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 شناسنامه ی رمان 

 دوست مه ) داستان کوتاي (  :  رمان وام

 ( es_shima@شیما اسماعیلی ) کاوال تلگرام :   وویسىدي  : 

  www.ketabbazz.irمىبع  :   کتاب باز   

  ketabbazz_ir@آدرس  چىل تلگرام  :  

 

 

 :خالصه ی رمان 

 گبٍ ػيگـ چيق ُـ يب ّ رؼيؼ ي تزـثَ اىتجبٍ، صوبلت، تٌِبيي، مـ اف آػم

 !فًؼ هي ػزيجي کبؿُبي ثَ ػمت

 .کـػٍ علك عْػه ثـاي ػّمت يک ًْينٌؼٍ ُن ػامتبى ايي ػؿ

 ...پيؼامت کن ّالؼي ػّمت چْى ىبيؼ

 ...ىبيؼ

 

 

 

 

 

 

 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
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 :امبمي ُبي مغي

 صتي ىبيؼ. امت هتفبّت کبهلا  ُب ػامتبى هزوْػَ ػيگـ ثب هزوْػَ ايي-

 !ىؼ ؿهبى ؿّفي

 

 کني ُـ ثـاي پييٌِبػي ػامتبى ايي. امت فيبػ کوي اه فلنفَ+

 گيذ کوي! ثغْاًٌؼ ثبال ثَ??  تـريضبا  ّلي ػُن ًوي اُويتي مي ثَ.  ًينت

 !امت هـيِ هغق يک ي ؿّفاًَ ًْيل چـک ىجيَ تـ ثيو ّ ُنت کٌٌؼٍ

 

 پل ًؼاؿػ ؿا عبٍي فـٌُگ ّ ليـ ًْع ُيچ تبييؼ يب تُْيي لَؼ ػامتبى ايي_

 !ىْػ عْاًؼٍ تؼَت ثؼّى صتوب

 

 ...ىْػ عْاًؼٍ اصتيبٓ ثب+

 هوٌْع هطلمب کپي-

 ...ُيچ ػيگـ فؼل ّ+

 

 اموبػيلي ىيوب

 ____________________________ 

#1 

 ىٌيؼ ىَ هي ًَ.  گفت ىَ هي ًَ. ًْىت ىَ هي ًَ ؿّ، چيقُب اف مـي يَ

 .عًْؼ ىَ هي ًَ ّ

 !ثگي عْػت ثَ افىْى تًْي ًوي صتي کَ هيـٍ پيو ربيي تب لْيَ
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 هيکلت صؼ اف ثيو ّلتي تٌِبيي، ثنبفم؛ ؿّ تْ کَ ىؼ ػليلي ايي ىبيؼ

 ّرْػ ؿّس امن ثَ چيقي ّالؼبا  اگَ الجتَ،. کٌَ هي ػيْاًَ ؿّ ؿّس کـػى، اصبٓت

 !ثبىَ ػاىتَ

 

 ! ؟...ػًّي هي

 

 ّ عْػم ّرْػ صتي ًؼاؿم؛ لجْل ؿّ چيق ُيچ. ًينتن هطوئي چيق ُيچ اف ػيگَ

 ...ؿّ عْػت

 

 هي. هٌَ اف ّرْػت تْ. ىٌبمي  هي ؿّ هي تْ. ػاؿي فـق ثميَ ثب تْ الجتَ،

 .ًجْػي ُن تْ ًجْػم هي اگَ اَم تْ عبلكِ 

 

. ثگي ثميَ ثَ ؿّ هي ُبي صـف تًْي ًوي. ثيي چيـٍ هي ثَ تًْي ًوي تْ

 .ثيي عبؿد کـػم، تؼييٌو هي کَ ثـًبهت، اف تًْي ًوي

 

 ...لؼٌتي! چيَ فـيبػ ػًّي ًوي اٍلا . ثقًي ؿّ ُبت صـف تًْي ًوي تْ

 

 ...!هٌي فکـ ي فاييؼٍ تْ آعَ ثبىي ثبيؼم عت. هٌي ىجيَ لؼؿ چَ تْ

 

 چْى، ثگن؛ ػاؿم ػّمت ُن ثبف اهب ػًّي هي ؿّ ُب چيق عيلي تْ کَ ػًّن هي

 ! مبعتن ؿّ تْ ُويي ثـاي اٍلا . تًْن ًوي ػيگَ ّ ًگفتن عيلي

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 5 
 

 ! کـػم ػؿمتو عْػم ىبيؼ ػًّن، ًوي! ػاؿم عفيف آلقايوـ يَ ػًّي؟ هي

 

 ٍْؿت ثَ چيقُبيي يَ چيق، ُـ اف. کٌن هي فـاهْه مـيغ عيلي ؿّ چيق ُوَ

 هغقم ػؿ ًبهٌظن ٍْؿت ثَ ُب، ايي ي ُوَ ّ هًَْ هي هغقم تْ ًبلٌ ّ ػؿُن

 !ثؼ يب عْثَ ايي کَ ػًّن ًوي هي کَ ُنت اصومبًَ ّ هيـى ؿژٍ

 

 االًن ُويي کٌن هي فکـ چٌؼ، ُـ. )ىؼم هي ػيْاًَ ؿموبا  ًجْػ آلقايوـ ايي اگَ

 ثبيؼ کَ ؿا چيقُبيي فّػ عيلي ػاؿم ؿّ آلقايوـ ايي کَ صبال ّ!( ُنتن ػيْاًَ

 .کٌن هي فـاهْه ثبىٌؼ، ػجـتن ػؿك ّ گْه ي آّيقٍ

 

 يب کـػم هي ٍضجت ؿموي ّ هؼيبؿ تْ ثب ًينت يبػم ُن االى ُويي صتي

 ُن ػؿ ايي ّ ىْػ هي لبٓي هغقم ػؿ ُن کلوبت صتي ُويي ثـاي هضبّؿٍ؛

 .ؿمؼ هي ُن ُبين ٍضجت ّ ُب ًْىتَ ثَ ثْػى

 

  ..ثؼي ُن ٓجيؼتبا  ّ ػاؿٍ عْثي ُن چيقي ُـ کَ ثگْين ُن ؿا ايي الجتَ

 

 ... !هي ثـاي ػؿػ رق ثَ ًينت هطلك چيق ُيچ

 

 ثٌؼ ثب تب ىؼ ثبػج ام فًؼگي توبم ّ ُب اتفبق اهب، کٌن؛ لجْل کَ عْامتن ًوي

 ...مت ُوييگي ّ هطلك کبهلا  هي ثـاي ػؿػ کَ ثيبّؿم ايوبى ّرْػم ثٌؼ
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________________________________ 

 

#2 

 

 

 

 ... ؿامتي

 

 ! کٌن؟ ٍؼا چي ؿّ تْ ثبيؼ هي

 

 هي ثبالعـٍ، ػاؿي؛ الفم امن ٓجيؼتبا  کٌن صميمي ؿّ عيبليت ّرْػ ثغْام اگـ

 !هنئْلن ثـاثـت ػؿ ّ مبعتوت عْػم

 

 ثقًن؟ ٍؼا چي ؿّ تْ آعَ،. مغتيَ اًتغبة اهب

 

 ثبؿ ُـ ثب کَ ثؾاؿم ؿّت ؿّ، ىٌبمن هي يب ىٌبعتن هي کَ فـػي امن اگَ?

 اٍلا  ّ ىَ هي ػُْ هبُيتت تْ ّ افتن هي ىغٌ اّى يبػ ثَ فػًت ٍؼا

 !هيـٍ مْال فيـ ّرْػت
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 اّى. ثنيبؿيَ فـق کلوَ ػّ ايي ثيي فيـا،". ىٌبمن هي يب ىٌبعتن هي" گفتن

 ػيگَ ىبيؼ! ًينت ُنت، االى کَ کني ايي القاهبا  ىٌبعتي هي کَ کني

! ثبىَ لجلي فـػ ُوْى اموو يب اه چِـٍ فمٔ ّ ًيٌبمي ؿّ فـػ عْػِ 

 ؿّ ثَ ؿّ فـػ کَ ثفِوي" ىبيؼ" فمٔ ىبيؼ، هْلغ اّى تب کٌي فکـ عيلي ثبيؼ

 ُن هْالغ ػؿٍؼ ًْػ ػؿ! ًَ يب ىٌبمي هي ؿّ عْػت  ُِوييگي آىٌبي ّ

 !کٌَ ثبّؿ ؿّ ايي اف غيـ عْاػ ًوي ؽٌُوْى چْى، کٌين؛ هي ىٌبعتي ثَ تظبُـ

 

 ًْؿ ػؿ کَ ممف ثَ ّ کين هي ػويمي ًفل. ؽاؿم هي ػُبًن ؿّي ؿّ ػمتن

 .فًن هي فل فًَ هي ثـق اتبق کن

 

 ... ثؾاؿم تْ ؿّيِ  ُن ؿّ ًبىٌبمي فـػ امن اگَ?

 

 تَْؿاتن توبم ثين، ؿّ ثَ ؿّ ًبهت ُن ثب ربيي، يب عيبثبى ػؿ اتفبلي اگَ

 .ىَ هي ًبثْػ ّ عـاة تْ، ثَ ًنجت

 

 !کٌَ هي هؼٌي ثي ّ اؿفه ثي ؿّ ّرْػت ُن هؼٌي  ثي ُبي امن?

 

 ْٓؿي ايي چْى، ىَ؛ هي تـ افتْبس ّّؼيت ثؼًّن عْػم امن ُن ؿّ تْ اگَ?

 ايي ّ هيـٍ ثيي اف ُْيتت عت کَ فًن هي صـف عْػم ثب ّ ُکين هي ؿّ تْ

 .هٌي هغلْق ثلکَ ًينتي؛ هي تْ، کَ هنلّوَ ايي چْى،! اىتجبَُ
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 هٌظن هي، ي پـاکٌؼٍ افکبؿ تْ ثب کَ عْثَ چَ. کييؼم هُْبين ػؿ ػمتي

 !ىًْؼ هي

 

 . فًن هي ٍؼا" هي ػّمتِ " ؿّ تْ کٌن پيؼا هٌبمت ي ّاژٍ يک کَ فهبًي تب

 

 ؿفيك يب ػّمت افـاػي ثَ الجتَ. ام ًقػٍ ٍؼا هي ػّمتِ  ؿّ کني صبل ثَ تب

 ػىوٌبًي ُب آى توبهي فيـا ام؛ ىؼٍ پييوبى ثؼؼ، اف ثؼؼ عت، اهب ام؛ گفتَ

 ربي تٌِب ُب آى اف ّ ثْػًؼ هٌبمت ّلت ػؿ صولَ ثَ آهبػٍ ّ ػمت ثَ عٌزـ

 !امت هبًؼٍ ثبلي ُبييبى فعن

 

 هضؼّػ ؿّ تْ کَ ُب ّاژٍ ثَ لؼٌت اٍلا . ًينت هٌبمت ُن هي ػّمتِ  ًَ،

 ... ُبيي ايي اف فـاتـ تْ! ًينتي هي ػّمتِ  تٌِب کَ تْ. کٌٌؼ هي

 

 چِبؿچْثو اف تًْن ًوي کَ ػاؿم اي ثـًبهَ تْ هخل ػؿمت ُن هي عت، اهب

 . ثين عبؿد

 

 !کٌن هضؼّػ کلوبت ػؿ ؿّ هغقم ُبي ػؿُوي هزجْؿم ُن هي

 

 

 

3# 
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 ...هي ػّمتِ  ملم 

 

 . کٌن پٌِبى تْ اف ؿّ اّى تًْن ًوي کَ گيـٍ هي ىکل لجن ؿّي ػويمي پْفعٌؼ 

 

 ايي عت اهب کٌَ؛ هي تـ هضؼّػ ؿّ تْ ُن کنـٍ يک صتي کَ مت اصومبًَ

 .کٌَ هي رؼا ػيگـاى اف هي ثـاي ؿّ تْ هضؼّػيت

 

 ...ًَ يب عْاي هي ؿّ ايي ػًّن ًوي

 

  ثميَ؟ اف ىؼى رؼا يب ثِتـٍ آفاػيت

 

 کٌَ؟ ًوي ًبؿاصتت هضؼّػيت ّالؼبا 

 

 ثبىَ؛ ثؼ کَ ُن لؼؿ چَ ُـ هضؼّػيت کَ ثؼّى ؿّ ايي ػاػى رْاة اف لجل

 ! الفهَ گبُي

 

 رْاة مـيغ کَ ًينت چيقي ايي... ًَ يب کٌي لجْلو تًْي هي ػيؼ ثبيؼ

 !ًجبىَ رجـاى ثـاي ؿاُي ّ ثيي پييوْى هي هخل ثؼؼاا  ىبيؼ چْى ثؼي؛
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 ػّؿٍ، عيلي آفاػي لطؼيت اف ىبيؼ ايي کَ ثبىَ، آفاػ" ىبيؼ" ؿيل ثؼّى لطبؿ

 ...ػبلجتو ّ ؿمَ ًوي ربيي ثَ صبل ُـ ثَ ّلي

 

 .ىٌْي هي ُن تْ ؿّ، ػويمن ًفل ٍؼاي

 

 !ثيَ هضؼّػ ثبيؼ آػم ثميَ اف ىؼى رؼا ثـاي ُوييَ

 

 

 

_______________________________ 

 

4# 

 

 !تْ عؼايِ  هٌن... هي ػّمتِ  ملم

 

 !ُنتن عؼا االى هي ىؼ، عؼا ىَ هي ؿاصت چَ ؿامتي ثَ

 

 الفم صتي مزؼٍ، ّ ػجبػت ًينت الفم ثپـمتي، هـا ًينت الفم الجتَ

 !ثتـمي هي اف ًينت
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 هغـّؿ صتي هي ًينتن، عْػم لؼؿتِ  ػاػىِ  ًيْى يب صکْهت ػًجبل ثَ هي

 !کلوَ ثَ ىؼٍ اّبفَ ي کنـٍ ُويي ثب هٌي؛ ػّمتِ  تْ ًينتن،

 

 !اي ىؼٍ مبعتَ ُويي ثـاي کي، گْه ُبين صـف ثَ فمٔ

 

 صتي ّ ثيي عبؿد ات ثـًبهَ اف ثتًْي کَ ىْي هٌؼ لؼؿت لؼؿ اّى ؿّفي ىبيؼ

 ًتًْن، يب ًفِون فهبى اّى ىبيؼ کٌي؛ کٌتـل ُن هـا ّ ثگيـي پييي هي اف

 ثيي، عبؿد ات ثـًبهَ اف تًْنتي ثبالعـٍ! آفـيي گن هي رب ُويي اف پل

 ...ىبيؼ ثؼؼاا . تًْي ًوي االى ُن تْ الجتَ ثـًويبػ، هْرْػي ُـ اف کَ کبؿي

 

____________________________ 

 

5# 

 

 

 

 ... هي ػّمتِ  ملم

 

 کَ مغتَ ًؼاؿي؟ ؿّ کني هي رق کَ مغتَ عْثَ؟ اّّبع ْٓؿٍ؟  چَ صبلت

 هٌي؟ ُبي صـف ػاػىِ  گْه ثَ هضکْم کَ مغتَ ثقًي؟ صـف تًْي ًوي
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 ثـًبهَ تْ ىؼٍ؛ تؼييي پيو اف اي ثـًبهَ. ثْػٍ تْ ي ثـًبهَ رقءِ  ُوَ ُب ايي

  ثلؼي؟ ًْيني

 

 ػم هي اصتوبل کَ ايي ثـاي. ىي هي ُبم صـف هتْرَ تـ ؿاصت ثبىي ثلؼ اگَ

 کَ ْٓؿ ُوبى ػؿمت. ػم هي تّْيش اي ػيگَ رْؿِ  ًينتي ثلؼ ًْيني ثـًبهَ

 !اًؼ گفتَ ثميَ ّ هي ثَ ػيگـاى ُوييَ

 

 صکوتي صتوبا  ػًّي هي ػيت تْ کَ ُب چيق ايي. مبعتَ ىکلي ايي ؿّ تْ عؼا"

! ثفِوي ؿّ صکوتو ثؼؼاا  ىبيؼ! ػًّي ًوي ّ کٌي ًوي ػؿک ؿّ اّى تْ ّ ػاؿٍ

 ي ػللَ عبٓـ ثَ عؼا ّ ُنتٌؼ ًؼوت ّالغ ػؿ ُب هضؼّػيت ايي تکِ  تکِ 

 کَ لؼؿ چَ ُـ! کٌَ اهتضبًت تب ػاػٍ تـ ثيو ػؿػ تْ ثَ ػاؿٍ، ثِت کَ عبٍي

 ُوَ اف ّ ػاؿػ تْلغ تْ اف تـ کن ُن عؼا ثبىي؛ ػاىتَ آمبيو ّ ًؼوت تـ کن

 ! تـٍ ؿاصت آعـتت رْاة ّ مْال ثِتـ

 

 کؼّم ُيچ ُب تجؼيِ صتي ّ ُب ًؼوت  تفبّت ُب، هضؼّػيت. ثگؾؿين ُن ايي اف

 ّ عْاي هي کَ ْٓؿ ُوْى ّ ثؼي تغييـ ؿّ ػًيبت ثبيؼ عْػت تْ! ًينت هِن

 کٌي تله ُنت کَ ْٓؿي ُـ ثبيؼ تْ! کٌي فًؼگي ُنت ٍلصت ثَ الجتَ

 اگَ ُن آعـ ػؿ. کٌي ػولي ؿّ ُبت ؿّيب ّ ثـمي عْاي هي کَ چيقُبيي ثَ تب

 عؼا صکوت چْى ًجبه ًبؿاصت اٍلا  ًـميؼي ُبت عْامتَ ثَ ّ کـػي تله

 ."ثِتـٍ ثـات ايي کَ ًکي ىک ّ ثْػٍ ايي

 

 ثگْين امت ثِتـ يب ُب، صـف ُب، ايي. ثگن تْ ثَ ؿّ صميمتي ثؾاؿ هي، ػّمتِ 

  ايي ثَ هـػم ايي! ثـتـييْى احجبت ثـاي امت هـػم ُبي ػؿّؽ ّ ُب تلميي
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 ًِبيت ػؿ ّ ثؼى ًيْى ؿّ تْ ًبػاًي ّ ّؼف ّ عْػ ػاًبيي تب ػاؿًؼ ًيبف چـًؼُب

 !کٌٌؼ عْػىْى ثْػى عبً ثـاي امبمي عْػًوبيي يَ ُن

 

 ! ؿّ عْػىْى صتي فًٌؼ؛ هي گْل ؿّ ُوَ هـػم

 

 ػؿّؽ ػيگـاى ّ عْػىْى ثَ ػاؿًؼ کَ فِوٌؼ ًوي هْالغ اکخـ ػؿ کَ ايٌَ ربلت ّ

 ! گي هي

 

 ! کٌٌؼ تضول ؿّ عْػىْى فًؼگي کَ ايٌَ ثـاي ُوَ ُب ايي

 

 : ايٌَ صميمت

 

 مبعتوت کَ ػليلي تٌِب! ًؼاؿم تْ ثَ اي ػللَ ُيچ ّ ُنتن تْ عؼاي هي

 ! ّرَ ُيچ ثَ. ًجْػي عبً تْ ًَ،. ثْػم تٌِب کَ ثْػ ايي

 

 ًجْػي عبً پل. ًؼاىتي ّرْػ اٍلا  ثنبفهت؛ هي ّ ثيبيي کَ ايي اف لجل تْ

 ! ىْي ًوي عبً ُن ّلت ُيچ ّ

 

 .ثؼي تغييـ ؿّ فًؼگيت تًْي ًوي تْ. کٌي گْه ُبم صـف ثَ ثبيؼ تْ

 

 .گيـػ هي رب لجن ؿّي پْفعٌؼي
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 !کٌي توبهو ؿّ، فًؼگيت ايي تًْي ًوي صتي

 

 .هٌَ ػمتِ  چيق ُوَ

 

 .هيـي ًوي اهب، ثپْمي؛ تْ ّ کٌن فـاهْىت ؿّفي ىبيؼ

 

 . ىؼي تکـاؿي ؿّفي ىبيؼ

 

 . مبعتن تْ اف ثِتـ ؿّفي ىبيؼ

 

. کٌي ّلؼ ّ فاػ ؿّ عْػت ىجيَ ثتًْي تْ ّ کٌن ّل ؿّ عؼايي ؿّفي ىبيؼ اٍلا 

 !ًفِون اٍلا  صتي هي ّ ًجبىي تٌِب ػيگَ

 

  کـػي؟ فکـ ثِو صبال تب! کـػي؟ ثبفي اي ؿايبًَ ثبفيِ  ثب صبل ثَ تب

 

 چي ىي هي فـاهْه ًَ، يب ّ مْفًؼ هي کَ ًمو کن کبؿاکتـُبي اّى مـِ 

 هيبػ؟

 

 ُبي ىغَيت تکِ  تک مـِ  چي؟ ىَ هي تکـاؿي ّ کٌٌؼٍ عنتَ ثبفي ّلتي

 هيبػ؟ چي ىَ ًوي ثبفي ثبُبىْى ػيگَ کَ ُبيي ثبفي اّى
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 آيب ػاؿٍ؛ آة ّ ُوجـگـ پيتقا، فمٔ کَ ؿٍ هي ؿمتْاؿًي ثَ ثبفي لِـهبى ّلتي

 ثيي چْى کَ ربمت ُويي لنوت تـيي اصومبًَ! ثغْؿٍ؟ هبکبؿاًي تًَْ هي

 اًتغبة صك ّ آفاػٍ ّالؼبا  کٌَ هي اصنبك ػاؿٍ، اًتغبة صك آة ّ ُوجـ پيتقا،

 !ػاؿٍ

 

 ًؼاؿٍ ُن اًتغبة صك صتي اّى! فِوَ ًوي ّلي کٌتـلَ تضت اّى! اىتجبَُ

 .ثبفٍ هي ؿّ ثبفي پل ثؼٍ اػاهَ تًَْ ًوي ّ ًؼاؿٍ اًـژي ًغْؿٍ غؾا اگَ چْى

 

 : گَ هي ُوييَ ثيـ چيقُب ايي پبمظ ػؿ

 

 !"امت اًتغبة ّ اصنبك تفکـ، لؼؿت ػاؿاي ّ ػاؿػ فـق اًنبى"

 

 ثؼًّي؛ ثـتـ ّ عبً ؿّ عْػىْى ػاؿى ػّمت ُوييَ ُب آػم چـا ػًّن ًوي

 .ُنت اي ػيگَ ْٓؿ کبهلا  صميمت کَ ّاّضَ عت اهب،

 

 لؼؿت ػاؿاي ُب اّى کبؿاکتـُبي کَ ىؼ عْاُؼ مبعتَ ُبيي ثبفي ؿّفي

 ثجيٌن ّ ثبىن لضظَ اّى ػؿ هيتبلن عيلي. ثبىٌؼ اصنبك ّ تفکـ اًتغبة،

 !ػاؿًؼ رْاثي چَ هـػم هْلغ ايي ػؿ

 

 ؿّ هب ػًيبي ّ هب االى ُويي ًينت؛ ُن ثؼيؼ کَ ًگؾؿين ُن ًکتَ ايي اف الجتَ

 ُبي مبعتَ ُوْى ثؼتـ، صتي يب ّ ثبىين اي پييـفتَ ثبفي ّ ثبىٌؼ مبعتَ
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 ُبي مبعتَ کَ ايي تـ پيچيؼٍ يب ّ کٌٌؼ هي اػاؿٍ ؿّ هب ّ گـفتي پييي هب اف هب،

 !مبعتي ؿّ هب هب،

 

 ثَ آيٌؼٍ ػؿ اهب،! ام ىؼٍ ػيْاًَ کَ کـػم ثبفي لؼؿ ايي هي کَ گيؼ هي صتوبا 

 .ؿميؼ عْاُؼ هي اهـّف ُبي گفتَ

 

 ! چيَ؟ ػًّي هي

 

 .ىؼ فػٍ ؽٌُن تْ اي ػيگَ ي رـلَ

 

 ثؾاؿ: " گفتي عْػت ثب ّ مبعتي ؿّ هي تْ ثلکَ، ًجْػم؛ عؼا هي اٍلا  ىبيؼ

 ."کٌَ عؼايي اصنبك هغلْلن يکن

 

 ػّيوبى ُـ ُن ىبيؼ. ًجبىين ػيگـي ي مبعتَ هب اف کؼّم ُيچ ُن ىبيؼ

 !ُنتين ُب مبعتَ تـيي کْچک اف رقيي

 

 . کٌٌؼمت گيذ کبهلا  هْؿػ ايي ػؿ کـػى فکـ

 

 ؿّ ُب اّى... ؿّ هب کني ُن ىبيؼ! ؿّ؟ هي تْ يب کٌن هي کٌتـل ؿّ تْ هي ّالؼبا 

 !؟...کني چَ

 

 ! ػاؿين؟ لجْل کَ ؿّ ايي! ُنتين؟ کٌتـل تضتِ  هب لطؼبا +
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 !؟...چي تْ. ػاؿم لجْل ؿّ ايي! ًؼاؿٍ ّرْػ لطؼٌي ُيچ لطؼبا ! ًَ_ 

 

 

 

_______________________________ 

 

6# 

 

 

 

 ...مبػٍ ّ هنغـٍ ظبُـ ثَ ىبيؼ مْال يَ

 

 !چيَ؟ پْچي ّ اهيؼ فًؼگي، ثييِ  فـق

 

 رْؿِ  ُوَ کَ اّى اف آيب کٌَ؛ هي فًؼگي فيبػ ي اًگيقٍ ّ اهيؼ ثب کَ فـػي اّى

 !ًينت؟ تـ پْچ فکـىَ؛ تْ يب کٌَ هي عْػکيي ّ پْچَ

 

 !کٌي؟ هي فکـ چيق ُوَ ُبي پْچي ثَ ّ ىيٌي هي هي هخل ُن هـػم آيب

 

 !کٌٌؼ؟ فکـ عْاى هي اٍلا  هـػم آيب
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 ّ ُکفـ ؿّ هيبثَ هْاؿػ ّ هْؿػ ايي ػؿ کـػى فکـ ُب، ثؼْي کَ ػيؼم عْػم

 !ػًّي هي عـافبت

 

 اؿث ُن ايٌب ثَ کْؿکْؿاًَ کَ مبلنت چٌؼيي ي ػميؼ ثگن تًْنتن ؿّ کفـه

 !ػاىت؟ عـافبت ثَ ؿثطي چَ ّالؼبا  ّلي، ؿميؼٍ؛

 

 ! کٌي؟ فکـ چيقا  ايي ثَ کَ تـمٌؼ هي هـػم چـا+

 

 کٌٌؼ فًؼگي لجل هخلَ ًتْاًٌؼ ػيگَ ّ ثلغقًؼ ثفِوٌؼ؛ ؿّ صميمت تـمٌؼ هي_ 

 ! ثؼٌُؼ؟ اػاهَ فًؼگي هؼٌي ثي ّ  هنغـٍ تکـاؿ ثَ ّ

 

! ًينتن ُن فيبػي فکـُبيِ  ؿّىي ػمت، اّى اف هي کَ ثگن ُن ؿّ ايي الجتَ

 تْي االى کَ چيقي ُـ اف ػاؿم فمٔ هي. ًينتن فکـ ؿّىي اٍلا  هي ّالغ ػؿ

 ...ُويي! کٌن هي ٍضجت تْ ثب گؾؿٍ؛ هي مـم

 

 ُن فکـ ثِو اٍلا  يب ّ ًقًن ُن ؿّ صـفو ثْػم هزجْؿ ًجْػي تْ کَ فهبى اّى

 .فػًؼ هي ٍؼا" کبفـ" ّ" ػيْاًَ" هـا ػّمتبى فػم؛ هي کَ صـف آعَ، ًکٌن؛

 

 عْػىْى صتي! کٌي فکـ چيقُب ايي ثَ عْػىْى، ًينتي صبّـ صتي هـػم

 ثبيؼ اًتظبؿي چَ ٍْؿت، ايي ػؿ ػيگَ. فًٌؼ هي گْل ًؼًّنتَ يب ػًّنتَ ؿّ

 !ثؼى؟ گْه هي ػؿُنِ  ّ هـيِ ؽُيِ  ثَ کَ ثبىن ػاىتَ
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 ! هـيَْ؟ ّالؼبا  هي ؽُي_ 

 

 !ىبيؼ... ػًّن ًوي+ 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

7# 

 

 اف ثؼتـ عيلي اّّبع! ًَ صتي يب. کـػى پيؼا ؿّ عبٍي ػمبيؼِ  يَ هـػم

 ّ! ػاػى عْؿػىْى ثَ ؿّ ػمبيؼ ايي ثلکَ، ًکـػى؛ ُن پيؼا چْى، ُبمت؛ ايي

 ؿّ ػمبيؼ ُوْى! تضويلي يب ّ ليٌگ صـف چٌؼ ثب ؿاصت، عيلي هـػم ايي

 .هيؼى اػاهَ
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 ُوَ ىبهل ثلکَ ىَ؛ ًوي ىبهل ؿّ عبٍي ليـ هّْْع ايي کَ ايٌَ ربلت

 چَ ّ عؼاپـمتبى ّ هؾُجي چَ. ثبىَ ػمبيؼي چَ ًؼاؿٍ فـلي هخلا ! ىَ هي

 ...ُب ػميؼٍ ّ ُب ػيي مبيـ چَ ّ عؼاًبثبّؿاى ّ هؾُجي غيـ

 

 .. هقعـفيَ چيق لطؼبا  ػيي_ 

 

 !لطؼبا  ُويي صتي.  ًؼاؿٍ ّرْػ لطؼي چيقِ  ُيچ لطؼبا ... ًَ اهب+

 

 ! ػيگَ چيقُبي توْم هخل.  ػاؿٍ ُن، ثب ؿّ، ُبيي ثؼي ّ ُب عْثي ػيي

 

 ّ هٌَ ًظـ فمٔ ايي عت اهب! ًؼاؿٍ ّرْػ ثؼي يب عْة هطلكِ  چيقِ  ُيچ ًظـم ثَ

 !ًينت ػؿمت کبهلا  ّ ػاؿٍ ؿّ هيکلتي امبمبا  ُن هي ًظـ

 

 .کٌَ هي اهيؼّاؿ ؿّ ُب اًنبى ػيي+

 

 اف اف، ثؼتـ ثيَ ًبثْػ آعـه کَ اهيؼي ُـ! ػاؿٍ؟ اي فبيؼٍ چَ الکي اهيؼ اهب_

 !ًينت؟ ثْػى ًباهيؼ اثتؼا

 

 يب ّ... تغييـ عْة، ؿّفِ  يَ آهؼى ي اًگيقٍ. ػٍ هي فًؼگي ي اًگيقٍ ػيي عت+

 !هؼزقٍ صتي
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 ًفـ يَ ّ لِـهبى ؿّ ًفـ يَ تب کـػًؼ ػبػت ُب فيلن اکخـ! ُب فيلن هخل ػؿمت_ 

 ْٓؿ ايي اهب! ىَ هي ػؿمتَ چيق ُوَ کَ کٌٌؼ تظبُـ ّ ثؼى ًيْى ثؼ ؿّ

 .ًينت

 

 کل ُيچ ّ ُنتٌؼ غـق ُبييبى گٌؼکبؿي هٌزلة ػؿ ُب اًنبى تکِ  تک

 گن هي هي! هيؼٍ؟ فًؼگي ي اًگيقٍ ػيي. ثبىَ رؼا گٌؼاة ايي اف کَ ًينت

 ىؼ؟ چي کـػى کَ هب اف لجل ُوَ ايي! چي؟ کَ کٌي فًؼگي اٍلا  هـػم

 

 فًؼگي اگـ! ىؼ صبّـ ىکل ايي ثَ ػًيب تب کـػى فًؼگي ُوَ ايي+

 .ًجْػين ُن هب کـػًؼ ًوي

 

 . ًجْػين اٍلا  ُن هب ّ کـػًؼ ًوي فًؼگي ْٓؿ ايي کبه_ 

 

 ! اين ثبفيچَ ُوَ هب ّ هطلمَ ارجبؿ يَ ايي! کٌٌؼ فًؼگي ثبيؼ

 

 ىؼٍ مبعتَ اًنبى فًؼگي ثب ّ اًنبى ػمت ثَ هب االى ػًيبي هؼلْم کزب اف

 !ًؼاؿين عجـ ّلي، ُنتين؛ ّ ثْػين ارجبؿ ّ ثـًبهَ ٓجك ىبيؼ! امت؟

 

 

 

________________________________ 
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#8 

 

 ثـًبهَ ؿّ ىؼى عنتَ ُن تْ ػؿ ّ ًيؼم عنتَ تْ ثب کـػى ٍضجت اف هي

 ...!ثين عنتَ هي کَ ىي هي عنتَ ٍْؿتي ػؿ تْ. ًکـػم ؿيقي

 

 عْاُن؟ عْػ_ 

 

 !ىبيؼ... ػًّن ًوي+ 

 

 ؿا کْچکي ؿاف عْاُن هي. کي ثبفتـ ؿا ُبيت چين ّ ثيبّؿ رلْتـ ؿا ُبيت گْه

 ػبػت تْ ثب فػى صـف ّ تْ ثَ هي،. ًينتن ؿاّي گفتٌو اف کَ ثگْين تْ ثَ

 !ػاػم هي اػاهَ ْٓؿ چَ تْ اف لجل کَ کٌن هي تؼزت اٍلا ! هي ػّمتِ  ام کـػٍ

 

 تـکت ؿّفي ّ ًينتٌؼ هبًؼًي ُب آػم. ىْم تْ ًيبفهٌؼ ًجبيؼ ّ ُنتن عؼا هي

 ّ ثِتـيي ؿا ُب آى اف  ثؼْي کَ ُبيي فعن ربي ّ هبًي هي تْ ّ کٌٌؼ هي

 ! اي فػٍ عْػت صتي ؿا ُب ثؼْي ّ ات فًؼگي افـاػ تـيي ًقػيک

 

 صنبة عْػم اف تـ ثيو تْ ؿّي! ًينتي هي هخل صتي تْ کَ ػاًن هي

 ...ىکٌي ًوي هـا ّ هٌي اف تـ هطوئي تْ! کٌن هي
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 .ُـامن هي آويٌبًن ايي اف

 

 ...هي ّ ىؼ ثـػکل ػليمبا  کـػم، پيؼا آويٌبى چيقي ثَ ُـّلت

 

. ام عنتَ ام هنغـٍ ُبي ًبلَ ايي اف هي، اهب، ًينتي؛ عنتَ کَ ػاًن هي

 ػفي عْػم ػؿ ؿا چيق ُوَ هي ّ کييؼ ًوي رب ايي ثَ کبؿ ًجْػي اگـ ىبيؼ

 .فػم ًوي کلَ ّ مـ ُب آى ثب لؼؿ ايي ّ کـػم هي

 

 ...ثگؾؿين

 

 ...ًَ يب ثيي عنتَ کَ آفاػي! آفاػي تْ ًجبىن هي ّلتي اهب، هٌي ثٌؼ ػؿ تْ

 

 !چي؟ يؼٌي آفاػي ؿامتي آفاػي، گفتن

 

 "فمٔ ُويي َُِ، ، لفل اّى تب لفل ايي اف کْتبمت؛ هنيـي آفاػي"

 

ـِ  ُويي ػؿ اهب، گَ؛ هي ؿامت فؼايي اىکبى ًظـم ثَ ٍِ  هني  ػّ ثيي کْتب

 !ُنت؟ آفاػي ّالؼبا  آيب لفل،

 

 ثـًبهَ ٓجك ُن اّى کَ ىَ هي تـ ثقؿگ لفل فْبي کوي! ًَ گن هي کَ هي

 !ثْػٍ
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 !چيَ؟ تْ ًظـ

 

 !کي فکـ

 

. کٌن هي اٍلصو! غلطَ رولَ ايي ًَ. ىين ًوي عبؿد" لفل" اف ّلت ُيچ

 !ىين ًوي عبؿد" ثـًبهَ" اف ّلت ُيچ

 

 ػٍ کَ لفني، اي پـًؼٍ هخل ػؿمت! ًينت ايي آفاػي کَ امت هيغٌ ّ

 ّ! ثنتي ؿّ ُب پٌزـٍ ّ ُب ػؿ توبم کَ صبلي ػؿ کٌي، هي آفاػ ؿّ اّى اي ػليمَ

 اصومبًَ چَ پـًؼٍ ّ ؽاؿًو هي اي ػيگَ لفل يب لفل ُوْى ػؿ ُن آعـ ػؿ

 !کـػٍ فـاؿ عْػه يب ثْػٍ آفاػ کَ کـػٍ هي تَْؿ

 

 ثِتـ چْى ؿّ هکبًي ّ فهبًي هضؼّػِ  آفاػيِ  ايي پـًؼٍ کَ فهبًيَ اتفبق ثؼتـيي ّ

 هضؼّػ ُبه عْامتَ کن کن ّ عْاػ هي ؿّ اّى ّ ػاؿٍ ػّمت لفنَ اف

 .ىَ هي

 

 : ثگي اگَ

 

 ...ؿّفي ّلتو ثَ ّ ًـٍ يبػه پـّاف ىَ هي ثبػج کْتبٍ پـّافُبي ُويي+ 

 

 : کَ ثگن ّ صـفت ّمٔ ثپـم ثبيؼ
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 !کٌَ؟ هي فـلي چَ ًجْػى ّ ثْػى ثلؼ پـّاف لفني؛ تْ ُوييَ ّلتي_ 

 

 ...هيـي هي اهيؼ ثي. عْثَ ُوييَ اهيؼ+ 

 

 !هيـي هي ُن ثيَ ًبثْػ اهيؼت ّلتي_ 

 

 .عـيؼي فهبى کوي صؼالل+ 

 

 !ليوتي؟ چَ ثَ_ 

 

 ...فًؼگي يک ًفل، يک ليوت ثَ+ 

 

 !چي؟ کَ_ 

 

 . ثيٌن هي ؿا تْ حبًيَ، يک ػؿ. کٌن هي ًگبٍ آيٌَ ػؿ عْػم ثَ

 

 .ثيبفتؼ اتفبلي چٌيي ًجبيؼ ُـگق. ًينتي هي تْ،! ًَ

 

 .گيـػ هي ىکل لجن ؿّي پْفعٌؼي
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 !آيؼ؟ هي پيو صبلت تب چٌؼ هگـ کٌَ فـاؿ ُن ؿّفي پـًؼٍ اگَ اٍلا 

 

 !لفنَ تْ ربه ُن ثبف عت کَ گيـتو هي ػيگَ ًفـ يَ ػيگَ ربي يَ يب? 

 

 ّ هنغـٍ تـاژػيک، پبيبى عت کَ کٌَ هي ىکبؿ ؿّ اّى ػيگَ هْرْػ يب? 

 ! پْچيَ

 

 !هيـٍ هي ٓجيؼي ٍْؿت ثَ صتي يب ّ ْٓفبى گـمٌگي، اف ػليلي ُـ ثَ يب? 

 

 ّالؼبا  ّلت ُيچ ُن، هؼت ايي ػؿ کَ ربمت ايي ُن هبرـا لنوت تـيي تلظ

 .تـ ثقؿگ فمٔ... لفنَ ُوْى فهيي ّ آموبى! ًجْػٍ آفاػ

 

 لفل ُوْى کِکيبى ّ رِبى ثقًين؛ ًنجت ُوَ ثَ ؿّ هخبل ايي اگَ

 .ىَ هي

 

 !ُويٌَ فًؼگي عت+ 

 

 !چـتَ فًؼگي پل_ 

 

 !ىَ؟ هي آفاػ ُهـػ ّلتي+ 
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 !ىؼ؟ آفاػ اّهؼ، ثيـّى( هبػؿ ىکن) تغن اف ّلتي هگَ_ 

 

 ملْلن فمٔ تـ، گَ ػًيبي يَ ثَ رب ايي اف ػًيب، ايي ثَ ػًيب، اّى اف" ثِـام لْل ثَ

 ".تـ ثقؿگ ىَ هي

 

 لفنو ػًيبي ّ لفنو فمٔ! ىَ ًوي آفاػ هـگ اف ثؼؼ... ًَ گن هي کَ هي

 .ىَ هي ػُْ

 

 !ًؼاؿٍ ّرْػ آفاػي اٍلا، پيؼامت؛ کَ ْٓؿ ايي

 

 ! ثيٌي؟ هي

 

 ًظبم ّ ُب صکْهت اًملة، يَ ثب. ثْػٍ ُويي ُوييَ! حبثتَ اّّبع ُوييَ

 ػُْ ظْاُـ، ّ ُب امن ًفـ، چٌؼ ربي فمٔ حبثتَ چيق ُوَ! ىي ًوي ػُْ

 .ىَ هي

 

 ثـاي فمٔ ُبمت؛ آػم تُْن ّ ػؿّؽ تلميي، ُوَ اعتيبؿ کٌتـل، آفاػي، اًملة،

 ...ثگيـى ػِؼٍ ثـ ؿّ ػيگَ يکي کٌتـل کَ ايي

 

 ثبػج تُْوبت ايي ُن، کٌٌؼ کٌتـل ؿّ ثميَ تًٌْؼ ًوي کَ ّؼيف ُبي آػم ػؿ

 ...کَ صبلي ػؿ! کٌٌؼ هي کٌتـل ؿّ عْػىْى کٌٌؼ، فکـ کَ ىَ هي
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________________________________ 

 

 

 

#9 

 

 !پْچن؟ فيبػي هي_ 

 

 ثْػم ُؼف اف پـ. کـػم فًؼگي اهيؼّاؿاًَ ُب مبل هي! ًَ گن هي ُن ؿّ ايي+ 

 کَ ثبؿ ُـ رٌگيؼم؛ کني ُـ اف ثيو کـػم؛ تله اًگيقٍ، تـيي ثيو ثب ّ

 ٍفِ  اينتبػم ػّثبؿٍ کَ ثبؿ ُـ ىؼم؛ ثلٌؼ لجل اف تـ مـيغ عْؿػم ىکنت

 ...ثبؿ ُـ ىؼًؼ؛ تـ ثيو ػىوٌبًن ْٓالًيِ 

 

 تکـاؿي ّ هنغـٍ چيق ُوَ فًؼگي، کلم يک ػؿ ّ رٌگيؼى ُؼف، اهيؼ،

 ُبيت چين اگـ کَ، ايي ثؼتـ ّ ُنتٌؼ ّاؿ اػاهَ ُوييَ ُب ىکنت! امت

 تفبّت ُب ىکنت ثب ُن ُب پيـّفي کَ، ىْي هي هتْرَ کٌي؛ ثبف عْة ؿا

 !ًؼاؿًؼ چٌؼاًي

 

* 
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 ػاىتن؟ ثبّؿ ؿّ اًّب ّ ػاىتن ػمبيؼي ؿّفي ُن هي کَ ىَ هي ثبّؿت

 

" آى" ُن ػيگـاى ىؼم، هي  ثبػج صتي ّ کـػم فًؼگي ػمبيؼ" ايي" ثب ُب هؼت

 .کٌي ثبّؿ ؿا ُب

 

 امت ىؼٍ تِيَ ثبف کتبة ّثنبيت ػؿ ؿهبى ايي فبيل

 

 !؟...هي ػّمتِ  ؿمبًؼم، کزب ثَ" آى" ّ" ايي"

 

 ثبّؿه ػيگـاى ىؼم ثبػج کَ ػمبيؼي توبم ثَ کَ، ؿميؼم ربيي ثَ ؿّف يک

 !کـػم" ىک" کٌي،

 

 ؿّ ىک اگَ. کٌَ هي پْچ ًِبيت ػؿ ؿّ اًنبى ىک. ًينت عْثي چيق ىک

 ّ ُب مْال! کٌي ًوي پيؼا ؿّ، کٌَ اؿّبت کَ هٌبمجي پبمظ کٌي، ػًجبل

 ػيگَ. ىي هي اػتمبػ ثي تؼؿيذ ثَ ّ ىَ هي تـ گنتـػٍ ؿّف ثَ ؿّف تـػيؼُبت

 ' !ًؼاؿي ثبّؿ چيق ُيچ ثَ'

 

 ... هي ىي هي... 

 

 اّلي. ػاؿٍ فـق" ًؼاؿي ثبّؿ چيق ُيچ ثَ" ثب" ًؼاؿي ثبّؿ ؿّ چيق ُيچ" ي رولَ

 چَ ّ امت پْچ هطلمبا  ػّهي اهب، ثيَ؛ ًمِ گبُي تًَْ هي ّ امت کلي

 !امت؟ کـػٍ پيؼا هطلك پْچي اف فـاؿ ثـاي ؿاُي کني
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 ! ًؼاؿم ثبّؿ ُن ؿّ اّى صتي هي اهب هـگ، گْيٌؼ هي ُب ثؼْي

 

 کي ىْػ؟ هي ثِتـ گفتَ کي! ىْػ؟ هي توبم چيق ُوَ ثويـي گفتَ کي

 !ثويـم؟ يب کٌن عْػکيي عْامتن ّلت ُـ تًْن هي هي اٍلا  گفتَ

 

 !ثْػم ُهـػٍ پيو ُب مبل هي ثْػ ْٓؿ ايي اگـ کَ

 

 .ىْػ ًوي تؼزجت ثبػج چيق ُيچ يؼٌي، ًؼاؿي؛ ثبّؿ چيق ُيچ ثَ

 

... ًَ يب ًجْػٍ اّل اف يب ُهـػٍ عؼا ثگي ثْػٍ؛ تغيلي رِبى ثگي اگَ هخبل ثـاي

 يب ػزيت چيق ُـ ّ ُنت عنتَ يب ّ ُنت عؼا ثگي ػکل، ثـ ػليمبا 

 ثبّؿ ُن ؿّ کؼّم ُيچ ّ کٌي ًوي تؼزت تْ ثؼُؼ ؿط ػيگـي ٓجيؼي

 !کٌي ًوي

 

 ...هي ىي هي. کٌي ًوي ثضج. پـمي ًوي مْال. ًينتي کٌزکبّ ػيگَ

 

 رب ُوْى ّ! ىي ًوي ثلٌؼ تغت ؿّي اف صتي! اتبلي ي گْىَ ػؿ ُوييَ

 !ًْيني هي فمٔ ّ ًْيني هي

 

 ُويي ػؿ ّ کٌي هي ىٌب للوت رُْـ ػؿ ّ ىي هي عبؿد فهبى ّ اتبق اف

 ...ىي هي غـق ُبت ًْىتَ
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 ًتًْي ّ ثيَ لبٓي ُن ثب فًؼگيت ُبي ّالؼيت ّ عيبالت هي هخل ُن ىبيؼ

 !کٌي لجْل ُن ؿّ عْػت ّرْػ صتي يب چيق ُـ ثْػى ّالؼي

 

 ...هوکٌَ غيـ ثْػى هي تضول ّالغ، ػؿ ًينت؛ مغتي کبؿ ثْػى هي

 

____________________________ 

 

 

 

#11 

 

 

 

 .کٌن هي فکـ ام فًؼگي مـامـ ثَ

 

 .ؿّم هي تضليل تـ ثيو اًؼيين؛ هي آى ثَ تـ ثيو چَ ُـ

 

 .امت تـ ثيو ػؿػ ثبػج ّ ًؼاؿػ مْػي ثبؿ اّليي ثـاي کـػى فکـ
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 همَـ هي گبُي َگَ. ؿّػ هي ؿژٍ هغقم ػؿ فيلن يک هبًٌؼ فًؼگبًين مـامـ

 چَ؟ اه ثميَ اهب، ثْػم؛

 

 کٌن؛ ىـّع اثتؼا اف ثبيؼ. ًينت ّ ًجْػٍ کني ُيچ هخبل اثتؼا اف هي فًؼگي

 ػاىتن؟ گٌبُي چَ ػاؿػ؟ گٌبُي چَ رٌيي يک: هخلا 

 

 اف ػيگـ. ػُن ًيبى هتفبّت ؿا عْػ عْاُن ًوي. ًينتن ًبلَ ّ فرَ اُلِ ! ًَ

 ؿّي ؿا مـم ثـػاؿم؛ ؿا تظبُـم ًمبة عْاُؼ هي ػلن. ام عنتَ تظبُـي ُـ

 تنکيي کوي ىبيؼ تب کٌن؛ گـيَ ّ ثگؾاؿم ام فًؼگي گبٍ تکيَ تٌِب ي ىبًَ

 ...اهب يبثن؛

 

 عْػم ػاػى ًيبى عبً ثـاي کـػم علك ؿا تْ اگـ. ًينتن ًبلَ ّ فرَ اُلِ ! ًَ

 صتي کٌن؛ تـمين ؿا لزٌن مـامـ فًؼگي ايي عْاُن هي تٌِب هي،. ًجْػ

 !چَ ثـاي ػاًن ًوي

 

 ثغْاًٌؼ؟ ػيگـاى کَ ايي ثـاي+ 

 

 عْػم ثـاي عْػم ّلتي. ًؼاؿًؼ اؿفه پييقي ثـاين ػيگـاى ػيگـ،! ُـگق_ 

 .ثبىٌؼ هِن ثـاين ػيگـاى کَ ثبه ًؼاىتَ اًتظبؿ هي اف. ًينتن هِن

 

 !کل؟ ُيچ يؼٌي+ 
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 !ًؼاؿػ ّرْػ لطؼٌي ُيچ کَ ثْػم گفتَ_ 

 

 کٌؼ؟ هي آؿام هـا ًْىتي کَ ايي ثـاي! ًْينن؟ هي چَ ثـاي پل+ 

 

 ػيگـ کَ امت  هؼتي. گـػم هي آؿاهو ػًجبل ثَ کَ ُبمت هؼت! ُـگق_ 

 ايوي چيقي ُـ ثَ ًنجت هـا هضکون ػژ! ام ىؼٍ ًفْؽ ّؼ ّ ًبپؾيـ تبحيـ

 .کٌؼ ًوي آؿاهن چيقي ّ ػاؿػ هي

 

 !چيق؟ ُيچ+ 

 

 چيق يک اٍلا . ثقى فـيبػ مـم ػؿ ؿا عْػم کلوبت تـ کن! ػيگـ امت ثل... اٍَ_ 

 ...اهب. ُنت

 

 تْاًن ًوي کَ امت هي ّؼف ًمطَ ايي ّ ػاؿػ ّؼفي ًمطَ کل ُـ ثبالعـٍ

 پيو ات ثـًبهَ اف فيبػتـ رؼيؼاا . ًؼاؿػ ؿثطي تْ ثَ اٍلا . ثپْىبًن تْ اف ؿا آى

 ...ّگـًَ! ثبه هْاظت! ؿّي هي

 

 ؿا تْ ًجبيؼ اٍلا  لؼٌتي،... ًجبيؼ تْ! ىْي هي عبؿد ات ثـًبهَ اف ػاؿي

 هـا ّ ىْي هي تـ ثقؿگ مـم ػؿ ؿّف ثَ ؿّف اي آهؼٍ کَ ّلتي اف. مبعتن هي

 هي ؽُي ػؿگيـي ثبػج ّ کٌي هي ًفْؽ هي ثَ ػاؿي تْ. کٌي هي فبمؼتـ

 !ىْي هي
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 !ًْينن؟ هي چـا پل+

 

 !ػاًن ًوي. ًؼاؿم ًْىتي رق کبؿي کَ ايي ثـاي ىبيؼ_ 

 

 .ىؼ عْاُؼ پيؼا ثگـػي کبؿي ػًجبل ثَ اگـ هطوئٌبا + 

 

 اُويت کن چيق ُوَ. امت اُويت کن ّ ثبعتَ ؿًگ هي ثـاي ػاليل... ثگؾؿين

 .ًينت لطؼي چيق ُيچ ّ امت

 

 ُوَ ايي اف ام عنتَ هي ؛ چيق ُيچ چيق، ُوَ! کٌن هي ًمِ ؿا عْػم عْػم

 پيؼا ثيبى ثـاي ربيي ُب آى اف عيلي ّ چـعٌؼ هي هؼام مـم ػؿ کَ ّاژٍ

 !کٌٌؼ ًوي

 

 

 

____________________________ 

 

#11 
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 .ثْػ چيقي ميگبؿي، کبه کَ آيؼ هي فکـم ثَ لضظَ يک ػؿ

 

 اػتمبػي" چيق ُيچ" ؿموبا  چيق، ُيچ ثَ کَ هي. کٌن هي تؼزت عْػم اف

 ىکنتَ ثبؿ يک لجلا  کَ ًيوَ لنن ّ لْل يک مـ ثـ چـا پل ًؼاؿم؛

 ! ام؟ هبًؼٍ

 

 ؿّىي ؿا ميگبؿ کَ امت ػقيق ثـاين گـفتَ لْل هي اف کَ فـػ آى صؼ چَ تب

 !ًکييؼم هي ّ ػاػًؼ ػمتن ثَ ّ کـػًؼ

 

 يبػه، اموو،... ًَ اهب، ًفِوؼ؛ اّ ّ ثيکٌن ؿا لْلن تْاًنتن هي ؿاصت

 ؿامتي ثَ ّ امت ػقيق ّالؼبا  فـػ ايي. آّؿػ هي لجن ثَ لجغٌؼ چيقه ُوَ

 .ػاؿػ ؿا اؿفىو

 

 .ػُؼ هي لْ هـا اىکن ي لطـٍ

 

 ًوًْؼي؟ لْلت مـ اّل اف چـا ػِ  ػاىت؛ ؿّ اؿفىو اگَ_ 

 

 ...ىؼ چي ػًّن ًوي+ 

 

 !ًؼاؿي ليبلت تْ! هنغـٍ ُبي ثًَِْ_ 

 

 ...ػًّن هي+
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 ػؿگيـ ؿا اي ػؼٍ ّ اي مبعتَ هـا هـيْت افکبؿ ايي ثب کَ تْ، ثَ لؼٌت اٍلا _

 !اي کـػٍ

 

 ىؼى فلذ. کٌؼ هي  پـ ؿا ؽٌُن توبم گـايو پْچ ّ هٌفي توبهبا  لنوت

 ًَ! کٌن ًوي صل چيقي ُيچ ػيگـ ّ کٌن هي صل ؿا هغقم هخجت لنوت

 ػيگـ صتي... ؿا ُبيو رْاثو ًَ ّ ربًو ثي ّ کن اهيؼُبي ًَ ٍؼايو،

 صل ُن ؿا اه عبلي ربي! امت ػاػى ربى صبل ػؿ يب ُهـػٍ کَ ػاًن ًوي

 .امت ًجْػٍ چيقي اثتؼا اف گْيي. کٌن ًوي

 

 تـ ثيو تؼزجن ًْينن؛ هي اػثي هضبّؿٍ، ربي ثَ ػاؿم فِون هي کَ ّلتي

 ! ىْػ ًوي

 

 اهب،... ػؿُن ُبي ًْىتَ ػمت ايي صتي. کٌؼ هي پيؼا هؼٌب لبًْى ثب چيق ُوَ

 . عْاُن ًوي لبًْى هي

 

 کَ کل ُـ اهب،! ػاًن ًوي! ػاىتن؟ ثـهي ؿا ُب لبًْى توبم تْاًنتن هي اگـ

 حجبت ثـاي ؿا ًظن ّ گيـي مغت ّ ىْػ هي کبؿ متن گيـػ هي ثَ ؿا لؼؿت

! ىْػ هي ارـا ّالؼبا  کَ امت اي ًبًٌْىتَ لبًْى تٌِب ايي ّ عْاُؼ هي لؼؿتو

 !امت ُويي ُن هزبفي ػًيبي صتي ّ ُب ربهؼَ ُب، فهبى ُب، صکْهت توبم ػؿ

 

 ؿا ُب لبًْى توبم تْاًن ًوي عْاُن، ًوي ؿا ُب لبًْى گـي يبغي ثب کَ االى

 .کٌن هي ؿا کبؿ ايي ام ًْىتَ ّ فکـ ػؿ صؼالل اهب، ثـػاؿم؛
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 عْاٌُؼ ؿػ هـا کَ ػاًن هي صتي! هغبلفٌؼ هي ثب افـاػ ػؿٍؼ ًْػ کَ ػاًن هي

 هي. ًينت هِن چيق ُيچ ػيگـ اهب، ؛ ػاًٌؼ هي ٍفـ ؿا ام ًْىتَ اؿفه ّ کـػ

 ؿًگ کن صتي چيق، ُيچ ػيگـ! فًن هي صـف عْػم هغلْق ثب عْػم، ػل ثـاي

 .ًينت هِن ُن هؼاػم ًْىتي

 

 ايي ثبيؼ ميگبؿ، ثَ ثـگـػين! کـػم پـه ػيگـ ًبهـثْٓ ربي ثَ افکبؿم اف ػّثبؿٍ

 ًينت؛ ثغو آؿاهو کؼام ُيچ ػيگـي، چيق ُـ يب ّ هْاػ ميگبؿ، کَ ثگْين ؿا

 ! امت تلميٌي ّ هْلتي ثبىؼ ُن اگـ

 

 ّ ػاًنتَ ُبي ػؿّؽ ّ تلميي ػؿ اه فًؼگي توبم ػؿ اًنبى کَ ؿامتي ثَ

 .امت ىؼٍ غـق ًؼاًنتَ

 

 اّد ػؿ هي. ثگْين تْ ثَ ؿا ًکـػًي ثبّؿ صميمتي عْاُن هي هي، ػّمتِ 

 .ًکـػ فيبػي تغييـ ػًيبين ّ ثْػ االى هخل افکبؿم ُن ًيئگي

 

 .کييؼم هي صـً ثب ًَ؟ يب ىْػ هي ثبّؿت_ 

 

 ! اهيؼ؟ چَ ثَ ّ چَ ثـاي+ 

 

 ! ػاًن ًوي_ 
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 ػؿ هي ّ ثْػ ّيـاًَ ػًيبين کَ ايي عبٓـ ثَ ىبيؼ کٌن هي فکـ عْة کَ صبال

 کَ ايي ّ گيتن هي ػًيب اف فـاغت اي حبًيَ ػًجبل ثَ اهيؼ مْي کْؿ

 ! ىؼ هي تنکيي ثبػج اًؼکي ُهـػ، عْاُن فّػتـ ىکلي ايي ػاًنتن هي

 

 کَ امت مبل يک اف ثيو. آيؼ هي ميگبؿ ثْي. کٌؼ هي ػؿػ ثؼًن توبم

 . ام ًکييؼٍ

 

 فمٔ! ثْػ آفاؿتـيٌيبى کن ّ تـيي هنغـٍ اػتيبػ، ػؿػ، ُوَ آى هيبى ػؿ اٍلا 

 ...ُويي کٌن؛ عبلي ميگبؿ ثب ؿا صـٍن تب کـػم هي ُْك

 

 ؿا آؿاهو. گيتن هي اىتجبٍ کَ فِويؼم ّ ثْػم آؿاهو ػًجبل ثَ ميگبؿ ػؿ

 ىؼٍ فـػ آى آؿاهو ملت ثبػج عْػم کَ کـػم پيؼا فـػي، ػؿ فهبًي، ػليمبا 

 ...رْؿ ثؼ. ثْػم کـػٍ عـاة رْؿ ثؼ هي ّ ثْػم

 

___________________________________________ 

 

 

 

12# 

 

 !؟...چـا
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 .اًؼ هبًؼٍ پبمظ ثي ّ پبمظ ثب کَ ػاؿػ ّرْػ فًؼگي ػؿ فيبػي چـاُبي

 

 ! ثـمن؟ تْاًن هي کؼاهيبى ثَ هي

 

 .ثگؾاؿم هيبى ػؿ تْ ثب ؿا صميمتي ثگؾاؿ

 

 يب ًْىتن هضبّؿٍ آغبف ػؿ کَ آيؼ ًوي يبػم صتي ًْينن؛ هي ػاؿم کَ االى

 هِن اهب، ام؛ گفتَ تْ ثَ لجلا  ؿا ايي کَ گْيؼ هي ؽٌُن ػؿ چيقي صتي! هؼيبؿ

 .  ًينت

 

 تؼؼاػ ُـ ثَ ثغْاُن؛ کَ ؿا چَ ُـ هي پل. اي ىؼٍ  مبعتَ ىٌيؼى ثـاي تْ

 !گْين هي ثغْاُن، کَ ىکلي ُـ ّ

 

 !ًَ يب ثْػٍ هؼيبؿ فثبى کَ ًينت هِن ػيگـ

 

 ...ًَ يب مت تکـاؿي کَ ًينت هِن ػيگـ

 

 ...ًغْاُي اگـ صتي ثيٌْي، ثبيؼ تْ

 

 يب ّ تفکـ ثؼّى ّ کبهل عيًْت ثب گْ، فّؿ! ام ىؼٍ هنتجؼ عؼايبى ىجيَ

 ...ّ ػؼالت
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 ُوبًٌؼ ُب هب! ًجبىؼ تلميي ُب ُويي ّ ثبىؼ ػاىتَ ّرْػ ّالؼبا  ػؼالتي اگـ

 لبًْى ػؿ ّ امت رٌگل لبًْى هب لبًْى. ًؼاؿين چٌؼاًي تفبّت ّ صيْاًبتين

 ّ ػؼالت ػيگـ. ثوبًؼ فًؼٍ عْػ تب ثؼؿػ ؿا ػيگـي کٌؼ هي مؼي کل ُـ رٌگل

 .ًؼاؿػ هؼٌي چيقُب  ايي

 

 ّ ثؼتـ ُوَ اف عْػىبى ّ فًٌؼ هي گْيي ؿامت ّ ػؼالت اف َػم ُن ُب اًنبى

 ػيگـاى کَ فهبًي ػؿ کَ کٌٌؼ هي عـ ُب صـف ايي ثب ؿا ػيگـاى! ُنتٌؼ تـ ػؿًؼٍ

 .کٌٌؼ پبؿٍ تکَ ؿا ُب آى کٌٌؼ هي فکـ چـًؼيبتيبى ثَ

 

 ...ىْم عْامتن ًوي کَ ام ىؼٍ چيقي ىجيَ

 

 !ًَ؟ هگـ. کـػًؼ هي اًکبؿ ؿا آى کَ ىًْؼ، هي چيقي ىجيَ ُب آػم

 

 ُـ اف ثِتـ تْ ؿا ايي. کـػم هي اًکبؿه کَ ثْػم چيقي ُوبى ىجيَ ُن هي

 ...هي ػّمتِ  ػاًي هي کني

 

 هي ارجبؿي ُبي کييؼى  ًفل اف مبػت تبک تيک ػاؿػ؟ اُويتي چَ ػيگـ

 .گْيؼ هي مغي

 

 آغبف اف ثـگـػين ثبيؼ ثْػ؟ چَ صـفن. کـػم گن ؿا ػامتبى کَ ًينت هِن صتي

 !ُبيوبى ٍضجت
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 !؟...چـا

 

 .اًؼ هبًؼٍ پبمظ ثي ّ پبمظ ثب کَ ػاؿػ ّرْػ فًؼگي ػؿ فيبػي چـاُبي

 

 !ثـمن؟ تْاًن هي کؼاهيبى ثَ هي

 

 !اًؼ؟ تـ هِن کؼاهيبى

 

 !کٌؼ؟ هي چٌؼاًي تفبّت هي ًـميؼى ّ ؿميؼى اٍلا،

 

 !امت هوکي چيق تـيي هنغـٍ تغييـ ثَ اهيؼ! آيٌؼ؟ هي کزب اف تغييـ تفبّت،

 

 !چينت؟ ثـاي ثْػى پبمظ ػًجبل ّ فًي ػّ مگ ُوَ ايي

 

 کَ اي ّاژٍ ُـ کلا . امت غلطي کبهلا  ي ّاژٍ ُوَ! ًَ ُوَ ًَ،... ُوَ

 !امت غلٔ ثؼُؼ؛ ثْػى ربهغ هؼٌبي

 

! چي؟ کَ عت" ي رولَ ثب هب ػمبيؼ ّ کبؿُب ػؿٍؼ ًْػ اهب، امت؛ هنغـٍ

 !ىْػ هي پْچ ّ هؼٌي ثي!" چي؟ تِو
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 ..  هبًؼ هي پبمظ ثي رولَ ايي هْالغ ػؿٍؼ ًْػ ػؿ

 

 ػيْاؿ موت ثَ ؿا للن ّ. ثٌؼم هي ؿا ػفتـ رولَ ايي ثَ تفکـ ثب االى ُويي اٍلا 

 .ثيٌْم ٍؼايي عْاُن ًوي ّ گيـم هي ػمتن ػؿ ؿا مـم. کٌن هي پـت

 

 !ًْينن؟ هي

 

 چي؟ تِو! چي؟ کَ عت_

 

 

 

___________________________________________ 

 

13# 

 

 !هي ػّمتِ  ملم

 

 .ثْػم ًقػٍ صـف تْ ثب کَ ثْػ هؼتي

 

 ...ػيؼي ًوي ػيگـ تْ! ًَ ثيٌي؟ هي

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 43 
 

 .کـػم رب ثَ رب ؿا ام  ػيْاًگي هـاصل هي اهيت

 

 .ثقًن صـفي اهيت اف ّلت ُيچ عْاُن ًوي

 

 !ثگْين ثـايت ؿا اهيت عْاُن ًوي

 

 ..فِويؼ ًغْاُي ّلت ُيچ تْ ّ

 

 .ًغْاثيؼم ُن حبًيَ يک صتي کَ امت ؿّف ىجبًَ مَ

 

 .ؿّم هي ؿاٍ اتبلن کْچک ؿاُـّي ػؿ ّ گيـم هي ػمت ػؿ ؿا مـم فمٔ

 

 .ؿّم هي ػمت. ؿّم هي رلْ

 

 ُن ؿا تْ.  ىٌبمن ًوي ؿا عْػم. ىْم هي ؿّاًي کٌن، هي ًگبٍ کَ آييٌَ ثَ

 .ثيٌن ًوي

 

 تغييـ چيقي اهيت اف ّلي. ثْػي ثْػي هي ثبيؼ کَ فهبًي ُوييَ! ًينتي

 .امت کـػٍ

 

 ...اهب ثْػم؛ عؼايت هي
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 ...اهب لؼٌتي،

 

 !اي ىؼٍ عؼاين تْ

 

 .ًؼاؿم ؿا عْػم کٌتـل لؼؿت ػيگـ ػيگـ،

 

! عْػت هخل ػؿمت! ثوبًن فًؼٍ تْاًن هي ًَ ّ کٌن فًؼگي تْاًن هي ًَ هي

 !ًَ؟ امت؛ ػاؿ عٌؼٍ

 

 !ثوبًن فًؼٍ کَ عْاُي هي تْ چْى، مت؛ ارجبؿي کييؼى ًفل

 

 !اي ىؼٍ عؼاين! ثيٌي؟ هي

 

 ميوبًي ػيْاؿ ثَ ؿا مـم تْاًن هي کَ ىؼتي تـيي هضکن ثب عْاُؼ هي ػلن

 .ثقًن ؿّين ؿّثَ

 

 !کٌن همبّهت ثـاثـه ػؿ تْاًن ًوي هي ّ عْاُؼ هي ؿا ايي ًبهؼلْم اي غـيقٍ

 

 .کٌن همبّهت فيبػي مبػت ثتْاًن هي کَ امت هضبل
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 اف اًگبؿ. کيبًؼ هي ؿّين ثَ ؿّ ميوبًي ػيْاؿ موت ثَ هـا ًبهؼلْم اي غـيقٍ

 ػاىتَ آى ػؿ مـم کْثيؼى ثَ هيل هي ًجْػٍ، ميوبًي ػيْاؿ ايي کَ فهبًي

 !ام

 

 ثؼثغتبًَ ّ امت ؿميؼٍ اّد ثَ ام ػيْاًگي هـاصل اهيت... ام ىؼٍ ػيْاًَ

 ُبي ىت اهب، ىؼ؛ ًغْاُن اهـّف اف تـ ػيْاًَ اگـچَ کَ گْيؼ هي ػؿًّن چيقي

 .ثْػ عْاُؼ ػاؿ اػاهَ ام ػيْاًگي

 

 . ثبىن عْػت هخل ثبيؼ

 

 .ًقًن صـف ثبيؼ

 

 !تْاًن ًوي اهب، کٌن؛ اعتيبؿ مکْت عْاُن هي

 

 .ػُن اًزبم تْاًن ًوي ؿا کبؿي ُيچ لؼٌتي،

 

 .ًکٌؼ صل عْػه ػؿ هـا تب ثگيـم ؿا هغقم ي پْميؼٍ افکبؿ رلْي ىؼ هي کبه

 

 .ىْم هي ؿّاًي ػاؿم لؼٌتي،

 

 .ًينتن هي ىغٌ ايي! ًَ. فًن هي فل آييٌَ ػؿ عْػم ثَ
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. کٌن هي صل ؿا للجن ُبي تپو ّ گؾاؿم هي ام ميٌَ ي لفنَ ؿّي ؿا ػمتن

 .فًن هي هيت امت، هبًؼٍ ربًن ػؿ کَ تْاًي تـيي هضکن ثب

 

 .ؿّػ هي ميبُي چيوبًن فًن هي کَ هضکوي هيت ُـ ثب

 

 ثبيؼ االى تب ثْػي؛ عبؿا مٌگ اگـ صتي! امت ثل فًي؟ هي ٌُْف ْٓؿي چَ_

 فًي؟ هي ٌُْف ْٓؿي چَ. افتبػي هي کبؿ اف

 

 .ىٌيؼم هي ّّْس ثَ ؿا للجن ُبي تپو ٍؼاي

 

 .فػم تـ پي ػؿ پي ّ تـ هضکن ؿا ُبين هيت

 

! ًَ؟ مت هضبلي آؿفّي... ٓجيؼي هـگِ. ثقًي عْاُن ًوي! ًقى! لؼٌتي ًقى_

 هگـ اًؼ؟ هـػٍ هي اف ثيو کؼاهيبى کٌٌؼ؟ هي مکتَ ْٓؿي چَ هـػم

 ُـ! ثْػم هـػٍ ًطفَ اف هي امت؟ مبلن چٌؼ ُهـػ؟ هي اف ثيو ىْػ هي

 ثل ػيگـ. امت ثل ػيگـ. ػاػم ربى ثبؿٍ ُقاؿ ّ ػّثبؿٍ ؿا ام فًؼگي ي حبًيَ

 .امت

 

 .آهؼ ثٌؼ ًفنن

 

 .فػ هي لجل اف تـ لْي للجن. ثْػ فبيؼٍ ثي اهب
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 .کيبًؼ ؿّين ثَ ؿّ ميوبًي ػيْاؿ موت ثَ هـا ػزيجي چيق

 

 .کْثيؼم ػيْاؿ ثَ ؿا مـم تْاًنتن هي کَ صؼي تـيي هضکن ثب

 

 .کـػم صل ّرْػم توبم ثب ؿا ػؿػ

 

 .ؿفت ميبُي چيوبًن

 

 فمٔ ّ ثْػ آؿام ثنيبؿ ّـثَ ّ ًؼاىتن ًب ػيگـ اهب فػم؛ ػيْاؿ ثَ ُن ؿا هيتن

 .کـػم صل ػمتن ػؿ ؿا کوي ػؿػ

 

 .افتبػم تغت ؿّي صبل، ثي

 

 لَ هـا ػاىت ّ کـػ هي ّاؿػ فيبؿ ام  ميٌَ ي لفنَ ثَ اتبلن ػيْاؿُبي

 .کـػ هي

 

 !هي؟ ػّمتِ  ًَ هگـ کـػم؛ لَ هي ُن ؿا تْ

 

 ُن ْٓؿ ايي ؿا تْ هي! ًَ اهب،. ىْي آؿام ّ کٌي لَ هـا ىؼ هي کبه

 .کٌؼ ًوي آؿاهت چيق ُيچ. ًنبعتن
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 هْاػ ػؿ ؿا ُب آى ّ گـػي هي آؿاهو ػًجبل ثَ ػؿ ثَ ػؿ عْػم هخل ُويي ثـاي

 .کٌي هي پيؼا

 

 ثؼتـ ؿا صبلت ثؼؼ هؼتي ّ امت هْلتي چيقه ُوَ ّ آّؿػ ًوي آؿاهو هْاػ،

 حبًيَ چٌؼ ثـايت ُن حبًيَ چٌؼ. کٌي فکـ آى ثَ عْاُي ًوي اهب، کٌؼ؛ هي

 .امت

 

 اف تْ! مبعتوت عْػم ثبالعـٍ. کٌن هي ػؿک ؿا صبالتت اهب، امت؛  اصومبًَ

 .ُنتن عؼايت هي ّ هٌي رٌل

 

 ُن ٌُْف کَ هتٌفـم عْػم اف. مبعتن چٌيي ايي ؿا تْ کَ هتٌفـم عْػم اف

 !ػاؿم اهيؼ ثْػًت ثَ ُن ٌُْف کَ هتٌفـم عْػم اف. ػاؿم ػّمتت

 

 تْ ثيکٌؼ اهيؼ ّلتي. ػاؿػ ّرْػ ثيـيت ػؿ کَ امت  چيقي تـيي هغـة اهيؼ

 ...اهب. ىکٌي هي ًيق

 

 ُن ثبؿ آعـيي ثـاي اهب، ثبؿُب چَ اگـ ؿا تْ هي. ام هـػٍ کَ ُبمت مبل هي

 ...کيتن

 

 ػاؿػ؟ ُن فـلي هـػٍ يک ىکنتي اٍلا  ثکٌن؟ تْاًن هي چَ پل
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 .ثؼُن تکبى ؿا تٌن تْاًن ًوي صتي. ُنتٌؼ صل ثي پبُبين

 

 .امت ًبتْاى رنون ّ فًؼ هي پل ؿا رنون ؿّصن اًگبؿ

 

 ثَ هي ّ گؾىتَ ُب مبػت. آين هي عْػم ثَ. کٌؼ هي ػؿػ ام ميٌَ ي لفنَ

 .ام ىؼٍ عيـٍ ًبهؼلْم ي ًمطَ يک

 

 !فًن؟ ًوي ُن پلک صتي چـا لؼٌتي،

 

 .کيؼ هي تيـ مـم. ىْػ هي تـ ثيو ام ميٌَ ي لفنَ ػؿػ

 

 ثَ تٌن اهب، ىْػ؛ تـ کن ػؿػ تب ثگؾاؿم مـم ؿّي ؿا ػمتن عْاُؼ هي ػلن

 .کٌؼ ًوي ػول هغقم ػمتْؿات

 

 .گؾؿػ هي ػوـم يک ي اًؼافٍ ثَ حبًيَ ُـ

 

 .فًن هي پْفعٌؼي

 

 . ام کـػٍ رب ثَ رب ؿا ػيْاًگي هـف. امت کـػٍ تغييـ ام  ػيْاًگي ػؿربت
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 ايي کل ُوَ اف ػّؿ ثَ ّ علْت ػؿ ّ ثـػًؼ هي تيوبؿمتبًي ثَ هـا کبه

 .ػاػم هي اػاهَ ؿا ام فًؼگي ارجبؿي ّ ًضل ُبي حبًيَ

 

 . امت ثغو آؿاهو ّالؼبا  گبف، ثب عفگي. ىؼ هي توبم چيق ُوَ کبه

 

 ؿا ثغبؿي ي لْلَ مت کبفي ىْػ؛ هي اًؼاف ٌٓيي گْىن ػؿ ثغبؿي ٍؼاي

 ...ثيبّؿم ثيـّى

 

. امت مغت ّ ػؿػًبک گـفتي آتو ثيٌؼافم؛ ثغبؿي ّ عْػم ؿّي ؿا پتْ اگـ

 ايي. ثويـم ٓجيؼي هـگ ثَ ثبيؼ! ًَ اهب، امت؛ ايي هي صك فيـ ػاؿم ػّمتو

 .ثويـم تْاًن توي صتي کَ امت هي ػؿػُبي اف ُن

 

 .ىْػ توبم ػؿػ ربي ثَ ىؼ هي کبه. ىْػ هي تـ ثيو ام ميٌَ ي لفنَ ػؿػ

 

 . ًينت ػيگـاى ىجيَ چيقم ُيچ لؼٌتي،

 

 تکـاؿي تفبّت ُوَ ايي اف. ثْػ کبه. ثبىؼ ػيگـاى هخل تْاًؼ ًوي ُن هـگن ّ

 .ثيقاؿم ّ عنتَ" هي" ايي اف. ام عنتَ هغقم فـيبػُبي اف. ام عنتَ

 

 لضظبت ثِتـيي ػؿ صتي امت؟ ىؼٍ ثيقاؿ عْػه اف هي ي اًؼافٍ ثَ کل ُيچ

 .ثيقاؿم عْػم اف ُن ػوـم
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 فمٔ،. ُنتٌؼ ُن هخل ُوَ. ًينتن هتفبّت هي. گْين هي چـًؼ ػاؿم

 .کٌٌؼ لجْل ؿا ىجبُت ايي عْاٌُؼ ًوي ُب ثؼْي

 

 .ًؼاؿم ؿا تْاًو اهب ثـّم ؿاٍ اتبلن ػؿ ػّثبؿٍ عْاُؼ هي ػلن

 

 .کٌؼ هي ػؿػ ام ميٌَ ي لفنَ. کيؼ هي تيـ مـم

 

 . ًؼاؿًؼ ىؼى توبم لَؼ ُب ػيْاًگي ايي اًگبؿ اهب ؛ ًؼاؿم کيو ػيگـ

 

 ...هي ػّمتِ  ثقًن؛ صـف تْ ثب عْاُن ًوي ػيگـ

 

 پل. ام کـػٍ ؿّي فيبػٍ ُن االى کَ ػاًن  هي. ثگْين تْ ثَ ًجبيؼ ؿا چيقُب عيلي

 :کي تَْؿ ْٓؿ ايي ؿا ُب ػيْاًگي ايي پبيبى. کٌن هي ػُْ ؿا ػامتبى

 

 .آيؼ هي ُن ؿّي ُبين چين لضظَ يک ػؿ

 

 

 

___________________________________________ 

 

#14 
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 کَ ػاىتن اػتمبػ ُوييَ. گْيؼ هي ؿامت ُوييَ! گْيؼ هي ؿامت لؼٌتي،

 کٌٌؼ ًوي ثبّؿ ُن عْػىبى صتي کَ آّؿػًؼ هي فثبى ثـ ؿا ُبيي ػؿّؽ ػيگـاى

 ! امت ػؿّؽ

 

 ػمتَ ايي اّل ًفـ عْػم هي کَ کـػم ًوي تَْؿ ّلت ُيچ ّلت، ُيچ

 !ُنتن

 

. فًين هي گْل ؿا عْػ هب ي ُوَ! کٌين هي تظبُـ هب ي ُوَ ػؿّؽ، ػؿّؽ، ػؿّؽ،

 .اين عْؿػٍ گْل عْػهبى هب ي ُوَ

 

 !کٌن علك رؼيؼي چيق تب کـػم ػُْ ؿا ُب ؿاثطَ ًبم هي، عْػِ  اٍلا 

 

 ًفِويؼم؟ ْٓؿ چَ ػاًنتن؟ ًوي ْٓؿ چَ لؼٌتي،

 

 ايي اف. ثْػ ىؼٍ ؿّاى اصنبك ثي ُبين اىک. فػم فل آييٌَ ػؿ عْػم ثَ

 ...تـ ثيو عْػم اف ّ هتٌفـم ُب اىک

 

 ايي اف فـاؿي ؿاٍ کبه لؼٌتي،. ام ىؼٍ ؿُب تکـاؿ ػؿ اهب، ثْػم؛ ثيقاؿ تکـاؿ اف

 ...کبه. ثْػ پبيبى ثي ُقاؿتْي
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 !ُب کبه توبم ثَ لؼٌت اٍلا 

 

 ػاىت؟ فـلي چَ ػّمت ثب ؿفيك ػاؿػ؟ فـلي چَ هي ػّمتِ  ثب هي ػّمت

 ...عبلك ّ عؼا صتي يب

 

 چيق ُيچ کَ ًفِويؼم چـا هي. ثنبفم رؼيؼي چيق تب کـػم ػُْ ؿا ُب امن

 !ًينت؟ رؼيؼي

 

 مت؟ تکـاؿي چيق ُوَ ًفِويؼم چـا

 

 تْريَ ؿا ُب ؿاثطَ توبم ّ پبک ؿا گؾىتَ امن، يک ثب ىْػ ًوي ًفِويؼم چـا

 کـػ؟

 

 چَ ػيگـ. امت ػيـ عيلي ًَ، ًينت؟ ػيـ کوي! االى؟! فِون؟ هي االى

 ... هي عيبلي ػّمتِ  ػاؿػ؟ اي فبيؼٍ

 

 ! فًن هي پْفعٌؼي

 

 چيقي ًجبيؼ هي! علمتو ثَ ثـمؼ چَ اىتجبمت ُن ًبهو هي، ػّمتِ 

 .ثْػ ًغْاُن ّ ًينتن عؼا هي. مبعتن هي
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 عْثي ي مبفًؼٍ تْاًن ًوي گبٍ ُيچ. کٌن عـاة ّ ثنبفم ثلؼم فمٔ هي

 .ىْػ هي عـاة چيق ُوَ آعـ ػؿ ُوييَ. ثبىن

 

 !؟...هي ػّمتِ  ًَ هگـ

 

. ػاًن هي ثؼيؼ! ػاًن هي ثؼيؼ ُنتي؟ ػيگـ اٍلا ! ىٌْي؟ هي ؿا ٍؼاين اٍلا 

 .کيتن ُن ؿا عْػم. کيتن ُن ؿا تْ

 

 ...لؼٌتي

 

 اهب ثقًن؛ آييٌَ ثـ هضکوي هيت عْاُؼ هي ػلن. گيـم هي ػمت ثب ؿا مـم

 .تْاًن ًوي

 

 ُبي فـٍت! ًينت تْاًنتٌي چيقي ُـ کَ گـفتن هي يبػ  گؾىتَ ُوبى ثبيؼ

 .کٌي تکـاؿ اّل اف ثبف ّ ثقًي گٌؼ ثبؿ ُـ تْاًي ًوي تْ. امت هضؼّػ تْ

 

 .ًؼاؿي ربيي ػيگـ تْ ّ ىکٌؼ هي ؿا تکـاؿ ايي ًفـ يک ربيي، يک

 

 .امت ؿميؼٍ فـا ؿّف آى

 

 .امت ثل
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 فًؼٍ ػاًن هي. ىٌْي ًوي ػيگـ ػاًن هي. ًينتي ػيگـ ػاًن هي هي، ػّمتِ 

 ...اهب عْاًي؛ ًوي ػيگـ ّ اي عنتَ ػاًن  هي. ًينتي

 

  چَ؟ اهب ّالؼبا 

 

 ثـّم؟ پيو عْاُن هي کزب تب

 

 ... اي عنتَ ُن تْ ػاًن هي. ام عنتَ هي

 

 . ام عنتَ اىتجبُبتن تْريَ اف ػيگـ هي

 

  ثگْين؟ چَ

 

 ًگبٍ هـا هِـثبًي ثب ُن ٌُْف تْ ّ ام ًينتَ هقاؿت مـ ثـ کَ االى ّالؼبا 

 ثگْين؟ چَ کٌي؛ هي

 

 ّالؼبا  اىتجبٍ؟ ثَ يب ػوؼ اف کيتوت؟ اىتجبٍ ثَ ػوؼ اف ّ ػاًنتن هي ثگْين

 ُويي ّ... کٌؼ هي تـم گيذ کَ امت ُويي ّ ثْػ ُن ثب ػّ ُـ! ػاًن ًوي

 .گؾاؿػ ًوي ؿا ثبفگيتي ؿاٍ ُيچ کَ امت
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 ؿا چيق چَ! امت  هنغـٍ کٌن؟ هي رجـاى ثگْين ثگْين؟ چَ! فػم؟ گٌؼ ثگْين

 رجـاى ّ ثکيي ثبؿُب ؿا ًفـ يک ىْػ هي هگـ ؿا؟ اىتجبٍ کؼام کٌن؟ رجـاى

 اي فبيؼٍ ُيچ ػيگـ. کـػم هي گيـي پيو لجل اف ثبيؼ ؿا چيقُب ثؼْي کٌي؟

 ...ًؼاؿػ

 

. مبعتوت عْػم کَ فهبى آى. ىٌيؼي هي کَ فهبى آى. ثْػي کَ فهبى آى

! امت  کبفي هقاؿ مـ ثـ گـيَ ػيگـ ًؼاًنتن؟ لؼؿ فهبى آى چـا لؼٌتي،

 .ىْػ ًوي فًؼٍ هـػٍ. ًؼاؿػ اي فبيؼٍ

 

 ُن ؿا تْ. "کٌن لجْلو ىبيؼ تب کٌن هي تکـاؿ اهب، کٌن؛ ثبّؿ ًؼاؿم ػّمت

 .."  .کيتن

 

 کَ ثْػم هي ايي. ثْػٍ ُويي ُوييَ. ثْػم ًبثْػگـ فمٔ هي. ًجْػم عؼا هي

 .فػم گٌؼ کَ ثْػم هي ايي. کـػم لَ ؿا ػيگـاى

 

 ؿا فيجبيت لجغٌؼ ايي ليبلت هي صتي صتي،. امت صمن ثيبيؼ مـم ثـ چَ ُـ

 . ثبىي ًبهِـثبى هي ثب ثبيؼ تْ! ًؼاؿم ُن

 

 ثگؾاؿ. ًکي ًگبٍ هـا ْٓؿ ايي کٌن؛ عبک ؿا رنؼت عْاُن هي کَ صبال الالل

 . ًينت ايي اف ثيو ليبلتن. ثچين ػوـ يک ؿا ػاىتٌت صنـت ّ کٌن عبکت

 

 . کـػ ًغْاُي فًؼگي ػيگـ تْ ًکٌن عبکت اگـ صتي ػاًن؛ هي عْة



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 57 
 

 

 ربيي اثؼيت اثؼيت، اهب. کٌي فًؼگي اثؼ تب کَ ثنبفهت رْؿي عْامتن هي

 ... هضؼّػتـ هب ّ امت هضؼّػ چيق ُوَ. ًينت

 

 . عْاُن ًوي ؿا ايي هي ّ کييؼ عْاُي فرـ ػوـ آعـ تب ًکٌن عبکت اگـ

 

 چٌيي ايي ًجبيؼ... ػاؿم ػّمتت هي هي، اهب، ػاًن؛ هي. امت مغت اػتـاف

 ثيو عْاُن ًوي. ىؼم کـػم علك عْػم کَ چيقي ػبىك هي اهب، ىؼ؛ هي

 . ثبىي هي اميـ ايي اف

 

 ؿا تْ چـا ثْػم ػبىمت ّالؼبا  اگـ گْيي هي! ػاًن هي. ًکي ًگبٍ هـا ْٓؿ ايي

 ...کٌن هي عبک ّ کيتن

 

 ...هي

 

 ...هي

 

 ثـاي ُب آى ي ُوَ ثَ اًگبؿ. چـعٌؼ هي مـم ػؿ ُب ّاژٍ. ًؼاؿم رْاثي لؼٌتي،

 ّ چـعؼ هي مـم ػؿ رْاة ُقاؿاى... لؼٌتي اهب، اهب، ػاؿم؛ اصتيبد گفتي پبمظ

 .ًؼاؿم اي ّاژٍ گفتي ثـاي

 

 ...ثبيؼ. ثگْين تْاًن هي ؿا ُويي فمٔ. کٌن عبکت ثبيؼ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 58 
 

 

 ات مپبؿي عبک ثـاي هي رق کني ّ کيتوت عْػم. مبعتوت عْػم

 . آيؼ ًوي

 

 . کٌؼ هي ثؼتـ ؿا صبلن ّ ىْػ هي ؿػ چيوبًن رلْي اف يکي يکي اىتجبُبتن

 

 ! ثجيٌؼ ؿا تْ کني عْامت ًوي ػلن ّ ثْػم ُوَ پيو عْػم

 

 ...کيتوت اهب ثجيٌي آميت عْامتن ًوي

 

 ثَ. ثبؿيؼ هي ُن ٌُْف ُب اىک. ًينتن ربين مـ ّ ؿيغتن ؿّيو ؿا ُب عبک

 ؿا امت هـػٍ کَ هٌي اهب،. کـػم عبک ّ کيتن ؿا اّ. کـػم ًگبٍ کٌبؿي گْػال

 .عْاثيؼم گْؿ ػؿ کٌؼ؟ عبک کني چَ

 

 صتي. آيؼ ًوي کني ُيچ! گْين هي چـت ػاؿم ًَ،. آيؼ هي ًفـ يک... آيؼ هي

 . ؿيقػ گْؿم ثـ عبک کَ آيؼ ًوي ثبػي ثبىؼ ىؼٍ

 

 . کٌؼ ثلٌؼ گْؿ ايي اف هـا تْاًؼ ًوي چيق ُيچ. ًينت هِن

 

 .کـػم عبکو ّلي، تْاًنت؛ هي! چـا چيق؟ ُيچ
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 ..پل

 

 .فًن هي لجغٌؼ ّ ثٌؼم هي ؿا چيوبًن

 

 .امت فيبػ گفتي ثـاي صـف ٌُْف کَ کٌن هي صل

 

. آهْعتن ؿا کـػى مکْت هي، ػّمتِ  تْ، اف هي امت؛ ثِتـ مکْت ىبيؼ

 صؼالل تب کٌن هي تله اهب! ًبهوکي گبُي ّ امت مغت ثنيبؿ اگـچَ

 .کٌن ارـايو  کوي

 

 ػؿ اثتؼا ُوبى اف پبيبى ىبيؼ اهب، افتبػ؛ هي اتفبق فّػي ايي ثَ ًجبيؼ پبيبى

 .ػاػ هي ؿط ىـّػي ًجبيؼ اٍلا  ّ ثْػ رـيبى

 

 پبيبًو صتي يب ّ ثبىؼ چٌيي ايي پبيبًو کَ کـػم ًوي ؿا فکـه ّلت ُيچ

 هنتِ  هي ّ ثْػ ثيٌي پيو لبثل غيـ آيٌؼٍ اهب، ثبىؼ؛ هي پبيبى اف فّػتـ

 ...ُويي! ًفِويؼم چيق ُيچ کـػًن عؼايي

 

 پبيبى
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