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در  �� �ت ��� ���ت . �� از �د ھ� �واد� ا�ن �و	�� ا����
���ده و �� ھم ���ظ� ام  ���#ل !و  از د��ران ا�ت . آن را 

 �و	�� �������رده ��	م . اداء ا�دک را د���ردم  �� 	��د   

�وب���ر�م  

 

 

 

�ر و 'ود�' 
 

�وی  )�	ت روز ا�ت . �*+��وی دوا  +*�� ا�ت ،*د�ت دوا*��� �,ر �*را د�ن �� د ��
ھم .ر���  �ر�/ را �� �رد+�ر و+�)�ده درھم و .ر�� زده ا����ده  ھوایھ�ی .و��.ون و 

 آورده �� ا	��1را ���رد و �رود ،  دوا�ش��  ا�ت���ظردر .و	� دوا*��� ،  ا�ت و ھم
 ا�ت .

 ، آند�وار�� در  �� 4ز��ت +�	رو ، ��ری وو ز��ن آن ��� رخدراز ،  دوا*�����وط� 
��5د و ا ��ری ھ�ی �5و از دوا ھ�ی ا�د  )�ده ھم ی+51و �� +51و را 	�	� ��ر���ر�6 �� 

)�ز ھ�ی  م و ���)رو +�س و�رھ و ��داژ و +��� و +�)��ری .ران !��ت وو !��ت ارزان
در  ا�ت �� 	ور��زار+ر ازد��م  در ��ش �4ده و �رک  ، او �ن د��ندوا*���  ا�ت . د��ر

 ، از �ط; +��ده رو��: �ر +�9 ز��� ��5دای در  ،*��*ورده و زده ده ھ� د��ن آ����+51وی 
. وا!> 	ده ا�ت  

�ل دوا*��� ، 4و��#��� 	�م ُ+ر، )#ر  طوری ،  از �� درازای �رک 	ور��زاردر و *	�
��وی ��ا���ده  و*�ک �4رو و +����ده و +�	���ده و �� .�ھ روده  ������� ز�� � .و�

 ���د ،	�ن ھ� و ����� ھ�ی �  ��د دھن ��4 را در 	�م او *� ���ل . ا�ن 4وی  
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 �� ���1 ھ��ت��� �4�ش *ود �د�ده در  آ ��5��� آ*ر را 	�م آن ازای درو�و����  �����ت
  ا�ت .ا���	��  و �زازی ھ� و *رده �رو	 ھ� ر��� د��ن ھ�

�و ھ�ی ���� درد���ر و+�راھن �* و +�5ون ا�و�	�ده ، +	ت �� آ!����ب و رو  ����را ، 
��ر �� ا�ت �� ����ت �� د�ت 4وان ���� ا ��ری ھ� �� ���ه ����4و در 4��4وی 	ر

�دھد �� آ��وی ��ز، �� !,�� دوا ، ���� داده و �� ر�6  +و�ت )�)� و +ر�ده وژو �ده �
ھ�ی ز�ر.5و�ش را +�ک ��د.ا��*وان �� 'رق +�	�� و .ر��� را ��: ش دا��، .و	�   

 و ر�6 و رو ر��� � در �� ��9 �#ف  ��زاو�� ا��� ��دش ھم ��  دوا*��� ، +�� �5
 )ر* *��� ،واھ� �ر�د و ھم �� ��ر���ن د�ر�ض ��� از دارد  ��دی  )�دان د و ��AژAژ 

� �	ود از ھوای �,��ده،آ!� ���ب  �ردی ا���آ�#در ���ھد و �� ھم .ر��' .  

��ر ��4وان 'ذر و زاری و ��ز  ،و �,س .�ر��رون و درون  ھوای .رم��  �روی � رو
 +و  و د�ت ��� آ!����ب ا����ده و�  	���ت دارد ، آ!�آ!�  *ود �رای  از �را 

�وده ا�ت  درو�+��Cو��5 و�.  

�5ش  ��ز 	�	� �از دا*ل .و  ھ� را  هدر �� ��� ذ*�رآ!� �#��� دو  �� ��ن دوا*��� را 
 ��د �*ش �#��م � .ذارد ،  � دارد و ��:ی ��ز� *واھد ��  ،�ر �، ھ��ن ا��ون د ش 

���م  ، *ود �� ھم ��و�د�*را د�ن ��D .وش  و �����4 � ، از *دا ��ر�د و )��ن ��5
، دردش را �� �د ��ل د��ر�را�وش ���د . �*را د�ن*	�ش �رو�ر�زد و ھم   

 را _ ده ��ر�را�ش .,��F  رد �� ��رد .��ب ،  �ن��ب �م �� ا�ن �و ر�� ��را  �ن . و 
� ��د و �� ھم �ر*و �� .ر� 	�ود )� ر�د ��  دی را �س �را ، او ا�5ن .پ را �

���ر �و ر ��	د .� ا����   

 *ورد را *	و��ش ا��  ، آ!���� *ود ،   ��د �4وا��  و��و�ل 	ر�ت را از د�ت ��را 
 .ذارد �Fد از ا���� ..�رد �  4وان آن را ��،  دوا ھ� را دا*ل +��ت �,�د و �و)�

 دھد و �ر�ض� � �و��5 . ���ه ��د ، �و�ش�دون ا���� � �� .و�د : �  

! _ ھر و!ت �وا��� +و ش را ���ر  

 )�+��د را ���ن �	ت ھ� ھ� دواوان 4� ���� �� .�رد و ���ن �رو ر��� و  . ���م 	( ��
�� آ!� � ������5� ر�ق ، ���ه �  � از دوا*��� *ود را و +س +س روان ، د'� ���ن ��د و

 �.ا�دازد��رون   
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 �	د . آ!� ، ��*� �Fدی را ��وی *ود����ک و ا�روھ��ش  :�Iی *طوط +�	�� +�ش �
 '��Jدر ز�ر  ا�ت و���ه ھ��ش��� ازدا�� ھ�ی 'رق �� ر�زش  .+ر �رارتو �D5  ، زره 

 ��  �و ھ�ی �#ره � D�� �	د و  ا�دک ا�دک ش+	ت .رد�� ش��ون �#را� رو �� �	�براه 
 	ود ،� .و�د و : .�D5 �رده  �در و او!��ش را �راز�ر �  Kرای �ول و�	��د ھم 

 ��د  +	ت .ردن ا�رو ھ� و +�	�� و �م ، �� د����ل 4��ش ،دھ��ن ��ر�ھ را .را +�ک 
�رود ،ا��� ا��ق از ��)�ری  �دارد 4ز ا���� ���و�زد ��	د  �ر� را از �ن درو� D�� ��و و 

��: ، )+� !�ت آ���ن ھ�را ��ز ��د و   د��� �*ن !�!شو.ره ظر�ف ����� را ُ	ل  �� را رو 
دا*ل آن )�ده .و  ھ� ، ���5�ت ھ� و 	ر�ت ھ� ،  �� ا�واع  +	ت ��ز	�	� �، دو��ره ����د 
�ز�د را �دا �*را د�ن و�دوزد  )	م �� ��*� دوا، �ر.ردد  	ده ،.  

�رد  �*را د�ن  �� J(و��� ، �ر از *ودشو د�ت و +�ی �و��ھ�و��ه  !د��  ا�ت ، و )�
 ا�درو� از  �ر�> و ��د� +1ن )	��ن �و)J  .14د، ��رون ���ردی .ِ )1ره ی و ، 

  دارد����� �4  و +�	���ش. ر�6 ��ره +و��ش ، �5وط و )�ن ھ�ی در	ت دو طرف  �4 ،
 دھد و �ر�م ا���ز�ر +�ر�ر �ور�ش را� او را ��ز �� ��وه آورده  .�	�ن �ط�!�ش و .ر

*	J  �� �ر	��� ا�دا*�� ، �� د����ل )ر��و*�� � را ش'ر!در �� ��� . ط�ق �رده  را
 ��د�  ، �+ر�د:  

5 آ!� ���ب ... *�رت� _ 

 ا�دازد .  ھ� آ!� آ*ر�ن .و ��و�ل  �� ��د و ���م �و�ل را �ررا � .ذارد��� �4�ش  . 
 )ر*��د :رو�ش �Fد �را �� �*را د�ن   

 	د ( �5Fوم ���ت ... ._ ��و .,�م �� �و ر را ��ب �و ،* C�وش  ��رت ھ. �+.� �
 ��!  

��ن  و	( � �*را د�ن ، از +	ت '��J ،داAش را و ���ه '���	�+ �� *�Iد  � .  

از )	� را.رد و .ُر .ر��� اش و �ورت  )	م �*را د�ن� �ن '��د����ل  ..ردا�د آ!� 
 �	�رد ھ��ش د�ت ���ن +��4 ھ� و را � .و�د :�و �ن �ن ���ن   

 دا��د �� ��ن*ود د��م �و��ھ�ت . _�  .زده  *دا �را �� ��4 ��از �و��ھ !د ، د��م 
 �وا�م ا�ن ��ر را ���م . آ!� ���ب ! ا.ر �د  ر�د .�� ��1�� ���و ر ����ن ھم ا�ت و 

 آ�د� د��ش �� ھر �4 و ھم ��5د ا�ت ھم  !د او �د��ن ����د ، . را ��و��د دراز 4��را ��ن �
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 	ود� ��د�را�ش .,�م ، .+م را د��F �� ��: )�د  ...�را�ر � .و�د ��ر *ودت .وش �� .
 ر�د ، ز��� ��ذار و  ا�ت��رو و ��:. ا.ر !دت � ! �ن ) ���و ر را ��ب �ن .   

 ��زد  +�	�� و ا�رو ھ�ی +ر �و و �1م )�+�ده اشدر	ت ا����ر )�ن ھ�ی آ!� � ،را �	رده 
Kول و�: ،  ��  	ود ، ��ز ا�تز���ش دا�م �ر.و���دون ا���� �� ودر ز���ش �4ری 

 .و�د ���ه ��د ، ��را�:  

�و ر را  *�ت �ردی ،را �� ر�ر�ض  	��دی �� �*را د�ن )� .,ت ؟! ! _ 	��دی ��را 
 زود �� �؟!��ب   

 ��د ،در�� آ!� �  ��  ،آ�ده ��	د  *�طرش .و� )�زی ��رش را �� �وی  ��را 
 دھد وا:	�  )ر*��د.� .و�د : و �د*وی در	تھ��ش را ��:ی ھم �	�ر �  

  !؟_ �و ��ر آدم ������ � را �س ���ن ���د �رای ��ن ھ�� )�ز را  ؟! �رارت و .ر
؟! ��و�م   

 �,�وت ،	�د و �ر*وش  ، ��را��ر �� رو�ش را ھم ��وی آ!� و  � دا�د  ..ردا�د  ��
 دا�د �� ���+	ت .وش  �رای ��ب �و ر ، ��ر��ر .پ �*را د�ن را �#��ر او�ت . 

�ز�دو ا����ر ا�دا*��  آ!� *	�� !1ر ھ�ی  .��رش ��*�� ا�ت و ز��ن ��زی ��د ، ا.ر �ر�
 �وا�د 4ل و +و��J او را از دوا*��� ��رون ����دازد و از ��ر ر*��ش ��د .� �� 

�س  و آرام �� ا�دک ��  �ن �رم �� ��رش �	Pول ا�ت ،*و��ردا��  ���در �� ��را  
 در آن �1,�� ا�ت ،��� .و�د : +	��  

��	�د  _ <� ��م  آ!����ب !*�طر 4��ر�ض را �� ر*�ت �ردم ���� �و ر را ��ب  .
��	�د . <� *�طر 4

 �ت .	�د 4وان  ��را���� د�ت او را +درش را�4در��6 ، . ��� از دوران �) و �
و �� د�ت آ!����ب داده �ود و .,�� �ود :�ود .ر���   

 _�� دا��د .��1ر 	�� *ود +�ش *د�ت ، . �و�ر ، IAم ، 	�.رد ،ا�ن ��را ��6 و ا�ن 	� 
 *واھم �� �Fد از ���ب �.و	�ش  � 4�> ��م .و او را از �و)	ود ��ز  ھ� +��ش �� �و)��

 از 	�� ا��*وا�ش از �ن !

 ��د . �� ��:و ��را �ا�دا�دار  ��را ا��ون !د �	�ده و 4وان ز�ر د�ت آ!����ب ��ر 
 	��� ھ�ی ا��*وا��ش در !��ت �	�ده و دارد . *�دا� رو	ن و . ���ه.�د��و� 	ده ا�تو
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����نش ا��وار�  +رو ا�رو ھ�ی، آ��ون و 	,�ف )	��ن  .+�دا �رده  و )	���ری �ر��4�
���5�وسز�ب ، رزاغ +َ  �� ر�6 ����ن و  +	ت در !وس ���� ��	( ،  ب  �ژه ھ�*��د.

�ر*�ون �� و �� ت و دھن *وش �5! ���. �ورت ز��� طرح �	��� در    

 )1ره .�را و 4ذاب ، �:����را ،  در ��ل ز���زد '�م و *�ص  و ر�����5د 
و  *طوط �ورت د�ت ،ز�ر�#�ش  و .+�داری د���ن �و��5 ��د ، +��ر او را �را	�ده.ا�ت
 �رده ا�ت    او را ، در*	�ن )1ره	�#� ����  �د�ود و ����1 ھ�� ھ� �	��از . ا�ن ھ� ھ

����ری از د*�ران ��5�5��ن و ھ�دو 	وخ و 	�6 �� ���1 !5ب ���4 �� ی .ذر	�ن را ر�وده
 دا��ت )ون *ود �دت ھ�  .�ود�ا�� !5ب ��را 4ز ���4 ، �� د��ری را :�ق ��د *ود �

�	�ده �ود . �راوان در + 	��ر ���4 ، ز4ر و 'ذاب  

و  نھ���م ر�� �� �و)� در*ت 	�6 ، .ر�زان ھ�دوی و+ری +��ر  ھ��ن د*�ر ، ���4 
 آورد  را ، 4وان ھ�ی �و)�ر'��� اش  از ���ب ، ن�ر.	��و ط��زی �ر	وق و ا	���ق 

 دا	ت . و  او �)	م و  �� ���1 از +ر.و�اش ، د*�ران ھ����� و ��ل را �� ���دت وا 
  .ر�*ت . ھ� � آدم ھ� و �و))را��  ��و از ��وه .و� ھ�ی 	�ن ��زار �ود دور ��

 ر��د��ز +C+ C 	�ن از ���� ھ� و �دای +�ی و� .  

�� د!ت ��  �� آن رار�� ��ر�4 د���ر  ز�ر��را ،  ���ره ھ�ی ر*��ر و 	#�#� .وش ھ� و
�وھ��ش��  دور �ر و D�� رد�ف ��	�ر �� �+�)شد���ر��� +�) .ا�ت، +��1ن  �ود +�)�ده 

ظر�,ھ�ی  	م و  +5�ت ��� � ، د��ر �� +51وی د ��� �#�5� ��	ده  آرا���  �� ا��	��ن 
  ��را ھ� و .ردی �ر ��ج ، ��:ی �وھ����د  ، 	�ل �*روط��   و در ا���1�ود�د �را 
.�د+و	��د  

 .ره و �� ھماز دا*ل طوری ، ��زک *م +�C و �� ،  ر�ش و �روت ���ه و I4 دار ��را 
 داد ��	�ر  54وه ،را او��5د .ردن ��  �ود ���م 	ده���ی �ورت �� *وش !واره . و� 

 ا�زود .� او 

 د���ر �� ��را 	ت�داھر.ز �� ��د  د�ن �*را ��و ھ�ی و  �����ده آ�� دوا*���  و رھ� ،  ��
�ر از ��: ��  درازی آن و�واج ا�ت �را�ش .,�� �ود �� �وھ��ش دراز و  ��ری . ��را��	د

 .,ت �� .�ھ و!ت ھ� ، � ر�د و ھ�C و!ت ا�4زه �دا	�� آن را !�) ��د . ��رش �
 *وا�د و �و ھ�ی� داو را �� 	�ر  �ر ��درش د'� �  ھد	��	و �دل  .��دو 	��� 

��ر ھم �� 	ده ، �و ھ�ی را �� ��ل ھ� ز�ر آن د���ر �*را د�ن��  *وا�ت ��� ر���ن
���د. ه�ود�ن *ود و ������  +�1 از از )	م� ، ��.�ھ ر�ش و �رو�ش را  ��را 	ده �ود �� ا
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 زد و �وی *و	 ��زاز  +1ن و 5Aو  ر�ش آ�و!ت ��ذارد. آزاد��رق  ��را �� از +���زه .
 طراو�د� +و	��د ورا او  ز�ر .5و�,�دی  ، او �د��ری و 54وه د )�+ )1ره او را ،  

 داد� 	د ، ��را. � ا����د ھرآن �� ����ر �ج و ا�� ر�ش و �رو�ش �� �و،  +�ش آ���� 
 �	�د ،*و	ر�6 �ود�د � را ھ� آن، +س  ، د�ت ���  یر/�����د���ه  ، +س ، زد 	��� 

 و ��� ا�دا*ت و �ور�ش )	م و ا�رو و � او را در )��ن �� �ا���� آ!�  +�ش از
�ود ، .و	ش را  ز	ت و �5,ت ��و�د�� او و ��د 5��A��ر  �و ا.رھم �ر *	م و A/ب 

 �رد � .	ت . ا�ن +�ش آ���� ر��ن ھ� ،�ش �و آرا��ن  	���زده �� +�	*وان دوا*��� �ر 
 داد �� *ور	�ددم د��ی را �*�وص  ھ�� دوا��ن �و)J ���� ھ� را از  ا��4م � ���*

 آ�د و رو�ت � ا ��ری ��ر درو *ود +�ش �و  دو��ره �9 ��د را ش�� راھ ا����دھ� 
���� ��دھد .� Aروب ھ�ی �4�ش را   

�ودھ��ن  آ�دن ���4 �	�� �� آ��� � �� ���د از ا���Fس . ��را .�ھ�*ز�دن �ورآ���ب 
 �رد ، ا ��ریرو	� از 	�	� ھ�ی ����� Aذا  �� ���4.وش �� آواز ،  �ظ� 	��ری  ،

 	�ر�نو ھ� در+�  *,�ف  رزش، �� 	راره ر)	��ن +ُ ھ��4ن  زده و �� !5ب  درد�ت� 	ر
از راه �ر�د . ، در ���ه  

*** 

��: آ�ده . ا��و .._ ھ�5 �� و!ت آ�دن ����4ت .. .. �� �*ود را �� آ���� ��ل �  

 د�د ، �� 	�ط�ت �*را د�ن�و �رف ھ�ی �����  �ر���ده و )	�J ھر ز������ آ!� را دور 
  را��را  ا�����ت دار ،� .ذا	ت . ��ز  را او  ��را ا�� .ا�دا*تد�ت �� D��+ �ھر 

 ��  	د ،از دوا*��� ��رون آ!� و!����ز �	Pول � �� ر�ت و �� � و +��4 ھ�ی دراز 
 از +	ت �ر  ����Aل و ، ش راد���ن +�1�و او را ��J و �رد ز�ر �Pل �*را د�ن ��#5 

  �ر�>��ود از ز��ن ��5د � ���رای و  �� *�� �*را د�ن �� د�وار ا�دور� 4زا دادن.5
 آو�*ت .� �و��ده �ود ، 

...  _ ھ��ن �4 ��ش �� �����ت را �ر ��

*** 

 .�رد  شدر د�� را ، �و�ل 	ر�ت ��را����م  ، �� دار���ه �F���وی �*را د�ن،  
 *وا�د .�از �رس آ!� ، :م ��  -ھ�)�دام  – �� �*را د�ن و �� ��را !�وری 
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 ز��د ����ن د�ت و ��زی ا��	��ن ، �� !�د ھ�د��ر ، ��  �#ط .��م �رف �
. دار�د�� ھم ا	�ره    

 رود و ��را � .ذارد . آ!��و�ل را  ��ل آ!� �#� *وا�د .�را رد �ر�ض را �+�ر ��ورت  
 دھد  ���ب� .و�د �� دوا ھ� را  ��را .را �� د��ش ��ر�ض �دھد ورا  �� 

 .و�د �� واو را ر*�ت ��د ���دد  �*را د�ن را �دروازه دوا*��� از دا*ل 
 .ردا�د �� �رود �رای ش*ود ھر �� .ر��� ا�د و �� )�	ت 	ده و� ���	 

��رون �ر و �دا ، �� 	��دن و/و �� ��ن )�	ت و ��  دوا*��� �ظرش �
 ��د در�6  �ظ� � در �4�ش . ا��د��� د�دن و  �� ��  '�54 *ود �ر��زا�

 ا�دا*��د و �و�ر را از� آ�د�د دوا*���  ��وی 	���زده +���ن �،  ��4Fب 
 +رد و �� *ود و ��ا�د� ر��ش . ��د �، آھ��� و +ر�	�ن  �� ��را 	��د ھم 

 .و�د�:.و�� ،   

 _ )� .پ ا�ت ؟

 دوزد. ، ��را ��وی آ!� و از آ��4���رون )	م  ��  

 ز 4ویاز )��J و ��ز   ، �ر��زاند��� �و)� از ��� دوا*���و  د�د*�ز  � J�زد�
.	د�د   

 و 	��ب �ر��ز�� ��د . ا�� �را��� ، او را � ھ���را ، ��ور �� ��. در ��د�ز �را��
��رون ��*�وب 	ده �� .و�د :،  �� ��� )	�ش ��� آ!�   

�را�ت ...؟ آ!����ب_ *�ر�ت ��	د * �(  

 +روا� و ����  ، دوا*��� دروازه ھ� و �Fد �دای پ �وزهپ ُ.رر�دای .ُ  �+ر �ر و  
��ز ، �دا ����  	ود  و � ��د .آ!� و ��را را 5��A��ر  ،�  

����د ��  ���ن ��رت زده 	( �� ا����د و �� )�1ر ھر دو � )�د �ر��ز ��رون داو*��� 
�روت ھ�ی �5,ت  �ردیو +�	�+�ش آ��1  )�:� و ی��ز��  د��ر �ر��ز �� ��
�5  *����ری ر�6 در�	�ھ�ی .رد�ش را  �ر. �� �� �ن و ����� �ر*

 دوا*���  ��  ، �6 ھ�ی آو�*�� �� 	��� ھ�ی 	�ن�� �,،  �	رده�ھ4وم 
.        آور�د  
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 دوزد ، �� �ر��ز ھ� ، �� ���ه ھ�ی +ر��ن و +ر�	�ن آ!�   � �و	د )	م �در �� ��� 
 ، را �� *ود 54ب ���د �ر��ز ھ� ھوش و از د�ت �دھد را �����ش آرا�ش و 

 .ذارد� �� +س �ا����ده ،  +51و�ش+51و ��  4,ت او، ��را را �� ،  در .�
 �	'#ب ��ز �� *ود �.د   

��ن ��را از �4Fب	( ،  �راز�ر  �� ��4ش�رس  ر'	� ،ا�ت  در ��ل ر�6 ��*�ن.و�
 	ود � 	دت  اش ���� ��دوقدر !5�ش /ر��ن و� ��ل را +��شد�ت و  و.�رد � � 

���ش  .��د	( ��� .ردش ھرا��و�����1��  ھ�� ، در )1ره ھر�J از �ر��ز ��کو � � ��
 ر�ز�د و .و	� و ���ردوا*��� را �� درون � ���د � ��د ،!ورق �او را ��رای . در�6 

���ر�ض  +�ر�رد آن ���ت �� دوا را �.از دوا*��� ��رون را�د دھد و �ر�ض را  

�� �,�6 را ��:ی 	��� اش �4  و �رھ�� �رد در�	 +وش و ���ه .���خ ھ�در �را�ر �ر��ز 
 ��د� �4 ���� �وی آ!� ���ب ،���ت  آرام  را �ت��را  ،  را ���ه �ردن !درت  . ��

��ل و )�1ر��د .و�  .�دارد ���� �4�ش ، ا�د را �� �وغ ���� �ر و .رد�ش او را  J	*
���ده و ���ه ھ��ش ���  و ���� ھ�� ��رک �ر��زاناز + ، در اراده او ��	�د �� ا��دون 

 	و�د �و��ه و دراز در �را�رش� �4 �� �	�د و �4 � رود . !د � ، ا���و و آ��و 
���ک 'وض �� �4�ش را آرا�ش دوا*���  در.ذر �J  �ظ� ،�� ��د �/�ی +ر*وف و � و

از �رس !� ب  از آ!� و ��را �دارد ، و روزی ��1ر �� ��ل+�ر�رد �ر�ض  �� '�#ر�ب ا�ت
1 ��د .� 

  ����   ھ��ر��ز �ن از دو �رد در�	 +وش ،ا	�ره �و داغ و �ر و روی ����4و   �ن)	
 	و�د �رای +1ره ، �زد�J دروازه  ، �1�5ب� �4 ��+�ش !دم دو  ،د��ر�ر��ز دو  .�4 � 
 ز��د و ��� ھ�ی :Aر و ،د�وا�� �ن �� )ونودو�د � ��4J��  �	�ن را در ھوا 

 .�ر�د .  ، +	ت �ر آ!� و ��را)ر*���د و آ��وی ��ز�ا��ون ��را و آ!� در ���ن  �4ی 
����ره ا�د . .ر��� 	�ن در ���ه ھ�ی و ُھرم �,س ھ�ی داغ و �ر��ز ھ�  

�رد در�	  ،  +وش ��Fد از ا����*�رد �ف د�ت را��ش را �� ��*ن ھ�ی )+ش  . 
 	ود ��  ا���ت را .ر��� ا�د�، ا����ده  +1ره �� ی ���ر��ز �وی �� �رش را ، �ط�Vن 

 دھد��� د��ش را، او�ت �� .وش �� �ر��ن �ر��ز .آھ��� ���ن  ��رد و +�I� Jھش  
 )ر*��د ورو�ش  �� )ر*ش �ر�> �� �وک +� ،��� �ر��زا� ��  را �� �وی ��رون 

 دھد  ا�ر ���ظر +��ده رودر� .ذارد . ا�د ، ا	�ره �� �دو �دو  ��  �ظ� � ���ر��زان 
 ���د +ر، ��ن �و)J دوا*��� را  ، از ��رون �� درون 	�ن� را ��  ر�ض+�ر �رد � و
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 ز��د ، +س ��4ل 	ده  از ھول در درون *ود +�)�ده و�آ!� ��  	��� �� 	���  را و  ��را 
 ���� +�	رو�ش 	�د )	��ن .	�د .ا����ده و  �� +	ت �ر و .�ھ �� �ر��ز ھ� و �,�6 .�ھ

 ��د  ھو � ھو � ھ�ی 	�ن� .�ر�د از +	ت ��ز  ،��ل � آور�دو ا���وی ��ز � 
 در�6و����م  دو �,ره ، +	ت �ردر  د�ت ھ��ش را،   �د�دن ا�ن �� ا�ن  آ!� . .�ر�د

��ز ��'#� زده ھ� ��ل  ،����  �� 	ود . �� دھن ���، د)�ر و�	ت و د 1ره   

���م .ر��� �� ��را را ھ�ی��زو �� او  �ر��ز��:  �در +	ت  او راد�ت ھ�ی  �ر��ز دو
�رد در�	 +وش �� !د  ، �ز��د )Jا ُ  �رش �� ����� J��ُ ا�رو ھ�ی ، �و*�� )#ر )1ره، 

�	�وک و ���ه و   .و�ددارد *و�����: ، +�روز��دا��   

 _  ! Kر ���ب ا�د�*ود *ودش ... *ودش ا�ت . .ا د�6 ا�ت ھ��ن .....ر����شآ  

  �� در�ت در ���ر 	��� اش ا����ده ، ���م آ�ر ا�دK ، از ��زوی �ر�ض� .�رد و �
 +ر�د :

.... ؟_ �و � ھ��  

 �� دھد : بآ!� 4وا ، 'وض �ر�ض�  

�ر�ض ���ت _ او ���ظر دوا�ش ا�ت ..  

 دھد� .و�د آ�را�دK ، +�ر�رد را �� طرف دروازه ���5 � �,�وت �: و   

�� آ*ر ر��د ، دوا�ش را ���رد . . ��رد�_ دوا�ش را +��ن  �� ����ر   

 ��د : و �� �ر��زاھ��ش�ا�ر   

.ز�ر �ظر ���ر�د او را _  

� دود �� از ��ر��زی 54وش  	��� راه ��ز ��د و ��ر�زد ا�� ھ� �ن �ر��ز+�ر�رد ، *ود 
 +ر�د :� .�رد و *	J و �رد از او � را 

 _ ��4 ....؟! ا�4زه ��رون ر��ن ���ت !

Kرا�د� دور�ر از او�� �ر��زی ��  �ش رارو آ�� ، ��ا����ده  شاط�'�.وش ��  ھوش و 
  ، ا�ت� ز�د  ��م او را��  و)ر*��د �:�دا   

...�A _!  
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�� ، �A  م ھ�ی ر�ز ر�ز ،+ر ا��*وان دراز و �ورت	رده  )� ��+�J ���� � ز�ر � �ر
ا�د  .م 	ده �Iه و ا�رو ھ�ی +ر+	�ش� .ذارد +�ش  ، .��.  ���( ���وزه ھ�ی �ر��زی 

 �و�د ���م را اش� د�ت �� +�I� Jھش ، �� ھم �I� دھد ��ل آ�را�دKو �#���ل   ،
� ���4� ا���د:و �د!واره  دراز��5د و  �  

!..._ ���ب   

�� ط�طراق و  در �� ��� )	م �� )	م ��را دو*�� و�ر�ش ��و�4 �ر��ز ا�ت ، ،ا�دK آ�ر
 .و�د : ،����  �ن ���� 4و�  

�ش ���ر دو �,ره  _���ا'���ر����د .  �� ا�ن �ردار4... �د��از �ر و  54دی و )�
...رو�ش �5Fو�دار ا�ت   

 ز�د و  رزان و �� ��:  !د و ��:ی ��را ��ا�دK ، آ�ر آ���ه� J5+ او رو در روھرا��ن 
 ا�دازد  �ظر ،ا�ت ا����ده � �� +ر�د :��#�ر و و ���*ر �  

 �رد�م . ی_ *وب ... �و �ود� .	��م و +�دا�ت �� ���* ���و �ودی �� �� ا	رار  �� *��� 
 ��: 	�ر �ودی ؟! یرا از ا�ن روی �� آن روی �رده �ود)�داول و ھ����� 	ده �ودی 

���م �� :ل 	دی ... رو��ه 	دی ؟! �...  *واھ .پ �زن �� �� 5��ا���ر �� ؟!   

  ��5 ����ن  	رق�� ، ��را از +�	��  �ور *ور	�د از 	�	� و '�ور آن .ذرھ�راه ��
 ازا�دK ، آ�ر� )پ و را�ت ، *ون در �وی رگ ھ�ی �ورت و .ردن ��را ، .ره 

 ��د . .*ورد� �	د و �#ط ���ه � 	ود ، آ!�  ��را درد را � ط�!ت � آ�د و��دا +�ش 
 �	د :� 

ا	رار ��4 �ود . ا�ن 4وان �� ا	رار )� ��ر دارد  �ز��د ... �ز��د . _ ���ب ... ���ب ...
5��ن ���ت . د�ن و ������د ...؟!د���رش او 4دا�ت . آ��ن . او ا�5ن  �را �  

�وزش و *�رش �ف د�ت و ����1 ا�ت  + ����ن�رای  ت و �وب ��را در��  ا�دKآ�ر
�� ز���ش �را�ت �رده  ن�وھ�ن �رد�رای .و� ��:  ھ��ش،  ، ��Iظ� � C�ھ ��� �5

 .�رد ��رد و از �*ن آ!�  � ��د  را ش�ور�. � J�ورت آ!� �زد� ��، ��ش د�دان 
 دھد و��د و ھ�ی �رم *ورده اش� .و�د :را �	�ن آ!� �*	ن   

�� � اش را �	+ _  �ر ھ�ن ... � �� �و ھم در 	ورش )�داول د�ت دا	�* � ��و 
 ر�د  �ود�م .�! �ن، ����ر��ر�و�ت �وھم   
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 ��د وو � را �� +	ت او و ��� ���� �� 	دت ھر )� ��رو��د �ر د��ش را از �*ن آ!� رھ� 
 دھد� دھد  آ!� .�ر ���5 � رود. �واز�ش را از د�ت ��� ھم ��� اش  و �ر و +س +س 

 	ود .���4 ، ��� ا ��ری �و��ده   

 دا�د��را �� ���4را )��ت و )را *��� � �� و �و)� و +��و)� ھ� ��ل و ��ط#�و *���  
 +�دارد �� ا	���ه 	ده ا�ت و او   �ظ� � ، را �رای ����ن او +� �ده ا�د و او را ������ ا�د�

 ��  ��.�1ن . .ر��� ا�دد��ری �4ی  را �  ���� و �ر و .��د +�ھ��ش را �� ز��ن ���م 
  رھ�  �ر��ز ھ� از د�ترا *ود و ��ر  	��� و+	ت� دھد و و��زد ����� اش را +�ش 

 +ر�د� Kر ا�د�   :از آ

�ر*��� �دا	�م ، �� ا	رار �	�ت و  ھر.ز �ن .م ... .��ه �ن )��ت .._ �ن )� �رده ا   
 *واھ�د ؟!� �( ��	 

 .�ر�د 54و او'�54 ��  ، ھ��ر��ز� /ر�ت �	ت �ر��زی �� در +51وی را�ت��  و را 
�ر ا����ده ، ��را �و  � ،ر�*� �ش���� و .5و�� در  �ر���  ��را ��ر د��ر د .��دا�ش را 

 �� �� �� �دا��  ا�دKآ�ر)	م �� )	م  ،و �رس *ورده ا�ت   رزان ھم و �� ش داردآرا
 �          دوزد :

 ز��د . �ن از ھ�C )�ز  ؟)� �����د ... ...)� �����د _    ��ن ���دا�م �� 	�� از )� .پ 
)��ر  ا�ت 	�� ��4 را .	��د �� +�دا�م ��رد�د . �ن 	ور��زارآ*ر *�ر �دارم . *��� ام در
5��ن ����م . ����م . رارا	رار ���ت ؟ �ن ا	 )J زده ا�د ؟�رده ام �� د����م را ا ُ ���ن  

را  آ!� ���ب  .پ �ر.ر ا�ن دوا*��� ام . 	�.رد آ!� ���ب ھ��م ...�ن ھ�)��ره ام . �
؟!...دارم Aرض ا	رار )�  . �ن �� �	��د�د  

����و�م ز���ت_ ز ��  *واھ��ر�د �ت *وب دراز ا�ت . �!...را ھ��ن �4 ُ  

 ��د و +س ا�دKآ�ر�  )��ن د�دان ھ��ش را 4,ت � �� آب دھ��ش  �	د�Fره �در ھوا 
 ر�زد :+رد و �,ش ���رون   

�دھ �� ا	رار ... ا�� . �و ���د ا!رار �� �� ا	راری .... ا.ر ا!رار  �/�_ �و ���د ا
*واھم داد. ��� راه ا!رار �ردن را �	��ت  

�ن ا�4زه � ���ب ! �ن ا	رار ����م . �ن ا�4زه �دارم ا	رار ��	م ... _ � �� د��م 
 دھد . ا����ر را��  
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 *�دد و ��وی �ر��زا�ش آ�ر ا�دK از �ر ���*ر� .ردا�د و !�ه !�ه �دھن  �Fد روی 
��وی را  و)	��ن ���ش .	�د و د�دان ھ�ی ر�ز �:)ر*��دآ!�   

 .و�د ؟! � _ 	�.ردت )� 

 دھد : و ����ت ، !� �� ا��واریآ�4واب آ�ر ا�دK را   

 .و�د . .,�م �� او ھ�C ر�ت و آ�دی �� ا	رار �دا�. ��ل ھ��ت ��  	�� ا�ت_ او را�ت 
 .��ه �ت � 	����د . �� *دا او � 	���م . ���م 	ور��زار او و *��واده اش را �او را 

 .��ه �ت !� ��م �� او � ... او را آزاد ���د . �ن /���ت 

 ز�د:� ا�ر ا�دK +وز*�د 

���ت  !..._ /���ت ... /���ت / �F� رار	ت ا��� ��د . /����ت / ا	رار را �
 ���م ؟!د��ن �� . ھر�س /��ن او 	ود ، او را د����ر 	  

 دود :� ��را ���ن �ر�ش 

 دھ�د ...� .��ھ�م 	�1دت � �� ���د . ھ�� د���داران � _ د���داران �را /���ت 

���ت ..../ ��ز .,� _ 

Kر ا�د� ��زد و آ��� �,�6 را از 	��� آزاد �� و ��D .رده ��  !�داق �,�6�� �و��دن  آ�
 ��د *,� را  او ، .ردن ��را��� و �����	ت  و دھ�ش را �� ھم  ��� ، �و دوزد 

*و��ن و �� ��ش �.��زد   

  ؟ �� +و�ت از �رت ���م ، ��� � دھد �� �و ا	راری ؛ ��: ا���ر �_ ا���د �	�ن 
 .و�م ر�ش و �روت ات را دا�� دا��  ����د �� ا!رار ��� ��م . � !ا�I�ت   

 ��د :���5د  J�� �� .و�د و �دا � ��را ، آخ 

 _ آ!� ���ب ... آ!� ���ب ... �را �	��د آ!� ....

 ��د� .�رد و ��را ھم ���ردی ���رد و  ��.�1ن ، زدن زدن اوج  � ��ر +��ش را +س 
 آورد ،��� ��ق +�ی  ، �رای .ر�ز +�ش  ���� او ا����ده ، �ر��زی  �د ��� در�J !د

 ��د و �� +�	���ش �� ���� �ر��زی �� او را ���م .ر���� �و�د . �وا � � ،  
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 رود . ، ا�دKآ�ر��� *	و�ت در �� ��� �D5 و �و�� ، +��رک   ���	 ���� �,�6 را ��
 ا�دازد� 	ود ، اش � دھد : و دور ��� �ر��زا�ش د��ور   

 �وا��د��	ت و  �د �ز��د . او را _ ��  ��  

 ز��د . .و����	ت و  �د ��را را  �� �وا��د � از !�داق /ر�ت از  �ر��زان �� ��
��ره ز�ر آ���ن در ��رارا�ت ��زوی  ،�,��داران �� �� 	��د )را �� � P�4  و ����	

 +�)د و از ��4ره ��را د *راش���زو�ش از ا��*وان  �� �/�ی دوا*���  آ���ن .	�د.
 � ز�د ارهز آن �وا *ون و	ود آو�زان � رود . .���را ���ن د�ت �ر��ز ھ� از ھوش   

 آ�د ���ه +ژ�رده )1ره زرد و �� آ!� � ��د دراز  ھ���وی �ر��ز د��ش را .+�ش � ��
 <�����ز  �د �� ا�دK ،ا�ر آ�ر��  ھ��ر��ز .	ود ��را  ت و �وب  �	�	 ��  و ا ��ری  �

 	��� ھر و ا ��ری ��ز و 	�	�  .�� *ود را �� آ!� �زد�J ���د �و��د �	���ن و  �د .
����د و�	���� �دای �� ز��ن ، 	�	�  ��زو �رور�*�ن از د�ت آ!� ��زوی ��را و �����

رھ� � 	ود ، رو �� ��ن دوا*��� ھ��ر��زد�ت � ���  آ!� ��� .	ود �  �	��ده �*م 
�رو ر��� ا�ت ، �� ���� )پ آ!�  ور داده 4ِ +�ر)� � از 	�	� �� +�راھن آ!� را *ورد ، 

 	���ت '��ق �ر .و	ت او را����ددر ھوا آو�زان آ!�  )پ د�ت .  � در �� ���و 
 .ذارز*م  ��:ی  را د�ت را��ش 	��� ھ��ش را ���م .ر��� ا�د ، �ر��زھ��*ون  د .

 .ردد ز�ر +�راھن �,�دش در���رون و از :ی ا��	���شآرام آرام ھ�وار  ��  ��راز�ر 
��از �� *و� �� از ���� اش �4ر��ت و +س  آ!� ���ه	ود .  ا�دازدا�دK  آ�ر آن ���ھ� 

  و� ��  .و�د :ا ���س +ر و�� �  

����د . آ*ر )را  ...او:د �ردم را �	��د . او �����ھ�ت _ �ز��د .. او را �	��د ... ��. 
����د. او �ردار ا�ت . 	�� او را  )را �رو�ور�ش را � ز��د و  ���	ت و  �د  ��

 .و��د ...� ا	رار 

 ��د 54و )	م آ�را�دK  �ر��زی �� ا����ر -�����ر ���ده و �س  �����.و� در ا�ن 
!�داق ��  '�طل و ��طل ا�ت �رای ا���� ز�رد�� اش را �� آ�رش �	�ن �دھد ،

 ��د  � ��م دا�رهدر ھوا  ، �,��ش� /ر�� را از .رد�ش وو ا.ر آ!� �ر ر�م 
و �Pزش را  ت	���*واھد �رش را ا��*وان  �,�6 ،  ����� ، ��د�دور  او �,�6

�� �4ی �ر آ!� ، /ر�� ��*ت.*واھد �� در و د�وار دوا*��� +�	�ن  ����  ، �,�6 ا
 ��د ا ��ری� ا��د �� ا ��ری �رو  ا���ت �	���� و  و �و�ل ھ� و !ط ھ�ی دوا

 	و�د+را.�ده  ��ت و �� ھر �و ر�*�� ،�.  
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 آ�د و دم �� دم ، در ا�ن ��4را �ر�ض �� �رد -� ��ل  دم �� دم �� ��ل �
 	ود�)	م  ا�ت .و د�دان ھ�ی �رم *ورده اش �����ن  ���دهدھ�ش ��ز ، 

  ھ�ی *��� و�در ��  �� ���ھش  وا�د �رآ�ده ��رون ھ� ���� از �روAش 
��ل د�وار +و��ده ا��� از ا�ت �ر�ت در  و آ!� ��ن �ر��ز ھ� و ��را ،

در  ،)ر�ش و ژو �ده �رو �ر�زد ، ���ن  ��س ھ�ی  و ��ل ن�راز�ری ��را
�1ت و .�4    ، �ر����� ر�زدو �رو 	�رد  �.  

�� �ر��زآ�ر ، Kدھد د��ور ھ�  ا�د � .و�د : �ر�ت �و   

*��� را آزاد ���د .وا���ب د _  

 ��د :� و رو �� ��را 

�ر�د ... ��رون ...��رون ...  -� دا�م و او .او را ��ن   

دروازه ��رون �رآ�د طرف �� در ���ن 	��� ھ�ی )پ و را�ت دو �ر��ز ،  +�	�+�ش ، *ود 
 .ذارد .، !د�ش را +�ش �  

�وان  �� ��: ، آ!� ا	J آ ودود�د.�ن �ر��ده و  �ر�ض �رد )	��ن از ��ل ر��� در �را�ر 
 از د�وار ���م .ر��� ا�ت ، ا����دن �دارد و�*� ��+�ھ��ش ��  وا�ت �� ��1وش  ��را 

 	ود � 	ود�ش �	�ن از دوا*��� ��رون �رده � ، :	�  )ون ،ز��ن  �	�ده �و در  
���د .  �ر* از*ون ، �روی + اش *ط �  �4 ��ا/طراب �رس و ���,رش دوا*��� 

 ��د����ن و ����ن �ر را دوا*��� �/�ی،  )ون .رد��دی����د �� )�  آ!�  . ��� دردش 
�ردن ��را ، ��د . ����ده  �A آ�د � ��د �� �4رای �,س و .5و�ش را�� �راAش � و *��ل 

 �س  ، از درد 	د�د و *و� �� از او ر��� .�� .�ه ِ.ل .ر��� ا�ت �� �در �ر*� و 
 دھد ��ت )+ش ، �را�ش � .و�د�دا� از درو�.د�ت �:ش �� او   

�رد�درا ��4 ��را )� 	د ؟  - -....  

 *وا، .ره 	ده آ!� در �� ��� د��ر در *ود �	رده و  -� ا.ر  ھدد ش ��� �وان 
�دود  ��روندا	ت  .� ��4را او و �+ر�د و �� :ا!ل �رود ���ورد را +س  ��را ودود 

�ر�د � ؟ ����د از او  � و  ھ���طور��� ا����ده  .دا	ت  :ا!ل آدرس و �	��
 	ود	د /ر��ن !5�ش�ود � ا��د �,�ش و �د ���دش  ���� زردی  . �4 ��ر��ش �4 

 .را�د و د����ش�  ���د *���و�� ��  .	روع ��  رز�دن 
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�� ھول �4ن ، �*را د�ن �� از  -   ��د  ا�ت و  ب  ب .ر�*�� ا�درو��، )ون .ر�� 
��رون درز ، از و �رس *ورده  +	� رم �رده  �� ��ر�J دروازه ، ���ھ �

 	ودو  �ظ� � .وش �� آواز ا����ده ا�دازد ����د . آ!� را  ���  ��د��ش را 
��  .دوا ا�دا*�� ا�ت  	���� !,�� ھ�یرا �� و  ��رش  و ����� ���د�وار .ر��� 

 آ�د و '�54 � از +�*��� ��رون �� *ود )و� را��رون ���م  ز�ر و آن راآورد  
آ��� ��J . د����ش را �رای.ذارد !� ���ب � ���ر  �و �ر��ن  دآ!����ب +�ش 
 .و�د :.ر�زان و �  

�� را  .Aرق در *ون ھ���د..ر����ن +ر�ده .. ��	���د  ...  آ!� ���ب ��	���د ... - -	
 آ�د ...� )� 	ده .... از ���� )پ ��ن *ون 

- �� *ورد  *م و +�Cآ!�  ��� ا� دھد و� ��Fدل *ود را از د�ت �رود ��  . �� 
����دازد ،  �*را د�ن �� ز��ن  رزان  د�ت ھ�یروی  از����� *ود را �� )و�

 	ود :� �ر��ون 

...._ )� 	د .... )� 	د آ!����ب  -  

*** 

 ��را ... ��را ... ��را  ...

� ھ� را ط �رده �ود و در ، �و)� +��و)Aرور و ا	���ق ��  �� ��  �ظ�� +�ش ، ���4 
 ھوا و )�	ت �رق را ��را د�دار ھ��4ن �د�دن ��را ، او را 	ور��رده �ود و ا���س ، .ر

 *ود و رھ� ، � د�د ؟! )� 	ده �ود ؟  ا��ون ، �ود+رواز داده رو ��وی دوا*��� � �(
��ره +�ش )	���ش ��ر�J 	دهھ�� )�ز )را �� ��؟! ��ر *ور	�د .ر��� �ود ؟! در ا�ن  �ود 

آورده ا�د را از دوا*��� ��رون او  �	�ن �	�ن ����ر�� ا�ن �ر��ز ھ� �� ��را )� ��ر دار�د 
!؟از د��ن ھ�ی 	�ن ��رون آ�ده ا�د �ردم �رای ��ل ��  )� .پ 	ده؟!   

 _ آ!�.........���ب .....آ!�......

�� ھ���م ز �� Y�4� ر�ق از *ر�د ��م +رواز + و ��ر��ز ھوش .�	ده ، دوا*��� ر�ده 
ا���ت را .ر��� ،  ا����ده و ���ر �و�ر در وظ�ھراً در ��ل )رت زدن ا�ت  را �� �,��داری

 � ز�د : آورد�� *ود �و رو �� ���4 ، �ر��د   

 ��� !	ده ای ... _ د�وا��� *واھ �� �را ھم ��  ! ز�ده*��ل �ردم �را .ژدم . ز��� �
�ر�د . )پ ��ش ... )پ !� *ود 
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ا�ت آو�زان رو �� +���ن  . در �� ��� �ر و .ردن ��راا�د.ر���  ��را�Pل از ز�ر�ر��ز ھ�  
از دوا*���  ��1وش و ��*ود +�ش )	��ن و�	�زده ���4 ، ،ا�دو  زا�وا�ش *م �ردا	�� 

 �.	ود ��رون آورده   

 آ�د و ���ه و�	�زده اش از )	��ن ���4  � �ظ� � *	J و ���ر�ت  �د!� ��رون 
�*��  و +�راھن *ون آ ودش ��وی ��را� �� از  ��.�1ن .*ورد � ��دوق ���� اش در  1�

 ��د� :�� �	د �وزی4�ر�ر��د  ،�ر��� ��را�را����  و  �� �ر��ز .�ھ ���ھ� و ز
  رز�د و�ظر� ��د . +�ھ��ش � 	ود �رش ����ن� ��د  . �	�ھر.ش در ���� �س 

+ر )	��1 و و *ون از��,4ر 	ده �رش �����رون �وران  اش *��� ھ�ی  ��. دارد   
�� :ی آن��ت  د����ش ��  �� 	و�د د����ود +�)�ده را  ��را���� Aذای   ��، از د��ش 

 ز��ن� ��14د و او را .ا��د �، )ون +�ره ��� ا���دن و 	���ن ���� ، ���4 را از �4 
 ��د دوا*���  +��ده رو و از آ��4 �� درون ��وی�  .+ر��پ � :��ز��� ھ� را د�وا�� وار 

 +ر�د : ھم ��  �� از آ!� و،  رود�از �*را د�ن 	��د از در و د�وار   

... ��ر�د _ )را ... )را او را ...   

���ظر���4  �  دو��ره ،	ود ��. ز�داز دوا*��� ��رون   

ا�ن طرف  دور 	ده ا�د و +��ده رواز  ا��ون ز��� ھ�ی دوا*��� را ط �رده ا�د و �ر��زھ�
 ز�د و �رس �دون واھ�� و �دون ���4 ��ده ا�د .4وی ر��ر��ز ھ� 54و  !د را�ت*�ز 
����رد: 

�ر�د ... � آ�م . _ او را ��4 ��ر�د ��1م �� او  �ھر �4   

 .ر��� ، ���ه �رد و  �ر��زی �� ��زوی را�ت ��را را�*� ا�دازد و �� ز� ��4� ��
�	+ �� �و�د او +�ی د J  5�دی � .و�د�:و �� ���م   

 ��م ! دور _�	و از �ر راه و.ر�� :	ت   

 �,�وت �� �1د�د �ر��ز ،.ر��ن و آ	,��  ���4� ��د ��را*ود را ��  و � J�زد�:  

�ن ��و  _ ���ن ��و ... ، .ر��� ا�د �را )را ��  

 	�ود .�� ���را  Aرق در *ون ، �رش *م ا�ت و ا���ر .رد�ش 	���� ��	د ، ��5  4وا
 *ورد .� .�رد .  اش �� روی ���� اش  ق � ��د *ون 54و )	م ���4 را �راه �9 

  	�ون ���نو�: دود�� دوا*���   
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��را را �رد�د ...آ!� ���ب ��J .. _ آ!����ب ...  

 	�ود . آ���� �ر�� � و  4وا� دود رو و 	وداز دوا*��� ��رون ��� �رک :  

�ر�د ... _ او )� .��ه �رده ... )را �او را   

 �	د � Y�4���رون �رده  ھ�و ��Pزه  ھ� از د��ن �ر ھ�ی 	�ن را  ��و رو �� �وی �رد
�� و�	ت  ا�د و، �� ز�د : ،�ر��زان و ��را  )	م دو*�� ا�د  او و �د�ت و ��ل   

... J�� .... J�� _ 

 دود . رو �� �ر��ز ھ�  �ر��د ���ن.ر��ن وو �  

�ر�د ... � _ او را ��4 

�د!واره و *	� �ر��ز�رش را از 	�	� �و�ر ��رون  ،�و�ر �	��� ا	�ر�6 �� +	ت  ، 
 آورد و�:دور ��د  را���4  ، و ز��ن ز	�ش �� آواز Aور !�د دارد ��   

�ردم را �� �ر��)�  �� .,�م ���ی_ +�ش   *واھ�4پ �دھ . آرام ت *ر ... آرام ��ش . 
��ش ! 

��ک و ��رس �� ھر ��وش ���4  و ��راھ� .,�ن ھ� ،ا�ن .پ ھ�  ��رای رھ�� ��را ،  ��
��� *ود را �و روان و �ر.ردان ا�ت ، ��ر��ز ���ت .�� ا���د �4ی +��ده رودر �رو  و 

 ز�د از �� دل ، ��وی دوا*����:�ر��د   

آ!� ���ب ...._   

���� و�� � ز�د � دودو   �ردم را از �ر راھش +س ���وی دوا*���  ��. �� ر��ده 
 �	د:� دوا*��� �ر��د 

آ!� ���ب ... �*را ..._   

 دھد و �� آ!� ���ب .� .ردد . �� �*را د�ن 4وا�ش را ��ر   �رای رھ�� ���4 .و�
 از آ�ش��و ز��� ھ� و ��رون و درون دوا*���  ��ن . ا�ت د�ت �� .ر���ن  ��را ، �� *ر

 ھم �دارد  �رک ،��� دود و �  . )	م ھ��ش �� �J �,س  ��: و +���ن ���رای ����ن �
 )ر*در )	�*��� ھ� �� ھزار �و ��� او ���ردا��  د و ���ه +ر+رش� �� �����در 
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 �ت ��  ،  ھ�وار 	ده� اش ِ.رد آ�ده ا�د ودر.ر�زان از �رد��� او )�د !د ��� �1�� ��
 ���د ��������ر از  ��� ���د ر، �5#� 	�ن را �دور او  �ظ� ��  �ظ�  ����*ودش �.  

5P� ��د . د�ت �� +�I� Jھش �و�ر �� از �ر��زان دروازه ��رد و  را ��ز  �
�ل آ�ر�#� دھد �� در ��ت ����رد .را��ده +51وی ، ا�دK را راه  �4  

 ��4�  دا�د �رای ���  دھد و د�ت ھ��ش را ،و ��وی �� Y�4 4�ر در ھوا ���ن 
 *را	�:�	د   

... ����5��)�ره � _ )�ره � ���د ...   

 ��د و او��  )�ره ��� �����د �  ، )�ره )�رهاز �ردم  ��	ت �� �ر و  4ز ا����� ��
�5و از ز�� � و *�ک �4رو  . از 4و��دود و���د  و �و�ش را رویو  ���� اش  ��و�د� ��
: �	د �+ر  و از +	ت ��را+ر��ب ��د آ��وی �رک *ود را  ،ا�ت  و ����ت و ��6 و �5وخ

                                                                 

�ر�د ... ��4. ��� را �� *دا رھ��ش ���د . _ او را ��4 	  

 ا'��� �� *و��رد و �ر��ز ھ��دروازه  را )�1ر �,ره ��وی ���4 ، ��را .ر�� و زاری 
� �	���د . '#��و�ر   

ر�*�� �� �*ت +	ت و ا����ی 	��� ھ��ش  و ه���4 از ��د رھ� 	د دراز و ا�ر�	��ن �و ھ�ی
و .و	� آن در +��ده رو و  ، �� ز��ن ا���ده)�درش �رش �رھ�� ا�ت و  .آ	,�� ا�ت و

)ون  ا���1ی آن در درون 4وی  Pز�ده ا�ت . )	��ن ���4� ��از '�ق  ، 4و	�ن )	
 4و	د  ،و4ود ��رھ�� از �ر و روی و �و�ش �4ر��ت . +�ھ�  و ا ��1ب 'رق ا	J و و

و .و	� و  ھ� و ار� ھ� و ��5�ند��ن ھ� . ��: �ردم از +���ن و ��: و ��م ا�ت ��:نو
��رون آ�ده ا�د ���ر  �� و��� �.���4 *�ره 	ده ا�د���ز و   

 را  ���4 ����د و �� ھم ده ھ� 4,ت )	م دو*�� 	ده �� *ود را �� �� .ر �  �Fره  ،�
��زز�د و   � �5���  ، .ر��� ا�ت ز �ر��ز ھ� را �� از ��زوی ��را�� اآ���ن .  �رد�
 .�رد +��4 ��5����� و� ز�د �:  

�ر�د ... او را  _ ��ر�د ... ��4  ���و��د �� او را ��4   

 ��د:ا�را�دK ، ��5 و �� �	د و ا�ر �Iھش را از 	�	� �و�ر +���ن   
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��و��د ... ش_ �دا�ش را *,J ���د ... �� دھ�  

 دارد *�ک .ر��� و ر�ش ��را	�ده و �و ھ�ی آ���ب �و*�� �� �ورت  �� از �ر��ز ،�
 ��د !� ب �� �رق �رش �4 �� �4 و  را �Iه �ر��ز�ش �Fد از آ��� ،��رش را  و� ����

 �	د � :�� آ�د و���4  +�ش  ،��رد ورا  د��ش  ����م و �ر�ده � )��ن  +س  5�� 
 �و�د��ود �روی ���4  � دا	ت ، ���4 �� ا.ر ��ر�� 	ب �ھ� �د  و آ���ن ���ره �

 �14د� د�د �� از �� )	���ش ��رون � .�ر�د . ���ره را � � ��و رو �� آ���ن د�  

 �� ھ��ن �4 �رده ات را ����دازم 	�� �، ���	� !_ آرام   

 .�رد ��زوی ���4 آ���ه از�J� وزن و او را )ون +�ره ��6 ��!Iج ، در �� 4وی  و 
 ��د ��طرف رو �Fد �ا����ده  از �و�ر و �ر��ز ھ� ،دورادور ��  �� د 1ره و �رس،  �رد

 ه	�ن ا�زود و ��رو��ر و  �ظ� ��  �ظ� �� ازد��م�ود�د �  ش���5 �,��،  	د � :��را 
��ر.�رد و � ��د : ھوا�  

*ر *و �زا��ده . �رو�د ... دور 	و�د  ؟)� ا����ده ا�د��ل  �� . 	و�ددور _ )� .پ ا�ت ، 
... 

�5ش��: �*ت و ا��وار�� از 4وی ��رون آ�ده و  ���4  دھ�� ��ل �,��ش را ��وی و�#� 
 .�رد ،ا����ده �:�	�ن   

�ت *�  ��م . _ دور ��	وی�	 ���� �� A�4ور �,�6 را   

 ���د . 'ده � در و ���Iر   �ردم از *وف ، �5#� را �Iن .�!دم �Fد از �� دو  �� ���
�� ����4وی ،و �� !دم    ا�داز�د �� +	ت �ر	�ن ���ھ�را + ��ر	�ن ، � � .�ر�د و 

�� +	ت در ھ� و  ،دور از �ر��ز ھ�  ،  طرب و ھ��4ن زده�/ وا�� 'ده � ھم ،رو�د 
ا�د . ، ھ�وز ���ظر +���ن ��4را ��5�ن ھ� و ���� ��ن د��ن ھ�ی 	�ن  

 و *	م و �,رت���م و4ودش ��*ود ا�ت .  از *ود �4ون .ر��� ا�ت .را  ���4�و  از .ر
���ر  و )�ک . �وھ��ش �� دور ��ر و ��زو ھ� و 	��� ھ��ش �رو ر�*�� �� 4وش آ�ده  درد

*�ک آ ود و �� .ل ھ�ی ���ف 4وی ، آA	�� ا�ت .  +�)� ھ� و +�ھ��ش+�ره 	ده .  دو دا��ش
 ��د و)� و د *��� اش ���ب و �ر��ن ا�ت 	��� ھ��ش *��ده ا�ت و دل � دا�د )� �� .

 .و�د � 	�ود و )� ��� �دا� .�� ،4َر 	ده  .ر��� +�دا �رده و در .5و�ش��:  ��   
 	ود و ی �� او را �1د�د �رده ،)	م �ر��ز� .و�د : *�ره �  
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_	����� �� �م *� �	 ���ر�د �را ھم  �� ��� . )� ��1ر از ا�ن . �,�6 ات را  �او را 
��	�د ...  

 دود و �� �ر�*� *ود را از دروازه �و�ر �� در ��ل و -�، ا���ن و *�زان +�ش 
 آو�زد  �ر�ت  �ود ،� .�رد. .��� �دای Aرش ��	�ن  ، �و�ر �ر'ت   

-  Kرا�د��ر��زی ��  د�ت *ود را از ��4وه �و�ر �	�ل �رده ، د�ت ،  �� ا�رآ
 .�رد �� !Iب ا���4 را � ��د و از ھ��ن ��: ��	���ش  �در واو را از �و�ر 4دا 

 ھوا ���م وزن ، �� +	ت و .ردن و �و+ �ر ، �� ز��ن  ��زدرھ��ش � �� ��4�  .
 �4 ���و�ر از + �ر�ت *ود  ��   ��د و در ���ن دود �D5 و *�ک 5A�ظ��#وط 

 رود .� .ذارد ، از ��ل � 

�راز�ر 	ده از دوا*���  و  ��س *ون آ ود ، �� �� د�ت �*را د�ن.ر��ن +�ش )	��ن  -
�رداو �� �ود � �� از �د!� �رآ�ده  )	��ن و  را دا*ل ���Pل و  �رد �A��4او  �دن
 ��ظ�ره را � ��د و د�ت و +51وی �د��  )پ ���ر �و�ر ، از  ، رد�د��ور ' ��4�

 ��د .���4 را �� +و�ت و .و	ت و ا��*وان و + و ر�	� ��� �رک ِ ش   
-  

 	ود ، �ردم *ود را از در و د��ن  -�  و ز�ر ���� ��ن �و�ر �� دور �+���ن 
 دو�د  و ا�داز�د� ر���د ��:ی �ر���4  *ود را . �*را د�ن��وی ���4 �و �Fره  

 .و�د : و �� �رز��ن ���ن�  

- J��رد .... !����ب*Iص 	د . آ ... آ!� ���ب ���د ...��J ���د _ ... �ُ  

*** 

  رزد . � ��ل ���ده �را+��ش را  رزش ���4 � .  رز	�را.ر��� ا�ت� ر'ش آور و 
�#� �دا	�� ا�ت . ���� �1م و .�6 ا�ت و ����ون �را�ش )��ن  رز�د�� I��را�ش ��  

 ���1 و د�ت )+ش �95 ا�ت و درد� �س ا�ت، !�ر�A  !د��از  ا�دک ا�دک )+ش را �� 
 آزدرون �ارد .  

�� �رو�س .!  ... ام �ر��� راه �م *و _ آ�1م .�ھ +��ده و .�ھ  

�زه � ، آ���ب د ��ر و  ��� +	ت  �دور 	��� ھ��ش ا�دا*�� ، 	��� رو��� � �� +�ویاز 
��4 شو +51و� ��I� ��' Jش دارد �� .�م ھ��ش را  دارد . +ر�و �م ر�ق و � ����د �ر 
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�� �وا�د و ��د . ا� دھد  ا���ش  ��ز  رزه �� .�رد  را �,�ش و����ش از دو ��'ت  .
 رود و  هرا ا�ت �� �  رزد :�  

 .�رد و _ )را ا�ن  رزش� 	وم)را  آرام ��؟! آرام �  

آھوی +�ر .  و �95 ا�ت���4ی 	���� و ر�*��  د��ر آن ���4ی ��ل ھ�ی +�ر ���ت . ���4
�و +رس و +�ل �ردم و ھ����� ھ�ی �/ول ��زار  �ت �� از ���ه �ر�م ا���زا � و ز*

�Iش ��1وده ��  درھ�ی ز��دی را ��ل ،  ���4ی ا�ت �� ��م آدم 	ده و �� آ�1م ا�ت .
  : �+ری �رده ا�ت.�	ده اش  'ز�ز 4��4وی

� �� . �� ��رای ��را .ر��  � �� _  ��  ز�� را +س F�*�ک !�ر ھ�ی د��� 4
دا �� ؟ ���1 ��را *و ���ت ، ھزاران 4وان د��ر ھم ��ل ��را ز�ده ا��*وا� از ��را را +�

*دا �� �� 4وان ھ�ی  �و *��ل �رده ای �� ���1 ��را ز�ده ��ور 	ده ! �� .ور 	ده ا�د .
5��ن ر�م ���� ��د !؟ �د��� �J ھ�دو *و ھ�C ر�م � ،  

 ا'�5��ن و ھ�دو ����� 	ده . ھر�4 �� آ��ن ���4 د��ر �� �*��ن ����� آ��ز �و)� . ھ�ی 
 ��د و از راه دور�ری ، ���رش را����د راھش را �9  ����د را �+ � ���* ��.  

 دھد �� �� ا�ن ھ�� راھ �� آ�ده ،��: �������د . در +��ه د�وار  �ظ� � �ر4�;   �
 	ود �� او را  �Fد از ر�> *��� ، وا���د ��ط�Vن   ا�دازد . و!���� اطرا�ش �ظر

 +��د ،� را .ره �� ����)+ش  	��� ز�ر از.ردن ��آن را  �5#� و+�)�ده ش در)�در �� 
 آز���د �� ، ا�ت ��وده �ش +��1نآو�زان �رده و ز�ر +�و�.  �	ده ��	د ��ت �5#� .ره 

 	ود ��#5 ���م ا�از ا���Fد � <�از +��ش �� ز��ن 54و�ر'���ش را ت ، �� *�طرش 4
 دھد � دھد   و آرام آرام.�ر � ���� راه ر���ش ادا:  

  رز *دا�� ! _ وای�...  م)را   

�*� ��  ، و *5وت و )#ر و �و)� ھ�ی ��6 �4ده  +ر ر�ت و آ�د �رک ھ�ی  و در���د.
 �� �J� J زن و �رد و �� �ود� از  	ور��زار را � .ذر�د و �راه *ود ��را�رش 

  ،رو�د ����د . 	��ل ا�ت ��*و .�1د+	ت �ر  �ز�ر  ھ�C آ	��� را در ���رش �
��د�ر  ز���ش ����از  در*ت ،  � *	��ده ا�ت و 	�*� ھ�ی ش�� �ر راھ ��وی دروازه 

��:ی د�وارش �����ن ا�ت ، د'�� ��د . �� دو �و)� �Fد *��� اش  � *وا�د و '�ور �
 ا�ت . 
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 ا���د . ���4�راه دور و درازی را ط �رده و ا���س *��� و �	�� او را از +�   

 .ذرد .  ��ناز �   را ش��ھ����	 ��ق �و)Jا دروازه�و�5� ��د و دا*ل ���ز 
 .ذارد �  +سورود و ���� را �� ا��ق � رود . *ود را � آ�د و طرف ���م ���رون 

 ��د  	و�د . .رد و *�ک و �وی 'رق را از *ود �)�د �طل  �� ب آب را در  ودور 
 ��د و آب �رد و *�J �طل را در �رق �رش� ��د   ا����ی 	��� ھ��ش �4ری �رھ� 

� +و	�� ��س +�ک و  �� ..�رد �Aل �د . �وھ��ش را ��ره � ، �ن �Aل .ر��� اش را 
 ��د � J	*ره و�� .�رد دو �  ��ز +رده ����� ار� ا��ق را .راه ����	��ه را +�ش �

 *واھد �ور آ���ب �درون �,وذ ��د .�� ��دا رو	� �	د . ���*5وت او را �رھم ز�د . ،   

����د�*ت  ، �4���ه ����ش او <�آن را  ، ھ��ن ا��قدر ��ل ھ� +�ش �� �و)� ا�ت و �ر
 ����.ل ھ�ی زرد و ��ر�4  از �*ت *دای و�	�و را �� آو�زه ھ�ی و در و�طزر و ز�ور 

 ��د .  ��ره را ��ه���	 .و	� و ���ر،  �� د�ت  رزان�رده ا�ت. ���4  ��ن�ز�*دای 
�+  .ذارد �رو�	�و را ا�د���رگ ھ�ی *	��ده .Iب  �*ت .�� �4ی *�  	ود  ��را 

 +و	��د .��ر�4 ، +��5 ھ�ی در  J(دھد و ظ ظرف ھ�ی �و ��� ��ل را �4  ��	Aرف آ
�دور  را ھ� ، J(و�  *دای و�	�و ��ورت دا�ره ��  و)��د �+��5 ھ� را �� .و.رد 

 ز�د  را �� 	�5F +��5 ھ�  و 'ود'��ر ا�روزد . �  ھ� آن وآ�ش �را �دور و �ر ا��ق 
�Fطرا��ق *و	�و� ،  و �� دود و 'طر )ر*��د ��  ُ�)و�J ھ�ی ظر�ف �Fد  .	ود  رکو �

 J�ر و 'ود را �زد��� �4 �4  د�واردرز در  �� *دای و�	�و'� ��� *و	�و�  ��د  
 ھ�)��ن در �/�ی ا��ق ، 

  رزا�د . ھم ھ�وز � �را+��ش را 	�Fرزد و �� ھ�ور ار�  �  

 ��   رز�د ، ا��	���� دا�د )را � ��د . آرام  ���� )�در را�� ����ز  را �� از ��د��
 آورد .،  و ا��راما����ط  ، �� +�دا �رده ی +و ��ونز�ر *�ک ھ����رون   

 	ود *�ک .ر��� ��د�س�� ����4و ����ر د��ر �� ���ه  ��� �ظرش ، ��د�س .د!�ق   5�*
 �ت و��ھ� �رو ر���،  در ا�ر .ذ	ت ��ل ھ�  ���� 	�ل �*روط �ت  ���1 و !د� 

 ، *ود ر�ز.و�� در ��ر و +ود،  ��د�س4وف . ا��4د 	ده ا�تآن دھ�� در واری  ره��ُ�
�دل 	ده ا�ت �*ت و ��� �� +و	ش و �ده*	�.  
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 ��د���4  � ��  را��د�س ،  در �� ��� ز�ر ز���ش د'� و آھ�� را ز�ز��رزا�و�ش 
 زدا�د *�ک آن را،  )�در ��دار �� .و	� .ذارد و� ھر آن �� *�ک را از  .�� آھ��� .

 	و�د ، ��د�س �� �ظر� ��د .!د��� �ر ش �د�� ��د�س �54وه   

���د  ��د�س  � .�رد . ���زد و ر�6  �  ، در ز�ر د��ش ��آرام آرام ر�6 ��* Jر�
 	ود و ا�دک ا�دک��د�س � ��  و ��ر�4درر�6 ��د�س  	��ر ھ� و رد�ف ھ�ی زدوده 

 آ�د ا�د� ھ�ی� دا�د )را ا	�ش را ��. ���4 *�ک ��� +د�د ��ف  ��  �4ری 	ده ، �
 ��د ��و�د . .د��ش +�ک  � 	ود ��د�س را � از �4�ش ��5د �� ����د�س  ، �ر�ت و

4��F در �����  را� ����*دای و�	�و +51وی  �� ،  	�5F ھ��روزان و دا�ره  � ا���ت 
 )ر*��د و ��ز *ود را ����ر  را 'ود'��روآھ��� آھ���  �Fد ..ذارد ��دورادور ��د�س   ،

 ��د  د��ر و ��د�س را ،��Fطر  .  

�� */وع و �رو�� �� رو در روی ��د�س و *دای و�	�و ���4  ��در  +� ا����ده ا�ت ،
 دھد ز�ز�� د'� ،  �� ھ���م� *��5 �4ذ�� ��د�س و ��س .م 	ده  ، �� او د�ت 

 	وداو  درون در آرام آرام �� ��د  و ��دار � �����د . +J5 ھ��ش را �� �در 
��  ��5� .ذرد ��را  از .م 	دنا�ت ��  ��ل ھزار��	�ر از�� )1ل ��ل � آ���ه .

 14د  �� �� ازدر*	ش �وری �  و)	���ش � 5�ش �راز�ر  �� در��  رو	�!
 � ��د و�ر��م آور �4م و ��4ش  رزه  	ود ،�را  آھ��� آھ��� ، او  �رو�ش 

 *وا�د ، آرا�ش ��وت و در در��ی از�  .�را 

�� د���ر ��را  � ��#� و ��ج ����د �� 	��ھت '��ب و ��ور ��رد�' در �را�ر ��د�س ���4
 دارد و ،  دارد� ز�د و+�ھ��ش *م �ر� زا�و 	���  ،و ��	�وه   �ذ��+ر4 در آرا

 ��د����ش و د'��+���ن .ی روزا�� آ�Aز   
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