
 رتـ�ـ� ءردهـ�

% ور ��� $��م و �" ��رم �" دَ ��ن �ب را � د از آ�دن از ���د، �ود. ��� از �ب ھ�ی �رد ��ه وس 

0/�ی ا&�ق را -رم ��$&" �ود. ��ر *و'�م �" ��ل و ��ر  ،$وان ,رف *رد�م. آ&ش دا$ل 'رید�&ر

*�� �ر�� $ورده �ود و �ر0" �� *رد.  ،دا�تد. ��ر د�2رم *" ده ��ل �1ر�زر-م ���زده ��ل �1ر دا�&�

�ل از آن، ��5 ��ر 'وب ن 1,ر ھ��ن روز 'ری را -ذا�&" و $وش �ود�م؛ 'و �� آ��ب -رم و �&1��

ار'" و ��م $روار ذ�8ل ��7 $ر�ده �ودم. ا-ر '" �0ر ����رد�م، *" آ��ب �رف و �� ��ران ���رد؛ و�6 

�ردی ;دس زده ��&وا��&م، *" �ب �ل در *وه ھ�ی اطراف �:ر *�� �رف ��ر�ده ���د؛ �" $�طری *" 

آ��ب  .��� �داره �ود و �دون ��6س -رم &ر -ز�ده  ز��د&ر ،��رون از ا&�ق ر2ر دوا ���ت �" �ب ھ�ی د�ھ

-رم �ودن ا&�ق، ,;�ت ھ�ی �� ��ز -ر�&ر �ده �ود، ھر *س ," �� *رده  ء�� و�ود ��ودن �رق، �ر1>وه

در�س �� *رد، *�� ��&ب �ود و ,�وف ���م و ��م را �/�ون ��&و & م. $���م *" � =م$�د�د� و ��

او<د دو�ت  ،او ���ت �" �ن �ر����� او را ;دس زده ��&وا��&م؛ 'ون *"�ر���ن � =وم ���د. �ن 1=ت 

�دا�ت. 0واد �� و�ود �ر�/�، آن  $وش و ��:م او، ا;��سِ  �ر0" ھ�ی �&وا&ر 0واد و �" $�طر &ر �ود و

ز�7 &�=�ون ���� �ن  �"  ،ھ�ی $و�� $�د�د. در ھ��ن 6;ظ" �ب �وال ھ�ی ��ر�ن �� *رد و �� �� ��

از ,دا�ش  از �ٔو���ت $�ر�� *�ر �� *رد؛ھ�رازم �ود. او در ��� ��ر *�*�، دو�ت و ,دا آ�د. �$�

                                             ;دس زدم، *" �ر���ن �����د. او � د از ا;وا�6ر�� �$&,ر -�ت:

- C& "* ،ن...! ��دا�م���/�ی �" �� �ورد اس؛ و�6 ا-" $��" �� �����، &��ه ���م؛ ز�د-�م از ھم �'" *�*� 

                                      6ط��ً ھر '" زود &ر ا���" ���. 6ط��ً...   ...�����"؛ د-" ;و,=" �" �" آ$ر ر��ده

                                                                                                                -�&�ش:

  ��$&". ت*" ا�C" �ر���ِ� ،�$� ��ن '� -پ اس...؟ ده ای وت �ب '� ���=� �" &و رخ داده -

  -�ت:

�" ھر  $وب !ره از &��ھ� و �ر��دی ���ت �&�. ا-" ��... �� ��" �� ��� و $��وادهز��د �وال ��و... 6ط�� $ -

                                                                                            ا;�0ظ.��&ظرت ھ�&م. $د ورت... ,

د�د�د؛ و�6 �ن �"  ز��د، �" �ن �� ا��2ز و &�و�ش�وال �ر�� '���ن  م���دم. زن و او<د َ�% و %�ن ;َ 

 ا-ر �وع ���ل �وا�" �ده ا�ت. ���دا��&م، *" �$� �� *دام��ز ��ن �وا�� �دا�&م؛ 'ون $ودم  ھ�ی �وال

؛ ," و $�ده ���رد�م و �د�دآ ��ن و آ�:� ��زل �� �" ��ن �ب ��آ�� ��زل  دو ��ه،�� ��ه و  '" *" در

�� ا�ن  ، او�ب ا��طور ا&��ق ���&�ده �ود، *" �,فر0&�م؛ ا��  �" $��" ھ�ی $ود �� ،��1ت ده ��" �ب



 "=�را �"  $ود ی�&و ��د -ر0&"، �" &ن *ردم؛*ود &� $ود را از&�زی *ر�را �" ��زل $ود �$واھد. �� 1

                                                                                                       �" $���م -�&م:و ورم ��'���ده دَ 

.. *دم... ;��6 د-" �" ر0&م. &�ن ," $�ت ���م �وال ��و... �" ھم از -پ $�ر �دارم. و&� آ�دم �رِ  -

                                                                                                                            $دا;�0ظ.

  &ر �ده �ود، -�ت: $���م *" �ر���ن

  ..م..و�" ھم *&�ت �ر -

  -�&م:

رار اس. �"  " -پ ازو ��2م، * ت ز�7 زده�رِ  ���1د �د، ا-" �وJ س./رور �����م...! ر �$� - �'

                                                                                      0ر�د ��ن دروازه ;و�=� ره �ل ����". د-" ر0&م... 

  $���م -�ت:

ز�7 �ز��، *"  روازه ره �ل ����م. ;&��ً " $ودم ده... �ور�د ��ن �رـ*" 0 ،��... ��... /رور ��س -

                                                                                                                    زھره *�% $�ت �دم.

ت دا�ت، *را�� �� �و � ;و�=�&ر از ور��ر *�*��م *" �" *و'" دُ  ;و�=�از $��" �ر آ�ده و �" طرف 

در �% ��&ب �� دا�ت و $��م او ��ز  ا�6 ھ�ت ��لروان �دم. �$� �% ��ر و دو د$&ر �" �ن ھ�ی �% 

، در $��" دا�&�د�ود. آ�:� �� زن *�*� و دو د$&ر *�*��م *" ��ن ���ت و ���ت ��5 ��ل �1ر  � =م$��م �ن 

                                                                                                      �دری ��ن ز�د-� �� *رد�د.

 �د، &�ر *ردم.*" �" �ر1ت �� آ آ�:�، �� �����لِ  ء1�=" روان �ودم، *" �" ��رد دا$ل �دن �" *و'" ��

/ر�"  ،رد؛ و�6 زا�وی را�ت ���مرت $وا�ت و �را از ز��ن �=�د *�����ل ران *" ��ر �وا�� �ود، � ذ

                                               " طرف $��" ��ر *�*��م روان �دم.$ورده �ود و 7�6 و �2�6ن �

% $��" �$� ر��دم، �:&�ب آ$ر�ن ��س ھ��ش را �� *��د. و&� �زد�در آ��ب،  *و'" ھ� &�ر�% �ود�د و

ن ��ز �" ��رد ر��دن �" دروازه، ز�7 را ��0ر دادم. زا�و�م درد $��" ھ� رو�ن �د و � �رق & دادی از

*رد. ا��طور �0ر *ردم، *" او  *" �$� دروازه را ��ز ،6;ظ" �� �2ذ�ت .�� *رد و �� د�ت ��6ش دادم

ھن �" &ن دا�ت، ;د�م اآ�دن �ن �وده ���د؛ و�6 از ا�ن *" ,رف ��ر ;و�=� ��&ظر ءروازهC1ب ددر

                        �" طرف دھ=�ز *��د. -�&م:�� $ود Lل *�� *رد�م و او د�&م را -ر0&" و �را در�ت ��ود. ھر دو �

  د�ت �" رھ� *و، *" دروازه ره ��م ���زم. ؟�'" *�*� ��ن $�ر�ت اس... -

دروازه را �ل *رد و دو ��ره از د�&م *ش *رد. در رو����� -روپ ;و�=� '����م او د�&م را رھ� ��$&" 

  ,ورت �ر�ده و �و ھ�ی �ر����ش ا0&�د. �/طرب و �ر���ن �دم. در دھ=�ز ا��&�ده و �ر��دم: �"

�ر���ن *" ا�طو زار و ،'� وا " رخ داده ؟'� -پ اس... ول ," *و و دل �" ره ��J ���ز.ا -



  ..؟ھ�&�.

                                                                         ,دای 6رزان -�ت:�� ��ث *رد و $6&� �$� 

  .. ���ر.���ر اس. ،" $��"...! ��رس... ز�د-�م &��ه �د... ��'" *�*� ��ن -

  �و��دم، -�&م:  �" آ8وش -ر0&�ش و در ;��6 *" ,ورت ر�7 �ر�ده اش را ��

���� �ر� ;و,=" *و... ,�ر *و... $وده �" $داو�د <�زال ����ر... ا,ل -�" �2و و �ره از ای ;�6تِ  -

��ت �&�... '� -پ �ده...؟�                                                                                                           

. �" طرف ا&�ق او روان وار$ط��� �ن دو '�د �د $��م *�*��م را ���دم، *" ء,دای -ر�"در ھ��ن وت 

  -�&م: �� ,دای �=�د، �ده

  ھ�"  ؟ت $و اس...زھره *�% ����زی. $�ر� �ره  ؟�% '�زی $و �2و... !ز �رای $دا �$� ��ن...ا -

  زن *�*��م $و $وب اس...؟  ..؟ب ا�&ن.$و 

د$&ر *>ن *�*��م *" از �$� ,رف ��5 ��ل *و'�&ر �ود، از ا&�ق ��در $�رج �د و �� د�دن �ن �>م 

   د از ا;وال �ر�� �$&,ر، �ر��دم:داد. د�دم او ھم �ر���ن و �2ر $ون �����د. �

�ر���ن  ا�C" '�زی �2و��ن. '� ا&��� ا0&�ده، *" ھ�" ��ن...! '� -پ اس...؟ ��� &�ن $و �% *�*� د$&ر -

  ������ن.

    ق �" -ر�" �د و در ��ن -ر�" *ردن، -�ت:ق ھِ ھِ  د$&ر *�*��م

��  وا ور� ��". �� &�ت و ����ن �د�م؛���& اره �� ���� �ده��ن... د-" -ز� ��ن...! �'" *�*��'" *�* -

 -" �" ای ��طC" روی �دار�م؛ &�ره ���دن. د �" ���:� ��< �ده و ,دای �� 1زت �د�م. -ردا-رد ھ����" ھ�

                                                                                    *" '� *��م. ،طرف *�� ��ل *��م. $ودت �2و

    �وال *ردم: ،���" ھ��ش را -ر0&"

*" ھ�" $وب ا�&ن و  ، �" 'طو /�وت ��&��م. ا�C" �2و،و&� �دا�م، *" '� -پ �ده&� ��ز��ن ��ن...!  -

                                                                                                                              �� $�ر...؟

     -ر��ت، -�ت: او در ;��6 *" ��

  ھ�ن... ھ�ن $�ر�ت اس و ھ�" $وب ������م. -

  �$� -�ت:

&� �دا�� *" *�  ،ز ������، *" '� -پ اس. ���... ��� �" ا&�ق �"*�*� ��ن...! ����ر دا$ل �رو، �� �'" -

  ��ت و د�وا�" �ده.

 ،*ردن دروازه�" ��رد ��ز روان �دم. ،ا�ترار ددھ=�ز �" طرف ا&�ق او *" �" طرف را�ت و آ$ر 

را  ش,دای -ر�" $��م و او<د �$� را ���دم. دا$ل ا&�ق �دم. $��م �$� �" &$ت ���&" �ود و دو *ود*



�� ھ�ی ��در را �;�م �� د�&��ش �" ز��ن ���&" و  ،او ء-ر��ت. د$&رک ھ�ت ��6" �" آ8وش دا�ت و ��

از �س $��م �$� ��م $�ز �د و �>م داد.  � دا$ل �دن �ن �" ا&�ق،-ر0&" �ود و زار زار -ر�" �� *رد. �

د$&ر �$� را از ز��ن �=�د  رم،و1=�% ��2  را �دون آن *" �واب �>�ش �ر���ن و �/طرب �ودم، 

&� -ر�" ���د. د$&رک را �" آ8وش -ر0&" ��<ی دو�% ���&م. ��  ؛*رده و �و��دم. او را ��ز داده و -�&م

,;�" را در $��" ان ���دم، *" '� -�� رخ داده ���د. �ن در طول �1رم ا��طور �% د�دن ,;�" ;�ر

�ب زده �" و/ �ت  �ن د�د.$�دان �و�" $وش وھ�� و دو�ت �ودهآ��ن ,����  ء$��واده آ�:� �د�ده �ودم؛ &

 *" �2و �ده ا�ت؛ و�6 اط����ن �دا�&م؛ 'وند�دم و &� ���� ;دس زدم، *" ��ن زن و �وھر �2و  ��

و -�ھ� -�ھ� �" �$�  ��ش �2و �2وی �1دی *رده ����د. ;% و �%،ھر-ز �" ��د �دا�&م؛ &� �$� و $�

*��م '���ده �ود و &وان اظ:�ر *=�" �� را �دا�&م. �$� �:=و�م ���ت. و&� از �" $���ش ��د�دم. ز��ن در

ا��ره  �=�د �" -ر��&ن �د. �� ,دای�"  ،�" $���ش د�دم. او �� د�دن �" '���ن �ن ،-پ زدن او �� ا��د �دم

�" طرف  ��ز��ن&� *ود*�ن را از ا&�ق $�رج ��زد.  ؛�" د$&ر *�*��م *" در دھن دروازه ا��&�ده �ود، 0:���دم

را C1ب زد  ��ز��ن ،��د ��ر*" او �" �� ��ر $وار را از �L=ش ��2رد، *ودک م �رادرش ر0ت و $وا�ت $��

                                        و -�ت:

از ا&�ق $�رج �و، *" واره &"  6ط��ً  ...  ���&م. �رو  د �ره �Lل *��.د-" ;ق �داری او< ور �و.دُ  -

  م.ـ�ـ�ـ�ـ�

*دام *=�" �� �" &�زی از ا&�ق $�رج �د. �ن �� ا�ن اظ:�ر د$&ر *�*��م �" ,دای �=�د �" -ر�" �د و �دون 

                                                          و �� $ود -�&م:  �ل $��م �$� &��ن $وردهو �1س ا6 و/ �ت

  ا;�د �'�ش و/ �ت $راب اس... $وده ��2، ا-" �� �� آب و ر�وا $�ت �دی. -

  �" $ود �رأت داده و �" $��م �$� -�&م: ،� د از 6;ظ" �� ��وت

ھ�Q 'را  ؟�ره $و �2و، *" '� -پ اس... ..؟ا1,��ت $راب اس.��ن...! $�ر�ت $و ���"... 'را $وار -

                                                                                                                   *س '�زی ���2".

�% ھ�ی -و�" ھ��ش را �ن، �� د�&��ل *" در د�&ش �ود، ا ء��د، �� ���دن ��>ت *�ده *�دهآ$��" �درش 

                                                                                                                   -�ت:�" آرا�� �&رد و 

" �� ���&م. از �دا$=" *دن د-را �" &�7 آ�د�م. ده ای $��ــ�&ـ���در ��ن...! د-" �% د" ھم �" ای $��" �� -

�% طر0" /�وت ����". از ��در و $وارای $ود د�0ع ����". &��م ���ِت ". �'" *�*� ـ�ـ�ـ�ـزار�م �

                                                                                                           &C,�ره �" -ردن �" �� ا�دازد.

د. �روع *رد��=�د -ر��ت. �� -ر��&ن ��در، ھر �" *ودک او �" -ر�" *ردن ����ر �" -ر�" �د و �� ,دای 

ور -رد�ش ;=C" زده �ودم، �" $ود �زد�% &ر ��$&"، د$&رک �$� را *" در �:=و�م ����ده و د�&م را �" دَ 



                                                                                                                         -�&م:

  1ز�زم...! -ر��ن ��و... ��ن *�*� �س.... -

   �" $��م �$� -�&م:

ا ��7 و د1وا $وب ��س. ا��:� �ر�م ��ن... 6ط�� -ر�" *د�" �س *��ن... ���روی او<د�ر�م $وار...!  -

    ��رن، ��ز �� و ��� -پ ��ز��م.ره �" ا&�ق زن *�*� ���م  ا، *" او<دط�ل ا�&ن... �س د-"... اول ا��زه �&�

��در *>ن دو *ود*ش را از آ8وش ��در -ر0ت و �" ا&�ق  ز ���ش �ر$��ت؛�" �$� ا��ره *ردم و او ا

از ا&�ق *��ده و دو ��ره  -ر0ت؛ د$&رک را � د ��ر دوم آ�د و د$&رک �زر-ش را از �:=وی �ن رد.��ن ُ� 

م ���ت. �ن �ر 6ب *=��ت �8ر ��ل 0:م ادا �� *رد، �:=و�و در ;��6 *" �رش را �� ������د و زا . آ�د

                                                                                     ور ��$&" و -�&م:ور &�م دُ را از دَ  �مو�&

- * ",  ل -�" ����م."؛ &� ا,ـ�ـا-" 8=ط ��ده ���م، ��� دو ��ر د1وا *د�ن... ���" *" ��� از ��� 

  �$� �" -پ آ�د و -�ت:

ره �" ��ش �ردم ر�وا ��$ت.  -�" *>ن *د و �� ،و �� ارزش -پ ��ق�% او از  از �ر�م اس.&��م -��ه  -

  ..او..

  �ر�م ,دا زد:

  &و د-" دروغ �2و... /�وت �% طر0" �����... ھ���" از $وارا و ��درت د�0ع �����. -

  �$� -�ت:

*�م، *" &ره $وب ������م. ھ�Q وت �" *�ر  �ع �" $�طری ��ز او�� د�0ع ����م... د�0... �" ا�=�... �= -

                               ��دی و ������.  ا;��س ��ؤو�6ت، $��" �:م ����2ری و �" ���Cل $��" و $��واد�م 

  �ر�م -�ت:

��م / �ف ���"... ده .. او��" ا1,م.و. �" او<د دار �����م... ��&ب ��ر... ا�C"... دروغ �2و'پ 'پ -

ا ا1,�ب �" $راب ����زن. �" ھم ا���ن ھ�&م... �" ھم �" ا�&را;ت /رورت دارم... ��ز او<د ھم $��"

                                                                                ره $وارا�ت *�ن، '� ��ن *م ���". ا-" *�ر ھ�

  ور داد و -�ت:�% �" ����ن آ�د و رو�ش را �" طرف '�ر*ت دَ �$� از دو

*�ر ����ن... از ,�T &� ��م وظ��" �����ن... د�7 ھم &و �% زن ��ؤو�6ت �ذ�ر ���&�... $وارا�م  -

��ن $وده $ورده و �"  ،اری *ده آ�ده&"... &و ر'�ی و ��ن �� ��درم �$&" ����"... او<دا�&" ��درم'��&" 

ا>ً  از او�:� $وش $و ��ش. �% &��ری $و *و؛  �����.ھم ت ا�&را;ت ���1 و ��� دو ����$ود ا&�ق 

                                                                                                          &� �دا�ن، *" ا;��س داری.

   ت و -�ت:�ر�م از &$ت �" ����ن آ�ده و �" روی �طT ا&�ق ���



 ءد�7 �$&" *�م. ��ز ده $��" ،از ��&ب ���ده و ذ6" آ�ده ، *". �" $و ���&��مـ"... �وا���ش ا�&ن�ـ���دم * -

  ��&رک ھ�" ���د �:م ��2رن.

  �$� �� �وز$�د -�ت:

��J ��ش، *" او�:�  - ً<��ر *" $��" ��&ر*" ھم �������. �س &و 'را �" *�ر ھ�ی $��" �:م ����2ری. ا

                           �د *�ر ����ن و از ��6:�ی -ذ�&" &� ;��6، از &و &�C/�ی ا���م *�رھ� ره ��دن.ز�

  -�&م:و �ن �دا$=" *رده 

ره دا��&م. �ر�م  " ���0دم... 1=ت ��7 و د1وای ���ـ�ـھم ا��زه �&�ن... ��� 'پ �و�ن... &��م -�" �"  -

" د$&را ا���" �$واھم... ��$واھم؛ &� ���ل ��� د�&" �� � ;ل ـ&ــ��ن...! ا-" ا��ز�ت ���" زن *�*���" *

                                                                                                                                   �وه.

  �ر�م '�درش را �" �ر و -ردن ��'�د و -�ت:

�ر�"... �� از او ھم �و -پ ... ����ن... از د�ت �$� اس... او ��1ث �د؛ &� �" ا���" *دام ���=� �دارم -

                                                                                        ������م.د-" آ$ر اس... �" ده ای $��" 

  -�&م:

و ھو���ر ھ�&�ن؛  �� �واد ������ن. ��� زن �� ;و,="��� �% � =م و  ����ن. 'پ 6ط��ً  ! �ر�م $وار... -

                                                                                                            ا�� & �ب ����م، *"....

   �ر�م �" &�دی �ر��د:

��ن�در���م �>�&� �" -ردن �" ا0&�ده. &� ؟ از �رای $دا...! &�:� -��ه �" اس... ؟'را... 'را...؟ -!...  ���

                                                                                                                             .طر0" /�وت �����ن ھم �%

  �6$�د زده -�&م:

�C,ر ���دا�م. �ط=ب �" '�زی د-" اس. �" �" د &" $و-ل...! ھ�وز -پ �" $>ص ��ده...�"  ک$وار -

م، ��� دو ��ر ��7 ھم ��د دار�ن. �" ��ر اول ـ�ـ�ـ� �ـ��ر اول �����"، *" � م" ز�د-���م، *" �ای & �ب ��

                                                                                                ��� دو ��ر د1وا *د�ن. ،��وم *" �� ،اس

  ;=Cم را �� 6;�ب دھن &�زه *رده و ادا�" دادم: ��ث *ردم؛

�� �د او �;�ت و دو�&� ��� دو � -*.��� " آ$ر از روز اول ���زدی &� دو ..؟�ر...؟ *�� �د �1ق و 1>

,����ت دا�&�ن.  ه ����ن. 'C"زد��<  و&� �% -پ �" ��� د-� &�ن �ل *" د�د�&�ن، �" ��د �دارم، *" روز 

�" ;�ل ھر دوی &�ن   م.ـ�ـ�ـ�ـ�اس، *" ��� دو ��ره �" ای ;�6ت �ـ ھ�Q ��ورم ����". ��ور *دن �رم ���ل

                              ا�0وس ��$ورم.

  �$� -�ت:



�. ا�روز زن ـ�ـ�ـ� ��ره �" ای ;�6ت  �'" *�*� ��ن...! را�ت ���2. �" $��6ت ����م، *" $ودت �� -

*" 1رو�ت 'را *�ر �����". د$&را '�د روز �:��ن �����ن  ،و �" �و�و�م -�&" �ود ه �ودھ����" $��" �� آ�د

                                                                             و ��ؤو�6ت $��" ره 1روس $��" داره.

   $��وش �د و �" �ن -�ت: �$�

  ت ���رم. از د�ت ��7 و د1وا �$�ری ره ھم *�� آ&ش ��ده.$�% $و ���$وری... �% *��ل �رِ  -

  �" او -�&م:

  ادا�" �&�. �روا �داره... ا&�ق آ0&�ب رخ اس و ا�C" �رد ��س. $و... -

  �$� -�ت:

��'�ره او<د  6" ���". او��&ب ��ره و ���ده و ذ��ن " �ر�م * ،��ز �و�و�م �واب او ره داده و -�&" �ود -

"... ��ز *" از د�&ش �وه *�ر $��" ره ھم ����"، ـ�ـ"، *���ت ���ـ�ـدار اس، ھ�� *" *�ر او<د $وده ��

��روب ����"... د�7 �$&" ����". ��J و                                                                                    

  �ر�م ,دا زد و -�ت:

وزی *" �" ای $��" آ�ده *" را�ت ���2 6�$" ��ن... �ر�م از ر ،ز��ن '� -�&" �ود. او ��2&" �ود��ز �� -

                                                                                                                  ��ن اس.�" �Vل �:

  �$� -�ت:

- ���د از ر0&ن زن ھ����"، �روع *د و -پ �"  *" ���ده �ود، "ـ�ـ�ـ�=" ��ز��'" *�*� ��ن...! �ر�م ھ�� 

                                                                                                                          ا���" ر��د.

C� م -ذا�ت و -�ت:��ز��ن دا$ل آ�د و '�ی آورد. ���6" �� '�ی �" �ن ر�$ت و=��  

�" از �ر�م ��ن � ذرت ا��" ;��6 -�&م. ( �زاح ) " زد�م؛ و�6 �" �زاق ـ�ـدر�ت اس، *" �" ای - -

*" �ر�م ��ن *�ر ����"  ،�ط=ب $راب �دا�&م. �" و ��د�" ��ن ھر-ز �0ر ��د�م*دام  �" $دا *"   ��$واھم.

ھ�ی د-� $��" ره ھم 2" ھم �$&" *ده، *�رد� ،" دا�&"*" او او<د دار اس. ��ز وت * ،و �� $�ر. �� ��دا��م

                                     �و�م ھ���" �� ره ��2"، *" زن ���در &��" �" *�ر �����ن، *" او<د دار اس.�و  *ده.

  ,ور&ش را �و��د و -�ت: �" �ر�م �زد�% �د؛��ز��ن 

�" �Vل $واھر *>ن ا;&رام دا�&" و �� �:��ت دو�&ت  $ود &"... �� $��م ���در �ره �1و *و �ر�م ��ن -

                                                                                                                                دار�م.

  -�ت: ور �د و��ز��ن از �ر�م دُ 

  �" $و �&م.*" ���در زادا� ،$و$و... در�ت �د. �" ر0&م -

  او ر0ت و �ن -�&م:



اس �س �و/وع ;ل �د. د-" ��� ھم آ�&� *��ن و زن *�*���" ھم �2ر$ون ���ز�ن. او ��'�ره �ر�ض  -

                                                                                               و ;و,=" ��7 و د1وا ره �داره.

  �$� $�د�د و -�ت:

  ��ر *" &��م -پ ;ل �د و ا1,�ب �ر�م ��ن آرام �د. -

  �ر�م �" &�دی -�ت:

 �% د�C" ز�د-�  ��� ، د-"" &وـ&ـ�" از &و ط>ق ��$واھم. �" * $ودت ;ل ��ده. �$�ر...! ��ن �" و -

  *�م.

 �$� ;�ران ���د و �� ا��دا�" �" �ن �2ر��ت. �ن *" از & �ب *م ���ده �ود ��خ ،�� ���دن -پ �ر�م

                                                                                                                          ���م، -�&م:

���د از  ،زن �" $�طر ����ر �2و �2و ھر ؟ی '�...رِ ط>ق -ر0&ن �َ  ؟-پ اس...�م ای د-" '�  -

                                                                                       �" ��ز��ن.*" ای - ،�رم اس ؟�وھرش ط>ق ��2ره...

  �ر�م -�ت:

���&��م. ای �رم -پ ھ�ی �د و ز�ت زد. �ره *ده " ای �م �وھر �% 6;ظ" ز�د-� ـ&ـ���در ��ن...! �" * -

                                                                                                         �� ��ؤو�6ت و ا;�ق -�ت.

  �$� &�د &ر -�ت:

���&���. &و �� ���دن  *ده �=� -�&م... ��زم ��2م... &و �� ��ؤو�6ت ������ و وظ��" زن �ودن $وده ادا -

��7 و د1وا *دی و ��ز���" �د و ��راه -�&�... $وب �د، *" "Cا� "=���و�و ���م $وده ده -�رت �داد،  �% 

                                                                                                  ا-" �� �� آب و �� 1زت ���د.

    �ر�م -�ت:

 راب$، *" �" ���Cل ��در$ود -پ ز�ت و�" ا�C" �� ادب و �� &ر��" ھ�&م �0ر *دی *دی. �ره '� �0ر -

                                                                                                          � ھ�&م.ـ�ـ&ـ��ز�م. �" ط>ق -ر0

  -�ت: �$� �" 8/ب �د و

�" ھم �" -�&ن '�زی �دارم. ھر �م &و  ،" �" $وش ���&�ـ&ـدر�ت اس... ,�T -پ ��ز��م... &و *" * -

                                                                                                          � ھ�و �م ����م.�$واھ

  ا1,�ب $راب -�&م:د�دم، �" ,دای &�د و $راب;�6ت را ا��طور طرف $��" �ر���ن �ودم و از*" �ن 

*"  ،و �,;�ت ���دا��ن... 'طو $��6ت ������ن��� ھر دو ��ده و *ودن ھ�&�ن. ��� دو ��ر �" -پ  -

�����ن. از او<ده *�ی -=�وره &�ن ��ر��ن. از �ردم �رم *��ن. ��و�د ز�� ��رون *=�" ط>" از ز��ن &�ن 

ھر  ���ن... �"و $��6ت �*رده د1وا از ھم ���=". �رم  *" �" �% ��7 و ،�وھری ا�C" ��ت ������"



                                                                                    م؛ ا�� ا�&��ه *ده �ودم.ره ھو���ر �0ر ���د ��� دوی 

  �ر�م -�ت:

  ���در ��ن...! ای �ره ا;�ق -�ت... �" 'طو 0را�وش *ده ��&��م. -

  �$� -�ت:

  *" ا;�ق $ودت. ،&و ھم -�&�... ��2&� -

  -�&م: �ن دا$ل �$��ن ��ن �ده و

'� �روا داره. ���د  ،*=��ت $راب -�&�ن *" -�&�ن؛ ��ز ا-" ا1,�ب &�ن $راب �ود و ،ھر دو �د *د�ن -

-ذ�ت *��ن. ھ�� 6;ظ" &,��م $وده -ر0&" از ��� د-� &�ن � ذرت ��$واھ�ن و آ�&� �����ن. ده �8ر او 

                                                                                                               از ھر دو�&�ن آزرده ���م.

  �$� �� 8/ب -�ت:

  �" ھر-ز � ذرت ��� $��م. -

  �ر�م -�ت:

  .. ھر-ز...!او... او... اوه...! �0ر *دی �" از &و *م ھ�&م و � ذرت ��$واھم... ھر-ز ��. -

    &م:*ردم و �� 0ر��د -� �ت. آن را ط�J" ,دا آ�د. د�دم $���م ا در ا�ن وت ز�7 &�=�ون ���� �ن

                    ..�س �ره �ری '� $وا�&�ن. و&� -پ �" �ری ��� اھ��ت �دا�ت، 'را �ره $وا�&�ن و وت �".. -

                                                                                                                 -�ت:-پ �را طJ *رد و�$� 

 �" آرزو و �ره ��$ش... ز;�ت $وده ��$ش. ��0ده ��د... �'" *�*���ن...! �ره �1و *و. �" ا�&��ه *دم. -

                               " ای �م �% زن ز�د-� *ده ���&��م.ـ&ـ����:�د �ر�م $���" �1=� ����زم. د-" �" *

:ر -�&م: ��  

�����ن و -پ �ز��ن. ,�ر و -ذ�ت *��ن. &��م �وا�ب &,��م $وده �����ن. ا-" ای �رده  ھر دو �Vل آدم -

ور ���ز�ن. ��ز زود �" �% C � "=,�0ول ر��ده ��&���ن. ��رت و *دورت ره از ��ش '�م ھ�ی $ود دُ 

                                                                                                              6ط��ً *�� $��6ت ����ن.

  از ���م �ر$��&"، -�&م:

��ی �رم و $��6ت اس، *" �% زن و �وھر &;,�ل *ده و زن و �وھری *" ده �" ��ل 1رو�� ����ر  -

*" ای *=�" ز�ت و �=�د ط>" �" ز��ن  ،�2و �2و ��دن، ا�C1 �� "Cل ���ن. 'طو �" $ود �رأت ��&�ن

��                              ��$&�ن. *" ��� �" $�طر درس و ��ق /��J ھ��� تو او 6ت ����ن. ;�ف���ر�ن. $

  در ;��6 *" �" طرف دروازه ً ا&�ق ��ر0&م، -�&م:

ن... �" �" �" �و�ت ��� ��ط�ن ��ی -ر0&"... ��� دو ��ر ��ر�ن �د�ن... ��� C1ل $وده از د�ت داد� -



�د. �" �'" *�*��� �" ��م �$� و  ـ" �" ار&��ط &�ن طJ&ـم. ر0&م... د-" *را�0وس ��$و��� دو ��ر ;�ل 

                                                      ��ر �� C1ل... 6 �ت.�" ��� دو  6 �ت $واھری �" ��م �ر�م �دارم...

و �� دم ھ�ی &�د �" طرف �� ا1,�ب $راب و �0ر آ��&" از دھ=�ز �" ;و�=� و از ;و�=� �" *و'" �رآ�دم 

$��" $ود روان �دم. از �س ا1,��م $راب �ده �ود، &��م &�م ��=رز�د. �رم را درد -ر0&" �ود و �Lزم *�ر 

$زا�� �" ,ور&م $و����د �ود. 6رزش در &��م �د�م ��&و�6 -�&" �ود. آ$ر  ��� *رد. &��س ھوای �ردِ 

*"  ،دروازه را ��ز *رد. او �� د�دن �ن دا��تاو   دم �" $���م ز�7 زدم، *"و&� �" �زد�% ��زل ر��

 ",ا1,��م $راب ا�ت. ��'�ره *=�" �� ��2ت. و&� '�ی �و��دم �� '�د ��=" *و&�ه �و/وع را �را�ش 

$ون و �ر���ن �د. &� �,ف ھ�ی �ب $واب �" '����م ����د. � د از ادای ���ز ,�T ھر �2ر *ردم. او ھم

��1ت �"  �� -رد�د.وا��&م. آن ,�T �% د�C" �" ����د �% ��1ت ��ری در *و��دم دو��ره $واب �&

,�T �" د0&ر *�رم ���&" �ودم، *" ز�7 �$� آ�د. �$�ت ��� $وا�&م �واب �دھم؛ و�6 �" ��'�ر و از 

                           ، او $�د�د. �" او -�&م:ن� روی *����وی �واب دادم. � د از ا;وال �ر�� �رد

*" $�ده *��. *�� $و $��6ت ��ش... د-"  ،دم �� �رم و �� ;�� �" �Vل &و �د�د�م... 'طو ��&���آ�%  -

  و &و $>ص �د. �" �" �" ز�7 �ز��... دو�&� و �رادری

    و -�ت: ,دای �=�د &ر $�د�د $�ده *رد و �"او ��ز ھم 

*" � د  ،� *د�م و &,��م -ر0&�م�'" *�*���ن...! $�" ���ش. �" و �ر�م �0,=" آ$ری $وده *د�م. �� آ�& -

                                               " ��� د-� $ود ز�د-� *��م.ـ&ـ*�" �Vل دو آدم ھو���ر &� آ$ر �1ر ازی 

        ����ن                                                                                                

      C1 /1394رب /  2                                                              

  

  

 


