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  	�رش درد و�م
  

و���: ���دھ��م ا
ور                              
  

�ت:  زن در���� �� ا�
�س ���� را       �  ��" �� �رد، 	� �وھرش �� دا�ل ا��ق �د، 

   ) �دم. ��" ( ره �م ��را$ت �,ص �د...؟ �� ھ�� ($زا ��ن آ�دی...! �	$ب - 

اردوی ��3 	ود، 	� ��2ت ادو$� و اوراق د0ت  ا01ر �رد �� �	�س 
ظ��� 	� �ن دا�ت و       

�ت:�  دا��� اش ا��ره �رد و 	� زن 


� دو 34م �� 
دا�ت، م ه ھر ! ���� �� ر��1 �$��
$م. دوا…! �,ص �د…ھ� - �����ر�1م. �

ـت... 	�ز �$�7
� �ده و دوای د�� ره از 	�زار �� �رم. دا��ر ��$ب �ش روز 	�د �وا0ـِ� او

  . ـ��$ـ�

�ت: ءن از �	�ز       �  (2ر�ت �ر1ت و 	� ��9ل ا$��0د. ا01ر �ود را 	� ��
�ش ر�0
$د و 

! آ��0... ا��$�ط... ...ا��$�ط... �ره د0ت �وده... �ر$ط� ره ھم �� �$:$رم. 	$�... آ1ر$ن - 

  ! 	� �� �9$� �و....آ1ر$ن

 ه و �=>ر 	� آ
�ن ��ھم ا��4ش �� 	� ا
دو آ
دو 	� و0ط ا��ق ا$��0د
د. زن 	� دو زن 	$��ر       

�ت:�
:ر$�0ـ
ـد،   


د 	�0زه. �دا ��1ظ.  و ره ھم 	� �$ر �ور ��1ظ... د<� �
$ن. �دا ����دا - ����  

�ت:  �ورده و $�9 از آ
دو �ور ��� 	� 	�0ر 	$��ر ھر دو       �  �� �0ن �ر 	ود، 

! 	���ن �دا... 	� ...ت 	�0زه. 	���ن �دا. 	$�در��ن! �داو
د �2ک �ورِ ...2
�$ت 	� �دا��ن - 

  ره 	ـ	ـ$ـ
ـ$ـن.  �$�7
� �� �$��د$ن، ����ً ��

�ت:       �  زن دو�� 

�:$ت 	� �دا.�ـ�ـِ ! 	� ای ده، �2
زده روز …�وار��ن - �
  ت آ�و��� �ده 	ود$م... 2

�ت: �� زن 0رش را �ور داده در���� �� 	� ���0 4دم 	ر      �  دا�ت، 

 ��ن ��
� ( ز��ت ھ�ی ��ن 		ره. زا���ی 	�0زه و 	� ��
�ی�داو
د A$زال ���رم 	� �$ر �ور  - 

 را ) 		��$ن... �2$وازه ��$��ن ز$�د �د�ت �ره �دن. �دا ��1ظ.
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 ز$
� ھ�ی 	ر�4 
د. آ
دو ذر$�7 �ر�ت 
�ود، ن �	$ب د0ت ز
ش را �ر1ت و ھر دوړ�:       

$�F، �ود را 	� 0رک ده د�4دت �2
ز در ؛
زل ��م 	� �
زل اول �2$$ن آ�د
د� از)  �$�ت (

	� ��ن ر0$د
د. ا01ر  ء$G ��09 �د
د. آ
�ن $G �0<ت 	7د 	� ��
� و 0وار هر�0
$د

و �Fداری �واد �ورا�� ��
م  ء	�زار دو 34م ادو$� ر1ت. از ر�0
$دن ��
�ش 	� ��
�، 	�زار

�ت: د. و��4 	� ��
� ر0$د، 0ودا را 	� د��ر 0$زده ���0 اش داد و�ر�ر$داری �  

 �م 	ـ$ـ
ـدازی؛ (��ت 
زد$G اس؛ 	و	و$�� �9م 0$ر د$:� 	0$�ر رو�ن و
�Gِ…! ��ن��در - 


�؛ (� (�ره  $ن؛ 	و	ویو� 
0ر$ن ��ن، 	� ��9ب 	رـ�ـ� 
�ن 	��؛ 	�ز��$� �
��ن �2
زده د�4 �

  ��9ب �$ر�0. �	$ر��ن از 	�$ر دار$م؛ 	�ز

�ت:��در، �و�ت، �ر��ری و �$وه را از د0ت 2د ءد��ر ادو$�       �  ر �ر1ت و 


�$9�$ن؟ ��$� �$ر…! آ����ن -  �
  ؟…$نو��� در$�� ��

�ت: و ا01ر آھ� ��$د       �  

�ؤظف ����0 	ودم. �� 	�$د �وده 	�  ��� ا�روز 
و�ری ھ�0م. ��7ون �� 	� 
و�ر$وا� - 

$�ره.  	$�در�� 		�زار  از ؛ ��ت دا���، �	$ر��
� 	:ووظ$�� 	ر�0
م. ا�� 	� �دام ($زی Jرو

�$رم.$�. �� �ـ
ـو؛ �� 2$ش از ��ر$G �دن، دروازه ره 4�ل �	: �� �
3�و
� �	ر ��  

2
�ه 	رده  ر�0 	� زن و د��ر $�زده ���0 اش 
0ر$ن �� 	� 	��$ن ��درن �	$ب از اُ ړ�:       

2ر$��ن  �و$�3 ��رج �د و 	� 91ر 	7د از 	و0$دن �ورت �$��، از 	ود، �دا ��1ظ� �رد. او

ھو�ش 	� ��
� 	ود؛ (ون 	� 
0	ت 	$�09،  و 
و�ر$وا�� ���م 91ر ت. در	� طرف وظ$�� ر1


�ش را از�� ����
� آورده 	ود. 
ظر 	� �� �	 �
����دا��ران 0رو$س 	�ش، ��
�ش 	�$د  ء�


� 	�0ر �� 	ود؛ و�� او از د$:ر ده ا�� �2
زده روز����
�ش  دا��ران �وا��0 	ود؛ �� 	� ���


�ش در ران 4ول داده 	ود، �� از�را �ر�ص �0ز
د. او 	� دا��� 
� 	� �ورت در0ت ��

(و�� ا��ق 
و�ر$وا�� 
���0 	ود، 	� $�د �0ل 4	ل  ھ��ن طوری �� در وار�0 �� �
د. او

��1د. �0ل 4	ل ��
�ش را 	� 
0	ت �39$ف �رده 	�0ر ����0 	ود. ��
�ش <�3$�ت �د و $G اُ 

	�Mر 	ود؛ و�� از $G ��ه �0ل  �
�ش $Gاو را ��$ده 	ود
د. وJ" ��� � ء�راب �ده ء�رده

ن �	$ب ��	ور �د؛ �� ��
�ش را 	� ړدو�� او �روع �ده 	ود. �:ء ھم درد �رده 4	ل 	�ز


� 	�0ر �0زد. دا��ر ھر روز ��
�ش را �$�7
� �� �رد و اط�$
�ن �� داد، �� ����وJ" او �

م 
و�ر$وا��، 
ور��ل 	� ا�رای $�	د. او 	7د از ��� Aز�� و ا�0را�ت 	M	ود � ء	� �ر�1ن ادو$�
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=J7د از ا�ذ ا�	و�ت و 
، 	� �را�" وظ�$ف روز �ره در �7	� 2ردا�ت؛ ��9وب ھ� را �واب 

�ت: ء  ظMر �د$ر �7	�  	7د از �Fد�� ($
� ز$ر��
� 	�� �ر	وط� ار�0ل �رد. دو�  �و��ه 	� او 

��9ل اس؛ و��  ر	0$�! �� ��9ل �ره درک �� �
م. �ر$ض داری و 	$�09 ...�ن��	$ب  - 

�ر �$��$ن. �و 	�$د 	� �دت ده روز 	� �ر�$ب $G ھ$=ت ھ�ت  �� (� (�ره دارم. از
�� ھم 

�ره 	� وA$ت ھرات 	ر
  ی. �داو
د �ر$ض �ره 	�$ر �ور �$�0زه. �� ھ�� د<� �� �
$م.و

	� د�Mره 	� �د$ر د$د و �پ ھ�$ش را �
$د. 	7د از ��ظ� $�  ن �	$ب ���و��
� وړ�:      

�ت: �   �9ث 

	�  ھم 	� ��طر د�1ع از 
وا�$س ��ور ! �� �� دا
م، �� وظ$�� �Fدس اس. ��...��$ب - 

(�  	��� 2و�$د$م. ��� �$دا
$ن، �� اردوی ��3 آ�د$م. �� 	� ��طر د�1ع �ردم �ود �	�س 
ظ�

 ی ا��$G ��9ل د�وار 4رار دارم. ���ت ��
� �ره �و درک �$��
$ن. ��... $ب...!  	� و�ود ا

��� و �ده �� ���� وظ$�� ره 	ر$م �$�$ن، � ��
م.ز ا�رای اوا�ر ��� ($ز د��$�
   

�ت: و �د$ر �	�
د ر�J$ِت �
دا
� زد      �  

دا��� 	��$ن.  ھ�ت �	R 2رواز ، ���� �
م �ودت 	�$د 1ردا �0<ت �ش �	R 	$�$�. 91ر - 

�	$ر��ن 	��. ده �ورت 3�ون �ره 	� $	� �� 	:و. 
�ره � ا�� 	� J �0$2رورت دا��� 	���،

.�
  �دام ��9ل 	� �� ز
S 	ز

�ت:  �د$ر د$د. او �	�
د زھرآ�ود زد و ءن �	$ب 	� د4ت 	� (Mرهړ�:      �  

در0ت اس. �� 	� و4ت �7$ن �وده �� ر�0
م. ده �ورت Jرورت از ��� ��G ��ت  - 

م، �� ور! �� �� �$...�وا�0$م. ���� 	� ($زی Jرورت 
دارم. از �طف ��ن 	0$�ر ��9ر

9
ن.
  �و�رای <��3 �ر�ت 

<��ل ھ$=ت، �0<ت 
�  ءروز ط$�ره �7	� ��رج �د. 1ردای آن از �7ظ$م 
�ود و ر0م و او      

ھرات 2رواز �رد. آ
�ن و��4 	� 4رار��ه 
ظ��� ر0$د
د، $�زده و 
$م 4	ل  �	R 	� �وب �Mر

 رھ
��$� رT$س ھ$=ت، ھر و	� ھدا$ت  �رف ط�7م و ادای 
��ز 2$�$ن 
ظر از ظMر 	ود. 	7د از

 و ا�� ��م 	رر�0 و �
�رول د��1ر �	R ازھ�� روزه  �رد
د. 	� ��ر 	�ش �ود آ��ز �دام در

��ل 0وق ا��$ش 4رار��ه  ا�� داد
د. �0 روز را درھ� اد ���م �زو��م ا0
�د و�0$ط را در

ی �ر	وط� ھ� ��ما�
$�� 	� 4ط�7ت و �زو ء	� 4ط�ر ا�����A و 4ط�7 �و�ر	7د ذر$�7  دا$�� و

ن �	$ب ړ
دی 20ری �� �رد$د. �:ھ� 	� ����$ش �ود ادا�� داد
د. روز ر1ـ�ـ
ـد و 	� �
�رول و
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�ر1ت. 4رار و �ود��
ش �	ر ��
م از و 3�و
� 	� ���س 	ود$�ب 	� 02رش � ھر ��  ���� �$


�،  	� 	M	ودی �� ر1ت. در ��ن رو 02رش وJ" ��� ��در����روز ��م �ر��� از �


� 	رد؛ ��در �	$ر���� دا��ر، �� از 	�زار ء	7د از �$�7
� و ا�ذ ادو$� ��و$ز �ده را 	� �

ھ$=ت  ��ر ء�2
زدھم، وظ$�� �ط	$ق �� �رد. در روز ی �رد، ادو$� را دوا�دار 	� ��در�ر$دار


د. �	$ 	� ��	ل 2رواز آن �د؛ �� 1ردای آن روز 	ر 4رار ����� $�1ت و$��
ب �$�3 �وش 	ود، 


 ھ� در 	�0ر �0ل �ذ��� 	ود. او �ب ن �	$ب (ون �2
زدهړ� �� رود. �2
زده روز 	� �:�� ��

زرد. آ �� را ��، او	�ش دا$ �J زن و 
دا��ن 0ر2
�ه �Mت 	ود و	� ��
واده �� ا
د$�$د. �ر$


�وده 	ود؛ �� روزی ھ�$�� آُرزو او �
���� �ده و از 2ردا��ن �را$� 
��ت  ء���ب ��


د$�	د
�ود 0وال �� �رد، �� (را رھ	ری وزارت  از، د$:ر ھ� ا01ر �د ھ� و ده . او 	� ��

وA$ت،  ھ�ی ھر �Mر و �ر�ز �
�ر �و�� و دا��ن ھزاران �ر$ب ز�$ن در و�ود د�1ع ��3 	�

ز�$ن �وز$"  ه ھ�یش، 
�ر0ر�ردان �و$ چ 
داده و 	� ا01ران 	� ��
��ن و<�ل 	� �ر��9را	


د. او� ��

�، ���رف �ر$Jداری ��
م، �رچ و ء�� �� �ر1ت، �را$� ��7�� 	� ا$ن �Fدار �� 

�وراک �ود��
ش را 	� ��9ل 2وره �� ��0ت. آن �ب 	� و�ود آ
�9 از $G طرف �وش 

3�ون 02رش �واب 
�� داد، �Jطرب و $	ود، �� 1ردا ��	ل �واھ
د ر1ت؛ ا�� از ا$ن �� �

را 	�  �پ �راب و ھراس ا
:$ز $ط�ن ده ھ�زرد. �آ �ن 	ود. د�Mره و ��و$ش، او را ��2ر$�

�واب  د�ش راه �� داد. آن �ب �� 	� �0ر 
�وا	$ده 	ود، �� در 
�$�� و� ��4	R از

	ر��0ت، اطراف (���
ش ورم 
�وده 	ود
د. �0<�� 	7د 2رواز �ورت �ر1ت و 	��Aره 

	�  و	� ز�$ن 
�0ت. او 	� <��3 از ط$�ره 	$رون �د �$دان ھوا$� ��	ل  <��ل ��ن درء ط$�ره

�
ھ�0�را
ش ا��زه �وا0ت؛  از ھوا$� 	$رون آ�د. او �$دان ازھ$��ن 	� ھ��9را
ش  و 2ر$��

	ـ�  �و�ر .��
� 	رود. �	$ب �ود را 	ـ� 0رک <�و�� ر�0
$د و 	ـ� ��09 
�0ت	�  �� زود�ر

	�ر  �� �رز$د. از روز 4	ل 	�ر آ��ه �ـ
ـش 
� اش در �ر�ت �د. در آن ��ظ� 
��ود�وب ��

رده 	ود؛ �� 	� 02رش ار�	�ط را 	ر4رار �0زد؛ و�� �و1ق 
�ده 	ود. و��4 ��09 	� �و�ش �

�و(� دا�ل �د، اJطراب و 2ر$��
� او ز$�د�ر ��ت. د�ش �واھ� 	د �� داد. او 	دون �دام 

��2 2ر$��ن 	ود. �پ ھ�ی $G �ب 4	ل از ��م وظ$�� 	� 02ر را 	� $�د آورد، �� از ��درش 

��� 	ود، �� ��در $راط�$
�ن داده 	ود. �	�ھ�ی ��
� را  ش از 	�0ر 	$رون آ�ده و 	�J7 ��ر

9
د؛ ا�� �$ط�ن �7$ن او را 
ا
��م �� دھد. ھر 4در �� �و�$د؛ �� 	� �پ ھ�ی �راب 91ر 
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ده
��09 را 2ردا�ت؛  ءآرا�ش 
�� داد و در �Vزش �پ ھ�ی 	د �طور �� �رد. �	$ب 2ول را

 َ	G$ ر1ت؛ از �و�ر ا� . او�و�3$ 
زد$G �د$� �2$$ن �ده و 	� دروازه ش را 	� د0ت 

دروازه را 1��ر  ءز
د، �� ��و�� �د، دروازه 	�ز ا0ت. �32	�G� G دروازه را  ، ���وا0ت

داد و دا�ل �و$�3 �د. 	� ��رد دا�ل �دن 	� ��ن �و$�3، �	$ر را د$د، �� 	� �	�ن ��G و 

�� G$زد
 د. �	$رـ
ـ�ـه ھ�ی ھ�د$:ر 
ظر ا
دا�	� (Mر 02ر و �د. 2در ر
S 2ر$ده 	� دروازه 

	� د$دن 2در 	� �ر$� �روع �رد. او �ود را 	� آ�وش 2در ا
دا�ت و 	� �دای 	3
د زار زار 	� 

 	�داد؛ 02ر را د$د؛ 	$G را از د0ت �ط�  �ر$�0ن �د. �	$ب 	� (���ن ���7ب 	� 02ر ��

�ت:�  آ�وش 1�رد و 	� وار�ط�$� 

؟ ا�� �� 	� �دام وA$ت �	د$ل ...ا$�F دق آورده 	ودی …!��ن 2در…! ؟ (را 	($م…(را - 

�. �و 	�$د 	� �>ل �$ر، دل ـ
ـ! 	س �و د��. �رد �ر$�ن 
�� �...�وم، (� ��ت �دی. (پ

  	زرگ دا��� 	���.

ش از �93$ن ا��ق 	� �و$�3 د$د
د. آ
�ن 	� د$دن 2در 	� �	$ر، دو �واھر ء�دای �ر$� از      

ھ
� از دھ3$ز 	� ��ن �و$�3 آ�د
د. �دای 
��� و �V1ن آ
�ن 	ر �ر$� �د
د و 	� �2ھ�ی 	ر

  2ر0$د: ن �	$ب ا1زود وړ��و$ش �:

... ؟ 	و...! (� �پ اس...! 	:و$$ن 
�...؟ 	:و$$ن...؟ (را �ر$� �9$
$ن...�پ �ده ...(� - 

  ؟...��ن (طور اس... 	وی

�ت: او از ��
� ھ�ی �	$ر �ر1ت؛  او را ��9ن داد و       �  

او  ؟؟  ���س......��ن �و �وب اس ؟ 	و	وی...! 	:و �� (� �پ �ده...	(� 4ـ
ـدماو  - 

  ؟...���س

�ود را 	� آ�وش 2در ا
دا�ـ�ـ
ـد و زار زار  ،�د. د��ران وردُ  �	$ر$G 4دم از 2در       

(���ن �	$ب ھم ��ری �ده 	ود. در���� �� د��را
ش را �� 	و0$د،  �ر$ـ�0ـ
ـد. ا�G از

�ت:�  

  ؟ …��ن ���س ؟ 	و	وی...؟ 	:و$$ن…ره (� �ده س �
$ن...! ���	…! (پ - 

�ت:      �  �	$ر 	� 2در د$د و 
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<�ر د$روز وJ" 	و	و$م �وب 
	ود و درد �رده او �روع �د. 	و	و$م Jد �د، ��  از - 


�$ره و د��را �
����
�ف �و � .�
��$�
 �
ـ�ـ� رو�
� �د، 4درد ز$�د�ر �ده ر1ت. و ره �


�... 	ُ 	و	و$��... 	�.�� ...��  دم.. ر.... �

�3و$ش 	�ز �د و 	� �ر$� �د؛ �	$ب د��را
ش را  از �ود دور ��0ت؛ 	� ��7ب و ء  <Fده      

�ت:�  د�Mره $G 4دم 	� �	$ر 
زد$G �د و


� اس؟ اG$ ً,4 ز
S ھم 	� �� 
زدی - ����
� …! او 	�0ر �ده…! او 	� �����او 	� �


وم...اس�$� �) !!…  

�ت: �	$ر       �  

2$ش آوردم. او 	� ��
� اس. ���� �� ر�1م؛ �� 	� ��� ره  ده  د�4  او ���� ��
� اس. او - 

  ز
S 	ز
م.

�ت:       �  �	$ب 	� �و����� 

! ...�وب اس. �داو
دا �9ر �و... �و... �� �9ر �ور اس. �9ر �دا��ن �� ��ت او - 

  س.ا ��ن �ور �دای 	زر�� �9ر �� 	و	وی

�ت:       �  �	$ر 

  …!آ... ��... ��... ن - 

�ت: 2در       �  	� 02ر د$د و در ���� �� �	�
د �و�� �� زد، 

ن �دم، �� ده 
	ود �� ��0 اس، �� از ��
� �واظ	ت �ده $���� �ط�…! آ1ر$ن �رد 	($م - 

.�
��$�  

�ت:       �  �	$ر 	� �=>ر و �دای 	Vض �رده 

  !...آ��...! �پ �� 	�
و$ن - 


� 	ـ	ـ$ـ
ـم. 	�ش، �� 	و	وی؟ $G د�1 ...(� �$:� - ��  

  …!	و... 	و... $م…! آ�� - 

  ؟...	و	و$�� (� �ده - 

�� 0ر ��� 	���. او ��
د. ز
د ( �
�M )ره �
� او... او 1وت �د. او د�� ز
ده 
$س. او �� - 


د...! ره �
� ھ�:� ����  



www.goftaman.com 
 


�ود ش �رز$دن �ر1ت؛ �2ھ�$ش 0ـ
ـ���$ر ��ت؛ � ،�	$ر �پن �	$ب 	� �
$دن ړ�:      ��0

ر و 	� ز�$ن 
�0ت. ��ظ� $� 	� (���ن ا�9	�ر 	� ھر $G د$د؛ 02ر و د��را
ش را از 
ظ

�ذرا
$د. آ
�ن 	� ($Y و 1ر$�د G$ .ـد
ن �	ـ$ـب �ر�$د؛ 
7ره $� ړ�:�3وی Vض 	�ر 	ُ  �� �ر$�0ـ

د��راش از �F3و�ش 	$رون �M$د؛ 1ر$�د زد؛ 	� ���م 4درت از �� 	ر��0ت و 	� طرف ا��ق 	� 

    دو$دن �د.

  �2$�ن                                                         

  1388/ �وت /  27                                                  

 

  


