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�ود�� ��ت ��  در��� �وشِ  و �وان �رد         �������و�ر  از ،��ز �	!ی �و�� �ر�دار �� ��د�ت �و��ن 

�	ز د و�ر%�� �ردا�ت. او �� �و�� �ر�دار � 	�ردن د�ت رف �	�� ھ	 و �ُ ��ودن د��	�ش �� دو ط ���&� �ود را 

 ���ت و ا�&��	ن د��	�ش را �	 د�ت د�&ر +�	ر ،,ردن ر+* �	�ت. �رد��ت ھ	 � دو داده و ���	�ش را ��د �	ر 

�ر �	ره �	ز�&���ود�د. +2	ی د+�ر  ����و�ر در �ظر ا�دا�ت. ھ�%	را�ش �0روف �	ر �� ا�	ق ،د. �رد �.د از ر+* �

� ر2	�4ت ��ش �د. در 3�	ن �رد 3���د ق د��� ھ	ی �روف، 0دای د�&ری ���ده ���رورق �ُ �ز آواز ِ� � آرام �ود و 

�3	���� در �زد�� دروازه ,9ت: ءظ	ھر ,�ت و �� زن �7ل و ��5 ��  
�� ھ�� �	ی ��	ر. _ !...�3	�  

  زن �	 ���دن 0دای �رد �%	ن �ورده �� �	�ش ا���	د و ,9ت:        
  0	�ب... ا��� �� آرم.�� ��م �د�ر _

�ز ,�=س ھ	ی �ُ  ،زن �3ظ� �� �.د در �� �ط�وس        ��دام ��د دا��  �.<�%� ھ	�� را �� درھر ور از �	ی 

	��	ر��د ھر ��ن ,�=س و �	�<�ت در �	!ی ��ز�	 ,ذا �@	�ل ھر �� ,ذا�ت. او ،,�=س �	ی �	�<�ت دا�ت، ،  ��>�

�	3ت �	ز �ده و �� �و�	��د و د�3ذ�ر ��%ر را ���د. دو 3�	ن زن �� ��%ل و�  ���<ش ���ت.  ،�واب ,��9 �ود	A ��

�� ��م �� �5 د+�ر� ک ��زی �� دروَ رَ  در زن �ط�وس را 	� ���� �	�3 در �� �	�ش ���ت. �د�ر و �رد �ورد، �	  

 و � زن �� �	�ش ���ت، او را 0دا زد�رد. وAـ� ��م �ظ	ره �� ز�ر �و��د، �ر�ت زن را از �ر�D �ر�D �	ی ��

  �ر��د:
  �ر�ض �و �����...؟ ؛��� �ر��	ن �.<وم ���� ،�	�3...! ��ر�ت �و اس _

  زن ,9ت:        
��ر�A( ھم درد ,ر+��... �م اس �رم  �... ,<و���ـ�ـ� �د�ر0	�ب...! ��	م �	�م درد �� _�... ده �	�� ھم �ر�ض د )��ر

��	ر��ت �ر�ض اس.�  دارم... ���م +واد 

  �د�ر ,9ت:        
�	زه. �را �ـ�ـ� �ـره �ور ... �دا �ره و�ـ�ـ�دا �% _��رو�	�3 0�J �&9ـ�ـ�...؟   &� ھر�... ���ر��ش دا��ر... دوا 

  د��رھ	 �طور ھ��ن...؟ ���ن. �	ن �ور دوی

  زن ,9ت:        
 دو �ورد ھ��ن... �و �	زھم ده ا�م �%ر �ور ھ��ن... ا,ر�� ھر�ش دا��ر �	ت ر+�م... ھر دو د��ر���	ً... ���	ً � _

ا,� زن  ... وـر�ـن�ـن... �و�<� ره �	روب �ـ�ـ��ودن �� �	رھ	ی �	�� ره ا��	م ���ن و ��	درک �وده �&7داری ��%

  ا��	م ���ن... �طو ��ن د,�... ���	ره ھ	 ���ور ھ��ن...! ،0	�ب �	�� �دام �	ر دا�ت

  �د�ر �ر��د:        
�� ده ای �	�� �����...؟ ،وAت ���� ��	�3...! �@ _  

  زن ,9ت:        



�ـ� �	ن  _	��ور  ،د� �	د�L ا���	ری ��7د �د... ��د �	ه از �7	د�ـش ��ر ��ده �و�دو �	ل ����... وAـ�� �� ��

  د از ر���	ت، �	�د ده �	�� 0	�ب �	�� �	ر ��م.	�	ر ��م. ا���� �.�� دوم اس... ��دم؛ �	 

  و ,9ت: �	 ���دن ���	ن زن ا�دوھ&�ن �د ر�د�        
��	ر �راب اس... ��%ل �ود�...! و2.�ت �ر�	3 _�ت ھم ز�	د اس و �.<وم ����، ر�5 و درد ز�	د د�دی... �و دم �	 

���رو �	�� و ز�د �	 �	 ھ�%	رھ���، ھر,ز از �و ده �دت �ش �	ھ�  ���,� �ود �0A �%دی... �	�3 �ر�ض ھ

.�&�  ا��را�ت �و... �� �ود و ���ت از دوا�	�� ��� دوا 

  9ت:زن ,        
�� �	ی دم ��% ����. �طو �د�ر0	�ب...! �	رھ	ی د+�ر _ 	�� ��  ه...؟رَ ـَ �ـ�ـ� �ره �ِ  	�. �%�و�ـ�ـ

  ,9ت: D@ب ����و�راز دا�ت، �%� از�	�وران �� �7ل �	ل �Dر        
�ل از آ�دن �ود�رو�	�3... ��و _A ...ر,ر �دا�� ت، دو�ش د+�ره �%و	��	  ...م�م. �	 D	دت �� �	ی دم �دن دار��	ه 

ھ	 ھم از �9ر د+�ر  ردن �%�وبری �ُ م �	ت �دم... �َ �ور ����ن، �� �	ی دَ  ت و ���ت ���ر�%� دو روز �� �ود

�� ���  ,�ر�م. �7<و�� 

  زن ,9ت:        
_ ���	زه...  �	ن دور اده ھ	ی�	�و ��	 و 	ن ھ���ن... �داو�د Mم و درده از�ر �ـ�ـ�ـ�ـ�ـن... ��	 واA.	ً د3�وز و �7ر�

�� �ور �دم، د+�ر ��	�م. 	 ر+�م... ���ر زود ��	�م... ھ���� �� ا�	زه ����  ...0	�ب د�ر�  

   �د�ر �	 �LNر ,9ت:        
  �	�3 �	ن... �رو... ��	�ـ�ـت �� �دا.�رو _

ا ر ھ	�ش، �	در Mمداد، �	 ��	م ا�دوه و زن �� د��	�� از ��و�ش و Mم در �Oزش �طور �رده و او را ر�5 ��        

��	3ت �� طرف  و  دهور �ود ���	�دَ � � 	� ؛��ود �دی �� ا��	س دل �ورد و ور ���رش دِ  ؛دروازه Aدم ,ذا�ت 

 طرف روز آن �	 آ�%� ھوا از ؛�<@و�ش ��� �ود و �وزش دا�ت ؛�و�ت در �ب �� و �وزان �ود و ش داغـ�ـ�

 �وا�ت از و �� �رد�.�� را �	ز  ءدروازه��  . زن و3��Aرز�د Aدر �رد ��ود؛ و�3 �ن زن �رد �ود و ��	م �ـ�ـش ��

�� 0دای �د�ر را ���د: ،�ود  �	رج د+�ر  
_ ...�3	�!  �Aدو د ( �@�Aد ).ش	�  ده ��رون ���ظر 

  زن ,9ت:        
�� ��م �د�ر 0	�ب...! _  

        ��Aد، �د�ر و� ����  �ود ,9ت: �� �ر�و�ل د+�رو  آھ� ���د دروازه 
 ،,ذرا��م؛ و�3 ای ھ�%	ر �	 �وده �� ��%ل �� �	 و ��	 �%��ت و �ب و روزِ  ء�	3ت ھ�� �رادرھ	...! ��دا�م _

���ن؛  ن، �را�ر �� �وان و Aدرت �ود اوـ�ـ�ـ�ـا,� ا�%	�	ت �وده �� � �	 داره. و2.�ت �د�ر و درد آور�ر از ���ره 

���� ً=Aا 	زه. �	���� او ���م. ه... �� ��ن، �روا �دارـ�ـا,� ����	� دوای او و ��ـ�ـ�� �وره  ��	O+0د ا  

�ت �	�3 0دا زد:       ���	ر��د �وان   
  0د ا+O	�� دوا �����... ا��� �� ھم ���	ه ا+O	�� ���م. 0	�ب...! �� ���د�ر _

       �� ��  د:ـ�ـ�9ـ0دا , �7	ر �	ر��د د�&ر 
  ���	ه، ���	ه ا+O	�� در�ت اس... �	 ھم �ـ�ـ�ـ�ـم. _

  ,9ت: و 0د و ���	ه ا+O	�� را �� زن داد و از د+�ر ��رون ر+ت. او �� را ,ر+ت ھ	 �د�ر �ول       



��� ن Aدر �وان �	 �ود... �	�3...! ھ�� _ �����ر �ور ����ن... �	 �ور ��دی �� د+�ر ��	.�ود دوا  ...�&�  و ���ت 

  ظ	ھر ,�ت و ,9ت:���	�ش  از ا��د و �و��	�3 در�ف د��ش د�د، �ر�A ��  ھ	 را در زن �� �ول       
_ ���� �� ��	ت داد�ن... ��ران �و �دا ��	 !ن...ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر... ��ر  ...�����م.ره ��ر  	�� دم ���� دوای او ره از 

�� ��	 و �� �	�واده ھ	ی ��Mن درد و	ن ���. �دا�	ن ��	�  

  �د�ر ,9ت:      
�رو _.�&�  �	�3... �دا �	+ظ... ���@�م �� دوا�	�� �رو و دوا 

  زن ,9ت:      
  ��ر �ـ�ـ�ـ�ـ�ـن... ��%ر... �دا �	+ظ. _

و ��ت ��ز ���ت و ��  ر+ت.  �د�ر �� د+�ر دا�ل �د�� او از ز��� ھ	 �	��ن  ،�د�ر �	 آن وAت �� زن �&ر��ت        

�����و�ر ادا�� داد. اودرظ	ھر �	ر 	�  زد.   ور ��ھو�ش �� �	3ت �د و ا�دوھ�	ر �	ر,رش دَ �رد؛ و�3 +%رو ��	رش 

*   *   *  
,��9 و ادو�� �@	2	  د و از �%<�ف ��رش �� او�زد�� د+�رش ر�	� ءزن �	 �	�وا�� �ود را �� او�3ن دوا�	��        

�ود، �دون آ�%� �� زن ��&رد، ,9ت:                                     �3	��ر �وان ھ�ده � �� ��  ��ود. +رو��ده 
  او ره ��	ر و دوا �&�.                  �ش دا��ر ��	ر. �	 دا��ر دار�م.��م... ��ـ� �� ��دون ���� دوا داده ����	 _

  :زن �	 �2رع ,9ت       
دردی داره؛  ن,<و را��� دوا ���... او ��ش دا��ر ��	رم... از روی �دا وره  �� او ،�وان �دارم �@�ا�� ���م...!  _

 �م�� ...,ردا��... �	ھ	�ش درد دارن �	ره  �� دوو ا,� ��زی ��وره...  وردن �دارها��7	ی � ؛��	م �	�ش درد ��%��

�	زه�وان �داره؛ �	 وزن �وده �رداره... ���م ھ9ت �	�3 اس... �دا د�ن و د��	ی �ره �وب �.  

�ل �	�3 در ��ر        	� ���	�ت و �� ور���	�ش دُ  ���	�� و از ھ	�ش را  � 	�اش �0روف �ود، �	  ھ�راه<9ون �

  �دی ,9ت:�
�رو _.�&���	ر و از دا��ر �	 دوا  �����  �	�3... ,�9م �دون ���� دوا داده ����	�م... 

  ,9ت: و زن �	�3د       
���م...! ,�9م � _��ھ�%	را�م دادن؛ �	 دوا �&�رم... �� ھم �ر�ض ھ��م؛ و�3 ازی �� ) ا+O	�� ( ��د اوM	���دارم...  �

���م ���ر �ور �وه، �� �� ھ�� ��ز اس. �ھـ� �دارم دوا ,ر+�� ����	�م.�ول  ��  

�&و�د، �	 ��دی و ��ر        ��>��ل  زن �&ر��ت و ء�� �7ره 7Aر �وان �دون ا��%� �� A �� ری ا�%� �3ظ���� ��

  دا�ل دوا�	�� �ده �ود، ,9ت:
�	ر دا���ن...؟ _ �� ...��	�  ا�ر و �د�ت 

  ,9ت: و ��ری ���D را از ���	�ش دور �	�ت�رد �      
�ر�ض داره... �ودش ھم �ر�ض ا�ت و �� �%�، دو A<م دوا �	ر دارم... اول �� ای �	�3 دوا ���ن... او ���	ره � _ �

�وزه. �ب ��  

�ر ,9ت:       �  
  او ���� �داره... �� �دون ���� دوا داده ����	�م. _

  �رد ,9ت:        



�	�� از ,<و ,ر+��...  �� ھر دوی ،�� �	�3 ,9ت +��7دماز درد ھ	��  �دی ��س... �� ���رس... �ر��2 �	ن ا�@ _

�ر��	ن �و��� �� �����م. ا���... ا��� �  

�ر �وان داد و ,9ت: ��ب �	Mذ ��رون ���د �رد از      � ��  و �	 A<�ش ��د A<م ادو�� �� دو ���� �و�ت و 
  وار�ط	 ��و. .دا�<� ھ��م.. �� دا��ر .ای ھم ���� ھ	، ن�وا ا��� _

طر�ق �� زن ھدا�ت ��ر �ر��د و ��	3ت زده، ���� ھ	 را ,ر+ت. او ادو�� را روی ��ز ,ذا�ت. دا��ر         

  و ,9ت: ادو�� ھ	 را داد ا��.�	ل
�ت ا+O	�� ����... ا,� �ول �دار�ن، �� ���م. 0د و ��م دو +%ر �� _��  

  زن ,9ت:        
_ ��ره �ور و �ؤ+ق  �	ن �ر�ت... �داو�د ��	 ر 0	�ب... �� �وا���� ��... �� ��� �ول دارم... �دا ��ر �	ن ��� دا

.��	�  دا��� 

�� طرف �	�� اش روان �د. او �	ھ	�ش را �� ��%ل �ر روی �رک �ش  زن از دوا�	�� ��رون �د         �>�D 	�و 

�رو�س ر��د ه �� �	�� ر��ده و ��رش را ادو�� ��ورا�د. زن �� ا���&	 �� زود�ر �و�ش دا�ت؛ �	 ھر و �رد ��

�رو�س �7ری دا�ل �د. �.د از ��م �	 و ��و از �رو�س ��رون �د. او  Dت �� ا���&	ه �ورد �ظر ر��د�د�� �.د 

�و�ت و �	ھ	�ش را �� ��%ل �ش �� �� در �ب �� �	�3 در ���� طرف �	�� اش روان ,رد�د. زن �رد،  �>�D 

�� �&���.د از ت ���	D ؛�� رھ&ذر �	Dت را �ر��د از ؛��ود ا��	س ,ر ���ا�ن وAت ���	ن  درظ7ر �ود.  

�ت ا+O	�� ا�&ور دا ��ره ا+�	د و �7	ر �را��  زن �� ا�&ور در���� �� �ر�د و �	�ت �	�ود آ,	ه �دا��و ���ده �د. 

�.د �� �� �	�وا�� ر��د؛ �� ا+O	�� را �� Aرص �	ن ���  ا�&ور را ,ر+ت �@�Aزده د�	راھش روان �د. زن � ��و 

�.د در�ر�د. د �@�Aدا�ل �� �و�<� ر+ت. او و د ���رش ر+ت. �	�3ن � دا�ل �د و �ر ���@�م �� ��	ده �	�� �� �و�� 

�	�3 اش �  د��رک دوازده 	 �داد،  د��ش ��� �%� �� ���	ک و �رطوب �� �واھر ده �	�3 اش ھر ��د �3ظ� �.د 

	 و��A �	در را د�د�د، �=م داده و از �ب �د�د �	�ت؛ �	 �ب �د�د او را �م �	زد. آ�7 ���	�� �رادرش را �رد ��

�تورش دُ د. زن �	 �D<� �	در را از دَ ـ�ـ�ـ9ـ�رادر �	ن ,	� ،���	�  و ,9ت: ا�&ور را �� د�ت د��ر �زر,ش داد ور

ت �	�د ��� ا�&ور و �	ن ��وره؛ �	زه. ��	در زود ا�ره ��وی... ھ�� ,��� �	��ن... �وار��ت د��ر�وا�� ھ�وار �� -

�	ز دوا��� ��م.�	  

   :و ,9ت ا�ن وAت ��رک �	�3د در       

��	ر درد داره.�ُ  %م ����... �� �3	ف د,	م �ر�م �ر�و... ���ُ ـ�و�و...! �و�و�	ن...! �ُ  -�  وروم... �رم 

   :,9ت، زن �.د از �و��دن 0ورت ��ر      

��و... �	ز دوا��� ���م. ا,� دوا��� �&ور... ��� �	ن و ات دوا آورد�م... ���ر �ور �����%��...! ا��� �ر �دا -

 ،J��� �ره ��زی �وه. �و�و 0د�Aت �وه... درد و �=�ت ده  ،�ـ�ـ�% ,ل واری �ور ����... �دا��وری، ���ر �	 0

�ر �و�و�ـ�ـت... ���ر �ور ����.   

ش �� او داد، �	 آب Aورت ا�&ور و دو 3@�� �	ن ,رم، �	�<�ت ھ	�� را �� �	در ء��رک �.د از �وردن ��د دا��        

�D واب� ���.د  �@�Aد د��رک ��رش داد. �� ���@� +رو ر+ت. زن و��A د3ش از �رد. �	در �� A	�ق �ر�ت ھم 

زن ��  اب ر+ت. د��رانِ و در �7<وی ��رش �� �و �	�<�ت �ودش را �	 آب Aورت ��ود ��* ,رد�د، دو �وع ��ر

  ا�دا��� و آ�دو ھم ز�ر ���ل در �7<وی �	در دراز ���د�د.     ���ل ��درس را �	!ی �	در

*   *   *  



�رد. 0دای ,ر�� و �	3ش �� �و�ت و �ب �� +واد در         ��� �7<و �� �7<وی  ود. او از+O	ن او در ا�	ق ����ده 

��ر درا �	ره �ر �د، ��م ��ز �ده و دو ��د�&ر��ر �ود. �	در ط��ن ا�دازا�	ق  +O	�ش در ھذ�	ن ,��9 و ���د؛ �� ز 

طرف  واھران �و�� +واد �� دو� ���	�ش �	ری �ود. �طر�	ک ��رش ا�� از �	3ت �د و از ���� و� �	�3ن او

�رش از ،د�د د. زن ������� و ا�� �� ر��ـ�ـ�ـ �	در� ��ھ�U �وع ا��د �� �� �دا�ت و رود؛ و�3 �	ره �� د�ت 

�	ر���	ره  �داو�د ��.	ل �دا�ت. �	در �ز از 	Dرده ��� �ز د��	  ا�ن �3ظ� �	,7	ن +واد از ��ت. در�وا د�&ری 

  د و �ر��د:�ود را �� او ر�	� ا�	ق ر+ت. �	درء �� طرف دروازه و �ر�	�ت

- ��  ت ��	رم. ���	ب ��ری...؟	 ��ری...؟ �� ���واھ�؛ �	 �� �ر�	ن �و�و...! 

  +واد �	 0دای 3رز�	ک و ���	ر ,و�� اش �واب داد:        

روم... �و ,ر�	ن  ھم او��� �� م... آ�ررو �� � �%ر� م... �	زرو � �و�� ��� م... �	زرو ھ	ن...! ���	ب �� -

  ... او��� ��رم.روم ��... �و�و �� ��ـ��... �� �� ر+�م ,ر�	ن �%ـ�%

  ,9ت: �رده  و 0دای �Oض �	3ت ,ر��  ,ر���ـ�ـد. �	در در �	در و دو �واھرش �	 ���دن ,پ ھ	ی +واد ��        

�ره �� �و ���.... �رورد,	ر �ره  �دا�	ن �Dر ��...!ـ�% ره �زن... �دا ,پ ھ	 ..! ,ل �و�وی �ود... ا�طو���م. -

��و�و 0د�Aت.ـ0د�Aت  ...��  

�ر را ، �	در       ����ر ���	ن +واد ازآMوش ,ر+ت و �� 0ورت او د�د.   �Aدر  آ�ده  �د ��	@وری ھ�ود�د؛ �

��9دی ,را��ده �ود �� و2	�ت د�ده �� اطراف ���	ن او ���ود�د؛   �ر��ده ��� و3�	�ش  و �د؛ ر�W 0ورت او 

�د.  ���ده �� ور�ُ  ور0دای �ُ �ش �<@و از ،��ن ���دن �9س در���د؛  �9س �� ��دار �ده و�ط�  �9س ھ	ی +واد

�	��ن  �<�د و ��د �	ر 	ھ	�ش را� وا .�%	ن �وردن ھ	ی �د�د آM	ز�د�د ن و�� 3رز�د آMوش �	در �� �	ل +واد در �ن

��� �د ����را�� �	در�@	�ل د�ده ,	ن  در ���	ن او 	�د�د؛� �ر�ت �	ز د؛ آھ��� آھ��� �	ھ	ی او از�ر��	در +ر�	د  و 

  زد:

�� �ره ھ�U ��ز �����. �� �� �داو�د �	ور �	�ل دارم. ،ه ��زی �ده ����	��... �� ��دا�م�ر !��... !��... -  

 د. زن ���	�ش را �	زد��رش از �واب ��دار �ده، �	 وار�ط	�� �	�� ھ	ی �	در را ,ر+ـ�ـ�ـ ر�	د او، دو+ از        

ر�W �ر�ده د��را�ش را د�د. ���	�ش �� طرف �پ O3ز�د�د و +واد را در  ء�7ره رو��	�� 0��&	ھ� دو در �رد. او

  و ,9ت: ��ر، د��ش را �� ���	�� او ,ذا�ت�واب �	ز د�د. �	 د�دن 

�د و ( �واب )و�َ �� �@�  - �9�  را�ت ����	��. و�وم. �و�� �دا�	...! �%ر �� �َ  �راب د�دم... �م �ود زھره 

  د��ر �زر,ش ,9ت:        

�و�و...! �	 ز�	د وار�ط	 �د�م... �دا�	ن - ���م ����... +%ر �� �ور ھم �	ن���ر +واد��... ـ�ود �	�� �وب ،  ���و 

  � �طو ھ���ن �و�و...؟ت �م �ده... �	�3ود) �ب ( 

  و ,9ت: زن ��و�� �ود �د        

���9 ��داره... �@  �	�م... ,<و�م درد �� �ر�ض �وده ،��م را�ت ��&�...! ھ�U +%ر ��� - 	�ت �ود... دوای �وب و 

�	زه ور�ُ ���ر �دا ��	درک �	�� ھم �ش ... �� ��� د��ر�	ن �وا�	ره رو�ن �و... ��� زM	ل دار�م... �	ی �� �و

�	ز �	ی ��وره و��زا��م؛ �	 �	ن و  �د، +واده ھم از �و �� ��	ن از ) Aرص دا�� (  دو ت دوا��� ���م... �وار

��وره؛ �	 دوا��� ��م. �	�وا�� ��	ره... ا��� ����. +واد �	�د �� ��زِ   

  در ا�ن وAت 0دای +واد ���ده �د:        



��	ر ,��� �د�م... �� ��� �	ن و ا�&ور ��... او��  ا+ـ�ـو �رآ�ده... روز �ده�و�و...!  -��ورم... �� ,�=س �	ی  

��	ر ��ر�ن ھم ���ن. .��ر..�  ��ر�ن... 

         ����ر �ود، �و��د درآ�7	 �	 �.�ب و �و�� �� +واد د�د�د. �	در �	 �و��	�3 ��رش را � �� و �	ل ����ن 

  ,9ت:

�� ا��7	 آ� �... �%رـ�ـت ��ره 0دAـ�ـ �دا�	ن - ���ـ�ـ�دی... �دا دا��ر0	�ـ�ـ�  @� ...���د�ت  �دوا  داد��ش ��ر 

��ـ�ـم �� د ��� م ����.دَ  ھم �	ن �	�ده... �	ی و رو��� ��و�م... ��� ا�&ور �ت و��� و �وب دا�ت. 

  ,9ت: و زن +ر�� �� دا�ل آ�د و �د ا�	ق �	زء ا�ن ا�L	 دروازه در        

���ر ورMرض �	ن �&ر+�م. �%ر ��ـ�ـت �ُ  ھ���ن... د��و آ�دم؛ د�دم ھ�� �و - ���ور �د...  �.<وم ����... �%ر 

زM	ل �ری ز���	ن ��ری... ا���  �وب و روان �ده؛ �	) ا+O	�� اوM	�� (  د��ر�م �3=�	ن از �3دن �رت ��5 ھزار

.�&�  �ول... 

�� زن و �ول د��ـش �&ر��ت و در �	در         ��	��	ورا� �	�3 +واد ��.�	�  ��  د�د، ,9ت: � ��

- =�3 �� ���� �در �ـ�ـ��دا او ره  ؛زه�دا �و او ره �	�راد ��	 !�ر�دن �وب و زM	ل �ول روان �ده... �	طر �	ن 

 ُ� َ�  دا��� �	��. ��	ر و ور� �َ< ر

�� ��زی �� �	دش آ�ده �	�د، ,9ت: داد، �Lل ا�ن +واد �� ول را �� د�ت �	در�	�3 �� � زن 0	�ب �	�� در          

�دم... دو ) �	ز واز ( �� دروازه �� �� �د. دروازه ره  ،�� ای طرف ��	�دمھ	ن را���..! �	دم ر+ت... �ـ�ـ��ـرک  -

  �و ,پ �ز�ن. �ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت و��5 �	�3 آ�دن؛ �	  �رد �� و

   �	در +واد �	 �.�ب ,9ت:        

�وده ���	�ن...؟  ؟�� ,پ ��ز�ن...! �ـ�ـ�دو �رد  - �� ی؟ ھ	ن را���...! �	�د ھ�%	را...�� �	ر دارن مـ�ـ�ـ�ا��7	 

��	ر �ر��	ن �ودن... ���	ً او� د+�رم �	�ن... او ���	را از �ر��2 �� و +واد �	ن�  	 ھ��ن.

�	��ا در         	�Lد و  ء �ن ا	ق ا+�	دا�ل ا� ��  �.�ب ��ود ن	+واد �	 د�دن آ� �3ظ� �� �.د �� دا�ل آ�د�د. �	دردو �رد 

�ل از آن �� �7ره ھ	ی �	ن ��و ��ر�زده A .ت��� �	در +واد ��زی از ز�	ن �	رج  �&ر���	زد، �%� از آ�دو  	�

  ,9ت: آ��ز�زت وDُ ,ردن �َ 

��ش... �	 �@0رھ���م... �	د از ���دن �ودت از ��	در...! �	 زن -���0ب �	  �	��، ��0ـ�ـت و در�دری ز�	د ره 

ر�م... ده �	�� �ود �	ن �َ ره �	�� �ُ  دا���، ظ<م �د�م. �	 آ�د�م؛ �	 ��	 ت �� ���Lت �	دره �� �	�د... �	 ده �ق �ود

�	��ن. �ر���	ن. 3ط9	ً رد �%��ن...! ��	 ����ث �	در و �واھر �زرگ �	 �� ��  

��ن آ�د        ��  و ادا�� داد: �رد دو�� 

�ر�م. ��دا��م�� ره �	 �9	 �د�م... �	 آ�د�م؛ �	 ��	 �	 ده �ق او!د �رادر�دا ��	�رز �ود -�ت ده ای دو �� او!د �ود ،

�ق دُ ��ق �	�� ادا�� ��دادن. ��دا��م �	�دن... ا��7	 �	�د ط�ق آرزوی �در�	ن، درس و ور�	ل از درس و �،  ��

	 ره رده ھ	 و ا�D	ل �	 ره ���ل �ده و �� ��%ل ز�	د �%م �ود و او!د �رادر �ت �	 ��	�ت و �رده �	ری ھ�� �ِ �ود

..���	����م. ت ا+��	ر ��. �	 �� ھ�ت �ود��ر   

  �رد او�3 ,9ت:        

�� �� ا��د  �� وـت آدرس �	�� ره ,ر+از د+�ر ره �	 ا��د ��	ز�ن... ده �	�� ھ�� ���ظر ��	 ھ��ن... �	 3ط9	ً �	  -

����. ا,ر ت آ�د�م؛ �	 �	�زرگ ��ش �ود��ل 9Dو و ���ش ��� �	��م... ره 	A 	� ��ھ	  رد�	 آن ھم از �و �� 

����ن. �=ن ھ	 ����دن. 3ط9	ً �	�م ��	در... 3ط9	ً �	 ���3دن و از�  ره 



  �رد دو�� ,9ت:       

����ن. 3ط9	D ً 9	ً ا,� ا�%	ن داره، �	طز�	د ا��	س �ر��ده ,� ��%د... 3 �و�و�م ��	�د؛ �3%ن -�ره  زاری �	 و ذرـره 

�	ره او�� �� �واب ��	��ن... �	 ر+�ن ��	 �� �	��، دو��� �	 ��	��... 90	 و ����0ت �� ت� +�ض و �ر �3	� ...��	

�	ت ر��دLا ���ود�م. ، ����� ��	 ده �	�� �	 �ر�ت �ود�ن؛ و� �3	 Aدر ��	 ره �دا�  

���	ن آ�	ن ,وش ��ء +واد �	 ا�ن �3ظ� �	 �.�ب و �7ره �	در        ��ھ	�ش را  داد. او �� ,	ھ� د�دان �را+رو��� 

�� ھ�د�&ر �� ��	��ت، +واد در ,	ھ� 3���د ����رآ��ز د و� و را رھ	 �	�ت. �� �ردان �زد�� �د 3�	�ش �@ش �� 

  ,9ت:

���م...؟ ��	 ��	 -�,� �ود �م ھ�U �	�� ���ر�م... �	 از ز�دره ����ده ����	�م. �� و او!د ره...! ��... �� ��	 ره 

��� و د3�وزی ��	 ھم 2رورت �دار�م. ��	 4ر2	 ���� ره  �3	Aت ����د�� �دار�ن. ��... ��... �� ��	�ت دار�م... 

����ده ����	�م.ھ�U 0ورت   

�رھ	ی ���ده  آ�دو       	�,	ن  د�ده�	  و ��Nوس �ده +واد ��	ده �ود�د. از ���دن �واب �	در���	ن ا�� آ3ود ا� و 

ور �ده و �� طرف +واد ر+ت. ن دُ د. �	در +واد �.د از ,�9ن ���	ن �ود از آ�	ـ��&ر���ـ�ود �� �� �	�م �رادر ا�%�	ر

��Aدر +واد و	از � �� ��	ب ��	ش را ��%م ,ر+ت �7<وی زن 0��  و ,9ت: ,ذ�ت، او د

��ش... او�7	 �� �ط	ی �ود �<ـ�ـ9ـت �دن... او�7	 	در� -���ش...! ا��7	 آر +واد...! ,�	ه داره... او�7	 ره � زوره 

�ر د��رم...! س ��	ز.ره ��Nو ,�	ه �	�� ��ران ��ن. او�7	 دارن؛ �	�����دن اس... �و����. �زر,وار  �� ی �و 

�زر,� وD ...�����	ر Dظ�م داره.  9و��	�ت �وده �� او�7	 ��	ن �  و ���ش ا�ر 

�رش �زد�� �� �	�3 در �	�� رھ	 �	��� و د�ت 0	�ب +واد د��ش را از �	در      � �� ��  �د، ,9ت: 

- �,� ر��ن. ��د �	ری �� ��	 از ز�د�� �� ،م�%<�ف د�د ر�5 و ��	�واده �@ ده او +واد، +وت �در از د	�	�3 �	ن...! 

�داد ا��7	 �0A �%دم. ده ��ت �ر�ن �را�ط �	  ,ذ��� �� �ر��د�ن، �� �وده ��ر آورده��ره  و �� ��	 از ظ<م و ا

�� �را �	 ،�U ��ز از �	�� ���دن... ��دا��ن��7	 و �دون ھ  ���	طری �� �� �	2ر �� ره از �	�� ���دن...؟ 

 ) ���دام روی �@	�ل �ـ�ـ��دن ) Dرو�� D	رو ���س ��ودم...! �	�3  Uھ� 	9و ���D �� ده و از	��... �� ن��� ا�

  ره ����ده ���	�م. �طو ا��7	

�ر ر��دھ	ی در�ت از ,و�� ھ	ی �	د ا�� Aطره  �	�3 ��  در      � ��. +�رد شآMو�، �� ر +واد �راز�ر �ود، 

  ,9ت: و د�د �	در ر �	�ت. او �� 0ورت ����روود را از آMوش �	در دُ +واد �

� او!د ؛�� �	�م دق آورد�م ����ت  ...! ���و�و -	��	 ؛او�7	 �	Dت ��ری ��م �ـ�ـ�د3م ����  ؛	ھ	�م �	دم ��	�ن	� 

��ش���ش �	ن. ھر ؛ھ	��� ��	�م �	ن ���ش ���	�ن... 	��دن، �و ��ر �د... �	�3 �و  ��  

  د��ران �� �	در �زد�� �د�د. د��ر �زر,ش �� �	در ,9ت:       

����ن... �	 �دون  �و�و...! او�7	 -��ت �در ��روم �د�م؛ و�3 �%ر  و �� �	 از �7ر ,� ����	��م. ا,راو�7	 ز�دره ��

�	 ھ	 دار�م. او�7	 ���Lت �در �		�  ره دارن. 

  د��ر دو��  �	 �2رع �� �	در ,9ت:        

��ش. ره 	3ط9	ً او�7 -����م.�	 �	 او�7	 ز�د ھ�� �� دار�م؛ �	 زو�	 آر  �,  

�را+رو��� ءزن �	 ��دی و �	 �7ره          ��0	�ب  ھ	ی د��را�ش د�د. ���	ن زن راه ���د�د و �� زن 0ورت  

ظ	ھر  آ�	ن �7ره ھ	ی از�ود�د.  ت ا���	د�ود �&ر��ت. آ�دو ��Nو�	�� و �	 ,ردن ھ	ی �َ  �	�� د�د و �.د �� دو ا�ور

�� ھر دو آرزوی رام �	��ن �	�م �رادر �زر,�	ن را دا��ـ�ـد. زن 0	�ب �	�� ,9ت: ،�ود  



�� �%��  ما�ت ھ�وزھاو!د و �و ؛�ود �	��ن ��	 2د و Mرور از ؛��ـ�Dل � ھ	ی �.@ول او!د �ود �	�د آدم �� �وا�ت -

  �	ن 2رورت دار�ن. �زد�%	ی

�ش ��<ط �ود. ���3 �� �. ھ	 ,ز�ده  �	در +واد 3�	�ش را �	 د�دان       	0Dر ا�و د��را�ش را د ��ر و �و��د؛ �	 

��  و ,9ت: آMوش ,ر+ت 

�	�ت �	ن �� �ـ���	  �� ��	 در�ت ��&و�ـ�ـن. ،��م �� +%ردر�ت اس...!  -	� �� �ود��	م �	�واده  �ـ���	  ؛�مرو 

���م. ,� ���	 ز�د  

ھ	ی �	د�	�� و �و�� �	2ران در ا�	ق ����د و 3���د و �و��  0دا و و�Mر �	در +واد، ء�	 ���دن ا�ن ��<�        

  در �7ره ھ	ی ھر �� ��ودار ,رد�د.

  �	�	ن                                                               
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