي ثْػم مـه ثبالي هي. کـػٍ

 صـكِبي ثَ اًّوؼؿ گـكت، مغت عْػه ثَ اًّوؼؿ ثنت، کبؿ ثَ عْػىْ

! ًکيیؼ هلجو! اكتبػ پل کَ ػاػ ثِب ُب ثبفاؿي صبري ؿبف يَ ٍؼهي

! ثْػ ُویي هٌظْؿه ًینت ثَ مـ گلت ًبهؼاؿ اگَ! ُویي! ًکـػ تضول

 عـػٍ يَ! هي پؼؿ ثـي هي ثیي اف عْػتْ ػاؿي گلت هي صني ثَ هـتت

! ثبه مالهتیت كکـ ثَ کن يک! ثبه عْػت كکـ ثَ کن يک! ىْ عیبل ثي
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 اهْى ُوَ! گلت هي ؿّ ايٌِب! يبؿي هي ػؿ پب اف عْػتْ ػاؿي رْؿي ايي

 ّ عْػه تْ ؿيغت ّ عْػه تْ ؿيغت اًوؼؿ! ًؼاىت كبيؼٍ اهب! گلتین هي

 !ايي ىؼ آعـه کَ کـػ عیبل ّ كکـ

 

 اف هبهبى ّ ػم هي هبلو مْفاًوْ ي میٌَ ػمت ثب کٌن، هي اي مـكَ

 هي ثـات رْىًْؼٍ يَ:گَ هي ّ ػؿ موت ؿٍ هي. ىَ هي ثلٌؼ ربه

 عْؿػي؟ مـهب. يبؿم

 

 ػاىتن ؿّ هبهبى هالين ّ هِـثْى لضي ايي آؿفّي کَ هٌي چـا ػًّن ًوي

 اٍال   تْرَ ايي چـا ػًّن ًوي! کٌن ًوي عْىضبلي اصنبك اٍال   صبال

 ًوي ّرْػم ثَ مـّؿي چـا ػًّن ًوي! ػاؿٍ ًوي ّا لـفٍ ثَ ػلوْ تَ

 !پبىَ

 

. يبؿم هي پیيًْین ّ چيوِب ثَ كيبؿي ػمت کق ثب ّ کين هي ػؿاف

 آؿْه! هطوئٌو ّ هْي ثقؿگِ ػمت هِـثًْو، ُبي ًگبٍ ثبثب، تَْيـ

 ثیيتـ ؿكتٌن هجل تب پؼؿم! ثـام ثْػٍ ػًیب پؼؿ هِـثًْتـيي ثبثب! گـهو

 !پؼؿ تب ثْػٍ ػّمتن

 

 ثب هبهبى صْْؿ. ىَ هي گن ُبم مـكَ ٍؼاي هیْى ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي

 ثَ ؿّ لیْاى ثيیٌن، ربم مـ ىَ هي ثبػج ػمتو تْي میٌي يَ

 کبكي لجبك. ثیبػ پغت ات میٌَ ثغْؿه: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن

 عْؿػي؟ مـهب رْؿي ايي کَ عْػت ثب ثْػي ًجـػٍ
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 هبثل ثـام! مغتَ ثـام ْٓكبى اف ثؼؼ آؿاهوِ  ايي ػؿک. ٍْؿتيَ ثَ ًگبُن

 !ًینت ثبّؿ

 

: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ تؤکیؼ ثب ؿّ لیْاى ىیٌَ، هي ؿّثـّم هبهبى

 اف کَ ايٌزب ثیبػ كـػا فًن هي فًگ كـػاػ ثَ. کٌَ هي ثِتـ صبلتْ ثغْؿه

 عْثَ؟. ثیبي ػؿ تٌِبيي

 

 ىَ هي مـافيـ ّرْػم ثَ ثیيتـي ثِت ّ گیـم هي ؿّ لیْاى مکْت تْ

 ُْايي ؿّ پیيًْین ؿّي هُْبي يبؿٍ، هي رلْ ػمتِبىْ هبهبى ّهتي

 .ىؼى ثلٌؼ عیلي کٌي، کْتبُيْى ثـي ثبيؼ: گَ هي ّ ػٍ هي

 

*** 

 

 ػبػت ثِو ثیبثْى ّ فًؼّى تْ کَ تلـيضي لـتَ، كـٌُگ کتبة يَ تْ مـم

 هي عبٓـ ثَ ّ عًْن هي ؿّ هؼبًیيْى ّ ُب ّاژٍ ّ ىیٌن هي. کـػم

 ثَ مـم ّ اتبم تْ ام هًْؼٍ ام کـػٍ ثبف چين کَ ٍجش اف ُن صبال. مپـم

 ّهتي تب اهب گـمٌگي اف ؿٍ هي هبلو ػلن. گـهَ ُویيگین مـگـهيِ 

 ػلن. ًؼاؿم اتبم اف ؿكتي ثیـّى ثَ توبيلي يبػ هي پبيیي اف ًبهؼاؿ ٍؼاي

 ْٓالًي هؼت يَ ػاؿم ػّمت. ثين ؿّثـّ ثبُبه صبالُب صبال عْاػ ًوي

 اتلبهبت هـتت ًؼاؿٍ صن ثلِوَ عْاػ هي ػلن! ًين ػيؼًو ػلتٌگِ

 عْػه هْل ثَ اگَ هي ثؼًَّ ػاؿم ػّمت! ثکيَ ؿعن ثَ ؿّ گؾىتَ
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 ٍبػؿ صن اصؼي ُیچ اآلى اف ّ ػاػم ُن تبّاًو ىؼم، هـتکت رـهي

 آػم ثب ثـاػؿ ايي ثیي كـهي چَ! ًؼاؿٍ ؿّ رٌبيت اف هجل هَبً صکن کـػى

 فى عْػه ثَ اٍال   يب ػى ًوي کبؿ ثِن ام مبثوَ مْء عبٓـ ثَ کَ ُبيي

 !ُنت؟ ًؼاػى کبؿ يب

 

 هي ثبف اتبم ػؿ کَ ُب کلوَ تکـاؿ صبل ػؿ ّ ػؿافکين تغت تْ ربم مـ

 هي لجغٌؼ ثب. چـعًَْ هي ٓـكو ثَ ؿّ مـم كـػاػ پـاًـژي ٍؼاي ّ ىَ

 !اًیيتیي چطْؿي: پـمَ هي ّ تْ يبػ

 

 هي اّى ػم، هي ػمت ثبُبه پبم، ؿّ ؽاؿم هي ّ ثٌؼم هي ؿّ کتبة

 تيـيق عْاة کٌي هي عیبل هٌقل: گَ هي ّ تغت ي لجَ ؿّ کٌبؿم ىیٌَ

 !رٌبة ػاؿيي

 

 ًغْؿػٍ ًبىتبيي:پـمَ هي کتبة گـكتي صبل ػؿ ّ کٌَ هي ػؿاف ػمت

 !ؿٍ؟ هي كـّ هـقت تْ ايٌِب

 

 کتبثَ ٍلضبت ثیي ًگبُو کَ ْٓؿ ُوْى.رْاثيَ رْى ثي لجغٌؼ يَ تٌِب

 !ىؼٍ؟ چي: پـمَ هي

 

 !ىؼٍ؟ چي چي: 
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 کـػم هي عیبل:گَ هي ّ فًَ هي هؼٌبػاؿي لجغٌؼ يبػ، هي ثبال مـه

 !چالمیؼي؟ چـا پل! صبل ّ ػين ىوبل ؿكتي

 

 !چالمیؼم؟:پـمن هي هتؼزت

 

! ػاػاه ػّؿ ثٌؼاف ايٌْ: گَ هي کتبة ثَ اىبؿٍ ثب ّ عٌؼٍ فيـ فًَ هي پوي

 هغلي لـبت كـٌُگ يَ ثبيؼ! ىؼى عیل ّ عق ػویؼ ّ هؼیي ّ ػُغؼا اآلى

 !ثبال ثـٍ مْاتت عـػٍ يَ ثغـم ات ّامَ

 

 ايـاًي؟ کي تب: پـمن هي چي يؼٌي چالمیؼى ثلِون ايٌکَ ثي

 

 .ُنتن كؼال  : 

 

 ّؿ؟ اّى ًؼاؿي فًؼگي ّ کبؿ-

 

 !ًچ:

 

 چي؟ يؼٌي-

 

 !ػيگَ ػاؿٍ ُن ؿّ ُب هقيت ايي ثْػى ؿاکللـ ثچَ:
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 ؿاکللـ؟ ثچَ-

 

 کَ ْٓؿ ُوْى ّ ػاؿٍ هي ثـ ُن ؿّ کتبة ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف كـػاػ

! ٍلبمیتي ثجـهت ثکي، تِجٌؼي يَ ثـين پبىْ: گَ هي ػؿ موت ؿٍ هي

 !ثیبػ يبػت آػهیقاػّ فثْى ثلکَ کٌن اعتالٓ ثبُبت ُن هوؼاؿ يَ

 

 !ثـي؟ هي کزب کتبثْ: پـمن هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 

 رقّ ػيگَ ايي: ػٍ هي تّْیش ىیطْى لجغٌؼ يَ ثب ّ موتن گـػٍ ثـهي

 .ثـين کي روغ پبىْ! عْؿٍ ًوي ػؿػت ثَ! آىـبلزبتَ

 

 پبيیٌَ؟ ًبهؼاؿ: پـمن هي ّ فًن هي گـٍ مـم پيت ػمتِبهْ

 

 ىؼٍ؟ صـكت ًبهؼاؿ ثب: پـمَ هي ّ موتن گـػٍ هي ثـ ؿّ ؿكتَ ؿاٍ

 

. گن ًوي چیقي ّ کٌن هي اي مـكَ ػم، هي مـ تغت ؿّي عْػهْ

 پیچیؼٍ هضتـم ي ّالؼٍ ػيؼم: گَ هي ّ ىیٌَ هي تغت ي لجَ ؿّ ػّثبؿٍ

 هـاؿ ػٌبيت هْؿػ ؿّ کجبثي صني ي ػؿػًَّ ًگْ اه، پبچَ ّ پـ ثَ

 ىؼٍ؟ صـكتْى چي مـ!ػاػٍ
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 هلتيت:گَ هي ّ کْثَ هي پبم ؿّى ثَ هيتي گن، هي ُیچي يَ

 اىْ عـعـٍ ثـم چیَ، رـيبى ثلِون ثگْ چي يَ! ُب کيیؼي فيپْ ًینتن

 !ثزْئن

 

 هـامن ّامَ: پـمن هي ثؼؼ ّ رْئن هي عـػٍ يَ ؿّ فيـلجن ػًؼّى ثب

 ًجْػي؟ ايٌزب ثبثبم

 

 ًجو. ثْػم: گَ هي ثؼؼ ّ هًَْ هي چيوبم ي عیـٍ مکْت تْ هوؼاؿ يَ

 ىؼٍ؟ صـكتْى کٌبػت ؿصوت عؼا ثبثبي مـ اآلى؟ چیَ ّامَ هجـ

 

 5: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف. گن ًوي چیقي ّ ثٌؼم هي چين

 !کٌن هي ثبػهزًْت کيک يبم هي ًجبىي پبيیي ػيگَ ػيوَ

 

 چیقُب عیلي ثَ ّ موق ملیؼيِ  ثَ فًن هي فل ثٌؼٍ، هي ؿّ ػؿ كـػاػ

 !كـػاػ تْمٔ ىؼى ثبػهزْى کيک رولَ اف کٌن، هي كکـ

 

*** 

 

: پـمَ هي ّ کيَ هي ثبال ؿّ ػمتي تـهق كـػاػ اينتَ، هي هبىیي

 ثغْؿين؟ چي يَ ثـين
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 گلت؟ هي چي ًبهؼاؿ: پـمن هي ّ چـعن هي موتو ثَ

 

 ثَ ثـي پیو رْؿي ايي: گَ هي ٓلجکبؿ ّ ؿٍ هي ثبال اثـّه يَ تبي

 !گیـي هي هجْْ ػي هي گْفّ ُب فّػي ُویي

 

 ّ گَ هي رًْن اي يَ! ثلٌؼ ي عٌؼٍ يَ! عٌؼٍ فيـ فًن هي هؼتِب اف ثؼؼ

 ثبالعـٍ: گَ هي ّ پبم ؿّ ىیٌَ هي ػمتو. کٌَ هي ثبف ؿّ کوـثٌؼ

 !ػيؼين ؿّ تْ ي ىؼٍ ّا ًیو هب ػاػ رْاة رب يَ هي كـايِ

 

 تْ اكتبػًوْى ؿاٍ ي لضظَ اف کَ ؿّ مْالي ّ کٌن هي ثبف ؿّ کوـثٌؼ هٌن

 ثِت؟ گلت هي چي ًبهؼاؿ: پـمن هي ىَ هي پبيیي ّ ثبال مـم

 

 اى اّى ثَ کـػي ثٌؼ! ثبثب عیل ثي: گَ هي ّ ٍْؿتو ثَ ىیٌَ هي اعن

 !ُب ػهبؽ

 

: گَ هي ّ کٌَ هي ثبف ؿّ هبىیي ػؿ عْؿٍ، هي تکْى تؤمق ثَ مـم

 ػاؿم ػبلي عیلي عیلي پیيٌِبػ يَ ثـات ثغْؿين، چي يَ ثـين ثیب ثجیي

 !ثیبي ػؿ ػپـمیْى كبف ايي اف

 

**** 
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: پـمَ هي ّ کيَ هي ثبال ؿّ ػمتي تـهق كـػاػ اينتَ، هي هبىیي

 ثغْؿين؟ چي يَ ثـين

 

 گلت؟ هي چي ًبهؼاؿ: پـمن هي ّ چـعن هي موتو ثَ

 

 ثَ ثـي پیو رْؿي ايي: گَ هي ٓلجکبؿ ّ ؿٍ هي ثبال اثـّه يَ تبي

 !گیـي هي هجْْ ػي هي گْفّ ُب فّػي ُویي

 

 ّ گَ هي رًْن اي يَ! ثلٌؼ ي عٌؼٍ يَ! عٌؼٍ فيـ فًن هي هؼتِب اف ثؼؼ

 ثبالعـٍ: گَ هي ّ پبم ؿّ ىیٌَ هي ػمتو. کٌَ هي ثبف ؿّ کوـثٌؼ

 !ػيؼين ؿّ تْ ي ىؼٍ ّا ًیو هب ػاػ رْاة رب يَ هي كـايِ

 

 تْ اكتبػًوْى ؿاٍ ي لضظَ اف کَ ؿّ مْالي ّ کٌن هي ثبف ؿّ کوـثٌؼ هٌن

 ثِت؟ گلت هي چي ًبهؼاؿ: پـمن هي ىَ هي پبيیي ّ ثبال مـم

 

 اى اّى ثَ کـػي ثٌؼ! ثبثب عیل ثي: گَ هي ّ ٍْؿتو ثَ ىیٌَ هي اعن

 !ُب ػهبؽ

 

: گَ هي ّ کٌَ هي ثبف ؿّ هبىیي ػؿ عْؿٍ، هي تکْى تؤمق ثَ مـم

 ػاؿم ػبلي عیلي عیلي پیيٌِبػ يَ ثـات ثغْؿين، چي يَ ثـين ثیب ثجیي

 !ثیبي ػؿ ػپـمیْى كبف ايي اف
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*** 

 

 ثـاي ٍویویَ، ؿكین ٍبصجو ثب كـػاػ کَ اي کبكَ هیق پيت ىیٌین هي

 هؼؿى ّ ىیک چیؼهبى ثَ ػاؿم. ػٍ هي ملبؿه کیک ّ هٍِْ رلتوْى

 يب ثؼم پیيٌِبػهْ: پـمَ هي رؼي عیلي كـػاػ کَ کٌن هي ًگبٍ کبكَ

 ًَ؟

 

 صبل ػؿ. هًْن هي هٌتظـ ّ ؿٍ هي موتو ثَ کبكَ ي پٌزـٍ اف ًگبُن

 کٌي ىـّع ربيي يَ اف ثبيؼ ثبالعـٍ: گَ هي ػمتو تْ هٌْي ثب ثبفي

 .ػيگَ

 

 چیْ؟: پـمن هي ّ ىن هي میٌَ ثَ ػمت

 

 عْاي ًوي. کبؿ: ػٍ هي اػاهَ چيوبم ثَ عیـٍ ثؼؼ ّ گَ هي اهوووون

 ثيَ؟ گـم مـت کَ کٌي ىـّع کبؿيْ يَ

 

 ػؿ اف کَ ىَ هي رلت ػعتـي ثَ تْرِن ّ لجن ؿّ ىیٌَ هي پْفعٌؼي

 ثَ هٌْ هـهقه ىبل ّ ثلٌؼ ُبي چکوَ فهنتْى، ّمٔ. تْ يبػ هي کبكَ

 ّ کٌَ هي ػًجبل ًگبُوْ كـػاػ. اًؼافٍ هي هـهقي ىٌل ي هََ يبػ ىؼت
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 هي آؿّم ّ کٌَ هي ًگبٍ هي ثَ لجغٌؼ ثب ثؼؼ. اًؼافٍ هي ػوت ثَ ًگبُي

 !فًوو هي ات ّامَ ُْا ؿّ مْتَ مَ کٌي اًتغبة کؼّهْ ُـ: پـمَ

 

 ثب! ْٓؿٍ ُویي ػهیوب   يؼٌي! ًینت ثؼیؼ افه! عٌؼم هي ػيگَ ثبؿ ايي

 ؿّ ػعتـي ُـ ُویيَ ًـم ّ چـة فثْىِ  اّى ػاؿٍ،ثب کَ عْثي تیپ ّ هیبكَ

 ؿّ آػم يَ هـاؿٍ ْٓؿي چَ ام هًْؼٍ هٌتِب. کـػٍ رؾة عْػه موت ثَ

 !ثقًَ ُْا ؿّ ػيگَ يکي ثـاي

 

: گن هي تْه ُبي ًْىتَ عًْؼى صبل ػؿ ّ گیـم هي ػمتو اف ؿّ هٌْ

 ثوًْي؟ ايٌزب هـاؿٍ اٍال   هگَ چیَ؟ کبؿيت پیيٌِبػ

 

 !ًچ-

 

 چي؟ پل:

 

 صـكَ ػيگَ ثؼؼه کٌین، هي ىـّع ُن ثب ُنتن، کَ هؼت يَ تب عت -

 ...اػاهَ تٌِبيي عْػت تًْي هي ىؼي کَ اي

 

 توْم ًیوَ كـػاػ صـف ّ اينتَ هي هیقهْى ػم میٌي يَ ثب رًّْي پنـ

 اف ثؼؼ گبؿمْى ّ کٌَ هي پـ ؿّ ام ىبهَ هٍِْ تلظ ثْي. هًَْ هي

 ؿّ کیک اف تیکَ يَ كـػاػ.ىَ هي ػّؿ هیق ؿّي ُب کیک ّ كٌزْى گؾاىتي
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 ثْػٍ، گـمٌَ مبل چٌؼ ثپـمن يبم هي.گَ هي آعیو يَ ّ عْؿٍ هي

 ػوَ ايي: ػٍ هي تّْیش صبل ُوْى ػؿ ّ کٌَ هي ثْ ؿّ اه هٍِْ

 ثِن ُیکلت ربى كـي گَ هي ؿٍ هي ؿامت ؿٍ، هي چپ عبًْهت

 ًْى ثب ػاؿين کـكل آة ىبم اهيت ربى كـي! ثغْؿ کن ربى كـي! عْؿػٍ

 ًبُبؿ اهـّف ربى كـي! هلیؼٍ ثنیبؿ مْفي چـثي ثـاي! رْ ي فػٍ کپک

 اهؼك ػاػم ملبؿه ثـات ٍجضًَْ ربى كـي! ػاؿين لجٌبًي پـتـبل پـ يَ

 ؿژيوت ّامَ ُن هوْيَ، ُن کٌَ، ػؿمت ثـات ثلؼؿچیي هـؽ تغن عبًْم

 !عْثَ کْچْلْئَ

 

 اف عْاػ هي ؿـّة تب ًقًن صـكي اگَ. کٌن هي ًگبُو لجغٌؼ ثب ػاؿم

 ًؼاؿٍ هـؽ ػيگَ! ثلؼؿچیي تغن: گن هي پل کٌَ گلَ عبًْم ػوَ تٌجلي

 !کَ

 

 ثَ هي ي مـىًَْ اف ّ کيَ هي گـػى فًَ، هي اه هٍِْ ثَ لجي

! ُوْى: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ اًؼافٍ هي ًگبُي مـم پيت ربيي

 ثب ىکن ايي آعَ! ػيگَ تغويِ  تغن ُـ يب ثلؼؿچیي تغن! هـؽ تغن صبال

 گٌؼٍ چلت يَ ىت ثَ ىت تبفٍ! گیـٍ؟ هي میـهًْي اؿفًِب ػًَّ ايي

 يَ ًؼْؽثبهلل ًکـػٍ، عؼاي ّهت يَ کَ كقؿتي يغچبلِ  اّى ػؿ ثَ فػٍ ُن

 !ًـيقم گلْم تْ عیل آة چیکَ

 

 عْؿػًو ثؼؼ ّ فًَ هي کیکو ثَ اي ػيگَ هضکن گبف كـػاػ عٌؼم، هي

 کـػي؟ هي کبؿ چي تْ: پـمَ هي
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 کي؟-

 

 .کـػي هي ىت ؿيغتي چَ ؿّفُبتْ ثؼًّن ػاؿم ػّمت. کْيـ تْ:

 

 هي هؼيوي ي عًَْ هٍِْ يَ تْ ؿكتن، هي ؿاٍ عًْؼم، هي کتبة-

 کـػم، هي كکـ ّهتِب عیلي.ػاػم هي گْه آػهب صـف ثَ ّ ىنتن

 اكتبػم هي ّ ىؼم هي ثبفػاىت ػؿافين فثْى عبٓـ ثَ ُن ّهتِب ثؼْي

 !ثين آػم کَ 7 ػؿ 7 اتبم يَ تْ

 

: پـمَ هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ گیـٍ هي عْػه ثَ رؼيت ؿًگ كـػاػ ًگبٍ

 ُویي؟

 

ـِ  ػًیب يَ ّمٔ-  اي ػيگَ کبؿ ًظـت ثَ پبمگبٍ يَ ّ چپـ تب چٌؼ ثب ىي، پ

 کـػ؟ ىؼ هي ُن

 

. ىَ هي هيغٌ هُْبه هیْى ػمتو ؿكتي كـّ اف كـػاػ، کالكگي

 ثْػ؟ ثـت ّ ػّؿ ُن اًؼّػي:يبػ هي صـف ثَ اّى ّ هًْن هي مبکت

 

 اًؼّػي؟-
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 !پؼتبػ هؼتبػ! ػّػي اًؼِ :

 

 !ثغْاػ ػلت تب-

 

 چي؟ عْػت:

 

 هيٌگي صـف کَ ىَ هي هتْرَ اًگبؿ ىن، هي اه عیـٍ مکْت تْ

 صـف کَ ًبهؼاؿ ثب: پـمن هي کَ هٌن ايي ثگَ، چیقي يبػ هي ًپـمیؼٍ،

 !ثیبؿٍ؟ ػؿ ؿّ ًَ يب هؼتبػم هي ايٌکَ تْي تَ عْامت هي فػي هي

 

-ًَ! 

 

 اي ػلزْيبًَ لضي ثب ّ ىَ هي عن موتن ثَ کٌن، هي ًگبُو ًبثبّؿاًَ

 ... كؤ. ًؼاىتن ُن هٌظْؿي! ًقػٍ صـكي ًبهؼاؿ کي ثبّؿ: گَ هي

 

 كـثَ اًّوؼؿي هطوئٌب   کـػي هي گیـ ثبتالم يَ تْ مبل 5 اگَ ُن تْ:

 !ثقًَ ثنت ّ هلل يغچبل ػؿ ثَ ثبىَ هزجْؿ هبهبًت کَ ًجْػي

 

 !کزب؟: پـمَ هي ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن هچ ىن، هي ثلٌؼ ربم اف
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 ثب ًکـػٍ ملبؿه ثِت عبًْم ػوَ: گن هي کٌن ًگبُو ايٌکَ ثي

 !ًگـػي؟ روبػت هْؿػػاؿ

 

 !پي ًیک ثيیي: گَ هي ّهتي تضکوَ اف پـ ٍؼاه

 

 ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب ػًؼًِّبه ثیي اف ثکين، ػوت ػمتوْ عْام هي

 !ًکـػم ًَیجت گـگي کق يَ تب هلوي ثبٓـي ثيیي:گَ هي اي

 

 ايي ّلي ػل ًبفک ّ ام ىؼٍ فّػؿًذ ػًّن هي عْػم ػلگیـ، اهب ىیٌن هي

 مبلِب ايي تْي ًوًْؼٍ ثـام اػَبثي. ًینت عْػم ي اؿاػٍ ثَ ٓبهتي کن

 .ثجـم ثبال ثبُبه ؿّ تضولن ي آمتبًَ ثتًْن کَ

 

 كـػاػ. تلغي ُوْى ثَ ُن صبلن ّ صل ّ تلغَ يِ  هٍِْ كٌزْىِ  ثَ ًگبُن

 مبلَ چِبؿػٍ ػعتـُبي ػیي ػيوَ ثَ ػم: گَ هي ّ يبػ هي صـف ثَ

 !ًجْػي تیتیو رْؿي ايي هْٓي تْ ؿكتي هي! ُب پـٍ هي كیْفت

 

 ًبهؼاؿ ثَ ػاىتن صیبٓ تْ: ػٍ هي تّْیش هکج يَ اف ثؼؼ گن، ًوي چیقي

 ؽاؿم ًوي ُنتن، هي ّهتي تب گلتن ثِو! افت ثیـّى ثکيَ گلتن هي

 !ثـٍ اي ػيگَ گْفيِ  گٌؼٍ پيِ  پي ًیک

 

 !فػًت صـف ايي ثب ثجـى ىْؿتْ هـػٍ-
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! پیچي هي عـػًگ ايي ي پبچَ ّ پـ ثَ کَ ثبؿيَ آعـيي گلتن!کي گْه:

 اتْ هٍِْ صبال! ُویي! ًؼاؿم کبؿه ثَ کبؿي ػيگَ! چين گلت ُن اّى

 !هي ّامَ اّهؼى مگي تـيپ ربي ثغْؿ،

 

 ّ گیـم هي ؿّ كٌزْى ًيَ کؼؿ ُْاهْى ّ صبل ايي اف ثیيتـ ايٌکَ ثـاي

 چًَْ ثب مکْت يَ اف ثؼؼ كـػاػ. فًن هي اه ىؼٍ مـػ ي هٍِْ ثَ لجي

 ثـم. امت تیکَ عیلي ٓـف: گَ هي ّ کٌَ هي مـم پيت ثَ اي اىبؿٍ

 ات؟ ّامَ کٌن تْؿه

 

 ثْػ؟ چي کبؿيت پیيٌِبػ-

 

 !گن ًوي ثبىي گٌؼػهبؽ ؿيغتي ايي ّهتي تب:

 

 ػٌُن، ؽاؿم هي کیک اف تیکَ يَ ثيَ، ثبف اثـُّبم گـٍ کٌن هي مؼي

 ػمتلـّىي ثیب گن هي. امت مبػٍ عیلي پیيٌِبػم:گَ هي كـػاػ

 !ثقى ػاػ تْ ىن هي كـّىٌؼٍ هي کٌین،

 

 تیکَ يَ کَ گیـٍ هي ام عٌؼٍ چٌبى ّ گَ هي ؿّ رولَ رؼيت ثب چٌبى

 ! مـكَ فيـ فًن هي ّ گلْم تَ پـٍ هي کیک
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*** 

 

 پیيٌِبػم ػًّن هي: گَ هي لجغٌؼ ثب كـػاػ يبػ، هي ثٌؼ کَ ام مـكَ

 علَ عْػتْ کَ ايٌوؼؿ ًَ ػيگَ ّلي ثْػ اًگیق ىگلت ّ ؿبكلگیـاًَ عیلي

 !کٌي

 

 تضْيلو ػيًَّْ يَ ّ عْؿم هي آّؿػٍ گبؿمْى کَ آثي لیْاى اف هوؼاؿ يَ

 پبيَ ًگلتي: گَ هي ّ کٌَ هي گـٍ ُن ثَ هیق ؿّي ػمتِبىْ. ػم هي

 !ًَ؟ يب اي

 

 !کٌي؟ ػُْ هي ثب ربتْ کٌي لطق ىَ ًوي: کٌن هي ٍبف گلْهْ

 

 هي افم ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي ًظـي مـه پيت ثَ ّ گـػٍ هي ثـ تؼزت ثب

 !چـا؟: پـمَ

 

 کٌن كـّىٌؼگي هي ثقًي، ػاػ تْ: ػم هي تّْیش ثـاه لت ثَ لجغٌؼ

 !ًیل؟ ثِتـ

 

 ثبهي هْاكوي؟ ػّؿ ػّؿ ثـين: گَ هي ّ عٌؼٍ هي کَ اًَّ ثبؿ ايي

 .فًین هي هبىیي تْ ُن صـكبهًْْ
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 ثؼؼ ىیٌین هي کَ هبىیي تْ. ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ کٌن هي هْاكوت

 ثقًین؟ صـف رؼي: گَ هي كـػاػ ْٓالًي توـيجب   مکْت يَ اف

 

 ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي ًین ُن اّى گـػٍ، هي ثـ موتو ثَ مـم

 ثَ ثٌؼٍ، هي ؿّ مْيیچ. کٌَ هي پبؿک ّ گْىَ يَ کيَ هي ؿّ هبىیي

 اي آيٌؼٍ ايٌزب: گَ هي رؼيت ثب ّ ػٍ هي تکیَ ػؿ ثَ چـعَ، هي موتن

 ...ثیـ ثبُبم ثيي ؿاّي اگَ! ًغْاي چَ ثغْاي چَ! پي ًیک ًؼاؿي

 

 کٌي؟ ؿاّین عْامتَ افت هبهبى-

 

 ػاؿٍ؟ كـهي:

 

 !آؿٍ؟-

 

 اف ّ ثـػاؿي عْاػ هي هبهبًت کَ هًْؼٍ ثـات ػايي اف اؿحي يَ پي، ًیک:

 تْ کٌي هجْل اگَ صبال. ػاؿم ُْاتْ عْػم ّؿ اّى. چبک ثَ ثقًي ػيبؿ ايي

 .ؿكتي کَ ثـّ ػِ  ّ کٌن هي ىیوجلت چوؼًّن

 

 ّ ػّؿ ّ ثـم کَ ػاؿى ػّمت: پـمن هي ّ کين هي هُْبم هیْى ػمتي

 ًجبىن؟ ثـىْى

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 278 
 

 ًیک ىؼي هٌلي اًوؼؿ چـا تْ: پـمَ هي ّ کيَ هي اي کالكَ پْف

 !پي؟

 

 ثب ثؼًّن عْام هي! ثؼي رْاثوْ ؿک عْاػ هي ػلن پـمیؼم، مْال يَ-

 ًگـاًي ّرْػم اف اًّوؼؿي ثؼًّن عْام هي! چٌؼم چٌؼ عْػم ي عًْْاػٍ

 !ثـم؟ هولکت ايي اف ًَ، کَ ثـىْى ّ ػّؿ اف ػى هي تـریش کَ ػاؿى

 

 هي ُوـاٍ اگَ ػًّي هي اهب! ًینت ىکي ُیچ ايي تْ! ًگـاًتي اًِّب:

 کَ ايٌزب تب ىَ هي ثـگقاؿ ػـّمي هجبؿکت ثبمي تْ ثیيتـ ّؿ اّى ثیبي

 كـٍت کَ ربيي ثـي عْاى هي! ثگیـي ؿوجبػ ّ ثقًي ؿوجـک ثبيؼ هـتت

 ػؿك ثتًْي کَ ربيي ثـي. ثکيي کبؿ آکجٌؼت هـق اّى اف ثبىي ػاىتَ

 ... ّ ثبىي ػاىتَ ؿّ اليويي کَ کبؿي. ثغًْي

 

 .تًْن ًوي-

 

 تًْي؟ ًوي چـا؟چیْ:

 

 .ًینت ام آيٌؼٍ. ًجْػٍ ُؼكن ايي. ثـم ايـاى اف عْام ًوي-

 

 ثبىي ايٌزب! پي ًیک ًینت گَ ػيل يَ تْ عْؿػى ؿَْٓ ُن ات آيٌؼٍ:

 !ًؼاؿي پیيـكتي ربي ُیچ
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 !ثجیٌي چي تْ پیيـكتْ تب-

 

 ّ كطیـ پْل ّ هلیؼ کبؿ تْ پیيـكت! ثجیٌي چي تْ پیيـكتْ! ثبثب ثجٌؼ:

 !ػيؼى هَیت ّ ؿكتي ػوت ػًؼٍ تْ ًَ ؿاصتَ فًؼگيِ 

 

 ػّّم اًّْؿ تًْن ًوي: گن هي ّ ػم هي تکیَ ٌٍؼلي پيتي ثَ ؿّ مـم

 .ثیبؿم

 

 !ًینتي؟ ثیبؿ ػّّم يؼٌي توؼى ّمٔ آّؿػي، ػّّم ثیبثًْْ ّ فًؼّى-

 

 !كـػاػ ثـم ايـاى اف عْام ًوي:

 

 کبؿ چي عْاي هي پل: پـمَ هي ّ کيَ هي پـٍؼايي ًلل كـػاػ

 !ثغًْي؟ پـًؼ ّ چـًؼ اتبم اّى تْ ثتوـگي! کٌي؟

 

 اهب کٌن کبؿ چي هـاؿٍ ػًّن ًوي ُن عْػم ّاهؼب   چْى ػم ًوي رْاثي

 .کٌن كکـ ثِو ثغْام هوکٌَ کَ ايَ گقيٌَ آعـيي هولکت ايي اف ؿكتي

 

 ُـ ًَیت کَ كـٍتیَ. پي ًیک ثکي كکـاتْ: گَ هي ّ اكتَ هي ؿاٍ كـػاػ

 !ػنل تْ اكتبػي ى*کْ ثب اًگبؿ ثیبي پبىي. ىَ ًوي کل
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 تْ کوي كـػاػ ًکٌَ، پیؼا کو ثضج ػيگَ ايٌکَ ثـاي گن هي اي ثبىَ

 هًْب ثَ ؿارغ ًظـت: پـمَ هي ثؼؼ ّ کٌَ هي ؿاًٌؼگي ىِـ مطش

 !چیَ؟

 

 کٌَ ًگبُن ايٌکَ ثؼّى! موتو گـػم هي ثـ ّ ىَ هي گـػ چيوبم

 !ثپـمن افت عْامت ػايي فى ّلي کـػي چِت اآلى ػًّن هي: گَ هي

 

 !گـػٍ؟ هي فى ػًجبل کبؿ ثي هؼؿکِ  ثي ػاؿِ  مبثوَ هيِ  ّامَ هبهبى-

 

 تبفٍ! ؿييت ثیظ ثچنجًَْ عْاػ هي کـػٍ پیؼا يکي! گـػٍ ًوي فى ػًجبل:

 االؿحت مِن کَ گلتن. امت آهبػٍ کبؿت حبًیَ ریک کٌي تـ لت تْ اىن

 هي عْػت ثَ کَ ىبمیين اتیکتیَ، ثب ػعتـ کَ ُن هًْب. هبهبًتَ ػمت

 ػاف اُل کَ ُن تْ! ًینت کَ ُن گؾاىتي کالك چل اُل! عْؿٍ

 ...ثگن عبًْهت هبهبى ثَ! ًینتي ثبفي

 

 ؿاٍ ثَ مـ ثـاي کَ كِون هي ّ ثیٌن هي ّهتي ىَ هي ُن ػؿ اثـُّبم

 ؿاٍ ثَ اّل اف مـم کَ هٌي! فًي هي آتیيي ّ آة ُـ ثَ ػاؿى هي کـػى

 ؿّ گؾاىتي تْه پب ي ػـَّ ُب عیلي ىبيؼ کَ ؿاُي هٌتِب ثْػٍ

 !ؿّ کـػًو ٓي ثَیـت يب اى ًؼاىتَ
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 .عًَْ ثـمْى هٌْ: گن هي ثؼؼ ّ کٌن هي اي مـكَ

 

 فػي؟ هبت ثبف-

 

 .ًؼاؿم ىلْؿي ُوَ ايي ثَ ىؼم،ػبػت عنتَ:

 

 !کـػٍ ػػْتت ًبُبؿ ّامَ ربًت ايي ي هغؼؿٍ ػلیب-

 

 کَ ىن هي هتْرَ تبفٍ ّ فًَ هي لجغٌؼ موتو، گـػم هي ثـ تؼزت ثب

 عًْنـػ عیلي ثکٌن اػتـاّي عْام هي! ُنتین اىْى عًَْ ًقػيک

 ... تبفٍ! يبػ هي ُن ًگبؿيي! ػاؿى تيـيق ُن ىوب عبًْم هبهبى: گَ هي

 

ٍِ  ًین  هي هؼٌبػاؿي لضي ثب اّى ّ ثیٌن هي ؿّ عْػم ثَ ىیطٌتو پـ ًگب

 !ػاؿى تيـيق ُن هبهبًيْى ّ عبًْم هًْب: گَ

 

**** 

 

 ًوي. ُنتن لجو ؿّي ًينتَ هـهْف لجغٌؼ ّ ًگبٍ ي عیـٍ فػٍ ثِت

 هي ايٌْ اهب ّمطَ کزب تب پبه ّ ػاؿٍ ًويي چَ رـيبى ايي تْ ػًّن

 ٌُْف کَ ىْؿثغتي هي فًؼگي تـییـ ثـاي پیيٌِبػ ُوَ ايي کَ ػًّن

! امت آفاؿػٌُؼٍ فيبػي ُنتن چـعیؼى صبل ػؿ عْػم ػّؿ مـػؿگن
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 ثَ ػمت عْاى هي ٓـيوي ثَ کَ ػاؿم ؿّ فيبػي آػم يَ صل ػؿمت

 !کٌي مـه

 

 مالم ػوَ ثَ: گن هي اي گـكتَ ٍؼاي ثب ّ کٌن هي ثبف ؿّ کوـثٌؼ چلت

 .ػيؼًو ثـاي يبم هي ػيگَ ّهت يَ ثگْ ثـمْى

 

! ثبثب رْة تْ ثيیي: گَ هي تضکن ثب ّ چنجَ هي ثبفّهْ كـػاػ ػمت

 ّاکل ثبػهزْى ػاؿم مبػتَ ػّ! ثبىیي مالهت! چين!ثـمْى مالم

 !فًن؟ هي

 

 ...پي ًیک ثجیي: گَ هي اّى. کين هي ػوت ثبفّهْ

 

 هي صـكيْ کَ ثیٌَ هي چي ٍْؿتن تْ ػًّن ًوي موتو، گـػم ثـهي

 يَ اف ثؼؼ ّ کيَ هي هُْبه ثیي ػمتي گیـٍ، هي افم ًگبٍ عْؿٍ،

 صـف ًؼاػي ؿاٍ گن هي هٌن ًیبؿ، عْػت ؿّي ثَ ثبال، ثـين: گَ هي هکج

 عبًْم هًْب هضبمي اف چوؼؿ ُـ ُن ثؼؼ. ًینتي رـيبى ػؿ يؼٌي. ثقًن

 ُن هبلي ُوچیي ػعتـٍ هخال   کَ گن هي عالكيْ هي فػى، صـف ثبُبت

 !عْثَ؟! ًیل

 

 اصنبك اًّوؼؿ! گیـٍ هي چٌگ ثَ هُْبهْ کالكَ کَ هٌَ ػمتِبي صبال

 كيبؿ ُوَ ايي اف! ثغْاثن ػًیب تَ تب عْاػ هي ػلن کَ کٌن هي عنتگي

 !تٌِبيي ػًیب يَ ّ عْاػ هي ثکـ ربي يَ ػلن. ام عنتَ
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 ػؿهًْؼگي مـ اف ػویوي ًلل کٌَ، هي لول ؿّ ام ىًَْ كـػاػ ػمت

 .ىن هي پیبػٍ صـف ثي ّ کين هي

 

*** 

 

 ثَ ّاهغ ػؿ ّ اينتبػٍ ثقؿگيْى ايّْى ي آمتبًَ تْ هبهبى کٌبؿ ػوَ

 هي پیو ػم، هي کَ مالم ّ ؿم هي ثبال کَ ؿّ ُب پلَ. اّهؼٍ امتوجبلن

 ؿّ مـه ثؼؼ ّ ؿٍ هي ام ٍؼهَ هـثْى. کيَ هي آؿْىن ثَ هضکن ّ يبػ

 الِي: گَ هي ّ ػّفٍ هي چيوبم ثَ ًگبُيْ کٌَ، هي رؼا ام میٌَ اف

 !اّهؼٍ؟ ؿّفت ثَ چي! ػوَ ات ّامَ ثویـم

 

 اصنبمبت اثـاف ُوَ ايي هي ؿمويِ  ّ ؿم ّ ىن ُویيَ ي ػوَ اف

 يَ ثب ؿّ رْاثن کٌن، هي مالم ُن هبهبى ثَ. ػاؿٍ تبفگي ّاهؼب   ٍویوبًَ

 اربفٍ يب ثقًین رب ُویي ؿّ صـكب کل: گَ هي کَ كـػاػٍ ّ ػٍ هي لجغٌؼ

 !ثؾاؿين؟ فهیي هبتضتوًْْ تْ ثـين ُنت

 

 هي! ػًّن هي: گَ هي کَ كـػاػٍ عْػ ؿٍ، هي ثِو ؿـٍ چين يَ ػوَ

! عبًْم هبهبى هٌن ؿمًْؼي حوـ ثَ کَ اي ثچَ تـيي اتیکت ثي! ػًّن

 .اّهؼيي عْه عیلي. ػايي فى ثلـهبيیي. ثلـهبيیي
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 آّؿػى ػؿ صبل ػؿ كـػاػ اىْى، عًَْ هزللِ  ّ ثقؿگ مبلي تْ ؽاؿين هي پب

 .کٌن آّيقّى ثؼٍ پبلتْتْ: گَ هي پبلتْه

 

 ايي ّ ىـائ ايي تْ هًْؼى. ثـم هي ُبم ػکوَ ثَ ػمت ؿؿجت ثي

 كـػاػ يبؿم، هي ػؿ ؿّ پبلتْ. عْام هي کَ چیقيَ آعـيي ارجبؿي هِوًْي

 ثِتـٍ؟ ات ؿيَ: گَ هي ثِن عْه ؿّيي ثب هبهبى ّ گیـٍ هي افم

 

 هي ػمتَ ػم کَ هجلي ؿّي ّ فًن هي رًْي ثي ي ٓـكَ يک لجغٌؼ

 ثیب پبىْ پبىْ،. ىَ كؼات ػوَ چـا اًّزب: گَ هي هؼتـُ ػوَ. ىیٌن

 .ػاؿم صـف ثبُبت صنبثي کَ ثيیي عْػم کٌبؿ

 

 هي ايٌکَ هْؿػ ػؿ ّ فهیٌَ ايي تْ گیـ مغت عبًْم ػوَ ايي الاهل عْثَ

 ًظـ ُن ّ هْاكن ثقؿگو ثـاػؿ ثب عیلي ُنتن اه ثـاػؿفاػٍ ّ ثـاػؿ هبتل

 ّ ػک: کٌَ هي فهقهَ فيـگْىن آؿّم كـػاػ ىن، هي ثلٌؼ ربم اف. ًینت

 ي اّلیَ ػهبين ُویي اف عْاػ هي عبًْم هبهبى! مـّينَ ػٌُت

 !ثـي عْاي هي کَ اي لضظَ تب ثقًَ صـف هًْب کوبالت اف ّؿّػهْى

 

 !كـػاػ؟ کٌي هي ّفّف گْىو ػؿ چي: ىَ هي ثلٌؼ ػوَ ٍؼاي

 

 ػّم ي ٓجوَ ُبيِ  پلَ موت ثَ ؿكتي صبل ػؿ ّ فًَ هي لجغٌؼي كـػاػ

 هي تّْیش ثـاه ػمتوبلینن كـٌُگ هْؿػ ػؿ هوؼاؿ يَ ػاىتن:گَ هي

 !ثیبػ کبؿه ثَ ثلکَ ػاػم
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 تکي هجل يَ ؿّي کٌبؿه يبؿٍ، هي فثْى ثَ ؿّ كـػاػ امن هؼتـُ ػوَ

 .ؿٍ هي ثبال ُب پلَ اف ّ عٌؼٍ هي ثلٌؼ كـػاػ ًيیٌن، هي

 

*** 

 

 ثَ عًَْ فًگ کَ ُنتن هبهبى ّ ػوَ صـكِبي ثَ ػاػى گْه صبل ػؿ

 هب ثچگي فهبى اف کَ ػوَ ي عًَْ کبؿگـ عبًْم، اهؼك. يبػ هي ػؿ ٍؼا

 .ُنتي ًبهؼاؿ آهب: گَ هي ّ کٌَ هي ثبف ؿّ ػؿ ثْػٍ، عًَْ ايي تْ

 

 هبهبى ًگبٍ ًکين، ُن ػؿ چِـٍ ّ ًؼم ًيْى ّاکٌيي کٌن هي مؼي

 ثـاػؿ ًیبؿم عْػم ؿّي ثَ عْاػ هي افم کَ ْٓؿي ىیٌَ هي ٍْؿتن ثَ

 !کـػٍ ثبؿم چیقُبيي چَ ثقؿگن

 

 پلَ اف کَ كـػاػي ّ عبًْم ػوَ ّ هبهبى ثب مبلي، تْي ؽاؿٍ هي پب ًبهؼاؿ

 ػمتو آعـ مـ. کٌَ هي اصْال ّ صبل ّ ػٍ هي ػمت اّهؼٍ پبيیي ُب

 چطْؿي؟:پـمَ هي ّ ىَ هي ػؿاف هي موت ثَ

 

 مـ ػّثبؿٍ ّ ػم هي ثِو مـمـي ػمتي ٍْؿتو، ثَ کـػى ًگبٍ ثي

 هي فيـگْىن آؿّم ّ گیـٍ هي هـاؿ کٌبؿم ُن كـػاػ.ًيیٌن هي ربم
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 گلْي اف عْه آة اهـّف يَ ثؾاؿ! ُب تغوبتیکَ صنبثي اّّبػت:گَ

 .ثـٍ پبيیي ُووْى

 

 اف ًبهؼاؿ. ػّفم هي ػيْاؿٍ ثَ کَ تبثلْيي ثَ ًگبُوْ ّ ػم ًوي رْاثيْ

 اهـّف؟ کـػيي کبؿُب چي: پـمَ هي كـػاػ

 

 ثگن؟ اىْ ُوَ: ػٍ هي رْاة ّ اًؼافٍ هي پب ؿّ پب كـػاػ

 

 ُوَ: پـمَ هي ًبهؼاؿ ّ يبػ هي ّ ؿٍ هي كـػاػ ّ ًبهؼاؿ ثیي ًگبُن

 اىْ؟

 

 هي ًبهؼاؿ ثَ ثؼؼ ّ ػٍ هي هبهبى تضْيل لجغٌؼي عًْنـػ عیلي كـػاػ

 ُبه ثؼْي کَ ػاػين اًزبم کبؿ مـي يَ صبال تب ٍجش اف. ػيگَ آؿٍ: گَ

 ُبي عبًْم ايي رلْي ُن ؿّ اًِّب عْاي هي! ػاؿٍ ًـيٌگي ىؼيؼا  

 !ثگن؟ هتيغٌ

 

: گَ هي عیبل ثي كـػاػ. ػٍ هي تؾکـ كـػاػ ثَ ػوَ ّ عٌؼٍ هي ًبهؼاؿ

 ػاف ُن فػين، تیک ُن فػين، گپ ُن عْؿػين، هٍِْ ُن کبكَ، يَ ؿكتین

 ... ُن کـػين، ثبفي

 

 !ثکو؟ عزبلت كـػاػ: گَ هي ثلٌؼتـي ٍؼاي ثب ثبؿ ايي ػوَ
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 ًبهؼاؿ عت: گَ هي ّ ػٍ هي تضْيلو لجغٌؼي هنغـٍ صبلت ثَ كـػاػ

 !ثگین کـػين کبؿي ُـ گلت

 

 ػؿگیـم اًّوؼؿي اهب هي عٌؼًَّ، هي ؿّ ثویَ ّ گَ هي ّ گَ هي كـػاػ

 چـا کَ کٌن هي کبّ ّ کٌؼ ػاؿم هـتت. ىَ ًوي ثبف لجغٌؼي ثَ لجن کَ

 عبؿد پیيٌِبػ.ػاؿى ؿّ فًؼگیيْى اف هي کـػى ػّؿ هَؼ پنـ ّ هبػؿ ايي

 ثِن ؿّ ىؼى ػّؿاًؼاعتَ ثؼ صل ًْػي ثَ کؼّم ُـ کـػى افػّاد ّ ؿكتي

! ثبىن ىؼٍ ثؼثیي فيبػي مبلِب ايي تْي هي اگَ صتي کٌَ هي الوب

 ًبهؼاؿ اصتوبال  ! ًینت ؿاصت عیبلو لیلي ثبثت اف ٌُْف هبهبى اصتوبال  

 آؿهبًِبم پي ثغْام ّهت يَ ايٌکَ ّ هي ُبي ؿّفهـگي ثبثت اف ُن ٌُْف

 !هنئلَ ُبي ٍْؿت کـػى پبک اف ؿاصتتـ چي عت ّ ًگـاًَ ثـم

 

 هي ؿّثـّم ػيْاؿ اف ًگبُوْ يبؿٍ هي فثْى ثَ ؿّ امون کَ ػوَ ٍؼاي

 ربى؟: پـمن هي پل ام ًيؼٍ صـكو ي هتْرَ. گیـٍ

 

 .ثگْ چیقي يَ ػوَ؟ مبکتي چوؼؿ:گَ هي ّ فًَ هي لجغٌؼي

 

 کَ عٍَْب   ثقًن، صـكي هْؿػه ػؿ ثغْام کَ ؿمَ ًوي ؽٌُن ثَ چیقي

 ىبػاة ّ مـصبل روغ ايي ثب مٌغیتي ُیچ کَ هنبئلیَ ػؿگیـ هي ؽُي

 هي کوکن ثَ كـػاػ يبؿم، هي لت ثَ هٌَْػي چٌؼ ُـ لجغٌؼي. ًؼاؿٍ
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 میـىْ آكبم تْ ثؾاؿ! آعَ؟ عبًْم هبهبى ػاؿي كٌچْل ايي ثَ کبؿ چي: يبػ

 ... هي صـف ثغْاػ ػلت تب عْػم! ثکٌَ

 

 ثَ كـػاػ ػوْي ػعتـ هًْب، هطوئٌب   ثبؿ ايي ّ ىَ هي ثلٌؼ ػؿ فًگ ٍؼاي

 ػل ثَ لیلي ربي ثَ ػاؿٍ هَؼ هبهبى کَ اي گقيٌَ. ُنتي هبػؿه ُوـاٍ

 .فًؼگي ّ فى مـگـم ّ ثين ُؼايت هنتوین ؿاٍ ثَ ثلکَ ثيًَْ هي

 

 ُن ثؼؼ ّ كـػاػ ػوْي فى گیـم،اّل هي ًبػيؼٍ ؿّ كـػاػ ّ هبهبى پچ پچ

 هي توْم ُب پـمي اصْال ّ مالم. ىي هي ّاؿػ هیؼبػ ثـاػؿه ّ هًْب

 هي کْچکتـٍ هي اف مبلي ػّ کَ هیؼبػ ىیٌین، هي ُوَ ّهتي ّ ىَ

 عیـ؟ ثَ ؿمیؼى پي؟ ًیک عْثي: پـمَ

 

 تجؼیؼ اف ؿمیؼى! ًيیٌَ لجن ثَ پْفعٌؼي کَ کٌن هي مؼیوْ توبم

 ّ هبهبى کَ اي هؼبؿكَ هزلل ايي اف عیـتـ ًَ اهب ُنت عیـ هنلوب  

 !اى ػاػٍ تـتیت ػوَ

 

*** 

 

 هبىیي ي پٌزـٍ اف! ىَ هي هيت پبلتْم ریجِبي تْي ػمتِبم کالكَ

 ثَ کَ رْاثي تٌِب کٌن هي مؼي ّ فًن هي فل ثیـّى ثَ ًبهؼاؿ

 ػلن! کٌن تٌؼي عْاػ ًوي ػلن! ثبىَ مکْت ػم هي هبهبى ثبفاؿگـهي
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 تک پبمظ کَ ُنت ُن ُویي عبٓـ ثَ ّ ثيَ عبٓـ ؿًزیؼٍ عْاػ ًوي

 .يبؿم ًوي اي ّاژٍ فثْى ثَ اهب ػم هي ػلن تْ ُبىْ رولَ تک

 

 ًوي افه اموي ػيگَ هي کٌَ، هبًغ هٌْ کَ ػعتـ ايي ؿّ ثؾاؿ ايـاػ يَ تْ:

 ثب ىَ هي پیؼا اي عًْْاػٍ کن يؼٌي ىَ، هي پیؼا ػعتـي کن. يبؿم

 ...کٌبؿ ػاؿي تْ کَ ىـايطي

 

 !هبهبى: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ اػتـاُ ٍؼاي

 

 ُب، رولَ ايي صـكِب، ايي الي الثَ اف عْثَ! ػٍ هي تؾکـ کي ثَ کي ثجیي

 ًوي کَ عْثَ! ىَ هي کيیؼٍ ثیـّى کٌَ هي ثیؼاػ ػليْى تَ چَ اّى

! ثقًَ ثیيتـي فعن ّ ثوًَْ اىْى میٌَ تْي هي رـم مٌگیٌي ؽاؿى

 ّ مجک عْػىًْْ تب ثقًي فعن هي ثَ هـتت ىي هي ؿاّي کَ عْثَ

 !ثکٌي مجکتـ

 

 ثـ موتن ثَ هبهبى! ىَ هي کْؿتـ اثـُّبم ي گـٍ اهب هًْن هي مبکت

! عْثي رْؿٍ ُوَ عًْْاػٍ ايي کَ ايٌَ هٌظْؿم: گَ هي ّ گـػٍ هي

 اف لضبظ ُوَ اف هًْب ػًّي هي عْة عْػت ُن، ثب ًؼاؿين کَ ؿّػؿّايني

 هي. ریجو تْ ؽاؿٍ هي ؿّ لیلي ٍؼتب عْثي اف! مـتـٍ ػعتـػوْت اّى

 ثبىي ػاىتَ ثـعبمت ّ ًينت ثبُبه ّهتي چٌؼ يَ کٌن هي كکـ

 .ثيي ػبىوو لیلي ثـاثـ ٍؼ
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 هبهبى صـف تَ کَ هلِْهي فّؿِ  اف ىَ هي كيـػٍ ُن ثَ ػًؼًِّبم

 ػبىوي فّؿکي، آفاػي فّؿکي، ػيکتبتْؿيِ  فّؿکي، ػهْکـامي! ًينتَ

 ْٓؿي ايي ّ هًْؼم هي تجؼیؼ ُوْى تْ کبه! فّؿکي فًؼگي فّؿکي،

 ىي ْٓكبًِبي! ىؼم ًوي کنبم ػقيقتـيي اػتوبػي ثي ْٓكبى امیـ

 !گؾىتَ ىالم ْٓكبى ايي ثَ ػاىت ؿصوت ٍؼ

 

 هبهبى: يبػ هي صـف ثَ ًبهؼاؿ ثبؿ ايي ّ ىیٌَ هي ٍبف ػّثبؿٍ هبهبى

 !ثکٌَ كکـاىْ پي ًیک ثؼٍ كـٍت

 

 ثؾاؿٍ ؿّ ػـّمي ّ ػوؼ هـاؿ عْاػ هي كـػا ُویي اًگبؿ کَ ْٓؿي هبهبى

! ثـًو هي ُْا ؿّ ًزٌجین! گلَ ثـگ ػیي ػعتـٍ! چي؟ كـٍت: گَ هي

 ...هوکٌَ! گلت؟ چي هبهبًو ًؼيؼي تبفٍ

 

 صـكِبي اف عالٍي ثـاي عْة، عیلي ي ىیٍْ يَ مبلِب ايي تْي

 صنبثي ُن لضظَ ايي تْ کٌن هي كکـ کَ ام گـكتَ يبػ آفاؿػٌُؼٍ

 عْاػ هي کَ ربيي ُـ کٌن هي ؿُب ؿّ ؽٌُن ّ ثٌؼم هي چين! کبؿمبفٍ

 ثَ ّهتِب عیلي کَ کبؿي! هبهبى صـكِبي پي ّ آٌُي اتبهک ايي اف ؿیـ ثـٍ

 يَ. ػاػم هي اًزبم ُب فًؼاًي اف ثؼْي اؿفه ثي صـكِبي ًيٌیؼى عبٓـ

 ي آمتبًَ اكقايو ثـاي ٍجْؿي، اكقايو ثـاي هوبؿمت ّ توـيي رْؿ

 ػَجبًي ؿیـاؿاػي ًيٌْي، ػوؼ ثَ ؿّ آفاؿػٌُؼٍ صـكِبي ّهتي. تضول

 !امتوبهت يؼٌي ايي ّ ىي ًوي
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*** 

 

. هـػػم اهب فًگ موت ثـم هي ؿّ ػمتن ّ اينتن هي ػوَ ي عًَْ ػم

 ثبهي تـػيؼي ربي ػؿ ىؼى ثبف اهب ًَ يب ثیبؿم ثِو كيبؿي ػًّن ًوي

: پـمن هي هي ّ کيَ هي ُیٌي ػيؼًن ثب عبًْم اهؼك ّ ؽاؿٍ ًوي

 امت؟ عًَْ كـػاػ

 

. پنـم تْ ثیب:گَ هي ػلنْفاًَ ّ ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ ؿّ مـه

 .فًن هي ٍؼاه ؿم هي اآلى ثیب

 

 اتبهو ثبلکي اف كـػاػ ٍؼاي ؽاؿم، هي ػوَ ي عًَْ ثقؿگ صیبٓ تْ پب

 ...َمال ثـــــــــَ: کٌَ هي ثلٌؼ ؿّ مـم

 

 هي ّ هًَْ هي کبؿٍ ًیوَ مالهو مبعتوْى، ثَ هي ىؼى ًقػيک ثب

 !ىؼٍ؟ چي: پـمَ

 

 کٌبؿم كـػاػ ثؼؼ حبًیَ چٌؼ. ىیٌن هي پلَ اّلیي ؿّي صبل ثي ّ رْاة ثي

 ّ يبؿٍ هي ثبال ؿّ مـم ام، چًَْ فيـ ؽاؿٍ هي ؿّ ػمتو گیـٍ، هي هـاؿ

 !ىؼٍ؟ ػػْات! پي؟ ًیک ىؼٍ چي: پـمَ هي
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 مـگیزَ ّ ىؼيؼ مـػؿػ کٌن هي مؼي ّ ػفػم هي چيوبه اف ًگبٍ

 ثجـهت پبىْ: گَ هي ّ اًؼافٍ هي ثبفّم فيـ ػمت كـػاػ. کٌن تضول ؿّ

 !ربيي ثیوبؿمتبًي ػؿهًْگبُي،

 

 کليبهْ. ىن هي ثلٌؼ ربم اف اهب ػم هي تکْى هٌلي ػالهت ثَ مـي

 .ًینت ًیبف ػؿهًْگبٍ: گن هي ّ يبؿم هي ػؿ پبم اف

 

 !مـعْػي ػکتـ تْ ًجْػ يبػم! عت آؿٍ: گَ هي ّ ىَ هي ُوـاُن

 

 تکیَ پيتیو ؿّي ؿّ اًلزبؿم صبل ػؿ مـ ّ ىن هي ّلْ هجل اّلیي ؿّي

 عـػٍ يَ اآلى: گَ هي کَ ىٌْم هي ؿّ عبًْم اهؼك ٍؼاي ػم، هي

 .ثگیـٍ ؿّ عًْـيقي رلْي يبؿم هي فؿػچْثَ

 

 موت ثَ ؿّ مـم اًؼافٍ، هي ام چًَْ فيـ ػمت ّ ىیٌَ هي کٌبؿم كـػاػ

 ثب: پـمَ هي اثـّم ثبالي ىکبف ثـؿمي صبل ػؿ ّ چـعًَْ هي عْػه

 پیيًْیت ؿّ ًبپلئْى ربى ػايي کَ فعوي ربي ايي ىؼٍ؟ ػػْات کني

 !کـػٍ؟ ّا ػؿف کَ ربيي ثَ گـكتَ يب عْؿػي فهیي! ًینت؟ اًؼاعت

 

 .ربيي ثَ گـكتَ: گن هي ّ ثٌؼم هي چين

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 293 
 

 ثقًن فًگ ثـم: گَ هي ىؼى ثلٌؼ صبل ػؿ ّ ػٍ هي تضْيلن کـػي ؿلٔ يَ

 .کٌَ ات هؼبيٌَ ثیبػ هوَْػي ػکتـ

 

 هي ٍبف ربم مـ موتن، ثـگـػٍ ىَ هي ثبػج گن هي کَ عْثوي

 !كـػاػ ًینت چیقين: ًبلن هي ّ ىیٌن

 

 هي ػمتي پیو يَ ّ پبؿچَ يَ ثب عبًْم اهؼك ىیٌَ، هي کٌبؿم ػّثبؿٍ

 .يبػ هي ثٌؼ عًْـيقيو آًي ثَ فعن ؿّي ثوبلیي عویـّ ايي: گَ هي ّ يبػ

 

 کَ ُنت ػاؿ عٌؼٍ اًّوؼؿي ػاؿم کَ ىؼيؼي ػؿػ ّرْػ ثب كـػاػ ًگبٍ

 هي عبًْم اهؼك ثَ ؿّ ّ کٌَ هي هي ًخبؿ كضو يَ كـػاػ! عٌؼٍ فيـ ثقًن

 اىتجبٍ اصیبًب   تبثَ تْ هبُيِ  ّ هـؽ ثب! ُب آػهَ عبًْم اهؼك: گَ

 !ًگـكتیٌو؟

 

 ُبي عْى اّل ىیٌَ، هي کٌبؿم كـػاػ صـف ثَ تْرَ ثي عبًْم اهؼك

 هبلَ هي ؿّ کـػٍ ػؿمت کَ هـُوي ثؼؼ ّ کٌَ هي پبک ؿّ فعن آـاف

 هي اهب اكتَ هي ػؿػ ّ مْفه ثَ رًْن توْم. پیيًْین ىکبفِ  ؿّي

 .يبػ هي ثٌؼ مٌتي ي ىیٍْ ايي ثب عًْـيقي کَ ػًّن

 

*** 
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 ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ ٍؼاي. ًؼاؿم پلکِبهْ کـػى ثبف ي صٍْلَ اهب ثیؼاؿم

 ىؼٍ؟ چي ًگلت: پـمَ هي كـػاػ اف کَ

 

 !ثْػ گبىلتَ صنبثي. ًيؼم پبپیو هٌن. ًَ: گَ هي كـػاػ

 

 يؼٌي؟ کـػٍ ػػْا: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ ّاؿ پچ پچ ٍؼاي

 

 .ػًّن ًوي-

 

 !عجـين؟ ثي هب ثْػٍ چیقي تظبُـاتي هولکت ايي اف ربيي يَ ًکٌَ:

 

 ّ چين ثـاػؿ! صیـت مـ اف ثلکَ ثیؼاؿي، مـ اف ًَ! کٌن هي ثبف چين

 ّ آىْة ثَ هٌْ ّّغ ّ صبل ُـ کَ ًگـاًَ صؼ چَ تب هي ي تـمیؼٍ ػل

 !ػٍ؟ هي ؿثٔ تظبُـات

 

 ػيؼٍ عْػه: گَ هي لجغٌؼ ثب ّ ىَ هي ثْػًن ثیؼاؿ ي هتْرَ كـػاػ

 ُوچیي ِفؿتْلکي کؼّم ثلـهبيیي ُنت اهکبًو ػُغؼا رٌبةِ ! گيْػ

 !آّؿػٍ؟ مـتْى ثاليي

 

 میٌوب ي پـػٍ هخل تَبّيـ ّ ػم هي كيبؿ ُن ؿّي ؿّ مٌگیٌن پلکِبي

 .ىَ هي هـّؿ ثـام
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 فػٍ ثبثب ّ ايوبى ثَ فػى مـ ثـاي عًَْ اُل ىؼى ثیؼاؿ هجل روؼَ، ٍجشِ 

 ثـاي ام عـيؼٍ رْى ثَ ؿّ ُب عیبثْى علْتيِ  ّ فهنتًْي مْف. ثیـّى ام

 يبػ ًوي ػيؼاؿىْى ثَ کني هي رق مبػت ايي تْ هطوئٌن توـيجب   ايٌکَ

 موت ثَ هٌْ هؼؿتوٌؼ ػمتي کَ اّهؼٍ ػؿ آة اف ؿلٔ هضبمجبتن اًگبؿ اهب

 کَ ْٓؿي ٍْؿتن، تْي ىیٌَ هي هضکوي هيت ّ کيًَْ هي عْػه

 ىِـ ثَ ثـگيتٌن هْهغ اف ػّم ثبؿ ثـاي اثـّم ي گْىَ ّ ىن هي پـت

 !ػاؿٍ هي ثـ ىکبف عْػم

 

 ثیيتـ فػًن کتک ثـاي ثبىَ ىؼٍ ثلٌؼ گْؿ اف هـػٍ يَ ايٌکَ لضظَ اّى تْ

 تْ اًّوؼؿ لضظَ چٌؼ تب! عيوگیي چٌبى اّى ػوْي ػيؼى تب ثـام ثبّؿپؾيـٍ

 ّ تضویـکٌٌؼٍ صـكِبي ػوْ ثغْؿم، تکًْي تًْن ًوي کَ ُنتن ىْک

 کٌبؿ اف ؿّ هبتل عْػه هْل ثَ هيِ  اف کيْى کيْى ثؼؼ ّ ًخبؿم ػؿػآّؿي

 !کٌَ هي ػّؿ هوتْل هجـ

 

 هي ثـ كـػاػ اتبم ثَ ّ کٌَ هي رؼا ٍجش اتلبهبت اف هٌْ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 ثبف: پـمَ هي چيوبم هبتِ  ّ ًگـاى ًبهؼاؿ کٌن، هي ثبف چين. گـػًَّ

 !مـاؿت؟ ثْػ اّهؼٍ ػوْ

 

 ػَجي ًگیـٍ، هخجت رْاة رق اي ًتیزَ ًبهؼاؿ ىَ هي ثبػج مکْتن

 ؿّف ؿكتي کزب ثجیٌن اٍال  ! کزب؟: پـمَ هي ّ ؽاؿٍ هي ثبفّم ؿّي ػمت

 !ُبى؟! لیلي؟ مـاؽ ؿكتي ًکٌَ! ... تؼطیلي؟
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 هـاؿ تیـُبه آهبد کَ هٌن ايي ثبؿ ايي اهب ػَجیَ ُوچٌبى ًگبُو ؿًگ

 ثْػًن هزٌْى ؿّفگبؿ لیليِ  مـاؽ ام ؿكتَ عیبلو ثَ کَ هٌي اف! ام گـكتَ

 !ػَجبًیَ

 

. اًؼافٍ هي ثبفّم فيـ ػمت ّ يبػ هي رلْ كـػاػ ثيیٌن، کٌن هي مؼي

 هي ربه مـ ُن ًبهؼاؿ ّ گیـم هي اًلزبؿم صبل ػؿ مـ ثَ ؿّ ػمتن

 مـ! هضل؟ تْ! ىؼيي؟ ؿّثـّ ُن ثب کزب: گَ هي ػَجبًیت ثب ّ اينتَ

 فّػي اّى ثَ ٍجش! لؼٌتي؟ تیـثـم اّى فيـ! ايٌب؟ ػوْ ي عًَْ ي کْچَ

 !ثجیٌیو؟ ًظـ يَ پؼؿىُْـه عًَْ اّهؼ اثْاللْل ُوـاٍ اگَ کَ ؿكتي

 

 ّامَ گي هي ػاؿي چي! ُْي ًبهؼاؿ: ىَ هي ثلٌؼ كـػاػ ٍؼاي

 !عْػت؟

 

: ػٍ هي اػاهَ ّهتي هٌَ پـػؿػ ّ عنتَ چيوِبي ثَ ًگبُو اهب ًبهؼاؿ

 فُـتْ عْاي هي! آؿٍ؟ اًتوبهي كکـ تْ! ًَ؟ ثيي عیبل ثي عْاي ًوي

 ػاؿٍ ػوْ يؼٌي! آؿٍ؟ ثگیـي آؿّم تب ثپبىًْي ُن اف فًؼگیيًْْ ثـيقي،

 !آؿٍ؟ ػلٌگـاًَ صن ثَ يؼٌي! آؿٍ؟ گَ هي ؿامت

 

 ؿّفُبي هي. ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ تغت ي لجَ ثَ گیـم هي ػمتوْ

 ّ ىکٌزَ ؿّفُبي هي کْيـ، اًقّايِ  ّ اًلـاػي ؿّفُبي هي تجؼیؼ، ّ فًؼاى
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 ايي ُبي اتِبم فيـ صبال کَ ام ًيؼٍ كـّهبيَ صؼ ايي تب ُن تضویـ ّ ػؿػ

 !ىن هي لَ ػاؿم ػلٌگـاى صؼ اف ثیو ثـاػؿِ 

 

 عْه صبلت اكتبػي، ؿاٍ چـا: پـمَ هي اي ػلزْيبًَ لضي ثب كـػاػ

 ...ثـم هي ثغْاة ثگیـ ًینت،

 

 لضي صبلتتـيي ثي ّ تـيي اًگیقٍ ثي ثب ًبهؼاؿ ثَ ؿّ ّ يبم هي صـكو هیْى

 .ًؼيؼم هي ثْػ اگَ يب ًجْػ ثـهي چـاؽ تیـ ايوبى هجـ آـاف ّ ػّؿ: گن هي

 

*** 

 

 ثَ کَ هضکوي ي ّـثَ ثَ گـػٍ هي ثـ اصتوبال   کَ ػاؿم ثؼي ي مـگیزَ

 تب ػوین اهب ثبؿيک ىکبف اّى اف کَ فيبػي عْى ُن ىبيؼ يب عْؿػٍ مـم

 .ثبػخيَ اّهؼٍ پبيیي لجبمن ي يوَ

 

 هي كـػاػ ّ ًبهؼاؿ ُوـاُي اف ًيْى پبُب ٍؼاي ّ ثیـّى ؿم هي اتبم اف

 اكتبػي؟ ؿاٍ کزب: پـمَ هي كـػاػ ُب پلَ ًقػيک. ػٍ

 

 هي ًبهؼاؿ ّ کٌن صلع ؿّ تؼبػلن ايٌکَ ثـاي ُب ًـػٍ ثَ گیـم هي ػمتوْ

 .ثبىَ ىؼٍ ْٓؿي ىبيؼ افه، ثگیـى ػکل يَ ثیوبؿمتبى ثـين: گَ
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 هي ثجیٌَ، کَ گـػم ثـهي! عٌؼٍ پْمت يَ ثیيتـ لجن ؿّي لجغٌؼ! َُ

 هي ّ ؿمًَْ هي ثِن ؿّ عْػه! ىَ هي ػؿُن اعوِبه ّ ثیٌَ

 .گـػين هي ثـ فّػ گلتن هبهبى ثَ. تْئَ هٌتظـ عًَْ، اّهؼٍ ثبثبيي:گَ

 

 ػمتي ًيًْن، هي كـػاػ ٍْؿت ثَ ؿّ گـم هؤاعؾٍ ًگبٍ ّ گـػم ثـهي

 يَ هي اًگبؿ کَ ًکي ًگبٍ هٌْ ُوچیي:گَ هي ّ کيَ هي هُْبه ثیي

 !ثگن ػؿّؽ تًْنتن ًوي! گـكت مـاؿتْ فػ، فًگ ثِن ًبهؼاؿ! لون ىلتَ

 

 تب ًینت ػوَ الاهل کَ کٌن هي ىکـ ؿّ عؼا ّ پبيیي ؿم هي ُب پلَ اف

 .ثؼم پل رْاة ُن اّى ثَ ثبىن هزجْؿ

 

 ؿين هي ثؼؼ ربيي، ػؿهًْگبُي ثـهو هي:گَ هي كـػاػ ثَ ؿّ ًبهؼاؿ

 .ثـمین تب کي گـم هبهبًْ مـ عـػٍ يَ ثـّ فّػتـ تْ. عًَْ

 

. کٌن پیؼا پبلتْهْ ايٌکَ ثـاي فًن هي چـعي صـكِبىْى ثَ اُویت ثي

 ّ ثـگـػم عًَْ اّى ثَ ػاؿم عیبل ًَ کَ ػًّن هي کني ُـ اف ثِتـ عْػم

 ايٌکَ ثـاي ُوبٌُگن ػلي ثب! ػؿهًْگبٍ ّ ثیوبؿمتبى ثـم ػاؿم عیبل ًَ

 هي هٌتظـم ّ عًَْ ؿمًَْ هي عْػىْ ظِـ اف هجل تب گلتَ. پیيو ثـم

 ْٓالًي عیلي عیلي هؼتِ  يَ ْٓالًي، هؼت يَ کَ ثـم عْام هي. هًَْ

 ثَ ًَ اهب ثبؿ ايي. يؼٌي پیييْى. ثوًْن پیيو چوؼؿٍ ػًّن ًوي کَ

 هْاكوت ػؼم! ثين اىْى ُوغًَْ کَ ؿم هي ثبؿ ايي. مـثبؿ يَ ػٌْاى

 ؿّفُب ايي تْي ُلتَ، يَ ايي تْي! ًینت هِن ثـام ُن ًبهؼاؿ ّ هبهبى
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 ّ ثکٌن ثغْام کَ ىؼٍ رٌِن ثـام هًْب رـيبى عبٓـ ثَ عًَْ كْبي اًّوؼؿ

 !مْعتي ُوَ ايي ثنَ! کٌن ػّؿ آتیو اف عْػهْ

 

 كيبؿي اًگيت ثب كـػاػ، موت گـػم هي ثـ ّ کٌن ًوي پیؼا ؿّ پبلتْم

 پبلتْم؟: پـمن هي ّ يبؿم هي پـػؿػم ي ىویوَ ثَ

 

 پبتَ ىلْاؿ ًبهؼاؿ. يبؿم هي اآلى: گَ هي ّ ؿٍ هي مبلي اف موتي ثَ

 عبًْم اهؼك تـمن هي. ثیبم ُوـاُتْى هٌن کي عبهْه گبفّ فيـ اّى

 .ُْا ثـٍ اه هبثلوَ ثـگـػٍ ػيـ

 

 ّهتي ّ ؿم هي كـػاػ موت ثَ ػم، هي كيبؿ ُن ؿّي هضکن پلکِبهْ

! ؿم ًوي ثیوبؿمتبى: گن هي پبلتْ گـكتي ثـاي کٌن هي ػؿاف ػمت

 .ًینت کني ُوـاُي ثَ ًیبفي. اًّزب ثـم عْام هي ػاؿم، هـاؿ ربيي

 

 پبًنوبى ثبثت عبًْم اهؼك اف: کٌن هي اّبكَ پبلتْم پْىیؼى صبل ػؿ

 .کي تيکـ

 

 !ػاؿي؟ هـاؿ کي ثب: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ ػَجي ّ هؼتـُ ٍؼاي
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 ًـمیؼٍ ػؿ ي ػمتگیـٍ ثَ ػمتن اهب مبلي ػؿ موت ؿم هي رْاة ثي

 يَ ثَ ثـگـػم ًبهؼاؿ موت ثَ ايٌکَ اف هجل هي ّ ىَ هي کيیؼٍ ثبفّم

 .ىن هي پـتبة ػّؿ عیلي ؿّف

 

 ْٓمي ايِ  ًـػٍ ػؿ ي آمتبًَ تْ هؼيـ، اتبم ثـم ايٌکَ ثـاي اى فػٍ ٍؼام

 کٌزي ثَ ثیبم عْػم ثَ ثغْام ايٌکَ اف هجل ّ ىَ هي کيیؼٍ ثبفّم ؿًگ

 ي عْؿػٍ تـك ًگبٍ ّ ىَ هي ثنتَ اي ًـػٍ ػؿ. ىن هي پـتبة ملْل

 ػًّن هي! اى اينتبػٍ مـم ثبالي کَ هلچوبهي تب ػّ ؿّي ىیٌَ هي هي

 هٌْ هؼيـ صبال ًجبيؼ، کَ ام ثْػٍ ًقاػي ىبُؼ! عْؿٍ هي آة کزب اف هْیَ

 يَ ثـاي فػًن صـف عت ّ هبرـا چْى ّ چٌؼ اف ثبفؿمي ثـاي عْامتَ

! کٌي مبکتن ػاؿى مؼي پل ىَ هي ػؿػمـ ثبػج کللت گـػى ػؼٍ

 ثَ اكتَ هي ًگبُن! لـفًَّ هي ػؿّى اف ؿّ تٌن ػمتيْى تْي تیقيِ  ثـم

 ػاؿم صتن هي ّ گیـٍ هي ؿّ ملْل ُبي ًـػٍ رلْي کَ فعیوي ي پبؿچَ

 ػمتِبي هلل ػوت اف ػمتِبم! يبم ًوي ثیـّى رـيبى ايي اف فًؼٍ کَ

 تٌَ پبيیي ثیبم عْػم ثَ تب ّ ىَ هي کللت گـػى تب ػّ اّى اف يکي هْيِ 

 هٌزوؼ ؿگِبم تْ ؿّ عْى کَ تیقٍ چبهْي اّى مـػيِ  صبال ّ ىؼٍ لغت ام

 ي تِؼيؼکٌٌؼٍ ٍؼاي ىیٌَ، هي تٌن ثَ ىؼيؼي مْفه ّ ػؿػ! کٌَ هي

 ػاىتَ الضنبة ػلي ايٌْ: گَ هي کَ ىٌْم هي ؿّ ىْعیو ثي رؼيِ 

 هي ثیبي هوـ کٌي، ّا لت! ؿي هي ؿاٍ ػاؿي چي ؿّ ثلِوي کَ ثبه

 گْؿ ثَ عْػت ثب ؿّ هـػًّگي کَ هبربؿ عبى هضوؼ آؿب ػل ّؿ كـمتوت

 !ثجـي
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 عبٓـ ثَ اف ػـم عیل اهب گـػم هي ثـ صبل ثَ! ػٍ هي تکًْن ػمتي

 مـ ثبؿ ايي ؿّ عيون ّ تضویـکٌٌؼٍ ّ تلظ ي عبٓـٍ اّى ًبگِبًيِ  آّؿػى

 ّرْػ توبم ثب ّ کين هي ػوت ؿّ ػمتن آًي ثَ! کٌن هي عبلي ًبهؼاؿ

 !ثـػاؿ مـم اف ػمت: فًن هي كـيبػ

 

 كـػاػ ىَ، هي گـػ ًبگِبًي كْؿاى ّ مـکيي ايي اف ًبهؼاؿ چيوبي

 !پي ًیک آؿّم: گَ هي ّ چنجَ هي ؿّ ػمتن ّ يبػ هي پیو

 

 ًَ عْام، هي ثـاػؿيتْ ًَ: گن هي ًبهؼاؿ ثَ ؿّ ّ کين هي پل ؿّ ػمتن

 ...ًَ تضکوتْ، ًَ ػلنْفيتْ، ًَ ًگـاًیتْ،

 

! ثجیٌن ثيیي! ثبثب کـػي ؿم چـا: گَ هي ّ ػٍ هي تکًْن كـػاػ ػّثبؿٍ

 !ُب فػي هبت عْؿػٍ ّـثَ مـت

 

 مبلي ػؿ اف ؿكتي ثیـّى صبل ػؿ ّ کين هي ػوت مْم ثبؿ ثـاي ثبفّهْ

 پیو ثـّ! عًَْ ثـگـػ: گن هي پـصـً ّ ًبهؼاؿ موت گـػم ثـهي

 ي ُوَ ثَ ّ ثقًَ میبٍ پبؿچَ يَ لؼٌتي ي عًَْ اّى مـػؿ ثگْ! هبهبًت

 آثـّتْى ثي پیييْى ًگـاًَ کَ ًيٌبمي ًوک ػبؿِ  ثي ُبي آػم اّى

 کبؿِ  عالف اًگلِ  يَ ثگْ هـػم ي ُوَ ثَ ثـّ! هـػٍ کْچیکو پنـ ثگَ کٌن

 !ثؾاؿ ؿاصتن ثـّ! ىؼ کن فهیي ؿّ اف آثـّ ثي ي ػـَّ ثي
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 کَ ًینت پْىیؼٍ ًلـهْى مَ اف کؼّم ُیچ ثَ ّ ػًّن هي عْػم

 پـ ّ پـ ّ پـ ّهتي! ًینت ُن ؿـيجي چیق! ػاػٍ ؿط ػؿًّن تْ اًلزبؿي

 ُوْى تْ اآلى ػهیوب   هي ّ کٌي هي مـؿيق ربيي يَ اف ثبالعـٍ ثيي

 !رْه ي ًوطَ تْ! ُنتن ًوطَ

 

 موت گیـم هي ؿاٍ! کٌن هي پبم ثَ کلو رْؿي چَ اٍال   كِون ًوي

 گیـٍ هي هـاؿ ؿّثـّم کٌَ لول ثبفّهْ ايٌکَ ثؼّى ًبهؼاؿ ثبؿ ايي صیبٓ، ػؿ

 !پي ًیک کي ٍجـ لضظَ يَ: گَ هي تـي هالين لضي ثب ّ

 

! ثبىَ ًوًْؼٍ ٓبهتن ػيگ تَ چیقي ػيگَ کَ ىؼٍ لجـيق اًّوؼؿي ٍجـم

 کق! ثقًَ ؿّ صـكو هًْن هي هٌتظـ اهب ٍْؿتو ثَ فًن هي فل ػَجي

 فيبػٍ: گَ هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ کيَ هي ٍْؿتو ؿّي کالكَ ؿّ ػمتو

 .ثجغيیؼ کـػم ؿّي

 

 ػيگَ ُن ؿّ ثـاػؿي ّ ػلنْفي ايي صتي. عْام ًوي ػؾؿعْاُیيْ هي

 ٍؼاي.کْچَ ثَ فًن هي صـف ثي ّ ىن هي ؿػ کٌبؿه اف!عْام ًوي

 هي کزب ثگْ: گَ هي کَ كـػاػٍ ثبؿ ايي ّ يبػ هي مـم پيت اف پبُبيي

 .ثـمًْوت ؿي

 

 ػؿٍ ػم اينتبػٍ ًبهؼاؿ ثَ ًگبُن کَ صبلي ػؿ آؿّم، ّ موتو گـػم ثـهي

 .ؿكیون ػلي ي عًَْ ثـم عْام هي: گن هي
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 ػؿ موت ثَ ؿكتي صبل ػؿ کيَ، هي ثبفّم ثَ ػمتي ّ گَ هي اي ثبىَ

 .ثیبؿم هبىیٌْ ثـم ثوْى: گَ هي عًَْ

 

. اينتَ هي رلْم هبىیٌو ثب ّ يبػ هي ًبهؼاؿ اهب ثیبػ کَ هٌتظـم

 هي عْامتي رب ُـ هي ثيیي: گَ هي ّ ػٍ هي پبيیي ؿّ ىیيَ

 !ثـهت

 

 مغتي ؿّفُبي ي ُوَ صـهت ثَ اهب کين هي هْم ثیي ػمتي ػَجي

 .ىن هي مْاؿ کـػٍ تضول هي عبٓـ ثَ کَ

 

 هبهبى ثب هًْب رـيبى مـ: گَ هي ؿثغ يَ اف ثؼؼ ّ اكتَ هي ؿاٍ مکْت تْ

 تَوین عْػت تب ًيَ فػٍ صـكي عًَْ تْ ىؼ هـاؿ ػيگَ. کـػم ٍضجت

 .ثگیـي

 

 !يبم ًوي عًَْ-

 

 يؼٌي: پـمَ هي ثؼؼ ّ چـعَ هي موتن ثَ کَ ثیٌن هي ؿّ مـه

 چي؟

 

 ...اًّزب هؼت يَ ؿم هي. کـػم ٍضجت ػلي ثب-
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 ثيَ؟ چي کَ:

 

 !ثين هنتول عْام هي-

 

 !ات عًْْاػٍ ّ عًَْ اف كـاؿ ثب ًَ کٌي ىـّع کبؿ ثب ثبيؼ امتواللتْ:

 

! کٌن رْؿ ّ روغ ؽٌُوْ تًْن ًوي ىوبُبم اتِبهبت تیؾ فيـ ّهتي تب-

 !کٌن پیؼا عْػهْ تًْن ًوي

 

 ثَ ًَ! عْػهْى عبٓـ ثَ ًَ عْػتَ عبٓـ ثَ ػلٌگـًّتین اگَ ػًجبلتین، اگَ:

 عـاة ثغْاػ کَ هْهؼیتوْى اف تـك يب فػي صـف افه کَ آثـّيي عبٓـ

 !ثيَ

 

 !ّمْاك ىَ هي اّطـاة ىَ هي ثؼؼه! ٓجیؼیَ صؼي يَ تب ًگـاًي-

 

 کل کَ تْيي ثـاي! ثبىي ًگـاى ثغْاي الکي کَ هْهؼیَ اّى ّمْاك:

 ًَ ػاؿي، هؼبىـتي ًَ عٌؼي، هي ًَ فًي، هي صـف ًَ اتبهي، تْ ؿّفتْ

 کبؿ چي عْاي هي! کوَ ُن ًگـاًي صؼ ايي فًؼگي ثـاي ىْهي اٍال  

! ؿكت پل ىَ هي فػى ػؿرب اثؼ تب! ثقًي؟ ػؿرب اثؼ تب! پي؟ ًیک کٌي

 ؿيغتي فًؼگیتْ مبل 5! ؿكتي ؿاَُ ثي ىَ هي! عیبل ّ كکـ ىَ هي

 !ػؿيبة ثؼؼّ ثَ ايي اف! ػّؿ ؿيغتي! ثجغيیؼ! ًَ ػّؿ،
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 !ؿيغت ػّؿ مبلْ پٌذ اّى ىؼ هي کبه: گن هي ّاؿ پچ پچ

 

! پي ًیک ثؼٍ عْػت ثَ تکًْي يَ: گَ هي ّ پبم ؿّ ىیٌَ هي ػمتو

 فرـ عت ّ ثیٌین هي ػاؿين ُن هبهبى ّ هي! کٌي هي ًبثْػ عْػتْ ػاؿي

 ّ کيیؼين هي مٌگ ػل ايي ؿّي رْؿي يَ ًجْػي ّهتي تب!کيین هي

 ّ صبل ايي ثَ تًْین ًوي چيووًْي رلْي کَ اآلى! ىؼين هي آؿّم

 !ثبىین اُویت ثي ؿّفت

 

 عـػٍ يَ كؤ هي! ًؼاؿم هيکل کٌیي هي عیبل ىوبُب کَ اًّوؼؿي هي-

 !ثيَ ػاػٍ ّهت ثِن ػاؿم ًیبف عـػٍ يَ! گیزن

 

 هي ؿاٍ ثَ مـت! ىي؟ هي آؿّم کٌَ ػم هبهبى! پي؟ ًیک کي تب:

 !ىَ؟

 

 ايٌکَ تْ. ثٌؼم هي چيوبهْ ّ ٌٍؼلي پيتي ثَ ػم هي تکیَ ؿّ مـم

 كبٍلَ ثب عْام هي. ًینت ىکي ثبىن ػّؿ افىْى هؼت يَ ػاؿم هَؼ

 کٌي ثبّؿ عْام هي. عْػم ثَ ُن ّ ثؼم كبٍلَ اًِّب ثَ ُن افىْى گـكتي

 ثـاىْى ّ ًجبىن تجؼیؼ تْ تًْن هي ًجبىن، فًؼاى تْ تًْن هي کَ

! ًجبىن ًٌگ ي لکَ ػيگَ اهب ثبىن آفاػ تًْن هي! ًکٌن ايزبػ ػؿػمـي

 ثـاي ؿّ ايٌِب ي ُوَ. عْػم کـػى پیؼا ثـاي عْامتن هي كـٍت يَ هي

 هي ًِبيت ػؿ ّ چـعَ هي ىِـ تْ هوؼاؿ يَ صـف ثي. گن هي ًبهؼاؿ
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 هؼتْ يَ کَ ثؼم کلیؼىْ تًْن هي ثغْاي اگَ ُنت، مْيیت يَ: گَ

 .ثوًْي اًّزب

 

 هـػ يَ صبل ُـ ثَ. ًینت تٌِب کـػم هي عیبل هي کَ ُن اًّوؼؿُب پل

 ... ي مبلَ 35

 

 تب مْيیت! ًکي ًبرْؿ كکـُبي: گَ هي ّ ثبفّم ؿّ ىیٌَ هي هيتو

 ػيگَ هـاؿػاػ ىؼى توْم اف ثؼؼ گلت هبهبى ثْػٍ، اربؿٍ پیو ّهت چٌؼ

 .ثقًَ ثبال آمتیي ثـام کَ ًکٌن توؼيؼه

 

 ًؼاؿم ؿّ کیَ ام آيٌؼٍ ػاػاه فى ثجیٌن ّ کٌن رْ ّ پـك ايٌکَ ي صٍْلَ

 .ػلي ي عًَْ ثـين: گن هي پل ثـيؼٍ اهًْوْ ُن مـػؿػ کَ هغٍَْب  

 

 عبلي مْيیت اّى: گَ هي ْٓالًي مکْت يَ اف ثؼؼ ّ کٌَ هي ًچي

 ...عیبلِ  صبالُب صبال هي! اكتبػٍ

 

 صبل ػؿ ثیـّى اّى کَ هـػهي ثَ فًن هي فل پٌزـٍ، موت کٌن هي ؿّهْ

 !ػلي پیو ثـم عْام هي: گن هي ّ ُنتي آهؼ ّ ؿكت
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 چیقي ايٌب ػلي ي عًَْ ي کْچَ مـ ثَ ؿمیؼى تب ىَ، هي مبکت

 ػّ:گَ هي ّ گـػٍ هي ثـ موتن ثَ اينتَ هي هبىیي ّهتي. گَ ًوي

 .ػًجبلت يبم هي ثؼؼ ثوْى، ؿّف مَ

 

 ّ کٌن هي ثبف ؿّ ػؿ هغبللت، ػالهت ثَ ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 .ثـم هي لجبمِبهْ يبم هي كـٍت مـ ّهت يَ: گن هي

 

*** 

 

 ّ ىن هي پیبػٍ هبىیي اف ًبهؼاؿ ًبعيٌْػ ّ ػلغْؿ چيوِبي هوبثل ػؿ

 ػؿ ثنتي اف هجل اهب ػٍ هي ؿّ رْاثن فيـلت. کٌن هي عؼاصبكظي ثبُبه

 عْاي هي کبؿي ُـ. گن ًوي چیقي هبهبى ثَ تَویوت هْؿػ ػؿ: گَ هي

 .ثؾاؿي هیْى ػؿ ثبُبه عْػت ثبيؼ ثکٌي

 

 گن هي: کٌَ هي اّبكَ اّى ّ ػم هي تکْى ثبىَ ػالهت ثَ ؿّ مـم

 .عْػت پبي ثبهیو. ُنتي ىت ػّ يکي ػلي ي عًَْ ؿكتي

 

 ؿّ ىیيَ ًبهؼاؿ. ثٌؼم هي ؿّ ػؿ ّ يبؿم هي فثْى ثَ اي ثبىَ ثبؿ ايي

 مِوت هْؿػ ػؿ ثيیٌین هـبفٍ ثیب مـ يَ كـػا: گَ هي ّ پبيیي ػٍ هي

 .ثقًین صـف
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 مِوي؟ چَ-

 

 ... ّ اؿث ّ هـبفٍ هْؿػ ػؿ:

 

 !ؿمیؼٍ ثِن فًؼاى تْ هبهبى پیـبم-

 

 .ثْػ ًبؿاصت ؿّفُب اّى هبهبى:

 

 هي رب ؿّ ػًؼٍ ٍْؿتو، ثَ ػّفم هي ًگبُوْ پـػؿػ ّ عنتَ ّ صـف ثي

 صنبة ؿّ هغبؿد ّ عـد ّ عًَْ ايي ي کـايَ پْل اف مِوت:گَ هي ّ فًَ

 ُن صنبة ىوبؿٍ يَ. مـثبؿي کٌي عیبل عْاػ ًوي ػلن. کي کتبة ّ

 اّى ثَ کـػين ّاؿيق هبٍ ُـ ؿّ تْ مِن. هبهبًَ ػمت کبؿتو کَ ُنت

 .ثگیـه افم هـبفٍ اّهؼي کَ كـػا گیـم هي افه. صنبة

 

 عبک مـ: گَ هي صـکتو اف هجل ثبؿ ايي ػم، هي تکْى مـي ػّثبؿٍ

 .پي ًیک ًـّ ايوبى

 

 هي ثـ. گؾؿٍ هي کٌبؿم اف ثْم تک يَ ثب اّى ّ کٌن هي توبىبه كؤ

 ػؿ ػم گـم لجغٌؼ يَ ثب کَ ثیٌوو هي ػلي، ي عًَْ موت گـػم

 .کٌَ هي توبىبم ّ اينتبػٍ
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*** 

 

 !پي ًیک گؾاىتي عْاة ثـاي ؿا تغت:ىَ هي ثلٌؼ میـّاى ٍؼاي

 

 میـّاى کَ ىٌْم هي كـمتن، هي ثیـّى لجِبم ثیي اف اي کيیؼٍ ُْمِ 

 !ػلي؟ کـػٍ اه ًللَ فػٍ کي: گَ هي ػلي ثَ

 

 کٌَ هي ؿكتبؿ تـ ًـم کوي میـّاى ايٌکَ اف اهب ىٌْم ًوي ؿّ ػلي رْاة

 اهب ام ىؼٍ ثیؼاؿ ظِـ اف ثؼؼ عْاة اف ىَ هي مبػتي يَ. عْىضبلن

 کٌبؿم میـّاى ثبؿ ايي. ػٍ ًوي ىؼى ثلٌؼ ي اربفٍ تٌن ثَ ًينتَ ؿعْتِ 

 هُْبم، تْي اًؼافٍ هي اًگيتِبىْ اًگیق اػزبة اهؼام يَ تْ ىیٌَ، هي

 !ربى ثچَ ػاؿم کبؿت پبىْ: گَ هي ّ ؿيقٍ هي ثِويْى

 

 ّ لجغٌؼ ثي. ثجیٌوو ايٌکَ ثـاي گیـم هي ثبال مـ ّ کٌن هي ثبف چين

 ُنتي؟ عْثي ُونلـ:پـمَ هي رؼيت ثب

 

ـِ  الجتَ: ػٍ هي اػاهَ ثؼم رْاة ايٌکَ اف هجل  ّ ُب گٌذ چبلِ  تْ اكتبػًت ؿی

 .عْؿػگیت مـهب

 

 ػؿػه کَ يبؿم هي ام ىویوَ ثَ كيبؿي اًگيت ثب ىیٌن، هي ربم مـ

 ملـ؟: پـمن هي ّ ثيَ کن
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 ُْايي ؿّ ثچَ ايي میـّاى: گَ هي ثلٌؼ ٍؼاي ثب آىپقعًَْ تْي اف ػلي

 !ثکٌَ فًؼگیيْ مالهت ّ ٍضیش ؿّف ػّ ثؾاؿ! ًکي

 

 ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف ىیٌَ، هي میـّاى ٍْؿت ثَ ػلي اف ًگبُن

! ّاليت ثـم عْام هي: گَ هي ّ ىیٌَ هي ًلـٍ تک هجل يَ ؿّي ؿّثـّم

 يبي؟ هي

 

 ؿّفٍ؟ چٌؼ-

 

 تبًي هي ىؼي عنتَ ّهت ُـ تْ اهب ػاؿم کبؿ اي ُلتَ ػّ يکي:

 .ثـگـػي

 

 ؿي؟ هي کي-

 

 .اكتن هي ؿاٍ ىجبًَ كـػا پل:

 

 ػيؼى. ػم هي تکیَ ٌٍؼلي پيتي ثَ ؿّ مـم ثؼؼ ّ کٌن هي هکج کوي

 ايي اف ثبيؼ اهب ًيَ ًَیجن ػيگَ ىبيؼ کَ ًؼوتیَ ُن میـّاى ّاليت

 هي پل ثيَ عبؿد ثْػى مبکي ايي اف فًؼگین ثبيؼ. ثیبم ػؿ ثالتکلیلي

 .گن هي ثِت كـػا: گن



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 311 
 

 

 مبػت يَ کَ هبهبى ػلگیـ ٍؼاي ّ ثٌؼم هي چين گَ، هي اي ثبىَ

 کَ كِویؼٍ.پیچَ هي گْىن تْ فػٍ فًگ ػلي ي عًَْ ثَ ؿكتٌن اف ثؼؼ

 هي ْٓل کوي هطوئٌب   ّ ىؼٍ ػَجبًي ًؼاؿم، ؿّ عًَْ ثَ ثـگيتي هَؼ

 ؿاثطَ اّلِ  ي عًَْ مـ ام ثـگيتَ ػّثبؿٍ اًگبؿ. ثغْاثَ رْىو تب کيَ

 .ثِتـٍ اهْى ُوَ ثـاي ْٓؿي ايي اهب هبهبى ثب ام

 

*** 

 

 کني هي رق ػًّن هي. پیچَ هي عًَْ مکْت تْ تللي فًگ ٍؼاي

 گلتَ ػلي اهب ًؼاؿٍ کبؿي هي ثب عٔ ّؿ اّى کني ُن هطوئٌب   ّ ًینت

 هٌتظـ اّى ّ ثؼصبلَ هبػؿه چْى ثؼم رْاة صتوب   ىؼ ثـهـاؿ توبمي اگـ

 .صبلو ّ ّّغ اف عجـي

 

 9 ثَ ٌُْف ُب ػوـثَ. اًؼافم هي مبػت ثَ ًظـي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 .اىَ هـبفٍ ػم 05 مبػت ًبهؼاؿ ثب هي هـاؿ ّ ًـمیؼٍ ٍجش

 

 ًـمیؼٍ تللي هیق ًقػيک ثَ ٌُْف ّ ؿم هي ُبل موت ثَ آلْػ عْاة

 هي ّ فًن هي هُْبم ثَ اي ىًَْ ػمتِبم ثب. ىَ هي هطغ توبك

 ػّم ثبؿ ثـاي تللي فًگ ٌٓیي ثِؼاىتي، مـّيل موت ثـم عْام

 ٍؼاي گن هي کَ الْ ػاؿم، هي ثـ ػوت ثَ هؼهي.ىکٌَ هي ؿّ مکْت

 ربه مـ ؿّ گْىي آًي ثَ! ػاؿٍ هي ّا لـفٍ ثَ ؿّ تٌن عٔ ٓـف اّى
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 ؿّ ام اكتبػٍ ػّؿاى ثَ مـِ ! ًينتي ثَ کٌَ هي ّاػاؿم فاًُْبم ّ ؽاؿم هي

 هي اكتبػٍ ػلن ثَ هِیتِ  ّصيتِ  هِبؿ ػؿ مؼي ّ گیـم هي ػمتِبم ثیي

 کٌن هي صل کَ ثبالمت اًّوؼؿ هلجن تپو! امت كبيؼٍ ثي اهب کٌن

 کَ پبيبؿي ّهتي هيْىن ٌُْف. تپیؼًَ صبل ػؿ گلْم صْالي ربيي هلجن

 !پـًَّ هي رب اف هٌْ ّ فًَ هي ٍؼام مـ پيت اف ًینت عًَْ عیبلن ثَ

 

*** 

 

 !عٔ؟ پيت ثْػ کي! ىؼٍ؟ چي:

 

 ّ ًینت رب مـ صبلن ٌُْف. ىن هي ثلٌؼ هجل ي ػمتَ کوک ثب ربم اف

 ّ اينتَ هي کٌبؿم پبيبؿ. ىیٌن هي هجل ؿّي ّهتي ام ىْؿيؼٍ ٌُْف

 !ىؼٍ؟ ْٓؿيو کني ىؼ، چي: پـمَ هي هتؼزت

 

 ْٓؿيو کني. ىَ هي ٍْؿتو ي عیـٍ ّ يبػ هي ثبال آلْػم ثِت ًگبٍ

 ؿّ ػًّن ًوي! ًؼاؿم ثـاه پبمغي هي اهب! عْثیَ عیلي مْال! ىؼٍ؟

 ؽٌُن ُبي کْچَ پل تْ عْػتي پي ًیک ٍؼاي ّ کٌن هي فهقهَ فيـلت

 .ىَ هي تکـاؿ ّ تکـاؿ

 

*** 
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 پـ اًّوؼؿ. ػاؿم ثبػ پـ مـي ّ ىْؿم ّ ىـ ّ رًّْي اّد تْ مبلوَ، 75

 تـمي ًَ ّ ُنت ّرْػم تْ كبهیل ثقؿگتـُبي ّ پؼؿ اف تـمي ًَ کَ ثبػ

 املٌؼ اّاعـ ُْاي ّ آة عْه ؿّف يَ! ُبم فػى ػؿيب ثَ ػل ػْاهت اف

 !ثـمًْن ػول ي هـصلَ ثَ كکـهْ کٌن هي هَؼ ّهتي هبَُ

 

 ايي هـاؿٍ اٍال   ػًّن ًوي. هٌتظـم کْچَ مـ مبػتَ چٌؼ ػًّن ًوي

 ػًّن هي عْة عیلي ؿّ ايي اهب ًَ يب ثبىَ ػاىتَ حوـي ّ ًتیزَ اًتظبؿ

 !اينتن هي ثبينتن عؼا فهیي اف ًوطَ اّى تْ ثبىَ هـاؿ اثؼ تب اگَ کَ

 

 ػمت اهب آىٌب ُویيَ كبهیل ايي ثَ کَ چيون ىَ، هي ثبف کَ ػؿ

 اّد ثَ ّرْػم تْ ُیزبى ؿلیبى! يبػ هي ػؿ لـفٍ ثَ ػلن اكتَ هي ًیبكتٌي

 ًوي پبمظ ثي مالهن. ػاؿم هي ثـ رلْ ثَ گبهي ًبعْػآگبٍ ّ ؿمَ هي

 چي ايٌزب: پـمَ هي ّهتي فًَ هي هْد لیلي ٍؼاي تْ تؼزت اهب هًَْ

 کٌي؟ هي کبؿ

 

. ثقًن ثِو ؿّ ػلن صـف ايٌکَ ثـاي ثيَ ُوـاُن عْام هي افه

 عًَْ اف کبؿي چَ ثـاي اٍال   کَ کٌَ هي كـاهْه ّ ىَ هي ُوـاُن

 ملیؼ ّ مـط کلي اف ثؼؼ هي ّ ىیٌین هي کبكَ يَ تْ. اّهؼٍ ثیـّى

 صل اف پـ کْلَ يَ ّ عْامتي صل ػًیب يَ ؿيغتي، ػـم ػؿيب يَ ىؼى،

. ؽاؿم هي هیْى ػؿ ثبُبه ثِو ًنجت ؿّ ػؿًّین اصنبك ىـهٌؼگي

 هي ًبثبّؿيِ  ػیي ػؿ لیلي اهب گـيَ اف ؿیـ ثَ ُنتن ّاکٌيي ُـ هٌتظـ

 آة لیْاى يَ گبؿمْى اف کـػًو آؿّم ثـاي کَ اًّوؼؿ! اكتَ هي گـيَ ثَ
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 ُبي هيتـي ي هــّبًَ گبٍ ثي ّ گبٍ ّ هتؼزت ًگبٍ ّ عْام هي

 ّاکٌو ايي اف گٌگ ّ گیذ! عـم هي رْى ثَ ؿّ هیقُب پيت ًينتَ

 ثَ کَ اًَّ اي ػهیوَ اف ثؼؼ ّ کٌَ هي لول ؿّ ػمتو ػمتن لیلي،

 !آؿٍ؟ مْعتَ ثـام ػلت: يبػ هي صـف

 

 ػلن ثبيؼ چـا ّ چیَ هْیَ اٍل ثلِون ايٌکَ ثي کٌن هي ًگبُو هتؼزت

 ُنتي الوْل هتلن ثْػًو تک ؿّي ُوَ كبهیل تْ کَ ػعتـي صبل ثَ

 هي! گلت ثِت چیْ ُوَ ىِال: يبػ هي صـف ثَ عْػه کَ ثنْفٍ

 ... ثبّؿ کَ ًَ ًگْ! ػًّن

 

 ... کي ثبّؿ: گَ هي ثـِ ثب ثبؿ ايي ّ گـيَ فيـ فًَ هي ػّثبؿٍ

 

 ثِن ثبيؼ چیْ ىِال: پـمن هي ّ گیـم هي ػمت تْ هضکوتـ ؿّ ػمتو

 !گلت؟ هي

 

 ّ لـفّى لجِبي هیْى اف ّ چيوبم ثَ ىیٌَ هي عینو ّ هتؼزت ًگبٍ

 هْؿػ آػم کَ ػًّنتن هي ثبيؼ! ًینت اًکبؿ ثَ ًیبفي: گَ هي مـعو

 ...ًیک ثجیي! ًینت اػتوبػي

 

 عو تب ثغْؿٍ اي رـػَ ايٌکَ ثـاي گیـم هي موتو ثَ ؿّ آة لیْاى

 ػؿ: پـمن هي يبؿٍ هي پبيیي ؿّ لیْاى ايٌکَ اف ثؼؼ ثـٍ، ثیي اف ٍؼاه
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 هي گْه ثَ کٌي هي عیبل صبال کَ کـػي ٍضجت ىِال ثب چي هْؿػ

 !ؿمًْؼٍ؟

 

 ثَ هٌْ پبمغو ثؼم اصتوبل ػؿٍؼ يَ ايٌکَ ثؼّى پـمن هي ؿّ مْال

 ىـم اف پـ ٍؼايي ثب چيوبم، ثَ کـػى ًگبٍ ثي ّهتي ؿمًَْ هي ػـه

 !ؿّ ػاؿم ػّمتت ايٌکَ: گَ هي ػعتـًَّ

 

*** 

 

 ػمتِبي تْ صبال ثْػم ػاػٍ لیلي عْؿػ ثَ کبكَ تْي ؿّف اّى کَ آثي لیْاى

 هي افه هوؼاؿ يَ گیـم، هي ؿّ لیْاى! کٌَ هي ًگبٍ ثِن ًگـاى کَ پبيبؿيَ

 .ػاىتي کبؿ هي ثب: گن هي ْٓالًي مکْت يَ اف ثؼؼ ّ عْؿم

 

 ًجْػٍ؟ عْثي عجـ: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي ؿّثـّم

 

 هي ثِؼاىتي مـّيل موت ثَ ؿكتي صبل ػؿ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 !ثْػٍ اىتجبُي آػم يَ آػهو: گن

 

*** 
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 ثَ رب صبل ػؿ رّْى تب ػّ اهب ثیٌن ًوي ؿّ ًبهؼاؿ ؽاؿم هي کَ هـبفٍ تْ پب

 ّ کيي هي کبؿ اف ػمت ّؿّػم ثب کَ ُنتي يغچبل يَ کـػى رب

 .ثلـهبيیي: گَ هي ثِن يکیيْى

 

 ىن هي ًباهیؼ ًبهؼاؿ ػيؼى اف ّهتي ّ اًؼافم هي پيت ّ پل ثَ ًگبُي

 ًینت؟ ًبهؼاؿ: پـمن هي

 

 اهـي. ثـگـػٍ ّ ثبًک تب ؿكتَ: گَ هي کوـه هبلیؼى صبل ػؿ رّْى ُوْى

 .عؼهتین ػؿ هب ثبىَ

 

 .ثـاػؿىن: ػم هي آىٌبيي ّ ؿم هي رلْ

 

 ُویٌطْؿ ُن رّْى يکي اّى ػٍ، هي ػمت ثبُبم يبػ، هي رلْ ػمتو

 پیؼاه ثبيؼ ػيگَ ثيیٌیي: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ هیق موت ثَ ثؼؼ ّ

 .ثيَ

 

 اي ػيگَ ٌٍؼليِ  چْى ىیٌن هي ًبهؼاؿ هیق پيت ػالهَ ثي ّ ؿم هي

 ايي اهب کٌَ هي ػؿػ ػيـّف هؼؿت ثَ ّ ٌُْف مـم. ًینت ًينتي ثـاي

 گْىن ثَ تللي پبي کَ پـميیَ ايِ  کلوَ ػّ ي رولَ اّى عبٓـ ثَ ثبؿ

 .گْؿ يَ مغتِ  مٌگ ي ّـثَ عبٓـ ثَ ًَ عْؿػٍ
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 اف يبؿٍ، هي ػؿ هبتي اف ًگبُوْ ًبهؼاؿ گـم مالم ّ ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي

: گَ هي ثبُبم ػاػى ػمت ثب ُوـاٍ ّ يبػ هي رلْ ىن، هي ثلٌؼ ربم

 مـ ثؾاؿ ثیبؿ ُن ؿّ ٌٍؼلي اّى ثیبؿ، چبيي تب ػّ رْاػ. ثبه ؿاصت ثيیي

 .ربه

 

 هي اّى ّ ثيیٌَ ربه مـ کَ هیـم کٌبؿ هیق پيت اف ىیٌن، ًوي

 چطْؿٍ؟ مـت: پـمَ

 

 مبػت يَ اف کَ هـقم ًَ پیيًْیوَ ثَ ًينتَ فعن هٌظْؿه هطوئٌب  

 ػمتي پل! مـهَ پيت اف فػى ثیـّى صبل ػؿ ّ گـكتَ ًجِ صبال تب پیو

 .عْثَ: گن هي ّ کين هي هُْبم ثَ

 

 ػّمتبت: گَ هي هیقه کيْي کـػى ؿّ ّ فيـ صبل ػؿ فًَ، هي لجغٌؼي

 عْثي؟

 

 هي هي ي چِـٍ ثَ کـػى ًگبٍ ثي کٌن، هي فهقهَ صبل ثي عْثي يَ

 !ىبکیَ عیلي هبهبى: گَ

 

 ثلـهب ثِن ّ يبػ هي ٌٍؼلي يَ ثب ُوـاٍ ًبهؼاؿ ىبگـػ گن، ًوي چیقي

 کـػم، ػم تبفٍ ؿّ چبيي: گَ هي ًبهؼاؿ ثَ ؿّ ُن ثؼؼ. ثيیٌن کَ فًَ هي

 .ًؼاؿٍ اىکبلي ثیبؿم ػيگَ ػيوَ ػٍ
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 مکْت لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ ّ ىیٌن هي هي ػٍ، هي هٌلي رْاة ًبهؼاؿ

 ّ تْ رق: يبؿم هي فثْى ثَ ىؼٍ ػؿگیـه ػزیت ؽٌُن کَ ؿّ مْالي

 ػاؿٍ؟ ؿّ ػلي ي عًَْ ي ىوبؿٍ کي ػيگَ هبهبى

 

 هي چيوبي هیظ ّ يبػ هي ثیـّى هیقه کيْي اف آًي ثَ ًبهؼاؿ ًگبٍ

 !چطْؿ؟: پـمَ هي ظٌیي ّ ىَ هي

 

 رْؿي يَ عْام هي اهب فًن ًوي توبمو ّ لیلي اف صـكي ػاؿم صتن

 .گـكتَ کي اف ؿّ عًَْ اّى ي ىوبؿٍ ثلِون ؿیـهنتوین

 

 .ػاىتَ کبؿ ثبُبم فػٍ فًگ ٍجضي يکي: گن هي ّ گیـم هي افه ًگبٍ

 

 !کي؟-

 

 .ػًّن ًوي:

 

 فى؟ يب ثْػٍ هـػ-

 

 ...ًوي:
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 اثـّه ي ؿكتَ ثبال ي لٌگَ! موتو ثَ گـػم ثـهي ّ کٌن هي مکْت

 ًؼًّن ىَ هي هگَ! کـػٍ عـاة ؿّ کبؿ ػّم ػًّن ًوي ػٍ هي ًيْى

 !هـػ؟ يب ثْػٍ فى ٓـف

 

 موتن ثَ هیق ؿّي کـػٍ گـٍ ُن ثَ پٌزَ ًبهؼاؿ گقم، هي لت مکْت تْ

 !ػوْ؟ ثْػٍ؟ کي: پـمَ هي هْىکبكبًَ ّ يبػ هي رلْ

 

 گلتي ثَ کٌن هي ثبف لت ثبؿ ايي ّ ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 !لیلي: صویوت

 

: پـمَ هي ّ ىَ هي گـػ ّ ػؿىت ًکيیؼٍ حبًیَ ثَ ًبهؼاؿ چيوِبي

 !چي؟

 

 ًگبُو. گلتن چي ىٌیؼٍ ػهیوب   چْى ًینت مْالو ثـاي پبمغي

 آّؿػٍ؟ کزب اف ؿّ عًَْ اّى ي ىوبؿٍ: گَ هي ّهتي گیـٍ هي عين ؿًگ

 

 عیلي ُن عْػم ؿّ مْال ايي رْاة. کٌن هي ًگبُو مکْت تْ ُن ثبف

 !ػاىت؟ کبؿ چي: پـمَ هي هجل اف تـ ػَجي. ثؼًّن هبيلن
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 تللي موت ثَ ػمتو! ػًّن ًوي يؼٌي ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 !کٌي؟ کبؿ چي عْاي هي: پـمن هي ؿٍ هي کَ

 

 !ػاىتَ کبؿ چي ثجیٌن ثقًن فًگ ثِو:کٌَ هي فهقهَ ػَجي

 

 هي ّ ؽاؿم هي گْىي ىبمي ؿّي ؿّ ػمتن ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 !کي ٍجـ:گن

 

 گـكتي ثـاي ثـم هي پیو ػمت يبػ، هي ثبال موتن ثَ اه کالكَ ًگبٍ

 رـيبًْ ثغْاي کَ ثِت ًگلتن: ػم هي اػاهَ صبل ُوْى ػؿ ّ گْىي

 !کٌي ثقؿگو

 

 الؼًگ يَ فى! کٌن؟ ثقؿگو: گَ هي ّ کيَ هي پل ؿّ ػمتو ػَجي

 ... گي هي تْ ثؼؼ ثقًَ فًگ هجلیو ًبهقػ ثَ ػاػٍ اربفٍ عْػه ثَ

 

 کَ ىؼٍ فًو فّؿ ثَ الؼًگ اّى فى:صـكو ّمٔ ؿم هي هوؼهَ ثي

 !کـػٍ؟ ٌُؼمتْى يبػ هجلي ًبهقػ ػيؼى ثب كیلو

 

 ثـيي: گَ هي ػيگَ پنـ يَ ّ رْاػ ثَ ؿّ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ػَجي

 .چوؼؿٍ گبفُبهْى اربم هْرْػي ثجیٌیي اًجبؿ تْ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 321 
 

 ؿّ ًگبُو تیق ىويیـ ّ يبػ هي ثیـّى هیق پيت اف ىین، هي کَ تٌِب

 ثَ چي! ثبىي ػاػٍ فًو فّؿ ثَ کَ ُن كـُ ثَ: چيوبم ثَ ىًَْ هي

 !ؿمَ؟ هي تْ

 

 ًوي ػلیلي! ػم ًوي رْاثي ّ فًن هي فل ثِو صبلت عًْنـػتـيي ثب

 ثي.ىیٌن هي ربم مـ ّ گـػم ثـهي! کٌَ امتٌطبهن ْٓؿ ايي ثغْاػ ثیٌن

 ثب!... اٍال ؟ ػاىت کبؿت چي... فػيي؟ صـف ُن ثب: گَ هي هجل اف هـاؿتـ

 !پي؟ ًیک تْام

 

 ثغْاي ّهتي تب: کٌن هي فهقهَ فيـلت ّ ثیـّى ثَ پٌزـٍ اف فًن هي فل

 اف کؼّم ُیچ ثَ رْاثي ُیچ ثپـمي مْال افم هيکْک ْٓؿ ايي

 !ًبهؼاؿ ػم ًوي مْاالت

 

 يَ. هیق پيت ثَ ثـگيتٌو ْٓؿ ُویي ثیٌن، هي چين فيـ اف ؿّ هکخو

 چَ كِوَ ًوي! ػيًَّْ ي ػعتـٍ: گَ هي ثؼؼ ّ ىَ هي مکْت هوؼاؿ

 چـا! پي ًیک کٌَ پب ثَ عْى تًَْ هي فًگ ايي! کٌَ هي ػاؿٍ ؿلطي

 ػـّميَ! ىَ هي هضنْة ػوْ عبى ًبهْك لیلي اآلى! كِوي؟ ًوي

 اًّْهت ػًّي هي! ػاىتَ توبك عًْیو ػىوي ثب ثلِوَ کبكیَ كؤ ّ

 ثِت اًگي ُـ ؿاصت عیلي تًَْ هي ػًّي هي! ىَ؟ هي چي

 !ُبى؟! ملیؼ؟ چين ي ػعتـٍ ػاىت کبؿت چي! ثچنجًَْ؟

 

 !کـػم هطغ توبمْ هي تْيي، پي ًیک پـمیؼ افم كؤ! ػًّن ًوي-
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 صـف ثبُبه ثبيؼ: گَ هي ّ تللي موت ؿٍ هي ػّثبؿٍ ًبهؼاؿ ػمت

 ...اتْ ىوبؿٍ اٍال  !ػاىتَ کبؿت چي ثؼًّن عْام هي! ثقًن

 

: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ هـبفٍ ػؿ موت ؿم هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 .ثبىَ

 

 کزب؟: پـمَ هي هتؼزت

 

 ّ ػاػ ّ ثضج ّ رـ ي صٍْلَ! گـػم هي ثـ فػي صـكتْ فًن، هي ػّؿ يَ-

 !ًؼاؿم ثیؼاػ

 

 ًبهؼاؿ ْٓؿي ايي! کٌن هي ؿاصت عْػهْ عیبل ّ ثیـّى فًن هي هـبفٍ اف

 اُویتي ثـام ّ ًینتن هّْْع ايي ثَ هيتبم هي کَ كِوَ هي ُن

 ػوْ يَ ًبهْك ىؼٍ صبال کَ مبثون فى الجتَ مبثون، ًبهقػ چـا کَ ًؼاؿٍ

 !گـػٍ هي هي ثب فػى صـف ثـاي كـٍتي پي ػؿ اه ػيگَ پنـػوْي ّ

 

**** 
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 ًبهؼاؿ ؿـيت ّ ػزیت ًگبٍ ّ گـػم هي ثـ ُب کْچَ پل تْ چـعي اف ثؼؼ

 ّامَ: گَ هي لیلي ثب توبمو ثَ اي اىبؿٍ ثي. کٌَ هي هتؼزجن

 .اًؼاعتي هي ػکل يَ ؿكتي هي مـت

 

: ػٍ هي تّْیش مـؿمیؼ يَ کـػى ثبف صبل ػؿ. کٌن هي ًگبُو مْالي

 !ثْػٍ کبؿي عیلي ّـثَ کٌن هي كکـ

 

: ػٍ هي تّْیش هي چيوبي ثَ عیـٍ ّ يبؿٍ هي ثبال چيوبىْ ايٌجبؿ ّ

 !ًگـكتَ توبمي گَ هي لیلي

 

 کٌن هي كکـ: ػٍ هي اػاهَ اّى ػاؿم، هي ًگَ حبثت ثِو ًگبُوْ هبتقػٍ

 .ثقًي ػکتـ يَ ثَ مـ يَ ثبىَ ثِتـ

 

 ًجْػٍ عیبل ّ تُْن ػًّن هي هي اهب ًینت رنن ػکتـ ػکتـ اف هٌظْؿه

 کَ فًن ًوي صـكي! آّؿػٍ فثْى ثَ امووْ تللي پيت اف کَ ٍؼايي اّى

 ىـائ هْؿػ ػؿ ػاػى تّْیش ثَ کٌَ هي ىـّع ُن اّى ًؼٍ، اػاهَ ًبهؼاؿ

 ثَ اُویتي اٍال   هي گْه اهب هي مِن ّ ُب کتبة ّ صنبة ّ هـبفٍ

 ّ لیلي ػؿگیـ ػزیت ؽٌُن. ػٍ ًوي ثؼًَّ االؿحو مِن اف ثبيؼ اًّچَ

 هي ػلن ّ ػًّن ًوي ؿّ ثبفي ايي ىـّع ػلیل! توبميَ اًکبؿ ّ توبك

 هـاؿم ثي ػًّنتي ّمْمَ اهب ًجبىن ػًّنتٌو ثَ کٌزکبّ ايٌوؼؿ عْاػ

 اف هي ّ هًَْ هي کبؿٍ ًیوَ هيتـي يَ ّؿّػ ثب ًبهؼاؿ صـكِبي. کـػٍ
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 هي ّ ثـم هي پیو ؿّ ػمتن ّ ىن هي ثلٌؼ. کٌن هي امتلبػٍ كـٍت

 .ثـم هي: گن

 

 کبؿ ُن ثب ّ ثوًْي ًینت هـاؿ هگَ تبفٍ. ًيؼ توْم: پـمَ هي هتؼزت

 کٌین؟

 

 كکـ ثِو ؿارغ: گن هي ّ ثـم هي كـّ ىلْاؿم ریت تْ ؿّ چپن ػمت

 .کٌن کبؿ چي عْام هي ػًّن ًوي اآلى. کٌن هي

 

 پیبػٍ يَ ّ ثیـّى فًن هي هـبفٍ اف ّ کٌن هي عؼاصبكظي گَ، ًوي چیقي

 .کٌن هي ىـّع عبکنتـي ّ مـػ ىِـ ايي تْي ؿّ ْٓالًي ؿّيِ 

 

*** 

 

 هي ثیـّى تلْيقيْى اي ىیيَ ي ٍلضَ اف هٌْ ّ فًَ هي ٍؼام ػلي

: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ تللي ثَ مـ ثب ػّفم، هي ثِو ًگبُوْ. کيَ

 !ػاؿى کبؿ تْ ثب

 

 ّ گؾىتَ لیلي توبك اف ؿّف ػّ. ىن هي پب ثَ ّ ىَ هي ػؿُن اعوِبم

 ؿم هي. اه ػّثبؿٍ توبك اًتظبؿ ثَ ام هًْؼٍ عًَْ تْ ؿّ ؿّف ػّ ايي ػیي
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 هي میظ تٌن ثَ ؿّ هْ لیلي ٍؼاي الْ گن هي ّهتي ّ گْىي موت

 !کٌَ

 

 .مالم:

 

 .مالم-

 

 پي؟ ًیک عْثي:

 

-... 

 

 ىَ؟ هي. ثجیٌوت عْام هي:

 

-... 

 

 !پي؟ ًیک الْ:

 

 !چي؟ ثـاي-

 

 .کيَ ًوي ْٓل عیلي.کٌن هي عْاُو. ػاؿم کبؿت:
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 !توبمت ثْػٍ تُْن گلتي ًبهؼاؿ ثَ-

 

 !گلتي ًوي اآلى الاهل! گلتي ًوي ثِو کبه:

 

 !گي هي چي كِون ًوي-

 

 .ػم هي تّْیش ثـات ثجیٌین ؿّ ُوؼيگَ ثؾاؿ:

 

 ...لقّهي-

 

 هيٌگي ؿّفُبي عبٓـِ  ثَ... عبٓـِ  ثَ. افت کٌن هي عْاُو! پي ًیک:

 ... کَ

 

 !کٌن هطغ عْام هي-

 

 .5 مبػت. ُویيگي ربي ُوْى ػَـي،! پي ًیک:

 

 !هًْن هي هبت ػمت ثَ گْىي هي ّ کٌَ هي هطغ توبمْ
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*** 

 

 هـاؿم هْػؼ اف ػهیوَ ػٍ. ػاؿم گـگـكتگي اف گٌگي اصنبك هي اهب مـػٍ

 فيبػٍ اًّوؼؿ ػيؼاؿ ايي تبة ّ تت. ًینت پیؼاه ٌُْف اهب گؾىتَ لیلي ثب

 ّ ام ًينتَ پبؿک ي مـهبفػٍ ًیوکت ؿّي ثـف ثبؿه ثَ اُویت ثي کَ

 .کٌن هي ىوبؿي حبًیَ

 

 گَ هي ثِن ّهتي ّ کٌَ هي مالم ثِن لجغٌؼ ثب ّهتي يبػ، هي ّهتي

 ام گؾاىتَ هـاؿ ثبُبه پبؿک تْ ثـف ّ مـهب ايي ّمٔ کَ ام ػيًَّْ کَ

 کٌبؿم عْام هي. گیـم هي ػمت تْ ؿّ اه فػٍ يظ ػمتِبي ّ عٌؼم هي

 يظ! پي؟ ًیک علي: گَ هي هؼتـُ كلقي ًیوک ثَ اىبؿٍ ثب اهب ثيیٌَ

 !ثيیٌن کٌن هي

 

 ىًَْ مـ اًؼافم هي ؿّ ػمتن ىن، هي ثلٌؼ ربم اف يبػ، هي کو لجِبم

 گـهت عْػم: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ چنجًْوو هي عْػم ثَ ّ اه

 !کبکبئْيي ّيلـ کٌن هي

 

 هي ؿّفي ػّ. فًن هي ىبلو ؿّي اي ثْمَ ّ ثیٌن هي ؿّ لجغٌؼه

 هي میـ اثـُب ؿّي هي اهب ػًّن ًوي اًّْ ّ اين ىؼٍ هضـم ثِن ىَ

 ًیبكتٌي ػمت ثـام مبلِب ايي تْ اًّوؼؿ ّ ػقيق ثـام عبٓـه اًّوؼؿ! کٌن

 لجـيق ّرْػهْ ي ُوَ ىیـيي ؿّيبي يَ هخل ػاىتٌو ثبّؿ صبال کَ ثْػٍ

 !کٌَ هي ػنل ٓؼن



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 328 
 

 

 رؾثَ ثبك هـػ: گَ هي ىیطٌت ثب ّ عٌؼٍ هي گن، هي ثِو ؿّ ايٌِب

 هي پـؿّم! پي ًیک اصنبمي ثب فيبػي تْ! ثبىَ عيي! ثبىَ ػاىتَ

 !ُب کٌي

 

 ُویي ثب هٌْ: گن هي ّ ػم هي كيبؿه عْػم ثَ ثیيتـ ّ عٌؼم هي

 !ىَ هي ؿّ ّ فيـ ػًیبت ثيٌبمي اصنبمن

 

*** 

 

 ُْا اهب ثبؿٍ ًوي ثـكي اهـّف. کٌَ هي ثلٌؼ ؿّ مـم مالهو ٍؼاي

 ّرْػم ي ُوَ ًینتن، گـگـكتَ اهب ػاؿم هـاؿ ثبُبه اهـّف! مـػٍ

 اهب گیـٍ هي هـاؿ ؿّم رلْي لیلي ؿّف اّى هخل ػؿمت ُن اهـّف! مـػٍ

. کٌزکبّ الجتَ ّ عبلین عبليِ  اهـّف! ًینتن اصنبك اف لجـيق ؿّف اّى هخل

 هي کبؿي چَ ثبُبه اآلى هزٌْى ػمت کـػٍ ؿُب لیليِ  ايٌکَ اف کٌزکبّ

 تي کَ ثبىَ ػاىتَ گلتي ثـاي تًَْ هي صـكي چَ! ثبىَ ػاىتَ تًَْ

 !گؾاىتَ هالهبت هـاؿ هوٌْػَ آػم ايي ثب ّ ػاػٍ ؿينک ايي ثَ

 

: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي کٌبؿم ػم، هي مـػي ثَ ؿّ مالهو رْاة

 ىؼٍ؟ چي پیيًْیت
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 !ىوبمت پؼؿىُْـ ٌُـ: گن هي ػوؼ ثَ

 

 هکج ثب ّهتي لـفٍ هي ٍؼاه کٌن، هي تؤکیؼ پؼؿىُْـ ي ّاژٍ ؿّي

 !عـكت ي هـتیکَ: گَ هي

 

 هي ّ چيوبم ثَ فًَ هي فل چـعَ، هي موتو ثَ هتؼزجن ًگبٍ

 ايوبى ؿكتي ثؼؼ يب ثْػٍ ؿّاًي ّ اي ػوؼٍ ايٌوؼؿ اّل اف ػوْ ػًّن ًوي:گَ

 ثبثبي ًَ! ًینت ثـاػؿاه ىجیَ اٍال   ُنت چي ُـ ّلي ىؼٍ ايٌطْؿي

 !تْ عؼاثیبهـف پؼؿ ًَ ّ هي

 

 !ايٌزبيي؟ چـا:

 

 ًوي ؿّ عْػه اهب عْؿٍ هي رب هي ي هوؼهَ ثي ّ ؿثٔ ثي مْال اف

 !ثجیٌوت؟ عْامتن هي ثؼٍ: گَ هي ّ يبؿٍ هي لت ثَ لجغٌؼي! ثبفٍ

 

 ...ثَ ًیبفي ػيگَ! ػيؼي مبل چٌؼ ايي تْ ؿّ ُب ػيؼًي-

 

 !ػاؿم ُن کبؿت:

 

 !کبؿي؟ چَ-
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 گیـٍ هي ػمت ثَ ؿّ ػمتن هي ًبثبّؿي کوبل ػؿ چـعَ، هي موتن ثَ

 .اكتبػ اتلبم چیقُب عیلي ًجْػي ّهتي: گَ هي ّ

 

 !کـػي ىُْـ تْ کَ ايٌَ ُن يکیو: گن هي ّ کين هي ػوت ؿّ ػمتن

 

! ىن رؼا افت کـػى ّاػاؿ هٌْ: گَ هي کالهن ي ٓؼٌَ ثَ اُویت ثي

 ثَ ّ ثيیٌن ّ ثیبم کـػى ّاػاؿم! ثؼم ثلَ رْاة اثْاللْل ثَ کـػى ّاػاؿم

 !ىؼم اثْاللْل فى ّ ًغْامتوت عْػم عْامت ثب کَ ثگن تْ

 

 عْىضبل ثبيؼ اًّچَ ثـػکل اهب چـا ػًّن ًوي! ىَ هي عبلي ػلن تَ

 ؿّ عْػم ًغْامتَ هٌْ لیلي ايٌکَ تَْؿ ثَ هي چْى ىبيؼ! ىن ًوي

 هي عْػم اف صبال! ؿيغتَ ثِن ؽٌُن هؼبػالت ي ُوَ صبال ّ ام کـػٍ آؿّم

 فيـ رْى ثي ػين ايي ايٌکَ اف! تـمن هي ًقػيکي ايي اف! تـمن

 هي صـف ثَ لیلي! تـمن هي ثنْفًَّ ؿّ ػًیبيي ّ ثقًَ رـهَ عبکنتـ

 هي! ػاىتَ ػّمت هٌْ مبلِب ايي توْم تْ! عْثیَ پنـ اثْاللْل: يبػ

 ... ي ُوَ ثب... ؿيغتَ پبم ثَ هضجت ػًیب يَ اهب ًؼاؿم ػّمتو ػًَّ

 

 !گي؟ هي هي ثَ ػاؿي چي ثـاي ؿّ ايٌِب-

 

 !عْاي؟ هي هٌْ ُن ٌُْف پي ًیک. ثپـمن چیقي يَ افت عْام هي:
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 ّ ػم هي كـّ فّؿ ثَ ؿّ ػٌُن آة! مـػ مـػ تٌن ّ ىَ هي گـػ چيوبم

 اف تًْن هي ثين، هطوئي تْ عْامتي اف اگَ: ػٍ هي اػاهَ لیلي

 ... ّ ثگیـم ٓالم تًْن هي! ىن رؼا اثْاللْل

 

 لیليِ ! کـػي؟ كکـ عْػت ثب چي:تْپن هي هؼتـُ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ػمتوبل يَ ػیي کني ثب ّهت ُیچ ىؼم ػبىوو ؿّفي يَ کَ هــّؿي

 هي صبال ػّؿ، اًؼاعتي ّ کـػي هچبلَ هٌْ ؿّفي يَ!کـػ ًوي ؿكتبؿ کبؿؾي

 !ثکٌي؟ اثْاللْل ثب کبؿّ ُویي عْاي

 

! ػّؿ ًٌؼاعتن ؿّ تْ هي: اينتَ هي ؿّثـّم ّ ىَ هي ثلٌؼ ُن اّى

 !ثين رؼا افت کـػى ّاػاؿم کَ آػهِبيي ُوْى ي مـػمتَ اثْاللْل

 

 !کٌي ّاػاؿ تًْي ًوي صؼ ايي تب ؿّ آػهي ُیچ-

 

 ثیبثْى تْ مبل 7 کـػى ّاػاؿت ؿّ تْ ايٌکَ ًَ هگَ! تًْي؟ ًوي چـا! چـا؟:

 ثَ تْ ايٌکَ ًَ هگَ! کٌي؟ مـ ات عًْْاػٍ اف گـكتي عجـ ّ ػيؼى ثؼّى ّ

 فًؼّى تْ کـػى ّاػاؿت ايٌکَ ًَ هگَ! ىؼي هضکْم لؼٌتي تجؼیؼ اّى

 ػهیوب   هٌن! ثؼي؟ ُؼؿ تْه ػوـتْ ؿّفُبي ثِتـيي اف مبل 3 ّ ثوًْي

 هٌْ گـكت، هي اف هبًْى ؿّ تْ! ػـف هٌْ کـػ، هزبفات هبًْى ؿّ تْ! تْ ػیي

 فّؿ كِوي هي! پي ًیک کـػى ّاػاؿم فّؿ ثَ! كبهیل رجـ ّ هـػم صـف

 اثْاللْلْ ػاؿم! کـػى هزجْؿ ؿّف ُـ ّ ؿّف ُـ تجؼیؼ ايي ثَ هٌْ!چي؟ يؼٌي
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! ًؼاؿم ػّمتو! کـػم تضولو كؤ مبل 5 ايي ػیي! کٌن هي تضول

 ...ّهتي ثبىن ػاىتَ ػّمتو تًْن ًوي

 

 اف ػاؿٍ کَ ىیطبًَ اًگبؿ! ثؼم ًزبت رٌِن اّى اف عْػهْ کَ اكتن هي ؿاٍ

 ّمْمَ ػاؿٍ کَ اثلینَ عْػ عْػ اًگبؿ! فًَ هي صـف ثبُبم لیلي فثْى

 تـك کَ ثوًْن تًْن ًوي! ًبکبهن ػين عْامتي ػّثبؿٍ ثَ کٌَ هي ام

 !ًينتَ ّرْػم ثٌؼ ثٌؼ ثَ ػزیت ًبهْمي ثي ّ آثـّيي ثي ّ ػاػى ّا

 

 کَ عؼايي ُوْى ؿّ تْ پي ًیک:ىؼٍ ُوـاُن کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ

 !ثکي هي فًؼگي صبل ثَ كکـي يَ پـمتي هي

 

 !كکـي؟ چَ: پـمن هي پـصـً

 

 عیـٍ چيوبم تْي. گـػم هي ثـ موتو ثَ ّ ىَ هي کيیؼٍ ثبفّم

 !کٌین كـاؿ ثیب: گَ هي هضکن عیلي ّ ىَ هي

 

! ّرْػم ثَ ىؼٍ ؿيغتَ تؼزت ُوَ اّى ثـاي ًینت کبكي ُن ثِت

 اف ثـاي چیقي کَ تْ: ػٍ هي اػاهَ اّى ىن، هي اه عیـٍ فػٍ صیـت

 اف ػين تًْین هي ْٓؿي ايي الاهل! تْ اف ثؼتـ هٌن! ًؼاؿي ػاػى ػمت

 گْؿ! ثبىین عْىجغت ُن کٌبؿ تًْن هي! کٌین فًؼٍ اهْى ؿكتَ ػمت

 !عًْْاػٍ ي ُوَ ثبثبي
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 فى يَ تْ لیلي: کٌن هي فهقهَ فيـلت ّ کين هي ػوت ثبفّهْ

 !ىُْـػاؿي

 

 ثبىین گْؿ ّ گن هؼت يَ ّ ثـين اگَ کٌین، كـاؿ اگَ! گیـم هي ٓالم-

 چنجیؼٍ ثِيْى اًگ ايي ؽاؿى ًوي! ػّؿ اًؼافى هي هٌْ عْػىْى

 !ثؼين ثِن ػّثبؿٍ كـٍت يَ ثیب پي ًیک! ثبىَ

 

 ثِو ثبؿ ُقاؿاى ؿّف يَ تْ کَ ىن هي چيوِبيي اّى ي عیـٍ مکْت تْ

 ػاؿي عیلي عیلي ي ػبىوًَْ ؿّفُبي لیلي ّ هي! ام فػٍ ثْمَ

 !ػاىتین

 

 هي فيـلت ّ کين هي هُْبم ثیي ػمتي کالكَ ّ گیـم هي افه ًگبٍ

 ػّمت ؿّ ػاؿٍ ػّمتت ايٌوؼؿ کَ اًّي کي مؼي ّ عًَْ ثـگـػ: گن

 ىَ ًوي ؿّفُب اّى ػیي تْ ّ هي ثیي ػيگَ چیق ُیچ! ثبىي ػاىتَ

 اّلْيت ػاىتي ػّمت ّ ػين کَ ًینتن هزًٌْي ػيگَ هي! لیلي

 ّرْػم تْ ؿّ چیقُبيي فػي صـف افه کَ فًؼاًي ّ تجؼیؼ! ثبىَ فًؼگیو

 ...ايٌِب ثـ ػالٍّ! ًینت پؾيـ ثـگيت ػيگَ کَ کيتَ

 

 ػون ثَ ايٌکَ ثـاي ىن هي چيوبه ي عیـٍ ثبؿ ايي ّ کٌن هي هکج

 عْى عیبثْى، تْ ؿكتین عبٓـه ثَ کَ آؿهبًي ُوْى: ثجـٍ پي ام رولَ

 ّهتي ػاػٍ يبػ ثِن کـػين تضول ؿّ ىکٌزَ ّ ػؿػ ّ فًؼاى ّ تجؼیؼ ّ ػاػين
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 کل صن ثَ کَ ثبىَ يبػم کٌن هي هيت ػمتوْ صوي گـكتي ثـاي

 !عؼاكع! ًکٌن ػؿافي ػمت اي ػيگَ

 

 فػٍ، يظ پبؿکِ  اّى اف ؿكتي ثیـّى ثـاي کٌن هي تٌؼ پب ّ اكتن هي ؿاٍ

 !چي؟ هي ىؼى هبػؿ صن پل: گَ هي تْـع ثب کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ

 

 عْػه اهب چیَ هٌظْؿه كِون ًوي کَ صبلي ػؿ کٌن هي ًگبُو

 تًْن هي ؿاصت عیلي هي! ىَ ًوي ػاؿ ثچَ اثْاللْل: ػٍ هي تّْیش

 !ىن رؼا افه

 

 پیيٌِبػ هي ثَ ػيگَ چـا ثيي رؼا افه تًْي هي ؿاصت عیلي اگَ-

 !ػي؟ هي كـاؿ

 

 عبى پنـ ثب فّؿ ثَ کَ هؼتْ ُوَ ايي اًتوبم! ثگیـم اًتوبم ايٌکَ ثـاي:

 !ثگیـم اًتوبم عبًؼاى ايي ي ُوَ اف عْام هي! کـػم مـ ػوْ

 

 ّامَ ام گقيٌَ ثِتـيي چْى کـػي اًتغبة هٌْ! عْاي ًوي هٌْ يؼٌي-

 ؿّ گؾاىتي اًگيت يؼٌي هي اًتغبة ػًّي هي چْى! گـكتي اًتوبم

 !آؿٍ؟! ػوْ عبى صنبك ي ًوطَ

 

 !آؿٍ؟: پـمن هي ثلٌؼتـ ػٍ، ًوي رْاة لیلي
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 اهب چـعَ هي موتوْى ثَ ىي هي ؿػ کٌبؿهْى اف کَ رًّْي ػّ ًگبٍ

 اينتن هي لیلي هؼهي يَ تْ ؿم، هي پیو صْْؿىْى ثَ تْرَ ثي هي

 !لیلي؟ ىؼي ػُْ ايٌوؼؿ کي اف: پـمن هي ّ

 

 تک تک! کٌَ هي ًگبُن ًينتَ اىک ثَ چيوِبيي ثب ّ صـف ثي

 لیلي گؾىت، ثب ّ هِـثْى لیلي عْػم، لیلي تب کبّم هي ٍْؿتيْ ارقاي

 ثَ ىجبُتي ُیچ آػم ايي فى، ايي اهب کٌن پیؼا ؿّ عْػم هؼَْم ّ پبک

 !ًؼاؿٍ هي لیلي

 

 ُن عیبًت كکـ: کٌن هي اّبكَ ّ ػم هي ثیـّى ػؿهًْؼگي مـ اف ًلني

 ػًجبل چيوو ػوـ يَ فػٍ، هـ هٌْ فىِ  اثْاللْل! لیلي عیبًتَ پب يَ

 عبًؼاى ايي کَ ثْػٍ ًبؿّيي پبي يَ آّؿػٍ، ػمتو ثَ ّ ثْػٍ هي ًبهْك

 ثَ چيوو هـػ يَ فى ّهتي ثلِون تًْن هي هي ّ َهـػٍ يَ اهب فػى ثِن

 فًؼگین اگَ ثْػم تْ ربي! چي يؼٌي کٌَ عیبًت ثِو ّ ثبىَ ػيگَ يکي

 ثب ثکين ثیـّى كالکت يَ اف عْػهْ ثْػ هـاؿ اگَ ثْػ، ؿمیؼٍ ثنت ثي ثَ

 !عؼاكع! فػم ًوي ىیـرَ لزي تْ مـ

 

 ًوي اهب لـفٍ هي ػلن پبي ىٌْم، هي ؿّ ثـْو ىکنتي ٍؼاي

 موت ثَ هٌْ اثلیل کَ ؿم هي! ىن هي ػّؿتـ ّ ػّؿ افه ّ اينتن

 !ًؼٍ مْم اىتجبٍ
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*** 

 

 ػلي ّ میـّاى ّ هي! پـًّؼهْى هي رب اف ّاصؼ ػؿ ىؼى کْثیؼٍ ٍؼاي

 ؿّي ىَ هي آّاؿ ٍؼا کَ ُنتین كْتجبل ػيؼى صبل ػؿ تلْيقيْى پبي

 .آؿاهيوْى ّ مکْى

 

 !کٌَ؟ هي لْال اف ػؿّ ػاؿٍ کیَ: پـمَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ػلي

 

 يَ ّ ًینت ًلـ يَ! ىَ هي ػاػٍ مْالوْى رْاة کَ کيَ ًوي ْٓلي

 ّ صنیي ػوْ اّهؼىِ  ايي هـْلَ کيیَ هيْى ىجیَ ثیيتـ! آػهي ليکـ

 !لیلي ُن اًتِب ػؿ ّ اثْاللْل ّ هبهبى ّ ػوْ عبى

 

 ٍْؿت ي عیـٍ ًگبُوْ ثغْام ايٌکَ ثؼّى ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف ثِت ثب

 چَ: يبػ هي صـف ثَ کَ کنیَ اّلیي میـّاى! کٌن هي لیلي کجْػِ 

 !عجـتبًَ؟

 

 ػوْ! ػؿُن ّ امت گـكتَ! ىَ هي ُؼايت هبهبى موت ثَ ًگبُن

 ثبف لت تؼـيِ ّ ٓؼٌَ ثَ ّ اينتَ هي ؿّثـّم ّ يبػ هي پیو کَ صنیٌَ

 !ثگن آهؼ عْه ثِت ثْػ ًيؼٍ كـٍت: کٌَ هي
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 ايي تْ ّ اآلى اهب اهَ آيٌؼٍ فى پؼؿ هـػ ايي ثْػٍ عیبلن ثَ فهبًي يَ

ٍِ  ؿًگ هْهؼیت  ّ ػوْ تب عًْیَ ػىوي يَ ىجیَ ثیيتـ عيوگیٌو ًگب

 !پؼؿفى

 

 ...ثيیـــ ثلـهبيیي: يبػ هي صـف ثَ ػلي

 

 ثـين ثپْه: ؽاؿٍ هي کبؿٍ ًیوَ ؿّ اه رولَ ػوْ عبى پـتضکن ٍؼاي

 !ػاؿين کبؿت

 

 ؿّ رقئیبت اهب ًینت مغت عیلي هـاؿٍ چَ اف هّْْع ايٌکَ كِویؼى

 اف ًيْى لیلي ي کـػٍ ّؿم ّ کجْػ ٍْؿت! کـػٍ گیزن ايي ّ ػًّن ًوي

 الثؼ ُن رـهو! ػٍ هي ثِو اثْاللْل يب ػوْ عبى ػوْ، ػؿافيِ  ػمت

 ؿّ هّْْع رْؿي چَ ايٌکَ اهب ثْػٍ مبثوو ىُْـ ثب هالهبتو هـاؿ

 ػؿػمـ ايي کزبي هي ّ گلتَ چي هالهبتوْى اف لیلي ايٌکَ كِویؼى،

 !ػًّن ًوي ؿّ رؼيؼم

 

 ىؼٍ؟ چیقي: پـمن هي ػوْ اف ثٌؼافم ًگبُي ػوْ عبى ثَ ايٌکَ ثي

 

! ًَ! ىؼٍ؟ چیقي: ىَ هي ثلٌؼ اّهؼٍ رلْ صبال کَ ػوْيي عبى ٍؼاي

 ًيْى ثِت تب ثیلت ؿاٍ! ثیلتَ هـاؿٍ ثؼؼ ثَ ايي اف اتلبم! هخال ؟ چیقي چَ

 !ثؼين
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 هبهبى؟ ىؼٍ چي: پـمن هي ّ ؿٍ هي هبهبى موت ثَ ًگبُن

 

 ثبؿ ايي! ػٍ هي تکْى تؤمق ثَ مـي ّ اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي پـاعن

 !لیلي؟:پـمن هي ّ ػّفم هي لیلي ثَ ًگبُوْ

 

 آًي ثَ يبػ، هي رلْ اثْاللْل ىَ، هي ٍْؿتن ي عیـٍ پـاىک

: گَ هي ػًؼًِّبه ثیي اف ّ ىَ هي ىـتن تي ي يوَ گیـ ػمتِبه

 !کخبكت ًیبؿ فثًْت ثَ هٌْ فى امن

 

 اف ُب پٌزَ اّى ي گـٍ کـػى ثبف ثـاي يبػ هي پیو کَ کنیَ تٌِب میـّاى

 پـعين ّ هًَْ هي ربه مـ هَـ اهب اثْاللْل! هي لجبك ي يوَ ػّؿ

 ؿّ هٌْ فى ّ گـػي ثـهي کَ! ُبى؟! عْػت؟ ثب کـػي كکـ چي: گَ هي

 ؿييوْى ثَ ّ ىًْي هي میبٍ عبک ثَ ؿّ هب رْؿي ايي ّ هبپي هي ُْا

 !آؿٍ؟ عٌؼي هي

 

 ثَ ؿّ ػمتو فًي، هي صـف چي اف كِون ًوي ثگن کَ کٌن هي ثبف لت

 گیـٍ هي هضکن ؿّ هچو میـّاى ػٍ، هي صـکت ٍْؿتن ثَ کْثیؼى ًیت

 !ىَ هي هبًغ ّ

 

 !ىؼٍ؟ چي! ثگیي چیقي يَ ىوب: پـمن هي ّ کٌن هي هبهبى ثَ ؿّ
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 عبى! پي؟ ًیک گَ هي چي لیلي: پـمَ هي گـكتَ ٍؼايي ثب هبهبى

 !ػاىتي؟ هـاؿ ثبُبه چي ّامَ پبؿک اّى تْ! گَ؟ هي چي ػوْت

 

 ىوب: پـمن هي هبهبى ثَ ؿّ ػّثبؿٍ ّ اًؼافم هي لیلي ثَ ًگبُي ًین

 !کٌیي؟ هي كکـ چي

 

: گن هي ّ ىن هي ًقػيک موتو ثَ هؼم يَ کٌَ، هي ًگبُن هتؼزت

 ثب پبؿک اّى تْ ايٌکَ ّ هي هْؿػ ػؿ ىوب عْػ! هبهبى؟ کٌیي هي كکـ چي

 !کٌیي؟ هي كکـ چي ػاىتن کبؿ چي لیلي

 

 صـكِبي اف پـ! صـكَ اف پـ ًگبُو ؿًگ اهب ىَ هي چيوبم فلِ  رْاة ثي

! هي ؿّس ّ امتغْى ّ پْمت ّ گْىت ي ؽؿٍ ؽؿٍ ثَ عٌزـٍ کَ تلغي

 !آػم يَ ثـاي ثؼثغتیَ ًِبيت اػتوبػي ثي اف صؼ ايي ّ هبػؿ

 

 !هبهبى؟: فًن هي ٍؼاه ّهتي ًلـفٍ ٍؼام کٌن هي مؼي

 

! ثوْى ػّؿ افه ثْػم گلتَ ثِت: گَ هي ثـِ پـ ثبؿ ايي ّ گقٍ هي لت

 ًیک ُنتي چي ػًجبل! ثؼّى ىؼٍ توْم ؿّ فًؼگي ايي ثْػم گلتَ ثِت

 ػاىتي چي! ثجیٌیو؟ عْامتي کَ ػاىتي لیلي ثَ کبؿ چي! پي؟
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 رْؿي ايي هي! اك؟ ػيگَ يکي فى كِوي ًوي! پي؟ ًیک ثگي ثِو

 !ثبىَ؟ ػيگَ يکي ًبهْك ػًجبل چيوتْى کَ! آّؿػم؟ ثبؿتْى

 

: ػم هي هـاؿ هغبٓت ؿّ اّى ثبؿ ايي ّ ؿٍ هي لیلي موت ثَ ًگبُن

 !لیلي؟ ػاىتن کبؿت چي ًگلتي ثِيْى

 

 هي ؿّ ام يوَ ػَجبًیت ثب ّ گیـٍ هي هـاؿ رلْم کَ اثْاللْلَ ػّثبؿٍ

 فثْى ثَ ؿّ لیلي امن ّ ثين علَ کَ ىَ هي هتؾکـ ػّثبؿٍ! چنجَ

 !ًیبؿم

 

 کٌَ هي تـ رـي ؿّ اثْاللْل ّ ىیٌَ هي لجن کٌذ تلغي هْهغِ  ثي لجغٌؼ

 ٍؼاي! کٌَ پب ثَ رٌزبل ّ ثکْثَ ٍْؿتن ثَ هضکن ؿّ مـه کَ صؼي ثَ

 ثـاي میـّاى ّ ػلي مؼي توْم! ىٌْم هي ؿّ هبػؿم يب لیلي ریؾ

 هٌَ عْؿػى کتک موتو يَ کَ مْيَ، يک عْؿػِ  ّ فػ اّى ثَ ػاػى عبتوَ

 ػؿ ّ هًَْ هي ًتیزَ ثي هـػ ظبُـ ثَ تب مَ اّى فػى کتک موتو يَ ّ

 عجـٍ چَ: کٌَ هي عتن صؼّػي تب ؿّ هبئلَ کَ ًبهؼاؿٍ ٍؼاي ًِبيت

 !ايٌزب؟

 

 هؼؿتوٌؼ ؿـه ىجیَ ثیيتـ يبػ، هي ثیـّى اه صٌزـٍ اف کَ ًینت ٍؼا

 !اّهؼٍ عين ثَ صـيوو صلع ثـاي کَ ىیـيَ

 

*** 
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 ّ ىؼٍ هتْهق ُب ّـثَ اهب ىؼى ثلٌؼ ثـاي ًینت ّرْػم تْ اي هٍْ

 ٍؼاي. کٌَ ثلٌؼم فهیي ؿّي اف ايٌکَ ثـاي ًينتَ پيتن ػمتي

 ثـاي: ؿٍ هي تيـ هبهبى ثَ ُوَ اف اّل کَ ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ پـعين

 عْػهْ تب کي هؼطليْى ًگلتن هگَ! هبهبى؟ ايٌزب آّؿػييْى چي

 !ػوْ؟ عبى ىوبم ثب! ُبى؟! ايٌزب؟ عجـٍ چَ! ثـمًْن؟

 

 هي اف: عـم هي رْى ثَ ؿّ ػوْ عبى ؿْجٌبک ًگبٍ ّ کٌن هي ثبف چين

 ... کَ ثپـك لووَ صـّم ايي اف! پـمي؟ هي

 

 ...ّاال ػاؿ ًگَ عْػتْ اصتـام ػوْ عبى: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ هؼتـُ ٍؼاي

 

 ُوَ ثي ايي! اصتـام؟: پیچَ هي مـم تْ ًبهؼاؿ اف ثلٌؼتـ ػوْ عبى ٍؼاي

! ًکـػم؟ صزت اتوبم ثبُبت هگَ! گؾاىتَ؟ ُن اصتـام ّامَ ربيي چیق

 ثِت هگَ! ثیـّى؟ ثکو هي پنـ فًؼگي اف پلیْفّ ايي لٌگ ًگلتن هگَ

 ثـم هي مـىْ عْػم اًؼافٍ هي ؿاٍ آثـّيي ثي ػاؿٍ ػّثبؿٍ ثجیٌن ًگلتن

 !ًگلتن؟ يب گلتن!اه؟ میٌَ ؿّ ؽاؿم هي

 

 رب ثَ رب ربم مـ پـػؿػ ّ فّؿ ثَ صـكي، گلتي ثَ کٌَ هي ثبف لت ًبهؼاؿ

 !آثـّيي؟ ثي: پـم هي صـكو هیْى ّ ىن هي
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 ...پي ًیک: يبػ هي موتن ثَ ًبهؼاؿ

 

 پب مـ کٌن هي تاله کٌَ، مکْت کَ گیـم هي موتو ثَ ػمتوْ کق

 ربم مـ ثـيؼٍ ًلل ّهتي. يبى هي يبؿين ثَ ػلي ّ میـّاى ّ ثبينتن

 !آؿٍ؟ آثـّيي ثي کَ: گن هي ػوْ عبى ثَ ؿّ اينتن هي

 

 يَ صل ػهیوب   هي اهب يبؿٍ هي فثْى ثَ امووْ التوبك ثب هبهبى ثبؿ ايي

 لؾت ػاؿم ػهیوب  ! گـ ىکٌزَ ثبفرْي يَ ػمت فيـ ػاؿم ؿّ گٌبٍ ثي هتِنِ 

 ػيؼٍ هٌْ کَ ثبؿ ُـ ًبصن ثَ کَ ػوْيي عبى ػاػى صـً اف ثـم هي

 ثي هبهبىِ  ثَ اُویت ثي پل! کيیؼٍ عًْن ّ عبک ثَ ّ کـػٍ تضویـم

 ًجْػ هـاؿ هگَ:گن هي ّ کٌن هي لیلي ثَ ؿّ اه ػؿػًَّ پنـ ثَ اػتوبػ

 ثؼؼ کٌن ؿّثـاٍ چیقّ ُوَ ثؾاؿ ًگلتن ثِت هگَ! ًقًي؟ صـكي ثِيْى

 !ثگْ؟ چیْ ُوَ ثِيْى

 

 عبى ثَ ؿّ! ىَ هي عیـٍ ثِن ثِت ثب لیلي هلتِت ّ اىک پـ چيوِبي

 ؿّ ػيگَ يکي فى ؿكتي ًوي ثْػ هِن ثـات آثـّ: گن هي ّ کٌن هي ػوْ

 ...پنـت ّامَ

 

 هي تـه عًْیي ّ هي عًْي ػُي ؿّ ىیٌَ هي هضکن ػوْ عبى ػمت

 عْة ُن عزبلت! ثبثب ثنَ: کيَ هي ُْاؿ کَ میـّاًَ ثبؿ ايي. کٌَ

 ُـ! کٌَ ػؿافي ػمت هي عبًَ تْ هِوبى ثَ کني ػم ًوي اربفٍ! چیقيَ

 !ثیـّى ثجـ عیيتَ ّ هْم ًبهؼاؿ آهب! کبكیَ کـػيي پب ثَ آتو چوؼؿ
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 ّـثَ اثْاللْل ثَ ؿّ ّ ػم هي كـّ فّؿ ثَ ؿّ ػٌُن تْي ىؼٍ روغ عْى

 ًغْاي چَ ثغْاي چَ! هٌَ هبل لیلي آعـه ّ اّل: فًن هي ؿّ ًِبيي ي

 ؿاصت عیلي ثبىي کَ ػوین! ػيگَ ػًّي هي! ىَ هي رؼا افت

 !گیـٍ هي افت ٓالهيْ

 

 فيـ فًن هي اهب چـا ػًّن ًوي! ىَ هي ّؿ صولَ موتن ثَ اثْاللْل

 هي کتک گـُب ىکٌزَ اّى ػمت فيـ ّهتي هخل ػؿمت عٌؼٍ يَ! عٌؼٍ

 تغت ػمتِبه چٌبى! ثغْؿى صـً ىؼم هي ثبػج عٌؼيؼى ثب ّ عْؿػم

 ػلي ّ میـّاى فهیي، ؿّ ىن هي پـت ػوت اف کَ ىیٌَ هي ام میٌَ

 ػوْ ثَ ؿّ يبػ هي رب کَ ًلنن. ىي هي هي ثَ ىؼًو ًقػيک اف هبًغ

 ػعتـ ايي! ثيَ هـثًْي ػعتـت گؾاىتي کـػي اىتجبٍ:گن هي صنیي

 ًَ امت ػيگَ يکي ايوبى هبتل کَ ٍْؿتي ػؿ ايوبى هـگ ثل عْى ىؼ

 کَ کي ُـ اف! هٌَ هبل لیلي! ثـٍ پیو رْؿي ُویي ؽاؿم ًوي ّلي! هي

 !گیـم هي پنو ػفػيؼتو افم

 

 !پي ًیک ثنَ: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ پـصـً ٍؼاي

 

 عْة! گؾاىتن هـاؿ ثبُبه کَ کـػم عْة: ػم هي اػاهَ تْرَ ثي هي

 پیيٌِبػ ثِو کـػم عْة! کٌین كـاؿ ُن ثب ػاػم پیيٌِبػ ثِو کـػم

 ...عْة! ثگیـٍ ٓالم ػاػم
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 ّ میـّاى هؼؿتوٌؼ ػمتِبي گبؿػ ّ عٌؼم هي هي ىَ، هي پب ثَ هیبهت

 ثِن هي عْى ثَ تيٌَ تب مَ اّى ػمت ؽاؿٍ ًوي کَ ًبهؼاؿٍ ّ ػلي

 ػلي ثَ! گَ هي ػؿّؽ: ىًَْ هي رب مـ ؿّ ُوَ لیلي ٍؼاي. ثـمَ

! تـمیؼم! گلتن ػؿّؽ هٌن! گَ هي ػؿّؽ هـآى ثَ ػوْ فى! گَ هي ػؿّؽ

! ثجیٌَ هٌْ عْامت ًوي عؼا ثَ! ثجیٌوو عْامتن عْػم! کـػم اىتجبٍ

 ثِيْى! پي ًیک ثگْ! ًکـػ هجْل کٌین كـاؿ ثیب گلتن ثِو! فػ پل هٌْ

 ثگْ ثِيْى! عْامتن چي افت هي ثگْ! گي؟ هي ػؿّؽ چـا! ثگْ ّاهؼیتْ

 !ثغْاي ػّثبؿٍ هٌْ کَ عْامتن افت هي

 

 کٌَ، هي مبکت ؿّ اكتبػٍ گـيَ ثَ لیليِ  صنیي ػوْ ثلٌؼ ي ثنَ ٍؼاي

. ػم هي تکیَ مـم پيت ػيْاؿ ثَ ّ کين هي ثبال ؿّ عویـم ّ عـػ تي

 ثِن ثِت ثب کَ ُبيي ًگبٍ ثَ اُویت ثي ّ کٌن هي ػؿػػاؿ ي مـكَ يَ

 ثلٌؼ ًبهؼاؿ ٍؼاي. کٌن تبفٍ ػهي تب ؽاؿم هي ُن ؿّي پلک ىؼٍ عیـٍ

 لیلي کَ ثْػ گلتَ ثِن پي ًیک! ثْػم هـاؿ ايي رـيبى ػؿ هي: ىَ هي

 پي ًیک ّ فػ عًَْ ايي ثَ کَ اّلي فًگ اف! ثجیٌي ُوْ عْامتَ افه

 پي ًیک! ثیٌيْى صـكِبي ّ ػّم فًگ تب کـػ هطغ ؿّه ثَ ؿّ گْىي

 آػهي ايي اف! کٌي؟ ػكبع عْاي هي کي اف! گي؟ هي ػؿّؽ چي ّامَ

 ثبىي ػفػ ًبهْك ثْػ هـاؿ اگَ تْ! گؾاىتَ؟ کٌبؿت ؿاصت عیلي ثبؿ يَ کَ

 عْاػ هي ّ فػٍ فًگ ثِت ملیؼ چين ايي ثگي هي ثَ اّهؼي ًوي

 چَ عـاثت هـق اّى تْ پي ًیک! ػاؿٍ کبؿت چي ثگي اّهؼي ًوي! ثجیٌؼت

 !عجـٍ؟
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 ػيؼى ثـاي ُن چیقي ّاهؼي ػؿ! ًؼاؿم تْاًيْ چْى! کٌن ًوي ثبف پلک

 هي ػمت اف ػوْ عبى ػيگَ ّ ىؼٍ ؿّ چي ُوَ صبال چْى ًؼاؿٍ ّرْػ

! ًجْػٍ لیلي اف ػكبع ُن هَؼم! کٌن کیق ّ ثجیٌن ثغْام کَ ًینت کلـي

 !ام کـػٍ تغلیَ عْػهْ ْٓؿي ايي كؤ

 

 ػمتي ػم، هي ثیـّى مْفٍ هي ىؼيؼا   کَ اي میٌَ ثیي اف اي ًبلَ

: ثـٍ هي امووْ کَ ىٌْم هي ؿّ ػلي ٍؼاي ّ کٌَ هي لول ؿّ ثبفّم

 پي؟ ًیک

 

 ُبي هِوْى کَ میـّاًي ٍؼاي ىَ، هي ثلٌؼتـ لیلي ي گـيَ ٍؼاي

 هي ًبهؼاؿ اف هـتت کَ هبهبى ٍؼاي کٌَ، هي ثیـّى عًَْ اف ؿّ ًبعًْؼٍ

 .ثـمَ هي ؿّف ّ صبل ثَ عْاػ

 

 کٌذ ػؿػًبک لجغٌؼ يَ ػوْ، عبى ثَ فًن هي فل ّ کٌن هي ثبف چيوبهْ

 هي امت ثـيؼٍ ثـيؼٍ ػؿػ فّؿ اف ػيگَ کَ ٍؼايي ثب ّ ىَ هي ظبُـ لجن

ـ...  ّاهؼیت... ّاهؼي... ػاىتي... ػاه ػّمت: گن ـ...  َُ  ُویي... َُ

 !ىَ؟ هي....هي مـت... َمـ...َمـ... ًبهْك... ًب تْ... تْ! آآآؿٍ؟... ثبىَ

 

 ػُي ثَ فثْى ثبثبت ؿّس ؿّ تْ پي ًیک:يبػ هي صـف ثَ التوبك ثب هبهبى

 !ثگیـ
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: پـمَ هي هي ُبي چين فل ّ ىَ هي ثلٌؼ ػوْ عبى پْفعٌؼ ٍؼاي

 ايي کيیؼًو ًلل آعـ ي لضظَ تب کَ ُوًْي! ػاػاه؟ فى ثبثب کؼّم

 !ػّؿ؟ ثْػ اًؼاعتَ لوْ ػًؼّى

 

 !ثْػٍ؟ کـػٍ ػبهت ػاؿي عجـ: ؿيقٍ هي ؿّ فُـه هي ثَ ؿّ ثؼؼ

 

 ثَ آلْػم ثِت ًگبٍ! کیپ ُن ثَ هضکن ػًؼًِّبم ّ ىَ هي هلل كکن

 ػاؿٍ مؼي کَ ًبهؼاؿ هؼتـُ ٍؼاي ّ ىَ هي کيیؼٍ هبهبى موت

 ثي. ىٌْم هي کٌَ ثیـّى عًَْ اف ؿّ لیلي ّ اثْاللْل ّ ػوْ عبى ّ ػوْ

 هي. هًْن هي هبهبى هبت فػى صـف ثي کيیؼى، ًلل ثي فػى، پلک

 ًلل کٌن هي مؼي ّ ثٌؼم هي چين هي صـكي، گلتي ثـاي رلْ يبػ

 .ثؼم ثیـّى ؿّ ام میٌَ تْي ىؼٍ صجل

 

 کٌبؿم کَ ثیٌن هي ؿّ میـّاى. کٌن هي ثبف چين ىَ هي ثنتَ کَ ػؿ

 ثؼي؟ تکبى ًتبًي کَ ُنت ربيیت:پـمَ هي آؿّم ّ فًَ هي فاًْ

 

 ثَ کَ مـػي ػـم. يبػ ًوي ثیـّى ػٌُن اف صـكي کَ ام ىْکَ اًّوؼؿ

 هي ثـ ػوت ثَ آىٌب ػؿػ يَ اف هي ّ ىَ هي لـف ثبػج ًينتَ تٌن

 .پیو مبل چٌؼ ثَ گؾىتَ، ثَ. گـػم

 

 ثَ ؿّ امتغًْو ىؼى عـػ ٍؼاي کَ ىؼٍ پیچیًْؼٍ چٌبى ػمتن هچ

 ثیـّى گلْم اف ٍؼايي اهب کـػٍ ؿعٌَ ّرْػم ػون تب ػؿػ. ام ىٌیؼٍ ّّْس
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 ثب تٌن ثَ ًينتَ ػـم. ثقًَ كـيبػ ؿّ ّؼلي اصنبك هجبػا يبػ ًوي

. كکـم يَ تْ كؤ هي ّ ىًَْ هي تٌن ثَ ؿّ لـف ّ هغلْٓ اًلـاػي مـهبي

 !میبٍ مغتِ  عیبثْى اّى کق ايوبى آلْػ عْى کؼؿِ  تَْيـ

 

 کَ ُویٌَ عبٓـ ثَ ىبيؼ ّ کٌَ هي ػؿػ ىؼت ُوْى ثَ صبال ػمتن هچ

ـَػم هي پـػؾاة ؿّف اّى ثَ  ثـ صبل فهبى ثَ اهب ًبهؼاؿ ي ؿگَ ػّ ٍؼاي. ثَ

 کتک! ػاؿي؟ عْػآفاؿي!کـػي؟ ُن مـ ثْػ چـًؼيبتي چَ ايي: گـػًَّ هي

 ٍجضْ کَ ثغْؿي کتک ّػؼٍ مَ ؿّفي ػاؿي ػبػت! ىؼٍ؟ هلل عْؿت

 !آؿٍ؟ امت عْىوقٍ ات ّامَ ػؿػ! کٌي؟ ىت

 

 ثبىَ چي اف ًبىي ػؿػ کَ کٌن هي كکـ ّ ؽاؿم هي ُن ؿّ چين ػؿػ اف

 !ػاؿٍ عْىي گلِ  ٓؼن

 

 ّ صٍْلَ ثي ًبهؼاؿ. امت آىلتَ هبهبىِ  ثَ ؿّ ػّثبؿٍ ثبفم چيوبي صبال

 !پي؟ ًیک تْئن ثب:تْپَ هي ػَجي

 

 ػؿػ: پـمن هي عْػم اف هبهبى ٍْؿت ثَ ػلغْؿ ّ هبت ًگبٍ ُوْى ثب

 !آىٌب؟ يَ ًبؿّاي تِوت ػؿػ يب تـٍ عْىوقٍ ػىوي يَ ثِتْى

 

 ّ کٌَ هي کْؿ هبهبى ثَ ًنجت هٌْ ػيؼ ػٍ، هي عْػه ثَ تکًْي ًبهؼاؿ

 تبيي مَ ىیٌین هي ثؼؼ ػؿهًْگبٍ ثـين: گَ هي اي ػلزْيبًَ لضٌي ثب

 .فًین هي صـف
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 كـّ پـتگبٍ اف کَ کني صل! ىؼٍ پـتبة عالء ثَ کَ ػاؿم ؿّ آػهي صل

 ػّؿ صل! ثيَ عالً ّصيت ّ ؿػت اف تب ؿمَ ًوي ػؿٍ ثَ اهب اكتبػٍ

 ثَ پيتن ىؼى عبلي صل ػوـ، ي ُوَ ثـاي پؼؿ ٓـف اف ىؼى اًؼاعتَ

 هي عبلي ّرْػهْ چٌبى هبهبى ي ثبؿٍ چٌؼ ّ چٌؼيي اػتوبػيِ  ثي عبٓـ

 هي ُن ؿّي پلک. ىن هي اًگیقٍ ثي کيیؼًي ًلل ُـ ثـاي کَ کٌَ

 کوک:گَ هي ػلي يب میـّاى ثَ ؿّ کَ ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ ٍؼاي ّ ؽاؿم

 .ثیوبؿمتبى ثجـيوو کي

 

 ثَ عْػهْ. کٌن ًوي ثبف صـف ثَ لجي صتي. کٌن ًوي هغبللتي ثبؿ ايي

 ثـٍ هي پیو رنون ثِجْػ موت ثَ هٌْ کَ مپـم هي رـيبًي ػمت

 .ىؼٍ پبىیؼٍ ُن اف ؿّسِ  ايي ثـاي کن چٌؼ ُـ هـُوي اف ػؿيؾ اهب

 

*** 

 

. کٌن هي ثبف ُن افم پلک ثیوبؿمتبى تغت ؿّي ّهتي تبؿٍ چيوبم

 چپن ػمت. پیچیؼٍ ُن ػؿ ؿّ تٌن ي ُوَ ػؿػ ّ مٌگیٌَ ؿامتن ػمت

 ؿّ مـم پـمتبؿي پچ پچ ٍؼاي. هللَ تغت ثَ كلقي مـػ ػمتجٌؼِ  ثب اهب

 ملیؼ رًّْيِ  هـػ ثب فػى صـف هيـْل کَ ثیٌوو هي ّ گـػًَّ هي ثـ

 هي ػمتو يبػ، هي موتن ثَ ثیٌَ، هي کَ ؿّ ثبفم چيوِبي. پْىیَ

 اّهؼي؟ ُْه ثَ: پـمَ هي آؿّم ّ پیيًْین ؿّي ىیٌَ
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 امتٌطبم مغت ؿّفُبيِ  ايي توْم تْ ام گـكتَ يبػ چْى ػم ًوي رْاثي

 رنون ػؿهْى ثـاي ػمتْؿاتي رّْى هـػ. کٌن پیيَ مکْت كؤ ّ كؤ

 چي: کٌَ هي ثبف صـف ثَ لت گـ هؤاعؾٍ پـمتبؿ ؿٍ هي ّهتي ّ ػٍ هي

 کـػيي ثؼثغت اتًْْ عًْْاػٍ ّ آيٌؼٍ ّ عْػتْى! کبؿُب؟ ايي ثب ىؼ ًَیجتْى

 !ثيَ؟ چي کَ

 

 تْ ػمتت: گَ هي ّ يبؿٍ هي لت ثَ لجغٌؼي ّهتي چيوبىَ ثَ ًگبُن

 .ًکٌَ ّؿم کَ ػاؿ اه ًگَ ثبلو ُوْى ؿّي گچَ،

 

 تغت ثَ ػمت هچ کٌن، هي فهقهَ ؿّ هبهبى امن ًبعْػآگبٍ ّ فيـلت

: گَ هي ّ گیـٍ هي ػمت ثَ ًجْن کـػى چک ثـاي ؿّ ام ىؼٍ ثنتَ

 .ػى ًوي ؿاٍ ؿّ کني ايٌزب. الوالهبتي هوٌْع

 

 ثؼؼ ايوبى، اف ثؼؼ ثؼي مغتِ  ؿّفُبي چَ کٌن هي كکـ ّ ثٌؼم هي چين

 !اًتظبؿهَ ػؿ رـيبًبت اّى اف ثؼؼ ام، عًْْاػٍ اف

 

*** 

 

 ثب پیو، مبل پٌذ تْ ؿّف ُوْى هخل ػؿمت. کٌَ هي ثیؼاؿم ًبهؼاؿ ٍؼاي

 ثَ: گَ هي ًبهؼاؿ کَ ىٌْم هي ّ کٌن هي ثبف چين ػؿػ هیقاى ُوْى

 پي؟ ًیک. اّهؼ ُْه
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 کَ هبهبًي ثَ کٌن، ًوي ًگبٍ ٍْؿتو ثَ کٌن، ًوي ًگبٍ چيوبه ثَ

 ي ػكؼَ ثـػکل! کٌن ًوي ًگبٍ فًَ هي ٍؼام ّ اينتبػٍ تغت کٌبؿ صبال

! عْام ًوي کنْ ُیچ صبال! ًؼاؿم کٌبؿم ػؿ ثْػًيْى ثَ ؿؿجتي صبال پیو

 ثیـّى ػمت گـكتي ثب کَ هبهبًَ ٍؼاي ثبؿ ايي! عْام هي ؿّ تٌِبيي صبال

 ىٌْي؟ هي ٍؼاهْ ربى؟ پي ًیک: يبػ هي صـف ثَ گچن اف

 

 هي اتبم ّاؿػ پـمتبؿي ّهتي گیـٍ هي ؿّبيت ؿًگ ام ثنتَ چيوبي

 .ثیـّى ثـى عْاػ هي افىْى ّ ىَ

 

 يَ آىٌب، يَ ثْػى ي تيٌَ هجل ثبؿ ػکل ثـ ثبؿ ايي! عْثَ ْٓؿي ايي

 هي! ثبىن تٌِب تٌِبي اثؼ تب عْام هي ثبؿ ايي! ًینتن ُوغْى يَ كبهیل،

 !ثـم ّ ثجـم ُوَ اف عْام

 

*** 

 

 ؿاًٌؼٍ. فًَ هي چيوبهْ ثـف ّ کٌَ هي ثبف پلکِبهْ هبىیي تـهق ٍؼاي

 .آعـىَ: گَ هي ثلٌؼ

 

ٍِ  پيت ثَ پيتي کْلَ ّ ىن هي پیبػٍ  ي کلجَ اّى ثَ هٌتِي هبلـّي ؿا

 ؿـيجَ عْػم ثب هيِ  ؿـيت، ػايي کٌبؿ ايٌزب،. گیـم هي پیو ػؿ ؿّ هؼيوي
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 آؿاهو ثتًْن ىبيؼ ثکـ ٓجیؼت ايي تْ ايٌزب! کٌن پیؼا عْػهْ ثتًْن ىبيؼ

 ػؿ ؿّ ىوبل هنیـ هي ثْػٍ، ؿـة ؿاُي کَ میـّاى ثـعالف. کٌن پیؼا ؿّ

 ؿّ رؼيؼ فًؼگيِ  امتْاؿ ّ هضکن پیـهـػ ايي کٌبؿ ايٌکَ ثـاي ام گـكتَ پیو

 .کٌن ىـّع ًْ اف

 

**** 

 

 ايّْى، ثبالي اينتبػٍ. هـوْم يب ىؼٍ هتؼزت ػيؼًن اف ػايي ػًّن ًوي

 هٌَ ي ؿكتَ كـّ گچ تْ آؿًذ تب ػمت ّ عْؿػٍ فعن ٍْؿت ثَ ًگبُو

ـِ . کٌن هي مالم ّهتي  ي کٌؼٍ ؿّي ؿّ ػمتو تْي متجـ عييِ  تج

 چَ: پـمَ هي تؼزت ثب ّ يبػ هي موتن ثَ ثؼؼ. ؽاؿٍ هي کي عـػ ُیقم

 !رّْاى؟ ىؼٍ

 

 !عْايي؟ ًوي هقاصن: پـمن هي ّ يبػ هي کو اي هـػٍ لجغٌؼ ثَ لجِبم

 

 کـػى پبيیي ّ ثبال صبل ػؿ ّ کيَ هي آؿْىن ثَ هضکن لت ثَ لجغٌؼ

 !پنـم هـاصوي: گَ هي پيتن ؿّي ػمتو

 

 ثَ ؿّ مـم ىیٌَ، هي ام چًَْ فيـ ػمتو گیـم، هي كبٍلَ کَ افه

: گَ هي كبؿمي ثَ اهب کـػي ؿلیع ي لِزَ ثب ّ گیـٍ هي ًْؿ موت

 !عجـيَ؟ ثي عؼا اف کؼام کبؿ! ثيکٌَ ػمتيبى
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 پبمظ ثي ّ ؽاؿم هي فهیي ؿّ ػّىن ؿّي ي کْلَ فًن، هي لجغٌؼي

 يبػ ىکنتٌْ ُیقم ّ فػى تجـ عْاػ هي ػلن: گن هي مْالو ثَ ػاػى

 .ثگیـم

 

 هي کٌؼٍ موت ثَ ُن ثب کٌَ، هي تؤيیؼ ؿّ صـكن مـه تکْى ّ لجغٌؼ ثب

 ؿّي ّ ثـٍ هي مـه ثبالي ثبؿ ػّ يکي ّ گیـٍ هي ػمت ثَ ؿّ تجـ ؿين،

 توـيي ثبيؼ: گَ هي هي ثَ ؿّ ثؼؼ ّ يبؿٍ هي كـّػ اي ىؼٍ تیکَ چْة

 !ثتبًي کٌن ًوي كکـ تٌِب ػمتِ  ايي ثب اهب!کٌي

 

 هي ّ ىیٌن هي ثـكي اف هًْؼٍ ثیـّى مٌگ تغتَ ؿّي فًن، هي لجغٌؼ

 !ؿمیؼ ػول ي هـصلَ ثَ تب کـػ ىـّع ثبيؼ ػيؼى اف: گن

 

. ىَ هي ُب چْة ىکنتي هيـْل ّ کٌَ هي تؤيیؼ ؿّ صـكن ػّثبؿٍ

 هي ثَ ؿّ ّ يبؿٍ هي كـّػ کٌؼٍ ؿّي ؿّ تجـ کَ گؾؿٍ هي چوؼؿ ػًّن ًوي

 !ايٌزبيي؟ کَ ثـيؼي ات عبًْاػٍ اف: پـمَ هي

 

 ؿّثـّم. ىن هي فػٍ صیـت ػًیبػيؼگیو ُوَ ايي اف ّ کٌن هي ًگبُو

 ؿًگ آثي كالمکِ  اف چبي ؿيغتي صبل ػؿ ّ ىیٌَ هي مٌگي تغتَ ؿّي

 !رّْاى ايٌزبيي عجـ ثي اگَ کٌي ًوي ػؿمتي کبؿ: گَ هي اي کٌَِ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 353 
 

 هي ّ يبػ هي موتن ثَ ػمت ثَ چبي لیْاى گن، ًوي چیقي ُن ثبف

 !ثغْؿ عْػت کبم ىیـيٌي ثب چبيِ  ًؼاؿم، ىِکـي ّ هٌؼ: گَ

 

 صبل ػؿ. چنجَ هي ّاهؼب   مـهب اّى تْي گیـم، هي ػمتو اف ؿّ لیْاى

 چٌؼ ثِـي يب هبًؼگبؿي: گَ هي ىؼٍ عـػ چْة ُبي تکَ کـػى رْؿ ّ روغ

 آهؼي؟ ؿّف

 

 ًظـ اف اگَ. ثوًْن عْام هي: گن هي ّ کٌن هي رؼا چبي لیْاى اف ؿّ لجن

 .ًؼاؿٍ ايـاػي ىوب

 

 فثْى ثَ ؿّ اي رولَ هکج يک اف ثؼؼ ّ ىیٌَ هي چيوبم ثَ ًگبُو

 !ثـيؼي ػيبؿت اف پل: هٌَ ُبي لضظَ اّى صبل ىـس کَ يبؿٍ هي

 

 !چي ُوَ اف-

 

 !چـا؟:

 

 تْ کَ ُنت ْٓالًي اًّوؼؿي پـمو ايي پبمظ ػم، ًوي رْاثي

 ثَ ؿّ ُب ُیقم کَ ىَ هي هتْرَ اًگبؿ. ًگٌزَ صـف کن هيِ  ي صٍْلَ

 .ػاؿين هِوبى کَ ػم هي عجـ عبًَ، ثـم هي ؿِ  ايٌب: گَ هي ّ فًَ هي ثـل
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 مـثبؿىْى عْاػ ًوي ػلن. ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ ػم هي تکْى مـي

 کٌن تِیَ ؿؾايي هْاػ ثتًْن کَ ثبىَ ربيي اگَ: گن هي پل ثبىن

 !ػايي ىن ًوي ىوب هقاصن

 

 کَ گَ هي کـػي ثَ چیقي هي کٌبؿ اف ػجْؿ صبل ػؿ ّ کٌَ هي اعوي

 رـيبى ؿّػعًَْ تْ کَ آثي ٍؼاي ثَ ىیٌن، هي ربم مـ. كِون ًوي

 .كـمتن هي تـم تلظ کبمِ  ثَ ؿّ تلظ چبيِ  ّ ػم هي گْه ػاؿٍ

 

*** 

 

 ثَ کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي گـػًَّ، هي ثـ ػوت ثَ ؿّ مـم پبيي ٍؼاي

 هي مالم ؿمَ هي ثِن ّهتي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف. يبػ هي موتن

 موت ثَ ّ ػاؿٍ هي ثـ ؿّ پؼؿه تجـ ثؼؼ ّ مکْت ّ ًگبٍ کوي کٌن،

 ًگبٍ ٓـكن ثَ ػّثبؿٍ ّ ىَ هي ػّؿ افم هؼهي چٌؼ. اكتَ هي ؿاٍ عًَْ

 هي پل هـػػم اهب هي. ثين ُوـاُو هٌتظـٍ اًگبؿ کَ رْؿي کٌَ، هي

 ثیبم؟ ُوـاُت: پـمن

 

. اكتَ هي ؿاٍ عًَْ موت ثَ كْؿي ّ هخجت ػالهت ثَ ػٍ هي تکْى مـي

 ثـف. ػاؿم هي ثـ هؼم مـه پيت ّ اًؼافم هي ػّىن ؿّي ؿّ کْلَ

 ُبي چبلَ اف اي ّاُوَ ّ ػيؼ ثيَ ؿّ فهیي عبک کَ ىؼٍ آة اًّوؼؿي

 .ًؼاىت گٌذ
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 هي ًوْػاؿ ػؿعتِب پيت اف کَ ؿـيت ػايي ٍلبي ثب اهب هؼيوي ي عًَْ

 عْػه ّ کٌَ هي اىبؿٍ عًَْ ثَ ػمت ثب اينتَ، هي آيـيي ىَ،

 .گیـٍ هي پیو ػؿ ؿّ اي ػيگَ هنیـ

 

 پيت موتِ  کـػٍ تٌؼ پب. کٌن هي ًگبٍ ؿكتٌو ثَ ّ اينتن هي

 اف. فًَ هي ػىت ػل ثَ کَ آُْيیَ هخل ؿٍ هي کَ رْؿي ّ مبعتوْى

. گن هي يباللِي ّ عًَْ موت ؿم هي ىَ هي هضْ کَ ػيؼم رلْي

 کْلَ يبػ، هي ثیـّى اتبهي اف ّ ىَ هي ثلٌؼ ػايي آهؼگْيي عْه ٍؼاي

 اًتِبيي اتبمِ  اف ػايي فى. ؿم هي ثبال عْػم ّ ؽاؿم هي ُب پلَ پبيِ  ؿّ ام

 اّهؼي عْه)ؿيکب ثِوْيي عْه: گَ هي گيبػٍ ؿّيي ثب ّ يبػ هي ثیـّى

 (پنـ

 

 ػػْتن ايٌکَ ثـاي ىیٌَ هي پيتن ثَ ػايي ػمت ّ کٌن هي تيکـي

. ىیٌن هي ػّفاًْ ّ عقم هي ُیقهي ثغبؿي کٌبؿ ػّثبؿٍ. اتبم ثَ کٌَ

 ًیبّؿػي؟ ثبال کیِلتِ  کَ ًینتي هبًؼگبؿ هگـ: پـمَ هي ػايي
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 هًْن، هي ام عْامتَ ًگلتي ّ گلتي ثیي ّ کين هي ٍْؿتن ثَ ػمتي

 ًکْ ؿـيجي مَ  ثب: ىَ هي هتؾکـ هالين لضٌي ثب ثیٌَ هي ؿّ تـػيؼم ّهتي

 .ثگْ ػاؿي اي عْامتَ. پنـم
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 اتبم ػؿ يَ آـاف ايي: پـمن هي ّ ىن هي رب ثَ رب کوي ربم تْ

 کٌن؟ کـايَ ثغْام ًینت

 

. كـاّاًَ ايٌزب عبلي عبًي: گَ هي ثغبؿي تْي اًؼاعتي ُیقم صبل ػؿ

 هِوبى ثوبًي ايٌزب ثغْاي ّهتي تب تْ اهب ىِـ ثَ کـػى کْچ ُب عیلي

 .ثـي ربيي ؽاؿم ًوي. عْػهبًي

 

 چوؼؿ ػًّن ًوي:ػم هي تّْیش ّ کٌن هي تيکـ ّ فًن هي لجغٌؼي

 .تـم ؿاصت ْٓؿي ايي. ثبىن هنتول عْام هي.ثوًْن ثغْام

 

 يبؿٍ، هي فثْى ثَ کـػي اي رولَ ّ ىیٌَ هي چيوبم ثَ ًگبُو

 ؿكتَ كـّ ُبي ُیقم ػمتيَ تْي کَ اًجـي ثب. کٌن هي ًگبُو مْالي

 !تلغَ َىِؼ ايي: گَ هي ّ کٌَ هي ؿّ ّ فيـ ؿّ ثغبؿي ي هضلظَ ػؿ

 

 ثَ ػمت ثب چـعَ، هي موتن ثَ ىن، ًوي هٌظْؿه ي هتْرَ ُن ثبف

 ؿن! تلغَ! ُب ػنل اي! چيوب اي: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ ٍْؿتن

 !ػاؿٍ

 

 هي ًگبُو صـف ثي! تْىًَْ کَ ؿوي ّ چيوبهَ ؿًگ ثَ اه اىبؿٍ

 هبثل ايزبؿِ  اگـ. ُنت هي ي کلجَ: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف کٌن،

 .ثوبًي آًزب تبًي هي ػاًي ًوي
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 ّ اهٌي ربي هطوئٌب   رٌگل ّمٔ کْچیکِ  ي کلجَ! عْىٌْػ ّ ؿاّین

 !هٌَ فُـآلْػ ي عنتَ ؿّس ثـايِ  ثغيي آؿاهو

 

*** 

 

 چبىت ثوبى: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ػايي هیکٌن، تيکـ فيـلت

 .پنـ ًؼاؿي ؿّ ثَ ثـات،ؿًگ ثیبؿم

 

 چٌؼ ؿّ ثیوبؿمتبى ي هقٍ ثي مْپ کَ هجل ىت اف چْى گَ هي ػؿمت

 .ام ًکـػٍ پیؼا عْؿػى ثـاي كـٍتي ام ؿيغتَ صلون ثَ فّؿ ثَ هبىوي

 

 ًگبؿيي،پؼؿي، ػؿگیـ. ىَ هي هبهبى ّ ًبهؼاؿ ػؿگیـ ؽٌُن ػايي ؿكتي ثب

 ؿّ ثیوبؿمتبى تغت ّ مـاؿن ثـى ّهتي ايٌکَ. میـّاى صتي ّ ػلي

 هـقم ُبي ملْل تْ ّرؼاى ػؾاة.ثيي صبلي چَ ثجیٌي صْْؿم اف عبلي

 ام ؿكتَ پیو هـفه تب کَ رًٌْي ثَ ؿّ ػؾاة ايي هي اهب ىؼٍ ثیؼاؿ

 .ػم هي تـریش

 

 هبًغ اهب اصتـاهو ثَ ىن هي ىَ،ًیوغیق هي ّاؿػ میٌي يَ ثب ػايي

 .ثبه ؿاصت: گَ هي ّ ىَ هي ىؼًن ثلٌؼ
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 هي ّ ؽاؿٍ هي ثیٌوْى ؿّ ىیٌَ،میٌي هي افم کوي كبٍلَ تْ

 ايزبيي؟ ػاًَ ًوي کني:پـمَ

 

 يب صوبهت پبي ثَ ىبيؼ کٌن هي صل کَ ًؼاؿم ػاػى هٌلي رْاة ؿّي

 ثَ آهیغتَ مکْت ّ هـوْم ًگبٍ اف اهب. ؿّ ارجبؿي كـاؿ ايي ثؾاؿٍ تـمن

 هي ًؼلجکي تْي امتکبًو کـػى کذ صبل ػؿ کَ ىَ هي هتْرَ لجِبم

 آػهیقاػ. کٌن هي ػؿک تَ صبلَ اهب ًَ يب ػؿمتیَ کبؿ ثگن عْام ًوي: گَ

 عبلّْ(!ma)م ػیي. ثبىَ ؿـيجَ ػًیب ُوَ ثب عْا هي ػلو ّعتبيي يَ

 !ؿـيت

 

 هي ثبف لجغٌؼي ثَ ُن ؿّ هي فعوي ّ عيکیؼٍ لجِبي لجو ؿّي لجغٌؼ

 عبًْهتْى ًکٌن اىتجبٍ اگَ: پـمن هي ثبىن فػٍ صـكي ايٌکَ ثـاي کٌَ،

 ىیي؟ هي ُن صـف ي هتْرَ ىوبلیي،چطْؿي

 

 ثَ اىبؿٍ ثب ؽاؿٍ، هي فهیي ؿّي ّ کٌَ هي رؼا لجو اف ؿّ عبلي ًؼلجکي

: گَ هي مْالن رْاة ػؿ ّ ثغْؿم چیقي عْاػ هي افم میٌي هضتْيبت

 .ػُبى فثبى ًَ رّْاى الفهَ ػل فثبى ثلِوبًي تَ صـكَ ايکَ ثـا

 

 ّ امتوجبل ُویي هخل ػؿمت آّؿػٍ، فثْى ثَ ػؿمتي ي رولَ ػهیوب

 اف چْى ًينتَ هي ػل ثَ ىؼيؼا کَ ّؿو ؿل ثي ّ گـم ًْافي هِوْى

 .ىؼٍ ثلٌؼ ؿـيجَ پيت ُلت ػايي ايي ػل
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 هي كـمتن،ػايي هي گنن کبم ثَ ؿّ امتکبى تلظ هضتْيبت اف عـػٍ يَ

 يک ثِوبى فًؼگي مبل ُوَ اي ّلي كبؿمیَ، هيتـکوبى فثبى:گَ

 .كِون هي ىَ صـكَ( ma)م ػاػٍ، يبػ چیقايي

 

 موتن ثَ کٌَ، هي آؿيتَ ػنل ثَ ؿّ ًًْي تکَ گن، هي اي ػؿمتَ

 ػزیت ًگْيي َُ اي چيوب، اي ثغْؿ،ثـػکل ايٌَ: گَ هي ّ گیـٍ هي

 .ىیـيٌَ

 

: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف گیـم، هي ؿّ لووَ ّ کٌن هي تيکـ

( هٍْ)عٍْ کَ ُن گـمٌَ آػم ىَ، هي گـمٌَ فّػ کُْنتبًَ،آػم ايزب

 ثگیـي ًیـّ ثغْؿ! ًؼاؿٍ كـعي عيک چْة ثب کَ ُن هٍْ ثي آػم ًؼاؿٍ،

 !ًٌؼافم آتو ثَ ُیوَ ربي ؿا تْ اىتجبُي

 

 هي لجغٌؼ اه رولَ تْ ًينتَ ىْعي ثَ هي ّ ثـگيتَ موتن ثَ

 گؾاىتي مـت پيت چَ اّ ثَ صْامتَ:گَ هي ؿكتي ثیـّى اف هجل فًن،

 .ثگیـٍ( هـاؿ)عـاؿ ؿّصت ثؾاؿ ًؼٍ،

 

*** 

 

 هنکي ثي ي عْؿػٍ تـک امتغْى فم فم مـهب، مْف ّ فّفٍ ٍؼاي

 ّ صبل عیبل ّ كکـ ىبيؼ يب مٌگیي ملت گچ اّى ثیي ػمتن ي هًْؼٍ

 ثیؼاؿ ٍجش ي مپیؼٍ تب ىؼٍ ثبػج ؿّفم ّ صبل اف عجـ ثي ي عًْْاػٍ ؿّف
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 گـم ربي ًَ عْػه ثـػکل ػؿمت ؿـيت ػايي رٌگلي ي کلجَ. ثوًْن

 .کٌن ػبػت رؼيؼ ىـائ ثَ ثغْام تب ثـٍ هي فهبى. آؿاهيیَ پـ ربي ًَ ّ

 

 يبػ هي ُن ثَ عنتگي فّؿ اف هي پلکِبي ىَ هي هیو ّ گـگ کَ ُْا

 هي ؿـم عْػه تْ ّرْػهْ گؾىتَ ؿّفُبي اف ًَ،کبثْمي کَ عْاة ّ

 .کٌَ

 

*** 

 

 کٌبؿ، يک ثَ اًلـاػي ملْل ي علَ ّ کـػٍ ػم ُْاي ّ هطلن تبؿيکي

. کٌبؿ يک ثَ ُن کٌَ هي ػاؿ عؼىَ ؿّ مکْت کَ آثي ُبي هطـٍ ٍؼاي

 آة الرْى ّ ًبچیق ُبي هطـٍ کَ ًکـػٍ عطْؿ عیبلن ثَ ُـگق لضظَ اّى تب

 !ثبىَ ػاىتَ ؿّ ؿّاى ّ ؿّس تغـيت هؼؿت صؼ اّى تب تًَْ هي ُن

 

 ثـم،هيت هي ُزْم ملْل كلقي ػؿ موت ثَ ىَ هي ٓبم کَ ٓبهتن

 ًَیت فػم ثیـّى صٌزـٍ اف ُْاؿ ٍؼاي ّ ىَ هي ػؿ ًخبؿ لگؼُبم ّ

 ًَ يبػ، هي مـاؿن کني ًَ!ّاکٌيي اف ػؿيؾ اهب ًوْؿ ّ مـػ ػيْاؿُبي

 هي ػؿ رْى ثَ ػّثبؿٍ. هطغ ُب هطـٍ ٍؼاي ًَ ّ ىَ هي ًخبؿم ًبمقايي

 !ؿاصت هقاصن ٍؼاي اّى ىـ اف ّ ثين رْى ثي عْػم ايٌجبؿ ثلکَ اكتن

 

*** 
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 ثیؼاؿم عْاة اف ػؿ ثَ ُبيي ّـثَ ٍؼاي توال ُوَ اّى اف فًْى ًلل ًلل

 صبل فهبى ثَ میوبًي اتبم اّى اف هٌْ کلجَ چْثي موق ػيؼى. کٌَ هي

 رّْاى؟ ثیؼاؿي:پـمَ هي کَ ىٌْم هي ؿّ ػايي ٍؼاي ّ يبؿٍ هي

 

 هُْبي ثیي پٌزَ کٌن، هي ثبف ؿّ چلتو ّ ؿمًْن هي ػؿ ثَ ؿّ عْػم

 .کٌن هي مالم ػمت ثَ میٌي ػايي ثَ ّ اًؼافم هي ام آىلتَ

 

 تغت موت ثَ کَ ْٓؿ ُوْى ّ ىَ هي ّاؿػ ؿم، هي کٌبؿ ػؿ رلْي اف

 ثْػي ات،عْاة پي كـمتبػم ثبؿ چٌؼ آيـيٌَ:گَ هي ؿٍ هي هؼيوي چْثي

 ؿّثـاُي؟. آهؼ تْ ثي کَ اًگبؿ

 

 !ًَ ٌُْف! ًَ! ؿّثـاُن؟

 

 تٌِب ي پـػٍ کيیؼى ػوت صبل ػؿ ّ ؽاؿٍ هي تغت ؿّي ؿّ ؿؾا میٌي

 !اهـّف فػٍ عْؿىیؼ. پنـ آّؿػي عْػت ثب ؿٍ گـهب: گَ هي کلجَ ي پٌزـٍ

 

 اهب مغتَ: گَ هي ّ گـػٍ ثـهي موتن ثَ کَ ام ػاػٍ تکیَ چْثي ػؿ ثَ

 .کٌي هي ػبػت

 

 .ػًّن هي:کٌن هي فهقهَ فيـلت
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 هٌن ايٌکَ ثـاي کٌَ هي اىبؿٍ ؿّثـّه ثَ ّ ىیٌَ هي تغت ؿّي

 تْي کَ گـهي پلْي ّ كنٌزْى ثْي کٌن، هي ارـا اهـىْ. ثيیٌن

 هي کَ ػاًن هي! ُب:يبػ هي صـف ثَ ػايي کٌَ، هي هنتن میٌیَ

 !تجؼیؼ ّ تٌِبيي ّ ثْػي ثیبثبى ؿكین مبلي ػّ گلتَ میـّاى! ػاًي

 

 .آؿٍ-

 

 ثبيؼ! ؿصوَ ثي ُن ٍ اًؼاف ُوبى ثَ ّلي هِـثبًتـٍ، ثیبثبى اف کُْنتبى:

 کٍْ ثبىي کَ کُْیبؿ. ثلِوي ىَ ثوَ ّ فيـ ثبيؼ کٌي، ؿكبهت ثبُبه

 هي ثقؿگت! کٌَ هي هـػت! ىَ هي پيتت! ىَ هي ؿكیوت هضکوتـيي

 !کٌَ

 

 لؾت آىٌب ػزیت ؿـيت ػايي ايي صـكِبي کٌذ ًينتَ آؿاهو ايي اف

 هي گـػًن اف آّيقّى ي ىکنتَ ػمت ثَ اي اىبؿٍ عٌؼٍ ثب کَ ثـم هي

 چطْؿٍ؟ گـػى ّثبل اي:پـمَ هي ّ کٌَ

 

 ّ کٌن هي ثنتَ ّ ثبف ؿّ گچن اف هًْؼٍ ثیـّى اًگيتِبي لت ثَ لجغٌؼ

 .ىَ هي عْة:گن هي
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 ًـمیؼي،ًبُبؿٍ کَ ٍجضبًَ ثَ:گَ هي ّ کٌَ هي میٌي ثَ اي اىبؿٍ

 .ثغْؿٍ رْه عْاػ هي( هٍْ) عٍْ ىکنتَ امتغْاى. ثگیـي ربى ثغْؿ

 

 هوؼاؿ يَ ثيَ ُنت ربيي آـاف ايي:پـمن هي هبىن گـكتي اف هجل

 کـػ؟ عـيؼ

 

 !ُنت ُویزب ثغْاُي ُـچَ:گَ هي ّ کٌَ هي اعوي

 

 ثب( ma)م هِوبى:ػٍ هي اػاهَ کين،اّى هي ٍْؿتن ؿّي ؿّ ػمتن کق

 ًگَ مـه ؿّ ىَ هِوبًَ روبػت کـػ! کٌَ ًوي کتبة ّ صنبة(ma)م

 ؿّ ربت! کـػم ًوي ّا ؿّت ثَ ُن کلجَ اي ػؿ ًجْػ عْػت اٍـاؿ! ػاؿٍ هي

 !رّْاى هٌَ چيبي تغن

 

 کٌن هي كکـ ّ گقم هي لت ٍلب، ّ هضجت ُوَ اّى اف ىن هي ىـهٌؼٍ

 ىَ؟ هي پیؼا تيکـ ثـاي اي ّاژٍ

 

 عْام ًوي:يبم هي صـف ثَ هي ؿكتي، ثـاي ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ػايي

 اگَ. آؿاهو ًَ کٌن هي پیؼا ػلويـْلي ْٓؿي ايي يؼٌي. ثبىن مـثبؿ

 کوک اهْؿاتتْى تْ عْاة ربي ايي ّ ؿؾا ّػؼٍ ػّ افاي ػؿ الاهل ثؼيي اربفٍ

 ثـ ام ػِؼٍ اف فيبػي کبؿ كؼال ّّؼیت ايي ثب ػًّن هي الجتَ. ثبىن صبل

 .ػٍ هي ثْػى هلیؼ صل ثِن ُن کْچیک کبؿُبي اهب يبػ ًوي
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 اف هجل پؾيـٍ، هي هغبللتي ثي ّ يبؿٍ هي لت ثَ لجغٌؼ تَْؿم ثـػکل

 اف ُن ثقؿگ کبؿُبي! مغتَ ؿّفُبي هـػ ثیبثبى هـػ: گَ هي ؿكتي ثیـّى

 ّ اؿاػٍ کي رب ثَ رب کَُْ ثگن اآلى ُوي ػاؿم صتن. يبػ هي ثـ ات ػِؼٍ

 اگـ عْؿػي ًبُبؿتَ ؿمن، هي گْملٌؼا ثَ عبًي پيت! ػاؿي تْاًيَ

 .ثگیـي يبػ ُن ّ کٌي توبىب ُن ثیب عْامتي

 

 هي پي کَ ػايیَ ؿكتي اف ثؼؼ. اًـژيَ ّ اًگیقٍ اف پـ گن هي کَ چيوي

. ؿكتَ ثیي اف ّرْػم تْ اًلـاػي ؿّفُبي کبثْك اف ثؼم صل ي ُوَ ثـم

 !هطوئٌن. ىؼى پب مـ ًْ اف ّ ػّثبؿٍ ثـاي کـػم اًتغبة ؿّ عْثي ربي

 

*** 

 

 هضتْيبت ثَ اُویت ثي ثغْؿم،پل چیقي ثیؼاؿي هضِ ثَ ًؼاؿم ػبػت

 ػايي کَ آؿلي ؿاُي ّ کٌن هي تي ثَ پبلتْ میٌي ثـًگ ّ ثْ پـ ّ لؾيؾ

 .ىن هي ػاػٍ آػؿك

 

 ام تْرَ ؿًگي هـهق ُبي پبؿچَ تکَ کَ ام ًيؼٍ ػّؿ کلجَ اف هؼهي ٌُْف

 چَ ثَ ّ کي ػًّن ًوي ّ ًجْػى ايٌزب ػيـّف تب ػاؿم صتن. کٌَ هي رلت ؿّ

 ّ ىًَْ. فػٍ گـٍ ؿّ چیقي ُوچیي ػؿعتِب ثؼْي ىبعَ ثَ ػلیلي

 .ؿم هي آؿل موت ثَ ّ اًؼافم هي ثبال ًلِویؼى ي ًيًَْ ثَ اثـّيي
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 ثِن عْثي صل ّ يبػ هي ثیـّى کبُگلي اتبهک اف ػايي کـػي آّاف ٍؼاي

 ثب ثؼؼ ّ ًکٌَ هطغ ؿّ عًْؼًو صْْؿم تب کٌن هي تؼلل هوؼاؿ يَ. ػٍ هي

 .ؽاؿم هي ْٓيلَ تْي پب چْثي ػؿ ثَ اي توَ

 

 ػؿ ّ يبؿٍ هي فثْى ثَ مپبمي لجغٌؼ ثب ػايي گن، هي ًجبىیؼي عنتَ

: گَ هي هيکي ّ ملیؼ گبّ تب ػّ رلْي فؿػ ُبي کبٍ ؿيغتي صبل

 !ًغْؿػي؟ چـا ؿؾاتَ! ُب عًْتَ تْ لزبرت

 

 هي ؿم هي ػيگَ کن يک:گن هي ّهتي ػمتيَ تْي چٌگک ثَ ًگبُن

 .عْؿم

 

 صبل ُوْى ػؿ ّ ػاؿٍ هي ثـ ؿّ پبؿّيي ّ ؽاؿٍ هي فهیي ؿّي ؿّ چٌگک

 .عْؿػ گـم ثبيؼ هبُگلَ ؿؾاي! اكتَ هي ػُبى اف ثيَ مـػ: گَ هي

 

 ًگبُن ؽاؿم،مْالي هي پبؿّ چْثي ي ػمتَ ؿّي ػمت ّ ؿم هي پیو

 کٌن؟ اهتضبى:ػم هي تّْیش کٌَ،هي هي

 

 چیقي ثؼ اف: گَ هي ّ فًَ هي پيتن ثَ ػمتي کٌَ، هي ّل ؿّ پبؿّ

 !رّْاى کـػي ىـّع
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: گن هي ثـٍ ثیـّى ْٓيلَ اف ايٌکَ اف هجل ّ يبػ هي کو لجغٌؼي ثَ لجِبم

 ثِو هزجْؿ آػم ّهتِبيي يَ کَ ُنت ُن ثؼتـ کـػى روغ مـگیي اف

 !ثؼٍ تي

 

 هخجت ػالهت ثَ مـي کْتبُي هکج اف ثؼؼ ّ کٌَ هي ًگبُن صـف ثي

 .ؿٍ هي ّ ػٍ هي تکْى

 

 کق کَ ثقؿگي ؿّيي تيت تْي ؿيغتٌيْى ّ ُب پِي کـػى روغ هيـْل

 کبؿ ثَ ثـاي توال ػؿ ّ ػـم ثـيؼٍ،عیل ًلل. ُنتن امت ْٓيلَ

 هیژ هیژ کَ کبؿم اًزبم اف هجـام ّ ؿاّي اهب ًبمبفگبؿم چپ ػمت اًؼاعتي

 .کٌَ هي رلت ؿّ ام تْرَ ػؿ

 

 اي ثيکَ ؿّي ؿّ ثيوبثي کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي چـعن، هي ػؿ ٓـف ثَ

 !ؿٍ هي ثیـّى كْؿي ّ ؽاؿٍ هي امت ْٓيلَ ػؿ کٌبؿ تَ ّ مـ کَ

 

 اًگبؿ کَ کٌَ هي ؿكتبؿ رْؿي. ػزیجَ ثـام کَ ُنت چیقي صـکبتو تْي

 ُنت کَ چي ُـ اهب ػًّن ًوي! ػَجبًیَ صْْؿ اف يب ػاؿٍ ّاُوَ هي اف

 ؿكتبؿُبه ثگن رـأت ثَ تًْن هي. مکْتيَ ي ؿّفٍ اف كـاتـ چیقي

 .ًینت ٓجیؼي

 

*** 
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 اف ُب هٌظـٍ توبىبي. کين هي ؿّ کلجَ ي پـػٍ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ثـف. مـػ ػزیت ُْا ّ ػَـ. ػٍ ًوي ثِن عْثي صل پٌزـٍ هبة پيت

 تْ عْامتَ افم ػايي ّ کـػٍ ثبؿيؼى ثَ ىـّع ىَ هي مبػتي ػّ يکي

 .ثيَ توْم ثْؿاى تب ثوًْن کلجَ

 

 هي تغت ؿّي ّ اًؼافم هي ػيْاؿ کٌذ صلجي پیت تْ ُیقم تیکَ چٌؼ

 .ىیٌن

 

 توْم ْٓيلَ کبؿ ّهتي ظِـ ػم. ُبمت ىبعَ هـهق ًْاؿُبي ػؿگیـ ؽٌُن

 اف کؼّم ُـ پبي کَ گلتَ ثِن اّى ّ پـمیؼم هْؿػىْى ػؿ ػايي اف ىؼ

 !ُنت گٌذ چبل يَ ىؼٍ گؾاؿي ًيًَْ کَ ػؿعتبيي

 

 آُْي اّى کَ ايٌَ اّى اف ػزیجتـ اهب ػاؿٍ تؼزت ربي چبلَ ُوَ اّى ّرْػ

 !کـػٍ صون ػؿ ؿّ لطق ايي ؿهیؼٍ

 

 تْهضَْٓ پب لطلو اف تيکـ ثـاي ّهتي چْى ؿهیؼٍ آُْي گن هي

 اعن ثیٌَ هي هٌْ ّهتي ىن، هي ًقػيک ثِو ّ ؽاؿم هي مبعتوْى

 تـ هضکن کوًْو اثـُّبي ي گـٍ کٌن هي کَ تيکـ کٌَ، هي ؿلیظي

 !ؽاؿٍ هي كـاؿ ثَ پب صـف ثي ّ ىَ هي
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 ُن ػىوٌیو اف ػزیجتـ! ػاؿٍ ػىوٌي مـ هي ثب ػزیت ػعتـ ايي

 !کـػٍ صون ػؿ کَ اصنبًیَ

 

*** 

 

 !كـّپبىیَ صبل ػؿ کلجَ ثٌیبى کٌن هي صل کَ فيبػٍ اًّوؼؿ ثبػ ىؼت

 

 ّ ػم هي عْػم عْؿػ ثَ ؿّ هًْؼٍ ظِـ اف کَ كنٌزًْي ي هًْؼٍ تَ

 ٍؼاي كؤ ّ صکولـهبمت هطلن تبؿيکي. اينتن هي پٌزـٍ پيت

 ؿّي. ًینت ُن فّفٍ اف عجـي اهيت. ؿمَ هي گْه ثَ ُب ىبعَ

 .ثٌؼم هي چين ّ کين هي ػؿاف تغت

 

 اف آالع ثي. تجؼیؼٍ اّل ؿّفُبي ام کـػٍ تزـثَ ؿّ ْٓكبًي کَ ثبؿي اّلیي

 ّ پـمتبؿٍ آموْى ي عیـٍ ّ ًينتَ اي پيتَ ؿّي کْيـ عيي ٓجغ

 چٌؼ ػـُ ػؿ ّ کٌَ هي ّفيؼى ثَ ىـّع ثبػي کن کن کَ اثـُبم صـکت

 ؿّي پیـٌُن کيیؼى کٌن هي کَ کبؿي تٌِب. ىَ هي کؼؿ رب ُوَ حبًیَ

 !ىي عـّاؿُب فيـ ىؼى ثگْؿ فًؼٍ صل صل هْيتـيي ّ ٍْؿتوَ ّ مـ

 

 ػزیت ػلن. کين هي ٍْؿتن ؿّي ؿّ ػمتن کق ّ ىیٌن هي ربم مـ

 هِـه عیبثًْي ػؿگیـي اّى اف هجل تب کَ هبهبًي کـػٍ، ؿّ هبهبى ُْاي

 !ؿيغتَ هي پبم ثَ ػؿيؾ ثي ؿّ
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 ؿّ ىي ْٓكبى اّى ىؼى توْم اف ثؼؼ ُبي لضظَ صبل ّ صل ػؿمت

 .ػاؿم هبهبًْ اهي ّ گـم ثـ آؿفّي. ػاؿم

 

: ىَ هي ثلٌؼ ؿـيت ػايي ٍؼاي ّ پـًّؼم هي رب اف ػؿ ثَ ُبيي ّـثَ

 !پي ًیک

 

 ىبلي ثیي ٍْؿتي ّ مـ ثب ػايي ؿمًْن، هي ػؿ ثَ عْػهْ مـػت ثب

 ّ ثٌؼم هي ؿّ ػؿ مغتي ثَ هي يبػّ هي تْ ىؼٍ پیچیؼٍ پيوي

 !ُْا؟ ايي تْ کٌیي هي کبؿ چي ايٌزب: پـمن هي هتؼزت

 

 ػؿ ّ تکًَْ هي ُبىْ مـىًَْ ثـف کيَ، هي کٌبؿ ٍْؿتو اف ؿّ ىبل

 .ثجـم ؿا تْ آهؼم: گَ هي صلجي پیت موت ؿكتي صبل

 

 !هٌْ؟:

 

 ثپْه. ىي هي پبگیـ ؿّفي چٌؼ ثجبؿٍ ٍجش تب ثـف! ًؼاؿٍ اهٌیت ايزب-

 !عبًي ثـين

 

 !فػٍ؟ ثْؿاى ثَ تي ؿـيجَ يَ ثـاي! ام ػايي فل ىؼٍ گـػ چيوبي ثب
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 هي ّ هبلَ هي ُن ثَ گـكتَ آتیو ثبالي ىؼى گـم ثـاي کَ ػمتِبىْ

 .گیـٍ ًوي عـاؿ هبُگل ثـًگـػم تب کي ػزلَ:گَ

 

*** 

 

 ثغبؿي صـم. ًينتَ لـف امتغًِْبم ثَ ّ عْؿٍ هي ُن ثَ ػًؼًِّبم

 .چنجن هي ثِو توـيجب ّ عـم هي رْى ثَ ؿّ ُیقهي

 

 ثَ عینن رْؿاثِبي اف ؿّ مـهب ّ کـػٍ ًلْؽ ًبهٌبمجن کليِبي ثَ ثـف

 .ًيًْؼٍ ّرْػم ػون

 

 ػؿ موت ثَ لـفّى اي ىًَْ ثب هچبلَ ْٓؿ ُوْى ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي ثب

 ي لِزَ ثب ّ ىَ هي ّاؿػ هْؿي ّ کتـي يَ ثب ػايي فى چـعن، هي

 .ػکلي گـم ثغْاؿ چبيي ؿيکب، ُبکبؿػي لـف: گَ هي ىوبلي ي کيیؼٍ

 

 .ىؼم فصوت ثبػج: گن هي ىـهٌؼٍ ّ کٌن هي تيکـ فيـلت

 

 يَ پٌزـٍ کْتبٍ ي لجَ اف ؽاؿٍ، هي اي چِبؿپبيَ ؿّي ؿّ هْؿي ّ کتـي

 فصوت: گَ هي چبيي ؿيغتي صبل ػؿ ّ ػاؿٍ ثـهي تویق ًؼلجکي ّ امتکبى

 ايٌزب چـا!)ًوًْؼًي؟ ايٌزَ چَ( گلتن)ثئْتوَ ُن مبکْ ثَ! ؟ پنـم چیَ

 ؟(هًْي ًوي
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 چـا: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي پبم پیو ؿّ ًؼلجکي ّ امتکبى کٌن، هي ًگبُو

 !کَ ًغبؿًَ ػؿػ ثَ کلجَ. ػيگَ ُنَ عبلي اتبم ايي هًْي؟ ًوي ايٌزَ

 

 ُوْى ػؿ ّ ثيیٌَ تٌن ثَ گـهبه ثلکَ ىًْن هي امتکبى ػّؿ ؿّ ػمتن

 .تـم ؿاصت اًّزب هي: گن هي صبل

 

 ؿكتي ثیـّى اف هجل اهب ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ّ ؽاؿٍ هي رلْم ؿّ هٌؼّى

 هي کَ هٌن. کٌَ هي ًگبُن صـكي گلتي ثیي هـػػ ّ موتن گـػٍ ثـهي

 ثگیي؟ عْايي هي چیقي: پـمن

 

 هکج ثب ّ ىیٌَ هي ًقػيکي كبٍلَ ثَ ؿّثـّم گـػٍ ثـهي ؿّ ؿكتَ ؿاٍ

 .کٌَ هي ٍضجت ثَ ىـّع

 

 ثـا کؼّم ُـ( ثیٌي هي) ّيٌؼي؟ ؿٍ اًگيت تب پٌذ ايي ربى، پنـ ثجیي:

 ػًّن ًوي. ػاؿٍ ًبؿاصتي ػاؿٍ، ػؿػ ثيَ چیقي يَ يکي ػقيقٍ، ٍبصجو

 ًینت ػؿمت يَ، ًي ػؿمت اهب ًؼاؿًَ يب ػاؿًَ ػيگَ ّچَ تْ رق هبػؿت

 صـكبهْ؟ هیلِوي! ػؿي ايٌزَ عجـ ثي

 

 هي ّ يبؿٍ هي لت ثَ ػم،لجغٌؼي هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي

 ػّمت يَ فًَ،ًَ هي گپ ًَ ثیٌي هي آيـيٌَ هبػؿم،ُویي عْػم هي:گَ
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 آيٌؼٍ ًگـاى اه ُوَ. ىلتَ گي هي مـه پيت ُن آثبػي ػاؿٍ،کل

 گْم ػيوَ( يکataa)اتب آيـيي ُویي! گوجَ؟ چي ػًّي هي! ُنتوَ اه

 !کٌن هي ػم هي ثٍْ( گن)

 

 ػايیَ فى فػى صـف كبؿمي ثنتَ ّ ىکنتَ ايي عبٓـ ثَ لجن ؿّي لجغٌؼ

 هي ػؿک ّ كِون هي صـكيْ ثؼًّي کَ ػم هي تکْى تؤيیؼ ثَ مـي اهب

 .کٌن

 

 عْػت اف ثِو! ؿيکب ًيکي هبػؿتَ ػلَ:گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 (ثؼٍ!)ُبػٍ عجـ

 

 ّ صبال. ىن هي ؿـم هبهبى ػلٌگـًّي كکـ تْ ّ کٌن هي ًگبٍ ؿكتٌو ثَ

 ؿكتن ثیوبؿمتبى اف ّهتي ػاػ؟ عجـ ثِو ىَ هي رْؿي چَ ثْؿاى ايي تْ

 اي کْلَ ُن ُوْى اف ّ ثْػ پبيبؿ ثْػ عًَْ تْ کَ کني تٌِب ػلي عًَْ

 ؿاُي ّ چپًْؼٍ تْه کتبة ّ پـت ّ عـت ّ لجبك ػمت چٌؼ ّ کـػٍ هـُ

 ايٌکَ ًَ عًَْ گـػم هي ثـ ػاؿم کـػ هي عیبل ُن پبيبؿ اهب ْػمث ىؼٍ

 !ربػٍ ثَ فًن هي

 

 پبي ثب ثؼًَّ ّهتي ىبيؼ!کٌَ کن هبهبى ًگـًّي اف کْلَ ُویي ىبيؼ

 عبٓـىْى ّ ثـٍ ثیي اف ػمتگیـين ثَ ىک گؾاىتن ؿـثت ثَ مـ عْػم

 .ثيَ روغ کوي
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 ؿّ کتًْن ىلْاؿ ّ ًغْؿػٍ،پبلتْ ّ عْؿػٍ ؿّ چبي پل ثـّػت پـ ّ ام عنتَ

 اتبهَ کٌذ لضبكي ّ هتکب ثَ کٌن، هي ػُْ اي مْؿهَ گـهکي مت ثب

 .ثـم هي پٌبٍ

 

*** 

 

 ػاهي ّ کٌن هي ثبف ًیوَ پلکِبهْ کٌَ، هي ُْىیبؿم ػؿ لْالي ٍؼاي

 هي عقيؼٍ اتبم ّمٔ ىؼٍ پِي گلین ؿّي کَ ثیٌن هي ؿّ ّاؿًگي ّ ؿًگ

 ؿّ ػاهي ٍبصت ىؼى عن ثٌؼم، هي پلکِبهْ. يبػ هي موتن ثَ ّ ىَ

 .ىَ هي ثبف پلکِبم ايٌجبؿ ّ کٌن هي صل مـم ثبالي

 

 !ىَ هي ظبُـ ؿّم رلْي يين ًگیٌبي ثب کيیؼٍ اًگيتـ تب ػّ

 

 ّ تٌگ ىکنتي ّ كـّؿيغتي ٍؼاي عْؿٍ، هي ؿهن حبًیَ ثَ چیق ُوَ

 ریؾ، کيیؼى ثـاي لجِبه ىؼى گيْػٍ آيـيي، ػمتِبي تْ آة لیْاى

 مبکت ثـاي اّى ػُي ؿّي ػمتن گؾاىتي ّ هي ًبگِبًي عیقه

 !هًْؼًو

 

*** 
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 هي فهقهَ فيـگْىو آؿّم هي، ػمتِبي اف عالٍي ثـاي کٌَ هي توال

 !ًتـك ًؼاؿم کبؿيت:کٌن

 

. کٌَ هي ثیيتـ كـاؿ ثـاي ُبىْ تکْى ّ ػمتن ؿّي ؿّ ػمتو كيبؿ

 ًوي كؤ!رْى ثچَ ًتـك: گن هي آؿّهي اهب هضکوتـ ٍؼاي ثب ايٌجبؿ

 !ثکيي ریؾ عْام

 

 اف آيـيي ّ کٌن هي اصنبك ػمتن کق ؿّ مْفه ّ ػؿػ اصنبك آًي ثَ

 .پـٍ هي ثیـّى ػمتن صَبؿ اف کٌَ هي امتلبػٍ كـٍت

 

 هي ؿـ فيـلت ّ کٌن هي هيت هضکن ؿّ ػمتن ؿّي ػًؼًِّبه ربي

 !چوْه ي ػعتـٍ:فًن

 

 ؿّ کني ّ اًؼافم هي ايّْى ثَ ؿم،ًگبُي هي اتبم ثبف ًیوَ ػؿ موت ثَ

 ّ پبؿچ ثَ ًگبُوْ ٓبهچَ ؿّي ًلتي چـاؽ ًْؿ تْ ّ گـػم هي ثـ. ثیٌن ًوي

 ًَلَ ثـاي ثْػٍ اّهؼٍ هخال! اًؼافم هي لضبف ؿّي ىؼٍ پغو لیْاى

 !ثؾاؿٍ مـم ثبالي آة هي ىت

 

 هي چپن ػمت ؿّي گبفه ربي ثَ كيبؿي ؿامتن ػمت ُبي پٌزَ ثب

 اگَ! ػيْاًَ ي ػعتـٍ. ػم هي تکیَ هتکب ثَ ّ ىیٌن هي ربم مـ ّ يبؿم

 ثیب صبال!ػاػم؟ هي چي ثبيؼ ؿّ ػايي فى ّ ػايي رْاة کيیؼ هي ریؾ
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 اف عْػه ّ ًؼاىتن ػوليْى ىیـيي ي ًبفػًَّ کبؿ ثَ کبؿي کي حبثت

 !کـػ ؿم هي ثیؼاؿي

 

 مـ ؿّ عْػم ّ اًؼافم هي ػمتن کق ثَ کين،ًگبُي هي اي کالكَ پْف

 كؤ!ػاؿم صتن ايٌْ! ؿمن ًوي عْثي ربُبي ثَ ػعتـ ايي ثب. ػم هي

 ايي اليؼبع تضت ثگیـم کُْنتبى ايي اف هـاؿٍ کَ آؿاهيي اهیؼّاؿم

 !ًگیـٍ هـاؿ ؿـيجو ّ ػزیت ؿكتبؿ ّ ػعتـ

 

*** 

 

 ايي ّ ىؼٍ هطغ ثبػ ٍؼاي. ىن هي ثیؼاؿ عْاة اف ّهتي تبؿيکَ ٌُْف ُْا

 .اّهؼٍ ثٌؼ ثْؿاى ػٍ هي ًيْى

 

 يبم هي هْمي ّ کين،کو هي ٍْؿتن ؿّي ػمت کق ثب ّ ىیٌن هي

 ّهتي. تْ يبػ هي ػايي ّ ىَ هي ثبف اتبم ػؿ ربم اف ىؼى ثلٌؼ اف هجل ّ

 رّْاى؟ ىؼي مضـعیق يب ًغْاثیؼي: گَ هي ثیٌتن هي ثیؼاؿ

 

 ثغبؿي آتیو ثَ ُیقم تیکَ چٌؼ ىن، هي ثلٌؼ ربم اف ّ کٌن هي مالم

 !ًؼاؿي؟ کبؿي آثبػي، ثـم عْام هي: گَ هي ّ کٌَ هي اّبكَ

 

 ثـف؟ ايي تْ:پـمن هي هتؼزت
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 هي صبل ُوْى ػؿ ّ ثنتي ًْ اف ثـاي کٌَ هي ثبف ؿّ گـػًو ػّؿ ىبل

 ًبکـػٍ عؼاي ًگیـم ىؼٍ، توبم هبُگل ػّاي. ثلؼم عْة ؿاُبؿٍ کْؿٍ: گَ

 .ىَ هي ْٓؿيو

 

 هجل اهب ؿٍ هي ػؿ موت ثَ هًْن،ػايي هي صـكي ًگلتي ّ گلتي ثیي

 ُن کين هي ًلل ّعتي تب:گَ هي ّ چـعَ هي موتن ثَ ؿكتي ثیـّى

 ...اهب ُنت(  ma) م مـ ؿّ ربت ثوبًي ايزب ثغْاُي

 

 میـّاى ثَ ثیبؿم؟ ػؿ ػلْاپني اف هبػؿتَ:ػٍ هي اػاهَ ّ کٌَ هي هکخي

 ايزبيي؟ ثؼم عجـ

 

 ػلن:گن هي ثؼؼ ّ كکـ ىَ،کوي هي هُْبم چٌگ ػمتن پـتـػيؼ ّ کالكَ

 .ثين ؿّثـّ ثبُبىْى كؼال عْاػ ًوي

 

 ثؼاًَ کَ میـّاى:گَ هي ّهتي يبؿٍ هي لت ثَ ثغيي آویٌبى لجغٌؼ

 .کبكیَ اهٌَ ربت ثگَ کَ ثِيبى.ػٍ ًوي ًيبًي

 

 ُویي کٌن هي ػػب ّ کين هي ػویوي ًلل ؿـيت ػايي ؿكتي اف ثؼؼ

 .ًؼٍ ؿّ ػّؿاكتبػٍ يیالم ايي آػؿك میـّاى ّ ثبىَ ْٓؿ
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 هي موق الْاؿُبي فل ّ ػم هي لضبف ثَ تي ػّثبؿٍ ؿـيت ػايي ؿكتي ثب

 پیؼا عـّه ّ رْه ثَ میـّاى توبك ثب کَ کٌن هي تَْؿ ؿّ ًبهؼاؿ. ىن

 کَ کٌن هي تَْؿ ؿّ هبهبى. اكتَ هي ػاػًن گْىوبلي ثـاي هي کـػى

 کٌَ هي كْؿاى اه ًِلتَ عين ىَ هي ثبعجـ صبلن ثْػى عْة اف ّهتي

 .ىیٌَ هي گـيَ ثَ ػلنْفاًَ ّهتِب ي ُوَ هخل کَ ًگبؿيٌي ّ

 

 چين ّهتي ايٌجبؿ ّ ىَ هي مٌگیي پلکِبم کن کن کَ عیبلن ّ كکـ تْ

 اتبم اف اي ػيگَ کٌذ ىؼٍ پِي کْچیک ي ملـٍ ي هتْرَ کٌن هي ثبف

 کـػٍ هضجتيْى هؼيْى اثؼ تب هٌْ لطق ُوَ ايي ثب عًْْاػٍ ايي. ىن هي

 ثي هِـثًْي ُوَ ايي تًْن ًوي ّهت ُیچ کَ ػاؿم ايوبى ّ اى

 .کٌن رجـاى ؿّ چيوؼاىت

 

 تي ثَ ؿّ پبلتْ ّ پب ثَ ىؼٍ عيک کَ رْؿاثِبهْ عْؿم، هي ؿّ ٍجضًَْ

 .ثیـّى فًن هي ّ کٌن هي

 

 ثْػم گؾاىتَ هضَْٓ ثَ پب ٍْؿتن ىنتي ثـاي ّهتي ٍجضًَْ اف هجل

 ُویي ىـائ ُن صبال. ًجْػ چوْه ػعتـک اّى ّ ػايي فى اف عجـي

 .آثبػي ثبىي ؿكتَ ُن ثب ُوَ ىبيؼ. ْٓؿٍ

 

 ؿّ آيـيي ػّؿ اف ّ کٌن هي صـکت آؿل موت ثَ ّ اًؼافم هي ثبال اثـّيي

 پب. کبؿيَ هيـْل ّ اينتبػٍ آؿل کٌذ کْچیک اتبهک کٌبؿ کَ ثیٌن هي

 عن کَ ثیٌوو هي ًـكتي، ّ ؿكتي ثیي ىن هي هـػػ ّ کٌن هي منت
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 کَ ثیٌن هي. کبٍ ىکل هکؼجي ثقؿگ ي ثنتَ کـػى ثلٌؼ ثـاي ىَ هي

 .ؿم هي پیو ّ ؽاؿم هي کٌبؿ ؿّ تـػيؼ پل ػىْاؿٍ ثـاه

 

 ؿمیؼى اف هجل پل پـٍ هي ربه اف ُب گـكتَ ثـم ػیي االى ػًّن هي

 .کٌن هي مالم ثلٌؼ ثِو

 

 !ثبىَ ىٌیؼٍ ٍؼاهْ اٍال کٌن هي ىک کَ کٌَ هي ؿكتبؿ ْٓؿي

 

 ثـم، هي کبٍ ي ثنتَ موت ثَ کوک ثـاي ؿّ ػمتن ّ ؿمن هي ثِو

 ّ کيَ هي ػوت ؿّ عْػه ُب کبٍ مٌگیٌي ثَ اُویت ثي ّ لزبرت ثب

 .ىَ هي هي ؿمًْؼى ػمت اف هبًغ

 

 ثَ هؼهي ثیيتـي موبرت ثب ثبؿ ايي ّ کٌن هي ًچي! مـتن ي ػعتـٍ

 !کٌن کوکت عْام هي كؤ: گن هي ّ ػاؿم ثـهي موتو

 

 هي ػوت. ػٍ هي ؿّ هقاصن يَ صل هي ثَ ٍْؿتو ؿّي ًينتَ اعن

 تب چٌؼ ّ گبّ تب ػّ اّى ثَ ػاػى ؿؾا ثـاي تالىو ثَ مکْت تْ ّ کين

 آؿل ػؿ کٌذ هي صْْؿ اف ًبؿاّي هؼت توبم ػؿ. کٌن هي ًگبٍ گْملٌؼ

 .ػاؿٍ ٍْؿتو ثَ ؿلیظي اعن
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 تْي مطل ّ ػايي فى ػيؼى ثب گـػًَّ هي ثـم ػوت ثَ پبيي ٍؼاي

 .کٌن هي مالم ػمتو

 

 عْؿػي؟ ؿٍ ًبىتبيي:پـمَ هي ّ ػٍ هي ؿّ رْاثن گـهي ثَ

 

 کوکتْى ًؼاؿيي ػاػى اًزبم ّامَ کبؿي: پـمن هي ّ کٌن هي تيکـ

 کٌن؟

 

 (هبػؿ ًَ) هبؿ ًب: گَ هي ؽاؿٍ هي ْٓيلَ تْي پب کَ ْٓؿ ُوْى

 

 ثؼؼ ّ گَ هي ثِو ىوبلي ثَ چیقي ّ ثـٍ هي آيـيي موت ثَ ؿّ مطل

 .ىَ هي ىیـ ػّىیؼى هيـْل

 

. ًینت ػؿمت اًّزب هًْؼًن ػايي ًجْػى ثب کلجَ، ثَ ثـم کَ اكتن هي ؿاٍ

 لجبمِبم، ثـػاىتي ثـاي ثْػم گؾؿًّؼٍ تْه ؿّ ىت کَ اتبهي تْ ؿم هي

 .ثیٌن هي آّؿػى ُیقم صبل ػؿ ايٌجبؿ ؿّ آيـيي ؽاؿم هي ثیـّى کَ پب

 

 ّ يبؿٍ هي تب چٌؼ تب چٌؼ ؿّ چْثِب توبىبه، ثَ ىیٌن هي ُب پلَ ؿّي

 .کٌَ هي ربمبفي ُب پلَ فيـ
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 صـف ثَ ًیبفي ًَ ايٌجبؿ. ؿم هي پیو کوک ثـاي ّ ؽاؿم هي فهیي ؿّ کْلَ

 ػمت کوک ثب ؿّ چْة تب چٌؼ. گـكتي اربفٍ ثَ ًیبفي ًَ ّ ُنت فػى

 ثیـّى ثیبم اًجبؿ اف عْام هي ّ کٌن هي ثلٌؼ مبلون ػمت ّ ىکنتَ

 رب مـ کـػٍ تیق ػًؼّى ثـام اًجبؿ ػؿ رلْي کَ مگي ُبي عـًبك ٍؼاي

 !کٌَ هي هیغکْثن

 

*** 

 

 ّهتي امت کـػٍ تیق ػًؼّى مگ اّى چيوبي هبت ام تـمغْؿػٍ ًگبٍ

 ثَ ىن هي عن. ؿٍ هي ثبال عًْن آػؿًبلیي ؿيقٍ، هي پبيیي ثـلن اف چْثِب

 هي ّؿ صولَ موتن ثَ لؼٌتي مگ عْػم، اف ػكبع ثـاي چْة يَ گـكتي

 !کيَ هي ػًؼّى ثَ ىلْاؿهْ ي پبچَ آًي ثَ ّ ىَ

 

 ػمت صیي ُوْى ػؿ کٌن، رؼاه عْػم اف ػاؿم مؼي ّ فهیٌن پغو

 هي ؿّ اّل ي ّـثَ!مـه تْ کْثیؼى ّ چْثي گـكتي ثـاي کٌن هي ػؿاف

 تکَ صبل ػؿ ّّْس ثَ. ىَ هي تـ رـي کَ ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ تٌِب ًَ اهب فًن

 !آيـيي: ػم هي مـ ٍؼا. کـػًوَ پبؿٍ

 

 ًْؿ ػؿ ػؿگبٍ تْ اي مبيَ ّ فًن هي عيوگیي مگ ثَ اي ػيگَ ي ّـثَ

 .تبثًَْ هي ػلن ثَ ؿّ اهیؼ
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 ؿّي کوي ّ ىیٌن هي. ؿًَّ هي ػوت ؿّ مگ آيـيي فػى ػمت ٍؼاي

 هي ّ ىیٌَ هي آيـيي پبي فيـ هطیؼبًَ کين،مگ هي ػوت فهیي

 .کٌن هي ًگبٍ آيـيي ي چِـٍ تْ ًينتَ آؿاهو ثَ ػـم عیل

 

 ثِن ايٌکَ ثـاي ػاػٍ صْالَ موتن ثَ ؿّ مگ گَ هي ثِن صني

 صل!گیـٍ هي اهْ پبچَ کٌن عطب پب اف ػمت کَ ػاؿٍ ثبػيگبؿػي ثلِوًَْ

 !اّلتیوبتْهَ يب تِؼيؼ رْؿ يَ کٌن هي

 

 ّ کٌَ هي روغ ؿّ ؿيغتَ فهیي ؿّي هي ػمت اف کَ چْثي ُبي تیکَ

 .ؿٍ هي ثیـّى اًجبؿ اف مگ ثب ُوـاٍ

 

 ػيگَ ثٌؼم هي ػِؼ عْػم ثب ّ کين هي آمْػگي مـ اف ثلٌؼي ًلل

 !ًـم ػعتـ ايي موت ُـگق

 

*** 

 

 ّ گؾىتَ ػاػٍ عجـ هي اف میـّاى ثَ ؿـيت ػايي کَ ؿّفي اف ُلتَ يک

 ثَ يب عجـى ثي ُنتن کَ ربيي اف ام عًْْاػٍ يب کَ ؿاصتَ عیبلن صبال

 .اى ىؼٍ عیبلن ثي کل ْٓؿ
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 ؿّ عْػه ُبي مغتي ّ هيکالت گیـ ثـف کُْنتبى ايي تْ فًؼگي

 کبؿُبي تب مبعتوْى تْي ثِؼاىتي مـّيل ّ گـم آة ًجْػ اف. ػاؿٍ

 .ىَ هي ُن ًلنگیـ تٌِب ػمت ايي ثب هي ثـاي گبُي کَ مغتي

 

 .اين ثـػٍ چـا ثَ ؿّ کْچیکو ي گلَ ػايي ُوـاٍ آكتبثي ؿّف يَ

 

 ػًیب اًّوؼؿ.  فًَ هي صـف ثبُبم چیقُب عیلي اف ػايي چـاگبٍ مکْت تْ

 مغتي ّ ؿن اًّوؼؿ. ىیٌَ هي ػل ثَ صـكو کَ امت پغتَ ّ ػيؼٍ

 هـػي اهب ثبىَ ىکنتَ هي تبي چٌؼ ي اًؼافٍ ثَ تٌِبيي ثبيؼ کَ ػيؼٍ

 فًَ هي ُن عبکنتـ ّ ًينتَ آتیو هي،کٌبؿ ؿّثـّي صبال کَ

 .ام ػيؼٍ چين ثَ کَ اًنبًیَ امتْاؿتـيي

 

 ي کبكَ اّى تْي ّ تجؼیؼ تْ کَ پیـهـػُبيي ثب ؿّ ػايي ًبعْػآگبٍ

 .کٌن هي هوبينَ ػيؼم هي فُْاؿػؿؿكتَ

 

 ًگبٍ ؿًگ کَ ثْػ گـي هالهت ّ تضویـآهیق ًگبٍ هي ثَ پیـهـػُب اّى ًگبٍ

 عبٓـه ثَ کَ رـهي هؼٌي ػايي اهب آّؿػ هي عبٓـم ثَ ؿّ ام عًْْاػٍ

 !ػًّنت ًوي رـم ؿّ اّى ّ كِویؼ هي ؿّ ثْػ ىؼٍ میبٍ ؿّفگبؿم

 

 هي ثَ چـا: اّهؼم صـف ثَ هي ايٌجبؿ ّ ىؼ ثـهـاؿ ثیٌوْى مکْت کوي

 ػايي؟ ػاػيي ؿاٍ فًؼگیتْى ّ عًَْ ثَ ؿّ ؿـيجَ هي کـػيي؟چطْؿ اػتوبػ
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 ّ ىَ هي تـ ػوین ثیٌوْى آتیو ُبي ىـاؿٍ پيت اف ػايي گـم لجغٌؼ

 هبل( ma) م ًَ. میـّاًْهي ؿكین پنـ؟تْ کٌن اػتوبػ ًجبيؼ چـا: گَ هي

 صوْهت ّ صن ّ هبل اف کَ تْيي ًَ ثبىي، ػفػه تْ کَ ػاؿم هٌبلي ّ

 تْ ؿٍ ػؿػ( ma)م! ػاؿي عطـي عبک ايي ّ هـػم ايي ثـاي گؾىتي

 ػل ؿّ ػؿػ ػؿػکيیؼٍ. آهؼي ايزب ؿكوبت ثب کَ ؿّفي ُوبى. ػيؼم چيوبت

 ثکٌي؟ ثبف ثبيؼ کي ػمتتَ. ؽاؿٍ ًوي ػؿػهٌؼ

 

 ُلتَ ػّ صؼّػا:گن هي ّ اًؼافم هي ػمتن ي ىؼٍ کؼؿ گچ ثَ ًگبُي

 .ػيگَ ي

 

 ّ گْملٌؼُب کـػى روغ ثـاي ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ّ گَ هي اي عْثَ

 .ثـگيتٌوْى

 

 ثَ ؽٌُن ًبعْػآگبٍ ّ کٌن هي عبلي آتیو ؿّي ؿّ ػمتن کٌبؿ ثطـي آة

 اف پـ ىؼبؿ تب ػّ ّ کٌیي گـٍ هيت چِبؿتب کـػيي عیبل:گـػٍ ثـهي ػوت

 آتیو ثَ ًلت! کٌیي؟ هي ؿّ ّ فيـ هولکتْ ايي ثکيیي ُْاؿ عقػجل

 !ؿّىٌلکـيي؟ ثگیي کَ ؿيقيي هي هلت ايي ػىوي

 

 تبفٍ ػمتبم ؿّي ٌُْف ايوبى ي ؿيغتَ عْى کَ ثوًْن مبکت تًْن ًوي

 ؿّ ؿيقين هي آة ػاؿين هب: ػل صـف گلتي ثَ کٌن هي ثبف لت پل امت

 ...ايٌکَ ًَ اًؼاعتیي هلت ايي رْى ثَ ىوبُب کَ آتیيي
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 ّ ؽاؿٍ هي توْم ًوي صـكوْ ىیٌَ هي ػٌُن ؿّي کَ هضکوي هيت

 ُبي هيت تـٍ،يب ػؿػًبک هي ثـاي هيت ايي کَ ىن هي پـتـػيؼ هي

 !اًِّب ثـاي هب آموْى ثَ ؿّ ي کـػٍ گـٍ

 

*** 

 

 پيت کن ىیت ُنتن، ًْافىو هيـْل ّ ثـلوَ تْ کْچیکي ي ثـٍ

 هي کَ يبم هي پبيیي اه گلَ ّ ػايي پبي ثَ پب ؿّ ىبصتوْى ي هضَْٓ

 ًگبُو هنیـ ّ کٌن هي ًگبُو. گَ هي کـػي ثَ چیقي ػايي ىٌْم

 ثَ هوکي ربي ًقػيکتـيي تْ کَ ًبهؼاؿ هبىیي ػيؼى ثب ُبم هؼم. ػًجبل ؿّ

 .اينتن هي ربم مـ پبؿکَ ػايي ي عًَْ ي هضَْٓ

 

 ثـهي موتو ثَ. کٌن هي صل ؿعن ًین ؿّي ؿّ ػايي ًگبٍ مٌگیٌي

 فهیي ؿّي ؿّ گَ،ثـٍ ًوي چیقي.کلجَ ؿم هي هي:گن هي هکج ثب ّ گـػم

 هـاؿٍ اگَ ػم هي تـریش. کٌن هي کذ کلجَ موت ثَ هنیـهْ ّ ؽاؿم هي

 عًْْاػٍ ّ ػايي چين اف ػّؿ ثَ ّ علْت تْ ثيَ ثبؿم اي کٌبيَ ّ ٓؼٌَ

 هي ثـ امت هبيغ ٍبثْى تْه کَ ؿّ کوپْتي صلجي هْٓي.ثبىَ اه

 عینن ي پٌزَ ّ ىْؿم هي مـػ آة ثب ؿّهْ ّ ػمت ؿّػعًَْ لت. ػاؿم

 هـتت ىؼٍ ثلٌؼ هوؼاؿ يَ صبال کَ هُْبم تب کين هي هُْبم ثیي ؿّ

 ػُْ ثؼؼ ّ آتیيَ کـػى ؿّىي کبؿ اّلیي ؽاؿم هي کلجَ تْ کَ پب.ثيَ

 ػلن. ًجیٌَ ؿيغتَ ثِن ّ آىلتَ هٌْ ًبهؼاؿ عْاػ هي ػلن. ُبم لجبك کـػى
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 ي ُوَ ُن ّاهغ ػؿ عت کَ ػاؿم کنـي ّ کن کٌَ كکـ عْاػ ًوي

 ػُْ هتوؼى ىِـ ؿكبٍ ّ آمبيو ػًیب ػًیب ثب ؿّ ثکـ ٓجیؼت ايي آؿاهو

 اّهؼى اف ًباهیؼ ّ عنتَ هي ّ ؿٍ هي تبؿيکي ثَ ؿّ کن کن ُْا.کٌن ًوي

 اّهؼًو ثَ هـاؿ اگَ.ىن هي ّلْ تغت ؿّي ّ کين هي ؿّ پـػٍ ًبهؼاؿ

 ايٌزب هي ىؼٍ ثبّؿه ُویٌکَ اصتوبال پل اّهؼ، هي ثبيؼ صبال تب ثْػٍ

 پیو ؿكتي صبل ّ صل اهب ام گـمٌَ.گـكتَ پیو ػؿ ؿّ ثـگيت هنیـ

 ؿّي پلکِبهْ عْاة کن کن ّ ىن هي روغ عْػم تْ پل ًؼاؿم ؿّ ػايي

 چين. کيًَْ هي ثیؼاؿي هـف ثَ هٌْ مـهبيي مْف.***اًؼافٍ هي ُن

 میوبي ػاؿم ّهتي عْاثن ٌُْف کَ ؿمَ هي عیبلن ثَ ّ کٌن هي ثبف

 هي ُْىیبؿتـ ػؿ ثنتي ّ تکًْو ثب! ثیٌن هي ػؿ ػؿگبٍ تْ ؿّ آىٌبيي

 ثَ هتؼزت ّ ىیٌن هي ربم مـ. ًینت اُّبم کَ ثـم هي پي ّ ىن

 ثَ فثًْن کَ هتؼزت اًّوؼؿ. ىن هي عیـٍ هبهبى ي گـكتَ ي چِـٍ

 هبهبى کَ گؾؿٍ هي هؼت چَ ػًّن ًوي!ىَ ًوي ثبف ُن مالهي گلتي

 هي گـكتَ ٍؼايي ثب ّ اًؼافٍ کي صویـاًَ کلجَ ثَ يبػ،ًگبُي هي رلْ

 هي ٍْؿتن ثَ ػمت کق پي؟ثب ًیک ربيي ُوچیي يَ لیبهتت: پـمَ

 اليوو هٌْ کَ ثؼتـ ايي اف ربُبيي اف ػًَّ هي چَ کٌن هي كکـ ّ کين

 هْرْػ ٌٍؼلي تٌِب ؿّي هبهبى!کـػى کـػًيْى تضول ثَ ّاػاؿ ّ ػًّنتَ

 هي صـف ثَ ثؼؼ ّ ْٓالًي هکخي. فًَ هي فل ٍْؿتن ثَ ّ ىیٌَ هي

 هي اػاهَ هبهبى مکْتَ، تٌِب ّ تٌِب هي ثـگـػي؟رْاة عْاي ًوي: يبػ

 يَ ًگلتن ثِت...  ثـيؼي؟ هب ي ُوَ اف ػوْت صـف عبٓـ ثَ: ػٍ

 تْ ؿكتٌو هجل ثبثبت ًگلتن ثِت... ثـًزًَْ؟ ؿّ تْ ايٌکَ ثـاي گلت,چیقي

 هب ّ ؿكتي عجـ ثي چـا کَ کٌن مـفًيت عْام ًوي! ثْػ؟ ثغيیؼٍ ؿّ

 اّهؼم كؤ ثکٌن اي گلَ اٍال ًیْهؼم. گؾاىتي ّال ّ ُْل تْ اًّوؼؿ ؿّ
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 هبهبى مکْتَ، كؤ ّ كؤ هي رْاة ُن ثبف!ثوًْي؟ هـاؿٍ کي تب ثپـمن

 هًْؼى عیـٍ ػيوَ چٌؼ اف ثؼؼ ّ ىیٌَ هي کٌبؿم ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف

 تْ ًجبيؼ کَ اثؼ تب. پي ًیک ات عًَْ ثـگـػ: گَ هي پـثـِ چيوبم ثَ

 هي چَ هبهبى! ثـُْت؟! ثـُْت؟ ايي تْ اّهؼي چي ثـاي! ثوًْي تجؼیؼ

 هي چَ! ثـُْت؟ گي هي ثبؿ ّ پـثـ فهیي ايي ثَ کَ ثـُْت اف ػًّي

 پتْي ثَ ًگبُن!ىؼٍ؟ تجؼیؼ ايي پبگیـ ػلیل ُقاؿ ثَ کَ هي ػل اف ػًّي

 ؿّ امون ّ پبم ؿّي ىیٌَ هي هبهبى ػمت تغتَ، کٌبؿ ي ىؼٍ هچبلَ

 پي؟ ًیک:يبؿٍ هي فثْى ثَ

 

*** 

 

: کٌن هي ثبف لت ّ ػم هي كـّ ؿّ ػٌُن آة ىیٌَ، هي ٍْؿتو ثَ ًگبُن

 .هًْن هي ايٌزب

 

 .چیَ رْاثن ػًّنتَ هي هجل اف اًگبؿ. کٌَ ًوي تـییـي هبهبى ًگبٍ ؿًگ

 

 کي؟ تب: پـمَ هي ّ کيَ هي ػوت اهب ػمتو

 

 ؿًّن هي ػوت پیيًْي ؿّي اف ػم،هُْبهْ هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 !کٌن پیؼا عْػهْ ّهتي تب. ػًّن ًوي: گن هي ّ
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 پیؼا عْػتْ ًتًْنتي مبل پٌذ ايي تْ! ثْػ؟ کن ػّؿي مبل ُوَ ايي: 

 !کٌي؟

 

 ّهتي! کٌن پیؼا ثغْام کَ ثْػم ًکـػٍ گن عْػهْ مبل پٌذ اّى تْ-

 !ىؼم گن ػيؼم! اّهؼم اىتجبُي ػيؼم ثـگيتن

 

 هي چي كِون ًوي کَ هي:گَ هي ّ ػٍ هي ثیـّى ًلني کالكَ هبهبى

 !گؾؿٍ هي مغت ثگیـي مغت ثغْاي ؿّ فًؼگي پي ًیک! گي

 

 !گؾؿٍ ًوي مغت هي ثَ ايٌزب:

 

 کلجَ ايي مـهب،تْ ّ ثـف ُوَ ايي ّمٔ اّهؼي! کٌن؟ ثبّؿ ػاؿي تْهغ -

 چي صوْهْ چي؟ ػمتيْيي! گـهي آة ًَ تٌِب، ؿؾا، ّ آة ثي عـاثَ،

 !کٌي؟ هي کبؿ

 

 .گـم ي هبػؿاًَ ػلٌگـاًي ايي اف ىیٌَ هي لجن ؿّي لجغٌؼي ًبعْػآگبٍ

 

 صـكن کزبي: گَ هي پـصـً ّ ىَ هي ػَجي هي لجغٌؼ اف اهب هبهبى

 ثگي عْاي هي ًینتن؟ ًگـاًت ثگي عْاي هي! پي؟ ًیک ػاؿٍ عٌؼٍ

 ثَ پب ؽؿٍ کٌؼم،ؽؿٍ رْى مبل پٌذ! ًؼاؿي؟ ثبّؿ هبػؿّ هي ُبي ػلْاپني

 تـيذ ثَ کَ کـػم اگَ کبؿي ىؼٍ، اگَ صـكي! ثـگـػي تب ىؼم آة تْ پبي
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 عْػت عبٓـ ثَ ُوو! ثْػٍ ػلنْفي مـ اف اه ُوَ ثـعْؿػٍ هجبت

 کبؿي ُـ ّ فًؼگیت صبال تب! چين! ثبىَ کـػين، اىتجبٍ گي هي! ثْػٍ

 عْاػ هي ػلت ُـکبؿي ُن ثؼؼ ثَ ايي ثْػٍ،اف عْػت ثَ هـثْٓ کـػي کَ

 !ثگیـٍ آؿّم هي ػل ثؾاؿ! عًَْ ثـگـػ! ًوْى ايٌزب اهب ثکي

 

 ثـگـػم اگَ اآلى: گن هي ّهتي هضکون عیلي ّ ًینت لجن ؿّ لجغٌؼي

 ثـگيتن ىوب عبٓـ ثَ ثـگـػم اگَ اآلى. هبهبى ىَ ًوي ػؿمت ُیچي

 هؼت يَ ثؾاؿيي!کٌَ هي ّرْػ اثـاف ؿكتٌن پبي ثغْؿٍ تْهي ثَ توي ثبف ّ

 افم کَ آؿاهيي هًْؼى ايٌزب ثب ثؾاؿيي. ثـگـػم ثغْام عْػم کَ ثوًْن

 ...ثؼؼ ثـٍ ثبال تضولن ي آمتبًَ ثؾاؿيي. ثـگـػٍ ثِن ؼٍى گـكتَ

 

 هؼل اّى ثَ کٌي ػبػت تب ثـگـػي ثبيؼ تْ!پي؟ ًیک کيیؼي ؿيبّت کن:

 يؼٌي ػاىتي تؼبهل عًْْاػٍ ثب ثیبػ يبػت کَ ثـگـػي ثبيؼ!کـػى فًؼگي

 !ػٍ ًوي يبػ آػم ثَ چیقي ُیچ ّهت ُیچ كـاؿ!چي

 

 فيـلت ّ فًن هي کٌبؿ ؿّ پٌزـٍ،پـػٍ موت ؿم هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ػٍ هي يبػ ؿّ چیقُبيي يَ آػم ثَ ُن كـاؿ ّهتِبيي يَ:کٌن هي فهقهَ

 .هبهبى

 

 !هخال؟ چي:ىَ هي ثلٌؼ هبهبى هؼتـُ ٍؼا
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 ػّؿ ّهتي: گن هي ّ ىن هي چيوبه چـعن،فل هي موتو ثَ

 هي هؼؿىًْْ کٌي ًگبٍ ُبت ػاىتَ ثَ ّ ثبينتي ثیـّى ّهتي ثبىي،

 چیقايي چَ ىؼًت ػّؿ ثب کَ كِوي هي! ػاؿي چي کَ ثیي هي! ػًّي

 ػاىتي، ًگَ ػّؿ ُبم ػاىتَ اف هٌْ مبل پٌذ! ًؼاؿي ػيگَ ؿّ ػاىتي کَ

 چیب اف ثجیٌن ًتًْنتن کَ ثْػ ّرْػم تْ کیٌَ ّ ػَجبًیت ّ عين اًّوؼؿ

 کبهل اػتوبػي ثي يَ ػيؼم کَ چیقي تٌِب ثـگيتن ُن ّهتي. ثْػم ػّؿ

 ىوب ُن کَ ثبىن ايٌزب عْام هي االى! تْثیغگـ ًگبٍ مـي يَ ّ ثْػ

 ثلِون عْػم ُن ّ کـػى ػؿمت رؼيؼ ػؿػمـ ثـاي ًیْهؼم ثيَ ثبّؿتْى

 اف عیلي کَ کني هٌَ،صن صن كـٍت ايي! چي يؼٌي ػلتٌگي

 !مْعتَ فًؼگیو كـٍتِبي

 

 ّ کـػٍ ٓي آًي ثَ ؿّ ثیٌوْى ي كبٍلَ هؼم ػّ هبهبى کَ ًؼاؿم ثبّؿ

 ُبي ىًَْ ؿّي ؿّ مـم ّ ىن هي عن! کيیؼٍ آؿْىن ثَ هضکن

 هي ثن ّ پـثـِ ّهتي چنجَ هي ام میٌَ ثَ ؽاؿم،مـه هي گـهو

 ػلٌگـًّت ّ ػلتٌگ مبلَ ُوَ ايي کَ هبيي! چي؟ هب تٌگ ػل پل: گَ

 !ػّؿي؟ ثبفم! چیَ؟ صووْى ثْػين

 

 پبک ؿّمـيو پـ ثب چيوبىْ ّ ىَ هي رؼا افم هبهبى ػؿ ثَ اي توَ ثب

 .ؽاؿٍ هي کلجَ تْ پب کٌزکبّ ًگبُي ثب کَ ًبهؼاؿٍ ّ کٌَ هي

 

 تْ اينتبػٍ هي تـه،ثؼؼ چيوبي ّ ىیٌَ هي هبهبى ؿّي ًگبُو اّل

 کٌن هي کَ مالم. يبػ هي رلْ کـػٍ اعن ّ ثیٌَ هي ؿّ هبهبى هؼهي يَ
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 تبؿيک ُْا ثـين؟: پـمَ هي هبهبى ثَ ؿّ ّ گیـٍ هي ػلیک مـػي ثَ

 .ثيَ ْٓؿي تـمن هي ًینتن، ّاؿػ ربػٍ ثَ کَ ىؼٍ،هٌن

 

 ثوًْیي ىجْ:کٌن هي ثبف لت ّ ثیٌن هي عْػم ثَ ؿّ هبهبى هٌتظـ ًگبٍ

 ...ٍجش

 

 ًوي تْ هگَ: ػٍ هي هـاؿ عطبة هٌْ ًبهؼاؿ هتؼزت ّ مؤالي ٍؼاي

 !يبي؟

 

 كؼال: ػم هي رْاة ّ کٌن هي هبهبى ثَ ؿّ اهب اًؼافم هي ثِو ًگبُي

 .ُنتن ايٌزب

 

 ًبهؼاؿٍ اهب گیـٍ هي ًباهیؼي ؿًگ هي پبيؼاؿي ّ موبرت اف هبهبى ًگبٍ

 ًْى ّ آة ات ّامَ هًْؼي ُلتَ يَ ايي:کٌَ هي ثلٌؼ ٍؼاىْ هؼتـُ کَ

 !ىؼ؟

 

 ثغْاي تب عؼا هْتي کَ آة:گن هي لجغٌؼ ثب ّ کٌن هي ًگبُو

 تبفٍ. ىَ هي ٍـف گـم گـم ػايي فى ٌُـ ّ لطق ثَ کَ ُن ُنت،ًْى

 ...ّ ىیـ ّ پٌیـ ّ ػنل

 

 !کـػي؟ هنغـٍ هٌْ:ؽاؿٍ هي کبؿٍ ًیوَ ؿّ صـكن ًبهؼاؿ پـصـً ٍؼاي
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 صٍْلَ ثي ّ کٌَ هي هيت ؿّ ػمتو گن،ػَجي هي تْ ربى ثَ ًَ يَ

 !فّػتـ ثـين کي روغ:گَ هي چ ػؿ موت ؿٍ هي

 

 ثوًَْ، هؼت يَ عْاػ هي: کٌَ هي هیًْؼاؿي هبهبى ثقًن، صـكي يبم هي

 .ػًجبلو يبين هي ػیؼ ػم

 

 ػٍ هي تکْى تؤمق ثَ مـي چيوبم، ؿّ ىیٌَ هي ًبهؼاؿ پـؿیِ ًگبٍ

 عیبل کَ ايٌَ چیق ثؼتـيي ّلي ًؼاؿم ثچَ هي:گَ هي ؿكتي ثیـّى اف هجل ّ

 ّلي ىؼٍ ػمتت ىؼٍ،ػَبي ىؼٍ،آػم ىؼٍ،ػبهل ثقؿگ ات ثچَ کٌي

 اهیؼ ثَ اّهؼٍ ؿاُْ ُوَ ايي کَ فى ايي صبل ثَ! ًجبىَ ايٌب کؼّم ُیچ

 !عْؿم هي تؤمق ثـگـػًَّ ػمتيْ ػَبي ايٌکَ

 

**** 

 

 ثب ّ ػى ًوي ًبهؼاؿ ّ هبهبى ثَ ؿكتي ي اربفٍ ػايي فى ّ ؿـيت ػايي

 .کٌي هي هًْؼگبؿ ؿّ اًِّب عْػىْى عبً ًْافي هِوْى ّ عًْگـهي

 

 ُن کلي. آّؿػٍ چبي ثـاهْى ػايي فى ّ ًـم ّ گـم اتبم تْ اين ًينتَ

 ّ کـػٍ تؼـيق ًبهؼاؿ ّ هبهبى پیو هي اف كبؿمي ىوبلي،ًَق ًَق

 .ثیـّى ؿكتَ ىبم کـػى هِیب ثـاي صبال
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 ثَ کـػى ًگبٍ رـأت. ُنتن هبهبى ي گـكتَ ؿط ًین فل ّ کـػٍ ثـل پبُبهْ

 .ػؿُوَ ّ ػٌن کَ ثل ًؼاؿم اٍال کَ ؿّ ًبهؼاؿ

 

 هبهبى لطق ثَ اهب کـػٍ مٌگیي ؿّ اتبم كْبي آفاؿػٌُؼٍ مکْت يَ

 چطْؿٍ؟ ػمتت: ىَ هي ىکنتَ

 

 .عْثَ: 

 

 .ػم ًوي رْاثن،اُویتي ىَ هي ًبهؼاؿ پْفعٌؼ ٍؼاي

 

 ثیبين هْهغ ُوْى. کٌي ّا گچيْ ثبيؼ ػيگَ ُلتَ ػّ: پـمَ هي هبهبى

 ػًجبلت؟

 

 .ػاؿٍ ثِؼاؿي ايٌزب آثبػي:گن هي ّ کٌن هي هکخي

 

 !آثبػي َُ:ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ گـ هنغـٍ ٍؼاي

 

 ػّؿ افتْى ثبىَ عؼات اف ثبيؼ کَ تْ: پـمن هي ّ کٌن هي ًگبُو

 !ايٌوؼؿ؟ ُنتي ىبکي چـا پل ثبىن،
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 تٌین ثـاػؿ عؼاهَ اف! عت آؿٍ: گَ هي ّ ىَ هي چيوبم فل ػَجي

 ثْيي کٌَ حبثت هبػؿم ّ عْاُـ ّ هي ثَ عؼاهَ اف! کٌَ گْؿ ّ گن عْػىْ

 ....ًجـ ػبٓلَ اف

 

 !ًبهؼاؿ:ىَ هي ثلٌؼ هبهبى ي اعطبؿگًَْ ٍؼاي

 

: ػم هي رْاة عًْنـػ ّ کين هي ام عيکیؼٍ لجِبي ؿّي ؿّ فثًْن

 ثَ کَ ُن ايٌزب! ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ کٌَ ايزبػ ػلٌگـاًي كؤ ّهتي هي ثْػى

 ايٌَ اه كبيؼٍ کوتـيي پل! تکٌْلْژي اف ًَ عجـيَ آثبػي اف ًَ عْػت هْل

 ثبف ّ ؿم هي ثیـاَُ ػاؿم هي کَ لـفٍ ًوي تٌتْى لضظَ ُـ ىوب کَ

 !کٌن هي ػؿمت ػؿػمـ

 

 گي هي ػاؿي: گَ هي ّهتي ىَ هي ًوبيبى ًبهؼاؿ ٍْؿت ؿّي پْفعٌؼي

 !ًؼاؿي؟ ؿّ تکٌْلْژي رٌجَ

 

 ػيگَ ًؼاؿٍ ؿّ چیقايي يَ رٌجَ آػهي ُـ: گن هي ّهتي فًن هي لجغٌؼ

 !ثقؿگَ ػاػاه
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 ثَ ؿّ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ّهتي مبثَ هي ُن ؿّي ػًؼّى صـً اف

 چیق ُیچ ثؼؼ ثَ لضظَ ايي اف:کٌَ هي ثلٌؼ ؿّ اه اىبؿٍ اًگيت هبهبى

 !ًگلت ًگي کَ ثبىن گلتَ! هبهبى ًؼاؿٍ ؿثطي هي ثَ ات تضلَ ايي

 

 ي چِـٍ ثب کَ کٌن ًوي ثلٌؼ ؿّ مـم صتي ثیـّى فًَ هي کَ اتبم اف

 ؿْؿبيي چٌبى ّرْػم تْ ظبُـم ثـعالف. ثين ؿّػؿؿّ هبهبى

 !ًینت تٍْیق هبثل کَ صکولـهبمت

 

 گـم ؿّ آيـيي ي چِـٍ ثبؿ اّلیي يبػ،ثـاي هي ثبال هي مـ ّ ىَ م ثبف ػؿ

 ثـػاىتي ثـاي فًَ هي فاًْ هبهبى پبي کٌبؿ لجغٌؼ ثب ّهتي ثیٌن هي

 !ػعتـم ػاؿي چيوبيي چَ هبىبهلل:گَ هي هبهبى ّ ًؼلجکي ّ امتکبى

 

: پـمَ هي هبهبى ّ يبؿٍ هي کو ثیيتـ لجِبىْ هبهبى پبمظ ػؿ آيـيي

 هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي آيـيي ثبؿ ىوب؟ايي ُنتي ػايي ػعتـ

 عٌؼٍ. ػاؿٍ هي ثـ رلْم اف اعن ثب ؿّ امتکبى ّ يبػ هي هي موت ػٍ،ثَ

 کَ آيـيي. ًغٌؼم کَ کٌن هي کیپ ُن ثَ هضکن لجِبهْ اهب گیـٍ هي ام

 ًیل؟ رْؿي يَ: پـمَ هي هبهبى ؿٍ هي ثیـّى

 

 هي تؼـيق ثـاه ؿّ آيـيي ًقػى صـف رـيبى ّ ػم هي تکْى تؤيیؼ ثَ مـي

 ا ثَ هبهبى. کٌن
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 پٌِبًَ ًوٌ ايي پيت کَ آيـيي ي چِـٍ فيجبيي ّ هالصت ُوَ ّى

 ًگبؿيي: پـمن هي هي ثؼؼ ّ ىَ هي مکْت هوؼاؿ يَ.عْؿٍ هي تؤمق

: يبػ هي صـف ثَ ثؼؼ ّ کبٍّ هي هٌْ ي چِـٍ هکج ثب کوي عْثَ؟هبهبى

 .رلْ ثیبى ػیؼ اف هجل ػاؿٍ،هـاؿٍ عْامتگبؿ يَ. عْثَ

 

 ٓـف:پـمن هي ّ يبػ هي کو لجِبم ػّئَ، هي پْمتن فيـ عْىضبلي

 آىٌبمت؟

 

 گَ هي. ىٌبمؼه هي ًبهؼاؿ: گَ هي ثؼؼ ّ ػٍ هي هٌلي رْاة هبهبى

 .هوجْلیَ ّ عْة پنـ

 

 مـه پيت ّ ػايي اّل ّ ىَ هي ثبف ػؿ ّ گن هي ىکـي ؿّ عؼا

 هبهبى کٌبؿ کَ اًؼافم هي ًبهؼاؿ ثَ ًگبُي فيـچيوي. تْ يبى هي ًبهؼاؿ

 ًؼاًنتن،عیلي م. ُب ثؼاًي ثـاػؿتَ هؼؿ: گَ هي هي ثَ ًينتَ،ػايي

 .ػاػم ػمتو اف ُن فّػ

 

 تؼزت کوبل ػؿ کَ ثٌؼافٍ اي تیکَ ًبهؼاؿ هٌتظـم ّ فًن هي لجغٌؼي

 ػؿ ّ کٌي هي پِي اي ىَ،ملـٍ هي ّاؿػ ُن ػايي فى. فًَ ًوي صـكي

 ثبؿ چٌؼهیي ثـاي ّ ؽاؿى هي ملـٍ مـ ػاؿى کَ چي ُـ اعالً ٓجن

 عْي ثب اًنبًي. ىَ هي پیؼا اًنبى ُن ٌُْف کَ کٌي هي يبػآّؿي ثِن

 .رْاًوـػي اّد ػؿ ّ اًنبًي
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*** 

 

 ًلل ٍؼاي ىکٌَ، هي ؿّ مکْت کَ چیقيَ تٌِب ثبػ ي فّفٍ ٍؼاي

 ثبُبه ُوَضجتي ػزیت ػلن ّ ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ آؿّم ُبي کيیؼى

 کَ ربيي ثَ فًن هي فل تبؿيکي تْ ّ چـعن هي پِلْ ثَ.عْاػ هي ؿّ

 ًوي چـا:پـمَ هي يِْيي ًبهؼاؿ ايٌکَ تب گؾؿٍ هي لضظَ عْاثیؼٍ،چٌؼ

 ًؼاؿم ػبػت: گن هي ػوین ًلل يَ اف ثؼؼ ّ ىن هي ٓبهجبف!عْاثي؟

 .ثبىَ عْاثن هي کَ اتبهي تْ کني

 

 !ثغْاثن ايّْى تْ ثـم پبىن عْاي هي: 

 

 !ًینت ثؼي كکـ-

 

 !ثغْاثي عْػت ي کلجَ تْ ثـي تْ! ُنت ُن ثِتـ صل ؿاٍ يَ:

 

 !عْثَ ايٌن -

 

 ثوًْي؟ عْاي هي رؼي: 

 

 .آؿٍ-
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 !ثیبي؟ ؿاٍ هبهبى ػل ثب عْاػ ًوي ػلت ُن ػؿٍؼ يَ: 

 

 اف ػاؿٍ اثْاللْل: گَ هي مکْت ػيوَ چٌؼ اف ثؼؼ ًبهؼاؿ ػم، ًوي رْاثي

 .ىَ هي رؼا لیلي

 

 کَ مبػتَ چٌؼ اٍال ػًّن ًوي. ىجَ يب ؿّف اف مبػتي چَ ػًّن ًوي

 يبػگبؿي اف پـ ػيْاؿ ي عیـٍ ّ کـػٍ عيک رب مغت تغت ايي ؿّي

 .کٌبؿهن

 

 ًَ ّ ىؼٍ ػؿػًبک ّ عيک هًْؼى صـکت ثي مبػت ُوَ ايي اف تٌن ًَ

 .ؿكتَ هبلو تيٌگي ّ گـمٌگي اف ػلن

 

 ًلل ثـاي گیبٍ کَ! ًجْػٍ ُن ًجبتي صیبت صتي مبػتِب ايي تْ فًؼگین

 ًیبف ًَ ُن ؿّ ُوْى هي ّ ػاؿٍ اصتیبد ًْؿ ّ آة ثَ ثْػى فًؼٍ ّ کيیؼى

 .ثِو اي ػالهَ ًَ ّ ػاؿم

 

 هي تغت ي لجَ کٌبؿم هـتْب ّهتي هؼلون ًکيیؼى ّ کيیؼى ًلل ثیي

 لکي تْ چـا چیَ؟: پـمَ هي ّ ؽاؿٍ هي کتلن ؿّي ؿّ ػمتو ىیٌَ،

 !ًیکي؟
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 ٍؼا کبهل ؿّ امون کَ ىن ًوي هتؾکـ ثِو هجل ُبي هـتجَ ثـعالف

 ٍؼاي. ًغًَْ چيوبم اف ؿّ صوبؿت ّ ػؿػ ّهت يَ کَ ثٌؼم هي پلک ثقًَ،

 هب ثَ!تغت ايي ؿّ تپیؼٍ صبال تب ػيـّف: ىَ هي ثلٌؼ ثباليي تغت اف ػبػل

 ّهت يَ گلتین! ثْػي هـعَي کَ ُن تْ!هـگيَ چَ گَ ًوي کَ ُن

 !کٌَ روغ عْاػ هي کي ايٌْ ًؼو ثیبي ػيگَ ؿّف ػّ يکي

 

: فًَ هي ٍؼام رؼي لضٌي ثب ايٌجبؿ ػبػل صـف ثَ اُویت ثي هـتْب

 !چتَ؟ ثگي عْاي ًوي ػاػاه

 

 ّ گؾاىتَ رب ػيْاؿُب ايي هیْى هٌْ ػيون آّؿػى عجـ ثگن!ثگن؟ ثبيؼ چي

 ىؼٍ عن کوـم ثگن! کـػٍ؟ مْا هزٌْى هي اف هنیـىْ لیلین ثگن!ؿكتَ؟

 توبم ؿصوي ثي ثب ػوْ عبى ّ ػاػٍ ػمتن ّ گْىي فًؼاى هؼيـ ّهتي

 ًبهؼاؿ اف ّهتي ثنتَ يظ ؿگِبم تْ عْى ثگن!کـػٍ؟ تؼـيق ثـام رـيبًْ

 ّ کـػٍ مکْت كؤ اّى ّ ام کـػٍ رْ ّ پـك ّ هبرـا مون ّ ٍضت

 !گلتَ؟ هتؤملن يَ تِو

 

 کن اهب ًجْػٍ ػؿػًبکتـ ايوبى هـگ اف ىبيؼ هي اف لیلي ىؼى رؼا هبرـاي

 اف ؿّ ؿكتٌو ىک هالهبت ثَ ًیْهؼًو کَ چٌؼ ُـ! ًؼاىتَ ُن اّى اف

 .ثْػٍ اًؼاعتَ ػلن ثَ هجلتـ عیلي

 

 اػالم ؿّ گـكتي ػّه ّهت تب هًْؼم تغت اّى تْي اًّوؼؿ يبػهَ عْة

 فيـ ثـم کـػى ّاػاؿم ّ ثلٌؼ رب اف فّؿ ثَ ػبػل ّ هـتْب يبػهَ عْة. کـػى
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 ثب عْى ؿػ کَ کْثیؼم هيت ػيْاؿ کبىي ثَ اًّوؼؿ يبػهَ عْة! ػّه

 عـ ُوجٌؼُبي ُؾيًْبم ّمٔ کَ يبػهَ عْة. ىؼ يکي آة ُبي هطـٍ

 الوبة ّ ُب ُزوَ فعن ىؼ تِو ّ كِویؼى ؿّ رـيبى چْه هٌتظـ

 !کـػى ًخبؿم کَ کخیلي

 

*** 

 

 ي عًَْ ؿّف ُوْى اف لیلي: پـمَ هي اّى ّ کٌن هي پيت ًبهؼاؿ ثَ

 .ًؼاػٍ ؿاُو ُن صنیي ػوْ. عًَْ ثـًگيتَ ػيگَ ايٌب ػلي

 

 هبهبى پبي ثَ عًَْ ػم اّهؼٍ:ػٍ هي اػاهَ عْؿٍ،ًبهؼاؿ هي گـٍ اثـُّبم

 !گـكتَ فًؼگیوْ ػاهي پي ًیک آٍ گَ هي.عْامتَ صاللیت ّ اكتبػٍ

 

 !ػاػى ىُْـه فّؿ ثَ گلت هي کَ اّى: 

 

 هي کَ اًَّ ػوین ًلل يَ اف ثؼؼ ّ ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ پْفعٌؼ ٍؼاي

 اّلو! ثؼى؟ ىُْـ فّؿ ثَ ػعتـّ کَ هیـفامت هلولَ ػِؼ هگَ: گَ

 کن کن ثؼؼ. ثْػ اه آيٌؼٍ ّ عْػه ّامَ الثؼ ُن ًبؿاصت ثْػ، ًبؿاصت

 گلت هي هي ثَ کَ عْػه. ػاػٍ ػوْ عبى ثَ ؿّ ثلَ عبًْم اّهؼ عجـ

 التوبك ّ فػى صـف هْهغ هي کَ چیقي اّى اهب کـػٍ ّاػاؿم ػوْ عبى

 !ًجْػ رجـ ػيؼم چيوبه تْ کـػى
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 !ػاػي؟ ثِن رؼايیيًْْ عجـ اٍال چـا! گي؟ هي ؿّ ايٌب ػاؿي صبال چـا:

 

 !تـمن هي هبهبى ثْػى هبػؿ اف چْى ىبيؼ. ػًّن ًوي:

 

 هي ُن ًبهؼاؿ ّ کين هي هُْبم ثیي ػمتي ىیٌن،کالكَ هي ربم مـ

 ايي ثکيین،ثلکَ میگبؿ ًظ يَ کي ّا ؿّ پٌزـٍ پٌبىْ: گَ هي ّ ىیٌَ

 .ثپـٍ مـهْى اف تغوي كکـُبي

 

 اف چي يؼٌي: پـمن هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ هًْن هي ربم مـ صـکت ثي

 .تـمي هي هبهبى هبػؿي

 

 ؿّ لیلي کَ صبال تـمن هي: گَ هي ّ ػٍ هي ثیـّى ٍؼا پـ ؿّ ًلنو

 هبػؿٍ!  کٌَ امتلبػٍ تْ کـػى پبگیـ ٌٓبة ػٌْاى ثَ افه ثغيیؼٍ

 اىْ ثچَ اًؼافٍ هي چٌگ چیقي ُـ ثَ کٌَ گل اه هبػؿاًَ صل!ػيگَ

 !کٌَ صلع

 

 لیلي: گن هي ّ کين هي ػؿاف ربم گقم،مـ هي عـػٍ يَ پبيیٌوْ لت

 اه ام،هچبلَ ًقػم،کٌؼٍ ّؿهو صتي کَ ثْػ ٍلضَ يَ. ىؼٍ توْم ثـام

 .عیـ ثَ ىت. ثگْ ايٌْ هبهبى ثَ! ػّؿ اًؼاعتن ّ کـػم
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 تب گلت هي ػايي فى. ثغْاثَ ثؾاؿ:کٌَ هي ُْىیبؿم هبهبى آؿّم ٍؼاي

 کَ فػي ثِو صـكي. ثْػٍ ًينتَ ثیؼاؿ ايّْى تْ ٍجش ُبي ًقػيک

 ثبىَ؟ ىؼٍ ًبؿاصت

 

 کَ اتبهي تْ ًؼاؿٍ ػبػت گلت هي. ًَ: ػٍ هي رْاة پچْاؿ پچ ُن ًبهؼاؿ

 .ثغْاثَ عْاثَ ػيگَ يکي

 

 ًويَ ّاهغ ػؿ. ػاػٍ هبهبم تضْيل ايٌْ کٌي گن ؿػ ّامَ ًبهؼاؿ ػًّن هي

. ًغْؿم ثبفي کَ کـػٍ ؿّ ام ّامَ هي ثـگـػًّؼى ثـاي ؿّ هبهبى ي

 .ًؼاؿٍ ايوبى هي ًغْامتي ثَ ٌُْف عْػه ُن هطوئٌب

 

 ّ ىَ هي کيیؼٍ ثبال ػّىن ؿّي تب ػمتي ثب ىکووَ ؿّي کَ لضبكي

 .ىؼٍ ّؼیق عیلي: گَ هي ّاؿ فهقهَ ػّثبؿٍ هبهبى

 

 کَ ُن كؼال. يبػ ًوي ػؿ پب اف چیقا ايي ثب!هـػٍ: ػٍ هي رْاة آؿّم ًبهؼاؿ

 ّ ؿـيت عبلّْ ايي. يبم ًوي ُوـاُتْى گَ هي ثبال فػٍ ػًؼگیو يَ ؿگ

 کٌي، عْػعْؿي کوتـ کن يک اگَ ىوب. ًینتي آػهِبيي ثؼ کَ ُن فًو

 ثَ ُنت ُن عؼام اف ثبىَ ؿاصت ىوب ثْػى عْة ثبثت اف کَ هي عیبل

 .ثوًَْ هؼت يَ ُویٌزب ّ ًپیچن پبه ّ پـ

 

 .ثيَ پبگیـ ايٌزب تـمن هي -
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 ي گقيٌَ ػايي ػعتـ ُویي! ُب ًینت ثؼم يؼٌي؟ ثگیـٍ فى چي؟ يؼٌي:

 !عْة ي عًْْاػٍ ُن ػاؿٍ ؿّ ّ ثـّ ُن. عْثیَ

 

 ّهتي هؼتـَّ ّ ػَجي هبهبى اهب ًينتَ ٌٓق اف صبلتي ًبهؼاؿ ٍؼاي تَ

 !ًؼاؿٍ فثْى ػعتـٍ: فًَ هي پچ آؿّم گلْ تَ اف

 

 ثي فًن عؼاهَ اف هي ّهللا! ثِتـ: ػٍ هي رْاة ىْعتـي لضي ثب ًبهؼاؿ

 ُن ثؼؼه! کٌَ ًوي تـيؼ هـق ؿـؿـُبه ثب ؿيق يَ الاهل! ثبىَ فثْى

 ثبػ ثَ عْػىْ مجق مـ ايٌکَ رق!گـكتَ؟ ؿّ کزب ػاؿٍ فثْى کَ عْػت پنـ

 !ػاػٍ

 

 !ًؼاؿٍ فى ثـاػؿ ثَ ًیبف ًبهؼاؿ هخل ثـاػؿي ّرْػ ثب آػم

 

 ّ يبػ هي ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي اهب ػٍ هي رْاثي چَ هبهبى ثجیٌن هٌتظـم

 پي ًیک کَ اتبم آى گؾاىتین ؿٍ چبىت ملـٍ: گَ هي آؿّم کَ ػايي

 .ًيَ ثیؼاؿ

 

 ّ ؿى هي ىؼى هقاصوت ثبػج ايٌکَ اف ىـهٌؼگي اثـاف ثب ًبهؼاؿ ّ هبهبى

 .ىَ هي ثنتَ ػؿ
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 چَ کٌن هي كکـ ّ موق ثَ فًن هي فل ىن، هي ثبف ٓبم ّ چـعن هي

 هي. ام ؿمیؼٍ کزب ثَ صبال ّ ام ػاىتَ ام گؾىتَ ثـاي تَْؿاتي

 هغتلق ُبي اًزوي تْ عْامتن هي ثؼم، اػاهَ ػؿموْ ػکتـا تب عْامتن

 عیـيَ ي هؤمنَ يَ لیلي ثب عْامتن هي. کٌن ىـکت اًنبًؼّمتبًَ

 مـ ّهتي کَ کٌن ىلْؽ عْػهْ مـ اًّوؼؿ عْامتن هي. ثؼم تيکیل

 کبؿم صبال! َُ! ثـػٍ عْاثن کي ًلِون عنتگي اف ؽاؿم هي ثبلو ؿّي

. ثين ّاهغ هلیؼ ايٌکَ ثؼّى ػاؿم آفاػ ّهت مبػتِب کَ ؿمیؼٍ ربيي ثَ

 ػعتـي ثـاػؿم ّ ام چنجیؼٍ ؿـيجَ ي عًْْاػٍ يَ فًؼگي ثَ اًگل يَ ػیي

 ارتوبػیَ، ًَ لیلي ثـػکل کَ گیـٍ هي ًظـ ػؿ ام ّامَ افػّاد ثـاي ؿّ

 !هٌْ ػيؼى چين صتي ًَ ّ ػاؿٍ آًچٌبًي تضَیالت ًَ

 

*** 

 

 ػؿ ٍؼاي کَ ُنتن ُب مـگیي کـػى روغ ثـاي تاله هيـْل آؿْل تْ

 ثَ ًگبُي اينتَ، هي ػؿ کْتبٍ ػؿگبٍ تْ ًبهؼاؿ. گـػًَّ ثـهي ؿّ مـم

 ػّمت ثچگیت اف: گَ هي ػّمتبًَ لضٌي ثب ّ اًؼافٍ هي هي ّّؼیت

 !يبػتَ؟ ثلْلي چِبؿپبُب پبي ّ ػمت فيـ ػاىتي

 

 مؼي عیلي تْ ثچگین اف کٌن كکـ: گن هي ّ يبػ هي لجن ثَ لجغٌؼي

 !ثچنجًْي آفاؿ ثي هلیؼ صیًِّْبي ايي ثَ هٌْ ػاىتي
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 ثْي چَ: گَ هي ّ کٌَ هي پیلي. يبػ هي پیو هؼهي ّ عٌؼٍ هي ثلٌؼ

 !ُب ثـًؼٍ اػکلٌيْى! ػى هي ُن هطجْػي

 

 هي ّ ىیٌَ هي کبٍ اي ػمتَ ؿّي يبػ،ًبهؼاؿ هي کو لجغٌؼي ثَ لجِبم

 ًَ؟ ثْػ مبلت چِبؿ: گَ

 

 !ثْػ مبلت چِبؿػٍ ُن تْ: گن هي ّ ػم هي تکْى تبيیؼ ثَ مـي

 

 !ثْػ ىْعي هَؼم کي ثبّؿ: گَ هي ّ عٌؼٍ هي

 

 اف مبل چٌؼ تب: ؽاؿم ًوي ًبگلتَ ؿّ رْاثو اهب ىن هي کبؿم هيـْل

 !ىؼم تْ صـف عبم رْؿي چَ هًْؼم! تـمیؼم هي ثْػ گبّ,ُـچي

 

 هي ّ ىَ هي ؿّثـّه ي عیـٍ گیـٍ، هي ػمت ثَ میگبؿي ًظ ًبهؼاؿ

 کـػي هي عیبل. ػاىتي ايوبى ثقؿگت ثـاػؿ ثَ. ثْػ مبلت چِبؿ كؤ: گَ

 هي گلتن. ثْػ تلـيش هَؼم هٌن! صزت گَ هي چي ُـ ّ اثـهِـهبًَ يَ

 !ىَ هي ؿػ اًّن ّ کٌن هي ُْه ثؼثغتْ گبّ هي كْهو ّ گبٍّ فيـ ؿي

 

 ثـػاىتي هْ ىؼ تِو ّ فػ ثِن ًبهؼاؿ ؿّف اّى کَ کلکي يبػآّؿي اف

: گَ هي ثـيؼٍ ثـيؼٍ ّ عٌؼٍ هي ُن ًبهؼاؿ! عٌؼم هي ثبفّم امتغّْى
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 ثْػي اثلِي ػزت! هي عؼاي... تـکَ ًوي... ّهت ُیچ... کَ... ثبػکٌکي

 !تْ

 

 ثـاي ػوـم تْ: گن هي ّهتي ُبه عٌؼٍ ثَ فًن هي فل لت ثَ لجغٌؼ

 ًَ پنتًْيَ اّى ػًّنتن هي چَ! ػيؼم هي ًقػيک اف گبّ يَ ثبؿ اّلیي

 !ثبػکٌک

 

 ثب اهْى عٌؼٍ ىَ، هي ثبف ػؿ عٌؼين، هي ثلٌؼ ٍؼاي ثب رلتوْى ػّثبؿٍ

 ػّىیؼى هغًَْ مطل ػيؼى ثب اهب ىَ هي ثؼل لجغٌؼ ثَ آيـيي ػيؼى

 !عٌؼٍ فيـ فًین هي ثلٌؼ ػّثبؿٍ ػمتو تْي ىیـ

 

**** 

 

 اف ُلتَ ػّ! ػىْاؿ ثـام اػتوبػ ُوَ ايي ػؿک ّ ؿـيجَ ػايي ثَ ًگبُن

 ػمتن گچ کـػى ثبف ثـاي ثبيؼ هي صبال ّ گؾؿٍ هي ًبهؼاؿ ّ هبهبى ؿكتي

 پیبػٍ مبػت يک اٍلي ي ربػٍ اف کَ آثبػي ًقػيکتـيي ثِؼاؿي ثَ ثـم

 ػايي چطْؿ کَ ػزجن ػؿ. مبػت ًین رٌگل ّمٔ هیًْجـ اف ّ ػاؿٍ ؿّي

. کٌَ ُوـاُي ثِؼاؿي تب هٌْ عْاػ هي افه ّ ؿاُن ثلؼ کٌَ هي ؿّ آيـيي

 هٌْ ُْاي ّ اهبًتن هي کٌَ هي ملبؿه ثِو کَ ايٌزبمت ُن ربلت

 !ثبىَ ػاىتَ
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 ػّ ّ ًؼاؿٍ ؿعؼاػه ثَ اي ػالهَ آيـيي کَ اًّچَ ىَ هي صبل ُـ ثَ

 الجتَ.ىین هي هؼم ُن ّ ُوـاٍ ُن ثب ًبعْامتَ هنیـي تْ تبيي

 هٌن ّ اكتَ هي ؿاٍ رلْتـ هؼم مَ ػّ اّى! کٌن ػـُ چَ کَ ُووؼم

 هي ثـ هؼم پيتو اكتبػٍ ؿاٍ هبػؿه مـ پيت کَ اؿػکي رْرَ ػیي

 !ػاؿم

 

 اف ثؼؼ ّ ؿمًْن هي ثِو ؿّ عْػم ثلٌؼ هؼم چٌؼ ثب ؿين هي ؿاٍ کَ کوي

 اف هبًغ ثْػٍ ُـًضْي ثَ امت ُلتَ ػّ کَ ؿّ صـكي مکْت لضظَ چٌؼ

 ...آيـيي ثجیي: يبؿم هي فثْى ثَ ىؼٍ ثیبًو

 

 !يبػ هي ػمتن کبؿ صنبة!ؿٍ هي ثِن اي ؿـٍ چين

 

 !ػعتـػايي ثجیي:

 

 !ؿٍ هي ًيًَْ موتن ثَ اه ثـآؿلیؼٍ ًگبٍ ػّثبؿٍ

 

 ُلتَ ػّ! عبتْى ػّىیقٍ، ثبًْ، ؿـيت، عبلّْ ػعتـ عبًْم، آيـيي ثجیي: 

 يؼٌي! ػي ًوي ؿاٍ تْ ثؼم تّْیش ات ّامَ چیقّ يَ عْام هي هي امت

 ...ؿّف اّى! پٌِْى عْػتْ يب کٌي هي کذ هنیـتْ يب! ػي ًوي اربفٍ
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 ًلل ًلل ثَ فػى صـف صبل ػؿ هي کَ ؿٍ هي ؿاٍ چبثک ّ چنت اًّوؼؿ

 ثَ کي ثبّؿ: ػم هي اػاهَ ّ كـمتن هي ُبم ؿيَ ثَ ُْا کوي! اكتن هي

 ... ؿامتو! ًجْػ تْ ثَ ؿارغ ثضخوْى اٍال. ًغٌؼيؼين تْ

 

 مْتلبُن کَ ثؼم تّْیش چطْؿ کَ هًْن هي ّ گیـم هي ًلني ػّثبؿٍ

 ّؿّػه اف ثؼؼ هب ي عٌؼٍ ّّْس ثَ آيـيي ؿّف اّى! ًيَ ايزبػ اي ػّثبؿٍ

 !ًؼاػ هي ثَ تّْیش كـٍت ُن مبػت ُویي تب ّ گـكت عْػه ثَ ؿّ

 

 اف!ًَ کَ کـػين،مطل هي تؼـيق مطل اف عبٓـٍ يَ ػاىتین هب ثجیي:

 ...ّ ىیـه ّ گبّ يؼٌي گبّ،

 

 کَ ىَ هي ػلت ثـ هقيؼ ُن آيـيي ٍْؿت اعن ّ کين هي پْكي کالكَ

 ؿّ هّْْع ًبثزب ُبي ّاژٍ اف امتلبػٍ ثي ّ رْؿ ّ روغ ؽٌُوْ ًتًْن

 !کٌن تْریَ

 

 ثب ّ اصتیبٓ ثب کَ ْٓؿ ُوْى ّ کين هي عيکن لجِبي ؿّي ؿّ فثًْن

 اف تزـثَ يَ: گن هي يبم هي پبيیي ؿّ تٌؼي ىیت ػؿعتِب ي تٌَ کوک

 کَ تْ...فػين هي صـف اّى اف ػاىتن،ػاىتین ثچگي تْ گبّ ىیـ ػّىیؼى

 .گـكت اهْى عٌؼٍ يِْ اّهؼي مطل ثب
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 كبٍلَ ىَ هي ثبػج الؼجْؿ ٍؼت هنیـُبي تْ ؿكتي ؿاٍ تْ ثْػًو كـف

 ٍؼاي ثب ىن هي هزجْؿ ؿّ آعـم رولَ کَ ْٓؿي ىَ، فيبػ افم اه

 .ثـمًْن گْىو ثَ ثلٌؼي

 

 ثِو هبرـا تّْیش ثب ّ ػاػم اًزبم ؿّ اًنبًین ّظیلَ هي صبل ُـ ثَ

 !عٌؼيؼين ًوي اّى تونغـ ػؿ کَ كِوًْؼم

 

 عْػهْ ؿّي پیبػٍ ػيوَ ػٍ اف ثؼؼ کَ ُنت ربًلـمب اًّوؼؿي هیبًجـ ؿاٍ

 ػعتـ ايي ػًجبل ّ ام ًکـػٍ اًتغبة ؿّ اٍلي هنیـ چـا کَ کٌن هي لؼٌت

 !ام اكتبػٍ ؿاٍ اػَبة ثي ثؼاعالم

 

 هي ؿّ ػؿعتي تٌَ موْٓ اف هجل ّ گن هي آعي ّ عْؿٍ هي لیق پبم

 ؿي هي تٌؼ تٌؼ اكتبػي ؿاٍ کزب: ثـم هي ثبال ٍؼاهْ ػَجبًي ّ چنجن

 ًکـػٍ الفم ثـّ ثیب اٍال! ُب ىؼي هي ثلؼ ؿاٍ هخال عْثَ! عْػت ّامَ

 کَ ايٌَ اف ثِتـ ثين گْؿ ّ گن!کٌن هي پیؼا هنیـّ عْػم! ثیبي ُوـاُن

 !ثيکٌَ ربم يَ ػّثبؿٍ

 

 اف ثؼؼ ّ کٌَ هي ًگبٍ فهیي ؿّي ًينتَ هي ثَ گـػٍ، ثـهي موتن ثَ

 هٌتظـ ٍْؿتن ثَ ًگبٍ ثي اهب گـػٍ ثـهي ؿّ ؿكتَ ؿاٍ هؼم چٌؼ هکج يَ

 ؿاٍ تٌؼ ّ ًبُوْاؿ فهیي ّ تٌؼ ىیت اف ًلنن. ىن ثلٌؼ ربم اف هًَْ هي

 ًلل اف: گن هي ػلغْؿي لضي ثب ّ ىن ًوي ثلٌؼ پل گـكتَ ؿكتي

 !ثـين؟ اٍلي ربػٍ اف ىؼ ًوي! اكتبػم
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 کوبل ػؿ ؿّ ىؼًو ػّؿ! اكتَ هي ؿاٍ ّ کٌَ هي ًخبؿم اي ؿـٍ چين

 اف ػاؿٍ رؼي رؼي ّ ًؼاؿٍ ؿصن ىن هي هتْرَ ّهتي ّ ثیٌن هي ًبثبّؿي

 ّ گیـم هي ؿاٍ موتو ثَ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف ىَ هي گن تیـؿمن

 ػثبؿغًَْ ثَ پْمت گؾؿ! مـ عیـٍ ؿصن ثي ؿؼ ي ػعتـٍ: گن هي فيـلت

 ! ًکٌن تالكي کبؿتْ ًبهـػم! اكتَ هي

 

 کَ هٌي ثَ ًگبُي فيـپْمتي گبُي گَ ّ ػاؿٍ ثـهي هؼم آؿّهتـ آيـيي

 .اًؼافٍ هي ُنتن صـکت صبل ػؿ تؼوؼي اي كبٍلَ ثب ّ مـه پيت

 

 اهب ثيَ ىکنتَ ثیٌوْى مـػ مکْت ايي ّ ثقًین صـف عْاػ هي ػلن

 گْه ثَ اي ػالهَ اٍال ًَ ّ ػاؿٍ فػى صـف ثـاي فثًْي آيـيي ًَ عت

 مپـم هي ٓجیؼت ٍؼاي ػمت ثَ گْىوْ مکْت تْ پل هي، ثَ ػاػى

 .کٌن هي فهقهَ ؿّ ىؼـي ًبعْػآگبٍ ّ

 

 چیق ُوَ اف آهؼُبم تٌگ ثَ هي

 

 ثقًن ُْاؿي ثگؾاؿيؼ

 

 ُنتن ىوب ثب! آي
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 کٌیؼ ثبف ؿا ػؿُب ايي

 

 هیگـػم كْبيي ػًجبل ثَ هي

 

 ثبهي لت

 

 کُْي مـ

 

 ٍضـايي ػل

 

 کٌن تبفٍ ًلني آًزب ػؿ کَ

 

 ثکين ثلٌؼي كـيبػ عْاُن هي

 

 !ثـمؼ ُن ىوب ثَ ٍؼاين کَ

 

 !ػاػ عْاُن مـ ؿا ُْاؿم هي

 

 کٌؼ ػاػ ايي ثبيؼ هـا ػؿػ ي چبؿٍ
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 !چٌؼ علتِي ىوب اف

 

 کٌؼ كـيبػ هي ثب هیآيؼ کني چَ

 

 ُبي هؼم ىؼى کٌؼ ي هتْرَ تبفٍ يبؿم هي فثْى ثَ کَ ؿّ ّاژٍ آعـيي

 هي تَْؿ ْٓؿ ايي هي ىبيؼ يب ىؼٍ رلت اه تْرَ اًگبؿ. ىن هي آيـيي

 ىؼـ: گن هي ّ ىن هي ُوـػيلو ّ ػم هي پبُبم ثَ مـػتي. کٌن

 !ثغًْن؟ افه ثـات ثبفم ػاؿي ػّمت. هيیـيَ كـيؼّى

 

 هتْرَ کْتبٍ هؼت ايي تْ هي. کٌَ ًوي ُن اعن عت ّ ػٍ ًوي رْاثي

 کـػى ػؿُن ثب ثبىَ ًبؿاّي يب ًبؿاصت هّْْػي اف اگـ کَ ام ىؼٍ

 پل امت عنتَ مکْت اف ُن اّى ىبيؼ. كِوًَْ هي آػم ثَ ٍْؿتو

 مپـػم عبٓـ ثَ مبلِب ايي تْ کَ چیقُبيي ّ يبؿم هي كيبؿ ؽٌُن ثَ

 .کٌن هي فهقهَ

 

 تبؿيـک، اكن:

 

 تـٌگ، ػًیب

 

 !ػاًن هي كـمبمت، تْاى ًْهیؼي
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 .فيجبمت ؿّىٌي مْي ثَ ؿّ میبُي، ػؿ مپـػى ؿٍ ّلیکي

 

 ػىْاؿي تـيي ثنتَ كـّ ػؿ: 

 

 ًْهیؼي، گـاًجبؿتـيي ػؿ

 

 :فػم ثبًگ عْػ مـ ثـ ثبؿُب

 

 !"ُنت کَ ػمت رگـ، عْى هغْؿ ًینت اؿ ُیچت"

 

 کبؿ ثَ ثنپبؿ ؿا ػمتِبيت آؿ، يبػ ؿا ثینتْى

 

ـِ  چْى ؿا کٍْ  !ثـػاؿ ؿاٍ مـ اف کبٍ پَ

 

 اًگیقينت ىگلت ًیـّي چَ ٍَّ

 

 ...!مت پیْمتَ ُن ثَ کَ ػمتِبيي

 

. ثیٌن هي اعن ثي ٍْؿتن ؿّي ؿّ آيـيي ًگبٍ هؼت ايي تْ ثبؿ اّلیي ثـاي

 چٌؼ ُن اّى ثگیـم، ًلني کَ اينتن هي ّ فًن هي کوزًْي لجغٌؼ
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 ثیـّى ٍؼا پـ ؿّ ًلنن. گـػٍ ثـهي موتن ثَ ّ اينتَ هي رلْتـ هؼم

 پبيیي؟ ثـين ثبيؼ عیلي: پـمن هي ّ ػم هي

 

 ايي ّ ىیٌَ هي تٌْهٌؼي ػؿعت کٌذ افم كبٍلَ ثب ّ ػٍ ًوي رْاثي

 !آًتـاکت يَ يؼٌي

 

: گن هي اي لضظَ چٌؼ مکْت يَ اف ثؼؼ ّ ىیٌن هي ػؿعت يَ کٌبؿ هٌن

 هي عْػهًْْ اػثیبت ثب گلتن هي! ىٌبمي ربهؼَ ّ ثْػم اػثیبت ػبىن

 ؿّ ػًیب! کـػم هي اىتجبٍ اًگبؿ! َُ! ػًیبهًْْ ىٌبمي ربهؼَ ثب ّ مبفين

 ثیيتـ توؼى ػل تْ ثیـّى، اّى پبيیي، اّى! عًْـيقي ّ مبفٍ هي هؼؿت

 ثبىَ هٌلؼتيْى رب ُـ! کٌي هي ؿكتبؿ آهْف ػمت صیّْى هخل آػهِب

 !ػؿى هي ُوْ ؿيقى، هي عْى گیـى، هي پبچَ

 

. ىیٌَ هي آيـيي ي چِـٍ ثَ ّ کٌؼٍ ػؿعتي عيک ي کٌؼٍ اف ًگبُن

 اّى ىبيؼ ػًّن ًوي. ػٍ هي گْه ػاؿٍ اًگبؿ اهب ًینت هي ثَ ًگبُو

 گيْػى لت ايي ػلیل ػًّن ًوي اٍال صتي. ؿـهَ عْػه اكکبؿ تْ ُن

 ثؼؼ ثبّؿُبم، اف عیلي ىکنتي ثؼؼ ىْم، ؿّف اّى ثؼؼ ثبؿٍ اّلیي! چیَ

 کَ گن هي چیقُبيي اف ػاؿم هٌضْك، عیبثْى اّى کق ايوبى عْى ؿيغتي

 اىْى ثبؿٍ ُقاؿ هـّؿ اف ثؼؼ ثبؿٍ اّلیي! کٌَ هي مٌگیٌي ُبم ىًَْ ؿّي

 ّ فًن هي صـف ػيگَ ًلـ يَ ثـاي ؿمبيي ٍؼاي ثب ػاؿم صبال عْػم ثب

 ىبيؼ! هٌَ ػًیبي اف پـت ّ پبک ػعتـ ايي ًلـ يَ اّى چـا ػًّن ًوي

 ثَ كؤ صـف ثي کَ کنیَ تٌِب اّى چْى ىبيؼ! ثبىَ ُویي ػلیلو
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 ىبيؼ! ػًّن ًوي! تکؾيت ًَ ّ کٌَ هي تؤيیؼ ًَ ّ ػٍ هي گْه صـكبم

 کبثْك ػيؼى ّ مغت ىت يَ گؾؿًّؼى اف ثؼؼ هي اًـّف ؿّف ّ صبل ثَ ُن

 هخل!ػٍ هي عْثي صل ُنت کَ چي ُـ! ىَ هي هـثْٓ ايوبى هـگ

 پل. ثـاىَ کـػى ػل ّ ػؿػ ّ ٍجْؿ هبػؿ يَ فاًُْبي ؿّي گؾاىتي مـ

 ّاژٍ ثَ ىن، هي ُوـاُو ّهتي ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف آيـيي ّهتي

 .ػم هي آفاػي صکن ؽٌُن تْي هجضْك ُبي

 

 ثِتـيي ّ هي! کيیؼين هي ًويَ ّ ًينتین هي کَ ؿّفُبيي چَ: 

 هي! َُ! ثْػين مبعتَ عْػهْى ثـاي اي آيٌؼٍ چَ! ايوبى ؿكیون

 يَ ّ ثـگـػين ثگیـين،ثؼؼ ػکتـاهًْْ اًّْؿ،هؼؿک ثـين ُن ثب عْامتین

> گلت هي ايوبى! عیـيَ اهْؿ تْ ؿْل يَ ثيین ّ کٌین ثـپب هؤمنَ

 کي، علَ عیـ کبؿ تْ عْػتْ ي عیـيَ ي هؤمنَ ؽاؿين هي امويْ

 هي! َُ َُ!< عْثَ عیلي ػاؿٍ ط آؿايي ّاد> گلت هي َُ! ثجیٌي عیـ

 ثبه هطوئي آعَ! عـفاًَ ؽاؿين هي کٌین هي ػُْ كبهیلیِبهًْن> گلت

 ! <عـٍ يبؿّ گي هي کٌَ علَ عیـ کبؿ تْ عْػىْ کي ُـ ثَ هلت ايي

 

 !ىن هي مبکت کَ كيـػٍ گلْهْ لجن ؿّي لجغٌؼ ثـػکل ثؼي ثـِ

 

 آثي ثب امت ؿّػعًَْ يَ ؿّهْى پیو صبال ّ ؿمیؼٍ اًتِب ثَ ُن رٌگل

 .ًينتَ کلو ُن اف كبٍلَ ثب کَ مٌگِبيي تغتَ ّ فالل
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 ًوي چیقي اهب هؼجـي يب پل کـػى پیؼا ثـاي اًؼافم هي آـاف ثَ ًگبُي

 ػؿ صبل ػؿ کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي گـػٍ هي ثـ ؿّثـّ ثَ کَ ًگبُن. ثیٌن

 !کليبىَ آّؿػى

 

 !ثـين؟ ثبيؼ آة تْ اف: پـمن هي ّهتي ىَ هي گـػ چيوبم

 

 پبىْ ّ گیـٍ هي ػمت ثَ کليِبىْ هي تؼزت ّ ثِت ثَ تْرَ ثي

! ؽاؿٍ هي فػٍ ثیـّى ؿّػعًَْ کق اف کَ ثقؿگي مٌگ تغتَ اّلیي ؿّي

 لـفٍ ثَ ؿّ پيتن ي تیـٍ ُن ؿّػعًَْ ثَ کـػى كکـ صتي مـهب ايي تْي

 آيـيي چْى ًینت، اي چبؿٍ اًگبؿ اهب آة ثَ فػى ثَ ثـمَ چَ يبؿٍ هي ػؿ

 !کـػٍ ٓي مٌگِب تغتَ ؿّي پـه ثب ؿّ ؿّػعًَْ ػـُ ًَق توـيجب

 

 کَ ػؿيب ثَ ػلوْ ّ ثبال ىلْاؿهْ ُبي پبچَ يبؿم، هي ػؿ رْؿاثِبهْ ّ کلو

 !فًن هي ؿّم پیو ي ؿّػعًَْ ًَ

 

 تْ کَ يبؿٍ ثبُبم عؼا اهب ؿم هي پیو آة تْ ىؼى پـت هـف تب پـه ُـ ثب

 کٌبؿٍ ثَ عيک توـيجب ّ ىَ ًوي هنوتن آفاػ ي ىیـرَ يَ مـهب اّى

 .ؿمن هي

 

 کَ آيـيٌي ثَ ؿّ اعن ثب ّ ػم هي ثیـّى پـٍؼا ؿّ ام ىؼٍ صجل ًلل

 کي اٍال! ًؼاؿٍ؟ پل ؿّػعًَْ ايي: تْپن هي پْىَ هي کليبىْ ػاؿٍ
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 صتوي کـػًوْى پِلْ میٌَ ؿّػعًَْ تْ اكتبػين هي! ثیبين؟ هیًْجـ اف گلت

 !ثبىن گلتَ! ثیبم ؿاٍ ايي اف ػوـا ثـگيتي! ثْػ

 

 !ثـٍ اكتبػٍ ؿاٍ مـ عیـٍ ػعتـ ايي فًن، هي رْه ػاؿم پـصـً هي

 

 ُن آيـيي! کليبم ّ رْؿاثب پْىیؼى ثـاي فًن هي فاًْ ّهتي ام کالكَ

 ػيگَ ّرَ ُیچ ثَ! ؿٍ هي ػاؿٍ عْػه ّامَ تلبّت ثي ّ عًْنـػ عیلي

 !فًن ًوي صـف هنکْت ي هزنوَ ايي ثب ُن کالم يک

 

*** 

 

 صْامن ي ُوَ اهب ثِؼاؿي رّْى ػکتـ هیق کٌبؿ ٌٍؼلي ؿّ ام ًينتَ

 !يبػ ًوي تْ ّ اينتبػٍ ثِؼاؿي صیبٓ ػؿ ثیـّى اعن ثب کَ آيـيٌَ ثَ

 

 چـايي ّ فهبى هْؿػ ػؿ اّل گچ کـػى ثبف ثـاي ىیٌَ هي ؿّثـّم کَ ػکتـ

 گن،ثؼؼ هي ّ کٌن هي ُن مـ چیقي يَ کَ پـمَ هي ػمتن ىکنتي

 هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ ىَ هي ثبف صیبٓ ثَ ؿّ کَ اي پٌزـٍ ثَ مـ ثب

 كبهیليًْي؟: پـمَ

 

:ًَ. 
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 !ثبُبىْى؟ اي ؿـيجَ يؼٌي-

 

 !چطْؿ؟: 

 

 ؿاٍ ايٌکَ! ػٍ ًوي اًزبم عیـي کبؿ کني ّامَ هؼوْال ػعتـٍ ايي عت -

! ػزیجَ عیلي هٌتظـتَ ثیـّى اّى ُن صبال ّ ػاػٍ ًيْى ثِت ؿّ ثِؼاؿي

 !ىَ ًوي پیؼاه آثبػي تْ ّ پبيیي ايي هؼوْال

 

 .کٌن هي فًؼگي رٌگلیيْى ي کلجَ تْ هؼت يَ:

 

 ؿّ تغتَ ّ تیـ ّرت يَ! ؿـيت ػايي ثبؿيکبهلل: گَ هي ّ عٌؼٍ هي ػکتـ

 عْيييْى ّ هْم عْؿٍ ًوي ثِت گلتن عْػم ثب ػيؼهت!پل ػاػٍ اربؿٍ

 .ثبىي

 

 .هًْن هي عیـٍ ىکبكتٌَ صبل ػؿ اًجـ ثب کَ گچي ثَ ّ گن ًوي چیقي

 

! عْىگلَ صنبثي پؼؿمْعتَ:گَ هي ثؼؼ ّ هًَْ هي مبکت کوي ػکتـ

 ّ ػاؿٍ هي ثـ مٌگ پبؿٍ ػولو کَ صیق ّلي اٍال ػاؿٍ مگ چيبه

 !ُبؿٍ فيبػي
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: گَ هي ّ اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي ًین ىیٌَ، هي ٍْؿتن ؿّي اعوي

 ىیو ػًّي هي آثبػي يَ!ؿمي هي صـكن ثَ ثغْؿٍ تٌت ثَ ٍبثًْو

 !ايٌي ثَ ػلغْه کَ ثبثبه ًٌَ ثؼثغت!فًَ هي

 

 ًوکؼّى عْاػ ًوي ػلن. ػّفم هي ثیـّى ثَ پٌزـٍ اف ًگبُوْ مکْت تْ

 ايي اهب کٌن ىـکت ؿـيت ػايي ػعتـ ثَ ؿارغ ثضج تْ ّ ثبىن ىکي

 يَ ػيؼى ثب کَ کٌَ هي مپـي تٌِبيي تْ صنبثي ؿّفُبىْ اًگبؿ ػکتـ

 !ىؼٍ ثبف ىؼت ثَ فثًْو ُن هي ػیي پکـ ّ کنل آػهیقاػ

 

 کَ ايٌزب اّهؼ هي هبػؿه ُوـاٍ ؿّف ُـ اي ُلتَ ػّ پیو مبل يَ:

 ؿّف. ًؼاػ پب کٌن ّا ثبُبه صـكْ مـ عْامتن ثبؿ ػّ يکي.ثقًَ آهپْل هبػؿٍ

 !کـػ عبکيیـ عـػ ؿّ پٌزـٍ ُویي ي ىیيَ مٌگ ثب ُن آعـ

 

 هي ؿّ صـكي چَ مـ: پـمن هي ّهتي ىَ هي ُن ػؿ اعوِبم

 ... کَ کٌیي ّا ثبُبه عْامتیي

 

 ُوْى ػؿ ّ کٌَ هي ثبف ػمت كيبؿ ثب ؿّ ىؼٍ،گچ توْم توـيجب کبؿه

 ؿاّي عْػه اگَ عْامتن هي! ثبثب ُیچي: پـٍ هي صـكن هیْى صبل

 هؼتي ايي ثٌؼافين مـهْى ىـػي کالٍ يَ ثقًن صـف ثبثبه ًٌَ ثب ثبىَ

 ػعتـٍ ايي ُن ّ ثين اًّب عـد کوک هي ُن ُنتن ػُکْؿٍ ايي تْ کَ

 !کٌَ ػّا هي اف ػؿػي يَ
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 ثبال ؿّ مـه هتؼزت! ىن هي ثلٌؼ ربم اف ػَجي اهب چـا ػًّن ًوي

 ّ کٌن هي ثبف لت! ػّفٍ هي ام ثـاكـّعتَ ٍْؿت ثَ ًگبُيْ ّ يبؿٍ هي

 کْثیؼم هي ثِتـي ربُبي ؿّ مٌگ اّى ثْػم ػعتـ اّى ربي: گن هي

 ! ىیيَ ايي ربي

 

 ثب آهیغتَ لضي ثب ىٌْم هي کَ ام ًؾاىتَ ثیـّى پب اتبهو اف ٌُْف

 !کـػٍ هًْؼگبؿت ثـٍ کجبة ثْ پل: گَ هي تونغـ

 

 ّ لت ثَ لجغٌؼ.موتو گـػم ثـهي ّ ػم هي كيبؿ ُن ثَ ػًؼًِّبهْ

 گن هي ػّمتبًَ! هیو لجبك تْ گـگَ يَ رًْْؿ ايي: گَ هي عًْنـػ

 !ؿكتَ يکي کيتي پبي تب ثبؿ يَ گي هي آثبػي تْ هـػم کي، گْىت آّيقيَ

 

 کٌن هي کٌتـل ؿّ عْػم اهب ًینت عيون ي چبؿٍ مبيیؼى ػًؼّى ػيگَ

 ُوقهبى کيْ ثنتي ّ ًبيلکل عو عو ٍؼاي ثیـّى، ثـم عْام هي ّ

 ىِـ تْ. هنکي ايٌن پوبػ، ايي: ػکتـ هخال اّى هٌضْك ٍؼاي ثب ىَ هي

 .ًکو کبؿ افه فيبػ كیقيْتـاپي، ؿكتي هي ثبيؼ ثْػي

 

 ثب ثگیـم، ؿّ ًبيلکل کٌي هي ػؿاف ػمت هیقه، موت گـػم ثـهي

: گَ هي ّ ىَ هي آلْػم اعن ًگبٍ ي عیـٍ آّؿي چٌؼه ّ هقعـف لجغٌؼ

 هٌن ثَ ىگـػتْ ؿكتٌت هجل هٌتِب رًْت، ًْه کٌي ؿاهو تًْنتي اگَ

 !عْؿػ ػؿػ ثَ ىبيؼ ثگْ
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 ؿّ کبؿي ًؼًّنتَ ّ ًبعْامتَ ػَجبًیت تْ کَ آػهِب اف عیلي ثـػکل

 ّ پـتوبيل ّ آگبُبًَ کبهال هي ىي، هي پيیوْى ثؼؼ ّ ػى هي اًزبم

 هي پٌزـٍ ي صْالَ ّ ثلٌؼ ؿّ هیقه کٌبؿ ٌٍؼلي پيیوًْي ثي الجتَ

 !کٌن

 

 اتبم اف ؿكتي ثیـّى هْهغ ّ گیـم هي ؿّ هٌَ،ًبيلکل ي عیـٍ فػٍ ثِت

 ثَ چيوت کَ ػيگَ ي ػكؼَ: گن هي چيوبه ثَ عیـٍ ّ اينتن هي

 مـت تْ ؿّ ٌٍؼلي ايي ُن ّ مٌگ اّى ُن ثبىَ ؿـيت عبلْ ًبهْك

 !کْثن هي

 

 ّ ثیـّى فًن هي ثِؼاؿي اف ؿّمتبيي فى تب چٌؼ ي فػٍ ثِت ًگبٍ هوبثل ػؿ

 !ثـين: گن هي آيـيي ثَ ػَجي

 

 امت، ىکنتَ ي ىیيَ هبت ثِؼاؿي ػيْاؿ ُبي ًـػٍ ثیي اف ّ اينتبػٍ

 گن هي! ىؼي؟ کـ: گن هي آلْػ ػتبة ّ گیـم هي ؿّ آمتیٌو ي لجَ

 !ثـين

 

 هي کيیؼٍ ُوـاُن ًبعْػآگبٍ کَ عْؿٍ هي رب ثلٌؼم ٍؼاي تي اف اًگبؿ

 ثیي ػمتي کالكَ ّ گن هي ًبمقا تب چٌؼ ثؼچين ػکتـ ثَ فيـلت! ىَ

 پیو ػؿ ًجبيؼ ؿّ اّهؼٍ ؿاٍ کٌن هي كـاهْه کل ثَ ّ کين هي هُْبم

 .ثگیـين
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 افه ػوـا ثْػم گلتَ کَ هیًْجـي هنیـ ثَ صْامن اٍال ػيوَ چٌؼ تب

 عطـ ػّثبؿٍ يبؿٍ هي عبٓـم ثَ کَ امت ؿّػعًَْ ػيؼى ّ ًینت ثـگـػم

 آيـيٌي ثَ ّ گـػم ثـهي! ثغـم رًْن ثَ ثبيؼ ؿّ ىؼى کيیؼٍ آة هْه

. کٌن هي ًگبٍ صـکتَ صبل ػؿ مـم پيت اّهؼى ثـػکل ثبؿ ايي کَ

 کٌؼ پب. ػاؿٍ ثـهي هؼم صبل ثي پبه رلْي ي عیـٍ ّ ُوَ تْ اعوِبه

 ًینت؟ پلي ثبالتـ يب تـ پبيیي: پـمن هي ّ کٌن هي

 

 اف ىن هي ػَجي! هًَْ هي چيوبم ثَ عیـٍ ّ يبؿٍ هي ثبال ًگبُيّْ

 !ػاؿٍ مگ چيوبه: گْىن تْي ػکتـ اّى ٍؼاي تکـاؿ

 

 کَ ايٌَ اف ثِتـ. اؿفٍ هي ؿّيو پیبػٍ ثَ: گن هي ّ گیـم هي افه ًگبٍ

 !ىین هـيِ

 

 عن رْاة ثي ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ کٌن، هي ًگبُو ػٍ ًوي کَ رْاة

 ػل ثَ ػّثبؿٍ ؿاٍ تٌِب يؼٌي ايي ّ کليبه آّؿػى ػؿ ثـاي ىَ هي

 !فػًَ ؿّػعًَْ

 

 مؼي ّ ؽاؿم هي مٌگِب تغتَ ؿّي پب رلْتـ هي ثبؿ ػمت،ايي ثَ کلو

 ثَ هًْؼٍ هؼم ػّ اهب کٌن ٓي ؿّ ؿّػعًَْ ثلٌؼ ُبي هؼم ثب کٌن هي

 آًي ثَ ّ عْؿٍ هي لیق پبم! ثیلتَ ًجبيؼ کَ اتلبهي اّى اكتَ هي مبصل

 ىْک ثِن آة مـػي اهب ًؼاؿٍ ػون اٍال ؿّػعًَْ! آة تْ ىن هي پـت

 اف ّ کين هي ُْاؿي! ثـٍ هي ًلنن اي لضظَ ثـاي کٌِْ هي ّاؿػ
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 ُن! پـعين ػَجیْ! چـعن هي آيـيي موت ثَ يبم هي ثیـّى کَ ىْک

 ػمت اف عبٓـ ثَ ُن ىؼًن، آة عیل اف ُن تٌن، ثَ ًينتَ مـػي اف

 ثِؼاؿي تْي اتلبم ٌُْفاف اًگبؿ ػًّن ًوي.... عبٓـ ثَ ُن ّ کليبم ػاػى

 ثکين، ُْاؿ آيـيي مـ کَ چـعن هي ػوت ثَ! ػَجبًین ُوَ اف ثیيتـ

 اّل! ىَ هي هبًؼن عٌؼاًو ي چِـٍ ػيؼى ّ اه عٌؼٍ ٍؼاي ىٌیؼى

! ىیٌَ هي لجن ؿّي لجغٌؼي اؿاػٍ ثي ثؼؼ ّ کٌن هي ًگبُو پـثِت

 ثي يبػ، هي موتن ثَ ىَ هي عالٍَ لجغٌؼي ثَ کَ اه عٌؼٍ

 ّ صبلت عْه فيبػي چيون ثَ صبال کَ پبُبيي ثب ؿّ مٌگِب لـقىي

 ثـاي کٌَ هي ػؿاف ػمت ؿمَ هي کَ مـم ثبالي ّ کٌَ هي لگؼ ملیؼٍ

 ثب ُوـاٍ ػّفم، هي چيوبه ثَ ًگبُوْ ّ يبؿم هي ثبال ؿّ مـم.کوک

 لؼٌتي ػکتـ اّى صـف ثَ هي ّ هًَْ هي چيوبم ي عیـٍ لجغٌؼ ُوْى

 !يبؿم هي ايوبى

 

 آة اف کَ پب ّ عيکي موت گیـم هي ؿاٍ آة تْي اف ؿّ هًْؼٍ هؼم چٌؼ

 ًينتَ رًْن ثَ لـف. اينتَ هي کٌبؿم ُن آيـيي ؽاؿم هي ثیـّى

 .ّفيؼى ثَ کـػٍ ىـّع ُن ثؼي ثبػ کَ هغٍَْب

 

 ُن ثَ ُبي ػًؼّى ثیي اف اي کيیؼٍ اّكي ّ گیـم هي ثـل ثبفُّبهْ

 .كـمتن هي ثیـّى ام چنجیؼٍ

 

 هي ػؿ ؿّ عینن رْؿاثِبي ّ ریجن تْ ؽاؿم هي ػمت هکج يَ اف ثؼؼ

 تب يبؿٍ، هي ثبال ًگبُوْ آيـيي کْتبٍ ي عٌؼٍ ٍؼاي. چلًْن هي ّ يبؿم
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 لجِبه ػاػى كيبؿ ُن ؿّي ثب ؿّ اه عٌؼٍ ىن هي چيوو تْ چين

 .کٌَ هي روغ

 

 اّى تْ ثـٌَُ پبي هـاؿٍ کَ صبال الاهل کَ کٌن پبم ؿّ رْؿاثِب فًن هي فاًْ

 .کليْى ّامَ ثبىَ صلبظي يَ کٌن کق رٌگل

 

 هي ّ موتو گـػم ثـهي. کٌَ ًوي صـکت آيـيي اهب اكتن هي ؿاٍ

 !يبي؟ ًوي چـا پل: پـمن

 

 اف كِون هي صبال موتن، گیـٍ هي ّ يبؿٍ هي ػؿ ؿّ تٌيَ کَ پبًچْيي

 ثي ايي اف! ػَجبًین هجل ي لضظَ چٌؼ اتلبهبت ي ُوَ اف ثیيتـ چیق يَ

 ػـَّ ثي ُن مبل ّ مي کن ي ػعتـثچَ يَ اف کَ عْػم پبيي ّ ػمت

 !ؿيغتَ ُن ثَ اػَبثن تـم

 

 !ًچبيي کي تٌت گن، هي ّ ىیٌَ هي ٍْؿتن ثَ اعوي

 

 آة هیْى ؿّ ػمتو ًَ کَ عْؿٍ ثـهي ثِو اًگبؿ ّ کٌَ هي اعن اًّن

 مـ اف اي ىًَْ چْى پؾيـام، ؿّ اه کـػٍ گل هضجت ايي ًَ ّ ام گـكتَ

 !ىَ هي ؿػ کٌبؿم اف ّ اًؼافٍ هي ثبال رٌِن ثَ هؼٌي ثَ ّ تلبّتي ثي

 

*** 
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 ػًّن ًوي. ىَ هي تـ ْٓالًي كـمٌگِب اًگبؿ مـهب اّى تْ ثـگيت ؿاٍ

 تًْن ًوي ػيگَ: ًبلن هي ّ ىیٌن هي ثـيؼٍ ًلل کَ هًْؼٍ ؿاٍ اف چوؼؿ

 !ثیبم

 

 ّ کـػٍ تٌؼ پب ًلل يَ ؿّ ؿاٍ توْم ػلغْؿي يب اػتٌبيي ثي مـ اف کَ آيـيي

 .کٌَ هي ًگبٍ ػوت ثَ ّ اينتَ هي ؿكتَ رلْ رلْ

 

 هي ُبم ثچگي يبػ ّ کين هي ثبال ؿّ ػهبؿن آة گیـم، هي افه ًگبٍ

 پیبػٍ ّمٔ ثـػاىتي، هبهبى مـ پيت هؼم چِبؿ اف عنتَ ّهتي. اكتن

 !ىؼم عنتَ! يبم ًوي ػيگَ کَ کْثیؼم هي پب ؿّ

 

 هي لجن ثَ کوـًگي لجغٌؼ مبلَ چِبؿ مَ ثچَ يَ ثَ ىؼى تجؼيل كکـ ثب

 ىؼم! َُ: گن هي ّ ىن هي پب مـ ػؿعت ي تٌَ يَ ثَ تکیَ ثب ّ ىیٌَ

 !ًوْ ًن ُبي ثچَ ػیي

 

 !ػهبؿْ الجتَ ّ: کٌن هي اّبكَ ّ کين هي ثبال ؿّ ػهبؿن

 

 عـاىیؼٍ پبُبي اكتَ، هي ؿاٍ ّاکٌو ثي ػلغْؿٍ ُوچٌبى اًگبؿ کَ آيـيي

 آثؼاؿ كضو تب چٌؼ پب فيـ کَ صبلي ػؿ کٌن هي ثـػاىتي هؼم ثَ ّاػاؿ اهْ

 !کٌن هي گٌؼم ىبًل ًخبؿ
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 ثين کُْنتبى ػعتـ ايي پبي ُن ّ ػؿثیلتن ّؼق ثب کٌن هي مؼي

 ػَجبًي الکي ثجیي،: گن هي ؿمن هي کَ ثِو. ثیبؿم ػؿ ػلو اف ثلکَ

 ىؼٍ عیل كیِبعبلؼًّن تب عت. ًيؼم ػَجبًي تْ اف اٍال يؼٌي. ىؼم

 موتن؟ گیـي هي ؿّ هتـي ًین پبًچْي ايي تْ ثؼؼ

 

 هي ثبال ىَ،ػهبؿوْ هي ظبُـ هٌَ ػيؼ تْ کَ ؿعو ًین ؿّي آيـيي اعن

 ...لطق ثِن عْامتي ػًّن هي: گن هي ّ کين

 

 هي يؼٌي: کٌن هي اٍالس ؿّ ام رولَ کَ ثِن فًَ هي فل پـؿْت چٌبى

 اف ّ عْػم پبيي ّ ػمت ثي ػمت اف عت، ّلي مْعت ثـام ػلت ػًّن

 !ثْػم ػَجبًي ػّْي ػکتـ اّى ػمت

 

 ايي کَ رْؿي. ثِن فًَ هي فل هٌتظـ ّ میٌَ ثَ ػمت ّ اينتَ هي

 تْ ٌٍؼلي اّى کـػى پـت ثبثت تّْیضي کَ ىَ هي الوب ثِن صل

 !عْاػ هي ىیيَ

 

 ّ اكتن هي ؿاٍ پل کٌن، ثبفگْ ثـاه ؿّ ػکتـ اّى چـًؼيبت ثغْام ػوـا

! ىکنتن ؿّ ىیيَ ىؼم،فػم ػَجبًي!ثْػ هـػًَّ ثضخوْى: گن هي

 ...يؼٌي
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 يب ًینت هِن ثـام اٍال اًگبؿ ىَ هي ؿػ رْؿي کٌبؿم اف ّ کٌَ هي تٌؼ پب

 !گي هي ػؿّؽ ػاؿي ػًّن هي

 

 هـيْبي صبال! ثْػ اىتجبٍ کبؿم: گن هي کالكَ ّهتي ثـم هي ثبال ٍؼاهْ

 ...ًيَ مَ تب کٌن كکـ ّلي کٌي تضول اتبهْ اّى مـهبي ثبيؼ ثیچبؿٍ

 

 ثبال گٌؼ! گـػٍ ثـهي موتن ثَ هتؼزت ّ گـػ چيوبيي ثب ّ اينتَ هي

: گن هي ّ کين هي ًوؼاؿم هُْبي ثیي ػمتي پل امبمي ام آّؿػٍ

 !هًْؼٍ اه ػيگَ ػّثبؿ

 

 ثَ چیقي کَ ًؼاؿٍ،ػؿمتَ ؿّ اكکبؿه ّ اصنبمبت ثیبى فثْى کَ ػؿمتَ

 ًگبٍ رْؿي اهب يبػ ًوي ثیـّى لجِبه ثیي اف تْثیظ ثـاي صـكي يب اػتـاُ

 اف کَ کٌَ امتلبػٍ ٍْؿتو اػْبي ّ ًگبٍ اف گـكتَ يبػ کٌَ،رْؿي هي

 !پـٍؼاتـٍ ّ پـؿًگ ّاژٍ ٍؼ

 

 !ًینتي عْثي الپْىْى ّ گْ ػؿّؽ: گَ هي ثِن ًگبُو ؿًگ ُن صبال

 

 ثجیي: گن هي ىن هي ؿػ کٌبؿه اف ّهتي ّ اكتن هي ؿاٍ ػاؿٍ، ُن صن

 تْىْ کـػى فًؼگي لن ّ ًجبىن کُْنتبى ايي ثْهي هي ىبيؼ رْى، ثچَ

 ػاىتَ مگي يَ ىبيؼ ثبىي، کٍْ ّ رٌگل ايي ي عجـٍ تْ ىبيؼ ًؼًّن،

 عْاي هي کي ُـ پبچَ مـاؽ ثلـمتیو عْامتي ّهت ُـ کَ ثبىي

 کٌي عیبل يب کٌي هؼؿت اصنبك هي ثَ ًنجت ىَ ًوي ػلیل ايٌب اهب
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 ژمت هي ّامَ الکي! ثجـي پیو کبؿتْ تغن ّ اعن ثب ّ فّؿکي تًْي هي

! کٌن ّا لت هیل ثي ثغْام کَ تـمن ًوي افت ثقًن صـكي ًغْام! ًیب

 ...هي تْ صبال کٌَ ّا هٌْ لت ًتًْنتَ روبػت ثبفرْ

 

 هضل ػمت کق ثب ّ گن هي آعي مـم، تْ عْؿٍ هي هضکن چیقي يَ

 هـُ هگَ: تْپن هي ّ موتو گـػم ثـهي گیـم، هي هضکن ؿّ ّـثَ

 !ػاؿي

 

 ّ صبل ايٌکَ ثب ػاؿٍ، ثـهي فهیي ؿّ اف ؿّ اي ػيگَ ثلْٓ ّ ىَ هي عن

 ي ػعتـٍ: فًن هي ػاػ صبل ُوْى ػؿ ّ ؿم هي ػؿ ًینت عْه ؿّفم

 !ّصيي

 

*** 

 

 ّ ػؿُن ي هیبكَ ام ػاػٍ تـریش. کين هي ثبال گـػًن فيـ تب ؿّ پتْ

 موت ؿكتي عیـ اف ُویي عبٓـ ثَ ًجبىَ چيون رلْي آيـيي عيوگیي

 ّ پتْ فيـ چپیؼى ّ لجبك تؼْيِ ثَ ّ ام گؾىتَ گـكتي ػّه ّ مبعتوْى

 .ام کـػٍ ثنٌؼٍ آتیو پیت ايي ثَ چنجیؼى

 

 عْػم کَ هنکٌي رق ؿـيت ػايي اهیؼّاؿم ّ صتویَ مـهبعْؿػگین

 .ثبىَ ػاىتَ ثنبٓو تْ ُن مـهبعْؿگي هـً ام عْؿػٍ ّ ػاىتَ
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 ثلٌؼ ثبلو ؿّي اف ؿّ مـم ػؿ ٍؼاي کَ ىَ هي مٌگیي ػاؿٍ چيوبم

 مـ تْ کَ ثبف: گَ هي عٌؼٍ ثب ّ تْ يبػ هي میٌي يَ ثب ػايي. کٌَ هي

 !رّْاى آّؿػي ثال عْػ

 

 کیپ ػّىن ؿّي ؿّ پتْ ىیٌن، هي ربم مـ ّ فًن هي صبلي ثي لجغٌؼ

 ثْػٍ آّؿػٍ ُوـاُو کَ كالمکي اف. کين هي ثبال ػهبؿوْ ّ کٌن هي

 کَ ْٓؿ ُوْى ّ گـكت موتن ثَ ؿّ يکي. ؿيغت چبيي امتکبى تب ػّ

 لـفت فػي هي گـهي آة تٌت ثَ آهؼي هي: گلت ًينت هي ؿّثـّم

 .ثيیٌَ

 

 .ىن هي گـم ثوًْن پتْ فيـ عـػٍ يَ هوٌْى: 

 

 ًوي( هبثل)عبثل! ؿٍ ًوي ثیـّى تٌت اف کلجَ اي مـهبي تْ مْف اي -

 ثبال؟ ثیبي ػاًنتي

 

 ػؿػمـ ثـاتْى ػاؿم ُوو: گن هي ّهتي امت صلوَ امتکبى ػّؿ ػمتن

 ...ػيگَ. کٌن هي ػؿمت

 

 ؿـيجَ)اي عـيجَ هگـ! پنـ چیَ صـكب اي: گَ هي ّ کٌَ هي اعوي ػايي

 .ثیلتي گـم چبيَ ثغْؿ! هبًي ًؼاىتَ پنـ ربي( اي
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 کَ عْؿم هي هلپي چنجًْن، هي لجن ثَ ؿّ امتکبى ّ گن هي چيوي

 !پبيیي؟ آّؿػي چـا ؿٍ ثِؼاؿي ىیيَ: پـمَ هي ػايي

 

 چٌؼ ػايي ػمت ّ اكتن هي مـكَ گلْم،ثَ تَ فًَ هي رنت چبي

 فػٍ ثِت ّ ًينتَ اىک ثَ چيوبي ثب! فًَ هي پيتن ثَ ّـثَ

 اف ّ کـػٍ تؼـيق ؿّ رـيبى آيـيي کَ ؿم هي كکـ تْ ّ کٌن هي ًگبُو

 !ثپـمَ؟ افم ؿّ اتلبم اّى ػلیل عْامتَ ثبثبه

 

 صـكِبيي چَ هـػک اّى ثگن هتؼَت ؿیْؿ کـػ پؼؿ ايي ثَ ػاؿٍ تْهغ ًکٌَ

 ػعتـ ػزت! ام ًيؼٍ میـ کَ رًْن اف! گلتَ؟ ػعتـه مـ پيت

 کبؿ صنبة کَ عْاػ هي امبمي گْىوبلي يَ! آيـيي ايي هبؿهْلکیَ

 !ثیبػ ػمتو

 

: يبػ هي صـف ثَ ػايي ثپـمن، چیقي عْام هي ّ کٌن هي ٍبف گلْهْ

 .ػاػ عجـ عـٍ هي ىیـ افهبى کَ هـػي ُوبى ػلي، عـثبى

 

 ؿمبًي آالع ّلي فًَ ًوي کَ صـف عت!ًقػٍ صـكي آيـيي پل! آُبى

 ریت تْ چپیؼٍ اي پبؿچَ ػمتوبل! عْثَ!ًکـػٍ ُن اي اىبؿٍ ّ ايوب

 ُن مـ هيـْل ثیٌین فيـ کيیؼًو صبل ػؿ ّ يبؿم هي ثیـّى ؿّ گـهکٌن

. ىن هي ٍبصبة ثي ي ىیيَ اّى کـػى عـػ ّامَ ثًَِْ يَ کـػى
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 پیؼاتبى اهب آهؼٍ تبى پي ىوب اف ثؼؼ ػعیغَ چٌؼ گلت: گَ هي ػايي

 .ًکـػٍ

 

 .اّهؼين هیًْجـ اف: 

 

 !ثْػ چَ هبرـا ًگلتي. يبػ هي ثیـاَُ اف آيـيي گلتن ثِو! ُب -

 

 صل کَ پیيًْین ؿّي ؿّ ػمتن کين، هي عيکن لجِبي ؿّي ؿّ فثًْن

 ػؿػ ػمتن فػ،هٌن ؿثٔ ثي صـف يَ: گن هي ّ ؽاؿم هي ػاؿَ کٌن هي

 ...ّ ىؼم کـػ،ػَجي هي

 

 ثَ مـم. ًکٌن ًگبٍ ػايي چيوبي ثَ کٌن هي مؼي ّ گقم هي لت

 میٌي تْي ؿّ عبلیو امتکبى ُن ػايي ىَ، هي گـم چبيین عْؿػى

 ثوبًي ايزب صبلت ايي ثب. ثـين ثپْه لجبمبتَ:  گَ هي ّ ؽاؿٍ هي

 .ثؾاؿٍ ثبؿ مْپ ثـات هبُگل ثیب. ىَ هي ّعیوتـ اّّبػت

 

 .ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ کٌن هي تيکـ

 

 عْه صبلن ُن ام، عنتَ ُن. هوٌْى: گن هي ّ ػم هي ػمت ثبُبه

 .ًیل
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 .کي عجـهبى عْامتي چیقي. پنـ ؿاصتي ْٓؿ ُـ: 

 

 ثَ ؿكتي ثیـّى اف هجل اهب ؿٍ هي ػؿ موت ثَ ػايي گن، هي اي ثبىَ

 صبلت. هبًَ هي هب عبًي اهيت ػلي عـثبى: گَ هي ّ گـػٍ هي ٓـكن

 .ػؿهبى ػّا ثـاي آثبػي ثـي ثبُبه تبًي هي ًجْػ عْه

 

: گن هي ام ىویوَ ثَ آّؿػى كيبؿ صبل ػؿ ّ يبؿم هي لت ثَ لجغٌؼي

 !کٌَ هي اهْب ػكٌوْ رْاف ػكؼَ ايي ػؿهْى ربي ػکتـٍ

 

 اّى ثَ آثؼاؿي كضو ّ کين هي ىیٌن،پْكي هي. ؿٍ هي ّ عٌؼٍ هي

 ي ربػٍ اف کـػم ًوي كـاهْه کـػ ًوي ػَجبًین اگَ. ػم هي ػکتـ

 هي ًَ!کـػ هي مْاؿهْى ّ ػيؼ هي هنیـ تْ ؿّ هب هـثبًؼلي ثـين، اٍلي

 عين ػّثبؿٍ هیـؿْت ي ػعتـٍ اّى ثْػم،ًَ کـػٍ الـيَ ؽات االى

! گـكت هي هبًوبؿيب هي ثؼثغت پبُبي کق ًَ ّ کـػ هي كْؿاى گْػفياله

 !ثـػ ًوي آة کليِبهن تبفٍ

 

 عجـ اگَ کٌن هي كکـ ّ يبؿم هي ثبال ام چًَْ فيـ تب ؿّ کين،پتْ هي ػؿاف

 تْ ؿّ ٌٍؼلي ىَ هي توْم گـّى ثـام اًوؼؿ هـػک اّى عقػجالت ػاىتن

 !پٌزـٍ تْ ًَ کْثیؼم هي مـه

 

*** 
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 اتبهک موت اكتن هي هیبؿٍ،ؿاٍ لجن ثَ ؿّ لجغٌؼ ايوبى ي هِوَِ ٍؼاي

 هي ُل کَ ؿّ اتبهک ػؿ. عٌؼٍ هي ْٓؿ ايي چي ثـاي ثجیٌن کَ صیبٓ تَ

 صبال کَ ثیٌن هي ؿّ اتبهي پنو ػؿ ّ ىَ هي ثبف ثؼي ٍؼاي ثب ػم

 ّ اكتبػٍ فهیي ؿّي عْى ػؿ ؿـم ايوبى ّ اًلـاػيَ ي پٌزـٍ ثي ملْل

 اكتَ، هي لـفٍ ثَ رًْن توبم! عٌؼٍ هي کٌَ هي ًگبٍ هٌْ کَ ْٓؿ ُوْى

 رْى ػمتبم ؿّ ايوبى کَ اي لضظَ ّصيت صل ّ يبػ هي کو ػْالتن

 !عٌؼٍ هي ُوچٌبى ايوبى اهب ىیٌَ هي تٌن ثَ ػاػٍ

 

 ثلٌؼ ثـاي ؿٍ هي پیو ػمتن. فًن هي فاًْ کٌبؿه ّ ؿم هي رلْ

! فًَ هي پل ؿّ ػمتن ّ ىَ هي اعن ثَ ثؼل آًي ثَ اه کـػًو،عٌؼٍ

 !ثویـي تْئَ صن: کيَ هي كـيبػ ػَجبًیت ثب ّ ىیٌَ هي ربه مـ

 

 هي چيوبهْ ًگبُو عين ثـم ّ اينتَ هي پب مـ هًْن، هي هبتقػٍ

 ًیک ثویـي ثبيؼ تْ: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ ثِن اًگيت ثب ّهتي فًَ

 !هي ًَ پي

 

*** 

 

 کٌَ، هي كلذ ؿّ مـتبپبم ىؼى ًبثیٌب ىَ،ّصيت هي هطلن تبؿيکي

 صلن تَ اف هي ّ عـاىَ هي گْىبهْ ملْل آٌُي ػؿ ىؼى ثنتَ ٍؼاي

 گلْم اف ٍؼايي تالىن ؿؿن ػلي اهب فًن هي ٍؼا ؿّ ايوبى تْاى توبم ثب ّ
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 ي ىکٌٌؼٍ ّ ىَ هي ثـيؼٍ ثـيؼٍ کَ ًلنِبهَ تٌِب ّ ىَ ًوي عبؿد

 !مکْت

 

 ؿّ ػيْاؿُب ّ فًن هي چٌگ گلْم ثَ ىن، هي علَ ػاؿم کٌن هي صل

 کَ يبؿم هي ايوبى! ىي هي تٌگتـ ّ تٌگ تبؿيکي تْ کَ کٌن هي صل

 هیبؿٍ فثْى ثَ ؿّ امون هـتت کَ ٍؼايي اهب هجـٍ كيبؿ ايي ّ ام هـػٍ

 ّ ىٌْم هي ؿّ امون ثبؿ چٌؼ! اًؼافٍ هي ػلن تَ اهیؼي کْؿمْي

 !کٌن ثبف چين عْاػ هي افم کَ ٍؼايي

 

 ثب! ثیٌن ًوي ؿّ ربيي اهب ثبفٍ چيوبم: فًن هي كـيبػ ًیـّم ي ُوَ ثب

 کَ ىٌْم هي ؿّ ايوبى ٍؼاي ّ ام ىؼٍ کْؿ چـا کَ ًبلن هي امتیَبل

 !ثْػي کْؿ تْ: گَ هي تونغـ پـ

 

 هـػٍ کٌن آؿفّ کَ ُنت ػُيتٌبک ثـام اًّوؼؿي اثؼ تب ًؼيؼى صل

 هي ّ کٌَ هي ثبف ػُي چبُي يبػ، هي ػؿ لـفٍ ثَ پبُبم فيـ فهیي ثبىن،

 ثبؿ ايي ّ عْؿم هي فهیي ثَ هضکن ّـة ثب!کٌن هي موْٓ هؼـه ثَ

 اّى تَْيـ ّ ؿّىٌَ رًْي کن ًْؿ فيـ رب ُوَ کٌن هي ثبف چين ّهتي

 !چيوبهَ پیو ُْمجبف هـػک

 

 هي ػوت! لجو ؿّي آّؿي چٌؼه لجغٌؼ ّ ٍْؿتوَ ؿّ کخیلو ًگبٍ

 ثیبي ؿاٍ هي ثب ثجیي: گَ هي کَ ىٌْم هي ؿّ پـُْمو ٍؼاي ّ کين

 !کٌن هي ثِيت رٌِوْ ايي ات ّامَ مبل مَ ايي
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 کْتبٍ هؼت ايي تْ ّ ام ىٌیؼٍ هْؿػه ػؿ ػيگَ ًلـ ػّ يکي ّ هـتْب اف

 اآلى ُْاعْؿيَ، ّهت کَ االى اهب ثْػٍ ػمتو ثَ ًیلتبػى گیـ تالىن توبم

 ثب ُن اّى!مـاؿن اّهؼٍ ثبالعـٍ کٌن، تویق ؿّ تْالتِب هٌَ ي ّظیلَ کَ

 !لـفًَّ هي ؿّ پيتن ي تیـٍ کَ کخیلي ّ آّؿ ىـم پیيٌِبػ

 

 ّ کخیق ّ تٌگ ػمتيْيي! ًینتن اًلـاػي ملْل يب اتبهک تْ ػيگَ صبال

 علَ ػاؿٍ کَ آىـبلَ هـػک اّى گٌؼ ثْي ثؼتـ چیق ُوَ اف ّ فًؼاًَ هتؼلي

 آة تْ گْىِبم کٌن هي صل فػًَ، تبّل صؼ ػؿ گـكتگین گـ! کٌَ هي ام

 توبم کَ ىؼٍ ىل چٌبى ّرْػم ُبي هِـٍ ّ پیچ اهب پغتٌَ صبل ػؿ رْه

 !ًينتَ لـف ثَ تٌن

 

 هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـم يبػ، هي پیو کخبكت اّى ّ ؿم هي ػوجتـ

 هي کَ ؿّ ػمتن هچ ثؾاؿٍ،ػمتو ؿاصتن عْام هي هلتول ّ عْؿٍ

 ثبؿ ايي ّ ؿم هي كـّ تبؿيکي ثَ کَ کٌَ هي پـتن چٌبى ثـم ّلتبژ چنجَ

 تْئَ صن:گَ هي پـصنـت کَ ىٌْم هي تبؿيکي تْ ؿّ ايوبى ٍؼاي

 !پي ًیک ثویـي ثؼؼ ّ ثيي کْؿ تْئَ صوَ!پي ًیک ثویـي

 

*** 

 

 ثَ ًگبُن ّ کٌن هي ثبف چين فًَ، هي ٍْؿتن ثَ اي ّـثَ ػمتي

 ثـام لضظَ اّى تْ اهب ؿـيجَ گـچَ کَ اكتَ هي هـػي ًگـاى چيوبي
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 مـپب متْى ّ کٌَ ؿُب کبثْمبم اف هٌْ تًَْ هي کَ هـػيَ آىٌبتـيي

 !ثيَ هًْؼًن

 

 تْاًوْ ػؿػآّؿ ّ ًبٌُزبؿ تَْيـ ُوَ اّى ػيؼى کَ ، ًَ تٌِبيي ىیٌن، هي

 يبؿين ّ گیـٍ هي هؼؿتوٌؼه ي کبؿکـػٍ ػمتِبي ثب ثبفُّبهْ. کـػٍ ًبتْاى

 .ًينتي تْ کٌَ هي

 

 تغت ي لجَ ًگـاى اّى ّ ىن هي چيوبه ي عیـٍ فًْى ًلل ًلل

 .رّْاى عْإت ثب کـػي چَ: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي

 

 تَْيـايي کٌن هي مؼي ّ ػاؿن پیيًْي ؿّي ىًْن هي ؿّ ػمتن کق

 فيـلت! ؿٍ ًوي ثیـّى گْىن اف ايوبى ٍؼاي اهب ًیبؿم عبٓـ ثَ ػيؼم کَ

! ػًَّ هي هـػى الين هٌْ چـا: پـمن هي عْػم اف ّاؿ فهقهَ ّ رْى ثي

 !ػًَّ هي هـگو هوَـ هٌْ چـا

 

 تجت: گَ هي ّ ىیٌَ هي پبم ؿّي ىؼٍ ؿُب ػمت ؿّي ػايي ػمت

 لجبمتَ هْکٌن کوک هٌتظـٍ، ػلي عـثبى! ػيؼي ثبال،کبثْك ؿكتَ

 .ػؿهبًگبٍ ؿين هي. ثپْىي

 

: گن هي ّ ػم هي كـّ عيکن گلْي اف ؿّ ػٌُن آة ثِو کـػى ًگبٍ ثي

 .ًینت ًیبفي. ىن هي عْة ٍجش تب
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 تت! ًیبفٍ پنـ ًیبفٍ: گَ هي هضکوتـ ايٌجبؿ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

! ثؼم ًؼاؿم هبػؿتَ رّْاة ػمتوي، اهبًت! هْکًَْ گیـت فهیي! عطـًبکَ

 !ّعي

 

 اهبًت!ايٌزب اّهؼم عْػم پبي ثب عْػم: گن هي پـًبلَ ّ کين هي ػؿاف

 !عبلْ چیَ

 

 هي ثؼؼ ّ کٌَ هي فهقهَ کـػي ثَ چیقي ّ فًَ هي کٌبؿ ؿّم اف ؿّ پتْ

 هي چي! ُبى؟! ىِـ ثـيوت هي امت، ػکتـٍ اّ ػيؼى ػؿػت اگَ: گَ

 !گي؟

 

 پلکِبي ّ ػم هي تکْى هٌلي ػالهت ثَ مٌگیٌَ صنبثي کَ ؿّ مـم

 !ىیٌَ هي ُن ؿّي مْفاًن

 

! ػًّنت؟ ًوي هي الين ؿّ فًؼگي چـا! ثْػ؟ ػَجبًي هي اف چـا ايوبى

 !ايوبى! ايوبى آط!ػًّنت هي هـػى هنتضن هٌْ چـا

 

*** 
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. ػم هي كبٍلَ ُن اف کوي صؼ تب ّ فّؿ ثَ پلکِبهْ هطجْػي عٌکبي ثب

 ػمت، ثَ مـًگ! اكتَ هي ػیبه الي ُـفٍ هـػک اّى ثَ چيون

: گَ هي هقاصْاؿ ىْعي لضي ثب ّهتي پیيًْیوَ ؿّي اه ػيگَ ػمت

 !چبيیؼي؟ عٌک ًنین يَ ثب! پٌجَ پِلّْى ىؼ چت

 

 کني ثَ ؿّ هؼتـُ کَ فًن هي پل ؿّ ػمتو تٌن تْ هًْؼٍ رْى ثب

 ؽاتب هِوًْتْى ايي يب کٌَ هي ّصيي ؿّ آػهب کَُْ ايي عبٍیت: گَ هي

 !کـػًَ؟ ؿم اُل

 

 هي مؼي ؿـيت ػايي اعوِبي ػيؼى ثب ّ چـعًْن هي کلجَ تْ ًگبُوْ

... هي... ػايي: گن هي ثـيؼٍ ًلل صبل ُوْى ػؿ ّ ثيیٌن کٌن

 ػّ ؿّ ُـکي... ػاؿٍ هؼؿک... کي ُـ... ّلي ثگن... کَ اًّن اف... کْچیکتـ

 ....پبه... تب

 

 صـف... کي ُـ... ؿٍ هي... ؿاٍ: صـكن اػاهَ ثؼؼ ّ ػؿػًبکي ي مـكَ

 ...تْ تْ تْ... ػاػي...  ؿاُو چـا... چـا! ًیل آآآػم... فًَ هي... هي

 

 ؿّي کٌَ هي پـتن توـيجب ّ ىَ هي ُبم ىًَْ کیپ ػکتـ هؼؿت پـ ػمت

 ػاؿٍ ثقًَ صـف ًؼاؿٍ رْى! پٌجَ ثکو ػؿاف: گَ هي پـتونغـ ّ تغت

 ثلکَ کٌَ، ربى ًْه ؿّ آهپْال ايي کي کوک ثیب عبى ؿـيت! ػٍ هي ىؼبؿ

 !ثگَ ُؾيْى کوتـ پبيیي ثیبػ تجو
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 ػايي هؼؿت ّ ػکتـ ثقؿگ ي رخَ ثَ ام ًؼاىتَ فّؿ ًؼاؿٍ، اي كبيؼٍ توالم

 رْؿي لؼٌتي ػکتـ ايي يب ػؿػًبکَ ّاهؼب آهپْلِب ػًّن ًوي ّ ؿمَ ًوي

 !ؿم هي پیو ىؼى كلذ هـف تب کَ فًؼىْى هي

 

 اه ّامَ عْثي ُتل ايٌزب: گَ هي ػاؿٍ هي ثـ مـم اف ػمت ّهتي

 رْاة ثيَ ًللَ! عطـًبکَ کـػٍ پِلْ میٌَ! گـهتـ ربي يَ ثجـيٌو!ًیل

 يبم هي ُن كـػا! ثْػ گلتي هي اف! عبى ؿـيت ثؼي تًْي ًوي ثبثبىْ ًٌَ

 !فًن هي مـ ثِو

 

 !ًکـػٍ الفم: ًبلن هي ّ فًن هي ؿلت فّؿ ثَ

 

 چيوبىْ ي گْىَ اكتبػى چیي تًْن هي تبؿم چيوبي پيت اف صتي

 ػايي ثَ چيووَ تْ چين کَ ُوًْطْؿ ّ فًَ هي فاًْ تغت کٌبؿ! ثجیٌن

 .ثبه ثیـّى ىوب ػهیوَ چٌؼ يَ: گَ هي

 

 ػمت ىًَْ، هي ٍْؿتن ثَ ؿّ ثْػى ًبؿاّي اعن ػايي ؿكتي ّ پب ٍؼاي

 ُبي عطي عٔ ايي: گَ هي ّ ام ىًَْ ؿّ ىیٌَ هي ػیبه اّى

 عالف اُل اصتوبال هظلْم چيوبي ايي ثـػکل گَ هي ثِن عْىگل

 ُوَ اف ثـيؼٍ ثبيؼ چـا رّْى يَ کٌن هي كکـ ػاؿم صبال تب ػيـّف اف! هالكي

 ثبىن فػٍ صؼك ػؿمت! آعْؿ ايي تْ ًَ، کَ ػُکْؿٍ ايي تْ ثتپَ ثیبػ رب

 ثؼم! ًيي هي ػهبؽ هْي فيبػ کي روغ صْامتْ پل! ُنتي كـاؿي

 پیـهـػم ايي پبي تبفٍ! ثيٌْم چَ چَ ّ ثَ ثَ ّ ثؼم تضْيلت يبػ ًوي
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 ايي تْ ٍبصت ثي ي گلَ ػیي اه ثچَ ّ فى عْاي ًوي کَ تْ!ّمطَ

 !ثوًْي؟ ّل گـگ اف پـ ػىت

 

: کٌن هي فهقهَ آؿّم ّ ىیٌَ هي هقعـكو لجغٌؼ ثَ چيوبه اف ًگبُن

 !ُؼف ثَ فػي

 

 رـهت: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي پیيًْین ؿّي ؿّ ػمتو ّ عٌؼٍ هي ثلٌؼ

 ثب اهب ًيؼٍ کن ٌُْف تجت!ًَ؟ ثبىَ مٌگیي ثبيؼ! ؿكتي؟ ػؿ کَ صبال چیَ

 !يبػ هي پبيیي کن کن يبؿ ي پبىْيَ الجتَ ّ آهپْال ايي

 

 چٌگ ػمتن ّهتي ًؼاؿٍ ّرْػ اعون ىؼى ؿلیظتـ ثـاي ربيي ػيگَ

 ثَ اُویت ثي ّ کيوو هي عْػم موت ثَ ىَ، هي هُْبه

... چْى ُؼف تْ فػي: کٌن هي ًبلَ فيـلت يبؿٍ هي هچن ؿّي کَ كيبؿي

... ىیيَ... اّى ربي ثَ... چـا... ثْػم كکـ تْ... كکـ تْ... ػيـّف اف

... هضِ ثَ... چْى ُؼف... ثَ فػي! ًکـػم عویـ... ّ عْؿػ... عْػتْ

 هي... آػهت... هْرَ ػػػػلیل... يَ... ثب... ىؼًن... مـپب... پب مـ... مـ

 !کٌن هي

 

 !ػايي: کين هي ُْاؿ ػؿػًبکن گلْي ثب ّ ػم هي ُل ػوت ثَ ؿّ مـه

 

 هي ػؿ موت ثَ عوبؿهْ ًگبٍ فػًي ًلل ًلل ٍؼاي ّ ىَ هي ثبف ػؿ

 !كـػاػ... كـ:فًن هي لت فػٍ ثِت ّ چـعًَْ
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 پِي فهیي ؿّي هي ُل عبٓـ ثَ کَ ػکتـ اف هتؼزجو ًگبٍ يبػ، هي رلْ

 !ايٌزب؟ عجـٍ چَ: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي هي ٍْؿت ثَ ثْػٍ

 

 اينتَ، هي ّ کٌَ هي رْؿ ّ روغ عْػىْ ػکتـ اٍطالس ثَ رًّْک

 هي كـػاػ ثَ ػکتـ ثَ اىبؿٍ ثب ّ ػاؿم هي ًگَ ثبف فّؿ ثَ مٌگیٌوْ پلکِبي

 ...ثي ثي... ثٌؼاف... ايٌْ: گن

 

 ُوْى اف ايي! رْى ػکتـ ثجغو ىوب! ثیـّى: يبػ هي صـكن هیْى كـػاػ

 !آّؿػ هي ػؿ ثبفي کْلي ىٌیؼ هي آهپْلْ امن کَ ُن ثچگي

 

 ػکتـ فػى صـف ٍؼاي ُْىیبؿم کَ ُبيي لضظَ تب ّ ثٌؼم هي چيوبهْ

 ػًیبي ّ تبؿيکیَ ػّثبؿٍ ثؼؼ ّ ىٌْم هي ؿّ ػاؿُّب ثَ ؿارغ ػاػى تّْیش ّ

 !کبثْك ّ عْاة

 

*** 

 

 چيوبي ثَ چين ًیيغٌؼ ثب ؿالم ًینت، کيیؼى ػوت ثـاي ربيي

 !اي؟ پبيَ: پـمَ هي ّ ػّفٍ هي ام تـمغْؿػٍ
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 هي هِوـا ثَ ؿّ کَ ٍؼايي ّ لـفّى اي چًَْ ثب کَ ًینت عْػم ػمت

 !ؿالم ؽ ؽ آهب: گن هي ؿٍ

 

 اهب ىَ هي عيک ؿگِبم تْ عْى کيَ، هي ُْاؿ مـم ػَجي ؿّ ثٌبل

 آؿٍ! ًَ يب آؿٍ يب!ثْفيٌَ ػاؿي گْفيٌَ تب ػّ: گَ هي اّى اّهؼًن صـف ثَ هجل

! ؿكبٍ ّ ثلجل ّ گل! ٍلب ّ صبل ّ ػين!ىَ هي عتن کزب ثَ گلتن کَ ؿّ

 !ػيگَ کزبمت ػًّي هي!النبكلیي املل ثَ کَ ُن ًَ

 

 !يبؿم هي فثْى ثَ ؿّ ًَ ّ ػم هي كـّ فّؿ ثَ ؿّ ػٌُن آة

 

 ثَ ًَ: پـمَ هي ّهتي کيَ هي ؿّصن ثَ مُْبى اه عٌؼٍ ٍؼاي

 !هي؟ آك پیيٌِبػ ثَ يب النبكلیٌَ املل ثَ! چوْه؟ ّلؼ کؼّم

 

: ثگن تب ػى هي هـُ ًیـّ فثًْن ثَ ّرْػم ثٌؼ ثٌؼ ّهتي ػـهن عیل

 .گـكتیي اىتجبٍ! ؿالم آهب ًینتن اُلو هي... هي

 

 ّهتي تب هؼتِب، تب! ُوبًب ػيؼى چين ثَ ؿّ رٌِن ّ ُوبًب کـػى ّا لت

 رْاة تبّاى مبػت ُـ ّ ؿّف ُـ هي ثيَ ػُْ فًؼاى ي ػـَّ ثي هؼيـ

 ىـائ ػؿػًبکتـيي ّ ثؼتـيي تْ ُـگق،صتي کَ ػم هي ؿّ هضکوي هٌلي

 ثَ اكتبػٍ کبثْمو تت ايي اّد تْ صبال ّ ىن ًوي پيیوْى گلتٌو اف

 ّ ؿالم ي ىکٌزَ ػؿػ کَ کٌن هي تزـثَ ًْ اف ؿّ ُبيي لضظَ ّ رًْن
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 ثَ کـػٍ هي عْىٌْػم اهب ؽاىتَ هي ؿػ ؿّصن ّ تي ؿّي ُبه گوبىتَ

 !صیخیتن ًيؼى ػاؿ لکَ

 

*** 

 

 ثبف چين ّ هیکيَ ثیـًّن گؾىتَ ػؿػُبي ػًیبي اف كـػاػ گـم ٍؼاي

 .کٌن هي

 

 هي اتبم ؿًگ اي كیـّفٍ ػؿ ػيؼى ثب هي ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن ػمتو

 .ام ىؼٍ هٌتول ػايي ي عًَْ ثَ ثیؼاؿين ّ عْاة ي كبٍلَ تْ كِون

 

 ات ىٌبمٌبهَ: پـمَ هي اعن پـ ّ کٌَ هي ّاؿػ ػمتن ثَ كيبؿي

 !کزبمت؟

 

 هـػٍ! عْاػ؟ هي چي ثـاي ىٌبمٌبهَ!کٌن هي ًگبُو گٌگ ّ هتؼزت

 عْثي آػم ُن اًّوؼؿُب! يؼٌي؟ ثیٌن هي كـػاػ ُیجت ػؿ ػقؿائیلوْ ّ ام

 ثیبػ اعالهي عْه ّ عْىتیپي،عْىجْيي ايي ثَ ػقؿائیل کَ ام ًجْػٍ

 !ّهتن مـ

 

 هي پبيیٌي ٍؼاي ثب كـػاػ ّهتي چيوبهَ تْ ٌُْف عْاة ثَ ىؼيؼي هیل

 ...!ک تْ کٌن هي ّ ثغبؿي لْلَ ُویي ثغْاثي ػّثبؿٍ: گَ
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: گَ هي ّ پیيًْین ؿّ ؽاؿٍ هي ؿّ ثقًن،ػمتو لجغٌؼ کٌن هي مؼي

 !کزبمت ات ىٌبمٌبهَ ًگلتي

 

 !چي؟ ّامَ ىٌبمٌبهَ: پـمن هي اي گـكتَ ٍؼاي ثب

 

 ًیک ثجیٌن: گَ هي کٌَ هي چک ًجْوْ کَ صبلي ػؿ ػؿُن، اثـُّبي ثب

 !ُبيؼلجـگ يب پیي

 

 !ُبيؼثـگ؟:

 

 ّ اؿّپب آكـيوب، ػؿ کَ امت اًنبًي گًَْ ُبيؼلجـگ اًنبى! ُبيؼلجـگ-

 ُقاؿ ىيَؼ صؼّػ فهبًي ػّؿٍ ػؿ آمیب، ىـم ىبيؼ صتي ّ آمیب ؿـة

! ىؼ ًبپؼيؼ پیو مبل ُقاؿ ػّينت صؼّػ ػؿ ّ ظبُـ آى اف پیو يب مبل

 پیو اًنبى گًَْ ايي کَ هؼتوؼًؼ ًیق ثیکبؿ ىٌبمِبي ػيـيٌَ ثـعي الجتَ

 هي صل ايٌزبًت ّلي. امت ىؼٍ ظبُـ پیو مبل ُقاؿ ُيتَؼ اف

 ايـاى ىوبل ُبي رٌگل ػؿ صبال تب هْهغ اّى اف هبچبهي يکیيْى کٌن

 !آعَ؟ ّّؼیَ چَ ايي عـكت عل هـتیکَ! ًوبيؼ هي ّ ًوْػٍ هي فينت

 

 !کٌي؟ هي کبؿ چي ايٌزب: 
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 ُپلي هْرْػ ػًجبل اّهؼين ىٌبك ػزبيت ّ ػتیوَ ّ ػيـيٌَ گـٍّ يَ ثب -

 !ىؼٍ ػيؼٍ آـاف ايي ػاػى گقاؿه کَ هـهْفي

 

 عیق ًينتي، ثـاي ىي هي گبُن تکیَ ػمتِبم ّ کٌن هي اي مـكَ

 ثَ ػمتِبىْ! کٌَ هي مبکٌن رب مـ ّ هتؼزت ػوت ثَ كـػاػ مـيغ

 عْؿػى هبثل اٍال هي رٌبة: گَ هي ّ يبؿٍ هي ثبال تنلین ًيًَْ

 ...ىؼٍ کـم پـ گْىتن کَ فًؼگین ّ عْػم ثَ فػم کخبكت اًوؼؿ! ًینتن

 

 !ايٌزبيي؟ چـا: يبم هي صـكو هیْى

 

 ربه هي ًجْػ، ًبهؼاؿ. کـػ عجـهْى ػايي: گَ هي ّ ىَ هي رؼي

 !اّهؼم

 

 !ػايي؟:

 

 ُنتي هـػًي کـػ كکـ عؼا ي ثٌؼٍ! ثیگبًَ ػايي ُویي!ػيگَ آؿٍ-

 هٌن!ثبىین ػاىتَ آهبػگي ػكي ّ کلي هـامن ّامَ کَ کـػ عجـهْى

! ًؼاؿي؟ ًنجتي رٌگلي کْچک هیـفا ثب! ثگیـم تضْيل ًؼيْ اّهؼم

 !ثقًي؟ ؿّ پیلیب ّ پين ايي ىؼ ًوي پیؼا تیؾ يَ ًیْهؼ گیـت ملوًْي

 

 !ىؼ؟ چي ًگبؿيي عْامتگبؿي هـامن: 
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 هٌتظـ ػلغْؿى، ًجْػًن اف ُوَ ػٍ هي ًيْى كـػاػ ُن ػؿ اعوِبي

 هي ات ّامَ هِوَ هگَ ثپـمن اگَ: گَ هي اّى ّ کٌن هي ًگبُو

 !عْؿػ ثِن! پـمن ًوي پل! كبؿمي ُبي مـيبل ّ کتبثِب ايي ػیي ىَ

 

 تٌِب ّ چـايیو موت ؿٍ هي ؽٌُن ّ هًْن هي اه عیـٍ فػٍ ثِت

 الثؼ ػعتـ ثـاػؿ میبٍ ي گؾىتَ ثبفم! کٌن هي پیؼا عْػم تْ ؿّ ػلیلو

 ُوَ عْػم اف ًلـت! عْامتگبؿ ي عًْْاػٍ كـاؿ ّ تضویوبت ي ًتیزَ ىؼٍ

 هنتضن کَ ايوبى صـف ثَ يبؿم هي ايوبى ّ کٌَ هي پـ ّرْػهْ ي

 پیيو ّ ًینت پیين کَ عْاُـي اف کٌن هي ىـم صل! هـػًن

 .ثگیـٍ مبهْى فًؼگیو ىَ ًوي ثبػج ُن ًجْػًن صتي ّ ًینتن

 

 تغن ؿّي ام ثنتَ پلکِبي ؿّي اف ؿّ ام مجبثَ ّ ىنت اًگيت ػّ

 !ًچکَ كـػاػ رلْي اىکِبم کَ ؽاؿم هي چيوبم

 

 ػیت: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي پبم ؿّي ػمت ىَ، هي ًقػيکن کَ ىٌْم هي

 ًَیت ثِتـ يَ ثغْاػ عؼا اييبهلل!ًجْػى ُن هنوت الثؼ!پي ًیک ًؼاؿٍ

 !ىَ هي ثؼتـکیجت ي ثؼهیبكَ فىت عْاُـ اّى

 

 !هٌَ توَیـ: گن هي ثِو کـػى ًگبٍ ثي ّ يبؿم هي پبيیي ػمتوْ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 446 
 

 ثب. يبؿم هي ثبال ؿّ مـم ّ کٌَ هي هتؼزجن ثلٌؼه ي عٌؼٍ ٍؼاي

 ُوَ کَ هب آثبػي ػؿ ّهللا: گَ هي ّ ىَ هي چيوبم ي عیـٍ ىیطٌت

 !ايٌزبًجَ توَیـ گْيٌؼ هي روبػت ي

 

 !تْ؟: هیپـمن ّ ىَ هي گـػ ػّثبؿٍ چيوبم

 

 چطْؿي: پـمَ هي ّ فًَ هي ام ىًَْ مـ ثَ ػمتي لجغٌؼ ثب

 !ربى؟ ثـاػؿعبًْم

 

 اؽيت ي ّمْمَ ّ هلولک ثؼؼ ّ يبػ هي مـاؿن ثَ کَ چیقيَ اّلیي ثِت

 آفاؿ ؿّ ػًیب يَ ربه ثَ ّ رب ثي ُبي ىْعي ثب ػوـ يَ کَ آػهي کـػى

 !ػاػٍ

 

 رب! کين هي ُن ػؿ چِـٍ ّ فًن هي پل ام ىًَْ تکْى ثب ؿّ ػمتو

 !؟ ًبؿاصت: پـمَ هي ّ کٌَ هي رْؿ ّ روغ ؿّ عْػه ّ عْؿٍ هي

 

 هبهبى: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ کين هي ػؿاف کٌن، ًگبُو ايٌکَ ثؼّى

 !عْثیَ؟ پنـ ىٌبمؼه هي ًبهؼاؿ گلت هي تْ ثَ ؿارغ

 

 گلت هي ُوًْي ثَ ؿارغ! ًَ: گَ هي ّهتي ػاؿٍ عْؿػى رب ؿًگ ٍؼاه

 !ؿيغتن ثِن عْامتگبؿييْ هي کَ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 447 
 

 

 مبکت کن يک گن، ًوي چیقي ّ ًجیٌَ لجغٌؼهْ کَ کٌن هي پيت ثِو

 !پي؟ ًیک: گَ هي آؿّم ثؼؼ ّ هًَْ هي

 

 ُوَ: گَ هي ّهتي ىَ هي ػّؿ کوي ٍؼاه ايٌجبؿ ّ ػم ًوي رْاة

 ايي! تْيي اّى ثيَ عْىضبل ٍّلت ايي اف ًلـ يَ اگَ کـػى هي عیبل

 ...تْ ثؼؼ ثؼم ثِت عجـّ عْػم کَ کـػم گق ؿاُْ ُوَ

 

 اٍال ًبهؼاؿ! ىؼ عبم چطْ ًگبؿيي: تْپن هي مـكَ يَ اف ثؼؼ ّ ىیٌن هي

 اٍال! ثْػٍ عجـ ثب گٌؼکبؿيبت ًَق اف ػيگَ کَ اّى! کـػ؟ هجْل رْؿي چَ

 !ثبىي؟ ًؼاىتَ هـّي ثجیٌي افت گـكتي آفهبيو ثجیٌن

 

 چَ: تْپَ هي ؿكتَ کجْػي ثَ ؿّ کَ ٍْؿتي ّ ىؼٍ گـػ چيوِبي ثب

 !هـّي

 

 اًگبؿ کَ کٌَ هي ًگبُن ّ اينتبػٍ ػؿ ػم رْؿي! مْفٍ هي ثـاه ػلن

 ؿُب ىؼٍ کٌتـل فّؿ ثَ کَ ؿّ لجغٌؼي پل عْؿػٍ افم ؿّ كضيِب ثؼتـيي

 ...کـهي اًگلي!ػًّن؟ هي چَ: گن هي ّ کٌن هي
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 توْم! پتْ فيـ عقم هي ّ عٌؼم هي ثلٌؼ ىَ، هي ّؿ صولَ موتن ثَ

 هي تِؼيؼُبي ّ آط ٍؼاي ثَ اُویت ثي ّ کٌَ هي ُْاؿ ؿّم ؿّ ُیکلو

 !کْثیؼى هيت ثَ کٌَ هي ىـّع

 

*** 

 

 هي هي ػاػى گْىوبلي عیبل ثي ؿّ كـػاػ ػايي ي ثبىَ عیـ ٍؼاي

 کَ کٌن هي مـكَ اًّوؼؿ ّ ىن هي عیق ًین ّ کٌبؿ فًن هي ؿّ پتْ. کٌَ

 ًيي ًللَ ثغْؿ ثگیـ: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن آة لیْاى يَ كـػاػ عْػ

 !صوتَ کَ چٌؼ ُـ

 

 ثَ اىبؿٍ ثب يبػ هي رب کَ ًلنن. ثٌؼٍ، هي ؿّ ػؿ ّ تْ يبػ هي ػايي

 !ػايي ىؼٍ ػّهبػهن ثؼؼ ثَ ايي صبال،اف تب ثْػٍ ام پنـػوَ:گن هي كـػاػ

 

 !مالهتي ثَ! عت: گَ هي ّ هیبؿٍ لت ثَ لجغٌؼي ػايي

 

: گَ هي ؿٍ هي ٓبهچَ موت ثَ کَ ْٓؿ ُوْى ّ کٌَ هي تيکـ كـػاػ

 ؿّه ؿّ اصیب ػولیبت ػاىتن ثْػ اكتبػٍ پل ؽّم اف ىؼم،ايٌن ػّهبػه

 !کـػم هي اػوبل
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 ّ گـػٍ ثـهي موتن ثَ ػمت ثَ مـًگ کٌن، هي ًگبُو لت ثَ لجغٌؼ

 !آؿٍ؟ آفهبيو کَ! هًْؼٍ رؾاثو هنوت هٌتِب: گَ هي

 

*** 

 

 !ثبثب ػيگَ ثنَ: فًن هي ؿـ

 

 ثب فًن هي! هیـفا ًغْؿ ّّل: گَ هي ّ فًَ هي مـم ثَ آؿّهي ي ّـثَ

 !ُب کٌن هي گْىتْ هیچي ايي

 

 ٍْؿتوْ عْػه هْل ثَ اّل! رًْن ثَ اكتبػٍ امت ػهیوَ چٌؼ ػًّن ًوي

 ايٌوؼؿ چـا ػًّن ًوي هٌتِب. کـػٍ کْتبٍ هُْبهْ ُن صبال ّ ػاػٍ ٍلب

 ػؿػًبکوْ تي هٌتظـم ٍجـاًَ ثي هي ّ کـػٍ گـم آة ػايي! کٌَ هي هؼطل

 !ثـػاؿٍ مـم اف ػمت ػتیوَ ػّهبػ ايي اگَ الجتَ ثنپـم آة ثَ

 

 رلْم ؿّ آيیٌَ ّ کيَ هي هُْبم هیًَْ ػمتي ىَ، هي توْم کبؿه

 ػّؿ کَ اي پبؿچَ کـػى ثبف صبل ػؿ کالكَ ّ کين هي پْكي! گیـٍ هي

 !ػمتت هـثْى! ثبثب عْثَ: گن هي ىؼٍ ثنتَ گـػًن

 

 ؽؿٍ يَ كؤ ؽؿٍ يَ! ثبثب؟ عْثَ تبفٍ: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي هیق ؿّي ؿّ آيیٌَ

 ػول اّى ثَ عْػت كِون ًوي هي! ىؼي هؼؿى آػهیقاػ ىجیَ االى
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 پين كَل هٌتظـ يب ثؼي عْػت ثَ ٍلبيي يَ ثبيؼ ًـمیؼ ات ًؼاىتَ

 !ثْػي؟ ؿيقاى

 

 تب صوْم تْ ثـّ تْ: گَ هي كـػاػ ىن، هي ثلٌؼ ربم اف ّ فًن هي لجغٌؼ

 !ثیبم هي

 

 !ثیبي؟ کزب تْ: پـمن هي هتؼزت

 

 ثبهي ثیبم: گَ هي کٌَ هي ثبف ؿّ پیـٌُو ُبي ػکوَ کَ ْٓؿ ُوْى

 !ػيگَ ثـيقًّن پيوبتن

 

 !صويَ ّاهؼب فًن هي ثِو کَ هضکوي گـػًي پل

 

 ّ کٌَ هي ثبف رلْم ؿّ ػمتو تْ پتْي كـػاػ کٌن، هي ثبف ؿّ صوْم ػؿ

 !ًؼاؿي عْؿػى,آهپْل ّامَ ربيي ػيگَ کَ عْػتْ ثپْىْى: گَ هي

 

 مبل ثیيتـ ًَق! ؿّ ثبفيب مْمْل ايي کي روغ: گن هي لت ثَ لجغٌؼ

 !ًجْػ گـم آة اف عجـي تْ اّى

 

 پيت کٌَ هي ّاػاؿم ّ ػٍ هي كيبؿ ؿّ ام ىًَْ يبؿٍ، هي پیو ػمت

 ايي ثب تْ اّى: گَ هي ام ىًَْ مـ اًؼافٍ هي ؿّ پتْ کَ ُوًْطْؿ ّ کٌن
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 ثبىَ هـاؿ اگَ!کٌي فًؼگي آػهیقاػ ػیي کَ ثیـّى اّهؼي! ػاؿٍ كـم ثیـّى

 کَ کٌي هضـّم ًینت تْ اّى ّ ُنت ثیـّى ايي کَ چیقي ُـ اف عْػتْ

 !ػيگَ تْ ُوْى هًْؼي هي عت

 

 !مبعتوْى موت اكتن هي ؿاٍ ّ ىیٌَ هي لجن ثَ پْفعٌؼي

 

 كِوَ هي ًینت ثیـّى ايي کَ ثْػٍ تْ اّى چیقُبيي چَ ثؼًَّ كـػاػ اگَ

 !گلنتبًَ ثـام ثیـّى ايي ُن الـيَ ؽات ثب

 

 کوؼ تْ مـه کَ آيـيي ًؾاىتَ اتبم تْي پب ّ ػم هي ُل ؿّ اتبم ػؿ

 هي مالم. چـعَ هي موتوْى ثَ ىؼٍ ُْل اتبهَ ي گْىَ ػيْاؿي

 کـػم، کَ هضنْمي تـییـ ّ هٌَ ي ىؼٍ اٍالس ٍْؿت ثَ ًگبُو کٌن،

 ػؿ ّ کٌَ هي ّاؿػ ثِن آؿّهي ؽاؿٍ،كيبؿ هي ام ىًَْ ؿّي ػمت كـػاػ

 ُنتي كـفاًَ پي ًیک آهبي اييْى: گَ هي ثبف ًیو ثب صبل ُوْى

 !ًویکٌي؟ هؼـكي ربى پي ًیک! مبثن ثـيلیي ُبکل ُوْى! عبًْم

 

 ايي ؿیت تیـ ػچبؿ ّهتي كـػاػ ي ػيگَ ي ػهیوَ چٌؼ ّاکٌو ثـام ػيؼًیَ

: گن هي ّ ػاؿم ثـهي ام ىًَْ مـ اف ؿّ پتْ! ىَ هي ثؼاعالم ػعتـک

 .ؿـيت ػايي ػعتـ عبًْم آيـيي

 

: گَ هي ّاؿ رٌتلوي ّ کٌَ هي هتوبيل مـي گيبػٍ ؿّي ثب كـػاػ

 !ثبًْ عْىْهتن
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 كـػاػ ثَ اُویت ثي ّ کْثَ هي ؿّ کوؼ ػؿ کـػٍ اعن کَ آيـيٌَ ثَ ًگبُن

 ّهتي عٌؼٍ فيـ فًن هي! ؿٍ هي ثیـّى اتبم اف ّ گؾؿٍ هي کٌبؿهْى اف

 !ثیٌن هي ؿّ كـػاػ هتؼزت چيوبي

 

 !يبؿّ؟ کوَ اه تغتَ تب چٌؼ: گَ هي ّ ىیٌَ هي ثغبؿي کٌبؿ

 

: گن هي ّ کٌَ عيک هُْبهْ صـاؿتو کَ گیـم هي ثغبؿي ؿّي ؿّ مـم

 .ًیل عْة روبػت هـػ اه هیًَْ

 

 !ًـٍ رٌل عْى ي تيٌَ! گؾىتَ ًجْػى عْة اف ايي کبؿ: گَ هي كـػاػ

 

: گَ هي ّ کيَ هي ػؿاف هي ربي مـ صـكو، تؤيیؼ ثَ گن هي اُّْهي

 ثؼؼ کٌن، ػؿهًْت ػّا کـػٍ ملبؿه عبًْهت هبهبى!ًـٍ يبػت هـٍبت

 !هؼًیت ثَ ثـگـػًّوت

 

 ثِن رْؿي چَ ؿّ عْامتگبؿي: پـمن هي مـكَ يَ اف ثؼؼ ّ ىیٌن هي

 !فػي؟

 

 يَ: گَ هي آلْػ عْاة ّ صٍْلَ ثي ّهتي چيوبىَ ؿّي مبػؼه

 يؼٌي: گلتن ًبهؼاؿ ثَ هؼتـُ ّ هـامن ىیکن تْ ؿكتن عـيؼم، گل ػمتَ
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 ػعتـتْى ثگیي کَ پؾيـيي هي ىت يَ تْ ؿّ عْامتگبؿ تب ػّ! آهب؟ چي

 !کٌیي؟ هي گـهي ثبفاؿ ػاؿيي هخال! کـّؿتب؟ کـّؿ ػاؿٍ عْامتگبؿ

 

 !عت؟: گن هي هيتبم

 

 ىت اّى يبػآّؿي چـعَ،اف هي موتن ثَ ّ ػاؿٍ ثـهي ؿّ ػمتو

 ُیچي: گَ هي ّ فًَ هي ػـيْي لجغٌؼ کَ ىَ هي مـعْه

 کَ ؿّ ىوب گلتن پنـٍ ثَ ؿّ هي ثْػى،ثؼؼ ثِت تْ ُوَ کَ اّلو!ػيگَ

 ثِن هزلل عالٍَ! هًْن ًوي ايٌزب ُن ػيوَ يَ هي اهب ػًّن ًوي

 ّ عبلَ ّ پؼؿي ّ هبهبًن ّ ػاػاىت ّ ػايي فى ؿكتي، ًبؿاصت اًّبم! عْؿػ

 ثْػى ّاينبػٍ مبلي ّمٔ ؿيغتي ُویي تؼزت تْ کَ ُن ات ىُْـعبلَ

 عْام هي! ثـم ثؼيي ًبهقػهْ: گلتن اًّب ؿكتي ثؼؼ هٌن! کـػى هي ًگبٍ هٌْ

 !ثـم هـثًْو ثَ

 

 !ثؼؼه؟:هیپـمن ّ هیغٌؼم ثلٌؼ! عًْؼى ؿّ آٌُگ ؿيتن ثب هیکٌَ ىـّع

 

! ػيگَ ُیچي:ّهیگَ پیيًْیو ؿّ ؽاؿٍ هي هیيَ،ثبفّىْ ثبف ٓبم ػّثبؿٍ

 عْؿػم، ربًبًَ ػهپبيي کق تب چٌؼ ًبهؼاؿ ػمت اف!ُیچ ًؼاػى کَ ًبهقػهْ

 ثْػى، ىـم ي هبيَ اثـاف ّ ًلـيي ّ ًبمقا كضو مـي يَ ُن هبهبًن اف

 ػبىوبًَ ُن ًگبؿيي ّ کـػ ثبؿم ملیَ اًؼؿ ػبهل ًگبٍ تب چٌؼ کَ هبهبًتن

 !کـػ عـرن ؿّ ثْفم ىٌیؼٍ ػوـم ثَ کَ اي رولَ تـيي
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 !چي؟: 

 

 اف تْ چْى اهب ىَ هي هضنْة مکـت ػيبم ثیي روالت رْؿ ايي -

 هضـم عبلَ رْؿايي يَ ّ ػًّي هي هٌْ فًؼگي گٌؼاي کل ّ عْػهًْي

 !اي ػيًَّْ تْ...تْ... تْ كـػاػ: گلت. ثِت گن هي ىي هي صنبة

 

! اّهؼٍ عْىو چَ!رًْن:هیگَ ّ هیکٌَ ًگبُن كـػاػ! عٌؼٍ فيـ فًن هي

 رًْن پيوک:ثگَ ثؼٍ يبػ عبًْم ػـّك ثَ تْ هْهغ گن هي عبًْهن ثَ

 !تْ ُنتي هيٌگي عل چَ

 

*** 

 

 کٌَ هي عْىضبلن ايي ّ ًقػٍ ؿكتي اف صـكي ٌُْف ّ پیيوَ ٌُْف كـػاػ

 .ثبُبىَ ًـكتي هَؼم کَ کٌن ثضج ثبُبه ًؼاؿم ػّمت چْى

 

 موت ثَ ظـكِب ثـػى هَؼ ثَ هي ّ عْؿػين ؿّ ًبُبؿهْى کلجَ تْي

 ؿّ ام تْرَ اي گـيَ آؿّم ٍؼاي ؿاٍ ي ًیوَ تْ اهب اكتن هي ؿاٍ مبعتوْى

 !کٌَ هي رلت

 

 ثیٌن هي ؿّ آيـيي ّ گیـم هي ؿّ ٍؼا پي ّ اًؼافم هي آـاكن ثَ ًگبُي

 ؿّىْى ؿّ مـه ّ کـػٍ ثـل فاًُْبىْ ًينتَ، ؿّػعًَْ لت کَ
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 ؽاؿم، هي فهیي ؿّي ؿّ ؿؾا میٌي.امت گـيَ صبل ػؿ ّ گؾاىتَ

: گن هي آؿّم ّ کٌن هي ٓي هؼم چٌؼ ثب ؿّهْ پیو کن مـاىیجي

 !آيـيي؟

 

 ثبفم ّ فًن هي فاًْ ؿّثـّه. کٌَ ًوي ثلٌؼ ؿّ مـه اهب ىَ هي مبکت

 !عبًْم؟ آيـيي: فًن هي ٍؼاه آؿّم

 

 ثي ؿّ صْْؿم اف ًبؿاّیو ّ ػؿُن ي چِـٍ تًْن هي ّ ػٍ ًوي رْاثي

 !کٌن تَْؿ ػيؼى

 

 هي پل ًؼاؿم ُن ثیبؿم ثبال ؿّ مـه ّ ثجـم پیو ؿّ ػمتن ايٌکَ رـأت

 !ات؟ ّامَ يبػ هي ثـ هي ػمت اف کبؿي! ىؼٍ؟ ْٓؿي: پـمن

 

 کَ ػؿػي ّ ثیٌیو مـعي چيوبه، عیني يبؿٍ هي ثبال کَ ؿّ مـه

 چي: پـمن هي يبم هي عْػم ثَ ّهتي! لـفًَّ هي ؿّ ػلن ًگبُيَ تْ

 !کـػٍ؟ ًبؿاصتت کني! ىؼٍ؟

 

 هي تکْى اه میٌَ هلنَ ٍؼايي ثي ُن ُن لـفٍ،اف هي اه چًَْ

 !اىبؿٍ ّ ايوب ثب صتي رْاة يَ اف ػؿيؾ ّ عْؿٍ
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 ًينتي ايٌزب اتبم تْ ثـين پبىْ: گن هي ّ ثـم هي پیو ؿّ ػمتن

 .عْؿي هي مـهب مـػٍ

 

 چيوو اف اىکي هطـٍ گیـػه، ًوي اهب اًؼافٍ هي ػمتن ثَ ًگبُي

! کٌي؟ هي گـيَ ػاؿي آعَ چـا: گن هي ّ ىَ هي ؿيو چکَ،ػلن هي

 !ىؼٍ؟ صـكت ثبثبت يب هبهبى ثب

 

 کٌَ هي صـکت ّ ىَ هي ثلٌؼ فهیي ؿّي اف گیـٍ، هي ٍْؿتن اف ًگبٍ

 صبلي ػؿ میٌي ثـػاىتي اف ثؼؼ ّ ىن هي ثلٌؼ هٌن. مبعتوْى موت

 هوبّم کْچْلْي ػعتـ ايي ي گـيَ ػيؼى اف ًبؿاصت ُن ّ کٌزکبّم ُن کَ

 تـییـ آؿل موت ثَ مبعتوْى ًقػيک اّى اهب. اكتن هي ؿاٍ مـه پيت

 .ىَ هي ًبپؼيؼ ػيؼم رلْي اف ّ ػٍ هي هنیـ

 

 اتبم اف ػايي فى فًن هي ٍؼا کَ ؿّ ػايي ّ اينتن هي کَ ايّْى ؿّي

 گیـٍ هي افم ؿّ میٌي کَ صبلي ػؿ ًگـاى اي چِـٍ ثب ّ يبػ هي ثیـّى

 !ثوًْؼمَ؟ کزَ( kafen) کلي ثَ گیل ايي ػًّن ًوي: گَ هي

 

! گن هي آيـيٌَ: ػٍ هي تّْیش عْػه ثلِون، هٌظْؿىْ کٌن هي مؼي

 ٍجش ػايي ثیبؿػٍ، ىِـ اف ؿٍ ىوب ُبي توْيتي ػّا ثْػ ػاػٍ پیـبم ػکتـ

 !ثیـٍ ثْؿٍ ُبکبؿػٍ ؿاُي آيـيٌَ
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 ّ گیـٍ هي گـ آًي ثَ تٌن! ؿٍ هي ػوت گْىبم ّ ىَ هي گـػ چيوبم

 ؿّ صبلتن ػايي فى!يبػ هي چيوبم رلْي آيـيي اىک اف عیل ي چِـٍ

 آيـيي: ػٍ هي تّْیش پل گَ هي چي كِون ًوي ايٌکَ پبي ؽاؿٍ هي

 ثـٍ كـمتبػم ؿـيجَ ػايي اآلى! ًیْهؼٍ ٌُتب ثگیـٍ ؿٍ ىوب ػّاُبي ؿكت

 هي فّػ عیلي آيـيي( کل ػؿ) ػکل! ًؼاىتَ مبثوَ اٍال!ىؼٍ چي ثجیٌَ

 !کٌَ ًوي(  matal هؼطل،) هطل ّهت ُیچ! يبػ هي ّ ؿٍ

 

 پلَ. گـكتَ ًجِ ام ىویوَ ؿگ هي فًَ هي صـف ػاؿٍ ًگـًّي ثب ػايي فى

 هي ػايي فى ثَ فيـلت چیقي يَ صْاك ثي ّ ؿم هي پبيیي ؿّ ُب

. ؿمًْن هي آؿل ثَ عْػهْ ّ ػاؿم هي ثـ مـيغ ّ ثلٌؼ ثلٌؼ هؼهِبهْ!گن

 ثبف پـعين کَ ؿّ ػؿ. ىٌْم هي کٌبؿه اًجبؿ اف ؿّ آيـيي ي گـيَ ٍؼاي

 !پـٍ هي ربه اف تـك ثب يِْيي کٌن هي

 

 ؿّ گؾاىتَ پب يکي! ثؼتـم اّى اف هي! ؿيغتَ ثِن ىؼيؼا ّ امت تـمیؼٍ

 !يبؿٍ هي كيبؿ ثِو ػاؿٍ ّ گـػًن ؿگ

 

 چيوبم ثَ عیـٍ ّ گیـٍ هي ػمت تْ گـػًوْ ػمتو ّهتي ؿالم تَْيـ

 رلْه ىلْاؿهْ عْػم کَ يبؿٍ هي ؿّفگبؿم ثَ کبؿي کَ کٌَ هي تِؼيؼم

 رلْ ىؼٍ هيت ػمت ثب. ثٌؼٍ هي ًوو چيون رلْي پبيیي ثکين

 پيت کبٍ ُبي ػؼل ثَ چنجیؼٍ کَ آيـيٌي چيوبي ثَ عیـٍ ّ ؿم هي

 !کـػٍ؟ کبؿت چي: پـمن هي مـه
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 هي چيوبم فل كؤ ّ کٌَ هي فيبػ ي گـيَ يب تـك فّؿ اف اي مکنکَ

 ؿّ ػاؿُّب ؿكتي: پـمن هي پـعين ّ اينتن هي هؼهیو يَ تْ. ىَ

 !ُبى؟! گـيَ؟ ثَ ًينتي کَ کـػٍ کبؿت چي گلتَ، چي ثگیـي افه

 

 !چکَ هي چيوو اف کَ ثقؿگي تيک هطـٍ ايٌجبؿ ّ مکْت ثبفم

 

 كکـ اهب گي ًوي هي ثَ: گن هي ّ گیـم هي ؿّ ػمتو هچ ًبعْػآگبٍ

 !ىؼٍ چي ثگي الاهل ثلِوي ثبثبت يب هبهبى اگَ کٌن

 

 کَ چيوبه فل ّ گـػم ثـهي. کٌَ هي هوبّهت ّ ىَ ًوي ُوـاُن

 هي علَ هي کـػي كکـ ًکٌَ! چیَ؟: گن هي ػاؿٍ التوبك ؿًگ اًگبؿ صبال

 !گن؟ ًوي چیقي ّ ىن

 

 ّ کٌن هي تٌگتـ اًگيتِبهْ ي صلوَ اهب کيَ هي ػمتن اف ؿّ ػمتو

 ثؼؼ! ًگـاًي اف ًوًْؼٍ هبهبًت ٍْؿت ثَ ؿًگ! ػًجبلت ؿكتَ ثبثبت: گن هي

 !فاؿي؟ ّ گـيَ ثَ ًينتي تْ

 

 ّ يبػ هي ػؿػ ثَ ػلن ىَ، هي ثیيتـ اه گـيَ ايٌجبؿ ّ گقٍ هي لت

 ّ عيًْت ثب ػعتـ ايي ثب. کٌن کٌتـل عْػهْ عـػٍ يَ کٌن هي مؼي

 ؿّي ّ گیـم هي ُبىْ ىًَْ آؿّم. ؿمیؼ ىَ ًوي ربيي ثَ ػَجبًیت

 ّ فًن هي فاًْ پبُبه پیو ُن عْػم ىًْوو، هي کبٍ اف اي ثنتَ

 فػٍ؟ ثِت ثؼي صـف: پـمن هي هاليوت ثب ايٌجبؿ
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 ُن اف ثؼؼ ّ کٌَ هي ًگبُن ؿن ّ پـػؿػ چيوبي اّى ثب مکْت تْ اّل

 .ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ ؿّ مـه ُوي

 

 ُبه ًْچَ ّ ؿالم ي پـُـفٍ ُبي فهقهَ ّ فًَ هي ثؼي ًجِ ام ىویوَ

 ّ ثوًْن آؿّم کَ يبؿم هي كيبؿ عْػم ثَ ػّثبؿٍ. فًَ هي فًگ گْىن تْ

 چیقي هّْْع ايي اف ثبثبت ّ هبهبى عْاي ًوي. آيـيي ثجیٌوٌْ: پـمن هي

 !آؿٍ؟. ثلِوي

 

 .ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ ؿّ مـه مـيغ

 

 ثَ فًن ًوي صـكي ثِيْى: گن هي ّ ػم هي ثیـّى پـٍؼا ؿّ ًلنن

 ثْػ ػؿمت اگَ تْ گن هي هي يؼٌي. ىؼٍ چي ثگي ثِن کَ ىـٓي

 ثبىَ؟. کي تؤيیؼ

 

 عًْي اًگبؿ! يغَ يظ گیـم، هي ػمتن تْ کَ ؿّ ػمتو ػٍ، ًوي رْاثي

: پـمن هي اهب مؤالن آّؿػى فثْى ثَ اف هؼؾثن هي ّ ًؼاؿٍ رـيبى تٌو تْ

 !فػٍ؟ ػمت ثِت! کـػ؟ ُن اي ػيگَ کبؿ پـت ّ چـت رق

 

 هي کجْػي ثَ ؿّ مـعو کيَ،ٍْؿت هیو ثیـّى ػمتن ؿّاف ػمتو

 !کٌَ هي ػفػيؼى ثَ ّاػاؿ ؿّ ًگبُو کَ ىـهَ ّ ؿٍ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 461 
 

 

 ّهتي ّ ًکٌن عـاة عْػم مـ ؿّ ؿّ اًجبؿ اّى موق کَ ثٌؼم هي چين

 !آيـيي؟ آؿٍ: پـمن هي کٌن هي ثبفىْى

 

 ثبؿ ايي ّ لـفٍ هي پبيیٌو لت ّ چًَْ ؽاؿٍ، هي ُن ؿّي آؿّم پلکيْ

 .ىَ هي ثلٌؼ اه گـيَ ٍؼاي ّ ىیٌَ هي ٍْؿتو ؿّي ػمتِبه

 

 هي ثلٌؼ آتیو ي ىـاؿٍ ىَ هي هْم تبؿُبي ًْک تب پبم اًگيت ًْک اف

 !ػاؿم کبؿت ثـين پبىْ: گن هي ّ گیـم هي ؿّ هچو ّ ىن

 

 ّ هبهبى پیو: گن هي ىوـػٍ ىوـػٍ ّ صـً پـ کٌَ، هي هوبّهت

 !گن هي ثِت پبىْ! ؿين ًوي ثبثبت

 

 ثب عْام هي پبىْ: گن هي ّ کيوو هي آؿّم کٌَ، هي ًگبُن هـػػ

 !ثیب ُوـاُن پبىْ! اكتبػٍ کـػى ؿلٔ ثَ ثجیٌي عْػت چيوبي

 

*** 

 

 ّ تٌؼ کَ ًینت ايي ثَ صْامن کَ ػَجبًین اًّوؼؿ ىَ، هي ُوـاُن

 اينتن هي! ىَ هي کيیؼٍ ػًجبلن ثیچبؿٍ ػعتـ کَ ػاؿم ثـهي هؼم ثلٌؼ
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. كـػاػ ػًجبل ثـم ثوْى رب ُویي: گن هي ّ کٌن هي ّل ؿّ ػمتو ّ

 !ُب ًـي ربيي

 

 چیقي يَ کلجَ، موت اكتن هي ؿاٍ. ثبىَ يؼٌي کٌَ هي هتوبيل مـي

 ثـي ثؾاؿي! ُب ثیبم تب هًْي هي: گن هي ّ گـػم ثـهي يبػ، هي يبػم

 !کـػم عبلي تْ مـ ػيؼي يِْ ُن ؿّ هـتیکَ اّى ػلي ػم

 

 عيًْت ّ اّى هظلْهیت ُوَ ايي اف عْػم کَ کٌَ هي ًگبُن رْؿي

: فًن هي ػاػ ثلٌؼ ّ کلجَ موت کٌن هي تٌؼ پب. ىن هي ىـهٌؼٍ عْػم

 !كـػاػ! كـػاػ

 

 چیَ: گَ هي ّ يبػ هي ثیـّى آلْػ عْاة چيوبيي ثب کَ ام کلجَ ًقػيکبي

 !کـػي ؿّصن هجِ ثبثب

 

 مْيیچتن ثپْه،: گن هي ّ کلجَ تْ ؽاؿم هي پبهْ ّ فًن هي کٌبؿه

 !ػاؿم کبؿت ثیب ّؿػاؿ

 

 گـػم ثـهي. کٌن هي ػّْو پبلتْم ثب ّ کين هي پبيیي گـهکٌوْ فيپ

 ػ: فًن هي ػاػ ّ کٌَ هي ًگبٍ هٌْ ػاؿٍ هبت ُوچٌبى کَ كـػاػي موت

 !ػيگَ ثزٌت
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 !ىؼٍ؟ ْٓؿيو کني: پـمَ هي ّ يبػ هي رلْ

 

: گن هي ّ کٌن هي پـت موتو ثَ ّ ػاؿم ثـهي تغت ؿّي اف پبلتْىْ

 !ثِؼاؿي ؿين هي.  آؿٍ

 

 ْٓؿيو ؿـيت ػايي! ىؼٍ؟ چي: پـمَ هي پبلتْه پْىیؼى صبل ػؿ

 ػايي؟ فى يب ىؼٍ

 

 مـاىیجیَ؟ پبيیي هبىیٌت: پـمن هي رْاة ثي

 

 !ثیب فّػ: گن هي ّ ثیـّى يبم هي کلجَ اف گَ، هي اي آؿٍ

 

 عیبل ػلن تَ عؼايیو!اينتبػٍ کـػم تـکو کَ اي ًوطَ ُوْى تْ آيـيي

 !ًجبىَ افه عجـي ثـگـػم ّهتي کـػم هي

 

 .ثیب: گن هي ؿمن هي کَ ثِو

 

 هي مبعتوْى موت ؿم هي ػاؿم ثیٌَ هي ّهتي اهب ىَ هي ُوـاُن

 موت ؿين هي: گن هي ّ گـػم ثـهي موتو ثَ ّ اينتن هي. اينتَ

 !ثیب. ام پنـػوَ هبىیي
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 هي ؿّ كـػاػ ٍؼاي هبىیي ػم ؿمین هي ّهتي ّ اكتَ هي ؿاٍ ػّثبؿٍ

 !هَؼّم؟ کْ پل: پـمَ هي تپَ ثبالي اف کَ ىٌْم

 

 !ثیب: گن هي ػَجي

 

 !ثؼًّن هٌن عجـٍ چَ ثگْ الاهل: گَ هي ّ يبػ هي پبيیي ؿّ مـافيـي

 

 .ثیٌن هي آيـيي ثَ ؿّ هتؼزجو ًگبٍ ّ فًَ هي ؿّ هبىیٌو ػفػگیـ

 

 !ثيیي: گن هي ثـچیؼٍ لت کَ آيـيي ثَ ّ کٌن هي ثبف ؿّ ػوت ػؿ

 

 ؿّ ػمتو كـػاػ ثيیٌن، رلْ عْام هي ّ ثٌؼم هي ؿّ ػؿ ىیٌَ، هي

 کَ چیَ هّْْع! مبلوَ کَ ايي: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي هبىیي موق ؿّي

 !ىؼي؟ فّػپق ّ ثبال فػٍ گـػًت ؿگ ْٓؿي ايي

 

 !گن هي ثيیي: تْپن هي کـػٍ اعن

 

. ىَ هي پیبػٍ ًبؿاّي اهب صـف ثي ُن كـػاػ ّ ىیٌن هي مـيغ عْػم

 تَْؿ! کٌن هي هيت ؿّ ام پٌزَ ّ کين هي هُْبم ثیي ؿّ ػمتن هـتت

 کَ کـػٍ ػَجین اًّوؼؿ ػكبع ثي ّ ًزیت ػعتـ ايي ثَ کخبكت اّى ًقػيکي

 !اًلزبؿم صبل ػؿ
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 !کٌن كکـ ثِيْى عْاػ ًوي ػلن کَ يبػ هي چيون رلْي تَبّيـي

 

 !الاهل ىؼٍ چي ثگیي ىوب عبًْم:  گَ هي مکْت کن يک اف ثؼؼ كـػاػ

 

 !ػيگَ ثـّ تٌؼتـ: تْپن هي كـػاػ ثَ ؿّ

 

 !ػٍ هي كيبؿ گبف ؿّي ثیيتـ پبىْ ّ کيَ هي پْكي

 

*** 

 

 !ثیبم تب ُویٌزب ثوْى: گن هي هي ّ اينتَ هي ثِؼاؿي ػؿ ػم هبىیي

 

 !پي؟ ًیک ىؼٍ عجـ چَ: پـمَ هي هتؼزت

 

 !کٌن ٍؼات تب ثوْى: گن هي آيـيي ثَ ّ ػوت ثَ گـػم ثـهي

 

: گَ هي ّ گیـٍ هي ثبفّهْ كـػاػ ًؾاىتَ ثیـّى پبهْ کٌن، هي ثبف ؿّ ػؿ

 !علتگیـي؟ اّهؼي
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 .اآلى يبم هي: گن هي پـتضکن ّ کين هي ثبفّهْ

 

 !ػم ًوي اُویت اهب ىٌْم هي ؿّ هؼتـّو گلتي پي ًیک ٍؼاي

 

 هي صیّْى ايي ثَ ػؿمي! لـفًَّ هي ؿّ پبم فيـ فهیي عين فّؿ اف پبُبم

 هي چي ُـ ُن ػْاهجو! ًکٌَ هـػًّگیو اف يبػي ػاؿٍ ػوـ تب کَ ػم

 !ثبىَ عْاػ

 

 ثي ؿّ اتبهو ػؿ! ًینت کني عْىجغتبًَ ػؿهًْگبٍ، تْي ؽاؿم هي پب

 !ًینت اتبهو تْ اهب کٌن هي ثبف ُْا

 

 يکیو کَ ػاؿٍ ثنتَ ػؿ تب ػّ اًؼافم، هي اًتظبؿ مبلي ثَ ًگبُي

 موت ثـم يبم هي. عجـٍ چَ پيتو ػًّن ًوي ػيگَ يکي ّ ػمتيْيي

! کٌَ هي رلت ؿّ ام تْرَ ػمتيْيي آة ٍؼاي اه، ثنتَ ػؿ

 ُوچیي تْ ػاىتَ ػًیب ؿّف يَ! ػبلیَ!عْثَ

 

 ايي چين پیو ؿّ ػًیب عْام هي صبال ىؼٍ، هي توْم هي ثـاي ربيي

 !کٌن توْم ُْمجبف ػیبه

 

 ّ چـعَ هي موتن ثَ ّهتي اينتبػٍ ؿّىْيي رلْي کٌن، هي ثبف ؿّ ػؿ

 ؿّپْه ي يوَ! کٌَ هي ًگبُن ىؼٍ گـػ چيوبيي ثب ّ هتؼزت
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 كْبي! ثیـّى يبؿهو هي ػمتيْيي اف ّ کين هي ؿّ ملیؼه

 هٌْ عين ػلیل اهب امت فػٍ ّصيت! يبػ ًوي هي کبؿ ثَ تْ اّى کْچیک

 !ثِو پـيؼم ْٓؿ ايي چـا پـمَ ًوي کَ ػًَّ هي

 

 هي ؿّ پیـٌُو ي يوَ ػمتي ػّ ىَ، هي پبؿٍ ؿّپْىو ي يوَ

 ثیي اف ّ چيوبه تْ فًن هي فل چنجًْوو، هي ػيْاؿ ثَ ّ چنجن

 تًَْ ًوي ًؼاؿٍ فثْى چْى کـػي كکـ: گن هي ام ىؼٍ چلت ػًؼًِّبي

 هي عیبل آثبػي يَ چْى کـػي عیبل! عْؿػٍ؟ گِي چَ صیّْى يَ ثگَ

 رْؿي چَ صـّهقاػٍ کخبكت يَ ثگَ ؿمَ ًوي ػولو ػولَ ىیـيي کٌي

 !ًَ؟ کـػٍ ػؿافي ػمت ثِو

 

*** 

 

! کٌَ هي رؼام هـػک اّى اف فّؿ ثَ ّ کيَ هي ثبفُّبهْ پيت اف يکي

 ّ مـ ؿّي کَ ثْػٍ ؿامت ّ چپ ُبم هيت ّ فهیي ام ثْػٍ کـػٍ پـتو

 ُبه التوبك ٍؼاي ًَ ٍْؿتو، ؿّي عْى ًَ! اّهؼٍ هي كـّػ ٍْؿتو

 ثیي اف کَ عـًبمَ کين، ًوي ًلل! ًکـػٍ کن عيون اف اي ؽؿٍ

 .يبػ هي ثیـّى ػًؼًّبم

 

 

 هي ػاؿي کبؿ چي: کيَ هي ُْاؿ ػَجي کَ ىٌْم هي ؿّ كـػاػ ٍؼاي

 !کٌي؟
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 فهیي ؿّي اعالم ثي ػکتـ اّى اف کَ چیقي ثَ ؿّ ّ اينتن هي پبُبم ؿّي

 ّ فًي هي فل چيوبه تْي ايٌزب، يبؿهو هي: گن هي هًْؼٍ ثبهي

 ...ػيگَ گي هي! عْؿػم گَ گي هي! کـػم ؿلٔ گي هي

 

 !ايٌزب عجـٍ چَ: تْپَ هي ّ ػٍ هي تکًْن هضکن كـػاػ

 

 ثیي تًَْ هي اؿتجبٓي چَ ًؼًَّ کَ اًّیَ اف تیقتـ! كِویؼٍ کَ ػًّن هي

 ّرْػ هؼَْم ػعتـ اّى چيوبي ّ هـتیکَ ايي اكتبػى کـػم ؿلٔ ثَ

 !عجـٍ چَ پـمَ هي چـا کَ ايٌَ كِون ًوي کَ چیقي اهب ثبىَ ػاىتَ

 

 ػَجي ّ کين هي پل هًْؼٍ اه پٌزَ ثیي کَ ؿامتوْ ػمت ثبفّي

 ػيْاؿ کٌذ ثَ ؿّ عْػه رْى کن صبال کَ ػکتـي موت اكتن هي ؿاٍ

 ايي! ىؼي؟ ػيًَّْ: تْپَ هي ّ کيَ هي ثبفّهْ ػّثبؿٍ كـػاػ ؿمًْؼٍ،

 !چي؟ يؼٌي کبؿا

 

 هي فاًْ رلْه ؿمًْن، هي لؼٌتي ػکتـ ثَ عْػهْ ّ کين هي ثبفّهْ

 ثیي اف ّ کلـي ّ ػم هي كيبؿ اًگيتبم ثب اىْ چًَْ هضکن فًن،

 ثؼتـ ػيؼي،يکي تٌن ؿّ کَ عطِبيي اّى:گن هي ام ىؼٍ چلت ػًؼًِّبي

 ثْػٍ يکي ػهیوب صـّهقاػگي ّ كطـتي پل تْ اهب کـػٍ صک تٌن ؿّ هي اف

 تْ اهخبل اف هي! هبًْى اف ًَ اهب كـاؿين کَ فػي صؼك ػؿمت! تْ ي لٌگَ

 ّامَ عْامتن هي توْم صوبهت ثب ؿّفي يَ اًؼافى هي يبػم کَ
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 کـػم كکـ چْى آّؿػم پٌبٍ کٍْ ايي ثَ! کـػم كـاؿ ثـػاؿم هؼم اًنبًیت

 ثي ربيي ُوچیي تْ کـػم ًوي عیبل! اى آفاػٍ ٓجیؼتو ػیي آػهِبه

 کٍْ ايي ػعتـ کـػى اًگيت ثب کَ ثغْؿٍ پنتن ثَ تْ ػیي اي ُـفٍ ىـف

 !کٌَ اؿّب عْػىْ کخیق ي ؿـيقٍ

 

 ًلنبي ثب عبکْ ّرت يَ ايي هًْؼى پبک اف تَْؿم ؽاؿم ًوي! ثجیي هٌْ

 ثبىن ىؼٍ اكؼي کَ ثْػم هبؿُب ثیي اًّوؼؿم! کٌي ػاؿ عؼىَ کخیلت

 هجـمتًْي ُـ کٌي هي گن گْؿتْ ػیؼ گن، هي چي ثبىَ صْامت پل

 هي کبؿي ّاال! ػي هي اًتوبلي ػؿعْامت ُن ثؼؼه اّهؼي، افه کَ

 ّ فيـ ثبىي کَ عالف اُل! کَ ػًّي هي! ثيي مبهٔ کـػى کبؿ اف کٌن

 !کـػًو تلَ ّامَ چَ! فػًو ػّؿ ّامَ چَ! ثلؼي عْة هبًًْْ ثن

 

 کَ كـػاػي ثَ ؿّ ّ ىن هي ثلٌؼ اه تـمیؼٍ ّ پـػؿػ ًگبٍ رلْي اف

 آيـيٌْ ثـّ: گن هي ػاػٍ هي گْه مغٌـاًي ايي ثَ اعن ثب ّ اينتبػٍ

 !ثیبؿ

 

 !پي ًیک ثـين: گَ هي پـاعن ّ ػَجي

 

 ثـّ گلتن: کين هي ُْاؿ کَ ًینت عْػم ػمت ؿكتبؿم کٌتـل ّ ػَجین

 !ثیبؿه
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 ؿّ ًلنو آثـّ، ثي مْگٌؼىکي آػم اّى موت ؿٍ هي هکج ثب ًگبُو

 صیبٓ موت اكتَ هي ؿاٍ ّ ثیـّى ػٍ هي ػهبؿو اف کالكَ ّ پـٍؼا

 !ثِؼاؿي

 

 ّ يبؿم هي ػؿ ثْػٍ پبلتْم ریت تْ کَ پبکتي تْ اف میگبؿ ًظ يَ ػَجي

 اآلى اهب ثنپـم ػّػه ثَ عْػهْ ثغْام يبػ هي پیو کن. کٌن هي ؿّىي

 ّ هيت فيـ كبمؼ هـػک! ثين هٌلزـ ػّثبؿٍ تـمن هي ّ ؿكتَ ثبال آهپـم

 کوي كؤ گلتَ عْػه کـػى تجـػَ ثـاي ّ ّهبصت کوبل ثب لگؼُبم

 !هؼوْلي ثْمیؼى يَ ّ ثْػٍ ًْافه

 

 ّ کٌن هي عبلي ػّػ کيیؼى ؿيَ ثَ ثب ؿّ صـٍن فًن، هي پْفعٌؼي

 هي تونغـآهیق ي رولَ اف اّى پنتي ّ صوبؿت! موتو گـػم ثـهي

 تْ عْاُـ ثَ! آؿٍ؟ هؼوْلي ثْمیؼى يَ کَ: گن هي ّهتي کٌَ هي چکَ

! هؼوْلي گي هي کٌَ تؼـُ ؿيغتي ُویي عْػت ػیي... هـم يَ ُن

 !ًْافه؟ گي هي

 

 ًقػٍ لگؼ پبهْ كـػاػ ٍؼاي موتو ىن هي ّؿ صولَ ػّثبؿٍ ػَجي

 .کيَ هي ػوت ثِو

 

 گـػًو تْ هوکٌَ کَ ربيي تب مـه کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي ّ گـػم ثـهي

 !عزلَ ّ ىـهٌؼٍ کخبكت اّى ربي ّ ؿكتَ كـّ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 471 
 

 !ثیب: گن هي ّ گیـم هي ؿّ ػمتو هچ ّ ؿم هي رلْ

 

 هي فهیي ؿّي ّ کيَ هي ؿّ اًگيتن ثیي میگبؿ ي هًْؼٍ ثبهي كـػاػ

 .کٌَ هي عبهْىو کلو کق ثب ّ اًؼافٍ

 

*** 

 

 !ثٌبل: گن هي عين ثب ّ ػَجي ػکتـ ثَ ؿّ

 

 !ثجغيیؼ: کٌَ هي فهقهَ فيـلت ثیبؿٍ ثبال ؿّ مـه ايٌکَ ثي

 

 اكتغبؿ ثب ّ ثبال ثیبؿ مـتْ! آػم ػیي: گن هي ّ فًن هي پبه ثَ آؿّهي لگؼ

 !کي عْاُي هؼؾؿت

 

 ػاؿٍ صبال کَ آيـيٌي ٍْؿت ثَ ًگبُيْ ّ ثبال يبؿٍ هي مـىْ تؤعیـ ثب

 اّى! امت ثنتَ چيوبه اهب آيـيي. ػّفٍ هي لـفٍ هي ّ کٌَ هي گـيَ

! ثجغيیؼ!ىؼ چي ًلِویؼم: گَ هي لـفّى ٍؼايي ثب ػّؿ ثَ اًنبًیت اف

 ...ّهت ُیچ ػيگَ...  ػيگَ

 

: کٌن هي ػيکتَ ثـاه ؿّ ثگَ ثبيؼ کَ اي رولَ ّ يبم هي صـكو ّمٔ

 !ًویکٌن ؿلطي ُوچیي
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 کَ ثیٌن هي ػاؿم!هیبؿٍ فثْى ثَ هٌْ ي رولَ ػیي ثالعـٍ حبًیَ چٌؼ اف ثؼؼ

 عـػٍ يَ ايي ّ ىؼٍ صویـ ػول ىیـيي ًظـه ثَ ػعتـ ايي رلْي چوؼؿ

 !کٌَ هي آؿّهن

 

 !پي ًیک ثـين:گَ هي پـتضکن کَ ىٌْم هي ؿّ كـػاػ ٍؼاي

 

 اهب هیکٌن عْػم ُوـاٍ ُن ؿّ آيـيي ّ ّؿّػي ػؿ موت اكتن هي ؿاٍ

 ّ عًْیيَ ػهبؽ ثَ ػمتو کَ ػکتـي موت گـػم ثـهي لضظَ آعـيي

 ؿّ ػيگَ يکي عْاي هي ّ کٌي هي روغ پالمتْ ّ رْل: گن هي

 !کٌن هي ىیـ ات ػلیَ ؿّ آثبػي ايي کل ّاال ايٌزب ثلـمتي

 

 اي علَ ٍؼاي ثب ىٌْم هي کَ ثیـّى ثـم آيـيي مـ پيت عْام هي

! کٌَ؟ هي ثبّؿ ػولْ ثي ػعتـ يَ صـكبي کي!ىبُؼ؟ کؼّم ثب: گَ هي

 !فًَ ًوي کَ ُن صـف تبفٍ

 

 هي ػمتبهْ ّ فًن هي فاًْ اه ًللَ ُیکل رلْي موتو، گـػم ثـهي

 هي! چي؟ هٌْ صـكبي اهب ىبيؼ اًّْ صـكبي: گن هي ّ اه يوَ ثَ ىًْن

 عبٓـت! تـٍ مٌگیي رٌل ُن ثَ تؼـُ ّ توبيل هزبفات ػيگَ ػًّي

! کٌن هي هٌگٌَ ثِت ػّػمتي ثـچنجْ ايي ًکٌي گن گْؿتْ اگَ کَ روغ

 عیلي ثبىَ ًؼاىتَ ػاػى ػمت اف ّامَ چیقي هي ػیي ّهتي آػم

 !ثوًَْ يبػت کي فهقهَ فيـلت ايٌْ! ىَ هي تـمٌبک
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 ي عیـٍ عـػٍ يَ! کيوو هي ثبال يوَ اف ُوًْطْؿ ّ ىن هي ثلٌؼ

 كتٌَ ُوَ کَ صنبمي ي ًوطَ ثَ يبػ هي صیلن ّ هًْن هي چيوبه

 چيیؼٍ هي ؿّ ػؿػه هقٍ! ثؾاؿم ًَیت ثي ؿّ ىَ هي ثلٌؼ گْؿه اف ُب

 !ثچيَ ُن ػّْي ايي کَ عْثَ ام،

 

 ّ پبُبىَ ثیي ػمتو ّ ىؼٍ عن يبم، هي ثیـّى ثِؼاؿي اف ػاؿم ّهتي

 کن ثـْن ّ صـً اف عـػٍ يَ كؤ عـػٍ يَ! ػٍ هي كضو ًبلَ ثب مـٍ يَ

 !عيون لجـيق ٌُْف ّ ىؼٍ

 

 پي ًیک ثیي تلبّت ثِؼاؿي تْي ُبي لضظَ هـّؿ ثب کَ ثـگيتَ ؿاٍ تْ

 !كِون هي ؿّ پي ًیک ايي ّ پیو مبل پٌذ

 

 لکَ هضَْل! ؿصویَ ثي ّ عيًْت ّ تجؼیؼ ّ فًؼاى هضَْل پي ًیک ايي

 اف ًَ هي ىبيؼ! کبكیَ ؿّس کـػى کؼؿ ثـاي ػًّو يَ ُـ کَ میبُي ُبي

 هي ىبيؼ! كـاؿين عْػم اف ثلکَ پبيیي اّى تلبّت ثي ّ ؿصن ثي ُبي آػم

! آّؿػم پٌبٍ ٓجیؼت ايي ػاهي ثَ عيًْت اف كـاؿي آؿّم پي ًیک ػًجبل

 ؿّفي يَ کَ هـػهي مـ ؿّ ام کیٌَ ّ ثـِ کـػى عبلي تـك اف هي ىبيؼ

 !ام ثـيؼٍ ُوَ اف ػاىتین ؿّ کـػى ثِيْى ًیکي هَؼ ايوبى ثب
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 ٍؼاي کَ اًّوؼؿ! مؤالَ ّ مؤال ّ ىبيؼ ّ ىبيؼ اف پـ هـقم ّ ػًّن ًوي

 ّ گـػم ثـهي ػوت ثَ ًبعْامتَ ّ کٌَ هي تـم ػَجي آيـيي ي گـيَ

 !ًکي گـيَ! ػيگَ ثنَ: تْپن هي

 

*** 

 

 ىیٌَ هي ػمتن. ىَ هي پیبػٍ مـػت ثب آيـيي ّ اينتَ هي هبىیي

 !تْ ثيیي: تْپَ هي كـػاػ ػمتگیـٍ ثَ

 

 صبال ام اّهؼٍ ػؿ گچ اف تبفٍ ػمت هچ. ؿّثـّ ثَ فًن هي فل ّ ىیٌن هي

 گیـهو هي ػمت تْ. کٌَ هي فم فم ىؼٍ کن ػَجبًیتن اف کن يک کَ

 !عت؟: گَ هي مؤالي كـػاػ ىن، هي هبلیؼى هيـْل ّ

 

 !عت؟ چي: پـمن هي. هٌَ ثَ عیـٍ ُن اّى کٌن، هي ًگبُو

 

 آهبػٍ آتيليبى يَ هخل ًينتَ ؿّثـّم کَ كـػاػي ايي کٌن هي صل

 ٍْؿتو پبيیي موت ثَ پیيًْیو اف کالكَ ؿّ ػمتو کق! كْؿاًَ ي

 ي ػيَ يَ کٌَ ىکبيت ثـٍ يبؿّ: گَ هي ّ کٌَ هي ُْكي کيَ، هي

 !ثوبًؼ ُن ػؿگیـيو ّ ػػْا ّ فًؼاى! گـػًت اكتَ هي کلْى

 

 .کٌَ ًوي ىکبيت: گن هي عیبل ثي
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 کـػي، پبؿ ّ لت ؿّ يبؿّ فػي! ػاؿي؟ ؿیت ػلن: گَ هي ػَجي

! کٌَ؟ ًوي ىکبيت گي هي عًْنـػ ثؼؼ کـػي پیبػٍ ػيلـاًنیليْ

 !هظ؟ ثي ىؼجْى تـمَ هي ات گٌؼٍ ُیکل اف يب روبلتَ ػبىن

 

 هي هبرـا ايي کٌبؿ اف ثْػي تْ: پـمن هي ّ ػّفم هي ؿّثـّ ثَ ًگبُوْ

 !گؾىتي؟

 

 ّلي ؽاىتن ًوي ُن اه فًؼٍ ىبيؼ ثْػم هي: گَ هي کَ ىٌْم هي

 !ػاؿم كـم عیلي ىٌبعتن هي کَ تْيي ثب هي

 

 !فهیٌي؟ میت گًْي هي اًنبًي تْ! كـهي؟ چَ:

 

 !ىؼ؟ چي فػيي هي صـف افه ايوبى ّ تْ کَ اي هزبػلَ ّ گلتگْ پل -

 

 هي ػّىو ثَ ؿّ ؿن اف مٌگیٌي ثبؿ لجن ؿّي لجغٌؼ ّ ؿًزیؼٍ ّ ػَجین

 !کيَ

 

 رٌگل ّمٔ ّهتي: گن هي ّ ػم هي ثیـّى ؿّ مٌگیٌن ّ عنتَ ًلل

 !کٌي گلتوبى ايٌکَ ًَ ثزٌگي ثوب ثـاي گیـي هي يبػ کٌي، ّلت
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 ثَ ثغْاين اگَ ُوَ: گَ هي ّ ىَ هي پیبػٍ ُن كـػاػ ىن، هي پیبػٍ

 ...ًوي ثٌؼ مٌگ ؿّ مٌگ کَ کٌین ؿكتبؿ رٌگل هبًْى

 

 هٌلزـ ّهتي ىَ هي ثلٌؼ کٍْ تْي ؿـىن ٍؼاي ّ موتو گـػم ثـهي

 مـ ُن کٍْ ايي عْثَ کَ مٌگ ؿّ مٌگ! رٌِن ثَ! ًيَ: ىن هي

! ثـيقٍ كـّ مـهْى ؿّ آموْى ايي! ثيَ عـاة فهیي ايي! ًيَ ثٌؼ ربه

 کزب! ىؼ؟ چي! ػاػم؟ تبّاى کن! کيیؼم؟ کن! چَ؟ هي ثَ! چَ؟ هي ثَ

 اػاهَ فًؼگیيًْْ! ػاػى؟ ثِن فًؼگین ػُْ ػؿ چي هـػم ايي! گـكتن؟ ؿّ

 ثیبػ يبػىْى اٍال ايٌکَ ثؼّى اّهؼى ّ ؿكتي عیبثًْب اّى اف ؿّف ُـ! ػاػى

 ؿّ ايوبى کَ عیبثًْي ُوْى تْ! ؿيغتَ عًِْبيي چَ عیبثًْب اّى کق

! پیو ّهت چٌؼ ُویي! ثِن عْؿػ لو تٌَ يَ ي تٌَ ػاػ رْى ػمتبم

 كضين! چنجیؼ عـهْ ػؾؿعْاُي ربي! کـػ؟ کبؿ چي کٌي هي عیبل

 ُوْى تْ! رب ُوْى! کـػم هؼجـ مؼ چـا کَ فػ ثِن ػيًّْگي اًگ! ػاػ

 ّ ثؼ هي چين تْ چين ّهتي ثْػ ايوبى عْى ؿّ ػؿمت پبه! ًوطَ

 صوبهت رنبؿتْ کَ آػهِبيي ايي ّامَ! هـػم ايي ّامَ! گلت هي ثیـاٍ

 پبچَ ّ کٌي پبؿك يب ثؼي تکْى ػم ثبيؼ يب عـيت ؿّ عْثي ّ ػًّي هي

 هي صبال عْؿػم، مـي تْ ػاػًن تکْى ػم ّامَ کبكي اًؼافٍ ثَ! ثگیـي

 هي! کٌن پبؿٍ عْام هي! ثؼم ًيْى ػًؼّى عْام هي! ثبىن ُبؿ عْام

 !ثلِوي كِوي ًوي اگَ کي مؼي! كِوي؟ هي! ىٌْي؟

 

! کلجَ موت اكتن هي ؿاٍ ؿكتَ تضلیل اػَبثي ثب گـكتَ، گـ ثـيؼٍ، ًلل

 !تٌِبيي ّ تٌِبيي ّ تٌِبيي. عْاػ هي چیق يَ كؤ ّرْػم توبم
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*** 

 

 هبًؼن تب فًَ هي صـف ػاؿٍ ؿيق يک! ثغْاثن ػٍ ًوي اربفٍ كـػاػ ٍؼاي

 ُن ؿّ چيوبهْ ػهي کٌن هي مؼي ػاؿم هي ّ ثـگـػم ُوـاُو کٌَ

 !کٌي؟ هي ّف ّف ؿيق يَ ىکنتَ ؿاػيْ ػیي چـا: فًن هي ؿـ پل ثؾاؿم

 

 ػاؿم مبػتَ ػّ! پلک عـػٍ علَ: تْپَ هي ّ کتلن ؿّ عْؿٍ هي هيتو

 رب هخوبل چل ايي چي ثَ! اًگبؿ ًَ اًگبؿ ثبكن هي ثـاه كلنلَ تب ُقاؿ

 !ثـگـػي؟ ًینتي صبّـ کَ کـػي ثٌؼ

 

 ؿّي پلکبهْ ّ کين هي ثبال ام چًَْ فيـ تب ؿّ پتْ ّ چـعن هي پِلْ ثَ

 عْام هي مضـ کلَ: گَ هي ّ کيَ هي اي کالكَ پْف. ؽاؿم هي ُن

 !يبي؟ ًوي ثـم،

 

 ثیبم کٌن ّل ًیل ايٌزب صیق! ىوبل يبى هي ػیؼ تؼطیالت ّامَ ُوَ: 

 !ىلْؿي؟ تْ

 

 هؼلْهَ ثبالك، عبى ؿاکي رٌبة ّامَ ايٌزب ُیزبى! عت آؿٍ! صیق!َُ-

 !ثوًْي ايٌزب عؼاتَ اف کَ
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 ػم هي تکیَ مـهْ ّ پبُبم ؿّي ؽاؿم هي آؿًزبهْ ىیٌن، هي ربم مـ

 ثیب پبىْ: گَ هي ّ ام ىًَْ ؿّي ؽاؿٍ هي ؿّ ػمتو كـػاػ. ػمتبم ثَ

 !ثچَ فًؼگیت عًَْ مـ

 

 ػٍ هي تکْى ٓـف ػّ ثَ ؿّ مـه کٌن، هي ًگبُو ّ فًن هي پْفعٌؼي

 !چیَ؟ يؼٌي

 

 .ثوًْن ايٌزب عْام هي: گن هي ّ گیـم هي ًلني

 

 !ثغْؿي گِي چَ کَ: پـمَ هي عْػه اػة ثي اػثیبت ثب اهب رؼي

 

 ػؿ ؿّ هخجتِب ثچَ اػاي: گَ هي ّ فًَ هي ثبفّم ثَ هيتي! کٌن هي اعن

 اّى ًبف ثَ هي ي ػوَ ؿّ چبؿّاػاؿي كضو ُوَ اّى! هي ّامَ ًیبؿ

 !ثْػ؟ ثنتَ ثـگيتَ ثغت ػکتـ

 

 يک. موق چْثي تیـک ثَ فًن هي فل ّ کٌن هي ّلْ تغت ؿّي عْػهْ

 عبٓـعْاٍ: پـمَ هي هوؼهَ ثي كـػاػ ثؼؼ ّ ىَ هي مکْت ثیٌوْى کن

 !ىؼي؟

 

 صبلت ّ لجيَ ؿّ کَ لجغٌؼي ثَ ٍْؿتو، ثَ ام عیـٍ ىؼٍ، گـػ چيوبم

 !ىؼٍ ًبيل ثقؿگي کيق ثَ اًگبؿ کَ ثِن فػٍ فل رْؿي! کـػًو ًگبٍ
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 کَ کٌن کٌتـل عْػهْ کٌن هي مؼي ّ ػم هي كيبؿ ُن ؿّي ػًؼًّبهْ

 !ًگن ثِو ؿثطي ثي

 

 !عبل؟ ّمٔ فػم: پـمَ هي ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ

 

 تْ پبکت کـػى پیؼا پي کَ ػمتن پبيیي، يبم هي تغت ؿّي اف ػَجي

 گلتن چي: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ُن كـػاػ ؿٍ هي پبلتْم ریت

 !ؿكتي؟ ػؿ رب اف کَ هگَ

 

 !كـػاػ كکتْ ثجٌؼ: گن هي گـكتي کبم يَ اف ثؼؼ ّ فًن هي ؿّ كٌؼک

 

 هي ػمتن تْي میگبؿ ثَ ؿّ هؼٌبػاؿه ًگبٍ اينتَ، هي ؿّثـّم يبػ هي

! ىَ؟ هي چي ًجٌؼم! ىَ؟ هي چي ثجٌؼم كکوْ: گَ هي ّ ىًَْ

! کٌي؟ هي يکي آلًْک ايي کق ثب ػکتـٍ اّى ػیي فًي هي هٌن! ُبى؟

 ايي ًَ! ثوًْي ايٌزب تًْي ًوي اثؼ تب! پي ًیک هٌْ ثجیي! چیَ؟! آؿٍ؟

 كؤ ّ كؤ! ػُکْؿٍ ايي عبٓـ ثَ ًَ گن، هي اتیٌبت عْػ عبٓـ ثَ صـكْ

 عْػت هْل ثَ ثبال ايي تْ کَ ؿّف ُـ! گن هي هبػؿت عبٓـ ّامَ ايٌْ ػاؿم

! هبػؿٍ! ػٍ هي رْى عًَْ اّى تْ ػاؿٍ اّى گـػي هي آفاػگي ػًجبل ػاؿي

 چي مبلِب ايي تْ كِوین ًوي ػيگَ کل ُیچ ًَ ّ تْ ًَ هي، ًَ

 ؿّ چیقا ايي! ًیل عْه صبلو اهب کيَ هي چي ػاؿٍ االى يب! کيیؼٍ

 تْ گلت! ىؼ هبًؼو هبػؿت ُوْى ّلي ثگَ ثِت ّ ثیبػ ًبهؼاؿ ثْػ هـاؿ
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 ايٌزب ثجیٌن! اًؼافي هي لذ مـ پیْ ًیک ثؼتـ ؿي هي ُنتي رْىي

 کَ ًَ ُن اگَ! عـي عیلي کَ آؿٍ اگَ! ثْػٍ؟ لزجبفي ّ لذ مـ اف اّهؼًت

 ...عبٓـ الثؼ

 

 ًبهْك ػًجبل چيون چْى هي کَ! کـػي؟ كکـ عْػت ثب چي: تْپن هي

 اًّوؼؿ کـػي عیبل! چیق؟ ُوَ ثي ػکتـ اّى مـاؽ ؿكتن ؿـيجَ ػايي

 فًؼاى ىؼم، ػُْ! ثيکٌن؟ ًوکؼّى رْؿي ايي ّ ثغْؿم ًوک کَ پنتن

 اهب کـػٍ ػّْن اّهؼ مـم مبل پٌذ ايي تْ کَ ثاليي ُـ ّ تجؼیؼ ّ

 ّ ثلِن ُن تْ پل! كِون هي ػاىتٌْ صـهت هؼٌي ٌُْف! ًَ ػّْین

 !کٌي هي ثبؿم ػاؿي چي ثؼّى

 

 ؿّي گـػم ثـهي ىَ، هي عبهْه ّ كيـػٍ پٌزـٍ ي لجَ ؿّي میگبؿ تَ

: گن هي ّ هًْن هي مبکت عـػٍ يَ.گیـم هي ػمتبم ثیي مـهْ ّ تغت

 تضول مٌگیٌْ ًگبٍ ُوَ اّى تًْن ًوي! ثیبم کٌبؿ ثبُبىْى تًْن ًوي

 ثبىَ صبّـ ًبؿاصتیو ؿكتي ثیي اف ّامَ هبهبى کٌن كکـ تًْن ًوي! کٌن

 !ثؼٍ هي عْؿػ ثَ ؿّ ػيگَ يکي ي ىؼٍ رْيیؼٍ

 

 !ػاػ هْؿتو اثْاللْل ثْػ، تْ ي ىؼٍ رْيیؼٍ کٌن كکـ کَ لیلي: 

 

 ثَ عْى ّ کيَ هي تیـ ام ىویوَ کَ مٌگیٌَ ثـام اًّوؼؿي كـػاػ صـف

 !يبؿٍ هي ُزْم چيوبم ّ ٍْؿت ّ مـ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 481 
 

 !ىَ هي فًؼٍ ؿّم پیو گؾىتَ اف تَْيـُبيي ّ ٍْؿتو ثَ فًن هي فل

 

*** 

 

 !پي ًیک ًکي: 

 

 !ًینتن کي ّل ًگي تب -

 

 !عْ؟ ثگن چي: 

 

 !يبي هي ثگْ -

 

 !يبي هي: 

 

 !يبم هي -

 

 !ىَ هي ىبکي ثلِوَ هبهبى عؼا ثَ! اّف: 

 

 ًؼاؿم اعتیبؿ اًوؼؿ يؼٌي! فًوي ُن ثؼؼه! ثلِوَ؟ عْاػ هي کزب اف -

 ...تب
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 ًیک اًّبمت ػمت ُنتن ثبثبم ّ هبهبى ي ملـٍ مـ ّهتي تب اعتیبؿم: 

 !پي

 

 هي ّ گـػٍ ثـهي موتن ثَ گیـم، هي كبٍلَ لیلي اف ّ ىن هي ػلغْؿ

 هبهبًن... ثجیي عت... کَ ايٌَ هٌظْؿم عؼا ثَ! ىؼي؟ ًبؿاصت: پـمَ

 ًَ ّ ىؼٍ توْم ػؿمت ًَ کَ ُن تْ مٌین، کن رلتوْى گَ هي! ًگـاًَ

 تب ثؾاؿ! ثْػٍ عًْْاػٍ تب ػّ عبٓـروؼي ّامَ هضـهیتن ايي. هؼلْهَ کبؿت

 کبؿت کَ ُن ثیبين،ثؼؼه ؿاٍ هبهبًن ًگـاى ػل ثب ػؿمت ىؼى توْم

 ...ػـّمي ّ ىَ هي ؿػيق

 

 پل! کٌن؟ ٍجـ ّهت ُوَ ايي ثبيؼ فًن ثب ؿكتي ثیـّى يَ ّامَ هي: 

 ثبفيب رٌگْلک ايي اف هجل کَ هب ُن، ثؼؼه! ثْػ؟ چي ّامَ هضـهیت

 !ثْػين آفاػتـ

 

 هضـم! ثبفي؟ رٌگْلک: تْپَ هي ػؿُن ٍْؿتي ثب کَ عْؿٍ ثـهي ثِو

 ...تْ ًظـ اف ىؼًوْى

 

 !ًجْػ ايي هٌظْؿم: پـم هي صـكو هیْى
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: گَ هي ّ کٌَ هي پيت ثِن ىَ هي ثلٌؼ تغتو ي لجَ اف ػَجبًي

 اًّن! ىوب ي عًَْ اّهؼم تٌِبيي هي صبال تب کي! چي؟ يؼٌي ثْػين آفاػ

 !عبلي عًَْ ّ هنبكـتي ػوْ فى ّ ػوْ ّهتي

 

 ّرْػم ي ُوَ. گیـم هي هـاؿ مـه پيت ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 !فًَ هي پل هٌْ ػـف هیل ثَ اّى ّ هـػيت اف پـم! عْامتٌيَ

 

 افم کٌَ هي ثـم،توال هي گـػًو موت ثَ ؿّ مـم ّ کٌن هي ثـلو

 صووي، فًوي،: ىَ هي فهقهَ گْىو فيـ عيؼاؿم ٍؼاي ىَ، رؼا

 !ثگیـٍ افم صوْ ايي تًَْ ًوي ُن کل ُیچ

 

 ّ يبؿٍ هي كيبؿي ىؼٍ گـٍ اه میٌَ پبيیي کَ ػمتبم ؿّي ػمتو

 !ثيٌٍْ يکي فىتَ! ُیو: گَ هي

 

 ثـيؼٍ ًلل ّ ىیٌَ هي گـػًو عْىجْي ّ لطیق پْمت ثَ ُبم ثْمَ

 !کٌَ ػؿيؾ ىُْـه اف عْػىْ آػم کَ ايٌَ فىت: گن هي

 

 تْچيوبي عیـٍ ّ يبؿٍ هي ثبال ؿّ مـه چـعَ، هي موتن ثَ فّؿ ثَ

 ثبُبت گن هي كؤ! کٌن ًوي هضـّم عْػم اف ؿّ تْ هي: گَ هي پـًیبفم

 ثْػين تٌِب اًّزب تبيي ػّ ثلِوَ هبهبًن اگَ چْى اتْى عًَْ يبم ًوي

 !کٌَ هي ام ثیچبؿٍ
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 هضـّم افت کَ: پـمن هي هؼٌبػاؿ ّ آؿّم ّهتي لجِبىَ ؿّي ًگبُن

 عیلي عبلي اتبم ثب عبلي عًَْ ػًَّ ًوي عبًْهت هبهبى! آؿٍ؟ ًینتن

 !ًؼاؿٍ؟ كـم

 

 کٌن حبثت ثِو کَ ثِيْى فًن هي هلل اػتـاّي، ثَ کٌَ هي ثبف لت

 !ثگیـٍ ملطَ ثَ هٌْ ىـع تًَْ ًوي ػـكي ُیچ

 

*** 

 

 تَْؿ اف ثبؿُب ّ ثبؿُب! پتْ فيـ ثـم هي ؿّ مـم ّ کين هي ػؿاف پِلْ ثَ

 ؿكتَ رٌْى تَ تب امت ػيگَ هـػ يَ عْاة ؿعت ّ ػمتِب هیْى لیلي ايٌکَ

 ُؾيْى اّى کـػى هـّؿ ًْ اف ثـاي عْثي ّهت اٍال اهيت ّ صبال ّ ام

! ًؼاؿم ؿّ ىؼى ّؿ ؿَْٓ رٌِن تْ رْى اهيت ّ صبال! ًینت ثیؼاؿ ُبي

 افم ػّْي ػکتـ اّى هوکٌَ کَ ىکبيتي ثَ ػم هي تـریش اهيت ّ صبال

 چيوبي ثب ؿّ ىؼٍ اثْاللْل ًَیت لیلي کبثْك ايٌکَ تب کٌن كکـ ثکٌَ

 !ثجیٌن ثبف

 

 کـػم فًن ثب هي کَ کبؿُبيي ُوْى ايٌکَ تَْؿ اف عْاػ ًوي ػلن

 !کٌن هـگ آؿفّي هـتجَ ُقاؿ ثکٌَ، فى ُوْى ثب ايوبى ثـاػؿ پنـػوْم،
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 هي ػؿاف.تغت موت ؿم هي مـيغ ّ ىٌْم هي ؿّ ُبه هؼم ٍؼاي

 صل ؿّ هکخو ىَ، هي ثبف آؿّم ػؿ. اًؼافم هي عْػم ؿّ ؿّ پتْ ّ کين

 کَ ثیٌن هي ّ کٌن هي ثبف پلکبهْ الي. هؼهو آؿّم ٍؼاي ّ کٌن هي

 ثـٍ کلجَ اف ٍؼا ثي عْاػ هي ّ ؽاؿٍ هي ٌٍؼلي ؿّي ؿّ ؿؾا میٌي

 مـ ثْػٍ كـاؿي افم کَ ؿّف ػٍ اف ثؼؼ ثبالعـٍ ّ ىیٌن هي ربم مـ. ثیـّى

 !گیـم هي هچيْ ثقًگبٍ

 

 !آيـيي:

 

 !امت تـمیؼٍ گـػٍ ثـهي موتن ثَ ّهتي ّ عْؿٍ هي رب

 

 ي عیـٍ ّ ػفػٍ هي افم ًگبٍ موتو، ؿم هي ّ پبيیي يبم هي تغت اف

 هي ًگبُوْ ّ اينتن هي مبًتیو چٌؼ ي كبٍلَ تْ. ىَ هي فهیي

 ؿًگ. يبؿٍ هي ثبال آؿّم چيوبىْ هًْن هي مبکت ّهتي. ثِو ػّفم

 ؿّ ػزیجي صل گـيقًَّ آػم اف ْٓؿ ايي ّهتي هغٍَْب چيوِب، ايي

 مبػتِب ُن اّى ثِيْى، هًْؼى عیـٍ ثـاي ّمْمَ يَ. کٌَ هي هٌتول

 !مبػتِب ّ

 

 ػمتِبه ثَ ًکٌن کٌکبه ؿّ ٍْؿتو ايي اف ثیيتـ ايٌکَ ثـاي چيووْ

 يبػ ًوي عْىن! ُنتي كـاؿي افم هـتت ؿّفٍ ػٍ: گن هي ّ ػّفم هي

 !ػاػم اًزبم ثؼي کبؿ هي اًگبؿ کَ کٌي ؿكتبؿ رْؿي
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 هي چيوبي ثَ ًگبُيْ ػّثبؿٍ اًّن کٌن، هي ًگبُو ػاؿم صبال

 ايي ُبي ّاکٌو اهب کبؿٍ ػجختـيي ثْػى رْاة هٌتظـ ػًّن هي!ػّعتَ

 !رْاثَ تب ُقاؿ ام ّامَ صبال لجبه صبلت ّ ًگبُو ػعتـ،ؿًگ

 

 پل! تْ ًَ کـػم اىتجبُي کبؿ هي ًَ:گن هي ّ عبؿًّن هي پلکوْ پيت

 ّ پـك رْؿي ؿـيت ػايي اهـّف! چیَ؟ اّهؼًِب ّ ؿكتي يْاىکي ايي ػلیل

 !ؿًزًْؼٍ ؿّ تْ کَ مـفػٍ هي اف عطبيي اًگبؿ کـػ هي رْ

 

 اف هؼَْم ػعتـ ايي ػًّن هي!چیَ كـاؿ ايي ػلیل ػًّن هي عْة عْػم

 اهب ثوًَْ ػّؿ افم کـػٍ مؼي ؿّ ؿّف ػٍ ايي ػیي کَ صیبىَ ّ ىـم ؿّي

 !آّؿػٍ پیو مؤال ػايي ثـاي کـػًو ػّؿي ُویي

 

 پٌزَ ّ گـكتَ ػًؼّى ثَ ؿّ پبيیٌو لت ؿهیؼٍ، چيوبه مـعَ، لپِبه

 !چلًَْ هي ٓـف ػّ اف ؿّ ػاهٌو ُبه

 

 ثَ کْچیکي كيبؿ ام مجبثَ اًگيت ثب ّ ؿٍ هي رلْ ًبعْػآگبٍ ػمتن

 لت ثَ لجغٌؼي. کٌَ آفاػ ػًؼًِّبه گیـ اف ؿّ لجو کَ يبؿم هي اه چًَْ

 ُوَ هي: گن هي آؿّم ّ ثيَ ػّؿ چيوبه اف امتـك کَ يبؿم هي

 عت؟. ثبىین آىتي ُن ثب کَ کي كـاهْه ُن تْ کـػم، كـاهْه چیقّ

 

: ىَ هي اکْ گْىن تْ كـػاػ هیوًَْ،ٍؼاي چيوبم هبت مکْت تْ

 !ىؼي؟ عبٓـعْاٍ
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 عْامتٌي، ىؼت ثَ هؼَْهیت ُوَ ايي ّرْػ ثب ثکـ، فيجبيي ايي ّرْػ ثب

 ام، ثْػٍ هضـّم فًؼگین تْ فًًَْ لطبكت ّرْػ اف مبلِبمت کَ ّرْػي ثب

 عبٓـعْاٍ اهب رّْى ػعتـ يَ اّى ّ رًّْن هـػ يَ هي ايٌکَ ّرْػ ثب

 ًبىٌبعتَ ي رقيـٍ يَ هخل ػاؿٍ، ثـام عبٍي ُبي رؾاثیت! ًینتن

 ثِو گن ًوي ىٌیؼًَ، ّامَ گْه يَ ثـام تٌِبيي ايي تْي امت،

 پبک ّ هؼَْم اًّوؼؿ. ًینت کبؿ تْ عبٓـعْاُي اهب ًؼاؿم کييي

 کٌن، کٌتـل ؿّ عْػم کَ ػاؿى صن گـػًن ثَ هبػؿه ّ پؼؿ اًّوؼؿ ُنت،

 ًبم ثَ اصنبمي ًؼم اربفٍ اٍال يب ًؼم ؿكتي ُـف ي اربفٍ چيوبم ثَ

 عـػٍ فعن ٌُْف هي ايٌِب مْاي! ثگیـٍ ىکل ّرْػم تْ ػاىتي ػّمت

 فعن يَ ىؼٍ ّ ؿكتَ كـّ پيتن ثَ کَ ػاىتٌین ػّمت ّ ػين عٌزـ ي

 !چـکي

 

 هي: گن هي اينتن، هي رلْه کلجَ، اف ؿكتي ثیـّى ثـاي اكتَ هي ؿاٍ

 فًؼاى! کين آػم ّ ربًي يَ کٌي تَْؿ کَ اًّوؼؿ ًَ! ًینتن ثؼي آػم

 ؿّف چٌؼ ايي! ثبىن ػاىتَ ًجبيؼ ّ ػاؿم کَ ثْػٍ ػوبيؼي ثَ هـثْٓ ثْػًن

 کٌي، هي تٌؼ پب ثیٌي هي هٌْ ّهتي چـا کـػم هي كکـ عْػم ثب هؼام

. فػم صؼك تب ػّ! ىَ ًوي پیؼا ات کلَ ّ مـ اٍال يب کٌي هي کذ ؿاتْ

 کَ ايٌَ ػّهیين کيي، هي عزبلت ىبيؼ کـػم صل گلتن، کَ اّلیيْ

 افم فػم ؿّ هـتیکَ اّى ْٓؿي اّى چْى ىبيؼ گلتن عْػم ثب

 تـمیؼي؟ افم. ثجیي هٌْ آيـيي! ُبى؟!تـمیؼي
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 کَ ًینت عْػم ػمت ىَ، هي چيوبم ي عیـٍ ّ يبػ هي ثبال مـه

 اف ثبؿ ايي کَ ًینت عْػم ػمت ّ ىن هي ًبة ييوي ُوَ اّى هضْ

 !ثـم ًوي پبمغي ُیچ ثَ پي ًگبُو صبلت

 

 ؿم هي ّ گیـم هي افه ًگبٍ كـمتن، هي هُْبم ثیي ؿّ ػمتن کالكَ

. ؿٍ هي ثیـّى کلجَ اف ّ کٌَ هي امتلبػٍ كـٍت اف ُن اّى. پٌزـٍ موت

 ثْػًو كـف ّ تـ ؿّ، ؿكتٌو ؿاٍ. ثیٌن هي پٌزـٍ پيت اف ؿّ ىؼًو ػّؿ

 ُوَ ايي ّرْػ ثب مبػگي، ػیي ػؿ. ؿّ پـچیٌو ػاهي ّ هْاؿٍ ّ هؼ ؿّ،

 ّرْػه تْ چیقي اهب ػاؿٍ كبهیلن ّ عًْْاػٍ ػعتـُبي ثب کَ تلبّتي

 .کٌَ هي عبً ثـام اًّْ کَ ُنت

 

*** 

 

 پلکِبم ّـثَ ُـ ثب. يبػ هي كـّػ چْة ُبي تکَ ؿّي ّ ؿٍ هي ثبال تجـ

 لؾت ؿٍ هي پبيیي ّ ثبال کَ ػايي پـهؼؿت ػمتِبي ػيؼى اف اهب پـٍ هي

 ىکنتي اف ثؼؼ ػايي.ػاؿم ثـًوي افه چين ُویي عبٓـ ثَ ّ ثـم هي

 يَ: گَ هي ّ کٌَ هي کـػٍ ثـپب کَ آتیيي ثَ اي اىبؿٍ تکَ، آعـيي

 .آيـيي پي ثـم ثؼؼ ثگیـم ًلني رّْاى، کي هیوبًوبى چبي

 

 کَ ؿّ لیْاى.هیؼاؿم ثـ آتیو ؿّي اف ؿّ گـكتَ ػّػ کتـي ّ فًن هي لجغٌؼي

 هي پبک ؿّ پیيًْیو عیني ىیٌَ، هي کٌبؿم گیـم هي موتو ثَ

 ثَ ّ هیـيقم چبي ُن عْػم ثـاي.گیـٍ هي افم ؿّ لیْاى تيکـ ثب ّ کٌَ
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 فًَ هي ػاؽ چبيي ثَ لجي هیگیـٍ، ًلني.هیکٌن ًگبٍ اه عنتَ ٍْؿت

 ًوي تضْيلوبى کني آثبػي تْ ايزب ثْػين آهؼٍ کَ اّال اّ:هیگَ ّ

 اػتوبػ ثْػين،ثوبى ؿـيجَ.عْامتي ًوْ عْػىبى تْ ؿٍ هب.گـكت

 آهؼين کَ ىؼ اي. تـمبًؼىبى هي ثچَ پنـ يَ ّ رّْاى هـػ يَ.ًیبىتي

 .ثـاهبى مـپٌبٍ ىؼ کلجَ ُویي ثبال، اي

 

 گن ؿاٍ ُـ مبل، ُوَ اي: گَ هي ػايي عْؿم هي چبيین اف هوؼاؿ يَ

 يَ ام ُوَ. ًیبىتَ كـهي( ma)م ثـا آىٌب ّ ؿـيت ػاػم، پٌبٍ ؿٍ اي کـػٍ

 گلتي ثن کَ ىؼ ُویٌن. ًجْػٍ هبًؼگبؿ ُیيکَ. ؿكتي ؿّف يَ ّ آهؼى ؿّف

 ؿـيت عبلْ

 

 امت ىؼٍ تِیَ ثبف کتبة ّثنبيت ػؿ ؿهبى ايي

 

 هي اّى ّ کٌن هي پـه ػّثبؿٍ گیـٍ، هي موتن ثَ ؿّ چبيو لیْاى. 

 پٌبٍ کٍْ ثَ کٍْ اف( ma)م اهب ػاؿم ػّمت ام ًیبىتَ پنـ ػیي ؿٍ تْ: گَ

 ًینتي، مغتي اي هبل تْ. ًینتي فًؼگي اي هبل اهب تْ آّؿػم،

 چٌؼ ُوي. ًینتي ٓجیؼت اي ثب فًؼگي هبل اهب اي کيیؼٍ مغتي

 هْت ػمتت کـػم، هي توبىبت ثـػي هي ثبال کَ تجـٍ پیو، ػيوَ

ََ  تْ کبؿ ىؼٍ، ُوبٌُگ چيوت ثب گـكتَ،  ربي ثـام گـكتي، يبػ آؿل

 هي ػاؿم مـگـػاًیتَ! عبلیَ کَ ثیٌن هي ًگبُتَ اهب هْکٌي کبؿ پنـم

 ػلت ايزبيي عْػت. رّْاى ًگـكتَ مبهبى ُن ايزب هـاؿي ثي اي ثیٌن،

 تْ ًیل، عْه هبػؿت صبل گلتَ ػاهبػتبى ُوبى پنـٍ، اّ ػيگَ، ربي
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 افىبى کٌؼى ػبؿ ثي ّ ثنتي چين اُل پنـ، اتي عبًْاػٍ هبل

 اگـ اهب( چيووَ)چووَ مـ هؼهت ثوبًي ثغْاي کَ ّهت ُـ تب! ًینتي

 هب ّهتبيي يَ. ػاؿي تؼلن ثِو کَ ُوبًزب ثـگـػ ًؼاؿي آؿام ثیٌي هي

 ّ ؽاؿى هي چیَ ُوَ. گؾؿى هي کـػى رِؼ ربي رٌگیؼى، ربي آػهِب

 اهب ثـاىبى يبؿٍ هي كـاهْىي ًيٌیؼى ّ ًؼيؼى عیبليبًَ ثَ. گؾؿى هي

( ma)م. ثـػاؿٍ مـت اف ػمت گؾىتَ کَ ًینت رْؿ اي. ًینت رْؿ اي

 گؾىتن، ّ گؾاىتن فًؼگیوَ اف هبًؼٍ آّاؿ ّ عبکنتـ رّْاًي تْ ؿّفي يَ

 ثي ىجي ُیچ اهب کٌن ُن مـ عْػم ثـا فًؼگي ىؼم هبًؼگبؿ ايزب آهؼم

 ُن ؿّب اهب( ًینتن) ًین پيیوبى. ًغْاثیؼم هـاؿ ثب ّ عْهبى آثبػي كکـ

 ي کٌؼٍ ؿّي ًينتَ تجـ ثَ ًگبُن.ثْػى ؿـيجَ اي ثَ ًؼاؿم( ًِیـم)

 ػؿعتَ،

 

 ًیت کٌؼى ػل اُل تُْن: ػٍ هي اػاهَ مکْت لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ ػايي

 اف ًتبًنتي کَ ُوي! کٌي فًؼگیتَ ًویتبًي ػبؿ ثي تًْن( !ًینتي)

 گؾىتي ّ ثنتي چين آػم تْ يؼٌي ثگؾؿي چیق ُوَ ثي ػکتـ اّ اىتجبٍ

 !ًیت

 

 يبؿٍ، هي لت ثَ لجغٌؼ ثِو، فًن هي فل ّ ىَ هي گـػ چيوبم

 ؿّفي ُوبى اف آثبػي اي ي ُوَ: گَ هي ّ عْؿٍ هي ؿّ چبيو عًْنـػ

 گلتي ثِو آهؼ ثٌؼ فثبًو ّ کـػين پیؼا چبُِب اي اف يکي تَ آيـيٌَ کَ

(. ثـاهْى)اؿاهبى ىؼٍ ػبػت( ػيگَ) ػي اهب آهؼٍ ػؿػ هب ػل. ػول ىیـيي

! ثٌؼافي ػؿػمـ تْ عْػتَ ًجْػ ًیبفي. ًوْکٌَ اػتـاّي ُن عْػه

 هي!( ىؼٍ) ثیََ توبم گـاى صنبثي ػکتـ ثـا صـف اي گَ هي هـثبًؼلي
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 هـػم الجت! گـػٍ ثـًوي ػيَ ػاػٍ پیـبم ّ ؿكتَ گؾاىتَ ثبال ٓبهچَ گَ

 ايٌَ هْعْام اهب. رؼيؼى ػکتـ هٌتظـ صبال. ًیبىتي عْىي ػل افه ُن

 هي ػؿػمـ تْ عْػتَ ؿـيجَ يَ اّالػ عبٓـ ثـا کَ تْيي کَ ثگن ثِِيت

 اف عْييت کَ ثؾاؿي ػمت ؿّ ػمت ّ ثوبًي ايزب تبًي ًوي اًؼافي،

 .ثبىَ ػلگیـ ػّؿيت

 

 اف ىَ، هي ُیقهِب کـػى روغ هيـْل ّ ؽاؿٍ هي فهیي ؿّ لیْاى ػايي

 ثَ ؿّ ُب ُیقم توبم ايٌکَ اف ثؼؼ ّ ثِو کوک ثـاي ىن هي ثلٌؼ ربم

 گلَ؟ ّ آيـيي ػًجبل ثـم هي: پـمن هي کٌین هي هٌتول اًجبؿ

 

 ِػؿي ػّمت: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ کٌَ هي هـتت ُن ؿّي ؿّ ُب تکَ

 کَ آيـيٌَ!( ًیبػ) ًبي مـت ثاليي ػّثبؿٍ ثبه هْاظت اهب ثـّ ثـي( ػاؿي)

 ًوي اُویت ّ يبػ هي ُب ثیـاَُ اف کوـٍ، ّ کٍْ اي ػعتـ ىٌبمي، هي

 .ًینتي ثلؼ ؿاٍ تْ کَ ػٍ

 

*** 

 

 تْ کتبثي ّ ًينتَ ثـگي ثي ػؿعت فيـ کَ ثیٌوو هي ػّؿ اف

 آيـيي کـػم هي كکـ کَ ايٌَ اف تؼزجن ّ ؿم هي پیو هتؼزت! ػمتبىَ

 هي اي ػيگَ چیق هطْؿ کتبة اّى صبال ّ ًؼاؿٍ ًْىتي ّ عًْؼى مْاػ

 موتن ثَ کٌبى پبؿك مگو ّهتي تب کَ ُبمت ًْىتَ هضْ اًّوؼؿ!گَ

 !ىَ ًوي صْْؿم ي هتْرَ يبػ ًوي
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 ثـهي موتو ثَ ّ اينتَ هي ربه مـ مگ فًَ، هي ػمت ثبؿ ػّ

 فيـ صبال کَ کتبثي ثَ کٌن هي مؼي ّ ىیٌن هي ؿّثـّه گـػٍ،

 ػًّنتن ًوي: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ کٌن ًگبٍ کـػٍ هبين پبًچْه

 عًْي؟ هي ػاؿي چي صبال. ثغًْي ثلؼي

 

 کٌزکبّم!  هـثْٓ تْ ثَ گَ هي ػاؿٍ اًگبؿ کَ ْٓؿي چيوبم ثَ فػٍ فل

 گلت ػايي: گن هي ّ کٌن ًوي اٍـاؿي اهب چیَ کتبة اّى امن ثؼًّن

 .ثـگـػًّي ؿّ گلَ ىَ، هي عـاة ػاؿٍ ُْا ثگن ثیبم

 

 ثلٌؼ ربم اف هي ايٌکَ هٌتظـ الثؼ ّ ؿّثـّىَ ثَ عیـٍ ّ گـكتَ افم ًگبُيْ

 ربم مـ ّ کٌن هي عیـگي هٌن. کٌَ پٌِْى ؿّ کتبة تـ ؿاصت تب ىن

 !هًْن هي حبثت

 

 رؼي: پـمن هي ّ فًن هي لجغٌؼي ًبعْػآگبٍ کٌَ، هي ًگبُن اعن ثب

 ثغًْي؟ ثلؼي

 

 اف! اًؼافٍ هي عٌؼٍ ثَ هٌْ هؼتـّو ٍْؿت ّ ىَ هي ؿلیظتـ اعوو

 گؾؿٍ هي کٌبؿم اف ًيَ، هيغٌ کتبة کَ ْٓؿي اهب ىَ هي ثلٌؼ ربه

 ّ کٌَ هي ُؼايت عًَْ موت ثَ ؿّ گلَ هبُـاًَ. ىن هي ثلٌؼ هٌن ّ

 .ىن هي ُوـاُو هٌن
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 ثغًْیيْى ػاؿي ػّمت ػًّن ًوي هٌتِب ػاؿم، کلجَ تْ کتبة تب چٌؼ يَ: 

 يب ثـثیبػ كِویؼًيْى ّ عًْؼى ػِؼٍ اف تًَْ هي ػًّن ًوي ّاهغ ػؿ. ًَ يب

ًَ. 

 

 ...هـّيْى ثِت تًْن هي ثغْاي اگَ: ػم هي اػاهَ گَ، ًوي چیقي

 

 عن مـػت ثب آيـيي ّ ىَ هي فهیي پغو کتبة ًيؼٍ توْم ام رولَ

 فًن هي فل ّ ؿمَ هي ثِو فّػتـ هي ػمت. ثـػاىتٌو ثـاي ىَ هي

 !روبلقاػٍ ي ػبهیبًَ لـبت كـٌُگ: رلؼه ثَ

 

 ػًؼّى ثَ ؿّ پبيیٌو لت. ؿٍ هي آيـيي ٍْؿت موت ثَ کتبة اف ًگبُن

 چيوبه تْ ؿّ ىـهٌؼگي کَ کٌَ هي ًگبُن چٌبى فيـچيوي ّ گـكتَ

 کَ ؽاؿم هي لجو پبيیي ؿّ اًگيتن ؿّف يَ تْ ثبؿ ػّهیي ثـاي عًْن، هي

: گن هي ّ گیـم هي موتو ثَ ؿّ کتبة کٌَ، آفاػ ػًؼًّو گیـ اف لجيـّ

 پـتبهْ ّ عـت ثبهي تْىَ، ىغَین ُبي ّمیلَ کَ میبٍ مبک اّى رق

 ثبىي، هـاهجيْى ُن ايٌکَ ىـٓ ثَ كؤ! ثـػاؿي اربفٍ ثي تًْي هي

 .ربه مـ ثؾاؿييْى ًغْامتي ّهتي ُن

 

 ؿّ کتبة ىَ، هي ثبف لجغٌؼ ثَ هٌن لجِبي کَ ىیـيٌَ اًّوؼؿي لجغٌؼه

 صـف ّ کٌن هي ًگبٍ ؿكتٌو ثَ. گلَ موت اكتَ هي ؿاٍ ّ گیـٍ هي افم

 کُْنتبى ايي ّ فًؼگي ايي اُل هي کَ ػؿمتَ. يبػ هي عبٓـم ثَ ػايي

 !ام ًکـػٍ اه تزـثَ ػيگَ ربي ُیچ ػاؿم ايٌزب کَ آؿاهيي اهب ًینتن
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*** 

 

 ؿبلت کـعتي ثَ کٌَ هي ام ّمْمَ اّهؼٍ ثبال کَ ػلٌيیٌي آكتبة

 فػى هؼم چْى هضَْٓ موت اكتن هي ؿاٍ. ثیـّى ثقًن کلجَ اف ّ ثين

 هي ػلن ثَ ؿّ ُب چبلَ اّى هیْى ىؼى امیـ اف تـك ُن ػؿعتِب هیْى

 هؼم ػىت تْ ػم هي تـریش پل. کٌَ هي هضـّهن آكتبة اف ُن ّ اًؼافٍ

 .ثقًن

 

 هبهبى ثب توبمي ّ آثبػي ثـم كکـم تْ ّ گؾىتَ تضْيل مبل اف ؿّف ػّ

 ًگلتٌن تجـيک ؿّ ػیؼ ثب ّ ًگـكتٌن توبك ثب ثـًگيتٌن، ثب ػًّن هي. ثگیـم

 ػلیلي ّ ثًَِْ ُیچ ثب تْرِي ثي ايي ػًّن هي کـػم، ىبکیو صنبثي

 ػًیبي هؼبًي اف عیلي ّ ّظبيق هـمْهبت، ؿّاثٔ، اهب ىَ ًوي تْریَ

 عبٓـ ثَ ػّثبؿٍ ّ ثبعتَ ؿًگ هي ثـاي مبلِبمت ثیـّى اّى هتوؼى

 هنتلقم ثِيْى ػاػى تي ػّثبؿٍ ّ ثِيْى کـػى ػبػت ػّثبؿٍ آّؿػًيْى،

 ّ عْػم کـػى پیؼا ػًیب، ّ هي ؿمیؼى ٍلش ثَ ثـاي فهبى يَ. فهبًَ

 .اًنبًین ؿبيت ثَ ؿمیؼى

 

. ؿمَ ًوي گْىن ثَ ُن مگ پبؿك ٍّؼاي ًینت هضَْٓ تْ کني

 .چـا ثـاي ثـػٍ ؿّ گلَ ػايي هطوئٌب
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 کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي ؿاٍ ي هیًَْ تْ اهب گیـم هي پیو ػؿ ؿّ هـتغ هنیـ

 .ػمتيَ تْ هي کتبة ّ ًينتَ اي پـىکْكَ ػؿعت فيـ

 

 ثـهي ٓـكن ثَ. کٌن هي مالم ػّؿ اف ّ ػم هي هنیـ تـییـ موتو ثَ

 کوي ثب ثبؿ ايي. ؿم هي رلْ ثیٌن ًوي ٍْؿتو ؿّ اعوي ّهتي ّ گـػٍ

 هي رلْ ؿّ ػمتن ثجٌؼٍ، ؿّ کتبة عْاػ هي. ىیٌن هي کٌبؿه كبٍلَ

 رلْ صـكي چَ تب ثجیٌن ثؾاؿ: گن هي ُوقهبى ّ ىن هي هبًغ ّ ثـم

 .ؿكتي

 

 ٍلضَ ثَ ّ ػاؿم ثـهي پبه ؿّي اف ؿّ کتبة. کيَ هي ػوت ؿّ ػمتو

 ُن ؿّ ة صـف اّل ٍلضَ ّ کـػٍ توْم ؿّ الق صـف. اًؼافم هي ًگبٍ

 .عًْؼٍ

 

 هيتـک ي ملیوَ ّ کتبة ُویي اًّْهت ػاىت فػى صـف فثْى کبه

 .فػًوْى صـف ّامَ مْژٍ ّ کٌَ پـ ّهتوًْْ کلي تًْنت هي

 

 ؿّفُبيي تْ مـگـهیبم اف يکي: گن هي ّ گیـم هي موتو ثَ ؿّ کتبة

 اف امتلبػٍ ي ّهتِباربفٍ ثؼْي. ثْػٍ ُویي ثْػم تجؼیؼ يب فًؼاى کَ

 ُن ؿّفًبهَ کَ تجؼیؼ تْ چْى گن هي فًؼاًْ ػاػى، ًوي ثِن ؿّ کتبثغًَْ

 ثِن ؿّ ػيگَ تب ػّ يکي ّ کتبة ُویي. کتبة ثَ ثـمَ چَ ىؼ ًوي پیؼا

 کـػى صلع ىؼ مـگـهین هْهغ ُوْى اف. ثبىَ ُوـاُن ثْػى ػاػٍ اربفٍ

 هؼؿمَ؟ ؿكتي آثبػي تْ. هؼٌیبىْى ّ ُب کلوَ
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 اف ًگبُيْ هکج ثب. ًؼاؿم رْاة گـكتي ثَ اهیؼي اهب کٌن هي ًگبُو

 !ًَ يؼٌي اًؼافٍ هي ثبال مـ ّ ػّفٍ هي کتبة ثَ ّ گیـٍ هي ٍْؿتن

 

 هؼؿمَ اٍال: پـمن هي اىبؿٍ ّ ايوب ثب صتي رْاثن گـكتي اف عْىضبل

 ؿكتي؟

 

: پـمن هي ّ هتؤحـ ُن ّ ىن هي هتؼزت ُن هٌلیَ، رْاثو ُن ثبف

 !ثلؼي؟ اٍال ثغًْي؟ ثلؼي رْؿي چَ پل

 

 ثب ػّثبؿٍ کَ عیبلوَ ثَ. ىَ هي کتبة فػى ّؿم هيـْل ّ کٌَ هي اعن

 ػؿ ػلو اف ايٌکَ ثـاي ثقًن صـكي عْام هي پل ؿًزًْؼهو مؤالن

 اف يِْ ّ کٌَ هي هکج اي ٍلضَ ؿّي ثگن چیقي ايٌکَ اف هجل ثیبؿم،

 هي گبؿػ ّ گن هي ثلٌؼ آي يَ! ػاؿٍ ثـهي ؿيقي ًیيگْى ػمتن پيت

 ّ گیـٍ هي ػمت تْي ؿّ ام مجبثَ اًگيت. ثتْپن ثِو ايٌکَ ثـاي گیـم

 کتبة ي ٍلضَ ثَ ٍْؿتو اف ًگبُوْ. ػٍ هي هـاؿ کتبة ي ٍلضَ ؿّي

! ػٍ هي ًيْى ؿّ آي ي کلوَ عْػم اًگيت ثب کَ ثیٌن هي ّ ثـم هي

 تلبّت ّ اًگيتبه ظـاكت ثَ ػمتو، ملیؼ ؿًگ ثَ تْرِن ًبعْػآگبٍ

 .ىَ هي رلت عْػم ػمتِبي ثب كبصيو

 

 هي ًگبُو لت ثَ لجغٌؼ ّ يبم هي عْػم ثَ کيَ، هي پل ؿّ ػمتو

 .ىَ هي فػى ّؿم هيـْل ػّثبؿٍ ّ فًَ هي کوـًگي لجغٌؼ کٌن،
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 تَ ؿّي ؿّ اه ػيگَ ػمت ّ ؽاؿٍ هي کلوَ يَ ؿّي ؿّ ػمتو ايٌجبؿ

 ي اؿاػٍ کَ ُنتن آّؿػٍ ُزْم ثِن اصنبمبت هضْ اًّوؼؿ. ؿيين

 !ًؼاؿم ؿّ ٍلضَ ثَ کـػى ًگبٍ ّ چيوبه اف گـكتي چين

 

 هي كـّ فّؿ ثَ ؿّ ػٌُن آة ّ گیـم هي افه ًگبٍ ؿٍ هي ػوت ػمتو

 اًگيتو کَ ؿّ كک ي کلوَ ّ اًؼافم هي ٍلضَ ثَ ًگبُي ًین. ػم

! آكـيي: گن هي هٌولت صبلي ثب ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف. ثیٌن هي فيـىَ

 يبػ عًْؼًْ کي اف ثلِوًْي ثِن ثبيؼ ؿّف يَ. ثغًْي ثلؼي کَ عْثَ عیلي

 .گـكتي

 

 تؼزت ؿكتٌن هَؼ اف هيغََ. کٌَ هي ًگبُن ّ گـكتَ ثبال ؿّ مـه

 هي مـم پيت ثَ ّ گیـٍ هي ٍْؿتن اف ؿّ ًگبُو پبيي ٍؼاي اهب کـػٍ

 .ػّفٍ

 

 .ثیٌن هي هؼهیوْى چٌؼ تْ ُن ػؿ اي چِـٍ ثب ؿّ میـّاى ّ گـػم هي ثـ

 

*** 

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 497 
 

 ثب ثیٌؼه هي ّهتي ثـيقٍ،ؿُب ؿًگ کَ کـػٍ ػکلـٍ هُْبىْ ؿُب ي ػوَ

 هي اه ػوَ! کـػي؟ پـتگبلي هُْبتْ چیـا ًبف ػوَ!ّاي:هیگَ تؼزت

 !ىؼي الکي آػم ىجیَ! ًَ:گَ هي ؿُبيو!ًيؼم؟ عْىگل:پـمَ

 

 ّ آيـيٌَ ؿّي اعن پـ ًگبُو ثـم، هي پیو ؿّ ػمتن ّ کٌن هي مالم

 ربم مـ هتؼزت! گیـٍ هي ًبػيؼٍ ُن ؿّ ػمتن ػٍ، ًوي رْاثي هي ثَ

 ّاکٌيي اّى ّهتي تْپَ هي ؿّ چیقي کـػي ثَ آيـيي ثَ هًْن،ؿّ هي

 کبؿت هبػؿت ثـّ: گَ هي پـتضکن ّ كبؿمي ثَ ثبؿ ايي ػٍ ًوي ًيْى

 !ػاؿٍ

 

 ّ کتبة ىَ، هي عن ثْػٍ، اينتبػٍ ربه مـ میـّاى ػيؼى ثب کَ آيـيي

 .ىَ هي ؿػ کٌبؿهْى اف ّ ػاؿٍ ثـهي ؿّ کیلو

 

 ػّؿ ثـاي کٌَ هي هکج اّى عْؿٍ، هي گـٍ اثـُّبم ؿكتبؿه، اف هتؼزت

 ًبهْك ثَ کَ هبًؼي ايزب: تْپَ هي هي ثَ ؿّ ثؼؼ ّ افهْى آيـيي ىؼى

 !ثبىي؟ ػاىتَ چين مَ  ػايي

 

 !پنـ ثلِن ػٌُتْ صـف: ىن هي ثـام ٍْؿتو تْي پـعين ّ ػَجي

 

 يب ثلِون ػُبًوَ صـف مَ : گَ هي ّ کٌَ هي امیـ ؿّ ام يوَ ػمتِبه

 ػاًَ ًوک ّ عْؿػي کیَ ًوکِ  ّ ًْى ثیبؿي يبػت ّ کٌي ّا چيوبتَ ثبيؼ تْ

 !ىکٌي؟ هي ػاؿي کیَ
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 صـف ػؿمت: تْپن هي تـ ػَجبًي ايٌجبؿ ّ چنجن هي ػمتِبىْ هچ

 كؤ هب! کٌن ًوي ثبؿت ُیچي کَ ػايیتَ ُوْى اصتـام ثَ! میـّاى ثقى

 ...صـف ثْػ ػمتو تْ کَ کتبثي ثَ ؿارغ ػاىتین

 

! ثْػي فػٍ فل چيبه ثَ ْٓؿ چَ ػيؼم عْػم: پـٍ هي صـكن هیْى

 ؿٍ ربهؼَ گـگِبي! اك مبػٍ ػعتـ اي! ٍْؿتت ؿّي ػيؼم ػمتيَ

 !هْعْؿٍ گْل ؿاصت! ًؼيؼٍ

 

 هي ُل ػوت ثَ ؿّ ُبه ىًَْ ىَ، ًوي رؼا ام يوَ اف کَ ػمتِبه

 ػاؿي:گن هي ّ کٌن هي هـتت ؿّ ام يوَ ّ آفاػ چٌگو اف ؿّ لجبمن ّ ػم

 !ثبه فػًت صـف هـاهت! کٌي هي تُْیي ثِن

 

 اكتن هي ؿاٍ کٌَ، هي ػَجیتـم ىیٌَ هي لجو ؿّي کَ پْفعٌؼي

 هتْهلن اه رولَ کَ ثگؾؿم کٌبؿه اف عْام هي ّ ثـگيت هنیـ موت

 !کٌَ هي

 

 مْء افه ّ ػعتـه پبي فيـ ًينتي ثلِوَ عبلْ ثؼاًن هْعْام:

 !هْکًَْ پیؼا صبلي چَ هْکًْي امتلبػٍ
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 ّ ػؿػآگیٌَ ُبم ىویوَ کٌن هي صل کَ صبلي ػؿ موتو گـػم ثـهي

 ػًؼّى ثیي اف چيوو تْ چين ّ گـػم هي ثـ ؿّ ؿكتَ هؼم چٌؼ! پـتٌو

 ػٌُتْ ّ ًکٌي عتن ؿّ هبئلَ ايي: گن هي ىؼٍ كيـػٍ ُن ثَ ُبي

 !ثٌؼهو هي ثـات عْػم ًجٌؼي

 

 ثغْام ايٌکَ اف ًبؿاّین فًَ، هي هْد ّرْػه تْ ًبثبّؿي ّ چيوبهَ فل

 ػمت: ثگن پـصـً هزجْؿم ىـ عْاثیؼى ثـاي اهب ثؼم تّْیضي ثـاه

 ثـاي! ثغًَْ ثلؼٍ ثلِوًَْ ثِن ايٌکَ ثـاي ثْػ ٍْؿتن ؿّي ػعتـػايیت

 اًتغبة کتبة تْي ؿّ اي کلوَ اّى ّ مْاػٍ ثي کـػم هي عیبل هي ايٌکَ

 ؿّي گؾاىت ؿّ ػمتو ُن ثؼؼ ػاػ، ًيٌْى ثِن اًگيت ثب ّ کـػ

 ْٓؿي ُیچ هٌن! ثغًَْ ؿّ کلوَ ايي ثلؼٍ يؼٌي! كک ثگَ کَ ٍْؿتن

 هِوْىِ  يَ اف ثیيتـ پبهْ ُـگق ُن ّهتَ چٌؼ ايي! کـػم ًوي ًگبُو

 ػًیب عبلْي ُوْى اف ثـي تًْي هي! ًکـػم ػؿافتـ گلیون اف هؼؿىٌبك

! ًکي ثبفي ؿیـتْ عْه آػهِب ًوو هي ثـاي ّوي ػؿ! ثپـمي ات ػيؼٍ

 هًْؼي هي کٌبؿىْى رب ُویي ىؼ، هي مـت عْيو ّ هْم عیلي اگَ

 !ثبىَ ًؼاىتَ ؿّ ثِيْى کـػى ًگبٍ چپ رـأت کني کَ

 

 آعـ تب اهیؼّاؿم كؤ! فًَ ًوي صـكي ػيگَ کَ عْىضبلن ّ اكتن هي ؿاٍ

 اّى کـػى تضول اُل هي ًَ ّاهؼب   چْى ثبىَ ًؼاىتَ هًْؼى هَؼ ؿّ ػیؼ

 !هي ثب ؿكبهت آػم اّى ًَ ّ ُنتن

 

*** 
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 ثبف ػؿ هًْن، هي هٌتظـ ّ ػاؿٍ هي ثـ کتبة اف ؿّ ًگبُن کلجَ ػؿ ثَ اي توَ

 ام ثـگيتَ کَ ٍجش اف. ؽاؿٍ هي اتبم تْ پب میٌي يَ ثب آيـيي ّ ىَ هي

 ًبُبؿ عْؿػى ثـاي ًَ ّ ٍجضًَْ عْؿػى ثـاي ًَ.ام ًؾاىتَ هضَْٓ تْي پب

 .ىبم عْؿػى ثـاي صتي ًَ ّ

 

 هي تغت ؿّي ؿّ کتبة ػٍ، هي تکْى مالم ػالهت ثَ آؿّم ؿّ مـه

 ثـاي ثـم هي پیو ػمت ّ کٌن هي تيکـ ىن، هي ثلٌؼ ربم اف ّ ؽاؿم

 اف رب يک ؿّ ٍجضن مـ اف ًبؿاصتي توبم لجو ؿّي لجغٌؼ میٌي، گـكتي

 هـاؿٍ ىوـ اّى: پـمن هي ّ ؽاؿم هي تغت ؿّي ؿّ میٌي. ثـٍ هي ثیي

 !ثوًَْ؟ ايٌزب ؿّف چٌؼ

 

 مؤالن ىؼى هتْرَ ثب ثؼؼ هتؼزت، ّ ىَ هي ػؿىت چيوِبه اّل

 !ػًَّ ًوي يؼٌي اًؼافٍ هي ثبال ىًَْ ّ فًَ هي لجغٌؼ

 

 ػیي: گن هي ّ كـمتن هي هُْبم ثیي ؿّ ػمتن کين، هي پْكي

 !ثؼاعالهَ عْػت

 

 !اآلى ًَ هجال   تْي الجتَ: گن هي ّ فًن هي لجغٌؼ کٌَ، هي اعن
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 هي ىیٌَ، هي لجو ؿّي ُن کوـًگي لجغٌؼ اهب ىَ ًوي ثبف اعوو

 اّى تب تجؼیؼم تْ كؼال  : گن هي ّ ىیٌن هي تغت ي لجَ ؿّ ّ عٌؼم

 ّ پیکٌیک يَ ثتًْي اگَ. ثجـٍ تيـيليْ گٌؼػهبؿت ي ػتیوَ ي پنـػوَ

 ايي ُي ًینت ًیبفي ثگیـي هـُ ثـام هبهبًت اف ظـّف ّ ظـف تب چٌؼ

 .ثـي ّ ثیبي ؿاُْ

 

 

 اهب ثیـّى ثـٍ ػؿ اف کَ ؿٍ هي ثؼؼ کٌَ، هي ًگبُن مکْت تْ کن يک

 يبػ هي يبؿٍ، هي ػؿ ؿّ کتبة گـػًو ػّؿ کیق اف ىَ، هي پيیوْى

 کٌَ، هي هکج ثؼؼ ّ ىَ هي فػى ّؿم هيـْل ّ ىیٌَ هي کٌبؿم

 ّ کٌن هي ًگبٍ ٍلضَ ثَ.ػٍ هي ًيْى ؿّ اي کلوَ اًگيت ثب ػّثبؿٍ

 !كْْل صبکن ّ آهـ: آهبثبالمـ. عًْن هي ؿّ کلوَ

 

 ي ىؼٍ ثبف عٌؼٍ ثَ لت ّ ىیطْى چيوِبي ثَ ّ عٌؼم هي ثلٌؼ ثلٌؼ

 !میـّاًَ؟: پـمن هي ّ کٌن هي ًگبٍ آيـيي

 

 اف ؿّ کتبة ّ عٌؼم هي ػّثبؿٍ ػٍ، هي تکْى هخجت ػالهت ثَ ؿّ مـه

 پیؼا ؿّ ًظـم هْؿػ ي کلوَ. ىن هي گيتي هيـْل ّ گیـم هي ػمتو

 .عًْؼى ثَ کٌن هي ىـّع ّ کٌن هي

 

 اف ٍجش چْى ّ آفاؿ هـػم امت ثْػٍ هـػي گْيٌؼ: گوـکچي ػجبمؼلي: 

 تب آفؿػ هي ػيؼ هي عْػ ػمتـك ػؿ ؿا کل ُـ آهؼ، هي ثیـّى عبًَ
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 صبلو ىٌیؼ هي كضو ًلـ چٌؼ اف چْى ّ ػُؼ كضو ؿا ّي کَ صؼ ثؼاى

 هـػم ثَ کَ ؿا کنبًي اکٌْى! ؿكت هي عْػ کبؿ مـ ثـ ّ آهؼ هي رب ثَ

 گوـکچي ػجبمؼلي اًؼ، گـكتَ عْ کـػى پب ثَ ىـ ّ ػٌبػ ّ لزبد ّ آفاؿي

 !گْيٌؼ هي ػجبمؼلي هيؼي يب

 

 لجغٌؼي ثَ لجِبه کٌن، هي ًگبٍ آيـيي ٍْؿت ثَ ّ کٌن هي ثلٌؼ ؿّ مـم

 هٌْ ًیْهؼٍ ػجبمؼلي هو تب ثـّ پبىْ: گن هي لجغٌؼ ثب يبػ، هي کو

 !ثغْؿٍ

 

 ملیؼي ىؼى پیؼا ّ مـه ؿكتي ػوت اف ؿٍ هي ّؼق ػلن عٌؼٍ، هي

 !کٌَ هي ؿبكلگیـ ػّم ثبؿ ثـاي ًگبُوْ میـّاى ىَ هي ثبف ػؿ گـػًو،

 

**** 

 

 ػيؼى ثب ّ گـػٍ ثـهي ػوت ثَ ُن آيـيي هي ىؼى ثلٌؼ رب اف ثب ُوقهبى

 .ىَ هي ثلٌؼ رب اف ُن اّى ثـاكـّعتَ ّ ػَجي میـّاى

 

 ػوت هؼم يَ تـمیؼٍ کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي ّ يبػ هي تْ هؼهي میـّاى

 کٌن هي عطـ اصنبك عًْؼ، ىَ هي ؿّ عين میـّاى ًگبٍ اف! ؿٍ هي

 موت ثَ عْػم ػلیل ُویي ثَ آيـيي عبٓـ ثَ ثلکَ عْػم عبٓـ ثَ ًَ اهب

 آيـيي موت ثَ هي ثَ اُویت ثي ّلي میـّاى. کٌن هي صـکت میـّاى

 ػًّنتي ثي اهب كِون ًوي کَ گَ هي کـػي ثَ اي رولَ ّ ؿٍ هي
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 ىَ هي آيـيي ؿيغتگي ثِن ثبػج ثين هتْرَ تًْن هي ُن هؼٌیو

 كبؿمي: کٌن هي گْىقػ پـتضکن ّ گیـم هي ؿّ میـّاى ثبفّي پل

 !گي هي چي ثلِون ثقى صـف

 

 اف هضکن ؿّ ثبفّه. ثیٌن هي چيوبه تْ ؿّ آتیو ّ چـعَ هي ٓـكن ثَ

 !ػاؿم کبؿ تًْن ثب:گَ هي ػًؼًِّبه ثیي اف ّ کيَ هي ثیـّى ػمتن

 

 ًوي! گیـم هي هـاؿ آيـثي ّ اّى ثیي ثبؿ ايي ؿٍ هي کَ آيـيي موت ثَ

 ػمت هـػ اٍال ّ ثؼٍ ًيْى ّاکٌيي چَ هوکٌَ ػَجبًي هـػ ايي ػًّن

 ي فػٍ ؿگ چيکِبي عين اهب ًَ يب ُنت ػعتـثچَ يَ ؿّي کـػى ثلٌؼ

 آيـيي پٌبٍ رْى ىَ هي ثبػج آيـيي ي پـيؼٍ ؿًگ ي چِـٍ تـك ّ اّى

 .ثين

 

 !کٌبؿ ثـّ: تْپَ هي ٍْؿتن تْ میـّاى

 

 هي ىلْؿو ػاؿي الکي: گن هي ّ ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 !کٌي

 

 پبهَ ّهتي ا کَ هْکًْن ىلْؿو ػاؿم الکي: کيَ هي ػاػ ثلٌؼتـ

 ّ چين ي ّؿپـيؼٍ اي گْه تْ ػاؿي ُوو ىؼٍ عـاة اي تْ گؾاىتن

 !پبمت؟ ثَ تبى کـٍ ّ ُـ ّ عْاًي هي ّؿػ ثنتَ گْه
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 گلتن ًوي تْ ثـا مبػت ػّ ظِـي مـ: گَ هي پـصـً آيـيي ثَ ؿّ ثؼؼ

 ّ ػّؿ کَ ًيي، ايبؽ ؿـيجَ اي ثب کَ ثبىي، ػاىتَ ثبيؼ عْػتَ ُْاي

 ُن کـ! ُبى؟! گلتن؟ هي تًَْ يب فػم هي صـف ػيْاؿ ثب م! ًپلکي؟ ثـه

 !آؿٍ؟! عؼا؟ صوؼ ثَ ىؼي

 

 عو گْىن ي پـػٍ کٌن هي صل کَ کيَ هي ػاػ چٌبى ؿّ آؿٍ

 ّ ؽاؿم هي کتلِبه ؿّي ؿّ ػمتِبم آيـيي موت ثـٍ يبػ هي ثـػاىتَ،

 کبؿ چي ػاؿي ثلِن!میـّاى کٌبؿ ثـّ: تْپن هي ّ ػم هي ُلو ػوت ثَ

 !کٌي؟ هي

 

 !ؿّ؟ ّ چين ثي تْ يب ثلِون م: کيَ هي ُْاؿ ٍْؿتن تْ

 

 ػوت ثَ کوي کَ فًَ هي ام میٌَ ي هلنَ ثَ اي ّـثَ ػمتو ثب

 اي اّبكَ ؿلٔ ُیچ هي: گن هي تـ ػَجي ثبؿ ايي ّ ىن هي هتوبيل

 !ؿّيین ّ چين ثي يب ًلِوي پبي ثؾاؿي ثغْاي کَ ًکـػم

 

 کـػى ؿلٔ ثَ هبًؼٍ ٌُْ: گَ هي ّ مبثَ هي ُن ؿّي ػًؼًِّبىْ

 !ثیلتي
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 ػايیت ػعتـ ثؾاؿ! ثبىَ: گن هي ػاؿم کـػًو آؿّم ػؿ مؼي کَ لضٌي ثب

 !ات ّامَ کٌن هي ؿػيق کـػم ؿلٔ هخٌْي يَ ٍجش عْػ تب هي ثؼؼ ثـٍ،

 

 ّ کٌَ هي اىبؿٍ ػؿ ثَ اًگيت ثب گیـٍ، هي ُؼف ؿّ آيـيي تیقه ًگبٍ

 !ؿمن هي ثؼؼا تًَْ صنبة: گَ هي

 

 ثـهي! عْؿٍ ًوي تکْى پيتن اف اّى اهب ثیـّى ثـٍ کلجَ اف آيـيي هٌتظـم

 عبٓـم آفؿػٍ چيوبه ّهظلْهیت ؿيغتگي ثِن ّ تـك ّ موتو گـػم

 .ثـّ: گن هي هاليوي لضي ثب پل کٌَ هي

 

 میـّاى ثبؿ ايي ىَ، هي چيوبم ي عیـٍ هنتؤٍل ّ عْؿٍ ًوي تکْى

 ثَ ؿّ آيـيي ثبؿيک ثبفّي ػمتو کٌَ، هي امتلبػٍ مْء هي ؿللت اف

 کيؼه هي ػؿ موت ثَ عيًْت ثب کَ ْٓؿ ُوْى ّ گیـٍ هي ػمت

 !کٌن هؼلْم تکلیلتَ ثیبم تب ثیـّى ثـّ: گَ هي

 

 هضکن ؿّ کلجَ ػؿ ّ كـمتَ هي ثیـّى ػؿ اف ؿّ آيـيي موتيْى، ؿم هي

 ػؿ ثَ کَ آيـيي هيتِبي ٍؼاي! اًؼافٍ هي ؿّ چلتو ّ فًَ هي ُن ثَ

 موت ثَ ػَجبًیت ثب صبال میـّاى ّ ىکٌَ هي ؿّ مکْت ىیٌَ هي

 !گـػٍ هي ثـ هي
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 ًوي صـكي ثيَ، کن افػَجبًیتو تب ثبىن عًْنـػ کٌن هي مؼي

 کَ ٓـيوي ُـ ثَ عْػه هًْن هي هٌتظـ ّ ًؼم ػمتو آتْيي کَ فًن

 .کٌَ عبلي عيويْ عْاػ هي

 

 تجؼیؼ ّ فًؼاى تْي ّهتي ثْػٍ ػؿك رْؿ يَ! ػبػت ىؼٍ ثـام ىیٍْ ايي

 گبُي! کٌن مکْت کَ گـكتن يبػ ػَجبًي ُبي آػم هوبثل ػؿ! ثْػم

 اهتضبى صبل ُـ ػؿ اهب کٌَ هي تـىْى ػَجبًي گبُي ّ ػٍ هي رْاة

 .ًینت ثؼ کـػًو

 

 تْ ثؼؼ ُوَ کٌبؿ آتیو ّ پٌجَ: فػى ػاػ ثَ کٌَ هي ثبف لت ّ يبػ هي رلْ

 اف ثؼتـ کَ ُن تْ امت مبػٍ ػعتـ اي! ًکـػي؟ ؿلطي ُیچ گي هي

 عـػ ػٌُت تْ ػًؼًّبتَ کَ کـػم اىتجبٍ ًگْ! ػبلن عٔ ُلت( ma)م

 !هْکًْن

 

 چٌؼ تْ ّ ىَ هي ًقػيک ثِن ػَجي يبػ، هي کو موت يَ ثَ لجن

 !ؿّ چين ثي ًيٌبمَ ًوک ػٌُتَ ثجٌؼ: تْپَ هي مبًتین

 

 ًگبُو عين ّ عٌؼٍ فيـ فًن هي! گیـٍ هي ام عٌؼٍ ّاهؼب ػيگَ ايٌجبؿ

 چي ُـ: گن هي ّ تغت ي لجَ ؿّ ىیٌن هي. ىَ هي ثِت ثَ تجؼيل

 !ىي آؿّم کَ کي ثبؿم عْاي هي چي ُـ ّ ػاؿي ػّمت

 

 !عٌؼي؟ هي چَ ثَ: پـمَ هي ػَجي



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 517 
 

 

 ّ ىن هي عن کْثؼه، ًوي آيـيي ػيگَ کَ اًؼافم هي ػؿ ثَ ًگبُي

 ثْػم عًْؼٍ آيـيي ثـاي کَ هتٌي ّ ػاؿم هي ثـ فهیي ؿّي اف ؿّ کتبة

 کٌَ، هي ًگبُن مکْت تْ ّ هتؼزت. عًْن هي ُن میـّاى ّامَ

! عٌؼيؼ هي هطلت ايي ثَ ػاىت آيـيي: ػم هي تّْیش ّ فًن هي لجغٌؼ

 ػلن ثَ اه عٌؼٍ ػيؼم ّهتَ چٌؼ ايي ؿّ تغوو ّ اعن کَ ثل هٌن

 !ًکي عْاي هي کي ثبّؿ عْاي هي! ًينت

 

 !ػاىت؟ عٌؼٍ هطلت اي کزبي: 

 

 عْػه اًگبؿ کٌن، روغ ؿّ لجغٌؼم کَ ػم هي كيبؿ ُن ثَ هضکن لجِبهْ

 ?!ػجبمؼلي گلتیي م ثَ: پـمَ هي ًبثبّؿ کَ ىَ هي هتْرَ

 

*** 

 

 ىؼٍ گـػ چيوِبي ثب! يبػ هي کو لجِبم ّ ػم ًوي رْاثي*[ؿُبيو

 ؿّي کٌبؿم ّ ؿٍ هي ثِن اي فُـٍ چين ثؼؼ کٌَ، هي ًگبُن هوؼاؿ يَ

 کَ ػمتو ّ ىٌْم هي ؿّ اه کالكَ پْف ٍؼاي! ىیٌَ هي تغت

 ّهتي لجوَ ؿّ لجغٌؼ ٌُْف. ىَ هي آمتیٌو ي ػکوَ کـػى ثبف هيـْل

 !ثقًي؟ عْاي هي: پـمن هي
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 اػَبة عیلي ػاًنتي هي: گَ هي ّ ػّفٍ هي ثِن ؿّ پـاعوو ًگبٍ

 !هْکًْي؟ ؿكتبؿ عًْنـػ ْٓؿ ايي ّهتي کٌي عـػ

 

 ثِن ؿّ هّْْع ايي صبال تب عیلیِب چْى ػم هي هخجت رْاة مـ تکْى ثب

 ثجیٌن هًْن هي هٌتظـ اهب فًَ هي چيوک ثؼرْؿي ؿؾا میٌي. گلتي

 آـاف ثَ ًگبُي فًَ، هي ثبال ُبىْ آمتیي. ؿكتٌي يب هًْؼگبؿٍ میـّاى

 ػیي ي عبًَ اّ اف تْ ثـا ػعوَ ايي چیَ: پـمَ هي ّ اًؼافٍ هي کلجَ

 !اؿرضَ؟ کبعتبى

 

 اهْى؟ عًَْ ؿكتي هگَ: گن هي ّ ػّفم هي ًیوـعو ثَ ًگبُوْ

 

 ؿّي ؿّ اه ثبالتٌَ فهیٌَ، ؿّي پبُبه کَ ْٓؿ ُوْى ّ گَ هي آُبًي

 ثؼم عجـ ؿكتن: ػٍ هي تّْیش موق هبت ّ کٌَ هي ّلْ تغت ػـُ

 .هيٌگَ! ػيؼم تبًَ عبًَ هْهغ ُوبى! ايزبيي

 

 .ٍبصجو هجبؿک-

 

 !ُنتي تًْن ٍبصجو آعـه ّ اّل:

 

 کين، هي ػؿاف ٍْؿت ُوْى ثَ کٌبؿه هٌن ّ فًن هي پْفعٌؼي

 .ًؼاؿم ربيي عًَْ اّى تْ هي: گن هي ّ مـم فيـ فًن هي ػمتِبهْ
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 !کٌي؟ تضول تبًي ًوي ُبتَ ػًؼگي يک چْى! چـا؟-

 

 ّ ػّؿ آػهِبي ي ثویَ اكکبؿ ثب کَ ػاؿم اكکبؿي كؤ! ًؼاؿم ػًؼگي يَ هي:

 !ًؼاؿٍ ُوغًْي ثـم

 

 !ًٌْىتَ؟ هْهت ّ عْيو ػاىتي ػّمت اَ  چیقي ات ًبهَ هـام هبٓي-

 

 !هـثَْٓ عْػم ثَ:

 

 ثِن ُنتي َهـ عْيو ّ هْم هبٓي ّهتي تب اهب هـثَْٓ عْػت ثَ! ُب-

 !هْکًَْ پیؼا ؿثٔ

 

! ػاػٍ پٌبٍ ايٌزب ثِن ؿـيت ػايي! ًيؼم تْ عْيو ّ هْم هبٓي هي:

 ثَ ُن ُنتن ايٌزب ايٌکَ پل! ػٍ هي پٌبٍ اي ؿـيجَ ُـ ثَ گلت عْػه

 آػم ّ ػيؼٍ ػًیب اًّوؼؿ ؿـيت ػايي کٌن هي كکـ ّوي ػؿ! ًؼاؿٍ ؿثطي تْ

 !ثغْاػ ػؾؿهْ ثجیٌَ ؿّ ّ چين ثي هٌْ اگَ کَ ُنت ىٌبك

 

 !ثیٌَ هي عْة آػهَ ّ ػبلن ُوَ! ػؿيبمت ػلو عبلْ! َُ-
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 ّ عًَْ اف ؿّ يکي تْ پبي پیو ّهت عیلي ثْػ، ايي ؿیـ! ػيگَ آؿٍ:

 !ثـيؼ هي فًؼگیو

 

 هي موتن ثَ ًبگِبًي کَ ثیٌن هي ؿّ میـّاى مـ چين ي گْىَ اف

 هي عیـٍ موق ثَ ػّثبؿٍ ثبىَ، رؼي ٍْؿتن کٌن هي مؼي. چـعَ

 !ثچَ ػاؿي ؿّ عیلي: گَ هي ّ ىَ

 

 تب کـػيي اؿاػٍ صبال: پـمَ هي اّى ّ گن هي اُّْهي فًن، هي لجغٌؼ

 !ػيَ؟ گـػي ثـهي ثغْاػ عؼا ػیؼ اف ثؼؼ ثوبًي؟ کي

 

 ّ آيـيي پیو ػلن. کٌن هي ًگبٍ ؿؾا میٌي ثَ ّ ىیٌن هي ربم مـ

: گن هي ّ ؿؾام عْؿػى هَؼ ثَ ىن هي ثلٌؼ. ُنت ُن ّرْػه تـك

 ُوْ کٌَ هي عیبل اآلى! ثیبؿ ػؿ ًگـاًي اف ؿّ ثیچبؿٍ ػعتـ ثـّ پبىْ

 !کيتین

 

 هي ّ ؿٍ هي ثبال کَ ثیٌن هي ؿّ اثـّه يَ تبي ىیٌَ، هي ربه مـ

 ... کَ تْ فّؿ ّاال! ػيَ؟ کيتوَ ؿٍ تْ هي هٌظْؿت: گَ

 

 !ُوْى! آؿٍ: پـم هي صـكو هیْى

 

 !ػجبمؼلي: کٌن هي فهقهَ فيـلت ثؼؼ
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 کـػي اىتجبٍ: گَ هي ؿٍ هي ػؿ موت ثَ کَ ْٓؿ ُوْى ّ ىَ هي ثلٌؼ

 !هْکًْن تالكي کَ ثوبًَ يبػت! ػاػي يبػ ايٌَ آيـيي ثَ

 

 ّ عًْؼى آيـيي: پـمن هي ثیـّى ثـٍ ايٌکَ اف هجل اهب گن هي اي ثبىَ

 گـكتَ؟ يبػ کزب اف ًْىتٌْ

 

 عْػم چَ، تْ ثَ هؼٌي ثَ کٌَ هي ًگبُن چٌبى ّ گـػٍ هي ثـ موتن ثَ

 ػؿ ثبىن، اُویت ثي کٌن هي مؼي ّ ػم هي ًيْى عْؿػى هيـْل ؿّ

 اهب. ػاػم يبػ ثِو َهـ عْػ: گَ هي ؿكتي ثیـّى اف هجل اهب کٌَ هي ثبف ؿّ

 !کٌي اه امتلبػٍ َهـ ػلیَ ًؼاؿي صن تْ

 

 اه چِـٍ تْ ػَجبًیت اف احـي ػيگَ. کٌن هي ًگبٍ ثِو ّ فًن هي لجغٌؼ

 ىًَْ ّ ىبط ثَ ًیبفي! ػٍ هي رْاة عْه فثْى پنـ ايي ؿّي! ًینت

 !ًینت هـػًّگیو ّ ؿیـت ػاػى ؿلـلک ّ کيیؼى

 

*** 

 

 میـّاى اف کتکي ّ ثیبؿم ىبًل اگَ ثـگـػين ّهتي ُنتن هطوئي

 ثب ُوـاُي يؼٌي! ًینت هِن اهب عْؿم هي افه ػؿىتي صـف ًغْؿم،
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 ُبي کـػى ػؿىتي ّ ػَجبًي ُبي ًگبٍ ثَ ؿّ چوْه آُْي ايي

 !ػم هي تـریش اه پنـػوَ

 

 عْة ؿكتبؿ ًَ ػًّن هي. ثگیـم توبك ام عًْْاػٍ ثب هي کَ ؿين هي ػاؿين

 اف ثؼؼ گـهي امتوجبل ًَ ّ اًتظبؿهَ ػؿ تللي پيت عْىي ّ

 هي عت ّ گـػًوَ ثَ کَ ايَ ّظیلَ توبك ايي اهب کلجَ ثَ ثـگيتٌوْى

 عْام هي کَ کبؿي تلغي تب کٌن ٓي ؿّ هنیـ ايي آيـيي ثب ػاؿم ػّمت

 .ثيَ کوـًگ ثـام ثؼم اًزبم

 

 ّلي ؿٍ هي ؿاٍ عْػم هطبؿ ُن ػاؿٍ، ًوي ثـ هؼم پـىتبة ّ تٌؼ ثبؿ ايي

 تْ آثبػي ثـين ُن ثب گـكتن اربفٍ پؼؿه اف کَ لضظَ ُوْى اف اثـُّبه

 ي چِـٍ ايي ُن اآلى ّ اهو ًؼيؼٍ ػيگَ ػييت رـيبى اف ثؼؼ! ُوَ

 .کٌن ًوي ػؿک ؿّ ػؿُن

 

 هي اف: پـمن هي ّ يبؿم ًوي ٓبهت ثبالعـٍ مکْت کوي اف ثؼؼ

 ػلغْؿي؟

 

 .ًَ يؼٌي اًؼافٍ هي ثبال ؿّ مـه

 

 ّ ػاىتي ػيگَ کبؿ يَ يب ًؼاىتي صٍْلَ ثیبي؟ ُوـاُن عْامتي ًوي-

 ىؼي؟ هزجْؿ
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 .هٌلیَ رْاثو ػّثبؿٍ

 

 ًینت؟ عْه صبلت:

 

 !هٌلیَ رْاة ُن ثبف

 

 تْ کَ رْؿي ايي چْى. کـػٍ ًبؿاصتت چي ثلِوًْي ثِن ىؼ هي کبه:

 .ىَ هي گـكتَ صبلن هٌن اي گـكتَ ّ کنل

 

. هًْن هي هٌتظـ هي ّ کٌَ هي ًگبُن اينتن، هي هٌن اينتَ، هي

 اّهؼين کَ هنیـي ثَ اًگيت ثب ثؼؼ ّ کيَ هي ْٓل ًگبُو حبًیَ چٌؼ

 .کٌَ هي اىبؿٍ

 

 ثـگـػين؟ ػاؿي ػّمت: پـمن هي ّ ىن ًوي هتْرَ

 

 ثؼؼ ّ کيَ هي لجو ثبالي ؿّ اه مجبثَ اًگيت ّ ػٍ هي هٌلي رْاة

 عْػه ثَ ؿّ ػٍ هي تبة ؿّ میجیلو کَ کني ژمت ػمتبه تب ػّ ثب

 .گیـٍ هي

 

 !میـّاى؟: پـمن هي ثبف ًیو ثب ّ ىن هي عْىضبل ثقؿگن کيق اف
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 اّى: پـمن هي هي ػٍ، هي تکْى هخجت ػالهت ثَ ؿّ مـه ؽّم ثب

 کـػٍ؟ ًبؿاصتت

 

 ثِت صـكي: پـمن هي. کٌَ هي تؤيیؼ صـكوْ ّ ىَ هي ؿوگیي ػّثبؿٍ

 !گلتَ؟ چیقي ػييت ثبثت فػٍ؟

 

 ُوـاُو. اكتَ هي ؿاٍ ّ ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ ؿّ مـه ػّثبؿٍ

 ّ عًْؼى ىٌیؼم! گلَ هؼلن چْة. ًؼاؿٍ ػیت: گن هي ّ ىن هي

 .گـكتي يبػ اّى اف ًْىتٌْ

 

 صن. ًگـاًتَ اّى: ػم هي اػاهَ ػلزْيبًَ هي صـكوَ تؤيیؼ مـه تکْى

 ثِت ًنجت ّ ػاؿٍ ػّمت ؿّ تْ ًؼاؿٍ، هي اف ىٌبعتي. ػاؿٍ ُن

 !کٌَ هي هنئْلیت اصنبك

 

: پـمن هي ّ فًن هي لجغٌؼ ىَ، هي پـؿًگ کَ ثیٌن هي ُبىْ اعن

 !آؿٍ؟ ثبىَ آهبثبالمـت ًؼاؿي ػّمت

 

 کَ گَ هي ثِن اىبؿٍ ثب ؿّ چیقي ّ اينتَ هي کٌَ، هي تؤيیؼ صـكوْ

 !اكتَ هي مْفه ثَ امتغًّْن هـق تب کٌن هي صل اهب چـا ػًّن ًوي

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 515 
 

 ثب کَ اًگيتِبيي! هًْن هي آيـيي ملیؼ ّ ظـيق اًگيتِبي فلَ ًبثبّؿ

 لکٌت! كِوًَْ هي ؿّ چپ ػمت اًگيت تْ صلوَ گؾاىتي ثِن اىبؿٍ

 !افػّاد؟: پـمن هي ّهتي گیـم هي

 

 چٌؼم ثبؿ ثـاي هي مـ ؿّ ػًیب عْؿٍ، هي تکْى هخجت ػالهت ثَ آيـيي مـ

 هنزل ثـام ايٌوؼؿ ػعتـ ايي عْامتي لضظَ، اّى تب! ىَ هي عـاة

 ىٌْم هي کَ ثـم هي عْامتي ايي ثَ پي اي لضظَ ػؿمت صبال ّ ًجْػٍ

 اف رِت ُـ اف هطوئٌب   کَ اي پنـػوَ ثب ُن اّى! کٌَ هي افػّاد ػاؿٍ

 !ثِتـٍ ّ تـ هْرَ هي

 

*** 

 

! ًینت عْػم ػمت ؿكتبؿم کٌتـل کَ ؿيغتَ ثِن اًوؼؿ ّ ػَجین اًوؼؿ

 ّ کـػم اثْاللْل کلو تْ پب ػهیوب   هي اآلى! کـػٍ تـییـ کبهال   ىـائ اآلى

 هٌْ ثیـاَُ اف تب ىؼٍ ُوـاُن کَ ػعتـ ايي! ؿم هي ؿاٍ اّى ربي ثَ ػاؿم

 ايي کَ کني ثب کٌَ هي پیؼا هنتوین ؿثٔ کٌَ، ُؼايت آثبػي ثَ

 تٌؼي توبم هؼٌي صبال! ػًَّ ًوي ػؿمت هْرِي ػاليل ثَ ؿّ ُوـاُي

 تؼبهالت اف میـّاى چـا ثلِون تًْن هي صبال! كِون هي ؿّ میـّاى ُبي

 !ىؼٍ هي ّلق ّ رلق ْٓؿ اّى ػعتـ ايي ّ هي
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 کَ آيـيي کٌزکبّ ًگبٍ هوبثل ػؿ ّ گیـم هي چٌگ ثَ هُْبهْ کالكَ

 ًوي. ىؼم پيیوْى: گن هي ثیٌَ هي ام چِـٍ تْ ّّْس ثَ ؿّ آىلتگي

 .عًَْ ثـگـػ تْ. آثبػي ثـم عْام

 

 پیو مؤال ثـاه يؼٌي ايي ّ ػٍ هي ثبال ؿّ اثـّه يَ تبي هتؼزت

 ثَ ّ کٌن هي هيت ّ تپًْن هي ىلْاؿم ریت تْي ػمتِبهْ. اّهؼٍ

 هؼم عْام هي: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ اكتن هي ؿاٍ اي ػيگَ موت

 .ثـّ تْ. ثقًن

 

 اهب ػزیجَ! ػٍ هي كيبؿ هضکن گلْهْ مٌگیي ثـِ يَ اهب چـا ػًّن ًوي

 گَ هي ثِن کبثْك اّى ّمٔ ّهتي ىَ هي پـؿًگ ؽٌُن تْي ايوبى يبػ

 رْؿ يَ ايٌن! ثویـم ثؼؼ ّ ثين کْؿ اّل کَ هٌَ صن! ثویـم کَ هٌَ صن

 ػاىتَ ثبىي ػاىتَ ػّمت کَ چیقي ُـ اف ايٌکَ! ايوبى ىؼًَ کْؿ

 چيوت رلْي لضظَ ُـ اهیبلت ّ آؿفُّب ايٌکَ ثوًْي، هضـّم ثبىیو

 کـػى تونین ثـاي ًيَ پیؼا اصؼي ُیچ ايٌکَ ثيي، پـپـ ّ ثؼى رْى

 اينتبػٍ هخل! ثبفٍ چيوِبي ثب هـػى هخل ايٌِب ي ُوَ ثبُبه تٌِبيیت

 !هـػًَ

 

 ؿّف اّى کبه! ثبىن ايوبى ربي ام عْامتَ ػلن تَ اف کَ چٌؼهَ ثبؿ ثـاي

 اّى ؿّف اّى کبه! ػاػم هي رْى ّ فػم هي پـپـ اّى ػمتِبي هیْى هي

 عْى ىبُؼ هي، ىؼيؼ ُبي عْؿػى تکْى ىبُؼ ػؿػ ّ ثِت ّ ًبثبّؿي ثب
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 ىؼًن ًلل ثي ّ تٌن ي ؿػيَ اينتبػى صـکت اف ىبُؼ ّ آّؿػًن ثبال

 !ثْػ هي

 

 ّ گـػم ثـهي ػوت ثَ کٌَ، هي رلت ؿّ ام تْرَ عيي عو ٍؼاي

 ثِن ّ ػَجین! ثیٌن هي ػؿعتي کٌبؿ اينتبػٍ كبٍلَ هؼم چٌؼ ثب ؿّ آيـيي

 ػًجبل چي ثـاي! ثـگـػ ًگلتن هگَ: تْپن هي ثِو عيوگیي کَ ؿيغتَ

 !اكتبػي؟ ؿاٍ هي

 

 ثِو کٌَ، ًوي صـکتي اهب چیٌَ ّؿهي لت ّ ىیٌَ هي ٍْؿتو ثَ اعن

 ْٓؿي ّ ًجیٌن ؿّ هي اف ىؼٍ عبٓـ آفؿػٍ ي چِـٍ اّى کَ کٌن هي پيت

 عْام هي ثـّ! ثیلتن ػؿ میـّاى ثب ػّثبؿٍ عْام ًوي: گن هي ثيٌٍْ کَ

 !ثبىن تٌِب

 

 يب ؿكتَ ثجیٌن کَ گـػم ًوي ثـ ػوت ثَ ّ ػاؿم هي ثـ ثلٌؼتـ ؿّ ُبم هؼم

 فهیي پـت کَ ىَ هي کيیؼٍ پيت اف لجبمن چٌبى لضظَ يَ تْ اهب ًَ

 ؿّي مـم پيت کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي ّ کٌن هي ثلٌؼ ؿّ مـم! ىن هي

 هضکن ػمت ثب کـػٍ ثـعْؿػ مٌگ تغتَ يَ ثَ کَ ؿّ آؿًزن! اكتبػٍ فهیي

 ػيًَّْ: کين هي ُْاؿ ػَجي هْهؼو ثي صـکت ّ ػؿػ اف ّ گیـم هي

 !ثْػ؟ کبؿي چَ ايي! اي؟

 

 هي ثلٌؼ کَ ثیٌن هي چين ي گْىَ اف هبلن، هي ؿّ ثبفّم ّ ىیٌن هي

 ػاؿٍ، هي ثـ ؿّ چْثي ّ ىَ هي عن. گؾؿٍ هي کٌبؿم اف هؼم چٌؼ ّ ىَ
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 ػؿ ّ کٌَ هي كـّ فهیي ؿّي ثْػم صـکت صبل ػؿ هي کَ هنیـي تْ ػهیوب  

 ّ الي ّ گل هیْى ػمتو تْي ثلٌؼ چْة کَ ثیٌن هي ًبثبّؿي ػیي

 ثب گیـم، هي ثبال ؿّ مـم فػٍ ثِت! ؿٍ هي كـّ فهیي ؿّي ؿيغتَ ثـگِبي

 !ّاکٌين ػيؼى هٌتظـ ّ اهَ عیـٍ آفؿػٍ ًگبُي

 

 ثب اهَ ػيگَ ػمت هیْى آؿًزن کَ ْٓؿ ُوْى ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 !ثبتالهَ؟: پـمن هي ىـهٌؼگي الجتَ ّ تؼزت

 

 هي کٌبؿم اف ّ ػٍ ًوي رْاثي کٌَ، هي تـم فػٍ عزبلت ؿلیظو اعن

 هي عْػم موت ثَ ّ گیـم هي ثبفّىْ لضظَ آعـيي تْ گؾؿٍ،

 ثبة ػؿ صـكي عْام هي ّ هًْن هي چيوو تْ چين گـػًّوو،

 ػمتن ُبي اًگيت ثَ پٌزَ ػَجبًیت ثب اهب ثقًن تيکـ يب ػؾؿعْاُي

 پیو ػؿ ؿّ ثـگيت ؿاٍ ّ کٌَ هي آفاػىْى ثبفّه گیـ اف ّ ىًَْ هي

 .گیـٍ هي

 

*** 

 

. ؿّ میـّاى ًَ ّ ام ػيؼٍ ؿّ آيـيي ًَ گؾىتَ، رٌگل تْي اتلبم اف ؿّف مَ

 ّهت يَ کَ ًـم مبعتوْى ي هضَْٓ موت اٍال   ثْػٍ ايي تـریضن

 اف ثؼؼ کَ آؿاهيي عْاػ ًوي ػلن. ثبىن ًؼاىتَ ثـعْؿػي ثبُبىْى

 فػى هؼم ثب ؿّفُبهْ. ثـٍ ػمت اف کـػم پیؼا ػمت ثِو صؼّػي تب هؼتِب

 عْاة ؿعت ثَ آكتبة اكتبػى ثب ّ گؾؿًّن هي گٌؼهقاؿُب هیْى يب هـتغ تْي
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 کَ ام گلتَ ثِو ّ کيیؼٍ ػايي ؿؾاهْ فصوت ؿّف مَ ايي تْ. ؿم هي

 .ػاؿىن هوٌْى ًبُبؿ ّ ٍجضبًَ ثبثت ّ عْؿم ًوي ىبم

 

 کَ ام کـػٍ پٌِْى تغت فيـ ؿّ ػبهیبًَ لـبت كـٌُگ ي هًْؼٍ رب کتبة

 کَ کٌن هي هٌضـف گؾىتَ ثَ هـتت ؿّ ؽٌُن ّ ًغْؿٍ ثِو چيون

 آؿفُّبم ثَ ؿمیؼى ي پـًّؼٍ تْ ُن ػيگَ ىکنت ًیوچَ يَ ًیبػ يبػم

 !ىؼٍ حجت

 

 ػين ػاىتَ، اموي چَ ام ػاىتَ آيـيي ثَ کَ صني ػًّن ًوي

 ّ کيو اهب ثْػٍ ثقؿگ ثـاه هوؼاؿ يَ ُن ػاىتي ػّمت هطوئٌب ، ًجْػٍ

 هؼتِب اف ثؼؼ هـػًَّ، ُبي فهغتي هیْى فًؼگي هؼتِب اف ثؼؼ! چـا ربؽثَ

 تْ چیقي ثْػى ُؼف ثي ثْػى، اًگیقٍ ثي ثْػى، پْچ ثْػى، تِي تلظ صل

 ثؼًّن ثیيتـ آيـيي اف ثْػ هِن ثـام! ػًّنتي ًبم ثَ ثْػ فػٍ رـهَ ّرْػم

 ثَ تْرَ ثي كبصو، تلبّت ُوَ اّى ثَ تْرَ ثي! ثيٌبموو ثیيتـ ّ

 هي ػلن هیًْوْى ي ػؿٍ ُوَ اّى ثَ تْرَ ثي ّ مـمغتیو ُوَ اّى

 هیْى ىؼٍ پٌِْى ّاهؼيِ  علویبت ػبػاتيْ،. ثؼًّن افه ؽؿٍ ؽؿٍ عْامت

 ّ فثًْیو ثي پيت هًْؼٍ مبکت آؿفُّبي ؿّ، فعین ي پْمتَ اّى

 آكتبة ايي فيـ پـت، ي تپَ ايي ثبالي کَ صبال اهـّف، ّ ػيگَ چیقُبي عیلي

 تْ ام ػيگَ عْامتي يَ ػّثبؿٍ کَ ثیٌن هي ام ًينتَ ثغو ؿّس گـمِ 

 !ىؼٍ هؼكْى ام میٌَ اػوبم
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 ىَ هي ػيؼٍ اي ػؿٍ پبم فيـ ثلٌؼي، ايي ؿّي ام، ًينتَ کَ ربيي اف

 ُبي ثْتَ ّ گل اّى هوبثل ػؿ عبؿُب اّى. عبؿٍ ّ گل ّ ثْتَ اف پـ تِو کَ

 آمیت ثِت ثبىي هیًْيْى اگَ هطوئٌب   اهب يبى ًوي چين ثَ مـمجق

 چين ثَ هٌظـٍ ُویي ػؿمت هٌن ي میٌَ ي ػؿٍ هیْى! ؿمًْي هي

 کـػٍ ؿىؼ ثلٌؼي عبؿُبي ثيکبكیو، ّ ثؾاؿي کَ ؿّ ػمتت. عْؿٍ هي

 !کٌي هي فعویت! ؿمًْي هي آمیت ثِت کَ اى

 

 ثیٌن هي ام مـىًَْ اف ّ گـػًَّ هي ثـ ػوت ثَ مـهْ پبُبيي ٍؼاي

 ثَ ؿثطي آفؿػگي ػل ايي اهب کٌَ هي ام آفؿػٍ ػل ػيؼًو. میـّاًَ کَ

 هي مکْت کوي اف ثؼؼ ّ اينتَ هي مـم ثبالي ّ يبػ هي. ًؼاؿٍ اّى

 !ؿـيجَ اهنبل ػّمت پبؿمبل: گَ

 

 هي ػوت اف ؿّ کليْى کٌن، هي ثبف پبُبهَ ػّؿ کَ ػمتِبهْ ي گـٍ

 ػلن. کٌن هي ػؿاف پبُبهْ ّ مپـم هي ثِيْى ّفًوْ فهیي، ؿّي ؽاؿم

 ػؿ. گـكتَ ثـل ؿن فاًْي کَ ثبىن ًباهیؼي آػم چيوو پیو عْاػ ًوي

 !ػّمت؟: پـمن هي ثِو کـػى ًگبٍ ثي رْاثو

 

 ًین توبىبي هيـْل کَ ثیٌن هي چين ي گْىَ اف ّ ىیٌَ هي کٌبؿم

 !آىٌب: گَ هي ّ کٌَ هي مکْت کوي ؿعوَ،

 

 اف عجـي ىن، هي ػهین اه چِـٍ تْ کوي ّ گـػم ثـهي موتو ثَ

 ّ صٍْلَ ثي کَ ثبُبه ػاؿم رٌگ مـ ػلیل ثي هي اهب ًینت ػلغْؿي
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 رب ّرت يَ ُویي تْ اّهؼي چـا عؼا فهیي ُوَ ايي: گن هي پـاعن

 !ًينتي؟

 

 هي ْٓالًي هکج يَ اف ثؼؼ کَ اًگبؿ عْؿٍ هي رب ٍؼام عو ّ مـػي اف

 !ثجیٌن تًَْ عْامتن هي: گَ

 

 !ثيَ؟ چي کَ-

 

 ثْػ هضٔ رب! کـػم ؿّ ّ فيـ ات پي ػىتَ ايي کل کَ الثؼ ػاؿم کبؿت:

 !ثبال؟ اي آهؼي

 

 .ثبىن تٌِب عْام هي ًؼاؿم، صٍْلَ هي-

 

 !ػاؿي کبؿم چَ ثپـمي ثْػم هٌتظـ:

 

 !ًینت هِن ثـام-

 

 !ثبىَ؟ ات عبًْاػٍ ثَ هـثْٓ اگَ صتي:
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! کٌَ هي پـ ّرْػهْ توبم ػليْؿٍ ّ گـػٍ هي ثـ موتو ثَ مـم آًي ثَ

 فًي هي فعن تٌن ػيْاؿ ّ ػؿ ثَ ػاؿى ام میٌَ هیْى ُبي عٌزک ّ عبؿ

 !ىؼٍ؟ چي: پـمن هي ثِت ثب ّهتي

 

 ُوَ ايي. اكتَ هي لـفٍ ثَ تٌن ام، ىًَْ مـ ىیٌَ هي کَ ػمتو

 ًبگْاؿ اتلبم يَ يؼٌي ثبىَ میـّاى ٓـف اف ّهتي ػلزْيي ّ هِـثًْي

 !هبهبًن؟: پـمن هي ىؼٍ ُْل پل

 

 ػاًن ًوي: گَ هي آؿّم ثؼؼ ّ ًَ يؼٌي ػٍ هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 !ػيؼًت آهؼٍ يکي اهب ًَ يب ػاؿي هِوبى ثگن

 

 ًبهؼاؿ؟! کیَ؟! کي؟-

 

 .عبًْهَ. ًَ:

 

 عْاُـهَ؟-

 

 !لیلیَ گوًْن ثَ اموو:

 

*** 
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 ثَ آؿّهي كيبؿ! چنجَ هي میـّاى چيوبي ثَ چيوبم هتضیـ ّ هبت

 ُن كـػاػ پنـػوْت. ًیبهؼٍ تٌِب: گَ هي ّ يبؿٍ هي ام ىًَْ

 .ُنت ُن عْاُـت. ُوـاُيَ

 

 کٌَ هي مْفى مْفى تٌوْ توبم کَ صني تٌِب ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ّ ثگیـم آؿاهو کَ ام ػاػٍ تي ارجبؿي ؿـثت ايي ثَ هي! ػَجبًیتَ صل

 فػى مـ ي ثًَِْ ثَ کَ آّؿػى گیـ ىوبل تْ كبهیلي يَ عیبليْى ثَ ايٌب

 !کٌي امتلبػٍ هضیٔ مـمجقي اف ثِو

 

 آؿّم ػؿ مؼي ّ يبػ هي ُوپبم میـّاى اهب هضکوَ ّ تٌؼ ثلٌؼ، ُبم هؼم

 .ػاؿٍ کـػًن

 

 كِویؼم ػػْاتبى ثؼؼِ  صؼّػي تب يؼٌي گؾىتَ، ثیٌتبى چي ػاًن ًوي:

. ؿـيجي عبلْ هیوبى اآلى ايٌِب ُنت کَ چَ ُـ اهب هـاؿٍ چَ اف رـيبى

 !ػاؿٍ هي ًگَ ؿا ٍبصجغبًَ هیوبى صـهت هیوبى

 

! هِوْى؟: کٌن هي عبلي میـّاى مـ ثـ ؿّ عيون توبم ّ اينتن هي

! ؿمًْؼى ػـُ ثَ اىتجبٍ! گلتَ؟ ثِت صـكیْ ُوچیي کي! هِوًْن؟ هي

 ثِن ػم هي اًزبم ثـاه کَ کبؿي هجبل ػؿ! ؿـيجِبم ػايي هنتؤرـ هي

 !ػٍ هي ؿؾا ّػؼٍ ػّ ّ عْاة ربي
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 ّ کٌَ هي ًگبُن كؤ مکْت تْ آؿاهيَ، اف پـ هي ّرْػ ثـػکل ًگبُو

 ي هضَْٓ ثَ ؿمیؼى ثـاي گیـم هي پیو ػؿ ؿّ مـافيـي ػّثبؿٍ هي

 اّى ثلؼ ؿاٍ کَ كـػاػي كک آّؿػى پبيیي ّ ؿـيت ػايي ي عًَْ مبعتوْى

 !ىؼٍ کي عـاة عًَْ ي ػعتـٍ

 

 عْؿٍ، هي مـ پبم تٌؼي ىیت هیْى کَ ػاؿم هي ثـ هؼم تْرَ ثي اًّوؼؿ

 عْػت هـاهت: گَ هي پـٓؼٌَ ّ چنجَ هي ثبفّهْ کَ میـّاًَ ػمت

 !ًؼاؿٍ الفم چالم کبؿگـ ؿـيت عبلْ! ثبه

 

 يَ. موتو گـػم ثـهي ّ کين هي ثبفّهْ کٌن هي صلع تؼبػلوْ ّهتي

 ػوت کَ هٌن. کٌَ هي کٌتـل ؿّ لجغٌؼه اّى ّ کٌن هي ًگبُو عـػٍ

 هي عْػم هي ثـّ ثلـهب: ػم هي ًيْى ػمت ثب ؿّ هنیـ ّ اينتن هي

 !يبم

 

 هُْبىْ ػمت ثب گیـٍ، هي ىکل ٍْؿتو ؿّي کبهل ْٓؿ ثَ لجغٌؼه

 ثـات ثـم ثٌیو ربى ثچَ: گَ هي ّ ؿًَّ هي ػوت ؿيغتَ ثِن ثبػ تْ کَ

 ًیبم اف ىويیـتَ تْ کَ رْؿ اي! ثغْاثَ ػَجبًیتت ثیبؿم، آة لیْاى يَ

 !کٌي پب ثَ عْى تـمن هي کيیؼي

 

 !چیَ؟ ّامَ ات عٌؼٍ:پـمن هي ػَجي
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 ػيگ ثَ ػيگ: گَ هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ عٌؼٍ هي ثلٌؼ کَ اًَّ ثبؿ ايي

 !ُب ػٍ هي هؼٌي ايزب ؿمَ ًوي

 

 اهب اًَّ ػَجبًیت ّمٔ کلجَ تْي هي ي عٌؼٍ ثَ اه اىبؿٍ ػًّن هي

 تضْيلو اي ػيًَّْ يَ ّ اكتن هي ؿاٍ! کزب هي عين ّ کزب اّى ػَجبًیت

 ثَ گن، هي ػاهبػتَ پنـٍ، اي: گَ هي ّ ىَ هي ُوـاُن ػم، هي

 ؿعَت. ثؼٍ اًزبم عْػ ثي ؿٍ کبؿي ًوْکًْن كکـ! ًیبهؼٍ اثلَ پنـ گوبًن

 تب ػّ اّ! ثکو ىبًَ ّ ىبط ثـاه هـقت تْ رْؿ اي ثؼؼ ثقًَ صـكبىَ ثؼٍ

 !ًؼاؿٍ فػى ّؼیلَ ّ ُنتي ّؼیلَ کَ ُن

 

 ثْػ هي پؼؿيِ  رؼ پؼؿثقؿگِ ي ػوَ! هؼلْهَ: گن هي ّ فًن هي پْفعٌؼي

 !ثکٌَ آيـيٌْ مـ عْامت هي کلجَ تْ

 

 !عبًِن آيـيي: گَ هي اعطبؿي

 

 ّامَ کْيـ گيتي هخل ثيـ ايي ثب! گن ًوي چیقي ّ کٌن هي اعوي

 ػيگَ هضَْٓ ًقػيک تب! ػجج ّ ثیِْػٍ کبؿ يَ! آثَ هطـٍ يَ کـػى پیؼا

 ؿكتي ثـاي ىن هي ؿػ کَ آؿل کٌبؿ اف ىَ، ًوي ثؼل ّ ؿػ ثیٌوْى صـكي

 کالكَ ّ هٌتظـ. کٌَ هي هتْهلن ّ کيَ هي ثبفّهْ مبعتوْى موت ثَ

 ثَ ثغْاي ايکَ اهب ًبؿٍ اؿتجبٓي ُیچ َهـ ثَ: گَ هي آؿّم کٌن هي ًگبُو

 !ًیل ػؿمت کٌي اصتـاهي ثي عبلْ هیوبى
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 ...ثَ کٌن ًوي كکـ! ػّهبػم ّ ؿكیووَ! پنـػوْهَ-

 

 عبًي اي تْ ّهتي تب! ػاؿٍ ؿثٔ! ثبىَ؟ ػاىتَ ؿثطي عبلْ يب َهـ ثَ! ُب؟:

 !ثبه ػاىتَ کبؿُبتِ  ّ فػى صـف ُْايِ  پل! ػاؿٍ ؿثٔ ُنتي

 

! هي؟ ّامَ ثْػ ثنتَ ؿّ اف ىويیـ پیو ؿّف چٌؼ ُویي کَ ثْػ کي -

 !ًجْػم؟ ػايي هِوْى هي

 

 !عبلْهي کبؿگـ ّ هنتؤرـ تْ! ًَ:

 

 ػمتي. ػاؿٍ رْاثیو صبّـ عبٓـ ثَ ؿّبيتو اف ًيْى لجو ؿّي لجغٌؼ

 هي ّ ىن هي عیـٍ مـه پيت ثَ کالكَ ّ کين هي گـػًن پيت ثَ

 کٌي پبک فًؼگیت اف ؿّ چیقي يَ عْاي هي ّرْػ توبم ثب ّهتي يَ: گن

 ُیکلت ثَ ُن کخبكتو! اتَ ىبهَ تْ هؼت توبم گٌؼه ثْي اهب

 ثلِوي صبال ُنت، کٌٌؼٍ ػيًَّْ رْؿيو ُویي اّّبع ايي! چنجیؼٍ

 ثؼتـ ػيگَ کـػٍ توؼيوت ػمتي ػّ گٌؼّ ايي ػاؿي هجْلو کَ کني تٌِب

 !ىي؟ ًوي! ىي هي رـي

 

 هي ًگبُن هتلکـ عـػٍ يَ. رْاثن هٌتظـ ّ کٌن هي ًگبُو ػاؿم صبال

 تـریش َهـ: گَ هي ّ عبؿًَّ هي ؿّ اثـّه ثبالي ىنت اًگيت ثب کٌَ،
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 ػيگَ کَ کٌن پبک فًؼگین اف رْؿي چَ ؿٍ گٌؼٍ کٌن كکـ ثيیٌن ػم هي

 !ًپبىؼه ُیکلن ثَ مطل يَ ثب ؿمیؼ ؿاٍ اف کَ ُـ

 

 کلي ي رولَ يَ اٍل ػؿ. کٌن هي ًگبُو ػاؿم هتلکـ کَ هٌن صبال

 ًبة ي ايؼٍ تب چٌؼ ّاصؼ آى ػؿ کَ فػٍ ؽٌُن تْي ؿّ اي رـهَ اهب گلتَ

 !ػاػٍ ثِن لیلي کـػى مـ ثَ ػمت ثـاي

 

*** 

 

 هي ًگبؿيٌْ ؿمن هي ُب پلَ ًقػيک ّهتي ّ فًن هي ػّؿ ؿّ مبعتوْى

 هي ثـلن تْ چٌبى ّ يبػ هي پبيیي موتن ثَ ؿّ ُب پلَ مـػت ثب کَ ثیٌن

 هي صلع تؼبػلوْ مغتي ثَ ّ ىن هي پـت ػوت ثَ کَ پـٍ

 هي ام میٌَ ثَ مـه ّ ىَ هي گـٍ کوـم ػّؿ هضکن ػمتِبه.کٌن

 ثي ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن: گَ هي کَ ىٌْم هي پـثـِ ٍؼاىْ ىیٌَ،

 !هؼـكت

 

 مـهبي ّرْػه گـهبي ّ کٌَ هي كـّکو ػَجبًیتن صل توْم آى يَ تْ

 اربفٍ صـف ثي ّ ىًْن هي مـه ؿّي ؿّ ػمتن. ثـٍ هي ثیي اف ؿّ تٌن

 ؿّ ُب پلَ کَ ثیٌن هي ؿّ كـػاػ. کٌَ هنوت ثبُبم ؿّ ػلتٌگیو ػم هي

 !گؾىتَ هؼـكت ثي اف کبؿه ايي:گَ هي لجغٌؼ ثب ّ يبػ هي پبيیي
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 ىَ، هي رؼا افم ًگبؿيي ًؼم، ًيْى عْه ؿّي کٌن هي مؼي

 هي چيوبم فل ّ ؽاؿٍ هي ٍْؿتن ٓـف ػّ ّ يبؿٍ هي ثبال ػمتِبىْ

 ثَ تًْین ًوي کَ ػاؿين گٌبُي چَ هب هب، ًؼيؼى ثَ کـػي ػبػت تْ: ىَ

 !کٌین؟ ػبػت ًجْػًت

 

 صبال کَ كـػاػ ّ گیـٍ هي هضکن ؿّ ػمتن فًن، هي کوـًگي لجغٌؼ

 لیبهت! ػقيقم ًکي عـد هضجت يْلیبًْ ايي ّامَ:گَ هي ؿمیؼٍ ثِوْى

 !کْثیؼًَ گـگي کق كؤ ايي

 

 ّ چنجن هي ػمتيْ هچ ػاػى، ػمت ثـاي يبؿٍ هي رلْ ؿّ ػمتو

 !ػاؿم کبؿت ثیب:گن هي

 

 ٍؼاي ثب ًگبؿيي ّ میـّاى اف ىؼى ػّؿ صبل ػؿ ّ ىَ هي کيیؼٍ ػًجبلن

 آػهغْاؿ ايي ثبىیي هطوئي ًيؼ افم عجـي ػيگَ ػيوَ ػٍ: گَ هي ثلٌؼي

 !ثؼيي عجـ پلیل ثَ! کـػٍ آة فيـ هٌْ مـ

 

 اي ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب اهب ػَجبًي ؿمین هي کَ مبعتوْى پيت

 ػًجبل چي ّامَ ؿّ ػعتـٍ ايي! کٌي؟ هي کبؿ چي ايٌزب: پـمن هي

 !اًؼاعتي؟ ؿاٍ عْػت

 

! کیْ؟: پـمَ هي ّ گیـٍ هي عْػه ثَ مؤالي ّ هتؼزت ي هیبكَ

 !فيبؿت ُن میبصت ُن آّؿػهو! ػيگَ فًوَ عت! گي؟ هي ًگبؿيٌْ
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 !ًکي ام ػيًَّْ كـػاػ-

 

 تْ چَ هي ثَ! کٌَ؟ هي ات ػيًَّْ فيبؿت ّ میبصت ثیبؿم فًوْ هي ايٌکَ:

 ّ میبصت ثجـه ثگیـ فى ُن تْ گي هي ؿامت! صنْػي صؼ ايي تب

 ...فيب

 

 !ايٌزب؟ آّؿػي چي ّامَ ؿّ لیلي-

 

 !کي؟:

 

 !لیلي-

 

 !ًیبّؿػهو هي هبهبًن رْى ثَ! اّهؼٍ؟ اًّن هگَ! ئَ؟! لیلي؟:

 

 ثب ثيَ، کن ؿّه ثلکَ کٌن هي ًگبُو فل فل ّ عْؿٍ هي گـٍ اثـُّبم

 ُْاي ايي اف ثیب! ىْعْلکْ اّى ثبثب کي ّل: گَ هي پٌِي ّ پت لجغٌؼ

 ...عْة

 

 هي ؿّ اثْاللْل ّ گـػًَّ ثـهي ؿّ مـم ىٌْم هي کَ مالهي ٍؼاي

 اف صـكي میـّاى کَ يبػ هي يبػم تبفٍ ّ کٌن هي كکـ عـػٍ يَ! ثیٌن
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 میـّاى يب ًيؼم هتْرَ ػؿمت هي ػًّن ًوي! ثْػٍ فػٍ پنـػوْ

 اىتجبٍ چيوبم اهب ثـػٍ ًبم كـػاػ ؿّ پنـػوْم امن کَ گلتَ اىتجبٍ

 هي ًگبُو ىؼٍ گـػ چيوِبي ثب! ثیٌَ هي ؿّ اثْاللْل کَ کٌَ ًوي

 !پي؟ ًیک عْثي: پـمَ هي رْيبًَ ٍلش لضٌي ثب ّ يبػ هي رلْ کٌن،

 

 ّ لیلي: يبػ هي صـف ثَ کَ كـػاػٍ هًْن، هي اه عیـٍ ثِت ثب كؤ

 !اّهؼى ُن ثب اثْاللْل

 

 ًگبٍ ّ لضي اف عجـي ّ رؼيَ صبال کٌن، هي ًگبُو ّ گـػم ثـهي

 ػًّن هي: گَ هي کَ ىٌْم هي ؿّ اثْاللْل ٍؼاي. ًینت ىْعو

 ... ّلي ًؼاىتي ؿّ هب ػيؼى تْهغ

 

 چِبؿتبيي! چیَ؟ رـيبى: پـمن هي كـػاػ اف ّ پـم هي صـكو هیْى

 !ػنل؟ هبٍ اّهؼيي

 

 ات ّامَ ثيیٌین ثـين: گَ هي آؿّم ّ پيتن ؿّ ىیٌَ هي كـػاػ ػمت

 .ػين هي تّْیش

 

 ثَ چپ چپ کيَ، هي اي کالكَ پْف کٌن، هي ًگبُو كؤ هٌتظـ

 هـػًّگي کَ آّؿػين ؿّ لیلي: يبػ هي صـف ثَ ّ کٌَ هي ًگبٍ اثْاللْل

 !ثقًي صـف ثبُبه ّ کٌي
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! يبػ هي ثیـّى صؼهَ اف چيوبم ّ ؿٍ هي ػوت تؼزت اف گْىِبم

 فًؼگیوْ: گَ هي هلتوني لضي ثب ّ گیـٍ هي هـاؿ تیـؿمن تْ اثْاللْل

 اؿفه ثـات چوؼؿ ػًّن هي کَ ايوبى ؿّس ؿّ تْ! پي ًیک ػاؿم ػّمت

 !ثپبىَ ُن اف فًؼگین ًؾاؿ ثقى صـف لیلي ثب ػاىتَ

 

 ّهتي يبؿم ًوي ػٌُو تْ ػًؼًِّبىْ کَ کٌن هي کٌتـل عْػهْ عیلي

 هٌْ میجیل ّ ؿيو! هـثَْٓ؟ چَ هي ثَ ىوب فًؼگي: گن هي پـصـً

 !ىؼى؟ ّامطَ ّامَ هي مـاؽ اّهؼيي پبىؼيي کَ ثیٌیي هي ملیؼ

 

 ّ يبؿٍ هي آؿّهي كيبؿ ّ ىیٌَ هي ام ىًَْ ؿّي ػّثبؿٍ كـػاػ ػمت

 !ىَ هي ثبف تْ ػمت ثَ اصتوبال هيکل ايي گـٍ ّلي ًَ: گَ هي

 

 اثْاللْل ؽاؿم، ًوي ًَیت ثي چيوبم تْي ؿيغتَ ؿْت اف ُن ؿّ كـػاػ

 ًوي اهْى ثچَ کَ گـكتَ گـيجبًوًْْ تْ آٍ گَ هي لیلي: ػٍ هي تّْیش

 ...ًجغيي ؿّ هب تْ ّهتي تب گَ هي! ىَ

 

 اّى! کـػٍ ثًَِْ ىؼًتْ ػاؿ ثچَ ىؼٍ، ُْايي فًت: پـم هي صـكو هیْى

 هي ُن ؿّ ايٌزب كکـ ثبيؼ فػي هي هـ ؿّ ػيگَ يکي فى فّؿ ثَ کَ هْهغ

 !هًَْ ًوي ُن تْ ثَ ًوًْؼٍ ّكبػاؿ هجلیَ ثَ ّهتي کَ کـػي
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 هؼلْم! ثْػي فًؼاى تْ تْ: گَ هي ػَجي ّهتي ثبالمت صبال ٍؼاه تي

 يب ىَ هي اثؼ يب صکوت گلت هي ثبثب! ًَ يب ػاؿ ثبالي ثـٍ مـت ًجْػ

 !اػؼام

 

 مبل 7 ّ صجل مبل 3! ىؼ رؼا افم لیلي ّهتي ثْػ اّهؼٍ صکون-

 ػيويْى پبي ايٌِب اف ثیيتـ ُب عیلي! ثْػ مبل 5 كؤ! ًجْػ اثؼ تجؼیؼ

 !هًْي هي

 

! ًکـػي پيیوًْي اثـاف ُن ثبؿ يَ صتي! ػاىتي كؼبلیت ُن فًؼاى تْ تْ:

 !گـكت تَوین ػبهالًَ كؤ لیلي

 

 هي صبل ُوْى ػؿ ّ مبعتوْى موت اكتن هي ؿاٍ ثؼؼ ّ کٌن هي هکخي

 ػؿمتتـيي ػاؿٍ ُن اآلى ّ ػاؿي ػبهلي فى کَ ْٓؿٍ ايي اگَ عت: گن

 !گیـٍ هي ؿّ تَوین

 

 ّ کٌن هي صلع تؼبػلوْ مغتي ثَ ىَ هي کيیؼٍ هضکن کَ ثبفّم

 ّ ثیٌن هي ؿّ عْى ُبي ؿگَ ىن هي اثْاللْل چين تْ چين ّهتي

 !ىؼٍ ثـرنتَ ػزیت کَ ؿّ گـػًي ؿگ

 

 گیـٍ هي هـاؿ ثیٌوْى ػؿگیـي تـك اف ُن كـػاػ کين، هي ػوت ثبفّهْ

 اّهؼم: كـػاػٍ هغبٓجن ّ ػَجبًین ىؼيؼا يبم هي صـف ثَ ّهتي ايٌجبؿ ّ
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 ؿّ يبٍّ هٌجغ تْ اًّْهت ًيٌْم ؿّ صؼيخب ّ صـف ايي کَ ىؼٍ عـاة ايي تْ

 !ايٌزب؟ آّؿػي ّؿػاىتي

 

 صـف ػعتـٍ ايي ثب گن هي کَ امت يبٍّ: ىَ هي ثلٌؼ اثْاللْل ٍؼاي

 !ثیلتَ؟ مـه اف تْ ُْاي ثقى

 

 !ؿیـت؟ ثي ُنت آػم ُن تْ اف هـهنبهتـ: ؿـم هي موتو ثَ

 

 ثبفّىْ كـػاػ فًَ، هي ام میٌَ ثَ هضکوي ي ّـثَ ػمتِبه کق ثب

 ّ فًَ هي ام ىویوَ تْ ثؼي ًجِ کيؼه، هي ػوت ّ گیـٍ هي

 !چـعن ًوي فًن مبثن ىُْـ ثـ ّ ػّؿ ثبىن تْ ربي: گن هي پـصـً

 

 ػاػ ػَجي ّ ػوت ػٍ هي ُلو كـػاػ يبػ، هي موتن ثَ هجل اف تـ رـي

 !اثْاللْل: فًَ هي

 

 !ُب ثـيقي آتیو ؿّ ًلت يبػ ًوي ثؼت: تْپَ هي هي ثَ ؿّ ثؼؼ

 

 ُْاي! ثبؿّتن ثيکَ يَ عْػم هي: گن ّهي کلجَ موت اكتن هي ؿاٍ

 !ًين هٌلزـ رـهَ يَ ثب ثبىیي ػاىتَ عْػتًْْ
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 صـهت ثَ الاهل:گَ هي اثْاللْل ىٌْم هي کَ ام ًـكتَ هؼهي ٌُْف

 !کٌبؿ ثکو هي فًؼگي اف پبتْ ؿيغتَ ػمتبت ؿّ کَ ثـاػؿم عْى

 

 هي يْؿه موتو ثَ کَ صـكو ىٌیؼى ثب ىن هي کيیؼٍ آتیو ثَ

 هي ٍْؿتو ًقػيک تب هيتن ثيَ، هبًؼي ًویتًَْ ُن كـػاػ ايٌجبؿ ّ ثـم

 هي ؿّ میـّاى پـتضکن ٍؼاي! هیکيَ ؿّ پیـٌُن پيت اف يکي کَ ؿٍ

 !ًيَ؟ پب ثَ رٌزبل ػاػي هْل رْؿي اي:تْپَ هي کَ ىٌْم

 

*** 

 

 هٌْ اهب اثْاللْل يب كـػاػٍ هغبٓجو ػًّن ًوي ّ ثبفّىَ گیـ ػمتن

 ؿاٍ ّ يبؿم هي ػؿ ػمتو اف هضکن تکْى يَ ثب ثبفّهْ. کيَ هي ػوت

 اُویتي کٌَ هي ٍؼام هـتت کَ كـػاػي ثَ ّ کلجَ موت گیـم هي

 !ػم ًوي

 

.  ىَ هي هبًغ كـػاػ پبي ثٌؼافم چلتيْ ّ ثجٌؼم ؿّ کلجَ ػؿ عْام هي

 كـاؿ: گَ هي آؿّهي لضي ثب ثِو، فًن هي فل اًلزبؿ صبل ػؿ ّ ػَجي

 !پي ًیک ػٍ ًوي رْاة

 

 عْام هي. امت پٌزـٍ فيـ کَ هیقي موت ؿم هي ّ کٌن هي ّل ؿّ ػؿ

 هي هبًغ كـػاػ کٌن، عبهْه عْػهْ ّرْػ آتیو کَ ثقًن آتیو میگبؿي

 .هٌْ لضظَ يَ ثجیي: گَ هي ّ گیـٍ هي اًگيتبم هیْى اف ؿّ پبکت ىَ،
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 هَـ اّى اهب کٌن ًوي ًگبُو ثلٌؼٍ، صـٍین ُبي ًلل ٍؼاي ّ ػَجین

 !ثگن ات ّامَ رـيبًْ اٍل ثيیي ثیب: گَ هي

 

 اف ّ ثِو فًن هي فل! ثیبؿم مـه ثاليي تـمن هي کَ ػَجبًین اًّوؼؿ

 !كـػاػ ثـّ ايٌزب اف ًیبؿم مـت ثاليي عْاػ هي ػلت: گن هي ػًؼًّبم ثیي

 

 هي تغت موت ثَ ّ گیـٍ هي ثبفّهْ هي پـعين لضي ثَ اُویت ثي

 ىبيؼ اّهؼًوًْْ ايٌزب رـيبى ثگن ثؾاؿ هجلو ؿم،هٌتِب هي: گَ هي ّ ثـٍ

 !ثغْؿي صـً کوتـ

 

 هي ّ ىیٌَ هي کٌبؿم ثؼٍ، تّْیش هًْن هي هٌتظـ ّ تغت ؿّ ىیٌن هي

 يَ اثْاللْلن ّامَ! تْ مـاؽ ثیبػ کَ ربػٍ ثَ فػٍ... پت ي ػعتـٍ: گَ

 کَ ؿّ ثغتي عْام هي هي ّ ثيْ هي عیبل ثي کَ ًْىتَ يبػػاىت

 اثْاللْلن! چـًؼيبت ايي اف ّ ثیبؿم ػمت ثَ ػّثبؿٍ فػم پب پيت ثِو

 هي آػؿمتْ! کزبمت پي ًیک کَ پْؿت ّ ُبؿت ثَ ىوب عًَْ ػم ؿكتَ

 کيَ هي ثبؿيک ربُبي ثَ ػاؿٍ کبؿ ػيؼين. کٌَ پیؼا ؿّ لیلي کَ عْامتَ

 ؿّ لیلي. کـػ تؼویجوْى اًّن لیلي، کـػى پیؼا ّامَ ربػٍ تْ اكتبػين ؿاٍ

 ثي ايي پبيیي کيیؼيوو کَ هبىیي اف! کـػين پیؼا اتْثْك يَ مْاؿ ُن

 !ثْػ کيتَ ؿّ فًَ گـكتین ًوي رلْىْ! ػاػ ًيْى عْػىْ پؼؿ

 

 ...ي ػعتـٍ اّى ثَ کي ؿّ ايٌزب آػؿك: 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 536 
 

 

 ؿّ آػؿك: گَ هي كـػاػ ًکٌن، ًخبؿه ثیـاُي ّ ثؼ کَ عْؿم هي صـكوْ

 گْىي اف ُن عٔ ُلت ايي ثْػ، فػٍ اك ام اك هي گْىي ثَ ًبهؼاؿ

 !ثْػه ؿكتَ کو هي

 

 علَ هنتؼؼ لضظَ ايي تْ ايٌکَ تْ اهب ؿیـهوکٌَ ثـام لیلي ؿكتبؿ ػؿک

 !ًینت ىکي ُیچ ُنتن کـػًو

 

! ثیـّى فًن هي کلجَ اف لیلي مـاؽ ؿكتي هَؼ ثَ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 اف ؿّ رلتوْى ّ ثؼم اًزبم هي ؿّ اثْاللْل ي ًکـػٍ کبؿ ّ ثغْاػ عؼا ىبيؼ

 !کٌن عالً هزنن ي كتٌَ ايي ىـ

 

*** 

 

 هي کَ مبعتوْى ي هضَْٓ تْ پب ىؼٍ، ُوـاُن صـف ثي ُن كـػاػ

 اف اي گْىَ کْچیک ي صّْچَ پبي ظـف ىنتي صبل ػؿ ػايي فى ؽاؿم

: گَ هي كـػاػ ثَ عيـّيي ثب ّ ىَ هي ثلٌؼ ػيؼًوْى ثب. امت هضَْٓ

 اّهؼي عْه) ػؿًَ ػلَ اتبم عبًوب ىوَ ثبال ثلـهي. ؿيکب ثیوًْي عْه

 (اتبهي تْ عبًْهبتْى ثبال ثلـهبيیي پنـم،
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 تب ػّ ؿّ ُب پلَ ّ يبؿم هي ػؿ پب اف کليبهْ هي تيکـٍ، صبل ػؿ كـػاػ

 .کٌن هي يکي

 

 لیلي کٌبؿ ًگبؿيي ؽاؿم هي اتبم تْ پب ّهتي ّ فًن هي ػؿ ثَ اي توَ

 هي موتن ثَ هي ّؿّػ ثب رلتيْى مـ. فػًَ صـف هيـْل ّ ًينتَ

 هي ثلٌؼ ربه اف ًگبؿيي کَ ثیٌي هي چي ام چِـٍ تْ ػًّن ًوي چـعَ،

 ؿّ ػؿ اًگيت ثب فػًي، صـف ثَ کٌَ هي ثبف لت. يبػ هي موتن ثَ ّ ىَ

 .ثیـّى ثـّ: گن هي اي ػّؿگَ ّ ػاؿ عو ٍؼاي ثب ّ ػم هي ًيْى

 

 هي ّ کيَ هي ثبفّم ثَ ػمتي يبػ،ػلزْيبًَ هي موتن ثَ اهب ًگبؿيي

 ...ثب ثيیي: گَ

 

 اف کَ يبػ هي ػمتو کبؿ صنبة چيوبه، ثَ فًن هي فل ؿْت ثب

 صـف هيـْل کَ ؿّ كـػاػ ٍؼاي. ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ ّ ثیـّى ؿٍ هي اتبم

 كؤ ّ كؤ لضظَ ايي تْ هي ثـاي اهب ىٌْم هي ىَ هي ثبُبه فػى

 !ثل ّ ػاؿٍ اُویت كکـ ثي مـِ  عیـٍ ػعتـ ايي ثب فػى صـف

 

 کَ اي پـيؼٍ ؿًگ لیلي لـفّى ُبي هـػهک ثَ چنجًْن هي چيوبهْ

 هـتت ؿّ ام آىلتَ ؽُي کَ کٌن هي هکج هوؼاؿ يَ اينتبػٍ، ؿّثـّم صبال

 هي ثبف لت ّ يبػ هي رلْ کَ اًَّ. ثيین هنلٔ عْػم ثَ کوي ّ کٌن

! ثغْؿٍ صـً اثْاللْل عْامتن هي كؤ! ايٌزب ثیبم عْامتن ًوي: کٌَ
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 تًْي هي کٌي ًوي ثبّؿ اگَ. ام ػعتـعبلَ ي عًَْ ثـم عْامتن هي

 .ثپـمي افه ّ ثقًي فًگ

 

 !ػًّي؟ هي اٍال  ! عْاي؟ هي فًؼگیت اف چي-

 

 !پي ًیک ػاؿم هي کَ ًینت فًؼگي ايي:

 

 !عْػتَ اًتغبة-

 

 آػم اًتغبة کَ ىَ ًوي هگَ ثبىَ، اگَ صتي! ًینت هي اًتغبة:

 !ثبىَ؟ اىتجبٍ

 

 !ػاؿٍ ػّمتت ثؼرْؿي کَ پنـٍ ايي-

 

 هي فهقهَ آؿّم ّ ىیٌَ گیـٍ،هي هي ًوو لیلي لت ؿّي پْفعٌؼي

 !پي ًیک اي مبػٍ ُن ٌُْف! ػاؿٍ؟ ػّمتن: کٌَ

 

 !چي؟ يؼٌي: پـمن هي ّ ىیٌن هي ام اينتبػٍ کَ رب ُوْى هٌن

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 539 
 

 ؿن ي ُوَ اًگبؿ کٌَ هي ثبف لت ّهتي ّ ػّفٍ هي ٍْؿتن ثَ ؿّ ًگبُو

! کـػٍ هؼبهلَ ثبثبه ثب: ىؼٍ روغ يبؿٍ هي فثْى ثَ کَ ُبيي ّاژٍ تْ ػًیب

 !گیـٍ هي افه ػوْ ًؼاؿىْ ّ ػاؿ افه ثگیـم ٓالم اگَ

 

 عْػم: ػٍ هي اػاهَ اّى اكتَ، هي پیيًْین ثَ تؼزت مـ اف ؿيقي اعن

 عْام، هي ٓالم گلتن ّ ىؼ ػػْاهْى ّهتي! گْىبم ُویي ثب! ىٌیؼم

 اگَ کَ کيیؼ ًيْى ّ عٔ اثْاللْل ثـاي ؿمیؼ ػوْ گْه ثَ ّهتي

 ّ عًَْ ّ هـبفٍ ربه مـ ثيًَْ ّ ثیبؿٍ ػول مـ! هٌْ يؼٌي! فًيْ ًتًَْ

! عـيؼٍ ثـاه ػوْ اىًْْ ُوَ! گیـٍ هي افه ػاؿٍ کَ چي ُـ ّ هبىیي

 اربفٍ ربًو ثبثب اف ثبيؼ کٌَ ػهبؿو تْ اًگيت ثغْاػ اه ػـَّ ثي عْػ

 کَ هٌگٌَ الي گؾاىتتو! کٌَ هي امتلبػٍ مْء ػاؿٍ ػوْ صبال ثگیـٍ،

 رؼا اثْاللْل اف هي کَ ايٌَ اف ُن تـمو ي ُوَ! ثيًَْ رب مـ هٌْ

 ...تـ فى ثیبم ّ ثين

 

 ثیي ػمتي کالكَ يبؿٍ، ًوي فثْى ثَ ؿّ تْ ّ عْؿٍ هي ؿّ صـكبه لیلي

 ثغْاي ىُْـيتْى ّ فى ػػْاي ّمٔ ايٌکَ: گن هي ّ کين هي هُْبم

 پبي ايٌکَ! ًینت ػؿمت کٌي امتلبػٍ ػاىتین کَ اي گؾىتَ ّ هي اف

 ًَ عْػت، عبٓـ ثَ ًَ! هضَْ اىتجبٍ يَ کيًْي هي هبرـا ايي ثَ هٌْ

 کَ ًینت ايٌب کؼّم ُیچ ّامَ فًؼگیتْى، عبٓـ ثَ ًَ اثْاللْل، عبٓـ ثَ

 ّمٔ هٌْ پبي گن هي ثِت ػاؿم عْػم عبٓـ ثَ كؤ ّ كؤ! گن هي ايٌْ

 ثَ ًْى ّ ّكبيي ثي تبّاى کبكي ي اًؼافٍ ثَ هي! ًکو ًقى ّ ثکو ايي

 حبًیَ يَ ّامَ صتي عْام ًوي ػيگَ! لیلي ػاػم ؿّ تْ ثْػى عْؿ ؿّف ًـط

 !ثبىَ فًؼگین تْ اموت
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 !هتٌلـي؟ افم: پـمَ هي ّهتي ػؿػٍ ّ امتیَبل اف پـ لضٌو

 

 هتٌلـم افه ثؼًّن عْام هي. کٌن هي ًگبُو ْٓالًي اي لضظَ ثـاي

 تب ثٌؼُب ُن ًبهـثْٓ صـكِبي كيبؿ فيـ فًؼاى، تْي فهبًي يَ. ًَ يب

 ؽٌُن تْ ؿّ هتلو ي ًويَ ّهتِبيي يَ. ثْػم هتٌلـ افه هـگ مـصؼؿ

 ... صبال اهب عْػم عْػکيي ّ اّى هتل! ػاػم هي پـّؿه

 

 اّى. اثـ ملیؼ ُبي لکَ ثب آثي آموْى ّ ػّفم هي پٌزـٍ ثَ ًگبُوْ

 پي؟ ًیک آؿٍ: پـمَ هي ّ يبػ هي رلْتـ کوي

 

 هي ّاؿ فهقهَ ّ ػم هي ػؿ ثَ ؿّ ام تکیَ امت، پٌزـٍ ثَ ُوچٌبى ًگبُن

 ىَ، هي هطغ ثیـّى ػًیبي ثب آػم اؿتجبٓ ّهتي فًؼاى تْ اًلـاػي، تْ: گن

 هي ثقؿگتـيٌيْى تب گؾاىتَ رب ثیـّى اّى کَ چیقُبيي کْچیکتـيي اف

 اهیؼت ي ُوَ! يبكتٌي ػمت اهب ػّؿ عیلي آؿفُّبي! آؿفّ ثـاه ىَ

 ُـ ّ ثیـّى گـػي ثـهي ّ گؾؿٍ هي مغت ؿّفُبي اّى ايٌکَ ىَ هي

 ُـ اگَ صبال! يبؿي هي ػمت ثَ ػّثبؿٍ ثْػي هضـّم افه کَ ؿّ چیقي

 ػّمتِبت، كبهیلت، ات، عًْْاػٍ! رقّىَ ُب هِوتـيي ًجبىَ، ُن چیقي

 هِوتـ ُوَ اف پيتيْى آفاػي ّ ُب پٌزـٍ ات، عًَْ ىِـت، عیبثًِْبي

! فػٍ رلْ افت اهب مبفي هي ػاؿي کـػي هي عیبل کَ اي آيٌؼٍ! ات آيٌؼٍ

 ًلل ػيوو ثَ کَ اًّي ػاؿي، ػّمتو کَ اًّي فًت، کَ اي آيٌؼٍ

 !هنوتيَ ثقؿگتـيي کيي هي
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: ػم هي اػاهَ هکج يَ اف ثؼؼ صـكوْ ّهتي ىن هي چيوبه فل صبال

 هـػى اف ثؼؼ ػّم ثبؿ ثـاي عْاي، ًوي هٌْ ػيگَ کَ ؿمیؼ عجـ ثِن ّهتي

 مبلِبي ثؼؼ کـػم هي كکـ کَ ػًیبيي ي ُوَ! ؿيغتن كـّ ايوبى

 ػيْاؿُب اًّوؼؿ! ىؼ آّاؿ! پبىیؼ ُن اف اًتظبؿهَ ػؿ ثیـّى اّى هضکْهیتن

 ًَ ػيگَ! ثْػ مغت ثـام ُن کيیؼى ًلل صتي کَ ىؼ تٌگ ثـام

 ّ كبهیل ّ كک ػيؼى ًَ ّ ػاىتن ىِـّ ّ عًَْ ثَ ثـگيتي ػلغْىي

 !چي؟ يؼٌي ػًّي هي آفاػي ثي پٌزـٍ، ثي ػًیبي! عًْْاػٍ

 

 پيت ىن، هي ثلٌؼ ربم اف ػٍ، ًوي رْاثي ّ کٌَ هي ًگبُن مکْت تْ

 کبٍ ُبي ػؼل کـػى هٌتول هيـْل کَ میـّاًي ثَ ّ اينتن هي پٌزـٍ

 اّى ػًیبي: گن هي ْٓالًي مکْت يَ اف ثؼؼ ّ ػّفم هي چين آؿل ثَ

 تْ اثؼ تب ػاػم هي تـریش هي! فًؼّى ىؼ ام ّامَ تْ ؿكتي اف ثؼؼ ثیـّى،

 هي ّامَ ؿّ تْ کَ ًؾاؿم پب ربيي ىن هي آفاػ ّهتي اهب ثوًْن فًؼاى

 !ثبىَ ًؼاىتَ

 

 روغ چيوبه تْ کَ اىکِبيي ثَ اُویت ثي ّ موتو ثَ گـػم ثـهي

 هي ثْػى:گن هي اه ثـرنتَ ُبي گًَْ ؿّي گیـٍ هي ؿاٍ ػاؿٍ ّ ىؼٍ

 ايٌکَ ثَ ؿثطي ُیچ کجـي هضيـ ّ رٌزبل ّ ربؿ ّ ثجٌؼ ّ ثگیـ اّى ّمٔ

 ثْػم اًّزب هي! ًؼاىت ًؼاىتي اُویت ثـام يب ًؼاىتن ػّمت ؿّ تْ

 رّْى ػاىتي اىْى عْامتَ ثـاي کَ رًّْبيي کٌبؿ ثبيؼ کـػم صل چْى

 ايٌکَ کـػي، اًتغبة هي ثؼّى فًؼگیتْ ايٌکَ تْ، ؿكتي اهب! ثبىن ػاػى هي
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 اُویت ثـام تْ کَ اًؼافٍ ُوْى ثَ کَ ايٌَ هؼٌیو کـػي مْا افم ؿاُتْ

! ًؼاىتن اُویت ثـات ّ ًؼاىتي ػّمتن ػاىتن ػّمتت هي ّ ػاىتي

 کـػًتْ افػّاد ارجبؿ ثَ تْریَ اي ؽؿٍ کَ چٌؼ لیلي،ُـ ًینتن هتٌلـ افت

 ػؾاة ّامَ هي کـػى ّمیلَ عبٓـ ثَ کَ چٌؼ ُـ کٌن، هجْل تًْن ًوي

 هتٌلـم،ًَ افت ًَ. ًینتن هتٌلـ افت اهب ػَجبًین افت پؼؿىُْـت ػاػى

 ّ کـػم مؼي هي! کٌن هي عْىجغتي آؿفّي ثـات اعالهي كیلوبي ػیي

 اف ؿّ لیلي ًبم ثَ اي ّاژٍ کَ کٌن هي تاله ثیيتـ ُن ثؼؼ ثَ ايي اف

 کٌن هي كکـ! ُویي كؤ. کٌن پبک ام گؾىتَ عبٓـات ّ اكکبؿ ّ فًؼگي

 ىن هي عْىضبل ّ ثؼُکبؿي ثِن ًوًْؼًت ّكبػاؿ عبٓـ ثَ کْچْلْ يَ

 !کٌي پـػاعت ثِن فًؼگین اف ىؼى هضْ ثب ؿّ ٓلجن ايي اگَ

 

 ًوي ثـ اهب ىٌْم هي ؿّ ثـْو ىکنتي ٍؼاي ػؿ، موت ؿم هي

 عبٓـ ثَ ػلن ػيگَ ايٌکَ. ؽاؿم هي ايّْى ثَ پب ّ کٌن هي ثبف ؿّ ػؿ. گـػم

 يؼٌي لـفٍ ًوي صْْؿه عبٓـ ثَ ّ ُبه ًبؿاصتي عبٓـ ثَ ُبه، گـيَ

 يَ ثب ؿّ هـصلَ ايي عْاػ هي ػلن ّ لیلي اف گؾاؿ ي هـصلَ تْ گؾاىتي پب

 !ثگؾؿًّن مـ اف ثلٌؼ رِو

 

 ثبهي کٌبؿ کلجَ پيت صلجيِ  ثْى مبيَ فيـ ُن ؿّ چْة ُبي تیکَ آعـيي

 ًلني ّ کين هي پیيًْین عیني ؿّي ؿّ آمتیٌن چیٌن، هي چْثِب

 هي ثـ ػٍ، هي کني اّهؼى اف ًيْى ثـگِب عو عو ٍؼاي. گیـم هي

 ُن اّى ىیٌَ، هي لجن ثَ ًبعْامتَ لجغٌؼي. ثیٌن هي ؿّ ًگبؿيي ّ گـػم

 اي اىبؿٍ ػمت ثب ىَ هي کَ ًقػيکن ّ ػٍ هي لجغٌؼ ثب ؿّ هِـم رْاة
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 ُیقم ُوَ ايي ىَ، هي گـم ػاؿٍ کَ ُْا: گَ هي ّ کٌَ هي چْثِب ثَ

 عْايي؟ هي چي ّامَ

 

 هي ؿاٍ ؿّػعًَْ موت ثَ ّ کٌن هي آّيقّى ػؿعتي ي ىبعَ ثَ ؿّ تجـ

 ُن ػايي. هًَْ هي گـم ُیقّهب ُویي ثب ػايي فى تٌْؿ: گن هي ّ اكتن

 .ثـٍ گـهي ثَ ؿّ ُْا تب هًْؼٍ ٌُْف گَ هي

 

 ثوًْي؟ عْاي هي: پـمَ هي ّ ىَ هي ُوـاُن

 

 کزب؟-

 

 .ايٌزب:

 

 .ُنتن کَ كؼال  . آؿٍ-

 

 !ًینتي؟ کـػى فًؼگي هؼل ايي هبل تْ کٌي ًوي كکـ:

 

 کـػًي؟ فًؼگي هؼل چَ-

 

 !گن هي کـػًْ فًؼگي ّاؿ کْلي ُویي:
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 !کٌي؟ هي فًؼگي رْؿي ايي ُب کْلي-

 

 !چي ًیک:

 

 تْ ًؼيؼم ًقػيک اف ؿّ ُب کْلي فًؼگي صبال تب! پـمن هي ػاؿم عت-

 !ػيؼي؟

 

 !ًیل؟ هِن ات ّامَ اٍال  ! پي ًیک کٌَ هي ػم ػاؿٍ هبهبى:

 

 ؿََ ّامَ ػلیلي ؿاصتن، رب ايي هي ػيؼٍ ّ اّهؼٍ! کٌَ هي اىتجبٍ-

 ُن ايي! ايٌِبه! آة ّؿ اّى ؿكتن كـػاػ ُوـاٍ کٌَ عیبل! ًینت عْؿػى

 هي ُن موت ايي آة، ّؿ ايي ىَ هي ؿّػعًَْ موت اّى ُن اآلى! آة

 !آة اًّْؿ ىَ

 

 ّ عْؿٍ هي صـً کبؿُبت ايي اف ػاؿٍ هبهبى گن هي ػاؿم هي! کَ ّاهؼب  :

 !اًؼافي؟ هي ػمت هٌْ ػاؿي تْ کٌَ هي ػم

 

 كبٍلَ ثب فػى،ًگبؿيي ٍْؿت ثَ آثي ّ ػمتِبم ىنتي ثـاي فًن هي فاًْ

 هـتت ايٌب عبلَ: ػٍ هي اػاهَ ُبه کـػى ؿـؿـ ثَ اينتَ هي افم

 !فًؼاى اكتبػي ّ کـػي کبؿي عـاة ػّثبؿٍ کَ اكتبػٍ چْ. گیـى هي مـاؿتْ
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 هي ّ کٌَ هي ًلْؽ رًْن ثَ مـهبه ّ ٍْؿتن ؿّ ؿيقم هي آة هيت يَ

 !ػّثبؿٍ گي هي کَ فًؼاى ًیلتبػم کبؿي عـاة عبٓـ ثَ هي: گن

 

 ػؿمت عبٓـ ّامَ ؿّ آػهب ػًّنتن ًوي! گلتن اىتجبٍ! ثجغيیؼ!ثلَ-

 !صجل كـمتي هي کبؿي

 

 ىیٌَ، هي لجن ؿّي لجغٌؼي گـػم، هي ثـ موتو ثَ ّ ىن هي ثلٌؼ

 ٌُْف: گن هي گیـم هي هـاؿ افه کوي ي كبٍلَ تْ ّهتي ّ ؿم هي رلْ

 !ػؿافي فثْى رْاةِ  صبّـ ػعتـ ُوْى ُن

 

 آؿّم ّ کين هي ؿّ لپو يبػ، هي ثیيتـي کو لجِبم کٌَ، هي اعن

 ُنتي؟ ؿاّي: پـمن هي

 

 عل ي پنـٍ ايي اف: پـمن هي تـ ّاّش ىَ، ًوي مؤالن ي هتْرَ

 !ُنتي؟ ؿاّي

 

: گَ هي هؼتـُ ّ ىیٌَ هي ام میٌَ ي هلنَ ثَ آؿّهو هيت

 !کي ٍضجت ػؿمت هي ىُْـ هْؿػ ػؿ! ُْي
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 ىٌْم هي کلجَ، موت اكتن هي ؿاٍ ّ گیـم هي ؿّ ػمتو عٌؼم، هي

 ّ ًبهؼاؿ عؼا ثَ! پي ًیک ثـگـػين کي رْؿ ّ روغ پبىْ: گَ هي ؿـ ثب کَ

 !ىؼٍ عْى ػمتت اف ػليْى هبهبى

 

 هيـْل ّ ػاؿم هي ثـ چْة تیکَ تب چٌؼ کلجَ ػم ّ گن ًوي چیقي

 هي اىبؿٍ ثقؿگي مٌگ تغتَ ثَ ػمت ثب ىن، هي آتیو کـػى ػؿمت

 ّ ثغْؿي کٌن، ػم ػثو ػّػي چبيي يَ ات ّامَ ثيیي: گن هي ّ کٌن

... 

 

 !ثجیي هٌْ لضظَ يَ پي ًیک-

 

: گَ هي ّ فًَ هي فاًْ رلْم ثِو، فًن هي فل ّ کٌن هي ثلٌؼ مـهْ

 ؿّىٌلکـاًَ اكکبؿ ثب چَ! پبيیي اّى! ربمت اّى تْ ربي ػاػاىي، ثجیي

 پیو ثـگـػي ثبيؼ اًِّب ثي چَ کٌت، عـاة فًؼگي کيِ  ػؿمت ػًیب ي

 هب هیْى هب، پیو ثبيؼ! ثنبفي ًْ اف فًؼگیتْ عْػت ّامَ ثبيؼ! ات عًْْاػٍ

 ُب هيـلَ اف ّهتي تب ربيي، ايي ّهتي تب! ثیبي ثیـّى مـػؿگوي ايي اف

 تًْي ًوي ُنتي ػّؿ ؿمًْؼٍ ايٌزب ثَ ؿّ تْ کَ ُبيي هنئلَ ّ

 !پي ًیک ثـمي آؿاهو ثَ تًْي ًوي! کٌي صليْى

 

 ّ ؿّىْى کٌن هي کذ ؿّ ًلت هْٓي ّ چیٌن هي ُن ؿّي ؿّ چْثِب

 !ػًّن هي: گن هي فيـلت
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 !گـػي؟ ثـًوي چـا پل: گَ هي کَ ىٌْم هي

 

 .ًؼاؿم ىؼًْ ثلٌؼ ًْ اف اًـژي! ًؼاؿم کـػى هجبؿفٍ اًـژي اآلى-

 

! ثیبؿي؟ ػمت ثَ ؿّ اًـژي ايي ثتًْي کَ عْاي هي فهبى چوؼؿ! کي؟ تب:

 گیذ مبلو مَ مبل ػّ گین هي! ػاىتي كـٍت مبل 5 تْ پي ًیک

 کَ تجؼیؼ تْ! چي؟ ثؼؼه مبل 7 ثْػي، امیـ ثْػي، ىْک تْ ثْػي،

 عبٓـ ثَ پي ًیک! کٌي؟ ثبفمبفي ًْ اف عْػتْ کَ ًجْػ كـٍت ثْػي

 اًتغبة کَ ًینت ايٌي فًؼگي کٌي هجْل ثبيؼ هبُب عبٓـ ثَ هبهبى،

 كوـ ايي تْ! کٌن ػـُ چَ کَ اهکبًبت ايي ثب ّ کلجَ ايي تْ رب، ايي! کـػي

 !ىؼٍ ثؼتـ ػيؼٍ ؿّ ىـايطتت ّ اّهؼٍ ّهتي اف هبهبى! ًؼاؿي ّ

 

 ًَ ىَ، هي ػؿمت چیقي ًَ ثـگـػم اگَ اآلى ّلي ًگبؿ ػًّن هي-

 ُنتن کَ ايٌي اف عْػم ًَ ّ ىَ هي ثِتـ ُنت کَ ايٌي اف ىـائ

 .ًَ اآلى ّلي ًگبؿي گـػم ثـهي! ىن هي آؿّهتـ

 

 تضْيل ّامَ صـكي يَ گـػين هي ثـ هب ّهتي کَ ثؼٍ فهبًي يَ الاهل:

 ؿاّي هبهبى ثگي ُن توـيجي چیقي يَ! ثبىین ػاىتَ هبهبى ثَ ػاػى

 .ىَ هي

 

 ّ تاله ي حوـٍ ّ ثبىن عْام هي ثيي، ٓاليي ُب گٌؼم هٌتظـين-

 .ثجیٌن ؿّ ػايي ثَ کوکن
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 !کي؟ يؼٌي:

 

 .کٌي هي ثـػاىت تیـ آعـاي ؿّ ُب گٌؼم-

 

 !گـػي؟ هي ثـ ػيگَ تیـ آعـ تب يؼٌي:

 

 ايٌزب عْام هي ؿّ هْهغ اّى تب هطوئٌن الاهل ّلي ًگبؿ، ػًّن ًوي-

 .ثوًْن

 

 !ىؼي کَ ًجْػي کيبّؿف! َُ:

 

 !ُبىًَْ ثِتـيي اف يکي ىؼى کيبّؿف! ىؼم کَ ًجْػم چیقُب عیلي-

 

 هيـْل ًگبٍ، ايي هِـٍ ّ ػلنْفي اف پـ ًگبؿيٌَ، چيوِبي ثَ ًگبُن

 لیلي، ؿكتي اف ثؼؼ تجؼیؼ، ّ فًؼاى تْ: گن هي ّهتي آتیين کـػى ؿّىي

 رب اّى! ثؼم ّكن ثیـّى ػًیبي ثب عْػهْ ًتًْن کَ ثْػ ثـام ثؼثغتي اًّوؼؿ

 اه ُوَ ثْػم هطوئي کَ ػيؼم هي ثیـّى ػًیبي اف مـاة يَ ثْػم کَ

 ىت ؿّفُبهْ كؤ ّ كؤ تْ اّى! ؿمَ ًوي ثِو ػمتن ّ ؿیـّاهؼیَ

 هي ٍجضْ ًجْػم هطوئي ؽاىتن هي ُن ؿّ چين کَ ىت ّ کـػم هي

 پـػافي عیبل آيٌؼٍ هْؿػ ػؿ کـػم هي مؼي ُویي ّامَ! ًَ يب ثیٌن



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 549 
 

 ثبُبه ؿّ آيٌؼٍ ثغْام کَ ًجْػ اهیؼي ػيگَ لیلي اف ثؼؼ يؼٌي!ًکٌن

 هٌتظـم اي آيٌؼٍ ثیـّى اّى اٍال   ػًّنتن ًوي چْى! کٌن تَْؿ ّ ثنبفم

 اّى ثب عیلي عیلي ثیـّى ػًیبي ػيؼم اّهؼم ُن ّهتي! ًَ يب ُنت

 يَ ثتًْن کَ عْام هي فهبى صبال. ػاؿٍ كـم ثْػٍ هي ؽُي تْ کَ چیقي

 هخل. صووَ عت ّ عْػهَ اًتغبة ايي. کٌن صل عْػم ثـاي ؿّ چیقُبيي

 !ػاىتیي ُن اًتغبة ثـاي كـػاػ ّ تْ کَ صوي

 

 آتیو ؿّي ؿّ آة اف پـ کتـي ػٍ، هي گْه صـكِبم ثَ مکْت تْ ًگبؿيي

 ُنتیي؟ کي تب: پـمن هي ّ هبلن هي ُن ثَ ػمتِبهْ ّ ؽاؿم هي

 

 ؿاّي ىبيؼ ثقًن صـف ثبُبت ثیبم گلت كـػاػ ثـين، عْاين هي اآلى-

 .ثيي

 

 اّى ي صٍْلَ ًَ ام، ٍبثغًَْ ايٌزب ًَ چْى ايَ ػزلَ چَ گن ًوي:

 .ػاؿم ىُْـىْ ّ ػّْي ي ػعتـٍ

 

 ايٌکَ: گَ هي ّ کٌَ هي ُویٌطْؿ،ثـلن ُن هي ىَ، هي ثلٌؼ ًگبؿيي

 !کـػٍ عْىضبلن عیلي گـػي ثـهي تیـ گلتي

 

 !ىبيؼ گلتن-
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 !ثبىَ ػؿٍؼ يَ اگَ صتي امت کٌٌؼٍ عْىضبل ثـام ُن ىبيؼ ُوْى:

 

 ثغْؿي؟ ؿّ چبيي هًْي ًوي -

 

 .ثـگـػين فّػتـ کَ ثـين. کـػٍ پؾيـايي افهْى صنبثي ػايي فى:

 

*** 

 

 هيـْل آيـيي ّ ػايي فى ّ ػايي ثب ُوـاٍ ّ هبَُ اؿػيجِيت اّاعـ

 ي ًیوَ آكتبة کَ چٌؼ ُـ ثـم هي لؾت کبؿ ايي اف. ُنتین عیبؿ کبىت

 .امت مْفاًٌؼٍ عـػاػ ثَ ىؼى ًقػيک ثب ثِبؿ

 

 چٌؼ ُـ ّ ؿم هي پیو ؿّ هنتوین هنیـ يَ ّ هيتوَ تْ عیبؿ ثؾؿ

 ًگبُن. کٌن هي كـّ فهیي تْ ؿّ ثؾؿُب اف تب چٌؼ يَ مبًت چٌؼ ثَ مبًت

 ػؿ هي هنیـ عالف ثـ کَ ىَ هي کيیؼٍ آيـيي موت ثَ ُـافگبُي

 !کـػٍ عْىگلو ػزیت مـه ؿّي صَیـي کالٍ ّ ثؾؿٍ کبىت صبل

 

 ًگبُن ثیٌوو هي اگَ يب ًٌؼافم ًگبٍ ثِو کَ کٌن هي مؼیوْ توْم

 ؿّثـّ ػمتن فيـ عبک ثَ کـػًو ؿبكلگیـ اف هجل ّ ًيَ اه چِـٍ هلل

 .ثين
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 ؿّ آيـيي اهب کـػ ؿكتي ػقم ُن میـّاى كـػاػ ّ ًگبؿيي ؿكتي اف ثؼؼ ؿّف ػّ

 افػّاريْى عجـ فّػي ثَ کَ ىؼم هطوئي هي ّ ثـػ عْػه ُوـاٍ ُن

 .ثوًْن ػّؿ آيـيي اف تًْن هي تب گـكتن تَوین کَ ىؼ ايي ّ ىٌْم هي ؿّ

 

 ّ مکْت ّ ُب هضلي کن ّهتي اه، ؿّفٍ مَ ملـ اف ثؼؼ ُن آيـيي

 ي رجَِ ثَ ّ ثگیـٍ كبٍلَ افم ػاػ تـریش ػيؼ ؿّ هي ُبي گقيٌي ػّؿي

 يَ تْ ّ ُن ثب ػاؿين هبٍ يَ صؼّػ اف ثؼؼ صبال ّ ثـگـػٍ هجل مغت ّ مـػ

 .کٌین هي کبؿ فهیي

 

 ىـثت ثب ثـم عْاػ هي افم کَ کٌَ هي رؼا اكکبؿم اف هٌْ ػايي ٍؼاي

 .کٌن تبفٍ گلْيي ؿيغتَ کلوي تْي ّ آهبػٍ ػايي فى کَ ؿّ عٌکي

 

 ؿّ هيتن تْي ثؾؿُبي ثبهي کٌن، هي پبک ؿّ پیيًْین ػـم آمتیي ثب

 هقؿػَ ػّؿ چپـ ثَ ػاػٍ تکیَ کَ ػايي موت ثَ ّ گـػًّن ثـهي ًبيلْى ثَ

 .کٌن هي صـکت ُبمت لیْاى کـػى پـ هيـْل

 

 هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ ؿّ لیْاى عْىـّيي ثب ؿمن هي ثِو ّهتي

 .کٌین پؾيـايي هیوبًوبى اف رْؿ اي ًیل هب هـام تْ: گَ

 

 ُبم ىویوَ کيیؼى تیـ ثبػج مـػيو کَ عْؿم هي ىـثت اف هلپ چٌؼ

 ُوچْ امت ػقيق هِوبى گلتي هؼين اف ػايي:گن هي ثؼؼ ّ ىَ هي

 !ًـّػ ثیـّى ّ آيؼ اگـ مبفػ هي علَ ًلل،
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 موت گـػم هي ثـ ّ فًن هي لجغٌؼ اه عٌؼٍ ثَ عٌؼٍ، هي ثلٌؼ ػايي

 عْؿٍ؟ ًوي ىـثت ػعتـتْى: پـمن هي ػايي اف ّ آيـيي

 

 ىـثتَ آيـيي ثـا: گَ هي ّ عْؿٍ هي عْػه لیْاى اف رـػَ چٌؼ ػايي

 .کٌَ تـ لت کَ يبػ ًوي ؿاَُ ُوَ اي ثجـم، ثبيؼ

 

 ػمتتْى چنجیؼ، عیلي: گن هي ّ کين هي مـ ُن ؿّ ىـثت ثبهي

 .ثـم هي ثـاه هي ثؼيي. ًکٌَ ػؿػ

 

: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ ؿّ ًبؿًذ ثِبؿ ػـم عٌک ىـثت اف پـ لیْاى

 .گیـٍ هي ػطيَ ُْا ايي تْ ّلي ًؼاؿٍ عْه ًبؿًزَ ثِبؿ ٓؼن عیلي

 

 ًجبيؼ ػًّن هي. آيـيي موت اكتن هي ؿاٍ ّ گیـم هي افه ؿّ لیْاى

 فصوتي ُوَ ايي ثـاي ػلن اهب ثبىن ػاػًو ًيٌْى عْه ؿّي هٌتظـ

 ّ ُبلَ ثب كـهي ُیچ ػعتـ ايي! مْفٍ هي کيَ هي آكتبة اّى فيـ کَ

 پبي ثَ پب اهب ًؼاؿٍ آىٌبُب ّ كبهیل ػعتـُبي اف عیلي ّ لیلي ّ ًگبؿيي

 .فًَ ًوي ػم ّ ػٍ هي اًزبم ؿّ کبؿُب تـيي مغت هبػؿه ّ پؼؿ
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 اف يب اكتبػٍ ؿّه کَ ام مبيَ اف ػًّن ًوي اينتن هي کَ مـه ثبالي

 هِوْى اعن ّ اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي کٌَ، هي ثلٌؼ مـ پبُبم ػيؼى

 .کيَ هي عبک ثَ ػمت ّ ثـٍ هي پبيیي مـ ػّثبؿٍ ّ ىَ هي ٍْؿتو

 

 گلت ػايي ثیب: گیـم هي موتو ثَ ؿّ لیْاى ّ فًن هي فاًْ ؿّثـّه

 .عْثَ ات ّامَ ثغْؿه

 

 فًَ هي ثِن اي تٌَ ّ ؽاؿٍ هي رلْ هؼهي فػٍ، چوجبتوَ صبلت ُوْى ثَ

 کَ کيَ هي عْػه ُوـاٍ ُن ؿّ ثؾؿ ًبيلْى کٌبؿ، ثـم ؿاُو مـ اف کَ

 ّ گیـم هي افه ؿّ ًبيلْى ثؾؿُب، ؿيغتي ثـاي کٌَ ػؿمت ػيگَ اي چبلَ

 هي ّ گیـم هي موتو ثَ ؿّ لیْاى ثیبؿٍ، ثبال ؿّ مـه ىن هي ثبػج

 عبٓـ ثَ هي اف ثبىَ، ًینتین، عْة ُن ثب ثبه، ُنتي هِـ: گن

 ػؿمت هبهبًت ؿّ ىـثت لیْاى ايي اهب ػاؿي صن ػلغْؿي، ؿكتبؿُبم

 .کٌَ هي ًگبُوْى ػاؿٍ ثبثبت ثگیـه،!ثـات ثیبؿم ػاػٍ ُن ثبثبت کـػٍ،

 

 گْىَ، يَ ؽاؿٍ هي ّ عْؿٍ ًوي اهب گیـٍ هي افم ؿّ لیْاى اکـاٍ ثب

 ثـم هي ػوت ؿّ ػمتن ثگیـٍ، ؿّ ثؾؿ ًبيلْى کَ يبؿٍ هي پیو ؿّ ػمتو

 .ؿيقم هي ثؾؿ هي ثکي ؿّ ُب چبلَ تْ: گن هي ّ

 

 ثـ هجٌي کٌَ ًوي صـکتي اهب ىَ هي تـ ػؿُن پیيٌِبػم اف ٍْؿتو

 کٌبؿٍ ّ مـػي ايي ػاليل تب ثبىن ػاىتَ كـٍتي عْام هي. هغبللت

 .ثؼم تّْیش ثـاه ؿّ گیـين
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 عْه: کٌن هي ثبف لت ايٌکَ تب ػين هي اًزبم ؿّ کبؿ مکْت تْ هوؼاؿ يَ

 گؾىت؟

 

 ىِـ، ؿكتي کَ ؿّفي مَ اّى: ػم هي تّْیش کٌَ، هي ًگبُن مؤالي

 گؾىت؟ عْه میـّاى ُوـاٍ

 

 تْه ؿيقم هي ؿّ ثؾؿ کٌَ، هي ؿّ اي چبلَ صـً ثب اهب ػٍ، ًوي رْاثي

 ػاىتَ چیقي ًيًْي يَ الاهل گـػي هي ثـ ّهتي ثْػم هٌتظـ: گن هي ّ

 .ثبىي

 

 هي اىبؿٍ ػمتبه ثَ کٌَ، هي ًگبُن ىؼٍ گـػ چيوِبي ثب ثبؿ ايي

 .ػوؼ ّامَ عـيؼ ثْػيي ًـكتَ هگَ. هٌظْؿهَ اًگيتـ: گن هي ّ کٌن

 

 تؼزت ثب ّ فػٍ ُیزبى کَ هٌن صبال ّ کٌَ هي ًگبُن ثیيتـي تؼزت ثب

 تْ! ؿّف اّى! کٌیي؟ ًبهقػ میـّاى ثب هـاؿٍ ًگلتي هگَ: يبم هي صـف ثَ

 !ػاػي ًيْى ثِن رْؿي ايي اًگيتت ثب! رٌگل

 

 پيت ػـم ػمت ثب ّ ىَ هي مـعتـ مـعو ٍْؿت گقٍ، هي لت

 .ػٍ هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي ثبؿ ايي ّ کٌَ هي پبک ؿّ لجو
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 يبؿم هي ػؿ ؿّ ؿّفه اّى اػاي ػمت ثب ّهتي ىٌْم هي ؿّ هلجن ٍؼاي

 !کٌیي؟ افػّاد هـاؿٍ ًگلتي هگَ ُبى؟: پـمن هي ّ

 

 ػالهت ثَ اًؼافٍ هي ثبال مـ ّ کيَ هي پبيیٌو لت ؿّي ؿّ فثًْو

 هي ؿّ ػايي ٍؼاي کَ کٌن هي ًگبُو اي حبًیَ چٌؼ فػٍ ثِت! هٌلي

 !اكتبَػ؟ اتلبهي: ىٌْم

 

 هي ٍبػهبًَ ّ اينتن هي. ًؼاؿٍ ّرْػ کبؿي پٌِْى ثـاي ػلیلي اهب گیزن

 !ًکـػى؟ ًبهقػ ُن ثب میـّاى ّ آيـيي هگَ: پـمن

 

 ّ ؿٍ هي ثبال اثـُّبه کَ رْؿي ىَ هي هتؼزت ّّْس ثَ ػايي

 اًؼافٍ هي عْػىَ کبؿ هيـْل کَ آيـيٌي ثَ ًگبُي ًین گـػ، چيوبه

 کـػي؟ كکـٍ اي چـا: گَ هي ّ

 

 ثـاه ؿّ رٌگل تْ ؿّف اّى رـيبى ّ کين هي گـػًن پيت ثَ ػمتي

 هـاؿٍ میـّاى: ػٍ هي تّْیش ّ فًَ هي کوـًگي لجغٌؼ ػم، هي تّْیش

 .ىِـي ػعتـ يَ ثب َهـ ػعتـ ثب ًَ کٌَ، ًبهقػ

 

 ُْيؼا ظبُـم اف ىؼلن کَ کٌن هي ؿّ مؼین توبم اهب ؿٍ هي هٌذ ػلن تَ

 آُبى،: گن هي ثؼؼ ّ گقم هي کوي ؿّ پبيیٌن لت ي گْىَ ًجبىَ،

 ُن ؿّف مَ ثؼؼ ّ ػاػ ًيْى ؿّ صلوَ ػالهت آيـيي ايٌکَ ًَ هجبؿکَ،آعَ
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 ايي ّ عـيؼ ّامَ ىِـ ؿكتي الثؼ گلتن ؿكت اتْى عْاُـفاػٍ ُوـاٍ

 .چیقُب

 

 ثْػ ؿكتَ آيـيي: گَ هي ّ کيَ هي ثبفّم ثَ ػمتي لجغٌؼ ثب ُوـاٍ

 .ثبىَ پیـفى صبل کوک گلتین ًبعْىَ، کوي هبػؿثقؿگو، عبًي

 

 ػلن ػفػم، هي ػايي اف ًگبٍ ّ گن هي آؿّهي ّ ىکنتَ پب ّ ػمت آُبى

 ًبيلْى کَ ربيي موت گیـم هي ؿاٍ ثغًَْ، چيوبم اف چیقي عْاػ ًوي

 کٌن توْم عْػهْ ؿػيق فّػتـ ؿم هي هي: گن هي ّ گؾاىتن ؿّ عْػم ثؾؿ

 .ثگیـم ػّه يَ ثـم کَ

 

 .کٌن هي كـاؿ تیـؿمو اف ّاهغ ػؿ ّ ىٌْم هي ؿّ ػايي پنـم ثبىَ

 

*** 

 

 کٌن هي كـٍت هي ّ ىَ هي توْم کبؿهْى کَ ًکـػٍ ؿـّة ٌُْف آكتبة

 عْػم کٌن هي هَؼ ام ًينتَ ػـم ثَ تي ًْچي اف کالكَ ّ عنتَ کَ

 پيت اف کَ ايٌَ ؿّػعًَْ هنیـ عْثيِ . ثنپـم ؿّػعًَْ آة عٌکبي ثَ ؿّ

 ؿاصت عیبل ثب تًْن هي هي ّ ًینت کني تـػػ هضل ّ گؾؿٍ هي کلجَ

 .کٌن تٌي آة

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 557 
 

 ُبم لجبك کٌن، هي آّيقّى ػؿعتي ي ىبعَ ثَ ّ ػاؿم هي ثـ اي صْلَ

 ػًیب ي ُوَ آؿاهو. ػم هي آة ثَ تي ّ ؽاؿم هي مٌگي تغتَ ؿّي ُن

 مجق ّ ًْؿك ثـگِبي عْؿػى تکْى ٍؼاي آة، ٍؼاي تْ لضظَ ايي تْي

 کَ اي پـًؼٍ ٍؼاي ّ ّفيؼ هي کَ هاليوي ًنین ّرْػ عبٓـ ثَ ػؿعتِب

 .ىؼٍ عالٍَ عًْؼ هي ػّؿ اي كبٍلَ تْ

 

 هي ػلن کَ ػلٌيیٌَ اًّوؼؿ اهب ىًَْ هي تٌن ثَ لـف گـچَ آة مـػي

 اي آفاؿػٌُؼٍ چیق ُیچ ثَ ايٌکَ ثي ثبىن ًوطَ ُوْى تْ مبػتِب عْاػ

 .کٌن كکـ

 

 ػّه يَ آؿفّم ّهتي فػم، هي لَ لَ آة اي هطـٍ ثـاي ّهتي کْيـ، ػل تْ

 هیْى ؿّفي يَ کـػم ًوي كکـ ّهت ُیچ تگـي آة لیْاى يَ ّ ثْػ مـػ آة

 .ثبىن لؾت ؿـم فالل آة ايي

 

 ىجِبم تلـيشِ  کْيـ تْ. ملیؼ اثـ ُبي لکَ ّ آثیَ آموْى ثَ ًگبُن

 ايي صبال ّ ثْػ عْاثن ملْلِ  كلقي ُبي هیلَ ثیي اف ُب متبؿٍ توبىبي

 لکَ ايي کَ صبلي ػؿ کٌن هي توبىب پـػٍ ثي ؿّ پبيبى ثي ّمؼت ُوَ

ـِ  آموْى ػؿعيبىِ  ي متبؿٍ ُقاؿاى ثب ؿّ اثـ ُبي  ُب هیلَ پيت کْي

 .کٌن ًوي ػُْ

 

 ثـ ىٌب اف ػمت ٓبم، ؿّ ٓبهتن ّ کٌَ هي ًلْؽ تٌن ثَ کَ آة مـػي

 ؿّي کَ ؿّ پبُبم ثـػاؿم، ؿّ صْلَ تب کٌبؿٍ موت اكتن هي ؿاٍ ّ ػاؿم هي
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 کٌَ هي ُْلن اًّوؼؿ ریـي ٍؼاي ؽاؿم، هي ؿّػعًَْ ثیـّى مٌگ تغتَ

 ّ گیذ! ىن هي پـت آة هیْى ػّثبؿٍ ّ لـقٍ هي پبم پـم، هي رب اف کَ

 ؿّػعًَْ اف ىؼى ػّؿ صبل ػؿ کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي ّ گـػم هي گٌگ

 !امت

 

! کـػٍ؟ هي کبؿ چي ايٌزب ػعتـ ايي! ىَ هي گـػ چيوبم ُوَ اف اّل

 تیکَ يَ عْثَ صبال! اًؼاعتٌَ عْػم ثَ ًگبُي ّ گقيؼى لت ثؼؼين ّاکٌو

 هي ثلٌؼ کَ ًبعْػآگبَُ کبهال   ُن ثؼؼين ّاکٌو! ثْػ تٌن ثَ لجبمن اف

 ؿیـهوکٌي کبؿ اٍال   آيـيي ىـم اف مـط ي چِـٍ تَْؿ! عٌؼٍ فيـ فًن

 !ًینت

 

 صْامن کبهال   ثبؿ ايي ّ ثیـّى فًن هي آة اف ىَ، هي توْم کَ ُبم عٌؼٍ

 فّؿ اف ّ ًين ظبُـ ثیچبؿٍ ػعتـ رلْي ًبؿبكل کَ ُنت آـاف ثَ

 !ًکٌن ؿاُیو مکتَ هـف تب ؿبكلگیـي ّ عزبلت

 

*** 

 

. عْؿم ًوي ىبم کَ ثؼم عجـ ؿـيت ػايي ثَ رْؿي يَ عْاػ هي ػلن

 تب عْاػ هي ػلن. عْؿػًَ اف ثیيتـ عْاة ثَ توبيلن ّ ام عنتَ ثؼرْؿي

 ثـاي کٌن ثبف چين عْؿىیؼ ٓلْع ثب ٍجش ّ ثوًْن تغت تْي ٍجش عْػ

 هي لؾت ػاػًو اًزبم اف ّهتیَ چٌؼ کَ کبؿي. فاؿ گٌؼم هیْى فػى هؼم
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 ؿّ ٓلجن ػاؿم صبال ّ ثؼُکبؿم عْػم ثَ ّهتَ عیلي ؿّ آمبيي تي ايي. ثـم

 .ػم هي پل ؽؿٍ ؽؿٍ ّ ؿّفاًَ

 

 پلک اهب کٌَ هي ُْىیبؿم ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي کَ ثیؼاؿين ّ عْاة هیْى

 اربفٍ ُنت کَ کي ُـ عْاػ هي ػلن. هًَْ هي ُن ؿّي ُوچٌبى ُبم

 آىٌبمت ػزیت کَ هاليوي ػطـ اهب ثنپـم ىجًَْ عْاة ثَ ؿّ تٌن ثؼٍ

 ُن ؿّ عنتگي ثلکَ عْاة تٌِب ًَ کَ کٌَ هي ًْافه چٌبى ؿّ ام ىبهَ

 .کٌَ هي ػؿ ثَ مـم اف

 

 ّ اينتبػٍ ػمت ثَ میٌي کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي ّ کٌن هي ثبف پلک

 ايي ّ تٌوَ ىلْاؿي ّ ىـت تي ايٌکَ اف عْىضبلن. کٌَ هي توبىبم

 !ىکٌَ ًوي ؿّ ٍْت ػيْاؿ ثٌلو ریؾ ٍؼاي ثب ػّثبؿٍ ػعتـ

 

 ثَ ػّفم هي چين كبًْك ًْؿ ؿّىي مبيَ تْ ّ کٌبؿ فًن هي ؿّ پتْ

 چَ تْ ؿّ هي ؿـّة ػم کَ يبؿم ًوي عْػم ؿّي ثَ. عزلو ي چِـٍ

 لقّهي ثغْاثن، عْامتن هي ثْػم عنتَ: گن هي ّ ػيؼٍ ّّؼیتي

 .ثیبؿي ىبم ام ّامَ ثیبي ؿاُْ ايي ًؼاىت

 

 صـکت ثي اهب گیـم هي ػمتو اف ؿّ میٌي ّ ؿمن هي ثِو هؼم يَ ثب

 آيـيي؟: کٌن هي ٍؼاه آؿّم ّ اينتن هي ؿّثـّه
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 هي عیبلو ثَ ىبيؼ کٌَ، ًوي ًگبُن اهب يبؿٍ هي ثبال کوي ؿّ مـه

 ثبيؼ کَ ُنت هِوتـي هّْْع اهب ثقًن صـف ؿّػعًَْ اتلبم اف عْام

 .ثيَ كَل ّ صل ثیٌوْى

 

 ثَ چيوبم فػى صـف هْهغ عْام هي چْى ثـم هي ؿّ اموو ػّثبؿٍ

 کَ آػهي ثب اؿتجبٓي ؿاٍ هِوتـيي. ثغًْويْى تب ثبىَ عیـٍ چيوبه

 .چيوبمت صبلت فًَ ًوي صـف

 

 کٌَ، هي ًگبٍ ؿّ پیيًْین هیْى ربيي ّ يبػ هي ثبال کبهل مـه ثبؿ ايي

 مـهبه ّ گیـم هي اصتیبٓ ثب ؿّ ػمتو ؽاؿم، هي تغت ؿّي ؿّ میٌي

 يَ ثيیي: گن هي ّ ثـهو هي ٌٍؼلي موت ثَ کٌن، هي صل ؿّ

 .لضظَ

 

 هي کٌَ، ًوي هغبللتي اهب ًینت هبيل عیلي ػٍ هي ًيْى تؼللو

 ّ فًن هي فاًْ پبه پبيیي. ىَ هي ػاهٌو چیي ثب ثبفي هيـْل ّ ىیٌَ

 ثـاي فًن هي لجغٌؼي چنجًْن، هي چيوبم ثَ ؿّ ًگبُو ْٓؿي ايي

: فػى صـف ثَ کٌن هي ىـّع ّ کٌن تقؿين ثِو ؿّ آویٌبى صل ايٌکَ

 کَ ايٌَ هٌظْؿت کـػم كکـ آّؿػي ػؿ ؿّ صلوَ اػاي رٌگل تْ ّهتي ؿّف اّى

 کَ ُن ؿّ ات پنـػوَ صنبمیت عت. کٌي ًبهقػ میـّاى ثب هـاؿٍ

 يَ کَ ثگیـم کٌبؿٍ افت کـػم مؼي. ػاؿي عجـ افه ّ ػيؼي هي ثَ ًنجت

 اىتجبٍ ؿّ هٌظْؿت ُن اًگبؿ اهب ًیبػ پیو تلبُوي مْء ػّثبؿٍ ّهت

 .ىؼٍ كـاؿ ايي ثبػج کؼّؿت ّ ػلغْؿم افت کـػي عیبل تْ ُن ّ كِویؼم
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 اهب کٌن هي ؿػيق ُن مـ پيت ؿّ ُب ّاژٍ ّ ُب رولَ ّ فًن هي صـف

. ُنتن فيجب چيوِبي اّى هیْى هؼلن ثکـِ  پبکيِ  ُوَ اّى توبىبي هضْ

 تب ثگیـ ًگبُو ؿًگ اف مکْتو، اف ؿكتبؿه، اف ثکـٍ، ػعتـ ايي چیق ُوَ

 ؿّ ػعتـ ايي هي. ثیٌیو عْامتٌيِ  ّ ٓجیؼي اهب کْچیک ًبُوْاؿي صتي

 اف ًؼاؿٍ هْؿػه ػؿ هَؼي میـّاى کَ صبال هطوئٌب   ّ عْام هي ّاهؼب  

 !ػم ًوي ػمتو

 

 هي آؿّم ّ کين هي هُْبم هیْى ػمتي کالكَ ىن، هي ثلٌؼ ربم اف

 .هوٌْى ىبم ثبثت: گن

 

 هْؿػ ػؿ فػى صـف ّمٔ يِْ چـا كِوَ ًوي ّ گیزَ کٌن، هي ًگبُو

 ثـام عْامتَ افه ػايي فى اصتوبال   کَ ىبهي اف اّهؼٍ پیو تلبُن مْء

 ربه اف عْام هي هي! هـگوَ چَ ػًّن هي اهب هي. کٌن هي تيکـ ثیبؿٍ

 اًّوؼؿ عْام هي! کٌَ كـاؿ کلجَ ايي اف ؿهیؼٍ آُْي يَ هخل ّ ىَ ثلٌؼ

 ي ُوَ اًّوؼؿ لضظَ ايي تْ! ًـمن ُن پبه گـػ ثَ کَ ثبىَ تیقپب

 ثب پل! کٌن عطـ اصنبك عْػم کَ ىؼٍ ثیؼاؿ ام هـػًَّ صنِبي

 .ثغْاثن عْام هي: گن هي ّ کٌن هي اىبؿٍ ػؿ ثَ ػمت

 

 اف! ُوـاَُ تؼزت ثب کَ ثؼؼه ػلغْؿيِ  ّ ػٍ هي آفاؿم ًگبُو ثِت

 ؿّي اف ُن ؿّ ىبم میٌي هي ًبثبّؿي کوبل ػؿ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه

 هي ػيؼ اف اهب ثٌؼٍ ًوي ؿّ ػؿ! ثیـّى فًَ هي کلجَ اف ّ ػاؿٍ هي ثـ تغت
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 هي ؿّ فهیي ثب تْه ظـكِبي ّ میٌي ثـعْؿػ ٍؼاي ّهتي ؿٍ هي ثیـّى

 !ىٌْم

 

 تٌِب ّ ًینت کبؿ ػؿ ػَجبًیتي ىن، ًوي ػلغْؿ کٌن، ًوي تؼزت

 ؿهٌؼٍ ّ مـکو ّرْػ ثب ػعتـ ايي! ىیٌَ هي لجن ؿّي کَ لجغٌؼيَ

 اهـّف تب کَ چیقي ُـ اف تـ عْامتٌي! عْامتٌیَ ثـام ىؼت ثَ ثْػًو

 !يبكتٌي ػمت ُویيَ لیليِ  اف تـ عْامتٌي صتي! عْامتن

 

 ثب ّ ؽؿٍ ؽؿٍ ػاؿم تبفٍ. ًینت عْه صبلن ّ ػٍ هي من ثْي رًْن توْم

 عیلي هب کَ چیقي اّى ؿمیؼى حوـ ثَ چوؼؿ کٌن هي صل ّرْػم توبم

 ّ عْاػ هي کٌؼى رْى کٌین هي هَـف ّ عـين هي پْل ػاػى ثب ؿاصت

 !ػاؿٍ کيیؼى فصوت

 

 ثلکَ چکَ هي کو ؿًذ کيبّؿفُبي رجیي اف کَ چیقي اّى ًینت ػـم

 .رًْيًَْ ي هطـٍ هطـٍ

 

 اف هوؼاؿ يَ ٍبثْى ّ کق ثْي ثلکَ گیـم هي ػّىي ػايي ي تٍْیَ ثَ

 کـػٍ پیؼا ًلْؽ ام ىبهَ اػوبم ثَ اًگبؿ اهب کٌَ ػّؿ ثؼًن اف ؿّ من ثْي

 .کٌن هي صل ؿّ تٌؼه ثْي ُوچٌبى مبػت چٌؼ گؾىت اف ثؼؼ کَ

 

. تْ يبػ هي ػايي ّ ىَ هي ثبف کلجَ ػؿ کَ تغت ؿّي ام ًينتَ کالكَ

 هبًغ ّ ؽاؿٍ هي ام ىًَْ ؿّي ػمتي ػايي ىن، هي عیق ًین ربم اف
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 ىؼم ؿّت ي ىـهٌؼٍ ىؼي اصْال ًبعْه: پـمَ هي ّ ىَ هي

 !رّْاى

 

 .ىـهٌؼٍ ػىوٌتْى ثبثب ًَ: گن هي ّ ػم هي هبمبژ ؿّ پیيًْن ػمت ثب

 

 !ثبىي؟ ًيؼٍ هنوْم: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي کٌبؿم

 

 اف کَ رنوین ىـائ اف ًَ ثبؿ ايي هکج يَ اف ثؼؼ ػايي ّ گن هي اي ًَ

 .ًینتي ؿاٍ ثَ ؿّ ؿّفُب اي هْکًْن صل: پـمَ هي ؿّصین ىـائ

 

 ػل ُبي ػبىن ىجیَ ايٌکَ اف ثیيتـ کَ ػؿگیـٍ اًّوؼؿ ؽٌُن ػاؿٍ، صن

 افه ًگبٍ! فًن هي عْػکيي ثَ ًقػيک ُبي اكنـػٍ ثَ ثبىن عنتَ

 اف ثؼؼ ّ ىَ هي کيیؼٍ ًوؼاؿم هُْبي ثیي ام کالكَ ػمت ّ گیـم هي

 ُن صویوت توبم ّ ًجبىَ ػؿّؽ کَ يبؿم هي فثْى ثَ ؿّ چیقي كکـ کوي

 هزجْؿم هي ثيي پب ثَ کَ ُب عـهي ثيي، ٓاليي کَ ُب گٌؼم: ًَ

 .ثـگـػم

 

 !ُب؟! گؾاىتَ؟ فهبى ثـات میـّاى ًکٌَ! فػٍ؟ صـكي ثيت کني-

 

 عیلي هبهبًن گلت هي ثْػ اّهؼٍ کَ هجلي ثبؿ عْاُـم ّلي. ًَ،اٍال  :

 .تبثَ ثي
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 !الثؼ پنـَىَ ًگـاى! ػاؿٍ صن-

 

 اؽيت ػاؿٍ عْػه هبػؿي صل عبٓـ ثَ ثبىَ هي ًگـاى ايٌکَ اف ثیيتـ:

 .ىَ هي

 

 ُوي. ػلٌگـاًين ُوو میـّاًن عبلْي کَ َهـ. رّْاى ًقى صـكَ اي-

 .کٌي آؿام تبًي ًَوي هبُگلَ هْکًَْ ػيـ کوي تب آيـيي

 

 هي ّ يبؿٍ هي ػؿ هـً ّؿهي پیـٌُو ریت اف ػايي گن، ًوي چیقي

. کٌَ هي کن مـػؿػتَ اي ًَ، يب ػاؿي ػاؿّيي ّ ػّا ػاًنتن ًوي: گَ

 ىجي ًَلَ ىجي، ثبىي، ىؼٍ هنوْم ػاؿم تـك هب، پیو ثیب اهيجَ

 .ثيؼ ثؼتـ ؿّفت ّ صبل

 

 اصنبك ػلن تَ ُن پیيٌِبػه اف ّ کٌن هي تيکـ ّ گیـم هي ؿّ هـً

 اصتوبل کَ ثبىن ربيي يبػ ًوي ثؼم چْى ػٍ هي ػمت عْىضبلي

 افه ّ گؾاىتَ توْم ًیوَ ؿّ صـكن کَ ػيـّف اف! فيبػٍ آيـيي ػيؼى

 .تبثَ ثي ػيؼًو ثـاي ػلن ػزیت ّ ًؼيؼهو اآلى تب ثـٍ عْامتن

 

: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي ام ىًَْ ؿّي ؿّ ػمتو ػايي کٌن، تؼبؿف عْام هي

 .ثقًن مـ ثيت ثبؿي چٌؼ ٍجش تب هزجْؿم ثوبًي ايزب اگـ کَ ًیبؿِ  ًَ
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 تي. عْؿم هي ؿّ هـً ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف فًن، هي کوـًگي لجغٌؼ

 يبػ کَ ثين ػايي ُوـاٍ عْام هي ّ پْىن هي تٌن ؿکبثي ؿّي ىـتي

 کتبة آّؿػم ُوـاٍ کَ کتبثي تب چٌؼ ثیي اف ّ گـػم هي ثـ. اكتن هي چیقي

 ايي ّ هي اؿتجبٓي ُبي ؿاٍ ثِتـيي اف يکي. ػاؿم هي ثـ ؿّ آيـيي هضجْة

 ّ مـ ؿّ اهْى ؿاثطَ کوي يبػ ًوي ثؼم هي ّ کتبثَ ُویي هنکْت ػعتـ

 .ثيٌبموو ثیيتـ ّ ثؼم مبهْى

 

 ثـٍ كـمتن هي آيـيٌَ ٍجش كـػا: گَ هي ػايي ثٌؼم هي کَ ؿّ کلجَ ػؿ

 ؿٍ پبىي من کبؿ ثیبؿٍ ثـام موَ ثبهي ثؼٍ پیـبم هـثبًؼلي ثَ آثبػي

 .کٌین توبم

 

 ثِن كـػا ىبيؼ کَ كـٍتي اف کیلْؿم! ًيَ ثبف ًیين کَ گقم هي لت

 ػّ يکي تب مـػؿػم کَ هطوئٌن ّ ثْػى آيـيي ثب ثـاي ػٍ هي ػمت

 !ىَ هي عْة عْة ػيگَ مبػت

 

*** 

 

 عبٍي آؿاهوِ  مکْت ٍؼاي ّ يبػ هي عٌکي ثبػ اتبم ثبف ي پٌزـٍ اف

 ثب ّ تْ يبػ هي آيـيي ّ ىَ هي ثبف ػؿ کَ ؿّهن پیوِ  ىتِ  ي عیـٍ. ػاؿٍ

 هي مالم ّ ىیٌَ هي لجن ؿّي ًبعْامتَ لجغٌؼي. ثِن فًَ هي فل اعن



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 566 
 

 موتو ثَ کبهل کٌَ، هي ًبفک چيوي پيت ّ ػٍ ًوي رْاثي. کٌن

 .آثبػي ثـي عْاي هي كـػا گلت هي ػايي: گن هي ّ چـعن هي

 

 هي روغ ؿّ لجغٌؼم! چَ تْ ثَ آؿٍ کَ گیـم يؼٌي ثِن فًَ هي فل اعن ثب

 ُوـاُت کي ثیؼاؿ ُن هٌْ ٍجش: گن هي رؼي لضٌي ثب ثبؿ ايي ّ کٌن

 .ثگیـم توبك اهْى عًَْ ثب ثبيؼ. ثیبم

 

 رلْه هؼم يَ ثب ؿٍ، هي ػؿ موت ثَ ّ ػٍ هي تضْيلن اي ؿـٍ چين

 ًکٌي، ثیؼاؿم: گن هي ّ ىن هي ؿكتٌو ثیـّى هبًغ ّ اينتن هي

 !تْ ّ ػًّن هي هي ثـگـػي

 

 پِلْم کٌبؿ اف ؿّ ػمتو موبرت ثب کَ ىَ هي توْم گـّى ثـاه صـكن

 ثين مؼي تب ػم هي تکیَ ػؿ ثَ ػؿ، کـػى ثبف ثـاي ثـٍ هي ػؿ موت ثَ

 .ثيًْن کـمي ثَ ؿّ صـكن ّ هوبثلو

 

 هٌن ؿي، هي ػاؿي کَ تْ ثـم، تٌِب عْاػ ًوي ػلن اهب آثبػي ثـم ثبيؼ:

 !هگَ؟ ىَ هي چي!ثجـ عْػت ُوـاٍ

 

 اهب ثْػم کيیؼٍ ػوت صتوب   ثْػ هـػ اگَ کَ کٌَ هي ًگبُن رْؿي اعن ثب

 ّ فًن هي لجغٌؼي! ؿمَ ًوي هي ثَ ّؿّرک ايي فّؿ ايٌکَ اف عْىضبلن

 گْىت ػايٌبمْؿِ  يبػ کٌي هي ًگبٍ هٌْ ػاؿي تْ کَ رْؿي ايي: گن هي

 !ػيؼٍ لؾيؾ گْىت کَ اكتن هي عْاؿي
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 کين هي پْكي چيوبهَ، فل هؼتـُ ّ هضکن ُوچٌبى ّ ىَ ًوي ًـم

 صـف ثبُبت ُن کلوَ يک ّ ثیبم افت كبٍلَ ثب ػم هي هْل: گن هي ّ

 هجْل؟. ًقًن

 

 ثبىَ ثگْ: گن هي هظلْهي لضي ثب کيَ، هي گـػى ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ

 !هیـم هي ػاؿم مـػؿػ اف رًْن، ّ صلن تْ ؿكتَ من کلي عؼا ثَ! ػيگَ

 

 ّ فهیي اف ًوطَ يَ ثَ فًَ هي فل صـف ثي ّ ىَ هي میٌَ ثَ ػمت

 کـػٍ هِـٍ تغل ُبيِ  ثچَ هخل ػؿمت! ىَ هي کْثیؼى پب هيـْل

 فًَ هي فل هتؼزت اّى ّ عٌؼم هي! اًؼافٍ هي عٌؼٍ ثَ هٌْ ايي ّ امت

 اهب ؿم هي عْػم ثبىَ،: گن هي ّ ؿم هي کٌبؿ ػؿ رلْي اف ٍْؿتن، ثَ

 چبلَ ايي اف يکي تْ يب ؿّػعًَْ تْ اكتبػم يب ثؼّى نثـًگيت ػَـي تب اگَ

 !تْيي هوَـ ثیبػ مـم ُن ثاليي! گٌزِب

 

 ػؿ فًن هي کَ ٍؼاه ثیـّى، ثـٍ کَ کٌَ هي ثبف ؿّ اتبم ػؿ اُویت ثي

 موتو ثَ ؿّ کتبة گـػٍ، هي ثـ موتن ثَ ّ اينتَ هي تؼزت کوبل

 .گؾاىتي ربه کلجَ تْ میـّاى اّهؼى هْهغ:گن هي ّ گیـم هي

 

 هي کتبة موت ثَ ػّثبؿٍ ّ يبػ هي چيوبم موت ثَ کتبة اف ًگبُو

 هْي تْه اًّوؼؿي هطبلؼَ ي ّمْمَ اهب هجْلو ثـاي هـػػٍ ؿٍ،

 ّ ملیؼي ػيؼى ثب ػلن. کتبة گـكتي ثـاي ثیبؿٍ پیو ػمت کَ ُنت
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 کتبة ىَ، هي صبلي ثَ صبلي ظـيلو اهب کبؿکـػٍ ػمتِبي کيیؼگي

 ػّمت ّهت، ّ ػاىتي ػّمت اگَ: گن هي ّ ػم هي ػمتو ثَ ؿّ

 .ثغًْیوو ُن ثب ثيیٌین ػاؿم

 

 ػالهت ثَ کٌَ هي کذ گـػى ثؼؼ ّ کٌَ هي ًگبُن مکْت تْ هوؼاؿ يَ

 هي ّ ػٍ هي تيکـ هؼٌي الثؼ کَ فًَ هي کوـًگي لجغٌؼ. ثبىَ

 هي ًگبٍ ؿكتٌو ثیـّى ثَ ىؼٍ ثـهـاؿ ثیٌوْى کَ ٍلضي اف عْىضبل

 .کٌن

 

 اًّوؼؿي چوْه ي ؿهیؼٍ ايي اف ػلزْيي ّ ثؼاعالم آيـيي ثب ىؼى ُوـاٍ

 هوبثل ػؿ ّ ًؼم هغبللو ي چِـٍ ثَ اُویتي کَ ُنت ثغو لؾت ثـام

 ُوـاٍ هبػؿم ثب توبك ثـاي کَ ثگیـم اربفٍ ػايي اف ػؿُوو ُبي اعن

 ُوَ ايي اف ىـهٌؼٍ هي ّ کٌَ ًوي هغبللتي ػايي.ثـم آثبػي ثَ ػعتـه

 هؼوْلِ  ٓجن آيـيي. اكتن هي ؿاٍ ّ ػم هي گْه ؿّ ػلن صـف اػتوبػه،

 ثَ ًگبُي ايٌکَ ثي ػاؿٍ هي ثـ هؼم هکج ثي ّ تٌؼ ػلغْؿٍ، کَ ّهت ُـ

 چٌؼ ي كبٍلَ ثَ مـه پيت ٓوؤًیٌگي ثب هٌن ثٌؼافٍ، مـه پيت

 کَ عٌؼم هي عْػم ػييت عبم عیبل ثَ ّ ُنتن صـکت صبل ػؿ هؼم

 !ٍلضَ ػؿ ثبُبم مـتن ػعتـ ايي ثْػم کـػٍ تَْؿ

 

 ُْل ثب گن، هي ثلٌؼي آط ّ ىیٌن هي ثؼؼ ّ هًْن هي مبکت هوؼاؿ يَ

 ام چِـٍ. ىیٌَ هي ػلن ثَ ثؼرْؿ تـمیؼًو ايي ّ موتن ثَ گـػٍ ثـهي
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 عْؿػٍ،چٌؼ پیچ هخال   گیـم هي ػمت ثَ ؿّ پبم هچ ّ کين هي ُن ػؿ ؿّ

 .اينتَ هي مـم ثبالي ّ گـػٍ هي ثـ ؿّ ؿكتَ هؼم

 

 ثب کَ ثیٌن هي ّ يبؿم هي ثبال موتو ثَ ػؿُن ٍْؿت ُوْى ثب ؿّ مـم

 ثب ّ کٌن هي پٌِْى لجن گقيؼى پيت ؿّ ام عٌؼٍ توْم. ثِن فػٍ فل اعن

 پیچ پبت ًیْهؼٍ پیو تْ ّامَ! عت؟ چیَ:گن هي ػؿػًبکي هخال   ٍؼاي

 !ثغْؿٍ؟

 

 لـفٍ هي ًقػيکي ايي اف ػلن فًَ، هي فاًْ رلْم ّ کيَ هي پْكي

 ايٌکَ ثـاي فًَ هي پل ؿّ ػمتن يبؿٍ، هي پیو ؿّ ػمتو کَ هغٍَْب  

 .کٌَ چک پبهْ

 

 کَ كيبؿي ثب کٌن هي كـاهْه ّ ىیٌَ هي لجن ثَ اي ًبعْامتَ لجغٌؼ

 ػعتـک ىَ هي ثبػج ايي ّ ثیبؿم ػؿ ؿّ ػؿػ اػاي يبؿٍ هي پبم هچ ثَ

 لجن ؿّي لجغٌؼ ثَ تؼزت ثب اّل! ثيَ کـػًن ثبفي كیلن ي هتْرَ فيـک

 ثلٌؼ ربه اف ػَجبًي ّ ىیٌَ هي ٍْؿتو ثَ اعن ثؼؼ هًَْ، هي عیـٍ

 هبًغ ثبفّه ثَ اًؼاعتي ػمت ثب ثبؿ ايي ّ ىن هي ُوـاُو! ىَ هي

 ايي يبػ ًوي عْىن: گن هي رؼيت ثب ّ ىن هي گـكتٌو كبٍلَ اف

 !ًینتن هي اًگبؿ ؿي هي ؿاٍ رلْ رلْ رْؿي
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 هي پیو ّ گیـم هي ثبفّه اف ؿّ ػمتن رؼين، ٍْؿت ثَ فًَ هي فل

 ؿّ اعوو كِوًْن هي ثِو اثـّه ّمٔ اكتبػٍ چیي ثَ كيبؿي ثب ّ ثـم

 !ػاؿٍ؟! ثبىین ثؼ ُن ثب ًؼاؿٍ ػلیلي: گن هي ّ کٌَ ثبف

 

 لضظَ اّى تْ آؿفُّبم ثقؿگتـيي اف يکي کٌَ، هي ًگبُن مکْت تْ ثبف

 چيوبه ثَ ًگبُن هوؼاؿ يَ. ؿیـهوکٌَ هطوئٌب   کَ ٍؼاىَ ىٌیؼى

 گلتي ثـاي کٌن رْؿ ّ روغ ؿّ ؽٌُن ّ ثیبم عْػم ثَ تب ىَ هي ْٓالًي

 .صـكي

 

 ثبىَ؟ ػّمتین: 

 

: گن هي ّ فًن هي مـمغتي ايي ثَ لجغٌؼي گیـٍ، هي افم ؿّىْ

 !مـتوي عیلي

 

 ػَجبًي ثگن چیقي يَ: پـمن هي ثبؿ ايي ىَ، هي تـ ػؿُن اثـُّبه

 !ىي؟ ًوي

 

 ثَ کٌن هي مؼي هوؼاؿ يَ ػّفٍ، هي ثِن ًگبُيْ کَ ىَ هي کٌزکبّ

 ػًّن ًوي: کٌن هي ثبف لت ثؼؼ ّ صـكن گلتي ثـاي ثؼم رنبؿت عْػم

 يب ثؼم ثبفي ؿّ کني ًؼاؿم ػّمت هي ّلي چي، پبي ؽاؿي هي صـكوْ

 ىبيؼ ُن ُویي عبٓـ ثَ. کٌن پٌِْى کني اف ؿّ ػلوَ تْ کَ چیقي اّى



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 571 
 

 ػيگـاى ثَ ػولوْ ّ ػل صـكِبي اعتیبؿ ثي ُویيَ فثًْن چْى ايٌزبم اآلى

 .ىَ هي توْم گـّى عیلي ّهتِب ثؼْي ايي عت ّ گلتَ

 

 هـاؿٍ ثؼؼي روالت گلتي اف ثؼؼ ػًّن ًوي ّ ػم هي هْؿت ؿّ ػٌُن آة

 ػلن ّ ام عنتَ ؿكتي ؿاٍ ػَب ثَ ػمت ايي اف هي اهب ثیلتَ اتلبهي چَ

 ػمت ثب پل ػاؿٍ رًْن ّ ػل تْ ربيگبُي چَ ثؼًَّ ػعتـ ايي عْاػ هي

 ػًّن ًوي ّاهؼب  : گن هي ّ کٌن هي پبک ؿّ پیيًْین ؿّي ًينتَ ػـم

 ... ّلي ؿمیؼم ًتیزَ ايي ثَ کي اف

 

 گیـم هي آيـيي هٌتظـ ّ کٌزکبّ چيوِبي اف ًگبٍ ّ کين هي پْكي

: گن هي ْٓالًي هکج يَ اف ثؼؼ ّ ثیبؿم ػمت ثَ ىزبػتي ايٌکَ ثـاي

 ًوک کٌي عیبل عْام ًوي آيـيي، ثکٌي هْؿػم ػؿ ثؼي كکـ عْام ًوي

 !اّهؼٍ عْىن افت کَ ًجْػٍ عْػم ػمت ّلي ىکنتن ًوکؼّى ّ عْؿػم

 

 ّاکٌيي هٌتظـ هي ّ ًگبُوَ تْ صبال آيـيي ي ىؼٍ گـػ چيوِبي

 هوبثل ػؿ ثْػٍ مـمغت چوؼؿ ػيؼم هجال   کَ ػعتـي ٓـف اف ُنتن

 !هغبلق رٌل

 

**** 
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 هي رًْن ثَ ؿّ تـك ىؼٍ پب ثَ ؿّثـّم ػعتـ چيوبي تْ کَ ْٓكبًي

 کَ ثقًن کـػًو آؿّم ثـاي صـكي عْام هي ّ کٌن هي تـ ؿّ لجن اًؼافٍ،

 !ػّئَ هي ثـگيت موت ثَ ّ ػٍ هي ُلن ؿاُو مـ اف هضکن

 

 كکـ! ثؼٍ ؿط هوکٌَ اي كبرؼَ چَ ػًّن ًوي ثـگـػٍ اگـ اٍّبف ايي ثب

 ػّئن هي کَ لـفًَّ هي ؿّ تٌن ثکٌَ كکـي چَ ػايي هوکٌَ ايٌکَ

 اف ثیيتـ ّاکٌيو اهب گیـم هي ؿّ ػمتو مـيغ عیلي ّ موتو

 ػمتن اف ايٌکَ ثـاي! ُینتـيکَ ثبىَ ػَجبًیت ّ عين مـ اف ايٌکَ

 هي ٍؼا ؿّ اموو ّ چنجن هي هضکن ؿّ ثبفّه ػمتو ًکٌَ كـاؿ

 !آيـيي: فًن

 

 گیـم هي هضکن ػمتيْ ػّ ثبفّي ُبم، ىًَْ ؿّي ىیٌَ هي هيتو

! ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ ّلي ثگیـٍ آؿّم تب کٌن هي ٍؼاه ُن پيت ثبؿ چٌؼ ّ

 هي ام میٌَ ثَ هضکن ّ ىیٌَ هي مـه پيت ثَ ؿامتن ػمت

 ثـ هوبّهت اف ػمت ّ گیـٍ هي آؿّم اهب کيَ هي ْٓل. چنجًْوو

 ثَ. ثتـمًْوت عْامتن ًوي: کٌن هي فهقهَ فيـگْىو آؿّم ػاؿٍ، هي

 .گلتن ًوي ثِت ٍبػم ّ ٍبف ػاىتن مْئي هَؼ اگَ عؼا

 

 تب ػم هي كبٍلَ ام میٌَ اف ؿّ مـه ّ چنجن هي ػّثبؿٍ ثبفُّبىْ

 ٍْؿتو ٓـف ػّ ؽاؿم هي ػمتِبهْ. ثقًن صـف چيوو تْ چين ثتًْن

 افم ىؼم ثبػج اگَ ػاؿي، ثؼي صل اگَ ُن اآلى: يبم هي صـف ثَ ّ

 ؽاؿم هي ّاصؼ ّ اصؼ عؼاي ثَ ػاػم آفاؿت ّ کـػم ًبؿاصتت اگَ ثیبػ، ثؼت
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 ثب هٌْ عْاػ ًوي ػلن اهب ًجیٌي ؿًگوْ ػيگَ ؿم هي اآلى ُویي. ؿم هي

 !کٌي يکي ىـف ثي ػکتـ اّى اهخبل

 

 پيیوْى ّ ىیٌَ هي ػلن ثَ عٌزـ کَ امت ؿيغتَ ثِن اًّوؼؿي ًگبُو

 ػّ اف آؿّم ػمتِبهْ. ّرْػه ثَ آىلتگي ُوَ ايي ؿيغتي اف ىن هي

 ثگیـ، ًيٌیؼٍ صـكوْ ػاؿي ػّمت: گن هي ّ گیـم هي ٍْؿتو ٓـف

 ثگْ ثِن اآلى ُویي ػاؿي توبيل ُن اگَ ّ کي كکـ ؿّه ػاؿي ػّمت

 !ًجیي کخیق آػم يَ چين ثَ هٌْ ّ ًکي كـاؿ افم كؤ! ثـم

 

 گیـٍ، هي افم ًگبٍ اهب کٌَ ًوي كـاؿ افم کَ ىؼٍ آؿّم هوؼاؿ يَ

 هي ؿاٍ هکج يَ اف ثؼؼ ّ ىَ هي ػاهٌو چٌگ کَ ثیٌن هي ػمتِبىْ

 .آثبػي موت اكتَ

 

 چٌؼ. ؿيغتن ثِوو ايٌوؼؿ کَ ػاؿم ّرؼاى ػؾاة اهب ىن هي ُوـاُو

 ثیٌوْى ؽاؿم هي ػٍ ًوي ًيْى ّاکٌيي ّهتي ّ کٌن هي ٍؼاه ثبؿي

 عت ّ رْؿ روغ ؿّ ؽٌُو ّ کٌَ كکـ ثبيؼ ىبيؼ. ثبىَ ثـهـاؿ مکْت

 ثٌؼي روغ يَ ثَ فػم ثِو کَ ػلي صـف هْؿػ ػؿ کَ ػاؿم ًیبف ُن عْػم

 ثب آيـيي اگـ ثجیٌن ّ ثنٌزن ؿّ اهـ رْاًت ثبيؼ. ثـمن صنبثي ّ ػؿمت

 ثب ثقًن، پؼؿه ثَ ؿّ صـكن ثبيؼ ؿاُي چَ اف ّ رْؿي چَ ثیبػ ؿاٍ ػلن

! کٌن ؿاّي ْٓؿي چَ ؿّ ايٌب هبهبى ّ ثين ؿّثـّ رْؿي چَ میـّاى

 هي کَ عبًَ ُلت ايي عبى اّلیي تبفٍ آيـيي ٓـف اف هي اصنبك پؾيـه

 !گؾؿٍ
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 اّلیي ثَ ؿمین هي ّهتي ّ ىَ ًوي ثؼل ّ ؿػ ثیٌوْى صـكي آثبػي تب

 ػًجبل ثـين کؼّم ُـ يب يبي، هي هي ثب: پـمن هي ؿّمتب ي عًَْ

 ثؾاؿين؟ هـاؿ مبػت يَ مـ رب يَ ّ کبؿُبهْى

 

 اّلیي ثَ ّ کٌَ هي کذ ؿاُيْ ثؼٍ اُویت صـكن ثَ اٍال   ايٌکَ ثؼّى

 هًْن هي هـػػ ّ کٌن هي ًگبٍ ؿكتٌو ثَ هي ّ پیچَ هي ثبؿيک ي کْچَ

 گوو تب ثوًْن ثبُبه ػم هي تـریش ًِبيت ػؿ ّ ًَ يب ثـم ُوـاُو کَ

 .ًکٌن

 

 ػؿ کلْى ّ اينتَ هي عًَْ يَ رلْي ّ کٌَ هي ؿػ ؿّ کْچَ پل تب چٌؼ

 هي ثلٌؼ کَ فًي ٍؼاي ثؼؼ ّ مکْتَ عـػٍ يَ کْثَ، هي ؿّ چْثي

 !کیَ؟: پـمَ

 

 ثبف ػؿ ػاؿٍ، گـكتٌن ًبػيؼٍ ػؿ مؼي کَ آيـيٌَ اعن پـ ؿط ًین ثَ ًگبُن

 ِػتـ، مالم اِ : گَ هي لت ثَ لجغٌؼ آيـيي ػيؼى ثب رًّْي فى ّ ىَ هي

 ػاؿًي؟ کبؿ ؿٍ هـثبًؼلي

 

 ثَ کٌزکبّي ًگبٍ ثب فى ّ ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ ؿّ مـه آيـيي

 .تْ ؿٍ هي ّ گَ هي( کٌن هي ٍؼاه اآلى) کوَ ٍؼا ؿٍ ٍّ اآلى يَ هي
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 هـثبًؼلیَ؟ فى: پـمن هي آيـيي اف آؿّم ثبىن فػٍ صـكي ايٌکَ ثـاي

 

 اف تـ رّْى عیلي کَ فًيَ اگَ: گن هي فيـلت عْػم ػٍ، ًوي رْاثي

 .عْػىَ

 

 آيـيي ثَ ّ ػٍ هي ػمت هي ثب ّ يبػ هي هـثبًؼلي ّ ىَ هي ثبف ػؿ

 ثیبؿػٍ؟ کن من ؿـيت ػايي: پـمَ هي كبؿمي ثَ ّ کٌَ هي مالم

 

: گَ هي هي ثَ ؿّ هـثبًؼلي ّ ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي آيـيي

 .کٌن ػُْ لجبك ثـم کٌیي( اينت ٍجـ،) ايل لضظَ چٌؼ يَ

 

 ثـگـػين ايٌکَ اف هجل كؤ: گن هي تْ ثـٍ ايٌکَ اف هجل ّ گن هي اي ثبىَ

 .ثگیـم توبك يَ ثبيؼ هي

 

 ّ ىیٌَ هي ػؿ کٌبؿ مکْي ؿّ آيـيي تْ، ؿٍ هي ّ گَ هي اي ثبىَ

 ثبالم ػًؼًِّبي ثَ ؿّ پبيیٌن لت. ىَ هي ؿّمـيو پـ ثب ثبفي هيـْل

 ايي عبهْه ػًیبي.هًْن هي عیـٍ ػؿُوو ٍْؿت ثَ ثبال اف ّ گیـم هي

 ىیلتَ هي اهب ػاؿٍ كـم هي ىْؿ ّ ىـ پـ ػًیبي ثب آموْى تب فهیي ػعتـ

 ايي عْام هي اًگیقٍ، ثـام ىؼٍ کَ تلبّتَ ُویي اٍال  .تلبّتن ُویي ي

 ثـام ثيَ عْام هي. ثـمًْن لیبهتيَ کَ چیقُبيي اّى ثَ ؿّ ػعتـ

 ػًیبيِ  ؿّفي يَ ًتًْنتن اگَ عْام هي. آيٌؼٍ ثـاي فًؼگي، ثـاي اهیؼي

 عیلي لیبهتو کٌن هي كکـ کَ اًّي ػًیبيِ  الاهل کٌن، ػُْ ؿّ هلت يَ
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 اّى ثَ ؿمیؼًو ّ اّى تـییـ کٌبؿ ػؿ تب ثؼم تـییـ ؿّ ايٌِبمت اف ثیيتـ

 .ثـمن آؿاهو ثَ عْػم هنتضويَ کَ چَ

 

 ثي مکْت، تْ ىیٌَ، هي چيوبم ثَ ًگبُو ّ يبػ هي ثبال مـه

 ُن هلل ًگبُوْى اًّوؼؿ. هًْن هي چيوبه ي عیـٍ الؼولي ػکل

 .ثْؿين: گَ هي ّ يبػ هي هـثبًؼلي کَ هًَْ هي

 

 موت اكتَ هي ؿاٍ رلْ رلْ ّ ىَ هي ثلٌؼ ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ آيـيي

 هي ي ىًَْ ثَ ىًَْ هـثبًؼلي ّ پبؿکَ کْچَ مـ کَ هـثبًؼلي هبىیي

 عْة ػايي فهیي ثیَ، عْة تْ هؼم پب اهنبل: گَ هي ّ ػاؿٍ هي ثـ هؼم

 !ػاػٍ ثبؿ

 

 تيکـي ّ فًن هي فػًو صـف ىوبلي ًیوَ ّ كبؿمي ًیوَ ثَ لجغٌؼي

 ًَ؟ ًینتي ؿكتگبؿ: گَ هي هـثبًؼلي. کٌن هي

 

 .ًَ کَ كؼال  -

 

 ػّ كْهو كْم ُوَ، ػايي هِوبًبي: گَ هي اّى ّ ثیٌن هي ؿّ لجغٌؼه

 تـمن هي ثگن، عْام هي چیقي يَ ؿامتو هًْؼى، هي پیيو ُلتَ

 .ثيي ػلغْؿ
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 چي؟ ّامَ ػلغْؿ:پـمن هي ّ ؿعو ًین ثَ فًن هي فل کٌزکبّ

 

 ثگیـ ًيٌیؼٍ هي اف تْ اهب گن هي: گَ هي ّ اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي ًین

 !عب؟

 

... تْ ىبيؼ اكتبػٍ چْ ؿّمتب تْ: ػٍ هي اػاهَ اّى ّ گن هي اي ثبىَ

 ًکٌَ گي هي ُوَ... ًؼاؿي ػايي ثب ًنجتي ُیچ چْى ػًّي هي يؼٌي

 هي ثبؿ چٌؼ يَ ثغْاي ؿامتيْ. ايٌزب اّهؼي کَ کـػي كـاؿ چیقي اف

 هي کبؿ چي ايٌزب ّ ُنتي کي تْ ثجیٌي ثیبى کٌي، گقاؿه عْامتي

 اگَ ىَ هي ػلگیـ ػايي گلتن ثِيْى. ًؾاىتن ػيؼم ػهيًْْ هي کٌي،

 .ػاىتي ًگَ ػمت اًّبم کٌیي، ُوچیي

 

 ثؼم اصنبك. يبؿم ًوي فثْى ثَ چیقي اهب ػٍ هي ػمت ثِن ثؼي صل

 صبال: گَ هي ّهتي ىَ هي ثیيتـ ظٌو مْء اف پـ ّ کٌزکبّ لضي ثب

 ُنتي؟ كـاؿي چیقي اف عؼايیو ثجیٌن،

 

 کٌَ هي ثبف ؿّ ػؿ هلل هـثبًؼلي اينتن، هي هبىیي کٌبؿ ّ کٌن هي اعن

 ثـين ثيیي! پِِنـ ًيْ ػلغْؿ عیبل، ثي: گَ هي هي ثَ ؿّ لجغٌؼ ثب ّ

 .ثـمًْین ػايي ثَ موْ فّػ کَ ثقى تللٌتَ هغبثـات

 

 تْ آيـيي تب هًْن هي هٌتظـ ّ هبىیي ػوت پـم هي ّ گن ًوي چیقي

 .ثیلتَ ؿاٍ فّػتـ هـثبًؼلي ّ ثيیٌَ رلْ کبثیي
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*** 

 

*** 

 

 هوؼاؿ يَ. ػاؿٍ ًوي ثـ ؿّ گْىي کني گیـم هي کَ ؿّ عًَْ ي ىوبؿٍ

 عبٓـ ثَ ؿّ ًبهؼاؿ ي هـبفٍ ي ىوبؿٍ ايٌکَ ثـاي يبؿم هي كيبؿ ؽٌُن ثَ

 ّ گیـم هي ؿّ ػوَ ي عًَْ ي ىوبؿٍ ًباهیؼ پل ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ ّ ثیبؿم

 .ػٍ هي پبمظ توبمْ كـػاػ

 

 .كـػاػ مالم الْ:

 

 ىوب؟ ثلـهبيیي-

 

 .ام پي ًیک:

 

 ُوچیي ٌُْف کَ ىکـ ؿّ عؼا عت ُنتیي؟ ًیکي رنتزْي ػؿ يؼٌي-

 عْثي ّ ًیکي پي ػؿ کَ ُنتي عیـي ّ ٍلت ًیکْ ّ كِین ُبي آػم

 !اربفٍ ثب. ثبىي

 

 !الْ! ًیبؿ ػؿ ثبفي هنغـٍ كـػاػ: گن هي رؼيت ثب اهب گـكتَ ام عٌؼٍ
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 صبري ؿكتي کيي ًوي عزبلت! هبؿ فُـ ّ الْ: ىَ هي رؼي ٍؼاه

 تکٌْلْژي اف رٌگلي تبؿفاى يَ صبال تب کي اف ثجیٌن اٍال  ! هکَ؟ صبري

 !ىَ؟ هي مـه چیقي

 

 !ًؼاؿي؟ عجـ ايٌب هبهبًن اف-

 

 !ىؼي؟ ُن ػنل فًجْؿ ُبچ ثْػي، تبؿفاى! اٍِ؟:

 

 !ًَ يب ػاؿي عجـ ثگْ کٌن، هطغ ثبيؼ كـػاػ-

 

 عبًْهن ثـاػؿ ّ هي عبًْم يؼٌي ايٌب. ثبىي کیب ايٌب هبهبًن اف هٌظْؿت تب:

 !اصیبًب ؟

 

 ُن اّى ّ فًَ هي صـف كـػاػ ثب کَ ىٌْم هي ؿّ ًبهضنْمي ٍؼاي

 ربي ثجیي: ػٍ هي هـاؿ هغبٓت هٌْ گْىي تْ آؿّم ثؼؼ ّ گَ هي چیقي

 مبلن گْىن ي پـػٍ کَ ػم هي كبٍلَ گْىن اف ؿّ گْىي ثبىن، تْ

 تللي ُویي پيت اف عيتکتْ يبػ هي ػاؿٍ ربًت عبًْم هبهبى! ثوًَْ

 !ػاًي عْػ صبال! کٌَ پبپیْى
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 ثب کَ ىٌْم هي ؿّ هبهبى ٍؼاي ثؼؼ ّ ىَ هي اي لضظَ چٌؼ هکخي

 !ثگیـي؟ مـاؿيْ فػي فًگ کَ ػاؿي ُن هبػؿي: گَ هي تـیـ

 

 .مالم-

 

 !پي؟ ًیک مالهي چَ:

 

 !هبهبى؟ عْثیي-

 

 !هبهبى؟:

 

 ػيگَ گَ هي ؿاك ػايي فى عت: گَ هي کَ ىٌْم هي ؿّ كـػاػ ٍؼاي

 ػاؿي تْهغ هبهبى فًي هي ٍؼا ؿّ مبلَ 04 ػعتـ! ىبموْل ي پنـٍ

 تْي هبهبى تًَْ هي رْؿي چَ رًّْي ايي ثَ ػايي فى! ًغْؿٍ؟ ثـ ثِو

 !ثبىَ؟ عـكت پیـ ؿْلِ  ًـٍ

 

 !ربه مـ ثؾاؿ ؿّ گْىي كـػاػ: ىٌْم هي ؿّ هبهبى هؼتـُ ٍؼاي

 

: پـمَ هي ػلغْؿه ُوچٌبى لضي ثب هبهبى ثؼؼ ّ يبػ هي توي ٍؼاي

 !يبي؟ هي کي
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 .ػًّن ًوي-

 

 !چي؟ يؼٌي:

 

 ... ّ ثپـمن صبلتًْْ فػم فًگ كؤ-

 

 !اٍال ؟ هِوَ ثـات:

 

 !ًگیي رْؿي ايي هبهبى-

 

 !ُبى؟! ثیبػ؟ عْه هؾاهت ثَ کَ ثگن رْؿي چَ:

 

 !عْثیي؟ ُوَ-

 

 هًْن هي هٌتظـ تیـ آعـ تب گـػي، هي ثـ تیـ آعـ تب گلت ًگبؿيي پي ًیک:

 ثَ! ثٌؼم هي پنـي ّ هبػؿ ي ؿاثطَ ايي ؿّ چين ًيؼ افت عجـي اگَ ّ

 عْاي هي ثجیي ثکي كکـُبتْ ثـّ صبال! عْؿم هي هنن ػاؿم پؼؿت ؿّس

 !کٌي کبؿ چي

 

 .هبهبى گـػم هي ثـ-



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 582 
 

 

 !کي؟:

 

 ثَ عْام هي عْػم. گـػم هي ثـ کـػين ثـػاىت ؿّ ُب گٌؼم ّهتي-

 .ثؼم مبهْى فًؼگین

 

 ّهتي ىؼٍ ًـم کَ هيغََ ّ گیـٍ هي ىبػي اف ؿًگي هبهبى ٍؼاي

 !ػي؟ هي هْل ثِن: پـمَ هي

 

 .آؿٍ-

 

 !پي ًیک ًؾاؿ اًتظبؿ چين هٌْ:

 

 .چين-

 

 .ػًجبلت يبم هي تیـ آعـ عْػم:

 

 ؿاُي عْػم کـػين، ثـػاىت ؿّ ُب گٌؼم ايٌکَ هضِ ثَ ًینت، ًیبفي-

 عْثَ؟. ىن هي

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 583 
 

 .ىَ ًوي ثبّؿم ًجیٌوت عًَْ تْ عْػم چين ثَ عْػم تب:

 

 رْؿ ُـ ّ ثیب: گَ هي ّ کٌَ هي هکخي ُن هبهبى گن، ًوي چیقي

 .ثؼٍ مبهْى فًؼگیتْ ػاىتي ػّمت

 

 تب: گَ هي ّهتي ػاؿٍ لـفه ٍؼاه ثبؿ ايي کٌن، هي فهقهَ ؿّ اي ثبىَ

 عْػت هـاهت. پي ًیک مپـػم اهبًت عْػت ػمت ؿّ تْ ثـگـػي ّهتي

 .ثبه

 

 ًؼاؿيي؟ کبؿي: پـمن هي آؿّم ّ گن هي چيوي

 

 کَ کٌن تَْؿ چيوبىْ تًْن هي. ىَ هي هطغ توبك ّ گَ هي اي ًَ

 يبم هي کبثیي اف ّ کين هي ٍْؿتن ثَ ػمتي کالكَ. ًينتَ اىک ثَ

 ثَ لضظَ ُـ هي ّ ؿمَ هي ؿاٍ اف کن کن عـهي کـػى ػؿّ كَل.ثیـّى

! ىن هي تـ ًقػيک ّ ًقػيک ثکـ ٓجیؼت ايي آؿاهو ّ آيـيي اف ىؼى ػّؿ

 ايي تْ کَ چیقي اهب ًَ يب ػاؿم ؿّ ػيگَ ػاػى ػمت اف يَ تضول ػًّن ًوي

 ػؿّ ّ گٌؼم ُبي ىبعَ ىؼى ٓاليي ثب کَ ايٌَ هيغََ لضظَ

 ُن آيـيي ايٌکَ صبال. ىَ هي ىـّع فًؼگین اف تبفٍ كَل يَ ىؼًيْى

 عْاػ هي ػلن ّرْػ توبم ثب کَ چیقيَ ًَ يب ُنت كَل ايي اف رقيي

 !ثبىَ هخجت رْاثو

 

*** 
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 پيت اف ُن هي ىَ، هي پیبػٍ کَ هـثبًؼلي ّ اينتَ هي کَ هبىیي

 اىْى عًَْ موت ثـٍ ثغْاػ آيـيي ايٌکَ اف هجل ّ پبيیي پـم هي هبىیي

. کٌن تٌؼ پب ػًجبلو ىن هي هزجْؿ هي ّ اينتَ ًوي. فًن هي ٍؼاه

 .لضظَ يَ آيـيي: گن هي ّ اينتن هي ؿّثـّه ؿمن هي ثِو ّهتي

 

 کبؿ هيـْل کَ هـثبًؼلي ثَ ًگبُي ًین کٌَ، ًوي ًگبُن اهب اينتن هي

 آؿّم ّ فًن هي فل آيـيي گـيقّى چيوبي ثَ ثؼؼ ّ اًؼافم هي عْػىَ

 چي رٌگل تْ کي كـاهْه کَ ثگن ىَ ًوي ػًّن هي ثجیي: گن هي

 ّ عْام هي هؼؾؿت ُن ثيي عبٓـ آفؿػٍ ىؼم ثبػج اگَ اهب گلتن ثِت

 عْاػ ًوي ػلن ّلي ثيَ ؿكغ ًبؿاصتیت تب کٌن هي ثگي کَ کبؿي ُـ ُن

 .ثگي چیقي ػايي ثَ کٌي ؿػم هـاؿٍ اگَ

 

: گن هي ّ کٌن هي تـ فثْى ثب ؿّ عيکن لجِبي کٌَ، هي ًگبُن اعن ثب

 اصنبك ػايي عْاػ ًوي ػلن ؿم، هي ايٌزب اف هي ُب گٌؼم چیؼى ثؼؼ

 كِوي هي. ًکـػم کبؿّ ايي چْى کـػم امتلبػٍ مْء اػتوبػه اف کٌَ

 گن؟ هي چي

 

 هي مؼ ؿاُيْ ّهتي ػَجبًین ثبؿ ايي ثـٍ، کَ فًَ هي کٌبؿم رْاة ثي

 کَ ثیبؿي ػؿ صـٍوْ عْاي هي يب گن هي چي ىٌْي ًوي: کٌن

 !کٌي؟ هي ُوچیي
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 پيِ  ًیک ًؼاؿٍ تْهغ ىبيؼ. ثِن فًَ هي فل ّ ىَ هي گـػ چيوبه

 !ثیبؿٍ رْه آًي ثَ هلتول هنتؤٍلِ 

 

 مغت ػعتـ ايي ثب ػًّن هي چْى کٌن کٌتـل عْػهْ کٌن هي مؼي

 ىلْاؿم ریت تْ کٌن هي كـّ ػمتوْ يَ!ثـػ پیو ؿّ کبؿي تضکن ثب ثيَ

: گن هي ّ کلجَ موت گیـم هي ؿاٍ کٌن، هي هُْبم کیپ ؿّ ػمتن يَ ّ

 !ثکي عْاػ هي ػلت کبؿي ُـ ّ ػاؿي ػّمت رْؿ ُـ

 

 ػؿ ثؼم ًيْى عًْنـػ ؿّ عْػم کٌن هي مؼي ّ فًن هي ؿّ صـف ايي

 چْى ثیلتن ػايي چين اف عْاػ ًوي ػلن. ؿْؿبمت ّرْػم تْ کَ صبلي

 ػؿ اهب ثکٌَ ثِن ًنجت ثؼي كکـ ًؼاؿم ػّمت ّ اصتـاهَ هبثل ّاهؼب   ثـام

 ثـاي اًتظبؿ. اًتظبؿ ّ مکْتَ ثکٌن تًْن هي کَ کبؿي تٌِب ُن صبّـ صبل

 .آيـيي ّاکٌو ّ الؼول ػکل ػيؼى

 

*** 

 

 ايي اف هي ّ کٌن کوک ثِو مجق گْرَ چیؼى تْ عْامتَ افم ػايي

 ايٌکَ عبٓـ ثَ ًَ. ػاػى ثِن ؿّ ػًیب اًگبؿ کَ عْىضبلن هؼؿي ثَ پیيٌِبػ

 ايٌکَ عبٓـ ثَ ًَ ّ ثبىَ ثغو لؾت ثـام مجق گْرَ چیؼى ي تزـثَ

 تب ػيـّف اف ايٌکَ عبٓـ ثَ كؤ ّ كؤ. ثبىن ثـػاىتَ ػايي ثـاي هؼهي

 کَ رْىیؼٍ مـکَ ّ میـ هخل ػلن مـاؿن کلجَ ػم اّهؼٍ ػايي کَ صبال

 پیـهـػ ايي چين پیو هي ّ ثبىَ فػٍ صـكي ػايي ثَ آيـيي ًکٌَ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 586 
 

 ػايي کَ صبال ّ ثبىن کـػٍ رلٍْ ًيٌبك ًوک ُیقِ  ػّْي يَ هِـثْى

 کَ عْىضبلن عْامتَ کوک افم هِـثْى لضي ُوْى ثب ّ مـاؿن اّهؼٍ

 .ًیبّؿػٍ فثْى ثَ صـكي آيـيي اصتوبال  

 

 فػي؟ فًگ هبػؿت ثَ: پـمَ هي اّى ّ ىن هي ُوـاُو

 

 .ثلَ-

 

 ثْػى؟ عْة:

 

 .ثْػى عْة-

 

 ُب؟. گـػي هي ثـ ثيي پب ثَ کَ ُب عـهي گلت هي آيـيي. ىکـ ؿا عؼا:

 

 گلتَ؟ آيـيي: پـمن هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ کٌن هي ًگبُو هتؼزت

 

 !ُب: گَ هي ّ اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي ًین

 

 کَ آيـيي ػايي،: يبؿم هي فثْى ثَ ؽٌُوَ تْ هؼتِبمت کَ ؿّ مؤالي

 .كِوًَْ هي ثِتْى هٌظْؿىْ رْؿي چَ فًَ ًوي صـف
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 هي ًيْى هنئلَ ايي ثَ ًنجت ؿّ ػلو ثْػى کؼؿ کيَ هي کَ آُي

 ػليَ صـف اىبؿٍ ّ ايوب ثب اّهبت ثؼْي: گَ هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ ػٍ

 .ًْينَ هي هبػؿه ثـا ُن ّهتب ثؼْي ّ گَ هي

 

 .ثلؼٍ ُن ًْىتي عًْؼى اف ؿیـ ثَ پل: پـمن هي ّ ثبال ؿٍ هي اثـُّبم

 

 !ثـي؟ هْعْاي گٌؼم ثـػاىت ثؼؼ ًگلتي،. ػاػٍ يبػ ثِو میـّاى ُب،-

 

 !ًؼاؿٍ ؿكتي پبي ػلن اهب ؿم هي گلتن هبهبًن ثَ:

 

 ثـاي ّ ثیٌن هي ؿّ لجو ؿّي لجغٌؼ ىیٌَ، هي ٍْؿتن ثَ ػايي ًگبٍ

 هي افه ًگبٍ. ػاؿٍ عجـ ػلن تَ اف ًکٌَ کٌَ هي عطْؿ ؽٌُن ثَ اي لضظَ

 مـاؽ ثـم ثبيؼ َهـ: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ ػؿعتِب ثَ ػمت ثب گیـم،

 عْػت هـاهت كؤ. ُنت ػلْ ّ ثلٌؼ چِبؿپبيَ ػؿعتِب هیْى ُب، گٌؼم

 .رّْاى ثين ات عًْْاػٍ ي ىـهٌؼٍ ًیلتي کَ ثبه

 

 .ىن هي رؼا ػايي اف ّ گن هي چيوي ّ اًؼافم هي ػؿعتِب ثَ ًگبُي

 

 ّ گیـم هي ؿّ مطل ّ ؽاؿم هي ثبؿ اف عویؼٍ ُبي ىبعَ فيـ ؿّ چِبؿپبيَ

 فيـلت ّ ُنتن ؿمیؼٍ مجقُبي گْرَ چیؼى هيـْل. ؿم هي ثبال
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 اًزبم اف اهب ًيًْؼٍ تٌن ثَ ػـم ُْا گـهبي. کٌن هي فهقهَ ؿّ ىؼـي

 ؿّي ػؿعت پبي ؿّ ىؼٍ پـ مطل ّهتي هغٍَْب   ثـم هي لؾت کبؿ ايي

 ثْػى هلیؼ صل. ؿم هي ثبال ػّثبؿٍ ّ کٌن هي عبلي ؿًگي ملیؼ گًْيِ 

 فيبػي هؼت کَ هٌي ثـاي کـاى ثي ًؼوتِ  ُوَ ايي ػيؼى ّ عْثیَ صل

ـِ  ّمٔ  .ثقؿگَ ًؼوت يَ ّاهؼب   کـػم فًؼگي صبٍل ثي کْي

 

 اف ؿّ ُب هیٍْ ػاؿم ّ چِبؿپبيَ ثبالي ام گيتَ ثـ کَ چٌؼهَ ثبؿ ثـاي

 ّ هٌتول ثِن ؿّ لـفه صل چِبؿپبيَ ىؼيؼ تکْى کَ کٌن هي رؼا ىبعَ

. ثين ىؼًن پـت اف هبًغ تب گیـم هي ػؿعت ي ىبعَ ثَ ؿّ ػمتِبم

 کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي ّ کٌن هي ًگبٍ پبم فيـ ثَ آّيقًّن کَ ْٓؿ ُوْى

 ػيگَ ػؿعت موت ثَ عْػه ثب ّ کـػٍ روغ ؿّ چِبؿپبيَ عًْنـػ عیلي

 !ثـٍ هي اي

 

 !اكتن هي ػاؿم! آيـيي ُي: گن هي هؼتـُ ّ ىَ هي ثلٌؼ ٍؼام

 

 کٌن هضکن ؿّ ػمتن کٌن هي مؼي کٌَ، هي ؿّ عْػه کبؿ اُویت ثي

 مـ ثؾاؿ ؿّ چِبؿپبيَ! تْئن ثب آيـيي: گن هي ثلٌؼتـ ثبؿ ايي ّ ًیلتن تب

 !آيـيي! ُي! ربه

 

 چِبؿپبيَ ؿاصت عیلي! عْؿم هي صـً ثبال ايي ػاؿم هي کَ اًگبؿ ًَ اًگبؿ

 ػًؼّى! مجق گْرَ کٌؼى ثـاي ثبال ؿكتَ عْػه ّ ػؿعت يَ فيـ گؾاىتَ ؿّ
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 هي ًيْى ّ عٔ ثـاه ػَجبًیت ثب ّ ػم هي كيبؿ ُن ؿّي هضکن ُبهْ

 !ؿّاًي ي ػعتـٍ! تْ ّ ػًّن هي هي پبيیي ثیبم: کين

 

 ثَ ّ ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ ثیٌن هي ّهتي ثیؼاػ ّ ػاػ ّ التوبك کلي ثؼؼ

 ُْا ػؿ هؼلن ّ آّيقّى هي صبل ثَ ػلو ّ ػٍ ًوي ًيْى تْرِي صـكِبم

 چو تْ ػؿعت ثـگِبي ّ ىبط کَ صبلي ػؿ اصتیبٓ ثب ّ آؿّم مْفٍ، ًوي

 رْى ُـ ثَ ّ چنجن هي ؿّ ػؿعت اٍلي ي تٌَ ؿٍ هي كـّ چبلن ّ

 رلت کَ ّهتیَ ػَجبًیتن اّد ّ پبيیي يبم هي ػؿعت اف ُنت کَ کٌؼًي

 عیلي ّ يبم هي كـّػ ؿيغتن گًْي ؿّي ّ کٌؼم کَ ُبيي گْرَ ؿّي پب

 !کٌن هي لَ ؿّ ُبىْى

 

 ّ کٌن هي صلع ؿّ تؼبػلن اّهؼى، كـّػ مبلن ثـاي تالىن اف ػـم عیل

 ًگبُن ػاؿٍ ّ اّهؼٍ پبيیي چِبؿپبيَ اف صبال کَ آيـيٌي موت گـػم هي ثـ

 پبيیي اكتبػم هي: گن هي ّ ػاؿم هي ثـ موتو ثَ هؼم يَ. کٌَ هي

 !عیـٍ ي ػعتـٍ ىکنت هي پبم ّ ػمت

 

 ػاؿٍ مؼي کٌن هي صل کَ کٌَ هي ًگبُن رْؿي ػؿىتو چيوبي ثب

 هؼم ثب ّ هَون اهب هي. ثگؾؿم توَیـه مـ اف تب کٌَ ًوبيي هظلْم

 هي پبيیي ثیبم گلتن: گن هي ّ ؿم هي موتو ثَ آؿّم اهب هضکن ُبيي

 !ًؼاؿٍ؟ هيکلي ىکـ ؿّ عؼا کَ گْىت! تْ ّ ػًّن هي
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 هي گیـٍ، هي كبٍلَ چِبؿپبيَ اف هؼم يَ ٍْؿتوَ هبت کَ ْٓؿ ُوْى

 تیق ّ تٌؼ اّى ّ موتو ػّئن هي پل کٌَ كـاؿ کَ كـٍتَ يَ هتـٍؼ ػًّن

 کٌَ هي كـاؿ ؿييَ میبٍ ػؿعتِبي موت ثَ

 

*** 

 

 فًَ هي فل تـمیؼٍ ّ اينتَ هي کين، هي ثبفّىْ ّ ؿمن هي ثِو

 عْػم اهب ػًّن ًوي ؿّ اّى فًین، هي ًلل ًلل ػّهْى ُـ. چيوبم ثَ

 لجِبه ؿّي کوـًگي لجغٌؼ. اكتبػٍ ىوبؿٍ ثَ ًلنِبم کَ فيبػٍ ُیزبى اف

 تْي ػًّن ًوي! ثقًن لجغٌؼ ثغْام کَ ًینتن صبلي تْ اهب هي ىیٌَ، هي

 ثیبؿٍ ػؿ ػمتن اف ثبفّىْ کٌَ هي مؼي کَ ثیٌَ هي چیقي چَ ام چِـٍ

 آؿّم ّ چنجن هي ثبفُّبه رلت ثَ ػمتي ػّ هي ثگیـٍ، كبٍلَ افم ّ

 ّ ثؾاؿي مـم ثَ مـ عْامت ػلت ّهت ُـ ًینت هـاؿ: کٌن هي فهقهَ

 !ثـي ػؿ ثؼؼ

 

 ثبفُّبه ػّؿ هي ػمتِبي ي صلوَ اهب کيَ هي ػوت ؿّ عْػه

 ثـم؟ عْام هي هي ايٌکَ اف ًبؿاصتي: پـمن هي آؿّم ّ ىَ هي هضکوتـ

 

 لجغٌؼ ىًَْ، هي چِـٍ ثَ میبمتيَ تٌِب ػًّن هي صبال کَ اعوي

 ثـات اگَ ًجْػي، ًبؿاصت اگَ: کٌن هي فهقهَ هجل اف آؿّهتـ ّ فًن هي

 !گلتي ًوي چیقي ؿكتٌن اف ثبثبت ّ هبهبى ثَ ًجْػ هِن
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 ٍْؿتو صبلت اف کٌَ، هي ًگبُن تونغـ ثب ّ ؿٍ هي ثبال اثـّه يَ تبي

 ثغًْن ػمتتْ کـػي ًوي كکـ ىؼ؟ چي: گن هي ّ اكتن هي عٌؼٍ ثَ

 !ًَ؟

 

 هي تکْى ثبػ تْ کَ ىیٌَ هي ؿّمـيو اف ؿيغتَ ثیـّى هُْبي ثَ ًگبُن

 کٌبؿ ٍْؿتو رلْي اف ؿّ هُْب ّ ثـم هي پیو ؿّ ؿامتن ػمت. عْؿٍ

 لجِبي اّى ثَ کٌن هي مؼي ّ ىن هي چيوبه فل. فًن هي

 علَ ّرْػم تْ ؿّ ثْمیؼًيْى ي ّمْمَ ّ ًکٌن ًگبٍ مـط عْىضبلت

 اهب ُْامت اف عْػت کـػى هضـّم هخل امت، ىکٌزَ هخل مغتَ،.کٌن

 !ىؼًیَ

 

 .کٌن هي ٍضجت ػايي ثب هْؿػت ػؿ: گن هي آؿّم ّ کٌن هي هکج کوي

 

 ؿّ ًبهـتجو هُْبي ّ کيَ هي ثیـّى ام ىؼٍ ىل ػمت اف ؿّ ثبفّه

. مجق گْرَ ػؿعتِبي موت اكتَ هي ؿاٍ ّ ؿّمـي فيـ كـمتَ هي

 هْاكوي؟: پـمن هي مکْت يَ اف ثؼؼ ّ ىن هي ُوـاُو

 

 چَ ؿّ پیيجیٌي ؿیـهبثل ػعتـ ايي ػًّن ًوي ّاهؼب   هي ّ گَ ًوي چیقي

 کیلو تْ اف ّ ىَ هي ػّال ؿمین هي کَ ػؿعتِب ثَ. ثقًن صؼك رْؿي

 چيوبه ثَ ًگبُوْ لجغٌؼ ثب. گیـٍ هي موتن ثَ ّ يبؿٍ هي ػؿ میت يَ

 کَ کٌن هي ػؿاف ػمت. گیـم هي ًیک كبل ثَ ؿّ کبؿه ايي ّ ػّفم هي

 گبفي ّ ثـػه هي عْػه ػُي موت ثَ مـػت ثب ثـػاؿم، ؿّ میت
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 کَ ُبيي تلبّت توبم اف كبؿؽ ّ مـعْه مـعْه! عٌؼم هي! فًَ هي

 چَ مـمغت ظبُـ ثَ ػعتـ ايي کَ کٌن هي كکـ ّ تبهًَْ ػّ ػًیبي ثیي

 !ػاؿٍ لطیلي ي ًبىٌبعتَ ػًیبي

 

 ؿّ لجن ثـم، هي رلْ ٍْؿتوْ ىَ، هي میجو عْؿػى هيـْل لجغٌؼ ثب

 هجل ّ چنجًْن هي چنجیؼٍ لجو ثَ ػمتِبه هیْى صبال کَ میت ثَ

 كبٍلَ، اّى تْ. فًن هي ثِو اي ثْمَ ثگیـم افه گبفي ثغْام ايٌکَ اف

 هي صل کَ هًَْ هي عیـٍ ثِن چٌبى ػؿىت مجق چيوِبي اّى ثب

 مٌگیي مکْت کالؿي هبؿ هبؿ ٍؼاي! اينتبػٍ رلتوْى ثـاي فهبى کٌن

 هيـْل کَ ػؿعتي موت ثَ ّ کين هي ػوت. ىکٌَ هي ؿّ كْب

 صبل ػویوي ُبي ًلل ثب کٌن هي مؼي ّ ؿم هي ثْػم ثبؿُبه چیؼى

 .ثجغين ثِجْػ ؿّ ام ىؼٍ ػگـگْى

 

*** 

 

 صل ًيًْؼٍ تٌن ثَ ػـم کَ کبثْمي تْ فػى پب ّ ػمت ّ عْاة هیْى

 ثَ ثغْام تب ّ ثين ُْىیبؿ ثغْام تب. عْؿٍ هي تکْى تغت کٌن هي

 تْي هضکن چیقي کٌَ، هي موْٓ تٌن ؿّي ػظیوي صزن ثیبم عْػم

 .ؿٍ هي كـّ تبؿيکي تْ ػًیبم ّ ىَ هي کْثیؼٍ مـم

 

 ؿّي چیقي مٌگیٌي ّ تبؿيکَ رب ُوَ کٌن هي ثبف چين ّهتي ثبؿ ايي

 کبثْك يَ هیْى ٌُْف ىبيؼ عیبلوَ ثَ. ىَ هي عْؿػًن تکْى اف هبًغ تٌن
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 میٌَ ؿّي چْثي ي تغتَ لول اهب فًن هي پب ّ ػمت ػاؿم ؿیـّاهؼي

 ؿّ مٌگیي تیـک ّ ثؼم عْػم ثَ تکًْي کٌن هي مؼي. ًینت عیبل ام

 ػهیوَ چٌؼ اف ثؼؼ اهب ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ اّل ي ُّلَ ػؿ. ثکين کٌبؿ ؿّم اف

 اًّوؼؿ. کٌن هي آفاػ ؿّ ػؿػهٌؼم تي ّ ىن هي عالً ىـه اف تاله

 کَ چیقي اهب ىؼٍ چي كِون ًوي کَ تبؿيکَ رب ُوَ اًّوؼؿ ّ گیزن

 کلجَ موق ؿيغتي كـّ ؿّىٌَ ؿّف هخل ىت ظلوبت ّ میبُي اّى تْي

 !امت

 

 ػؿػ ّ مْفه ثَ اُویت ثي ّ رْؿ ّ روغ ؿّ عْػم کٌن هي مؼي

 کلي اف ثؼؼ ًِبيت ػؿ. کٌن پیؼا ثیـّى ثَ ؿاُي کلجَ اف ام میٌَ ي هلنَ

 .ؽاؿم هي رٌگل تْي پب ُب عـاثَ هیْى اف تاله ّ توال

 

 ؿّ مکْت ُب مگ پبؿك ٍؼاي ّ ُب ىـبل ّ ُب گـگ ي فّفٍ ٍؼاي

 يویيِ  ثَ. ؿمَ هي گْه ثَ ُن فًي ریؾ ٍؼاي هیْى اّى ّ ىکنتَ

 ؿّي ػمتن. ػّئن هي ؿـيت ػايي ي عًَْ موت ثَ کَ ام ؿمیؼٍ فلقلَ

 مبلن آؿفّي تْ ػلن ّ ؿّم پیو تبؿيکي ثَ ًگبُن اهَ، میٌَ ي هلنَ

 تل رق چیقي ؿمن هي ّهتي اهب هؼيوي مبعتوْى اّى ثٌبي ثْػى

 ػيؼًَ هبثل هِتبة ًْؿ فيـ کَ آّاؿي هبت! ثیٌن ًوي ؿّم پیو عبکي

 ثـاي اًؼافٍ هي کبؿ ثَ ؿّ هـقم اي علَ ُبي ریؾ ٍؼاي کَ ُنتن

 .ثؼًن ثَ ػاػى صـکت كـهبى

 

 !آيـيي! ػايي فى! ػايي: فًن هي ٍؼا ثلٌؼ ّ ؿم هي پیو
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 پلَ اف. ؿمَ ًوي گْىن ثَ اي ػيگَ چیق ریؾ ي علَ ّ گٌگ ٍؼاي رق

 ػّثبؿٍ ّ ؿم هي ثبال مبعتوْى ي ؿيغتَ ُن ػؿ ّ ىکنتَ ًیوَ ُبي

 ٍؼا اهیؼ ًْؿ ّ ثْػى عًْْاػٍ هي ثـاي هؼت ايي تْ کَ ؿّ اي عًَْ اػْبي

 تب گیـم هي گْه ثبؿ ايي پل. امت كبيؼٍ ثي ُن ثبف ّلي فًن هي

 هتْرَ ثیيتـ ػهت. امت ًوطَ کؼّم اف ػهیوب   ریؾ ٍؼاي ثؼم تيغیٌ

 هي گـػ ػوت ؿّ ُب پلَ پل ًینت، مبعتوْى اف ٍؼا کَ کٌَ هي ام

 ّ ىَ هي ثلٌؼتـ ُب ریؾ ٍؼاي. فًن هي ٍؼا ؿّ آيـيي ثبؿ ايي ّ کٌن

 کٌن هي تٌؼ پب آؿل موت ثَ. هي ُبي هؼم ُؼايت ثـاي عْثي ؿاٌُوبي

 صبال ٍؼا. ثیٌن هي چين ثَ ؿّ هًْؼٍ افه کَ چیقي ًبثبّؿي کوبل ػؿ ّ

 تْي ثَ کـػى پیؼا ؿاٍ هيـْل. آيـيٌَ ریؾ ٍؼاي هطوئٌب   ّ ًقػيکَ ّ ّاّش

 .ثیـّى يبؿهت هي اآلى. هٌن آيـيي: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ ىن هي آؿل

 

 کَ روالتي ثَ اٍال   ّ ىَ ًوي هطغ اه تـمغْؿػٍ ُبي ریؾ ٍؼاي

 کبؿم هيـْل پل. ػٍ ًوي اُویتي ثـم هي کبؿ ثَ کـػًو آؿّم ثـاي

 ػبػت تبؿيکي ثَ صبال چيوبم. ثیـّى ثیبؿهو فّػتـ ايٌکَ ثـاي ىن هي

 ؿجبؿ ّ گـػ اّى هیْى ثتًْن کَ ُنت اي اًؼافٍ ثَ ُن هِتبة ًْؿ ّ کـػٍ

 ي ػؿيچَ. ثؼم اػاهَ کبؿم ثَ کبُگلي ػيْاؿُبي ؿيغتي كـّ اف ًبىي

 کٌن هي ؿيق چيوبهْ ثـم، هي پیو ؿّ مـم ّ کٌن هي ايزبػ کْچیکي

 کَ صبلي ػؿ گْىَ يَ فػٍ چوجبتوَ ؿّ آيـيي فّؿ ثَ تبؿيکي تْ ّ

 ُبي ریؾ گـكتَ ٍؼايي ثب ّ گْىو ؿّي گؾاىتَ ػمتِبىْ

 ثلکَ کٌن هي ثلٌؼ ٍؼاهْ. ػم هي تيغیٌ کيَ هي ُینتـيکي

 !آيـيي! گن هي چي ثجیي! آيـيي! آيـيي: ثيٌٍْ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 595 
 

 

 هي هٌْ ػاؿٍ ػًّن ًوي کٌَ، مکْت ىَ هي ثبػج ثلٌؼم كـيبػ ّ تضکن

 ػمتن. پیيـكتَ يَ عْػه کيَ ًوي ریؾ ػيگَ ُویٌکَ اهب ًَ يب ثیٌَ

 ايي ثَ. ثیـّى ثیب. ايٌزب ثیب: گن هي ّ کٌن هي ػؿاف موتو ثَ ؿّ

 آى ُـ هوکٌَ موق ثبهي. آيـيي ثیب. ًینت اػتجبؿي ىکنتَ ػيْاؿُبي

 .ثـيقٍ

 

 ام میٌَ ػؿػ اف ّ ُوکبؿي ػؼم ايي اف ػَجي هي ّ عْؿٍ ًوي تکًْي

 ثـين ثبيؼ! يبهللا! تْئن ثب آيـيي: فًن هي كـيبػ مـه تـ پـتضکن ّ ثلٌؼتـ

 !کٌین پیؼا ُن هبػؿتْ ّ پؼؿ

 

 تْ کَ ػمتو يبػ، هي پیو ّ عْؿٍ هي تکًْي آعـم ي رولَ ىٌیؼى ثب

 هؼؿي ثَ ػؿيچَ. کٌن هي صل ؿّ ىؼيؼه مـهبي ىیٌَ هي ػمتن

 هي ثبفّىْ پل ثيَ ؿػ افه آيـيي ظـيق ُیکل کَ ُنت ثقؿگ

 .ثیـّى ثیب ّ ىْ عن: گن هي ّ چنجن

 

 هي پیؼا ًزبت آؿل اف هًْؼٍ ثبهي آّاؿ اّى اف ثبالعـٍ ّ کٌن هي کوکو

 ثیِْه هوکٌَ آى ُـ کٌن هي صل کَ لـفٍ هي صؼي ثَ تٌو. کٌَ

 فهیي موت ثَ ّ ًؼاؿٍ اينتبػى هؼؿت کَ منتَ اًّوؼؿي پبُبه. ثيَ

 هي ام میٌَ ثَ ؿّ مـه کٌن، هي ثـلو هضکن. ىَ هي کيیؼٍ

 .ىؼ توْم چي ُوَ. ثبه آؿّم. ُیو: گن هي ّ چنجًْن
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 ٍؼاي يبػ، هي ػؿ لـفٍ ثَ پبُبهْى فيـ ػّثبؿٍ فهیي ًيؼٍ توْم ام رولَ

 عـاثَ اف ؿّ رلتوْى مـيغ صـکت يَ ثب هي ّ ىَ هي ثلٌؼ آيـيي ریؾ

 .کٌن هي ػّؿ كـّؿيغتٌَ صبل ػؿ ثیيتـ کَ آؿل ُبي

 

 ًبتْاى فاًُْبي ؿّي صبال کَ آيـيي ثب ُوـاٍ ىَ، هي توْم کَ لـفٍ پل

 ؿّ مـه ّ گیـم هي ٍْؿتو ٓـف ػّ ػمتِبهْ ّ فًن هي فاًْ ىؼٍ عن

 ثبف تب. امت فلقلَ. آيـيي ثجیي: کٌن آؿّهو ثتًْن ىبيؼ تب يبؿم هي ثبال

 تٌِبيي. ثیـّى ثکيین آّاؿ فيـ اف ثبثبتْ ّ هبهبى ثـين ثبيؼ ًؼاػٍ تکًْوْى

 !آيـيي؟ ثبىَ! ثبىَ؟. کٌي کوک ثِن ثبيؼ تًْن، ًوي

 

 تـك ُوچٌبى ّ فػٍ ثیـّى صؼهَ اف چيوبه ُوچٌبى لـفٍ، هي ُوچٌبى

 صبلو كِوًَْ هي ثِن ػٍ هي تکْى آؿّم کَ مـي اهب امت عْؿػٍ

 صـکت عًَْ موت ثَ ّ ىین ثلٌؼ ايٌکَ اف هجل. ًینت ثؼ ُن اًّوؼؿُب

 ًيؼٍ؟ ْٓؿيت کٌَ؟ ًوي ػؿػ ربيیت: پـمن هي کٌین

 

 هي ؿاٍ. اينتَ هي مـپب هي ػمتِبي ثَ تکیَ ثب ّ ػٍ ًوي رْاثي

 يَ ُن ػايي فى ّ ػايي کٌن هي عؼا عؼا هي ّ مبعتوْى موت اكتین

 .ثبىي فًؼٍ عًَْ اّى آّاؿُبي اف گْىَ

 

*** 
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 ثَ کٌن هي ّاػاؿه ّ گیـم هي ؿّ آيـيي ثبفّي ؿمین، هي مبعتوْى ثَ

 عْاة ثْػى؟ اتبم کؼّم تْ ثبثبت ّ هبهبى: پـمن هي ثؼؼ ّ اينتبػى

 ثْػى؟

 

 هي ػّثبؿٍ ؿّ مْالن ّ ػم هي تکًْو کٌَ، هي ًگبُن كؤ هبت ّ گیذ

: گن هي ّ اكتن هي ؿاٍ کٌَ، هي اىبؿٍ آعـي اتبم ثَ اًگيت ثب. پـمن

 !پبيیي ُویي ثوْى

 

 ُبي پلَ اف هي اف رلْتـ ّ کيَ هي ثیـّى ػمتن اف هضکن ؿّ ثبفّه

 کٌؼى ثَ کٌین هي ىـّع ّ ىن هي ُوـاُو. ؿٍ هي ثبال عـاثَ ًیوَ

. ػايي فى ّ ػايي عْاة ثنتـ ؿّي ىؼٍ آّاؿ کَ چیقي ُـ ّ گل ّ عبک

 اهب ًَ يب اى فًؼٍ اٍال   ػًّن ًوي ّ اًتظبؿهًَْ ػؿ اي ٍضٌَ چَ ػًّن ًوي

 آّاؿ ّرْػىْ اثؼ تب هوکٌَ کَ ثبىَ چیقي ىبُؼ آيـيي عْاػ ًوي ػلن

 هي ثبفّىْ ثؼؼ، ّ کٌَ کوک ثِن ػم هي اربفٍ ربيي يَ تب پل کٌَ

 هي ّاينب، پبيیي ثـّ آيـيي، هٌْ ثجیي: گن هي پـتضکن ّ ػَجي ّ چنجن

 !ثیـّى يبؿم هي ثبثبتْ ّ هبهبى

 

 اهب ٍْؿتوَ هبت ّ ىؼٍ گيبػ کَ ثیٌن هي چيوِبىْ هبٍ ًْؿ فيـ

 ٍؼاي ثب ثبؿ ايي ّ ػم هي ثِو تکًْي ػٍ ًوي ًيْى کَ ّاکٌو

! ىؼٍ ػيـ رْؿيو ُویي! تْئن ثب! آيـيي: فًن هي صـف ثبُبه ثلٌؼتـي

! کٌَ هي پبؿك ػاؿٍ ثجیي! ثیـّى ثکو اًجبؿي اف مگتْ ثـّ پبيیي، ثـّ

 !ثـّ! تـمیؼٍ
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 موت ثَ هکج يَ اف ثؼؼ اّى ّ ػم هي ُلو ُب پلَ موت ثَ کوي

 .ؿٍ هي صیبٓ تَ اًجبؿي

 

 توبم اهب کيَ هي اًتظبؿهْ ثبهیوًْؼٍ آّاؿ اّى پيت چي ػًّن ًوي

 کٌبؿ ؿّ موق ُبي صلت. ػايیَ فى ّ ػايي ثْػى فًؼٍ آؿفّي ػؿ ّرْػم

 ًيْى الٌگُْبه. فػٍ ثیـّى عبک اف کَ ثیٌن هي ؿّ ػمتي ّ فًن هي

 اف ّ فًن هي کٌبؿ ّال ّ ُْل ثب ؿّ ُب عبک ػايي، فى ػمت ػٍ هي

 ػمت! فًن هي ػن کَ ىن هي هٌولت اًّوؼؿي ثیٌن هي کَ تَْيـي

 ّ ػُي ثب ػايي، فى ي ىؼٍ کجْػ ي چِـٍ ػيؼى اهب ًینت عْػم

 عْػم ثَ! تضولوَ اف كـاتـ کبُگلَ ّ عبک اف پـ کَ ثبف ًیوَ چيوِبيي

 اهب گیـم هي ػمت ثَ ؿّ ًجْو لـفٍ هي کَ ػمتِبيي ثب ّ يبم هي

 گـػم هي ػايي پي! ؿكتٌيَ گْاٍ ثبف ًیوَ چيوِبي ايي. ًینت ًجْي

 توبم ثیٌن هي کَ چیقي اف اهب اّى ثْػى فًؼٍ ىَ هي اهیؼم ي ُوَ ّ

 ًَ. ثنتَ چيوبه ّ فًيَ ػمت تْ ػمتو. ىَ هي ػؿػ اف پـ ّرْػم

 !تپَ هي ًجْي ًَ ّ ؿٍ هي ّ يبػ هي ًلني

 

 آًي ثَ اهب کْثَ هي ُن ثَ ُبهْ ػًؼّى کَ ىیٌَ هي رًْن ثَ لـفي

 ّ ىن هي ثلٌؼ مـػت ثَ. يبؿٍ هي عْػم ثَ هٌْ آيـيي هوتؼ ریؾ ٍؼاي

 ثين هبػؿه ّ پؼؿ رْى ثي رنن ػيؼى اف هبًغ تب کٌن هي ثـلو هضکن

 !ػيؼٍ ؿّ ًجبيؼ کَ چیقي اّى چٌؼ ُـ
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! ًَ هطغ اهب ىَ هي گٌگ ّ ثن ام میٌَ ي هلنَ تْ ریـِبه ٍؼاي

 مبعتوْى اف کٌن هي مؼي ّ فًن هي ٍؼاه ثلٌؼ ٍؼاي ثب ّ هـتت

 ّ کـػٍ تيٌذ اًگبؿ کَ رْؿي لـفٍ هي ػمتِبم هیْى. کٌن ػّؿه هغـّثَ

 گْىَ يَ. ثؼؿٍ آموًْْ موق عْاػ هي اًگبؿ کَ رْؿي کيَ هي ریؾ

 ّ يبػ هي ػؿ لـفٍ ثَ ػّثبؿٍ پبهْى فيـ فهیي اينتن، هي هضَْٓ ّمٔ

 هي. کٌن هي رؼا ام میٌَ اف ؿّ آيـيي مـ اينتَ هي صـکت اف ّهتي

 ریؾ ػيگَ کٌن کبؿي عْام هي چيوبم، ثَ ثقًَ فل کٌن ّاػاؿه عْام

 چٌگ ّ هُْبه کٌؼى ثَ کٌَ هي ىـّع ریؾ ثـ ػالٍّ اّى اهب ًکيَ

 فثْى ثَ امويْ هـتت ّ کٌن هي هِبؿ فّؿ ثَ ػمتِبىْ. ٍْؿتو گـكتي

 ثجیي! ربى آيـيي! آيـيي: ثقًن صـف ثبُبه کٌن هي مؼي ّ يبؿم هي

 !ثبه آؿّم! ثبه آؿّم! ُیو! آيـيي! هٌْ

 

 علن لضظَ اّى تْي ىؼى آؿّم ثـاي اي ّاژٍ ُن ّاهؼب   ًؼاؿٍ، اي كبيؼٍ

 عْػه ثَ ايٌکَ ثـاي ػاىتٌيَ ًگَ ثکٌن تًْن هي کَ کبؿي تٌِب. ًيؼٍ

 هیْى. ؿٍ هي ُْه اف کَ کٌَ هي توال ثـلن تْ اًّوؼؿ اّى ّ ًقًَ آمیجي

 ًیوَ رنن ّ رٌبفٍ تب ػّ ّ هٌن ىؼٍ ًلـيي ىت ايي تْي تبؿيکي، ايي

 تلي فيـ صبال ّ ثْػى ًلـ ػّ ُوْى کبؿه ّ کل ي ُوَ کَ ػعتـي رْى

 ىجِبيي اّى اف يکي ُن اهيت!گؾاىتي تٌِبه ّ اى ػاػٍ رْى آّاؿ اف

 !ُنت؟ ػًجبلو ثَ ُن ٍجضي پـمن هي عْػم اف کَ

 

*** 
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 هي اػؼام ثـاي ّهتي. اّهؼ کو ىت اّى هٌن ثـاي ؿكت، کَ هـتْب

 تْ ّهتي هـػم، عیلي کَ گلت ثِن ّ کـػ ثـلن هـػًَّ ّهتي ثـػًو،

 هي ػًیب ايي اف عْػه ثب کَ صنـتي تٌِب کَ گلت ّ کـػ ًگبٍ چيوبم

 میٌَ تْ لؼٌتي ىت ُویي هخل ػهیوب   ػلن هٌَ، ثب ىؼى آىٌب ػيـ ثـٍ

 ؿكتي اف ثؼؼ ىجِبي هخل ػؿمت اهيت، هخل ػؿمت ُن ىت اّى! پکیؼ

 ًبهلِْهي ّ گٌگ تـكِ  اف پـ! عالء اف پـ. ثْػ عبلي ّرْػم ي ُوَ ايوبى

 .ػاػ هي آفاؿم ػزیت کَ

 

 ّ عْثَ تٌلنو ّ ًجِ اهب ًیْهؼٍ ُْه ثَ کيَ، هي ًلل آؿّم آيـيي

 ؿكت رب ايي اف ثيَ ّ ثيَ ثبف ُْا ّهتي تب ٍجش، عْػ تب کَ عؼاهَ اف هي

 ثَ ًينتَ افهْى کْتبُي ي كبٍلَ ثَ مگو. ثغْاثَ آؿّم ْٓؿ ُویي

 فى ّ ػايي رْى ثي رنن ثَ صْامن ّ ُْه ي ُوَ هي ّ توبىبهْى

 اثؼي عْاة ثَ هضَْٓ اف گْىَ يَ ّ پیچیؼٍ پتُْبيي ثیي صبال کَ ػايیَ

 .ؿكتي

 

 کيیؼم ثیـّى آّاؿ فيـ اف ػّىًْْ ُـ کَ اي لضظَ اف ػؿمت ػزیجي ثـِ

 هي ًَ اهب گـكتَ ؿّ گلْم کـػم ثنتـىْى ؿّ اي گـكتَ عبک پتْي ّ

 .عالٍن ّ ؿٍ هي كـّ ًَ کٌَ، هي آؿّهن ّ ىکٌَ

 

 ىت. فًي هي چيوک کَ ُبيي متبؿٍ ّ اًؼافم هي آموْى ثَ ًگبُي

 ّ ىت اّى توْم هي. متبؿٍ پـ يب ثْػ اثـي ُْا ػًّن ًوي ايوبى ؿكتي
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 ّهتي اهب پٌزـٍ ثي اًلـاػي يَ ثْػم، اًلـاػي تْ ؿّ ثؼؼ ُبي ىت

 !گـكتَ ّ ثْػ اثـي ُْا ؿكت هـتْي

 

 ًْؿ تْ پلکِبىْ ّ فًن هي کٌبؿ ٍْؿتو ؿّي اف ؿّ آيـيي ي آىلتَ هُْبي

 پؼؿ مـاؽ ثغْاػ ايٌکَ ّ ىؼًو ثیؼاؿ تـك لـفٍ، هي کَ ثیٌن هي هِتبة

 ّ کٌَ هي ثبف پلک اّى ّ کٌَ هي عبلي ؿّ ػلن ثگیـٍ افم ؿّ هبػؿه ّ

 ىؼٍ گـٍ ُن تْ کَ اثـُّبيي ثب صـكي، ُیچ ثؼّى. ىَ هي ٍْؿتن هبت

 هي پٌبٍ ثي ػعتـ ايي ي چِـٍ هبت امت هچبلَ ؿن اف کَ ٍْؿتي ّ

 هًَْ هي چيوبم فل کٌَ ػّؿٍ ؿّ اتلبهي عْاػ هي کَ کني هخل هًْن،

 هي عـاثَ مبعتوْى موت ثَ مـه. پـٍ هي ربه اف كٌـ ػیي ثؼؼ ّ

. اكتَ هي فهیي ثَ فاًُْبه ؿّي ؿّه پیو تلظ ّاهؼیت ػيؼى ثب ّ چـعَ

 .ربى آيـيي: گن هي آؿّم ّ گیـم هي ؿّ ػمتو فًن، هي فاًْ کٌبؿه

 

 هي ثَ اُویتي کَ ًينتَ پیچ پتْ مـػ رنن ػّ اّى ؿّي صبال ًگبُو

 ؿٍ، هي موتيْى ثَ ّ کيَ هي ثیـّى ػمتن اف ؿّ ػمتو. ػٍ ًوي

 .کٌَ ًوي ػّا ؿّ ػؿػي ًؼيؼى اهب ثين هبًؼو عْام هي

 

 هي پیو کَ ثیٌن هي ؿّ لـفًّو ػمتِبي فًَ، هي فاًْ ُب رٌبفٍ کٌبؿ

 ُْاؿ لضظَ اّى ػؿػ کَ ثٌؼم هي چيوبهْ. ؿًَّ هي ػوت ؿّ پتْ ّ ؿٍ

 ؿّ آيـيي ػل تَ اف فاؿيِ  ّ هوتؼ ریؾ ٍؼاي ًيیٌَ، ام صٌزـٍ ثَ ّ ًيَ

 !ؿمًَْ هي كلک گْه ثَ ؿّ كبرؼَ ػون کَ ىٌْم هي
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*** 

 

 ػوْػ ىکل ثَ هجـ ثبالي ؿّ چْثي تیکَ ّ ػم هي ثیـّى ؿّ مٌگیٌن ًلل

 ًبفًیي ػكي هضل اف ثبىَ ًيًْي ايٌکَ ثـاي کٌن هي كـّ عبک تْي

 ثَ ًينتَ ػـم. ػاػ ثِن ثقؿگي ػؿمِبي کْتبٍ هؼت ايي تْ کَ هـػي

 اف کَ آيـيٌي ثَ ػّفم هي ًگبُوْ ّ کٌن هي پبک آمتیٌن ثب ؿّ پیيًْین

 اه گـيَ ّ ریؾ ٍؼاي فػم صـف ثبُبه تَویون هْؿػ ػؿ کَ اي لضظَ

 ُویي ثب گلت هي ثِن کني اگَ ػيـّف تب. کبؿُبم ثَ هبتَ ّ ىؼٍ هطغ

 ثَ ثؾاؿم اهبًت ثَ عبک عـّاؿُب فيـ ؿّ ُوؼهو ّ ػايي ثبيؼ ػمتِب

 پبم تب مـ کٌؼم کَ هجـُبيي عبک اهـّف ّ آّؿػم هي ايوبى ثْػًو هزٌْى

 کبؿ هیْى ػؿ يَ ػاؿٍ ّ اّهؼٍ ػؿػ ثَ کَ هلجوَ ثؼتـ ُوَ اف ّ کـػٍ کؼؿ ؿّ

 !اهَ ىبهَ تْ هـگ ثْي ّ مٌگیٌَ ًلنن! کٌَ هي

 

 ًيؼ كـٍت صتي کَ فاؿي گٌؼم ثَ فًن هي فل ّ گیـم هي آيـيي اف ًگبٍ

 مـفًؼٍ اًّوؼؿ هـػي گٌزَ ًوي ثبّؿم تْ. کٌین ثـػاىت ؿّ هضَْلو

 ُوَ اّى ّ رًّْوـػي ُوَ اّى ثپؾيـم تًْن ًوي! ًینت ػيگَ صبال

 ّ اه ىؼٍ عبلي ًگبٍ آيـيي، ّرْػ اهب ىؼٍ عبک امیـ صبال آفاػگي

 هوبثل ػؿ ّ ًجبفم ؿّ عْػم ىَ هي ثبػج اه اًؼافٍ اف ثیو ىکٌٌؼگي

 !ًقًن فاًْ ثقؿگ ػؿػ ايي

 

 کَ صیّْى ي الىَ ُوَ ايي هیْى ايٌزب هًْؼًوْى آيـيي، موت ؿم هي

 كبيؼٍ ػيگَ ايٌزب هًْؼًوْى اٍال  . ًینت اي ػبهالًَ کبؿ ىؼى تلق آؿل تْ
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 ُن ايٌب هبهبى گْه ثَ فلقلَ ايي عجـ هطوئٌب   ايٌکَ ّوي ًؼاؿٍ، اي

 .ثيي عجـ ثب ثْػًن فًؼٍ اف ثبيؼ ّ ؿمیؼٍ

 

 کٌن، هي ًگبُو مکْت تْ هوؼاؿ يَ ّ فًن هي فاًْ آيـيي پبُبي رلْي

 ُبي آػم ػقيقتـيي ّ ثکٌويْى تب کٌؼم رْى کَ عبکیَ ُبي تل هبت

 !ثؼم رب تْىْى فًؼگیيْ

 

 هي ػمتيْ ػمتن ػٍ، ًوي ًيْى ّاکٌيي فًن، هي ٍؼاه آؿّم

 ٍؼاي ثب ثبؿ ايي ّ ػّثبؿٍ. کٌَ هي هْؿ هْؿ ؿّ تٌن تٌو مـهبي ّ گیـٍ

 هي ّاؿػ ػمتو ثَ كيبؿ کوي ّ يبؿم هي فثْى ثَ امويْ ثلٌؼتـي

 هي چيوبم فل مـػه ًگبٍ ثب ّ ػاؿٍ هي ثـ ُب عبک اف چين کٌن،

 ىوـػٍ ثؼؼ ّ ثگن ثبيؼ چي کَ کٌن هي كکـ مکْت تْ هوؼاؿ يَ. ىَ

 اي كبيؼٍ هًْؼهْى ايٌزب. آيـيي ثـين ثبيؼ: ػم هي تّْیش ثـاه ىوـػٍ

 ... ّ ثیبػ میـّاى تب آثبػي ؿين هي. ًؼاؿٍ

 

 چًَْ فيـ ؽاؿم هي ؿّ ػمتن هجـُب، ثَ فًَ هي فل ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ

 ىـائ ّهتي ّ ؿين هي: گن هي ّ توبىبم ثَ کٌن ّاػاؿه ػّثبؿٍ تب اه

 آيـيي؟ گن هي چي ىٌْي هي. گـػين هي ثـ ىؼ ػبػي

 

 ثَ ّ اينتَ هي لـفًّو پبُبي ؿّي فّؿ ثَ ّ کيَ هي ػوت ؿّ مـه

 ّ گـػم ثـهي ػؿهًْؼٍ ّ ؿيغتَ ثِن کالكَ، ػَجي،! ؿٍ هي هجـُب موت

 عبکِبي ؿّي ػمتِبىْ ّ ىیٌَ هي هجـُب ثیي. فًن هي فل صـکبتو ثَ
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 ثَ ّ کٌَ هي عن ؿّ مـه هکج عـػٍ يَ اف ثؼؼ ّ کيَ هي ثـآهؼٍ

 .گیـػىْى هي آؿْه

 

 اّى ػيؼى ثب کَ ػؿػي اف ايٌکَ ثـاي کٌن هي هچبلَ لجِبهْ ػمتن کق ثب

 ىبيؼ. کٌن ٍجـ هوؼاؿ يَ ثبيؼ ىبيؼ. ًکين ُْاؿ ىیٌَ هي ػلن ثَ ٍضٌَ

 .ثکٌَ ػل ايٌزب اف ثؼؼ کٌَ ثبّؿ ؿّ كبرؼَ ػون ػعتـ ايي ثبيؼ

 

*** 

 

 هي رؼاه هجـُب اف فّؿ ثَ ّ ىیٌَ هي آيـيي ُبي ىًَْ ؿّي ػمتِبم

 ٍؼاه ّ کٌَ ًوي ًگبُن. ًینت ؿّه ثَ ؿًگ ّ صبلَ ثي صبل ثي کٌن،

 فيـ اًؼافم هي ػمت پل. گیـٍ ًوي هجـُب اف چين ُن کٌن هي کَ

 هي فهقهَ گْىو فيـ ّ ثبينتَ پبُبه ؿّي کٌن هي ّاػاؿه ّ ثـلو

 ّ ُویٌزبى ػّىْى ُـ. آيـيي کٌي هي ًبؿاصت ثبثبتْ ّ هبهبى ػاؿي:کٌن

 ُبى؟ ثغْؿى ؿََ عْاي ًوي کَ تْ. کٌي هي توبىبت ػاؿى

 

 ًگبٍ ايي اف. ىیٌَ هي ٍْؿتن ثَ ًگبُو ّ چـعَ هي موتن ثَ مـه

 ًؼاؿٍ ايوبى صـكن ثَ اي ؽؿٍ کَ ًگبُي اف تـمن، هي چیق ُوَ اف عبلي

 !تـمن هي

 

 چیقي ُـ ّ گـػين هي ثـ: گن هي ّ کٌن هي ُؼايتو ربػٍ موت ثَ

 .ثـين ثبيؼ اآلى اهب ثیـّى کيین هي آّاؿ فيـ اف ؿّ عْاي هي کَ
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 ّ هظلْهیت ُوَ ايي اف ػلن ّ ىَ هي ُوـاُن اػتـاُ ثي ّ صـف ثي

 اهیؼ ثَ هي ّ اكتَ هي ؿاٍ ُوـاُوْى ُن مگو. يبػ هي ػؿػ ثَ تٌِبيي

 عًَْ ثَ هیبًجـ، تب ثـين ىْمَ ؿاٍ اف ػم هي تـریش هبىیٌي اّهؼى

 ي هلنَ تْ ثؼي ػؿػ عْػم ُن ّ ًینت هنبػؼ آيـيي صبل ُن کَ

 .ػاؿم ام میٌَ

 

 هي عْػم ػًجبل ؿّ آيـيي توـيجب   ّ ًینت ثيـي ثٌي اف احـي آثبػي عْػ تب

 اّى ّ ؿمین هي آثبػي ثَ کَ ّهتیَ ػؿمت كبرؼَ ػون ػيؼى. کيًْن

 موت ُـ اف گـيَ ّ ریؾ ٍؼاي. ثیٌین هي چيووْى پیو ؿّ آّاؿ ُوَ

 ػيؼى ثب آيـيي تي. امت عـاثَ عْؿٍ هي چين ثَ کَ چیقي تٌِب ّ ثلٌؼٍ

 ام میٌَ ثَ ؿّ مـه لـفيؼى، ثَ کٌَ هي ىـّع ّّْس ثَ ُب عـاثَ

 هلل ُن عْػم هـق. يبػ ًوي ثیـّى ػٌُن اف صـكي ُیچ اهب ػم هي كيبؿ

 ػهَ ػم اف! ثیبم کٌبؿ رْؿي چَ ثبيؼ عـاثي صزن ايي ثب ػًّن ًوي ّ ىؼٍ

 کَ چیقي تٌِب ظِـٍ ًقػيک کَ اآلى تب اكتبػٍ اتلبم فلقلَ کَ ٍجش ُبي

 .ًینت تضول هبثل ّاهؼب   ثـاهْى ايي ّ آّاؿٍ ّ هـگ ثْػٍ چيووْى پیو

 

*** 

 

 ػکل ثي کَ آيـيٌي ثَ ام ػؿهًْؼٍ ًگبٍ ّ پیيًْیوَ ثَ آفاػم ػمت

 .امت عیـٍ ػّؿػمتِب ثَ ّ ًينتَ مٌگي تغتَ ؿّي الؼولي
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. ىَ هي ُن ثیيتـ آى ُـ ّ ًيؼٍ کن ُن لضظَ يَ صتي ریـِب ٍؼاي

 تـك اهب ثؾاؿم پیو پب کوک ثـاي ّ ثؼم عْػم ثَ تکًْي عْاػ هي ػلن

 ىؼى صک ّ ثیيتـ ُبي رٌبفٍ ثب ىؼى هْارَ تـك ّ آيـيي هًْؼى تٌِب

 ّ ثيیٌن ىؼٍ ثبػج هـقم ّ ؿّس اػوبم تْ تلغتـ ّ تـ ػؿػًبک ُبي ٍضٌَ

 کبؿفاؿ ايي ي ىًٌْؼٍ كؤ ّ ثؾاؿم ػمت ؿّ ػمت. ثؾاؿم ػمت ؿّ ػمت

 هي كکـ کَ ُنتن هـػهي هیْى ػيگَ هْهؼیت يَ تْ ػيگَ، ثبؿ يَ. ثبىن

 هبيَ عْػ اف ثـاي ؿٍ ًوي پیو پبُبم ثبؿ ايي ّ ػاؿى ًیبف کوکن ثَ کٌن

 .گؾاىتي

 

 هـگ ىؼ ثْػى ػاػٍ مـ اػتـاُ ٍؼاي کَ ُوٌْػِبيي ثَ کوک تبّاى

 اف ُن ثبف ُب ّزَ ٍؼاي ايي صبال ّ عْػم فًؼگي هـگ ّ ايوبى

 عْام ًوي. ثٌؼم هي ؿؿجتن ّ هیل ؿّي چين ػاؿم ّلي ُوٌْػِبهَ

 پٌبٍ کٍْ ايي ثَ کَ ثیقاؿم هنئْلیت ايي اف امن، ايي اف ثبىن، ًبري

 !ًيًْؼٍ ًوطَ ُویي تْ هٌْ توؼيـ ػمت ُن ثبف صبال ّ آّؿػم

 

 ّ عبکَ ّ گـػ اف پـ ٍْؿتو عيکیؼٍ، لجِبه ػّفم، هي آيـيي ثَ ًگبُوْ

 مـػي ُوَ اف ثؼتـ اهب ثیـّى ؿيغتَ ؿّمـيو آـاف اف آىلتَ هُْبه

 .لـفًَّ هي ؿّ تٌن کَ ًگبُيَ

 

 ثنت کَ هٌن صبال تب ػييت ىت ًیوَ اف ػعتـ ايي ًبري! ًبري؟

 چَ ثغْام چَ هي. ثیبؿٍ عْػه مـ ثاليي هجبػا تب پبه ثَ ام ًينتَ
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 کـػى کـ ّ ثنتي چين پل ػاػٍ هـاؿ ؿاٍ ايي مـ هٌْ مـًْىت ًغْام

 .ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ ُبم گْه

 

 ثب ّ اينتبػٍ آّاؿ اف تلي ؿّي کَ فًي ثَ ًگبُوْ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 عْاػ هي کوک ّزَ ثب ّ ثلٌؼ ٍؼاي ثب ّ فًَ هي کٌبؿ ؿّ آرـُب ػمت

 .ػّفم هي

 

 کٌَ، ًوي ًگبُن صتي فًن، هي ٍؼاه ّ آيـيي موت گـػم هي ثـ

 .کوک اًّزب ثـم عْام هي: ػم هي تّْیش ثـاه ّ ىن هي ًقػيک ثِو

 

 رلْي! ُیچَ آيـيي ّاکٌو ُن ثبف اهب کٌن هي اىبؿٍ فى اّى ثَ ػمت ثب

 ًبهـػ ػکتـ اّى ظلن فّؿ اف کَ ؿّفي اّى هخل ػؿمت فًن، هي فاًْ پبُبه

 ثِن کٌن هي ّاػاؿه ّ گیـم هي ػمتِبىْ! کـػ هي گـيَ اًجبؿ اّى تْي

 ىبيؼ. آيـيي کوک ثـم عْام هي: گن هي ىوـػٍ ىوـػٍ ّ کٌَ تْرَ

. ثبىي چيون رلْي کَ ثیب هي ثب. ثبىي فًؼٍ آّاؿ فيـ ػؼٍ يَ ٌُْف

 ثبىَ؟

 

 ًيْى ّاکٌيي چْى ًَ يب ىَ هي صـكِبم ي هتْرَ اٍال   ػًّن ًوي

 تْ اهي ربي کٌن،يَ هي ثلٌؼه ّ ثبفّه ثَ اًؼافم هي ػمت. ػٍ ًوي

 عْػم ّ ثيیٌَ عْام هي افه ّ کٌن هي پیؼا عـاثَ ي عًَْ اّى ًقػيکي

 چٌگ ؿمیؼٍ آة ثَ کْيـ ّمٔ کَ کني هخل. ؿم هي فى اّى موت ثَ

 ؿّ تْ! ُبم ثچَ! ُبم ثچَ: کٌَ هي فهقهَ هلتول ّ لجبمن ثَ اًؼافٍ هي
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 ثگیـم ّّْ ؿكتن هي. ثْػى عْاة ايٌزب! ايٌزب ثیب ثیب،! ثیـّى ثیبؿىْى! عؼا

 .ثیب. ًوبف ّامَ

 

 ػمتِبي ثب ػًّن ًوي کٌَ، هي توال ُوچٌبى اهب امت ثـيؼٍ ًلل

! ًکين ثیـّى اي رٌبفٍ الاهل اهیؼّاؿم اهب کٌن کبؿ چي هـاؿٍ عبلي

 ثلٌؼ هبثل کَ چیقي ُـ ّ آرـ ّ مٌگ ّ چْة ثـػاىتي ثَ کٌن هي ىـّع

 ثـ آّاؿ ًلل يک آكتبة ؿـّة تب لضظَ اّى اف کَ ىَ هي ْٓؿ ايي ّ کـػًَ

 هي امتيوبم هـگ ّ ػاؿم هي ثـ آّاؿ! کٌن هي ػؿّ رٌبفٍ ّ ػاؿم هي

 !کٌن هي فًؼگي ؿن ّ ػاؿم هي ثـ آّاؿ! کٌن

 

*** 

 

 ثبف ُن اف ػاؿٍ كوـاتن متْى ثٌؼ ثٌؼ کٌن هي صل کَ اًّوؼؿ ام عنتَ

 مبػت چِبؿ ّ ثینت اف ثیيتـ عْؿػم چیقي کَ ثبؿي آعـيي اف. ىَ هي

. ػاىتن ثؼًي كؼبلیت ػوـم توبم ي اًؼافٍ ثَ كبٍلَ ايي تْ ّ گؾؿٍ هي

 کٌؼى ثؼتـٍ ُن گبؿي ثي اف! گبؿي ثي هخل ػؿمت مغت، ثؼًيِ  كؼبلیت

 چٌؼ آثبػي ايي هگَ! ثچَ ّ فى ّ هـػ رْى ثي ارنبػ آّؿػى ػؿ ّ کٌؼى ّ

 چـا پل! گؾاىتَ؟ ػمتوْى ؿّي رٌبفٍ ُوَ ايي کَ ػاىتَ مکٌَ تب

 ربي يَ آثبػ، ربي يَ اف کني چـا پل! يبػ؟ ًوي کوک ثـاي کني

 !ىَ؟ ًوي پیؼاه کـػى ػلگـم ّ ػاػى ػلؼاؿي ثـاي ًيؼٍ ّيـّى
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 ؽاؿم هي هبػؿه ّ پؼؿ رْى ثي رنن کٌبؿ ؿّ هـثبًؼلي ي ثچَ ي رٌبفٍ

 آّؿػى ثبال تْاى صتي کَ ام ػؿهًْؼٍ اًّوؼؿ. اًؼافم هي ؿّىْى ؿّ پتْيي ّ

 پبي ثَ پب ٍجش اف ػعتـ ايي. ًؼاؿم ؿّ ىؼى آيـيي چين تْ چين ّ مـم

 ثـاي تالىن توبىبي ثَ هطلن مکْت تْ ّ اّهؼٍ ام ؿكتَ کَ رب ُـ هي

 ًَ ّ فػٍ ؿؾا ثَ لت ًَ هي اف ثؼتـ ُن اّى! ًينتَ رنؼُب آّؿػى ثیـّى

 فًؼٍ پغيَ ُْا تْ کَ هـگي گـػ اًگبؿ اٍال  . ؿيغتَ گلْه تْ آثي چیکَ

 !کـػٍ مبهٔ فًؼگي ًیبفُبي اف ُن ؿّ ُب

 

 هي هبمبژ ؿّ ػؿػًبکن ي ػًؼٍ هوؼاؿ يَ فعوَ اف پـ صبال کَ ػمتن کق ثب

 عًْْاػٍ ّ هـثبًؼلي ي رٌبفٍ ثَ صبال ًگبُو. آيـيي موت ؿم هي ّ ػم

 صـكي ايٌکَ ثـاي ْٓالًي مکْت يَ اف ثؼؼ ّ ىیٌن هي کٌبؿه. اىَ

 کوک اگَ. کـػٍ توْم تبفٍ اًگبؿ. گـهَ اه ثچَ تي: گن هي ثبىن فػٍ

 هي ثیـّى ُن اي فًؼٍ ُبي آػم آّاؿُب ايي فيـ اف ىبيؼ ؿمیؼ هي فّػتـ

 .ؿمین هي ػيـ كؤ عبلي ػمتِبي ايي ثب ّ تٌِب ػمت هبُب ّلي اّهؼ

 

 مکْتو هلل ثلکَ ػم هي اػاهَ کٌَ، ًوي ًگبُن کٌن، هي ًگبُو

 ػيؼم ًقػيک اف ؿّ رٌبفٍ يَ کَ ثبؿي اّلیي:گـيَ فيـ ثقًَ الاهل يب ثيکٌَ

 هي فًؼگي تٌِب کَ ثْػ ُونبيگیوْى تْ پیـهـػ يَ.ثْػ مبلن ػٍ كؤ

 عـيؼُبىْ هخال   يب ثجـم ؿؾا ثـاه عْامت هي افم گبُي گَ هبهبًن. کـػ

 ثـاه کَ ػاػ پْل ثِن مـاؿو، ؿكتن ؿّفا اف عیلي هخل ؿّف يَ. ثؼم اًزبم

 پْل ثبهي گلت ُن ُویيَ ثغـم،هخل پـت ّ عـت مـي يَ ّ میگبؿ

 اًزبم عـيؼُبىْ اهْى، هضلَ ثوبلي موت ػّيیؼم ىٌگْل. عْػم ّامَ

 عيک ًؼٌب اف پـ مبفِ  ػمت ػّؽ ىیيَ يَ ُن عْػم ّامَ ػاػم،
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 تْ ًَ کَ ًينتَ ثْػ، ًينتَ ٌٍؼلیو ؿّ پیـهـػ. ثـگيتن ّ عـيؼم

 عْاة كؤ ّهت چٌؼ تب کَ ؿٍ ًوي يبػم. ثْػ کـػٍ توْم صبلت ُوْى

 ثؼ صبلن ػيؼم هي ػّؽ. پـيؼم هي عْاة اف ریؾ ثب ّ ػيؼم هي اىْ رٌبفٍ

 اه عًَْ ػؿ ثَ اٍال   کـػم هي مؼي کْچَ تْ ؿكتن هي ّهتي! ىؼ هي

. ىؼ کوـًگ يؼٌي. ىؼ ػبػي چي ُوَ کن کن عت ّلي ًکٌن، ًگبٍ

 کَ اًِّبيي ثؼّى گیـين هي يبػ هًْین هي کَ هبُبيي. فًؼگیَ عبٍیت

 .کٌین فًؼگي ؿكتي

 

 امت، عنتَ ُن اّى. ام ىًَْ ؿّ مـه ّ ػمتوَ تْ آيـيي ػمت

 عْػم ثَ ّ صلوَ اه ىًَْ ػّؿ ؿّ ػمتن. ػؿهًْؼٍ،كـّهًْؼٍ عنتَ،

. ًینت کوک اف عجـي ّ ؿمَ هي ؿاٍ اف ػاؿٍ ىت. کٌن هي ًقػيکتـه

 ًوي پیؼا عْؿػى ثـاي چیقي ُیچ ّ ؿكتَ ؿبؿت ثَ ُن ػٍ ي هـبفٍ تٌِب

 ىبهَ تْ کَ هـگي ثْي ُوَ اّى ثب ػًّن ًوي ثبىَ ُن چیقي. ىَ

 .ًَ يب فػ چیقي ثَ لت ىَ هي پیچیؼٍ اهْى

 

. ثیؼاؿٍ کَ ػًّن هي اهب امت ثنتَ چيوبه آيـيي، موت گـػم ثـهي

 ًگبُو عـػٍ يَ.کٌَ هي ثبف چين کَ يبؿم هي ثبفّه ثَ آؿّهي كيبؿ

 .کٌین پیؼا عْؿػى ّامَ چیقي يَ ثبيؼ: گن هي ثؼؼ ّ کٌن هي

 

 کَ ؿًگي ّ ػمتِبه مـػي اف هي ّ ؽاؿٍ هي ُن ؿّ پلکِبىْ هیل ثي

 هي ثبفّه فيـ ىن،ػمتوْ هي ثلٌؼ ربم اف. تـمن هي ًؼاؿٍ ٍْؿت ثَ

 چٌؼم ثبؿ ثـاي. کٌَ ًوي ُوـاُین اهب کٌن ثلٌؼه ايٌکَ ثـاي اًؼافم
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 کبؿي يَ ثبيؼ ثؼم تّْیش اه ّامَ ايٌکَ ثـاي فًن هي فاًْ پبُبه رلْي

 موتن ثَ کٌن، ّا لت عْام هي ّ گیـم هي ػمتبم تْ ػمتِبىْ. ثکٌین

 فهیي ؿّي مـ ثب ًگیـهو ُْا ؿّ ّ ًزٌجن عْػم ثَ اگـ ّ ىَ هي عن

 .کٌَ هي موْٓ

 

 ام کـػٍ تٌؼ پب فاًُْبه، فيـ ػمتن يَ ّ آيـيٌَ ُبي ىًَْ فيـ ػمتن يَ

 کن اهکبًبت ثب کَ ُنتي پـمتبؿي ّ ػکتـ ػًّن هي چْى ػؿهًْگبٍ موت

 .کٌي هي کوک هزـّصِب ثَ ػاؿى

 

 ؿّي ؿّ آيـيي ّ ؽاؿم هي ػؿهًْگبٍ ي هضَْٓ تْ پب ؿكتَ تضلیل تْاًي ثب

 مـ پبًنوبى هيـْل کَ پـمتبؿي. ػم هي ؿاف پٌَِ مبلي تْ کَ پتْيي

 ُْىَ؟ ثي: پـمَ هي ّ اًؼافٍ هي آيـيي ثَ ًگبُي ًین ايَ پنـثچَ

 

 هٌؼ آة لیْاى يَ. ثؼم رْاثي ايٌکَ ثي ؿم هي آثؼاؿعًَْ موت ثَ

 ثبالي پـمتبؿ گـػم ثـهي کَ پـ لیْاى ثب. کٌَ هي صل ؿّ آيـيي هيکل

 ّ فًن هي فاًْ کٌبؿه. ًجْيَ کـػى چک صبل ػؿ ّ ًينتَ آيـيي مـ

 .ػاػٍ ػمت اف اىن عًْْاػٍ ًغْؿػٍ، چیقي ػيـّف اف: گن هي

 

 اُل: پـمَ هي ّ اًؼافٍ هي هي ثَ ًگبُي ًین هؼبيٌَ صبل ػؿ پـمتبؿ

 !ًینتي؟ ايٌزب
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 تاله ايٌکَ ثـاي ثجـم پیو ػمت عْام هي هْهؼو ثي مْال اف کالكَ

 عْػت هٌؼّ آة: گَ هي ّ فًَ هي ػوت هٌْ ثیبػ، ُْه ثَ آيـيي کٌن

 !ػاؿٍ مـم ثَ اصتیبد ػعتـ ايي! ػاؿي ًیبف ثِو ثیيتـ!ثغْؿ

 

*** 

 

 ام ػًؼٍ ػؿػ ّ هلـٓ عنتگي ّرْػ ثب عْػم ّ ام مپـػٍ پـمتبؿ ثَ آيـيٌْ

 اف ثؼؼ مبػت ًین ػؿمت ُب هبىیي اّلیي. ُبم ثبفهبًؼٍ ثَ کوک صبل ػؿ

 چْى ىؼٍ، پیؼا اىْى کلَ ّ مـ ؿمًْؼم ػؿهًْگبٍ ثَ ؿّ آيـيي ايٌکَ

 .ثْػٍ هطغ اؿتجبٓي هنیـ ّ کـػٍ ؿاًو ربػٍ

 

 صبال ّ ام ثنتَ ثبًؼ ثب ثـػاىتَ ػؿىت ّ ؿيق ُبي عـاه کَ ػمتبهْ کق

 پب ثَ آّؿػى عْػىْى ثب اهؼاػ گـٍّ کَ چبػؿُبيي کٌن هي کوک ػاؿم

 میـّاى ػيؼى ّ گـػم ثـهي ىیٌَ هي ام ىًَْ ؿّي ػمتي کَ کٌین

 .ثـٍ هي يبػم اف ُن ؿّ کيیؼى ًلل

 

 ّ لـفّى ٍؼاي. ىن هي پبُبم هبت ّ ػفػم هي چيوبه اف چيوبهْ

 !عبلْ؟: فًَ هي فًگ مـم تْ ػاؿه عو

 

 کَ عًَْ هي ؿّ ام ًگلتَ رْاة چيوبم اف ّ يبػ هي ثبال تؼلل ثب ًگبُن

 پـثـِ ّ اًؼافٍ هي هُْبه ثَ چٌگي ؽاؿٍ، هي ُن ؿّ پـػؿػ پلکِبىْ

 آيـيي؟ ژى؟ عبلْ: پـمَ هي
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 .مبلوَ آيـيي: گن هي ّ کٌن هي اىبؿٍ ػؿهًْگبٍ ثَ ػمت ثب

 

 تٌِب ثَ کٌن، هي ًگبٍ ؿكتٌو ثَ هي ّ ػّئَ هي ػؿهًْگبٍ موت ثَ

 ّ ؿمًْؼٍ ؿّ عْػه کَ عْثَ چوؼؿ ّ هًْؼٍ آيـيي ثـاي کَ کني

 .ايٌزبمت

 

 ثـل تْ مـه کَ ثیٌن هي ؿّ آيـيي ػؿهًْگبٍ، موت اكتن هي ؿاٍ

 ثَ اينتن هي. لـفٍ هي کَ ثیٌن هي ؿّ میـّاى ُبي ىًَْ ّ میـّاًَ

 کٌَ ؿاصت عیبلوْ ّ ثؼٍ ًيْى ّاکٌيي ُن آيـيي ايٌکَ اهیؼ ثَ توبىب

 اف ؿّ آيـيي ٍْؿت ّهتي ىَ، هي هنلٔ عْػه ثَ میـّاى ّهتي اهب

 آيـيٌي ُوچٌبى هي چيوبه تْ فًَ هي فل ّ ػٍ هي كبٍلَ اه میٌَ

 !مکْتَ ّ عال اف پـ کَ ثیٌن هي ؿّ

 

 ثبف لت ىن هي هزجْؿ ًِبيت ػؿ ّ کٌَ هي ٍؼاه ثبؿي چٌؼ میـّاى

 .ىْکَ تْ: کٌن

 

: ػم هي تّْیش ّ ؿم هي پیو هؼم يَ چـعَ، هي موتن ثَ میـّاى

 .کٌي ػّؿه هضیٔ ايي اف ثِتـٍ کٌن هي كکـ
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 آيـيي ي ىًَْ ػّؿ ػمتو کٌَ، هي تبيیؼ صـكوْ مـ تکْى ثب میـّاى

 ثـهت هي. ثیت ثي پیو ؿين هي: گَ هي آؿّم ّ ىَ هي صلوَ

 .پیيو

 

 آيـيي ػؿػ پـ ًگبٍ امیـ ؽٌُن ّ کٌن هي ًگبٍ ؿكتٌيْى ثَ ّ اينتن هي

 .هًَْ هي امت ػّعتَ چيوبم ثَ لضظَ آعـيي تب کَ

 

*** 

 

 ي رٌبفٍ مـاؽ افم ّ گـػٍ ثـهي آيـيي ثـػى اف ثؼؼ مبػت ػّ میـّاى

 هي ثِو ّهتي ػؿػٍ اف پـ ّ گـكتَ ٍؼام گیـٍ، هي ؿّ ػايیو فى ّ ػايي

 ايٌجبؿ ّ لـفٍ هي ُبه ىًَْ ػّثبؿٍ. کـػم عبکيْى تٌِب ػمت کَ گن

 !هٌَ ي عنتَ ُبي ىًَْ ؿّ مـه

 

 .عبکيبى مـ ثجـ هٌَ ثيیي: گَ هي يبػ هي کَ عْػه ثَ

 

 ًینت هي ُوـاُي ثَ ًیبف ّ ثیٌَ هي ؿّ هجـُب ثـٍ ّهتي ثگن عْام هي

 آيـيي فًؼگي اف چي ُـ کوکو ثب ّ ثـم ثبيؼ. ىن هي پيیوْى اهب

 اّؿام ثَ ًیبف صیبت ي اػاهَ ثـاي ػعتـ ايي. ثیـّى ثکين آّاؿ فيـ اف هًْؼٍ

 .کٌَ ٍّلو اه عًْْاػٍ گؾىتَ،ثَ ثَ کَ چیقايي ثَ ًیبف ػاؿٍ، ُْيتو
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*** 

 

 ىکٌَ، هي ؿّ مکْت پیچَ هي گٌؼم ُبي عْىَ هیْى کَ ثبػي ٍؼاي

 ّ اينتبػم ثـلوَ، تْ صبال ثْػ ػّىن ؿّي اّهؼم هي ّهتي کَ اي کْلَ

 ٓاليي ثْػم ثنتَ اهیؼ کَ کٌن هي ًگبٍ مجقي ي هقؿػَ تبؿيکي ثَ

 ّمؼت ايي اي لضظَ تًْن ًوي ػايي ّرْػ ثي صبال اهب ثجیٌن ؿّ ىؼًو

 .کٌن تضول ؿّ پـثـکت

 

 اف ًگبٍ ّ گـػم ثـًوي. ػٍ هي اّهؼًو اف ًيْى میـّاى پبي ٍؼاي

 کوي اف ثؼؼ ّ اينتَ هي ام ىًَْ ثَ ىًَْ ّ يبػ هي.گیـم ًوي تبؿيکي

 !ىَ ًوي ثبّؿم ٌُْف: گَ هي مکْت

 

 !هٌن: کٌن هي فهقهَ آؿّم

 

 .ًگـاًن آيـيي ثـا: گَ هي گـكتَ ٍؼايي ثب ّ کٌَ هي هکخي

 

 يَ هًْن، هي عیـٍ ؿعو ًین ثَ مکْت تْ ّ گـػم ثـهي موتو ثَ

 ثي ثي: گَ هي ّ گـػٍ ثـهي موتن ثَ ثؼؼ ّ هًَْ هي مبکت هوؼاؿ

 عْثي ؿّصي ىـائ آيـيٌن اتلبم اي ثب ػاؿٍ، هـاهجت ثَ ًیبف پیـٍ، عْػه

 هي فًؼٍ ػعتـ اي ثـا يکیيبًَ الاهل کبه. ام هبًؼٍ عؼا صکوت تْ. ًؼاؿٍ

 .ؽاىت
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 آؿل تْ: ػٍ هي تّْیش میـّاى ّهتي گٌؼهقاؿٍ تبؿيکي ثَ ػّثبؿٍ ًگبُن

 ثغت ي ثـٍ هبػؿ ثَ ثْػٍ ؿكتَ آيـيي اصتوبال.ػيؼم آهؼٍ ػًیب تبفٍ ثـٍ يَ

 .آهؼٍ فلقلَ کَ ثقًَ مـ ثـگيتَ

 

 موت اكتین هي ؿاٍ. گن هي الثؼي ّ اًؼافم هي ػّىن ؿّي ؿّ کْلَ

 ثْػ ثغْؿ ػؿػ ثَ کَ ُبيي ّمیلَ: ىکٌن هي ؿّ مکْت هي ايٌجبؿ ّ ربػٍ

 اف کن يَ ّ هؼاؿک تْه ُنت ُن مبک يَ هبىیٌت، ػوت گؾاىتن

 .آيـيٌَ لجبمبي

 

 .ؿمبًن هي ثِو. ػمتت هـثبى: 

 

 كکـ ّلي ؿيغتَ پيتو ػيْاؿ اًجبؿ، تْي ام گؾاىتَ ؿّ پـتب ّ عـت ثبهي

 اؿفه اٍال. ثجـتيْى ثغْاػ کَ ثيَ پیؼاه آـاف ايي کني کٌن ًوي

 .اؿفىوٌؼى عیلي آيـيي ثـاي هطوئٌن اهب ًؼاؿى ىؼى ػفػيؼٍ

 

 ؿّ هبىیي هیـمین آثبػي ثَ ّهتي ّ ىین هي میـّاى هبىیي مْاؿ

 هبًي؟ هي کي تب:پـمَ هي ّ ػاؿٍ هي ًگَ

 

 .ػًّن ًوي:
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 .ثگیـى آؿام ًجیٌٌت تب ًوْکًْن كکـ اهب هیؼم عجـ ات عْاًْاػٍ ثَ م -

 

 .ػًّن هي: 

 

 !يبي؟ ًوي م ُوـا چـا! هبًي؟ هي چـا پل ػاًي هي اگـ-

 

 .ػاؿى ًیبف ثِن ايٌزب: 

 

 .ًینت ؿاٍ ؿّثَ ُن عْػت ّّؼیت تبفٍ! ػيگَ آهؼٍ کوکي ًیـّ -

 

 هي تّْیش ّ کٌَ هي اىبؿٍ ام میٌَ ثَ کٌن، هي ًگبُو مْالي

 ػًؼٍ ىبيؼ. يبؿي هي كيبؿ ثِو ػمت ثب ُي کَ ُنت صْامن:ػٍ

 .ثبىَ ىکنتَ ات

 

 پبم ؿّي ؿّ ػمتو ػمتگیـٍ، موت ثـم هي ػمت ّ گن ًوي چیقي

 عبلْ رٌبفٍ ًؾاىتي کـػي هـػاًگي: گَ هي گـكتَ ٍؼايي ثب ّ ؽاؿٍ هي

 .ثوبًَ فهیي فًو ّ

 

 ؿـثت تْ: گَ هي ّهتي کٌَ ًوي ًگبُن ؿوگیٌيَ، چيوبي ثَ ًگبُن

 هبًؼي هي پنـه ػیي کَ تْ ّ ػعتـه. ًوبًؼ ؿـيت اهب ىؼ عبک

 .هْکًَْ آؿام هٌَ اي ّ ثْػيي کٌبؿه
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 .ثبه آيـيي هـاهت: گن هي ىؼى پیبػٍ اف هجل ّ کٌن هي ثبف ؿّ ػؿ

 

*** 

 

 توبم کبه. ػؿهًْگبَُ ي ًيؼٍ تغـيت ّ مبف تبفٍ مبعتوْى ثَ ًگبُن

 ايي ًجْػين هزجْؿ هب اًّْهت ثْػ، مبعتوْى ايي هنتضکوي ثَ ُب عًَْ

 .کٌین عبک آػم ُوَ ايي ّ ثکٌین گْؿ ُوَ

 

 کوک هجـُب کٌؼى تْ کـػم مؼي ُب عبکنپبؿي ىـّع ثب ّ فّػ ٍجش اف

 ّرْػهْ گـهب اّى تْ کَ ػزیجي مـهبي صل ّ عنتگي ثب صبال ّ کٌن

 چیقاي هـگ مـهبي رق ثیبػ يبػم ثلکَ آكتبة تْ ام ًينتَ کـػٍ اصبَٓ

 .ػاؿٍ ّرْػ ىؼى اصنبك ثـاي ُن اي ػيگَ

 

 مـم رّْى پـمتبؿ مالم ٍؼاي ّ يبؿم هي ام ػًؼٍ ثَ كيبؿي ػمت ثب

: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ ؿّ لیْاًي. چـعًَْ هي ثبال موت ثَ ؿّ

 .ثيکٌَ ىي ثبػج هوکٌَ كيبؿُب ايي ثب ثبىَ ثـػاىتَ هْ ات ػًؼٍ اگَ

 

 ّ ؿٍ هي ّؼق ػلن. پیچَ هي ثیٌین تْ چبي ػطـ ّ گیـم هي ؿّ لیْاى

 .ًیْهؼٍ گیـم عْؿػى ثـاي چیقي ثینکْيیت تیکَ يَ رق يبػ هي يبػم
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 .هٌؼ: گَ هي ّ کٌَ هي ػؿاف رلْم ؿّ ػمتو کق ّ ىیٌَ هي کٌبؿم

 

 هي ثؼؼ ّ هًَْ هي مبکت کوي کٌن، هي تيکـ ّ ػاؿم ثـهي ػًَّ يَ

 ػاػي؟ ػمت اف فلقلَ ايي تْ ؿّ کني: پـمَ

 

 تْ اهب ًؼاىتَ ثبُبم عًْي ًنجت ػايي. ثؼم ثبيؼ رْاثي چَ ػًّن ًوي

 ثـاي تًَْ هي پؼؿ يَ كؤ ىبيؼ کَ ػاىتَ ثـام ربيگبُي ّهت چٌؼ ايي

 .ثبىَ ػاىتَ پنـه

 

 ػعتـ اّى هبػؿ ّ پؼؿ: کٌن هي ثبف لت هیل ثي ّهتي چبيیَ ثغبؿ ثَ ًگبُن

 .ثْػى ػقيق عیلي ثـام

 

 عْثَ؟ ػعتـ اّى صبل: پـمَ هي هکج کوي اف ثؼؼ ّ گَ هي هتبملوي

 

 چبين ثَ لجي ًؼاؿم، افه عجـي ػيگَ ؿكتَ میـّاى ُوـاٍ کَ پـييت اف

 رْاثي ّ ػم هي كـّ ؿّ صلووَ تْ هجـُب کٌؼى اف کَ عبکي ّ فًن هي

 اًگبؿ. ثبىن تٌِب ػم هي تـریش ّ ًؼاؿم فػى صـف ي صٍْلَ. ػم ًوي

 آهبيي يَ: گَ هي ّ ثِؼاؿي موت اكتَ هي ؿاٍ کَ ىَ هي هتْرَ

 .گـكت هي مـاؿتْ ثْػ اّهؼٍ ٍجضي

 

 کي؟: پـمن هي هتؼزت
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 ًگبُوْ مـم پيت اف آىٌبيي مالم ٍؼاي ثؼٍ ؿّ رْاثن تب گـػٍ ثـهي

 .کيًَْ هي ػوت ثَ

 

 ّ گیـم هي ؿّ ىؼٍ ػؿاف موتن ثَ ػمت ؽاؿم، هي کٌبؿي ؿّ چبي لیْاى

 ثـلن هضکن ّ کيَ هي موتن ثَ ؿّ ػمتن اهب ًبهؼاؿ. ىن هي ثلٌؼ

 ؿن ّ کني ثي مـهبي اّد تْ چٌبى ثقؿگتـ ثـاػؿ ّرْػ گـهبي. کٌَ هي

 .ثين رؼا ثـلو اف عْاػ ًوي ػلن کَ ىیٌَ هي عْه تٌن ثَ

 

: هیپـمَ ّ اًؼافٍ هي پبم مـتب ثَ ًگبُي گیـٍ هي كبٍلَ کَ افم

 مبلوي؟

 

 هي ّ گَ هي ىکـي ؿّ عؼا ػم، هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي

 ثؼم؟ تضْيل ثبيؼ کزب آّؿػم، پـت ّ عـت مـي يَ: پـمَ

 

 موت اكتَ هي ؿاٍ کٌن، هي اىبؿٍ اهؼاػ چبػؿُبي ثَ ػمت ثب

 عبلي ؿّ ُب رؼجَ ايي تب هبىیي تْ ثيیي ثیب تْ: گَ هي ّ هبىیٌو

 .کٌن
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. ًَ يب ثـگـػي عْاي هي پـمَ ًوي صتي کَ ثـگـػًّؼًن ثَ هَـٍ اًّوؼؿ

 ّرْػ ثي هضیٔ ايي تْ ثْػى چْى ًؼاؿم هًْؼى ثَ توبيلي ّاهغ ػؿ هٌن

 .کٌَ هي ىکٌزَ ىؼت ثَ ؿّصوْ ػايي

 

 ػؿ اكتن، هي ؿاٍ مـه پيت ّ ػاؿم ثـهي فهیي ؿّي اف ؿّ ام کْلَ

 .يبم هي اآلى: گَ هي ّ کٌَ هي ثبف ثـام ؿّ هبىیي

 

 ثـاي ّ ؽاؿم هي ُن ؿّي چيوبهْ. ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ اّى ّ ىیٌن هي

 ػّؿ ؽٌُن اف ػيؼم ؿّف ػّ ايي تْ کَ تَبّيـي کٌن هي مؼي اي لضظَ

 ي لضظَ اف ػؿمت. ًینت آؿاهيي ّ ؿْؿبمت اهب مـم تْي. کٌن

 ُن ؿّي عنتگي اف پلکبم کَ ثبؿ ُـ چْى ًؾاىتن ُن ؿّ چين فلقلَ

 .لـفًّؼٍ ؿّ تٌن ّ اّهؼٍ مـاؿن ثبؿي كبرؼَ تَْيـ اكتبػٍ

 

 ػؿ ّ ىیٌَ هي ؿل پيت ًبهؼاؿ کٌن، هي ثبف چين ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي ثب

 اف ثؼؼ ّ گـػٍ ثـهي موتن ثَ هبىیي کـػى ؿّىي اف هجل اهب ثٌؼٍ هي ؿّ

 عْثي؟: پـمَ هي هکج يَ

 

 پیو كکـم. کٌن هي توبىبه ػاؿم ّ چنجیؼٍ ٌٍؼلي پيتي ثَ مـم

 عًْْاػٍ ػيگَ کَ آيـيٌي پیو. ػاػى رْى فلقلَ ايي تْ کَ ثـاػؿُبيیَ توْم

 !ًؼاؿٍ اي
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 هي عْة: کٌن هي فهقهَ آؿّم ّ ثٌؼم هي چين ّ گـػًّن ثـهي ؿّهْ

 .ىن

 

 هي اًؼافٍ هي رب ؿّ ػًؼٍ کَ ْٓؿ ُوْى ّ کٌَ هي ؿّىي ؿّ هبىیي

 ًیک ُوْى ثيي ػّثبؿٍ تب!ثيي عْة تب يبم هي پبت ثَ عْػهپب. آؿٍ: گَ

 .ثْػى ػؾاة ػؿ ىیطٌتِبه ػمت اف ػبلن يَ کَ ىٌگي ّ ىْط پي

 

 هي ػيؼم رلْي اف مـػت ثب کَ ُبيي عـاثي ثَ ّ کٌن هي ثبف پلک

 آثبػ ػّثبؿٍ آّاؿ ُوَ ايي تب عْاػ هي فهبى چوؼؿ. ػّفم هي ًگبٍ گؾؿى

! ثيي؟ مبعتَ ًْ اف ّيـًّي ُوَ ايي تب عْاػ هي تْاى چوؼؿ! ثيي؟

 اّى رٌبفٍ، ُوَ اّى گْؿ، ُوَ اّى ثيي، ثپب ًْ اف مبعتوًِْب ّ ُب عًَْ

! کٌي؟ ًوي تـییـي کَ اًّب! چي؟ ػاػٍ ػمت اف ػقيق ُبي عًْْاػٍ ُوَ

 کَ ؿّصي. ىَ ًوي مبعتَ ًْ اف کَ ُب ثبفهبًؼٍ ي ىؼٍ ّيـّى ؿّس

 ػم کؼّم ثب هي ي هـػٍ ؿّس! ىَ؟ هي ًْمبفي رْؿي چَ ىؼٍ تغـيت

 کَ ػاؿٍ عْىي ػل ًبهؼاؿ!ثگیـٍ؟ مـ اف فًؼگي ىْؿ هـاؿٍ هنیضبيي

 ػًّن هي عْػم كؤ. ثنتَ ىْؿ ّ ىـ پـ پي ًیک کـػى پیؼا ثَ اهیؼ

 !ػاؿم اصبَٓ ؿّصن هـگ ػون ثَ عْػم كؤ! ام ّيـًَّ ػؿّى اف چوؼؿ

 

 يَ هي، ي عًَْ ؿين هي: گیـٍ هي ُب ّيـًّي اف ًگبُوْ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 رْؿي ايي. هبهبى پیو ثـهت هي ثؼؼ کي ػُْ لجبك ّ ثگیـ ػّه

 .کٌَ هي ػم ثجیٌؼت
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 عْاة عـػٍ يَ ثَ ًیبف اّل ي ػؿرَ ػؿ ثٌؼم، هي پلک ّ گن ًوي چیقي

 مکْت تْ ػاؿٍ ػبػت ًبهؼاؿ کَ عْثَ ّ ثيیٌَ تٌن ثَ رًْي ثلکَ ػاؿم

 .عبهْىَ هْاهغ اکخـ تْ هبىیٌو پغو ّ کٌَ ؿاًٌؼگي

 

*** 

 

 هوتؼ ثْم ٍؼاي ثب ىَ هي ُوـاٍ پبُبم فيـ فهیي عْؿػى تکْى کبثْك

 ؿّ ؽاؿم هي ؿّ ػمتن فػٍ ّصيت هي ّ يبػ هي ػاؿٍ ؿّثـّ اف کَ کبهیًْي

 ثیظ اف کَ عطـ. کٌَ هي کٌتـل ؿّ هبىیي فّؿ ثَ ًبهؼاؿ ّ ػاىجْؿػ

 کبهیًْي ؿاًٌؼٍ ًخبؿ ًبهْمي كضو تب چٌؼ ًبهؼاؿ ىَ هي ؿػ گْىوْى

 .اًؼافٍ هي هي ثَ ًگبُي ًین ّ ػٍ هي ثْػ ىؼٍ هٌضـف هنیـه اف کَ

 

 ًبهؼاؿ ػم، هي كيبؿ ػمت ثب اًلزبؿٍ صبل ػؿ کَ ؿّ مـي ّ ػم هي تکیَ

 .ثبال ثـٍ عًْت هٌؼ ثغْؿ: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ هیٍْ آة هْٓي يَ

 

 ػاؿي؟ هنکٌِن: پـمن هي ّ گیـم هي ؿّ هْٓي

 

 مبلوي؟ هطوئٌي: پـمَ هي ّ اًؼافٍ هي ثِن ػيگَ ًگبٍ يَ

 

 مـم: گن هي ّ ػم هي هبلو ؿّ ام میٌَ هلنَ عـػٍ يَ ػمت کق ثب

 .کٌَ هي ػؿػ
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 هبلي؟ هي اتْ میٌَ هـتت چـا پل: 

 

 .کٌن كکـ ػيؼٍ ّـة -

 

 عطـًبک ّهت يَ ػاػي هي ًيْى عْػتْ ثْػ، ػکتـ کَ اًّزب کٌي؟ كکـ: 

 .ًجبىَ

 

 هي ّ کٌَ هي ثبف ؿّ ػاىجْؿػ ػؿ ّ ىَ هي عن ًبهؼاؿ ػم، ًوي رْاثي

 چکبپ ّامَ ثیوبؿمتبى ثـين تب ثغْؿ. ثْػ تْ ايي هنکٌي يَ کٌن كکـ: گَ

 .کبهل

 

*** 

 

 ثَ. ًبهؼاؿ ي عًَْ ؿين هي ثیوبؿمتبى ثَ ؿكتي ربي ثَ هي اٍـاؿ ثَ

 تب ػّه فيـ ثـّ: گَ هي ّ ػٍ هي ًيْى ؿّ ػؿي ًبهؼاؿ ّؿّػهْى هضِ

 .ثیبؿم صْلَ ّ لجبك ثـات

 

. ثِو ػم هي تکیَ ّ ثٌؼم هي ؿّ ػؿ صوْم، تْ ؿم هي هکج ّ صـف ثي

 ّ مـ ؿّ کَ عبکي. ثیقاؿم آلْػگي ُوَ ايي اف ّهتي ُـ اف ثیيتـ عْػم

 .ًَ يب ؿٍ هي ثیي اف ىنتي ثب ػًّن ًوي ّ هـگَ عبک کْلوَ
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 اف ػاػى اربفٍ ثِن ؿّف چٌؼ اف ثؼؼ کَ ػاؿم ؿّ اي لضظَ صل ػؿمت

 ي ىؼٍ عيک عْى تب کٌن امتلبػٍ ثبفػاىتگبٍ ثِؼاىتي مـّيل

 هـگ يبػآّؿ اّى کـػم هي صل ُن هْهغ اّى. ثيْؿم ػمتبم اف ؿّ ايوبى

 .ثٌؼٍ ًوي ؿعت ّرْػم اف ُـگق

 

 ثبال اثـّيي ثب ًبهؼاؿ ّ گیـم هي ػؿ اف ؿّ ام تکیَ عْؿٍ، هي ػؿ ثَ اي توَ

 ثـّ ّاکي آثْ! ّاينبػي؟ چـا پل: پـمَ هي ّ کٌَ هي ًگبُن ؿكتَ

 ىبهپُْب کٌبؿ ؿيين کق. ثؼٍ ٍلب ٍْؿتتْ ّ مـ ثگیـ ايٌن ثیب! ػيگَ فيـه

 .ُنت

 

 ثب کَ اكتن هي ؿّفي يبػ ّ گیـم هي افه ؿّ گـكتَ موتن ثَ کَ ژيلتي

 ػايي مـ هُْبي آكتبثي ؿّف يَ ّ ثِبؿي عْة ُْاي تْ ىْعي، ّ عٌؼٍ

 ثَ مـ ايٌکَ اف آيـيي اًّـّف چوؼؿ. ػاػم ٍلب ٍْؿتو ثَ ّ کـػم اٍالس ؿّ

 التوبك ثِن ىْعي ثب ػايي چوؼؿ ّ عٌؼيؼ هي ؽاىتن هي ثبثبه مـ

 !ثؾاؿم رب مـ گْىبىْ ّ ًکٌن ثبف چِبؿؿاٍ مـه ّمٔ کـػ هي

 

 کَ مبْٓؿ: گیـٍ هي ػمتن تْ ژيلت اف ًگبُوْ ًبهؼاؿ هؼتـُ ٍؼاي

 مبػتَ؟ ػّ فػي فل چي ثَ!ػمتت ًؼاػم

 

 ػؿآؿ: گَ هي ًبهؼاؿ ثجٌؼم ؿّ ػؿ يبم هي ّ گن هي لت فيـ ُیچي يَ

 .ىؼٍ لْؿػٍ ّ لَ چوؼؿ ات میٌَ هلنَ ثجیٌن پیـٌُتْ
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 .ًیل الفم: گن هي ّ ػم هي ُل ؿّ ػؿ

 

 مپـم هي آة ثَ ؿّ تٌن. ػاؿٍ ثـهي مـم اف ػمت ّ ىَ هي عیبل ثي

 .ثیبؿم ػمت ثَ اهْ ؿكتَ ثبػ ثَ آؿاهو اف هوؼاؿ يَ ثلکَ

 

 کـػٍ رلت صوْم ػؿ رلْي ثـام ًبهؼاؿ کَ ُبيي ؿّكـىي ػهپبيي ثَ

 ؿّي ّ فيـموق ايٌزب. هتلبّتَ فًؼگیِب چوؼؿ کَ كکـهَ تْ ّ کٌن هي ًگبٍ

 ثـمَ پبهْى ثَ گقًؼي هجبػا کٌین هي پب ثَ پبپْه ُن مـاهیک ّ كـه

 مبػٍ تزوالت ايي اف ػّؿ ثَ ّ آمیجي ُـ اف كبؿؽ ٓجیؼت ػل تْ اًّزب ّ

 .کٌین هي هين ؿّ فينتي

 

 هي ام ثنتَ کوـم ػّؿ کَ اي صْلَ ثب ّ کٌن هي پبم ؿّ ُب ػهپبيي

 ّ ًینت ًبهؼاؿ اف عجـي. اًؼافم هي آـاف ثَ ًگبُي ّ ؿاصتي ؿّ ىیٌن

 ثَ ًگبُي ّ کين هي ام ػيؼٍ ّـة ي ػًؼٍ ثَ ػمتي. مبکتَ عًَْ

 گْه ًبهؼاؿ صـف ثَ ثبيؼ ىبيؼ. کين هي ام میٌَ هلنَ ثقؿگ کجْػي

 .کٌَ ام هؼبيٌَ ػکتـ يَ ّ ثؼم

 

 ػکل ثبيؼ. کَ ىؼي ػاؿْى ثجیٌن،: کٌَ هي ثلٌؼ ؿّ مـم ًبهؼاؿ ٍؼاي

 .ثگیـي
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: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ کْچیکي ي صْلَ ًبهؼاؿ ّ گن هي اي آؿٍ

 .کي عيک هُْبتْ

 

: پـمَ هي آىپقعًَْ موت ؿكتي صبل ػؿ ًبهؼاؿ ّ گیـم هي ؿّ صْلَ

 !ثگیـٍ؟ ػلتْ تَ کٌن گـم چیقي يَ يب عْؿي هي چبيي

 

 ُوَ اف ثیيتـ. ثٌؼم هي چين ّ ؽاؿم هي ٌٍؼلي پيتي ؿّي ؿّ مـم

 .ػاؿم ؿاصت عْاة يَ ثَ ًیبف چیق

 

 هي کٌن تٌن چیقي يَ ّ ىن ثلٌؼ عْاػ هي افم کَ ؿّ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 ثي ثؾاؿٍ ًبهؼاؿ اهیؼّاؿم ّ ًینت عْؿػى تکْى صبل ّ صل اهب ىٌْم

 .ثوًْن ربم مـ تکْى

 

*** 

 

 ّ ىن هي ُْىیبؿ فعوین ّ فػٍ تبّل ػمت کق ثب ػمتي توبك اف

 .ثغْاثَ ثؾاؿ ًکي: گَ هي کَ ىٌْم هي ؿّ كـػاػ ٍؼاي

 

 تْ ػمتن کَ ثیٌن هي کبًبپَ پبيیي ًينتَ ؿّ ًگبؿيي ّ کٌن هي ثبف پلک

 ىٌْم هي ّ اًؼافم هي تٌن ؿّي ىؼٍ کيیؼٍ پتْي ثَ ًگبُي. ػمتيَ
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 هي مگ ىَ ثیؼاؿ ايي ًکي اًگْلکو گلتن ُي! ثیب: گَ هي كـػاػ کَ

 !هیـؿْت ػیي کـػٍ اعن! ثگیـ تضْيل ىَ،صبال

 

 عْاة چيوبي اًگيت ثب ّ کٌن هي مالم ًگبؿيي پـلجغٌؼ ي چِـٍ ثَ

 مالم ػلیک: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ًگبؿيي هبلن، هي آلْػهْ

 صبل مـ ثغْؿي ؿيقم هي ػم تبفٍ چبيي يَ ثـات االى.عْػم ًبف ػاػاىي

 .ثیبي

 

 اهَ گـمٌَ: گن هي ثيٌٍْ کَ رْؿي ّ ىیٌن هي ؿٍ هي کَ ًگبؿيي

 .ًگبؿ

 

 هي گـم ؿّ ؿؾا ات ّامَ: گَ هي ثيٌْم کَ ٍؼايي ثب آىپقعًَْ تْ اف

 .کٌن

 

 ًگبٍ ىیٌَ، هي کٌبؿم ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف كـػاػ ّ گن هي هوًٌْي

 ًبهؼاؿ ّ کٌَ هي ثلٌؼ آعوْ لونو ثب ّ اًؼافٍ هي تٌن کجْػي ثَ ػهیوي

 اصتوبال ثٌؼافٍ، ػکل ثـين ثبيؼ: گَ هي ثیـّى اّهؼٍ عْاة اتبم اف کَ

 .ىکنتَ اه ػًؼٍ

 

 ػاىت؟ عـاثي عیلي: پـمَ هي افم ّ کٌَ هي تبيیؼ كـػاػ
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 !عیلي: کٌن هي فهقهَ فيـلت

 

 !ىؼ؟ عـاة ُن تن ػوْ ي کلجَ: پـمَ هي ّ فًَ هي لجغٌؼ

 

 هب پل: گَ هي ّ عٌؼٍ هي اّى ّ ػم هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي

 !هًْؼي فًؼٍ تْ کَ ثْػين ثؼىبًنبيي چَ

 

 هي ٍؼا ؿّ كـػاػ امن اعطبؿي کَ ىَ هي ثلٌؼ ًگبؿيي هؼتـُ ٍؼاي

! ثين هـثًْت کـػم ىْعي: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف كـػاػ. فًَ

 ايي ىؼٍ ثبػج فلقلَ کَ ثْػٍ ىبًل عْه ًبپلئْى ربى ػايي ّاهغ ػؿ

 ػقيق هِوبى: ػيگَ گلتي هؼين اف! ثـػاؿٍ مـه اف ػمت ًبعًْؼٍ هِوْى

 !ًـّػ ثیـّى ّ آيؼ اگـ مبفػ هي علَ ًلل، ُوچْ امت

 

 كـػاػ ٍؼاي ؿم هي عْاة اتبم موت ثَ پیچ پتْ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ػل اه عًْْاػٍ ّ ػايي اف رْؿي چَ: پـمَ هي کَ ىٌْم هي ؿّ

 !ايٌزب يبّؿػييْى هي ػاىتي هي ّؿىْى عت! کٌؼي؟

 

 هي پـ ًگبُو ىْط ؿًگ کَ ًقػم صـكي ٌُْف موتو، گـػم ثـهي

 !ػيگَ؟ عْثَ ػايي: پـمَ هي ًبثبّؿ ّ کيَ
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 ؿّي ثِؼاىتي مـّيل ػؿ ػم اف ًبهؼاؿ ًگبٍ ّ کبًتـ پيت اف ًگبؿيي ًگبٍ

 ثب ّ ػم هي كـّ ثـْن کٌتـل ثـاي ؿّ ػٌُن آة ّهتي چنجیؼٍ ٍْؿتن

 ّ ثیـّى کيیؼهيْى آّاؿ فيـ اف عْػم: گن هي كـػاػ ثَ لـفًّي ٍؼاي

 .عبک فيـ كـمتبػهيْى عْػم

 

 ي فػٍ ثِت ًگبٍ ىکٌَ، هي مکْتْ کيَ هي ًگبؿيي کَ ُیٌي ٍؼاي

. لجبك پْىیؼى ثـاي ؿم هي اتبم ثَ ّ ؽاؿم هي رب مـم پيت ؿّ كـػاػ

 .ّرْػهَ تْ کـعتي صل ٌُْف مبػتَ چٌؼ عْاة ّرْػ ثب

 

 هي ػلن. ىن هي کـػٍ آهبػٍ ثـام ًبهؼاؿ کَ لجبمبيي پْىیؼى هيـْل

 کَ هٌي ثـاي ػلتٌگي صل ُوَ ايي. هبهبى ػيؼى ثـم فّػاؿ چَ ُـ عْاػ

 .ػزیجَ ّاهؼب ثْػم ػّؿ افه هؼت ُوَ ايي عْػعْامتَ

 

 ثَ ًگبُي. کٌبؿ ػم هي ُل ؿّ ثيوبة ّ عْؿم هي ؿّ ؿؾا اف هوؼاؿ يَ

 کَ ًگبؿيي رْاة ػؿ ّ اًؼافم هي كکـٍ تْ ػزیت ّ ًينتَ کَ كـػاػ

 صنبثي ّ ػؿمت ؿّفٍ چٌؼ: گن هي ؿؾام ًغْؿػى کبهل ثَ هؼتـَّ

 .ثغْؿم ُوَ ايي يِْ تًْن ًوي ًغْؿػم چیقي

 

 اف ًگبٍ. ىیٌن هي كـػاػ ؿّثـّي ّ پبيیي يبم هي کبًتـ پيت ٌٍؼلي ؿّ اف

 .ثٌؼافين ػکل ات میٌَ اف ثـين ثپْه: گَ هي ّ گیـٍ هي تلْيقيْى

 

 .عْثن االى: گن هي ّ کين هي کجْػي ربي ثب ػمتي
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 ىن کلَ ايي ثبه ىبُؼ تْ: گَ هي ًگبؿيي ثَ ّ کٌَ هي اعن كـػاػ

 !ًچنجَ هٌْ يوَ ًبهؼاؿ ىؼ چیقيو يَ كـػا پل! ًيؼُب ؿاّي عْػه

 

: گَ هي هي ثَ ؿّ ّ يبػ هي ثیـّى آىپقعًَْ اف عیل ػمتِبي ثب ًگبؿيي

 ثجـيوت صتوب کـػ ملبؿه کلي ثـٍ ايٌکَ اف هجل ًبهؼاؿ. پي ًیک پبىْ

 .ىَ کن ػؿػت ػى هي ػاؿّ الاهل ًجبىَ ُن چیقي. ػکتـ

 

 .ػى هي هنکي كؤ: گن هي ّ کين هي هُْبم هیْى ػمتي

 

 ّ کوـثٌؼه مگک موت ثـٍ هي ػمت ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف كـػاػ

 ُویيَ ثـاػؿ ّ عْاُـ ايي عبٓـ ثـين پبىْ: گَ هي کـػًو ثبف صبل ػؿ

 ػلتٌگي اف ثجیٌَ پنـىْ گل ربى هبػؿفى پیو ثـين ثؼؼ کي ؿاصت ًگـاًتْ

 .ثیبػ ػؿ

 

 ّ يبػ هي ًگبؿيي لجبميَ، کـػى هـتت هيـْل کَ كـػاػٍ ثَ ًگبُن

 ...آيلیي ػعتـٍ، اّى: پـمَ هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ ىیٌَ هي کٌبؿم

 

 !ًگبؿيي: کٌَ هي هطغ ؿّ صـكو كـػاػ رؼي ٍؼاي
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 اآلى. امت فًؼٍ آيـيي: گن هي ّ ًگبؿيي ؿوگیي چيوبي ثَ فًن هي فل

 .هبػؿثقؿگيَ پیو

 

 هي. عْىن عجـ رْاة ىَ هي کيَ هي كـػاػ کَ ؿاصتي ًلل ٍؼاي

 هـػي هي! کـػي ػوـ ًَلَ ؿّ هب کَ تْ: گَ هي ّ ؿّثـّهْى ىیٌَ

 !ىؼ پـپـ ُن گل ػمتَ ػیي ي ػعتـٍ گلتین! ثگي؟ اّل ُوْى

 

 ًگبؿيي. کٌن هي عبهْه ؿّ تلْيقيْى ّ ػاؿم ثـهي هیق ؿّي اف ؿّ کٌتـل

 چي؟ ػايي فى: پـمَ هي

 

 .کـػى توْم ػايي ّ اّى: گن هي گلْم فيـ عبؿًّؼى صبل ػؿ

 

 هي صلوَ کوـم ػّؿ ؿّ ػمتو ّ کيَ هي رلْ هکج کوي ثب ًگبؿيي

 ىَ، هي ُن ػؿ ام چِـٍ کَ ؽاؿٍ هي ام میٌَ ؿّي ؿّ مـه کٌَ،

 ىؼ توْم ثبفيبتْى ٌُؼي: گَ هي ّ ػؿ موت اكتَ هي ؿاٍ کَ كـػاػٍ

 .ثـمین فًؼگیوْى ّ کبؿ ثَ ثـين پبىیي

 

*** 

 

 ػکتـ؟ رؼيَ: پـمَ هي ػکتـ اف كـػاػ ُبم ػکوَ ثنتي صبل ػؿ
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 چیقي ايي: گَ هي ًنغَ ًْىتي صبل ػؿ ّ ىیٌَ هي هیقه پيت ػکتـ

 هوکٌَ ًيَ هـاهجت عت اهب هْثـػاىتگیَ يَ ػٍ هي ًيْى ػکل تْ کَ

 صنبمیَ، ػْْ ؿيَ. عطـًبکَ ّاهؼب اًّْهت ّ ثيَ ىکنتگي ثَ تجؼيل

 يَ. ثبىَ ًبپؾيـ رجـاى هوکٌَ ثـمًَْ آمیت ثِو اگَ ىکنتَ ي ػًؼٍ

 صل اگَ کَ ًْينن هي ُن ىـثت يَ ّ ًْينن هي هنکي مـي

 کبؿ هِوتـيي ػًؼٍ ثَ ٍؼهبت تْ. ثغْؿيو کٌَ هي ػؿػ ُن ات ؿيَ کـػي

 ًوي اًزبم ػؿمت ػؿػ عبٓـ ثَ تٌلل چْى ّ امت ؿيَ مالهت صلع

 هي مؼي هب ُب هنکي ايي ثب عت کَ ثیبؿٍ پیو ػلًْت هوکٌَ ىَ

 .ثيین هبًغ کٌین

 

 كـػاػ. ثٌؼم هي کوـثٌؼهْ ّ ىلْاؿ تْي كـمتن هي ؿّ پیـٌُن ي لجَ

 ثبيؼ صتوب! ًیل چیقي گلتي هي ُي! ثیب: گَ هي ّ اينتَ هي کٌبؿم

 !ُل؟ چیقيت يَ ثلِوي ثؼؼ ىؼي هي ًبػط کـػي هي الـيَ ؽات

 

 ّ گیـم هي افه تيکـ ثب ؿّ ثـگَ گیـٍ، هي موتوْى ثَ ؿّ ًنغَ ػکتـ

 .ػٍ هي تکْى مـي عؼاصبكظیوْى رْاة ػؿ ػکتـ

 

*** 

 

 مْپـي تْ ؿٍ هي ّ يبػ هي ثیـّى ػاؿّعًَْ اف ػاؿُّب ًبيلکل ثب كـػاػ

 .ػاؿّعًَْ کٌبؿ
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 ي فلقلَ اّى اگَ االى. اًؼافم هي مبػت ثَ ًگبُي ّ کٌن هي اي مـكَ

 صیق. ثْػين ربت ٍیلي ي هقؿػَ آثیبؿي صبل ػؿ ثْػ ًیْهؼٍ ىؼٍ عـاة

 .تاله ُوَ اّى

 

 هي پبُبم ؿّ کوپْت ّ آثویٍْ پـ ًبيلکل يَ ّ ىیٌَ هي ّ يبػ هي كـػاػ

 رْى! هْتو ّ هـػٍ! ثگیـي رْى ؿگ تْ ثقى ؿّ ايٌب ثیب،: گَ هي ّ ؽاؿٍ

 !کٌي هـػًّگي تًْي ًوي ثبىي ًؼاىتَ

 

 ًبيلکل ّ عٌؼٍ هي کٌن، هي ػاؿه هْؿػ صـف ًخبؿ فُـهبؿ يَ فيـلت

 .هنکي هيت يَ ايٌن ثیب،: گَ هي ّ ثـلن تْ اًؼافٍ هي ُن ؿّ ػاؿُّب

 

 هیْى عبؿري هْٓي يَ ثَ ام تْرَ اكتَ، هي ؿاٍ ّ فًَ هي امتبؿت كـػاػ

 هي تّْیش كـػاػ چیَ، ثجیٌن ػاؿم ثـه عْام هي ىَ، هي رلت هـٍب

 !ثيَ صبٍل تضْلي يَ ثلکَ ثغْؿي ثغـم گلتن! توْيتیَ ػاؿّي: ػٍ

 

 هْاي توْيت ػاؿّي: گَ هي لجغٌؼ ثب اّى ّ کٌن هي ًگبُو مؤالي

 !رٌني

 

 هي ػوت ؿّ عْػه عٌؼٍ صبل ػؿ يبػ، هي كـّػ ثبفّه ؿّي هيتن

 ثبفّم! عْػت ّامَ ُنتي هـػي ٌُْف ايٌکَ هخل! ًَ: گَ هي ّ کيَ

 !تـکیؼ
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 ًوي ػّؿ كـػاػ چين اف کَ ىیٌَ هي لجن ؿّ ؿّف چٌؼ اف ثؼؼ لجغٌؼي

 تبؿيغي ي لضظَ ايي ػاىتن ػّؿثیي يَ کبه آط: گَ هي ىبػي ثب ّ هًَْ

 هـٍب ايي صبال! ُبلیَ ي متبؿٍ ػیي تْ لجغٌؼُبي ايي! کـػم هي حجت ؿّ

 !ثگیـم عْػم ّامَ هٌن ثگْ ثْػ تبحیـگؾاؿ ّ عْؿػي ؿّ

 

 ثـم. يبػ هي ثیـّى آىپقعًَْ اف هبهبى مبلي تْ گؾاىتي پب هضِ ثَ

 هي ثبف ػمت. ػيؼ چيوبه تْ ىَ هي ُن كبٍلَ اّى اف ؿّ عْىضبلي

 هي هبًغ ّ کيَ هي ؿّ ثبفّم کَ كـػاػٍ کيیؼًن، آؿْه ثَ ثـاي کٌَ

 ّهت يَ ثچلًْیو ثغْاي! ػايي فى فػين ثٌؼ اىْ ػًؼٍ: هتؾکـ ّ ىَ

 !ىؼ هوَْؿ فؿتو ػيؼي

 

 ىَ ًوي ؿّم اهب هُْبىْ ػطـ ّ عْاػ هي ؿّ هبهبى گـم ػمتِبي ػلن

 کيیؼًن آؿْه ثَ اف كـػاػ صـف ثب ُن هبهبى. ثؾاؿم پیو پب عْػم

 .گَ هي آهؼ عْه ثِن گـم لجغٌؼ يَ ثب تٌِب ّ ىَ هي هٌَـف

 

 ايي. هتلبّتو ؿكتبؿ اف ّ ػيؼًو اف عْىضبلن ّ اّهؼٍ کو هٌن لجِبي

 ايي تْ پب مبل پٌذ اف ثؼؼ کَ ثبؿي اّلیي امتوجبل ّ کزب گـم امتوجبل

 !کزب گؾاىتن عًَْ

 

 کٌن ػُْ لجبك ثـم عْاػ هي افم هبهبى ّ ىیٌن هي ُبل تْي هجل ؿّي

 ؿؾا تبفٍ ّ میـم ثگن يبػ ًوي ػلن. ثين آهبػٍ ىبم عْؿػى ثـاي ّ
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 ي ٓجوَ ؿم هي لجبمن تؼْيِ ثـاي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف پل عْؿػم

 .ػّم

 

 ػزیت ىیکو ؿًگ اي مـهَ ؿّتغتي ّ امپـت تغت ىؼٍ، ػُْ اتبهن

 اف پـ الجتَ ّ اتبم کٌذ رْؿ ّ روغ ي کتبثغًَْ يَ. ىیٌَ هي ػل ثَ

 هي ػؿ ثَ اي توَ کَ عبلیو ُبي هلنَ توبىبي ثَ اينتبػم! عبلیَ

 عْىت: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي تغت ي لجَ. تْ يبػ هي ًگبؿيي ّ عْؿٍ

 اتبم؟ اف اّهؼٍ

 

: ػٍ هي تّْیش ًگبؿيي کين، هي ُب ٓجوَ اف يکي عبک ثَ ػمتي

 ايي عْػت اّهؼي ّهتي ثؾاؿٍ گلتن هي ثچیٌَ کتبثبتْ عْامت هي هبهبى

 .ثکٌي کبؿّ

 

 چـا؟: پـمن هي ّ ىیٌن هي اتبم کٌبؿ هجل ؿّي

 

 صـف ثَ هٌْ کَ ؿاّیَ. ػٍ هي ؿّبيتو اف ًيْى ًگبؿيي لت ؿّي لجغٌؼ

 .کيیؼٍ

 

 .ثـػي هي لؾت کتبثِبت چیؼى اف هؼيوب يبػهَ عت: 
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 ثلٌؼ ربه اف ًگبؿيي. کٌن هي ًگبٍ اتبم کٌذ کتبثِبي ثَ ّ گن ًوي چیقي

. ؿعن ًین ثَ فًَ هي فل ّ ىیٌَ هي هجل ي ػمتَ ؿّ يبػ هي ىَ، هي

 عْاػ هي هطوئٌب. کٌن هي ًگبُو مؤالي ّ گـػم ثـهي موتو ثَ

 ثب ىؼٍ، چي يؼٌي ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي. اهبهـػػٍ ثقًَ صـكي

 چيوبم ثَ کـػى ًگبٍ ثي ّ کٌَ هي لول ؿّ اثـّم کٌذ فعن ؿػ اًگيت

 ثوًْي؟ کَ اّهؼي: پـمَ هي

 

 چَ ػًّن ًوي. ثچنجَ چيوبم ثَ چيوبه ىَ هي ثبػج مکْتن

 ّ كـمتَ هي هُْبم هیْى اًگيتبىْ اّى ّ ثؼم مؤالو ثَ ثبيؼ رْاثي

 عیلي كـػاػ. ثـين ايـاى اف فًؼگي ّامَ گـكتین تَوین هب: گَ هي

 ثبىن اهیؼّاؿ تًْن هي. عؼاهَ اف هٌن. ثیبي ُوـاُوْى ُن تْ هيتبهَ

 ثیبي؟ ثبُبهْى ثيي ؿاّي ػؿٍؼ يَ

 

 ؿّ ػمتو ّ فًن هي هِـثْى آثزي ايي ؿّيبي ثَ کوـًگي ّؿي يَ لجغٌؼ

 هي پل کٌن اهیؼّاؿه عْػي ثي عْاػ ًوي ػلن. گیـم هي ػمت تْ

 ؿاٍ ثجـٍ عْاػ هي هٌْ رْى آثزي گـكتَ اربفٍ کي اف عبى كـػاػ ايي: گن

 !ػّؿ؟

 

 .چـعًَْ هي ػؿ موت ثَ ؿّ رلتوْى مـ كـػاػ ٍؼاي

 

 عبًؼاى کل اف ثبيؼ ًکٌَ! گـكتن اربفٍ عبًْهتْى آثزي ايي ػاػاه عبى اف: 

 !ثگیـم؟ ؿّبيت كـفاًَ
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 ىیٌي هي ُن ثب گیـٍ، هي ؿّ كـػاػ ػمت ّ ىَ هي ثلٌؼ کٌبؿم اف ًگبؿ

. كـػاػ کي ؿاّیو تْ: گَ هي كـػاػ ثَ ًگبؿ ّ تغت ي لجَ ؿّ هي ؿّثـّي

 .ثبىَ هْكن اًّْؿ تًَْ هي چوؼؿ ثگْ ثِو

 

 ثَ هٌْ عْاػ هي افه ىْم ثب ًگبؿيي ّهتي هٌَ ٍْؿت ثَ كـػاػ ًگبٍ

 هي ًباهیؼ کَ عًْؼٍ هٌْ ًگبٍ ؿًگ هيغََ اهب كـػاػ. کٌَ ؿاّي ؿكتي

 اّهؼًي هي ًقًیي عْػ ثي فّؿ يؼٌي ّؿي يَ هقعـف لجغٌؼ ايي: گَ

 .ًینتن

 

. كـػاػ صـف تبيیؼ ثَ گن هي اُّْهي ّ هجل پيتي ثَ ػم هي تکیَ

 هظ ثؼؼ کٌین، ثٌؼ رب يَ آرـّ ايي ػل ػمت اّل ثؾاؿ: گَ هي کَ كـػاػٍ

 !ثیبى ُوـاُوْى کٌَ ّاػاؿه کَ فًین هي ػيويْ

 

 كـػاػ! ًگبؿيي اعن ثَ ثلکَ كـػاػ صـف ثَ ًَ يبػ، هي کو ثیيتـ لجِبم

 چیَ: پـمَ هي هظلْهي هیبكَ ثب ّ ىَ هي ًگبؿيي ًگبٍ هتْرَ ُن

 !ػيگَ کيیؼم ًويَ! عت؟

 

: گَ هي هؼتـُ ًگبؿيي ّ ىَ هي کْثیؼٍ كـػاػ مـ تْ تغت ؿّي ثبليت

 !ىؼم؟ فًت کَ فػي هٌن هظ يؼٌي
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 ّ ىلْاؿک يَ ػيْاؿي کوؼ کيْي اف. ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ عٌؼم هي

 ثبفيو فثْى ثب کَ ؽاؿم هي تٌِب ًگبؿيي ثب ؿّ كـػاػ ّ ػاؿم ثـهي ىـت تي

 !کٌَ هـلـت ٓلت

 

*** 

 

 کٌي هي صل کَ اكتبػٍ هبهبى ٍْؿت ؿّي رْؿي ػيْاؿکْة کوـًگ ًْؿ

 .ػمتبتَ فعن ثَ هبلیؼى هـُن صبل ػؿ ّ فػٍ فاًْ تغتت پبيیي كـىتَ يَ

 

 ًيًْن ؿّ پوبػي ّ تْ اّهؼ اي توَ ثب هبهبى اتبهن ثَ اّهؼى اف ثؼؼ ؿثغ يَ

 کَ کٌَ آؿيتَ ثِيْى ػمتِبهْ کق فعن عْاػ هي کَ گلت ّ ػاػ

 ثَ ػمتِبهْ کق عْامتَ عؼا اف هٌن ّ کٌي پیؼا ثِجْػ فّػتـ فعوِب

 .کـػم ػؿاف موتو

 

 هي هي ثَ کـػى ًگبٍ ثؼّى کَ ام عیـٍ چيوبه آـاف ُبي چیي ثَ

 عیلي ثـاىْى. اّهؼٍ فًو ّ پیـهـػ اّى مـ ثاليي چَ گلت ًگبؿيي: گَ

 .هًْؼٍ فًؼٍ ػعتـىْى الاهل کَ عْثَ. ىؼم هتبمق

 

 !عْثَ؟ کي ثـاي: پـمن هي ّاؿ فهقهَ ّ آؿّم

 

 !چي؟ يؼٌي: پـمَ هي ّ يبػ هي ثبال ػمتِبم کق اف هبهبى هتؼزت ًگبٍ
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 .ُیچي: 

 

. ًؼيؼٍ اىْ ثچَ ػاؽ هبػؿٍ الاهل کَ عْثَ. گن هي هبػؿه ثبثت اف -

 ّلي. ػاؿٍ آيٌؼٍ ػاؿٍ، ؿّ ّ ثـ رًَّْ،.ػاؿٍ رـيبى ػعتـ اّى ّامَ فًؼگي

 ىؼ هي ْٓؿيو ًکـػٍ عؼاي اّى ّ هًْؼى هي فًؼٍ پؼؿه يب هبػؿ اگَ

 ثچَ ػّؿي ّ ػاؽ. مْفًّؼ هي پیـهـػّ ّ پیـفى اّى ي آيٌؼٍ توْم ػاؿو

 .کٌَ هي ًبثْػ آػهْ

 

 ػاؿم. فًَ هي هي ثَ ٓـين ايي اف ؿّ ػلو صـف ػاؿٍ هبهبى ػًّن هي

 ؿاٍ ػَب ثَ ػمت ىؼيؼا اىْى ُوَ ثـگيتٌن ي لضظَ اف کَ ثیٌن هي

 ًین ربم مـ. ثـًزن هي کَ ًکٌي کبؿي يب ًگي چیقي هـاهجي ّ ؿى هي

 يَ ثب ؿّ هبهبى ػمت. ػم هي تکیَ ػمتن يَ آؿًذ ثَ ّ ىن هي عیق

 .هبهبى ثوًْن اّهؼم: گن هي ّ گیـم هي ام ػيگَ ػمت

 

 ثِن: گَ هي لـفّى ٍؼايي ثب ّ ىیٌَ هي چيوبه تْ آًي ثَ عیني

 ػي؟ هي هْل

 

 هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ کبّم هي ؿّ ٍْؿتو ارقا تک تک ًگبٍ ثب

 !ًیل؟! ثِتـٍ اتْى ّامَ کَ ثبىن ػّؿ افتْى:پـمن
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 كيبؿ ّ ىیٌَ هي پبم کٌبؿ ىَ، ثلٌؼهي تغت پبي اف ّ کٌَ هي اعن

 ؿّي پتْ کـػى هـتت صبل ػؿ ّ ثکين ػؿاف کَ يبؿٍ هي ام ىًَْ ثَ آؿّهي

 !اه ثچَ ًؼيؼى ثَ ثبىَ ؿّب کَ اًّي ًینت هبػؿ: هیگَ ام میٌَ

 

 ثتًْن ؿاصت ّ ثیبػ ثبالتـ تب ؽاؿم هي مـم فيـ ؿّ ػمتن ّ فًن هي لجغٌؼ

 ًگبؿيي اف چـا پل: پـمن هي ّ کٌن هي ٍبف گلْهْ. ثجیٌن ؿّ هبهبى

 !اًّْؿ؟ ثـم ُوـاُيْى کٌَ ؿاّین عْامتي

 

 هبػؿ اّى اف: گَ هي ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ ىَ، هي ؿلیظتـ هبهبى اعن

 اي ثچَ ُـ ػّؿي! ثغْاػ ربيگبٍ ثِتـيي تْ اىْ ثچَ کَ هبػؿيَ هبػؿتـ

 ثي هبػؿ گْه فيـ ثچَ اّى ػوـ ثبىَ هـاؿ اگَ ّلي مغتَ هبػؿه ثـاي

 هي! ثؾاؿٍ هِـه ؿّ پب هبػؿ کَ ثِتـ ُوْى ثيَ تلق ّ ثنْفٍ عْػ

 کَ ثبىیي ربيي ىوبُب اهب ثغـم رْى ثَ کؼّهتًْْ ُـ ػّؿي ؿًذ صبّـم

 .ثيَ مبعتَ ثـاتْى عْة ي آيٌؼٍ يَ

 

 !ثوًْن؟ کُْنتبى اّى تْ ثْػي ًبؿاّي چـا پل: 

 

 !پي ًیک -

 

 رًْن؟:
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 هي يکي کوـ ّ کٍْ اّى ثب ؿّ ػبلي ىـلي ّ تضَیلي هْهؼیت ّ عبؿد -

 !کٌي؟

 

 ػاىتن! هبهبى ىؼ ًوي مْعت عْػي ثي کوـ ّ کٍْ اّى تْ ػوـم: 

 ػاىتن! مبعتن هي ًْ اف عْػهْ ػاىتن. کـػم هي مبفًؼگي اًّزب

 .گـكتن هي يبػ کـػًْ ثـػاىت ّ کبىتي

 

 عیلي تْ: ػٍ هي ؿّ رْاثن ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ػَجي ّ ػلغْؿ هبهبى

 !ىؼي ثلؼ کـػًْ ثـػاىت ّ کبىتي ّهتَ

 

 !چي؟ يؼٌي: پـمن هي پـاعن ّ ىیٌن هي ربم مـ ّهتي ػَجین

 

 اف صـکت يَ کٌَ،ثب هي اتبهْ اف ؿكتي ثیـّى هَؼ ّ ػٍ ًوي رْاثوْ هبهبى

 ام ػًؼٍ ػؿػ ثَ اُویت ثي ّ اينتن هي رلْه ّ پبيیي پـم هي تغت

 !گیي؟ هي رْؿي ايي کَ کبىتن چي هجل ّهت عیلي اف: پـمن هي

 

 کٌبؿ، ثـم ػؿ رلْي اف ايٌکَ ثـاي ؽاؿٍ هي ثبفّم ؿّ ػمت رْاة ثي هبهبى

 ػّمت: گَ هي ّ ثِن فًَ هي فل هکج يَ اف ثؼؼ اّى ّ عْؿم ًوي تکْى

 اّى ػعتـ ّ ثلـفٍ ػلت تـمیؼم هي چْى ثوًْي کٍْ اّى تْ ًؼاىتن

 !ثغْاي ؿّ عؼاثیبهـف پیـهـػ
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 رلْي اف. ثبىن هنلٔ عْػم ثَ کٌن هي مؼي اهب ؿيقٍ هي ُْؿي ػلن

 هي. کٌیي ػُْ ثضخْ ًیل ًیبفي: کٌن هي فهقهَ آؿّم ؿم، هي کٌبؿ ػؿ

 !کـػم ػؿّ چي ّ کبىتن چي ىوب ؽُي تْ ػًّن هي عْة عْػم

 

. ثیٌن هي هبهبى مـ پيت گـكتَ اي چِـٍ ثب ُن ؿّ ًبهؼاؿ ّ گـػم ثـهي

 عين اف كؤ ّ كؤ لضظَ اّى رنبؿت اهب چطْؿ ّ چـا ػًّن ًوي

 ؿّ ػلن صـف تب ػٍ هي رـات فثًْن ثَ کَ هبهبًَ صـف تْ ًِلتَ مـکْكت

 !ثْػٍ رب ثَ کبهال ػلون لـفيؼى هْؿػ ػؿ ًگـاًیتْى: ثقًن

 

 ّاهؼب ًبهؼاؿ هضْ لجغٌؼ ي فهیٌَ پل تْ کيَ هي هبهبى کَ ُیٌي

 !ىٌیؼًیَ ّ ػيؼًي

 

 هبهبى پنٌؼ هْؿػ ي گقيٌَ آيـيي کَ ػٍ هي ًيْى پـثِت ًگبٍ ايي

 ربى هبهبى عبى کَ میـّاى عبى كؤ ًَ ثِو ؿمیؼى ثـاي هي ّ ًینت

 !ػاؿم ؿّ پیو ُن ؿّ

 

 يَ ثؾاؿيي: گَ هي آؿّم ّ ؽاؿٍ هي هبهبى ُبي ىًَْ ؿّ ػمت ًبهؼاؿ

 .فًین هي صـف هّْْع ايي هْؿػ ػؿ ػيگَ ّهت

 

 ثب ّ کٌَ هي عالً ًبهؼاؿ ػمتبي فيـ اف ُبىْ ىًَْ تکًْي ثب هبهبى

 ّ اكتن ًوي تب ّ تک اف. هي ثَ فًَ هي فل چيوبىَ تْي کَ عيوي

 !هبهبى عْام هي ؿّ ػعتـٍ: گن هي
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 ُوَ اّى اف لجـيق هي ّ ثبىن مبکت کَ يبػ هي اثـّ ّ چين ثـام ًبهؼاؿ

 اي ثًَِْ پي ّ اًلزبؿم هـف تْ ػيؼم چين ثَ ؿّمتب اّى تْ کَ هَیجتي

 ثْػيي صبّـ: گن هي لزْربًَ ّ هَـ کَ ىؼى عبلي ثـاي گـػم هي

 ثَ کَ ىؼٍ هـػي ػـّك ؿكتَ ّ کـػٍ پيت ثِن ثبؿ يَ کَ ؿّ کني

 ايٌکَ ّامَ كؤ کٌیي هجْل ػـّمتْى ػٌْاى ثَ ػّثبؿٍ امت تيٌَ عًْن

 ىؼٍ ػمتوبلي ػعتـ يَ صؼ ػؿ آيـيي يؼٌي! ثين ؿاٍ ثَ مـ هخال هي

 !ًینت؟ ُن

 

 !پي ًیک: رْاثن ىَ هي ًبهؼاؿ ي اعطبؿگًَْ ٍؼاي

 

 ثبف لت پـعين ّ ىَ هي ًقػيک ثِن هؼم يَ ثـاكـّعتَ ٍْؿتي ثب هبهبى

 ثیبهـف عؼا اّى ّ هي ي ثچَ ايٌکَ ثَ ثْػهت ًقايیؼٍ عْػم اگَ: کٌَ هي

 ثبؿ ْٓؿي ايي کَ ؿيغتین چي تْ ىکن تْ! کـػم هي ىک ثبىي

 هي عْػتْ ُبي عْامتَ كؤ کَ عْػعْاُي اًوؼؿ کَ! اّهؼي؟

 چَ! چیَ؟ عًْْاػٍ هؼٌي ثلِوي ؿمَ ًوي صتي ىؼْؿت کَ!ثیٌي؟

 ثبفي آثـّهْى ثب ػاؿي ػّمت رْؿ ُـ کَ ػاػين عْؿػت ثَ صـّهي لووَ

 !کٌي؟ هي

 

 !آثـّتْى؟ ثب ثبفي يؼٌي ػعتـ اّى عْامتي:
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 ػعتـي ُوچیي ؿّ ػمت کَ ػيؼي ؿّ هب! هبمت؟ صؼ ػؿ ػعتـ اّى -

 ّ عْاُـ! ػکتـامت ػاًيزْي گیـٍ هي ػاؿٍ ًبهؼاؿ کَ فًي! گؾاىتي؟

 ... ػاهبػت! ػاؿى لینبًل كْم ثـاػؿت

 

 مـم تْ ؿّ عًْْاػٍ ؿكیغ ربيگبٍ ايي اف ثیيتـ هبهبى ايٌکَ ثـاي ًبهؼاؿ

 !کٌن هي عْاُو هبهبى: پـٍ هي صـكو هیْى ًکْثَ

 

 ىیٌَ هي لجن ؿّ ػَجبًیت ّ صوبؿت صل ايي اّد تْ هنغـٍ لجغٌؼ يَ

 ُوَ! ثغٌؼ! آؿٍ: تْپَ هي پـصـً ّ کٌَ هي تـ ػَجبًي ؿّ هبهبى کَ

 ىؤى ثیبهـفتْ، عؼا ثبثبي اػتجبؿ ّ آثـّ اتْ، عًْْاػٍ! ثگیـ هنغـٍ ثَ چیْ

 !ارتوبػیوًْْ

 

 تب ثبىن مبکت کٌَ هي اىبؿٍ ػمت ثب ًبهؼاؿ ثگن چیقي کٌن هي ّا لت

 هي کبؿهْ ايي هبهبى ّ تغت ي لجَ ىیٌن هي ؿم هي. ثیبػ کْتبٍ هبهبى

: تْپَ هي چيوبم فل ّ ؿّثـّم يبػ هي ػَجیتـ کَ هضلین کن پبي ؽاؿٍ

 ّ عْة ػعتـ ايٌوؼؿ ثگیـي ثغْاي فى! ثیبؿ ػؿ گْىت تْ اف ؿّ پٌجَ ايي

 !ؿّه ثؾاؿين اًگيت ثغْاين کَ ُنت ثـهْى ّ ػّؿ کـػٍ تضَیل

 

 !لیلیَ ُن يکیيْى الثؼ: گن هي ّ لجن ؿّ ىیٌَ هي پْفعٌؼي

 

 هي ثبال ػاؿٍ ثضج ػًَّ هي چْى ػٍ هي هـاؿ عطبة هٌْ ايٌجبؿ ًبهؼاؿ

 !ثنَ پي ًیک: گیـٍ
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! کٌي هنغـٍ ُن ثبيؼ آؿٍ: ؿٍ هي ثبالتـ لضظَ ُـ ٍؼاه ّلي هبهبى

 ؿّف يَ ؿكتَ يبػت! ثْػ ػيوت ؿّفي يَ اط ىؼٍ ثـات اآلى کَ لیلي ُوْى

 ثَ ػعتـّ اّى ّ کـػيي کبمَ يَ تْ ػمتتًْْ پؼؿت ثب هي هغبللت ثبّرْػ

 ثؼي ًَ تْئَ ي ػـَّ مـ ٍؼهَ ىؼٍ، ثؼ ُن اآلى اگَ! ثنتیي ؿييوْى

 !اّى

 

 

 ثبفّي ًبهؼاؿ. ثِو فًن هي فل ثبف ػُي ثب ّ کيَ هي ثؼي تیـ هلجن

: گَ هي ُوقهبى ّ ثیـّى ثجـػه اتبم اف ايٌکَ ثـاي کيَ هي ؿّ هبهبى

 !هبهبى ثنَ

 

! چیَ؟! ُبى؟: ثضج ي اػاهَ ثَ هَـٍ ّ ؿٍ ًوي ثیـّى ّلي هبهبى

 ثـ ثِت! فًَ هي ثبال گـػًت ؿگ يبؿي، هي رْه ىَ هي کَ صـكو

 ػمتتْ کَ هْهغ اّى! آؿهبًِبت؟ پي ؿكتي کَ ايٌَ اف ؿیـ هگَ! عْؿٍ هي

 رّْى هيت يَ ثب کَ هْهغ اّى ػاػي، هي ىؼبؿ ّ کـػي هي هيت

 رًّْت فى ًجْػي كکـ ايي ثَ فػي هي آتیو پلیل هوـ ّ هبىیي رْگیـ

 اًتغبة صن تْ چوؼؿ ُـ! ًوًَْ؟ صوبهتبت پبي ثَ ىبيؼ ّ ػاؿٍ آؿفّ ُقاؿتب

 ػمتوبلي عبئي ىؼٍ اّى ّ هضن ىؼي تْ صبال! ػاىتَ اًّن ػاىتي

 ثَ هب ػاؿي تْهغ ثؼؼ کٌي هي فًؼگي عْاػ هي ػلت رْؿي ُـ! ىؼٍ؟

 صوبهتِبي ّامَ کن!ًگین؟ آط ّ ثـهَین فًي هي ثـاهْى کَ مبفي ُـ

 تْ ُبي ًؼًّوکبؿي عبٓـ ثَ کن! ًيٌیؼين صـف ًبکني ّ کل ُـ اف تْ
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! آّؿػي ثؼثغتي اهْى ّامَ چوؼؿ ُـ ثنَ پي ًیک! ًيؼ ػلوْى ثَ عْى

 !ثبىَ ؿاصت تْ ثبثت اف ؿّاًوْى ّ ؿّس ايي عـػٍ يَ ثؾاؿ

 

 فهیي ؿّ ي هبلیچَ هبت کـػٍ گـٍ ُن ثَ اثـُّبيي ثب ّ گن ًوي چیقي

. ثیـّى ثجـٍ اتبم اف ؿّ هبهبى ثيَ هْكن ًبهؼاؿ کٌن هي آؿفّ ّ ىن هي

 هي صن ثِو ؿّؿامتي ثب کَ ىَ هي فيبػتـ ّهتي هبهبى صـكِبي ػؿػ

 ػؿػ! ثْػم آمبيييْى ملت ػبهل چوؼؿ مبلِب ايي تْ ػًّن هي ّ ػم

 هي كکـ عْػم ثب کَ ىَ هي ثیيتـ ّهتي پبىَ هي فعون ثَ کَ ًوکي

 ثب رْؿٍ ُیچ آاليو ثي ّ ٍبف آيـيي کَ ؿمن هي ًتیزَ ايي ثَ ّ کٌن

 !يبػ ًوي ػؿ رْؿ پـٓوطـام ي عًْْاػٍ ايي ي کجکجَ ّ ػثؼثَ

 

 هي ؿّ اتبم ػؿ ىن، هي ثلٌؼ ربم اف ثیـّى ثـٍ هي ؿّ هبهبى کَ ًبهؼاؿ

 ؿّي اًؼافم هي عْػهْ ّ عْؿم هي هنکي تب ػّ. کٌن هي هلل ثٌؼم،

 آػهبي ّ هي ثیي ػوین ىکبف ايي کزب ّ کي اف کٌن هي كکـ ػاؿم. تغت

 کَ ثْػ ثبؿي اّلیي کزب ّ کي کٌن هي كکـ ػاؿم! اّهؼٍ؟ ّرْػ ثَ آـاكن

 ي پیچیؼٍ هبف ايي ثَ ػاؿم! عْػم؟ ي عًْْاػٍ ّامَ ثبال مـ تق ىؼم

 هي پبيیي ّ ثبال ػؿ ي ػمتگیـٍ کَ کٌن هي كکـ هبهبى ّ عْػم هیْى اكتبػ

 !پي؟ ًیک: ىَ هي ثلٌؼ ػؿ ثْػى هلل ّرْػ ثب ًبهؼاؿ ٍؼاي ّ ؿٍ

 

 ّاهؼب. کٌن هي ثبف پتْ فيـ تبؿيکي تْ چيوبهْ ّ کين هي مـم ؿّ ؿّ پتْ

 !ىؼٍ؟ ًَیجن ىْؿ پـ مـ کَ ثنتي ًبكن ثَ صـّم ي لووَ
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 .ػاؿم کبؿت ػؿّ کي ّا پي ًیک: 

 

 اًّچَ ثَ ؿّس ّ ػل ايي ّهت ُیچ کَ ثنتي رْؿي چَ هٌْ ي ًطلَ ّاهؼب

 !ًجْػٍ؟ ؿّب کـػى ػيکتَ ثـاه

 

 !ػؿّ ايي کي ثبف پي ًیک: 

 

 ًٌگ ي هبيَ گـكتَ ٓالم ػاؿ مبثوَ هؼؿک ثي ي ًغًْؼٍ ػؿك هي

 ثبف ثبؿ ُـ کَ فثًْي! اًَّ؟ اف ثبالتـ چین! آيـيٌن؟ اف تـ الين چـا عًْْاػٍ

 عْػهْ ّهتي اف کَ اي عًْْاػٍ يب هقيتَ کـػٍ پب ثَ ىـ كؤ ىؼٍ

 چیق چَ! ثْػى؟ هغبلق ًْػي ثَ ُبم عْامتَ ّ ػوبيؼ ّ اكکبؿ ثب ىٌبعتن

 !کٌَ؟ هي هْبّت ثِو ؿارغ ْٓؿي ايي هبهبى کَ اؿرضَ ػعتـ اّى ثَ هب

 

*** 

 

 چیقي اّى اهب اّهؼٍ كـّػ ام میٌَ ي هلنَ ؿّ موق چْثي ُبي تیـٍ

 عـعـٍ چلت کَ ايوبًَ پبي ثلکَ ًینت آّاؿ مٌگیٌي ثـيؼٍ ًلنوْ کَ

 ثب اهب ام اكتبػٍ عـعـ ثَ! کٌَ ام علَ تب يبؿٍ هي كيبؿ ّ ىؼٍ ام

. ثـػاؿم گلْم ؿّي اف ؿّ ايوبى پبي تًْن ًوي آّاؿ فيـ امیـٍ کَ ػمتِبيي

 هي عْىضبل ّهتي ايوبًَ عٌؼّى لت ثَ ؿجبؿ ّ گـػ تبؿي پيت اف ًگبُن

 رْؿي ُویي ثبيؼ! ثيي مـ ثَ رْى ثبيؼ!ُویٌَ! ثؼي رْى ثبيؼ تْ: گَ

 !ثویـ! کيیؼى ًلل ًَ هـػًَ لیبهتت تْ! ثویـي ّ ثکيي فرـ
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 هي علَ ػاؿم هي ّ ىَ هي گن ُبه عٌؼٍ تْ ايوبى ثویـ ثویـ ٍؼاي

 .عْام هي کوک عـًبمَ ىجیَ ثیيتـ کَ ٍؼايي ثب ّ فّؿ ثَ ّ ىن

 

 هي ثبال ؿّ تبؿيکین ثَ ؿّ ًگبٍ عْؿٍ هي کلجَ ػؿ ثَ کَ هيتِبيي ٍؼاي

 ّ کْثَ هي هيت کلجَ ي ىکنتَ ػؿ ثَ کَ ثیٌن هي ؿّ ًبهؼاؿ ّ ثـٍ

 ثیٌن هي ؿّ آيـيي کَ اكتَ هي ُن ؿّ ػاؿٍ پلکبم! فًَ هي ٍؼا امووْ

! هجـٍ کٌؼى هيـْل کَ ػمتِبيي ّ اىک پـ چيوبيي ثب پْه، میبٍ

 ثیيتـ ثیبػ ثیـّى هجـ اّى هیْى اف ػايي فى يب ػايي ي رٌبفٍ ايٌکَ تـك

 ثَ ًبهؼاؿ اهب ؿم هي هـگ امتوجبل ثَ ثبف آؿْه ثب ّ ثـٍ هي ؿّ ًلنن

 ػُيتٌبکي اّى ثَ کبثْمي اف ّ ىَ هي صبّـ مـم ثبالي هْهغ

 !کٌَ هي عالٍن

 

 علَ اف هبًغ ػاؿٍ مؼي کَ اي کيیؼٍ ّ هوتؼ ًلنِبي ثب ػـم، عیل

. ؽاؿم هي ايوبى پبي ربي ؿّي ػمتوْ ّ ىیٌن هي ربم مـ ثيَ ىؼًن

 ػؿ ًبهؼاؿ ّ کٌَ هي ايزبػ ام میٌَ ي هلنَ تْ ؿّ ثؼي ػؿػ مـكَ تب چٌؼ

 .ًیل چیقي. ػيؼي عْاة: گَ هي ُبم ىًَْ هبلو صبل

 

 هبهبى ٍؼاي. پیيًْین ؿّي ؽاؿم هي ػمتوْ يک کق ّ ثٌؼم هي چين

 !ًوًْؼٍ ؿّه ثَ ؿًگ. ثغْؿٍ ثؼٍ ايٌْ: گَ هي ًبهؼاؿ ثَ کَ ىٌْم هي ؿّ
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 ثَ ؿّ لیْاًي کَ هبهبى ثَ اكتَ هي ًگبُن ّ گیـٍ هي كبٍلَ ُن اف پلکبم

 تْرَ هْؿػ ّ تٌِبيي عْام هي کَ چیقي تٌِب لضظَ ايي تْ. گـكتَ موتن

 کل ثي آيـيي عیل ّ ؿن پـ چيوبي کَ اي لضظَ ايي تْ! ًيؼًَ ّاهغ

 هي الوب ؿّ علگي صل ثِن ايوبى پبي كيبؿ اف ثیيتـ صتي هًْؼٍ تٌِب ّ

 ّ پبک ػعتـ اّى ثَ صوبؿت ي ػيؼٍ ثب کَ ؿّ کني هضجت ّ تْرَ هي کٌَ

 .عْام ًوي کٌَ هي ًگبٍ هؼَْم

 

 ّ پبيیي ػم هي مـ عْػهْ ؿًّن، هي ػوت ؿّ ًبهؼاؿ ام ىًَْ تکْى ثب

 ػؿگیـ ؽٌُن توبم. موق ثَ فًن هي فل ّ ؽاؿم هي ثبلو ؿّي مـهْ

 توبم ػؿگیـ. ؿكت هي میـّاى ثب ّهتي آعـه ًگبٍ اّى ػؿگیـ. آيـيٌَ

 عیـٍ ُب رٌبفٍ کيیؼى ثیـّى ثـاي هي تاله ثَ مکْت تْ کَ مبػتِبيي

 .گـكت هي ًيؤت هًْؼًو کل ثي ػون اف کَ ثِتي ثَ. ثْػ

 

 .ثـّ ىوب هبهبى:ىکٌَ هي ؿّ مکْت ًبهؼاؿ ٍؼاي

 

 ًوي موق اف چيووْ. ىیٌَ هي کٌبؿم ًبهؼاؿ ّ ىَ هي ثنتَ ػؿاتبم

 ؿاّي هبهبًْ: گَ هي مکْت کوي اف ثؼؼ ّ کيَ هي پْكي ًبهؼاؿ گیـم،

 هْل يَ هجلو تْ اهب. ػمتت تْ ؽاؿين هي ؿّ ػعتـٍ اّى ػمت کٌن هي

 !ػي؟ هي هي ثَ
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 کَ ثـاػؿي ٍْؿت ثَ فًن هي فل ّ گیـم هي موق اف ؿّ ام عنتَ ًگبٍ

 ًبمبفگبؿ ثـاػؿ ايي ثب کٌَ هي مؼي ػاؿٍ اهب امت کالكَ امت، عنتَ

 !کٌَ ؿكتبؿ کزؼاؿهـيق ًبآؿّم

 

 هي ّ فًَ هي لجغٌؼي ًبهؼاؿ ىیٌَ هي چيوبه ثَ کَ هـاؿم ثي ًگبٍ

 ػیي ثؼؼ ؿمیؼي عْاي هي کَ ػعتـي اّى ثَ ثؼي هْل عْام هي: گَ

 اّى فًؼگي ّ مـه ي مبيَ ثيي! ثکٌي فًؼگیتْ ّ ثيیٌي آػم ثچَ

 هْل! ثـػاؿي اتْپیب ايي کـػى ػؿمت اف ػمت ّ ثنبفي ؿّ عؼا ي ثٌؼٍ

 !ػي؟ هي

 

 ثَ چٌبى مٌگیٌي ثـِ. چـعن هي پِلْ ثَ ّ گیـم هي ًبهؼاؿ اف چين

 گلْهْ ػاؿٍ ايوبى پبُبي کٌن هي صل کَ ىَ هي ّؿ صولَ ّرْػم

 رب ّرْػم تْ اهـّف تب گؾىتَ اف ثـِ ايي! ىن علَ تب ػٍ هي كيبؿ

 ؿّفُبي اف ثـِ ايي! ىؼٍ هغـثتـ ّ ثقؿگ ّ ثقؿگ ؿّف ُـ ّ کـػٍ عيک

 اف فًزیـ، ّ تٌِبيي ؿّفُبي اف تضویـ، ّ ىکٌزَ ؿّفاي اف ايوبى، هـگ

 مبػتِبي ُویي اعیـ، ؿّفُبي ُویي تب تجؼیؼ ّ کني ثي ؿّفُبي

 ُوَ اّى ّامَ هجـ کٌؼى اف ػايي، ي رٌبفٍ ػيؼى اف ًقػيک، ي گؾىتَ

 ؿعٌَ ّرْػم تْ هبهبى ي چٌؼثبؿٍ مـکْكتِبي ىٌیؼى اف ّ ؿـيت هـػم

 !ثـٍ هي اًلزبؿ موت ثَ هٌْ مبػتي ثوت هخل ّ کـػٍ

 

 ىَ هي ام ىًَْ ؿّي ًبهؼاؿ ي ًينتَ ػلزْيي ثَ ػمت کَ اًلزبؿي

 ؿـّؿ صلع پي ػؿ ًَ! کيًَْ هي كـّپبىي هـف ثَ هٌْ ّ اه ثًَِْ
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 ّرْػم تْ ثْػى عْػػاؿ ّامَ تْاًي ػيگَ اٍال ًَ ّ ُنتن اي هـػًَّ

 چٌؼ کَ چيوبيي ؿّي کٌن هي ُبيلي ػمتوْ ّ ثٌؼم هي پلک! ُنت

 کَ ثيکٌَ ثـْن ؽاؿم هي ّ ًؼيؼٍ چیقي ؿن ّ ػؿػ ّ میبُي رق مبل

 !اكتَ هي کبؿ اف هلت ايي ثين هبًغ ثغْام ُن ثبف اگَ

 

 ًیک: کـػًوَ آؿّم ػؿٍؼػ کَ ىٌْم هي گٌگ ّ ًبهلِْم ؿّ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 ًيؼٍ ْٓؿي پنـ! ثجیٌوت پي ًیک! گٌؼٍ؟ هـػ کٌي هي گـيَ ػاؿي! پي

 ثگیـ عؼاثیبهـفّ ػايي ػعتـ ُن! اٍال عْاي هي عْػت رْؿ ُـ ثبىَ! کَ

! ًغْامتن هْل اٍال! ثبه آثبػاًي كکـ تْ عْاػ هي ػلت ُـچوؼؿ ُن ّ

 !تْأم ثب! پنـ هٌْ ثجیي

 

 ثتًَْ ًبهؼاؿ تب ًینت كبٍلي صؼ کَ عْثَ ّ ػيْاؿم موت ثَ کَ عْثَ

 تٌِبيي، ثَ ػاؿم ًیبف ىؼى عـػ ايي فيـ! ػيؼًو ثَ ّاػاؿ هٌْ ّ کٌَ پـه

 !ًيؼى ػيؼٍ ثَ ػاؿم ًیبف ىؼى پبؿٍ ُقاؿ ايي فيـ

 

 هـگ ّ ىؼى کْؿ الين هٌْ ػاؿٍ صن هي کبثْمِبي ايوبى! ػاؿٍ صن ايوبى

 چيوب ايي ثب كؤ ّ كؤ ؿكتٌو ي لضظَ اف ػؿمت کَ هٌي! ثؼًَّ

 ُوِيکٌزَ اّى فيـ کَ هٌي! ىؼًَ کْؿ لیبهتن ظلوت ّ ػيؼم میبُي

 ثْػم آؿهبًِبم اف ىنتي ػمت كکـ ثَ كؤ ّ كؤ رنوي ّ ؿّصي ي

 عْػ هي! ًبثْػيَ ّ هـگ آّؿ پیبم کَ ْٓكبًن عْػ اٍال هي! هـػًَ لیبهتن

 !ػاؿٍ صن ايوبى! ؿييتـُب ىؼيؼتـيي ثب ام فلقلَ
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 ىٌْم هي ّ ىؼى پبيیي ّ ثبال پيتن ؿّي کٌَ هي ىـّع ًبهؼاؿ ػمت

 ايي کَ ًگـاًَ ُن اّى ثبثب! ًبؿاصتي؟ هبهبى صـكِبي اف: پـمَ هي کَ

 تـك کَ فيبػٍ ػاىتي ػّمت اف پیـوجـ ثَ پیـ ثَ! يبؿٍ هي رْه رْؿي

 ثبػ ُن رلتتْى مـ! ثیبؿي عْػت مـ ثاليي يَ ػّثبؿٍ ػاؿٍ هي ّؿه

 آؿاهو ػلو تـمیؼٍ، چيوو! کيَ هي رؼل ثَ هؼام کبؿتْى کَ ػاؿٍ

 ...هي ؿّ تْ

 

 ّامَ.... ّامَ گیـي هي هْل افم... افم ػاؿي کَ اتْپیبيي ي ًويَ: 

 ثبػ ثَ... ثبػ ثَ تجؼیؼ ّ فًؼاى ّ ثبفػاىت ؿّفاي اّى تْ ًزٌگن مبعتٌو

 ملت ّ گؾاىتي ايوبى پبي ربي پب لیبهت صتي هي... صتي هي! ؿكتَ

 تزبّف ثَ تِؼيؼ عبٓـ ثَ ثبؿ ُقاؿ کَ ؿّفايي ُوْى تْ هي! ًؼاىتن کـػًن

 ثبػ ثَ ايوبًْ آؿهبًيِـ مبعتي ثَ اهیؼ ؿكت مؤال فيـ هـػًّگین

 ايي اف کَ هٌي اف... اف ًينتي تْ... تْ ثؼؼ... ثؼؼ! مپـػم كـاهْىي

 هي هْل... عْػم آؿاهو پي ؿكتن ّ ثبثبىْى گْؿ گلتن ّ ثـيؼم هـػم

 !ثـًؼاؿم؟ هؼهي اىْى ّامَ عْاي

 

 ثلٌؼٍ ام ثـيؼٍ ثـيؼٍ ٍؼاي ثْػى ىت ًیوَ ثَ اُویت ثي ّ ام ًينتَ

: گن هي هجل اف تـ ثـاكـعتَ ّ گیـم هي موتو ثَ ػمتبهْ کق ّهتي

 ّامَ آّاؿٍ ثـػاىتي فعن! هجـٍ کٌؼى ؿػ! ثیلَ تبّل ربي ثجیي ؿّ ايٌب

 هي هْلي ُوچیي افم کَ کـػي كکـ عْػت ثب چي! رٌبفٍ کيیؼى ثیـّى

 پي ًیک ُوْى هي کٌیي هي عیبل کَ کـػيي كکـ عْػتْى ثب چي! عْاي؟

 آػهِبي ػیي ػاىتن آؿهبًغْاُي لیبهت اگَ هي! ػيـّفم؟ عْاٍ ػؼالت

 ثـاػؿم ي رولَ اّلیي ثب ّ ؽاىتن ًوي ؿّ عـاثي ُوَ اّى الٌلل ّؼیق
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 آػهي ُوچیي اگَ هي! کـػم ًوي كـاؿ ّ هبىیي اّى تْ ًينتن ًوي

 ًوي رب مـم پيت ؿّ ّيـًّي ُوَ اّى کٌي هي عیبل تْ کَ ثْػم

 ّ هًْؼم هي! آّؿػم ًوي پٌبٍ ام عًْْاػٍ گـم هخال کبًْى ثَ ّ ؽاىتن

 کَ ػمتبيي ُویي ثب ّ هًْؼم هي! ثنبفى ؿّ ُب عـاثي کـػم هي کوک

 مبعتن عًَْ ُبىْى هـػٍ ّامَ کَ ُبيي فًؼٍ ّامَ گـكتَ هـگ ثْي

 ...ّ هًْؼم هي! مبعتن هي مـپٌبٍ

 

 ثَ مکْت هِـ. کيَ هي ثـلن ثَ هضکن ًينتَ صبلت ُوْى تْ ًبهؼاؿ

 ُیو ّ ؿٍ هي كـّ هُْبم ثیي ًبهؼاؿ ػمت ىیٌَ، هي لـفًّن لجِبي

 گـيَ ٍؼا ثي هٌتِب فى يَ ػیي ػؿمت! کٌَ آؿّهن تب گَ هي اي کيیؼٍ

 تْ ًِلتَ ػؿػ اف چْى هلتغـم فًًَْ ي گـيَ ايي ثَ لضظَ ايي تْ ّ کٌن هي

 ّرْػم ثَ ًيٌبعتَ هٌْ ُوٌْػي مبلِب کَ ػؿػيَ اف چْى! ّرْػهَ

 ّ پٌبُي ثي ّامَ ًيٌبعتَ کَ ُوٌْػِبيي ػؿػ اف چْى! ًيًْؼٍ

 !ػؿػهٌؼم ػؿػىْى

 

 ًوي ػؿػم ي چبؿٍ ثـِْب ايي ّ ُْاؿُب ايي ّ ػؿػم ي ّاژٍ عْػ عْػ هي

 !ىَ

 

 اف هجل گن هي رولَ يَ ّ کين هي آٍ کين، هي ػؿاف کين، هي ػوت

 !عْام ًوي آيـيٌْ: ثجـم پٌبٍ پتْ فيـ ثَ ثغْام ايٌکَ
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 ػييت صـكِبي عبٓـ ثَ ىن، هي ثیؼاؿ عْاة اف ّصيتٌبک مـػؿػ يَ ثب

 ػلت ثـ هقيؼ ُن مـػؿػ ايي ّ ُنتن عوْل ّ عوْػ کبكي ي اًؼافٍ ثَ

 .ىؼٍ

 

. ىن هي موق ؿيق تـک هبت ّ ؽاؿم هي پیيًْین ؿّي ؿّ ػمتن کق

 ٓجوَ اف هطوئٌب کَ ؿمَ هي گْه ثَ اتبم ثیـّى اف کوي ٍؼاي ّ مـ

 .پبيیٌَ

 

 اف ُوَ اف ثیيتـ عْػم ّ ًؼاؿم ؿّ چیق ُیچ ّ کل ُیچ ي صٍْلَ

 .ػاؿم عْف اًقّآلجي ايي ثـگيت

 

 فًؼاى ػوْهي ثٌؼ ثَ اًتوبلن اّل ؿّفُبي اف يبػهَ ؿّ مغتي ُبي لضظَ

 !اي رٌجٌؼٍ ُـ اف کـػى ػّؿي ّ تٌِبيي ثَ ىؼيؼم هیل ّ

 

: ػٍ هي هـاؿ هغبٓجن ًگبؿيي ّ پیچَ هي اتبم تْ ػؿ لْالي آؿّم هیژ ٍؼاي

 ػاػاىي؟ ثیؼاؿي

 

 ي ػمتگیـٍ ثَ ػمتو. کٌن هي ًگبُو ّ گیـم هي موق اف چين

 يبػ هي ػم ًوي رْاة ثیٌَ هي ّهتي. اتبهَ تْ ثباليیو ي تٌَ ًین ّ ػؿٍ

 !يکَ ثَ ؿثغ يَ مبػت! ٌُْف؟ عْاثي: پـمَ هي لجغٌؼ ثب ّ تْ
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 هي تغت ي لجَ ؿّ کٌبؿم ّ يبػ هي گن، ًوي چیقي ّ ثٌؼم هي چيوبهْ

 کٌَ هي ىـّع ثؼؼ ّ ىیٌَ هي ثیٌوْى مکْى ّ مکْت هوؼاؿ يَ. ىیٌَ

. کـػى لول ؿّ ثبفّم ؿّ ًينتَ تیقيَ ثـيؼگي ػوین ؿػ اًگيت ثب

 ػؿمت ؿًگيْى. چيوبه ثَ فًن هي فل ّ ػم هي كبٍلَ ُن اف پلکبهْ

 هي ًگبٍ فعن ؿػ ثَ مکْت تْ کوي. ًَ صبلتيْى اهب هٌَ چيوبي ؿًگ

 چیَ؟ ؿػ: پـمَ هي ثؼؼ ّ کٌَ

 

 هي تّْیش ثـاه ّهتي عيؼاؿٍ ىؼيؼا ٍؼام ّ کٌن هي ٍبف گلْيي

 .هیظ: ػم

 

 يَ اف ثؼؼ ّ ثِن فًَ هي فل ّ ىَ هي گـػ ػنلیو ّ ؿّىي چيوبي

 !هیظ؟: پـمَ هي هکج

 

 .اُّْم: 

 

 !چي؟ يؼٌي -

 

 !ثبىَ؟ مـػ مالس تًَْ هي ُن هیظ ثيٌْي ؿّفي يَ کـػي ًوي كکـ:

 

 چَ: پـمَ هي ثبفّم ؿػ هبت ّ ىیٌَ هي اه چِـٍ ثَ ؿلیظي اعن

 !اًؼافٍ؟ هي پٌِي ّ ػوین ؿػ ُوچیي هیغي
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 ثٌؼم هي چيوبهْ. ثـم هي كـّ ثبلو تْي ؿّ مـم ّ چـعن هي پِلْ ثَ

 :گن هي مکْت عـػٍ يَ اف ثؼؼ ّ

 

 ػؿ ثـ ّ هیغي گل مبعتَ ؿا هبٍ ٍجش ػم تب ام آهؼٍ ًِبى تْ ٍّل ىت

 !ام فػٍ

 

 گل ثب ػوؼا! چي؟ يؼٌي: پـمَ هي ثِت پـ ّ کيَ هي ُیٌي ًگبؿيي

 !ثبفّت؟ ؿّ کيیؼى هیظ

 

 .ثِو فًن هي فل رْى کن لجغٌؼ يَ ثب ّ کٌن هي ثبف چين

 

 عـد کَ عبلَیَ ي عْاُـاًَ اىک ىیٌَ هي چيوو تْ کَ اىکي

 .ىَ هي ػيؼٍ فعن ثـاػؿ ايي

 

 هي ثؼؼ ّ کٌن هي ًْافه ؿّ اه گًَْ هوؼاؿ يَ کٌن، هي ػؿاف ػمتوْ

 .ػاؿم ثؼي مـػؿػ: ًبلن

 

 هي مؼي. ىَ هي ثلٌؼ ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن ّ ػٍ هي كـّ ؿّ ثـْو

 ثَ عْى ًبُبؿ، ثـين پبىْ: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ کٌَ ثلٌؼ ُن هٌْ کٌَ

 .اًَّ هبل ًـمیؼٍ هـقت
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*** 

 

 اف. کٌن هي هـتت ًوؼاؿم اًگيتبي ثب هُْبهْ ّ فًن هي ٍْؿتن ثَ آثي

 هیل ؿؿن ػلي. ثلٌؼٍ آىپقعًَْ تْ اف ثویَ ٍؼاي پبيیي ؿم هي کَ ُب پلَ

 تْ پب ىن هي هزجْؿ عًْْاػٍ روغ تْ ًؼاىتي صْْؿ ثَ ىؼيؼم

 هي موتن ثَ ىْى ُوَ مـ ام گـكتَ ّ علَ مالم ثب.ثؾاؿم آىپقعًَْ

 ٌٍؼلي ؿّ. ًين چين تْ چين هبهبى ثب کٌن هي مؼي هي ّ چـعَ

 ىیلت ًَلَ يَ هي: گَ هي ىْعي لضي ثب اّى ّ ىیٌن هي ًبهؼاؿ کٌبؿ

 !عْاثي؟ ُوچٌبى تْ کبؿ مـ ؿكتن

 

 ايي ػيؼي يِْ ًبهؼاؿ عیبل ثي: گَ هي لجغٌؼ ثب كـػاػ گن، ًوي چیقي

 !ُب صلوت تْ کـػ كـّ اكوي کلگیـّ

 

 كـػاػ ثَ ًگبؿيي ّ گن هي اي کبكیَ کيَ، هي پلْ هوؼاؿ يَ ثـام ًگبؿيي

 .ًؾاؿيي مـه ثَ مـ کٌَ هي ػؿػ ػاػاىن مـ: ىَ هي هتؾکـ

 

 هي عٌؼٍ ثب رْاثو ػؿ كـػاػ ّ کٌَ هي فهقهَ ثؼٍ ىبًل عؼا يَ ًبهؼاؿ

 .ثیبم کٌبؿ ثبيؼ ىبط ثـاػؿفى ايي ثب کَ ثگْ ثؼثغتْ هي! ػاػاه چـا تْ: گَ
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 ثبف عْؿػًو ثَ ػٌُن کَ ّرْػي ثب ؿّ پلْ ػؼك هضتْي هبىن اّلیي

 هي ػٌُن تْ ثغْؿم، ربه ثَ چبي لیْاى يَ ػم هي تـریش ّ ىَ ًوي

. کٌن هي كکـ ثـم عْاة ثَ ايٌکَ اف هجل هجلن، ىت تَوین ثَ ّ چپًْن

 عْؿٍ هي رلْه ثؾاؿى اگَ کَ عًَْ ايي تْ ٍبهت ىي يَ ثين هَؼهَ

 اًّوؼؿ ثؼؼ ثَ لضظَ ايي اف عْام هي! يبػ ًوي ػؿ ٍؼاه ُن ًؾاؿى ّ

 ثَ ّرْػهْ ُبىْى لضظَ لضظَ تْ عًَْ ايي آػهِبي کَ ثين کوـًگ

 مـ اف ثْػى، مْژٍ اف ثْػى، پـؿًگ اف ام عنتَ هي. ثنپـى كـاهْىي

 ؿمًْؼى آؿاهو ثَ ثـاي تؼاكؼیَ ي ىیٍْ يَ گیـي کٌبؿٍ ايي ّ ثْػى فثْى

 .ثؼٍ رْاة صؼّػي تب اهیؼّاؿم ّ عنتَ رْى ّ تي ايي

 

 گؾىتَ، ثـػکل ّ اتبهَ کٌذ ي ىؼٍ ؿػيق ُن ؿّ کتبثِبي ثَ ًگبُن

 کتبثغًَْ اّى تْ چیؼًيْى ثَ توبيلي ّ اًگیقٍ ُیچ ًگبؿيي صـف ثـػکل

 ُویي تب ثبال اّهؼم کَ ًبُبؿ عْؿػى اف ثؼؼ ّ ظِـ ػم اف. ًؼاؿم عبلي ي

 ايي ؿّي اف اٍال ًَ ّ ػيؼم ؿّ کني ًَ ؿكتَ تبؿيکي ثَ ؿّ ُْا کَ اآلى

 کٌَ هي کن ُبهْ ػًؼٍ ػؿػ ثْػى صـکت ثي ّ ًينتي. عْؿػم تکْى هجل

 عیـٍ ّ ًينتي کبؿ ثي تْ چْى کٌَ هي ُؼايت كْؿاى ثَ ؿّ هـقهْ اهب

 رنن ّ ؿّس ؿّيي ُبي اليَ ثَ هؾاة هْاػ هخل كکـُب ًوطَ يَ ثَ هًْؼى

 .کٌي هي ؽّة ّ مْفًّي هي ّ ىي هي مـافيـ

 

 آيـيي ّ ػايي کٌبؿ ػؿ کَ ؿّفُبيي ثَ ثـگـػم ّ ثجٌؼم چين عْاػ هي ػلن

 ّ کٌن ملـ فهبى تْ عْاػ هي ػلن. ثْػين ربت ٍیلي کبىتي هيـْل

 ٌُْف کَ کٌن ثبّؿ ّ ثگیـم ػمت ثَ ؿّ ػايي ي کـػٍ کبؿ ّ گـم ػمتِبي

 .کيَ هي ًلل ّ امت فًؼٍ
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 هي رؼا هضبلن آؿفُّبي اف هٌْ ثـم ىؼى ؿّىي ّ ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي

 .کي عبهْىو: گن هي ًگبؿيٌَ ايٌکَ عیبل ثَ ّ ثٌؼم هي چيووْ کٌَ،

 

 .کٌَ هي ثبف چيوبهْ اهب هبهبى ٍؼاي

 

 .ثوبلن پوبػّ ايي ات ّامَ ثکو ػؿاف ثیبؿ ػؿ ىـتتْ تي: 

 

 .ًیل ًیبفي:  کٌن هي فهقهَ لت فيـ ّ گیـم هي افه ًگبُوْ

 

 تًْي هي تـ ؿاصت. کٌَ هي کن ػؿػتْ:  گَ هي ّ اينتَ هي مـم ثبالي

 .ثکيي ًلل

 

 !ثيَ ًْچ تٌن هُْبي يبػ ًوي عْىن: گن هي ثِو کـػى ًگبٍ ثي

 

 ًیک پبىْ:  گَ هي تـاىین ثًَِْ ثَ اُویت ثي ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن

 !کٌَ هي ػلًْت ات ؿيَ کيي ًوي ًلل ػؿمت. پي

 

 ّ اينتن هي ػاؿم، ثـهي هوبًؼت اف ػمت پل ًؼاؿم ثضج ي صٍْلَ

 اربفٍ ّ ىیٌن هي تغت ي لجَ ؿّ. ثیـّى کين هي مـم اف تیيـتوْ

 .کٌَ هبػؿي ام ّامَ عْػه ؿّه ثَ هبهبى ػم هي
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 .ثکو ػؿاف:  گَ هي ّ ؽاؿٍ هي ام ىًَْ ؿّي ؿّ ػمتو

 

. ؽاؿم هي چيوبم ؿّي ؿّ مبػؼم ّ ػم هي اًزبم ؿّ عْاػ هي کَ کبؿي

 پْمتن ؿّي کَ هطجْػي مـػي صل ثب ىَ هي ُوـاٍ پوبػ تٌؼ ثْي

 ّ ػاػى هبلو ؿّ کجْػي هضل کٌَ هي ىـّع آؿّم آؿّم هبهبى. عقٍ هي

 كکـ ثَ يب كـّىگبٍ ؿي هي ًبهؼاؿ ثب: پـمَ هي ْٓالًي مکْت يَ اف ثؼؼ

 ثبىین؟ ات ّامَ ػيگَ کبؿ يَ

 

 صبل ثي پل کـػًوَ کبؿ ًبهؼاؿ کٌبؿ ػؿ ّ ًظـ فيـ عْػه توبيل ػًّن هي

 .ؿم هي:  کٌن هي فهقهَ

 

 ًبهؼاؿ؟ ثب -

 

 .آؿٍ: 

 

 .ؿي هي ُوـاُو ىؼي ثِتـ ّهت ُـ گن هي ثِو پل -

 

...: 
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 کوکن ػاؿي ػّمت. کٌن گلکبؿي صیبْٓ پيت ي ثبؿچَ عْام هي -

 کٌي؟

 

...: 

 

 .هتؤملن ػييت ثبثت -

 

 ُن ػؿ اي چِـٍ ثب. پیچَ هي ام میٌَ تْ ثؼي ػؿػ ّ کٌن هي اي مـكَ

 هي ّ کيَ هي ػوت ػمتيْ هبهبى. ىن هي عیق ًین ّ گن هي آعي

 عْؿػي؟ ػاؿُّبتْ: پـمَ

 

 هبهبى. آؿٍ يؼٌي گن هي اُّْهي ّ ؽاؿم هي ثبلو ؿّي ػّثبؿٍ مـهْ

 ؿّ هیغَ ؿػ ايي گلت هي ًگبؿيي: گَ هي ثؼؼ ّ هًَْ هي مبکت کوي

 عجـيَ؟ ثي عؼا اف کؼّم کبؿ. ثبفّت

 

 !ىٌبمیٌو ًوي: 

 

 ثـػًت؟ ػؿهًْگبٍ اٍال ثِت؟ فػى کقاف آهپْل -

 

 ًوي اهب چیَ ثـاي مؤالِب ايي ػًّن هي. ثِو فًن هي فل مکْت تْ

 ّاػاؿ هٌْ عْاػ هي! ػاػٍ امتـاتژي تـییـ ايٌوؼؿ يِْيي هبهبى چطْؿ كِون
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 ًبهؼاؿ ثب هي صـكِبي چْى ىبيؼ. ثکٌَ مغت ؿّفُبي اّى اف فػى صـف ثَ

 کَ رٌِوي اف تب ىؼٍ تضـيک اه هبػؿاًَ کٌزکبّي صل ىٌیؼٍ ؿّ

 ؿػ ثَ ػمتي ثیٌَ هي کَ ؿّ مکْتن. ثگن ثبُبه گؾاىتن مـ پيت

 چیَ؟ هبل ايي: پـمَ هي ّ کيَ هي پِلْم ي ثغیَ ّ پبؿگي

 

 ؿّ هيـْل. ػاؿم ثـهي پبم کٌبؿ اف ىـتوْ تي ّ ىیٌن هي ربم مـ

 کَ ًگبُو ىَ، هي هبًغ ّ ؿّه ؽاؿٍ هي ػمت کَ ُنتن کـػًو

 !پي؟ ًیک ًؼاؿي ًیبف ؿّاًپقىک ثَ: پـمَ هي آؿّم کٌن هي

 

 ًبچبؿي کَ لضٌي ثب ّ گیـٍ هي ػمتوْ هًْن، هي هبهبى چيوبي فل

 ثبثبت ؿّس ثَ! ىن هي ػيًَّْ ػاؿم پي ًیک: گَ هي کٌَ هي ثیؼاػ افه

 ثیبي؟ ػؿ صبلت ايي اف کٌن کبؿ چي ثگْ تْ! تْئَ ػؿگیـ ؽکـم ّ كکـ ي ُوَ

 !پي؟ ًیک کٌن کبؿ چي

 

 ػؿهًْؼگیو اصنبك ّ هبػؿ ايي ػؿک. کٌن هي ًگبُو مکْت تْ

 ٓـف يَ اف. ًینت كِن هبثل ُیچزْؿٍ ؿكتبؿيو تٌبهِ اهب ًینت مغت

 ثَ تي ًؼاؿٍ ػّمت ػيگَ ٓـف اف ّ ثـات کٌن کبؿ چي پـمَ هي افم

 هٌْ ي ىؼٍ عـاة فًؼگي عْاػ هي هبهبى. ثؼٍ هي هلجي ي عْامتَ

 .عْػه عْامت ّ ػل ثَ اهب کٌَ ػؿمت
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. ىن هي ىـتن تي پْىیؼى هيـْل ّ کين هي ػوت آؿّم ػمتوْ

 ّ اينتَ هي اتبم اف ؿكتي ثیـّى اف هجل ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف هبهبى

 .ثیب ًبهؼاؿ ثب ّ ثـّ ًبهؼاؿ ثب هؼت يَ: گَ هي

 

 !چـا؟: پـمن هي هتؼزت

 

 ًبؿبكل ػوْت عبى ّهت يَ تـمن هي: گَ هي ّ کٌَ هي هٌي ّ هي

 !ثکٌَ کبؿي

 

 !ىَ هي ًقػيک ُن ثَ اثـُّبم

 

 !ىؼٍ؟ عجـي: 

 

 ُْاي ثگیي پي ًیک ثَ گلتَ كـػاػ ثَ اثْاللْل ّلي ًَ کَ رؼيؼي عجـ -

 !ثبىَ ػاىتَ عْػىْ

 

 !کـػٍ؟ تِؼيؼ هٌْ اثْاللْل يؼٌي: 

 

 !عْؿػٍ هنوبيي يَ ّ کـػٍ ىتـي ي کیٌَ ػوْ عبى اًگبؿ. ًَ -
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 !هبهبى؟ هنوبيي چَ: 

 

 هي. ًگـاًن ّ ػًّن هي صؼ ُویي تب هٌن. ربى پي ًیک ػًّن ًوي -

 .ثکٌَ کبؿي ثغْاػ ّ ثقًَ مـه ثَ تـمن

 

 ثـٍ ثغْاػ هبهبى ايٌکَ اف هجل ػم، هي تکْى كِویؼى هؼٌي ثَ مـي

 .هبهبى: کٌن هي ٍؼاه ثیـّى

 

 ًَ هي، ًَ: گن هي ّ کٌن هي هکخي موتن، گـػٍ ثـهي ّ اينتَ هي

 هي تي ؿّ اهب! ... ًقػين آتیو پلیل هوـ ّ هبىیي کؼّهوْى ُیچ ايوبى،

 !فيبػٍ میگبؿ مْعتگي ربي

 

*** 

 

 ػاؿم هي. ثیبؿٍ ؿّ ثلٌؼٍ پبيَ پٌکَ اّى اًجبؿ اف ثقى فًگ ؿّب ثَ پي ًیک:

 ثَ. ثؼم ؿّ ثیوَ التلبّت ثَ هب ثـم ثبيؼ مـ يَ اًّْؿم اف ثبًک، ؿم هي

 .عًَْ ثـمًْؼت ظِـ ػم مپـػم يًْل

 

 ّ اينتَ هي ػؿگبٍ تْ اهب ػاؿٍ ثـهي ؿّؿّ کتو ًبهؼاؿ ّ گن هي اي ثبىَ

 ثبىَ؟. عًَْ ًـّ تٌِب: گَ هي
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 ّ ػم هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي کٌن ؿاصت ؿّ عیبلو ايٌکَ ثـاي

 .کٌن هي ثؼم اًزبم عْامتَ افم کَ کتبثِبيي ّ صنبة هيـْل ؿّ عْػم

 

 صنبثي کـػٍ مؼي كـّىگبٍ يبم هي ًبهؼاؿ ثب کَ پیو ؿّف ػّ اف

 يَ هخل هٌن ّ ًؼٍ ػمت ثِن ثْػى اّبكي اصنبك تب کٌَ ثٌؼ ػمتوْ

 ػِؼ عْػم ثب چْى کـػم آبػت هْ ثَ هْ ؿّ اّاهـه توْم هطیغ ىبگـػ

 عْػم عبٓـ کَ,چٌؼ ُـ کٌن روغ عْػم ثبثت اف ؿّ عبٓـىْى ام ثنتَ

 !هٌِبمت ّ آفؿػٍ ىؼيؼا

 

 میـّاى ثب فػى صـف ّ ػلي ثب گـكتي توبك ي ّمْمَ ًبهؼاؿ ؿكتي ثب

 ُبي ىبمي كيبؿ ربي ّ ثـم هي پیو ػمت. ػٍ هي هلولکن ىؼيؼا

 تْ اٍال ػًّن ًوي. ػم هي كيبؿ ؿّ تللي ُبي ىبمي صنبة هبىیي

 هي کَ اٍال ػًّن ًوي ّ ًَ يب ُنت اىْى عًَْ تْ کني مبػت اّى

 اهب ًَ يب ثگیـم ؿّ آيـيي مـاؽ ؿیـتي ّ هتؼَت ىؼيؼا میـّاى اف ىَ

 ْٓالًي ُبي ثْم. ًینت ّرْػم تْ ًگـكتي توبك ثـاي ُن اي اؿاػٍ

 ٍؼاي کَ ثؾاؿم ربه مـ ؿّ گْىي عْام هي ّ کٌَ هي ًباهیؼم تللي

 ثلَ؟: پیچَ هي گْىي تْ میـّاى ثن

 

 پي ًیک: گن هي ّ کٌن هي ٍبف ػم،گلْهْ هي كـّ ؿؿّ ػٌُن آة

 .مالم.ام

 

 !ثِتـٍ؟ ؿّفت ّ صبل. پنـ مالم:
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 .ًینتن ثؼ -

 

 هي ُن عْة کَ ػاؿٍ اهیؼّاؿي ربي ثبىي ثِتـ ُویٌکَ. عؼا ىکـ: 

 هي. گـػٍ ثـهي ػيگَ مبػت يک اهب ًینت! ػاؿي؟ کبؿ ػلي ثب. ىي

 .ثگیـٍ توبك ثبُبت ثگن ثِو تبًن

 

 اف گـكتي مـاؽ رـأت هي ّ کٌَ هي هطبؿ ُن پيت ؿّ ُب ّاژٍ میـّاى

 توبك ايٌکَ عیبل ثَ ثیٌَ هي کَ ؿّ مکْتن. ػم هي ػمت اف ؿّ آيـيي

 هبلن هي ؿّ گـػًن پل ػمت ثب هي ّ گَ هي مؤالي الْيي ىؼٍ هطغ

 عْثي؟ تْ. ًؼاؿم کبؿي ػلي ثب ًَ. چیقٍ: گن هي ّ

 

 ػاؿٍ ىکـ ربي عْػه ؿّپبم ُویٌکَ. ىکـ اي -

 

 عْثَ؟ صبلو ػاؿي؟ عجـ افه چي؟ ػايیت ػعتـ... آيـ: 

 

 .ًينتَ م پیو ايزب. ؿمبًَ هي مالم. عْثَ ُن آيـيي -

 

 ػلي ّاليتو، ؿكتَ پبيبؿ: ػٍ هي اػاهَ میـّاى ّ ىَ هي گـػ چيوبم

 ثیبؿم هبػؿثقؿگيَ ّ آيـيي گلتن عبًي، ًیبػ هْعْاػ ؿٍ ىجي چٌؼ يَ ُن

 .ثیبى ػؿ تٌِبيي اف کوي عْػم پیو
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 هي میـّاى تضْيل عْثَ آُبى يَ چطْؿي ُیزبى اّد اف اٍال ػًّن ًوي

 ًقػيکي صل. کٌن هي هطغ ؿّ توبك مـمـي عؼاصبكظي يَ ثب ّ ػم

 پْمتَ تْ ثؼًن کٌن هي صل کَ ؿيغتَ ّرْػم ثَ ىؼلي چٌبى آيـيي ثَ

 يَ ؿّي مـط میت هخل هي ثـاي آيـيي لضظَ ايي تْي! گٌزَ ًوي اه

 لونو ثـاي کبكیَ كؤ کَ ًقػيک اًّوؼؿ. ػمتبهَ ثَ ًقػيک ي ىبعَ

 ػطـ ّ ثجـم پیو مـ کبكیَ کَ يبكتٌي ػمت اًّوؼؿ. کٌن ػؿاف ػمت

 کين هي ٍْؿتن ؿّي ُبهْ ػمت کق. ثکين ثْ ؿّ اه کٌٌؼٍ هنت

 اف يبػ هي پبيیي کَ ػمتن ثين، هنلٔ عْػم ثَ کوي ثتًْن ايٌکَ ثـاي

 !ىن هي فػٍ صیـت ؿّثـّهَ اًّچَ ػيؼى

 

. اى اينتبػٍ مـه پيت کَ آمبيي ؿْل هـػ ػّ ّ ػوْ ثَ ام هًْؼٍ هبت

 کَ کتکي ّ فًَ هي فًگ گْىن تْ صبال هبهبى ي اعطبؿگًَْ ُبي رولَ

 ثَ اهیؼم اهب اًؼافٍ هي لـفٍ ثَ ؿّ تٌن عْؿػم افه ػوْ ػيؼى ثبؿ ػّ ُـ تْ

 !كـّىگبَُ پيتي صیبٓ اًجبؿ تْ ًبهؼاؿ يًْل،ىبگـػُبي ّ ؿّب صْْؿ

 

 اف يکي. ػوْ ي چِـٍ ثَ فًن هي فل كؤ ّ ىن ًوي ثلٌؼ ربم اف

 هي ؿّ امت ثنتَ ثـچنت ّ ػٍ هي پبيیي ؿّ کـکـٍ ُبه گوبىتَ

 هي هللو ّ ؿٍ هي صیبٓ ػؿ موت ثَ ُن اىْى ػيگَ يکي گـػًَّ،

 عًْنـػ عیلي يبػ، هي رلْ کَ امت عیـٍ ػوْ ثَ ُوچٌبى ًگبُن. کٌَ

 رب ؿّي عبک هوؼاؿ يَ اه مجبثَ گيتاً ثب ىیٌَ، هي هیق ي لجَ ؿّ

 کْتبٍ مکْت يَ اف ثؼؼ ّ ثِن فًَ هي فل لجغٌؼ ثب ّ گیـٍ هي ؿّ هلوي
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 ؿّ اًگيت ُوْى کٌن، هي ًگبُو كؤ! گؾىت؟ عْه: پـمَ هي

 ىَ هي ػـيْتـ لجغٌؼه. کين هي ػوت ًبعْػآگبٍ هي ّ يبؿٍ هي رلْ

 ػاؿٍ هخال کيَ هي اثـُّبم ؿّي ّ يبؿٍ هي پیو ؿّ اًگيتو ّ

 يؼٌي ثْػي، کزب ػًّن ًوي: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ کٌَ هي هـتجيْى

 صنبثي ثـگيتٌت عت، اهب ًتًْنتي ّلي ثلِوي کـػى مؼي ُب ثچَ

 .ثْػ کـًب ّ ثْم تْ

 

 عجـ: گَ هي ىنتو ثَ اه اىبؿٍ اًگيت هبلیؼى صبل ػؿ ّ عٌؼٍ هي

 تْ تْ ىٌیؼم ُن چوْه ّلؼ اّى اف ثْػ، پغو کبًبال ي ُوَ تْ فلقلَ

 !اّهؼ؟ ثبؿ ثَ عـاثي رب يَ گؾاىتي پبتْ تْ ثبف! آؿٍ؟! ثْػي کبًًْو

 

 ثبثبت ًٌَ گؾاىتي امن تْ ّاهؼب: کٌَ هي اّبكَ ّ عٌؼٍ هي ثلٌؼتـ ػّثبؿٍ

 تْ اموت ىبيؼ ثٌؼاف ات ىٌبمٌبهَ ثَ ًگبٍ يَ گن هي! پي ًیک! هًْؼم

 !ُبى؟ پي ًضل هخال! ثبىَ؟ ػيگَ چیق يَ ىٌبمٌبهَ

 

 يَ يبػ، هي پبيیي هیق ؿّي اف کٌَ، هي تـم ػَجي اه ػّثبؿٍ ي عٌؼٍ

 هي کَ گـػًّي ٌٍؼلي مبًتي چٌؼ تْ ّ کيَ هي موتن ثَ ؿّ ٌٍؼلي

 موت ثَ ؿّ هي ٌٍؼلي ّ يبؿٍ هي پیو ػمت ىیٌَ، هي ام ًينتَ

 هي رؼي اي چِـٍ ثب ّ ىَ هي چيوبم هبت ّ چـعًَْ هي عْػه

 کبؿي ُـ ػاؽ ايي! ػاؽ ايي! چي؟ ػًّي هي! ًيؼ کـػم کبؿي ُـ: گَ

 ُویي تب ثگیـ فًؼاى ىؼي هٌتول کَ ؿّفايي اّى اف! ًيؼ مـػ کـػم

 ايي ثلکن کـػم اّهؼ ثـهي ػمتن اف کبؿي ُـ! ؿّثـّم ًينتي کَ اآلًي
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 ّامَ کـػم اریـ کَ آػهبيي اف! ًيؼ کَ ًيؼ!ثگیـٍ ػؿهْى پیـ ثي ػؿػ

 هـگ آؿفّي ؿّف ُـ ّامَ کـػى، میبٍ ؿّفتْ ّامَ ػاػًت، گْىوبلي

 !ًبهْمت ؿّ گؾاىتي اًگيت تب ثگیـ فًؼّى اّى تْ کـػًت

 

 ؿّفاي اُویت ثي ػوْ ّ ؿكتَ هٌگٌَ الي ُبم ىویوَ ّ اّهؼٍ ثٌؼ ًلنن

 ُن صبال ّ ػٍ هي ًنجت عْػه ثَ ؿّ ػيؼم کَ آفاؿُبيي ّ فًؼاى مغت

 !ػفػيو ًبهْك تيـيش ثَ کـػٍ ثٌؼ

 

 کـػم، پب ثَ عًَْ صزلَ ثـاىْى ّهتي ىؼ، اثْاللْل فى کَ لیلي: 

 تْ هي پنـ فى ىؼ هزٌْى تْي لیلي ّهتي ىؼ، ػّهبػ پنـم ّهتي

 ًبثْػ پنـ ايي ػيگَ گلتن! ًجْػم ثٌؼ فهیي ؿّ اٍال! ًجْػم عْػم پْمت

 صبلي چَ تْ ؿمیؼ عجـ ّهتي! ىؼ اًّْؿتـ هؼم ػّ ًبثْػ اف ثْػ ًبثْػ! ىؼ

 صبل ریگـم ّلقي ّ رلق تْ آتیو ؿّ ریگـ هخل ىٌیؼم ّهتي! ُنتي

 ؿّىًْْ! کـػي ملیؼ... ربک... هـهنب چي ُـ ؿّي تْ! تْ اهب اّهؼ

 ملیؼ ؿّىًْْ! اّهؼي ثیـّى فًؼٍ ًٌگ ايي ثبؿ فيـ اف چْى کـػي ملیؼ

 مگ ػیي ّ ًؼاىت ؿّ ًبهْمي ثي ايي تبة ثْػ هـػي ُـ چْى کـػي

 ککت! ثـگيتي ىؼٍ عـاة اّى اف گٌؼٍ ّ هـ ّ مـ تْ ّلي ػاػ هي رْى

 !ىؼٍ ػيگَ يکي عْاة ثـل فًت گقٍ ًوي ُن

 

 ؿّي چٌبى ػًؼًِّبم. کـػٍ ام ثیچبؿٍ علگي صل ّ ؿكتَ ثبال هلجن ّـثبى

 عیلي اهب ػوْ! ؿكتٌَ ػؿ صبل ػؿ كکن کٌن هي صل کَ ىؼٍ كيـػٍ ُن

: گَ هي ّ کٌَ هي ؿّىي میگبؿ يَ ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف عًْنـػ
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 رگـگْىَ ػاؽ كؤ ًَ! ىؼ تبفٍ ػلن ػاؽ ػيؼهت ّهتي اّهؼي، کَ ثیـّى

 هجـ مٌگ يبػ هٌْ تْ ػيؼى! ثْػ ىؼٍ اّبكَ پنـم ػاؽ ثَ ثـاػؿهن ػاؽ! ام

 !هجـ مٌگ تب ػّ يبػ! اًؼاعت

 

 ايوبى هـػى ثگن ايٌکَ ّامَ عْػم، کـػى هجـا ثـاي ثقًن صـكي عْام هي

 ّ کٌَ هي كْت ٍْؿتن تْ ؿّ میگبؿه ػّػ ػوْ اهب ًینت هي توَیـ

 اعطبؿي اًگيتيْ.  كـمتَ هي ثیـّى لجِبه ثیي اف اي کيیؼٍ ُیل

 !ثيٌْ كؤ! ًقى صـف: گَ هي ّ گیـٍ هي رلْم

 

 ثیـّى اًجبؿ اّى اف کَ کٌي هي کبؿ چي ػاؿى يًْل ّ ؿّب كِون ًوي

 !يبى ًوي

 

 پـمتیژ! ُب عْثیَ ىـل: گَ هي ّ اًؼافٍ هي آـاف ثَ ًگبُي ػوْ

 مبهْى مـت عْة! تْ ػیي ػاؿ مبثوَ پؼؿ ثي يَ ّامَ هغٍَْب! ػاؿٍ

 هي فًت الثؼ كـػام پل ات، ّامَ ثْػٍ گلْ تْ ثـّ ُلْ کَ کبؿ! ُب گـكتَ

 ثبيؼ هي اًّْهت! ىْػ هي عـم ّ عْه فًؼگي ّ ثچَ ُن ثؼؼ ّ ػى

 هي چي ىٌْي هي! اثؼ تب ثوًَْ ػلن ثَ پنـي ي ًٍْ صنـت ّ ثيیٌن

! يبػ؟ هي يبػت! ىؼ؟ ػوین چطْؿي اثْاللْل ػًّي هي! اثؼ تب! گن؟

! ًینت؟! ُبى؟! ثبىَ يبػت ثبيؼ! يبػتَ؟ کي تْ چوْه االؽ اّى ثب ثبفيتًْْ

 ثب ثبفي! گـكت پنـهن يکي ايي گـػى تْ ًضني! کـػي پب ثَ ىـىْ تْ

! گـكتي تْ پنـام تب ػّ ُـ اف ؿّ هـػي! کـػي ىـّع االؽ تْي االؿْ اّى

 ىؼي کَ ؿّفي اّى اف هي! ىَ ًوي عالٍَ ايوبى هـگ ثَ هي ي کیٌَ
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 اهـّف تب ثـاػؿم، رْى ّ آثـّ ثالي ىؼي کَ ؿّفي تب ُبم، ثچَ رْى ثالي

 .ػىوٌن ثبُبت کـػي ُْايي پنـهْ ًبهْك ، ؿّ لیلي ػّثبؿٍ کَ

 

 هي ثکيَ، ٍْت هـقم ىَ هي ثبػج گْىن فيـ هضکوو ي کيیؼٍ

 ػمتو يبػ، هي رلْ ُبه گوبىتَ اّى اف يکي ثين، ثلٌؼ ربم اف يبم

 عْػم ثَ تب! کٌَ هي كـّىگبُن کق پـت ّ چنجَ هي ؿّ ام يوَ پل

 ؽاؿٍ هي ام عـعـٍ ؿّي ؿّ پبه کق ّ اينتَ هي مـم ثبالي ػوْ ثزٌجن

 ثِو صجل تْ ػًّن ًوي کَ چٌؼ ُـ گیـم هي افت هـػًّگیتْ: گَ هي ّ

 ػیي ّ ثکيي ًلل ؽاؿم هي! کيوت ًوي! ًَ يب ىؼٍ ػؿافي ػمت

 اف ًلنت کَ ثبؿ ُـ ّ ّاهینتن مـت ثبال ػوبة ػیي!کٌي فًؼگي مگ

 گیـم هي ًلنتْ! کٌن هي ات پبؿٍ پبؿٍ ُبم پٌزَ ثب اّهؼ ػؿ گـم ربي

 !ؽاؿم ًوي ات فًؼٍ اهب کٌي فًؼگي ؽاؿم هي! پي ًیک

 

 پب کَ کبثْمن ّ ايوبًَ ايي گؾاىتَ، گلْم ؿّ پب کَ ًینت ػوْ ي چِـٍ

 تـك ّ اًؼافٍ هي تٌن ثَ ؿػيَ ػوْ صـف! گؾاىتَ ّاهؼیت ػًیبي تْ

 هي صلوَ پبه هچ ػّؿ ؿّ ػمتن. تـمًْتن هي تِؼيؼه کـػى ػولي

 توال ام میٌَ ي هلنَ ثؼ ػؿػ ثَ اُویت ثي ّ ىؼى عالً ثـاي کٌن

 ثب هي ّ ػاؿٍ ثـهي پبىْ هکج يَ اف ثؼؼ ػوْ. ىؼى ثلٌؼ ثـاي کٌن هي

 هلچوبم تب ػّ اّى ػمتِبي. ثين مـپب ّ عیق ًین کٌن هي مؼي مـكَ

 ام میٌَ ي هلنَ ػؿػ عبٓـ ثَ. کٌي هي ثلٌؼم ّ چنجي هي ثبفُّبهْ

 هُْبهْ تْ اًؼافٍ هي چٌگ. يبػ هي رلْ ػوْ کَ هتوبيلن فهیي موت ثَ

 تزـثَ تْ ايٌکَ عْثَ؟ چي ػًّي هي: گَ هي ّ کيَ هي ػوت ؿّ مـم

 اؿّب ي هقٍ! چیْ؟ ي هقٍ ػًّي هي! چيیؼي اىْ هقٍ ّ ػاىتي اىْ
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 هي کبؿي ايٌکَ! عْثَ؟ کزبه ػًّي هي! ؿّ ّاهًْؼٍ ي ؿـيقٍ ايي ىؼى

! عْثَ؟ ثیيتـ کزبه ػًّي هي! ثچيي لؾتْ ايي ٓؼن ًتًْي ػيگَ کٌن

 پب ًبهـػيت ُویي ثب اگَ اه ػؼٍ اّهؼى مـ ثؼؼ لیلي، ٓالم ثؼؼ ايٌکَ

 ي ػعتـٍ اّى ُن ّ ثیٌي هي ثؼ عْػت ُن ًگیـيو ّ ًؾاؿي پیو

 عْى! کيَ هي ثؼرْؿي عْى! هي کخیلین آػم ُوچیي يَ! آؿٍ...! پتیب

 ّ ثبػج ؿّفگبؿ کـػى میبٍ موت ثَ هٌْ ثؼرْؿي ثـاػؿم رْى ّ ام ثچَ

 !کيَ هي ثبًیو

 

 ؿّ ثْکني پٌزَ ثـم آًي ثَ ّل، هُْبهْ ّ کٌَ هي پـت هضکن ؿّ مـم

 !ػوْ: اكتن هي توال ثَ ّ ثیٌن هي چين ثَ يبؿٍ هي ػؿ ریجو اف کَ

 

 آفاػ ػمتِبم صتي! ىیٌَ هي كکن تْ کَ ثْکنَ پٌزَ ثي اّلو هيت

 تْ. کٌن کن ػؿػ اف ّ ثوبلن اىْ پٌزَ اّهؼى كـّػ هضل ثغْام تب ًینت

 عالٍي اهیؼ ثَ عْؿم هي تکْى تکْى تب ػّ اّى فّؿهٌؼ ّ هضکن ػمتِبي

 ؿيغتي ثؼؼ عًْي ي ؿاثطَ ايي! ػوْ ًگي ػيگَ فػم ايٌْ: گَ هي ػوْ ّ

 !ىؼ ًینت! ىؼ كٌب!ؿيغت پنـم عْى

 

 ُبه پٌزَ هیْى ًينتَ ٓاليي ثْکل پٌزَ ثَ ّ ىؼٍ گـػ چيوبم

 ًلـ ػّ اّى ثَ ؿّ ّ عٌؼٍ هي ُنتیـيک. عٌؼٍ هي اّى ّ کٌن هي ًگبٍ

 !ًيَ پـت ثگیـيٌو هضکن: گَ هي
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 هي ّا لت ىًَْ، هي تٌن ثَ ػـم ّ لـفًَّ هي پيتوْ ي تیـٍ تـك

 ي پٌزَ اّى ّ ػٍ ًوي هِلت التوبك، ثَ امتؼػب، ثَ اػتـاُ، ثَ کٌن

 هؼ کَ ربيي ثَ هؼؿت توبم ثب ّ ّهلَ ثي ُن، مـ پيت ؿّ آٌُي

 هي ثـاثـ چٌؼ كـّىگبٍ كْبي تْ ُبم ًؼـٍ ٍؼاي. يبؿٍ هي كـّػ ًظـىَ

 هتوبيل ّ عویؼٍ هي ّ کٌَ هي ثیؼاػ ّرْػم تْ تضویـ ّ تؤلن ّ تِْع ىَ،

 کتک ثـاي هًْن هي مـپب ؿـيجَ هـػ ػّ اّى ػمتِبي هؼؿت ثَ فهیي ثَ

 !هٌلي اكؼبل اًْاع ي تزـثَ ّ تـمیؼى ّ ىؼى تضویـ ّ عْؿػى

 

*** 

 

 ػؿ ثَ کَ هضکوي هيتِبي ٍؼاي! چـا رْى ثي اهب ًینتن ُْه ثي

 علَ ُبي ًبلَ ٍؼاي ي فهیٌَ پل تْ عْؿٍ هي علْت صیبٓ آلویٌیْهي

 كـاؿ افم اًن ثبؿ ثـاي هـگ ّ کٌن هي هـػى آؿفّي. ىَ هي گن عْػم ي

 يبػ هي ػؿ ٍؼا ثَ عْؿٍ هي تکْى ػؿ ىؼى ثبف ثب کَ اي فًگْلَ! کٌَ هي

 ؿعت هبىیي يَ پيت کَ ؿّ هٌي اّل. فًَ هي ٍؼام کَ ًبهؼاؿٍ ّ

 لضظَ چٌؼ ثـاي کَ ؿّ يًْني ّ ؿّب ثؼؼ ّ ام هچبلَ عْػم تْ ىْيي

 .اى ثـػاىتَ فػى هيت اف ػمت امت

 

 هي ثلٌؼ آٌُي ػؿ ىؼى کْثیؼٍ ٍؼاي ػّثبؿٍ ًبهؼاؿ ٍؼاي ىؼى ثلٌؼ ثب

 هلل کي ػؿّ: پـمَ هي هتؼزت ًبهؼاؿ کَ ىٌْم هي ثبؿ ايي ّ ىَ

 !کزبمت؟ ػاػاىن! کـػٍ؟
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. ثـمَ گْىيْى ثَ ػًّن هي ثؼیؼ اهب کٌن هي رًْي ثي ي ًبلَ

 کن گـگـكتگین اف چیقي کق مـػي اهب فهیٌَ ؿّي موت يک ثَ ٍْؿتن

 ٍؼاي ّ پیچَ هي ثِن ُبهْ ؿّػٍ ّ ػل ىؼيؼي تِْع صل. کٌَ ًوي

 هي ُن ثَ کيیؼًِبم ُْاؿ هْؿػ ػؿ ؿّب ػاػى تّْیش ٍؼاي ثب فػًن ػن

 رنن کـػى پیؼا ثـاي کَ ؿّ ُبيي گبم ٍؼاي ىٌْم هي هي ّ پیچَ

 امون صیـّى ّ هبتقػٍ کَ ًبهؼاؿٍ ثؼؼ ّ ىي هي ًقػيک ثِن رًْن ًیوَ

 !يبؿٍ هي فثْى ثَ ؿّ

 

*** 

 

 اف ػؿػ اف اي ًبلَ کـػًن، ثلٌؼ ّامَ ىیٌَ هي مـم فيـ ًبهؼاؿ ػمت

 يب: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ ٍؼاي ّ يبػ هي ثیـّى پـػؿػم گلْي هیْى

 !صنیي

 

 !آهجْالًل ثقًین فًگ: گَ هي فػٍ ُْل کَ يًْنَ ٍؼاي

 

 هي هـاؿ کتلن فيـ اه ػيگَ ػمت ّ فاًُْبم فيـ ًبهؼاؿ ػمتِبي اف يکي

 ثـّ! ىَ هي ػيـ! ىَ هي ػيـ: گَ هي کـػًن ثلٌؼ صبل ػؿ ّ گیـٍ

 !ثزٌت! ثیبؿ هبىیٌْ

 

.  کـػٍ ًبثْػم ُن تضویـ ػؿػ کَ رنوي ػؿػ كؤ ًَ ػؿػٍ، ّرْػم توبم

 ًلل ًبهؼاؿ کٌن، هي رًْي ثي ي ًبلَ فهیي ؿّي اف ىؼًن کٌؼٍ ثب
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 ثزٌت. متبى...ثیوبؿ ؿين هي اآلى! ربًن؟: گَ هي ّفًن تضول اف ثـيؼٍ

 .ىن كؼات ؿين هي االى. ؿين هي اآلى! يًْل

 

*** 

 

 ايي ػؿػ، ُوَ ايي چـا ػًّن ًوي! ىن ًوي ُْه ثي چـا ػًّن ًوي

 !ثـٍ ًوي كـّ اؿوب ػًیبي ثَ هٌْ صوبؿت ُوَ ايي ىـم، ُوَ

 

 ثـُّبي تٌؼتـ ّ هبىیي هوتؼ ُبي ثْم ٍؼاي ثب ثیوبؿمتبى ثَ ؿمیؼى

 کوک كـيبػُبي ثب ثـاًکبؿػ ؿّي ػاػًن ػؿاف ّ ُوـاَُ ًبهؼاؿ ػَجي

 .ًبهؼاؿ عْاُي

 

 كکـ يَ کـػٍ هچبلَ ُن تْ تٌوْ ّصيت ّ تـك ػؿػ، کَ هؼتي توبم تْ

 هلت ّ هبهبى! هبهبى! کٌَ هي ّرْػ اثـاف ؽٌُن کٌذ ام ػيگَ آّؿ ػؾاة

 !ام عًْْاػٍ ثـاي ُبم ىؼى ػؿػمـ ي هََ ُن ثبف ّ هي! ثیوبؿه

 

 هـػ فًَ، هي چيووْ تیقي ّ تٌؼ ًْؿ ّ ىیٌَ هي پلکن فيـ مـػي ػمت

 هـاؿ هغبٓت ُن هٌْ فيـػمتِبه ثَ ػاػى ػمتْؿ صبل ػؿ پْىي ملیؼ

 ّ مًْْگـاكي ثجـيوت عْاين هي پنـ؟ ىٌْي هي ٍؼاهْ: ػٍ هي

 هنکي ثِت تًْین ًوي اآلى کٌي، تضول ثبيؼ کن يک. ػول اتبم اصتوبال

 .ثؼين
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 ّ کٌن هي ًبلَ. تًْن ًوي ُن ثیبؿم فثْى ثَ صـكي ثغْام اگـ صتي

 ّ کٌَ هي هؼبيٌَ ثَ ىـّع ػکتـ. ػٍ هي كيبؿ هضکن ػمتوْ ػمتي

 آؿفّي ػل تَ اف ّ ّرْػ ي ُوَ ثب ّ ىَ هي ثؼل ًؼـٍ ثَ هي ُبي ًبلَ

 اًزبم ؿّ عْامت هي کَ کبؿي ّ گلت هي ؿامت ػوْ! کٌن هي هـػى

 گؾاىت! ثبىن ًؼاىتَ كـهي هـػٍ يَ ثب کٌوبهب فًؼگي گؾاىت! ػاػ

 فًؼٍ ّ ثين آة ؽؿٍ ؽؿٍ ّ ثيٌْم ثلِون، ثکين، ًلل کٌن، فًؼگي

 !کٌن كـاهْه ؿّ ثْػى

 

*** 

 

 ُن اف مٌگیٌوْ پلکِبي عْاػ هي ػلن. فًَ هي ٍؼا امووْ آؿّم يکي

 تِْػي صبلت ي ػالٍّ ثَ ػاؿم گٌگي ػؿػ. ًینت تْاًو اهب ثؼم كبٍلَ

 هي الوب ثِن ؿّ علگي اصنبك ّ يبؿٍ هي ثبال گلْم تب ؿّ تلغي هبيغ کَ

 ؿّ هبهبى پـثـِ ٍؼاي ّ ىیٌَ هي پیيًْین ؿّي مـػي ػمت. کٌَ

 هـگت پیو الِي. ثویـم ثـات الِي ربى؟ پي ًیک: ػم هي تيغیٌ

 چیقي يَ ىن كؼات. کي ّا چيوتْ ػلن، ايي تْ ثغْؿٍ ثالت ّ ػؿػ. ثين

 .ثگْ

 

 ًخبؿم کيیؼٍ ربى يَ کَ هبهبًَ ّ يبػ ًوي ثیـّى گلْم اف ًبلَ رق ٍؼايي

 ٍؼاي. ىکٌَ هي ثـْو ّ ىیٌَ هي پیيًْین ؿّ لجِبه ّ کٌَ هي

 .يبػ ثـهي هبهبى کـػى آؿّم ٍؼػ ػؿ کَ ػم هي تيغیٌ ؿّ كـػاػ
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 .عؼا ؿّ تْ ثبىیي آؿّم ػايي فى: 

 

 ثَ اّل تبؿم ػيؼ. ىن هي هْكن ّ کٌن ثبف چين تب کٌن هي مؼیوْ توبم

 ّهتي ّ فًن هي پلک ثبؿ چٌؼ. ىیٌَ هي هبهبى ٍْؿت ثَ ثؼؼ ّ موق

 هي ػمتن ؿّ كـػاػ ػمت. کٌن هي ٓلت آة ىَ هي ثِتـ ػيؼم ّّْس

 .عْة پنـ ثغْؿي آة تًْي ًوي اآلى: ػٍ هي تّْیش ّ ىیٌَ

 

 ّ ػم هي هبهبى ي پـيؼٍ ؿًگ ثَ ػؿػ ّ ثؼ صبل ُوَ اّى ثیي صْاموْ

 تْ مٌگیٌن فثْى. ًؼاؿم تْاًيْ اهب ىَ آؿّم کَ ثقًن صـكي عْام هي

 تْ ػمتوْ هبهبى ػمت. کـػٍ ام ثـيؼٍ ًلل ػؿػ ّ چـعَ ًوي ػُي

 هي تـ لجبتْ االى: کٌَ هي فهقهَ پـهِـ لضٌي ثب ّ آؿّم ّ گیـٍ هي ػمت

 .کٌن

 

 ثَ فًَ هي فل هٌتظـ ًگیـٍ، كبٍلَ افم تب گیـم هي هضکن ؿّ ػمتو

 عْاي؟ هي چیقي رًْن؟: پـمَ هي ّ چيوبم

 

 .عْثن: گن هي يبػ هي ػؿ چبٍ تَ اف کَ ٍؼايي ثب ّ کٌن هي رْى
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 هي عْػم ؿّف ّ صبل اف ػاؿم عیبلو ثَ کَ كـػاػ ي ػٌُؼٍ ؿّصیَ ٍؼاي

 ػکتـ. ىي هي ُن عْثتـ! پنـ عْثي کَ هؼلْهَ: ىَ هي ثلٌؼ پـمن

 .ثْػ ؿاّي ؿاّي ػولت اف

 

 چين تْ چين ّ کين هي عيکن لت ؿّ فّؿ ثَ فثًْوْ فًن، هي پلک

 .هبى...هب عْثن: فًن هي لت آؿّم هبهبى

 

 هي چين ىکٌَ، هي ثـْو ّ ىیٌَ هي پیيًْین ؿّ هبهبى ػمت

 .ثن..ة...عْة. ثن...عْة: کٌن هي تکـاؿ ٍؼا ثي ّ ثٌؼم

 

 هجلو اهب ؿم هي عْاة ػًیبي ثَ ػّثبؿٍ هـكیٌي ثب ػکتـ، ي هؼبيٌَ اف ثؼؼ

 .ؿكتي ثَ کٌَ هي ّاػاؿ ؿّ ًگبؿيي ّ هبهبى ّ يبػ هي ًبهؼاؿ کَ ىٌْم هي

 

 هي! ثیيتـ ػؿػ ّ تـٍ ؿكتَ تضلیل تْاًن ىن هي ُْىیبؿ کَ ػّم ثبؿ ثـاي

 چٌگ تغت ؿّي ي هلضلَ ثَ ّ کٌن هي ًبلَ اؿاػٍ ثي ّ ًبعْامتَ عْػػاؿ

 ػمت ّ ىیٌَ هي هُْبم هیْى ػمتو يَ يبػ هي رلْ ًبهؼاؿ. فًن هي

 پنـ؟ ثیؼاؿي پي؟ ًیک: کٌَ هي فهقهَ آؿّم ّ ام میٌَ ؿّي اه ػيگَ

 ؿّي تٌي ٍؼ ي ّفًَ يَ کٌن هي صل ّ ًؼاؿم پلکِبهْ کـػى ثبف ًبي

 .ىَ هي کيیؼًن ًلل اف هبًغ کَ گؾاىتي ىکون

 

 ّرؼاى ثي ىـف ثي اّى اف: گَ هي ّ يبؿٍ هي ػمتن ثَ كيبؿي ًبهؼاؿ

 !پي ًیک گیـًو هي! کـػم ىکبيت ًبهْك ثي
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 ّ ًؼاؿٍ اُویت ثـام ػيگَ فهیٌي ػًیبي ايي چیق ُیچ! ًینت هِن ثـام

 !ثيَ کن لؼٌتي ػؿػ ايي عْام هي كؤ

 

 ًبهؼاؿ کٌن هي کَ ثبفىْى ػم، هي كيبؿ ُن ؿّ پلکبهْ ّ کٌن هي ًبلَ

 ّ ػؿًّي صبل اىکو پـ چيوبي اهب يبؿٍ هي لت ثَ رًْي ثي لجغٌؼ

: گَ هي عيؼاؿ ّ گـكتَ ٍؼايي ثب ثـِ پـ. کٌَ هي ُْيؼا ّاهؼیيْ

 .ىن كؼات ىَ هي ػؿمت چي ُوَ

 

 ي گْىَ اف ػؿػ ّ ػؿهًْؼگي مـ اف کَ ؿّ اىکي ّ يبؿٍ هي پیو ػمت

 ىًَْ ؿّ آؿّم ؿّ مـه کٌَ، هي پبک اًگيت ثب يبػ هي پبيیي چيون

 .لـفيؼى ثَ کٌَ هي ىـّع ُبه ىًَْ ّ ؽاؿٍ هي ام

 

 ػؿ ُن ػؿ اي هیبكَ ثب ّ میٌَ ثَ ػمت ّ ػاػٍ تکیَ ػيْاؿ ثَ کَ كـػاػي

 ي ىًَْ ؿّ ػمت. يبػ هي رلْ ّ کٌَ هي ًچي هبمت توبىبي صبل

 اًؼافٍ ثَ عْػه عؼا ي ثٌؼٍ ايي! ًبهؼاؿ ثنَ: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي ًبهؼاؿ

 هي اؽيتو ثؼتـ ػاؿي ثِو ػاػى ؿّصیَ ربي ُنت، هتالىي کبكي ي

 !کَ کٌي

 

 هي پبيیي ّ ثبال گلْه میت کٌَ، هي ثلٌؼ مـ مـط ٍْؿتي ثب ًبهؼاؿ

 اف ًبهؼاؿ. پیچن هي عْػم ثَ ػؿػ اف هي ّ ثـْو ػاػى كـّ ثـاي ىَ

 ىؼٍ؟ فيبػ ػؿػه گي هي پـمتبؿ يَ ثَ: پـمَ هي كـػاػ
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 عجـ. کٌن هي ًبؿّبيتي مـ اف اي ًبلَ هي ؿٍ، هي ّ گَ هي اآلًي كـػاػ

 اف ؿّ تْاى ّ تبة ثي هي ثبىَ هؼبيٌَ ىـم ّ ػؿػ ثب اگَ پـمتبؿ کـػى

 ّ تٌِبيي كؤ لضظَ ايي تْ هي ّ پبىًَْ هي ثیيتـ ُنتن کَ ايٌي

 .عْام هي ػالد

 

 کيیؼٍ آط ىَ، هي ثؼتـ اّّبع اهب ثؼم عْػم ثَ تکًْي کٌن هي مؼي

 ثقًن ػن تب چٌؼ ىَ هي ثبػج تِْع صل ّ يبػ هي ثیـّى لجبم فيـ اف اي

 .کٌن تضول ؿّ ثیيتـي ػؿػ ّ

 

 کٌتـل ثَ كؤ عْىجغتبًَ ّ ؽاؿٍ هي اتبم تْ پب كـػاػ ُوـاٍ پـمتبؿي

 .کٌَ هي ثنٌؼٍ مـم تْ آهپْلي کـػى عبلي ّ صـاؿتن ػؿرَ ّ كيبؿ

 

 كـػاػ. ؿٍ هي ثیـّى اتبم اف میگبؿ کيیؼى ثـاي ُن ًبهؼاؿ ؿٍ، هي ّهتي

 يَ ًبهؼاؿ ثب: گَ هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ ىیٌَ هي تغت ي لجَ اصتیبٓ ثب

 .ثؼٍ ًيْى عْػىْ فّػتـ ػايي کَ کـػين کبؿي

 

 اف کَ هي ػمت ؿّي ؿّ ػمتو کٌن، هي ًگبُو ثبف ًیوَ پلکِبي ثب

 تْ کـػين اثْاللْلْ: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي کـػٍ هچبلَ ؿّ ؿّتغتي ػؿػ

 !هْٓي
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*** 

 

 

 

 عْاػ هي ػلن ّرْػ ي ُوَ ثب اهب صـكِبه ثَ گْىن ّ ػکتـٍ ثَ ًگبُن

 تٌن کَ هٌي ّ آّؿػٍ كيبؿ ثِن تيٌگي. عْاثیؼى ثـاي کٌن مؼي تب ثـٍ

 کٌن ٍجـ ثبيؼ ٍجش تب کَ صبال ّ آثن رـػَ يَ آؿفّي تْ ػاؿَ کْؿٍ ػیي

 ػطو ُن ّ کٌن تضول ؿّ کوتـي ػؿػ ُن تب ثغْاثن ػم هي تـریش

 .ؿّ کوتـي

 

 

 ثَ تّْیضبتي کٌَ تـک ؿّ اتبم ايٌکَ اف هجل ػّثبؿٍ ي هؼبيٌَ اف ثؼؼ ػکتـ

 ثَ کَ پـمتبؿي ثَ ػکتـ ؽاؿم هي کَ ُن ؿّ پلکِبهْ. ػٍ هي ًبهؼاؿ ّ هي

 ثیـّى اف هجل ّ ؿٍ هي ّ ػٍ هي ػمتْؿاتي کـػٍ پیزو ثبالم تت عبٓـ

. ثبينتَ لضظَ چٌؼ عْاػ هي افه کَ ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ ٍؼاي ؿكتٌو

 ػًّن هي ّ کـػٍ هـاؿه ثي اًوؼؿ چي ػًّن هي چیَ، ًگـّى ػًّن هي

 اًّوؼؿ لضظَ ايي تْ هي اهب گیـٍ هي ًيؤت چي اف چيوبه تْ ي ػلِـٍ

 !اُویتَ ثي ثـام ىْػُب هي چَ ّ كـػاُب کَ ؿًذ لجـيق اًّوؼؿ ّ ػؿػهٌؼم

 

 آؿّم ٍؼاي ثؼؼ ّ ىکٌَ هي ؿّ مکْت اتبم ػؿ ىؼى ثنتَ ّ ثبف ٍؼاي

 پي؟ ًیک ثیؼاؿي: ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ
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 ّهتي پـؿًگَ لجو ؿّ لجغٌؼ. هًْن هي هٌتظـ ّ کٌن هي ثبف پلکِبهْ

 تْ ػؿٍؼ ًْػ گَ هي ثْػٍ، ؿاّي ػول اف: کٌَ هي تکـاؿ ؿّ ػکتـ صـكِبي

 ىیو ّامَ هًَْ هي ػؿٍؼم ػٍ يبػ،اّى ًوي پیو ثـات هيکلي آيٌؼٍ

 هي هْل ثِت. ىَ هي هيغٌ ّ ػي هي آفهبيو مـي يَ. ػيگَ هبٍ

 ثوبلن؟ لجبت ؿّ عیل ي پٌجَ عـػٍ يَ. عْثَ آفهبييِبم اّى رْاة ػم

 

 ػّؿاى تْ ّ هجال کَ چٌؼ ُـ! ؿٍ ًوي ثیي اف لجِبم ىؼى تـ ثب تيٌگین

 .ام ػاىتَ ُن ؿّ ايي اف ثیيتـ هًْؼى تيٌَ ي تزـثَ ثبفػاىت

 

 ّلو... اثْاللْلْ: کٌن هي فهقهَ آؿّم هجلو اهب ثغْاثن کٌن هي مؼي

 !ًبهؼاؿ... کٌیي

 

 عتٌَ ي هـتیکَ اّى ّامَ ػلت: تْپَ هي ّ ىَ هي ثـآؿلیؼٍ ًبهؼاؿ

 يَ! ثٌؼافين ربيیو ثَ عو ّ عت ًیل هـاؿ! ًنْفٍ لؼبة ثؼ ي ًکـػٍ

 ًيْى عْػي چیقه ُوَ ثي ثبثبي اّى ثلکَ هًَْ هي گْؿ ّ گن ؿّف چٌؼ

 !ثؼٍ

 

 اًّوؼؿي عْاػ هي ػلن. ًبهؼاؿ ثَ فًن هي فل ّ کٌن هي ثبف چيوبهْ

 ّ ثبفيچَ يَ عْػه کَ ؿّ اثْاللْلي کٌن هتوبػؼه تب ثبىن ػاىتَ تْاى

 .ُؼكو ثَ ؿمیؼى ثـاي ًکٌَ ّمیلَ ثبفيَ ايي ثقؿگ ي ثبفًؼٍ
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 کن ؿّ ػؿػ كيبؿ ثب ثلکَ ثـم هي ىکون فيـ ّ ىکن موت ثَ ػمتوْ

 .ًکي عطـًبکَ: گَ هي ّ ىَ هي هبًغ گیـٍ، هي ػمتوْ ًبهؼاؿ کٌن،

 

 .ًبهؼاؿ... ًبم: گن هي آؿّم ّ ثِو فًن هي فل

 

 رًْن؟: 

 

 !ثـٍ... ثلـمتو...ثلـ... ثؾاؿ... آط... اثْاللْل... اة -

 

 !پي ًیک ثکو عزبلت: 

 

 ...ؿثٔ... اّف... چَ... اّى...  ثَ -

 

 ّ عًْیي عْػهْ ػيْاؿ، ايي ثَ کْثن هي مـهْ هزیؼ هـآى ثَ پي ًیک: 

 میٌَ ثَ مٌگيْ ػاؿي کَ ػثٌگ ي هـتیکَ ُوْى! ُب کٌن هي هبلیي

 ّامَ ّ ثبثبه فّؿ صـف ثَ ػاػ تي ايٌکَ ًَ هگَ! ثبثبىَ ي لٌگَ فًي هي

 !ثؾاؿٍ؟ لیلي ؿّ ػمت ىؼ صبّـ ػًیب هبل

 

 !ػًّي ًوي... ًوي! عؼا ّاي... تْ ؿّ چیقايي يَ... چیق يَ... آط... تْ: 
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 ي ًِلتَ هِـهبى اثْاللْل ثگي عْاي هي ٌُؼيب كیلن ػیي اآلى! چیْ؟ -

 هـتیکَ اّى! ًیبؿ ػؿ عْىضبلْ ثـٌَُ آػهبي اػاي اًوؼؿ پي ًیک! ػامتبًَ؟

 !هیـٍ ًوي ثتوـگَ چِبؿػيْاؿي تْ ؿّف ػّ ُن ثـػاؿّؿهبل

 

 اهب ثکين ثبال ؿّ عْػم ّ ثؼم ام تٌَ ثَ تکًْي کٌن هي مؼي ػَجي

 كيبؿ ثب ًبهؼاؿ ّ گن هي ثلٌؼي آط ىیٌَ، هي تٌن ثَ ّصيتٌبکي ػؿػ

 ػؿ ٍجش ثبىَ! رْى ثچَ ثغْاة ثگیـ: گَ هي ُبم ىًَْ ثَ ػمتبه

 .فًین هي صـف هْؿػه

 

 ثِتـي ي ًتیزَ ثَ كـػاػ ثب ايٌکَ اهیؼ ثَ ّ گیـم هي ًلل عـػٍ يَ

 ػيْاؿکْة ّ عبهْه ؿّ اتبم ثـم ًبهؼاؿ يبؿم، هي فثْى ثَ امويْ ثـمن

. ثـمًَْ هبػؿىْ ؿكت. يبػ هي: گَ هي ّ کٌَ هي ؿّىي ؿّ تغت ثبالي

 .ثیوبؿمتبى ثْػ اّهؼٍ ؿـّة ػم اف ػوَ

 

 ُن اثْاللْل عت ّ ًؼاؿم کيیؼى اًتظبؿ رق اي چبؿٍ.ثٌؼم هي چيوبهْ

 اًّي ّامَ کَ چٌؼ ُـ ىَ ًوي ْٓؿيو ًغْاثَ ربه تْ ىت يَ اگَ

 ُن مبػت يَ صتي ًؼاػ ثبثبه ثَ آثبػي اّى تْي هي اف ًيًْي کَ

 !هضَْ ّرؼاًیَ ثي ثْػى امیـ

 

 کٌن هي مؼي. ىٌْم هي ّ ؿ پچي پچ ٍؼاي ثیؼاؿي ّ عْاة هیْى

 ثقًن صـف ثبُبه اثْاللْل ثَ ؿارغ اتبهَ تْ كـػاػ اگَ کَ ثين ُْىیبؿ

 ثِن ؿّ اربفٍ ايي ؿيغتي ؿگن تْ کَ ُبيي هنکي ػْاؿُ يب ّؼق اهب
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 ّ ام پیچیؼٍ عْػم ثَ تت ّ ػؿػ اف ٍجش تب ؿّ هجل ىت توبم. ػٍ ًوي

 اّى تضول هیْى. ىؼٍ مٌگیي پلکِبم کن کن کَ ثْػٍ فػٍ مـ آكتبة

 کبؿي ُبي ّـثَ اّهؼى كـّػ ُبي لضظَ تلظ ي عبٓـٍ رنوي ػؿػ ُوَ

 هي ّ ػٍ هي فرـم ثیيتـ عـاىو ؿّس ّ مْف امتغّْى صـكِبي ّ ػوْ

 !ًَ؟ يب کٌن هي پیؼا عالٍي ػؿػ ايي اف اٍال کَ ايٌن كکـ تْ هـتت

 

 هي كـّ عْاة ػبلن ثَ ػّثبؿٍ هي ّ ىَ هي کوتـ ّ کن ُب پچ پچ ٍؼاي

 ًبلَ. ؽٌُوَ آىٌبي ي ّاژٍ تٌِب ػؿػ کَ ىن هي ثیؼاؿ ّهتي ايٌجبؿ ّ ؿم

 !ػاؿي؟ ػؿػ ػقيقم؟ ربًن: پیچَ هي گْىن تْ هبهبى ٍؼاي کٌن، هي اي

 

 ىـم هبػؿت ثَ صتي ػاػًو ثـّف اف کَ ػؿػي. امت ًبلَ كؤ رْاثو

 !ثالمت ًینت ػؿػ ثبىي ػاىتَ

 

 ًیک: فًَ هي ٍؼام هاليوي لضي ثب ّ کيَ هي هُْبم ثیي ػمت هبهبى

 ربى؟ پي

 

 اّى ّ عْام هي آة. ثیٌن هي ؿّ هـوْهو ي چِـٍ ّ کٌن هي ثبف چين

 يَ. کٌَ هي ًقػيک لجِبم ثَ آة لیْاى يَ ّ يبؿٍ هي ثبال ؿّ تغت كْؿي

: پـمَ هي هبهبى ّ ػم هي تکیَ ثبلو ؿّي ؿّ مـم عْؿم، هي عـػٍ

 ػقيقم؟ ػاؿي ػؿػ
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. ًغْاثیؼٍ ىجْ هيغََ کَ امت عنتَ اًّوؼؿ اه چِـٍ ّ ٍؼاه

 ػيگَ چیق ًگـاى هبػؿ ايي کـػى آؿّم ثـاي اهب امت هالكَ هيت ػمتن

 هبهبى: يبؿم هي فثْى ثَ اي

 

 .ربى: 

 

 .ًجبىیي ًگـاى اًوؼؿ -

 

 !ىَ؟ هي هگَ: 

 

 .ػاىتن ُن هجال ؿّ ؿّفُب ايي. ىَ هي. آؿٍ -

 

...: 

 

 .ثْػم ُن ثؼتـ ايي اف-

 

 هي ثـِ ثب ّ کٌَ هي پبک ؿّ چيوو فيـ عیني ؿّمـيو پـ ثب هبهبى

 چي ثلِوي کَ ًؼاؿي ثچَ! پي ًیک ثْػم ًگـاًت ُن ثیيتـ ايي اف: گَ

 .کين هي چي ّ کيیؼم
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 !ثجغيیؼ:فًن هي لت آؿّم

 

. چکَ هي اىکو هطـٍ ّ گیـٍ هي ػمتبه تْ ػمتوْ يبػ، هي رلْ

 ثب گیـٍ، هي ًلنن ّ ىَ هي ُن ػؿ ػؿػ اف ثـم،ٍْؿتن هي پیو ػمت

 ػؿ ثگن چیقي ثغْام ايٌکَ اف هجل ّ کٌن هي پبک ؿّ اىکو مـاًگيت

 .ىي هي ّاؿػ كـػاػ ّ ًبهؼاؿ ّ ثبف اتبم

 

: گَ هي ّ ىَ هي ًقػيک تغت ثَ عٌؼّى ّ ثيبه ُویيَ هخل كـػاػ

 !کُْنتبى پنـ ثـ مالم

 

. ىَ هي هبهبى ثب پچ پچ هيـْل ًبهؼاؿ ّ ػم هي ؿّ مالهو رْاة

 هي پیيًْین ؿّ ػمت ّ اينتَ هي رلْم كـػاػ اهب اًِّبمت ثَ ًگبُن

 فيبػٍ؟ ٌُْف چي؟ ػؿػت. آؿٍ پبيیي؟ اّهؼ تجت: گَ هي ّ ؽاؿٍ

 

 هٌتظـم هجل ىت اف کَ ؿّ صـكي عْام هي گن هي فيـلجي عْثن يَ

 ّ ػٍ هي ثِن ػاؿُّبهْ تْ، يبػ هي پـمتبؿ يَ اهب کٌن هطـس ثقًن ثِو

 ًبهؼاؿ ّ هبهبى ثَ ػّثبؿٍ ًگبُي. ؿٍ هي ّ کٌَ هي چک ؿّ تجن ّ كيبؿ

 !ثـٍ کٌیي ّل اثْاللْلْ: گن هي كـػاػ ثَ ّ اًؼافم هي

 

 کؼّم! ثـٍ؟ کٌین ّلو: ثبال ؿٍ هي ٍؼاه ّ ىَ هي ثـفعي ًبهؼاؿ ػیي

 !گْؿي؟
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 کٌن هي ثبفىْى ّهتي ّ کٌن تبفٍ ًلني تب ؽاؿم هي ُن ؿّ چيوبهْ

 ّل اثْاللْلْ ثگیي: گن هي هبهبى ثَ ؿّ. ثِن فػٍ فل اعن ثب ُن ًبهؼاؿ

 !کٌي

 

 ايي: گَ هي کلـي ًبهؼاؿ کٌَ، هي ًگبُن مکْت تْ ّ ّاکٌو ثي هبهبى

 !ًجبه عـػيقٍ اًوؼؿ! ثیـّى ثکو گْىت مْؿاط تْ اف ؿّ پٌجَ

 

 !چي؟: پـمَ هي هتؼزت كـػاػ ثگن، چیقي يَ يبم هي

 

 کٌن هي مؼي. ؿٍ هي كـػاػ ثَ ؿـٍ چين يَ ًبهؼاؿ ّ گن هي ثلٌؼي آط

 ّ ػویون ي ًبلَ ثب ُوقهبى ّ ىَ هي پب ثَ رٌِن ّرْػم تْ اهب ثيیٌن

 هي کبؿ چي: ىي هي هؼتـُ هبهبى ّ كـػاػ ًينتي ثـاي تالىن

 !کٌي؟

 

 کيیؼًن ػؿاف ثَ ّاػاؿ ايٌکَ ثـاي ػٍ هي كيبؿ ؿّ ام ىًَْ كـػاػ ػمت

 كيـػٍ ُن ثَ کَ ُبيي ػًؼّى ثیي اف ّ هؼتـُ کَ هٌن ايٌجبؿ ّ کٌَ

 ُیچ اف! ًي ْٓؿين هي! آؿٍ؟! آط! ػيگَ؟ هٌن هيکل: گن هي امت

! عًَْ ثـم عْام هي... عْام هي اآلًن! ًؼاؿم ىکبيت... ّاي... ُن اصؼي

 صـً ثَ اُویت ثي كـػاػ. هٌَ ي عیـٍ ًبثبّؿ اّى ّ ًبهؼاؿٍ ثَ ًگبُن

 عیلي ّ کٌَ هي کيیؼًن ػؿاف ثَ ّاػاؿ ػّثبؿٍ ُبم رولَ تْ ًينتَ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 691 
 

 ثبال ًلنو! ثجیٌن ثغْاة ثگیـ! مجقي هـهَ اّهؼي فؿ: گَ هي عًْنـػ

 !کٌَ هي ُن گْفي گٌؼٍ يبػ ًوي

 

 لضبظ اف ّصيتٌبکي ّّؼیت هي کَ ػًّي هي اتبهي تْ کَ اًّبيي ي ُوَ

 ػؿ ًبهـػي كکـ اهب ػبلون ىـايطن ثَ عْػم ثِتـ اًِّب اف ّ ػاؿم رنوي

 !رنویَ ػؿػُبي ايي اف تـ آفاؿػٌُؼٍ کني صن

 

 هنن ّ کـػى التوبك ثَ کٌَ هي ىـّع هبهبى گیـم، هي مـ اف توالهْ

 !ثبه ثیـّى ػيوَ يَ ىوب هبهبى: ثـٍ هي ثبال ٍؼاىْ ًبهؼاؿ ػاػى،

 

*** 

 

 يبػ هي رلْ ًبهؼاؿ کٌَ، هي تـک ؿّ اتبم ًبهؼاؿ اٍـاؿ ثَ ّ اکـاٍ ثب هبهبى

 فل کٌَ ػػْتو آؿاهو ثَ ػاؿٍ مؼي کَ كـػاػ صـف ثَ اُویت ثي ّ

 ي پنـٍ اّى! پي ًیک هٌْ ثجیي: گَ هي پـعين ّ چيوبم تْ فًَ هي

 اثـّ چيوت ثبالي کني ًَ ثؼٍ ربه ًَ عبٍیت ثي ي ػـَّ ثي

 ثَ ًگـًّي فّؿ اف ػوْ فى تب تپَ هي اًجبؿ يَ تْ ؿّف مَ ػّ! گلتَ ثِو

 !ُویي! عْػه ػاػى تضْيل ّامَ ثیبؿٍ كيبؿ... ػيْ هـتیکَ اّى

 

 !ػفػيَ آػم کبؿتْى ايي: 
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 !ثبه ًؼاىتَ کبؿا ايي ثَ کبؿي تْ -

 

 !ًبهؼاؿ: 

 

 !ثـٍ پیو تْ اعتیبؿ ثي کبؿُب ثبؿم يَ ثؾاؿ! پي ًیک ػيگَ ثنَ -

 

 هي رلْ كـػاػ ثيیٌن، کٌن هي مؼي ّ ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 اربفٍ ّ گیـٍ هي رلْه اكوي ؿّ ػمتو ًبهؼاؿ اهب ثيَ هبًغ تب يبػ

 !ثـّ پبىْ: تْپَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ ػؿ موت ثَ ػٍ، ًوي

 

 !ًبهؼاؿ: کٌَ هي فهقهَ فيـلت كـػاػ

 

 فًَ هي ػوت ؿّ ًبهؼاؿ كـػاػ ًينتي، ثَ کٌن هي تاله ّ فًن هي فّؿ

 کٌَ هي ىـّع ًبهؼاؿ ّ کٌَ هي کيیؼًن ػؿاف ثَ ّاػاؿ ػمتو كيبؿ ثب ّ

 !کـػى تٌؼي ثَ

 

 الؼًگْ اّى ّ ثیبؿ ػؿ ػیبؿثبفي پبىْ!کي ارـا ػؼالتْ ثـّ پبىْ! پبىْ: 

 ثبػ ثَ صیخیتتْ ْٓؿ اّى ػاىت ّهتي هـتیکَ اّى!تًْي؟ هي! کي عالً

 ػل اه تـکَ ّ تغن ّامَ رْؿي ايي ػاؿي تْ کَ مْعت ػلو ػاػ هي

 !مْفًّي؟ هي
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 !ًبهؼاؿ: ىَ هي ثلٌؼ كـػاػ هؼتـُ ٍؼاي

 

 ثبػ ثَ هٌْ صیخیت ػوْ ثویَ الجتَ ٍؼ ّ ًبهؼاؿ ًظـ اف ايٌکَ ىٌیؼى اف ػلن

 توال اف چْى گیـم ًوي گـ اهب کيَ هي تیـ هلجن ّ يبػ هي ػؿػ ثَ ػاػٍ

 ي اًؼافٍ ثَ ىؼيؼ ػؿػ ّ كـػاػ پـًیـّي ػمتِبي اف ىؼى عالً ثـاي

 !ُنتن گـكتَ گـ آتيليبًي هْاػ

 

 ىْ ثلٌؼ ػ: ثٌؼٍ هي ؿگجبؿ ثَ هٌْ ّهلَ ثي ّ کٌَ ًوي مکْت اهب ًبهؼاؿ

 ًزبت اّثبه ّ اؿاؽل تب ػّ ايي چٌگبل اف پلیْفّ اّى ثـّ پبىْ! ػيگَ

 ّامَ ايٌکَ ًَ هگَ چیقه ُوَ ثي ثبثبي اّى اٍال! تًْي؟ هي!ثؼٍ

! کـػٍ؟ ًبکبؿت ْٓؿي ايي فػٍ رٌو تغن ُوْى ػؿهْى ثي ػؿػ عبٓـ

 رْؿي ايي ػاؿي کَ اي هـتیکَ ُویي کٌبؿ ثَ ايٌب! چیَ؟ ػؿػت پل! ُبى؟

 تْ اف اًتوبم ّامَ ثبثبه! آؿٍ! فػٍ هـ فًتْ ػي هي رـ اه ّامَ گلْ

 صبّـ کَ ػاىتَ فًت ثَ ًظـي ُن ًبهْك ثي اّى الثؼ ّلي ؿيغتَ ًويَ

 ثي يَ افت فًؼاى يب! ؿكت؟ يبػت فّػي ُویي ثَ! ثؼٍ کبؿ ايي ثَ تي ىؼٍ

! ىَ؟ هي مـت ؿـّؿ! هـػي؟! پي؟ ًیک آػهي تْ اٍال! مبعتَ؟ ؿگ

 !چي؟ يؼٌي ػًّي هي ؿّ ػفػي ًبهْك! چیَ؟ كِوي هي ًبهْك

 

 !کـػًو ثیـّى ثـاي چنجَ هي ؿّ ًبهؼاؿ ثبفّي كـػاػ ثبؿ ايي

 

 !ثـّ! ثـگـػ ىؼي آؿّم ّهتي ثـّ! ًبهؼاؿ ثیـّى ثـّ: 
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 اف ّهتي کَ ىؼٍ توْم گـّى ثـام صـكبه تْ ًينتَ ُبي ّاژٍ اًّوؼؿ

 !ثـًگـػ ػيگَ ّ ثیـّى ثـّ: ثتْپن فًن هي چٌگ ؿّ ىکون ػؿػ مـ

 

. ثؾاؿٍ تٌِبهْى عْاػ هي كـػاػ اف هضکن عیلي ّ ؿٍ ًوي ثیـّى اهب ًبهؼاؿ

 .کين هي مـم ؿّي ؿّ تٌوَ ؿّ کَ اي هالكَ

 

 ًوي ؿّفىْ ّ صبل! ػيگَ ثنَ: ىَ هي هؼتـُ ًبهؼاؿ ثَ ػّثبؿٍ كـػاػ

 !ثؼؼ ّامَ کي،ثؾاؿ هیچیو فػي صـف چي ُـ ايٌزب تب!ثیٌي؟

 

. يبػ هي ػؿ ىؼى ثنتَ ّ ثبف ٍؼاي ثؼؼ ّ ىَ هي مکْت لضظَ چٌؼ

 ي چِـٍ اهب كـػاػٍ هطوئٌن کيَ،توـيجب هي پبيیي ؿّ هالكَ ػمتي

 .هٌَ ي عیـٍ ّ هکَ هي ؿّ فيـيٌو لت کَ ثیٌن هي ؿّ ًبهؼاؿ هـوْم

 

 ًیک ػَجین: گَ هي ًبهؼاؿ ّ عْؿٍ هي تکْى تغت ثٌؼم، هي چيوبهْ

 !ػاؿًْن عیلي! ًکي ًگبٍ ثْػًن پب مـ ايي ثَ! پي

 

. ؿّثـّىَ ػيْاؿ فل ّ ًينتَ تغت ي لجَ. کٌن هي ًگبُو ّ ثبف چين

 اّى گن هي اگَ: کٌن هي ػمتي پیو هي کَ ثقًَ صـكي عْاػ هي

 ّ هبهبى ّ تْ ثْػى ػاؿْى ايي ّامَ! ُویٌَ ّامَ ثـٍ کٌیي ّل ؿّ پنـٍ

 هي هؤهْؿ ثب ّ کٌي ًوي ؿصن ثِو ُبه ثـاػؿفاػٍ کَ ػوْيي! ًگبؿيٌَ

 رـم ثَ ؿاصت عیلي ّ کٌَ ًوي ؿصن ُبه ثـاػؿفاػٍ ثَ اه عًَْ ػم ؿى

 !آط! کٌَ هي ىکبيت افىْى آػهـثبيي
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 پیؼا تنکیي عـػٍ يَ ثـيؼٍ ًلنوْ کَ ػؿػي تب ؽاؿم هي ُن ؿّ چين

 چِـٍ صبال ّ ٍْؿتوَ هبت ًبهؼاؿ. ػم هي كبٍلَ ُن اف پلکِبهْ ثؼؼ ّ کٌَ

 هي عيکن لجِبي ثَ فثْى. امت گـكتَ پیو ي ػهیوَ افچٌؼ ثیيتـ اه

 ُـ ثنَ! ًبهؼاؿ ثبعتیي هي عبٓـ ثَ چي ُـ ثنَ: ػم هي اػاهَ ّ کين

 ايي پبمْف اي ػيگَ کل عْام ًوي هي! کيیؼيي فرـ هي عبٓـ ثَ چي

 ًبهْموْ گي هي کَ پنـي ُوْى صتي ًَ ّ كـػاػ ًَ تْ، ًَ! ثيَ کیٌَ

 پي کُْنتبى اّى تْ کَ هؼتي توبم تْ! ًبهؼاؿ ثجیي... آط! ... ػفػيؼٍ

 ثِو صـكبؿّ ثؼتـيي!پیين اّهؼ اثْاللْل! ثْػ هي پي ػوْ ثْػم آؿاهو

 اهب ػاػ هي لْ ثبثبه ثَ ربهْ ّ ىؼ هي رـي ىبيؼ ثْػ کي ُـ! فػم

 ُل ثبعتي موت ثَ ؿّ ثبفًؼٍ يَ ػاؿي تْ! ًکـػ کبؿّ ايي اّى... ّاي... اّى

 ّ هي ػؼالتغْاُي كـيبػاي اّى ثب کزبه ايي! اًَبكَ؟ ايي! ػي هي

 تْ پب ؿّف اّى اگَ ايوبى ّ هي! گٌزَ؟ هي گیْهَ يَ تْ هي اهخبل ّ ايوبى

 کَ ثْػ آػم اي ػؼٍ ثب ىؼى ُوؼل ّامَ كؤ ّ كؤ گؾاىتین عیبثْى

 ...ّاي... ّ ثبتْم صويْى!ًجْػ مٌگیٌي اّى ثَ هزبفاتي صويْى

 

: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي ؿّه ػمت ًبهؼاؿ کٌَ، هي هيت ؿّ هالكَ ػمتن

 .ثبه آؿّم

 

 تغت ؿّي اف عْامتَ، افم مغتي کبؿ ثلِوَ کَ ْٓؿي کٌن هي ًگبُو

 !صلَ؟ هيکلت کٌین ّلو!اثْاللْلَ؟ ػؿػت: گَ هي ّ يبػ هي پبيیي
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 يبم هي! ثْػٍ هّْْع ُویي مـ اّل اف کَ ُن هب ثضج عت!ػزیجَ

 هي ّ ؽاؿٍ هي پیيًْین ؿّي ؿّ ػمتو هِـ مـ ثگن،اف چیقي

 توَیـ مـ اف گي ًوي ثيَ کن ثیبػ،ػؿػت رب ثيي،ًلنت پب مـ:پـمَ

 ثي ػاؿىن هٌت ػاؿؼاؿٍ، گي ًوي! گؾؿم؟ هي ىـكو ثي ثبثبي اّى

 !ػاػًو؟ تبّاى عیبل

 

 هًَْ هي ام عیـٍ ّاکٌو ثي کوي. کٌن هي ًگبٍ ثِو مکْت تْ كؤ

 توبً ؽاؿي هي ّ گي ًوي پل:گَ هي ّ ؿٍ هي ػؿ موت ثَ ثؼؼ ّ

 !ثـٍ کٌن هي ّل هْفهیتيْ پنـ اّى ربه ثَ هٌن! ثؼٍ پل

 

 ٍؼاي ثیـّى، ثـٍ کَ ؽاؿٍ هي ػمتگیـٍ ثَ ؿٍ،ػمت هي ػؿ ػم تب ًبهؼاؿ

 ُویيَ کبثْمبم تْ ػًّي هي:کٌَ هي پـ ؿّ اتبم كْبي هي رْى ثي

 ًوي ثْػى فًؼٍ الين هٌْ ػًّي هي!ػًَّ؟ هي هـگ الين هٌْ ايوبى

 ايي اف! ًبعْػآگبُن اف تَْيـٍ يَ هي عْاثِبي ػَجبًي ايوبى! ػًَّ؟

 مـ ّامَ چوبم اّى ثـٍ يبػه تًَْ ًوي کٌَ هي کبؿي ُـ کَ صبكظَ

! اّهؼٍ كـّػ ؿكیون ثِتـيي مـ تْ هي ػاػى عبلي رب ثب ّ ثْػٍ ؿكتَ ثبال هي

 ُلتب ثبيؼ اآلى هي ايوبى ربي کَ... کَ هًَْ هي يبػه اثؼ تب صبكظَ ايي

 تَ ّ کٌین هي هـّؿ ايٌْ ّهتِب عیلي عْاثبم ّ هي! پْمًْؼم هي کلي

 ػوْ چْى! چـا؟ ػًّي هي! ػًّین هي کیٌَ ايي هضن ؿّ ػوْ ّرْػهْى

 چْى! ػًّن هي پنـه هـگ هنجت ؿّ عْػم چوؼؿ عْػم ػًَّ ًوي

 عْػه ربي ػمتبه تْ ؿكیوو کَ هًْؼ،اًّي کَ اًّي ػًَّ ًوي

 ثبؿ ُقاؿ چٌؼ ّ چوؼؿ ىؼ هزبفات ُب عیلي ربي ثَ کَ اًّي رًْؼاػ،

 !کـػٍ تزـثَ ؿّ ثؼتـ ُن هـگ اف ثبؿ هیلیْى چٌؼ ّ چوؼؿ!کـػٍ هـگ آؿفّي
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*** 

 

 کٌَ، هي ؿّ آّؿػٍ اتبم ثَ کَ ؿّ ىـتي تي ثيیٌن، کٌَ هي کوک هبهبى

 هي تغت ي لجَ ؿّ اصتیبٓ ثب اّى ّ ػلگـهیَ ام ّامَ لجو ؿّ لجغٌؼ

 هي تضویل ؿّ ػؿػ ّ ؿًذ هي ثَ تکًْي کْچکتـيي ػًَّ هي چْى ىیٌَ

 ّ ثبف ؿّ ىـت تي ي يوَ لجبك، گـكتي ثـاي ثـم هي پیو ػمت. کٌَ

 .ىْ عن آؿّم کْچْلْ يَ: گَ هي ّ کيَ هي ثبال ؿّ عْػه

 

 .تًْن هي عْػم: گن هي فيـلت اهب ػم هي اًزبم عْاػ هي کَ ؿّ کبؿي

 

 هي ػلن هٌتِب ػًّن هي: گَ هي لجغٌؼ ثب ّ کٌَ هي ؿػ مـم اف ؿّ يوَ

 !ثؼم اًزبم عْػم کبؿّ ايي عْاػ

 

 کَ اآلى ُویي تب ظِـ ػم اف ّ چـعیؼٍ ػّؿم ؿّف پٌذ ايي تْ پـّاًَ ػیي

 صبلوْ تب اتبم تْ اّهؼٍ ثًَِْ يک ّ ُقاؿ ثَ ػهیوَ ُـ ثلٌؼٍ اؽاى ٍؼاي

 اف پب عویؼٍ ّ آؿّم آؿّم کَ اي لضظَ اف چْى ػاؿٍ ُن صن الجتَ. کٌَ چک

 ىن گیـ رب اتبهو تغت ؿّ ّ عًَْ ثـمین تب گؾاىتن ثیـّى ثیوبؿمتبى

 .ػاػ ثبػ ػل عؼا ي ثٌؼٍ کَ کـػم ًبلَ ّ آٍ ّ اّط ّ آط اًّوؼؿ
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 صبال. فًَ هي فل چيوبم ثَ هبهبى گیـٍ هي هـاؿ تٌن تْ کَ ىـت تي

 ػّ ثَ مـي. ّاّضَ کبهال چيوبه تـػيؼ اهب ًینت لجغٌؼ اف عجـي

 هـتت هيـْل ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ چیَ، هؼٌیَ ثَ ػم هي تکْى ٓـف

 هي يؼٌي...  ػکتـٍ صـكِبي: گَ هي ىـتن تي كـّي ُبي چیي کـػى

 !پي؟ ًیک ًینتي ًباهیؼ کَ تْ...  کَ ثگن عْام

 

 ّ يبؿٍ هي ثبال گـيقًّيْ چيوبي اّى ّ هًْن هي عیـٍ ثِو مکْت تْ

! ػًّن ًوي! ًباهیؼم؟! ام هًْؼٍ تْه عْػم کَ رْاثي. رْاثوَ هٌتظـ

 ٌُْف کَ ثْػٍ هنلٔ ّرْػم ثَ تضویـ ّ ىـم ّ ػؿػ ؿّف پٌذ ايي تْ اًّوؼؿ

 .ام ًکـػٍ پیؼا ًباهیؼي ثَ کـػى كکـ ثـاي كـٍتي

 

 هي ّ ػؿػًبکَ ٌُْف کَ ام میٌَ ي هلنَ ؿّ ىیٌَ هي هبهبى ػمت

 گلت هي. ىٌیؼي کَ عْػت! فيبػٍ اهیؼّاؿي ربي گلت هي ػکتـ: گَ

 ...ُب عیلي

 

 هي ىَ،ػوت هي ام میٌَ ي هلنَ فل ثبف ّ کٌَ هي مکْت هبهبى

 ؿّي مـم ّهتي ّ ػم هي مـ تغت ؿّي ؿّ عْػم آؿّم اي ًبلَ ثب ّ کين

 ثؼتـ ػکتـٍ صـكِبي! هبهبى ًجبىیي هي ًگـاى: گن هي ىیٌَ هي ثبلو

 !ام ّامَ ًجْػٍ ثبثب ّ ايوبى هـگ عجـ ىٌیؼى اف

 

 آؿّم ّ گیـٍ هي ػمتوْ هبهبى. ثبثبمت ي گـكتَ هبة تَْيـ ثَ ًگبُن

 ّامَ ؿّىٌَ، ػلن هي. ثين ٍجْؿم پنـ كؼاي: ؿٍ هي ام ٍؼهَ هـثْى
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. ثبىَ عْة ُن ات ػيگَ هبٍ ىیو آفهبييِبي رْاة کٌن هي ًؾؿ ات

 .ػٍ هي ؿّ ػليکنتَ هي ػل ي عْامتَ رْاة عؼا ػًّن هي

 

 هي ثبال ام میٌَ ؿّي تب ؿّ فًن،پتْ هي ؿّه ثَ کزي رًْیْ ثي لجغٌؼ

 .ثیبؿم ثـات يظ کوپـك ثـم ًغْاثیؼي تب: گَ هي ّ يبؿٍ

 

 آمیت هیقاى: کٌن هي هـّؿ ؽٌُن تْ ؿّ ػکتـ صـكِبي هي ّ ؿٍ هي هبهبى

 رـاصي ّ ثیوبؿمتبى ثَ ؿمیؼًت مبػت مَ فيـ ّ هْهغ ثَ اهب ثْػٍ فيبػ

 ْٓؿ ثَ کَ ُنتي ُب عیلي. ثـػٍ ثبال ؿّ ػول هْكویت ىبًل ىؼًت

 هي ُن ػاؿ ثچَ ٓجیؼي ْٓؿ ثَ ّ يبى هي ػًیب ثَ ىکل ايي ثَ هبػؿفاػ

 کٌین صلع ؿّ ػّه ُـ ثتًْین تب کـػين تًْنتین هي کبؿي ُـ هب. ىي

 .ىؼين يکیو صلع ثَ هْكن كؤ عت ّ ثْػ ىؼيؼ ّبيؼَ اهب

 

 کوک ثب آعـ مـ ّ کٌن هي ًگبُو كؤ ػکتـ ػاػى تّْیش هؼت توبم تْ

 ربه مـ هبهبى کَ صبلیَ ػؿ ايي ّ ىن هي ثلٌؼ ٌٍؼلي ؿّي اف كـػاػ

 .کٌَ تیوبؿم ثِتـ ثتًَْ تب ػکتـ ثب ثیيتـ ٍضجت ثـاي هًْؼٍ

 

 اثْاللْل هي ًبثبّؿي کوبل ػؿ ّ ىَ هي ثبف ػؿ اهب هبهبًن ثـگيت هٌتظـ

 .کٌَ هي مالم ّ ؽاؿٍ هي اتبم تْ پب

 

 هبهبى مـه پيت ّ ؿمَ هي گْىن ثَ فّؿ ثَ فيـلجیو ّ آؿّم مالم

 پلکِبهْ عبٓـروؼیو ثـاي. کٌَ هي ًگبُن ًگـاى ّ ؽاؿٍ هي اتبم تْ پب
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 ثب. کٌَ هي تـک ؿّ اتبم ّ فًَ هي لجغٌؼ اّى ّ ػم هي كيبؿ ُن ؿّي

 هي ػّعتَ هي ثَ ّ کٌؼٍ ثبثب ػکل اف اثْاللْل ًگبٍ ػؿ ىؼى ثنتَ

 .ىَ

 

 يَ اف ثؼؼ ّ ىیٌَ کٌن،هي هي اىبؿٍ اتبم ي گْىَ هجل ثَ ػمت ثب

 ىَ هي اي کلیيَ عیلي ثِتـي، عْثي، ثپـمن: گَ هي مکْت هوؼاؿ

 !ًَ؟ هگَ

 

 اف فػى صـف ثـاي چیٌیَ هوؼهَ پي ػؿ ػًّن هي. کٌن هي ًگبُو كؤ

 .ًؾاؿم ػٌُو تْ صـف ػم هي تـریش هي ّ اّهؼٍ عبٓـه ثَ کَ چیقي

 

 ّهتي: گَ هي ثؼؼ ّ کٌَ هي هچبلَ ؿّ هجل چْثي ي ػمتَ ػمتو

 فًؼاًي کـػم ًوي كکـ اٍال! ىؼم ىْکَ کـػ ّا ؿّ اًجبؿي اّى ػؿ ًبهؼاؿ

! کـػ؟ ام ىْکَ چي ػًّي هي ثیيتـ اّى اف ّلي! ثبىَ اّى کبؿ کـػًن

 !ػاؿم پي ًیک مـ ٍؼهَ اف عالٍیوْ گلت! گلت ثِن ًبهؼاؿ کَ اي رولَ

 

 ؿّ عْػىْ. کٌن هي اعن ػؿػ اف ّ کين هي ثبال ؿّ عْػم عـػٍ يَ

 هي عیبل ثي عْامتي اٍـاؿ ثب چـا: پـمَ هي ّ کيَ هي رلْ ٌٍؼلي

 !ثيي؟

 

 !عْامتن؟ هي ًجبيؼ چـا-



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 711 
 

 

 !پي ًیک کٌن ًوي ػؿکت: 

 

 !ػؿ اّى ثَ ايي! كِون ًوي ؿّ تْ هٌن -

 

 !ًْيني هي هٌن پبي ثبثبهْ عطبُبي کـػم هي عیبل: 

 

 !ثبثبتَ رـم مْاي تْ رـم -

 

 ثب تْ فػى پيت اف عٌزـ: گن هي ّ گیـم هي افه کٌَ،چين هي ًگبُن

 !ػاؿٍ كـم کْثیؼٍ ثِن ثبثبت کَ ثْکني پٌزَ

 

 اه چِـٍ تْ ىـهٌؼگي. گیـٍ هي افم ًگبٍ اّى کٌن، هي ًگبُو

 ثؼؼ ّ هًَْ هي مبکت هوؼاؿ يَ. ًؼاؿٍ اُویت ثـام کَ چیقي هيِْػٍ،

 چْة ػاؿم! هٌَ هلت تْ صبال فًي هي صـف افه کَ عٌزـي: گَ هي

 !ًباهیؼم ًباهیؼ! ًؼاؿم ػلغْىي ّامَ ُیچي! عْؿم هي اىتجبُوْ

 

 ًجْػى ّ اهیؼ ػًجبل اهیؼه ي ُوَ ثب ايٌکَ ّ اكتن هي هبهبى صـف يبػ

 .هٌَ ّرْػ تْ ًباهیؼي
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 ايي اف ثِتـ ًتیزَ ًجبىَ عبلٌ کَ ًیت! صووَ: ػٍ هي اػاهَ اثْاللْل

 هطلوَ ًؾاؿ! ثگیـ ؿّ لیلي ثـّ ثیب عًْؼ ُي گْىن فيـ ثبثب! ىَ ًوي

 کٌیي افػّاد ُن ثب! ؿيقم هي پبتْى ثَ ػاؿم چي ُـ هي ثگیـه ثـّ! ثوًَْ

 ايوبى عبک اؿّاس ثَ پي ًیک ّلي! کٌن هي ثل کٌن هي ال اتْى ّامَ

 ّامَ ثْػ فًت ّهتي تب! ثگیـهو ىؼم هزبة تْ اف لیلي ٓالم اف ثؼؼ هي

 ثبُبه افػّارن ىَ ًوي ػلیل ايٌب ػًّن هي چٌؼ ُـ! ثْػ ػاػاه فى هي

 !ثيَ تْریَ

 

: گَ هي کَ ىٌْم هي ّ ىَ کن ػؿػم عـػٍ يَ ؽاؿم هي ُن ؿّ پلک

 ًيٌبك ًوک ػوْي پنـ ايي ثب کبؿ چي ثْػم تْ ربي هي اگَ ػًّن ًوي

 !کـػي توْم صون ػؿ ؿّ هـػي تْ ّلي کـػم هي ًبؿكین

 

 !کٌي ّلت گلتن کَ ثْػم عْػم ػاػاه ػلٌگـّى: 

 

 ًبهؼاؿ ّامَ تْ ًگـاًي هؼيْى ؿّ ىؼى آفاػ ايي ي ُوَ کٌن ًوي ثبّؿ -

 ايي اف ؿكتٌن ػؿ هنـ ثبفم ثبىَ ُن چیقي ُوچیي اگَ صتي ّلي ثبىن

 .تْئن هؼيْى هبهبًوْ ػل گـكتي هـاؿ ّ رـيبى

 

 رلْ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف. ىن هي عیـٍ ثِو ّ کٌن هي ثبف پلکِبهْ

 کَ الوخل ّـة اّى صکن ثبثبم: گَ هي ّ اينتَ هي تغت يبػ،کٌبؿ هي

 ثَ ػمتو. امت ػٍ هي تپ تپ گْىتْ ؿمَ ًوي گـثَ ثَ ٓـف ػمت

 کَ فػٍ گْل عْػىْ ػلو ػاؽ کـػى آؿّم ّامَ ؿمَ ًوي چوبهؼاؿ اّى
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 ؿّبيت عبٓـ ّامَ ايٌزبم اگَ اآلى! کٌَ تغلیَ عْػىْ کَ هوَـي تْ

 ّ چیق،تيکـ تب مَ عبٓـ ّاك ايٌزب اّهؼم! ًینت اّى ثـاي گـكتي

 !اػتـاف ّ تؤمق

 

 ُوًْوؼؿ:گَ هي ّ اًؼافٍ هي پٌزـٍ ثَ کٌن،ًگبُي هي ًگبُو مؤالي

 ّامَ ُن کٍْ اّى ؿّف،پبي اّى ّاّضَ پٌزـٍ ايي پيت تبؿيکي االى کَ

 ػؿ ّؿّ ّ ىـ اّى عْػم ي مْفٍ کْى کـػى مـػ عبٓـ ثـا ثْػ ّاّش هي

 !گلتن ايوبى عْى هْؿػ

 

 ثـ ؿكتي ثیـّى اف هجل اهب ؿٍ هي اتبم ػؿ موت کٌن،ثَ هي ًگبُو ثبفم

 ايوبى کَ ًویکيَ ًلل اتبم ايي ثیـّى ثيـي ُیچ:گَ هي ّ گـػٍ هي

 ًؼاىتَ ثبّؿ ُن تْ!ثبثبم ُوْى ايوبًي،صتي هـگ ثبػج تْ ثبىَ ػاىتَ

 !ثبه

 

 مٌگیي عْاة تْ مبػتْ چٌؼ اهب ػًّن ًوي ىؼيؼٍ ّؼق يب هنکٌِب تؤحیـ

 ًينتَ ؿّ ًبهؼاؿ. کٌَ هي ثیؼاؿم پچي پچ ٍؼاي ايٌکَ تب کٌن هي میـ

 ثبػج گـػًن تْ ػؿػ صل. ثیٌن هي امت مزبػٍ مـ کَ هبهبى پبي کٌبؿ

 ّ ىَ هي ػؿػ ثبػج تکْى ّ کٌن رب ثَ رب عْػهْ کٌن مؼي ىَ هي

 ثَ ػمت ًبهؼاؿ ّ چـعَ هي موتن ثَ هبهبى ّ ًبهؼاؿ مـ. گن هي آعي

 ربى؟: گَ هي ّ ىیٌَ هي تغت ؿّ کٌبؿم ّ ىَ هي فًَ،ثلٌؼ هي فاًْ

 ػاؿي؟ ػؿػ
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 چَ ًوبف. کٌَ هي ثیؼاػ مـعو چيوبي تْ عنتگي کٌن، هي ًگبُو

 !ثیؼاؿٍ؟ ًبهؼاؿ کَ هبهبًَ ّهتیَ

 

 هتؼزت. ٍجضَ ًوبف كِون هي ّ اًؼافم هي ػيْاؿ ؿّي مبػت ثَ ًگبُي

 !ىؼٍ؟ چي: پـمن هي ًبهؼاؿ اف

 

 .گـكتي ؿّ ػوْ: گَ هي ّ کيَ هي ٍْؿتو کل ؿّ ػمتيْ کق

 

 فّػ اًوؼؿ حـّت ُوَ اّى ثب کَ ًجْػٍ ايي تْهؼن چْى ؿٍ هي ثبال اثـُّبم

 پًٌِْو ّيالُبي اف يکي تْ هبُي چٌؼ صؼاهل کـػم هي كکـ. ثیلتَ گیـ

 !ثوًَْ هغلي

 

 ثلٌؼ مزبػٍ مـ اف هبهبى کٌَ، هي ثبف ؿّ پیـٌُو ثبالي ي ػکوَ ًبهؼاؿ

 ثبيؼ پیو ّهت عیلي: گَ هي چبػؿه کـػى تب صبل ػؿ ّ ىَ هي

 رْؿي ايي اًّن! ػاىتین ًگَ ػليْ ػاؽ صـهت هخال! کـػين هي ىکبيت

 !کـػ تيکـ افهْى

 

 هي هي اف ّ يبػ هي تغت موت ثَ ّ ؽاؿٍ هي کوؼ تْي ؿّ ربًوبف

 ػاؿي؟ ػؿػ: پـمَ
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 ػم، هي هٌلي رْاة پل يبػ ًوي ثـ کني ػمت اف کبؿي اهب ػاؿم

 .ثغْاة مبػت چٌؼ يَ پبىْ: گَ هي ًبهؼاؿ ثَ ّ ػؿ موت ؿٍ هي هبهبى

 

 هي اي عویبفٍ ًبهؼاؿ ؿٍ، هي هبهبى ّ ؽاؿم هي پیيًْین ؿّ ػمتوْ کق

 ايٌزب؟ کـػ هي ؿلطي چَ اثْاللْل: پـمَ هي ّ کيَ

 

 يَ کَ صبلي ػؿ ىَ هي ثلٌؼ تغت ي لجَ اف ػم، هي تضْيلو ُیچي يَ

 گن هي هبهبى ثَ: گَ هي اتبم اف ؿكتي ثیـّى اف هجل ّ لجيَ ؿّ پْفعٌؼ

 .ثیبؿٍ هنکي يَ ثـات

 

*** 

 

 ؿّفا اّى ثَ کـػى كکـ صتي. ثِتـم عیلي صبال ّ گؾىتَ ػولن اف هبٍ پٌذ

. ثين مـپب ثتًْن تب کيیؼ ْٓل عیلي! آّؿٍ ىـم ّ ػؿػآّؿ ثـام ُن

 ّ کٌَ ٓي ؿّ عًَْ هضیٔ پـػؿػم ّ آؿّم ُبي هؼم تب ثـػ فهبى عیلي

 ؿّ عؼا اهب ثؼًن اف ّؼق ؿكتي ثیـّى ّ ػؿػ ىؼى کن ثْػ ّهتگیـ عیلي

 ّ ُنت هيکالتي ٌُْف کَ چٌؼ ُـ. ىؼم ؿّثـاٍ ثبالعـٍ ىکـ

 هًْؼٍ ُن ًَ يب ىؼم هجتال اثْاللْل ػؿػ ثَ کٌَ هيغٌ کَ آفهبييي

 .ثغيَ ؿّصیَ هي ّامَ ُن ثِجْػي صؼ ُویي تب اهب

 

 ُوـاٍ هبهبى ّ ثبف صیبٓ ػؿ کَ ايًّْن ؿّي گلؼًِّبي ثَ ػاػى آة صبل ػؿ

 هجل عبلَ ّ کٌن هي مالم كبٍلَ ُوْى اف. ؽاؿى هي تْه پب ٓیجَ عبلَ
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 ُن ّ اّى ُن هبٍ پٌذ ايي تْ. ػٍ هي ؿّ رْاثن عْىـّيي ثب هبهبى اف

 تْ ّ کـػٍ کيي احبث توـيجب پؼؿي ّ ػاىتي لطق ثِن صنبثي پؼؿي

 پیـهـػ ايي ثب مبػتِبم گؾؿًّؼى ّ هي کٌبؿ ثْػًو. ىؼٍ هنتوـ هب عًَْ

 .ثْػٍ پـّؿ ؿّس ثـام ّاهؼب آؿاهو پـ

 

 پٌزَ ؿّي اّى ّ ىن هي يبػ،عن هي ثبال ؿّ ُب پلَ هبهبى اف رلْتـ عبلَ

. پـمَ هي ؿّ صبلن ّ کٌَ هي ؿّثْمي ثبُبم ّ اينتَ هي پبُبه ي

 هبٍ يَ ايي تْ عؼا ىکـ: ىَ هي عبلَ رْاة هبهبى اًـژي پـ ٍؼاي

 .ىؼٍ ثِتـ عیلي

 

 افه عـيؼّ ُبي ًبيلکل ثـم هي ػمت ّ کٌن هي تبيیؼ ؿّ هبهبى صـف

 چبيي هي صیبٓ، تْ اّهؼي پیـُي ال يَ ثب: ىَ هي هتؾکـ اّى. گیـم هي

 !ّؼیق ي ثٌیَ ايي ثب

 

 ؿّ ًبيلًْب: ػٍ هي اػاهَ هبهبى ّ ؽاؿم هي مبلي تْ پب مـىْى پيت

 .کخیلَ تِيْى هبػؿ، میٌک تْ ثؾاؿىْى

 

 هبهبى. ثیـّى يبم هي آىپقعًَْ اف ّ ػم هي اًزبم عْاػ هي کَ ؿّ کبؿي

 آة گلؼًّب ثبهي ثَ کَ ايّْى تْ گـػم ثـهي هي ّ ًینتي مبلي تْ عبلَ ّ

 .ثؼم
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 تْ گـػم ثـهي ىَ هي توْم کَ کبؿم ًيًْؼٍ، تٌن ثَ لـف آثبى اّايل مْف

 اموي ىٌیؼى کٌن، تٌن چیقي يَ کَ ثبال ؿم هي ُب پلَ اف هنتوین ّ

 !کٌَ هي منت ُبهْ هؼم ّ گـػ چيوبهْ

 

*** 

 

 گْه كبل ػًّن هي. اينتن هي ّ کٌن هي ػوجگـػ ؿّ پلَ تب چٌؼ

 هبهبى فثْى اف ؿّ آيـيي امن ّهتي ًَ اهب ًینت ػؿمتي کبؿ اينتبػى

 !ام ىٌیؼٍ

 

 ثْػ؟ چي اموو گلتي: 

 

 .چیقي ُوچیي يَ ػًّن ًوي آيلیي،آيؼيي،آيـيي؟ -

 

 کٌي؟ کبؿ چي عْاي هي صبال: 

 

 يَ اف ػٍ ًوي ؿّب ػلن ٓـف يَ اف. ام هًْؼٍ عْػهن. ّهللا ػًّن ًوي -

 !هٌطویَ ُن ًبهؼاؿ صـكبي ثیٌن هي ٓـف

 

 ؿاّیَ؟ ًبهؼاؿ پل:
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 .ثْػ پي ًیک ٓـف رـيبى ايي مـ اّلن اف اّى. ثبثب آؿٍ -

 

 کَ الل فًَ، ًوي صـف ػعتـٍ گیـين! عْاُـ؟ چیَ تْ هيکل صبال: 

 !ثبىَ ػاىتَ هيکلي اىْى ثچَ كـػا پل هوکٌَ ثگي ًینت

 

 هي ثچَ امن ىٌیؼى اف کَ ؿًزي اف ًيْى هبهبى کيیؼى آٍ ٍؼاي

 ثْػٍ، کوـ ّ کٍْ تْ گي ًوي هگَ تبفٍ: گَ هي ٓیجَ عبلَ ػٍ، هي کيَ

 .کـػ ػؿهًْو ػّا ثيَ ايٌزب ثیبؿيٌو ىبيؼ

 

 هيکلن كؤ صبال ٓیت: گَ هي پـصنـت اهب آؿّم ٍؼايي ثب کَ هبهبًَ

 ػؿمت، ًؼاؿٍ پؼؿ ّ هبػؿ ػؿمت، فًَ ًوي صـف! ًیل ػعتـٍ اّى

 !ُنت کَ آػم صبل ُـ ثَ ّلي ًؼاؿٍ، ػیت گین هي ايٌن ًؼاؿٍ تضَیالت

 

 ثگي؟ عْاي هي چي-

 

 ثیبػ پیو هيکلي ثؼؼ کٌي ٍّلت ُن ثب تب ػّ ايي ّ ثؾاؿين پیو پب: 

 .هي ّامَ هًَْ هي ىـهٌؼگیو

 

 کَ تْ امت، ثنتَ مـ ي ٌُؼًَّ هخل افػّاد ػيگَ، گلتي هؼين اف ثبثب -

 ام ثچَ تبفٍ! تْمـعَ ّ ىیـيي ثؼي ّوبًت ًغـيؼيو چبهْ ىـٓ ثَ

 .هؼوْل ّ عْػػاؿ ُن ّ ٍجْؿ آهبمت،ُن ُن پي ًیک
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 هبػؿ کَ ػاؿٍ،صبال آؿفّ ّ اهیؼ ُقاؿتب ػعتـ اّى عت. گن ًوي لضبظ اّى اف: 

 ثقًَ! ًَ يب کٌَ عْه ػل اه آيٌؼٍ ثَ ثبيؼ الاهل ًوًْؼٍ ثـاه ُن پؼؿي ّ

 !چي؟ ًيي ػاؿ ثچَ ايٌب كـػا پل ّ

 

 تْ عبلَ هؼتـُ ٍؼاي چلت، كکن ّ ىَ هي هيت ًبعْػآگبٍ ػمتن

 !فًي؟ هي چـا ثؼ ًلْك! ٓبُـٍ ًکٌَ عؼا: پیچَ هي آىپقعًَْ

 

 ثبًیيْ ّ ثبػج عؼا! ػيگَ ػاػ اصتوبل ثبيؼ ّلي ًکـػٍ عؼاي گن هي هٌن:

 !کٌَ لؼٌت

 

 فًؼاًَ؟ تْ ٌُْف-

 

 ثتًَْ ػوْه فى ثْػ ػلٌگـّى ًبهؼاؿ پیو ّهت چٌؼ ُویي اتلبهب. آؿٍ: 

 !کٌَ ؿّبيت ثَ ؿاّي پیْ ًیک

 

 ػمتو ّ ثيَ ًـم عـػٍ يَ ػلو ايٌزّْى ثؼى، ؿّ ػيَ! ػاؿى؟ کن! ّاٍ -

 !کٌي ثغيو ٓلت ثؼؼ ؿّبيت ّامَ ثـٍ پیو

 

 اٍال! ٓیت کَ ىٌبمیو هي ؿصوَ، ػل رْؿيين ُویي کَ پي ًیک: 

 کيیؼٍ پیو ؿّ ػعتـٍ اّى عْامتي صـف ػلنْفي مـ اف ايٌَ اف تـمون
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 ثبؿ ػّ يکي هٌن ًقػٍ، افه صـكي ُن ثبؿ يَ ػيگَ هؼت ايي تْ آعَ. ثبىَ

 .ؿكت کيیؼ ؿاىْ ثکين پیو صـكيْ عْامتن

 

 چي، ؿّبيت صبال. ىٌبمیو هي ثِتـ تْ عْػت، پنـ. ثگن چي: 

 !ىؼٍ؟ ًـم ّ اّهؼٍ ؿصن ػلو گي هي کَ فػٍ صـكي

 

 !ىَ هي پب ثَ عْى ثـمًَْ ًبهؼاؿ گْه ثَ اىْ فهقهَ ثبػ! ًَ ّاي -

 

 صبري يَ ثلِوَ کَ ثؼٍ پل تْئْى ثبيؼ ايوْى ثي اّى گن، هي آُبى: 

 !ىَ ًوي کو هؼاؿٍ

 

 ...ي رلنَ كـػا پل گلت فػ فًگ عبًْم فيٌت ؿامتي! ثگْ ُویٌْ -

 

 ػّم ي ٓجوَ ثَ تبفٍ ُب، پلَ موت اكتن هي ؿاٍ ّ اينتن ًوي ػيگَ

 ي ًؼـٍ ٍؼاي مـه پيت ّ ُبل ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي کَ ام ؿمیؼٍ

 !پي ًیک: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ

 

*** 
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 ىٌیؼى اف کَ پبيیي،عٍَْب گـػم ثـًوي پل ىبکیَ چـا ػًّن هي

 ثـاػؿ ثب هـاؿٍ اگَ ػم هي تـریش ّ ىؼٍ تضـيک اػَبثن هبهبى صـكبي

 .ًجبىَ عبلَ ؿّي پیو کٌن ػّ ثَ يکَ ثقؿگن

 

 ًبهؼاؿي چين تْ چين ّ ىَ هي کيیؼٍ ثبفّم ًؾاىتَ اتبم پبهْتْ

 !ثـفعیَ ّ ثـآىلتَ صنبثي کَ ىن هي

 

 هتْؿم گـػًو ؿگِبي. کٌَ ًوي ّلو ًبهؼاؿ اهب کين هي ػوت ثبفّهْ

: گَ هي ىؼٍ چلت كک ثب کَ چيوبىن فل! مـط چيوبه ّ ىؼٍ

 !کٌي؟ هي ػاؿي ؿلطي چَ

 

 ثب مبًتیوتـي! چنجَ هي ؿّ ام يوَ ّ ّل ثبفّهْ هًْن هي کَ مبکت

 ؿّ ػمتبم! پي ًیک کٌي هي ؿلطي چَ ػاؿي: کيَ هي ُْاؿ ٍْؿتن

 ٍؼاي. ػٍ هي تکًْن هضکن ثیبؿٍ صـكن ثَ ايٌکَ ثـاي اّى ّ ػمتبىَ هچ

 ثَ ًبهؼاؿ ُبي ىًَْ ثبالي اف ًگبُوْ هبهبى ي تـمغْؿػٍ ّ پـػلِـٍ

 .کيَ هي موتو

 

 !ىؼٍ؟ چي! ثؼٍ هـگن عؼا! ًبهؼاؿ کٌي هي کبؿ چي: 

 

 صلع ثـاي هي ّ کٌَ هي ّل ػٍ هي ثِن کَ ُلي ثب ؿّ ام يوَ ًبهؼاؿ

 ؿّ هبهبى رْاة هي چيوبي فل اّى گیـم، هي ػيْاؿ ثَ ػمت تؼبػلن

 .ػٍ هي
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 کَ فى ايي ّامَ! ثؼٍ تّْیش! يبال! ثگْ! ثپـك ىبفػٍ ايي اف! ىؼٍ؟ چي: 

 هي ؿلطي چَ هـػک اّى ي عًَْ ثگْ ًؼاىتَ ؿاصت عْاة يَ هبَُ پٌذ

 ثٌبل ػ! گـكتي توبك ثبُبه کَ ػاىتي چیکبؿ هضجي ثب ثگْ! کـػي

 !ػيگَ

 

 .ثؼؼي ػيبلْگ ىَ هي گؾاىتَ اتبم ػؿگبٍ تْ پب صبال کَ اي عبلَ ٍؼاي

 

 ّ ثقًیي صـف ُن ثب آؿّم ثؼؼ ثغْؿ آة لیْاى يَ ثیب! ثبه آؿّم عبلَ ًبهؼاؿ: 

 .کٌیي صل هيکلْ

 

 فػٍ ثیـّى ىؼت ثَ ؿگِبي ُوْى ثب ّ گـػٍ هي ثـ عبلَ موت ثَ ًبهؼاؿ

 مـ عیـٍ ايي هيکل! عبلَ ايٌَ هيکل! هيکل؟: گَ هي گـػًو ي

 !لزجبفٍ ػًَّ چي ُوَ ًلِن فثْى

 

 كيبؿ ُن ثَ لجِبهْ هي ّ امت اىبؿٍ صبل ػؿ هي موت ثَ اًگيتو

 ّ ام اكتبػٍ كـػاػ اف عبٓـٍ يَ يبػ آعَ! ًقًن لجغٌؼي ّهت يَ کَ ػم هي

 ثجـُْ مـهْ ًبهؼاؿ کَ ػاؿم کن ؿّ لجغٌؼ ُویي كؤ ّيـ ّ ُیـ ايي تْ

 !ام میٌَ ؿّ ثؾاؿٍ
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 چين هبهبى کَ امت عٌؼٍ صبل ػؿ چيوبم اهب ُوَ چلت لجِبم

 گـػٍ ثـهي ًبهؼاؿ. کٌن روغ ؿّ عْػم تب هالهت ثَ ثـام کٌَ هي ػؿىت

 ؿكتي عجـ ثي پبىؼي چـا ثؼٍ تّْیش! ػيگَ ثگْ: پـمَ هي ّ موتن

 !ػوْ عًَْ

 

 ٍلَ ؿكتن: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ کٌن هي ٍْف ّ ٍبف ؿّ ام يوَ

 !هگَ ثؼٍ! ؿصن

 

 هي ثَ ثبف ّ کيَ هي ثبفّىْ هبهبى موتن، يبػ هي پـصـً ًبهؼاؿ

 ام عًْنـػاًَ ُبي ّاکٌو ايي ػًّن هي عْة عْػم! ؿٍ هي ؿـٍ چين

 هي رْه ػيـ کَ آػهین ؽاتب. ًینت عْػم ػمت عت اهب هغَ ؿّ چوؼؿ

 !هِبؿم ػؿًّین صبل کـػى کٌتـل تْ ػزیت ّ يبؿم

 

 !ثجیٌن ؿّ ػوْ فى ؿكتن: گن هي ّ تغتن ي لجَ ؿّ ىیٌن هي

 

 هي ّ ػّفم هي ًبهؼاؿ چيوبي آتیو ثَ ًگبُوْ ّ يبؿم هي ثبال ؿّ مـم

 !ًـكتَ کَ ثْػٍ،يبػت ؿكیون ثِتـيي هبػؿ: پـمن

 

 !پي ًیک: ىَ هي هؼتـُ هبهبى ايٌجبؿ
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 ثب: پـمَ هي هبهبى. کٌن هي مکْت ّ ػم هي ثبال هُْبهْ ُبم پٌزَ ثب

 !ػاىتي؟ کبؿ چي هضجي

 

 !تْئن ثب پي ًیک: تْپَ هي پـصـً کٌن،هبهبى هي ًگبُو مبکت

 

 ثَ ؿّ ػوین ٍؼاػاؿ ًلل يَ اف ثؼؼ ّ کين هي ٍْؿتن ثَ ػمتوْ کق

 الاهل هبّي، کَ ُن هبهبى ىؼٍ، ػاػمتبى کَ ًبهؼاؿ عبلَ: گن هي عبلَ

 !ثبىَ ًؼاىتَ کن چیقي ػاػگبُوْى کَ هي هؼاكغ ّکیل ثيیي ىوب

 

 ثـ عبک يؼٌي ًَ! پي ًیک لیبهتت ثي مـ ثـ عبک: کيَ هي ُْاؿ ًبهؼاؿ

 يبػ هي مـت ثال چي ُـ! عْؿم هي ؿّ تْ صـً ػاؿم کَ پلیْف هي مـ

 !صوتَ

 

 اف هجل اهب اتبم ػؿ موت ؿٍ هي کٌَ، هي تـه کلـي فيـلجین ػًّن هي

 هي ثَ تْ ُبي کب اف کؼّم ُیچ ػيگَ: گَ هي ّ گـػٍ ثـهي ؿكتي ثیـّى

 رْؿ ُـ! ًؼاؿٍ ػعبلت صن ُن هبهبى هي، ثَ كؤ ًَ! ًؼاؿٍ ؿثٔ يکي

 !فًؼگیت ثَ ثقى گَ ػاؿي ػّمت

 

 کَ ؿّ فعوي ّ گـػٍ ثـهي اهب ثیـّى ؿٍ هي کَ کٌن هي ًگبُو ػاؿم

 عْارَ ثلِوي ثؾاؿ الاهل: فًَ هي ؿـّؿم ثَ ثيَ آؿّم فػًو ثب ىبيؼ

 !ثکي ؿلطي ُوچیي ثؼؼ ًَ يب ىؼي
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 !ًبهؼاؿ: ػٍ هي هـاؿ عطبة ؿّ ًبهؼاؿ ثبؿ ايي عبلَ ّ هبهبى هؼتـُ ٍؼاي

 

 گیـٍ هي ؿّ ػمتن هچ هبهبى ؿم، هي موتو ثَ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 !پي ًیک: گَ هي هلتول ّ

 

*** 

 

 ًوي ػاىتٌن ًگَ ثَ هْكن هبهبى ّ ػم هي اػاهَ ًبهؼاؿ موت ؿكتٌن ثَ

 فًي هي صـف: گن هي ّ کين کي ؿّ ًبهؼاؿ ثبفّي کَ هٌن ثبؿ ايي. ىَ

 !ثگیـ رْاثين ّاينب

 

 اّى آعـه ي رولَ ثلِوَ کَ ُنت آفؿػگي اًّوؼؿي هطوئٌب ًگبُن تْ

 !ثْػٍ مٌگیي ثـام عیلي عبلَ رلْي ُن

 

 ًگَ آؿّم ؿّ مؼین توبم کَ صبلي ػؿ ّ کٌن هي ّل ثبفّىْ اينتَ، هي

 ثَ ؿارغ افه ّ فػم فًگ هضجي ثَ: يبم هي صـف ثَ عْػهَ ػاىتي

 ثب اتلبهب ّ ػوْ فى ػيؼى ػوْ ي عًَْ ؿكتن پـمیؼم، مؤال ػاػى ؿّبيت

 اف ػهیوب ّ ثیـّى ّ اّهؼم اىْى عًَْ اف! ىؼم هْارَ ُن گـهي امتوجبل

 ؿّبيت ثَ ؿاّي رْؿي چَ ؿّ ىوبُب کٌن هي كکـ ػاؿم لضظَ ُوْى

 هي چْى! ًـكتَ يبػم ؿّ ىوبُب ُبي فصوت چْى! چـا؟ ػًّي هي! کٌن
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 ُن ُوًْوؼؿ ّلي ثبىن هي پـًّؼٍ ايي ىبکي ظبُـ ثَ ىبيؼ ػًّن

 عـػيقٍ ُوْى ثْػ هـاؿ اگَ! ثبىیي هي ػاػى ؿّبيت ثَ ؿاّي ثبيؼ ىوبُب

 ّ ؿكتن هي هکج اي لضظَ ثؼّى ثبىن ُنتن هي هؼتوؼي کَ اي

 .ػاػم هي ؿّبيت

 

 !علي... اًوؼؿ: فًَ هي لت پـصـً ّ ػٍ هي تکْى تؤمق ثَ مـي ًبهؼاؿ

 

 ػلیل ػاؿٍ كـم ُن ثب هبُب ػًیبي چْى اهب! ػاؿم تْریَ کبؿم ّامَ هي: 

 !ثبىَ ػيًّْگي افؿّي کبؿم ىَ ًوي

 

 توبيلن ػلیل ّلي هي ػولن، ثي ملیَ يَ هي کَ فًَ هي ػاػ ًبهؼاؿ ًگبٍ

 اّى اٍلین ػلیل کَ چٌؼ ُـ کٌن هي عالٍَ رولَ تب چٌؼ تْ ؿّ ؿّبيت ثَ

 .يبؿم هي فثْى ثَ کَ ًینت چیقي

 

 ثِتـيي هبػؿ هْب اف کَ امت کيیؼٍ ػؿػ ي ػيؼٍ ػاؽ هبػؿ يَ ػوْ، فى: 

 ّ ثْػم هـػٍ هي اگَ ثْػ، ثـػکل هبرـا اگَ عْػت، تْ! ُنت هٌن ؿكین

! مْعت؟ ًوي هبػؿ ايي ثـاي ػلت فًؼاى ثْػ اًؼاعتَ ؿّ ثبثب اثْاللْل

 اگَ اّى! ًؼاؿم کـػٍ ػوْ کَ کبؿي ثَ کبؿي! ىؼي؟ ًوي ًبؿاصتو

 !ثجٌؼين ُن هب ًؼاؿٍ ثنت،ػلیل ُوغًْي ايي ؿّ چين
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 ّ کٌَ هي ًخبؿم ثـّثبثب يَ عْؿٍ، هي تکًْي تؤمق ثَ ػّثبؿٍ ًبهؼاؿ مـ

 هجلو اهب ىَ هي ُوـاُو ُن هبهبى ُب، پلَ موت گیـٍ هي ؿاٍ

 !ثقًین صـف ُن ثب ثبيؼ: گَ هي هي ثَ ؿّ هتؾکـاًَ

 

 آؿّم ّ ؽاؿٍ هي پيتن ؿّ ػمتيْ اينتَ، هي کٌبؿم عبلَ ؿى هي ّهتي

 !ًینتب عْة ثْػى هِـثْى ّ ػلـصن اًوؼؿ عبلَ: گَ هي

 

 .ؿٍ هي ُب پلَ موت ثَ ّ فًَ هي ثِن لجغٌؼي کٌن، هي ًگبُو

 

*** 

 

 ؿاٍ ًبهؼاؿ ّ هبهبى کَ اي هضکوَ ايي تْ. ُنت ُن پؼؿي کَ عْثَ

 .هٌَ ًلغ ثَ ػاؿٍ ؿلجَ اصنبمو ثَ هٌطوو کَ آػهي صْْؿ اًؼاعتي

 

 هي ًينتَ هي کٌبؿ کَ پؼؿي رلْي ؿّ چبي ًؼلجکي ّ امتکبى هبهبى

 .ربى ٓبُـٍ ًکٌَ ػؿػ گلت ػمت: گَ هي پؼؿي ّ ؽاؿٍ

 

 ّ هالين لضي ّ لت ؿّي لجغٌؼي ثب ّ ؽاؿٍ هي هي پبي ؿّ ػمت ثؼؼ

 تٌؼي ْٓؿ ايي ثقؿگَ ثـاػؿ ايي کَ کـػي چَ! رّْى عت: گَ هي ؿئْكي

 !ثِت؟ کـػٍ
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 پب ؿّي پب ّ ًينتَ تکي هجل يَ ؿّ کَ ثؼم،ًبهؼاؿي رْاة عْام هي

 ًگیي! کبؿُبيي چَ ثگیي: گَ هي پؼؿي ثَ ػؿُن اي چِـٍ ثب اًؼاعتَ

 !کبؿ چي

 

*** 

 

 ثَ ؿّهْ پؼؿي اّهؼى صـف ثَ ثب! فػٍ فل ثِن ؿْجٌبک کٌن، هي ًگبُو

. هي پبي ؿّ ػمتو يَ ّ ػَبىَ ثَ ػمتو يَ. کٌن هي اّى موت

 پبىْ اّل: ػٍ هي هـاؿ هغبٓت ؿّ ًبهؼاؿ هاليوي لضي ثب ّ لت ثَ لجغٌؼ

 .فًین هي صـف آؿاهو ثب ىیٌین هي ثؼؼ پنـم، ثغْؿ آة لیْاى يَ

 

 ىَ هي ثلٌؼ پؼؿي هغًَْ ثبؿيک کوـ امتکبى اف کَ چبيي ثغبؿ ثَ

 هظ ثب اگَ هي! گؾىتَ عٌک آة اف کبؿم: گَ هي ًبهؼاؿ ّ هًْن هي عیـٍ

 !اآلى گیـم ًوي آؿّم اهیبًْك ّمٔ ثقًن ىیـرَ ُن

 

 !ًبهؼاؿ ًغْؿ صـً اًوؼؿ: ىَ هي ثلٌؼ هبهبى ٍؼاي

 

 رْؿي چَ ثجیي: گَ هي ّاؿ مـفًو کَ هغبٓجين هي اصتوبال ثؼؼ

 هي کن افه چیقي ثبىَ فًؼاى تْ ّرؼاى ثي اّى! مْفًّي؟ هي آتیو

 ىلوت ّ ؿصن ايي ػيگَ!آّؿػ؟ ثال مـت ُوَ اّى ايٌکَ ًَ هگَ! ىَ؟

 ...ع فى ُوْى! کٌي؟ عـرو عْاي هي چیَ
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 ّ ًينتین ؿاصت ايٌوؼؿ هبُب! گین هي ايٌْ هبُب: يبم هي صـكو هیْى

 ُوَ اّى ثب صبري اّى! ىَ ًوي کن افه چیقي ثبىَ تْ اّى گین هي

 ... ّ کبؿ عالف هيت يَ هبٓي ؿكتَ اػتجبؿه

 

 پٌزَ! ًیل؟ هوبه ُوْى اف عْػه هگَ: يبػ هي هي صـف هیْى ًبهؼاؿ

 ُـ هگَ! گیـٍ؟ هي ػمت گـهي ػمت ّامَ ثبفاؿي صبري هگَ ثْکنْ

 !ٓبُـ؟ ّ ٓیت ىَ هي صذ ؿكت کي

 

 ٓبُـ ّ ٓیت: چيوين تْ چين صبال ّ چـعیؼٍ ًبهؼاؿ موت ثَ مـم

 ثچگیوْى تْ ثبؿ چِبؿ! ُنت کَ پؼؿهْى ثـاػؿ! كـهَ ُقاؿ کبؿ عالف ًَ،

 ؿكتَ، اىتجبٍ ؿاٍ گیـين صبال! کيیؼٍ کَ مـهْى ؿّ هضجت ػمت

 هي هي چين اف پنـىْ ي ؿيغتَ عْى ؿلٔ ثَ ّ ىؼٍ ثنتَ چيوو

 ثؼًَّ؟ هضن عْػىْ ثؼتـ کَ ثؼين اىتجبُو پـ ثَ پـ ثبيؼ ُن هب ثیٌَ

 

 ثَ! ؿلٔ ثَ: گَ هي پؼؿي ثَ ؿّ ّ فًَ هي ٍؼاػاؿي پْفعٌؼ ًبهؼاؿ

 ثبًي ّ ثبػج کٌَ هي عیبل! چیَ ايي ػؿػ ػًّن هي هي اهیـالوْهٌیي

 پٌذ چي ُـ! ػيگَ ثگْ! ػًَّ هي هضن ؿّ ًبػوْ ػوْي اّى ايوبًَ، هـػى

 اف رـيبى ثؼًّي ثؾاؿ ثگْ!ثگْ ايٌبم ثَ گلتي هي ثَ ثیوبؿمتبى تْ پیو هبٍ

 !عْؿٍ هي آة کزب
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 عبٓـ ّامَ!َُ:ػٍ هي اػاهَ پـصـً ّ تونغـآهیق ثگن چیقي عْام هي

 فيبػي عْػتْ يب کـػي كـُ يبثْ ؿّ هب!ثؼم ؿّبيت عْام هي ايوبى هبػؿ

 !ثبف؟ ىبهْؿتي

 

 رلْي کوي تب کٌَ هي ٍؼا ؿّ ًبهؼاؿ امن اعطبؿي ّ هؼتـُ هبهبى

 هـگ هنجت تْ گیـين:گَ هي هي ثَ ؿّ ثؼؼ ّ کٌَ ؿػبيت اػثْ پؼؿي

 ٓلت فّؿ ثَ صويْ ثیلتَ ؿاٍ ثغْاػ کي ُـ!ًؼاؿٍ؟ هبًْى هولکت! ايوبى

 هي عیبل چي ّامَ اٍال!ىَ ًوي ثٌؼ کٍْ ؿّ عْثَ،کٍْ کَ مٌگ کٌَ

 !تْ؟ پي ثْػٍ ًیْهؼٍ عْػه هگَ!عؼاثیبهـفي؟ اّى هـگ هنئْل تْ کٌي

 

 !ؿييغٌؼگًَْ لضٌي ّ صـً ثب ُن ػٍ،ثبف هي رْاة کَ ًبهؼاؿٍ

 

 !کـػٍ اؿلبلو ؿّىٌلکـ رْرَ ايي ًؼاىتَ، ػول اّى! ًَ: 

 

 ًیل هَیجت ّ مغتي ُوَ ايي ػوْ فى صن:گن هي هبهبى ثَ ؿّ

 !هبهبى

 

 اًّن! کٌَ هي ّاػاؿ کبؿي ُـ ثَ ىُْـىْ ثغْاػ اگَ فى: تْپَ هي هبهبى

 عبم کَ پي ًیک اي مبػٍ! ثْػٍ هيتو تْ ىُْـه کَ اػظن هخل فًي

 ًوي يؼٌي گؾىتَ مبل ُوَ ايي! ىؼي فى اّى التوبك تب چِبؿ

 ثِو تًْنت ًوي! ثیبؿٍ؟ ػؿ اىتجبٍ اف ىُْـىْ صـكِبه ثب تًْنت

 عجـّ ثي عؼا اف اّى عين تًْنت ًوي! ًکـػي؟ عجطي تْ ثلِوًَْ
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 کبؿي کَ عْامت ًوي! عْامت؟ ًوي يب تًْنت ًوي! کٌَ؟ عبهْه

 !ًینت؟ هٌلؼل فًؼگیو اهْؿات ي ثویَ تْ چـا ّاال! الثؼ ًکـػ

 

 اگَ فى اّى! هبهبى کٌین هْبّت تًْین ًوي ًینتین کني فًؼگي تْ تب: 

! ثيَ ثبفيچَ پنـه ػًَّ يَ ػاػ ًوي اربفٍ ثْػ هيتو تْ ىُْـه

 !کـػ هي اًتغبة فًْ ثِتـيي پنـه ّامَ

 

 !ثيَ ػـّميْى ثْػ هي عؼاىًْن اف ثبيؼ! ػاىت؟ کن چي لیلي: 

 

 ػمت پؼؿي ثين، ثلٌؼ ربم اف يبم هي کَ کيَ هي تَ ػاؿٍ عًْنـػين

 هبهبى ثَ ؿّ. ثوًْن ربم مـ تب يبؿٍ هي آؿّهي كيبؿ ّ ؽاؿٍ هي پبم ؿّ

 ػًّنت هي کَ ُویي! ػاىت؟ کن چي لیلي: گن هي ػَجي ايٌجبؿ

 ّامَ کـػٍ ثـاػؿىًْيْى هٌْ،ػـّك فى هي اف اًتوبم ّامَ ػوْ

 هخل هبهبى، ثجیٌن! اًتغبة؟ ايي ثْػى ثؼ ّامَ کـػ ًوي کلبيت پنـه

 هؼـكتي ثي ّ ؿكتي اي ثًَِْ ُـ ثَ ثبؿ ُـ يبػ ًوي ثؼتْى ىوب ايٌکَ

 !ُب هي مـ تْ کٌیي چْة ؿّ لیلي

 

 ػؿمت هبهبى ثب: تْپَ هي هي ثَ ؿّ ّ ىَ هي مـپب پـعين ًبهؼاؿ

 !پي ًیک کي ٍضجت

 

 هي کَ کيیؼٍ تَ تضولون ّ ٍجـ ي آمتبًَ اتلبهب ّ ام اينتبػٍ هٌن صبال

 !فًَ هي صـف کـػى ٍضجت ػؿمت اف ػاؿٍ کي ثجیي: تْپن
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 ثبؿ ُـ: گن هي هي ّ گیـٍ هي هـاؿ ثیٌوْى هبهبى موتن، يبػ هي ًبهؼاؿ

 ثبؿم اّهؼ ػؿ ػٌُت اف چي ُـ ثبؿ ُـ! فػي فعن رْؿ يَ ىؼي ػَجبًي

 عالً فًؼاى اف ؿّ ػوْ عْام هي اآلى کَ ػيؼي ُوْى ثب ثبؿ ُـ! کـػي

 !گؾىتن ُبت کٌبيَ ّ گْىَ کٌبؿ اف کٌن

 

 هي يکي ىتـي کیٌَ ؿّاًي اّى ثب هٌْ: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ ُْاؿ ٍؼاي

 !کٌي؟

 

! کٌن هي يبػآّؿي ثِت ػاؿم كؤ! کٌن ًوي يکي کل ُیچ ثب ؿّ تْ: 

 ّ ؿـّؿ ثبؿ ُـ صـكبت ثب تْ فػٍ فعن تٌن ثَ اگَ اّى يبؿم هي ؿّت ثَ ػاؿم

 !ػي هي عـاه هٌْ ؿّاى ّ ؿّس

 

 ّهتي ىؼًَ علیق ّ عْاؿ ُویي لیبهتت! پي ًیک ُویٌَ لیبهتت -

 !کٌي هي يکي ػّْي اّى اًتوبم آتیو ثب هٌْ ػلنْفي

 

 ػوْ ؿكتبؿُبي تْ کَ ثیٌن هي کیٌَ ُوًْوؼؿ ُن تْ ؿكتبؿُبي تْ هي: 

 !کٌي ًوي ًگبٍ ثِن آمبيو هغل يَ چين ثَ ٌُْف ًگْ! ثیٌن هي

 

 ثکيین ؿاصت ًلل يَ يبين هي تب چْى! ُنتي چْى کٌن هي ًگبٍ! آؿٍ-

 !کٌي هي ثٌؼ گَ ثَ ؿّ فًؼگي ايي ربي يَ فًي هي
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 ؿّ هبهبى! پبمظ ػاػى ثـاي کـػٍ ٌُگ هـقم چْى کٌن هي ًگبُو كؤ

 !ًبهؼاؿ کبكیَ: ىَ هي هتؾکـ ًبهؼاؿ ثَ

 

 ػمت کَ کـػٍ ثبف مـ چـکي ػهل يَ هخل ػؿمت ػَجبًیتو ّلي ًبهؼاؿ

 !ًینت ثـػاؿ

 

 ىیو گي ًوي ثِو عْػت چـا! گي؟ ًوي چـا! هبهبى؟ کبكیَ چي: 

 ػبهجتو ي ؿََ گي ًوي چـا! ايي؟ ىؼٍ ػؿػت ّ ؿن ّ ُن توبم مبلَ

 ّا لت چـا! ُبت؟ عْىي توْم ؿّ اًؼاعتَ مبيَ ايي ُبي ىَ هي چي

 آتیو ُیقم ىؼٍ ايي ُبي کبؿي ًؼًّن چْة گي ًوي ّ کٌي ًوي

 کٌَ صوبهت تًَْ هي چوؼؿ آػم يَ! کٌَ؟ هي ؽّثوْى ػاؿٍ ّ فًؼگیوْى

 ...يَ! آعَ؟

 

 توْم ًیوَ ؿّ ًبهؼاؿ ؿـاي مغٌـاًي پؼؿي ي کْثٌؼٍ ّ هؼتـُ ٍؼاي

 .ؽاؿٍ هي

 

 !ًبهؼاؿ ثنَ: 

 

 هي ؿاٍ ّ گیـم هي ًبهؼاؿ اف ؿّ پـؿًزين ًگبٍ ْٓالًي هکج يَ اف ثؼؼ

 تْ اًؼاعتَ آػهْ يَ: گَ هي آهبرْى کَ ىٌْم هي. ايّْى ػؿ موت اكتن
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 آتیو کَ ػيگَ ٍجبس چبؿ! ًَ يب ثجغيَ ثغْاػ کَ عْػىَ ػمت صجل،

! کٌي؟ هي ٍبف تْ ؿّ ثچَ ايي مٌگیي ُبي ىًَْ ىؼ مـػ اتْى ُوَ

 ػّؿ ثَ عؼا اف اّى ًجغيیؼى يب ثغيیؼى! کٌي؟ کن ػؾاثيْ ثبؿ تًْي هي

 !ػـيَْ اّى پبي اًؼاعتَ هِـىْ اًگيت کَ رًَّْ ايي ثب

 

 تٌن هٌبمجي لجبك. ثٌؼم هي مـم پيت ؿّ ػؿ ّ ؽاؿم هي صیبٓ تْ پب

 آملبلت ؿّ پبُبم کْثیؼى ثب ػلگیـيوْ ّ ثقًن عیبثْى ثَ ثغْام تب ًینت

 هِزْؿ اتبهک اّى تْ ؿم هي ُْا مـهبي ثَ اُویت ثي پل کٌن علَ

 ّ ىیٌن هي صلجي پیت يَ ؿّ. کين هي ًلل ؿّ علو ّ عبک ّ هًْؼٍ

 .ػم هي كيبؿ ؿّىْى هضکن اًگيتبهْ ّ ؽاؿم هي ُن ؿّ پلکبهْ

 

! مـفًو چْة ّ تضویـ ػؿػ اف عنتَ عیبل، ّ كکـ اف عنتَ ام، عنتَ

 ّ! گٌگ كـػاُبي اف عنتَ! ُب ػاّؿي پیو ّ ُب ىؼى هْبّت اف عنتَ

 اف ثیيتـ! ػلؼاؿ اف هًْؼى ػّؿ ىْؿيؼگي تضول اف عنتَ هِوتـ ُوَ اف

 تب ؿمًْن هي لجن ثَ رْى ػاؿم! ؽاؿم هي ػل ايي ؿّي پب ػاؿم هبَُ پٌذ

 هي ػلن کَ اًّوؼؿ! ام عنتَ هي! ًـمًْن هؼَْم ػعتـ اّى ثَ عْػهْ

 ُـ اف ّ ثیبؿٍ ُزْم هنتؤٍل ؽُي ايي ثَ كـاهْىي مًْبهي عْاػ

 اف! ثؼيِیبت توْم هلِْم اف صتي! کٌَ رؼام ػاؿٍ ثـام هلِْهي کَ چیقي

 چـک، فعن، ػؿػ، ؿصن، هـّت، ػين، کیٌَ، ثـِ، هؼٌي ّ هلِْم

 !اًنبى پٌزـٍ، ػؿ،ػيْاؿ، ؿّف،ىت،

 

*** 
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 يَ ثب هبهبى. گیـٍ هي ػيْاؿ اف ؿّ ام عیـٍ ًگبٍ ػؿ لْالي ي فػٍ فًگ ٍؼاي

 پـ تغت ؿّي ّ اًؼافٍ هي ُبم ىًَْ ؿّي ؿّ پتْ اتبهک، تْ ؽاؿٍ هي پب پتْ

 ثَ کٌَ هي ىـّع کَ هبهبًَ ّ فهیٌَ ي عیـٍ ًگبُن. ىیٌَ هي عبک اف

 .فػى صـف

 

 اعتیبؿ ىَ هي ػَجبًي. کَ ىٌبمیو هي. ًيْ ػلگیـ ًبهؼاؿ اف: 

 .ًیل ػلو تْ ُن چیقي ّلي ًیل عْػه ػمت فثًْو

 

 !ُنت -

 

 .پي ًیک: 

 

 .ػم هي صن ثِتْى هٌن ّ ُنت چیقا عیلي اتْى ُوَ ػل تْ -

 

 .کٌین ىـّع ًْ اف اهْى ُوَ ّ کٌبؿ ثؾاؿين ؿّ گؾىتَ ثبيؼ: 

 

 ُویي هٌن. تـمیؼٍ ًبهؼاؿ: گَ هي هبهبى ّ فًن هي تلغٌؼي ػلن تْي

 فرـ اف امت فًؼٍ ّهتي تب عْؿػٍ هنن کَ آػهي اّهؼى ثیـّى. ْٓؿ

 !ًینت؟ اي ػبهالًَ کبؿ کٌي ًوي كکـ ًيْؿٍ ػمت ػاػًت
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 ثَ: گَ هي مکْت کوي اف ثؼؼ هبهبى ّ ىَ هي ػًؼًّبم گیـ پبيیٌن لت

 ػاػي؟ هْلي ػوْت فى

 

-ًَ. 

 

 اًّزب؟ ؿكتي ىؼ چطْؿ: 

 

 ّرؼاى ػؾاة. ًـم ًيؼ. ايوبى ؿّس ثَ ػاػ هنون. عًَْ ثْػ فػٍ فًگ -

 ّامَ هي! ًکـػٍ اكتبػى ؿّبيت كکـ ثَ يب عًَْ اّى ثَ ؿكتي ثَ ّاػاؿ هٌْ

 ّ هي ي میٌَ ؿّ کَ هيتـکیَ ػؿػ ُن اّلیو! ػاؿم ػلیل ؿّبيت ايي

 ثَ چوبم اّى ثَ ػمتوْى ايٌکَ ّ ايوبى ػاؽ! کٌَ هي مٌگیٌي ػوْ

 هٌن هبرـا ايي آػم تـيي پْه میبٍ ػوْ فى ّ ػوْ ثؼؼ! ًـمیؼٍ ػمت

 ُن اثْاللْل اف صتي ّ کيیؼم ًلل ايوبى ثب ػوـ يَ کَ هٌي! هبهبى

 صجل هي ي میٌَ تْ پنـ اّى آعـ ًلل کَ هٌي! ثْػم ًقػيکتـ ثِو

 تْ کَ ًغْؿػٍ اثؼ صجل ػوْ. ًینت هْد هي ثـاي ىوبم تْریَ! ىؼٍ

 ًوي ايٌْ هي ّ يبؿٍ هي کیٌَ کیٌَ! ثیبؿٍ اهٌیت هي ّامَ ثْػًو صجل

 ًظـتْى ثَ ؿمیؼٍ صجل تْ هي ثَ ػمتو ثیـّى اف کَ هـػي! عْام

 ُویي ثْػ عْػم ثَ اگَ هي! ؿمَ ًوي آفاػ هي ثَ صجل تْ اف ػمتو

 ؿّ چیقي پنـه عْى رق ػوْ ىبيؼ! ػاػم هي ؿّبيت ّ ؿكتن هي اهـّف

 ػلغْؿم، افه هي! ًـكتَ يبػم ؿّ ؿگبهَ تْ کَ عًْي ّلي هي ثیٌَ، ًوي

 ػؿػ ثگؾؿٍ ُن ػيگَ مبل ٍؼ! ًـٍ ثیي اف ّهت ُیچ ػلغْؿي ايي ىبيؼ
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 ًوي كـاهْه ؿّ فػٍ هي فعن ثِن ثیـصوي ثب ْٓؿ اّى کَ ُبيي لضظَ

 !عْام ًوي! هبهبى ثزٌگن ثبُبه تًْن ًوي... ّلي کٌن

 

. ٍْؿتوَ ثَ کـػى ًگبٍ صبل ػؿ عیل چيوبي ثب هبهبى ىن، هي مبکت

 اهب. ثبىَ ًؼم، ؿّبيت عْايي هي: گن هي ّ کٌن هي تـ چلت ؿّ پتْ

 صـكِبيي يَ. ػوْ ػيؼى ثـم عْام هي. ًگلتي چـا ًگیي ثؼؼ کَ گن هي

 !ُبى؟. صووَ ايٌکَ. ثقًن ثِو عْام هي کَ ُنت

 

 هي ؿّثـّم هبت. ًؼاؿم گلتي ثـاي صـكي ػيگَ هٌن مبکتَ، ُن ثبف هبهبى

 هي ّ اينتَ هي ًقػيکن ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف هبهبى. كکـ ؿـم ّ ىن

 پي؟ ًیک: گَ

 

 هي ّ ػّفٍ هي چيوبم ثَ ًگبٍ. کٌن هي ًگبُو ّ ثـم هي ثبال ؿّ مـم

 کَ رْاة ؿّىٌَ، ػلن هي. يبػ هي آفهبيو رْاة ػيگَ هبٍ يَ:گَ

 ثؾاؿم؟ پیو پب ثـات ؽاؿي هي ثْػ هنبػؼ

 

 فًَ، هي فاًْ پبُبم رلْي! ًَ يؼٌي ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 هي! ثیبم ؿاٍ ػلت ثب عْام هي: گَ هي ّ پبُبم ؿّي ؽاؿٍ هي ػمتِبىْ

. ػمتت تْ ثؾاؿم ؿّ ػعتـ اّى ػمت ًجْػ هيکلي عؼا ثَ اهیؼ اگَ عْام

 ...عْام هي
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 ثلٌؼه فهیي ؿّي اف ّ گیـم هي ؿّ هبهبى ػمتِبي فًن، هي کٌبؿ ؿّ پتْ

 ًوي ػيگَ آيـيٌْ: کٌن هي ثبف لت ّهتي هُْبىَ ثَ ًگبُن. کٌن هي

 !عْام

 

*** 

 

 تْ هِـثًْي ىیٌَ، هي ٍْؿتن ٓـف ػّ ؿّ ّ يبػ هي ثبال هبهبى ػمتِبي

 اكتبػي؟ لذ مـ: پـمَ هي ّهتي فًَ هي ػّػّ چيوبه

 

. فًین هي صـف ثؼؼ ثبىَ: گن هي ّ ؽاؿم هي ػمتبه ؿّي ػمتبهْ

 ثبىَ؟

 

 هي هٌْ اًّوؼؿ ّلي آيـيي هْؿػ ػؿ ٍضجت ثـاي هي توبيل ػؼم اف ًبؿاّیَ

 .ًؼاؿم ؿّ رؼيؼ ثضج يَ ىـّع ي صٍْلَ ثؼًَّ کَ ىٌبمَ

 

 .هٌتظـتَ پؼؿي ثـين،: گَ هي ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن

 

*** 

 

 تْ ّ ام اًؼاعتَ تغت ؿّ عْػهْ ّهتي اف گؾىتَ مبػت چٌؼ ػًّن ًوي

 اف هبهبى ّ ثْػٍ هـتت چیق ُوَ ّ گـكتن ٍجش ؿّ آفهبيو رْاة. كکـم
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 ػاػًن ؿّبيت هْؿػ ػؿ ػاػٍ هْل ثِن کَ ىؼٍ عْىضبل اًّوؼؿ ىٌیؼًو

 ّ ػوْ ػيؼى ثـم هـاؿٍ. كـػامت هالهبت پیو ؽٌُن ّلي هي. کٌَ كکـ

 ػوْ اٍال   ػًّن ًوي ّ اًتظبؿهَ ػؿ چي ػًّن ًوي. ػؿگیـٍ ىؼيؼا   ؽٌُن

 صـف كـٍت هي ثَ ثیبػ اگـ ػًّن ًوي! ًَ يب ىَ هي اّهؼى ثَ ؿاّي

 کَ چیقي ّلي. ًَ يب ػٍ هي گْه ثقًن صـكِبهْ اگَ يب ًَ، يب ػٍ هي فػى

 اف هجلتـ عیلي اف ؿّ فػى صـف ّ ػيؼاؿ ايي هي کٌن هي كکـ کَ ايٌَ ُنت

 .ؿمػا ٓلت ػوْ

 

 ًگبؿ ّ ىیٌن هي ربم مـ. تْ يبػ هي ًگبؿيي ّ عْؿٍ هي ػؿ ثَ اي توَ

 ثغْاثي؟ عْامتي هي: پـمَ هي ّ گیـٍ هي رب هجل ؿّي

 

:ًَ. 

 

 کـػي؟ صجل عْػتْ ّ اتبم تْ اّهؼي ػَـي اف چـا پل-

 

 .کٌن كکـ عْامتن هي. کيیؼم ػؿاف هوؼاؿ يَ:

 

 ثـي؟ كـػا عْاي هي -

 

 .اُّْم:
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 ػًَّ؟ هي هبهبى-

 

. كـػامت ػًَّ ًوي اهب ثـم عْام هي ؿّفُب ُویي اف يکي ػًَّ هي:

 .ثؼٍ ػمت ثِو ًگـًّي عْام ًوي

 

 .ًـّ ّ ثیب گن هي هي اٍال   چي؟ کٌَ ًبؿاصتت کَ ثقًَ صـكي ّ ثـي اگَ-

 

 کٌٌؼٍ ًبؿاصت صـكِبي:گن هي ّ ىن هي موق هبت کين، هي ػؿاف

 ػيگَ. کـػى ثبؿم هؼت ايي تْ کبكي ي اًؼافٍ ثَ ُوَ يؼٌي. فػٍ هجال   اىْ

 !ىؼٍ کللت پْمتن

 

 عجـ؟ چَ ػّمتبت اف: گَ هي هّْْع کـػى ػُْ ثـاي ًگبؿيي

 

 ػّمتبم؟: پـمن هي ّ کٌن هي ًگبُو

 

 .میـّاى. کـػت ػّمت ُوْى. آؿٍ:

 

 !ًؼاؿم عجـي آيـيي اف-
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 هي ّ ىیٌَ هي کٌبؿم ّ يبػ هي ىَ، هي ثلٌؼ ًگبؿيي ي عٌؼٍ ٍؼاي

 ًؼاؿي؟ عجـ افه پي، ًیک هي رْى: گَ

 

-ًَ. 

 

 !ًؼاؿٍ اهکبى گلت هي كـػاػ ّلي:

 

 چطْؿٍ؟ كـػاػ-

 

 .يبػ هي ػيگَ هبٍ مَ تب. عْثَ:

 

 .عْثَ-

 

 ىـ ؿّ عؼا ُن آفهبيو رْاة ىؼٍ، ؿاّي هبهبى کَ صبال پي، ًیک:

 ... ّ پبيیي ثیبي ىیطْى عـ اف ىَ ًوي ثْػٍ عْة

 

 !ثْػ؟ کزب ىیطْى عـ! عْام ًوي آيـيٌْ-
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 روغ ؿّ عْػم ّ گن هي آعي ثبفّم، ثَ ىَ هي کْثیؼٍ ًگبؿيي هيت

 رْاُـّ اّى ػاػاىي ثجغيیؼُب: گَ هي هؼتـُ ًگبؿيي کٌن، هي

 !عـي عْػ! ًینتي ىیطْى عـ مْاؿ ًغْاي

 

 اّى ثَ ػعتـ! کْكت: گَ هي کـػٍ اعن کٌن، هي ًگبُو لجغٌؼ ثب

 مجک ّ آيـيي ػاؿم هجْل هي پي، ًیک ثجیي! ًبفي! هلیضي! هبُي

 تْ چين ثَ ُب تلبّت ايي کَ ايٌَ اٍل اهب ػاؿٍ كـم عیلي هب ثب فًؼگیو

 هي ُن ىکل هـّؿ ثَ ىُْـ ّ فى گلتي هؼين اف ُن ثؼؼه! يبػ ًوي

 ىـّع ثـاي ثبىَ هْاكن پي ًیک اگَ گلت هي هبهبى تبفٍ. ىي

 عْػم ُنتن، کَ هٌن. کٌي ثبفمبفي ػين هي ؿّ ثبال ُویي فًؼگیو

 فثًْو هلل هکبى تـییـ ثب اٍال   ىبيؼ. ػم هي يبػ ثِو ؿّ چیقُب عیلي

 عؼا ثَ. ثگیـم يبػ افه چیقا عیلي هي ىبيؼ اٍال   ُبى؟. ىؼ ثبف ُن

 !ُنت ُن هِـثْى تبفٍ! عْىگلیَ ّ هؼَْم ّ پبک ػعتـ

 

 هي هي ػمت اف کَ صـٍِبيي يبػ! ُبه ثؼاعالهي ّ اكتن هي آيـيي يبػ

 هي ػمتو اف هي کَ ُبيي رْه يبػ! هي ٍؼاي ثب ُبي عٌؼٍ ّ عْؿػ

 ىیٌَ، هي لجِبم ؿّي لجغٌؼي ًبعْػآگبٍ!اّى فيـفيـکي ُبي عٌؼٍ ّ فػم

 هبهبى ثَ! پي؟ ًیک! ُبى؟: پـمَ هي ىؼق ثب ّ ىَ هي اهیؼّاؿ ًگبؿيي

 ثؾاؿٍ؟ ثـًبهَ ثگن

 

 فهقهَ ثنتَ چيوبي ثب ّ ؿلتن هي پِلْ ثَ کٌن، هي روغ ؿّ لجغٌؼم

 .عْام ًوي آيـيٌْ: کٌن هي
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 هي ًبمقا هنتضن هٌْ ّ ىَ هي کْثیؼٍ ثبفّم ؿّ ًگبؿ ي ػّثبؿٍ هيت

ـِ  ي ػـَّ ثي اصون ي پنـٍ: گَ هي ىؼى ثلٌؼ صبل ػؿ کَ ػًَّ ًٌ 

 عْىگل اّى مـاؽ ؿكتن هي کلَ ثب ثْػم چٌجـ عیبؿ تْي ربي! لْك

 ّ ػاػم ًوي ؿّ ثِت ػّفاؿ ثْػم ُن عبًْم عْىگل اّى ربي! عبًْم

 !گـكتن ًوي تضْيلت

 

**** 

 

 ُوْى اف اهب عًْنـػم ظبُـ ثَ. کٌن هي ًگبٍ ؿّم پیو ي ىیيَ ثَ

 ام ًينتَ ٌٍؼلي ايي ؿّي کَ اآلى تب ثیـّى فػم عًَْ اف کَ ٍجش مـ

 .ًبآؿّم ّ تبثن ثي

 

 ايي ثَ ثـگيتي ٓـف، يک ثؼٍ ؿط ثیٌوْى هـاؿٍ کَ اتلبهبتي ّ ػوْ ػيؼى

 کـػى ؿاّي ثـاي هي. ٓـف يَ ُن ػؿػآّؿ عبٓـات اف پـ اهب آىٌب هضیٔ

 ًتیزَ اهیؼّاؿم ّ گؾاىتن مـ پيت ؿّ ثقؿگي رِبػ هالهبت ايي ثَ عْػم

 .ًجبىَ گقًؼٍ ّ تلظ کٌن هي كکـ کَ اًّوؼؿي اه

 

 ّ ثیٌن هي ؿّ کٌَ هي ًگبُن هتؼزت ّ اينتَ هي ؿّثـّم کَ هـػي

 .کٌن هي ػؿک عْة ؿّ ىؼًو آة ُوَ ايي ػلیل
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. ثـٍ کَ گیـٍ هي ؿاٍ ّ ىیٌَ هي ٍْؿتو ثَ ؿلیظي اعن ػيؼًن ثب

 هًْؼى ثَ کـػًو ؿاّي ثـاي کبؿي تًْن ًوي پل ىٌٍْ ًوي ٍؼاهْ

 ّ گـػٍ ثـهي کَ ىَ هي پيیوْى ًـكتَ هؼم يک اهب اّى. ثؼم اًزبم

 ثَ ؿّ گْىي ّ ثـم هي رلْ ؿّ ام فػٍ يظ ػمتبي. ىیٌَ هي ؿّثـّم

 ْٓؿ اّى پیو هبٍ چٌؼ کَ هـػي ايي اف هـػ، ايي اف. گیـم هي ػمت

 يَ اهب تـمن ًوي فػٍ عٌزـ ؿّصن ّ رنن ثَ هنبّت ثب ّ ًبرًّْوـػاًَ

 .ًيًْؼٍ تٌن ثَ ؿّ مـهب کَ کـػٍ ؿعٌَ ّرْػم تْ تلظ صل

 

 فل كؤ ػلیک ثي اّى ّ کٌن هي مالم. ػاؿٍ ثـهي ؿّ گْىي تؤعیـ ثب

 پؼؿم، ثـاػؿ ػوْم، ايٌکَ اف ّّؼیت، ايي اف! ػلگیـم. ثِن فًَ هي

 ثَ ثگیـٍ ثـام ؿّ اّى ربي پؼؿ ًجْػ ػؿ تًْنت هي کَ کني ُوغًْن،

 ػيْاؿُبمت ّ ُب هیلَ ايي پل مـػ، ي ىیيَ ايي پيت هي ػمت

 ُوَ ايي اف ًبگْاؿ، اتلبهبت ايي اف اهب ًَ عْػم اف هي. ًبؿاصتن مغت

 !ام ىـهٌؼٍ ّاهؼب   کؼّؿت

 

 .يبم هي صـف ثَ ّ کٌن هي ػؿيب ؿّ ػلن هًَْ، هي رْاة ثي کَ مالهن

 

 موت اّى ػيؼًتْى اف کَ ًیْهؼم... ثقًن صـكبهْ تب هًْؼيي کَ هـمي: 

 !ثکين ىوب ؿط ثَ عْىضبلیوْ ّ ثين عْىضبل ىیيَ

 

 !ايٌزبيي چـا پل-
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 .ثگن ثِتْى عْام هي کَ ُنت صـكبيي يَ چْى:

 

 !ًوًْؼٍ صـكي ُیچ تْ ّ هي ثیي-

 

 !ُنت صـكِب عیلي ىوب ّ هي ثیي ّلي! ىبيؼ هي ّ ىوب ثیي:

 

 تًْي ًوي ثقًي گْل عْػتْ ثغْاي ُن چوؼؿ ُـ! ًکي ثبفي ُب کلوَ ثب-

 !کٌي ػُْ ؿّ چیقي

 

 هؼيوي ىوب هْل ثَ يؼٌي. کٌن ػُْ ؿّ چیقي ثغْام کَ ًینتن ايٌزب:

 يَ ايٌکَ ّامَ كؤ ايٌزبم هي! ىؼٍ ؿيغتَ ػيگَ ىؼٍ ؿيغتَ کَ آثي ُب

 ثب عْام هي صبال ّ کـػٍ هي مٌگیٌي ام میٌَ ؿّ صـكِب مـي

 فثْى ثَ کَ ػم هي عْػم ثَ ؿّ صن ايي ّ کٌن مجک عْػهْ گلتٌيْى

 ؿّفُبيي ثْػم، تْ اّى ؿّ فيبػي ؿّفُبي هٌن! ػوْ ػًّیي هي! ثیبؿهيْى

 مغتي ؿّفايي. ًؼاىتن ػاػى اًزبم ثـاي اي ػيگَ کبؿ کـػى كکـ رق کَ

 عْة ؿّ ىوب اآلى صبل ُویي ّامَ! ثگؾؿٍ ّهت ُیچ ًجْػ هـاؿ اًگبؿ کَ

 تْ کل ُیچ! كِویؼم عْة ؿّ ىوب ّهتِبي اف عیلي صبل هي! كِون هي

! ػوْ ًینت ىوب ثَ هي اف تـ ًقػيک ًينتَ اتْى میٌَ ثَ کَ ػاؿي

 اّالػ ىوبي ّامَ کَ ُوًْوؼؿ هي چيوبي رلْي اًّن ايوبى، ؿكتي ػاؽ

 کَ گن ًوي ؿّ ايٌب! ثْػٍ مغت هٌن ثـاي ثْػٍ مغت ػاػٍ ػمت اف

 ّ کیٌَ ايي اف ػمت ػوْ ثگن کَ گن ًوي ؿّ ايٌب! کٌن تـصن رلت

 هیلَ ُویي پيت ّهتب عیلي چْى گن هي ػاؿم ؿّ ايٌب! ثيْؿ ػىوٌي
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 فثْى ثَ صتوب   ثجیٌوتْى ّهتي کَ کـػم هي هـّؿ عْػم ثب ػيْاؿُب ّ ُب

 کٌن فًؼگي ؽاؿيي هي گلتیي ثِن. ثگن کَ عْام هي صبال ّ ثیبؿهيْى

 ػاؿم پیو ّهت عیلي اف هي کَ ثگن ؿّف اّى ًؾاىتیي! ًجبىن فًؼٍ اهب

 اى فًؼٍ فهیي ايي ؿّي ُب عیلي ػوْ! ًینتن فًؼٍ اهب کٌن هي فًؼگي

 ُوْى ػیي ّّؼیتوْى ّلي هي اهخبل ّ هي کٌي، ًوي فًؼگي اهب

 ک اتلبهبتي اف ثؼؼ ايوبى، اف ثؼؼ...  هي ػوْ! کـػيي هٌْ ىوب کَ تِؼيؼيَ

 اهب ثْػم ايوبى ربي کـػم آؿفّ ػل تَ اف ؿّفُب گؾاىتن،عیلي مـ پيت

 ثبؿ ٍؼ اف ثیيتـ يبم هي افه هي کَ رٌِوي! ىؼم پيیوْى ثؼؼه

 مگ ػیي کبه گیي هي ػلتْى تْ ػاؿيي ػًّن هي! ثْػٍ کيٌؼٍ هـػى

 هیبهت هیبم تب اثؼ، تب ػًّن هي! ثْػ فًؼٍ هي ي ثچَ ّلي ػاػي هي رْى

 چْى! چـا؟ ػًّیي هي! هٌَ ػمتِبي ؿّ ايوبى عْى کٌیي هي عیبل ىوب

 کي ػمتِبي ؿّ ايوبى عْى کٌیي ثبّؿ عْايي ًوي يب ػًّیي ًوي ىوب

 عیلي کـػم،هٌن مـفًو عْػهْ ؿّفُب عیلي هٌن! ُویي هٌن! ؿيغتَ

 گن هي ُن ّهتِبيي يَ! ثْػم ايوبى هـگ هنجت کَ کيیؼم فرـ ّهتب

 يَ عْػه ّامَ ايٌن! هـػ اّى هي ربي اهب ًینتن هـگو ثبػج هي

 چیقيَ يَ اهب ًینت ّرؼاى ػؾاة!ًؼاؿٍ اموي کَ ػزیجیَ ػؾاة! ػؾاثَ

 کَ ػمتي اّى ثَ هب اهخبل ّ ىوب ّ هي ػمت ػوْ! اّى مغتي ثَ

 تْ اثؼ تب ؿّ اهْى ًِلتَ عين ُویي ّ ؿمَ ًوي ثـػٍ ثبال ؿّ چوبم

 ثب رْؿي، ايي ثغْايي ايٌکَ ثب هيکلي هي ػوْ. ؽاؿٍ هي ثبهي ػلوْى

 فهیٌن کَ ثبؿ ُـ گـكتن يبػ هي! ًؼاؿم کٌیي مـػ ؿّ ػاؿتْى هي ػاػى فرـ

 اف ّ کٌن عْػػؿهبًي فػى فعن ثِن کَ چوؼؿ ُـ گـكتن يبػ! ىن ثلٌؼ فػى

 ُقاؿ ثب ػوـ يَ ُب عیلي! ًؼاؿٍ ػیجي! هـػًَ ُن تِو تَ! ىن پب مـ ًْ

 کؼّؿتي ىوب،ايي ػاؽ اهب! اًِّب اف يکي هٌن کٌي هي فًؼگي ػؿػ ّ فرـ
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 کـػى فرـکو ثب عين ايي ثقؿگ، ؿن اًؼاعتَ،ايي مبيَ هلجتْى ؿّ کَ

 آعـه چْى! کٌَ ًوي كـّکو رْؿي ايي ْٓكبى ايي! ؿٍ ًوي ثیي اف هي

 ّ ثـػ ثبال ؿّ چْة کَ ػمتي اّى اف ُن ٌُْف کَ ؿمیي هي ًتیزَ ايي ثَ

! ػاػيي گْه صـكبم ثَ مکْت تْ کَ هوًٌْن! ُنتیي ػَجبًي آّؿػ كـّػ

 هنجت ؿّ عْػت مغتَ، پؼؿي ثي ػوْ! ًؼاىتن ؿّ تْهؼو ّاهؼب   عْػم

 عیلي هجـه مـػ مٌگ ػيؼى تضول ًجْػًو، تضول ثؼًّي، پؼؿ هـگ

 ثيَ ػٍ هي ثـات اًّْ ثْي کَ پؼؿت ثـاػؿ ايٌکَ تـٍ، مغت عیلي

 ُوَ هي ّلي رٌِوَ تَ تَ ثيَ ثلٌؼ عْاُیو عْى ثَ ّ عًْیت ػىوي

 ُن ؿكیون، ٍویویتـيي هبػؿ ّ پؼؿ اگَ عـم هي رْى ثَ ؿّ رٌِن ايي ي

 عْػتْى هـاهت. گیـى هي آؿّم ْٓؿي ايي ًظـم ُن ؿأين، ُن آؿهبًن،

 !عؼاكع ثبىیي،

 

*** 

 

 گـكتَ، گـيجًْوْ عیبثْى تْ گؾاىتي پب ي لضظَ اف ثؼي مـػؿػ ّ مـگیزَ

 .ًَ يب ثـمًْن عًَْ تب عْػهْ ثتًْن ًینتن هطوئي اٍال کَ رْؿي

 

 ّ ػم هي تکیَ گـكتن ػؿثنت کَ هبىیٌي ٌٍؼلي پيتي ثَ ؿّ مـم

 ُبم ىویوَ ٓـف ػّ اف ؿّ مـم کٌن هي صل. ؽاؿٍ هي ُن ؿّ چين

 ّ ىلْؿي اف اي پـاکٌؼٍ تَبّيـ. ىؼًَ لَ صبل ػؿ ػمتِبيي كيبؿ فيـ

 ّاؿ عالٍَ چيوبم پیو اف تجؼیؼ ّ فًؼاى ّ ثبفػاىت تب گـكتَ ىؼبؿ ّ ػّػ

 ثَ ُوَ اف ثؼتـ. يبػ هي كـّػ مـم تْ پتک هخل ٍؼاُب ّ مـ ّ گؾؿٍ هي



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 737 
 

 ي پٌزَ اّى ُبي ّـثَ ّ ػوْ ثب ؿّيبؿّيي اف ُبيي لضظَ آّؿػى عبٓـ

 .ثْکل

 

. ػم هي كيبؿ ُبم ىویوَ ؿّي هضکن ػمتِبهْ کق ّ ىیٌن هي ٍبف

 !پنـ؟ ًي عْه صبلت: پیچَ هي هبىیي تْ ؿاًٌؼٍ ٍؼاي

 

 ًین آيیٌَ اف. کٌن هي ًگبٍ ؿعو ًین ثَ ّ رؼا ػمتبم ثیي اف مـهْ

 اّى ًقػيکت کبؿ ّ کل. پـيؼٍ ثؼ ؿًگت: گَ هي ّ اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي

 !ُنتي؟ تْ

 

 هي کَ اّى! ثْػٍ؟ ًقػيک ثِن ايوبى هـگ هجل تب! ًقػيکَ؟ ػوْ! ًقػيک؟

 اّى پل ىؼٍ، ػلچـکیي افم ًبثکبؿ االؽ اّى ّ اثْاللْل رـيبى مـ گلت

 !چي؟ کـػٍ هي هضجت ثِن کَ ُبيي لضظَ

 

 ّ ؽاؿم هي ٌٍؼلي پيتي ؿّي ؿّ مـم ػّثبؿٍ ّ ػم ًوي ؿّ ؿاًٌؼٍ رْاة

 ػيْاؿ، ػيْاؿ،ػؿ،ػؿعت، ػؿعت،. ىیيَ پيت تَْيـُبي ثَ فًن هي فل

 هُْبي اّى ثب ػوْ! ثْػ ػاؿْى ثؼرْؿي ػوْ چيوبي! ػاؽ! ػاؽ! ػاؽ ػؿ،

 ثي ي چِـٍ اّى ثب ّ ٍْؿتو ؿّي اكتبػٍ چیٌِبي اّى ثب ملیؼ، ػمت يَ

 ػلن ثَ ػاؿي ثؼ هزـم، هوبم ػؿ ىیيَ، اّى پيت ثبثب، ثَ ىجیَ ًِبيت

 !ػاؿْى ّ ػؿة ّ هـاؿم ثي ْٓؿ ايي کَ ًيًْؼٍ
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 عًَْ تب فًؼاى هنیـ كِون ًوي کَ ّؿم ؿَْٓ هيْه اكکبؿ تْ اًّوؼؿ

 هي ىن،کلیؼ هي پیبػٍ ّ ػم هي ؿّ کـايَ. ىَ هي ٓي ْٓؿي چَ

 عًَْ اف اّهؼى ثیـّى صبل ػؿ ًگبؿيي ّ ىَ هي ثبف ػؿ تْ، ثـم کَ اًؼافم

 .ثـگيتي فّػ چوؼؿ. ػاػاه مالم! اٍ: گَ هي

 

 ُْاي ػلن. عْاػ هي ؿّ کْيـ ّ تجؼیؼ تٌِبيي ػلن ّ ام صٍْلَ ثي ػزیت

 .عْاػ ًوي ؿّ آىٌبيي ُیچ ػلن. کـػٍ ؿـيجْ ػايي ي کلجَ مکْت

 

 تْي گیـم هي ؿاٍ کٌبؿه اف ّ ًگبؿيي رْاة تٌِب ىَ هي فيـلجي مالهي

 !پي؟ ًیک! ىؼ؟ چي: پـمَ هي هتؼزت کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ. صیبٓ

 

 ثَ. ؿم هي ثبال ّ ُب پلَ ّ ػم هي تکْى ُْا تْ ُیچي ُْاي ثَ ؿّ ػمتن

. گـػٍ هي ثـ ٓـكن ثَ ًينتَ کبًبپَ ؿّي کَ هبهبى ػؿ ىؼى ثبف هضِ

 امیـ تب ُب پلَ موت ؿم هي ًکـػٍ ّ کـػٍ مالم ّ ػفػم هي افه ًگبٍ

 ٍجـ: گَ هي ّ اكتَ هي ؿاٍ ُوـاُن ّلي اّى. ًين رْاثِبه ّ مؤال

 !پي ًیک کي

 

 يبػ هي. کٌن هي کٌؼ پب ثبالرجبؿ کَ ثبينتن عْاػ هي افم هتضکن اًّوؼؿ

 اّهؼ! ػيؼيو؟! ؿكتي؟! ىؼ؟ چي: پـمَ هي ّ اينتَ هي ؿّثـّم ّ

 !اٍال؟
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 هي اعن ثب ُوـاُن هبهبى ػم، هي هخجت رْاة ػّفم هي ثِو ًگبُوْ

 !ؿيغت؟ ثِوت ّ گلت ثِت چیقي يَ ثبف ُبى؟: پـمَ

 

 يَ رْاثن کَ صبلي ػؿ ؿم هي ُب پلَ موت ثَ ّ کٌن هي کْتبُي هکج

 چبىٌي کوي ثب کَ ىَ ًوي عیبل ثي اهب هبهبى رًَْ، ثي ّ آؿّم ي ًَ

 ثبؿت صنبثي اگَ! ثـگيتي؟ رْؿي ايي چـا تْ پل! ًَ؟: گَ هي تٌؼ

 ّامَ فػٍ ؿگ چيوبي ّ پـيؼٍ ؿّي ّ ؿًگ ّ اكتبػٍ ُبي ىًَْ ايي ًکـػٍ

 !چیَ؟

 

 ػًیب ايي اف! پـم عْػم اف: گن هي ّ موتو گـػم ثـهي پلَ، اّلیي ؿّ پبم

 !هبهبى لطلب! ثبىن عْػم تْ عْام هي! پـم

 

 اهب ثبىَ کبؿ مـ ثبيؼ هبػؼتب کَ ًبهؼاؿي ٍؼاي ثگَ چیقي يبػ هي هبهبى

 ًیل ُیچیو: چـعًَْ هي موتو ثَ ؿّ مـم اينتبػٍ اتبهو ػؿگبٍ تْ

 ثب ُن هب عْاػ، هي ثبفي هِـهبى ػلو! کـػٍ ٌُؼمْى يبػ كیلو! هبهبى

 کـػين، هیچي ثبالىْ مْپـهي آهبي ايي ػاػى ؿّبيت ثَ ًؼاػًوْى ؿّبيت

 !ىؼٍ گیـ فهیي

 

 کَ ّّؼیت اّى تْ ػوْ ػيؼى يب ًبهؼاؿٍ پـامتِقاي صـف احـ ػًّن ًوي

 آتیو يکپبؿچَ ثيَ تٌن کَ رْؿي اّى! کيًَْ هي رٌْى ثَ ْٓؿ اّى هٌْ

 ًبهْفّى هلت ثَ اُویت ثي ُن اّى ، ثقؿگتـم ثـاػؿ موت ثجـم ُزْم ّ

 !هبهبى
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 ّ ىَ هي کيیؼٍ ثبفّم ًـمیؼٍ هي ي ثنَ ُْاؿ اف فػٍ ثِت ًبهؼاؿ ثَ

 !پنـ آؿّم: گَ هي هتضکن پؼؿي

 

 اػَبة فّؿ اف تٌن کَ صبلي ػؿ ًبهؼاؿ، ي ىؼٍ گـػ چيوبي هیظ

 هٌْ چي ُـ ثنَ: فًن هي تيـ گـكتَ گـ گْىبم ّ لـفٍ هي هتيٌزن

 هي! ثنَ! کـػي هنغـٍ هٌْ ػًیبي چي ُـ ثنَ! کـػي هنغـٍ

 کٌبيَ ّ گْىَ هي تَویوبي ثَ ًؼاؿي صن ػيگَ! گن؟ هي چي ىٌْي

 ...ػيگَ! ثقًي

 

 ًبهؼاؿي ثَ ؿّ هبهبى! ىن هي مبکت هي ّ ػٍ هي تکًْن هضکن پؼؿي

 !کٌن هي عْاُو ًبهؼاؿ: گَ هي کٌَ هي کن ثیٌوًْْ ي كبٍلَ ػاؿٍ کَ

 

 هي ّ کٌَ هي ؿيق چيوبىْ اينتَ، هي هي ػُي تْ توـيجب   اهب ًبهؼاؿ

 هلتي صـف چَ! ثيي مجک ثقًي صـكبتْ ؿكتي! چیَ؟ ػؿػت: گَ

 !ُبى؟! ثـگيتي؟ رْؿي ايي کَ ىٌیؼي

 

: گن هي ّهتي ًبهؼاؿم ؿّػؿّي کٌَ، ّلن پؼؿي تب ػم هي تکْى ػمتوْ

 صـف هيت يَ ثْػ هـاؿ اگَ! ؿيقٍ؟ هي ثِن آػهْ هلت صـكبي كؤ هگَ

 !ثْػي هبتلن ػكؼَ ُلت صبال تب تْ کٌَ ًبثْػ هٌْ
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 ؿّبيت هب تغن ّ اعن تـيپ تْ ثـي کـػي كکـ ّ ؿكتي! چیَ؟ هـگت پل: 

 !ػاػًت؟ ؿّبيت ثَ ػين هي

 

 !ًؼاؿم تْ ؿّبيت ثَ ًیبفي کبؿ ايي ّامَ ّ ثؼم ؿّبيت عْام هي -

 

 ثلٌؼ ّ کيیؼٍ ُیي ثب ىیٌَ هي گْىن فيـ کَ اي کيیؼٍ ىتـم ٍؼاي

 ّ کيَ هي ػوجن ّ گیـٍ هي ثبفّهْ ػّثبؿٍ پؼؿي ىَ، هي ُن ػؿ هبهبى

 !ًبهؼاؿ ثکو عزبلت: تْپَ هي ًبهؼاؿ مـ

 

 ّصيتٌبک مـػؿػ اصتوبال اهب ًینت هضکن ُن اًّوؼؿُب ًبهؼاؿ ي ّـثَ

 اف عْى ًبهؼاؿ ي کيیؼٍ ثب کَ گـكتَ هي ًيؤت ام ؿكتَ ثبال كيبؿ اف هي

 !اكتَ هي ؿاٍ ػهبؿن

 

 ؿـم هي ّ مبلي ػؿ موت اكتن هي ؿاٍ عـاة صبل اّى ثب لزجبفي مـ اف

 ثؼؼ ّ چیقي ؿيغتي كـّ ٍؼاي ػم، هي ؿّبيت ؿم هي اآلى ُویي کَ

 ؿّ هبهبى ّ گـػًَّ هي ثـم فًَ هي ٍؼا ؿّ هبهبى کَ ًبهؼاؿ ثلٌؼ ُْاؿ

 !ثیٌن هي فهیي ؿّي اكتبػٍ

 

*** 
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. کين هي ًلل تٌؼ تٌؼ ّ ػم هي تکْى تکْى ُن پيت ّ ػَجي پبهْ

 ّ کٌَ هي ًگبُن هوؼاؿ يَ. يبػ هي ثیـّى ًگبؿيي ّ ىَ هي ثبف اتبم ػؿ

 ثـل ؿن فاًْي ّ هبهبى اتبم ػيْاؿ پيت ًينتن کَ هٌي پبي رلْي ثؼؼ

 ّ ػؿافٍ کَ پبم اّى هچ ؿّ ؽاؿٍ هي ؿّ ػمتو يَ. فًَ هي فاًْ ام گـكتَ

 پي؟ ًیک: فًَ هي ٍؼام آؿّم

 

 تَ ؿّي ؿّ ػمتو. ػم هي اّى ثَ ّ کٌن هي ؿّثـّم ػيْاؿ اف ًگبُوْ

 يک ّ ثگیـ ػّه يَ ثـّ پبىْ. عْثَ هبهبى: گَ هي آؿّم ّ ؽاؿٍ هي ؿيين

 .ثغْاة کن

 

 ُیچ. کـعتَ تٌن ّ ىؼٍ تؼطیل هـقم. کٌن هي ًگبُو كؤ مکْت تْ

 گیـم هي ؿّ ػمتن. ثؼم ًيْى ّاکٌيي ثتًْن کَ ًینت تٌن تْ صني

 هي ػمت ًگبؿيي. ثکين ثبال ؿّ مٌگیٌن ي تٌَ ايٌکَ ثـاي ػيْاؿ ثَ

 .ىن هي ثلٌؼ مغتي ثَ ّ کين هي پل ؿّ ػمتن ثبفّم، ثَ اًؼافٍ

 

 ػَجي صولَ يَ. ًیل ْٓؿيو: گَ هي ّ يبػ هي ُوـاُن ُن ًگبؿيي

 .عْاثَ االى فػى، ثِو آهپْل. ثْػ

 

 هي ػمتوْ. چـعَ هي مـم ػّؿ ػًیب ؽاؿم هي پبُبم فيـ کَ ؿّ پلَ ُـ

 .ثوًَْ صلع تؼبػلن تب ُب ًـػٍ ثَ گیـم
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 ثَ ثـاي پؼؿي ّ ًبهؼاؿ ُبي تاله گـ ًظبؿٍ تٌِب هي هبهبى، اكتبػى اف ثؼؼ

 ىؼٍ هنتْلي ثِن ػلِـٍ ّ تـك اًّوؼؿ چْى ثْػم هبهبى آّؿػى ُْه

 ػؿ ُن عْػم کٌن هي كکـ صبال ّ ثبىن ؿك کوک تًْنتن ًوي کَ ثْػ

 !ػاؿم کوک ثَ ًیبف کَ ُنتن ىـايطي

 

 ثگیـي؟ ػّه ؿي ًوي: پـمَ هي ًگبؿيي ثجٌؼم ؿّ اتبم ػؿ عْام هي

 

 صـف ثي پل ام، ثـػٍ عبٓـ اف ّهتَ عیلي ؿّ ُب ثبفي مْمْل ايي

 کـػًو عـد عْاُـاًَ هّْغ اف اهب ًگبؿيي مپـم، هي تغت ثَ ؿّ عْػم

 پبىْ: گَ هي کَ ىٌْم هي ّ اينتَ هي تغت پبي. يبػ ًوي پبيیي

 !پي ًیک کي ػُْ لجبمبتْ

 

: گَ هي هَـ اهب اّى ػاؿم، ًوي ثـ ًينتَ چيوبم ؿّي کَ ؿّ مبػؼم

 .ثغْؿي کٌن گـم چیقي يَ پبىْ

 

 .ثجٌؼ ػؿّ ؿكتي: کٌن هي فهقهَ

 

 ًؼاؿي ُن صن! ثـم عْام ًوي: گَ هي ّ ىیٌَ هي تغت ي لجَ ؿّ

 ثجیٌَ رْؿي ايي ؿّ تْ ّ ىَ ثیؼاؿ هبهبى پي، ًیک ثجیي! کٌي ثیـًّن

 !ثجیٌن پبىْ! ىَ هي ُن ثؼتـ ىَ ًوي کَ ثِتـ صبلو
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 پيت ّ ػَجي ُبي ًلل ثیٌین اف ّ ػم هي كيبؿ ُن ؿّي ُبهْ ػًؼّى

 يب ُنتي ػَجبًي: پـمَ هي ًگبؿيي. كـمتن هي ثیـّى ُوي

 !ًبؿاصت؟

 

 هي ّ ػٍ هي تضْيلن لجغٌؼي. کٌن هي ًگبُو ّ ػاؿم هي ثـ ؿّ ػمتن

 !ُنتي ػَجبًي: گَ

 

 ػَجبًي موذ عْاُـ ايي اف: گَ هي ّ عٌؼٍ هي ؿيق گن، ًوي چیقي

 ثؼم ػّلْل تلٌگ يَ عْاي هي! ْٓؿ ُویي ُن عْػت ّ ًبهؼاؿ اف! ُنتي

 چیقي يَ پي ًیک!... ثٌگ! ثٌگ! ثٌگ! کٌي؟ عالً اهًْْ ُوَ ثقًي

 ػي؟ هي رْاثوْ ثپـمن

 

 آيـيي اف صـكي کٌن هي عؼا عؼا ػلن تْ ّ اه چِـٍ ثَ ام عیـٍ ُوچٌبى

 ػؿ: گَ هي کَ گؾؿٍ هي چي ؽٌُن تْ كِوَ هي اًگبؿ ُن اّى ًقًَ،

 عْاي هي! ػوْئَ هْؿػ ػؿ! ثؼؼ ّامَ ثبىَ اّى يؼٌي! ًینت آيـيي هْؿػ

 هلجیت ي عْامتَ ىي؟ هي آؿّم ػاػى ؿّبيت ثب يؼٌي ثؼي؟ ؿّبيت

 ايٌَ؟

 

 هي ؿّ ػمتو ّهتي پیـٌُوَ ّمٔ ي ػکوَ ثب ثبفي هيـْل ػمتو

: گَ هي لت ثَ لجغٌؼ ًگبؿيي ػم، هي هخجت رْاة مـ تکْى ثب ّ گیـم

 ُن تْ. پي ًیک ثؼٍ اًزبم ؿّ ػٍ هي آؿاهو ثِت کٌي هي كکـ کَ کبؿي

 !ػاؿي کـػى فًؼگي صن
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 ثلٌؼ ػؿ ػؿگبٍ تْ اينتبػٍ ًبهؼاؿ هؼتـُ ٍؼاي ثقًن، صـكي عْام هي

 ًکي ػيکتَ آهب ايي ّامَ عـهْ ّ عْه ي پنـٍ اّى صـكِبي: ىَ هي

 تْ کـػى کْک مبف ثَ ًیبفي! ؿهََ هي ًقػٍ ُن رْؿيو ُویي ايي! ًگبؿ

 !ًؼاؿٍ ىُْـت ّ

 

**** 

 

: فًَ هي تيـ ًبهؼاؿ ثَ اّى ّ ػّفم هي ًگبؿيي ػؿُن ٍْؿت ثَ ؿّ ًگبُن

 !ًجبىي پي ًیک پـ ػم ًگلت هبهبى هگَ! ًبهؼاؿ ثیـّى ثـّ

 

 ًیْهؼم: گَ هي ّ يبؿٍ هي ثبال ػمتِبىْ کيَ، هي ػوت کن يَ ًبهؼاؿ

 !ػػْا

 

 کَ ثٌؼم هي چيوبهْ ىن، هي میٌَ ثَ ػمت ّ چـعن هي پِلْ ثَ

 ًؼاؿم، صٍْلَ هي ٍلش ثـاي چَ ثبىَ اّهؼٍ ػػْا ثـاي چَ ثؼًَّ

 !ثـيؼٍ اهًْوْ کَ مـػؿػي ثب عٍَْب  

 

 ثـاي: گَ هي ّ ؿٍ هي ػؿ موت ثَ ّ ىَ هي ثلٌؼ تغت ؿّي اف ًگبؿيي

 ثِتـ ًجبىَ هبهبى اف ثؼتـ پي ًیک صبل. ثؼؼ ّامَ ثؾاؿه اّهؼي ُـچي

 .عـػٍ يَ ثغْاثَ ثـين. ًینت ُن
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 ثبف پلکِبهْ. ػٍ هي ؿكتٌيْى اف ًيْى ػؿ هلل اكتبػى رب آؿّم تن ٍؼاي

 .ثـٍ هي عْاثن تب کٌن هي كکـ اًّوؼؿ ّ کوؼ ػؿ ثَ فًن هي فل کٌن، هي

 

*** 

 

 هطوئٌي: ىٌْم هي ؿّ ًگبؿيي ٍؼاي پبيیي، ثـم ُب پلَ اف يبم هي

 هبهبى؟

 

 !ىٌیؼم عْػم. آؿٍ: هـوْم ّ امت گـكتَ هبهبى ٍؼاي

 

 !آعَ؟ چي يؼٌي-

 

 !ػًّن؟ هي چَ:

 

 !گلتَ؟ هجل اف ؿّ چي ُوَ گلت هي کَ ًبهؼاؿ! ىَ هي هگَ-

 

 اّهؼٍ هؼت ُوَ ايي ثؼؼ ػّئًْؼ، مـ اهْ ثچَ! ام هًْؼٍ علن ايي کبؿ تْ:

 !فػى اتْى ّامَ تضوین، ؿكتَ ثبثبم گَ هي
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 ًبهؼاؿ ثَ كِون ًوي هي! ثبىَ کـػٍ کبؿي يَ پي ًیک کَ ُن كـُ ثَ-

 !هـثْٓ؟ چَ

 

 هي ىؼ هتْرَ ّهتي! آتیيیَ ُویٌن اف! ػيگَ ُویٌَ صـكو ام ثچَ:

 ثبُبم ًينت اّهؼ کـػ هطغ کَ تللٌْ ىٌیؼم، کـػًيْ ثضج ٍؼاي

 ًوي گلت هي! يبؿٍ هي رْه کَ ًینت عْػه ػمت گلت. فػ صـف

 هي ٓللک! کٌَ کٌتـل عْػىْ تًَْ ًوي ّلي ثبىَ تیق ّ تٌؼ اًوؼؿ عْاػ

 !ىَ پبؿٍ ام صٌزـٍ کَ ثکين ُْاؿ اًوؼؿ کٍْ تْ ثـم عْاػ هي ػلن گلت

 

 صـف اٍال   ىبيؼ ثقًن؟ صـف ػعتـٍ ثب ثـم هي گن هي هبهبى! ػاؿٍ صن-

 !گـكتَ تَویوي ُوچیي عْػه ّ ًجبىَ ثبثبه صـف

 

 عْاػ هي ثًَِْ ايي ثَ صبال ّ ثْػٍ ًبهؼاؿ ثب هؼت ُوَ ايي اگَ! ثؼتـ ػيگَ:

 ُن ثبثبَُ،عْػه ثـ ػالٍّ كِویؼم ًبهؼاؿم صـكبي اف اتلبهب  ! ثـٍ ثؾاؿ ثـٍ

 !ٍّلت ايي ثَ ًینت ؿّب ػيگَ

 

 صبال کـػ تلـيش ػاػاىن ثب هؼت يَ کـػ، ػيويْ! چي؟ يؼٌي! ّاٍ-

 !فػٍ؟ ػليْ

 

 آّؿػٍ ػؿ اي، ىؼٍ عـاة کؼّم ػًّن ًوي تْ ػاؿى آىٌب يَ گلت، هي ًَ:

 اف ّ ػاؿى مبثوَ ػًّن هي چَ ّ ػاػگبَُ تْ پبىْى ُوو عًْْاػٍ ايي
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 اّى اف هٌلـػ آهبي ػاهبػ اًؼاعتَ چْ كبهیل تْ ؿكتَ صـكب،ثؼؼ رْؿ ايي

 !ىِـيَ پبيیي کبؿُبي عالف

 

 !ّاي اي-

 

 !عؼا ثَ ّهللا! کٌَ عیـ ثَ ؿّ ُوَ ػبهجت ّ آعـ عؼا:

 

 ثَ! ًينتَ گلْم ثیظ ػزیجي ثـِ کَ صبلي ػؿ ؿم هي پبيیي ؿّ ُب پلَ

 ثِن کَ فعوي ثب هي ىبيؼ! ًکٌَ ػؿک ؿّ هي گؾىت ػم هي صن ًبهؼاؿ

 ًوي ػيگَ کَ ام ىؼٍ ػزیي ثبُبه اًّوؼؿ ّ ام اّهؼٍ کٌبؿ ىؼٍ فػٍ

 ػوبيؼ عبٓـ ثَ ُن اّى! عْؿٍ هي فعن ػاؿٍ ُوچٌبى ًبهؼاؿ اهب ثیٌوو

 !ثـاػؿ هي ػوبيؼ! ػيگَ يکي

 

 ثَ ؿّ ُْل چـعًَْ، هي موتن ثَ ؿّ ًگبؿيي ّ هبهبى مـ پبم ٍؼاي

: پـمن هي ّ ؿّثـّه ىیٌن هي. ثیٌن هي هبهبى ي چِـٍ تْ ّّْس

 !چیَ؟ رـيبى هبهبى

 

 ىؼ؟ ثِتـ مـػؿػت. ػقيقم ُیچي-

 

 ػهین عْام هي ثؼًَّ کَ ىن هي چيوبه فل چٌبى ّ گن ًوي چیقي

! ثؼٍ تّْیش ثـام عْام هي كؤ. ػًّن هي کَ چٌؼ ُـ چیَ رـيبى ثؼًّن



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 749 
 

! ثقًَ صـف ثـام کٌَ هي پیؼا اؿتجبٓ هي ثَ هنتوین کَ هّْْػي هْؿػ ػؿ

 !ثگَ عْاػ هي ػلن اهب! چـا؟ ػًّن ًوي

 

 !ًيٌیؼي؟: گَ هي آؿّم هبهبى

 

 !ىٌیؼم! چـا-

 

 !ثؼم؟ تّْیش ؿّ چي عْاي هي پل:

 

 ػاؿيي؟ عبًْم ايي اف آػؿمي-

 

 !عْاي؟ هي چي ّامَ: پـمَ هي هتؼزت ًگبؿيي

 

 چي ثـاي: کٌَ هي تکـاؿ ؿّ ًگبؿيي مْال اّى ّ هبهبًَ ثَ ُوچٌبى ًگبُن

 تؤحیـگؾاؿ ًبهؼاؿ صـكِبي ثيَ ػؿمت صـف ثب ثْػ هـاؿ اگَ! عْاي؟ هي

 !ثْػ

 

 ثبىَ،اگَ فػٍ صـف فًَ هي صـف هي ثب کَ رْؿي ُوْى ًبهؼاؿ اگَ-

 ثـاػؿ يبؿٍ هي ايوبى ثبىَ کي ُـ کٌَ، تْریَ هٌْ کبؿ ثبىَ عْامتَ

 !ثقًن صـف عْػم ػعتـ اّى پؼؿ ثب عْام هي! کبؿٍ عالف يَ ًبهؼاؿ
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 موت ؿٍ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف هغبلق اي چِـٍ ثب هبهبى

 هنبئل تْ! ىَ هي ىبکي ثلِوَ ًبهؼاؿ: گَ هي ّ آىپقعًَْ

 !ثِتـٍ ًکٌي ػعبلت عٍَْیو

 

 گـٍ هي ثَ عٍَْیو ي هنئلَ: گن هي هضکن ّ ىن هي ُوـاُو

 !کٌن ثبف ؿّ گـٍ عْام هي عْػم! عْؿػٍ

 

 صبل ثَ كکـي يَ ُن ًبهؼاؿ کي، صل ؿّ عْػت فًؼگي هيکالت تْ-

 !کٌَ هي عْػه

 

 !ثـػ هي صبال تب ثجـٍ پیو اف کبؿي كکـُبه ثب تًْنت هي اگَ:

 

 !پي ًیک يبػ ًوي عْىو ًبهؼاؿ-

 

 !ثلِوَ ًینت هـاؿ:

 

 !گَ هي ػعتـٍ ثبثبي ًگین ثِو کَ ُن ًگبؿيي ّ هي ّ تْ-

 

 ثبُبه عْام هي كؤ! کٌن؟ کبؿ چي عْام هي هگَ! ثگَ عت هبهبى:

 !ثقًن صـف
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 هي هیق ؿّي ؿّ لیْاى چبيیَ ؿيغتي صبل ػؿ ثضخوْى ْٓل ػؿ کَ هبهبى

 .کٌَ هي ػؿػ مـت گلت هي ًگبؿيي ثغْؿ، چبيیتْ ثيیي: گَ هي ّ ؽاؿٍ

 

 ثِتـ عْاثیؼم: گن هي ّ کين هي عْػم موت ثَ ؿّ لیْاى ّ ىیٌن هي

 .ىؼم

 

 ػؿ ػم گبُي گَ کَ ػعتـي کـػى پیؼا. ػم ًوي اػاهَ ؿّ ثضج ػيگَ

 ًبهؼاؿ ثب ٌُْف اگـ الجتَ ًجبىَ مغت عیلي ىبيؼ اهو ػيؼٍ كـّىگبٍ

 !ثيَ پیؼا اه کلَ ّ مـ ُن ثبف ّ ثبىَ ًقػٍ ثِن

 

 کـايَ هٌلـػٍ عبًْم ثَ چيون کَ صبلي ػؿ ػاؿٍ، ًگَ گن هي ؿاًٌؼٍ ثَ

 هي كـّىگبٍ تْ ّهتي ظِـ، ًقػيک. ىن هي پیبػٍ ّ کٌن هي صنبة ؿّ

 کـػٍ عجـ ؿّ ثْػٍ اًجبؿ تْ کَ ًبهؼاؿ گـكتَ، ؿّ ًبهؼاؿ مـاؽ ّ اّهؼٍ پلکیؼم

 تب ام اكتبػٍ ؿاٍ ػًجبليْى هٌن ّ ثیـّى اى فػٍ كـّىگبٍ اف ُن ثب ّ ام

 ثب اًّْ اهب ثـػٍ ؿّ ثـاػؿم ػل کَ عبًْم ايي ثب فػى صـف ثـاي ؿاُي ثتًْن

 .کٌن پیؼا فًَ هي ػاؿٍ هي چْة

 

 صبال ّ ثْػٍ اينتبػٍ عًَْ يَ ػؿ رلْي اي ػهیوَ چٌؼ ًبهؼاؿ هبىیي

 ًبهؼاؿ ىؼى ػّؿ ثَ ّ ىؼٍ پیبػٍ افه گـكتَ اي چِـٍ ثب هٌلـػ عبًْم

 .کٌَ هي ًگبٍ
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 رْاثي ػيؼًن اف هتؼزت ّ گـػٍ ثـهي کٌن، هي مالم ّ ؽاؿم هي پیو پب

 ّهتي ثؼم ٍؼام ثَ ؿّ هوکي لضي تـيي آؿّم کٌن هي مؼي. ػٍ ًوي

 ثگیـم؟ ّهتتًْْ ػهیوَ چٌؼ تًْن هي: پـمن هي

 

 !ىؼٍ؟ ْٓؿي: پـمَ هي ّ اًؼافٍ هي کْچَ ٓـف ػّ ثَ ًگبُي

 

 .کٌین ٍضجت کوي ُن ثب اگَ ثبىَ عْة کٌن هي كکـ ّلي ًَ-

 

 هْؿػ؟ چَ ػؿ:

 

 !هي هْؿػ ػؿ-

 

 !ىوب؟ هْؿػ ػؿ:

 

 !هي! ثلَ-

 

 !ػاؿٍ؟ ػلیلي چَ:

 

 گؾىتَ ّ هٌن ًبهؼاؿ ّ ىوب ثیي اّهؼٍ پیو هيکل ايٌکَ ًَ هگَ عت-

 !کٌن صلو ثيَ اگَ عْام هي! ام؟
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 چیقي ػًجبل ثَ ّ ثـٍ هي کیلو تْي ؿّ مـه ّهتي ًباهیؼٍ ًگبُو

 كـمتبػٍ؟ ؿّ ىوب ًبهؼاؿ: پـمَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ گـػٍ هي

 

 .ًؼاؿٍ عجـ اّهؼًن اف. ًَ-

 

 .ىَ هي ًبؿاصت هطوئٌب   ثلِوَ اگَ:

 

 !ىٌبعتَ ؿّ ثـاػؿم عْة چَ

 

 !ىَ هي تـ ًبؿاصت ثؼٍ ػمت اف ؿّ ىوب اگَ-

 

 اف ثؼؼ! کٌَ هي ًگبُن هتؼزت ّ يبؿٍ هي ثبال ؿّ مـه کالهن ٍـاصت

 ثب هي: گَ هي ّ يبؿٍ هي ػؿ کیلو تْي اف ؿّ کلیؼي ػمتَ هکج يَ

 ّ ىؼٍ هؼْل هي پؼؿ ّامَ اآلى ىوب ي گؾىتَ. ًؼاؿم هيکلي ىوب

 .ؿیـهوکٌَ اّى کـػى هتوبػؼ کٌن هي كکـ عت

 

 ػؿ کـػى ثبف هيـْل کَ اّى ثَ ّ ثـم هي كـّ ریجن تْي ؿّ ػمتن يَ

 ثب ثؼؼ ّ کٌن ٍضجت ىوب ثب اّل کَ ايٌزبم هٌن: گن هي آپبؿتوبًيًَْ

 .پؼؿتْى
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 ثَ ػهین ًگبُي لجيَ، ؿّي پْفعٌؼي کَ صبلي ػؿ ٓـكن ثَ گـػٍ ثـهي

 !ػاؿيي؟ هجلي ّهت: پـمَ هي ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي ام چِـٍ

 

 اهب عْؿٍ هي ثـ ثِن اي لضظَ ثـاي کٌَ، هي ام هنغـٍ ػاؿٍ عیبلوَ ثَ

 هي ػؿ ثنتي ّ آپبؿتوبى ي هضَْٓ تْي ؿكتي اف هجل کَ كِوَ هي اًگبؿ

 اهب کبؿه ػكتـ ثـيي تًْیي هي ثبُبه هالهبت ثـاي! گن هي پؼؿهْ: گَ

 ػاؿٍ ػوْهي هالهبت کَ ىٌجَ مَ تب يب ثبىیي ػاىتَ هجلي ّهت ثبيؼ

 !کٌیي ٍجـ

 

 ًبهؼاؿ: پـمَ هي ّ موتن گـػٍ ثـهي ىَ، هي گـػ تؼزت اف چيوبم

 !امت؟ کبؿٍ چي ثبثبم ًگلتَ

 

 آػم يَ ي ثچَ: گَ هي ػؿ ثنتي اف هجل هًْن، هي اه عیـٍ مکْت تْ

 .عؼاكع! کٌي فًؼگي عْػت ثـاي تًْي هي مغت ثبىي کَ ػّلتي

 

 ّ کبؿ ػكتـ ّ ػوْهي هالهبت. هًْن هي ثِت تْ هي ّ ىَ هي ثنتَ ػؿ

 ايي پؼؿ ػًّن ًوي کَ ؿمًَْ هي پنت تب چِبؿ مَ ثَ هٌْ ػّلتي آػم

 کَ اًَّ اف تـ پیچیؼٍ هْیَ ُنت کَ چي ُـ اهب کؼّهيًَْ رقّ عبًْم

 !کـػم هي كکـ

 

 ّ ؿّفًبهَ عـيؼى ثـاي كـّىي ؿّفًبهَ ي ػکَ يَ ثـم ثیلتن ؿاٍ يبم هي

 ثَ اكتَ هي چيون ػاؿٍ، ػّلتي پنتي کَ ًبهي هٌلـػ کـػى پیؼا
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 ؿّي ػمت يَ ثب اعن، پـ ي چِـٍ يَ ثب کَ ًبهؼاؿ عْػ ّ ًبهؼاؿ هبىیي

 ػؿ هبىیي ي کيیؼٍ پبيیي ي ىیيَ ؿّي آؿًذ اف ػمت يَ ّ كـهْى

 !توبىبهَ صبل

 

 

*** 

 

 ثـام ؿّ هوبثلو ػؿ ىَ، هي عن ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ اهب ًبهؼاؿم،اّى هیظ

 ّ ىن هي مْاؿ ّ فًن هي ػّؿ ؿّ هبىیي. هًَْ هي هٌتظـ ّ کٌَ هي ثبف

 ػؿػ ثَ چیق اهب فػى ثـاي صـكیَ پي ػؿ ؽٌُن توْم کَ صبلیَ ػؿ ايي

 كکـ کَ ام عْؿػٍ رب ًبهؼاؿ ػيؼى اف اًّوؼؿ ّاهغ ػؿ. کٌن ًوي پیؼا ثغْؿي

 !ًؼاؿٍ ّرْػ ثْػًن اًّزب تّْیش ثـاي صـكي ُیچ کٌن هي

 

 يَ. ػٍ هي ثبال ؿّ پٌزـٍ ي ىیيَ صبل ُوْى ػؿ ّ اكتَ هي ؿاٍ ًبهؼاؿ

 ّ فًَ هي ؿاٌُوب علْت ي کْچَ يَ تْ تب گؾؿٍ هي مکْت تْ هوؼاؿ

 ؿّ هبىیي ّ پیچًَْ هي ؿّ مْيیچ ّهتي. کيَ هي کٌبؿ ؿّ هبىیي

 چَ ام ػاىتَ ثپـمَ کَ هٌتظـ ّ ؿّثـّهن ي عیـٍ کٌَ هي عبهْه

 ُب لضظَ ايي تْ ػّم ثبؿ ثـاي آؿّهو ٍؼاي ثب اهب اّى! کـػم هي ؿلطي

 !کٌَ هي ام ىْکَ

 

 صل ثـاي ثقًي آتیو ّ آة ثَ ثغْاي کَ ًینتي تْ هي هيکل هنجت:

 !كَلو ّ
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 ًگبٍ ًیوـعو ثَ ىؼٍ گـػ چيوِبي ثب ّ چـعَ هي موتو ثَ مـم

 اًگبؿ کَ فًَ هي صـف ْٓؿي ّ امت عیـٍ ؿّثـّ ثَ ُن اّى. کٌن هي

 !هي ًَ عْػىَ هغبٓجو

 

 ًوبيٌؼٍ ػعتـ ؿّ گؾاىتي ػمت! ثْػٍ اىتجبٍ اًتغبثن ُن اّل اف ىبيؼ -

 ثباليي ؿينک ًجْػ ُن ُنت االى کَ ْٓؿ اّى اهْى گؾىتَ اگَ صتي

 کَ هؼتـُ ؿّىٌلکـ رْرَ يَ عبٓـ ثَ کَ ًینت هـػي هٌلـػ! ػاؿٍ

 ّ تْ! کٌَ عطـ اصنبك ثغْاػ صجل ؿكتَ ىؼبؿ تب چِبؿ عبٓـ ّامَ

 .ايي ثًَِْ كؤ ات گؾىتَ

 

 ... ّلي:هغبللت ثَ کٌن هي ثبف لت پل ثقًن صـكي ثبيؼ

 

 ًیک ًؼاؿٍ اگـ ّ اهب ّ ّلي: گَ هي چيوبم هیظ ّ چـعَ هي موتن ثَ

 ثـػٍ عـػٍ ثبُبت! ًینتي يؼٌي ًینتي تْ هيکل گن هي ّهتي! پي

 هبًغ ُبت کبؿي عـاة ّ گؾىتَ يب تْ کـػم هي عیبل ػؿٍؼ يَ اگَ! ًؼاؿم

 ًوي ُن ؿّ ػوْ امن هطوئٌب   عْام هي کَ ُنتیي اًّي ثَ ؿمیؼًن

 كکتْ فػم هي چک اّى ربي چْى! چـا؟ ػًّي هي! ثیبؿي ؿّم تْ تًْنتي

 !پبيیي آّؿػم هي

 

 !ًجْػ ُن هبػؿي ّ پؼؿ ثي چک ُوچیي-
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 !ٌُْف ًغْؿػي هبػؿػاؿ پؼؿ چک:

 

 !ثقى ثیب ىَ هي عٌک ػلت-

 

 ًیک ًقػم صـكي کـػًت هنغـٍ يب فػى مـکْكت هَؼ ثَ ّهت ُیچ هي:

 !ػليْؿٍ يب ثْػٍ ػَجبًیت مـ اف گلتن ُن چیقي اگَ! پي

 

 !ًینت؟ ثل-

 

 !چي؟:

 

 يکنبى عبک ثب ؿّ فًؼگیت کل کَ ثـاػؿي عبٓـ ّامَ ًگـًّي ُوَ ايي-

 !کـػٍ

 

! کـػ؟ ىَ هي کبؿ چي هٌتِب ػليْؿٍ ايي ىؼٍ ػؿ ثَ ىْؿ اف اتلبهب  ! چـا:

 !تًْن هي هٌن ثتًْي اگَ تْ! ثنت؟ ثـاػؿي ايي ؿّ چين ىَ هي

 

 ثِن هي عبٓـ ثَ فًؼگیتْى کَ ػًّن هي ىوب ي ُوَ اف ثیيتـ عْػم-

 ... اهب کٌن هي مـفًو ُوَ اف ثیيتـ ؿّ عْػم عْػم! ؿيغتَ
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 عْػت چْى ىبيؼ! عْىَ ُبي صبل ي ُوَ گیـ ُویيَ اهب ُویي:

 اگَ هي! مـکْكت پبي ؽاؿي هي هٌْ ؿكتبؿ ُـ ػاؿي ّرؼاى ػؾاة ٌُْف

 اي ربهؼَ تْ پي ًیک! کٌي ثبف چيوبتْ کَ ايٌَ ّامَ فًن هي صـكي

 !ثبىي ثـٍ تًْي ًوي گـگي ُوَ کَ

 

 !ثَِؼؿي ًینتي ثلؼ ثیبي ػًیب ثـٍ ّهتي-

 

 رْؿي ايي پي ًیک! کٌي؟ ًيغْاؿ ىؼبؿ هيت يَ ثيیٌي! چي؟ پل:

 چين صتي کَ ػلنْف ّ هِـثْى ّ لطیق هؼؿ ايي! کـػ فًؼگي ىَ ًوي

 ػوْهًَْ،! کـػٍ رـم ػوْ! ثجغيي ّ ثجٌؼي ثقؿگي اّى ثَ گٌبُي ؿّ

 ي ُوَ! عًْوًَْ ُن عْييوًَْ، ّ هْم ؿكوبهًَْ، پؼؿ پؼؿهًَْ، ثـاػؿ

 ثيَ هنبّتو اف هبًغ ًتًْنتَ ًنجت ُوَ ايي ّهتي اهب ػؿمت ايٌِب

 ػُي تْ ثـٍ تْي اًؼاعتي يؼٌي! گـگ کـػى آفاػ يؼٌي اّهؼًو ثیـّى پل

 !گـگ اّى

 

 ػاؿٍ کلتبؿ ثیـّى ايي اًّوؼؿي! ىَ ًوي ػُْ چیقي ثبىَ ُن تْ اّى-

 !ثکيي ًیو ثَ ىکبؿىْ ي رٌبفٍ ي هًْؼٍ تَ ثغْاى کَ

 

 !كِووت ًوي:

 

 !ػًّن هي-
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 پبکت ػاىجْؿػ اف ّ ىَ هي عن کيَ، هي اي کالكَ پْف ًبهؼاؿ

 افه ًظ ػّ يکي ّ فًَ هي ثنتَ تَ ثَ اي ّـثَ يبؿٍ، هي ػؿ میگبؿي

 ربي ثقؿگتـتن، ثـاػؿ: گَ هي ّ گیـػه هي موتن ثَ. يبػ هي ثیـّى

 !کيي هي ػًّن هي ّلي کٌن تؼبؿف ثِت ايٌْ ًجبيؼ ثبثبتن،

 

. پبکتَ ثَ چيوو اهب اّى ثـم، هي ٍْؿتو موت ثَ پبکت اف ًگبُوْ

 .کين ًوي: گن هي ّ کين هي هُْبم ثیي ػمتي

 

 ّ ثـم هي رلْ ؿّ ػمتن کٌَ، هي ؿّىي عْػه ّ ػاؿٍ هي ثـ ًظ يَ

 هي عبهْه فيـمیگبؿي تْ ّ کين هي ثیـّى لجو ؿّي اف ؿّ میگبؿ

 !ًکو ُن تْ: گن هي ّ کٌن

 

 ؿّي ؿّ كٌؼک ّ پبکت ّ فًَ ًوي صـكي اهب کـػم کَ کبؿي اف ًبؿاّیَ

 هٌن ثؼؼ ّ ىین هي ؿّثـّ ي عیـٍ مکْت تْ کن يَ. اًؼافٍ هي ػاىجْؿػ

 ...ػعتـٍ ايي پؼؿ: پـمن هي کَ

 

 .تبؿا-

 

 فػي؟ صـف ثبُبه هٌلـػ، آهبي. آؿٍ:
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 .ًَ هٌلیَ رْاثو گلتَ ّهتي اف اهب ػيؼٍ هٌْ ثبؿ ػّ يکي-

 

 ػيؼًو؟ ثـي عْاي ًوي:

 

 .ثـم ثبيؼ-

 

 .يبم هي ثبُبت هٌن:

 

 ؿّي لجغٌؼ. ثچـعًْن موتو ثَ ؿّ مـم ىَ هي ثبػج ًبهؼاؿ مکْت

 ّ کٌَ هي ثبف ؿّ کوـثٌؼه! ؿٍ هي ثبال اثـُّبم ّ کٌَ هي هتؼزجن لجو

 !عْػت ي اكتبػٍ ػوت کبؿُبي پي ثـي ثِتـٍ تْ: گَ هي

 

 کبهال   کَ ىَ هي هتْرَ عْػه فًَ، هي صـف کبؿي چَ اف كِون ًوي

 چي يَ هـػم ػعتـ گْه فيـ: گَ هي هي ثَ عیـٍ ّ ػٍ هي تکیَ ػؿ ثَ

 ُن ّ تْ هـام! ؿمويَ؟ ايي! چبک؟ ثَ فػي ثؼؼ کـػي گلتي،ُْايیو

 !گَ؟ هي ايٌْ ؿأيِبت

 

 ام ىْکَ ثبؿ مَ مبػت يَ اف کوتـ تْ تًْنتَ ًبهؼاؿ ّ گـػٍ چيوبم

! ًگـػ:گَ هي ًبهؼاؿ کَ ؿٍ هي هُْبم ثیي ػّثبؿٍ ػمتن اًگيتِبي! کٌَ

 !ًقػٍ ثیـّى ٌُْ
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 !ػًّي؟ هي کزب اف تْ: پـمن هي ّ کٌن هي ًگبُو مْالي

 

 ػاؿم عت: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ مـم ثَ اه چًَْ تکْى ّ لجغٌؼ ثب

 !ثیٌن هي

 

 ُنت کني پٌزـٍ مـم،پيت پيت ثجیٌن کَ گـػم هي ثـ گٌگ ّ گیذ

 کَ هبىیٌَ ثیـّى آيـيي کٌَ هي عطْؿ ؽٌُن ثَ اي لضظَ ثـاي! ًَ يب

! ثبثب گن هي ىبعْ: ػٍ هي تّْیش ّ ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ ي عٌؼٍ ٍؼاي

 !ًیْهؼٍ ػؿ ٌُْ! ًگـػ اه پي ات کلَ ؿّ هُْبت، فيـ گن هي

 

 آيـيٌْ رـيبى کزب اف تْ: پـمن هي تـ ّاّش ؿّ مْالن ّ کٌن هي اعوي

 !ػًّي؟ هي

 

 يَ. ػيؼم ؿّ ػلي: گَ هي ّهتي ىَ هي عالٍَ لجغٌؼي ثَ اه عٌؼٍ

 !گلت چیقايي

 

 ثَ چیقايي يَ ثغْاػ کَ ػًّنتَ هي چي ػلي! ىَ هي ثیيتـ ثِتن

 !ثگَ؟ ًبهؼاؿ

 

 !چیقايي؟ چَ: فًن هي لت فّؿ ثَ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 762 
 

 كٌؼکْ ّ میگبؿ پبکت اّى: گَ هي ّ کٌَ هي ؿّىي ؿّ هبىیي ًبهؼاؿ

 .ىَ هي ىبکي ثجیٌَ هبهبى ػاىجْؿػ، تْ ثٌؼاف

 

: گَ هي کوـثٌؼ ثنتي صبل ػؿ ًبهؼاؿ ّ ػم هي اًزبم ؿّ گَ هي کَ کبؿي

 ُْايي ؿّ ػعتـٍ گلت هي! امت تيٌَ عًْت ثَ میـّاى گلت هي

 گلت هي! عؼا اهْى ثَ کـػي ّلو ىؼٍ ثبثب ًٌَ ثي ػيؼي کَ کـػي،ثؼؼ

 ًگـكتي ػلي اف عجـي صتي ُن ّهت چٌؼ ايي تْ ّ کـػي گْؿ ّ گن عْػتْ

 صـف تللي ثب ػاىتَ میـّاى گلت هي! ًـي میـّاى پـ ػم ّهت يَ کَ

 ىبکي عیلي ّلي کي ثب ػًَّ ًوي! ىٌیؼٍ ؿّ چیقا ايي کَ فػٍ هي

 !کيیؼٍ ًّيْى عٔ ات ّامَ! ثْػٍ

 

 هي موتو ثَ ّ کٌَ هي ُن ػؿ ُبهْ اعن ًبهؼاؿ ي عٌؼٍ ٍؼاي

 ّ کٌَ هي کٌتـل ؿّ اه عٌؼٍ ُن ؿّي لجِبه كيبؿ ثب ّ فّؿ ثَ چـعن،

 ؿّ چیقا ايي کَ پیو ؿّف چٌؼ اف! کٌن ًوي هنغـٍ! ثجغيیؼ: گَ هي

 !چيووَ رلْي هؼام اي ٍضٌَ يَ ىٌیؼم

 

 اتبم، يَ: ػٍ هي اػاهَ لجغٌؼ ثب ُن اّى ثؼٍ، تّْیش کَ هًْن هي هٌتظـ

 ؿيوْي ػاهبػ يَ ُیکلي، هلؼؿِ  ػَجبًيِ  ي پنـػوَ يَ ػوؼ، ملـٍ يَ

 اّى کـّات کَ آتیيي ي پنـػوَ اّى ػمت ّ کـّات يَ الرْى، الؿـ

! ػوؼ ي ملـٍ مـ ثجـػه فّؿ ثَ ايٌکَ ّامَ کيَ هي ؿّ پؼؿهـػٍ ػاهبػ

 !ًَ؟ يٌَاک عیلي
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 هي لجن ؿّ ؿّ لجغٌؼ ًگبُي ًین ثب ًبهؼاؿ گیـٍ، هي ام عٌؼٍ ًبعْػآگبٍ

 !ثقى ثیل عْػتْ هبتضت ػم فًي ثیل اگَ تْ! ػاػاه آؿٍ: گَ هي ّ ثیٌَ

 

 هي ؿاًٌؼگي مکْت تْ ُن ًبهؼاؿ ؿم، هي كـّ كکـ ثَ ّ گن ًوي چیقي

 کَ ثـگـػ فّػ ّلي ىْ پیبػٍ: گَ هي اينتَ هي هبىیي ّهتي ّ کٌَ

 !ًيَ ًگـاى هبهبى

 

 ثب کٌن، هي ًگبٍ ػاىتَ ًگَ ؿّ هبىیي کَ ًبآىٌبيي هضیٔ ثَ هتؼزت

 مٌگیي عْػت! يبؿٍ هٌقل: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ اي عًَْ ثَ اًگيت

 !ًچنجیؼٍ عـتْ ثیظ عيوگیٌو ي پنـػوَ تب مـاؿو ثـّ ؿًگیي ّ

 

 يَ كیلوِب تْي هخل ثبيؼ ىبيؼ! کٌَ هي ًگبُن اًّن ًبهؼاؿ، ثَ هبتن

 میلي ربي ثَ اهب ًبهؼاؿ! ثیبم ػؿ ثِت اف تب ثغْؿم هضکن ي کيیؼٍ

 هؼطل. ػيگَ ثـّ: گَ هي ّ يبؿٍ هي كيبؿي ؽاؿٍ، هي پبم ؿّي ػمت

 ُنتي؟ چي

 

 !کزب؟ ثـم؟:  پـمن هي ام ىؼٍ هٌوجِ كک ثیي اف ّ فّؿ ثَ

 

 هُْبه ثیي ػمتي ُوقهبى ػٍ، هي ثیـّى کالكَ ّ پـٍؼا ؿّ ًلنو

 ػعتـٍ گن هي! كيوين هیـفا رؼ پؼؿ هجـ مـ: گَ هي ّ کيَ هي

 ثـّ! هٌتظـتي! ػيؼًو يبي هي اهـّف ام گلتَ اه پنـػوَ ثَ ايٌزبمت،

 !ػيگَ
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 ي عًَْ کَ ايٌَ يبػهَ کَ چیقي! کٌَ؟ هي کبؿ چي ايٌزب آيـيي! ػزیجَ

 !ايٌزب ًَ ثْػٍ آثبػي ُوْى ًقػيک ىِـُبي اف يکي هبػؿثقؿگو

 

 !ثـّ کي ؿّىي: گن هي علَ ٍؼايي ثب ّ ػم هي هْؿت فّؿ ثَ ػٌُوْ آة

 

 تضکن ثب ثبؿ ايي فًَ، هي فًگ گْىن تْ ًبهؼاؿ ثلٌؼ ّ هتؼزت چي ٍؼاي

 !هبىیٌْ ثٌؼاف ؿاٍ! ًبهؼاؿ ثـّ: گن هي ثیيتـي

 

 هٌْ ّ ثبىَ ىٌبك کَ ثیـّى ثیبػ عًَْ اّى اف کني آى ُـ تـمن هي

 تْ تًْن ًوي! ثيي صْْؿم ي هتْرَ میـّاى يب آيـيي عْام ًوي! ثجیٌَ

 ثؾاؿم يب ثجیٌوو ثغْام ًؼاؿٍ ػلیلي اٍال  ! ثين ؿّثـّ ثبُبه ّّؼیت اّى

 !ثبىین ُن ثب ًینت هـاؿ ّهتي ثجیٌَ هٌْ اّى

 

 ػَجبًیت ثب ّ موتو گـػم هي ثـ کٌَ ًوي ؿّىي ؿّ هبىیي کَ ًبهؼاؿ

 !ػيگَ ثـّ: تْپن هي

 

 !آعَ؟ چي ثـاي: پـمَ هي ّهتي گیـٍ هي ؿًگ اعوِبه

 

 ثبيؼ چي ّامَ: گن هي ّ کين هي ٍْؿتن ؿّي ػمتبهْ کق ػَجي

 !ثبىَ؟ فًؼگین تْ ًینت هـاؿ کَ کني ػيؼى ثـم
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! چي؟ يؼٌي! ثبىَ؟ فًؼگیت تْ ًینت هـاؿ: ؿٍ هي ثبال ًبهؼاؿ ٍؼاي

 !عْاي؟ هي ؿّ ػعتـٍ گلتي ًوي هگَ! پي؟ ًیک ىؼي ؿّاًي

 

 امتبؿت ثـاي ىن هي عن! کٌَ هي ػَجین ثؼتـ ػاؿٍ ًبهؼاؿ ّ ام کالكَ

 !کٌین ثضج تًْین هي ُن ػيگَ ربي ثیلت، ؿاٍ تْ: گن هي ّ فػى

 

 پبيیٌتـ کْچَ تب چٌؼ ؿّ هبىیي اكتَ، هي ؿاٍ ّ فًَ هي پل ؿّ ػمتن

 !عت: چـعَ هي موتن ثَ ّ کٌَ هي پبؿک

 

 ًبهؼاؿ ثَ ثبيؼ تّْیضي چَ ّ هـگوَ چَ کَ كکـم تْ ّ کٌن هي ًگبُو

 کـػى هـتت صبل ػؿ يبػ، هي پیو ػمتِبه ثیٌَ هي کَ ؿّ مکْتن! ثؼم

 عْاي، ًوي ػعتـّ ايي گلتي هبهبى عبٓـ ّاك: گَ هي پبلتْم ي يوَ

 کَ ُن ثؼؼه. کـػين ؿاّیو ّ اّهؼ ػؿ پیـهْى ًگبؿيي ّ هي کَ هبهبًْ

 عؼا کَ ًَ يب کـػي پیؼا ايـاػي ّ ػیت ثجیٌین ثْػين آفهبيو رْاة هٌتظـ

 !چیَ؟ ػؿػت پل! صلَ چي ُوَ ىکـ ؿّ

 

 !عْؿٍ ًوي هي ثب فًؼگي ػؿػ ثَ آيـيي-
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 ػـم ثَ فّػ ثْػ، تٌؼ تت! عْؿػ؟ هي ػؿػ ثَ کَ ثْػي کُْنتبى اّى تْ تب:

 اّهؼي کَ ثؼؼ کـػي، 01 هخجت عیبلِبي ّ كکـ فى هضطي تْ! ًينت؟

 !ُنت؟ ُن اّى اف ثِتـ ػيؼي ايٌزب

 

 !ًبهؼاؿ-

 

 !چي؟ پل:

 

 !عْؿم ًوي آيـيي ػؿػ ثَ هي-

 

 !ثْػٍ؟ الکي ػاػي تضْيلوْى کَ آفهبييي رْاة ًکٌَ! چـا؟:

 

-ًَ! 

 

 !چیَ؟ ػؿػت ثجیٌن ثقى صـف ػؿمت! يبؿٍ هي ًْ ّ ًَ ُي! ػيگَ ثٌبل ػِ :

 

 !ًَ هب ي عًْْاػٍ تْ اهب ثيَ، عْىجغت ىبيؼ هي ثب فًؼگي تْ آيـيي-

 

 !چي؟ يؼٌي:
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 ؿّ پیبػٍ ي گْىَ ػؿعتِبي تْ کَ ثبػي ّ ػّفم هي ؿّثـّم ثَ ًگبُوْ

 ّ کٌن رْؿ ّ روغ ؿّ ؽٌُن ثتًْن تب هًْن هي مبکت هوؼاؿ يَ پیچیؼٍ،

 صویوت ّلي ثْػ آفاؿػٌُؼٍ ىبيؼ هبهبى ىت اّى صـكِبي:گن هي ثؼؼ

 تضَیالت ّ فًؼگي ّ فاؿ کَ گیـي هي ػاؿي ؿّ ًوبيٌؼٍ يَ ػعتـ! ػاىت

 عْػ صتي ّ ًگبؿيي اه، کجکجَ ّ ػثؼثَ ُوَ اّى ّ كـػاػ! ػاؿٍ آًچٌبًي

 !تْ

 

 ًظـ ثَ! ًجْػي؟ چیقا ايي كکـ ثَ ػاػي هي پیيٌِبػ ثِو کَ هْهغ اّى-

 !هٌبمجَ تْ ّامَ لضبظ ُـ اف ػعتـ ايي هي

 

 !ًَ ىوبُب ّامَ اهب! آؿٍ هي ّامَ:

 

 !هبػؿت ربى ًجبف كلنلَ-

 

 اف ػعتـ ايي! کْثیؼٍ ٍْؿتن تْ هبهبى کَ تلغیَ صویوت! ًینت كلنلَ:

 !ىَ هي اؽيت هب ي عًْْاػٍ تْ ّلي فيبػٍ ُن هي مـ

 

 ىُْـ ّ فى تب کيَ هي ْٓل افػّاري ُـ تْ ػاؿٍ، صبىیَ افػّاري ُـ-

 ىکل ثَ ىُْـ ّ فى کيَ هي ْٓل. ثيي ػزیي ُن ُبي عًْْاػٍ ثب

 هبهبى تبفٍ. ىَ هي گؾىت ّ ٍجـ ّ تاله عـػٍ يَ ثب ّلي ثیبى ػؿ ُن

 .ُنت كؼال   کَ ُن ًگبؿيي ًؼاؿٍ، هْیَ ايي ثب هيکلي ػيگَ کَ ُن
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 کٌَ؟ کبؿ چي هـاؿٍ ثبىَ؟ ًگبؿيي عت؟:

 

 !ثؼٍ يبػ ثِو تًَْ هي ؿّ چیقا عیلي عت-

 

 ًْ اف ّ ثکْثوو ثغْام ايٌکَ ًَ عْامتن فيبػه ّ کن ثب ػعتـّ اّى هي:

 !ثنبفم عْاى هي ام عًْْاػٍ کَ رْؿي اّى

 

 !ًقػم صـكي ُوچیي هٌن-

 

 !چي؟ يؼٌي ثؼٍ يبػ چیقُبيي يَ ثِو هـاؿٍ ّ ُنت ًگبؿ ايٌکَ:

 

 هؼل ثب کٍْ اّى تْ فًؼگي ٓـف ػًّي هي ُن عْػت پي، ًیک ثجیي-

 ُن تـییـي ُـ! ػاؿٍ تْكیـ آموْى تب فهیي ػؿًؼىت ىِـ ايي تْ فًؼگي

 کٌي فًؼگي کٍْ اّى تْ ؿكتي ّهتي تْ عْػ ُویي! ػاؿٍ يبػگیـي ثَ ًیبف

 هي كـًگي تْالت ؿّ ؿكتي هي ٍجش ثَ ٍجش! ًکـػي؟ تـییـي ُیچ

 ػعتـ ايي صبالم! ًَ! عْاثیؼي؟ هي تلْيقيْى فيـ ىت ثَ ىت ّ ي...ؿيـ

 عبٓـ ثَ ثجغيؼت اٍال   اگَ ثبىَ، ثبُبت کَ کٌَ هجْل اگَ ثغْاػ، اگَ

 يَ ًیبفٍ کَ ثپؾيـٍ ثبيؼ ثؼٍ، ؿّ ثلَ ثِت ّ گؾاىتي هبلو کَ هؼت ايي

 کلي ثيَ کؼثبًْ يَ ثغْاػ تب عت ػـّك تبفٍ اٍال  . ثگیـٍ يبػ ؿّ چیقايي

 !ػيگَ ؿاَُ
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 ًبهؼاؿ. گن ًوي چیقي ّ كکـم تْ ّ گیـم هي ػًؼّى ثَ ؿّ پبيیٌن لجِبي

 اّل اف چیْ ُوَ ّ ثقى صـف ثبُبه ثـّ،: گَ هي ّ فًَ هي امتبؿت

 ّ ػؿك مـ ثـٍ تًَْ هي ػاؿٍ ػّمت اگَ ثگْ ثِو. کي ٓي ثبُبه

 يکي هي ًظـ اف کَ چٌؼ ُـ. ثبال ثکيَ عْػىْ ّ ثگیـٍ هؼؿک کتبثو،

 ًیک ثجیي! ثبال ي ٓجوَ ًَ يبؿٍ هي ىؼْؿ ًَ ػاًيگبٍ ّ ػؿك ّ هؼؿک

 ّامَ ّ ثيیي صبال ؿكت، ػيگـّى عبٓـ ثَ فًؼگیت اف مبل چٌؼ پي،

 !هبهبى ّ ىُْـه ّ ًگبؿيي ّ فًن ّ هي عبٓـ ّاك ًَ. کي فًؼگي عْػت

 

 عًَْ موت ؿٍ هي ػاؿٍ كِون هي فػًو ػّؿ ثب اكتَ هي ؿاٍ کَ هبىیي

 تْ کٌن هي صل کَ رْؿي اكتَ هي تپو ثَ هلجن. تْىَ آيـيي کَ اي

 .ىَ هي ػـم عیل ػمتِبم کق ّ صلووَ

 

 ؿّ هبىیي ىَ، هي پیبػٍ ًبهؼاؿ کَ امت عًَْ ؿًگ کـم ػؿ ثَ ًگبُن

 .چنجَ هي ؿّ ثبفّم ّ کٌَ هي ثبف ؿّ هي موت ػؿ فًَ، هي ػّؿ

 

 ثَ چنجَ، هي ؿّ ػمتن هچ ًبهؼاؿ ّ ىن هي پیبػٍ اؿاػٍ ثي ّ فّؿ ثَ

 هْؿتت اه پنـػوَ ثبه هْاظت: گَ هي آؿّم ّ ثـتن هي عًَْ موت

 ػعتـػايیو ثب ثيیي ثؼؼ ثْػي، گْؿ ّ گن چـا ثؼٍ تّْیش اه ّامَ! ًؼٍ

 تب چِبؿ ًيؼ ُن ؿّت ثگْ، ثِو ؿّ هبرـا اٍل کَ ىؼ ؿّت. ثقى صـف

 !توْم ّ ثچنجْى ُبت رولَ تٌگ کـػم ؿلٔ
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 ي يوَ کـػى هـتت صبل ػؿ ّ فًَ هي ؿّ فًگ ًبهؼاؿ اينتین، هي ػؿ ػم

 هـاؿٍ اهـّف ػًَّ هي هبهبى: گَ هي فػٍ ثیـّى پبلتْم فيـ اف کَ پیـٌُن

 .ثبىَ روغ عًَْ اف عبٓـت. ايٌزب ثیبي

 

 ػؿ ّ کيَ هي ثبفّم ثَ ػمتي فًَ، هي گـهي لجغٌؼ ثِو، فلن كؤ

 !ًیب عًَْ ًگـكتي ؿّ اکي: گَ هي هبىیي موت ثَ ؿكتي صبل

 

: ىٌٍْ هي ؿّ میـّاى ٍؼاي گْىن فهبى ُن ّ ثیٌن هي ؿّ چيوکو

 ثلـهبيیي؟

 

**** 

 

 هي يبػ هي ػؿ چبٍ تَ اف کَ ٍؼايي ثب ّ ػم هي كـّ فّؿ ثَ ؿّ ػٌُن آة

 .پي ًیک هٌن،: گن

 

 ؿّ پلَ تب مَ: گَ هي میـّاى ّ ىَ هي ثبف اي حبًیَ چٌؼ تؤعیـي ثب ػؿ

 .پبيیي ثیب

 

 تب چٌؼ ّ هؼيویَ آپبؿتوبى يَ. ؽاؿم هي پلَ ؿاٍ تْ پب ّ گن هي اي ثبىَ

 ُل ّ گیـم هي ًلني. ثبفٍ ًیوَ ػؿه کَ فيـفهیٌي ّاصؼ يَ ّ پلَ
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 ًینت کني ثیٌن هي ّهتي ّ کين هي مـکي. ػم هي ػؿ ثَ آؿّهي

 .يبهللا. مالم: گن هي ّ کٌن هي ٍبف گلْيي

 

 پیـُي ُبي ػکوَ ثنتي صبل ػؿ میـّاى تب کيَ هي ْٓل لضظَ چٌؼ

 .يبػ هي رلْ تٌو ي هـػًَّ

 

 پیو ؿّ ػمتو اهب ػلغْؿٍ ّ مـػ ًگبُو گـچَ اّى ّ کٌن هي مالم

 ثلـهب. آهؼي عْه: گَ هي ّ ػٍ هي ػمت ثبُبم يبؿٍ، هي

 

 پٌزـٍ صتي کَ ؽاؿم هي اي علَ ّ کْچیک ُبل تْ پب ّ گن هي هوًٌْي

 .ًؼاؿٍ ُن

 

 .يبم هي اآلى ثيیي: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ هجلي ثَ ػمت ثب میـّاى

 

 ي آىپقعًَْ يَ ثَ موت يَ اف ُبل. ىیٌن هي ّ يبؿم هي ػؿ ؿّ پبلتْم

 تب چٌؼ کَ ىَ هي عتن ثبؿيک ؿاُـّي يَ ثَ ػيگَ موت يَ اف ّ کْچیک

. امت ثنتَ ػؿُبي ُوْى اف يکي پيت آيـيي هطوئٌب. تْىَ ثنتَ ػؿ

 هي كکـ کَ يبػ هي ؿلیبى ثَ اصنبمبتن چٌبى ًقػيکي ُوَ ايي تَْؿ اف

 !ًینتن ثٌؼ فهیي ؿّ اٍال کٌن
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 هجل ؿّ. يبػ هي ثیـّى آىپقعًَْ اف میـّاى ّ گیـم هي ؿاُـّ اف ًگبٍ

 هي الؿـتـ ؿّف ُـ: گَ هي ٍْؿتن توبىبي صبل ػؿ ّ ىیٌَ هي کٌبؿين

 !ثگؾاؿٍ؟ ػٌُت ؿؾا لووَ يَ ًینت کني آهؼي کَ ُن عبًي! ىي؟

 

 هـيِ هؼت يَ: ػم هي تّْیش ّ فًن هي اي ًیوَ ّ ًَلَ لجغٌؼ فّؿ ثَ

 .ثْػم

 

 کوي اف ثؼؼ ّ ػٍ هي تکیَ هجل پيتي ثَ ّ اًؼافٍ هي ثبال ؿّ اثـُّبه

 !ىؼ؟ ًوي پیؼات هب موت کَ ػاىت ّاگیـ هـّت: پـمَ هي هکج

 

 يَ. ثگن چي کَ هًْن هي ّ گیـم هي ؿّ اه رولَ تْ ًينتَ ي ٓؼٌَ

 ...ّلي ًَ: هیگن آؿّم ثؼؼ ّ ىن هي اه عیـٍ مکْت تْ عـػٍ

 

 هي ىؼٍ کٌتـل ٍؼايي ثب ّ ىَ هي عن رلْ موت ثَ ّهتي ىبکیَ

! ثْػي؟ ثنتـ تْ هؼت ُوَ اي ثگي هْعْاي ًکٌَ! چَ؟ پل ُب: پـمَ

 ًوي تللي يَ ثب صتي ثْػ، ػالد مغت ًبعْىیت! هجْل کَ ُن كـُ ثَ

 هجل ثؼي عجـ( ma)م ثَ کَ ًجْػي هـػ آًوؼؿ يب! ثگیـي؟ مـاؿي تبًنتي

 صبال ّ کـػي كکـيو ّ عْاًؼي چیقايي يَ ثچَ اي گْه فيـ هَیجت آى

 !پيیوبًي؟

 

 .ػم هي صن ثِو رْؿايي يَ چْى کٌن هي ًگبُو كؤ صـف ثي
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 ػعتـ: گَ هي ّ کٌَ هي ًگبٍ ُب اتبم اف يکي ثَ ػٍ، هي تکیَ ػّثبؿٍ

 ػبىن ُن ىؼ، عبًْاػٍ ثي ّ عبًوبى ثي ُن. عْؿػ اي ّـثَ ثؼ ثیچبؿٍ

 هي چَ تْ کـػ هي ؿكتبؿٍ اي عْاُـت ثب يکي! کـػ ّلو اه ػلؼاػٍ

 چـا! ... ّاال ثبىن ًبىتَ کبؿيت ػاػم هْل ثـاػؿت ثَ کَ صیق! ُب؟ کـػي

 هجْل هبثل م ثـا کَ ثیبؿ ػلیل يَ كؤ ػلیل يَ! پل؟ گي ًوي ُیچي

 !ثجیٌي آيـيٌَ ؿًگ ؽاؿم ًوي ثـکت اي ثَ ًجبىَ اگَ کَ ثبىَ

 

: يبؿم هي پبيیي هوکٌَ کَ ربيي تب ؿّ ٍؼام ّ کٌن هي تـ فثْى ثب ؿّ لجن

 گـٍ ام آيٌؼٍ ثَ کَ اكتبػ اتلبهي يَ. هؼتْ ايي ي ُوَ ًَ اهب ثْػم هـيِ

 ....عت ّ ثْػ عْؿػٍ

 

 !ثقى صـكتَ صبىیَ ثي ّ ثبه هـػ: 

 

. کين م پیيًْین ثَ ػمتي ّ ػم هي ثیـّى ػهبؿن اف ؿّ ًلنن کالكَ

 ًگب. کـػ هي تـ ؿاصت کبؿهْ ّ ػاػ هي تّْیش چیقّ ُوَ ًبهؼاؿ عْػ کبه

 ىیـيٌي ظـف ي عیـٍ ّ گیـم هي میـّاى ٓلجکبؿ ّ هٌتظـ چيوبي اف

 ؿكتَ پنـػوُْبم ثب ثْػين کَ ثچَ: گن هي آؿّم ّ ىن هي هیق ؿّي

 هبٓـ ُن ىبيؼ ػًّن ًوي! االؽ گلت هي کَ ػوْم! عـ يَ مـاؽ ثْػين

 هیوت ثَ تلـيضوْى ّلي کٌین تلـيش ثبُبه عـػٍ يَ عْامتین هي! ثْػ

 ايي مبل چٌؼ ثؼؼ صبال. ىؼ توْم پنـػوُْبم اف يکي ػيؼى آمیت

 ثَ ػوْهن! ثْػٍ آمیت ُوْى عبٓـ ثَ هیگي ّ ًيؼٍ ػاؿ ثچَ پنـػوْ
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 ّامَ فػم ؿهن هَیجتْ ايي عـمْاؿي ّامَ پیيٌِبػم ثب هي عیبلو

 توبك ثبُبت کَ ؿّفي ُوْى ػيگَ، چیقاي يَ عبٓـ ّامَ ّ ُویي

 افم گـكتي اًتوبم ّامَ ّ مـاؿن اّهؼ توبك کـػى هطغ ػؿمتجؼؼ گـكتن،

 عًَْ اّهؼم کَ ُن ثؼؼه ثْػم ثیوبؿمتبى کَ هؼت يَ! کـػ ًبکبؿم ّ فػ

 ثگؾؿٍ هبٍ ىیو هًْؼين هٌتظـ ىؼم کَ ُن پب مـ. ثْػم اكتبػٍ تغت تْ

 !ًَ يب ىؼم ػچبؿ پنـػوْم ػؿػ ثَ ثجیٌین ّ ثؼم آفهبيو ثتًْن تب

 

 هي میـّاى ي چِـٍ ًبثبّؿي ّ ثِت ثَ ًگبُن ّ يبؿم هي ثبال ؿّ مـم

 هيکلي: گن هي ّ فًن هي كْب تلطیق ثـاي فّؿکي لجغٌؼي. ىیٌَ

 !ثؼم اؿائَ تًْن هي. صبّـٍ ّ صي آفهبيو رْاة. ًؼاؿم

 

 ػوْ اي: پـمَ هي ّهتي ىَ هي عتن ؿلیظي اعن ثَ میـّاى تؼزت

 !عًْتَ؟ ُن! تٌیتَ؟ ػوْي

 

. گن ًوي چیقي ّ ػم هي ُْايي ؿّ پیيًْین ؿّ ؿيغتَ هُْبي ػمتن ثب

 تک تک لضظَ ايي تْ چْى فًن ًوي ُن ىؼًن پيیوْى اف صـكي صتي

 میـّاى عْام ًوي هي ّ کيَ هي كـيبػ ؿّ آيـيي ػيؼى ثؼًن ُبي ملْل

 !ام کـػٍ تؼلل ػعتـ ايي عْامتي تْ اي لضظَ کٌي كکـ آيـيي يب

 

 ثَ ؿكتي اف هجل اهب ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ثیٌَ هي ؿّ مکْتن کَ میـّاى

 !ثـي؟ هـاؿٍ ثبف يب ثوبًي آهؼي: گَ هي ؿاُـّ موت

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 775 
 

: فًَ هي پچ آؿّهي ٍؼاي ثب کٌن، هي ًگبُو ّ گیـم هي ثبال ؿّ مـم

 ٌُْف ّ ايزب آهؼٍ ػقيقه ُوـاٍ هؼبلزَ ثـا ثْػٍ، ثؼي ّّؼیت تْ ػعتـ اي

 !ُبى؟! کٌي؟ ًوي اّبكَ ػؿػاه ثَ ػؿػي کَ تْ. ػؿهبًَ تضت

 

 هي ثلٌؼ ربم اف ّ ىَ هي ثؼل تؤمق ثَ آيـيي ػيؼى اف ُیزبًن توْم

 !اآلى؟ کزبمت: پـمن هي فػٍ ُْل کَ ًینت عْػم ػمت ىن،

 

 کَ اتبهِبمت اّى اف يکي تْ آيـيي عیبلن ثَ ؿٍ، هي ؿاُـّ موت ثَ

 هي كـّ ُن اف هٌْ رولَ يَ ثب کَ میـّاًَ ّ اكتن هي ؿاٍ میـّاى ػًجبل

 :پبىَ

 

 !هالهبتو ثـين ثپْىن لجبمبهَ ثوبى

 

*** 

 

 ؿييوْ ػاؿم هخال  . ام ًينتَ عْى ثَ ّ فػٍ ؿگ چيوبي ثَ ام فػٍ فل

 فعن ٍْؿتوْ ربي چٌؼ کَ لـفٍ هي ػمتبم اًّوؼؿ اهب کٌن هي اٍالس

 اف ّ يبؿم هي ُن کـػًْ اٍالس تَ ّ مـ. اكتبػٍ ؿاٍ عْى ّ ام کـػٍ

 چيون ايي اف ثیيتـ عْاػ ًوي ػلن. ثیـّى فًن هي ثِؼاىتي مـّيل

 !ثیلتَ عْػم ي ىـهٌؼٍ ي هیبكَ ثَ
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 ٍْؿتن ػيؼى ثب ّ ىَ هي ظبُـ رلْم هبهبى ُب، پلَ موت ثـم يبم هي

 !کَ کـػي فعن ٍْؿتتْ ي ُوَ فػي پي؟ ًیک ّّؼیَ چَ ايي: گَ هي

 

 آؿّم ٍؼاي ىن، هي ؿػ کٌبؿه اف ّ کٌن هي فهقهَ ًینت چیقي يَ

 ىؼٍ؟ چیقي: ىٌْم هي ؿّ ًگبؿيي

 

 ؿم هي ؿّ ُب پلَ هي ّ ؿمَ ًوي گْىن ثَ اهب ػٍ هي هبهبى کَ رْاثي

 .تللي ثیب پي ًیک: فًَ هي ٍؼام ثلٌؼ ًگبؿيي ًؾاىتَ اتبم تْ پب. ثبال

 

 کیَ؟: پـمن هي گْىي گـكتي اف هجل ّ پبيیي گـػم ثـهي

 

 .ًبهؼاؿ: گَ هي ّ ؿٍ هي عْػه اتبم موت ثَ

 

 ًبهؼاؿ گن، هي الْ صٍْلَ ثي ثؼؼ ّ ؽاؿم هي ُن ؿّ پلک اي لضظَ ثـاي

 ىؼ گـم يبؿ ثَ مـت چٌبى!ػبىن آهبي رٌبة! ثَ: پـمَ هي پـاًـژي اهب

 !ؿكت؟ يبػت ؿّ هب کَ

 

 ّلي چطْؿٍ اّّبع ثجیٌَ آيـيي صـف کيیؼى پیو ثب تب فػٍ فًگ ػًّن هي

: تْپن هي کَ کٌَ هي ًبعْىتـ ًبعْىْ هي صبل عْه صبل ّ ٍؼاي ايي

 !ًگلتي؟ چیقي ّ ػًّنتي هي
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 چیْ؟: پـمَ هي هکخي اف ثؼؼ کَ اًگبؿ ىَ هي هتؼزت

 

 !ػًّي؟ ًوي عْػت-

 

 !چیْ؟ گن هي:

 

 ًؼاؿي؟ کبؿي. فًین هي صـف ُن ثب عًَْ اّهؼي-

 

 هـگت چَ ثجیٌن ثٌبل! ىکٌن هي ػمتتْ عًَْ ثـمَ پبم کٌي، هطغ:

 !ثبف ىؼٍ

 

 هي اينتبػٍ آىپقعًَْ ي آمتبًَ تْ کَ هبهبى هٌتظـ ي هیبكَ ثَ ًگبُي

 آّاؿ هخل کَ اتلبهي. هبلن هي مْفٍ هي کَ فيـگلْهْ ػمت ثب ّ اًؼافم

 ثقًن صـف افه هبهبى رلْي ثغْام کَ ًینت چیقي كـّؿيغتَ مـم ؿّ

 کٌن، ًوي كکـ. پل هٌتظـم. ثبىَ. آؿٍ: تظبُـ ثَ کٌن هي ىـّع پل

 .نثپـم ثؾاؿ

 

 عْايي؟ ًوي چیقي: هبهبى موت کٌن هي ؿّ

 

 ّؿ اّى اف ًبهؼاؿ آىپقعًَْ، تْ ؿٍ هي ّ گَ هي فيـلجي ي ًَ يَ هبهبى

 !کٌن هي ات علَ ثـمَ ثِت ػمتن پي ًیک: فًَ هي ػاػ هؼتـُ
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 ّ کٌن هي عؼاصبكظي اػتـاّو ثَ اُویت ثي گن، هي اي ثبىَ

 ّ ثیـّى يبػ هي پٌجَ ثنتَ يَ ثب هبهبى. ؽاؿم هي ربه مـ ؿّ گْىي

 .ثیبػ ثٌؼ عًْيْى فعوِب ؿّ ثؾاؿ ثیب،: گَ هي

 

 .هبهبى ًینت چیقي: گن هي ّ ىیٌن هي هجل ؿّي

 

 ػؿ کٌن هي ػؿاف ػمت پٌجَ، گـكتي ثَ ؿّ اٍـاؿه ّ ثیٌن هي ؿّ اعوو

 .کٌَ هي ػؿػ عیلي مـم: گن هي ثنتَ گـكتي صبل

 

 ػيؼى ؿكتي: پـمَ هي ّ کٌَ هي ًگبُن هْىکبكبًَ ىیٌَ، هي ؿّثـّم

 آيلیي؟

 

 ؿّ عْػم ّ آيیٌَ موت ؿم هي ًجبىن چيوو تْ چين ايٌکَ ثـاي

: گن هي صبل ُوْى ػؿ ّ کٌن هي مطضي ثـيؼگي تب چٌؼ هيـْل

 .آيـيي

 

 ػيؼيو؟. ُوْى-

 

:ًَ. 
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 !ػيؼًو؟ ثجـػت عْاػ هي گلت هي کَ ًبهؼاؿ! اٍ-

 

 .ًجْػ عًَْ ؿكتن. ًيؼ:

 

 .ثـّ ػّثبؿٍ ًبهؼاؿ ُوـاٍ عْؿين، هي فّػتـ ىبهْ عت-

 

 .صبال ًینت اي ػزلَ:

 

 ػاؿٍ ّهتي. ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ثؼؼ ّ هًَْ هي مبکت هوؼاؿ يَ هبهبى

 هي عْػت چي ُـ: گَ هي کَ ػلغْؿٍ لضٌو آىپقعًَْ تْ ؿٍ هي

 !ػًّي

 

 ًوي لضظَ ايي تْ ىوبُب کَ ػًّن هي چیقا عیلي هي! هبهبى آؿٍ! آؿٍ

 کَ ام ىؼٍ آيـيي ػؿػُبي اف کْتبُي ُبي لضظَ ىـيک هي! ػًّیي

 ػاؿٍ چيوِب،ىـم ايي کَ ُویٌَ ّ ام ػاىتَ افه مِوي ُن عْػم

 ؿًگِ عبکنتـي لجبك تْ تغت، ؿّي ىؼٍ ثنتـي آيـيي هي! ػيؼًن ثـاي

 ي ؿهیؼٍ آُْي اّى ثَ ىجبُتي ُیچ کَ ػيؼم ؿّ اًگیقي ؿن مـػ

 اتبم ي پٌزـٍ تٌِب هبت کَ ػيؼم ؿّ ػعتـي هي! ًؼاىت کُْنتبى

 ثي ّ هْؿػ ثي ُبي هِوَ ّ ُب ّزَ ٍؼاي رق کَ ثْػ آمبييگبُي

 !ؿمیؼ ًوي گْه ثَ چیقي ثِبًَ
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 تْ ػاؿم کٌن هي صل کَ مٌگیٌَ ُبم ىًَْ اًّوؼؿ لضظَ ايي تْ هي

 اًگبؿ کَ ػعتـي ػمت مـهبي اف لضظَ ايي تْ هي! ؿم هي كـّ فهیي

 عْؿىیؼ اًگبؿ کَ کٌن هي مـهب اصنبك اًّوؼؿ ًینت ػًیب ايي تْ اٍال  

 !ًینت گـهبيي ّ ؿكتَ عبهْىي ثَ ؿّ فًؼگین

 

 ًوي ىوب کَ ػًّن هي ؿّ چیقي هي لضظَ ايي تْ ّ اآلى! هبهبى آؿٍ

 ؿّصي لضبظ اف هؼؿ ايي ػعتـ اّى ثـمَ گْىتْى ثَ اگَ هطوئٌب   ّ ػًّیي

 ُن ؿّبيتتْى هؼؿ ُویي کيیؼٍ ىؼى ثنتـي ثَ کبؿه کَ ىکنتَ

 !ؿٍ هي ُْا ّ ىَ هي ػّػ

 

*** 
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 كـاؿ ًبهؼاؿ رُْبي ّ پـك اف کَ ام ثـػٍ پٌبٍ عْاثن تغت ثَ ًغْؿػٍ ىبم

 اينتبػٍ ّ کـػٍ ثبف ؿّ اتبم ػؿ عًَْ ثَ اّهؼًو هضِ ثَ اهب ثبىن کـػٍ

 ثبالي ْٓؿ ُوْى ػيوَ چٌؼ! ام فػٍ عْاة ثَ ؿّ عْػم کَ هٌي مـ ثبالي

 ّ يبؿٍ هي رلْ ؿّ مـه عْؿم، ًوي تکْى ّهتي ّ اينتَ هي مـم

 !اآلى؟ عْاثي هخال  : کٌَ هي فهقهَ فيـگْىن

 

 يب صـكِبمت ايي اف فؿًگتـ اهب ثـٍ ّ ثغْؿٍ گْل ثلکَ عْؿم ًوي تکْى

 ثيیي آػم ػیي: گَ هي فيـگْىن ثبؿ ايي ّ هّْْع ػًّنتي ثـاي هَـتـ
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 کَ گلتي ػؿّؽ کَ گن هي هبهبى ثَ ّ ؿم هي ّاال ىؼٍ هـگت چَ ثگْ

 !ًؼيؼي آيـيٌْ

 

 هي اي پیـّفهٌؼاًَ لجغٌؼ ثِو، فًن هي فل اعن ثب ّ کٌن هي ثبف چين

 !ثجیٌن پبىْ: گَ هي ّ فًَ

 

 ؿّي ًبهؼاؿ كـمتن، هي هُْبم ثیي ػمتِبهْ تب ػّ کالكَ ّ ىیٌن هي

 اًؼاعتت ّ ت..ک ػؿ فػ تیپب چیَ؟ػعتـٍ: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي هجل

 !ثیـّى؟

 

-... 

 

 ثْػي گْؿ ّ گن چـا ثگي ًيؼ ؿّت! هي ثَ ًقى فل ىتـهـؽ ػیي! ُبى؟:

 !ثقًي؟ صـف ًؾاىت کال   يب

 

- ... 

 

 !ػيگَ ثقى فؿ ػِ :

 

 هي ّ ػم هي كيبؿ ام ثنتَ پلکِبي ؿّي ؿّ ام اىبؿٍ ّ ىنت اًگيت

 !ىؼم ًوي ىْکَ رْؿ ايي گلتي هي ثِن هجل اف اگَ:گن
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 !چیْ؟: ىَ هي ثلٌؼ هتؼزجو ٍؼاي

 

 ػاؿي هٌْ يب ػًّي ًوي تْ: گن هي هکج يَ اف ثؼؼ ّ ثِو فًن هي فل

 !اًؼافي؟ هي ػمت

 

 ثلِون ثقى صـف ػؿمت پي ًیک: گَ هي ّ ىَ هي عیق ًین موتن ثَ

 !گي هي چي

 

 !ًجْػ عًَْ آيـيي: گن هي ّ گیـم هي افه ًگبٍ ػَجي ّ کٌن هي ثـِ

 

 کَ ثـيقٍ ثـًبهَ ىؼ هـاؿ فػم صـف اه پنـػوَ ثب کَ هي! چي؟ يؼٌي-

 !ثجیٌیي ؿّ ُوؼيگَ

 

 !عًَْ اّى تْ ًَ ّلي! ػيؼهو:

 

 !ثْػ؟ کزب-

 

 !آمبييگبٍ:
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 اي ربعْؿػٍ ًبهؼاؿ ثَ فًن هي فل ّ گیـم هي فيـپبم ي هبلیچَ اف ًگبُوْ

 ؿّ ام میٌَ تْ ًينتَ آٍ! کٌَ هي ًگبُن ىؼٍ گـػ چيوبيي ثب کَ

 يَ اف ثؼؼ ّ کٌن ثبف ؿّ کيیؼًن ًلل ؿاٍ ايٌکَ ثـاي كـمتن هي ثیـّى

 ػًیبي تْ. ًؼاؿٍ ّاکٌيي ُیچ. ثنتـيَ: گن هي ْٓالًي مکْت

 .عْػىَ

 

 !عؼا اي-

 

 ّ پْمت ىؼٍ! ًینت عْػه اًگبؿ کَ ىؼٍ الرْى ّ الؿـ اًّوؼؿ: 

 ؿين هي گلت میـّاى ّهتي اف. امت پٌزـٍ هبت كؤ. امتغّْى

 ثَ چيون ّهتي اف ػيؼم، آمبييگبُْ اّى مـػؿ ّهتي اف هالهبتو،

 !ىؼٍ عْؿػ ػلن تَ چیقي يَ کـػم صل اكتبػ عْػه

 

 !يؼٌي؟ ًینت اهیؼي-

 

 ػمتو ثِو، فًن هي فل ّ يبؿم هي ثبال ؿّ هجل ي ػمتَ ثَ هبتن ًگبٍ

 ثْػى ىبيؼ: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ کيَ هي ٍْؿتو موت يَ ؿّي ؿّ

 !ُبى؟ کٌَ، عْة صبليْ تْ

 

 هي ثْػًن صبال ْٓؿي چَ کـػٍ، توْيت ؿّ اكتبػًو ؿّف ايي ثَ هي ًجْػى-

 !کٌَ؟ کوک ثِو تًَْ
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 !پي؟ ًیک ًؼاؿي ػّمتو هگَ:

 

 !ػاؿم-

 

 ثَ اگَ! کٌي ػُْ ؿّفُبىْ ايي صبل کَ ثچـط ػّؿه پـّاًَ ػیي پل:

 !ُبى؟! ػاؿي اػتوبػ کَ هضجت ثَ ًؼاؿي، اػتوبػ هؼزقٍ

 

 !ػًّن ًوي-

 

 صـكي عْاػ ًوي ًگبؿيي ّ هبهبى ثوًَْ،ثَ عْػهْى ثیي هْیَ كؼال  :

 ثبىَ؟. ثقًي

 

 ىَ هي ثلٌؼ ربه اف اًؼافم، هي تغت ؿّي ؿّ ام تٌَ ّ کين هي پْكي

 ثـين ّؼق ّ ؿو ربي پبىْ: گَ هي ّ فًَ هي پبم ثَ آؿّهي ي ّـثَ ّ

 مکْت يَ رٌگ ثَ ثـي ّ ثپْىي ؿفم لجبك ثبيؼ كـػا اف کَ ثغْؿ ىبم

 !هطلن مغت

 

 پبىْ: گَ هي ؿكتي صبل ػؿ ّ اًؼافٍ هي ثبال اثـُّبىْ کٌن، هي ًگبُو

 !چتَ ثلِوَ ًکـػٍ ثٌؼ ايي اف ثیيتـ هبهبى تب
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 ّصـكِبيي ىَ هي ثْػًن کني چَ گیـ پي کٌن، هي ٍضجت ػکتـه ثب

 ثْػى ؿاٍ هـػ اف ثِن. صویویَ اهب امت گقًؼٍ تلغَ، مغتَ، کَ فًَ هي

 اف هجل عْاػ هي افم. ًَ يب ثبىن تِو تب تًْن هي ايٌکَ اف گَ، هي

 هي ام عًْْاػٍ اف. ثکٌن كکـُبهْ عْة آيـيي اتبم تْ گؾاىتي پب ػّثبؿٍ

 ثِجْػيو، ّامَ تاله ثـاي آيـيي، ػاىتي ثـاي تًْن هي ايٌکَ ّ پـمَ

 .ًَ يب کٌن تکیَ ثِيْى هًْؼى ّ ثْػى ّ ىؼى گبُو تکیَ ثـاي

 

 ػؿ ّ كکـ ّ كکـ ّ كکـ ّ کٌن هي گْه صـكبه ثَ كؤ مبػت ػّ صؼّػ

 ي فًزیـٍ ّاؿػ ُن هٌْ کَ کٌن هي هزبة ؿّ ػکتـ رولَ تب چٌؼ ثب ًِبيت

 .ثکٌَ آيـيي ػؿهبى ّامَ تالىِب

 

: ىکٌن هي ؿّ مکْتن ّهتي فاًُْبهَ ي کبمَ ؿّي ػمتِبم تب ػّ کق

 کَ ثين کني گبٍ تکیَ ػاؿم ًیبف هًْؼى مـپب ّ ىؼى پب مـ ّامَ هي

 ػّمت هضکن صل ايي ثب عْام هي! ػاىتن ًوو كـّپبىیو تْ عْػهن

 ًینت مْيَ يَ تاله يَ پل. عْػهْ ُن ثؼم ًزبت آيـيٌْ ُن ػاىتي

 اّهؼم. کٌَ ثـػاىت ثبؿ ػيگَ ٓـف يَ ّ ثـيقٍ ػـم ٓـكوْى يَ كؤ کَ

 .ىَ هي عْة آيـيي کَ ػاؿم ايوبًن ثوًْن، کَ

 

 ّ ىیٌَ هي ؿّثـّم هجل يَ ؿّي ىَ، هي ثلٌؼ هیقه افپيت ػکتـ

 اهب ًینت ىکي رّْى ػعتـ ايي ىؼى عْة تْ: پـمَ هي رؼي عیلي

 ؽاؿي هي کني ؿّ ػمت ػاؿي! ًینت ىؼًو هنتضکن ثـ ػلیل ايي

 !ػاؿي؟ تضوليْ ّ ٍجـ! ثبىَ ىکٌٌؼٍ اثؼ تب ىبيؼ کَ
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 هي ػکتـ ٍْؿت تْ ؿّ تؼزت ؿًگ ّ ىیٌَ هي لجن ثَ ًبعْػآگبُي لجغٌؼ

 ًیل هيکلي: گن هي هطوئي لضٌي ثب ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف ثیٌن،

 .ػکتـ

 

 كيـػى صبل ػؿ ّ يبؿٍ هي رلْ ؿّ ػمتو اينتَ، هي ؿّثـّم اًّن

 !ًیبؿي کن اهیؼّاؿم:گَ هي ػمتن

 

 ؿّ ًينتَ فثًْن ًْک کَ اي رولَ اهب ػم هي تکْى لجغٌؼ ثب ؿّ مـم

 .کٌن ًوي ثیبى

 

 ُن مـ پيت ُبي ىکنتي فّؿ اف هي کَ گن ًوي پـتـػيؼ ػکتـ ايي ثَ

 کن هضبلَ مبعتي ًْ اف ايي ؿاٍ تْ کَ ام ىؼٍ پـامتوبهت ّ ٍجْؿ چٌبى

 !ثیبؿم

 

*** 

 

 تب ىَ ًوي ثبػج اموو ثـػى صتي ًَ ّ صْْؿم ًَ ّ پبُبم ٍؼاي ًَ

 ثیـًّو تَْيـ ّ پٌزـٍ ثَ ُویيَ هخل ّ ثیؼاؿٍ. ثؼٍ ًيْى ّاکٌيي

 .امت عیـٍ
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 هي کْؿ پٌزـٍ ثَ ػيؼه اينتن، هي ؿّه ػؿ ؿّ ّ فًن هي ػّؿ ؿّ تغت

 هجل ؿّف هخل گیـم هي آؿّم کَ ؿّ ػمتو. ؽاؿٍ هي ُن ؿّ پلک ّ ىَ

 هًْؼم ُْا ؿّ ػمت. ىًَْ هي اه چِـٍ ثَ اعوي ّ کيَ هي ػوت

 .ثِو فًن هي فل مکْت تْ ّ کٌن هي كـّ پبلتْم ریت تْ ؿّ

 

 رلٍْ تـ ؿّس ثي عبکنتـي ؿّمـي اّى هبة هیْى اه پـيؼٍ ؿًگ ٍْؿت

 ػيؼم ؿًگبؿًگ لجبمِبي ثب اًّْ ُویيَ کَ هٌي ثـاي تضولو ّ کٌَ هي

 .تـٍ مغت

 

 ىیٌن هي ْٓؿي ؽاؿم، هي تغت کٌبؿ ّ ػاؿم ثـهي ؿّ اتبم کٌذ ٌٍؼلي

 .ثبىن آيـيي ي ثنتَ چيوبي ّ چِـٍ ثَ ًقػيک ًقػيک کَ

 

 اعن عٔ ؿّ آؿّم ؿّ ام اىبؿٍ اًگيت ثـم هي رلْ ؿّ ػمتن کَ ثبؿ ايي

 آيـيي ًجبه ثؼاعالم: گن هي ّاؿ فهقهَ ّ کين هي اثـّه ػّ ثیي

 !عبًْم

 

 هخل هُْبي موت ؿٍ هي ػمتن. ػٍ ًوي ًيْى ّاکٌيي ُیچ

 تْ ّ کٌن هي لول ؿيغتَ ثیـّى ؿّمـي اف کَ ؿّ هوؼاؿ يَ ىجوو،

 کـػٍ کق ي تکیؼٍ ػعتـ ايي ثیي كـهَ چوؼؿ. هًْن هي عیـٍ ثِو مکْت

 ػعتـ ايي هخل ُن ػعتـ اّى. کٍْ تْ ي مـفًؼٍ ػعتـ اّى ّ تغت ايي ؿّ

 ػعتـ اّى ثب هيتـکي ّرَ ُیچ پژهـػٍ مـػ رنن ايي اهب ثْػٍ هنکْت
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 ػؿ چوؼؿ کَ کٌن هي كکـ ّهتي هي ػل ّ مکْت ُویي رق ًؼاؿٍ مـفًؼٍ

 .ىَ هي هچبلَ ثیيتـ کـػم اًگبؿي مِل ًِبل ايي هوبثل

 

*** 

 

 ّ کـػٍ كکـ ّ ًينتَ مـػ كلقي ًیوکت اّى ؿّي مـهب، تْي اًّوؼؿ

 ّ ًیوکت ُویي ارقاي اف رقيي ػوـٍ يَ اًگبؿ کَ ام کيیؼٍ میگبؿ

 اف هبهبى ػًّن هي. اكتن هي ؿاٍ ّ ػم هي عْػم ثَ تکًْي ثبالعـٍ! پبؿکن

 اّى تْي آيـيي ػيؼى اهب ىؼٍ ىبکي صنبثي مبػتَ چٌؼ ؿیجت ايي

 ًیبف تلکـ ّ تٌِبيي مبػت چٌؼ ايي ثَ کَ کـػٍ اؽيتن اًّوؼؿ ّّؼیت

 .ػاىتن

 

 ثَ پـٍ، هي هجل ؿّي اف کْتبُي ریؾ ثب ُبلَ مبلي تْ ؽاؿم هي کَ پب

 آّيقّى افم ّاهغ ػؿ ّ اًؼافٍ هي گـػًن ػّؿ ػمتِبىْ ّ ػّئَ هي موتن

 !ىَ هي

 

 ُن ػؿ اي چِـٍ ثب ثؼؼ ّ ىًَْ هي لپن ؿّي هضکوي هضکن ي ثْمَ

 !ػي؟ هي میگبؿ گٌؼ ثْ چوؼؿ! ايییي: گَ هي

 

 ػّؿ اف ػمتِبىْ ُبلَ ّ ىَ هي ثلٌؼ ًگبؿيي هَلضتي ي مـكَ ٍؼاي

 .ػاؿم هي ثـ پيتو اف ػمتوْ هٌن ّ کٌَ هي ثبف گـػًن
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 کيیؼًن صبل ػؿ ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن ؿمَ هي فهیي ثَ کَ پبُبه

 !گـكتن چي ات ّامَ ثجیي ثیب ثؼّ: گَ هي هجال موت

 

 پـمي اصْال ّ مالم عبلَ ثب صبل ُوْى ػؿ ّ ىن هي کيیؼٍ ػًجبلو

 کٌن عالً ُبلَ ػمت اف عْػهْ رْؿي يَ ثغْام ايٌکَ اف هجل. کٌن هي

 ثیي اف امپـي پیل تب چٌؼ يَ ّ مـيغ ػّه يَ ثب ؿّ میگبؿ تٌؼ ثْي تب

 پـ کَ ثیٌوو هي ّ هبهبى کـػى پیؼا ُْاي ثَ چـعًْن هي مـ ثجـم،

 !اينتبػٍ آىپقعًَْ ػؿگبٍ تْ ىبکي ّ اعن

 

 پـ ًگبٍ ػيگَ ٓـف اف ّ ثيیٌن تب کيَ هي ؿّ ػمتن ُبلَ ٓـف يَ اف

 ْٓالًین ؿیجت ايي ثـاي تْریِي فّػتـ کَ کٌَ هي هتوبيلن هبهبى اعن

 .کٌن پیؼا

 

 کي ثبفه ثيیي! پي ًیک! اٍ: ىَ هي ثلٌؼ ُن ُبلَ اػتـاُ ٍؼاي

 !ػيگَ

 

 ثيَ عيک ثچَ تي ػـم ثؾاؿ: گَ هي عبلَ ّ ىیٌن هي ارجبؿه ثَ

 !کي اؽيتو ثؼؼ
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 ىت آعـ تب يب: کٌَ هي فهقهَ گْىن فيـ آؿّم ًينتَ کٌبؿم کَ ًگبؿيي

 !ػؿآؿ ػلو اف ثـّ ًیْهؼى هِوًْب ثبهي تب يب ًـّ هبهبى پـ ػم

 

 رْاة ّ ىن هي ػاػٍ ػمتن ثَ ُبلَ کَ کبػّيي کـػى ثبف هيـْل

 عیلي ؿًگو هطوئٌن هي ّاي: گَ هي ىْم ثب ػم،ُبلَ ًوي ؿّ ًگبؿيي

 !يبػ هي ثِت

 

 !چیَ؟ هٌبمجتو: پـمن هي ّ فًن هي لجغٌؼي

 

 !تْ اػتیبػ تـک: کٌَ هي فهقهَ آؿّم ًگبؿيي

 

 ثَ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف کلـي ًگبؿيي ّ يبػ هي کو ثیيتـ لجغٌؼم

 کبػّ کبؿؾ ثیي اف ؿّ ىیکي ؿًگي کـم پلیْؿ. ؿٍ هي آىپقعًَْ موت

 .ػّفم هي چين ُبلَ ثَ هؼؿىٌبمبًَ ّ کين هي ثیـّى

 

 !ػاؿي؟ ػّمتو: پـمَ هي ؽّم ثب

 

 .ػبلیَ: گن هي ّ اًؼافم هي ػمتبم هیْى پلیْؿ ثَ اي ػّثبؿٍ ًگبٍ

 

 ًؼاؿٍ هبثلتْ: گَ هي آىپقعًَْ تْ اف هبهبى کوک ؿكتَ صبال کَ عبلَ

 .ًَ يب مبيقتَ ثجیي ثقى تي كؤ. ػقيقم
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 !پیک؟ ّ ىیک کبػّي ايي ًؼاؿٍ هٌبمجتي: پـمن هي ُبلَ ثَ ؿّ

 

 ُبي ػکوَ کـػى ثبف صبل ػؿ ّ ىیٌَ هي کٌبؿم کٌَ، هي ػُْ ربىْ

 عْامت ػلن! ثًَِْ ثي هٌبمجت، ثي ػلیل، ثي! ًچ: گَ هي پبلتْم

 !ؿيغتیَ چَ تٌت تْ ثیجیٌین ثپْىو ثؼّ ثؼّ! ثغـم کبػّ ػاػاىین ّامَ

 

 هي ثیبؿٍ، ػؿ ؿّ پبلتْم کٌَ هي مؼي ػاؿٍ ػزلَ ىؼيؼا کَ هبػؿي ػیي

 کَ الضن: گن هي افه ىؼى ػّؿ صبل ػؿ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ عٌؼم

 !پْىن هي کي ٍجـ ػيوَ ػّ! اّهؼي ػًیب هبَُ ىیو

 

 تْ اي رـهَ کَ ثبال ثـم يبم هي پلیْؿ ُوـاٍ هًَْ، هي ػمتبه تْ پبلتْم

 ّهت كـػا: پـمن هي ّ موتو گـػم هي ثـ ىَ، هي ؿّىي ؽٌُن

 ػاؿي؟

 

 !چطْؿ؟: پـمَ هي ّ ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي هتؼزت

 

 ُن تْ عـيؼ، ثـم عْام هي: گن هي پیـٌُن ُبي ػکوَ کـػى ثبف صبل ػؿ

 يبي؟ هي
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: صـاكي ػّؿ ؿّ اكتَ هي ّ ىَ هي ُوـاُن پـٍ، هي ربه اف ؽّم ثب

 عْىت صؼ ايي تب کَ عْثَ اًّوؼؿ ام ملیوَ ػًّنت هي! هـمي ّاي

 چيوبت ػنلي ؿًگ ثب کـم ؿًگ ايي گلتن عْػم ثب ػًّي هي! يبػ هي

 !ػاؿٍ ُبؿهًْي عیلي هُْبت اي هٍِْ ّ

 

 ثیي اف ّ ػمتو ػم هي ؿّ پلیْؿ ػؿ ثنتي اف هجل ّ صوْم تْ ؽاؿم هي پب

 کـػي اًتغبة چي ُـ کَ ثجـم عْام هي ؿّ تْ اتلبهب: گن هي ًیوال ػؿ

 !ًغـم ػهیوبُوًْْ

 

 ثَ هيتي هي، ػمت ثَ ػؿ ثنتي ثب ىَ هي ُوقهبى هؼتـّو ٍؼاي

 !ثیـّى ثؾاؿ پبتْ كؤ! لیبهت ثي کيوت هي: تْپَ هي ّ کْثَ هي ػؿ

 

 عْػم كکـ ثَ ىن هي لغت کَ ْٓؿ ُوْى ّ يبؿم هي لت ثَ لجغٌؼي

 هي ىـّع کْچیک چیقاي اف ُویيَ تضْل ّ تـییـ! گن هي اصنٌت

 هي ؿّ اًـژي ايي ّ ثبىَ اًـژي ثبيؼ ثـػاىتي هؼم رلْ ثَ ؿّ ّامَ! ىَ

 ثي عبکنتـي ؿّمـي اّى کـػى ػُْ هخال! گـكت چیقا عیلي اف ىَ

 !ؿًگ عْه هيٌگ ىبل يَ ثب ؿّس

 

 ّ ؿيقٍ هي كـّ ػلن. ثیٌن هي عبلي ؿّ آيـيي تغت ّ ؽاؿم هي اتبم تْ پب

 ؿّ مـاؿو پـمتبؿ اّلیي اف ايٌکَ ثـاي گـػم ثـهي ؿاُـّ ثَ هنتؤٍل

 ّ ؿم هي ػکتـ اتبم موت ثَ. ثیٌن ًوي ؿّ کني ثیوبؿُب رق اهب ثگیـم

 پبلتْم ثؼؼ ّ گیـم هي چٌگ ثَ هُْبهْ کالكَ. ًینت اتبهو تْ ُن اّى
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 ٓـف ثَ ػاؿم کبؿي پـمَ هي افم کَ عبًْهي ٍؼاي. يبؿم هي ػؿ ؿّ

 ًگبٍ. گیـم هي ؿّ آيـيي مـاؽ ّ کٌن هي مالم. گـػًَّ هي ثـم ػوت

 .ثجیٌیٌو تًْیي ًوي اهـّف: گَ هي ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي ثِن ػهیوي

 

 !چـا؟: پـمن هي هتؼزت ّ ىن هي ُوـاُو هٌن اكتَ، هي ؿاٍ

 

 ثؼؼ ػيـّف: گَ هي ػٍ هي تؾکـاتي مبلي تْ ثیوبؿُبي ثَ کَ ْٓؿ ُوْى

 هالهبتو کني كؼال گلتي ػکتـ. ػاػ ػمت صولَ ثِو ىوب ؿكتي اف

 .ثجیٌي عْاى هي ُن ؿّ ىوب ًـٍ،

 

 آيـيي االى. ًجْػى اتبهيْى تْ: گن هي ّهتي فًَ هي ىؼت ثَ هلجن

 !کزبمت؟

 

 اتبم ثَ کـػى هٌتولو: گَ هي ّ گیـٍ هي هـاؿ امتیيي پيت

 .عٍَْي

 

 ثؼؼ ّ ػاؿٍ ثـهي ؿّ تللي گْىي پـمتبؿ ّ ػم هي ثیـّى پـٍؼا ؿّ ًلنن

 ػکتـ ّ هضَْٓ تْ ثـم عْاػ هي افم ّ گَ هي چيوي ػکتـ ثب ٍضجت اف

 .کٌن هالهبت ؿّ
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 مْالِبي ّ ُب ًگبٍ فيـ ّ ؿكتن ُبلَ ثب ٍجش کَ ؿّ ُبيي ّمیلَ ًبيلکل

 تٌؼ پب ّ مپـم هي پـمتبؿ ثَ عـيؼم اّى ي ملیوَ ثَ ّ اه کٌزکبّاًَ

 .صیبٓ موت کٌن هي

 

 ثِو. ػٍ هي تکْى ػمتي ػيؼًن ثب کَ هـػيَ ثب فػى صـف هيـْل ػکتـ

 هـػ ثَ ؿّ مالهن رْاة ػاػى اف ثؼؼ ّ ػٍ هي ػمت ثبُبم ؿمن هي کَ

 .کـػ ىَ هي کبؿ چي ثجیٌن تب کي هِیب گلتوْ کَ ايٌب: گَ هي

 

 هي فػى هؼم صبل ػؿ ّ ؽاؿٍ هي ام ىًَْ ؿّ ػمت ػکتـ ؿٍ هي کَ هـػ

 ػيگَ؟ کـػ هطلؼت آيـيي اّّبع اف صْـتي عبًْم: گَ

 

 اف ثؼؼ کَ چي يؼٌي: پـمن هي ّ ػم هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي

 چطْؿي اٍال! ثْػٍ؟ ثبػخو هي اّهؼى يؼٌي ىؼ؟ ثؼ صبلو هي ؿكتي

 !ىؼٍ؟ ثؼ صبلو کَ ىؼٍ

 

 ثبىَ اهیؼي ًْؿ تًَْ هي اكتبػ ثـاه ػيـّف کَ اتلبهي ّ آيـيي ّّؼیت: 

 کَ چیقيَ ًَ يب کٌَ تضول ؿّ ُب صولَ ْٓؿ ايي ثتًَْ رنوو ايٌکَ اهب

 كؼال ؿّ ىَ هي ُب صولَ رْؿ ايي هنجت کَ ػْاهلي هب ىَ هي ثبػج

 .کٌین صؾف

 

 هي تّْیش تـ ّاّش کَ ىَ هي هتْرَ اًگبؿ ػکتـ گیزن، ّ كِون ًوي

 ثَ ّاکٌيي ُیچ ثْػٍ ػؿهبى تضت ايٌزب ػعتـ ايي کَ هؼتي ايي تْ: ػٍ
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 ریؾ ثَ کـػٍ ىـّع کَ ىوب ؿكتي اف ثؼؼ ّ ػيـّف تب ًؼاىتَ ُب هضـک

 کـػين آؿّهو آؿاهجغو ثب. ػَجي تيٌذ ًِبيت ػؿ ّ تبثي ثي ّ کيیؼى

 هي كکـ هي ّ ىؼ ىـّع ػَجي ي صولَ ػّثبؿٍ ؿكت کَ ػاؿّ تؤحیـ اهب

 عت ّ کـػٍ ايزبػ ىـايطْ ايي صْْؿتْى ػؼم ػّثبؿٍ ّ ىوب صْْؿ کٌن

 اف ثؼؼ ثبالعـٍ کَ عْثَ ايي. اّهؼٍ ػعتـ ايي رنن ثَ ىؼيؼي كيبؿ

 تًْین ًوي رنویو ىؼيؼ ّؼق ثَ تْرَ ثب اهب ػاىتَ ّاکٌيي هؼتِب

 .کٌین ؿينک

 

 هي ثبػج ثْػم هنججو هي ُن ثبف کَ ػؿػي ّ ىـائ اّى تْ آيـيي تَْؿ

 !هتٌلـم عْػم اف کٌن صل ىَ

 

 ػمت اف تـك کٌن هي كکـ: گَ هي ّ ثِن فًَ هي فل اينتَ، هي ػکتـ

 .کـػٍ اه فػٍ ّصيت ْٓؿ ايي ػّثبؿٍ ػاػى

 

 !ثکين ػمت افه تًْن ًوي: ًبلن هي آؿّم

 

 ػاؿُّبمت تؤحیـ تضت کَ كؼال.ًگلتن ايٌْ هٌن:گَ هي ّ فًَ هي لجغٌؼي

 ىؼ ثِتـ کَ ىـايطو کٌیي، ٍجـ ؿّفي چٌؼ يَ.ًینت ُْىیبؿ ّ

 .گیـم هي توبك ثبُبتْى

 

 موت ؿم هي ّ ثیـّى فًن هي آمبييگبٍ اف ؿيغتَ ثِن ّ مـعْؿػٍ

 ٌُْف ػَـ ػيـّف اف هبهبى کَ ىـايطي تْ ؿكتٌن عًَْ. ًبهؼاؿ كـّىگبٍ
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 تٌِب ّ ثِتـيي کٌَ،پل هي عـاثتـ ؿّ اّّبع کٌَ امتٌطبهن ًتًْنتَ

 مؤال ثي ّ ثبعجـٍ رـيبى اف کَ ًبهؼاؿيَ پیو ؿكتي ؿّم پیو ي گقيٌَ

 !ػاؿًْن صؼ ايي تب چـا ثلِوَ تًَْ هي

 

 تب چٌؼ ثب فػى چًَْ هيـْل ًبهؼاؿ ؽاؿم هي كـّىگبٍ تْ پب ّهتي

 .هيتـيَ

 

 تْ ؿم هي.ػٍ هي ػمت ثب ؿّ مالهن رْاة ّ اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي ًین

 هي ثْى مبيَ فيـ ٌٍؼلي اف يکي ؿّ ّ كـّىگبٍ پيتي ي هضَْٓ

 تکیَ ػمتِبم کق ثَ ؿّ مـم ّ ؽاؿم هي فاًُْبم ؿّي آؿًزبهْ. ىیٌن

 ػيؼى ايي ثـاي چوؼؿ ّ ثْػم کـػٍ عـيؼ ىْم ّ ؽّم ثب چوؼؿ. ػم هي

 ػیي ػعتـ اّى رْى ثَ ىؼًن ػؿػ كکـ! ثْػم ىوـػٍ ؿّ ُب حبًیَ ػّثبؿٍ

 .ىؼًَ هتالىي صبل ػؿ هـقم ّ رًْن ثَ اكتبػٍ عْؿٍ

 

 !چتَ؟: پـمَ هي کٌزکبّي ثب اّى کٌن هي ثلٌؼ مـ ًبهؼاؿ ٍؼاي ثب

 

 .ثـك کبؿات ثَ: گن هي ّ ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 

 هي فل عـػٍ يَ ىیٌَ، هي ّ رلْم کيَ هي ّ ػاؿٍ هي ثـ ٌٍؼلي يَ

 هي فاًْم ؿّي ؿّ ػمتو ثؼؼ ّ ػم هي تکْى پبهْ ػَجي کَ هٌي ثَ فًَ

 هي چيوبه ثَ ّ يبؿم هي ثبال ًگبُوْ. ثگیـٍ ؿّ صـکتو رلْي تب ؽاؿٍ

 .ػٍ هي تکْى ىؼٍ چي ػالهت ثَ ؿّ مـه ػّفم،
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 آيـيي؟ ػيؼى ؿكتي: پـمَ هي اّى گقم، هي لت

 

 .آؿٍ: 

 

 !ػوْئَ؟ رـيبى ثبف يب ػهـي ْٓؿي ايي کَ ًجْػ عْه صبلو -

 

 !ػاػٍ ػمت صولَ ثِو ؿكتٌن ثؼؼ ػيـّف. ًؼيؼهو: 

 

 !چي؟ ّاك! ثبثب اي -

 

 !ثْػم ثبػخو هي گلت هي ػکتـٍ: 

 

 !کـػي؟ کبؿ چي هگَ!! تْ؟ -

 

 !ُیچي: 

 

 !ػيگَ ؿيغتَ ثِن فػي چیقي صـكي الثؼ -

 

 !آّؿػٍ ثبؿ ثَ اّّبػْ ايي ًجْػًن ثؼؼ ّ ثْػًن گلت هي ػکتـه: 
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 !ًجْػي هؼت يَ چـا ثگي اه ّامَ عْامتي هي عت -

 

 ىؼٍ ثبػج ثیـّى اّهؼم ثؼؼ ّ ػيؼًو ؿكتن ايٌکَ! گن هي ػيـّفّ: 

 !ثتـمَ

 

 هي صلَ؟ هيکل پیيو ثوًْي مـٍ يَ! چیَ؟ تکلیق صبال عت! آُبى -

! اتْ کْفٍ کبمَ ثبثب کي روغ! کٌین؟ ثنتـي کٌبؿيو تغت ؿّ ؿم تْ عْاي

 !ىؼٍ چي کي گلتن تْ اّهؼي ػقاػاؿ ُوچیي

 

 !چیقيَ؟ کن:

 

 !چي؟ -

 

 !ثـيقٍ ثِن ػّثبؿٍ ىؼم ثبػج هي ايٌکَ: 

 

 !ثجیٌن پبىْ: گیـٍ هي ثبفّهْ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ًبهؼاؿ

 

 !ػاؿم کبؿت ثیب: گَ هي اّى ّ ىن هي ثلٌؼ هتؼزت
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 هي ّ ػاؿٍ ثـهي هیق ؿّي اف ؿّ اي ؿّفًبهَ ًبهؼاؿ كـّىگبٍ، تْ ؿين هي

 ّ ثال تْ هـػم ػًیب کزبي ثجیي ثتوـگ:گَ هي ّ ام میٌَ تغت ثَ کْثَ

 !هَیجتي

 

 هیيیٌَ ًبهؼاؿ ّ فهیي کق ًیلتَ کَ ؿّفًبهَ ؿّي ؽاؿم ػمتوْهي کق

 !ػيگَ ثغْى:هیگَ ّ هیقه پيت

 

: پـمن هي ّ هیق ؿّ ؽاؿم هي ؿّ ؿّفًبهَ ّ ٌٍؼلي يَ ؿّ ىیٌن هي

 !چي؟ يؼٌي

 

 ّ ثغْى!ُیچي:گَ هي هیقه ؿّي كبکتْؿُبي کـػى پبيیي ّ ثبال صبل ػؿ

 .عْػت گـػى ثٌؼاف اىًْْ ُوَ ّ ثغْؿ ؿم ػًیب کل ي ؿََ ثيیي ثؼؼ

 

 هي ّ اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي ًین ػم،ًبهؼاؿ هي ثیـّى ؿّ ًلنن کالكَ

 ثکٌي عْػتْ عْى ّ کٌي عْػعْؿي ُي ّ ثيیٌي ايٌکَ ربي! کْكت: گَ

 ...هْٓي تْ

 

 .ىیيَ: کٌن هي فهقهَ ًبعْػآگبٍ
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 اّى کبؿُبيي چَ کي كکـ ثيیي: ػٍ هي اػاهَ ّ کٌَ هي ًگبُن ؿْجٌبک

 هطوئي تب کٌي کبؿ چي ثؼٍ ايؼٍ ثيیي! کٌَ هي عْىضبل ؿّ ػعتـٍ

 !ىي ًوي عیبلو ثي ػيگَ ثيَ

 

 اف ىؼًو عْة ثـاي کبؿي چَ ػيؼًو ثـم تًْن ًوي صتي ّهتي: 

 !يبػ؟ هي ثـ ام ػِؼٍ

 

 عبٓـ ّاك ٓللک اّى تـك هيکل اگَ: گَ هي ّ کٌَ هي كکـ کن يک

 !ًجبىي ًینت هـاؿ ثلِوًْین ثِو ثبيؼ عت ًجْػًتَ

 

 !ْٓؿي؟ چَ: 

 

 صلوَ ؿالم تْ ّ عًَْ ثیبؿيوو ثیـّى، ثیبؿيوو آمبييگبٍ اّى اف -

 !کٌَ ثبّؿ تب ثيْ ثگْىو

 

 هي ثبال اثـّيي ّ گیـٍ هي كبکتْؿُب اف ًگبٍ کٌن، هي ًگبُو فػٍ صیـت

 پغتي هي، ثب ػهبؿو گٌؼ ي پنـػوَ اّى کـػى ؿاّي: گَ هي ّ اًؼافٍ

 !تْ ثب هبهبى

 

 !عًَْ؟ ثیبؿين ّؿػاؿين رْؿي ُویي ؿّ ػعتـٍ -
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 هي ُن ىکٍْ ثب ػـّمي ريي يَ! ًَ ُن ْٓؿي ُویي ْٓؿي ُویي: 

 ثب! ربى ثچَ ثکو کبؿ هـقت اّى اف عـػٍ يَ! عْثَ؟! اتْى ّامَ گیـين

 ثقى، مـ ثِو گبُي اف ُـ ُن تْ. ثبال ٓجوَ يبؿيوو هي هبػؿثقؿگو

 !ثبىي هـاؿٍ کٌَ ثبّؿ ثؾاؿ ّ ثبه پیيو ؿّ مبػتي چٌؼ يَ

 

 عْػهْى کَ ىَ ًوي! ػؿهبًَ تضت آيـيي ىَ، ًوي کَ رْؿي ُویي: 

 !کٌین تـعیَو

 

 ثب! يْ کي آي پیيٌِبػٍ يَ ايي! ُبى؟! ثؼفػيوو عْاي هي!عت آؿٍ -

 گل يَ عت کَ ًَ ُن اگَ اکیَ کَ کـػ هجْل اگَ کٌین هي هيْؿت ػکتـٍ

 !گیـين هي مـهْى ثَ ػيگَ

 

 تْ اهیؼي ي ؿّفًَ کٌن هي صل ّ ًبهؼاؿم ي ايؼٍ ًيؼى ّ ىؼى كکـ تْ

 ؿّ هیق کيْي ًبهؼاؿ کَ کٌن هي صالري ؿّ ىـائ ػاؿم ىؼٍ، ثبف ػلن

 موتن ثَ ُن چک يَ ّ ؽاؿٍ هي هیق ؿّي ؿّ مْيیچو کيَ، هي ثیـّى

 ّامَ ثجـ چکْ ايي فػى ؿوجـک ربي پبىْ كؼال: گَ هي ّ گیـٍ هي

 ّامَ ػؿهًْي يَ ُن ؿّ ؿيقين هي كکـاهًْْ عًَْ يبم هي ىت هضجي

 .کٌین هي پیؼا ػؿػ ايي

 

 ؿّ هضجي: گن هي ّ ىن هي ثلٌؼ ًَ، ؿّ مْيیچ اهب گیـم هي ؿّ چک

 !فًن هي صـف ثبُبه ػاػًون ؿّبيت ثَ ؿارغ ثجیٌن
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 ّ ػؿ موت ؿم هي يبؿم، ًوي عْػم ؿّي ثَ ّلي هي ػيؼًیَ، ًبهؼاؿ اعن

 ًگي ثؼؼ کَ گن هي ػاؿم. ثؼم ؿّبيت عْام هي: گن هي صبل ُوْى ػؿ

 !ػم هي اًزبم کبؿاهْ ًگلتَ چـا

 

 !پلیْف ات پغوَ ي پپَ ؽات تْ تق: ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ پـصـً ٍؼاي

 

 !اّهؼي عْة ؿّ پ آؿايي ّاد: گن هي ّ موتو گـػم ثـهي

 

 ثيْ آػم: گَ هي کلـي ّ کٌَ هي پـت موتن ثَ ػمتيْ تْ عْػکبؿ

 !ًینتي

 

 آيـيي اّهؼى ثیـّى تَْؿ! ثیـّى ؽاؿم هي كـّىگبٍ اف پب ّهتي عْىضبلن

 کـػٍ ربؿي ؿگِبم تْ اي تبفٍ عْى ثِن ىؼًو ًقػيک ّ آمبييگبٍ اّى اف

 ثَ ػوْ فًؼگي ّمٔ اكتبػٍ گـٍ کـػى ثبف ّ ػاػى ؿّبيت ثَ هَون هي ّ

 !ُنتن ُن آيـيي ّ عْػم فًؼگي کْؿ گـٍ ىؼى ثبف اهیؼ

 

 اه کلَ ػَجبًیت اف کَ هبهبًي ثَ ام ىؼٍ عیـٍ هجل، ؿّ ام ًينتَ

 !ػم هي تکْى تٌؼ تٌؼ ؿامتوْ پبي ػَجي ُن عْػم ّ کـػٍ ػّػ

 

 ثبُبم ىؼى چين تْ چين هضِ ثَ ػًَّ هي چْى کٌَ ًوي ًگبُن

 ًخبؿ ًکيیؼٍ آة كضو تب چِبؿ ػلن تْ! کٌَ هي يکي اهْ فًؼٍ ّ هـػٍ
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 گلْم فيـ ؿيو تَ عبؿًّؼى هيـْل ّ کٌن هي هقعـكو پیيٌِبػ ّ ًبهؼاؿ

 .ىن هي

 

 عيک چــ میـّاى اّى کـػى ؿاّي! هبهبى؟ کـػى ًـم ثَ چَ هٌْ آعَ

 هي! امت ػاػٍ هْؿت ػَب هبهبى ايي اف تـ ؿاصت عیلي عیلي هتؼَت

 ثِو ّ ثغْؿم کتک افه ثين، يوَ ثَ ػمت میـّاى ثب ثْػم صبّـ

 ثؼثغتي تبفٍ! ًين ّاهغ هبهبى ؿْت هْؿػ رْؿي ايي اهب کٌن التوبك

 گلتن ثِو كؤ ّ آالػَ ثي آيـيي ثْػى آمبييگبٍ تْ اف هبهبى کَ ايٌَ

 هبهبى ّ ثيي مبکي ثبال ي ٓجوَ هؼت يَ هبػؿثقؿگو ّ آيـيي ثؼٍ اربفٍ

 !ثْػًن ػلَ پبي گؾاىتَ هٌْ ػؿعْامت ايي

 

: گَ هي پـتضکن کَ اتبهن تْ ثـم پبىن عْام هي ّ گیـم هي افه ًگبٍ

 !ثيیي

 

 يبػ ثَ ّ ىیٌن هي. کٌَ ًوي ًگبُن ُوچٌبى اّى کٌن، هي ًگبُو

 ثْػ هـاؿ هبهبى کَ ّهت ُـ لـفًّن ثؼى ّ تي ّ اكتن هي ثچگین ؿّفُبي

 ًوي ًگبُن اّلو! ثْػ رْؿي ُویي ُن ُب هْهغ اّى! کٌَ ام هؤاعؾٍ

 هي هٌلزـ ثؼؼ ّ عْؿػ هي صـً ّ کـػ هي كکـ هوؼاؿ يَ مکْت تْ کـػ،

 .ىؼ

 

 هي اي ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب ّهتي عيوٌبکَ اّى ّ هًْن هي هٌتظـ

 !کٌي؟ هطـس ثبُبم چیقيْ ُوچیي ىؼ ؿّت: پـمَ
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 القهْى آعـ: گَ هي ّ ػٍ ًوي هِلت هبهبى ًيَ، ؿّم چـا ثگن يبم هي

 عْػت ثب کـػي كکـ چي! گـكتي؟ اىتجبٍ کوـ ّ کٍْ ثب ؿّ ايٌزب! ىؼٍ؟

 !ُبى؟! ثبال؟ ايي ثیبؿين ّؿػاؿين ؿّ ػعتـٍ گي هي کَ

 

 تٌِب: کٌن هي فهقهَ هظلْهبًَ پٌبٍ ثي ُبي ثچَ ػیي هبهبى صـف ّمٔ

 !عت ُوـاُيَ هبػؿثقؿگين! يبػ ًوي کَ

 

 هي اّى. کٌن هي رْؿ ّ روغ عْػهْ هي ّ ؿٍ هي ثِن اي ؿـٍ چين

 ػّمت ّهت ُـ کَ ثبال ايي ثیبؿي ؿّّؿػاؿي ثیچبؿٍ ي ػعتـٍ: تْپَ

 !پیيو؟ ثـي ؿاٍ ًین ّ ؿاٍ ثًَِْ يک ّ ُقاؿ ثَ پبىي ػاىتي

 

 !؟ ام ػلَ هي هگَ هبهبى: ىن هي هؼتـُ

 

 پـصـً آىپقعًَْ موت ؿٍ هي کَ ُوًْطْؿ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 !ًینت؟! ُنت ثبُبه کَ ػلت ًینتي ػلَ: گَ هي

 

 هي. کٌَ هي ىبم کـػى ػؿمت هيـْل عْػىْ ىن، هي ُوـاُو

 هَؼم هـآى ثَ: گن هي ّ ثجیٌن ؿّ اه چِـٍ ثتًْن کَ کبثیٌت ؿّ ىیٌن

 !ًینت چیقي ُوچیي
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 !ثگیـي؟ هْه عْاي هي عؼا ؿّبي هضِ! چیَ؟ پل -

 

 !هبهبى: 

 

-... 

 

 !هْه ػعتـ اّى ًَ ام گـثَ هي ًَ: 

 

 ُنتي پیيَ ػبىن ؿّفگبؿ هْبي اف رّْى پنـ يَ ًینتي، گـثَ تْ -

 تْ اف ؿّ پٌجَ ايي پي ًیک! گْىو ثیظ ثیبؿٍ ّؿػاؿٍ ػلؼاؿىْ ػاؿٍ عیبل کَ

 چيوت ّاهؼب اگَ! ثيَ هب هنتؤرـ ايٌزب ثیبػ ػعتـ اّى کَ ػؿآؿ گْىت

 عْامتگبؿيو کبؿه ّ کل ّ هبػؿثقؿگ اف ثـين ثگْ آػهیقاػ ػیي ػًجبليَ

 !کي توْهو کَ ًَ ُن اگَ! کٌین

 

 !هبهبى؟ چیْ: 

 

 هبيغ اًؼاعتي هيـْل ّ کٌَ هي ًَیجن امبمي ي ؿـٍ چين يَ هبهبى

 !ثبفيْ هنغـٍ ُویي: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ ىَ هي تبثَ تْي کْکْ

 

 کَ ثغْام ّ ثبىي پٌبٍ ثي اه ًٍْ ّ پیـ فى يَ ايٌکَ: گن هي رؼيت ثب

 !ثبفيَ؟ هنغـٍ کزبه ثؼين پٌبٍ ثِيْى
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 ًبري هگَ تْ! پي ًیک ًکي ىـّع ػّثبؿٍ: ػٍ هي رْاثوْ کلـي هبهبى

 ثَ گي ًوي كبهیل ّ كک كـػا پل! کبؿّاًنـامت؟ ايٌزب هگَ! هلتي؟

 مـىْ صني گي ًوي! اربؿٍ؟ ػاػى اىًْْ عًَْ عْؿػى عٌني

 تب ػّ کَ اي عًَْ تْ کـػٍ مـه ؿیـتي ثي کالٍ فًين فهیي گؾاىت

 پبىْ! ػاػٍ؟ ؿاٍ ؿّ ّؿگلي تـگل اّى ثَ ػعتـ کٌي هي فًؼگي هزـػ پنـ

 !ىْ ثلٌؼ! ثغْؿٍ ُْا هـقم ثؾاؿ ثـّ

 

 هي فهقهَ ّ ىن هي عیـٍ پبُبم ثَ ثؼم هْهؼیتن تْ تـییـي ايٌکَ ثؼّى

 ثـاتْى ايٌوؼؿ ًجبيؼ کَ هـػم صـف! هبهبى ايي کـػٍ تضَیل ىوب: کٌن

 !ثبىَ هِن

 

 ثب! ثجیٌوٌْ: گَ هي ّ ػٍ هي تکْى ٍْؿتن رلْي ؿّ ػمتو تْ کلگیـ

! امت کلوَ يک رْاثن! ثجـي پیو عْػتْ کبؿ تًْي ًوي هـػگي هْه

ًَ! 

 

 هْه يب ام گـثَ هي ثبالعـٍ: گن هي ّ پبيیي پـم هي کبثیٌت ؿّي اف

 !هـػٍ؟

 

 ثـل ّ هْچ ّ هبچ ػؿ اف. ىَ هي کْکُْبه مـگـم ّ کٌَ هي اعن هبهبى

 ّ کٌن هي صلوَ ػّؿه ػمتِبهْ پيت اف! کٌَ اكبهَ ىبيؼ يبم هي ػؿ
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 ثبىن هْه چَ: گن هي ّ چنجًْن هي ٍْؿتو موت يَ ثَ ؿّ ٍْؿتن

 !رلؼم کلتـ ىوب ّامَ گـثَ، چَ

 

 !مْفٍ هي االى ؿؾام کٌبؿ، ثـّ: هیگَ ّ ػٍ هي كبٍلَ ٍْؿتن اف ؿّ مـه

 

 !مـتْى كؼاي: گن هي ّ ػم هي كيبؿه عْػم ثَ هضکوتـ

 

 !ًَ! ىَ ًوي ػُْ صـكن! پي ًیک: گَ هي ّ کٌَ هي ًگبُن اعن ثب

 

 كبٍلَ افه ّ ىن هي ًباهیؼ عْاؿي پبچَ ايي اف کَ هبٓؼَ چٌبى اه ًَ

 .گیـم هي

 

 ؿّ هبهبى ّ اىتجبَُ ٍؼػؿٍؼ ثقًن عْام هي کَ صـكي ػًّن هي

 موت ؿم هي. ًؼاؿم اي ػيگَ ي چبؿٍ اهب کٌَ هي رْىي صنبثي

 ثؼؼ ّ عْؿم هي هلپي چٌؼ ؿيقم، هي آة لیْاى يَ عْػم ثـاي يغچبل

 هبلي کوک افتْى هوؼاؿ يَ تًْن هي: گن هي ّ هبهبى موت گـػم ثـهي

 ثغْام؟

 

 مِن: گَ هي ؿلیع ّاهؼب اعوي ثب ثؼؼ ّ عْؿٍ هي رب اي لضظَ ثـاي

 !آؿٍ؟ عْاي هي االؿحتْ
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 ىي هي رقؿبلَ ػاؿى کَ کْکُْبيي عیبل ثي ىن، هي هبتو فػٍ ثِت

 ي کيیؼٍ فصوت پْل! آؿٍ؟: گَ هي پـعين ّ موتن يبػ هي ّ ىَ هي

 هـػهْ صـف ام ّامَ ّ کٌي عـد ثجـي ثِت ثؼم عْاي هي ثبثبتْ

 !ثغـي؟

 

 چیَ هـػم صـف: ىَ هي ثلٌؼ ٍؼام هوؼاؿ يَ کَ ًینت عْػم ػمت

 ّامَ کَ هْهغ اّى! ىؼى؟ هِن هـػم ايي ثـاتْى چوؼؿ! هبهبى؟

 کالٍ ثَ ًچنجیؼي چـا! کیي؟ عـ هـػم گلتي عیبثْى تْ ؿكتن عبٓـىْى

 !هیقاى؟ ّ هؼیبؿ ىؼٍ گْيیبىْى يبٍّ ّ هـػم ُویي صبال! عْػت

 

 !کَ ثجـٍ ثبػ ػي هي ػاؿي ثؼثغتْ ػعتـ يَ ّ عْػت کالٍ کَ اآلًن -

 

 !کٌن؟ هي ثؼثغتو ػاؿم يؼٌي کٌن ػؿمت ثـاه موق يَ عْام هي: 

 

 کل ي ُوَ ثيْ ّ کي ػوؼه! ًؼاؿم صـكي هي ثيي پٌبُو ثغْاي -

 ثقؿگ کَ هضیطي ُوْى تْ ػعتـ ايي ًظـم ثَ ٌُْفم کَ چٌؼ ُـ کبؿه ّ

 هقٍ ّ کٌي ػك ػك ًؼاؿي اربفٍ اهب! ثِتـٍ اه ّامَ عیلي ثوًَْ ىؼٍ

 اّى! ثبه ػاىتَ ّرؼاى پي ًیک! ًَ يب ثگیـيو عْاي هي ثجیٌي کَ هقٍ

 يؼٌي کٌي ّلو ثؼؼ ّ موتو ثـي! ػاػٍ ػمت اف کنيْ ُوَ ػعتـ

 !ػؿٍ تَ ػاػي ُلو

 

 کٌَ؟ ّلو عْامت کي صبال: 
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 پل کٌي ّلو عْاي ًوي اگَ! ثچَ تْ ُنتي ملیؼي چين چَ -

 !عْامتگبؿيو؟ ثـين ػي ًوي ؿّب چـا

 

 !ًؼاؿٍ ىـايطيْ! ىَ ًوي: 

 

 عْاين ًوي کَ ُن هب! ػؿمت اىَ عًْْاػٍ ػقاػاؿ! ىـايطي؟ چَ -

 ؿين هي هضتـهبًَ عیلي ّ ٍلْات ّ مالم ثب! ثیبؿين ػًجک ّ ػاؿيَ

 کَ ُب کٌَ ؿصوت عؼا اّى مبل ثؼؼ تب ىیي هي هضـم! عْامتگبؿيو

 !گیـين هي هغتَـ ريي يَ عْامتیي اگَ

 

 کٌن هي ّل کبثیٌت ؿّي ؿّ لیْاى. ػم هي ثیـّى کالكَ ّ ٍؼا پـ ؿّ ًلنن

 !مْعت: گن هي ّ

 

 !چي؟: گَ هي هتؼزت هبهبى

 

 !ىبم: گن هي ّ کٌن هي اىبؿٍ مـه پيت ثَ چًَْ ثب

 

 ّ اينتن هي ػؿ ػؿگبٍ تْ گبف، ّ تبثَ موت پـٍ هي ّ گَ هي ّايي اي

 ثَ ايٌب اف ثیيتـ هؼلن يَ کـػم هي كکـ: گن هي كکـ عـػٍ يَ اف ثؼؼ

 !عبًْم هبهبى ثؼٍ اُویت ُوٌْػِبه
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 ُویي: تْپَ هي ّ میٌک تْ اًؼافٍ هي ؿّ ػّػ پـ تبثَ ػَجبًي ّ کالكَ

 ػٍ هي رـ ُوٌْػيْ گلْي ّهتو ثَ کَ ُوٌْػي ايي عبٓـ ثَ تْ هؼؿ

 !ثنَ ػاػي رًّْیتْ ّ فًؼگي

 

 ّ رًّْي ّ فًؼگي اهْى ُوَ اگَ: گن هي ثلٌؼ اهب ُبل موت ؿم هي

 ؿّ اي ػيگَ کل گلْ کل ُیچ کـػين هي ُوٌْع كؼاي ُبهًْْ ػاىتَ

 !ػؿيؼ ًوي

 

 کالم يک! کٌي؟ هي هي ثب ػاؿي ثضخیَ چَ ايي:گَ هي ّ ُبل تْ يبػ هي

 !ًَ گلتن

 

: گن هي ثِو کـػى ًگبٍ ثي ّ کٌن هي ؿّىي ؿّ تلْيقيْى عْػي ثي

 !ثگیي ىوب چي ُـ! ثبىَ

 

 ثب ثـم: پـمَ هي ّ اينتَ هي رلْم. کٌَ هي تـه کالكَ ػلغْؿم لضي

 !ثقًن؟ صـف هبػؿثقؿگو

 

 !ًؼاؿٍ ىـايطيْ گلتن: گن هي ّ تلْيقيْى ثَ فًن هي فل کـػٍ اعن

 

 !چـا؟: پـمَ هي هَـ ّ کٌَ هي عبهْه ؿّ تلْيقيْى
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: کٌن هي عالً عْػهْ ّ گن هي پل صویوت، گلتي رق ًؼاؿم اي چبؿٍ

 !کـػى ثنتـيو ؿيغتَ، ثِن ؿّصي لضبظ اف

 

 اه کلَ ػَجبًیت اف کَ هبهبًي ثَ ام ىؼٍ عیـٍ هجل، ؿّ ام ًينتَ

 !ػم هي تکْى تٌؼ تٌؼ ؿامتوْ پبي ػَجي ُن عْػم ّ کـػٍ ػّػ

 

 ثبُبم ىؼى چين تْ چين هضِ ثَ ػًَّ هي چْى کٌَ ًوي ًگبُن

 ًخبؿ ًکيیؼٍ آة كضو تب چِبؿ ػلن تْ! کٌَ هي يکي اهْ فًؼٍ ّ هـػٍ

 گلْم فيـ ؿيو تَ عبؿًّؼى هيـْل ّ کٌن هي هقعـكو پیيٌِبػ ّ ًبهؼاؿ

 .ىن هي

 

 عيک چــ میـّاى اّى کـػى ؿاّي! هبهبى؟ کـػى ًـم ثَ چَ هٌْ آعَ

 هي! امت ػاػٍ هْؿت ػَب هبهبى ايي اف تـ ؿاصت عیلي عیلي هتؼَت

 ثِو ّ ثغْؿم کتک افه ثين، يوَ ثَ ػمت میـّاى ثب ثْػم صبّـ

 ثؼثغتي تبفٍ! ًين ّاهغ هبهبى ؿْت هْؿػ رْؿي ايي اهب کٌن التوبك

 گلتن ثِو كؤ ّ آالػَ ثي آيـيي ثْػى آمبييگبٍ تْ اف هبهبى کَ ايٌَ

 هبهبى ّ ثيي مبکي ثبال ي ٓجوَ هؼت يَ هبػؿثقؿگو ّ آيـيي ثؼٍ اربفٍ

 !ثْػًن ػلَ پبي گؾاىتَ هٌْ ػؿعْامت ايي

 

: گَ هي پـتضکن کَ اتبهن تْ ثـم پبىن عْام هي ّ گیـم هي افه ًگبٍ

 !ثيیي
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 يبػ ثَ ّ ىیٌن هي. کٌَ ًوي ًگبُن ُوچٌبى اّى کٌن، هي ًگبُو

 ثْػ هـاؿ هبهبى کَ ّهت ُـ لـفًّن ثؼى ّ تي ّ اكتن هي ثچگین ؿّفُبي

 ًوي ًگبُن اّلو! ثْػ رْؿي ُویي ُن ُب هْهغ اّى! کٌَ ام هؤاعؾٍ

 هي هٌلزـ ثؼؼ ّ عْؿػ هي صـً ّ کـػ هي كکـ هوؼاؿ يَ مکْت تْ کـػ،

 .ىؼ

 

 هي اي ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي ثب ّهتي عيوٌبکَ اّى ّ هًْن هي هٌتظـ

 !کٌي؟ هطـس ثبُبم چیقيْ ُوچیي ىؼ ؿّت: پـمَ

 

 القهْى آعـ: گَ هي ّ ػٍ ًوي هِلت هبهبى ًيَ، ؿّم چـا ثگن يبم هي

 عْػت ثب کـػي كکـ چي! گـكتي؟ اىتجبٍ کوـ ّ کٍْ ثب ؿّ ايٌزب! ىؼٍ؟

 !ُبى؟! ثبال؟ ايي ثیبؿين ّؿػاؿين ؿّ ػعتـٍ گي هي کَ

 

 تٌِب: کٌن هي فهقهَ هظلْهبًَ پٌبٍ ثي ُبي ثچَ ػیي هبهبى صـف ّمٔ

 !عت ُوـاُيَ هبػؿثقؿگين! يبػ ًوي کَ

 

 هي اّى. کٌن هي رْؿ ّ روغ عْػهْ هي ّ ؿٍ هي ثِن اي ؿـٍ چين

 ػّمت ّهت ُـ کَ ثبال ايي ثیبؿي ؿّّؿػاؿي ثیچبؿٍ ي ػعتـٍ: تْپَ

 !پیيو؟ ثـي ؿاٍ ًین ّ ؿاٍ ثًَِْ يک ّ ُقاؿ ثَ پبىي ػاىتي
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 !؟ ام ػلَ هي هگَ هبهبى: ىن هي هؼتـُ

 

 پـصـً آىپقعًَْ موت ؿٍ هي کَ ُوًْطْؿ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 !ًینت؟! ُنت ثبُبه کَ ػلت ًینتي ػلَ: گَ هي

 

 هي. کٌَ هي ىبم کـػى ػؿمت هيـْل عْػىْ ىن، هي ُوـاُو

 هَؼم هـآى ثَ: گن هي ّ ثجیٌن ؿّ اه چِـٍ ثتًْن کَ کبثیٌت ؿّ ىیٌن

 !ًینت چیقي ُوچیي

 

 !ثگیـي؟ هْه عْاي هي عؼا ؿّبي هضِ! چیَ؟ پل -

 

 !هبهبى: 

 

-... 

 

 !هْه ػعتـ اّى ًَ ام گـثَ هي ًَ: 

 

 ُنتي پیيَ ػبىن ؿّفگبؿ هْبي اف رّْى پنـ يَ ًینتي، گـثَ تْ -

 تْ اف ؿّ پٌجَ ايي پي ًیک! گْىو ثیظ ثیبؿٍ ّؿػاؿٍ ػلؼاؿىْ ػاؿٍ عیبل کَ

 چيوت ّاهؼب اگَ! ثيَ هب هنتؤرـ ايٌزب ثیبػ ػعتـ اّى کَ ػؿآؿ گْىت
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 عْامتگبؿيو کبؿه ّ کل ّ هبػؿثقؿگ اف ثـين ثگْ آػهیقاػ ػیي ػًجبليَ

 !کي توْهو کَ ًَ ُن اگَ! کٌین

 

 !هبهبى؟ چیْ: 

 

 هبيغ اًؼاعتي هيـْل ّ کٌَ هي ًَیجن امبمي ي ؿـٍ چين يَ هبهبى

 !ثبفيْ هنغـٍ ُویي: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ ىَ هي تبثَ تْي کْکْ

 

 کَ ثغْام ّ ثبىي پٌبٍ ثي اه ًٍْ ّ پیـ فى يَ ايٌکَ: گن هي رؼيت ثب

 !ثبفيَ؟ هنغـٍ کزبه ثؼين پٌبٍ ثِيْى

 

 ًبري هگَ تْ! پي ًیک ًکي ىـّع ػّثبؿٍ: ػٍ هي رْاثوْ کلـي هبهبى

 ثَ گي ًوي كبهیل ّ كک كـػا پل! کبؿّاًنـامت؟ ايٌزب هگَ! هلتي؟

 مـىْ صني گي ًوي! اربؿٍ؟ ػاػى اىًْْ عًَْ عْؿػى عٌني

 تب ػّ کَ اي عًَْ تْ کـػٍ مـه ؿیـتي ثي کالٍ فًين فهیي گؾاىت

 پبىْ! ػاػٍ؟ ؿاٍ ؿّ ّؿگلي تـگل اّى ثَ ػعتـ کٌي هي فًؼگي هزـػ پنـ

 !ىْ ثلٌؼ! ثغْؿٍ ُْا هـقم ثؾاؿ ثـّ

 

 هي فهقهَ ّ ىن هي عیـٍ پبُبم ثَ ثؼم هْهؼیتن تْ تـییـي ايٌکَ ثؼّى

 ثـاتْى ايٌوؼؿ ًجبيؼ کَ هـػم صـف! هبهبى ايي کـػٍ تضَیل ىوب: کٌن

 !ثبىَ هِن



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 815 
 

 

 ثب! ثجیٌوٌْ: گَ هي ّ ػٍ هي تکْى ٍْؿتن رلْي ؿّ ػمتو تْ کلگیـ

! امت کلوَ يک رْاثن! ثجـي پیو عْػتْ کبؿ تًْي ًوي هـػگي هْه

ًَ! 

 

 هْه يب ام گـثَ هي ثبالعـٍ: گن هي ّ پبيیي پـم هي کبثیٌت ؿّي اف

 !هـػٍ؟

 

 ثـل ّ هْچ ّ هبچ ػؿ اف. ىَ هي کْکُْبه مـگـم ّ کٌَ هي اعن هبهبى

 ّ کٌن هي صلوَ ػّؿه ػمتِبهْ پيت اف! کٌَ اكبهَ ىبيؼ يبم هي ػؿ

 ثبىن هْه چَ: گن هي ّ چنجًْن هي ٍْؿتو موت يَ ثَ ؿّ ٍْؿتن

 !رلؼم کلتـ ىوب ّامَ گـثَ، چَ

 

 !مْفٍ هي االى ؿؾام کٌبؿ، ثـّ: هیگَ ّ ػٍ هي كبٍلَ ٍْؿتن اف ؿّ مـه

 

 !مـتْى كؼاي: گن هي ّ ػم هي كيبؿه عْػم ثَ هضکوتـ

 

 !ًَ! ىَ ًوي ػُْ صـكن! پي ًیک: گَ هي ّ کٌَ هي ًگبُن اعن ثب

 

 كبٍلَ افه ّ ىن هي ًباهیؼ عْاؿي پبچَ ايي اف کَ هبٓؼَ چٌبى اه ًَ

 .گیـم هي
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 ؿّ هبهبى ّ اىتجبَُ ٍؼػؿٍؼ ثقًن عْام هي کَ صـكي ػًّن هي

 موت ؿم هي. ًؼاؿم اي ػيگَ ي چبؿٍ اهب کٌَ هي رْىي صنبثي

 ثؼؼ ّ عْؿم هي هلپي چٌؼ ؿيقم، هي آة لیْاى يَ عْػم ثـاي يغچبل

 هبلي کوک افتْى هوؼاؿ يَ تًْن هي: گن هي ّ هبهبى موت گـػم ثـهي

 ثغْام؟

 

 مِن: گَ هي ؿلیع ّاهؼب اعوي ثب ثؼؼ ّ عْؿٍ هي رب اي لضظَ ثـاي

 !آؿٍ؟ عْاي هي االؿحتْ

 

 ىي هي رقؿبلَ ػاؿى کَ کْکُْبيي عیبل ثي ىن، هي هبتو فػٍ ثِت

 ي کيیؼٍ فصوت پْل! آؿٍ؟: گَ هي پـعين ّ موتن يبػ هي ّ ىَ هي

 هـػهْ صـف ام ّامَ ّ کٌي عـد ثجـي ثِت ثؼم عْاي هي ثبثبتْ

 !ثغـي؟

 

 چیَ هـػم صـف: ىَ هي ثلٌؼ ٍؼام هوؼاؿ يَ کَ ًینت عْػم ػمت

 ّامَ کَ هْهغ اّى! ىؼى؟ هِن هـػم ايي ثـاتْى چوؼؿ! هبهبى؟

 کالٍ ثَ ًچنجیؼي چـا! کیي؟ عـ هـػم گلتي عیبثْى تْ ؿكتن عبٓـىْى

 !هیقاى؟ ّ هؼیبؿ ىؼٍ گْيیبىْى يبٍّ ّ هـػم ُویي صبال! عْػت

 

 !کَ ثجـٍ ثبػ ػي هي ػاؿي ثؼثغتْ ػعتـ يَ ّ عْػت کالٍ کَ اآلًن -
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 !کٌن؟ هي ثؼثغتو ػاؿم يؼٌي کٌن ػؿمت ثـاه موق يَ عْام هي: 

 

 کل ي ُوَ ثيْ ّ کي ػوؼه! ًؼاؿم صـكي هي ثيي پٌبُو ثغْاي -

 ثقؿگ کَ هضیطي ُوْى تْ ػعتـ ايي ًظـم ثَ ٌُْفم کَ چٌؼ ُـ کبؿه ّ

 هقٍ ّ کٌي ػك ػك ًؼاؿي اربفٍ اهب! ثِتـٍ اه ّامَ عیلي ثوًَْ ىؼٍ

 اّى! ثبه ػاىتَ ّرؼاى پي ًیک! ًَ يب ثگیـيو عْاي هي ثجیٌي کَ هقٍ

 يؼٌي کٌي ّلو ثؼؼ ّ موتو ثـي! ػاػٍ ػمت اف کنيْ ُوَ ػعتـ

 !ػؿٍ تَ ػاػي ُلو

 

 کٌَ؟ ّلو عْامت کي صبال: 

 

 پل کٌي ّلو عْاي ًوي اگَ! ثچَ تْ ُنتي ملیؼي چين چَ -

 !عْامتگبؿيو؟ ثـين ػي ًوي ؿّب چـا

 

 !ًؼاؿٍ ىـايطيْ! ىَ ًوي: 

 

 عْاين ًوي کَ ُن هب! ػؿمت اىَ عًْْاػٍ ػقاػاؿ! ىـايطي؟ چَ -

 ؿين هي هضتـهبًَ عیلي ّ ٍلْات ّ مالم ثب! ثیبؿين ػًجک ّ ػاؿيَ

 کَ ُب کٌَ ؿصوت عؼا اّى مبل ثؼؼ تب ىیي هي هضـم! عْامتگبؿيو

 !گیـين هي هغتَـ ريي يَ عْامتیي اگَ
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 کٌن هي ّل کبثیٌت ؿّي ؿّ لیْاى. ػم هي ثیـّى کالكَ ّ ٍؼا پـ ؿّ ًلنن

 !مْعت: گن هي ّ

 

 !چي؟: گَ هي هتؼزت هبهبى

 

 !ىبم: گن هي ّ کٌن هي اىبؿٍ مـه پيت ثَ چًَْ ثب

 

 ّ اينتن هي ػؿ ػؿگبٍ تْ گبف، ّ تبثَ موت پـٍ هي ّ گَ هي ّايي اي

 ثَ ايٌب اف ثیيتـ هؼلن يَ کـػم هي كکـ: گن هي كکـ عـػٍ يَ اف ثؼؼ

 !عبًْم هبهبى ثؼٍ اُویت ُوٌْػِبه

 

 ُویي: تْپَ هي ّ میٌک تْ اًؼافٍ هي ؿّ ػّػ پـ تبثَ ػَجبًي ّ کالكَ

 ػٍ هي رـ ُوٌْػيْ گلْي ّهتو ثَ کَ ُوٌْػي ايي عبٓـ ثَ تْ هؼؿ

 !ثنَ ػاػي رًّْیتْ ّ فًؼگي

 

 ّ رًّْي ّ فًؼگي اهْى ُوَ اگَ: گن هي ثلٌؼ اهب ُبل موت ؿم هي

 ؿّ اي ػيگَ کل گلْ کل ُیچ کـػين هي ُوٌْع كؼاي ُبهًْْ ػاىتَ

 !ػؿيؼ ًوي

 

 کالم يک! کٌي؟ هي هي ثب ػاؿي ثضخیَ چَ ايي:گَ هي ّ ُبل تْ يبػ هي

 !ًَ گلتن
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: گن هي ثِو کـػى ًگبٍ ثي ّ کٌن هي ؿّىي ؿّ تلْيقيْى عْػي ثي

 !ثگیي ىوب چي ُـ! ثبىَ

 

 ثب ثـم: پـمَ هي ّ اينتَ هي رلْم. کٌَ هي تـه کالكَ ػلغْؿم لضي

 !ثقًن؟ صـف هبػؿثقؿگو

 

 !ًؼاؿٍ ىـايطيْ گلتن: گن هي ّ تلْيقيْى ثَ فًن هي فل کـػٍ اعن

 

 !چـا؟: پـمَ هي هَـ ّ کٌَ هي عبهْه ؿّ تلْيقيْى

 

: کٌن هي عالً عْػهْ ّ گن هي پل صویوت، گلتي رق ًؼاؿم اي چبؿٍ

 !کـػى ثنتـيو ؿيغتَ، ثِن ؿّصي لضبظ اف

 

 کٌن هي مؼي! ػٍ هي ثِتو اف ًيْى هبهبى ي ىؼٍ گـػ چيوبي

 هبهبى ّ ثيَ کن عجـ ًبگْاؿي ػون اف تب ثؼم ًيْى عًْنـػ ؿّ عْػم

 يَ ؿيو تَ ؿّي ثبؿي چٌؼ اًگيتبهْ تب چِبؿ. ؿٍ هي ّا هجل ؿّي توـيجب

: پـمَ هي ؿكتَ تضلیل ٍؼايي ثب هبهبى ّ کين هي ٍْؿتن ٓـف

 !آمبييگبَُ؟
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 هي مبکت ْٓالًي هؼت يَ ػم، هي تکْى هخجت ػالهت ثَ ؿّ مـم

 ...عت: گَ هي آؿّم ثؼؼ ّ هًَْ

 

 هي ثبهي مکْت تْ کن يک. ػاؿٍ تـػيؼ کَ ثیٌن هي ّ کٌن هي ًگبُو

 !ايٌزب؟ ثیبػ گي هي چـا پل: پـمَ هي ثؼؼ ّ هًَْ

 

 ؿاّي ؿّ هبهبى تب ثبىین ػاىتَ رؼل ّ ثضج کلي ثبيؼ صبال! ىؼ ىـّع

 رلْ هجل ؿّي ؿّ عْػه ػم ًوي کَ رْاة!ثوًْن آيـيي پبي ثؾاؿٍ کٌن

 ثبُبه ػاؿي عیبل ٌُْف ًکٌَ: پـمَ هي هْىکبكبًَ ّ کيَ هي

 !ثبىي؟

 

 ّ ػاؿم پیو ػؿ ػؿافي ؿاٍ کَ ػًّن هي اهب ىن هي ػَجي ػاؿم

 ػلیل يَ: گن هي ّ گیـم هي ًلني! کٌَ ًوي ػّا ؿّ ػؿػي ػَجبًیت

 ثي ًؼاؿيي تْهغ کَ ىوب! هٌن ؿمیؼٍ ًوطَ ايي ثَ ػعتـ اّى ايٌکَ

 !ثگؾؿم؟ هنئلَ ايي کٌبؿ اف اُویت

 

 ًوي عْػػاؿي ّامَ ػلیلي اهب اّى ّ ىؼٍ ػَجي هي اف ثؼتـ ُن هبهبى

 ػاػي ُلو ثچگیو تْ تْ هگَ! چي؟ يؼٌي: گَ هي تٌؼ ّ پـاعن کَ ثیٌَ

 هبػؿ کَ لـفًّؼي ؿّ آثبػي اّى فهیي چبؿمتْى تْ هگَ يب! چبٍ؟ اّى ّمٔ

 !ثيي؟ کيتَ پؼؿه ّ
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 ػمت اف ّ فلقلَ ثؼؼ! ػاىت عجـ عْػه ثَ اصنبمن اف آيـيي ّلي ًَ -

 !ىؼ تـ هِلک ؿّصیو ي ّـثَ ّ کـػم ّلو هٌن هبػؿه، ّ پؼؿ ػاػى

 

 يَ ىؼٍ هنتؤٍل ؿيغتگي ثِن ّ ًبؿاصتي فّؿ اف هيغََ کَ هبهبى

 موت ثَ ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف ثؼؼ ّ هًَْ هي ام عیـٍ هوؼاؿ

 کَ ػکتـامت ي ّظیلَ: گَ هي کَ ىٌْم هي ّ ؿٍ هي آىپقعًَْ

 !ثکٌي کبؿي ػعتـ اّى ىؼى عْة ّامَ

 

 مـم. هجل پيتي ي لجَ ؿّ ؽاؿم هي ّ کٌن هي ثبف ٓـف ػّ اف ػمتبهْ

 صبلو هي ثب: گن هي ّاؿ فهقهَ موق ثَ فػٍ فل ّ ثـم هي ػوت ثَ ؿّ

 !ىَ هي عْة

 

 هبٓؼیت ثب هبهبى ثٌؼم، هي پلک ّ کٌن هي صل ًقػيکن ؿّ هبهبى صْْؿ

 ثگیـي ؿّ ػعتـ اّى كبصو تلبّت ُوَ ايي ثب ىؼم ؿاّي اگَ: گَ هي

 ثبيؼ يکي! ثيَ عْة ْٓؿي ايي عـاثت صبل ىبيؼ گلتن کَ ثْػ ايي ّامَ

 !اي؟ ػيگَ ًلـ يَ ػؿػ ػؿهبى كکـ تْ تْ ثؼؼ کٌَ عْه ؿّ تْ ؿّفگبؿ

 

 ػؿُن ٍْؿت تَْيـ ّ کٌن هي ثبف پلک تٌِب صبلتن تْ تـییـي ايزبػ ثؼّى

 ػمتي پیو اّى ثگن، چیقي عْام هي. ىَ هي ظبُـ ؿّم پیو هبهبى

 هي هـاؿ ػؿهبى تضت ثبيؼ فلقلَ اّى اف هجلتـ عیلي ػعتـ اّى: کٌَ هي

 فًؼگي ثَ ثچنت ّ کي كـاهْه ثْػًتْ ًبري ًوو ايي ُن تْ! گـكت
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 ّّؼیت ايي اف ّ ثگیـٍ ػمتتْ کَ کٌن هي پیؼا کنیْ ات ّامَ. عْػت

 !عْؿي ًوي اّى ػؿػ ثَ ُن تْ عْؿٍ، ًوي تْ ػؿػ ثَ آيلیي. کٌَ عالٍت

 

 هي مؼ ؿاُيْ ّ پـم هي ربم اف كٌـ ػیي آىپقعًَْ، موت ثـٍ يبػ هي

 ...رلتوْى ثبىین کَ ُن ثب آيـيي ّ هي: کٌن

 

 ُوَ اّى ثب ػعتـ اّى: کٌن توْم صـكوْ ػٍ ًوي اربفٍ ّ فًَ هي کٌبؿم

 ثقى فًگ ثـّ! هب ّامَ ًَ تْ ّامَ ًَ! يبؿٍ ًوي آؿاهو تْ ّامَ هيکل

 !کـػٍ ػيـ کَ هًْؼٍ کزب ثجیي ًبهؼاؿ ثَ

 

 !عْام هي آيـيٌْ كؤ ّ كؤ هي:  گن هي هَـ ّ لزْربًَ

 

! ثیٌن هي چيوبه تْ ؿّ عين ُبي ؿگَ هي ّ موتن گـػٍ ثـهي

 موتن ثَ هؼم يَ کٌَ، ػؿک ؿّ ثْػًن هَون کَ گیـم ًوي افه ًگبُوْ

: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ اعطبؿي ؿّ اه اىبؿٍ اًگيت يبػ، هي

 !ثـػاؿ هي ػاػى ػم ّ کـػى اؽيت اف ػمت! پي ًیک

 

 !هبهبى: ىن هي هؼتـُ

 

 ثبًیيْ ّ ثبػج عؼا: کـػى ؿـؿـ ثَ کٌَ هي ىـّع ّ آىپقعًَْ تْ ؿٍ هي

 ػیت ُیچ آػم فى! ثؼثغتي يَ ؿّف ُـ! ػاؿين ثـًبهَ يَ ؿّف ُـ! کٌَ لؼٌت
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 ّهت اّى! اكتَ هي چْلَ چبلَ ّ گـٍ تب ُقاؿ فًؼگي ّمٔ ًؼاؿٍ، ايـاػي ّ

 ػمتي ػمتي عْاػ هي تـصن ؿّ اف هي ػل مبػٍ مـعْه پنـ ايي

 !چبٍ تْ ثٌؼافٍ عْػىْ

 

 هي ّامَ آيـيي: گن هي ّ ؽاؿم هي آىپقعًَْ ػؿ چبؿچْة ثَ ػمتوْ

 ّهتي ّ ػاؿم ػّمتو هي! هبهبى ًیل گـكتبؿي ّ گیـ ّ گـٍ ّ چبٍ

 !گیـم هي آؿاهو کٌبؿه ثگؾؿٍ هـيْیو ؿّفُبي

 

 ؿّصي ّّؼیت ايي ثب ثچگیو اف ػعتـ اّى! هـيْي؟: تْپَ هي هبهبى

 هي ػؿهبى ٓـف ثگي کَ ًیل مـهبعْؿػگي ؿّصي هـُ! ىؼٍ ثقؿگ

 عیبلتَ ثَ کـػٍ، کْؿت تـصن ّ ّرؼاى ػؾاة! ىَ هي عْة عْة ّ کٌَ

 ثيیٌَ ػـم ثَ تت ايي ّ ثوًْي کٌبؿه کَ ؿّف ػّ! ػاؿي ػّمتو کَ

 ثبػ مـت رًّْي، االى! مغتَ چوؼؿ ؿّصي هـيِ يَ تضول كِوي هي

 رْاة ثبيؼ ػًیب اّى كـػا پل! هنئْلن هوبثلت ػؿ هي! كِوي ًوي ػاؿٍ

 ايي پل ُنتن اه ىـهٌؼٍ کبكي اًؼافٍ ثَ ُن اآلًو ُویي! ثؼم ثبثبتْ

 فّػتـ چَ ُـ کٌن هي ػػب ُن ػعتـ اّى ّامَ! کي توْم رب ُویي ثضخْ

 !کٌَ پیؼا ثِجْػ کَ کٌَ ًوي ػػب! ثيَ هـعٌ آمبييگبٍ اف

 

 کَ ثیٌَ ًوي ؿّ ؿّفي اٍال يؼٌي ايي ّ ثيَ تـعیٌ کَ کٌَ هي ػػب

 چَ: فًن هي ؿّ آعـم صـف اهب ُب پلَ موت ؿم هي! ثيَ عْة آيـيي

 عْة کٌن هي کوک! عْاهو هي هي ًیبػ، چَ عًَْ ايي تْ ثیبػ آيـيي

! ًجْػم هؼت يَ چـا ّ ػاؿم ثِو صني چَ کَ گن هي ثِو ّ ثيَ
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 کٌیي هؼـكي! هـػم ثَ ػـّمتْى ػٌْاى ثَ اًّْ ػاؿيي تـك اگَ ىوبم

 هـػهو کَ کٌین هي ىـّع فًؼگیوًْْ ربيي ؿين هي هب! ًیل هيکلي

 !ًيٌبمي ؿّ ىوب

 

 ثي عیلي تْ: ىَ هي ثلٌؼ هبهبى ػاػ ٍؼاي ًـمیؼٍ اّل ي پلَ ثَ پبم

 !کٌي هي رب

 

 آتیيي.گن ًوي چیقي ّ ثیٌن هي ؿّ اه ثـاكـّعتَ ٍْؿت ّ گـػم ثـهي

 فًن هي فًگ! ىن ًوي صـيلت کَ هي:گَ هي ّ ؿٍ هي تللي موت ثَ

 !کٌَ ؿّىي مـّ عیـٍ تْي تکلیق ثیبػ ًبهؼاؿ

 

 ػَجي ّ هًَْ ًوي ػّؿ هبهبى چين اف کَ ىیٌَ هي لجِبم ؿّي لجغٌؼي

! ُویٌَ کبؿت! ثغٌؼ! آؿٍ: گَ هي گـكتي ىوبؿٍ صبل ػؿ ّ کٌَ هي تـه

 کي ًغٌؼي تْ اٍال! ثغٌؼي ُن ثبيؼ! ثغٌؼ ؿييوْى ثَ ّ ثؼٍ ػم ؿّ هب

 !ثغٌؼٍ

 

 ام عٌؼٍ چـا کَ ػم ًوي تّْیش ثـاه ّ ىن هي ػّؿ چيوو رلْي اف

 كـػاػ پیچ مَ گیـ ّ ثیوبؿمتبى اف تـعیَن اف ثؼؼ کَ گن ًوي! گـكتَ

 ّ ػًؼگي يَ ّ مـي عیـٍ کني کَ ثبؿ ُـ عـػيقٍ، هؼٌي كِویؼى ثـاي

 هي آّؿػٍ كـػاػ مـ ًبهؼاؿ کَ ثاليي يبػ ػٍ هي ًنجت ثِن ؿّ لزجبفي

 !گیـٍ هي ام عٌؼٍ ّ اكتن
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 كيبؿ ُوَ اّى ّ ّاگیـ ُبگیـ اّى هیْى عًَْ، اّهؼين کَ ثیوبؿمتبى اف

 ٍْؿتو تْ ًبؿاصتي ّ عنتگي کَ ًبهؼاؿي اف رؼي عیلي كـػاػ ؿّصي

 !ثپـمن؟ چیقي يَ: پـمَ هي کـػ هي ثیؼاػ

 

 هْؿػ ػؿ كـػاػ مْال کٌَ هي عیبل چْى اهب امت صٍْلَ ثي ًبهؼاؿ

 لضٌي ثب ّ رؼي عیلي كـػاػ ّ کٌَ هي فهقهَ ؿّ ثپـمي هٌَ ّّؼیت

 !چي؟ يؼٌي عـػيقٍ: پـمَ هي هتؤحـ

 

 ػؿ ًبهؼاؿ ّ کٌن هي ًبلَ ّ آط ّ عٌؼٍ فيـ فًن هي ّصيتٌبک ػؿػ ّرْػ ثب

 يؼٌي! تْ يؼٌي عـػيقٍ: گَ هي ّ كـػاػ ػًجبل اكتَ هي اًلزبؿ ي آمتبًَ

 ثال عْػىْى مـ لزجبفي مـ اف کَ عیـٍ ي پنـٍ ايي ّ تْ هخل عـي

 پي ًیک کَ تغتي ُوْى ؿّ کٌن هي کبؿي اآلى کَ تْ يؼٌي! يبؿى هي

 ؿّ ثبال ًظـمٌزي اّى عْػم ربى ثَ!****کٌي ثنتـيت ثْػٍ ثنتـي

 !!!متْى ثَ کْثن هي مـهْ کٌَ گیـ 441 ػؼػ

 

. کٌن هي ًگبٍ صیبٓ ثَ پٌزـٍ اف ّ کين هي عینن هُْبي ؿّي ؿّ صْلَ

 ؿّ ػؿ ػزلَ ثب ىؼى عیل اف كـاؿ ثـاي ًبهؼاؿ ّ تْ يبػ هي ًبهؼاؿ هبىیي

 ّ ؿم هي کٌبؿ پٌزـٍ پيت اف.ػّئَ هي مبعتوْى موت ثَ ّ ثٌؼٍ هي

 هبهبى کَ ام ىٌیؼٍ ػّه فيـ ؿكتي هجل. ىیٌن هي تغت ي لجَ ؿّ

 يَ تب عًَْ ثیبػ عْامتَ ًبهؼاؿ اف رْه ّ صـً ثب ْٓؿي چَ ثـآىلتَ

 ّ هًْن هي ًبهؼاؿ اّهؼى هٌتظـ! ثکٌي رؼيؼ هَیجت ايي صبل ثَ كکـي

 ثؼؼ ؿثغ يَ.کٌین مپـي ؿّ آؿاهو ثب مبػتِبي ًینت هـاؿ کَ ػًّن هي
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 اًتظبؿ کَ ْٓؿ ُوْى ّ عْؿٍ هي ػؿ ثَ اي توَ عًَْ ثَ ًبهؼاؿ اّهؼى اف

 عیـٍ ّ اينتبػم پٌزـٍ ػم میٌَ ثَ ػمت کَ هٌي گْه ثَ ٍؼاه ػاؿم

 !ثقًین؟ صـف: ؿمَ هي ثبؿًّن تٌؼ ّ ؿيق ُبي هطـٍ ثَ

 

 ٍؼاي ثب ّ ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ تْ، يبػ هي گن، ًوي چیقي ّ گـػم ثـًوي

 !کَ کـػي اه رقؿبلَ فػي کَ تْ! ثپق هبهبًْ گلتن: گَ هي آؿّهي

 

 هي ّلْ تغت ؿّ عْػىْ ثگن، چیقي يبم هي ّ گـػم ثـهي موتو ثَ

 آتیيیَ اًوؼؿ: گَ هي ّ ػٍ هي ثیـّى کيیؼٍ ّ پـٍؼا ؿّ ًلنو کٌَ،

 کبؿه چي! لگؼ ّ هيت فيـ گـكت هي هٌن تْ ربي ثْػ ػمتو ؿاٍ کَ

 !آّؿػٍ؟ رْه ْٓؿ ايي کـػي

 

 آيـيٌْ ًيؼ ؿاّي: گن هي آؿّم ٍؼايي ثب هٌن ّ هجل ؿّ ىیٌن هي

 !ىؼ ثؼتـ اّّبع ثگن، رـيبًْ ىؼم هزجْؿ! ايٌزب ثیبؿين

 

 هي اه تٌَ صبئل ؿّ آؿًزو ّ ىَ هي عیق ًین ربه مـ اعن ثب ًبهؼاؿ

 پبي کجْػي ثَ چيون تبفٍ ىوبتتن، ثَ کٌَ ثبف لت يبػ هي کٌَ،

 هي ًقػيک ثِو فػٍ ىگلت ّ ثلٌؼ ربم اف! اكتَ هي چيوو

 !کـػي؟ ػػْا!ىؼٍ؟ چي: پـمن هي ّ ثـم هي پیو ىن،ػمتوْ

 

 ٍْؿتو کجْػي ثب ػمتن توبك اف هبًغ تب کيَ هي ػوت ؿّ مـه

 !ًي چیقي:گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ ثيَ
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 ىؼٍ يوَ ثَ ػمت کني ثب ثبفاؿ تْ ىبيؼ کٌن هي عیبل اي لضظَ ثـاي

 کوْى چلَ اف تیـ هخل ُویيَ کَ ًبهؼاؿي اف چْى!ؿاًٌؼگي ّمٔ ىبيؼ يب

 ؿـيجي ّ ػزیت صؼك اهب ًینت ؽُي اف ػّؿ ثقى ثقى ّ ػػْا ؿٍ هي ػؿ

 هي موبرت ثب پل. هّْْع ػًّنتي ثَ ثين هَـ تب ىَ هي ثبػج

 !ًبهؼاؿ؟ ُب! اٍال؟ چي مـ! کـػي؟ ػػْا کي ثب: پـمن

 

 هي ّ مـه فيـ فًَ هي ػمتِبىْ ّ ثبلين ؿّي ؽاؿٍ هي ؿّ مـه

 ي پنـػوَ اّى ؿكتن هٌن مْفًّؼيو، فػي ثپقي هبهبًْ اّهؼي تْ: گَ

 گل چنجیؼ هيتو ىؼ مغت ّ ملت کٌن، ًـم ؿّ ػعتـٍ هيٌگ عل

(gal)ًَْام گ! 

 

 هي موق اف ًگبُيْ.اينتن هي ّ ثیـّى فًَ هي صؼهَ اف چيوبم

 ثي ُوچیي هٌن! ثيیي: گَ هي ّ ػٍ هي ثبال اثـُبىْ لجغٌؼ ثب گیـٍ،

 تب ػّ ػاػ، كضو تب چِبؿ کـػ، ربى ًْه يکي فػ، يکي! ًينتن کبؿ

 صـف ػکتـٍ صـف ؿّ ًکـػ رـأت ّ گـكت اللوًْي ُن تِو عْؿػ، كضو

 !ثیبؿٍ

 

 ؿّ ثِتن کَ ًبهؼاؿ! ىبًنیوَ عْه اف ىَ ًوي مجق مـم ؿّ ىبعي

 کبؿٍ يَ ْٓؿي ُویي ًؼاىتي کَ تْهغ: گَ هي ّ ىیٌَ هي ثیٌَ هي

 ثجـين ػعتـػايیتْ ثؼٍ اربفٍ ثیب ثگن ّ ؿیـتي هتؼَت كبهیل اّى پیو ثـم

 مـاؽ ثـين ُن ثب عْامتن ّ فػم فًگ ثِو تْ ؿكتي ثؼؼ! عْػهْى؟ عًَْ
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 گؾاىتین، هـاؿ آمبييگبٍ ػم ثؼؼ مبػت يَ ّامَ ػاػ کَ آػؿك. ػکتـٍ

 کلي اتلبهب! پغتن ؿّ ػکتـٍ ّ ؿمًْؼم عْػهْ فّػتـ مبػت ًین هي هٌتبُب

 !کـػ امتوجبل ام ايؼٍ اف ُن

 

 !عت؟:

 

 آّؿػّ ػؿ ثبفي کْلي کن يک پیيٌِبػ ىٌیؼى ثؼؼ پنـٍ ػيگَ، ُیچي -

 کَ هيت تب مَ ػّ گـكت، ثبال کبؿ ّ ػاػم رْاثيْ هٌن کـػ، ثبؿم لیچبؿ

 ثَ! ػکتـ ّ هي صـف ىؼ ُن اه تَ کـػى، مْاهْى کـػين ثؼل ّ ؿػ

 .ايٌزب ثیبؿيوو ػاػ ؿّبيت ػعتـٍ هبػؿثقؿگ صْْؿ ىـٓ

 

 ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ًبهؼاؿ ىیٌن، هي هجل ؿّي ّ کين هي پْكي

 ًوي هبرـا ّؿ ايي تْ ػعبلتي ُیچ هي! عْػتَ ثب هبهبى پغتي: گَ هي

 !ًَ يب ثجـي پیو کبؿتْ ػاؿي اىْ ػـَّ ثجیٌین! کٌن

 

 !هٌَ؟ ي ػـَّ فػى هضک ّهت اآلى: گن هي کـػٍ اعن

 

 !هللا ثنن! تْئَ ػاػى ًيْى ػـَّ ّهت اآلى: گَ هي ّ ػؿ موت ؿٍ هي

 

 هي ٍؼاىْ ػوؼ ثَ ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي ثیـّى ثَ ًگبُي کٌَ، هي ثبف ؿّ ػؿ

 اًّْؿ ايٌزب هگَ! هقعـكت ُبي ايؼٍ ايي ثب کـػي ثیزب عیلي تْ: ثبال ثـٍ
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 اتْ کْفٍ کبمَ کي روغ! ثيي عًَْ ُن ػاؿ ؿّ ّ ثـ هزـػ ػعتـ ثب کَ آثَ

 فًگ گن هي هبهبى ثَ ُن كـػا پل كـػا ُویي! ًکـػم روؼو عْػم تب

 ػعتـ عبٓـ ّاك ثؾاؿٍ عْامگبؿي هـاؿ يَ ّ ٍلبؿي صبد ثَ ثقًَ

! اكتَ هي مـت اف ػبىوي ّ ػين فًؼگیت ّ عًَْ مـ ثـي! کْچیکو

 !ثقًي صـف هبهبى صـف ؿّ ًجیٌن ام ػيگَ

 

 ثِو يبػتَ، کَ ؿّ صبري ػعتـ: گَ هي آؿّم ّ پبيیي يبؿٍ هي ٍؼاىْ

 !هقي عبلَ گلتین هي

 

 ؿٍ هي اتبم اف ّ ػٍ هي تضْيلن چيوکي عٌؼًّو، ٍْؿت ثَ فلن کلـي

 !ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ ّ ثیـّى

 

 ُـ ّ ؿّف ُـ ىؼٍ کبؿم! کيَ هي تَ ػاؿٍ ػاؿين عْىتي ّ ام ؿيغتَ ثِن

 ؿّ ؿّصیو ّّؼیت کَ آيـيٌي ًؼيؼى ّ آمبييگبٍ ثَ ؿكتي ٍجش مـ اف ؿّف

 اتبهن ثَ ثؼؼ ّ ؿكتي ؿاٍ ّ ؿكتي ؿاٍ ّ فػى هؼم ّ ؿكتَ ثیيتـي ّعبهت ثَ

 !ثـػى پٌبٍ

 

 کَ ىؼٍ ايزبػ ثیٌوْى مٌگیٌي رْ هبهبى ثب ثضج اف ثؼؼ ّ ىت اّى اف

 يکي اف ثؼؼ کَ الجتَ عت ّ هًْؼٍ ًتیزَ ثي ثـػًو ثیي اف ثـاي تالىن

 مپـػٍ فهبى ػمت ثَ چیق ُوَ ام ػيؼٍ ثِتـ ّ کيیؼٍ پل هٌن ؿّف ػّ

 .ثيَ
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 عًَْ ثَ امتغًْن هـق ثنتي يظ ّ ثبؿّى فيـ ْٓالًي ؿكتي ؿاٍ يَ اف ثؼؼ

 پـتضکن ٍؼاي کَ ُب پلَ موت ثـم عْام هي هجل ىجبي هخل ّ يبم هي

 !ػاؿم کبؿت ثيیي: ىکٌَ هي ؿّ مبلي مکْت هبهبى

 

 پبىْ يَ. اكتَ هي ًبهؼاؿ ثَ چيون ّ گـػٍ هي هجال موت ثَ مـم

 ثب ّ کـػٍ ػؿاف هجل پيتي ؿّ ؿّ ػمتو يَ اه، ػيگَ پبي يَ ؿّ اًؼاعتَ

 ثضج تْاى ّ صٍْلَ ّ ام عنتَ. کٌَ هي ًگبُن ؿكتَ ثبال اثـّي تبي يَ

 هبهبى ثَ ّ ثـم ػؿ کْؿٍ اف ثيَ ثبػج هنئلَ ايي عْاػ ًوي ػلن ّ ًؼاؿم

 ثبىَ: گن هي لت فيـ ّ ؿم هي ُب پلَ موت ثَ پل کٌن اصتـاهي ثي

 .ثؼؼ ّامَ

 

 !پي ًیک ثيیي: ىَ هي ثلٌؼ هبهبى ٍؼاي

 

 موت گـػم ثـهي کين، هي ػویوي ًلل ّ ؽاؿم هي ُن ؿّ پلک

 ثِن چين ىبکي ّ ػلغْؿ ّ اعن پـ کٌن، هي ًگبُو هٌتظـ ّ هبهبى

 ًینت آبػت هَؼم ثیٌَ هي ّهتي. ثيیٌن تب کٌَ هي ٍجـ ّ ػّفٍ هي

 !ىَ توْم ثبفي ثچَ ايي ثقًین صـف ثيیي: گَ هي تـ ػَجبًي

 

 !ثبفي؟ ثچَ: پـمن هي ػَجي ّ اكتَ هي گـٍ اثـُّبم ثَ

 

 پل ًینت ثبفي ثچَ اگَ: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ُن هبهبى

 هي صبّـ ىبم هیق مـ ًَ عًَْ يبي هي ًبُبؿ ًَ کـػي هِـ! چیَ؟
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 هي فثًْت اف کَ ُن صـكي توْم ثیـّى، عًَْ اف فًي هي ٍجش اف! ىي

 پل ًیل ثبفي ثچَ اگَ ؿكتبؿا ايي! عبلیَ ّ عيک مالم يَ ىٌْين

 !چیَ؟

 

 ػٍ هي ًيْى عًْنـػ ؿّ عْػه چٌبى ؿٍ، هي ًبهؼاؿ موت ثَ ًگبُن

 اًّوؼؿ کبه! فًین هي صـف ُْا ّ آة ثَ ؿارغ ػاؿين هبهبى ّ هي اًگبؿ کَ

 ُویي هبل عًَْ ايي ثَ آيـيي آّؿػى پیيٌِبػ گلتن هي کَ ثْػم ًبهـػ

 ...!کَ صیق! ثْػٍ تلبّت ثي آهبي

 

 ّ ػل کي ُـ: گن هي ّ ُب پلَ موت ؿم هي ّ گیـم هي ًبهؼاؿ اف ًگبٍ

 !هِـٍ کَ ًیل ايي هؼٌیو ًؼاؿٍ ػهبؽ

 

 يبػه کْچیکتـي ثقؿگتـ کي ُـ: ىَ هي ثلٌؼ هبهبى فى ٓؼٌَ ٍؼاي

 !ُبى؟! گؾاىت؟ ىَ هي ؿكتبؿه ؿّ اموي چَ ؿٍ هي

 

 هي پيیوْى اهب پلَ اّلیي ؿّ ُن پبم ُبمت،يَ پلَ ي ًـػٍ ثَ ػمتن

 !ؿكتَ؟ يبػم کْچیکي ثقؿگي هي: پـمن هي ّ گـػم ثـهي ىن،

 

 ُب ثبفي ؿـيجن هي ًٌَ ايي ثب! پي ًیک هٌْ ثجیي! ًـكتَ؟: تْپَ هي هبهبى

 !ثيًْي کـمي ثَ صـكتْ تًْي ًوي
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 ثَ ػم، هي تکْى تبيیؼ ػالهت ثَ مـي ّ فًن هي اي ًبعْامتَ لجغٌؼ

 يکي! ػًّن هي! آؿٍ: گن هي پبلتْم آّؿػى ػؿ صبل ػؿ ّ ؿم هي موتو

 ثَ ؿاٍ ًوبيي هظلْم ّ ثبفي ؿـيجن هي ًٌَ ثب کـػٍ صبلي ثِن هجال ػيگَ

 !ثـػ ىَ ًوي ربيي

 

 هي فًن هي ثبال آمتیٌوْ کَ رْؿ ُوْى کٌن، هي ثبف آمتیٌوْ مـ ػکوَ

 امووْ تـمیؼٍ ّ فػٍ ثِت ّ پـٍ هي ربه اف ًبهؼاؿ کَ ثگن چیقي عْام

 !پي ًیک: فًَ هي ٍؼا ثلٌؼ

 

 عْػىَ ىجیَ ػهیوب ژمتن چْى! کٌَ عطـ اصنبك ّ ثغْؿٍ رب ػاؿٍ صن

 رلْ ثَ اُویتي اهب هي! ثجٌؼافٍ ؿاٍ ػػْا يب ثکْثَ هيتي عْاػ هي ّهتي

 ؿػ ّ چـعًْن هي ؿّ ػمتن ؿٍ، هي ثبال کَ آمتیٌن ػم، ًوي اّهؼًو

 هي ًيْى هبهبى ثَ ثبفّهَ پيت ؿّ کَ ؿّ ػویوي ّ ثقؿگ توـيجب فعن

 ثَ کبؿّ فهبًي يَ کَ فعوي يَ اف ؿػٍ يَ! ثیٌیي؟ هي ايٌْ: گن هي ّ ػم

 اف يکي يبػگبؿ! کٌي هطغ عبٓـه ثَ ػمتوْ ثْػ ًقػيک کَ کيًْؼ ربيي

 هي ُْاؿ اًلـاػي تْ کَ هْهغ ُوْى اگَ! اّلیَ ثبفرْيیبي تْ کتکِبمت

! ىؼ ًوي کبؿي ايٌوؼؿ کـػ، هي ثبّؿم يکي ثـيؼٍ، اهًْوْ ػؿػه کيیؼم

 االى ُویي صـف ػهیوب ُن آّؿػ مـم ؿّ ثال ايي کَ ثبفرْيي اّى هٌتِب

! کٌن هي ًوبيي هظلْم ػاؿم کـػ هي عیبل اًّن! ػاػ تضْيلن ؿّ ىوب

 چَ کخبكتو ّ چـک ّ يبؿٍ هي ؿّفم ثَ چي ػاؿٍ ػؿػ ايي ًؼاىت عجـ

 !عْؿٍ هي ّرْػهْ تْ اف ػاؿٍ رْؿي
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 ثجـم، پٌبٍ اًلـاػين ثَ کَ ؿم هي ّ گیـم هي هبهبى هجِْت ٍْؿت اف ًگبٍ

 کَ ًلِوَ کني ّ ًگن ّ ثکين ُْاؿ ٍؼا ثي ػيْاؿي چِبؿ اّى هیْى کَ

 اف ثؼؼ ّ اهـّف هي ّ ثیبؿٍ عْػه مـ ثاليي چَ عْامتَ آيـيي هجل ؿّف

 ُي ّ ُي ػًیب اآلى ُویي تب چوؼؿ ّ کـػم پیؼا صبلي چَ هبرـا ىٌیؼى

 کَ هبهبًي موت گـػم ثـهي ؿكتي هجل اهب! ىؼٍ عـاة مـم ؿّ

 هچبلَ ايٌکَ: فًن هي ؿّ آعـ صـف ّ کٌَ هي ًگبٍ ؿكتٌن ثَ ّ اينتبػٍ

 مبکت ثکيي، کٌبؿ ثبىي، ػّؿ ثغْاي ايٌکَ ثیبي، کٌبؿ ػؿػ ثب تب ثيي

 ثچَ! عْػت اال ثـمي اىْى عْامتَ ثَ ُوَ کَ ثوًْي علَ ثبىي،

 امن کَ چیقيَ يَ! ًینت ُن اصتـاهي ثي! تًین هِـ! ًینت ثبفي

 !ًینت گلتیي ىوب کَ ايٌبيي اهب! ًؼاؿٍ

 

*** 

 

 تکًْي ىَ هي ثبػج کٌَ هي ٍؼا ىبم ّامَ ؿّ ًبهؼاؿ کَ هبهبى ٍؼاي

 صنبمتـ ّ ػلغْؿتـ ُنت کَ ايٌي اف ؿّ هبهبى عْام ًوي. ثؼم عْػم ثَ

 هي هیق پيت صـف ثي ّ پبيیي ؿم هي اىتِبيین ثي ّرْػ ثب پل کٌن

 .ىیٌن

 

 ّ هبىن ّ ثيوبة ّ کٌَ هي مالم اّهؼٍ ػوَ ي عًَْ اف تبفٍ کَ ًگبؿيي

 كيبؿ ًينتي صبل ػؿ ّ يبػ هي ُن ًبهؼاؿ. ؽاؿٍ هي رلْم ؿّ چٌگبلي

 .يبؿٍ هي ام ىًَْ ثَ آؿّهي
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 هوؼاؿ يَ امت گـكتَ صنبثي ػًّن هي کَ هبهبًي ثَ کـػى ًگبٍ ثؼّى

 ثؼي مکْت. ىن هي عْؿػى هيـْل ّ کين هي عْػم ثـاي هبکبؿًّي

 ىکنتي ثـاي کَ ػؾاثَ تْ ثؼرْؿي ُن ًگبؿيي اًگبؿ ّ کـػٍ پـ ؿّ كْب

 .يبػ هي هبٍ آعـ اصتوبال كـػاػ: کٌَ هي تاله مکْت

 

 ىـکت هکبلوَ تْ اهب ػٍ هي صٍْلگي ثي اف ًيْى لضٌو گـچَ هبهبى

 !فّػ؟ چوؼؿ! رؼا؟: کٌَ هي

 

 کَ هي! هبهبى؟ فّػٍ کزبه: گَ هي ىْط لضٌي ثب اهب هؼتـُ ًگبؿيي

 !ًؼيؼهو مبلَ يَ کٌن هي صل

 

 ػّ ؿييتـي ُيت ي فلقلَ اّى! عْة آؿٍ: يبػ هي صـف ثَ کَ ًبهؼاؿٍ

 !ُنت آؿاهو ربه ثَ ّ ًینت ؿّفٍ ٍؼ اًگبؿ ًجبىَ کَ ُن ؿّف

 

 !يبػ؟ هي ػلت! ًبهؼاؿ: ىَ هي هؼتـُ ثقؿگَ ػاػاه ثَ ًگبؿ ايٌجبؿ

 

 گن هي ثؼ! مًْبهیَ! کَ ًینت فلقلَ! ًیبػ ػلن چـا: گَ هي کَ ًبهؼاؿٍ

 !پي؟ ًیک
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 ؿّ ًينتَ لجغٌؼ ثَ ثؼؼ ّ ًبهؼاؿ ثَ اّل ّ گیـم هي ثيوبثن اف ًگبٍ

 ػّؿ ُب ؿىتَ پیچًْؼى هيـْل ػّثبؿٍ. اًؼافم هي ًگبُي ًگبؿيي ٍْؿت

 .ًینت کَ هؼلْهَ ًینت ّهتي: گن هي ّ ىن هي چٌگبل

 

 ّ عْؿٍ هي لیْاًو تْ ػّؽ اف هلپي ّ ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ ي عٌؼٍ ٍؼاي

 يؼٌي ًینت ّهتي چیقي ُـ عت! ىؼي؟ كیلنْف تْ ثبف: گَ هي

 !ًینت

 

: ػم هي تّْیش ثگیـم ثيوبة اف ًگبُوْ يب ثیبؿم ثبال ّ مـم ايٌکَ ثؼّى

 ُن ًجبىي ّهتي ًینتي، اًگبؿ ثبىي ّهتي صتب آػهب ثؼْي چیقا، ثؼْي

! هؼلْهَ ًجْػىْى ّ ثْػ آػهب ثؼْي ّلي! ًینتي کَ اًگبؿ ًَ اًگبؿ اٍال

 !ًینت ػًیب اًگبؿ ًینتي ّهتي

 

 ًگبُن هتؤحـ ّ لجغٌؼ ثي صبال کَ ًگبؿيي ٍْؿت ثَ ّ يبؿم هي ثبال ًگبُوْ

 !ًَ؟ هگَ: پـمن هي ّ ػّفم هي کٌَ هي

 

 يَ. ػٍ هي هخجت رْاة مـ ثب فّؿ ثَ ّ ػٍ هي كـّ ؿّ ػٌُو آة ًگبؿ

 فيـلجي تيکـي.ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ عْؿم هي لیْاى تْي ػّؽ اف هوؼاؿ

 ثَ ؿّ آىپقعًَْ اف ؿكتي ثیـّى اف هجل ّ کٌن هي عبً هغبٓجي ثي ّ

 .يبم ًوي ًبُبؿ. ثبثب عبک مـ ثـم عْام هي كـػا: گن هي ًگبؿيي
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 اصتـاهي ثي هَؼم ثبىن گلتَ هبهبى ثَ هنتوین ؿیـ کَ گن هي ايٌْ

 .ًینت هِـ يب ثِو

 

 تْ هبهبى: گَ هي آؿّم ًگبؿيي کَ ىٌْم هي ّ ثیـّى ؿم هي آىپقعًَْ اف

 !ىَ هي ػاؿْى ػاؿٍ! ػيگَ ثیبيي کْتبٍ عؼا ؿّ

 

: ىٌْم هي صیبٓ موت ثَ ؿكتي اف هجل ُن ّ ًبهؼاؿ ي اعطبؿگًَْ ٍؼاي

 !ًگبؿ ثغْؿ ىبهتْ

 

 هي اتبم اف ّ پیچن هي گـػًن ػّؿ عـيؼٍ ثـام ًگبؿيي کَ ؿّ گـػًي ىبل

 ؿّف يَ ٍجش تْ ُوَ ثْػى عْاة اف ًيْى مکْتو ّ عًَْ. ثیـّى ؿم

 اهب ثؾاؿم ايّْى تْ پب ٍؼا ّ مـ ثي کٌن هي مؼي هي ّ ػٍ هي تؼطیل

 !عبک؟ مـ ؿي هي: ىَ هي ؿكتٌن اف هبًغ هبهبى ٍؼاي

 

 هي ؿّ ػؿ يبػ، هي رلْ کٌن، هي مالم فيـلت ّ موتو گـػم ثـهي

 .ثـّ ثؼؼ ثغْؿ اتْ ٍجضًَْ چیؼم، هیقّ: گَ هي ّ ثٌؼٍ

 

 ثي تًْن ًوي عت ّ ثیٌوْى ػلغْؿي ؿكغ ثـاي ثـػاىتَ هخجت هؼم يَ

 تْ ؿم هي ّ يبؿم هي ػؿ ؿّ پبلتْم ّ ىبل. ثگؾؿم هّْْع ايي کٌبؿ اف تلبّت

 ّ ؽاؿٍ هي رلْم چبي لیْاًي هبهبى ّ هیق پيت ىیٌن هي. آىپقعًَْ

 .يبم هي ُوـاُت هٌن ًؼاؿٍ ايـاػي اگَ:  گَ هي
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 هي چيوبم فل يبػ، هي ثبال ًگبُن ّ هًَْ هي ًْى اي تیکَ ؿّ ػمتن

 !ثیبم؟ عْاي ًوي: پـمَ

 

 .ػاؿيي ػّك عْػتْى چي ُـ: گن هي ّ ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 

 ؿّ اي لووَ مکْت کن يک اف ثؼؼ ّ ىیٌَ هي ؿّثـّم چبي امتکبى يَ ثب

 .ثگیـي رْى کن يک ثغْؿ: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ

 

 ًوي ّل ؿّ لووَ. کٌن هي فيـلجي تيکـ يَ ّ گیـم هي افه ؿّ لووَ

 ايي: گَ هي آؿّم. ىؼى چيوو تْ چين ثَ ىن هي ّاػاؿ ّ کٌَ

 !پي ًیک ًجبه ْٓؿي

 

 چبيیو ثَ ّ کٌَ هي ّل ؿّ لووَ کٌن، هي ًگبُو هٌتظـ ّ مؤالي

 ّ كکـ ىؼٍ ػًیب ػؿػ توْم: گَ هي ّ کٌَ هي هکخي ىَ، هي عیـٍ

 !ام میٌَ ايي تْ ًينتَ ّ تْ ّامَ عیبلن

 

 !عْثن هي: 

 

 هي ًبثْػت ػاؿٍ چـکي فعن ايي! گلتي ػييت ُن عْػت! ًینتي -

 !کٌَ
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 !گیي؟ هي يکیيًْْ کؼّم: 

 

-... 

 

 هي مٌگیٌي ىوب ػل ؿّ کَ ػًیب ػؿػاي کل ي اًؼافٍ ػؿػم يَ اگَ هي: 

 !فيـىْى کٌن هي لَ عْػهْ ػاؿم کَ ػؿػم ُقاؿتب عْػم کٌن،

 

 عالً ػؿػا ايي اف کٌي ًوي مؼي چـا! ًینتي؟ كکـ ثَ چـا پل -

 !ثيي؟

 

 !کٌن؟ ًوي ّ ًکـػم مؼي هطوئٌیي چوؼؿ! مؼي؟: 

 

 !ثـي ثبيؼ ػؿمتْ ؿاٍ -

 

 !ػؿمتَ؟ ؿاُي چَ ثگَ هبٓؼیت ثب تًَْ هي کي: 

 

 هبٓؼیت ثب تًْي هي ثجیٌي ؿّ ؿاُي هیْى ُبي تلَ ثبف چين ثب ّهتي -

 !اىتجبَُ هنیـت ثگي
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 يویٌب تًَْ ًوي اهب ثبىَ پـعطـ ىبيؼ ػاهَ ّ تلَ تْه کَ هنیـي: 

 !ثبىَ ثِـّفي ىبيؼ ىبيؼ هنیـ اّى تَ! ثبىَ اىتجبٍ

 

 !کٌَ؟ هي كـهي چَ ثـمي هوَؼ ثَ ًتًْي صتي ّهتي -

 

 ؿاٍ اّى تْ گؾاىتي هؼم اٍال ىبيؼ! کزبمت؟ هوَؼ ػًَّ هي کي: 

 !ثبىَ ًِبيت ّ ؿبيت عْػه

 

! پي ًیک ثبىي اي ػيگَ کل صبل کوک تًْي ًوي ىـائ ايي ثب تْ -

 !تب ػّ ىوب صکبيت ىَ هي ىؼ ػيگـ کْؿ کو ػَب کْؿي

 

 کبؿهْى عْام ًوي. کٌن هي عْؿػى هيـْل ؿّ عْػم ّ گن ًوي چیقي

 كـٍتي مـ تب ثوًْن مبکت کَ ثِتـٍ ّ ثيَ کيیؼٍ رؼل ثَ ػّثبؿٍ

 .ثؼم اًزبم ؿّ گَ هي ثِن ػيٌن ّ ػل کَ کبؿي هٌبمت

 

 مْيیچ: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف هبهبى ّ عْؿين هي ؿّ ٍجضًَْ

 .ثیبم ّ ثين آهبػٍ هي تب ػاؿ ثـه ػيْاؿٍ،( gal)گل ًبهؼاؿ هبىیي

 

 ثَ كکـي ثیبػ هبهبى هٌتظـم کَ صیٌي ّ ثـػٍ ثیـّى پبؿکیٌگ اف ؿّ هبىیي

 .ػٍ هي هلولکن کبؿي اًزبم ي ّمْمَ ّ ؿمَ هي ؽٌُن
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 مکْت يَ اف ثؼؼ ّ اكتن هي ؿاٍ ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ ّ ىیٌَ هي کَ هبهبى

 عبک؟ مـ ؿيي هي ُلتَ ُـ: پـمن هي ْٓالًي

 

 ىٌجَ پٌذ. ًـم ًؼاؿٍ تبة ػلن: پیچَ هي هبىیي تْ هبهبى هضقّى ٍؼاي

 ًبهؼاؿ ّلي. ؿاُوَ ثَ چين عؼاثیبهـف صني کٌن هي صل ىَ هي کَ

 .گَ هي هلجن ّامَ. تـٍ علْت کَ ثـم ُب روؼَ گلتَ

 

 ىٌجَ پٌذ کَ هي ثـا: کٌَ هي فهقهَ فيـلت هبهبى ّ گن هي آُبًي

 کٌؼٍ هلجن اف تیکَ يَ ًـم چَ ثـم چَ اٍال ثـم، ّهت ُـ! ًؼاؿٍ روؼَ

 !عْؿٍ ًوي رْه ػيگَ ّ ىؼٍ

 

 هي هنبكتي ٓي اف ثؼؼ ّ کٌَ هي مکْت ُن هبهبى گن، ًوي چیقي

 ًگَ ؿّ هبىیي ّهتي ّ فًن هي ػّؿ ؿّ هنیـ. ثنتَ پلکِبىْ کَ ثیٌن

 ثَ گٌگ ّ هتؼزت ّ کٌَ هي ثبف چين ػمتي تـهق ٍؼاي ثب ػاؿم هي

 موتو ػؿ ّ فًن هي ػّؿ ؿّ هبىیي ىن، هي پیبػٍ. فًَ هي فل ثیـّى

 پل ؿاُي ثَ چين اًّوؼؿ ُب هـػٍ ّهتي: گن هي ّ کٌن هي ثبف ؿّ

 !ثجـى ؿًذ اًتظبؿ اف تًْي هي چوؼؿ ُب فًؼٍ ثجیٌیي

 

 گیـٍ هي ؿْت ّ ًبعْىٌْػي ؿًگ گٌگ ّ مؤالي صبلت اف هبهبى ًگبٍ

 !چي؟ ثـاي اّهؼي ايٌزب: گَ هي ّ ثیٌَ هي آمبييگبُْ ػؿ مـ ّهتي
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 ّهتتًْْ عیلي: گن هي ّ ثيَ پیبػٍ ايٌکَ ثـاي ثـم هي رلْ ػمتوْ

 .ثـهتْى هي عْامتیي رب ُـ ثؼؼه گیـٍ، ًوي

 

 هي ؿّ ػؿ ي ػمتگیـٍ هي ػمت ربي اهب کٌَ هي ػؿاف ؿّ ػمتو هبهبى

 !ثبثبت عبک مـ ثجـ هٌْ ثيیي ثیب: گَ هي ّ ثنتٌو ثـاي گیـٍ

 

 ؿّ ػيگَ يکي ّ موق ؿّ ؽاؿم هي ؿّ ػمتن يَ ىن، هي ػؿ ثنتي هبًغ

 !هبهبى؟ تـمیي هي: پـمن هي ّ ٍْؿتو تْ ىن هي عن ػؿ، ثبالي

 

 يَ فهقهَ، لت فيـ امتـلـاللِي ّ کٌَ هي ًبفک ثـام چيوي پيت

: گَ هي ّ يبؿٍ هي ثبال ؿّ مـه ثؼؼ ّ کيَ هي ًلل ػَجي هوؼاؿ

 !ثـم عْػم تب ثگْ ثوًْي ايٌزب عْاي هي ّ ؿي ًوي اگَ

 

 کٌن هي ثبفىْى ّهتي ّ ؽاؿم هي ُن ؿّ اي لضظَ ّامَ پلکِبهْ کالكَ

 ػَجي! ثيَ پیبػٍ تب ػٍ هي ُلن ػوت ثَ کوي ػمت کق ثب هبهبى

 ّ فًن هي ػّؿ ؿّ هبىیي هیلن عالف ثـ ّ کين هي هُْبم ثیي ػمتي

 .ؿل پيت ىیٌن هي هبهبى ىؼى پیبػٍ اف هجل

 

 ثب مکْت کوي اف ثؼؼ هبهبى ايٌجبؿ اكتن هي ؿاٍ کَ ثبثب هقاؿ موت ثَ

 کبؿي ُـ ػعتـ اّى صبل ىؼى ثِتـ ثـاي صبّـم هي: گَ هي آؿّهي لضي

 صبّـم. ثبىَ ؿكبٍ تْ هبػؿثقؿگو ثب تب ثگیـم عًَْ يَ ثـاه صبّـم. ثکٌن

 تْ اهب ثگیـٍ ثـاه ؿّ هتغََِب ثِتـيي ثنپـم ًبهؼاؿ ثَ يب ثؼم عـريْ
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! مپـم ًوي کٌَ عْىجغتت تًَْ ًوي ػًّن هي کَ کني ػمت ثَ ؿّ

 ثـّ ثگیـيو، عْاي هي اگَ! پي ًیک ػم ًوي ؿّب ٍّلت ايي ثَ هي

 ...اهب ثگیـه

 

 ػیي ػؿمت! مـيبلِب ّ كیلوب تْ ػیي ػؿمت! چیَ اهب ايي تَ ػًّن هي

 ُبىْى ثچَ گؾاىتي كيبؿ تضت ّامَ هبػؿييْى اثقاؿ اف کَ هبػؿايي

 !اي کلیيَ ي رولَ ُوْى ُن ثبف! کٌي هي امتلبػٍ

 

: ػاؿم اًتظبؿىْ کَ گَ هي ؿّ اي رولَ ُوْى اهب ثؼؼ هبهبى ُن ػهیوب

 !کٌي اًتغبة يکیْ تًْي هي ػعتـ اّى ّ هي ثیي

 

 کَ ػاؿم ؿّ آػهي صل. کٌَ هي مکْت ُن هبهبى ّ فًن ًوي صـكي

 ّ ثيَ کيیؼًو ًلل اف هبًغ تب ػٍ هي كيبؿ هضکن گلْىْ ػمتي

 تزـثَ! ًکـػٍ تزـثَ ؿّ ثؼم صبلِبي ايي اف کؼّم ُیچ هبهبى کَ عْىضبلن

 !کٌَ ًوي ػؿکن کَ ًکـػٍ

 

*** 

 

 ػًَّ ثَ ًگبُن. ؽاؿم هي مـػ مٌگ ؿّي ؿّ ػمتن کق ّ فًن هي فاًْ

 چيوبي ػيؼى ّ مـم آّؿػى ثبال ّرْػ ّ ىیٌَ هي هجـ ؿّ کَ ثـكیَ ُبي

 ثبثب عبک مـ ًیْهؼٍ، هبهبى. ًؼاؿم ؿّ ػکل اّى ٍبصت فًؼگي اف پـ
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 ؿكیون ثَ ّ ثیبم ايٌزب تب! ىَ؟ هي هگَ اهب ًیبم عْامتَ هٌن اف ّ هًْؼٍ

 !ًقًن؟ مـ

 

 ايي مٌگیٌي کل! ُب عْاثیؼي ايٌزب گـكتي ؿاصت ًبهـػ. ايوبى مالم:

 هْهغ اّى ػیي! آؿٍ؟ آؿّهي آؿّم عْػت ّ هي ػّه ؿّ اًؼاعتي ؿّ ػًیب

 !ثغْاثي ّ ثغْؿي هلت هبؿهْلک تْي ثؼم، مْاؿي عـ هي! ُب

 

 مـػ ُبي ػًَّ. کٌن هي ًگبٍ گـكتَ آموْى ثَ ّ گیـم هي ثبال مـهْ

 .ثٌؼم هي چين ّ ٍْؿتن ؿّ چکَ هي ثـف

 

 عٌؼّى ػکل ثَ ًگبُوْ ّ ػم هي كـّ فّؿ ثَ ؿّ گلْم ثیظ ًينتَ ثـِ

 ؿّبيت ّ ؿكتن. ًینتي ػلغْؿ کَ عْثَ: گن هي آؿّم ّ ىًْن هي ايوبى

 .ثیـّى ثیبػ ثبثبت ػاػم

 

 چيون اف اي هطـٍ کٌن هي مؼي ّ پیيًْین ؿّ ؽاؿم هي ػمتوْ کق

 .ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ اهب ًچکَ

 

 ثب عؼاكظي صنـت ثْػم کَ صجل تْ: گن هي ؿّثـّم هبت ثبؿ ايي ّ آؿّم

 تَْؿ ثبثب ثؼؼ ّ تْ عبکنپبؿي هـامن تْ عْػهْ ثبؿُب. هًْؼ ػلن ثَ ًلـ ػّ

 ّ ثچیٌن ُن کٌبؿ ؿّ ُب ٍضٌَ عیبلن تْ کـػم هي مؼي ُوو. کـػم

 چْى! چـا؟ ػًّي هي. کٌن تَْؿ مغت ُبي لضظَ اّى تْ عْػهْ ّاکٌو

 ايي ػيؼى ثب ُوَ چْى! ثْػم ثؼُکبؿ عْػم ثَ ؿّ آعـي عؼاصبكظي اّى
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 ثبّؿ ّ ثجیٌن کَ ًجْػم هي ّلي ىؼٍ توْم چي ُوَ کٌي هي ثبّؿ هجـُب

 ُیچ کبه اي کَ هّْْع ُویي ثْػ ىؼٍ کبىبم اي اف يکي! َُ! کٌن

 عؼا چْى! چـا؟ ػًّي هي! کـػم ًوي ؿّ چیقي ُوچیي يَ آؿفّي ّهت

 ُویي ثب. کـػ ثـآّؿػٍ آؿفّهْ ػيگَ رْؿ ّيَ ربيي يَ ّ گؾاىت ّ گؾاىت

 ّ ؿنل ثؼّى! تٌِبيي! عبک فيـ کـػم ُوؼهيْ ّ ًبفًیي هـػ يَ ػمتِب

 آثبػي يَ ّامَ کـػ ّاػاؿم! ام کبمَ تْ گؾاىت ثؼ عؼا تبفٍ! َُ! کلي

 !ثجیٌن ىؼًيًْْ عبک ّ هـػٍ ُوَ اّى چيوبم ُویي ثب ّ ثکٌن هجـ

 

 هطـٍ. چنجًْن هي ايوبى ػکل هبة ىیيَ ثَ لجِبهْ ّ ىن هي عن

 اه عالٍَ:کٌن هي فهقهَ پـثـِ هي ّ چکَ هي كـّ اي ػيگَ موذ ي

 هي ؿجطَ صبلت ثَ ثؼرْؿي ّ کـػم گیـ ؿّفگبؿ ايي ربي ثؼ! ػاػاه کٌن

 !ام عنتَ! ؿكین آؿٍ! كِوي؟ هي! عنتَ! ام عنتَ ثؼرْؿي! عْؿم

 

*** 

 

 کَ ػّػي ثَ ػّفم هي ًگبُوْ ّ فًن هي ػمتن تْي میگبؿ ثَ پکي

 ؿّفايي مـػي يب ُْامت مـػي. يبػ هي ثیـّى ػهبؿن اف ثغبؿ ثب ُوـاٍ

 اًّوؼؿي ُنت کَ چي ُـ اهب ػًّن ًوي کٌن هي مپـي ػاؿم کَ

 .ثؼٍ آفاؿم کَ ُنت گقًؼٍ

 

 ّ ػؿعت ي ىؼٍ کٌؼٍ ي کٌؼٍ ايي ؿّي ام ًينتَ ىَ هي مبػتي يَ

 ثَ پک چٌؼهیي ػًّن ًوي. کٌن هي ًگبٍ صیبٓ کٌذ اتبهک آٌُي ػؿ ثَ
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 تْي هبهبى صْْؿ ؿػبيت کَ ُنتن پـ اًّوؼؿي اهب میگبؿٍ ًظ چٌؼهیي

 اف ػاؿٍ ػًّن هي.ثجـم پٌبٍ ثغو آؿاهو هْـ ايي ثَ ّ ًکٌن ؿّ عًَْ

 اف ّ ثقًَ فًگ کَ صبالمت ػًّن هي. کٌَ هي توبىبم پٌزـٍ پيت

 اهب ثؼٍ ًزبت چبيیؼى ّ هًْؼى مـهب تْ اف ؿّ ػيًَّْ هي ّ ثیبػ ثغْاػ ًبهؼاؿ

 .ًینت هِن ثـام

 

 مکْت کـػ مؼي ثبؿي چٌؼ آؿاهگبٍ اف ثـگيتي هْهغ ّ پیو ؿّف ػّ

 عًَْ تب ؿاُْ کل کَ ًجْػ ػوؼ ثَ. ًيؼ هْكن کَ ثيکٌَ ؿّ مٌگیٌن

 ؿّفاي اف ػبػت ايي ّ چـعیؼ ًوي صـكي گلتي ثـاي فثًْن ثْػم، مبکت

 ًکـػٍ تـکو ّامَ ُن تالىي ّ ثْػ هًْؼٍ ؿّم فًؼاى ّ ثبفػاىت مغت

 صیق چَ ّ ثجیٌن ؿّ آيـيي تًْنتن ػکتـ ثب ٍضجت کلي اف ثؼؼ ّ ػيـّف.ثْػم

 ّ ًضیلتـ کَ الجتَ ّ ثْػ پٌزـٍ فل ؿّفا اّى ي ُوَ هخل ثبف کَ صیق ٍؼ ّ

 !ًقاؿتـ

 

 يَ هخل اصنبمتَ ّ ّرْػ اف تیکَ يَ کَ اًّي ثجیٌي ّ ثيیٌي مغتَ

 کَ مغتَ اًّوؼؿ! يبػ ًوي ثـ ػمتت اف کبؿي تْ ّ ىَ هي آة ػاؿٍ ىوغ

 هي ؽّة ّ مْفي هي ػؿػه تْ ؽؿٍ ؽؿٍ ُن عْػت کٌي هي صل

 !ىي

 

 پتْيي. کيَ هي عٔ عیبلن ؿّ ّ ىکٌَ هي صیبْٓ مکْت پبيي ٍؼاي

. ثیٌن هي ًگبؿيٌْ ّ چـعًْن هي مـ گیـٍ، هي هـاؿ ُبم ىًَْ ؿّي
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 هي ثبال مـىْ. اًؼافٍ هي میگبؿا تَ ثَ ًگبُي ّ فًَ هي فاًْ ؿّثـّم

 ًيؼٍ؟ ثِتـ: پـمَ هي چيوبهَ هبت کَ لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ ّ يبؿٍ

 

 ثیـّى ػمتبم ثیي اف ؿّ میگبؿ ػم، هي تکْى ٓـف ػّ ثَ آؿّم ؿّ مـم

 صـف ًبهؼاؿ ثب هبهبى: گَ هي ّ ػٍ هي كيبؿه فهیي ثَ ّ کيَ هي

 !عٍَْي آمبييگبٍ يَ کٌي هٌتولو عْاى هي. فػٍ

 

 ثغْام کَ ُنت صني ًَ اهب ػاؿم رولَ ايي رْاة ػؿ ّاژٍ کلي ػلن تْ

 .ثؼم ًيْى ّاکٌيي ثغْام تب اي اًگیقٍ ًَ کٌن ؿػيق ُن پيت

 

 ثب کَ ْٓؿ ُوْى ّ گیـٍ هي ؿّ ػمتن يَ ثیٌَ هي کَ ؿّ مکْتن

 ّّؼیت هبهبى ايٌکَ ًَ؟. عْثَ ُویٌن: گَ هي کٌَ هي ثبفي اًگيتبم

 يؼٌي ايي! ػيگَ عْثیَ ي ًيًَْ ػاػٍ ًيْى تْرَ ّ هِوَ ثـاه آيـيي

 اف مغت ّ هــّؿٍ ىٌبمي هي کَ هبهبًْ هٌتِب ىَ، هي ًـم ػاؿٍ

 .يبػ هي پبيیي هّْؼو

 

 

 ؿّف ػّ يکي: گَ هي اهیؼّاؿ لضٌي ثب ًگبؿ ّ اتبهک ثَ فًن هي فل ػّثبؿٍ

 .کٌین هي ؿاّیو ّ ثیٌین هي هبهبًْ ػم اّى ّ هي. يبػ هي كـػاػ ػيگَ

 

 تْ ثـّ: گن هي ثِو کـػى ًگبٍ ثؼّى ثؼؼ هًْن هي مبکت ػيگَ کن يَ

 .عْؿي هي مـهب ْٓؿي ايي



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 847 
 

 

 آؿّم ّ اينتَ هي کٌبؿم ىَ، هي ثلٌؼ ػمتيَ تْ ػمتن کَ ْٓؿ ُوْى

 ثبىَ؟. ػيگَ ًغْؿ ؿََ: گَ هي

 

 .عْؿم ًوي ؿََ -

 

 ؿََ اگَ چیَ اي گـكتَ ُوو ّ عْػتي تْ ُوو ايٌکَ! چي پل: 

 ًیل؟ عْؿػى

 

 .ُویي كؤ. ام صٍْلَ ثي -

 

 آيـيي؟ عبٓـ ّامَ: 

 

 !چیقا عیلي عبٓـ ثَ -

 

 هخال؟ چي: 

 

 ّ ىؼٍ مـط ثیٌیو ًْک. کٌن هي ًگبُو ّ گیـم هي ثبال ؿّ مـم

 ػاؿم هي ثـ ام ىًَْ مـ اف ؿّ پتْ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف. مـػٍ ػمتو

 ثـهي ّ ؿم هي ربيي تب هٌن تْ، ثـّ: گن هي ّ ػّىو ؿّ اًؼافم هي ّ

 .گـػم
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 !کزب؟: پـمَ هي هتؼزت

 

 .ًيیي ًگـاى. يبم هي: گن هي ّ ػؿ موت ؿم هي

 

*** 

 

 کٌن هي تؼلل عـػٍ يَ. کين هي پل اهب ثـم هي ثبال فًگ تب ؿّ ػمتن

 آيلْى پيت اف ظـيلي ٍؼاي حبًیَ چٌؼ اف ثؼؼ. فًن هي ؿّ فًگ ثبؿ ايي ّ

 هي ّ کٌن هي هکخي. ًيًَْ هي ٍْؿتن ثَ ؿّ اعن کَ ىَ هي ثلٌؼ

 !ام پي ًیک: گن

 

 فى ّ اثْاللْل ّ پؼؿه ّ هبػؿ ّ لیلي ػيؼى اف ؽاؿم هي صیبٓ تْ کَ پب

 ثب اثْاللْل ّ کٌن هي مالم. ىن هي هؼؾة الجتَ ٍؼ ّ هتؼزت ػوْ

. اّهؼي عْه: گَ هي ّ ػٍ هي ػمت ثبُبم يبػ، هي رلْ عٌؼّى لجي

 .ثلـهب

 

 آؿّم پل ًینت ػؿمت ُن کـػًن گـػ ػوت اهب ؿكتي رلْ ثَ ػاؿم تـػيؼ

 .ػاؿم ثبُبت کبؿي يَ: گن هي
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 ثغْؿ چبيي يَ تْ، ثیب: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي پيتن ؿّ ؿّ ػمتو ثبف ؿّي ثب

 .عؼهتتن ػؿ ثؼؼ

 

 هغبٓت ثْػٍ فًن هبػؿ فهبًي يَ کَ صنیي ػوْ فى ؿم هي کَ رلْتـ

 هْفايیک ثَ ًگبُن. ػيؼاؿ هيتبم. ربى پي ًیک عْثي: ػٍ هي هـاؿم

 ؿّ ّ يبؿم هي ثبال ؿّ مـم ثؼؼ هوٌْى،: گن هي فيـلت ّ صیبَٓ کق ُبي

 ؿكتن: گن هي ايّْى ُبي پلَ ؿّي اينتبػٍ چبػؿ ثب کَ ثقؿگَ ػوْ فى ثَ

 .رـم ػوْهي ي رٌجَ ثَ هـثَْٓ ػيگَ ثبهیو ػاػم، ؿّبيت

 

 .پنـم کـػي هؼيًْن ػوـ يَ: گَ هي ّ يبػ هي پیو لجغٌؼ ثب ػوْ فى

 

 هبل هؼيًْي: گَ هي مـػي لضي ثب صنیي ػوْ ثگن چیقي يبم هي

 ايي ثب ػاػاىن عبى! اّهؼ ًوي ّمٔ ىکبيتي پبي اٍال کَ ثْػ ّهتي

 هي ثچَ الق يَ ايي هؼيْى عْػتْ ىوب ّهت اّى ىؼ، ػاؿ مبثوَ مي

 !ػًّي؟

 

 ايوبى ُبي ّمیلَ: گن هي اثْاللْل ثَ ؿّ ّ گیـم هي ًيٌیؼٍ صـكيْ

 ايٌزبمت؟ ٌُْف

 

 ًگبٍ ػوْ فى ػٍ،ثَ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي هتؼزت اثْاللْل

 ايٌکَ اف هجل. ثـػاؿم تْه اف چیقي گیـم هي اربفٍ ػوْ فى اف کٌَ، هي

 اي ىجٌبهَ ّ اػالهیَ:ىَ هي ثلٌؼ صنیي ػوْ ٍؼاي کٌَ هْاكوت
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 هَؼ! فػين آتیو ػاػاه عبى ّ هي ثْػ چي ُـ!ُب ًوًْؼٍ هیًْيْى

 ثَ هْهغ ثَ لیلي کَ عْثَ چَ ّ ًؼاؿم ثبُبىْ گؾاىتي ػُي ثَ ػُي

 پلَ موت اكتن هي ؿاٍ! ثـى ثبيؼ ّ ىؼٍ ػيـ کَ کٌَ هي يبػآّؿي هبػؿه

 کتبثِبه اف مـي يَ رق: گَ هي ّ ىَ هي ُوـاُن ُن اثْاللْل ُب،

 .اًجبؿٍ تْ ُب ّمیلَ ثبهي

 

 اثْاللْل رْاة ػؿ ّ اهَ مبثوَ عبًْم هبػؿ ّ عبًْم پؼؿ ؿكتي ثَ ًگبُن

 .کتبة يَ پي ام اّهؼٍ:گن هي

 

 ّ ُبل تْ ثـم ايٌکَ ثـاي ؽاؿٍ هي پيتن ؿّ ػمتو ّ گَ هي آُبًي

 .ثیب. هٌَ اتبم تْ کتبثبه: ػٍ هي اػاهَ

 

*** 

 

 هبهبى! ثیبؿم عْػم مـ ثاليي ّ ثين هٌلزـ تب کبكیَ ػيگَ ي کلوَ يک

 اف ػوْ عبى ي عًَْ ؿكتن هجل ىت كِویؼٍ صنیي ػوْ فى ٓـين اف کَ

 ّ ؿـ ّ فػٍ مـکْكت ثٌؼ يک ظِـٍ ًقػيک کَ اآلى ُویي تب عْى عـّك

 ػين ّ میبمت ّ هولکت ّ ػوْ ّ هي ثبؿ ؿاٍ ثي ّ ثؼ ّ کـػٍ ؿـ

 !فهبى ّ فهیي ّ ّػبىوي
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 ثب ػاؿٍ کَ ٍؼاه ُن ثبف اهب ًکين ُْاؿ کَ ام ثـػٍ كـّ ثبلو فيـ مـهْ

 ثَ ّّْس ثَ فًَ هي صـف ىؼٍ هِوًْوْى ػييت اف ػّثبؿٍ کَ آهبرًْي

 !کيَ هي ّبهٌوْ ػاؿٍ کن کن ّ ؿمَ هي گْىن

 

 ثـم ّ کٌن تٌن چیقي يَ تب ىیٌن هي ّـة يَ ىَ هي ٓبم کَ ٓبهتن

 ي هزنوَ ػيؼى ثب اهب کٌَ ثل ػيگَ کٌن عْاُو افه ّ ثیـّى

 پیيًْین ؿّ ػمتوْ کق ّ کين هي ُیٌي هجل ؿّي ًينتَ اثْالِْل

 هي ػویوي ًلل ّ کٌن هي ًگبُو ىؼٍ گـػ ثبچيوبي! ؽاؿم هي

 تـمًْؼهت؟: پـمَ هي عًْنـػ ّ کٌَ هي مالم لجغٌؼ ثب. کين

 

 کَ کٌن هي پـت موتو ثَ هضکن ّ ػاؿم ثـهي ؿّ مـم پيت ثبلو

 هي ثبال پبُبم ؿّ ؿّ پتْ! هبپَ هي ؿّ ثبلو ُْا ؿّ ّ ػفػٍ هي مـىْ

 هي کَ اّهؼي کي اٍال! ثقًي؟ ػؿ تًْي ًوي: گن هي ّ کين

 !ًلِویؼم

 

 کـػي، هي کبؿايي يَ ثبلو فيـ ػاىتي ىوب: گَ هي لجغٌؼه صلع ثب

 !ًجْػ آـاكت ثَ صْامت

 

 !ًگْ چـت: تْپن هي ّ کٌن هي اعن

 

: گَ هي ّ کٌَ هي هلل ؿّه ػمتبىْ ّ ؽاؿٍ هي پبُبه ؿّي ثبليْ

 ايي فيـ کٌن كکـ ثْػي ؿبكل ػًیب اف تْ کَ اًّزْؿ عت! ػقيقم چیَ چـت
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 چٌؼ هخجت صبال ىیطْى ثجیٌن! کـػي هبين چیقي ػکني اي هزلَ ثبلو

 !ُنت؟

 

 ّ ػاؿم ثـهي ثْػم آّؿػٍ ػؿ تغتن پبي گـكتي ػّه هجل اف کَ ىلْاؿکوْ

 !هٌضـف: گن هي فيـلت

 

 !اتَ ػوَ: گَ هي ّ عٌؼٍ هي

 

 هبهبى عْػم رْى ثَ: گَ هي لجغٌؼ ثب کٌن، هي ػؿىت چين ثـاه

 ًبُبؿ ثپْه پبىْ! ثني ثـٍ هي ؿًذ كوـات متْى هِـٍ اًضـاف اف ربًن

 .ػاؿيي تيـيق هب ي عًَْ

 

 ىـت تي عْؿٍ، هي گـٍ اثـُّبم ّ اكتن هي هبهبى ؿـّلٌؼُبي يبػ ثَ

 .يبم ًوي هي: گن هي ّ کين هي تي ثَ ُن ؿّ ثلٌؼم آمتیي

 

 صبل ػؿ ّ ىیٌَ هي تغت ي لجَ ؿّ کٌبؿم ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف كـػاػ

 !يبي هي! رًْن يبي هي: گَ هي پتْ کـػى ؿّ ّ فيـ

 

 اف گـػٍ هي چي پي پتْ هیْى ّ تيکي ؿّ فيـ ّ تغت فيـ ايٌکَ اف هتؼزت

 !اّهؼي؟ کي اٍال تْ: گن هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم
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 چک ؿّ فيـتغت ّ فهیي ثَ چنجیؼٍ توـيجب مـه ّ ىؼٍ عن کَ صبلي ػؿ

 ثبلو فيـ ػاىتیي رٌبة کَ هْهغ ُوْى! کَ گلتن: گَ هي کٌَ هي

 ...!هوٌْ کبؿاي

 

 ّ هجل ؿّ ىیٌن هي کٌَ، هي مبکتو هي اعن ّ يبؿٍ هي ثبال ؿّ مـه

 !ثیبي؟ كـػا ًجْػ هـاؿ هگَ! گن ًوي اتبهْ تْ: گن هي

 

 تغت مٌگیي ّ كٌـي تيک کـػى ثلٌؼ صبل ػؿ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 ثیب پبىْ!کٌن مْپـايق ػيووْ اّهؼم فّػتـ ؿّف يَ ػيگَ ًَ: گَ هي

 !مٌگیٌَ چوؼؿ ىؼم، ٍبف!کوک

 

 ًيؼم ثلٌؼ هي ثیٌَ هي ّهتي ّ فًَ هي صـف فّؿ ثَ تغت مٌگیٌي فيـ

 !ًکـػي؟ ىیوجل ايٌزب ثجیي ثگیـ آهبؿ ُوًْزب اف الاهل:گَ هي

 

 ثبف ىَ،چين هي ثلٌؼ تيک اكتبػى ٍؼاي ّ ؽاؿم هي ُن ؿّ پلکبهْ

 اّى ثْػم کـػٍ مـهْ هبهبى ٍؼاي ًيٌیؼى ّامَ:گن هي ّ کٌن هي

 !ًؼٍ فصوت عْػت ثَ الکي!فيـ

 

 ؿي هي آة ثیيتـ ؿّف ُـ!چطْؿٍ؟ صبلت اٍل!عت:گَ هي ّ ىیٌَ هي

 !عْؿٍ هي ػـّتْ صن ػاؿٍ ْٓلت!ُب
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 هي ّ ىَ هي ثلٌؼ اّى.اًؼافم هي مبػت ثَ ًگبُي ّ گن ًوي چیقي

 .ؿين هي ثیبػ کَ ىْ،ًگبؿ صبّـ حبًیَ هَ:گَ

 

 .ثگؾؿٍ عْه:گن هي ػؿ،عًْنـػ موت ؿٍ هي

 

! تْ ثَ ُن هب ثَ ُن! گؾؿٍ هي: گَ هي ّ گـػٍ ثـهي موتن ثَ اعن ثب

 !هالرت تْ ًقػم تب ثؼٍ تکْى ليتْ پبىْ

 

 ُیچ ثَ ثیبم هي اتلبهب: گن هي ّ ؽاؿم هي هجل پيتي ؿّي ؿّ مـم

 !گؾؿٍ ًوي عْه کؼّهتْى

 

 !چـا؟: پـمَ هي ّ ػٍ هي ثبال ؿّ اثـّه تبي کٌن، هي ًگبُو

 

 !ؿا اًزوٌي کٌؼ اكنـػٍ ػل اكنـػٍ: کٌن هي فهقهَ آؿّم

 

 تْ: گَ هي ّ ؿيقٍ هي ثِن هُْبهْ ػمت ثب ىَ، هي ًقػيک ثِن

 هوؼاؿ کَ ُنتي هْؿتي هقل هوؼاؿ يَ تْ! ػاػاه ًینتي ػپنـػٍ

 ّامَ ثغْؿي مٌزؼ عـػٍ يَ کٌن كکـ! ُنت ُن ىلیوق هتٌبثِي

 !ثؼًجبىَ گيبػيت ػؿهْى
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 هي چيوبهْ كِون، ًوي ؿّ ثـٍ هي کبؿ ثَ کَ ُبيي کلوَ ثیيتـ ًَق

: گَ هي ىْعي لضي ثب کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ. گن ًوي چیقي ّ ثٌؼم

! ربى ًیکي! ًکْيي کٌي هي کَ چٌؼ ُـ عْيي، فىت ّ رلب ّ تٌؼي

 !پبيیٌي آهبػٍ ّ صبّـ حبًیَ ریک

 

 گْه ّ ػيْاؿ ّ ػؿ ثَ فػى فل ّ ػوَ ي عًَْ هجلِبي اف يکي ؿّ ًينتي

 ي لضظَ اف ام ىؼٍ هزجْؿ کَ ثبؿيَ کنبلت کبؿ ثویَ صـكِبي ثَ ػاػى

 .ثؼم اًزبهو ايٌزب ثَ ّؿّػهْى

 

 مـ هٌْ كـػاػ ُبي مـعْىي ّ ُب ىْعي کَ ًینت عْػم ػمت

 ُبي ثضج تْ ىـکت ثَ توبيلي کَ ًینت عْػم ػمت. يبؿٍ ًوي ىْم

 .ًؼاؿم ػوَ ىُْـ ّ ًبهؼاؿ هولکتي

 

 آيـيي ّ تغت کٌبؿ عبلي ٌٍؼلي اّى ّ ػَـٍ ػؿگیـ ؿّصن ّ ؽُي ّ هي

 .پٌزـٍ ثَ ػّعتَ چين

 

 عْاة يب عْاة ػاؿُّب تؤحیـ تضت آيـيي کَ ٍجش ربي ثَ عْامتَ افم ػکتـ

 کَ اي ًويَ تب ثيَ ؿـّة فّػتـ هٌتظـم هي ّ پیيو ثـم ػَـُب آلْػٍ

 !کٌن ػولي ؿّ ؽٌُوَ تْ
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 کوک آيـيي صبل ىؼى ثِتـ ّامَ تًَْ هي کَ ُبيي ثـًبهَ ثَ ػاؿم

 ثؼًّي ثقى پلک يَ: گَ هي گْىن فيـ ًبهؼاؿ کَ کٌن هي كکـ ثبىَ کٌٌؼٍ

 !ًینتي هزنوَ

 

 !ىوبمت ثب ػوَ: گَ هي ثلٌؼتـي ٍؼاي ثب کٌن، هي ًگبُو

 

 .ىؼ مـػ چبيیت: گَ هي لت ثَ لجغٌؼ چـعَ، هي ػوَ موت ثَ مـم

 

 ًیـ ػييت: گَ هي ػوَ ػاؿم، ثـهي ؿّ كٌزْى ّ کٌن هي ػؿاف ػمت

 !آؿٍ؟. ػاػي ؿّبيت ؿكتي گلت هي فػ، فًگ

 

 مکْت تْ صبال کَ كـػاػ ثَ تٌؼي ّ مـيغ ًگبٍ ًین ّ کٌن هي اي مـكَ

 کٌَ ػُْ ؿّ ثضج ُویيگیو لْػگي ثب ثلکَ اًؼافم هي کٌَ هي ًگبُن

 .ثلَ: گن هي ّ

 

 هي! ثال ّ ثلَ: گي هي کَ هغبللَ ي رجَِ تْ توبيلن ثـعالف اهب كـػاػ

 ايي اف کـػم هي علت تغتت ثَ فًزیـ ثب ؿّ تْ ثْػم ػايي فى ربي اگَ

 !ثویَ تیـيپ ثَ ًقًي گٌؼا

 

 ػلو ػؿػ مـ تبفٍ کَ هبهبى ّ يبؿٍ هي فثْى ثَ ؿّ كـػاػ امن هتؾکـ ػوَ

 !ربى كـػاػ ثگْ ُویٌْ: گَ هي ىؼٍ ثبف
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: گَ هي ّ فًَ هي هي ثَ لجغٌؼي ػؿافٍ هجل پيتي ؿّ ػمتو کَ كـػاػ

 !کـػين هي ىک ثِو ثبيؼ ػاػ ًوي ؿّبيت!ػايي فى ػيگَ ًیکیَ

 

 هي ىـّع ثبىَ فًؼّى تْ ثبيؼ کي تب ايٌکَ ّ ػوْ ّّؼیت ثَ ؿارغ ثضج

 هي ثلٌؼ كـػاػُن کَ صیبٓ تْ ثـم ىن هي پب هجل اف تـ کالكَ هي ّ ىَ

 .ثؼم ًيْى ثِت چیقي يَ اتبهن ثیب: گَ هي ّ ىَ

 

*** 

 

 تغتيَ ؿّي کَ چوؼًّي تْ مـىْ اّى ّ تضـيـه هیق پيت ىیٌن هي

 ايي: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ ؿّ پیچي کبػّ ي ثنتَ ثؼؼ ّ کٌَ هي

 !ًؼٍ ًيًْو کني ثَ هٌتِب تْئَ هبل

 

 ػمت رلْي هیق ؿّ ؽاؿػه هي اّى ّ کٌن هي ًگبٍ ثنتَ ثَ هتؼزت

 !ًَ يب پنٌؼي هي ثجیٌن کي ثبفه: گَ هي ّ هي

 

 هزلَ يب ػكتـچَ اًگبؿ کٌن هي لول ّ گیـم هي ػمتن تْ کَ کبػّئي

 کبؿُبي ّ ػکل ّ ثبلو فيـ هْؿػ ػؿ كـػاػ چـًؼيبت يبػ يِْ! امت

 هي ًگبُو هيکْکبًَ کبػّ رلؼ کـػى ثبف اف هجل ّ اكتن هي هبيوکي

 هـاؿٍ هطوئٌن توـيجب. ثیـّى ؿٍ هي اتبم اف ّ فًَ هي هْضکي لجغٌؼ کٌن،
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 ّ کبػّ کـػى ثبف ثب اهب ثجیٌن ؿّ چٌیٌي اّى ُبي هزلَ هنتِزي تَبّيـ

 !عٌؼٍ فيـ فًن هي هؼتِب اف ثؼؼ ًْآهْفاى هغًَْ هزلَ تب چٌؼ ػيؼى

 

 ثب ّ گَ هي کيیؼٍ رْى يَ تْ، يبػ هي كـػاػ مـ ّ ىَ هي ثبف اتبم ػؿ

 تْئَ، اّى مْؿبتت: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ کوؼ ثَ اه چًَْ صـکت

 !هي ػاؿم اي ملیوَ چَ ثجیٌي ُوَ ثیـّى ثیب کي تٌت

 

*** 

 

 لجغٌؼ ثب. کٌَ هي ثبف ؿّ آيـيي پلکِبي ٌٍؼلي کـػى رب ثَ رب ٍؼاي

 ّ ٌٍؼلي پيٌي ؿّ ؽاؿم هي ّ يبؿم هي ػؿ ؿّ پبلتْم ّ کٌن هي مالم

 ثَ ػمتيْ. صبلت ثي صبلت ثي ّ مولَ ثَ آيـيي ًگبٍ. ىیٌن هي

 هي چين کْتبُو ُبي ًبعْى ّ ظـيق اًگيتبي ثَ ّ گیـم هي ػمت

 کلي ايٌزبم ايٌکَ اف ّلي هي ًَ يب عْثي تْ ػًّن ًوي: گن هي ّ ػّفم

 ّ ػوْم ي عًَْ اف. آّؿػم چیقي يَ ات ّامَ ؿكتن ػييت! ... کیلن مـ

 عیلي آّؿػًو گیـ ًکي كکـ.... کـػم پیؼاه پنـػوْم کتبثبي هبٓي

 ؿََ ُن ػبلوَ يَ تبفٍ! ىٌیؼم اّى ّ ايي اف صـف کلي! ثْػُب مبػٍ

. کـػ ًبؿاصتن عیلي گن، هي پنـػوْهْ ايوبى، ي کتبثغًَْ ػيؼى. عْؿػم

 ػاىتن ثـهي عْػهْ کتبة ّ ىوب عًَْ ؿكتن هي ملـ يَ اگَ کٌن كکـ

 هبرـا كـٍت مـ صبال! ... ًجْػ هِـ ثبُبم هبهبًن اآلى الاهل! ثْػ تـ ؿاصت

 يَ ؿكتن ام عبلَ ػعتـ ثب ؿامتي آُبى. کٌن هي تؼـيق ثـات کبهل ؿّ

 .ثؼم ًيًْت ثؾاؿ. عـيؼم ثـات چیقايي
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 کْچیک كبيل موت ؿم هي ّ ىکوو ؿّ ؽاؿم هي ؿّ مـػه ػمت

 تْ اّى گؾاىتَ ؿّ عـيؼم ًبيلکل ثْػٍ گلتَ ثِن پـمتبؿ. ػيْاؿ کٌبؿ كلقي

 .ّهتو مـ ثـم کـػم هي كـاهْه اه ُوَ هجل ػّثبؿ يکي هي ّ

 

 ًبيلکل اف عـيؼم ُبلَ ي ملیوَ ثَ کَ ؿّ ًويي ّ ٓـس عْه ؿّمـي

 میبُي ثَ ّ چـعیؼٍ مـه صبال. آيـيي موت ؿم هي ّ يبؿم هي ػؿ

 ػيؼه هؼـُ تْ ؿّ ؿّمـي ّ اينتن هي رلْه. کٌَ هي ًگبٍ پٌزـٍ

 يبػ؟ هي عْىت. ثجیي: گن هي ّ ػم هي هـاؿ

 

 ؿّ ػمتن. ًؼاؿم ّاکٌيي اًتظبؿ هٌن عت ّ کٌَ ًوي تـییـي ًگبُو

 ّ کٌن هي ثبف ؿّ مـه ؿّ ؿًگ عبکنتـي ؿّمـي گـٍ ّ ثـم هي رلْ

 ايٌْ ثؾاؿ! امت هـػٍ ػُي آة كـػاػ هْل ثَ! ؿًگ ايي آعَ چیَ: گن هي

 !ىي هي هضيـي چَ ثجیي کٌن مـت

 

 آؿّهي گـٍ گلْه فيـ. مـه اًؼافم هي ّ کٌن هي لچکي ؿّ ؿّمـي

 پبؿچَ اّى ّ مـه فيـ كـمتن هي آؿّم ؿّ ؿّمـي پيت ثؼؼ ّ فًن هي

 .پبلتْم ؿّ اًؼافم هي ّ ثیـّى کين هي ؿّ ثؼؿًگ چـک ي

 

 پبيَ امتیل هیق ثؼؼ ّ ثیبػ ػؿ ًينتَ صبلت ثَ تب يبؿم هي ثبال ؿّ تغت

 ًؼاؿين، آيیٌَ: گن هي ّ کين هي رلْ ؿّ عْؿػًَ ؿؾا هغًَْ کَ ػاؿي
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! عْػتْ ثجیي. ًیل ثؼ ثبفتبثو ايٌن ّلي ثیبؿم عْػم ثب ًؾاىتي يؼٌي

 !يبػ هي ثِت عیلي! ػبلیَ

 

 ػبلیَ ُویٌن! مبثي هي هٌؼ ػلن تَ ؿٍ هي هیق موت ثَ کَ آيـيي ًگبٍ

 !ًؼٍ ًيْى ّاکٌيي عْػه تَْيـ ػيؼى ثؼؼ اگَ صتب

 

 ي لجَ ؿّ پبه کٌبؿ ّ کين هي ػوت ؿّ هیق هًَْ، هي اه چِـٍ هبت

 ثنتـي هؼت يَ پیو هبٍ ُلت ىیو هٌن: گن هي ّ ىیٌن هي تغت

 .ثْػم

 

. پٌزـٍ تبؿيکي ثَ ًگبُو ّ گیـٍ هي هـاؿ ثبلو ؿّي ػّثبؿٍ مـه

 هبرـاي اًگيتِبه ًْافه صبل ػؿ ّ گیـم هي ػمت تْ ؿّ ػمتو

 ثؼؼ ّ کٌن هي تؼـيق مبًنْؿ کوي ثب ؿّ آّؿػٍ مـم ػوْم کَ ثاليي

 تـمیؼم هي. ثْػ ايي ػلیلو يَ پیيت ًیْهؼم فّػتـ اگَ: ػم هي تّْیش

 ثبيؼ عت. ثؼٍ هـاؿ تؤحیـ تضت اهْ آيٌؼٍ کَ ثبىَ اّهؼٍ مـم ثاليي

! ػاىتن ثـهي آيٌؼٍ ّامَ هؼم يَ ثؼؼ عْثَ ّّؼیتن ىؼم هي هطوئي

 هَْؿم ايي عبٓـ ثَ هٌْ کَ تْ. ثِت کـػم لطلي کن ػًّن هي چٌؼ ُـ

! ػاؿى ىکٍْ افم ػًیب کل ثبىي ىبکي افم ُن تْ يَ... ًَ؟. ثغيي هي

 عت؟ ًیبؿ ؿّم ثَ ّ ثجٌؼ اىتجبُن ؿّ چين يکي تْ الاهل
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 پبيیي، يبم هي تغت ؿّ اف هٌن پـمتبؿي ّؿّػ ثب ّ عْؿٍ هي ػؿ ثَ اي توَ

 هي ثَ لجغٌؼي ػٍ، هي ؿّ آيـيي ػاؿّي هِـثْى ّ گـم ؿكتبؿي ثب پـمتبؿ

 .کٌَ هي تـک ؿّ اتبم ّ فًَ هي

 

 ثْػ آيـيي ّ هي اؿتجبٓي ؿاٍ ؿّفي يَ کَ ؿّ اي ػبهیبًَ لـبت كـٌُگ کتبة

: گن هي ّ ىیٌن هي تغت ي لجَ ؿّ ػّثبؿٍ ّ ػاؿم ثـهي هیق ؿّي اف

 ؿـّثب کَ ثْػ ايي کبؿهْى. عـيؼ ػمتلـّه يَ اف ايوبى کتبثْ ايي ثبؿ اّلیي

 هؼٌیبىًْْ ّ ُب کلوَ ّ ثيیٌین اىْى عًَْ ًقػيک هیؼًّگبُي تْ

 ثبىَ، تب ػّ عْػهْى ثیي گن هي ُن چیقي يَ! کٌین افثـ ّ ثغًْین

 هي ًنجت ُن ثَ ّ عٌؼيؼين هي کلي عًْؼين هي کَ فىتيْ صـكبي

! کـػ هي ػؿ ثَ ؿاٍ اف ُن هٌْ! عْػه ّامَ ثْػ هبؿهْلکي ايوبى! ػاػين

 هویقي ػم هي هْل الجتَ ثغًْن؟ ثـات اي ٍلضَ چٌؼ يَ ؿّفا عْاي هي

... ثبىَ ربلت ثـات کَ کٌن پیؼا تًْن هي چي ثجیٌن ثؾاؿ! کٌن ؿػبيت ؿّ

 .اهوون

 

 عیلي. ثبىَ فػى ثـاي صـكي تب ىن هي ُب کلوَ هیْى گيتي هيـْل

 ثبف ؿّ اي ػيگَ کل مکْت هلل ثغْاي ّ ثبىي هنکْت عْػت مغتَ

 ّلي هْيَ اي اًگیقٍ ثـام ثِجْػيو ّ ثْػى آيـيي کٌبؿ ػؿ ػؿمتَ. کٌي

 کـػى كکـ ّ ػيؼى ّ صـكي کن ىؼٍ ػبػتن مبل چٌؼ ايي ٓي کَ هٌي

 ّ ُقاؿ اف ّ کٌن هتوـکق ؽٌُوْ ثغْام مغتَ ىٌیؼى ّ ىٌیؼى ّ ىٌیؼى

 .ثبىن ػاىتَ گلتي ثـاي صـف رب يک
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 ّ ؿمن هي فػٍ ثٌؼ چیٌي ثَ ّ ُب کلوَ ثؼْي عْػى ثَ کٌن هي ىـّع

 تب اًگيتن ثٌؼ امتغْى ايي اف عْػم رْى ثَ! هٌن يکي ايي: گن هي

 ًؼيؼ کْكتگیْ ّ مْعتگي ّ فيلي ّ فعن صبال! ىکنتَ مـم ي کبمَ

 !تبفٍ ثگیـين

 

 چيوبي کَ ثیٌن هي ّ عًْن هي هؼٌیيًْْ ّ ُب کلوَ اف ػيگَ تب چٌؼ

 کٌبؿ ؽاؿم هي ّ ثٌؼم هي ؿّ کتبة. ىؼٍ عوبؿ پٌزـٍ ثَ آيـيي هبت

 ىن هي عن. تیـؿمو تْ اينتن هي ّ يبم هي پبيیي تغت اف. ػمتو

 گْىَ ثـاي تْ چوؼؿ ُـ: گن هي آؿّم ّ ثيَ چيوبم هبت کَ رْؿي

 ي پْمتَ ايي ىکنتي ّامَ هٌن کٌي، پبكيبؿي ػًیب ايي اف گـكتٌت

 هي ثـًؼٍ کَ هٌن تِو هطوئٌن ّ ؽاؿم هي هبيَ رْى ّ ػل اف مغت

 ُیچ کُْنتبى اّى مـتن ي مـفًؼٍ ػعتـ چْى! چـا؟ ػًّي هي! ىن

 ي ُوَ ثَ عْػم، ثَ ثِت،! ًؼاؿٍ هنکْت هضَْؿ ػًیبي ايي ثب هـاثتي

 تْ! هغـثَ هؼؿ چَ هضجت هؼؿت عْامتي، هؼؿت ػم هي ًيْى ػًیب

 کٌن، تاله مبل ٍؼ ىؼٍ هي کيیؼي عْػت ػّؿ کَ ػيْاؿي ايي تغـيت

 هي ثبّؿ ُن تْ تْ، کل ُوَ ىن هي! آيـيي کين ًوي کبؿ اف ػمت

 ! ػًیبهي ي ُوَ کٌي

 

 ؿّ. ثٌؼٍ هي پلک اّى ّ فًن هي ػمتو پيت ثَ آؿّهي ي ثْمَ

 ثغْاثَ، ػًیبم کَ هًْن هي اًّوؼؿ:کٌن هي فهقهَ ّ ىیٌن هي ٌٍؼلي

 .ؿاصت عیبلت
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 هخال ػاؿم ّ ُنتن ّلْ ُبل هجل ؿّ ًبهؼاؿ ارجبؿ ثَ ّ صبل ّ صل ثي

 ػاػٍ گیـ ػييت اف چْى ًبهؼاؿ ارجبؿ ثَ گن هي. کٌن هي توبىب تلْيقيْى

 ثبيؼ ّ کٌن صجل اتبم تْ عْػهْ ًؼاؿم صن ُنتن عًَْ تْ کَ مبػتِبيي

 عالف ًبعالف ي ثچَ ايي ي ؿََ کوتـ تب ثبىن هبهبى ػم ي آيیٌَ کوتـ

 !ثغْؿٍ ؿّ کي ىٌب آة رِت

 

 ثب هبهبى فػى صـف ّ آىپقعًَْ ثَ ًبعْامتَ تلْيقيًَْ،گْىن ثَ ًگبُن

 ىجن هُْبي اّى ّ آيـيي ثَ فًَ هي گـيق گبُي اف ُـ ؽٌُون ّ ػوْ فى

 !ثْػى عْػػاؿ ثـاي تالىن ّ کيیؼًيْى ثْ ىؼيؼ ي ّمْمَ ّ

 

 صـكبىْ عْاػ هي ػٍ هي ًيْى ايي ّ ىَ هي ّاّضتـ هبهبى ٍؼاي

 .ثيٌْم

 

 ايي ثَ ؿاّي ُن مْفى مـ يَ هي ًؼاؿين کَ تؼبؿف ربى ًیـ ثجیي:

 هـػ ايي!کي گْه ىوب ػهیوَ يَ ًَ!...ًبهؼاؿ ًَ هي، ًَ! ًجْػم ؿّبيت

 ّّؼیتي چَ تْ ػيؼي اّهؼي عْػت. آّؿػٍ هي ي ثچَ چين رلْ هـگْ

 گؾىتَ صـف عْام ًوي صبال! کٌَ ًوي تب رْؿي ايي ػىوٌو ثب آػم!ثْػ

 هب کَ گلتن ّلي ًکٌَ ػؿػ ػمتت کٌي تيکـ فػي فًگ! ثکين پیو ؿّ

 عْة ثبىَ تبفٍ اًوؼؿ مبل پٌذ ثؼؼ کَ ػاؿي يؼٌي. ًجْػين ؿاّي اٍال

 هگَ! ربى ًیـ ًَ... ؿّىٌَ کیٌَ ايي آتیو ّ امت تبفٍ ُن ػيگَ مبل ػٍ

 پي ًیک ػًّنت ًوي اصؼالٌبمي ُیچ کَ هبُي يَ اّى! ًکيیؼم هي

 كالى آّؿػى عجـ کَ ُن ثؼؼ! فػم پـپـ چطْؿي ػيؼي کَ عْػت کزبمت
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 هي هٌن ثگن عْام هي.چي ّ چي ّ ػاػگبُيَ ؿّف كالى ّ ثبفػاىتگبَُ

 هي آػهْ عْػ گـيجْى ُن ىتـي ي کیٌَ ّلي مـػٍ اثؼ تب ثچَ ػاؽ ػًّن

 عًْْاػٍ کٌَ هي هتل ػوؼ ثَ ؿٍ هي ٓـف ثبثب! ؿّ ثویَ گـيجْى ُن گیـٍ

 آؿٍ! ... پیبف تَ ًَ ثْػٍ پیبف مـ ًَ کَ ثچَ ايي! ػى هي ؿّبيت هوتْل ي

 هبتل ًيَ، اػؼام هبتل ػى هي ؿّبيت. ػاؿٍ كـم اّى ثب ايي هٌتِب عت

 ؿّبيت گلتین هي اگَ ُن هب! ثکيَ ًْ اف هوتْلْ ؿٍ ًوي کَ ثیـّى اّهؼ

 ىؼ آفاػ ػوْ عبى ػي هي ّوبًت ىوب! ثْػ کیٌَ ُوْى تـك اف ًؼٍ

 ثچَ اف! ربى ًیـ پیيکو ٍلب ّ ٍلش! ... ثکيَ؟ ػىوٌي ايي اف ػمت

 ثبىَ،! ثيٌٍْ ػٌُت اف عؼا! ّهللا ثگن چي! ... کبكیَ ثوًَْ ػّؿ هي ي

 .مالهت ثَ

 

 موت ثَ ؿكتي صبل ػؿ هبهبى ىَ، هي توْم کَ ػوْ فى ّ هبهبى هکبلوَ

 !چٌبؿم؟ ايٌزب هي: گن هي هؼتـُ! کٌَ هي عبهْه تلْيقيًْْ آىپقعًَْ

 

 ؿم هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف! هِـٍ ثبُبم ٌُْف ّاهغ ػؿ! ػٍ ًوي رْاة

 ؿّ عْػه. ػم هي تکیَ چبؿچْة ثَ میٌَ ثَ ػمت ّ آىپقعًَْ موت

 !ًینتن اٍال هي کَ اًگبؿ کٌَ هي مبالػ کـػى ػؿمت هيـْل

 

 ؿّفاي يبػ آػهْ کَ ػاؿٍ اعوي ُوچیي! ىیٌن هي ؿّثـّه ّ رلْ ؿم هي

 !اًؼافٍ هي ػثیـا عيًْت ّ هؼؿمَ ّ تضَیل
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 صـکت ثَ ّ ىیٌن هي میٌَ ثَ ػمت ػم، هي تکیَ ٌٍؼلي پيتي ثَ

 ػؿػمـي پـ ي ثچَ ثـاه ػلگیـٍ، افم. کٌن هي ًگبٍ ػمتبه تْي چبهْ

 عْاػ هي کَ ػاؿٍ ػّمتن اًّوؼؿ اهب کٌن هي اؽيتو ُنتن، ّ ثْػم

 !اٍْلي ّ ىؼٍ ػيکتَ ّ ثـًبهَ ثب! ثنبفٍ عْػه ثؼؼهْ ثَ ايي اف ي آيٌؼٍ

 

 .اًؼافٍ هي ًگبُي چيوبم ثَ اعن ثب ّ يبؿٍ ًوي تبة ًگبُوْ مٌگیٌي

 

 .هِـثًْیي عیلي ىوب: ثقًن ؿّ ػلن صـف تب يبؿم هي كيبؿ عْػم ثَ کلي

 

 .هًَْ هي حبثت ًگبُو ايٌجبؿ ّ کٌَ هي ًگبُن ػّم ثبؿ ثـاي

 

 کي تؼـيق ؿّ ايـًّي هبػؿ يَ ثگي ثِن اگَ کَ اًّوؼؿ: ػم هي اػاهَ هي

 اّل ؿّفاي صتي. ّرْػتًَْ تْ اًگبؿ کـػًَ هضجت ايي! هي هبهبى گن هي

 ايي ؿكتبؿتْى مـػي ّ تلغي ّرْػ ثب کٌن، هي هـّؿ کَ ُن ثـگيتٌوْ

 ػؿک کَ ايٌَ ُنت کَ چیقي كؤ. ًجْػٍ مْا افتْى هِـثًْي ّ ػلنْفي

 هوبثل ػؿ تًَْ هي چطْؿي ؽاتي هِـثًْي ُوَ ايي ثب آػم يَ کٌن ًوي

 !کٌَ ؿكتبؿ ْٓؿ ايي آـاكو آػهبي

 

! ؿكتبؿي؟ چَ: تْپَ هي ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ ّ ىَ هي پـؿًگتـ هبهبى اعن

 ػيگَ کل ثب ثؼؿكتبؿي چبٍ تْ ًیلتي کي ثبف چيوتْ گن هي ايٌکَ

 !تٌن؟ ي پبؿٍ ّامَ ػلنْفي يب! امت؟
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 اّى تْ پب ًيؼيي صبّـ صتي کَ ػاىت ّـؿي چَ ػعتـ اّى ػيؼى: 

 !ثؾاؿيي؟ آمبييگبٍ

 

 اّل ًلـفٍ تٌن ّ ثجیٌن ؿّاًيٌبمْ ّ ؿّاًپقىک امن ػاىتن ػل اگَ هي -

 !يکیيْى پیو ثـػم هي عْػهْ ي ثچَ ُوَ اف

 

 !ػيگَ ًکٌَ ػؿػ ىوب ػمت: 

 

 فًؼگي عًَْ ايي تْ پیو مبل ىیو پٌذ کَ پنـي! ًؼاؿين کَ تؼبؿف -

 هْل ثَ اتلبهب، ايي ثبالعـٍ! کزب ؿّثـّهَ االى کَ پنـي ايي! کزب کـػ هي

 !ػيگَ ػاىتَ ؿّاًت ّ ؿّس ؿّ احـي يَ چـکي فعوبي اّى عْػت

 

 !ًیل ىکي: 

 

 ًَلَ کَ پبُبتْ ٍؼاي هي کٌي هي عیبل! ًینت ىکي کَ هؼلْهَ -

 ايي کٌي هي عیبل! ىٌْم؟ ًوي ؿي هي ؿاٍ ثبال اّى عْاثي ثي اف ىت

 اف ثؼؼ چـتِبي پـيؼًبي عْاة اف! ثیٌن؟ ًوي پنـم ّرْػ تْ ؿّ اكنـػگي

 ػًّن هي چَ ّ اكتبػى ٍؼاي اف هْؿػت ثي تـمبي! ثیٌن؟ ًوي ظِـتْ

 ايٌب ُوَ ػًّن هي! ثیٌن؟ ًوي آػهْ يَ ُْاي ثي صْْؿ ّ ػؿ تن ٍؼاي

 گلتن ثبؿ چٌؼ ُن ًبهؼاؿ ثَ! گؾؿًّؼي مغتي تْ کَ مباليیَ اّى ػْاؿُ
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 عْػ کَ چیقيَ ايي گلت ًبهؼاؿ هٌتِب ثگیـي، هيبّؿٍ ثـي کٌَ ؿاّیت

 ًوي پبم اٍال ثؼ ي عبٓـٍ اّى ثب کَ هٌن! ثـمَ ثِو ثبيؼ پي ًیک

 !ػؿهْى ّ ػّا پي ثجـهت ّ ثگیـم گْىتْ ثغْام کيَ

 

 ثؼ ي عبٓـٍ اف هٌظْؿه ثلِون کٌن هي ًگبُو کٌزکبّ ّ تؼزت ثب

 !چیَ؟

 

: گَ هي گـكتَ ٍؼايي ثب ّ يغچبل مـاؽ ؿٍ هي ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف

 هي ؿّاى ّ اػَبة ػاؿُّبي ّ ثْػ ؿيغتَ ثِن ػوـه آعـ هبُبي ثبثبت

 !عْؿػ

 

! ؿمًْن هي يغچبل ثَ ؿّ عْػم ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف ىْکَ ّ فػٍ ثِت

 چبٍ تَ اف ٍؼايي ثب ّ کٌَ ًگبُن ىَ هي ّاػاؿ هبهبى کَ ثٌؼم هي ؿّ ػؿ

 !چي؟ يؼٌي: پـمن هي اّهؼٍ ػؿ

 

 ثب ّ هي ي میٌَ ي هلنَ ؿّي ربيي يَ يؼٌي ؿّثـّه ثَ فًَ هي فل

 هـػم صـف. ثْػ فيبػ كيبؿ ؿّه: گَ هي ؿكتَ تضلیل ّ ثـْي ٍؼايي

 هي. کـػى هي پچ پچ ُوَ ؿكت هي کَ هنزؼ. ثْػ کـػٍ اه ثیچبؿٍ

 يَ تب عْػه تْ ّ عْػه تْ ؿيغت ُي! عـاثکبؿٍ! هٌبكوَ اه ثچَ گلتي

 ...کَ ؿّف
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 فًَ هي ثؼي فًگ گْىن. ًکٌن موْٓ کَ ػم هي تکیَ يغچبل ثَ پيتوْ

 مـم پيت تْ فيبػي كيبؿ اصنبك. اكتَ هي تپو ثَ ُبم ىویوَ ّ

 !چي؟ ؿّف يَ: پـمن هي رْى ثي ّ آؿّم ّ کٌن هي

 

 ُْل کَ عًَْ هي ام چِـٍ اف عـاثوْ صبل اًگبؿ ّ يبػ هي ثبال هبهبى ًگبٍ

! ّاي اي! پي؟ ًیک چیَ: گَ هي ّ گیـٍ هي ؿّ ام کـػٍ يظ ػمت فػٍ

 ...هٌؼ آة لیْاى يَ ثـات اآلى ثیب. ايٌزب ثيیي ثیب

 

 چي ؿّف يَ ايٌکَ تب: پـمن هي ثلٌؼتـ ايٌجبؿ ّ يبم هي صـكو هیْى

 !هبهبى؟

 

 کَ لضٌي ثب صبل ُوْى ػؿ ّ ػاؿٍ ثـهي لیْاى يَ ّ میٌک موت ؿٍ هي

 ثیبهـف عؼا عت،: گَ هي ثؼٍ رلٍْ اُویت ثي ؿّ هّْْع ػاؿٍ مؼي

 ىؼ هي ثچَ. کـػ هي گن هکبًْ ّ فهبى ّهتبيي يَ. ثْػ ؿيغتَ ثِن ؿّاًو

 صْاك ّ ُْه ػوـه اّاعـ هٌتِب. ػيگَ چیقا ُویي! ػًّن هي چَ ّ

 ... رْؿي ايي هؼت يَ! ػاىتب

 

 ّ فًَ هي صـف کـػٍ ػؿمت کَ هٌؼي آة لیْاى فػى ُن صبل ػؿ هبهبى

 ىؼٍ منت اًّوؼؿ پبُبم ّ ؿمَ ًوي هـقم ثَ عْى کٌن هي صل هي

 !ًؼاؿم اينتبػى تْاى کَ
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 ثپبي ٍؼاي ّ هبهبى صنیي اهبم يب ٍؼاي کَ کٌن هي موْٓ ػاؿم

 !يبػ هي مـاؿن ثَ هطلن تبؿيکي ّ ىٌْم هي ؿّ اي هـػًَّ

 

. کٌن هي تزـثَ ثبؿٍ ُقاؿ ؿّ تلغي ُبي لضظَ ُْىیبؿي ًیوَ هـف تْ

 ؿمًْؼٍ اًلزبؿ هـف ثَ عْى ُزْم کَ هـقي ّ آّيقًَّ موق اف کَ پبُبم

 ٍؼاي.ىالم ي کٌٌؼٍ کـ ًلیـ ٍؼاي ّ ثبتْم کْثو ٍؼاي!اتو

 اػا پـّزَ ّ کيیؼٍ ؿّ ًقى حویل ي ّاژٍ کَ آىٌبيي پـالتوبك ُْاؿُبي

 ّ ىْک! تضویـ ّ ػؿػ ّ تِؼيؼ. فًَ هي ُبيي ّـثَ کَ ػمتي ّ کٌَ هي

 !ػؿػ ّ ػؿػ ّ ػؿػ ّ ُْىیبؿي ّ آة مطل ّ ُْىي ثي

 

 كـػاػ ًگـّى ًگبٍ تْ ًگبُن ّ ػم هي كبٍلَ ُن اف فّؿ ثَ مٌگیٌوْ پلکبي

 مْفه ّ ّزَ ّ کتک ّ ثبفػاىتگبٍ هضیٔ ثیي گٌگ ّ گیذ.ىیٌَ هي

 هي:ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ ػَجي ٍؼاي کَ هؼلون هبهبى صـكِبي ىالم

 .ثیبؿه تٌو ثٌؼاف چیق يَ كـػاػ کٌن، ؿّىي هبىیٌْ ؿم

 

 ثَ ُبهْ ىًَْ كـػاػ. ثيیٌن ّ کٌن ثٌؼ ربيي ثَ ػمتوْ کٌن هي مؼي

: گَ هي ػيؼ افه ىَ هي کوتـ کَ تضکوي ثب ّ ػٍ هي كيبؿ ػوت

 !حبًیَ ػّ ثغْاة

 

 كـػاػ کي کوکو: ىَ هي ثلٌؼ هبهبى ي تـمغْؿػٍ ّ پـامتـك ٍؼاي

 .ثیوبؿمتبى ثجـيوو ربى،
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 ّ ثگیـٍ آؿّم اًلزبؿم صبل ػؿ هـق کَ ػم هي كيبؿ ُن ثَ هضکن پلکِبهْ

 ٍؼا كـػاػ ًچ. ثيیٌن تب يغچبل ي لجَ ثَ گیـم هي ػمتوْ هکخي اف ثؼؼ

 هي چيوبهْ کن يک. ثيیٌن کٌَ هي کوک ّ چنجَ هي ثبفّهْ ّ ػاؿٍ

 .عْثن: کٌن هي فهقهَ ثؼؼ ّ ثيَ کن مـگیزَ تب ثٌؼم

 

 هي! ًوًْؼٍ ؿّت ثَ ؿًگ: ىٌْم هي ًقػيکین تْ ربيي يَ اف هبهبًْ ٍؼاي

 ...ثِت کٌي ٍّل مـم يَ ربيي ػؿهًْگبُي ؿين

 

 .عْثن: يبم هي هبهبى صـف هیْى ّ ػّفم هي كـػاػ ثَ ًگبُوْ

 

 عْؿػٍ مـم ثَ کَ ُبيي ّـثَ. ػاىتن ؿّ اتلبم ايي ي تزـثَ ُن هجال

 ُْىي ثي هـف ثَ هٌْ ثبؿُب تجؼیؼ ّ فًؼاى چَ ّ ثبفػاىت ػّؿاى تْ چَ

 ؿّصوْ ّ ًجْػٍ رنوي ُب ّـثَ ايي اف ثؼْي ُن گبُي عت ّ کيًْؼٍ

 تیؾ ّ پیو ي ػهیوَ ػّ يکي ُویي هخل ػؿمت! کيًْؼٍ هي تبؿيکي ثَ

 !مْفًّؼٍ ؿّ رًْن ّ عْى ّ ىؼٍ کيیؼٍ ؿّصن ثَ کَ فُـاگیٌي

 

 کوـم ػّؿ ػمت کَ عًَْ هي ؿّ عْام هي اًّچَ ًگبُن اف اًگبؿ كـػاػ

 .ثکو ػؿاف کبًبپَ ؿّ ثیب پبىْ: گَ هي ّ ّ اًؼافٍ هي

 

 هي اػتـاُ ثب هبهبى ىن، هي ثلٌؼ ّ کٌن هي ؿلجَ مـگیزَ ّ ّؼق ثَ

 !ػؿهًْگبٍ ثـين کي ثلٌؼه! چي؟ يؼٌي ثکيَ ػؿاف كـػاػ: گَ
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 هي آفاؿ اهب هٌْ هٌَ ّامَ ػليْؿٍ ّ اّطـاة اف پـ گـچَ هبهبى ٍؼاي

 ّ هطغ ثبػج کَ کٌَ هي پـتبة ّاهؼیتي ّ هجل ي لضظَ چٌؼ ثَ هٌْ! ػٍ

 !ىؼٍ هـقم میگٌبلِبي ٍّل

 

 تْ هـتت تَْيـايي يَ ّ پیيًْین ثَ ػمتن يَ كـػاػٍ، ػمت تْ ػمتن يَ

 ّ ؿگِب ػاؿٍ کٌن هي صل کَ ثکبيي كاله! فًَ هي رـهَ مـم

 اف ىَ هي کْثیؼٍ ُب ًـػٍ ثَ کَ مـم. کٌَ هي پبؿٍ هـقهْ هْيـگِبي

 ّ هـد ّ پـُـد عیبثْى تَْيـ ّ ىلیک ٍؼاي! پؼؿ ؿكتي ىٌیؼى عجـ

 تکْى يغچبل ثَ ػاػٍ تکیَ هي رلْي کَ لجِبه ّ هبهبى ي چِـٍ! پـػّػ

! ىکنتَ چيون پیو صبال کَ هِـهبًي ّ تٌْهٌؼ پؼؿ تَْيـ! عْؿٍ هي

 !ؿامتي ّ چپ عْؿػًبي کيیؼٍ تَْيـ ّ عيوگیي ثبفرْي ٍؼاي

 

 ػمتوْ کق ّ کٌن هي عن رلْ ثَ ؿّ مـم ّ ىیٌن هي کبًبپَ ؿّي

 هي مکْتْ ًبهؼاؿ ٍؼاي! ػم هي كيبؿ اثـُّبم ّ چين ؿّي هضکن

 !ًیْهؼيي؟ چـا پل: ىکٌَ

 

 !يبػ ًوي: ػٍ هي رْاة هبهبى

 

 ّ ػاؿم هي ثـ چيوبم ؿّي اف ؿّ ػمتن ىیٌَ، هي فاًْم ؿّ ػمتي

 ايي ثَ ًگـًّي ثب ّ فػٍ فاًْ پبم فيـ کَ ثیٌن هي ؿّ ثقؿگتـ ثـاػؿ ي چِـٍ
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 کْثیؼى رق هـقم اًگبؿ ّ صنن ثي. کٌَ هي ًگبٍ پبىیؼٍ كـّ ثـاػؿ

 !ًؼاؿٍ ػاػى اًزبم ثـاي اي ػيگَ کبؿ ؿّصن ّ رنن ُبي ػيْاؿٍ ثَ گؾىتَ

 

 تْ کَ اي آفاؿػٌُؼٍ ٍؼاُبي هیْى ًبهؼاؿّ ًبؿاصت اهب هضکن ٍؼاي

 !ثِتـي؟: ىٌْم هي مـهَ

 

 ثِتـم ًَ! ػؿّؿَ کَ چٌؼ ُـ! آؿٍ يؼٌي. کٌن هي ثنتَ ّ ثبف پلکبهْ آؿّم

 ًَ عْثَ ًَ! امت هـػٍ هـػٍ! ىَ؟ هي عْة يب ثؼ هـػٍ يَ هگَ! ثؼتـ ًَ

 !ثؼ

 

 ُن هجال: پـمَ هي هي اف ّ اًؼافٍ هي هبهبى موت ًگبُي پـاعن

 !ىؼي؟ ايٌزْؿي

 

 .ًي ْٓؿين: کٌن هي فهقهَ

 

 .ثـي عْاي هي ثـّ تْ: گَ هي كـػاػ ثَ ؿّ ّ ىَ هي مـپب

 

 چيوبهْ ّ کٌن هي روغ ىکون تْ پبُبهْ ّ کبًبپَ ؿّ کين هي ػؿاف

 پيت صـكبي ايٌکَ ّ رٌِوَ عْػ عْػ ّّؼیت اّى تْ ثبثب تَْؿ. ثٌؼم هي

 !تـٍ مْفًؼٍ ُن رٌِن اف ثْػٍ ثبػخو هي مـ
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 عْؿي؟ هي چیقي هـٍي: پـمَ هي ّ ثبفّم ؿّ ىیٌَ هي ًبهؼاؿ ػمت

 

 تْ ىؼى ثلٌؼ رْى. فًن ًوي صـكي ُیچ ّ ػم هي كيبؿ ثیيتـ كکوْ

 ثیـّى ايي میبٍ ػًیبي ؿّي ثَ ؿّ ػؿ ّ اتبهن تْ ؿكتن هي ّاال ًیل تٌن

 ّ صـكو ًيًْؼى کـمي ثَ عبٓـ ثَ هبػؿ تْه کَ ػًیبيي! ثنتن هي

 ثْػى کيٌؼٍ ؿّ چين کَ ىَ هي عْػعْاٍ چٌبى کـػى هِـثًْي فّؿ ثَ

 لضظَ ايٌکَ ثؼّى ّ ثٌؼٍ هي يبؿٍ هي فثْى ثَ عًْنـػي ثب کَ صویوتي

 هي پنـه ّرْػ تْ مبػتي ثوت يَ هخل کَ مـکْكتي ثب کٌَ كکـ اي

 !ثـمَ ُؼكو ثَ تب کٌَ هي هٌلزـ ػؿّى اف اًّْ کبؿٍ

 

 کبًبپَ اف ػّؿتـ ربيي يَ اف ًبهؼاؿّ ػَجبًي ىؼيؼا اهب ىؼٍ کٌتـل ٍؼاي

 رٌْى اف ُن ًبػوْ ػوْي اّى صتي! هبهبى ثْػي ػاػٍ هْل!: ىٌْم هي

 !ىوب اًّْهت! ًیبّؿػ فثْى ثَ چیقي ثبثب

 

 ...كؤ هي... هي: ىَ هي ىٌیؼٍ فّؿ ثَ هبهبى ٍؼاي

 

 ػاىتي ًگَ ػوت ّامَ! چي؟ ىوب: فًَ هي صـً ثلٌؼتـ ايٌجبؿ ًبهؼاؿ

 !ثبثبه؟ ػيًّْگي ثَ! ىؼي؟ هتْمل چي ثَ ثچَ ايي

 

 !ًبهؼاؿ-
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 !گن؟ هي ػؿّؽ هگَ! ايٌَ؟ اف ؿیـ هگَ:

 

 اػاهَ ًبهؼاؿ. ىن هي هیقتلْيقيْى ي پبيَ ي عیـٍ ّ کٌن هي ثبف پلکبهْ

 تًْي ًوي پنـّ ايي کَ کي ػؿک ثجیي، ّ کي ّا چيوبتْ هبهبى: ػٍ هي

 يب هي ػیي يکي ايي ي عویـهبيَ! ثؼي ىکل ػاؿي ػّمت رْؿ ُـ

 هي کَ ؿاُي اّى اف تًْي ًوي! ثؼي ّؿفه تًْي ًوي! ًینت ًگبؿيي

 ثچَ ايي تًْي ًوي گؾىتَ تلغیبي ّ رجـ ّ فّؿ ثب! کٌي ػّؿه ثـٍ عْاػ

 ُـ اًّْ ػاؿي كؤ کبؿا ايي ثب! عْاي هي عْػت کَ ربيي اّى ثيًْي ؿّ

 ػیي االى کَ پنـي ايي! ىوب؟ عْاي هي ايٌْ! کٌي هي ػّؿتـ ّ ػّؿ ؿّف

 آػهي اّى! ىٌبعتي هي کَ ًینت اي ثچَ اّى اكتبػٍ اًّزب گْىت يَ

 ّ کـػى مٌگو ثـػى ايٌْ! گلتي ًکي ثکي ثِو رًّْي تب کَ ًینت

 عْاي هي کَ رْؿي اّى فًي هي ثِو کَ ُبيي ّـثَ ايي ثب! آّؿػى

 !ىَ هي عـػتـ ّ عـػ كؤ! گیـٍ ًوي ىکل

 

 عْام ًوي! ػاؿم هي ّا صـکت ثَ لونوْ تي ّ ىیٌن هي فصوت ثب

 هي ُب ًـػٍ ثَ ػمتن! کٌن ػؿک عْام ًوي! ثيٌْم عْام ًوي! ثوًْن

 ػؿاف: گَ هي مـم پيت اف ثْػٍ ؿكتَ کزب ػًّن ًوي کَ كـػاػي ىیٌَ،

 !عـػٍ يَ کيیؼي هي

 

. ثکين ثبال ؿعْت ُوَ ايي ثب عْػهْ کٌن هي مؼي كؤ گـػم، ثـًوي

! کٌَ کوکن ؿكتي ثبال تْ کٌَ ًوي مؼي کَ عْة چَ ّ ىَ هي ُوـاُن
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 ايي تْ ًؼاؿم تبة ؿّ گؾىتَ آػهبي اف کني ُیچ ّرْػ گـهبي لول

 !لضظَ

 

. کين هي ثیـّى تٌن اف آمتیٌؼاؿهْ ىـت تي ّ ؽاؿم هي اتبم تْ پب

 چيوبي تب ؽاؿم هي ُن ؿّ پلکِبهْ اي لضظَ ّ اينتن هي کوؼ رلْي

 پیـٌُي. کٌن هي ثبف ؿّ کوؼ ػؿ ثؼؼ ّ ثگیـى آؿّم ؿكتٌن میبُي صبل ػؿ

 ؿّ ثیـّى ىلْاؿ ّ يبؿم هي ػؿ ؿاصتیوْ ىلْاؿ کٌن، هي تٌن ّ ػاؿم ثـهي

 کٌبؿم كـػاػ کَ ىلْاؿم تْ اًؼافم هي پیـٌُوْ ي لجَ ػاؿم. کٌن هي پبم

 !پیچي؟ هي ػاؿي کزب ؿّف ّ صبل ايي ثب: پـمَ هي ّ اينتَ هي

 

 ُبي ػکوَ ثنتي هيـْل ػمتن ّ کٌن هي چلت ؿّ کوـثٌؼ مگک

: تْپَ هي ّ کٌن ًگبُو تب کيَ هي ثبفّهْ كـػاػ. ىَ هي مـآمتیٌن

 يَ ثيیي! کٌي؟ هي ثیؼؿکزب عْػتْ ػاؿي تْ گلت چیقي يَ يکي ثبف

 !ػاؿم کبؿت ػيوَ

 

 ثَ هللي چـعو ٍؼاي. کٌن هي تٌن ؿّ پلیْؿي ّ کين هي پل ثبفّهْ

 هي ّ ػٍ هي ًيًْن ؿّ کلیؼ رؼيت ثب كـػاػ ّ چـعًْتن هي ػؿ موت

 !ثـي ربيي ؽاؿم ًوي صبل ايي ثب: گَ

 

! ىن هي ًقػيک رْىن ي ًوطَ ثَ کن کن ػاؿم! ىن هي ػَجبًي ػاؿم

 ػؿػ ي حبًیَ ثَ حبًیَ ػلیَ ػم هوکٌَ آى ُـ کٌن هي صل ػاؿم

 .کٌن عبلي توَیـ ثي پنـ ايي مـ کيیؼًبهْ
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 هي ثیـّى ثیٌي اف ؿّ ًلنن ّ فًن هي هُْبم ثَ چٌگي ػَجي ّ کالكَ

 ًگبٍ ثؼّى. ػؿ موت ؿم هي ّ ػاؿم ثـهي پبلتْهْ ّ گـػم هي ثـ. ػم

 ثؾاؿ کلیؼّ تب گیـم هي موتو ثَ ػمتوْ کق كـػاػ چيوبي ثَ کـػى

 ي هیبكَ ثَ فًن هي فل! ػٍ ًوي ًيْى ّاکٌيي اهب اّى. تْه

 ؿّ کلیؼ. کٌن هي کٌتـل ُن ثَ ػًؼًّبم كيبؿ ثب اػَبثیوْ ّثي هَووو

 عْام هي چیقي يَ ثيیي: گَ هي ّ ػٍ هي رب ریٌو ىلْاؿ ریت تْ

 !ثگن ثِت

 

 ّ گیـٍ هي هضکن ؿّ هچن ثیبؿم، ػؿ ریجو اف کلیؼّ ثـم هي رلْ ػمتوْ

 !ًنبفي ّ اّهؼي! ػ ًَ ػ: گَ هي

 

 ًگَ اصتـاهتْ ًؾاؿ! كـػاػ ػاؿًْن: گن هي پـصـً ام ىؼٍ کلیؼ كک ثیي اف

 !ًؼاؿم

 

 ُـ: گَ هي ّ کٌَ هي تـم ػَجي کَ يبؿٍ هي هچن ثَ ثیيتـي كيبؿ

 !ثیـّى ثـي ؽاؿم ًوي اهب کي ؿكتبؿ ػاؿي ػّمت رْؿي

 

 ػوت پیيًْیو ؿّ ؿيغتَ هُْبي کَ کين هي ػٌُو تْ ُْاؿي چٌبى

 !ثٌؼٍ هي چيوبىْ اي لضظَ ثـاي ّ ىَ هي ؿًّؼٍ
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 !ػّْي کلیؼّ اّى هي ثؼٍ: 

 

 لجغٌؼي پلکو کـػى ثبف اف ثؼؼ ّ کٌَ هي ّل ام کيیؼٍ ػوت کَ هچوْ

 ي ثيکَ ثَ اي رـهَ صکن هي ثـاي اهب امت كبتضبًَ کَ يبؿٍ هي لت ثَ

 !ثبؿّتَ

 

 رًْن اف چي: تْپن هي ٍْؿتو ثب هوبك ّ گیـم هي چٌگ ثَ اىْ يوَ

 !!عْاي هي

 

 اف کلیؼّ کَ کٌن هي رؼا اه يوَ اف ػمتوْ يَ ػٍ، ًوي ًيْى ّاکٌيي

 هوبًؼت ثـاي کٌَ هي ّاػاؿم ّ پیچًَْ هي ػمتوْ ثکين، ثیـّى ریجو

 تب ػّ ُـ ّ گـكتَ هـاؿ مـم پيت صبال. ثچـعًْن ُیکلْهْ آمیت اف

 ُن ثب ثؼؼ ىْ آؿّم ثيیي: گَ هي گْىن فيـ آؿّم امیـىَ، ػمتبم

 !فًن هي صـف

 

: گَ هي ّ تغت موت ػٍ هي ُلن ىن، عالً ػمتو اف کٌن هي توال

 !پي ًیک ؿمَ ًوي هي ثَ فّؿت

 

 گـػم ثـهي! ىن هي هٌلزـ اهب کٌن هي صلع تؼبػلوْ ػمتِبم ثب

 ًوي! ىَ هي ىـّع رؼالوْى ّ كکو فيـ ىیٌَ هي هيتن ّ موتو

 ّ ًینت عْػم ػمت ؿكتبؿم کٌتـل! کٌن هي کبؿ چي ػاؿم اٍال كِون

 تْ کَ هيتي تب چٌؼ تضول ثؼؼ ّ چـثَ هي ثِن كـػاػ فّؿ کَ عْثَ چوؼؿ
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 ُن هْكن کَ عْثَ چوؼؿ ّ کٌَ هي هِبؿم ػؿ مؼي کْثن هي ىکوو

 ػؿ ثَ ًبهؼاؿ هيتبي ّ تواليین ّ رؼل ّ رٌگ تْ اتبم کق! ىَ هي

 ُْاؿ كـػاػ مـ اًّوؼؿ! کٌَ مْاهْى ّ تْ ثیبػ ثتًَْ تب ىَ هي کْثیؼٍ

 

 ثـيؼٍ، ثـيؼٍ ًلنبم ّ ىَ هي ؿكتَ تضلیل ّ عيؼاؿ ٍؼام کَ کين هي

 هلل ػمتبهْ! هبلَ هي عبک ثَ پيتوْ كـػاػ ؿٍ هي تضلیل کَ هؼؿتن

! ايٌَ: گَ هي ًينتَ ام میٌَ ي هلنَ ؿّ کَ ْٓؿ ُوْى ّ کٌَ هي

 ؿگبي کَ ثیـّى ثـيقي ثبيؼ ُنتي کَ ًبؿاصت! ُنتي کَ ػَجبًي

 !ًغْؿٍ رـ هـقت

 

 ّلن. کٌن هي ىل عْػهْ ّ ثٌؼم هي چيوبهْ فػى ًلل ًلل صبل ػؿ

 صٌزـٍ اف کَ ُْاؿُبيي ّ ثیٌوْى رؼال. کيَ هي ػؿاف کٌبؿم ّ کٌَ هي

 کَ هيتبيي صتي ّ ام کـػٍ ثبؿه کَ كضيبيي ّ ام كـمتبػٍ ثیـّى ام

 عبٍي گني يَ ّفًي، ثي صل يَ! کـػٍ مجکن ام آّؿػٍ كـّػ تٌو ثَ

 عجـي ثْػٍ ام روزوَ ؿّي رؼال ايي اف هجل تب کَ كيبؿي اف! ّرْػهَ تْ

 !ُنتن ام پنـػوَ گؾىتگي عْػ اف هؼيْى ايٌْ ّ ًینت

 

 !عـي عیلي: گن هي فيـلت ّ کٌن هي ثبف چين

 

 ّ ؽاؿٍ هي فهیي ؿّي آؿًزيْ چـعَ، هي موتن ثَ عٌؼٍ، هي ٍؼا ثب

 عْػىْ کَ اًّیَ عـ: گَ هي ّ ػٍ هي تکیَ هبئوو ػمت ثَ ؿّ مـه

 !گیـٍ هي اىتجبٍ ىَ ًوي پـ ّهت ُیچ کَ اليتٌبُي كبّالة چبٍ يَ ثب
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 ثـين پبىْ صبال: گَ هي ّ فًَ هي پٌِي ّ پت لجغٌؼ کٌن، هي ًگبُو

 !هب ي عًَْ

 

 ػمتو کق ػٍ، هي ثیـّى اىْ عنتَ ًلل ّ ىیٌَ هي کٌن، هي اعن

 ثلٌؼ ربه اف! کٌن هي روغ عْػهْ کَ کْثَ هي ىکون ؿّ ُْا ثي ؿّ

 هضکوین هيت چَ ثبگت ًْى: گَ هي كکو هبلیؼى صبل ػؿ ّ ىَ هي

 !ػاؿٍ

 

 هي اػا کَ اي رولَ ثب عًْنـػ عیلي ّ ػؿ موت ؿٍ هي ىیٌن، هي

 هب، ي عًَْ ثـين کي روغ پبىْ: کٌَ هي ٍّل ثـم رـيبى هي ثَ کٌَ

 !ؿاُتَ ثَ چين عبًْم آيـيي

 

 ثـػٍ ثِتن کَ هٌي ثَ اُویت ثي ّ چـعًَْ هي هلل تْ ؿّ کلیؼ كـػاػ

 هي ؿلطي چَ: پـمَ هي کَ ىٌْم هي ؿّ ًبهؼاؿ ٍؼاي. ثیـّى ؿٍ هي

 !ايي؟ فًؼٍ! کـػيي

 

 هي ػمتبم ثیي کٌَ هي ػؿػ کَ ؿّ مـي ّ ىٌْم ًوي ؿّ كـػاػ رْاة

 ػوَ ي عًَْ تْ هوکٌَ چطْؿ آيـيي کَ کٌن هي تضلیل عـػٍ يَ. گیـم

 آالع افه كـػاػ اكتبػٍ کَ اتلبهي ُـ. ىن هي ثلٌؼ ربم اف ثؼؼ ّ ثبىَ

 .ثؼٍ تّْیش هنیـ تْ تًَْ هي ّ ػاؿٍ
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 چِـٍ ثَ اهب ثیٌن هي هجل ؿّي ًينتَ ؿّ هبهبى پبيیي، ؿم هي ُب پلَ اف

 ثـين؟: پـمَ هي اينتبػٍ هٌتظـم کَ كـػاػي. کٌن ًوي ًگبٍ اه

 

 .ثیـّى فًن هي مبلي اف ّ اكتن هي ؿاٍ صـكي ّ رْاة ثي

 

 کبؿ چي ىوب ي عًَْ آيـيي: پـمن هي مکْت کوي اف ثؼؼ هبىیي تْي

 !کٌَ؟ هي

 

 ثب گلت ثِن رـيبًْ کَ ًگبؿيي: گَ هي هبىیي پغو کـػى ؿّىي صبل ػؿ

 میـّاًْ فّؿ ثَ ّ لگؼ ّ هيت ثب کَ ثْػ ًبؿاصت عیلي. فػم صـف ًبهؼاؿ

 !ثیـّى ثیبؿٍ آمبييگبٍ اّى اف آيـيٌْ ًتًْنتَ ّلي کـػٍ ؿاّي

 

 !هبهبى کـػى ؿاّي ّامَ کـػ تاله عیلي کَ ًَ: 

 

 آمتیٌو تْ هٌطوي رْاة عت ّلي گلت ثِو ًگبؿيٌن ُویٌْ اتلبهب -

 ّامَ رـيبًْ هبؿاىویيَ ايٌزْؿ اّّبع ػيؼم هٌن! عیل ثي صبال! ػاىت

 ػاػاه عالٍي ّامَ ؿكتي ّهتي اف کَ اًّزبيي اف اًّن.گلتن هبهبى

 ػل ّ رْى ثب ثینکْيیتو ّ ًْؿچيوي ىؼي ػاػي ؿّبيت رًْو

 .کـػ ُوکبؿي

 

 !ثْػٍ؟ چي ًبهؼاؿ ػلیل: 
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 هزبة هبهبى ثقًن صـف هبهبى ثب اگَ هي گلت هي ايٌکَ اّلیو! ػاليل -

 ثٌیبى اف ػيْاؿ ّ عًَْ يبؿٍ هي ًبؿّبيتي ثب ػعتـّ اّى ػٍ، هي تي ًيؼٍ

 هي ايٌکَ ػّهیين! ؿٍ هي کذ ُن عبًْم حـيب تب ّ ىَ هي ثٌب کذ

 کَ چیقي اّى آّؿػى ػمت ثَ ّامَ تالىي يَ ػبلي رٌبة عْامت

 !هـػي ٌُْف تغون يَ ثب ثيَ حبثت ثِو کَ ثکٌي صوتَ

 

 !اًؼافٍ هي ثِن ًگبُي ًین لجغٌؼ ثب کَ کْثن هي ثبفّه ثَ هيتي

 

: گن هي ثْػى مبکت کن يک اف ثؼؼ ّ ػم هي ؿّ پیبػٍ تَبّيـ ثَ ًگبُوْ

 !عت؟. ثگْ ثبثبم ؿّصي ثضـاى ؿّفاي اف ثـام كـٍت مـ ّهت يَ

 

 ػاؿيي اٍـاؿي چَ پنـ ّ هبػؿ! ًبهْمب ثیـّى ثکو: گَ هي هؼتـُ كـػاػ

 آكتْثَ يَ! ثبثب گٌؼه ثْ ثب کـػيي اهْى علَ! ثقًیي ُن ُي ؿّ گؾىتَ اى

 !ػاػاه ػؿيبة آهبلتْ ّ آيـيي ّ آيٌؼٍ! پبيیي ثـٍ ثؾاؿ ثـيق آة

 

*** 

 

 کـػى ثبف صبل ػؿ كـػاػ يبؿم، هي پیيًْین ثَ هضکوي كيبؿ ػمت کق ثب

 ي کبمَ چيوبت! عْؿػي هي هـً يَ: گَ هي اىْى عًَْ صیبٓ ػؿ

 .عًَْ
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 اّل هي تب اينتَ هي کٌبؿ ّ ػٍ هي ُل ػؿّ اّى گن، هي عْثن يَ فيـلت

 ّ کل ُیچ هالصظَ! پي ًیک ثجیي: گَ هي ؿمین هي کَ پلَ ثَ. تْ ثـم

 .ػعتـ ايي ىؼى عْة ّامَ ثؾاؿ ؿوتْ ّ ُن توْم. ًکي چیقّ ُیچ

 

 ؿّ ؽاؿٍ هي ػمت گَ، هي چي كِون ًوي ّ کٌن هي ًگبُو گٌگ

! گن هي ثْػًتْ صیب ثَ هؤعْؽ: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ ثـم ثبال تب پيتن

 ايي عـد هضجتتْ ػاؿي ػّمت رْؿي ُـ ّ ًکي آـاكتْ آػهبي ي هالصظَ

 .ىیي عالً ّّؼیت ايي اف فّػتـ کَ کي ثچَ

 

 ّ ػوَ مـ. ُبل تْ ؿين هي ّ ػم هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي

 ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف لجغٌؼ ثب ًگبؿ ّ چـعَ هي موتوْى ثَ ًگبؿيي

 !ػاػاىي؟ اّهؼي! رًْن اي: گَ هي فػٍ ُیزبى

 

 !کـػيي؟ ػيـ چوؼؿ پل: پـمَ هي كـػاػ ثَ ؿّ ثؼؼ

 

 ؿّصي ؿّف ّ صبل تلظ ّاهؼیت كيبؿ آحبؿ اًگبؿ ّ ىؼٍ ًقػيک هي ثَ صبال

 چي:پـمَ هي هتؼزت ػيؼًن ثب کَ هيِْػٍ ام چِـٍ تْ ٌُْف ثبثب

 !ىؼٍ؟
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 هي صبلوْ ّ کٌَ هي ؿّثْمي ّ يبػ هي کٌن،رلْ هي مالم ػوَ ثَ

 هي هي ثَ ؿّ ّ فًَ هي پچ ًگبؿيي گْه ػم آؿّم ؿّ چیقي كـػاػ. پـمَ

 !يبؿ ػيؼى ثـّ ثؼؼ اتبهن ثیب لضظَ يَ: گَ

 

*** 

 

 هـاؿٍ ػًّن ًوي ّ کٌن هي ًگبٍ ؿّ گـكتَ موتن ثَ كـػاػ کَ اػکلٌي

 !ػيگَ ثگیـه:گَ هي ّ کٌَ هي ؿيقي اعن.کٌن کبؿه چي

 

 !کٌن؟ کبؿه چي: پـمن هي ػمتن کـػى ػؿاف ثؼّى

 

 کي ىیبكو: گَ هي اػکلي ػؿ ثـػاىتي صبل ػؿ ّ يبػ هي رلْ ػَجي

 !ثیلتَ ؿاٍ ىیکوت

 

 !کْكت: گَ هي هي ُیکل ثَ اػکلي کـػى امپـي صبل ػؿ فًن، هي لجغٌؼ

 

 !ثْػم صوْم ىوب اّهؼى هجل! چیَ؟ ّامَ کبؿا ايي: پـمن هي تؼزت ثب

 

 کـػى هـتت صبل ػؿ ثؼؼ ّ ثؾاؿٍ کٌبؿ ؿّ اػکلي ػٍ هي ؿّبيت ثبالعـٍ

 ايٌب!کَ ػي هي هـػٍ مگ ثْ ًگلتن هٌن: گَ هي اًگيتو ثب هُْبم

 .ػؿآؿ پلیْؿتْ! کبؿٍ اثقاؿ
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 هي کَ کبؿي پل ًؼاؿٍ اي كبيؼٍ ثيـ ايي ثب فػى چًَْ ّ چک ػًّن هي

 ػؿ ّ کٌَ هي ثبف اهْ هـػًَّ پیـُي ثبالي ي ػکوَ. ػم هي اًزبم ؿّ عْاػ

 اف هـػا رؾة ّامَ فًب ػيؼي كیلوب ايي تْ: گَ هي هي هتؼزت ًگبٍ هوبثل

 يَ صبال! ػاؿين تـكٌؼا ايي اف آهبيًْن هب کٌي، هي امتلبػٍ فًًَْ تـكٌؼاي

 ػؼٍ يَ کٌین، هي امتلبػٍ افىْى ُویيَ ّ کٌین هي ػول اهْى ػؼٍ

 ّامَ ثوًَْ آک اثقاؿ ايي گؾاىتي آرـٍ پبؿٍ اىْى کلَ تْ کَ تْ ػیي ام

 !ثِيتیيْى پـيبي ّ ػًیب اّى

 

 هي اػا هضکن ؿّ هـػ ي ّاژٍ چٌبى لت ثَ لجغٌؼ کٌن، هي ًگبُو فل فل

 !اكتن هي عٌؼٍ ثَ کَ کٌَ

 

 !ىْ ظبُـ آيـيي رلْي هـػًَّ ّ ثبه هـػ: 

 

 يوَ ايي اؿتجبٓ: پـمن هي هي ّ کٌَ هي ًخبؿم ػيگَ کْكت يَ عٌؼم، هي

 !اًّْهت؟ چیَ هـػًّگي ثب فػٍ چبک ي

 

 گن هي ّهتي! ػيگَ ُویي ػ: گَ هي ّ ػٍ هي تکْى تبمق ثَ مـي

 ُویي ػبىن ػعتـا ربى تؼطیل!عْؿٍ هي ثـ ثِت ًبُبؿ ؿكتي ثنتي

 هي کلي عٌک ػطـ ثْي ايي ّ ُیکلت پیلیبي ّ پين ُویي! تلبّتبى

 !کٌَ تکیَ! هـػ يَ ثَ هـاؿٍ ثلِوَ ّ ثؾاؿٍ تبحیـ ٓـكت ؿّصیَ تْ تًَْ
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 (bekan) ثکي: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ ػؿ ثَ مـ ثب عٌؼم، هي ػّثبؿٍ

 

 !صبال عْػتْ

 

 چي؟: پـمن هي ّ ؿم هي ػؿ موت ثَ

 

 ثب عـػٍ يَ هٌن کَ ثـّ! ػلن ػقيق گويْ يؼٌي: گَ هي کَ ىٌْم هي

 !کٌن علْت يبؿم

 

 ايي ثب هٌن ي مبػٍ ّ ثؼثغت عْاُـ: پـمن هي ّ موتو گـػم ثـهي

 !آؿٍ؟ کـػي عْػت عبم تـكٌؼا

 

! اثتؼائیَ عیلي کَ ايٌب: گَ هي ّ يبؿٍ هي لت ثَ ىیطًْي لجغٌؼي

 لینبًنن كْم هوطغ ُبي آهْفه اف عْاُـربًت فػى گْل ّامَ

 !کـػم امتلبػٍ

 

 تْپ يَ کـػ پـتبة موتو ثَ ىَ هي کَ چیقي تـيي ػمت ػم

 !ثيَ عٌک ػلن تب صیبه ثي هالد تْ عْؿٍ ًوي کَ صیق! ثنکتجبلَ

 

*** 
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 هي اتبم ثَ ًگبُي ّ کٌن هي ثبف ػاػٍ ًيْى ثِن ًگبؿيي کَ ؿّ اتبهي ػؿ

 ثیـّى ي هٌظـٍ ثَ ّ عْاثیؼٍ ؿّه کَ آيـيٌي ّ اتبم کٌذ تغت يَ. اًؼافم

 ّ ىَ هي پبيیي ّ ثبال پيتن ؿّي ًگبؿيي ػمت. کٌَ هي ًگبٍ پٌزـٍ

. ثٌؼم هي ػؿّ ّ اتبم تْ ؽاؿم هي پبهْ. ػٍ هي هلت هْت ثِن لجغٌؼه

 اتبم. کين هي ؿّ ُب پـػٍ آيـيي مـاؽ ؿكتي اف هجل اهب ؿم هي پیو

 ؿّ تغت کٌبؿ آثبژّؿ. ثْػٍ ؿّىي ثبلکي الهپ ًْؿ ثب چْى ىَ هي تبؿيکتـ

 هي ؿّه ػؿ ؿّ ّ آيـيي کوـ ًقػيک تغت، ي لجَ ؿّ ّ کٌن هي ؿّىي

 .ػيْاؿيَ کبؿؾ هبت ّ کٌَ ًوي ًگبٍ پٌزـٍ ثَ ػيگَ اهب ثبفٍ پلکبه. ىیٌن

 

 تب يبؿم هي كيبؿ ؽٌُن ثَ ّ گیـم هي ػمت تْ تٌيَ کٌبؿ کَ ؿّ ػمتو

 ثَ کَ هللي اف ثقؿگتـ هلل يَ اًگبؿ لضظَ ايي تْ ّ اهيت اهب ثقًن صـكي

 گؾاىتٌن پب ي لضظَ اف ػؿمت ؽٌُن! فػى ػٌُن ثَ ىؼٍ فػٍ آيـيي ػُي

 پْمت ّ گیـم هي ػمتبم ثیي آيـيٌْ ػمت هوؼاؿ يَ! ىؼٍ عبلي اتبم تْ

 تغت پبي ىن، هي ثلٌؼ تغت ي لجَ اف ثؼؼ ّ کٌن هي ًْافه ملیؼىْ

 اهب ػًّن ًوي. ؽاؿم هي آيـيي ػمت ؿّ پیيًْیوْ ّ ىیٌن هي فهیي ؿّ

 ايي ثْػى اًـژي اف عْام هي. ػاؿم ىلب اًتظبؿ صْْؿه گـهبي اف اًگبؿ

 مبل 5 تلظ ّاهؼیتِبي فيـ ىؼٍ عـػ هي! ثـيقم ػّؿ ػؿػاهْ ي ُوَ ػعتـ

 .ػاؿم هؼزقٍ اًتظبؿ ىکنتَ ػعتـ ايي کٌبؿ ػؿ ّ اآلى فًؼگین

 

 اف! ػٍ هي كيبؿ گلْهْ هضکن ْٓؿ ايي کَ چیَ اف ثـِ ايي كِون ًوي

 صـكِبيي اف! ثبثب ؿّصي ّّؼیت تَْؿ اف يب هبهبى عْػعْاُي ّ ؿصوي ثي

 ّ آيـيي ّّؼیت اف يب کـػٍ، عن ؿّ پؼؿم کوـ ًوبف ّهت ّ ثبفاؿ ّ کْچَ تْ کَ

 !ُبه ثؼثغتي توْم



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 887 
 

 

 ثبىَ ّاژٍ ثِتـيي آّؿػى کن ىبيؼ لـفيؼى، ثَ کٌَ هي ىـّع ُبم ىًَْ

 ثلٌؼ آيـيي ػمت ؿّي اف ؿّ مـم! لضظَ اّى تْ هي ؿّصي ّّؼیت ثـاي

 اف ًگبُيْ. ىن هي ٍْؿتو ي عیـٍ اىک ي پـػٍ پيت اف ّ کٌن هي

 عزبلت افه چيوبم عیني عبٓـ ثَ! ػّعتَ ٍْؿتن ثَ ّ گـكتَ پٌزـٍ

 ًؼاؿم ثبُبه پًٌِْي چیق ُیچ کَ کنیَ تٌِب کٌن هي صل! کين ًوي

 ُویٌکَ اهب صنیَ ُـ اف عبلي گـچَ ًگبُو ؿًگ! ػاىت ًغْاُن ّ

 اؿفه ػًیبيي ثـام ثجیٌَ هٌْ ىؼٍ ثبػج ؿيغتگین ثِن ّ ُبم ىًَْ لـفه

 يَ. ػم هي كـّ ثـْوْ ّ چنجًْن هي لجن ثَ ؿّ ػمتو پيت! ػاؿٍ

 ثَ اي گـكتَ ّ عيؼاؿ ٍؼاي ثب ثؼؼ ّ ىن هي هنلٔ عْػم ثَ هوؼاؿ

 اهب! کٌن ؿًگي تْ ّامَ ؿّ ػًیب کَ ايٌزب كـمتبػى هٌْ: يبم هي صـف

 ػلن! ًینت ُن عبکنتـي صتي! میبَُ ثؼرْؿي عْػم ػًیبي اهيت

! ؿّ تْ پؼؿ ُْاي ُن عْػهْ، پؼؿ ُْاي ُن! کـػٍ پؼؿهْ ُْاي ثؼرْؿي

 ... گَ هي هبهبى! ىؼٍ تٌگ عیلي رلتيْى ّامَ ػلن

 

 هبت ثؼؼ ّ ثيَ هطغ لـفىو کَ گیـم هي ػًؼّى ثَ پبيیٌوْ لت

 ػاػٍ ػمت اف هيبػـىْ هي عبٓـ ثَ گَ هي: ػم هي اػاهَ چيوبه

 !صْاك ّ ُْه! صْاك يؼٌي چي؟ يؼٌي هيبػـ ػًّي هي! ثْػٍ

 

 ًلل اف ثؼؼ ّ ؽاؿم هي ٍْؿتن چپ موت ؿّي ؿّ آيـيي ػمت کق

! ثْػ پؼؿ هؼؿ ُوْى اهب ػاىت كـم عیلي تْ ثبثبي ثب ثبثبم: گن هي گـكتي

 ؿََ کلي! آيـيي ًبؿاصتن چیقا عیلي اف ّلي اآلى. هِـهبى هْي، هضکن،
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 ثؼ ؿّ ًکـػٍ گٌبٍ تبّاى! ًجْػٍ ايي هي اهخبل ّ هي صن! ُنت ػلن ايي تْ

 !ػم هي پل ػاؿم ثؼ! ػاػين پل

 

 ؿّي ؿّ ام اىبؿٍ ّ ىنت اًگيت ّ کٌبؿه ؽاؿم هي ؿّ آيـيي ػمت

 هي ثلٌؼ فهیي ؿّي اف ّ کين هي ثبال ػهبؿوْ. ػم هي كيبؿ چيوبم

. کٌَ هي صـکت هي ثب ًگبُو کَ عْىضبلن ّ ىیٌن هي کٌبؿه. ىن

 .ػاؿٍ اؿفه ػًیب يَ هؼ ثـام تْرَ ايي

 

 اهب ثٌؼٍ هي پلک. کٌن هي لول ثیٌیيْ ي تیـَ ّ ثـم هي پیو ػمتوْ

 اًگيت مـ ثب اىْ چِـٍ عطِبي. ًینت مـػ ّ مغت ػيگَ اه چِـٍ

 يب کٌن کوک ثِت تًْن هي اٍال   ػًّن ًوي: کٌن هي فهقهَ آؿّم ّ ػًجبل

 اف ثبؿ ايي ثـػاىتي ّامَ هي ثَ تًْي هي تْ کَ هطوئٌن ايٌْ ّلي ًَ،

 !کٌي کوک ُبم ىًَْ ؿّي

 

 تْ ؿّ ػمتو. ىَ هي ٍْؿتن ي عیـٍ ػّثبؿٍ ّ کٌَ هي ثبف چين

 کـػٍ پٌِْى عْػه پيت ؿّ پٌزـٍ کَ اي پـػٍ هبت ّ گیـم هي ػمتن

 ػاؿٍ مٌگیٌیو ّ کبثْك ىؼٍ ام گؾىتَ ي ُوَ: گن هي ّ ىن هي

 هي پـ تْ اف اهْ آيٌؼٍ اًّوؼؿ ثؾاؿي، اگَ ثغْاي، تْ اگَ. کٌَ هي ام لَ

 هي کَ چیقايي اّى اف احـي ًَ! ًوًَْ ام گؾىتَ اف احـي کَ کٌن

 فعن اّى اف احـي ًَ هًْؼ، صنـتيْى كؤ ّ ًـمیؼم ثِيْى ّ عْامتن

 ثْػم هنججيْى ؿیـاؿاػي کَ ُبيي فعن اف احـي ًَ ّ فػى ثِن کَ ُبيي

 گن؟ هي چي ىي هي هتْرَ. فػم آـاكن ُبي آػم ثَ ّ
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. ًؼاؿم مْالوْ ؿػ يب تؤيیؼ تْهغ هٌن ّ چيوبهَ هبت کٌن، هي ًگبُو

 هي پیيًْیو ؿّي ْٓالًي ي ثْمَ يَ ثٌؼٍ، هي پلک ىن، هي عن

 تْيي، هي ػًیبي ي ُوَ: کٌن هي فهقهَ گْىو فيـ آؿّم ثؼؼ ّ ىًْن

 ؿجبؿ ثؼّى! عو ّ عٔ ثؼّى! هًْؼٍ ثـام ٍبػم ّ ٍبف کَ چیقي تٌِب

 ىؼٍ، عالٍَ پٌزـٍ يَ هبة تْ ػًیب ي ُوَ تْ ّامَ اگَ صبال!گؾىتَ

 ثَ عْىیت ػل! آيـيي ثویـى ػًیب ُبي پٌزـٍ ي ُوَ کٌن هي کبؿي

 ّ ػين ّ هي ثبالعـٍ ثـٍ، ثیي اف کَ ُب پٌزـٍ ايي ػمتـك اف ػّؿ تَْيـ

 هْل ثِت ايٌْ! ؽاؿي هي ػًیبم تْ پب ّ ثیٌي هي ًیبفهْ ّ ػاىتٌن ػّمت

 !ػم هي

 

**** 

 

 هي كيبؿ ام روزوَ ٓـف ػّ ثَ ػمتبم کق ثب ّ ىیٌن هي ربم مـ

 !پل؟ عْاثي ًوي چـا: پیچَ هي اتبم تبؿيکي تْ كـػاػ ٍؼاي. يبؿم

 

 ّ کين هي ػؿاف. ثیٌوو ًوي ّ تبؿيکَ اهب تغتو موت گـػم ثـهي

 .ُیچي: گن هي آؿّم

 

! ىؼي؟ عْاة ثي: گَ هي ىیطًْي لضي ثب ّهتي پبيیٌَ اًّن ٍؼاي

 !اكتبػٍ؟ تٌجًْت ثَ کک ًکٌَ يب! گؾاىتي؟ رب اتبم يکي اّى تْ ػلتْ
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 کن يک. ًؼاؿم عقػجالتيْ ثَ ػاػى رْاة ًبي صتي کَ ػاؿم ػؿػ اًّوؼؿ

 كلٌگْ يْاىکي عْاي هي ثجیي: کٌَ هي ىـّع ػّثبؿٍ ّ ىَ هي مبکت

 ثَ فًن هي عْػهْ! ًؼاؿهب هيکلي هي کي ثبّؿ! يبؿ؟ رْاؿ ػؿ ثـي ثجٌؼي

 !ًؼيؼي ػيؼي پْؿىَ! عْاة

 

 ثیبؿٍ ثـام هنکي يَ ثـٍ پبىَ فػى هلت صـف ُوَ ايي ربي ىبيؼ

 ايي ربي: گن هي ّ ػم هي كيبؿ ثبلو ثَ مـهْ پل. ثبىَ ثِتـ عیلي

 .ثیبؿ ام ّامَ هنکي يَ ثـّ پبىْ صـكب

 

 صْْؿىْ ّ ىَ هي ثلٌؼ ىیٌَ هي ّـة يَ چْى تغتو ریؾ ٍؼاي

 !چتَ؟: گَ هي ػلِـٍ ثب. کٌن هي صل تيکن کٌبؿ

 

 !ىَ هي هٌلزـ ػاؿٍ مـم: ًبلن هي ّ ىیٌن هي ػّثبؿٍ

 

 ىَ هي ثبػج کَ کٌَ هي ؿّىي ؿّ ػيْاؿکْة ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 تيک ؿّ تغتو پبي کَ هٌي کٌبؿ يبػ هي ػّثبؿٍ. ثجٌؼم چيوبهْ

 !ىؼٍ؟ چیقي: گَ هي ّ ام ًينتَ

 

: پـمن هي ّ کٌن هي ًگبُو اتبم ًْؿ عبٓـ ثَ ىؼٍ ؿيق چيوبيي ثب

 !چي؟
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 ًکٌَ! چيبت تْ اكتبػٍ عًْي چَ:گَ هي ّ ىَ هي چيوبم هبت

 !ثبالمت؟ كيبؿت

 

 االى: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف کٌن، هي فهقهَ ؿّ ػًّوي ًوي

 .کٌن هي پیؼا چیقي يَ ات ّامَ

 

 ػؿػ ّرْػ ثب ّ ثٌؼم هي پلکبهْ. کٌَ هي پیو ػؿّ ّ ثیـّى ؿٍ هي اتبم اف

 ثَ ّ ًغْؿػ آّؿػ ًگبؿيي کَ ؿّ مْپي ىت مـ. آيـيي موت ؿٍ هي ؽٌُن

 ام ىُْـػوَ ّ ػوَ صْْؿ عبٓـ ثَ. عْاثیؼ عبلي ىکن ثب ّ چـعیؼ پِلْ

 ُـ. ثين صبّـ ىبم هیق مـ ّ ثؾاؿم تٌِبه ىؼم هزجْؿ هیلن عالف ثـ

 !ًـكت پبيیي عْػهن گلْي اف فيبػي چیق کَ چٌؼ

 

 ثـهي پیيًْین ؿّ اف ػمتوْ فًَ هي ٍؼام کَ كـػاػ ي فػٍ ُْل ٍؼاي

: پـمَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ ثیـّى ثَ ػمت ثب. کٌن هي ًگبُو ّ ػاؿم

 !کٌَ؟ هي عْاثگـػين

 

: پـمن هي پل فًَ هي صـف کي اف كِون ًوي ىٌین، هي ربم مـ

 !کي؟

 

 چوجبتوَ ػؿ پيت ػعتـٍ پبىْ! پؼؿثقؿگن ًبهقػ: گَ هي ّ کٌَ هي اعن

 !فػٍ
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 ثب. فًن هي کٌبؿ ػؿ رلْي اف ؿّ كـػاػ ّ پـم هي رب اف اهب کٌن هي ٌُگ

 هي ؿاُـّ ؿّىي تبؿيک تْ اتبم ػيْاؿ پيت ًينتَ آيـيٌْ ؿكتٌن ثیـّى

 .ؿّثـّه هبت ّ ثبفٍ چيوبه کَ ثیٌن

 

 هي پچ آؿّم كـػاػ ثگیـم، ػمتيْ عْام هي ّ فًن هي فاًْ پبه پیو

 !عْؿٍ هي ُْل ًکي ثیؼاؿه: فًَ

 

 کوبل ػؿ. آيـيي ثَ فًن هي فل ػّثبؿٍ ّ گیـم هي كـػاػ ٍْؿت ّ ثبال اف ًگبٍ

 هکج کوي. ػّفٍ هي ٍْؿتن ثَ ّ گیـٍ هي ػيْاؿ اف ًگبُيْ هي صیـت

 ثـٍ هي ثبال گیـٍ، هي ػمتوْ عْاة يب ثیؼاؿٍ ثلِون ثغْام تب ّ کٌَ هي

 اف کـػٍ صولَ هـقم ثَ تبفٍ ػّم ثِت. ػٍ هي هـاؿ تٌو ّ ٍْؿت ثیي ّ

 ّ آؿّم ّ فًَ هي فاًْ کٌبؿم كـػاػ کَ ػمتن ىؼى کيیؼٍ آؿْه ثَ ايي

 !آؿٍ؟ عبًْهب عبًْم ثیؼاؿي: گَ هي آيـيي ثَ ؿّ ايٌجبؿ

 

! کٌَ ًوي ثبّؿ ؽٌُن اهب كِون هي ىبيؼ يب چیَ، ثَ چي كِون ًوي

 كکـ: گَ هي ّ کٌَ هي ًگبُن لجغٌؼ ثب چـعَ، هي كـػاػ موت ثَ مـم

 !ثبىي ًؼاىتَ هنکي ثَ ًیبف کٌن

 

 !ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ ّ اتبهو تْ ؿٍ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف ثؼؼ
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 ػمتن ثَ كيبؿي اّى ّ ػّفم هي کبٍّ هي ٍْؿتوْ کَ آيـيٌي ثَ ًگبُوْ

 ثلٌؼ ثَ کٌن هي ّاػاؿه ّ يبػ هي کو گيبػي لجغٌؼ ثَ لجِبم. يبؿٍ هي

 ثَ ّ ىًْن هي پِلْه ؿّي ّ کٌن هي ؿػ پيتو اف ػمتوْ. ىؼى

 .کٌن هي ُؼايتو اتبم موت ثَ ّ چنجًْوو هي عْػم

 

 هي پِلْ ثَ. کٌَ ًوي ّل ؿّ ػمتن اهب ؽاؿٍ هي ثبلو ؿّي مـىْ

. ػٍ هي رب ثـلو تْ ػـّمک يَ هخل پبيیي ثَ آؿًذ اف ػمتوْ ّ چـعَ

 ؿّ اه ىؼٍ پـييْى هُْبي آفاػم ػمت ثب ّ ىن هي ربگیـ تغت پبي

 هي ثغْاة. گلن ثغْاة:کٌن هي فهقهَ ّ فًن هي ػوت ٍْؿتو ؿّي اف

 .هًْن هي پیيت ُویٌزب

 

 

*** 

 

 کٌن هي مؼي کْلن ّ گـػى عيکي ّ ػؿػ صل ثب ثیؼاؿي، ّ عْاة ثیي

 چٌؼ. ػٍ ًوي پلکِبهْ ثَ ػاػى كبٍلَ ي اربفٍ عنتگي اهب ىن ثیؼاؿ

 ػمت ّ ىؼٍ ىل ػمتو ّ ثـػٍ عْاثو آيـيي کَ ىَ هي مبػتي

 تغت ي لجَ ؿّ مـم ام، عْاثیؼٍ ػىْاؿ ّّؼیت ُوْى تْ هي اهب آفاػ هي

 ٍؼاي پبىن تب کٌن اؿاػٍ عْام هي. تغت پبي ام تٌَ آيـيي، ػمت کٌبؿ ّ

 ثلٌؼ ؿّ مـم ّ کٌَ هي ؿلجَ عْاثیؼى ي ّمْمَ ثَ اتبم ػؿ ىؼى ثبف

 ثبف هوبثل ػؿ صبال تب کَ پلکِبم ػؿ ي آمتبًَ تْ هبهبى ػيؼى ثب ّ کٌن هي

 !يبػ هي ػؿ هوکي صبلت گيبػتـيي ثَ کـػٍ هي هوبّهت ىؼى
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 اف هـّي ىلْاؿک يَ ّ ؿکبثي يَ ثب هي کَ عًَْ ثَ ثؼيَ، ّّؼیت

 ثَ عْػه اتبم يَ تْ آيـيي ّ هي صْْؿ عت ّ تغت پبي ام ًينتَ كـػاػ

 ام آىلتَ هُْبي ثَ ػمتي! کٌَ هي تلبُن مْء ايزبػ کبكي ي اًؼافٍ

 صتي ًؼاؿم رـأت ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف تْ، يبػ هي هبهبى کين، هي

 .ثٌؼافم آيـيي ثَ ًگبُي ًین

 

 هي ي عیـٍ اعن پـ. کٌن هي ًگبُو يبػ،فيـچيوي هي پیو هبهبى

 کي يکي ًبُبؿتْ ّ ٍجضًَْ ثـّ: گَ هي لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ ّ ىَ هي

 !ثقًن صـف ػعتـعبًْم ايي ثب عْام هي هي ثغْؿ،

 

 تٌِب! کٌَ هي ًگبٍ هي ثَ ّ ثیؼاؿٍ کيًْن، هي آيـيي موت ثَ ًگبُوْ

 ػلن اهب ثبىَ ػاىتَ تًَْ هي ػْاهجي چَ ػًّن ًوي هبهبى ثب هًْؼًو

 ثـاي مـػ، ّ اثـي ىت ًیوَ يَ تْ هؼتِب، اف ثؼؼ کَ ػعتـي عْاػ ًوي

 صبال آّؿػٍ پٌبٍ ام ثْػٍ تْه کَ اتبهي ػيْاؿ ثَ هي، ثَ ىؼى ًقػيک

 ىت عْػعْاُي عبٓـ ثَ عْػم ٌُْف هي! ثيَ ؿًزیؼٍ هبهبى تْمٔ

! ػـّمو کبؿي اّل ُویي عْام ًوي عت ّ ػلگیـم افه هبػؿ ايي هجل

 !ثيَ ػلگیـ افه ُن

 

 ؿّ آيـيي ٍْؿت ػاؿٍ کَ هبهبًي ثَ فًن هي فل ّ يبؿم هي ثبال ًگبُوْ

 هي هي چيوبي فل پـاعن يبم هي کَ صـف ثَ کٌَ، هي ًگبٍ عـيؼاؿاًَ

 .ىَ
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 !هبهبى ًینت عْة آيـيي صبل:

 

 !کٌن ثؼتـ ُنت کَ ايٌي اف صبليْ ًینت هـاؿ هٌن-

 

 !کٌَ هي ّاؿػ امتـك ثِو اتبم ايي تْ صْْؿتْى:

 

 !ظِـ ػم تب هجل ىت اف اًّن!ّّغ ّ مـ ايي ثب اًّن! چي؟ تْ صْْؿ-

 

 !هبهبى: گن هي هؼتـُ

 

 ي لجَ ؿّ هبهبى! ًگبُن ػفػيؼى ثب ُوـاٍ ّ عزبلتَ مـ اف اػتـاّن اهب

 ثَ هٌَْػي چٌؼ ُـ لجغٌؼي هي تؼزت کوبل ػؿ ّ ىیٌَ هي آيـيي تغت

 !اييبهلل؟ ثِتـي: پـمَ هي آيـيي اف ّ يبؿٍ هي لت

 

 هیویک ّ ُْا ّ صبل تـییـ ثـاي هبهبى ػزیت امتؼؼاػ ايي اف اثـُّبم

 ّ کٌَ هي ًگبٍ ثِن کـػٍ اعن ػّثبؿٍ هبهبى کَ چنجیؼٍ ٓبم ثَ ٍْؿتو

 !امت فًًَْ صـكبهْى! ُنتي؟ چي هٌتظـ: گَ هي

 

 يب فايوبًَ ّ فًبى ػکتـ آيـيي يب کٌَ هي صل آػم کَ فًًَْ گَ هي ُوچیي

 پلکِبىْ. ػم هي آيـيي ثَ ًگبُوْ ّ کين هي اي کالكَ پْف! هبهبى
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 ي چِـٍ ثَ هي ّ هي روؼيِ  عبٓـ هؼٌي ثَ کٌَ هي ثنتَ ّ ثبف آؿّم

 هٌْ عبًْم هبهبى! فًن هي پْفعٌؼ عیبلیو عْه ثَ ػلن تْ ّ لجغٌؼ اّى

 ّصيت هِـثْى هبهبى ايي ثب هًْؼى تٌِب اف هي! ربى آيـيي ىٌبمي ًوي

 پلک ثب تًْي هي رْؿي چَ ًؼاؿي افه ىٌبعتي ُیچ کَ تْ اًّْهت ػاؿم

 !ثؼي؟ عبٓـ آویٌبى هي ثَ گؾاىتي ُن ؿّ

 

 هي هبهبى: گن هي ؿكتٌن ثیـّى اف هجل اهب ػؿ موت گیـم هي ؿاٍ کالكَ

 !ثیبيي؟ لضظَ يَ ىَ

 

 ثغْؿي ًبىتبيي تب: گَ هي هضکن ّ رؼي ّ گـػٍ ثـهي ٓـكن ثَ مـه

 !يبم هي هٌن

 

 هي ثیيتـي رؼيت ّ تضکن ثب کٌن، هي ًگبُو هلتول الجتَ ّ هٌتظـ

 !پي ًیک ثیـّى ثـّ: تْپَ

 

 عيکي ّ گـػى ػؿػ اف ُن! امت ىؼٍ تضـيک اػَبثن اهب ثیـّى ؿم هي

! هبهبى هبًٌؼ ْٓكبى ّ ًبگِبًي صْْؿ ايي اف ُن ّ ثؼعْاثي اف ُن تٌن،

 صـكي هبهبى تـمن هي! ػٍ هي آفاؿم ػاؿٍ چیقي ُـ اف ثیيتـ اهب ػلِـٍ

 يب ثغْؿٍ ثـ ؿـّؿه ثَ تـمن هي! ثکيَ پل پب ػعتـک کَ ثقًَ آيـيي ثَ

 عبٓـ ثَ اًّن عت ّ عْاػ ًوي ػـّك ػٌْاى ثَ اًّْ هبهبى کَ ثلِوَ

 كیلن ايي ػیي ػًّن هي چَ يب! ًؼٍ هخجت رْاة ثِن ٓجؼو هٌبػت

 هي ّامَ ػيگـاى کَ اي آيٌؼٍ عبٓـ ثَ ّ کٌَ عْػگؾىتگي اف ُب ٌُؼي
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 عیبلِبي ّ كکـ ايي ي ُوَ! ثیـّى ثـٍ فًؼگین اف ػًّي هي ػبلي ّ عْة

 اي توَ هيْه ّ امتـك پـ هي ّ يبؿٍ هي ُزْم هـقم ثَ آًي ثَ تلظ

: فًن هي ٍؼا هبهبًْ ػّثبؿٍ ّ پبيیي ػم هي ؿّ ػمتگیـٍ ّ فًن هي ػؿ ثَ

 ...ثـ ثؼؼ ثیبيي لضظَ چٌؼ يَ کٌن هي عْاُو هبهبى

 

 يبػ هي. ػٍ هي اًزبم ؿّ عْام هي کَ کبؿي اهب ىَ هي ػَجبًي هبهبى

 تب ػّ! کَ ثغْؿهو عْام ًوي: گَ هي آؿّم ّ کٌَ هي پیو ؿّ اتبم ػؿ ّ

 !ثين آىٌب ثبُبه عْام هي! ثقًن صـف ثبُبه عْام هي کلوَ

 

 اف مـىبؿ کٌَ هي اػا ؿْت ثب ّ ّاؿ پچ پچ هبهبى کَ ُبيي رولَ

 هي ؿّ چیقي چٌیي فثًْو اف اي ػيگَ ىـائ تْ اگَ ىبيؼ! اهیؼّاؿيَ

 صني تٌِب ىـائ ايي تْ ّ صبال اهب کـػم هي پـّاف عْىضبلي اف ىٌیؼم

 اف گلت هي چي كـػاػ! امت فًبًَ تـكٌؼُبي اف تـك اكتبػٍ رًْن ثَ کَ

 ثي هبهبى تب ثگیـم کبؿ ثَ تًْن هي ؿّ تـكٌؼي چَ اآلى! هـػاًَ تـكٌؼُبي

 !ثيَ؟ آيـيي ثب فػى صـف عیبل

 

 عْايي ًوي کَ ىوب: گن هي هلتول ّ ىًْن هي پیيًْین ثَ ػمتوْ

 هبهبى؟ ثـًزًْیٌو

 

 هبهبى: ػم هي تّْیش ّ گقم هي لجي! ىَ هي پـؿًگتـ هبهبى اعوِبي

 عیلي کَ ػاػٍ ًيْى ّاکٌو تب چٌؼ ػيؼٍ هٌْ کَ ػييت اف آيـيي

 هٌْ عْػه... ػًّیي هي يؼٌي...  هي. ىَ هي هضنْة پیيـكت
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 ي ُوَ. ثجـٍ عْاثو تب ثوًْن تغتو پبي ػاػ اربفٍ عْػه! عْامت

 !کٌیي؟ ًباهیؼه عْايي ًوي کَ ىوب! هٌن اهیؼه

 

 اف ػٌُوْ آة فّؿ ثَ گیـم، هي ًلني! هًَْ هي ام عیـٍ ؿْجٌبکتـ هبهبى

 اهیؼ چیَ، ػًّیي هي يؼٌي: گن هي ّ ػم هي كـّ ام ىؼٍ عيک گلْي

! عْايي ًوي ايٌْ کَ ىوب! ىن هي ًباهیؼ هٌن ثيَ، ًباهیؼ ػعتـ ايي

 !عْايي؟ هي

 

 هي ثبال ػمتيْ اهب ػاؿٍ اعن کٌن، هي ًگبُو ػؿػهٌؼ ّ پـامتیَبل

 اگَ. يبػ هي ثِت ؿيو تَ: گَ هي ّ کيَ هي ؿيين تَ ؿّي ّ يبؿٍ

 .ثؾاؿي کي مؼي ُویيَ ػاىت ػّمت ُن آيـيي

 

 کَ الجتَ ّ عبؿًّن هي ؿّ مـم پيت ّ يبؿم هي ثبال ًبعْػآگبٍ ػمتوْ

 اف هجل ّ اتبم تْ ؿٍ هي ىن، هي اه عیـٍ ثبف ًیيي ثب ّ هتؼزت

 کبؿ ّاينبػى گْه ػاػم يبػ ثِت ثچگیت اف کٌن كکـ: گَ هي ػؿ ثنتي

 !ثبال ثیبؿ ثـاه آيـيٌن ي ٍجضًَْ ثؼؼ ثغْؿ، اتْ ٍجضًَْ! ًینت ػؿمتي

 

 ثبف هبهبى ثغو آویٌبى لضي ّرْػ ثب ّ عجـٍ چَ اتبم اّى تْ ػًّن ًوي

 .ًینت ػلن تْ ػل ُن
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 ػٌُن چْى ًیبؿٍ اي ػيگَ چیق ام عْامتَ افه اهب ؿيغتَ چبي ثـام ػوَ

 کَ ثیٌَ هي ام چِـٍ تْ ؿّ ػلِـٍ اًگبؿ ػوَ. ىَ ًوي ثبف عْؿػى ثَ

 هْطـثي؟ چـا ػوَ؟ چیَ: گَ هي ّ ىیٌَ هي کٌبؿم

 

 ثَ عْاػ هي ًگلت ىوب ثَ هبهبى: گن هي آؿّم ّ يبؿم هي پبيیي ٍؼاهْ

 !ثگَ؟ چي آيـيي

 

 هبهبًت: گَ هي ّ ؽاؿٍ هي فاًْم ؿّ ػمتيْ فًَ، هي ٍْؿتن ثَ لجغٌؼي

 .کٌَ ٍّل اّهؼٍ ػقيقم، ًیْهؼٍ ثـيؼى ّامَ

 

 .كِون ًوي: کٌن هي فهقهَ ّ ىن هي عیـٍ چبي ثغبؿ ثَ ًبثبّؿ

 

 !چي؟: پـمَ هي ًيؼٍ هتْرَ هٌظْؿهْ کَ ػوَ

 

 ًوي ثبف پبمظ ثـاي لجن اهب ػّفم هي ٍْؿتو ثَ ّ يبؿم هي ثبال ًگبُوْ

 هبػؿ ايي ايٌکَ اف! ثگن؟ هبهبى ثَ اػتوبػين ثي اف! ثگن؟ ثبيؼ چي.ىَ

 ًوي ثگن! ػاػٍ؟ هّْغ تـییـ هؼؿ ايي ىجَ يَ ْٓؿي چَ ػلْاپل ُویيَ

 ّ مغت ّ ملت ْٓؿ اّى ػيـّف تب کَ هبهبًي ىَ هي رْؿي چَ كِون

 صبال کٌَ ًوي هجْل ػـّك ػٌْاى ثَ ػعتـّ ايي گلت هي پب رلت

 !آيـيي؟ ػيؼى اّهؼٍ عْػه پبي ثب ّ ايٌزبمت
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 هي ثلٌؼ هجل ؿّي اف ثیٌَ هي مکْتوْ کَ ػوَ فًن، هي چبي ثَ لجي

. کبثیٌتَ ؿّ میٌي تْ. کـػم آهبػٍ ٍجضًَْ آيـيي ّامَ: گَ هي ّ ىَ

 .عْؿػ تْ ػمت اف ىبيؼ ثجـ ًغْؿػٍ، کَ ىبهن ػييت

 

 موت ؿٍ هي ّ ػٍ هي تکْى مـي لجغٌؼ ثب ػوَ کٌن، هي تيکـ

 .ثِؼاىتي مـّيل

 

 ربيق تؼلل ايي اف ثیيتـ. ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ عْؿم هي تَ تب ؿّ چبي

 ّ عْػه ّ عْػم ػمت کبؿي هبهبى ي هبػؿاًَ صل تـمن هي.ًینت

 !ثؼٍ آيـيي

 

 ّ اينتن هي ػؿ پنت. ؿم هي ثبال ؿّ ُب پلَ ّ ػاؿم ثـهي ؿّ میٌي

 هبهبى. کين هي مـک ّ ػم هي پبيیي ؿّ ػمتگیـٍ آؿّم. ًینت عجـي

 آؿّهي ي ّـثَ. ىَ ًوي ػيؼٍ آيـيي ّ ًينتَ ػؿ ثَ پيت تغت ي لجَ

 ُیچ ثي ّ گـػٍ ثـهي موتن ثَ هبهبى تْ، ؿم هي ّ فًن هي ػؿ ثَ

 آيـيي عیل ّ مـط ٍْؿت ثَ ًگبُن ىَ، هي ثلٌؼ تغت ي لجَ اف صـكي

 !يبػ هي رْه ثَ عًْن ّ ىیٌَ هي

 

 .ػم هي هبهبى ثَ ًگبُوْ ّ ىَ هي ّؿ صولَ ٍْؿتن ثَ آًي ثَ اعن

 

 صـف هبهبى: ػم ًوي هِلت کَ ػَجین اًّوؼؿ اهب ثقًَ صـكي عْاػ هي

 !ًینت؟ عْة ػعتـ ايي صبل ًگلتن هگَ! ثْػ؟ ايي فػًتْى
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 ي لجَ ؿّ ؿّ میٌي کَ صبلي ػؿ ثگَ چیقي عْؿٍ هي تکْى هبهبى لجبي

 تب چي ُـ ثنَ! هبهبى لطلب ثـيي: گن هي ؽاؿم هي ػيْاؿ ي گْىَ هیق

 !ؿيغتَ كـّ ىوب هِـثًْي کلٌگ ثب ايٌزب

 

 موت ؿم هي ػَجي! ػؿُوَ اه چِـٍ صبال ّ هبهبى موت گـػم ثـهي

 کَ کين هي هضکن ؿّ ُب پـػٍ! ؿكتَ کٌبؿ ُبه پـػٍ صبال کَ اي پٌزـٍ

 ؿّىي ؿّ ػيْاؿکْة! ىَ هي تبؿيک كْب ّ پیچَ هي اتبم تْ ثؼي ٍؼاي

 مبل پٌذ هخل ػؿمت! هبهبى کـػم اًتغبثوْ هي: گن هي ّ کٌن هي

 هي ُوـاُو ػًجبلن اّهؼ هي ثبف ّ ثْػ ايوبًي اگَ االًن ُویي! پیو

 اًّبيي! ًيؼين هـتکت اىتجبُي ايوبى ّ هي چْى چـا ػًّیي هي ىؼم

 ًـط ثَ ًْى ّ رِت ُـ ثَ ثبػي کَ ثیـّى اّى هـػم کـػى، هزبفاتوْى کَ

 لٌگو گلتي هبُب ثَ ايٌکَ ثؼؼ ّ گْػ پبي ًينتي کَ آػهبيي عْؿى، ؿّف

 ّ هي ثَ فرـّ ُوَ ايي کيیؼى کٌبؿ ُن گْػ كـمغي ٍؼ اف صتي کي

 اآلى! هب ًَ! هي ًَ هوَـى اًّب! کـػى تضویل ُبهْى عًْْاػٍ ّ هي اهخبل

 موق ثچنجَ، فهیي ثَ آموْى! گن هي ػاؿم ُن ػعتـ ايي رـيبى مـ ّ

 ايي اف هي ثيَ ًبفل اي ػيگَ ثالي ُـ يب ثيَ عـاة مـهْى ؿّ عًَْ ايي

 ؽاؿم هي ًَ کين هي ػمت افه ًَ! ًَ ػيگَ!  کين ًوي ػمت ػعتـ

 هي! ًؼاؿيي ثِن اػتوبػي ػيگَ ػًّن هي! ثؼٍ اّى هٌْ ي گؾىتَ تبّاى

 ػًّن هي! ًگـاًویي صؼ اف ثیو تجؼبتو ّ مبل پٌذ اّى عبٓـ ثَ ػًّن

 ثـاي ػاؿيي ُنت ّ ثْػٍ مِون کَ اًّي اف ثیيتـ هبػؿ، يَ اف ثیيتـ

 عْامتٌو اف ػعتـ، ايي اف هي ّلي عْؿيي هي رْه ّ صـً ام آيٌؼٍ
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 ثين مـپب تًْن ًوي ثِْرْػه کـػى تکیَ ثؼّى چْى... چْى گؾؿم ًوي

 ...هي ثؾاؿيي عؼا ؿّ تْ هبهبى! ثنبف اهْ آيٌؼٍ تًْن ًوي! ثوًْن مـپب ّ

 

 تؼزت اف چيوبم! ىیٌَ هي ػٌُن ؿّ آيـيي ػمت ًيؼٍ توْم ام رولَ

 ؿّي کَ ػمتي ثب ّ اينتبػٍ ثـّم ؿّ آيـيي ىَ ًوي ثبّؿ! ىَ هي گـػ

 !ىؼٍ فػًن صـف اف هبًغ گؾاىتَ ػٌُن

 

 ًگبُو. کيًْن هي هبهبى موت ثَ آيـيي ٍْؿت اف گٌگ ّ گیذ ًگبُوْ

 تًْن ًوي! هـاؿٍ چَ اف رـيبى کٌن صالري تًْن ًوي ػلغْؿيَ، اف پـ

 آيـيي ّاکٌو ّ هبهبى ربًت ثَ صن ًگبٍ ايي ّ آيـيي ي گـيَ ثیي اؿتجبٓي

 ػمتبىْ ؿٍ، هي هبهبى موت ثَ آيـيي کَ کٌن پیؼا کـػًن مبکت ثـاي

 ّ هضْ! ؽاؿٍ هي هبهبى ي ىًَْ ؿّي ؿّ مـه ّ کٌَ هي صلوَ ػّؿه

 ّ هبهبى ػمتبي اّهؼى ثبال کَ ؿّهن پیو ي ٍضٌَ صیـاى ّ هتضیـ

 !اًؼافٍ هي فهیي ثَ کبهل ػولوْ کالٍ آيـيي پيت ؿّ ًينتٌيْى

 

*** 

 

 هبهبى ثـل اف آيـيي. ًينتَ مـػ ػـم يَ هٌن تي ؿّ ّ يغیَ هبهبى ًگبٍ

 ؿٍ هي ّ گیـٍ هي هي اف ًگبٍ هبهبى. ىیٌَ هي تغت ؿّ ّ يبػ هي ثیـّى

 رلْي ثـمَ ػؿ ثَ ايٌکَ اف هجل ّ موتو کٌن هي تٌؼ پب ػؿ، موت

 تٌؼ اًّوؼؿي هطوئٌب ّ ًینت هي ثَ ػلغْؿه ًگبٍ. کٌن هي مؼ ؿاُيْ

 تـریش عت ّلي! ثؼٍ هـاؿ ػلْم هْؿػ ًغْاػ ُب فّػي ايي ثَ کَ ام ؿكتَ
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 عْاُیون ػؾؿ الاهل کـػم ػلچـکیٌو صـكبم ثب آيـيي رلْي اگَ ػم هي

 هي ػوت ؿْت ثب ثگیـم ػمتيْ ثـم هي رلْ ػمتوْ! ثبىَ اّى رلْي

 ػؿ رلْي اف تب يبؿٍ هي پِلْم ثَ كيبؿي. ثجغيیؼ: گن هي آؿّم. کيَ

. ؿكتن تٌؼ. هبهبى ثجغيیؼ: گن هي ثلٌؼتـ هوؼاؿ يَ ثبؿ ايي ثقًَ، کٌبؿم

 كيبؿ! ًینت ثیب کْتبٍ فّػيب ى ا ثَ ثیٌن هي ػاؿم هي کَ هبهبًي

. ثیـّى ؿٍ هي اتبم اف ّ کين هي کٌبؿ کٌَ، هي ّاؿػ ثِن ثیيتـي

 تغت ؿّ. آيـيي موت گـػم ثـهي ّ ػم هي ثیـّى پـٍؼا ؿّ ًلنن

: گن هي ّ فًن هي لجغٌؼي موتو، ؿم هي. کٌَ هي ًگبُن ّ ًينتَ

 موت ؿٍ هي ًگبُو ّ کيَ هي ػؿاف! کـػم گیـي ًتیزَ فّػ کٌن كکـ

 آّؿػم ٍجضًَْ: گن هي ّ فًن هي فاًْ ػيؼه هـکق تْ ػؿمت. پٌزـٍ

 هَؼ کَ کٌَ هي اػالم رْؿي ايي اصتوبال ّ ثٌؼٍ هي چيوبىْ. ثـات

: گن هي ّ گْىو پيت اًؼافم هي هُْبىْ ػمت ثب. ًؼاؿٍ عْؿػى

 ثبف پلک! ُب عْؿم ًوي هٌن ًغْؿي اگَ. ًغْؿػم ٍجضًَْ اهَ، گيٌَ هٌن

 هي پب مـ ّ فًن هي لجغٌؼ ًگبُو ثَ ٍْؿتن، ثَ فًَ هي فل ّ کٌَ هي

 عْامتي ثؼؼ ثغْؿ ثيیي: گن هي ػاؿم ثـهي ؿّکَ میٌي. ىن

 هي عْىضبلن ًينتٌو ّ گـػم ثـهي تغت موت ثَ میٌي ثب.ثغْاة

 ثچگیوْى اف: گن هي گـكتي لووَ صبل ػؿ ّ ىیٌن هي ؿّثـّه. کٌَ

 ثي ثِيْى ًؼين اربفٍ عْػهْى ثَ کَ آّؿػٍ ثبؿهْى رْؿي هبهبى

 رنبؿت کـػم مؼیوْ ُویيَ هٌن! ثقًین صـف ثؼ يب کٌین اصتـاهي

 يکي! هي يکي تْ يکي ثیب،. فػم گٌؼ صنبثي پیو لضظَ چٌؼ ّلي ًکٌن

 پیو کَ ػمت ّ گیـم هي موتو ثَ ؿّ ىؼٍ آهبػٍ ُبي لووَ تب ػّ اف

 عْىضبلن. فًن هي ؿّه ثَ ؿّبيتي مـ اف لجغٌؼ گـكتٌو ثـاي يبؿٍ هي

 هـاؿ تؤحیـ تضت ؿّ ىبػي ايي چیقي يب ثين هّْْع ايي هٌکـ تًْن ًوي ّ
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 ُن ؿّ ىیـيي چبي لیْاى. عْؿٍ هي اىْ لووَ آؿّم آؿّم آيـيي. ثؼٍ

 چٌؼ تب ػٍ هي كبٍلَ ُن اف لجبىْ کَ صبلي ػؿ. ثـم هي لجو ًقػيک

 تَ چیقي لجِب اّى ّ ًگبٍ اّى توبثل اف. ىَ هي چيوبم فل ثغْؿٍ رـػَ

 ّرْػم تْ ػَیبًگـ ّ ىؼيؼ مغت، عْامتي صل يَ. ؿيقٍ هي كـّ ػلن

 ثیـّى ثـاي کَ رْؿي ىن هي هلتِت ّ گیـم هي گـ کيَ، هي ىؼلَ

 ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف ّ ؽاؿم هي میٌي تْي ؿّ لیْاى اكکبؿ اّى اف اّهؼى

 اينتن ثبىَ؟ًوي. ثیبؿم ػؿ هبهبًن ػل اف ثـم. يبم هي االى ثغْؿ: گن هي

 عـاة صبلي ثب. ثٌؼم هي ؿّ ػؿ ّ ثیـّى فًن هي اتبم اف ثؼٍ، رْاثي تب

 ػًّن ًوي. ؽاؿم هي ُن ؿّ پلک اي لضظَ ثـاي ّ ػم هي ثِو اهْ تکیَ

 ػؿ کَ چٌؼ ُـ!يبػ هي عبٓـم ثَ فًؼگین تْي آيـيي صْْؿ اّلیي تَْيـ چـا

 ؿّ ػمتي! ثٌلو ریؾ يَ! ثْػٍ ٍؼا ّ اّلیَ صْْؿ اّى ًجْػٍ تَْيـ ّاهغ

 هي ثبؿم تیکَ لجغٌؼ ثب كـػاػ. پـم هي رب اف ّ گیـٍ هي هـاؿ ام ىًَْ

 كبٍلَ ثب ُن ًگبؿيي! ُپـّت؟ تْ! ػاػاه؟ کٌي هي میـ کزب: کٌَ

 هي اىبؿٍ اتبم ثَ مـ ثب. کٌَ هي توبىبهْى لت ثَ لجغٌؼ ّ اينتبػٍ

 كـػاػ! ثغْؿٍ؟ اىْ ٍجضًَْ آيـيي پیو ؿي هي: گن هي ًگبؿيي ثَ ّ کٌن

 تْ عبک: گَ هي آؿّهي ٍؼاي ثب ّ فًَ هي پيتن ثَ اي ّـثَ لجغٌؼ ثب

 يکي يکي ثبفيْ ؿهبًتیک ّامَ كـٍتب ثِتـيي! هلي پپَ ات ػـَّ ثي مـ

 ُبي رـػَ ّ ثگیـ ػين ُبي لووَ اه ّامَ تْ ثـّ! مْفًي هي

 تکْى تؤمق ثَ مـي! ثـمي ٍّلو ثَ فّػتـ ثلکَ ثـيق کبهو ثَ هضجت

 چي ثَ: گن هي ًگبؿيي ثَ ُب پلَ موت ؿم هي کَ ْٓؿ ُوْى ّ ػم هي

 ! ***ام هًْؼٍ هي ػاػي ثلَ ايي
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 هبهبى کَ ػٍ هي ًيْى ػوَ فػى صـف ٍؼاي پبيیي، ؿم هي ُب پلَ اف

 کبًتـ ثبالي اف ّ آىپقعًَْ موت ؿم هي. پیييَ آىپقعًَْ تْ ُن

 ػوَ صـكِبي ثَ ظبُـ ػؿ ّ ًينتَ هیق پيت هبهبى. کين هي مـک

 هّْْع چْى ػٍ ًوي ًيْى ايٌْ اه چِـٍ ثْػى ػؿُن اهب ػٍ هي گْه

 تٌبمجي ُیچ ّ عْىي ّ ريي اف صـف ّ ًگبؿيٌَ هـامن ػوَ ٍضجت

 !ًؼاؿٍ ثْػى ػژم ّ اعن ثب

 

 اتًْْ ٍجضًَْ: پـمَ هي افم لجغٌؼ ثب ػوَ آىپقعًَْ، تْ ؽاؿم هي پب

 عْؿػيي؟

 

 .عْؿٍ هي ػاؿٍ آيـيي: گن هي ّ هبهبى ؿّثـّي ىیٌن هي

 

! ػوَ ًغْؿػي چیقي کَ ُن عْػت: گَ هي ّ يغچبل موت ؿٍ هي ػوَ

 ات پي صْامن ًکي كکـ. ًغْؿػي صنبثي ّ ػؿمت ىبم کَ ػييجن

 !ات؟ ّامَ ثیبؿم چیقي يَ. ًجْػُب

 

 آؿّم هٌْ، اال ثجیٌَ ؿّ رب ُوَ ػاؿٍ مؼي کَ هبهبًیَ ٍْؿت هیظ ًگبُن

 .عْؿم هي ًبُبؿ يِْ ثبىَ. هوٌْى: گن هي

 

 لول هضِ ثَ هٌتظـم هیقٍ، ؿّي کَ هبهبى ػمت موت ؿٍ هي ػمتن

 ثنتَ ًیوَ هيت ؿّ ؽاؿم هي ػمتوْ ّهتي اهب ثکيؼه ػوت ػمتو

 .ػٍ ًوي ًيْى ّاکٌيي اه



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 916 
 

 

 هي اّّبع ًجْػى ػبػي ي هتْرَ ثیٌَ هي ؿّ هب ّ گـػٍ هي ثـ کَ ػوَ

 .يبم هي االى هي... اِ : گَ هي ّ ىَ

 

 ثیـّى ػمتن فيـ اف ؿّ ػمتو آؿّم هبهبى هًْؼًوْى تٌِب ّ ػوَ ؿكتي ثب

: گن هي هضکوي اهب آؿّم ٍؼاي ثب کَ ثيَ ثلٌؼ عْاػ هي ّ کيَ هي

 ...ثقًن صـف ًؾاؿيي ّ ىیي ثلٌؼ ثبثب ؿّس ثَ هبهبى

 

 هي ربه مـ عت اهب ؽاؿٍ هي اثتـ ؿّ ام رولَ هبهبى ي ثـآؿْلیؼٍ ًگبٍ

 هبهبى رلْ ي ىؼٍ مـػ چبي لیْاى اف هلپ يَ. هًَْ هي هٌتظـ ّ ىیٌَ

 ثْػيي هي ربي ُن ىوب: فػى صـف ثَ کٌن هي ىـّع ّ عْؿم هي

 اّى آيـيي ػيؼم ّ کـػم ّا ػؿّ! کـػيي هي اىتجبُْ گیـي ًتیزَ ُویي

 عت! ػًّن هي ػعتـ ايي هْؿػ ػؿ کَ ُن ؿّ ىوب ًظـ!کـػٍ گـيَ ْٓؿ

 گیـي ًتیزَ ثَ! ؿمین؟ هي چي ثَ ثچیٌین ُن کٌبؿ ؿّ ايٌب ي ُوَ

 !ؿمیي؟ ًوي ىوب عْػ! ؿمین؟ ًوي! ُبى؟! ػيگَ هي اىتجبٍ

 

 ثِت هجلو ّهتي! ًَ: گَ هي هي چيوبي ثَ کـػى ًگبٍ ثي هبهبى

! کٌن اؽيتو ًیْهؼم گلتن ّهتي ثقًن، صـف ثبُبه كؤ عْام هي گلتن

 اىتجبٍ ؿاٍ ايٌوؼؿ يؼٌي! هبػؿتن هي! پي؟ ًیک ًکـػي ثبّؿ هٌْ ْٓؿ چَ

 تـك پبي ؽاؿي هي ؿّ ُوَ! ًؼاؿي؟ ثبّؿ ػلنْفيوْ يب هِـثًْي کَ ؿكتن

 صنبة ثَ گؾاىتي کٌن عـرت هضجتوْ عْامتن کَ رب ُـ! آثـّؿيقي؟ اف
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! ًؼين؟ هب ّ عْػت ػمت کبؿ ػّثبؿٍ ّهت يَ تب کٌن ؿاهت عْام هي ايٌکَ

 !آؿٍ؟

 

 !هبهبى ًَ:

 

 !ًَ؟-

 

 کتوبى يب ػؿّؽ ثـاي ػلیلي! رْاثَ هٌتظـ ّ کٌَ هي ًگبُن ػاؿٍ هبهبى

 !ُویيَ ًَ: گن هي پل ثیٌن ًوي

 

 ّ ثقًین صـف کَ هیق ايي پيت ًينتین اهب پبمغن اف هطوئٌب   ؿًزَ هي

 ٍبػهبًَ! ثیبؿم ػمت ثَ ؿّ هبهبى ػل ػؿّؽ ثب ثغْام ثیٌن ًوي ػلیلي

 ّ هيکالت ثَ کـػى اّبكَ ربي اهب آّؿػ هي ؿًزو ىبيؼ فػى صـف

: ػم هي اػاهَ پل. ثغيیؼ هي ثِجْػ ؿّ ىـائ ؿّاثٔ ي گـٍ کـػى کْؿتـ

 ي ّـثَ اّى ّ ثبثب ّ پـييت رـيبى ثؼؼ هِـثًْیي، گلتن ثِتْى ؿّف يَ

 هِـثْى هبػؿ يَ ىوب هي ًظـ اف فػيي ثِن هي کـػى ؿام ّامَ کَ کبؿي

 ايٌوؼؿ کَ ثجغيیؼ! فًن هي صـف ْٓؿي ايي ثجغيیؼ! عْػعْاُیي

 اف ثـػاىتَ يَ عت ّ ايٌَ هٌَ ؽُي تْ چَ اّى ّلي کٌن هي رنبؿت

 کَ ايٌَ ُنت کَ چیقي اهب ثبىَ اىتجبٍ ثَ ُن ىبيؼ ّ ىوب ؿكتبؿُبي

 !کـػ کتوبًو ىَ ًوي ّ ُنت
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 ُبي آػم ىجیَ اه چِـٍ ثیيتـ صبال اهب ثـربمت پب ُوچٌبى هبهبى اعن

 .ػلغْؿ تب هتلکـٍ

 

 هـاؿ ّامَ هبهبى: گن هي ّ گیـم هي ؿّ ػمتو ّ ثـم هي پیو ػمتوْ

 کن ّ کيیؼٍ اف فػيي، چٌگ اي ّمیلَ ُـ ثَ ًگـًّتْى هِـثْىِ  ػل گـكتي

 ثي لیليِ  ّ گْيي تلظ ّ فثْى فعن ّ مـکْكت ّ کٌبيَ ّ ٓؼٌَ ّ هضلي

 اهب! ُوؼؿػي ّ ػلنْفي ّ هضجت تب ثگیـ ؿاٍ ًیوَ ؿكین هي ًظـ اف ّكبيِ 

 ىوب ايٌکَ! کٌَ هي هتجبتـ هي ؽُي تْ ؿّ ًتیزَ يَ كؤ ُب ايي ي ُوَ

 عْايي هي عْػتْى کَ موتي ثَ هٌْ کَ ؿيي هي ّ ؿكتیي ؿّ ُب ؿاٍ ايي

 ؿاٍ پبي ثؾاؿهو تًْن ًوي! ثْػًتْى ايٌزب ّ اآلى ُویي صتي. ثؼيي ُل

 پبي ثؾاؿم تًْن ًوي! ثبعتَ ػوـىْ ايٌزبي تب کَ پنـي ػل ثب اّهؼى

 پنـم ػل ثب ثبؿ يَ کَ ؿمیؼيي ًتیزَ ايي ثَ ّ کـػيي كکـ ًينتیي ايٌکَ

 کَ کٌن هجْل ؿّ ػوَ صـف ثغْام ّ کٌن كکـ عْىجیٌبًَ اگَ هي! ثیبم ؿاٍ

 اّى ّ ؿمن هي ًتیزَ يَ ثَ كؤ ّ كؤ کـػى، ٍّل ّامَ ايٌزبيیي ىوب

 پبيجٌؼ ّامَ! هي کـػى فًزیـ ّامَ ىؼٍ اي ّمیلَ آيـيي صبال کَ ايٌَ

 !اػتوبػ ّ ػاؿيي ايوبى ثِو ىوب کَ چیقي اّى ثَ هي کـػى

 

 عیـٍ ىؼٍ گيبػ چيوبه ّ ًینت اعن اف عجـي ثِتَ، اف پـ هبهبى ًگبٍ

 !هٌَ ٍْؿت ي

 

 ثَ ؿّمـي ؿّي اف اي ثْمَ ىن، هي ًقػيک ثِو ّ ثلٌؼ ربم اف

 ثبّؿ ػاؿيي ًیبف ىوب کَ ُوًْوؼؿ: گن هي آؿّم ثؼؼ ّ فًن هي هُْبه
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 ثَ ىوب کٌن ثبّؿ ػاؿم ًیبف هٌن ًؼاؿم، عطـي اتْى ّامَ ػيگَ هي کٌیي

 ّ عْػتْى ّ صـكيْى ّ هـػم كکـ ثَ ًَ! هي عْػ عْػ كکـ ثَ! هٌیي كکـ

 اصتـاهي ثي پبي اآلًوْ صـكبي ّ اتبم تْ صـكبي! هبػؿاًتْى هْيِ  صنِبي

! عْام هي هؼؾؿت ّ کـػم اىتجبٍ! عْام هي هؼؾؿت ّ ؿكتن تٌؼ! ًؾاؿيي

 ًْ اف ؿّ چیقايي يَ ثغْاين اگَ اهب عْام هي هؼؾؿت ثبفم ّ گلتن تلظ

 ُب عـاثَ ثَ ؿّ كؤ ّ كؤ گـكتیي پیو ػؿ ىوب کَ ؿاُي ايي ثنبفين

 !ىـهٌؼٍ. ؿٍ هي

 

*** 

 

 پلکِبي. ػٍ هي تکًْن ػمتي کَ ثیٌن هي آىلتَ عْاثِبي ػاؿم ّ عْاثن

 ي چِـٍ مغتي ثَ ّ ػم هي كبٍلَ ُن اف فّؿ ثَ ّ هیل ثي مٌگیٌوْ

 كـهْى گْىن ثَ هـقم اهب عْؿٍ هي تکْى لجِبه. ثیٌن هي ؿّ ًگبؿيي

 هي ثبػج ايي ّ ػٍ هي تکًْن ػّثبؿٍ. گَ هي چي ثيٌْم تب ػٍ ًوي

 چي ربى؟: پـمن هي پـػلِـٍ ّ ىن هي عیق ًین. ىن ُْىیبؿ ىَ

 !ىؼٍ؟

 

 هي تبثي ثي عْاة تْ آيـيي پبىْ،: گَ هي کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ صبال

 .کٌَ

 

 !چي؟ يؼٌي: پـمن هي گٌگ ّ گیذ ّ هتؼزت
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 گلت هبهبى. کٌَ هي گـيَ ػاؿٍ! ػيگَ پبىْ: گَ هي ّ کيَ هي ثبفّهْ

 .کٌن ٍؼات ثیبم

 

 هي ػمتوْ ًگبؿيي ثیـّى، ثـم يبم هي ّ ىن هي مـپب رِو يَ ثب

 ثـ تغت پبي اف ىـتوْ تي ّ ىَ هي عن موتو، گـػم ثـهي. گیـٍ

 چیقا ايي ثَ! ىٌبمي هي کَ هبهبًْ ثپْه، ايٌْ: گَ هي ّ ػاؿٍ هي

 !صنبمَ

 

 ي ٓجوَ موت ؿم هي پْىیؼًو صبل ػؿ ّ گیـم هي ؿّ ىـت تي

 ُـ ًؼاؿم صن ًینت ثیٌوْى هضـهیتي ّهتي تب کـػٍ صکن هبهبى. پبيیي

 ُویي عبٓـ ثَ ّ ثپلکن آيـيي ثـ ّ ػّؿ عْامت ػلن کَ ّهت ُـ ّ لضظَ

 عْػه تیـؿك تْ ُن کَ گؾاىتَ آيـيي اعتیبؿ ػؿ ؿّ عْػه اتبم ُن

 !کٌَ ؿمیؼگي اه ؿمیؼٍ ؿاٍ اف تبفٍ هِوْى ثَ ثِتـ ثتًَْ ُن ّ ثبىَ

 

 هي هبهبًْ. کـػٍ ؿّىي اتبهْ كْبي ػيْاؿکْة کوـًگ ًْؿ ّ ثبفٍ اتبم ػؿ

. چنجًْؼٍ اه میٌَ ثَ ؿّ آيـيي مـ ّ ًينتَ تغت ي لجَ کَ ثیٌن

 فيـ آفاػه ؿط ًین اهب آيـيي ٍْؿت ثَ ػّفم هي ًگـاًوْ ًگبٍ ّ تْ ؿم هي

 .ىَ ًوي ػيؼٍ چیقي ّ پًٌَِْ هُْبه

 

 ثب ىن هي کَ ًقػيکيْى رلْ، ثـم کَ کٌَ هي اىبؿٍ ػيؼًن ثب هبهبى

 ثجیي،: گَ هي آيـيي گْه فيـ ّ کٌَ هي اىبؿٍ تغت ثَ آفاػه ػمت

 .اّهؼ ُن پي ًیک
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 هي هي ثَ ًگبُيْ ّ ىَ هي رؼا هبهبى ي میٌَ اف تؤعیـ ثب آيـيي مـ

 ىؼٍ؟ چي: پـمن هي آؿّم ّ گلتَ هبهبى کَ ربيي ىیٌن هي ػّفٍ،

 

 عْاة کٌن كکـ: گَ هي ّ فًَ هي کٌبؿ ٍْؿتو اف ؿّ آيـيي هُْبي هبهبى

 ػعتـم؟ آؿٍ. ػيؼٍ ثؼ

 

 ًگبٍ ايي ّ آىلتَ ي چِـٍ ايي. هٌَ چيوبي هبت مـػ ًگبُي ثب آيـيي

 فيـعبک چيوبه پیو ؿّ هبػؿه ّ پؼؿ کَ اًؼافٍ هي ؿّفي يبػ هٌْ يغي

 !کـػم

 

 هبًغ هبهبى صْْؿ اهب اه، گًَْ لول ثـاي ؿٍ هي پیو ًبعْػآگبٍ ػمتن

 عْاة: پـمن هي آؿّم ّ كـمتن هي هُْبم ثیي ػمتوْ. ىَ هي

 ػيؼي؟

 

! عیبلیَ عْه هطوئٌب   ىـائ ايي تْ ُن اّى ػعتـ، ايي اف گـكتي رْاة

 ُن ػيؼٍ کَ اآلى. ًینت چیقي:گَ هي آؿّم هبهبى ّ يبػ هي ثبال ًگبُن

 !ربى؟ آيلیي ًَ هگَ. گـكتَ آؿّم ػيگَ تْ ُن ّ ايٌزبيین هب
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 اًتظبؿم اف عبؿد هِـثًْيِ  ايي عبٓـ ثَ ُن ىیٌَ هي لجن ؿّي لجغٌؼي

 ُن ّ کٌَ هي آيـيي عـد ػاؿٍ عًَْ اّهؼين کَ ػَـ ػيـّف اف هبهبى کَ

 !آيلیي ًبم ثب آيـيي کـػى ٍؼا ّامَ ّصيتٌبکو اٍـاؿ

 

 ًَ! آيـيي ربى هبهبى: گن هي ىْعي لضي ثب ّ پبم ؿّ اًؼافم هي پبهْ

 !آيلیي

 

 ًْافه آيـيٌْ هُْبي ػمت ثب کَ ْٓؿ ُوْى ّ کٌَ هي ؿيقي اعن هبهبى

 !صبال ُوْى: گَ هي کٌَ هي

 

 هي ّ ػّفم هي آيـيي چيوبي ثَ ًگبُوْ يبػ، هي کو ثیيتـ لجغٌؼم

 !هبٍ ي ُبلَ يؼٌي آيلیي: گن

 

 افهبهبى ؿّ مـه کَ يبػ هي ػؿ مـػي اف ّ گیـٍ هي ؿًگ ػاؿٍ آيـيي ًگبٍ

 ثَ چيوکي. ثجیٌَ هبهبًْ ٍْؿت ثتًَْ تب گیـٍ هي ثبال ّ ػٍ هي كبٍلَ

 آيـيٌْ ُْاي ّ صبل عْام هي ىَ هي هتْرَ کَ هبهبى ّ فًن هي هبهبى

! عْثي ايي ثَ امن! ػاؿٍ ايـاػي چَ عت: گَ هي هِـثًْي ثب کٌن ػُْ

 !ػيگَ هبَُ هـً ػیي ػعتـم

 

 اّى: چـعَ هي هي موت ثَ آيـيي مـ ّ يبم هي صـف ثَ لت ثَ لجغٌؼ

 آىٌب ثبُبه ّ ػيؼم کُْنتبى اّى تْ هي کَ آيـيٌي اّى هٌتِب ثلَ کَ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 913 
 

! آتيیي يؼٌي آيـيي! عْؿٍ هي ثِو ثیيتـ آيـيي امن ُوْى ىؼم

 .کـػي آيـيي تـکیَ، آيلیي

 

 ّ گـكتَ آؿّم صبال. فًن هي لجغٌؼ آيـيي ثَ هي ّ گَ هي آُبى يَ هبهبى

 ّ کٌَ هي رب ثَ رب ػمتيْ کٌبؿ ثبلو هبهبى. هيغََ اه چِـٍ اف ايي

 ثکو، ػؿاف عـػٍ يَ. ػقيقم عْاثیؼي ػيـ ُن ىت: گَ هي آيـيي ثَ ؿّ

. ثجـٍ عْاثت تب عًَْ هي کتبة ات ّامَ ُن پي ًیک ثؾاؿ، ُن چيوبتْ

 ؟ثبىَ

 

 ايؼٍ ّ ؿّىٌلکـي ُوَ ايي ّ هبهبى! ؿٍ هي ثبال تؼزت اف اثـّم يَ تبي

 تب کٌن کبؿ چي کَ ؿيغتَ ُن ثـًبهَ!هي؟ هًْؼى آيـيي کٌبؿ ػؿ ّامَ ػاػى

 صل ثغْاػ هبهبى کَ ّهتي اف اهبى! ثـٍ عْاة ثَ آؿاهو تْ ػعتـ ايي

 عْػه ي ثچَ ٓـف ًینت هِن صبال! کٌَ کني عـد ؿّ اه هبػؿاًَ

 هَؼکٌَ ُویٌکَ کٌَ، ًوي کٌَ ًوي هضجت! ؿـيجَ پيت ُلت يب ثبىَ

 ُـ ثَ آػهْ اّى صوْم ّ صن توبم! امت عًْؼٍ ثویَ ي كبتضَ ػيگَ

 ػاىتَ صوْم ثـ ػالٍّ! ثیـّى کيَ هي آـاكیبى صلوْم اف ىؼٍ ٓـيوي

 ايي ًگـّى ثبيؼ اآلى ُویي اف! ْٓؿ ُویي ُن ؿّ اه ًؼاىتَ صوْم

 !ثبىن ثيَ ثـهـاؿ عبًْم تب ػّ ايي ثیي هـاؿٍ کَ اتضبػي

 

 کٌبؿ ّ کٌن هي اًتغبة کتبة يَ اه کتبثغًَْ اف هي ّ ؿٍ هي هبهبى

 .ىیٌن هي تغت ي لجَ ؿّ کيیؼٍ ػؿاف صبال کَ آيـيٌي
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 ػًّن ًوي: گن هي آؿّم ّ فًن هي ّؿم ؿّ هيیـي كـيؼّى اىؼبؿ کتبة

 اف کَ ػاؿين كـٍت صبالُب صبال اهب ًَ يب ػاؿي اي ػالهَ ىؼـ ثَ اٍال  

 آؿّم کَ عًْن هي ىؼـ هوؼاؿ يَ ثـات كؼال  . ثيین هطلغ ُن مالين

 ُن ثب ػامتبى يب ػاؿي ػّمت ثیيتـ ىؼـ ايٌکَ هْؿػ ػؿ ثؼؼا   ىي،

 ثبىَ؟ کٌین، هي ٍضجت

 

 تْي ؿّ آؿاهو هي ّ ثٌؼٍ هي پلکِبىْ کٌَ هي ًگبُن ػاؿٍ کَ آيـيي

 گلْهْ ثؼؼ ّ ىیٌَ هي لجن ثَ ؿّبيت مـ اف لجغٌؼي. ثیٌن هي اه چِـٍ

 :ىن هي عًْؼى هيـْل ّ کٌن هي ٍبف

 

 ...ؿكتن هي ّ ؿمیؼم ًوي

 

 عْؿػ هي آموبى ثلْؿيي موق ثَ مـم

 

 آهؼ هي ثـف ُبي ًلل مـػ ٍؼاي

 

 اكالک چـعو ّ اؿّاس گـػه ٍؼاي

 

 هالئک ثبل ٍؼاي

 

 عؼا صـف ٍؼاي
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 هي عنتَ ٍؼاي

 

 ...عْؿػ هي فهبى ػيْاؿٍ ثَ اهیؼ ثي کَ

 

 هبٍ ثَ مـکيیؼٍ هبف آى مـ تب ٌُْف

 

 ثْػ كبٍلَ ثلٌؼ تٌؼ ٍغـٍ ُقاؿ

 

 کجْػ ُبي ػؿٍ تبؿيک ػل اف ٍؼايي

 

 کـػ هي ٍؼا ًبم ثَ هـا

 

 ؿكتن هي ّ ىٌیؼم ًوي

 

 هبًؼ ػؿهي ًؼاىت، گؾىتي تبة کَ تٌن

 

 آهؼ هي گـيغت، هي کل ُوَ اف کَ ػلن

 

 عْؿػ هي آى ّ ايي ُبي متن مٌگ کَ ػلي
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 گـيق هالل، ؿـثت ايي اف ثْػ گـيق

 

 کـػ هي ػاّؿي رِل آى ػؿ کَ رِبى افيي

 

 آّؿػ هي ُالک موْم کَ ُْا افيي

 

 ؿكت هي ثیٌْا علن ايي ثـ کَ متن افيي

 

 عْؿػ هي ثـاػؿاى عْى کَ ًلبم ايي ّف

 

 ؿكتن هي ّ ؿمیؼم ًوي

 

 ػلتٌگ چٌبى عيوگیي، چٌبى ؿهیؼٍ، چٌبى

 

 ثنت هي ًلل ثـ ؿاٍ ّؿم ىؼلَ ثـِ کَ

 

 ؿا پْػم ّ تبؿ ُـچَ اف ثْػم گننتَ

 

 پیْمت هي اًؼُّجبؿ ُیبُْي ايي ثَ
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 ؿكتن هي ّ ؿمیؼم ًوي

 

 ؿا ؿّصن توبم رب، يک کَ اهیؼ ايي ثَ

 

 ثیليبًن اًتِب ثي ٓـاّت آى ػؿ

 

 ثپیًْؼم اػػب ثي ٍؼاهت آى ثَ

 

*** 

 

*** 

 

 ػًّن هي ُن عْاة تْي! ػاؿم ًکـػٍ کبؿ يَ ػًّن هي ُن عْاة تْ

 اهب ام عْاثیؼٍ کَ ًبُوْاؿيَ ربي كيبؿِ  تْ تٌن ّ ًینت عْة ىـايطن

 چين. ػٍ هي تکًْن آؿّم ػمتي ايٌکَ تب ًینت ىؼى ثلٌؼ ثـاي صني

 هچبلَ عْػهْ يبػ هي ربه مـ صْامن ّ ُْه ّهتي ّ کٌن هي ثبف

 آيـيي ًؼيؼى ثب ّ فًن هي پلک ثبؿ چٌؼ. ثیٌن هي هبهبى تغت کٌذ ىؼٍ

 آيـيي: پـمن هي کـػٍ ثیؼاؿم کَ كـػاػي اف ػاؿ عو ٍؼايي ثب ّ هتؼزت

 !کْ؟
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 هيـْل ىیٌَ، هي کٌبؿم ّ ىَ هي ثبف گيبػي ّ َگل لجغٌؼ ثَ لجِبه

 هي ٍجضًَْ ػاؿٍ ػايي فى پیو:گَ هي ّ ىَ هي ُبم ىًَْ هبلیؼى

 !کـػي؟ پْمیؼٍ ًبؿًگي ىجیَ عْػتْ ؿيغتي ايي چـا تْ. عْؿٍ

 

 ؿّ اكتَ هي كـػاػ. ؽاؿم هي پیيًْین ؿّي ػمتوْ کق ّ ثٌؼم هي چين

 !چـًؼگْيي ػّؿ

 

 هضِ ثَ عبًْهت هبهبى ىؼين ُن هضـم کَ ًگبؿيي ّ هي! ًبهال ثجیٌن:

 ٌُْ کَ عًْؼي ّؿػي چَ! رب ثـم ثٌؼٍ کـػ هي کیو کیو ُْا تبؿيکي

 ػؿ ثبىکُْي ايي ثَ اتبم ّ ًـهي ّ گـم ايي ثَ تغت ًيؼٍ ُیچي

 ... ّ گؾاىتَ اعتیبؿتْى

 

 هي ػّؿ ؿّ تغت ّ عٌؼٍ هي! ىَ علَ تب ىکوو تْ کْثن هي هيت ثب

 ٍیـَ ًکٌَ: ػٍ هي اػاهَ ىْعو لضي ثب ّ کيَ هي ػؿاف کٌبؿم فًَ،

 کَ ػّهبػيت ىت ػييت ثجیٌن! ُبى؟! عجـين؟ ثي هب عًْؼيي اي هیـَ

 !ُبى؟! ًجْػٍ؟

 

 تغت اف ّ پـٍ هي ربه اف كٌـ ػیي يِْ کٌن، هي گيبػ ثـاه چيوبهْ

 !ىؼم مـ ثـ عبک! آط آط: گَ هي ّ پبيیي ؿٍ هي
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 ىگْى گي هي: گَ هي ّ ػؿ موت ؿٍ هي کٌن، هي ًگبُو هتؼزت

 ثـگيتَ ثغت ثؼثغتِ  هي! ثؾاؿٍ ػّهبػ ّ ػـّك ي صزلَ تْ پب آػم ًؼاؿٍ

 ... ايي ّمٔ ؿكتن ىیـرَ ُیکلن کل ثب کَ ثگْ ؿّ

 

 ػيًَّْ ي پنـٍ! ثیـّى فًَ هي اتبم اف ػّ ثب موتو، ثـم ػاؿم ثـهي عیق

 !چل ّ عل ي

 

 هُْبي هوؼاؿ يَ ّ کين هي ٍْؿتن ؿّي پبيیي ثَ ثبال اف ػمتوْ کق

 هيیـي كـيؼّى کتبة ثَ چيون. کٌن هي هـتت اًگيت ثب ؿّ ام آىلتَ

 عًْؼى صبل ػؿ. ىَ هي پـؿًگ گؾىتَ ىت ًیوَ تَْيـُبي ّ اكتَ هي

 کٌبؿه عْاثیؼٍ، كِوًْؼ ثِن آيـيي هـتت ُبي ًلل ٍؼاي کَ ثْػم ىؼـ

 ًگبٍ ؿعو ًین ثَ اًّوؼؿ. ثْػم ػاػٍ تکیَ تغت تبد ثَ ّ ثْػم ًينتَ

 ّ ىؼ مٌگیي پلکِبم تب کـػم كکـ آيٌؼٍ عْه ؿّفُبي ثَ اًّوؼؿ ّ کـػم

 .ثـػ عْاثن

 

! ػاػاىي عْاة ٍضت: گَ هي لجغٌؼ ثب ًگبؿيي ّ ىَ هي ثبف اتبم ػؿ

 .ثیـّى ثـين آيـيي ّ كـػاػ ثب عْاين هي کَ ثیب پبىْ پٌَِ ٍجضًَْ هیق

 

*** 

 

 پیو اف کَ هٌبظـي ّ پٌزـٍ موت ثَ اّى ًگبٍ ّ ػمتوَ تْ آيـيي ػمت

 هـاؿٍ ػًّن ًوي ّ ًينتین كـػاػ هبىیي ػوت. گؾؿٍ هي چيووْى
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 هؼم يَ عْػه ثیبػ ُوـاُوْى ػاػٍ ؿّبيت آيـيي کَ ُویي اهب ثـين کزب

 اّى هغبٓت اهب ثـٍ هي رلْ موت ثَ ًگبُوْ ًگبؿيي ٍؼاي. هخجتَ

 .آيـيٌَ

 

! تبيي ػّ عْػهْى. عـيؼ ثـين ُن ثب ثؾاؿين ثـًبهَ ثبيؼ ؿّف يَ ربى آيـيي:

 ػاىتین ػّمت چوؼؿ ُـ کَ ثـين ًوي عْػهْى ثب ُن ؿّ تب ػّ ايي

 ثَغـ ػاىتین ػّمت چي ُـ ّ ثگـػين ؿّ پبمبژا

 

 ثؼثغت آهبهًْْ ػاىتین ػّمت چي ُـ: صـكو ّمٔ يبػ هي كـػاػ

 !کٌین

 

 ُیچ هي عْثَ صبال! ثؼرٌل اي: ىَ هي ثلٌؼ ًگبؿيي هؼتـُ ٍؼاي

 !گي هي ايٌْ ؽاؿم ًوي ػمتت ؿّ عـد ّهت

 

 ّ ًینت پٌزـٍ هبت ػيگَ. کٌن هي ًگبٍ آيـيي ثَ هي ّ عٌؼٍ هي كـػاػ

 ثَ کَ آؿّهي كيبؿ. کٌَ هي ًگبٍ رلْ ٌٍؼلي تب ػّ الي اف ؿّ ًگبؿيي ػاؿٍ

 آؿّم لت ثَ لجغٌؼ موتن، ثَ ثـگـػٍ ىَ هي ثبػج يبؿم هي ػمتو

 فيـپب ىِـّ ايي کل عْػم ثب ػاؿم ػّمت:کٌن هي فهقهَ فيـگْىو

 ػاؿي؟ ػّمت ُن تْ! فًْى هؼم! تبيي ػّ! ثؾاؿين

 

 يبؿٍ هي ثبال ػمتيْ. ثجیٌَ ٍْؿتوْ ثتًَْ تب ػٍ هي كبٍلَ افم ؿّ مـه

 هي هٌذ ػلن تَ. کٌَ هي لول ؿييوْ تَ ظـيلو اًگيتِبي ثب آؿّم ّ
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 هبىیي ّمٔ ي آيیٌَ ثَ عیـٍ كـػاػ چين اف کَ هضجتي اثـاف ايي اف ؿٍ

 اف عـػٍ يَ ػوت ثـگـػ ربى ًگبؿ: گَ هي مـعْىي ثب اّى ّ ًوًْؼٍ ػّؿ

 عبًت ػاػاه ايي ػیي هٌن صبل ثلکَ کي امتلبػٍ هضجت اثـاف کالك ايي

 !ثيَ عْه

 

*** 

 

 مـهب کَ ُنت کٌٌؼٍ ػلگـم اًّوؼؿ کٌبؿم ػؿ آيـيي صْْؿ اهب مـػٍ ُْا

 ثَ ظـيلو ي تٌَ ّ ىؼٍ صلوَ اه ىًَْ ػّؿ ػمتن. ًجبىَ آفاؿػٌُؼٍ

 چٌؼ ًگبؿيي ّ كـػاػ. فًین هي هؼم ُن ػّىبػّه ّ امت ػاػٍ تکیَ ُن

 ُیچ ثب لضظَ ايي تْ آيـيٌْ ثب ثْػى تٌِب ايي هي ّ ػاؿى كبٍلَ افهْى هتـي

 مْف ّ اثـي ُْاي ّرْػ ثب کَ ثْػٍ عْثي ي ايؼٍ. کٌن ًوي ػُْ چیق

 ٓجیؼت اف ّ ىِـ ي صبىیَ تْ اي ؿّػعًَْ لت ثیبين فهنتًْي مـػ

 ثَ کوکي عْامتَ هضیٔ ايي اًتغبة ثب ُن كـػاػ ىبيؼ. کٌین امتلبػٍ

 ثبف ؿًگ. ثکٌَ کـػٍ مـ ٓجیؼت تْ ػوـي کَ ػعتـي ُْاي ّ صبل ّ آيـيي

 ػٍ هي ًيْى اىَ چِـٍ تْ کَ آؿاهيي ّ آيـيي ٍْؿت ي ىؼٍ

 ىـائ ّ كْب اف ػاؿٍ ثجیٌن کَ ايي اف ثِتـ چیقي چَ ّ ؿاّیَ ّ عْىضبل

 .ثـٍ هي لؾت

 

 اگَ: فػى صـف ثَ کٌن هي ىـّع ثؼؼ ّ ؿين هي ؿاٍ مکْت تْ هوؼاؿ يَ

 ُن ثب ثيي، ثِتـ ّ ثِتـ فّػ عیلي ثؼي هْل اگَ ثبىي، ػاىتَ ػّمت

 .عًَْ ؿين هي
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 عًَْ! ػاؿٍ صن. کٌَ هي ًگبُن مْالي ّ يبػ هي ثبال موتن ثَ مـه

 ي عًَْ هب، ي عًَْ. ًینت تيغیٌ هبثل فًن هي صـف افه کَ اي

 يب آثبػي تْ اه عًَْ تبؿيک، ّ ػعوَ فيـفهیي اّى تْ هبػؿثقؿگو ّ اّى

 !ُن ثب تبيي ػّ اّى ّ هي ي عًَْ

 

 موت ثَ ؿّ صـف صبلت تـيي آؿّم ثَ کٌن هي مؼي ّ فًن هي لجغٌؼ

 آّاؿ ي عًَْ اّى يبػآّؿي ًکٌَ کَ ايٌَ اف تـمن ّاهغ ػؿ. ثجـم کُْنتبى

 .ثـيقٍ ثِوو صیبٓ ّمٔ هجـ تب ػّ اّى ّ ىؼٍ

 

 .ثْػم هِوًْتْى هؼت يَ هي کَ رب ُوْى. اتْى عًَْ: 

 

 مـػٍ صنبثي کَ ػمتبىْ ّ ؿّثـّه اينتن هي ػلِـٍ ثب اينتَ، هي

 عیني هطوئٌب   ّ لـفًَّ چيوو ُبي هـػهک. گیـم هي ػمتن تْ

 اهب هتؤحـٍ لضي ّ ًینت لجن ؿّ لجغٌؼي. ًینت ُْا مْف اف چيوبه

 هي: ػم هي اػاهَ پل ثـم، ُن ثبهیيْ ثبيؼ اّهؼم ايٌزبه تب کَ صبال

 ّمیلَ. کٌین هي تؼویـ ؿّ کلجَ. مبفين هي ًْ اف اتًْْ عًَْ. اًّزب ؿين

 ايٌکَ ًَ. ػين هي مبهْى ّ مـ ؿّ هقؿػَ. ُب اتبم تْ چیٌین هي ُبتْ

. ًْ اف کٌَ آثبػه کَ کني ػمت مپـيوو هي ّلي ثوًْین ثغْاين

 ػاىتَ ػّمت اگَ! ًَ؟ هگَ ثوًَْ، يقؿع لن رْؿ ُویي عؼا فهیي صیق

 .ثنبفين ُن آالچین يَ هضَْٓ ّمٔ تًْین هي صتي ثبىي
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 اهب عجـٍ چَ ّرْػه تْ ثقًن صؼك ثتًْن کَ کبّم هي آيـيٌْ ٍْؿت

. ًؼاؿٍ ّاکٌيي ّ ثیٌَ هي چيوبهْ عیـٍ ًگبٍ ثب كؤ. كِون ًوي چیقي

 ّ هبػؿ اتَ، عًَْ اًّزب صبل ُـ ثَ: گن هي ّ کٌن هي تـ فثْى ثب ؿّ لجن

 چي ثَ تْ ػًّن ًوي. ثقًین مـ ثِيْى ثبيؼ گبُي گَ ّ اًّزبى پؼؿت

 هي ؿاٍ ثَ چين ُن ؿى هي کَ اًّبيي هي ًظـ ثَ ّلي ػاؿي اػتوبػ

 هي افىْى صبلي يَ اًّزب، ؿين هي ُن ثب گبُي اف ُـ.هٌتظـ ّ هًْي

 .گـػين ثـهي ّ هًْین هي ىت چٌؼ يَ پـمین،

 

 ىن هي ُوـاُو ّ گیـم هي ػمتن تْ ؿّ ػمتو اكتَ، هي ؿاٍ آيـيي

 مغتَ ات ّامَ ىلْؽ ىِـ ايي تْ فًؼگي ػًّن هي: ػم هي اػاهَ ّ

 رلتوْى يؼٌي. کٌي پیيـكت تب ثبىین ايٌزب عْاػ هي ػلن ّلي

. ثگیـي يبػ چیقا عیلي ّ ثغًْي ػؿك عْاػ هي ػلن. کٌین پیيـكت

 هي ثـ ػمتن اف کبؿي ُـ عْاػ هي ػلن. کٌي فًؼگي ؿكبٍ تْ ػاؿم ػّمت

 ػًّن ًوي. کٌي كـاهْه ؿّ گؾىتَ تلغي اف هوؼاؿ يَ کَ ثؼم اًزبم يبػ

 ُؼف ُوچیي ثَ ؿمیؼى ّامَ فػى آتیو ّ آة ثَ ّلي ًَ يب تًْن هي

 پیيـكت ؿّف ُـ هـاؿٍ کَ تْيي کٌبؿ! عْىیَ ًِبيت هي ّامَ هِوي

 !ػيوَ ّ آؿاهو هِوتـه ُوَ اف ّ ؿمن هي چیقا عیلي ثَ هٌن کٌي

 

 هي لجغٌؼ! کٌَ هي ًگبُن ّ اينتَ هي صـکت اف ػّثبؿٍ آيـيي پبُبي

 کليْى ثَ اي ثْمَ يبؿم، هي ثبال ّ گیـم هي ػمتن تْ ػمتِبىْ فًن،

 ًغْاي يب ثبىي ؿاٍ ًیوَ ؿكین! ُب تًْن ًوي تٌِبيي: گن هي ّ فًن هي

! ُب کـػم صنبة ثْػًت ؿّ! ؿمین ًوي ُؼف ايي ثَ هطوئٌب   کٌي کوکن

 !ًؾاؿي؟ هبلن ّهت يَ
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 کيَ، هي ثیـّى ػمتن اف ػمتِبىْ آيـيي ّهتي لجوَ ؿّ ُوچٌبى لجغٌؼ

 هتْرَ کَ کيَ ًوي ْٓلي اهب ىؼٍ ًبؿاصت صـكِبم اف عیبلوَ ثَ

 پيتن ػمتِبىْ ّ ؽاؿٍ هي ام میٌَ ؿّي ؿّ مـه. ىن هي اىتجبُن

 ّ هًْن هي ثِت تْ ؿیـهٌتظـٍ ّاکٌو ايي اف اي حبًیَ چٌؼ! کٌَ هي گـٍ

 ىبل ؿّي اف اي ثْمَ ّ ؽاؿم هي امتغًْیو پيت ؿّي ػمتِبهْ ثؼؼ

 فهقهَ آؿّم ّ ػم هي تکیَ مـه ؿّي اهْ چًَْ. فًن هي هُْبه ثَ

 !عؼا ثَ ػبىوتن: کٌن هي

 

*** 

 

 هي ّ اى ًينتَ آتیو ًقػيک کَ آيـيٌي ّ ًگبؿيي موت گـػم ثـهي

 هبت آيـيي کَ عْثَ. کٌَ هي تؼـيق تبة ّ آة ثب ؿّ چیقي ًگبؿيي کَ ثیٌن

 کَ ػٍ هي ًيْى ًگبؿ ي چِـٍ ثَ کـػى ًگبٍ ثب ّ ًینت ػيگَ اي ًوطَ

 !صـكبىَ ثَ ػاػى گْه صبل ػؿ

 

 کَ كـػاػ ثـػاؿم، فهیي ؿّي اف ؿّ اي ىکنتَ ي ىبعَ ىن هي عن

 تجـي کبه: گَ هي ُیقهَ کـػى روغ صبل ػؿ تـ ٓـف اّى هؼم چٌؼ

 .آّؿػين هي چیقي
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 ثِن کـػ هي مؼي ػايي کَ ؿّفُبيي ثَ ثـٍ هي ثَ هٌْ آًي ثَ ؽٌُن

 كـػاػ چين اف کَ يبػ هي لجن ثَ تلغي لجغٌؼ. ثؼٍ يبػ ؿّ ىکنتي ُیقم

 !عْ ثغٌؼين هبم ثگْ: پـمَ هي ّ هًَْ ًوي ػّؿ

 

 !اكتبػم چیقي يَ يبػ تجـ گلتي: گن هي آة فيـ مٌگبي توبىبي صبل ػؿ

 

 !هٌضـف اي:ىَ هي هبٓي ؿّػعًَْ ٍؼاي ثب كـػاػ هؼتـُ ٍؼاي

 

 لجغٌؼ کٌن، هي ًگبُو ّ موتو گـػم ثـهي مْالي ّ هتؼزت

 ... تْ کـػى كـّ ػمتَ تب: گَ هي ّ فًَ هي ىیطًْي

 

 تْ ُبي ىبعَ اف يکي ّ کٌَ کبهل ؿّ اه اػثبًَ ثي ي رولَ ؽاؿم ًوي

 کَ ًگبؿيٌي ثَ ؿّ ّ ػفػٍ هي مـىْ کٌن، هي پـت موتو ثَ ػمتوْ

! ّّؼيَ؟ چَ ايي: گَ هي کٌي هي توبىبهْى ػاؿى آيـيي ثب ُوـاٍ صبال

 اف ايٌن! ُبؿٍ کَ گٌؼَُ اّى اف اّى! ّصيیي؟ رْؿ ايي تْ ػاػاىبي چـا

 ػمت اف ًؼاؿم ربًي تؤهیي هي آهب! کٌَ هي پـتبة ًیقٍ کَ ايي

 !ثـاػؿعبًْهبم

 

 ُبه عٌؼٍ ثـاي ػلن. کٌَ هي ًگبٍ كؤ آيـيي اهب فًَ هي لجغٌؼ ًگبؿيي

 ؿّف اّى هخل ػؿمت! عٌؼٍ هي ٍؼا ثب کَ ثجیٌن ػاؿم ػّمت. ؿكتَ ّؼق

 اّى ثْػم ىؼٍ کلـي ػمتو اف چوؼؿ! ؿّػعًَْ تْ ثْػم ىؼٍ پـت کَ

 هي ػلن چوؼؿ! پبيین ّ ػمت ثي ثَ ًغٌؼٍ عْامت هي ػلن چوؼؿ! ؿّف
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! صبال اهب ًجیٌوو ّ ًجبىَ پیين ثْػًن ػـَّ ثي عزبلت اف عْامت

 پب ّ ػمت ثَ ّ ثبىَ هي ثَ اگَ صتي اه عٌؼٍ ػيؼى ثْػ آؿفّم صبال

 !ثْػًن چللتي

 

 ػاؿٍ ام ّامَ مٌگیٌي تبّاى ػًّن هي کَ کٌَ هي عطْؿ ؽٌُن ثَ كکـي

 ػيگَ ثبؿ يَ ّ ثـمن آؿفّم ثَ ايٌکَ ثَ! اؿفٍ هي کـػًو اهتضبى ثَ اهب

 يَ ام ّامَ آيـيي ي عٌؼٍ! اؿفٍ هي ثيٌْم ؿّ آيـيي ثلٌؼ ي عٌؼٍ ٍؼاي

 !اؿفٍ هي ػًیب

 

 اّى: گن هي كـػاػ ثَ ؿّ ّ فهیي ؿّي ؽاؿم هي ؿّ ىؼٍ روغ ُبي ىبعَ

 .ثیيتـٍ چْة ؿّػعًَْ ػمت

 

 ّؿ ايي ثب كـم يَ كؤ ؿّػعًَْ ػمت اّى: گَ هي ىبکي ّ کٌَ هي اعن

 !ػاؿٍ

 

 !كـهي؟ چَ: پـمن هي پبلتْم آّؿػى ػؿ صبل ػؿ

 

 !هِیبتـٍ امتتبؿ ىـائ كؤ اًّْؿ: گَ هي ثلٌؼ ّ موتن يبػ هي

 

 ػؿ ّ ثیبؿم ػؿ رْؿاثبهْ ّ کليِب تب ىن هي عن گَ، هي چي كِون ًوي

 !چي؟ ّامَ امتتبؿ: پـمن هي صبل ُوْى
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 ّامَ! کٌي؟ هي ػاؿي کبؿ چي! ىبىیؼى ّامَ: گَ هي کَ ىٌْم هي

 !ىي؟ هي لغت ػاؿي چي

 

: گن هي ّ کٌن هي عبلي ىلْاؿهْ ریت ّ پبلتْم کٌبؿ ؽاؿم هي کليبهْ

 !ًتـك! ىن ًوي لغت

 

 ؽاؿم هي ریجوْ پـتبي ّ ثگیـٍ،عـت ػمتوْ عْاػ هي ّ موتن يبػ هي

 .يبم هي اآلى: گن هي ّ ػمتو کق

 

 ثَ ّ عْؿم هي تلْيي تلْ ؽاؿم، هي عیل ّ مـػ ّ لیق مٌگ اّلیي ؿّ پب

 صوبهت ّاهؼب   يظ آة ايي تْ اؿاػي فػىِ  ىیـرَ. کٌن هي ملت پبهْ فّؿ

 ثلٌؼ ًگبؿيي ریؾ ٍؼاي! اؿفٍ هي آيـيي ي عٌؼٍ ثَ کَ صوبهتي! هضَْ

 !پي؟ ًیک کٌي هي کبؿ چي: ىَ هي

 

 ػاؿٍ اًّن. ػّفم هي اينتبػٍ صبال کَ آيـيٌي ثَ ًگبُوْ ّ گـػم ثـهي

 ّ ػاؿم هي ثـ ؿّ ثؼؼي هؼم ّ فًن هي ثِو لجغٌؼي. کٌَ هي ًگبُن

 ... چْ...  چْ... چْ عـػٍ يَ اًّْؿ ؿم هي: گن هي ثلٌؼ
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 پـت ًگلتَ کبهل ؿّ چْة ي کلوَ ّ عْؿٍ هي لیق چِبؿم مٌگ ؿّ پبم

 ٍؼاي اف ُن ّّؼیت اّى تْ اهب ثـٍ هي ًلنوْ مـهب. آة تْ ىن هي

 .ىن ًوي ؿبكل اًؼافٍ هي لـفٍ ثَ هلجوْ کَ ىیـيٌي ي عٌؼٍ

 

! عٌؼٍ هي ػاؿٍ کَ آيـيٌي ثَ فًن هي فل لجغٌؼ ثب ّ گیـم هي ثبال مـهْ

 !صیـتَ اف پـ هٌتِب ىؼٍ ػّعتَ اّى ثَ ُن ًگبؿيي ّ كـػاػ ًگبٍ

 

 پيیوْى ُن ٌُْف اهب ىَ کْثیؼٍ ُن ثَ ُبم ػًؼّى ىَ هي ثبػج لـف

 آيـيي چيوبي تْ آة اف اّهؼى ثیـّى ي لضظَ اف کَ ًيبٓي. ًینتن

 ُن کـػًن پِلْ میٌَ ثَ کَ ثغيَ لؾت ّ عْامتٌي اًّوؼؿ ثنتَ ًوو

 !اؿفٍ هي

 

 ػؿ ؿيق يَ ُنتین ثـگيت ؿاٍ تْ کَ اآلى ُویي تب لضظَ ُوْى اف كـػاػ

 هي چـا ّ ثْػٍ چي هبرـا اٍل ػًَّ ًوي کَ چٌؼ ُـ کـػًَ ؿـّلٌؼ صبل

 !آّؿػم ػؿ ثبفي ػلوک ُوچیي

 

 هبىیي رلْي ّ ُبهَ ىًَْ ؿّ ُن كـػاػ پبلتْي عْػم، پبلتْي ثـ ػالٍّ

 هـق تب کَ مـهبيي اهب موتوَ ثَ صـاؿت آعـيي ثب ثغبؿي ّ ام ًينتَ

 لجبمِبم کَ عًَْ ثَ ىَ، ًوي گـم چیقُب ايي ثب کـػٍ ًلْؽ امتغًْن

 .عینَ عیل
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 ّ ػوت موت گـػم ثـهي گیـم، هي ًلني ّ کين هي ثبال ػهبؿوْ آة

 مبکت ىُْـتْ... ىْ ايي: گن هي ًگبؿيي ثَ ىؼم کیپ ػًؼًّبي ثیي اف

 !ُب گن هي هي ثِو چي يَ ّاال کي

 

 ػمت ثب ؿاًٌؼگي صیي ػؿ كـػاػ گَ، ًوي چیقي ّ فًَ هي لجغٌؼ ًگبؿيي

: گَ هي ّ چـعًَْ هي رلْ موت ثَ ؿّ مـم ّ گیـٍ هي ؿّ ام چًَْ

 هبىیي اف عْػتْ ثیلتَ آيـيي ثَ چيوت تـمن هي! ثٌگـ ؿّثـّتْ ىوب

 !ثیـّى کٌي پـت

 

 گـػم هي ثـ ّ اكتن هي عٌؼٍ ثَ کبؿي ُوچیي كکـ اف ثؼ صبل اّى هیْى

 ثَ ّامَ فًَ هي پـپـ ػلن ّ کٌَ هي ًگبُن لجغٌؼ ثب آيـيي ػوت، ثَ

 کٌَ هي ُؼايت ؿّثـّم موت ثَ ؿّ مـم ػّثبؿٍ كـػاػ! کيیؼًو آؿْه

 اف ثیيتـ تب ثبىَ عْػت ىؼى ًللَ ثَ مـت! ػاػاه عیل ثي: گَ هي ّ

 !ًؼاػي ػمتوْى کبؿ ايي

 

 اف تب ثـمین فّػتـ کٌن هي ػػب ّ ٌٍؼلي پيتي ثَ ػم هي تکیَ مـهْ

 .ىن ؿاصت مـػ ّ عیل لجبمِبي ايي ىـ

 

*** 

 

 ػاؿٍ. ًؼاؿم چيوبهْ کـػى ثبف ًبي اهب ىٌْم هي گٌگ ؿّ هبهبى ٍؼاي

 ًجْػم عْػم هـاهت ثیيتـ چـا ّ ًجْػٍ صْامن چـا کَ کٌَ هي مـفًين
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 اّى! آة تْ ثیلتن ّ ثلـقٍ پبم ثغْاػ کَ ؿّػعًَْ ًقػيک ؿكتن اٍال   چـا ّ

 گـػه ايي پیيٌِبػ عبٓـ ثَ ُن كـػاػ صتي! فهنتْى ي چلَ ّمٔ ُن

 کَ عْىضبلن ّ هًَْ ًوي اهبى ػؿ هبهبى مـفًو تیـؿك اف! ػلوي

 ؿّ اكتبػًن ثْػى ػوؼي رـيبى عْػه اف ػكبع ّامَ ّ کٌَ هي هـػًّگي

 !ػٍ ًوي لْ

 

 هي ػلن! کٌَ هي ثلٌؼ ؿّ ؿـؿـم ػاؿن پیيًْي ثب مـػي ػمت توبك

 ػاػى عْؿػم ثَ چیقي ػهیوَ ُـ ّ هبهبى اّهؼى ّ ؿكتي ايي ّ ثغْاثن عْاػ

 هبهبى: کٌن هي فهقهَ هلتول فيـلت. ثؾاؿم ُن ؿّ چين ػٍ ًوي اربفٍ

 !ثغْاثن ثؾاؿ عؼا ؿّ تْ

 

 هي ًْافه ؿيين تَ اهب ىَ هي ثـػاىتَ پیيًْین اف هبهبى مـػ ػمت

 ّ لـف ّ تت هیْى ّ ػم هي كبٍلَ ُن اف مْفاًوْ ّ مٌگیي پلکبي. ىَ

 چيوبي ػيؼى ثب. ثیٌن هي آيـيٌْ ًگـاى ي چِـٍ ػيؼم تبؿي ّ ثؼصبلي

 ػمتوْ اهب ًؼاؿم ًبيي ايٌکَ ثب. ػاؿٍ هي ثـ ٍْؿتن ؿّي اف ؿّ ػمتو ثبفم

 هي. ثؾاؿٍ تْه ػمتيْ تب گیـم هي ثبال ّ يبؿم هي ثیـّى پتْ فيـ اف

 رْى ثي ّ ؽاؿم هي ُن ؿّ پلکبهْ گیـٍ، هي اًگيتبهْ كْؿي ّ كِوَ

 .ػقيقم عْثن: کٌن هي فهقهَ

 

 ثبف چين ػّثبؿٍ ىَ هي ثبػج کَ يبؿٍ هي ػمتن ثَ كيبؿي ػمتو

 عْػهْ عْاػ هي افم کَ كِون هي ّ ػٍ هي ًيْى ثِن ؿّ لیْاًي. کٌن
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 گلْم اف چیقي ًَ کَ عـاثن اًّوؼؿي اهب ثغْؿم هضتْيبتيْ تب ثکين ثبال

 .ػاؿم کبؿ ايي ثَ اي ػالهَ اٍال   ًَ ّ ؿٍ هي پبيیي

 

 .آيـيي عْؿم ًوي: ًبلن هي ّ چـعن هي پِلْ ثَ

 

 !ثجیٌن پبىْ!چیَ؟ عْؿم ًوي: ىَ هي ثلٌؼ هبهبى هؼتـُ ٍؼاي

 

 مؼي پل ًؼاؿم هبهبًْ هبٓغ ُبي هبػؿاًَ ثب فػى کلَ ّ مـ ي صٍْلَ

 ثـاي ىیٌَ هي ثبفّم فيـ ػمتي اهب ثقًن ًيٌیؼى ثَ عْػهْ کٌن هي

 ّامَ تاله ػؿ آيـيٌْ ّ کٌن هي ثبف عوبؿهْ چيوبي. ثکيؼم ثبال ايٌکَ

 يَ ثغْاثن ثؾاؿيي ثبثب.آيـيي عْؿم ًوي: فًن هي ؿـ. ثیٌن هي ًيًْؼًن

 !عـػٍ

 

 

 پبىْ! ػقيقم ثـي عْاة ثَ عْاة کَ ثغْؿ ايٌْ: ىَ هي ثلٌؼ كـػاػ ٍؼاي

 چـعي هي لیبهتو ثي ُیکل ػّؿ ػاؿى پـّاًَ ػیي ًلـ چِبؿ!هـتیکَ ػيگَ

 !ثجیٌن پبىْ! کٌَ هي ًْف ّ ًبف ُي ػاؿٍ ايٌن

 

 صـيلو ثيَ کَ ًینت هٍْ ثي ّ ظـيق اًّوؼؿي ػيگَ كـػاػ ػمتِبي

 چي ُـ اهب ػى هي عْؿػم ثَ کَ چیَ ػًّن ًوي ّ ىیٌن هي. ىؼ

 ثَ اكتَ هي ًگبُن ىَ، هي ُن ػؿ ام چِـٍ! تلغَ فُـهبؿ هخل ُنت
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 ّ ػم هي كبٍلَ لجن اف لیْاًْ. ٍْؿتيَ ؿّ اعن ثب ُوـاٍ لجغٌؼي کَ آيـيي

 !ثغٌؼٍ کي ًغٌؼي تْ! عبًْم ثغٌؼ: گن هي ػهبؿي تْ ّ گـكتَ ٍؼايي ثب

 

 ثِو هتؼزت کَ ثیٌن هي ىَ،هبهبًْ هي ثلٌؼ آيـيي ي عٌؼٍ ٍؼاي

 کبؿيبي ىیـيي! ثچَ ثپکي: گَ هي فيـگْىن آؿّم كـػاػ ػّعتَ، چين

 !ػعتـ ايي عٌؼًّؼى ّامَ ثْػ ُن اي ػيگَ

 

 تضکن ثب پتْ، فيـ ثچپن ػّثبؿٍ تب گیـم هي موتو ثَ ؿّ عْؿػٍ ًین لیْاى

 !کٌن هي اه تٌویَ ات ّامَ ّاال! عْؿي هي آعـىْ ي هطـٍ تب: گَ هي

 

 ثؼؼ ّ ػم هي پبيیي فّؿ ثَ ُن ػيگَ هلپ يَ ّ کٌن هي ًخبؿه اػة ثي يَ

 !تلغَ؟ اًوؼؿ چیَ! تًْن ًوي ػيگَ: گن هي ّ گیـم هي موتو ثَ لیْاًْ

 

 !رًْت ًْه! عـٍ هـقٍ ي ػَبؿٍ: ػٍ هي رْاة ّ گیـٍ هي لیْاًْ كـػاػ

 

 هي صل آيـيٌْ صْْؿ. يبػ هي ػؿ ثنتي ٍؼاي ّ امت ثنتَ چيوبم

 ي عیـٍ ّ ًينتَ تغت ي لجَ. ػم هي كبٍلَ ُن اف پلکبهْ ّ کٌن

: پـمن هي ّ ثقًن لجغٌؼي ثلکَ ػم هي کو فّؿ ثَ لجبهْ. ٍْؿتوَ

 عْثي؟
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. ثؼٍ ًيْى ّاکٌيي اىبؿٍ ثب کَ ثیٌن ًوي ّ گیـٍ هي ػمت تْ ػمتوْ

 آؿاهو ّ ػٍ هي هلت هْت ثِن ثْػًو ُؾيْى ّ ثیؼاؿي ّ عْاة هیْى

 ثبىَ؟. پیين ثوْى: کٌن هي فهقهَ پل

 

 ّ ثغْاثن کٌن هي مؼي ػٍ، هي هخجت رْاة ػمتن ثَ آؿّهي كيبؿ ثب

 ّ ُب عٌؼٍ چْى ىبيؼ! ػاؿم ثبلي مجک اف ػزیجي صل ثؼ صبل ّرْػ ثب

 اّى ثِبؿ، اّهؼى اف عجـ! ػٍ هي كَل تـییـ اف عجـ آيـيي ىیـيي لجغٌؼُبي

 .مْف امتغْى مـػِ  فهنتْىِ  ّمٔ ػؿمت ُن

 

*** 

 

 كکـ: گن هي ّ کٌن هي اىبؿٍ ػيْاؿ کٌذ ىؼٍ چیؼٍ کتبثِبي ثَ ػمت ثب

 ثیبؿيو؟ ىَ هي. کتبثب ثبهي هبٓي گؾاىت کتبثْ هبهبى کٌن

 

. کتبثِب موت ؿٍ هي ّ ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي آيـيي

 اًّْ ٍْؿت ػاؿٍ هٌن ًگبٍ ّ کبٍّ هي ػاؿٍ کَ ثیٌن هي ؿط ًین اف ًگبُيْ

 ثـام ٍْؿتو اػْبي تک تک اه، چِـٍ عطْٓ تک تک! کبٍّ هي

 ُبيي ثْمَ ّ ثيیٌن کَ ثـمَ ؿّف يَ عْاػ هي ػلن ّ عْامتٌیَ

 هي ثیـّى ؿّ کتبة ّ ؿٍ هي پیو ػمتو. ثؼم ُؼيَ ثِيْى ْٓالًیوْ

 ؿّه هـتت ؿّف ػّ ايي کَ ربيي تغت، ي لجَ ّ يبػ هي موتن ثَ.  کيَ

 موتن ثَ ؿّ کتبة. ىیٌَ هي ػاػٍ ثِجْػي ّامَ اًـژي ثِن ّ ًينتَ

 ًينتَ تٌن ثَ ىؼيؼي ػـم کَ ػييت اف.هًَْ هي هٌتظـ ّ گیـٍ هي
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 کَ گـچَ عًْن هي هي. گـكتین مـ اف عًْؼًوًْْ کبؿ ىؼٍ هطغ تجن ّ

 ّ هيتبهَ. امت عنتَ کَ گـچَ ػٍ هي گْه اّى امت، گـكتَ ٍؼام

 ثـمَ ؿّفي کٌن هي آؿفّ ّ عًْن هي. عًْؼ چيوبه اف ىَ هي ايٌْ

 عْاػ هي ػلن. ثغًَْ هي ثـاي ّ ثگیـٍ ػمتبه ثیي ؿّ کتبثي آيـيي کَ

 هي امن يبؿٍ هي فثْى ثَ کَ چیقي اّلیي عْاػ هي ػلن. ثيٌْم ٍؼاىْ

 ىَ هي اهیؼ ثب کَ ػاؿم ايوبى ػيگَ صبال! ًینت هضبل آؿفّ ايي ّ ثبىَ

 کَ ىؼٍ عْة ايٌوؼؿ ؿّف چٌؼ اف ثؼؼ آيـيي کَ صباليي. ؿمیؼ چي ُوَ ثَ

 ثيَ کَ ًینت ػّؿ ؿّف اّى هطوئٌن کٌَ هي پـمتبؿي هـيِ هي اف

 .ثيٌْم ُن ٍؼاىْ

 

 ػزیت. هضوْػ اصوؼ ىِـ يک ػامتبى. فًن هي ّؿم ّ کٌن هي ثبف کتبثْ

 هي ثَ صبالتو ػزیت ّ کٌن هي پٌؼاؿي ُوقاػ ػامتبى اّل ًوو ثب

 ىـّع اه اػاهَ اف ثبيؼ صبال ام عًْؼٍ ُبىْ ًیوَ تب هجل ىت. ًقػيکَ

 پیو ػمتيْ آيـيي اهب کٌن هي ثبف ثغًْن ثبيؼ کَ ؿّ اي ٍلضَ. کٌن

 ًگبُو هتؼزت. ؿٍ هي رلْ ّ فًَ هي ّؿم ػيگَ هوؼاؿ يَ ّ يبؿٍ هي

 عًْؼي؟ ًينتي عْػت: پـمن هي ّ کٌن هي

 

 ُوَ ايي اف يبػ هي لجن ؿّ کَ لجغٌؼي. ػٍ هي هخجت رْاة مـ تکْى ثب

 کـػٍ ثبف کَ اي ٍلضَ. امت هطبلؼَ ّ يبػگیـي ّامَ ػعتـ ايي تيٌگي

 !عًْؼي؟ کي ؿّ ُوَ ايي: پـمن هي هتؼزجتـ ّ کٌن هي ًگبٍ ؿّ
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 ّ ػٍ هي تکیَ تغت پبيیٌي ي لجَ ثَ کيَ، هي ػوت ّ فًَ هي لجغٌؼ

 .کٌن ىـّع تب هًَْ هي هٌتظـ

 

 رب ثَ رب.ؿهَؼ هي اًگبؿ.ػاؿػ ربى کَ اًگبؿ. عْؿػ هي تبة ّ پیچ ىالم:

 ثبؿ چٌؼ ىِـي گـُّجبى پبُبي.ىْػ هي ؿامت ّ عن ّ کيؼ هي ؿا ُْا

 پـ ّ ؿيق صـکبت.هبًؼ هي حبثت ًیوکت ثؼؼ،ؿّثـّي ّ ىْػ هي پیو ّ پل

 چـط ُْا تْ ؿّػ، هي ثبال ىالم. گیـػ هي ىکل يکِْ ىالم، عن ّ پیچ

 کلل ثَ ّ آيؼ هي پبيیي فًبى مْت ػاؿػ، ثـهي هْك کوـه فًؼ، هي

 هي كـيبػ هـػ. عْؿػ هي رـ ىلْاؿ ّ چنجؼ هي اصنبى گْىتبلْي

 هي کوـه ثَ ّ آيؼ هي پبيیي ؿّػ،مـيغ هي ثبال ىالم ػّثبؿٍ. کيؼ

 عْػ ُوـاٍ ؿا هـػ ًبفک پیـاُي اف اي تـييَ ّ ىْػ هي کيیؼٍ ّ ًيیٌؼ

 رؼا ىالم اف ؿّػ، هي ثبال ىالم ُوـاٍ پیـاُي ي تـييَ. کيؼ هي

 ثبف ّ کيؼ هي مْت ىالم. عْؿػ هي تبة ّ پیچ ُْا تْ ّ ىْػ هي

 هـػ، کَ اًگبؿ. امت علَ كـيبػ ثبؿ ايي.ىْػ هي ثلٌؼ هـػ كـيبػ ٍؼاي

 ...ىلْاؿ ػيگـ ثبؿ.کٌؼ تضول ؿا ػؿػ تب امت گـكتَ گبف ؿا عْػ ػمت

 

 گـكتَ ي چِـٍ ثَ ُب مـكَ هیْى ًگبُن ػٍ، ًوي اػاهَ ي اربفٍ مـكَ

 گیـٍ هي آؿّم کَ ام میٌَ. اكتَ هي چيوبه تْي اىک ّ آيـيي ي

 ؿّي کَ آيـيٌْ ػمتِبي. کين هي رلْ عْػهْ ّ کٌبؿي ؽاؿم هي ؿّ کتبة

 ىؼٍ چي: پـمن هي ّ گیـم هي ػمت ثَ ًينتَ هبئوو فاًُْبي

 !آيـيي؟
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 ّ ػاػٍ ًوي گْه عًْؼًن کتبة ثَ آيـيي کَ ايٌَ پیو ؽٌُن توْم

 ثي عبٓـ ثَ اىکِب ايي ّ ثْػٍ ُب گؾىتَ ثَ ملـ ّ میـ صبل ػؿ ؽٌُو

 اًزبم آيـيي کَ صـکتي ّ ثؼؼ ي لضظَ چٌؼ اهب هبػؿىَ ّ پؼؿ ًجْػ تبثي

 .کٌَ هي اىتجبُن هتْرَ هٌْ ػٍ هي

 

 پيت ّ يبػ هي پبيیي تغت ؿّي اف ّ يبؿٍ هي ثیـّى ػمتن اف ػمتِبىْ

 ؿػُبي اًگيتِبه مـ ّ فًَ هي ثبال ؿّ تٌن ىـت تي ىیٌَ، هي مـم

 عبٓـ ثَ کَ ايي اف ُن. کٌَ هي ػًجبل ؿّ پيتن پیؼاي اهب ىؼٍ کوـًگ

 صل اف پـ کـػٍ گـيَ ىؼم هتضول گؾىتَ تْ کَ ػؿػي عبٓـ ثَ ّ هي

 اصنبمبتو ىؼم ثبػج هطبلت ايي عًْؼى ثب کَ ييا اف ُن عْثن،

 ؿّي ػمتِبه صـکت ُن ّ ام ىـهٌؼٍ ّ ًبؿاصت ثيَ ػاؿ رـيضَ

 ثیؼاؿ ام عْاثیؼٍ اصنبمبت تب کين هي ػوت. کـػٍ هلتِجن پْمتن

 آؿّم تپين صبل ػؿ هلت تب گیـم هي ًلني ّ موتو گـػم ثـهي ًيَ،

 ّهت ُیچ ػيگَ: گن هي ّ ىن هي ٍْؿتو ي عیـٍ لجغٌؼ ثب ثگیـٍ،

 هي! کٌي عیل ؿّ چيوب ايي هي عبٓـ ّامَ ًؼاؿي صن ّهت ُیچ

 !گن؟ هي چي ىٌْي

 

 ؿّفُبي اف کي ػًّن ًوي! گـيَ فيـ ثقًَ کَ کبكیَ رولَ يَ ُویي

 ٍضجت ثـاه رقئیبت ثب گؾؿًّؼم مـ اف کَ ثؼؼه اتلبهبت ّ ثبفرْيي

 ي گؾىتَ هنوتِبي اف عیلي صبال ػعتـ ايي ُنت کَ چیقي اهب کـػٍ

 .ثبىَ هي ثـاي عْثي ُوؼؿػ تًَْ هي ّ ػًَّ هي هٌْ
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 آؿّم ايٌکَ ثـاي گن هي ُیيي ّ چنجًْن هي ام میٌَ ثَ ؿّ مـه

 !عًْؼ ًغْاُن ثـاه ػامتبًْ اّى ي اػاهَ ػيگَ کَ هطوئٌن ّ ثگیـٍ

 

*** 

 

 ُْا؟ ايي تْ کزب: گَ هي اتبم کـػى هـتت صبل ػؿ هبهبى

 

 .میـّاى ػيؼى ؿم هي: گن هي ّ ػاؿم هي ثـ تغت ؿّ اف گـػًوْ ىبل

 

 ًبهؼاؿ: گَ هي ّ ػٍ هي رب کيْم تْ لجبمْ تیکَ تب چٌؼ اعن، ثب هبهبى

 !ىَ هي ىبکي ثـي ثیلتي ؿاٍ پبيیٌَ،

 

 ػعتـ هي هگَ: ثِو ػّفم هي ًگبُوْ هتؼزت ّ ىَ هي گـػ چيوبم

 !ثيَ؟ ىبکي ؿكتٌن ثیـّى اف ثقؿگَ ػاػاه کَ ام مبلَ چِبؿػٍ

 

 ػعتـ:گَ هي ًـم ثیـّى عْاػ هي ػلو ًبهؼاؿ اف ثیيتـ اًگبؿ کَ هبهبى

 ثیـّى! کٌَ هي عل عل ات میٌَ ٌُْفم اهب ًینتي مبلَ چبؿػٍ

 !ّؼیلَ اتن ثٌیَ کَ تْ چبػ، هي مبلن آػم! ثْؿاًَ

 

 لجبك اًوؼؿ: گن هي ُبم ػکوَ ثنتي صبل ػؿ ّ پْىن هي پبلتْهْ

 !ثين ؿامت ّ عن تًْن ًوي کَ پْىیؼم
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 ثیـّى اف هجل ػؿ، موت ؿٍ هي ّ عْؿٍ هي تکًْي تؤمق ثَ هبهبى مـ

 کَ پیو ؿّف ػّ! ثیبػ پبىَ عْػه پنـٍ ثقى فًگ عت: گَ هي ؿكتي

 !ثـي؟ تْ ػاػٍ پنـْم پیـْم صبال! ثْػ آّؿػٍ ػؿ رب اف ػؿّ ي پبىٌَ

 

 !ُب ػـّمَ كبهیل پنـٍ اّى کٌن كکـ: گن هي لت ثَ لجغٌؼ

 

 ي لجَ ؿّ ىیٌن هي کٌَ، هي ًگبُن مْالي ّ موتن گـػٍ ثـهي هبهبى

 آيـيٌْ افه عجـ ثي ايٌکَ اف ثْػٍ ىبکي گلت هي كـػاػ: گن هي ّ تغت

 .ايٌزب آّؿػين

 

 ىٌبعتَ هي اتْ ػوَ هگَ! کٌَ؟ هي كـهي چَ تْ ي ػوَ ّ هب ي عًَْ-

 صبال! عؼا ثَ ّهللا! ثوًَْ؟ اًّزب ػعتـػايیو ػاػٍ اربفٍ تغت عیبل ثب کَ

 !ىؼٍ؟ هلوجَ ؿیـتو ؿگ

 

 !هبهبى -

 

 !گن؟ هي ثؼ هگَ! چیَ؟:
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 ثغْاػ کَ ًجْػٍ مبکي ػعتـػايیو عبٓـعْاٍ ام ػوَ ي عًَْ تْ -

 تْهغ! کَ گلت عْػتًْن ثَ! ًینت ًبؿاّي کَ اآلًن! ثبىَ ًبؿاّي

 ... ًظـم ثَ! ػاؿٍ ُن صن! ثؼين عجـ ثِو ػاىت

 

 !عْػت؟ اال هضوي تْ ًظـ اف ػًیب کل کَ رْؿيَ چَ! پي ًیک ثجیٌن:

 

 هي ّ ثِو ػّفم هي ًگبُوْ ّ کالكگي مـ اف کين هي ػویوي ًلل

 !هبهبى؟ ػًّنتن ًبصن صنِ  يَ هنتضن کیْ ػيگَ هْؿػ ايي رق: پـمن

 

 صبال کَ كِون هي هي ّ ىیٌَ هي ؿّثـّم هجل ؿّي ّ گـػٍ هي ثـ هبهبى

 پبهْ ًتیزَ ثي ًِبيت ػؿ ّ ثيٌْم ّاژٍ کلي کٌن، ُن مـ ّاژٍ کلي ثبيؼ

 ؿًگ ٓاليي ي ػکوَ اف ًگبُوْ هبهبى ٍؼاي! ثیـّى ثؾاؿم اتبم ايي اف

 !ػوْت! ايوبى کٌن، هـّؿ ًغْام اتلبهْ اّى هجل: گیـٍ هي ؿاصتیو پیـُي

 

 هي ّ کٌن هي تؼزت! ؿٍ هي ػوت گْىبم ّ ىَ هي گـػ چيوبم

 !ايوبى؟: پـمن

 

! ثلَ: ؿٍ هي پیو ًلل ثَ اػتوبػ ثب ّ ػٍ هي تکْى تؤيیؼ ثَ مـي هبهبى

 کیلْ اّى هضتْيبت ػاىتي رـم اّى ػًّنتیو ًوي هضن اگَ! ايوبى

 ًوي هضن! ػوْت! ُیچي ايوبًن! پي ًیک گـكتي ًوي گـػى

 ؿاصتي ايي ثَ آّؿػ مـت کَ ثقؿگي ثالي ايي هوبثل ػؿ ػًّنتیو

 !کـػي ًوي گؾىت
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 ؿّ ًؼاؿٍ ؿبيتي کَ اي هنئلَ ثَ ؿارغ کـػى ثضج ي صٍْلَ هبهبى-

 !ًؼاؿم

 

 ػاؿم هي ػًّي هي چْى هٌتِب! ػقيقم ػاؿٍ ؿبيت هنئلَ ايي اتلبهب  :

 هگَ! ُیچي ايٌن صبال! ثيٌْي ثِو ؿارغ عْاي ًوي گن هي ػؿمت

 ايي ًگلت ػکتـه هگَ! ًکـػ؟ ٍضجت آيـيي ي ػوَ پنـ ثب ًـكت ًبهؼاؿ

! ثـگـػٍ؟ اّلو ؿّف ّ صبل ثَ تب ثبىَ عًْْاػگي گـم روغ تْ ثبيؼ ثچَ

 هي ػاىتي تت تْ تْ کَ پـيـّف ُن ؿیـت عْه ي پنـػوَ ُویي

 ػٌُو رْؿي!کـػٍ پیيـكت چوؼؿ ػعتـػايیو کَ ػيؼ ّ اّهؼ مْعتي

 !عْاػ؟ هي چي ػيگَ! ػيؼٍ هؼزقٍ اًگبؿ کَ ثْػ هًْؼٍ ثبف

 

 کٌن هي ثبفىْى ثگیـم،ّهتي آؿاهو هوؼاؿ يَ تب ؽاؿم هي ُن ؿّ پلکبهْ

 ثبُبت ُن چوؼؿ ُـ. ثـّ پبىْ: گَ هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف هبهبى

 !کٌي هي عْايْ هي کَ کبؿي تْ. امت كبيؼٍ ثي کٌن ثضج

 

 اًزبم ػؿمتَ کٌن هي كکـ کَ کبؿي هي: گن هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 !ػم هي

 

: گَ هي اتبم اف ؿكتي ثیـّى صبل ػؿ موتن ثَ ثـگيتي ثؼّى هبهبى

 هضتـم آهبي اّى ثب ُن صـكي اگَ ؿّفت ّ صبل ايي ثب کَ ايٌَ ػؿمت

 !ثیـّى ثـي کٌي کالٍ ّ ىبل تْ ايٌکَ ًَ! ايٌزب ثیبػ ثگي ػاؿي
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*** 

 

 هٌْ ػل تَ ًَ اهب ػٍ هي رؼيتو اف ًيْى میـّاى ي ىؼٍ گـٍ اعوِبي

 هَون اًّوؼؿ! ىؼى ؿیـتي ايي اف گقٍ هي ککن صتي ًَ کٌَ هي عبلي

 ىؼى ػاىتَ ػّمت ثَ گـهَ پيتن اًّوؼؿ ّ آيـيي عْامتي ثَ هضکون ّ

 ؿّي ُن کٍْ يَ اّى ربي اگَ صتي عْثَ، کَ میـّاى کَ آيـيي تْمٔ

 .لـفيؼ ًوي ثبلن ّ ػمت ثْػ ًينتَ ػًذ ىبپ کبكي ايي تْ ٌٍؼلي ايي

 

 چِـٍ ُوْى ثب اهب هؤػثبًَ. کٌن هي مالم ّ ػؿاف ػمتوْ ّ ؿم هي رلْ

 .ػٍ هي مالهوْ رْاة ّ ػمت ثبُبم ّ ىَ هي ثلٌؼ ػؿُن ي

 

 ػاػي؟ ملبؿه چیقي: پـمن هي ّ هیق پيت ىیٌن هي

 

 رٌگ ؿًگ ُن ًگبُو! ثبالمت هضنْك کوي ٍْؿت ثَ اثـّه يَ تبي

 هي لجغٌؼي! کٌَ کٌتـل عْػىْ کٌَ هي مؼي ػاؿٍ هيغََ اهب ػاؿٍ

 ّ ًبؿاصت ػًّن هي: گن هي هیق ؿّي هٌْي ثَ کـػى ًگبٍ صبل ػؿ ّ فًن

 !ثیبؿي كيبؿ عْػت ثَ ًینت ًیبف! ُنتي ىبکي ّ ػَجبًي
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 ًوي عْػم ؿّي ثَ اهب ثیٌن هي ؿّ هیقٍ ؿّي کَ ػمتو ىؼى هيت

 هٌتظـ ثبيؼ کَ ػًّن هي ػيگَ صبال ّ عًْن هي ؿّ هٌْ ػاؿم ظبُـ ثَ! يبؿم

 !ثیبػ صـف ثَ عْػه تب ثوًْن

 

 ؿكتي اف ثؼؼ ّ کٌن هي اي مـكَ کیک، ّ ػم هي هٍِْ تب ػّ ملبؿه

 ثیيتـ حبًیَ چٌؼ مکْت. ىن هي عيوٌبکو ًگبٍ ي عیـٍ گبؿمْى

 !هـػاًگي؟ ؿمن ايٌَ: يبػ هي صـف ثَ ّ کيَ ًوي ْٓل

 

 !چي؟: پـمن هي ًلِویؼٍ ّ ؿٍ هي ثبال اثـُّبم

 

 ثیي اف ّ ىَ هي عن رلْ ثَ چْى گـكتوو امتِقا ثَ کَ عیبليَ ثَ

 ثـا ثجیٌین ُوْ پبؿک ّمٔ گلتن ّهتي: گَ هي كيـػٍ ُن ثَ ػًؼًّبي

 !ػٌُت تْ ثکْثن هيتوَ تبًن ًوي ايٌزب کَ اي ثـا! ثْػ ُویي عبٓـ

 

 عْػه ىکل ثَ ُن هي ّ ىَ هي ٍْؿتن ي عیـٍ تـ ػَجي! عٌؼم هي

 آؿّم هي ّ ىَ هي ًقػيک ُن ثَ مـُبهْى ىن، هي عن رلْ موت ثَ

 کٌن عـد كـٌُگ عْػم اف هي کَ ًجبه هطوئي عیلي ّلي: فًن هي پچ

 !ًکٌن ايٌزب کبؿيْ ُوچیي يَ ّ

 

 ػم هي تکیَ ٌٍؼلي ثَ ّ ػوت گـػم ثـهي ىَ، هي هضکوتـ اعوِبه

 اف آيـيي ًکـػي هْاكوت عْػت هگَ! کـػٍ؟ ىبکیت اًوؼؿ چي:گن هي ّ

 تْ ؿّ ثیچبؿٍ ػعتـ اّى چي ّامَ! ثجیٌن اٍال  !ثیـّى؟ ثیبػ آمبييگبٍ اّى
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 عًَْ گـم کبًْى تْ ًؼاىتي ػـَّ اًوؼؿ! کـػي؟ امیـ آمبييگبٍ اّى

 !ىَ؟ عْة تب کٌي تیوبؿه

 

 ثَ! پي ًیک ًقى يبهلت صـف: گَ هي ىؼٍ کٌتـل ٍؼايي ثب اهب ػَجي

 !فًن هي صـف آػم ػیي ثبُبت ػاؿم اآلى کَ ثـاػؿتَ هـػاًگي صـهت

 

 !کٌَ هي فهقهَ کـػي ثَ ؿّ چیقي تـ صـٍي اّى ّ عٌؼم هي

 

 کبًبل ثقى ًؼاؿٍ صن ثؼم اعطبؿ ثِو کَ يبؿم هي ثبال اهْ اىبؿٍ اًگيت

 ّلي هي! فًَ ًوي لت اّى هطوئٌن! يبؿٍ هي ُبهًْْ هٍِْ گبؿمْى! ػيگَ

 ايي تْ هي! عـم هي رْى ثَ کْچیکْ كٌزْى ايي هضتْيبت تلغي ىؼيؼا  

 ّ رْى ثَ ُن ؿّ عبًْم ػـّك كبهیل ايي مغتي ّ تلغي صتي لضظَ

 ػّثبؿٍ ّ کين هي ثْ يبؿم، هي ثبال كٌزًْْ لت، ثَ لجغٌؼ! عـم هي ػل

 هي ىَ هي ثلٌؼ افه کَ ثغبؿي ثب ثبفي صبل ػؿ. ؽاؿهو هي هیق ؿّي

 !هب ي عًَْ ثیبػ آيـيي ثْػ هـاؿ ُن اّل اف: گن

 

 !ثیبػ هبػؿثقؿگو ثب کَ ثْػ اي هـاؿ هْهغ اّ:

 

 هي مـ ؿّ عْييو ّ هْم ي ُوَ ّ آيـيي هبػؿثقؿگ! ًیْهؼ؟ چـا عت-

 !ػاؿى رب
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 !ُبى؟! يؼٌي؟ ػاًي ًوي تْ:

 

 !چیْ؟-

 

 ػاػم ثـاػؿت ثَ کَ هْلي ؿّ پب ًؾاؿ! پي ًیک کٌي هي تـم ػَجبًي ػاؿي:

 ... ّ ثؾاؿم

 

 !هْلي؟ چَ-

 

 يبم هي عْػم اهيت ُوي اٍال   يب! عبًُوت ػوَ عبًي ثـگـػاى آيـيٌَ:

 !ثـهو هي

 

 !ًبهضـم؟ تْيِ  ػمت ػم هي ػعتـّ اّى هْي تبؿ يَ کٌي هي كکـ چـا-

 

 !ثلِن ػٌُتَ صـف:

 

 ثِو ُن تْ ًبهضـهن آيـيي ثَ هي کَ ُوًْوؼؿ! گن؟ هي اىتجبٍ هگَ-

 !ايٌَ؟ اف ؿیـ! ًینتي هضـم
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! ًؼاؿم ّ ام ًؼاىتَ چين عبلْم ًبهْك ثَ! هٌَ ي ؿييَ ّ ؿگ اف اّ:

 !هْکًْي؟ ثبؿم چَ كِوي هي

 

 كـػا اهـّف عْام، هي آيـيٌْ هي! كِوي هي عْة ُن تْ! كِون هي هي-

 تکیَ كبهیليي، اىي، پنـػوَ تْ! ىین هي هضـم ُن ثَ ُن

 هي ىَ ًوي ػلیل ايي اهب! ػؿمت کبؿىي ّ کل ثقؿگيي، گبُيي،

 !ثوًَْ تْ ي عًَْ تْ ًبهقػم ثؼم اربفٍ

 

 ؿّ ػمتو هچ موتن، ثَ ىَ هي عیق ًین صـف ايي ىٌیؼى ثب میـّاى

 ًينتَ آػهِبي ّاکٌو ثَ ًگبُي ًین ّ گیـم هي کْثیؼٍ هیق ؿّي کَ

: گن هي ّ ًؼافم هي ثـگيتَ موتوْى ثَ مـىْى صبال کَ هیقُب پيت

 پي ثْػم تْصو ّ کبؿي کتک اُل اگَ هي! فًین هي صـف ػاؿين ثيیي

 !ؿّفم ّ صبل ايي ثب اًّن! هبلیؼم ًوي تٌن ثَ ؿّ تْ ثب فػى کلَ ّ مـ

 

 يَ! تـٍ ىبکي ّ تـ ػَجي عیلي هجل اف کَ هيغََ اهب ىیٌَ هي

! هٌْ اًّن عْام، هي آيـيٌْ هي: گن هي ّ عْؿم هي ام هٍِْ اف هوؼاؿ

 ػؿػ ثَ ُن ؿیـتوٌؼي اػاي ايي! ػًّي هي ُن عْػت! افػّارَ هَؼهًْن

 ثـاػؿ ًَ آيـيٌي پؼؿ ًَ تْ! ثْػى ثقؿگَ ػاػاه ػؿػ ثَ! عْؿٍ هي كیلوب تْ

 هّْْػْ ايي پل! ًینتي هضـهو اًّب هخل اهب ُنتي ثقؿگو! ثقؿگو

 هٌَ ي عًْْاػٍ هیْى ثْػًو اف ثِتـ تْ ي عًَْ تْ ثْػًو کٌي عیبل کَ

 ايي ّامَ عًَْ آّؿػيوو ػوَ ي عًَْ اف ُن اگَ! ثیـّى ثٌؼاف هـقت اف

 ُنتن هي کَ رب ُـ كِوًْؼ ثِوْى عـاة صبل اّى تْ عْػه کَ ثْػ
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 آّاؿ ًجْػ ًیبفي ّ ػاؿم عًَْ ىِـ ايي تْ هٌن! کٌَ هي اهٌیت اصنبك

 هي کَ ُن هبػؿثقؿگو هْؿػ ػؿ! ايي اف ايي! ام ػوَ فًؼگي مـ ثين

 ًٍْ پـمتبؿ ّ لـلَ ىؼٍ پیـىْى هبػؿ ايٌکَ اف ىبکیي ُبه ثچَ ىٌیؼم

 ىؼٍ هـعٌ آمبييگبٍ اف آيـيي كِویؼى تب كْؿي ُن ُویي ّامَ اه

 چـا ايٌکَ چوبم عْػي ثي ّ الکي پل! ثـػًو ّ هبػؿىْى ػًجبل اّهؼى

 اف ػًّن هي! ًکْة هي مـ ؿّ هبمتْ ي عًَْ تْ هبػؿثقؿگو صْْؿ ثؼّى

 ػًّن هي ّ تـمیؼٍ ّ لـفيؼٍ ػلت ػًّن هي! ُنتي ًبؿاّي ىـائ

 ًگـّى هي اف کوتـ اگَ اهب! ُنتي عؼاثیبهـفت ػايي اهبًت ًگـّى

. ًجْػ ثقؿگ تـییـ يَ هٌبمت آيـيي ؿّف ّ صبل! ًینتي ُن ثیيتـ ًجبىي

 ثِو ثؼؼ ّ هضْـ ثجـيوو ّ ثگیـين ػمتيْ ؿاصت عیلي تًْنتین ًوي

 ًوي! فًؼگیت اف هِن ّ صنبك ي ثـَُ يَ تْ فػي ىیـرَ مـ ثب ثگین

 اف هـػي کؼّم کي، ّاال ثیبػ ثِو كيبؿي ُوچیي يَ ثؼم اربفٍ تًْنتن

 کَ عْػت! کٌَ؟ عْػه هضـم ػاؿٍ ػّمت کَ اًّیْ ًینت عؼاه

 عْػىْ اهب ثـٍ چيوَ لت ثغْاػ يکي كِوي هي! ػيگَ؟ هـػي اييبهلل

 !ػيگَ؟ عْاػ هي اؿاػٍ چوؼؿ ثـگـػًَّ تيٌَ فّؿ ثَ

 

 ايي اف ام ىؼٍ عيک ػُي ّ کٌن هي اي مـكَ گیـم، هي ًلني

 اّلیي تْ: ػم هي اػاهَ ّ کٌن هي تلظ ّ تـ هٍِْ ثب ؿّ هـا مغٌـاًي

 عْاُـهْ ّ هبهبى صبّـ، ّ آهبػٍ ات، عًَْ يبؿم هي آيـيٌْ عْػم كـٍت

 يَ ُن ثـاػؿم ّ عْػم کٌبؿه، ؽاؿم هي عْاُـه ّ هبػؿ ػٌْاى ثَ ُن

 عْامتگبؿيو عْاُـه ّ هبػؿ ّ تْ اف يبين هي ّ گیـين هي گل ػمتَ

 ًیبفي اٍال   کٌن ًوي كکـ ُن هْهغ اّى تب! اصتـام ّ ػقت ثب! کٌین هي

! ًکٌن عطب پب اف ػمت ايٌکَ ثَ پبيجٌؼم ّ هضکن چوؼؿ ثگن ثِت ثبىَ
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 ايي هِـثًْي ّ هظلْهیت ثَ ػل ىؼيؼا   کَ مغتگیـي هبػؿ ًظـ فيـ اًّن

 !ػاػٍ ػعتـ

 

 هي ػاىتن ّهتي: گن هي ّ ثـم هي پیو ػمتوْ ىن، هي ثلٌؼ ربم اف

 ّهت چٌؼ ايي ػاىتَ صن ؿیـتي ي پنـػوَ ايي گلتن هبهبًن ثَ اّهؼم

 ًؼاؿي صن کَ گن هي تْ ثَ ّ اآلى اهب آّؿػٍ ػؿ اهًْْ عًَْ ػؿ ي پبىٌَ

 پبهْ ثؼًّن کَ ػاؿم ًلل ػقت اًّوؼؿ! ثکٌي عْػ ثي كکـاي هي هْؿػ ػؿ

 .ثبه توبمن هٌتظـ! کٌن روغ رْؿي چَ ًگبُوْ ّ ثؾاؿم يؼثب کزب

 

 کَ كکـٍ تْ اًّوؼؿ! ًینت اصتـاهي ثي هَؼه اهب گیـٍ ًوي ػمتوْ

 کَ ايٌَ هِن! ًینت هِن اهب ثبىَ ًيؼٍ ؿكتٌن ي هتْرَ اٍال   ىبيؼ

 ٓلت هٌْ ػل ػقيق ّ ثکْثَ ؿّ عًَْ ػؿ ّ ثیبػ ًینت هـاؿ ػيگَ آػم ايي

 ّ ثـگـػًّؼم عْػم ثَ هٌَ هبل کَ ؿّ صوي رْؿي ايي کَ ايٌَ هِن! کٌَ

 !هنتلیْن آيـيي گـم صْْؿ اف

 

*** 

 

 آىپقعًَْ تْ اف هبهبى اي ٍؼ! لجوَ ؿّ لجغٌؼ يَ ّ پیچن پتْ ىْكبژ چلت

 ؿّي ُن ًبهؼاؿ! ثيٌْم ّّْس ثَ ُن عوبؿ هي کَ ُنت ثلٌؼ اًّوؼؿي

 هبىیي ُبي ىبمي ٍؼاي کتبثَ، ّ صنبة هيـْل ّ ًينتَ هجل

 اف ػًّن ًوي اهب ّ ؿ گبُیو اف ُـ کـػًبي ًچ ًچ ّ ىٌْم هي صنبثيْ

 !ُبه ّکتبة صنبة ًغًْؼى اف يب امت کالكَ هبهبى ٍؼاي
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 گقيؼٍ لت ّ فػٍ فاًْ ؿّثـّم آيـيي کٌن، هي ثبف چين ػمتن لول ثب

 کـػٍ ىبکي صنبثي عبًْهْ هبهبى يؼٌي! هیؼٍ تکْى تؤمق ثَ مـي

 اهب هؼتـُ ّ ًوًَْ ػّؿ ًبهؼاؿ چين اف کَ ىَ هي گيبػتـ لجغٌؼم! ام

 !؟ ًَ ثبىي هـيِ ػاؿي هـُ: گَ هي آؿّهي ٍؼاي ثب

 

 هٌْ! ثغٌؼ:گَ هي آىپقعًَْ تْ اف هبهبى کٌن، هي مـكَ ّ عٌؼم هي

 ! ثغٌؼ ّ ٍ ثؼ صـً ُي

 

 هي چي ّامَ صـً ربى هبهبى: گن هي ػهبؿي تْ ّ گـكتَ ٍؼاي ثب

 !عت؟ عْؿيي

 

 هبهبى ّ ىَ هي پب مـ آيـيي ُبل، تْ يبػ هي میٌي يَ ثب آىپقعًَْ اف

 !ثغْؿٍ ثؼٍ ايٌْ.هبػؿ ثیب: گَ هي هاليوي لضي ّثب ثِو ػٍ هي ؿّ میٌي

 

! اه ًتیزَ ُویٌَ ػي ًوي گْه صـف: گَ هي پـاعن هي ثَ ؿّ ثؼؼ

 ؿكتي کي ثَ ػًّن ًوي! ثیـّى ًـّ صبلت ايي ثب گلتین ًبهؼاؿ ّ هي چوؼؿ

 !ثـمَ فًت ػاػ ثَ عؼا! کالهي يک ايٌوؼؿ کَ
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 ًگبٍ ًينتَ کوي ي تْكبٍلَ ؿّثـّم صبال کَ آيـيٌي ثَ لت ثَ لجغٌؼ

 رْاة ّهتي ٍْؿتيَ ثَ ًگبُن! پبيیٌَ مـه ّ ىؼٍ مـط کٌن، هي

 !ثْػ تـ ىن کلَ هي اف فًن ىبيؼ ػيؼيي چَ ؿّ عؼا: ػم هي هبهبًْ

 

 کـػى روغ صبل ػؿ ًبهؼاؿ ّ عٌؼم هي کٌَ، هي ػؿىت چين ثـام آيـيي

 !کٌَ عؼا: گَ هي ػمتکو ّ ػكتـ

 

 ّ ىیٌن هي ربم مـ آىپقعًَْ ثَ هبهبى ّ اتبهو ثَ ًبهؼاؿ ؿكتي ثب

 !اَاَاَاَاَ : گن هي ّ کٌن هي ثبف ػٌُوْ

 

 يب فيبػٍ گـمٌگي ػًّن ًوي ػٌُن، ؽاؿٍ هي ؿّ مْپ اف هبىوي آيـيي

 ثـام اًّوؼؿ کَ اًّي ػمت اف مْپ عْؿػى يب هبهبى عْة پغت ػمت

. ثغْؿم ثيوبثْ تَ تب ىَ هي ثبػج ُنت کَ چي ُـ اهب عْامتٌیَ

 پبک لجوْ ي گْىَ ػمتوبل پـ يَ ثب آيـيي ػم هي پبيیي کَ ؿّ آعـ هبىن

 ُْلي ّ تـمغْؿػٍ ًگبٍ.ثْمن هي آؿّم ّ گیـم هي ػمتيْ کٌَ، هي

 ثي لجغٌؼي ثب ُوـاٍ.کيَ هي پل ّػمتيْ اًؼافٍ هي آىپقعًَْ ثَ

 .ػاؿم ػّمتت:فًن هي لت ٍؼا

 

 هي اينتبػٍ ػؿ تْػؿگبٍ کَ هبهبى لضظَ ُوْى ّ يبؿٍ هي لت ثَ لجغٌؼي

 !ثکين؟ عْؿي هي ثبفم:پـمَ
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 اف ثؼؼ کٌن هي اي مـكَ هٌن ىَ، هي ثلٌؼ ربه اف ىؼٍ ُْل آيـيي

 .ًَ ثْػ، ػبلي: گن هي تيکـ

 

 ثَ کَ ْٓؿ ُوْى هبهبى آىپقعًَْ تْ ؿٍ هي کَ کين،آيـيي هي ػؿاف

 عْاػ ًوي. هبهبى ثوًَْ رب ُوْى ثؾاؿ: گَ هي يبػ هي موتن

 .ثيْؿييْى

 

 ظـف ثَ ؿّ اي ػهیوَ چٌؼ آيـيي ػٍ هي ًيْى آة ىیـ ثبفىؼى ٍؼاي

 هي کٌبؿم کٌَ، هي امتلبػٍ افكـٍت هبهبى هًَْ، هي هيـْل ىنتي

 ثْػ؟ اهبى ّ اهي: پـمَ هي ّ ىیٌَ

 

 .آؿٍ:ػم هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي

 

 پؼؿ ّ ًبهؼاؿ: گَ هي آؿّهتـ ّ اًؼافٍ هي ًبهؼاؿ اتبم ثَ ًگبُي هبهبى

 !ىؼٍ صـكيْى ػعتـٍ

 

 !چـا؟! ًچ:پـمن هي هتؤحـ کوي ّ کٌزکبّ

 

 يک ثبثبَُ! ػيگَ ػعتـٍ مـ: گَ هي هًْؼٍ عیـٍ ًبهؼاؿ اتبم ثَ کَ هبهبى

 !ًَ گَ هي کالم
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 !کٌَ هي هيکليْصل عْػه گلت هي کَ ًبهؼاؿ-

 

 !يبػ ًوي کْتبٍ ثبثبَُ! ىَ ًوي:

 

 ّ امت ىٌجَ چٌؼ كـػا کَ کٌن هي كکـ ايي ثَ ّ گیـم هي ًلني

 ثـاي عْثیَ ّهت كـػا! ثْػٍ چٌؼىٌجَ ًوبيٌؼٍ رٌبة ايي ػوْهي هالهبت

 هي صبال تب ثبيؼ ثیبػ رْه ثَ ًبهؼاؿ ػيگ اف آثي ثْػ هـاؿ اگَ! ػيؼًو

 ىبيؼ! ثـػاؿم هؼهي هٌن ثویَ ػًّنتي ثؼّى ثبىَ ثِتـ ىبيؼ! اّهؼ

 !کٌَ ًيیٌي ػوت هّْؼو اف صـكبم ىٌیؼى يب هي ػيؼى ثب ثبثبه

 

*** 

 

 ربي ثگیـم ًلل ثَ اػتوبػ ُْا اف ػاؿم تْهغ کَ اًگبؿ کين هي ًلني

 اًتظبؿ مبلي تْ کَ روؼیتي ػيؼى ثب ّ ؿم هي ثبال ؿّ ُب پلَ. اکنیژى

 ػبهلَ. کٌن هي ًگبٍ مبلي اًتِبي هیقِ  ثَ ّ اينتن هي اى ًينتَ

 ثَ ؿّ مـم پیـهـػي ٍؼاي. ثبفٍ رلْه اًؼيکبتْؿي ػكتـ ّ ًينتَ هـػي

 .ثگیـي ىوبؿٍ اًّزب ثـي ثبيؼ: چـعًَْ هي موتو

 

 عیلي: گَ هي ػاؿم هي ثـ کَ هؼم ػم، هي تکْى ثبىَ ػالهت ثَ مـي

 کَ ثٌْيل اتْ عْامتَ ثيیي. ثجیٌیيْى ًيَ ّهت ىبيؼ اّهؼي، ػيـ

 .ثؼي اتْ ًبهَ الاهل تْ ثـي ًيؼ اگَ
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 هي تيکـي ّ فًن هي ػؿيـو ثي هنئْلیت اصنبك ايي ثَ لجغٌؼي

 هي ثِن گؾؿايي ًگبٍ ًین هـػ ػبهلَ اينتن هي کَ هیق رلْي. کٌن

 .اّهؼي ػيـ: گَ هي ّ اًؼافٍ

 

 کٌن تجؼيل آػم ثؼثغتتـيي ّ هظلْهتـيي ثَ اهْ هیبكَ کٌن هي مؼي ػاؿم

 هي ّلي ػًّن هي: فػًَ چًَْ ّهت صبال. هْكون چوؼؿ تب ػًّن ًوي ّ

 ... ُن اگَ تْ ؿم هي ىؼ ّهت اگَ ّ ىیٌن هي. ثؼيي ًْثتْ ثِن ىَ

 

 ػؿعْامتتْ ثيیي. ًینت الفم ىوبؿٍ: ثيَ توْم صـكن ؽاؿٍ ًوي

 .ثٌْيل

 

 ػكتـ فػى ّؿم هيـْل ّ ػٍ هي ُل موتن ثَ ؿّ هلوي ّ کبؿؾ

 اكتبػٍ رب هـػ اتبهِب اف يکي ػؿ ىؼى ثبف ثب ُوقهبى. ىَ هي اًؼيکبتْؿه

 ًگبٍ. يبػ هي ثیـّى ؿّبيتَ مـ اف کَ چيوبه تْي عبٍي ثـم ثب اي

 ًينتَ هـػ ػبهلَ ثَ کبؿؾ ّ ّؿم ثـػاىتي صبل ػؿ ّ گیـم هي افه

 تْ؟ ثـم ىؼ ّهت اگَ ثؼيي، ؿّ ًوـٍ ىَ ًوي صبال: گن هي هیق پيت

 

 مـػي لضي ثب ثؼؼ کٌَ، هي ًگبُن هْىکبكبًَ ّ يبؿٍ هي ثبال مـىْ

 !ًوـٍ؟ گي هي کَ ػوْهیَ صوْم هگَ: پـمَ هي
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! ىوبؿٍ ُوْى: گن هي ّ فًن هي لجغٌؼ ُن عْػم عٌؼى، هي ًلـ چٌؼ

 !ًبهجـ! کؼ

 

 ي ثـگَ ثبؿ ايي اهب ىَ هي ػكتـه هيـْل ػّثبؿٍ ّ کٌَ هي اعن

 ّلي ثيیي: گَ هي ّ گیـٍ هي موتن ثَ ُن ؿّ اي ىوبؿٍ کْچیک

 !کٌي هي تلق ّهتتْ ػاؿي الکي

 

 ّامَ ربيي ىلْؿي ُوَ ايي ثب اًؼافم، هي مبلي آـاف ثَ ًگبُي

 ًگبٍ ثیـّى ثَ پٌزـٍ اف ّ اينتن هي ػيْاؿ اف اي گْىَ. ًینت ًينتي

 چين ػبػت ّ آيـيي يبػ. عنتَ تـاكیک اف ّ ىلْؿَ عیبثْى. کٌن هي

 هي صبل اّى تْ گبُي اف ُـ ُن ٌُْف. اكتن هي پٌزـٍ هبة ثَ ػّعتٌو

 پٌزـٍ اف ّ کٌن گـم مـىْ ثکين، ؿّ ُب پـػٍ ىن هي هزجْؿ ّ ثیٌوو

 ػلن. ثیبػ ثیـّى کيیؼٍ عْػه ػّؿ ثَ کَ صَبؿي اف تب ثؼم اه كبٍلَ

 ػًّن هي. ثـگـػٍ آمبييگبٍ ؿّفُبي آيـيي ثَ اي حبًیَ صتي عْاػ ًوي

 اف اي ؽؿٍ ُبه گیبٍ ّ گل ّ ػؿعت ّ ثبؿچَ ّرْػ ثب صتي ُن هب ي عًَْ

 ربي ػم هي تـریش هي اهب کٌَ ًوي پـ ثـاه کُْنتبًْ اّى ٓجیؼت

 ثـٍ، ؿاٍ صیبٓ تْ هي ثب ثبىَ، عًَْ علْت صیبٓ فل پٌزـٍ پيت اف ايٌکَ

 اکخـ کَ کبؿي! ثؼٍ گْه ربم ُیچ ّ رب ُوَ اف صـكِبي ثَ ّ ثيیٌَ

 .ػم هي اًزبهو ّ گٌزًْؼم اهْى ثـًبهَ تْ ػَـُب

 

 .کٌَ هي رؼا آيـيي كکـ اف هٌْ هـػي ٍؼاي
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 !ؿين ًوي ايٌزب اف ُن ىت کَ ثؼٍ ْٓلو اًوؼؿ تْ ثـٍ کي ُـ:

 

 ؿّ ايٌزب ػؿ ثيَ تبؿيک ُْا: ىَ هي ثلٌؼ ٓلجکبؿاًَ هٌيي هـػ ٍؼاي

 !اتي عًَْ ىت! ًجبه ًگـاى ىوب! ثٌؼين هي

 

 عیـٍ کق هْفائیک ثَ ّ کـػٍ اعن اًؼافم، هي هؼتـُ هـػ ثَ ًگبُي

 چَ ثبيؼ کَ کٌن هي كکـ ّ ػم هي كيبؿ ػمتن تْ هلوْ ّ ثـگَ. امت

 هـػ ايي اف ؿّ چي کَ ايٌزبم! چیَ؟ ػؿعْامتن! ثٌْينن تْه چیقي

 !کٌن؟ ٓلت ثنتَ ػؿُبي پيت ي ًؼيؼٍ

 

 ... آهبي رٌبة عؼهت ًجبىیؼ عنتَ ّ مالم ػـُ ثب

 

 كـفاًَ ًبهؼاؿ اعْي كـفاًَ پي ًیک ايٌزبًت ؿمبًؼ هي امتضْبؿ ثَ

 گؾىتَ عطبي پبي ثَ ؿا ثٌؼٍ ثقؿگ ثـاػؿ عْاُيوٌؼم ىوب اف ػبرقاًَ

 ثٌت ثب اييبى افػّاد ثَ ًنجت ؿا عْػ ؿّبيت ًنْفاًؼٍ، ايٌزبًت ي

 !كـهبيیؼ اػالم ّهت امـع ػؿ ثقؿگْاؿ آى ي هکـهَ

 

 !تيکـ ثب

 

 !اهـّف گؾىتَ،پیـعـاثبت ًبػم ّ عبٓي رْاى
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 !عبٓي؟! پيیوبى؟! ًبػم؟! ىیٌَ هي لجن ؿّي پْفعٌؼي! َُ

 

 ثبف ّ عبؿًّن هي ؿّ ام ىویوَ عْػکبؿ تَ ثب کٌن، هي كکـ ػيگَ هوؼاؿ يَ

 ؿكتبؿُبي لضظَ اّى تْ! کٌن هي كکـ ّ کٌن هي كکـ ّ کٌن هي كکـ ُن

 ّمٔ پبؿافيتَ ػزیت هٌيي هـػ ايي پبيیي ثَ ثبال اف ّ هــّؿاًَ ٓلجکبؿاًَ،

! کٌن توـکق ػؿمت تًْن ًوي عت ّ ػؿعْامت ًْىتي ثـاي کـػًن كکـ

 کَ ًيَ ثِتـ ًبهؼاؿ اّّبع تٌِب ًَ کَ ثقًن صـكي ّ رلْ ثـم تـمن هي

 !ثيَ ُن ثؼتـ

 

 هي ًلـ چٌؼ ػًّن ًوي. ىن هي ثیـّى ي عیـٍ ّ گیـم هي افه ًگبٍ

 عْام هي چي كِون هي ايٌکَ تب ثیـّى يبى هي ًلـ چٌؼ ّ تْ ؿى

 :ىن هي ًْىتي هيـْل ّ کٌن هي تب ؿّ کبؿؾ ّ فًن هي فاًْ. ثٌْينن

 

 عـامبى ىوبل ػؿ کَ ثْػ آٌُگـي پبػىبُي، فهبى ػؿ پیو مبل ٍؼُب

 صبکن ثب هغبللت ّ آٌُگـي کْؿٍ ّ آتو ّ آُي ثزق اّ. کـػ هي فًؼگي

ٌَو ّاهغ ػؿ! ًجْػ هيـْل ػيگـ کبؿي ثَ ّهت  عبؿيؼٍ هي صنبثي ت

 ّ مبعت کبؿ ػؿ ىت ثْم تب عْاى عـّك ٍجش اف مجت ثؼيي! امت

 اػّات تب ثْػٍ چوبم ّ گـف ّ ىويیـ ّ هوَ ُوچْى مـػ مالس مبف

 ُوبى) هـثَْٓ ىِـ ّالي. ػُؼ هـاؿ صبکن هغبللبى اعتیبؿ ػؿ ؿا ؿفهي

 كـمتبػ ملطبى ثـاي اي ًبهَ اًؼييي، چبؿٍ پي ػؿ!( عْػهبى ثلظ ىِـ

 .کٌؼ تکلیق کنت پبيتغت اف هيکل ايي ثـاي تب
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 ٓي ّ کـػ ٍبػؿ ؿا آٌُگـ هتل صکن عْاًؼ، ؿا ًبهَ کَ هزـػي ثَ پبػىبٍ

 عْؿػ ؿهن چٌیي ايي توؼيـ اهب ًوْػ اؿمبل پیک تْمٔ ؿا رْاثیَ اي ًبهَ

 هِـ ثب ًبهَ ّ ػاػ ؿط اىتجبُبتي ثـ ًبهَ کجْتـ رــاكیبيي هضبمجبت ػؿ کَ

 .ؿمیؼ ىْىتـ ّالي ػمت ثَ صکْهتي

 

 ىغٌ ُیچ ىْىتـ ػؿ: اّل ثبة. ًوْػ تؼزت ثبة مَ اف ىْىتـ ّالي

. ًجْػ آٌُگـي ػکبى ىْىتـ ػؿ اٍال: ػّم ثبة. ًؼاىت ّرْػ هغبللي

 .ؿكتٌؼ هي هزبّؿ ىِـُبي ثَ کبؿ ايي ثـاي هـػم

 

 ثَ هيْؿت اف پل ىْػ ارـا صکْهتي صکن ايٌکَ ثـاي ىْىتـ صبکن

 هل، كلق ثَ ًيیي هـکق هـػم فثبى ػؿ: اّل ثبة کَ، ؿمیؼ ًتیزَ ايي

 ؿكبٍ ػلیل ثَ ُن ُب ىْىتـي اصتوبال: ػّم ثبة. گْيٌؼ هي آُي

 اؿمبل ػؿمت پل ًبهَ اًؼ، ىؼٍ ىِـي ىوبل ثَ تجؼيل ثبال ارتوبػي

 .امت ىؼٍ

 

 هـػهبى آٌُگـُب. ثبىؼ ًوي هٌبمجي ىـل هنگـي ػامتبى؛ ي ًتیزَ

 هؼين اف! ثبىٌؼ ًوي هؼَْهي صیْاًبت کجْتـُب. ُنتٌؼ ىبًني عْه

 هي ؿا هنگـي گـػى ىْىتـ ػؿ ّ کٌؼ هي ثلظ ػؿ آٌُگـي ؿا گٌَ االيبم

 !فًٌؼ

 

*** 
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**** 

 

 هیق موت ثَ. کٌن هي تب ؿّ ثـگَ ّ ًْينن هي ؿّ كبهیلن ّ امن

 .ًْىتن اهْ ًبهَ: گن هي ّ ؿم هي! اعالم عْه هٌيي

 

 ًوي صـكي اهب کٌَ هي اىبؿٍ موتي ثَ ػمت ثب ثِن، کـػى ًگبٍ ثي

 علوت اّل اف ىبيؼ کَ کٌن هي كکـ ّ ىن ًوي هٌظْؿه ي هتْرَ. فًَ

 ٍـكَ کَ ُویٌَ عبٓـ ثَ ّ ػاؿٍ عـد فػى صـف گلتي ثِو ثيـ ايي

 کَ هـػي ّ اًؼافم هي کـػٍ اىبؿٍ کَ ربيي ثَ ًگبُي! کٌَ هي رْيي

 اتبم، اّى تْ: ػٍ هي تّْیش آؿّم ًينتَ ؿْجٌبک ثيـ ايي هیق کٌبؿ

 .اًّزب ثؼٍ ثجـ. کٌي هي ثـؿمي ّ گیـى هي ؿّ ُب ًبهَ

 

 اف ؿكتي ثیـّى اف هجل هطوئٌن اتبم، موت ؿم هي ّ کٌن هي تيکـي

 ػل ُن ّ عْػم ػل ُن تب کٌن هي ًکجتي هـػِ  ايي ثبؿ صـكي ػكتـ ايي

 !ثيَ عٌک هوؼاؿ يَ مبلي تْ ًينتَ ُبي آػم رویغ

 

 ّ هیقُبيي پيت ًينتي فى يَ ّ هـػ ػّ فًن، هي ػؿ ثَ اي توَ

 ّ ُب ػؿعْامت اف پـٍ هطوئٌب   کَ ُنتي ُبيي ثـگَ ثـؿمي هيـْل

 .هـػم ايي آؿفُّبي

 

 تْ ي ثـگَ ثَ ام چِـٍ اف ًگبُيْى ىَ، هي ثلٌؼ مـُبىْى مالهن ثب

 .اًّزب ثؾاؿه: گَ هي هیقي ثَ اىبؿٍ ثب هـػي ّ ؿٍ هي ػمتن
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 .ثغًْي اهْ ًبهَ عْػىْى عْام هي هي: گن هي ّ ؽاؿم هي اتبم تْ هؼم

 

 هي عیـٍ ام چِـٍ ثَ ػهیوتـ ثبؿ ايي ّ يبؿٍ هي ثبال ػّثبؿٍ ًگبُيْ هـػ

 هي ّ کٌین هي ًْيني عالٍَ کٌین، هي ثـؿمي هب: گَ هي ّ ىَ

 .ثبىَ روغ عبٓـت. اييْى ثَ ػين

 

 ي ًْىتَ: گن هي ػمتن تْي ي ىؼٍ تب ي ثـگَ ي لجَ ثب ثبفي صبل ػؿ

 عالٍَ هبثل کَ ًینت چیقي يؼٌي. ًؼاؿٍ ًْيني عالٍَ ثَ ًیبف هي

 .ثبىَ ىؼى

 

 هب: گَ هي کٌَ هي ًگبُن ػاؿٍ ّ کيیؼٍ عًْؼى اف ػمت صبال کَ فى

 .اييْى ثَ ػين هي ْٓؿي ُویي ًجْػ ًیبف اگَ عًْین هي

 

 هطلغ ًتیزَ اف ْٓؿي چَ ثؼؼ: گن هي ّ گیـم هي موتو ثَ ؿّ ثـگَ

 ىن؟ هي

 

: گَ هي ثغًْؼه ايٌکَ اف هجل کٌَ، هي ثبفه ّ گیـٍ هي ؿّ ثـگَ

 .ثٌْينیي ػؿعْامتتْى پبيیي ؿّ تللٌتْى ىوبؿٍ
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 ًِبيت ػؿ ّ ثؼم ؿّ کزب ي ىوبؿٍ هًْن هي گیـٍ، هي موتن ثَ ؿّ ثـگَ

 رْاة ؿّ عًَْ گْىي ًبهؼاؿ ايٌکَ اصتوبل. ػم هي ؿّ عًَْ ي ىوبؿٍ

 .ًينتَ هیقه پيت هـتت کَ كـّىگبُي تب کوتـٍ ثؼٍ

 

 هي ؿّ فى ٍؼاي ثیـّى، ثـم عْام هي ّ کٌن هي يبػػاىت ؿّ ىوبؿٍ

 !ػيؼين عْاًب ّ عْه عٔ يَ اهـّف ثبالعـٍ ًوـػين: ىٌْم

 

 چیق رؼي ّ عيک هضیٔ اّى تْ لجو ؿّ لجغٌؼ ػوت، ثَ گـػم ثـهي

 هي هٌيي هیق رلْي ؿكتي ثیـّى اف هجل ّ مبلي تْ ؿم هي! ؿـيجیَ

 يَ. کٌَ ًگبُن ّ ثـػاؿٍ ًْىتي اف ػمت تب گن هي ثجغيیؼي ّ اينتن

 هي: گَ هي ّ گیـٍ هي ثبال اعن ثب ؿّ مـه ثؼؼ ّ کٌَ هي هکج هوؼاؿ

 ّ تْ ثـي تًْي ًوي! کـػًَ تلق ّهت ّلي ثيیي ثيیٌي عْاي

 .ثيَ ًْثتت کَ ثیب فّػتـ ػيگَ ي ُلتَ. ثجیٌیيْى

 

 مـ اف لجغٌؼي هطوئٌب   اهب لجن کٌذ ًينتَ چـا لجغٌؼ ايي ػًّن ًوي

 هٌْ کَ ؿـٍ هـػ ايي ثَ تلغٌؼيَ ىبيؼ. ًینت مـعْىي ّ عْىي

! اًؼافٍ هي ثغيَ ًوي هلي ىبٍ ّ ثغيَ هي ىبٍ صکبيت يبػ ػزیت

 ْٓؿ ايي ثب ثبىَ ثِتـ ىبيؼ. ىن هي پيیوْى اهب ثگن چیقي عْام هي

 ثَ عت ّ ُنتي هطلغ ؿكتبؿىْى فىتي اف هطوئٌب   چْى ًیلتن ػؿ ُب آػم

 ػؿمت ػؿػمـي ًبهؼاؿ ثـاي عْام ًوي. کٌي هي ؿكتبؿي چٌیي ػوؼ

 فى ُوْى ٍؼاي اهب ّؿّػي ػؿ موت اكتن هي ؿاٍ صـف ثي پل ثيَ
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 اه چِـٍ ّ ػمتيَ تْ ام موتو،ثـگَ گـػم هي ثـ. ػاؿٍ هي ام ًگَ

 .اتبم تْ ثـم عْاػ هي افم ّهتي رؼيَ

 

 ُن هـػ ػّ ًگبٍ. ىیٌَ هي هیقه پيت اّى ّ گـػم هي ثـ ؿّ ؿكتَ ؿاٍ

 عجـٍ چَ ثؼًّن ايٌکَ ثـاي ًینت ػلن تْ ػل هي ّ امت عیـٍ موتن ثَ

 .ػيْاؿ ثَ چنجیؼٍ ٌٍؼلي تٌِب ؿّ ثيیٌن کَ عْامتي افم چـا ّ

 

 ثؼؼ ّ اًؼافٍ هي ثـگَ ثَ اي ػيگَ ًگبٍ فى هًْن، هي هٌتظـ ّ ىیٌن هي

 !ًینت ػؿعْامتي ًبهَ ايي تْ:گَ هي ّ يبؿٍ هي ثبال ؿّ مـه

 

 ؿّي ؿّ ثـگَ. ػم هي تکْى صـكو تؤيیؼ ثَ آؿّم ّ کٌن هي هتوبيل مـهْ

 عت؟: پـمَ هي ّ کٌَ هي ُن گـٍ ػمتبىْ ؽاؿٍ، هي هیق

 

 ُن ؿّ اًِّب ّ ؿٍ هي هـػ ػّ اّى موت ثَ ػمتِبه ؿّي اف ًگبُن

 !عت؟ چي: گن هي ّ گیـم هي ًلني. ثیٌن هي تّْیش هٌتظـ

 

 !فػٍ؟ ؿّ هنگـ تْي مـ هٌلـػ آهبي:يبػ هي صـف ثَ هـػُب اف يکي

 

 ثَ مـتْ فػى صکن! چي؟ پل: پـمَ هي ػّم هـػ گن، هي اي ًَ

 !کـػٍ؟ ٍبػؿ اىتجبٍ
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 ّ ػٍ ًوي هِلت اّلي هـػ ثؼم، تّْیش عْام هي ّ ًَ گن هي ػّثبؿٍ

 اييْى ثؼي عْاي هي چـا ؿّ کٌبيَ پـ صکبيت ايي! چي؟ پل: پـمَ هي

 !ثغًَْ؟

 

 هٌْ ؿكتي فيـمْال ايي ّ ًينتي ايي! ػم هي ػمت اف عًْنـػيوْ ػاؿم

 ًبهَ کَ عٍَْب  ! کٌَ هي ػَجین ّ اًؼافٍ هي ثبفرْيي تلظ ؿّفُبي يبػ

 اٍال   کٌن هي كکـ ّ ًجْػٍ ًلـ مَ ايي اف کؼّم ُیچ ثَ عطبة هي اي

: پـمن هي هجل اف تـ رؼي ّ کٌن هي اعن! ًؼاؿى پـمیؼى مْال صن

 !چیَ؟ ّامَ مْاال ايي

 

 هطلجْ ايي ثؼي تّْیش ىوب اّل ثبىَ ثِتـ کٌن كکـ: گَ هي ػّهي هـػ

 !ًْىتي چي ثـاي

 

 ىوب ثَ کَ ًٌْىتن ىوب ّامَ ؿّ ًبهَ ايي: تْپن هي توـيجب   کـػٍ اعن

 !ثؼم پل رْاة

 

 کَ ثبىَ صْامت: ىؼٍ ػَجبًي ُن اّى کَ هيغََ هـػ ي چِـٍ اف

 !گي هي ػاؿي چي

 

 اّى ُوَ اف اًگبؿ کَ فى ثَ ؿّ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف گیـم، هي افه ًگبٍ

 اييْى! ًْىتن هٌلـػ آهبي ثـاي ؿّ ًبهَ ايي: گن هي آؿّهتـ ػيگَ تبي ػّ

 اگَ ّ ثـثغْؿٍ ثبيؼ اييْى ثَ ثغْؿٍ ثـ ثِيْى هـاؿٍ اگَ ّ ثغًْي ثبيؼ
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 اگَ عًْؼى ؿّ ًبهَ ّهت ُـ!ثکٌي ثبيؼ اييْى کٌي رْاة مْال هٌْ هـاؿٍ

 رـم ثَ چـا ػم هي تّْیش ثـاىْى ثگیـى توبك ثبُبم ػاىتي ػّمت

 !ثـى هي مـ ؿّ ػيگَ يکي ػاؿى هي، ي کـػٍ

 

 اف پبهْ ّ ثيَ اي هؼزقٍ عْاػ هي ػلن عیلي ّ ثیـّى ؿم هي اتبم اف

 ثغْاػ هٌلـػ رٌبة عْػ ثبؿ ايي ّ ثقًي ٍؼام ػّثبؿٍ ًؾاىتَ ثیـّى مبلي

 !ثجیٌؼم

 

 هٌيي هیق ؿّي تللي فًگ ٍؼاي ًٌينتَ ػؿ ي ػمتگیـٍ ثَ ػمتن

 رٌبة: گَ هي هـػ ثؼؼ حبًیَ چٌؼ ّ کٌن هي تیق گْه ىَ، هي ثلٌؼ

 .كـفاًَ

 

 ًوبيٌؼٍ آهبي اتبم ثَ ػمت ثب ثبالرجبؿ اهب ًبؿاّیَ چـعن، هي موتو ثَ

 !تْ ثـّ ثیب. ثجیٌٌت عْاى هي: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ

 

*** 

 

 يَ ّ اًؼاعتن مبلي ػّؿ ًينتَ ُبي آػم ًبؿاّيِ  ي چِـٍ ثَ ًگبُي

 اتبمِ  ػؿ موت ؿكتي ربي ثَ. گـكت چيووْ هیًْيْى عبلي ٌٍؼلي

 ّ گیذ ّ هتؼزت ًگبٍ هوبثل ػؿ ّ ىؼم ربگیـ ٌٍؼلي ؿّي هٌلـػ رٌبة

 .تْ ؿم هي ُن ُوَ آعـ اّهؼم، ُوَ آعـ:ػاػم تّْیش هٌيي گٌگ
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 رلت چٌؼ ّ چٌؼيي چْى ػّفم هي پبم فيـ ُبي هْفايیک ثَ ًگبُوْ

 اًّوؼؿ کَ کٌن ثبّؿ ّ ثجیٌن عْام ًوي هي ّ ىؼٍ ػّعتَ ٍْؿتن ثَ چين

 صوْم ثَ هي اصتـام کَ ىؼٍ فيبػ آـاكوْى تْ ًظوي ثي ّ عْؿي صن

 !ثيَ تؼزجيْى ثبػج مبلي ايي ُبي آػم

 

*** 

 

 اف تٌن توبم. کٌن هي اي ػؿٍ ػُي ّ ػٌُن رلْي ؽاؿم هي ػمتوْ

 هي صبال کَ ايٌَ اّى اف ثؼتـ ّ ىؼٍ عيک کيیؼى اًتظبؿ ّ ًينتي

 .ثِن فػٍ فل ػلیل چَ ثَ ػًّن ًوي کَ هٌيي هـػ ّ ام هًْؼٍ

 

 مـ ثب چـعًْن، هي هٌيي موت ثَ ًگبُوْ ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي ثب

 .تْ ثـم کَ کٌَ هي اىبؿٍ

 

 ثـم ثغْام ايٌکَ اف هجل اتبم، موت اكتن هي ؿاٍ ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 !ػلنْفيَ هـػ هٌلـػ آهبي: گَ هي هٌيي تْ

 

 ثَ: فًَ هي پچ آؿّم ّ گیـٍ هي افم ًگبٍ کٌن، هي ًگبُو مؤالي

 !ًکٌي اصتـاهي ثي ثِو ّ ًٌؼافيو لذ مـ کَ ىـٓي
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 اي توَ ثب صـف ثي ّ ربه مـ گـػًّن هي ثـ اثـّهْ ي ؿكتَ ثبال تبي

 كْم ػکْؿامیْى ّ اكتَ هي اتبم رجـّت ّ رالل ثَ اّل ًگبُن. تْ ؿم هي

 ًينتَ، هیقه پيت کَ ثیٌن هي ؿّ هنٌي هـػ ُن ثؼؼ اه، الؼبػٍ

 ّ ُبىَ ىویوَ هبلو صبل ػؿ. ثنتَ پلک ّ ػاػٍ ٌٍؼلیو ثَ اىْ تکیَ

 .هيِْػٍ اه چِـٍ تْ ىؼيؼا   عنتگي

 

 هي ثبف پلک يبؿٍ، هي پبيیي ػمتِبىْ. کٌن هي مالم ّ ثٌؼم هي ؿّ ػؿ

 ّ هًَْ هي پـهکج ام چِـٍ ؿّي. کٌَ هي ّؿاًؼافم ثبال ثَ پبيیي اف ّ کٌَ

 هجل ثَ ػمت ثب ّ گیـٍ هي ٌٍؼلي اف اىْ تکیَ ّ ىیٌَ هي ٍبف ثؼؼ

 .ثيیي: کٌَ هي اىبؿٍ هیقه پبي

 

 امتـك ّرْػم تْ. ىیٌن هي ّ ؿم هي هجل موت ثَ هؼم ػّ يکي ثب

 فثْى ثَ چي هـاؿٍ ػًَّ ًوي ام ىؼٍ ُْل ؽُي کَ الجتَ ّ کٌَ هي ثیؼاػ

 ثب ام ًبهَ عًْؼى هيـْل.ثـٍ هي موتو ثَ ًگبُوْ هـػ ٍؼاي. ثیبؿٍ

 هـاؿٍ ّ ًینتن هي عطْٓ اّى ي ًگبؿًؼٍ اًگبؿ کَ رْؿي. ؿمبمت ٍؼاي

 .ثگیـم هـاؿ رـيبى ػؿ ٓـين ايي اف

 

 ثَ فًَ هي فل ّ يبؿٍ هي پبيیي ؿّ ثـگَ ىَ هي توْم کَ عًْؼًو

 عت؟: گَ هي ّ چيوبم

 

 ثـگَ اّى پبي كبهیلن ّ امن چْى ًبهؼاؿم ثـاػؿ هي ػًَّ هي هطوئٌب  

 ّ کیَ آٌُگـ ّ ًْىتن ثـاه ؿّ صکبيت اّى چـا ػًَّ هي يویٌب  ! ُنت
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 مـ ؿكت هنتوین ىَ هي ّ ًینت تّْیش ثَ ًیبفي پل کي هنگـ

 .هطلت اٍل

 

 ؿّي اًگيتِبىْ کٌن، هي ًگبُو مؤالیو عت ثَ ػاػى رْاة ثي

 !عطي عْه عیلي: گَ هي ّ کٌَ هي گـٍ هي ي ثـگَ

 

 ىَ، هي ثلٌؼ هیقه پيت اف کٌن، هي تيکـ ّ فًن هي کوـًگي لجغٌؼ

 عْؿي؟ هي چبي: پـمَ هي ّ ىیٌَ هي ؿّثـّم

 

 ػؿ پيت ّ ًغْؿػٍ چیقي ػَـٍ ىیو ًقػيک مبػت کَ صبال تب ٍجش اف

 ي هؼؼٍ چبي عْؿػى ثب ػم هي تـریش پل ام ًينتَ هٌتظـ اتبم ايي

 .ًکٌن تضـيک عبلیوْ

 

 .هوٌْى. ًَ:

 

 هي ؿّ ىبمي ّ ػاؿٍ هي ثـ هیق ؿّي اف ؿّ گْىي ّ کٌَ هي ػؿاف ػمت

 هي ّ پبه ؿّ اًؼافٍ هي پبىْ ثؼؼ ّ ػٍ هي چبي لیْاى يَ ػمتْؿ ّ فًَ

 .هطلت اٍل مـ ؿٍ

 

 !كـفاًَ؟ رٌبة يبػ هي ثـ ػمتن اف کبؿي چَ:
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 .ايٌزبم چـا ػًّیي هي هطوئٌب  -

 

 ثَ اّهؼي ّ ُنتي كـفاًَ ًبهؼاؿ آهبي کْچیک ثـاػؿ ىوب. ثلَ:

 ػؿمتَ؟ ُْاعْاُیو

 

 .ًَ ُْاعْاُي-

 

 !ػؿمتَ؟ ثـاػؿت کـػى تجـئَ ثـاي اّهؼي:

 

 .ثلَ-

 

 گٌبُکبؿٍ کٌَ هي اػتـاف عْػه کَ کني! ُْاعْاُي يؼٌي ايي عت:

 ُْاعْاُي؟ رق چیَ هَؼه ثؼٍ ًزبت هنگـىْ ثـاػؿ رْى تب

 

 ػيگَ کني ي ًکـػٍ رـم ثَ ثگن ثِتْى ايٌکَ ثـاي كؤ ام اّهؼٍ هي-

 !کٌیي هي هزبفات ؿّ ػيگَ ًلـ يَ ػاؿيي

 

 !ًکـػٍ؟ رـم:

 

 !ًکـػٍ رـم! ثلَ-
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 !ػٍ هي ًيْى ؿّ اي ػيگَ چیق کَ ات پـًّؼٍ:

 

 ثبيؼ چیقاي عیلي کَ ُنت ُن هبُب اف عیلي ي ًبًْىتَ ُبي پـًّؼٍ-

 !ًینت ثویَ ثْػى هٌقٍ ّ هي ثْػى هزـم ثـ ػلیل ايي! ػٍ ًوي ًيْى ؿّ

 

 ّ ؿٍ هي ثبال هٌلـػ آهبي اثـُّبي کَ ٍـيضَ ّ مـيغ چٌبى رْاثن

 هي اتبم تْي پب میٌي يَ ثب هٌيي ّ ىَ هي ثبف اي توَ ثب ػؿ ُوقهبى

 عْه تًَْ هي ربه ثَ کَ كِوًَْ هي هي ثَ لجو ؿّي لجغٌؼ. ؽاؿٍ

 !ثَـكَ ثـاه کَ ربيیَ ربه هٌتِب ثبىَ ُن اعالم

 

 هي ثؼؼ ّ ْٓؿ ُویي ُن ؿّ هٌؼّى ؽاؿٍ، هي هٌلـػ رلْي ؿّ لیْاى

 !ًؼاؿيي؟ اهـي: پـمَ

 

 !لطلب   آة لیْاى يَ: گن هي پل ًگن چیقي اگَ هیـم هي

 

 ثبالرجبؿ اهب کٌَ هي ؿيقي اعن ثْػٍ هٌلـػ مؤالو هغبٓت کَ هٌيي

 ؿّ کَ يبػ هي ثؼرٌني هـهْفِ  لجغٌؼ! ثـگـػٍ آة لیْاى يَ ثب کَ ؿٍ هي

 ايي اف گیـي صبل مـعْىيِ  کَ ػم هي كيبؿ ُن ثَ لجِبهْ ثيیٌَ، لجن

 !ًيَ هيِْػ ام چِـٍ تْ عْؿ ؿّف ًـط ثَ ًْى هٌيي
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 !يبي هي ًظـ ثَ ثبُْىي پنـ: گَ هي هٌلـػ ىَ هي ثنتَ کَ ػؿ

 

 .ثْػٍ ػبلي ُبم ًوـٍ عًْؼم ػؿك ػاًيگبٍ تْ کَ تـهي چٌؼ اّى-

 

 !ثبىي ُب ًغجَ رقّ تًْنتي هي پل:

 

 !هـقُب كـاؿ ىبيؼ يب-

 

 !رّْى ػاؿي تٌؼي فثْى:

 

 !مجقٍ فيبػي مـهن-

 

 ػوـي رق! ثبعت؟ رق ىؼ ػبيؼتْى چي! هيغََ ات ػوجَ اف کَ اّى:

 !گـػٍ؟ ًوي ثـ ػيگَ ّ ؿكت کَ

 

 هي ؿّفُبيي يبػ چـا ػًّن ًوي.ؿٍ هي پٌزـٍ موت ثَ ًبعْػآگبٍ ًگبُن

 مبػتِبهْ اًلـاػي ي ؿّفًَ ثي اتبهک تْ آكتبة ػيؼى آؿفّي تْ کَ اكتن

 .کـػم هي مـ
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 ثـَُ يَ: کٌن هي ثبف لت ّ ػّفم هي ؿّثـّم پْه ىیک هـػ ثَ ًگبُوْ

 ؿّي فّؿ ثَ عْػهْى اي ػّؿٍ يَ عْاثَ، ّرؼاًوْى فًؼگیوْى اف اي

 کٌین هي ّاػاؿه ّ عًْین هي الاليي ثـاه ؽاؿيوو، هي پبُبهْى

 عْاة ثَ عْاثي هـً ّ تـكٌؼ ُیچ ثب کَ ُنت ُن ّهتي يَ! ثغْاثَ

 کبؿي کٌَ هي ّاػاؿهْى يب کَ اًّْهتَ! ؿٍ ًوي کَ ؿٍ ًوي کَ ؿٍ ًوي

 !ثؼين عْػهْى ػمت کبؿ کٌَ هي کبؿي يب ثؼين، اًزبم

 

 هْهؼي ثؼ ُن تْ ّرؼاى: گَ هي ّ ىیٌَ هي ؿّثـّم هـػ لت ؿّ لجغٌؼ

 !آؿٍ؟ ػاػ ػمتت کبؿ ّ ىؼ ثیؼاؿ

 

 !ثؼم اًزبم کبؿي کـػ ّاػاؿم! ًَ: ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 

 اّى ي ًتیزَ ّ: پـمَ هي هاليوي لضي ثب اهب ّ ؿٍ هي لجِبه اف لجغٌؼ

 !ثْػ؟ چي کبؿ

 

 ثي اًگ: ػم هي رْاة ّ کٌن هي ًگبٍ ؿّه پیو چبي لیْاى ثغبؿ ثَ

 !ًجْػى ىـهٌؼٍ اهـّف! ًغْؿػى هنئْلیتي ثي اًگ ؿگي، ثي اًگ ثغبؿي،

 

 هي هُْبم ثیي اًگيتِبهْ. ٍْؿتوَ ي عیـٍ هتلکـ يبؿم، هي ثبال ًگبُوْ

 تْ پب ػاػى ىؼبؿ ثـاي ًَ هي: گن هي ّ ؿًّويْى هي ػوت ّ كـمتن

 !ثْػم عبٍي گـٍّ ّ صقة ٓـكؼاؿ اٍال   ًَ گؾاىتن، هؼـکَ
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 !گَ هي اي ػيگَ چیق کَ ات پـًّؼٍ-

 

! ىؼم هضبکوَ ّ ػمتگیـ ًْىتَ ام پـًّؼٍ تْ کَ رـهي اّى ثَ چْى آؿٍ:

! هِوَ ثْػم ىلْؿي اّى تْي ّ عیبثْى اّى تْي ّمٔ، اّى چـا ايٌکَ اهب

 تْ کَ چیقي اّى ًَ! هِوَ ثْػم اًّزب ػلیل چَ ثَ ػًّن هي عْػم ايٌکَ

 !ىؼٍ حجت ام پـًّؼٍ

 

 ّ پبىي عْامتَ افت ثیؼاؿت ّرؼاىِ  گلتي پیو لضظَ چٌؼ کَ عْػت-

 ... ّ روؼیت ثَ ثقًي

 

 ىؼٍ مٌگیي عیلي ٓـف يَ ًلغ ثَ ّفًَ کَ ىؼ ثیؼاؿ ّهتي ّرؼاًن:

 يکي اّى مـ ؿّ عْة چوبهْ مٌگیٌيْى ػمتِبي کَ ٓـكي ُوْى! ثْػ

 ثب توؼى ثگن کَ ثْػم ؿكتَ هي!ًقًیي ثگن کَ ؿكتن! يبّؿػ هي كـّػ ٓـف

 !گٌزَ ًوي ػايـٍ يَ تْ تْصو

 

 !اؿفيؼ؟ هي-

 

 !هٌلـػ رٌبة کـػ هضبمجَ چـتکَ ثب ىَ ًوي چیقّ ُوَ:
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 اّى تْ اىتجبُي اٍال   کَ كـُ ثَ! گٌبٍ ثي ىوب کَ كـُ ثَ. عت-

 هي ايزبػ تـییـي ػاؿي کَ اي گؾىتَ تْ ايي!ىؼي ػمتگیـ هؼـکَ

 ّ هضبکوَ میبمي رـم ثَ کَ ػاؿٍ ثـاػؿي ًبهؼاؿ کَ ّاهؼیتْ ايي! کٌَ؟

 !کٌَ؟ هي کتوبى ؿّ ىؼٍ هزبفات

 

 ّ ًینت! هي ي پـًّؼٍ اهب! ىَ ًوي ًبثْػ ّ ًینت هي ي پـًّؼٍ! ًَ:

 ػاؿيي هي ي گؾىتَ پبي ثَ اًّْ چـا! ًبهؼاؿ ي پـًّؼٍ ًَ! ىَ ًوي ًبثْػ

 !کٌیي؟ هي هزبفات

 

 اهب ًيٌٍْ ًَ ثؾاؿٍ ػعتـي ُـ ؿّ ػمت ىبيؼ! هؼوْلیَ هـػ ًبهؼاؿ-

 ىوب هخل اي عًْْاػٍ ثب کَ ػٍ ًوي ؿّ اربفٍ ايي هي ىـلي هْهؼیت

 .کٌن ٍّلت

 

 عًْْاػٍ کَ هِوَ ثـاتْى اًّوؼؿي ىـلتْى:پـمن هي ؿک ّ ٍـيش عیلي

 !ًینت؟ اّل اّلْيت تْ

 

 هؾاهو ثَ مْالن کَ كِوًَْ هي ثِن ايٌْ ٍْؿتو ؿّي ؿلیع اعن

 چبيو عْؿػى هيـْل اّى ّ کين هي لجن ؿّي ؿّ فثًْن. ًیْهؼٍ عْه

: فػى صـف ثَ کٌن هي ىـّع کَ هٌن مکْت هوؼاؿ يَ اف ثؼؼ. ىَ هي

 هي ثبؿ يَ.چیٌین هي ُن کٌبؿ ىـل تب ُقاؿ ؽٌُوْى تْ ُنتین، کَ ثچَ

 ػاىتن ػّمت عیلي هي يبػهَ صتي! ػکتـ ثبؿ يَ ثيین، علجبى عْاين

 هي ُؼكوٌؼتـ ىؼًوْى ىبؿل ثـًبهَ ىین هي کَ ثقؿگتـ. ثين ثوبل
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 کٌَ، ثیيتـ ارتوبػیوًْْ ىؤى ُن کَ ُنتین ىـلي ػًجبل صبال. ىَ

 کٌین هي کَ افػّاد. ثبىَ ػاىتَ عْثي هْهؼیت اهتَبػي لضبظ اف ُن

 ثَ. اهْى عًْْاػٍ ؿكبٍ. گیـٍ هي هـاؿ هالکِب ايي ؿأك هنئلَ يَ اهب

 تؤهیي اهْى ثچَ ّ فى ّامَ ؿّ ثِتـيٌِب ػاؿين ػّمت پؼؿ يب هـػ ػٌْاى

 !ػاؿيي؟ هجْل. کٌین

 

 ّ ىَ هي ثبف اي توَ ثب ػّثبؿٍ ػؿ. ػٍ هي هخجت رْاة مـ تکْى ثب هٌلـػ

. ؽاؿٍ هي اتبم تْ پب پیيًْي ؿّي اعوي ّ آة لیْاًي ثب ُوـاٍ هٌيي

 کْفٍ يَ چيوَ، مـ ؿكتَ اصتوبال  . کٌن هي تيکـ ّ گیـم هي افه لیْاًْ

 تَلیَ ػاػٍ ثـػٍ ثؼؼ ّ ثـػاىتَ آة

 

 .ػاػٍ ْٓلو کَ ثل ثـام آّؿػٍ ّ لیْاى تْ ؿيغتَ ّ اى کـػٍ

 

 ىوب: ػم هي اػاهَ ػؿ ىؼى ثنتَ اف ثؼؼ ّ کٌن هي تـ گلْهْ هوؼاؿ يَ

 ػوجَ ػعتـتْى هـً پب ّ پـ عْامتگبؿِ  ثـاػؿ کَ ػلیل ايي ثب هٌطن، ايي ثب

 ايي ّ ػيي هي تـریش ػعتـتْى ي آيٌؼٍ ثَ ىـلتًْْ ػاؿيي ًؼاؿٍ، عْثي ي

 يبػ ثِوْى هنئْل ّ عْة ّ كؼاکبؿ پؼؿ يَ تؼـيق اف کَ ًینت چیقي اّى

 اهب ػؿمت مـعَ فثًْن. فًن هي صـف ٍـيش ايٌوؼؿ کَ ثجغيیؼ! ػاػى

 هْهؼیتِبىْ اف عیلي هي عبٓـ ثَ کَ ثـاػؿيَ ًبهؼاؿ. ًؼاؿم رنبؿت هَؼ

 ؿكتَ ُؼؿ هي ي گؾىتَ پبي ػوـه هي اف ثیيتـ ىبيؼ! ػاػٍ ػمت اف

 ُـ کٌن هي كکـ هي کَ هضکوَ اًّوؼؿ ّ هـػٍ اًّوؼؿ عْثَ، اًّوؼؿ اهب

! تـ؟ هِن ايي اف چیقي چَ ّ کٌَ تکیَ ثِو کٍْ يَ هخل تًَْ هي ػعتـي
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 هـػِ  يَ ثَ کَ ثجیٌن چيوبم ثب آؿفّهَ ثبىن ػاىتَ ػعتـي اگَ هي

. ثجٌؼم چيوبهْ تًْن هي ؿاصت ػلِ  ثب کَ اًّْهتَ ّ کـػٍ تکیَ ّاهؼي

 صن ثـٍ، هي مؤال فيـ ٍالصیتيْ کَ ػيؼيي ًبهؼاؿ تْ هْؿػي اگَ ىوب

 ثي عبٓـ ثَ ًبهؼاؿ کَ ايٌَ ػؿػ ي ُوَ اهب ثؼيي هٌلي رْاة ػاؿيي

 هي مؤال فيـ ػؼالتْ هلِْم ي ُوَ ايي ّ ىٌیؼٍ ًَ ثـاػؿه ٍالصیتي

 ْٓؿ ايي ػيگَ، کٌیي تاله ػؼالت ثـاي کَ ُنتیي ىـل ايي تْ! ثـٍ

 !ًینت؟

 

 کٌن هي كکـ هي ّ مپـػٍ گْه هي مغٌـاًي ثَ مکْت تْ هٌلـػ

 هيغٌ مغت هـػ ايي ي چِـٍ اف چیقي اهب ام گلتَ ؿّ ُب گلتٌي

 ػًّن ًوي! ًَ يب گـكتَ هـاؿ صـكِبم تؤحیـ تضت اٍال   ػًّن ًوي. ًینت

 هي ؿّ صـكِب ايي ثبيؼ کَ ػًّن هي ايٌْ ّلي هؤحـٍ صـكِبم چوؼؿ اٍال  

 .ثجیٌن ؿّ هـػ ايي تب هًْؼم هٌتظـ ايٌوؼؿ ّ ايٌزبم ايٌکَ اف ؿاّین ّ فػم

 

 ُن ايي اف ثیيتـ. ايي عنتَ ػًّن هي: گن هي ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 ُن ّهتي هيـلَ ُوَ ايي هیْى اهیؼّاؿم. ثگیـم ّهتتًْْ عْام ًوي

 عْىضبل آىٌبيیتْى اف. ثبىیي ػاىتَ هي صـكِبي ثَ کـػى كکـ ثـاي

 .هٌلـػ رٌبة ىؼم

 

 کٌَ هي ُوـاُین ػؿ ػم تب ػٍ، هي ػمت ثبُبم ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 ثَ پبيجٌؼيت ّ اًتظبؿ مبلي تْ ًينتٌت: گَ هي ػؿ کـػى ثبف اف هجل ّ

 ثي ّ ٍـيش ايي! ثبىي ثؼي پنـ ًجبيؼ كِوًْؼ ثِن ًْثت کـػى ؿػبيت
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 کَ ىي هي چیقي ػؿگیـ ّهتي اهب ثْػ تؤيیؼ هِـ ُن فػًت صـف صبىیَ

 ثَ پبت کَ ثـي ؿاٍ عطي ؿّ ػي هي تـریش ىَ هي ػزیي فًؼگیت ثب

! پبيیي ثؼى ُلت ثتًْي کَ ًؼي کني ػمت آتْيي يب ًلـقٍ موتي

 ثَ هي ػاػى ُل صکن ثـاػؿت ىؼى هي ػاهبػ ًبهؼاؿ، ثَ ػاػى هخجت رْاة

 ّ کٌَ ٍجـ ػيگَ کوي ػعتـم ػم هي تـریش هي ّ ػاؿٍ پبيیٌْ موت

 ثـاػؿت اهیؼّاؿم. اصنبمي تب ثبىَ ػاىتَ اي اًؼييبًَ هَلضت افػّاد

 ثب تْ اهیؼّاؿم ّ ثبىَ ػاىتَ اي ػؿؼؿَ ثي ي آيٌؼٍ ثؼؼ ثَ ايي اف ُن

 !ًکٌي ػؿمت ػؿػمـ ثـاه ػّثبؿٍ فثًْت ايي

 

 مغت اًّوؼؿي ثبىَ هؤػثبًَ ّ هالين کَ چوؼؿ ُـ هـػ ايي هٌلي رْاة

 هـػ مغت ٍْؿت ثَ ًگبُن! ثلـفًَّ پيتوْ ي تیـٍ کَ ُنت ػؿػًبک ّ

 اف هجل ّ کٌَ هي ثبف ؿّ ػؿ ّ ىیٌَ هي کتلن ؿّي ػمتو کَ ؿّهَ پیو

 هي کني کوتـ تْ ؿّفُب ايي ؿّ ػاؿي کَ هـاهي:گَ هي ؿكتٌن ثیـّى

 هٌتِب ثیبػ ثبؿ تْ هخل عْامت هي ػلن ػاىتن پنـي اگَ. کـػ پیؼا ىَ

 !مجق مـ ّ مـط فثْى ثي

 

*** 

 

 کَ ًبهؼاؿي ي چِـٍ ثَ ًگبُن کَ ايٌَ مؼین ي ُوَ اهب کٌن هي مالم

 ٍؼام هبهبى کَ ثبال ثـم ُب پلَ اف عْام هي. ًیلتَ ًينتَ مبلي هجل ؿّ

 پي؟ ًیک: فًَ هي
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 فػم ٍجش اف چـا کَ کٌَ ام هؤاعؾٍ هـاؿٍ ػًّن هي ّ موتو گـػم ثـهي

 ايٌکَ ثؼّى اّهؼم گؾىتَ ُن ىبم ّهت صتي کَ صبال ّ ثیـّى عًَْ اف

 مـفًو يب ثضج ّامَ صبلي ّ صل کَ ام ؿيغتَ ثِن اًوؼؿ اهب ثؼم عجـ

 ًيؼ ثْػم ربيي ثجغيیؼ،: يبم هي صـف ثَ عْػم پل ًینت ىٌیؼى

 .هـتجَ چي ُوَ. ثؼم عجـ

 

 ثَ ثبال ؿم هي ؿّ ُب پلَ هي کٌَ، هي ًگبُن مؤالي ّ هتؼزت هبهبى

 .ثجـم پٌبٍ آؿْىو ثَ ّ ثبىَ اتبهن تْ آيـيي ايٌکَ هضبل آؿفّي

 

 ثَ هتؼزت ّ ػم هي ُل اتبهوْ ثبف ًیوَ ػؿ هضبل آؿفّي ايي اف ًباهیؼ

. کٌن هي ًگبٍ ىؼٍ عیـٍ تبؿيکي ثَ اتبهن ي پٌزـٍ پيت کَ آيـيٌي

 آمتیٌن کَ ًَ يب اتبهوَ تْ ػعتـ ايي ّاهؼب   کَ ًؼاػٍ تيغیٌ هـقم ٌُْف

 هي ًگبؿيٌْ ّ کٌن هي ًگبٍ ثـلن ثَ مـىًَْ اف. ىَ هي کيیؼٍ آؿّم

 کزب: گَ هي آؿّهي ٍؼاي ثب اّى ّ گیـم هي كبٍلَ ػؿ اف هؼم يَ. ثیٌن

 !صبال تب ٍجش اف کـػ ػم ػعتـٍ! تْ؟ ثْػي

 

 کالكَ. اينتبػٍ پٌزـٍ پيت ُوچٌبى آيـيي کين، هي اتبم ثَ مـکي

 هي تّْیش ّاؿي پچ پچ ٍؼاي ثب ّ کين هي هُْبم ثیي ػمتي

 .کيیؼ ْٓل صبال تب کبؿم ؿكتن ربيي:ػم
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 ىؼٍ تبؿيک ُْا ّهتي اف: گَ هي ّ ػٍ هي تکْى تؤمق ثَ مـي ًگبؿيي

 ًتًْنت ُن هبهبى صتي! پٌزـٍ ايي پيت اينتبػٍ اتبهت تْ اّهؼٍ

 !ىبم ّامَ هیق مـ ثیبػ کٌَ ؿاّیو

 

 ٍؼاي ُوْى ثب ّ يبؿم هي ػؿ پبلتْهْ ّ کٌن هي ثبف پبلتْهْ ُبي ػکوَ

 !هٌلـػ ػوْهي هالهبت ثْػم ؿكتَ: ػم هي تّْیش آؿّم

 

 !ىؼ؟ چي! رؼي؟: پـمَ هي کٌزکبّ ّ ىَ هي گـػ ًگبؿيي چيوبي

 

 هي چلت ُن ثَ لجبهْ عْؿٍ، هي تکْى ٓـف ػّ ثَ آؿّم ّ ًباهیؼاًَ مـم

 آؿّم ؿّ ػؿ ّ اتبم تْ ؿم هي يبؿم هي ػؿ پبلتْهْ کَ ْٓؿ ُوْى ثؼؼ ّ کٌن

 تقؿين ّرْػم ثَ آيـيي ي ّكبػاؿاًَ ػلٌگـًّيِ  ايي اف کَ لؾتي. ثٌؼم هي

 يَ صبلن ّ ػاػٍ هـاؿ تؤحیـ تضت پیيوْ ػهیوَ چٌؼ ثؼ صبل ّ صل ىؼٍ

 تب هوٌْػَ ػعتـ ايي ثَ ىؼى ًقػيک ػًّن هي کَ چٌؼ ُـ ثِتـٍ هوؼاؿ

 !کٌَ هي عـاة عـاةِ  صبلوْ ػيگَ ي لضظَ چٌؼ

 

 چي: کٌن هي فهقهَ آؿّم ّ ىن هي ًقػيک ثِو پيت اف ّ رلْ ؿم هي

 !اىي؟ عیـٍ کَ پيتَ اّى

 

 ّ ثـم هي رلْ مـهْ. ػٍ ًوي ًيْى ّاکٌيي ّ عْؿٍ ًوي تکًْي

 ُوَ ايي کَ ػاؿٍ اؿفه ثـات ايٌوؼؿ هي چيِ : کٌن هي ًزْا فيـگْىو

 !آيـيي؟ ػاؿي ػّمت هٌْ
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 هي صلوَ ػؿه ػمتِبهْ ىن، هي هبًغ اهب ثچـعَ موتن ثَ عْاػ هي

 مـه ؿّي اهْ چًَْ ّ ىن هي عن چنجًْوو، هي عْػم ثَ ّ کٌن

 تْ عْىجغتي ُوَ ايي:گن هي ؿّهْى پیو تبؿيکي هبت ّ ؽاؿم هي

 !گٌزَ ًوي ثبّؿم

 

 ثِن کـػى تکیَ ايي ّ ػٍ هي تکیَ ام میٌَ ي هلنَ ثَ پيتيْ

 ًبؿاّي يب هؼؾة هي ىؼى ًقػيک ُوَ ايي اف کَ ػٍ هي آویٌبى

 ثَ ًبهضنْمي ي ثْمَ ّهتي لجوَ ؿّي کوـًگي لجغٌؼ. ًینت

 اف تْ! ثیٌي؟ هي ثیـًّْ اّى تبؿيکي:کٌن هي فهقهَ ّ فًن هي مـه

 ؿاٍ ؿّفًَ يَ اف کَ ًْؿ يَ ػیي ػؿمت! ثیـّى اّهؼي ظلوبت اّى هیْى

 !ػٍ هي ًيْى آػم ثَ ًزبتْ

 

 صبل کَ کين هي رًْن ثَ ؿّ هؼزقٍ ايي تي ػطـ ّ ثٌؼم هي چيوبهْ

 ثَ. کٌن ثبف چين ىَ هي ثبػج تکًْو کٌَ، صل عْػه تْ ثؼهْ

 ًگبٍ ّ ثبال مـه ّ چلتَ ُن ثَ کوـه ؿّ ػمتِبم ّ گـػٍ ثـهي موتن

 هي ام فػٍ ثِت ُبه گًَْ ؿّي اىک ُبي هطـٍ. چيوبم تْ عینو

 ُب هطـٍ ايي ي هتْرَ پٌزـٍ ي ىیيَ تْي تَْيـه اف چطْؿ! کٌَ

 !ثْػم؟ ًيؼٍ

 

 هي ٍْؿتيْ ؿّي ُبي هطـٍ اًگيتن مـ ثب ّ کٌن هي آفاػ ػمتوْ يَ

 !چیَ؟ ّامَ ايٌب: فًن هي لت صـف ثي ّ آؿّم ّ گیـم
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*** 

 

 ثَ پبيیٌيْ لت ّ ؿٍ هي ػاؿٍ ًن کَ اًگيتن مـ ثَ چيوبم اف ًگبُو

 .ثؼٍ كـّ ثـْيْ ايٌکَ ثـاي گیـٍ هي ػًؼّى

 

 !فػٍ؟ صـكي ثِت کني:پـمن هي هاليوي لضي ثب اهب کـػٍ اعن

 

 رْاة ػالهت ثَ ػٍ هي تکْى ٓـف ػّ ثَ ؿّ مـه مـيغ ّ تٌؼ

 ػلت چي؟ پل: پـمن هي ّ كـمتن هي گْىو پيت هُْبىْ.هٌلي

 ىؼٍ؟ تٌگ کني ّامَ

 

 ّ کٌن هي چيوبه هیظ ًگبُوْ آؿٍ، يؼٌي ػٍ، هي تکْى مـىْ آؿّم

 هي اىک ْٓؿ ايي کَ هبػؿىَ ّ پؼؿ ّامَ ثپـمن کَ هًْن هي هـػػ

 ي هلنَ چلت مـىْ چٌبى ّ کٌَ هي ثـلن هضکن چٌبى... يب ؿيقٍ

 !هٌَ عبٓـ ثَ ػلتٌگیو يبؿم هي ايوبى کَ کٌَ هي ام میٌَ

 

 ام عنتَ پبُبي اًگبؿ! امت ىؼٍ صالري ي پٌجَ پبم فيـ فهیي اًگبؿ

 ُـ مٌگیٌي ّفًي ثي کَ هؼلون كْب تْ اًگبؿ ًَ يب! اثـٍ تیکَ يَ ؿّي

 !ثـػاىتَ ُبم ىًَْ ؿّ اف چیقيْ
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 تْ ػًیب آعـ تب ػاؿم ػّمت چْى ىَ هي کٌؼٍ ػلون ىَ هي رؼا کَ افم

 عیني اًگيتبم ثب! تٌِبيي ّ تٌِبيي ّ اّى ّ هي. ثوًْین هْهؼیت اّى

 ثَ اىکبتْ عْاػ ًوي ػلن: ىن هي هتؾکـ ّ کٌن هي پبک چيوبىْ فيـ

 !ثبىن هي ثًَِْ اّى اگَ صتي! ثؼي ُؼؿ ّ کٌي عـد اي ثًَِْ ُـ

 

 ي ثْمَ ثـٍ، هي ػلوْ کَ ىیٌَ هي ٍْؿتو ؿّي رًْي ثي لجغٌؼ

 گـگـكتگین هیْى ّ فًن هي پیيًْیو ثَ پـهِـي ّ ْٓالًي ّ هضکن

 ثنبٓ کَ کٌن ٍضجت هبهبى ثب: يبؿم هي فثْى ثَ ػلوْ صـكي

 !کٌَ؟ هِیب ؿّ عْامتگبؿي

 

 رْاة مـ تکْى ثب ثؼؼ ّ فًَ هي پلک کٌَ، هي ًگبُن فػٍ هبت اّل

 هي آؿّم! تؼزجَ مـ اف پیيًْین ؿّي ًينتَ اعن! ػٍ هي هٌلي

 !ًَ؟: پـمن

 

 هي لجو موت ثَ ًگبُوْ کَ کيَ هي مـعو لجِبي ؿّي ؿّ فثًْو

 اًَّ اهب ىَ هي پـت هٌلیو رْاة اف اي لضظَ ثـاي صْامن. کيًَْ

 ّ ىًَْ هي چيوبه ثَ ًگبُوْ ؽاؿٍ، هي ام چًَْ فيـ ػمتيْ کَ

 هي ثبال ػمتيْ کٌن، هي ًگبُو هٌتظـ. گـػًَّ هي ثـ ثِن ُْىوْ

 گٌگ چیَ، هٌظْؿه كِون ًوي. ػٍ هي ًيًْن ؿّ صلوَ اًگيت ّ يبؿٍ

 اه ػيگَ ػمت ي اىبؿٍ ّ ىنت اًگيت ثب کٌن، هي ًگبُو گیذ ّ

 گَ، هي چي گیـم ًوي. ؽاؿٍ هي اًگيتو تْي ؿّ عیبلي اي صلوَ

 ّ چـعَ هي ام کتبثغًَْ موت ثَ ّ هي ُْىي کن اف کٌَ هي اعن
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 ػّؿ گیـٍ، هي کتبثِب اف ًگبُيْ کالكَ اهب گـػٍ هي چي پي ػًّن ًوي

 لـتٌبهَ يَ. کتبثِب مـاؽ ؿٍ هي ػّثبؿٍ کالكَ ثؼؼ ّ گـػٍ هي اتبهْ ػّؿ تب

 ؿّ ؽاؿٍ هي ظـيليْ اًگيت ّ فًَ هي ّؿم هوؼاؿ يَ يبؿٍ، هي ػؿ ریجي

 چيوبم ػّفم هي ٍلضَ ثَ کَ ًگبُوْ. گیـٍ هي موتن ثَ ّ کلوَ يَ

 اه عیـٍ ًبثبّؿ! ػٍ هي ًيًْن ػاؿٍ کَ اي کلوَ عًْؼى اف ىَ هي گـػ

 عْامتگبؿي هـامن ثب: يبم هي صـف ثَ مغتي ثَ ّ ىن هي

 !يؼٌي؟ کٌین افػّاد! هغبللي؟

 

 تکْى ثب کَ هخجتي رْاة اهب ػفػٍ هي چيوبم اف ىـهگیٌيْ ًگبُو

 ثَ هضکن هضکن فيبػ ىؼق اف ّ ثپـم ىَ هي ثبػج ػٍ هي ثِن مـ

 هْالي ثَ ػبىوتن هیْى اتبم کق ثب کتبة ثـعْؿػ ٍؼاي! ثکيوو ثـلن

 !ىَ هي گن هي ي فػٍ ؽّم ّ اًـژي پـ

 

*** 

 

 کيین هي ػوت پـًَّ، هي رب اف رلتوًْْ عْؿٍ هي ػؿ ثَ کَ اي توَ

 ػؿ موت گـػم ثـهي ىَ، ًوي رؼا لجن ؿّي اف هي مـعْه لجغٌؼ اهب

 ربى؟: گن هي ّ

 

 ُبهْى چِـٍ ثَ تْ، يبؿٍ هي مـىْ لجغٌؼ ثب ًگبؿيي ّ ىَ هي ثبف ػؿ الي

 ٍؼات گلت هبهبى: گَ هي ىیطًْي لضي ثب ّ اًؼافٍ هي ػهیوي ًگبٍ

 !ثغْؿي ىبم کٌن
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 هي ّ کٌن هي ثبف پیـٌُوْ اّل ي ػکوَ ّ کين هي ؿيين تَ ثَ ػمتي

 .يبم هي ّ گیـم هي ػّه يَ هي ثـيي، آيـيي ثب: گن

 

 !چي؟ ّامَ ػّه: ىَ هي ثلٌؼ ػؿ پيت اف كـػاػ ٍؼاي

 

 اف اه هیبكَ ثَ ًپـًَّ ثؼتـي چـت ايٌکَ ثـاي ّ يبػ هي کو لجغٌؼم

 عْػت! ايٌزبيي؟ تْ ثبف: ىن هي هؼتـُ ّ فًن هي فل ًگبؿيي مـ ثبالي

 !ًؼاؿي؟ عًَْ

 

 !ػاػاه: ىَ هي ثلٌؼ ًگبؿيي اػتـاُ ٍؼاي

 

 ثب اّل ّ تْ يبػ هي گَ، هي يبهللا يَ ّ کٌَ هي ثبف کبهل اتبهْ ػؿ كـػاػ

 ػّثبؿٍ اگَ: گَ هي هي ثَ ؿّ ثؼؼ ّ کٌَ هي مالم آيـيي ثَ عْىـّيي

 !ػّؿػّؿ ثـين ثپْه ًیبّؿػٍ ػؿ ثقًي، گبف عـ هوْيِ  هـق ثَ کٌي ًوي هَؼ

 

: پـمن هي ّ ثیـّى ؿٍ هي اتبم اف ػاؿٍ کَ اًؼافم هي آيـيي ثَ ًگبُي

 کزب؟

 

! ُبى؟: گَ هي کٌَ هي ػًجبل چين ثب ًگبؿيٌْ ّ آيـيي ؿكتي کَ كـػاػ

 !ثغْؿين هتـي ثنتٌي ثـين
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 !چي؟ ثنتٌي: پـمن هي هتؼزت

 

 ّ اًؼافٍ هي ؿاُـّ ثَ ًگبُي ؿٍ، هي ػؿ موت ثَ ّ کيَ هي پْكي

 ّ يبػ هي موتن ثَ پبيیي اى ؿكتَ ًگبؿيي ّ آيـيي ىَ هي هطوئي ّهتي

 !آؿٍ؟ الفهي ػّه کَ! ثال اي: گَ هي ىیطًْي لجغٌؼ ثب

 

 ايي ّ هي عْييبًّؼي اف مبل ُوَ ايي ْٓؿي چَ ّاهؼب   ام هًْؼٍ يؼٌي

 !صبال تب ام ًکيیؼٍ ثیـّى صلوو اف فثًْيْ ػمتبم ثب هي ّ گؾىتَ ثيـ

 

 ّ ػؿ موت ؿٍ هي ّ کٌَ هي عطـ اصنبك ًگبُن موتو،اف ؿم هي

 ات ػؿػًَّ عْاُـ ايي ثلکن ثِتْى ثؼم ؿّ ثنتٌي ثـين ثپْه: گَ هي

 !ثـػاؿٍ ؿّف میبٍ هي هْي ثي مـ اف ػمت

 

 عْه ُبي لضظَ ثَ ّ ؽاؿم هي ُن ؿّ پلک ثٌؼٍ، هي ؿّ ػؿ ّ ؿٍ هي

 يَ ػلو هي هخل ُن آيـيي ايٌکَ ّ کٌن هي كکـ پیو ي ػهیوَ چٌؼ

 هي هخل کَ ُنت ُن هـػي! عْاػ هي ثنبٓ ّ ثٌؼ ثي ي مبػٍ افػّاد

 ثبىَ ػيوي ػبىن کَ ُنت ُن هـػي! ثبىَ؟ عْىجغت ايٌچٌیي

 !ػبىويَ؟ اًؼافٍ ُوْى ثَ کَ
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 پبلتْ ّ پْىن هي ؿّه ُن ؿيق ثبكت ثب ژاکت يَ کٌن، هي ػُْ پیـٌُوْ

! ثیب: ثلٌؼٍ هؼوْل ٓجن كـػاػ ٍؼاي. پبيیي ؿم هي ُب پلَ اف ػمت ثَ

 !پیـي پبىْػيگَ! ىؼ كـهب تيـيق ُن هيوين ىبفػٍ

 

 ثَ ّ کٌَ هي اعوي كـػاػٍ، هغبٓت کَ ؿٍ هي ًبهؼاؿي موت ثَ ًگبُن

 !پیـي؟ گي هي هي ثَ: ػاؿٍ ثـهي عیق كـػاػ موت

 

 هي ّ گیـٍ هي پٌبٍ هي مـ پيت ػٍ، هي تـریش هـاؿ ثـ ؿّ كـاؿ كـػاػ

 ػاؿين ّصو صیبت تْ کٌیي هي كکـ چـا ػاػاه تب ػّ ىوب! ثبثب اي: گَ

 !ىي هي ّؿ صولَ گي هي چي يَ تب! کٌین؟ هي فًؼگي

 

 ثکْة ػًَّ يَ ؿمَ هي ػمتت: گَ هي هي ثَ ىْعي لضي ثب ًبهؼاؿ

 !کـػٍ فيبػي تٌو ثَ مـه اًگبؿ کَ چیق ُوَ ثي اّى گـػى پل

 

 ثبال تنلین ػالهت ثَ ػمتبىْ تب ػّ كـػاػ، موت گـػم هي ثـ لجغٌؼ ثب

 ػلْ فصوت ثي! ًؼيؼم میجیالتْ ثْػ ىت ربى، ايلل: گَ هي ّ يبؿٍ هي

 !کي

 

 آيـيي ثب هيتـکو اتبم ػؿگبٍ تْ لجغٌؼ ثب کَ هبهبًي موت ؿٍ هي ثؼؼ

 !عْؿػ؟ هي چي هي ثیبهـف عؼا ػايي اّى ػايي فى: گَ هي ّ اينتبػٍ
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 ًبهؼاؿ ّ هي ثَ عجیخي ًگبٍ ًین كـػاػ کٌَ، هي ًگبُو مؤالي هبهبى

 ؿّف ُـ کٌن كکـ: گَ هي ايّْى ػؿ موت ثَ ؿكتي ػؿصبل ّ اًؼافٍ هي

 عؼا عْؿػٍ هي چیقي تیـکوًْي ّ کِيي،ًْى ّ كٌـي،ًْى ّ ًْى ٍجضًَْ

 !رِي هي رب اف گي هي چیقي يَ تب ُبه ثچَ کَ ثیبهـف

 

 يَ ّ ىیٌَ ًوي کبؿ ثي ًبهؼاؿ اهب ػم هي تکْى تؤمق ثَ مـي عٌؼٍ ثب

 تْ عْؿٍ هي هضکن کَ کٌَ هي پـتبة كـػاػ موت ثَ ػهپبيیيْ اف لٌگَ

 !ىَ هي ثلٌؼ آعو ٍؼاي ّ مـه پل

 

: گَ هي ّ ًبهؼاؿ ثَ کٌَ هي ؿّ اعن ثب ّـثَ اٍبثت هضل هبلو صبل ػؿ

 فُـهبؿ ّ ًْى مغت ؿژين يَ اًگبؿ کَ يکي تْ کـػى ػؿمت هجل ػايي

 !ثْػٍ گـكتَ

 

 !ثیـّى مبلي اف پـٍ هي ثق ػیي ُن اّى موتو، ػاؿٍ ثـهي عیق ًبهؼاؿ

 

*** 

 

 ثـد يَ ثَ ثیيتـ مـىبػ ىُْـ ّ فى ايي ي ػالهَ هْؿػ هتـيِ  ثنتٌي

 ُبي عٌؼيؼى ّ كـػاػ ثبفيِبي هنغـٍ هیْى! ىجیَ كـّپبىي صبل ػؿ

 ىْعيِ  ىْعي ُبي عْؿػى صـً ّ آيـيي ػوین لجغٌؼُبي ّ ًگبؿيي

 مـهبي اف مـهْى ػين هي اربفٍ ّ عْؿين هي ُبهًْْ ثنتٌي ًبهؼاؿ
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 کَ چٌؼ ُـ آيـيي مـصبلي ايي اف عْىضبلن! ثکيَ تیـ صؼه اف ثیو

 .ًینت پبيؼاؿ عیلي عْىضبلین

 

 ثيٌٍْ عْػم فثْى اف ؿّ هٌلـػ پیو ؿكتٌن رـيبى ًبهؼاؿ عْاػ هي ػلن

 ؿّي کٌبؿه آة، ىیـ موت ثَ آيـيي ّ ًگبؿيي ّ كـػاػ ؿكتي ثب پل

 اف ثؼؼ ّ ىیٌن هي ثْػين ثنتٌي عْؿػى هيـْل تْه کَ پبؿکي ًیوکت

 ىـائ گن، هي چیقٍ،: پـمن هي کـػى ػمت اّى ّ ػمت ايي هوؼاؿ يَ

 ًيؼٍ؟ ثِتـ

 

 ثَ هکج ثب ىَ، هي عیـٍ ؿعن ًین ثَ ّ چـعَ هي موتن ثَ ًبهؼاؿ مـ

 .هٌلـػ عبًْم ّ تْ: گن هي ّ چـعن هي موتو

 

 ىـّع ثَ اي ػالهَ ػٍ هي ًيْى ىیٌَ هي ٍْؿتو ثَ کَ ؿيقي اعن

 ثبثبه ػًّنتي هي: ؿم هي پیو هَـاًَ ّلي هي ًؼاؿٍ، ثضج ايي

 !ؿّه؟ گؾاىتي ّػمت امت ًوبيٌؼٍ

 

 افه مؤالْ ايي ُن هجال   اًگبؿ کَ رْؿي يبػ هي صـف ثَ هبٓغ عیلي

 هي! آؿٍ:کٌَ احجبت اًتغبثيْ ّ عْػه کـػٍ تاله اّى ّ پـمیؼى

 !ػًّنتن

 

 ثَ!ًینتي؟ پيیوْى: پـمن هي ؿّ ثؼؼ مؤال ّ پبم ؿّ اًؼافم هي پبهْ

 !ًجْػٍ؟ اىتجبٍ اًتغبثت ًظـت
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 گي هي ثِن ػاؿي تْ:ػٍ هي تْپي ثب رْاثوْ ّ ىَ هي ؿلیظتـ اعوو

 !ثْػٍ؟ اىتجبٍ اًتغبثن کَ

 

 !پـمن هي ػاؿم! گن ًوي ايٌْ! ًَ-

 

 ثب هٌبكبتي ُیچ صبلن ّ ىـلن ّ ام گؾىتَ ّ هي! ًجْػٍ اىتجبٍ! ًغ:

 !ًؼاىتَ پؼؿه ىـل

 

 !ؿاثطَ ايي هیْى میبُیَ ي لکَ ّلي هي ي گؾىتَ-

 

 !ًؼاؿٍ ام آيٌؼٍ ّ هي ثَ ؿثطي ُیچ تْ ي گؾىتَ:

 

 !تْ ّ ؿّف ّ صبل ؿّ اكتبػٍ اه مبيَ ثؼرْؿ کَ كؼال  -

 

! ًیل تُْن هيکل! ًیل هي هيکل! ؿلٔ ثَ اًّن! اًؼاعتي اىْ مبيَ:

 !کٌي هي هْبّت اىتجبٍ ثَ کَ اًّبيیَ هيکل

 

 ثبؿ ثـاي! ًبهؼاؿ ُویٌَ کٌَ ًوي تـییـ کَ چیقي ػؿمت چَ اىتجبٍ چَ-

! مْم ثبؿ ثـاي ًَ يب! عْؿي هي ىکنت هي عبٓـ ثَ ػاؿي ػّم

 !پٌزن؟! چِبؿم؟
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 پبيیي مـهْ ىَ، هي عیـٍ هـوْم هي ثَ ّهتي رْؿيَ يَ ًبهؼاؿ ًگبٍ

! ؿكتَ ػؿ ػمتوْى اف صنبثو کٌن كکـ:ػم هي اػاهَ ّ اًؼافم هي

 ...تـ کـػًت، رًّْي ثبثب، ىـلیت، ىوبين،هْهؼیت

 

 !پي ًیک ًقى هلت فؿ:ىَ هي ثلٌؼ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 

 ًوو تْ ّ ًینت ػَجبًي. کٌن هي ًگبُو ّ يبؿم هي ثبال مـهْ

 ثگن، چیقي يبم هي! ؿكتَ كـّ ثؼٍ ػلؼاؿي ثـاػؿىْ عْاػ هي کَ ثـاػؿي

 ُوْى ّ ًؼاىت لیبهت چْى ؿكت ىوبين: کٌَ هي ػمتي پیو اّى

 هضْ ُن ؿكتٌو فعن ربي صتي ػيگَ! لیلي ػیي ػؿمت! ؿكت کَ ثِتـ

 ثِتـ ُوْى ؿاَُ ًیوَ ؿكین ايٌوؼؿ ؿاٍ اّل ُوْى کَ کني چْى ىؼٍ

 ثِتـ ُوْى ثيَ تنلین رٌگ ثي هـاؿٍ اگَ ُن تبؿا! کٌَ گن گْؿىْ کَ

 هي چي کـػى هتوبػؼ هلِْم پل-!کٌَ ًيیٌي ػوت ّ ثجبفٍ کَ

 !ىَ؟ هي چي آّؿػى ػمت ثَ ّامَ رٌگیؼى هلِْم پل!ىَ؟

 

 ُن ٓـكن کَ اًّزبيیَ اًّن ػٍ، هي رْاة ربيي يَ تب هي فػى ػّ مگ:

 ثبثبه ثب ُّوو ًؼاؿٍ ىت ّ ؿّف گَ هي ظبُـ ثَ تبؿا! ثبىَ ُوپبم

 ًوي ٓـكو اف تالىي فيبػ هي ؿمَ هي کَ ػول پبي ّلي! ػؿگیـٍ

 ىبيؼ! کٌن هي ىک ثي ّ ثیظ اف ؿاثطَ ايي ثَ کَ ىَ هي ايي ّ ثیٌن

 ٓلت هٌلؼت ػيؼ يَ! کٌَ هي ًگبٍ هْبيب ثَ ثبثبه ػيؼ ثَ ُن اّى

 !صنبثگـ
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 !گي هي ؿّ چیقا ايي هْؿػه ػؿ ػاؿي ىَ ًوي ثبّؿم-

 

 ًوي تْ ّ صنوَ ايي گن هي ػاؿم كؤ! چنجًْن ًوي ثِو ؿّ ايٌب هي:

 !ثؼًّي هوَـ عْػتْ الکي عْاػ

 

 کَ ىٌْم هي كـػاػّ ٍؼاي ّهتي ّ کٌن هي كکـ مکْت تْ عـػٍ يَ

 هوتؼؿي هـػ اف: گن هي آؿّم ىي هي ًقػيک ثِوْى ػاؿى ُب ثچَ ُوـاٍ

 هلجي ي عْامتَ رلْي هْا توبم ثب ًینت ثؼیؼ ُیچ ػيؼم هي کَ

 !ثبينتَ ػعتـه

 

 مـم ثٌؼم، هي چين ىیٌَ، هي هي ٍْؿت ثَ ًبهؼاؿ ي فػٍ ثِت ًگبٍ

 کَ ًيؼ:گن هي ّاؿ فهقهَ ّ کٌن هي ُؼايت ًیوکت ػوت موت ثَ

 ػاؿٍ ًبصن ثَ کَ گلتن ثِو اهب کٌَ هي اىتجبٍ ػاؿٍ کٌن هتوبػؼه

 !کْثَ هي ػعتـه ّ تْ ي آيٌؼٍ ؿّ هٌْ ي گؾىتَ پتک

 

*** 

 

*** 
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 اّّبع ثِوْى ؿمیؼى ثب كـػاػ کَ ىَ هي ْٓالًي اًّوؼؿ ًبهؼاؿ هبت ًگبٍ

 !عجـيَ؟: پـمَ هي ّ ثیٌَ هي ؿیـػبػي ؿّ

 

 مـهب اف ثیٌیو ًْک کَ آيـيٌي موت ثَ لجغٌؼ ثب ىن، هي ثلٌؼ ربم اف

 هي عْػم ثَ کٌن، هي ؿػ اه مـىًَْ اف ػمتوْ ّ ؿم هي مـعَ

 !ُب کـػي يظ صنبثي: گن هي ّ چنجًْوو

 

 ًبهؼاؿ ثَ ػفػکي ًگبُي ًین فًَ، هي لجغٌؼ ثِن ّ يبؿٍ هي ثبال مـىْ

 .ىَ هي ثلٌؼ ّ گیـٍ هي افم ًگبُيْ تبفٍ اّى ّ اًؼافم هي

 

 مبکتَ. چيووَ پیو هبىیي ثـل آيیٌَ اف ًبهؼاؿ هتلکـ ي چِـٍ عًَْ تب

 ُـ اهب چي يب ػلغْؿ يب ػَجبًیَ افم ػًّن ًوي. ؿّثـّه ي عیـٍ پـاعن ّ

 مؼي ثبؿي چٌؼ كـػاػ. گیـٍ هي صبلوْ ثؼرْؿ گـكتگیو ُنت کَ چي

 هي مکْت اهب ثجـٍ ثیي اف هبىیٌْ مٌگیي رْ ىْعي ّ هقاس ثب کٌَ هي

 .کٌَ مکْت ُن اّى ىَ هي ثبػج ًبهؼاؿ ّ

 

 ىَ، هي کيیؼٍ ثبفّم عًَْ، تْ ثـين عْاين هي کَ لضظَ آعـيي تْ

 هي هلل هبىیٌْ ػاؿٍ کَ كـػاػ ثیٌن، هي ًبهؼاؿّ ّ ػوت ثَ گـػم ثـهي

: گَ هي ػاؿٍ ػػْا هَؼ ًبهؼاؿ ايٌکَ عیبل ثَ ّ يبػ هي موتوْى ثَ کٌَ

 !عیبل ثي ػاػاه! ُي ُي ُي
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 چيوِبي هوبثل ػؿ کٌَ، رؼاه هي اف تب کيَ هي ؿّ ًبهؼاؿ ثبفّي

 هي آؿْه ثَ هٌْ الــيت ػزیت اهؼام يَ تْ ًبهؼاؿ اهْى ُوَ هٌتظـ

 تْ عٌکو ػطـ! ثـٍ هي هُْبم ثیي مـم، پيت ػمتيْ کق ّ کيَ

 اف لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ کَ كـػاػٍ اًؼافٍ، هي ثبثب يبػ هٌْ ّ پیچَ هي ثیٌین

 ثـين! عبًْهب ثـين تْ، ثـين: گَ هي گيبػ لجغٌؼ يَ ثب ّ يبػ هي ػؿ ثِت

 ايي ثؾاؿين ثـين! ؿمیؼٍ اه ػيوْالًَ ثغيِبي ثَ ٌُؼي كیلن اًگبؿ کَ

 !ثجـى کیليْ ؿمیؼٍ ُن ثَ تبفٍ يبؿِ  ػّ

 

 تْ ؿى هي آمْػٍ عیبلي ثب لت ثَ لجغٌؼ کَ ثیٌن هي ًگبؿيٌْ ّ آيـيي

 ّ کيَ هي ػوت عْػىْ ًبهؼاؿ ىَ، هي ؿػ کٌبؿهْى اف كـػاػ صیبٓ،

 هي هي ّ ىَ هي ثلٌؼ ػّثبؿٍ كـػاػ آط! كـػاػ گـػى پل کْثَ هي هضکن

 ّ ػٍ هي ثِن ُن ًبرْؿ كضو يَ ّ کٌَ هي ًگبٍ هٌْ اعن ثب كـػاػ! عٌؼم

! کـػي پیؼا فى ثَ ػمت ىؼم ػّهبػت ّهتي اف: گَ هي ًبهؼاؿ ثَ ؿّ

 !ًؼم ؿاپْؿت ثِو هـؿیت گَ اعالم ايي اف گـكتي فى اگَ ًبهـػم

 

 ػؿّ ّ صیبٓ تْ کٌَ هي كـاؿ كـػاػ موتو، ػاؿٍ ثـهي عیق ػّثبؿٍ ًبهؼاؿ

 !ثٌؼٍ هي تب ػّ هب ؿّي ثَ

 

*** 

 

 ّ هجل ؿّي ىن هي ّلْ لْؿػٍ ّ لَ الجتَ ّ عبک ّ گـػ اف پـ ػـم، عیل

 !اّهؼ ػؿ پیـم! ثبثب ثنَ: فًن هي ؿـ
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 رْؿيو ُویي پبىْ! پبىْ: ػٍ هي هـاؿ عطبة هٌْ هبهبى پـتضکن ٍؼاي

 !ًؼاؿين ّهت ُن

 

 ثَ: ًبلن هي ّ ػم هي ام عنتَ تي ثَ هْمي ّ کو ّ کين هي پْكي

 !کين ًوي ػيگَ عْػم رْى

 

 ّ فًن هي ثِو چيوکي فًَ، هي لجغٌؼ ّ ىَ هي ؿػ کٌبؿم اف ًگبؿيي

 عْاة ؿعت اف کتک ثب هبهبى مضـ ي کلَ ٍجش اف! ؽاؿم هي ُن ؿّ پلکبهْ

 کي ػّهْ ي ٓجوَ کل! ثنتَ کبؿم ثَ گبّآُي يَ ػیي ّ کيیؼٍ ثیـًّن

 ثـػاؿ ػمت ُن ىبهَ ّهت ّ ىؼٍ تبؿيک ُْا کَ صبال ّ کـػٍ كیکْى

 ُلتَ يک ايي ػـُ ػؿ چٌبى ّ ؿكتَ كـّ هي هبػؿفى ًوو تْ چٌبى! ًینت

 کـػٍ رْؿ آيـيي ّامَ هغتَـي الجتَ ّ هـتت ي رِیقيَ ؽّم ّ ىْم ثب

 يب هٌَ هبػؿ ثجیٌن کٌن چک تب ام ىٌبمٌبهَ مـاؽ ام ؿكتَ ثبؿي چٌؼ کَ

 !آيـيي هبػؿ

 

 ٌُْف کَ کبؿ کلي ّ کٌَ هي ٍضجت ّهت کوجْػ اف هبهبى ُوَ، ؿّ پلکبم

 کَ صبلي ػؿ کٌن هي ثبف چين! هبلَ هي ُبهْ ىًَْ ػمتي هًْؼٍ،

 !ىَ هي مجق مـم ؿّ ىبط تب ػّ ًبهؼاؿ ػيؼى ثب اهب ثجیٌن آيـيٌْ هٌتظـم

 

 !اّهؼي؟ کي! اٍ: پـمن هي ّ گـػًّن هي موتو ثَ کبهل مـهْ
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 اثـاف ايي اف! هتؼزجن کَ ًینت اّهؼًو ٍؼا ّ مـ ثي اف ّاهغ ػؿ اهب

 !ام فػٍ ىگلت کَ ُبهَ ىًَْ هبمبژ ّ ُوؼؿػي

 

 هي ًجبىیؼي عنتَ ّ کٌَ هي مالم هبهبى ثَ ؿّ ّ فًَ هي لجغٌؼي

 هي ثَ اي ؿـٍ چين ثب ّ ػٍ هي رْاثيْ عيـّيي ثب ُن هبهبى گَ،

 ًينتي کخیق لجبك اّى ثب! پبىْ کبًبپَ اّى ؿّ اف: ىَ هي هتؾکـ

 !ؿّه

 

 هجل، پيت ىَ هي عن ًبهؼاؿ ىن، ثلٌؼ يبم هي ّ کين هي پْكي

 تْي ىیـيٌيِ  ي رؼجَ ثَ ًگبُن! اينتَ هي ُن اّى اينتن هي ّهتي

 عجـيَ: پـمَ هي ّ يبػ هي ثبال ُب پلَ اف کَ ًگبؿيٌَ اكتَ، هي ػمتو

 !ػاػاه؟

 

 گـػٍ ثـهي هیقٍ ّمٔ گلؼّىِ  تْي گلِبي کـػى هـتت صبل ػؿ کَ هبهبى

 ّ گیـػه هي هي رلْي ّ کٌَ هي ثبف ؿّ رؼجَ ػؿ ًبهؼاؿ موتوْى، ثَ

 !ىَ هي ػّهبػ ػاػاىن كـػا ايٌکَ اف ثِتـ عجـي چَ: گَ هي

 

 هي كـّ ػلن هًَْ، هي عيک ُْا تْ ىیـيٌي ثـػاىتي ؿاٍ هیْى ػمتن

 توْم ثب ًگبُوْ! يبؿٍ هي ُزْم ّرْػم ثٌؼ ثٌؼ ثَ ىـهٌؼگي ّ ؿيقٍ

 تؤکیؼ ثب ىًْن، هي ًبهؼاؿ عٌؼّى چيوبي ثَ تْه ًينتَ کَ ؿوي

 ػّهبػ ىیـيٌيِ  ىیـيٌي ايي الجتَ: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ ىیـيٌي ثَ

 !ػاػاىتَ ىؼى
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 ًوي! ًگبؿيي يب هٌن هغبٓجو يب گلتَ چي كِون ًوي اي لضظَ ثـاي

 هٌن هٌظْؿه ػاػاه ّ ػاؿٍ هلِْهي چَ اه رولَ اّل ي الجتَ كِون

 هٌلـػ! آؿٍ؟! ّاي: گَ هي ّ يبػ هي رلْ ىْم ثَ کَ هبهبًَ! عْػه يب

 !کـػ؟ هْاكوت

 

 چیَ، ثَ چي كِون ًوي کَ ثِتن تْ اًوؼؿ ًبهؼاؿ ػوین لجغٌؼ ّرْػ ثب

 فًَ هي هي ي ىًَْ ثَ ػمتي ؽاؿٍ، هي ّمٔ هیق ؿّي ؿّ رؼجَ ًبهؼاؿ

 !آؿٍ؟ آٌُگـ رٌبة کـػي تْ ؿّ گٌَ کَ: گَ هي عٌؼٍ ثب ّ

 

 ًگبؿيي يبؿم، هي کو اهْ ىؼٍ عيک تي ّ کين هي ثلٌؼي ي عویبفٍ

 اًوؼؿ ُن آػم! اّف! ػيگَ پبىْ: گَ هي ریـي ریؾ ٍؼايي ّ ؽّم ثب

 !آعَ؟ عًْنـػ

 

 هي لت ثَ لجغٌؼ ثِو، فًن هي فل ىجبًَ عْاة اف کـػٍ پق چيوبي ثب

 !ػاؿين کبؿ کلي ثگیـ ػّه پبىْ! تٌجل پبىْ: گَ

 

 ّ چـعن هي پِلْ ثَ كـمتن، هي ثیـّى لجِبم ثیي اف ثباليي ثلٌؼ اّف

 لٌگ پي ًیک: گَ هي هؼتـُ ّ ؿّم ىَ هي عن! کٌن هي پيت ثِو

 !ىؼ ظِـ
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 ّ ؽّم اهب هًْؼٍ ّهت کلي ٌُْف ػًّن هي ّ ٍجضَ مـ ٌُْف ػًّن هي

 تغت تْ ايي اف ثیيتـ ػٍ ًوي اربفٍ هِـثْى عْاُـىُْـ ايي ىْم

 عیبثًْب ايي تْ هٌْ ػيـّف اًوؼؿ: فًن هي ؿـ ّ موتو گـػم ثـهي! ثوًْن

 ػاؿم هي كِون ًوي هي!کٌَ هي ؽم ؽم ٌُْف پبُبم کق کَ ثـػيي ؿاٍ

 !هبهبى ّ تْ يب گیـم هي فى

 

 هي ّ گیـٍ هي ػمت ثَ ػّؿهْ ىؼٍ پیچیؼٍ پتْي عٌؼٍ، هي ًگبؿيي

 صبل ُوْى ػؿ ّ ثکيؼه ثیـّى ُیکلن فيـ اف ىَ ًوي هْكن کَ کيَ

 کَ ػاػم هي گٌؼٍ ي ًَ رْاة يَ ثِت ثْػم آيـيي ربي عؼا ثَ:گَ هي

 !ثپـٍ آلْت عْاة مـ ايي اف ثـم

 

 هي ّ ثٌؼم هي پلکبهْ ػم، هي تکیَ تغت تبد ثَ ّ کين هي ثبال عْػهْ

 !اكتن هي امـاكیل يبػ ثیٌن هي ؿّ تْ: گن

 

 !چـا؟: ىَ هي ثلٌؼ هتؼزجو ٍؼاي

 

 ٍْؿ تْ ػهیؼى هؤهْؿ ىؼي توـيجب  : گن هي ّ کٌن هي ثبف چيووْ يَ الي

 !هي ي ؿّفٍ ُـ کـػى ثیؼاؿ ّ

 

: گَ هي ّ ػؿ موت ؿٍ هي ّ فًَ هي ثبفّم ثَ هيتي عٌؼٍ ّ ىْعي ثب

 پبىي کٌن ثیؼاؿت ثیبم گلتن مْعت ػلن کَ ثگْ هٌْ! اٍال   چَ هي ثَ

 !ًغْؿٍ مـهب ّهت يَ کَ تْ ثیبػ کٌي ؿاّي آيـيٌْ ثلکَ صیبٓ تْ ثـي
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 هي ّ رِن هي ربم مـ! پـٍ هي مـم اف چي ُوَ ّ عْاة ّ ثـم

 !مـهب؟ ايي تْ چي ّامَ ؿكتَ صیبٓ تْ: پـمن

 

 ًوي: گَ هي اتبم اف ؿكتي ثیـّى صبل ػؿ ثـگـػٍ موتن ثَ ايٌکَ ثؼّى

 !کٌَ هي گـيَ ػاؿٍ ًينتَ اًگبؿ!ػًّن

 

 کٌبؿه اف ػّ ثب ّ ثیـّى پـم هي تغت اف ًگبؿيي، عًْنـػي ايي اف کلـي

 مـهب! تْ ثیبؿيٌو تًْنتیي ًوي کؼّهتْى ُیچ: گن هي ّ ىن هي ؿػ

 !چي؟ ّامَ اٍال   گـيَ! چي؟ ثغْؿٍ

 

 ّمطب اّى کَ پبيیي ؿم هي ػّم ي ٓجوَ ُبي پلَ اف صیـّى ّ ُْل اًوؼؿ

 اّل ي ٓجوَ ثَ پبم. کٌن هي صلع تؼبػلوْ فّؿ ثَ ّ ثين پب کلَ ًقػيکَ

 ثَ ػاؿٍ ّ ًينتَ ُبلَ کٌبؿ آيـيي! ؿٍ هي ثبال تؼزت اف اثـُّبم ًـمیؼٍ

 ثلٌؼٍ آىپقعًَْ تْ اف عبلَ ّ هبهبى ٍؼاي! ػٍ هي گْه اّى ُبي ّؿاري

 ي عٌؼٍ ٍؼاي! فًَ هي صـف هْثبيل ثب ػاؿٍ مبلي اًتِبي ُن ػوَ ّ

! ثَِکٌَ عْاة اف هٌْ تب فػٍ کلک کَ كِوًَْ هي ثِن مـم پيت اف ًگبؿيي

 ايي: ىَ هي ثلٌؼ ثیـّى اّهؼٍ آىپقعًَْ اف صبال کَ هبهبى هؼتـُ ٍؼاي

 !کي تٌت چیقي يَ ثـّ! پي ًیک ّّؼيَ چَ

 

 کَ آيـيٌي موت ؿٍ هي ًگبُن! ىن هي لغتن ي ثبالتٌَ ي هتْرَ تبفٍ

 ثبال موت ػّئن هي! کٌَ هي ًگبُن ػاؿٍ کوـًگي لجغٌؼ ثب ّ فيـچيوي
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 ػاؿم کَ ًگبؿيي کٌبؿ اف! ؽاؿم هي رب مـم پيت ؿّ ُبيي عٌؼٍ ٍؼاي ّ

 هي مـعْه هي ّ فًَ هي ریؾ کَ کين هي آؿّم هْىْ ىن هي ؿػ

 !ٓلجت يکي: گن

 

*** 

 

: گَ هي ّ يبؿٍ هي پیو ػمتيْ میـّاى ثیـّى يبم هي کَ هضْـ اف

 !ثبىَ هجبؿک

 

 ثبُبه! ػوـهَ لجغٌؼُبي ىبػتـيي اف يکي ىبيؼ لجن ؿّ کَ لجغٌؼي

 ّ کٌَ هي ُؼايتن گْىَ يَ ثَ ّ کٌَ ًوي ّل ػمتوْ ػم، هي ػمت

 آط! ػمتت مپبؿم هي اهبًت آيـيٌَ: گَ هي پؼؿًَّ ّ هـػًَّ ّ هضکن

 !تْ ّ ػاًن هي هي ثيَ کن مـه اف هْ تبؿ يَ ثگَ،

 

 عْثي ىبهپُْبي ػم هي هْل! چين ؿّي ثَ: گن هي مـعْىي ثب

 !ًکٌَ پیؼا هْ ؿيقه کَ ثغـم اه ّامَ

 

 فهقهَ کـػي ثَ صـكي ّ يبؿٍ هي كـّػ ىکون تْ ىْعي ثَ هيتيَ

 !ًبمقامت اصتوبال   کَ کٌَ هي
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: گن هي هطوئٌي لضي ثب ّ فًن هي ثبفّه ثَ ػمتي ّ عٌؼم هي

 !ػاؿٍ رب هي مـ ؿّ آيـيي! ػاػاه روغ عبٓـت

 

 اَ : گَ هي ػيؼ اه چِـٍ تْ ىَ هي کن عیلي کَ لجغٌؼي ثب میـّاى

 !ًگـاًن کَ ُویٌَ

 

 اهٌي ربي تَ ثبػِ  پـ ي کلَ: ػٍ هي اػاهَ کٌن، هي ًگبُو مؤالي

ـِ  هخل ػعتـي ّامَ  !ًي َهــ عبلْي ػعت

 

 هي کتلن ثَ آؿّم ي ّـثَ تب ىًْن،چٌؼ هي چِـٍ ثَ هَلضتي اعوي

 ًـٍ يبػت! ػعتـٍ اي ثـگـػاًؼى فًؼگي ثَ ؿمبلتت صبال اَ : گَ هي ّ فًَ

 افه کبؿىَ ّ کل ُوَ ثـي، ػؿػمـ ػًجبل! تْيي ػعتـ اي پٌبٍ کَ

 !ُب گـكتي

 

 کَ صبلیَ ػؿ ايي ػم، هي تکْى صـكِبه تؤيیؼ ّ كِویؼى ػالهت ثَ مـي

! ىؼٍ چـاؿًْي ػلن تْي آيـيٌن کبؿ ّ کل ي ُوَ هي ايٌکَ ىٌیؼى اف

 ػم، هي رْاة لجغٌؼ ثب لجغٌؼىْ ّ اكتَ هي ًبهؼاؿ ىبػ ًگبٍ ثَ ًگبُن

 ايٌکَ ثـاي ػٍ هي آؿّهي كيبؿ ّ ؽاؿٍ هي پيتن ؿّ ػمتيْ میـّاى

 ػلغْىيِ  ُوَ: گَ هي صبل ُوْى ػؿ ّ روغ موت ثَ ثٌؼافٍ ؿاُن

 كؼاي ؿٍ ػلغْىي اي ي ُوَ عْاػ ًوي ػلن. تْيي اآلى آيـيي

 !کٌي ثلٌؼپـّافيِبت
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 ُقاؿ اي ُلتَ يک ايي ؿّ ايٌب: گن هي ىبػي لضي ثب ّ کين هي پْكي

 !ثيَ؟ روغ عبٓـت ثؼم اهْب عْاي هي! چين گلتن هٌن! گلتي ثبؿ

 

 تْ ثـا کَ ُن ػيَ ثبؿ ُقاؿ ٍؼ: گَ هي ّهتي اًؼافٍ هي اثـّه ثَ اي گـٍ

 ثْ ُن مـت! ىوي کلَ ثؼرْؿ تْ! گیـٍ ًوي آؿّم ػلن ثبف کٌن تکـاؿ

ـِ  تـمن هي! ػٍ هي مجقي هـهَ  !ثيَ ثیٍْ رْآًي تْ عبلْم ػعت

 

 ػلٌگـًّي ُبه ّاژٍ تک تک پل ػؿ اهب فًَ هي صـف ىْعي ثَ

 لیبهت کَ کٌن حبثت هـػ ايي ثَ ثتًْن اهیؼّاؿم ُب لضظَ اّى تْ! ًينتَ

 ٍؼاي ؿمین، هي روغ ثَ!کٌن هي عْىجغتو ّ ػاؿم آيـيٌْ ىُْـي

 گي هي چي ػّهبػ ىبفػٍ ايي گْه فيـ مبػتَ ػّ: ىَ هي ثلٌؼ كـػاػ

 ثؾاؿ تِؼيؼاتْ! فًْى ػاهبػ ًبم ثَ ػاؿين هـاموي يَ هب ثبثب! ػـّك؟ كبهیل

 !ػيگَ ثـين! مـهب ايي تْ ثنت يظ هخبًَ تْ ىبىوًْن! هْهغ اّى ّامَ

 

 هي کٌَ هي كـػاػ ًخبؿ کَ اػثي ثي اي ّ ػوَ صـً پـ ي چِـٍ ثَ

 ّ گؾاىتَ هبهبى ػمت تْ هضکن ػمتيْ کَ آيـيٌي ثَ يبم هي! عٌؼين

 ػمت اّى ػؿعت پيت اف اي مبيَ کٌن، ًگبٍ کـػٍ تکیَ ثِو رْؿي يَ

 !لیلي! ىًَْ هي ام چِـٍ ثَ ؿّ اعن ّ رلت تْرِوْ عیبثْى

 

*** 
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 اهب ىیٌن هي ًبهؼاؿ هبىیي ػوت آيـيي چلت هبهبى صْْؿ اف پـّا ثي

 تْي ػوؼ اف ثؼؼ! گیـٍ هي كبٍلَ افم کوي ًبهضنْك صـکتي ثب اّى

 ؿكت ّ کيیؼ ثیـّى ػمتوْ آؿّم عیلي گـكتن ػمتيْ کَ ُن هضْـ

 !ثـػ پٌبٍ ثِو رْؿايي يَ ّ هبهبى کٌبؿ

 

 افم اىتجبُي کَ گـػم هي اي لضظَ پي ػاؿم ثـعْؿػه ايي اف هتؼزت

 ًوي. ؿمَ ًوي ؽٌُن ثَ چیقي اهب ثبىوو ؿًزًْؼٍ ّ ثبىَ فػٍ مـ

 عبٓـ ثَ عزبلتو ثَ هـثْٓ هضْـه تْي کـػى ػّؿي ىبيؼ اهب كِون

 صْْؿ ثَ هـثْٓ اآلًو ػلغْؿي ّ ثْػٍ ػايي ّ هبهبى ّ پؼؿي ّ ػوَ صْْؿ

 پيت اّى صْْؿ ي هتْرَ کني ًبهؼاؿ ّ هي رق کَ چٌؼ ُـ لیلي،

 ىـ کَ کـػ ؿاُیوْى ػيؼًو هضِ ثَ ُن ًبهؼاؿ ّ ًيؼ ُب ػؿعت

 !ًيَ پب ثَ رؼيؼي

 

 ّامَ عْايي ًوي: ػٍ هي هـاؿ هغبٓت هٌْ هبهبى کَ عیبلن ّ كکـ تْ

 تبيي؟ ػّ ثیـّى؟ ثـيي ىبم

 

 ثَ رلْ ُبي ٌٍؼلي ثیي اف ُن هبهبى ػّفم، هي آيـيي ؿط ًین ثَ ًگبُوْ

 ي چِـٍ اهب عؼاهَ اف کَ هي. ثجیٌَ اهًْْ چِـٍ تب چـعَ هي ػوت موت

 ثبال ثب چْى كِون هي ُن ػؿمت ّ ػٍ ًوي ًيْى ؿّ اىتیبهي آيـيي

 ّ کٌن هي تؼزت ثیيتـ! ػٍ هي هٌلي رْاة هبهبى ثَ مـه اًؼاعتي

 کـػم، ػؿمت ثـاتْى هلَل ىبم يَ: گَ هي ّ فًَ هي لجغٌؼي هبهبى

 .ثیبػ ُوـاُوْى ُن میـّاى آهب يب ثیـّى ثـيي ًغْايي ىبيؼ گلتن
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 رلْ ثَ هبهبى. کٌَ هي ًگبٍ هبهبى ثَ لجغٌؼ ثب آيـيي ّ کٌن هي تيکـ هي

 کـػي؟ هْلٌبهَ ؿّ هـبفٍ: گَ هي ًبهؼاؿ ثَ ّ چـعَ هي

 

 ُوْى ػؿ ّ ؿاًٌؼگیو پي صْامو ّ ػّؿثـگـػًّیَ فػى ػّؿ صبل ػؿ ًبهؼاؿ

 .فًین هي صـف هلَل ثؼؼا  . ٌُْف ًَ: ػٍ هي رْاة صبل

 

 ػالهَ اٍال   ُب لضظَ ايي تْ ّ امت هـبفٍ کؼّم هٌظْؿىْى ػًّن ًوي

 ػؿک ّ آيـيٌَ ػلغْؿي اآلى ؿون ّ ُن توبم. ًؼاؿم ػًّنتٌو ثَ ُن اي

 تٌِب تبيیوْى ػّ ّ ثـمَ ىت آعـ ّهتي تب اهیؼّاؿم ّ ؿكتبؿه ًکـػى

 .ثيَ ثـٓـف ًبؿاصتي ايي ثيین

 

*** 

 

 رؼيت ثب ػوَ ثَ ؿّ كـػاػ ّ کٌَ هي ػّػ املٌؼ ثـاهْى لجغٌؼ ثب ًگبؿيي

 !اّهؼى ثؼّ هبهبى: گَ هي

 

 !ثؼّئن؟ چي ّامَ: پـمَ هي هتؼزت اينتبػٍ کٌبؿه کَ ػوَ

 

 هي صبل ُوْى ػؿ ّ ىَ هي هب ي عیـٍ هْضکي لجغٌؼ ثب ُن كـػاػ

 !ػيگَ ثکو: گَ
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 هي کلْ ثبثب: گَ هي هؼتـُ ىیٌَ هي پِلْه تْ کَ ػوَ ي مولوَ

 !ػيگَ ثکو کل! گن

 

 ىبػ ّ ٍویوبًَ كْبي يَ تْ ىبم مبلي، تْ ؿين هي ىْعي ّ عٌؼٍ ثب

 ّ ىیـيٌي ّ هیٍْ ثنبٓ ىؼى روغ ّ ىبم اف ثؼؼ ّ ىَ هي عْؿػٍ

 ىبل ػوَ اٍـاؿ ثَ ُن كـػاػ. کٌي هي ؿكتي ػقم هِوًِْب کن کن چبيي،

! ثگَ چیقي تب کٌبؿ کيَ هي هٌْ ؿكتي اف هجل اهب ثـٍ تب کٌَ هي کالٍ ّ

 ىٌیؼم ًَبيضتْ توبم هجل ي ػكؼَ: گن هي ّ کٌن هي ػمتي پیو

 !ثکيي فصوت ًینت ًیبفي ػيگَ

 

 !ُب فثلي عیلي! کلک اي: گَ هي ّ ىَ هي ثبف ثٌبگْه تب ًیيو

 

 ُوَ اف:گَ هي کبپيٌو فيپ ثنتي صبل ػؿ کٌن، هي ًگبُو مؤالي

 ىت! فى ًبهقػثبفي،! کـػي تزـثَ تب ػّ تب ػّ چیْ ُوَ کْچیکتـي، هب ي

 ...ػيـ! فكبف

 

 اف ًبهؼاؿ ّ گیـٍ هي كبٍلَ افم هؼم يَ! فػًو ثَ کٌن هي ثلٌؼ ػمتوْ

 !پي ًیک ثقًو گلت چـت: گَ هي مبلي ّمٔ
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 ثب ّ گیـٍ هي ػمتيْ ّ ؿٍ هي ًگبؿيي موت ثَ كـػاػ عٌؼين، هي

 !ثـين ثپْه: گَ هي رؼيت

 

 هبهبى ثَ ثنتَ لجِبي ثب لجغٌؼي كـػاػ کٌَ، هي ًگبُو هتؼزت ًگبؿيي

 هي ّؿ فًوْ هي ربى، ربى ػايي فى ي اربفٍ ثب:گَ هي ّ ػٍ هي تضْيل

 هکیؼٍ عًْن عًْغْاؿ ثـاػؿفى ػّ ايي تْمٔ تب فًؼگین پي ؿم هي ػاؿم

 !ًيؼٍ

 

 تْ اّهؼى ي لضظَ اف کَ آيـيٌي ثَ ًگبُي ىَ، هي ثلٌؼ ُب عٌؼٍ ٍؼاي

 ػؿُوو ي چِـٍ ّ اًؼافم هي ًغْؿػٍ تکْى هبهبى گْه ثیظ اف عًَْ

 ّ تٌِبيیيَ ًبؿاصت ىبيؼ چیَ، رـيبى ػًّن ًوي! کٌَ هي هچبلَ ػلوْ

 هي اف گیـي کٌبؿٍ ثَ ؿثطي ايٌِب اهب ىجي چٌیي تْ پؼؿه ّ هبػؿ ًجْػ

 اهب چیَ هيکلو ثلِون ثتًْن ّ ثيین تٌِب کَ ًینت ػلن تْ ػل! ًؼاؿٍ

 !ًؼاؿٍ مـاّهؼى هَؼ هغتَـ ثقم ايي اًگبؿ

 

 عالً ؿموین لجبمِبي ىـ اف ّ ثبال ثـم عْام هي ُب هِوْى ؿكتي ثب

 گـػم ثـهي. کٌَ هي هتْهق پلَ اّلیي ؿّ پبهْ هبهبى ٍؼاي ثين،

 يبي هي لضظَ چٌؼ يَ: گَ هي ّ کٌَ هي اىبؿٍ اتبهو ثَ موتو،

 هبػؿ؟
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 ثَ ًگبُي ثبىَ، ػاىتَ هؤاعؾٍ هَؼ کَ ػٍ ًوي ًيْى گـهو لضي

 ثَ ؿّ ًگبؿيي هبهبى، اتبم موت ثـم يبم هي ّ اًؼافم هي ًبهؼاؿ ّ ًگبؿيي

 .گلي ثؼم ًيْى ثِت ىغَیتْ ُبي ّمیلَ ثبال ثـين ثیب: گَ هي آيـيي

 

*** 

 

*** 

 

. ثجٌؼم ؿّ ػؿ کَ کٌَ هي اىبؿٍ هبهبى اتبهو، تْ ؿم هي هبهبى ُوـاٍ

 ًگبُو هٌتظـ ّ ؿم هي موتو ثَ ّ ػم هي اًزبم ؿّ گلتَ کَ کبؿي

 هي پیيًْین ثَ اي ثْمَ ّ يبؿٍ هي پبيیي مـهْ ُوَ اف اّل. کٌن هي

 گیـٍ، هي كبٍلَ کَ اًَّ حبًیَ چٌؼ اف ثؼؼ ّ کٌن هي ثـلو هضکن! فًَ

 کق ثب ّ تغت ي لجَ ؿّ ىیٌَ هي کٌَ، هي پبک پلکِبىْ فيـ اىک

 .ثيیٌن تب فًَ هي کٌبؿه ثَ اي ّـثَ ػمت

 

 ؿن هیْى لجغٌؼي کٌن، هي ًگبٍ اه عنتَ ٍْؿت ثَ ّ ىیٌن هي

: فػى صـف ثَ کٌَ هي ىـّع ّ ػٍ هي ُؼيَ ثِن ٍْؿتو تْ ًينتَ

 .گـكتي مبهْى ّ مـ کَ ىَ ًوي ثبّؿم ٌُْف

 

 هي ػمتِبه ثَ ًگبُيْ. ثؼٍ اػاهَ تب کٌن هي مکْت ّ فًن هي لجغٌؼ

 ًَیضت عْام ًوي. ثقًن ؿّ ُب گؾىتَ صـف عْام ًوي: گَ هي ّ ػّفٍ
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 يَ تيکیل ّامَ کَ ؿّ اي ػّثبؿٍ كـٍت هؼؿ ثگن ُن عْام ًوي. کٌن

 .ػًّي هي ثِتـ عْػت ؿّ ايٌب ػًّن هي چْى ثؼّى ػاؿي فًؼگي

 

 هي هجل اف تـ آؿّم ػّفٍ، هي چيوبم ثَ ًگبُيْ ّ يبػ هي ثبال مـه

 هي كکـ کَ ػؿمتَ. ػـّمن ثيَ آيـيي کَ ثْػم هغبلق ػؿمتَ: گَ

 ثبالي عؼاي ثَ مپـػهتْى اآلى اهب ىي ًوي عْىجغت ثبُبه کـػم

 ثب ػعتـ ايي کَ ػًّي هي عْػت چْى ثگن ًیل ًیبف پي ًیک. مـهْى

 ّ ػاؿٍ كـم ػيؼيوو صبال تب کَ کني ُـ ثب. ػاؿٍ كـم عیلي لیلي

 عیلي عیلي عْػت کَ ػًّن هي. هوبثلو ػؿ کٌي ٍجْؿي ثبيؼ عیلي

 عت ّلي ػاؿي كـم عیلي هجل مبالي پي ًیک ثب کَ ػًّن هي ّ ٍجْؿي

 هبػؿ ّ پؼؿ پیو گـكتَ مـ ٍّلت ايي کَ صبال کٌن هي صل هي

 ايٌب ايٌکَ ثؼّى ًیْهؼ ػلن کَ ُویٌَ ّامَ ّ هنئْلن ػعتـ ايي عؼاثیبهـف

 ُن عْامتي کَ صبال ربى پي ًیک. کٌن ػمتتْى ثَ ػمت ثگن ثِت ؿّ

 اگَ. ُب ثيي هؼهو ُن. ثـي رلْ پبه ثَ پب ثبيؼ ثبىي ثچَ ايي پبي

 عْؿٍ هي فهیي اگَ. کٌي آؿّم هؼهبتْ ثبيؼ ُن تْ ؿٍ، هي ؿاٍ آؿّم آؿّم

 .ثگیـي ثبفُّبىْ ّ ثيي عن ثبيؼ

 

 ػمتبم. کٌن روؼو عْاػ ًوي ػلن کَ ىیـيٌي اًّوؼؿي لجن ؿّي لجغٌؼ

 تْ ػًّن هي: ػٍ هي اػاهَ اّى ّ گیـم هي هبهبًْ ػمتِبي ّ ؿٍ هي رلْ

 ػعتـ ايي اآلى ػًّن هي ػاؿي، ًیبفُبيي يَ اي ػيگَ آػم ُـ هخل ُن

. فًيَ رنن ّ ؿّس ثَ اصتـام هِوتـ هـػ يَ ًیبف اف هبػؿ صاللَ،ّلي ثِت

 ؿّ صـكب ايي اّى ثْػ ثِتـ ثْػ پؼؿت اگَ ىبيؼ. ػًّي هي عْػت کَ ايٌْ

 ػعبلت عٍَْیتْى فًؼگي تْ عْام ًوي ربى پي ًیک...  ّلي ثقًَ ثِت
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 ىُْـ ثلِوَ آؿّم آؿّم ثؾاؿ عت؟. ثکي ػعتـّ ايي صبل هـاػبت اهب کٌن

 اف. چیَ فًؼگي ايي تْ ُبه ّظیلَ ّ فًبىْيي فًؼگي ّ چي يؼٌي کـػى

 ثْػى ُن ثب ّامَ ػاؿيي كـٍت اًّوؼؿ. ُویي هبل تب ػّ ىوب ثؼؼ ثَ صبال

 ُوـاٍ ثبُبت ّ ثگیـٍ آؿّم ػيٌو ّ ػلو ثؼي كـٍت ثِو ثتًْي کَ

 ؿّ چیقا ايي ًجبيؼ اٍال   ػًّن هي هْيَ، عیلي ات اؿاػٍ ػًّن هي. ثيَ

 مکْت ًکـػ هجْل ّرؼاًن ػعتـ ايي پٌبُي ثي عبٓـ ثَ ّلي ثگن ثِت

 افت هـتت کَ کيَ هي عزبلت افت ػيؼي، کَ ُن ؿـّة ػم اف. کٌن

 تب هـيق ػاؿ کذ ثبُبه ّ ثبه ػاىتَ ُْاىْ کَ عالٍَ. کٌَ هي ػّؿي

 !پنـم؟ عت. فًؼگي ؿّال ؿّ ثیلتَ کن کن تب کي

 

 اهب ًؼاؿم هبهبًْ چيوبي ثَ کـػى ًگبٍ ؿّي ًينتَ، ّرْػم تْ ىـم

 ْٓالًي مکْت يَ اف ثؼؼ ّ ثْمويْى هي يبؿم، هي ثبال ػمتِبىْ

 صؼّػي تب هبهبى صـف. صـكبه تؤيیؼ هؼٌي ثَ فًن هي هؼٌبػاؿي لجغٌؼ

 هي ثلٌؼ ربه اف هبهبى. كِون هي آيـيٌْ ؿكتبؿ ػلت ّ کٌَ هي آؿّم ػلوْ

 كکـىن: گَ هي لجغٌؼ ثب ّ فًَ هي پیيًْین ثَ اي ػّثبؿٍ ي ثْمَ ىَ،

 کَ الضن! فًؼگیت ّ عًَْ مـ ثـي ػيگَ ػّتبي اّى اف فّػتـ کـػم ًوي

 !فثلي ثبثبت ػیي

 

 ربه. ػّفم هي ػيْاؿ ؿّي ثبثب هنکْت ىوبيل ثَ ًگبُوْ ّ عٌؼم هي

 .ىَ ًوي پـ چیق ُیچ ثب کَ عبلي اًّوؼؿ! عبلیَ عیلي عیلي
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 هجال   کَ آيـيي ّ هي هيتـک اتبم اف لجغٌؼ ثب ًگبؿيي ثبال، ؿم هي ُب پلَ اف

 ثنتَ ّ ثبف اي لضظَ هضجت ثب پلکِبىْ ّ يبػ هي ثیـّى ثْػٍ هِوْى اتبم

 میٌَ ؿّي ؿّ مـه گیـٍ، هي آؿّم ثـلن تْ ؿمَ هي کَ ثِن کٌَ، هي

 ثَ ؿّ ُب پلَ ّ ىَ هي رؼا افم صـف ثي لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ ّ ؽاؿٍ هي ام

 .ؽاؿٍ هي پب فيـ ؿكتي پبيیي هَؼ

 

 گْىَ هجل ؿّي کَ آيـيٌي. ػم هي ُلو آؿّم ّ فًن هي ػؿ ثَ اي توَ

 ُیچ ىـهقػٍ ّ عْؿػٍ تـك هظلْمِ  ي چِـٍ اّى ثب ًينتَ اتبم ي

 ّ کـػم هي عطبثو ّصيي ّ ؿهیؼٍ ؿّفي يَ کَ ػعتـي ثَ ىجبُتي

 .ًؼاؿٍ کـػٍ هي پبيیي ّ ثبال كـف ّ تـ کُْنتبًْ ُبي ًبُوْاؿي

 

 ُنت؟ اربفٍ: گن هي لت ثَ لجغٌؼ

 

 ؿّ ػؿ ّ تْ ؿم هي. ػفػٍ هي افم ًگبٍ كْؿا   اهب چـعَ هي موتن ثَ مـه

 هي صبل ُوْى ػؿ ّ کٌن هي ثبف پیـٌُوْ ُبي ػکوَ ّ ثٌؼم هي

 ًکـػي؟ ػُْ لجبمتْ چـا پل:پـمن

 

 ُبي ػکوَ کـػى ثبف هيـْل. فاًُْبهَ صْالي ربيي يَ ًگبُو

 ػکْؿ ثَ ًگبُي ّ ىیٌن هي اهْى ًلـٍ ػّ تغت ي لجَ ؿّ مـآمتیٌن

 اًؼافم هي ػيْاؿٍ ثَ چنجیؼٍ ثبکل ؿّي کَ ؿّىي ىوغ تب چٌؼ ّ اتبم

 هي ػؿ پیـٌُوْ! امت پیيَ ىبػـ ًگبؿيي اّى کبؿ کبؿ! فًن هي لجغٌؼ ّ

 آيـيي پبي فيـ ّ تغت ي لجَ ؿّ ؽاؿهو هي ىن، هي ثلٌؼ ربم اف يبؿم،
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 اكتبػٍ كـّ مـ ايٌکَ ثـاي اه چًَْ فيـ ىیٌَ هي ػمتن. فًن هي فاًْ

 !عبًْم ثجیٌوت: کٌن هي فهقهَ لضي تـيي هالين ثب ّ ثیبؿم ثبال اىْ

 

 اف هجل کَ عْىضبلن! گـيقًَّ چيوبم اف ًگبُو اهب يبؿٍ هي ثبال مـىْ

. ػلتَ چَ ثَ گـيغتي ايي کَ کـػٍ ؿّىٌن هبهبى اتبم ايي تْ گؾاىتي پب

 هي ػوت ػمتوْ. کٌن ّل اىْ چًَْ تب ثـٍ هي ػوت کوي مـىْ

 ىت ايي عْىضبليِ  تًْن ًوي کَ صبلي ػؿ لت ثَ لجغٌؼ ّ کين

 ايي ػاؿي کَ کـػم ثؼي کبؿ: پـمن هي کٌن پٌِْى ؿّ ًيؼًي كـاهْه

 !کٌي؟ هي ام تٌجیَ رْؿي

 

 فػى صـف هؼؿت اگـ ػًّن هي ّ ىیٌَ هي چيوبم تْ مـيغ تیقه ًگبٍ

 ػًؼًّو گیـ عْامتٌیو مـطِ  لت! گلت هي ُن هبٓغ ي ًَ يَ ػاىت

 هي ّ کٌن آفاػه تب يبؿم هي لجو فيـ ثَ كيبؿي اًگيت ثب ىَ، هي

 !ٓللک ػاؿٍ گٌبٍ ًکي رْؿي ايي: گن

 

 هي ثلٌؼ ربم اف گیـٍ، هي ىؼى ُل ؿًگ اثـُّبه ؿيق ي گـٍ ّ ًگبُو

 عْػىْ کَ هًَْ ًوي ػّؿ چيون اف.ىیٌن هي هجل ؿّي کٌبؿه ىن،

 كبٍلَ ُوْى اف ّ ثين ًقػيک ثِو کٌن ًوي مؼي هٌن کٌَ، هي روغ

 کٌي هي كـاؿ افم چـا: گن هي ّ ػم هي هـاؿ ػيؼم تْ ؿّ ًیوـعو کن ي

 آيـيي؟
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! ايٌَ؟ اف ؿیـ هگَ:ػم هي تّْیش لت ثَ لجغٌؼ ىَ، هي مؤالي ًگبُو

 پٌزـٍ کل ثـات ثيَ ػاػٍ هْل ثِت کَ ُوْى!آيـيي پین ًیک ُوْى هي

 ػلت ّ کيیؼي ؿّ پـػٍ کَ کـػٍ کبؿ چي پٌزـٍ ايي صبال! ػًیب ايي ُبي

 !ثجیٌیو؟ عْاػ ًوي

 

 ثَ ثؼؼ ّ ىیٌَ هي اه ثنتَ ي پـػٍ ّ اتبم ي پٌزـٍ ثَ اّل آيـيي ًگبٍ

 ػّفم هي ؿّىي چيوبي اّى ثَ ًگبُوْ لجغٌؼ ثب. يبػ هي ٍْؿتن موت

. ؿٍ هي ىؼٍ هچبلَ ُن تْ ػاهٌو ؿّي کَ ػمتِبه موت ثَ ػمتبم ّ

 !ثتـمي هي اف ًؼاؿم ػّمت: گن هي ّ گیـم هي ػمتبىْ

 

 اًؼافم هي عطِبىْى ثَ چين.ػـهَ عیل کليْى اهب مـػ ػمتِبه

 کـػم صل ؿّفي يَ کَ ُنتي ػعتـي ُوْى تْ: کٌن هي فهقهَ آؿّم ّ

 کبؿگـ ثِت اي تیيَ ُیچ هیغي، ُیچ کَ مغتي ّ ملت اًّوؼؿ

 اّى ؿّي ثْػ ًينتَ کَ ؿّف يَ ػيگَ، ؿّف يَ کَ ػعتـي ُوْى! ًینت

 ايي ؿّ ػعتـُبي ي ُوَ ػیي كِویؼم کـػ هي گـيَ ّ کبٍ ُبي ثنتَ

 کَ ػعتـي ُوْى! ثـػاؿٍ عو هوکٌَ ّ ىکنتٌیَ! ظـيلَ عبکي ي کـٍ

 ام ّامَ کلي ػيگَ ؿّف يَ عْؿػم، صـً کلي ػمتو اف ؿّفُبيي يَ

 اّى هیْى آموْى اف ي ؿـيجَ ي پنـٍ ايي صبال! ىؼ عْامتٌي

 تًَْ هي چطْؿ اكتبػٍ کْچْلْ ػعتـ ايي فًؼگي ّمٔ ّ کُْنتبى

 اي ثلَ گلتي، کَ اي ثلَ! ُبى؟! ثيکٌَ؟ فًؼگیيْ چیق تـيي عْامتٌي

 هْرْػ ايي ّ ٌٍؼّهچَ يَ ثين هي کَ ثْػ ايي عبٓـ ّامَ گلتن کَ

 تْ میبُيِ  چي ُـ اف ّ ثؾاؿم تْه عْىگلْ ظـيقِ  ًـمِ  ي ىکٌٌؼٍ
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 ػاؿٍ عبًْم آيـيي ايي صبال کَ رْؿيَ چَ پل! کٌن صلع ثیـًَّ اّى ػًیبي

 !کٌَ؟ هي كـاؿ هضبكظو ي هضلظَ ايي اف

 

 هي ؿػ اه ىًَْ مـ اف ػمتوْ يَ پبم، ؿّي ؽاؿم هي ػمتِبىْ اف يکي

 مؼي ّ ىیٌَ هي کتلن ؿّ مـه. چنجًْوو هي عْػم ثَ ّ کٌن

 هي ػلن کَ اًّوؼؿ. ػٍ هي آؿاهو ثِن ايي ّ ثگیـٍ كبٍلَ افم کٌَ ًوي

 آيـيي هجل، پيتي ثَ ػاػٍ تکیَ هي. ثوًْین صبل ُوْى تْ مبػتِب عْاػ

 ًگبٍ ؿّم، پیو ىوغ ُبي ىؼلَ ؿهٌ ثَ هي ًگبٍ هي، ثَ ػاػٍ تکیَ

 ايي هُْبي ػطـ ؿـم هي ي ىبهَ ّ اهْى ىؼٍ هلل ػمتبي ثَ آيـيي

 .هي هٌزيِ  ىؼٍ کَ هنکْت هُْجت

 

*** 

 

 ثَ تکًْي کَ هٌن ايي آؿاهو ّ علنَ صبلت اّى تْ هًْؼى ػهیوَ چٌؼ ػؼ

 هي ٍبف ّ ػاؿٍ هي ثـ کتلن ؿّي اف ؿّ مـه ُن آيـيي. ػم هي عْػم

 ثَ اكتَ هي چيون فًن، هي اتبم ػّؿ چـعي ّ ىن هي ثلٌؼ. ىیٌَ

: گن هي آيـيي ثَ ؿّ ّ ػاؿم هي ثـه. هجل ي ػمتَ ؿّ ػـّمکي پیـُي

 .تْئَ هبل ايي کٌن كکـ

 

 تَْيـ اف ّ کٌن هي ثبف پیـٌُْ. ؿٍ هي لجبك موت ثَ ٍْؿتن اف ًگبُو

 هي عْػم رلْي لجبمْ! فًن هي لجغٌؼ ؿّه کبؿتًْي پيوبلْي عـك
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 ًيْى کْچْلْ عـك ايي ثگؾؿين کَ,ثْػًو ػعتـًَّ اف:گن هي ّ گیـم

 !ًینت هي هبل ػٍ هي

 

 پیـُي گـكتي ثـاي کٌَ هي ػؿاف ػمت ّ يبػ هي کو لجغٌؼي ثَ لجِبه

 آة لیْاى يَ ثـم هي... چیقٍ... اااا: گن هي ّ ػم هي ثِو لجبمْ ؿاصتي،

 .ثیبم ّ ثیبؿم

 

 تب کٌن هي هکج. پبيیي ي ٓجوَ ثـم ًؼاؿم هَؼ اهب ثیـّى ؿم هي اتبم اف

 اتبم ثَ ًگبُي ػؿ ثَ اي توَ ثب ثؼؼ ّ کٌَ ػُْ لجبميْ روغ عبٓـي ثب

. کيیؼٍ ثبال گـػًو فيـ تب ؿّ هالكَ ّ ىؼٍ ربگیـ تغت تْ. اًؼافم هي

 هي ثبف کوـثٌؼهْ ػاؿم، هي ثـ ىلْاؿک يَ لجبمب، کيْي موت ؿم هي

 ثغْام ايٌکَ اف هجل ّ کين هي پبيیي آّؿهْ ػؾاة ؿمويِ  ىلْاؿ ّ کٌن

 ُْل مـم ثـگيتي ثب. اًؼافم هي آيـيي ثَ ًگبُي ًین کٌن پب ثَ ىلْاؿکْ

 ػيؼ صبل ػؿ کَ کٌَ اًکبؿ تب ػٍ هي كيبؿ ُن ثَ هضکن پلکِبىْ ىؼٍ

 صبل ػؿ! عٌؼٍ فيـ فًن هي ّ کٌن کٌتـل عْػهْ تًْن ًوي! ثْػٍ هي فػى

 کل هجال   ثبؿ يَ کَ تْ: گن هي ثٌؼه کـػى کیپ ّ ىلْاؿک کيیؼى ثبال

 !ًیل هيکلي پل! صاللَ صالل کَ صبالم! ػيؼي هٌْ ُیکل

 

 ؿّي کٌبؿه. کٌَ هي ًگبُن پلکبه الي اف ػاؿٍ موتو، گـػم ثـهي

 ػؿ! ؿّػعًَْ اّى تْ! ػيگَ؟ يبػتَ: گن هي ّ عْاثن هي كبٍلَ ثب ّ تغت

 !آثتٌي صبل
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 ثبػج لجغٌؼه. موتو گـػم ثـهي ّ ػم هي كبٍلَ ثبلين اف مـهْ

 هي كکـ چي ثَ ػًّن ًوي ّ اّهؼٍ يبػه ىیطْى! ىَ هي ام عٌؼٍ

 هـاؿ ثبلو ؿّ مـهْ ّ کين هي ػویوي ًلل! گـكتَ اه عٌؼٍ کَ کٌَ

 تْ کبؿم ّهتي پیو مبل چٌؼ:گن هي ّ موق ثَ فًن هي فل. ػم هي

 تْ کـػم ًوي ُن كکـىْ صتي ثْػ، ُب متبؿٍ ىوـػى کْيـ گـم ىجِبي

 ؿعٌَ ّرْػم تْ فًؼگي ىؼق ّ ىْؿ ايٌوؼؿ ًْ اف ػّثبؿٍ ؿّفي يَ آيٌؼٍ،

! ثغْاهو ايٌوؼؿ کَ ثيَ پیؼا يکي ػيؼم ًوي ُن عْاة ثَ صتي. کٌَ

 عْاة ُویي هٌتِب ثیٌن هي ىیـيي عْاة يَ ػاؿم کٌن هي كکـ ٌُْفم

 !چـا؟ ػًّي هي! ًیل ثبّؿ هبثل ثـام ُن ىیـيي

 

 هي ٓـكن ثَ مـم، فيـ کٌن هي هبئن ػمتوْ ّ گـػم ثـهي موتو ثَ

 اىْ گًَْ ّ ثـم هي رلْ آؿّم ػمتوْ. کٌَ هي ًگبُن هٌتظـ ّ چـعَ

 ػيؼم کبثْك كؤ ّ كؤ مبلِب ايي توْم چْى: گن هي ّ کٌن هي ًْافه

 !ًجْػٍ ؿّيب اف عجـي ّ

 

 کٌَ هي آؿّم ػلوْ کيَ ًوي ػوت کَ ؿّ ٍْؿتي ّ فًَ هي کَ لجغٌؼي

 کٌن هي ًگبٍ اه عنتَ چيوبي ثَ. ػاىتَ تؤحیـ صؼّػي تب صـكِبم کَ

 .اي عنتَ ثغْاة: گن هي ّ

 

 ّمْمَ. کٌَ هي پيت ثِن هکج عـػٍ يَ اف ثؼؼ ّ ثٌؼٍ هي پلکِبىْ

 يَ ػاىتي ي ّمْمَ کيیؼًو، آؿْه ثَ ي ّمْمَ عْامتٌو، ي

 هي میٌَ تْ هلجن ّ گیـم هي گـ کَ اكتَ هي رًْن ّ ػل ثَ چٌبى ؿاثطَ،
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 تکْى ثب ّ کين هي گـػًن پيت ثَ ػمتي ىیٌن، هي ربم مـ. کْثَ

 هي ًگبُن ّ چـعَ هي موتن ثَ ىًَْ مـ اف ُن آيـيي تغت عْؿػى

 هي ثبىن فػٍ صـكي ايٌکَ ثـاي ّ ػم هي ثیـّى ٍؼا پـ ًلنوْ. کٌَ

 ًیل؟ گـهت: گن

 

 ثـگيتي هْهغ ّ کٌن هي عبهْه ؿّ ُب ىوغ ّ پبيیي ؿم هي تغت اف

 !اًؼاعتَ ؿاٍ گـهبيي چَ ىوغ ػًَّ تب چِبؿ: ػم هي تّْیش تغت موت

 

 فيـ تب ؿّ هالكَ ّ کٌَ هي پيت ثِن ُن آيـيي ىن هي ربگیـ کَ ربم تْ

 کَ ثغْاثن کٌن هي مؼي ّ ثٌؼم هي چين. کيَ هي ثبال گـػًو

 ٓبم ػّثبؿٍ کٌن، هي پيت آيـيي ثَ ّ ىن هي پِلْ ثَ پِلْ! ىَ ًوي

 هي رلْ عْػهْ ًِبيت ػؿ ّ چـعن هي موتو ثَ ثبف ّ عْاثن هي ثبف

 هي پِلْه يکي اّى فيـ ّ کٌن هي ؿػ پِلْه ؿّي اف ػمتوْ ّ کين

 هي فهقهَ گْىو فيـ آؿّم ّ کيًْوو هي عْػم موت ثَ. ىًْن

 !ُنتي کَ روؼَ عبٓـم ثبىي کَ چلتن: کٌن

 

 هي فهقهَ آؿّهتـ ّ ثٌؼم هي پلک ّ فًن هي هُْبه هیْى اي ثْمَ

 .ػقيقم ثغْاثي عْة: کٌن

 

 هي مؼي ّ کين هي ثْ هُْبىْ ػطـ گیـٍ، هي آؿّم هوؼاؿ يَ ػلن

 .ثغْاثن آيٌؼٍ عْة ؿّفُبي كکـ ثب کٌن
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 ثیؼاؿي ّ عْاة هیْى اّهؼٍ، مـاؿن ثَ عْاة ّ ىؼٍ مٌگیي پلکبم

 ًوي ثبف پلک اهب کٌَ هي ُْىیبؿم کوي عْؿػًو تکْى ّ آيـيي چـعو

 فيـ اف ػمتيْ ّ عقٍ هي ام میٌَ پٌِبي تْ چـعَ هي موتن ثَ. کٌن

 تْ کٌن هي روغ اهْ هٍْ توبم! گیـٍ هي ثـلن ثَ ّ کٌَ هي ؿػ ػمتن

 ّ عْىـًگ لجِبي اّى ثْمیؼى هَؼ ثَ کَ لجِبم تْ ّ ًيي ثبف کَ پلکِبم

 !ًکٌي صـکت عْىلـم

 

 ىَ هي ثبػج ػمتن گق گق. تبؿيکَ ٌُْف ُْا کٌن هي ثبف کَ چين

 آيـيي. ثقًن لجغٌؼ هجل ىت آّؿػى عبٓـ ثَ ثب ّ ثٌؼافم کٌبؿم ثَ ًگبُي

 اّى پيت کٌي هي صل کَ ػویوَ عْاة تْ ّ کـػٍ ثـل ػمتوْ چٌبى

 !ػاؿٍ ؿّ ؿكتَ عْاة ثؼثغت ػمت ايي ؿكتي ػؿ تـك ُن ثنتَ پلکِبي

 

 ُبي ًلل ٍؼاي ّ فًي هي ؿلتي. ػم هي عْػم ثَ تکًْي آؿّم عیلي

 عْى کَ هبلن هي هوؼاؿ يَ ػمتوْ. عْاثَ کَ كِوًَْ هي ثِن آؿّهو

 تک تک. ىن هي ٍْؿتو ي عیـٍ مکْت تْ ثؼؼ ّ کٌَ پیؼا رـيبى تْه

 مکْت ّرْػ ثب. ػاؿم ػّمت ؿّ هؼَْم هْرْػ ايي ٍْؿت ارقاي

 اًؼافٍ ثَ ؿّ ػعتـ ايي هي ؿكتبؿه تْ ًِلتَ ػلوـػگي ّرْػ ثب ػظیوو،

 !ػاؿم ػّمت کُْنتبًو تْ مـفًؼگي ؿّفُبي ُوْى ي

 

. کٌن هي هکج هیلیوتـيو تْ لجِبه لول ثـاي ؿٍ هي پیو ػمتن

 ًجبيؼ كؼال کَ اًّچَ ثيَ ّ کٌَ هتقلقل اهْ اؿاػٍ ىبيؼ توبمي کْچکتـيي

 هي ثلٌؼ ربم اف ىَ هي ثیؼاؿ ػاؿٍ ػّثبؿٍ کَ اي ؿـيقٍ ثب کـػٍ ػاؽ! ثيَ
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 ّ اينتن هي ػّم ي ٓجوَ ػـيِ ثبلکي تْ. ثیـّى ؿم هي اتبم اف ّ ىن

 عبهْه ثـاي ىَ هي يغي آة هخل ُْا مْف. گیـم هي ثـل ثَ ثبفُّبهْ

 تْ گـػم ثـهي ػهیوَ چٌؼ اف ثؼؼ. عْاػ هي میگبؿي ػلن ّ آتیين کـػى

 فيـ کيْي اف ؿّ میگبؿي پبکت تب مبثون اتبم موت ثـم يبم هي مبلي،

! کٌَ هي هتؼزجن ػؿ ػؿگبٍ تْ آيـيي ي اينتبػٍ ُیجت ػيؼى ثـػاؿم تغتن

 تـمیؼي؟: فًن هي پچ آؿّم ّ ؿم هي رلْ

 

 هي ّ گیـم هي ػمتبىْ. ًَ هؼٌي ثَ ػٍ هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي

 کـػم؟ ثیؼاؿت هي عْاي؟ هي چیقي چي؟ پل: پـمن

 

 ثَ هٌْ گـكتَ، ػمتوْ کَ اًَّ صبال ّ چـعًَْ هي ػمتن تْ ػمتيْ

 هٌتظـ ّ کٌزکبّ. ثٌؼٍ هي ؿّ ػؿ ّؿّػهْى ثب ّ کيًَْ هي اتبم موت

 ػمت. کٌن هي ًگبٍ اينتبػٍ کوي ي كبٍلَ تْ ؿّم پیو صبال کَ اًّْ

! فًَ هي ثِو اي ثْمَ هي ًبثبّؿي ّ ثِت ػیي ػؿ يبؿٍ، هي ثبال ؿّ چپن

 لجغٌؼ ثب اهب اّى. ثکين پل ػمتوْ تًْن صتي کَ گیزن ّ ىْکَ اًّوؼؿ

 ُبه مـپٌزَ ؿّي کٌَ، هي رؼا لجِبه اف ػمتوْ گـهي اهب کوـًگ

 .کٌَ هي کبهل لجِبم ثَ گـيقًّي ي ثْمَ ثب هٌْ ثِت ّ يبػ هي ثبال

 

 ػمتيْ. تغت ثَ ثـػى پٌبٍ ثـاي ػاؿٍ كـاؿ هَؼ کٌَ هي ّل کَ ػمتبهْ

 گْىو فيـ ّ ىن هي عن چنجن، هي ثِو پيت اف ّ کين هي

 تيکـ ثي ىت ّهت ايي عبًْهي عْىگل ُیچ کبػّي: کٌن هي فهقهَ

 !هًَْ ًوي
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 هي لجِبه موت ثَ عٌؼًّو چيوبي اف ًگبُن چـعَ، هي موتن ثَ

 تْ ّ ثـم هي پیو ٍْؿتوْ. کٌن هي کن اهْ كبٍلَ ّ ىن هي عن. ؿٍ

 اربفٍ: فًن هي لت چيوبه فل ّ ػم هي ثبال ًگبُوْ هیلیوتـيو چٌؼ

 !ُنت؟

 

 هي ّ ػاؿٍ ؿّبيت لجغٌؼ اف ًيْى کَ اكتَ هي چیي چيوبه گْىَ

 ثْػٍ گيْػٍ ؿّ ثَ رٌِوْ ُبي ػؿّافٍ ػيـّف تب کَ ىن هي ػًیبيي ؿـم

 !ػاػٍ ّػيؼَ ثِن ثِيتْ صبال ّ

 

*** 

 

 يَ هؼ ثَ. ؽاؿم هي آىپقعًَْ تْ پب ّ پبيیي ؿم هي ُب پلَ اف گـكتَ ػّه

 ظـكَ ىنتي صبل ػؿ کَ هبهبًي ثَ. ؿٍ هي هبلو ػلن ّ ام گـمٌَ كیل

 آيـيي: پـمن هي چبي ؿيغتي صبل ػؿ ّ کٌن هي پـاًـژي مالهي

 کزبمت؟

 

 رْاثوْ اهب هبهبى ٍجضًَْ، عْؿػى ثـاي آىپقعًَْ هیق پيت ىیٌن هي

 تؼزت. ثِن فػٍ فل اعن ثب ثیٌن هي ّ کٌن هي ًگبُو هتؼزت. ػٍ ًوي

 چيوي پيت! ىؼٍ؟ چي يؼٌي ػم هي تکْى ٓـف ػّ ثَ مـي کـػٍ

 هي ثلٌؼ هیق پيت اف! ىَ هي کبؿه هيـْل ّ کٌَ هي ًبفک ثـام
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 هي ّ ػم هي تکیَ میٌک کٌبؿ کبثیٌتِ  ثَ ّ موتو ؿم هي ىن،

 !ىؼٍ؟ ْٓؿي: پـمن

 

 رب ثـاي ُن ثبؿي ػّ يکي ّ ؽاؿٍ هي آثچکًْي تْ ؿّ ظـكِب ٍؼا ّ مـ ثب

 آؿّهي ي ّـثَ هٌَ، مـ پيت ظـكيْى کَ ُب چٌگبل ّ هبىن ػاػى

 صـف ايٌکَ ّ هّْْع ًؼًّنتي اف ػَجي. کٌبؿ ثکين تب فًَ هي ثِن

! ىؼٍ؟ چي! هبهبى؟ چیَ: گن هي هؼتـُ ّ ثٌؼم هي آثْ ىیـ فًَ، ًوي

 !کـػٍ؟ ًبؿاصتتْى اّى کزبمت؟ آيـيي

 

 هي پبيیي ّ ىؼٍ کٌتـل ٍؼايي ثب چيوبم، ثَ ػّفٍ هي ًگبُيْ هبهبى

 اف کين هي چي ُـ هي! ثکٌَ؟ تًَْ هي کبؿ چي عؼا ي ثٌؼٍ اّى: گَ

 !عْػهَ ي ثچَ

 

 !هي؟: پـمن هي هتؼزت

 

 !تْ! آؿٍ: گَ هي آؿّهي ٍؼاي ثب ُوچٌبى اهب ػَجي

 

 !ثبف؟ کـػم کبؿ چي: پـمن هي ّ ىن هي میٌَ ثَ ػمت

 

 ثَ رْؿي ايي:گَ هي ظـكِب ثبهي ىنتي صبل ػؿ ّ کٌَ هي ثبف آثْ ىیـ

 ىت، يَ! کـػي؟ ػول ام تٍْیَ ثَ رْؿي ايي! ػاػي؟ گْه هي صـف



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 1117 
 

 هٌْ عْامتي هي كؤ! ػاؿي؟ ًگَ عْػتْ تًْنتي ًوي ىت يَ كؤ

 ...ىـهٌؼٍ هبػؿه ّ پؼؿ ؿّس ّ ػعتـ ايي پیو

 

 !هبهبى: فػٍ عزبلت کَ الجتَ ّ هؼتـّن

 

...  ّ هبهبى: گَ هي هي ؿّي ػؿ ؿّ ّ کيَ هي ىنتي اف ػمت هبهبى

 !چي؟ هبهبى! هلل اال الَ ال

 

 ثغو عٍَْیتـيي هْؿػ ػؿ ػاؿٍ پـّا ثي ْٓؿ ايي هبهبى ايٌکَ اف کالكَ

 هبهبى ثگن، چیقي يبم هي کٌَ هي مـفًين الجتَ ّ ًظـ اظِبؿ فًؼگین

 ايي اف! ػاؿٍ اُویت ثـات صـكبم چوؼؿ کـػي حبثت:کٌَ هي ػمتي پیو

 کَ ثؼٍ اًزبم گن هي ثؼي اًزبم ًجبيؼ هي ًظـ اف کَ کبؿي ُـ ثؼؼ ثَ

 !کٌي ثـػکنو

 

 ثیـّى ثـم آىپقعًَْ اف کَ ػاؿم هي ثـ چبيوْ لیْاى ّ هیق موت ؿم هي

 لجغٌؼ. ؽاؿٍ هي آىپقعًَْ تْ پب آيـيي ثيَ، توْم آّؿ ىـم ثضج ايي تب

 !ػاؿٍ هبهبى اعن ّ ػلغْؿي ثب فيبػي تٌبهِ ّ تْبػ لجو ؿّي

 

 ّ لجغٌؼ اًگبؿ کَ هبهبى ثَ ًگبُي ًین ّ کٌن هي مالم عْه ؿّيي ثب

 هي آيـيي اف ّ اًؼافم هي کـػٍ هتؼزت ُن اًّْ آيـيي ثيبه ٍْؿت

 !ػقيقم؟ عْثي: پـمن
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 پيت ّ ػٍ هي هخجت رْاة چيوبه پلک ثنتَ ّ ثبف ّ لجغٌؼ ثب آيـيي

 ػؿمت صبل ػؿ ثؼؼ ّ ثيیٌن تب کيَ هي ُن هٌْ ػمت ىیٌَ، هي هیق

 ثَ ؿّ ػمتو تْ ي لووَ. کٌَ هي هبهبى ًخبؿ ُن لجغٌؼي اي لووَ کـػى

 کوي ػمتيْ ثگیـهو، کَ ثـم هي رلْ ػمتوْ گیـٍ، هي هي موت

 ُن اف لجِبهْ عٌؼٍ ثب! کٌَ هي ػٌُن ًقػيک ؿّ لووَ ّ کيَ هي ػوت

 هيـْل ّ ؽاؿٍ هي ػٌُن تْي ؿّ گـػّ ّ پٌیـ ّ ًْى اّى ّ کٌن هي ثبف

 رْيیؼى صبل ػؿ ّ هبهبى موت گـػم ثـهي. ىن هي چبيین کـػى ىیـيي

 ػـّك يب عْؿػيي ٍجضًَْ ىوب: پـمن هي گٌزیيکي ي لووَ اّى

 !ثگیـٍ؟ ثٌؼاًگيتیب لووَ ايي اف ُن ىوب ّامَ عبًْهتْى

 

. ػّفٍ هي آيـيي ثَ ًگبُيْ ػاؿٍ لت ثَ لجغٌؼ ّ اثـّ ثَ اعن کَ هبهبى

 ّ گیـم هي آيـيي اف ؿّ ثؼؼي ي لووَ ػاؿٍ، تؼزت ؿًگ ٌُْف کَ ًگبُي

! ثگیـ ؿبفي کلَ لووَ! ربى ػعتـ: گن هي چبيین اف هلپ يَ عْؿػى اف هجل

 !کٌَ ًوي پـ ُن هٌْ ي هؼؼٍ هضیٔ اف اپنیلي يَ ايي

 

 لجغٌؼ ثب ُن اّى کَ اكتَ هي هبهبى ثَ ًگبُن ػّثبؿٍ عٌؼٍ، هي آيـيي

 ثَ لووَ ثب ُوـاٍ ُن آيـيٌْ مـاًگيتِبي ثبؿ ايي اهًَْ، عیـٍ گـهي

 ثَ رلتوًْْ هبهبى گلْي هَلضتيِ  کـػى ٍبف ٍؼاي ّ گیـم هي ػُي

 !اًؼافٍ هي عٌؼٍ
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 کٌبؿم عْىي مـ اف چٌبى ّ ُبمت ّيتـيي ثَ چٌبى آيـيي هيتبم ًگبٍ

 کـػٍ كـاهْه ؿّ عنتگي اّهؼٍ، ؽّم مـ ُن هي کَ ػاؿٍ هي ثـ هؼم

 .گـػم هي ؿّ ُب هـبفٍ پبه ثَ پب ّ ام

 

 تبؿيکي ثَ ؿّ ُْا کَ صبال ّ گؾىتَ افػّاروْى اف ثؼؼ کبؿين ؿّف اّلیي

 ثب. عیبثْى ثَ فػين گؾؿًّي ّهت ّ عـيؼ ثـاي آيـيي ػمت تْ ػمت ؿكتَ

 تْ ّ پیيو ؿّ مبلي يک کَ ىؼٍ ايي ثـ هـاؿ ًبهؼاؿ هيْؿت ّ تْاكن

 ثگیـم يبػ کبؿّ عن ّ چن ّ کٌن ىبگـػي ّ ثوًْن عبًگیو لْافم كـّىگبٍ

 ّ کٌن ثبف هزقا ي هـبفٍ يَ عْػم ؿمَ هي ثِن ثبثب اف کَ اؿحي ثب ثؼؼ ّ

 .ًبهؼاؿ كـّىگبٍ ػّم ي ىؼجَ هؼيـ ثين

 

 ّ عْػه ُوـاٍ ُن آيـيٌْ ّ هي ايٌکَ ثـاي كـػاػ ُبي فػى فّؿ هیْى ايي

 ُنت کَ ايٌي اف آيـيٌْ عْام ًوي چْى هًْؼٍ رْاة ثي کٌَ ًگبؿيي

 ًجبىین، ًَیت ثي هبهبى هِـ اف تب ثبىن ايٌزب عْام هي. کٌن ؿـيجتـ

 اگـ ؿمیؼ، تضْل ّهت ؿّفي اگـ تب ثوًْن عْػم ّٓي تْ ّ ايٌزب عْام هي

 ثب ّ ثجیٌن عْػم چين ثب ثـٍ ثِجْػ ثَ ؿّ هـػم ايي ّامَ فًؼگي ىؼ هـاؿ

 ىؼ هـاؿ ؿّف يَ اگَ تب ثبىن ايٌزب عْام هي. کٌن لول گْىتن ّ پْمت

 تجؼیؼ ثَ عْػهْ عْام ًوي. ثبىَ عبک ُویي ؿّي فهیي ثؾاؿم مـهْ

 ّ ىن ًوي پبگیـه ػًّن هي کَ صبلي ػؿ کٌن هضکْم اي عْػعْامتَ

 تْ ػمت کـػم اؿاػٍ کَ ّهت ُـ عْام هي. گیـٍ ًوي هـاؿي تْه ػلن

 .کٌین هـّؿ عبٓـاتوًْْ ّ کُْنتبى اّى ثَ ثـين آيـيي ػمت
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 ًگبُيْ ّ کٌن هي ًگبُو. اينتَ هي آيـيي ّ ىَ هي کيیؼٍ ػمتن

 تبي! کوـًگَ ٍْؿتي ؿيق عطْٓ ثب هـػًَّ پیـُي يَ ثَ چيوو ػًجبل،

 ًوي ؿًگي ايي هي: کٌن هي فهقهَ فيـگْىو ّ ؿٍ هي ثبال اثـّم يَ

 !ثبىن گلتَ! ُب پْىن

 

 ّؿّػي ػؿ موت گیـٍ هي ؿاٍ هَون عیلي ّ کٌَ هي ًگبٍ ثِن لجغٌؼ ثب

 ّ کٌن هي مالم كـّىٌؼٍ هـػ ثَ. کيًَْ هي عْػه ػًجبل هٌْ ّ هـبفٍ

 ُن آيـيي. گَ هي آهؼ عْه آيـيي ثَ ّ ػٍ هي رْاثوْ عْىـّيي ثب اّى

 .ثیبؿم فثْى ثَ هـػ ثـاي اىْ عْامتَ تب ثِن فًَ هي فل هٌتظـ

 

 االيبم هؼين اف ٍْؿتي! ربى آيـيي: گن هي هؼتـُ ّ کٌن هي ؿيقي اعن

 کَ ُنت ُن اه ػيگَ ؿًگِبي ايٌِبه، ثجیي،! ثْػٍ ػعتـًَّ ؿًگ يَ

 !چطْؿٍ؟ ثجیٌین کٌن پـّ آثیيْ ُبى؟! آثیَ ايي هخال  . هيٌگتـٍ

 

 آيـيي ػاىتي ًگَ ؿاّي ثـاي ُن كـّىٌؼٍ ّ هٌَ هبت تغل اي چِـٍ ثب

 ثبف پیيغْى ؿّي ّ يبؿٍ هي ػؿ هلنَ اف ؿّ ّيتـيي پيت پیـُي هيبثَ

 اتلبهب  . پـكـّىوًَْ کبؿُبي اف يکي کبؿ ايي:ػٍ هي تّْیش ّ کٌَ هي

 ٍْؿتي االيبم هؼين کَ ػؿمتَ ىوب كـهبيو. ؿكتَ ؿًگ ُویي ُن ثیيتـ

 هخال  . ًؼاؿٍ هؤًج ّ هؾکـ ػيگَ ؿًگ ؿّف اهـّفٍ ّلي ثْػٍ ػعتـًَّ ؿًگ

 !ػاؿٍ ٓـكؼاؿ ىؼيؼا   پلیْؿاهْى ايي ثلـهبيیي، هالصظَ
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 هي گـػ ػٍ هي ًيْى ثِوْى کَ پلیْؿي آثي مـط ؿًگ ػيؼى اف چيوبم

 كـّىٌؼٍ ػمت فيـ اف ؿّ پلیْؿ يبػ، هي رلْ ّ عٌؼٍ هي آؿّم آيـيي ىَ،

 عیـٍ هي ثَ كبتش لجغٌؼي ثب ّ ؽاؿٍ هي هـػًَّ پیـُي ؿّي ّ ػاؿٍ هي ثـ

: گن هي ّ ثِو فًن هي فل ىؼٍ گـػ ُوچٌبى چيوبيي ثب! ىَ هي

 !کٌن؟ مت ثـػاؿم ثبيؼ رلتيْ کَ ثگي عْاي ًوي

 

 اف ػّػ! ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي هيتبهبًَ لجغٌؼ ُوْى ثب

 ریؾِ  پلیْؿ اّى عـيؼى ثَ هزجْؿ ايٌکَ ثـاي ّ اّهؼًَ ثیـّى صبل ػؿ هـقم

 تْ ىبيؼ. کٌن اهتضبى پیـٌُْ ُویي اّل ثؾاؿ ثیب عت: گن هي ًين رلق

 .ًيیٌَ عْة تٌن

 

 ُوـاُن ُن آيـيي. کٌن هي كـاؿ پـّ اتبم هوَؼ ثَ ّ گیـم هي پیـٌُْ

 .اينتَ هي ػؿ پيت ّ يبػ هي

 

 فًَ هي هْد آيـيي ٍْؿت تْ ؿّبيت يبم هي ثیـّى ّ پْىن هي کَ پیـٌُْ

 تٌت كیت. يبػ هي عیلي پْمتت ثَ کَ ؿًگو: گَ هي كـّىٌؼٍ هـػ ّ

 !امت الؼبػٍ كْم عبًْم ي ملیوَ. ُنت ُن

 

 مـىًَْ. ثچـعن ػّؿ يَ تب کٌَ هي ُؼايتن ّ گیـٍ هي ػمتوْ آيـيي

 تَویون ثجیٌَ تب اينتَ هي ؿّثـّم ثؼؼ ّ کٌَ هي هـتجٔ پیـٌُْ ُبي

: گن هي ّ ؿم هي پـّ اتبم موت ثَ پلیْؿ اّى عـيؼى اف كـاؿ ثـاي. چیَ

 !ػيگَ ىوبمت صـف صـف! عبًْهب عبًْم عـهو هي
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*** 

 

 ثیـّى؟ ىبم ثـين: پـمن هي ّ ثیـّى پبمبژ اف يبم هي ػمت ثَ ًبيلکل

 

 !چـا؟: پـمن هي هتؼزت عْؿٍ، هي تکْى هغبللت ػالهت ثَ مـه

 

 هچین مبػت ثَ ّ يبؿٍ هي ثبال ػمتوْ ثؼؼ ّ هًَْ هي مبکت کن يَ

 هبهبى ثَ! کَ ًيؼٍ ػيـ ثبثب ًَ:يبم هي صـف ثَ کَ هٌن. کٌَ هي اىبؿٍ

 ُبى؟. ًيي ًگـاى کَ عْؿين هي ثیـّى ىبهْ ػين هي آالع ايٌب

 

 هغبللتو ػلیل ًؼًّنتي اف هٌن اثـُّبي اًؼافٍ، هي ثبال مـىْ ػّثبؿٍ

 ىبم ثَ ػػْت هوبثل ػؿ کَ ُنتي کني اّلیي: گن هي ّ ؿٍ هي ثبال

 !کٌَ هي هوبّهت

 

 ايي اف هي ّ چنجًَْ هي ثِن مـىْ ّ ثبفّم ػّؿ کٌَ هي صلوَ ػمتيْ

 اصنبك ُنت هي ثَ ًنجت ّرْػه تْ کَ ػاىتٌي ػّمت ُوَ

 .عًَْ موت اكتین هي ؿاٍ ّ کٌن هي عْىجغتي

 

*** 
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 هجبؿک تْلؼت ثب ُوـاٍ فػى ػمت ٍؼاي مبلي، تْ گؾاىتي پب هضِ ثَ

 ؿّىْى ًگبُوْ ىْکَ! ىَ هي ثلٌؼ عبلَ ّ كـػاػ ّ ُبلَ ّ ًگبؿيي گلتي

 گـم لجغٌؼ يَ ثب کَ ؿمن هي ًبهؼاؿي ّ هبهبى ثَ ّ ػم هي صـکت

 .کٌي هي توبىبهْى ّ اى اينتبػٍ

 

 ىبهْ گلتي هي ُویي ّامَ: پـمن هي ّ آيـيي موت کٌن هي ؿّهْ

 !ًغْؿين؟ ثیـّى

 

 ّ يبػ هي پیو کَ كـػاػٍ ّ ػٍ هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي لجغٌؼ ثب

 اًتغبثیَ پیـُي ثـّ ثزٌت! ثزٌت: گَ هي ثبُبم ػاػى ػمت صبل ػؿ

 ايي کَ ثل اكتبػ ؿاٍ اهْى لْچَ ّ لت اف آة کَ ثپْه گـاهیتْ ُونـ

 !کـػين اًگيت ّ فػين ػيؼ کیکْ

 

 ايي تْ ػًّي هي چَ تْ: پـمن هي ّ کٌن هي ًخبؿه اػة ثي يَ

 !پیـٌَُ؟ ًبيلکل

 

 هي ثَ ؿّ آؿّهتـ ّ فًَ هي ثویَ ثَ اّهؼٍ ُن لجِبي ثب هْضکي لجغٌؼ

 ثـًبهَ اف عبؿد اگَ صبال! فًَ هي ػاػ كـمغي ٍؼ اف ػقيقم: گَ هي

 كْم امتخٌبءِ  هْؿػ يَ اّى ػيگَ گـكتي کبػّ تٌگو ُن چیقي ىْؿتي

 !امت ثـًبهَ
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 کَ ثزٌت: گَ هي ّ کٌَ هي ّلْ عْػىْ هجل ؿّ كـػاػ ّ عٌؼين هي

 !گـمٌگي اف هـػين

 

 ّ ثـٍ ثیي اف تبه عطِبي تب کين هي اتْ مـمـي پیـٌُْ ثبال، ؿم هي

 .ًینت ػلغْاُن ؿًگ کَ گـچَ ًینت ُن ثؼ. پْىوو هي

 

 ّ گـكتي ّـة هیق ؿّي کٌَ هي ىـّع كـػاػ پبيیي يبم هي کَ ُب پلَ اف

 :ػاػى مـ آّاف

 

 ثـػي هٌْ ػل ٍْؿتي پیـُي

 

 ًغْؿػي ؿووْ هٌْ تْ کيتي

 

 يبػتَ ًيْى اّى ثَ ًيْى

 

 ًيًْؼي هُْبت ؿّي مـعي گل

 

 گـػم ثـهي فّػي االى هیـم هي گلتي

 

 گـػم هي ُونـ ثبُبت اًّْهت هیبم هي گلتي
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 تبؿم ىبم چـاؽ

 

 اًتظبؿم چين ثیب

 

 کيیؼم ًبفت چوؼؿ

 

 کٌبؿم اف ؿكتي تْ

 

 کي هب فاؿ صبل ثَ ؿصوي ثیب

 

 کي ؿُب ؿا ّكبيي ثي ايي ثیب

 

 ثْػ عطب آىٌبيیوْى گلتي تْ

 

 کي عطب اهيت ُن تْ کـػم عطب

 

 !صٌؼم تْ ثـيقين ثجـ کیکْ ثیب

 

 ثٌؼٍ ربى فى هبػؿ کَ ثغْؿيوو
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 ًؼاؿٍ ثنبٓو تْي ىبم

 

 هي ًگبُوْ ّ کٌن هي كْت ؿّ کیک ؿّي ىوغ ىْعي ّ عٌؼٍ هیْى

 ٍؼاي ّ يبؿم هي لت ثَ لجغٌؼي اينتبػٍ، ًگبؿيي کٌبؿ کَ آيـيٌي ثَ ػّفم

 !ػاؿٍ ًبهؼاؿ ػمت ثَ لضظَ ايي حجت اف ًيْى ػّؿثیي كلو

 

 يَ ثب آػم ايٌکَ ثـاي فّػٍ ٌُْف اهب ىؼٍ کن مـهب مْف اف ّ ثِبؿٍ ًقػيک

. ُنتن اًزبهو صبل ػؿ هي کَ کبؿي! ثبينتَ ثبف كْبي تْ پیـُي ال

 آيـيي ثب کَ گلِبيي ثَ ّ پيتي صیبٓ کْچیک ي ثبؿچَ کٌبؿ ام اينتبػٍ

 ًَ ىبيؼ کَ ثـػٍ ُبيي گؾىتَ ثَ هٌْ ؽٌُن ّ کٌن هي ًگبٍ کبىتین

 آة ؿـم کَ عبکیَ ثَ ًگبُن. ػاؿٍ كبٍلَ ىؼيؼا   اآلى هيِ  اف اهب ػّؿ عیلي

 ام اّهؼٍ عًَْ اف گلِب آثیبؿي ي ثًَِْ ثَ. ىؼٍ ػمتِبم تْي ىیلٌگ

 ػىْاؿ، اگـچَ کَ اي گؾىتَ هـّؿ ّ كکـ ّ كکـ. کٌن كکـ کوي تب ثیـّى

 !گؾىت اهب گؾىت تلظ اگـچَ

 

 فػ ّ ُب ىلْؿي تَْيـ ّ اعجبؿ ػيؼى تلظ ي گؾىتَ ُوْى تْ ٍجش ؿّف يَ

 ّاؿػ ايوبى پيت ثَ پيت ٍجش ؿّف يَ! آّؿػ رْه ثَ عًْوْ عْؿػُب ّ

 ثگن کَ ؿكتن ٍجش ؿّف يَ. ػاػ تـییـ صبلوْ ّ گؾىتَ کَ ىؼم اي هؼـکَ

 ًَ ّ هي ثَ ًَ. ًؼاػى اهبًي ّ کيتي فػى، اهب! ثؼيي اهبى! ًکيیي! ًقًیي

 يَ ّ گؾاىت ؿػ ػمتبم ؿّ ايوبى عْى ظِـ ٍالت ًقػيک ؿّف يَ. ايوبى ثَ

 .ىؼ عيک هـگو ثبّؿ اف کَ ثْػ عْػم عْى ػيگَ ؿّف
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 تْ ّ ثیِْػٍ ثبيؼ ػوـهْ ؿّفُبي ثِتـيي اف مبل 5 گلتي ثِن ػَـ يَ

 کَ گلتي ثِن کیٌَ ّ فعن ّ ػؿػ کلي هیْى ػيگَ ؿّف يَ. مـکٌن امبؿت

 ّكبيي ثي عجـ افىٌیؼى ىؼم عيک! ؿكتَ كٌب ثَ ثیـًّن اّى ي آيٌؼٍ

 ثـاي ػلن ُـگق ػيگَ ثنتن ػِؼ عْػم ثب! ػؿػ ثي ّ ىؼم ؿگ ثي! لیلي

 !ًلـفٍ ثيـي ُیچ

 

 ثِن تبؿيک ّ ىؼ ىت ثـام ًیْهؼٍ ػؿ هبٍ ٌُْف کَ ؿّف يَ ػيگَ، ؿّف يَ

 .تیـٍ ػًیب ّ هَیجتو اف ىؼ عن ُبم ىًَْ! ؿكتَ پؼؿم گلتي

 

 ربيي يَ کْيـ، ػل تْ ؿّ ٍجبصي چٌؼ کَ ثنتن ملـ ثبؿ کْلَ ػيگَ ؿّف يَ

 يَ هیوت ثلِون تب كکـ ّ كکـ ّ كکـ ّ کٌن مـ تٌِبيي تْ ّ ػًیب تَ

 !ىؼٍ توْم پبم چوؼؿ ُولکـي يَ ُوؼؿػي،

 

 اربفٍ ّ ؿكتن ؿاٍ ّ ؿكتن ؿاٍ ىٌي هبُْؿُبي تپَ تْ ؿّفّ ّ ىت ػبلوَ يَ

 ؽؿٍ عْؿٍ ػیي تضویـُب ّ ُب کیٌَ ُب، صنـت ُب، عبٓـٍ كکـُب، ػاػم

 .ثغْؿٍ ؿّصوْ ؽؿٍ

 

 تـ عویؼٍ ّ عن ّ عن ّ کـػم صول ُبم ىًَْ ؿّي ؿّ ػلتٌگي ػًیب يَ

 ّ اّهؼٍ مـ هزبفاتن کـػى كکـ ػؼٍ يَ کَ ؿّف يَ ؿّف، يَ ثؼؼ، ّ ىؼم

 ثي تبّاىِ  ػيؼم ّ ثـگيتن. ثـگيتن ام ىؼٍ هتٌجَ ّ اهَ ثنَ ػيگَ

 ًلل ربي فػًن، ػاؿ ربي ّ گـػًن ثَ ،اكتبػٍ ىؼٍ ٌٓبثي هبًًْین
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 هي کو ِعـٍ فهبى ُبي ثلٌؼي ّ پنتي ؿّي فهیي، ؿّي هٌْ ثـيؼًن،

 .ثؼم رْى ؽؿٍ ؽؿٍ تب کٌَ

 

 هـػم ايي اف! ثـيؼم ًْ اف هًْؼم، کَ ػؿػهٌؼ ّ هضتْـ ًؼاػم، کَ رْى

 ثَ ثـػم پٌبٍ ّ ثـيؼم ػؿػ پـ ؿًگبؿًگ ػًیبيِ  ايي اف ػؿػ، ثي كـاهْىکبؿِ 

 .ػّپبمت ثيـ ايي ي عْؿػٍ فعن عْػم هخل ػؿمت کَ ٓجیؼتي

 

 ُوْى رٌل اف يکي پٌبٍ ثين هـاؿٍ عْػم ثؼًّن ايٌکَ ثي ثـػم پٌبٍ

 ؿهیؼٍ،ُوًْوؼؿ ُوًْوؼؿ مـفًؼٍ، ُوًْوؼؿ آفاػ، ُوًْوؼؿ!کُْنتبى

 .تٌِب

 

 ًوي كکـ هجل مبل تب ىبيؼ کَ ام اينتبػٍ اي ًوطَ تْ اهـّف، ّ صبال

 هؼٌي ثب ًْ اف هٌْ ثْػًو ّ آيـيي ػين. ثؾاؿم تْه پب اٍال   کـػم

 ثَ ؿّ ثيـي توؼى ّاالي ُبي هلِْم ًْ اف ّ ػّثبؿٍ.  ػاػ آىتي اًنبًیت

 ثب ثلـفٍ، ُوٌْػي ثـاي ػلت اگـ ًینت ثیِْػٍ اّهؼ يبػم ّ آّؿػم عبٓـ

 .ػؿػهٌؼ ػؿػه ثب ّ ثيي ؿوگیي ؿوو

 

 اگَ گلتن هي کَ ُوًْین هٌن اّهؼ يبػم ّ ؿكتن ؿاٍ اّى ثَ چـا اّهؼ يبػم

 !ثبه ػلنْف تْ! ثبه هنئْل تْ! ًگْ تْ چَ هي ثَ گي هي ػيگـاى

 

*** 
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. کٌَ هي رؼا اكکبؿم اف هٌْ ّ ىَ هي صلوَ کوـم ػّؿ پيت اف ػمتي

 اف ُن عْػه ّ کـػٍ ثلٌؼ تلبّتي ثي فهیيِ  اف هٌْ کَ ظـيلي ػمتِبي

 .کيیؼٍ ثیـّى ؿن هؼـ

 

 صْاك مـ اف کَ اي ثبؿچَ ثَ عٌؼٍ ثب ػوت، ثَ گـػم ثـهي لجغٌؼ ثب

 هي ّ عٌؼم هي! کٌَ هي اىبؿٍ ىؼٍ تجؼيل ػؿيبچَ ثَ توـيجب   هي پـتي

 !کٌي ىٌب عْؿػٍ يَ ُن گلِب ايي گلتن ثْػم، ؿـم اكکبؿم تْ: گن

 

: فًن هي ٍؼاه ثنتٌو، هَؼ ثَ ؿٍ هي ىیـآة موت ثَ ّ عٌؼٍ هي

 .آيـيي

 

 اه لجَ ؿّ اًگيتوْ ّ يبؿم هي ثبال ؿّ ىیلٌگ مـ گـػٍ، ثـهي ٓـكن ثَ

 هضل کٌَ، كـاؿ يبػ هي کٌن عینو ػاؿم هَؼ ايٌکَ عیبل ثَ. ؽاؿم هي

 ًْؿ هنیـ ػؿ ػؿمت کٌن، هي اًتغبة ثبؿچَ ي ػيگَ موت ؿّ آة ؿيقه

 !کوبى ؿًگیي آيـيي: گن هي ّ عْؿىیؼ

 

 ًْؿ تبثو اف کَ کوبًي ؿًگیي ثَ ّ گـػٍ هي ثـ کـػى كـاؿ ؿاٍ ًیوَ تْ

 عیـٍ ىؼٍ ػؿمت کٌن هي ُؼايتو ّاؿ ػايـٍ ًین کَ آثي ثَ عْؿىیؼ

 !ىَ هي
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 ػاؿي ػّمت:پـمن هي کَ هٌن. فًَ هي لجغٌؼ ؽّم ثب ّ يبػ هي رلْ

 کٌي؟ ػؿمتو

 

 هي مـه پيت عْػم ّ ػم هي ػمتو ثَ ؿّ ىیلٌگ هخجتو رْاة ثب

 آة ثؼم يبػ ثِو ايٌکَ ثـاي کٌن هي ؿػ ٓـكو ػّ اف ػمتِبهْ. اينتن

 تکیَ ام میٌَ تغت ثَ ّ گیـٍ هي رب ثـلن تْ کٌَ، ُؼايت رْؿي چَ ؿّ

 اي ثْمَ مبفين، هي کوبًي ؿًگیي ّهتي ّرْػه، ػطـ هنت. ػٍ هي

 ثْػ ىؼٍ ػًیبم کل: کٌن هي فهقهَ آؿّم ّ فًن هي هُْبه ثَ

 .کـػي ؿًگیو کوبى ؿًگیي ايي هخل ػؿمت ثـام تْ! عبکنتـي

 

 ػيؼٍ اف تـك ثي پـّا، ثي چـعًَْ، هي موتن ثَ ؿّ مـه لجغٌؼ ثب

 ٓؼن کَ اي ثْمَ اف ىن هي ػاؽ ّ عـم هي رْى ثَ لجغٌؼىْ ىؼى،

 .ػٍ هي فًؼگي

 

 ُبيِ  فػى صـف ٍؼاي هیلْلَ، هيـْل ّ ُنتن کبًبپَ ؿّي ّلْ ىکن ثَ

 ػًّن هي. ػاؿٍ هي ًگَ ثیؼاؿي ّ عْاة هـف ثیي ؽٌُوْ اي ًزْاگًَْ

 کـػٍ تیق گْىبهْ اثْاللْل امن ىٌیؼى اهب فىتَ کبؿ يَ ّاينبػى گْه

 ثي لیليِ  اف ػاؿٍ ّ آّؿػٍ عجـ ػوْ ي عًَْ اف کَ كـػاػٍ. ثیؼاؿ ؽٌُوْ ّ

 صـف گـكتَ اثْاللْل اف ٓالهيْ ّ اينتبػٍ پب رلت کَ هؼـكتي ثي ّكبيِ 

 .فًَ هي
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 كکـ عْام ًوي. کٌن ًوي ثلٌؼ مـهْ اهب ػم هي كبٍلَ ُن اف پلکبهْ

 تلبُن مْء ايي عْام ًوي. کٌزکبّ ّ کـػٍ ُْىیبؿم لیليِ  امن کٌي

 ىجِبي کَ فًیَ پيِ  ؽکـم ّ كکـ ُوچٌبى کَ ثجٌؼٍ ًوو ؽٌُيْى تْي

 عیلي ؿّفِ  يَ ؿّف، يَ ّ کـػ مضـ هي ي ػبىوًَْ ًزْاُبي ثب ؿّ فيبػي

 اف ػؿمت لیلي! کـػ پيت عبٓـاتوْى ي ُوَ ثَ ؿاصت عیلي ًقػيک،

 ّ ثْػ ّكب ثي کـػ پيت اصنبمن ّ هي ثَ عْامتٌن، ّ هي ثَ کَ ؿّفي

 هي فًؼگي ُبي ّيـًَّ ؿّ اىْ عًَْ کَ کـػ اىتجبٍ ُن اثْاللْل

 اف ػعتـػوْيِ  ي هًْؼٍ ًبکبم ػينِ  ثَ چَ ّ پْل ٓوغ ثَ چَ! مبعت

 !پـيؼٍ هلل

 

 مبلي ػّ ايي تْ صبال کَ اثْاللْل: ىَ هي تـ ّاّش کوي كـػاػ ٍؼاي

 ثبثبَُ اهْالِ  ّ هبل ؿّ تًَْ هي صنبثي ثیـّى ثیبػ ػايي تب هًْؼٍ کَ

 کَ اًّن. کـػ ؿّ لیلي التوبك کلي هضْـ تْ ػيـّف عت، ّلي! ثؼٍ رْلْى

 !ثغًْي ٓالهْ صکن فّػتـ ثْػ هٌتظـ كؤ! هبمیؼٍ ػهبؽِ  اَى

 

 !ثْػي؟ اًّزب ُن تْ هگَ: ًینت ّاّش عیلي اهب ًبهؼاؿ ٍؼاي

 

 ىبُؼ صبریت! ثبه ايٌْ! ثََ:ػٍ هي رْاة اًؼاعتَ ؿجـت ثَ ثبػي كـػاػ

 !ثْػٍ ىکنتَ ثبل ّ پـ کلتـ ػّ ايي ٓالم

 

 !كـػاػ؟ رؼي: ىَ هي ثلٌؼ ًگبؿيي ٍؼاي
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: گَ هي ثؼؼ ّ عْاثن هي کَ ىَ هي هتؾکـ ىؼٍ کٌتـل ٍؼايي ثب كـػاػ

 ثِو هجال   آعَ! فػ فًگ ثِن چْچک اَى اثْاللْل اّى! رؼي کَ هؼلْهَ

ـَػم ُن! کي صنبة هي ؿّ عْامتي هبُؼ ىبُؼ ّهت يَ ثْػم گلتَ ! ه

! عْثَ کَ کلَ ثب هٌن. ثِن فػ فًگ کَ ىؼ ايي ثؼؼ! ػبػل ُن! ػبهل ُن

 !هضْـ تْ فػم ىیـرَ ُیکل کل ثب

 

 ْٓؿ ايي کني ىکنت اف آػم! كـػاػ فىتَ: گَ هي مـفًيْاؿ ًگبؿيي

 !کٌَ ًوي عْىضبلي

 

 !کـػم؟ عْىضبلي کزب هي: گَ هي هظلْهبًَ ُن كـػاػ

 

 ػّ هب ؿّ چيوب ايي تْ عْىضبليِ  ثـم: ىَ هي ثلٌؼ ػّثبؿٍ ًبهؼاؿ ٍؼاي

 !ثیٌین هي ػاؿين تب

 

 چٌؼ ُـ. مْفٍ هي اثْاللْل ثـاي ػلن: رؼيَ ًگبؿيي اهب ىْعَ لضٌو

 .کـػ ثؼ ثبثب ّ پي ًیک صن ػؿ عیلي کَ

 

 ؿاٍ تْ ُویيَ!ًنْفٍ کاله اّى ّامَ ػلت: ىَ هي هؼتـُ صبال كـػاػ

 اٍال  !کـػٍ تب عْػه ػیي ثبُبه ىؼٍ پیؼا ُن يکي صبال! فػٍ ُوَ گْف

 کللت ّ َکت ربًت ىُْـ هبػؿ! ثيي؟ صبّـ عْاي ًوي ىوب ثجیٌن

 !ُب ؽاؿي ًوي ثبال ٓبهچَ اّهؼي، ػيـ چـا کَ کـػ ثبؿت
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 اًؼافم هي آـاف ثَ ًگبُي کين، هي هُْبم ثیي ػمتي ّ ىیٌن هي

 ثْػٍ ؿكتَ هبهبى ُوـاٍ ثجـٍ عْاثن ايٌکَ اف هجل. کٌن ًوي پیؼا آيـيٌْ ّ

 ثیظ اف كـػاػ ٍؼاي کَ ػم هي هْمي ّ کو تٌن ثَ ػاؿم. آؿاييگبٍ

 فػي هي عْاة ثَ عْػتْ ػيگَ ػهیوَ ػّ: پـًَّ هي رب اف هٌْ گْىن

 !ىکوت تْ اّهؼم هي پب رلت

 

: گَ هي ّ ىیٌَ هي ؿّثـّم ّ يبػ هي لت ثَ لجغٌؼ موتو، گـػم ثـهي

 !اي؟ آهبػٍ! عت

 

 آفهًْْ:گَ هي ّ يبػ هي کو ثیيتـ لجِبه کٌن، هي ًگبُو مؤالي

 .گن هي

 

 پبه ؿّ پبىْ کٌَ، هي هٌَْػي اعوي گَ، هي چي كِون ًوي ثبفم

 مْاالت عْام هي ىٌیؼي اآلى کَ چي ُـ اف:گَ هي ّ اًؼافٍ هي

 ىؼٍ رؼا لیلي اف اثْاللْل آيب: اّل مْال! افت ثپـمن اي چِبؿگقيٌَ

 !امت؟

 

 !فّػي ثَ -توـيجب   -عیـ -ثلَ
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 اهب ػمتيْيي موت ثـم عْام هي ىن، هي ثلٌؼ ربم اف ّ عٌؼم هي

 اًّْؿ؟ ؿي هي کي: پـمن هي ّ موتو گـػم ثـهي هجلو

 

 تکْى ػولت اييبهلل: گَ هي اّهؼى رلْ صبل ػؿ ّ ىَ هي ثلٌؼ ربه اف

 !ثیبي؟ عْاي هي عْؿػٍ

 

 ايي تْ هـاؿٍ کي ثؼًّن عْام هي: گن هي ػمتيْيي تْ ؿكتي اف هجل

 ؿّ رب ُوَ كکـ هي عؼاي ي ثٌؼٍ هبهبىِ ! ثکيین ؿاصت ًلل يَ عًَْ

 !ػاىتي مـعًَْ ػاهبػ اال کـػ هي

 

 تْ چپن هي كْؿي ُْا، ؿٍ هي آعن ثـمَ ثِن ػمتو ػًّن هي

 هي کَ ىٌْم هي ٍؼاىْ. کٌن هي هلل ؿّ ػؿ ّ ثِؼاىتي مـّيل

 ثب کَ تْالت کق ثقى ىیـرَ عْػتن ثکو، میلًْْ ىؼ، توْم کبؿت:گَ

 مـت ثاليي چَ ػًّن هي ثیـّى ثیبي ػؿ ايي اف ّاال! پبيیي ثـي ُبت ؿيؼٍ

 !ثیبؿم

 

 ثبال. کٌَ هي پـ ؿّ كْب آؿاهيجغيي مکْت هبىیي، کـػى عبهْه ثب

 .ىًْن هي ٍْؿتو ثَ ًگبُوْ ّ چـعًْن هي آيـيي موت ثَ ؿّ ام تٌَ

 

 ثَ ثـگـػٍ اگَ ػاؿم صتن ّ ًؼاؿٍ ٍْؿت ثَ ؿًگ. ؿّىَ پیو هبت ّ مبکتَ

 ّ ثـم هي پیو ػمتوْ. کـػٍ عًَْ چيوبه تْ ثقؿگ ؿن يَ كؤ موتن

. گـػٍ ثـهي صبل ػًیبي ثَ اًگبؿ ّ عْؿٍ هي تکًْي گیـم، هي ػمتيْ
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 لت ثَ حوـي ثي ّ هؼٌي ثي ّ هْهغ ثي لجغٌؼ ػّفٍ، هي ثِن ًگبُيْ

 ثـگـػين؟ ًـين؟ عْاي هي: پـمن هي چٌؼم ثبؿ ثـاي ّ يبؿم هي

 

 هي ػؿاف ػمتو ّ عْؿٍ هي تکْى ٓـف ػّ ثَ ًبهضنْك عیلي مـه

 تب گیـم هي تـ هضکن ػمتوَ تْ کَ ؿّ ػمتي ػؿ، کـػى ثبف ثـاي ىَ

 .آيـيي: گن هي ّ ثؼٍ هي ثَ ؿّ اه تْرَ

 

 هي صبل ُوْى ػؿ ّ کٌن هي ًْافه اىْ گًَْ ػمت ثب کٌَ، هي ًگبُن

 هضکن ثبيؼ کبؿ ايي ّامَ. کٌین آثبػ امت عـاثَ چي ُـ کَ اّهؼين: گن

 !کَ؟ ػًّي هي. ثبىین

 

 عیـٍ چيوبم، تْ ؿيقم هي هضجتَ چي ُـ کٌَ، هي تؤيیؼ صـكوْ مـ ثب

 اّى هیْى ثبال، اّى ػاؿم، صتن هي:گن هي ّ ىن هي مـػه ًگبٍ ي

 ّ ثـين ايٌکَ ّامَ اى ًينتَ ؿاٍ ثَ چين ثبثبت ّ هبهبى فاؿ، گٌؼم

 .عْىجغتین چوؼؿ کَ ثگین ثِيْى

 

 اف ؿيغتَ هُْبي فًَ، هي ػلن ثَ فعوي چيوبه ثَ اىک ُزْم

 ؿّ ُب لضظَ ايي هٌن: گن هي آؿّم ّ کٌن هي ًْافه ؿّ ثیـّى ؿّمـيو

 هي. ُب عـاثَ تْ ؽاؿي هي پب ّ گـػي ثـهي کَ ُبيي لضظَ. ام ػاىتَ

 هي پل پبُب کٌَ، ًوي يبؿي آػم ثب ػل ػًّن هي. مغتَ چوؼؿ ػًّن

 ... ّلي کيَ
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 هي لول ؿّ هطـٍ اًگيت مـ ثب اه، گًَْ ؿّي گیـٍ هي ؿاٍ اي هطـٍ

 ثقؿگ ؿن ًخبؿ ؿّ ثؼؼي پـهِـ لجغٌؼ. ثْمن هي اًگيتوْ تـي ّ کٌن

 اّى ثیي ُنت كـم يَ: گن هي ّ کٌن هي آيـيي ٍْؿت تْ ًينتَ

 کَ ؿوي ايي ثب ثْػ، عن ُب گؾىتَ آّاؿ ثبؿ فيـ هي ُبي ىًَْ کَ ّهتي

 چي؟ ػًّي هي! کـػٍ لًَْ تْ عْىگل چيوبي تْ اآلى

 

 هي ػمت تْ ػمتبىْ رلت ػٍ، هي تکْى هٌلي ػالهت ثَ ؿّ مـه

 مٌگ تب ػّ ّاؿث کَ ػيؼم چين ثب هي کَ ّهتي اّى:گن هي ّ گیـم

 يکي کـػم، لول مٌگيًْْ مـػي ػمتب ايي ثب کَ ّهتي اّى هجـم،

 اآلى ّلي! ًقًي يظ تب ثگیـٍ ػمتبهْ کَ! ثبىَ گبُن تکیَ کَ ًجْػ تْ هخل

 هي. ّرْػت تْ صتي يب! ات ىًَْ ثَ ىًَْ کٌبؿت، ػؿمت! ايٌزبم هي

 !ًَ؟ هگَ. کٌي صنبة هي ؿّ تًْي هي چوؼؿ کَ ػًّي

 

 ظـيليْ مـاًگيتِبي. ثبالمت ّ پبيیي ثَ مـه تکْى ػّثبؿٍ رْاثو

 ُنتن ّهتي تب ػًیب، آعـ تب کَ ػًّي هي: ػم هي اػاهَ ّ ثْمن هي

 !ػيگَ؟ ُنتن تْ ّامَ

 

 ػّمتت چوؼؿ ػًّي هي: گن هي لت ثَ لجغٌؼ هخجتَ، ػّثبؿٍ رْاثو

 !ػيگَ؟ ػاؿم

 

 ػّمت ايي چوؼؿ ػًّي هي: هي مؤال ُن ثبف ّ هخجت رْاة ُن ثبف

 !ًَ؟ هگَ! ػيگَ؟ هضکوَ ّ هـً ػاىتٌَ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 1137 
 

 

 ايٌْ پل: هي پـمیؼى مؤال ُن ػيگَ ثبؿ يَ ّ هخجت رْاة يَ ػيگَ ثبؿ يَ

 !ػيگَ؟ ُنتي عْامتٌي ام ّامَ چوؼؿ کَ ػًّي هي ُن

 

 ىَ، هي ًبعًْؼٍ هِوْى ٍْؿتو تْ چيوبه عیني هیْى لجغٌؼي

 ػاؿم چوؼؿ ػًّیکَ هي ُن ايٌْ: گن هي ّ يبػ هي کو هٌن لجِبي

 !ػيگَ؟ ًکٌن چپت ي لووَ يَ ّ ًپـم کَ کٌن هي کٌتـل عْػهْ

 

 هي هـاؿ هوؼاؿ يَ ػلن اه عٌؼٍ ٍؼاي اف! عٌؼٍ هي گـيَ هیْى ثبؿ ايي

 ثـين؟: گن هي ّ کٌن هي پبک پلکِبه فيـ اف اىکِبىْ گیـٍ،

 

 ؿمن، هي ثِو ّهتي ّ فًن هي ػّؿ هبىیٌْ. ىَ هي پیبػٍ رْاة ثي

 ػمت يَ ّ فاًُْبه فيـ اًؼافم هي ػمتوْ صـکت يَ تْ ىن، هي عن

 هي ریـي! کٌوو هي فهیي اف ّ اه مـىًَْ اًؼافم هي اهْ ػيگَ

 کٌن هي ربگیـه کَ ػؿمت.ىَ هي ٍْؿتن ي عیـٍ پـلجغٌؼ ّ کيَ

 گؾاىتي ُب هْهغ ايي ّامَ ػيوْ ي اؿاثَ: گن هي ػمتِبم هیْى

 ىالم اف عْاُيب  ! ثـم پیو چبثک ّ تٌؼ ػم هي هْل كؤ! ػيگَ

 فعن ؿػ ايٌکَ ّامَ ًینت عبلي تٌن ؿّ ربيي ػيگَ کَ ًکي امتلبػٍ

 !ثیلتَ ؿّه

 

 ايي اف ىن هي مـعْه يبؿٍ، هي ٍْؿتن موت ثَ مـىْ ىیطٌت ثب

 اف آویٌبى ّ آـاف ثَ مـمـي ًگبُي ثب ىؼى، هؼم پیو ّ اىتیبم
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: گن هي عٌؼٍ ثب ّ اكتن هي ؿاٍ ّ گیـم هي افه اي ثْمَ ثْػًوْى، تٌِب

 مغت ّ ملت! چوْه امتِ  ايي ػُي ّامَ ىیـيي ػلق يَ ايٌن

 !ؿكتین کَ ثيیي

 

*** 

 

 مـ کَ ْٓالًیَ فهبًي. ىکنتَ آيـيي ي گـيَ هضیطْ هضِ مکْت

 ػقيقاىْ اف تب ػّ عْاثیؼى اف عجـ ًيْى تب ػّ ثب کَ اي ىؼٍ هنطش عبک

 کن ي كبٍلَ يَ اف هؼت ايي توْم تْ هي ّ کـػى فاؿي ثَ ًينتَ ػٍ هي

 .ػؿػًبکَ صؼ اف ثیو ػعتـ ايي ثـاي کَ ػؿػي ثَ ّ ثِو ام عیـٍ

 

 تٌِب ّ ًکـػ هغبللتي ملـ، ايي ثبثت کـػين هيْؿت ػکتـه ثب ّهتي

 ؿّفه ّ صبل اگـ الجتَ ّ ثبىین هْاظجو عیلي عیلي کَ ىؼ هتؾکـ

 عْة ثـاه ؿّصي ي تغلیَ ايي ػکتـ ًظـ اف. ثـگـػين مـيؼب   ىؼ هيْه

 کَ ػيؼم هي صبال ّ ًيَ ؿّصو مـؿيق ثبػج کَ ىـٓي ثَ ثْػ

 .امت آفاؿػٌُؼٍ ُبه گـيَ کَ گـچَ ًینت تبة ثي ُن اًّوؼؿُب

 

 امويْ آؿّم ّ فًن هي فاًْ کٌبؿه ؿم، هي پیو ّ ىن هي ثلٌؼ ربم اف

 آيـيي؟: ثـم هي

 

 هي عبکیيْ ػمت ّ ثـم هي پیو ػمتوْ گیـٍ، ًوي عبکِب اف ًگبُيْ

 ػاػى؟ اًزبم ّامَ ُنت کبؿ کلي ػًّي هي: گن هي ّ گیـم
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 ػمت ثب ىَ، هي ٍْؿتن ي عیـٍ هبت ّ گٌگ ّ يبؿٍ هي ثبال ًگبُيْ

 هي اىبؿٍ ؿكتَ فيـکيت آثبػي مبکٌیي لطق ثَ کَ فاؿي گٌؼم ثَ آفاػم

 ُبي ّمیلَ ثبيؼ ُن ثقًین، مـ گٌؼهِب ثَ ثـين ثبيؼ ُن: گن هي ّ کٌن

 کبؿ ايٌب تبفٍ. کٌین تویق ّ تـ ؿّ کلجَ ثـين ثبيؼ ُن. کٌین عبلي اًجبؿّ تْي

 !ثوبًؼ كـػا پل ّ كـػا ّ اهيت ي ثـًبهَ صبال! اهـّفٍ

 

 ّ کٌن هي کوکو ؿاّي ّ هيتبم ىؼى، ثلٌؼ ثـاي عْؿٍ هي تکْى

 ي صبىیَ ثَ ّهتي. گٌؼهقاؿ موت اكتن هي ؿاٍ ػمتو تْ ػمت

 ؽّم ثب ّ يبم هي ىؼق ثَ ٓاليي ُبي عْىَ ؿهٌ اف ؿمین هي هقؿػَ

 !ًَ؟ هيٌگَ عیلي: گن هي

 

 ّ ُبمت گٌؼم ي عیـٍ مـط ّ امت کـػٍ پق گـيَ فّؿ اف کَ اي چِـٍ ثب

 تغت تْ ىَ هي ّاػاؿ کٌن، هي ثـلو هضکن پيت اف ػٍ، ًوي رْاثوْ

 هي فهقهَ فيـگْىو ْٓالًي مکْت يَ اف ثؼؼ ّ ىَ ربگیـ ام میٌَ

 !عْاي؟ هي هٌْ ُنتي، عْامتٌي هي ّامَ کَ هؼؿ ُوْى: کٌن

 

 هضکوتـ ػمتبهْ ي صلوَ هخجتَ، رْاة يَ ًیوـعو ؿّ ًينتَ لجغٌؼ

 !ًینتي؟ پيیوْى: پـمن هي پـاًـژيتـ ّ کٌن هي

 

 مْالیَ، کَ ثیٌن هي ثبال اف ًگبُيْ ّ چـعًَْ هي موتن ثَ مـىْ

 گؾىتَ اّى ثب هي: گن هي ّ هُْبه ؿّي اي ثْمَ فًن، هي لجغٌؼي
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 ُبي عبٓـٍ تيْيو اف پـ ّهتِب عیلي کَ ؿّفي ّ صبل ايي ثب ػاؿْى، ي

 ات؟ ّامَ عْثین اًتغبة امت گؾىتَ ثؼ

 

 گـػٍ، ثـهي اّلو صبلت ثَ ػّثبؿٍ ّ ىَ هي هضکن اثـُّبه گـٍ

 ػلت: پـمن هي هي ّ چنجًَْ هي ام میٌَ تغت ثَ هضکن مـىْ

 ثْػي؟ ًگبؿيي يب تبؿا ربي عْامت ًوي

 

 ػمتبم ثَ پيتو صبال ّ چـعَ هي ٓـكن ثَ ػمتِبم گـٍ ثیي اف فّؿ ثَ

 تؤػيجن تب ىَ هي چيوبم ي عیـٍ اعن ثب. موتوَ ثَ ؿّه ّ ػاػٍ تکیَ

 هي ٍلـ ثَ ثیٌوًْْ ي كبٍلَ ثـم، هي رلْ ٍْؿتوْ مؤالن، عبٓـ ثَ کٌَ

 هبل تْ اّل، اّلِ  اّلِ  اّى اف: گن هي گـكتٌِبهْى ًلل هیْى ثؼؼ ّ ؿمًْن

 ّ اّهؼم ّ اّهؼم ػيـّف تب گؾىتَ اف ؿاُْ ُوَ ايي! تْ هبل هي ثْػي، هي

 تب ّ اهـّف تب ػيـّف ُوْى اف! تْ ثَ ّ کُْنتبى ايي ثَ ثـمن تب اّهؼم

 ُبي هٌظـٍ کلي ّ ُن فًؼگيِ  ي پٌزـٍ هبة ثيین هـاؿٍ ُن كـػاُب

 !ًَ؟ هگَ. کٌین توبىب عْىگل ّ عْة عْة

 

 ّ ثْموو هي ػّثبؿٍ ػٍ، هي تکْى هخجت ػالهت ثَ مـي لت ثَ لجغٌؼ

 ّ گیـهو هي آؿْىن تْ تٌگ چـعَ هي فاؿ گٌؼم موت ثَ کَ هجل ثبؿ

 عیلي کَ ؿّفي يَ کَ ثبّؿهَ اًّن ػاؿم ًيؼٍ ثـآّؿػٍ آؿفّي يَ: گن هي

 چیَ؟ ػًّي هي! ىَ هي ثـآّؿػٍ ًینت ػّؿ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 1141 
 

 ػلن: کٌن هي فهقهَ فيـگْىو ًَ، هؼٌي ثَ اكتَ هي ثبال ثَ مـه

 ثِن ًَ عْاػ هي ػلن! ثيٌْم تْ ٍؼاي ثب تْ، فثْى اف امووْ عْاػ هي

! اي ػيگَ ي ػبىوبًَ صـف ُیچ ًَ! ػيون ثگي ثِن ًَ! ػقيقم ثگي

 ؿّف اّى ػًّن هي! کٌي ٍؼا عْػم امن ثَ هٌْ ػاؿم ػّمت كؤ ّ كؤ

 !ػاؿي؟ ثبّؿ ُن تْ! ؿمَ هي

 

 فل! ىَ هي ام عیـٍ لجغٌؼ ثب ًگبُو ّ چـعَ هي ثبال موت ثَ مـه

 عْػت!ػاؿي ثبّؿ ُن تْ کَ ػًّن هي: کٌن هي فهقهَ پـاهیؼه چيوبي

 ي کلوَ يَ كؤ! ًینت مغت عیلي گلتٌو کَ ػًّي هي عْة ُن

 !پي ًیک! ثغيیَ ػّ

 

 

 پبيبى
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 ّ ُنتیؼ ًْينٌؼٍ يب ّ ػاؿيؼ هب ثب ُوکبؿي ثَ توبيل کَ ٍْؿتي ػؿ

 هْثبيل اكقاؿ ًـم هغتلق ُبي كـهت ػؿ ىؼـُبيتبى يب ؿهبًِب کَ هیغْاُیؼ

 توبك ثب هب ّ هـارؼَ هب ّثنبيت ثَ هیتْاًیؼ ىًْؼ هٌتيـ ّ مبعتَ

 ثگیـيؼ
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