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 ردان�ر� �ـ��ر
  

����د  . او�د�����ش ����ن ا���ده �ود �رد �� �و�� �رو�س ����� �ود و ��� ھ�ی       

��زد. ��  ��� �� �� %واب ر��� ���د، �� �ظر �� ر��د. ����ن را ���� �ود و �رت 

�+داد �ردان ��ر و *وان در �رو�س ا����ده �ود�د. آ��ن و)�� �� او �� �'ر�ـ�ـ�ـ�ـد، ھر 

� در �وردش ��رھ�ی �و���ون �� �رد. ���  �� ا�د���د، �� %واب �وده ���د؛ د�'ری �

ا����دن �رای �ردان  ��ر �رد، �� *وان �� ���� %ود را �� %واب زده ا�ت؛ �� �*�ور ��

ا����ده در �رو�س ��� �س، ��ود؛ ��� از *وا��ن ا����ده در د�ش �/ت، ��  ��ر و ذھ�رِ 

�رد ��ن و ر��دار �� در دو )د�� او ا����ده �ود، �� %ود �/ت، �� ����ر ���د ،���د �رد .

 ً����ر ز��د �رده و %��� ا�ت؛ ا�� ھ�2 �� در �ورد �رد 1دس در�ت زده ��وا����  او�1

 ءو �� ���ل %ود �� ا�د���د و راه �رده�ود. �رد ��دار �ود. او 4رف �����ش را ���� 

ن �����ش در د���ی %ود 8وط� ور �ده �ود. �رد �� ��*�د. او �� ���را ��ره �� آن 

��ً در �و�� �رو�س ����� �ود؛ و��  رو1�ً از 1�ل ر��� �ود. �رد �� �رد��ن ا����ده �*

�رد، �� ر�ش  ءدر �رو�س را �� د�د و �� �� �و)ف و 1ر�ت �رو�س �� �� �ـرد. �9ره

ش را ـ�ـ�ـ��، ھ�وز *ذا�4ورت آ���ب �و% دو �� روزه، ���ن %�� و �ر��ده و ء�را��ده��

��ه ��ھ� �����ش را ���� ��ز �� �رد و از �و)+�ت �رو�س %ود �رد د�ت �داده �ود.  از

  را �� %�ر �� ��%ت.

  در ا�ن و)ت �رد آھ� �وز��ک ���د  و �� %ود �/ت:       

؟ آ%ر �<� از �+�� �رآ�ده و ��ت %��� �'ردم. ��دا�م، �� ...%داو�دا...! �طو ��م -

���؟ دو روز د�� و)ت دارم، ا�� �� ...ترا�م ���ل �� درک ����ن؛ و�� �� �� و)ھ

  � �و�� �� ا�دازه.�ل و �و��� �ره 4�1ب %��� *ُ 

       �ش ���رد �� ���ش را ��ز �رد و �� �� ��م �� ا���'�ه �ظر ا�دا%ت. دو��ره ��

  را ��ت. �رو�س از ا���'�ه �� 1ر�ت آ�د و �رد ��ز ھم �� %ود �/ت:

� �ر و آ%ر �و�� و �� ده ��Aی %��� �و��� ���دن، �� %��� �را�� �� %وب �ود، �� ���< -

�B اس؛ ���ن 1��� ھ�� از د�و*و�+��� �را�� ���ن. ��ز  ھ�ی ����%���  ت،طر�ق رھ���ی 
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�ور ������ن ر��� دو���، �<� �وان �� ھر رھ��� �� آدم ��ره، �را�� ره ���د�ر ��'ن. �� 

  �'�ره.���د  ء�� �را�� ره ��قدو ا ��  داره؛

�رد آھ� ���د  و ��ز ھم �� %ود �/ت:       

! ...از D�4 �� �� ��م �� ھر �و�� و ���ر ��ر ر��� و �� رھ��� ھ� �ر ��ز�م. او %دا*�ن -

م ��دا �����، ��ز ��رم ھ �دام %��� �را�� ���رک ( ا�F��� )اول %و �� دو، �� ھزار او8���

� ا��و �ره  �� رخ و ����ک �� ����. اوAد����� %و ر����زم %�ت �ر�ت. او����دام �وه، ��

�ژدم �� �زه. ،%��� �دام �ـژدم  

*��ش �ر%��ت و  ود، )�ل از ر��دن �� ا���'�ه، از�%�4 �� ��9وی �رد ����� �       

*وان و ���ون �و�� از J<�� �رو�س �ر���د. ��ر ء�و��دن �ر�ت، �� %ود را �� دروازه

 ،�� �و�� ��ن ��د �ردان ��ن �ر از او، %ود را �� �و�� ر����د و ���ت. �� ����ن ��ر

 ��رد. او � ش ��رون آ�د و �����ش را ��زھ�� �� �رد �4�دم �رد. �رد از %��ل او ���� ھ�ی

را ���/ت �� ا����ھش ��زد؛ و�� *وان �دون ا���� ��و*� اذ�ت  *وان د�د؛ �� اود)ت �� 

�/ون ھ�راھش ����د، �����ش را دو��ره ��ت. ��رآھ�'� را از راد�وی � �ردن �رد �ده

�� ھ�� ��ز را دا��ت؛ ا��  �و�� ا��� �� �و�9� زده �ود، �� ���د. او �� و*ودِ  ءذر�+�

%واب زد. �رد و)�� �� �/�و�� *وان را د�د، �� ��A د�د. �� %ود را ��رآورد و %ودش را �� 

  در�رو�س، از *� �ر%��ت و �/ت:د�دن ��د �رد ��ن ا����ده 

… اوه...! �+ذرت ��%��م. 1�*� 4�1ب...! J/و ���ن. ���� *�ن...! �ره ��%��ن. �����ن -

  ا��*� �����ن.

�� د�ت و �� ��1م �ر��� �ودآھ��ن �وء �رد ر�ش �/�د �� �� �� د�ت از د���      

  %ود دا�ت، ��%�د زد و �/ت: د�'ر4J��ش را ��

  ـ��. در�ت اس. �و ��� �� ���ده و ذ�� ����.��، %�ر �ـ�ـ� -

�� �ذ����د، �/ت: �<��ل ��ھ�ی ��ر �رد در1��� �� ��ھ��ش را از        

  ھ�2 ا���ن �داره. J/و ���ن، �� ��و*� ��ودم. ��� ���د �����ن. -

ن �� ������د؛ و�� ھر �دام آ�� ؛ا��ره �رد�رد ر�ش �/�د �� �ردان د�'ر ا����ده د�د و        

  �� �� 4دا �/��د:
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�� �����ن.… �� 1�*� 4�1ب -�  

�رد ��� �رد؛ �� �رد ر�ش �/�د �� �و�� �����د. �رد ر�ش �/�د �� ���ل از        

����د و �� �و�� ���ت. 4J��ش را از د�ت زا�وان ��ر �����، ��ھ��ش را �ذ ���روی

�رد �ر�ت و �/ت:  

J<ب ���ده، *وا��ی �� آداب و �ر��� ی ��ور��. �� آ�دن د�و�را�� �� ا���م %�ر �ـ�ـ�ـ -

  ؟...%��واده �� %وده �را�وش �دن. �ر���ن ���وم ����... %�ر�ت ����

       �� �� ��رو�س � تِ �َ  پِ �<ف طرف �َ در �4ب �ده د��'�ر د����ش از �ردھ��ن )�

  1/ظ ��د، �/ت: �+�د�ش را ��1م �� �ر�ت؛ ��

�ور� ز�د�1�*� 4�1ب...!  -��ده ھ� 8م و درد *�ی داره... �� از �دا�ش �� ���  ،�� ھر 

���% �� ،�����را�� �����م. 4�1ب %���م �را�� %��� ره ��A �رده...  ء)�4 ��م. از �� ��ه 

  �وان �ردا%ت �� �دارم. �ره *واب �ده و دو روز د�� و)ت دارم. ا�� ��....

�رد ر�ش �/�د زھر%�دی زد و �/ت:        

�م �� %��� ره �� �را�� �ر��م و �وچ  ،و ر�1م اس. �� ھ/�� ��ش %دای �+��� �ر�م -

  ��� �دم.

  ��� از �ردان ��ن ا����ده �/ت:       

�+�م ���ب ھ��م. �� ا��د ا��� دو�ت ����، �� �� و ��N ��ل  ؟...���م %��� �دار�ن -

�ردا  ،����ا�روز  ،�ر���ه����... ا��� ��ر �دم. �� ا��د دا��ن �� ا�روز �دام ��ره ز��ن 

 �� ُ�  ردم.��� %�ت 

  �/ت: و �� �OPر �� او د�د �رد ر�ش �/�د       

- ���+��وران، ��%��� �را��  �ر�ردان �4روف ����دن ،ن و ا��رانده �روع ھر��ل 

�Bت �ر��ز�ن. ھ�ن را��� �وال  �����ن؛ ����را �� �Oل ���ر�ر�ردان �� ھر�+�رھ���ی 

��� دا��م. �� �و�� ز��ن �دری �ود، �� ��د ا��ق دا�ت. ده �دی �� ���م %��� �دار�ن. %

�9'�*��  ره ھم ظ���9� �ردن. %�ت او �وب و �� و�را�� ��دل ��ت و ی ��ظ�

ب ھ�ی وھ����ک *�R ھ�ی او )طره ھ�ی ا��� را �� از �� ��د آوردن روزھ� و �      

  �ده �ود، �� �ف د�ت را�ت ��رد و �/ت:دا%��، از�����ش �راز�ر
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�ش.   ید�وار �9�ر ،%�ت %�م � ھ�ت ��ل �و�ق �دم؛ �� از� -�� 

��د �رد ����� و ا����ده در �رو�س �/�'وی آ��ن را ���د�د و ��د �/ر د�'ر در       

��ل ���، دو �را��� ا�Oر را���ن �� %��� �ود�د و در �ورد ��4ره ھ��� �رد�د. �� را��� ��

�<�ل �ده �ود�د. �رد �� �� ���دن درد د�'ران �1ران �را�� �ر�ردا�� را � ءدر ����دن %���

  �� 4دای ���د 4دا زد. %ط� �د و�� ��رون از �رو�س د�د. او  وار ���ده �ود، �� %ود آ�د و

  ا���د *�ن...! ا����ده �و... ����ن ���م... ا���د... ا����ده �و. -

��  *وان �وی درازِ ��ر        S�  �رد، 4دا زد:�� از را���ن �ول �را�� را *

-  َ% ،����  رده �ود.  �ش �ُ وِ �� ����... %��/�... �� �/ر ����ن 

�و�ر �� از ا���'�ه 1ر�ت ��وده �ود، دو��ره ا����د. را��ده �� %�م از ���� �� J<ب       

د�د. �رد از �رد ر�ش �/�د و دو �رد ��ن %دا 1��ظ� �رد. او �و�ش ر����دن %ود را �� 

  ه 4دا زد:دروازه ��ود. را��د

  ت ��س.�در ���در...! زود �و... %و��� ده %���ت ���دی. �رو�س %و ا��ق %و -

�رد �� �� دروازه ر��ده �ود، �� 4دای ���د �/ت:         

  ��%��ن ا���د *�ن... ��رم ��ود... %�ر �ـ�ـ�ـ��. -

Jرق او از �رو�س ����ن �د؛ د����ل Jرق ���ش را از *�ب �ط�ون ��رون ���د و       

*�ب ��Aی ���� اش  *�ب *� �� *� �رد. او ازھ�ی �ردن و ������ را ��رد، د����ل را �� 

���� �و��� را �ر�ت  و �وھ��ش را ���� زده  و �� راھش روان �د. �+د از ط� ��ودن 

�Bت دا%ل �د و �� ��د �رد ����� �/ت:�+��ت دو 4د ��ری �� �� د��ن رھ���ی ���  

  �Bم ���درا...! -

  ��� از �ردان �� ���� رھ��� �� �ظر �� ر��د، �/ت:       

  ؟...�ود%و ���Jم ا��Bم...! %�ر�ت  -

  �/ت: و �رد ��%�د زد       

  از %�طر ھ�و %��� آ�د�م. -

  ؟...�دام %��� -
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��  د�روز �/�� �ود�ن؛ �� ا�روز %�ر �'�رم... �/��ن، �� �دام %��� درک  !%��� �را��... -�

  دار�ن.

� ای ���درا ـ�ـ%و... ��دم آ�د... �+Bً %��� �دارم. 1��� � ؟��� �را��...! �دام %���...% -

)رارداد �و��� �� ��م. ��د�� ا�روز 4Jر و �� ��� D�4 %�ر �'�... �� �و�ش �� ��م؛ 

  �� �رت ��دا ��م.

- ����و روز د�� �� ھ�� روزه ����م... آ%ر ��د روز د�� ����م... د ،���در*�ن...! �� ھ/�� 

  و)ت دارم.

�رد از �وچ �� *��ش ا����د و �/ت:        

- �� ������دار�م. �/�م �� �و�ش �� ��م... ��ز ا��  و ��ر �� ��... �� از %ود 4د ��ر ...

��م. ده  دو، �� ���� �� 4د، �9�ر 4د دا�ر داده ������... ��� �� ھ�� 1��� ���ت )رارداد 

 .��ز ��د ��ت ��د �ر ���و، ��ر آ��ن ��س. �رو د��... ن %ھزار او8��� %��� ��دا �د

  ���در*�ن...! ��دا %�ت �د...؟ -

-  ��و)ت 1��� �رو �� �� ��ر دار�م. �را ��دا ���... ����... ��دا ����، %و �� ���ل... �

  ��د �/ر ��ر�م. %دا 1��ظ... ����ن %دا. ز��د ��ر داره... �� ���د از

�ور ����ره �       ��ت از د��ن ��رون آ�د. او ��د )دم �� ر�ت � ���� ھ�ی ا���ده و �ردن �َ 

�� در%ت ا����د. �1ظ� �� �+د ا�1�س �ر��� �� ��ود. �� اطرا�ش �ظر  ءدر ز�ر ����

��� در �<��ل �وا��ر�� ا����د و �/ت:���  ا�دا%ت و 1ر�ت �رد. �+د از ���ودن 

  �ن ���ن.�Bم د�روال ���در! �� ����� ��ی  و ��م � -

  د�روال �� �رد د�د و �/ت:      

�ور -���T   ( آب )� �وا��ر آو��ب! �� �و�� ���... %وب �د �� 4� ���ده ����� 

  ��دا%�م.

�ور      ���� ��N دراز �و�� ���ت و �1ظ� �� �+د د�روال �� ����� ��ی ���ه و ��م  

  )رص ��ن %�� را ��9وی او �ذا�ت و �/ت:

- �  ...؟؟ �وره �� �� �وره...���� �� ��زم ���

- .����  ��، ��. در�ت اس. د�م �وره �
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�� ��رم. �� از �و از %�طر �وره  ر�ن �%و، �� ���ده ��ت �����.%�رس... ��ی �� -� ����

! ���ت ��ل ��ر �دم. از ...%��� �� �%ت اس. از د�ت ����م... ���زده ��ل درس %وا�د�م

( آ%رش ا���... �وا��ر�� �دم... دی دی آرم  ..د��ع �دم.4�د)��� وطن و �ردم %ود 

DDR (دن�...!  

�ور      ���� ��ی )ورت ��ن دھ�ش را  ء1��� �� �<�� در � ��   ��  د، �/ت:دا

! ���*� ���� 4دا)ت و ا����داری ھ�� اس... ا�� ���� و 4دا)ت ...��دا�م د�روال 4�1ب -

�������، 4�1ب ��زی �����؛ ���ر �� %��� Jد�� آ%رAن؛ ه ؛ او�������م %وار و ����ره 

���  �. ـ�ـ%ودت �1<�ر و �� Jزت ����؛ دو ���� آدم �رت ���'� 

      � ءو���)طره ا�� �راز�ر �ده از . او دوش و ����� را �� �و�� �ذا�تـ�ـJ<ده �ر

���ش را �� آ���ن ��ک �رد و �/ت:��  

؟ زن و �9�ر ...ردم�*� %�ت �ُ ره  ����را !...و��� �� �� �و�� �� ا�دازهل و �ُ *ُ  -

  د%�را��� %و �� �رک و �و�� ���ده ������م.

�ور �ذا�ت و�/ت:       ��  د�روال د�ت �� ���� 

�ور -��ر %ورد�م، �ر �%ور�ن و 4�1ب...! ا�� %��� ������، %��� 8ر����� �� 4د)� �رت. �َ 

ت �� �� %��� ��دا ا�� %�� %ورد�م ��� ھم %�� �%ور�ن. ا�� %��� ������، �ری �� �د

�� ���ر. �����، �وچ و ��ر ���% ��  

�ور �� در د�ش روز��      ��  ا��دی �� ���دن ����9�د د�روال ��دا �ده �ود، �/ت: ء

  ت ا*�زه ����، �� ��.�*�ی %ودت ھم ��'س... ��ز 4�1ب %�ِ�  -

�ور ،�� داره... ��ر ���مور از �� ز�داو دُ  -��4�1ب ری �زن...  �� از آ�د�ت %�ر �وه... 

��'ن دل �� ��R �����، *�ی ��R ��س. ��ز  ���� �� �� درد �و �%ورم و �و �� درد 

�� �*�س �������  ؟...�%وری... �س ا�����ت و 

�S �دی. �� �و�ش %وده �� ��م، �� �دام %��� �� ...���ر د�روال 4�1ب -* ��! دل 

  ��دا ��م؛ ��د رھ��� واA واده ( وJده ) �دن.

�ور        ���ظ� ��ود و �رای *��*وی %��� در�و�� و د�روال %دا ده د)�<� �+د از �1

   ���و�� ھ�ی �9ر �4روف �د. او �1ظ� �� )�ل از ��م، �� دل �� ا��د �� %��� ر�ت.     
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    * * *  
�ور����Aی دو�� دراز ا�دا%ت. زن ��درش را  *واب �Bم زن ود%�را�ش را داد و%ود را

 ء%ت و �� �وھرش �� ���ده و ذ�� �� �ظر �� ر��د، �� د)ت د�د. �� ا��رهدر �ر، �ر�ب ��

زن، د%�ران از ا��ق %�رج �د�د. �1ظ� �� �+د د%�ر �زرگ �� �ر�وز ر�R و رو ر��� و 

  �� ����� را آورد و در 1��� �� ��ی �� ر�%ت، �/ت:

  �ودم.��زه �� ��� دم �ده  ؛��ن ا�دا%�می آوردم. ا��� �رِ *�ن...! ��آ8� -

�ور ��م %�ز �د و �/ت:       ��  

  ؟...�. �دام دا�� ��ر��� �داریـ�ـ�ـ�ـد%�ر ��م %�ر � -

  د%�ر �/ت:         

  د�روز %Bص �د... ��� ھم %و �+�ش �'ر���ن. -

 ور داد و �وال �رد:�� �9�رت �وXوع را دَ �در        

  ؟...���ر ھ� در�9�ی ���ب �طوـ�ـ� -

�ش دُ د%�ر ��در را        �� N�� ور ا�دا%ت و �/ت:از  

! %��� ...داره. آ8� *�ن اس، ��� ز1�ت ��� ��ر ��ل آ%ر %وب ھ��م؛ �%�ر -

�  ؟...نـ�ـ�ـ���

�در در1��� �� ����� ��ی را از ��ش دور �� ��%ت، �� ز�ش د�د و %��و�� ا%���ر        

  �رد. زن �� �%ن آ�د و �� د%�ر �/ت:

 ؛1��� �رو �ر��� د�'� �'�ر�ن �، %�ر %�ت �د�م؛ـ�ـ� ��دا �؛ و)�آJ �� ����8ذاب ���ز -

  ذ�� �ده ����.����ره ���ده و ؛�� آرام ����ن�� ��ت %و آ8����

  د%�ر از �<��ل �در �ر%��ت و �/ت:        

- �  ن، �� ����ب آو �رد�م.ـ�ـ�ـا�� وXو �� �ر

�ور زھر%�د زد        ��  �/ت: و 

���ده.� �� آذان �� وXو دارم... دو، �� د) -  

  د%�ر از ا��ق %�رج �د و زن �� �وھر �/ت:       
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%��� ره  ��ز8���F�ل �د و�/ت، �� دو روز د�� و)ت دار�ن. ز�ش �/ت �� ��N ھزار ا�روز -

  دادن.  ���� �دام �/ر �را

�ور آھ� ���د       ��  �/ت: و 

م �� ھ � �� �رای ��N ھزار�و�وی �ر�س... �� راه %وده �م �د�م... )���� �ده... ای %�� -

ھزار او8��� ا��و %��� ��دا �������م.  � دو�ره �دارم؛  �1ف �� �وان �ردا%ت اوارزه، ���ن 

  4د و ��*�ه ��4د �را�� %��� ره ��A �رده.  ای ظ��م ��

-  �� ���% ���� �د. ده �و�� ����ک ����ر دار ھ���م... ده ھ ��آرام �ود�م و �رده 

  ود�م و راه �� ھم *دا �ود و آ��ز%��� ��م.1و��� ا���ده �

�ور �����      ��  %��� را �� �<���ش �� ز��ن �ذا�ت و �/ت: ء

� ��A ر��� و دو ا��)� �� ھ �رخ ؛م ��دا �دم، �رده %وده �� ���ما�� �� ا��ق ھ .��ره �دارم -

�����م. �%�ر ��، ده ��ه ���ل دار�م... �ر�س *�ن از ���ب  ���را� �����رغ ����، ا�� �ر

  �دام ��ر �رش ��دا �د، ���ل ا)�4�دی �� �� *��� 1ل %�ت �د.

4دای آذان ��Jث )طS �%��ن آ�دو �د. �1ظ� �� �+د زن و �وھر ���ز را ادا        

��ز %ود را د. دو د%�ر �زر��ر ھـ�ـ�ـ��%� ���� �ن  د�'ر دو د%�ر �د.�رد ادام در ا��ق دو

 در دھ��ز �4روف ��Jتی ھ�ی ��� �� ��%ت %واھر ��ن �� �دھ�ی ��زده و �ش ���� 

����و را %ورد�د. �+د از  ء د و ���وهـ�ـ���ـ�ود�د. ����J �+د ھ�� �� دور د��ر%وان � ری��

4رف ط+�م و �و��دن ��ی در 1��� �� آO�ر 8م و ا�دوه در �9ره ھ�ی ھر �� %وا�ده 

��ق �رو ء �����1ن �و��دن � در )��ت �<��م �د�د. �در���د، �� دو J او�� ��ی، �� %واب

�س �� �4ف �ر�ت و �� ا��ق د�'ر ر�ت. %واھر �و���ر �ر ��ی %ود را ءر�ت. �ر�س �����

� �ر�س، در �و� آ��ز%��� �� ���ن �د. %واھر در و�رد *�S  �9م ���ب �ود، ظروف را

درس �ق د�'ر �� ھ��ش را �ر�ت و �� ا� %واھر �و�� ���ب ؛��9وی ��در دراز ���د

    �� ا���ر درو�� %ود 8رق �د. ���د و ھم �1ظ� �� �+د �� *��ش دراز%وا�دن ر�ت. ��در

��ز��ن �+د از ���ن ظروف �و�2 ھ�ی �رق آ��ز%��� و ا��ق وا�د�ن را %��وش        

���� از دو ��%�� و �� ا��ق دو�Xدت ا��4روف ا�*�م  اھر�� %و ��Jت ھر ر�ت. �� 
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ھ��ن ا��ق %�م درس در �+د از ��ن �ود�د و ��د�ر��ن درس ھ�ی �� و دادن ��رھ�ی %���

 %وا��د�د.

�ور       ���*رد دا%ل �دن �� 1و��� �� 4�1ب %���  ،��*دD�4 در�+د از ادای ���ز  ��

�ور�<��ل �د. 4�1ب %��� �� �ردی �� او ا������ره �� د�دن او �� ��ت  1وال �ر�� �رد. 

1و��� �� �ردا��ن دو)دم %ود را �� �<���ش ر����د  4�1ب 1و��� روان �د؛ ا�� ءو���

  �/ت:و

�ور*�ن �*�...! �را %وده ��ر -�� ��اس. �را و� ؟ ��دا�� �� ا�روز روز آ%ر...���ری 

  %وده ���ره. ��ر ���ت �وچ و ���ن �و D�4 ��ش از

�ور       ��8رش ��� �� )د دراز و ا�دام A*� �� *� �و)ف �رد و �� او �'ر��ت. 4�1ب %

 ظ� �+د �Bه )ره )�� اش را از �رِ ���1 �� �پ ��زد، د��ش را �ورا��د. اوھر ��د �1در

�<�ت ؤ�� ��%�د � او� �+د دو ��ره �� �رش �� �ذا�ت. ���ش دور �� ��%ت و �1ظ� �

  آ��ز در 1��� �� �����ش را �زرگ �رده �ود، �/ت:

- ���ل و �� *ُ  ،�� %و �رت �/�� �ودم ؟� داره...؟ %��� %و �����...�ق �ق ��ل �د�ت �� 

  و��� �� �� �و�� ���دازم.�ُ 

�ور       ������ش را  �� ���ل دو %��� �� د�د. او 4�1بِ  �� 1ر��تِ  �� ����ن ا�دوھ��ر 

  ھ�د�'ر *دا ��%ت و�/ت: از

- �  م، �/�ن �� �ب ده ���ن، %دا �9ر��ن. �� ا�روز ھم %��� �����م.ـ�ـ�ـ�� 1��� %و ���

  �1ب %��� �/ت:4       

  ..؟ده ظرف �� ��ه �� ������، ده �� روز �� %�ت �دی. -

�ور �� �ر�� �/ت:       ��  

%و ا�<� ��  ���. ن... �� �Oل �� ھ����� ��� ��دا �%�ت �د���ن*�ن! ا��� ��ل � آ8� )�د -

%رچ  �4رف و��ر��...  �ن�� �رِ 9��ھوار �را�� ��د د���... ��م %دا ن�ول Xرورت �دار�

  .ھم �م اس �ن���� %

  �/ت:�� ��دی 4�1ب %���        
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�� ��د ز��د�ر �را�� ��'�رن... ��  �� ا��و %��� ره ،ا�ره ��دا�م... %و �� �و �+�وم اس -

�ت �� %��� ره �� �س �/� �� ...������ل اس �� �� او8��� �رت ز��د ��دم. 1��� د�� �

  د�� �را�� داد�م.

       ��ور ��P:و���� �/ت�  

- � ������ن.  ������ روزه �� �Oل اوAد %د�ت %��م � ��ن J�دت �ده �ود�م... د%�ر���م ھـ�ـ

���د�+� ��  �� ����ده �� 9ر��ن اس. ���دا�م �� �� ر�%�� واو ھم  �� زن د��وز و 

�ور ����ن ر��� ����2دن �� ��ی ���� ��دو��� ھ��م و �وان �ردا%ت  ء��%��ن. �� %و �� 

  ره �دارم. � �را�� ز��د

  �/ت: ���� ھ��ش را �� �� �/�و�� ����ن ا�دا%ت و4�1ب %���          

درک  � را��� از%��� ��دا �و. ھ %و د��... �ول ��ر�ن اس. ا�<� ���ر ��� و زود �رو -

  ر��ن ���د ��ردازی.  )�ل از... �ر)م )رXدارم ھ���

�رزان �� ��ت �+��ر ���ده ھ�ی � 4�1ب %��� از دروازه �� ��رون ر�ت و �رد �� �         

�ور در رھ��� ھ� �ر�ردان �ود. ��م %��� و �و���  ��N 1و��� روان �د. آن ء%�����روز 

��ن د�9ره  ءاXJ�ی %��واده ھم ��Pوس و �ر���ن �د�د. ھ�� ،�� %��� آ�د. �� د�دن او

�ور از ���ده �� و ذ�� �� %��و*ود دراز  �� ��� زود �� %واب ر�ت. %���شدا��ـ�ـد. 

�����  و)وع� 1�د�O ا��� �ردا �� آ��ن � ش %واب ��� آ�د. �ر���ن �ود و ازا���دن �� ��

روز را *�  ��ن دروس آن �Fز �� �و��د�د؛ �� در )در ھر ��و�ت، ��وش �ود. د%�ران

���ط ���� ���  آ��ن %راب �ود و �ر ا4J�ب ��نء ھ��د. ��رـ�ـ��ـدھ�د؛ و�� ��� �وا�

��ن ��درھم %��� دـ�ـ�ـد%�ران �� %واب ر� �را�*�م����J �رت زدن  �+د از�وا����د. �� .

4دا�� را  ؛ ا�� ھ�وز در دل ھو���ر �ود. او���8 �رد و �����ش ���� �داو �د؛ %واب �ر

� ��4دای زن  ار�� و ء��د؛ ���ن �� �وا%�ن �������د. �%�ت ��ر �رد، �� %واب 

  و �ر��د: ار�� را ��ز �رد ء���*� �ر%��ت.  4�1ب %��� وار%ط� از

  �� �پ �ده �و�و�ل *�ن...! %�ر�ت %و اس...؟ -

�� �ر��ت و )طره ھ�ی ا�� از �و�� ھ�ی ��ق و �و��� رزن 4�1ب %��� د       �� ���1

    اش �راز�ر �ود�د، �/ت:
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�ور -���ر�ض اس...  �%� ...�%� ���... ا�� ����، ده �دام ـ�ـره ��� � 4���1 �'و؛ �� 

�ور�%��� �ر����ش. %وار*�ن...! �� �� �ر�وش �/�����م... ���ه و %راب ���م.   4���1

  زود �%�زان.

�ور      �� %��� را �����د؛ �� وار%ط��� از �%��ن زن 4�1ب %واب ��دار�ده �ود و �� از 

4�1ب %��� �1<� زده �ود�د.  �ز ر�ت. �1ظ� �� �+د ھ�� �ردا�رد�� دھ� *��ش �ر%��ت و

�رد. �رد �و��د او را �� ��� %��م او ا����د ��د و  �/ت و ���� �� ��� ھذ��ن ��4�1ب %

��  ،د؛ ���ن د�د ��ھ�ی او �وان �ردا��ن )دم ھ� را �دارد. او دا��ترَ �َ �� %ود �� �رک �ُ 

�ور او را ��ت �رده و دوان دوان �� طرف  زا4�1ب %��� ����م �ن ��N �ده ا�ت. 

  �و�� ر�ت و �/ت: ءدروازه

��ره و ��� دروازه ره ���� ���ن. �و�و�ل *�ن...! %�طر ��ن *�S ����. ـ�ر�س � - �� ��

�� )�د آ8� *��� �� �/�%��� ��ر���م.  

�ور -��  ��.ـ�� ��ن ��رم... د�م ده %��� ��)ت ����ـ4�1ب...! �� ھم  �

�ور       ��  �/ت: 

  در�ت اس... %� زود �����ن. -

���ر �و�ر�وال �%ش � را �� �/�%��� ر����د�د و دا��ر و �ر�� ��Jت �+د 4�1ب %��      

�+�و �ت �روع �رد�د. �+����ت او ����ل �رد�د و 4�1ب %��� دا%ل ���ر �د ��J�*ل، �� 

�1ظ� �� �+د از زرق �����ری، �رد از ھذ��ن �/�ن ��ز �را�ش ��د �����ری زرق �رد�د. 

�رو ر�ت. �و�و�ل �Xطرب  �>��J د و �� %واب���1��ت %راب  ود. از د�دنو �ر���ن �

�ور و �ر�س او را د�داری ���ر�� ز�د��آذان  داد�د. آوازِ  �� اش �ر���ن و ��وش �ود. 

�ور �� طرف ��*د ر�ت و��وXو �ر�ت. �+د  �Bی ��*د �زد�� �� �/�%��� ���ده �د. 

��� )�د %�م ���ز ازB� آ8� �رای �Jد. ھم د�ھوا �م �م رو�ن  �رد. او دو��ره �� �/�%��� آ

���ور ��  ر�ت و روز �� ھوای �+طر و روح �%ش %ود ���م ھ� را �وازش �� �ده ���رد. 

��  د�د و �پ دا��ر را �� ��د آورد �� ��د ��Jت )�ل �� او �/�� �ود: �OPر �� )�دآ8� 
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 ����ره ��N �ده... ��م ��� طرف را�ت او ��ه ھ� و X �9��� ��1رورت �� �داوی داره، �� -

�، *ور %�ت �د. و)�� �� ھوش ����� ز���ش ھم ��دان ��ر ـ�ـا�� %داو�د ��ک ���Aش ر1م �

.������  ��ده و �ور��ل �پ زده �

�ور     ����  ،آورد �دـ�� ـطرف د�'ر و)�� � از طرف �ر���ن 14ت )�دآ8� �ود و �� از 

. �ظر �� �1ظ� ��9ت 4�1ب %��� �وره �� �د، ��وش و �ر���ن ��'�ت رـ�ذ�ت ھ ��

�رد؛ �ون �+د از ظ9ر �را�� ���ن *د�د �وچ  %��� را �%��� ��ظ9ر ز�/�� )�دآ8� ���د )�ل ا

ورد. ��Jت ھ/ت D�4 )�دآ8� �����ش را ��ز �رد. �و�و�ل از %و�� آ ��ر %ود را �� و

���وا��ت. �رده ��و�ش او را درک  �ر����� و �ود و ��'ر��ت. �ر�س ��و*� 1��ت �در

�� �درش �� �� ��ر ����د. ھر دو در دھ��ز ��Aی �� دراز �و�� �����  او ��دا��ت،

د. �ر�س �*وا���ن و آھ��� �� و �� �دام %��� �رو� �� �*� ،�ود�د. ھر دو �رت ��زد�د

  �/ت:�در

*�ن...! �طو %�ت �د�م... �را�� ���ن *د�د �وچ %وده ���ره... �� ���د ��� دو ��ت آ8� -

  ��د�ر �وچ ��� ���م.

�ور      ���� ���دن �پ �ر�س ���ن %ورد. �1ظ� �� �� ��د ����9�د د�روال ا���د. ����ر  

  ��%�د زده �� د%�رش �/ت:

�� ���د ��ش �� دو��م �رم... �و ھ���*� ��ش... �� �وچ %وده �� �دت ��د روز �� %���  -

  وچ %وده ��ر�م.او ���ر�م. او د�روز �� �� �/�� �ود، �� ا�� %��� �����م، �� %��� او �

  ا�دوه زدوده ��ت و �� %و�� �/ت:از 4ورت �ر�س آO�ر8م و       

���ظر  - ���<� %وب... %داو�د �طف و �رم %وده ��Aی ��  �د. %� �ر�ن؛ �� ��و)ت ���... 

�����م. ���  

�ور      ��  �� �و�و�ل از ا��ق �� دھ��ز آ�د و �/ت: ،*��ش �ر%��ت از 

�ور ���در �*� ��ر -��  �ن...؟

�ور��       ��  ر����� �/ت:��Pف و �

��رم؛ �� �ر��� �وچ ��� ره �� %��� �� دو�ت %ود �'�رم. - ��  

  و �/ت: �و�و�ل وار%ط� �د      
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- ���� ره ده ای 1��ت ���ده ��ر�ن. ا�� ��� �وچ ���ن، �س )�دآ8 ��...؟  ...����� �طو 

  9Jده ای ��ر �رآ�ده ������م.��� از9%و �� ��

�ور      ��  �� )دم �زد�� �د و �/ت: 

�� *�ی د�� ��رم،   ؛ �� دوازده �*� ا�روز �وچ داد ا%ط�ر %وار*�ن...! )�دآ8�*�ن د�روز -

%وار...! و)�� �و�� *� �� *� �دم، ��ز �� %د�ت و  �� �را�� ���ن *د�د �وچ %وده ���ره.

�� ره �� ای 1��ت ��9� ���ده ��� ����م.� ���� ��ن ����م. �  

  �و�و�ل �� %*���� �/ت:       

�� زود�ر �ر�ن... ��ش ��م �ره ھم ���� �ر��� �ود...  � ھر���در...! �� ھم �� �/�م؛ � -

�� %��� ره �� دو، �� ��د ���Aر �� �را�� ��'�رن... 1��� �� �� �Oوت  ،)�دآ8� �� �/ت

  �د، �� ���� ارزش �داره.

�ور ��ردد �د و �/ت:      ��  

���ده ���ـو... )�دآ8�*�ن...! او �� ��'�... �� او )�ول ��او... ا - �� ���م. او ����ره %و��، 

�ر�ض �د. ��ز .�����  �پ د�� ای �� ا�روز �را�� ���ن *د�د 

  �و�و�ل �/ت:      

-   �� .�������� ��م، او ��زی �/�� � ��4�� ��%��� از �س... از �در �� �� ر��ده... و)�� 

  �م J�رو�� �ده �ود.ـ�ـاز او ���Bر ھ��م... او %و �� %�طر ھ�� %��� �ده، ���زده ��ل 

  دل %وش �ده �ود، �� �و�و�ل �زد�� �د و �/ت: �ر�س �� در      

%��� *�ن...! �����م ز��د �د)�ر ھ��ن... ھر �� ����، او �رد اس... و)�� �%�ر �� ھوش  -

  اول ������� را�X ���ز�ن.����ن... �پ %وده ھم ���Fر �%�ت دادن... ��9ر اس 

  �و�و�ل �/ت:      

����م - ��  �� او �� ھوش �����. ؛��� �� )�ول ������ن، ����ن... ���ظر 

  �ر���ر 4دا زد و �/ت:در ا�ن و)ت       

  �� دا%ل آ�ده ������ن... �ر�ض ��ن �� ھوش آ�ده. -

�ور و د%�رش از J<ب او دا%ل ا��ق �د�د. د      ��ر ا��ق �� �ر�ض د�'ر �و�و�ل ��ش، 

8� �زد�� �د�د. او �� ����ن از ھم ��Aی ��ر�ت ھ� دراز ���ده �ود�د. آ��ن �� ��ر�ت )�دآ
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�ور �� �'ر��ت و ��وت ا%���ر �رده �ود. د1���ش �� �ر���ن �روع )� �ر آ�ده �� ��%

�ور���ور �� )�دآ8� �زد�� �د. )�دآ8� �رد. ���ده دو%��  �� �����ش �� ��Pو���� �� 

��دی ��ھ� ��  �ود، �'ر��ت. او���ور�1ظ� ھ�ی �����ش ��  �� ؛��ھ� �� �و�و�ل د�د و ��

�ور �� او �زد�� �ده و �� ��N ��ر�ت )�دآ8� ���ور ا��ره �رد؛ �� �زد���ر �ود. ��

�ور را �ر��� و ��زی �'و�د؛ �����ت. )�دآ8� د��ش را �ور داد. او �� %وا�ت د�ت 

���او ��%ت. �و�و�ل و �ر�س ھم �� او  ور %ود را ��� د�'ر �زد��ِو�� 1ر�ت �دا�ت. 

  �زد�� �د�د. او �+د از �1ظ� �� �و�ش، �/ت:

�و... ر.. *�.... ن...! - ...��  

�ور �/ت:      ��  

��زی ��ر داری...؟ �'و �� �رت ���رم... �ر���ن ���ش، دا��را �/�ن، �� ده ظرف ��د  -

.����  روز �%�ر *ور 

8� �� %���ش د�د و �/ت:)�دآ        

�و... �و... �ل...! ���... در... ��... ���ن. او... ره...  از... %���... ��ش... �را��... ره  -

...A ...�� ...ری. ھم... �ر... ��... ن��  

   )�د آ8� ا�ن را �/ت و دو ��ره ��9وش �د.      

  ���ن�                                                     
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