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ــدا         �ـروب �ـ �  
 

�ل ��ل �� او در���ب آ��� �ده  ن� 
���� و ���� دار  �
�ر دوت        ����ود. ��ل و 

ر �ودم. از ا�ن��)وی &ود %� دادم. ھر #� ��� �ر��� و &وش &)ق �*)وم ���د، او را در 

�0ث ���)�ت  ازھر #� او وا�*�ً  ��ت �� ا-زوده ���د، ����ن ���دم،دو�� و ر- روزی #� �ر

��ت د�1ر  �ت �� �را دارد. روزھ�،دو�� و ر-� ��� ��2�ھ��7 ھ� و ��ه ھ� 6ذ�ـ�ـ�ـد؛ ��3&ره 

�� ���2ت ز��د �ر از  -�رغ �د�م. 6پ ��ن �� و ��� ���د،�� از ���ب  6ذ�ـ�ـ�ـد و#� او در در

6� ود و �ن از دھم ��ره �� � ءاول ��ره ،
�ف دوازده �ن دا�ت. او از 
�ف اول �� -را�ت از

 #� ��در د2م �� ��م ��ھ� ��روط ھم �����دم. ا�ن و ��1ن ا�����0ت ���ر �ودم و در���� ��3 

 %��م. �دم، �ن ��دا�م و &داآ � ����ن ��&وات؛ �� ا�=ً ����ر ھم #� �ده ات، از دھم ��ره 6

. �ون �� ���دن درس �*)م، ھ�
��7ن �� �ده �ود ءا�*داد او ��<ث �71ت زده 6� ھ��      

 #� درس %د�د را ��ر�@ �� �ود، ھ�ی ��76 �ده �� ذھ�ش ���� و او�2ن #� ��ھ�� ��ز

ر �*د از  دو�2� �ود، ء�ده �ر�ن ھ�
�7� �� �ود؛ �درش ���ور #رد. او�ر�ب��در و  �#

-رو&ـ�ـ�ـد.  �ر#�ری �� ،��ن ء��ر �زد�B �� &��� و ��ر ء�B��0  ظ�رھ� �� #را�� د��، در

�
&وا�د�م، �در�ن �د�ر �ود و و��� �ن در 
�وف  �� ا��دا��C درسھ�ی ف در آوا�� #� �� 

���ب، ر�Cس <�و�� ��رر �ده �ود.  م ازـ�ـ��وط �ودم، او ر�Cس �د و دو �ل ��ل از -را�

#� در  . �
�ر � &واھر و �B �رادر دا�ت،�� �و�ر دا���م و ھ���� &وراک �� &وب �ود

ش را ��� �� وا�*� ھ�ی �&�)ف از دت داده ل ���ب، ��در، �رادر و دو &واھردوازده � طول

6� ��ت �رور &�ص دا�ت؛ در ھ�F 2�0ت ز�د�ود. او از او�2ن روز د�دار و آ����� �� ���وع 


د �ود. و��� �� ����� ا���0ن#� را ��� �ذ�ر-ت. دو�� او �� آ�����3 و �دون #دام �� 

6ر-��م، �� ھر دوی �� ��ور#رد�� ��ود؛ ا�� او �دون �76ن �B #)�� در ا�ن �ورد، �وھ��ون را 

ا�����0ت �ر�وط �
�ر، ��م �را و �ر<�س در ء درد &ود را �ورت ��ود. �Hل ا���� در ��ر��

 ءطب و �
�ر �� -�#و��2 ءا�����0ت �ن، ��م او را �و��� ����د؛ ز�را �ن �� -�#و��2ء ورق ��ر��

&وا�د�م؛  ��ب �ده �ود�م. ا6ر �� �� در �وھ��ون �� -�#و��2 ھ�ی �&�)ف درس ��اد���ت #��

#و��د�م؛ �� ھ�د�1ر را ھ�� روزه و �� �B روز در ���ن �=��ت �����م. ��م ��  و2� ھر دو ��

ھم زد�� �
�ر -�#و��2 را ���م #رد و در ��� از ����ب ��ر �� 
7ت �*)م دری ��رر �د. دو 
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�ل ��ل از  ��� از ��7&��� ھ� �� 
7ت دا#�ر دا&)� ��Iول #�ر �دم. �B �� *د �ن ��ز�ل �

-را�ت �� د&�ر �B �*�ن وزارت #� دوت �درم �ود، ���زد و �*د از -را�ت <رو� #ردم. 

��� دو  ءو &د�ت ز��د #رد. �*د از آن درھ��7 ر ���زدی و <رو� �ن ا��راک دا�ت�
�ر د

�ن ��ر او را ��و�ق #ردم؛ �� زن ��1رد؛ و2� او ����� #رده و د�د�م. ��د ��ر ھ�د�1ر را ��

دا��م، در ��� از روز ھ� ��76ش؛  او را �� ء#� �ن <)ت ����� #رد. از ا�ن ا�روز و -ردا ��

#� ھ�� �
�رف <رو� را  <رو� ����د. �� او اط����ن دادم،ا�دام ��  �ود و �� دت �� #�ر

��د �را �� �م �رض &واھم �ردا&ت؛ ��2����ن او �� �روری #� از ھ7ت �12� &ود دا�ت، 

رد #رده و �*د از �2&�د �*�� دار76ت:                                                                                          

�زه. ا #� ��ت ����، &داو�د ھ�� ��زھ� تِ ـ%�ن...! ھر و�%���د - �� ���ز �و ���ر. �و ره �

��ده �ذ�ر-�� ������م.                                                                      ����&و ��دا��، #� �� ھر6ـز ای �م 

� #�ور د6ر6ون �6ت.       ��آ�روز آ&ر�ن د�دار �� �ود؛ �� &�طری #� د-*��ً او�Nع 

و�ت �� &ود  &�رج �د�م. �B=ع ��)�، �� را 6ر-�� و از #�وردون اط�درم � روز -ردای آن

#��ل را از طر�ق  ا�واج راد�و �� ���دم. #�ور آ��2ن ر�ده �ود�م. او�Nع  #� در ،آ�دم

�� د�1ر �� ��� ����ر از درد و ا2م، �ردم ��  6ذ�ـ�ـ�ـد. روزھ�ی ��ه و ��ر�B �0و3ت 

و وزان، ���0ل ھر �وع ���%� �� �د�د. �ن درا�ن �دت  زرد و �ردم در ��ور داغرا �� آ

 د2&راش در ء���دن ھر وا�*� ھر6ز دوت و �رادر &ود، �
�ر را -را�وش ��رده �ودم. از

�ـ�ـ�ـد. و��� �*د ودم و د2م �� د�دار وطن و �
�ر �� ور از وطن �ر�%�دم. �ل ھ� دُ  #�ور ��

 در�&ش 
)@ را  ، رو����� �و�د#�ور ا��و و�ر �ردم �دریھ�ی ����دی در �ل از

ھم 
دای #� ��ز د�ری �����ده �ود، &و��0ل و �رور��6م. از ا�ن آرا�ش ���ر���دم؛ #�و

د�دم؛ ��ز ھم آواره 6�  ھ� �� �)و�ز�ون &ون �رد�م را ���ده و در0زن ا��1ز و �ـ�ـ�ـدن در


دای ا�7%�رھ�،  ،ھ� �)و�ز�ون  ء��ر از ا�واج راد�وھ� و در �رده د�دم. ا�ن �ردم �ظ)وم را ��

 &ود را �� د-�عِ  �0)� ھ�ی ا���0ری، ����رد��ن ھ�ی #ور#ورا��؛ -�ر ��3ی �ردم �ظ)وم و ��

ت �
�ر �� &�ر &وات، �� از ر�و� �ردم و د2م �� ھ�وطن &ود ر�� �����دم. �� �رگ ھر

رم  #� �����د �� �دت دو � ھ��7 دو -رز�دم �76م، �وم. روزی �� ��درِ ��� #��ل �رو�م. د&�رو 

��دم را ��ذ�ر-ـ�ـ�ـد. �ن ����درس و -�#و��2 را و ��در��ن ������ #ود#�ن را ����� #رده و 

&ود را �� ��� از از ���2ن ��ل ���زده روز ��ل از ا�روز �� #��ل ر�دم. ���م ا�وام �زد��م، 
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م و &و�ش دور، #دام آدرس ���B2 �ر�� و �ر�� %��ن ر���ده �ود�د. در#��ل از ھ�F �و

��� از ھو�ل ھ�ی ��ر ر-�� و �B ا��ق 6ر-�م. -ردای روز آ�د�م؛ �� طرف  �دا��م. ���ًء در

 ،و�ران �ده ءآن ��ط�� را �م د�1ر د�دم. &��� ھ�ی 6)� و &��� ء&��� �
�ر روان �دم. ��ره

<�و�� �زد�B  . در�*N� &��� ھ�ی آن ��ط�� و #��ر رکت�� �&رو�� ھ�ی ��روک �����

&��� و ھر �7ری #� ����د، ا<��ر �ده �ود�د. از��B2 ھر�� آن #و��، �*��ر ھ�ی 2و#س و �
ر

���دم. دو روز �� #و�� ھ� و&��� ھ� ر6ردان  در �ورد �*)م �
�ر �� �ر�دم، %واب رد ��

 ء���� ء�ودم. روز وم �
��م 6ر-�م؛ �� �� ���ب ھ� ر �ز�م. از ���ب ھ�ی �زد�B ��ط��

#ردم. �� ���ب ھ�ی  �
�ر �روع #ردم. �� ھر ���ب ر-�� و از �*)م �
�ر وال �� ء&���


ور از ��ر، در ��� از ����ب دو�2� دُ  را�%�م� ر زدم؛ �� #ورس ھ�ی �&
� ر-�م. �&

  او را ��-�م. �د�ر �� �ن 76ت:�*د از �76ن �����، 

�ل ��Nون  ا�N-� از؛ ای ���ب اس �%رب ا��د �
�ر، �*)م ���� دار و -  �ت و ��

��.                                                                                                              ـدری 
�ف ھ�ی ��زده و دوازده ره �در�س ���

                                                            �� &و�2�0� �76م:                                                       

او 2�0� #%�س...؟                                                                                                              - 

                                                                         �د�ر ���ب 76ت:                                              

… �را ا�روز ���ده ���دا�م… د�روز و��� درس &=ص �د، &��� ر-ت... د�6 ���ده - 

ره �و��� #ده ��  ر�د. �� آدرس &��� او #� #�� &�� و ����ر �� �ظر �� ��6ردا�ش �76ن،

6� داره.                                                                 #را�� ز�د ءوز �� &�����ره �� ھ�او �� ��� ���م.

  �� �ن داد. د��ن �د�ر را -�رده �76م: آدرس &��� �
�ر را �و�ت و �د�ر       


�0ب...! او دوت دوران ���ب �� اس... �� 
رف �� &�طر د�دن او از #�ور ���ر �د�ر - 

  �� د�6 ر-�م... &دا�0-ظ. د�م. آ��2ن آ�

%و�م ���%�  و %ت ھن &ود ��� 6ـ�%�دم؛ �ون �=ش وار&و�� در ��آن 02ظ� از در        

�� <%)� &ود را ھ�%��� و �Nطرب �ودم. �ن در آن 02ظ� &وش، � �ودم. داده �ود و او را ��-�

�B� B زدم. ��ردد و  ر�S و رو ر-�� و �و�� �� را ء�� آدرس داده �ده ر���دم و دروازه

ور�� #� ء #� �B �*)م �2��س، ���� دار، �3ق و �� �%ر�� داد، دو دل �ودم؛ <�)م #�ر ���

 �0ل، �ر�ده �ودم و 6� ����د. ا6ر�� از��د ھ���� و د#��دارز�د ،در&��� �� �ون آن &���
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�&رو�� و  ءر ا�ن &���#� او د �م،�وا� ھ�� ھ��ن &��� را ����� داده �ود�د؛ ا�� �ذ�ر-�� ���

6� ����د. &وا�م ��ر د�1ر �B� B �ز�م؛ #� دروازه �� 
دای &�B &ود ��ز �ده و 6)� ز�د

. �� د�دن ر-�� و �وھ�ی �7د �����ن �6ت ت -رو�رد �3ری، ر�%ور و ��ر�B ا�دام، �� 
ور

  �76م: �رد

  #�#� %�ن =م...! - 

  ای ���� و ����ر 6و�� 76ت:�رد �د�� از دروازه ��رون آ�ده �� 
د       

  <)��م =م... #� ره #�ر دا���ن...؟ - 

  �76م:       


�ر&���... �� ا��د �
�ر&��� #�ر دارم. - �  

  �ن د�ت #رد و �� �ر�� 76ت: ء�� �ن �1ر�ت. 02ظ� �� �� ��رهاو        

   ..؟دا���. ا��د �
�ره #�ر !&و... - 

        ��I� دا�ش
  و 76ت: �ر #رد� ����ره 6� 02ن 

 ت.<���2 ��ر ����م، #� ��3&ره د�د���؛ �رورد�6رِ دا#�ر...! �و دا#�ر ھ - 

  ��*%ب �ده �76م:       

  ره د�د�م. #� ��� ������ن...؟ �� &و او�2ن ��ر اس، #%� �ره از ��� - 

  و 76ت: �رد د�م را 6ر-ت      

��Iر #د�م...؟ �� وا�*�ً....                                                          � � ا���%���د...! �ره �� را�� ����&��...؟  آ�� � - 

  از 
دا او را ���&�م؛ 6�ش را �طT #رده �76م:     

 - � ...��
  ! �و &وده �� �&��...؟�
�ر... ر...... 

#�  ��و%� �دم،آ�وش 6ر-�� و 
ورت ھ�ی ھ�د�1ر را �و�د�م.  ��ھر دو ھ�د�1ر را       

وزد. 2رزش در���م و%ودش ��و2� ���6 و ر�%ورش  �ب �د�د �� ��ش داغ ات و در

 ء�ھده�&�� �ود. او د�م را #ش #رد و �را �� دا&ل 0و�)� �رد. �� دا&ل �دن �� 0و�)� و ��

ھ�ی &�����وز و آواره 6� ھ�وط��ن ��  �)S�% U �&رو�� ھ�، د2م ��1� ��ود و&�طره ھ�ی


دھ� �S�% �70 ھ�ی #��ل �ود، �ظرم را %)ب 0و�)� #� ��� از ء  آ�د. ��د�ن ا��ق و�را�� ��دم

ت دا�ت و �را �� ����1 ا��ق ��0ر د&�د�د، د�م را در  #رد. او در2�0� #� �� ���ل ��

� دو�B ھ�ی ھ�وار �ده در ا��ق ���م. د�دار او �را 0و�)� دا&ل �&ت. ��3ی ��� از 
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زھ�ر و ���وان �ده �ود. ؛ ���ت �&�� �ود. او �� �ردان ھ��7د، ھ���د ��2  ��6ـ�ـس و 6ول 

�رار رد و &��ر �&�� ات. و��� ���م، او ����)م �6ر او را &ُ ا�د���دم، #� درد و ر�� روز

  و �� &و�� ز��د 76ت: 6ر-ت

�م. ا��� ��ت و ھ�ت �ل �*د ھ�د�1ر &وده �� �� ؟��-��... ...�ر...! �ره �طو... داک

#� �طو  �� &و ��ورم �����... �0ران ھ�م،دا#�ر...! وا�*�ً #� دوت و �رادر &وب �ودی... 

  �ره ��دا #دی.

  �� ����ره 6� �زد�B �ن آ�د؛ ����2ن �)��ب و وزان &ود 
ور�م را �و�د و 76ت:      


�ر ھ�م و #�  #و دا#�ر...! ر �� �B &و �داری، ت �����. �ل�H)� #� ھ�وزم ��ور - � ��

#و... �1و #� �
� #و... از &وارم �
� #و... از #ود#��ت �
�  ؟پ ھ��...�را �ُ  ..؟�� &�ر.

  6� دار�ن...؟�� #دام ��)�ت ز�د

  �� ���ل �� 6پ آ�ده و �76م:       

. �� �� #�ورآ��2ن رم &ون �دت %1م. 
رف �� &�طر ����ری و ��ر ُ�َدB��ِ �دار ��. ،�� - 

1و�م، �� �ره د&�رم &و رات � ��� و ؛76ت ت &وب �ود و =م ��&وار ؛مز�د6� دار�

�ر و��0ت د�ِ ��ن و �� �� �Hل %وا��ن وطن ��، و�ت ��دا��� � �� ا��� ،�����ن ��ارن. او�

  6� ���دن �ر�� &ود ھ�ن. �و �1و...؟ �
� #و...؟�
روف 6ذ����دن ز�د

  76ت: او �2&�د زھرآ��6� زد و      

&ود �1و�م. �� #دام درد &ود و درد �ردم  از �ر 
� #�م...؟ �
� �� ره #�م...؟ اول�� �از - 

دو��ره ز�ده �د�م.  ورد�م 6� رار ر�� و درد ره 6ذ����د�م... ��ر��ر �ُ �� ای �دت �B ز�د

#� ظ�2م ھ� �� ظ)م و ��� #�  ���دی، راد�وھ� �� از دا��� ���� و&وب &�ر  &و �و او��

د و �م ��ود، #� �� �� �دادن... �ردم �� ا��� �م و درد د�دن، #� 2�0� ده ����ل ر��دن... �� د

  �� �Hل -و3د آ�د�ده �دن. ،ھ��م و درد

  ��76ش:      

  از زن و #ود#��ت �1و. او��� %��� ر-�ن...؟ �را د�ده ����ن...؟ - 

  76ت: او در2�0� #� &ود را ��ر �� آورد، �2&�د زد و       

  #��م... 2�0� �ره ��ن #� �م � B����B ���� �&ورم. �
� �� ��ز - 

     T��� ش 6ر-�� و�  ش �دم:ا از د
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�م #%� %�ن...! Nرور ��س... �� ��ی ����و�م... &وده ��ر ���ر... ھ���ره و �رادر زادا�
�ر - 

  ت #%��ن...؟ھ�ن...؟ ��)� �6ه و&واھر

د�د،  ط@ ا��ق �� ءو ��ره ��ره �ده او در2�0� #� �� ��ش ھ�ی ���2ن ر�S و رو ر-��      

  76ت:

��ش %��م ھ7ده �ل ��ل -وت #د و ھ���ره �6م ده %�S ھ� �� �� ھ�وز زن �1ر-��م... آ�� -  ��

  را#ت &ورد و ���د �د.������م 

�ر���ن �ده و �76م:        

آرزو ت 
�ر %��ل و�د ھر دو����� ����رزه و �� &ودت ����... &دا�� ��1�... ز�د6� رِ  - 

�را...؟ �� ��<ث زن #��...؟  ����م... ای #� ��1� زن �1ر-��، رات اس و �� �زاق ��

  ت �� ای �دت ز��د �د...؟�1ر-ـ�ـ�ـ

  و 76ت: او آھ� #��د       

�ل ��د از &�رج �دن �و و -  B�  ،ل  #ـ�ـ�&��واد�ت از #�ور� �د&�ر �����م ���زد �دم... 

&وات او���، آ��ده 6� <رو� ره 6ر-�� �����م... زن �����م ��د از ���زدی، از ا��� ط�ق 

#دن... ��د ��رھرطرف د�6 �=ش #دم؛ ��2ن �� &�طر �7)� و ����ره  ��زدی ره -��Uن �

� N�0ر ��د؛ �� د&�ر &وده ���.# ،�� �6  

  �ده ات. ��76ش: ز��د %� �دم، #� 2رزش در �ن �*)م �
�ر��و      

��ر - � ��  ... �� �د�ت...؟  ��ش دا#�ر ر-��...؟�ر�ض ھ

  76ت:      

  از دو روز #�� �ر�ض ھ�م... �� و��7 ھ� �ب ���1ر�م. - 

  �76م:       

  �را ا�را0ت ������... دوا 6ر-��...؟ - 

  76ت:       

�م... ��6رده #��م �ر���ول دا��م و &وردم. دا#�ر...! �� �طو ا�را0ت #ده ���� ھ�... د�روز - 

  ا�6 ���ب �روم، او���  ره  #� درس ���. �ت �دن.�طو &

 ا<
��م &راب �د؛ �زد��ش ر-��، د�ش را 6ر-�م؛ ��ض او را د�دم؛ در �ب وزان ��       

و&ت. �76م:  
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�ر%�ن...! ��)�ف �و ز��د اس... �� &وردن �ر���ول %ور �����... �� ��د-*� ��زار - � 

�زم. ت ��دا �� ��7&��� ��رِ .. ا�6 �د، -رت دوا ���رم.��رم و �رِ   

�)و�م ����دم. ����2ت ز��ن 76ت: او از      �  %� �ر&�ت. �ن از د�ش 6ر-�� و او را 

#�م. آ&ر �و ��د از ا��� �ل آ�دی...  ���د �� �و ھم ���ر ت ��ی ���م... �B ��زرِ ���� �� #� �َ  - 

.�����ن �� ھ�  

  �76م:      

�زار ��رم... دوا و #�� ودا �� �و ���رم. �B ��ز ���ر و �&�� �و �راری #ده ���... �� � - 

�زه... �و ���د #�� %ور �وی.� T��N Sز�دن د��  �ده ���رم؛ �� و�ت �� و �ره 

  او �� ���ل �2&�د زد و 76ت:      

�ل ���.�م ����... 2ط�7ً از او �ُ دا#�ر...! #�� &ُ  - �# B� �� �� ره��  

را �%�ور�&�م؛ ��  او . ���2ت را 6ذا��� وN*�ت 
0� او و&�م ات��و%� �دم، #� و        

�ت او �
��م 6ر-�م؛ �� ھر �&�م. �� د�دن وN* . دو #��ل ��درس را ���3ش ھ�وار���د دراز


0�  ��را �� ��7&��� �رده و دا&ل ��ر  آورم. �ن ���د او�و�ر�� زود�ر TNم.؛ ز�را و�&�

#��د. در آن 02ظ�  �*طل ���دم؛ ���د ز%ر ز��د ��ر-ت. ا6ر 02ظ� �� 02ظ� &راب �ده �� او

دت و ���م را 6م #رده �ودم. از �B طرف �� ��دا#ردن او &وش �ده �ودم؛ و2� از طرف د�1ر 

2�� ��ل در دل ��� د�دن او %1رم &�)� &ون �ده �ود. &واھش و آرزوی د�دار #� را #� از 

�رورا��دم، �0ل �� د�دارش ��وش �د ���� �6� او ز�دو روز�6ر #��دم. 2�0ت  ه و درد و ر�

�م �%م داد. د2م 6ر-�� و ��S �ده �ود. �0ران �ودم �طور او را از آن 2�0ت رھ��� �&�م. �
�ر

�7&��� ��ر �زم و در �دم دوم �� ھر ���ت �� ��6ر-�م؛ �� در �دم اول او را � B�  ���& ،د�

�دری &ود را از ��ش �&ص زور��دی #� ���طر�ق  2�� ��ل �� ��م &ود #رده �ود، از��2 آن را 

�دری را �� ��م �*)م �
�ر &���  ءوردم. �
�م ��6م؛ �� �����2 دت �� آ� ،��0#موا درد<

��2 از �B د&�ر #دام زن ��وه و �� ����م؛ ���را ��دا #رده،  �ر�ف ء�B &��واده ��ل، ��ل و 

�وا��م.  ���� 6ذا��� ��� آن 2�0ت درد آور �0رم ز�د6� اش �زم. �ن او را �� �ر�B و

 �ن �دون ر زرد و�ر او، �را �� آـ�ـ�ـ6� ر�و�� و �رادری را ادا �زم. ز�د�ن د��&وا�م، دَ 

�وا��م.  ر-�� ���#ود#��م  آوده �زد زن و �� &�طر ،6� �*)م �
�ر���ن دادن �� ز�د و

&�رج �دم. #و�� ھ� را ��� ��ت  او ء&��� ازاو �� ا�د���دم، �� <%)�  ء2�0� #� �� آ��دهدر
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 ء&���ء د�1ر ط� ��وده و &ود را �� رک <�و�� ر���دم. ��� 6ر-�� �� �زد�B دروازه

����ن �دم. دا&ل &��� ر-�م؛ �� او را ��رون ���م. �*)م �
�ر �� &واب <����  ،�
�ر �از ��

  -رو ر-�� �ود. او را 
دا زده �76م: 

  ت... �&�. �
�ر...! �*)م...!ـ�ـ�ِ رُ �َ  �� آورد�م... ��7&��� ��%�ن...! ��
�ر - 

  �76م: و 6ر-�م. او را ���ن داده ���� ھ��ش ازا�و ���� ز �� دو      

����... ری �زن؛ 2�0� ��  6ل واری %ور �ر�م ��7&���... �&�ر��دار�و، #� ��م ����. زود  - 

  آ�د�م... �&� د�6.   

�ن د�د. ��2ن &��ش را �ورا��ده و ��زی ز�ر ز��ن   #رد و ��را ��ز د�دم او �����ش       

  #ردم، �� 
دای 2رزان و #�ده #�ده 76ت: ��زی �دا��م. و��� �)�دش �� 76ت. از 
دا�ش

ره #�...  درس &�ت داد. ا�6... ��... ���ب  ! او���...#��م... ... ده... �ر...! ��6ر... داک - 

�س ... ��... ���ن.درس.. وم... او��� ازرُ �َ  .  

#ردم و �� دت د�1ر از ���� اش 6ر-�� �ودم،  ��ور در2�0� B� �� �# دت #��ل ھ� را دُ      

  �76م:

 - B� ر�*)م  د-*� �&�ر %ور �وی، ��ز او��� ره درس &�ت دادی... ا�6 �و ��7&��� �ری... 

  �و.�زه... �و 2�0� �� ��6ردا�ت -�ر � ���ب، �*)م د�6 ره �وظ�ف ��


دای 2رزا�ش را ���دم:        

 - B� ره �ره ����م.  �ره... #%�... ���ری...؟���ر �� �� �ل #و... �� ��&��م... �B د-*� د�6 �

ره...   &�ت �دن... #� او��� ��6ردا�م �طو#�ر ا�دا&��...  �ش ھ���� از ،ط�ن�ر...! ر... داک

  درس &�ت داد.

      ��  ء&�م و رش را �� ���2ت 6ذا��م. &وا�م، را��ده���� ھ�ی او را آھ�� رھ� ��

ر�S  ءرا 
دا �ز�م و �� #�B او، �*)م �
�ر را �� ��� ��رم. او د�م را 6ر-ت. �ن �� ��ره

�ر�ده، ر�%ور و زرد او د�دم. او �� ���ل �� �ن �2&�د زد و76ت:  

  ��... 6ر... دا���... درس... #�... &�ت... دا... د...! - 

ھ��م %�ری �ده �ود و �� 
دای �)�د  �� د�دن 2�0ت و&�م �*)م �
�ر ا�B ،آن 02ظ� در       

6ر��م. او آ&ر�ن �7س ھ��ش را #��ده %�ن را �� 0ق داد و �ن �� دت رات �����ش  ��
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�B �*)م  ءدھ�ده آور و ز%ر 6� دردز�د ء#� ��ھد �روب �� 
دا و �� �را�� ،�2�0� ��م را در

   رم �ودم.و آ�وز�6ر #�و

����ن                                         

  1389/ �0ل /  26                              

 


