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 ھ��م ا�ور

  �ـراره ھـ�ی ا�ـ�ـ�ـ�م

و �وا��  �وا�� ...ھم ھ��م... �و �و��در��ن...! او �� �� ��ن...! ��ر�و... او�د داراو _

� ھ��ن. داری.���  ��ر�و... �� ��طر �دا  ��ر �و... او�دا�م 

� !رز�د  دزن �        � �� ��رک ����� �ود، از زن &�%�  ��م  دش در و � ��"� در#�"� �

در ��رو��ر ����ل ���د  �ذ�ت، ��ر�وا�ت. زن د�ت دا�ت و از ����-ش ��,+� در �� �*�دِ 

�� د�دن  ؛ور داد، �و ف �رد و رو�ش را �� ,�ب دَ ���دن +دا��  ر!ت. او &ل ���� �� &�ش ��

�زد�6 �د.  "رز�د�د، �� آ��ن �� �ود �� �ردی ھوان و �ود��ن  د و ��م  د زن، �� از زن �وا

    �� �ود �*ت: ،آ��7  !�+-� دا�ت��  �ر�� %�د � زن &�ر
�6 د�ت طرف آدم دراز  �دا��...! ���م �ر��7 از 9ر�ب ھ� &ر�ده... ده ھر  دم ��ری،  _

� ��� ���د د,�ی �د ��ن.�� &ول و دارا��  ����؛ �� �� او��7  ���... ا�% ...����  

  &�رزن �� آ��7 �زد�6 �د و �� زن �وان �*ت:        
�  ��� �و �رم �و. روی �وده ��� �������رھ���، �%�م...!  _�ت &ت �و... �وان ھ��� و ا

����... %را ده ای ��6 او�ده ����� از ���� ���دی...؟  ظر �د �ردھ� طر!�ت ا!��د، ��7:�ر�

  �دای �:ده، �ر�ض ���ن. &در �دارن...؟

�*ت: د و�ر &�%�� ورزن %�درش را �� دَ           
�ودن. از دا��ن &دری �<ل او، �دا��ن &در �7�ر �ود. ��"� ��ن  � �� &در ��دارن...! ���: &در _

�...؟ �� ده �6 ��دوا"� ز�د �دام����� ��� ��� ���م... � ��� �ا ره &�ش ��ن �دارم؛ �� او�دره 

  ���دم.  ��

�6 �وت &���ه  ظ� �� �?د%�زی را �� &�"�دن �د. "# و زن د�ت �� د��:ول �رد&�ر        

  داد و �*ت: او����A را �� ا!@
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� �� ز��د �� _�� �دارم... ا�ا و �وا�� ھ� �:ر �� ھم ��ر���ً ���7 ھ��م. او�د دادم. د,� �و...! د

  ر��.  -*ون ��ن ���ده ��رج ھ��ن. د�ر د�ر و ت ��د، ��Aن �ط  و �

�*ت: زن �وان د��ش را &�ش �رد؛ &ول را �� و"D از د�ت &�رزن �ر!ت و          
� %راغ د"ت ���زه... ز�ده ���� ��"� ��ن. �ودت �6 زن ��� �دا��رت ���... �دا او�د� _���

  .� وا���ءG ���ر ��ت !ردوس �+��ت ����ھ��

  &ر��د: زن د��:ش �ود را �� د�ت �رد و &�ر        
_ �� �دام و ت  ؟ �� ��طر...�� ��:��ز�د  ده �دام ��دوا"�� ا� � �رم. &درد��م آ�د، �رت ��&ول �

  او�د���ت %� ��ر��:��...؟

�*ت: را از ز��ن �� آ9وش �ر!ت و �ود ء�ودک �6 ��"� ،زن          
�� ���6 ��دوا"� &�ت ���د ,�د��ه ز�دده  _  �� اس و ده ��I ھ� %&����م... ���� از �س د

  و �و�6 و �:� د�� %ت. �6 �ر&�"� ده �ر ا��ق ا�دا���م  �ده... �� ار�� داره، �� دروازه و

  ���م.  �� �وده ��ر روز و �� �و "#�ف ��7� دار�م، و( دو�6 ) 

در ا�ن ا<�� از د�ت زن �وان �وت &���ه ا!@����A را �6 �رد  د دراز و �9ر ا�دام  �&�د.         

  او �� ا��Aت ��7دت د��ش، �� طرف زن ا��ره داد و �*ت:
 ش آ�ده... ده ای &��� ���ر&���ره ���؛ ���رھ-� زود... زود ؟ ...� ��D �دی%� د����م ���. _

� ���دا�م، ..!&در �و��� زود ���. ������م. �وده �:����ده���� �����م؛ �� د��& ����م �ره  �

   .. زود ���.&���ره.

"رز�د�د، �� د����ش �� �ود �زد�6 �رده  �ودک د�Aرش را �� از �ردی ��زن �وان دو        

  و �*ت: د�د �� �رد ا�ز��ر و ��*ر�� 
! �رو او �� �9رت... !او ���رد... ھم �وده &در ���A. ه �م �و... �و�رو �م �و... ر�I �ود _

�دا�Aری ��م... �رو ��ر �و.  ا واری ��ر�رد �  �و... #��ت �� %�س، �

�Aر���ـ�د. �رد ������ن و  7رآ��ز ��  ��D �ده و آ��7 را �� %�د �*ر �� اطراف آ��ن         

  د؛ �� "Aد �� ��ر او زد و �*ت:د� شز�
� �ره � _�� ���ره �پ ھ�ی �*ت �و �و�م ������... د� ،���*�� �� ��%� ��ت ت وھ�ن �:��؛ ا

� ��ت ... ��دم... زود �و �ره &���ره�� �� ��� #و+-�م �ر �ر!��، &���ره ���. زود ���؛ ا

� ��ت �:����دم.د�دا����  
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���م #ر��ت �رد را ز�ر �ظر دا�ت، از #�"ت زن �وان  +#�� �ود و &�ر زن �� ��ظر        

� را ����� ��ون �رد�ده �ود. او �� %�د �ود��ن �Aر��#+ ��*ت: �رد�د، �  
  ور �و�ن.ھ-� زود �%�ی ,ز�زم... دُ  !ور �ر�ن...%� �پ اس، دُ  !�و�ن... وردُ  .!�ر�ن.. _

  :و �*ت�رد �زد�6 �د ��   ���ت؛ وردُ زن �%� ھ� را  &�ر        
�، د�ت �وده ���ی  ... �ردی��ز�� ,��زه  ره  ���، �� او ���"ت ��� _��� �� �9رت دا���

  و "ق �ود �دا�Aری ��:��؛ �� �� او�د ��Oی "او ده ای ھوای �رد، ���  او�د ���... زن �-�د ���

  ره از او ���Aری...؟  ھ� �� #�� &ول  "�:ن �و �� �رم و �ود �6 "��� ��ن &�دا ���؛

         ��پ ھ�ی او �� � ���م �د،  آ�ر �وش داد. و �� �پ ھ�ی زن &�ر�رد �� &�ر زن د�د و �

�� ����ت دھد، �ـ*�  �ود را از ا!��دن �� روی �رک و ��د �و��د؛ �� �?�د"ش را #*ظ در#�"� �

  زن �*ت: �� &�ر و�ر ز��ن ا�دا�ت 
� د!�ع _� ،����.. ای زن �� اس... ��  ره �� او &�ره ��... �رو ده را�ت... د��رت �و ����

  #ق ز��د دارم. �� �و 9رض ��س... �رو ر�I �وده �م �و.  ���ی او

�*ت: &�ر زن �� Q9ب  و  7ر !راوان  �� �رد د�د و          
_ �  .... "%6ت ���... �� �ر�����ک ده �ر �و �� �9رت... �دا �ر

��د�د و ��  �وان در#�"� ��  �ه  �ه �� &�رزن ا�ن را �*ت و �� راھش روان �د. �رد        

  د�د، �*ت: &�رزن ��
راه �وده  9م �وده ��و... �و ... �و,�ب �ردم "وده &�دا ���ن...! �ره �� زن �� %�ای ��رده  _

� ��ه  &�ش  �*��.  ء �ر �ده ی��ل �و، �� ده �دام %�وری �ر��7�  

�*ت: �7ی !-زی را ��رون آورد و�رد �� "��س ز�ش د�ت �رد. او از ��ب زن  &و"          
� ای &��� Qرورت دارم. �� ر!�م. ���م. 9م �وه ��وری... ��ز  _� �از �� &ت �ده �������، �

� ����م، �� از د��م  �وِ ���� واری �   ��ت �دی. ���� د

ھ�ی د�Aر، +رف ا�6 ر��ت. زن ��ز �رد ر!ت و زن �دون ا��:� %�زی �Aو�د، ����د ��ر        

�*ت: � +دا زدن �ردم �روع �رد و� م ھ  
� ھ��ن؛ ��ر ���ن. _���%�د او���9 ���م �دا ���ن...  او ���درا و �وارا...! ��ر���ن. او�دا�م 

...�   ��ر ���ن...!  <واب ��ن ���
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�ش ��"� زن، �ود را از ��در دور �� ر!�ن و دور�دن �رد، د��ر ھ*ت ��"� و &�ر        

�����. آ�دو �د��7  �ل ا�ن وQ?�ت ��در را درک �رده �ود�د و از وظ�*� و و از �� �ر�����د 

  #�"ت زار �ود ����ر �ود�د. د��رک دو  دم �� رھAذران �زد�6 �د و �*ت:

 _ �� ھ���م... ��ن... �دا او�ده ������� ز�ده ��ن...! ��ر � ������ن...! ��"��� �� ....���� �دا��

�� �� ��ر ���ن... <واب ��ن ���� !...  

        �  از &�ت &�راھن �6 �رد �ر!ت و �*ت: ،زن ء&�رک �ش ��"
_      .�� ھ���م... ��ر �و... ��ر اس... <وا�ت ������  ���� ��ن...! 

د�دن ��  �� %�د �رد رھAذر �� �ف د���7ی آ�دو �:� ھ�ی !-زی را �ذا��ـ�د. %���ن آ�دو       

� � -�ش ا#��س  ا�دوه درد���� را در ود���ش 9م و�:� ھ�ی !-زی در���د�د. زن �� د�دن �

�ھش  طرات ا�6 را از +ورت �رد. %�د  طره ا�6 از �و�� ھ��ش �راز�ر �د�د. او �� %�در ��

را ���زارد. %�د &�رھ�ی  %�در &��7ن ���ت؛ �� �ردی ھوا او��ر�وارش را ز�رد و�ودک &�ک �ر

�رد�د، ا�دوھ�Aن �رد�ده �ود�د. &�رک �� �رغ !رو��ن ��ر�زد�6 زن ھ�راه ��  �ورد �ن �� در

�� �:���R& ھ�ی �ن د ���  �ل ��ظر +#�� �ود، �� ز!رو�ت و از ده  ده ��"� ا�:� �ر�ط

&�ر زن  و �� +ورت د��ر �?د دو  دم �� طرف �رک ر!ت و �زد�6 �د. او �� +ورت زن د�د و

از �*�د ��رش دو  ط?� رد و �Aر��ت. &�رک �ر�ط� !روش �� �ردد و دود"� د�ت �� ��ب �ُ 

�وت ده ا!@����A را ��رون ���د. او �6  دم د�Aر �� آ�دو �زد�6 �د و &ول را �� �ف د���7ی 

   د��رک و &�رک �ذا�ت. &�رک �� دادن &ول �� آ�دو، �� دل �9د�ده وا!�رده اش از آ��7 دور �د. 

  +دا زد: زن ��  �ردم اطرا!ش د�د و
� ھ��ن... �دا ده ���� ��ن ��ر و �ر�ت ره �وارا...! ��م � !���درا... _���زد�6 اس... او�دا�م 

  ���ن... ��ر ���ن... ��ر...! �� ای ا��:�7 دل ��وزا��ن... ��ر���ره... او�د ھ����ن ز�ده ���ن... 

 زن ��م ��,ت �?د &ول ھ�ی ��D �ده �ود، د��ر و &�رش را ��رد. ���وع &ول �ود و        

�� ا!@��� را از  او�در �ود�ش را �� د��رش داد و از آ��7 ده  دم دور ر!ت. ا!@��� �ود. � دو

 ��  و %�7ر  رص ��ن از �:ری وا� �ر�د. ��,�� �?د آ��7 در ��رو�� ا�:��& Tوا�،  �ر� I���

6 �� دو  �ب #-��  �ود و��ش دا���د، ر��د�د. ھوا رو �� ��ر�:� �����R& را از Tر!ت. زن �ر�

� و  �ب دو�� را ����-ش �ذا�ت. ھر �� �ر�T را �� دو  ءب را ���ی �� %�ر��ت. �6  ����

� ء رص ��ن ��6 �ورد�د. ھوا ��ر�6 �ده �ود. زن %را�9 را �� از �6 �و�ل ر�I �وت، &-�
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 �ش ��رون ���د، رو�ن ���ت. %راغ �� از ��ب ���� �� و ��ل �ور �رده �ود، �� �و�ردِ &��

د. زن �ود�ش را ��ر داد و &7-وی د��ر و &�رش �د�� را &�ش �ر� ا��-� در ��رو��، رو��

"#�ف ��در�� را از ��T ا��ق �ردا��� ���ی  ،���ی �6 دو�6 ��زک ��7� ا�دا�ت. زن

�وا��ت #رارت ����ب  ��� �� آزرد. "#�ف  �ود���ش ھ�وار ���ت. �ردی ھوا �ود��ن را

 �وازه &رده ھ�ی &��� �� آو���� �ده �ود؛ و"� �-:�ن و در در�ورد Qرورت را �و"�د ��د. ا�ر %

ھوای ا��ق �رد �ود. �وی �م و رطو�ت در !�Qی ا��ق &�%�ده �ود. زن "#�ف �زر��ری را �ر!ت و 

&7-وی !رز�دا�ش دراز ���د. او "#�ف را ���ی �ود و �ود���ش ھ�وار ����� و%راغ را �� &*ش 

زد. �?د از ��,�� %رت،  ��رش %رت ��9رق �ود و �� روزر!:ر���وش ���ت. زن ��,ت ھ� د

  ����ره %����ش را �واب ���Aن ���ت و �� �واب ,���� !رو ر!ت. 

  

زد. در آن �و D  +دای �رد در#و�-� ��رو�� &�%�د. او �� %�U و د���م ز�ش را +دا ��       

ر�ط� از از آ���ن رو����� ا�دک �� روی ز��ن &�ش �ده �ود. زن �� ���دن +دای �وھرش، وا

  دو�د و �*ت: �� �-�د �د و �� طرف #و�-� 
ت زده �ود... ��ز ده ��� ���� و ���ر ا!��ده ا ا��� %�U ��ز��...؟ �و ��� �ر�آ���... %ر _

� �ر��  �� �ودی...؟ %طو�����د... ��� ره ده ای ��دوا"� ��� ���ده ������...؟ !:ر �:دی، �� ا

  �د...؟  ��ز %طور ��

  داد، �*ت: �� �#:م �ر!�� �ود و �ود را از ا!��دن ���ت  �"� �� از د�وار#�رد در       
�  �د...؟ ��ز ����ر &��� دار �� ��ز %طو �� _� �  . �ورد ا�روز �� ��درد �دی... ��ز او &��

  �وھر �*ت: زن �� ���دن ����ن ر��6         
_ ...���ن �دا ده، ��ودن �و �7�ر اس.از �ودن �و � وردی.�ُ  ���:� �� �دا �و �� �9ر�� �رگ ��

  و �� ھ��� �دا �رگ ���. �� �9رت  �ره �رگ ���. �و �و

� زن �زد�6 �د و �*ت: �رد 9ر�د؛        �  
6 �-�� �Aو��....%پ ���� �� �� _� ��� �� �*:�ت ؟ د�  ��م.  �� ا

  زن �6  دم ,�ب ر!ت و �� +دای �-�د �*ت:        
روز "ت  و  ... ھر روز ��I و د,وا... ھر روز ����... ھر�� ھم �وش ھ��م، �� �وی دارم _

  �وم �دی �رد...! !...���وب... ای ھم �د، ز�د
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  از �وھ��ش �ر!ت و �*ت:�رد �ود را �� زن ر����د؛         
_ ��  ُ� ��� �� ���درا�ت �ره او���ردن، #�"� �� ای #�"ت ��� ���ت... �ره �وھ�ن �:و... ا

�ر�� ����م  و از د�ت ���درای �وس... او��7 �ودن، �� ���79ی ��ز �ودم... ای #�"ت �� ھم

دادن، �� ھم ��ده �ده، ���� و������ �وده !رو���، ���7ر �دم. او��� ھ�� %�ز از ��ن ر!ت. 

� ای #�"ت ا!��دم...؟ %را� �ھ�روھ�ن ����ن...؟ �� �رگ �وده از  �ره �?��د �� %رس و %را �

� �ره �� ا�  ���7ر �������ن، �� �� ای روز �� ا!��دم. ،-6و �ُ �دا �����م. ا

        �� �"�� ��و�ش �Rص �ردن �وھ�ی درازش از د�ت �وھرش �رد، در زن در #�"� �

�پ ز�د؛ ��  �� د�دن �� %���ن �رخ �وھر �ود. او �� �ھرا���ک �د. د�Aر ��وا�ت �6 �-�

#�"�  در و�� دور �رد�ش #-�� زد ز�ش را  ء�وھرش را ��م آ"ود ��زد. �رد �وھ�ی %و�� �ده

  �رد، �*ت: �� %و�� ھ�ی ز�ش را �� �دت �ش ��
%طو ده  دا�� �� ��... از د�روز د"م �رت &ر اس... �*��ت، �� �وھ�ـن �:و... �پ �ره �� _

  ���ت...! �� �� آ�رو �����... �رک �ره &�ش �ردم ر�وا و

�وھر رھ� ��زد. او از آ�ر�ن ا��د ا��*�ده �رد؛ �� �ود را از  زن �� د����ش �Rش ��        

�*ت: �� د�دان �ز�د. �رد آخ ���د و �رد، ��زوی �وھر را  
���ت... �ره  ��ری...؟ �� �:��ت، ا�R ��� ... ا��� �دی، �� �ره د�دان ���و �ره د�دان �ر!�� _

 .����� ��*� �� �6 �-�� �وھ�ن آ��ز �� ��  ���د ا�طو �زا ��م؛ �� د

� �ر �ش �رد. ازد �� دو د��ش %و�ر�        !�Qن �رد �راره ھ�ی  � ھ�ی ز�ش را ا���%

  از د�ت داده �ود. او ��ز ھم %و�� ھ�  ��� !��7د و اراده �ود را �ودزد. او ��  ا����م !وران ��

  را �� طرف �ود �ش �رد و �� +ورت ز�ش د�د و �*ت:
� �ره �وھ ... �� ������ رق رق �� #�"� ھم %������ �رم ��:��... %طو _��ن ���ت. د

� �ره �د و ��راه ��A... ھ�O و �� ���:��... د��پ �راب ��A... ا �� � از ا�روز �د�ر �ره ت �

  �زا ���م. زن ھ��� �� �<ل زن ��ش...!���دی...؟ 

         ��رد �� د�دن �� #�"ت %���ن ز�ش، �� �ود آ�د و %و�� ھ�ی او را رھ� ���ت. زن �

�دن، ��#�ل �� ز��ن ��وط �رد. �رد �� د�دن �� ��د �� روح ز�ش ��و�� #�"ت ��رد رھ� 

�رد�د و �� &ر����� و وار�ط��� �*ت:  



www.goftaman.com 
 

 ای �وده �� ��در ����م. �ره %� �ده �ود...؟ �� �وره ���م... او�د �� %� �دم...! او _

  ره �دا��م. �+��م ���ن او

� دو زا�و �زد�6 زن ���ت. او در�رد         ��� �%�د ��ر ��  ش�ر��ت، �� د���� #�"� �

  +ورت �ود زد. ��د ز�ش را ���طب  رار داد و �*ت:
� ����م... �ره دو�ت دارم... �� و �� �+��م ���ن �ره �دا _��� ����م، ھ�� %�زه  �� �

� �� !را�وش ���� �6 د���ی د� ��  ��م. �� ده #�"ت ���� ...�روم، �� ھ�O %�ز ��دم ��� ���

�� ��ن. %را .. %طو �دون �و او�ده ���م ز�د�� ��م.%طو ز�د ����ر دو�ت دارم. �� �دون �و�ره 

  ..!اوه �داو�دا �� %� �دم.ا�طو �دم... %را...؟ 

  &���ن                                                                  
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