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  ���د ھ��م ا�ور���د ھ��م ا�ور

                                       ����ز�دز�د  ءءدر�ـ�ـدر�ـ�ـ
��ل ��ر دا�ت؛ و�� از �����         ���او %د دراز دا�ت؛ $�# و "!ری �ود؛ در �دود �� و 

�د، - ��رش از ��.�ه ��ل -�(ر ��� ���د. ���ن $�# و  ھ� و ��ن ھ�ی *ور(ش �دس زده ��

����ن (ر-�ده دا�ت. ����ن او �زرگ و �رآ�ده �و ��# ھ�ی دراز، �����ش را �.�ور � د�د، -

���ھ� �را��ده �ود. �*ف  د�دن �� ��ود. ��� ھ�ی ا4(�ده و �ردن "!ر دا�ت. ر�3 *ور(ش �

ھ�ی  �د. �و د�ده �� �وی ��5در (ز��د�روت ھ��ش  �وھ�ی �رش ��5د �ده �ود�د. در ر�ش و

ا���ن �دس زده �� (وا��ت، - .�ر ز��ن  ژو��ده و �ر-�ن دا�ت. �� د�دن د%�ق � *ورت او،

 ا�ت. �ر-�ت �� اراده از او �ر ��)$��ور د؛ ا-9ر او%�ت در �4ر دُ ز او را $��� $ورد و $��ر 

 از درد�ت!رق �� �ود. �9ل آن �� ��� و دراز- ،  � و (�� �:�وم �� -�.����ھ� ر���د؛ �ر

 �ود. ا�(ظ� ��)�ر 4را ر��دن و%ت ا4ط�ر را دا�ت. �� ھ�وار �د. او در �و� �� از ��.د ��

�دن د�(ر$وان در �<���ش، ا��د ��ر�دن ���ش 4زو�� ��4ت. �� آ�دن !وری ھ�ی �ر��، %�ب 

�� $وا�ت،  ��د %ط:� $ر�� ���ش د�ر�ون ��ت. د�ش4(، ��?س ھ�ی ��ی ��زو���ه وھ�ی -و

-و4( ����ش را آزرد.  ءش ذا�<��دم � ��:�ـدن ��رد. �وی $و %ط� $ر��ی �<���ش را �ر4( و

 ��ده ���د. ��ظ ھ� را �� ��رد؛  �زه دار، از��و�ش (�ر ء-و4(��ه ھ� و ����A �4ر �� �د، -

 ا��ره� �� و آذان دھد؛ (� او و (:داد ز��د د�Cر ��Bر در  ء(� ھر � زود (ر -)��? ا��م �ر$�

�.د، از $وردن !ذای �ذ�ذ ��(ـ�5د �رد�د. ا�(ظ�رش�  ،�������ن ر��د؛ �ون �# .وان ھ5ده  �

�? ا��م از .� �ر$��ت  و �<��ل  ء$ر���� را - در د�ت دا�ت، � دھن �رد. .وان � ا��ره

رد. ��رو4ون ��.د %رار�ر4ت. �رد �� ���دن آذان، دو دا� $ر�� را از %ط:� �ر4ت و � دھن �ُ 

ھرآ��  د�(�ن �رد � �ر-ت ا4(�د و د.ا$و�Cوار و ��ر�ن $ر�� � او ا�رژی (�زه �� د ء�زه
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�� ��:�ـد. دا� ھ�ی �ر�� در �روت و ر��ش ��ر���ده �ود�د، - �� د�ت -��دن �  �<���ش �ود،

ر�ش و �رو(ش ����ن ا4(�د�د. �رد ��?س ھ�ی ��ی را �ر -��د. و%ـ(ـ� د�Cران .Aت ادای ���ز 

.�E -ردن ��<�ب ھ� و د�(ر  $ود را دردر *ف ھ� ا��(�ده و �روع � ادای ���ز -رد�د، او 

 $وان �*روف ��$ت. و%(� از ا�ن -�ر �4رغ �رد�د، از ��.د $�رج �د و در ��رون از ��.د �

 را �<���ش ھ�وار ��$ت؛ (� �A- ل �ر-�ن و��)�طرف را�ت دروازه � ز��ن ���ت. او �# د

�ده �ود.  د�د، او *��ب ھ5(�د ا����H4��ز �ذاران �<دار �ول � او $�رات �دھ�د. و%(� ���ز $(م �ر

دا$ل طرف د�د و �رت زد. ��� �� �:د � �رد از .� �ر$��ت و از��.د $�رج �د. او � ھر 

�ت. �? ا��م �:د از ادای ���ز و $وا�دن ��د ر-:ـت *�ن -و�# ��.د ��ز ��ت و در�� �.�-

�.د  ء�5ل، از دروازه� ��- � �.د %رار دا�ت، روان  *�ن $�رج و � طرف �.ره اش -�

  �رد�د؛ �زد�# آ�د و از �رد �ر��د: �د. �? ا��م �(و. او
  ���در...! ��ن $وردی...؟ ا� �$وردی �رت روان -�م. _ 

  �رد $ود را (��ن داد و �5ت:       
�.د $و �وم...؟ _ � �  $ورد�م... ��ن $وردم... -��5ت ����... ا.�زه اس، - �وه  ده -�

 �ود، �5ت:�?        )�  ا��م در ���� - ��$�د در ����ش �<ش �
 ھر �د �را ��. ای $�� $داس؛ _�  د�ش ���، ا��. �Cذرا�؛ ده ��رون ھر-س ��(��- �)

��4رھ�(�...؟ �(��ً (�� ھ�(�. $�# اس؛ دا$ل ��.د �رو؛ � �رت ��ی داغ روان �� -�م؛�  

  �رد $.��ت زده �د و �5ت:       
ت �( �? *��ب. ھ�ن... ���4ر ھ�(م و .�ی �دارم... ��Aر روز %�ل �و��س �ره از او $دا $�ر _

طرف �ر�د -��د... دو ھ5( ��دی -ده �ودن... ز��د �ت و -و�م -دن، د���م �� دادن و �در 

��A.ر �� �5(ن... زن و او"دھ��م او طرف، ده �# -�پ ���ده و از � $�ر �دارن...  ء�و$(

Aدا�م او���دن.�����  � ده �� ���ت ���ن و �< �ره 

  �? ا��م �5ت:       
  ��ت ���ده... -�رت ��A.رت $وده ���ن ��دادی...؟- �� �5(� - زن و او"ده _

  �رد ��  �� ا��دی �5ت:       
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�در و ��درم  �� دا�(�م؛د�� از ���ت ��ل ��ش ھ�و�.  ز� -�رت �دارم؛ �ره -�رت �داده �ودن؛ _

 ا�(���م ، ��� ��ت د� �ُ �ش ��ل ��ش� زن و )-   �� �� -د�م.  -�پ ز�د�ردن و �

  �? ا��م - �(9Nر و !��Cن �ده �ود، �5ت:       
 ���د (و%E ا�(رام ھم -��م د�... ده �ُ ر $داو�د �(:�ل ���ل (ره آ��ن ���زه... �طو _��C�� #�

ره آ�وده و �:(�د  .وان ھ�ی ��دن... -( ��A.ران �� ظ�م ز��د - �دا�( ����م. ��ز ای �ردم

��$(ن... �ر�� و  ... ��ی ��ره �دهھوا �رد  ھ�رو�ـ�ـ�� ��$(ن. ���در...! �رو درون ��.د -

.�  �رت ��ر

�رد �� ���دن ��م �رس و ھ�رو�ـ�ـن (��ن $ورد؛ �رزش $�5�5 در �د�ش ��دا �د و -و��د؛         

د. �رد � دا$ل ��.د ر4ت. �# .وان �را�ش ��ی و �# ��زی �دا� (� �? ا��م از وار$ط��� او

���ف آورد و ر4ت. �رد ��د ��?س ��ی �و��ده، �و�O �رق را $��وش ��ود. او ���ف را �ر4ت 

 د$و دراز -��د. �رد � �4ر دُ �(رش �4ر-رد؛ ا���ل $ود را از ور و درازی !رق �د. � زن و 

�� ��A.رت، %طره ھ�ی ا�# از �و� ھ��ش .�ری د. �� � ��د آوردن (�$� ھ�ی ز��ذرا��د�ظر

�� �� ز�درد. �رای او��ن ��ر ا�د���د، - ا���A را از *ورت، �(�� ا��C(�ن -�ـ5ـ(ــش . او �د�د

دا��ت � زن و -ود-��ش .ز  ش � او �<در ارز�ده و ��ر�ن �وده ا�ت. �ر� ��-ود-��زن و 

��ون $��واده �� �4ری ھم ��رده �ود، �� آن ھم ھر�ز � ���ت - !م و درد ��ز د�Cری �داده و

ر (�5ر ط�%ت 4ر�� $واھد �ود. �رد !رق د ا���س -رد، - او (��A �ده ا�ت و ا�ن (����A �را�ش

 ��ره �� ھم ده ھ��ش ��دم و �����ن �ود؛ و�� . او از -ر4رو ر4( �ودو $�طره ھ�ی (�P �ذ�(

 �ت ��ر��د. ����ن �رد ���Cن �د�د و در�ظر �� �دا�ت. رھ��� ا���ل �د � او !�ر ���ل �

 ��  %رار داد و �5ت: ش�$�ط���� $واب و ��� ��داری -
 (و و $��واده ! _� ���A�) !...م? � او� � او�� �دادی؛(و �A(ر ا�ت. (و � .ز !م و ا�دوه ��ز د�

  $�ت -دن. تزود 4را�و�ه ���ن؛ وری (و $وش �داز دُ 

  �ت و �.ز .واب داد:!?م �� �دا         
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_    ھ�رو�ـ�ـن �ر� �د �ودم، �رس و  ...�� دا�م$وب ��. ������ -��دم...-�ر ��ده و �*ف 

 ��در او"دھ��م �� داد، � زور �� �ر4(م... ��  آن ھم �ره � �ر�ر�م � $رچ $��$ ھ�ی ره -

  ھ��رم دو�ت دا�ت.... او"دھ��م �ره دو�ت دا�(ن. 

  *دا �5ت: ��ز ھم         
� ��ر �ودی... از ��ودن (و �< $وش �ده ���ن. �را - (و آدم (و !�ط �4ر �� -��... (و � او� _

  $وب ��ودی و ز.ر و ���. �� دادی ��ن.

  !?م �5ت:         
 �د و ھ�رو�ـ�ـ�� �ودم؛ و�� � $و از _�  ����راول �ر�� و ھ�رو�ـ�ـ�� ��ودم؛  در�ت اس، -

. �رس و (ـ<� �ره �:(�د ��$ت ره؛(<� �ـ(ـ  �� آوردم. $دا $�ر زه ���د�ودم و ھ� رو

 $وا�ت؛ � از اول �د ��ودم؛ آدم $راب ا ھ�رو�ـ�ـن �5ت داد؛ (� و%ـ(� - �:(�د �دم. ��د از���و 

  ا�ره ز�م ��دا�. ��ودم؛

  *دا �5ت:         
. (و آدم $وب �ده ���(���... �د، �د  و $وده � ���ق (��� �(�... (و �د �ودی و �د $�ت ���دی.. _

  $وب، $وب اس.

  !?م �� 4ر��د !ر�د و �5ت:        
 رس و ھ�رو�ـ�ـ�ـ (رک �� -�م؛ م. � �����د �دم؛ و�� ��د ازی $وب  � $وب �ودم، ��. _�

   ...$�ت -دم.آدم $وب �ده و ��ز � ����ری �روع 

  :*دا $�د�د و �:ـد از ��ظ �� �5ت         
... آدم �:(�د (�د $و اراده و (*��م %�طE �داره(رک �� -��...؟ ای ا���ن �داره... آدم �: ر�طو _

 .  .ور �ده ���(��

  !?م $��وش ���د. *دا را ��ز ھم ���د، - �� �5ت:         
�ـت  ،د�دی _� $وب �ده ���(���... (و �# آدم �د، �# �وھر �د و �# �در �د  ... (و��$(م-

�)�... (و و ا��9ل (و �رض  ت �رت ���... ا��Bی $��وادھ)��ر�ن... �ردم (ره �:�ت �� 4ر

 ھ�(�ن.��ده �A# و -ُ �ُ :��. �  
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 در ��.د ط��ن ا�دا$ت، �5ت: !?م از $واب �ر�د و �� 4ر��دِ          -  
 د �وم. �وھر$وب � زن و� -و�ش �� -�م؛ (� آدم ��5د � �ردم $و ��. � $وب ���م؛ _

  �4��دی...! ��م ���م. � $و... $وب ... ��... ���م... � $وب �ده ��(��م.- �در$وب � او"ده

در (�ر��� ��.د � ھـر طـرف د�د. ھ� .� (�ر�# �ود. �رق از   ھ�!?م �� �5(ن ا�ن .��        

*دای  ��  ور �� ��$ت�ر و *ور(ش .ـ�ری �ده �ود. او در���� - ���ف را از ��"ی (�ش دُ 

  �رزان �ر��د:
  -�س...؟  (و -��(�...؟  ده ��.د -�س...؟ _

.� �ر$��ت و -ور��ل -ور��ل �و�O �رق را در د�وار ����دن �ر4ت. �� ��دا -ردن  !?م از        

��ره  �و�O، آ�را ��" زد. ��.د رو�ن �د. او ��ز ھم ھر طرف را �Cر��ت؛ و�� -�� را �د�د. دو

�$��ن ���ده �� در $واب، �  ءدراز -��د. �:د از (�5ر ز��د در ��رهد و �و�O را $��وش -ر

و�� *دای  ��.د ��دار �د. او وار$ط� �رد�د  ء�دن دروازه $واب ���ق 4رو ر4ت. !?م �� ��ز

  �رزان �ر��د:
�(�...؟ _�- ...�)��-  

 دروازه       - ��  �5ت: ،ده �ود��.د را ��ز -ر ء-
  .. د�ت و رو�( ��وی... �رت ��زی � $وردن �� آرم.ت ��ری اس.�دار�و... و%� _

!?م �و�O �رق را رو�ن ��ود و � *�ن ��.د ر4ت. $ود را � وBو$�� ر����د و         

�.د دا$ل �د، از �ط�وس، ��<�ب �ر�� را �� دو -و4( �ر4ت و ���ش را � وBو �ر4ت. و%(� �

 ��ی �و��د. �����ت و � طرف ��زی ر4ت، - ��"ی آن ��د .�د از .��ش �ر او��ر -رد. ��د �$

%رآن ��ک �ذا�( �ده �ود. او �# .�د %رآن ��ک را �ر4ت و � (?وت -ردن �روع -رد. �# 

���ھم (?وت -رد. �:د از ���(� د�ت ����ش � در��ر  و ��زت �:د ���ز *�U را �� .���ت ادا 

د؛ (� راھ� را ����ش اش را (��� -رد. او د�� -ر�واده $داو�د ���ن ���د ��ود و �?�(� ا��Bی $�

  دھد؛ (� از �*��ت و درد �:(�د �ودن �.�ت ���د. 

�د�ش ا���س م (�ش �و$ت دا�ت و�وزش $�5�5 در-ردن �دا�ت. (����زی � دود !?م         

ود �� -رد. او و%(� از ��.د ��رون آ�د، � ا�ن (*��م �ود؛ (� د�Cر � �رس و � ھ�رو�ـ�ـن دُ 
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���ن  �� �� ��4ت. ز��ن و ��<و�ش  �و$ت و4زودر او  ، ھر آن -�د؛ و�� ا�(�Aی دود -ردن

�دن از ��.د  -رد. �رد �:ـد از دور4ت و در رگ رگ �د�ش ا���س -���ت (ر-�ده اش را درد �ر

 د. د�ت در .�ب ��وده وـ�ـن ا4(�د. (*���ش را 4را�وش -رھ�رو� � �4ر ��دا -ردن �رس و

د؛ (� م �$�ت ���د -�� �رس $ر�داری -�.�ـ�ـش را ��س -رد. او (*��م �ر4ت، - در %د�و��Aی 

 �Aر ����د �ود؛ و�� $ود را � -و� ھ�ی ��ر�# ر����د و �� � $��رش را ����د. �� آ��

4 از دو ���ت %دم زد.  .وو  �����ش ھر طرف را .�ت�B-رد. او ا ��-رد؛ (�  او ��دل �

�ر�د. در ا�ن آدرس 4روش �رس ر� ������د $ودش  و%ت ���ش � �رد "!ری و %د درازا از -

ا4(�د. �� $و����� �دا��و ر4ت. �� �زد�# �دن � �رد "!ر ا�دام، �وی �رس ����ش را آزرد. 

�Cر(� �� در  �ت و �� اراده �د و � �رد �زد��(ر �د. �رد �� �زد�# �دن !?م در���� -�

 �ود، -�� وار$ط� �د و �� در د�ت دا�ت و �� دو)�  �5ت: -�� �# �<وری ��
 ره ��را��. �5ر، �5ر .����، ����� واری $و ���ده ����؛ (� ���� �� اس؛ ��دار...! $�ر�ت $و _

 �:�وم �����. از .�E $ود ���(�... ھم �ره ھ�(�...؟ ھ�ن... ! آه...ً آه... از $ود ���(�... از

  دار �ل...! � ...�C��C �# -ش -و... �زن (� $��رت ����. ھ�(�. �� ت �4��دم، - $��ر�%وار

!?م �دون (:�رف د�(ش را ��ش -رد و �Cر(� را از د�ت �رد %���د. !?م ��Aوی �رد         

 4رو��� �رد؛ ����ن !?م �رخ �د�د. او �9ل  ���ت؛ �� �.� و و�E ��د -ش -رد؛ دود آ�را �

�Cرت را -ش -رده و ،�� و آد��Aی �ر��� رد. �رد � !?م �ش ھ� 4رو �� �ُ  دود !��ظ آ�را �

$و�ش آ�ده �ود. �� د�دن � !?م ��$�د در ����ش �<ش ��ت. �� د�د. از -ش -ردن �Cر(� !?م، 

 د�ت �رد داد و �:د از ��د �ر4 �5ت:  !?م �Cر(� را�  
�(��دی... از د�روز �زد���ی ���تره �� ت �(... $��ر ��$دا $�ر _ � - زده �ودم. � ��د 

  ... ؟$ر�ده ��(��م...؟ ھ...! از -.� ��ودم، - از -.� $ر�ده ��(��م.. -�� ���د �$رم... از -.�

  �رد ��$�د زد و �5ت:     
_ �)�ھم .��� ھم ��دا -دی... ��ش � از د���ش  - $وار و زارھ�(�... (و ،��دار...! ��ش -�

. و � د�ت د� ��ل داده ������  اس... � �# د�ت 

  .وان رھCذر را ���د�د، - �5ت: آ�دو *دای ��� از دو      
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  .�� -�ن روز رو�ن و ده ��ه ���رک ر��Bن �Cرت دود $.��ت ��� -�ن... � _

  .وان دو�� �5ت:     
ن �� ���ن... از او�� �� �� ھ�رو�ـ�ـ ������ن... �ور��ل ���(ن... آد��Aی �:(�د � �رس و _

���(��ن... -ده از ای �پ ھ�ی روزه  دا�(ن، ���ه دا�(ن و *واب ��زی درک � دا�( �� (���م. او�

  ا*?ً �Hـز �ری �4ر -دن �دارن.

  و $ط�ب � !?م �5ت:ھ�ی .وا��ن �� *دای ���د $�د�د  �رد �� ���دن �پ     

 �� ��زی -� ��زن...  �5(ن...! ������ن؛ (� ��دار...! ���دی...؟ �� -� P� ره دل $وده�آدم روز 

�ره �� و دو�(� �� �� ���5�ن. ھم � از �ذتِ ی �پ ھ�ی �5ت ز��د ����وه... او�از  

دو�(� !?م و ��ر از ھ��ن .� آ!�ز ��4ت و در ھ��ن ��ط< %ول �رادری و دو�(� داد�د. از        

 �دا�� آن� �A-ر��� �رآ�د و ����Cھ�ن � د-�ن ��ر �� ر4ت و ��  او  روز � �:ـد !?م در 

�� $وا��د. روز ھ� ��� �� د�Cر  �Cر(� و ھ�رو�ـ�ـن دود �� -رد. او ھ��ن .� در د-�ن ��ر

�ری �د. در ا�ن �دت !?م آ�<در در �� !رق ��ری �د�د و از آ!�ز دو�(� آ�دو ��د�ن ��ه �

اره $ود را �� -رد. � �# ��م (�د. از �ول �دا�� �ذ�ود، - ����ر ھم � ��د زن و 4رز�دا�ش ��5

  راھ� و راه ��دان در ���� - د�ت (Cدی ھم زدن �ش ��ه �ذ�ت. روزی در �# ��Aر�ر�

  ده �ود، را��ده �� د�دن � �Aره او �5ت:را-��ن �# �و(ر (��� دراز -ر
 $و !�ط  _� ....�)�  ��د�م. (و... (و... !?... !?م ���(�...؟ !?م (و ھ

�ت $وا�ت $ود را �����س ���دازد؛ و�� �(وا��ت و در  ء!?م �� د�دن را��ده      $� ،���)

  .واب �5ت:
��ل د�دم. (و ا��. �� �� -��... ��  ز���...! ���ده �����... �< $وب �د، - (ره ��د از دو _

 (ره ھم -��دن...؟-  

  ز��� �5ت:        
_ .�� � ��م ��ه ��ش �م �دی... ��� ���... ده  �ش و ه ��ره (و �5(ن، - از$و $ودم آ�دم... د

��ت �<�� �ری �# �5ر .�ی اس... ��� - �و(رھ� �ر-ت -دن.   

  (*��م �ر4( ��� (وا��ت. ز��� ��زھم �5ت:!?م �(ردد �ود. او�� دو د�� � ز��� ��د�د و        
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  �5(�ت ���... زود - �ر-ت �� -�م.  _

����ن ��ت �<�� را ��ز -ر ءم دروازه!?         ��� د%�< �:ـد و%(� را-��ن از (���د و ���ت. 

�د. ز��� آ!وش �ر4ـ(ـ وھ�د�Cر را �و��د �را  ��رون آ�د�د. آ��A ��د�Cر �د�د، آ�دو ھم از �و(ر

  ����ن !?م د�د، �5ت� و%(� %طره ھ�ی ا�# را 
 .�ن...! $وب �د _��$ �� دل �زن... ا�< ���ن ���ش... ���� $�� ��ر�م... ��4(�ت... �ر، -

.  ھ� ��ز$وب ���

  !?م در ���� - �����ش را ����ن ا�دا$( �ود، �5ت:        
 (و _)- ��ش $���م ر4( ���(��م؛ �  ر4( ���(��م؛ � ��ر ز���... � دوش (و ����م؛ �

  ���ر�م... � �:(�د ھ�(م.

  �و��د و �5ت:ز��� *ورت او را         
 از ھ� ��ز $�ر _� ... ��ر دوش �ده ���(����$ دارم... � $و  ���ش...! ای ���ره �زن... ��

��دا�ت -دم.   �5(�ت، - ھ� ��ز $وب ���... ��ر -

�(ـ�د. ز��� ��د د%�< �:د �و(رش را �<��ل �# د-�ن ������ (و%ف داد.         �� ���) آ�دو �

، ���م �ر4ت. ز��� ����ن �ر!?م  ��$ ������را ا*?ح و ر��ش را (را��د. او در (���ب �رم 

 !?م �و����د. !?م ���س  �زد��(ر�ن د-�ن $ر�د و (ـ�ـ��ن (��ر�ده �� را از �# .وره ��راھن و�

  $ود را � آ��� د�د. او ��$�د زد و �5ت: را �و��د و
  دم واری �:�وم ���م.���� او"د آ 4ـ<ـد ده ��ل .وان �ده ���م. _

  ز��� �5ت:        
_  ��$  و زن �رادرت... -( ھ5ت �رادر زادا�ت �ر���ن �ر�م - ا4ط�ر �زد�# اس و ���$

   $وش $�ت �د. �<  ���ون. ��درم از د�دن (و

  

و  �زد�# �# ���$�5 (و%ف داد روز ھر دو از $�� �رآ�د�د. ز��� (��� را در 4ردای آن         

و از ز���  �� د�د. ��"$ره ط�%ـ(ـش (�ق �د �� (:.ب � ھر طرف دا$ل ���$�5 �د�د. !?م

�ر��د:  
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  �ره -.� آوردی...؟ ا��. �� -�ر داری...؟ _

  ز��� �5ت:        
_ ��� ��$�5 اس... آدم ھ��� - �:(�د ���ن، (�ت (داوی و �را%�ت .دی �ر4(� ن... ا� وا��.

...  ی �آدم �:(�د اراده %و���  ��ه�(رک ��ل $ود دا�(�ھ� ��زه 4را�وش  ، ظرف دو ا�� 

.  -ده و ��د از او، از �وی �واد �$در �9ل �رس، (ر��ک، ھ�رو�ـ�ـن و د� ��ز ھ� �5رت ��دا ����

  !?م �� (:.ب �ر��د:        
_ ���  دو ��ره �9ل � - ،ق �وم. �4ر -دم، - ای ا���ن داره...؟ ز���...! ��ور � $و ����

�د�م �����ن اس.                                                                                                               .ور

  ز��� �5ت:        
  ت �� -�م.�����... $�ت د�دی... ���� ��(ر �را ��ورت _

���ت طول -��د و !?م را  �:����ت !?م دو       � $�داده  ء�# ا(�ق ��(ر ��ود�د. ز��� �

  دا-(ر را از ��زار $ر�داری و آورد. او %�ل از $دا��4ظ� � !?م �5ت:  ء�ده
...! ری �زن... � ھ� روزه * _��$ ـ(� �*ر آ�دم، �U و �*ر ا�وال (ره �� ��رم... و%��

 -دام ��زی Bرورت دا�(�، � �5ون .����رت �# (� � ���رم؛ (� ا�وال ( �ر4( �(��م و �� ا�

 Xرم... ا���ء���  ��زی Bرورت داری �Cو. %�ل از ��م $���(�  ز�3 زده �(���. ���� ا��

�# (*��م .دی ��Cری؛ (� $وده از ای ���د زود .ور ����... �# $واھش دارم، - $ودت 

  ��رون ����.  �*��ت

  %وی �5ت:  ء!?م �� �(��ت و اراده        
�9ل �# آدم �ور��ل �*در$د�ت � �ردم $ود  ... %ول ��(م، - ھ� ��زه (رک -�م وز��� _

 ا9��ت ر���دی.  (ره $�ر �(. � (ج)ھم (��ر... $داو�د �وم... از (و� )�� ��$ �� - �)�را

 ،��� ��$   (و واری ���.�9ل ��

د و ر4ت. !?م در ��د. او ��ظ �� �:د $دا��4ظ� -ر��$�د زد و *ورت !?م را �وز���       

ر �رد�د؛ ���ت �����ش �د؛ ر�3 �رخ در *ور(ش آ��� �� ��ق و��%(ر ���$�5، روز � روز

(���ب �� د�د،   ءو ا-9ر ����� ھ�ی *ور(ش از ��ن ر4(�د. او و%(� $ود را در آ]�� �ور��ل �ده
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 ��د زن و-ود-��ش ا4(�د. از ��$ود �ذت �� �ُ  ءهاز د�دن � �Aر� �� آ��ن  رد. در ���$�5-

�� (ـ�ـ�ـد. ��د   �ب ھ� در ��(ر، � ��د آ��A �� ا4(�د. د�ش � د�دن آ��ن ��وش �ود. روزھ� و

 زن و 4رز�دا�ش ��ر�د؛ ا�� �ر��ده و� E.را  ��ود و �� از ز�$ ��زی  ��ر$وا�ت؛ (� از $��

  �Cو��د: ھراس دا�ت، - آ��ن در .واب �وال او و��ر��د. ا

  (و �را از ��ل ��ن $�ر �داری... ��ؤول زن و 4رز�دای (و �� ھ�(�م و �� $ودت...؟ -

�ری �رد�د. او �[ب ھ[� در ��[(رش ا�[# �[� ر�$[ت و د�[ش          � ��ه �از ��(ر �دن ز��� 

�([�<ن  4رز�[دا�ش را �[� $وا�[ت. او $و�[� زن و �� $وا�ت؛ (� ا%?ً از���[ت آ�[�ن $�[ر �[ود. او

ا�[(�داد ز�[�د -[ �[�"�ش  -[رده �[ود، از او �5[رت  دا��ت، - ز�ش �:د از آن ھ�[ ظ�[م و �� و �ود

  ،و در $�� $وش $واھد �[ود. �4ر-[رد$واھد -رد. او ��ور دا�ت، - ز�ش از دوری و ��ودن ا]-

$واھ�[د  رت -رده و از دا�(ن  �دری �ون اوھ�رو�ـ�ـ�� �5 �(��ً د$(را�ش ھم از دا�(ن �در �:(�د و

  �� $و����� �5ت: و�ود، - ز��� وارد ا(�ق �د  ھ� ا�ن $��ل �ر��د�د. !رق در
  $وش دارم. ھ�(�... 4:?ً  �رت �# $�ر !?م...! �?م... �طور _

  !?م �5ت:        
  ... $�ر $وش �� اس...؟ا��?م...! �� $�ر اس...؟ �Cو ��و����م  _

  ز��� �5ت:        
$وش...؟ ھ�ن... $�ر$وش $و ز��د اس...! !?م...! ��دا�� $�ر$وش ای اس، - دا-(ر $�ر _

  �دی... ا�روز � ��(��م (ره $�� ��رم.  *��ب �5ت، �ود �4*د ��ر .ور

  !?م �� $و����� �5ت:         
 �$�ر .ور �د�م.�� _�  از .��[ ...! ���� -]� ]- �� �� !...��$ ��  ا��[�ن ھ[�ی ��5[د .��:[

 ا�<[[ زود از ��[[ر او �[[? $[[?ص �[[ده ���[[م. (�[[�ر ز��[[�... �[[ $[[وده ]]- ،�[[د�م...! �[[�ورم ����[[

  �� �ره از �ر��دی �.�ت دادی.��دا�م... (و ز�د �د�ون (و

  �5ت: آ!و�ش �� �4رد، � در���� - او را و ز��� $�د�د        
 �ود.ای ���ر _� �(�. ���� (��ر �و، - �$�ر $��  (و $ر $و آ ..ه �زن. ای وظ�5�� � ��C��

  �م. و�ر
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          و �)��� !?م ���) ر4(ن �زد  ءو ا�د�� طرف $�� روان �د�د. !?م � �4رآ�دو �

��ن $ود را � آ� �ود. او �رت �� -ود-��شزن و � �ر���د. د�ش �� $وا�ت؛ (� در  ن�زد، -

او�� او را ��Cرد و  ء�� -رد، - ا�ر ز�ش �Aره �$واھد. !?م �4را�ن �* ھم از ز��� -�# 

(رک -ردن �واد �$در را ���وا�د، او را $واھد �$��د. او �� $وا�ت (��م  ءاو �را�ش �ژده

�� �� زن و ز�د���زد. آرزوی $(م ��A.رت و  $و�� ھ�ی دو .�Aن را �*�ب زن و 4رز�دا�ش

  ��د و �5ت:ا�ت. ر�( �رت ھ��ش را ز��� ��?د ،ود�ش را در وطن دو�ت دا�(ـ�ـ� $4رز�دا
 �و��� �� � (و $��� -د�م... (و ��د ازی � !?م .�ن...! � و ��درم دو ا(�ق -�� �و��� ره _

  �� �� -��.ز�د

  !?م �5ت:        
  �او�$ود �روم.... ���دا�م، - ای (��م... � ���د ��ش زن و او"د�� ����...؟ � �طو ا��. ز�د _

 �� ���ت ���ن...؟ (و ���د � ای �* ھم  -(�م -�# -��.�  

  ز��� �5ت:      
�(��ده ���(���� �(��ً ��ر $وب ھ�(ن...! �ر���ن ���ش. (او� _�� )���$ ... او (ره و �4*�

 -دام �*�ـ�ـت ��5(�.   � ر �ر4( دَ  �#ِ� او �ُ  ������؛ (� دو ��ره ��A.ر �وی و ��ز  

  ?م �� (9Nر و �ر����� �5ت:!      
_ ����$ ��ش او��   � Bروری اس.  %���ت ��(م... ر4(ن �

  ز��� �5ت:        
_ .���)���   ر4(ن (و ھ�B Oروری ��س... (و از ��ش �� ر4(

!Bب � *ورت ز��� د�د و ��ش را �� د�دان �ز�د؛ (� از ز���ش .�� ��  !?م �� %Aر و        

�  ر��ده و دا$ل �$�رج �Cردد، -��$ �ر$�� اش را آزرده ��زد. ھر دو � و��� �د�د. آ�دو �

ا(�ق ا��(�د�د. ز��� ا.���� را - در د�ت دا�ت، در -�� دھ��ز  ء�<��ل دروازهدھ��ز دا$ل و

  �5ت: �ذا�( و رو � !?م ��ود و
دو ��ره ا.�زه ر4(ن � .�ی  !?م .�ن...! (و 5$ ���ش... �� (ر(ـ�ـ�ـ�ت ھ� ��زه �ر4(�م... (ره  _

��$(�م.  E4ل ھ�ی (ره ر���   د� ره �$واھ�م داد... �� ھ�
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�ر $��، %Aر        �  �5ت: !Bب $ود را -�(رول �(وا��ت و و!?م �� ���دن .�?ت 
 $���م �پ ز�د ��مه -���(���ن... � �دون زن و او"د��� �را �ره درک  _)- �� ���(��م... �

  � ره (��ل ���(��م.�ط�5ً �ره درک -��ن. � دوری او�� ��رم. -ده، ��ش او�ردا �ر-ت و 4  ��ز�م

ا(�ق را ��ز -رد و دا$ل �د. �� د�دن  ء�را4رو$(، دروازه ء�� %Aر و �Aره ا�ن را �5( و        

ا(�ق �(��ر و ��ران �د. ��زی را - �����ش �� د�د؛ �ذ�ر4( ��� (وا��ت. ��د ��ر  ء*��

�����* ا(�ق �Cر��ت.  �� ��Cه ھ�ی �(��ر و ��ران � ز��� د�د. ز���  ء��ش را ����د و �

 !?م زد و �5ت:���   �� $�د�د. او در ��ن $�د�دن �
د� �$�ت داد�م... آ$ر�ن آرزوی �� د�روز �رآورده  ر4ـ(ـ�ـ .��� ء� $و �5(م، - (ره ا.�زه _

 ��ز ھ� ره �ر���ن %* -د�م... ھ� ��زه �5(�م و %*داً �د. د�روز ا���A �$�ر ر��دن. �� ھ�

��$�5 ���ورد���ن.�  

 آ!و�ش آ�ده �ود�د، ��د�ن ��ر �و��د و �� ز�ش ��م � ��م         � !?م د$(را�ش را -

  �رد�د. آ�دو ��ظ �� ��د � ����ن ��د�Cر د�د�د  و ��$�د �Aر آ��ز ��9ر ھ�د�Cر -رد�د. 

����ن                    
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