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  �را�ت �� دو�ت

                                                                                                                             
           ُ، $# در ز��ن � �ب آ��� �ده �ود�م؛ ر���ت و �ود �ق و وبِ �ل آ�� �� �رد وش 

ھ�ی � د�(ر  ز �& ��ل ��ل آ��ز�ده �ود، $# �)د از آن ھر دو �# ���م و�& ھ� و�مدو��& �� ا

��د�م؛ ھر دو ,ر���ن � د�(ر��(�ن وھ�$رد�م و از و�& � د�(ر وش و در�م  ا��راک �&

�واده�-ر ,��ری ز�ددر� دو �1وب ���د�م؛ ھر��و�ط /��)# � ء�& دا���م؛ ھر دو از 

�د�ن و ���ز وان �ود�م. ���زده ��ل ��ل و��&  �� �3ره ھر دو �ُ � �ود�م و �2دق و را�� �ر

 ��ل از6رو�& �ل آ�� �ذ��# �ود، �# $��ل ��د�ل �د. ا�ن دوری و /دا�& ھم ��وا��ت، $# در

���2# ا�/�د $�د. �ن �� د�ر و دو ,�ر دارم؛ دو��ل ��ل د�رھ8ده  ��ن �� �د وا�7 �ود و

#���ر�ف �21ل  ��ل دارد و در ,وھ��ون �زار م؛ /���د ���ت و دو�ت �ر���د ء��9# را �# 

�����د و /واد 2�ف �ش � �ب ا�ت. �ل آ�� �ش د�ر و ,�; ,�ر دارد. آن روز $# �ل آ�� 

�ری را �# 2وب $��ل �رک �8�# �ود، د�ر �� ��ھ# �# ��م =�� دا�ت. =�� >-�ر ��9# �ده �,

�#  ، $#�ودم �/�ور ��ل � ��ر ��م. �)د از آن در�ود، $# �# ��ر� & د�ر دو�ش �# $��ل ر

ردھ� 1و��& ��@ول آ�ـ��ری $ُ  ��ر� & $ودک �و9د �ده اش �روم. �ش �2< � & از روزھ� در

� A��م و��ودم، $# ز�� ���8ون را از /�ب �� �8ون /��& ام �# 2دا آ�د. د����م را �� دا�ن 

  �دم، $# �8ت:��& �8�م. 2دای �ل آ�� را از آ��و �� $��ده و

 ! �ل آ����م. >& �1ل و >& ا1وال داری. ھ���ره و �رادر زادا�م و � ر…�د�ر/�ن �Cم - 

  ن؟ـوب ھ��

  او وش �ده و �8�م: �� ���دن 2دای         

�واده وب ھ�� ا�19دG ا�F6ی$# 2دا��# ���دم.  و��6 م واC�9م. � ر - �# ��م �# ن. ا��ـ

  .مھ�� �Fل داو�د $ر�م /ور

�ده �8ت:           او �� 

  ت دارم.رِ ! ھ�# � ر وب و ��Cت ������م. �� �رک و�م �َ ...ھ� - 

و�9�1& ,ر��دم:         ��  

�&، $# ��زم داو�د ���ن 9طف و �ر�1ت وده ���3ت روا دا�ت.؟ …>& �ر - !..  

�ده �8ت:         ��  
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ت �># اس؛ د�روز # ,وره $دم؛ ���درزادِ ��&. در�ت 1دس زدی؛ آـر �&، آر �� در/ن $��� - 

  ��م ,�دا �د.

و�& �8�م:         ��  

���رک، ���رک ���#. داو�د �)�9& �دم �# ��� �(ردا�#. �ل آ��/�ن! ا��دوار ھ��م، $# ای  - 

  ر$& ���#.ـ�ُ د�# ,َ 

�ده �د و�8ت:          او F)ف 

���#. =روت داو�د�س د�#.  (ج)و�در�(��# ز��ن ��ورداره و روزی �م دا�د�ر/�ن...! �ِ  - 

ک رِ � & ره ,��# ز��د ���# و � & ره او3د ز��د. و د�# �زاق $دم. ���2م �# و وارت ھم ِ� 

؟ را��& �د�ر/�ن! �� �� ,���-�د دار�م. ا�# ا� �ن دا��# ...�ر��ن اس. ��ر ># و�ت ����&

  ؟...ره �ر��# �ری >�د روز �ـ���ـ�ن. >طور اس �ھ ���#، او3د

  �� �ردد �8�م:        

وارت �پ �ز�م. �& ازوم >�د روز ر2�& � �ب ـوG >& �(و�م. � د�# $… ول... 3 -  #�

او3داس. � ر و �ظر�# 9�6& و وب اس. او�/# �ر��م روز �# روز $م �ده ��ره. >�د روز 

د�ت وار�م �ت �د.  

وش ھر دو دا ��1ظ& $رد�م و �ن ,ـ�ـ��-�د �ل آ�         &��� را �# ��در او3د ھ� �8�م. او 

  �د و �8ت:

وب ���#. ��9-�س -  #O< د�د�م.�ل آ�� از $# ��ر� /�ن از/���د /�ن، زن و او3د$���# 

  �� ��ت ��د ��ر ��ر�#. �8ت، $# �ش، ھ8ت روز ر2ت اس. �زار�ر�ف 1ر$ت $ده و

ظ-ر �# 2وب $��ل  ه ��ل از��6ت ��زد ھ8�# ر2ت �ر��م و �ردای آن روز �ن ��        

#�� �ل آ�� ھ�# وش �د�د. �� ھ8�# �# �=ل �� روز ء1ر$ت $رد�م. �� دال �دن �� �# 

ھ�# ء ھم /دا �د�م. ���2# رد�د. ��3ره ��>���ن ا� ��ر از$ود$�ن 9ذت ز��د�ر �ُ  �ذ�ت. ز��ن و

  ی �����د.          �� >-ل �ر�ز�# ,��ر و آن �د، �� آ��ن �# ��1ب ���ت �ر�ز �ر�& �� 

ھ� �ر �دم، $# /���د آ��ی �� و�دار =�� �ده  ��در او3د از از آ�دن، �)د روز دو        

وا��(�ری  �� =��/�ن را # �ود؛�8� �8ون �# ��در��در و  �A را �# �� $8ش $ردها�ت. او دو 9ِ 

� ردم؛ و9& �)د از $��م. اول �# �طر #Oد �وا���ت �21ل �ودن /��روز ا�ن  �ذ #���� ��

 �# $��ل ر��م. �)د از 2رف ط)�م �ب و ���2م ,�رم را �-�ر�ن و�2ت دا���م و �# روز �)د
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�و��دن >�ی، �6ت آ�دن ود را �# �ل آ�� وھ��رش ���ن دا��م. آ�دو �# � د�(ر د�د�د و 

  �8ت:/�ن �ل آ��  ھ��ر

وده ,وره  س وا ورد ���در/�ن...! او -  &�� ده. ھ�وز و 2�ف دھم � �ب �� ھ�وز �ن ���و

  اس. 

  �8�م:        

 - .#�  � �ب وده �# ,��ری ادا�# داده ����

  �ل آ�� �دا�# $رد و �� $�& ,����& �ر�& �8ت:        

2�ف ود ء��ره =�� اول�د�ر/�ن...! �و�# ���21& � �ب $��ل �� ,��ری ����ر �رق داره.  -  

 دوازده ��9# اس. � ر ��م ھ�وزدِ  �ر�ن د�ر داره. $Cند�# � م د����رھ ��درش . ��ز�����#

�م، $# ای $�ر�ده ����#. ��زم آدم ���ت و �  !#��8��� #��2�  

  �8�م:        

�ی ,��ری و $��ل >�دان �رق �داره. ����O در�ت؛ �9 ن 9�1& ھ /�ن...! �و�# � �بآ�� �ل - 

�# ��ن آ�د�م. ،�د,��ری ���ق ��س. �� ره ��ا��د ���ز�ن. �# �# �� ا��  

  �ل آ�� �8ت:        

ودت ���د ا��را1ت $�&. �# �و�ر ...�< �پ ��ز��م. 9�1& ��و�ت �و �ده2 ��ز -  � #���

  ذ9# �ده ���&. ����# ���ده و

�ری �روم. و��& ���ز,�Pوس �دم. ���2م �ر��م، $# �ردا �رد آ��ن � �دآ �ن از ,�ش       � 

ھ��رش �ـ8ـ�ـ�ـد، �� �� �ب د�(ر����م؛  و روم. او آ�� �8�م، $# �&�ل  م، �#����2< را ادا 

�� د����ل را  ده �ده در,�>�� ء12ن 1و��& ھ��ر�ل آ�� �� ���# و9& �ن ��ول � ردم. در

��م؛ ,ذ�ر ��رم. آن را ��&�# ��م �81# �ود، �# �ن داد، �� �# ��در او3دھ� �ده # ـ�ـ$# �1 م دو

  و9& او �8ت:

���در/�ن...! ا�# �(�ر�ن و �# وارم ��ر�ن 8# ���م. وار ��ن و �ر ��� ا�O# 1ق داره،  - 

  ن.ـ�ـ�ـ�� ا�/�م �

/� $رده �ود�د، �ر��# # � ,�C�� & /�ء  ���# را $# �� $��و وزن دا�ت و در �� ر�ط#        

م. او �# $ف د��م �� و دا��1ظ& $ردم. در ��رون از1و��& و��& �� �ل آ�� �@ل $�& �رد $رد

  ,�$ت ط را �ذا�ت و �8ت:
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�# ��ر �دی، وازش $و، $# >& �و���م. ا�# �وا�ق �ودی �ر �د�ر/�ن...! و��& از - �$و�ل �ر

  ش، �� ھم 2د ��2د راF& ھ���م و ده ��ر او.... ـو ��ول $رد�

�ده �ر�ـ�ـ# �ودش و        �د�د. از �� 2دای $�& ���د �,ش را در9�1& �ورت $رد، $#  

�د�دن او �دم آ�د و �دون آن $# �� $��# �(و��ش، ,�$ت را در�# راه روان  /�ب �ذا��م و 

�# �رو�س ����م. و��& از /�ل ا�9راج �ذ��م �#  ،,ر���ن �ودم �دم. در9�1& $# /(رون و

وا�دن ھر $��ذ طو�ل ��م ��ره �& را ��ز $ردم. ��  ��د ,�$ت ا���دم. $�; ,�$ت را ,�ره ���م و

��ده �& را $# ��وا�دم، ا��26م را��ر  ��ده ��)/ب ���دم؛ �وھ�ی �رم �& ا����د�د. ھر

��ک و ھ�ت ��ر��د، ���د. �ن �� وا�دن ھ�# ��ده ھ� $# �# ھ8��د و�Fدر�O�راب  ا�26ب آ

#���& �# دو��� ا�د زدم و  ش �&ـودم، �9ت را �# 2ور�ـ�ـ�ـ�ل آ�� �ء  �ده �ودم، $# ا�ر در

���# ��دادم. درود � A���& �8�م؛ 2دای �ل آ�� را  .�8ون /��& ام �# 2دا آ�د�ھ��ن و�ت ز

�د�د. د9م �ود ار���ط را �ط7 ����م، $# �8ت: ���دم، $# �&  

$# �# $��ل $Cن �ده ���#،  ن د�رِ ـ�ـت ��ر�# �� �&. �ر�؟ زورِ ...�ط7 � و. �9�# وا�دی - 

� �# �زن. ا�# زورت ��ر�#، �� F�1ر ھ���م. س. وب >رتـ�ـا�O# آ���م 

  9رز�دم، �8�م: و�Fب �& در9�1& $# از �-ر        

��& $# �و دادی، آدم �# د��ن ود 9)�ت �# دو��& ��... �و ���9ـت دو��& ره �دا��&. 9ِ  - 

ردم. د�# �� ا�د ����#. �و د�ر �روش ھ��&. $�� & �& ��ل ,�ش �# ا��2ت وا�)& �و ,& ���ُ 

Cص �د.دو  �� &��  

�8ون را �ط7 $ردم. ��ز ھم ز�A او آ�د. �ط7 $ردم. ��ر �وم و >-�رم ز�A آ�د، $# ��        

م. ��و/# �دم، $# ـ�ـ�8ون را ��وش $ردم. �رم را >�د ��ر �# د��(�ر آھـ�& ��ت ���Oل $و���

 َ�م را ���م. پ زده و ا��F# از ��م �و�ر �# 1ر$ت ھ�ی �ن ���(ر�د. �ر��دم و ود را ���<

�# ر��� ء� �&، ود را �# دروازه ء>�د ��6ت �)د �# �-ر ,��ری ر��دم. ذر�)#�دم. ���م 

$رد و ا��26م راب �ود. ,ر���ن و �Fطرب �ودم. از ا6���د $# �#  ��م ���رز�د. �رم درد �&

& �(و�م. از �د. �1ران �ودم، $# �# ��در او3د ھ� >آ �& �� �ل آ�� $رده �ودم، �ر�م �&دو�

�ب $ردم. در آن 19ظ# ود را  ���ن دادن �9ت �رم �& �پ ھ�ی آ��ن و �2# $ردنِ ��در ا

دو�ت، ��$�م �ط�ق ����1# $ردم. و��& /واد دروازه را ��ز $رد و �ن دال دھ��ز ر��م، ��در 
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�# /واب  د. �1ران �ودمـ�ـ�ـ8ـو ���رک �ن ����م �# طرف �ن آ�د�د /���د، د�ر و دا��دم �� ��9

  م.    ـ���ـ�# دو�� � دم و9,ر�& ود را �# ا��ق ����ن ر���آ��ن >& �(و�م. �)د از ا1وا

/���د دادم. آ��ن �1ران و ���1ر �# �ن ���(ر�ـ��ـ�ـد. دا��دم  �9ت را �# د�ت ��در         

  �9ت را ��,�د و �# 2دای ���د وا�د:

 -  &��Oد -���ت �9 ا�@�  

  ��ر 2د �� - ل  �ر�; ���# در/# او - 

  ھ�ت �ط&  - رو�ن دو��ره �,�ن �ر  - 

  �# رأس ��و و �ش رأس �و�8�د >�ری  - 

  و....  دو 2د 2وب  >,ن  - 

�د�د�د و و��& �9ت Cص �د، ھر>-�ر �� 2دای ���د          د�رم �8ت: 

دا /�ن �دم ای و��& ره ��� �(ردا�#....آ�� /�ن ���رک -  !  

�(ر���# و �8�م: �� �1رت �# آ��ن           

�م و ��� ا��/# ���ر$&  - ����# ,ـ�ـ�م ���د، �� وردا��# C$ A��ل آ�� ��ول � د. او ا��و �

  ����ن.

  ش:ـ�ـ�ـ8ـد��م �ر�ت و �# ��ز$ردن آن �روع $رد. � ��در/���د ر�ط# را از       

  ر��ش.ور ,َ ��� و... دُ  - 

  �8ت:        

�ت دار�م. ���Tر$& داد. �8ت، $# �� �# ای و�2ت ر�F /�ن ز�A زد و و��& ره�2< �ل آ�� - 

  �# ھم ��ول $دم.

  �� �1رت �8�م:        

�م.( ��ل ھم ) ��9م  ��# و �# �# 2د؟ ای 9...>را �& ��وره �# ��ول $دی - ����� #�  ,ردا

  /���د �� ,رزه ط را از دال ���# �ر�ت؛ آن را �# د��م داد و �8ت: ��در        

 -   �# آ��ی /���د /�ن ��&، او��  �# ای ���#....ره /�ن �8ت، $# ط  �# ..! �ل آ��ن.وا�

  �,ش را �ط7 $رده و �8�م:        

  ��ن... �# د�# دو��& وده $ـ�ـش �ط7 ���م. ء�C ده ,س ���# - 
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�د�دن �د�د. ا��26م را��ر �ده �ود. د9م �ود، $# ��         ��ز ھم ھر>-�ر �� 2دای ���د �# 

  �و$س و 9(د ھر >-�ر ��ن را �ز�م. /واد �8ت:

آ�� - � #���$�$ #����و��# �ده. $�$��م و از دو ��ت و/�ن...!  7Fط ھ�# >�ز وا( ا��ن. ده 

واھد ) اس، $# �# ��� ز�A ��ز�#؛ �� �)ذرت ���#��6ت ) � ).  

  وا�دم:وا�ت. $��ذ را ��ز $رده و  �1ران ���دم، $# او از >& �)ذرت �&      

�� �و& و�زاح $ردم. �9ت �#  �د، $# �� ���$�86و  ! �را…�زر�وارم �د�ر1�2ب �رادر - 

�Fد از دل و /�ن ر��طر آزار دادن ودت �ود. �� �# ا�ن ,�وT #ر�ط�ت $��ل دار�م. 89ظ در

�را ���وا��د، $# �� �� ��Cس ا�ت. داو�د و��& �� و ��� را ��� و ���رک �(ردا�د. د�ر�� 

�# آب � �ح $رده و�ود ��ر�د.  ء�#   

,���ن                                                                                                          
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