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ٌعروز َكع زَل و زَش ایو ؼاَت در کياره ی ؼازل ٗطم نیغىم و صاوعات گظؿتً 
صاوعاتی کً ةعای . را ةارٌا و ةارٌا نعور نیکيم 

. ٔعار از آىٍا ةً ایيذا پياه آورده ام تا ؿایط ةتَاىم ٔعانَؿـان کيم

ده ؼال زىطگی ؛ کً ةا ةاورٌای صَد آن را ٗتَل کعدم و ؼالٍا ؼُی و تالؾ کعدم کً 
آن را ةا چيگ و دىطان ىگً دارم ؛ ولی ةی ٔایطه 

ةارٌا ؼُی کعدم . ةَد ؛ ناىيط گـتو ةً دور دایعه ای کً ؼعاىذام ةً دای اول نیعؼم 
در ایو دریای نتالىم صَدم را ةً دؼت انَاج 

ةؽپارم ولی انیط ةً صطا نعا از ایو کار ةاز داؿت و آصع تكهیم گعٔتم ةعای ٌهیـً ةً 
دایی پياه ةتعم کً ازؽاس آرانؾ نیکعدم ؛ ةً 

اتاؽ زیع ؿیعواىی کً دریای صغر را ةً ٌهً ی اةٍت و زیتایی ؛ نیتَان از دریچً ی 
ةً دایی کً ةً صَدم تُلٖ دارد و . کَچکؾ دیط 

کؽی ىیؽت کً ةً نو انع و ىٍی کيط و ٔ٘ه و ٔ٘ه ةعای صَدم زىطگی کيم ؛ ةطون آٗا 
. ةاال ؼع

ای کاش صاوعاتؾ دؼت از ؼعم . ده ؼال زىطگی ام تتاه ؿط ؛ ةً دٍيم ؛ ؿط کً ؿط 
ةعنیطاؿت و لسًٌ ای نیتَاىؽتم آىٍا را ٔعانَش 

زتی ایو ویال ٌم ؼعاؼع صاوعات گظؿتً را در ذٌيم زىطه نیکيط ؛ از اؼتاب و . کيم 
ؿایط تيٍا دایی کً . اجاجیً گعٔتً تا در و دیَارٌا 

از گغىط صاوعاتم در انان ةَده ٌهیو اتاؽ زیع ؿیعواىی اؼت ؛ کً از دوران کَدکی یادی 
. از آن ىکعده ام

ٌع روز قتر ةی ةعىانً از صَاب ةیطار . زىطگی ام نطتٍاؼت کً تکعار و تکعار اؼت 
نیـَم و ةطون صَردن قتساىً ؛ نـَْل صَاىطن 

آى٘طر کتاب ٌهعاه آورده ام کً ؿایط اگع یک ؼال ٌم ایيذا ةهاىم ؛ ةاز . کتاب نیـَم 
ًٍع . ٌم کتاةی ةعای صَاىطن داؿتً ةاؿم

ىاٌاری را کً ةی ةی آناده کعده ؛ ةا ةی اؿتٍایی نیضَرم و دوةاره ؿعوع ةً صَاىطن 
زطود ؼاَت چٍارو ىیم از زىطان تيٍایی . نیکيم 
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یک ؼاَت؛ دو . ةیعون نی آیم و در ؼازل زیتای دریای صغر ؿعوع ةً ٗطم زدن نیکيم 
ؼاَت و گاٌی اوٗات ؼً ؼاَت ؛ ةطون ن٘كط 

راٌی را نی روم و ةی ٌطؼ ةاز نیگعدم و گاٌی ةع قضعه ای نی ىـیيم و ةً دریا 
صیعه نیـَم و آن چيان در أکارم َّوً ور نیـَم 

نٍتاب ؛ نٍتاب ٌَا تاریک ؿطه ىهیضَاٌی « کً قطای ةی ةی صاىم ةليط نیـَد 
و ٌهچيان کً زیع لب ّعّع نیکيط دور » ةعگعدی 

. نیـَد

ةً ٌهعاه ةی ةی نـَْل صَردن ؿام نی . وٗتی ةً ویال نیعؼم نیغ ؿام آناده اؼت 
ؿَیم ؛ او ٌم از نَُٗیت اؼتٕاده نیکيط و صتعٌای 

: روز را ةً اوالُم نی رؼاىط

ػ نادرت زىگ زد ؛ ىگعان زالت ةَد پطرت ٌم صَاؼت کً ةاٌاش تهاس ةگیعی و ةُط 
:  ؿعوع نیکيط ةً ىكیست کعدن

ػ دصتع ایو چً زىطگی اؼت کً ةعای صَدت ؼاصتً ای ؟ ةیؽت و ٌـت ةٍار از زىطگی 
ات ىگظؿتً انا آى٘طر ّم و رىخ در قَرتت 

ىهایان اؼت کً در قَرت نو کً دای نادرةغرگت ٌؽتم یکی اش ٌم ىهی تَىی پیطا 
. نیطوىم ةٍت صیلی ؼضت گظؿتً . کيی 

ٌعکػ ةً ىََی در ةطةضتی ات ؼٍیم ةَده ؛ ولی ٌیچ کػ ٔکع ىهیکعد ةً ایيذا 
کـیطه ؿَد ؛ زاال ٌم دیع ىـطه ؛ تَ ٌيَز دَاىی ؛ 

زىطگی را از ىَ ةؽاز ؛ انا ایيتار ةا ٔکع و تُ٘ل ؛ از ایيکً گَؿً ی اتاؽ صَدت را زتػ 
کيی و ٌع روز ةعىانً ی روز ٗتل را تکعار کيی 

ٌیچ چیغ َایطت ىهیـً ، ؼُی کو گظؿتً را ٔعانَش کيی ؛ نیطوىم نادر؛ ؼضتً ؛ 
صیلی ؼضتً کً آدم ده ؼال از زىطگی اش را کً 

پعاز صاوعات ریغ و درؿت ةَده ؛ ةً ٔعانَؿی ةؽپاره ؛ انا ةا تَکل ةً صطا ٌهً چیغ 
ٔ٘ه ؼُی کو از تذعةیاتت صَب . درؼت نیـً 
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. اؼتٕاده کيی

گاٌی اوٗات ةطون دادن دَاةی از پای نیغ ةليط نیـَم و ةً اتاٗم نیعوم و آى٘طر در 
تضت صَاةم گعیً نیکيم کً ةی زال و ةی رنٖ ةً 

صَاب نیعوم وگاٌی ةا اَكاةی داّان ؼع او ٔعیاد نیغىم ؛ انا ىهیطوىم چی ؿط کً چيط 
درزالیکً . ؿب پیؾ زعٍٔایؾ ةً دلم ىـؽت 

ةی ةی ؛ ةاور کو ىهیتَىم ٔعانَش کيم « :اؿک گَؿً ی چـهاىم زلً٘ زده ةَد ؛ گٕتم 
ؿها از . ازتیاج ةً زنان دارم ؛ زناىی وَاليی . 

ىهیطوىیط ایو ؼالٍا چً ةعنو . ٌع چی ؿيیطیط از ایو و آن ةَده . چیغی اوالٍ ىطاریط 
ٌهً و ٌهً دؼت ةً دؼت ٌم دادىط تا . گظؿت 

ٌعکػ . زىطگی نعا تتاه کييط و ةطةضتاىً ٌهً ٔکع نیکعدىط در زٖ نو نستت نیکييط 
ةٍتعه داؼتان زىطگی ام . ةً ىََی و از دیط صَد 

اگع صؽتً ىیؽتیط ؛ ةيـیيیط تا ةعایتان . را از زةان صَدم ةـيَی و ةُط ٗناوت کيی 
. » تُعیٓ کيم کً چً ةً نو گظؿت

ىً َغیغم ؛ صؽتً ىیؽتم ٔ٘ه « : درزالیکً ؼیيی چای را روی نیغ نی گظاؿت گٕت 
. » ىهیضَاٌم ةاَث ىارازتی ات ؿَم

ةعَکػ ؛ دلم نیضَاٌط َ٘طه دل را صالی کيم و زعٍٔایی را کً ؼالٍا در آن « : گٕتم 
. ىگً داؿتً ام ةیعون ةعیغم تا ؿایط ؼتک ؿَم 

... » ىهیطوىم از کذا ؿعوع کيم ؛ اولیو قسيً ای کً در ذٌيم نذؽم نیـَد

ػ پطر نو ىهیتَىم َ٘یطه ی ؿها را ٗتَل کيم ؛ نو ةعه ىیؽتم کً ؿها ٌع وَر دلتَن 
صَاؼت ةاٌام رٔتار کيیط ؛ نو یک اىؽان ٌؽتم و 

. زٖ زىطگی دارم

ػ آصً نگع چی کم داری کً ایي٘طر ىاؼپاس و ىاؿکعی ؟ 

ازایيکً ىهیتَاىم ةعای صَدم تكهیم ةگیعم ؛ ةعای آیيطه ام . ػ آزادی ؛ آزادی کم دارم 
ةعىانً ریغی کيم و زتی کَچک تعیو صَاؼتً 
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. ام ىادیطه گعٔتً نیـَد ؛ ازؽاس ز٘ارت نیکيم

ػ یُيی ةگظارم ٌعکاری دلت صَاؼت اىذام دٌی ؛ آةعوی چيطیو ؼالً ام را ةً دؼت 
. تَ ىیم ودتی ةطٌم تا نعا ةً صاک ؼیاه ةيـاىی 

آصً دصتع تَ چت ؿطه ؛ نگع ناٌان صَاٌعت ىیؽت ؟ چىَر او تهام ؿعایىی را کً 
ةعای تَ ؼضت و دؿَار اؼت ةا رما و رّتت 

. پظیعٔت و ةا ؼعةليطی ةً صاىً ةضت رٔت و از زىطگی اش ٌم ةؽیار رامی اؼت

ةاةا . ػ صَاؼتً ٌای ٌعکػ ةا دیگعی نتٕاوت اؼت ؛ نو ىهیتَاىم نحل اون ةاؿم 
چيطدًُٔ ةگم نو از چادر ةطم نی آیط ؛ نگع زتها 

آیا تا ةً زال از نو صىایی . چادر زذاب کانلً ؛ صب ةا ن٘يًُ ٌم نیـً پَؿیطه ةَد 
دیطه ایط ؟ پػ چعا اقعار داریط ةا چادر ةً 

. نطرؼً ةعوم

. از تَ صىایی ىطیطم « : پطر درزالیکً لسًٌ ةً لسًٌ َكتاىیتؾ ةیـتع نیـط گٕت 
زاال تَی در و ٌهؽایً و َٗم و ! انا آةعویم چی 

. » صَیؾ ةپیچً کً دصتع ؼٍانی ةی زذاب ؿطه و قط تا زعؼ دیگع

! پطر« : ةعای ٌهیو ةً آرانی گٕتم . دلم ىهیضَاؼت کار ةً َكتاىیت کـیطه ؿَد 
ؿها کً نعد تسكیل کعده ای ٌؽتیط و ؼالٍای 

نگع . زیادی را صارج از ایعان گظراىطه ایط ؛ چعا ةایط وعز ٔکعتان ایي٘طر تْییع کعده ةاؿط 
صَدتان دَان ىتَدیط وایو دوران را پـت 

. » ؼعىگظاؿتً ایط

اوىهٍَٗ ىٍٕم . ّله کعدم ؛ ةاةا ّله کعدم « : ةاالضعه پطر َكتاىی ؿط و ٔعیاد کـیط 
رامی ؿطی ؟ زاال ٌعةار ایو نَمَع را ! ةَدم 

ةً صطا ٌهً گعٔتاری ٌا یً وعؼ ؛ . ةکؾ ةً رخ نو ، تَ آصع نعا دؽ نعگ نیکيی 
صب تٌَم نحل ٌهً . اذیت ٌای تَ ٌم یً وعؼ 
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ةاال ةعی پاییو ةیای ؛ ةایط ةا چادر ةً نطرؼً ةعی . صَدت را ةا زىطگی ؤٖ ةطه . ةاش 
ٌع کطام رازت تعی ! یا نیتَىی اقال ىعی . 

. » از ٔعدا قتر ٌم راىيطه ةی راىيطه صَدم نی ةعم و نی آرنت. اىتضاب کو 

ىاانیطاىً ةً ؼهت اتاٗم رٔتم و در را . در دَاب زعؼ ّیعنيى٘ی چً نیتَاىؽتم ةگَیم 
. نسکم ةً ٌم کَةیطم

نو و پطر ؛ کم وةیؾ ؛ ٌٕتً ای یکی دوةار ةا ٌم نـادعه داؿتیم و ةطون ایيکً 
یکطیگع را ةتَاىیم ٗاىٍ کيیم ةا دلضَری از ٌم دطا نی 

ةعای ٌهیو . پطر نیطاىؽت کً تيٍا دلضَؿی ام در زىطگی ؛ نطرؼً رٔتو اؼت . ؿطیم 
؛ وٗتی کم نی آورد ؛ نطرؼً رٔتو را ٗطّو 

. نو ٌم کً َاؿٖ درس و نطرؼً ةَدم ؼکَت نیکعدم. نیکعد 

تيٍا ؼاَاتی کً ازؽاس رازتی نیکعدم و ةً صَدم تُلٖ داؿت ؛ ٌهان لسٌات 
ازایيکً . نطرؼً ةَد ؛ از درس صَاىطن لظت نیتعدم 

زىگ تٕعیر ةا دوؼتاىم ؛ در زیاط نطرؼً ةع روی ىیهکتی زیع درصت ةیط نذيَن 
ةيـیيیم و زعؼ ةغىیم ؛ ازؽاس صَةی داؿتم ةچً ٌا 

از چیغٌایی ؼضو نی گٕتيط کً کَچک تعیو اوالُی از آىٍا ىطاؿتم ؛ یک پضهً ةً 
. تهام َیار ةَدم

وٗتی ةچً ٌا ؛ ةا آب و تاب ؛ از نٍهاىی ٌای دوؼتاىً و رٔت و آنطؿان تُعیٓ 
نیکعدىط ؛ وٗتی درةاره ی ىَارٌای ّیعنذاز نَؼی٘ی 

قستت نیکعدىط کً زتی اؼم صَاىيطه اش ٌم ةً گَش نو ىعؼیطه ةَد ؛ وٗتی از 
لتاؼٍایی تُعیٓ نیکعدىط کً تازه نط ؿطه ةَد ؛ 

وٗتی ةاٌم ٗعار نیگظاؿتيط کً َكع در صاىً یکی از آىٍا دهٍ ؿَىط ؛ یا ةً کأی ؿاپ 
ةعوىط ؛ نيکً از ٌهً ایو صَؿی ٌا نسعوم ةَدم ؛ 

آه زؽعت ةع دلم نیيـؽت و ةا ةی قتعی نيتٌع روز ةُط نیـطم کً ةً نطرؼً ةعوم و 
ةعایم تُعیٓ کييط ؛ چً کعده اىط و ةع آىٍا چً 
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. گظؿتً اؼت

دوؼتاىم ٌهً دصتعان پاک و ىذیتی ةَدىط کً دؼت از پا صىا ىهیکعدىط ؛ ةچً ٌای 
درس صَان و زرىگی کً ةً گعدش و تٕعیسـان 

. ٌم نی رؼیطىط و نو زؽعت لسًٌ ای ةا آىٍا ةَدن ةع دلم ناىطه ةَد

پطر ؛ ةً َٗل صَدش ؛ ٌیچ چیغ ةعای نا کم ىگظاؿتً ةَد ؛ لَکػ تعیو و دطیطتعیو 
وؼایل درصاىً ی نا ودَد داؿت ؛ ٌعچیغی کً 

ةٍتعیو ؼیؽتم ٌای قَتی ؛ کانپیَتع و لَازم زىطگی ؛ انا چً . نیضَاؼتیم نٍیا ةَد 
زتی ةا ! اؼتٕاده ای نیتَاىؽتم از آىٍا ةتعم ؟ ٌیچ 

زتی از . ىَار و ؼی دی ّیع نذاز کً ىَُذةاٌلل . دوؼتاىم ىهیتَاىؽتم چت کيم 
آٌيگٍای نذاز ٌم ٔ٘ه آىٍایی کً پطر ادازه نیطاد ؛ نحل 

اقٍٕاىی و أتضاری و چيطتای دیگع در صاىً داؿتیم و تا دلتان ةضَاٌط ىَارٌای ىَزً 
صَاىی و نطازی ةَد کً ةً تُطاد ٔعاوان در صاىً 

پیطا نیـط و نو زدع نیکـیطم و روز ةً روز از دیيی کً پطر ةً زور در نْغم وارد کعده 
، »ناٌان « صَاٌع ةغرگتعم . ةَد ةیغار نیـطم 

صیلی رازت ایو زىطگی را پظیعٔتً ةَد و ةً َٗل پطر از زىطگی اش کانال رمایت 
ٌهؽع او ٌم یکی نحل پطر و زتی ؿایط ةً . داؿت 

پطر ٌهیـً ناٌان را ةً رخ نو نی کـیط ؛ او ىهیضَاؼت . نعاتب صـک تع از او ةَد 
. ةپظیعد کً ٌهً نحل ٌم ىیؽتيط

نعدٌا در ؼالو پظیعایی و . نعاؼم صَاؼتگاری از ناٌان را ٌیچ وٗت ٔعانَش ىهیکيم 
صاىهٍا در ؼالو ىـیهو ؛ ٌهً ةا چادرٌای 

تيٍا ناٌان . مضیم نـکی کً ةً ؼضتی چـم ٌایـان را نیـط دیط ؛ ىـؽتً ةَدىط 
نتهایغ از دیگعان ةا چادر ؼٕیط ةً روی نتلی آرام و 

ؼاکت ىـؽتً ةَد او ٔ٘ه چيط لسًٌ تَاىؽت داناد را ةتیيط و ةُط ٌم ةا قلَات صتم 
. دلؽً اَالم ؿط
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وٗتی ةچً ٌا ؛ ةا آب و تاب ؛ از نٍهاىی ٌای دوؼتاىً و رٔت و آنطؿان تُعیٓ 
نیکعدىط ؛ وٗتی درةاره ی ىَارٌای ّیعنذاز نَؼی٘ی 

قستت نیکعدىط کً زتی اؼم صَاىيطه اش ٌم ةً گَش نو ىعؼیطه ةَد ؛ وٗتی از 
لتاؼٍایی تُعیٓ نیکعدىط کً تازه نط ؿطه ةَد ؛ 

وٗتی ةاٌم ٗعار نیگظاؿتيط کً َكع در صاىً یکی از آىٍا دهٍ ؿَىط ؛ یا ةً کأی ؿاپ 
ةعوىط ؛ نيکً از ٌهً ایو صَؿی ٌا نسعوم ةَدم ؛ 

آه زؽعت ةع دلم نیيـؽت و ةا ةی قتعی نيتٌع روز ةُط نیـطم کً ةً نطرؼً ةعوم و 
ةعایم تُعیٓ کييط ؛ چً کعده اىط و ةع آىٍا چً 

. گظؿتً اؼت

دوؼتاىم ٌهً دصتعان پاک و ىذیتی ةَدىط کً دؼت از پا صىا ىهیکعدىط ؛ ةچً ٌای 
درس صَان و زرىگی کً ةً گعدش و تٕعیسـان 

. ٌم نی رؼیطىط و نو زؽعت لسًٌ ای ةا آىٍا ةَدن ةع دلم ناىطه ةَد

پطر ؛ ةً َٗل صَدش ؛ ٌیچ چیغ ةعای نا کم ىگظاؿتً ةَد ؛ لَکػ تعیو و دطیطتعیو 
وؼایل درصاىً ی نا ودَد داؿت ؛ ٌعچیغی کً 

ةٍتعیو ؼیؽتم ٌای قَتی ؛ کانپیَتع و لَازم زىطگی ؛ انا چً . نیضَاؼتیم نٍیا ةَد 
زتی ةا ! اؼتٕاده ای نیتَاىؽتم از آىٍا ةتعم ؟ ٌیچ 

زتی از . ىَار و ؼی دی ّیع نذاز کً ىَُذةاٌلل . دوؼتاىم ىهیتَاىؽتم چت کيم 
آٌيگٍای نذاز ٌم ٔ٘ه آىٍایی کً پطر ادازه نیطاد ؛ نحل 

اقٍٕاىی و أتضاری و چيطتای دیگع در صاىً داؿتیم و تا دلتان ةضَاٌط ىَارٌای ىَزً 
صَاىی و نطازی ةَد کً ةً تُطاد ٔعاوان در صاىً 

پیطا نیـط و نو زدع نیکـیطم و روز ةً روز از دیيی کً پطر ةً زور در نْغم وارد کعده 
، »ناٌان « صَاٌع ةغرگتعم . ةَد ةیغار نیـطم 
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صیلی رازت ایو زىطگی را پظیعٔتً ةَد و ةً َٗل پطر از زىطگی اش کانال رمایت 
ٌهؽع او ٌم یکی نحل پطر و زتی ؿایط ةً . داؿت 

پطر ٌهیـً ناٌان را ةً رخ نو نی کـیط ؛ او ىهیضَاؼت . نعاتب صـک تع از او ةَد 
. ةپظیعد کً ٌهً نحل ٌم ىیؽتيط

نعدٌا در ؼالو پظیعایی و . نعاؼم صَاؼتگاری از ناٌان را ٌیچ وٗت ٔعانَش ىهیکيم 
صاىهٍا در ؼالو ىـیهو ؛ ٌهً ةا چادرٌای 

تيٍا ناٌان . مضیم نـکی کً ةً ؼضتی چـم ٌایـان را نیـط دیط ؛ ىـؽتً ةَدىط 
نتهایغ از دیگعان ةا چادر ؼٕیط ةً روی نتلی آرام و 

ؼاکت ىـؽتً ةَد او ٔ٘ه چيط لسًٌ تَاىؽت داناد را ةتیيط و ةُط ٌم ةا قلَات صتم 
. دلؽً اَالم ؿط

چیغی کً دلم را نی ؼَزاىط؛ ایو ةَد کً دَاىی پطر و نادر از زنیو تا آؼهان ةا نا ٔعؽ 
التتً آىٍا ٌعچیغی کً گظؿتً را . داؿت 

ةعایـان تطاَی نیکعد از ةیو ةعده ةَدىط ؛ از آلتَم ٌای َکػ گعٔتً تا ٌعچیغ ریغ و 
. درؿت کً ةا گظؿتً ارتتاط داؿت

داؼتان زىطگی ؿان را از زةان نادرةغرگ نادریم ؿيیطم کً راةىً ی صَةی ةا پطر 
. ىطاؿت و ؼالٍا نیـط کً ةیيـان ؿکعآب ؿطه ةَد 

نا گٍگاٌی ةً ٌهعاه نادر ةً دیطارش نی رٔتیم ؛ زتی پطر ادازه ىهیطاد کً ؿب را 
ناناىی ٌیچ وٗت در زنَر نا . درنيغل او ةگظراىیم 

ٌعچيط کً صَدم نیطاىؽتم ن٘كع اقلی پطر اؼت و . از پطر ؿکَه و ؿکایتی ىهیکعد 
ةضاوع اصالٖ اوؼت کً ٔ٘ه ؼالی یکی دوةار 

ةاالضعه یک روز کً نادر نعا پیؾ او گظاؿت تا ةً . ناناىی ةً صاىً ی نا نی آیط 
ٌهعاه زٌعا ؛ صَاٌع کَچکم کً ةیؾ از ٌـت ؼال 

ىطاؿت ؛ ةعای صعیط ةعود ؛ ازناناىی ةً اقعار صَاؼتم تا َلت اصتالٕـان ةا پطر را 
. ةعایم ةازگَ کيط
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ٌیچ وٗت دلم ىهیضَاٌط صاوعات تلش گظؿتً را دوةاره ةً یاد ةیاورم ؛ « : او گٕت 
درؼتً کً نا ٌیچ گاه راةىً ی صَةی ةا ٌم ىطاؿتیم ؛ 

انا از زٖ ىهیـً گظؿت کً پطرت نعدصَةی اؼت و اصتالٓ نا ٌم ةع ؼع ؼلیً٘ و 
َ٘یطه اؼت زیعا او ةً ادتار نیضَاٌط َ٘ایطش را ةً 

. دیگعان تسهیل کيط

ؼٍانی پؽع زرىگی ةَد ؛ ةُط از گعٔتو دیپلم ةَرؼیً ةٍؾ تُلٖ گعٔت و ةعای ادانً ی 
. تسكیل در رؿتً ٔیغیک ةً آنعیکا رٔت 

نادرت ٌم کً از ىَدَاىی ةً ایو کـَر رویاٌا َالً٘ زیادی داؿت ؛ ةُط از تهام ؿطن 
درؼؾ راٌی آنعیکا ؿط و از آىذایی کً ةا 

ؼٍانی در یک داىـگاه و در یک کالػ ةَدىط ةٍم َالً٘ نيط ؿطىط ؛ تا دایی کً َاؿٖ 
پطرةغرگت اقال ةا . و ؿیطای ٌهطیگع ؿطىط 

ایو ازدواج نَأٖ ىتَد ؛ اون صطاةیانعز ؛ صاىَاده پطری ات را در ؿان صَدش 
. ٔاقلً وت٘اتی َلت اقی نضالٕت او ةَد . ىهیطاىؽت 

آصع ؼٍانی از یک صاىَاده ةؽیار ةؽیار نُهَلی ةَد کً پطرش را در ىَدَاىی از دؼت 
داده و صَدش کً ةغرگتعیو ٔعزىط ةَد 

ؼعپعؼتی صاىَاده ی پعدهُیت ٌٕت ىٕعیـان را ةً ٍَطه گعٔتً ةَد ؛ ٌم درس 
ةعای . نیضَاىط و ٌم کار نیکعد تا انَرؿان ةگظرد 

پطرةغرگت کً از یک صاىَاده ؼعؿياس و نٍم ةَد ؛ أت داؿت کً دصتع یکی یکطاىً ی 
َغیغ ىازىیيؾ را کً تٕعیر ؼااليً اش ؼٕع 

ةً اروپا و آنعیکا و پَل تَ دیتی روزاىً اش اىطازه زَ٘ؽ یکهاه پطرت ةَد ؛ ةً او ةطٌط 
انا از آىذایی کً دلَ ت٘طیع الٍی را ىهیتَان . 

. گعٔت آىٍا ةا ٌم ازدواج کعدىط

پطرةغرگت تا چيطؼال ٗیط نادرت را زد ؛ زتی دَاب ىانً ٌا و تلٕو ٌایؾ راٌم 
ةا او تهاس . ولی نو ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم . ىهیطاد 
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انا از آىذایی کً . نیگعٔتم ؛ ةعایؾ پَل نیٕعؼتادم و زتی دوةار ةعای دیطىـان رٔتم 
پطرت نعد نْعوری ةَد ةً یک لایر از پَلٍایی 

صَدش ةً ؼضتی کار نیکعد و درس نیضَاىط تا . کً نو ٔعؼتاده ةَدم دؼت ىغد 
پطرت صیلی رىخ و نـ٘ت . زىطگی ؿان ةگظرد 

ةاالضعه پطرةغرگت ةا دیطن اولیو . کـیط ؛ انا ىگظاؿت آب در دل ٌال تکان ةضَرد 
َکػ ىَه اش ؛ گظؿتً ٌا را ٔعانَش کعد و ةعای 

دیطار َغیغاىؾ َازم آنعیکا ؿط و چَن پطرت را نؽتب اقلی دطایی از دصتعش 
نیطاىؽت ؛ ٌیچ وٗت ةا او کيار ىیانط و ٌهیـً نحل 

پطرت ٌم کً ازایو ٌهً اٌاىت در َظاب ةَد . یک زیع دؼت ةا او ةعصَرد نیکعد 
تكهیم گعٔت ةً دایی ةعؼط کً دٌان پطرةغرگت 

انا َهع پطرةغرگت کٕاؼ ىطاد و ٗتل از ایيکً ةً ایعان ةعگعدد ؛ . را ةعای ٌهیـً ةتيطد 
. َٔت کعد

پطرت ٗكط ةعگـتو ةً ایعان ىطاؿت و ةُط از گعٔتو دکتعای ٔیغیک در پؽت زؽاؼی 
ٌهاىذا نـَْل کار ؿط و اوماع و ازَال 

صَةی ةٍم زد ؛ تا ایيکً اى٘الب پیعوز ؿط و ةُط از گظؿت یکی دو ؼال و ةً دىیا آنطن 
. تَ ؛ تكهیم گعٔت ةً ایعان ةاز گعدد

ٌعروز ةا آىٍا تهاس نیگعٔتم تا ؿایط ةتَاىم . از ؿيیطن ایو صتع ؿَکً ؿطم 
ةً آىٍا گٕتم دَ ایعان صَب ىیؽت ؛ . نيكعٔـان کيم 

! ةیکاری ةیطاد نیکيط ؛ زىطگی نعًٔ و آرانـان را رٌا نیکييط کً ةیایيط ایيذا چً کييط 
. انا کَگَش ؿيَا ؛ ٌعچً گٕتم ٔایطه ىطاؿت 

ٌال ٌم نایل ةً آنطن ىتَد ولی نحل ٌهیـً زعٔای پطرت روی او اجع گظاؿت و ةا 
. دوتا دصتع ةً ایعان ةازگـتيط

چيط ناٌی از آنطىـان ىگظؿتً ةَد کً تازه نتَدً زعٍٔای نو ؿطىط ؛ از آىذا کً 
ؼٍانی ٌیچ گاه َ٘ب ىـیيی ىهیکعد ، یکؽالی ةً 
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دتًٍ رٔت تا ةً َٗل صَدش دیيؾ را ةً نهلکتؾ ادا کيط و در ایو راه یکی از 
زاال ةیکاری پطرت یکىعؼ و .پاٌایؾ را از دؼت داد 

صاىً ىـیيی او ٌم وعؼ دیگع ؛ اوماع و ازَال زىطگی آىٍا روز ةً روز ؼضت تع نیـط 
ٌعچً . و پػ اىطازؿان کم کم ةً آصع نیعؼط 

نو ؼُی کعدم ةً آىٍا کهک کيم پطرت زیع ةار ىعٔت ؛ زتی زامع ىـط ةً پػ اىطاز 
نادرت ٌم دؼت ةغىط ؛ صاىً ای در پاییو ؿٍع 

. اداره کعده ةَدىط و روزگار را ةً ؼضتی نیگظراىطىط

او کً در ىاز و ىُهت ةغرگ ؿطه ةَد ؛ . چیغی کً نعا ةً تُذب وا نیطاؿت ٌال ةَد 
نو ٔ٘ه . چىَر نیتَاىؽت آن زىطگی را تسهل کيط 

آن چيان ؿیٕتً و ؿیطای ٌم ةَدىط کً ٌیچ . ایو را از نُذغه ی َـٖ نی دیطم 
. کطام از ایو نـکالت ىتَاىؽت روی آىٍا اجع ةگظارد

ؼٍانی ؛ وٗتی کً پایؾ را از دؼت داد ؛ صیلی روزیً اش داّان ؿط ؛ انا نادرت آن 
چيان نحل پعواىً دور او نیگـت و او را تع و 

ةاالضعه پطرت . صـک نیکعد ؛ کً تَاىؽت روزیً از دؼت رٔتً پطرت را ةً او ةعگعداىط 
او کً از . تكهیم گعٔت ةً دىتال کاری ةعود 

تسكیالت کم ىطاؿت و در مهو داىتاز ٌم ةَد ؛ ؿعح زال صَد را در ىانً ای ىَؿت 
. و ةً ٌهعاه نطارکؾ ةً وزارت َلَم ٔعؼتاد 

یک ٌٕتً ىگظؿتً ةَد کً از وعؼ آىٍا دََت ةً کار ؿط و چیغی ىگظؿت کً ؼهت 
نٍهی در دؼتگاه دولتی پیطا کعد و ةا وانی کً از 

. دولت گعٔت کارصاىً ای راه اىطاصت و دَاىان ةیکار را تست پَؿؾ ٗعار داد

پطرت روز ةً روز اَت٘ادش ةً رژیم ةیـتع نیـط ؛ تا دایی کً ةً یک زغب اٌلل ی 
او ةا چيطؼال پیؾ . صـک و نتُكب تتطیل ؿط

ٔ٘ه ةا َطه ی نُطودی از دوؼتان گظؿتً ارتتاط ةعٗعار کعد . تٕاوت ٔازـی کعده ةَد 
ٗیط صاىَاده نادری ات راٌم زد ؛ زیعا در دو . 
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او تيٍا ةا صاىَاده یضَدش کً از اول ٌم نظٌتی ةَدىط رٔت و . ٗىب نضالٓ ةَدیم 
. آنط نیکعد

ٌال ٌم کً تا آن روز زتی از روؼعی ةطش نی آنط ؛ ىاگٍان چادری ؿط و التتً نو 
ایو را نیطاىم کً پطرت او را وادار ةً ایو کار ىکعد 

؛ چَن او ٌیچ گاه از نادرت کاری را ةً زور و ادتار ىضَاؼتً ؛ انا ٔعزىطاىؾ را ؼُی 
درکيتعل . کعد آىىَر کً دوؼت دارد ةار ةیاورد 

ةا ٌهً ی آىٍا ٔعؽ داری و ؿایط تيٍا . ناٌان نَٖٔ نیـط انا تَ یً چیغ دیگً ای 
. » کؽی کً ةتَاىط ؼٍانی را تْییع ةطٌط تَ ةاؿی

ةا ایيکً دانًُ ىؽتت ةً چيطؼال . ةا زعٍٔای ناناىی ؛ تازه پطر و نادرم را ؿياصتم 
پیؾ ٔعؽ ٔازـی کعده ةَد ؛ انا پطر ٌيَز در ٌهان 

ةا ٌهان َ٘یطه ی صـک و تُكب کَرکَراىً ؛ ةا آزادی کً ةً . دوران زىطگی نیکعد 
دَاىٍا داده ةَدىط ةً ؿطت نضالٓ ةَد وزتی 

. چيطیو ن٘الً ةع َلیً دولت وٗت در روزىانً ٌا ةً چاپ رؼاىطه ةَد

نو ةا ایيکً وعز ٔکع و رٔتار پطر را ٗتَل ىطاؿتم و روزی ىتَد کً ؼع ایو نؽائل ةا ٌم 
ةسث ىکيیم ؛ َاؿ٘ؾ ةَدم و ةً زط پعؼتؾ او 

را دوؼت نیطاؿتم زتی نادر ةا ایيکً نٍعةان ةَد وةا نالیهت ةیـتعی ةا نو رٔتار 
. نیکعد ؛ ىهیتَاىؽت دای پطر را در ٗلتم ةگیعد 

ٌهیـً آرزو داؿتم او را در ةْل ةگیعم و ؼعتا پایؾ را ّعؽ ةَؼً کيم ؛ ولی ٌیچ 
نا ! وٗت ةً ایو آرزو ىعؼیطم ، آصع چىَر نیـط 

زتی ىهیتَاىؽتیم دو کلهً زعؼ نؽالهت آنیغ ةغىیم ؛ چگَىً نیتَاىؽتم او را در 
نیطاىؽتم پطر صیلی دوؼتم دارد انا . آَّش ةگیعم 

. ّعورش ادازه ىهیطاد ةً زةان ةیاورد ؛ از نادر وناٌان نیضَاؼت کً ةا نو زعؼ ةغىط

آصً دصتع تَی زىطگی چی کم داری ؟ ةً دىتال چً نیگعدی ؟ « : یک روز ناٌان گٕت 
نسهط را ىگاه کو ؛ ٌیچ چیغ تَی زىطگی ةعایم 
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کم وکؽع ىگظاؿتً ؛ اگع دوؼت داؿتو اؼت کً صَدت نیطوىی چ٘طر نعا دوؼت داره 
نيتٌعه نو لب تع کيم و چیغی از او ةضَاٌم . 

اگع ةً گـت و تٕعیر اؼت ناؿااٌلل کً صَدت نی . تا ةا دان و دل آن را تٍیً کيط 
. ةا ٌم ٌیئتی ٌایهان ٌع ٌٕتً ةعىانً داریم . ةیيی 

نؽأعت ؼااليً ٌم کً انکان ىطارد . رٔت و آنط ةا صاىَاده ٌم کً دای صَد دارد 
َ٘ب ةیٕتط ؛ از نـٍط گعٔتً تا ؼَریً ونکً ؛ صب 

نگع صَؿتضتی چیؽت ؟ ٌهیو کً اىؽان در کيار دٕتؾ ازؽاس آرانؾ کيط و ةً 
صَاؼتً ٌای نَُ٘لؾ ةعؼط ؛ نیتَىً ةگً نو 

. صَؿتضتم

ىگاه کو نٍتاب تَ انؽال ؼال آصعت اؼت و ةً انیط صطا ؛ ةُطش ةایط ةعی ؼعصَىً و 
ةعادر نسهط یکی دوةار از تَ . زىطگی صَدت 

نیتَىم روش ٗؽم ةضَرم ؛ صیلی صاوعت . ةً صطا پؽع صَةی اؼت . صَاؼتگاری کعده 
دصتع از . را نیضَاٌط ؛ ةا او صَؿتضت نیـی 

پطر ٌم کً نَأً٘ ؛ ان ؿااٌلل تاةؽتان . صع ؿیىان ةیا پاییو و دَاب ةلً را ةطه 
.  » ةؽاط َ٘ط و َعوؼی را راه نی اىطازیم

کی گٕتً نو ؼال آصعم اؼت « : از ایو تکً آصع زعٍٔایؾ صیلی ىارازت ؿطم و گٕتم 
؟ ایو ٌهً ززهت کـیطم کً تا دیپلم تهانؾ 

او کً ! از پطر در تُذتم . کيم ؟ نو ٗكط ازدواج ىطارم ؛ نیضَاٌم ادانً تسكیل ةطم 
ایو صذالت ! ٌهً چیغ را از دیط نعدم نی ةیيً 

ةعای نا ىیؽت کً پطر و نادری تسكیل کعده ٔعزىطان ةی ؼَادی ةً دانًُ تسَیل 
اون زنان کً چـم وٌم چـهی ىتَد ؛ پطر . دٌيط 

. دیپلم نا درزط ٌهان ةی ؼَادی اؼت... زاال چی ؟ . دکتعا و نادر لیؽاىػ گعٔت 

صب ! نگع تَ ازایو زىطگی رامی ىیؽتی ؟! آصً دصتع « : از آىىعؼ نادر ةً ؼعاّم آنط 
زودتع از ةیو ایو ٌهً صَاؼتگار یکی را 
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. » اىتضاب کو و ةعو ؼع صَىً زىطگی ات

ػ یُيی نیگَییط از چاه در ةیایم ةیٕتم تَی چالً ؛ ازدواج نیکيم التتً ىً ةً ایو زودی 
صَدم ٌم . و ىً آن کؽی کً ؿهاٌا اىتضاب کيیط 

ةً اىطازه کأی . صیلی دلم نیضَاٌط از ایو صَىً ةعم ؛ ولی ةا کؽی کً ایطه آلم ةاؿً 
. ایيذا زدع کـیطم

َغیغ دلم چعا ایي٘طر زىطگی « : نادر درزالیکً ؼُی نیکعد ةا آرانؾ قستت کيط گٕت 
» را ؼضت نیگیعِی ؟

» ةً ىٌعؿها ؼضت ىیؽت ؟« : ةا دلضَری گٕتم 

ػ اگع تَُٗت را کم کيی و ةا زىطگی نطارا کيی ؛ نی ةیيی ةعَکػ ؛ صیی زىطگی رازت 
. و صَةی داری

ػ ةً ىٌع ؿها آزادی ٌای کَچکی نحل رٔت و آنط ةا دوؼتان و ادانً تسكیل تٍَٗ 
. زیادی اؼت

» ةاور کو صَدم ٌم ىهیطاىم چی درؼتً و چی ّلىً« : نادر ؼعش را تکان داد وگٕت 
 .

 2ٔكل

قتر زود ةا ؿَؽ دیطار دوؼتان از صَاب ةیطار ؿطم و وتٖ ٗعاری کً پطر گظاؿتً ةَد 
رةٍ ؼاَتی ةً . نعا تا نطرؼً ٌهعاٌی کعد 

صَدم را ةً ؼعَت ةً . زىگ کالػ ناىطه ةَد ؛ ةچً ٌا در دای ٌهیـگی دهٍ ةَدىط 
آىٍا رؼاىطم ؛ چادرم را تا کعدم و در کیٕم 

ٌی ٌی چً صتع ىکيً چیغ دطیطی « : ةچً ٌا نـَْل پخ پخ ةَدىط گٕتم . گظاؿتم 
! » آوردیط

ةیا دلَتع تا ةعات ةگم ؛ ایو ؼی دی ! ٌیػ « : ىیلَٔع ىگاٌی ةً اوعاؼ کعد و گٕت 
صیلی تُعیٕؾ را نیکيً ؛ . کً نلیيا آورده ... دطیط 

. زاال ٗعاره نو ةتعم صَىً رایت کيم
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» کیً ؟...« : ةا تُذب گٕتم 

! » تَ دیگً صیلی ؿَتی ؛ صَاىيطه ی ةً ایو نُعؤی را ىهی ؿياؼی« : نلیيا گٕت 

دصتع ؛ ٌع . نٍتاب ٌیچ کطام ازایو صَاىيطه ٌای دطیط را ىهی ؿياؼً « : ىیلَٔع گٕت 
چی ةٍت نیگم یکی از ایو ؼی دی ٌا را ةتع 

. » صَىً گَش کو ةً صعدت ىهیعه

ایو ٌهً ؼال ةا نو تَی ! نحل ایيکً ؿهاٌا از نو ؿَت تعیط « : آٌی کـیطم وگٕتم 
یک کالػ ٌؽتیط ؛ از دیک و پَک نو صتعداریط 

» ؛ زاال نیپعؼیط لیلی زىً یا نعد ؟

. » ةاةا راؼت نیگً ولؾ کيیط ؛ چً کارش داریط« : ؿادی گٕت 

اىؽان نگع . آصً تا کی نیضَاٌط ایو ومٍ را تسهل کيط « : ىیلَٔع ةا َكتاىیت گٕت 
نضتار ىیؽت ؛ نگع ىتایط ٔکعکيط ؛ َ٘لؾ را ةً کار 

پػ چعا ایو ٔعقت را از او گعٔتً اىط ؟ ٌعچیغی ! اىطازد و راه درؼت را اىتضاب کيط ؟
ةط اؼت « را ةً قعؼ ایيکً پطر و نادر ةگَیيط 

ةایط صَدنان ةً دىتالؾ ةعویم و صَب را از ةط . کً نا ىهیتَاىیم ٗتَل کيیم » 
تـضیف دٌیم و ٔ٘ه والطیو نیتَاىيط نا را راٌيهایی کييط 

. از ؿها یً ؼَال نیکيم ؛ ودطاىی راؼتؾ را ةگَییط!! ةچً ٌا . 

نگع ٌهً ی ؿها نَؼی٘ی پاپ ؛ کالؽیک و ؼيتی گَش ىهیطٌیط ؟ نگع نا ٌهگی 
ٌٕتً ای یکتار دور ٌم دهٍ ىهی ؿَیم ؟ نگع ةُنی 

ٌانَن رٔت و آنط صاىَادگی ىطاریم ؟ ٌٕتً ای یً ةار ةً ؼیيها ىهیعویم ؟ نا زتی 
صعیط لتاس و پَؿاکهان ةً ؼلیً٘ ی ٌهطیگً اؼت تا 

زاال کطانتَن از ایو آزادی ؼَاؼتٕاده کعده ایط ؛ کطام یک از ؿها دوؼت پؽع داریط 
؟ 

نگع . ةٍعزال نا چيطؼالً کً ةا ٌم ٌؽتیم و ىیهی از روزنان را ةا ٌم نی گظراىیم 
ٌهیو نا ىتَدیم کً ىگظاؿتیم ٌاىی ٔعیب اون پؽعه 
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آصً ایو دَر ةاٌم ةَدن و ٌَای ٌهطیگع را داؿتو چً اؿکالی . ی لُيتی را ةضَره 
داره کً ةاةای نٍتاب ایي٘طر ؼضت نیگیعه ؟ 

نا اىؽان ٌا کيذکاو ٌؽتیم ؛ دوؼت داریم پـت پعده را ةتیيیم ؛ آن چیغی را کً از نا 
ىگاه ... پيٍان نیکييط ؼُی نیکيیم ةٍٕهیم چیً 

ایو را ةتع صَىً و تَی اتاؽ صَدت . ایو ؼی دی یک صَاىيطه ی نُعؤً ! کو نٍتاب 
گَش کو ؛ ةتیو اقال از ایو دَر آٌيگ ٌا 

. » صَؿت نی آیط

ىیلَٔع ةً پٍلَیم زد . نو کً صَدم را پاک ةاصتً ةَدم ؛ ىهیطاىؽتم چی دَاب ةطٌم 
ةاالضعه از یً ! دصتع دؽارت داؿتً ةاش « : وگٕت 

ایيىَر زىطگی کعدن ؛ اَكاب صَدت را داّان نیکيط ؛ یا صطای . دا ةایط ؿعوع کيی 
ىاکعده ةا ایو دع وةسث ٌا یً ةالیی ةً ؼع پطرت 

» واکم کً داری ؟. ةٍتعه نضٕیاىً ایو کار را اىذام دٌی . نی آیط 

چیغی ٌؽت کً درصَىً ی آٗای ؼٍانی پیطا ىـً ! چً زعٍٔایی نیغىی « : نلیيا گٕت 
» ؟

صب ؛ ىگاه کو ؛ نو ایو ؼی دی را روی ىَار نیغىم و ٔعدا ةعات نی « : ىیلَٔع گٕت 
آورم تا رازتتع ةتَىی گَش کيی ؛ ؿب وٗت صَاب 

» ةٍتعیو نٍَٗ اؼت ؛ ٗتَلً ؟

 11  

زعؼ ىانعةَوی ىهیغد ؛ ولی تعس از ایيکً . ىهیطاىؽتم چً دَاةی ةطٌم ؛ نعدد ةَدم 
اگع پطر ةٍٕهط چً ةالیی ةً ؼعم نی آورد ؛ نعا ةً 

آن روز ؼع کالػ . ةچً ٌا آى٘طر گٕتيط و گٕتيط تا ٗتَل کعدم . وزـت نی اىطاصت 
زال صَةی ىطاؿتم و ٌهؾ در ٔکع ٔعدا ةَدم و 

انا ةچً ٌا زىگ تٕعیر آى٘طر روزیً ام را تَ٘یت کعدىط . ایيکً چً اتٕاٗی صَاٌط أتاد 
. کً ؼاَت ةُط را ةا آرانؾ ةیـتعی گظراىطم
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« : ىیلَٔعٌهاىىَر کً کيارم ىـؽتً ةَد گٕت . ده دٗیً٘ ةً زىگ وٗت آزاد داؿتیم 
نٍتاب ایي٘طر ةً ةاةات گیع ىطه ؛ لذتازی ةاٌاش 

ةایط اوهیياىؾ را دلب . ةٍتعه در ًاٌع ٌع وَر کً اون دوؼت داره رٔتار کيی . ىکو 
کيی ، وٗتی از تَ نىهئو ؿط دیگً ایي٘طر 

نیگً زٖ ىطاری ایو کار . نیگً چادر ؼعت کو ؛ ةگَ چـم . وؼَاس ةً صعج ىهیطه 
. ةکيی ةگَ چـم

زاال کً چاره ای ىطاری پػ ةٍتعه اَكاةت را صعد ىکيی ؛ نضٕیاىً اون کاری را کً 
ةاب نیل صَدتً اىذام ةطه ؛ انا در ًاٌع وتٖ 

پياه ةع صطا ؛ . صَاؼتً ٌای پطرت رٔتار کو ؛ ؼُی کو دلؾ را ةً دؼت ةیاری 
دصتعٌا دور از چـم پطر و نادر یً کارٌایی اىذام نی 

دٌيط کً اگع ةٍٕهی نْغت ؼَت نیـکً و ةا چٍار تا زةان ةازی صَدؿان را ایي٘طر 
نٌلَم ىـان نیطٌيط کً اگع از والطیيـان ةپعؼی ؛ 

انا زةان تلش تَ و ةطاصال٘ی ٌایت . ٌیچ کػ را پاکتع از دصتع صَدؿان ىهیطاىيط 
ةاَث ؿطه کً اگع پطرت ٌم ةضَاٌط ةا تَ نطارا کيط ؛ 

پػ ٌهاىىَر کً گٕتم ةایط اوهیياىؾ . ىتَاىط و لذتازی تَ را ةا لذتازی دَاب نیطٌط 
را دلب کيی ؛ وگعىً ومٍ از ایو ٌم کً ٌؽت 

. » ةطتع نیـً و آصع ؼعٌم ةً کؽی کً اقال دوؼت ىطاری ؿٌَعت نیطه

چعا ایو ٔکع ةً ذٌو ! او کانال راؼت نیگٕت . زعٍٔای ىیلَٔع ةطدَری تکاىم داد 
پطر ةایط ةً نو اَتهاد کيط ؛ انا . صَدم ىعؼیطه ةَد 

ةایط یً دَری رٔتار کيم کً ؿک ىکيط ؛ زىگ زده ؿط و نحل ٌهیـً ٗتل از ةچً ٌا 
کالػ را تعک کعدم ؛ چَن اگع دٗیً٘ ای دیع نی 

ناؿیو پطر ةَد انا از صَدش صتعی ىتَد ؛ . رؼیطم ةایط ؼَال و دَاب پػ نیطادم 
زتها ةً دٔتع نطرؼً رٔتً تا از درس و رٔتارم و 

َادتؾ ةَد ؛ ٌع پاىغده روز یک . ٌهچيیو درةاره ی دوؼتاىی کً دارم ؼَاالتی ةکيط 
ةار نی آنط و از تهام نؽئَلیو نطرؼً زالم را 
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. چَن ؿاگعد ىهَىً ای ةَدم ؛ آىٍا ٌم ةا روی صَش پطر را نی پظیعٔتيط . دَیا نیـط 
ةٍتع دیطم . چيط دٗیً٘ ای گظؿت و پطر ىیانط 

پطرت « : گٕت . یکی از ةچً ٌا کً تازه از راه رؼیطه ةَد . در نطرؼً نيتٌعش ةهاىم 
» ٌيَز ىیانطه ؟

» نگً نیـً نو زودتع از اون ةعؼم ؟« : ةا صيطه گٕتم 

. » پػ کذاؼت ؟ ىً صَدش ٌؽت و ىً ناؿیيؾ« : نلیيا گٕت 

ةً ازتهال زیاد در دٔتع تـعیٓ دارىط ؛ ناؿیو ٌم ایو گاری اؼت کً دیعوز « : گٕتم 
» صعیطه ؟

وای صطای نو ؛ ایو دیگً چیً ؟ صَش ةً « : ؿادی ؼَت ةليطی کـیط و گٕت 
» زالت دصتع ؛ اؼهؾ چیً ؟

 12  

ای کاش واُٗا کاری داؿتیم ؛ در ََض کهی از آزادی ؿها را « : آٌی کـیطم و گٕتم 
داؿتم ؛ ةً صطا زامعم ٌهً ی جعوت پطرم را ةا 

. و در زالیکً ؼُی نیکعدم ةْنم را کيتعل کيم ؼکَت کعدم» . آزادی نُاومً کيم 

» آصع ىگٕتی اؼهؾ چیً ؟. ای ةاةا ؛ تَ کذایی و نا کذاییم « : ؿادی گٕت 

... » صیلی صيگی ؛ ایو اىگاىؽً ؛ نیطوىی چيط پَلـً ؟ صطا« : نلیيا گٕت 

ةچً ٌا ؛ نٌَاتَن را صیلی ؼعیٍ « : ىیلَٔع کً چـهؾ ةً در ؼالو ةَد یکهعتتً گٕت 
تا آصعیو تار داصل ن٘يًُ ٌاتَن ةکيیط کً رییػ 

. » آنَزش و پعورش داره نیاد

ةچً ٌا ٌهگی ةً وعؼ ىگاه ىیلَٔع ةعگـتيط و وٗتی پطر را دیطىط نحل ایيکً واُٗا 
رییػ آنَزش و پعورش را دیطه اىط ؛ ةً ؼعَت 

آىٍا ٌم از پطر نی تعؼیطىط چَن اگع گَؿً ای از . نٌَایـان را نعتب کعدىط 
نٌَاؿَن پیطا ةَد یا صيطه ای ةع لب داؿتيط ؛ چيان 

. ةعصَرد تيطی ةا آىٍا نیکعد کً از صذالت آب نی ؿطىط
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پطر وٗتی رؼیط تتؽهی ةع لب داؿت و ىـان ایو ةَد کً صیلی تُعیٓ و تهذیط نعا 
ؼالم و صؽتً « ةچً ٌا ةا کهال نتاىت . ؿيیطه 

پطر ٌم ةا آىٍا ازَالپعؼی کعد و پػ از دٗای٘ی ةً اتٕاؽ ؼَار ناؿیو . گٕتيط » ىتاؿیط 
. ؿطیم

در تُذتم دصتعی ةً « : ٌهاىىَر کً زعٍٔای ىیلَٔع را در ذٌيم نعور نیکعدم پطر گٕت 
ةطاصال٘ی و لذتازی تَ ؛ وَری صَدش را در 

نطرؼً ىـان داده کً ازنطیع و ىاًم گعٔتً تا دةیعو کادر دٔتعی ؛ ٌهً ؿیٕتً اش 
ٌؽتيط ؛ ای کاش یً کم از ایو اصال٘ت را نیگظاؿتی 

. » ةعای تَی صَىً

ػ نیطوىیط َلتؾ چیً ؟ واؼً ایيً کً در نطرؼً ٌهً چیغ ةاب نیلم اؼت ؛ کؽی زور 
ىهیگَیط و ٗاىَىی داره کً در ؼعاؼع ایعان ةً یک 

. ؿکل ادعا نیـً

. پطر صيطیط و دیگع زعٔی ىغد

کتاب را . آن روز اؼتعس زیادی داؿتم و ةً ةٍاىً ی درس صَاىطن ةً اتاٗم پياه ةعدم 
ةی ٌطؼ در دؼت گعٔتً ةَدم و ٔکعم دای 

صطایا آیا ایو کار درؼتً ؟ دؼت ةً کار صىعىاکی زده ام ؛ ةٍتعه تا دیع « . دیگعی ةَد 
وای اگع . ىـطه از ایو ٔکع ؿیىاىی ةیعون ةیایم 

پطر ةٍٕهط چً ةً ؼعم نی آورد ؛ زتها پَؼت از کلً ام نیکيط ؛ یا ؼعم را نیگظارد لب 
از وزـت تيم . ةاّچً و ةیش تا ةیش نی ةعده 

لعزیط و پـیهان ؿطم وؼُی کعدم ٌع زعٔی را کً آن روز ةا ةچً ٌا زده ةَدیم ةً 
ٔعانَؿی ةؽپارم ؛ انا دٗای٘ی ىگظؿت کً قستتٍای 

صطایا نو کً کار صىایی ىهیضَاؼتم اىذام دٌم ؛ . دلگعم کييطه ىیلَٔع را ةضاوع آوردم 
آصً یً ىَار گَش دادن ایو ٌهً نكیتت داره 
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اگع ؼضتگیعی ٌای پطر ىتَد ؛ ىتایط ةعای گَش دادن ةً یً ! کً زتی ازؽاس گياه کيم 
. ىَار ةی اٌهیت ایي٘طر زعص ةضَرم

 13  

آن ؿب را ةا أکاری پعیـان ةً قتر رؼاىطم و وتٖ نُهَل ؼعؼاَت نُیو ةً 
. ةچً ٌا دای ٌهیـگی دهٍ ةَدىط. نطرؼً رؼیطم 

ػ ؼالم ةچً ٌا ؛ چىَریط ؟ 

ػ ؼالم ؛ نا ٌهگی صَةیم انا نحل ایيکً زال تَ تُعیٕی ىطاره؛دصتع چعا رىگت پعیطه ؟ 

. ةاور کيیط دیـب تا قتر صَاةم ىتعد ! از ٔکع ىَار لُيتی « : دردَاب ؿادی گٕتم 
. اقال زال صَةی ىطارم

دزدی و صالٓ ؛ ةعای اولیو ةار ؼضت و دلٍعه آوره « : نلیيا نَذیاىً لتضيطی زد و گٕت 
؛ ولی ةُط از ایيکً چيطةار اىذام دادی ةعات 

. » َادی نیـً

چعا دصتع نعدم را نیتعؼَىی ؛ یً ىَار گَش . نلیيا ؛ صطا صًٕ ات کيً « : ىیلَٔع گٕت 
. » دادن کً ایو ٌهً دردؼع ىطاره

: و ىَار را کً در کیٕؾ پيٍان کعده ةَد درآورد و صیلی ؼعیٍ در کیٕم گظاؿت و گٕت 
ةا ایيکً چيطؼال اؼت کً ةا ٌم ! نٍتاب « 

دوؼت ٌؽتیم و کانال ٌهطیگع را نی ؿياؼیم ؛ ولی ةایط ةً نو َٗل ةطی کً اگع 
. » صطای ىاکعده لَ رٔتی اؼهی از نا ىیاری

ٌيَز ٌم ؛ ةُط از چيطؼال نعا ىـياصتً ای ولی ةا ایو زال َٗل « :ةا دلضَری گٕتم 
! » نیطٌم ةً دان پطرم

ةچً ٌا نیطاىؽتيط کً نو دیَاىً وار پطرم را دوؼت دارم و اگع ٗؽم دان او را ةضَرم ؛ 
. ؼعم ةعود زیع َٗلم ىهیغىم

از نا دلضَر ىتاش ؛ صَدت نیطاىی ؛ « : ىیلَٔع ةً ؼعاّم آنط و قَرتم را ةَؼیط وگٕت 
اگع ةٍٕهيط از نطرؼً . ةً صاوع نطرؼً اؼت
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. » تَ ٌم ةٍتعه زَاؼت را دهٍ کيی. اصعادهان نیکييط 

ةا گعٔتو ىَار دلـَره ام ةیـتع ؿط ؛ تعس از ةی آةعویی و رؼَایی تهام ودَدم را گعٔتً 
از ایيکً اگعصاىم نطیع ةٍٕهً ؛ تيم ةً . ةَد 

. چً ٔکعی درةاره ام صَاٌط کعد . او کً نعا الگَی ٌهً ی ةچً ٌا ٗعار داده . لعزه أتاد 
. دلم نیضَاؼت ٌعچً زودتع ةً صاىً ةعوم 

زتی زىگ تٕعیر ٌم از تعس ؛ ةً اتٕاؽ ةچً ٌا ؛ در کالػ ناىطیم ؛ آىٍا ؼُی نیکعدىط 
ةا زعٍٔایـان نعا ؼعگعم کييط و از ٔکع و 

انا نو از درون نی لعزیطم و ٌهیيىَر چٍارچـهی زَاؼم ةً . صیال ةیعون ةیاورىط 
. کیٕم ةَد

ؿکع صطا ؛ ًٍع پطر ىتَاىؽت ةً دىتالم ةیایط و راىيطه اش را ٔعؼتاده ةَد ؛ از 
صَؿسالی دلم نیضَاؼت پع ةکـم ؛ چَن آى٘طر 

. امىعاب داؿتم کً زتها پطر نتَدً نیـط

وٗتی ةً صاىً رؼیطم درزالیکً ؼُی نیکعدم صَدم را صَىؽعد ىـان دٌم ، ةً نادر 
. ؼالم کعدم

قَرتت کهی . نحل ایيکً زالت صَب ىیؽت . ػ ؼالم َغیغم ؛ صؽتً ىتاؿی ؛ چیً 
. ةعأعوصتً ؿطه
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. ٌَا زؽاةی ؼعدؿطه ؛ ٔعدا ةایط پالتَام را ةا صَدم ةتعم. ػ ىً نؽئلً ای ىیؽت 

و ةطون ایيکً نيتٌع دَاب ةهاىم ةً ؼهت اتاٗم رٔتم و ىَار را در دای نىهئيی پيٍان 
صیلی ؼعیٍ لتاؼم راََض کعدم ؛ دؼت . کعدم 

درزالیکً صَد را ةی تٕاوت ىـان نیطادم نـَْل . و رویم را ؿؽتم و ؼعاغ ناد رٔتم 
کهک ةً نادر ؿطم ؛ انا از ىگاه تیغةیو اوىهیـط 

انعوز صیلی ؼعزالی ؛ چً صتع « : ٌهاىىَر کً نـَْل ىٍار کـیطن ةَد گٕت. ٔعار کعد 
از اون دصتع اصهَ و ّعّع و ایو . ؿطه 
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. » ؼعزالی ةُیط اؼت

آصً انعوز یکی از دوؼتاىم ؿیعیيی ىانغدی اش را « : ةا صَىؽعدی ٌعچً تهانتع گٕتم 
داتَن ؼتغ صیلی ةٍهَن صَش . آورده ةَد 

. » گظؿت

ٌیچ وٗت ٔکع ىهیکعدم ةً ٌهیو رازتی ةتَاىم دروغ ةگَیم و ؿایط ایو اولیو دروغ 
ةٍعزال نادر دیگع کيذکاوی ىکعد . زىطگی ام ةَد 

. و ةعای دوؼتم آرزوی صَؿتضتی کعد

ةُط از ىاٌار ةً ةٍاىً ی اؼتعازت ةً اتاٗم رٔتم ،ةا ةؽتو در اواؽ ؛ دوةاره دلـَره ام 
یاد زعؼ نلیيا أتادم ؛ واُٗا نحل . ؿعوع ؿط 

از یکىعؼ زعٍٔای . َعؽ ؼعدی روی پیـاىی ام ىـؽتً ةَد . ایيکً ٗكط دزدی داؿتم 
دصتعم ، نتادا گَل دوؼتاىت « : پطر کً نیگٕت 

را ةضَری و ىَارٌای نتتظلی کً ةً تازگی ٔعاوان ؿطه و ٗـع دَان را ةً دىتال صَد 
نیکـط تَ را ٌم ةً وؼَؼً ةیيطازد ؛ از ایو 

در گَؿم ويیو نی أکيط و از » . نٌُالت زظر کو کً اىؽان را ةً ىاةَدی نیکـط
وعؼ دیگع دلم نیضَاؼت ٌعچً زودتع ىَار را 

. گَش ةطٌم

در آن لسًٌ ناىيط نذعوزی ةَدم کً اب ةعایؾ ننع ةاؿط و او را از صَردن آن نيٍ 
کعده ةاؿيط و او دور از چـم دیگعان تيگ 

دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم و ةطون تانل ةً ؼهت نضٕی گاه . ةغرگ آةی را ؼع ةکـط 
ةً ؼعَت آن را . رٔتم و ىَار را ةیعون آوردم 

در واکهو گظاؿتم و ةً روی تضت پعیطم و پتَ را روی ؼعم کـیطم ؛ ةا دؼتی لعزان 
اول از ننهَن آٌيگ . دکهً ی آن را ٔـار دادم 

ٌیچ ىٍٕهیطم ؛ انا کم کم از قطای ؼاز و صَاىيطه؛ ٌیذاىی ودَدم را گعٔت کً ةعایم 
ةاور کيیط ایو اولیو ةاری . ةؽیار لظت ةضؾ ةَد 
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تيٍا َعوؼی ناٌان را ةً یاد . ةَد کً قطای نَؼی٘ی را درون صاىً و اتاٗم نی ؿيیطم 
دارم کً در نذلػ زىاىً چيطىَار ؿاد گظاؿتً 

. ةَدىط کً زتی ٌیچ کطام از صَاىيطه ٌا را ىهی ؿياصتم

. ٌا را ىهی ؿياصتم

ؿایط .وای اگع پطر ةٍٕهط چً ٗـ٘عٗی ةً پا نیـَد ؛ صطا نیطاىط کً چً صَاٌط کعد
از ایيکً آن روز . زتی دیگع ىگظارد ةً نطرؼً ةعوم 

. پطر ةً صاىً ىهی آنط ؛ ةؽیار صَؿسال ةَدم
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دوةار ؛ ؼً ةار ىَار را گَش دادم و از زؽی کً دروىم را پع کعده ةَد ؛ ازؽاس رمایت 
صطایا ؛ نگع ایو نَؼی٘ی چً ایعادی .نیکعدم

داره ؛ چَن اىؽان را ؼعزال و ؿاد نیکيً ؛ ةطه ؟ ةا ایيکً روزیً اىؽان را تَ٘یت 
ٌعچً ٔکعکعدم ! نیکيً و از صؽتگی در نی آورد 

التتً از دوؼتاىم ؿيیطه ةَدم کً ةُنی از . ىتَاىؽتم دَاب ایو ؼَاالت را پیطا کيم 
نَؼی٘ی ٌای ّعةی روی اىؽان چيان اجعی نیگظارد 

. کً آدنی را از صَد ةی صَد نیکيط و نهکو اؼت دؼت ةً ٌعکاری ةغىط

از آن ةً ةُط ؛ ؼُی کعدم ةا پطر ةسث ىکيم و ایو دوَلت داؿت ؛ یکی زعٍٔای ىیلَٔع 
و دیگع دَ صاىً ؛ کً ؼُی داؿتيط ةُط از 

آن ٌم ةا نعدی کً ةً ؿطت از . گعٔتو دیپلم ؛ ٌعچً زودتع نعا ةً صاىً ةضت ةٕعؼتيط 
او ةطم نی آنط ؛ ةعادر نسهط آٗا ؛ آصً نا ٌیچ 

او ةً نعاتب از پطر ةطتع ةَد ؛ چَن او ىؽل در ىؽل ةا . ٌهضَاىی ةا ٌم ىطاؿتیم 
ٌیذطه ؼال تسهل . ٌهان اَت٘ادات کٍو ةار آنطه ةَد 

ایو زىطگی ةعایم ةػ ىتَد ؟ دلم نیضَاؼت اگع ٗعار ةاؿط ازدواج کيم ؛ ةا کؽی ةاؿط 
از زىطگی ام لظت . کً ٌهطیگع را درک کيیم 
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ةتعم ؛ ةعای صَدم تكهیم ةگیعم و ؼکان زىطگی را آىىَر کً دوؼت دارم در دؼت 
دلم ىهیضَاؼت نحل نادر و ناٌان زىطگی . ةگیعم 

کيم ؛ از ایيکً ؿتاىً روز کيخ صاىً ةيـیيم و وٗتم را ةً صیاوی و ةأتيی و گلطوزی و 
گلؽازی ةگظراىم و ٌٕتً ای یکی دو ؿب ةً دیطار 

کؽاىی ةعوم کً ةاایيکً ادَای نَنيی دارىط ؛ ّیتت کييط و نال و جعوتـان را ةً رخ ٌم 
ةکـيط و صَةی ؿٌَعاىـان را ةا آب و تاب 

ازهط آٗا ایو ناؿیو را ةعایم صعیطه ؛ َلی آٗا ٗعاره « : تُعیٓ کييط ؛ نحال ةگَیيط 
و ةا ایو » . ٌٕتً ی دیگً یً آپارتهان ةعام ةضعه 

« : چعىطیات ؛ةً َٗل صَدؿان ازؽاس صَؿتضتی کييط ؛ یا ؿعوع کييط ةً وُيً زدن 
ناٌان ؛ کَچَلَ در راه ىطاری ؟ دیگً داره 

نسهط آٗا چً کار کعد ؟ آصع اون صَىً را ةً ىانت « : یا » . دیع نیـً ةٍتع ةً ٔکع ةاؿی
کعد ؟ زَاؼت را دهٍ کو ؛ از زياىً دصتع 

صطایا » .ٌهان روز اول ؿٌَعش نْازه و صَىً را ةً ىانؾ کعد! واٌعه صاىم یاد ةگیع 
یُيی صَؿتضتی ! ایو کذایؾ صَؿتضتی اؼت 

ٔ٘ه ةا پَل زاقل نیـً ؟ پػ چعا نو ةا داؿتو ایو ٌهً جعوت پطری ؛ ٌیچ وٗت 
ازؽاس صَؿی ىطارم وتازه ٔکع نیکيم ةطةضت 

. تعیو دصتع دىیا ٌؽتم

تازه آصع زعٔاؿَن ةعای دلؽً رومً صَاىی یا نٍهاىی ٌٕتً ی ةُط ةعىانً ریغی 
ٌهؾ تٌاٌع و چـم و ٌم چـهی؛اگع ٗعار .نیکييط

ةاؿً ةً یً اىؽان درناىطه کهک کييط؛آى٘طر تَی ةَؽ وکعىا نیکييط کً ٔکع نیکيم اگع 
وعؼ ةٍٕهً ایيىَر آةعویؾ را ةعده اىط زامع 

. ىیؽت یک لایر ٗتَل کيط

التتً ایو را ةگَیم کً صطایی اش ؛ پطر نو ةا آىٍا زنیو تا آؼهان ٔعؽ داؿت و 
ىـيیطه ةَدم ةً کؽی کهک کيط و ةگظارد دیگعان 
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تَی نسلً یً زاج آٗا ؼٍانی نی گٕتيط و قطتا از دٌاىـان نی ریضت ؛ . ةٍٕهيط 
زتی نَُٗی . واٗت دیطن اؿک کؽی را ٌم ىطاؿت 

کً ةا ٌم ةسحهان نیـط ؛ ٌهیو کً دو ٗىعه اؿک نعا نیطیط؛ ؼُی نیکعد یً دَری 
. از دلم در ةیاورد

 16  

ٔ٘ه و ٔ٘ه پطر صـک ن٘طس ةَد ؛ اَت٘ادات دیيی اش را صیلی نسکم ادعا نیکعد و 
از ؿاىػ ةطش ؛ صطا . تُكتات ؿطیطی داؿت

دصتع ةا صَدش ىُهت و « : ٌعچيط کً او نیگٕت . ٌم ؼً تا دصتع ةٍؾ داده ةَد 
ٗتل از . رزهت نی آورد ؛ ٌهاىىَر کً ةعای نو آورد 

ایيکً ؿها ةً دىیا ةیاییط ؛ آه ىطاؿتم کً ةا ىالً ؼَدا کيم و از ٗطم صیع ؿهاؼت کً ةً 
. » ایيذا رؼیطم

صالكً از آن ةً ةُط دل و دعئتم زیاد ؿط و گٍگاٌی ىَاری از دوؼتاىم نیگعٔتم و 
روزیً ام ىؽتت ةً ٗتل صیلی . پيٍاىی گَش نیطادم 

یً روز نلیيا ىَاری ةعایم آورد کً گٕت دغ ىَارٌای نذاز اؼت ؛ وٗتی . ةٍتع ؿطه ةَد 
آن را گَش کعدم ةاورم ىـط ةً ىٌع نو چيطان 

از پطرم صیلی زعقم گعٔت ؛ یُيی او زتی . ٔعٗی ةا آىٍا کً ؿيیطه ةَدم ىطاؿت 
چیغی را کً دانًُ ٗتَل دارد رد و نيکع نیطاىط ؟ 

یً ؿب کً نـَْل تهاؿای تلَیغیَن ةَدیم ؛ اتٕاٗا یکی از ٌهیو آٌيگٍای پاپ را 
ایو ىَار را «: رو کعدم ةً پطر و گٕتم . گظاؿت 

. » نیـً ةعام ةضعیط

. » ایو ىَار نتتظل را نیگَیی! چی« : او ةا َكتاىیت گٕت 

ػ اگع نتتظل اؼت ؛ پػ چعا تلَیغیَن و رادیَ پضؾ نیکييط ؟ 

ػ ةً ىٌع نو کً کار قسیسی اىذام ىهیطٌيط ؛ نو ٌم ةا ٌهیو ةعىانً نضالٓ ٌؽتم 
ٌهیو کً در اىؽان ازؽاس صَؿایيطی ةً ودَد . 
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. آورد و او را ةً وعب ةیاورد زعام اؼت

ػ پطر نا کً ىهیتَاىیم ةعای صَدنان ٔتَا ةطٌیم؛نگع زنعت نسهط ىگٕتيط کً ةا زناىً 
پیؾ ةعویط آصً نا کً ىهیتَاىیم اؼالم ٌغار و 

. چٍارقط ؼال پیؾ را زاال ادعا کيیم

. »دصتع اؼتْٕعاٌلل ةگَ؛ةازم کً ؿعوع کعدی«:پطر نیان زعٔم آنط و گٕت

ػ پطر چعا واٗت دو کلهً زعؼ نيى٘ی را ىطاریط ؛ چعا نا ٌیخ وٗت ىهیتَىیم ةا ٌم 
آصً نو زعؼ دلم را ةایط ةً کی . قستت کيیم 

ةغىم ؟ صَاؼتً ٌام را از کی ةضَاٌم ؟ ایو زىطگی ؿایط ةً ىٌع ؿها ایعادی ىطاؿتً 
ةاؿً انا ةً ىٌع نو ؼعاؼع ایعاده ةاةا ؛ نو ةً کی 

ةگم کً ازایو زىطگی صؽتً ؿطم ؛ چعا ةایط ٌیهـً تَی ایو صَىً زور ةاؿً ؛ چادر 
ایو کا را ىکو ؛ . ایيذا ىعو ؛ چـم .ةپَش ؛ چـم

. چـم

تا کی ةایط ةعای صعیط زتی یک چیغ دغئی ؛ ةً ٌهعاه . ةً صطا نو ٌم آدنم ؛ دل دارم 
ٌیچ وٗت ىتَاىؽتم . نادر یا ؿها ةً ةازار ةعوم 

پطر ؛ نو ٌیچ دای ایو . ناىيط ٌم ؼو و ؼالٍایم ةً َ٘یطه و ىٌع صَدم صعیط کيم 
ةاور کيیط اگع تَی صیاةان ولم . ؿٍع ةلط ىیؽتم 

. کيیط ؛ ةً رازتی ىهیتَاىم راه صاىً را پیطا کيم

 17  

زؽاةی دَش آوده ةَدم درزالیکً ؼُی نیکعدم َكتاىیتم را کيتعل کيم؛ةا لسو نالیم 
ةً صطا چیغ زیادی از ؿها « : تعی گٕتم 

ىهیضَاٌم ؛ چعا ىهیگظاریط زیع ىٌع صَدتان ةا چيط تا از دوؼتاىم کً ؿها ٌم آىٍا را 
نی ؿياؼیط رٔت و آنط کيم ؟ اقال یک ؼَال از 

... ؿها دارم ؛ ؿها در یک دهٍ از نكازتت چً کؽی لظت نی ةعیط ؟
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ةا کؽی کً ٌم روزیً و ٌم َ٘یطه تان ةاؿط و . ةگظاریط صَدم دَاةؾ را ةطٌم 
واٌلل ةً صطا زامع ىیؽتیط . زعٍٔای ٌهطیگع را ةٍٕهیط 

زاال نو ةطةضت را ٌعٌٕتً . اگع ّیع از ایو ةاؿط ؛ یک دٗیً٘ ةا او ٌهيـیو ؿَیط 
ةکـاىیط ةً نیان دهُی کً ٌهً یا دای نادرم ٌؽتيط 

؛ یا دصتعٌای ٌم ؼالم کً اکحعا ةً صاىً ةضت رٔتً اىط و اون چيطتایی ٌم کً ناىطه 
اىط ٔکع و َ٘یطه ٌانَن زنیو تا آؼهَن ةاٌم ٔعؽ 

زاال ؿها صَدتان را ةگظاریط دای نو ؛ پطر ةً صطا صؽتً ؿطم نحل کالٓ . دارد 
آصً چعا کؽی نعا . ؼعدرگم ةً دور صَد پیچیطه ام 

. » درک ىهیکيط و ٌعکػ زعؼ صَدش را نیغىط

نادر کً روی نتل ىـؽتً ةَد .دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم و آرام آرام اؿکم ؼعازیع ؿط
و نتٕکعاىً ةً زعٍٔایم گَش نیطاد ؛ ةا دیطن 

دصتعم ؛ َغیغ دلم ةاور کو کً « : اؿکٍایم ةً ؼهتم آنط و نعا در آَّش گعٔت وگٕت 
دانًُ صیلی ةط . نا صیع تَ را نیضَاٌیم 

. » ؿطه؛ةً ٌیچ کػ ىهیـً اَتهاد کعد

نو یً !نٍتاب تَ ةا نو چً نیکيی«:پطر درزالیکً چٍعه اش را ّم گعٔتً ةَد گٕت
َهعه ایيىَر زىطگی کعدم ؛ چىَر نیتَىم صَدم را 

تَ ىهیطوىی تَی دانًُ چً صتعه ؛ صیاةان ٌا پع از گعگً ؛ کً ٌهگی ةً . تْییع ةطٌم 
دىتال دصتعان چـم و گَش ةؽتً ای نحل تَ 

. نیگعدىط

صطا ؿاٌط اؼت کً نو ٌعچً کعدم ةعای صَدتان ةَده؛نو ٔ٘ه ةً آن چیغی کً 
. دیيهان نی گَیط َهل نیکيم

ػ پطر؛ ةً صطا دیو نا ؛ دیو اَتطال اؼت ؛ ولی ؿها آن را وَری دلَه داده ایط کً 
. دَان ٌا را از آن ٔعاری نیطٌیط

. پطر دیگع دَاةی ىطاد وةً ؼهت اتاٗؾ رٔت
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از وٗتی کً دؽارت پیطا کعده ةَدم و چيط ىَار ّیعنذاز را گَش داده ةَدم ةً نعاتب 
دیگع ىً از آةعو . دعئتم زیادتع ؿطه ةَد 

زاال . دلم نیضَاؼت آن کاری را کً دوؼت دارم اىذام ةطٌم . نیتعؼیطم و ىً از پطر 
کً زعٍٔایـان زور اؼت و ایو را ٌم صَدؿان ةً 

زاال کً دوؼت دارىط ؛ ةٍـَن دروغ نیگَیم . صَةی نیطاىيط ؛ چعا اَكاةم را صعد کيم 
ٌیذطه ؼال نحل یً ةعه ةَدم وٌعچً گٕتيط ؛ . 

ةا پؽع َهَ و پؽعَهً ٌا ٔ٘ه در « : نیگٕتيط . ةطون ٌیچ دلیل و نطرکی گَش کعدم
زط ؼالم و ازَالپعؼی نیتَىی ةعصَرد داؿتً 

آى٘طر ةا پؽعٌای صاىَاده » . ةا ّعیتً تعٌا کً پياه ةعصطا ؛ اقال زعٔؾ را ىغن. ةاؿی 
ّعیتً ةَدیم کً ٌهطیگع را ةً لٕي صاىم و آٗا 

زاال الٍی ؿکع کً ٔ٘ه ةعصَردنان تا ٌهیو زط ةَد؛چَن از ٌهً ی آىٍا .قطا نیکعدیم
نتيٕع ةَدم و دلم ىهیضَاؼت ریضت ٌیچ 

ٌهـَن نحل ٌم ةَدىطوةً گٕتً پطر َذیب ةَد کً چعا نو ةا ة٘یً .کطانـان را ةتیيم
. ٔعؽ دارم

 18  

دو ؼً روزی ةَد کً پطر گعٔتً ةيٌع نی آنط؛ىهیطاىم زعٍٔای آن روز نو او را تست 
. تاجیع ٗعار داده ةَد؛یا نـْلً کاری داؿت 

ةیـتع وٗتؾ را در صاىً ؛ ةا زٌعا ؛ ةً نىالًُ نیگظراىط وؼُی نیکعد از ةعصَرد ةا نو 
آتؾ ةػ ةیو نا زکم ٔعنا ةَد ؛ . دوری کيط 

نحل ایيکً ةُط از نطتٍا ؛ نتَدً ؿطه ةَدیم کً ىً نو نیتَاىم َ٘یطه ام را ةع پطر 
. تسهیل کيم و ىً او نیتَاىط نعا ٗاىٍ کيط

ٔكل 3-1

. پطر ٌع روز قتر وتٖ نُهَل نعا ةً نطرؼً نی رؼاىط و ؼاَت دو ةً دىتالم نی آنط 
آن روز ٌم نحل ٌهیـً ةچً ٌا دور ٌم دهٍ 
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ؿطه ةَدىط و از ایيکً دةیعان ٔعدا دلؽً داؿتيط و نطرؼً تا ؼاَت دوازده تُىیل ةَد 
؛ صیلی صَؿسال ةَدىط و ةعىانً ریغی نیکعدىط 

. کً ٔعدا قتر ةً صعیط ةعوىط و نو ٌم ةا زؽعت ىگاٌـان نیکعدم

. » چعا ّهتاد گعٔتی ، صب ؛ تَ ٌم ةا نا ةیا!ٌی دصتع«: ؿادی گٕت 

. » وای صطا نعگم ةطه« : ىاصَدآگاه لتم را گغیطم وگٕتم 

ٌهً ی نطرؼً . نٍتاب ؛ ؿادی راؼت نیگً « : ىیلَٔع گٕت . ةچً ٌا زدىط زیع صيطه 
کً تُىیل ىیؽت ؛ ةاةات از کذا نی ٍٔهً ؛ قتر 

ةا ٌم راه نی أتیم نیعویم . نحل ٌهیـً ةا او ةیا ؛ نا در نطرؼً نيتٌعت ٌؽتیم 
ٌهیو چيط تا پاؼاژ اوعاؼ نطرؼً صعیطنان را نیکيیم 

. ةُطازًٍع ٌم ةاةات نحل ٌهیـً ةً دىتالت نی آیط. و صیلی زود ةعنیگعدیم 

ىً ؛ ىً ؛ ایو کار از ٍَطه ی نو ةع ىهی آیط ؛ اگع پطر ةٍٕهً نی « : ةا وزـت گٕتم 
دوىیط چً ٗـ٘عٗی ةً راه نی أتً ؟ ةایط ٔاتسً ی 

تازه پطر ایو روزٌا زال صَؿی ىطارد ؛ ٌهیو اتٕاؽ نهکيً او را از . نطرؼً را ةضَاىم 
. » پا ةیيطازد

پػ تا یکی . او کً چيط روز پیؾ ةً نطرؼً آنط . آصً از کذا ةٍٕهً « : نلیيا گٕت 
ةیا ةعویم . دوٌٕتً دیگً ؼعوکلً اش پیطا ىهیـً 

دیطی گَش کعدن ىَار اولؾ چ٘طر ةعات ؼضت ةَد ؛ ولی زاال نی . دصتع ؛ ىتعس 
ةیيی کً یً چیغ َادی و نُهَلی اؼت ؛ صعیط را ٌم 

. » ةیا و ةتیو کً کار ؼضتی ىیؽت

ایو ةا ىَار صیلی ٔعؽ داره ؛ اگً کؽی نا « : آب دٌاىم را ةً ؼضتی َٗرت دادم و گٕتم 
ٌهیو نَىطه یکی از اَٗام نعا ةتیيط ! را ةتیيً چی 

. » ؛ ٌيَز ةً صاىً ىعؼیطه گغارش را ةً پطر رؼاىطه

ىگاه کو نٍتاب ؛ ایيىَر ىهیـً ؛ اگً دوؼت داری ةیایی ةایط تعس را « : ؿادی گٕت 
ةٍعزال نا ٔعدا قتر ؼاَت ىً . کيار ةگظاری 
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. » نيتٌعت ٌؽتیم

 19  

آى٘طر وزـت داؿتم کً ىهیطاىؽتم آن . ةازٌم دلٍعه و ىگعاىی تهام ودَدم را ٔعاگعٔت 
تعس از پطر ناىيط صَره . را چىَر پيٍان کيم

ایو کاری کً نو نیضَاؼتم اىذام . وای اگع او ةٍٕهط چً نیکيط . ةً داىم أتاده ةَد 
ؿایط اگع صاىَاده ی یکی از . دٌم یک اى٘الب ةَد 

دوؼتاىم او را ةا پؽعی نی دیطىط ؛ ةا چيط ىكیست نادراىً ؛ یا اگع نیضَاؼتيط صیلی 
ؼضت ةگیعىط ؛ ةا یکی دو روز ىیانطن ةً نطرؼً 

انا ومٍ نو ٔعؽ داؿت ؛ دعم ایو کار ةً نعاتب ؼيگیو تع ةَد و ةایط . زل نیـط 
. صَدم را ةعای ََاٗب ؼضت آن آناده نیکعدم

وٗتی کً پطر ةعای ىهاز قتر ةً دراتاٗم کَةیط ؛ . ازتعس تا قتر چيطةار از صَاب پعیطم 
آن چيان ةا وزـت ةیطار ؿطم ؛ نحل ایيکً نعا 

ةُط ازىهاز قتر دیگع صَاةم ىتعد ؛ ؼضت در ٔکع . در زال ارتکاب دعم گعٔتً ةاؿيط 
آیا . ٔعو رٔتم و ودطاىم را ةً نساکهً کـیطم 

آیا اىؽان ةضَاٌط لسٌاتی از زىطگی اش ةً . ةیعون رٔتو ةا دوؼتاىم دعم اؼت ؟ صیع 
آیا . صَدش تُلٖ داؿتً ةاؿط دعم اؼت ؟ صیع 

ةعای صعیط لتاس از ؼلیً٘ ی ؿضكی صَدم و دوؼتاىم اؼتٕاده کيم ؛ دعم اؼت ؟ 
. صیع

تيٍا دعم نو ! پػ صطایا کذای کار نو صىاؼت کً صاىَاده ام نعا نسعوم نیکييط ؟
ایو ةَد کً ةطون ادازه از پطر و نادر نیضَاؼتم 

ةاالضعه در نسکهً ی ودطان زکم ةع . ةیعون ةعوم ؛ کً ایو ٌم ت٘كیع صَدؿان ةَد 
ةیگياٌی صَد دادم و ةا َغنی راؼش ةً نطرؼً 

ةيازم ةً « : ىیلَٔع ةا دیطىم گٕت . یک ؼاَتی گظؿت تا ةچً ٌا از راه رؼیطىط . رٔتم 
ایو ٌهً ؿذاَت ؛ ّم ةً دلت راه ىطه ؛ کً ٌیچ 
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. » صتعی ىیؽت

ةعَکػ ایو ٗیأً ی ةـاش و ؿاد ؛ چً « : نلیيا دؼتم را گعٔت و ةا تُذب گٕت 
دؼت یش کعده ای داری ؛ ازت صَؿم نیاد ٌیچ چیغ 

. » از ٗیأً ات ىهیـً تـضیف داد

دیگً ىىٖ کأی اؼت ؛ ةٍتعه زودتع یً تاکؽی ةگیعیم کً صیلی کار « : ؿادی گٕت 
نیضَاٌم . ٌٕتً ی دیگً تَلط ؿاٌعخ اؼت . داریم 

. » یً چیغ ؿیک و گعان ةعاش ةضعم

. ؿاٌعخ ىانغد ؿادی ةَد کً َاؿ٘اىً ٌهطیگع را دوؼت داؿتيط و ةعای ٌم نی نعدىط 
ؼال گظؿتً ةً نياؼتت ىانغدی ؿان دـو 

. کَچکی ةعگغار کعدىط ؛ کً پطر ةً نو ادازه ؿعکت در آن دـو را ىطاد

ةا ةچً ٌا ؼَار تاکؽی ؿطیم آىٍا صیلی اقعار کعدىط کً چادرم را ةعدارم ؛ انا زیع ةار 
. ایو یکی را ىً ؛ ؿعنيطه ٌؽتم « : ىعٔتم گٕتم 

 »

. » ةچً ٌا ایي٘طر اقعار ىکيیط ؛ ةگظاریط ٌعوَر کً رازتً ةاؿً« : ىیلَٔع گٕت 

صَدم ٌم نیطاىؽتم کً از لساظ ًاٌعی صیلی ةا ٌم ٔعؽ داریم ؛ ةا ایيکً لتاس ٔعم 
نطرؼً ةً تو داؿتيط انا کاپـو ٌای صیلی ؿیک و 

کٕؾ ٌای اؼپَرت و کیٍٕای نط روز کً ةع ؿاىً ٌایـان اىطاصتً ةَدىط ؛ تیپـان را 
وٗتی وارد نعکغ صعیط . ةً کلی ََض کعده ةَد 

ؿطیم ؛ ٌهً چیغ ةعایم دالب و دیطىی ةَد ؛ نحل ایيکً ةً ؼعزنیو َذایب پا گظاؿتً 
. ةَدم

 21  

صعیط نا ٌهیـً از چيط ٔعوؿگاه لَکػ در ةازار قَٕیً اىذام نیـط ؛ پطر ٌهیـً 
ةٍتعیو را اىتضاب نیکعد و ایو ٔعوؿگاه ٌا 
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دطیطتعیو و ىاب تعیو نطلٍا را نی آوردىط و وتٖ ؼٕارؿی کً پطر نیطاد ؛ آىٍا ٌم 
التتً پطر از . ةٍتعیو ٌا را ةعایؾ ٔعاٌم نیکعدىط 

ةعای ایيکً ةً نٍَٗ نا از صعیطٌایی کً نیکيیم ایعادی . ایو کار نيٌَر صاقی داؿت 
ىگیعیم و او نذتَر ىـَد نا را ةً دای دیگعی 

. ةتعد و دای ٌیچ گلً و ؿکایتی ىتاؿط ؛ ایيىَر صعیط نیکعد

ةلً ؛ ٌهاىىَر کً گٕتم نحل ایيکً ةً ؼعزنیو َذایب پا گظاؿتً ةَدم ؛ ؿایط ایو نعکغ 
صعیط در ن٘اةل ةازار قَٕیً ٌیچ ةَد ؛ انا ةعای 

ازایيکً ةچً ٌا وارد . دل صَدم ةً اصتیار صَدم و ةا دوؼتان صَدم ةً ایيذا آنطه ةَدم 
ٔعوؿگاه نی ؿطىط و ةا ؼلیً٘ ی صَد ؼٕارش 

نیطادىط ؛ پعو نیکعدىط و ىٌع ٌهطیگع را نی پعؼیطىط و آصع ؼع ةا ٔعوؿيطه ؿعوع 
نیکعدىط ةً چاىً زدن و ديػ را ةا صَؿسالی 

آن نٍَٗ ةَد کً تازه ٍٔهیطم . نیضعیطىط و از ٔعوؿگاه ةیعون نی آنطىط لظت نی ةعدم 
صعیط یً ةلَز ٌٕت ؛ ٌـت ٌغار تَناىی ةً 

ؼلیً٘ و اصتیار صَدم صیلی ةا ارزش تع از یً ةلَز ؼی ؛ چٍل ٌغار تَناىی اؼت کً 
صَدم در صعیطش ى٘ـی ىطاؿتً ةاؿم و ٔ٘ه ةُيَان 

. یک ناىکو آن را ةپَؿم تا دیگعان ىٌع ةطٌيط

از ایيکً نی دیطم چ٘طر دوؼتاىم اَتهاد ةً ىٕػ دارىط تُذب نیکعدم ؛ نحال ةعای 
صعیط یک دٕت کٕؾ از ٔعوؿيطه نیضَاؼتيط 

چيطیو دٕت کٕؾ ةعایـان ةیاورد ؛ تازه اگع از آىٍا صَؿـان ىهی آنط ةُط از 
ؿادی ةعای . َظرصَاٌی ةً ٔعوؿگاه دیگعی نی رٔتيط 

صعیط یک ادکلو ؛ ةعای تَلط ؿاٌعخ ؛ آى٘طر ةا ٔعوؿيطه چاىً زد کً نو از صذالت آب 
ؿطم ؛ درزالیکً نيً پضهً از کهعویی 

پطر دَری نا را ةار آورده ةَد کً در زىطگی ٌهیـً . ىهیتَاىؽتم دو کلهً زعؼ ةغىم 
نتکی ةً نعد ةاؿیم ؛ تا نَُٗی کً دصتع صاىً 
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. ٌؽتیم ؛ ةً صَدش و وٗتی ازدواج کعدیم ةً ٌهؽعنان

آى٘طر ٌهً چیغ ةعایم دالب و دیطىی ةَد کً ةً کلی ٔعانَش کعدم دؼت ةً چً کار 
صىعىاکی زده ام و اقال در ٔکع ایو ىتَدم کً 

. نهکيً کؽی نا را ةتیيط

» تَ چیغی ىهیضَاٌی ةضعی ؟« : نلیيا گٕت 

صطا پطرت را ةیانعزد ٌهیو ناىطه کً ةُط از رٔتو ةً صاىً ؼیو دیم ؿَم « : گٕتم 
ایو از کذا آنطه ؟ کی ةعات صعیطه ؟ و ٌغار ؼَال 

. » دیگع

صب ؛ زاال « : ىیلَٔع گٕت . صالكً ةُط از یکی دو ؼاَت ةچً ٌا صعیطؿان را کعدىط 
» کی نیضَاٌط ؿیعیيی ةطٌط ؟

. » اون کؽی کً ةیـتع از ٌهً صعیط کعده! نُلَنً « : ؿادی گٕت 

اگع نيٌَرتان نو ٌؽتم کً نتاؼٕاىً پاىكط تَنا ةیـتع تً کیٕم ىهاىطه « : نلیيا گٕت 
. » کً آن ٌم ةعای کعایً راٌم اؼت
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ٌهیـً ةً اىطازه ای ةیار کً نتادا ةضَاٌی کؽی را نٍهان ! ای گطا « : ىیلَٔع گٕت 
کيی ؛ زاالطًُٔ ی دیگً اول پَل ؿیعیيی را ازت 

. » نیگیعیم ؛ ةُط نیگظاریم صعیط کيی

درؼتً صعیط ىکعدم . ةچً ٌا اگع کؽی ٗعاره ؿیعیيی ةطه اون نو ٌؽتم « : نو گٕتم 
؛ ولی ةعای اولیو ةاره کً ةا دوؼتاىم ةیعون نی 

. » ٔ٘ه دان دطتان دایی ةعویم کً از اىٌار دور ةاؿیم. آیم 

وتً٘ دوم یً کأی ؿاپ اؼت کً صیلی دىذً ؛ . ٗعةان آدم چیغ ٍٔم « : نلیيا گٕت 
ٌهگی ةا صَؿسالی از پلً ٌا ةاال رٔتیم » . نیعیم آىذا 

ٌهً . ایو ٌم دغو اولیو ٌا ةَد ؛ ةعای اولیو ةار ٗطم ةً دای ىاؿياصتً ای گظاؿتم . 
چیغ ةعایم تازگی داؿت ؛ نسیه ىیهً تاریک ةً 
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ٌهعاه نَزیک نالیم و گٍگاٌی قطای صيطه و گپ زدن ٌای صَدناىی ؛ نیغی را گَؿً 
ی کأی ؿاپ اىتضاب کعدیم و پـت آن 

ىـؽتیم ةا ىگاٌی کيذکاو اوعاؼ را از ىٌع گظراىطم ؛ چيط تا از نیغٌا نحل صَدنان 
ةَدىط ؛ ولی ؼع ةُنی از نیغٌا دصتعان و پؽعان 

آن قسيً آى٘طر ةعایم تُذب آور ةَد کً . دَاىی ىـؽتً و نـَْل ىذَا کعدن ةَدىط 
ىاگٍان ىیلَٔع ةً . تا دٗای٘ی نیش آىٍا ؿطه ةَدم

. » ٌی دصتع ؛ دَاىٍای نعدم را صَردی« : پٍلَیم زد وگٕت 

ایي٘طر از ایو چیغٌا زیاد اؼت ... ٌَ « : ؿادی گٕت . ٌهً ی ةچً ٌا زدىط زیع صيطه 
دَن نو نیغ اون وعؼ را ىگاه . کً صطا نیطاىط 

. » ةکيیط

ایيىَر کً آىٍا نی ٍٔهيط ! پعٔؽَرٌا « : ؿادی گٕت . ٌهگی ةا ٌم ةً آىؽَ ةعگـتیم 
دصتع و پؽع دَاىی گَؿً ی دىذی ىـؽتً و » . 

دؼتٍای ٌهطیگع را گعٔتً و درزالیکً ؼعٌایـان را ةٍم تکیً داده ةَدىط زیع لب 
. ؿُعی را زنغنً نیکعدىط

. » زودتع ؼٕارش ةطٌیط کً از گعؼيگی نعدیم! چً کار ةً نعدم داریط « : نلیيا گٕت 

وٗتی کً گارؼَن ؿیع کاکائَ و کیک را روی نیغ گظاؿت ؛ ؿادی کً ناىيط اؼهؾ 
ٌهیـً ؿاد و ؼعزال ةَد ؿعوع کعد ةً چعت 

ٌهیيىَر . وپعت گٕتو ؛ زعٍٔایی نیغد و ةٍم نی ةأت کً از صيطه روده ةع ؿطه ةَدیم 
کً درزػ و زال صَدش ةَد نسکم ةً ؼعش 

آٗای ؼٍانی ةا دوؼت دصتعش . وای ةچً ٌا صاک ةع ؼعنان ؿط « : کَةیط و گٕت 
. » آنط ؛ نٍتاب ؛ نٍتاب ةپع تَی دیب نو ٗایم ؿَ

واُٗا چيان دطی گٕت کً ىغدیک ةَد از تعس ّؾ کيم ؛ ةچً ٌا ٌم زالـَن ةٍتع از 
. » صطا صًٕ ات کيً« : نو ىتَد گٕتم 
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راؼتی راؼتی اگً « : ؿادی ٌهاىىَر کً صَىؽعد نـَْل صَردن ؿیع کاکائَ ةَد گٕت 
پطرت را ةا یً صاىهی ایيذا ةتیيی چً کار نیکيی 

؟ ىً تَ دعئت داری ةً ؼعاّؾ ةعوی و از زٖ نادرت دٔاع کيی و ىً نیتَىً ةالیی ةً 
اوىهٍَٗ اؼت کً دیگً نیتَىی ةا . ؼعتَ ةیاره 

صیال رازت ٌعکاری کً دلت صَاؼت اىذام ةطٌی ؛ چَن زاال ایو تَ ٌؽتی کً از او 
. » ى٘ىً مُٓ داری

. » پطر نو از ایو نعدٌا ىیؽت ؛ او ةا ٌهً ٔعؽ داره« : ةا دلضَری گٕتم 
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زاال ةگظریم . دصتع ؛ تَ چ٘طر ؼاده ای ؛ ةً ٌیچ نعدی اوهیيان ىکو « : ؿادی گٕت 
ٔکعش را . اقال ةیاییط داؼتان را تْییع دٌیم . 

ةکيیط آٗای ؼٍانی از ٌهان قتر ةً نٍتاب ؿک کعده و ؼایً ةً ؼایً ةً دىتال نا 
ةاورش ىهیـً کً دصتع َغیغ درداىً اش . آنطه 

ةٍؾ دروغ گٕتً ةاؿط و از آن ةطتع ةً یً ٌهچیو دایی ةیاد ؛ چيطیو ةار چـهاىؾ را 
نی نالط ؛ پیؾ صَد نیگَیط ؛ ؿایط اؿتتاه نیکيم 

. » ولی ىً َیو واُٗیت اؼت

ىیلَٔع کً . ؿادی آن چيان ةا ٌیذان تُعیٓ نیکعد کً نو پاک صَدم را ةاصتً ةَدم 
ةؽً « : ٗیأً نعا دیط ؛ ةً تيطی ةً ؿادی گٕت 

. » نؽضعه ؛ دصتع نعدم را ٗتنً روح کعدی

ّله کعدم ؛ ىً یکتار ةلکً « : ؿادی کً تازه نتَدً ؿطه ةَد ؛ ةا دؼتپاچگی گٕت 
قطةار ؛ تَ ٌم ؿَصی ؼعت ىهیـً ؛ االو پطرت تَی 

کارصَىً پـت نیغش ىـؽتً و داره پَل نی ؿهاره اون روچً ةً ایو دا ؛ اقال 
ةليط ؿَیط کً دیگً . ایيذاٌا ةً تعیپ ةاةات ىهیضَره 

. » چیغی ةً زىگ ىهاىطه
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ولی از آن لسًٌ نو صَدم ىتَدم ؛ ةً اوعاؼ ىگاه نیکعدم و نيتٌع ةَدم کً کؽی از 
آى٘طر قلَات ىظر کعدم کً . پـت ّألگیعم کيط 

آن روز یکی از ةٍتعیو . صطا نیطاىط و ؿکع صطا ةطون ٌیچ دردؼعی ةً نطرؼً ةازگـتم 
ٌيَز کً ٌيَزه از ةً . روزٌای زىطگی ام ةَد 

یاد آوردن آن لسٌات ازؽاس صَؿایيطی نیکيم ؼاَت دو پطر نحل ٌهیـً ةً دىتالم 
ةا دیطىؾ دلم ریضت ؛ نحل ایيکً تهام . آنط 

. اَهالم را ةً روی پیـاىی ام ىَؿتً اىط

. ػ ؼالم پطر ؛ صؽتً ىتاؿیط

ةعَکػ ایو ٗیأً ی ةـاش و ؿاد ؛ چً « : نلیيا دؼتم را گعٔت و ةا تُذب گٕت 
دؼت یش کعده ای داری ؛ ازت صَؿم نیاد ٌیچ چیغ 

. » از ٗیأً ات ىهیـً تـضیف داد

دیگً ىىٖ کأی اؼت ؛ ةٍتعه زودتع یً تاکؽی ةگیعیم کً صیلی کار « : ؿادی گٕت 
نیضَاٌم . ٌٕتً ی دیگً تَلط ؿاٌعخ اؼت . داریم 

. » یً چیغ ؿیک و گعان ةعاش ةضعم

. ؿاٌعخ ىانغد ؿادی ةَد کً َاؿ٘اىً ٌهطیگع را دوؼت داؿتيط و ةعای ٌم نی نعدىط 
ؼال گظؿتً ةً نياؼتت ىانغدی ؿان دـو 

. کَچکی ةعگغار کعدىط ؛ کً پطر ةً نو ادازه ؿعکت در آن دـو را ىطاد

ةا ةچً ٌا ؼَار تاکؽی ؿطیم آىٍا صیلی اقعار کعدىط کً چادرم را ةعدارم ؛ انا زیع ةار 
. ایو یکی را ىً ؛ ؿعنيطه ٌؽتم « : ىعٔتم گٕتم 

 »

. » ةچً ٌا ایي٘طر اقعار ىکيیط ؛ ةگظاریط ٌعوَر کً رازتً ةاؿً« : ىیلَٔع گٕت 

 23  

صَدم ٌم نیطاىؽتم کً از لساظ ًاٌعی صیلی ةا ٌم ٔعؽ داریم ؛ ةا ایيکً لتاس ٔعم 
نطرؼً ةً تو داؿتيط انا کاپـو ٌای صیلی ؿیک و 
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کٕؾ ٌای اؼپَرت و کیٍٕای نط روز کً ةع ؿاىً ٌایـان اىطاصتً ةَدىط ؛ تیپـان را 
وٗتی وارد نعکغ صعیط . ةً کلی ََض کعده ةَد 

ؿطیم ؛ ٌهً چیغ ةعایم دالب و دیطىی ةَد ؛ نحل ایيکً ةً ؼعزنیو َذایب پا گظاؿتً 
. ةَدم

صعیط نا ٌهیـً از چيط ٔعوؿگاه لَکػ در ةازار قَٕیً اىذام نیـط ؛ پطر ٌهیـً 
ةٍتعیو را اىتضاب نیکعد و ایو ٔعوؿگاه ٌا 

دطیطتعیو و ىاب تعیو نطلٍا را نی آوردىط و وتٖ ؼٕارؿی کً پطر نیطاد ؛ آىٍا ٌم 
التتً پطر از . ةٍتعیو ٌا را ةعایؾ ٔعاٌم نیکعدىط 

ةعای ایيکً ةً نٍَٗ نا از صعیطٌایی کً نیکيیم ایعادی . ایو کار نيٌَر صاقی داؿت 
ىگیعیم و او نذتَر ىـَد نا را ةً دای دیگعی 

. ةتعد و دای ٌیچ گلً و ؿکایتی ىتاؿط ؛ ایيىَر صعیط نیکعد

ةلً ؛ ٌهاىىَر کً گٕتم نحل ایيکً ةً ؼعزنیو َذایب پا گظاؿتً ةَدم ؛ ؿایط ایو نعکغ 
صعیط در ن٘اةل ةازار قَٕیً ٌیچ ةَد ؛ انا ةعای 

ازایيکً ةچً ٌا وارد . دل صَدم ةً اصتیار صَدم و ةا دوؼتان صَدم ةً ایيذا آنطه ةَدم 
ٔعوؿگاه نی ؿطىط و ةا ؼلیً٘ ی صَد ؼٕارش 

نیطادىط ؛ پعو نیکعدىط و ىٌع ٌهطیگع را نی پعؼیطىط و آصع ؼع ةا ٔعوؿيطه ؿعوع 
نیکعدىط ةً چاىً زدن و ديػ را ةا صَؿسالی 

آن نٍَٗ ةَد کً تازه ٍٔهیطم . نیضعیطىط و از ٔعوؿگاه ةیعون نی آنطىط لظت نی ةعدم 
صعیط یً ةلَز ٌٕت ؛ ٌـت ٌغار تَناىی ةً 

ؼلیً٘ و اصتیار صَدم صیلی ةا ارزش تع از یً ةلَز ؼی ؛ چٍل ٌغار تَناىی اؼت کً 
صَدم در صعیطش ى٘ـی ىطاؿتً ةاؿم و ٔ٘ه ةُيَان 

. یک ناىکو آن را ةپَؿم تا دیگعان ىٌع ةطٌيط

از ایيکً نی دیطم چ٘طر دوؼتاىم اَتهاد ةً ىٕػ دارىط تُذب نیکعدم ؛ نحال ةعای 
صعیط یک دٕت کٕؾ از ٔعوؿيطه نیضَاؼتيط 
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چيطیو دٕت کٕؾ ةعایـان ةیاورد ؛ تازه اگع از آىٍا صَؿـان ىهی آنط ةُط از 
ؿادی ةعای . َظرصَاٌی ةً ٔعوؿگاه دیگعی نی رٔتيط 

صعیط یک ادکلو ؛ ةعای تَلط ؿاٌعخ ؛ آى٘طر ةا ٔعوؿيطه چاىً زد کً نو از صذالت آب 
ؿطم ؛ درزالیکً نيً پضهً از کهعویی 

پطر دَری نا را ةار آورده ةَد کً در زىطگی ٌهیـً . ىهیتَاىؽتم دو کلهً زعؼ ةغىم 
نتکی ةً نعد ةاؿیم ؛ تا نَُٗی کً دصتع صاىً 

. ٌؽتیم ؛ ةً صَدش و وٗتی ازدواج کعدیم ةً ٌهؽعنان

آى٘طر ٌهً چیغ ةعایم دالب و دیطىی ةَد کً ةً کلی ٔعانَش کعدم دؼت ةً چً کار 
صىعىاکی زده ام و اقال در ٔکع ایو ىتَدم کً 

. نهکيً کؽی نا را ةتیيط

» تَ چیغی ىهیضَاٌی ةضعی ؟« : نلیيا گٕت 

صطا پطرت را ةیانعزد ٌهیو ناىطه کً ةُط از رٔتو ةً صاىً ؼیو دیم ؿَم « : گٕتم 
ایو از کذا آنطه ؟ کی ةعات صعیطه ؟ و ٌغار ؼَال 

. » دیگع

صب ؛ زاال « : ىیلَٔع گٕت . صالكً ةُط از یکی دو ؼاَت ةچً ٌا صعیطؿان را کعدىط 
» کی نیضَاٌط ؿیعیيی ةطٌط ؟
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. » اون کؽی کً ةیـتع از ٌهً صعیط کعده! نُلَنً « : ؿادی گٕت 

اگع نيٌَرتان نو ٌؽتم کً نتاؼٕاىً پاىكط تَنا ةیـتع تً کیٕم ىهاىطه « : نلیيا گٕت 
. » کً آن ٌم ةعای کعایً راٌم اؼت

ٌهیـً ةً اىطازه ای ةیار کً نتادا ةضَاٌی کؽی را نٍهان ! ای گطا « : ىیلَٔع گٕت 
کيی ؛ زاالطًُٔ ی دیگً اول پَل ؿیعیيی را ازت 

. » نیگیعیم ؛ ةُط نیگظاریم صعیط کيی
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درؼتً صعیط ىکعدم . ةچً ٌا اگع کؽی ٗعاره ؿیعیيی ةطه اون نو ٌؽتم « : نو گٕتم 
؛ ولی ةعای اولیو ةاره کً ةا دوؼتاىم ةیعون نی 

. » ٔ٘ه دان دطتان دایی ةعویم کً از اىٌار دور ةاؿیم. آیم 

وتً٘ دوم یً کأی ؿاپ اؼت کً صیلی دىذً ؛ . ٗعةان آدم چیغ ٍٔم « : نلیيا گٕت 
ٌهگی ةا صَؿسالی از پلً ٌا ةاال رٔتیم » . نیعیم آىذا 

ٌهً . ایو ٌم دغو اولیو ٌا ةَد ؛ ةعای اولیو ةار ٗطم ةً دای ىاؿياصتً ای گظاؿتم . 
چیغ ةعایم تازگی داؿت ؛ نسیه ىیهً تاریک ةً 

ٌهعاه نَزیک نالیم و گٍگاٌی قطای صيطه و گپ زدن ٌای صَدناىی ؛ نیغی را گَؿً 
ی کأی ؿاپ اىتضاب کعدیم و پـت آن 

ىـؽتیم ةا ىگاٌی کيذکاو اوعاؼ را از ىٌع گظراىطم ؛ چيط تا از نیغٌا نحل صَدنان 
ةَدىط ؛ ولی ؼع ةُنی از نیغٌا دصتعان و پؽعان 

آن قسيً آى٘طر ةعایم تُذب آور ةَد کً . دَاىی ىـؽتً و نـَْل ىذَا کعدن ةَدىط 
ىاگٍان ىیلَٔع ةً . تا دٗای٘ی نیش آىٍا ؿطه ةَدم

. » ٌی دصتع ؛ دَاىٍای نعدم را صَردی« : پٍلَیم زد وگٕت 

ایي٘طر از ایو چیغٌا زیاد اؼت ... ٌَ « : ؿادی گٕت . ٌهً ی ةچً ٌا زدىط زیع صيطه 
دَن نو نیغ اون وعؼ را ىگاه . کً صطا نیطاىط 

. » ةکيیط

ایيىَر کً آىٍا نی ٍٔهيط ! پعٔؽَرٌا « : ؿادی گٕت . ٌهگی ةا ٌم ةً آىؽَ ةعگـتیم 
دصتع و پؽع دَاىی گَؿً ی دىذی ىـؽتً و » . 

دؼتٍای ٌهطیگع را گعٔتً و درزالیکً ؼعٌایـان را ةٍم تکیً داده ةَدىط زیع لب 
. ؿُعی را زنغنً نیکعدىط

. » زودتع ؼٕارش ةطٌیط کً از گعؼيگی نعدیم! چً کار ةً نعدم داریط « : نلیيا گٕت 

وٗتی کً گارؼَن ؿیع کاکائَ و کیک را روی نیغ گظاؿت ؛ ؿادی کً ناىيط اؼهؾ 
ٌهیـً ؿاد و ؼعزال ةَد ؿعوع کعد ةً چعت 
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ٌهیيىَر . وپعت گٕتو ؛ زعٍٔایی نیغد و ةٍم نی ةأت کً از صيطه روده ةع ؿطه ةَدیم 
کً درزػ و زال صَدش ةَد نسکم ةً ؼعش 

آٗای ؼٍانی ةا دوؼت دصتعش . وای ةچً ٌا صاک ةع ؼعنان ؿط « : کَةیط و گٕت 
. » آنط ؛ نٍتاب ؛ نٍتاب ةپع تَی دیب نو ٗایم ؿَ

واُٗا چيان دطی گٕت کً ىغدیک ةَد از تعس ّؾ کيم ؛ ةچً ٌا ٌم زالـَن ةٍتع از 
. » صطا صًٕ ات کيً« : نو ىتَد گٕتم 
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راؼتی راؼتی اگً « : ؿادی ٌهاىىَر کً صَىؽعد نـَْل صَردن ؿیع کاکائَ ةَد گٕت 
پطرت را ةا یً صاىهی ایيذا ةتیيی چً کار نیکيی 

؟ ىً تَ دعئت داری ةً ؼعاّؾ ةعوی و از زٖ نادرت دٔاع کيی و ىً نیتَىً ةالیی ةً 
اوىهٍَٗ اؼت کً دیگً نیتَىی ةا . ؼعتَ ةیاره 

صیال رازت ٌعکاری کً دلت صَاؼت اىذام ةطٌی ؛ چَن زاال ایو تَ ٌؽتی کً از او 
. » ى٘ىً مُٓ داری

. » پطر نو از ایو نعدٌا ىیؽت ؛ او ةا ٌهً ٔعؽ داره« : ةا دلضَری گٕتم 

زاال ةگظریم . دصتع ؛ تَ چ٘طر ؼاده ای ؛ ةً ٌیچ نعدی اوهیيان ىکو « : ؿادی گٕت 
ٔکعش را . اقال ةیاییط داؼتان را تْییع دٌیم . 

ةکيیط آٗای ؼٍانی از ٌهان قتر ةً نٍتاب ؿک کعده و ؼایً ةً ؼایً ةً دىتال نا 
ةاورش ىهیـً کً دصتع َغیغ درداىً اش . آنطه 

ةٍؾ دروغ گٕتً ةاؿط و از آن ةطتع ةً یً ٌهچیو دایی ةیاد ؛ چيطیو ةار چـهاىؾ را 
نی نالط ؛ پیؾ صَد نیگَیط ؛ ؿایط اؿتتاه نیکيم 

. » ولی ىً َیو واُٗیت اؼت

ىیلَٔع کً . ؿادی آن چيان ةا ٌیذان تُعیٓ نیکعد کً نو پاک صَدم را ةاصتً ةَدم 
ةؽً « : ٗیأً نعا دیط ؛ ةً تيطی ةً ؿادی گٕت 

. » نؽضعه ؛ دصتع نعدم را ٗتنً روح کعدی
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ّله کعدم ؛ ىً یکتار ةلکً « : ؿادی کً تازه نتَدً ؿطه ةَد ؛ ةا دؼتپاچگی گٕت 
قطةار ؛ تَ ٌم ؿَصی ؼعت ىهیـً ؛ االو پطرت تَی 

کارصَىً پـت نیغش ىـؽتً و داره پَل نی ؿهاره اون روچً ةً ایو دا ؛ اقال 
ةليط ؿَیط کً دیگً . ایيذاٌا ةً تعیپ ةاةات ىهیضَره 

. » چیغی ةً زىگ ىهاىطه

ولی از آن لسًٌ نو صَدم ىتَدم ؛ ةً اوعاؼ ىگاه نیکعدم و نيتٌع ةَدم کً کؽی از 
آى٘طر قلَات ىظر کعدم کً . پـت ّألگیعم کيط 

آن روز یکی از ةٍتعیو . صطا نیطاىط و ؿکع صطا ةطون ٌیچ دردؼعی ةً نطرؼً ةازگـتم 
ٌيَز کً ٌيَزه از ةً . روزٌای زىطگی ام ةَد 

یاد آوردن آن لسٌات ازؽاس صَؿایيطی نیکيم ؼاَت دو پطر نحل ٌهیـً ةً دىتالم 
ةا دیطىؾ دلم ریضت ؛ نحل ایيکً تهام . آنط 

. اَهالم را ةً روی پیـاىی ام ىَؿتً اىط

. ػ ؼالم پطر ؛ صؽتً ىتاؿیط

ػ ؼالم ةً دصتع گلم ؛ انعوز نطرؼً چىَر ةَد ؟ 

. ةا دیطىؾ دلم ریضت ؛ نحل ایيکً تهام اَهالم را ةً روی پیـاىی ام ىَؿتً اىط. نط 

. ػ ؼالم پطر ؛ صؽتً ىتاؿیط

ػ ؼالم ةً دصتع گلم ؛ انعوز نطرؼً چىَر ةَد ؟ 
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ةً چٍعه اش دٗیٖ ؿطم ؿکع صطا .ىاگٍان صَدم را ةاصتم؛ىکيط پطر ةً نطرؼً آنطه ةاؿط
درزالیکً کیٕم را از زیع چادر .صتعی ىتَد

. » وتٖ نُهَل« :ةیعون نی آوردم گٕتم

ةً دىتال ٔعقتی ةَدم کً تيٍایی ! نٍتاب « : ٌيَز نؽأتی ىعٔتً ةَدیم کً پطر گٕت 
صَدت نیطوىی کً ٌیچ کػ . ةا ٌم قستت کيیم



 
 

43 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

چً دصتع و چً پؽع ؛ یً روز ةایط ةار ؼٕع را . در صاىً پطر و نادرش ناىطىی ىیؽت 
صب ، نيٍم کً ىهیضَاٌم دصتعٌایم را . ةتيطىط 

. ةً لىٓ صطا ناٌان را ةً صاىً ةضت ٔعؼتادم و زاال ىَةت تَؼت. تعؿی ةیيطازم 

آصً پطر نيکً ٌيَز درؼم تهام ىـطه ؛ ةُطش ٌم کً نیضَاٌم « : نو نو کيان گٕتم 
تازه نو دلم ىهیضَاٌط ةً ایو ... ةعم داىـگاه 

. » زودی از پیؾ ؿها ةعوم

نگع ٗعاره تَ ةعی دیگً ةعىگعدی ؛ ناٌان « : پطر درزالیکً لتضيطی ةً لب داؿت گٕت 
را ةتیو ؛ زطاٗل ٌٕتً ای ؼً چٍار روز پیؾ 

تا اوىهٍَٗ ؛ . ان ؿااٌلل تاةؽتان . در مهو پیـيٍاد نو ةعای زاال ىیؽت . ناؼت 
ٌم تَ درؼت را تهام کعدی ؛ داىـگاه ٌم رٔتيؾ چً 

ٔایطه ای دارد ؛ نادرت ؼی ؼال پیؾ لیؽاىػ گعٔت چً اؼتٕاده ای از آن کعد ؟ 
. » ٌیچ ؛ ىـؽت تَی صَىً و ؿهاٌا را ةغرگ کعد

َطه ی زیادی از . ػ نادر دوؼت ىطاؿت کار کيط ؛ دلیل ىطاره کً ٌهً نحل او ةاؿيط 
زىان دانًُ نـَْل ُٔالیت ٌؽتيط اقال تَی 

کارصاىً ؿها چيطتا زن کار نیکيً ؟ تَی زنان ؿها کً دیپلم ارزش داؿت ؛ نانان 
زاال کً دیگً اون ٌم ارزؿی . لیؽاىؽؾ را گعٔت 

پطر نو ایيٍهً ززهت کـیطم . ىطاره ؿها از نو نیضَاٌیط ةً ٌهیو دیپلم اکتٕا کيم 
. ؛ ٌیچ کطام ازىهعاتم کهتع از ٌیذطه ىیؽت 

زاال نیضَاٌیط ٌهً . صَدتان کً ةٍتع نیطاىیط ؛ ٌهً وٗتم ةً درس صَاىطن نی گظرد 
. را ةتَؼم وکيار ةگظارم

ػ تَ اگع درس صَان ةاؿی ؛ تَی صَىً ی ؿٌَعت ٌم نیتَاىی درس ةضَاىی ؛ نٍتاب 
نو ىهیتَاىم دصتع را . ؛ ةگظار زعؼ آصع را ةغىم 

. ةیـتع ٌیذطه ؛ ىَزده ؼالگی ىگً دارم ؛ چىَر ةٍت زالی کيم کً اناىت داری ؼضتً
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ٌهً ی . ػ پطر ةازٌم داریط زعؼ زور نیغىیط ؛ آصً ایو چً وعز ٔکعیؽت کً ؿها داریط 
ؼضتی ٌا را ةً دان صعیطم ؛ زؽعت ٌهً 

. چیغ ةً دلم ناىط ؛ صَاؼتً ٌایم را ىادیطه گعٔتم ؛ ةً انیط روزی کً ةً داىـگاه ةعم 
زاال ؿها ةا کهال ةی رزهی ایو را ٌم نیضَاٌیط از 

درؼتً کً ٌهیـً از لساظ ٔکعی ةیيهان ٔاقلً ةَده ؛ ولی ٌیچ وٗت . نو ةگیعیط 
ٔکع ىهیکعدم کً ؿها ةا ادانً تسكیل ٌم نضالٓ 

ٌعچً نادر و ناٌان تَی گَؿم نیضَاىطىط کً صَدت را آناده کو کً ةُط از . ةاؿیط 
گعٔتو دیپلم ةایط ةار ؼٕع را ةتيطی ؛ ةاورم ىهیـط 

پطری . ةً صَد نیگٕتم پطر ةا ٌعچیغ کً نضالٓ ةاؿً ةا درس صَاىطن نضالٓ ىیؽت . 
کً ٌع دو ٌٕتً یکتار ةً نطرؼً ٔعزىطش نی 

! آیط تا از ومٍ تسكیلی او ةاصتع ؿَد چگَىً نیتَىً چيیو تكهیهی ةگیعه
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ةاؿً زاال کً نیضَاٌیط از ؿع نو رازت ؿَیط ٗتَلً ؛ اقال ٌعچً ؿها ةگَییط ٗتَلً 
تا ةیـتع ازایو ةا آةعوی ؿها ةازی ىکعدم ةٍتعه از . 

ولی ایو را . صاىً و صاىَاده دطا ؿَم ؛ ؿایط آىهٍَٗ ةیـتع ٗطر یکطیگع را ةطاىیم 
ةطاىیط اگع رٔتم دیگً ٌیچ وٗت پـت ؼعم را ىگاه 

. » ىضَاٌم کعد

پطر ةا . چادرم را روی قَرتم کـیطم و آرام آرام گعیؽتم . دیگع ىتَاىؽتم ادانً دٌم 
... »نٍتاب«: ىگعاىی گٕت 

. ػ پطر صَاٌؾ نیکيم ؛ ةٍتعه تهانؾ کيیم

. او دیگع زعٔی ىغد ؛ ىً ؼُی کعد دلطاریم دٌط وىً پعصاش کعد

چ٘طر تا چيط ؼاَت پیؾ ازؽاس . وٗتی ةً صاىً رؼیطیم یکعاؼت ةً اتاٗم رٔتم 
صَؿتضتی نیکعدم ، ٌهً ی ىارازتی ٌایم را ةً 
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ٔعانَؿی ؼپعده و از ایيکً ؼاَتی را ةا دوؼتاىم نی گظراىم ّعؽ در ؿادی و لظت ةَدم 
دلم نیضَاؼت آن لسٌات تهانی ىطاؿت ؛ . 

کيتعل اؿکٍایم را .ولی ایو صَؿتضتی کَچک دیعی ىپاییط کً از ٌم پاؿیطه ؿط
« : ىطاؿتم ؛ نادر چيطةار ةً در اتاٗم کَةیط وگٕت 

. » نٍتاب ؛ ّظا آناده اؼت ؛ تا ؼعد ىـطه زود ةیا

. ػ نیل ةً ّظا ىطارم ؛ نیضَاٌم ةضَاةم

. ػ آصً ایيىَر کً ىهیـً ؛ ةٍتعه ةیایی چيط ل٘هً ةضَری

یً چيطر وز دؼت از ؼعم ةعداریط تا . ػ نادر ؛ گٕتم کً نیل ىطارم ؛ ةٍتعه رازتم ةگظاریط 
. ةتیيم چً صاکی ةً ؼعم ةایط ةعیغم

تسهل ٌیچ کػ را ىطاؿتم و . از صَدم ؛ از زىطگی و ازٌهً و ٌهً صؽتً ؿطه ةَدم 
ةایط ةا ! ةً دىتال راه گعیغی ةَدم؛ انا کطام راه 

کؽی ازدواج کيم کً ٌیچ ؿياصتی از او ىطارم و زتها اصالٖ و روزیً اش ٌم نحل پطر 
ةً انیط . چً آرزوٌایی ةعای آیيطه داؿتم . اؼت 

روزی ةَدم کً ةً داىـگاه ةعوم و ةا یکی از ٌهکالؽی ٌایم ازدواج کيم ؛ یا االٗل ةا 
کؽی کً صَدم اىتضاب کيم پیهان ةتيطم ؛ انا در آن 

. ؿعایه ٌهً ی آرزوٌایم را ةع ةاد رٔتً نی دیطم

» تيٍا ناىطم « دلم صیلی گعٔتً ةَد وةعای اولیو ةار ةً نیل صَدم ةً ؼعاغ کاؼت 
ةا ؿيیطن آٌيگٍای آن دلم تيگتع و . اقٍٕاىی رٔتم 

صطایا ؼٍم نو از ایو دىیا چیؽت ؟ ایو ؼَال را ةارٌا و ةارٌا در ذٌيم . تيگ تع ؿط 
تکعار کعدم ؛ انا ٌیچ دَاةی ةعای آن پیطا ىکعدم 

ىهیطاىم چيطدًُٔ کاؼت را گَش دادم انا ایو را صَب ةً یاد دارم کً ةا ٌع آٌيگی . 
از یک ةچً . اؿکم ةیـتع ؼعازیع نیـط 

او االٗل کؽی را ىطارد کً ةً زعٍٔایؾ گَش دٌط ؛ . پعورؿگاٌی ٌم ةی کػ تع ةَدم 
ایو ٌهً کػ و کار دارم ولی چً ! انا نو چی 
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ٔایطه ؛ کَ گَش ؿيَا ؛ ناىيط ایيکً ةعای نذؽهً ای درد دل کيی کً ٌیچ وٗت 
. صَاؼتً ٌایت را ىهیتَاىط َهلی کيط

. ؼاَت زطود پيخ ةُطازًٍع ةَد کً ةا قطای نادر از صَاب ةیطار ؿطم

 28  

. ػ ؼالم ةً دصتع گلم ؛ ىهیضَاٌی ةليط ةـی ؟ ىاٌار ٌم کً ىضَردی

. » نیل ىطارم« : ةا ةی زَقلگی گٕتم 

زتها ةاز ٌم از زعٍٔای پطرت « : کيار تضتم ىـؽت و نٌَایم را ىَازش کعد و گٕت 
. دلضَر ؿطی ؛ َغیغم ؛ او صَةی تَ را نیضَاٌط 

 »

. ٔکعکيم ةعای انعوزم کأی اؼت. ػ ناد صَاٌؾ نیکيم دیگً ؿها ؿعوع ىکيیط 

زاال ةليطؿَ دؼت و رویت را ةـَی تا دو کلهً . ػ ةاؿً ةاؿً ؛ ٌعچً کً تَ ةگی 
. ةاٌم درد دل کيیم

ىهیطاىم ناه از کطام وعؼ درآنطه ةَد کً ایي٘طر ةعاؿَن ةاارزش ؿطه ةَدم ؛ زتها ایو 
. ٌم از ى٘ـً ٌای دطیط پطر ةَد

قَرتم را کً ؿؽتم ةً آؿپغصاىً رٔتم و از ّظایی کً نادر کـیطه ةَد ؛ ةا ةی اؿتٍایی 
نادر قيطلی اش را ةً نو . چيط ٗاؿٖ صَردم

او صَدش ازٌهً چیغ » . صب زاال ةعایم تُعیٓ کو چی ؿطه «:ىغدیک کعد و گٕت
صتع داؿت ٔ٘ه نیضَاؼت از زةان نو ةـيَد 

واُٗا دیگً داؿت از ایو زىطگی زالم ةٍم نیضَرد ، ٌع . وؿعوع کعد ةً ىكیست کعدن 
روزش تکعار روز ٗتل ؛ داىم ةً لتم رؼیطه 

چً لظتی از ایو زىطگی ةعده ام کً . تكهیم صَدم را لسٌاتی پیؾ گعٔتً ةَدم . ةَد 
دو دؼتی ةً آن چؽتیطه ام ؛ ؿایط ةا ٌهؽع آیيطه 

نو تكهیهم را گعٔتً ام؛نیضَاٌم ازدواج « : ةً نادر گٕتم . ام ةٍتع ةتَاىم کيار ةیایم 
. » کيم
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ةا چـهاىی از زطًٗ درآنطه ىگاٌم کعد ؛ . نادر از تُذب نیضَاؼت ؿاخ در ةیاورد 
ؿایط ٔکعکعده ةَد کً صَدم کؽی را زیع ؼع دارم 

نحل ایيکً پطر کؽی را در ىٌع دارد ؛ اگع « : ٗتل ازایيکً ةضَاٌط زعٔی ةغىط گٕتم . 
. » نَرد تاییط اؼت نيٍم زعٔی ىطارم

» واُٗا راؼت نیگی ؟« : نادر ةا ٗیأً ای ةٍت زده گٕت 

. ةا ةی تٕاوتی ؼعم را تکان دادم

ػ یُيی ةعات نٍم ىیؽت کً ٌهؽع آیيطه ات کی ةاؿً و چً ایطه آل ٌایی داؿتً 
! ةاؿً

. » از کی تا زاال ىٌع نو ةعای ؿها نٍم ؿطه« : ةا لتضيطی تهؽضع آنیغ گٕتم 

ػ ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىی ؛ تَ پاره ی دگع نا ٌؽتی ؛ ٌهؽع آیيطه ات را ةایط 
صَدت اىتضاب کيی و نا ٔ٘ه نیتَىیم اون کؽی کً 

ةً ىٌعنان صَب اؼت ةً تَ نُعٔی کيیم ؛ دیگً دَاب ةلً و ىً گٕتيؾ ةا صَدت 
. اؼت

چً « : دیگع ىتَاىؽتم صَدم را کيتعل کيم گٕتم . صَن در رگ ٌایم ةً دَش آنطه ةَد 
زعٍٔای َذیتی نیغىیط؛ نحل ایيکً انعوز 

تا ةَده ؛ زعؼ زعؼ . زعٍٔایی نی ؿيَم کً تا ةً زال ىـيیطه ام ! اتٕاٗی أتاده 
صَدتان ةَده ؛ تَی ایو صَىً چً چیغی ةً ىٌع نو 

 29  

کهی واٍٗ ةیو ! ةؽتگی داره ؟ ةً کطام یک از صَاؼتً ٌایم اٌهیت داده ایط ؟ نادر
ةاش ؛ نو کَچیکتعیو وؼایل ؿضكی ام ؛ زتی 

لتاس زیعم ؛ ةا ىٌع ؿها صعیطاری نیـَد؛ زاال ةعای انع ةً ایو نٍهی نی گَییط 
واُٗا کً از کارٌای ؿها ؼعدرىهی آورم ؛ . اىتضاب کو 

التتً ایيٍم ةعای ایو اؼت کً از زیع ةار نؽئَلیت ؿاىً صالی کيیط کً اگع یً نٍَٗ 
ؿکَه و ؿکایتی داؿتم ةگَییط صَدت اىتضاب 
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. کعدی

زاال اگع نیضَاٌیط ىٌع نعا ةعای قطنیو ةار ةـيَیط ؛ نو زامعم ةا ٌهیو زىطگی 
نادر ؛ چىَری . ٔالکت ةار ةؽازم ولی ازدواج ىکيم 

ةگم نو دلم نیضَاٌط ةً داىـگاه ةعم ؟ دوؼت دارم چيطقتازی ةعای صَدم زىطگی 
. کيم ، نیضَاٌم زىطگی ةً صَدم تُلٖ داؿتً ةاؿط 

» آصً ؛ آصً چعا آرزوی ةً ایو کَچکی رانیضَاٌیط از نو ةگیعیط ؟

اَكاةم . دیگع زعٔی ةعای گٕتو ىطاؿتم ؛ ةً ؼعَت ازدا ةعصاؼتم و ةً اتاٗم رٔتم 
داّان ةَد و زَقلً ٌیچ کاری ىطاؿتم ؛ انا ةی 

ةا ةی . ٔعدا انتسان زیؽت داؿتیم . اصتیار نحل ٌهیـً ةً ؼعاغ کتاب درؼی ام رٔتم 
زَقلگی کتاب را ةً دؼت گعٔتم و نـَْل 

انا ٌيَز پارگعاؼ اول تهام ىـطه ةَد کً آن را ةا ؿتاب ةً وعؼ پيذعه . صَاىطن ؿطم 
واؼً چی درس ةضَىم ؟ وٗتی . پعتاب کعدم 

ٗعاره ةُطاز گعٔتو دیپلم ازدواج کيم ؛ چً تَٔیعی داره ؟ اون صعی کً نیضَاٌط نعا 
ةگیعد ةعایؾ چً ٔعٗی نیکيط یً کالػ ةاالتع یا 

تا . پاییو تع ةاؿم ؟ اگً ؼَاد ٌم ىطاؿتم ةضاوع ن٘ام و نيغلت پطر دلَ نی آنط 
ؼاَت یک و دو ىیهً ؿب از ةضت ةطم ٔ٘ه گعیً 

زٌعا ؼیيی ّظا ةً دؼت وارد اتاٗم ؿط و آن . نیکعدم ؛ زتی ؼعنیغ ؿام زامع ىـطم 
وٗتی کً دیط نو صیلی ،را ةً روی نیغ گظاؿت 

. ىارازت ٌؽتم ةطون ایيکً کلهً ای ةً زةان آورد از اتاؽ ةیعون رٔت

از .آى٘طر ةضتم ؼیاه ةَد کً صَدم ٌم ةاور ىهیکعدم کؽی ناىيط نو ودَدداؿتً ةاؿط
تهام صَؿی ٌای زىطگی نسعوم ةَدم و ٔ٘ه ؤ٘ه 

دصتعٌای ٌهؽو و ؼال صَدم را کً نی دیطم؛ٌهیـً .ةا ّم و گعیً و رىخ اىیػ ةَدم
جعوت پطرؿان .آه زؽعت ةع دلم نی ىـؽت
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ؿایط یک قطم پطر نو ىتَد؛انا ةٍتعیو ناؿیو زیع پایـان ةَد؛ةا دطیطتعیو نطل 
ؼایت ایيتعىتی داؿتيط و ةا دوؼتاىـان چت .گَؿی 

زتی دوؼتان صَدم کً یک زىطگی نُهَلی .نیکعدىط وازةاٌم ةَدن لظت نیتعدىط
داؿتيط؛آى٘طر از زىطگی ؿان رامی ةَدىط کً دلم 

. نیضَاؼت از یک صاىَاده نتَؼه ةَدم تا ةتَاىم دای آىٍا ةاؿم

قتر ةا دلضَری تيٍا ةا گٕتو ؼالهی کَتاه؛ل٘هً ای کً نادر ةعایم آناده کعده ةَد ةً 
درون کیٕم گظاؿتم و ةً ٌهعاه پطر ازصاىً صارج 

درنطرؼً ةا دیطن ةچً ٌا زدم زیع گعیً؛آى٘طر دلم پع ةَد کً ىتَاىؽتم صَدم را .ؿطم
ةچً ٌا ٌهً وزـت زده .کيتعل کيم

ٔکعنیکعدىط پطرم از نَمَع دیعوز صتعدار ؿطه و نيٍم کً ةً ؼکؽکً أتاده 
ةَدم،ىهیتَاىؽتم ةعایـَن تُعیٓ کيم کً نَمَع 

دیعوز ...رةىی ةً...ىً؛ىً«:چیً؛ٔ٘ه ةعای ایيکً آىٍا را از ىگعاىی در ةیاورم گعیً کيان گٕتم
. »ىطاره

ةچً ٌا ىٕػ رازتی کـیطىط و ٗتل ازایيکً ةتَىم ةعاؿَن تُعیٓ کيم زىگ کالػ زده 
آى٘طر چـهٍایم پٓ کعده ةَد کً دةیع .ؿط 

چی ؿطه؟نحل ایيکً زالت «:قطایم کعد وگٕت.نعةَوً ٍٔهیط گعیً نٕكلی کعده ام
! »صَب ىیؽت

 31  

دلم نیضَاؼت دٌان ةاز نیکعدم وٌعچً در دلم ةَد ةً زةان ةیاورم؛ولی پطر را چً 
کيم؛اگع ایو نَمَع ةً نطرؼً درز پیطا نیکعد زتها 

ةعای ٌهیو؛نحل .ةً گَش او نیعؼیط و اوىهٍَٗ ةَد کً ةایط نيتٌع ٔادًُ ای نی ناىطم
یکی از دوؼتان «:ٌهیـً الل نَىی گعٔتو و گٕتم

. »ٗطیهی ام تكادؼ کعده و نعده
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صاىم ٔیلی نعا دلطاری داد .و از آىذایی کً دلم پع ةَد دوةاره گعیً را ؼع دادم
روزؾ ؿاد؛َغیغم ٌهیيً ةایط تا زىطه ٌؽتیم «:وگٕت

ٗطر یکطیگع را ةطاىیم زاال ةعو قَرتت را ةـَی و ٌَایی ةضَر؛زالت کً ةٍتع ؿط ةً 
. »کالػ ةیا

ةُطازایيکً قَرتم راؿؽتم چيطدٗیً٘ ای درزیاط نطرؼً ٗطم زدم تا کهی آرام ؿطم 
دوؼتاىم ةٍت زده .ودوةاره ةً کالػ ةازگـتم

ىگاٌم نیکعدىط؛اوىٍا از ٌهً ی زىطگی نو صتع داؿتيط ولی ٌیچ وٗت ایيىَر نعا 
از درس ٌیچ .ىارازت و دنِ ىطیطه ةَدىط

زىگ تٕعیر کً زده ؿط از دایم تکان .ىٍٕهیطم؛ؼُی ةً ٍٔهیطىؾ ٌم ىطاؿتم
ىضَردم؛ةچً ٌا ةً ؼعَت صَدؿان را ةً نو 

َغیغ دلم ةگَچی ؿطه تَ کً اؼىَره ی قتع و «:ىیلَٔع قَرتم را ةَؼیط و گٕت.رؼاىطىط
اؼت٘انتی ؛ةگَةتیيم چً اتٕاٗی أتاده کً 

. »ایيىَر تَ را پعیـان کعده

.. »الٍی نو ٔطات ةـم ؛ةضطا واٗت گعیً ات را ىطارم«:نلیيا گٕت

ةاةا ولؾ کيیط؛اقال نیضَاٌی ٔ٘ه ةعای نو تُعیٓ «:ؿادی نیان زعٔؾ آنط وگٕت
. »کو

صَدم ٌم واٗتم تهام ؿطه ةَد و وٗایٍ دیعوز را .از زعٔؾ لتضيطی ةع لتاىم ىـؽت
در التً الی .نٕكال ةعای آىٍا تُعیٓ کعدم

زعٍٔایم اؿکم ةً آرانی از چـهاىم ؼعازیع ؿط ةىَری کً ٌهً ی ةچً ٌا را ةً گعیً 
. اىطاصتم

نارا ةگَکً ٌهیـً ٔکعنیکعدیم کً «:گٕت.ؿادی درزالیکً اؿکٍایؾ را پاک نیکعد 
ولی ای .دغو ده ىٕع اول داىـگاه ؼعاؼعی ٌؽتی

. »دل ّأل کً چً ى٘ـً ای ةعایت کـیطه اىط

» زاال نیضَاٌی چً کار کيی؟«:نلیيا گٕت
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. ػ دیگً ةعام نٍم ىیؽت؛ٌعکاری کً دوؼت دارىط اىذان ةطٌيط

ایو زىطگی زٖ تَؼت؛صَدت ةایط ةعای آیيطه ات تكهیم «:ىیلَٔع ةا َكتاىیت گٕت
تازه اگع ٗكط ازدواج ٌم داری ةایط صَدت .ةگیعی

اىتضاب کيی؛ایو تَیی کً یً َهع ةایط ةا ٌهؽع آیيطه ات زىطگی کيی؛چعا ٗتَل کعدی 
. »کً آىٍا ةعایت تكهیم ةگیعىط

آىٍا ٔکع نیکييط کً نو دغو نایهلکـان ٌؽتم و زٖ .دیگً ةعام نٍم ىیؽت!ػ گٕتم کً
آىٍاؼت کً ةً دای نو ٔکع ةکييط؛تكهیم 

نگع زنان نادرةغرگهَن و ؿایط ٗتل از آن .ةگیعىط و ىٌعؿان را ةع نو تسهیل کييط 
؛ةغرگتعٌا تكهیم ىهیگعٔتيط و دصتع را ةً زور 

صَؿتضتی؛یا ةطةضتی ام ٌم .ؿٌَع ىهیطادىط؛زاال ٔکعنیکيم در آن زنان زىطگی نیکيم
. ةً ؿاىؽم ةؽتگی داره

 31  

ایو چً زعٔیً کً نیغىی؛صطاوىط ةً تَ َ٘ل داده؛ىتایط زیع ةار زور «:ىیلَٔع گٕت
زاال درس صَاىطن ةً دٍيم ولی ةعای اىتضاب .ةعی

. »ٌهؽع؛نسکم دلَیـان ةایؽت و ةً ٌیچ َيَان کَتاه ىیا؛ىگظار ز٘ت پایهال ةـً

ةً ىٌع نو ةط ىیؽت یً دًُٔ ایو پؽعه را ةتیيی و ةاٌاش قستت «:نلیيا گٕت
کيی؛ةٍعزال پطرت ادازه نیطه کً یکتار ةاٌم قستت 

. »کيیط

ػ ؿها چً نی گَییط؟نو ةا ىٕػ کار نضالٕم؛ؿها ةً ٌهؽع آیيطه ی نو و دیطن او 
ةً چً زةاىی ةٍتَن ةگم کً نیضَاٌم .گیع داده ایط

انا ٌهیـً یکی از آن آرزوٌا ةعاش از .ٌعکػ در زىطگی آرزوٌایی داره.درس ةضَاىم
نو ٌم از کَدکی صَد را در .ة٘یً نٍم تع اؼت

لتاس پغؿکی نی دیطم و ةعای رؼیطن ةً ایو ٌطؼ آى٘طر ؼُی و تالؾ کعده ام کً 
ٌهاىىَر کً نیطاىیط ةطون گعٔتو نُلم صكَقی 
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ٌهیـً ةٍتعیو ىهعه ی کالػ را نی آوردم؛زاال زیٓ ایو ٌهً ززهت ىیؽت کً ةً 
ٌطر ةعود؟ٌهـً از آزادی ٌایی کً ؿها داؿتیط 

نسعوم ةَدم؛درؼتً کً گاٌی اوٗات زؽعت نیضَردم؛انا صب انیطداؿتم؛نیگٕتم روزی 
ةً داىـگاه نیعوم و ٌهً ی آرزوٌایم 

. آى٘طر انیطوار ةَدم کً ٌیچ وٗت ایو لسًٌ را پیؾ ةیيی ىهیکعدم.ةعآورده نیـَد

نو دصتعی ةً ایو ةاٌَؿی ىطیطه ام ؛ ٔ٘ه . السٖ کً راؼت نیگً « : ىیلَٔع گٕت 
کأیً یکتار از روی کتاب ةضَىً تا ةعای ٌهیـً در 

. » واُٗا زیٓ از ایو ٌهً اؼتُطاد کً از آن اؼتٕاده ىـَد.ذٌيؾ جتت ةـً

زاال َ٘ل کلٍا ؛ ایو زعٍٔا چً ٔایطه ای دارد؛ةً دىتال یک راه زل « : ؿادی گٕت 
. » نياؼب ةاؿیط

. » ةً ىٌع نو ٔ٘ه یک راه داره و آن ٌم ازدواج اؼت« : نلیيا گٕت 

»» چی؟« : ٌهً ةا ٌم گٕتیم 

ٌهیو کً گٕتم ؛ انا ةً ؿعط و ؿعووی ؛ اول ایيکً « : نلیيا ةا صَىؽعدی گٕت 
ٌهؽعت را ةایط صَدت اىتضاب ةکيی و دوم ایيکً ةً 

ىگاه کو نٍتاب ؛ تَ ٌیچ . ؿعوی ةا او ازدواج کيی کً ةا ادانً تسكیلت نَأ٘ت کيط 
ةاالتعی ؛ پاییو ةیای ؛ پطرت از . راٌی ىطاری 

تكهیهی کً گعٔتً نيكعؼ ىهیـً ؛ پػ ةٍتعه تَ ةا او کيار ةیایی ؛ ةٍـَن ةگَ ةٍم 
ٔعقت ةطٌیط تا صَدم ٌهؽعی کً دلضَاٌم اؼت 

ایو ٗطم اول ؛ وٗتی نعد نياؼتی پیطا کعدی دونیو . از ةیو صَاؼتگاراىم پیطا کيم 
. » ٗطم را ةعدار و آىٍم ؿعط ادانً تسكیل اؼت

آٔعیو؛نعزتا ةً ایو َ٘ل اقال ٔکعىهیکعدم ةً ایو « : ؿادی دؼت نسکهی زد وگٕت 
. » صَةی کارکيً

از انعوز ةایط .ةایط ةا نادر زعؼ ةغىم؛ٗاوٍ و نكهم.نلیيا ةٍتعیو راه را پیـيٍاد کعد
ٌع چيط کً اصالٖ پطر را .رٔتارم را ََض کيم
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صَب نیطاىم؛ چيط روزی آتؾ ةػ اَالم نیکيط و تا زطودی نعا آزاد نیگظارد و ةُط 
انا دیگع ىهیگظارم . دوةاره ؿعوع نیکييط 

. ٌهیو انعوز ةا نادر اتهام زذت نیکيم ةایط آىٍا را ةتعؼاىم. ؿعوَی درکار ةاؿط 
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پطر و نادری کً ٔعزىطاىـان را درک ىکييط ةایط از راه دیگعی وارد ؿط ؛ از آن چیغی کً 
کلهً ای کً پطر ةً » !! آةعو« وزـت دارىط 

. آن زؽاؼیت زیادی دارد

از انعوز ةایط ٍٗع کعدن را کيار ةگظارم و زعٔم را ةغىم و آى٘طر پأـاری ةکيم کً ٌیچ 
. راٌی ىطاؿتً ةاؿيط

اولیو کاری کً اىذام نیطٌی ةایط دٔتعچً داىـگاه را ةگیعی ؛ ٔکع « : ىیلَٔع گٕت 
. » ىکيم کً ٔعقت زیادی داؿتً ةاؿی

. » نو ةُط از نطرؼً نیعم اداره پؽت ةعات نیگیعم«: ؿادی گٕت 

ةچً ٌا دَاب ایو ٌهً « :نو نو کيان گٕتم . از صَؿسالی زةاىم ةيط آنطه ةَد 
. ازٌهً ی ؿها نتـکعم . نستت را ىهیطوىم چگَىً ةطٌم

 »

دوؼتی را گظاؿتً اىط ةعای ٌهیو . ةیـتع از ایو نا را ؿعنيطه ىکو « : ؿادی گٕت 
زاال یً کاّظ و ٗلم ةطه تا نطارکی کً الغم . روزٌا 

. » ٔ٘ه صیلی زود آناده ؿان کو کً وٗت زیادی ىطاری. داری ةعات ةيَیؽم 

ةُطازًٍع ةا دیطن پطر؛ ةا صَؿعویی ؼالم کعدم ؛ او کيذکاو ىگاٌم کعد ووٗتی ٗیأً ی 
ؼالم ةً روی ناه نٍتاةم « : ةـاش نعا دیط گٕت

نادر نحل . و ؿعوع کعد ةً تُعیٓ کعدن از ایو وعؼ و آن وعؼ تا ةً صاىً رؼیطیم » . 
ٌهیـً در آؿپغصاىً ةَد او َادت داؿت کً 

. ٌهیـً صَدش ّظا را درؼت کيط و ة٘یً کارٌای صاىً ةً ٍَطه ی صاىم ةٍعانی ةَد

. » ؼالم ؛ صؽتً ىتاؿی« : ةً ؼعاّؾ رٔتم و قَرتؾ را ةَؼیطم و گٕتم 
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ٔكل 3-2

و ٗتل از ایيکً دَاةی ةطٌط ةً اتاٗم رٔتم و پػ از تَُیل لتاس ةعای قعؼ ىاٌار ةً 
. ٌهً نيتٌع آنطن پطر ةَدیم. ؼع نیغ آنطم 

ػ نانان دؼتتان درد ىکيط ؛ نی ةیيم کً ّظای نَرد َالً٘ ی نعا درؼت کعدی ؛ پطر ؛ 
زود ةیاییط کً روده ةغرگً روده کَچیکً را 

. صَرد

چً صتع ؿطه کً دصتع صَؿگل « : پطر ٌهاىىَر کً دؼتاىؾ را صـک نیکعد گٕت 
. » نو انعوز ایي٘طر ؿاد و ؿيگَل اؼت

ٌیچ ؛ « : ٌهاىىَر کً نـَْل کـیطن ؼاالط ةَدم ؿاىً ٌایم راةاال اىطاصتم و گٕتم 
نیضَاؼتیط چً صتع ةاؿً ؛ از دیعوز تا زاال صیلی ٔکع 

ایو دىیا چً ارزؿی داره کً ةضَاٌم ةعای . کعدم ؛ دیطم ىتایط زىطگی را ؼضت ةگیعم 
. ٌیچ و پَچ صَدم و اوعأیاىم را ىارازت کيم 

ةٍعزال ٌعکؽی یً ؼعىَؿتی داره ةا ؼعىَؿت ٌم کً ىهیـً ديگیط ؛ پػ ةٍتعه ةا 
نيکً از ٌهیو انعوز آتؾ ةػ . ٌم نطارا کيیم 
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تا زاال ٌعچً گٕتیط پظیعٔتم ایو یکی ٌم روی ٌهؾ ؛ نیگَییط ةُط از . اَالم نیکيم 
گعٔتو دیپلم ةایط ازدواج کيم ، ةً روی چـم ؛ 

ٌیذطه ؼال ةا ؿها زىطگی کعدم ؛ ةطون ایيکً یکی از صَاؼتً . ٔ٘ه یً ؿعط دارم 
انا زاال ٌهً چیغ ٔعؽ کعده ؛ اگع . ٌایم َهلی ؿَد 

ایو ؿعط را ٗتَل ىکيیط ةً صطا ٗؽم ٗیط ایو زىطگی را نیغىم و اون ةالیی کً ىتایط را 
. » ةً ؼعصَدم نی آورم

نيٍم درزالیکً ؼُی نیکعدم ةع . پطر و نادر ةا ٗیأً ای نتُذب نعا ىگاه نیکعدىط 
نو ةایط ٌهؽع آیيطه « : اَكاةم نؽله ةاؿم گٕتم 
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از ةیو صَاؼتگاراىم اون کؽی کً ةً ىٌعم ! ام را صَدم اىتضاب کيم ؛ تُذب ىکيیط 
. ةٍتعه و ةا ایطه ام نىاة٘ت داره اىتضاب صَاٌط ؿط 

درمهو تسكیالت ةعایم صیلی نٍهً و او ٌم ةایط ةً ادانً تسكیل نو ؛ ةُطاز ازدواج 
. » نَأ٘ت کيط

ىهیضَاؼتم کم . دلم ىهیضَاؼت دلَ آىٍا گعیً کيم . ةْنم را ةً ؼضتی ٔعو دادم 
. ةیاورم؛ٌعچيط کً در اقل کم آورده ةَدم

نو « : پطر ىٕػ رازتی کـیط و ةعای اولیو ةار ةا صَاؼتً ام نَأ٘ت کعد و گٕت 
زعٔی ىطارم ، التتً ةا قالر دیط نا ؛ در مهو ةی صَد 

. » روی نعدم َیب ىگظاری ؛ ةا دلیل و نيىٖ

ولی ! صيطه ام گعٔت ىً ایيکً تا آىهٍَٗ صَدؿان از ایو دو کلهً اؼتٕاده کعده ةَدىط 
ةا ایو زال صَؿسال ةَدم کً تا نطتی از دؼتـان 

. رازتم ؛ زاال کَ تا اون کؽی کً ةاب نیل نو اؼت پیطا ؿَد

. » التتً پؽع آٗای نَؼَی نعدود نی ةاؿط« : گٕتم . وٗتی از پای نیغ ةليط ؿطم 

او یً پؽع داؿت ؛ یادنً آن زناىٍا کً . آٗای نَؼَی یکی از دوؼتان ٗطیهی پطر ةَد 
ةچً ةَدیم ةاٌم رٔت و آنط داؿتیم انا ٌهیو کً 

ولی ٌهان نٍَٗ ٌم کً . ناٌان ةً کالػ اول راٌيهایی رٔت ؛ راةىً ی نا ٌم کم ؿط 
َ٘لم ىهیعؼیط از پؽع آٗای نَؼَی صَؿم ىهی 

از اون ةچً ٌای دؼت و پاچلٕتی و ةی َعمً ةَد کً ٌیچ کاری را ةطون ادازه . آنط 
پؽع یکی یکطاىً کً ناىيط . ىهیتَاىؽت اىذام دٌط 

و ٌعچً پطر و نادرش » . ایو کا را ةکو ؛ دؼت ةً آن ىغن « . یک ناؿیو کَکی ةَد 
نیگٕتيط ةطون چَن و چعا اىذام نیطاد و اقال از 

او ةً تازگی از داىـگاه ٔارغ التسكیل ؿطه و . ؿیىيت ٌای ةچگاىً در او اجعی ىتَد 
ةطون . پطر و نادرش نیضَاٌيط ةعایؾ زن ةگیعىط 
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آٗای نَؼَی تا ةً . ایيکً صَدش تكهیم ةگیعد و ٌهؽع آیيطه اش را اىتضاب کيط 
زال چيطةار از پطر صَاؼتً تا ٗعاری ةگظارىط و 

. ةعای ایو انع صیع تـعیٓ ةیاورىط ؛ انا نو زیع ةار ىعٔتم و ٗتَل ىکعدم

ٌهاىىَر کً ةً روی تضتم دراز کـیطه ةَدم ؛ ةً یاد دوران دةؽتان و دةیعؼتاىم أتادم 
صطا نیطاىط کً ةا چً ؿَر و ؿَٗی درس 

نیضَاىطم ؛ ةعای ىیم ىهعه؛ یا ةیؽت و پيخ قطم؛آى٘طر تالؾ نیکعدم کً نتادا از ىهعه 
ٌهیـً ؼً ؛چٍارىٕعی .اولی کالػ تيغول کيم

ةَدىط کً ةاٌم رٗاةت داؿتیم انا ٌیچ کطام ىتَاىؽتيط رتتً ی نعا کؽب کييط ؛ ولی 
دیگع ةً . زاال ةً رازتی نیتَاىيط دای نعا ةگیعىط 

! چً انیطی درس ةضَاىم ؟ ةً انیط دور و درازی کً ؿایط ٌیچ وٗت َهلی ىـَد 
یُيی نهکيً ٌهؽع آیيطه ام ؿعوم را ٗتَل کيط ؛ انا 

آىهٍَٗ اؼت کً واُٗا زىطگی . وای صطا ىکيط ! ةُط از ازدواج ةً ٌهً چیغ پـت پا ةغىط 
. را ةاصتً ام
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ٌيَز چيط روزی از ایو نادعا ىگظؿتً ةَد کً نادر ةً اوالُم رؼاىط کً پطر ةعای ؿب 
دهًُ ٗعار صَاؼتگاری گظاؿتً ؛ ةاورم ىهیـط 

نادر کً نعا ٌاج و واج دیط ؛ دؼتم را . کً او ةا ایو َذلً دؼت ةً کار ؿطه ةاؿط 
گعٔت و ةً اتاٗؾ ةعد ؛ در کهط را ةاز کعد و پارچً 

ٔطای دصتع گلم ةـم ؛ ىگاه کو ایو « : ای از آن ةیعون آورد و قَرتم را ةَؼیط و گٕت 
پارچً چادری را از نکً ةعایت آورده ام ؛ تا ان 

ةا ؿيیطن . ؿااٌلل ؿب صَاؼتگاری ةً ؼع کيی ؛ زاال ةیا دلَ تا اىطازه ات را ةگیعم 
ىام نکً پارچً را ةً آرانی از نادر گعٔتم وآن را 

ناىيط یک . تَان زعکت ىطاؿتم » . صطایا کهکم کو « : ةَییطم و در دل ىالیطم 
انا او ةا صَؿسالی . نذؽهً روةً روی نادر ایؽتاده ةَدم 



 
 

57 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

نتارکت ةاؿً ، ان ! َغیغم « : اىطازه ام را گعٔت و صیلی ؼعیٍ پارچً را ةعش زد و گٕت 
ؿااٌلل ٗؽهتت ةـً و ةعی نکً ؛ نادر ؛ نکً 

زنان و نکان را ٔعانَش نیکيی ؛ زتی َغیغاىت را و ٔ٘ه و ٔ٘ه ةً یاد .دىیایی داره
. نُتَد و ةا او ٌؽتی

نادر ؛صَدت صَب نیطوىی کً نو ٌهً دا رٔتم؛از کـَرٌای اروپایی و آنعیکا گعٔتً تا 
کـَرٌای َعةی؛انا ٌیچ دای دىیا نحل نکً 

زنَر او را .صَدت را تيٍای تيٍا در ةعاةع صال٘ت نی ةیيی و او را نال٘ات نیکيی.ىهیـً
در ٔکعت؛در ودَدت و ةً .کانال زػ نیکيی

ٔکعنیکيی کً او تيٍا نال .ٌعکذا ىٌع ةیٕکيی او را نی ةیيی؛چ٘طر ةً تَىغدیک اؼت
تَؼت و ةً تَ تُلٖ دارد؛دلت نیضَاٌط زنان 

. »نتَٗٓ ؿَد و کيار نُتَدت ةهاىی

ةً انیط صطا ةا پطرت «:درزالیکً اؿکی در گَؿً ی چـهؾ زلً٘ زده ةَد؛گٕت
تكهیم گعٔتیم کً ةُط ازازدواج تَ دوةاره ةً نکً 

. »ةعویم

قَرت ىَراىی و نٍعةان او .او را تهاؿا کعدم.دیگع زعٔی ىغد و در أکارصَد َّوً ور ؿط
چ٘طر «ٔکعکعدم .ىـان از دل پاکؾ نیطاد

. »صَةً َاؿٖ ةَدن

راؼتی تا یادم ىعٔتً دو ؼً روز «:صَاؼتم ازاتاؽ ةیعون ةعوم کً نادر قطایم کعد وگٕت
ةیـتع وٗت ىطاریم؛ةٍتعه ٔعدا َكع ةعیم یکی 

. »دو دؼت لتاس ةگیعیم

صب یکی از آىٍا را نی پَؿم؛آصً زیع چادر و روؼعی کً .ػ نادر؛نو ایيٍهً لتاس دارم
ٌیچ ٗؽهت لتاس ةً دغ آؼتیو ٌایؾ پیطا 

. ىیؽت چً ٔعٗی داره کً چً ةپَؿم

. ػ َغیغم لتاس ىَ ؿگَن داره
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ٔعدا َكع ةً اتٕاؽ زٌعا و نادر ةً ةازار .دیگع زعٔی ىغدم؛چَن نیطاىؽتم ةی ٔایطه اؼت
قَٕیً رٔتیم و نحل ٌهیـً ةطون ایيکً ةً 

دایی ؼعةغىیم؛ةً ؼعاغ آٗای یَؼٕی رٔتیم؛ةا دیطن نا ةً گعنی ةً اؼت٘تالهان آنط؛او 
صَدش صَب نیطاىؽت کً از کهتعیو صعیط نا 

اٗای یَؼٕی کانال ةا ؼلیً٘ ی پطر و نادر آؿيا ةَد؛وٗتی .ؼَد زیادی َایطش نیـَد
ٍٔهیط انع صیعی در پیؾ اؼت ةا صَؿسالی 

آىٍا را .چيطدؼت از ةٍتعیو لتاؼٍایؾ را کً نياؼب ؿب صَاؼتگاری ةَد ةعایهان آورد
پعو کعدم و ةا أَس صَد را در آییيً ةعاىطاز 
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زیٓ ایو لتاؼٍای ؿیک و زیتا ىتَد کً پيٍان ؿَد؛دٗای٘ی ةٍت زده صَدم .کعدم
آیا نیتَاىط نعا !راتهاؿا نیکعدم؛صطایا ایو پؽع کیؽت

صَؿتضت کيط؟آرزوٌایم چی؟ةً آىٍا صَاٌم رؼیط؟آى٘طر دلضَر و ىارازت ةَدم کً از 
نادر درةاره ی او ٌیچ ؼَالی ىکعدم ٔ٘ه ةً 

صَدم انیطواری نیطادم کً ةُط از قستتٍایی کً ةا پطر کعدم؛ٗىُا صَاؼتً ٌای نعا 
. ىادیطه ىضَاٌط گعٔت

ةٍعزال ةا ؼلیً٘ ی نادر؛دودؼت از آىٍا را اىتضاب کعدیم ةا یک دٕت قيطل و ؿالی 
کً ةا گلٍای چادرم ٌهاٌيگی داؿت و صیلی 

ؼعیٍ نادر زؽاب کعد و از ٔعوؿگاه ةیعون آنطیم ٗتل ازایيکً ؼَار ناؿیو ؿَیم؛نادر 
نَأ٘یط یً ؼعی ةً ناناىی !ةچً ٌا«:گٕت

. »التتً کً نَأ٘یم«:نو و زٌعا ىگاٌی ةٍم کعدیم و ةا صَؿسالی گٕتیم»ةغىیط؟

و نعا . ٌیچ چیغ نحل دیطن ناناىی نعا صَؿسال ىهیکعد؛دیطار او ةً نو آرانؾ نیطاد
زىی نتـضف کً ٌهیـً . ةً ودط نی آورد 

ًاٌعی آراؼتً داؿت ؛ نٌَای کَتاه رىگ ؿطه ةا رژ لب کم رىگی کً ةً پَؼت ؼٕیط 
ىهازش را ٌهیـً ؼع . او دلَه ای صاص نیطاد 



 
 

59 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

ٌیچ زعٔی ىهیغد ؛ نگع ةا دلیل و نيىٖ ؛ ٌع . وٗت نیضَاىط در کار صیع پیـ٘طم ةَد 
روز ؼَره ای از ٗعآن را ةا نُيی نیضَاىط و نا را 

نیگٕت ةٍتعیو راه ٌطایت ةـع . ٌم تـَیٖ نیکعد کً زتها ٗعآن را ةا نُيی ةضَاىیم 
ٌع وٗت از زىطگی ىاانیط . ٌهیو کتاب صطاؼت 

ةَدم او آیً ای از ٗعآن را ةعایم تعدهً نیکعد و نعا ةً قتع دََت نیکعد و آىهٍَٗ ةَد 
. کً ةً آرانؾ نیعؼیطم

ٌیچ وٗت ٌم ةا پطر آب ؿان در یک دَی ىهیعٔت ؛ از ىٌع ٔکعی ةا ٌم صیلی ٔعؽ 
ناناىی اقال روش پطر را ةعای صاىً و . داؿتيط 

پطر ٌع وٗت . صاىَاده ٗتَل ىطاؿت ؛ ؼع ٌع چیغ کَچکی ةا ٌم اصتالٓ ؼلیً٘ داؿتيط 
از دؼت نو َاقی نیـط ؛نعا تـتیً ةً او 

. انا نو صَؿسال ةَدم کً روزیً و اصالٖ ناناىی را دارم» . لذتاز یکطىطه «:نیکعد 

وٗتی زىگ صاىً ناناىی را ةً قطا در آوردیم او ةا صَؿعویی در را ةً رویهان ةاز کعد و 
. » چً َذب یادی از نا کعدیط! ةً ةً « :گٕت 

الٍی ٔطات « :نادر َٔری دؼتؾ را ةً دور گعدن ناناىی اىطاصت و او را ةَؼیط و گٕت 
ةـم ؛ ةً صطا گعٔتارم ؛ ؿعنيطه ام کً ىهیتَاىم 

» صب زالتَن چىَر ؟ درد پاتَن ةٍتع ؿطه ؟. زود ةً زود ةً ؼعاّتان ةیایم 

صب ةچً ٌا ؿها .ػ ؿکع صطا ؛ دیگً ةٍتع از ایو ىهیـً ؛ رامی ٌؽتیم ةً رمای او 
. چىَریط ؟ ةیاییط دلَ ةتیيهتان

صطا «: زٌعا گٕت. نو و زٌعا در آَّش ناناىی پعیطیم و قَرتؾ را ّعؽ ةَؼً کعدیم 
. » نیطوىً چ٘طر دلهَن ٌَاتَن رو کعده ةَد

ؿها ٌم کً ؼعی ةً نا ىهی زىیط ؛ تيٍا تَی ایو صَىً ىـؽتیط ؛ « :نو ةا گالیً گٕتم 
» کً چی ةـً ؟

. »نو کً پام درد نیکيً ؛ زیاد ىهیتَىم از صَىً ةیعون ةیام! َغیغم « :ناناىی گٕت 
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انا نو صَب نیطاىؽتم کً َلت اقلی ىیانطىؾ پطر اؼت ؛ آىٍا ٌع وٗت ٌهطیگع را 
نی دیطىط ؛ ةع ؼع کَچک تعیو نَمََی ةا ٌم 

ناناىی از رٔتار پطر و و زورگَیی ٌایؾ ىؽتت ةً نا رىخ نیتعد و . ةسث نیکعدىط 
ؼُی نیکعد ةا دلیل و نيىٖ ةً او ةٍٕهاىط کً راٌت 

 36  

اؿتتاه اؼت و پطر ٌم ؛ کً ةعای صَدش اؼتطالل ٌای ّیع نيى٘ی داؿت ؛ زیع ةار 
ىهیعٔت و در آصع کارؿان ةً نـادعه نیعؼیط ؛ 

ناناىی ٌم کً نی دیط تيٍا دصتعش از ایو ةگَ نگٌَا رىخ نیتعد ؛ کهتع ةً صاىً نا نی 
آنط و پطر ٌم ٔ٘ه ةعای نياؼتت ٌای نضتلٓ ةً 

صاىً او نیعٔت ، ولی نا ٌع ٌٕتً ةً دیطارش نیعٔتیم ؛ او ةیـتع وٗتؾ را ةا 
دوؼتاىؾ نی گظراىط و ؼالی دو ؛ ؼً ناه ةعای دیطار از 

از کلهً ی پیعی ةً . ناناىی روزیً صَةی داؿت . پؽعٌای صَاٌعش ةً اروپا نیعٔت 
ةایط دل دَان ةاؿط «:ؿطت نتيٕع ةَد و نی گٕت 

. » تا زىطگی را زػ کيی ؛ در ٌع ؼو و ؼالی کً ةاؿی ٔعٗی ىهیکيط

» چً صتع ؛ کذا ةَدیط ؟« :ناناىی گٕت . ةا ٌم ةً ؼهت اتاؽ پظیعایی رٔتیم 

ةا ادازه ؿها ؛ ؿب دهًُ ٗعاره ةعای نٍتاب صَاؼتگار ةیاد ؛ رٔتیم « :نادر گٕت 
. »ةعایؾ لتاس صعیطیم

ةً « : ٔ٘ه گٕت . ناناىی اقال تُذب ىکعد چَن ةً اصالٖ و روزیً پطر آؿيا ةَد 
. »ؼالهتی ؛ ةٍتع ىتَد نی گظاؿتیط ةعای تاةؽتان

زاال ٌم ان ؿااٌلل اگع کارؿان درؼت ةـً نی أتً ةعای ٌهان « : نادر گٕت 
تاةؽتان ؛ زاال ةیایيط ٌهطیگع را ةتیييط ؛ ٌعچً صَاؼت صطا 

. » ةاؿط

التتً ٌهیـً صَاؼت اوؼت ؛ ولی ةً ةـع ٌم َ٘ل داده و او را « : ناناىی گٕت 
. نضتار گظاؿتً تا صَدش ةعای آیيطه اش تكهیم ةگیعه 
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 »

ای کاش ىٌع نادر ٌم نحل او ةَد و نیتَاىؽت پطر رامی کيط ؛ ولی أؽَس کً ٔاقلً 
. ی آىٍا از زنیو تا آؼهان ةَد

زاال ٌم ان ؿااٌلل اگع کارؿان درؼت ةـً نی أتً ةعای ٌهان « : نادر گٕت 
تاةؽتان ؛ زاال ةیایيط ٌهطیگع را ةتیييط ؛ ٌعچً صَاؼت صطا 

. » ةاؿط

التتً ٌهیـً صَاؼت اوؼت ؛ ولی ةً ةـع ٌم َ٘ل داده و او را « : ناناىی گٕت 
. نضتار گظاؿتً تا صَدش ةعای آیيطه اش تكهیم ةگیعه 

 »

ای کاش ىٌع نادر ٌم نحل او ةَد و نیتَاىؽت پطر رامی کيط ؛ ولی أؽَس کً ٔاقلً 
. ی آىٍا از زنیو تا آؼهان ةَد

دصتعم ؛ چـم و گَؿت را درؼت ةاز کو ؛ زاال « :ةُط رو کعد ةً نو و گٕت 
. نیضَاٌيط زود ؿٌَعت ةطٌيط ؛ ةاؿً نؽئلً ای ىیؽت 

تَ ةا ناٌان صیلی ٔعؽ داری . ٔ٘ه زَاؼت را دهٍ کو کً چً کؽی را اىتضاب نیکيی 
او از زىطگی در صاىً ی پطرت کهال رمایت را 

انا تَ ةا اون . داؿت ؛ ؿٌَعی ٌم ىكیب او ؿط کً ودً تـاةً زیادی ةا پطرت دارد 
صیلی ٔعؽ داری ، تَ دلَ زور نی ایؽتی و ةا آن 

زیع ةار ىازٖ ىهیعوی و ٌهیـً ز٘ت را ولب نیکيی ؛ ٌع چيط کً . نضالٕت نیکيی 
ٌیچ گاه ةً آن ىعؼیطی ؛ وای ةٍع زال ؼُی صَدت 

زاال صَب ٔکعٌات را ةکو و از پطرت ةضَاه کً . را کعدی و ةً ایو ةایط آٔعیو گٕت 
یکی دو دًُٔ ةا پؽعه زعؼ ةغىی و از ى٘ىً 

 37  

، ىٌعات ٌم ةا صتع ؿَیط و ةتیيیط ةً درد ٌم نیضَریط ؟ اگع اون ٌم کپی پطرت ةاؿً 
ةا اوهیيان نیتَان گٕت کً ةیـتع از چيط ناه 
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. »نٍهان او ىضَاٌی ةَد

چً زعٍٔایی نیغىیط ؛ دای ایيکً قتع و « : نادر نیان زعؼ ناناىی آنط و گٕت 
ؿکیتایی در زىطگی نـتعک یادش ةطٌیط ؛ از ٌهان اول 

» ن٘اةلً ةا ٌهؽعش را ةً او نی آنَزیط ؟

ةا تَ و ناٌان زنیو تا آؼهان .نادر ؛ نو ایو دصتع را نی ؿياؼم « : ناناىی گٕت 
ةگظاریط آن چیغی کً صَدش نی پؽيطه . ٔعؽ داره 

. » ةً او ادساؼ ىکيیط. اىتضاب کيً 

تا صَدم ىپؽيطم . ٗعار ٌم ةعٌهیو ؿطه « : ةً صاوع ایيکً ةسث را تهام کيم گٕتم 
ةایط ةا ادانً تسكیلم . ٌیچ کػ زٖ دصالت ىطارد 

اگع پظیعٔت نو زعٔی ىطارم ؛ پطر ٌم تس٘ی٘اتؾ را ةکيط و اگع ىٌع او . نَأ٘ت کيط 
ٌم نَأٖ ةَد اوىهٍَٗ ٌعکاری دوؼت داؿتيط 

. » اىذام دٌيط

تسكیالت صیلی نٍهً .آٔعیو َغیغم ؛ نُلَنً کً دصتع َاٗلی ٌؽتی « : ناناىی گٕت 
. » چً ةعای زن وچً ةعای نعد

. » ؿها ٌم صَدتان را آناده کيیط ؛ ناٌان را ةً دىتالتان نیٕعؼتم« :نادر گٕت 

. »ىً دصتعم ؛ آنطن نو در نال٘ات اول الغم ىیؽت« : ناناىی گٕت 

« : ٌعچً ةً ناناىی اقعار کعدیم ٔایطه ىطاؿت ؛ وٗتی دیط کً نو دلضَر ؿطم گٕت 
اگع تَ ةً نٍَٗ آٗا داناد یا . نٍتاب دان ؛ دصتعم

صاىَاده اش را ىپؽيطی پطر ٔکع نیکيط کً نو ةً تَ صه داده ام و رایت را زده ام ؛ 
ةگظار ٌع وٗت اىتضاب کعدی ان ؿاٌلل نا ٌم نی 

. » آییم

« :ناناىی وٗت صطازأٌی نعا در آَّش گعٔت و ةعایم آرزوی صَؿتضتی کعد و گٕت 
او تيٍا کؽی اؼت کً .ةً صطا انیط داؿتً ةاش 

. »ٌیچ وٗت ىاانیطت ىهیکيط
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 * * *

ؿب دهًُ زودتع از آىچً ٔکعش را نیکعدم از راه رؼیط ؛ از قتر در صاىً ةسث 
نادر اقعار داؿت کً نو ةایط چای .نـادعه ةَد 

. ةعای نٍهاىٍا ةیاورم و نو ةا ایو کار نَأٖ ىتَدم

. ػ نادر ؛ تَ را ةً صطا ایي٘طر اَكاب نعا صعد ىکيیط ؛ صب صاىم ةٍعانی ةیاره

ػ َغیغم زعؼ ؼع ایو ىیؽت کً چً کؽی ةیاورد ؛ ایو یک رؼهً کً از ٗطیم َعوس 
. صاىم ةایط اىذام ةطه

 38  

. ػ نو پـت پا ةً ایو رؼم نی زىم کً کار ةً ایو ؼضتی را ةً ٍَطه ی َعوس ىگظارىط
آصً چعا زور نی گَییط ؛ نو از ٌهیو زاال از 

ایيکً ةایط ةا آىٍا روةً رو ؿَم وزـت دارم و ىهیتَاىم صَدم را دهٍ و دَر کيم ؛ چً 
رؼط ةً ایيکً یک ؼیيی چای را ٌم ةً ٌهعاه 

. ىً نادر ؛ نو ؿعنيطه ام کً از ٍَطه ی ایو یکی ةعىهی آیم. صَدم ةکـم 

ػ نٍتاب ؛ ةً صطا دیَاىً ام کعدی ؛ چعا ایي٘طر لذتازی ؟ یً چـم ةگَ و تهام ؛ اوىٍا 
آصً ایو چً تعؼی اؼت . ٌم نحل نا آدم ٌؽتيط 

کً ةً داىت أتاده ؟ 

ةلً ؛اگع تا زاال چٍار تا پؽع دیطه ةَدم ؛ یا ةا !ػ ؿها ىهی داىیط چً تعؼی داره 
پؽعٌای ٔانیل دو کلهً زعؼ زده ةَدم ؛ ؿایط ٌیچ 

نادر ؛ چىَر . نـکلی پیؾ ىهی آنط و نذلػ صَاؼتگاری ةً صَةی ةعگغار نیـط
ةگَیم ؟ نو تا زاال ةا ٌیچ پؽعی از ٔاقلً چيطنتع 

قستت ىکعده ام کً التتً نيٌَرم ٌهان ؼالم و ازَالپعؼی ةا پؽعٌای صاىَاده اؼت ؛ 
زاال ؿها از نو نیضَاٌیط چای ةً دؼت وارد 

نذلؽی ؿَم کً ٌهً ی ىگاه ٌا ةً نو اؼت و از ٌهً پظیعایی کيم ؛ تا ةً آٗا داناد 
درزالیکً َعؽ از ؼع و قَرتم راه أتاده . ةعؼم 
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ودؼتاىم چيان نی لعزد کً ةً ازتهال زیاد دیگع در ٔيذان ؛ چای ةاٗی ىهاىطه کً 
نادر ؛ ةاور کو از ٔکع . ةضَاٌم ةً او تُارؼ کيم

. کعدن ةً آن لسًٌ ٌم وزـت دارم

. » انان از دؼت تَ« : نادر ةا َكتاىتی گٕت 

زتی ناٌان ٌم ىتَاىؽت نعا رامی کيط و پطر ةا ایيکً . آصع ؛ زعؼ ؛ زعؼ صَدم ؿط 
صیلی ىارازت ةَد ؛ انا زعٔی ىغد و گظاؿت ةً 

. ٌهیو دلضَش ةاؿم

ةعصالٓ اکحع َعوؼٍا ىً اؼتعس داؿتم . وٗتی نٍهان ٌا آنطىط ؛ نو ٌيَز آناده ىتَدم 
و ىً دلـَره ؛ یً زالت ةی تٕاوتی ةً ٌهعاه یً 

ةا ةی نیلی لتاؼم را ةً ! زػ ةط آزارم نی داد؛ تا ؼاَاتی دیگع چً پیؾ صَاٌط آنط 
تو کعدم و چادر تا کعده را ةاز کعدم و آن را 

. » صطایا کهکم کو ؛ تيٍا انیطم تَ ٌؽتی« :نسکم ةً ؼیيً چؽتاىطم و ىذَا کعدم 

ؼع و قطای نٍهاىٍا دای صَد را ةً ؼکَتی تلش داد ؛ نحل ایيکً دیگع زعٔی ةعای 
ٌيَز دٗای٘ی از ایو ؼکَن وزـت . گٕتو ىطاؿتيط 

« :اىگیغ ىگظؿتً ةَد کً ناٌان دراتاٗم را کَةیط و آن را ةاز کعد و صیلی آٌؽتً گٕت 
. » چادر را ؼعت کو و نيتٌع ةاش

و ٗتل ازایيکً ةتَاىم از او ؼَالی ةکيم ؛ ةا َذلً رٔت و ىاگٍان تً دلم صالی ؿط ؛ آرام 
دلم نیضَاؼت یک ىٕع در کيارم . و ٗعار ىطاؿتم 

انا چً کؽی ؟ یاد زعٍٔای ناناىی أتادم ؛ وٗتی ةعایم . ةاؿط و ةً نو آرانؾ دٌط 
درؼت زال او را .ازصَاؼتگاری اش تُعیٓ نیکعد 

داؿتم نحل ٌهان ٗطیها کً روی دصتع را آٔتاب و نٍتاب ىهی دیط ةعای ٌهیو وٗتی 
. اؼم صَاؼتگار نی آنط لعزه ةع اىطانؾ نی أتاد 

در َكعی کً . انا زاال در َكع تکيَلَژی چعا نو ةایط ایي٘طر وزـت داؿتً ةاؿم 
دصتعٌا ةً ناىيط یک ؿیع ٌؽتيط صذالت و تعس 
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. ؼعؿان ىهیـَد ةا پؽعٌا زعؼ نیغىيط ؛ اًٍار ىٌع نی کييط و از ز٘ـان دٔاع نیکييط

 39  

زٌعا ؼعاؼیهً در را ةاز .آى٘طر ّعؽ در ٔکع و صیاالت ةَدم کً قطای نادر را ىـيیطم 
تا زاال چيط ةار !نٍتاب کذایی « :کعد و گٕت 

. »قطایت کعده اىط

ةً ؼعَت چادر را ةً ؼع کعدم و ىگاٌی ةً آییيً اىطاصتم و ةا پاٌایی لعزان ةً ؼهت 
ٌهاىىَر کً گلٍای . اتاؽ پظیعایی ةً راه أتادم 

یک لسًٌ . ٗالی را از ىٌع نی گظراىطم ىگاه ؼيگیو آىٍا را روی صَدم زػ نیکعدم 
. » ؼالم« : ؼعم را ةاال آوردم و گٕتم 

. ػ ؼالم ةع َعوس صاىم ؛ ةٕعناییط

قطا را تـضیف ىطادم از دٌان چً کؽی ةیعون آنط ؛ ؼً زن چادر نـکی کً تهام 
قَرتـان را پَؿاىطه ةَدىط و ٔ٘ه یک چـهـان 

از ایو کارؿان صیلی . زتی دلَم ةليط ىـطىط ، پیطات ةَد روةً رویم ىـؽتً ةَدىط 
زعقم گعٔت درزالیکً ؼُی نیکعدم صَدم را 

ةىَر زتم پطر و نادر ٌم . صَىؽعد ىـان دٌم ؛ ةً ؼهت نادر رٔتم و کياراو ىـؽتم 
از ایو ةعصَرد آىٍا ىارازت ؿطه ةَدىط ؛ چَن ةً 

. ادب و ازتعام صیلی اٌهیت نی دادىط

داناد ٌم کً ازنو ةطةضت تع ةً ىٌع نی آنط ؛ در گَؿً ی ؼالو درون نتلی ٔعو رٔتً 
ةَد و ىگاٌؾ را ةً زنیو دوصتً ةَد ؛نو کً دغ 

. نٌَای اىتٌَؾ و کهی از ریـؾ چیغ دیگعی ىطیطم

ةاورم ىهیـط کً ةتَاىم ةا چيیو صاىَاده ای زىطگی کيم ؛ پطرم کً از ایهان و ! صطایا 
ةا . تَ٘ا ؼع آنط ٌهً ةَد ؛ ایيىَر ادساؼ ىهیکعد 

. ایيکً نا ٌهگی چادری ةَدیم ؛ولی ٌهیـً ٗعص قَرتهان و دؼتٍایهان ىهایان ةَد 
آى٘طر از ایو اىتضاب پطر زعقم گعٔتً ةَد کً از 



 
 

66 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

زتها . ّكً داؿتم نی تعکیطم ؛ ىیم ىگاٌی ةً او کعدم ؛ زیاد رامی ةً ىٌع ىهی آنط 
نٍتاب کً ةا نا ایو ٌهً « :پیؾ صَد ٔکعکعده 

. » نـکل داره ؛ وای ةً وٗتی کً در چيیو صاىَاده ای ٗطم ةگظارد

قستت ٌای کلیـً ای ةَد و ةیـتع ةا تُارٔات گظؿت ؛ ٔ٘ه یکی از صاىم ٌا کً ٔکع 
« :کيم صَاٌع داناد ةَد رو ةً نو کعد و گٕت 

» ناؿااٌلل ناؿااٌلل ؛ َعوس صاىم صَؿگل نا در چً کالؽی درس نیضَاىيط ؟

. ػ پیؾ داىـگاٌی ٌؽتم

. ػ پػ ةً ؼالهتی انؽال تهام ٌؽتیط

« :ىٌعؿان نَأٖ ةَد کً نادر آٗا داناد صَؿسالی صَد را ىتَاىؽت پيٍان کيط و گٕت 
ایيکً صیلی صَةً ؛ ةً انیط صطا ٌهیو تاةؽتان 

»  ِ.َ٘ط و َعوؼی را راه نی اىطازیم 

ایي٘طر َذلً ىکيیط ؛ ادازه ةطٌیط تا ىٌع « : دیگع پطر ىتَاىؽت واٗت ةیاورد و گٕت 
. » صَدؿان را ٌم دَیا ؿَیم

 41  

»  ُ.پؽع نيکً نَأٖ اؼت « :نادر ةطون ایيکً ةً پؽعش ىگاٌی کيط گٕت 

داناد آن چيان ذوؽ زده ؿطه ةَد کً ؼعش را ةاال آورد و ىیـؾ را تا ةيا گَش ةاز کعد 
ةا دیطن او ازؽاس تيٕع ٌهً ی ودَدم را . 

نیطاىؽتم کً . دیگع ىتَاىؽتم صَدم را کيتعل کيم . ٔعاگعٔت و ةطىم ةً لعزش أتاد 
کهال ةی ادةی اؼت ؛ انا چاره ای ىطاؿتم ؛ چَن 

از دا ةعصاؼتم و . اگع تا دٗای٘ی دیگع آىذا نی ىـؽتم ؛ زعٔی نیغدم کً ىتایط ةغىم 
. »ةا ادازه« : گٕتم 

. »زاال تـعیٓ داؿتیط« : صَاٌع داناد گٕت 

. ػ صیلی نهيَن ، نتـکعم
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« .ىٍٕهیطم چگَىً صَدم را ةً اتاٗم رؼاىطم و گعیً کيان روی تضت أتادم و ىالیطم 
صطایا ةا نو چً نیکيی ؟ ایو چً ةضت ؼیاٌی اؼت 

کً ىكیب نو کعدی ؛ آیا پطر نیضَاٌط دگع گَؿً اش را ةً دؼت چيیو کؽاىی 
ةؽپارد ؟ نعدی کً ٌیچ اراده ای از صَد ىطارد و 

آیا ةایط ةً ؿاىً ی چيیو . ٌعچً صَاٌع و نادرش ةگَیيط ةطون چَن و چعا نی پظیعد 
نعدی تکیً کيم و او ةعای آیيطه ام تكهیم 

و دیگع گعیً اناىم ىطاد ؛ ىهیطاىم چً نطتی زار زدم کً نادر » ...ةگیعد ؟ صطایا ؛ صطایا 
ةا دیطن او َ٘طه دلم ةاز ؿط و . ةً ؼعاّم آنط 

چً ةالیی نیضَاٌیط ةً ؼع َغیغتان ةیاوریط ؛ نگع نعا از ؼع راه پیطا کعده ایط « : گٕتم 
ؿها دیگع چعا . کً آیيطه ام ةعایتان نٍم ىیؽت 

آیا اؼالم . ؟ ؿها کً دم از اؼالم نیغىیط و از ایهان و تَ٘ا ؿٍعه ی صاص وَام ٌؽتیط 
در نَرد ٔعزىطان چيیو زکم داده ؟ ةً صطا ٗؽم 

زاال ىهاز ةضَاىیط ؛ روزه ةگیعیط و نذالػ رومً . کً او ؿها را ىضَاٌط ةضـیط 
چً ٔایطه ؟ وٗتی در زٖ ٔعزىطتان . صَاىی ةً پا کيیط 

ًلم نی کيیط ٔایطه ایو ٌهً َتادت چیؽت ؛ وٗتی کً دگع گَؿً تان از ؿها رامی 
ىیؽت ؿها کً صَد را نَنو نی داىیط ایيگَىً 

آىٍا یکتاره . رٔتارتان اؼت ؛ وای ةً زال کأعان ؛ ؿها از اَعاب زنان داٌلیت ةطتعیط 
دصتعاىـان را زىطه ةً گَر نیکعدىط ؛ انا ؿها 

ای کاش نو ٌم وٗتی ةً دىیا آنطم زىطه ةً . لسًٌ ةً لسًٌ ایو کار را اىذام نیطٌیط 
گَرم کعده ةَدیط ؛ ةً صطا ٗؽم اگع ایو ومٍ 

ادانً داؿتً ةاؿط ؛ دؼت ةً کار صىعىاکی صَاٌم زد ؛ ةتیيم آىهٍَٗ نیتَاىیط ؼعتان را 
دلَ نعدم ةاال ةتعیط ؛ آیا نیتَاىیط تَی چـم 

کؽی ىگاه کيیط ؟ ةگظاریط ٌهً ةٍٕهيط کً کؽی کً زامعىط پـت ؼعش ىهاز ةضَاىيط 
. ةا دصتعش چً نیکيط
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نيکً نحل ةچً آدم ةً نطرؼً نیعوم و نی آیم و !نادر ؛ نگع نو از ؿها چً صَاؼتم 
ؼعم تَی الک صَدم اؼت ؛ از لساظ درؼی نـکلی 

تَی نطرؼً ٌم کً یک دصتع صَب و ىهَىً ٌؽتم ؛ پػ چی از داىم نیضَایط . ىطارم 
ةاور کيیط آرزوی ٌع پطر و نادری اؼت کً 

. » ٔعزىطی ناىيط نو داؿتً ةاؿيط ؛ وای کً ؿها چ٘طر ىاؿکع ٌؽتیط

نادر دیگع ىتَاىؽت ةیـتع از ایو واٗت ةیاورد ةً ؼهتم آنط و نعا در آَّش گعٔت 
ودرزالیکً ٗىعه ٌای اؿکؾ روی گعدىم نی 

دلم را ةیـتع از ایو ریؾ ىکو نا اؿتتاه .تَ را ةً صطا تهانؾ کو « : چکیط گٕت 
زٖ ةا تَؼت ؛ َٗل نیطٌم دیگع تکعار . کعدیم 

. » ىـَد

 41  

 4ٔكل

نطتی اؼت کً در درس ٌایم أت ؿطیطی پیطا کعدم ؛ ةىَریکً نطیع نطرؼً چيط ةار 
پطر ٌم . پطرم را صَاؼت و ةا او قستت کعد 

ةٍتعه کهی ةً درس «:کً نیطاىؽت َلت چیؽت ةً رویم ىیاورد و ٔ٘ه یکتار گٕت 
و زتی ةعای ةار دوم ٌم نتظکع ىـط » . ٌایت ةعؼی 

زاال نی ٍٔهم کً ایو ؼالٍا کً او ناٌی دوةار ةً نطرؼً ام نی آنط ةضاوع درس . 
ىتَد ؛ ةلکً نیضَاؼتً از لساظ اصال٘ی و اىنتاوی ةتیيط 

دصتعش چگَىً اؼت ؛ آى٘طر دلم ّم داؿت کً زتی ایو ةعصَرد پطر را ٌم ةً دل 
دوؼتاىم صیلی ؼُی کعدىط کً تـَی٘م . ىگعٔتم

کييط دوةاره نحل ٗتل ةً درس دل ةتيطم ؛ انا ةی ٔایطه ةَد ؛ ةاور کيیط ایو چيط ناه 
زتی الی یکی از کتاةٍایم را ةاز ىکعدم و ٔ٘ه ؼع 

ةا ایو زال ىهعه ٌایم از پاىغده ؛ . کالػ دو ؼً کلهً ای از درس را نی ٍٔهیطم 
زیٓ ایو ٌهً «:دوؼتاىم نی گٕتيط . ؿاىغده کهتع ىتَد 
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« :و دةیعان نی گٕتيط » . اؼتُطاد کً تَ و پطرت دؼتی دؼتی ةً ىاةَدی نی کـاىیط 
نا روی تَ صیلی زؽاب کعدیم ؛ زتی اؼهت را ٌم 

ةً اداره داده ایم کً دغو ده ىٕع اول داىـگاه ؼعاؼعی ٌؽتی ؛ چی ؿطه کً یکتاره از 
درس و نطرؼً زده ؿطی ؟ اگع نـکلی داری 

. »ةٍتعه ةا نا در نیان ةگظاری

در نطرؼً دصتع ّهگیو و گَؿً گیعی . نو ٌیچ دَاةی ةعای زعٍٔای آىٍا ىطاؿتم 
ةَدم و در صاىً ؼُی نیکعدم صَدم را ؿاد ىـان 

آى٘طر از پطر ىارازت ةَدم کً زتی نٍَٗ . دلم ىهیضَاؼت ؿکؽتم را ةتیييط . دٌم 
نادر ٌم کً . زعؼ زدن ةً چـهاىؾ ىگاه ىهیکعدم 

ىً ایيکً از . دای صَد داؿت ؛ او در ٌیچ کاری ةطون نـَرت ةا پطر دصالت ىهیکعد 
زىطگی اش ىارامی ةاؿط ؛ یا ادتاری در کار ةاؿط 

؛ ةعَکػ ؛ آى٘طر ازؽاس صَؿتضتی نیکعد کً ؿایط تهام زىٍای ٔانیل زؽعت او را 
نیضَردىط و التتً پطر ٌم داىؾ ةعای او در 

نیعٔت و َاؿ٘اىً او را نی پعؼتیط و ٌهیـً ةا زةان ىعنؾ نادر را رامی نیکعد و 
ةٍعزال ؿَاٌط . ٗطرت ىً گٕتو را از او گعٔتً ةَد 

. ىـان نیطاد در صاىً ی نا پطرؼاالعی زاکم اؼت

ىهی دیطم کً . وی ایو نطت آى٘طر در صَدم ةَدم کً ةً اوعأم ٌیچ تَدٍی ىطاؿتم
دوؼتم ؿادی در زال آب ؿطن اؼت ؛ ىهی دیطم 

کً روز ةً روز؛ گَؿً گیع تع نیـَد ؛ ىهیطیطم کً از آن ؿادی و ؼعزالی دیگع اجعی 
ىییؽت ؛ ىهیطیطم دصتعی کً یک لسًٌ آرام و 

ٗعار ىطاؿت ؛ آى٘طر نٌلَم و ةی قطا ؿطه کً تَدً ٌهً را ةً صَد دلب کعده ؛ ةً دغ 
روزی ! صطایا چً ةالیی ؼع ایو دصتع آنطه . نو 

ةً روی زىطگی « :ىتَد کً ةا دَکٍا و زعکاتؾ نا را ىضيطاىط ؛ ٌهیـً ةً نو نیگٕت 
لتضيط ةغن و آن را ؼضت ىگیع ؛ ایو دىیای دو 
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روزه چً ارزؿی داره کً ّم و ّكً ةضَری ؛ دلت را از ّم صالی کو و ةً ٔکع زیتایی 
قتر کً از صَاب ةیطار . ٌای زىطگی ةاش 

دو ؼً ىٕػ َهیٖ ةکؾ .نیـَی دریچً ی اتاٗت را ةاز کو تا ایو زیتایی ٌا را ةتیيی 
؛ٌَایی کً وارد ریً ٌایت نیـَد ؛ آؼهان ؛ 

درصتان ؛ گل ٌا ؛نعدم ؛ ٌهً و ٌهً نٌٍع لىٓ صطاوىطی اؼت ؛ چعا از آىٍا لظت 
. ىهیتعی

 42  

پؽع ةچً ای کً ةً دىتال نادرش ةعای صعیطن یً ةؽتً ؿکالت گعیً نیکيط ؛ىاگٍان ةا 
دیطن دوؼتؾ کً در زال ةازی کعدن اؼت ؛ 

ٌهً چیغ را ٔعانَش نیکيط و ةً ؼهت او نیعود و زتی ةً داد و ٔعیاد نادرش ٌم 
نیطوىی چعا ؟ ةعای ایيکً زیتایی . تَدٍی ىهیکيط 

چيط ؼاَتی کً نـَْل ةازی ةَده از زىطگی اش لظت ةعده و آن را . زىطگی را دیطه 
زتی اگع اون نٍَٗ ده تا ؿکالت ٌم . زػ کعده 

پػ زىطگی زیتاؼت و ةایط ةً آن . ةً او ةطٌيط زامع ىهیـَد دؼت از ةازی ةعدارد 
. »َـٖ ورزیط

یُيی زیتایی ٌای زىطگی ةعای او ٌم تهام ؿطه ؟ در ایو دىیای ! ولی زاال چی ؿطه
ةغرگ ؛ دیگع چیغی ىیؽت کً او را ةضيطاىط و از آن 

. لظت ةتعد

چيطروزی ةَد کً ةطدَری تَی ىش ؿادی رٔتً ةَدم صیلی ٔعؽ کعده ةَد ؛ آرام و ةی 
قطا ةً نطرؼً نی آنط ؛ ؼعکالػ ؛ ةعَکػ 

ٌهیـً ةا دٗت ةً درس گَش نیطاد و دیگع ٌیچ دةیعی ؼع او ٔعیاد ىهیغد و ىهی 
و زىگ تٕعیر ٌم » . صاىم ةٍهيی ؛ ؼاکت « :گٕت 

ؿایط اگع آن . ٔ٘ه ةً زعٍٔایهان گَش نیطاد و ىً نغه نیپعاىط و ىً اًٍار ىٌع نیکعد 
روز لب ةً ؼضو ةاز ىکعده ةَد ؛ نو ازهٖ ةاز 
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. ٌم ةً او تَدٍی ىهیکعدم

ٌهاىىَر کً از روزگار نی ىالیطم از دایؾ ةعصاؼت . وتٖ نُهَل ٌع روز ةسث نو ةَد 
صیلی ةچً ! نٍتاب « :و لتاؼؾ را تکاىط و گٕت 

و راٌؾ را گعٔت و ةً ؼهت کالػ » .ای ؛ ای کاش نو ٌم ّم و ّكً تَ را داؿتم 
نو کً ةٍت زده او را تهاؿا نیکعدم ؛ گٕتم . رٔت 

» ةچً ٌا چً صتع ؿطه ؟« :

نا ٌم ىهیطوىیم ؛ چيط ٌٕتً ای اؼت « :ىیلَٔع ؿاىً ٌایؾ را ةاال اىطاصت و گٕت 
کً تَی صَدؿً ؛ ٌعچً ٌم ةاٌاش قستت نیکيیم ؛ 

. »ٔ٘ه نیگَیط نـکل او را ٌیچ کػ ىهیتَاىط زل کيط. دَاةهان را ىهیطٌط 

. »چعا نعا در دعیان ىگظاؿتیط« :گٕتم 

تَ صَدت ایي٘طر داّان ةَدی کً کؽی ىهیتَاىؽت ةعات زعؼ ! ای ةاةا « :نلیيا گٕت 
. »ةغىً

نو چ٘طر صَدصَاه ةَدم کً ٔ٘ه صَدم و صَدم را نی دیطم « :ةا أؽَس گٕتم 
؛صطایا زتی یً ىگاه ةً چيط ٗطنی ام ىیيطاصتم کً ةتیيم 

چً ةع ؼع دوؼتم آنطه ؛ صاک ةع ؼع نو ةا ایو دوؼتی ام ؛ ٌهیـً نُعکً نی گعٔتم 
و از صَدم نیگٕتم ؛ انا ٌیچ وٗت ىهی پعؼیطم 

. »ةچً ٌا ؿها چً ّهی تَی دلتان اؼت

ایي٘طر صَدت را ؼعزىؾ ىکو ؛ آصً ٌیچ کػ ةاور ىهیکعد ؿادی ّم « :ىیلَٔع گٕت 
ٌهیـً ؿاد و ؼعزال ةَد ؛ یا . داؿتً ةاؿط 

. »لَدگی نیکعد ؛ یا ةا آب و تاب از ؿاٌعخ زعؼ نیغد
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نا چٍار ىٕع ةا . نگع دؼت صَدؿً ! ّله کعده « :ةا َكتاىیت از دا ةعصاؼتم و گٕتم 
ٌم دؼت دوؼتی دادیم و ٗعار ةَد در ّم و ؿادی 
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نگع ؿها . ةایط زعؼ ةغىً ؛ زتی اگع ىتَىیم نـکلؾ را زل کيیم . ٌم ؿعیک ةاؿیم 
تَاىؽتیط کاری ةعای نو اىذام دٌیط ؛ ٌهیو کً 

از ایيکً ةعای ؿها ارزش . ةً زعٍٔایم گَش نیطٌیط ةٍم آرانؾ نیطه ؛ؼتک نیـم 
وٗتی کً ىكیستم نیکيیط ةً . دارم ؛ صَؿسالم 

زىطگی انیطواتع نیـم ٌهیـً ؿَصی ٌای ؿادی ةً نو روزیً نیطاد و او را نحل یک 
ٌیچ وٗت در ٔکعم ىهی . کَه اؼتَار نیطیطم 

. »گيذیط کً ّهی یا ّكً ای ةتَاىط او را ةـکيط

ةچً « :گٕتم .از ةع و ةچً ٌای کالػ ؼعاّؾ را گعٔتم کً ىاگٍان چـهم ةً او أتاد 
زیع تک درصت ةیط نذيَن ىـؽتً » .ٌا اوىذاؼت 

ٌی « : ةً ؼعاّؾ رٔتیم و گٕتم . و نـَْل ةازی کعدن ةا یکی از ؿاصً ٌای آن ةَد 
» دصتع ؛ ایيذا ىـؽتی کً چی ةـً ؟

. دارم ةا ایو ةیط نذيَن ازؽاس ٌهطردی نیکيم ... ٌیچ « :پَزصيطی زد و گٕت 
زىطگی ٌع دونَن ةً ةادی ةيط اؼت ؛ ٌع وعؼ کً 

. »ةضَاٌط نا را نیکـط

ایو زعٍٔا چیً ؟ چً اتٕاٗی أتاده ؟ تَ ؿادی ٌهیـگی ! ؿادی « :ىیلَٔع گٕت 
. »ىیؽتی ؛ ةا او صیلی ٔاقلً پیطا کعدی

ةٍتعه زعؼ ةغىی ؛ نگع وٗتی ةا ٌم « :دؼت او را گعٔتم و گٕتم . ؿادی ؼکَت کعد 
دؼت دوؼتی دادیم ٗعار ىـط ٌیچ چیغ را از ٌم 

. » پيٍان ىکيیم

آصً وٗتی از دؼت ؿها کاری ةعىهی آیط واؼً چی ؿها را ىارازت کيم « :ؿادی گٕت 
» ؟

تَ ةگَ ؛ ةٍعزال َ٘ل چيط ىٕع ! از دؼت نا کاری ةعىهی ایط یُيی چً « :نلیيا گٕت 
. »ةٍتع از یک ىٕع کار نیکيط
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ؿادی زعٔی ىغد و ةعگی از درصت ةیط کيط و ؿعوع ةً ریغ ریغ کعدن آن کعد و اؿکی از 
گَؿً ی چـهاىؾ ةً روی ةعگٍای صعد 

دان ؿاٌعخ « :دیگع ىتَاىؽتم تسهل کيم ؛دؼتٍایؾ را ٔـعدم و گٕتم . ؿطه چکیط 
» چی ؿطه ؟

« :ٌعاؼان پعؼیطم . ةا ؿيیطن ىام او ةْنؾ تعکیط و صَدش را در آَّؿم اىطاصت 
» ؿادی چی ؿطه ؟

انا او کً دل پعی داؿت ةطون ایيکً دَاب ؼَالم را ةطٌط ؛ ٌهچيان گعیً نیکعد 
ىاگٍان . دٗای٘ی گظؿت تا تَاىؽت کهی آرام ةگیعد .

« :صَدش را از آَّؿم ةیعون کـیط و ةا پـت دؼت اؿکٍایؾ را پاک کعد و گٕت 
. »دیگً ؿاٌعصی ودَد ىطاره

ةً ؼضتی . چيان از زعؼ او دا صَردیم کً لسٌاتی ةٍت زده ٔ٘ه او را ىگاه نیکعدیم 
ؿادی « : آب دٌاىم را َٗرت دادم و پعؼیطم 

» چی نیگی ؟

ؿاٌعخ داره تعکم نیکيً ؛ نیضَاد ةعه پیؾ صاىَاده « :ةً قَرتم صیعه ؿط و گٕت 
. »اش
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. »اوىکً نیگٕت ةطون تَ یً لسًٌ ىهیتَىً زىطگی کيً« :ىیلَٔع گٕت 

. »گٕتو ةا َهل کعدن صیلی ٔعؽ داره« :ؿادی ؿاىً ٌایؾ را ةاال اىطاصت و گٕت 

ؿادی نَمَع . ةچً ٌا یً دٗیً٘ قتع کيیط ؛ ؿاٌعخ چيیو پؽعی ىتَد « :نلیيا گٕت 
» چیً ؟

نیگً ىانغدی نا ةیضَد ةَده ؛ ٌعچً ٔکعکعدم ىهیتَىم در ایعان ةهاىم « :ؿادی گٕت 
؛دیگع ةیـتعاز ایو واٗت دوری صاىَاده ام را 

. »ىطارم ؛ ازاول ٌم ةایط ةا آىٍا نیعٔتم

. »ایيکً نـکلی ىیؽت ؛ تَ را ٌم ةا صَدش ةتعد! صب « :ىیلَٔع گٕت 
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یً زعٍٔایی نیغىط کً ةعای صَدم ٌم ةاور . انا او چيیو ٗكطی ىطارد « :ؿادی گٕت 
چيط وٗتی نیـط کً کهتع ةً صاىً نا . کعدىی ىیؽت 

نیگٕت ؼعش . نی آنط؛ ٌع وٗت ٌم از او ؿاکی نیـطم ؛ کار زیاد راةٍاىً نیکعد 
ؿلًَّ و دو ؿیٕتً کار نیکيً و از ایو ارادیٓ ؼعٌم 

ؿاٌعصی کً یً لسًٌ . ایو آصعی ٌا دیگً ٌٕتً ای یک نعتتً تلٕو نیکعد . نیکعد 
واٗت دوری نعا ىطاؿت ؛ زاال دیگً ٌٕتً ةً ٌٕتً 

ةً ؼعاّم ىهی آیط ؛ ةىَری کً ةاةا و نانان ٌم ٍٔهیطىط و چيط ةار ازَالؾ را از نو 
پعؼیطىط نو ةا ةٍاىً ٌای ّیعنيى٘ی ؼُی نیکعدم 

انا کم کم صَدم ٌم ةٌَایی ةعدم کً ٌهً زاکی از ةی ؤایی او . آىٍا را نت٘اَط کيم 
ؿاٌعصی کً . ولی صطایا ؛ ةاور کعدىی ىتَد . ةَد 

داىؾ ةعای نو در نیعٔت ؛ زتی ةضاوع نو زامع ىـط ةا صاىَاده اش ةً اىگؽتان 
ةعود ؛ چی ؿطه کً ایي٘طر ََض ؿطه ؟ 

ةاایيکً . تا ایيکً چيط روز پیؾ دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم و ةا او تهاس گعٔتم 
ؼعدی در قطایؾ نَج نیغد ؛ صَىؽعدی صَد را 

زٕي کعدم و از او صَاؼتم کً ةتیيهؾ انا او صیلی رازت گٕت کً وٗت ىطاره و 
صیلی ایو زعٔؾ دلم را ؼَزاىط ؛ نحل یً . گعٔتاره 

« :ةا دلی زصم صَرده گٕتم . آتـٕـان ؿطه ةَدم کً ٌع آن نهکو ةَد َٔران کيط 
» چعا ایي٘طر ََض ؿطی ؟! ؿاٌعخ چی ؿطه 

ةً چً زةاىی ةٍت ةگم نو گعٔتارم ؛ زال و زَقلً ةسث کعدن « :ةا َكتاىیت گٕت 
. »ٌم ىطارم

ػ نو دیگع تسهل ایو ٌهً ةی نٍعی را ىطارم ؛ ةٍتعه ٌعچً زودتع ٌهطیگع را ةتیيیم 
. ةایط تکلیٕهان نُلَم ةـً

. ػ تکلیٓ تَ صیلی وٗتً کً روؿيً

ػ ؿاٌعخ چی نیگی ؟ 
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ػ نو دیگع تسهل ایو ٌهً ةی نٍعی را ىطارم ؛ ةٍتعه ٌعچً زودتع ٌهطیگع را ةتیيیم 
. ةایط تکلیٕهان نُلَم ةـً

. ػ تکلیٓ تَ صیلی وٗتً کً روؿيً

ػ ؿاٌعخ چی نیگی ؟ 
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. ػ زَقلً ةسث ىطرام ؛ َكع ؼاَت ؿؾ ةیا ؿعکت

آیا او . اقال ّیعٗاةل ةاور ةَد . و ٗتل از ایيکً دَاب او را ةطٌم تلٕو را ٗىٍ کعد 
ؿاٌعخ نو ةَد؟ ؿاٌعصی کً از ٌع چيط دهلً ای کً 

چً اتٕاٗی ! صطایا چی ؿطه . ةً زةان نی آورد پيخ ؛ ؿؾ کلهً اش داىم و َهعم ةَد 
أتاده کً در نطت ةً ایو کَتاٌی ىؽتت ةً نو 

ایي٘طر ؼعد ؿطه کً زتی تسهل قطایم ٌم ةعایؾ زدعآور اؼت ؟ اولیو چیغی کً ةً 
ىکيً پای دصتع . ذٌيم رؼیط ؛ رٗیب ةَد 

انا ؿاٌعخ اٌل ایو زعٍٔا ىتَد ؛ زتی نیتَاىؽتم رویؾ ٗؽم ! دیگعی در نیان ةاؿط 
صَره ةً داىم أتاده ةَد و نعا از درون . ةضَرم 

رٗیب را ةً قَرت نضتلٓ . ٌیچ ٔکعی ّیع از ایو ةً ذٌيم راه پیطا ىهیکعد . نیضَرد 
زتها ةایط دصتع ةاوٗار و ؼيگیيی . نذؽم کعدم 

نحل نو لَده . ةاؿط ؛ ةا زیتایی چـهگیع کً دل ؿاٌعخ را ایيگَىً تكازب کعده اؼت 
و نؽضعه ىیؽت کً ٌعروز ةا دَکٍای ةی نغه 

تَ یً پارچً ؿَر و « :ٌعچيط کً ؿاٌعخ ٌهیـً نیگٕت . ام ؼع او را درد نی آوردم 
ىـاط زىطگی ٌؽتی و نو َاؿٖ ٌهیو ؼادگی و 

انا آیا ایو زعؼ ز٘ی٘ت داؿت ؟ ».ةی ریا ةَدىت ٌؽتم 

صَدش در را ةً . وٗتی رؼیطم ؛ ؿعکت تُىیل ؿطه ةَد و از کارکيان آن صتعی ىتَد 
رویم ةاز کعد و ةً ؼعدی دَاب ؼالهم را داد و 
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آى٘طر تُذب کعده . ةطون ایيکً تُارؼ کيط ةً ؼهت نیغش رٔت و ةً روی آن ىـؽت 
ةَدم کً ٌیچ َکػ الُهلی ىتَاىؽتم ىـان 

یک آن در چٍعه اش ّهی ةغرگ دیطم ؛ انا صیلی زود . دٌم ؛ ٔ٘ه ةً او ىگاه کعدم 
روی از نو ةعگعداىط و ةُطاز دٗای٘ی ةطون ن٘طنً 

ؿادی نو صیلی ٔکعکعدم ؛ درتهام ایو نطتی کً ةً ؼعاّت ىیانطم و ةا تَ « :گٕت 
نو . تهاس ىگعٔتم ؛ ٔکعکعدم زٖ ةا پطر ةَد 

ةا پطر ٌم . ىهیتَىم در ایعان ةهاىم ؛ ایيذا ةعای ُٔالیت و تس٘ی٘اتم نسطود اؼت 
تهاس گعٔتم و او ةا ؿعکتی درةاره ی وعح و ایطه ی 

نو قستت کعده و یک ؼعی نطرک نیضَاؼتيط کً ةعایـان ٔعؼتادم و نَرد نَأ٘ت 
ةا . ٗعار گعٔت و تا چيط روز دیگع رٔتيی ٌؽتم 

. »ایو ؿعکت ٌم تؽَیً زؽاب کعدم و ٔعدا آصعیو روزی اؼت کً ةً ؼعکار نی آیم

ةاورم ىهیـط کً او ؿاٌعخ ةاؿط ؛ او زتی ةعای ةی اٌهیت تعیو نؽئلً ٌم ةا نو 
نـَرت نیکعد ؛ زال ةعای نؽئلً ای ةً ایو ةغرگی 

« :ةا دلضَری گٕتم ! کً ةً زىطگی نـتعکهان ةؽتگی داؿت ةً تيٍایی تكهیم گعٔتً 
ؿاٌعخ نيکً ةا رٔتو تَ نضالٓ ىیؽتم ؛ از اولؾ 

. »تَ ةعو و ؼعو ؼانان کً گعٔتی کارٌای نعا ٌم ردیٓ کو. ٌم نضالٓ ىتَدم 

» ىهیـً« :درزالیکً دؼتپاچً ؿطه ةَد گٕت 

ػ واؼً چی ىهیـً ؟ 

ةً « :ةا َكتاىیت از دایؾ ةعصاؼت و ةً چـهاىم صیعه ؿط و نو نو کيان گٕت 
ةضاوع ایيکً نو اوىذا صَدم ؼعةار پطر ... صاوع ایيکً 

. »ٌؽتم چگَىً نیتَاىم تَ را ٌم ةا صَد ةتعم

. ػ تَ کً گٕتی ٗعاره در ؿعکتی نـَْل کار ةـی
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. ػ آره ؛ آره درؼتً انا تا روی ّلىک ةیٕتم و صَدم را ىـان دٌم ؛ نطتی وَل نیکـً
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. یک ؼال ؛ دوؼال ؛ تا کارت نـضف ؿَد. ػ نو نيتٌعت نی ناىم 

ةعای ٌهیو ىهیضَام نيتٌعم ةهاىی ؛ « :ىاگٍان کيتعل صَد را از دؼت داد و ٔعیاد زد 
آصً چىَر ةٍت ةگم نا ةعای ٌم ؼاصتً ىـطیم از 

ةٍتعه ٌعچً زودتع .َـٖ نا یک ٌَس زود گظر ةَد .اولؾ ٌم کارنان اؿتتاه ةَد 
. »تهانؾ کيیم

. »زاال ةایط ةگی« :درزالیکً اؿک در چـهاىم دهٍ ؿطه ةَد گٕتم 

زاال ٌم دیع ىـطه ؛ « :نٌَایؾ را کً روی قَرتؾ ریضتً ةَد کياری زد و گٕت 
ةٍتعه تَ ٌم ةً ٔکع زىطگی ات ةاؿی ؛ نو لیاٗت تَ 

. »ان ؿااٌلل ةً نعد صَب پیطا نیـً و تَ را صَؿتضت نیکيً. را ىطاؿتم 

چيط ؼال از . ةٍای چيطیو ؼال در کيار ٌم ةَدن را ةایط ایو چيیو پعداصت ! ػ ٌهیو 
ةٍتعیو ؼالٍای دَاىیم را ةا تَ گظراىطم ؛ تهام 

آى٘طر دوؼتم داؿتی کً اگع یک روز نعا ىهی دیطی آه و ىالً . زىطگی ام تَ ةَدی 
نیکعدی ؛ زاال ةً ٌهیو رازتی ةً ٔکع نعد دیگعی 

یادتً ٌعؿب . ةً ٌهیو زودی دلت را زدم ؛ ةً ٌهیو زودی ٔعانَؿم کعدی . ةاؿم 
ؼاَت یازده تا دوازده تلٕيی ةاٌم قستت 

نیکعدیم ؛ در ایو چيطؼال یک ؿب ىتَد کً ایو ؼاَت را ٔعانَش کيی ؛زتی ةً 
نؽأعت ٌم کً نیعٔتی ةاز ٌم زىگ تلٕو راس 

تَ نستَب نيی ؛ تَ َغیغ نيی ؛ اقال « :ؼاَت یازده ةً قطا در نی آنط و نی گٕتی 
» .انکان ىطاره ةطون تَ یً روز ةتَىم زىطگی کيم 

زتی وٗتی صاىَاده ات نیضَاؼتيط از ایعان ةعوىط ؛ چ٘طر . یادتً چً زعٍٔایی نیغدی 
ةٍت التهاس کعدىط کً ةا آىٍا ةعی ؛ انا تَ 

یادتً چ٘طر از آیيطه قستت نیکعدی ؛ از ».ٌیچ دا ةطون ؿادی ىهیعوم « :نیگٕتی 
یُيی تهام .روزٌای والیی کً ةا ٌم صَاٌیم داؿت 

. ایو زعٍٔای دروغ ةَد
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ةٍتعه تهانؾ کيی ؛ ! ؿادی . آره ؛ ٌهً و ٌهً دروغ ةَد « :ةا قطای گعٔتً ای گٕت 
... نو را ٔعانَش کو ؛ یا . صَاٌؾ نیکيم ةعو 

. »چىَر ةگم ؛ اقال ٔکعکو نو نعده ام

. ای کاش نعده ةَدی و ایو روز را ىطیطه ةَدم « :ةا تاؼٓ ؼعم را تکان دادم و گٕتم 
اوىهٍَٗ نیتَاىؽتم ةا صاوعاتت زىطگی کيم ؛ انا ؛ 

! »زاال چی

ىهیطاىیط آن لسٌات ةعنو چً . و کیٕم را ةعداؿتم و ةً ؼعَت از ؿعکت ةیعون آنطم 
گظؿت ؛ نحل دیَاىً ٌا در صیاةان ؼعگعدان 

اقال ةاور ىهیکعدم کً . ةَدم زتی چيطةار تكهیم گعٔتم صَدم را زیع ناؿیيی ةیيطازم 
او . ایو قستتٍا را از زةان ؿاٌعخ ؿيیطه ةاؿم 

تهام زىطگی اش را ةضاوع نو از دؼت داد ؛ پطرش ةً َلت ىعٔتو ؿاٌعخ ةا آىٍا او را 
از ارث نسعوم کعد ؛ نادرش ٗیط او را زد و زاال 
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نو ٌيَز کً . ؛ یکتاره تهام آن چیغٌایی کً روزی ةعایؾ ارزش ىطاؿت ارزؿهيط ؿطه 
ٌيَزه ىهیتَاىم زعٍٔایؾ را ةاور کيم ؛ نحل 

. یک کاةَس نی ناىط

از ٌهً ةطتع ایيکً ةاةا و نانان ٌم صتع ىطارىط ؛ صذالت نیکـم ةً آىٍا ةگَیم ؛ آصً 
نو َ٘ط کعده ی او . نیتعؼم کً از ّكً دؽ کييط 

ٗعار ةَد ٌهیو تاةؽتان . ةَدم ؛ ٌهً نا را نحل یک دٕت کتَتع صَؿتضت نی دیطىط 
ةؽاط َعوؼی را راه ةیيطازیم و ةً ؼع صاىً و 

... »زىطگیهان ةعویم ؛ انا زاال

واُٗا زعٍٔای ؿادی ةاور کعدىی ىتَد ؛ از ؿاٌعصی کً داىؾ ةعای ؿادی در نیعٔت ؛ 
آن روز صیلی ةا ؿادی . ةُیط ةً ىٌع نی آنط 
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دل ؿکؽتً را چگَىً نیتَان ةيط زد ؟ ٌیچ راٌی ةً . زعؼ زدیم انا ٔایطه ای ىطاؿت 
ىٌعنان ىهیعؼیط ةً او انیط نیطادیم ؛ ولی چً 

زتی تكهیم گعٔتیم کً ةً اتٕاؽ ةچً . زیٓ کً صَدنان ٌم نیطاىؽتیم ةیٍَده اؼت 
ٌا ةً ؼعاغ ؿاٌعخ ةعویم ؛ انا ؿادی دان صَدش 

. »ةیـتع از ایو کَچکم ىکيیط«:گٕت . را ٗؽم داد کً ایو کار را ىکيیم 

از . روز ةً روز ؿاٌط آب ؿطن تطریذی ؿادی ةَدیم ؛ انا کاری از دؼتهان ةعىهی آنط 
آن ؿادی پع ؼعو قطا ٌیچ ةاٗی ىهاىطه ةَد ؛ 

ؼعکالػ آى٘طر ؼاکت ؿطه ةَد کً زتی .ناىيط یک نعده ی نتسعک ةً نطرؼً نی آنط 
دةیعٌا ٌم َلت را دَیا ؿطىط و او ٌم ةیهاری 

زىگ تٕعیر ٌم روی ىیهکت ٌهیـگی نی ىـؽتیم و ؿادی از . پطرش را ةٍاىً کعد 
صَةی ٌای ؿاٌعخ نیگٕت و در آصع ةع َـٖ 

. نعده اش زاری نیکعد

قستت ٌای پطر و نادر ؿادی ةا ؿاٌعخ ٌم ٔایطه ای ىتضـیط ؛ ٌهان زعٍٔایی کً 
. ةً ؿادی زده ةَد ةً آىٍا ٌم تسَیل داده ةَد 

پطرش گٕتً ةَد آصً چىَر نیتَىی ةا آةعوی یک اىؽان ةازی کيی ؛ نگع تَ از اىؽاىیت 
ةَیی ىتعدی ؛ چىَر زامعی یک دصتع پاک را 

ؼع زةاىٍا ةیيطازی و ةُط او را رٌا کيی؟ 

ایو وَر درةاره «:ؿاٌعخ ةا ؿيیطن ایو ؼضيان درزالیکً قطایؾ نیلعزیطه ؛ گٕتً ةَد 
. »ی نو ٗناوت ىکيیط

نتاؼٕاىً « :ؿاٌعخ ةعای رٔتو آى٘طر َذلً داؿت کً ةا ؿادی تهاس گعٔت و گٕت 
ٔعقت چيطاىی ىطارم ؛ وکیلی نیگیعم تا کارٌای 

. »والٖ را اىذام دٌط نٍعیً ات را ٌم تهام و کهال پعداصت صَاٌط کعد

نيکً ٗكط ازدواج ىطارم ةعایم ٔعٗی « :ؿادی ٌم ةا صَىؽعدی در دَاةؾ گٕت 
در مهو نٍعیً را ٌم ةُيَان یک ٌطیً از نو . ىهیکيط 
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.. »ةپظیع ؛چَن کؽی کً زىطگی و َـ٘ؾ را ةً پَل نیٕعوؿط صیلی نستاج اؼت

یک ناٌی از رٔتو ؿاٌعخ گظؿت انا روزیً ی ؿادی ٌیچ تْییعی ىکعده و ىتَاىؽت 
نگع نیـً « ةً َٗل صَدش.او را ٔعانَش کيط 

. »ىٕػ کـیطن را از یاد ةعد
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ةا زال و روزی کً ؿادی داؿت ؛ نیطاىؽتم کً . چیغی ةً انتساىات ىٍایی ىهاىطه ةَد 
انکان ىطارد ةتَاىط درؼی را پاس کيط ؛ ةا ةچً ٌا 

تكهیم گعٔتیم تا آىذا کً نیتَاىیم ةً او کهک کيیم ؛ ةچً ٌا نیگٕتيط ایو کار از ٍَطه 
ی نو ةعنی آیط ؛ ولی نو ةا ؿياصتی کً از پطر و 

نادر داؿتم ؛ ةُیط نیطاىؽتم رمایت دٌيط کً ؿادی ةً صاىً نا ةیایط ؛ انا چاره ای 
ةا ایيکً ٌیچ انیطی ىطاؿتم ةا نادر اوماع و . ىتَد 

ازَال ؿادی را در نیان گظاؿتم و درکهال تُذب او پطر را رامی کعد کً ؿادی ٌٕتً 
ای چيط ؼاَت ةً صاىً نا ةیایط ؛ تا در دروؼی 

زال و زَقلً درس « :انا ؿادی زیع ةار ىعٔت و گٕت . کً مُیٓ اؼت کهکؾ کيم 
صَاىطن ىطارم ؛ تازه دیپلهم را ٌم گعٔتم ؛ 

ةً چً انیطی؟ آیا نیتَىً نعزهی ةع ! لیؽاىؽم را ٌم ةگیعم کً چی ةـً !ةُطش چی 
ٌیچ چیغ ىهی تَىً ... دل زصم صَرده ام ةاؿً ؟ 

. »ایو زصم را التیام ةتضـً

ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىی ؛ نگع دىیا ةً آصع رؼیطه ؟ ٌهیو تَ ىتَدی ! ػ ؿادی 
کً ةً نو روزیً نیطادی ؟ یادتً وٗتی از زىطگی 

« :نی گٕتی . ىاانیط ؿطه ةَدم و نیضَاؼتم ٗیط درس و نطرؼً را ةغىم ؛ ىگظاؿتی 
تا زىطگی . دصتع ةً ٔعدا ٔکعکو ؛ ٔعدایی روؿو 

. دعیان داره ؛ انیط ٌم ٌؽت ؛ زتی در آصعیو دٗایٖ
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اون روزیً چی ؿط ؟ ٔ٘ه ةلطی ةً دیگعان انیط ةطٌی ؟ ٌعچً گٕتی زعؼ !ؿادی 
ةَد و زاال کً پای َهل رؼیطه دا زدی ؟ ولی ىً ؛ 

ایو ةار ىَةت نو اؼت ؛ صَب ةً زعٍٔایم گَش کو ؛ تا ٗتل از ایو دعیان تٌَيَز 
ؿکؽت و ىاکانی را در زىطگی تذعةً ىکعده ةَدی 

تَ اول راٌی ؛ صیلی دَان . ةٍعزال اىؽان ةایط ىاکانی ٌایی را ٌم تذعةً کيط . 
ٌؽتی ؛ چً ةٍتع کً در ایو ؼو تذعةً ةً دؼت آوردی 

ةگظار رک و پَؼت کيطه ةٍت ةگم ؛ تَ ةایط ؼُی کيی ؿاٌعخ را ٔعانَش کيی ؛ ةا . 
صاوعاتؾ زىطگی کعدن ةطتعیو ةیهاری اؼت و 

تاکی نیضَاٌی ةيـیيی و از . ٌعچً ةً آن پع و ةال ةطٌی ةیهاری ات نغنو تع نیـَد 
صَةی ٌای او ؼضو ةگَیی ؟ نا اىؽاىٍا ٌيَز 

زتی َغیغتعیو کؽاىهان یً نٍَٗ کاری اىذام نیطٌيط کً . ٌهطیگع را ىـياصتً ایم 
ةاورش ةعایهان ّیعٗاةل ٗتَل اؼت ؛ ولی ةایط ةاور 

تَ ٌم رٔتو ؿاٌعخ را ةایط ةاور کيی و ةً زىطگی ات ةچؽتی ؛ تَ ٌيَز راه زیادی . کعد 
. در پیؾ داری

ةً صطا ىهیتَىم « :او کً تا آن لسًٌ ةً زعٍٔایم گَش نیطاد ةا زالتی نلتهؽاىً گٕت 
؛ صیلی ؼضتً کؽی را دوؼت داؿتً ةاؿی و او ٌم 

ةعات ةهیعه ولی یکهعتتً ٌهً چیغ صعاب ةـً و صیلی رازت ةٍت ةگً ةعو دىتال زىطگی 
ات ؛ ةطون ٌیخ دلیلی آصً اگً تَ ةَدی 

ىهیؽَصتی ؛ آتؾ ىهیگعٔتی ؟ چعا از نو کار نسال نیضَاٌیط ؟ ةاور کو زؽی در 
ؿاٌعخ زعٔؾ ةا .ودَدم ٌهً چیغ را اىکار نیکيط 

ٗلتؾ ٔاقلً داؿت ؛ او از روی َ٘ل زعؼ نیغد ىً از تً ٗلب ؛ ةاورم ىهیـً ؿاٌعخ 
. »صَب نو ناىيط پعىطه ای پع زده ةاؿط

. آن روز صیلی ةا ؿادی زعؼ زدم تا تَاىؽتم رامی اش کيم کً ةً صاىً نا ةیایط 
روزٌای اول کً اقال زَاؼؾ ةً درس ىتَد ؛ انا کم 

. کم دل ةً درس داد و ةا زَقلً ةً زعٍٔایم گَش نیطاد
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ةا ةچً ٌا ةعىانً ریغی کعدیم کً ةیـتع در کيار ؿادی ةاؿیم ؛ نادرش ةا نا تهاس 
گعٔت و از ّم و اىطوه ٔعزىطش آه و ىالً کعد و از 

نادرش نیتعؼیط کً نتادا او دؼت ةً َهل . نا َٗل گعٔت کً او را تيٍا ىگظاریم 
ازه٘اىً ای ةغىط ولی نا آى٘طر ؿادی را دوره کعده 

. ةَدیم کً زتی ةعای ٔکعکعدن ٌم وٗت ىطاؿت

ومٍ و زال ؿادی ةاَث ؿط کً نو ّم ٌایم را ٔعانَش کيم و نیتَاىم ةً دعات 
ةگَیم کً ؿادی ةاَث ؿط نو آن ؼال درؼٍایم را ةا 

ىهعه ٌای صَب پاس کيم ؛ چَن واُٗا ٗكط داؿتم ٗیط درس صَاىطن را ةغىم انا وٗتی 
ةً او انیط نیطادم صَدم ٌم ةً زىطگی انیطوار 

. نیـطم و ةً لىٓ صطا انتساىات را ةا نَٔ٘یت ةً پایان رؼاىطیم

ةچً ٌا ؛ ةاور « :ؿادی وٗتی ىهعه ٌایؾ را دیط ةْل راه گلَیؾ را گعٔت و گٕت 
کيیط تا زاال ٌیچ وٗت ىهعه ٌایم ةً ایو صَةی ىـطه 

. »ةَد ؛ از ٌهً ی ؿها نتـکعم

 5ٔكل

دیگً از نطرؼً صتعی .ةا ٔعا رؼیطن تاةؽتان تازه ةً ٔکع ةطةضتی ٌای صَدم أتادم 
ىتَد و ىهیـط ؼاَتی ةيـیيم و ةا دوؼتان درددل 

کيم ؛ گٍگاٌی ةچً ٌا زىگ نیغدىط ؛ ولی چً ٔایطه ؛ دیطن آىٍا چیغ دیگعی ةَد و ٔ٘ه 
ؿادی ادازه داؿت گاٌی اوٗات ؼعی ةً نو 

پطر صیلی ََض ؿطه ةَد ؛ ؿایط پیؾ صَد ٔکعنیکعد کً نو چيطناه .ةغىط 
ةً ٌعزال ةعای نو ٔعٗی ىهیکعد ؛ .ةیـتعنٍهاىؾ ىیؽتم 

. ٌهیو کً تا زطودی نعا آزاد گظاؿتً ةَد ؛ یک دىیا ازش نهيَن ةَدم

دلم ریضت ؛ . تا ایيکً یک روز ؿادی ةطون تهاس ٗتلی زىگ صاىً نان را ةً قطا درآورد
آصً ٌیچ وٗت ؼاةً٘ ىطاؿت ةطون ٌهاٌيگی 
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دؼتً . ةً صاىً ی نا ةیایط ؛ ةً اؼت٘تالؾ رٔتم ؛ صَؿسالی در ؼیهایؾ نَج نیغد
ناىتَیی صَش رىگ ةً تو . گلی زیتا در دؼت داؿت 

؛ یک روؼعی ىارىذی ةً ؼع و کٕـی ةً ٌهان رىگ ةً پا داؿت کً ٌهً و ٌهً زاکی 
از صتع صَةی ةَد؛ چَن ؿادی نطتٍا ةَد کً ٔ٘ه 

نعا در آَّش کـیط و قَرتم را ّعًٗ ةَؼً کعد ؛ قَرت یش .رىگ تیعه ةً تو نیکعد 
کعده اش و لعزش ةطىؾ ىـاىً ی صَةی 

» چً صتع ؿطه ؟« : گٕتم.ىتَد

. ػ ىانً ؛ ىانً نادر ؿاٌعخ قتر ةً دؼتم رؼیط

. زتها صتعٌای صَةی داری!ػ دان نو راؼت نیگی 

ػ یادتً ةارٌا و ةارٌا گٕتم ؿاٌعخ نو ىانعد ىیؽت ؛ ةی َاوًٕ ىیؽت ؛ ةً صطا 
ٌهیـً . نیطاىؽتم و ٌهیو ةیـتع نعا َظاب نیطاد 

ىگاٌؾ را از نو پيٍان نیکعد ؛ چَن در چـهاىؾ ّهی ةغرگ داؿت کً ىهیضَاؼت 
. نو نتَدً آن ؿَم
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دؼت او را گعٔتم و ةً اتاٗم ةعدم ؛ اؼتعس داؿت ؛ او را روی قيطلی ىـاىطم لیَاىی 
صب «:آب ةً دؼتؾ دادم وةُط از دٗای٘ی گٕتم 

. »زاال ةعام تُعیٓ کو کً نادرش چی ىَؿتً کً َغیغ نعا ایي٘طر صَؿسال کعده

ةطون ایيکً دَاةم را ةطٌط ىانً را ةً دؼتم داد و صَدش از پيذعه ةً زیاط صم ؿط و 
صطایا . ٗىعه اؿکی از گَؿً ی چـهاىؾ چکیط 

. چً اتٕاٗی أتاده ؛ ةا دؼتی لعزان ىانً را ةاز کعدم

ؼالم ةع َعوس گلم ؿادی «

گاٌی زعٍٔای زیادی ةعای گٕتو داریم کً ىً . ىهیطاىم از کذا ؿعوع کيم و چً ةيَیؽم 
نیتَاىیم ةً زةان ةیاوریم و ىً ةع روی کاّظ ؛ 
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ةگظار رازت و ةی پعوا َ٘طه ی دل را . انا ةایط از دایی ؿعوع کعد و ىاگٕتً ٌا را گٕت 
صالی کيم و آىچً وی ایو ؼالٍا در دلم تليتار 

ؿطه ةً روی ایو ورًٗ ٌای ةی دان کاّظ ةیاورم کً گٕتيؾ ةا تلٕو ةعایم ؼضت و 
. دؿَار اؼت

ٌیچ وٗت تَ را ةُيَان یک َعوس ىپظیعٔتم ىً آن روزی کً ةعای اولیو ةار ٗطم ةً 
صاىً ی ؿها گظاؿتم و ىً روز ةلً ةعان و نعاؼم 

ٌای دیگع ؛ ٌهیـً تَ را ةً چـم دؿهيی نیطیطم کً تيٍا پؽعم را از چيگم درآورده 
تا ٗتل ازایيکً تَ ةً زىطگی نا وارد ؿَی .اؼت 

ٌهً چیغ ةع ؤٖ نعاد ةَد ٌهً ی کارٌا ةع وتٖ ةعىانً اىذام ؿطه و نا ٗكط داؿتیم 
انا ىاگٍان ةا آنطن . ةعای ٌهیـً ةً اىگلیػ ةعویم 

تٌَهً چیغ ةٍم ریضت ؛ ؿاٌعخ پایؾ را در یک کٕؾ کعد کً ةطون تَ پایؾ رااز 
ایعان ةیعون ىهیگظارد ؛ ٌهً ی کارٌا ردیٓ ؿطه 

آنطن تَ یُيی یکی ؛ دوؼال دیگع قتع کعدن و چـم . ةَد و نا وٗت چيطاىی ىطاؿتیم 
. درنَُٗیت ةطی گیع کعده ةَدم . اىتٌار ناىطن 

ةا ٌع زةاىی کً نیـط ةا او قستت کعدم . ىً نیتَاىؽتم ةعوم وىً دل ةً ناىطن داؿتم 
؛ زتی پیـيٍاد دادم کً نا نیعویم ؛ ةُط وکیلی نی 

ؼُی کعدم نىاةٖ . گیعیم تا اٗانت ؿادی را ٌم درؼت کيط ؛ انا او زیع ةار ىعٔت 
نیلؾ رٔتار کيم تا ؿایط ىعم ؿَد ؛ آصً او تيٍا 

ةً صَاؼتگاری ات . پؽعم ةَد ؛ دلم ىهیضَاؼت ةً ٌیچ وعی٘ی او را از دؼت ةطٌم 
آنطم و ٌهً دا نحل یک نادرؿٌَع ىهَىً در 

َاٗتت وٗتی پطرش .کيارت ةَدم و زتی تَ را ٌم رامی کعدم ؛ انا او ٗتَل ىکعد 

لذتازی و ؼهادت او را دیط ؿاٌعخ را از ارث نسعوم کعد و ةا ٌم ؛ ةطون پاره ی 
ةعای اولیو ةار ةَد کً . ودَدم ؛ ةً دیار ّعةت رٔتیم 

از پؽعم دطا نیـطم ؛ آىذا دغ گعیً و زاری کاری ىطاؿتم ؛ زتی دیطن دصتعاىم ٌم 
ىتَاىؽت از ّم و ّكً ام کم کيط و تَ را نؽتب 



 
 

85 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

. ٌهً و ٌهً ایو نـکالت نیطاىؽتم

ةٍعزال زىطگی درگظر اؼت و نا را ةً ىطاؿتو ؛ ىطیطن؛ از دؼت دادن َغیغان و ٌغار 
ّم و ّكً ی دیگع َادت نیطٌط و ةً نعور 

زنان آرام و آرام تع نیـَیم ؛ انا ٌیچ وٗت یاد و صاوعه ی آن َغیغ را ٔعانَش 
تاایيکً چيط ناه پیؾ قستت ٌای تلٕيی . ىهیکيیم 

ةاورم . او تكهیم گعٔتً ةَد ةً اىگلؽتان ةیایط . ؿاٌعخ رىگ و ةَی دیگعی گعٔت 
ىهیـط او ةطون تَ ٌیچ ىتَد ؛ ایو را ةارٌا و ةارٌا از 
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زةان صَدش ؿيیطه ةَدم ؛ انا چی ؿطه کً یک چيیو تكهیهی گعٔتً ةَد؟ ٌعچً 
ٔکعکعدم کً ةیو ؿها چً اتٕاٗی أتاده کً ؿاٌعخ 

چً ةٍتع ؛ دیطی کً ٔعزىط « :از یک وعؼ ٌم نی گٕتم . ایي٘طر تْییع کعده ؛ ىٍٕهیطم 
و ةً صَد نی » ىهیتَىً ٗیط پطر و نادرش را ةغىً 

. ةالیطم کً او نا را اىتضاب کعده اؼت

آى٘طر ّعور و صَدصَاٌی نعا گعٔتً ةَد کً زتی زامع ىـطم تهاس ةگیعم و اززال تَ 
دَیا ؿَم ؛ زتی یک لسًٌ صَدم را ةذای تَ 

!! ىگظاؿتم ؛ زتی ةً دل ؿکؽتً ات ٔکعىکعدم ؛ ةً ّم و ّكً ات ، ةً تيٍایی ات 
ؼُی کعدم صَدم را ةً ىٍٕهی ةغىم و ٌهیو کً 

ؿاٌعخ را در کيار صَد داؿتم ؛ ازؽاس صَؿتضتی نیکعدم ؛ ٔ٘ه یکتار درةاره ی تَ از 
ٌهً چیغ ةیو نا « :ؿاٌعخ پعؼیطم و او گٕت 

و نو ٌم ةا ٗكاوت ٗلب ؛ زعؼ او را پظیعٔتم ؛ ىً » .لىٕا ؼَال ىکيیط . تهام ؿطه 
. ؼَالی کعدم و ىً زتی ةعای یکتار اؼم تَ را آوردم

. وٗتی ؿاٌعخ را در ٔعودگاه دیطم ؛ ةاورم ىهیـط کً ایو دگع گَؿً ی نو ةاؿط 
. او دیگع ؿاٌعخ ٗطیهی ىتَد . صیلی تکیطه ؿطه ةَد 
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پیؾ صَد نی گٕتم . دو ٌٕتً گظؿت و او روز ةً روز گَؿً گیعتع و نيغوی تع نیـط 
کً زتها از دوری تَؼت ؛ ةا چيط تا نٍهاىی و 

انا یکهاه گظؿت و او ٌع روز ىسیٓ تع و . گظؿت زنان ٌهً چیغ درؼت صَاٌط ؿط 
از صاىً تکان . أؽعده تع از روز ٗتل نیـط 

ىهیضَرد ؛ ٔ٘ه دو روز در ٌٕتً ؛ ؼع ؼاَت نُیيی ةیعون نیعٔت و زطود دو ؼاَت 
ةاور . ةُط ةاز نیگـت و ةً اتاٗؾ پياه نیتعد 

ىهیکيی تهام در و دیَار اتاٗؾ پع از َکؽٍای ةغرگ و کَچک تَ ةَد ؛ زتی چيطتایی را 
دیگع تسهل ایو . ٌم ةً ؼ٘ٓ چؽتاىطه ةَد 

ومٍ ةعایم ّیع نهکو ةَد و از پطرش صَاؼتم کً ةا او قستت کيط انا او ةا دَاةٍای 
. ةی ؼعو تً ىتَاىؽت نا را ٗاىٍ کيط

ىهیطاىم آن روز قتر چً زؽی نعا از صَاب ةیطار کعد و ىاگٍان تكهیم گعٔتم ةً اتٕاؽ 
پطرش ةً تُ٘یب او ةعویم ؛ ةایط از ایو راز ؼع 

صطا نیطاىط کً چً زالی داؿتم ؛ . آصً او در اىگلؽتان کؽی را ىطاؿت . در نی آوردیم 
ىیم ؼاَت ةُط در پارکیيگ ةیهارؼتاىی تَٗٓ 

کعد ؛ صطایا ؿاٌعخ ایيذا چً نیکيط ؛ نُلَم ةَد کً ةعای اولیو ةار ةً آىذا ىیانطه ؛ 
چَن صیلی رازت ةطون ایيکً از کؽی ةپعؼط ةً 

ةضؾ نْغ و اَكاب رٔت و ةا پعؼيل آىذا ؼالم گعنی کعد و نؽت٘یها ةً اتاؽ دکتع 
ةا کهک . دیگع پاٌایم یاری ىطاؿت . دعاىط رٔت 

درزالیکً َعؽ پیـاىی . زال او ٌم ةٍتع از نو ىتَد . لىٕی ةً روی ىیهکتی ىـؽتم 
اش را پاک نیکعد ةً ؼهت ایؽتگاه پعؼتاری رٔت 

نا چيیو ادازه ای « :گٕت . او ٌم دَاب درؼتی ىطاد . و ةا یکی از آىٍا قستت کعد 
. »ىطاریم ؛ ةٍتعه ةا صَد دکتع قستت کيیط

نو و لىٕی صَد را پيٍان . یک ؼاَت گظؿت کً ؿاٌعخ از اتاؽ دکتع ةیعون آنط 
کعدیم تا او از ةیهارؼتان ةیعون رٔت و دٗای٘ی ةُط 
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ةطون ادازه ةیهار « : اوٌم از دادن دَاب وٕعه رٔت و گٕت . ةً ؼعاغ دکتع رٔتیم 
ٌیچ کاری از دؼت نو ةعىهی آیط ؛ ٔ٘ه ایو را 

. »نیتَاىم ةگَیم کً ومٍ صَةی ىطاره ؛ ةٍتعه او را تيٍا ىگظاریط

دردؼعت ىطٌم َغیغ دلم ؛ ةا دلی ؿکؽتً ةً صاىً ةازگـتیم ؛ ةا دیطن ؿاٌعخ دیگع 
ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم غ او را ةً دان تَ ٗؽم 

نادر ؛ ازچً « :دادم کً ز٘ی٘ت را ةگَیط ؛ ةا چـهاىی ةی ٔعوغ ةً ؼعاّم آنط و گٕت 
ةگَیم ؟ از ًلم روزگار ؟ از ایيکً ةاز ٌم نٌلَنی 

از صَدش گٕت ؛ از ةیهاری الُالذؾ کً لسًٌ ةً » پیطا کعده تا وُهً ی صَد کيط ؟
لسًٌ در زال پیـعوی اؼت ؛ از ّم دوری تَ ؛ از 

 52  

ایيکً ٌعچً کعده ةضاوع تَ ةَده ؛ نیضَاؼتً ازش نتيٕع ؿَی کً ّكً اش را ىضَری 
نو َاؿٖ و « :نیگٕت . و از نعگؾ زدع ىکـی 

ؿیطای ؿادی ٌؽتم ؛ نگع نیتَاىم او را ٔعانَش کيم ؛ ٌعچً کعدم ٔ٘ه و ٔ٘ه ةضاوع 
. »صَدش ةَده اؼت

او تَنَر نْغی دارد و ةیـتع از چيط ناه . َغیغ دلم ؛ چً ةگَیم از دٕای روزگار ! ؿادی 
دیگع زىطه ىضَاٌط ناىط ؛ پغؿکان ؼُی 

صَدؿان را نیکييط ؛ انا ٔکع ىهیکيم نحهع جهع ةاؿط ؛ چَن او ٗتل از ٌعچیغی ةً یک 
روزیً ی صَب ازتیاج دارد کً نتاؼٕاىً آن را از 

ؿاٌعخ نعا ٗؽم .دؼت داده و ٌیچ ؼُی و تالـی ةعای ةطؼت آوردن آن ىهیکيط 
ولی ةً دو َلت ىتَاىؽتم . داده کً ةً تَ زعٔی ىغىم 

؛ اول ایيکً نادرم و دلم نیضَاٌط ٔعزىطم در آصعیو لسٌات َهعش صَؿسال ةاؿط و 
ةا آرانؾ از پیؾ نا ةعود و دوم ایيکً ىهیضَاٌم 

دلم نیضَاٌط ٌهیـً صاوعه ی ایو َـٖ . تَ ؿاٌعخ را ىاؼپاس و ةی نُعٔت ةطاىی 
ایو لسٌات . زیتا و ةً یاد ناىطىی در ذٌيت ةهاىط 
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. آصع او را تيٍا ىگظار و در کيارت ةاش

» یک نادر رىذطیطه- ٗعةاىت 

آیا ایو ز٘ی٘ت داؿت ؟ ىگاٌی ةً ؿادی اىطاصتم چـهاىؾ را ةؽتً ةَد و زیع لب 
ؿُعی را زنغنً نیکعد ؛ ةً ؼعاّؾ رٔتم ؼعم را ةً 

روی زاىَاىؾ گظاؿتم و ةی اصتیار گعیؽتم او ؼعم را در ةْل گعٔت و ةع آن ةَؼً ای 
یادتً ؛ یادتً چيط ةار گٕتم کً « : زد و گٕت 

زیٓ کً ىٍٕهیطم ؛ ای کاش ّعورم را زیع پا گظاؿتً . ؿاٌعخ نو ةی َاوًٕ ىیؽت 
ةَدم و ةا التهاس از او صَاؼتً ةَدم کً ز٘ی٘ت را 

. »کتهان ىکيط

ػ زاال نیضَاٌی چً کار کيی؟ 

. ػ تكهیم صَدم را گعٔتم ؛ ةایط در کيارش ةاؿم

. ػ نـکل رٔتو ىطاری

ةً نادر ؿاٌعخ تهاس گعٔتم و از او . ػ ىً ؿکع صطا ؛ چَن نا ٌيَز والٖ ىگعٔتً ایم 
. صَاؼتم تا ٌعچً زودتع تعتیب رٔتو نعا ةطٌط

ؿادی ةا ایيکً نیطاىؽت ؿاٌعخ چيط ناه ةیـتع زىطه ىیؽت ؛ ولی صَؿسال ةَد ؛ 
. صَؿسال از ایيکً َـ٘ؾ ةً او صیاىت ىکعده 

از ایيکً چيطؼال را ةا .زاال نیتَاىم تهام َهعم را ةا صاوعاتؾ زىطگی کيم « :نیگٕت 
. ةٍتعیو نعد دىیا ةَده ام ازؽاس ّعور نیکيم 

آیا نیتَىم کهکؾ ... نعدی کً َـٖ را ةا ٌهً ی زیتایی اش ةً نو ٌطیً کعد نٍتاب 
» کيم ؟

ٌهیو کً ؿاٌعخ را ؿياصتً . آره َغیغم کً نیتَىی ؛ تَ ٌم ةٍتعیو ٌهؽع دىیا ٌؽتی 
ةَدی و زعٍٔایؾ را ةاور ىکعدی ؛ نُلَنً کً ةً 

. َـ٘ت ایهان داؿتی و از قهیم ٗلب او را دوؼت داری
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آن روز صیلی ةا ٌم زعؼ زدیم َکؽٍای ىانغدی اش را ةا صَد آورده ةَد ؛ ىً یکتار ىً 
دوةار ةلکً چيطیو ةار آىٍا را ةا ٌم ىگاه کعدیم 

چيان ٗعةان قطًٗ ی ؿاٌعخ نیعٔت کً ناىطه ةَدم کً اگع صطای ىکعده ةالیی ةً ؼع . 
ؿاٌعخ ةیایط ؛ ایو دصتع چً نیکيط ، ةً زتم 

. دیَاىً صَاٌط ؿط

او تا چيط روز دیگع . زودتع از آىچً ةتَان ٔکعش را کعد کارٌای ؿادی رو ةً راه ؿط 
صَاٌط رٔت ؛ رٔتيی کً ةعگـتيی ةً دىتال 

آى٘طر ةً پطر اقعار . تكهیم گعٔتً ةَد ةعای ٌهیـً در اىگلؽتان ةهاىط .ىضَاٌط داؿت 
کعدم تا رمایت داد نعا ةعای ةطرًٗ ی ؿادی 

ةً ٔعودگاه ةتعد؛ صاىَاده اش زال صَةی ىطاؿتيط انا دلَی ازؽاؼات صَد را گعٔتً 
نادرش از نا . ةَدىط کً نتادا ؿادی ىارازت ؿَد 

. صَاؼت کً گعیً ىکيیم تا او ةا دلی صَش از ایعان ةعود

« :ؿادی گٕت . ّیع از صاىَاده اش و نا ةچً ٌا ؛ کػ دیگعی ةً ٔعودگاه ىیانطه ةَد 
ٔ٘ه از َغیغاىم صَاؼتم ةیایيط کً در صَؿسالی 

صَاٌؾ نیکيم زود دَاةم را . ةچً ٌا ةعایتان ىانً نی ىَیؽم . نو ؼٍیم ةاؿيط 
ٌهیـً ةا صاوعات ؿها . ةطٌیط ؛ نعا آىذا تيٍا ىگظاریط 

و درزالیکً قطایؾ لسًٌ ةً » .صَش صَاٌم ةَد و ٌیچ وٗت ٔعانَؿتان ىهیکيم 
ةً زتم آىذا « :لسًٌ گعٔتً تعنیـط ادانً داد 

روزٌای صَؿی در اىتٌارم ىیؽت ؛ انا نو ازؽاس صَؿتضتی صَاٌم کعد ؛ چَن 
. »ؿاٌعخ را در کيار صَد صَاٌم داؿت

. ةا قطای ّم گعٔتً اش دردی در دلهان ىـاىط کً ىهی تَاىؽتیم آن را ةیعون ةعیغیم 
نلیيا ةعای ایيکً زال و ٌَا را ََض کيط ؛ گٕت 

ةچً ٌا وٗت چيطاىی ىطاریم ةٍتعه تا دیع ىـطه ٌطیً ٌای ىاٗاةلهان را کً صاوعه « :
. » ای ةیؾ ىیؽت ةً ؿادی ةطٌیم
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نلیيا یک ٗاب ؼیلَر ةً ٌهعاه َکػ چٍار ىٕعنان در زیع ةیط نذيَن ةع روی ىیهکت 
رازٌا کً در زیاط نطرؼً گعٔتً ؿطه ةَد و در 

نو یک تاةلَ ى٘اؿی کار . آورده ةَد » ةً یاد روزٌای صَش زىطگی « زیع آن ىَؿتً ةَد 
صَدم ةُالَه یک دُتً ى٘عه کَةی ؿطه ةً او 

از او صَاؼتم کً از روز اول رؼیطىؾ ؛ صاوعاتؾ را در . دادم کً درون آن دٔتعی ةَد 
آن ةيَیؽط و ىیلَٔع ةً یاد ؿاد ةَدن ؿادی 

. دل٘ک زیتایی ةعایؾ ٌطیً آورده ةَد

صَؿسالی در ؼیهای ؿادی نَج نیغد ةا رویی گـاده ةً ؼهتهان آنط و نا را در 
ةچً ٌا نا دوؼتان صَةی ةعای « :آَّش کـیط و گٕت 

التتً ؿها ةیـتع از یک دوؼت زٖ ةً گعدن نو .ٌم ةَدیم ؛ ؼيگ قتَر ؛ دلؽَز 
اگع . داریط ؛ صَةی و نٍعةاىی ؿها نعا ؿعنيطه کعد 

کهک ٌای ؿها ىتَد ةً ٌیچ َيَان ىهیتَاىؽتم دلَی چيیو نكیتتی ٗط َلم کيم و 
ؿایط ٌهان روزٌای اول ؛ از ىاانیطی ؛ دؼت ةً َهل 

ازه٘اىً ای نیغدم ولی زعٍٔای ؿها و انیطٌایی کً ةً نو نی دادیط ؛ نعا ةً زىطگی 
ٌهیـً وٗتی ! یادتً نٍتاب. دلگعم و انیطوار نیکعد 

ةعایهان درددل نیکعدی ؛ ةا چيط ؿَصی و نؽضعه ةازی ؼُی نیکعدم آن دَ را ةٍم 
. ةعیغم کً تَ را از ّم و ّكً ةیعون ةیاورم 

نیطاىؽتم ٌع ؼضيی یا پيطی ةگَیم ةی ٔایطه اؼت چَن صَدم ٌم زعٍٔای صَدم را 
آصً نو ٌهیـً زىطگی را ؼعؿار از . ةاور ىطاؿتم 

ؼعةً ؼع ایو و آن گظاؿتو ؛ لَدگی ؛ نؽضعه ةازی و ورادی . صَؿتضتی نی دیطم 
ؼعکالػ ٌیچ وٗت ٔکع ىهیکعدم کً زىطگی 
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ٌهیـً از ایيکً از روزگار ىالً و . روزٌای ؼضت و ىارازت کييطه ةً ٌهعاه داؿتً ةاؿط 
ٔکع . ؿکایت نیکعدی زعقم نیگعٔت 
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انا ةا ایو اتٕاؽ کً ةعایم پیؾ آنط ؛ . نیکعدم صَدت زىطگی را ؼضت نی گیعی 
نتَدً ؿطم ٌع لسًٌ ةایط 

نيتٌع زادجً ای ةاؿیم و ؿایط صَةی اش ٌهیو ةاؿط کً ٗطر آن چیغی کً داریم 
. ةطاىیم

انا زاال زعٔی ةعای گٕتو دارم . ٌیچ وٗت ىكیستت ىکعدم . ةگظار زعؼ آصع را ةغىم 
َغیغ دلم ؛ نتارزه کو تا آن چیغی را ! نٍتاب 

کً نیضَاٌی ةً دؼت ةیاوری ؛زىطگی ات را نٕت از دؼت ىطه کً دیگع ةازگـتی ةً 
ؼپػ نسکم نعا ةً ؼیيً » گظؿتً ىضَاٌی داؿت 

. »ةعایم صیلی َغیغ ٌؽتی ؛ ةً انیط دیطار« :چؽتاىط و گٕت 

پطر و نادر ؿادی دیگع ىتَاىؽتيط واٗت ةیاورىط ؛ ةا چـهاىی اؿک ةار دصتعؿان را در 
« :ؿادی آىٍا را ةَؼیط و گٕت . آَّش گعٔتيط 

. »صیلی ىگعان ؿها ٌؽتم ؛ ای کاش ةاٌم نی رٔتیم

َغیغم ىارازت نا ىتاش ؛ نو و پطرت ؼُی نیکيیم ٌعچً زودتع پیؾ « :نادرش گٕت 
تَ وؿاٌعخ ةیاییم ؛ ؿها را تيٍا ىضَاٌیم 

. »ةٍتعه زودتع ةعی تا زاال چيطةار نتكطی اوالُات پعوازت را اَالم کعده. گظاؿت 

ؿادی چيط ٗطنی رٔت انا دوةاره ةعگـت و صَد را در ةْل آىٍا اىطاصت و گعیً کيان 
ةچً ٌا ؛ ؿها . دطایی صیلی ؼضتً ؛ صیلی « :گٕت 

. »آىٍا صیلی تيٍا ٌؽتيط. را ةً صطا نَاًب ةاةا و نانان ةاؿیط 

ةا رٔتو ؿادی تازه َ٘طه ی دل پطر و نادرش ةاز ؿط و آن چيان آرام و ةی قطا اؿک 
از دیطن . نی ریضتيط کً نا را ةً گعیً اىطاصتيط 

. آىٍا دلم ریؾ نیـط ؛ صطا نیطاىط ایو دطایی چ٘طر ةعای آىٍا ؼضت اؼت

. »ةٍتعه ةعویم« :پطر کً تا آن لسًٌ نعا ةً زال صَد گظؿتً ةَد ةً کيارم آنط و گٕت 

پطر و نادر ؿادی از نا صیلی تـکعکعدىط و از پطر صَاؼتيط کً ادازه ةطٌط گاٌی ةً آىٍا 
دوؼتان ؿادی ةَی او «:نیگٕتيط . ؼعی ةغىم
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. »را نیطٌيط

زتها ؛ ةا کهال نیل ؛ او ؿها را « :پطر کً نعد صَش ةعصَردی ةَد ةا صَؿسالی گٕت 
صب ؛ ةیـتع ازایو . تيٍا ىضَاٌط گظاؿت 

. »ةا ادازه. نغازهتان ىهیـَیم 

صَدم . ةا ىیلَٔع و نلیيا ٌم ةً گعنی صطازأٌی کعد و ةً ؼهت ناؿیو ةً راه أتادیم 
ةً صَةی نیطاىؽتم کً پطر ٌیچ وٗت ادازه 

او ةا تُذب ىگاٌم کعد . ىهیطٌط ةً صاىً ؿادی ةعوم ؛ انا ةا ایو زال از اوتـکعکعدم 
» ةعای چی ؟«:و گٕت 

ػ ةعای ٌهً چیغ ؛ ازایيکً نعا ةً ٔعودگاه آوردیط و از زعٍٔای دلگعم کييطه تان کً ةً 
. پطر و نادر ؿادی زدیط
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نيٍم نتـکعم ؛، از ایيکً ةعای اولیو « :پطرم ؼعش را ةً َالهت تاییط تکان داد و گٕت 
. »ةار ةاَث صَؿسالی تَ ؿطم

ةً ىٌع صیلی . در ؼیهای پطر رمایت نَج نیغد ؛ ٌیچ وٗت او را چيیو ىطیطه ةَدم 
ؼعزال نی آنط ؛ زالی داؿت کً ةً نو آرانؾ 

یک چيیو . او از ؿاد ةَدن نو صَؿسال ةَد ؛ و ایو نعا ةً تُذب نیاىطاصت . نیطاد 
آن روز ةً . تْییعی در پطر ةً ىطرت دیطه یهـط 

. صَد ةالیطم و ازؽاس ّعور کعدم ؛چَن ةاالضعه پطر نعا درک کعد

وی چيط ناه گظؿتً صیلی ةً ةَدىؾ . ةا رٔتو ؿادی تازه ٍٔهیطم کً چ٘طر تيٍا ؿطم 
آنطن ٌای نکعرش ةً صاىً ؛ . َادت کعده ةَدم 

تلٕو ٌای وٗت و ةی وٗتؾ ؛ لسٌاتی کً در کيارم نی ىـؽت و ةً یاد ؿاٌعخ اؿُار 
ٔعوغ ٔعصغاد را ةا زغن و اىطوه 

دصتع زیٓ ایو تاةلٌَای زیتا ىیؽت کً ایيذا صاک نیضَرىط ؛ تَ ایو « :ناىط و گٕت 
. »ٗطر ٌيعنيط ةَدی و نا صتع ىطاؿتیم
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. ػ نيکً گٕتً ةَدم اوٗات ةیکاری ام را ى٘اؿی نیکـم

. ػ انا ٌیچ وٗت ٔکع ىهیکعدم ایي٘طر ناٌع ةاؿی ؛ زتها اؼتاد صَةی داؿتی

. »التتً ؛ زىطگی ةٍتعیو اؼتادم ةَد« :ؼعم را تکان دادم و گٕتم 

ایيٍا ةً « :ةً او گٕتم . صیلی اقعار کعد کً یکی از تاةلٌَا را ةً او ةطٌم ؛ انا ىهیـط 
چَن . ٌهم تُلٖ دارىط و ىهیتَاىيط از ٌم دطا ؿَىط 

ٌع کطام از ایو تاةلٌَا ٗؽهتی از زىطگی نو اؼت و اگع یکی از ایيٍا ىتاؿط تاةلٌَای 
دیگع ٌم نُيایی ىطارىط ؛ انا ةٍت َٗل نیطٌم 

. »یکی ةعات ةکـم

و ةاالضعه وٗتی ٍٔهیطم کً ؿادی ٗكط رٔتو دارد ؛ ةعای اولیو ةار تاةلَیی ةطون 
ؿعوع ةً کـیطن کعدم ؛ کً » درون صَدم«ننهَن 

ةایط از کالتط صَد ةیعون نی آنطم و دای .التتً ىاگٕتً ىهاىط ؛ کار ةؽیار ؼضتی ةَد 
روزٌا وٗتم را گعٔت تا . کػ دیگعی ٗعار نیگعٔتم 

تَاىؽتم ٔکعم را دهٍ کيم و آن را ةع ةَم ؼٕیط ةی دان ةً تكَیع درآوردم ؛ ةٍعزال ةا 
ؼُی و تالؾ ؿتاىً روزی ایيکار ةا نَٔ٘یت 

. دلم نیضَاؼت در کيار ؿاٌعخ آن را ةاز کيط.اىذام گعٔت و آن را ةؽتً ةيطی کعدم 

صطا نیطاىط چ٘طر دلم ٌَایؾ کعده ؛ او . ةاز ٌم صاوعات ؿادی نعا ةً یاد او اىطاصت 
یُيی ایي٘طر ! چً نیکيط ؟ زال ؿاٌعخ چىَره 

گعٔتاره کً ًعؼ ایو نطت ىتَاىؽتً ةا نا تهاس ةگیعه ؛ یا ایيکً نا را پاک ٔعانَش 
در . کعده ؛ نلیيا و ىیلَٔع ٌم از او صتعی ىطاؿتيط 

یً نٍَٗ ٔکع ىکيیط کً دصتعم ةی « :آصعیو تهاؼی کً ةا نادر ؿادی داؿتم گٕت 
نُعٔت اؼت و ؿها را از یاد ةعده ؛ ةً صطا انکان 

ةاور کو .ایو روزٌا صیلی ؼعش ؿلَغ اؼت .ىطارد تلٕو ةغىط و ازَال ؿهاٌا را ىپعؼط 
ةً نا ٌم ؼاَت یک و دو ىیهً ؿب درزالیکً 
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انا او . نو صیلی ىگعاىؾ ٌؽتم . از صؽتگی ىای زعؼ زدن ىطارد تهاس نیگیعد 
صَدش از ایو ومٍ ةؽیار رامی اؼت و ازؽاس 

. »صَؿتضتی نیکيط

آى٘طر از ؿيیطن ایو زعؼ صَؿسال ؿطم کً صطا نیطاىط از ایيکً ؼضتی ٌا را تسهل 
نیکيط ؛ ٔ٘ه ةعای ایيکً درکيار کؽی اؼت کً 

ؿایط ةعای انحال نو ایو . دوؼتؾ دارد ؛ لتضيطی از رمایت ةع روی لتاىم ىـؽت 
ٔطاکاری ٌا نُيایی ىطاؿت ؛ چَن ىً نٍَٕم َـٖ را 

نهکيً نو « :نیطاىؽتم و ىً دوؼت داؿتو را ؛ زتی گاٌی اوٗات از صَدم نیپعؼیطم 
آى٘طر ةً کؽی َالً٘ نيط ؿَم کً ىٕؽم ةً ىٕػ او 

کً » .چً نیطاىم ؛ ؿب و روزم یکی ؿَد ... ةيط ةاؿط ؛ یا ةعای دیطارش ةی تاةی کيم و 
از صَدم ةُیط نیطاىؽتم ،چَن آن تكَیعی کً از 

نعدٌا در ذٌيم نذؽم ؿطه اؼت کؽی ناىيط پطر صَدصَاه ؛ زورگَ و ؼضت گیع اؼت 
و ٌیچ وٗت ٔکع ىهیکيم کً ةتَاىم دل ةً نعدی 

ةتيطم و تيٍا نؽئلً ای کً درازدواج ةعایم نٍهً ؛ ایيً کً زور و ادتار در کار ىتاؿط و ةً 
صَاؼتً ٌایم اٌهیت دٌط ؛ ةً ىٌع نو ایو یک 

. صَؿتضتی کانلً

ایو روزٌا ةیـتع در الک صَدم ٌؽتم و کهتع ةا پطر ةسث نیکيم ؛ آى٘طر صؽتً ؿطه 
ىً . ام کً زَقلً دَاب و ؼَال ةا او را ىطارم 

چیغی ةً ادتار از او نیضَاٌم ؛ ىً زعٔی نیغىم کً ةع ؤٖ نعادش ىتاؿط و ىً زعکتی 
نعدی کً ةیؽت و . کً زاکی از ىارمایتی ام ةاؿط 

پيخ ؼال از زىطگی اش را ایيگَىً گظراىطه ؛ چىَر نیـَد او را ََض کعد ؟ نيٍم تالؾ 
ةیٍَده نیکيم چيطناٌی ةیـتع در ایو صاىً 

اگع صیلی ٌهت داؿتً ةاؿم ةعای . نٍهان ىیؽتم ؛ ةُط گَرم را گم نیکيم و نیعوم 
. زىطگی زىاؿَیی صَدم کاری اىذام صَاٌم داد
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ةػ کً در ایو نطت ٔکعٌای دَرادَر کعدم ؼعم ؼَت کـیط ؛ ةا ةی زَقلگی از دا 
ةعصاؼتم و ةً ؼهت ٕٗؽً کتاةٍا رٔتم و کتاةی 

« :را کً دور از چـم پطر و نادر از ىیلَٔع گعٔتً ةَدم ةیعون کـیطم ؛ ةچً ٌا نیگٕتيط 
ةا صَاىطن ٌهان چيط قٕسً . رنان دظاةی اؼت 

زاال ةا ایو » .اول ؛چيان پای ةيط آن نیـَی کً دلت ىهی آیط کتاب را زنیو ةگظاری 
دَ صاىً نا چگَىً نیتَاىم آن را ةضَاىم ؛ صطا 

ةً . تا صَاؼتم اولیو قٕسً ی آن را ورؽ ةغىم ؛ قطای در اتاؽ ؿيیطه ؿط ! نیطاىط 
زٌعا . ؼعَت کتاب را ةؽتم و زیع ةالـم گظاؿتم 

. »نٍتاب ؛ نٍتاب ؛ یً صتع صَش ؛ ؿادی تلٕو زده« :ىٕػ زىان در را ةاز کعد و گٕت 

! »چی« :ةا تُذب گٕتم 

نگع نيتٌع . چعا ناتت ةعده ؟ ؿادی اؼت « :زٌعا گَؿی را ةً وعٔم دراز کعد و گٕت 
. »او ىتَدی ؛ صب زعؼ ةغن

» الَ ؛ الَ ؛ ؿادی َغیغم تَیی ؟« :ةا صَؿسالی از دا پعیطم و گَؿی را گعٔتم و گٕتم 

. صطا نیطوىً کً چ٘طر دلم ٌَای تَ را کعدًٌ. ػ ؼالم نٍتاب ؛ ٗعةاىت ةعم 

. ایيذا صیلی دات صالیً ةاور کو یً روز ىهیـً کً یادت ىکيم. ػ الٍی ٔطات ةـم 
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ةا دیطن . ػ ؿعنيطه کً ىتَاىؽتم زودتع تهاس ةگیعم ؛ زتها نَُٗیت نعا درک نیکيی 
ؿاٌعخ ٌعچً ّم و ّكً داؿتم ٔعانَش کعدم 

وٗتی در ٔعودگاه نعا در آَّش گعٔت و قطای ٗلتؾ را کً ناىيط ٗلب یً گيذـک نی 
اوىهٍَٗ ةَد کً نىهئو ؿطم کً . تپیط ؛ ؿيیطم 

تا چيط روز . ؿاٌعصم ٌیچ ََض ىـطه و ٌعچً کعده ٔ٘ه و ٔ٘ه ةضاوع نو ةَده 
زال و ٌَای َذیتی داؿتم ؛ اقال ةً صَدم تُلٖ 

ؼاَتٍا نیيـؽتم و او را تهاؿا . ىطاؿتم ؛ نعینی ؿاٌعخ را پاک از یاد ةعده ةَدم 
نیکعدم ؛ زتی وٗتی کً صَاب ةَد ؛ دلم نیضَاؼت 
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زنان در لسٌات صَؿتضتی نو نتَٗٓ ؿَد ؛ انا أؽَس کً صَاؼتً ای دور از 
... واُٗیت ةَد

ػ زاال زالؾ چىَره ؟ 

و ٌَای َذیتی داؿتم ؛ اقال ةً صَدم تُلٖ ىطاؿتم ؛ نعینی ؿاٌعخ را پاک از یاد 
ؼاَتٍا نیيـؽتم و او را تهاؿا نیکعدم ؛ . ةعده ةَدم 

زتی وٗتی کً صَاب ةَد ؛ دلم نیضَاؼت زنان در لسٌات صَؿتضتی نو نتَٗٓ ؿَد 
؛ انا أؽَس کً صَاؼتً ای دور از واُٗیت ةَد 

 ...

ػ زاال زالؾ چىَره ؟ 

تُعیٕی ىطارد ؛ ٌٕتً ای یک دلؽً ةً « :ةطون ایيکً ّهی در قطایؾ نَج ةغىط گٕت 
کلیيیک نیعویم ؛ ةٍتَدی زاقل ىکعده ؛ ولی 

نٍتاب ةاور ىهیکيی اقال ةعام نٍم . ؿکع صطا دلَ پیـعٔت ةیهاری را گعٔتً اىط 
ىیؽت کً چً نطت در کيار ٌم زىطگی نیکيیم ؛ ٔ٘ه 

. ةعام نٍم ایيً کً ُٔال ةا ٌم ٌؽتیم و ةً اىطازه یً دىیا ٌهطیگع را دوؼت داریم 
ٌهیو کً َـٖ را در چـهان ؿاٌعخ نی ةیيم ؛ دان 

دکتع نیگً تا ٗتل ازایيکً نو ةیایم روز ةً روز زالؾ . نیگیعم و او ٌم صیلی ةٍتع ؿطه 
ةطتع نیـطه ؛ انا زاالتً لىٓ صطا و ٗطرت 

ٌهیو زعٍٔای انیطوار کييطه نعا ناىيط یک کَه . َـٖ ؛ پیـعٔت ةیهاری نتَٗٓ ؿطه 
نسکم و اؼتَار کعده و نحل داؼتاىٍای ٗطیم ةا 

. »ٌم ةً ديگ اٌعیهو زؿتی و پلیطی نیعویم و ةایط در ایو ديگ ىاةعاةع پیعوز ؿَیم

ػ ؿادی ؛ صیلی صَؿسالم ؛ ةً اىطازه یً دىیا ؛ ةعات آرزوی نَٔ٘یت نیکيم و از صطا 
. نیضَاٌم کً کهکتان کيط

ػ ازت نتـکعم ؛ راؼتی از ةاةت ى٘اؿی ٌم نهيَىم ؛ ةً َٗل ؿاٌعخ ةایط دؼتت را 
انکان . ةاور کو ؿاٌکار ٌيعی اؼت .وال گعٔت 
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ٌعوٗت ىگاٌؾ نیکيم یً دىیا . ىطارد کؽی تاةلَ را ةتیيط و زةان ةً تسؽیو ةاز ىکيط 
. زعؼ ةاٌام داره و ةٍم آرانؾ نیطه

. ػ دان نو ایي٘طر ؿعنيطه ام ىکو ةاور کو چیغی ىهاىطه کً از صذالت آب ةـم

از صَدت ةگَ ؟ زتها داری ةعای کيکَر صَدت را آناده نیکيی « :ًٍٍٗ٘ ای زد و گٕت 
» ؟

نا ٌم نيتٌع ىـؽتیم تا . کی زَقلً درس صَاىطن داره ! ػ ای ةاةا ؛ کطام کيکَر 
. ةتیيم چً ةضتی ىكیتهان نیـَد
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ةایط نتارزه .ػ ٌی دصتع ىتیيم ىاانیط ةـی ؛ یادتً اون روز تَی ٔعودگاه چی ةٍت گٕتم 
کيی ؛ ىـؽتی تا دیگعان ةعات تُییو تکلیٓ 

صطا آدنٍایی را کً . کييط ؟ صطا َ٘ل را واؼً چی ةً تَ داده ؟ کً از آن اؼتٕاده کيی 
دیگعان ةعایـان تكهیم نیگیعىط و از صَدؿان 

. ٌیچ اراده ای ىطارىط دوؼت ىطارد

اىؽان را نضتار آٔعیطه کً ةا َ٘ل و درایت راه زىطگی اش را نـضف کيط و زاال زةاىم 
الل تَ نحل نادر نعده ٌا زاىَی ّم ةْل گعٔتی 

تا ؼعىَؿتت را ةتعىط و ةطوزىط و تَ ةً تو کيی ؛ ىً َغیغم ایو راٌؾ ىیؽت ؛ تا دیع 
. ىـطه راٌی پیطا کو و زیع ةار زور ىعو

ازایيکً نَدَدی دؼت .ىهیطاىؽتم چی دَاةؾ را ةطٌم ؛ ةْل راه گلَیم را گعٔتً ةَد 
و پا چلٕتی ةً ىٌع نی آنطم از صَدم ةطم آنط؛ 

درزالیکً . ةایط یک روز در دَ صاىً و زىطگی نا ٗعار ةگیعد تا ةتیيط نو چً نیگَیم 
تَ « :ؼُی نیکعدم ةع ازؽاؼاتم ّلتً کيم گٕتم 

» چً راٌی پیـيٍاد نیکيی ؟

ةگَ ةتیيم درس ٌم نیضَىی ؟ ! ػ راؼتی 

. الی یک کتاب را ٌم ةاز ىکعدم. ػ ىً 
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آٔعیو کً ةً ىكیست دوؼتت صَب َهل کعدی ؛ زیٓ ایو ٌهً « :ةا دلضَری گٕت 
ةً صطا یً روز نی آیط کً . ٌَش و اؼتُطاد ىیؽت 

از ایو ٌهً لذتازی کً ةا صَدت کعدی أؽَس نیضَری ؛ ةٍتعه ٌهیو انعوز ةعای 
صَدت ةعىانً ریغی کيی و ؿعوع کيی ةً درس 

صَاىطن ؛ تَ نیطوىی کذای کارت اؿکال داره ؟ تَ ٌیچ وٗت ةً ٔکع انعوز ىیؽتی ؛ 
ٌهیـً یا از گظؿتً یاد نیکيی ؛ یا ةً ٔکع ٔعدایت 

دصتع تَ انعوز را داؿتً ةاش و از آن اؼتٕاده ةتع ؛ ٔعدا ٌم روزی اؼت نحل . ٌؽتی 
االو نعا ةتیو ؛ اگع ةضَاٌم ةً ٔکع آیيطه .انعوز 

ةاؿم ؛ ةایط ةتیيم از ّم و ّكً گعیً و زاری کيم ؛ ةایط در ٔکع ٔعو ةعوم و از ایيکً 
نهکيً یً روزی ؿاٌعخ را از دؼت ةطٌم زاىَی ّم 

ولی ةاور کو نو ةً ٔعداٌا ٔکع ىهیکيم ؛ تَ ٌم اگع نیضَاٌی زىطگی . در ةْل ةگیعم 
زاال ٌم نحل . ةعایت ؼضت ىـَد ؛ انعوز را ةتیو 

یً دصتع صَب ؿعوع کو ةً درس صَاىطن نو ٌم ؼُی نیکيم ٌٕتً ای یکتار ةاٌات 
تهاس ةگیعم تا از اوماع و ازَالت ةاصتع ؿَم ؛ 

. َغیغم ٌیچ وٗت انیطت را از دؼت ىطه

صطایا ایو دصتع َذب روزیً ای دارد ؛ ةذای ایيکً نو او را ةً زىطگی انیطوار کيم ؛ او 
آىچيان تست تاجیع زعٍٔای . ةً نو انیط نیطٌط 

او را ٗعار گعٔتم کً ةً او َٗل دادم ةا تهام ٗطرتی کً دارم از زىطگی ام دٔاع کيم و از آن 
کتاةٍای درؼی .روز نو نٍتاب دیگعی ؿطم 

را درآوردم و آىٍا را وتً٘ ةيطی کعدم و ةعىانً ای ؼيگیو ةعای صَدم تيٌیم کعدم ، 
چَن وٗت چيطاىی ىطاؿتم و اگع ٗعار ةَد در 

. کيکَر ٗتَل ؿَم ةایط ٌهً ی ؼُی و تالـم را نیکعدم
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ةغرگتعیو کهکی کً درس صَاىطن ةً نو کعد ایو ةَد کً دیگع ةً ٔکع ٔعو ىعٔتم و 
تـَیؾ از آیيطه ةً ؼعاّم ىیانط ؛ نادر نی دیط 

درصاىً . کً ةیـتع وٗتم را ةً نىالًُ نیگظراىم ؛ انا ٌیچ َکػ الُهلی ىـان ىطاد 
زالتی پیؾ آنطه ةَد کً کؽی کاری ةً کارم ىطاؿت 

 .

ٌع روز ؼاَت ٌٕت از صَاب ةعنیضاؼتم ؛ چٍار ؼاَت قتر و پيخ ؼاَت َكع درس 
ؿتٍا ٌم دور از چـم پطر و نادر .نیضَاىطم 

یک ؼاَتی ةا ىیلَٔع و نلیيا چت نیکعدیم و گغارش روزاىً را ةعای ٌم نی ٔعؼتادیم ؛ 
آىٍا ٌم از ایيکً ؿعوع کعدم ةً درس صَاىطن 

در ایو نطت کَتاه آن چيان روزیً ام ََض ؿطه ةَد کً از . ؛ ةؽیار صَؿسال ؿطىط 
چـهٍای تیغةیو پطر پيٍان ىهاىط و از ایيکً نو 

زاال . ایي٘طر تْییع کعده ام ازؽاس رمایت نیکعد و نعا ةً زال صَد گظاؿتً ةَد 
دیگع ةیـتع ٔکعم را زٌعا پع کعده ةَد ؛ دلم ةعای 

ةٍعقَرت نو دوران ؼضت زىطگی ام را ةٍع ةطةضتی ةَد پـت ؼع .او نیؽَصت 
ةا ایيکً ٔاقلً . گظاؿتً ةَدم ؛ انا او تازه اول راه ةَد 

ؼيی نا ٌٕت ؼال ةیـتع ىتَد ؛ انا ٔاقلً ی دو ىؽل را نی دیطی ؛ ةچً ٌای انعوزی 
صیلی ٔعؽ کعده اىط ؛ دیگع نحل نا پضهً ىیؽتيط 

دلـان . کً ةغرگتعٌا تَی ؼعؿان ةغىيط و أکار صَدؿان را ةا زور ةً آىٍا نيت٘ل کييط 
نیضَاٌط اةعاز ودَد کييط و ٌعچً نیلـان 

ٌؽت اىذام دٌيط وٗتی ٔکع نیکيم کً او ٌم راه نو را ةایط ةپیهایط تا ةً ؼو ازدواج 
زٌعا از نو ٌم . ةعؼط ؛ آه از ىٍادم ةليط نیـَد 

ةا ایيکً . ةطةضت تع اؼت او ٌم ؼاکت و آرام نی ىـیيط تا ةعایؾ تكهیم ةگیعىط 

زالت چٍعه و رٔتارش ىـان نیطٌط کً از ایو ومٍ اقال رامی ىیؽت ؛ لب ةً 
اَتعاض ةاز ىهیکيط و ٌهیو نٌلَم ةَدن او نعا ةیـتع 
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. تست تاجیع ٗعار نیطٌط

ةً « :گٕتم . ٗیأً اش دنِ ةَد .یک روز تيگ ّعوب ؛ زٌعا در اتاٗم را ةً قطا در آورد 
صَؿگل صاىم یادی از نا کعدىط ! ةً ؛ چً َذب 

. »؛ زاال چعا ایؽتادی ةیا کيارم ةـیو

. ػ ىً ؛ ایيذا دلم نیگیعه ؛ ةٍتعه ةعیم تَی زیاط

از دیطن . از پـت نیغ نىالًُ ةليط ؿطم و دؼت او را گعٔتم و ةً وعؼ زیاط رٔتیم 
آن زیاط زیتا و ؼعؼتغ آه زؽعت ةع دلم ىـؽت 

؛ صطایا ایو ٌهً زیتایی را ةً کً دادی ، ٌهطم ایو ةاّچً ةاّتان پیعی ةَد کً ٌع 
ٌٕتً ةعای ىگٍطاری از گل و گیاٌان ةً ؼعاّؾ نی 

درصتان تيَنيط أعا و گعدو ؛ دو تا درصت ؼعو در دو وعؼ ایَان ؛ ةاّچً ٌای . آنط 
زیتای پعگل ؛ آةـار دکَری کً ةا تضتً ؼيگٍای 

أؽَس و . وتیُی تغییو ؿطه ةَد و اؼتضع ةغرگی کً دؼت ىضَرده ةاٗی ناىطه ةَد 
قط أؽَس کً کؽی ادازه ىطاؿت از ایو ٌهً 

زیتایی اؼتٕاده کيط ؛ چَن صطای ىاکعده ؛ انکان داؿت ىانسعنی از صاىً ی ٌهؽایً 
ٌع وٗت ةً زیاط ٗطم . ٌا ؛ نا تسًٕ ٌا را ةتیيط 

صطا . نیگظاؿتیم نحل ایو ةَد کً ةً ةیعون از صاىً رٔتً ةاؿیم ، ناىتَ ؿلَار و روؼعی 
پطر ةاةا را ةیانعزد کً ؼعکعدن چادر را در زیاط 

نُهار ایو صاىً اگع ةٍٕهط کً ٗطر ایو ٌهً ززهتی را کً .صاىً ادتاری ىکعده ةَد 
کـیطه نا ىهیطاىیم و ةی تٕاوت از کيار آىٍا نیگظریم 

ؼَىا و دکَزی ٌم ةهاىط کً کؽی دل و دناّؾ را . ةً زتم نا را ىضَاٌط ةضـیط 
زناىیکً . ىطاؿت کً ةضَاٌط از آىٍا اؼتٕاده کيط 
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ای ةی نُعٔت ؛ اؼتضع ةً ایو « :نطرؼً نیعٔتم ةارٌا ةچً ٌا ةً ؿَصی نیگٕتيط 
ةغرگی تَی صاىً ی ؿها ةطون اؼتٕاده أتاده و نا ٔ٘یع 
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. »و ٔ٘عا ةایط کلی ٌغیيً کيیم تا ةعای یکی دو ؼاَت ةتَاىیم تيی ةً آب ةغىیم

دؼتم .آى٘طر از ایو ٌهً زیتایی دریِ و أؽَس صَردم کً زٌعا را پاک ٔعانَش کعدم 
نعا « :را ةً دور گعدىؾ اىطاصتم و گٕتم 

صب زاال ةعایم تُعیٓ کو کً چی ؿطه ؛ ىتیيم . ةتضؾ ؛ ىاگٍان زَاؼم پعت ؿط 
. »ایي٘طر ىارازت و تَی ٌم ةاؿی

ىهیضَاٌی ةعای « :او را ةَؼیطم و گٕتم . ؿاىً ٌایؾ را ةاال اىطاصت و ٌیچ ىگٕت 
» صَاٌعت زعؼ ةغىی ؟

صطایا چً اتٕاٗی أتاده ؛ ٌیچ وٗت زٌعا را ایيىَر ىطیطه ةَدم او . یکهعتتً زد زیع گعیً 
َغیغ « :را در ةْل گعٔتم و ةَؼیطم و گٕتم 

نگع تَ . دلم چعا گعیً نیکيی ؟ ةٍتعه ٌعچی تَی دلت ٌؽت ةیعون ةعیغی 
ىهیضَاؼتی ةیاییم تَی زیاط ةاٌم زعؼ ةغىیم ؛ صب زاال 

. »ةگَ

» ٌعچی تَ دلهً نیتَىم ةعات ةگم ؟« :اؿکٍایؾ را ةا پـت دؼت پاک کعد و گٕت 

. »التتً َغیغم« :دؼتان کَچک تيٍا نَدَد ةی آزار صاىً نان را ةَؼیطم و گٕتم 

تازه ٍٔهیطم کً زٖ ةا تَؼت و ایو ٌهً کـهکؾ ٌایی کً ةا پطر ! ػ نیطوىی نٍتاب
زاال نی ٍٔهم چً . داؿتی ؛ ةضاوع چً ةَد 

نٍتاب ؛ نو صیلی تيٍا ٌؽتم و ىً دوؼتی دارم و ىً دصتع ٌم ؼالی در .نیضَاؼتی 
ىگاه کو االو زطود یکهاه از تاةؽتان گظؿتً . ٔانیل 

تهام دوؼتاىم ةا دادن آصعیو انتسان ةا ٌم َٗل و ٗعار گظاؿتيط تا در ! ؛ نو چً کعدم 
چيط کالػ ىام ىَیؽی کييط و نو ٔ٘ه آىٍا را 

صب نو ٌم دلم نیضَاٌط نحل آىٍا ةاؿم و از تاةؽتاىم لظت ةتعم ؛ ىً . ىگاه نیکعدم 
ایيکً تهام وٗتم را ةـیيم تَی صَىً و ةٍتعیو 

. تٕعیسم چيط ةازی کانپیَتعی ةچً گاىً ةاؿط
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ةاورم ىهیـط کً پـت آن چٍعه ی نٌلَم و قتَر دردی ىٍٕتً ةاؿط کً ایيىَر !صطایا 
! او را آزار ةطٌط ؛ صطایا چ٘طر از او دور ةَدم 

آى٘طر ةً ٔکع صَدم ةَدم کً ةً صَاٌع َغیغم ٌیچ تَدٍی ىطاؿتم ؛ آن ٌم َغیغی کً تا 
چيطؼال دیگع یکی نحل صَدم نیـط زاال 

نیٍٕهم کً چ٘طر رؿط ٔکعی ةچً ٌای انعوزی زیاد ؿطه ؛ ٌيگانیکً ةً ؼو او ةَدم ؛ 
زتی تا دوران راٌيهایی ؛ از ایيکً زىطگی ام ةا 

ىً ةً ٔکع تٕعیر ةا آىٍا ةَدم وىً گظراىطن تاةؽتان ةا ؿیَه ای .دوؼتاىم نتٕاوت اؼت 
زتی تا ؼال آصع راٌيهایی ىهیطاىؽتم . صاص 

دصتعٌای ٌم ؼيم از چً نكازتتی لظت نیتعىط و وٗتی دور ٌم دهٍ نیـَىط درةاره 
دوؼتاىم . ی چً چیغٌایی ةا ٌم قستت نیکييط 

نو از دوران دةیعؼتان تٕاوت ٌا را زػ کعدم و . ٌم نحل صَدم پضهً و ٌالَ ةَدىط 
ؼُی کعدم ةا آىٍا نتارزه کيم ؛ ولی زٌع تازه 

اگع ةضَاٌط ٌهیيىَر . کالػ پيذم را پـت ؼع گظاؿتً و نتَدً اوعأؾ ؿطه ةَد 
پیؾ ةعود نهکو اؼت در آیيطه دؼت ةً َهل 

او را نسکم در آَّش گعٔتم و . ازه٘اىً ای ةغىط کً ََاٗب دتعان ىاپظیعی ةً ةار آورد 
زتها ةا نادر زعؼ نیغىم ؛ زٖ نا کً « :گٕتم 

ٌع وَر ؿطه ةایط در ٌع .انا ىهیگظارم زٖ تَ پایهال ؿَد ! از ةیو رٔت ؛ ةً دٍيم 
کالؽی کً 
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. »دوؼت داری جتت ىام کيی

. ةا صَؿسالی دؼتؾ را ةً دور گعدىم اىطاصت و نعا ةَؼیط

ىهیطاىم . او وتٖ نُهَل در آؿپغصاىً نـَْل کار ةَد . ٌهاىهٍَٗ ةً ؼعاغ نادر رٔتم 
صطا ایو زن را چگَىً آٔعیطه کً ایي٘طر َاؿٖ 
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کارصاىً اؼت و ةً تيٍایی تهام نؽئَلیت ؼيگیو ایو صاىً ةغرگ را ةً ٍَطه گعٔتً 
زن ةا ؼلیً٘ ای اؼت و از ایيکً نیغ ّظاش . اؼت 

. ٌهیـً نتٕاوت ةاؿط لظت نیتعد

در یضچال را ةاز کعدم نحل ٌهیـً نادر . نادر نـَْل پَؼت کيطن ؼیب زنیيی ةَد 
چيط ىَع آب نیَه گعٔتً و در ةىعی ٌای 

دو لیَان آب پعت٘ال ریضتم و روی نیغ گظاؿتم . نضكَص ؛ داصل یضچال گظاؿتً ةَد 
نتـکعم ؛ چىَر «:نادر لتضيطی زد و گٕت . 

. »ؿطه کً دصتع صَؿگلم ةً نا أتضار دادىط و از اتاٗـان ةیعون آنطىط

ػ ایو زعؼ ٌا چیً نیغىیط ؛ صَدتان نیطوىیط کً نـَْل درس صَاىطن ٌؽتم ٌعچيط 
. نیطاىم کً ةی ٔایطه اؼت

نیتضـیط ؛ ةٍتعه ایو زعٍٔای ةی ىتیذً را « :نادر نیضَاؼت چیغی ةگَیط کً گٕتم 
. »کيار ةگظاریم ؛ کار وادب تعی دارم

! »اتٕاٗی أتاده« :نادر ةا تُذب ىگاٌم کعد و گٕت 

ػ ُٔال ىً ، ؿها ةعای تاةؽتان زٌعا ةعىانً ای ىطاریط ؟ ىهیضَاٌیط او را ةً کالؽی 
ةٕعؼتیط؟ 

کالػ واؼً چی ؟ ىً ناه درس صَاىطه ؛ « :ٌهاىىَر کً ةا تُذب ىگاٌم نیکعد گٕت 
ناؿااٌلل ؿها ٌهً تَن . زاال وٗت اؼتعازتؾ اؼت 

. »ةچً ٌای ةا اؼتُطاد و درس صَاىی ٌؽتیط و ازتیاج ةً کالػ ىطاریط

چً زیٓ کً ایو ٌهً اؼتُطاد یکذا ةایط نتَٗٓ « :ىاصَدآگاه دٌاىم ةاز ؿط و گٕتم 
. »ؿَد

. »دوةاره ؿعوع کعدی« :نادر ةا دلضَری گٕت 

زاال قستت از . ةاز نحل ٌهیـً زود از کَره در رٔتم ؛ انا ةایط صَدم را کيتعل نیکعدم 
. نو ىتَد ؛ نیضَاؼتم ةعای زٌعا پا درنیاىی کيم 
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ؼعم . اگع ةضَاٌی زعٍٔای کيایً دار ةغىم ومٍ را کً ةٍتع ىهیکيم ؛ صعاب تع ٌم نیکيم 
نيٌَرم کالػ « :را ةً زیع اىطاصتم و گٕتم 

نانان ؛ زٌعا ةا نا صیلی ٔعؽ داره ؛ او دیگً ناٌان یا . ؿيا ؛ ى٘اؿی و انحال ایيٍاؼت 
او در ایو .نو کً ةً ىٌعتان زیعةار ىهیعوم ؛ ىیؽت 

او دیگً ةچً ىیؽت ؛ دلؾ . ؼو و ؼال ٍٔهیطه کً ةا دوؼتاىؾ صیلی نتٕاوت اؼت 
نیضَاٌط نحل دیگعان ةاؿط ؛ از صَؿی ٌای زىطگی 

آصً ؿها ةگَییط تٕعیر او در ایو . لظت ةتعد ؛ ةا دوؼتاىؾ ةیـتع در تهاس ةاؿط 
تاةؽتان لُيتی چیؽت ؟ نحل دصتعٌای ىیم ٗعن 

چَن تکيَلَژی پیـعٔت کعده چيط ةازی . پیؾ ةـیيً ٗالب ةأی و گلطوزی یاد ةگیعه 
کانپیَتعی ٌم چاؿيی ایو ٌهً گـت و 
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او از ىؽل دطیطی اؼت ؛ صَاؼتً . تٕعیسع کعده ایط ةً صطا ایو راه و رؼهؾ ىیؽت 
تا صطای . ٌاش ةا نا زنیو تا آؼهان ٔعؽ داره 

ةٍتعه ةا پطر قستت کيیط و او را در . ىاکعده اتٕاٗی ىیٕتاده ةً او تَدً ةیـتعی کيیط 
یکی دو کالػ جتت ىام کيیط و صَدتان او را ةتعیط 

. »و ةیاوریط کً نتادا دؼت از پا صىا کيط

ةگظاریط تا « :ازدا ةعصاؼتم و گٕتم . نادر چـم ّعه ای رٔت کً اٌهیت ىطادم 
و ةطون ایيکً نيتٌع دَاةی » .زطودی آزادتع از نا ةاؿط 

. ةاؿم ةً اتاٗم رٔتم

ٌيَز چيط .ىهیطاىم چىَر ؿط کً زعٍٔایم روی نادر تاجیع گظاؿت و ةا پطر قستت کعد
روز ىگظؿتً ةَد کً زٌعا را در کالػ ى٘اؿی و 

ٌع از چيطؼاَتی ةً ؼعاّم .زٌعا از صَؿسال پعدرآورده ةَد . زةان ىام ىَیؽی کعدىط 
نی آنط و قَرتم را ّعؽ ةَؼً نیکعدو نیگٕت 

. »الٍی ٗعةَن صَاٌع صَةم ةعم؛ ةعات دَا نیکيم کً ٌعچً از صطا ةضَاٌی ةً تَ ةطه« :
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ٌعکػ ٌع دؼتَری . یک لب ةَد وٌغار صيطه . از آن روز روزیً زٌعا ةکلی ََض ؿط 
نیطاد ؛ ةطون چَن وچعا اىذام نیطاد و نو از 

ایو ومٍ ةؽیار صَؿسال ةَدم ةا صیال رازتتعی ةً درس صَاىطن نـَْل ؿطم ، 
ٌعچيط کً ٌیچ انیطی ىطاؿتم ؛ التتً ىً ةً ٗتَلی 

صَدم ؛ چَن اگع در کيکَر ؿعکت نیکعدم ؛ نیطاىؽتم چياىچً دغو دو رٗهی ٌا ىتاؿم ؛ 
زتها دغو ؼً رٗهی ٌا صَاٌم ةَد ؛ چَن ةا 

یکتار روصَاىی ؼاده کتاةٍا ؛ نىالب چيان در زأًٌ ام نی ناىط کً ةً رازتی تؽتٍا را 
ٗعةان ةغرگی صطا ةعوم کً ایو ٌهً ٌَش .نیغدم 

. و اؼتُطاد را ةً کؽی داده ةَد کً ىهیتَاىؽت از آن اؼتٕاده کيط

از اول . ىاانیطی ام از ایو ةَد کً نیطاىؽتم پطر ادازه ىهیطٌط در کيکَر ؿعکت کيم 
ٌم گٕتً ةَد ؛ انا نو زیع ةار ىعٔتم و ةا ؼهادت 

ةً یاد روز کيکَر أتادم ؛ چگَىً پطر را رامی کيم تا . نـَْل درس صَاىطن ةَدم 
ةتَاىم در دلؽً ؿعکت کيم ؟ یُيی نیـً نُذغه 

ةایط ؼُی کيم اصال٘م را صَب . ای اتٕاؽ ةیٕتً ؟ ٔ٘ه و ٔ٘ه ةً انیط صطا ةَدم و ةػ
کيم و ةا نادر ةیـتع کيار ةیایم و ٌعچً پطر نیگَیط 

. ةطون چَن و چعا ةپظیعم ؛ ؿایط دلؾ ةً رزم ةیایط ؛ تَکل ةً صطا

 7ٔكل

صالً نادرم ؛ َغیغدَن ؛ ةىَر ىاگٍاىی ةُط از چيط ؼال ةً ایعان آنطه و ٗعاره انـب 
ةعای دیطن تيٍا دصتعصَاٌعش ؛ کً ةعایؾ صیلی 

از او صاوعه ی چيطاىی ىطارم ؛ ٔ٘ه یادنً اون ٗطیها . َغیغ اؼت ؛ ةً صاىً ی نا ةیایط 
انا . کً صیلی ةچً ةَدم رٔت و آنط زیادی داؿتیم 

ایيىَر کً ناناىی ةعایم . ةا ةغرگ ؿطن نا ایو آنط و رٔت ٌا کهعىگ و کهعىگ تع ؿط 
تُعیٓ کعده ةَد َغیغدَن از زنان دَاىی 
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از آن . اش دصتع صَؿگل و صَش ةع و رویی ةَد کً ٌغار تا کـتً و نعده داؿت 
دصتعٌای ةالیی کً ٌهً را ؼعکار نیگظاؿت و ةً 

تا ایيکً یک تادع ةؽیار پَلطار دل در گعو َـٖ . پای چـهً نیتعد و تـيً ةعنیگعداىط 
او نیگظارد ؛ انا ةا ةی اَتيایی َغیغدَن روةً 
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» ىً « انا او چيان َاؿٖ و ؿیطا ةَد کً ٗكط ىطاؿت ةا یک ةار ؿيیطن . رو نیـَد 
ةٍعزال آى٘طر اقعار و پأـاری نیکيط . دا صالی کيط 

؛ تا ةاالضعه َغیغدَن تو ةً ازدواج نیطٌط ؛ ولی چَن ٌیچ َالً٘ ای ةً ٌهؽعش 
آٗا . ىطاؿت از ٌهان اول ؼعىاؼازگاری نیگظارد 

زؽام ةعای ایيکً ةتَاىط ٗلب او را تؽضیع کيط از ٌیچ کاری کَتاٌی ىهیکيط ؛ زتی 
تهام نال و انَالؾ را ةً ىام َغیغدَن نیکيط ؛ تا 

َـ٘ؾ را ةً او جاةت کيط انا نتاؼٕاىً ٌیچ ٔایطه ای ىطاؿتً و ٌهؽع 

َغیغش روز ةً روز ؼعدتع نیـَد تا ایيکً آٗا زؽام واٗتؾ ةً آصع نیعؼط ةا داؿتو 
. دو تا پؽع او را والٖ نیطٌط

َغیغدَن ٌم کً ٌیچ وٗت پَل ةعایؾ ارزؿی ىطاؿتً ؛ تهام انَالؾ را ةً او 
ةعنیگعداىط و اٗا زؽام ٌم دؼت ٔعزىطاىؾ را نیگیعد و 

َغیغدَن کً ٌيَز در زال و ٌَای دَاىی ةً ؼع نیتعده ؛ ةُط از . از ؿٍع و دیار نیعود 
نطتی ةچً ٌا را ٔعانَش نیکيط و زىطگی اش 

. را از ؼع نیگیعد

چٍارؼال از دطایی ؿان ىگظؿتً ةَد کً ةا ؿاَع ٔ٘یعی آؿيا نیـَد کً دغ یک ٗلب 
پاک چیغی ىطاؿتً کً ةً او ٌطیً دٌط ؛ ایعج 

صان تهام َـٖ و َالً٘ ی صَد را در ٗالب ؿُع اةعاز نیکعد و از آىذایی کً َغیغدَن 
یک زن ازؽاؼی و رناىتیک ةَد یک دل ىً قط 
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ٌعچيط کً صاىَاده دو وعؼ ةا ایو وقلت نضالٓ ةَدىط ؛ انا . دل َاؿٖ او نیـَد 
آىٍا ةی اَتيا ةً زعٍٔای اوعأیان ةا ٌم ازدواج 

نیکييط ؛ اوایل زىطگی ؿان دغ زنغنً ٌای َاؿ٘اىً زعٔی ةعای گٕتو ىطاؿتيط ؛ انا کم 
کم نتَدً نیـَىط کً زىطگی صعج دارد و ةا 

ایعج صان کً ؿاَع . ؿکم را ىهیـَد ؼیع کعد » دوؼتت دارم و ةطون تَ نی نیعم «
نُعؤی ىتَده ؛ نذتَر نیـَد نذهًََ اؿُار صَد 

را ةً ٗیهت ارزان ةٕعوؿط تا ةتَاىط صعج چيط ناٌـان را درآورد و دوةاره ةی پَلی و 
. ةیکاری

چيان َعقً ةع آىٍا تيگ نیـَد کً ایعج صان ةعای تانیو ٌغیيً زىطگی دؼت ةً 
ٌعکاری نیغىط ؛ از دؼت ٔعوؿی گعٔتً تاٌع کار 

ؼضتی و چَن صاىَاده ٌا از اول ةا ایو ازدواج نضالٓ ةَدىط ؛ ٌیچ کهکی ةً آىٍا 
التتً ایعج صان و َغیغدَن ٌم کؽی ىتَدىط . ىهیکييط 

کً زیع ةار نيت دیگعان ةعوىط و ٌهیـً ؼُی نیکعدىط ةا ؼیلی قَرتـان را ؼعخ ىگً 
دارىط ؛ زتی نو کً صَاٌعش ةَدم از زىطگی 

ؼضت آىٍا صتع ىطاؿتم ؛ تا ایيکً یک روز پطرةغرگت ایعج صان را درزال دؼت ٔعوؿی 
آن روز وٗتی ةً صاىً آنط صیلی . نی ةیيط 

. زیٓ نعد ةً ایو ةغرگی کً ٌیچ کػ ٗطرش را ىهیطاىط « :دنِ و ىارازت ةَد ؛ گٕت 
ىاؼالهتی نا َٗم و صَیؾ ٌؽتیم واز زال ٌم ةا 

. »صتع ىیؽتیم

ٔعدای ٌهان روز ةطون ایيکً ایعج صان ةٍٕهط کاری در یکی از روزىانً ٌای دولتی 
ةعایؾ پیطا کعد و کم کم زىطگی آىٍا رىگ و ةَیی 

ةعَکػ آىچً دیگعان ٔکع نیکعدىط ؛ کً زىطگی آىٍا دوام چيطاىی ىضَاٌط . گعٔت 
داؿت ؛ روز ةً روز زىطگی ؿان نسکم تع و َـٖ 

انا ٌيَز . و َالً٘ ؿان ةٍم ةیـتع نیـط و ةا آنطن ؿایان ایو صَؿتضتی کانل ؿط 
پيخ ؼال از رویاٌای کَدکاىً ؿایان ىگظؿتً ةَد کً 
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دؼت ةی رزم روزگار او را از ىُهت پطر نسعوم کعد و ایعج صان در یک زادجً راىيطگی 
. کـتً ؿط
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 * * *

َغیغدَن ةا یً ةْل ؼَّات ةً ٌهعاه ناناىی از راه رؼیطىط ؛ َغیغدَن ةا دیطن نادر دو 
الٍی صالً « :دؼتی ةً ؼیيً اش کَةیط و گٕت 

. »ناؿااٌلل ؛ ناؿااٌلل نحل ٗالی کعنَن نی نَىی. ٔطات ةـً ؛ ٗعةان ٗط و ةاالت ةعم 

آٗای ؼٍانی ٗطر ایو زن « :ةُط نادر را نسکم در آَّش گعٔت و رو کعد ةً پطر و گٕت 
. »را ةطان کً لُتت گیعت اونطه

ةعنيکعش لُيت ؛ زاال ةٕعناییط تَ ؛ « :پطر درزالیکً ؼعش را ةً زیع اىطاصتً ةَد گٕت 
. »ایيىَر کً ةطه

ػ صطا نعگم ةطه ؛ وٗتی ٌال را نی ةیيم ایي٘طر ذوؽ زده نیـم کً پاک آداب نُاؿعت 
یادم نیعه ؛ ةٍعزال نعا ةتضـیط ؛ از ٌهً تَن 

. نُظرت نیضَاٌم

تَ ةایط نٍتاب ةاؿی « :ةُط از ایيکً ةا ناٌان ازَالپعؼی کعد ةً وعؼ نو آنط و گٕت 
؛ ناؿااٌلل ىؽتت ةً چيط ؼال پیؾ چً ٗطی 

کـیطی ؛ اوىهٍَٗ یً ٔؽ٘ل ةچً ؿیىَن ةَدی ؛ زاال نی ةیيم ةعای صَدت صاىهی 
. »ؿطی

و نعا در آَّش کـیط و ةُط ٌم ةً ؼعاغ زٌعا رٔت و او را ةَؼیط و دؼت او را گعٔت 
ٌيَز . و ةً ؼهت ؼالو پظیعایی ةً راه أتاد 

ةچً ٌا ةطتان ىیاد انا ٌیچ کطانتَن ةً « :روی نتل درؼت دا ىگعٔتً ةَد کً گٕت 
. » زیتایی نادرتان ىـطیط

ةا . ز٘ی٘تا ٌم راؼت نیگٕت ؛ نادر ّیع از زیتایی صطادای ؛ دظاب و لَىط ٌم ةَد 
ٗطی ةليط و ٌیکلی نَزون ؛ ةا ایيکً ؼً تا ؿکم 



 
 

109 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

. زاییطه ةَد تکان ىضَرده ةَد

. »تَ ٌم چَن ٌال را صیلی دوؼت داری ؛ ٌیچ کػ ةً ىٌعت ىهیاد« :ناناىی گٕت 

! «نگع ودَد داره« :َغیغدَن ٗیأً ی زٖ ةً داىتی گعٔت و گٕت 

َغیغدَن ایي٘طر نعا صذالت ىطٌیط ؛ نيٍم اگع چیغی ةً « :نادر لتضيطی زد و گٕت 
. »ارث ةعدم از ؿها ةَده

صَب تُارؼ ةعای ٌم تکً پاره نیکيیط ؛ صب اقل زالتَن « :پطر ةا ؿَصی گٕت 
» چىَره ؟ ٔعزاد و ٌَنو چىَر ٌؽتيط ؟

اوىٍا ٌم صَب ٌؽتيط ؛ ؼالم « :َغیغدَن در زالیکً ؼیگار روؿو نیکعد گٕت 
. »رؼاىطىط

. »نا کً ٌیچ وٗت نستتٍای آىٍا را ٔعانَش ىهیکيیم« :پطر گٕت 

ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىیط ؛ وًیًٕ « :َغیغدَن اصم ٌایؾ را درٌم کعد و گٕت 
ؿَىً ؛ اوىٍا دَىـَن در نیعه ةعای ایيکً یکی از 

آٗای ؼٍانی صَدتان کً نیطاىیط ؛ درد ّعةت ةط چیغی اؼت ؛ . ةؽتگان ةً اروپا ةعوىط 
آدنیغاد اگع ؼالٍای ؼال ٌم در یً کـَر دیگً 
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صیلی دلـان . ةً َٗل ةچً ٌا ٌیچ دای دىیا ایعون ىهیـً . ةاؿً ةاز ٌم ّعیتً 
نیضَاٌط کً ؿایان را ٌم ةً اروپا ةکـاىيط انا او ٌيَز 

. »یکؽال دیگً از درؼؾ ناىطه ؛ تا ةتیيیم صطا چً نیضَاٌط

» راؼتی چعا آٗا ؿایان تـعیٓ ىیاوردىط ؟« :نادر گٕت 

اتٕاٗا صیلی دلؾ نیضَاؼت ةیادی ؿهاٌا را ةتیيط ؛ انا نتاؼٕاىً « :َغیغدَن گٕت 
ٔعدا انتسان داؿت ؛ تعم تاةؽتاىً گعٔتً ؛ ان ؿاٌلل 

» صب راؼتی ناٌان ؛ کَچَلَیی در راه ىطاری ؟. در یک ٔعقت دیگً 

. »ىً ؛ زاال زوده« :ناٌان گٕت 
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تا دَان ٌؽتی از زىطگی ات لظت ةتع و . آٔعیو ؛ زٖ ةا تَؼت « :َغیغدَن گٕت 
صَش ةگظران کً وٗتی ةچً دار ؿطی وٗت 

ؼعصاراىطن ىطاری و تا چـم ةٍم ةغىی نی ةیيی دَاىی ات گظؿت و ٌیچ اؼتٕاده ای 
. »از آن ىکعدی

َغیغدَن زن صَؿگظراىی ةَد کً زىطگی را ٌیچ وٗت ؼضت ىهیگعٔت و ّم ةٍ دلؾ 
تيٍا ؼعنایً او یً آپارتهان ٔؽ٘لی . راه ىهیطاد 

التتً ٔعزاد و ٌَنو ٌم . در کعج ةَد و تيٍا درآنطش زَ٘ؽ ةازىـؽتگی اش ةَد 
ةً ّیع از .صیلی زیع پع و ةال او و ؿایان را نیگعٔتيط 

ن٘عری ناٌاىً کً ةعای آىٍا نُیو کعده ةَدىط ؛ کلیً نضارج داىـگاه ؿایان ٌم ةً 
دوش آىٍا ةَد ؛ انا ةا ایو زال ىً یک لایر پػ اىطاز 

ةا ایو زال او آى٘طر صَش تیپ و ةا . داؿت و ىً ةً ٔکع یک ؼاَت دیگعش ةَد 
کالػ نیگـت کً ٌعکػ او را نی دیط ؛ ٔکع نیکعد 

تا زاال چيط نعتتً پَؼت قَرتؾ را کـیطه ةَد ؛ نٌَایؾ را . زن پَلطاری اؼت 
ٌعةار ةً رىگی در نی آورد ؛ ىاصو ٌایؾ ٌهیـً 

ٌهاىىَر کً ةً ناٌان . الک زده ةَد و دطیطتعیو و ؿیک تعیو لتاؼٍا را نیپَؿیط 
ىكیست نیکعد ؛ صَدش ٌهً َهعش را صَش 

ده ؛ دوازده ؼال از نادرةغرگ . گظراىطه ةَد ؛ چً ٗتل از ةچً دار ؿطن و چً ةُط از آن 
ةغرگتع ةَد ؛ انا وٗتی کيار ٌم ٗعار نیگعٔتيط 

ةعای صَدش زىطگی نیکعد و ٌیچ وٗت زیع ةار زور ىهیعٔت . ٌهؽو ةً ىٌع نی آنطىط 
ةا ایيکً نیطاىؽت پطرم ةً زذاب صیلی . 

اٌهیت نیطٌط از ٌهان روز اول ةطون زذاب دلَ پطرم زامع نیـط و ةا ؿَصی 
ؿها « :نیگٕت 

. »ىارازتیط ؛ ىگاه ىکيیط ؛ چـهاتَن را درویؾ کيیط

. و آى٘طر ؼع ةً ؼعپطر گظاؿتً ةَد کً او تؽلیم ؿطه ةَد
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صب « :َغیغدَن ٌهاىىَر کً نـَْل پَؼت کيطن صیار ةَد رو کعد ةً نو و گٕت 
نٍتاب دَن تَ چً کار نیکيی ؛ درؼت تهام ؿطه 

» ؟

ٌیچی ؛ دیپلهم را گعٔتً ام و زاال ىـؽتً ام « :ؿاىً ٌایم را ةاال اىطاصتم و گٕتم 
. »تَی صَىً ؛ نيتٌع ةضت و اٗتال

! ةضت و اٗتال « :َغیغدَن گٕت . پطر چـم ّعه ای ةً نو رٔت ، ولی اٌهیتی ىطادم 
» یُيی چً ؟

 66  

. »یُيی ایيکً ةتیيیم ٗؽهتان از ایو دىیا چً نیـً« :گٕتم 

» نگع ىهیضَاٌی درؼت را ادانً دٌی ؟« :او گٕت 

ایو « :َغیغدَن ةا َكتاىیت رو کعد ةً پطر و گٕت . ةا ةی تٕاوتی ؼعم را تکان دادم 
دصتع چی نیگً ؟ زنان نا کً ةً تسكیالت زیاد 

اٌهیت ىهیطادىط ؛ ؿها ٌهً تَن ةً دىتال درس و داىـگاه ةَدیط ولی زاال کً زعؼ 
اقلی را در ایو نهلکت درس نیغىط و تهام صاىَاده 

ٌا ؛ ىً تيٍا ةً صاوع اَتتار َلم ؛ ةلکً از روی چـم و ٌم چـهی ؼُی دارىط کً ةچً 
ٌایـان را ةا معب و زور کالػ کيکَر و کالػ 

صكَقی ةً داىـگاه ةٕعؼتيط ؛ دصتعٌای ؿها کً از ٌَش و اؼتُطاد ةاالیی 
» ؟!ةعصَردارىط ؛ ىهیضَاٌيط درس ةضَاىيط 

ؿایط از ایيکً او را . ىهیطاىم چعا دل و دعئتم ةا آنطن َغیغدَن چيط ةعاةع ؿطه ةَد 
زىی نؽت٘ل و ةا درایت نیطاىؽتم کً از ىُهت 

ٌای صطاوىطی ةً ىسَ ازؽو اؼتٕاده نیکعد ؛ دلم نیضَاؼت الگَی زىطگی ام او ةاؿط 
نو َاؿٖ درس « :و ىاگٍان دان گعٔتم گٕتم 

. » صَاىطن ٌؽتم انا نتاؼٕاىً ةغرگتعٌا ىهی گظراىط
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یُيی ؿها ىهیضَاٌیط دصتعاىتان «:َغیغدَن اصم ٌایؾ را درٌم کعد و ةً پطر گٕت 
. »تسكیل ةکييط

دانًُ کيَىی نا ىؽتت ةً چيطؼال « :پطر کهی درون نتلؾ دا ةً دا ؿط و گٕت 
پیؾ صیلی ٔعؽ کعده ؛ اتٕاٗا دَ داىـگاه از ٌهً دا 

نو ؿضكا تعدیر نیطٌم کً دصتعم را ٌعچً زودتع ةً صاىً ةضت ةٕعؼتم . ةطتع اؼت 
نٍیو صاىم ؛ ؿها دصتع ىطاریط کً ةطاىیط چً . 

. »نؽئَلیت ؼيگیيی ةً ٍَطه تان اؼت

از پطری ةً ٍٔهیطگی ؿها ةُیطه کً چيیو وعز ٔکعی داؿتً ةاؿیط ؛ « :َغیغدَن گٕت 
ٌال ىٌع تَ . پػ ةایط در داىـگاه ٌا را ةتيطىط 

» چیً ؟ تَ ٌم ةا آٗای ؼٍانی نَأ٘ی ؟

نو ایو ٌهً درس صَاىطم ؛ چً اؼتٕاده ای از آن کعدم ؟ ٌیچی زاال « :نادر گٕت 
ةعای نعد ؛ کً نیضَاٌط ىان آور صاىَاده ةاؿط ؛ یً 

. »ولی ةعای دصتع ؛ نو ٌم الغانی ىهی ةیيم. چیغی 

ةً ةً ؛ صیلی وعز ٔکعتان ىؽتت ةً « :َغیغدَن ؼعش را ةا تاؼٓ تکان داد و گٕت 
چيطیو ؼال پیؾ تْییع کعده ؛ تَ از داىؽتً ٌایت 

ٌیچ اؼتٕاده ای ىکعده ای ؟ رؿط ٔکعی ات در تعةیت ٔعزىطاىت نَجع ىتَده ؟ ایو ٌهً 
زن درس صَاىطىط و ةً داىـگاه رٔتيط و در 

پػ ؿها نی ٔعناییط کً کار ٌهً ی ایيٍا . زؽاس تعیو نعاکغ ةا نعدٌا رٗاةت دارىط 
اؿتتاه اؼت و زىٍا ةایط ةـیييط تَی صاىً و صاىً 

زاال از ایو ٌا گظؿتً ؛ چعا ىهی . داری ةکييط ؛ ایو وعز ٔکع از ؿها صیلی دور اؼت 
گظاریط صَدش ةعای آیيطه اش تكهیم ةگیعد ؟ 

ایو ٔعقت را از او ىگیعیط و ةگظاریط تا درصاىً ؿهاؼت ةً صَاؼتً . ةچً کً ىیؽت 
ٌیچ دای دىیا نحل صاىً پطری انو .ٌایؾ ةعؼط 

. ىیؽت ؛ او را دلؽعد ىکيیط
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ؿها کً صَدتان ةٍتعیو دوران را گظراىطه ایط ؛ زاال ایو ٌهً ؼضتگیعی ! آٗای ؼٍانی 
ةعای چیؽت ؟ از ٌع چً ةگظریئ ؛ ٌهاىىَر کً 

. دصتعٌا تسكیالت ٌهؽعؿان ةعایـان نٍم اؼت ؛ نعدٌا ٌم ٌهیو ىٌعیً را دارىط 
زاال َٗلؾ را ةً نو ةطٌیط کً ةگظاریط نٍتاب ةً 

. »درؼؾ ادانً دٌط

نٍیو صاىم ؿها ىهیطاىیط « :پطر درزالیکً نتٕکعاىً ةً ى٘ىً ای صیعه ؿطه ةَد گٕت 
ةٍعزال ةایط ٔکعکيم ؛انا . در دانًُ چً نیگظرد 

. »ایو َٗل را نیطٌم کً ةا دیط ةاز ةً ایو نَمَع ىگاه کيم

! »زتها ؟« :َغیغدَن زیع چـهی ىگاٌی ةً پطر کعد و گٕت 

. »زتها«:پطر ةً ادتار لتضيطی زد و گٕت 

او ٌم ةً ٌهیو رازتی نیتَاىؽت ىٌع پطر را ََض کيط ؛ انا . از نادر در تُذب ةَدم 
چعا ایي٘طر در ن٘اةل او ؼؽت ةَد و ٌعچً او نی 

. گٕت ةطون چَن و چعا اىذام نیطاد

روزیً او را . آن ؿب تا پاؼی از ؿب ةً ؿَصی و دَکٍای ةانغه َغیغ دَن ؼپعی ؿط 
ةارٌا و ةارٌا تسؽیو کعدم ؛ نحل ایيکً ٌیچ 

وٗت ّتاری از ّم ةع دل او ىيـؽتً ةَد ؛ ٌعچيط کً ةا نـکالت زیادی روةً رو ةَده ؛ 
انا ةً َٗل ناناىی آن چيان اَتهاد ةً ىٕػ ةاالیی 

ای کاش نو ٌم . داؿتً کً ٌهً را ةا قتع و ؿکیتایی پـت ؼع گظاؿتً اؼت 
زىطگی را تٕعیر و صَؿی نی . نیتَاىؽتم نحل او ةاؿم 

. دیط و ةً گٕتً صَدش ّم و ّكً در دلؾ دایی ىطاؿت

از ٔعدای آن روز پطر ةا نو ٍٗع کعد ؛ دَاب ؼالهم را زیع لتی نیطاد و کلهً ای ةا نو 
ز٘ؾ « :ٌم قستت ىـط و ةً نادر گٕتً ةَد 
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ةً کؽی چً . ىتَد ایو ىهک ىـياس دلَی ّعیتً اؼعار زىطگی نان را ةعنال کيط 
نعةَوً کً نا چً نیکيیم ؛ ٌعکػ زىطگی صكَقی 

اش ةً صَدش نعةَط اؼت ؛ زاال ایو الٓ ةچً ىـؽتً ؿکایت نعا ةً صالً صاىم 
نیکيط ؟ انان از دؼت ایو دصتع ؛ ٗكط داؿتم ادازه 

. ةطٌم تا صَدش از ةیو صَاؼتگاراىؾ یکی را اىتضاب کيط ؛ انا زاال ٗنیً ٔعؽ کعده 
ةً اولیو کؽی کً در ایو صاىً را ةغىط دَاب 

دصتع ةغرگ کعدم یا دؿهو ؛ نگع . نحتت نیطٌم تا ٌع ّلىی کً دلؾ صَاؼت ةکيط 
ناٌان ىیؽت ؛ نىیٍ ؛ ةعدةار ؛ قتَر و ىهَىً یک 

. زن ةً تهام نُيا ؛ صطا ٌم ةً پاداش ىیت صَةؾ ؛ ٌهؽع ةً ایو صَةی ىكیتؾ کعد 
ایو ىیم ودب ٗط و ةاال ةعای نو دم در آورده و 

ةٍتعه ةٍؾ ةگی کَر صَىطی ؛ تا وٗتی . نیضَاٌط راه و رؼم زىطگی را ةً نو یاد ةطٌط 
کً تَی ایو صَىً ٌؽتی ؛ ارةاةت نو ٌؽتم و از 

. »دؼتَرات نو پیعوی نیکيی

پطر . ىً نادر در ن٘اةل زعٍٔای پطر تَاىؽت از نو دٔاع کيط ؛ ىً ناٌان و ىً نسهط آٗا 
پایؾ را در یک کٕؾ کعده ةَد کً ةایط ٌعچً 

. زودتع ازدواج کيم و نعا ةا اولیو صَاؼتگار ةً صاىً ةضت نیٕعؼتط
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از آن روز ةً ةُط ّم و ّكً ام قط ةعاةع ؿط ؛ کتاب را ةؽتم و ةً گَؿً ای پعتاب کعدم 
در را ةً روی صَد ةؽتم و دغ گعیً ؛ ٌیچ . 

ناٌان و نانان صیلی ؼُی نیکعدىط کً نعا از آن زال و . نَىؽی ةعای صَد ىطیطم 
از زىطگی صؽتً . ٌَا ةیعون ةیارىط ؛ انا ةی ٔایطه ةَد 

از زناىً و روزگار ةً ؿطت نتيٕع ةَدم و زتی واٗت دیطن کؽی را ىطاؿتم . ؿطه ةَدم 
دلم نیضَاؼت یک دَری ةً پطر ةٍٕهاىم کً . 



 
 

115 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

او نعد ٗلطر و زورگَیی ةَد کً زعؼ ٌیچ کػ را !کارش اؿتتاه اؼت ؛ انا چگَىً ؟
زاال نی ٍٔهم کً نادر چ٘طر نٌلَم . ٗتَل ىهیکعد 

او ؿایط ةعای تطاوم زىطگی اش ایي٘طر کَتاه نی آنط ؛ چَن نیطاىؽت پطر . واٍٗ ؿطه 
نعد یک دىطه و لذتازی اؼت و ةعای ایيکً 

. زعیم زىطگی اش زٕي ؿَد ؼکَت نیکعد

ٌع وٗت . پطر ٌهً چیغ را در زىطگی نعٍٔی کً ةعایهان ٔعاٌم ؼاصتً ةَد نی دیط 
: قستت نیـط نی گٕت

ػ نو اىطازه ؿها ةَدم زؽعت یً لتاس ىَةً دلم ةَد ؛ ةعای صعیط یً دٔتع ةایط آن ٗطر 
ةً ایو در و آن در نیغدم تا ةتَاىم آن را تٍیً 

از روزىانً ٔعوؿی . از ؼو ىً ؼالگی َالَه ةع درس صَاىطن ؛کار ٌم نیکعدم . کيم 
گعٔتً تا ٌع کار زاللی ؛ کً ةتَاىم ل٘هً ىاىی ةعای 

چيطةار از درد ؼيگیو ةی کؽی و کار زیاد ٗكط داؿتم . صاىَاده ةی ؼعپعؼتم تٍیً کيم 
تعک تسكیل کيم ؛ انا نادر صطاةیانعزم 

اگع ؿطه ةعم صَىً ی نعدم کلٕتی ؛ ىهی گظارم ةچً ٌایم ةی « :او نیگٕت . ىگظاؿت 
نو و پطرت ٌعچً کـیطیم از ةی . ؼَاد ةار ةیایيط 

اگع اون صطاةیانعز ؼَاد داؿت ةی صَد کاّظی را کً ٌهً ی زٖ و . ؼَادی ةَد 
زَ٘ؽ زىطگی اش ةَد اننا ىهیکعد و آصعش ٌم از 

زاال ةا چيگ و دىطان ٌم کً ؿطه زىطگی را دو دؼتی . ّكً دؽ نعگ ىهیـط 
چؽتیطه ام و یا ىان صـک ٌم کً ؿطه ؿها را ةً َعقً 

. »نی رؼاىم

ٌهیو کار را ٌم کعد و ةً ٌع ةطةضتی ةَد نا درؼهان را ادانً دادیم و چَن ؼضتی ٌا 
ولی . را تسهل کعدیم زاال ٗطر َأیت را نیطاىیم 

تَ ىهک ىـياس ٌهً چیغ ةعایت نٍیاؼت و ایي٘طر ىاؿکعی چً چیغی صَاؼتی کً 
ةعایت کم گظاؿتً ام ؟ صب ، نو ٌم اَت٘اداتی دارم 
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ٌهً زامع ؿطىط نعا ةپظیعىط دغ تَ ورودک کً ٌع روز و ٌع ؼاَت اَكاةم را ةً . 
ىََی صعد نیکيی ؛ ةاةا چی از دَىم نیضَاٌی اگع 

اگع ىـؽتی کً نو ادازه ةطٌم ةا دوؼتاىت ٌعدا . پطر ةطی ٌؽتم زودتع از ایيذا ةعو 
دوؼت داری ةعی ؛ صَدت نیطوىی چيیو پطری 

چعا ةا دصتع َهَ و دصتع َهً ٌایت رٔت و آنط ىهیکيی ؟ چَن آىٍا ةعای . ىیؽتم 
صَدؿان صاىهی ؿطه اىط و اٌل دلٓ ةازی و ایو 

. دَر ةعىانً ٌا ىیؽتيط ؛ در اقل گعوه صَىی تَن ةٍم ىهیضَره

ىً ؛ ةاةادَن نو کالً ةی ّیعتی ؼعم ىگظاؿتم کً دصتعم را یً لسًٌ تَی صَىً ىتیيم و 
ٌع وٗت ةپعؼم ؛ ةگَیيط ةا دوؼتاىؾ ةعای 

چعا اؼتٕاده . ٌعچی ةضَاٌی در ایو صاىً زامعه . صعیط رٔتً ؛ یا ةً کالػ رٔتً 
. »ىهیکيی ؛ چعا ٗطرایو ٌهً ىُهت را ىهیطاىی

او ٔکع نیکعد زىطگی ٔ٘ه پَل اؼت . ایو زعٍٔایی ةَد کً پطر ٌهیـً تسَیلم نیطاد 
و آىٍایی کً ومٍ نالی صَةی ىطارىط ؛ یا در زط 

. نتَؼه زىطگی نیکييط ؛ ةطةضت و ةیچاره ٌؽتيط و ٌیچ لظتی از زىطگی ىهی ةعىط
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ىیلَٔع دوؼت صَدم ؛ پطر و نادرش ٌع دو ٔعٌيگی ةَدىط ؛ انا زىطگی ایطه آلی داؿتيط 
کً ٌهیـً ّتىً آىٍا را نیضَردم ؛ ةا ٌهان 

از گعدش و تٕعیر گعٔتً تا نٍهاىی ٌای . زَ٘ؽ نُلهی َـٖ دىیا را نیکعدىط 
صاىَادگی و دوؼتاىً ؛ ٌهً و ٌهً روی ةعىانً ةَد ؛ زتی 

تاةؽتاىٍا . یک ؿب دور ٌم دهٍ نیـطىط و نـکالتـان را ةا ٌم در نیان نیگظاؿتيط 
ةً ؿٍعٌای ؿهالی و صَش آب و ٌَا نیعٔتيط و 

ىیلَٔع ٌهیـً از پطر و نادرش ةُيَان دو دوؼت یاد .ایام َیط ةً ؿٍعٌای ديَةی 
نیکعد و نیگٕت ٌع ىارازتی و نـکلی کً داؿتً 

. ةاؿط از آىٍا راٌيهایی نیضَاٌط
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زاال نا ةا ایو ٌهً نال و انَال ؛ پطر و نادر تسكیل کعده ؛ ؼٍههان اززىطگی چیؽت 
ةعىانً ٌعؼال . ؟ ٌیچ زؽعت ةً دل ناىطن و ةػ 

؛ تکعار ةعىانً ؼال ٗتل ةً نطرؼً نی رویم و نی آییم ؛ ٌعچيط ٌٕتً یکتار ةؽتگان را 
ناه ٌای نضكَقی نذالؾ رومً . نی ةیيیم 

صَاىی و ؼٕعه ةعگغار نیـَد ؛ ایام َیط ٌم وتٖ نُهَل صَىً را از ؿیعیيی و نیَه و 
آدیل پع نیکيیم و ةً اىتٌار نٍهاىٍای ىَروزی نی 

ىـیيیم و دایغه نان در تاةؽتان ایو اؼت کً نحل ٌع ؼال ةار و ةيً نان را دهٍ کيیم 
و ةا چٍار تا از صَدنان ةطتع ٌهؽٕع ؿَیم ؛ ده 

روزی را در ویالی ؿهال ةگظراىیم کً آىذا ٌم کهتع از صاىً ىیؽت ؛ ٔ٘ه از ؿلَّی 
صتعی ىیؽت و آن چيان ؼکَت نعگتاری زاکم 

اؼت کً ّم و ّكً ةیـتع ةً ؼعاّهان نی آیط ؛ ؼَازل زیتای دریای صغر را نی ةیيیم 
و آه زؽعت ةع دلهان نی ىـیيط کً ٔ٘ه 

نیتَاىیم از دور آن را تهاؿا کيیم ؛ زتی ىغدیک ؿطن ةً دریا دعم نسؽَب نیَؿط ؛ 
ؿایط کؽی چيطیو کیلَنتع آىىعؼ تع ةا دورةیو 

. ٔ٘ه و ٔ٘ه ویالی نا را دیط ةغىط

ای کاش آىذا نعا ةً . ةُط ٌم دوةاره وؼایلهان را دهٍ نیکيیم و ةً نـٍط نیعویم 
زال صَد ةگظارىط تا ةتَاىم ةً گَؿً ای از زعم پياه 

ةعم و در صلَتگً ةار ةا او در کهال آرانؾ ىذَا کيم ؛ أؽَس و قط أؽَس کً آىذا 
ٌع روز ةایط ةا آىٍا ةً . ٌم زور و ادتار اؼت 

زعم ةعویم ةُط ؼعی ةً ةازار ةغىیم و َكع صؽتً و کَٔتً ةً ٌتل ةعگعدیم و چيطدای 
. تٕعیسی را ٌم ةتیيیم

زاال آیا نو صَؿتضتم یا ىیلَٔع؟ ٌعچً ةً گظؿتً ىگاه نیکيم ةیـتع ّكً نیضَرم ؛ 
. دیگع زتی زعٍٔای ؿادی ٌم نعا تؽلی ىهیطٌط 

دلم . چگَىً نیتَاىم گظؿتً را ٔعانَش کيم و ةً ٔکع آیيطه ی ىانُلَنم ٌم ىتاؿم 
نیضَاٌط ةً ٌیچ چیغ و ٌیچ کػ ٔکع ىکيم ؛ ولی 
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نگع نیـَد ؟ ٌع چیغ کَچکی در ایو صاىً ی لُيتی نعا ةً یاد صاوعه ای تلش نی 
ؼعم ةً ؿطت درد نیکيط و ٗعص آرام . اىطازد 

ةی زال ةً روی تضت . ةضـی کً یک ؼاَت پیؾ صَرده ام ؛ ىتَاىؽتً آرانم کيط 
تكاویع . أتاده ام ؛ انا أکارم درٌهً دا پعؼً نیغىط 

ىهیطاىم چً اقعاری دارم کً ةا . نتٍهی را نی ةیيم کً صیلی از آىٍا ةعایم ىاآؿياؼت 
آىٍا ارتتاط ةعٗعار کيم ؛ انا کم کم ٌهً چیغ نسَ 

. نیـَىط

 8ٔكل
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روز دهًُ ةَد و نحل ٌهً ی دهًُ ٌا دلگیع و دلتيگ؛ ةا ةی زَقلگی نـَْل 
از گَؿً .صَاىطن رناىی ةَدم کً قطای زىگ ةليط ؿط

ةاورم ىهیـط کً او ؼعزده ةً صاىً ی نا آنطه .ناناىی ةَد.پيذعه ةً زیاط ىگاه کعدم
یک آن صَاؼتم در اتاٗم را ةاز کيم و ةً .ةاؿط

اؼت٘تالؾ ةعوم کً یادم أتاد پطر درصاىً اؼت ةا دلضَری ةً ؼهت نیغ نىالًُ رٔتم 
ؼاَتی از آنطن .و نـَْل صَاىطن رنان ؿطم 

در ٌهان چٍارچَب در ؛ او را در ةْل . ناناىی ىگظؿتً ةَد کً صَدش ةً ؼعاّم آنط 
او نعا . گعٔتم و از دلتيگی اؿکم ؼعازیع ؿط 

ةً ةً ؛ ىَه ی ةی نُعٔت ؛ یً زال و ازَالی از ناناىی ات ىهیپعؼی « : ةَؼیط و گٕت 
؟ ىً تلٕيی ؛ ىً صتعی ؛ ؼعی ٌم کً ةً ایو پیعزن 

. »ىهیغىی

ةً صطا ایيىَر ىیؽت ؛ دلم ةعاتَن یً ذره «:درزالیکً اؿکٍایم را پاک نیکعدم گٕتم 
چً کؽی ةٍتع از ؿها زال نعا نی ٍٔهط ؛ . ؿطه ةَد

ولی ٌهاىىَر کً زتها در دعیان ٌؽتیط ؛ اَتكاب کعده ام ؛ آن ٌم از ىَع زادش 
دیگً تسهلم تهام ؿطه ؛ ةایط یً ىٕع تَی ایو صَىً .
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از ایيکً چيط روزی ٍٗع و دوةاره آؿتی کيم چً ٔایطه دارد ؛ ةایط . زعؼ نعا ةٍٕهط 
. »تکلیٕم را روؿو کيم

. ػ زاال ىهیضَاٌی نعا ةً اتاٗت دََت کيی

ةتضـیط کً ایيذا . وای صطا نعگم ةطه ؛ ةٕعناییط ؛ ةٕعناییط « : ةا دؼتپاچگی گٕتم 
در زالیکً روی نتل گَؿً ی » . ایي٘طر ىانعتب اؼت 

» دؼتت درد ىکيً صب چً کار نیکعدی ؟« :اتاؽ نی ىـؽت گٕت 

. »کتاب نیضَاىطم« :ةً آٌؽتگی گٕتم 

ػ چعا ایي٘طر آروم زعؼ نیغىی؟ 

. ػ آصً از اون کتاةٍای نهيًََ اؼت ؛ التتً تَی ایو صَىً

. ػ زتها داؿتی رنان نیضَىطی

انا . آى٘طر ٔکعم ةٍم ریضتً کً زَقلً ٌیچ کاری را ىطارم « :ؼعم را تکان دادم و گٕتم 
ةایط ةٍعقَرت . ةٍعزال ةٍتع از ةیکاری اؼت 

. »کً ؿطه دلَی ایو ؼکَت وزـتياک را گعٔت

ػ چعا ایي٘طر صَدت را َظاب نیطٌی ؟ در ایو دصهً صَدت را زتػ کعدی کً چً 
ؿَد ؟ اگع ٔکع نیکيی کً پطرت یً ریغه از 

او ؼالٍای . َ٘ایطش دؼت ةعنیطارد ؛ یا َ٘ب نیکـط ؛ ةطان کً ؼضت در اؿتتاٌی 
ؼال اؼت کً ایيىَر زىطگی کعده ؛ زاال درؼت یا 

ولی او ةً ایو َ٘ایط ایهان دارد ؛ زامع اؼت ؼعش را ةطٌط انا کَتاه . ّله ؛ ىهیطاىم 
. ىیایط

تَ ةا کی نتارزه نیکيی ؟ ةا کؽی کً َاؿ٘ؾ ٌؽتی ؟ ٌعکً ىطاىط ؛ نو کً ! َغیغم 
نیطاىم چ٘طر او را دوؼت داری ؛ تَ زامعی یً نَ 

پػ چعا ایي٘طر صَن ةً دلؾ نیکيی ؟ یً آن ؼکتً نیکيط و ... از ؼع پطرت کم ؿَد ؟
صَدت صَب نیطاىی !آن وٗت چً نیکيی . تهام 
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کً صَد نو یکی از نضالٕان ؼعؼضت او ٌؽتم ؛ کم ٌهطیگع را نی ةیيیم و ازتعام 
پػ ٔکع ىکو ایو زعٍٔایی کً . ٌم را ىگً نیطاریم 

نو ةا تَ ٌم ! نیغىم ةعای وعٔطاری از اوؼت و زٖ را ةً او نیطٌم ؛ ىً َغیغ دلم 
زىطگی نال تَؼت ؛ پػ ةایط صَدت . َ٘یطه ٌؽتم 

تكهیم ةگیعی و نا ةغرگتعٌا ؛ نضكَقا پطر و نادرت ؛ ٔ٘ه درزط راٌيهایی و کهک 
ةایط اىذام وًیًٕ ةکيیم ؛ ىً ایيکً ةا زور و ادساؼ 

ٌهاىىَر کً گٕتم او ؼالٍاؼت کً ایيىَر ؿکل گعٔت و تا . ىٌعنان را تسهیل کيیم 
نٍتاب ؛ ةگظار . زاال کؽی ىتَاىؽتً او را تْییع دٌط 

اون داره از کٓ . رک و پَؼت کيطه ةٍت ةگم ؛ پطرت دیگً اون ؼٍانی ٗطیهی ىیؽت 
ةا نو زعؼ نیغىً انا ٔکعش دای . نیعه 

او نيتٌعه ، نيتٌعه .ةً نو ىگاه نیکيً انا تً ىگاٌؾ ةً در اتاؽ تَؼت . دیگعی اؼت 
کً ٌع لسًٌ در ایو اتاؽ ةاز ةـً و تَ ةً 

آَّؿؾ پياه ةتعی ؛ آیا تا ةً زال نتَدً ىـطه ای کً او ٌم َاؿ٘اىً تَ را دوؼت 
دارد ؟ 

تيٍا کؽی کً تا زاال رودر روی او ایؽتاده و دَاب ةی نيى٘ی ٌایؾ را داده ؛ تَ 
ةتیو تَی ایو چً کؽی تا زاال روی زعؼ . ٌؽتی 

پػ ةطان صیلی دوؼتت داره کً تَاىؽتً تا ایو زط تسهلت . پطرت زعؼ زده دغ تَ 
ةٍتعه . او کؽی ىیؽت کً زیع ةار کؽی ةعه . کيً 

. دؼت از لذادت ةعداری و ةعوی روی پطرت را ةتَؼی

صطا نیطاىط کً چ٘طر دلم ٌَای پطر را کعده ةَد ؛ صطا نیطاىط کً ةا گٕتً ٌای ناناىی 
ةعای دیطن روی ناه پطر دلم پعپع نیغد ؛ صطا 

نیطاىط کً چ٘طر دلم نیضَاؼت آن دؼتان نعداىً اش را در دؼت ةگیعم و ةع آىٍا ةَؼً 
ةغىم و صَد را در آَّش او ةیيطازم و ىٕػ 

. صَدم ٌم صَب نیطاىؽتم کً ةعای پطر ةا ة٘یً ٔعؽ دارم . گعم او را زػ کيم 
درزالیکً ٗلتم ةً ناىيط گيذـکی نی تپیط اؿک از 



 
 

121 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

ةً صطا دلم ةعایؾ یً ذره ؿطه ؛ ةاور ىهیکيیط ایو نطت « :گٕتم . چـهاىم ؼعازیع ؿط 
ٌع روز از پـت پيذعه . ةع نو چً گظؿتً 

آنطن و رٔتيؾ را تهاؿا نیکيم ؛ ٌع روز نيتٌع صتع صَؿی ٌؽتم ؛ انا ٌیچ وٗت ایو 
ناناىی ؛ نو . رویا ةً ز٘ی٘ت ىپیَؼتً اؼت 

نیتعؼم ؛ از آیيطه از صَدم و از پطر ؛ صَدم ٌم صَب نیطاىم کً صطای ىاکعده اگع 
اتٕاٗی ةعای پطر ةیٕتط تا آصع َهع صَدم را ىضَاٌم 

ةضـیط ؛ ٔکع نیکيیط کً اگع کؽی دو ؛ ؼً ٌٕتً تيٍا در اتاٗی نستَس ةهاىط چً 
ٔکعٌایی ةً ؼعاّؾ نی آیط ؟ کاةَس ٌای ؿتاىً ؛ 

ةاور کيیط تهام ایو ؼضتی ٌا را تسهل کعدم تا ؿایط ةتَاىم راه . صاوعات تلش گظؿتً 
صَدم ٌم ؼٕیل و ! ىذاتی پیطا کيم ؛ انا کطام راه 

آصً نو ةا پطر ؛ کً دیَاىً وار دوؼتؾ دارم ؛ . ؼعگعدان و نؽتاقل ناىطه ام 

زاال ؿها ةگَییط چگَىً نیتَاىم ةا نعدی . ىهیتَاىم کيار ةیایم و َ٘ایطش را ةپظیعم 
کً ٌیچ ؿياصتی از او ىطارم و َالً٘ ای در کار 

» ىیؽت کيار ةیایم ؟

زٖ ةا تَؼت ، ولی نو ! نیطاىم « :ناناىی ةً کيارم آنط و قَرتم را ةَؼیط و گٕت 
. »پیام آور صتعٌای صَؿی ٌؽتم

ایيىَر ىگاٌم ىکو ؛ نو یً صَاؼتگار صَب « :ةا تُذب ىگاٌؾ کعدم ؛ ناناىی گٕت 
ةعایت پیطا کعدم کً ةً ازتهال زیاد ٌهان کؽی 

. »اؼت کً تَ نیضَاٌی

 72  

ػ پطر چی ؟ 

. ػ او ٌم رامی صَاٌط ؿط

ػ ناناىی ؼع ةً ؼعم ىگظاریط ؛ آصً ایو وعؼ کیؽت کً ٌم نَرد ٗتَل نو ةاؿط و ٌم 
. پطر ؛ اقال ٌهچیو چیغی انکان ىطارد
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. َغیغم ؛ ىً ؼع ةً ؼعت نیگظارم و ىً ٗكط ؿٌَی دارم «:ناناىی لتضيطی زد و گٕت 
تَ ةليطؿَ ةعو ٌعچً زودتع پطرت را ةتَس و ةا 

او آؿتی کو و دَ ایو صاىً را از ایو زال و ٌَا ةیعون ةیار ؛ ة٘یً کارٌا را ةً نو 
. »ةؽپار

دلم نیضَاٌط یً دَری پطر رامی ؿَد کً . ػ آصً ناناىی ؛ نو ٗكط ازدواج ىطارم 
... نو. ةگظارد درس ةضَاىم 

ىَُذةاٌلل ؛ چً زعٍٔایی نیغىی ؛ پطرت ةً ٌیچ َيَان : او ةً نیان زعٔم آنط و گٕت 
ةا ناىطن و در ایو صاىً و ادانً تسكیلت نَأ٘ت 

دو روز ٍٗع ؛ دو روز . ایو زىطگی ٌم ةً َٗل صَدت چً ٔایطه ای دارد . ىضَاٌط کعد 
. »آؿتی ؛ پػ ةایط یً دا تهام ؿَد

زٖ ةا ناناىی ةَد ؛ زاال کً نیضَاٌيط ٌع وَر ؿطه نعا از ایو صاىً ةیعون کييط ؛ 
ةگظار ةً َ٘ط کؽی در ةیایم کً االٗل صَدم ٗتَلؾ 

» زاال ایو آٗا داناد کی ٌؽت ؟« :گٕتم . داؿتً ةاؿم 

ػ تَ َٗل ةطه ةُط از ایيکً زعٍٔایم را زدم ةً ؼعاغ پطرت ةعوی و رویؾ را ةتَؼی ، تا 
نو ٌهً ی نادعا را ةعایت تُعیٓ کيم و اگع 

. نَأٖ ةاؿی ةً پطرت ةگَیم

از ایيکً ناناىی نعا آدم زؽاب کعده و اول آنطه ةَد ةا نو نـَرت کيط ؛ تا اگع رامی 
ةَدم ةً پطر و نادر ةگَیط ؛ صَؿسال ؿطم و ةً 

. او َٗل دادم

ٌهان ؿب از تَ صیلی . ػ ایو داناد صَؿتضت کؽی ىیؽت دغ ؿایان پؽع َغیغدَن 
صَؿؾ آنطه و از آىذایی کً ةً دىتال یً دصتع 

صَب ةعای ؿایان اؼت ؛ از نو صَاؼت کً ةا تَ قستت کيم و اگع ىٌعت نَأٖ ةَد ؛ 
ةا تُذب . ةُط ةا پطر و نادرت در نیان ةگظارم 
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ناناىی » ٌهان پؽعةچً دؼت و پا چلٕتی ةچً ىيً را نی گَییط ؟! ؿایان « :گٕتم 
زاال ةعای صَدش نعدی ؿطه ؛ « :لتضيطی زد و گٕت 

... زاال ةگظار . صَش تیپ و صَش ٗیأً و تا دلت ةضَاٌط اٌل دل . ةایط او را ةتیيی 
. زاال ةگظار ؿهً ای از زىطگی ؿایان ةعایت ةگَیم 

ةیؽت چٍار ؼال ؼو دارد داىـذَی ؼال ؼَم رؿتً نطیعیت اؼت ولی از لساظ نالی 
ومُیت آن چياىی ىطارد ؛ از ىٌع ًاٌعی صَش 

اٌل دل ؛ َاؿٖ تيَع و . تیپ و صَش ٗیأً اؼت ؛ اصالٖ ٌم کپی نادرش اؼت 
. گـت و تٕعیر ؛ در مهو پؽع دؼت و دل ةازی اؼت 

ایو کلیً اوالُاتی اؼت کً نو دارم ؛ زاال چی نیگی ؟ 

ىٌع ؿها ... زاال ىٌع . ىهیطاىم چی ةگم « :آب دٌاىم را ةً ؼضتی َٗرت دادم و گٕتم 
» چیؽت ؟
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ةً ىٌع نو ٌیچ کػ کانل ىیؽت ؛ ةٍعزال ٌع کؽی « :ناناىی کهی ٔکعکعد و گٕت 
ؿایان پؽع ُٔال و . نسؽيات و نُایتی دارد 

نیطوىی کً َغیغدَن او را کهی لَس ةار آورده و ٌهیـً ٌع چً . اکتیَی ىیؽت 
صَاؼتً ةعایؾ نٍیا کعده و ؿایط َلت تيتلی او ٌهیو 

ةاؿط ؛ انا ایو زعٍٔایی کً نیغىم دلیل ىهیـً کً او پؽع صَةی ىتاؿً ؛ ةُط از ازدواج ؛ 
زن و ؿٌَع صیلی نیتَاىيط ةع روی ٌم تاجیع 

گظار ةاؿيط و ىکات نيٕی یکطیگع را صيحی کييط ؛ ٌهیـً زن و نعد ىیهً ی دوم 
ؿها ٌع دو دَان ٌؽتیط ؛ ةایط دؼت . یکطیگع ٌؽتيط 

. »ةً دؼت ٌم ةطٌیط تا ةتَاىیط یک زىطگی ایطه آل ةؽازیط

ناناىی چيط ةار . زعٔی ةعای گٕتو ىطاؿتم ؛ ؼاکت و آرام ةً ى٘ىً ای صیعه ؿطه ةَدم 
ٌی دصتع کذایی . نٍتاب ؛ نٍتاب « :قطایم زد 

» ىٌعت چیً ؟!
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ٌیچ وٗت نَمَع ازدواج را دطی ىگعٔتً ام « :ؿاىً ٌایم را ةاال اىطاصتم و گٕتم 
آى٘طر آرزو ةعای آیيطه ام درؼع نی پعوراىم کً ةً تيٍا 

چیغی کً ٔکع ىهیکيم ودَد نعدی در زىطگی ام اؼت و زاال تكهیم گیعی ةعایم 
. »نـکلً

نو چيط روز دیگً ةاٌات . ػ دصتعم صَب ٔکعٌایت را ةکو و َذَاليً تكهیم ىگیع
تهاس نیگیعم ؛ اگً دَاةت نحتت ةَد ؛ اوىَٗت ةا 

. »زاال ةليطؿَ ةعویم پیؾ پطرت. پطرت قستت نیکيم 

از ایيکً . زال َذیتی داؿتهم ؛ صطا نیطوىً کً چ٘طر دلم ةعایؾ تيگ ؿطه ةَد 
ناناىی پا پیؾ گظاؿتً ةَد صَؿسال ةَدم ؛ ةً ؼعَت 

پطر نحل ٌهیـً . از دا ةعصاؼتم و ةً ٌهعاه ناناىی ةُط از ده روز از اتاٗم ةیعون آنطم 
؛ روی نتلؾ ىـؽتً و نـَْل نىالًُ ی کتاةی 

نتاىت ؛ وٗار و ؿضكیت . ةَد ؛ چيط لسًٌ در دای صَد ایؽتادم و او را ةعاىطاز کعدم 
ىاگٍان دلم ةعایؾ پع . از ؼع و رویؾ نی ةاریط 

او کً ّعؽ نىالًُ ةَد ؛ تا رؼیطن نو ةً ةاالی . کـیط و ؿتاةان ةً ؼَیؾ رٔتم 
وٗتی ؼایً ام ةع روی . ؼعش نتَدً زنَرم ىـط 

ةاةا ؛ ... نٍتاب « :کتاةؾ أتاد ؛ ؼعش را ةاال آورد و ةا دیطن نو تُذب کعد و گٕت 
! »آنطی

دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم ؛ صَدم را در ةْلؾ اىطاصتم و او را ةَؼیطم ؛ پطر ةطون 
ایيکً کالهی ةً زةان ةیاورد ؼعش را در التً الی 

پػ او ٌم ةً اىطازه نو از ایو . نٌَایم پيٍان کعده ةَد و نعا ةً ؼیيً نی ٔـعد
ةً ىاگٍان صَدم را .دوری ىارازت و دلتيگ ةَد 

نَدَدی صَدصَاه و ةی َاوًٕ دیطم کً ّیع از صَدم ٌیچ کػ را ىهی دیطم ؛ چ٘طر 
چيطش آور ؿطه ةَدم و ةً ؿطت ازؽاس گياه 

ٌیچ وٗت ٔکع « :پطر در زالیکً ؼُی نیکعد دلَی ةْنؾ را ةگیعد گٕت . نیکعدم 
ىهیکعدم تا ایو زط پطر ةطی ةاؿم کً دصتع 
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. »َغیغم ده روز زامع ةً دیطىم ىتاؿط

تَ را ةً « :ٌهاىىَر کً آرام آرام اؿکم ةع روی ؿاىً ٌای پطر ؼعازیع نیعیضت گٕتم 
صطا دلم را ةیـتع از ایو ىؽَزان ، صیلی دوؼتت 

. »دارم
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آن ؿب ؿایط یکی از ةٍتعیو ؿتٍای زىطگی ام ةَد ؛ در دهٍ صاىَادگی ىـؽتو و ةعای 
ٌعکؽی ةً . ٌهً َغیغ ةَدن چً لظتی دارد 

ىََی نیضَاؼت دلم را ةً دؼت ةیاورد ،نضكَقا پطر ؛ ؿَصی نیکعد؛ زعؼ نیغد ؛ و 
. یً دَرایی ىادم ةَدن صَد را ىـان نیطاد 

ىهیطاىم چعا آن ؿب ةا ٌعدهلً ای کً ةعزةان نی آورد ةیـتع از صَدم ةطم نی آنط و 
چعا ىهیتَاىؽتم زعٍٔای او . صذالت نی کـیطم 

را ةپظیعم ؛ چعا ىهیتَاىؽتم نحل ة٘یً اَنای صاىَاده نىیٍ او ةاؿم ؛ چعا ةا ٌهً ٔعؽ 
ایو ل٘تی ةَد کً » ؼعکؾ و رام ىـطىی «.داؿتم 

نااىؽاىٍا ٌعکطام ةً . یکطىطه و لذتاز . درؼت نحل صَدش ةَدم . پطر ةً نو داده ةَد 
ىََی صَدصَاه ٌؽتیم ، صَدنان را ةً صَةی نی 

زامع ىیؽتیم صَدنان . ؿياؼیم ؛ انا ٌیچ وٗت اٗعار ىهیکيیم کً چً ایعادٌایی داریم 
را تْییع ةطٌیم و زتی یکی نحل صَدنان را 

ةپظیعیم و اگع درؼت صكَقیات ةط صَدنان را داؿتً ةاؿط ؛ او را ٔعدی ةی نيىٖ و 
اصالٖ نو ٌم درؼت ناىيط . صَدصَاه نیطاىیم 

» زٖ ةا نيً «پطر ةَد انا ٌیچ وٗت ىهیتَاىؽت زعٍٔایم را ةپظیعد و ٌهیـً نیگٕت 
یاایيکً نعا صیلی دوؼت نیطاؿت و آن ؿب از . 

دیطن نو آى٘طر صَؿسال ةً ىٌع نی آنط ؛ نحل ایيکً دىیا را ةً او داده اىط ؛ ةا ایيسال 
یک 
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ةا ایيکً نیطاىؽتم ایو ٍٗع دو ٌٕتً .کلهً ةً زةان ىیاورد کً او ٌم اؿتتاه کعده اؼت 
ای دردی را دوا ىهیکيط ؛ انا ةا ایو زال صَؿسال 

ازایيکً نیتَاىم ٌعروز او را ةتیيم ؛ ةَی صَش او را . ةَدم کً ةا او آؿتی کعده ام 
اؼتـهام کيم ؛ در کيارش ةيـیيم قتساىً ةضَرم و ةا 

ٌم لخ و لذتازی کيیم و در آصع ةا زالت ٍٗع از ٌم دطا ؿَیم ؛ ولی ةاز ٔعدا قتر ةً 
ؿَؽ دیطارش از صَاب ةعصیغم و ةً ؼعاّؾ 

. ةعوم ؛ دلم در ؼیيً آرام و ٗعار ىطاؿت

َاؿٖ ٗلطری ٌایؾ ؛ . صطا نیطاىط کً َاؿٖ تيٍا نعدی کً ةَدم ٔ٘ه و ٔ٘ه پطر ةَد 
زورگَیی و ةطصل٘ی ٌایؾ ؛ َاؿٖ ةَی تَتَىؾ ؛ 

ةَی َىع تيؾ و آن ٗانت کـیطه و قَرت نعداىً اش و ؿایط نادر ٌم نحل نو 
َاؿٖ ٌهیو صكَقیات پطر ةَد کً ٌعچً نیگٕت 

انا نو ةا نادر ٔعؽ داؿتم او ةً زتم تهام کارٌای پطر . ةطون چَن و چعا نی پظیعٔت 
را درؼت نیطاىؽت ولی نو ةا ایيکً روش 

زىطگی او را ةً ٌیچ َيَان ٗتَل ىطاؿتم ؛ پطراىً دوؼتؾ نیطاؿتم ؛ پػ نو از نادر 
. ٌم َاؿٖ تع ةَدم

ازایيکً ةا پطر آؿتی .آن ؿب وٗتی ةً ةؽتعرٔتم ةا صاوعی آؼَده چـهاىم را ةؽتم 
کعده ةَدم ازؽاس صَةی داؿتم و زاال نی 

ٌهتازی . از ؿایان صاوعات صَةی ىطاؿتم . تَاىؽتم ةا صیال رازت ةً آیيطه ام ٔکعکيم 
دوران کَدکی ؛ او پؽع زار و ىسیٕی ةَد ةا 

قَرتی اؼتضَاىی کً دغ ٗعٗع کعدن ولَس ةَدىؾ چیغ دیگعی از او در ذٌيم ى٘ؾ 
َغیغدَن کً ایو تً تْاری را ةً .ىتؽتً ةَد

اىطازه دان و ایهاىؾ دوؼت نیطاؿت ؛ آى٘طر او را ةچً ىيً ةار آوردًٌ ةَد کً 
ىهیگظاؿت آب تَی دلؾ تکان ةضَرد و ٌعچً 

ٌع وٗت ةً صاىً ی نا نی آنطىط ؛ . نیضَاؼت ةطون کم وکاؼت ةعایؾ نٍیا نیکعد
ؼعةازی کعدن ؛ یا اؼتاب ةازی ةا ٌم دََایهان 
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« :نادر نیگٕت . نیـط و ٌهیـً ٌم ةازىطه نو ةَدم ؛ چَن ٌهً وعؼ اورا نیگعٔتيط 
او نٍهان ناؼت ؛ ٌعچً صَاؼت ةایط در اصتیارش 

انا ٔعٗی ىهیکعد ؛ ةً صاىً ی آىٍا ٌم کً نیعٔتیم نادر ةً ؿکلی دیگع نعا » .ةگظاری 
ٗاىٍ نیکعد ؛ ٌهیـً دل پعی از ؿایان داؿتم و 

. دلم نیضَاؼت یً دَری اورا گَؿهالی ةطٌم
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ةطتعیو صاوعه ای کً از او ةً یاد دارم دََا ةع ؼع َعوؼکی ةَد کً ناناىی ةعای روز 
تَلطم صعیطه ةَد ؛ آى٘طر ةً آن َالً٘ داؿتم کً 

ٌع وٗت ؿایان نی آنط از تعس . زتی ؿتٍا تااو را در ةْل ىهیگعٔتم صَاةم ىهیتعد 
ایيکً آن را از نو ةگیعد ؛ َعوؼک را در کهطم 

پيٍان نیکعدم ؛ چَن نیطاىؽتم اگع آن را ةتیيط ةی ؿک دیگع ةً نو تُلٖ ىضَاٌط 
یً روز َغیغ دَن ؼعزده ةً ٌهعاه ؿایان . داؿت 

ةً صاىً نا آنط و از آىذایی کً نو صتع ىطاؿتم ؛ نـَْل ةازی کعدن ةا َعوؼک زیتایم 
« :ةَدم کً قطای او را از پـت ؼع ؿيیطم 

» نٍتاب ؛ چً کار نیکيی ؟

نو کً ٌَل ؿطه ةَدم ةعای ایيکً َعوؼکم را ىتیيط َٔری آن را زیع پتَ ٗایم کعدم و ةا 
. »ٌیچی ٌیچی«:دؼتپاچگی گٕتم 

» ای دصتع ةط ؛ چعا دروغ نیگی ؟« :او ةا ىیـضيطی گٕت 

نو ٌم ةا . و ةً ؼعَت پتَ را کيار زد و َعوؼک را ةعداؿت و ةً ؼهت ؼالو دویط 
« :دیِ و ٔعیاد ةً دىتالؾ نی دویطم و نیگٕتم 

. »َعوؼکم را ةطه ؛ َعوؼکم را ةطه

. »دم... نی ... ن « :او کً پـت َغیغدَن پيٍان ؿطه ةَد ؿکلکی درآورد و گٕت 

اوٌم . نو ٌم ةً ؼعاغ نادررٔتم و درزالیکً دانيؾ را نیکـیطم از او کهک صَاؼتم 
َغیغم ةگظار کهی ةا «:ةا صَىؽعدی گٕت 
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. »َعوؼکت ةازی کيً ؛ ةُط ةٍت نیطه

. »ایو َعوؼک نال صَدنً« :انا ؿایان ةا کهال پعرویی گٕت 

َغیغدَن ٌم ةطون ایيکً َکػ الُهلی ىـان دٌط ؛ یا پؽعش را ازایو کار ىٍی کيط ةا 
نيکً صیلی َكتاىی . لتضيطی او را ىگاه نیکعد

: ؿطه ةَدم ؛ درزالیکً پایم را ةً زنیو نیکَةیطم گٕتم

ػ ىهیطی ؟ 

» ىَچ«:ؿایان اةعوٌایؾ را ةاال اىطاصت و گٕت 

و ةً ؼعَت ةً او زهلً ور ؿطم و او را ةً روی » .زاال نی ةیيی «: ةا َكتاىیت گٕتم 
زنیو پعت کعدم و ةً رویؾ ىـؽتم و لپؾ را آن 

ؿایان ٌم وتٖ . چيان گاز گعٔتم کً قطای دیْؾ ةليط ؿط و َعوؼک را از او گعٔتم 
َغیغدَن ؼعاّم آنط . نُهَل گعیً را ؼع داد

َٗل نیطٌم کهی کً ةازی . نٍتاب ؛ دصتعم ایو َعوؼک را ةً ؿایان ةطه « :و گٕت 
. »کعد ةٍت ةعگعدوىً

و دوان دوان ةً ؼهتم آنط و نیضَاؼت ةً زور » . ةٍؾ ىهیطم « :انا ؿایان ٔعیاد زد 
یک پای َعوؼک در . َعوؼک را از نو ةگیعد 

دؼت نو و پای دیگعش در دؼت ؿایان ةَد و ٌعکطام ةً وعؼ صَدنان نی کـیطیم 
ٌعچً نادر و َغیغدَن ؼُی نیکعدىط نا را از . 
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ٌم دطا کييط ؛ ةی ٔایطه ةَد و ىاگٍان َعوؼک از وؼه دع صَرد و ٌع دو ةً روی 
ةا دیطن َعوؼک دو تکً ؿطه . زنیو پعت ؿطیم 

ؿایان کً پـیهان ؿطه ةَد نات و نتٍَت نعا ىگاه .ةْنم تعکیط و ؿعوع ةً گعیً کعدم 
نیکعد نو ٌم ةا چـهاىی گعیان تکً ٌای 

و از آن » .ةاٌات ٍٗعم ؛ تا روز ٗیانت ٍٗع « :َعوؼکم را دهٍ کعدم و ةً ؿایان گٕتم 
روز ةً ةُط راةىً نان کهعىگ و کهعىگ تع ؿط ؛ 
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ؿایان چيطةار ؼُی کعد دل نعا ةً وعی٘ی ةً دؼت آورد ؛ انا نو کً صاوعه ی 
َعوؼکم را ىهیتَاىؽتم ٔعانَش کيم ؛ اصم ٌایم را 

درٌم نیکعدم و ةً او نسل ىهیگظاؿتم ؛ انا دلم صيک ؿطه ةَد ؛ چَن تا نطتٍا دای 
دىطاىم ةعروی گَىً ی او ةً یادگاری ناىطه ةَد و 

گاٌی اوٗات کً ؼع ةً ؼعم نی گظاؿت دىطان ٌایم را ىـاىؾ نیطادم واو ٌم دوان 
دوان نیعٔت و ؼاکت کيار َغیغ دَن نی ىـؽت 

 .

وٗتی ٌم ةً ؼو ىً ؼالگی رؼیطم ؛ ةکلی از ةازی کعدن ةا او نيٍ ؿطم و ةً تطریخ 
رٔت و آنطنان کم ؿط ؛ ولی او ٌع وٗت نعا نی دیط 

؛ ةضاوع چادری کً ةً ؼضتی زهل نیکعدم نعا نؽضعه نیکعد و نو ٌم ةا یً دٌو 
صالكً تا یادم ٌؽت . کذی دَاةؾ رانیطادم 

. ٌهیـً ةیو نا ديگ و دََا ةَد

زاال زطود ده دوازده ؼال اؼت کً او را ىطیطه ام ؛ َغیغدَن ةً صاوع اصالٖ پطر و 
. نُظب ىـطن نا ؛ ةً تيٍایی ةً صاىً ی نا نی آنط 

آیا ٌيَز او ٌهان ؿایان ةچً ىيً ی لَس اؼت کً ٌعچً ةضَاٌط ةایط َٔری آن را 
! ةطؼت آورد ؟

 9ٔكل

دیگً ىً پطر آن پطر ٗطیهی ةَد و ىً . راةىً ام ةا پطر تا زط چـهگیعی ٔعؽ کعده ةَد
نو آن نٍتاب چيط ٌٕتً پیؾ ؛ َ٘ایطنان تْییع 

ٌهان ٍٗع چيط . ىکعده ةَد ؛ ولی نتَدً ؿطه ةَدیم کً ٌهطیگع را صیلی دوؼت داریم 
روزه کار صَدش را کعده ةَد ؛ دیگع واٗت یً 

لسًٌ دوری اش را ىطاؿتم و اگع یک روز او را ىهی دیطم آرام و ٗعار ىطاؿتم ؛ پطر ٌم 
ٌع وٗت ةً صاىً نی آنط اگع تا چيط دٗیً٘ ةً 
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دیگع ىً نو پایم را در یک کٕؾ .ؼعاّؾ ىهیعٔتم در اتاٗم را ةً قطا در نی آورد 
کعدم کً صَاؼتً ٌایم را َهلی کيط و ىً او چیغی 

َـ٘ی . ٌع دو ةً ایو ىتیذً رؼیطه ةَدیم کً ةاٌم نطارا کيیم . ةً زور از نو صَاؼت 
را کً از ةیو ىهیعود چعا ؼُی کيیم ةً تيٕع 

زیتایی و صَةی ٌای پطر را .ةکـاىیم ؛ صَدم ٌم ىهیطاىؽتم چعا ایي٘طر ٔعؽ کعده ام 
دو قط چيطان نی دیطم و ةطی ٌایؾ را اقال ةً 

ٌع روز ةا رویی ةاز ةً اؼت٘تالؾ . ىٌع ىهی آوردم و ٌیچ ّهی از او ةً دل ىطاؿتم 
نیعٔتم و از نكازتت او لظت نیتعدم و زتی دیگع 

.. ؼُی ىهیکعدم ةطی ٌایؾ را ةً رصؾ ةکـم و ؼضيی ةگَیم کً صَؿایيط او ىتاؿط

صیلی وٗت ةَد کً . یک ٌٕتً از آؿتی کياىهان ىگظؿتً ةَد کً ةا ىیلَٔع تهاس گعٔتم 
. از زال ةچً ٌا صتع ىطاؿتم ؛ نضكَقا ؿادی

چيط ؿب ةَد کً صَاةٍای آؿٕتً ای درةاره اش نی دیطم و زؽاةی ىگعاىؾ ؿطه ةَدم 
چيط ةارٌم ةا او تهاس گعٔتم ؛ انا نتاؼٕاىً .

ایو وَر کً نیگٕت پطر و . ىیلَٔع ٌم از او صتعی ىطاؿت . کؽی گَؿی را ةعىهیطاؿت 
نادر ؿادی ةً اروپا رٔتً ةَدىط ؛ ةً زتم زال 
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ىیلَٔع ؼضت نـَْل درس صَاىطن ةَد ؛ وٗتی از او ؿيیطم . ؿاٌعخ وصیم ؿطه ةَد 
پاٌایم ؼؽت .کً ؼً ٌٕتً ةیـتع ةً کيکَر ىهاىطه 

ةا چً . ؿط و ةْل راه گلَیم را گعٔت چً رازت تَاىؽتم ٗیط درس صَاىطن را ةغىم 
انیطی ةً کهک ةچً ٌا ةعای کيکَر جتت ىام کعده 

انا ىً تيٍا ٌیچ ؼُی و تالـی در دلب . ةَدم تا ؿایط ةتَاىم پطر را رامی کيم 
رمایت او ىکعدم ؛ ةلکً ةیؾ از پیؾ ؛ ةً ایو آتؾ 

دانو زدم ؛ تا دایی کً ةا کلً ؿ٘ی درس صَاىطن را ؛ کً ةغرگتعیو آرزویم ةَد ؛ 
ةَؼیطم و کيار گظاؿتم و زاال ٌم آن چيان ةی تٕاوت 
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ؿطه ام کً ٌیچ گلً و ؿکایتی از پطر ىطارم زتی ایو چيط روزه کً آؿتی کعدیم ةً تيٍا 
چیغی کً ٔکع ىکعده ام رٔتو ةً داىـگاه اؼت 

ةُط از ایيکً قستتم ةا . ؿایط اگع ةا ىیلَٔع تهاس ىهیگعٔتم ٌيَز در ةی صتعی ةَدم .
ّعؽ در أکار دور و دراز و . ىیلَٔع تهام ؿط 

ةً گعنی ةا او ازَالپعؼی .دؼت ىیأتيی صَدم ةَدم کً تلٕو زىگ زد ؛ ناناىی ةَد 
کعدم ؛ از ایيکً نعا از آن زال و ٌَا ىذات داده ةَد 

. »ؼالم ةع دصتع گلم ؛ نحل ایيکً صیلی ؼعزالی« :او گٕت . صَؿسال ؿطم 

. ػ ةً لىٓ ؿها صَب ٌؽتم

صب ؛ زاال کً . ػ ؿکعصطا ؛ از ایيکً نی ةیيم روزیً ات تْییع کعده ةؽیار صَؿسالم 
زنان ٔکعکعدن نياؼتی داؿتی ةگَ ةتیيم ىٌعت 

چیً ؟ 

» درةاره ی چی؟«:ةا تُذب گٕتم 

ػ دصتع نُلَنً کذایی ؟ ؿایان را نیگم ؛ ىٌعت درةاره ی او چیً ؟ 

درزالیکً ؼُی نیکعدم صَؿسالی صَد را . اولیو ٔکعی کً ةً ىٌعم رؼیط داىـگاه ةَد 
ةتضـیط ؛ ةاور کيیط ایو چيط « :پيٍان کيم گٕتم 

روزه از آؿتی کعدن ةا پطر آى٘طر صَؿسال ةَدم کً اقال ایو نَمَع را ٔعانَش 
. »کعدم

. ػ آصً َغیغدَىت نيتٌعدَاةً ؛ نو چی ةگم

. »اقال ٌعچً ىٌع صَدتان اؼت« :کهی ٔکعکعدم و گٕتم 

. تَ ةایط تكهیم ةگیعی! ػ آصً دصتع نو کً ىهیضَاٌم ازدواج کيم 

. ػ نو کً ةا اقلؾ ٌم نضالٕم

. ةاز کً ةعگـتیم ؼعدای اولهان ؛ نیضَاٌی ةیایيط یً دلؽً ٌهطیگع را ةتیيیط...ػ ِا 

: ىاگٍان ٔکعی ةً ؼعم زد و گٕتم
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ػ او ةا درس صَاىطن و داىـگاه رٔتو نو نَأٖ ٌؽت ؟ 
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. ػ التتً کً نَأً٘

. ػ پػ ٗعار ةگظاریط کً یً دلؽً ٌهطیگع را ةتیيیم

ػ ةً ؼالهتی ؛ َعوس صاىم ةعای دیطار اولیً نَأ٘ت کعدىط ؛ زتها ؼعؼٕعه َ٘ط دگع 
دصتعم تَکل .ٌهً را صَن نیکيی تا ةلً ةگَیی 

صب زاال گَؿی را ةً نادرت . کو ةً صطا ؛ ان ؿااٌلل ٌهً ی کارٌا درؼت نیـً 
. ةطه تا ةا او قستت کيم

چعا ٌعچً قطایت نیغىم « :ىیم ؼاَت ةُط نادر در اتاٗم را ةً قطا درآورد و گٕت 
» دَاب ىهیطی ؟

. »نحل ایيکً زَاؼت دای دیگعی اؼت« :و ةا لتضيطی ادانً داد 

. »ةا ىیلَٔع تهاس گعٔتم« :ىاگٍان گٕتم 

ػ زالؾ چىَر ةَد؟ از ة٘یً ةچً ٌا چً صتع ؟ 

. ػ ٌهگی صَةيط ؛ صَدؿان را ةعای کيکَر آناده نیکييط

» نَٖٔ ةاؿيط ؛ از ؿادی چً صتع ؟« :نادر صیلی زود نیان زعٔم آنطو گٕت 

صیلی دلم ؿَر ...نانان . ػ نطتی اؼت کً ٌیچ یک از ةچً ٌا از او صتعی ىطارىط 
. نیغىط

ػ َغیغم ىگعان ىتاش ؛ زتها ؼضت گعٔتار ؿاٌعصً ؛ ةگظار کهی ؼعش صلَت ةـً ؛ 
زاال ةگظریم ! صب . ةاٌات تهاس نیگیعد 

. ؛صتعٌای صَةی ةعات دارم ؛ انـب َغیغدَن و ؿایان ةً ایيذا نی آیيط

. از صذالت ؼعم را ةً زیع اىطاصتم

نو ةا پطرت قستت کعدم، ُٔال کً « :نادر در زالیکً لتضيطی ةعلب داؿت گٕت 
زعٔی ىغده ؛ اگع ىٌع ٌعدوی ؿها نحتت ةاؿً ةً زتم 
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آدنٍای صَةی ٌؽتيط ؛ نحل ة٘یً صَاؼتگاراىت ٌم زادی ةازاری . صَؿتضت نیـَی 
او ٌهان کؽی اؼت کً ةً کار تَ نیضَره . ىیؽتيط 

اون ٗطیها کً ؼٍانی . اون ٗطیها ةگیعه. دَا کو کً ٔ٘ه نَرد تاییط پطرت ٗعار ةگیعه . 
، ؿایان را صیلی دوؼت داؿت ؛ انا زاال 

صَدتان نیطاىیط « :ناناىی گٕت . صیلی ؼال اؼت کً ٌهطیگع را ىطیطه ایم . ىهیطوىم 
از ىٌع نو . ؛ از صَب و ةط ةَدىؾ نو صتع ىطارم 

زؽاب َٗم و . نهکيً پؽع ایطه آلی ةاؿً ؛ ولی در زىطگی زىاؿَیی ایو دَر ىتاؿً 
صَب چـم ٌایتان را . صَیـی را ٌم کيار ةگظاریط 

» .ةاز کيیط ؛ تس٘یٖ کيیط و ةُط دَاب ةطٌیط ؛ نو ىیتم ایيً کً کار صیعی اىذام ةطٌم 
. زاال ٗعاره انـب ةیایيط کً ٌهطیگع را ةتیيیط

. نو آنادگی اش را ىطارم... ػ چعا ةً ایو زودی ؛ آصً 
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َغیغم ؛ ایيٍا ّعیتً ىیؽتيط کً از ٗتل وٗت « :نادر ةا لتضيطی کيارم ىـؽت و گٕت 
ةگیعىط تا نا صَدنان را آناده کيیم ؛ ىاؼالهتی صالً 

و پؽعصالً ام ٌؽتيط نحل یک نٍهاىی ؼاده اؼت ؛ یکی دو ؼاَت نی ىـیييط و 
ةليطؿَ دصتعم ؛ةٍتعه لتاس نياؼتی ةعای . نیعوىط 

. »انـب آناده کيی

ؿایان تيٍا صَاؼتگارم ةَد کً چيطیو ةار او را . دلـَره و ىگعاىی در قَرتم ىهایان ةَد 
. دیطه ةَدم ؛ ٌهتازی دوران کَدکی ام ةَد 

ٌعچيط کً ةایط ةعصَردم ةا او صیلی رازت ةاؿط ؛ انا . دلٍعه یک لسًٌ نعا رٌا ىهیکعد 
آى٘طر ىگعان ةَدم کً زتی ًٍع . ایيىَر ىتَد 

پطر ةً صَةی ٍٔهیطه ةَد کً نو نٍتاب ٌهیـگی .ٌم ىتَاىؽتم درؼت ّظا ةضَرم 
ىیؽتم و چيطیو ةار نیضَاؼت نَمَع قستت را ةً 



 
 

134 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

ؿب ةکـاىط انا ىهیطاىم چعا ٌعةار پـیهان نیـط و زعؼ را ََض نیکعد و نو ٌم 
ازایو ةاةت صَؿسال ةَدم ؛ چَن آى٘طر صذالتی 

. ؿطه ةَدم کً صَدم ٌم تُذب کعدم

نٍتاةی کً ةً َٗل پطر از ؼع و زةان کم ىهی آورد و در ن٘اةل ٌع زعٔی دَاةی داؿت ؛ 
زاال نحل نَش ؿطه ةَد و ؼُی در پيٍان کعدن 

صیلی زود از پای نیغ ىاٌار ةليطؿطم و ةً اتاٗم رٔتم ؛ ةی . صَد در گَؿً ای داؿت 
اراده ةً ؼهت کهط لتاؼٍایم رٔتم و در آن را ةاز 

ةً گٕتً . کطام لتاس نياؼب انـب اؼت ؟ ایو ؼَال ذٌيم را پع کعده ةَد . کعدم 
نادر ؛ ؿب صَاؼيگاری ةایط لتاؼٍای روؿو و ؼاده 

چيط دؼت کت و ؿلَار اؼپَرت از کهط ةیعون آوردم و دلَ آییيً آىٍا را ةعاىطاز . پَؿیط 
کعدم ؛ انا ٌیچ کطام ةاب نیلم ىتَد ؛ دوةاره 

کت و ؿلَار ىضَدی . ةً ؼعاغ کهط رٔتم و ةا ةی تٕاوتی ةً تهاؿای لتاؼٍا ایؽتادم 
رىگی کً چيطناه پیؾ صعیطه ةَدم تَدٍم را دلب 

. آن را از کهط ةیعون کـیطم وةً تو کعدم . کعد ؛ زتی یکتار ٌم آن را ىپَؿیطه ةَدم 
ٌهاىىَر کً صَدم را در آییيً تهاؿا نیکعدم 

یک آن دلم ٔعو ریضت ؛ صطایا آیا ایو ؿایان ٌهان ؿاٌغاده رویاٌایم اؼت ؟ آیا او 
ٌهان کؽی اؼت کً صَؿتضتی نو در دؼت 

اوؼت ؟ىکيط از ؼعىاچاری ٗتَل کيم و یً َهع در زؽعت یک لسًٌ زىطگی کعدن 
ٌهً چیغ را ةً . ىً ؛ ایو کار را ىضَاٌم کعد .ةؽَزم 

. پطر نی ؼپارم ؛ ةایط دَاب ٗىُی را صَدش ةطٌط

صطا نیطاىط تا ؿب ةا چً أکاری دؼت و پيذً ىعم کعدم ؛ دل و َ٘لم ةا ٌم کيار ىهی 
آنطىط و ىهی داىؽتم ایو ٌهً تـَیؾ و ىگعاىی 

درزالیکً پعده ٌا . ةعای چیؽت ؟ ةً ؼضتی چعتی زدم کً ةا قطای ناٌان ةیطار ؿطم 
ةٍتعه زودتع صَدت را « :را کيار نیکـیط گٕت 
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. »آناده کيی کً وٗت چيطاىی ىهاىطه

« :ناٌان ةا دیطن نو اةعوٌایؾ را درٌم کـیط و گٕت . از دا ةعصاؼتم و ؼالم کعدم 
ایو چً ٗیأً ای اؼت کً ! واه ؛ واه ؛ پياه ةعصطا 

چـم ٌای ةاد کعده ؛ رىگ و روی پعیطه ؛ پاؿَ پاؿَ ةپع تَی . ةعای صَدت ؼاصتی 
. »زهام ؛ یً دوش آب ؼعد زالت را دا نی آورد

زَقلً اش را ىطارم ؛ زاال یً آةی « :نو کً دنِ گَؿً ی تضتم ىـؽتً ةَدم گٕتم 
. »ةً قَرتم نیغىم ؛ درؼت نیـً
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ةطون ایيکً دَاةم را ةطٌط ؛ دؼتم را گعٔت و کـان کـان ةً ؼهت زهام ةعد و نعا 
. ةً داصل زهام ٌل داد و در را ةً رویم ةؽت 

آرانؾ از دؼت رٔتً ام را . ناٌان راؼت نیگٕت دوش آب ؼعد نؽکو صَةی ةَد 
. دوةاره ةازیأتم و ةا صیالی آؼَده آناده ؿطم

ٔعٗی کً ایو صَاؼتگاری ةا ة٘یً داؿت ایو ةَد کً چَن از ةؽتگان ةَدىط دیگع 
ازتیاج ىتَد کً در اتاؽ ةيـیيم تا قطایم ةغىط؛ ؼاَت 

َغیغدَن نحل .ٌـت از راه رؼیطىط و ةً ٌهعاه اَنای صاىَاده ةً اؼت٘تالـان رٔتم 
ٌهیـً ةا تُعیٓ و تهذیط از نادر ؛ ةً ٌهعاه 

ناناىی وارد ؿطىط و ؿایان درزالیکً کً ؼتط گل ةغرگی را کً ةً ؼضتی زهل نیکعد 
روی زنیو نیگظاؿت ؛ ؼالم ةليطی کعد و ةً 

ةً ةً نـتاؽ دیطار ؛ چً ؼُادتی « :ؼهت پطر رٔت و دؼت او را ةَؼیط و گٕت 
. »ىكیب نا ؿط کً انـب ؿها را نال٘ات کيیم

ػ نا را ةیـتع از ایو ؿعنيطه ىکو ؛ زالت چىَره پؽعم ؟ 

ؼالم ةع دصتع صالً ی َغیغم « :ةُط رو کعد ةً نادر و گٕت . ػ ةً لىٓ ؿها ةط ىیؽتم 
و َغیغ دل نادر ؛ صیلی وٗتً کً ؿها را ىطیطم صطا 

. »نیطاىط کً چ٘طر دلم ٌَایتان را کعده ةَد
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. ػ نيٍم صیلی دلم ةعات تيگ ؿطه ةَد ؛ ای ةی نُعٔت ىتایط یک یادی از نا ةکيی

ػ زٖ ةا ؿهاؼت ؛ ىیانطىم را پای ةی نُعٔتی ىگظاریط ؛ پای گعٔتاری و دَاىی 
. ةگظاریط

. ػ اصتیار داری ایو زعٍٔا را ىغن ؛ زاال ةٕعناییط تَ

ؿایان چيط ٗطم دلَتع آنط و ةُط از ؼالم و ازَالپعؼی ةؽیار رؼهی ةا نو ةا راٌيهایی 
. نادر ؛ ٌهعاه ة٘یً ؛ ةً ؼالو پظیعایی رٔت 

ؿایان از ىٌع ؿکل و ٗیأً صیلی ٔعؽ کعده ةَد ؛ انا ٌيَز ٌهان ؿیىيت کَدکی در 
ؿایط اگع پطر زنَر ىطاؿت . چـهاىؾ نَج نیغد 

؛ ٌهان اول ةاب ؿَصی را ةاز نیکعد و صیلی زود صَدناىی نیـط ، انا ةا ؿياصتی کً از 
پطر داؿت ؛ ؼُی نیکعد صَد را دطی ىـان 

. دٌط

دَ نٍهاىی صیلی قهیهاىً ةَد ةىَریکً اقال زػ ىهیکعدم نذلػ صَاؼتگاری 
یاد گظؿتً ٌا .اؼت ؛ از ٌع دری ؼضو گٕتً ؿط 

ٌالذَن یادتً « :َغیغدَن گٕت . کعدىط ؛ زناىیکً نو و ؿایان ؛ کَدکی ةیؾ ىتَدیم 
از دؼت ایو دوتا ورودک ٌیچ وٗت 

ىهیتَاىؽتیم ةيـیيیم و ةاٌم درد دل کيیم ؛ ٌع وٗت ٌهطیگع را نی دیطىط ؛ نحل 
ایيکً نال پطرؿان را دؼت ٌم ؼپعده ةاؿيط ةً دان 

نٍتاب کً یً دىطه و لذتاز و ؿایان ٌم دیگً ٌهً نی دوىيط َغیغ . ٌم نی أتادىط 
. »درداىً و لَس ةَد

نانان ایو چً زعٔیً کً نیغىیط ؛ ىاؼالهتی « :ؿایان ؿاکی ؿط و ةا دلضَری گٕت 
. »آنطیم صَاؼتگاری

ةگظار ٗتل از ایيکً دیگعان ةگَیيط ؛ صَدم َیب و ایعاد « :َغیغدَن لتضيطی زد و گٕت 
. »پؽعم را ةگَیم
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َغیغدَن یاد ٌهان ٗطیم ٌا ةضیع ؛ ةا ایيکً ایو دو تا ىهی گظاؿتيط یً « :نادر گٕت 
ىٕػ رازتی ةکـیم ،ةا ایو زال ٌهیـً ةا ٌم 

. زاال ؼال ةً ؼال ٌهطیگع را ىهی ةیيیم . چً روزٌای صَؿی داؿتیم ! زیٓ . ةَدیم 
یا ؿها ایعان ىیؽتیط ؛ یا وٗتی نی آییط آى٘طر 

. »دوؼت و رٔیٖ داریط کً دیگع ةً نا ىهیعؼیط

دصتعم راؼت نیگً ةً صطا ٗؽم نو کً صَاٌعش « :ناناىی در تاییط زعؼ نادر گٕت 
ٌؽتم از روزی کً آنطه ؼً ؛ چٍار ةار ةیـتع او 

. »را ىطیطه ام

زػ ؿیىيت ؿایان گل کعد ؛ زیع چـهی ىگاٌی ةً َغیغدَن کعد و آٌی کـیط و 
چعا راه دور نی رویط ؛ نو چی ةگم ؛ نيکً « :گٕت 

ةً َٗل صَدش َغیغ درداىً اش ٌؽتم از وٗتی کً آنطه ٔ٘ه ؿب تا ؿب آن ٌم ةعای 
. »صَاب ٌهطیگع را نی ةیيیم

اززعؼ ؿایان ٌهگی زدیم زیع صيطه ؛ َغیغدَن درزالیکً از صيطه اؿک درچـهاىؾ 
ةٕعناییط ؛ ایو ٌم از « :دهٍ ؿطه ةَد گٕت 

دىیای ةی ؤا ؛ ةچً ةغرگ کو کً ؿهـیع دؼتت ةـً ؛ دؿهو دَىت نیـً ؛ ٌال 
. »دَن راؼت گٕتی ؛ ٗعةان ٌهان ٗطیم ٌا

نا چاکع « :ؿایان دؼتؾ را ةً روی ؼیيً گظاؿت و رو کعد ةً َغیغدَن و گٕت 
. »ٌهیـگی ٌؽتیم

پطر از . ؿایان صیلی زود صَد را در دل پطردا کعد و ةاٌم ؿعوع ةً قستت کعدىط 
ُٔال « :کؽب و کارش پعؼیط او ٌم در دَاب گٕت 

کً نـَْل درس صَاىطن ٌؽتم ؛ یک ؼالی ناىطه کً داىـگاٌم تهام ؿَد ؛ َكعٌا 
ٌم در یک ؿعکت ةً قَرت ىیهً وٗت کار 

. »نیکيم
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ؿها چً َذلً ای داریط کً نیضَاٌط ةً ایو زودی تـکیل صاىَاده « :پطر گٕت 
. »ةطٌیط

آٗای ؼٍانی ةً ىٌع نو یک دَان ٌع چً « :ؿایان درزالیکً داةً دا نیـط گٕت 
نو ٌم ةً . زودتع ةتَاىط ازدواج کيط ؛ کانلتع نیـَد 

درؼتً کً از ىٌع نالی اوماع و ازَال . ىٌع صَدم ؿعایه یک زىطگی نـتعک را دارم 
آن چيان صَةی ىطارم ؛ انا ةٍعزال ل٘هً ىاىی و 

. »یک کلتً صعاةً ای ٌؽت ؛ التتً ةا ن٘طاری پػ اىطاز

آیا ةً ىٌع ؿها ةا ایو درآنطی کً داریط نیتَاىیط صعج دو ىٕع را تانیو «:پطر گٕت 
ایو روزٌا صَدتان نی داىیط کً زىطگی ؼضت . کيیط 

اؼت نحل گظؿتً ىیؽت کً در یک اتاؽ و ةا کهتعیو انکاىات ةتَان زىطگی کعد زناىً 
ةط ؿطه ؛ ٌع دصتعی دلؾ نیضَاٌط زىطگی 

التتً ایو زعٍٔا را نیغىم ىً . رازتی داؿتً ةاؿط و تسهل ؼضتی و ىارازتی را ىطارد 
ایيکً صطای ىاکعده ةضَاٌم ؿها را پـیهان کيم یا 

اگع ةتَاىیط ةا نـکالت کيار ةیاییط از ىٌع نو . ةضَاٌم ةعای ؿها ؼضت ةگیعم 
دَاىٍای ایطه آلی ٌؽتیط و نیتَاىم روی ؿها زؽاب 

کيم ؛ نو و ٌال از قٕع ؿعوع کعدیم و گالیً ای ٌم ىطاؿتیم و ةً لىٓ و کعم صطاوىط 
ؿها ٌم اگع تسهل . ةً ٌهً چیغ ٌم رؼیطیم 

. »ؼضتی ٌا را داؿتً ةاؿیط ؛ ةً ٌهً دا صَاٌیط رؼیط
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اگع ؿها و نٍتاب صاىم نعا الیٖ دانادی ةطاىیط ؛ َٗل نیطٌم کً در « :ؿایان گٕت 
ان ؿااٌلل ؼال دیگع کً . صَؿتضتی او کَتاٌی ىکيم 

درؼم تهام ؿط یک کار تهام وٗت نی گیعم و ةا دطیت ةیـتعی ؼُی و تالؾ نیکيم 
تا آن زىطگی کً در صَر دصتع آٗای ؼٍانی ةاؿط 

. »نٍیا کيم
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نو نیضَاٌم تٍَٗ . نو از تَ ىهیضَاٌم کً یک ؿتً ره قط ؼالً ةعوی « :پطر گٕت 
. تان را در زىطگی کم کيیط تا ةً ؼُادت ةعؼیط 

. »التتً ؛ تا ىٌع نٍتاب چً ةاؿط. ةٍعزال نا ٌم تيٍایتان ىضَاٌیم گظاؿت 

ؿها صَدتان صَب نیطاىیط کً ٌال چ٘طر ةعایم َغیغ « :َغیغدَن رو کعد ةً پطر و گٕت 
اؼت ؛ ةً صطا ٗؽم اگع ةً پؽعم نىهئو ىتَدم 

ٌهاىىَر کً صَدتان گٕتیط ؛ زىطگی ؼضت ؿطه ؛ نا پطر و . ؛ پا پیؾ ىهی گظاؿتم 
نادرٌا ةایط تا زطودی زیع پع و ةال ةچً ٌا را 

. »ةگیعیم تا ان ؿاٌلل ةتَاىيط نَٖٔ ؿَىط

ؿکع صطا . صَدتان نیطاىیط کً ةعای نو اقال نادیات اٌهیت ىطارد « :پطر گٕت 
اولیو . ایي٘طر دارم کً ىگظارم ةچً ٌایم در ةهاىيط 

چیغی کً از داناد آیيطه ام نیضَاٌم صَؿتضتی دصتعم اؼت و ةا ؿياصتی کً از 
صاىَاده ؿها دارم ؛ ٌهان اىطازه کً ؿایان َٗل ةطٌط ؛ 

زاال نی ناىط ىٌع نٍتاب کً ةً زتم ازتیاج ةً . از ىٌع نو ٌیچ اؿکالی ىطارد 
. »ٔکعکعدن دارد ؛ چيط روزی ةایط ةً او ٔعقت ةطٌیط

. »اگع ؿها ادازه دٌیط چيطدٗیً٘ ای ةا ٌم قستت کييط« :َغیغدَن گٕت 

آصً نو . ةا ؿيیطن ایو دهلً ىاگٍان ٗلتم ٔعو ریضت اقال آنادگی اش را ىطاؿتم 
زعٔی ةعای گٕتو ىطاؿتم ٔ٘ه صطا صطا نیکعدم کً 

ولی ىهیطاىم چی ؿطه ةَد کً پطر آن . پطر نَأ٘ت ىکيط و دلؽً را ةً ةُط نَکَل کيط 
ؿب صیلی ٔعؽ کعده ةَد و ةا کهال نیل گٕت 

. »اگع نٍتاب نَٖٔ ةاؿط ؛ نو زعٔی ىطارم«:

ةٍعزال ٌعچً « :ناناىی وٗتی رىگ و روی پعیطه ی نو را دیط ةً کهکم آنط و گٕت 
ةليط ؿَ . زودتع از روزیات ٌم ةا صتع ؿَیط ةٍتعه 

. »دصتعم ؛ ةليطؿَ



 
 

140 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

ةا ادازه « :از صذالت ؼعم را ةً زیع اىطاصتً ةَدم کً ؿایان از دا ةعصاؼت و گٕت 
. »ٌهگی ؛ نٍتاب صاىم ةٕعناییط

نو ٌهاىىَر کً ةا کياره ی چادرم ةازی نیکعدم از دا ةعصاؼتم و رو ةً پطرم کعدم و 
. »ةا ادازه ی ؿها« :گٕتم 

پطر ؼعش را ةً َالهت نَأ٘ت تکان داد و نو ةً ٌهعاه ؿایان ةً آىىعؼ ؼالو رٔتیم 
او ایؽتاد تا نو ةً روی نتل ىـؽتم ؛ قطای . 

صطا صطا نیکعدم تا . زال َذیتی داؿتم . گعوپ گعوپ ٗلتم را ةً ومَح نی ؿيیطم 
ٌعچً زودتع ایو نذلػ ةً پایان ةعؼط ؛ ایو 

قط ةار . اولیو ةار ةَد کً رو در روی پؽعی ٗعار نیگعٔتم و نذتَر ةَدم ةا او زعؼ ةغىم 
در دلم ةً صَدم و تعةیت صاىَادگی ام ةط و 

ةیعاه گٕتم کً چعا ایو چيیو نعا ةار آورده ةَدىط کً از رویارویی ةا نعدی ؛ کً ٗعاره 
ٌهؽع آیيطه ام ؿَد ؛ ایو ٗطر وزـت کيم کً 
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ةعَکػ نو ؿایان چيان اَتهاد ةً ىٕػ ةاالیی داؿت کً . ىتَاىم دو کلهً زعؼ ةغىم 
صیلی رازت رو ةً رویم . ةعایم َذیب ةَد 

کی ٔکع نیکعد نو و تَ کً « :ىـؽتً ةَد و درزالیکً ةً اوعاؼ ىٌع نی اىطاصت گٕت 
در کَدکی چـم دیطن ٌهطیگع را ىطاؿتیم یً 

روز ةً َيَان صَاؼتگاری کيار ٌم ةيـیيیم و ةضَاٌیم درةاره ی زىطگی نـتعکهان 
نیطوىی ؛ ٌهیـً دل پعی ازت . قستت کيیم 

تَ ناؿااٌلل ةا آن چحً ی ةغرگت و نو ةا آن ٌیکل ىسیٕم ؛ کً اگع وعٔطاری . داؿتم 
ٌای نادر ىتَد ؛ ٔکع ىکيم نیتَاىؽتم دان ؼالم از 

نو ٌم ٌهیـً ةعای ایيکً پیاز داّؾ را زیاد کيم ؛ صَدم را . دؼتت ةً در ةتعنم 
نٌلَم ىـان 

. »نیطادم و تَ را صىاکار
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ؿایان درزالیکً لتضيطی ةً روی لتاىؾ داؿت دؼتؾ را ةً روی گَىً اش گظاؿت و 
ٌيَز ٌم ةُط از ؼالٍا وٗتی دؼتم را « :گٕت 

زاال اٗعار نیکيم کً ن٘كع واُٗی نو . روی قَرتم نیکـم دردش را زػ نیکيم 
ةَدم و ةا کهال ؿذاَت تهام گياٌان را ةً گعدن 

اقال کی ٔکع نیکعد دصتع تپل و دؼت و پا چلٕتی دیعوز زاال ةعای صَدش . نیگیعم 
صاىهی ؿطه ةاؿط ؛ ةاور ىهیکيی وٗتی نانان اؼم 

ةٍتعه اوىَ « :تَ را آورد ةا تُذب گٕتم واه واه نٍتاب چلٕتی را نیگَییط ؟ نانان گٕت 
تا او را ىتیيی ةاورت . زاال ةتیيی ؛ لُتتی ؿطه 

. »ىهیـً چی نیگم

زاال نی ةیيم زٖ ةا نادر « :درزالیکً ؼيگیيی ىگاٌؾ را زػ نیکعدم زیع لب گٕت 
. »ةَد

َغیغدَن ىٌع « :نو کً از ایو تُعیٓ َعؽ ؿعم ةع پیـاىی ام ىـؽتً ةَد گٕتم 
. »لىٕـان اؼت

تَ صیلی ةا گظؿتً ٔعؽ کعدی ؛ یادتً چً زةان درازی داؿتی و ةعای ٌع « :ؿایان گٕت 
زعٔی ده تا دَاب ردیٓ نیکعدی ؛ انا زاال ةً 

صب زاال ةٍتعه از دوران کَدکی ةیعون . ؼضتی نیـَد از زةان تَ زعؼ ةیعون کـیط 
دلم نیضَاٌط . ةیاییم و از آیيطه قستت کيیم 

ایطه آل ٌایت را ةطاىم ؛ از زىطگی نـتعک چً نیضَاٌی ؟ یا ةٍتع ةگَیم تَُٗت از 
» زىطگی چیؽت ؟

قستتٍای ؿیعیو ؿایان نعا ةً گظؿتً ٌا ةعد و یک ازؽاس قهیهیت ىؽتت ةً او 
زػ کعدم و صَدم را ةً او صیلی ىغدیک دیطم 

. ةىَریکً تكهیم گعٔتم ٌعچً در دل دارم ةیعون ةعیغم

. »نیتَىم ةا ؿها رازت ةاؿم« :ةطون تانل گٕتم 
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اگع نیضَاٌی ةا نو رازت ةاؿی ةایط نعا از صَدت ةطاىی « :ؿایان لتضيطی زد و گٕت 
نٍيتب ؛ نو . و از مهیع دهٍ اؼتٕاده ىکيی 

. »ؿایان ٌؽتم ؛ ٌهان دوؼت دوران کَدکی

یکی از صَاؼتً ٌای « :زعٍٔای او نعا ةیـتع انیطوار کعد و ةا اَتهاد ةً ىٕػ گٕتم 
دوؼت دارم ادانً تسكیل . نو درس صَاىطن اؼت 

نتاؼٕاىً پطرنو دوؼت ىطارد کً دصتع ةیـتع از ٌیذطه ؼاال نٍهاىؾ ةاؿط و . ةطٌم 
ةا تسكیالت داىـگاٌی نضالٓ اؼت ؛ انا 
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دونیو نؽئلً ای کً در . ةعَکػ ؛ نو ةغرگتعیو آرزویم راه یاةی ةً داىـگاه اؼت 
زعؼ ٌهطیگع را . زىطگی ةعایم نٍهً تٕاٌهً 

دلم نیضَاٌط کً زور و ادتاری در کار ىتاؿط و . ةٍٕهیم و ةً ىٌع ٌم ازتعام ةگظاریم 
از نٍهاىی . ةعای زىطگی ام صَدم تكهیم ةگیعم 

رٔتو ؛ دوره ةا دوؼتان ؛ گـت و تٕعیر و ٌعچیغی کً ةاَث تيَع در زىطگی ؿَد 
صَؿم نی آیط و لظت نیتعم و ازچادر و روؼعی ةً 

ٌهاىىَر کً نیطاىی از ىٌع نالی . دلم نیضَاٌط ٌهٕکع و ٌهطل ةاؿیم . ؿطت نتيٕعم 
در زىطگی ٌیچ کهتَدی ىطارم ؛ ٌعچً ةضَاٌم در 

نو در ایو صاىً تيٍا نـکلی . انا ایو ةعای نو دالب ىیؽت . اؼعع وٗت آناده اؼت 
کً دارم اصتالٓ ؼلیً٘ ای اؼت کً ةا پطر دارم و 

اگع ٗعاره در صاىً ای پا ةگظارم کً نعد زىطگی ام زعٔؾ را ةً زور ةع نو تسهیل کيط 
از ٌهؽع آیيطه . ٌهان ةٍتع کً ٌهیو دا ةهاىم 

ةا او زامعم در یک اتاؽ دو در ؼً زىطگی کيم ؛ ةً ؿعوی کً . ام ٌیچ چیغ ىهیضَاٌم 
نعا 

ةً نَؼی٘ی ؛ کتاب صَاىطن ؛ ؼیيها و تئاتع . درک کيط و ةً صَاؼتً ٌایم اٌهیت دٌط 
ٌهً چیغی کً از زىطگی ... ٌم َال٘هيط ٌؽتم 
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» آیا ٔکعنیکيی تٍَٗ زیادی دارم ؟. نیضَاٌم ٌهیو اؼت 

ىً ؛ ناؿااٌلل ٌيَز ٌم « :ؿایان ةا تُذب ىگاٌم کعد و ةُط از کهی ٔکعکعدن گٕت 
ةً ىٌعنو زعٍٔایت کانال نيى٘ی ... ةلتل زةان ٌؽتی 

نو ٌم ةا درس صَاىطن ؛ آزادی در زط اَتطال ؛ ٌهٕکعی و ٌهطلی و ٌعچً . اؼت 
ةً ىٌع نو ایو زٖ یک اىؽان . کً گٕتی نَأ٘م 

اؼت کً ةعای زىطگی اش تكهیم ةگیعد ؛ نو ٌم ٗلتا دوؼت دارم ٌهؽع آیيطه ام 
ةً صكَص ایو روزٌا . ٔعدی تسكیل کعده ةاؿط 

ایيىَر کً ؿيیطم دصتع درس صَاىی ٌؽتی . کً نطرک کهتع از لیؽاىػ ارزؿی ىطارد 
. »زتها ٗتَل نیـَی

. ػ انا پطر ادازه ىهیطٌط در کيکَر ؿعکت کيم

» واؼً چی ؟« :ةا تُذب گٕت 

. ػ چَن ةا درس صَاىطن دصتعاىؾ نضالٓ اؼت

ػ ةً ىٌع نو ایو از َطالت ةً دور اؼت ؛ زاال تَ چً تكهیهی گعٔتی؟ 

. »ىهیطوىم« :ؿاىً ٌایم را ةاال اىطاصتم و ةا ةی تٕاوتی گٕتم 

ػ یُيی تَ ةعای کيکَر ٌم جتت ىام ىکعدی ؟ 

دوؼتاىم ىگظاؿتيط جتت ىام ىکيم . ػ ةاایيکً ٌیچ انیطی ىطاؿتم ؛ ایيکار را اىذام دادم 
؛ صَدؿان دٔتعچً گعٔتيط و نطارکم را کانل 

. کعدىط و ةعایم پؽت کعدىط

ػ صب ؛ دای ؿکعش ةاٗی اؼت ؛ کيکَر کی ٌؽت ؟ 
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. ػ ٔکعکيم ده ؛ پاىغده روز دیگً

ػ پػ نـکلی ىیؽت ؛ اگع دَاب تَ نحتت ةاؿط نیتَاىیم در ٌهیو نطت کَتاه یک 
قیًْ نسعنیت ةضَاىیم و تَ ؿعَا ٌهؽع نو 
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نیـَی ایو کار ةعای ایو اؼت کً تَ ةتَاىی در کيکَر ؿعکت کيی و ةُط از کيکَر ٌم 
ان ؿااٌلل ةؽاط َ٘ط و َعوؼی را راه نی اىطازیم 

صب ؛ ىٌعت چیً ؟ . 

صطا نیطاىط کً آن لسًٌ چ٘طر ازایو پیـيٍاد صَؿسال ؿطم ؛ ؿایان کً نتَدً 
» نَأ٘ی ؟« :صَؿسالی نو ؿط گٕت 

ةگظار ٌهاىىَر کً پطر گٕت یکی دو روز . انا ةٍتعه زاال زعٔی ىغىیم . ػ ةلً ؛ نَأ٘م 
. دیگً دَاب ةطٌم

نیضَاٌم ةطاىم . انا زاال ةعای نو یً ؼَالی پیؾ آنطه . ػ ازىٌع نو نـکلی ىیؽت 
کً تَ ةعای رٔتو ةً داىـگاه دَاب نحتت دادی ؟ 

دلم ىهیضَاؼت از ٌهان دلؽً . ؼعم را ةً زیع اىطاصتم و دَاةی ىطاؿتم ةً او ةطٌم 
. اول دروغ را پایً گظاری کيم

. »ةا نو رازت ةاش ؛ زعؼ دلت را ةغن« :ؿایان ةا صَىؽعدی گٕت 

ةً ىٌع نو ازدواج ةعای دصتعی ةً . ػ ىگاه کو ؿایان ؛ نو ةا اقل ایو ٗنیً نضالٕم 
اگع پطر ادازه نیطاد کً . ؼو نو صیلی زود اؼت 

ادانً تسكیل ةطٌم ؛ نَمَع ٔعؽ نیکعد ؛ انا ٌهاىىَر کً گٕتم او ىٌعش ایيً کً 
. ةُط از گعٔتو دیپلم دصتعةایط ةً صاىً ةضت ةعود 

صَؿسالی نو از ایو اؼت کً اگع ةً ادتار ٗكط دارىط نعا در ایو ؼو ؿٌَع ةطٌيط ؛ 
ةً لىٓ صطا نعدی ىكیتم ؿط کً ازٌهان دلؽً 

. ؿایان ؛ نتـکعم. اول زعٍٔایم را پظیعٔت و ةعای صَاؼتً ٌایم اٌهیت ٗائل ؿط

ازایيکً قادٗاىً زعؼ دلت را زدی « :ؿایان درزالیکً لتضيطی ةع لب داؿت گٕت 
. »صَؿسالم

زعٍٔایم را ةً ایو رازتی . اقال ٔکع ىهیکعدم کً ؿایان ؿاٌغاده رویاٌایم ةاؿط 
ةپظیعد و ةغرگتعیو آرزویم کً ٌهاىا رٔتو ةً داىـگاه 
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ةَد ةً واُٗیت ةپیَىطد و ؿایط تيٍا نَأ٘ت ةاایو نَمَع ةاَث ؿط کً در ٌهان 
ایو کار ؿایان . ؿب صَاؼتگاری دَاب نؽاَط ةطٌم 

آن ؿب ةا . چيان ةيٌعم ةغرگ نی آنط کً ىاصَاؼتً ؿیٕتً اصالٖ و روزیً او ؿطم 
دیگع ةذای ٔکعٌای . صیال رازت ةً ةؽتع رٔتم 

دالب ایيذا . آزار دٌيط ؛ أکارم ةَی انیط نیطاد و نيتٌع روزٌای صَش زىطگی ةَدم 
ةَد کً ٌهً ةا ایو وقلت نَأٖ ةَدىط ؛ زتی پطر 

زىطگی دطیطت ةً صَدت « :ٔعدای آن روز پطر ةً ؼعاّم آنط و صیلی رازت گٕت ! 
تُلٖ دارد و نو ىهیتَاىم ةعای تَ تكهیم گیعی 

کيم ؛ ؿایان از دیط نو پؽع ةطی ىیؽت و ٔکع کيم ةتَاىط تَ را درک کيط ؛ ولی ةٍتعه 
صَب ٔکعٌایت را ةکو و دَاب . َذلً ىکيی 

درؼتً وٗتی . انا نٍتاب ةگظار رازت ةگَیم نو ةا ةی ةيط و ةاری نضالٕم . آصع را ةطه 
ؿٌَعکعدی دیگع ادازه ات دؼت نو ىیؽت ؛ 

ولی دلم نیضَاٌط ٌعکذا و درٌعزال کً ةاؿی اقلت را ٔعانَش ىکيی ؛ ٌعچیغی در 
زط اَتطال صَةً ؛ زیاده روی اىؽان را ةً پعتگاه 

. »زىطگی نال تَؼت ؛ پػ ةٍتعه از آن ةً درؼتی اؼتٕاده کيی. نی کـاىط 
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تا نطتٍا ىهیطاىؽتم چعا پطر ایي٘طر تْییع کعده ؛ او نعدی ىتَد کً ةً ایو ؼادگی دا 
ایو . صالی کيط و آیيطه ام را ةً دؼت صَدم ةؽپارد

نادر ةَد کً تَاىؽتً ةَد او را رامی کيط ؛ ؿایط در وی ؼالٍا زىطگی نـتعک ؛ تيٍا 
از ایو نعا . درصَاؼت نادر از پطر ٌهیو ةَده اؼت 

صیلی صَؿسال ةَدم کً نادر ةضاوع نو ایو ٌهً ؼهادت ةً صعج داده تا تَاىؽتً 
صَدم ةً صَةی نیطاىؽتم کً . ىٌع پطر را تْییع دٌط 

. رامی کعدن پطر کار ةؽیار نـکلی اؼت
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دو روز ةُط ؛ َغیغدَن ةا نادر تهاس گعٔت و ةُط از ؿيیطن دَاب نَأٖ نو ؛ ةعای 
نادرصیلی ؼعیٍ . ٌهان ؿب ٗعار گظاؿت 

« :ةؽتگان ىغدیک را ةعای ؿب دََت کعد و درزالیکً کهی دؼتپاچً ؿطه ةَد گٕت 
ةایط ةعای . نٍتاب ؛ ةليطؿَ صَدت را آناده کو 

. »صعیط ةیعون ةعویم

ػ ةعای چی ؟ 

ػ واؼً انـب ؛ ٌعچً ةً َغیغدَن گٕتم ایو نعاؼم را ةگظار ةعای یک ؿب دیگع زیع 
. نیگٕت در کار صیع ةایط َذلً کعد . ةار ىعٔت 

زاال ىهیطوىم تَی ایو وٗت کم ؛ لتاس نياؼتی ةعای انـب نیتَىیم پیطا کيیم ؟ 

اولیو ةار ةَد کً ةعای صعیط لتاس ةا صَؿسالی ةً راه أتادم ؛ انـب ؿب نٍهی در 
کؽی نی آیط کً صَؿتضتی . زىطگی ام صَاٌط ةَد 

دیگع زور و . نو در دؼتٍای اوؼت ؛ او زىطگی ام رااز ایو یکيَاصتی ةیعون صَاٌط آورد 
ادتار در کار ىیؽت ؛ ٗعارا اؼت از ایو ةً ةُط 

صَدم ةعای زىطگی ام تكهیم ةگیعم ؛ ٌهً چیغ ةیـتع ؿتیً یک صَاب صَدش ةَد 
رویایی زیتا در دور دؼتٍا کً زاال دؼت یأتيی ةً 

آیا ایو رویا ةً ز٘ی٘ت صَاٌط پیَؼت ؟ ٌيَز در أکار زیتای صَد َّوً . ىٌع نی آنط 
وتٖ . ور ةَدم کً ةً نعکغ صعیط رؼیطیم 

نُهَل ةً ٔعوؿگاه ٌهیـگی رٔتیم ؛ انا ةاور ىهیکيیط کً ٌهً چیغ آن ٔعوؿگاه ةا 
از ٔعوؿيطه گعٔتً . دُٔات ٗتل ةً ىٌعم ٔعؽ نیکعد 

ةً تک تک کهطٌا ؼعک . تا دکَر و لتاؼٍا ؛ ٌهً و ٌهً رىگ و ةَی دیگعی داؿت 
. کـیطم تا آن چیغی کً ةاب نیلم اؼت پیطا کيم 

دیگع نيتٌع ىيـؽتم تا نادر ةعایم اىتضاب کيط ؛ کارٌایم اى٘طر وامر و روؿو ةَد کً 
نادر ٌم نتَدً ؿطه ةَد و ةا لتی صيطان ایؽتاده 
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ةاالضعه کت و ؿلَاری ةً رىگ ةيٕؾ صیلی کهعىگ چـهم را . ةَد و نعا تهاؿا نیکعد 
ةا صَؿسالی آن را ةیعون کـیطم و پعو . گعٔت 

ةُط ٌم ؿال و قيطل ٌهعىگ و نياؼب آن را . کعدم کً نَرد ٗتَل نادر ٌم واٍٗ ؿط 
. گعٔتم و ةا صیالی رازت ةً صاىً ةازگـتم

او ٌم نحل نا صَؿسال و ؼعزال ةً . پطر ًٍع ةا یً ةْل نیَه و ؿیعیيی ةً صاىً آنط 
زىطگی ةعایم رىگ و ةَیی تازه ةً . ىٌع نی آنط 

ٌعچً دلضَری از پطر در دل داؿتم ؛ . صَد گعٔتً ةَد ٌهً چیغ را زیتا نی دیطم 
ؼضتگیعی ٌا و زتی زور گَیی . ىاگٍان نسَ ؿط 

. از ایيکً ةا ازدوادم ةا ؿایان نَأ٘ت کعده ؛ رامی ةَدم . ٌایؾ را ٔعانَش کعدم 
ةاورش ةعایم ؼضت ةَد کً پطر ةً ایو رازتی 

ؿایان را پظیعٔتً ةاؿط او کً ةعای داؿتو داناد نُیارٌای نضكَص ةً صَد داؿت ؛ 
یکتاره ٌهً را زیع پا گظاؿتً و نَأ٘تؾ را اَالم 

. کعده ةَد ؛ اقال در صَاب ٌم ىهی دیطم پطر ةً ایو انع رامی ؿَد
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َهً صاىم و َهٌَایم ةا صاىم ٌایـان زودتع از ة٘یً از راه . ؿب صیلی زود از راه رؼیط 
ةُط از ؼالم و ازَالپعؼی ؛ صاىم . رؼیطىط 

ةٍعانی چادرٌایـان را از ؼعؿان درآورد و تا کعد وچادر ؼٕیط گلطار در اصتیارؿان ٗعار 
داد تا در ایو ؿب صذؽتً رىگٍای روؿو ، 

َهً صاىم ٌهیيىَر یک ریغ ٗعةان قطًٗ ام نی رٔت . روؿيی ةضؾ نذلؽهان ةاؿط 
و ةعای صَؿتضتی ام دَا نیکعد ؛ او َالً٘ صاقی 

ةً نو داؿت ؛ از کَدکی َادت داؿتم کً ٌع ٌٕتً ةً ؼعاّؾ ةعوم ؛ انا زاال نطتٍا 
. نیـط کً دغ تهاس تلٕيی ةاٌم ارتتاط ىطاؿتیم 

ٌع وٗت از ؼضتگیعی ٌای پطر ةعای او درد دل نیکعدم نعا ةً آرانؾ دََت نیکعد و 
دصتعم ٗطر پطرت را ةطان او ٔ٘ه « :نی گٕت 
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تَ دَان ٌؽتی ؛، زوده ایو زعٍٔا را ةٍٕهی ؛ یً زناىی . ةً ٔکع صَؿتضتی ؿهاؼت 
. نتَدً نیـَی کً صَدت قازب ٔعزىط ؿَی 

اوىهٍَٗ نی ٍٔهی پطر و نادر ةطی ةچً ٌایـان را ىهی صَاٌيط و ٌهً ؼُی و 
. »تالــان ةعای ؼُادتهيط ؿطن آىٍاؼت

آن ؿب َغیغدَن ةً . ؼاَتی ةُط ناناىی و َغیغدَن ةً ٌهعاه ؿایان از راه رؼیطىط 
ازتعام َهً صاىم روؼعی اش را از ؼع درىیاورد 

. و صیلی زود نحل ٌهیـً ؼکان نذلػ را ةً دؼت گعٔت و ؼع قستت را ةاز کعد 
انا نيکً . ٔنای نذلػ صیلی گعم و صَدناىی ةَد 

در ٌعدهُی ؿلَغ نیکعدم و ؼعةً ؼع ٌهً نیگظاؿتم ؛ از صذالت ؼعم را ةً زیع 
نحل . اىطاصتً ةَدم و ةا لتً چادرم ةازی نیکعدم 

دلـَره ةطی . ایيکً تهام آن ٔانیل ةعایم ّعیتً ةَدىط و ةعای اولیو ةار آىٍا را نی دیطم 
داؿتم ؛ دلم نیضَاؼت ٌعچً زودتع ؼع اقل 

اگع نیضَاؼتم در کيکَر ؿعکت کيم ةایط کارٌا ٌعچً زودتع اىذام نیـط . نىلب ةعوىط 
تا چيط روز دیگع کارت ؿعکت در دلؽً . 

. تَزیٍ نیـط ؛ صطایا یُيی ةً آرزویم نیعؼم

ةاالضعه . اگع نعاؼم ةً صیع نیگظؿت ؛ نیتَاىؽتم ةا صیالی رازت ؼع ةع ةالیو ةگظارم 
پطر ؛ ةُط از قستت کَتاٌی کً ةا ةعادرٌایؾ 

ةً ىام صالٖ ٌؽتی ةضؾ ؛ از ایيکً ٗتَل ززهت کعدیط و ٗطم رىذً « :کعد گٕت 
انـب دور ٌم دهٍ . ٔعنَدیط از ٌهگی ؿها نتـکعم 

ؿکع . ؿطه ایم تا ؼيت پیانتع را ةً دا آوریم و دو دَان را ةً صاىً ةضت ةٕعؼتیم 
صطا ةً تس٘یٖ ىیاز ىطاریم ؛ ٌعدو صاىَاده ٌهطیگع 

را نی ؿياؼیم و ؼالٍاؼت کً ىَن و ىهک ٌم را صَرده ایم و نا ةا دلی آؼَده 
تعتیب دادن ایو . َغیغنان را ةً دؼتـان نی ؼپاریم 

نذلػ ٌم ةعای ایو ةَد کً ؼاَتی دور ٌم ةاؿیم و صاوعات صَش گظؿتً را زىطه 
نا ؿعایه صاقی ىطاریم ؛ نٍعیً نٍتاب نحل . کيیم 
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ناٌان یک دلط کالم اٌلل نذیط و یک ؿاصً ىتات اؼت و نعاؼم َ٘ط و َعوؼی را 
. ٌم ٌعوَر کً صَدتان قالر نیطاىیط ةعگغار کيیط 

. »نو ٌیچ چیغ از ؿایان ىهیضَاٌم دغ صَؿتضتی دصتعم

دیگع َعمی « :پطر روی کلهً دصتعم تاکیط کعد و درزالیکً ةْنی در گلَ داؿت گٕت 
ٌهً آن چيان تست تاجیع قستت ٌای » .ىطارم 

. پطر ٗعار گعٔتً ةَدىط کً تا دٗای٘ی ؼکَت ؼيگیو ةع نذلػ زکم ٔعنا ةَد

از ایو ٌهً لىٓ و نستت ةاز ٌم . از آٗای ؼٍانی نتـکعم « :َغیغدَن گٕت 
اگع . نتـکعم کً نعاؼم ازدواج را ایي٘طر آؼان گعٔتيط 

ٌهً ىٌع ةً ؿها را داؿتيط دَاىٍا از ازدواج ٔعار ىهیکعدىط و صیلی زود ةً ؼعو ؼانان 
انا نو دلم نیضَاؼت نٍعیً دصتعم .نیعؼیطىط 

» چیغ ٗاةل تَدٍی ةاؿط
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نیتضـیط کً ةً نیان زعٔتان آنطم ؛ نگع از ٗعآن چیغ ةاارزش تعی ٌؽت « :پطر گٕت 
؟ نٍعیًٍ زیاد و کم ىً کؽی را صَؿتضت 

نیکيط و ىً ةطةضت ؛ انا اگع ایو دَاىان ةعىانً زىطگی ؿان را از روی ٗعآن ةعىانً ریغی 
کييط ؛ صَؿتضت نیـَىط و ةً ؼُادت اةطی 

. »صَاٌيط رؼیط

قستتٍای ؿها نتیو ؛ ولی نو دوؼت داؿتم یک پـتَاىً نالی « :َغیغدَن گٕت
. »ةعای نٍتاب دَن ٗعار دٌم

ؿکعصطا ؛ پـتَاىً نالی نٍتاب صَب اؼت ؛ ةٍتعه دیگع در « :پطر لتضيطی زد و گٕت 
. »ایيتاره قستت ىکيیم

ٌعوَر کً قالر نیطاىیط اگع ادازه ةطٌیط نٍتاب دَن و ؿایان ةً « :َغیغدَن گٕت 
َ٘ط ٌم درةیایيط و نذلػ َعوؼی را ةگظاریم 

. »ةعای ؼال آیيطه کً ؿایان درؼؾ را تهام کعد
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. »ؿعنيطه تان ٌؽتم ؛ نو دصتع َ٘ط کعده را ىهیتَاىم درصاىً ىگً دارم« :پطر گٕت 

آصً ؿایان نیضَاٌط تا آىهٍَٗ زىطگی اش را ؼع و ؼانان ةطٌط و « :َغیغدَن گٕت 
درؼؾ را تهام کيط و کار نياؼتی پیطا کيط و ةُط 

. »َعوس صَد را ةً صاىً ةتعد

. »ؿعنيطه ام« :پطر ؼعش را تکان داد و گٕت 

ٌهاىهٍَٗ ىگاٌم ةً ؿایان أتاد کً ةا زالتی َذیب پطر را ىگاه نیکعد ىهیطاىم در 
نْغش چً نیگظؿت ؿایط از زعؼ پطر دا صَرده 

التتً قستت ٌای پطر و ى٘ىً ىٌعٌایؾ ةعای نو یک انع َادی ةَدو ةً روزیً . ةَد 
او کانال آؿيا ةَدم و از ٗتل نیطاىؽتم کً ىٌع او 

. او ةً ٌیچ َيَان زامع ىتَد کً دصتع َ٘ط کعده را در صاىً ىگً دارد. چیؽت 

چَن تا نَُٗی . آٗا ؿایان ؿایط از ىٌع نالی نـکل داؿتً ةاؿيط « :صان َهَ گٕت 
کً درس نیضَاىيط ؛ ةضَاٌيط نضارج زىطگی را تانیو 

صان داداش نیتَاىيط نضاردـان را تا تهام ؿطن درس آٗا ؿایان . کييط ؼضت اؼت 
َ٘ط و َعوؼی ٌم کً ٔعنَدىط . ةً ٍَطه ةگیعىط 

. »ٌعوَر کً دوؼت داؿتیط ةعگغار کيیط

نو نيٌَرم ایو ىتَد ؛ « :َغیغدَن از قستت ٌای صان َهَ کهی دلضَر ؿط و گٕت 
ٔ٘ه ؿایان دلؾ نیضَاؼت کً روی پای صَدش 

. »ةاؿط و زىطگی اش را ةچعصاىط

نيٌَر داداش ایو ةَد کً ةایط ةغرگتعٌا دؼت ةً دؼت . ؼَتٕاٌم ىـً « :پطر گٕت 
ٌم ةطٌيط تا دَاىٍا در ىهاىيط و ةتَاىيط گلیهـان را 

. »از آب ةیعون ةکـيط
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انعوز روزی ىیؽت کً در یک اتاؽ ةا کهتعیو انکاىات ةتَان زىطگی « :َهً صاىم گٕت 
کعد ؛ ةایط صاىَاده ٌا کهک کييط ؛ تا دَاىٍا 
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. »ةتَاىيط روی پای صَدؿان ةایؽتيط

ؿایان کً از .واٌلل ىهیطوىم چی ةگم ؛ ٌعوَر کً قالر نیطاىیط « :َغیغدَن گٕت 
ىُهت پطر نسعوم ةَده ؛ صَدتان در ز٘ؾ پطری 

. »کيیط

» صطا ؼایً ؿها را از ؼعش کم ىکيط ؛ صب ؛ زااليٌع آٗا داناد چیً ؟« :پطر گٕت 

ةا ادازه ةغرگتعٌا ؛ التتً نو ىهیضَاٌم کً ززهت زىطگی ام را ةً دوش « :ؿایان گٕت 
نا یک ؼال ؼضتی داریم ؛ ةُط ان . ؿها ةیيطازم 

. »ؿاٌلل ٌهً چیغ درؼت نیـً ؛ ةٍعزال از لىٓ ؿها نتـکعم

انیطوارم .ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىی ؛ تَ ٌم نحل پؽعم ٌؽتی « :پطر گٕت 
. »صَؿتضت ؿَیط

صب ةً ؼالهتی و نیهيت ؛ ناٌان دان ةليطؿَ و ٌهً را ؿیعیو کام « : ناناىی گٕت 
. »ةکو

. او ٌم ةا صَؿسالی از دا ةعصاؼت و ةا کهک صاىم ةٍعانی از نٍهاىٍا پظیعایی کعد

ةاادازه ٌهگی از صان داداش نیضَاٌم کً یک قیًْ « :ةُط از پظیعایی پطر گٕت 
نسعنیت ةیو ایو دو دَان ةضَاىط کً تا زنان َ٘ط 

. »ةتَاىيط رازت رٔت و آنط کييط

آٗا ؿایان ؿها ةٕعناییط کيار « :صان َهَ درزالیکً زیع لب دَایی زنغنً نیکعد گٕت 
َعوس صاىم ةيـیيیط ؛ ةً انیط صطا کً صَؿتضت 

. »ؿَیط

. ازؽاس صَةی داؿتم .. و ةً ٌهیو رازتی نو ةً َ٘ط ؿعَی ؿایان درآنطم 
نحل وٕلی ؿطه . ازؽاس آزادی ؛ رٌایی و نؽت٘ل ةَدن 

ةَدم کً راه رٔتو را ةً صَةی آنَصتً اؼت و زاال ةطون کهک دیگعان ةً روی پاٌای 
. ىاتَان صَد ایؽتاده و اولیو ٗطم را ةعنیطارد 
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زاال نیتَاىؽتم ةطون دصالت پطر ةعای آیيطه ام تكهیم ةگیعم ؛ ةعای روزٌای ٌٕتً ام 
ةعىانً ریغی کيم و آىىَر کً دوؼت دارم از 

زاال نیتَاىؽتم ةا صیالی رازت ٌَای اوعأم را اؼتـهام . لسٌات زىطگی لظت ةتعنم 
. کيم

 11ٔكل

قتر زود ةعای رٔتو ةً آزنایـگاه ؿایان ةً دىتالم آنط و ةً اتٕاؽ ٌم از صاىً ةیعون 
وٗتی ؼَار ناؿیو ؿطیم ؛ ؿایان درزالیکً .رٔتیم 

. »نیتَىی چادرت را درآوری« :لتضيطی ةع روی لب داؿت گٕت 
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چعا ایيىَر ىگاٌم نیکيی ؛ نگع صَدت ٌهیو « :نو ةا تُذب ىگاٌؾ کعدم ؛ او گٕت 
» را ىهیضَاؼتی ؟

. »انا ؛ انا ؛ زاال زوده ؛ ةگظار ةعای ةُط« :نو نو کيان گٕتم 

ٌعدَر رازتی ؛ ولی ةً ىٌع نو اگع از « :ؿایان ؿاىً ٌایؾ را ةاال اىطاصت و گٕت 
چیغی صَؿت ىهی آیط ةٍتعه ٌعچً زودتع صَدت را 

. »از ؿعش صالف کيی

. ػ زٖ ةا تَؼت ؛ انا ُٔال ایو کار از ٍَطه ام صاردً ؛ ةً زنان ةیـتعی ازتیاج دارم

. »ٌعوَر کً نیلت اؼت«:ةا لتضيطی گٕت 

ةطون دصالت ٌای پطر و نيٍ . آن روز چ٘طر زیتا و دوؼت داؿتيی ةً ىٌع نی آنط 
کعدىٍای نادر ؛ نو و ؿایان در کيارٌم در صیاةان 

نُظب ةطون ایيکً لتضيطی ةتَاىم . تا ؼاَتی ٌهان زػ ٗتل را داؿتم . ٗطم نیغدیم 
انا ؿایان . ةعلب ةیاورم و ةا ؼگعنً ٌای درٌم 

ایيىَر ىتَد ؛ ؼعاپا ؿَر و ٌیذان ةَد و ؼُی نیکعد ةا ؿکلک ٌای ةانغه ای کً از 
صَد در نی آورد ؛ نعا ةضيطاىط و گٍگاٌی دؼتم را 
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ةعای اولیو ةار ؛ یک آن دؼتم را َ٘ب کـیطم ؛زػ ّعیتی . در دؼتؾ نیگعٔت 
ةً ىٌعم او ةیگاىً آنط و از ىگاه نعدم . داؿتم 

التتً ةعای نعدم صیلی َادی ةَد کً پؽع و دصتعی دؼت در دؼت . وزـت داؿتم 
. ٌم در صیاةان ٗطم ةغىيط

یک لسًٌ صَدم را یک اىؽان َ٘ب أتاده دیطم کً از ٌهً کػ و ٌهً چیغ وزـت 
ةً اوعاؼ ةا ؿک و تعدیط نی ىگعیؽتم ؛ ٌع . دارد 

آن نيتٌع ةَدم کً پطر از راه ةعؼط و ؼیلی نسکهی ةً گَؿم ةغىط و نا را از ٌم دطا 
زتی ؿایان ٌم نتَدً ؿط کً گاٌی ؼُی . کيط 

صَدت ةاش « :او صیلی رازت گٕت . نیکيم آن چیغی کً ىیؽتم صَدم را ىـان دٌم 
و ؼُی کو ٌعوَر کً دوؼت داری زىطگی کيی ؛؛ 

پػ ؛ از چی نیتعؼی . نو و تَ ةٍم تُلٖ داریم . چعا ایي٘طر نـَش و ىگعان ٌؽتی 
صطا نیطاىط کً آن . و دؼتم را نسکم ٔـعد » ؟

. لسًٌ چً ازؽاس صَةی داؿتم

ةُط از ایيکً از آزنایـگاه ةیعون آنطیم ةً داىـگاه رٔتیم و کارت ورود ةً دلؽً را 
از صَؿسالی نیضَاؼتم پع در ةیاورم ؛ . گعٔتم 

درصَاب ٌم ىهی دیطم کً یک روز ایو کارت در دؼتم و ةً نو تُلٖ داؿتً ةاؿط ؛ 
. چ٘طر رازت صطا آرزویم را ةعآورده کعده ةَد 

آى٘طر در ٔکع و صیال ّعؽ ؿطه ةَدم کً قطای ؿایان را ىهی ؿيیطم ؛ ةُط از ایيکً 
. چيطةار قطایم کعد تازه ةً صَد آنطم

ػ ٌی دصتع کذایی ؟ 

! »اون دور دورا« :ةا صَؿسالی گٕتم 

ػ پػ ةایط ایو ؿادی را دـو ةگیعیم ؛ نَأ٘ی ةعیم کأی ؿاپ ؟ 
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. ػ التتً ؛ چی از ایو ةٍتع
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در وی ٌهیو نطت کَتاه کً از آؿيایی نو و ؿایان نیگظؿت ؛ آن چيان ةا او 
ازؽاس قهیهیت نیکعدم و صَدناىی ؿطه ةَدم کً ٌیچ 

نو کً ةً . وٗت ٔکعىهیکعدم ةً ٌهیو رازتی ةا ٌهؽع آیيطه ام ارتتاط ةعٗعار کيم 
ؿطت از نعدٌا ةطم نی آنط زاال ازؽاس صَةی 

انا ىهیطاىؽتم . ىؽتت ةً او داؿتم و او را ةُيَان یک ٌهطم و نَىػ پظیعٔتً ةَدم 
ایو زػ صَب یاد و صاوعات دوران کَدکی ةَدو 

از ایيکً ىادی ام ؿطه ةَد آى٘طر صَؿسال و رامی ةَدم یا واُٗا ةً او َالً٘ نيط ؿطه 
ةٍعزال آن چيان ؼعزال و ؿاد ةَدم کً ! ةَدم 

. دلم ىهیضَاؼت ٌیچ چیغ ناىٍ صَؿی ام ؿَد

وٗتی وارد کأی ؿاپ ؿطیم ةً یاد روزی أتادم کً ةا ةچً ٌا ةعای اولیو ةار ٗطم ةً 
ٌيَز ٌم آن روز را ٔعانَش . کأی ؿاپ گظاؿتم 

ؿایط ةعای ةچً ٌا صیلی َادی ةَد ؛ ولی در زىطگی نو تسَل ةغرگی ةَد کً . ىهیکيم 
ؿایان دؼتؾ . نهکو ةَد ٔ٘ه یکتار اتٕاؽ ةیٕتط 

» ٌيَز ٌم اون دور دورا ٌؽتی ؟« :را دلَ قَرتم تکان داد و گٕت 

. »نی ةضـیط ؛ یاد دوؼتاىم أتادم« :صيطه ام گعٔت و گٕتم 

! ػ زاال چی ؿطه کً ةً یاد آىٍا أتادی

لب ةاز کعدم کً داؼتان آن روز کأی ؿاپ را ةعای او ةگَیم ؛ انا کؽی از دروىم نعا 
ٌی دصتع ةعای ٗاوی ؿطن « :ىٍیب زد و گٕت 

. »زاال صیلی زوده

: رو کعدم ةً ؿایان و گٕتم

ػ صیلی وٗتً کً از آىٍا صتع ىطارم ؛ نضكَقا از ؿادی ؛ کً ةعای نُالذً ٌهؽعش ؛ ةً 
. اىگلؽتان رٔتً

ػ ٌهؽعش ةیهاری صاقی داؿت ؟ 
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یک روز داؼتان زىطگی آىٍا را ةعایت « :ؼعم را ةً َالهت تاؼٓ تکان دادم و گٕتم 
نٕكل تُعیٓ نیکيم ؛ یک داؼتان َـ٘ی کً از 

. »ؿیطىؾ ؼیع ىضَاٌی ؿط

ػ از اون َـٖ ٌای رناىتیک ٗطیهی یا َـٖ ٌای انعوزی کً صیلی زود ةً ودَد نی 
آیط و صیلی زود ٌم از ةیو نیعود ؟ 

. ػ َـ٘ی ةً یاد ناىطىی کً ٌیچ وٗت پایاىی ىضَاٌط داؿت

. ػ پػ ةایط صیلی دالب ةاؿط ؛ زاال ةٍتعه تا ٍَٗه ات ؼعد ىـطه آن را ةضَری

ؿایان درزالیکً لتضيطی ةع لب . در ؼکَتی دليـیو نـَْل ىَؿیطن ٍَٗه ؿطیم 
: داؿت گٕت
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ػ نٍتاب اقال ٔکع نیکعدی کً روزی نو وتَ ایيىَر دوؼتاىً ؼع یک نیغ ةيـیيیم ؛ 
ةطون ٌیچ دار و ديذالی ؛ ةعای نيکً ٌيَز ٌم 

نیطوىی ؛ نيکً ٌیچ وٗت ٔکع ىهیکعدم یً روز ةا ٌهتازی دوران . ةاور کعدىؾ نـکلً 
اون وٗتٍا اقال . کَدکی ام ةضَاٌم ازدواج کيم 

از تَ صَؿم ىهی آنط و ٌهیـً دلم نیضَاؼت ةً ىََی لخ تَ را درةیاورم و از ایيکً 
نیتَاىؽتم ةا زور ٌعچً را نیضَاٌم ةطؼت ةیاورم 

ٌع ؿب در . لظت نیتعدم و وٗتی دلَی تَ کم ىهی آوردم ازؽاس ّعور نیکعدم 
رویاٌای کَدکاىً ى٘ـً نی کـیطم کً چىَر نیتَاىم 

زال تَ را ةگیعم ؛ ٌیچ وٗت ازؽاس صَةی ىؽتت ةً تَ ىطاؿتم و یً دَرایی ةٍت 
زؽادت نیکعدم ؛ دلم نیضَاؼت ةا کارٌایم تَ را 

. آزار دٌم

کم کم کً ةغرگتع ؿطم دَ صَىً تَن ةعایم کؽل کييطه ؿط و اقال ازؽاس رازتی 
ىهیکعدم ؛ تَ دیگع دصتع ةغرگی ؿطه ةَدی کً از 
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ةازی کعدن ةا نو نيٍ ؿطه ةَدی وٗتی تَ را ةا آن چادر ىهاز کً ةً ؼضتی ةً دىتال 
صَدت نی کـیطی ؛ نی دیطم ةیتـع زعص نیضَرم 

ةا ایيکً ارتتاوهان ٗىٍ ؿط . و از آن نٍَٗ ٍٔهیطم کً دیگع دایی درصاىً ی ؿها ىطارم 
؛ انا یاد و صاوعه ی تَ ٌیچچ گاه از ذٌيم پاک 

« :ةً او گٕتم . ىـط تا ایيکً َغیغدَن ایو آصعی ٌا صیلی اقعار داؿت کً تَ را ةتیيم 
نا ىهیتَاىیم ازؽاس صَةی ىؽتت ةٍم داؿتً 

ةاؿیم ؛ ةچگی ٌایهان یادتان رٔتً کً چىَر ةً ؼعو کلً ٌم نیغدیم و چـم دیطن 
» ٌم را ىطاؿتیم ؟

تَ ةعای صَدت نعدی . پؽعم زاال ٌهً چیغ ٔعؽ کعده « :انا َغیغدَن در دَاب گٕت 
. ؿطی و نٍتاب ٌم ةعای صَدش صاىهی ؿطه 

. »نو نیطوىم کً اگع او را ةتیيی زةاىت ةيط نی آیط

تَ ٌهان آؿيای ٗطیهی ةَدی کً .وٗتی ةُط از ؼالٍا تَ را دیطم دلم در ؼیيً لعزیط 
زاال ةا ىگاٌی دیگع و زؽی دیگع ؛ ةعاىطازت 

. زاال از ایو اىتضاب ةؽیار رامی و صـيَد ٌؽتم. نیکعدم 

. از ایيکً ؼاده و ةی آالیؾ زػ دروىؾ را ةیعون ریضتً ةَد صَؿسال ةَد

او ٌهان کؽی ةَد کً ةً . روز ةً روز دلتؽتگی ام ةً ؿایان ةیـتع و ةیـتع نیـط 
ؿاد و ؼعزىطه ؛ از ّم و اىطوه ةیغار و . دىتالؾ ةَدم 

َاؿٖ وعاوت و ؿاداةی و تيَع ةَد ٌعچیغی کً ةاَث تسَلی در زىطگی نیـط او را ةً 
. ودط نی آورد و تا زطودی ٌم زیاده ولب ةَد 

نو در یک ٕٗػ . ؿایان ٌهان ٔعؿتً ىذاتم ةَد کً نعا ةً صَاؼتً ٌایم نی رؼاىط 
ؿیـً ای ؛ ةغرگ ؿطه ةَدم ؛ ةا ىگٍتاىاىی کً نعا از 

. کَچکتعیو لظایظ زىطگی نسعوم کعده ةَدىط و ةاالضعه ٔعؿتً آزادی ةعای ىذاتم آنط 
زاال نیتَاىؽتم آىىَر کً دوؼت دارم زىطگی 

. کيم و ودَد صَد را ةً ىََی اَالم کيم
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ةطون او زىطگی ةعایم نُيایی . در وی ٌهیو نطت کَتاه َاؿٖ و ؿیطای ؿایان ؿطم 
دلم نیضَاؼت ٌعچً زودتع کارٌا . ىطاؿت 

پطر صیلی ٔعؽ کعده و . قَرت ةگیعد و زىطگی نـتعکهان را در زیع یک ؼ٘ٓ آّاز کيیم
التتً ىً . دیگع آن پطر نؽتتط و زورگَ ىتَد 

ایيکً راه و روؿؾ را تْییع داده ةاؿط ؛ در زیىً زىطگی صَدش ٌهان نعد ن٘تطر و 
ىیعونيط ةَد ؛ انا دیگع چیغی را ةً ادتار از نو 

 93  

درةاره لتاس پَؿیطن و وعز ةیعون رٔتيم ایعاد ىهیگعٔت ؛ زتی از ایيکً . ىهیضَاؼت 
دور از چـم او در کيکَر جتت ىام کعده ةَدم 

ٌهان پطری ؿطه ةَد کً ٌهیـً . چ٘طر ةً ىٌعم دوؼت داؿتيی نی آنط . زعٔی ىغد 
. آرزویؾ را داؿتم ولی زاال دیگع دیع ؿطه ةَد 

. نو ةً زودی از آن صاىً نیعٔتم. ةعایم دیگع ٔعٗی ىهیکعد 

درکيکَر ؿعکت کعدم و ةا ایيکً ىتَاىؽتم آىىَر . صیلی زود ٌهً ی کارٌا درؼت ؿط 
کً ةایط درس ةضَاىم ؛ انتساىم را صَب دادم و 

پطر اقعار داؿت . انا ةغرگتعیو نـکل ؛ دـو َعوؼی ةَد . ةً ىتیذً صَش ةیو ةَدم 
در ٌتل ةعگغار ؿَد و زىاىً و نعداىً ازٌم دطا 

تا چيط روز ةسث . ةاؿط و ؿایان دوؼت داؿت کً نعاؼم َعوؼی در ةاغ ةعگغار ؿَد 
او . ىً پطر زیعةار نیعٔت و ىً ؿایان . ةَد 

. »َعوؼی یک ؿتً ؛ دلم ىهیضَاٌط آىىَر ةاؿط کً ةُطٌا زؽعت ىضَرم« :نیگٕت 

نو ٌم دلَ دوؼتان و اَٗام آةعو دارم ؛ دیگع ٌهیو ناىطه کً « :پطر در دَاب گٕت 
. »کالً ةی ّیعتی ةً ؼع ةگظارم

آٗای ؼٍانی یُيی نو ةی « :ایو دهلً ةً ؿایان صیلی ةعصَرد و ةا دلضَری گٕت 
پطرکً نتَدً ؿط ىتایط ایي٘طر تيط » ّیعت ٌؽتم ؟
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ىً ؛ ىً ؿایان دان نيٌَرم ایو ىتَد ؛ نیطوىی نو یک « :نیعٔت ةا دؼتپاچگی گٕت 
َهع ایو وَر زىطگی کعدم ٗكط تٌَیو ىطاؿتم آصً 

پؽعم نو کً ٌهیـً دم از ایهان و تَ٘ا زده ام ؛ زاال نعدم ةً ریـم ىهی صيطىط ؟ و 
ىهی گَیيط ٌهً اش تٌاٌع ةَد ؟ٌعکؽی یً دَر 

زىطگی نیکيً و نا ىهی تَىیم ةٍم ایعاد ةگیعیم و ٗناوت کيیم کً روش کی درؼت 
تيٍا راٌؾ ایيً کً ةً َ٘ایط ٌم ازتعام . اؼت 

نو صَؿسالم کً ؿها ٌهطیگع را دوؼت داریط و نیتَىیط در کيارٌم زىطگی . ةگظاریم 
صَةی ةؽازیط و زاال دلم ىهیضَاٌط ةا ةسث ٌای 

ةٍتعه راه زل نياؼتی پیطا کيیم ؛ انا پؽعم از . ةی نَرد روزٌای صَب ؿها را صعةا کيم 
نو ةً تَ ىكیست در زىطگی ٌیچ وٗت أعاوی 

و زیاده ولب ىتاش ؛ نو صَدم اٗعار نیکيم کً در کارٌایم صیلی أعاوی ٌؽتم ؛ انا 
. چً کيم کً دیگع ىهیتَاىم صَدم را تْییع ةطٌم 

ةً اقل . ولی ؿها دَان ٌؽتیط و اول راه ؛ ٌعچیغ در زط و اىطازه اش صَب اؼت 
زىطگی نُت٘ط ةاؿیط و ایهاىتان را زٕي کيیط کً ٌیچ 

نو پؽعی ىطاؿتم انا ةً لىٓ صطاوىط قازب دو پؽع ؿطم . وٗت معر ىضَاٌیط دیط 
نٍتاب پاره ای . دلم نیضَاٌط نعا ؼعةليط کيیط . 

ؿایط در وَل زىطگی ام ةا کؽی . او دصتعی ىتعس و ؼعؼضت اؼت . از ودَدم اؼت 
ةً اىطازه نٍتاب نـادعه و ةسث ىطاؿتً ام و ةً 

دعات نیتَاىم ةگَیم کً او تيٍا کؽی اؼت کً زیعةار زعٍٔایم ىعٔتً ؛ انا ةا ایيسال یً 
ذره از َـٖ و َالً٘ ام ىؽتت ةً او کم ىـطه و 

. »زاال ایو پاره ی تيم را ةً تَ نی ؼپارم

پطر کً تا آن لسًٌ ةا قطای ةْل کعده ؼضو نیگٕت ؼکَت کعد و اؿکی از گَؿً ی 
. چـهاىؾ چکیط کً ٌهً را ةً گعیً اىطاصت 

« :نو دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیارم ؛ ةً ؼهت پطر رٔتم و او را در آَّش گعٔتم و گٕتم 
. »صیلی دوؼت دارم ؛ ةً اىطازه دىیا
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ؿایان ٌم آىچيان تست تاجیع زعٍٔای پطر ٗعار گعٔت کً دلَ آنط و ؼت او را ةَؼیط و 
ٌعوَر کً ؿها قالر نیطاىیط ؛ نو « :گٕت 

. زعٔی ىطارم
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نتـکعم پؽعم کً ةً ىٌع نو ازتعام نیگظاری انا « :پطر قَرت او را ةَؼیط و گٕت 
ةٍعزال ؿها . دلم ىهیضَاٌط ةً ؿها ادساؼ کيم 

ةٍتعه نو یک نذلػ آىىَر کً نیضَاٌم ةعگغار کيم و ؿها ٌم ٌع وَر . دَان ٌؽتیط 
. »کً دوؼت داریط دـو ةگیعیط

 * * *

ٌع روز ةً ٌهعاه ؿایان ةعای صعیط نیعویم انا دیگع . ایو روزٌا ؼعم صیلی ؿلَغ اؼت 
ةاایيکً . ةً آن ٔعوؿگاه نضكَص ىهیعوم 

ؿیک تعیو و دطیطتعیو نطلٍای لتاس را آٗای یَؼٕی نیتَاىؽت تٍیً کيط ؛ انا ةً 
ؿایط یادآور . وعز َذیتی از آن نسل نتيٕعم 

صاوعات تلش گظؿتً اؼت کً ةً ٌهعاه نادر و گاٌی پطر ةً آن ةازار نیعٔتم و ٌعچیغی 
انا . کً ةاب نیل صَدؿان ةَد ةعایم نیضعیطىط 

زاال دؼت در دؼت ؿایان ةً ٔعوؿگاه ٌای نُهَلی نیعویم و ٌعچیغی کً دوؼت 
ؿایان در لتاس پَؿیطن . داریم اىتضاب نیکيیم 

ؿایان پیعاٌيٍای .ٌیچ ؿعوی ٗعار ىطاد ؛ ٔ٘ه کأی ةَد کً از لتاؼی صَؿم ةیایط 
آؼتیو زلً٘ ؛ کَتاه و نطلٍایی کً اقال ةً صَاب ٌم 

ىهی دیطم کً روزی آىٍا را ةً تو کيم اىتضاب نیکعد و وٗتی ةا نضالٕت نو روةً رو 
َغیغم تَی صَىً ةعای دل نو « :نیـط ؛ نیگٕت 

! »کً نیتَىی ةپَؿی

ؿایان از لساظ نالی یک ٔعد کانال نُهَلی ةَد و ؿایط یک درقط چیغٌایی کً در 
صاىً ی پطری ةعایم ٔعاٌم ةَد ؛ او ىهیتَاىؽت تٍیً 
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ٌهیو کً ةً صَاؼتً ٌایم اٌهیت نیطاد و نعا درک نیکعد .کيط ؛ انا صَؿسال ةَدم 
ناىيط پعىطه ای کً از . ةعایم یک دىیا ارزش داؿت 

ٕٗػ رٌا ؿطه ؛ در آؼهان آةی ؛ ةً رازتی پع و ةال نیغدم ؛ ةطون ایيکً قیادی ةتَاىط 
. نعا ؿکار کيط

دَ صاىً ةً کلی ََض ؿطه ةَد ؛ نادر و زٌعا و زتی ناٌان ٌم از ایيکً نی دیطىط 
چٍعه ی نو روز ةً روز ؿاداب تع نیـَد صَؿسال 

ةَدىط ؛ از ایيکً نو ةً صَاؼتً ام رؼیطه ةَدم ؛ نادر روزی ٌغار نعتتً صطا را ؿکع 
زاال نی ٍٔهم کً در ایو چيطؼال چ٘طر . نیکعد 

ٌهان روز ةً صَدم َٗل دادم . آىٍا را آزار دادم و زىطگی را ةً کانـان تلش کعده ةَدم 
کً کاری اىذام ىطٌم کً ةاَث ىارازتی آىٍا 

. ؿَم

ٌعچیغی کً نیضعیطم ةً اتاٗم نی ةعدم و آىٍایی را کً نیطاىؽتم ىتایط ىـان نادر و 
پطر ةطٌم دردایی پيٍان نیکعدم ؛ چَن 

. ىهیضَاؼتم صاوع آىٍا راةً ٌیچ َيَان آزرده کيم و ایو روزٌای صَش را صعاب کيم 
ٌعروز ةا رویی گـاده از صَاب ةعنیضاؼتم و 

از پيذعه ةً . دیگع نحل گظؿتً از ایيکً روز دیگعی آّاز ؿطه ازؽاس دلتيگی ىهیکعدم 
درصتان . زیاط زیتای صاىً نی ىگعیؽتم 

تعىم قطای پعىطگان ةعایم ةا گظؿتً . ؿاداب و ؼعزىطه ةَدىط و ةَی زىطگی نیطادىط 
ٔعؽ نیکعد ؛ زاال دیگع قطای آىٍا ةً دلم نی 

اؼتضع ةغرگ پع آب ةً ؿکل دیگعی صَدىهایی نیکعد ؛ . ىـؽت و لظت نیتعدم 
. ؼيگٍای آةی کٓ اؼتضع تاللَ صاقی داؿتيط 

ةاایيکً ٌیچ وٗت دؽهم در ایو آب زالل ٔعو ىعٔتً ةَد ؛ انا ةً ناىيط ؿياگعی ةَدم کً 
ىٕػ . ةً زودی ةً صه پایان صَاٌط رؼیط 

آن چيان ذوؽ زده ؿطم . َهی٘ی کـیطم و ٌَای آصعیو ناه تاةؽتان را اؼتـهام کعدم 
کً ةطون تانل ةؽَی کهط لتاؼٍایم رٔتم و تهام 
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چیغٌایی را کً صعیطه ةَدیم ةیعون آوردم و دور تا دور صَد چیطم و تک تک آىٍا را ةاز 
کعدم ؛ ةا ؿَؽ و ذوؽ کیٓ و کٕؾ و ٌع 

آىچً در اوعأم ٗعار داؿت در ةْل گعٔتم و ةَؼیطم ؛ لتاؼٍا را نیپَؿیطم و ةعای اولیو 
ةار ودَد صَد را زػ 

. نیکعدم

ؼعویػ وال ةً ٌهعاه زلً٘ ٌایهان را از دُتً ةیعون آوردم ؛ زلً٘ ی ؼاده ای کً 
ٔ٘ه یک ىگیو در وؼىؾ ٗعار داؿت چ٘طر ةً 

. ؿایط زطود یک کیلَ ؛ یا ةیـتع وال داؿتم . ىٌعم زیتا و دوؼت داؿتيی نی آنط 
نادر وتٖ َادت ٌهیـگی ٌعناه ةً نياؼتتی ؼکً ؛ یا 

ٗىًُ ای وال ةعایهان نیضعیط ؛ انا ةاور کيیط کً زتی یکتار ٌم از آىٍا اؼتٕاده ىکعدم 
و زاال ایو ؼعویػ ؼاده صَدم ةاارزش تع از آن 

ّعؽ در ٔکع و صیال ةَدم کً قطای زىگ تلٕو نعا از آن . ٌهً وال و دَاٌع اؼت 
زال و ٌَا ةیعون آورد ؛ از ؿيیطن قطای ؿایان 

. صَؿسال ؿطم

ػ الَ ؛ ؼالم ؿایان چىَری ؟ 

. ػ ؼالم ةع َعوس صَؿگلم ؛ اگً ةطوىی چ٘طر دلم ةعات تيگ ؿطه

. ػ نو ٌم دلم ةعات تيگ ؿطه

ػ چً کار نیکعدی ؟ 

ػ ٌیچی ؛ انعوز نحل دیَاىً ٌا تهام چیغٌایی راکً ةا ٌم صعیطه ایم دور صَدم چیطه 
ام و از تهاؿای آىٍا ؼیع ىهیـم ؛ راؼتی اون لتاس 

وٗتی ةً تو کعدم از تُذب ٌهاىىَر ةً تكَیعم تَی آییيً ؛ ناتم . آةی چ٘طر ٗـيگً 
. ةعده ةَد
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ػ اون روز ٌم تَی ٔعوؿگاه ةٍت گٕتم ؛ انا تَ آن چيان ؿَک زده ؿطه ةَدی کً 
. ةاورت ىهیـط

ػ آصً نیطوىی ؛ ٌیچ وٗت تَی صَاب ٌم ىهی دیطم کً چيیو لتاؼی را روزی ةً تو 
. کيم

ػ َغیغم ایو را ةطان ؛ تا وٗتی کً نو را داری ؛ ٌیچ ّهی ىطاری ةً ٌهً ی آرزوٌایت 
! صب دیگً چً صتع. صَاٌی رؼیط 

. ػ ٌیچی ؛ صتع تازه ای ىطارم

ػ تازگی ةً ؼعاغ ایيتعىت رٔتی ؟ 

تَ چی ؟ ىکيً رٔتی روی ؼایت . ػ ایو روزٌا آى٘طر گعٔتارم کً وٗت ایو کارٌا را ىطارم 
صَاىيطه ٌا و ٌيعپیـً ٌا و زاال زتها صتع 

. داّی داری
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. ػ از داّی صتع کً صیلی داًّ ؛ انا روی ؼایت کؽی ىعٔتم

! ػ پػ چیً ؟ چً صتع ؿطه

. ػ صَدت زطس ةغن

. ػ ؿایان صَدت را لَس ىکو ، ةگَ چی ؿطه

. ػ دصتع تَ چعا ایي٘طر پعتی ؛یً کم ٔکعکو ةتیو ةً تازگی نيتٌع چً صتعی ةَدی

دیگً داؿت زعقم را درنی آورد ؛ نیضَاؼتهم ؼعش ٔعیاد ةکـم کً ىاگٍان یاد ىتایخ 
ؿایان ؛ « :ةا صَؿسالی گٕتم . داىـگاه أتادم 

! »ؿایان ؛ دان نو راؼت ةگَ دَاب داىـگاه اونطه

. ػ ةً ةً ؛ ةً ایو ٌَش و ذکاوت ؛ آصع کار صَدش را کعد

ػ ؿایان داری کالًٕ ام نیکيی ؛ ةگَ چی ؿطه ؟ ٗتَل ؿطم یا ىً ؟ 
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ةٍتعه روی یً قيطلی ةيـیيی ؛ در . ػ آصً چی ةگم ؛ صتع ةط را کً ىهیـً یٍَ داد 
مهو ةً ناناىت ٌم ةگَ یک لیَان آب ٗيط ةعات 

. درؼت کييط

دلم نیضَاؼت کلً اش را ةکيم ؛ اَكاةم ةٍم ریضتً ةَد و او در ایو نَُٗیت ؿَصی 
ؿایان ایي٘طر « :ةا دلضَری گٕتم . اش گعٔتً ةَد 

آزارم ىطه ؛ صَدم کً اىتٌار ٗتَلی ىطارم ؛ ةاایو اوماع و ازَالی کً نو داؿتم ؛ 
ىً وٗت . نـضف ةَد کً ىتایط دل ةً کيکَر ةتيطم 

. »درس صَاىطن داؿتم و ىً دعاتؾ را

ةُط از ازدواج ةً اىطازه . ػ َغیغم اقال صَدت را ىارازت ىکو انؽال ىـط ؼال دیگً 
کأی وٗت صَاٌی داؿت ؛ آى٘طر وٗت ةیکاری 

صاىم نٍتاب ...زاال ةگظار ةتیيم رتتً ات چيط ؿطه . داری کً ةيـیيی درس ةضَىی 
ؼٍانی ؛ اؼم پطر َلی ؛ رتتً ی ٌـتكط و ةیؽت و 

. ؿؾ رؿتً پعؼتاری تٍعان ٗتَل ؿطىط

اقال ةاورم ىهیـط تا دٗای٘ی ىهیتَاىؽتم زعؼ ةغىم ؛ از آىىعؼ صه ؿایان داد ! صطایا 
نٍتاب ؛ نٍتاب چی ؿطه چعا دَاب « :نیغد 

» ىهیطی ؟

زال ةطی .ىٕؽم ةاال ىهی آنط و دؽم ؼيگیيی ةع روی ٕٗؽً ؼیيً ام ؼيگیيی نیکعد 
داؿتم و ٌعچً ؼُی نیکعدم قطایی از زيذعه ام 

. ةیعون ةطٌم ؛ ىهیتَاىؽتم

. ػ نٍتاب تَ را ةً صطا زعٔی ةغن ؛ صاک ةع ؼع نو ةا ایو صتع دادىم
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ؿایان کً ىهیطاىؽت چً کيط دؼتپاچً ؿطه ةَد و ٌهاىىَر کً ةا نو زعؼ نیغد 
زَاؼم کانال . ؿهاره ای را ةا تلٕو ٌهعاه نیگعٔت 
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ٌيَز لسٌاتی ىگظؿتً ةَد کً نادر . ؼعدایؾ ةَد ٔ٘ه تَان زعؼ زدن ىطاؿتم 
ةا دیطن نو کً رىگ ةع . ؼعاؼیهً وارد اتاٗم ؿط 

» صطا نعگم ةطه ؛ نٍتاب چی ؿطه ؟« :چٍعه ىطاؿتم دو دؼتی ةً قَرتؾ زد و گٕت 

نادر گَؿی تلٕو را از دؼتم گعٔت و نعا ةً روی تضت صَاةاىط و ؿاىً ٌا و ٕٗؽً 
ؼیيً ام را آرام آرام ناؼاژ داد ؛ درزالیکً ؼعم را 

ةا قطای . ىاگٍان ىٕؽم ةاال آنط . در ةْل گعٔتً ةَد چيط ٗاؿٖ آب در دٌاىم ریضت 
نانان ؛ نانان نو داىـگاه ٗتَل « :گعٔتً ای گٕتم 

. »ؿطم

نادرٌهاىىَر کً . و دیگع گعیً اناىم ىطاد و ٌٖ ٌٖ کيان صَد را در آَّش او اىطاصتم 
. نٌَایم را ىَازش نیکعد ةً آرانی نیگعیؽت

ػ الٍی نو ٔطات ؿم ؛ تَ دصتع ةا اؼتُطادی ٌؽتی ؛ زیٓ ةَد کً از دیگعان َ٘ب 
صَؿسالم کً ةاالضعه ةا ؼهادت ةً صَاؼتً . ةیٕتی 

. ات رؼیطی ؛ ةٍت تتعیک نیگم

ؿایان پـت صىً ؛ آى٘طر زالم ةط ةَد کً ! وای «:ىاگٍان یاد ؿایان أتادم ؛ گٕتم 
. »ىتَاىؽتم دَاةؾ را ةطٌم

ػ اون ةيطه ی صطا را چيان تعؼاىطی کً ةا نو تهاس گعٔت و زاال ٌم داره ةً ایيذا 
. نیاد

ٌيَزٌم ةاورم ىهیـً کً ٗتَل ؿطه ةاؿم ؛ صَب کً درس ىضَاىطم تازه از ! ػ نانان 
َیط ةً ایيىعؼ ٌم کً ومٍ روزی آن چيان صَةی 

. ىطاؿتم

صَؿسالم کً ةً آرزویت « :نادر درزالیکً ؼُی نیکعد اؿک صَد را کيتعل کيط گٕت 
رؼیطی ؛ صیلی ىگعاىت ةَدم و زاال ازؽاس 

« :و نعا دوةاره ةَؼیط و گٕت » .آرانؾ نیکيم و ّهی ةغرگ از روی دلم ةعداؿتً ؿطه 
صب زاال ةليطؿَ ؛ ایو نسـعی کً دور صَدت 
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. »راه اىطاصتی دهٍ کو کً االو ؿایان از راه نیعؼً

اگً ةاةا ةٍٕهً ... نانان « :ٌهاىىَر کً نـَْل تهیغ کعدن اتاؽ ةَدم ؛ ةا ىگعاىی گٕتم 
. »زتها صیلی ىارازت نیـً

ػ ؿایط اگع ىهیضَاؼتی ازدواج کيی ةٍت ادازه ىهیطاد ةً داىـگاه ةعوی ؛ انا زاال 
. نَمَع کانال ٔعؽ نیکيط ؛ تَ ٌهؽع داری

. ػ انا نو نیتعؼم

پطرت را کً صَب نی ؿياؼی ؛ تا زاال ؿطه در کار ناٌان و . ػ َغیغم از چی نیتعؼی 
نسهط دصالتی کعده ةاؿط ؟ نهکيً ةُيَان ةغرگتع 

او ٔ٘ه در نسطوده ی صاىً ی . زعٔی ةغىط انا ٌیچ وٗت ةً آىٍا تسهیل ىکعده 
صَدنان ؼضتگیع اؼت و ٔعزىطاىؾ را ٌم وَری تعةیت 
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او َاؿٖ پاکی و قطاٗت و . کعده کً صَدؿان ةتَاىيط راه زىطگی ؿان را ةعگغیييط 
اگع ایو ؼً اقل را رَایت کيی ؛ . زذاب اؼت 

. ٌیچ گاه ازت دلضَر ىضَاٌط ؿط

ٌیچ وٗت ةاورم ىهیـط کً چيیو . زتی پطر . ٌهً از صتع ٗتَلی ام صَؿسال ؿطىط 
« :قَرتم را ةَؼیط و گٕت .ةعصَردی ةا نو ةکيط 

انیطوارم ٌهیـً در زىطگی نَٖٔ ةاؿی ؛ ةاایيکً ٌهیـً ةا تسكیل دصتعاىم نضالٓ 
ةَدم انا صَؿسالم کعدی کً ةاالضعه ةا پـتکار و 

. »ؼُی و تالؾ ةً ٌطٔت رؼیطی

آن ؿب ةضاوع ایو ؿادی ةغرگ ٌهً را ةً رؼتَران دََت کعدم ؛ ٌهً را یً دَرایی در 
ؿادی ام ؼٍیم نیطاىؽتم ؛ ؿایط اگع نضالٓ 

و ؼضتگیعی ٌای پطر و ٌم َ٘یطه ةَدن ة٘یً اَنای صاىَاده ىتَد ؛ نو ایو چيیو 
ةعای ؿعکت در کيکَر نكهم ىهیـطم و ؿایط اگع 



 
 

166 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

در ؼیهای پطر و نادر . ؿایان ىتَد نو انیطی ةً انتسان دادن پیطا ىهیکعدم 
صَؿسالی نَج نیغد ؛ نحل ایيکً دیگع ٌیچ آرزویی 

ٌیچ وٗت ٔکعىهیکعدم ایي٘طر نَٔ٘یتم ةعای صاىَاده ام نٍم ةاؿط ؛ چـهان . ىطاؿتيط 
قَرت صيطان ناناىی . ناٌان ةعٗی َذیب داؿت 

؛ ؿیىيت ٌای ةچگاىً زٌعا و زتی ةظلً گَیی ٌای َغیغدَن ٌهً و ٌهً ةضاوع 
نَُٗیت نو ةَد و ةعای اولیو ةار در زىطگی ةً صَد 

آى٘طر دل ىازک ؿطه ةَدم کً . ازصَؿسالی ىهیطاىؽتم ةایط گعیً کيم یا ةضيطم. ةالیطم 
ةا ٌع قستتی ةْل گلَیم را نیگعٔت ؛ ةً چـم 

ةع ٌم زدىی ؛ ةً ٌهً آرزوٌایم رؼیطه ةَدم ؛ ةاور کعدىؾ صیلی نـکل ةَد ؛ زتی ةً 
ىٌع نو دیطن چيیو صَاةی ٌم تا نطتٍا آدم را 

. دچار ؼعگیذً نیکيط ؛ چً ةعؼط ةً ایيکً ز٘ی٘ت داؿتً ةاؿط

وٗتی دور از چـم دیگعان دؼتم را در . ودَد ؿایان در کيارم ؛ ةً نو آرانؾ نیطاد 
دؼتؾ نیٕـعد ؛ ةً نو دل و دعات نیطاد و نعا 

. ةً زىطگی آیيطه کً در کيار او صَاٌم داؿت انیطوار نیکعد

ةا ؿَر و ؿَؽ ٌطایایی کً ةعایم آورده ةَدىط ةاز کعدم و صَؿسالی ام را ناىيط یک ةچً 
ىـان دادم ؛ ؿایان نحل ٌهیـً ةا ؼلیً٘ ای 

آن راةا صَؿسالی ةاز کعدم ؛ یک دؼتتيط ًعیٓ و ؼاده . صاص دُتً ای را آراؼتً ةَد 
صطا نیطاىط کً چ٘طر ةً ىٌعم زیتا آنط . ةَد 

ٌهاىىَر کً گٕتم ؿایان از ىٌع نالی یک ٔعد کانال نُهَلی ةَد ؛ ولی ؼلیً٘ ی .
ٌهیـً ةا کهتعیو ٌغیيً ؛ ةٍتعیو را . صَةی داؿت 

. ؿایط ٌم ةً ىٌع نو چيیو نی آنط.اىتضاب نیکعد 

صَد ؿایان دؼتتيط را ةً دؼتم ةؽت و ةا تتؽم ؛ درزالیکً در چـهاىم ىگاه نیکعد 
. »انیطوارم ةتَىم ٌهؽع صَةی ةعایت ةاؿم« :گٕت 
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ىهیطاىم چعا یک آن دلم لعزیط و وزـتی ؼعاؼع ودَدم را ٔعاگعٔت ؛ صطایا آیا ایو 
ؿایان ٌهان ؿاٌغاده رویاٌایم اؼت ؟ آیا در 

اگع نو ةی تذعةً ٌؽتم و دىیا را . اىتضاةم اؿتتاه ىکعدم ؟ ىً ؛ ةً زتم ایيىَر ىیؽت 
از دیط دیگعی نیيگعم ؛ پطر چی ؟ او کً وؼَاس 

ؿایان ٔ٘ه اىتضاب نو . زیادی دارد و تا کاری وتٖ ىٌع صَدش ىتاؿط اىذام ىهیطٌط 
ىتَد ؛ پػ دای ٌیچ ؿک و تعدیط ىیؽت ؛ ةا او 

. صَؿتضت صَاٌم ؿط
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ةاایيکً ٌیچ ىکتً . زػ صَةی ىطاؿتم . آن ؿب ةا أکاری آؿٕتً ةً صَاب رٔتم 
نيٕی در ؿایان پیطا ىهیکعدم ؛ ولی زال َذیتی داؿتم 

. دلم نیضَاؼت ةا کؽی زعؼ ةغىم ؛ کؽی کً زعٔم را ةٍٕهط و درکم کيط. 

دصتعم !نٍتاب « :قتر دیعتع از ٌهیـً از صَاب ةیطار ؿطم ؛ آن ٌم ةا قطای نارد 
و کيار تضتم ىـؽت و » ىهیضَاٌی ةیطار ؿَی ؟

َغیغ دلم دو ٌٕتً ةیـتع ةً َعوؼی ات ىهاىطه ؛ « :دؼتؾ را الی نٌَایم کعد و گٕت 
. »ٌَز لتاس و ؼٕعه َ٘ط را ؼٕارش ىطاده ایط

. »قتر ةضیع« :ةً ؼضتی از دا ةعصاؼتم و درزالیکً ٌيَز گیخ ةَدم گٕتم

ػ قتر ةضیع َغیغم ،ةليطؿَ زودتع صَدت را آناده کو ؛ ٌهیو زاالؽت کً ؿایان از راه 
. ةعؼً

نانان نیضَاؼت از دایؾ ةعصیغد ؛ . ةا ؿيیطن ىام ؿایان یاد ؿب گظؿتً أتادم 
نیـً چيط لسًٌ ! نانان « :دؼت او را گعٔتم و گٕتم 

. »ةيـیيی

. »التتً« :ةا لتضيطی گٕت 

» صتعی ؿطه ؟« :دوةاره در کيارم ىـؽت و ةا تُذب گٕت 
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ىً ؛ ٔ٘ه دلم نیضَاٌط ةاٌات زعؼ « :ؼعم را ةً َالهت نيٕی تکان دادم و گٕتم 
. »ةغىم

. ػ ةگَ َغیغ دلم ؛ نو نيتٌعم

ةً ىاگٍان دؼتم را دور گعدىؾ اىطاصتم و درزالیکً ؼُی نیکعدم از ریضتو اؿک 
. دلَگیعی کيم او را نسکم ةً ؼیيً چؽتاىطم

. »چی ؿطه تَ را ةً صطا زعؼ ةغن ؛ داری ىگعاىم نیکيی« :نادر ةا ىگعاىی گٕت 

از آیيطه نیتعؼم ؛ ! نو نیتعؼم ... نانان « :صَدم را از آَّش او دطا کعدم و گٕتم 
ىکيً در اىتضاةم اؿتتاه کعده ةاؿم ؛ ىکيً ؿایان اون 

دلٍعه ؛ ىگعاىی ؛ امىعاب ؛ . زال ةطی دارم . کؽی ىتاؿً کً نو ةً دىتالؾ ةَدم 
نانان تَ را ةً صطا .دیـب صَاةٍای آؿٕتً ای دیطم 

اگً ةً ایو وقلت رامی ىیؽتی ةگَ ؛ ٌهیـً دلم نیضَاؼت یً دَری از ایو صَىً 
ةعم و ةً دىتال کؽی ةَدم نحل ؿایان ؛ انا زاال زػ 

دلم ىهیضَاٌط دایی ةعوم کً ٌهیو یً ذره آرانؾ را ٌم از دؼت . دیگً ای دارم 
. »ةطٌم

ىگعان ىتاش . دصتع ؛تَ کً نعا ىكٓ َهع کعدی « :نادر ىٕػ َهی٘ی کـیط و گٕت 
صَد نو َاؿٖ . نو ةً صَةی درکت نیکيم . َغیغم 

و ؿیطای پطرت ةَدم و ةً او قط در قط اوهیيان داؿتم ؛ تا دایی کً ةاپطرم نضالٕت 
ةا ایيسال ؛ یکی دو ٌٕتً کً ةً َعوؼی نان . کعدم 

ناىطه ةَد ؛ دچار ٌهیو اوٌام و صیاالت ؿطم ؛ تا دایی کً ٗكط داؿتم ةً زیع ٌهً 
انا ةا زعٍٔای پطرت کم کم آرانؾ از . چیغ ةغىم 

دؼت رٔتً ام را ةازیأتم و زاال ٌم کً نی ةیيی یً ریغه از َـٖ و َالً٘ ام ىؽتت ةً 
ؿایان پؽع صَةی اؼت ؛ ةا او . پطرت کم ىـطه 
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ةط ةً دلت راه ىطه ؛ تا زاال کً نا دغ صَةی از ایو صاىَاده . صَؿتضت صَاٌی ؿط 
چیغی ىطیطه ایم ؛ ة٘یً زىطگی ٌم ةؽتگی ةً صَدت 

ایو زن اؼت کً تَی صییل نؽائل نیتَىً کهک و . تَ ةایط نعدت را ةؽازی . داره 
ةایط ةضَای و آن زىطگی کً در . راٌيهای نعد ةاؿً 

ؿان صَدت و صاىَاده ات اؼت نٍیا کيی زىطگی آن ىیؽت کً نی ةیيی ةً ؼعَت ةاد 
نیگظرد ؛ لسًٌ لسًٌ ٌای آن را ةایط لهػ کيی 

. ٌهیـً آیيطه را ةتیو و از گظؿتً ٔ٘ه تذعةً کؽب کو . و از آىٍا درس ةگیعی 
صاوعات ةط را ٔعانَش کو و صَؿی ٌای ٌعچيط 

. کَچک را ةً یاد ةیاور و ٌهیـً و ٌهً دا صطا را ةتیو و از او کهک ةضَاه

زاال ةٍتعه ةليطؿی دؼت و رویت را ةـَیی و صَدت را آناده کيی ؛ ةٍتعه ایو أکار 
. زؿت را از ذٌيت پاک کيی

. زعٍٔای نادر تا زطودی نعا تؽکیو داد و ةا روزیً ای صَب ةً اؼت٘تال ؿایان رٔتم

 11ٔكل

پطر ٌهاىىَر کً گٕتً ةَد تهام نضارج َعوؼی را صَدش ةً ٍَطه گعٔت ؛ زتی صعیط 
لتاس َعوس و ؼٕعه َ٘ط او نعد دؼت و دل 

. ٌهً چیغ ةایط از ةٍتعیو ةاؿط . ةازی ةَد و در صعج کعدن ٌیچ وٗت کم ىهیگظاؿت 
ٌتل ؛ ؿام ؛ وؼایل پظیعایی ؛ٗعار ؿط دـو در 

پطر از چيط ٌٕتً ٗتل تهام کارٌا را اىذام داده . یکی از نذلل تعیو ٌتل ٌا ةعگغار ؿَد 
. و ٌهً چیغ را آناده و نٍیا کعده ةَد

. روزی کً ةً اتٕاؽ نادر و ؿایان ةعای گعٔتو لتاس رٔتیم ؛ ؼعی ٌم ةً ٌتل زدیم 
چَن نادر ٌهیـً َادت داؿت ةُط ازایيکً کار 

. پطر ةً اتهام نیعؼیط ؛ صَدش ٌهً را چک نیکعد کً نتادا چیغی از ٗلم أتاده ةاؿط 
واُٗا کً پطر ؼيگ تهام گظاؿتً ةَد ؛ ٌیچ کم و 
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وٗتی نطیعٌتل لیؽت ٌا را ةً دؼت نادر داد ؛ لتضيطی از . کؽعی ودَد ىطاؿت 
ؿایان ةً دٌان . رمایت ةعلتان نادر ى٘ؾ ةؽت 

وٗتی کً او ةً ؼعَت از نعاؼم و ؿیَه ی پظیعایی ؼضو . نطیع ٌتل صیعه ناىطه ةَد 
نیگٕت و زتی وٗت کً لیؽت ؿام را از ىٌع نی 

ایو ٌهً صعج ةعای چی ؟ « : گظراىط ةا تُذب رو ةً نو کعد و ةً آٌؽتگی گٕت 
ةٍتعىتَد یک نذلػ کَچک و صَدناىی ةعگغار 

! »نیکعدیم کً ایو ٌهً پطر ةً ززهت ىیٕتط

پطر یا کاری رااىذام ىهیطٌط و اگع . ایو پیـيٍاد صَدش ةَد « :ةا لتضيطی گٕتم 
ةضَاٌط اىذام دٌط ؛ ىهی گظارد دای زعٔی ةاٗی ةهاىط 

 ».

. ػ دؼتـان درد ىکيط ؛ انا ةً ىٌع نو ایيٍهً صعج ةی نَرد اؼت

. ػ دـو َعوؼی ناٌان ٌم ٌهیيىَر ةعگغار ؿط

اون دـو را آٗا نسهط گعٔت « :ؿایان درزالیکً کهی گعٔتً ةً ىٌع نی آنط گٕت 
... »انا
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پطرم ٌعکاری از دؼتؾ ةعآیط ةعای ٔعزىطاىؾ اىذام « :زعٔؾ را ٗىٍ کعدم و گٕتم 
. »نیطٌط ؛ ةٍتعه دیگع زعٔی در ایو نَرد ىغىی

نادرٌعچً ةً او اقعار کعد کً ؼع ًٍع اؼت کذا . تا رؼیطن ةً صاىً ؿایان زعٔی ىغد 
کارٌای زیادی « :نیضَاٌط ةعود ؛ ؿایان گٕت 

وٗت چيطاىی ٌم کً ىطاریم ؛ ةٍتعه تا دیع ىـطه ةً آىٍا . اؼت کً ٌيَز اىذام ىطاده ام 
در مهو قستت کَتاٌی ةا نٍتاب دارم ؛ . ةعؼم 

. »اگع ادازه ةطٌیط دوری ةغىیم تا ىیم ؼاَت دیگع ةعنیگعدیم

. »ةعویط ةً انیط صطا« :نادر گٕت 
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ٗیأً اش گعٔتً . دوةاره ؼَار ناؿیو ؿطیم ؛ ىهیطاىؽتم ؿایان چً نیضَاٌط ةگَیط 
ةَد و ةً ىٌع نی آنط از چیغی دلضَر اؼت ؛ کهی 

در صیاةاىٍا پعؼً زدیم تا ایيکً ؿایان زیع درصتی پارک کعد و ةُط از دٗای٘ی ؼکَت ؛ 
نیضَاٌم ٗتل از ! نٍتاب « :ةطون ن٘طنً گٕت 

اول ایيکً . ازدواج چيط نؽئلً را کً ةً ىٌعم نـکل ؼاز صَاٌط ؿط ةعایت روؿو کيم 
اگع تهام دارایی . نو نحل پطرت پَلطار ىیؽتم 

نو . نو و نادر و ةعادرٌایم را روی ٌم ةگظاری ؛ ؿایط یک قطم جعوت پطرت ىـَد 
یک پؽع ةؽیار ةؽیار نُهَلی ٌؽتم کً ٌيَز 

داىـگاٌم ةً اتهام ىعؼیطه و یک کار ىیهً وٗت دارم و ؿایط ٌیچ گاه ىتَاىم تَُٗات 
زتی ؿعنيطه ام کً ىهیتَاىم . تَ را ةعآورده کيم 

نو ؿضكا دلم نیضَاؼت یکی دو ؼال َ٘ط کعده ةاؿیم . صعج داىـگاٌت را ةپعدازم 
و ةُط از ایيکً نو درؼم تهام ؿط و یً کار 

درؼت و زؽاةی پیطا نیکعدم ؛ زىطگی نـتعکهان را آّاز کيیم کً نتاؼٕاىً پطرت 
ٌعچيط اگع تهام وَل زىطگی ام را . نَأ٘ت ىکعد 

. ٌم کار کيم ؛ ةازٌم ٔکع ىهیکيم ةتَاىم دـو َعوؼی ةً ایو نٕكلی ةعایت ةگیعم

ىً . نٍتاب ةگظار رک و پَؼت کيطه ةگَیم ؛ نو در زال زامع ازىٌع نالی قٕع ٌؽتم 
زؽاب ةاىکی دارم و ىً صاىً و ناؿیيی و ىً زتی 

چیغی کً لیاٗت تَ را داؿتً ةاؿط اناایو را ةطان کً دوؼتت دارم و ةعای صَؿتضتی 
ؿکع صطا أکارنان . تَ ٌعکاری اىذام صَاٌم داد 

نو نیتَىم ةٍت َٗل . صیلی ةٍم ىغدیک اؼت و ٔکع ىهیکيم ایو چیغ کهی ةاؿط 
ةطٌم ٌهاىىَر کً دوؼت داری زىطگی کيی و ٌیچ 

نهکو اؼت زىطگی ؼاده ای داؿتً ةاؿیم ؛ انا لسٌات . زور و ادتاری در کار ىتاؿط 
زاال دلم نیضَاٌط . صَؿی را ةا ٌم صَاٌیم گظراىط 

ةطاىم تَ ةاایو زىطگی نس٘عاىً ؛ انا ؼعاؼع َـٖ و دوؼت داؿتو ؛ نَأ٘ی ؟ صَاٌؾ 
ةً صطا ٗؽم اگع . نیکيم زعؼ دلت را ةغن 
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. »پـیهان ؿطی ةاایيکً ةعایم ؼضتً انا صیلی رازت از زىطگی ات ةیعون نیعوم

اونیضَاؼت نو ةطاىم کً چیغی در ةؽاط . زعٍٔای ؿایان کانال وامر و روؿو ةَد 
او ىهیطاىؽت کً .ىطارد و تَُٗاتم را پائیو ةیاورم 

نو آى٘طر پَل دیطه ام کً از ٌعچً پَلً زالم ةٍم نیضَره ؛ او ىهیطاىؽت نو چً 
دوران زدع آوری را در صاىً پطری گظراىطه ام کً 

ٔ٘ه و ٔ٘ه ةً دىتال آزادی ٌؽتم ؛ ةً دىتال نؽت٘ل ةَدم و ةً ىََی اؼت٘الل صَد را 
ٌیچ وٗت ىٌع و ٔکعم . نیضَاؼتم ةً اجتات ةعؼاىم 

در صاىً اٌهیت ىطاؿت ؛ ٌهیـً زور و ادتار ةَد و زاال کً آزادی در چيط ٗطنی ام 
ةً . ٗعار داؿت ىهیضَاؼتم آن را از دؼت ةطٌم 

ٌهیو کً نعا درک کيی و زىطگی ؼاده و رازتی ةعایم « :ؼادگی رو ةً او کعدم و گٕتم 
ٌهیو کً ٌهیـً . نٍیا کيی ؛ کأی اؼت 

. »درکيارم ةاؿی و دوؼتم ةطاری صَؿتضت صَاٌم ةَد
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نا « :ؿایان درزالیکً ىهیتَاىؽت صَؿسالی صَد را کيتعل کيط ةا قطای ةليط ٔعیاد زد 
. »صَؿتضت صَاٌیم ؿط

پطر آپارتهاىی ؿیک و نتلً ةا کلیً وؼایل رٔاٌی ةً نا ٌطیً داد ؛ ؿایان کً ٌیچ 
وٗت ٔکع ىهیکعد ةتَاىط آپارتهان کَچکی در تٍعان 

نا . اداره کيط ؛ زاال نیطیط کً قازب ٌهً چیغ ؿطه ؛ ةطون ٌیچ ؼضتی و ززهتی 
وٗتی چیغی را . اىؽاىٍا چً نَدَدات َذیتی ٌؽتیم 

. آؼان ةً دؼت نی آوریم ؛ ٗطر آن را ىهیطاىیم و صیلی رازت آن را از دؼت نیطٌیم

پطر ایو روزٌا صیلی گعٔتً ةً ىٌع نی آیط ؛ ىگاٌؾ ةا ٌهیـً ٔعؽ دارد ؛ تً 
چـهاىؾ ّم صَاةیطه ؛ زعٍٔای زیادی ةعای گٕتو دارد ؛ 

ٌیچ وٗت . انا یً دَرایی دلَ صَدش را نیگیعد و ؼُی نیکيط آرام و ؼاکت ةاؿط 
ٔکعىهیکعدم رٔتو نو ایي٘طر روی او اجع ةگظارد ؛ 
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ةا ایيکً ةعای ایو روزٌا لسًٌ ؿهاری نیکعدم ولی ٌعچً . صَدم ٌم زال صَةی ىطارم 
ةً روز َعوؼی نان ىغدیک تع نیـَد دلتيگ تع 

ةْل گلَیم را نیگیعد و دلم . واٗت ىگاه کعدن ةً چـهان پطر را ىطارم . نیـَم 
. نیلعزد

آصعؿب ةً زیعزنیو رٔتم ؛ صیلی وٗتً کً ؼعاّی از ى٘اؿی ٌایم ىگعٔتً ام تاةلٌَا را 
یکی یکی ةیعون آوردم ؛ ٌعکطام یادآور صاوعه 

ةی . ای ّهگیو ةَد ؛ انا ىهیطاىم چعا ىگاه کعدن ةً آىٍا ایي٘طر ةً نو آرانؾ نیطاد 
اصتیار از دا ةعصاؼتم و ٗلم نَ را در رىگ زدم ةع 

ؼاَت از دو ىیهً . قٕسً ةَم کـیطم و نحل ٌهیـً دلتيگی و ّهم را ةیعون ریضتم 
ةا تسؽیو . ؿب گظؿتً ةَد کً کارم ةً اتهام رؼیط 

ؿایط چيطیو تكَیع از پطر ؛ ةً . ةً تاةلَ چـم دوصتم ؛ ةا ة٘یً ٔعؽ زیادی داؿت 
ؿکلٍای نضتلٓ در آن دیطه نیـط ؛ ةا ٌهان ٌالً ی 

ٌهیـً از صَد . ّهی کً در چـهاىؾ ةَد ؛ ّهی کً ٌیچ وٗت نُيایؾ را ىٍٕهیطم 
نیپعؼیطم کً چعا پطر ایو روزٌا ایي٘طر گعٔتً 

چيطةار ةً . اؼت ؛ آصً وٗتی ناٌان ةً صاىً ی ةضت رٔت ایو زالت را ىطاؿت 
ؼعاّؾ رٔتم و ٌعةار ةً ىََی نیضَاؼتم ؼعقستت 

دؼتٍایؾ گعنای . راةاز کيم ؛ انا ىتَاىؽتم ٌعلسًٌ ٔکع نیکعدم ةا تليگعی نیـکيط 
ٌهیـگی را ىطاؿت ؛ ؿایط دچار ٌهان تعدیط و 

ازایيکً پطر زةان ةاز کيط و ٌهً . دودلی ؿطه کً چيط وٗت پیؾ ةً ؼعاغ نو آنطه ةَد 
تازه داؿتم دان . چیغ را صعاب کيط نیتعؼیطم 

نیگعٔتم ؛ اَتهاد ةً ىٕؽم زیاد ؿطه ةَد و ةا زعٍٔای دلگعم کييطه ؿایان و روزیً ؿاد 
ةً . او ؛ زال و ٌَای دیگعی پیطا کعده ةَدم 

ىٌعم ؿایان یک اىؽان صارؽ الُاده ةا ىیعویی ننآَ نی آنط کً ٌیچ چیغ او را ىهی 
ةا آب و . رىذاىط و یک لسًٌ آرام و ٗعار ىطاؿت 
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تاب آن چيان صتعٌای کَچک و ةی اٌهیت را تُعیٓ نیکعد کً ةغرگتعیو و ةا اٌهیت 
تعیو صتع ةً ىٌعم نیعؼیط و او نعا ةً ٌهیو 

. رازتی ؿیٕتً ی صَد کعده ةَد و دلم ىهیضَاؼت ةً ٌیچ ٗیهتی او را از دؼت ةطٌم

پاؼی از ؿب گظؿتً ةَد و نو ٌيَز نسَ تهاؿا تاةلَ ةَدم ؛ آن چيان درگیع أکار 
پعیـان صَد ةَدم کً آنطن پطر را نتَدً ىـطم ةا 

. قطای او ةً صَد آنطم

. ػ تاةلٌَای زیتایی نیکـی

! »پطر ؛پطر ؿها ایيذا چً کار نیکيیط« :ٌعاؼان ةؽَی او ةعگـتم و گٕتم 
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ػ صَاةم ىتعد نـَْل ٗطم زدن درزیاط ةَدم کً نتَدً روؿيایی زیعزنیو ؿطم ؛ 
. زطس زدم کً تَ ةایط ایيذا ةاؿی

ػ نگع ؿها صتع داریط ؟ 

آره َغیغم ؛ صیلی وٗتً کً نیطوىم « :درزالیکً ةا تسؽیو ةً تاةلٌَا ىگاه نیکعد گٕت 
نعا ةتضؾ ؛ نو . چً ى٘اؿی ٌای زیتایی نیکـی 

زاالهیـً ایو . کارٌایت َٔؽ الُاده اؼت . گٍگاٌی ةطون ادازه ةً ایيذا نی آنطم 
» ى٘اؿی دطیطت را ةتیيم ؟

پطرةً روی چٍارپایً ىـؽت و ةً ى٘اؿی صیعه . ةطون ٌیچ َکػ الُهلی کيار رٔتم 
ؿط و ةُط از زنان ىؽتتا وَاليی درزالیکً ؼُی 

» اؼم ایو تاةلَ چیؽت ؟« :نیکعد در چـهاىم ىگاه ىکيط گٕت 

. ػ پطر

« : پطردرزالیکً ةْنؾ را در گلَ زتػ کعده ةَد ؛ دؼتم را در دؼتؾ گعٔت و گٕت 
! درؼتً ... َعیغم انیطوارم صَؿتضت ؿَی 

انا ٔکع نیکيم ایو زٖ یک پطر ةاؿط کً ىگعان . ٌهاىىَر کً زطس زدی نو ىگعاىم 
ٔعزىطش ةاؿط ؛ پػ ةٍتعه ایي٘طر تَی ٔکعش 
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ىعوی ؛ نو در زىطگی ٌعکاری اىذام دادم ةعای رازتی صاىَاده ام ةَده و ٌؽت ؛ ولی 
چً کيم کً ٌیچ وٗت ىتَاىؽتم أکارم ةا ! صب 

أکار تَ یکی کيم ؛ انا ایو نؽئلً یک ذره از َـٖ و َالً٘ ام ىؽتت ةً تَ کم ىکعده و 
ایو چيط نطت . زاال ٌم ىگعان آیيطه ات ٌؽتم 

آصً تَ در ىاز و ىُهت ةغرگ ؿطی و ٌیچ وٗت از لساظ نالی در . صیلی ٔکعکعدم 
ننیً٘ ىتَدی و زاال ةعایت صیلی ؼضت صَاٌط ةَد 

ؿایط اول زىطگی تا چيطناه . کً ةا نـکالت نالی ةضَاٌی دؼت و پيذً ىعم کيی 
نتَدً ىـَی ؛ انا کم کم ةا نـکالت نَادً صَاٌی 

ةعای ٌهیو اولیو . نو صَدم ایو راه را رٔتً ام و نیطاىم کً چ٘طر ؼضت اؼت. ؿط 
کاری کً کعدم آپارتهاىی ةعایت صعیطم کً ةعای 

اداره دادن نـکلی ىطاؿتً ةاؿیط و ةُط ٌم تكهیم گعٔتم کً نضارج داىـگاٌت را تا 
لایر آصع تضت ٌع ؿعایىی صَدم ةپعدازم و انا 

ةا زَ٘ؽ ىیهً وٗت ؿایان ٔکعىکيم ةتَاىیط ةیـتع از ده روز زىطگی . نؽئلً ی اقلی 
کيیط ؛ ةعای ٌهیو نو تكهیم گعٔتم تا وٗتی کً او 

درؼؾ تهام ؿَد و ةتَاىط کار درؼت و زؽاةی پیطا کيط ؛ ناٌیاىً ؼیكطٌغار ناموت 
. »ةً زؽاةت ةعیغم

ػ پطر صَاٌؾ نیکيم نا را ةیـتع از ایو ؿعنيطه ىکيیط ةگظاریط صَدنان ن٘طاری از 
ؼضتی زىطگی را زػ کيیم ؛ نيٍم ؼُی نیکيم 

کاری ىیهً وٗت پیطا کيم ؛ ؿها صیلی نستت در زٖ نا کعدیط ؛ دیگع ایو یکی صیلی 
. زیادی اؼت

. ػ دصتعم ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىی ؛ نو ٔ٘ه وًیًٕ پطری ان را اىذام نیطٌم 
دلم ىهیضَاؼت ایو زعٍٔا را دلَی ؿایان ةغىم ؛ 

. ةٍعزال او یک نعد اؼت ّعورش دعیسً دار نیـَد

... ػ انا پطر
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. ػ ةٍتعه زعٔؾ را ىغىی

 114  

وٗت چيطاىی تا قتر ىهاىطه ؛ ةٍتعه اؼتعازت کَتاٌی ةکيیم « :و ازداةعصاؼت و گٕت 
. »کارٌای زیادی در پیؾ رو داریم. 

پطر واُٗا ؼيگ تهام گظاؿت ؛ صَؿتضتی ةً نُيای واُٗی ؛ پطر کاری کعد کً زؽعت 
ةً دلهان ىهاىط و ازٌهان اول زىطگی ؛ ةی پَلی و 

ىهیطاىم آیا کار پطر ّله ةَد یا ؿایان . ىطاؿتو ةاَث ىـَد ّتاری ةع دلهان ةيـیيط 
ديتً ىطاؿت یا ن٘كع اقلی صَدم ةَدم کً زىطگی 

آیا نیتَان ةع نعدی کً قادٗاىً و ؼضاوتهيطاىً ؛ . ام روز ةً روز ةً ىاةَدی ىغدیکتع ؿط 
ةعای صَؿتضتی دصتعش از ٌیچ کاری کَتاٌی 

ىکعد ؛ ایعادی وارد کعد ؟ 

آن ؿب ةا آرانؾ ةً صَاب رٔتم ؛ قتر زود ةً اتٕاؽ ؿایان ةعای جتت ىام راٌی 
داىـگاه ؿطم ؛ چ٘طر آرزو داؿتم چيیو روزی را ةتیيم 

ٌهیـً در رویاٌایم داىـگاه را نکاىی نی دیطم کً ٌعگغ ٗطم ةً آن ىضَاٌم گظاؿت . 
و زاال ایو رویای دؼت ىیأتيی ؼَای دیگعان 

ةَدىط ؛ چً ةا اةٍت راه نیعٔتيط ؛ چً ةا وٗار ؼضو نیگٕتيط و چً ةا نتاىت دَاب 
صَدم را پاک ةاصتً ةَدم و دؼت . یکطیگع را نیطادىط 

چعاایيىَر ةً اوعاؼ ىگاه ! چی ؿطه « :ؿایان ةا تُذب گٕت . و پایم را گم کعده ةَدم 
» نیکيی ؟

آیا تا ةً . ػ آصً ةاورم ىهیـً کً ٗطم ةً داىـگاه گظاؿتً ةاؿم ،آن ٌم ةعای صَدم 
زال ةً آرزویی نسال دؼت یأتً ای؟ 

چَن ٌعچً . ةعای او دای تُذب ٌم داؿت . او ٌهاىىَر نتُذتاىً ىگاٌم نیکعد 
انا ةعای . صَاؼتً ؛ صیلی رازت ةً دؼت آورده ةَد 
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او . نو کً یک َهع در زؽعت چيیو روزی ةَدم ةاورش نـکل و ّیعٗاةل ٗتَل ةَد 
ىهیطاىؽت ایو نؽئلً آن چيان ةعای نو زیاتی 

اؼت کً ؿایط ةغرگتعیو َلتی کً ةاَث ؿط ةً ایو ازدواج تو ةطٌم نَأ٘ت او ةا 
. داىـگاه رٔتيم ةَد

تا ًٍع گعٔتار کارٌای اداری ةَدیم ؛ آن روز ةُط از جتت ىام ةً رؼتَران رٔتیم و ةعای 
. آیيطه نان ى٘ـً ٌای زیتایی کـیطیم

ٌيَزم وٗتی یاد آن روز نی أتم ؛ ٔکعنیکيم کً تازه اول راه ٌؽتم راٌی روؿو ؛ داده 
ای ؼتغ کً ةً ؼعزنیو صَؿتضتی صتم نیـَد 

 .

ٗعار ؿط ةُط از َعوؼی ةً ناه َؽل ةعویم و ةُطازایيکً ةعگـتیم دـو کَچکهان را 
ةٍتعه ٌهً چیغ را « :ؿایان گٕت .ةعگغار کيیم 

» دوؼتان تَ چيطىٕع ٌؽتيط ؟! روی کاّظ ةیاوریم تا چیغی از ٗلم ىیٕتط ؛ صب 

. »دوؼتان نو چٍار ؛ پيخ ىٕع ةیـتع ىیؽتيط« :کهی ٔکعکعدم و گٕتم 

! »پيخ ىٕع« :ؿایان ةا تُذب ىگاٌم کعد و گٕت 

ػ آصً نو دوؼتان زیادی ىطارم تازه ٌهیو چيطىٕع ٌم ؿک دارم کً ةیایيط ؛ اقال 
ةٍتعه روی نو زؽاب ىکيی ؛ زاال دوؼتان صَدت 

چيط ىٕع ٌؽتيط ؟ 

 115  

. ػ ایيىَر کً زؽاب کعدم زطود ؿكت ىٕع ٌؽتيط ؛ ٌهً تیپ دَان و ةاىـاط 
آن ؿب ةً . نیضَاٌم آن ؿب تا قتر ةغىیم و ةکَةیم 

ارکؽتع ةازالی ٌم ؼعاغ دارم کً . ناتُلٖ دارد ،ؿتی کً ٌعگغ ٔعانَش ىضَاٌی کعد 
... ةایط ٌعچً زودتع ةً ؼعاّؾ ةعوم کً

. ػ ؿایان اگع پطر ةٍٕهط ؛ پَؼت از کلً نان نیکيط
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وٗتی زةان نو و تَ ةاز ىـَد ؛ چً کؽی . ػ ٗعار ىیؽت کؽی از ایو نادعا ةَیی ةتعد 
. نیٍٕهط ؟ نیگَییم یک دـو نُهَلی اؼت

. ػ صطا ةً صیع ةگظراىط

ؿام . نعاؼم نیضَاٌم ؼاده ةاؿط ؛ انا ةً ٌهً صَش ةگظرد ! ػ ىگاه کو نٍتاب 
چلَکتاب ةا ؼاالط و ىَؿاةً ةً ٌهعاه نیَه و ؿیعیيی ؛ 

آصً دوؼتان نو آى٘طر کً دلـان نیضَاٌط ةٍـان صَش ةگظره ؛ ةً ٔکع صَردن 
. ىیؽتيط

ةیـتع از ده نطل ّظا و دؼع ؛ . یک لسًٌ یاد لیؽتی کً پطر تٍیً کعده ةَد أتادم 
کیک ٌـت وتً٘ ؛ ؿیعیيی ٌای صاىگی کً ٌغیيً 

ٌعچيط ایو ؿام ةً ىٌعم صیلی نس٘عاىً . زیادی ةعده ةَد و صیلی نضارج امأی دیگع 
ةَد ؛ انا نیطاىؽتم ایو نٍهاىی دوؼتاىً قٕای 

. دیگعی دارد

یً لتاس صیلی ٗـيگ و . راؼتی نؽئلً ی اقلی را پاک ٔعانَش کعدم « :ؿایان گٕت 
ؿیک ةعات دیطم ةٍتعه َكع ةً اتٕاؽ ٌم ةعویم 

. نیطوىم کً تَ ٌم از آن صَؿت نی آیط. آن را ةتیيیم 

. ػ لتاس َعوس کً ؼٕارش دادیم

ةایط ةتیيی چی . ػ اوىکً صیلی پَؿیطه اؼت ، تازه ةً درد دـو کَچک نا ىهیضَره 
. ةعات اىتضاب کعدم

ػ انا ؿایان ٗعار ىتَد نو ایيىَر لتاؼٍا را در نذلؽی کً زن و نعد ٗاوی ٌؽتيط ؛ 
. ةپَؿم

یً . نیضَاٌم نحل یً ىگیو ةطرصـی . ىاؼالهتی ؿب َعوؼی ات اؼت ! نٍتاب ... ػ ِا 
ؼلهاىی ٌم َغیغ ؼعاغ داره کً دطیطتعیو کارٌا 

. را ارائً نیطه

. »وای ىً« :ىاصَدآگاه گٕتم 
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ؿها ٌعچً گٕتیط نو ٗتَل کعدم ؛ انا زاال دـيی «:اصهٍایؾ را درٌم کعد و گٕت 
. کً نو نیضَاٌم ةگیعم ٌهً اش ایعاد نیگیعی 

یکی ةً اصتیار پطرت و دیگعی ةً اصتیار نو و . ازاول ٗعار ةَد کً نا دوتا دـو ةگیعیم 
. تَ ؛ پػ ةٍتعه ایي٘طر ىً ؛ ىً ىکيی

 116  

ةً صَةی نُلَم ةَد کً تً دلم رامی اؼت انا ةً ىََی . نو ٌم دیگع زعٔی ىغدم 
ٌعکاری کً . ودَد پطر را زػ نیکعدم و نیتعؼیطم 

پطر رامی ىتَد و اىذام نیطادم تعس و ىگعاىی ةً ؼعاّم نی آنط ؛ زتی وٗتی ةعای 
اولیو ةار چادر ةً ؼع ىکعدم؛ ودَد او را پـت ؼع 

ةا ایيکً یکی از ةغرگتعیو آرزوٌایم ةَد ؛ انا ایو کار ٌهیـً ةا . صَد ازؽاس نیکعدم 
. دلٍعه و امىعاب ٌهعاه ةَد

. َكع ةً ٌهعاه ؿایان ةً ٔعوؿگاه رٔتیم ؛ وای صطایا چً لتاؼی اىتضاب کعده ةَد 
پـت لتاس تا کهع و دلَ . ٌعچً کعد زیع ةار ىعٔتم 

تا آن روز زتی نچ دؼتم را ٌیچ نعدی ىطیطه ةَد . آن ٌم تا چاک ؼیيً ةاز ةَد 
چگَىً تٍَٗ داؿت ةً ٌهیو رازتی چيیو لتاؼی را 

... »و... ىً « :صیلی رک و پَؼت کيطه ةً او گٕتم . ةپَؿم 

ٌهاىىَر کً گٕتم از تيَع ؛ ؿیک پَؿی و تٕعیر صَؿم نی ایط انا ةا ةی ! ػ ؿایان 
از زاال ةٍت ةگم ىً ؿب َعوؼی . ةيط و ةاری نضالٕم 

. ؛ ةلکً ٌیچ وٗت از نو ىضَاه چيیو لتاؼٍایی را ةپَؿم

ٔکعنیکعدم تَ ٌم « :ؿایان درزالیکً ٗیأً ی نٌلَنی ةً صَد گعٔتً ةَد گٕت 
. »صَؿت ةیایط ؛ زاال صَدت یکی را اىتضاب کو

تيٍا لتاؼی کً ةً . اکحع لتاؼٍای آن ٔعوؿگاه ةً ٌهان ؿکل ةَدىط ؛ ةا کهی تٕاوت 
ىٌعم ؿیک و پَؿیطه آنط زعیع ةيٕؾ رىگ ةطون 
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. آؼتیيی ةَد کً دلَی ؼیيً اش کهی چیو نیضَرد و یک اؿارپ ةً روی آن نیضَرد 
ؿایان نطل لتاس را ىپؽيطیط ؛ انا وٗتی ةً تيم 

ازاو صَاؼتم کً لتاس را ةً صاىً صَدؿان ةتعد چَن اگع . کعدم ؛ ىٌعش ََض ؿط 
. نادر نی ٍٔهیط ةً زتم ىهیگظاؿت آن را ةپَؿم

 12ٔكل

آپارتهان ةا کلیً وؼایل لَکػ آناده ؿطه و َكعٗعاره ٌهعاه ةؽتگان ىغدیک ةً آىذا 
لسًٌ ؿهاری . دل تَی دلم ىیؽت . ةعویم 

نادر و ناٌان ٌهً . نیکيم تا ٌعچً زودتع صاىً ای را کً ٗعاره در آن زىطگی کيم ةتیيم 
ی کارٌا را ةً اتٕاؽ ٌم اىذام دادىط و نو از 

ٌیچ چیغ صتع ىطارم ؛،زتی ةعای صعیط نتلهان و ؼعویػ صَاب ٌم آىٍا را ٌهعاٌی 
نو ٌم . نیضَاؼتيط ةعایم ؼَرپعایغ ةاؿط . ىکعدم 

. کً از ةاةت ؼلیً٘ ی آىٍا صیالم رازت ةَد ٌهً ی کارٌا را ةً دؼت آىٍا ؼپعدم

ؿایان صیلی دلؾ نیضَاؼت کً نیتَاىؽت در آن نذلػ زنَر داؿتً ةاؿط و ٌعچً 
« :زودتع زىطگی دطیطش را ةتیيط ؛ انا ةً او گٕتم 

. »ایو نذلػ زىاىً اؼت و تَ ةٍتعه ؿب ةیایی

. »نيکً صَدم آٗای صاىً ٌؽتم ةایط آصعیو ىٕع ةاؿم« :ّعّعکيان گٕت 

ٌعچً دیعتع ةتیيی دظاةیتؾ ةعایت ةیـتع « :نو ٌم زیعکاىً ىگاٌی ةً او کعدم و گٕتم 
. »اؼت

. او ٌم ةا دلضَری صطازأٌی کعد ورٔت

 117  

ةاورم ىهیـط کً پطر و نادر ایيٍهً . وٗتی وارد آپارتهان ؿطیم ؛ ؼعدایم صـکم زد 
کم و کؽعی کً ىطاؿت . ززهت کـیطه ةاؿيط 

ٌهً ادياس از لَکػ تعیو و ةٍتعیو . ٌیچ ؛ ةلکً صیلی ةیـتع از یک دٍیغیً ةَد 
نارکٍا اىتضاب ؿطه ةَد کً ةً ٌهعاه ؼلیً٘ نادر ؛ 
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دلَه ای صاص پیطا کعده ةَد از ٗاةٍای روی دیَار گعٔتً تا وؼایل دغئی را آن چيان ةا 
ؼلیً٘ چیطه ةَدىط کً ٌهگان را ةً تُذب نی 

َغیغدَن از صَؿسالی ىهیطاىؽت چً ةگَیط ؛ ٔ٘ه راه نیعٔت و ازنادر تـکع . اىطاصت 
ؿایط ٌیچ وٗت ٔکعىهیکعد پؽع یک . نیکعد 

ٌهاىىَر کً ةً اتاٍٗا ؼعک نیکـیط و ٌهً دا را . ال٘تایؾ داناد آٗای ؼٍانی ؿَد 
دؼتتان دردىکيط واُٗا کً « :ةعاىطاز نیکعد نیگٕت 

. »نا را ؿعنيطه کعدیط. ززهت کـیطه ایط 

دؼت آٗای ؼٍانی ٌم درد ىکيط ؛ ان ؿااٌلل کً ؿایو ٌم ٗطر ایو « :ناناىی گٕت 
صاىَاده را ةطاىط و ةتَاىط نستت ٌایـان را ةً ىََی 

. »دتعان کيط

ٌهؽعصَب ؛ صاىَاده صَب ؛ زىطگی . التتً کً ٗطر نیطاىط «:َغیغدَن ةا لتضيطی گٕت 
و روزگار صَب ؛ دیگً از صطا چً نیضَاٌط ؟ 

. »ةایط صیلی نهيَن و ؿکعگغار ةاؿط

. »او ٌم نحل ٔعزىط صَدم اؼت! ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىیط « :نادر گٕت 

. »ؼایً ؿها ةغرگتعٌا از ؼعؿان کم ىـَد« :ناناىی گٕت 

پطر از ٌیچ چیغ کَتاٌی ىکعده ةَد زتی یضچال و ٔعیغر و کهطٌای آؿپغصاىً را آن 
چيان از نَاد ّظایی پع کعده ةَد کً تا چيط ناه ةً 

صطایا کهک کو تا ذره « :در دل دَا کعدم . ٌیچ نَاد صَراکی ازتیاج پیطا ىهیکعدیم 
. »ای از نستتٍای پطرم را ةتَاىم دتعان کيم

کم کم صاىهٍای ٔانیل از راه رؼیطىط ؛ آىٍا ٌم ةا چٍعه ای صيطان درزالیکً ةا چـهاىی 
ةٍت زده ٌهً دا را وارؼی نیکعدىط تتعیک 

گٕتيط و ةعای نا آرزوی صَؿتضتی کعدىط ؛ زتها ةعای آىٍا ٌم دای تُذب داؿت کً 
داناد ؼٍانی چً نغیتی داؿتً کً چيیو ةعیغ و 

! ةپاؿی ةً راه اىطاصتً اىط
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صطا نیطوىً چً . آن روز ةعای اولیو ةار درصاىً ی صَدم از نٍهاىٍایم پظیعایی کعدم 
وٗتی ةطوىی ٌهً چیغ ةً .زال صَةی داؿتم 

صَدت تُلٖ داره و ایو تَ ٌؽتی کً ةایط از ٔکعت اؼتٕاده کيی و آزادی کانل داری 
کً صَدت تكهیم ةگیعی و کؽی ىهیتَىً در 

کارت دصالت کيط ؛ چً کیٕی داره ؛ ؿایط ایو ازؽاس نو ةعای صیلی ٌا َذیب ةاؿً 
؛ انا وٗتی درصاىً ی پطر وَری ةا تَ رٔتار کييط 

. کً زٖ تكهیم گیعی ىطاؿتً ةاؿی ،کً چً آزادی ةغرگی دؼت یأتً ای

ناٌان دور از چـم پطر ؛ چيط ىَار ؿاد ةً ٌهعاه آورده ةَد ؛ دصتعٌای ٔانیل کً چـم 
آٗایان را دور دیطىط ؛ ةغن و ةکَةی ةً راه 

اىطاصتيط و ٌهً را نتُذب کعدىط نذلؽهان آىچيان گعم ؿط کً ٌیچ کػ نتَدً 
وٗتی ؿایان از راه رؼیط ؛ ىیم . گظؿت زنان ىـط 
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او آى٘طر ذوؽ زده ؿطه ةَد کً ىهیتَاىؽت . ؼاَتی نیـط کً نٍهان ٌا رٔتً ةَدىط 
« :کيار گَؿم گٕت . صَؿسالی صَد را پيٍان کيط 

راؼتی راؼتی ایو صَىً ةً نا تُلٖ داره ؟ نيکً ىهیتَىم ةاور کيم ؛ ىکيً دارم صَاب 
! »نی ةیيم

آیا نو « :و درزالیکً اؿک در چـهاىؾ دهٍ ؿطه ةَد ؛ دؼت نادر را ةَؼیط و گٕت 
لیاٗت ایو ٌهً صَةی را دارم ؟ انیطوارم کً 

. »ةتَاىم دتعان کيم

زالل و ؿٕاؼ ةً ٌهعاه ةعٗی کً . چـهٍایؾ زالتی داؿت کً ٌیچ وٗت ىطیطه ةَدم 
پاکی و قطاٗت را ةعای اولیو و . نیطرصـیط 

ةاایيکً ؼعؿار از اىعژی . تا آصعؿب زال َذیتی داؿت . آصعیو ةار در چـهاىؾ دیطم 
و ٌیذان ةَد ؛ ةا ٌهیـً ٔعؽ نیکعد ؛ تا دایی 
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زتی وٗتی ةً صاىً رؼیطیم ؛ او . کً زتی ىهیتَاىؽت صَؿسالی صَد را ىـان دٌط 
کً ٌهیـً زودتع از ٌهً ةعای کهک کعدن ةً ؼعاغ 

ةا آنطن پطر ؿایان از دایؾ ةعصاؼت . نادر نیعٔت تا آنطن پطر از دایؾ تکان ىضَرد
آٗای ؼٍانی « :و دؼت او را ةَؼیط و گٕت 

اگع . نو ٌیچ وٗت وُم نستت پطر را ىچـیطم . ؿها ةً نو صیلی لىٓ کعدیط 
نیطاىؽتم ایو چيیو ؿیعیو اؼت ةً زتم از کَدکی 

ٌعچيط کً ٌیچ وٗت دؼت ىَازش پطر را ازؽاس ىکعدم و . صیلی زدع نیکـیطم 
ٌهیـً از ایو نَمَع رىخ نیتعم ؛ انا زاال صَؿسالم 

کً صطاوىط ةً نو پطری ٌطیً داد کً دای تهام ىطاؿتً ٌایم را گعٔت و ٔ٘ه ةً لىٓ 
صطا ؛ انیطوارم کً ٌیچ وٗت دل ایو پطر ةغرگَار 

. ىـکيم و ةتَىم ٔعزىط صَةی ةعایتان ةاؿم

نو ةً تَ أتضار نیکيم و « :پطر ؿایان را ةً ؼیيً ٔـعد و او را ةَؼیط و گٕت 
صَؿسالم کً اگع کاری اىذام دادم ةعای کؽی کعدم کً 

. »لیاٗتؾ را دارد و از تَ تيٍا یک ت٘اما دارم آن ٌم صَؿتضتی نٍتاب اؼت

دصتعم ةعایت آرزوی صَؿتضتی « :ةُط از لسٌاتی پطر نعا در آَّش گعٔت و گٕت 
. »نیکيم

ؿعنيطه ؿطم ؛ ازصَدم ةطم آنط از ایيکً درتهام ایانی کً در صاىً پطری گظراىطه ةَدم ؛ 
. ٌیچ وٗت ةا او کيار ىیانطم زػ ةطی داؿتم 

ٌعروز ةً ىََی زىطگی را ةً کانؾ تلش کعده و نكهم ةَدم کً او را تْییع دٌم و زاال 
ٌهیو پطر تهام ةطی ٌایم را ىادیطه گعٔتً و ةً 

ىسَازؽو نعا راٌی صاىً ی ةضت نیکعد ؛ آن ٌم ةا نعدی کً نیطاىؽتم تً دلؾ ةا او 
نَأٖ ىیؽت و ٔ٘ه و ٔ٘ه ةضاوع نو ؼکَت 

درزالیکً ؼعم ر ا ةع . ةطدَری دلم گعٔتً ةَد . کعده و رمایت صَدش رااَالم کعده 
تً دلم لعزیط ؛ . ؼیيً او نیٕـعدم ؛ گعیؽتم 
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. ىهیطاىم از ؿعنيطگی ةَد یا تعس از آیيطه

گعیً ام ٌهً را ؼَزاىط و اؿکـان را در آورد ؛ زتی پطر ٌم ىتَاىؽت صَدش را کيتعل 
کيط و ٗىعه ای از اؿکؾ ةً روی دؼتاىم 

. چکیط ؛ ىهياکی اش را زػ کعدم و آن را ةَؼیطم

« :ناناىی دیگع قتعش تهام ؿط ؛ ازدایؾ ةعصاؼت و نعا از پطر دطا کعد و گٕت 
. »نذلػ ؿادی اؼت ةٍتعه صعاةؾ ىکيیط
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ىاؼالهتی ؿب دـو و ؿادیً ؛ از « :َغیغدَن درزالیکً اؿکٍایؾ را پاک نیکعد گٕت 
ایو ؿتٍا کم پیطا نیـً ؛ ةایط صَش ةَد و 

َٗل نیطٌم . زاال نو ةا ادازه آٗای ؼٍانی یً ىَار ؿاد نیگظارم . صَش گظراىط 
قطایؾ را کم ةکيم تا نغازهت ةعای کؽی ایذاد 

. »ىکيً

صَدم . آن ؿب اولیو ؿتی ةَد کً ةا پطر نَأٖ ةَدم . پطر ؼکَت کعد و زعٔی ىغد 
ٌم زَقلً ىطاؿتم ؛ نحل ایيکً ةً ؼٕع دوری 

. نیضَاٌم ةعوم کً ةازگـتی ىطارد

اگع ؿها ٌهیيىَر ةيـیيیط کً نا ! آٗای ؼٍانی « :َغیغدَن ةً ؼعاغ پطر رٔت و گٕت 
دعات ىطاریم از دایهان تکان ةضَریم ؛ 

. »ٔعداؿب َعوؼی ؿایان و نٍتاب دَىً

نو زعٔی ىطرام ؛ ٌع وَر کً « :پطر کً در ن٘اةل َغیغدَن ٌهیـً ىعم نیـط گٕت 
صَدتان قالر نیطاىیط ؛ التتً نو ةا ادازتَن ةً 

. »اتاٗم نیعوم ؛ یً چيط تا کار َ٘ب أتاده دارم ؛ ةٍتعه آىٍا را تهام کيم

ٌهً ةً صَةی نیطاىؽتيط کً پطر کار را ةٍاىً کعده و ىهیضَاٌط در آن نذلػ زنَر 
آٗا نسهط ٌم ةً دىتال ؿانی کً . داؿتً ةاؿط 

. ؼٕارش داده ةَدىط رٔت
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َغیغدَن مته را روؿو کعد و صَدش اول از ٌهً ؿعوع کعد ةً رٗكیطن و ةُط دؼت 
نو و ؿایان را گعٔت و ةليط کعد ؛ زتی ناناىی 

صیلی دلم نیضَاؼت کً ناٌان و زٌعا ٌم در ایو . و نادر ٌم نا را ٌهعاٌی کعدىط 
ؿادی ؼٍیم ةاؿيط ؛ انا ةضاوع ؿایان از دایـان 

. ؿایان کً نتَدً ؿط رٔتو پیؾ پطر را ةٍاىً کعد و ةً ؼعاغ او رٔت . تکان ىضَردىط 
ةا رٔتو ؿایان ؛ ناٌان و زٌعا ٌم ةً دهٍ نا 

. پیَؼتيط ؛ ناٌان صیلی ٗـيگ نی رٗكیط ةىَریکً ٌهً را ةً تُذب اىطاصت 
ةً ةً دؼت آٗا نسيط درد ىکيً ؛ ةً « :َغیغدَن گٕت 

آٔعیو و . چ٘طر ًعیٓ و ىعم نیعٗكی . صطااگع ةا چـم صَدم ىهیطیطم ةاورم ىهیـط 
. »نعزتا ةً ایو ٌهً اؼتُطاد

ٌیچ وٗت صاوعه آن . آصعیو ؿتی کً در صاىً پطر ةً ؼع ةعدم ةعایم ةً یاد ناىطىی ةَد 
ؿب را ٔعانَش ىهیکيم ؛ زتی آٗا نسهط ٌم 

دیع وٗت ةَد کً ةً رصتضَاب رٔتم ایو روزٌا ةعىانً . ةً أتضار نا ةا ؿایان رٗكیط 
زال صَةی داؿتم ؛ . صَاةم ةکلی ةٍم ریضتً اؼت 

کهی ؼعدم ؿط و پتَ را تا زیع . ٌَای صيک آصعیو ؿتٍای تاةؽتان لظت ةضؾ ةَد 
ازؽاس صَؿتضتی نیکعدم .گلَیم ةاال کـیطم 

یک لسًٌ ةً یاد چيط ناه پیؾ أتادم کً چ٘طر زىطگی ةعایم ةی نُيا و پَچ ةَد ؛ 
آى٘طر از زىطگی ىارامی ةَدم کً ٗكط صَدکـی 

ةا ٌهً و از زنیو و . چً ؿتٍایی کً تا قتر صَاب ةً چـهاىم راه پیطا ىکعد . داؿتم 
ةیـتع از ٌهً از پطر کٕعی و . زنان ةیغار ةَدم 

ٌیچ وٗت ٔکع ىهیکعدم . دلضَر ةَدم و او را نؽتب ٌهً ی ةطةضتی ٌایم نیطاىؽتم 
کً راه ىذاتی پیطا ؿَد ؛ در صَاب ٌم ىهی دیطم 

کً ةً ٌهً ی صَاؼتً ٌایم ةعؼم و زاال از آن ٌهً ىاؿکعی ؿعنيطه ام ؛ ؿعنيطه از 
. صطای صَد ؛ کً واٗت چيط روز ؼضتی را ىطاؿتم 
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ٌیچ گاه ؿکع ىُهتٍایی را کً ؼضاوتهيطاىً ةً نو داده ةَد ةً دا ىیاوردم و ٌهیـً 
آن چیغی را کً ىطاؿتم ةا ؼهادت از او نیضَاؼتم و 
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چ٘طر رازت آىچً را کً نیضَاؼتم ةً نو ٌطیً داد و ٔعدا روز دیگعی اؼت زىطگی ام 
ةا . از ٔعدا ةً قَرت دیگعی رٗم صَاٌط صَرد 

گٕتو یک کلهً ٌهً چیغ تهام صَاٌط ؿط و راه و روش زىطگی ام ةً کلی تْییع نیکيط 
نیضَاٌم تا داؿتً ٌایم را ةً دؼت آورم و در . 

کيار آن ؛ ٌهچيیو وًایٓ زىاؿَیی و صاىً داری را ةً ىسَ نىلَب اىذام دٌم ؛ ةایط ةا 
. یک ةعىانً ریغی دٗیٖ و زؽاب ؿطه َهل کيم

ؿب صَةی را ىگظراىطم و . قتر ٗتل از ایيکً نادر ةعای ىهاز قطایم ةغىط ةیطار ؿطم 
چيط ةار ةا کاةَس ٌای ةی ؼع و تً از صَاب ةعیطم 

وٗتی در کيار پيذعه ةا صطای صَد راز و ىیاز نیکعدم ؛ . ؛ کهی نـَش و ىگعان ةَدم 
ازؽاس ؼتکی کعدم و از ّهی کً ةع دلم ىـؽتً 

نادر در اتاٗم را ةً آٌؽتگی کَةیط ؛ وٗتی نعا در آن زالت دیط ؛ ةطون . ةَد رٌا ؿطم 
. گٕتو کالهی رٔت

. انعوز روز صاقی در زىطگی ام اؼت . قتر ةـاش و ؼعزال از صَاب ةیطار ؿطم 
تَلطی دوةاره کً ةا ٔکع و اىطیـً صَدم اىذام ؿطه 

ٌع . و ٌیچ زور و ادتاری در کار ىتَده اؼت صطا نیطاىط چ٘طر نيتٌع چيیو روزی ةَدم 
روز ةً ؼعاغ تَ٘یم نیعٔتم و ةعگی از آن دطا 

آى٘طر از پطر صذالت نیکـم کً دعات . نیکعدم و زاال ؿهارش نُکَس ؿعوع ؿطه 
در صاىً ٗل٘لً ای . ىهیکيم از اتاؽ ةیعون ةعوم 

آن چيان ؼعؿان ؿلًَّ کً ىتَد نعا زػ ىهیکييط . اؼت ؛ ٌعکػ نـَْل کاری اؼت 
زطود ىً قتر نادر در اتاٗم را کَةیط و گٕت . 

! »ىهیضَاٌی از صَاب ةیطار ؿَی. نٍتاب دان داره دیع نیـً « :
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الٍی « :نادر وٗتی نعا دیط کً روی تضت ىـؽتً و زاىٌَایم را در ةْل گعٔتً ام گٕت 
. »نو ةهیعم ؛ ىتیيم ایيذا تيٍا ىـؽتً ةاؿی

! »اتٕاٗی أتاده« :و ةُط در چـهاىم صیعه ؿط و ةا ىگعاىی گٕت 

. »ىً ؛ ٔ٘ه از پطر صذالت نیکـم« :ةا لتضيطی گٕتم 

ةليطؿَ َغیغم کً داره . الٍی ٔطات ةـم ؛ صذالت کً ىطاره « :نعا در ةْل گعٔت و گٕت 
تا یک ؼاَت دیگً ةایط در . دیع نیـً 

. »تا لتاس نیپَؿی نو ٌم یً لیَان ؿیعنَز ةعات آناده نیکيم. آرایـگاه زامع ةاؿی 

 * * *

ؼاَت چٍار ةُطازًٍع در آرایـگاه نيتٌع ؿایان ىـؽتً ةَدم ؛ ٌعچً در آییيً صَدم را 
ىگاه نیکعدم ةاورم ىهیـط ؛ زنیو تا آؼهان 

نو نحل دصتعٌای انعوزی ٌم ؼيم ىتَدم کً ٗتل از ازدواج ٌع . ََض ؿطه ةَدم 
اةعوٌا و . کاری کً دلـان نیضَاٌط اىذام نیطٌيط 

قَرتم دؼت ىضَرده ةَد ؛ زتی ةً روی لتاىم تا آن روز روژ لتی نالیطه ىـطه و تيٍا 
ةا ایيکً . ق٘یل دٌيطه قَرتم یک کعم ةَد 

. ٌهیـً از ایو نَمَع رىخ نیتعدم ؛ انا زاال رامی ام کً ایي٘طر تْییع کعده ام

ؼلهاىی صكَقی ةَد و ٔ٘ه چٍار تا َعوس داؿت کً ٌهً از گعدن کلٕت ٌای ؿٍع 
صیلی زود در ٌهیو چيط ؼاَتً ةا آىٍا . ةَدىط 

نو دصتع صَش ؼع و زةاىی ةَدم کً صیلی زود ةا دیگعان ارتتاط ةعٗعار . ٗاوی ؿطم 
ٌعکػ از زىطگی صَدش وؿب دـو . نیکعدم 
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و نعاؼهـان قستت نیکعد ؛ کَچکتعیو َعوس نو ةَدم کً در ؼو ٌیذطه ؼالگی ةً 
ٌهً تُذب کعده ةَدىط . صاىً ی ةضت نیعٔتم 

زطاٗل داىـگاٌت را تهام نیکعدی و ةُط راٌی صاىً « :کً چعا ةً ایو زودی نیگٕتيط 
ةضت نیـطی ؛ نُلَنً آٗا داناد صیلی ىاب اؼت 
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. »کً تعؼیطی از دؼتت ةپعه

! »ؿایط« :ةا صيطه گٕتم 

آىٍا ىهیطاىؽتيط کً پطرم اىؽان ىاةی اؼت کً دصتعش را تا ؼو ٌیذطه ؼالگی ةیـتع 
. ىهیگظارد در صاىً ةهاىط

« :تا آنطن دانادٌا گٕتیم و صيطیطیم ؛ صاىم آرایـگع ٌعچيط دٗیً٘ نی آنط و نیگٕت 
آرایـتان صعاب . َغیغاىم ایي٘طر ىضيطیط 

. »نیـَد

و ةا وؼَاس صاقی ؿعوع نیکعد ةً تعنیم آن و ةعای ایيکً تا آصع ؿب آرایـهان ةً 
ٌهان قَرت اولیً ةاٗی ةهاىط از نَاد نضتلٓ 

وی آن چيط ؼاَت آى٘طر ةً نو صَش گظؿت کً دلم نیضَاؼت . اؼتٕاده نیکعد 
ؼاَتی دیگع در کيار آىٍا ةهاىم ؛ انا ةاالضعه زنان 

نَََد ٔعا رؼیط و آٗا دانادٌا یکی یکی ةً دىتال َعوس صاىهٍا آنطىط و ؿایان ٌم از 
صاىم آرایـگع ةعای آصعیو ةار ةً .راه رؼیط 

ؿایان ةا دؼتً . ؼعاّم آنط و آصعیو نعزلً ی آرایؾ را تهام کعد و نعا نـایُت کعد 
ةا تُذب . گلی زیتا ةً اىتٌارم ایؽتاده ةَد 

ةا لتضيطی . ىگاٌم کعد ؛ نحل ایيکً او ٌم ةاورش ىهیـط کً نو ٌهان نٍتاب ٌؽتم 
صیلی تْییع کعدی ؛ اگع « :دلَ آنط و گٕت 

انا راؼتی زیٓ اون . نیطوىؽتم ایي٘طر صَؿگلی زودتع از ایيٍا پا پیؾ نیگظاؿتم 
. »اةعوٌا ىتَد

. ػ ؿایان اذیت ىکو صيطه ام نیگیعه ةُط ٔیلهتعداریهان صعاب نیـً

. »ای ةً چـم ؛ زاال ةٕعناییط ؼَار ؿَیط«:تٌُیهی کعد و گٕت 

وٗتی ةً ٌتل رؼیطیم ٌَا رو ةً تاریکی نیعٔت ؼالو نعداىً و زىاىً کانال دطا و در 
پطر ةً َهط ایو ٌتل را گعٔتً . دووتً٘ ٗعار داؿت 
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ةَد کً اگع نذلػ زىاىً ةغن و ةکَةی ةً راه اىطاصتيط ؛ قطا ةً وتً٘ پاییو ىعؼط ؛ 
چَن اکحعا ٌهکارٌای پطر و چيطتا از کلً گيطه ٌا در 

. نذلػ زنَر داؿتيط و او ىهیضَاؼت آةعوی چيطؼالً اش زیع ؼَال ةعود

آى٘طر اوعأم ؿلَغ و ّتار . نیان دود اؼپيط و ٌلٍلً و ؿادی اَٗام وارد ؼالو ؿطیم 
آلَد ةَد کً ٗیأً ی کؽی را ةً یاد ىهی آورم ؛ 

. »صیلی صَؿگل ؿطی« :نادر ةا قَرتی نتتؽم ةً ؼهتهان آنط و زیع گَؿم گٕت 

زال صَةی ىطاؿتم ؛ ٗلتم ةً تيطی نیغد و . و نا را ةىعؼ ؼٕعه َ٘ط راٌيهایی کعد 
ىٕؽم ةً ؼضتی ةاال نی آنط ؛ دؼتان ؿایان را نسکم 

ناٌان ٗعآن را ةاز کعد و ةً . در دؼت ٔـعدم و او ةا لتضيطی نعا ةً آرانؾ دََت کعد 
وٗتی چـهم ةً ؼَره ٌای . دؼتهان داد 

ٌيَز چيط آیً ىضَاىطه ةَدم کً ازؽاس . ٗعآن أتاد ؛ ةً ىاگاه ؿعوع کعدم ةً صَاىطن 
کعدم آرام ؿطم و صَن در ةطىم ةً دعیان 
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آى٘طر در صَدم ٔعو رٔتً ةَدم کً نتَدً ىـطم َاٗط ؼً ةار صىتً َ٘ط را .أتاده 
صَاىطه ؛ ناٌان کً ةاالی ؼعم نـَْل ؼاییطن ٗيط ةَد 

. »دصتع کذایی ؛ ةلً را ةگَ« :ةً پٍلَیم زد و ةً آرانی گٕت 

آى٘طر ىاگٍاىی ةلً را گٕتم کً تا چيطلسًٌ ٌیچ قطایی ا ز کؽی ؿيیطه ىـط ؛ 
َغیغدَن ةً کهکم آنط و ى٘ل ةع ؼعم ریضت و ٌهً را ةً 

ةُطاز نعاؼم َ٘ط ؛ ٌطایا را اَالم کعدىط و پطر نحل ٌهیـً نا . دؼت زدن تـَیٖ کعد 
را ّأل گیع کعد و یکی از دطیطتعیو نطلٍای 

. ناؿیو روز و دو گَؿی تلٕو ٌهعاه ةً نا ٌطیً داد و نا را دوةاره ؿعنيطه کعد

نذلؽهان ةا آن ٌهً صعج و نضارج ةؽیار ؼاده و نُهَلی ةعگغار ؿط و ةاایيکً 
ٌهیـً از ایو ؼتک َعوؼی ٌا ةً ؿطت نتيٕع ةَدم و 
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زتی االهکان ؼُی نیکعدم در ایو نذالؾ زامعىـَم ؛ انا آن ؿب زال و ٌَای 
دیگعی داؿتم ؿيیطه ةَدم کً ةٍتعیو ؿب زىطگی 

ٌع اىؽاىی ؿب َعوؼی اوؼت ؛ ولی پیؾ صَد ٔکعنیکعدم کً اگع ٗعاره َعوؼی 
ٌعکػ ةً ایو ؼَت و کَری ةاؿط ؛ ٌهان ةٍتع کً 

انا زاال نی ةیيم کً ؼضت در اؿتتاه ةَدم ؛ ةا ایيکً . اقال دـيی ةعگغار ىکيط 
نذلػ ناٌم ةا ة٘یً ٔانیل ٔعٗی ىهیکعد ولی ةعای نو 

. ةٍتعیو ؿب زىطگی ام ةَد و صَد را ؼَار ةع اؼب ؼٕیط صَؿتضتی نی دیطم

 13ٔكل

ازٌهان روزی کً َازم ؿهال ؿطیم ؛ ٌيَز چيط کیلَنتع . چٍار روز اؼت کً ةاران نیتارد 
از تٍعان دور ىـطه ةَدیم کً ةارش ةاران 

ٌیچ وٗت نؽأعت ةً ایو گَىً ةعایم ىتَد ؛ در کيار ؿایان دٕت زىطگی . ؿعوع ؿط 
ام ؛ داده ٌا را پیهَدن چً لظت ةضؾ اؼت 

ٌَای دلپظیع اولیو روزٌای پاییغی ةا ىَای نَؼی٘ی نالیهی کً از ؼی دی ناؿیو .
ؿيیطه نیـط ةً ٌهعاه قطای دلچؽب ةاران ؛ لسًٌ 

ز٘ی٘تا ناه ؿیعیيی . واُٗا اؼم دالتی اؼت !ناه َؽل .ٌا را ةً یاد ناىطىی تع نیکعد 
اؼت کً لسًٌ ٌای آن را نیتَان در ذٌو جتت کعد 

و داده ٌای ؼعؼتغ ؿهال ؛ ةا درصتان ةليط ؼایً گؽتع کً ناىيط تَىلی َعوس و داناد 
را ةً داده صَؿتضتی نیتعد ؛ نعا ةً ودط آورده 

: ةَد ؛ ؿایان گٕت

نحل ایيکً صیلی صَؿسالی ؟ ! ػ چیً 

. وٗتی تَ در کيارم ٌؽتی ؛ ازؽاس صَؿتضتی نیکيم. ػ چعا کً ىتاؿم 

. ػ ةً ةً چً تُعیٓ ٗـيگی

_ ةً ؼعَت دؼتم را. و دؼتم را گعٔت و ةع آن ةَؼً زد 
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زَاؼم ٌم ةً تَؼت و ٌم ةً داده 

ىهیطاىم چعا ؛ انا یک زػ وزـت در ودَدم نَج نیغد و نیتعؼیطم و زتی اوعأم 
ٔکع نیکعدم کؽی . را ةا زالتی صاص ىگاه نیکعدم 

نحل ایو ةَد کً دعنی نعتکب . نعاٗب ناؼت و ٌع لسًٌ ناؿیو گـتی از راه نیعؼط 
ؿایان کً نتَدً ومٍ روزی نو ؿط . ؿطه ام 

دصتع ایو ٌهً وؼَاس واؼً چیؽت ؟ تَ ٌهؽع ؿعَی و ٗاىَىی نو ٌؽتی « :گٕت 
ىاؼالهتی آنطه ایم . ؛ ُٔل زعام کً اىذام ىطاده ایم 

دای ایيکً از ایو لسًٌ ٌا لظت ةتعی ٌعاس و تعس در چٍعه ات ةً ومَح . ناه َؽل 
َغیغم ایو ٔکعٌای کَدکاىً را . دیطه نیـَد 

زىطگی را نگع چيطدًُٔ ةً آدم نیطٌيط ؟ ةاور کو کً . از ؼعت ةیعون کو و صَش ةاش 
. دغ ٌهیو یکتار ؛ ةار دیگعی در کار ىیؽت 

پػ از لسًٌ لسًٌ آن لظت ةتع؛ زاال ةٍتعه از ایو ٌَای صَب و ایو روز زیتا اؼتٕاده 
ىگاه کو اوىَر داده چً زیتاؼت ةٍتعه .کيیم 

. »پیاده ؿَیم و اؼتعازت کَتاٌی ةکيیم

. ػ انا ؿایان داره ةارون نیاد

. ػ قأؾ ةً ٌهیيً

و ٗتل از ایيکً نيتٌع دَاب نو ةـً ؛ دورةیو ٔیلهتعداری را ةً ٌهعاه ؼتط صَراکی ٌا 
ٌهیيىَر کً از . ةعداؿت و از ناؿیو پیاده ؿط 

نیـً صاىم ةاٌاتَن نكازتً کَتاٌی « :اوعاؼ ٔیلم نیگعٔت ةً وعؼ نو آنط و گٕت 
» داؿتً ةاؿم ؟

. ػ التتً ؛ ةا کهال نیل

ػ ىٌعتَن درةاره ی ٌهؽعتَن چیً ؟ 

. »چيگی ةً دل ىهیغىً... ای « :ؿاىً ٌایم را ةا ةی تٕاوتی ةاال اىطاصتم و گٕتم 
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« :او کً نيتٌع چيیو دَاةی ىتَد یً آن دورةیو را صانَش کعد و ةا تُذب گٕت 
! »راؼتی

درؼتً کً ز٘ی٘ت تلضً ؛ انا ؿها . ػ آٗا نحل ایيکً ؿها از نكازتً قعؼ ىٌع کعدیط 
ةٍتعه ةً کارتَن ادانً . ىتایط از آن ٔعار کيیط 

. دٌیط

. »صب نی ٔعنَدیط« :ؿایان دوةاره دورةیو را روؿو کعد و ةا دلضَری گٕت 

انا چً کيم کً در ٌهیو نطت کَتاه » چيگی ةً دل ىهیيغه « :ػ ةلً ٌهاىىَر کً گٕتم 
... نعا ؿیٕتً صَد کعده

ةً ؼهتم آنط و نعا در . آن چيان ذوؽ زده ؿطه ةَد کً ىگظاؿت زعٔم را تهام کيم 
صطایا صَؿتضتم ؛ « :آَّش گعٔت و ٔعیاد زد 

. »صَؿتضت تعیو نعد َالم
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ىم ىم ةاران ٌهچيان ادانً داؿت ةً روی قيطلی پیک ىیکی ىـؽتیم و ةا یً ٔيذان 
ؼکَت زیتای . چای داغ از صَدنان پظیعایی کعدیم 

ؼعم را ةً روی ؿاىً . ديگل زعٍٔای زیادی داؿت کً نا را ةً ؼکَت دََت نیکعد 
زنَر آرانؾ را زػ نیکعدم ؛ . ؿایان گظاؿتم 

ؿایان ؼیب ؼعصی را از ؼتط ةیعون آورد و ٌهاىىَر کً دؼتؾ را ةً دور ؿاىً ام 
. زلً٘ کعده ةَد ؛ ؼیب را ةً لتاىم ىغدیک کعد 

. ةَی وعاوت و ؿاداةی ةً ٌهعاه َـٖ ٔنا را پع کعده ةَد . ىٕػ َهی٘ی کـیطم 
چ٘طر دوؼت داؿتو صَةً ؛ چ٘طر َاؿٖ ةَدن 

وٗتی کً َاؿٖ نیـی ؛ ٌهً چیغ را یً دَر دیگً نی ةیيی ؛ . دلچؽب و ؿیعیيً 
ّم ٌایت را . زىطگی ةعایت نُيای دیگً ای داره 

ٔعانَش نیکيی و وٗتی کيار دٕتت ةاؿی ؛ زػ نیکيی کً دىیا ةا ٌهً ی ةغرگی اش 
ةً تَ تُلٖ داره و ٌیچ چیغی ودَد ىطاره کً تَ 
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روةیو تو نیـَی و زامعی ةً ديگ دیَ ؼیاه ةعوی و ةا . ىتَىی آن را ةً دؼت آوری 
یک معةً او را از پا در آوری و ایو ىیعوی 

از تهام آن لسٌات ؿیعیو و زیتا . َـٖ اؼت کً تَ را ایو چيیو دلیع و ىتعس نیکيط 
ٔیلم گعٔتیم ؛ ٌعچيط کً تهانا در ذٌيم ى٘ؾ 

. ةؽتً

کم کم ةع ؿطت ةاران أغوده نیـط و ٌَا رو ةً ؼعدی . وعٍٔای َكع ةً ویال رؼیطیم 
ؿایان . نیعٔت ؛ ؿَنیيً را روؿو کعدم 

چً . َذب ویالی ٗـيگی اؼت « :درزالیکً چهطان ٌا را از پلً ٌا ةاال نیتعد گٕت 
وعازی دالتی داره ؛ ةایط ٔعدا قتر زود ةیطار ؿَم و 

أؽَس و قط أؽَس کً زٖ نا را صَردىط ؛ صطا . ایو زیتایی را از کيار دریا ةتیيم 
نیطوىً چ٘طر نو ةً ایو رؿتً َالً٘ نيط ةَدم ولی 

... »ىگظاؿتيط پیـعٔت کيیم

قطایؾ دیگع ؿيیطه ىهیـط ؛ انا او ٌهچيان ةا صَد ىذَا نیکعد و ةُط از دٗای٘ی 
او ٌیخ . قطای نَؼی٘ی نالیم از وتً٘ ةاال ؿيیطه ؿط 

وٗت آرام و ٗعار ىطاؿت ؛ از ؼکَت و تيٍایی نتيٕع ةَد و اگع راه ةً دایی ىطاؿت ؛ 
صَؿسال و . صَدش ؿعوع نیکعد ةً صَاىطن 

راؼتی ؿام چی « :صيطان پاییو آنط ؛ ٌهیيىَرکً ؿُع را زیع لب زنغنً نیکعد گٕت 
. داریم ؟ اقال ةً ٔکعنان ىعؼیط کهی صعیط کيیم 

. »ةً ازتهال زیاد ةایط انـب گعؼيً ةضَاةیم

. ػ ةگظار ةتیيم تَی یضچال چی پیطا نیـً

. ػ اگع چیغی ٌم پیطا ةـً ٔاؼط ؿطه

! ػ وای ؿایان ةتیو پطر چً تطارکی ةعانَن دیطه

صَدش را ةً ؼعَت ةً آؿپغصاىً رؼاىط و درزالیکً ةا تُذب داصل یضچال را ىگاه 
نٍتاب ؛ َذب ةاةای ةازالی داری ؛ « :نیکعد گٕت 
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. »دؼتؾ درد ىکيط

 115  

ؿایان آى٘طر ؿیىيت کعد و نعا صيطاىط کً تهام .ؿام را در کيار ؿَنیيً قعؼ کعدیم 
قَرتم درد گعٔت و دیگع ىای صيطیطن ىطاؿتم 

ؿایان ؛ دان نو ةؽً ؛ ایي٘طر دٕيگ ىگَ ؛ ةً صطا دیگً دل تَی دلم ىیؽت «:گٕتم . 
اگً زالم ةط ؿط ایيهٍَٗ ؿب نیضَاٌی چً کار . 

» کيی ؟

! راؼتی ایيذای قَرتت چی ؿطه. ػ ةاؿً ٗتَلً ؛ دیگً ؼاکت نی ىـیيم 

. آىچيان ٗیأً زٖ ةً داىتی گعٔتً ةَد کً ةاورم ؿط ؛ دؼتم را ةً روی قَرتم کـیطم 
ىً ىً ؛ ایيذا ىً آىىعؼ تع « :ةا زالت دطی گٕت 

. »اقال ةگظار صَدم ةعایت پاک کيم. 

و ةُط اىگـتؾ را در ؼػ گَچً ٔعو کعدو ٗتل از ایيکً نتَدً ؿَم ةً دناّم نالیط 
دیْی کـیطم و دؼتم را ؼؽی کعدم و ةً وعٔؾ 

ٔایطه ای ىطاؿت » .ّله کعدم « :ٌعچً نیگٕت . زهلً ور ؿطم و ةً قَرتؾ نالیطم 
؛ ةا ؼهادت ةً روی او أتادم و تهام قَرتؾ را 

آن چيان ٗیأً ننسکی پیطا کعده ةَد کً ىتَاىؽتم صَدم را کيتعل کيم ؛ . ؼؽی کعدم 
یک آن ٔکعی ةً ؼعم زد . یً ریغ نی صيطیطم 

ؿایان کً صَدش ٌم صيطه اش گعٔتً . ةً ؼعَت دورةیو ٔیلهتعداری را روؿو کعدم . 
. »دان نو ٔیلم ىگیع« :ةَد گٕت 

ةیييطگان َغیغ « :قطایم را کهی قاؼ کعدم و گٕتم . و دؼتؾ را دلَ دورةیو آورد 
درزال زامع نـَْل تٍیً ةعىانً ای ٌؽتیم کً 

ٌهیيىَر کً نی ةیيیط ایو دَان آى٘طر از . ةعای ؿها دَاىان نیتَاىط درس َتعتی ةاؿط 
کعده ی صَد پـیهان اؼت کً ادازه ىهیطٌط از 
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زاال نو قَرتؾ را ؿىعىذی نیکيم و ةا ایـان نكازتً کَتاٌی . او ٔیلم ةگیعیم 
. اىذام نیطٌم

» نیـً ةعای ةیييطگان نا ةگَییط کً چً چیغ ةاَث اىسعاؼ ؿها ؿطه ؟

. ىذام نیطٌم

» نیـً ةعای ةیييطگان نا ةگَییط کً چً چیغ ةاَث اىسعاؼ ؿها ؿطه ؟

واٌلل چی ةگم « :ؿایان درزالیکً صَد را ىادم ىـان نیطاد ؼعش را صاراىط و گٕت 
دوؼت ةط ؛ رٔیٖ ىاةاب ؛ روزگار کً ةا نا . آةذی 

ؼعىاؼازگاری داؿت ؛ ٌهً و ٌهً دؼت ةً دؼت ٌم دادىط و نا را ةً ایيذا 
. »کـاىطىط

ةیييطگان َغیغ ٌهیيىَر کً نی ةیيیط ایو آٗا « :گٕتم . و ةُط ؼعش را ةً زیع اىطاصت 
آى٘طر ؿعنيطه اؼت کً قَرتؾ از صذالت 

. »دیگع ةیـتع از ایو ىهیگظارم صذالت ةکـط. ؼعخ ؿطه 

و لیَان آةی از روی نیغ ةعداؿتم و ةً روی قَرتؾ ریضتم ؛ ؿایان کً زؽاةی دا 
صَرده ةَد در زالیکً ؼُی نیکعد صيطه اش را 

. »کً ایيىَر ؛ زاال ةٍت نیگم« :پيٍان کيط ؛ گٕت 
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َٗوی ؼػ را ةعداؿت و تا صَاؼت ةً وعٔم ةیایط ؛ دورةیو را روی نتل پعت کعدم و 
آى٘طر دور ؼالو دویطیم تا . پا ةً ٔعار گظاؿتم 

ةً تَ ىهیـً « :دؼتاىم را از پـت گعٔت و گٕت . ةاالضعه نَٖٔ ؿط نعا ةگیعد 
صب . اوهیيان کعد ؛کار ٌم از نسکم کاری َیب ىهیکيً 

. »کً قَرت نو از صذالت ؼعخ ؿطه ؛ زاال ةتیيیم کی ةیـتع صذالت نیکـً! 

صب زاال ىَةت نيً ؛ انا اگً صَاٌؾ کيی « :َٗوی ؼػ را ةاال ؼعم گعٔت و گٕت 
. »ؿایط ةتضـهت

. »دان نٍتاب« :ٗیأً ای نٌلَناىً ةً صَد گعٔتم و گٕتم 
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وٗتی دان نُتاب ةً «:ؿایان ةً چـهاىم صیعه ؿط و نعا در آَّش کـیط و گٕت 
. »نیان نیاد ؛ داىم ٔطای یک تار نَیت

چعا ! دصتع چیً «:آى٘طر ازؽاس صَؿتضتی نیکعدم کً گعیً ام گعٔت ؛ ؿایان گٕت 
واؼً ایيکً « :ٌٖ ٌٖ کيان گٕتم » گعیً نیکيی ؟

. »صیلی صَؿتضتم

ؿایان درزالیکً ؼع و قَرتم را نیتَؼیط نعا نسکم ةً ؼیيً ٔـعد و ةا قطای ةليط 
. »صطایا از صَؿتضتی نعدم« :ٔعیاد زد 

. ةً َلت ةارىطگی از ویال ةیعون ىعٔتیم . ایو چٍار روز صَؿتضت تعیو زن َالم ةَدم 
ٔ٘ه گٍگاٌی کً ریغش ةاران کم نیـط ةً اتٕاؽ 

ؿایان ةً کيار ؼازل نیعٔتیم و ةً روی تضتً ؼيگی نی ىـؽتیم و ؼعم را ةً روی 
ؿاىً اش نی گظاؿتم و نَج ٌای دریا را تهاؿا 

. نیکعدیم ؛ ؿایان ةا گیتارش آٌيگ زیتایی نیيَاصت و زیع لب ؿُعی را زنغنً نیکعد

پطر و نادر ٌع روز تلٕو نیغدىط و گَؿغد نیکعدىط کً ومٍ داده ٌا صعاةً تا ةاران ٗىٍ 
ةً َلت ةارىطگی ؛ . ىـطه راه ىیٕتیم 

ةازگـتهان چيط روز ةً تاصیع أتاد انا ةاالضعه ؼازنان ٌَاؿياؼی اَالم کعد تا ةیؽت و 
چٍار ؼاَت آیيطه ٌَا آٔتاةی اؼت و نا تكهیم 

گعٔتیم کً ٔعدا َازم تٍعان ؿَیم ؛ ٌعچيط کً ىً نو و ىً ؿایان دلهان ىهیضَاؼت 
اولیو ةار ةَد . ایو روزٌای صَش ةً پایان ةعؼط 

ةً ىٌع نو . َـ٘ی کً ةً ٔعدام رؼیطه ةَد . کً وُم صَش َـٖ را تذعةً نیکعدم 
اىؽاىٍا ةایط َاؿٖ ةاؿيط تا ةتَاىيط زىطگی کييط 

زاال نی ٍٔهم . اگع دوؼت داؿتيی در کار ىتاؿط ؛ ةً زتم زىطگی تلش و ىاگَار نیـَد .
کً نا اىؽاىٍا ٌع کطام ةً ىََی َاؿٖ ٌؽتیم ؛ 

اگع . آن زىی کً از زىطگی اش ىارامی اؼت و روزٌای ؼضتی را ةا ٌهؽعش نیگظراىط 
ىاکانی ٌا و ؼضتی ٌای زىطگی را تسهل نیکيط 
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؛ زتها تً دلؾ ؛ دایی آن دور دورا ، َـ٘ی صٕتً اؼت ؛ کً ٔ٘ه ةایط ةیطارش کعد و 
وٗتی ةً آصع صه نیعؼً کً دیگع ٌعچً درون 

ؼُی نیکيط تسهل کيط انا دیگع َـ٘ی ودَد . ؼیيً اش نیگعدد َـٖ را ىهی یاةط 
و . ىطارد کً او را ةً قتع و ةعدةاری تـَیٖ کيط 

تا چيطناه پیؾ . زاال صَؿسالم کً وُم صَش َـٖ را چـیطه ام و ؼیعاب ؿطه ام 
از زنیو و زنان ةیغار ةَدم و زاال ةا دنیطن روح 

. َـٖ در ودَدم ؛ زىطگی ةعایم نُيا و نٍَٕم دیگعی پیطا کعده اؼت
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نیضَاؼتم ٗتل از ةاال آنطن صَرؿیط . قتر زود ٗتل از ولَع آٔتاب از صَاب ةعصاؼتم 
ؿایان تيتل ٌيَز گیخ صَاب . درکيار دریا ةاؿم 

االو ةليط . یً دٗیً٘ ؛ ٔ٘ه یً دٗیً٘ قتعکو « :ةَد ؛ ٌعچً قطایؾ نیکعدم نی گٕت 
. »نیـم

ػ آٗا ؿایان تيتل ، صَرؿیط صاىم ةضاوع نو و تَ یک جاىیً ٌم ةاال آنطىؾ را ةً 
پػ ةٍتعه تا ةا لیَان آب ةً ؼعاّت . تاصیع ىهی اىطازه 

. ىیانطم ةليطؿی

ؿایان ةا ؿيیطن ىام لیَان آب ةً ؼعَت ةليط ؿط و از تضت پاییو آنط و دو پایؾ را 
ؼعکار ؛ « :دٕت کعد و ؼیيً را دلَ داد و گٕت 

. »ةعای اىذام وًیًٕ زامعم

زودتع تذٍیغات را دهٍ کو و ةً وعؼ ؼازل « :نيٍم ةادی ةً ّتْب اىطاصتم و گٕتم 
. »راه ةیٕت

. ػ چـم ٗعةان

» دیگع انعی ىطاریط ؟« :قتساىً ای را کً تطارک دیطه ةَدم در ؼتط گظاؿت و گٕت 

. ؼعم را ةً َالهت نيٕی تکان دادم

. »ةا ادازه ی ؼعکار« :ؿایان گٕت 
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و ٗتل ازایيکً نتَدً نيٌَرش ؿَم نعا ةْل کعد و ةً ؼهت ؼازل ةً راه أتاد و نحل 
ٌهیـً ةع روی ٌهان تضت ؼيگ زیتا کً زاال 

ازؽاس ؼعنا کعدم و در ةْل ؿایان کغ کعدم ؛ . دیگع زؽاةی دلتک زده ةَد ىـؽتیم 
ةطون ایيکً کالهی ةعزةان ةیاوریم ةً دور 

دؼتٍا ىگاه نیکعدیم و نيتٌعولَع صَرؿیط ةَدیم کً ةا وهاىیيً از تً دریا ةیعون نی 
آنط و دغ قطای انَاج کً ةً ؿطت ةً ؼازل 

ٌَا ؤَاىی ةَد و اقال ىهیـط ةً دریا . ةعصَرد نیکعد قطای دیگعی ؿيیطه ىهیـط 
دٗای٘ی وَل کـیط تا صَرؿیط از . ىغدیک ؿط 

« :ٌهاىىَر کً در ؼکَت ایو نيٌعه را ىٌاره نیکعدم گٕتم . ؼىر آب ةیعون آنط 
! »ؿایان

. ػ داىم

. ػ ولَع کعدن چ٘طر صَةً

ةعای صَرؿیط صَةً کً ٌع روز نیتَىً ولَع « :نعا نسکم ةً ؼیيً چؽتاىط و گٕت 
. »کيً

. ػ ىً ؛ ةعای نا اىؽاىٍا ٌم َالیً

. »نگع نا اىؽاىٍا ٌم ولَع نیکيیم« :ىگاٌی ةً چٍعه ام کعد و گٕت 
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صیلی زیاد ؛ ةً دىیا آنطن ؛ ازدواج کعدن ؛ تَلط ٔعزىط ؛ ةً ىٌع نو ٌع نَٔ٘یتی ! ػ آره 
در زىطگی یک ولَع تازه اؼت ؛ زتی ٗتَل 

. ؿطن در داىـگاه

صب ؛ تَ کً تهام ولَع ٌا را پـت ؼع « :ةازٌم زػ لَدگی اش گل کعد و گٕت 
آىٍم ةً چـم ؛ .گظاؿتی ؛ تيٍا نی ناىط ةچً دار ؿطن 

. »انعتان اواَت نیـَد
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ؿایان صَاٌؾ نیکيم کهی دطی ةاش ؛ ٌهً چیغ را « :گٕتم . زَقلً ؿَصی ىطاؿتم 
زىطگی کً ٌهً اش ؿَصی و . ةً نؽضعه گعٔتی 

. »صيطه ىیؽت

وٗتی آدنی از آیيطه ىٍعاؼط و از ىٌع نالی در . ػ اتٕاٗا ةً ىٌع نو زىطگی ٌهیو ٌاؼت 
ننیً٘ ىتاؿط ؛ ةایط صَش ةاؿط ؛ صَش ةاؿط ؛ 

. صَش

ٌهان آٌيگی کً دوؼت . و ةً ؼعَت گیتار را از کيارش ةعداؿت و ؿعوع ةً زدن کعد 
نیضَاؼت یً دَری نعا ؼعکیٓ . داؿتم 

ةیاورد کً ٌهیـً ٌم نَٖٔ نیـط و درزالیکً ةا پای ةعٌيً ةعروی ؿو ٌای ؼازل راه 
نیعٔت و گیتار نیغد ةً ؼهتم آنط و دلَ پایم 

َٗل . نادام ؛ نیـً ازتَن صَاٌؾ کيم انعوز ٌم ایيذا ةهاىیم « :زاىَ زد و گٕت 
. »نیطٌم ٔعدا قتر زود راه ةیٕتیم

ػ ؿایان صَدتَ لَس ىکو ؛ کالؽٍای داىـگاه دو روزه کً ؿعوع ؿطه نیضَاٌی ّیتت 
. ةضَریم

. ػ داىـگاه ٌٕتً اول صتعی ىیؽت

. ػ اقال نیتعؼم ٔعدا دوةاره ةاران ةیاد

. ػ نو َٗل نیطٌم کً ٔعدا ٌَا آٔتاةی ةاؿط

. ػ زاال چً کار داری کً ٌهیو انعوز گیع کارت اؼت

ػ َغیغدلم ؛ دم ّعوب تَی ؼازل صیلی نی چؽتً کً آتیؾ روؿو کيی و ةً تهاؿای 
. دریا ةيـیيی ؛ ایو نطت کً ٌهً اش ةاروىی ةَد 

ٔعدا دیطی أتادم نعدم ةُط ٌهیـً َظاب . ةگظار نا ٌم ةً آصعیو آرزویهان ةعؼیم 
. ودطان داری کً چعا ىگظاؿتی ةً آرزویم ةعؼم

. ػ ؿایان صَاٌؾ نیکيم ىَٕس ةط ىغن ؛ ةاؿً ٗتَل ؛ ٌعچی تَ ةگی
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آن روز اقال ةً داصل ویال . ةا تٌُیهی از دلَ پایم ةليطؿط و ؿعوع کعد ةً گیتار زدن 
ًٍع ٌم روی اداؽ ناٌی کتاب کعدیم و . ىعٔتیم 

ؿایان آرام و . ةُط از صَردن ىاٌار روی ؿيٍای ؼازل دراز کـیطیم . ةا ولٍ صَردیم 
ٗعار ىطاؿت ؛ ةا َذلً ةً ایو وعؼ و آىىعؼ 
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تيتل ةليطؿَ ؛ « :نیعٔت و ٌیغم ٌای ىهياک را دهٍ نیکعد و ٌع ةار ةا آنطىؾ نیگٕت 
صؽتً ؿطم چ٘طر ایيَر و اوىَر ةعم زطاٗل چٍار 

. »تا ٌیغم ىازک ةعدار ةیار

ػ آصً پؽع ؛ ةً چً زةَىی ةٍت ةگم ایو ٌیغم ٌا تعه ؛ آتیؾ ىهیگیعه آصعٌم از 
. دودؿان صًٕ نی ؿیم

اگع ؿها « :ٌهاىىَر کً ٌیغم ةغرگی را کـان کـان دلَ نیکـیط ؛ ٌو ٌو کيان گٕت 
. »ىٌع ةٍتعی داریط ةٕعناییط

. ػ التتً کً دارم ؛ زودتع ؼَال نیکعدی تا ةٍت ةگم

صب ؛ صَاٌؾ نیکيم پیـيٍادتان را « :ایؽتاد و دؼتی ةً پیـاىی اش کـیط و گٕت 
. »ةٕعناییط

ٔعزی نیپعی پـت ویال در اىتار را « :ٌهاىىَر کً ةا ؿيٍای ؼازل ةازی نیکعدم گٕتم 
ةاز نیکيی و ٌعچً ٌیغم دلت صَاؼت ةعنیطاری 

. »اوىذا ذصیعه ٌیغم زنؽتان اؼت. 

ةا گٕتو آصعیو دهلً صَدم را آناده کعدم و پا گظاؿتم ةً ٔعار ؛ نیطاىؽتم کً ؿایان 
ةً ؼعَت ةً داصل ویال .زؽاةی َكتاىی نیـَد 

او کً از صيطه ىهیتَاىؽت صَدش را . رٔتم و در را ٕٗل کعدم و ؿکلکی ةعایؾ ردآورد 
ةاؿً ؛ ةاؿً ؛ یکی ولب نو «:کيتعل کيط گٕت 

 »
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و ةً ؼهت اىتار رٔت و ٌیغم ٌا را در گاری دؼتی ریضت و ةً ؼازل آورد ٌعچً از نو 
ىَچ ؛ ایيذا « :صَاؼت کً ةیعون ةیام گٕت 

. »رازتم

از پـت ؿیـً او را نی دیطم . ىغدیکٍای ّعوب آتؾ را روؿو کعد و ةً ؼعاّم آنط 
نٍتاب ؛ دان ؿایان ةیا دیگً ؛ ایي٘طر « :گٕت 

. »َٗل نیطم دؼت از پا صىا ىکيم. ایو آتیؾ ةطون تَ لىٕی ىطاره . اذیت ىکو 

. ػ یادت ةاؿً َٗل دادی

. »َٗل پیـاٌيگی« :دؼتؾ را ةً َالهت پیـاٌيگی ةاال آورد و گٕت 

. »نؽضعه« :صيطه ام گعٔت و گٕتم 

نتاؼٕاىً چَن َٗل دادم ؛ ىهیتَىم صطؿً « :ؿایان لتضيطی زد و گٕت . در را ةاز کعدم
ای ةً ؿها وارد کيم ولی صب ؛ ایو َٗرةاًّ کً 

. َٗل ىطاده
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آىچيان دیْی کـیطم کً صَدم ٌم . دؼتؾ را ةاز کعد و َٗرةاًّ ةً وعؼ قَرتم پعیط 
ةاورم ىهیـط نً ایو قطا از زيذعه ام ةیعون 

از زال رٔتم و ى٘ؾ ةع زنیو ؿطم و دیگع ٌیچ ىٍٕهیطم ؛ ىهیطاىم چً . آنطه ةاؿط 
نطت وَل کـیط ٔ٘ه قطای ؿایان در ٌالً ای نتٍم 

. ؿيیطه نیـط

. ػ َغیغم نٍتاب ؛ نٍتاب چـهات را ةاز کو

و ةا ریضتو چيطٗىعه آب ةً روی قَرتم از آن رصَت و ةی زؽی درآنطم ؛ چـهاىم را 
ةاز کعدم تهام ٔنای اوعؼ دور ؼعم نی 

چعصیط زتی تـضیف ىهیطادم کً کذا ٌؽتم و چً اتٕاٗی أتاده ؛ ؿایان ةا ةاز ؿطن 
چـهاىم داىی دوةاره گعٔت و درزالیکً دؼتپاچً 
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. »نُظرت نیضَام ؛ نو رو ةتضؾ ؛ ةً صطا ٔکع ىهیکعدم ایيىَر ةـً« :ؿطه ةَد گٕت 

ةا ؿعنيطگی ؼعش را ةً زیع اىطاصت و . ٌهیيىَر کً ؼعم در ةْلؾ ةَد ىگاٌؾ کعدم 
. »ٔ٘ه ٗكط داؿتم تَ را ةضيطاىم« :گٕت 

. ػ ؿَصی ةی نغه ای ةَد

. ػ َٗل نیطم دیگً تکعار ىـً

درٌهیو نطت کَتاه او را ةً صَةی . ولی َٗل دادن او ٔ٘ه ةعای چيط ؼاَتت ةَد 
ةً ىطرت نیتَاىؽت دطی ةاؿط ؛ . ؿياصتً ةَدم 

التتً نو از . ٌهیـً نیضَاؼت صَش ةاؿط و ةا ّم و ّكً ٔاقلً زیادی داؿت 
در زىطگی .روزیً او صَؿم نی آنط و لظت نیتعدم 

ٌعدا . گظؿتً ام دغ اىنتاط و ن٘عرات دؼت و پاگیع چیغ دیگعی ودَد ىطاؿت 
نیعٔتیم ؛ یا ٌعکً ةً صاىً نان نی آنط ةایط ةاوٗار نی 

ىـیيیم و زعٍٔای دطی و ةسث ٌای ةغرگاىً نیکعدیم و از ؿَصی و صيطه زظر 
نیکعدیم و زاال ازایيکً ةا ٌهؽعی ؿَخ وتٍ ازدواج 

ؿایان زىطگی را رازت نیگعٔت و ؿایط ٌم صیلی رازت ؛ کً .کعدم صَؿسال ةَدم 
ةاایيسال . گاٌی اوٗات زعقم را در نی آورد 

. ؿیٕتً اصال٘ؾ ةَدم و از زعکات و رٔتارش لظت نیتعدم

آن روز ةعای آصعیو ةار ةً کيار دریا رٔتیم و ةً تهاؿای آتؾ ىـؽتیم ؛ ًلهت و 
تاریکی ؼعاؼع دریا را ٔعا گعٔتً ةَد و دغ نَج 

ٌایی کً ةً ؼازل ىغدیک نیـطىط چیغی دیطه ىهیـط ؛ قطای ؼَصتو ٌیغم ةً 
ٌهعاه قطای نَج ٌای دریا نلَدی صاقی ةً ودَد 

ةً ٔکع . آورده ةَد و نو در آَّش ؿایان ةً روی ؿیعیو ةا او ةَدن نی اىطیـیطم 
ٔعدا و ٔعداٌای دیگع ىتَدم ؛ ٔ٘ه آن لسًٌ را نی 

اگع نیضَاٌی از زىطگی لظت ةتعی ةً ٔکع ٔعدا « :ؿایان نیگٕت . دیطم کً ةاٌم ةَدیم 
ىتاش ؛ از لسًٌ ٌای زىطگی اؼتٕاده کو کً 
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. »ٔعدا دیع اؼت

ای .ولی ای کاش کً ىً او ایو چيیو ٔکع نیکعد و ىً نو ةً ایو رازتی نی پظیعٔتم 
کاش ةی چَن و چعا تؽلیم صَاؼتً ٌای او ىهیـطم 

آى٘طر از زىطگی گظؿتً ام ىارامی ةَدم کً ةا دیطن ؿایان و َ٘ایط ؼؽت و پَچؾ ؛ . 
یک دل ىً ؛ قط دل َاؿٖ و ؿیطای او ؿطم؛ از 
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آزادی . ایيکً نعا آزاد گظاؿتً ةَد کً ٌع کاری کً دلم ةضَاٌط اىذام دٌم لظت نیتعدم 
را ةً ىَع دیگع نُيا کعده ةَدم و ازایيکً ایو 

. آزادی را ؿایان در اصتیارم گظاؿتً ةَد ؛ ٌع روز ةیـتع از روز ٗتل ؿیٕتً اش نیـطم 
ٌعدو ةً ةیعاًٌ نی رٔتیم و ىً صَد نی 

ٍٔهیطیم و ىً ایيکً اگع کؽی نیضَاؼت نا را راٌيهایی کيط ةً زعٔؾ گَش نیطادیم 
از زىطگی ٔ٘ه و ٔ٘ه لظت ٌای آىی را . 

آیيطه ای کً ةً نا تُلٖ . نیضَاؼتیم و ةً تيٍا چیغی کً ٔکع ىهیکعدیم ؛ آیيطه ةَد 
داؿت و ةایط نی ىـؽتیم و ةا ٌهٕکعی ٌم ؛ 

و نا ٌع دو ةً ىََی از آیيطه نتيٕع ةَدیم و صیلی کً ٗكط . ةعایؾ تكهیم نیگعٔتیم 
. ةعای ٔعدا ةَد. نیکعدیم ةعىانً ریغی کيیم 

نااىؽاىٍا ٌهیـً دوؼت داریم . ىهیطاىم ةایط از پطر و نادر دلضَر ةاؿم ؛ یا ازصَدم 
کػ دیگعی را ن٘كع اؿتتاٌاتهان دلَه دٌیم و ةً 

درقَرتیکً صطاوىط ةً ٌهً ی اىؽاىٍا َ٘ل داده کً . ىطرت صَدنان را ن٘كع نیطاىیم 
صَدؿان ٔکعکييط و راه و روش ةٍتع زىطگی 

نتاؼٕاىً ةً ؼو صاقی کً . کعدن را پیطا کييط و از داىؽتً ٌای دیگعان اؼتٕاده کييط 
نیعؼیم صَدنان را َ٘ل کل نیطاىیم و راٌيهایی 

ٌای دیگعان را ىهی پظیعیم ؛ انا ٌهیو کً ةا ؿکؽت روةً رو نیـَیم ؛ دیگعان را 
. ن٘كع نیطاىیم کً چعا نا را راٌيهایی ىکعدىط 
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زاال نا ةچً ةَدیم و ىٍٕهیطیم آىٍا چی ؛ آىٍایی کً ؼعد و گعم روزگار را « :نیگَئیم 
چـیطه ةَدىط و نیتَاىؽتيط چعاغ راه نا ةاؿيط ؛ انا 

ن٘كع واُٗی صَدنان ةَدیم کً صیلی زود ٔعیب ًَاٌع زىطگی را صَردیم و گعٔتار 
ََاوٓ و ازؽاؼاتهان ؿطیم درزالیکً لسًٌ ةً 

لسًٌ از صَدنان و اقلهان دور نی ؿطیم و آى٘طر تيط رٔتیم کً صیلی ؼعیٍ ةً آصع 
. صه رؼیطیم و دیگع راه ةازگـتی ودَد ىطاؿت 

پلٍای پـت ؼع را ةً ىََی صعاب کعدیم کً ةعای تُهیع و تعنیم آن ةً صیلی وٗت 
ازتیاج داؿتیم ؛ ةً اىطازه یک َهع ؛ و دیگع ىً 

ىیعوی دَاىی ودَد داؿت و ىً ٔکع و اىطیـً ای کً نا را یاری کيط و ٌهً و ٌهً را 
. در ؼعاؿیتی زىطگی ةاصتیم

 14ٔكل

آرزویی کً در تهام َهعم نسال ةً ىٌع . یک ناٌی از ؿعوع کالؽٍای داىـگاه نیگظرد 
نی آنط ؛ زاال تسٖ٘ یأتً و روی صَش زىطگی 

. ةً رویم لتضيط زده و تهام صَاؼتً ٌایم در نطتی کَتاه رىگ واُٗیت گعٔتً اؼت

کالؽٍایم از روز ؿيتً ؿعوع نیـط و تا ؼً ؿيتً ادانً داؿت و ؼً روز آصع ٌٕتً 
نو از انَر . تُىیل ةَدم کً ةعایم ةؽیار نٕیط ةَد 

ةً َالَه ؛ دروس داىـگاه و نٍهاىی ٌای . صاىً داری ؼعرؿتً آن چياىی ىطاؿتم 
صاىَادگی ٌهً و ٌهً ةاَث نیـط کً وًٕٗ در 

زتی نذتَر ؿطیم دـيی را کً ٗعار ةَد ةعگغار کيیم ؛ یکهاٌی ةً تاصیع . کارٌایم ةیٕتط 
آى٘طر ؼعنان ؿلَغ ةَد کً وٗت . ةیيطازیم 

نو ةً دغ پضتو چيط ّظای ؼاده ؛ از آؿپغی ةٍعه ای ىتعده ةَدم و . کم نی آوردیم 
ایو نانان ةَد کً ٌعؿب ّظای ٔعدای نا را آناده 

زتی ؿتٍایی کً ىهی رؼیطیم ةً ؼعاغ آىٍا ةعویم ؛ آصعؿب ةً اتٕاؽ پطر . نیکعد 
ّظایی را کً تٍیً کعده ةَد ؛ ةعایهان نی اورد و 
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گـتی در آؿپغصاىً نیغد و ٌعچً کهتَد داؿتیم لیؽت نیکعد و وٗت گعٔتو ّظا 
چیغٌایی کً زتی روزم صتع ىطاؿت ةً دؼتم نیطاد 
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نانان تَ را ةً صطا نا را ایي٘طر لَس ىکيیط ؛ صَدنان تٍیً نیکيیم « :و ٌعچً نیگٕتم 
چً ٔعٗی داره؛ ؿها گعٔتار ٌؽتیط ؛ « :نیگٕت ».

نادر ؛ ةٍتعه تَی ایو ٔکعٌا ىعی و از لسًٌ . اول ازدوادتان اؼت و ؼعتان ؿلًَّ 
. »ٌای صَش زىطگی ات تا نیتَىی لظت ةتعی

ؼً روز آصع ٌٕتً ةً ىٌأت ؛ درؼٍای َ٘ب أتاده و ازیاىا نٍهاىی ٌایی کً ةً صاوع 
زذم درؼٍایم . نا ةعگغار نیـط ؛ نیگظؿت 

ؼيگیو ةَد و نو کً در نطرؼً ٌهیـً ؿاگعد نهتاز کالػ ةَدم ؛ زاال ٌم 
نیضَاؼتم نحل ٌهان دوران؛ داىـذَی نهتاز داىـگاه ةاؿم 

ةعای ٌهیو ةیـتع وٗتم در صاىً ةً درس صَاىطن نیگظؿت کً التتً ؿایان از ایو . 
ىهیضَاٌط « :او نیگٕت . ومٍ زیاد رامی ىتَد 

زاال گیعم . ایي٘طر درس ةضَاىی ؛ ٌهیو کً ةتَاىی اون درس را پاس کيی کأی اؼت 
کً ةا ىهعه ٌای صَب و َالی داىـگاٌت را ةً 

پػ ةٍتعه صیلی ؼُی . ةُط ةایط ویالو و ؼعگعدان ةً دىتال کار ةگعدی . اتهام رؼاىطی 
ةً ىٌع نو ٌهیو کً ٌع تعم . و تالؾ ىکيی 

. »چيطتا درس پاس کيی کأیً

زودتع دوره کارؿياؼی راتهام . ػ زاال چعا ةا ایو کار زىطگی نان را َ٘ب ةیيطازیم 
نیکيیم ةُط صَد را آناده نیکيیم ةعای کارؿياؼی 

. ارؿط

ةاةا ایو چٍار تا کالػ در صَاىطن ٌم ةعای ایيً کً از ! چً زَقلً ای داری ... ػ ٌَ 
ٗألً َ٘ب ىیٕتی ؛ نو اگع ٗعار ةَد ةعای صَدم 

. پَل در ةیار و َـٖ دىیا را ةکو. زىطگی کيم ٔ٘ه و ٔ٘ه ةً دىتال پَل ةَدم 
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درٌهیو نطت کَتاه نتَدً ؿطم کً ازىٌع ؼىر ٔکع ةا ؿایان صیلی ٔعؽ دارم ؛ او کذا 
او از ایيکً پطر و نادر قادٗاىً ٌعکاری از ! 

دؼتـان ةعنی آنط ةعای نا اىذام نیطادىط ؼَاؼتٕاده نیکعد و ةا صَدؿیعیيی و 
انا ةعای نو . چاپلَؼی آىٍا را ةیـتع تـَیٖ نیکعد 

ةؽیار ؼضت ةَد ؛ از ایيکً از ىٌع نالی ؼعةار آىٍا ةَدیم ةً اىطازه کأی ؿعنيطه ؿان 
ةَدم و زاال ززهت صعیط و پضت و پغ ٌم امأً 

. ؿطه ةَد

یک روز َكع کً از راه داىـگاه ؼعی ةً آىٍا زدم ؛ نادر وتٖ نُهَل ّظاٌایی را کً 
آناده کعده ةَد درون ؼاکی گظاؿت تا وٗت 

« :ةُط از ایيکً کارٌایؾ ةً اتهام رؼیط ؛ کيارم ىـؽت و گٕت . رٔتو ةا صَد ةتعم 
» صب دصتعم ، ؿایان چىَره ؟

. ػ اون ٌم صَةً ؛ صیلی ٌم ؼالم رؼاىط

صَدم . نانان یً زال َذیتی داؿت یً چیغی نیضَاؼت ةگَیط انا تعدیط داؿت 
او . زطس زدم کً درةاره ی ؿایان نیضَاٌط ؼَال کيط 

نانان صیالتان از ةاةت نا رازت ةاؿً ؛ ؿایان پؽعصَةی « :را در ةْل گعٔتم و گٕتم 
اؼت و زىطگی صَةی را ةا ٌم نیگظراىیم ؛ ىگعان نا 

. »ىتاؿیط
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ةٍعزال در . ػ ىً َغیغم ؛ ىگعان ىیؽتیم ٔ٘ه دلم نیضَاٌط نعا نسعم صَدت ةطاىی 
زىطگی زىاؿَیی نـکالتی پیؾ نی آیط کً گاٌی 

اوٗات ةً راٌيهایی ةغرگتعٌا ازتیاج پیطا صَاٌیط کعد ؛ تَ دگع گَؿً ی نا ٌؽتی ؛ 
درؼتً کً . دلم ىهیضَاٌط ّتار ّم ةع دلت ةيـیيط 

ٌهیـً دَ صَىً ةً ؿکلی ةَد کً نا رااز ٌم دور نیکعد ؛ درؼتً کً نا ٌیچ وٗت 
ىتَىؽتیم ٌهطیگع را درک کيیم ، انا زاال اوماع ةً 
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تَ ةعای صَدت زىطگی نؽت٘لی تـکیل دادی کً گاٌی ةً راٌيهایی . کلی ٔعؽ کعده 
نعا ىً ةُيَان نادر ؛ ةلکً نحل یک . ازتیاج داری 

. دوؼت ةپظیع و اگع ةا نـکلی روةً رو ؿطی ؛ دوؼت دارم ةا نو رازت ةاؿی

نو کً ّیع از ؿها کؽی را ىطارم ؛ ؿکع صطا نـکلی در زىطگی « :او را ةَؼیطم و گٕتم 
ؿایان پؽع صَةی اؼت و ةً صَاؼتً . ىطاریم 

او ٌهان نعد دلضَاٌم اؼت کً در رویاٌایم ةً دىتالؾ . ٌایم صیلی اٌهیت نیطٌط 
صَدم ٌم ةاور ىهیکيم کً ةً ٌهیو رازتی . نیگـتم 

انا . ةً لىٓ صطا زىطگی آرام و ةی دّطًّ ای داریم . ةً آرزوی نسالم رؼیطه ةاؿم 
... نَمََی اؼت کً نطتی ذٌو نعا نـَْل کعده 

صَىً .نانان نو ٔکع نیکيم ایيىَر کً ؿها داریط ززهت نا را نیکـیط ؛ درؼت ىتاؿیط 
؛ ناؿیو ؛ پَل تَ دیتی ؛ نضارج صَىً و زتی 

نعدم ةً ٌغار ؼضتی . ایيٍا را ةً رازتی ىهیـً ةً دؼت آورد . ززهت پضت و پغ 
نیتَاىيط کعایً صَىً ؿَن را تٍیً کييط ؛ انا ؿها و پطر 

. ةً رازتی ٌهً ی انکاىات را در اصتیار نا گظاؿتً ایط کً ةً ىٌع نو قسیر ىیؽت 
نو نیتعؼم ؛ از آىعوزی نیتعؼم کً ؿایان َادت 

. »ةکيط و روز ةً روز تَُٗؾ ةیـتع ؿَد

َغیغم ىگعان ایو نَمَع ىتاش ؛ نو و پطرت ٌع کاری « :نادر دؼتم را گعٔت و گٕت 
دلم . نیکيیم ةعای رٔاه دصتعنان اؼت 

ىهیضَاٌط اول زىطگی ات نحل صَدم ؼضتی ةکـی ؛ ؿایان ٌم پؽع صَةی اؼت 
ٌعکاری کً نا نیکيیم اًٍار ؿعنيطگی نیکيط و نیگً .

ٌهیو کً درک نیکيً و نتَدً نییـً کأیً و کم کم یاد » .ایو وًیًٕ نو اؼت « :
نیگیعه کً ةعای زىطگی رازت و آؼَده ةایط ؼُی و 

. »تالؾ ةیـتعی کعده
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نا اىؽاىٍا کم کم ةً آن چیغی کً ةعایهان نٍیا ؿطه . ػ انا ٌهیـً ایيىَر ىیؽت 
. َادت نیکيیم و تٍَٗ نان ٌم روز ةً روز ةیـتع نیـً 

دوؼت دارم صَدنان ززهت ةکـیم و . دلم ىهیضَاٌط ؿایان ٌم یک روز ایيىَر ةـً 
نیطوىم . از دؼتعىخ ٌهؽعم زىطگی نان ةچعصً 

کً او ٌم ُٔال در نَُٗیتی ىیؽت کً ةتَىً از پػ ایو نضارج ةعةیاد ؛ انا ةٍتعه 
. ةُنی از کارٌا را ةگظاریط ةً ٍَطه ی صَدنان

ػ نحال چی ؟ 

ةا پَلی کً . ػ درؼتً کً ؿایان ةكَرت ىیهً وٗت کار نیکيً ، انا زَ٘ٗؾ ةط ىیؽت 
پطرنیطٌيط ةً صَةی نیتَىیم زىطگی نان را 

ةچعصاىیم ؛ دیگع نضارج صَرد و صَراک و تٍیً ّظا را ةگظاریط ةً ٍَطه ی صَدنان ؛ 
. نیضَاٌم از ایو ةً ةُط صَدم ّظا درؼت کيم 

او ةایط ةٍٕهً کً نتاٌل ؿطه ؛ ازایيکً ٌهً چیغ آناده . صعیط ٌم ةً ٍَطه ی ؿایان 
ةاؿً و او ٔ٘ه نكعؼ کييطه ؛ ةُطٌا ةً نـکل 

در مهو ةً . ٔ٘ه ؿها ةایط پضتو چيط ىَع ّظا را ةً نو یاد ةطٌیط . ةعنیضَریم 
صاىم ةٍعانی ةگَییط کً ٌٕتً ای یک روز ٌم ةً صاىً نا 

. ةیایط کً درکارٌا ةً نو کهک کيط
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ن٘كع . ٔکع صَةیً ؛ پطرت ٌم از اول ةا ایو کار نَأٖ ىتَد «:نادر کهی ٔکعکعد و گٕت 
گٕتم اول زىطگی ؿان اؼت ؛ کار . نو ٌؽتم 

انا زاال کً . صَىً و درس صَاىطن ةعای دصتعی کً در ىاز و ىُهت ةغرگ ؿطه ؼضتً 
تا . صَدت دوؼت داری ؛ نو ٌم زعٔی ىطارم 

زاال ٔکع نیکعدم کً تَ ٌيَز ةچً ای ؛ انا زاال نتَدً ؿطم کً ةً صَةی نیتَىی یک 
. »زىطگی را ةچعصاىی
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ةاایيکً ةعایم ؼضت و دؿَار ةَد ؛ ولی . از آن روز ةعىانً زىطگی ام ةً کلی تْییع کعد 
وُم نؽت٘ل ةَدن و اؼت٘الل را . لظت نیتعدم 

ٌهیـً در زىطگی ام کؽی ةَد کً زهایتم کيط ؛ کارٌایم را . ةعای اولیو ةار چـیطم 
. اىذام دٌط ؛ زتی ةً دایم ٔکعکيط و تكهیم ةگیعد 

اگع ٗعاره ةا ازدواج کعدن ةاز ٌم ةعای ٌع کاری از پطر و . زاال نیضَاؼتم صَدم ةاؿم 
نادر اؼتهطاد ةىلتم ةاز ٌم ٌهان زىطگی ٗتلی 

ؿایان اوایل از ایو ومٍ ىارامی ةَد ؛ ٌعچيط کً ؼُی نیکعد ىـان . تکعار صَاٌط ؿط 
ىطٌط ؛ انا از زعکات و رٔتارش ةً صَةی ىهایان 

او از ایيکً ٌهً چیغ ةً رازتی ةعایؾ نٍیا اؼت ةطون ایيکً ززهتی ةکـط . ةَد 
صَؿسال و آؼَده ةَد و ةً رازتی نیتَاىؽت ةً تٕعیر 

و صَش گظراىی ةپعدازد ؛ ولی زاال نذتَر ةَد صعدؾ را ةا دصلؾ تيٌیم کيط و زیاده 
اوىهٍَٗ از ٌیچ چیغ صتع ىطاؿت ؛ . روی ىکيط 

ٌهیـً یضچال و ٔعیغر پع ةَد و ٌعچً کً نیضَاؼت آناده ةَد ؛ ٌعچيط کً زاالٍم 
ةیـتع نضارج زىطگی نان را پطر نیپعداصت ؛ انا 

ةعاؼاس پَلی کً داؿتیم ةعىانً ریغی نیکعدیم ؛ او نذتَر . چيط ٔعؽ ةا گظؿتً داؿت 
ةَد ةُط از تُىیل ؿطن از ؿعکت نایستاج 

. روزاىً را تٍیً کيط و تا زطودی در کارٌای صاىً کهکم کيط

زیٓ اون « :تا نطتی کً دؼت پضتم اقال تُعیٓ ىطاؿت ؛ ؿایان ةً ؿَصی نیگٕت 
دؼت پضت نانان ىتَد کً نا را از آن نسعوم 

» کعدی ؟

انا کم کم از نانان و صاىم ةٍعانی رنغ و راز آؿپغی را یاد گعٔتم و دیگع زؽاةی کطةاىَ 
روزٌایی کً قتر داىـگاه داؿتم از . ؿطم 

ؿب ٗتل ّظا آناده نیکعدم و ةُطازًٍعٌا ةً ىٌأت و کارٌای صاىً نیپعداصتم و ةُط 
روزٌایی کً . ٌم ةً درؼٍای داىـکطه نیعؼیطم 
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َكع کالػ داؿتم رازتتع ةَدم ؛ قتر تهام کارٌایم را اىذام نیطادم و ؿب وٗت 
آن ؼً روز تُىیلی ٌم . ةیـتعی ةعای نىالًُ داؿتم 

ةا ایيکً ةایط وٗت ةیـتعی داؿتً ةاؿم ؛ ٌهیـً کم نی . کً دای صَدش را داؿت 
یک ؿب ٌم تَی . اون ٌم ةً صاوع ؿایان . آوردم 

صَىً ةيط ىهیـط ؛ چٍارؿيتً ةً صاىَاده صَدم اصتكاص داؿت ؛ ةا ناٌان از ٗتل 
ٌهاٌيگی کعده ةَدیم کً چٍارؿيتً ٌا ٌهگی درکيار 

. پطر و نادر ةگظراىیم و َكع ٌم کً آٗایَن ةً ؼعکار نیعٔتيط ةً ؼعاغ ناناىی نیعٔتیم 
گاٌی اوٗات َغیغدَن ٌم ةً دهُهان امأً 

زاال نی ٍٔهم کً زٖ ةا ناناىی . نیـط کً ةً ٌهعاه صَدش یک دىیا ؿادی نی آورد 
ةَد ؛ ؿایان کپی نادرش ةَد ؛ او ٌم دریک دهٍ 

پيخ . دوؼتاىً آرام و ٗعار ىطاؿت و نذلؽی ىتَد کً ةطون او ةً کؽی صَش ةگظرئ 
ؿيتً و دهًُ ٌم ةا دوؼتان ؿایان ةً گـت و 

او دوؼتان زیادی داؿت ؛ انا نو ةا ٔعؿیط و ؿیطا و َلی و ؼتاره . تٕعیر نیگظؿت 
رازتتع 

ةاؿیطا و . چيطؼالی از ازدوادـان نیگظؿت و راٌيهاٌای صَةی ةعایم ةَدىط .ةَدم 
ؼتاره صیلی زود قهیهی ؿطم ؛ ةىَریکً ٌع روز 

تلٕيی از زال ٌم ةاصتع نیـطیم و از ریغ و درؿت نؽائل زىطگی ٌم ةاصتع ةَدیم و از 
ؼعنان درد نیکعد . ةاٌم ةَدن لظت نیتعدیم 
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صیلی رازت نحل آىٍا ؿطم ؛چادر و روؼعی را کيار گظاؿتم ؛ نگع . ةعای دـو و ؿادی 
. در نَاُٗی کً ةً صاىً پطر و ةؽتگان نیعٔتیم 

دردـو ٌای دوؼتاىً ؿعکت نیکعدیم و در آن دهٍ قهیهی و صَدناىی ازؽاس 
زؽاةی ةا نٍتاب چيط ناه پیؾ . رازتی نیکعدم 

وٗتی ةعای اولیو ةار ؿایان . اوایل صذالت نیکـیطم کً ةعٗكم . ٔعؽ کعده ةَدم 
دؼتم را گعٔت تا ةا ٌم ةعٗكیم ؛ چـم ّعه ای ةً او 
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ٌعوَر صَدت دوؼت داری ؛ . زور و ادتاری در کار ىیؽت « :رٔتم کً وارٔت و گٕت 
ولی کاری ىکو کً تَی دیط ةاؿی ؛ ؼُی کو 

. »ٌهعىگ دهاَت ةـی

و کم کم نو ٌم نحل صَدؿان ؿطم ؛ التتً ةی ةيط و ةار ىتَدیم ٌهً کؽاىی ةَدىط کً 
. چيط ؼالی یکطیگع را نی ؿياصتيط و نتاٌل ةَدىط 

ٔعؿیط و َلی را نحل ةعادر نیطیطم و اگع از ؿایان دلضَر نیـطم ةً رازتی ةا آىٍا در 
راةىً نان آى٘طر ىغدیک ةَد کً . نیان نیگظاؿتم 

صیلی رازت ةازگَ نیکعدیم و ؼُی نیکعدیم نـکل را زل . اگع ازٌم ىارازت نیـطیم 
کيیم ؛ ةعای ٌهیو از ةَدن ةا آىٍا لظت 

. نیتعدم

دصتع صذالتی و کم رویی ىتَدم ؛ انا در دهُی کً ٌهً را ةً صَةی ىهی ؿياصتم 
نُظب ةَدم و روی ٌم رٔتً ةا نعدم صیلی زود 

ةعَکػ نو ؛ ؿایان ةاٌهً زود ٗاوی نیـط و ؼعصَؿی .ىهیتَاىؽتم ارتتاط ةعٗعار کيم 
ٔعٗی ٌم ةعایؾ ىهیکعد کً . را ةاز نیکعد 

نو ٌم ةا ؿادی . دصتع یا پؽع ةاؿً ؛ اى٘طر ؿیىيت نیکعد تا وعؼ را ةً صيطه ةیيطازد 
ٌیچ وٗت زؽادت ىهیکعدم و . او ؿاد ةَدم 

ىهیطاىم چعا ؛ ولی ٌیچ وٗت از ؿَصی کعدن ؿایان ةا . ةطةیياىً ٗناوت ىهیکعدم 
ةً او اَتهاد داؿتم و او ٌم . دصتعٌا ىارازت ىهیـطم 

نا اگع ! ةاةا تَ دیگً کی ٌؽتی « :ؿیطا و ؼتاره نیگٕتيط . ؼَاؼتٕاده ىهیکعد 
ؿٌَعنان ةا دصتعی ةیـتع ازیک ؼالم و َلیک قستت 

. »تَ چىَر نیتَىی ایي٘طر رازت ةاؿی. ةکيً ؛ تکً تکً اش نیکيیم

آصً ازهٖ ٌا اگع او نيٌَر داؿتً ةاؿً کً دلَی نو « :و نو ٌم دردَاةـان نیگٕتم 
نو ةً صَةی روزیً او را نی . ؿَصی ىهیکيً 
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ةً ىٌع نو ٗتل از ٌع چیغی ةایط ةا ٌهؽعنان دوؼت ةاؿیم تا ةتَىیم یک . ؿياؼم 
زىطگی صَب و رازت داؿتً ةاؿیم نو از ایيکً نی 

. »ةیيم او ؿاد اؼت لظت نیتعم

زتی صیلی رازت از راةىً او ةا دوؼت دصتعان ؼاة٘ؾ نیپعؼیطم و ازایيکً ةا آب و 
تاب ةعایم تُعیٓ نیکعد ازؽاس قهیهت 

ةیـتعی ةا او نیکعدم و گاٌی اوٗات تُذب نیکعدم کً چىَر دصتعٌا صَدؿان را ةً 
رازتی در اصتیار پؽعی ٗعار نیطادىط و تازه 

اوىهٍَٗ ةَد کً ٍٔهیطم چ٘طر چـم و گَش ةؽتً ٌؽتم ؛ صطا نیطاىط کً از ٌیچ چیغ 
صتع ىطاؿتم وٗتی ؿایان تُذب نعا نی دیط ؛ 

. »ایيکً چیغی ىیؽت ؛ زاال ایو داؼتان را ةـيَ« :نیگٕت 

یکتار وٗتی ٗیأً نعا دیط کً از تُذب ناتم ةعده . و ؿعوع نیکعد ةً تُعیٓ کعدن 
نٍتاب ؛ واُٗا . َذب دصتع ؼاده ای ٌؽتی « :گٕت 

» ٌیچ وٗت از پؽعی صَؿت ىیانطه و ةً کؽی دل ىتاصتً ای ؟
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» ؟!چی « :ةا زالت َذیتی گٕتم 

ػ یُيی ٌیچ وٗت ديػ نظکعی در زىطگی ات ىتَده ؟ 

زىطگی نو ةا دیگع دصتعان صیلی ٔعؽ داؿت ! چً زعٍٔایی نیغىی «:آٌی کـیطم گٕتم 
نال آن چيان ةار آنطه ةَدیم کً زتی در . 

آن چيان تعس و وزـت در دل . صَاب ٌم ىهی دیطیم کً ةً پؽعی دل ةاصتً ةاؿیم 
و داىهان رصيً کعده ةَد کً ةا ديػ نظکع 

. »ةیگاىً ةَدیم ؛ زتی ىگاه کعدن ةً یک پؽع را از گياٌان ةغرگ ةً زؽاب نی آوردیم

چً زَقلً ای داؿتی ؛ نو اگع دای تَ ةَدم ایو ٌهً صٕ٘ان را ىهیتَاىؽتم ... ػ ٌَ 
. تسهل کيم و زعیف تع نیـطم
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چً کاری از ٍَطه ام ةعنی آنط . ػ نو ٌم ىهیتَاىؽتم تسهل کيم ؛ انا چاره ای ىطاؿتم 
؟ نو یک دصتع ةَدم و ةا یک پؽعزنیو تا 

اتٕاٗا در صاىَاده ی نا ؛ زاال ای کاش تيٍا نـکلم راةىً ةا . آؼهان ٔعؽ داؿتم 
نو ؼعپیؾ پا أتاده تعیو . پؽعٌا و ایيذَر چیغٌا ةَد 

ٌهیـً ةعؼع چادر پَؿیطن ؛ ةیعون رٔتو ةا دوؼتان ؛ . نؽائل ةا پطر نـکل داؿتم 
ةطون . زتی آنطن آىٍا ةً صاىً نان ةسث داؿتیم 

پطر یا نادر ادازه ىطاؿتیم ةیعون ةعویم ؛ زتی دعات ایيکً یک ىَار گَش ةطٌیم 
آیا ةاور نیکيی کً ةً یاد ىطارم زتی یک . ىطاؿتیم 

ؿب صَىً ی ناناىی ؛ یا ناٌان ناىطه ةاؿم ؟ صطا نیطوىً کً نو در وی ایو ؼالٍا 
چً زدعی کـیطه ام ؛ ناٌان نحل آىٍا ةَد انا نو ةا 

روزی ىتَد کً ةا پطر ةسحم ىـَد و ٌٕتً ای ةیایط و ةعود و نو و او . ة٘یً ٔعؽ داؿتم 
. ةا ٌم ٍٗع ىکيیم

. ػ پػ ةایط از چيیو پطری نتيٕع ةاؿی

ٌعچً او ؼضت گیعتع نیـط ؛ َالً٘ ام ةً . ػ ةعَکػ ؛ نو َاؿٖ پطرم ةَدم و ٌؽتم 
ةاورت ىهیـً ٌهً یکىعؼ و پطر . اوةیـتع نیـط 

ةاور نیکيی وٗتی ةا او ٍٗع . َـٖ و ایهان و ٌهً ی زىطگی ام اوؼت . ٌم یکىعؼ 
ٌعروز از . نیکعدم از ّم دوری اش ةیهار نیـطم 

پـت پيذعه اتاٗم آنط و رٔتيؾ را تهاؿا نیکعدم و دلم لک نیغد کً او را در ةْل 
. پطرم دىیای نو اؼت.ةگیعم و ّعؽ ةَؼً اش کيم 

پطرت ٌم تَ را صیلی دوؼت داره ؛ ٌهیـً ةً زالت « :ؿایان لتضيطی زد و گٕت 
در َهٖ چـهاىؾ َـٖ و . صاقی ىگاٌت نیکيً 

ٔکعنیکيً کً تَ ٌيَز ةچً ای و ازتیاج . َالً٘ ای کً ةً تَ داره ةً ومَح دیطه نیـً 
او ىهیطوىً کً نو نحل یک ؿیع . ةً نعاٗتت داری 

. »نَاًب تَ ٌؽتم
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ػ ةاور نیکيی کً اگع روزی او را ىتیيم یا قطای او را ىـيَم ؛ در دلم ّهی ةغرگی تليتار 
ؿایان نو نیتعؼم ؛ از آن روزی ... نیـً 

نیتعؼم کً پطر ةٍٕهً ةً تهام َ٘ایط او پـت پا زده ام و آىچً را کً او تٕی نیکعده 
اگع روزی او ةٍٕهط ؛ . نو ةً رازتی اىذام نیطٌم 

. نیطوىی چً صَاٌط ؿط ؟ ةً زتم نعا ةعای ٌهیـً تعد صَاٌط کعد

! آیا نیـَد روزی ةعؼط کً پطر ادازه ىطٌط او را ةتیيم. ةا گٕتو ایو دهلً دلم لعزیط 

 127  

ٔكل 15-1

آن روز دهًُ ٌم ةً اتٕاؽ ةچً ٌا ةً کَه رٔتیم و نحل ٌهیـً ؿایان نذلػ را در 
دؼت گعٔتً ةَد و ةا دَک گٕتو و ؿَصی ٌایؾ 

ٌهً را نی صيطاىط ؛ ؼع ةً ؼع ٌهً نیگظاؿت ؛ زتی دوؼتان داىـگاٌی نو کً 
زتی ٔعؿیط و َلی ٌم . ؿياصت چيطاىی از آىٍا ىطاؿت 

زؿتً ؛ ؿایط از ؿَصی ٌای تَ صَؿـان ىیایط ؛ ةگظار چيط دلؽً رٔت و «:ةً او گٕتيط 
. »آنط ةکيیم ةُط ةاب ؿَصی را ةاز کو

اتٕاٗا نو از ٌهان روز اول صَدم را ىـان نیطٌم تا ٌعکً « :ؿایان ةا صَىؽعدی گٕت 
صَؿؾ ىهی آیط ةً دلؽً ةُط ىعؼط و ٌهیو دا 

. »صتم دلؽً اَالم ؿَد

آى٘طر ؿیعیو زةان و صَش ةعصَرد ةَد کً صیلی زود در دل دیگعان نی ىـؽت و ىً 
. تيٍا ةطؿان ىهی آنط ةلکً لظت ٌم نیتعدىط

آن روز ٌم ؿایان ةً روی تضتً ؼيگی ىـؽتً و نـَْل چعت و پعت گٕتو ةَد و آن 
چيان ةا آب و تاب تُعیٓ نیکعد کً اگع دَک 

ؿکلک درنی آورد ؛ قطایؾ را . ةی نغه ای ٌم نیگٕت ٌهً را ةً صيطه نی اىطاصت 
تْییع نیطاد و در آصع ٌم گیتارش را ةً دؼت 
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یکی از دوؼتان داىـگاٌی ام کً ةعای اولیو ةار ةا . نیگعٔت و ٗىًُ آٌيگی نیضَاىط 
نٍتاب ؛ « :ؿایان روةً رو ؿطه ةَد ؛ نیگٕت 

. »صَش ةً زالت کً چيیو ٌهؽعی داری ٔکع ىکيم ٌیچ وٗت پیع ؿَی

ازایيکً . تُعیٓ کعدن دیگعان از ؿایان را دوؼت نیطاؿتم و ازؽاس ّعور نیکعدم 
صطا چيیو ؿٌَعی ىكیتم کعده کً دیگعان 

. آرزویؾ را دارىط ةً صَد نی ةالیطم

در آن دؿت زیتا در زیع اؿًُ ی دلچؽب . آن روز را ٌیچ وٗت از صاوع ىهیتعم 
صَرؿیط دراز کـیطه ةَدیم و از آٔتاب پاییغی لظت 

ٌعچيط ىٕع ٌم دهٍ ؿطه ةَدىط ؛ ؿایط ٌم وتٖ نُهَل دریکذا ةيط ىهیـط . نیتعدیم 
؛ ةً ؼعاّـان نیعٔت و تاٌهً را ةً صيطه ىهی 

ةاایيکً ةً ومَح نی دیطم کً ؿایان ةً ىطرت در . اىطاصت از دایؾ تکان ىهیضَرد 
کيارم اؼت و ةیـتع دوؼت دارد ةا دیگعان وٗتؾ 

را ةگظراىط ، اقال ىارازت ىهیـطم ؛ ةاایيکً نی دیطم ٌعدٕتی دؼت در دؼت یکطیگع 
راه نیعوىط و از وتیُت لظت نیتعىط ؛ ٌیچ وٗت 

ةا . زؽادت ىهیکعدم و زتی یکتار ٌم ىـط کً از ؿایان گلً کيم و از او دلگیع ؿَم 
ایيکً نی دیطم ٔعؿیط و َلی ةا چً ؿَر و ؿَٗی 

دؼت ةً گعدن ٌهؽعاىـان نی اىطازىط و کيار گَش ٌم ىذَا نیکييط ؛ صطا نیطاىط 
یکتار ٌم دلم تکان ىضَرد و از صطا ىضَاؼتم کً ای 

اقال ؿضكیت ؿایان را ٌهاىىَر کً ةَد دوؼت . کاش ؿایان ٌم نحل آىٍا ةَد 
ةاةا ایو «:آن روز ؼتاره ازؼع دلؽَزی گٕت . داؿتم 

چً ؿٌَعی اؼت کً تَ داری ؛ ؿها دوناه ةیـتع ىیؽت کً ازدواج کعدیط ةایط االو 
دؼت ٌهطیگع را ةگیعیط و ةً دؿت و کَه ةغىیط و 

. »از ةاٌم ةَدن لظت ةتعیط ىً ایيکً او ةعای صَدش ةگعدد و تَ ٌم تيٍا ایيذا ةـیيی
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وٕلکی را ولؾ کيیط ؛ ةگظاریط صَش ةاؿً ؛ ةً زور و ادتار کً « :در دَاةؾ گٕتم 
ىهیـً کؽی را یک دا ةيط کعد ؛ زىطگی زىاؿَیی 

ةایط صَاؼتً ٌای ٌم را ةٍٕهیم و . ٌم ّل و زىذییع ىیؽت کً ةً گعدن ٌم ةیيطازیم 
یکطیگع را درک کيیم ؛ ؿایان ٌم ٌهیو ىٌع را 

. »دارد و نعا آزاد گظاؿتً

تَ . انا نٍتاب ؛ زىٍا ةا نعدٌا ٔعؽ دارىط « :ؼتاره نیان زعٔم آنط و ةا دطیت گٕت 
زامعی ٌهیيىَر کً ؿایان ةا دصتعٌا ؿَصی نیکيً 

. »تٌَم ٌهیو رٔتار را داؿتً ةاؿی ؛ ىً َغیغم تَ ةا او ٔعؽ داری

زاال تَ نیگی کً ؿایان تَ را آزاد گظاؿتً تا ٌعکاری کً دوؼت داری « :ؿیطا گٕت 
اىذام دٌی ؛ انا َٗل نیطٌم اگع ٌهیو زاال ةليط 

ةـی و ةا چٍار تا پؽع ؛ یا زتی ٔعؿیط و َلی ؿَصی کيی ؛ ؿایان ىارازت نیـً نا 
زىٍا ٔکعنیکيیم زؽَد ٌؽتیم ؛ انا نعدٌا ةً نعاتب 

َغیغم از نو نیـيَی ؛ . از نا زؽَدتعىط ؛ التتً اؼم ایو زؽادت را ّیعت نیگظارىط 
نا ٗتل از تَ او را . ایي٘طر ةً ؿایان ةال و پع ىطه 

انا ایو دلیل . نی ؿياؼیم او پؽع صَب و ؿَصی اؼت و زؽو ٌای زیادی داره 
ىهیـً کً زاال ٌم کً ازدواج کعده نحل زنان تذعدش 

اگع او را رٌا کيی ؛ ةُط از نطتی نی ٍٔهی کً . ةاؿً ؛ ةً ىٌع نو ةایط از نعد صَاؼت 
. »چً اؿتتاه ةغرگی کعدی

َغیغم نا تَ و ؿایان را دوؼت « : ؼتاره دؼتؾ را ةً دور گعدىم اىطاصت و گٕت 
داریم ؛ دلهان نیضَاٌط ٌهیـً درکيار ٌم و ةً 

. »ؿَصی زىطگی کيیط ؛ از نا دلضَر ىتاش و زعٍٔایهان را ةً پای دوؼتی ةگظار

. »زتها ؛ زتها« :ةا لتضيطی گٕتم 

» دلگیع کً ىـطی ؟« :ؿیطا گٕت 
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و از ایيکً ةً ٔکعنو ٌؽتیط ةی ىٍایت . ؿها کً زعؼ ةطی ىغدیط ! ػ واؼً چی 
. »نتـکعم

ٌيَز زعٔم ةً پایان ىعؼیطه ةَد کً دؼتان گعم ؿایان را ةً دور ةازواىم زػ کعدم و ةا 
صاىم ٌا و آٗایان نستعم « :قطای ةليط گٕت 

. »یک صتع نٍم ةعاتَن دارم

از . صاىم َغیغ ةا ؿها ٌؽتم « :و در زالیکً ةا دؼت ةً ؼهتی اؿاره نیکعد گٕت 
ایيکً ٌهً ی َهعتان ىـؽتیط و زعؼ زدیط و ّیتت 

. »کعدیط ةً کذا رؼیطیط؟ یً کهی ٌم ةً دوؼتان تَدً کيیط

ؿایان . قطای صيطه ی ٌهً ةليط ؿط و ةُطاز لسٌاتی ؼکَتی ؼعاؼع دؿت را گعٔت 
اول از « :دؼت نعا گعٔت و ةليط ؿطیم و گٕت 

ٌهً از لىٓ صطا نهيَن ٌؽتم کً چيیو ٌهؽعی ىكیتم کعد ؛ ةاور کيیط در صَاب 
ٌم ىهی دیطم ؛ گاٌی اوٗات ٔکعنیکيم کً ایو یک 

او را َاؿ٘اىً دوؼت دارم و . رویاؼت کً ٌع آن نهکو اؼت ةً دور دؼتٍا ةعود
و زاال صتع صَش . انیطوارم کً ةتَىم صَؿتضتؾ کيم 
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؛ نٍهاىی نا کً نيتٌع ةَدیط ةً زودی از راه صَاٌط رؼیط ؿب ٌهیو پيخ ؿيتً ٌهگی 
ةا ٗطوم صَد نا را صَؿسال . نيغل نا ٌؽتیط 

. »کيیط

ٗتال درایيتاره قستت ىکعده . آى٘طر ةعایم ّیعنيتٌعه ةَد کً صَدم ٌم تُذب کعدم 
ةَدیم ؛ ولی ةا ایو زال او آن چيان ؼعزال و 

رامی ةً ىٌع نی آنط کً دلم ىیانط ةا اصم و دلضَری او را ةعىذاىم و ةا صَؿسالی 
. »ةچً ٌا یادتَن ىعه ؛ نيتٌعتان ٌؽتیم« :گٕتم 

دلم ىهیضَاؼت زىطگی تازه ام ةا ةسث . اقال از ةسث و دلضَری صَؿم ىهی آنط 
ٌع وٗت یاد . ٌای پیؾ پا أتاده و دغئی ةٍم ةضَره 
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ةعای ٌهیو دلم ىهیضَاؼت . ٍٗعٌایی کً ةا پطر نیکعدم ؛ نی أتادم ؛ تيم نیلعزیط 
نؽئلً ای راةىً نان را تاریک کيط ؛ التتً ؿایان ٌم 

ةعایؾ ٔعٗی ىهیکعد کً ن٘كع نو ةاؿم یا صَدش ؛ صیلی زود . اٌل ٍٗع کعدن ىتَد 
ؼعقستت را ةاز نیکعد و ةا نؽضعه ةازی ٌایؾ 

. نعا ةً صيطه نی اىطاصت

ةاایيکً صیلی صؽتً ةَدم ةً . وٗتی ةً صاىً رؼیطیم ؼاَت از ٌٕت گظؿتً ةَد 
آؿپغصاىً رٔتم و نـَْل ؿؽت و ؿَی ًعوؼ ؿطم و 

وٗتی کارم تهام ؿط از صؽتگی . ؿایان ٌم ةُط از نعتب کعدن صاىً ةً زهام رٔت 
ٌعچً تلَیغیَن را از ایو . روی کاىاپً ولَ ؿطم 

. کاىال ةً آن کاىال زدم ةعىانً دالتی ىطاؿت ؛ تعدیر دادم آٌيگ نالیهی گَش دٌم 
ؼی دی را روؿو کعدم ؛ نَؼی٘ی ةی کالهی ةَد 

. کً ةً نو آرانؾ نیطاد انا ٌيَز دٗای٘ی ىگظؿتً ةَد کً ؿایان آن را ةٍم زد

. ػ نٍتاب صاىم ؛ انعوز چىَر ةَد ؟ ةٍتَن صَش گظؿت

نگً نیـً آدم در دَار ؿها « :ةً رویؾ لتضيطی زدم و گٕتم . ةاالی ؼعم ایؽتاده ةَد 
. »ةاؿً و ةط ةگظره

. ػ نو کً ٌهیـً گٕتم تا نو را داری ٌیچ ّهی ىطاری

! ػ راؼتی ؿایان چعا ةعای نٍهاىی پيخ ؿيتً ؿب ةا نو ٌهاٌيگی ىکعدی

. »نیضَاؼتم ؼَرپعایغت کيم« :درکيارم ىـؽت و گٕت 

ای کلک ؛ وٗتی زعٔی ىطاری ؛ ةگَ نیضَاؼتم « :از کيار چـم ىگاٌؾ کعدم و گٕتم 
. »ؼَرپعایغ ةاؿً

! نضالٕی. ػ ىً ةً دان نٍتاب ؛ زاال ٌم اگً تَ ةضَاٌی آىعا ةٍم نیغىم 

ػ ىً نضالٓ کً ىیؽتم ؛ انا دلم نیضَاٌط ٌعکاری کً اىذام نیطٌی از ٗتل ةا نو 
. ٌهاٌيگ کيی
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َٗل نیطٌم دياب ؼعوان « :ازدا ةعصاؼت و دؼتؾ را کيار پیـاىی اش آورد و گٕت 
زاال صَاٌؾ نیکيم نعا . دیگً تکعار ىـً 

. »ةتضـیط
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و ةا َذلً ةً ؼهت آؿپغصاىً رٔت و ةایک ًعؼ چیپػ و ناؼت ةعگـت و گٕت 
چً ةچً ٌای ةازالی داؿتیط ؛ ٌم داىـگاٌی ٌایت «:

... را نیگم ؛ ازؿَن صَؿم آنط ؛ اتٕاٗا اون زودی کً تازه ىانغد کعده اىط

. ػ صَب دَاب ؿیىيت ٌایت را نیطادىط ؛ زؽاةی کم آورده ةَدی

اگع ٌهً ی َالم و آدم دهٍ ؿَىط دَاب تک تکـان را . ػ اصتیار داریط ؛ نو کم ةیارم 
. نیطٌم

. ػ ایو یکی را درؼت گٕتی ؛ صطا ایو زةَن را از تَ ىگیعه

. ػ واُٗا راؼت نیگی ؛ اگع ایو زةَن را ىطاؿتم ةً درد ٌیچ کاری ىهیضَردم

! ػ راؼتی نیطوىی ؿیطا و ؼتاره چی نیگٕتيط

» چی گٕتيط؟« :ٌهیيىَر کً نـَْل صَردن ناؼت و چیپػ ةَد گٕت 

ػ ةعای آىٍا َذیب ةَد کً تَ ةا دیگعان ؿَصی نیکيی و نو ىارازت ىهیـَم و تَ در 
. دهٍ ؛ ةً ىطرت پیؾ نو ٌؽتی

» تَ چی دَاب دادی ؟« :ؿایان ةا تُذب ىگاٌم کعد و گٕت 

ةایط ٌع وَر کً رازتی زىطگی . ازدواج ةً نُيی ّل و زىذیع ىیؽت . ػ واُٗیت را گٕتم 
کيی ؛ نا ٌهطیگع را درک نیکيیم و از زىطگی 

اوىٍا نیگٕتيط کً زن و نعدٌا ةا ٌم ٔعؽ دارىط ؛ انا ایيىَر . نان ةؽیار رامی ٌؽتیم 
. ىیؽت

ػ ةً ىٌعتَ چىَری اؼت ؟ 
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ػ ةً ىٌع نو ٌعزؽی کً در یک زن ودَد داره در یک نعد ٌم نیتَىً ةاؿً ؛ یا ةً 
َکػ ؛ نحال یک زن نیتَىً زؽَد یا ةی َاوًٕ و 

ٌعدٕتی اگع از وعؼ ن٘اةلؾ نىهئو . زتی صیاىتکار ةاؿً ؛ یک نعد ٌم ٌهیيىَر 
ةاؿً دیگً زؽادت و ٌعؿک و ؿتًٍ ای کيار 

نیعود ؛ اگع یک زوج ٌهطیگع را دوؼت داؿتً ةاؿيط ؛ ىتایط وؼَاس ةً صعج دٌيط و 
نحال تَ . از کَچکتعیو نؽئلً ای ایعاد ةگیعىط 

ةعای صَدت نالک ٌایی در زىطگی داری کً ؼالٍای ؼال ٌهیو روش زىطگی ات ةَده ؛ 
زاال ایو تٍَٗ ةی داؼت کً نو ةضَاٌم از 

ٔ٘ه نیتَىیم ةا ٌهٕکعی و تٕاٌم ؼُی کيیم ایعادٌای . ایطه و َ٘ایطت دؼت ةعداری 
ٌهطیگع را ةعوعؼ کيیم و ٗتل ازایيکً دیگعان 

ةٍعزال یک ؼعی َادتٍای زؿت . ةً نا گَؿغد کييط ؛ صَدنان از ٍَطه زل آن ةعةیایم 
ٌؽت کً ةاَث از ٌم پاؿیطن زىطگی نیـً 

. کً ةا کهی قتع و ةعدةاری نیتَان آىٍا را رٍٔ کعد

. پطر ٌهیـً نیضَاؼت روزیً و ٔکع نعا تْییع دٌط و نو ازایو نَمَع رىخ نیتعدم 
زاال دلم ىهیضَاٌط ٌهیو ةال را ةع ؼعتَ ةیاورم و 

ةً ادتار ازت ةضَاٌم کً ةضاوع نو صَدت را تْییع ةطٌی ؛ةً ىٌع نو چً زن و چً 
نعد ؛ ٔعٗی ىهیکيً ؛ اگً ٗعاره پایتيط زىطگی ىتاؿً 
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و صطای ىکعده ؼع و گَؿؾ ةذيتً ؛ او را ىهیتَان ََض کعد ٌعوَر کً ةضَاٌی او را 
کيتعل کيی ةً ةیعاًٌ نیعود ؛ پػ ؼُی ةیٍَده 

. کعدن اؼت صطا کيً اقل آدنی درؼت ةاؿً

نٍتاب ؛ ةً دان صَدت کً نیطاىی « :ؿایان ةا دٗت ةً زعٍٔایم گَش کعد وةُط گٕت 
کً چ٘طر ةعایم َغیغ ٌؽتی ؛ اگع از راه و روش 
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و کارٌای نو صَؿت ىهی آیط یا ةاَث آزار تَ نیـَد ؛ ةگَ تا صَدم را تْییع ةطٌم ؛ 
ٌیچ وٗت دوؼت ىطارم کاری اىذام دٌم کً 

. »ةاَث ىارازتی تَ ةـً

اگع . ؿها انع ةٕعناییط « :و دوةاره زػ لَدگی اش گل کعد و دلَ پایم زاىَ زد و گٕت 
از ایيذاىب دلضَر ٌؽتیط ؛ ةگَییط کً ٌهیو دا 

. »ةً زىطگی ام صاتهً دٌم

ٔ٘ه صَاٌؾ نیکيم در نَاُٗی کً ةایط دطی ةاؿی ؛ « :ؼعم را تکان دادم و گٕتم 
. »دطی ةاش

ؿایان یً دَر ةً صكَقی ةَد ؛ ٌیچ وٗت ىهیتَاىؽت دطی ةاؿً ؛ زتی در ؼضت 
آیا نو نیتَاىؽتم او را تْییع . تعیو ؿعایه زىطگی 

در زىطگی گظؿتً ام ٗاىَن . التتً نو ٌم از اصالٖ و روزیً او صَؿم نی آنط ! دٌم ؟
و ىٌم دؼت و پاگیعی ٌهیـً چٍارچَب زىطگی 

نان را تٍطیط نیکعد ؛ ٌعزعٔی کً نیضَاؼتیم ةغىیم ؛ ةایط ٔکعنیکعدیم کً آیا گٕتو 
ایو دهلً در ایيذا قالر اؼت ؟ و ٌعکاری کً 

انا ؿایان تهام ایو َٗاىیو ؼضت . نیضَاؼتیم اىذام ةطٌیم ةایط ٗاىَن صاىَاده ةاؿط 
ٌعوَر کً رازتی « :را زیع پا نیگظاؿت و نیگٕت 

. »ةایط زىطگی کيی

اصالٖ و رٔتار او . ةااو ةَدن ةعایم دىیایی ةَد کً زامع ىتَدم ةا ٌیچ چیغ ََمؾ کيم 
ةعایم دالب و دوؼت داؿتيی ةَد ؛ ةً وَریکً 

چـم و گَؿم ةً روی زعٍٔای نعدم کانال ةؽتً ةَد و اقال ةعایم نٍم ىتَد کً چً 
ةگَیيط ؛ او نعد ایطه آلم ةَد و او را ٌهاىگَىً 

ؼاده ؛ ةی آالیؾ ؛ ؿَخ وتٍ و در دهٍ نستَب ٌهً ، دهُی . دوؼت داؿتم کً ةَد 
ىتَد کً ةطون ؿایان کانل ؿَد ؛ اگع زتی 
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ةاةا کذا ٌؽتیط « :چيطدٗیً٘ دیع نیکعدیم ؼع و قطای ٌهً ةليط نیـط و نیگٕتيط 
ؿایان ٌم ةا ٗیأً دطی » .زَقلً نان ؼع رٔت 

دؼتتان درد ىکيً نگع نو دل٘ک ٌؽتم کً ٌهً نيتٌعىط تا ؿایان صلک « :نیگٕت 
از ایو ةً ةُط نو نیضَاٌم . ةیاد و ٌهً را ةضيطاىط 

. »دطی ةاؿم

و ؿعوع نیکعد ةً ىازکعدن و تا ٌهً ةً ؼعاّؾ ىهیعٔتيط از دلؾ در ىهی آوردىط ؛ 
. رمایت ىهیطاد

ؿایان ٌم کً َیو . چیغی ةً نٍهاىی ىهاىطه ةَد و نا ٌیچ تطارکی ىطیطه ةَدیم 
صیالؾ ىتَد ؛ آى٘طر زىطگی را رازت نیگعٔت کً گاٌی 

ةً وعز ّیعٗاةل ةاوری نذلػ پيخ ؿيتً در داىـگاه . اوٗات زعقم را در نی آورد 
. پیچیط ؛ ةچً ٌا یکی یکی ةً ؼعاّم آنطىط

. ػ زاال نا ّعیتً ٌؽتیم کً ةعای َعوؼیتان دََتهان ىهیکيیط
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ٔ٘ه چيط تااز . ػ ایو یک نٍهاىی صكَقی اؼت ؛ َعوؼی نا چيطناه پیؾ ةَد 
. دوؼتان را دََت کعدیم کً دور ٌم ةاؿیم

. ػ یُيی نا دغو دوؼتان ىیؽتیم

. ػ ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىیط ؿها ٌم تـعیٓ ةیاوریط ؛ صَؿسال نیـَیم

. ػ راؼتی راؼتی نا ٌم دََت ٌؽتیم

. ػ التتً کً ٌؽتیط ؛ یادتَن ىعه

ػ نگع نیـً یادنَن ةعه ؛ ایيىَر کً نا تُعیٓ آٗا ؿایان را ؿيیطیم ةً زتم صیلی 
. صَش نیگظره

ازناناىم . ةً ٌهیو رازتی نٍهان ٌا زطود ٌـتاد ىٕع ؿطىط و ىهیطاىؽتم چً ةکيم 
کً ىهیتَاىؽتم کهک ةگیعم ؛ چَن اگع نی ٍٔهیطىط 
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نؽتاقل . کً ایو چيیو نٍهاىی نیضَاٌم ةعگغار کيم ؛ ةعای ٌهیـً وعدم نیکعدىط 
صطایا در ایو پيخ روز چً کار . ناىطه ةَدم 

ّظا ؛ نیَه ؛ . نیتَاىؽتم ةکيم ؛ زتی نسل نياؼتی ٌم ةعای دـو پیطا ىکعدیم 
. ؿیعیيی ؛ وؼایل پظیعایی ٌم کً دای صَد داؿت

ةً تيٍا کؽی کً َ٘لم رؼیط تهاس ةگیعم و کهک ةضَاٌم َغیغدَن ةَد ؛ صطا را 
تلٕيی ةا او تهاس . ؿکعکعدم کً در ایعان ةَد 

. گعٔتم

ػ ؼالم َغیغدَن ؛ نٍتاةم ؛ زالتَن چىَره ؟ 

ػ ةً ةً ؛ ؼالم ةع َعوس گلم ؛ زالت چىَره ؟ ةً صطا ؿعنيطه کً ىتَىؽتم ؼعی ةٍتَن 
ةغىم تا یکی دو ٌٕتً دیگً دارم نیعم درگیع 

. کارٌایم ٌؽتم

ػ صَاٌؾ نیکيم ؛ ایو چً زعٔیً کً نیغىیط ؛ وًیًٕ ناؼت کً ةً ؼعاغ ؿها ةیایم و 
اگع کار از ٍَطه نان ةعنی آیط ةعایتان اىذام دٌیم 

 .

صب . کؽی ٌم از ؿها تٍَٗ ىطاره . ػ ؿها تازه َعوس و داناد ٌؽتیط ؛ ؼعتان ؿلًَّ 
از صَدت ةگَ ؛ ؿایان چىَره ؟ 

. َغیغدَن یً ززهتی ةعاتَن داؿتم. ػ اون ٌم صَةً 

. ػ ةگَ َغیغم ؛ ٌعکاری داری تُارؼ ىکو

ػ واٌلل چی ةگم ؛ ؿایان ةعای ٌهیو پيخ ؿيتً ؿب َطه ای از دوؼتاىؾ را دََت 
. کعده ؛ ةً نياؼتت ٌهان دـيی کً ٗعار ةَد ةگیعیم 

. زاال ةً چيطتا نـکل ةعصَرد کعدیم کً ّیعاز ؿها کؽی ىیؽت کً ةتَىً کهکهان کيط
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! ػ چی ؿطه َغیغم
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ػ نتاؼٕاىً ٌيَز ٌیچ کاری اىذام ىطادیم ؛ در مهو ةچً ٌا زطود ٌـتادىٕع ٌؽتيط 
. کً ٔکع ىکيم تَی آپارتهان صَدنَن داؿَن ةـً 

. ىهیطوىم چً کار کيم

َغیغم ایيکً « :َغیغدَن ةطون ایيکً ٔکعی ةکيط ؛ یااز ؿایان ىارازت ؿَد گٕت 
از ةاةت . نـکلی ىیؽت ؛ ٌهً چیغ را ةؽپاریط ةً نو 

دا کً نـکلی ىطاریط ةیاییط ایيذا درؼتً کً یک کهی راه دوره ؛ ولی چيط تا زؽو 
اول ایيکً ةعای ٌهً ةً صَةی دا ٌؽت و دوم . داره 

. »ایيکً قطای ةغن و ةکَب ةیعون ىهیعه

. ػ واُٗا نیـً ایو نٍهاىی را آىذا ةعگغار کعد

ػ التتً کً نیـً ؛ ٌهاىىَر کً گٕتم ة٘یً کارٌا را ٌم ةً نو ةؽپاریط ؛ ؿها آن ؿب 
. نحل َعوس و داناد تـعیٓ ةیاوریط

: ةا صَؿسالی گٕتم. ةاورم ىهیـط کً ةً ٌهیو رازتی نـکلم زل ؿطه ةاؿط 

راؼتی َغیغدَن ؛ . ػ واُٗا کهک ةغرگی کعدیط ؛ ةاور کيیط کً ىهیطاىؽتم چً کار کيم 
. ةاةا و نانان ىٍٕهيط

ؼلهاىی چً کار کعدی . چً زعٍٔایی نیغىی دصتعم ؛ نگع َ٘لم را از دؼت دادم ... ػ ٌَ 
وٗت گعٔتی؟ ! 

ػ ىً َغیغدَن ؛ ایي٘طر اَكاةم صعد ؿطه ةَد کً دیگً ةً ٔکع ؼلهاىی و لتاس و ایو 
. دَر چیغٌا ىیؽتم

ػ اون ٌم ىارازت ىتاش ؛ یً ؼلهاىی نی ؿياؼم کً صَدم نـتعیؾ ٌؽتم ةعات 
. وٗت نیگعم ؛ ةٍتعه ةً ٔکع لتاس ٌم ةاؿی

! ػ ٗعةَىتَن ةعم ؛ دؼتتَن دردىکيً ؛ واُٗا اگً ؿها ىتَدیط چً نیـط

راؼتی . ػ گٕتم کً اقال ىارازت ىتاش ؛ ٌهً ی کارٌا را ةً ىسَ ازؽو اىذام نیطٌم 
. ؿام چی ؼٕارش ةطٌم

. ػ ٌعچی صَدتان قالر نیطاىیط
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ػ نٍتاب دان ؛ ٔ٘ه ایو روزٌا از ىٌع نالی در ننیً٘ ٌؽتم و پَل آن چيان در ةؽاط 
... ىطارم اگً نیـً

. »ایو زعٍٔا چیً ، ةً ؿایان نیطم ةعاتَن ةیاره« :نیان زعٔؾ آنطم و گٕتم 

. ٔ٘ه ٗعةَىت یً کم زود. ػ دؼتت درد ىکيً 

. ػ تا ؿب صَةً
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. ػ آره ؛ صیلی َالیً

. ػ نی ةضـیط ؛ چ٘طر ةٕعؼتم

. ػ َغیغم ٌع اىطازه پَل ةطٌی آش نیضَری ؛ تا ةضَاٌی پظیعایی در چً زط ةاؿً

. ػ یً چیغ نُهَلی و آةعونيطاىً ةاؿً

زاال تَ چٍارقط ناموت ةٕعؼت کم و زیادش را ةا ٌم قالم « :کهی ٔکعکعدو گٕت 
. »نیعیم

. ػ ةاؿً اقال ؿب صَدم ةا ؿایان ةٍتَن ؼعنیغىیم

. ػ ٗعةان ٗطنتان

. ػ چیغی نیضَاٌیط ةعاتَن ةگیعیم

. ػ ىً َغیغم ؛ دؼتتَن درد ىکيً

. ػ ٗعةاىتَن ؛ صطازأي

ةاایيکً نیطاىؽتم ایيىَر کً نیگٕت اوماع نالی اش ةط ىیؽت و وًیًٕ اوؼت کً 
نضارج ایو دـو کَچک را نت٘تل ؿَد کً التتً در 

ةعاةع دـيی کً پطر گعٔتً ةَد اقال ةً ىٌع ىهی آنط و ؿایط ٌغیيً اش ةً اىطازه 
اىُانی ةَد کً پطر ةً گارؼَن ٌا داد ،ولی ةاایيسال از 

دؼتؾ ىعىذیطم و ازایيکً ززهت کـیطه و کارٌا را ةً ٍَطه گعٔتً ةؽیار ؼپاؼگغار 
ةَدم ولی نتاؼٕاىً ومٍ نالی صَدنان ٌم آن 
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چيان صَب ىتَد اگع ؼیكط ناموت پَلی کً پطر ٌعناه ةً زؽاةم نیعیضت صعج ایو 
دـو نیکعدم تازه ةایط از زَ٘ؽ ؿایان ٌم قط 

ناموت ةً روی آن ةگظارم و تا آصع ناه ةایط ةا پيذاه ناموت ؼعکيیم کً آن ٌم ةا 
او نتاؼٕاىً صیلی . ولضعدی ٌای ؿایان ةُیط نیطاىؽتم 

اٌل پػ اىطاز ىتَد و ٌعچً درنی آورد ةایط تا لایر آصعش را صعج نیکعد . ولضعج ةَد 
! زاال ىهیطاىؽتم پػ اىطازی ٌم دارد یا ىً . 

ٌیچ وٗت در ایو نَرد ةا او قستت ىکعده ةَدم ةا ایيسال تكهیم گعٔتم ایو پَل را 
کؽی کً نٍهان دََت نیکيط . اول از او ولب کيم 

؛ آیا ةً ٔکع نضاردؾ ٌم ٌؽت ؟ 

. ؼاَت ٌـت و ىیم ؿب ؿایان نحل ٌهیـً ةا ؼعو قطا وارد صاىً ؿط

. ػ ؼالم ةع کطةاىَی صاىً ؛ ةً ةً چً ةَی صَةی نی آیط

. وارد آؿپغصاىً ؿط و از پـت ؼع نعا در ةْل گعٔت و ةَؼیط
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ػ ادازه نیطادی نو نی آنطم ؿام درؼت نیکعدم ؛ زیٓ ایو دؼتٍا ىیؽت کً ةا 
. آؿپغی صعاب ةـً

. ػ اوه اوه اوه از ایو زةان چعب و ىعنت

صطا « :نعا رٌا کعد و ؼعاغ نیغ ؿام رٔت و تکً ای کتلت را در دٌان گظاؿت و گٕت 
ٌم از دار دىیا ٔ٘ه ایو زةَن را ةً نا داده ؛ اگً 

. ادازه ةطٌیط آن را ٌم ةً ؿها ت٘طیم کيیم

. ػ ؿایان ةٍتعه زودتع ؿام ةضَریم کً ةایط ةعویم نيغل َغیغدَن

ػ نيغل َغیغدَن واؼً چی؟ 

ػ نحل ایيکً صَدت ٌم از دؼتً گلی کً ةً آب دادی صتع ىطاری ؛ آٗای َغیغ پيذـيتً 
ؿب ٌـتاد ىٕع نٍهَن دََت کعدی ؛ زاال 
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. نهکيً ةٕعناییط نیضَاٌیط چً ةکيیط

. ػ زاال چيط روز وٗت داریم ؛ یً کاری نیکيیم

ةً صطا صیلی ةی صیالی ، نو ةً َغیغدَن گٕتم او ٌهً ی کارٌا را ةً ٍَطه ! ػ ؿایان 
. گعٔت

. »التتً دؼتـان درد ىکيً ؛ انا صَدنان نیکعدیم« :ایو پا و آن پا کعد و گٕت 

ةعو ؛ ةعو دؼت و قَرتت را ةـَی کً داری زعقم « :چپ چپ ىگاٌؾ کعدم و گٕتم 
. »را در نی آوری

» تؽلیم ،تؽلیم« :دؼتؾ را ةً روی ؼیيً اش گظاؿت و گٕت 

ؼعنیغ ؿام آرام و ٗعار ىطاؿت ؛ نیضَاؼت زعٔی . و ةً وعؼ دؼتـَیی ةً راه أتاد 
چیً ؿایان صتعی ؿطه « :ةغىط انا نعدد ةَد گٕتم 

 »!

. ػ ىً ىً ؛ ةٍتعه ؿانت را ةضَری

. صب ؛ زاال ةگَ ةتیيم چی ؿطه... ػ ؿایان ؛ تَی چـهٍای نو ىگاه کو 

راؼتؾ «:صیلی زود ىگاٌؾ را ةً وعؼ ًعؼ ّظا ةعگعداىط و نو نو کيان گٕت 
. ز٘ی٘ت ایيً کً نتاؼٕاىً ُٔال پَلی در ةؽاط ىطارم ...

اون روز دهًُ ىهیطوىم چی ؿط کً دَگیع ؿطم و ٌهً را دََت کعدم ؛ ایو چيط روزی 
ٌم کً ایو دؼت و آن دؼت نیکعدم ةعای 

ایو ةَد کً ؿایط ةتَىم پَل از کؽی ٗعض کيم ؛ انا نتاؼٕاىً ٌهً از نو نٕلػ تع 
نیطوىی کً زىطگی داىـذَیی اؼت و ٌهً . ةَدىط 

. ةعای یک ناموت ةً یک تَناىـان زؽاب ةاز کعدىط
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واُٗا ؿایان تا کی نیضَاٌی . ػ ةً دغ تَ ؛ کً زىطگی ات ٌیچ زؽاب و کتاةی ىطاره 
ایي٘طر ةی صیال ةاؿی ؛ َغیغم پَل در آوردن ؼضتً 
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از ایيکً دٌاىت را . ؛ زىطگی کعدن صعج دارد ؛ ةایط ٌعکاری وتٖ ةعىانً ای اىذام ؿَد
ةاز کيی و آىچً کً صَؿایيط صَدت و دیگعان 

اؼت ةگَیی ؛ انا ىتَىی ةً آن َهل کيی ؛ چً ؼَدی نیتعی ةً دیغ ایيکً ودًٍ ی 
زاال ةگَ ةتیيم ! صب ... صَدت را از ةیو نیتعی 

نیضَاٌی چً ةکيی ؟ 

دلم ةعایؾ ؼَصت ةا ایيکً نیطاىؽتم کارش . ؼعش را ةً زیع اىطاصت و ٌیچ ىگٕت 
از اول اؿتتاه ةَد ؛ انا آن زالت نٌلَناىً اش دلم 

. را ؼَزاىط ؛ ٔ٘ه تُذتم از ایو ةَد کً او چگَىً پا دلَ گظاؿتً و ةً صَاؼتگاریم آنطه 
نگع ىهیطاىؽت کً نضارج َ٘ط و َعوؼی تا 

نا کً از او چیغی ىضَاؼتیم یُيی پؽعی . کعایً صاىً و ٌغار کَٔت و زٌع نار ةا اوؼت 
در ایو ؼو و ؼال ؼیكط ؛ چٍارقط ٌغار 

ناموت پػ اىطازه ىطارد ؛ یا نادرش کً پا دلَ گظاؿتً ؛ ىتایط پَلی ةعای پؽعش 
اىطصتً نیکعد؟ 

. ىارازت ىتاش ؛ زاال کاری اؼت کً ؿطه « :ةاایيسال ىتَاىؽتم دل او را ةـکيم گٕتم
انا . ةایط درآنط ایو ناه را ةعای دـو ٌغیيً کيیم 

. ةایط از ایو ةً ةُط زَاؼهان را دهٍ کيیم و ةطون ةعىانً ریغی کاری اىذام ىطٌیم 
ناه ؼضتی در پیؾ داریم ةایط ىـَن ةطی کً از 

. ٍَطه اش ةعنی آیی

ٌعچً ؿها ةٕعناییط ؼعور گعانی « :ؿایان از صَؿسالی دؼتٍایؾ را ةٍم کَةیط و گٕت
؛ ازایو ةً ةُط ٌعىَع ةعىانً ریغی ةً ٍَطه ی 

و دؼتٍایم را در » .ؿها ؛ نو دیگً ّله ةکيم ةطون ادازه ؿها کاری اىذام ةطٌم 
. ٌهیو ةعایم ةػ ةَد .دؼت گعٔت و آىٍا را ةَؼیط 

ازایيکً نی دیطم ؿایان ٌهیـً زعٍٔایم را نی پظیعد،ةً ىٌعم او یک آٗای ةً تهام 
نُيی نی آنط کً ؼُی نیکعد نعا ةً ٌع قَرت 
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ؿکعصطا ؛آى٘طر در زىطگی ام پَل دیطه ةَدم کً اقال نؽائل . صَؿسال و ؿاد کيط 
نادی ةً ىٌعم ىهی آنط و ٔ٘ه ةً دىتال آرزوٌایی 

نٍهتعیو چیغی کً در . ةَدم کً ٌیچ وٗت درصاىً پطری رىگ واُٗیت ىگعٔتً ةَد 
زىطگی نـتعکهان ةا ؿایان ىكیتم ؿط اؼت٘الل و 

نو کً ٌیچ وٗت ىهیتَاىؽتم تكهیهی ةگیعم ؛ زاال ةً وعز ةی . اَتهاد ةً ىٕػ ةَد 
ةً . ؼاةً٘ ای تكهیم نیگعٔتم و َهل نیکعدم 

دلضَاه صَد صعیط نیکعدم ؛ وؼایل صاىً ام را ةا ؼلیً٘ صَدم نی چیطم و ةا دوؼتاىی 
کً دوؼت داؿتم رٔت و آنط نیکعدم ناىيط یک 

. پعىطه آزاد ةَدم و ازایو آزادی در آؼهان آةی زىطگی ام لظت نیتعدم

کؽی ىتَد ةً نو ایعادی ةگیعد چعا ایو کار را کعدی ؛ زٖ ىطاری ایو لتاس را ةپَؿی ؛ 
ؿایان آن . زٖ ىطاری ایو ىَار را گَش ةطٌی 

چيان نعا آزاد گظاؿتً ةَد کً درٌهیو نطت کَتاه از تهام رنغ و راز زىطگی ؼعدرآورده 
ةَدن ةا او تهام دىیایم ةَد زتی پطر . ةَدم 

ٌم از ؿطت َالً٘ ام ةً ؿایان صتع داؿت و ازایيکً نیطیط نو ةً صَاؼتً ام رؼیطه 
نا ٌم ٌهیـً وَری رٔتار . ام صَؿسال ةَد 

وای از روزی کً نی ٍٔهیط ةا چً . نیکعدیم کً پطر ٔکعىهیکعد نا چگَىً زىطگی نیکيیم 
کؽاىی رٔت و آنط نیکيم ؛ چگَىً لتاس 

نیپَؿم و چً نُیارٌایی ةعای زىطگی اىتضاب کعده ام ؛ ةطون تانل ؼعم را نیگظاؿت 
زتی از . کيار ةاّچً و گَش تا گَش نیتعیط 

. تذؽم روزی کً پطر ز٘ایٖ را ةٍٕهط ؛ ةطىم یش نیکعد
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ٔكل 15-2

دؼت َغیغدَن درد . پيخ ؿيتً ؿب زودتع از آىچً ةتَان ٔکعش را کعد از راه رؼیط 
ىکيط کً ٌهً ی کارٌا را ةً ىسَ ازؽو اىذام 
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ٗتل از ایيکً وارد نذلػ ؿَیم یک ؼاَتی ةا ؿایان ةسث داؿتیم ؛ آصع وعز . داده ةَد
آرایؾ و لتاؼم ةً ىٌعم آن چيان وٗیر ةَد کً 

. صذالت نیکـیطم وارد نذلػ ؿَم

َغیغم ؛ ؿطی نحل یً دؼتً گل ؛ یً َعوس صاىم صَؿگل ؛ نو ىهیطوىم « :ؿایان گٕت
. »ةً چی ایعاد نی گیعی

ػ آصً ؿایان چعا ىهیضَاٌی ةٍٕهی نو ٌیچ وٗت ایيىَر ىتَدم ؛ ةاور کو صذالت 
ىگاه کو آرایؾ ةً ایو ّلیٌی ؛ تازه . نیکـم 

زاال آرایؾ ةً کيار ؛ ایو لتاس را چً کيم؟ .یَاؿکی ةا دؼتهال کهی از آن را پاک کعدم
روزی کً آن صعیطم ٔ٘ه ةً صاوع تَ ةَد ؛ 

اقال ٔکع ىهیکعدم یً روز نذتَر ؿَم آن را ةپَؿم؛ ىگاه کو یً٘ ام چ٘طر ةازه؛ آؼتیو 
وای ؿایان ؛ ٌهً اش .ٌم کً ىطاره 

. ت٘كیعتَؼت ؛ ةیا ةعیم صَىً تا یً لتاس دیگً ةپَؿم

َغیغم ایو لتاس ٌیچ ایعادی ىطاره ؛ « :ؿایان ةا ٌهان صَىؽعدی ٌهیـگی اش گٕت
تَ چَن ٌیچ وٗت ایيىَر . تازه اؿارپ ٌم داره

لتاس ىپَؿیطی ةً ىٌعت َذیتً ؛ زاال انـب را کً ةتیيی ؛ نی ٍٔهی کً ىؽتت ةً 
. »ة٘یً ؛ چ٘طر پَؿیطه ٌؽتی

. صطای ىکعده دردا ؼکتً نیکيً!!اگً ةاةا نو را ایو ریضتی ةتیيً چً نیـً ! ػ وای 

زاال چی ؿطه کً ةً « :ؿایان درزالیکً ؼُی نیکعد صيطه اش را کيتعل کيط گٕت
یادت ةاةات أتادی؟ اون ةيطه ی صطا کً ٗعار ىیؽت 

. ةیاد کً تَ ایيىَر تعؼیطی

اگع نی آنطىط ؛ انکان ىطاؿت ةاور . ػ الٍی ؿکع کً ىیلَٔع و نلیيا دایی دََت داؿتيط
کييط کً نو ٌهان نٍتاب ٗطیهی ٌؽتم ؛ زتها 

. پیؾ صَدؿان ٔکعنیکعدىط کً زٖ ةا پطرم ةَد کً ٌع ىَع آزادی را از نو گعٔتً ةَد
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ػ صیلی وٗتً کً از آىٍا صتعی ىطاری ؛ ٔکعکيم از وٗتی کً ازدواج کعدی دیگً آىٍا را 
. ىطیطی

تَ ؿٌَع کعدی ؛ درؼت ىیؽت نا نغازهت «:ػ ایطه ٌای نضكَقی دارىط؛ نیگَیيط
. »ؿَیم

. ػ چً زعٍٔایی نیغىيط ؛ ةً ىٌع نو دوؼت ٌهیـً دوؼتً
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صَدم ٌم از ایيکً از وٗتی کً ازدواج کعدم ٔ٘ه یکتار آن ٌم ةعای چـم روؿيی ةً 
زاال کً .نيغلهان آنطه ةَدىط ازؿان دلضَر ةَدم

... رازت تع نیتَاىؽتیم ةا ٌم رٔت و آنط کيیم آىٍا ؿایان را ةٍاىً نیکعدىط و ؿادی
ىهیطاىم چی ؿط کً ىاگٍان ةً یاد او أتادم ؛ 

. نطتٍاؼت کً از او صتعی ىطارم صطا نیطوىً کً چ٘طر دلم ةعاش تيگ ؿطه

ةاالضعه ؿایان ةا زةان چعب و ىعنؾ نعا نت٘اَط کعد و اقعارٌای نو ٌم نَرد تْییع 
. لتاس ةی ىتیذً ناىط

آن ؿب ؿتی ةَد کً صاوعه اش ةعای ٌهیـً در ذٌيم ناىط ؛ ٌهاىىَر کً ؿایان 
گٕت وٗتی لتاؼٍای ة٘یً را دیطم ؛ ةً صَدم انیطوار 

ةُنی ٌا آن چيان ةی پعوا لتاس پَؿیطه ةَدىط کً ةاورم ىهیـط در ایعان چیو .ؿطم
آى٘طر چـم و گَش . چیغی انکان داؿتً ةاؿط

. ةؽتً ةَدم ؛ کً ٌع چیغ َادی از ىٌع دیگعان ةعای نو ّیعَادی و َذیب ةَد

دوؼتاىم آن چيان ةا آب و تاب از آرایؾ و لتاؼم تُعیٓ نیکعدىط کً ىٌعم ىؽتت ةً 
ٌهً چیغ . چيط ؼاَت پیؾ ةکلی تْییع کعد

ةعایم تازگی داؿت ؛ زال و ٌَای نذلػ ةا آىچً تاکيَن دیطه ةَدم زنیو تا آؼهان 
اقال ىهیتَاىؽتم ةاور کيم ةً ٌهیو .ٔعؽ داؿت

رازتی دصتع و پؽعٌا ةا ٌم ةعٗكيط؛ ؿَصی کييط و ناىيط دوتا دوؼت ةاٌم ارتتاط 
قطای صَاىيطه ةً ٌهعاه ارکؽتع آن . داؿتً ةاؿيط
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چيان از ةليطگَ پضؾ نیـط کً ٌهً را ةً ودط نی آورد و ٌهً ةطون تُارؼ و 
. رودرةایؽتی ةً وؼه نذلػ نی آنطىط و نی رٗكیطىط 

نو و ؿایان دردایگاه نضكَص ىـؽتً ةَدیم و آن چيان نات زده اوعاؼ را ىگاه 
ٌی دصتع « :نیکعدم کً ؿایان ةً پٍلَیم زد و گٕت

تا زاال چيطةار ةچً ةً أتضار نا دؼت زدىط ؛ ةليطؿَ ةليطؿَ کً ایو رٗف ! کذایی 
. »ةطون نو و تَ قٕایی ىطاره

و دؼت نعا گعٔت و ةً نیان ةچً ٌا رٔتیم نو ٌم ناىيط یک ةعه ی نىیٍ ةطون ٌیچ 
قطای ٌلٍلً و ؼَت .اَتعامی او را ٌهعاٌی کعدم

ؿایان ةا آن صلٖ و صَیی کً داؿت ؛ دؼت دصتعٌا و .از ٌع وعؼ ؿيیطه نیـط
پؽعٌا را نیگعٔت و ةً وؼه نیکـاىط و ٌیچ کػ ٌم 

صطا نیطاىط کً زتی یکتار ىـط کً . نُتعض ىهیـط ؛ زتی نو کً ٌهؽعش ةَدم
ىؽتت ةً ایو کار ؿایان زؽادت کيم و از او دلضَر 

آن ؿب آى٘طر ؼعم گعم ؿط و صَش گظؿت کً اقل صَدم را ٔعانَش کعدم ؛ . ؿَم
نحل ایيکً ؼالٍای ؼال ةا ایو ةچً ٌا زىطگی 

. کعده ةَدم

َغیغدَن ٌم چيط تا از دوؼتاىؾ را دََت کعده ةَد و در اتاؽ دیگعی از آىٍا پظیعایی 
ىهیضَاٌم نغازم دهُتان « :نیگٕت. نیکعد

َغیغدَن . انا ةاالضعه ةا اقعار نو و ةچً ٌا ؛ آىٍا ٌم در ؿادی نا ؿعکت کعدىط».ةاؿم
واُٗا ززهت کـیطه ةَد زتی ؿام را صَدش 

ةً اتٕاؽ دوؼتاىؾ تٍیً کعده ةَد ؛ ّظاٌای نتيَع ةا دؼعٌای صَؿهغه کً ٌهً و 
ٌهً دؼت پضت َغیغدَن ةَد و از ٌهً نٍم تع 

او زن صَش ؼلیً٘ و کطةاىَیی ةَد کً در لتاس پَؿیطن ؛ انَر .تغییو نیغ ؿام ةَد 
صاىً داری صیاوی ؛ ةأتيی ؛ گل آرایی و ٌع ٌيعی 

او را ناىيط یک دوؼت َغیغ نیطاىؽتم و ٌیچ وٗت او را ةً چـم . زعؼ اول را نیغد
او ةً ؿیَه ی صاص صَد . نادر ؿٌَع ىهی دیطم
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آى٘طر کً ةا دوؼتاىؾ رازت ةَد ةا صاىَاده ىتَد زتی در کيار ٔعزىطاىؾ . زىطگی نیکعد
. ٌم ةیـتع از چيط روز دوام ىهی آورد

ٌهاىىَر کً ةچً ٌا دوؼت دارىط ةا ٌهؽو و ؼالـان رٔت و آنط کييط ؛ « :نیگٕت
ؿایط اگع صطا . نو ٌم ةا دوؼتان صَدم زال نیکيم
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وٗتی . یً دصتع ةً نو نیطاد ؛ نَمَع ٔعؽ نیکعد ؛ انا پؽعٌا نؽئلً ؿان دطاؼت
. ازدواج کييط دیگع نادر و پطر را ٔعانَش نیکييط

. »ؿایط ٌم نـکالت زىطگی آىٍا را ایي٘طر دور نیکيط

تا ىیهً ؿب ةً رٗف و پایکَةی گظؿت و ةاالضعه ةچً ٌا ةَؽ ةَؽ زىان ناا را تا صاىً 
ٌهعاٌی کعدىط ؛ آن چيان ازؽاس صؽتگی 

ؿایان ةً کيارم . نیکعدم کً یک راؼت ةً اتاؽ صَاب رٔتم و ةً روی تضت ولَ ؿطم
! »چىَر ةَد؟ صَش گظؿت« :آنط و گٕت

« :ةا صَؿسالی کً ىهیتَاىؽتم آن را پيٍا کيم دؼتم را ةً دور گعدىؾ اىطاصتم و گٕتم
صیلی زیاد ؛ در تهام َهعم ٌیچ ؿتی ةً ایو 

. »زیتایی ةعایم ىتَد

ػ زاال کذاش رو دیطی ةً نٍهاىی ٌایی ةً راه ةیيطازیم کً ایو ؿب اىگـت کَچکً 
آىٍا ىتاؿً ؛ َغیغم تا نو را داری ٌیچ وٗت 

... »وُم صَش زىطگی را ىـاىت نیطٌم دیگع ّم و ّكً. پیعىهیـی

. آى٘طر صؽتً ةَدم کً ٌهاىىَر کً نـَْل زعؼ زدن ةَد پلک ٌایم ةً روی ٌم أتاد
صطا نیطاىط چً ؿب وزـتياکی را ةً قتر رؼاىط 

پطر را دیطم ةا چٍعه ای گعٔتً ؛ او از . ؛ نحل ایيکً ودطاىم در صَاب ةیطار ؿطه ةَد
. دؼتم رىذیطه ةَد ؛ زتی دَاب ؼالهم را ىطاد

. ػ پطر ؛ پطر ؛ نيم نٍتاب
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چيطةار از ؿطت وزـت از صَاب پعیطم و . انا او رویؾ را ةعگعداىط و از کيارم دور ؿط
وٗتی ؿایان را در کيارم دیطم ؛ ٍٔهیطم کً 

. صَاةی ةیؾ ىتَده و ةا صیالی رازت ؼع ةع ةالیو گظاؿتم انا دوةاره ؿعوع ؿط 
کاةَس ٌای وزـتياکی کً ازاوً ام کعده ةَدىط دؼت 

نادر را ةا لتاس ؼیاه دیطم کً گَؿً ای ىـؽتً و گعیً نیکييط ؛ ٌعچً . ةعدار ىتَدىط
ؼُی نیکعدم ةً ؼهتؾ ةعوم ىیعویی ناىُم نیـط 

؛ ناٌان و زٌعا در کيارش ةَدىط و ةا َكتاىیت نعا ىگاه نیکعدىط و دیگعان ٌم ةا دؼت 
نعا ةً یکطیگع ىـان نیطادىط ٌعچً پطر را قطا 

... »پطر پطر پطر« :ةا قطای ةليط ٔعیاد زدم. نیغدم کً ةً کهکم ةیایط ؛ او ىتَد

چیغی ةً روی ؼیيً ام ؼيگیيی نیکعد و راه ىٕؽم را . انا ٌیچ دَاةی ؿيیطه ىهیـط 
گعٔتً ةَد ، ٌعچً ةعای رٌایی ؼُی و تالؾ 

. نیکعدم ٌهان ىیعو ناىُم نیـط کؽی نعا تکان نیطاد

. نو درکيارت ٌؽتم. ػ نٍتاب ؛ نٍتاب ؛ ةیطارؿَ 

. انا َٗایم آن چيان تسلیل رٔتً ةَد کً زتی ىای ایيکً چـم ٌایم را ةاز کيم ىطاؿتم

! صطایا چً َعٗی روی پیـاىی اش ىـؽتً. ػ نٍتاب ؛ َغیغم چـهٍایت را ةاز کو
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ةا دیطن ؿایان ةْنم تعکیط . و نسکم ؿاىً ٌایم را تکان داد و ىاگٍان از صَاب پعیطم 
چی ؿطه َغیغم « :او نعا در ةْل گعٔت و گٕت 

. »چعا نی لعزی ؟ تهام ةطىت یش کعده. تَ را ةً صطا زعٔی ةغن ! ؛ چی ؿطه 

» پطر ؛ پطر« :درزالیکً او را نسکم ةً ؼیيً چؽتاىطه ةَدم گٕتم 

َغیغم تَ صَاب دیطی ؛ ٌیچ اتٕاٗی « :ةا دؼتؾ پیـاىی ام را پاک کعد و گٕت 
زاال ةٍتعه کهی اؼتعازت کيی و ةُط ةعای نو . ىیٕتاده 

. »تُعیٓ کيی کً چً صَاةی دیطی
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. ةً دیَاره ی تضت تکیً دادم و آرام آرام اؿک ةع گَىً ام چکیط

. ٌعچً تَی صَاب قطایؾ نیکعدم دَاةم را ىطاد .ػ ؿایان پطر دیگً نعا دوؼت ىطاره 
. او ةا نو ٍٗع کعده

. ػ نٍتاب ؛ َغیغم تَ صَاب دیطی ؛ ایي٘طر ىگعان ىتاش

ػ انا ایو صَاب ٔعؽ داؿت ؛ نو ٌیچ وٗت در چيیو دـو ٌایی ؿعکت ىکعده ةَدم 
؛ ایو چيیو لتاؼٍایی ىپَؿیطه ةَدم ؛ انا دیـب 

ؼيگ تهام گظاؿتم و ٌع کاری کً ىتایط اىذام دٌم ؛ اىذام دادم و نتاؼٕاىً لظت ٌم 
گياه نو ىاةضـَدىی اؼت ؛ ةعای ٌهیو پطر . ةعدم

. ةا نو ٍٗع کعده او ٌیچ وٗت نعا ىضَاٌط ةضـیط

آرام « :ؿایان دؼتؾ را ةً دور ؿاىً ام اىطاصت و گٕت. و ةا قطای ةليط گعیً کعدم 
. تَ دچار َظاب ودطان ؿطی . ةاش ؛ آرام ةاش

صَاٌؾ . دیگً َٗل نیطٌم در ایو دـو ٌا ؿعکت ىکيیم ... اقال نیطوىی چیً 
. »نیکيم آرام ةاش

کم کم ةا زعٍٔای دليـیو ؿایان و ىَازش ٌایؾ ةً صَاب . و ةَؼً ای ةع نٌَایم زد 
. رٔتم

قتر ٗتل از ؼاَت ٌـت از صَاب ةیطار ؿطم ؛ اقال دلم ىهیضَاؼت ؿب ٗتل را 
ةضاوع ةیاورم ؛ ٌع قسيً ای کً در ذٌيم ؛ نذؽم 

نیـط َٔری آن را پاک نیکعدم ةعای دیگعان ةً زتم دـو دیـب واًُٗ ی نٍهی 
ٌعکػ ةا صاىَاده . کار صالٕی اىذام ىطادیم . ىتَده 

انا نو ةا . اش ةَد و در ٌعدـو َعوؼی ةغن و ةکَب و پایکَةی ٌم ودَد دارد
. دیگعان ٔعؽ داؿتم

ةً ٌع وعؼ کً ىگاه نیکعدم پطر را نی دیطم و ةیـتع . ٔکعم را ىهیتَاىؽتم نتهعکغ کيم
آٌؽتً از تضت پاییو آنطم و . ؿعنيطه نیـطم
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. یک آن ةً صَد آنطم ؛ قطای پطر از آن وعؼ ؿيیطه ؿط.ةی اراده ةً ؼهت تلٕو رٔتم
ىاگٍا دلم ٔعو ریضت تا چيطلسًٌ ىهیتَاىؽتم 

... الَ « :درزالیکً آب دٌاىم را ةً ؼضتی َٗرت دادم گٕتم. زعؼ ةغىم یا ٗىٍ ةکيم
. »ؼالم ةاةا ؛ نيم نٍتاب

. ػ ؼالم ةً روی ناٌت ؛ چی ؿطه کً روز دهًُ ای ؼسعصیغ ؿطی

. ىٕػ رازتی کـیطم
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نادر چىَره؟ . ػ صَاةم ىتعد ؛ گٕتم ةٍتعه زالی از ؿها ةپعؼم

. ًٍعی ةیاییط ایيذا دور ٌم ةاؿیم. ػ نادرت ٌم صَةً ، ؼالم نیعؼَىً 

زتها زتها ؛ تا یکی دو ؼاَت « :نحل ایيکً نيتٌع ٌهیو دهلً ةَدم ؛ ةً ؼعَت گٕتم
. »دیگً نا اوىذا ٌؽتیم

. ػ ٗطنتَن روی چـم ؛ صَؿسال نیـَیم

. ػ ٗعةاىتَن ؛ صطازأي

از صَؿسالی دؼتٍایم را ةٍم کَةیطم و ةً دؼت اتاؽ صَاب رٔتم و ةً روی تضت 
. پعیطم ؿایان از وزـت از صَاب پعیط

. ػ چی ؿطه؟ چی ؿطه ؛ زلغلً اونطه

اون ىً تيٍا از دؼتم َكتاىی . ةا پطر تهاس گعٔتم. ػ ؿایان ؛ ؿایان یً صتع صَش 
. ىتَد ؛ ةعای ًٍع ٌم دََتهان کعد

صطا ةگم چً « :ؿایان صَدش را ةً روی تضت ولَ کعد و ىٕػ َهی٘ی کـیط و گٕت
واُٗا . کارت کيً ؛ تَ کً نيَ ىكٓ َهع کعدی 

. ٔکعکعدم اتٕاٗی أتاده ؛ نو کً از اول ةٍت گٕتم کً ایو ٔ٘ه یً کاةَؼً

ةاور نیکيی ىهیتَىم صَدم را ةتضـم .ػ ةاور کو ؿایان ؛ ؿب صیلی ةطی را گظراىطم 
. درکيار ٌع قسيً ای از دیـب پطر نذؽم نیـط
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ػ ةليطؿم ؛ ةليطؿم کً تا چيط دٗیً٘ ی دیگً ٗیأً ی نو ٌم تَ را ةً یاد پطرت نی 
. اىطازه

. ػ ای نؽضعه

ػ نٍتاب ؛ تعس تَ از پطرت ةی نَرده ؛ تَ او را ةً ؿکل یً دیَ دلَه نیطی کً نو ٌم 
َغیغ دلم اون اقال . کم کم دارم از او نیتعؼم 

نعد ةً ایو صَةی ؛ ةً ایو نتیيی ؛ دؼت دل ةاز ؛ نٍعةان ؛ ةا آن . ایو دَر ىیؽت 
! ٗیأً ی نتتؽم ؛ چىَر نیتَىً ایي٘طر تعؼياک ةاؿً 

ةليطؿَ زودتع آناده ؿَ ؛ کً آصع ةا ایو ٔکعٌای ىادَرت نو راٌم ةً تعس و وزـت 
. نی اىطازی

دوان دوان صَدم را ةً او رؼاىطنم و او را در آَّش . پطر در زیاط ةً اؼت٘تالهان آنط
از . کـیطم ؛ ةَی پطر تهام نـانم را پع کعد 

. ىاگٍان ةْل راه گلَیم را گعٔت. کَچکی ٌعچً ةً صاوع دارم ؛ او ٌهیو ةَ را نیطاد 

... ػ پطر

. »چی ؿطه َغیغم« :نسکم نعا ةً ؼیيً چؽتاىط و پیـاىیم را ةَؼیط وگٕت
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. ػ پطر صیلی دوؼتتَن دارم

. و اؿکم ؼعازیع ؿط

! »چیً َغیغم ؛ چعا ایي٘طر پعیـاىی« :پطر ةا دلَاپؽی نعا از صَد دطا کعد و گٕت

پطر دَن ىگعان « :ٌیچ دَاةی ىطاؿتم کً ةطٌم ؛ ؿکع صطا ؿایان ةً دادم رؼیط وگٕت
ىتاؿیط ؛ دیـب صَاب ةطی دیطه ؛ از ىیهً ؿب 

. »دلؾ ؿَر ؿها را نیغد

. ػ پػ ةگَ چعا انعوز دصتعکم ؼسعصیغ ؿطه ةَد
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نو یکی را کً . صطا را ؿکع کيیط کً ٌهان ىكٓ ؿب ةً ؼعاّتان ىیانط « :ؿایان گٕت
نیضَاؼت ٌهان ىكٓ ؿب ةا ؿها . دیَاىً کعد

. »تهاس ةگیعه

. ػ نو ؿعنيطه ٌؽتم ؛ ؿها ٌم ىتَىؽتیط ةضَاةیط

. ػ ایو زعٍٔا چیً پطر ؛نو دلَاپػ صَدش ةَدم

. »ةً ةً ؛ دهُتان کً دهٍ اؼت ؛ نا را راه ىهی دٌیط« :نادر از راه رؼیط و گٕت

. ػ ؼالم ةً نانان صَؿگلم ؛ ناؿاٌلل ناؿاٌلل ةغىم ةً تضتً

. و او را در ةْل گعٔتم و ةَؼیطم

» صیلی صَش آنطیط ؛ ةٕعناییط تَ ؛ ؿایان دان تَ چىَری؟« :نادر گٕت

. ػ ؼالم نانان ؛ ایو نٍتاب دَن کً ىهیگظاره نا چاؽ ؼالهتی ةکيیم ٔطاتَن ةـم

ؿایان آن چيان ٗیأً ی دطی ةً صَد گعٔتً ةَد . و ةً ؼهت نادر آنط و او را ةَؼیط 
کً ةاورم ىهیـط ایو ٌهان ؿایان ةظل گَ و ؿَخ 

. وتٍ اؼت و او دلَی نانان و ةاةا و ةؽتگاىم ٌهیـً دطی و نَدب و نينته ةَد
گاٌی اوٗات صَدم ٌم ةا تُذب ةً او ىگاه نیکعدم کً 

ایو ىٌعیً و زعٍٔا را ازکذا یاد گعٔتً ؛ چیغٌایی نیگٕت کً صَدش ٌم ةً آىٍا پایتيط 
ىتَد و ةیـتع ٔکع نیکيم ةعای دلب تَدً 

اگع کؽی ؿایان را ىهی ؿياصت او را یک اىؽان . دیگعان آىٍا را زٕي کعده ةَد
نتـضف ؛ دطی و صَش قستت ةً زؽاب نی آورد و 

ؿایط ةعای ٌهیو ةَد کً صاىَاده ام آى٘طر او را دوؼت نیطاؿتيط و صَؿسال ةَدىط کً 
التتً نو صَدم . چيیو ٌهؽعی ىكیتم ؿطه 

ؿایان را ٌهاىىَر کً ةَد دوؼت نیطاؿتم ؛ انا ایو ةً نظاؽ صاىَاده ام دَر ىتَد و 
اگع صطای ىاکعده ؛ پطر و نادر نی ٍٔهیطىط ؿایان 

چگَىً نعدی اؼت ؛ ةىَر زتم یا نو ةایط ٗیط ؿایان را نیغدم ؛ یا آىٍا ٗیط نعا 
ةعای ٌهیو از ٌهان روز اول او صَدش را . نیغدىط
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ٌع وٗت نانان و ةاةا را نی دیط زةان . دَری ىـان داد کً ٌهً ؿیٕتً اش ؿطىط 
. نیعیضت و ٌع کاری کً داؿتيط ةعایـان اىذام نیطاد 

ناٌان و . پای زعٍٔایـان نی ىـؽت و اگع نَأٖ ٌم ىتَد ؛ ةً ةً و چً چً نیکعد 
نسهط 

زٌعا ٌم کً دای صَد . آٗا از ىـؽتو در کيار ؿایان و ةا او قستت کعدن لظت نیتعدىط
درٌعکاری ةا او نـَرت نیکعد ؛ . را داؿت

نو ٌم صَؿسال ةَدم کً نی . زتی اؿکال ٌای درؼی اش را از ؿایان نیپعؼیط 
دیطم ؿایان ایيىَر صَدش را در دل صاىَاده ام دا 

. کعده ؛ کً اگع ّیع از ایو ةَد صطا نیطاىط چً اتٕاٗی نی أتاد

آن روز ةا ةَدن در کيار پطر و نادر ازؽاس آرانؾ نیکعدم و تهام نادارای ؿب ٗتل را 
ةً ٔعانَؿی ؼپعدم ؛ زتی یک لسًٌ ٌم ةً 

ةا آنطن ناٌان و نسهط آٗا دهُهان زؽاةی کانل ؿط و روز دلپظیعی . یادش ىیٕتادم
ناٌان از زىطگی ام . را در کيار ٌم گظراىطیم

. پعؼیط

ػ نٍتاب ؛ آیا ةً آرزویت رؼیطی ؟ ؿایان ٌهان کؽی اؼت کً در رویاٌایت ةً 
دىتالؾ نیگـتی؟ 

ناٌان ؛ ةاور کو .ةلً ؛ ؿایان ٌهان نعد رویاٌایم اؼت « :ةطون کَچکتعیو تعدیط گٕتم
ٌیچ وٗت ٔکعىهیکعدم ةً ٌهیو رازتی ؛ کؽی 

را کً زتی در صَاب ٌم ىهی دیطم زاال در کيارم ةاؿط و نیتَاىم ةطون اّعاؽ ةگَیم ةا 
. »او صَؿتضت ٌؽتم

زاال نیضَاٌم یً . صطا را ؿکع کً ةً صَاؼتً ات رؼیطی « :ناٌان لتضيطی زد و گٕت
... دلم نیضَاٌط تَ اولیو ىٕع ةاؿی . صتع ةٍت ةطم

. »نٍتاب؛ نو ةً زودی نادر نیـَم
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« :درزالیکً ةٍت زده ىگاٌؾ نیکعدم ٔعیادی کـیطم و او را در آَّش گعٔتم و گٕتم
وای صطایا نو ةً زودی صالً نیـم ؟ نتارکً ؛ 

. »زاال ةليطؿَ کً ةایط ایو صتع صَش را ةً ٌهً ةعؼَىیم. نتارکً 

. ػ نٍتاب ؛ نو صذالت نیـکم

ػ واه چً زعٍٔایی نیغىی ؛ دلَی کی صذالت نیکـی؟ 

نسهط آٗا ةا دیطن نا . و دؼتؾ را گعٔتم و کـان کـان او را ةً ؼالو پظیعایی ةعدم
ٌهً چیغ را ٍٔهیط و از صذالت ؼعش را ةً زیع 

صيطه ام گعٔت کً چً دالب صطا در و تضتً را ةا ٌم دَر نیکيً ؛ ناٌان . اىطاصت 
. ىیهً دیگع نسهط آٗا ةَد و نو ىیهً دیگع ؿایان

صاىم ٌا و آٗایان ؛ صَاٌؾ « :قطایم را قاؼ کعدم و ةادی ةً ّتْب اىطاصتم و گٕتم
نیکيم چيطلسًٌ ؼاکت ةاؿیط کً نیضَاٌم یک 

. »اول از ٌهً انـب ٌهگی ؿام نٍهان نسهطآٗا ٌؽتیم. صتع نٍم نٍهاىتان کيم

. »التتً ؛ التتً« :نسهط آٗا ةا صَؿسالی گٕت
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. ػ زاال زتها نیضَاٌیط َلتؾ را ةطاىیط ؛ پػ ةٍتعه زودتع ةً َعمتان ةعؼاىهم 
نانان و ةاةا ؛ ؿها ةً زودی قازب یک ىَه صَؿگل 

. نیـَیط

تا چيط لسًٌ ةٍت زده نعا تهاؿا نیکعدىط و ةُط نادر درزالیکً اؿک ؿَؽ در 
از صطا نتـکعم ؛ ایو « :چـهٍایؾ دهٍ ؿطه ةَد گٕت

ایو . ةاور کيیط از صَؿسالی دلم نیضَاٌط ٔعیاد ةغىم . یکی از ةغرگتعیو آرزوٌایم ةَد
چيط ناه پع از اتٕاٗات صَش ةَده ؛ اول 

. »َعوؼی نٍتاب و زاال ةاردار ؿطن ناٌان

ناٌان و نسهط آٗا ةً ؼهت پطر و نادر رٔتيط و آىٍا را ةَؼیطىط ؛ پطر ةً آىٍا تتعیک 
ةضاوع ایو ٌهً ىُهت ةایط ٗعةاىی کيیم و « :گٕت
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. »ؿکع صطا را ةً دا آوریم

تا یکی دو ؼاَت زعؼ از ىَزاد از راه ىعؼیطه ةَد ؛ زٌعا از ٌهان اول صه ىـان کـیط 
کً ةعای صعیط وؼایل ىَزاد ةایط زتها زنَر 

. داؿتً ةاؿط

نادر از صَؿسالی ةا ناناىی تهاس گعٔت و او را از ایو صتع صَش ةا اوالٍ کعد و َكع 
ةا . ناناىی ةً اتٕاؽ َغیغدَن ةً نا نلسٖ ؿطىط

وٗتی ةً اؼت٘تالـان رٔتم ؛ دؼتاىم یش . دیطن َغیغدَن ؛ ةً ىاگاه دلم از دا کيطه ؿط 
. کعده و رىگ قَرتم نحل گچ ؼٕیط ؿطه ةَد 

تعس تهام ودَدم را گعٔتً ةَد و از ایو نیتعؼیطم کً نتادا َغیغدَن ىطاىؽتً زعٔی 
ؿایان ةً صَةی نتَدً . ةغىط و ٌهً چیغ لَ رود 

دؼتم را در دؼتؾ گعٔت و . او ةا آرانؾ ؼُی نیکعد نعا دلطاری ةطٌط . زالم ؿط
آرام ةاش ؛ ٌیچ ! وای چ٘طر یش کعدی « :گٕت

. »اتٕاٗی ىهی أتط

. »ؿایان نو نیتعؼم«:آٌؽتً کيار گَؿؾ گٕتم

. »َغیغدَن دٌاىؾ چٕت و نسکهً ؛ ىگعان ىتاش« :ةا صَىؽعدی گٕت

َغیغدَن . ولی زعٍٔای او را ىهیتَاىؽتم ةاور کيم ؛ ؿک و تعدیط درچـهاىم نَج نیغد
از درکً وارد ؿط ؛ وٗتی ٗیأً ی ننىعب نعا 

اول از ٌهً َعوؼم را « :دیط یکعاؼت ةً ؼعاّم آنط و نعا در آَّش گعٔت و گٕت 
ةتَؼم کً یً ٌٕتً ای اؼت او را ىطیطم ؛ نٍتاب 

. »دان صطا نیطوىً چ٘طر دلم ةعات تيگ ؿطه

َغیغم ةً نو اوهیيان « :و ٌهاىىَر کً نعا نسکم ةً ؼیيً اش نیٕـعد ؛ آٌؽتً گٕت
اوىهٍَٗ ةَد کً ىٕػ رازتی کـیطم » .داؿتً ةاش

و در دلم ةً صَدم ةط و ةیعاه گٕتم کً چعا ةایط در چيیو نذالؽی ًاٌع ؿَم کً زاال 
ةضَاٌم تاوان پػ ةطٌم و ؿایط قطةار ةا صَدم 
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. ؿعط کعدم کً تست ٌیچ ؿعایىی در چيان نذالؽی ؿعکت ىکيم

. آن ؿب ةً اتٕاؽ تهام اَنای صاىَاده ةً رؼتَران رٔتیم و ؿب صَةی را گظراىطیم
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ٌهیو کً پایم ةً داىـگاه رؼیط ؛ دوؼتاىم ةً ؼعاّم آنطىط . ؿيتً آّاز روز دیگعی ةَد 
و ةُط از تـکع ؛ ؿعوع ةً تُعیٓ از نٍهاىی 

ىهیـً یً ةار دیگً دـو «:آى٘طر ةٍـَن صَش گظؿتً ةَد کً نیگٕتيط . کعدىط 
» َعوؼی ةگیعیط؟

صطایا ؛ دـيی کً ةعای آىٍا آى٘طر دالب و ٌیذان اىگیغه ؛ چعا ةعای نو ةایط وزـت 
آور ةاؿط کً از ؿطت تعس تا قتر ىتَاىم ةضَاةم 

دچار دوگاىگی ؿطه ةَدم ؛ ؿاد ةَدن و گعدش و تٕعیر را دوؼت داؿتم ؛ انا . 
وزـت و تعس از پطر وعؼ دیگع ٗنیً ةَد کً 

تا چيط ٌٕتً ةً ةٍاىً ی انتساىات نیان تعم؛ زتی . ٌهیـً آن را یطک نیکـیطم 
روزٌای دهًُ ؛ از ٌهعاٌی ةا اکیپ کٌَيَردی ؼع ةاز 

آىٍا ٔکعنیکعدىط زعکاتت ؿایان ةاَث . ٔعؿیط و ؿیطا چيطةار ةً ؼعاّهان آنطىط . زدم 
ؿطه کً نو ٗیط تٕعیر ةا دوؼتاىم را ةغىم ؛ 

انا آىٍا را نت٘اَط کعدم کً ٌیچ رةىی ةً ؿایان ىطارد و گعٔتار درس و داىـگاه ٌؽتم 
گعٔتگی را ةً ومَح در چٍعه ؿایان نیطیطم . 

کؽی کً آىی آرام و ٗعار ىطاؿت ؛ . و نیطاىؽتم کً ةیـتع از ٌهً آىٍا؛ او ىارازت اؼت 
زاال ةً َٗل صَدش ؛ ؿطه ةَد یک دَدً 

زال و زَقلً ی ٔانیل و . قتر داىـگاه ؛ َكع ؿعکت و ؿب ٌم صَىً . ناؿیيی 
ةً صَةی نیطاىؽتم او دلؾ . ةؽتگان را ىطاؿت 

او . نیضَاٌط ةً دایی ةعود کً ةاب دلؾ ةاؿيط ؛ تا اىعژی اش را ةً ىسَی تضلیً کيط 
َاؿٖ ٌیذان و ؿادی ةَد و زاال ةً ناىيط نعّی 
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. زتی زَقلً ی ایيکً ةً تيٍایی ةاٌم ةیعون ةعویم ىطاؿت . در ٕٗػ ةال ةال نیغد 
کم زعؼ و 

ؼاکت ؿطه ةَد و وتٖ َٗلی کً داده ةَد از نو ىضَاؼت در ٌیچ ةعىانً ای ؿعکت 
ولی زاالت و رٔتارش ةً ؿکلی ةَد کً . کيم 

نیطاىؽتم اگع تا چيط ٌٕتً دیگع ایو روش را ادانً دٌم ؛ ناىيط ةهتی نيٕذع نیـَد و 
او . ؿایط ََاٗب وصیهی ةً ٌهعاه داؿتً ةاؿط 

نیضَاؼت کاری کيط کً نو صؽتً ؿَم و ازاو ةضَاٌم ةعىانً ای تعتیب دٌط او در 
ٌهیو نطت کَتاه نعا ؿياصتً ةَد و صیلی رازت ةً 

. صَاؼتً اش رؼیط ؛ ةعای ٌهیو دََت ةچً ٌا را ةعای کٌَيَری ٌٕتً ةُط پظیعٔتم 
نو ؿایان را دوؼت داؿتم و دلم ىهیضَاؼت او 

آن ؿب نحل ٌهیـً ؿایان صؽتً و گعٔتً ةً . را تست ٌیچ ؿعایىی از دؼت ةطٌم 
ةا رویی ةاز ةً ؼعاّؾ رٔتم ؛ ٌعچيط . صاىً آنط 

. نحل گظؿتً تسَیلم ىهیگعٔت

. ػ ؼالم ةً ٌهؽع ةطَيٖ و ةطاصال٘م

آصً زىطگی ةً ایو ؼَت و کَری ةعای آدم اصالٖ «:چپ چپ ىگاٌم کعد و گٕت 
از قتر تا ؿب ةاليؽتت نحل صع کار کعدن . نیگظاره 

ىً لظتی ؛ ىً تيَع و گعدش و . ؛ آصع ؿب ٌم صؽتً و کَٔتً کيخ صَىً ىـؽتو 
. »تٕعیسی

ؼتاره انعوز تهاس گعٔت ةعای روز دهًُ « :ةطون ایيکً دَاب زعٔؾ را ةطٌم گٕتم 
. »ةعىانٍ گظاؿتیم

! »دان نو راؼت نیگی« :ةا ؿيیطن ایو زعؼ ىاةاوراىً ىگاٌم کعد و گٕت 

: از صَؿسالی دؼتٍایؾ را ةٍم کَةیط و ٔعیاد زد. ةا ؼع دَاب نحتت دادم 
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. ػ آخ دَن ؛ صطایا نیطوىؽتم تَ یً ٔعؿتً ةعای نو ٔعؼتادی
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تَ ةٍتعیو زن دىیا ٌؽتی ؛ نیطوىؽتم ىهیتَىی « :و نعا در آَّش گعٔت و گٕت 
. »ىارازتی نعا ةتیيی

» یُيی ایي٘طر دوؼتاىت و ایو نذالػ ةعات نٍم ٌؽتيط ؟« :ةا دلضَری گٕتم 

َغیغم نو َاؿٖ ؿاد ةَدن ٌؽتم و ایو ٌم زاقل ىهیـً دغ ةا :نعا ةَؼیط و گٕت 
دور ٌم ةَدن ةا دوؼتان ؛ التتً رکو اقلی آن تَ 

زاال َغیغم چعا اصم کعدی ةليطؿَ ؛ةليطؿَ کً ةایط ایو ؿادی را دـو . ٌؽتی 
. »ةگیعیم ؛ ؿام ةایط ةعیم ةیعون

. ػ ةاز ٌم تَ پیعوز ؿطی

. ػ َغیغم ؛ نو از روزی کً تَ را گعٔتم پیعوز ؿطم

ةا ایيکً آن ؿب از او دلضَر ؿطم ؛ آى٘طر اذیت و ؿَصی کعد تا ةً کلی از دلم ةیعون 
نو ةً ٌیچ َيَان ىهیتَاىؽتم او را تْییع . آورد 

اگع نیضَاؼتم ایو . دٌم ولی او ةً رازتی نعاتْییع داد و ؿطم یکی نحل صَدش 
زىطگی دوام داؿتً ةاؿط ؛ ةایط ةااو ٌهعاه نیـطم 

نو کً َاؿ٘اىً او را نیپعؼتیطم و . وگعىً ةُط از نطتی کارنان ةً دطایی نیعؼیط 
واٗت یک روز دوری او را ىطاؿتم ؛ چگَىً نیتَاىؽتم 

ٗیط او را ةغىم و او راؼت نیگٕت ؛ از روی کً ةانو ازدواج کعد پیعوز ؿط ؛ چَن ٌعچً 
صَاؼت ةطون کَچک تعیو تالـی ةً دؼت 

از آن گظؿتً ؛ تا زناىی . او ةً پیعوزی ةغرگی دؼت یأتً ةَد کً ٗطر ىهیطاىؽت . آورد 
ةً زعٍٔایم اٌهیت نیطاد کً ٌعچً نیضَاؼت 

. ةطون چَن و چعا اىذام نیـط

 11ٔكل

. قتر زود از صَاب ةیطار ؿطم ؛ قتساىً را آناده و ؿایان را ةیطار کعدم

. ػ ؿایان ؿایان ؛ ةیطارؿَ

. »دان نو ؛ ةگظار یً کم دیگً ةضَاةم« :درزالیکً ّلتی در رصتضَاب زد گٕت
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. ػ آصً پؽع دیعوز ٌم دیع ةً داىـگاه رؼیطم

. ػ تَ ناؿیو را ةتع؛ نو ؼاَت اول ّیتت نیکيم ةُط صَدم نیعم
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ةً صطا ایيذَرکً تَ درس نیضَىی ؛ تُذتم چىَر . ػ ؿایان ایي٘طر تيتل ةازی در ىیار
وازطٌا را پاس نیکيی ؛ ةليطؿَ تيتل ؛ ٗعار ةَد 

. ایي٘طر پَل ىطاریم کً دو تا ناؿیو را ةيغیو ةغىیم.ایو ناه قعًٔ دَیی کيیم 

» صَةً؟. ةاةا ؛ نو ةا اتَةَس نیعم« :ةالؾ را روی ؼعش گظاؿت و گٕت

. »ٌعکاری نیضَاٌی ةکو« :ةا َكتاىیت گٕتم

ةً ؼعاغ کهط .یادم أتاد کً پَلی ةً ٌهعاه ىطارم . ؼَییچ را ةعداؿتم و ةً راه أتادم
رٔتم و دُتً کَچکی کً ٌهیـً پَلٍایهان را در 

ةً دغ یک ةؽتً . در دُتً را ةاز کعدم ؛ صطایا ةاورم ىهیـط.آن نیگظاؿتیم ةیعون آوردم
نو کً .ةیؽت تَناىی پَلی در دُتً ىتَد

انا ٗعار ةَد ایو ناه زؽاب دصل و صعدهان را داؿتً .ةعىطاؿتم ؛ زتها کار ؿایان اؼت
ةً َلت دـيی کً . ةاؿیم و زیاده روی ىکيیم

انا زاال ةا دیطن ةیؽت .گعٔتً ةَدیم ةایط ایو ناه صیلی قعًٔ دَیی نیکعدیم 
صطایا ٌيَز ىیهی از ناه ةاٗی . تَناىی ؛ آه از ىٍادم ةليطؿط

. ناىطه ةَد

. ػ ؿایان

... ػ ٌَم

ػ ؿایان ةا تَ ٌؽتم ؛ ایو پَلٍا را چً کعدی؟ 

. »صب صعج ؿطه! چً کعدم« :درزالیکً ةً ؼضتی ازدا ةعنیضاؼت گٕت

. نگع ٗعار ىتَد ایو پَل را تا آصع ناه ةکـیم. ػ یُيی چی صعج ؿط

» زاال چ٘طر ناىطه؟«:درزالیکً دؼتٍایؾ را ةاز کعده و صَد را نیکـیط گٕت
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. ػ یک ةؽتً ةیؽت تَناىی

صطاةغرگً ؛ از یکی « :اقال ىارازت ىـط ؛ زتی صم ةً اةعو ىیاورد ؛ ةا صَىؽعدی گٕت
... »ٗعض نی گیعیم

ایو چعت و پعت ٌا چیً نیگی؟تَ چعا ایي٘طر « :گٕتم.دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم
از یکی ٗعض ! زىطگی را ؼعؼعی نیگیعی؟

ةً صطا تَ اقال ةً . نیگیعیم ٌم ؿط زعؼ ؛ نا ةایط ةع نتيای پَلی کً داریم صعج کيیم
ٔکع زىطگی ىیؽتی ؛ آصً نا چگَىً نیتَىیم تا 

. »آصع ناه را ةا ایو پَل ةگظراىیم

ػ وای تٌَم اول قتسی نا را دیَاىً کعدی ؛ زاال کاری اؼت کً ؿطه ؛ صَدم درؼتؾ 
. نیکيم
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. »نتاؼٕاىً ةطی تَ ایيً کً اقال نؽئَلیت پظیع ىیؽتی« :ؼعم را تکان دادم و گٕتم

گٕتم کً زاال یً کاری نیکيم؛ ىهیتَىم کً . ػ نٍتاب دیگً داری اَكاةم را صعد نیکيی
ٌعوٗت ؼعدُتً . ةاةا زَاؼم ىتَد.صَدم را ةکـم

زاال ٌم اگع ةا .نیعٔتم ؛ ٌهیيىَر دؼتم را دروىؾ نیکعدم و یک ةؽتً ةعنیطاؿتم 
ٗعض کعدن نضالٕی ؛ اگع کم آوردیم یً تیکً وال 

. نیٕعوؿیم

ىً یک لایر از کؽی ٗعض نیگیعیم و ىً وال « :ةا ایو زعؼ ةیـتع زعقم درآنط گٕتم
نیٕعوؿیم؛ ةایط ٌعوَر ؿطه تا آصع ناه را ةا ایو 

. »پَل ةگظراىیم

ؿایان ةً ىاگاه ةا َكتاىیت ةليطؿط و ةالـی را کً در ةْل داؿت ةً روی تضت 
ٌهؾ ت٘كیع نيً ؛ ت٘كیعنيً ةطةضت « :اىطاصت و گٕت

وٗتی صعج دؼت ؿها و پطرتَن .داناد ؼعصَىً کً ةٍتع از ایو ىهیـً . ٔلک زده اؼت
ةاؿً ؛ ةایط ٌم ةعای نو تکلیٓ نُیو 
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دو ٌٕتً . ٌهاىىَر کً ٔعنَدیط ؛ ىً ٗعض نی گیعیم و ىً وال نی ٔعوؿیم .کيیط
زاال رامی . داىـگاه ىهیعم و دو ؿیٕتً کار نیکيم

ؿطی؟ اقال ٗیط داىـگاه را نیغىم و نیعوم ؼع یً کار درؼت و زؽاةی کً دیگً نيت 
. ؿها و پطرتَن ةً ؼعم ىتاؿً

چىَر تَاىؽت ةً ٌهیو رازتی ٌعچً . زعٍٔای آن روزش نحل ىیـتع در ٗلتم ىـؽت
آیا ایو ةَد دَاب ایو . نیضَاؼت ةً زةان ةیاورد

نگع نا . ٌهً نستت و یکعىگی ؛ ةاورم ىهیـط کً ؿایان ةً یکتاره صَدش را ىـان دٌط
ةً ٌم َٗل ىطادیم کً ایو یک ناه را ةا ٌهٕکعی 

ٌم زىطگی نان را ةگظراىیم ؟ نگع او َٗل ىطاد کً از ایو ةً ةُط زىطگی نان ةایط ةا 
ةعىانً ریغی ٌهعاه ةاؿط؟ نگع ایو صَد او ىتَد کً 

دؼتم را ةَؼیط و از ایو ٌهً نستت تـکع کعد؟ و زاال ةُط از دو ٌٕتً ٌهً چیغ را 
ةطون ایيکً .ٔعانَش کعده و تازه ولتکار ٌم ٌؽت

« :ؿایان ٔعیاد زد.دَاب زعٍٔایؾ را ةطٌم ؛ کیٕم را ةعداؿتم و از در ةیعون رٔتم
. »نٍتاب ؛ نٍتاب

ةا روؿو کعدن ناؿیو نتَدً ؿطم .ةطون کَچک تعیو تَدٍی ةً ؼهت پارکیيگ رٔتم
نو . زؽاةی کٕعی ؿطه ةَدم. کً ةيغیو ىطارد

کً ٌیچ وٗت کهتع از ةیؽت ؼی ناموت تَی کیٕم ىتَد ؛ زاال زتی پَل ةيغدیو ٌم 
در کیٕم را ةاز کعدم ٔ٘ه دویؽت ؼیكط .ىطاؿتم

ٌَا . ناموت پَل صعد داؿتم ٗیط داىـگاه را زدم و پیاده از در پارکیيگ ةیعون زدم
ةی . زؽاةی ؼعد ةَد و ةاران ةً تيطی نی ةاریط 

آى٘طر دلم از ؿایان گعٔتً ةَد کً اقال زالیم ىتَد کذا نیعوم ؛ . ٌطؼ ةً راه أتادم 
ایو اولیو دََای . درتهام وَ راه ةً او ٔکعنیکعدم

ازاول ٌم کار . زىطگی نـتعکهان ةَد؛ آى٘طر ةً او ةال وپع دادم کً کار ةً ایيذا کـیط
پطر اؿتتاه ةَد ؛ ىتایط ةً ایو رازتی ٌهً چیغ 
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او ةً زتم . ؿایان تهام نستتٍای پطر را وًیًٕ ی او نیطاىؽت .ةعایهان ٔعاٌم نیکعد
ٔکعکعده ٔعؿتً ىذات نو ةَده و از زعٍٔایی کً 

از روی قطاٗت ةعای او ةازگَ کعدم ؛ ٔ٘ه ىکتً ٌای نيٕی آن را ةعداؿت کعده و َـٖ 
او . و َالً٘ ام را ةً صاىَاده ام ىادیطه گعٔتً

نو کً از او تَُٗی ىطاؿتم ؛ . ٔکعنیکعد ٌعکاری ةعایم اىذام داده لىٓ و نعزهت ةَده
زتی در صعیط لتاس و ؼایع نضارج َعوؼی 

ٌم رَایت زالؾ را کعدم ؛ چَن صطا نیطاىط کً صَؿتضت ةَدن در کيار یک نعد کً 
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ٌهیو کً نعا درک کيط و ةً صَاؼتً . دوؼتؾ داؿتً ةاؿم ةعایم ارزش دیگعی داؿت
ٌایم اٌهیت ةطٌط ؛ صَد را صَؿتضت تعیو زن 

نو نعدٌا را ىهی ؿياصتم و ةعای ٌهیو صیلی رازت ةا زةان ةازی و . َالم نیطاىؽتم
چاپلَؼی ؿایان گَل زعٍٔایؾ را صَردم ؛ 

. أؽَس ؛ او ىهیطاىؽت کً اىؽاىٍا ةٍعزال ؛ روزی ؛ دایی ؛ ذات صَد را ىـان نیطٌيط

ن٘يًُ ةً .ىهیطاىم چ٘طر راه رٔتم ؛ ولی یک آن ازؽاس کعدم تهام ةطىم صیػ ؿطه 
آى٘طر َكتاىی . ؼعم چؽتیطه و آب از آن نیچکیط

زیع ؼایتان نْازه ای ایؽتادم . ةَدم کً ٔعانَش کعده ةَدم ةاراىی ام را ةً ٌهعاه ةیاورم
و دؼتٍایم را ةٍم نالیطم تا از کعصی ةیعون 

ىهیطاىؽتم ةً .ازصاىً و ؿایان نتيٕع ؿطه ةَدم و دلم ىهیضَاؼت ةً صاىً ةعگعدم. آیط 
کذا ةعوم اگع تا چيط ؼاَت دیگعٌهاىذا نی 

تيٍا کؽاىی کً از . ایؽتادم از ؼعنا یش نیغدم ؛ یک لسًٌ ةً ٔکع ؿیطا وؼتاره أتادم
زىطگی ام صتع داؿتيط ٌهیو دوىٕع ةَدىط ؛ ٔ٘ه ةا 

. آىٍا رازت ةَدم

تلٕو ٌهعاٌم را از کیٕم ةیعون آوردم و ؿهاره ؼتاره را گعٔتم ؛ قطای گعم او را ؿيیطم 
درزالیکً ؼُی نیکعدم از ةٍم صَردن .
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. »ؼتاره...ؼالم« :دىطان ٌایم دلَگیعی کيم گٕتم

. ػ نٍتاب دَن تَیی ؛ زالت چىَره؟ چعا ایيىَر زعؼ نیغىی

. نو ةعؼان... زودتع صَدت را ةً ... صَاٌؾ نیکيم ... تَمیر ةطٌم... ػ زاال ىهیتَىم

اتٕاٗی أتاده؟ ! ػ چی ؿطه نٍتاب 

. ؼعنا یش نیغىم... دارم از ... ػ ىً َغیغم

ػ کذایی؟ 

. صَدم نی ةیيهت... پارک ؼاَی ... ةیا ةً وعؼ... ػ از صَىً ی نا 

. ػ ةاؿً ةاؿً ؛ االو نیام

. ٌهعاٌت ةیاور... ػ یً ةاروىی 

از ؼعنا کغ کعده و ةً دیَار چؽتیطه ةَدم و ؼُی نیکعدنم ةا دنیطن در نیان دؼتاىم ؛ 
صَدم را گعم کيم ؛ صَىً ی ؼتاره ةا نا ةیـتع 

ٌعچيط کً اىتٌار ةعایم صیلی ؼضت ةَد؛ ةٍع قَرت . از یک رةٍ ؼاَت ٔاقلً ىطاؿت 
ةا صَؿسالی ةً ؼهت ناؿیو . ؛ او از راه رؼیط

ؼتاره در را ةعایم ةاز کعد ؛ ةاروىی را از او گعٔتم و ةً تو . ؼهت ناؿیو رٔتم. رٔتم
ؼتاره ةا ٗیأً ای . کعدم تا ناؿیو صیػ ىـَد

» الٍی ةهیعم ؛ چی ؿطه؟«:نتُذب گٕت
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. ىتاؿً...ٔ٘ه صَىً ی صَدنان ... ٔ٘ه. ةعؼان... ةً یً دای گعم ... ػ نعا 

ناىيط صَاٌع دلؽَز نعا ةً . ؼتاره دیگع زعٔی ىغد و نعا ةً ؼعَت ةً صاىً اش ةعد
زهام ةعد لتاؼٍایم را از تيم درآورد و وادارم کعد 

ىیم ؼاَتی زیع آب گعم ةهاىم ؛ ةُط ٌم لتاس تهیغ ةً تيم کعد و پتَیی ةً دورم پیچیط 
. و یک ٔيذان چای گعم ةً دؼتم داد

. ؛ دارم از گعنا صًٕ نیـم.ػ ؼتاره ؛ تَ را ةً صطا ةؽً 



 
 

250 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

تَ یکی دو ؼاَت زیع ةارون ةَدی ؛ تهام اؼتضَان ٌایت یش . ػ ایو زعٍٔا چیً نیغىی
کعده ؛ زاال ةیا ایيذا کيار ؿَنیيً ةيـیو و ةعام 

تُعیٓ کو چی ؿطه؟ ىکيً ةا ؿایان ةسحتَن ؿطه؟ 

. ةطون ایيکً دَاب ةطٌم ؼعم را تکان دادم

» ةگَ ةتیيم چی ؿطه؟« :ؼتاره ةا ىگعاىی گٕت

نو ةً . نو کؽی ىیؽتم کً ةا ىانالیهات زىطگی ىتَىم کيار ةیام! ػ نیطوىی ؼتاره 
ؿکلی ةار اونطم کً ؼضتی ٌا را صَب تسهل نیکيم انا 

ٌیچ چیغ ةطتع ازایو ىیؽت کً آدم ةا صلَص ىیت ٌعچً . ةی چـم و رویی را ٌعگغ 
داره در وتٖ اصالف ةگظاره و ةً کؽی کً 

ٔکعنیکيً ىیهی از ودَدش اؼت ت٘طیم کيً ؛ انا ىیهی از ودَدش ةا ؼيگطلی تهام ؛ 
نیطوىم ٌهً ی زوج ٌا . دؼتؾ را گاز ةگیعه

نـکل دارىط گاٌی اوٗات ةا ٌم نـادعه و ةُط ٌم آؿتی نیکييط و ٌهً چیغ ةً 
ٔعانَؿی ؼپعده نیـً ؛ انا گاٌی اوٗات زعٍٔایی زده 

... نیـً کً ةعای ٌهیـً تَ ذٌو آدم نی نَىً

. و ةُط ٌهً ی داؼتان را ةعایؾ تُعیٓ کعدم

تَ کً ةٍتع از نا اون را نی ؿياؼی ؛ یً زعٔی . ػ ولی ؿایان ٌهچیو پؽعی ىیؽت
. نیغىً ؛ صیلی زود پـیهَن نیـً

انا وٗتی دیطم ناؿیو .ػ نو زتی ٗكط ٍٗعکعدن ىطاؿتم ؛ نیضَاؼتم ةعم داىـگاه 
ةيغیو ىطاره و پَلی ٌم ةً ٌهعاه ىطارم ؛ دیگً ٗاوی 

. کعدم

زىطگی را ایي٘طر . ػ از ایو نؽائل تَی زىطگی ٌهً ٌؽت ؛ زاال ٌعکطام ةً ىََی
. ؼضت ىگیع ؛ ةٍتعه ةاٌم قستت کيیط

. ػ ىً ىً ؛ اقال زَقلً اش را ىطارم

. ػ نٍتاب دَن ةً ٔکع او ٌم ةاش؛ زتها تا زاال صیلی ىگعاىت ؿطه
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. ػ اون ةی صیالتع از ایو زعٍٔاؼت ؛ االو تضت گعٔتً صَاةیطه

 151  

. ػ َغیغم اون ٔکع نیکيً تَ رٔتی داىـگاه

. ػ تَ ٌم وعؼ اون ٌؽتی

ػ ایو چً زعٔیً کً نیغىی؟ ةا یک ةسث کَچک کً دىیا ةً آصع ىهیعؼً ؛ ةاٌم قستت 
. کيیط

ؿایط زٖ ةا ؼتاره ةَد ؛ انا چيان از ؿایان نتيٕع ؿطه ةَدم کً ةً ٌیچ َيَان زامع 
زده ةَدم ةً ؼیم آصع ؛ دلم . ةً دیطن او ىتَدم

ىهیطوىم چعا ةً یکتاره تهام َـٖ . نیضَاؼت ایو زىطگی لُيتی را یً دَری تهام کيم
و َالً٘ ای کً ةً ؿایان داؿتم ، ةً ٌیچ 

وٗتی اؼم پطر را آورد ؛ نحل .ؿایط َلتؾ تُكتی ةَد کً ىؽتت ةً پطر داؿتم.رؼیط
درایو دعیان ٔ٘ه . ایيکً آؼهان ةعؼعم صعاب ؿط

زتی ًٍع کً .ؿایان را ن٘كع نیطاىؽتم و زامع ىتَدم زعؼ ٌیچ کػ را گَش کيم
َلی از راه رؼیط از دیطن نو تُذب کعد و وٗتی 

ىگظاؿتم . کً ٍٔهیط ةا ؿایان ةسحم ؿطه ؛ اقعار کعد کً ادازه ةطٌم ةا او تهاس ةگیعد
. ؛ اون ٌم زعؼ ؼتاره را نیغد

. ػ االٗل ةگظار ةیایط ةاٌم قستت کيیط

. ػ انا نو زعٔی ةعای گٕتو ىطارم

. ػ تٌَم ؛ َذب دصتع لذتازی ٌؽتی

ػ َلی نو ةعادری ىطارم ؛ انا ٌهیـً روی تَ و ٔعؿیط زؽاب ةعادری نیکيم ؛ پػ 
صَاٌؾ نیکيم ةا ودَد ایيکً ؿایان دوؼت قهیهی 

ات اؼت ؛ یکىعًٔ ةً ٗامی ىعو نو ةا او نحل کٓ دؼت قاؼ و روراؼت ةَدم ؛ پطر 
ٌعچً کعد ةا کهال نیل اىذام داد ؛ نيتی ٌم ةع 
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در یک زىطگی نـتعک ؛ ٌهً چیغ ةً نا ةؽتگی داره ىً نو و تَ ؛ . ؼع ؿایان ىیؽت 
انا ةا ؿيیطن زعٍٔای انعوزش ؛ نذؽهً ةلَریيی 

ىهیطوىم؛ ؿایط در ایو چيطناه نعا . کً از ةعای صَدم ؼاصتً ةَدم ةً ىاگاه ٔعو ریضت 
از ٌهیو ؼتاره ةپعس چيطةار ةً .ؿياصتً ةاؿیط

اتٕاؽ ؿیطا درةاره ی رٔتار ؿایان ةا نو قستت کعدىط ونو زعٍٔای آىٍا را ىٕی کعدم ؛ 
چَن ؿایان را دوؼت نیطاؿتم و دلم 

ىهیضَاؼت زىذیع اؼارت ةً گعدىؾ ةیيطازم کً ةگَیط از وٗتی زن گعٔتم ةایط ٗیط 
تٕعیسات و دوؼتاىم را ةغىم و کؽی ةاؿم ّیع از 

اگع نیطاىؽتم آزاد گظاؿتو یک نعد او را تا ایو زط پعرو نیکيط ؛ ! آیا ةط کعدم. صَدم
. ازٌهان اول زعٍٔای ؿها را گَش نیطادم

ىهیطوىم چی ةگم ؛ زٖ ةاتَؼت انا ایو « :َلی درزالیکً ؼعش را تکان نیطاد گٕت
ةٍعزال ةایط ةاٌم قستت کيیط ؛ . راٌؾ ىیؽت

. »ةگظار ةا او تهاس ةگیعم

. ؼعم را ةً َالهت نيٕی تکان دادم

ػ آصً ایيىَر ةطتعه ؛ ةً ازتهال زیاد تا یکی دو ؼاَت دیگً ىگعان نیـً و اولیو 
دلت . دایی کً تهاس نی گیعه صَىً ی پطرت اؼت

ةٍتعه لذتازی را کيار . نیضَاٌط ةً ٌهیو زودی پطر و نادرت از ایو ٗنیً نىلٍ ؿَىط
. ةگظاری و ایو نَمَع را دوؼتاىً زل کيیم
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ٗتل از ایيکً زعٔی . آى٘طر َكتاىی ةَدم کً ىهیتَاىؽتم تكهیهی ةگیعم.تعدیط داؿتم
ؼتاره ةا . ةغىم؛ قطای زىگ تلٕو ؿيیطه ؿط

ؿایان ةَد کً ةا دلَاپؽی ازَال نعا . تعدیط ةً ؼهت تلٕو رٔت و گَؿی را ةعداؿت 
ؼتاره نعدد نعا ىگاه نیکعد ؛ انا ةا .ازاو نیپعؼیط

. »ىگعان ىتاش او ایيذاؼت« :ٗیأً ةٍت زده نو ىاگٍان گٕت
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« :و ةُط از لسٌاتی ؛ تلٕو را ٗىٍ کعد و ةً ؼهت نو آنط و قَرتم را ةَؼیط و گٕت
آٔعیو دصتعصَب زاال ةٍتعه کهی اؼتعازت 

. »کيی

. در صَاب و ةیطاری ةَدم کً قطای ؿایان را ؿيیطم

الٍی ؿکعکً زىگ زدیط ؛ ةً صطا داؿتم از دلَاپؽی نی . ػ کذاؼت ؛ نٍتاةم کذاؼت
. نعدم

اقال زَقلً اش را ىطاؿتم ؛ زتی . دؼت ؿایان را ةً روی قَرتم زػ کعدم
. چـهاىم را ةاز ىکعدم

نیطوىم از دؼتم صیلی ىارازتی ؛ زٖ ٌم داری؛ اٗعار نیکيم کً « :ةا دلضَری گٕت
ةً صطا ىهیطوىم چی ؿط کً اون زعٍٔای . ن٘كعم

نو آدم ىهک ىـياؼی ىیؽتم و ٌیچ وٗت نستت ٌای پطرت را . ىانعةَط را زدم
اون ززهاتی ةعای نو کـیط کً اگً . ٔعانَش ىهیکيم

نیطوىم . پطر صَدم ٌم زىطه ةَد ٔکعىهیکيم نیتَاىؽت چيیو در ز٘م پطری ةکيط
اؿتتاه از نو ةَد ؛ صَاٌؾ نیکيم نعا ةتضؾ ؛ َٗل 

دان .نیطٌم دیگً تکعار ىـً ؛ اقال صاک ةعؼعنو کً ٗطر چيیو ٌهؽعی را ىهیطوىم
نو چـهات را ةاز کو ؛ االٗل زعٔی ةغن ؛ ةاور 

کو وٗتی کً لتاس پَؿیطم و ةً پارکیيگ آنطم و دیطم ناؿیو ٌؽت انا از تَ صتعی 
ىیؽت ؛ آى٘طر ةً صَدم ةط و ةیعاه گٕتم کً صطا 

تا چيط صیاةان ةً . نیطوىؽتم ةً داىـگاه ىعٔتی ؛چَن پَلی ةً ٌهعاه ىطاؿتی. نیطوىً
ةً صاىً .دىتالت آنطم انا از تَ ٌیچ صتعی ىتَد

ةعگـتم تا ؿایط تَ را آىذا ةیاةم ولی وٗتی دای تَ را صالی دیطم ؛ اوىهٍَٗ کً ٍٔهیطم 
چيط ةار .چ٘طر صَىً ةی تَ ؼَت و کَره

. »نیضَاؼتم ةً نانان زىگ ةغىم ؛گٕتم ؿایط اوىذا رٔتی انا صذالت کـیطم

. دؼتم را در دؼتؾ گعٔتً ةَد و نی ةَؼیط
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ػ صَاٌؾ نیکيم دان ؿایان آؿتی کو ؛ اقال تهام زؽاب و کتاب زىطگی دؼت 
. صَدت

» نحل اون دًُٔ«:دیگً ىتَىؽتم دَاب ایو زعٔؾ را ىطٌم ؛ ةا َكتاىیت گٕتم

. ػ ىً ةً صطا ؛ ایيتار ٔعؽ نیکيً

ػ نؽئلً ایو ىیؽت کً زؽاب و کتاب دؼت کی ةاؿً ؛ نؽئلً ایيً کً چگَىً ةایط 
نا یک ناٌیاىً داریم کً ىً تيٍا نسطود . صعج ةکيیم

ىیؽتت ةلکً اگع درؼت صعج کيیم نی تَىیم پػ اىطاز ٌم ةکيیم؛ انا نتاؼٕاىً آى٘طر 
ةی رویً صعج نیکيی کً ٌهیـً ةا کهتَد نَادً 
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نیـَیم ؛ ایو ناه ٌم کً ةطتع ؛ االٗل اگع پػ اىطازی از ٗتل داؿتیم ؛ یا ایو ناه 
زَاؼت را دهٍ کعده ةَدی ؛ زاال کارنان ةً ایيذا 

تَ کً نیطوىی نو .ةً صطا ٗؽم زعٍٔایت نحل ىیـتع در ٗلتم ىـؽت. کـیطه ىهیـط
... چ٘طر روی پطر زؽاس ٌؽتم چعا

. ىگظاؿت زعٔم را ادانً دٌم

ػ صَاٌؾ نیکيم نٍتاب نعا ةیـتعاز ایو ؿعنيطه ىکو ؛ یادآوری اش ٌم نعا آزار 
نيکً گٕتم ّله کعدم ىً یکتار ىً دوةار ةلکً .نیطه

. زاال دان ؿایان آؿتی کو ؛ َٗل نیطٌم دیگً تکعار ىـً. قطةار

. ػ نحل ٌهیـً

. ػ ىً ةً دان نٍتاب ایيتار ٔعؽ داره ؛ زاال تَ آؿتی کو

. آى٘طر ٗیأً ی نؽضعه ای ةً صَدش گعٔتً ةَد کً صيطه ام گعٔت

. نسکم دؼتٍایؾ را ةٍم کَةیط و نعا در ةْل گعٔت و ٔعیاد زد

. ػػ ةچً ٌا ةیایط کً ٌهً چیغ ةً صیع و صَؿی گظؿت
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نعدم از ایو ٌهً ! صطایا« :ةاقطای ةليط گٕت.درزالیکً گَىً ام را نی ةَؼیط
. »صَؿتضتی

 17ٔكل

ٌهیـً ٔکع نیکعدم کً روزٌای . ىهیطوىم آن ؼال تسكیلی چگَىً ةً پایان رؼیط 
صَش زىطگی صیلی زود و ؼعیٍ نیگظرىط و 

انا زاال نی ةیيم . روزٌای ّم و اىطوه دان آدم را ةً لب نی آورىط تا ةً پایان ةعؼط 
زىطگی ةً ؼعَت ةاد نیگظرد ؛ ؼعیٍ تع از آىچً 

زىطگی نو ٌم نحل ةاد . ةتَان ٔکعش را کعد ؛ زاال چً ةً صَؿی و چً ةً ىاصَؿی 
. گظؿت و ؿایط ةتَان گٕت ةً ناىيط ؤَان

انتساىات آصع تعم ةعای نيی کً ٌهیـً در درؼٍا وؼَاس صاقی داؿتم ةً ؼضتی 
ٌع چً نو زعص نیضَردم ؿایان . گظؿت 

ةً َٗل او نو ةعای ٌع درؼی صَدکـی نیکعدم و تهام وٗتم ةً صَاىطن . صَىؽعد ةَد 
نیگظؿت ؛ انا او ٔ٘ه ىیم ىگاٌی ةً کتاةٍا نی 

اىطاصت و ةً ؼع دلؽً نی رٔت و ٌهیـً صَؿسال و ؼعزال نی آنط و نیگٕت ىهعه 
ٗتَلی گعٔتً اؼت کً التتً ةً ىٌع نو ةُیط نی 

نحال ٌهیو داىـگاه رٔتيؾ ؛ اوایل . زیاد از کارٌای او ؼع در ىهی آوردم . آنط 
ازدوادهان نیگٕت دو تعم ةیـتع ىطارم ؛ انا زاال کً ةً 

چيط تا درس را ىتَاىؽتم در . یک تعم دیگع ٌم دارم « : آصع ؼال رؼیطه ایم ؛ نیگَیط
زظؼ و امأً ةگیعم ؛ ةعای ٌهیو َ٘ب أتادم 

 » .
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گیعم کً درؼم را تهام کعدم ؛ کار کذا پیطا « : وٗتی ةا اَتعاض نو نَادً ؿط گٕت 
نیـً ؟ ةایط ةی کار و َالٓ ةگعدم ؛ زاال االٗل یً 

. » ؼعگعنی دارم کً وٗتم را پع نیکيً
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ةگظار ٌع ّلىی «: گاٌی اوٗات آن چيان زعقم را در نی آورد کً ةً صَدم نی گَیم 
کً دوؼت دار اىذام دٌط ؛ ةً نو چً کً اَكاةم 

. » را صعد کيم

وٗتی ةً اتٕاؽ ؿایان ةً داىـگاه . ةٍعزال انتساىات را ةا نَٔ٘یت پـت ؼع گظاؿتم 
رٔتیم ؛ از دیطن ىهعاتم ةً پیـاىی صَد کَةیط و 

دصتع چً نیکيی ؟ ةی صَد ىتَد کً ایو یکهاًٌ ٗیط . نْغم داره ؼَت نیکـً «: گٕت 
ٌهً ی دوؼتاىت را زدی ؛ نيکً ٔکع ىکيم در 

. » وَل دوران تسكیلم چيیو ىهعات درصـاىی در کارىانً ام دیطه ةاؿم

پػ چی ٔکع کعدی ؟ ٌع چً « : نو ٌم ةا ّعور ؿاىً ٌایم را ةاال اىطاصتم و گٕتم 
ؼُی و تالؾ ةکيی ةی دَاب ىهی نَىً ؛ یادتً چ٘طر 

ةٍت گٕتم االٗل کهی دطی تع ةً ایو کتاةٍای زةان ةؽتً ىگاه کو ؛ زاال دیطی کی 
. » ةعىطه ؿط

ةً َٗل . ػ ای ةاةا نا یً ىهعه ٗتَلی نیضَاٌیم کً ةً ٌعدان کيطىی کً ؿطه نی گیعیم 
دیع و زود داره ؛ انا ؼَصت « : نُعوؼ ؛ نیگَیيط 

. » و ؼَز ىطاره

. ػ تَ ٔ٘ه ةً دىتال نطرکی ؛ انا زاال ؼَادت چی ةاؿً ةعات نٍم ىیؽت

ىكٓ ةیـتع ایو ةچً ٌا کً ةً داىـگاه نی آیيط ؛ ٔ٘ه ةً دىتال کؽب ! ػ َغیغم 
یک لیؽاىػ کَٔتی ؛ تا از ة٘یً َ٘ب . نطرک ٌؽتيط 

. ىیٕتيط ؛ ة٘یً نَاردی ٌم کً ؿها ٔعنَدیط در ایو دانًُ ارزؿی ىطاره

ؿایط زٖ ةا ؿایان ةَد چَن اکحع دوؼتاىم ٌهیو ىٌعیً را داؿتيط ؛ انا ةعای نيی کً 
ةغرگتعیو آرزویم رٔتو ةً داىـگاه ةَد ؛ تيٍا ىهعه 

. ٗتَلی ةعایم صَؿایيط ىتَد

آن روز ٌع چً ةً ؿایان اقعار کعدم تا ؼعی ةً داىـگاٌؾ ةغىیم و ىهعات او را ٌم 
ةگیعیم ؛ زیع ةار ىعٔت و قستت را ةً دای 
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تَ راؼتی دلت ةعای نانان و ةاةا تيگ ىـطه « : دیگعی نی کـاىط و در آصع ٌم گٕت 
؛ َذب دصتع ةی نُعٔتی ٌؽتی ؛ چيط روزی 

. » ٌؽت کً آىٍا را ىطیطیم ؛ ةٍتعه انعوز را ةً آىٍا اصتكاص ةطٌیم

نو ٌم دیگع زعٔی ىغدم چَن واُٗا دلم ةعاؿَن یً ریغه ؿطه ةَد ؛ ایو یک ناه کً 
. انتسان داؿتم صیلی کم ةً ؼعاّـان رٔتً ةَدم

ةا دیطن نو ةطون ایيکً دَاب ؼالهم را ةطٌط نعا در . نادر در را ةً رویهان ةاز کعد 
. آَّش کـیط
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! ةهیعم . ػ الٍی ٔطات ةـم َغیغم ؛ صطا نیطوىً کً چ٘طر دلم ةعات تيگ ؿطه ةَدم 
چ٘طر الْع ؿطی ؛ َغیغم ایو ٌهً درس نیضَىی 

. کً چی ةـً ؛ ٌعچیغی اىطازه ای داره ؛ ؿطی پَؼت و اؼتضَان

نانان ةً صطا نو ٌم ٌهیو زعٍٔا را « : ؿایان صَدؿیعیيی اش گل کعد و گٕت 
ةً صطا صیلی دلم . ةٍؾ نیغىم ؛ انا کَ گَش ؿيَا 

ةعاتَن تيگ ؿطه ةَد ؛ ٌعچً ةً ایو نٍتاب صاىم گٕتم چيط ؼاَتی ٗیط ایو کتاةٍا را 
ةغىً تا ؼعی ةً ؿها ةغىیم ٔایطه ىطاؿت کً 

. » ىطاؿت

آره دَن صَدت ؛ آى٘طر کً ةً ٔکع دوؼتاىت ةَدی و دلت ةعای « : پیؾ صَدم گٕتم 
آن ٌا تيگ ؿطه ةَد ؛ ةً یاد نانان و ةاةای نو 

. » ىتَدی

نانان ةعاتَن ةگم از « : ٌهاىىَر کً ةً ؼهت در ورودی َهارت نیعٔتیم ؿایان گٕت 
ىهعه ٌای نٍتاب ؛ از ٌیذطه کهتع ىطاؿت ؛ تازه 

نو دلَش را گعٔتم کً . نیضَاؼت ةعه اَتعاض ةگظاره کً چعا ىهعه اش را کم داده اىط 
چيط تا ىهعه ٌیذطه و ىَزده ! زاال کَتاه ةیا 

... » چیغی از کارىانً درصـاىت کم ىهیکيً
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. » ؿایان ایي٘طر چاصان ىکو« : نیان زعٔؾ آنطم و گٕتم 

نگع ؿاگعد ىاب ! دروغ نیگم « : ةً وعٔم آنط و دؼتؾ را دور گعدىم اىطاصت و گٕت 
» کالؽتان ىـطی ؟

آٔعیو ةً دصتعم ؛ ةٍت « : نادر ةا صَؿسالی ةً ؼهتم آنط و قَرتم را ةَؼیط و گٕت 
» زاال آٗا ؿایان ؿها چً کعدیط ؟. تتعیک نیگم 

ؿایان کهی دؼتپاچً ؿط ؛ انا از آىذایی کً ٌیچ وٗت در دَاب دادن کم ىهی آورد 
ایي٘طر ؿَؽ دیطار ؿها را داؿتیم کً « : گٕت 

. » دلهان ىیانط دیعتع از ایو صطنت ةعؼیم

دلم . وارد ؼالو کً ؿطم ةَی پطر ةً نـانم رؼیط ؛ ةَی صَؿی کً ةً او تُلٖ داؿت 
ةعاش تيگ ؿطه ةَد و زاال ةعای آَّش او لسًٌ 

. ؿهاری نیکعدم

ػ نادر ؛ پطر صَىً اؼت ؟ 

» از کذا ٍٔهیطی ؟« : ةا تُذب ىگاٌم کعد و گٕت 

. پطر ؛ پطر. ػ ىٕػ َهی٘ی ةکـیط ةَی او تهام صاىً را پع کعده

در ایو نٍَٗ روز اگع در صاىً ةاؿط ؛ در اتاؽ کار نیتَان . و ةً ؼهت اتاؽ کارش رٔتم 
. پیطایؾ کعد

. در را ةاز کعدم ؛ ٗانت ةليطش پـت در ىهایان ؿط
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. ػ ؼالم پطر

. ػ ؼالم َغیغ دلم

ازؽاس رازتی ؛ ازؽاس ؼتکتالی و آرانؾ تهام . و صَدم را در آَّؿؾ اىطاصتم 
صطایا ایو چً نَدَدی اؼت کً . ودَدم را گعٔت 
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کؽی کً ٌیچ وٗت . ةعای صَدم ٌم َذیب ةَد . ایي٘طر ةعایم دوؼت داؿتيی اؼت 
ةً صَاؼتً ٌایم تَدً ىکعد و تهام آرزوٌایم را 

کؽی کً کً ٌیچ وٗت ىگظاؿت دو کلهً زعؼ نيى٘ی ةا او ةغىم ؛ تا . زیع پا لً کعد 
کؽی کً نعا از . ؿایط ةتَاىم او را نت٘اَط کيم 

آزادی نيٍ کعد و ةعای او ةً ناىيط یک ةعده ةَدم تا ٌعدَر کً ةضَاٌط ةعایم تكهیم 
انا ةا ٌهً ی ایيٍا از قهیم ٗلب دوؼتؾ . ةگیعد 

. داؿتم و ةً او َـٖ نی ورزیطم

در آَّش پطر ٌهچيان کً ؼعم را نی ةَؼیط و ٗعةان قطًٗ ام نیعٔت ؛ ىاگٍان اؿکم 
. ؼعازیع ؿط

» َغیغ دلم چی ؿطه اتٕاٗی أتاده ؟« : پطر دؼت و پایؾ را گم کعد وةا ىگعاىی گٕت 

صیلی دلم ةعاتَن « : درزالیکً ؼُی نیکعدم ؼعم را در زیع ةازواىؾ پيٍان کيم گٕتم 
. »تيگ ؿطه ةَد

زاال ةگَ ةتیيم . نو ٌم دلم ةعات تيگ ؿطه ةَد « : نعا نسکم ةً ؼیيً ٔـعد و گٕت 
» انتساىات را چً کار کعدی ؟ صَب ؿط ؟

َالی ؿط ؛ ٔکعکيم ایو تعم ٌم ىاب « : ةا صَؿسالی اؿکٍایم را پاک کعدم و گٕتم 
. » کالػ ؿَم

. » صَؿسالم کً ةً آرزویت رؼیطی« : پیـاىی ام را ةَؼیط و گٕت 

زٌعا یک لسًٌ نعا تيٍا . ةُط از چيط ٌٕتً انتسان ؛ آن روز صیلی ةً نو چؽتیط 
از صَدش ؛ از دوؼتاىؾ و از نطرؼً . ىگظاؿت 

زناىیکً نو ٌهؽو . صَؿسال ةَدم کً او زعؼ دلؾ را ةعایم ةازگَ نیکيط . نیگٕت 
او ةَدم ؛ دلم نیضَاؼت ةا کؽی زعؼ ةغىم ؛ درد 

دل کيم ؛ انا کؽی ىتَد کً نعا درک کيط ؛ ةا ایيکً ناٌان دو ؼال از نو ةغرگتع ةَد ؛ 
او نحل پطر و نادر ٔکع . ولی از ٌم دور ةَدیم 
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یاد آن دوران کً نی أتم ؛ ... انا نو . نیکعد و دؼتَرات آىٍا را نَ ةً نَ ادعا نیکعد 
ّم تهام ودَدم را نیگیعد و زاال صَؿسالم ؛ ةا 

ایيکً زٌعا ٌٕت ؼال از نو کَچکتع اؼت او را درک نیکيم و پای قستت ٌایؾ نی 
گاٌی اوٗات او را . ةً او ایعاد ىهیگیعم . ىـؽتم 

تـَیٖ نیکيم و گٍگطاری از ىكیست اؼتٕاده نیکيم ؛ چَن نیطاىم کً ةچً ٌا ةا 
ىكیست نضالٓ ٌؽتيط و دلم ىهیضَاٌط ٌهان زؽی 

. کً از ىكیست ٌای پطر و نادر ةً نو دؼت نیطاد ؛ گعیتان زٌعا را ةگیعد

َكع ةً اتٕاؽ نادر و زٌعا ةً ؼعاغ ناٌان رٔتیم ؛ زٌعا صیلی زود ةً اتاؽ دیگعی رٔت 
. تا صَدش را ةعای انتسان ٔعدا آناده کيط 

دؼتم را ةً . ناٌان ناه آصع زانلگی اش را نی گظراىط و ؿکهؾ زؽاةی ةغرگ ؿطه 
روی ؿکهؾ گظاؿتم و ٗعةان قطًٗ ىی ىی 

« :کَچَلَیؾ رٔتم ؛ نادر اتاؽ زیتایی ةعای ىَزاد درؼت کعده ةَد ؛ ىاصَدآگاه گٕتم 
! »وای صطای ، چ٘طر ٗـيگً
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. تهام ؼعویػ و دکَر ةً رىگ آةی ةَد و ىَر نالیهی ةً اتاؽ دلَه صاقی نیطاد 
لتاؼٍای ىَزاد را یکی یکی از کـَ ةیعون نیکـیطم و 

نادر و ناٌان ٌهاىىَر کً نعا ىگاه نیکعدىط ؛ نی . ةْل نیگعٔتم و نی ةَؼیطم 
تَ کً ایي٘طر ةچً دوؼت داری « : ناٌان گٕت . صيطیطىط 

. »؛ ةگظار یکی گیعت ةیاد

. نو ُٔال تَی کار صَدم نَىطم . وای ىً ، ةعای نا صیلی زوده « :ةا دطیت گٕتم 
زاال . داىـگاه ؛ کار صَىً ؛ صعیط و کلی نـکالت دیگً 

» ؿها اگً دای نو ةَدیط نی گظاؿتیط ةچً دار ؿَیط ؟

» نگع ؿایان کهکت ىهیکيً ؟« :ناٌان گٕت 
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گٍگاٌی کاری اىذام نیطه ؛ انا ٌهً ی نؽئَلیت ةً دوش صَدم . ػ ىً ةً آىكَرت 
. اؼت

ٌهان ةٍتع کً نعدٌا کار ىکييط ؛ یا چیغی را نی ؿکييط ؛ یا صعاةکاری ةً « :نادر گٕت 
. »ةار نی آورىط

. ىهیطاىم نانان ایو زعؼ را ةعای دلضَؿی نو زد ؛ یا واُٗا ىٌع صَدش ةَد

» راؼتی نٍتاب از زىطگی ات رامی ٌؽتی ؟« :ناٌان گٕت 

ؿایان . ؿکع صطا صَةً « :کهی ٔکعکعدم و گٕتم . صیلی ؼعیٍ ىتَاىؽتم دَاب ةطٌم 
در اکحع نَارد زىطگی ةا ٌم . پؽع ةطی ىیؽت 

دوؼتان صَةی ... َاؿٖ گـت و تٕعیسً . تٕاٌم داریم ٌع زعٔی کً ةغىم ىً ىهیگً 
ٔ٘ه تيٍا َیتی . داره کً ةا ٌم رٔت و آنط نیکيیم 

زتی ةً ٔکع ٔعداش . چىَر ةگم ؛ آیيطه ىگع ىیؽت ... کً داره ؛ صیلی صَؼيعده و 
اگع انَر زىطگی را ةً دؼتؾ ةؽپارم ؛ . ىیؽت 

. »ٌهان چيط روز اول صعج یکهاه را تهام نیکيط

اىـااٌلل درؼت نیـً ؛ ٌهیو کً ٌم روزیً ٌؽتیط و ٌهطیگع را « :ناٌان گٕت 
. »درک نیکيیط ؛ یً دىیا زؽو اؼت

. تٕاٌم در زىطگی صیلی نٍهً ؛ ة٘یً نؽائل زل نیـً . واُٗا ٌهیيذَره « :نادر گٕت 
در مهو دصتعم ؛ ایو یک زن صَةً کً نیتَىً 

اتٕاٗا نعدٌای ایو دوره زنَىً ؛ ىؽتت ةً نعدٌای . زىطگی ؿَن را دهٍ و دَر کيط 
نتاؼٕاىً . ىؽل نا ؛ زنیو تا آؼهَن ٔعؽ دارىط 

ةیـتع ةً ًَاٌع زىطگی اٌهیت . اکحعا ةچً ىيً ٌؽتيط و زیع ةار نؽئَلیت ىهیعوىط 
تسهل . نیطٌيط و ٔ٘ه و ٔ٘ه نیضَاٌيط صَش ةاؿيط 

ىانالیهات را ىطارىط و ؿکييطه و زؽاس ٌؽتيط و اگع یک زن ٌم ٌهیو صكَقیات را 
انا . داؿتً ةاؿط ؛ دیگع ةایط نيتٌع ٔادًُ ةَد 
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یک زن ةا ؼیاؼت ؛ ةایط کم کم راه درؼت زىطگی راةً ٌهؽعش ىـان دٌط و او را از 
ةیعاًٌ رٔتو ةاز دارد کً اگع ّیع از ایو ةاؿً ؛ 

درؼت نحل ایيً کً یً ةهب ؼاَتی را زیع صاىً اش ةگظارىط ؛ ةایط نيتٌع ةاؿط کً 
. »ؼاَت نَََد از راه ةعؼط
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نادر . نو و ناٌان چـم ةً دٌان نادر دوصتً ةَدیم و ةا تُذب او را ىگاه نیکعدیم 
واه ؛ چعا ایيىَر ىگاٌم نیکيیط ؟ ؿکع صطا « :گٕت

ىتعؼیط ؛ ایو را گٕتم کً زَاؼتان ةً .ؿها دو تا کً صَب ةلطیط ؿٌَعداری کيیط 
تَ کً تازه اول راٌی ! اتٕاٗا نٍتاب . زىطگی تان ةاؿً 

و ةً نعاتب نـکالتت ةیـتعه ؛ زَاؼت را دهٍ کو کً یً نٍَٗ ةً صَد نی آیی و نی 
. »ةیيی دیع ؿطه

ةً زعٍٔای آن روز نادر آن چيان تَدً ىکعدم ؛ ؿایط ةعای چيط ؼاَت ٔکعم را نـَْل 
کعد و ةُط ٌم ةً ٔعانَؿی ؼپعدم و زاال ةُط 

از گظؿت ؼالٍا ؛ نی ةیيم اگع ىكیست ٌای نادر را دطی گعٔتً ةَدم ؛ ؿایط ةً ایيذا 
. ىهیعؼیطم

آن ؿب پطر و ؿایان ٌم آنطىط و تا دیع وٗت دور ٌم دهٍ ةَدیم ؛ ةا ایيکً ةً صَةی 
نیطاىؽتم ؿایان از چيیو نذالؽی صَؿؾ ىهی 

آیط ؛ چَن ةایط صـک و نُظب ةيـیيط و نؽضعه ةازی و ؿَصی صای ةی نَرد را کيار 
انا صم ةً اةعو ىهی آورد و واىهَد . ةگظارد 

نیکعد کً از آن دهٍ لظت نیتعد ؛ زتی در ةسث ٌای آىٍا ؿعکت نیکعد و ةا آىٍا ٌم 
قطا نیـط و ٔ٘ه نو نیطاىؽتم کً ٌیچ کطام از 

آن چيان صَدؿیعیيی نیکعد کً ٌیچ کػ ةاور ىهیکعد . زعٍٔای آىٍا را ٗتَل ىطراد 
التتً نو صَؿسال . ىٌعی ّیع از آىٍا داؿتً ةاؿط 

ةَدم کً االٗل زٕي ًاٌع را نیکعد و ٌهیو کارٌایؾ ةاَث ؿط در دل ٌهً ی أعاد 
ةا ٌهً نَأٖ ةَد و ٌیچ وٗت . صاىَاده دا ةاز کيط 
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زعؼ ؿهال قسیر اؼت « یا » زٖ ةا ؿهاؼت « ؼاز دیگعی ىهی زد و ةا یک دهلً 
ٗال ٗنیً را نیکيط و ٌهً را از صَدش رامی ىگً » 

. درؼت ى٘ىً ن٘اةل نو ةَد. نیطاؿت 

صَب صَدت را تَی دل ٌهً « :در وَل راه گٕتم . دیع وٗت ةَد کً ةً صاىً ةازگـتیم 
. »دا نیکيی

» صب اگً ایو کار را ىکيم ؛ چً ةکيم ؟« :لتضيطی زد و گٕت 

! ػ کً تَ ةا ٌهً ی قستتٍای آىٍا نَأٖ ةَدی

ػ ای ةاةا ؛ ةگظار دل آىٍا را صَش کيم کً نو ٌم ةا آىٍا نَأٖ ٌؽتم ؛ چیغی کً از 
: ةً َٗل ؿاَع.نو کم ىهیـً 

تا تَاىی دلی ةطؼت آور 

دل ؿکؽتو ٌيع ىهی ةاؿط 

. ػ واه واه واه ؛ صطا نیطوىً تَ چً نارنَلکی ٌؽتی

ػ اگع ةعصالٓ ىٌعؿان ؛ ىٌع نیطادم صَب ةَد ؛ َغیغم ةارٌا ةٍت گٕتم ةایط ةا ٌع کػ 
اگع نو ایو . ةً زةان صَدش قستت کعد 

ةا . رویً را در پیؾ ىگعٔتً ةَدم ؛ ٔکع نیکيی ةا نو ایيذَر قهیهی ةعصَرد نیکعدىط 
ٌهً نٍعةان ةاش ؛ ىـان ةطه کً زعٍٔایـان را 

ایو ؿُارت ةاؿً و ةٍؾ َهل . پظیعٔتً ای و از ديگ و دطال ؼُی کو دوری کيی 
کو ؛ ةتیو چىَر در َعض نطت کَتاٌی َغیغ 

 159  

صب زاال ةگظریم ؛ پيخ ؿيتً یً نٍهَىی دوؼتاىً دََت داریم ؛ التتً . ٌهً نیـی 
ٗعار ةَد ٌٕتً گظؿتً ةعگغار ؿَد ؛ انا ةضاوع 

. انتساىات ؿها ةً ایو ٌٕتً نَکَل ؿط

! ػ چعا ةً صاوع نو
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. ػ آصً نو ةٍـَن گٕتم صاىم ةيطه تا انتساىاتؾ تهام ىـً ؛ از ٗعىىیيً صارج ىهیـً

. ػ زاال نا صیلی وادب ةَدیم ؛ ةطون نا ةعگغار نیکعدىط

ةاز تَ نو را دؼت کم گعٔتی ؛ تَ ىهیطوىی کً ٌیچ نٍهَىی ای ةطون نو ... ا....ا...ػ ا
. ةً کؽی صَش ىهیگظره

ػ نیغةان کیً ؟ 

ػ ٌهکالؽی ام ةانـاد ؛ نطتٍا ةَد کً دور ٌم دهٍ ىـطه ةَدیم ؛ تازه صؽتگی 
. انتساىات ٌم ازتيهان ةیعون نیعه

. »زتها صؽتگی انتساىات ةً تو تَ یکی زؽاةی ناىطه« :ةا لتضيطی ىیـطار گٕتم 

ػ زاال ةگظار ىهعاتم را ةگیعم تا ةتیيی چ٘طر ززهت کـیطم؛ نگع ٌع کؽی ةیـتع 
نیضٌَيً ةایط ةٍتعیو ىهعه را ةگیعه ؟ نو یک ىگاه ةً 

. کتاب نی اىطازم دیگً ٌهً چی تهانً

. ػ زتها ٌهیيىَره کً ؿها نی ٔعناییط

ةایط ةعای پيذـيتً یً تیپی ةغىیم کً . ػ ةاةا ول کو از درس و داىـگاه ةیا ةیعون 
لتاؼی داریم کً ةچً ٌا . دٌان ٌهً از تُذب ةاز ةهَىً 

ىطیطه ةاؿيط ؟ 

. ػ نيکً دارم انا تَ را ىهیطاىم

ػ نهکيً ةٕعناییط کطام لتاس ؟ 

. »ىً ؛ ىهیتَىم ؛ نیضَاٌم تا آصعیو لسًٌ ؼکَت ةهَىً« :صَدم را لَس کعدم و گٕتم 

! ػ یُيی ایو لتاس را نو ىطیطم

. ػ ىَچ

صَدت ةً تيٍایی رٔتی صعیط ؟ . ػ چی ؿطه کً ایي٘طر نعنَز ؿطی 
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. ػ ىً ؛ ةا ؼتاره و ؿیطا

. ػ چی ؿط کً ىـَن نو ىطادی

ػ آصً ؼتاره و ؿیطا لتاس را ةً تو نو صیلی پؽيطیطىط و از نو َٗل گعٔتيط آن را 
ىـَن تَ ىطٌم تا در نياؼتتی دوؼتاىً کً ٌهً ی 

. نیضَاٌيط ٗیأً تَ را ةتیييط. ةچً ٌا دور ٌم دهٍ ٌؽتیم ةپَؿم 

. ػ پػ یک ؼَپعایغ واُٗی اؼت

 * * *

پيذـيتً ةً اتٕاؽ ؼتاره و ؿیطا ةً ؼلهاىی رٔتیم ؛ تا ؼاَت ٌٕت کارنان وَل کـیط 
وٗتی کً لتاس را ةً تو کعدم از دیطن صَدم در 

ؿایط ةتَان گٕت چيطیو ةعاةع زیتاتع . آییيً تُذب کعدم ؛ صطایا چ٘طر ٔعؽ کعده ةَدم 
و دظاب تع ؛ انا زؽی در دروىم نعا از آن 

آى٘طر نسَ صَدم ؿطه ةَدم کً نتَدً ةچً ٌا و ىازىیو ؛ . ٌهً زیتایی نیتعؼاىط 
. آرایـگعم ىـطم

! »َذب تکً ای ؿطی... ٌَ « :ؼتاره گٕت 

. »ةً ةً ةً ایو دؼت و پيذً ؛ ةتیو چً کعدم« :ىازىیو گٕت 

صیلی دلَی صَدت ةليط ىـَ ؛ اگع ایو دؼت و پيذً ٌيعی داؿت چعا « :ؼتاره گٕت 
» روی نا پیاده اش ىکعدی ؟

روی ٌهً کػ دَاب ! آصً نیطوىی « :ىازىیو درزالیکً صيطه اش گعٔتً ةَد گٕت 
. »ىهیطه

نٍتاب چی ؿطه ؟ چعا « :ؿیطا ىگاٌی ةً قَرتم اىطاصت و گٕت . ٌهً زدىط زیعصيطه 
ةطون ایيکً دَاب ؼَالؾ را » ایي٘طر ىگعاىی ؟

. »ىکيً ؿایان از ایو لتاس صَؿؾ ىیاد« :ةطٌم گٕتم 

. »پػ دلـَره ات واؼً ایيً« :ؿیطا گٕت 
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ىهیطوىم ةایط از ٌهان اول ایو « :درزالیکً صَدم را در آییيً ةعاىطاز نیکعدم گٕتم 
. »لتاس را ىـَىؾ نیطادم

ؿایان صیلی ازهً٘ اگع ایعاد . چ٘طر ؼضت نیگیعی « :ؼتاره زد ةً پـتم و گٕت 
انـب گل ؼعؼتط نذلػ تَ ٌؽتی ؛ در . ةگیعه 

ایو ٌهان ودطان درده کً ! مهو صاىم صاىها یً نٍَٗ ٔکعىکيی نا صع ٌؽتیم 
. »ىگعاىت کعده

ودطان درد دیگً « : ىازىیو ٌهاىىَر کً پک نسکهی ةً ؼیگارش نیغد ةا تُذب گٕت 
! »چیً

. »زاال ةگظریم« :ؿیطا گٕت 
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دلٍعه و . ٌهیـً وٗتی نیضَاؼتم ةً چيیو نذالؽی ةعوم . ؼتاره راؼت نی گٕت 
. ىگعاىی ةً ؼعاّم نی آنط و نيتٌع ٔادًُ ای ةَدم

. »نیتعؼم مُٓ کيی. ایو را ةضَر « :ؿیطا آب ٗيطی ةً دؼام داد و گٕت 

دٗای٘ی ىگظؿت کً آٗایَن از راه رؼیطىط ؛ ٌع ؼً ةً ناؿیو تکیً زده و ةا دیطن نا 
. ؼَتی کـیط

ٔ٘ه زَاؼتان ةاؿً ّؾ . زاال کذاش را دیطیط ؛ ةیاییط ؼَار ؿَیط « :ؼتاره گٕت 
. »ىکيیط

. »ایيىَر کً نُلَنً زیع ایو روؼعی و ناىتَ ةایط صیلی صتعٌا ةاؿً« :َلی گٕت 

« :ؼَار ناؿیو ٌایهان ؿطیم و زعکت کعدیم ؿایان ةا لتضيطی ىگاٌم کعد و گٕت 
» چىَر ٌؽتم ؛ صَةم ؟

. ػ نحل ٌهیـً صَش تیپ

! »دان نو راؼت نیگی«:ىگاٌی ةً آییيً ناؿیو کعد و گٕت 

ػ ؿیىَن ایو کت و ؿلَار را از کذا آوردی ؟ 
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صب دیگً نا ایيیم ؛ ٔکعکعدی ٔ٘ه صَدت نیتَىی « :ةادی ةً ّتْب اىطاصت و گٕت 
زاال چعا ایي٘طر ایو ناىتَ را .نا را ؼَرپعایغ کيی 

» نسکم ةً صَدت چؽتاىطی ؛ ىهیـً االٗل رىگ لتاؼت را ةتیيم ؟

. ػ چيط دٗیً٘ دیگً قتعکيی کانل و وامر نی ةیيی

. ػ ةاؿً نا کً یً ٌٕتً قتع کعدیم چيط دٗیً٘ دیگً کً چیغی ىیؽت

او ؼال آصع نٍيطؼی را نی . ؼاَت از ىً گظؿتً ةَد کً ةً نيغل ةانـاد رؼیطیم 
گظراىط و در یکی از درؼٍای َهَنی ةا ؿایان 

. اولیو ةار ةَد کً نو او را نی دیطم . ٌهکالػ ةَد ؛ دوؼتان صیلی قهیهی ىتَدىط 
پؽعی نتیو و آرام ؛ ةا چٍعه ای صيطان کً ٌع وٗت 

نیتَان گٕت از لساظ اصال٘ی ى٘ىً ن٘اةل . او را ىگاه نیکعدی لتضيطی ةع لب داؿت 
ؿایط او ٌم ؿیٕتً ؿیىيت ٌای ؿایان . ؿایان ةَد 

از دیطار نا ةؽیار صَؿسال ؿط و ةُط از صَش آنط گَیی رو کعد ةً ؿایان و . ؿطه ةَد 
پػ چعا ایي٘طر دیع آنطی ؟ ٌهً « :گٕت 

. »نيتٌعت ٌؽتيط

. »ٔکعىکيم تَی ایو نذلػ کؽی نعا ةـياؼط« :ؿایان گٕت 

زاال صَاٌؾ . آى٘طر تُعیٕت را کعدم کً ةعای ٌهً آؿيا ٌؽتی « :ةانـاد گٕت 
. »نیکيم ةٕعناییط
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آٗایان را ةً وعؼ ؼالو راٌيهایی کعد و نا ٌم ةً اتاؽ نضكَص رٔتیم ؛ ةُط از ایيکً 
ناىتَ و روؼعی ام را ةً چَب لتاؼی آویغان 

. کعدم صَدم را در آییيً ٗطی ةعاىطاز کعدم و ةً اتٕاؽ ةچً ٌا از اتاؽ ةیعون آنطم

درزالیکً . تا آىهٍَٗ ٌعگغ ةً اىطازه آن ؿب ٗیأً ی ؿایان را نتُذب ىطیطه ةَدم 
ةچً ٌا را کيار نیغد ةً ؼهت نو آنط و ةا کٓ 
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ةچً ٌا نعا ةگیعیط کً ٌهیو ... وای صطای نو « :دؼت ةً پیـاىی اش کَةیطو گٕت 
. »االو ّؾ نیکيم

ةایط انـب « :و در زالیکً دؼتؾ را ةً دور کهعم نی اىطاصت رو کعد ةً آىٍا و گٕت 
. »صیلی نعاٗتؾ ةاؿم نیتعؼم او را ةطزدىط

ؼتاره کً در . اون ؿب ؿایط اولیو ؿتی ةَد کً ؿایان تهام وٗتؾ را کيار نو گظراىط 
ىگٕتم انـب « :کيارم ایؽتاده ةَد ةً آرانی گٕت 

اگع آىىَر کً ؿایان دوؼت داره ةگعدی او ٌم در نٍهَىی .گل ؼع ؼتط نذلػ ٌؽتی 
ٌا وٗتؾ را ایو ور و اون ور ٌطر ىهیطه و در 

. »ةؽت در اصتیار تَؼت

ةا آٌيگ نالیهی . در نٍهاىی ٌای ٗتلی آىٍا را دیطه ةَدم .اکحع ةچً ٌا را نی ؿياصتم 
نـَْل رٗكیطن ةا ؿایان ةَدم کً ىاگٍان َلی 

. ٌعاؼان ةً ؼهت نا آنط و کيارش گَش ؿایان ىذَایی کعد

نؽئلً ای « :ؿایان ةا لتضيطی ةً زعٍٔایؾ گَش داد و ةُط ةا قطای ةليط گٕت 
. »ىیؽت ؛ نٍتاب ٌهً چیغ را نیطاىط

. َلی ؿاىً ٌایؾ را ةاال اىطاصت و ةا تُذب او را ىگاه کعد و رٔت

» نو چً چیغی را نیطاىم ؟« :درٌهاىسال گٕتم 

یادتً درةاره ی یکی از دوؼتان ٗطیهی ام ةً ىام « :ؼعش را کيار گَؿم آورد و گٕت 
پعیا ةٍت گٕتً ةَدم ؛ َلی ٔکع نیکعد نو ایو 

زاال دوان دوان آنطه کً صتع ةطه کً پعیا آنطه تا دىتال . نَمَع را از تَ پيٍان کعدم 
راه چاره ای ةاؿم ؛ انا نو او را نىهئو کعدم کً 

. تَ از ٌهً چیغ صتع داری

صیلی دلم نیضَاؼت پعیا را ةتیيم ؛ زؽادتی ىؽتت ةً او ىطاؿتم ؛ ةیـتع زػ 
کيذکاوی ةَدکً نعا ةؽَی او نی کـاىط ؛ ؿایان ةً 
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تٕكیل درةاره ی اوةعایم گٕتً ةَد و ةطون ایيکً ىارازت ؿَم ةً زعٍٔایؾ گَش کعده 
ةَدم و گاٌی اوٗات از ؿیىيت ٌایؾ صيطه ام 

انا ایو پعیا ةا ة٘یً ٔعؽ نیکعد و چيطؼالی ؿایان را دیَاىً وار َاؿٖ صَد . نیگعٔت 
ایيىَر کً صَدش تُعیٓ نیکعد او . کعده ةَد 

ؿایان وٗتی نىهئو نیـَد کً او . تيٍا دصتعی ةَد کً او را تا نعز ديَن کـاىطه ةَد 
ٗكط ازدواج ىطارد و ؿضف دیگعی را کاىطیط 

ىاانیط وؼعگعدان ٗیط او را نیغىط و ةً َٗل نُعوؼ پـت دؼتؾ را داغ .دوؼتی کعده 
. نیکيط کً دیگع دل ةً ٌیچ دصتعی ىتيطد

ةا آنطن پعیا دَ نٍهاىی ةٍم ریضت ٌهً ی اؿضاقی کً در آن نٍهاىی ؿعکت داؿتيط 
او را نی ؿياصتيط ؛ زتی ارکؽتع ؛ کً ةا ورود او 

ٌهً زنار دؼت » .ةً أتضار پعیا « :نَزیک را ٗىٍ کعد و ةا قطای ةليط ٔعیاد زد 
. زدىط و قطای ؼَت و کٓ ؼالو را ةً لعزه اىطاصت
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ایو پعیا دصتع صَىگعم و نذلػ گعم کيی اؼت «:ؿیطا کً در کيارم ایؽتاده ةَد گٕت 
و انکان ىطاره وارد نذلؽی ةـً و ةً نٍهان ٌا 

. »ةط ةگظره ؛ زاال صَدت نی ةیيی

ؿایان ٌهاىىَر نحل ٗتل دؼتؾ را ةً دور کهعم زلً٘ کعده ةَد و اقال ةً روی 
صَدش ىهی آورد کً دصتعی در آن نٍهاىی زامع 

پعیا ةا ةچً ٌا ؼالم و ازَالپعؼی کعد تا .اؼت کً زناىی دل و ایهاىؾ را رةَده ةَد 
ایيکً ةً نا رؼیط ٗیأً ای دظاب و لَىطی داؿت ؛ 

صیلی . ٗانتی ىؽتتا ةليط ةا پَؼت گيطنی و نٌَای قاؼ نـکی کً تا کهعش نیعؼیط 
ؼاده لتاس پَؿیطه ةَد و ةً ٌهعاه پؽعی صَش 

آن چيان گعم و قهیهی ةا نو ةعصَرد کعد ؛ نحل ایيکً ؼالٍا . تیپ ةً ؼهت نا آنطىط 
ای « :رو کعد ةً ؿایان و گٕت . نعا نی ؿياصت 
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» آب زیعکاه ؛ ایو تیکً را از کذا تَر کعدی ؟

. »نُعٔی نیکيم ؛ ٌهؽعم نٍتاب« :ؿایان درزالیکً ةادی ةً ّتْب نی اىطاصت گٕت 

تتعیک نیگَیم؛ ةً صطا ةاورم ىیهـً کً « :پعیا ةا رویی گـاده قَرتم را ةَؼیط و گٕت 
ؿایان َعمً زن گعٔتو داؿتً ةاؿً اون ٌم یً 

. »آرش«:ةعایتان آرزوی صَؿتضتی نیکيم ؛ در مهو نُعٔی نیکيم .ٌهچیو زىی 

. ؿایان دؼت او را ٔـعد و تتعیک گٕت

دیگع ة٘یً نذلػ دؼت پعیا ةَد ؛ دصتع یکعىگ و نٍعةاىی کً ةُيَان یک دوؼت او را 
ٌیچ زؽادتی در کار ىتَد ؛ ىً رٔتار . پظیعٔتم 

نحل ایيکً ٌیچ راةىً ی َاؿ٘اىً ای ةا ٌم ىطاؿتً اىط . او آزارم داد و ىً رٔتار ؿایان 
آرش پؽع ؼاکت و نَدةی ةَد انا وعز ىگاٌؾ .

وی آن ؿب چيطةار ىگاه ؼيگیو او را زػ کعدم ؛ کً تً .نعا ةً وزـت نی اىطاصت 
اقال از ىگاٌؾ صَؿم ىهی . دلم را صالی نیکعد

. آنط

نٍهاىی ٌایی کً ةچً ٌا تعتیب نیطادىط کانال قهیهی و صَدناىی ةَد و ٌیچ کػ 
ىٌع ةطی ةً ٌهؽع یا ىانغد دیگعان ىطاؿت و از کؽی 

رٔتار ىاپؽيطی ؼعىهیغد کً ةاَث ىارازتی دیگعان ؿَد ؛ انا نتاؼٕاىً ىگاه آرش ةا 
چـهاىؾ زالت صاقی . دیگعان ٔعؽ داؿت 

« :آى٘طر زال ةطی داؿتم کً ؿایان ٌم نتَدً ؿط وگٕت . داؿت کً نعا نیتعؼاىط 
» چی ؿطه نٍتاب ؛ چعا ایي٘طر ىگعاىی ؟

یک آن نیضَاؼتم ةعای ؿایان تَمیر دٌم ؛ کً نتَدً اؿتتاٌم ؿطم و ةً صَدم 
ٌی دصتع چً نیکيی ؛ اون پؽع ةطةضت کً « :گٕتم 

نیضَاٌی . کاری ىکعده ؛ ؿایط وعز ىگاٌؾ ایيىَر ةاؿً و ٌیچ نيٌَری ىطاؿتً ةاؿً
نذلػ را ةٍم ةعیغی کً چی ةـً ؛ ؿایان ٌم 
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صطای ىاکعده اتٕاٗی نی أتً کً زاقلی ىطاره دغ . دَوىً و کلً ی پعةادی داره 
. »پـیهاىی

. »نو صؽتً ام ةٍتعه کهی اؼتعازت کيم« :ةً ؿایان گٕتم 

ػ نو ٌم ةطون تَ ىهی رٗكم ؛ ٗعارنَن کً یادت ىعٔتً ؟ تا آصع نذلػ در کيارت 
. صَاٌم ةَد
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. نو ٌم صؽتگی ام کً ةعوعؼ ؿط دوةاره نی آیم. ػ صَاٌؾ نیکيم تَ رازت ةاش

.... ػ آصً

. ةعو َغیغم ةا ةچً ٌا ةعٗف. ػ آصً ةی آصً ؛ ىهیـً کً تَ نُظب ةاؿی 

. ػ زاال ٔکع نیکيی آىٍا نیگظراىط نو ةاٌاؿَن ةعٗكم ؛ زتها نیضَاٌيط تالٕی ةکييط

. ػ تَ از پػ ٌهً ؿَن ةعنی آیی

پعیا ز٘ی٘تا نذلػ را . روی نتلی ةً تهاؿا ىـؽتم . لتضيطی زد و از ٌم دطا ؿطیم 
َذب رٗكی نیکعد ؛ صیلی . ةً دؼت گعٔتً ةَد 

. روان و نَزون نو کً یک زن ةَدم از رٗكیطن او لظت نیتعدم

: ٌيَز چيطدٗیً٘ ىگظؿتً ةَد کً ؼتاره ةً ؼعاّم آنط و گٕت

. چعا تيٍا ىـؽتی ؛ ؿایان نی گٕت صؽتً ؿطی!ػ نٍتاب 

. ةیا ةـیو تا ةعات ةگم: دؼت او را گعٔتم و گٕتم 

» چی ؿطه ؟« :ةا تُذب ىگاٌم کعد و گٕت 

. آٌا آرش ؛ ازش نیتعؼم... ػ ؼتاره ، ایو پؽعه اؼهؾ چی ةَد 

نگع لَلَ اؼت کً ازش « :ٌهاىىَر کً ةا تُذب ىگاٌم نیکعد ؛ صيطیط و گٕت 
. »نیتعؼی

ػ دان نو نؽضعه ةازی در ىیار ؛ آصً ةطدَری ىگاٌم نیکيً ؛ نضكَقا از َهط ةً 
. ؿایان گٕتم صؽتً ٌؽتم کً نتادا دََا پیؾ ةیاد 
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. ةعای ٌهیو تعدیر دادم ةیام ایيذا دور از چـم او ةيـیيم

. ػ َغیغم زیاد دطی ىگیع گاٌی اوٗات پیؾ نیاد

زٖ ةا تَؼت ةٍتعه ةعویم « :ٗتل از ایيکً زعؼ ؼتاره تهام ؿَد از دا ةعصاؼتم و گٕتم 
. »پیؾ ة٘یً

ؿایان ةا دیطن نو کً ةً ؼهتؾ نیعٔتم دوان دوان ةً ؼعاّم آنط و دلَ پایم زاىَ زد 
أتضار ایو دور رٗف را ةً نو نی « :و گٕت 

: دٌیط ؟

. آى٘طر صذالت کـیطم کً زػ کعدم قَرتم ؼعخ ؿطه . ٌهً ی ةچً ٌا ؼَت زدىط 
ای نؽضعه « :دؼت او را گعٔتم و زیع لب گٕتم 

 ».
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ایو « :در ٌهیو نٍَٗ پعیا ةً ؼهتهان آنط و ةا لتضيطی رو کعد ةً ؿایان و گٕت 
صاىهت چً کالؽی ةعای نا نیگظاره ؛ ناا را تسَیل کً 

. »ىهیگیعه ٌیچ ؛ نسلهان ٌم ىهیگظاره

ایو چً زعٔیً کً نی زىیط ! صَاٌؾ نیکيم « : ٗتل از ایيکً ؿایان زعٔی ةغىط گٕتم
. »کهی ؼعم درد نیکعد

ایو نٍتاب صاىم نا اٌل کالػ گظاؿتو کً ىیؽتيط ٌیچ ؛ تازه صیلی « :ؿایان گٕت 
اگع ٗتَل . ؼاده و ةی آالیؾ ٌم تـعیٓ دارىط 

. »ىطاری نیتَىی از ةچً ٌا ةپعؼی

» ؿَصی کعدم ؛ نٍتاب دَن از نو کً دلضَر ىـطی ؟« :پعیا ةا لتان پعصيطه گٕت 

. ػ اصتیار داریط ؛ چعا ةایط دلضَر ؿَم

» نیـً ةا نو ٌم نحل ة٘یً دوؼتاىت رازت ةاؿی؟« :پعیا گٕت 
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. یً دَر صاقی قستت کعد کً در دلم ىـؽت و ةً ىٌعم دصتع روراؼت و قادٗی آنط 
نو از پعیا اوالُات چيطاىی ىطاؿتم و ؼُی در 

دلم ىهیضَاؼت در زىطگی صكَقی او دصالت کيم ؛ ولی ةً ىٌع . پعؼیطن ٌم ىکعدم 
. نی آنط کً دصتع قادٗی ةاؿط

در نذالػ دوؼتاىً ای کً ةعگغار نیکعدیم ؛ ؼاَتی دور ٌم نی ىـؽتیم و ةً تُعیٓ 
دَک ؛ یا صاوعه ی ةانغه ای نی پعداصتیم و در 

. آصع ةً ؿضكی کً ٗـيگ تعیو صاوعه یا دَک را گٕتً ةاؿط دایغه ای تُلٖ نیگعٔت 
در نذالػ ٗتل ؛ ایو ؿایان ةَد کً دایغه را 

. از آن صَد نیکعد ؛ انا زاال او رٗیتی ؼعؼضت داؿت کً آن ٌم کؽی ىتَد دغ پعیا

نذلػ زؽاةی گعم ةَد و رٗاةت ىغدیکی ةیو ؿعکت کييطگان ودَد داؿت ؛ انا 
ةاالضعه یکی یکی از گعدىً ةیعون رٔتيط و ٔ٘ه پعیا و 

ؿایان ناىطىط ؛ ناىطه ةَدم کً چً زأًٌ ی َٗی و چً زنَر ذٌيی دارىط کً ایو 
ٌهً دَک در ذٌيـان نی ناىط ؛ ةیـتع از ٌعچیغ 

تْییع قطا ؛ تْییع . دیگع ؿکل تُعیٓ کعدىـان ةَد کً ٌهً را ةً صيطه نی اىطاصت 
لٍذً و تْییع ٗیأً کً ةعای نو ٌم صیلی دالب و 

. دیطىی ةَد

در آصع ؿایان صاوعه ای از رٔتو صَاؼتگاری ةعای یکی از دوؼتاىؾ تُعیٓ کعد کً دَ 
را تعکاىط ؛ ةىَریکً ده دٗیً٘ تا رةٍ ؼاَت 

ٌهً را ةً صيطه اىطاصت و دایغه ویژه را ىكیب صَد کعد و پعیا ٌم ةضاوع دَکٍای 
. ةانغه اش دایغه دوم را دریأت کعد

ٌيَز دور ٌم دهٍ ةَدیم کً ةانـاد ٌهً را ةعای قعؼ ؿام ةً وعؼ ؼالو راٌيهایی 
کعد ؛ از صيطه دلم مُٓ رٔتً ةَد و زؽاةی 

پعیا و ؿایان نحل ةچً کَچَلٌَا نـَْل چاىً زدن ةع ؼع دایغه ؿان . گعؼيً ةَدم 
ةضاوع ایيکً دلت ىـکيً « :ؿایان گٕت . ةَدىط 
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ةٍت دایغه دادىط ؛ نگع ىً ایيکً تا ةَده ؛ ٌهیـً یک دایغه ودَد داؿتً کً اون ٌم 
. »ةً نو تُلٖ داؿتً
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اتٕاٗا ةا نو قستت کعدىط و ازنو صَاٌؾ کعدىط کً ادازه ةطٌم دایغه « : پعیا گٕت
را ةً تَ ةطٌيط ؛ آصً نیطوىی ٌهً نیگَیيط کً 

ؿایان ةچً ىيً اؼت و از ایو نیتعؼيط کً تَ ةيـیيی وؼه نذلػ و ٌای ٌای گعیً 
. »کيی

ةذای « :رو کعدم ةً آىٍا و گٕتم .یکی ایو نی گٕت و یکی اون ؛ صيطه ام گعٔتً ةَد 
ایو ٌهً کعکعی صَاىطن ؛ ةیاییط ةعویم یً چیغی 

یً آن ةً صَد نی آییط کً گعؼيً و تـيً ةً ؼهت نیغ نیعویط ؛ انا نی ةیيط . ةضَریم 
نو کً صیلی گعؼيً ٌؽتم . صتعی از ؿام ىیؽت 

. »؛ ةای ةای

. نـَْل کـیطن ؿام ةَدم کً قطایی از پـت ؼع ؿيیطم

. ػ ادازه نیطٌیط کهکتان ةکيم

ةً َ٘ب ةعگـتم و آرش را ؼیيً ةً ؼیيً ی صَد دیطم ؛ امىعاب تهام ودَدم را گعٔت 
و ىٕػ در ؼیيً ام زتػ ؿط ؛ ةً ی٘یو از او 

. »ىً نتـکعم« :درزالیکً ةً ؼضتی آب دٌاىم را َٗرت نیطادم گٕتم . نیتعؼیطم

ٗكط نغازهت ىطاؿتم ٔ٘ه نیضَاؼتم « :آرش کً نتَدً ؿط زال صَؿی ىطارم گٕت 
نحل ایيکً . از وعز رٔتارم نُظرت ةضَاٌم 

! »ؼَتٕاٌم ؿطه

آى٘طر َكتاىی ةَدم کً دلم . ةطون ایيکً دَاةؾ را ةطٌم ؛ راٌم را گعٔتم و رٔتم 
نیضَاؼت کلً ی ؿایان را ةکيم ؛ ةاالضعه او را ةیو 

وای کً ٌَا اةعی « :ةا دیطن نو رو کعد ةً دوؼتاىؾ و گٕت . دوؼتاىؾ پیطا کعدم 
. »اؼت
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» چی ؿطه َغیغم ؟« :صَدش را ةً نو رؼاىط و گٕت 

. ػ نُلَنً تَ کذایی ؟ نو ؼعم درد نیکيً ؛ ةٍتعه زودتع ؿام ةضَریم و ةعیم

. »ای ةً چـم ؛ ةیا ةعویم نو ٌم ّظا ةکـم« :ةطون ٌیچ اَتعامی گٕت 

. ػ نو ّظا زیاد کـیطم ؛ ةاٌم نیضَریم

. تَی چـهای نو ىگاه کو.ػ نٍتاب ةتیيهت 

» چی ؿطه ؟ اتٕاٗی أتاده ؟« :و چاىً ام را ةاال آورد و ةا دیطن ٗیأً ام گٕت 

. »ىً ٔ٘ه کهی ؼعم درد نیکيً« :ةا قعازت گٕتم 

. ػ انا چٍعه ات زعؼ دیگعی نیغىط
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در ایو « :ةً َٗل ؼتاره . ىهیضَاؼتم ةی نَرد زعؼ ةغىم کً او ٌم زؽاس ؿَد 
ةایط صَدم زلؾ » .نذالػ چيیو اتٕاؽ ٌایی نی أتط 

دلم ىهیضَاؼت ةعای نَمََی کً اٌهیت چيطاىی ىطارد ؛ نذلػ آن ؿب را . کيم 
ؿایط ةعای . نو کً صیلی زؽاس ةَدم . ةٍم ةعیغم 

انا ةعای نيکً .صیلی ٌا یک نَمَع پیؾ پا أتاده ةاؿط ؛ زتی ةعای صَد آرش 
ٌهیـً نعدٌا را ةً ؿکل ٌیَال نی دیطم ؛ ّیعٗاةل 

. »از ایيکً در کيارم ىتَدی ازؽاس دلتيگی کعدم« :ةا لتضيطی تلش گٕتم . ٗتَل ةَد 

صَب ایو را از اول نیگٕتی ؛ اقال از ایو « :ؿایان ةا ایو زعؼ ةً ودط آنط و گٕت 
ةً ةُط یک زىذیع ةً دؼت ٌم نی زىیم کً دیگً 

. »دطا ؿطىی ىتاؿیم

. ػ ةیا پؽع ؛ ةیا ایي٘طر لَدگی ىکو

ةیا ةعویم پیؾ ةچً ٌای . ػ اوه ؛ اوه نحل ایيکً راؼتی راؼتی صیلی َكتاىی ٌؽتی 
. صَدنان ؛ آىذا دور ٌم ىـؽتً اىط

. ػ ىً ؛ نیضَاٌم تيٍا ةاؿیم
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. ػ ای ةً چـم ؛ ةیا ایيذا یک نیغ دو ىٕعه ٌؽت

ؿایان ةا ولٍ ؿام نیضَرد ؛ ةا ایيکً گعؼيً ةَدم ّظا از گلَیم پاییو ىهیعٔت ؛ ىگاه ةً 
ؿایان ةا . ّظا کً نیکعدم ةً یاد آرش نی أتادم 

. اقعار یکی دو تکً گَؿت در دٌاىم گظاؿت

ایو . صَب نعدم ٌَای صاىهـان را دارىط « :در ٌهیو نٍَٗ پعیا از راه رؼیط و گٕت 
! »آرش کذاؼت تا ةتیيط و یاد ةگیعه

. ةا ؿيیطن ىام آرش َعؽ ؼعدی ةع پیـاىی ام ىـؽت

نا در صطنتگغاری « :ؿایان ةا صَؿسالی درزالیکً ل٘هً ای در دٌان نیگظاؿت گٕت 
آناده ایم و از دان و دل ٌع ىَع اوالُاتی کً 

. »داریم ةطون کم و کؽع در اصتیار دوؼتان ٗعار نیطٌیم

راؼتی ةچً ٌا صَدتان را ةعای دو ٌٕتً دیگً آناده کيیط کً یک دـو « :پعیا گٕت 
نٍهان ٌای صاص ةا . اؼتحيایی در پیؾ داریم 

. »لتاؼٍای صاص

! »ایو چً دَر نٍهاىی اؼت« :ؿایان گٕت 

یک ىَع ةالهاؼکً کً ٔ٘ه زودیو ٌهطیگع را نی ؿياؼيط و از لتاس و « :پعیا گٕت 
ناؼک زیَاىات اؼتٕاده نیکييط ؛ یک نٍهاىی ؿاد و 

. »ةً یاد ناىطىی

. »نو نی نیعم ةعای ٌیذان« :ؿایان ةا صَؿسالی گٕت 
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» ىٌع ؿها چیً ؟« :پعیا رو ةً نو کعد وگٕت 

. ٔکعىکيم ةتَىم ةیایم. ػ نو ؿضكا از ایو ىَع نٍهاىی ٌا زیاد صَؿم ىهی آیط 

صیلی صَش . صَدت را لَس ىکو کً ٌیچ َظر و ةٍاىً ای را ىهی پظیعم «:پعیا گٕت 
نیگظره ؛ تازه ٗؽهت آصع ةعىانً ازٌهً دالتتعه 
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اگع ده ىٕع را درؼت زطس ةغىی دایغه ویژه را . ةایط تـضیف ةطٌی کی چی پَؿیطه .
. »نیتَىی کؽب کيی

. »ؿها ٌم نا را کـتیط ةا ایو دایغه ویژه تَن« :ةا صيطه گٕتم 

اؼم نا دو ىٕع رو دغو لیؽت ةيَیػ کً « :ؿایان ةطون ایيکً ىٌع نعا ةپعؼط گٕت 
. »زتها زتها نی آییم

» ایو ىـط ؛ ىٌع نٍتاب چیً ؟... ا ....ا... ا« :پعیا گٕت 

. »نٍتاب ؛ َغیغم ةگَ کً نَأ٘ی«:ؿایان دؼتؾ را ةً دور گعدىم اىطاصت و گٕت 

. »دان ؿایان نا را مایٍ ىکو« :و آٌؽتً زیع گَؿم گٕت 

. ةً ادتار لتضيطی زدم و ؼکَت کعدم

ؿب وٗتی ةً صاىً ةعگـتیم آى٘طر صؽتً و گعٔتً ةَدم کً ةٍتع دیطم قستتی ةا ؿایان 
ىکيم و در ٔعقتی نياؼب ایو نَمَع را ةا او 

. ایو چيطنیو ةار ةَد کً ةطون نـَرت ةا نو دََتی را ٗتَل نیکعد. نىعح کيم 

. ةا قطای صَاب آلَد گَؿی را ةعداؿتم.ؼاَت ده قتر ةا قطای تلٕو از صَاب پعیطم 

. ػ الَ ، ةٕعناییط

ػ ؼالم دصتع چ٘طر نیضَاةی ؛ ليگ ًٍعه ؛ نگع کار و زىطگی ىطاری ؟ 

ؼالم زالت چىَره ؛ صَةی ؟ ! ػ اوه تَیی پعیا 

. ػ ىً ةً صَةی ؿها کً در صَاب ىاز ةً ؼع نیتعیط

ػ ةاور ىهیکيی ؛ آى٘طر دیـب صؽتً ةَدم کً اقال ىٍٕهیطم چىَر صَاةهتعد ؛ تَ کً 
. صَب ؼسعصیغی

ػ زاال کذاش رو دیطی ؛ از ؼاَت ٌٕت قتر کً ةگظره دیگً صَاةم ىهیتعه 
. نیضَاؼتم زودتع ازایيٍا ةٍت زىگ ةغىم انا دلم ىیانط.

! ػ پػ صطا ةً نا رزم کعد ؛ زاال چً صتع ؿطه
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نیضَاؼتم ةتیيم ؿها .ػ ةا ةچً ٌای اکیپهان دؼتً دهُی نیضَاٌیم ةعیم ةیعون ؿٍع 
. ٌم نی آییط

ػ ةً دان تَ آى٘طر صؽتً ٌؽتم و ؼعم درد نیکيً کً زال ایيکً از صاىً تکان ةضَرم 
. ىطارم

زاال اگً یً نٍَٗ زالؾ رو . ػ صَدت نیطوىی کً از ةَدن ةا تَ صَؿسال نیـَم 
. داؿتی ةا تلٕو ٌهعاٌم تهاس ةگیع

. ػ ةاؿً ؛ زتها

. ػ ٗعةاىت ؛ صطازأي

روز تُىیلی دیگً زَقلً آرش را ىطاؿتم ؛ دلم نیضَاؼت یً دَری واًُٗ دیـب را 
. ٔعانَش کيم ؛ ٌهیو ناىطه کً دوةاره او را ةتیيم

ؿایان کً تازه از صَاب ةیطار ؿطه ةَد درزالیکً دؼتٍایؾ را نسکم ةً ؼیيً نیکَةیط 
اول قتسی کی « :صهیازه ی ةليطی کـیط و گٕت 

» ةَد ؟

. ػ پعیا

ػ چً کار داؿت ؟ 

. ػ اکیپی نیضَاؼتيط ةعوىط ةیعون ؿٍع

. »پػ چعا نُىلی ؛ةليطؿَ تا دیع ىـطه« :ؼعاؼیهً ازدا ةعصاؼت و گٕت 

تَکً تا چيط لسًٌ پیؾ نیگٕتی اول قتسی ؛ « :ةا تُذب ىگاٌؾ کعدم و گٕتم 
ٌهیو کً اؼم گعدش و تٕعیر آنط ؛ ٔعانَش کعدی 

 ».

. ػ آصً َغیغم ؛ چيط دًُٔ ةٍت ةگم ؛ نگع دىیا را چيطدًُٔ ةً آدم نیطٌيط ؟ ٔ٘ه یکتار 
. ایو را ةضاوع ةؽپار

. ػ ةٍعزال نو زَقلً اش را ىطاؿتم گٕتم ىهی آییم
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یً نـَرتی ةا نا ! ػ ةً ٌهیو رازتی ؛ ىاؼالهتی نا ٌم نعد ایو صَىً ٌؽتیم 
. نیکعدی

. ػ نحل دیـب کً تَ ةا نو نـَرت کعدی

. نیضَاؼتی تالٕی کيی... ػ آٌا 

. تَ ةً ایو روش زىطگی َادت کعدی. ػ ایيکً ةار اولت ىتَد کً ةضَاٌم تالٕی کيم 
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. ػ نگع نضالٓ ةَدی

ٔعٗی ىهیکيً ؛ چً نَأٖ و چً نضالٓ ؛ تَ ةایط ىٌع نعا . ػ چيطةار ةایط ةٍت ةگم 
. نیپعؼیطی

. ػ ٔکعکعدم تَ ٌم از ایو دـو ٌای َذیب صَؿت نی آیط

. ػ انا ایو دلیل ٗاىٍ کييطه ای ىهیتَىً ةاؿً

ةازٌم نحل ٌهیـً نؽضعه ةازی اش گل کعد و دؼتٍایم را در دؼت گعٔت و ؿعوع 
: کعد ةً ةَؼیطن و گٕت

. ػ ّله کعدم ؛ َٗل نیطٌم کً دیگً تکعار ىـً

ػ ٌهیـً ٌهیيىَره ؛ وٗتی کار از کار نیگظره ؛ ةا یً نُظرت صَاٌی ٌهً چیغ را تهام 
. نیکيی

ػ زاال تَ ةگَ چً کيم کً تَ رامی ةـی؟ َٗل نیطٌم کً از ایو ةً ةُط ٌع ؼَالی 
. پعؼیطىط ةگَیم اول ةایط ةا صاىهم نـَرت کيم

ةا زعٍٔای ةی ؼع وتً داری زعقم را درنی « :ةا َكتاىیت از دا ةعصاؼتم و گٕتم 
. »آوری

ةٍتعه نو « :ؿایان کً دیط ةط دَری ٗاوی کعدم ؛ دیگً در ایو نَرد زعٔی ىغد و گٕت 
. »ةعوم قتساىً را آناده کيم

ةا دلضَری ةً ؼع نیغ رٔتم ؛ ل٘هً ای گعٔت و در دٌاىم . ةُطاز دٗای٘ی قطایم کعد 
ةاور کو دیـب ٗكط ةطی « :گظاؿت و گٕت 



 
 

280 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

ىطاؿتم ؛ آى٘طر از ایو دََت ّیعنيتٌعه صَؿسال ؿطم کً ٔکعنیکعدم تٌَم ةً ٌهان 
ةٍعزال نو را ةتضؾ کً .اىطازه صَؿسالی 

زاال اصم . ٌهیـً ةا کارٌایم ةاَث دلضَری تَ نیـَم ؛ نیطوىم کارم اؿتتاه ةَد 
. ٌایت را ةاز کو ؛ زیًٕ روز دهًُ نان صعاب ةـً 

» اقال نو تهاس نیگیعم و نیگَیم دایی دََت داریم ؛ ٗتَلً ؟

ةاز نحل ٌهیـً ةا نٌلَم ىهایی دلم را ؼَزاىط و دیگع ایيکً پعیا از نو َٗل گعٔتً ةَد 
دلم ىهیضَاؼت ٔکعکيط کً ؿایط ةضاوع راةىً . 

آى٘طر پعیا در دلم ىـؽتً ةَد کً اقال یک . ای کً ةا ؿایان داؿتً زؽادت نیکيم 
لسًٌ ٔکعىهیکعدم روزی ؿایان َاؿٖ و ؿیطای او 

. ةَده اؼت

ولی صَاٌؾ . ىً ؛ پعیا صیلی اقعار کعده ؛ ىعٔتيهان درؼت ىیؽت « :ةطون تانل گٕتم 
نیکيم دیگً ةعای دـو و نٍهاىی ةعىانً ریغی 

. »نیضَاٌیم اگً ةـً یکی دو ٌٕتً ةً ؿهال ةعویم. ىکو 

. »وای ؛ نو نی نیعم ةعای ؿهال« :ؿایان دؼتاىؾ را نسکم ةً ٌم کَةیط وگٕت 

 18ٔكل
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. کهتع از دو ٌٕتً وٗت داؿتیم کً لتاس نياؼتی ةعای نٍهاىی ةالهاؼکً تٍیً کيیم 
. ایو ٌیذان اىگیغتعیو نٍهاىی ةَد کً دََت ؿطم 

زتی تو قطایهان را ٌم ةایط تْییع نیطادیم و اگع . در ز٘ی٘ت یک ىَع ةازی ةَد 
کؽی کاری اىذام نیطاد کً ةاَث دلب تَدً نیـط و 

او را نی ؿياصتيط از ةازی اصعاج نیـط و ةایط لتاس و ناؼکؾ را ةعدارد و اقىالسا رو 
. ةاز ةازی کيط

نیطاىؽتم کً در آن نٍهاىی کانال تيٍا صَاٌم ةَد ؛ چَن زتی ؼتاره و ؿیطا را ٌم 
ىهی ؿياصتم و تيٍا یار و ٌهطنم ؿایان ةَد ؛ التتً اگع 
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. درد دؼتعس ةاؿً

ٌهً نذاز ةَدىط کً از دو ىَع لتاس اؼتٕاده کييط یا لتاس دل٘ک ؛ یا زیَاىات کارتَىی 
ىکتً . و کانال پَؿیطه ةاؿط ؛ از پيذً پا تا ؼع

نٍم دیگع ایيکً ٌیچ کػ دغ ٌهؽع ىتایط ةطاىط ٌعکؽی چً پَؿیطه اؼت و ةعای 
ایيکً کؽی لتاؼی نحل دیگعی ىپَؿط ؛ ةایط ةطون 

. ىام و ىـان ةً ؿهاه تلٕيی کً داده ةَدىط تهاس ةگیعد و لتاس صَد را اَالم کيط
ةاالضعه ةُطاز تَأ٘ی کً ةا ؿایان کعدیم ٗعار ؿط نو 

ةً ٌعقَرت . در ى٘ؾ تَییتی و او ٌم گعةً ای کً ٌهیـً ةً دىتال اوؼت درآییم 
یکی . لتاؼٍا را تٍیً کعدیم ؛ انا دو تا نـکل داؿت 

راه رٔتو ةا آىٍا ؼضت ةَد و دیگع ایيکً ٔنای داصل َعوؼک صیلی گعم ةَد و در ٔكل 
. تاةؽتان تسهل آن گعنا واُٗا َظاب آور ةَد

چيط روزی ةیـتع ةً نٍهاىی ىهاىطه ةَد ؛ ٌعچً ىغدیکتع نی ؿطیم اؿتیاٗم ةعای رٔتو 
ةً ٔکعىگاه ٌای آزار دٌيطه آرش . ةیـتع نیـط 

ٔ٘ه دلم نیضَاؼت ایو ةالهاؼکً َذیب را ةتیيم و نحل ٌهیـً تيٍا نَردی کً .ىتَدم
نعا دچار َظاب ودطان نیکعد ؛ ىگاه ٌای ؼعد 

. پطر ةَد کً در چارچَب دلی ؛ ةع روی دیَار ؛ ةً چـهاىم صیعه ؿطه و نعا ىٍیب نیغد

ایو ٌهان آزادی اؼت کً ؼالٍا صَن نعا در ! ػ نٍتاب تَ کذایی؟ ةا صَدت چً کعدی
انا ةً چً ... ؿیـً کعدی تا آن را ةطؼت ةیاوری

ةٍایی؟ 

ىگاه پطر آتؾ ةً داىم نیکـیط و نعا ةٍم نیعیضت ؛ ؼُی نیکعدم ٌعدَر ؿطه از 
ىگاٌؾ ٔعار کيم ؛ زتی روی ایيکً ةا او روةً رو 

ٌع روز وتٖ َادت ٌهیـگی ةا او تهاس نیگعٔتم ؛ ويیو قطایؾ . ؿَم ىطاؿتم 
دليـیو و آرام ةضؾ ةَد ؛ انا دای آَّش پعنٍعش 

. را ىهیگعٔت
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یاد پطر دوةاره تهام ذٌيم را پع کعد ؛ ىاصَدآگاه از داةعصاؼتم و ةً ؼعاغ تلٕو رٔتم 
وتٖ نُهَل نيـی گَؿی را ةعداؿت و ةُط از .

. چاؽ ؼالهتی ةً اتاؽ پطر وقل کعد

ػ ؼالم پطر ؛ زالتَن چىَره؟ 

. ػ ؼالم ةً دصتع گلم ؛ نٍتاب تَ صَةی؟ چی ؿطه کً یادی از پطر کعدی

 172  

پطر ةی نُعٔتی ىکيیط نو کً ٌعروز قتر تا ةا ؿها و نادر تهاس « :ةا ىارازتی گٕتم
. »ىگیعم روزم آّاز ىهیـَد

» نیطوىی چيط روز ىطیطنت؟« :ةا قطایی کً تً آن ةْل نَج نیغد گٕت

. ػ نو ؿعنيطه ٌؽتم

. ػ دؿهيت ؿعنيطه ةاؿً

. ػ انـب ةیایط دور ٌم ةاؿیم ةا ناٌان ٌم تهاس نی گیعم

. ػ ؿها ةیاییط

. ػػ ىً پطر ؛ نیطوىیط چيط وٗتً صَىً ی دصتعتان ىیانطیط

. ػ ةاؿً ٗتَلً ؛ انا ةً ؿعوی کً نٍهان نو ةاؿیط

... پَل صَدتان. ػ ایو چً زعٔیً کً نیغىیط ایيذا ٌم ةً ؿها تُلٖ داره 

نٍتاب دیگً ىتیيم ایو زعؼ را ةغىی ؛ « :ةا َكتاىیت گٕت. ىگظاؿت زعٔم تهام ؿَد
نو ٌؽتی و ودَدم ةً ؿها تُلٖ داره ؛ ٌعچيط 

کاری ةعای ؿها اىذام ىطادم و ٌهیـً نحل یک زاکم دیکتاتَر صَاؼتً ٌایم را ةً 
. »ؿها تسهیل کعدم

. قطایؾ ّم صاقی داؿت کً تهام ودَدم را لعزاىط

ػ پطر ایو زعؼ را ىغىیط ؛ ؿها ٌم نحل تهام پطرٌا صَؿتضتی ٔعزىطاىتان را نیضَاٌیط 
ؿکع صطا نو و ناٌان کً از زىطگی نان رامی 
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. ٌؽتیم چعا ایو زعؼ را نیغىیط

. »انیطوارم ٌهیـً صَؿتضت ةاؿیط« :دَاةم را ىطاد و ةُط از نکث کَتاٌی گٕت

زعٍٔای پطر ةطدَری تکاىم داد ؛ صطایا او از چً ىارازت اؼت ؟ از وٗتی کً ازدواج 
کعده ةَدم ؛ او ٌم تْییع کعده ؿایط دچار َظاب 

او صیلی ٔعؽ کعده ؛ . ودطان ؿطه کً نو ةضاوع درس صَاىطن تو ةً ازدواج داده ام 
ؼاکت و آرام ؛ ةً زٌعا ٌم نحل نو و ناٌان ٔـار 

. او را آزادتع گظاؿتً ةَد ؛ زتی در پَؿیطن چادر ٌم اقعاری ىهیکعد. ىهی آورد

ؿب پطر و نادر زودتع آنطىط ؛ ؿایان ةً اؼت٘تالـان رٔت و وتٖ نُهَل ؿعوع ةً زةان 
زاال چً صتع کً نا « :نادر گٕت. ریضتو کعد 

. »ززهت ةطٌیم

زاال دیگً صَىً ی دصتعتان ززهت ؿط ؛ اون ٌم ؼالی یکتار ؛ پػ نا « :ؿایان گٕت
. »کً ٌع روز صَىً ی ؿها ٌؽتیم چً نیگَییط
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. »نيغل صَدتان اؼت« :پطر لتضيطی زد و گٕت

. »ٗعةان لىٕتان« :ؿایان گٕت

ةا .دٗای٘ی ىگظؿت کً نسهط آٗا و ناٌان از راه رؼیطىط . و ؿعوع ةً پظیعایی کعد 
آنطن آىٍا ةً ؼعَت ةً اتاٗم رٔتم و روؼعی ةً 

آىٍا ٔکعنیکعدىط کً ایو نٍتاب ٌهان .ؼعکعدم ؛ نحل گظؿتً دلَ ةؽتگان پَؿیطه ةَدم
زتی تكَر ٌم ىهیکعدىط .نٍتاب ٗطیهی اؼت 

. کً نو در نٍهاىی ٌای دوؼتاىً چگَىً لتاس نیپَؿم و دلَ آىٍا داىهاز آب نیکـم 
. وای از روزی کً ٌهً چیغ ةعنال ؿَد

درزالیکً ةً ؼضتی راه . چادر نـکی ناٌان را ةا چادر ؼٕیط گلطاری ََض کعدم 
ةاور . داره پطرم را درنیاره ! ایو ةچً « :نیعٔت گٕت

. »نیکيی کً زتی ىٕػ کـیطن ٌم ةعام نـکلً
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. ػ چً رةىی ةً ایو وٕل نُكَم داره ؛ نال ایو چادر نـکی اؼت ؛ ٌَا صیلی گعنً

از وٗتی کً ةً یاد دارم ایو چادر . ةعای نو دیگً َادت ؿطه ! ػ چً زعٍٔایی نیغىی
. ٌهیـً ٌهعاٌم ةَده

زاال چ٘طر ناىطه؟ :دؼتی ةً روی ؿکهؾ کـیطم و گٕتم

. ػ دو ٌٕتً و پيخ روز

. ػ آخ دَن تا ؼً ٌٕتً دیگً نو صالً نیـَم

. »و نو ٌم نادرةغرگ« :نادر از راه رؼیط و گٕت 

نو ٗعةان « :ةً ؼعاّؾ رٔتم ودؼتم را ةً دور گعدىؾ اىطاصتم و او را ةَؼیطم و گٕتم
. »ایو نادر ةغرگ صَؿگل نیعوم

! »صطا ىکيً ؛ ىٕعیو نیکيی... واه « :اصم ٌایؾ را درٌم کعد و گٕت

ناٌان و . و ؿعوع کعدم ةً ٗعةان قطًٗ رٔتيؾ» نانان ایو زعٍٔا را ةیيطاز دور« :گٕتم
قطای پطر از . زٌعا ّؾ کعده ةَدىط از صيطه 

: ؼالو ؿيیطه ؿط

. اگً اوىذا ةیـتع صَش نیگظره ناٌم ةیاییم! ػ چً صتعه 

. »دای ؿها ؼتغه ؛ زاال صطنتتان نیعؼیم«:نادر گٕت

. »پطر ؿها راٌم ةی ىكیب ىهیگظاریم« :ةا قطای ةليط گٕتم
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صَدتان را ةعای دادن یک ؼَر زؽاةی « :ةا آنطن نا ؿایان رو کعد ةً نسهط آٗا وگٕت
. »آناده کيیط

ةً روی چـم ؛ ؿها ٗاةل « :نسهط آٗا کً ؼاکت و آرام ىـؽتً ةَد ةا نتاىت گٕت
ةطاىیط ؛ ناٌع کاری کً از دؼتهان ةعآیط اىذام نیطٌیم 

 ».
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ٌيَز ریضتو چای ةً اتهام ىعؼیطه ةَد کً ؼعو کلً . ةعای آوردن چای ةً آؿپغصاىً رٔتم
. ی ؿایان پیطا ؿط

. ػ چعا ؿها ززهت نیکـیط ادازه ةطٌیط نو نیتعم

! ػ صَب زرىگ ؿطی

. ػ نا ٌهیـً زرىگ ٌؽتیم ؛ ؿها ٗطر ىهیطاىیط

زٌعا چيطةار ةعای کهک ةً آؿپغصاىً . آن ؿب ىگظاؿت ٌیچ کػ ازدایؾ ةليطؿَد
ىً َغیغم انـب ٌهً ی کارٌا ةً : آنط انا او گٕت

. »نٍتاب دَن تَ ٌم ةعو ةيـیو کً ةتیييط نو چ٘طر ٌيعنيطم. ٍَطه ی نو اؼت 

ةً ؼعاغ پطر رٔتم و کيارش ىـؽتم و دؼتم را ةً دور گعدىؾ اىطاصتم و او را ةَؼیطم 
: و گٕتم

. ػ گٕتم کً ؿها را ٌم ةی ىكیب ىهیگظارم

. »صیلی دات تَی صَىً صالی اؼت« :نعا نسکم در ةْل گعٔت و گٕت

ؿایان کً نـَْل .اؿکی کً در چـهاىم زلً٘ زده ةَد در نیان ةازواىؾ پيٍان کعدم
ةً ةً چً قسيً ی « :چیطن نیغ ؿام ةَد گٕت

. »زیتایی ؛ پطردَن ةاور ىهیکيیط کً ایو نٍتاب چ٘طر ؿها را دوؼت داره

َغیغ دلم ؛ چی دؿً کً « :ىاگٍان ةْنم تعکیط پطر پیـاىی و ؼعم را ةَؼیط و گٕت
» ایي٘طر دل ىازک ؿطی؟

. »دوری از صاىَاده واُٗا ؼضتً تا آدم ةضَاٌط َادت کيً َهعی نیگظره«:ناٌان گٕت

. »ٗعةاىت ةعم ؛ نا کً ٌع روز ٌهطیگع را نی ةیيیم« :نادر ةً ؼعاّم آنط و گٕت

صاک ةع ؼعنو ؛ ن٘كع « :ؿایان ٌعاؼان دلَ آنط و دو دؼتی ةً ؼعش کَةیط و گٕت
اقلی نو ٌؽتم ؿعنيطه کً ةاَث ىارازتی ٌهً 

. »ؿطم



 
 

286 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

ؿایان کً ٌهاىىَر نات و . آى٘طر ٗیأً اش نؽضعه ةَد کً ىاصَدآگاه صيطه ام گعٔت
واه ؛ واه ؛ زاال نا « :نتٍَدت نعا ىگاه نیکعد گٕت

! »ةایط ةضيطیم یا گعیً کيیم

 175  

. و ٌهً را ةً صيطه اىطاصت

گٍگاٌی ؿایان ةا قستتٍایؾ لتضيط .ؿام را در نسیىی گعم و قهیهی قعؼ کعدیم 
ٌع وٗت کً درکيار صاىَاده .ةع لتٍایهان نی آورد

نو کً ٌهیـً .ام ةَدم؛آرانؾ صاقی ةً ؼعاّم نی آنط کً ةعایم صیلی َذیب ةَد
دلم نیضَاؼت ةً ىََی از آىٍا دطا ؿَم زاال دلم 

. پع نیغد ةعای یک لسًٌ ةا آىٍا ةَدن

نٍتاب ؛ از زىطگی ات « :آن ؿب پطر وٗت رٔتو ةً وَری کً ؿایان نتَدً ىـَد گٕت
» رامی ٌؽتی؟

چعا ایو .آى٘طر ایو ؼَال ةعایم ّیعنيتٌعه ةَد کً تا چيطلسًٌ نعدد پطر را ىگاه کعدم
ؼَال را کعد؛ نو کً ٌیچ وٗت گلً و ؿکایتی از 

ؿایط .زىطگی ام ىطاؿتم ؛ زتی از دََاٌای کَچکهان ٌم ىگظاؿتم آىٍا ةَیی ةتعىط
ةضاوع آن چيطٗىعه اؿکی کً ىتَاىؽتم کيتعلؾ 

پطر ؛ ؿایان پؽعصَةی « : ةا لتضيطی گٕتم . کيم ایو ذٌيیت در ذٌو پطر ایذاد ؿطه 
» چی ؿطه کً ایو ؼَال را کعدیط ؟. اؼت 

. ػ ٌیچی َغیغم ؛ ٔ٘ه نیضَاؼتم نىهئو ؿَم

 19ٔكل

اىؽان ةایط چ٘طر . َـٖ چیؽت ؟ ایو ؼَالی ةَد کً ةارٌا و ةارٌا از صَدم پعؼیطم 
یک ىٕع را دوؼت داؿتً ةاؿط کً ىانؾ را َـٖ 

آیا ٌهً چیغ از ٌهان ىگاه اول ؿعوع نیـَد و یک ىگاه چيان تار و پَد . ةگظارىط 
آدنی را نی لعزاىط کً ٌیچ راه گعیغی ىطارد ؛ ةا 
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ایيکً از یک دوؼتی نُهَلی ؿعوع و ةً یک َـٖ آتـیو نيذع نیـَد ؟ 

نو کً ؿضكا ٌیچ تذعةً ای از َـٖ ىطاؿتم ؛ یُيی ٌیچ وٗت نعدی دغ ؿایان در 
او را صیلی دوؼت دارم ؛ انا . زىطگی ام ىتَد 

کؽی کً . ٔکعىکيم ةتَان گٕت َاؿ٘ؾ ٌؽتم ؛ او ةیـتع ىذات دٌيطه ی نو اؼت 
ٌیچ . ةا آنطىؾ رویاٌایم رىگ واُٗیت گعٔت 

وٗت صَاؼتً ٌایم را ىادیطه ىگعٔت و نعا ةً آرزوٌای دیعیيً ام رؼاىط و ٌعچیغی را 
کً روزی دور و دؼت ىیأتيی نی دیطم ؛ ةا 

کهک او ةً دؼت آوردم ؛ نو زتی دوؼت داؿتو او را ؼَای زوج ٌای دیگع 
نو ةضاوع چیغی کً ٌهیـً صَاؼتارش ةَدم . نیطاىؽتم 

و ةا آنطن ؿایان آن را ةً دؼت آورده ةَدم او را دوؼت نیطاؿتم ةً زتم اگع او ٌم 
نعدی ةً ناىيط پطر ةَد کً آزادی ٌایم را 

. نیگعٔت ؛ ٌیچ ؤت ىهیتَاىؽتم کَچکتعیو َالً٘ ای ةً او داؿتً ةاؿم

ؿاٌعخ و ؿادی در ذٌيم تطاَی ؿطىط کً چگَىً دیَاىً وار ٌهطیگع را دوؼت 
یک ؼال وَل کـیط تا تَاىؽتيط صاىَاده . نیطاؿتيط 

چً روزٌایی کً ؿادی ةا چـهان گعیان از ةی . ٌایـان را ةً ایو ازدواج رامی کييط 
ؤایی روزگار نی ىالیط ؛ چً روزٌایی کً ةعای 
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یک روز اگع او را ىهی دیط نحل دیَاىً ٌا ةَد ؛ . دیطن ؿاٌعخ لسًٌ ؿهاری نیکعد 
زال و زَقلً ىطاؿت ؛ گَؿً ای کغ نیکعد و ةً 

. ٔکع ٔعو نیعٔت و ٌیچ کػ دعات ىغدیک ؿطن ةً او را ىطاؿت

اوىهٍَٗ ىهی ٍٔهیطم کً دوؼت داؿتو ةایط از چً نعزی ةگظرد تا ةً َـٖ ةعؼط ؛ انا 
آیا . زاال نی ٍٔهم کً از َـٖ صیلی ٔاقلً دارم 

. روی نیـَد کً ؿایان را ٔ٘ه و ٔ٘ه ةضاوع صَدصَاٌی صَدم
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ةعَکػ ٌهً ی . ٌهً چیغ ةعایم دالب و دیطىی ةَد. دـو ةالهاؼکً از راه رؼیط 
دـو ٌا کً ةا ةچً ٌا نی رٔتیم ایيتار ٔ٘ه نو و 

ؿایان ةَدیم ؛ ةا ورودنان یک آن وزـت زده چيط ٗطم ةً َ٘ب ةعگـتم ؛ اقال ةعایم 
نحل ایيکً وارد یک ؼیعک . ةاور کعدىی ىتَد 

دؼتان ؿایان را چيان در دؼت ٔـعدم کً اگع آن لتاس ٌای پـهالَ ةً . ؿطه ةاؿم 
تيهان ىتَد ؛ ىاصو ٌایم در گَؿت او ٔعو نیعٔت 

 .

ٌیچ کػ ةً اؼت٘تالهان ىیانط ؛ ٔ٘ه ةا ورود ٌع دٕتی دؼت نیغدىط و ٌَرا نی 
کـیطىط ؛ زعؼ زدن نهيَع ةَد ؛ نگع ةا تْییع قطا کً 

آىچيان نَزیک دَ نذلػ را ةٍم ریضتً ةَد کً . ةعای نو کار ةؽیار دؿَاری ةَد
ٌعکػ از راه نیعؼیط ؛ یکعاؼت ةً ؼهت پیؽت 

تا نطتی زالت گيگ و گیذی داؿتم کً ٔکعم را ىهیتَاىؽتم نتهعکغ کيم . رٗف نیعٔت 
ؼُی کعدم دوؼتاىم را پیطا کيم ؛ انا کار . 

ةؽیار ؼضتی ةَد نحال یک ىٕع را ةا تَدً ةً نـضكاتؾ زطس زد ؼتاره اؼت انا 
ةُط از نطتی نتَدً ؿطم کً چيط ىٕع دیگع ٌهان 

گَؿً ای ایؽتادم و ةً أعاد صیعه ؿطم ؛ آیا راةىً ای ةیو ٌع . نـضكات را دارىط 
ؿضكی ؛ ةا ى٘اةی کً ةً قَرت زده ةَد ؛ ودَد 

داؿت ؟ آیا کؽی کً ى٘اب پؽعؿذاع را ةً چٍعه داؿت واُٗا اىؽان ؿذاَی ةَد ؛ یا 
ةعایم صیلی . ایو دَر نیضَاؼت واىهَد کيط 

نحال آن کؽی کً ى٘اب ؿیع و . دالب ةَد کً ٌهً را ةا چٍعه ٌای دطیط ارزیاةی کيم 
ةتع یا پليگ ةً چٍعه داؿت ؛ ةً زتم َاؿٖ ٗطرت 

ةَد یا ى٘اب صَدم ؛ ىـان دٌيطه ی ایو ةَد کً ةطون زانی ىهیتَاىم زىطگی کيم ؛ 
زتی اگع زانی کؽی ىتاؿط دغ یک گعةً کً ٌهیـً 

. ةعایم دىطان تیغ کعده ةاؿط
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انا آرش کطام . زطس زدم پعیا لتاس پیيَکیَ ةً تو کعده ؛ چَن َاؿٖ ؿیىيت ةَد 
یک از ایو چٍعه ٌا نیتَاىط ةاؿط ؟ زتها آن 

گعگ ةطديؽی کً دىطان ٌای تیغش ةً قَرت چيطش آوری ىهایان اؼت و ؼُی در 
. ةً دؼت آوردن وُهً ای دارد

در ؼالو ٌَا زؽاةی گعم ةَد ؛ ةىَریکً ازؽاس صٕگی نیکعدیم ویال ةاغ ةغرگی 
داؿت ؛ انا ةضاوع ازتیاط کً دلب تَدً ىکيط و قطا 

ةا ایيکً چيط کَلع ٌهغنان ةاٌم . از ةاغ ةیعون ىعود دـو را در ؼالو ةعگغار کعده ةَدىط 
انا دَاةگَی گعنای ٔنای . کار نیکعدىط 

ؿایان ةً ؼعاّم آنط و دٌاىؾ را ةا دو . ؼالو ؛ ةا لتاؼٍایی کً ةً تو داؿتیم ىتَدىط 
دؼت ةاز کعد و ؼعش را کيار گَؿم آورد و ةا 

. »کذا ٌؽتی ؟ صیلی دىتالت گـتم« :قطای ةليط گٕت 

ػ صیلی ٌَا گعنً ؛، ای کاش نی رٔتیم دای نياؼتی پیطا نیکعدیم و ناؼک ٌایهان را 
. لسٌاتی از قَرتهان ةعنیطاؿتیم

 177  

راؼتی نٍتاب کؽی را ؿياصتی ؟ .ػ زاال زوده ؛ کهی تسهل کو 

تَ چىَر ؟ .ػ ىً ؛ ایو کار صیلی ؼضتیً 

. ػ نو یً زطس ٌایی زدم ؛ نحال اون دل٘ک ةایط پعیا ةاؿط

! ػ از کذا نىهئيی

نحال اون پؽع ؿذاع ٗط ةليط و صاىم . ػ درؼت ىگاه کو ؛ یً دٗیً٘ آرام و ٗعار ىطاره 
کَچَلَ کَتاه ٗط ةایط ٔعؿیط و ؿیطا ةاؿيط ىٌع تَ 

چیً ؟ 

. ػ ىهیطوىم ؛ ؿایط زٖ ةا تَ ةاؿً

. ػ زاال ةیا ةعویم کً دایت تَ پیؽت صیلی ؼتغه
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و ٗتل از ایيکً ةتَاىم زعٔی ةغىم ؛ دؼتم را گعٔت و ةً ٌهعاه صَد ةعد ؛ نو رٗف آن 
چياىی ةلط ىتَدم و در ةیـتع نذالػ ةً َيَان 

زتها زاال ٌهً از ؿیَه . تهاؿاگع کيار پیؽت نی ایؽتادم و دیگعان را تهاؿا نیکعدم 
ی رٗكیطىم نتَدً نیـطىط کً کی ٌؽتم ؛ چَن 

گعنا ةطدَری کالًٕ ام کعده ةَد . تيٍا کؽی کً صیلی ةی ازؽاس نی رٗكیط نو ةَدم 
و َعؽ از ؼع و رویم نی چکیط ؛ ٌع چً ؼُی 

قطای نَؼی٘ی . کعدم ةً ؿایان ةٍٕهاىم کً دیگع تسهلم تهام ؿطه ٔایطه ای ىطاؿت 
کً زاال ةعایم آزار دٌيطه ؿطه ةَد ؛ ىهیگظاؿت 

او ٌم وتٖ نُهَل آن چيان در ؿَر و ٌیذان ٔعو رٔتً . قطایم ةً گَش ؿایان ةعؼط 
ٌعچً دؼتؾ . ةَد کً تَدٍی ةً اوعاؼ ىطاؿت 

زؽاةی . را نی کـیطم ٔ٘ه ؼعش را تکان نیطاد ؛ ةً ایو نُيا کً کهی قتع کو 
زعقم را درآورده ةَد ؛ نؽتاقل ةً اوعاؼ ىگاه 

چيطةار تكهیم گعٔتم ةً . نیکعدم ؛ ای کاش کؽی را نی ؿياصتم تا از او کهک ةگیعم 
ةاغ ةعوم ؛ انا ٔنای ىیهً تاریک و وٌم آور ةاغ 

صیلی از دٕت ٌا را نی دیطم کً ةعای ٌَا صَری ةً ةاغ . نعا ةً وزـت نی اىطاصت 
. نیعٔتيط

زؽاةی کالًٕ ؿطه ةَدم ؛ ةا َكتاىیت ةً ؼهت ؿایان رٔتم ؛ انا نتاؼٕاىً از او صتع 
صطایا . ةً ٌعدا کً ىٌع اىطاصتم او را ىطیطم . ىتَد 

ایو نعد دیَاىً اؼت ؛ او کً نیطاىط نو در اکحع نٍهاىی ٌا ّعیب ٌؽتم ةً صكَص 
پػ چعا ایيىَر ةا نو . ایو نذلػ کً ٌهً ّعیتيط 

. آى٘طر ٗاوی کعده ةَدم کً زَقلً ٔکعکعدن ىطاؿتم. رٔتار نیکيط 

ؼالو آى٘طر ةغرگ ةَد و ىٕعات آى٘طر زیاد کً ةً ؼضتی نیـط در آن آؿٕتً ةازار کؽی را 
ةا َكتاىیت از در ؼالو ةیعون . پیطا کعد 

او کً نی گٕت َاؿٖ و ؿیطای نو اؼت ؛ پػ چعا در . زدم ؛ ةطدَری دلم گعٔتً ةَد 
یک دهٍ ؛ ایي٘طر ةعایؾ ةی اٌهیت ةَدم کً 
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! تَدً ٌهً را دلب نیکعد

 178  

چعاّی در ایَان روؿو ةَد ، انا قطای آزار دٌيطه نَؼی٘ی نعا از ىـؽتو در آن نکان 
ةا تعس و وزـت از پلکان ایَان .نيكعؼ کعد 

پاییو رٔتم ؛ ةاغ تا دور دؼتٍا در ًلهت و تاریکی ٔعو رٔتً ةَد ؛ ٔ٘ه زطود ٌع 
دویؽت نتعی ؼَؼَی چعاّی دیطه نیـط کً ىَرش 

لسٌاتی در . آى٘طر کم ةَد کً ؿایط تا ؿُاع دو نتعی صَد را ةیـتع روؿو ىهیکعد 
پلکان ایؽتادم ؛ دلم نیضَاؼت ٌعدَر ؿطه صَدم 

ٔکعایيکً . را از دؼت آن ناؼک لُيتی ىذات دٌم ؛ انا ةایط از آن نکان دور نیـطم 
ایو نؽأت را تا اولیو روؿيایی چگَىً ةپیهایم 

تكهیم گعٔتم ةً ؼالو ةعگعدم ؛ انا آى٘طر از ةی تَدٍی ؿایان . نعا ةً ٌعاس اىطاصت 
دلم ؿکؽتً ةَد کً پـیهان ؿطم و ةا اراده ای 

اؼتَار درزالیکً ةْل و کیيً ام ىؽتت ةً ؿایان دو چيطان ؿطه ةَد ةا گانٍاییی لعزان 
از کيار اؼتضع َتَر کعدم ؛ چـهاىم ٌهچيان ةً 

صطا را ؿکع کعدم کً آؼهان نٍتاةی ةَد ؛ انا درصتان و . اولیو روؿيایی صیعه ؿطه ةَد 
ةادی کً ؿاصً و ةعگٍای درصتان را ةً ایو 

وعؼ و آن وعؼ نی کـاىط نعا دچار وزـت کعد و ایو وزـت وٗتی ةً اوج رؼیط 
آى٘طر . کً ؼایً نؽضعه صَدم را روی زنیو دیطم 

ٔ٘ه ٔعیاد . تعؼیطه ةَدم کً دیِ ةليطی کـیطم و دوان دوان ةً ؼهت دلَ دویطم 
نیغدم و از صطا کهک نیضَاؼتم ؛ گاٌی ةً َ٘ب 

در ذٌيم ٌهً ی درصتان ةً قَرت ٌیَال . ةعنیگـتم و گاٌی ةً اوعاؼ نی ىگعیؽتم 
ؿطه ةَدىط و نعا تُ٘یب نیکعدىط ؛ یک آن ٗیأً 

ی تک تک ةچً ٌا را ةا ناؼک ٌای نؽضعه ؛ درزالیکً ٌهً ةا قطای ةليط نی 
ٌهچيان کً ةً پـت ؼع ىگاه . صيطیطىط ةً ومَح دیطم 
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نیکعدم و ٔعیاد نی کـیطم ؛ ىاگٍان ؼطی نعا از رٔتو ةاز داؿت و ةً دؽهی ناىيط 
صعس نٍعةان روةً رویم . صَدم ةعصَرد کعدم 

وٗتی نتَدً ؿطم کً او . یک آن وزـت کعد و دیِ ةليطی نی کـیطم . ایؽتاده ةَد
ةاور .یک اىؽان واُٗی اؼت ؛ ىٕػ رازتی کـیطم 

. ىهیکيیط چ٘طر از دیطن یک ٌهيَع در آن تاریکی ؿب صَؿسال ؿطم

ٌهاىىَر کً ةا دؼتاىم ةازوان پـهالَی او را گعٔتً ةَدم ؛ ىٕػ ىٕػ زىان از او تـکع 
ةا قطای دو رگً ای کً نُلَم ةَد آن . نیکعدم 

ةٍتعه ناؼکت را ةعداری ؛ ةطدَری ىٕؽت گعٔتً ؛ نهکيً زالت « : را تْییع داده گٕت 
. »ةط ةـً

رازت و روان قستت نیکعد . ةطو ایيکً دَاةؾ را ةطٌم ةً ؼعَت ناؼک را ةعداؿتم 
. نحل ایيکً ؼالٍا نعا نی ؿياؼط

ػ صیلی تعؼیطی ؟ 

. ػ صیلی زیاد ؛ تا زاال تَی َهعم ایي٘طر ىتعؼیطه ةَدم

! ػ زتی از ىگاه کؽی

نیـً ، « :ةا تعس و وزـت نو نو کيان گٕتم . یک آن تعؼیطم ؛ صطایا او کیؽت 
. »نُعٔی کيیط... نیـً صَدتان را 

زتها زتها ؛ ةٍتعه اول یً دایی پیطا کيیم ؛ زؽاةی مُٓ « :ةا دؼتپاچگی گٕت 
. »کعدی

زػ راه . و ةازویم را گعٔت و نعا ةً ؼهت ىَر مُیٕی کً در چيط ٗطنی نان ةَد ةعد 
. رٔتو ىطاؿتم و ةً ؼضتی صَدم را نی کـاىطم

 179  

. ػ االو نی رؼیم ؛ ةً زتم ٌعدا کً روؿو اؼت دایی ةعای ىـؽتو ٌم ودَد دارد

ٌع ٗطر ٔکعکعدم ىتَاىؽتم قازب قطا را تـضیف . چ٘طر ایو قطا ةعایم آؿيا ةَد 
. دٌم
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. ػ صب ةٕعناییط ؛ ایو ٌم یک ىیهکت

واُٗا ىهیطاىم اگع ؿها ىتَدیط نو چً نیکعدم ؛ زتها . دؼتتان درد ىکيط . ػ نتـکعم 
. تا زاال از ٌَش رٔتً ةَدم

نو ٌم اگع ةعای ٌَاصَری ةً ةاغ ىیانطه ةَدم ؛ ةً زتم قطای . ػ نو کً کاری ىکعدم 
. ؿها را ىهی ؿيیطم

! ؿها ٌم از دؼت گعنا ٔعار کعدیط... ػ ِا 

آصً نیطوىیط نو از ایو دَر نٍهاىی ٌا . ػ گعنا ٌم یکی از َلت ٌای آنطىم ةَد 
. صَؿم ىهی آیط

ػ چعا ؟ 

ةً نٍهاىی نیعویم کً ةُط از نطتی . ػ ةً ىٌع نو در پی ٌع چیغ ةایط ٌطٔی ةاؿط 
دوؼتاىهان را ةتیيیم و ةاٌم گپی ةغىیم و از ةَدن ةا ٌم 

وٗتی ٌهطیگع را ىهی ؿياؼیم ؛ ٌطؼ ازایو نٍهاىی چیؽت ؟ در ایو . لظت ةتعیم 
دـو ٔ٘ه زٖ ؿياؼایی دٕتت را داری کً آن ٌم 

. ةً ىٌع نو ایو نٍهاىی ةیـتع ةً کار ةچً ٌا نیضَره. ةایط از دیطارش نسعوم ةاؿی 

. ػ انا ةعای نو صیلی دالب ةَد ؛ التتً تا نَُٗی کً گعنا اذیتم ىکعده ةَد

ػ چً چیغ ایو نٍهاىی دالب و دیطىی اؼت ؟ 

ػ نو ةعای اولیو ةار ةً یک دـو ةالهاؼکً دََت ؿطه ام ؛ اون ٌم ةً ایو ؼتک ؛ ةً 
ىٌع نو ٌع کػ ناؼکی را اىتضاب کعده کً ةا 

صیلی دلم نیضَاد آصع دـو ناؼکٍا را از چٍعه ةعدارىط تا . روزیً اش ٌهاٌيگی داره 
. ةتیيم زطؼم درؼتً یا ىً

ػ چىَر نگع؟ 

ػ نحال کؽی کً ناؼک پؽع ؿذاع را زده ؛ ةایط ذاتا اىؽان ؿذاَی ةاؿط ؛ یا االٗل ةً 
ایو صكلت صیلی َالً٘ داؿتً ةاؿط کً ةً دىتال 

. ناؼکی رٔتً کً ةً آن ؿضكیت داؼتاىی ؿتاٌت زیادی دارد
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! ػ چً دالب

ػ التتً ایو یک ٔعمیً اؼت و ٌهً دا و ٌهیـً قطؽ ىهیکيً ولی درقطش صیلی 
. زیاد اؼت

 181  

آرام ؛ نٍعةان ؛ ... تَییتی . ػ اگع ایيىَره ؛ صكَقیات اصال٘ی ؿها را نیتَان زطس زد 
َاؿٖ آزادی و ٌهیـً درزال ٔعار از دؼت 

. گعةً ٌای نغازم

. درؼت زطس زدیط:صيطه ام گعٔت و گٕتم 

ػ زاال نو چگَىً آدنی ٌؽتم ؟ 

صعس ؛ زیَان آرام و نٌلَنی اؼت ةً صكَص اگع قٕت « :گٕتم . لسٌاتی ٔکعکعدم 
نٍعةان ٌم داؿتً ةاؿط ؛ ةً ىٌع نی آیط ٌهیـً 

در کهک کعدن ةً دیگعان اول قٓ ایؽتاده ای ؛ دلؽَزی و ةا کؽی کاری ىطاری نگع 
اوىهٍَٗ اؼت کً ى٘اب . ایيکً ةٍت ىارو ةغىيط 

. »از چٍعه ةعنیطاری و ةعای نتارزه صَدت را آناده نیکيی

. ػ ؿایط ةا دیطىم ىٌعت ََض ؿَد

ػ نيکً گٕتم ایو ازتهال اؼت ؛ ٌعچيط کً چٍعه ات را ىطیطم انا ةً ىٌع ىهیاد آدم 
. ةطی ةاؿی

ٔ٘ه کأی از . ػ انا نتاؼٕاىً نااىؽاىٍا ٌهیـً ةعاؼاس ًاٌع نعدم زکم نی کيیم
ؿضكی صَؿهان ىیایط ؛ اوىهٍَٗ اؼت کً ٌع ةعچؽتی 

ةً او نی چؽتاىیم و در ذٌو کَچکهان او را یک رذل اوةاش نی ةیيیم کً ةعایهان 
. دىطان تیغ کعده

ػ چعا یک چيیو ىٌعیً ای داریط ؟ 

. ػ چَن صیلی از ایو نَارد دیطه ام
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. ػ ولی ٌهً نحل ٌم ىیؽتيط

. ػ ٌهیـً ٌهیو ٔکع را نی کيیم ؛ صَدنان را ؼَای دیگعان نی ةیيیم

» نيٌَرم ؿضف صَدم ىیؽت« :یً دَرایی ةً نو ةعصَرد و ةا ٗاوُیت گٕتم 

. ػ نیضَاٌی ى٘اب از چٍعه ةعدارم تا کال ىٌعت ََض ةـً

! »آرش تَ ٌؽتی« :ىاصَدآگاه گٕتم 

دیطی گٕتم ؛ چَن تَ در ذٌيت « :ى٘اةؾ را از چٍعه ةعداؿت و ةا لتضيطی تلش گٕت 
صاوعه ی صَةی از نو ىطاؿتی ؛ اولیو کؽی کً در 

. »پلیطی و زؿتی در ذٌيت نذؽم ؿط نو ةَدم

. »ىً ایيىَر ىیؽت« :ةا َذلً گٕتم 
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ػ پػ چعا اؼم نعا گٕتی ؟ 

. ػ یک آن قطایت ةً ىٌعم آؿيا آنط

زاال ةگَ ةتیيهم چعا از . ٗعار ىتَد ةً ٌم دروغ ةگَییم « :ةً چـهاىم صیعه ؿط و گٕت 
نو ةطت نیاد ؛ ناکً یکتار ٌهطیگع را ةیـتع 

. »ىطیطیم

ىهیتَاىؽتم ةً او دروغ ةگَیم ةایط ٌهاىىَر کً . در قطایؾ قطاٗت نَج نیغد
. قادٗاىً ؼَال کعد ةً او دَاب ةطٌم

ػ ىگاٌت ؛ ىگاٌت یً دَرایی وزـتياکً ؛ ةاور کو ٌع وٗت ىگاٌم نیکعدی 
. ؛نیتعؼیطم

در آن نٍهاىی تَ را صیلی ؼاکت و آرام دیطم .ػ انا ةاور کو نو نيٌَری ىطاؿتم 
ؿایان ؿیىَن .ةاورم ىهیـطکً تَ ٌهؽع ؿایان ةاؿی .

آى٘طر تُذب کعده ةَدم کً گاٌی از روی زػ ! وکلک چً تياؼتی ةا تَ داره ؟
کيذکاوی ىگاٌت نیکعدم کً از ؿاىػ ةطنو ؛ تَ 
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. نتَدً نیـطی

. ػ آصً ىگاٌت صیلی ؼيگیو ةَد

ایو دهلً را ؿيیطه ةَدم ؛ انا ٌیچ وٗت ٔکع ىهیکعدم « :ّؾ کعد از صيطه و گٕت 
ؼعنیغ ؿام ٌم اگع نغازهت . ز٘ی٘ت داؿتً ةاؿً 

صَدت کً نیطوىی نا نعدٌای ایعوىی صیلی زود . ؿطم َلتی دغ کهک کعدن ىطاؿت 
وٗتی دیطم تَ تيٍا ةً اىتٌار . ّیعتی نیـَیم 

ؿایان ایؽتاده ای و او ٌم از لَدگی صالف ىهیـَد تا ٌهؽعش را ٌهعاٌی کيط ؛ 
زعقم گعٔت و ةعای ٌهیو ةً ؼعاّت آنطم تا در 

. »کـیطن ّظا کهکت کيم

آى٘طر از ٔکعٌای ىادَری کً در ذٌيم پعوراىطه ةَدم صذالت کـیطم کً از ىگاه او پيٍان 
از ایو نؽائل زیاد پیؾ نی « :ىهاىط و گٕت 

. »ایط ؛ ةٍتعه صیلی زود ٗناوت ىکيی

آن چيان ؼضو . ةعَکػ ىگاٌؾ کً ةً ىٌعم صیلی ؼيگیو ةَد ؛ زةان صَةی داؿت 
نیگٕت کً صَدم را ةً او صیلی ىغدیک دیطم و از 

از « :گٕتم .ایيکً َذَاليً درةاره ی او ٗناوت کعده ةَدم ازؽاس ؿعنيطگی کعدم 
. ایيکً ةاةت ىارازتی ؿها ؿطم نُظرت نیضَاٌم 

ؿایط ...ىهیطوىم . چىَر گَیم ؛ نو آن چيان ؿياصتی از نعدٌا ىطارم ... آصً نیطوىیط 
کم تذعةگی نو ةاَث ؿط کً اون ؿب آن 

. »ةعصَرد را داؿتً ةاؿم و ؿایط ةا دصتعان ٌهؽالم صیلی ٔاقلً ٔکعی دارم

آرش ةا تُذب گَش نیطاد و ةً صَةی نـضف ةَد کً چیغ زیادی از زعٍٔایم 
آصً او چً نیطاىؽت ؛ زىطاىی کً در . دؼتگیعش ىـطه

دوران کَدکی و ىَدَاىی در آن رؿط کعده ام ؛ آى٘طر ةعایم ؼضت و ّیعٗاةل تسهل ةَده 
کً کارٌای ؿایان ٌهً و ٌهً ةً ىٌعم زیتا و 

. دوؼت داؿتيی اؼت
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ىهیطاىم چی ؿط . نی ةضـیط ؛ نحل ایيکً زیاد زعؼ زدم« :ؼعم را ةاال آوردم و گٕتم 
کً ؿها را نحل یک دوؼت دیطم و درد دلم ةاز ؿط 

. »ٌهاىىَر کً گٕتیط ٌیچ کػ را ىهیـً ةا یک ىگاه ؿياصت و پی ةا ةاويؾ ةعد

ٌیچ وٗت از کيکاش در زىطگی . ػ صَؿسال نیـَم کً ةُيَان یک دوؼت نعا ةپظیعی 
دیگعان صَؿم ىهی آیط و دلم ىهیضَاٌط ةا 

انا ایو را ةطان کً ؿيَىطه صَةی ٌؽتم و اگع از . ؼَال ٌای ةیذا تَ را ىارازت کيم 
. دؼتم ةعآیط ؛ راٌيهای صَةی ٌم ٌؽتم

. ػ نتـکعم ؛ درمهو نُظرت نیضَاٌم کً ىٌع صَةی ىؽتت ةً ؿها ىطاؿتم

ایو چً زعٔیً کً نیغىی ؛ ٌهیـً زىطگی ةعای نو ٌهیيىَر ةَده « :آٌی کـیط و گٕت
ؿایط صَد زىطگی ٌم ىٌع صَةی ىؽتت ةً نو . 

. »صب زاال ةٍتعه ةعویم تا ؿایان ىگعان ىـطه. ىطاؿتً ةاؿط 

. ٗطم زىان انا ةا صیالی آؼَده ةً ؼهت ؼاصتهان ةً راه أتادیم

ایيىَر کً ؿيیطه ام داىـذَی پعؼتاری ٌؽتی ؛ از رؿتً ات رامی « :آرش گٕت 
» ٌؽتی؟

. ػ آره ؛ از کَدکی ةً رؿتً ٌای پغؿکی َالً٘ داؿتم

ػ ؼال چيطی ؟ 

. ػ ؼال اول را ةً پایان رؼاىطم

. ػ پػ زاال زاالٍا ةایط پا ةغىی

اگع صطا ةضَاٌط ةُط از لیؽاىػ ٌم ادنً . ػ نو صیلی ةً درس صَاىطن َالً٘ دارم 
ؿها چً کار نیکيیط داىـذَ ٌؽتیط یا . نیطٌم 

ؿاّل؟ 
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داىـذَی ؼال آصع پغؿکی ٌؽتم و ةعای کهک ٌغیيً تسكیلی ام در کاىَن . ػ ٌع دو 
. زةان تطریػ نیکيم

ٌهاىىَر کً گٕتم صیلی ةً ایو رؿتً َالً٘ داؿتم انا ةً َلت ! ػ چً َالی پغؿکی 
نؽائلی ةعای کيکَر آناده ىتَدم ؛ یُيی اقال ٔکع 

ةعای ٌهیو پعؼتاری را اىتضاب کعدم ؛ ٌیچ . ىهیکعدم کً ةتَاىم در کيکَر ؿعکت کيم
آصً نو چیغی .وٗت ٔکعىهیکعدم ٗتَل ؿَم 

. ٌعچً ةً یاد داؿتم ٌهان دروس دوران تسكیل ةَد. ىضَاىطه ةَدم 

. ػ ایيىَر کً نُلَنً ةایط ؿاگعد زرىگی ةاؿی

. ؿها چىَر؟ نیضَاٌیط ادانً ةطٌیط. ػ ای ةط ىیؽتم 
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. زاال ةتیيم چً پیؾ نی آیط. ػ اگع صطا ةضَاٌط دلم نیضَاٌط دعاح ؿَم 

. ػ زتها صَدتان را ةعای انتساىات تضككی آناده نی کيیط

ةا چيط داىـگاه در اروپا و آنعیکا تهاس گعٔتم ؿایط . ػ ٌيَز تكهیم ىٍایی را ىگعٔتم 
. ةعای ادانً تسكیل ةً آىذا ةعوم

! ػ چً دالب

. ػ ةٍتعه ناؼکٍایهان را ةغىیم ؛ داریم ةً ؼاصتهان ىغدیک نیـَیم

نتـکعم ؛ ٌیچ وٗت نستت ؿها را « :ٗتل از ایيکً ناؼک را ةع ؼع ةگظارم گٕتم
. »ٔعانَش ىهیکيم

. ػ نيکً کاری ىکعدم ؛ ایو یک وًیًٕ اىؽاىی ةَد

. ػ ّیع از وًیًٕ اىؽاىی ؛ ٌهیو کً ةاَث ؿطیط ةً اؿتتاٌم پی ةتعم یک دىیا نهيَىم 
از ایو ةً ةُط ؼُی نیکيم ةا دیط ةٍتعی ةً نعدم 

. ىگاه کيم

. ػ نو ٌم نتـکعم کً نعا یک ؼاَتی از آن صٕ٘ان ؼالو ىذات دادی
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وٗتی وارد ؼالو ؿطیم ٌیچ ٔعٗی ىؽتت ةً ؼاَت ٗتل ىکعده ةَد ؛ زتی ؿایان 
نتَدً ّیتتم ىـط و ٌهچيان وؼه نذلػ نـَْل 

ةٍتعه راه ةیٕتیم تا ؿایان ىگعان « :یاد زعؼ آرش أتادم . لَدگی و نؽضعه ةازی ةَد 
آن چيان دلَی آرش صذالت کـیطم » .ىـطه 

. کً ةطون ٌیچ قستتی از او دطا ؿطم و ةً گَؿً ی دىذی پياه ةعدم

زال َذیتی داؿتم کً . ازؽاس پَچی ؛ ؼعدرگهی و صعد ؿطن تهام ودَدم را گعٔت 
ایي٘طر ةعای . تا آن روز ةعایم پیؾ ىیانطه ةَد 

ؿایان ةی اٌهیت ةَدم کً او زتی نتَدً ّیتتم ىـطه ؛ یُيی ةَدن یا ىتَدن نو 
ٌیچ چیغ ةً اىطازه ةی تَدٍی ! ةعایؾ اٌهیتی ىطارد 

. نعد دل یک زن را ىهیتَاىط ةـکيط

ىهیطاىم چً نطت ةالتکلیٓ و ؼعگعدان در آن کيخ صلَت ىـؽتً ةَدم کً ؿایان ةً 
ؼعاغ آنط و دٌان ناؼکؾ راةاز کعد و ةا قطای 

ٌی دصتع کذایی ؟ ٌعچً دىتالت گـتم ىتَاىؽتم پیطات کيم گٕتم زتها « :ةليط گٕت 
. »ةعای ٌَاصَری ةً ةاغ رٔتی

. »صیلی نهيَن کً ىگعاىم ؿطی« :صیلی آرام گٕتم 

ةیا ؛ ةیا ةعویم کً نذلػ « :او اقال نتَدً ىـط چی گٕتم ؛ دؼتم را گعٔت و گٕت 
. »آىىعؼ گعم تع اؼت

. ةطون ایيکً ةتَاىم َکػ الُهلی ىـان دٌم نعا ناىيط یک ةعه ةا صَد ةعد
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وٗتی ةً صاىً . تا یک ٌٕتً ةا ؿایان ةً صاوع رٔتار ىاؿایؽت آن ؿب ٍٗع ةَدم 
رؼیطیم ةا ایيکً صیلی صؽتً ةَدم ؛ ىتَاىؽتم صَدم را 

. کيتعل کيم و ىاگٍان نحل یک ةهب تعکیطم

. ػ آصً ةً تَ ٌم نیگَیيط نعد ؛ یکی دو ؼاَت از زىت صتع ىطاؿتی ؛ ٌیچ صیالی ىتَد 
پیؾ صَدت ٔکعىکعدی در آن آؿٕتً ةازار کً 
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یُيی نو ایي٘طر ةعای تَ ةی ارزش ! کؽی ؛ کؽی را ىهی ؿياؼط چً ةع ؼع زىت آنطه 
ٌؽتم کً ىتَاىؽتی یک لسًٌ ةً نو ٔکعکيی کً 

ؿایط ٌم ةارٌا دلَ دیطگاىت ًاٌع ؿطم انا ةً صَد گٕتی . کذا ٌؽتم و چً نیکيم 
گَر پطر زن و ٌهؽع ؛ دم ّيیهتً ؛ زتها ٌهیو « :

. اوعأً دیع یا زود پیطاش نیـً

. وٗتی زانی ام ؛ تيٍا کؽی کً نیتَىم ةٍؾ تکیً کيم تَیی ؛ وای ةً زال دیگعان 
نعدی . ؿایان ةً صطا داری از زىطگی صؽتً ام نیکيی 

کً در رویاٌا ةً دىتالؾ نیگـتم ؛ نعدی کً ٔکعنیکعدم ةا آنطىؾ تسَلی در زىطگی ام 
ةً ودَد نی آورد و نعا از آن ؼعدرگهی 

نو کً ٔکع ىکيم و زاال نی ةیيم در کالٓ ؼعدگم تعی ... ىذات نیطٌط ؛ تَ ٌؽتی ؟
ؿایط ٗتل از ازدواج انیط داؿتم . دؼت و پا نیغىم 

کؽی پیطا نیـَد و ىادی نو صَاٌط ؿط ؛ انا ةطةضتاىً زاال دیگع آن انیط ٌم ودَد 
. ىطاره

وتٖ نُهَل نحل آدنٍای ٔلک زده ىـؽتً ةَد و ةً زعٍٔایم گَش نیطاد و کَچکتعیو 
ٔ٘ه وٗتی دیط کً َ٘طه ٌای . اَتعامی ىهیکعد 

زٖ « :دلم را صالی کعدم و کهی آرام گعٔتم ؛ درزالیکً دؼتی ةً ؼعش نیکـیط گٕت 
. »ةا تَؼت

ةا ؿيیطن ایو دهلً آتؾ گعٔتم و دٌان ةاز کعدم کً ٌعچً ىاؼغاؼت ىحارش کيم انا 
ٗتل از ایيکً ةتَاىم َکػ الُهلی ىـان دٌم ؛ ةً 

« :ؼهتم آنط و نعا در آَّش گعٔت و دؼتؾ را ةً روی دٌاىم گظاؿت و گٕت 
. صَاٌؾ نیکيم ؛ صَاٌؾ نیکيم چيط لسًٌ آرام ةگیع

نیطاىم کً ٌهیـً ٌهیو دهلً را تکعار نیکيم ؛ انا ایيتار ةعای اٗعار کعدن اؼت ؛ ىً 
تَ دؼت نیگَیی ولی ةاور کو کً . نُظرت صَاٌی 

َهطی در کار ىیؽت وٗتی در چيیو نذالؽی ٗعار نی گیعم ؛ زنان و نکان را از یاد 
. نیتعم ؛ نحل ایيکً ّیع از صَدم کؽی ودَد ىطارد 
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ةً دان صَدت کً نیطاىی چ٘طر ةعایم َغیغ ٌؽتی ؛ ةارٌاو ةارٌا صَدم َٗل دادم کً تَ 
را تيٍا ىگظارم و در کيارت ةهاىم ؛ انا ىاگٍان 

دَ نذلػ نعا نی گیعد و ٌهً چیغ را ةً ٔعانَؿی نی ؼپارم و یک نٍَٗ ةً صَد نی 
ةایط ایو َادت زؿت را . آیم کً دیگع دیع ؿطه 

. »تَ ةایط کهکم کيی... تعک کيم 

» نهکيً ةٕعناییط چىَری ؟« :ةا َكتاىیت گٕتم 

. ةً ؼعاّم ةیا و ؼُی کو نعا تيٍا ىگظاری. ػ ىهیطوىم یً دَری ةایط کهکم کيی 

ػ ؿایان داری زعقم را درنی آوری ؛ ةارٌا و ةارٌا ةً ؼعاّت آنطم ؛ نیطوىی دَاةت 
و ٌهان آنطىی کً تا » .االو نی آم « چی ةَد ؟

ةٍتعه یً ٔکعدرؼتی . وٗت ةعگـتو ةً صَىً وَل کـیطه ةً صطا دیگً صؽتً ؿطم 
ایيىَر زىطگی کعدن ةعایم صیلی ؼضتً ؛ . ةکيی 

. ٔکعىکيم ةتَىم دوام ةیاورم
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دو ؼً !انا چىَر نیتَان کؽی را کً ؼالٍای ؼال ایو چيیو زىطگی کعده تْییع داد ؟
ٌٕتً ای روؿؾ را ََض نیکعد انا ىاصَدآگاه 

. ٌهان نیـط کً ةَد و ةاز ٌم نُظرت صَاٌی و ؼُی در تْییع دادن صَد

از آن ٌهً ةسث و دطال . کم کم آى٘طر دىطه ام پٍو ؿط کً صَدم را ةً ةی صیالی زدم 
چً زاقل ؟ یا ةایط تسهل نیکعدم یا ةایط 

ةعنیگـتم ةً ٌهان زىطان ٗطیهی کً زاال ةً نعاتب ؼضتگیعی ؿان ةیـتع ٌم نیـط 
آىهٍَٗ کً دصتعصاىً ةَدم آزادی ىطاؿتم ؛ چً . 

ؿایان ٌم ةً صَةی رگ صَاب نعا ةً دؼت . رؼط ةً یک ةیَه ةا َ٘ایط ؼضت پطر 
او نیطاىؽت کً نو چاره ای ىطارم و . آورده ةَد

زىطگی ةا او را ةً نعاتب ةً صاىً پطری تعدیر نیطٌم و صیلی رازت ةا نُظرت صَاٌی 
. و چـم گٕتو زةان نعا نی ةؽت
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ٌع روز ةا . یک ٌٕتً ای و گاٌی ةیـتع ةا او ٍٗع نیکعدم ؛ انا نگع دؼت ةعدار ةَد 
دؼتً گلی ةً صاىً نی آنط ؛ کارٌای صاىً را اىذام 

نیطاد ؛ ٗیط دوؼتاىؾ را نیغد ٌع کاری کً داؿتم ةطون چَن چعا اىذام نیطاد و آى٘طر 
دورم را نیگعٔت تا ةاالضعه آؿتی نیکعدم و ةاز 

ؿایط ةتَان گٕت ةٍتعیو دوران زىطگی ام ةا ؿایان ؛ در ٌهیو ٍٗع . دوةاره روز از ىَ 
وٗتی ةا او ٍٗع نیکعدم . کعدن ٌا صالكً نیـط 

دلم . ةٍتعیو نعد دىیا ، ٌهغةان ؛ نٍعةان و دلؽَز . یک نعد تهام َیار نیـط 
. نیضَاؼت ایو ٍٗعکعدن ٌاتا ٗیانت ادانً داؿتً ةاؿط

و نو روز ةً روز ةیـتع ؿیٕتً او نیـطم و صىاٌایؾ ةعایم کهعىگ و کهعىگ تع 
زتی وٗتی ٍٔهیطم کً یکؽال دیگع از . نیـط 

وٗتی ةا . داىـگاٌؾ ةاٗی ناىطه ، ةاز ٌم ىتَاىؽتم ىٌعم را ىؽتت ةً او ََض کيم 
ةا » چعا از نو پيٍان کعدی ؟« :دلضَری ةً او گٕتم 

دلم . ٌعکاری کعدم ةضاوع تَ ةَد« :زةان چعب و ىعنؾ نعا آرام کعد و گٕت 
چيطةار صَاؼتم ةعات . ىهیضَاؼت ىارازت ؿَی 

تَمیر ةطٌم ؛ انا وٗتی ٗیأً نٍعةان تَ را نی دیطم ؛ پـیهان نیـطم ؛ زاال ٌم 
. »َٗل نیطٌم دتعان کيم

ةعگ ةعگ آن ةً ؼعَت ورؽ نیضَرد و . روزٌای زىطگی ةعایم نحل یک تَ٘یم ؿطه ةَد
دغ صاوعه ای کهعىگ چیغی در ذٌيم ةاٗی 

. ىهیگظاؿت

 21ٔكل

دصتعی کً ٌهً از او ٔعاری ةَدىط و او را . پعیا ةىَر نُذغه آؼایی نعا ؿیٕتً صَد کعد 
ناىيط یک ٗارچ ؼهی نیطاىؽتيط ؛ ةعای نو 

. یک دوؼت قهیهی ةَد؛ زتی قهیهی تع از ؼتاره و ؿیطا
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دصتع پاکی کً در زیع ى٘اب ةطىانی زىطگی نیکعد؛ دصتعی کً ٌهً نعا از ةا او ةَدن نيٍ 
نیکعدىط وزعٍٔایی پـت ؼع او نیغدىط کً از 

التتً ىاگٕتً ىهاىط ؛ ةاتَدً ةً ًاٌع پعیا و گـتيؾ ةا . ؿيیطىؾ زالم ةٍم نیضَرد
پؽعٌای نضتلٓ ؛ ٌیچ کػ ّیع از ایو ةعداؿت 

ةً دعات نیتَاىم ةگَیم قٕا و قطاٗتی کً . ىهیکعد؛انا ةعای نو ٌیچ اٌهیتی ىطاؿت 
دصتعی کً . پعیا داؿت در ٌیچ کػ ىطیطم

. زىطگی اش را پَچ و ةی زاقل نیطاىؽت و ؼُی در اىت٘ام گعٔتو از زىطگی داؿت

 186  

روزٌای اول دوؼتی نان ؛ نيٍم نحل ة٘یً ٔکع نیکعدم وةً ىََی از دوؼتی ةا او 
وزـت داؿتم ؛ ةً صكَص کً زناىی دوؼت قهیهی 

ؿایان ةَد ؛ انا کم کم ةا چيط دلؽً رٔت و آنط نعا نذظوب صَد کعد و وٗتی داؼتان 
یاد زعؼ آرش . زىطگی اش را ةعایم ةازگَ کعد 

. »ٌیچ وٗت زود ٗناوت ىکو«:أتادم کً نیگٕت 

پعیا . آن ؼال آىٕلَىغای ؼضتی از پطر گعٔتم ةىَریکً نعا دو ٌٕتً صاىً ىـیو کعد
وٗتی ٍٔهیط کً نو ةیهار ٌؽتم ؛ ةا دلضَری ةً 

چعا زودتع . نو اگع ٌع َیتی دارم ؛ در دوؼتی ةا نعام ٌؽتم « :صاىً نان آنط وگٕت 
» ةً نو صتع ىطادی ؟

. ػ آصً ایو ةیهاری نؽعی اؼت ؛ نیتعؼم تٌَم ةگیعی

. دوؼتی را ةعای ٌهیو روزٌا گظاؿتً اىط! ػ ای ةاةا ایو چً زعٔیً کً نیغىی 

زتی ةً نادر زىگ زد و . او ٌع روز قتر ةً صاىً نان نی آنط و از نو پعؼتاری نیکعد
ؿها ىگعان نٍتاب ىتاؿیط ؛ نو صَدم از « :گٕت 

. »او نعاٗتت نیکيم

آن زنان ةَد کً ٍٔهیطم پعیا چگَىً دصتعی اؼت ، او صیلی ةط ؼیگار نیکـیط ؛ روزی 
یک پاکت و گاٌی ةیـتع ؛ وی نطتی کً پیؾ 
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ٌعچً ةً او اقعار نیکعدم . نو ةَد ؛ ؼُی نیکعد ؼیگارىکـط ؛ یا ةً تعاس نیعٔت 
نیتَىی در ؼالو ؛ یا . صَدت را ایي٘طر َظاب ىطه 

ىً ؛ ایو ؼیگار ةعای تَ ؼم اؼت ٌهیو کً دودش در « :آؿپغصاىً ةکـی ؛ نیگٕت 
. نسیه صاىً پضؾ ةـً؛ زالت رو صعاب تع نیکيً 

. »آن ٌم ةا ایو ریً ای کً تَ داری

آى٘طر صَدم را ةا او قهیهی دیطم کً یکعوز ةطون ٌیچ ن٘طنً ای داؼتان زىطگی ام و 
ایيکً چگَىً ؿایان در نؽیعم ٗعار گعٔت و ةً 

او ٌم دلؽَزاىً ةً زعٍٔایم گَش . انیط آزادی ةا او ازدواج کعدم را ةعایؾ ةازگَ کعدم 
ٌهیـً ٔکع نیکعدم کً زىطگی « :کعد وگٕت 

صَدم َذیب و ؿيیطىی اؼت ؛ انا زاال ةا ؿيیطن داؼتان زىطگی تَ ؛ نی ٍٔهم کً 
نو ةا یک اىتضاب ّله زىطگی . ؼضت در اؿتتاه ةَدم 

ةعای زىطگی تَ دیگعان تكهیم .ام را تتاه کعدم و ٌیچ کػ را دغ صَدم ن٘كع ىهیطاىم 
انا ةعَکػ تَ ؛ نو ٌهیـً درصاىً .نیگعٔتيط 

ةىَریکً ٌیچ کػ ىهیتَاىؽت اًٍارىٌعی .زعؼ زعؼ صَدم ةَد ؛ یکطىطه و لذتاز 
. ةکيط

یکی یکطاىً پطر و نادرم ةَدم کً ةُط از ؿاىغده ؼال زىطگی نـتعک ؛ صطاوىط نعا ةً 
آى٘طر ةً نو ةٍا دادىط کً صَدم را . آىٍا داده ةَد

ىهیطوىی چً کیٕی . گم کعدم ؛ اگع ؼتاره آؼهان را نیضَاؼتم ؛ةایط ةعایم نٍیا نیکعدىط 
داره کً ٌهً گَش ةً ٔعناىت ةاؿيط و ةعای تَ 

ومٍ نالی پطرم ؛ صب التتً ىً ةً اىطازه پطر تَ ؛ انا آى٘طر ةَد کً ٌعچً . زىطگی کييط 
ٔکع نیکعدم ٌهیـً . ةضَاٌم ةعایم تٍیً کيط 

یکً ؼَار نیطان صَاٌم ةَد و ٌیچ وٗت ٔکعىهیکعدم ةً کؽی آى٘طر دل ةتيطم کً ةيطه 
. ةی چَن و چعای او ؿَم
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ؼال دو داىـکطه ةَدم کً ةا نیالط آؿيا ؿطم ؛ پؽع صَش تیپ و ؿیک پَش و 
نْعوری کً اکحع ةچً ٌای داىـکطه را در صهاری 

نطتٍا تَی ىضؾ ةَدم ؛ انا او . گظاؿتً ةَد ؛ یُيی اقال کؽی را تسَیل ىهیگعٔت 
التتً ؿایط ٌم زٖ .کؽی ىتَد کً دم ةً تلً ةطٌط 

نو اززیتایی ةٍعه ای ىتعده ةَدم ؛ او دصتعٌای زیتا و صَؿگل را تسَیل .داؿت 
چً رؼط ةً نو کً در ن٘اةل آىٍا قٕع ةَدم .ىهیگعٔت 

آیا َـٖ زؿتی و زیتایی نی ؿياؼط ؟ کؽی کً زؿت اؼت زٖ دوؼت داؿتو ىطارد . 
ةعای ةً دام اىطاصتو او ى٘ـً ٌای نضتلٕی ةا ! 

چيطةار ةً او تلٕو زدم زتی ؼع راٌؾ ٗعار . دوؼتاىم کـیطم ؛ انا ٔایطه ىطاؿت 
ٌیچ ةاور .گعٔتم ؛ انا او ةا پَزصيطی از کيارم رد ؿط 

ىهیکعدم کؽی کً ٌعچً اراده نیکعد ةی کم و کاؼت ةعایؾ نٍیا نیـط ؛ زاال ىتَاىط 
ّعورم ةطدَری دعیسً دار . او را ةً دؼت آورد

ةاالضعه تكهیم گعٔتم او را تُ٘یب کيم ؛ ةایط نی ٍٔهیطم چً کؽی در . ؿطه ةَد 
چيط روز او را تست ىٌع . زىطگی اش ودَد دارد 

ةاورم ىهیـط ایو ٌهان ةچً درس صَان و ؼع . گعٔتم تا ةاالضعه ةً ٌَیت او پی ةعدم 
ةً زیع داىـکطه ةاؿً ؛ ایو نیالط ةا آن نیالط 

ٌع روزش را ةا یک دصتع نیگظراىط ؛ آن ٌم چً دصتعاىی ؛ . زنیو تا آؼهان ٔعؽ داؿت 
یکی 

ةعای ةً .تازه اوىهٍَٗ ٍٔهیطم کً ؼضت در اؿتتاٌم . از یکی صَؿگل تع و لَىطتع 
انا . دؼت آوردن نیالط ةایط صیلی ةٍتع از آىٍا ةاؿم 

چگَىً ؟ روزیً صَدم را کانال ةاصتً ةَدم و آى٘طر دلؽعد و ىاانیط ؿطه ةَدم کً ٗكط 
کعدم ٗیط داىـگاه را ةغىم و ةا ىعٔتيم ٔکع او را 

. از ؼع ةیعون کيم

وی ؼالٍای زىطگی ام تيٍا چیغی کً ةعایم نٍم ىتَد ؛ ٗیأً ی ًاٌعی ام ةَد ؛ چَن 
ٌعچً نیضَاؼتم در اصتیارم ةَد و پطر و نادرم 
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روزی ٌغار ةار ٗعةان قطًٗ ام نیعٔتيط و ایو نیالط ةَد کً نعا نتَدً َیَب ًاٌعی ام 
. کعد ؛ کً ای کاش ٌعگغ ایو کار را ىکعده ةَد 

درؼت یادنً اواؼه دی ناه تكهیم گعٔتم ؼعىَؿت صَدم را ََض کيم ؛ انا أؽَس 
آى٘طر ىادان ةَدم کً ىهیطاىؽتم آن چیغی کً 

اون تعم کً دیگع چیغی ةً پایاىؾ ىهاىطه ةَد ةا . صطا ن٘عر کعده؛ ََض کعدىی ىیؽت 
گَاٌی دکتع ؼعکالؽٍا زامع ىـطم و ّیاةی 

ةً اتٕاؽ نادرم پیؾ یک دعاح پالؽتیک . انتسان دادم و تعم ةُط را نعصكی گعٔتم 
صیلی نُعوؼ رٔتیم ؛ کؽی کً ةٍتعیو کار را 

از او صَاؼتم کانال ٔعم قَرتم را تْییع . اىذام نیطاد و ةاالتعیو دؼتهغد را نیگعٔت 
از کـیطن چـم تا گَىً گظاری و َهل . دٌط 

ةً دکتع .ةاایيکً ٌغیيً زیادی نیتعد ؛ پطر و نادر صم ةً اةعو ىیاوردىط . ةیيی و ٔک 
ؼٕارش کعدم کً نیضَاٌم ؿاٌکار صل٘ت را ةً 

نو ٌهیـً ؼُی نیکيم ةٍتعیو کار را ! دصتعم « :دکتع گٕت . روی قَرتم پیاده کيی 
ارائً دٌم انا ایو را ةطان َهل ؼضتی در پیؾ 

چيطیو ةار ةایط زیع تیِ دعازی ةعوی ؛ ةیٍَؿی ٌای نتُطد و زتی صىع نعگ . داری 
ٌم ودَد 

. »دارد ؛ ةا ایو تٕاقیل تَ زامعی ٌهً ی صىعات را ةً دان ةضعی

. »ةلً« :نكعاىً گٕتم 

دصتعم درؼتً کً کار نو دصالت در کار صطاؼت انا ایو ىكیست را ةً « :دکتع گٕت 
ٌهً ی ةیهاراىم نیکيم ؛ از آن ىُهتی کً صطاوىط 

ةٍت َىا کعده ؿاکعةاش ؛ یک روز ؿایط أؽَس ةضَری کً چعا ایو کار را اىذام 
. »دادی
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آٗای دکتع ةُط از ایو َهل نیضَاٌم روی ةطىم . ػ ىً ٌیچ وٗت پـیهان ىضَاٌم ؿط 
کار کيیط و چعةی ٌای امأی را در ةیاوریط ؛ یک 

. ٌیکل نتياؼب

» تَ نیضَاٌی ةا صَدت چً ةکيی ؟« :دکتع ةا تُذب ىگاٌم کعد وگٕت 

. »ؿاٌکار صل٘ت« :صيطیطم و گٕتم

یک ناه در ةیهارؼتان ةؽتعی ةَدم ؛ ؼً ةار زیع تیِ دعازی رٔتم ؛ صطا نیطاىط کً 
چ٘طر درد کـیطم و تيٍا ةا نعٔیو آرانم کعدىط 

روزی قطةار ةط و ةیعاه ىحار نیالط نیکعدم و درزالیکً دىطان ٌایم را از ؿطت درد ةٍم .
نيتٌع اىت٘ام نو « :نیٕـعدم ؛زیع لب نیگٕتم 

. »ةاش

تيٍا ىیعویی کً در آن روزٌای ؼضت تَاىؽت نعا آرام کيط ؛ ٌهان زػ اىت٘ام ةَد کً 
وٗتی ٗیأً پطر و . لسًٌ ةً لسًٌ ؿطیطتع نیـط 

نادرم را نی دیطم کً نحل ؿهٍ درزال آب ؿطن ةَدىط ؛ کیيً ام ىؽتت ةً نیالط 
ةٍعزال ةُط از آن ٌهً درد و ىارازتی . ةیـتع نیـط 

روز نَََد ٔعار رؼیط ؛ دلـَره و اؼتعس داؿتم ةىَریکً ىهیتَاىؽتم صَدم را کيتعل 
ىکيً صطا از ایيکً در کارش دصالت . کيم 

کعدیم ٍٗعش ةگیعه ؟ وای اگً قَرتم صعاب تع ةـً چً ةکيم ؟ آرام و ٗعار ىطاؿتم و 
ذٌيم قسيً ٌای ىاصَؿایيط را ةً تكَیع 

نیکـیط ؛ دؼت یش کعده ام را در دؼتان نادر ٌيَز ةً یاد دارم دکتع ؼعزال و صيطان 
وارد اتاؽ ؿط و دؼتٍایؾ را ةٍم کَةیط وگٕت 

» صب زاال آناده ٌؽتی ؟« :

چعا ! ٌی دصتع « :دکتع ؼگعنً ٌایؾ را درٌم کعد وگٕت . ةا ؼع دَاب نحتت دادم 
اوىٍهً ؿذاَت چً ؿط ؟ ! ایي٘طر مُٓ کعدی 
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ٌیچ ىگعان ىتاش ایو دؼتان نو ةا ىیعوی صطاوىطی کار نیکيط و زاال ؿاٌکار صطا را 
. »نی ةیيی

ةعای صَدم « :قَرتم را ةاز کعد و درزالیکً دٗیٖ ةً اَنای قَرتم ىگاه نیکعد گٕت
.... »ٌم ةاور کعدىی ىیؽت

» دکتع چی ؿطه ؟« :ةاایيکً ىهیتَاىؽتم دٌاىم را زیاد ةاز کيم ؛ ةً آٌؽتگی گٕتم

» ىٌع ؿها چیً ؟« :ةطون ایيکً دَاةم را ةطٌط ؛ رو ةً نادر کعد و گٕت 

َالیً ؛ صیلی « :نادردر زالیکً اؿکؾ را پاک نیکعد ؛ نتُذتاىً نعا ىگاه کعد و گٕت 
. »صطایا ةاورم ىهیـً ایو پعیای نو ةاؿط. َالیً 

. »آییيً ؛ لىٕا یک آییيً ةً نو ةطٌیط« :ةا تعس و وزـت گٕتم

ةا تُذب ةً چٍعه ! وٗتی صَد را در آییيً دیطم ؛ ةاورم ىهیـط صطایا ایو نو ٌؽتم 
صَد صیعه ؿطه ةَدم و زیع لب صطا را ؿکع 

قَرتم ورم داؿت و زیع چـهاىم کتَد ةَد ؛ انا زیتایی ةً ومَح در چٍعه ام . نیکعدم 
دلم نیضَاؼت ةً دؼت و پای . ىهایان ةَد 
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انا دکتع . دؼت او را گعٔتم و ةً لتاىم ىغدیک کعدم . دکتع ةیٕتم و او را ّعؽ ةَؼً کيم 
ىتایط تا چيط ٌٕتً ای ةً « :ناىٍ ؿط وگٕت 

. »از ةَؼیطن ؛ گعیً کعدن و اصم کعدن دطا صَدداری کو. قَرتت ٔـار ةیاوری 

. صالكً ؼعت را درىیاورم ؛ازآن روز پعیا ؿط نحل یک پعی دریایی

نسل زىطگی نان را .ةایط ٌعچً کً نعا ةً یاد پعیای ؼاةٖ نی اىطاصت از ةیو نیتعدم 
تْییع دادیم ؛ ناؿیيم را ََض کعدم ؛ َکػ ٌا و 

صاوعات گظؿتً را ؼَزاىطم ؛ زتی دلم نیضَاؼت کً ىام صاىَادگی ام را ََض کيم ؛ 
انا ایو دیگع تٌَیيی ةَد ةً پطر دوؼت داؿتيی 

ٌع وٗت ةً آییيً ىگاه نیکعدم ةً ودط نی . ام کً ٌیچ چیغ ةعایم کم ىگظاؿتً ةَد 
. آنطم ؛ اقال ةاورم ىهیـط ایو ٌهً تْییع کعده ةاؿم 
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اوىهٍَٗ ةَد . زیتایی صیعه کييطه ای کً ٌیچ کػ تاب ن٘اونت در ن٘اةلؾ ىطاؿت 
. کً ٍٔهیطم پَل چً نیکيط

. آن ؿب تا قتر صَاب ةً چـهاىم راه پیطا ىکعد . ةاور ىهیکيی . اول نٍع از راه رؼیط 
دلـَره ؛ ٌیذان و صَؿسالی ٌهً و ٌهً در 

آرایؾ نالیهی کعدم و ن٘يًُ را ةً ؼع کـیطم ؛ىهیطاىؽتم تا . ودَدم وْیان کعده ةَد
آى٘طر اؼتعاس . ؼاَتی دیگع چً پیؾ نی آیط 

ةً ٌع ةطةضتی صَد را ةً . داؿتم کً در وَل راه چيطةار ىغدیک ةَد تكادؼ کيم 
ناؿیو را پارک کعدم و دٗای٘ی . داىـگاه رؼاىطم 

. ؼعم را روی ٔعنان گظاؿتم وؼُی کعدم امىعاب دروىم را از ةیو ةتعم

ةا ورودم ةً داىـگاه ؛ ؼيگیيی ىگاه اوعأیان آزارم نیطاد و قطای گعوپ گعوپ ٗلتم را 
ةً ومَح نی ؿيیطم ؛ ؿکع صطا ٌهً ی 

تازه . دوؼتان ٗطیهی ام یک تعم از نو ةاالتع ةَدىط و ةً ىطرت ٌهطیگع را نی دیطیم 
ةا ایو ٗیأً و تیپ دطیط ٔکعىکيم ٗاةل ؿياؼایی 

. ةَدم

. تکً ای ؿطه ةَدم کً ٗاةل تَقیٓ ىتَد . ىٌع ٌهً ؛ از دصتع تا پؽع را دلب کعدم 
. زاال یطگع ةا ؼع ةاال و گعدىی کـیطه راه نیعٔتم 

دیگع ٗكط ةً دام اىطاصتو نیالط را ىطاؿتم ؛ ایو او ةَد کً زاال زاالٍا ةایط ةً دىتالم 
ٌيَز ًٍع ىـطه ةَد کً آوازه ام در .. نی دویط 

ٌهً ةعای دیطن دصتع زیتای گيطنی ؼع و دؼت نی ؿکؽتيط ؛ نیالط . داىـگاه پیچیط 
ةا دیطىؾ دلم ٔعو ریضت و تا . را در دهٍ دیطم 

چيطدٗیً٘ ٌیذان ٌهان َـٖ ٗطیهی ؿطت گعٔت ؛ انا نو ةا صطای صَد ٍَط ةؽتً 
ةَدم کً نیالط را ةعای ٌیهـً ٔعانَش کيم و دل 

تكهیم داؿتم نعدٌا را ؿیٕتً و .ةً ٌیچ نعدی ىؽپارم ؛ دغ ةعای اىت٘ام گعٔتو 
ؿیطای صَد ةکيم و وٗتی ةً نعز ديَن رؼیطىط آىٍا را 
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کؽاىی کً ٔ٘ه ًاٌع آدنی ةعایـان نٍم ةاؿط ةایط ةطتع . ةا یک اردىگی از صَد ةعاىم 
ازایيٍا ةً ؼعؿان ةیایط ؛ ٌهً ی ودَدم تيٕع 

. ةَد

روزی چيطةار تهاس نیگعٔت ؛ انا نو . صیلی زود ؿهاره تلٕو ٌهعاٌم را ةً چيگ آورد 
. ةا لَىطی و دلتعی او را از ؼعصَد ةاز نیکعدم 

آى٘طر او را زعیف کعدم کً ٌهً ی داىـگاه نتَدً ؿطىط کً او َاؿٖ و ؿیطای نو 
ةاالضعه ةُط از دوناه اولیو ٗعار را ةا او . اؼت 

انا ةاور ىهیکيی . گظاؿتم ؛ در پَؼت ىهی گيذیط و از صَؿسالی ىهیطاىؽت چً ةکيط 
نٍتاب ؛ ةا دیطن ٗیأً زةَن و ةیچاره او تيٕعم 
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کؽی کً روزی ةعایؾ نی نعدم ؛ زاال کَچکتعیو َالً٘ ای ةً او .قطچيطان ؿط 
یاد روزٌایی أتادم کً ةا او تهاس نیگعٔتم و . ىطاؿتم 

از َـٖ و دلطادگی ام نیگٕتم و او ةا لتضيطی نَذیاىً و زعٍٔای ىیـطارش نعا از 
ؼعصَد ةاز نیکعد ؛ چ٘طر گعیً کعدم ؛ التهاس 

کعدم ؛ صَدم را تا آصعیو دردً پؽتی پاییو آوردم تا ؿایط دلؾ ةؽَزد و زاال ّعور از 
. دؼت رٔتً ام را نیضَاؼتم ةازگعداىم

ؿایط یک روز آرزوی چيیو پیـيٍادی را .در ٌهان اولیو نال٘ات از نو صَاؼتگاری کعد 
او نعا ؼَزاىط ؛ پػ ةایط ... ولی زاال . داؿتم 

یکؽال ةا ٌم دوؼت ةَدیم و او ٌع روز ةیـتع از ٗتل ؿیٕتً ام نیـط . قطةار ةؽَزد 
ةاایيکً دصتع دل ىازکی ةَدم انا نحل ایيکً دلم . 

ةً ؼيگ تتطیل ؿطه ةَد و یک روز ةا کهال صَىؽعدی ةً اوگٕتم کً ٌیچ ازؽاؼی 
. ىؽتت ةً او ىطارم

صَدم را نیکـم ؛ ٗیط درس و داىـگاه را نیغىم ؛ « :آتؾ گعٔت ؛ دیَاىً ؿط ؛ گٕت 
. »آواره ةیاةان نیـَم
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. ٌع روز پطر و نادرش را ةً در صاىً نان نی ٔعؼتاد » .ةعایم نٍم ىیؽت « :گٕتم 
نادرش اؿک نیعیضت و التهاس نیکعد کً پؽعم 

. »دارد از دؼت نیعود

پطر و نادرم صیلی اقعار کعدىط کً او پؽع صَب و صاىَاده داری اؼت ؛دیگع چً 
. انا دَاةم نيٕی ةَد. نیضَاٌی ؟ ةٍتعه ٗتَل کيی 

ایيىَر کً ؿيیطم ةً کاىادا رٔت و ةعای ٌهیـً . دیگع از آن زنان نیالط را ىطیطم 
ٌعچيط ازایو ٌهً ٗؽاوت ٗلب . ٌهاىذا ناىطگار ؿط 

ةا اذیت کعدن . تا نطتٍا از صَدم ةطم نی آنط ؛ انا نو دیگع آن پعیای ؼاةٖ ىتَدم 
ٌهً .پؽعٌا دلم صيک نیـط و ایو ؿط زىطگی نو 

و ٌهً ةعای ایيکً یً دَری ةً نو دؼت پیطا کييط ةً دىتالم ةَدىط ؛ زتی کؽاىی کً 
نو ٌم ٌهً ی آىٍا را تـيً . ٗكط ازدواج داؿتيط 

تا نَُٗی ةا آىٍا ةَدم کً ت٘امای ازدواج ىکييط و ٗكط دؼت درازی . ىگً نیطاؿتم 
وٗتی ةً ىیت پلیط آىٍا پی نیتعدم ؛ . ىطاؿتً ةاؿيط 

زاال ؿایط ٌهً نعا دصتع ةطىانی ةطاىيط ؛ انا پیؾ صطا . ارتتاوم را ٗىٍ نیکعدم 
ؼعةليط ٌؽتم کً دؼت ٌیچ نعدی تاکيَن ةً نو 

. ىضَرده و ایو را ةً دعات نیتَاىم ةگَیم کً دصتع پاکی ٌؽتم

ٔکعىکو وٗتی ةار ؼيگیو ةطىانی را ةً دوش نیکـم ةعایم رازت اؼت ؛ ٌعوٗت کً 
ىگاه ٌای ؼيگیو اوعأیان را ةً روی صَد زػ 

وٗتی پچ پچ دوؼتاىم را نی .نیکيم ؛ دلم نیضَاٌط در ایو دىیا ودَد ىطاؿتً ةاؿم 
ؿيَم ؛ ٌعچيط کً صَدم را ةً ىـيیطن نیغىم ؛ انا 

ٌع وٗت . ةْل تهام ودَدم را نیگیعد و آرزو نیکيم کً آؼهان ةع ؼعم صعاب ؿَد 
پؽعٌایی را نی ةیيم کً دور ٌم دهٍ ؿطه اىط و 

ةا آب و تاب از لسٌاتی کً ةا نو ةَده اىط ؛ ةا ٌم قستت نیکييط و چعت و پعت 
نیگَیيط ؛نضم ؼَت نیکـط ؛ ةً صَدم و زناىً ةط و 
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. ةیعاه نیگَیم

ٌعچً کعدم صَدم کعدم و از ٌیچ کػ ٌم گالیً ای ىطارم ؛ پـیهان ٌم ىیؽتم 
ىهیطاىی چً کیٕی داره از ایيکً نعدی را ذلیل و ةیچاره .

در وَل ایو چيط ؼال ٌهً ىَع نعدی را دیطه ام ؛ از پَلطار گعٔتً تا ٔ٘یع ؛ از . ةتیيی 
تسكیل کعده تا ةی ؼَاد ؛ از صاىَاده ی اقیل تا 

. ةی اقل و ىؽب ٌهً و ٌهً در پی ٌَس ٌای صَد ةَىط و ةػ
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ٔ٘ه تيٍا نعدی کً تَاىؽتو ناىيط یک ةعادر ةً ؿاىً ٌایؾ تکیً کيم آرش ةَد ؛ او نعا 
؛ىً ةعای دؽهم صَاؼت و ىً ةعای زیتایی صیعه 

او تيٍا زانی نو .کييطه ام ؛ او تيٍا کؽی اؼت کً ةا نو ٌم ٔکع و ٌم َ٘یطه اؼت 
. اؼت کً ناىيط یک ؿیع از زعیم نو نعاٗتت نیکيط 

نطتی ةا پؽعپَلطار و گعدن کلٕتی ؛ کً ةً َٗل . دوؼتی نو و او صیلی اتٕاٗی ةَد 
صَدش زامع ةَد اگع ةا او ازدواج کيم ٌهً ی دارایی 

او ٌم یک َاؿٖ و ؿیطای دیَاىً ةَد ؛ نٍهاىی . اش را ةً پایم ةعیغد ؛ دوؼت ةَدم 
. ٌای ةغرگ نیطاد تا نعا ةً رخ دوؼتاىؾ ةکـط 

اوةیـتع از ایو لظت نیتعد کً در دهٍ ؛ نعا در کيار صَدداؿتً ةاؿط و ةعای ایيکً نعا از 
دؼت ىطٌط ؛ تا دایی پیؾ رٔت کً در یک 

. وٗتی دَاب نيٕی نعا ؿيیط ؛ نحل دیَاىً ٌا ؿط . نٍهاىی ت٘امای صَد را َيَان کعد 
او کً ةاور ىهیکعد دصتعی دؼت رد ةً ؼیيً اش 

ةغىط ؛ زال َذیتی پیطا کعد ؛ صَن در چـهاىؾ دهٍ ؿط و درزالیکً ةً ؼضتی ىٕػ 
نیکـیط ةً وعؼ نو زهلً کعد آن ؿب نعگم را 

نو کً . دلَ چـهاىم دیطم و ٍٔهیطم کً دؼت ةً چً ةازی صىعىاک و کحیٕی زده ام 
ٌهیـً ةعای ازتیاط چاَٗیی در کیٕم داؿتم ؛ ةً 
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زال ةطی داؿتم نحل ةیط . ؼعَت آن را ةیعون آوردم و ةً روی رگ گعدىؾ گظاؿتم 
نیلعزیطم و ىٕؽم ةاال ىهی آنط ؛ ةطون آىکً 

ةا . نتَدً ةاؿم ؛ آىچيان ىَک چاَٗ را روی گعدىؾ ٔـار دادم کً صَن داری ؿط 
« :دیطن صَن صیلی تعؼیطم ؛ انا پیؾ صَد گٕتم 

ىٕػ َهی٘ی کـیطم و ةا قطای نسکهی گٕتم » .اگع ةٍٕهً تعؼیطم ؛ ٌهً چیغ تهانً 
ةً صطا ٗؽم اگع یً ٗطم دلَ ةیایی چاَٗ را تا « :

. »دؼتً در گلَیت ٔعو نیکيم

صطا . آى٘طر تعؼیطه ةَد کً دعات زعؼ زدن ىطاؿت ؛ ٔ٘ه ةا ؼع دَاب نحتت داد 
نیطاىط چً زالی ةَدم ؛ ولی وٗتی زال و روز او را 

ٌيَز ةً ؼعکَچً ىعؼیطه .ةطتع از صَدم دیطم ؛ دعات پیطا کعدم و پا ةً ٔعار گظاؿتم 
در آن .ةَدم کً دیطم چيطىٕع ةً دىتالم ٌؽتيط 

گعیً نیکعدم . وٗت ؿب ؛ ٌیچ ديتيطه ای از صیاةان َتَر ىهیکعد ؛ کً ةً کهکم ةیایط 
و از صطا نیضَاؼتم ؛ آى٘طر ةً ؼعَت نی دویطم 

ٔاقلً نان لسًٌ ةً لسًٌ . کً صَدم ٌم ةاور ىطاؿتم ؛انا کم کم ىٕػ کم آوردم 
تيٍا ٔکعی کً ةً ذٌيم آنط ایو ةَد کً . کهتع نیـط 

از صطا کهک نیضَاؼتم و . اگع دان ؼالم ةً در ةعدم ؛دیگع دور ایو ةازیٍا صه ةکـم 
. او ىادی ام را ٔعؼتادم

ىاگٍان ىَر مُیٓ چعاغ ناؿیيی از ٔاقلً دور ىهایان ؿط ؛ ةً وؼه صیاةان رٔتم و ةً 
زیع ناؿیو « :پیؾ صَد گٕتم . ؼهت او دویطم 

دؼتاىم را چيطةار ةاال و » .ٌم ةعوم ةٍتع از ایو اؼت کً ةً چيگ ایو کحأت ٌا ةیٕتم 
اتَنتیل ىیم . پاییو ةعدم تا راىيطه را نتَدً ةکيم 

نتع ةً نو ناىطه ةا تعنغ ؿطیطی ایؽتاد ةً ؼعَت ؼَار ناؿیو ؿطم و در آن را ٕٗل 
کعدم و ىٕػ ىٕػ زىان ةً راىيطه کً کؽی دغ 

. »صَاٌؾ نیکيم ؛ صَاٌؾ نیکيم از ایيذا ةعو« :آرش ىتَد گٕتم 
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. »تَ را ةً ٌعکػ کً نی پعؼتی ةعو« :ٔعیاد زدم . او ةا تُذب نعا ىگاه نیکعد 

آرش ةا دیطن چيط نعد کً ةً وعؼ نا نی آنطىط ؛ نتَدً وصیم ةَدن اوماع ؿط پا 
روی پطال گاز گظاؿت و ةً ؼعَت از آن نسل دور 

در وَل راه نو ٔ٘ه گعیً نیکعدم و آرش ٌم ةطون ایيکً چیغی ةپعؼط راىيطگی . ؿط 
وزـت از ةطىانی واُٗی تهام ودَدم را . نیکعد 

لعزاىط و اگع صطا ایو ٔعؿتً نٍعةان را ةعای نو ىٕعؼتاده ةَد ؛ ةً زتم ؛در چيگال نعگ 
تازه آن زنان ةَدم . و ىاةَدی ٗعار نیگعٔتم 
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آن ؿب ةً صطای صَد َٗل دادم کً . کً ٍٔهیطم در چً راه صىعىاکی ٗطم گظاؿتً ام 
آرش کً . دیگع ةا ازؽاؼات کؽی ةازی ىکيم 

دیط نو کهی آرام گعٔتم ؛ ةطون ایيکً از نو ةپعؼط آن وٗت ؿب در صیاةان چً 
ؿکعصطا نحل « :نیکعدم و چعا ٔعار نیکعدم گٕت 

» زاال نهکيً ةٕعناییط نؽیعتان کذاؼت ؟. ایيکً زالتَن ةٍتع ؿطه

. »ٗتعؼتان« :ةا ةی تٕاوتی گٕتم 

.. »صطا ىکيط« : ةا تُذب ىگاٌم کعد و گٕت 

چعا صطا ىکيط ؟نو ؿایؽتً ایو ٌهً لىٓ صطاوىط ىیؽتم وٗتی « :ةا َكتاىیت گٕتم 
از دیگعان چً تَُٗی . نو دلم ةعای صَدم ىهیؽَزد 

تیـً ةعداؿتً ام آن چيان ةع ریـً ی صَد نیغىم ؛ نحل ایيکً در نیطان کار زار ةع .دارم 
از صَدم ؛ زىطگی . پیکع دؿهو ٔعود نی آورم 

ةُنی از نعدم .ایو دىیا وزـی تع از آن اؼت کً ٔکعنیکعدم . و ٌهً و ٌهً نتيٕعم 
ىً از اىؽاىیت نی ٍٔهيط و ىً از نستت و نٍعةاىی 

دیگع . در ایو زناىً ٌعکػ زیتاتع و پَلطارتع ةاؿط پیعوز نیطان اؼت . ةَیی ةعده اىط 
ةطةضت . ... زعٔی از نعدی و نعداىگی ىیؽت 

. »اؿضاقی کً ٔ٘یع و زؿت ٌؽتيط
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ػ زاال ؿها کً از ىُهت زیتایی ةً ىسَ ازؽو ةٍعه نيطیط ؛ؿها چعا ىارازت ٌؽتیط ؟ 

. »دلم از ٌهیو نیؽَزه« :ةا پَزصيطی تلش گٕتم 

. ػ نتَدً نيٌَرتان ىـطم

ػ ایو زیتایی ةعای نو ٌیچ ةٍعه ای ىطاؿت دغ ایيکً تَاىؽتم اىت٘انم را از ایو دىیا 
. ةگیعم

. ػ نی ةضـیط ؛ ةازٌم نتَدً ىـطم

ازؽاس َذیتی ةً او داؿتم کً تاآن زنان ىؽتت . ىهیطاىم چعا او را ىادی صَد دیطم 
آى٘طر صَد را ةا او قهیهی . ةً ٌیچ پؽعی ىطاؿتم 

دیطم کً دلم نیضَاؼت تهام زىطگی ام را ةعایؾ ةازگَ کيم ؛ انا ىاگٍان دؼتم را درون 
کیٕم ةعدم و َکػ ٗطیهی ام را کً ٌهیـً 

» نی ةضـیط ؛ اؼم ؿها چیؽت ؟« :ٌهعاه داؿتم از آن ةیعون کـیطم و گٕتم

. ػ آرش ٌؽتم

. ػ آرش صان؛ ىٌعتان در نَرد ایو َکػ چیؽت

چعاغ داصل ناؿیو را روؿو کعد ؛َکػ را از نو گعٔت ةا دٗت ةً آن ىگاه کعد و گٕت 
دصتع نٍعةاىی ةً ىٌع نی آیط ؛ التتً ؿیىيت « :

. »از چـهاىؾ نی ةارد ؛ در مهو ٔکعکيم روی دوؼتی اش نیـَد زؽاب کعد
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از ىٌع ٗیأً چىَر « :گٕتم .تُذب کعدم ؛ کلهً ای درةاره ی چٍعه ام قستت ىکعد 
» اؼت ؟

. ػ ةانغه و ةا ىهک اؼت

صَاٌعتان . ؿتاٌت زیادی ةا ؿها داره « :و درزالیکً ةً قَرتم صیعه ؿطه ةَد گٕت 
» اؼت ؟
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یُيی ةً ىٌع ؿها ایو دصتع زؿت « :ةطون ایيکً دَاب ؼَالؾ را ةطٌم ؛ گٕتم
/ »ىیؽت

. »ىً« :ؼعش راتکان داد و گٕت 

» ةً ىٌع ؿها ایو دصتع زیتا اؼت ؟« :زعقم را ةاال آورد و گٕتم

. ػ تا ؿها زیتایی را در چً ةتیيیط

» ؿها زامعیط ةا چيیو دصتعی ازدواج کيیط ؟« :گٕتم .زؽاةی َكتاىی ؿطه ةَدم 

» داریط ایو نٍَٗ ؿب از نو صَاؼتگاری نیکيیط ؟« :صيطیط وگٕت 

. ػ دطی نیگَیم ؿها زامعیط ازدواج کيیط

. ػ چعا کً ىً

. ػ یُيی زیتایی ًاٌعی ةعایتان نٍم ىیؽت

ػ ىً آى٘طر کً پایً گظار زىطگی ام ةاؿط ؛ ةً ىٌع نو صیلی اقَل نٍهتعی در زىطگی 
زىاؿَیی ودَد دارد ؛ نحل اصالٖ و روزیً و از ٌهً 

. نٍهتع؛ تٕاٌم در زىطگی اؼت کً ةاَث تطاوم آن نیـَد

ٌهیـً ٔکع نیکعدم وعز ٔکع . ةعای اولیو ةار ایو زعٍٔا را از زةان یک نعد نی ؿيیطم 
ٌهً ی آىٍا نحل ٌم اؼت ؛ انااو ةا ة٘یً ؛ از 

. زنیو تا آؼهان ٔعؽ نیکعد

» ایو َکػ صَد ؿها ىیؽتیط ؟« :درزالیکً َکػ را ةً دؼتم نیطاد گٕت 

. آى٘طر تُذب کعدم کً تا چيط لسًٌ ىتَاىؽتم دَاةؾ ةطٌم

ػ ؿها از کذا ٍٔهیطیط ؟ 
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ػ از زالت چـهاىتان ةا ایيکً َکػ ةی دان اؼت ولی در َهٖ چـهان ٌع دو 
نٍعةاىی نَج نیغىط ؛ زتی ایو صيطه ىهکیو زاکی از آن 
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. َذب پغؿک ناٌعی ةَده! زتها دعازی پالؽتیک کعدیط . اؼت کً یکی ٌؽتیط 

. ػ دعازی ؼضتی ةَد

! ػ آیا ارزؿؾ را داؿت ؟

ػ یً زناىی صیلی ةعام ارزش داؿت ؛ ةً اىطازه ای کً ٌهً ی زىطگی ام ةً آن ةؽتگی 
داؿت ؛ ولی زاال نی ٍٔهم کً ؼضت در اؿتتاه 

ةَدم ؛ یً روز آى٘طر ةعایم نٍم ةَد کً ٌیچ چیغ دغ ایو َهل ىهیتَاىؽت آرانم کيط ؛ 
زػ اىت٘ام آن چيان ودَدم را پع کعده ةَد کً 

آن را تيٍا راه ىذاتم نی دیطم ؛ انا زاال ٌهً چیغ ٔعؽ کعده و ٌيَز کً ٌيَزه ت٘اص 
. ٌهان اؿتتاه را دارم پػ نیطٌم

او نعد و نعداىً در کيارم .و از آن ؿب ةً ةُط تيٍا نَىػ و ٌهطم نو آرش ؿط 
ایؽتاد و زػ زىطگی را در نو زىطه کعد و از 

در تهام نطتی کً ةا ٌم ٌؽتیم ؛ ىً . صىاٌای گظؿتً ام دغ تذعةً ای تلش ةار ىکعد 
ٌیچ گاه نعا ىكیست کعد و ىً گظؿتً زؿتم را ةً 

او تيٍا نعدی اؼت کً نعا ةعای ودَد صَدم نیضَاٌط ؛ةعای آىچً ةَدم و . یادم آورد 
او در ٌهً دا . ؼُی ةً ََض کعدن آن داؿتم 

ناىيط یک ةعادر زانی ام اؼت و از ایيکً نی ةیيم ةعای کؽی ارزش دارم و کؽی 
ٌؽت کً زهایتم کيط لظت نی ةعم و ةً او أتضار 

ةاور کو ةا آنطن آرش دیگع پای ٌیچ نعدی ةً زىطگی ام ةاز ىـط و ٌعدا کً . نیکيم 
ةعوم ناىيط یک ةعادر ٌهپای نو اؼت و ٌَایم را 

نتاؼٕاىً آرش . دارد ؛ انا صب روزٌای صَش زىطگی نو ٌم دارد ةً پایان نیعؼط 
ةا چيط داىـگاه نُتتع . ٗكط دارد از ایعان ةعود 

ایو روزٌا صیلی روزیً ام داّان اؼت ؛ اگع او ةَد نو دوةاره تيٍا . نکاتتً کعده 
او نطتی اؼت کً یکی از دوؼتاىؾ را ةً نو . نیـَم 
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انا نو تعدیط دارم . او نیگَیط ایو نعد لیاٗت ٌهؽعی تَ را دارد . نُعٔی کعده 
. ٌيَزىٌعم ىؽتت ةً نعدٌا ََض ىـطه اؼت.

او چيطؼالی از آرش . انا وٗتی آرش او را تاییط کيط ؛ دیگع زعٔی ةعای گٕتو ىیؽت 
ةغرگتع اؼت دوره تضككی اش انؽال ةً پایان 

. نیعؼط

او ٌم نحل تَ . تيٍا کؽی کً ةً درد تَ نیضَرد ؛ ٌهیو ٔعزاد اؼت « :آرش نیگَیط 
او ةً یک نَىػ صَب . زدع کـیطه و تيٍاؼت 

ازتیاج دارد ؛ کؽی کً ةتَىً درکؾ کيط و ٌهیـً در کيارش ةاؿط ؛ ؿها نیتَاىیط زوج 
. »صَةی تـکیل دٌیط

ٌهً ی ایيٍا درؼت ؛انا گظؿتً ی ؼیاه نو را چگَىً نیضَاٌی ةً او «:ةً آرش گٕتم
» ةگَیی ؟

نو ٌهً چیغ را ةعای او گٕتً ام و زتی َکػ ٗتل از دعازی تَ را ةً او « :او گٕت 
ةا او . ىـان داده ام اگع نیضَاٌی صَؿتضت ؿَی 

او نعد نٍعةان و صَش اصالٖ و ةا ایهاىی اؼت ؛ ةاور کو او ىذات دٌيطه . ازدواج کو 
دلم . ی تَؼت ؛ صَاٌؾ نیکيم ةا او ازدواج کو 
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صَدت نیطوىی کً صیلی . ىهیضَاٌط وٗتی ازایيذا رٔتم ؛ ىگعان صَاٌع کَچَلَیم ةاؿم 
ةعای ٌهیو نیضَاٌم تَ را .ةعایم َغیغٌؽتی 

. »ةً دؼت کؽی ةؽپارم کً ٗطرت را ةطاىط

زاال ناىطه ام ةع ؼع دوراٌی ؛ از آیيطه نیتعؼم ؛از ایيکً روزی از گظؿتً تلضم یاد کيط 
ةا رٔتو آرش دوةاره روزٌای . وزـت دارم 

ىهیضَاٌم ةیـتع از ایو پطر و نادرم را آزار دٌم ؛ پطر . ؼضت زىطگی ام ؿعوع نیـَد 
آىٍا صیلی ىگعان . ایو روزٌا زال صَؿی ىطارد 
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دلم « :نو ٌؽتيط و نیضَاٌيط صَؿتضتی تيٍا دصتعؿان را ةتیييط ؛ پطر نیگَیط 
. »نیضَاٌط ةا صیالی آؼَده ؼع ةع ةالیو ةگظارم

ةعای ادانً . نٍتاب تَ کهکم کو « :درزالیکً ؼُی نیکعد اؿکؾ داری ىـَد گٕت 
زىطگی ةً پياٌگاٌی نىهئو ازتیاج دارم ؛ آیا 

! »ٔعزاد ٌهان پياٌگاه اؼت ؟

چ٘طر در ىٌعم پاک و نُكَم دلَه کعد . نعا در ةْل گعٔت و ةا قطای ةليط گعیؽت 
ؼعىَؿت ٌعکػ ةً ىََی رٗم صَرده ؛ چً .

ٔاقلً ی زیادی ةیو زىطگی نو و او ودَد داؿت و زاال ةً صَاؼت صطاوىط ؛ 
ؼعىَؿت نا ةً ىََی ةاٌم گعه صَرده ةَد ؛ کً زاقل آن 

. یک دوؼتی قهیهاىً ةَد

دغ یک ةعصَرد .نو آرش را آن چيان کً ةایط ىهی ؿياؼم « :او را دلطاری دادم و گٕتم 
کَتاه ةا او ارتتاوی ىطاؿتم ؛ انا ٌهان ةعصَرد 

ةً زعٍٔایؾ گَش کو ؛ ةً زتم ٌعچً نیگَیط . ىـان از قٕا و قهیهیت او نیطاد 
ةا ٔعزاد نال٘اتی داؿتً . ةعای صَؿتضتی تَؼت 

ةاش ؛ تَ دصتع زةلی ٌؽتی ؛ صیلی ةٍتع از نو و انحال نو نیتَاىی زوج زىطگی ات را 
. »پیطا کيی

. ػ ؿایط زٖ ةا تَ ةاؿط ؛ نو یکتار ٌم ةً تيٍایی ةا او قستت ىکعدم

؛ةً زتم ٌهطیگع را ةٍتع نی .ةا چيطةار ىـؽت و ةعصاؼت . ػ زتها ایو کار را ةکو 
ؿياؼیط ؛ ٌهیو کً از گظؿتً تَ صتع دارد ؛ ةا صیالی 

. آؼَده در کيار او زىطگی صَاٌی کعد و ٌیچ وٗت از آیيطه وزـت ىضَاٌی داؿت 
. ایو را ةطان کً او تَ را دوؼت دارد

آیا نیتَاىم یک زن کطةاىَ و صاىً دار ةعای « :در زالیً اؿکٍایؾ را پاک نیکعد گٕت 
» او ةاؿم ؟
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ػ ةً ىٌع نو کً تَ نیتَاىی ةٍتعیو زن دىیا ةاؿی ؛تَ ٗلب پاکی داری ؛ صَؿتضت 
. صَاٌی ؿط

 21ٔكل

ةاالضعه پعیا ؼع ؼٕعه َ٘ط ىـؽت در تهام نعازل ناىيط یک صَاٌع در کيارش ةَدم 
نو در ؼو و ؼالی ىیؽتم کً پا « :نادرش نیگٕت 

ةً پای ؿها دَاىٍا از ایو نْازه ةً آن نْازه ةعوم ؛ ؿها در ز٘ؾ صَاٌعی کو و 
ٌعچً ازتیاج دارد ةعایؾ تٍیً کو او روی ؿها صیلی 

. »زؽاب نیکيط
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ٔعزاد تازه درؼؾ را تهام کعده و ٗعار ةَد ةُط از َعوؼی ةعای گظراىطن وعزؾ ؛ ةً 
ةً َٗل صَدش . یکی از ؿٍعٌای نسعوم ةعوىط 

پعیا ٌم دصتع پعتَُٗی ىتَد ؛ او ٌیچ چیغ از ٔعزاد ىضَاؼت ؛ . ٌيَز نؽتنُٓ ةَدىط 
ٔ٘ه ةً او گٕتً ةَد نیضَاٌم در کيارت ازؽاس 

. صَؿتضتی کيم

. نعاؼم َ٘ط و َعوؼی صیلی ؼاده و صَدناىی ةعگغار ؿط و آىٍا ةً صاىً ی ةضت رٔتيط 
آرش در تهام نطت ناىيط ةعادری دلؽَز 

از نو تـکع کعد و . درکيار آىٍا ةَد و صَؿسالی ةً ومَح در چـهاىؾ نَج نیغد 
تَ ةاَث ایو ازدواج ؿطی ؛ ؿایط اگع « :گٕت 

زعٍٔای تَ او را . نو ىهیتَاىؽتم او را رامی کيم . دوؼتی تَ وپعیا ادانً پیطا ىهیکعد 
. »صیلی دلگعم کعد

. ٔعدای َعوؼی کلیط ویالی ؿهال را ةً آىٍا دادم تا ناه َؽلـان را در آىذا ةگظراىيط 
ٌيَز چيط روزی از رٔتيـان ىگظؿتً ةَد کً پعیا 

. تهاس گعٔت

نٍتاب دَن زالت صَةً ؟ . ػ ؼالم ؛ نيم پعیا 
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ػ ؼالم ةع َعوس صاىَم صَؿگل ؛ چً َذب یادی از نا کعدی ؟ 

. ػ ةً صطا ىعؼیطم ؛ پای ةی نُعٔتی ام ىگظار

آٗا داناد گل چىَره ؟ . ػ ؿَصی کعدم ؛ کی از ؿها تٍَٗ داره 

ایي٘طر ایيذا زیتا و دیطىی اؼت کً آدم ٌعچً نیگعده . ػ اون ٌم صَةً ؼالم نیعؼَىً 
ةاز ٌم وٗت کم نیاره ؛ دؼتت درد ىکيً ؛ ان 

. ؿاٌلل یً روزی ةتَىم نستتت را دتعان کيم

ػ ایو زعؼ را ىغن کً اقال صَؿم ىهیاد ؛ در َالم رٔاٗت نو کً کاری اىذام ىطادم ؛ 
. صَدت کً نیطاىی نو صعاب رٔیٖ ٌؽتم

. »صطا صًٕ ات ىکيط ؛ تَ ٌم ؿطی یً پا ؿایان« :ةا قطای ةليط صيطیط و گٕت 

. »زناىً ةا تَ ىؽازد تَ ةا زناىً ةؽاز« :چً نیـً کعد ؛ ةً َٗل ؿاَع ... ػ ای 

صب ؛ زاال یً صَاٌـی دارم لىٕا ىً . ػ انیطوارم کً ٌهیـً ؿاد و ؼعزال ةاؿی 
. ىگَ

ػ ةاز چً صَاةی دیطی ؟ 

. ػ ةليطؿَیط ةا ةچً ٌا ةیاییط ایيذا ؛ نیضَاٌیم دور ٌم ةاؿیم

. ػ تَ دیگً کی ٌؽتی ؛ ىاؼالهتی ؿها در زال گظراىطن دوران ناه َؽل ٌؽتیط
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ةا آرش ٌم . ػ نیضَاٌیم در کيار ؿها دوؼتان صَب ایو دوران را ةً آصع ةعؼاىیم 
تهاس گعٔتم ؛ او ٗتَل ىکعد ؛ انا صَاٌؾ نیکيم او 

دلم نیضَاٌط ایو چيطروز آصع ةا ٌم ةاؿیم ؛ ةچً ٌا را ٌم ةا . را ٌم رامی کو 
. صَدت ةیار

! ػ نو یکی کً از کارٌای ؿها ؼع در ىهیارم

ٔعدا ًٍع نيتٌعتان . ػ دوؼتی ٌهیو چیغٌاش صَةً ؛ ٌهیـً ةا ٌم در ّم و ؿادی 
. ٌؽتم
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. ػ چً َذلً ای داری ؛ ةگظار نو ةا ة٘یً تهاس ةگیعم ؿایط کار داؿتً ةاؿيط

ٔعدا .ػ ة٘یً را ىهیطاىم ؛ انا تَ و ؿایان و آرش ةی دا نیکيیط کً کار داؿتً ةاؿیط 
. صطازأي. نيتٌعتان ٌؽتم 

. »از ایو چيط روز آصع« ةا ٗىٍ تلٕو یاد زعؼ پعیا أتادم ؛ نيٌَرش چً ةَد ؛

. ؿب ؿایان زودتع از ٌهیـً ةً صاىً آنط

. ػ ؼالم ةع صاىَم صَىً ؛ صؽتً ىتاؿی

چی ؿطه ایي٘طر صَؿسالی ؟ . ػ ؼالم ؛ تَ ٌم صؽتً ىتاؿی 

. انـب نی آیط ایيذا تا ةعىانً ریغی کيیم. ػ ٗعاره ةعیم ؿهال ؛ پعیا ةً آرش زىگ زده 

. ػ ةً نو ٌم زىگ زد

. ػ آخ دَن ؛ دیگً ةٍتع از ایو ىهیـً ؛ نیضَاؼتی پیـيٍادؿَن را رد ىکيی

. اوىٍا رٔتيط ناه َؽل. ػ ؿایان ؛ درؼت ىیؽت 

ػ رٔتً ةاؿيط ؛ ناٌم نی رویم ناه َؽل ؛ ةاةا صؽتً ؿطیم ٌهؾ درس ؛ کار ؛ درس ؛ 
. کار

. »چ٘طر ٌم صَدکـی نیکيی« :ةا وُيً گٕتم 

. ػ نگع ىهی ةیيی ؛ ؿطم پَؼت و اؼتضَان

. ػ الٍی ةهیعم

... الٍی دؿهيت. ػ صطاىکيً ؼایً ؿها از ؼعنا کم ةـً 
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ؿایان در را ةً روی آرش ةاز . ٌيَز زعٔؾ تهام ىـطه ةَد کً قطای زىگ ؿيیطه ؿط 
ةً اؼت٘تالؾ رٔتم دؼتً گلی زیتا در . کعد 

. دؼت داؿت

. ػ ت٘طیم ةً ةاىَی صاىً و ٌهؽعی صَب و نٍعةان
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. ػ نتـکعم ؛ صیلی صَش آنطی

. »ٗطر ٌهؽعت را ةطان ؛ ىكیب ٌهً کػ ىهیـً« :رو کعد ةً ؿایان و گٕت 

صاک ةع ؼعنو اگع کَتاٌی کعده ةاؿم ؛ « :ؿایان دو دؼتی ةع ؼعش کَةیط و گٕت 
نگع نیـً ٌهچیو ٔعؿتً ای در صاىً داؿتً ةاؿم 

. »و ٗطرش را ىطاىم

. ػ تُارؼ را ةگظاریط کيار ؛ ةٕعناییط ؼعنیغ ؛ ؿام زامع اؼت

ٔعدا قتر چً ؼاَتی « :ٌيَز اولیو ل٘هً را در دٌان ىگظاؿتً ةَدیم کً ؿایان گٕت 
» راه نی أتیم ؟

» راؼتی راؼتی نیضَاٌیط ةعویط ؟« :آرش ةا تُذب گٕت 

. »تازه پعیا ةا نٍتاب ٌم تهاس گعٔتً. نگع تَ ىگٕتی دََتهان کعدىط « :ؿایان گٕت 

. »آىٍا رٔتيط ناه َؽل. ةاةا ایو دصتعه پاک َ٘لؾ را از دؼت داده « :آرش گٕت 

ػ نو ٌم ةً پعیا ٌهیو را گٕتم ؛ انا او گٕت نیضَاٌیم دور ٌم ةاؿیم ؛ ةٍعزال او 
. نيتٌعنان اؼت ؛ نو کً ىتَاىؽتم زعیٕؾ ؿَم

. »آصً دوران ناه َؽل را ةا کؽی ت٘ؽیم ىهی کييط« :آرش گٕت 

. »زاال آىٍا نیضَاٌيط ت٘ؽیم کييط ؛ تَ ةضیل ٌؽتی« :ؿایان گٕت 

اگع ؿها تكهیم ةً رٔتو . نا کی ةاؿیم « :آرش درزالیکً صيطه اش گعٔتً ةَد گٕت 
. »داریط ؛ نو ٌم پایً ٌؽتم

ایو ؿط زعؼ زؽاب ؛ ٔعدا ؼاَت ؿؾ قتر زعکت ... صب « :ؿایان گٕت 
. »نیکيیم

. »ةایط ةً ةچً ٌا ٌم صتع ةطٌی ؛ آىٍا را ٌم دََت کعده« :گٕتم 

. »ةيازم ةً ایو نعام ؛ ٌهً ةا ٌم« :ؿایان دؼتٍایؾ را ةٍم کَةیط و گٕت 
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راؼتی انعوز پعیا زعؼ « :یک نعتتً یاد زعؼ پعیا أتادم رو کعدم ةً آرش گٕتم 
او در ةیو زعٍٔایؾ ! َذیتی زد کً نعا ىگعان کعد 

. »گٕت ایو چيط روز آصعی ؛ نيٌَرش چی ةَد

» آٌا ؛ نگع ؿها ىهی داىیط ؟« :کهی ٔکع کعدو گٕت 

» چی را ىهی داىیم ؛ چعا تلگعأی زعؼ نیغىی ؟« :ؿایان گٕت 

آصً کارٌای نو دَر ؿطه و ةً ازتهال زیاد تا یً ناه دیگع از ایعان « :آرش گٕت 
. »نیعوم

. ةا ؿيیطن ایو زعؼ دلم گعٔت

. »تازه داؿتیم ةٍم َادت نیکعدیم ؛ دوؼتای صَةی ةعای ٌم ةَدیم« :ؿایان گٕت 

ةاور کيیط ةعای نو ٌم ٌهیيىَر اؼت ؛ ارزش دوؼتان صَب صیلی زیاده « :آرش گٕت 
. ةً اىطازه ای کً ةا دىیا ىهیـً ََمؾ کعد . 

. »صیلی وٗتً نيتٌع چيیو نَُٗیتی ةَدم. انا واُٗیت زىطگی را ٌم ةایط ٗتَل کعد 

. »ةً انیط نَٔ٘یت ؛ انیطوارم ٌعدا نیعوی نَٖٔ و ؼعةليط ةاؿی« :گٕتم 

. »دَای دلچؽتی ةَد ؛ ٌیچ وٗت ٔعانَؿؾ ىهیکيم« :آرش ةا قطای گعٔتً ای گٕت 

ٌيَز کً ىعٔتً ؛ دم ّيیهت . نا را ٌم ةً گعیً اىطاصتیط ! چً صتعه « :ؿایان گٕت 
ةایط در ایو ایام تا رٔتو آرش ٌهً دور ٌم . اؼت 

. »ةاؿیم و صَش ةگظراىیم

. »آٔعیو ؛ ایو یک زعؼ درؼت ةَد کً از زةان ؿایان ؿيیطیم« :آرش گٕت 

 * * *

الٍی « :زطود یک ةُطازًٍع ةً ویال رؼیطیم ؛ پعیا نعا نسکم در آَّش گعٔت و گٕت 
از . ٔطات ةـم ؛ دلم ةعات یً ریغه ؿطه ةَد 

. »ایيکً آنطی صیلی صَؿسالم

» ةغىم ةً تضتً ؛ ناؿااٌلل چی ةَدی ؛ چی ؿطی ؟« :او را ةَؼیطم و گٕتم 
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ةا دیطن او ؛ دیگع ىتَاىؽت واٗت . ةُط از ازَالپعؼی ةا ةچً ٌا ؛ ةً ؼهت آرش رٔت 
ىاگٍان زد زیع گعیً ؛ آن چيان ؼَزىاک . ةیاورد 

آرش ٌعچً ؼُی نیکعد او را آرام کيط ٔایطه ای . گعیً نیکعد کً اؿک ٌهً را درآورد 
ىطاؿت ؛ ةاالضعه ٔعزاد ةً ؼعاّـان رٔت و 

. »َغیغم ؛ نٍهان ٌا نيتٌع ٌؽتيط« :روةً پعیا گٕت 

صاوعات آن روزٌا را ٌعگغ ٔعانَش ىهیکيم ؛ در کيار دوؼتاىی کً یً دىیا لىٓ و قٕا 
قتر زود ٌهً ةا قطای گیتار ؿایان از . ةَدىط 

قتساىً را در کيار دریا . صَاب ةیطار نیـطىط ؛ او نحل ٌهیـً از ٌهً ؼعزال تع ةَد 
نیضَردیم و گٍگطاری گـتی در داده ٌای زیتای 

ؿهال نی زدیم و ؿتٍا در کيار آتؾ ؛ ؿایان آٌيگ ٌای زیتایی ةعایهان نیغد ؛ پعیا کً 
از رٔتو آرش صیلی ّهگیو ةَد ةا ٌع آٌيگی 

. »نو ةا رٔتو آرش صیلی تيٍا نیـَم« :گعیً را ؼعنیطاد نی گٕت . کً ؿایان نیغد 

. »تَ ٔعزاد را داری ؛ کؽی کً ةعات نی نیعه« :ةً او گٕتم 

ػ انا ٌیچ کػ دای یک ةعادر صَب را ىهی گیعد ؛ داؿتو یک زانی ؛ ّیع از ٌهؽع 
. ىُهتی اؼت

ٌعچً ٌهؽع صَب ةاؿط ؛ ةاز ٌم یک ىٕع کً ةتَان گاٌی . ةً زٖ راؼت نیگٕت 
ةعایؾ درددل کعد و ةً او تکیً کعد صیلی الغم و 

نو کً از داؿتو ةعادر نسعوم ةَدم از ایيکً زانی ٗطرتهيطی ناىيط پطر . معوری اؼت 
. داؿتم ةً صَد نی ةالیطم و پـتم گعم ةَد

. صَد آرش ٌم صیلی زالؾ گعٔتً ةَد ؛ ةا ایو زال ؼُی نیکعد پعیا را دلطاری ةطٌط

نا آصع ىٍٕهیطیم ؛ ةعای چی نا را ةً ایيذا دََت کعدی ؟ کً « :ؿایان ةً پعیا گٕت 
. »نو ٌع ؿب ىَزً ةضَاىم و تَ ٌم گعیً کيی
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. و آى٘طر دَک و چعت و پعت گٕت تا ةاالضعه تَاىؽت پعیا را از الک ّم ةیعون آورد 
کم کم زال پعیا ةٍتع ؿط و ؿادی ةً دهُهان 

. چیعه ؿط

ٔعدای آن روز راٌی ديگل ٌای ؼعؼتغ ؿهال ؿطیم و درکيار دریاچً ای زیتا چادر زدیم 
؛ ٔنای نً آلَد دریاچً و ؼعؼتغی کَه ٌا 

دلم نیضَاؼت ٌهان دا روی تضتً ؼيگی . صَن را در رگ ٌا ةً دعیان نی اىطاصت 
ةيـیيم و در ؼکَت ؛ آن نيٌعه را کً ةی ؿتاٌت 

انا نگع نیـط از دؼت ؿایان لسًٌ ای را ةً ؼکَت . ةً یک رویا ىتَد ؛ ىٌاره کيم 
اصالٖ و روزیً او صیلی َذیب ةَد ٌیچ ! گظراىط 

وٗت از ؼکَت لظت ىهیتعد ؛ ٌیچ گاه نيٌعه ای او را ةً دور دؼتٍا ىهی ةعد ؛ از ٌیچ 
چیغ آزرده ىهیـط و ٔ٘ه ؿادی و صيطه در صَن 

. او دعیان داؿت

. قطای ٔعیاد ؼتاره نعا ةً صَد آورد

ةليطؿَ ةیا نا را از دؼت ایو ؿٌَعت ىذات ةطه ؛ ةً صطا ٔکم درد گعٔت ! ػ نٍتاب 
. ةػ کً صيطیطم
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ةیضَد صاىَم « :ؿایان درزالیکً ةا قطای ةليط ؼُی نیکعد تَدً نعا دلب کيط گٕت 
ةيطه را قطا ىغىیط کً در زال زامع در زالت 

. »صلؽً ٌؽتيط و قطای ٌیچ یک از ؿها را ىهی ؿيَىط ؛ ةٍتعه صلَتـان را ةٍم ىغىیط

ةليطؿَ ةیا ةتیو چً « :ؿیطا دوان دوان ةً ؼهتم آنط و دؼتم را گعٔت و گٕت 
... »صتعه

و ٗتل از ایيکً زعٔؾ تهام ؿَد ؛ ؿایان صَدش را ةً نا رؼاىط و در کيارم ىـؽت و 
چی « :دؼتؾ را ةً دور گعدىم اىطاصت و گٕت 

» زاال صلَت صاىَم ةيطه را ةٍم نی ریغیط ؟! ؿطه َغیغم 
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. »آخ دَن نو نی نیعم ةعای صيطیطىت« :ؿایان گٕت . صيطه ام گعٔت 

. ػ ؿایان ایي٘طر اذیتـان ىکو

نو ایو ورودک ٌا را اذیت کيم ؟ صَدؿان دوره ام « :ةً زالت نٌلَناىً ای گٕت 
ؼتاره و َلی کً تازه از راه رؼیطىط گٕتيط » .نیکييط 

ای ةطديػ نا دور تَ دهٍ نی ؿَیم یا تَ ةً زور نا را ةً وعؼ صَدت نی « :
! »کـاىی

چً ٔعٗی نیکيً ؟ دوؼت ىطاریط ىیاییط ؛ « :ؿایان ؿاىً ٌایؾ را ةاال اىطاصت و گٕت 
نعدم پَل نی دٌيط نیعوىط ؼیيها ؛ ؼیعک ؛ تا 

زاال نو کً نذاىی ؿها را نی صيطاىم ؛ ةط نیکيم ؟ از ایو ةً ةُط صيطه . ةضيطىط 
تهام ؛ نو ٌم صل ٌؽتم ةایط پَل ةگیعم تا ٗطر ةطاىیط 

 ».

گاٌی . ؿایان یً پارچً ؿَر و ؿَؽ ةَد و ةا نو زنیو تا آؼهان ٔعؽ داؿت 
ٔکعنیکعدم نو در ز٘ؾ ًلم نیکيم کً ىهیگظارم رازت 

. ةاؿط و از صَدم ةطم نی آنط ؛ کً نیضَاؼتم او را نحل صَدم نيغوی کيم

صالكً ؼاَتی ىهیگظؿت کً دوةاره ؿعوع نیکعد ةً لَدگی و ةً راؼتی ٌهً ةً دورش 
دهٍ نیـطىط و دوةاره ؿَصی و صيطه ةَد کً از 

. ىَ آّاز نیـط

صیلی دلم نیضَاؼت از آن دریاچً و کَه ٌای ؼعؼتغ اوعاؼ نيٌعه ای ةکـم انا ةا 
ةَدن ؿایان ةُیط نیطاىؽتم ؛ او کً یک لسًٌ آرام 

و ٗعار ىطاؿت نعا ٌم ةا صَد ةً ایو وعؼ و آىىعؼ نی کـاىط و ىهی گظاؿت تيٍا 
ىً َغیغم « :ةهاىم و اگع اَتعامی نیکعدم نیگٕت 

ىهیـً ؛ زاال نیگَیی نیضَاٌم از ایو وتیُت زیتا لظت ةتعم انا ٌهیو کً ةً تٍعان 
رؼیطیم پَؼت از کلً ام نیکيی کً چعا تَ را تيٍا 

. »ةً صَدم َٗل داد ؛ ةی تَ ٌعگغ ؛ ةا تََهعی. گظاؿتو 
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ةاالضعه تكهیم گعٔتم قتر زود ٗتل از ایيکً ؿایان از صَاب ةیطار ؿَد صَاؼتً ام را 
َهلی کيم ؛ زتها ةایط ایو نيٌعه زیتا را ةً تكَیع 

. ةکـم

 212  

ةا ایيکً ؿب تا دیعوٗت ةیطار ةَدیم ؛ آن چيان ؿَؽ دیطن دریاچً را در ؼکَت زیتای 
ؼپیطه قتر داؿتم کً ٗتل از ؼاَت پيخ از 

چادر ةیعون زدم ؛ ٌَای ىهياک ديگل ؛ ةَی روَةت درصتان و نً آلَد ةَدن ٔنای نعا 
وؼایل کارم را کً ٌهیـً . ةع ؼع ؿَؽ آورد 

ةً ٌهعاه داؿتم ؛ از پـت ناؿیو ةیعون آوردم و ةً آرانی ةً ؼهت دریاچً ةً راه 
آن چيان نً ّلیي ةَد کً تهام ؼىر دریاچً . أتادم 

ةَم ى٘اؿی را روی ؼً پایً گظاؿتم و ةً روی تضتً ؼيگی ىـؽتم تا . را پَؿاىطه ةَد 
آن ٌَای گعگ و نیؾ و ؼکَت . ٌَا ةٍتع ؿَد 

وٌم اىگیغ کً ةعٌهً دا زاکم ؿطه ةَد ؛ نعا ةً آرانؾ دََت نیکعد و آن ٌهً 
ٌَهت و زیتایی کً در ٌالً ای از نً ٔعو رٔتً ةَد نعا 

ةً یاد ٌَهت صطاوىط نی اىطاصت ؛ ةطون تانل چـهاىم را ةؽتم و او را ؼپاس گٕتم 
ٌع لسًٌ ؛ زیتایی و ةغرگی صطاوىط ةیـتع و . 

آن روز ؛ در . ةیـتع در ىٌعم دلَه گع نیـط ؛ ةً وَریکً ىم اؿکی گَىً ام را صیػ کعد 
آن صلَت گاه ؛ صَد را ةً صطا صیلی ىغدیک 

زال َذیتی داؿتم کً ٗادر ةً . آى٘طر ىغدیک کً ودَدش را زػ کعدم . دیطم 
تَقیٓ آن ىیؽتم ؛ واُٗا نحل ایيکً در آىذا ودَد 

صیلی دور ؿطه ةَدم ةىَریکً اوعأم را ىهی دیطم ؛ زتی ودَد صَد را . ىطاؿتم 
ازؽاس 

ىهیطاىم چً نطت در آن زالت ٗعار داؿتم ؛ ٔ٘ه یک لسًٌ ؛ ىٕػ زىان ؛ درزالیکً ؼع 
و رویم از َعؽ صیػ ؿطه ةَد ةً صَد آنطم ؛ 
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! ةً کذا ؼیع کعدم! وزـت و تعس تهام ودَدم را پع کعد ؛ صطایا نو کذا ةَدم 

. ةً اوعاؼ ىگعیؽتم ٌهً چیغ ةعایم ّعیب و ةیگاىً ةَد ؛ ازؽاس صؽتگی کعدم 
درزالیکً ٔام نَ ةً دؼت داؿتم تكَیع زیتایی از آن 

چـهاىم را ةؽتم و ةاز . وتیُت ةکع و دؼت ىضَرده ؛ ةع روی ةَم ى٘اؿی دیطه نیـط 
کعدم ؛ ةعای صَدم ٌم ةاور کعدىی ىتَد ؛ دیگع از 

. آن نً ّلیي صتعی ىتَد و ةً ومَح دریاچً و کَه ٌای ؼعؼتغ دیطه نیـط

ىهیطاىم در چً زالی ةَدم کً زتی کـیطن ى٘اؿی را ٌم ةً یاد ىهی آوردم ؛ نسَ 
ؿاٌکاری ةَد ةاور ىکعدىی ؛ . تهاؿای ى٘اؿی ؿطم 

نو کارٌای زیادی ارائً داده ةَدم انا ایو یکی ةا . ةُیط نیطاىؽتم کً کار نو ةاؿط 
ىیعویی نأَؽ نو دؼت ةً صلٖ . ٌهً ٔعؽ داؿت 

. چيیو ؿاٌکاری زده ةَد

. آى٘طر در صَدم ّعؽ ؿطه ةَدم کً ىغدیک ؿطن ٗایٖ را کيار دریاچً نتَدً ؿطم 
. قطای آرش نعا ةً صَد آورد

ٌعچً ةعایت دؼت تکان نیطٌم نحل ! ػ ؼالم ؛ قتر ةً صیع ؛ نُلَنً کذا ٌؽتی 
. ایيکً اقال نعا ىهی ةیيی

. ػ ؼالم ؛ نی ةضـی نتَدً آنطىت ىـطم

ػ قتر ةً ایو زودی ایيذا چً کار نیکيی ؟ 

. ػ آنطه ام کً ایو وتیُت زیتا را در زكار زىطاىی کيم
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درزالیکً وياب ٗایٖ را نسکم نیکعد ةً ؼهت ةَم ى٘اؿی آنط و درزالیکً از تُذب 
! ةاور کعدىی ىیؽت « :دٌاىؾ ةاز ناىطه ةَد گٕت 

» آیا ایو کار تَؼت ؟

صَدم ٌم ىهیطاىم ؛ انا ًاٌعا ّیع از نو کػ دیگعی « :ؼعم را تکان دادم و گٕتم 
! »ایيذا ىتَد
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ػ واُٗا َٔؽ الُاده اؼت نو ى٘اؿی ٌای زیادی دیطه ام ، انا ایو ةا ة٘یً صیلی ٔعؽ 
نیکيط ؛ صیلی وتیُی ةً ىٌع نی آیط ؛ ةٍت تتعیک 

. نیگَیم

ػ آرش ؛ ةعای صَدم ٌم َذیتً ؛ تَ ى٘اؿی ٌای زیادی دیطه ای ؛ نو ى٘اؿی ٌای 
ٔکعنیکيم . زیادی کـیطه ام انا ایو صیلی ٔعؽ داره 

یک زػ و زالی کً صَدم ٌم نتَدً کـیطن ى٘اؿی .یک ىَع الٍام صطاوىطی اؼت 
. ةً ایو زیتایی ىـطم

ػ گاٌی اوٗات پیؾ نی آیط ؛ ىیعویی نا را ةً کاری وا نیطارد کً صَدنان را ٌم ؿَکً 
آىهٍَٗ اؼت کً زػ نی کيیم ةً صطا . نیکيط 

. صیلی ىغدیک ٌؽتیم

. ةاورم ىهیـط کً آرش ةً ٌهیو رازتی زػ نعا درک کعده ةاؿط

ةٍعزال ایو اؼتُطاد در تَ ودَد داؿتً کً تَاىؽتی چيیو ؿاٌکاری را صلٖ « :و گٕت 
» چيطوٗتً ى٘اؿی نیکـی ؟. کيی 

. ػ درؼت ىهیطاىم ؛ انا از کَدکی ةً ى٘اؿی َالً٘ نيط ةَدم

. ػ چعا ایو رؿتً را دىتال ىکعدی ؟ ةً زتم ى٘اش نُعؤی نیـطی

چىَر نیتَاىؽتم ةً او ةگَیم کً نو در صاىً ای ةغرگ ؿطم کً ةایط صیلی از َالیٖ 
چً نیتَاىؽتم . ؿضكی ام را زیع پا نیگظاؿتم 

ةً رؿتً پعؼتاری : ةعای ایيکً ٔ٘ه از ؼع صَدم ةازش کيم گٕتم !دَاةؾ را ةطٌم 
. »ةیـتعی َالً٘ داؿتهم

ػ اؼتادت کیؽت ؟ 

ٌهیـً از کَدکی تيٍایی ام را در ٗاب یک تاةلَ ةً . ػ نو ٌیچ وٗت اؼتادی ىطاؿتم 
. ٔعانَؿی نی ؼپعدم

» چعا ؟« :ةا تُذب ىگاٌم کعد و گٕت 
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« :ةعای ٌهیو گٕتم . دلم ىهیضَاؼت دوةاره صاوعات تلش گظؿتً در ذٌيم زىطه ؿَد 
. »ةٍتعه ٔعانَؿؾ کيی

» تَ ایو نٍَٗ کذا ةَدی ؟« :ةعای ایيکً ةسث را ََض کيم گٕتم 
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ػ دیـب صَاةم ىهیتعد ؛ زال صَؿی ىطاؿتم وؼایل ناٌیگیعی ام را ةعداؿتم و ؼَار 
ٌهاىىَر کً تَ تيٍایی ات را در ةَم . ٗایٖ ؿطم 

ى٘اؿی ةً ٔعانَؿی نی ؼپاری ؛ نو ٌم صَدم را در ؼکَت و آرانؾ دریاچً ةً 
ٔعانَؿی نی ؼپارم ؛ آیا تا ةً زال ةً ناٌیگیعی رٔتی 

؟ 

. ػ ىً ؛ زتی ةٍؾ ٔکعٌم ىکعدم

اتٕاٗا ىیهً ؿب ؛ ةا ایيکً ؼکَت رَب آوری . ػ زتها یً روز ایو کار را اىذام ةطه 
اوعأت را ازاوً کعده و در آن تاریکی ؿب ٌهطنی 

دغ تيٍایی ىطاری ؛ ىَر نٍتاب و ٗای٘ی کً دؼتضَش تالىم دریاچً اؼت و ٗالتی کً ةً 
آب اىطاصتً ای ؛ چيان لظتی ةً تَ نیطٌط کً 

ةا ایيکً تَی الک صَدت ٌؽتی ؛ ٌیچ وٗت از . دلت نیضَاٌط تا اةط ادانً پیطا کيط 
ٌعلسًٌ . ایو تيٍایی ازؽاس دلتيگی ىهیکيی 

ٌعچيط کً ایو اىتٌار تا ٗیانت ادانً داؿتً . نيتٌعی کً یک ناٌی ةً ٗالتت ىَک ةغىط
ةاؿط ؛ صؽتً ىهیـَی و ةا صیالی آؼَده نيتٌع 

و وای از وٗتی کً ایو اىتٌار ةً پایان ةعؼط و ناٌی ةً ٗالتت گیع کيط ؛ . نی ناىی 
صطا نیطاىط کً ةا چً ؿَٗی ٗعٗعع را دهٍ نیکيی و 

آن را ةاال نیکـی و ایو آرانؾ وٗتی تهام ودَدت را پع نیکيط کً ناٌی را از ىَک 
. ٗالب دطا کيی و دوةاره ةً دریاچً ةاز گعداىی

» چعا ناٌی ٌا را آزاد نیکيی ؟« :ةاتُذب گٕتم 

. ػ ىهیطاىم ؛ ؿایط ةعای ایيکً دوةاره ةً صاىً ؿان ةازگعدىط
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. ػ چً دالب ؛ تا زاال چيیو چیغی ىـيیطه ةَدم

ةٍتعه ةچً ٌا را ةیطار کيیم و ةا ٗایٖ « :درزالیکً دؼتٍایؾ را ةٍم نیکَةیط گٕت 
. »نياًع زیتایی دارد. دوری روی دریاچً ةغىیم 

دیـب ةا ٌم ٗعار گظاؿتيط . ػ پعیا و ٔعزاد را ٔکعىکيم ةً ایو زودی ةتَاىی پیطا کيی 
کً گـتی درایو زَالی ةغىيط گهان ىکيم ةعگـتً 

. ةاؿيط

. زیًٕ کً ایو نياًع را ىتیييط. ػ قتعنیکيیم تا ةعگعدىيط

. ػ صَؿسالم کً ةاَث ایو وقلت ؿطی ؛ پعیا در کيار ٔعزاد ازؽاس صَؿتضتی نیکيط

پعیا دصتع تيٍایی ةَد و ازتیاج ةً یک ىٕع داؿت تا در . ػ نو کاری اىذام ىطادم 
کيارش ازؽاس آرنؾ کيط ؛ ٔعزاد ٌم ٌهیيىَر؛ آىٍا 

. ٗطر یکطیگع را صَاٌيط داىؽت

. ػ پعیا ازایيکً صطاوىط تَ را ؼع راٌؾ ٗعار داده صیلی ؿاکع اؼت
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نو ٔ٘ه ةً او گَؿغد کعدم کً ٌیچ وٗت . ػ او صَدش صَاؼت کً صَب زىطگی کيط 
یک اؿتتاه را ةا یک اؿتتاه دیگع ؛ صعاب تع ىکيط 

زىطگی ةً ىطرت ةع وٗٓ نعاد نا آدنٍاؼت و ایو تٍَٗ زیادی اؼت کً اىتٌار داؿتً . 
. ةاؿم ٌعچً را نیضَاٌیم زتها ةً دؼت ةیاوریم

. ػ انا گاٌی اوٗات ةً کَچکتعیو صَاؼتً ات ٌم ىهیعؼی

نا آدنٍا ٌهیـً در زؽعت آن چیغی ٌؽتیم کً . ػ َکػ ایو نؽئلً ٌم ودَد دارد 
ىطاریم ؛ انا ٌهیو کً آن را ةً دؼت ةیاوریم 

. دیگع ةعایهان لىٕی ىطارد

. ػ ولی اگع دیطی آن چیغی ىیؽت کً نیضَاؼتی ؛ چً ةایط ةکيی
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پػ ةطان یک َهع اؿتتاه نیکعدی و ةً دىتال ؼعاةی « :ةً چـهاىم صیعه ؿط و گٕت 
. »ةیؾ ىتَدی

انا گاٌی اوٗات زىطگی آى٘طر َظاب آور وتلش نیـَد کً در . ػ ؿایطزٖ ةا تَ ةاؿط 
ذٌيت ةً چیغی دل نی ةيطی و آن را نی پعوراىی 

کً ةعایت ةٍـت نَََد نیـَد انا وای از زناىی کً ةٍٕهی اؿتتاه کعدی و راٌی ةعای 
. ةازگـت ىطاری

. ػ ٌهیـً راٌی ةعای ةازگـت ٌؽت ؛ زاال اگع ؿطه ةا تذعةً ای تلش

. ػ ولی گاٌی اوٗات ٌیچ راٌی ىطاری ؛ چَن صَدت ٌم دغئی از آن اؿتتاٌی

. ػ گٕتم کً ؛ ٌیچ وٗت یک اؿتتاه را ةا یک اؿتتاه دیگع صعاب تع ىکو

ػ ایو ٌم یکی دیگع از نُایب نا آدنٍاؼت ؛ ٌهیـً از دیط صَدنان زىطگی دیگعان را 
ىگاه نی کيیم و آىىَری کً دوؼت داریم 

انا ایيىَر ىیؽت ؛ ةایط دای آىىعؼ ةاؿیم تا ةٍٕهیم او چً نی . ٗناوت نی کيیم 
. کـط

ػ تَ درؼت نی گَیی نا ٌیچ گاه ىهی تَاىیم دای دیگعان ٗناوت کيیم انا ةایط راٌی 
. ةً ودَد آورد راٌی َاٗاليً

. ػ انا گاٌی اوٗات راه َاٗاليً ٌم ودَد ىطارد

. ػ نيٌَرت را ىهی ٍٔهم

. »وٗتی نذتَر ةاؿی ؛ ٌهً چیغ را نی ٍٔهی« :ةا زؽعت ؼعم را تکان دادم و گٕتم 

. آرش ةا تُذب ىگاٌم کعد و زعٔی ىغد

ٌهً ی زىطگی ٌا نحل پعیا و انحال او ىیؽت کً صَدت . ػ ىهیطاىم چىَر ةگَیم 
تكهیم ةگیعی کً ةً زىطگی ات آتؾ ةغىی ؛ گاٌی از 

روی صیعصَاٌی ؿضكی کً َاؿ٘ؾ ٌؽتی ؛ آتؾ ةً زىطگی ات نیغىط و تَ ٌیچ 
راٌی ىطاری ؛ چَن ٗطرت ن٘اةلً ةا او را ىطاری و 
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ةعای ٔعار از تُكتات صـک وپَؿالی راٌی را اىتضاب نیکيی کً ةً ىٌعت َاٗاليً تع از 
زاال ىهیطاىم آیا نيٌَرم را ... ة٘یً راه ٌاؼت 

نتَدً ؿطی ؟ 

آیا تَ ... نی ةضـیط کً ةا ایو قعازت زعؼ نیغىم . ػ زاال نو ؼَالی از تَ دارم 
ؿایان را دوؼت داری ؟ 

. »التتً کً دوؼتؾ دارم« :آن چيان ّألگیع ؿطم کً ةً تيطی گٕتم 

ػ آیا او را ةعای ٌهان کً ٌؽت دوؼت داری یا ةعای ؿعایىی کً ةعایت نٍیا کعده ؟ 

چعا دَاب « :اوٌهاىىَر کً ىگاٌم نیکعد گٕت . ىهیطاىؽتم چی دَاةؾ را ةطٌم 
ىهیطٌی ؟ آیا او را ةعای ٌهان کً ٌؽت دوؼت داری 

» ؟

. »ىً«:قادٗاىً گٕتم 

ػ پػ َلت ایيکً ةا او زىطگی نیکيی چیؽت ؟ 

ػ او ٌعچیغی کً صَاؼتً ام در اصتیارم ٗعار داده ؛ ٌیچ گاه صَاؼتً اش را ةعنو 
تسهیل ىکعده و آىىَری کً نو دوؼت دارم زىطگی 

. نی کيیم

. ػ تَ اؿتتاه نیکيی ؛ او آىىَر کً صَدش دوؼت دارد زىطگی نیکيط

ػ ةعایم نٍم ىیؽت کً صَاؼتً کطام یک ازناؼت ؛ نٍم ایو اؼت کً صَاؼتً نان 
. یکی اؼت و آؼَده تع از ٗتل زىطگی نیکيم

ػ نٍتاب ؛ ةتیو ، نو ىهیطاىم کً زىطگی گظؿتً دصتع آٗای ؼٍانی چگَىً ةَده ؛ انا 
ٌعچً کً ةَده آن چیغی کً تَ صَاؼتارش ٌؽتی 

ٔکع نیکيم کً ٔاقلً زیادی ةیو تَ و صاىَاده ات ودَد داؿتً و ؿایان ٌهان . ىتَده 
ؿاٌغاده ٗكً ٌایت ةَده کً تَ را ةً رویاٌای 

دؼت ىیأتيی ات رؼاىط ؛ انا زاال نی ةیيی کً آن رویاٌا ةا واُٗیت زىطگی صیلی 
. ٔاقلً داره
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ؿایان ىً ةعای . دَاةی ةعای او ىطاؿتم ؛ او واُٗیتی را َيَان کعد کً نعا ةً صَد آورد 
نو ةلکً ةعای صَدش زىطگی نیکعد و آن کاری 

نو ةا َ٘ایط پطر . را کً دوؼت داؿت اىذام نیطاد ؛ او ٌم درؼت نحل پطر اؼت 
. نضالٕم انا ةا او ؛ ٌم َ٘یطه ام

ایو راٌی . ةٍتعه ةً زىطگی تان ؼعو ؼاناىی ةطٌیط « :آرش وٗتی نعا در ٔکع دیط گٕت 
کً در پیؾ گعٔتً ایط راه پعنضاوعه ای اؼت 

 ».

 22ٔكل
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ةاایيکً ٌهیـً زعٍٔایم ةً دل دیگعان نی ىـؽت ؛ انا ٌیچ گاه در زىطگی صَدم 
نحهع جهع ىتَد و ىتَاىؽتم ةعای آیيطه نان تكهیم 

ٗاوُی ةگیعم ةا ایيکً ؼً ؼال از زادوادهان نیگظؿت ؛ ٌيَز ٌم ةا ٌهان ؿعایه 
گظؿتً زىطگی نیکعدیم و ٌیچ تْییعی زاقل ىـطه 

ةَد ؛ تيٍا ٌيعی کً ؿایان تَاىؽت ةً صعج دٌط ایو ةَد کً ةاالضعه ةً ٌعدان کيطىی 
ةَد ،درؼؾ را تهام کعد ؛ آن ٌم ةُط از دو ؼال 

ؿایان ٌیچ زػ نؽئَلیتی ىؽتت ةً زىطگی ىطاؿت و ةً ٔکع ىتَد . َ٘ب ناىطن 
زاال کً داىـگاٌؾ را تهام کعده ةً دىتال کاری ةاؿط 

نحل ایيکً وًیًٕ پطر نیطاىؽت کً نضارج زىطگی نا را . تا دیگع ؼعةار پطر ىتاؿیم 
صذالت دارد ؛ ةُط از ؼً « :ةً او نیگٕتم . ةپعدازد 

نو دیگع ىهیتَاىم کهک . ؼال نا ٌيَز ىان صَار پطر ٌؽتیم ؛ ةٍتعه کاری پیطا کيی 
. »آىٍا را ٗتَل کيم

ةً صطا نو ٌم ؿعنيطه ؿان ٌؽتم ؛ةً چيط ىٕع ؼپعده ام تا کاری « :او نیگٕت 
. »نياؼتی ةعایم پیطا کييط ؛ انا ٌيَز صتعی ىیؽت
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پطر ٌم ةطون ٌیچ قستتی و ةا روی صَش ٌعناه ؼع نََط پَل را ةً زؽاةم 
نیعیضت ؛ زتی ى٘طی ةً دؼتم ىهیطاد کً نتادا صذالت 

ؿایان درؼؾ . پطر ؛نو ىهیتَاىم ایو پَل را ٗتَل کيم« :یکتار ةً او گٕتم . ةکـم 
تهام ؿطه و ةً زودی کار نياؼتی پیطا نیکيط ؛ نتلْی 

. »ٌم پػ اىطاز داریم ةٍتعه ؿها ایو ناٌیاىً را ٗىٍ کيیط

نا و ؿها ىطاریم ؛ ٌيَز زود اؼت ! دصتعم « :پطر اصم ٌایؾ را درٌم کعد و گٕت 
وٗتؾ کً رؼیط ةً روی چـم ؛ ةایط ةً دَاىٍا ٔعقت 

. »داد یک نٍَٗ دیطی کً از روی ادتار دؼت ةً کار زد کً درؿان صاىَاده ىتاؿط

آن ؿب ؼعنیغ .از وٗتی کً آرش از ایعان رٔتً ؛ او ٌم ةً ؼعش زده کً ناٌم ةعویم 
ةً « : ؿایان گٕت . ؿام ؛ ةاز ٌم ةسث کار ةَد

چيط تا ؿعکت ؼپعده ایم ؛ یً َٗل ٌایی ٌم داده اىط ةایط قتع کيیم ؛ ایو روزٌا ٌعدا 
» نیضَاٌط***** کً ةضَاٌی اؼتضطام ؿَی 

تا کی نیضَاٌی ایو نغصعٔات را ةً صَردم ةطٌی واُٗا صذالت « :ةا َكتاىیت گٕتم 
تا کی نیضَاٌی پطرم صعج زىطگی نان . آور اؼت 

» را ةطٌط ؟

وٗتی رٔتم ؼعکار ؛ تهام زؽاب و . َغیغم کهی قتع داؿتً ةاش « :ةا صَىؽعدی گٕت 
کتاب ایو نطت را نیکيیم و ٌهً را 

. »ةعنیگعداىیم

ػ تَ زاال ؼُی کو صعج صَدنان را در ةیاوری ؛ ةعگعداىطن پَلٍای پطر پیـکـت 
ؿایان تَ چعا ىهیضَاٌی ةٍٕهی کً نؽئَلیت یک .

نو ٌم نیضَاٌم دلَ صاىَاده ام ىـان دٌم کً نیتَاىم ةً . زىطگی را ةع ٍَطه داری 
ؿاىً ٌای ٌهؽعم تکیً کيم ؛ انا تا کی ایو ومٍ 

نو ىً تيٍا دلَ پطر ؛ ةلکً دلَ نادر ؛ ناٌان ؛ نسهطآٗا و . نیضَاٌط ادانً داؿتً ةاؿط 
زتی زٌعا صذالت نیکـم و ةعایم َذیتً کً تَ 
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. ایي٘طر صَىؽعد و ةی صیالی

کانال زٖ ةا تَؼت ؛ ةاورکو صَدم ٌم از ایو ومٍ « :ؼعش را ةً زیع اىطاصت و گٕت 
. »صؽتً ؿطم

 218  

ػ نیضَاٌی از پطر ةضَاٌم کً در کارصاىً اش کاری ةعایت پیطا کيط؟ 

. ػ َغیغم صَدت نیطوىی کً اصالٖ و روزیً نو و پطرت اقال ةا ٌم دَر ىیؽت

ٌعکاری را کً ٗتَل ىهیکيی ؛ پیؾ پطر ٌم کً . ػ ةایط ٌهً چیغ ةع ؤٖ نعاد آٗا ةاؿط 
ىهیعوی ؛ االٗل در ٌهیو ؿعکتی کً ٌؽتی ؛ تهام 

. وٗت کار کو

. »ایيذا ٌم ةً زودی ةؽتً صَاٌط ؿط« :نکحی کعد و گٕت 

ػ وای چعا ؟ 

. رئیػ ؿعکت نیگَیط ٌهؾ دارىط معر نی دٌيط. ػ ومٍ ةازار صعاةً 

صب « :ةا َكتاىیت درزالیکً چيگال را نسکم در ؼیب زنیيی ٔـار نیطادم گٕتم 
» ةُطش چً نیضَاٌی ةکيی ؟

. »اگع تَ نَأ٘ت کيی ؛ ٌهً چیغ درؼت نیـً« :نکحی کعد و گٕت 

. ػ ةٍتعه درةاره ی آن نَمَع قستت ىکيی

ایو روزٌا ٌعکػ یً دَری نیضَاٌط از ایو نهلکت ةعه ؛ ؼضتی . ػ نٍتاب ؛ ىگاه کو 
زیادی نی کـيط ؛ پَل صعج نیکييط ؛ ٗاچاٗی 

زاال کً نا ةً ایو رازتی نیتَاىیم ةعویم ؛ چعا دؼت روی دؼت گظاؿتً ایم . نیعوىط 
تَ در زال زامع یک ؿٍعوىط آنعیکایی ٌؽتی . 

و ٌعکذای ایو دىیا ةضَاٌی نیتَاىی ةطون دردؼع ةعوی و نو ٌم چَن ٌهؽع تَ 
... ٌؽتم ؛ نیتَاىم از ایو نُأیت اؼتٕاده کيم
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چيطةار ةایط ةٍت ةگَیم کً رٔتو نا . ػ ةؽً ؛ ةاز کً ؿعوع کعدی ؛ ةٍتعه تهانؾ کيی 
. ةً آنعیکا ؛ یُيی ىاةَد ؿطن پطر

ػ ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىی ؛ رٔتو نا چً رةىی ةً پطر دارد ؟ 

تَ ىهیطاىی کً پطر از آنعیکا نتيٕع اؼت ؛ تَ نعام و نؽلک پطر را « :ةا َكتاىیت گٕتم 
ىهی ؿياؼی کً ىـؽتً ای ةعای صَدت ایو 

ةاورکو در وَل ایو . او ةیؽت ؼال اؼت کً از آنعیکا آنطه . چعىطیات را نی ةأی 
نطت ٔکعىکيم کؽی دعات کعده ةاؿط زتی اؼم 

. زاال تَ ةً ٌهیو رازتی نیگَیی ةعویم. آنعیکا را دلَی پطر ةیاورد 

. ػ آصً نا کً ىهیتَاىیم صَدنان را ٗعةاىی او ةکيیم

درؼتً کً نو ٌهیـً ةا َ٘ایط او . ػ ؿایط تَ ىهک ىـياس ىتَاىی ؛ ولی نو نیتَاىم 
نضالٓ ةَدم ؛ انا ةً صَدم ایو ادازه را ىهیطٌم کً 

دل او را ةـکيم ؛ او ٌعکاری کً از دؼتؾ ةعآنطه ةعای نا اىذام داده و زاال نو ةً 
ٌهیو رازتی ؛ دَاب نستت ٌایؾ را ةطٌم ؟ 
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. ػ نیتَاىیم ةً ایتالیا ؛ اىگلیػ ؛ یا ٌعدای دیگعی ةعویم

ػ ٌعکؽی کً از ایعان رٔتً ؛ نـکالتی داؿتً و ةعای ةٍتع ؿطن اوماع و ازَالؾ دل از 
ووو و ةؽتگان ةعیطه ؛ زاال نهکيً تَ ةً نو 

ٔ٘ه اگع تيتلی ؿها . ةگَیی نا در ایعان چی کم داریم ؛ ٌهً چیغ ةعایهان نٍیا اؼت 
ىتاؿط و ةتَاىی کاری پیطا کيی ؛ ةً رازتی نیتَاىیم 

. زىطگی کيیم

. ػ نا ٌم نـکل ةیکاری داریم

نو . دیگع داری زعقم را در نی آوری « :درزالیکً ةً ؿطت َكتاىی ؿطه ةَدم گٕتهم 
اگع تَ دوؼت . ةً ٌیچ َيَان از ایعان ىهیعوم 

. »داری نیتَاىی ةعوی
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ةً ٌع نياؼتتی ةسث رٔتو را ةً راه نی . ٗاىٍ ؿَد » ىً«انا او کؽی ىتَد کً ةا دَاب 
اىطاصت و آى٘طر نی گٕت و نیگٕت تا کار ةً دََا 

. نیکـیط

ؿایط رٔتو ةً آنعیکا انتیازاتی ةعای نو داؿت کً ؿایان ٌم نیتَاىؽت از آىٍا 
انا پطر را چً کيم ؛ زتی دعات نـَرت . اؼتٕاده کيط 

او آن چيان از آنعیگا و دیطگاٌؾ نتيٕع ةَد کً زتی ةً کؽی .کعدن ةا او را ىطاؿتم 
ىهیگٕت کً نو و صاىهم ؼالٍای ؼال در آنعیکا 

. ةً ؼع ةعده ایم و دو تا از ٔعزىطاىم در آىذا نتَلط ؿطه اىط

دیگع آن چيان کً ةایط و ؿایط ةً . ٔکعم کار ىهیکعد .نحل کالٓ ؼعدرگم ؿطه ةَدم 
درؼٍایم ىهیعؼیطم ؛ زتی کار ةً دایی رؼیطه 

تَ دیگً کی « :ؼتاره نیگٕت . ةَد کً دوؼتاىم ٌم نعا تـَیٖ ةً رٔتو نیکعدىط 
ٌؽتی ؛ ٌهً صَدؿان را ةً آب و آتؾ نیغىيط کً ةً 

. »زاال تَ کً ةً ایو رازتی نیتَاىی ةعوی ىاز نیکيی. آنعیکا ةعوىط 

صطا نعگم « :او نسکم ةً قَرتؾ زد وگٕت . یکتار ّیع نؽت٘یم ةا نادر قستت کعدم
نتادا دلَ پطرت . ةطه ؛ ایو زعٍٔا چیً کً نیغىی 

! »ةازگَ کيی ؛ ةاز زتها از ٌهان صَاب ٌایی اؼت کً ؿایان دیطه

زیاده ولتی اش ؛ زةان چعب و ىعنؾ و زتی . پطر و نادر ٌم او را صَب ؿياصتيط
صَش گظران ةَدىؾ ةً گَش آىٍا ٌم رؼیطه ةَد 

انا از آىذایی کً نو ٌیچ اَتعامی ىهیکعدم ؛ آىٍا ٌم دصالت ىهیکعدىط و ٌع وٗت کً 
او را نی دیطىط ؛ ناىيط روز اول تسَیلؾ 

. نیگعٔتيط و از او پظیعایی نیکعدىط

ةا دوؼتاىم . ةٍعزال نطتی ةَد کً اوماع و ازَال زىطگی ام ةً کلی ةٍم صَرده ةَد 
زیاد نُاؿعت ىهیکعدم ؛ چَن نیطاىؽتم آىٍا 
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در ایو نیان ٔ٘ه پعیا ةَد کً نعا درک نیکعد وزعٍٔایم را نی . ىهایيطه ؿایان ٌؽتيط 
ٔعزاد ٌم چيطةار ةا ؿایان قستت کعد ؛ . ٍٔهیط 
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آنعیکا ةعای او ٗكع ةلَریيی ةَد کً نو نیتَاىؽتم او را ةً آىذا .انا ٔایطه ای ىطاؿت 
زتی صتع ةً آرش ٌم رؼیط ؛ یک روز . ةعؼاىم 

آرش ةَد ؛ از ؿيیطن قطایؾ صَؿسال . َكع کً صیلی دنِ ةَدم تلٕو زىگ صَرد 
. ؿطم

ػ زالت چىَره ؟ صَب ٌؽتی ؟ 

. ػ ای ةط ىیؽتم ؛ نیگظره

. ػ چی ؿطه کً ایي٘طر ىاانیطی

. ػ زتها صَدت صتعٌا را ؿيیطی

. ػ ای ؛ کم و ةیؾ ؛ زاال صَدت ةعام تُعیٓ کو ةتیيم چی ؿطه

ػ آرش ؛ صیلی اوماع و ازَال زىطگی ام ةٍم ریضتً ؛ از وٗتی کً تَ رٔتی ؛ آٗا ؿایان 
ٌم دٕت پایؾ را در یک کٕؾ کعده کً ناٌم ةً 

. آنعیکا ةعویم

ػ زاال ایو اؿکالؾ چیؽت ؟ 

نا ٌهً . ػ پطر نو یک اى٘التی دو آتیـً اؼت ؛ زامعه ةً دٍيم ةعه ؛ انا ةً آنعیکا ىً 
زاال چگَىً . ی زىطگی نان را نطیَن پطر ٌؽتیم 

رٔتو نو نؽاوی اؼت ةا نعدن پطر ؛ روح و دؽم او ىاةَد صَاٌط . دل او را ةـکيم 
از . ةً صطا دیگع قتع و تسهلم تهام ؿطه . ؿط 

ایيکً ٌع روز ٗیأً ی در ٌم ؿایان را ةتیيم و تيٍا زعٔی کً زده ؿَد رٔتو ةً آنعیکای 
اگع ةضَاٌط . لُيتی ةاؿط ؛ زالم ةٍم نیضَرد 

. ایو ومٍ ٌهیو وَر ادانً پیطا کيط ؛ ةً رازتی ازاو دطا نیـَم
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! ػ ایو نَمَع ایي٘طر نٍهً کً تا دطایی ٌم زامعی پیؾ ةعوی

. ػ نو واٗت ٌع ؼضتی را در زىطگی دارم دغ ّم و ّكً پطر

. ػ نیضَاٌی نو ةا ؿایان قستت کيم

اصال٘ؾ درؼت نحل ةچً ٌاؼت ؛ ٌع . ػ ٔکعىکيم نَجع ةاؿط ؛ او را کً نی ؿياؼی 
چیغی کً نیضَاٌط ؛ زتی اگع ؿطه ةا گعیً و زاری ؛ 

. ةایط ةً دؼت ةیاورد

. »درایو نطت صیلی داّان ؿطم« :درزالیکً ةْل گلَیم را گعٔتً ةَد گٕتم 

. ةایط راه زلی پیطا کعد. ػ ایي٘طر صَدت را ىارازت ىکو 
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. ػ نو کً نْغم کار ىهیکيً

ةً او ةگَ . ةً ىٌعم ایو ةٍتعیو ةٍاىً اؼت . ػ تَ ٌيَز یک ؼالی از درؼت ةاٗی ناىطه 
ةگظارد ٔارغ التسكیل ؿَی ؛ ةُط دطی درایيتاره 

. ةا ٌم قستت نی کيیط

ػ ةُطش چی ؟ 

ؿایط تَاىؽت کاری پیطا کيط و صَدش . ػ تا یکؽال دیگع نُلَم ىیؽت چً نیـَد 
ةٍعزال ایو نؽئلً ای اؼت کً زل . پـیهان ؿط

. کعدىؾ کار نـکلی اؼت ةایط رویؾ کار کعد

ػ ةً ىٌعت دَاب نیطٌط ؟ 

. ػ انیطوارم کً دَاب دٌط

. ٌهیـً زعٍٔایت ةً دلم نی ىـیيط و ةً نو ىیعو نیطٌط. ػ از راٌيهایی ات نتـکعم 

. نو را ةی صتع ىگظار. ػ صَؿسالم کً ةتَاىم کهکی ةکيم 

. ػ زتها ؛ ةاٌات تهاس نیگیعم
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. ػ نتـکعم ؛ صطازأي

ةاورم ىهیـط ةً ٌهیو رازتی ٗتَل . ٌهان ؿب نَمَع را ةا ؿایان در نیان گظاؿتم 
ةاؿً ؛ ٗتَلً ؛انا ةً ؿعوی کً ةُط « :او گٕت . کيط 

. »از تهام ؿطن درؼت دع ىغىی

ٌعچً زودتع کاری پیطا کو تا دیگع پَلی از پطر . ػ ٗتَل ؛ انا نو ٌم ؿعوی دارم 
. دریأت ىکيیم

» ایو ؿعط ٌم ٗتَل ؛ دیگً چی نیگی ؟« :ةطون ٔکعگٕت 

ةایط .ػ التتً ایو ىَد درقط از َٗلم اؼت ده درقط آن ةً ؿعایه آن نٍَٗ ةؽتگی دارد
التتً دور آنعیکا را صه . ةا پطر قستت کيم 

. یً کـَر دیگً. ةکؾ 

» ایيٍم ٗتَل ؛ دیگً چی ؟« :لتضيطی زد و گٕت 

چً زعٔی نیتَاىؽتم داؿتً ةاؿم تهام ؿعایىم را پظیعٔتً ةَد و از ٌهان ٔعدا ةً 
دىتال کار رٔت و ًعؼ یک ٌٕتً کار نياؼتی در 

ؿعکتی ةً قَرت تهام وٗت پیطا کعد و ةا اولیو زَ٘ٗی کً گعٔت ؼتط گلی زیتا صعیط 
و ةً اتٕاؽ ةً صاىً پطری رٔتیم و مهو تـکع و 
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ؿایان . او رامی ىهیـط . دؼت ةَؼی ؛ از پطر صَاؼتیم کً ناٌاىً نان را ٗىٍ کيط 
تا نَُٗی کً ؿها صعج زنطگی نان را ةطٌیط « :گٕت 

انا زاال ٌهً چیغ . ؛ نا ٗطر پَل را ىهی داىیم ؛ چَن ززهتی ةعای آن ىکـیطه ایم 
ٔعؽ نیکيط و نی ٍٔهم کً ةعای ةً دؼت آوردن یک 

. »ٌغاری چ٘طر ةایط دویط

ؿایان ةً کلی ََض ؿط و . ةعای ٌهً َذیب ةَد ! ؿایان و ایو ٌهً تْییع ! صطایا 
کارش را چيط ةعاةع کعد ؛ زتی امأً کاری نیگعٔت 
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وٗتی صؽتً از ؼعکار ةً صاىً نی آنط ؛ ةً اؼت٘تالؾ نیعٔتم . و نو چً لظتی نیتعدم 
و ةا رویی گـاده کتؾ را نیگعٔتم و ةً او صَش 

صطا نیطاىط روزی چيطةار ةً . آنط نیگٕتم ؛ ای کاش ایو صَؿتضتی پایاىی ىطاؿت 
دان آرش دَا نیکعدم کً ایو راه را دلَی پایم 

ةا ایيکً نیطاىؽتم ایو روزٌای صَش ةً پایان صَاٌط رؼیط ؛ انا دلگیع . گظاؿت 
ىتَدم ؛ اون لسٌات صَش ةعایم یک دىیا ارزش 

دیگع نحل گظؿتً ةً دىتال گـت و تٕعیر کاذب ىتَد ؛ ٌعکاری را نَُ٘ل . داؿت 
اىذام نیطاد و در ایو نطت کالهی درةاره ی رٔتو ةً 

. التتً ةً صَةی نیطاىؽتم کً از ایو کارٌا ٌطٔی دارد ؛ انا ةعایم نٍم ىتَد . زةان ىیاورد
او نيتٌع ةَد کً ایو ؼال ةً صَةی و صَؿی 

. ةگظرد تا ةً َٗلؾ َهل کعده ةاؿط و ةُط ٌم ىَةت نو ةعؼط کً ةً َٗلم َهل کيم 
اگع دهلً ای . چگَىً پطر را رامی کيم ! انا صطایا 

در ایو نَرد ةً زةان ةیاورم ؛ ةً زتم وعدم صَاٌط کعد و ایيذا ةَد کً دلم نیگعٔت و 
ةایط راٌی پیطا نیکعدم کً ایو . ّكً نیضَردم 

ٔعقت چيطاىی ىطاؿتم ؛ ةً ؼعَت ةاد . صَؿتضتی تا اةط ادانً پیطا کيط 

روزٌا نیگظؿت و نو درناىطه ةً دىتال راه زل نياؼتی ةعای دوام زىطگی ام نی 
. گـتم

 23ٔكل

ؼً ٌٕتً ةً انتساىات نیان تعم ناىطه ةَد کً َلی و ؼتاره ةً نياؼتت ؼالگعد 
ٌهیـً چيط ٌٕتً ای . ازدوادـان دـيی تعتیب دادىط 

ٗتل ازانتساىات ؛ زال َذیتی داؿتم ؛ تـَیؾ و ىگعاىی تهام ودَدم را نیگعٔت و 
ایو نطت در صاىً را ةً روی . دچار ؼعدرد نیـطم 

ؿایان ٌم اصالٖ نعا . صَدم نی ةؽتم و در اتاٗی پع از کتاب صَد را زىطاىی نیکعدم 
نیطاىؽت و صیلی ؼُی نیکعد در ایو دوران 
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. رَایت زال نعا ةکيط ؛ نضكَقا زاال کً یک آٗای ةً تهام َیار ؿطه ةَد

ای ةی نُعٔت زاال در دـو « :َكع آن روز ؼتاره تهاس گعٔت و ةا دلضَری گٕت 
. »ؼالگعد ازدواج نا ىهیضَاٌی ؿعکت کيی

! »نگع ؼالگعد ازدوادتان اؼت« :ةا تُذب گٕتم 

! ػ یُيی تَ صتع ىطاؿتی

. زاال کی گٕتً نو ىهیام. ػ ةً دان تَ صتع ىطاؿتم 
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صاىم ةيطه ٔكل انتساىاتؾ اؼت و وٗتی ةعای نٍهاىی « :ػ آٗا ؿایان گل ٔعنَدىط 
نا از دؼت ایو ٌهؽع ؿها ىهیطاىیم چً » .رٔتو ىطارد 

ةکيیم ؛ ىً ةً آىکً تا چيط نطت پیؾ ؼعش درد نیکعد ةعای نٍهاىی رٔتو و دور ٌم 
دهٍ ؿطن ىً ایيکً زاال ةایط ىانً ی ٔطایت ؿَم 

. ةعایؾ ةيَیؽیم ؛ کً التتً اگع ؿها ادازه ةطٌیط ؛ نهکيً ٗطم رىذً کييط

. »صب دیگً ایو از نسؽيات رٔتو ةً آنعیکاؼت« :صيطه ام گعٔت و گٕتم 

. »زاال ىانً ةٕعؼتم یا تـعیٓ نی آوردیط« :او ٌم صيطه اش گعٔت و گٕت 

. ػ صَدت نیطاىی کً تَ َلی ةعایم صیلی َغیغ ٌؽتیط ؛ ةا کهال نیل صطنت نیعؼیم

آى٘طر ؿایان دطی . صیلی صَؿسالم کعدی ! دان نو راؼت نیگی « :ةا تُذب گٕت 
قستت کعد کً ٔکع ىهیکعدم ةتَاىم ةً ایو رازتی 

. »تَ را رامی کيم

. ػ ةً ایو نٍهاىی دٕتهان ازتیاج داریم چَن ٌع دو صیلی صؽتً ٌؽتیم

. ؿب ؿایان زودتع از ٌهیـً ةا یک دؼتً گل ةً صاىً آنط

. ػ ت٘طیم ةً ٌهؽع صَب و نٍعةاىم ؛ صؽتً ىتاؿی

. ػ چً گل ٌای زیتایی ؛ دؼتت درد ىکيط
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. ؿيیطم کو ٔیکَن کعده ای و دََت ٔعدا ؿب را ٗتَل کعدی .ػ ٗاةل ؿها را ىطارد 
وٗتی ؼتاره ةا نو تهاس گعٔت و گٕت کً تَ 

. از تُذب ىغدیک ةَد کً ؿاخ در ةیاورم. رامی ؿطی ؛ ةاورم ىهیـط 

. ػ ٌع دو ةً ایو نٍهاىی ازتیاج داریم ؛ ایو تعم آصعی زَقلً ی درس صَاىطن ىطارم

َٗلهان کً یادت . ىکيط ةضَاٌی ىً تعنً تهام کيی « :چپ چپ ىگاٌم کعد و گٕت 
» ىعٔتً ؟

ٌهیيىَری ٌم کً ةعوم ؼعدلؽً ةيـیيم کهتع از . ىً َغیغم « :صيطه ام گعٔت و گٕتم 
تَ « :نعا ةَؼیط و گٕت » .پاىغده ىضَاٌم گعٔت 

ةً نياؼتت ایو صتع . ةً داؿتو چيیو ٌهؽعی أتضار نیکيم . صارؽ الُاده ای 
ّیعنيتٌعه انـب در یک رؼتَران ؿیک ؿام نیضَریم 

» ىٌعت چیً ؟. 

. ةا کهال نیل نی پظیعم. ػ صیلی َالیً 

. آن ؿب تا دیع وٗت در صیاةان ٌا پعؼً زدیم و از آن ٌهً صَؿتضتی ةً صَد ةالیطم
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در آَّش ؿایان ةَدم و ٗلتم ناىيط یک . ىیهً ؿب از ؿطت وزـت از صَاب پعیطم 
. کتَتع نیغد

ػ ؿایان ؛ ؿایان کذا ٌؽتی ؟ 

َغیغم ىتعس ؛ « :ؿایان نٌَایم رااز روی قَرتم کيار زد و نعا ةً ؼیيً ٔـعد و گٕت 
. »نو ایيذا ٌؽتم ؛ درکيار تَ

» چعا نعا تيٍا گظاؿتی ؟« :ةا دلضَری گٕتم 

َغیغ دلم « :نعا ةَؼیط و پیـاىی ام را ؛ کً از َعؽ صیػ ؿطه ةَد ؛ پاک کعد و گٕت 
. »تَ صَاب دیطی

ػ صَاب ةطی دیطم ؛ ةً اتٕاؽ ٌهً ی دوؼتان ةً یک نٍهاىی ةاؿکَه دََت ؿطه 
ةَدیم ٌهً صَؿسال ةَدیم و نی صيطیطیم تَ ٌم نحل 
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ٌهیـً ؼع ةً ؼع ةچً ٌا نیگظاؿتی ؛ انا ىهیطاىم چعا ٌهً لتاس ؼیاه ةً تو داؿتیم 
قسيً ٌا ةً کيطی پیؾ نیعٔت و ًٍٍٗ٘ صيطه ٌا . 

نیغ ؿام پع از ّظاٌای نتيَع از . ؿيیطه ىهیـط و تو قطاٌا زالت صاقی داؿت 
وٗتی ةً وعؼ نیغ ؿام رٔتم ؛ دیطم . گَؿت ٗعنغ ةَد 

ٌهً ةا ولٍ نـَْل صَردن ؿام ٌؽتيط ؛ گَؿت ٌای ةعه را تکً تکً نیکعدىط و از 
دؼت ٌم نی ٗاپیطىط وزـت کعده ةَدم و ةً دىتال 

ؼتاره تکً ای گَؿت ةً دؼت گعٔتً . تَ نی گـتم ؛ انا ىهی تَاىؽتم تَ را پیطا کيم 
ةَد و ةا صيطه ی چيطش آوری ةً ؼهتم آنط و 

. »ةیا ؛ ةیا ةگیع ةضَر« :گٕت 

و ٗاه ٗاه صيطیط ؛ آى٘طر تعؼیطه ةَدم کً پا ةً ٔعار گظاؿتم ؛ انا ٌعچً نی دویطم ةً 
. صیلی تعؼیطم ؛ صیلی. ٌیچ دا ىهی رؼیطم 

ػ نو از قطای ٔعیادت ةیطار ؿطم ؛ آن چيان نعا قطا نیکعدی کً وزـت زده از صَاب 
ٌعچً قطایت زدم ٔ٘ه گعیً . پعیطم 

. چيطةار ةً قَرتت زدم تا از آن زالت ةیعون آنطی . نیکعدی و نحل ةیط نی لعزیطی 
. ةیا ایو لیَان آب را ةضَر ؛ ةٍتع نیـَی

. ؼعم را ةً روی ؼیيً ؿایان گظاؿتً ةَدم و او نٌَایم را ىَازش نیکعد

ػ تَ کً ٌيَز نیلعزی ؛ َغیغم نو در کيارت ٌؽتم و ٌیچ گاه تيٍایت ىضَاٌم گظاؿت 
. ؛ ةٍتعه ةا آرانؾ ةضَاةی

نیضَاٌی ةً َلی « :ؿایان گٕت . قتر کً از صَاب ةیطار ؿطم ؛ زال صَؿی ىطاؿتم 
. »تهاس ةگیعم و نٍهاىی انـب را لَْ کيم

ػ ىً ىً ؛ تا انـب زالم ةٍتع نیـً ؛ ٔ٘ه دلـَره دارم ؛ ةً ازتهال زیاد از صَاب 
. دیـب اؼت

. ػ ةٍتعه کانال اؼتعازت کيی ؛ ؿب ٌم زود ةعنیگعدیم
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ةا کهی . تا وٗت رٔتو ةً نٍهاىی اؼتعس ودَدم را گعٔتً ةَد و رىگ ةً چٍعه ىطاؿتم 
کعم پَدر و رژ ؼُی کعدم ًاٌعم را از آن 

. زالت در ةیاورم ؛ انا دروىم را ىتَاىؽتم از آن آؿٕتگی ىذات دٌم
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نٍهاىی نحل . ؿایان آن ؿب صیلی نعاٗتم ةَد و یک لسًٌ چـم از نو ةعىهیطاؿت 
پعیا ةُط از . ٌهیـً صیلی گعم و صَدناىی ةَد 

از . نطتٍا ةا روزیً ای صَب وارد نذلػ ؿط ؛ ٌهان پعیای ٗطیهی ؛ ؼعزال و ؿاد 
وٗتی کً آرش رٔتً ةَد ةعای اولیو ةار نی دیطم کً 

چ٘طر دوؼت . از تً دل نی صيطد ؛ صيطیطن پعیا تا نْع اؼتضَاىم را گعم نیکعد 
داؿتو و صَؿتضت ةَدن لظت ةضؾ اؼت ؛ زتی اگع 

. صَدت در آن ؼٍهی ىطاؿتً ةاؿی ؛ و ٔ٘ه یک تهاؿاگع ةیؾ ىتاؿی

از ایيکً ةُط از نطتٍا دور ٌم دهٍ ؿطه ةَدیم ؛ ازؽاس صَةی داؿتیم ؛ نضكَقا 
ایيکً تا چيط نطت دیگع پعیا و ٔعزاد از دهٍ نا 

وعح ٔعزاد ةً زودی ؿعوع نیـَد و ةً ازتهال زیاد ةً یکی از ؿٍعؼتان . نیعٔتيط 
ٌای اوعاؼ صَاٌيط رٔت ةا رٔتو پعیا صیلی تيٍا 

آن روزٌا ةطدَری ةً او َادت کعده ةَدم ؛ اگع یک روز او را ىهی دیطم ؛ یا . نیـطم 
تلٕيی ةا ٌم تهاس ىطاؿتیم ؛ ناىيط ایو ةَد کً 

. گهـطه ای دارم کً ؼالٍا از او صتعی ىطارم

چگَىً آدنی نیتَاىط تهام َالی٘ؾ . اگع صَدم نیعٔتم چی ؟ ىاگٍان تهام ةطىم یش کعد 
را در دایی نطَٔن کيط و ةً دای دیگعی ةعود 

. کً ٌیچ چیغ دغ ّعةت در اىتٌارش ىیؽت و دیگع راٌی ةعای ةازگـت ودَد ىطارد 
ّعیب ةَدن ؛ یا در ّعةت زىطگی کعدن ؛ صیلی 

ٔعؽ دارد ؛ تَ یً نٍَٗ در دهُی در نکاىی و زتی در ؿٍعی ّعیب ٌؽتی ؛ کؽی را 
ىهی ؿياؼی ؛ انا ٌهً از صَدت ٌؽتيط ؛ ٌهغةان و 
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ٌهطل ٌؽتی و در نطت کَتاٌی ةا آىٍا یکی نیـَی ؛ زتی اگع در ؿٍع دوری ةاؿی 
وٗتی دلت گعٔت . کؽی ٌؽت کً زةاىت را ةٍٕهط 

انا ّعةت صیلی . ؛ نیتَاىی یک ةلیه ةگیعی و َٔری صَدت را ةً ةؽتگاىت ةعؼاىی 
ؼضتً ؛ ةً کـَری نیعوی کً تا آن زنان ٌیچ 

نُيایی دغ اؼهی کً ؿيیطی ةعایت ىطارد ؛ نعدناىؾ و آداب و رؼَم آىٍا ةا تَ زنیو تا 
وٗتی دم ّعةت دلت . آؼهان ٔعؽ دارد 

نیگیعه ؛ کؽی ىیؽت کً ةـیيی دو کلهً ةعاش درد دل کيی ؛ ىٕػ َهی٘ی نیکـی تا 
نـانت را از ٌَای تازه پع کيی ؛ انا آن ٌَا کذا 

. و ٌَا صاک وويت کذا

ولی زیٓ کً ٌیچ کطام از ایو زعٍٔا را ؿایان ىهی ٍٔهیط او ٔ٘ه صَدش را نی دیط 
الٍی از صع ؿیىان پاییو ةیایط و پـیهان ؿَد ؛ . 

کؽی کً ةعای رؼیطن ةً . زاال کً ؿْل صَةی دارد و زىطگی صَب و رازتی داریم 
صَاؼتً اش ؛ نیتَاىط ایي٘طر تْییع کيط ؛ چعا 

. ىهیتَاىط ٌهیـً ٌهیيىَر ةاٗی ةهاىط

ٌی دصتع ؛ چی ؿطه ؟ « :آى٘طر ّم در ؼیهایم نَج نیغد کً پعیا ةً پٍلَیم زد و گٕت 
. »نحل ایيکً تهام کـتی ٌایت ّعؽ ؿطه

» تَ زالت صَةً ؟! چ٘طر دؼتاىت یش کعده « :دؼتم را در دؼتؾ گعٔت و گٕت 

» اگع نا از ایعان ةعویم چی نیـً ؟«:ةطون ایيکً دَاب ؼَالؾ را ةطٌم گٕتم 

وای ؛ صطای ىاکعده ٔکعکعدم اتٕاٗی أتاده ؛ ٌيَز کً « :ىٕػ َهی٘ی کـیط و گٕت 
. »صتعی ىیؽت
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. ػ انا ؿایان ٌهیو روزٌا نيتٌع دَاب نو اؼت

. ػ ةً ىٌع نو آدم صَش ةاؿط ٌعدا کً نیضَاٌط ةاؿط
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ػ ولی صَش ةَدن لسًٌ ای چً ٔایطه ای دارد ؟ اگع صَؿتضت ةاؿی ؛ ةعات ٔعٗی 
ىهیکيً کذا ةاؿی ؟ 

ایو روزٌا ٌهً درةاره . ػ َغیغم ؛ تَ ٌم صَؿتضتی ؛ ؿایان را ةتیو چ٘طر تْییع کعده 
. ی او زعؼ نیغىيط

. ػ ةً ىٌع تَ او ٌهیـً ٌهیو دَر ةاٗی صَاٌط ناىط ؟ ةً او نىهئو ىیؽتم

. ػ ایي٘طر زىطگی را ؼضت ىگیع ؛ ٌهً چیغ درؼت نیـً

» صاىَاده ام را چً کيم ؟« :ىاانیطاىً گٕتم 

چىَری ؟ « :در ٌهیو نٍَٗ ؿایان آنط و دؼتؾ را ةً دور کهعم اىطاصت و گٕت 
» ةٍتع ؿطی ؟

. »آره ؛ صیلی صَةم« :ؼعم را تکان دادم و گٕتم 

. ػ ةليطؿَ َغیغم ؛ ؿایط ایو آصعیو نٍهاىی در ایعان ةاؿط

ةاایيکً آٌيگ ؿادی ىَاصتً نیـط ؛ . و دؼتم را گعٔت و نعا ةً وؼه نذلػ ةعد 
ٌعدا را کً ىگاه نیکعدم ؛ . ةْل گلَیم را گعٔتً ةَد 

دوؼتاىی کً چيطؼال را ةا ٌم گظراىطه ةَدیم ؛ آیا نیتَاىؽتم آىٍا را . ٌهً آؿيا ةَدىط 
انا نـکل نو کً ةچً ٌا ىیؽتيط ؛ ! ٔعانَش کيم 

پطر را چً کيم ؟ 

قطای نَؼی٘ی ٗىٍ ؿط و ىَار » گـت ؛ گـت « :ىاگٍان ٌهٍهً ای در ؼالو پیچیط 
صطایا چً . و ؼی دی ٌا را ةً ؼعَت دهٍ کعدىط 

ٌهً ةً ٌم تيً نیغدىط و . اتٕاٗی أتاده ؟ ٔ٘ه قطای دیِ و ٔعیاد ؿيیطه نیـط 
ٌعکػ ةً دىتال راٌی ةً ایو اوعاؼ و آن وعؼ نی 

نٍم ىتَد کً نال کیؽت ؛ . ناىتَ و روؼعی ةَد کً ةیو صاىم ٌا پضؾ نیـط . دویط 
َطه ای از دصتع . ٔ٘ه از دؼت ٌهطیگع نی ٗاپیطىط 

ٔعؿیط صیلی ؼعیٍ دورةیو ٔیلم ةعداری را ةً یکی از . وپؽعٌا پا ةً ٔعار گظاؿتيط 
دوؼتاىؾ داد و او ٌم ةً ؼعَت از پلً ٌای پـت 
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. ةام ةاال رٔت و دیگع او را ىطیطم

ؿایان نسکم دؼتم را . نو ٌهچيان نات زده ایؽتاده ةَدم و اوعأم را تهاؿا نیکعدم 
دصتع کذایی ؛ گـت آنطه ؛ « :کـیط و گٕت 

. »ةگیع ایو ناىتَ را ةً تو کو

تازه اوىهٍَٗ ٍٔهیطم کً چً اتٕاٗی أتاده ؛ تيٍا چیغی کً در ذٌيم ى٘ؾ ةؽت ؛ پطر 
. ةَد
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. »نٍتاب چعا ناتت ةعده ؛ َذلً کو« :ؿایان از دؼتم َكتاىی ؿط و گٕت 

و صَدش ناىتَ را ةً تيم کعد و ةً ؼعَت روؼعی را ةً ؼع کعدم و ةا دؼتهالی قَرتم 
ٌيَز کارم تهام ىـطه ةَد کً . را پاک کعدم 

یکی از آىٍا کً نُلَم ةَد ؼهتی دارد ةا . چيط نعد ةا لتاس ؿضكی وارد ؼالو ؿطىط 
ةً ةً دهُتان ٌم کً « :لسو ىیـطاری گٕت 

. »زؽاةی دهٍ اؼت ؛ صاىم ٌا ةٕعنایيط ایو وعؼ و آٗایان آن وعؼ

نو ؼعگعد دهالی « :و ةُط دؼتؾ را در دیب کتؾ کعد و کاّظی ةیعون آورد و گٕت 
. ٌؽتم و ایو ٌم زکم ةازرؼی اؼت 

» قازتضاىً کیؽت ؟

» ایيذا چً صتعه ؟« :ؼعگعد گٕت . َلی و ؼتاره ةا ٗطنٍای لعزان دلَ رٔتيط

. »ؼالگعد ازدوادهان اؼت« :َلی گٕت 

صَةً ؛ صَةً تتعیک نیگَیم ؛ قطنیو ؼالؾ را « :ؼعگعد ؼعش را تکان داد و گٕت 
. »دـو ةگیعیط

. »ؿها نیتَاىیط صاىً را ةگعدیط« :ةُط دو تا از زیع دؼتاىؾ را قطا کعد و گٕت 

ؿها نیتَاىیط ٌهعاه ایو دو ىٕع ةعویط کً ةُط نطَی « :و رو ةً َلی کعد و ادانً داد 
. »ىـَیط کً ؿیئی گهـطه
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دصتعان نذعد کً از دوؼتان ؼتاره . تـَیؾ و ىگعاىی در چٍعه ٌهً ىهایان ةَد 
زتی . ةَدىط؛ در گَؿً ای ایؽتاده و گعیً نیکعدىط 

پعیا ٌم صَدش را ةاصتً ةَد و ایو امىعاب وٗتی ةیـتع ؿط کً اؼم و ٔانیل ٌهً را 
. روی ةعگً ای ىَؿتيط

تا ٗتل از ایيکً اؼهٍا ىَؿتً ؿَد ؛ نحل ایيکً اقال ٌیچ اتٕاٗی ىیٕتاده ةاؿط ةً 
انا ٌهیو کً ؼعگعد دهالی ةً یکی . تهاؿا ایؽتاده ةَدم 

صطایا چگَىً . دل تَی دلم ىهاىط ».نـضكات ٌهً را ةيَیؽیط « :از أعادش گٕت 
نیتَاىم ىام ؼٍانی را ةً زةان ةیاورم ؟ آىذا ةَد کً 

ٍٔهیطم ةا پطر چً کعدم ؛ ای کاش زنیو ةاز نیـط و نعا در صَد ٔعو نیتعد ؛ ای کاش 
یک ةالی آؼهاىی ةع ؼعم ىازل نیـط ؛ ای کاش 

. نی نعدم تا از آن دٍيم ىذات پیطا نیکعدم و ای کاش دعات آن را داؿتم کً ٔعار کيم 
دلم نیضَاؼت ةً دؼت و پای ؼعگعد دهالی 

ةیٕتم وةً او التهاس کيم و زار ةغىم کً ةً صاوع صعیت نو ةا آةعوی نعد ةغرگی ةازی 
. »ىکييط

ىام ؛ ىام صاىَادگی : أکارم آى٘طر آؿٕتً ةَد کً نانَر چيطةار ؼَال صَدش را تکعار کعد 
. ؛ ىام پطر

ؼتاره . تَان صَد را از دؼت داده ةَدم و ٌع لسًٌ نهکو ةَد کً ى٘ؾ ةع زنیو ؿَم 
ةً کهکم آنط و ةً دای نو دَاب داد و ةازویم را 

. گعٔت و درزالیکً نعا دلطاری نیطاد ؛ روی قيطلی ىـاىط
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االو ٌهً چیغ تهام نیـً ؛ و تا .ػ نٍتاب دَن ایي٘طر ىگعان ىتاش ؛ اتٕاٗی کً ىیٕتاده 
چيط ؼاَت دیگع در تضتت ةا آرانؾ ةً صَاب 

نا کار صالٕی اىذام ىطاده ایم ؛ نٍهاىی ٌم کً صاىَادگی اؼت ؛ از ارکؽتع و . رٔتً ای 
نـعوب ٌم کً صتعی ىیؽت ؛ پػ ىگعان چی 
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ٌؽتی ؟ 

ٌهاىىَر کً نانَر نـَْل ىَؿتو ىام ةچً ٌا ةَد ؼً ىٕع از دوؼتان َلی ةً قَرت 
َذیتی از پـت ةام ٔعار کعدىط و اوماع را از آىچً 

ؼعگعد دهالی ةً ؼعَت چيط تا نانَر را ةً دىتال آىٍا ٔعؼتاد و .کً ةَد صعاب تع کعدىط 
زاال از « :ةا َكتاىیت رو ةً نا کعد و گٕت 

. »دؼت نو در نیعوىط ؟ یک ةالیی ةً ؼعؿان ةیاورم کً آن وعٔؾ ىاپیطا ةاؿً

دور اؼم ایو ؼً ىٕع را صىع « :و ةً نانَری کً نـَْل ىَؿتو ىانٍا ةَد گٕت 
. »ةکؾ

وٗتی نانَرٌا دؼت از پا درازتع ةعگـتيط ؛ دیگع ؼعگعد دهالی آرام و ٗعار ىطاؿت و 
یا آدرس آىٍا را ةً نو نی دٌیط ؛ یا « :گٕت 

. »صَدتان ٌم ؿعیک دعم آىٍا ٌؽتیط

نعدٌا ؼعگعد دهالی را دوره کعده ةَدىط . ةاز ٌم قطای ٌهٍهً ٔنای ؼالو را پع کعد 
تا ؿایط ةتَاىيط دل او را ةً رزم ةیاورىط ؛ انا او 

. ٔ٘ه ىـاىی آن ؼً ىٕع را نیضَاؼت

. »ٌیچ ىـاىی از آىٍا ىطارم« :َلی اًٍار ةی اوالُی کعد و گٕت 

تيٍا راه ىذاتتان . ةً نَُٗؾ ىـاىتان صَاٌم داد « :ؼعگعد ؼعش را تکان داد و گٕت 
. »نُعٔی آىٍاؼت

یک ؼاَتی گظؿت کً صاىً را ةازرؼی کعدىط و تيٍا گیتار َلی را در اتاٗؾ پیطا کعدىط 
. و آىعا ٌم قَرت دلؽً کعدىط

پطر و نادر دصتعٌا کً از دیع کعدن ٔعزىطاىـان ىگعان ؿطه ةَدن تهاس گعٔتيط ؛ وٗتی 
ٍٔهیطىط کً گـت ةچً ٌا را گعٔتً واٗت 

انا ؼعگعد دهالی ادازه ىطاد آىٍا وارد . ىیاوردىط و صیلی ؼعیٍ صَدؿان را رؼاىطىط 
آىهٍَٗ ةَد کً ٍٔهیطم ٗنیً صیلی . صاىً ؿَىط 
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ٌعکػ ةً ٌع آؿيایی کً نی ؿياصت صتع داد ؛ انا از ٌیچ کػ کاری .دطی اؼت 
نیگٕتيط ؿاکی صكَقی داریم ؛ یک ىٕع نا . ةعىیانط 

. را لَ داده اؼت

ادازه ةطٌیط صاىم ٌا ةعوىط ؛ صاىَاده « :ٔعزاد ةا ؼعگعد دهالی قستت کعد و گٕت 
. »ؿان ىگعان نیـَىط

ىـاىی آن ؼً ىٕع را ةطٌیط تا ! ةً ٌهیو رازتی « :ؼعگعد دهالی پَزصيطی زد و گٕت 
. »ةگظارم صاىم ٌا ةعوىط

ٌهً ی دصتعٌا ةً آن ؼً ىٕع . انا واُٗا نحل ایيکً ٌیچ کػ از آىٍا صتعی ىطاؿت 
لُيت نی ٔعؼتادىط کً ومٍ را از آىچً ةَد صعاب 

. تع کعده ةَدىط
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ةً وؼیلً . ؼعگعد دهالی ٌم نتَدً ؿط کً ةچً ٌا ٌیچ ىـاىی از آن ؼً ىٕع ىطارىط 
ةی ؼیم ةا نعکغ تهاس گعٔت و پػ از قستت 

ؿها نـکلی ىطاریط ٔ٘ه ةایط ةعویط نٕاؼط ؛ آىذا ةعگً ای اننا کيیط « :کَتاٌی گٕت 
. »ةُط ٌع کػ نیتَاىط ةعود. و تٍُط ةطٌیط 

ةا ؿيیطن ىام نٕاؼط ؛ قطای ٔعیاد ةچً ٌا ةليطؿط و نو نات زده آىٍا را تهاؿا 
نیکعدم ؛ قطای اَتعاض ةچً ٌا لسًٌ ةً لسًٌ ةیـتع 

. نیـط

تا یکی دو ؼاَت دیگً ٌهً در . آرام ةاؿیط « :ؼعگعد دهالی ةا صَىؽعدی گٕت 
. »رصتضَاب گعم و ىعنتان ةً صَاب رٔتً ایط

در راه ؛ ةً تيٍا چیغی . ؼاَتی ىگظؿت کً اتَةَس از راه رؼیط و ٌهگی ؼَار ؿطیم 
وای اگع او ةٍٕهط ؛ چً . کً ٔکع نیکعدم پطر ةَد 

از وزـت تهام ةطىم یش . نیـَد ؟ آةعوی یک َهع او را ةً ٌهیو رازتی ةً ةاد دادم
ایو ةَد آن آزادی کً ةعای ةً دؼت . کعد 
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آوردىؾ ةا ٌهً ديگیطم ؟ دل پطر را ةارٌا و ةارٌا ؿکؽتم او و َ٘ایطش را زیع ؼَال 
زىطگی را ةً کام صَدم و صاىَاده ام تلش . ةعدم 

یک َهع در ولب چیغی ةَدم . کعدم تا ةً صَاؼتً ام ةعؼم ؛ و چً صَاؼتً ةی دایی 
کً ةً ىٌعم دؼت آوردىؾ نسال و ّیعنهکو ةَد 

چً ؼالٍا . و زاال نی ةیيم کً صیالی ةیؾ ىتَد ةً آىچً دل ةؽتً و آن را ةاور کعدم 
. کً از َهع صَد ةً ٌیچ گظراىطم

ةا ةؽتً ؿطن در ؛ ةً ىٌعم دىیا ةً . در نٕاؼط را ةاز کعدىط و ناؿیو وارد نسَوً ؿط 
ىهیطاىم چيطؼاَت نا را ؼع پا ىگً . آصع رؼیط 

. »ةً ٌهعاه نو ةیاییط« :داؿتيط ؛ تا ةاالضعه نانَری ةً ؼعاّهان آنط و گٕت 

. »نا را کذا نی ةعیط«:ةچً ٌا ةا اَتعاض گٕتيط 

راه دوری ىهی رویم ؛ تٍُط نی دٌیط و پای ورًٗ ای را اننا « :لتضيطی زد و گٕت 
نیکيیط ؛ ةُط ٌم راٌتان را نی گیعیط و نیعویط ةً 

» ؼالهت

نسَوً را دور زدیم و ةً ؼاصتهان ةغرگی رؼیطیم . ةچً ٌا از صَؿسالی ٔعیاد کـیطىط 
دٗای٘ی وَل کـیط تا صاىهی صَاب آلَد در را . 

. »چيط تا نٍهان داریط« :نانَر گٕت . ةً رویهان ةاز کعد 

یکی از ةچً ٌا . ةا ورود آصعیو ىٕع ؛ ٌهان صاىم کً اؼهؾ اکتعی ةَد ؛ در را ٕٗل کعد 
چعا در را ٕٗل نیکيیط ؟ نا ةایط ةعویم ؛ « :گٕت 

. »ةً نا گٕتيط کً ةیاییم تٍُط ةطٌیم و پای ورًٗ ای اننا کيیم

. »زاال ؿها ةیاییط ؛ ةً آىذا ٌم نی رؼیم« :صاىم اکتعی گٕت 

. آىهٍَٗ ةَد کً ٍٔهیطیم ٗكط آزادی نا را ىطارىط ؛ ةچً ٌا ؿعوع ةً داد و ةیطاد کعدىط 
ؼاکت ةاؿیط؛ تا دؼتَر ةً « :صاىم اکتعی گٕت 

نو ىعؼط ؛ ٌیچ کاری ىهیتَاىم اىذام دٌم ؛ ٌهیو دا ةيـیيیط تا نو تهاس ةگیعم 
. »ةتیيم چً ةایط ةکيم
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ٌعاؼان و ىگعان َطه ای ةً روی قيطلی و ة٘یً ةً روی زنیو ىـؽتيط ؛ لسًٌ ٌا 
ٌهً ٔ٘ه ایو ؼَال را نی . ؼضت و زدعآور ةَد 

صاىم اکتعی ٌعچً تهاس نیگعٔت ٔایطه ای » چً ةعؼعنان صَاٌط آنط ؟« پعؼیطىط 
أکارم ةٍم ریضتً .ىطاؿت و کؽی دَاب ىهیطاد 

ؼعدرگم و پعیـان پاٌایم را در ةْل گعٔتً و ؼعم را ةً روی زاىَاىم گظاؿتم ؛ . ةَد 
یک ؛ دو ؛ .صطایا چ٘طر دٗایٖ ةً کيطی نیگظؿت 

نيتٌع ةَدم کً اتٕاٗی ةیٕتط ؛ نُذغه ای ؿَد و ةطون . انا پایاىی ىطاؿت ... ؼً ؛ 
ةً . ایيکً ًطر ةٍٕهط نا را ةً صاىً ٌایهان ةٕعؼتيط 

صَد دلطاری نیطادم کً ٌهیو زاالؽت کً تلٕو ةً قطا درآیط و نا را آزاد کييط اناا 
ؼکَتی وزـت آور در ٌالً ای گيگ و نتٍم 

ٌهً چیغ ةیـتع ؿتیً یک صَاب ةَد ؛ اقال . ٔنای ةازداؿتگاه را آکيطه ةَد 
. ىهیتَاىؽت واُٗیت داؿتً ةاؿط

چً صتعه ؛ ؼاکت ةـیط « :و ةاالضعه تهاس زاقل ؿط ؛ صاىم اکتعی ةا َكتاىیت گٕت 
ٌعکً صعةغه نیضَره پای لعزش ٌم نی ىـیيً 

 »!

ٌهگی ةً ىاگاه ؼاکت ؿطىط ؛ ةً تعتیتی کً ىـؽتً ةَدیم ٌعکػ نیعٔت نـضكاتؾ 
ىَةت نو کً ؿط ؛ ةا پاٌایی کً ةً . را نیگٕت 

. ؼضتی ةً روی زنیو کـیطه نیـط ؛ ةً ؼهت نیغ صاىم اکتعی رٔتم

ػ ىام و ىام صاىَادگی ؟ 

... ؼٍا... ػ نٍتاب 

ٌيَز زعٔم ةً پایان ىعؼیطه ةَد کً ٌهً اوعاؼ دور ؼعم ةً گعدش درآنط و ى٘ؾ ةع 
قطای ٔعیاد پعیا را ؿيیطم و دیگع . زنیو ؿطم 



 
 

356 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

ةا ریضتو چيطٗىعه آب ةً روی قَرتم ؛ تکاىی صَردم و چـهاىم را ةاز . ٌیچ ىٍٕهیطم 
صاىم اکتعی ةا چٍعه ای نتتؽم رو ةً . کعدم 

. رویم ىـؽتً ةَد

از چی تعؼیطی ؟ ! ػ دصتعم چی ؿطه 

. »از آةعویم« :درزالیکً ةْل گلَیم را گعٔتً ةَد گٕتم 

ػ َغیغم ٌعکػ کً ةً ایيذا نی آیط کً صىاکار ىیؽت نا ٌم ةً صطا ةا ؿها ٔعٗی 
ةاور نیکيی صَدم ٌم . ىطاریم ؛ کارنان ایذاب نیکيط 

. از ایيذا صؽتً ؿطم ؛ گَر پطر ایو ؿْل کً ٌهً از نو نیتعؼيط

ةيـیيیط و آرام ةاؿیط ؛ ایو نـضكاتی کً ازؿها « :ؼپػ رو ةً ةچً ٌا کعد و گٕت 
گعٔتم ىً ةعای پعوىطه ؼازی اؼت وىً نؽئلً 

» زاال ةيـیيیط تا تهاس ةگیعم ةتیيم دؼتَر چیً ؟. دیگعی در کار اؼت 

ةُط از ایيکً نـضكات ٌهً را ىَؿت ؛ تهاس گعٔت و ةً آٌؽتگی نـَْل قستت 
ؿط و ٔ٘ه گٍگاٌی ةُنی از دهالت را نیـط 

. ؿيیط

 221  

. ػ ةلً ٗعةان ؛ انا ٗعةان دا ىطاریم

. »چـم ٗعةان« :درزالیکً اصم ٌایؾ را درٌم کعد گٕت 

انـب ؿها ایيذا . صَاٌؾ نیکيم داد و ةیطاد ىکيیط « :و تلٕو را ٗىٍ کعد و گٕت 
. »ناىطگار ٌؽتیط

ةچً ٌا ؿعوع ةً گعیً و زاری کعدىط و نو ٔ٘ه نات زده آىٍا را ىگاه نیکعدم ؛ اؿکی 
! ٌم ةعای ریضتو ىطاؿتم

دیگع ٌیچ کػ ىتَاىؽت صَدش را کيتعل کيط و قطای دیِ و . ىاگٍان ةعؽ ٗىٍ ؿط 
صاىم اکتعی ةا . ٔعیاد از ٌع وعؼ ؿيیطه نیـط 



 
 

357 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

اگع کػ دیگعی . ةٍتعه ومٍ را از ایو صعاةتع ىکيیط « :ؿیئی ةً روی نیغ کَةیط و گٕت 
دای نو ةیایط ؛ نهکو اؼت ةً نٍعةاىی نو 

. »ىتاؿط

ةچً ٌا از تعس نحل نَش ؿطىط ؛ صاىم اکتعی ؿهُی را روؿو کعد کً قطای در 
ٌهگی صَؿسال ؿطیم ؛ ٔکعکعدیم کً . ؿيیطه ؿط 

نا ٔ٘ه . یکی از ىگٍتان ٌا ةً ؼهت در رٔت و آن را ةاز کعد . آنطه اىط نا را آزاد کييط 
قطای پچ پچی نی ؿيیطیم و ةُط ٌم دصتعی ةً 

زال . از دیطن دصتعک ٌهً وزـت کعدیم . او تسَیل دادىط و دوةاره در ةؽتً ؿط 
ةی زال و ةی رنٖ ةَد ؛ درزالیکً . صَؿی ىطاؿت 

. ىگٍتان زیع ةْلؾ را گعٔت و او را ةً روی یک قيطلی ىـاىط . ةً روی پایؾ ةيط ىتَد 
ٌهً ةً ؿکل یک دغانی ةً او ىگاه نیکعدیم و 

نیتعؼیطیم کً ةیهاری واگیعداری ؛ نحل ایطز ؛ داؿتً ةاؿط او را در صیاةان پیطا کعده 
. ةَدىط

. »ةٍتعه ایيٍا را ةتعی«:صاىم اکتعی رو ةً ىگٍتان کعد و گٕت 

ٕٗل آن را ةاز کعدىط و . نا را از راٌعویی َتَر دادىط تا ةً پـت یک در ةؽتً رؼیطیم 
نا کً زطود ةیؽت ىٕع ةَدیم ؛ وارد نسَوً ای 

کَچک ؿطیم و در ةً رویهان ةؽتً ؿط ٌعچً ةً ىگٍتان التهاس کعدیم کً ؿهُی ةً 
. »ادازه ىطارم« :نا ةطٌط گٕت 

آى٘طر آن نسَوً کَچک ةَد کً ٔ٘ه نی . و نا را در آن تاریکی رٌا کعد و رٔت 
تعس *** . تَاىؽتیم ةيـیيیم ؛ آن ٌم روی زنیو 

تهام ودَدنان را گعٔتً ةَد و قطای گعیً و زاری ةچً ٌا ٗىٍ ىهیـط و گٍگاٌی از 
ٔاقلً ای ىؽتتا ىغدیک قطای ٔعیاد زىی ةليط 

. نیـط

. ؼاکت ةاؿیط نیضَاٌیم ةضَاةیم! ػ چً صتعتان اؼت 
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ٌهگی از تعس ؼاکت ؿطیم انا پػ از چيط دٗیً٘ ىذَا و ٌهٍهً ٔنای نسَوً را پع 
. کعد ؛ کً ىاگٍان قطای کلٕت زىی ؿيیطه ؿط

. ػ ةگیعیط ؛ ةکپیط نگع کذا آوردىتان ؟ یکی دو ؿب کً ناىطیط ؛ َادت نی کيیط

 222  

قطای دیِ و ٔعیاد ٌهً ةليطؿط ؛ انا کم کم ٍٔهیطیم کً آىذا کؽی ىیؽت کً ةً 
ؼکَتی . دادنان ةعؼط و رٔتً رٔتً ٌهً ؼاکت ؿطىط 

نعگتار در تاریکی نىل٘ی کً تا ةً آن لسًٌ ىطیطه ةَدم ؛ زتی روزىً ای ودَد ىطاؿت 
ٌیچ چیغ دغ ؼیاٌی . کً ىَری از آن وارد ؿَد 

دردایی کً نو ٗعار داؿتم ؛ . دیطه ىهیـط ؛ ٔ٘ه ةا دؼت نیتَاىؽتیم لهػ کيیم 
پـت ؼعم و دیَار وعؼ راؼتم ٔلغ یش کعده ای کً 

. ةً ازتهال زیاد زطس نیغدم کً دری ةاؿط و دو وعؼ دیگعم ةچً ٌا ٗعار داؿتيط 
نسیه آى٘طر تيگ ةَد کً اگع نی صَاؼتم پایم را 

. دراز کيم در ةْل یکی از ةچً ٌا ٗعار نیگعٔت

دٗایٖ ةً کيطی نیگظؿت و از قطای پچ پچ ةچً ٌا نـضف ةَد کً کؽی صَاةؾ 
ىتعده و نو ٌم ؼاکت و آرام ةً ٔعدایی ىانُلَم ٔکع 

. نیکعدم

. ػ نٍتاب ؛ نٍتاب

. »پعیا ؛ پعیا نو ایيذا ٌؽتم« :آٌؽتً گٕتم . ایو قطای پعیا ةَد 

ػ زالت صَةً ؟ 

ؼتاره و ؿیطا کذا ٌؽتيط ؟ . ػ آره ؛ صَةم 

ؼتاره ؛ ؿیطا . ػ ىهیطاىم ؛ ایيذا آى٘طر تاریک اؼت کً ىهیتَان چیغی را تـضیف داد 
کذا ٌؽتیط ؟ 

» نٍتاب کذاؼت ؟ زالؾ صَةً ؟. نو و ؼتاره کيار ٌم ٌؽتیم « :ؿیطا گٕت 
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. ػ نو صَةم ؛ ىگعان ىتاؿیط

ىاگٍان ىَر مُیٓ ؿهُی آن نسیه را روؿو کعد و ىگٍتان در را ةاز کعد و ةا آن دصتع 
از ایيکً او را نیضَاؼتيط کيار نا . وارد ؿط 

ٗعار دٌيط ؛ ٌهً ؿعوع کعدیم ةً داد و ٔعیاد ؛ اقال در آىهٍَٗ ٔکع ىهیکعدیم کً او 
ٌهيَع ناؼت ؛ او ٌم اىؽاىی اؼت از پَؼت و 

گَؿت و صَن ؛ او ٌم نهکيً دچار اؿتتاه ؿطه ةاؿط ؛ ٔ٘ه وزـت ةَدکً ةعٌهً ی 
چیغ ّلتً کعده و زکهعاىی نیکعد و ٌیچ کػ 

. ىهیضَاؼت َاٗاليً ٔکعکيط

. »او را ةً ؼلَل اىٕعادی نیٕعؼتم. چً صتعه ؟ ؼاکت ةاؿیط « :ىگٍتان گٕت 

. و ةً ؼضتی از التً الی ةچً ٌا گظؿت و در ٔلغی را کً کيار نو ٗعار داؿت ةاز کعد 
دصتعک آى٘طر ةی زال ةَد کً ةطون کَچکتعیو 

. اَتعامی داصل ؿط و ىگٍتان در را ٕٗل کعد و رٔت

 223  

دؼتم را ةً روی در کـیطم ؛ صطایا آىىعؼ در ٔلغی یش زده دصتعی ودَد دارد کً ةیؾ 
ةً ازتهال . از پاىغده ؛ ؿاىغده ؼال ىطارد 

صطا نیطاىط چً ةالیی ةً ؼعش آورده و ةُط ٌم در . زیاد نَاد زیادی نكعؼ کعده 
او چً آیيطه ای پیؾ رو . صیاةان رٌایؾ کعده اىط 

صَاٌط داؿت ؟ ةً ىٌعم زال او آى٘طر رٗت اىگیغ و ىارازت کييطه آنط کً صَدم را پاک 
. ٔعانَش کعدم

ؼعم را ةً در . آن ؿب ؛ وَاليی تعیو ؿب زىطگی ام ةَد ؛ یلطایی کً پایاىی ىطاؿت 
ٔلغی تکیً دادم و ؿعوع کعدم ةً ؿهعدن جاىیً ٌا 

در ! ؛ نیضَاؼتم یً دَری ؼعم را گعم کيم تا از ٔکع پطر ةیعون ةیایم ؛ انا نگع نیـط 
آن ؼیاٌی ؿب تيٍا تكَیعی کً نی دیطم پطر 
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ةا او چً کعدم ؟ ةا او چً کعدم . ةَد کً صیلی وامر و روؿو در ذٌيم ى٘ؾ ةؽتً ةَد 
... ؟ ةا او

ٔکعنیکيم ؼاَت از ٌٕت گظؿتً ةَد کً ىَر کهعىگ قتسگاٌی از راٌی دور تا زطودی 
ةً صَةی دایی دیطه . آن نسیه را روؿو کعد 

ىهیـط ؛ چٍارتا ؼلَل اىٕعادی در کيارنان ةً نَازات ٌم ٗعار داؿت ؛ دو وعٔهان نیلً 
ٌای ٔلغی و وعؼ دیگعنان راٌعویی ٗعار 

ةً اتٕاؽ پعیا ؛ ىاصَاؼتً ؛ ةا وزـت و . داؿت کً قطاٌایی از آىذا ؿيیطه نیـط 
در دو وعؼ آن دوؼلَل . تعس ةً ؼهت راٌعو رٔتیم 

َهَنی ٗعار داؿت ؛ در یکی از آىٍا زطود ٌـت ىٕع صَاةیطه ةَدىط و در ؼلَل ةُطی 
پيخ تا دصتع ةَدىط ؛ کً ةا دیطن نا ةً ؼهتهان 

» چً کار کعدیط کً آوردىتان ایيذا ؟« :آنطىط ؛ یکی از آىٍا گٕت 

دیـب ؼالگعد ازدواج دوؼتهان ةَد کً یٍَیی ریضتيط نا را ةً « :پعیا قادٗاىً گٕت 
» ؿها را چعا آوردىط ؟. ایيذا آوردىط 

ػ نا ٌم نحل ؿها چيط ؿب پیؾ یک نٍهاىی دوؼتاىً تعتیب دادیم کً ٌهان اول 
. ؿب ةً ؼعاّهان آنطىط

! »ؿها چيط ؿب ایيذا ٌؽتیط ؟« :ةا تُذب گٕتم 

. »ؼً ؿب« :یکی از آىٍا گٕت 

ػ دعنتان چیً ؟ 

زاال . ػ ٌیچی ؛ ةاور ىهیکيیط ؛ ٌيَز ارکؽتع ؿعوع ةً زدن ىکعده ةَد کً نا را گعٔتيط 
نا را ایيذا ىگً داؿتً اىط تا ٗامی زکم ىٍایی را 

. قادر کيط ؛ التتً ؿالٖ صَردىهان زتهی اؼت

یکی ىیؽت ةً ایيٍا ةگَیط اگع «:یکی دیگع از دصتعٌا کً در گَؿً ای ىـؽتً ةَد گٕت 
ؿالٖ صَردىهان زتهی ؿطه صَب زودتع 

. »ةیاییط ادعایؾ کيیط تا از ایو صعاب ؿطه ةیعون ةعویم
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و ةً ؼهت در ؼلَل آنط و ؼعش را تا آن دایی کً نیتَاىؽت از الی ىعده ٌا ةیعون 
آٌای ةا ؿها ٌؽتم ؛ ةیاییط نا « :آورد و ٔعیاد زد 

ؼً روزه نا را ایيذا َالٓ ىگً داؿتً ایط کً . را ؿالٖ ةغىیط و صیالهان را رازت کيیط 
» چً ؿَد ؟

 224  

» ؿالٖ نی زىيط ؟... ؿل ... نا را ٌم ... نا « :پعیا ةا لکيت زةان گٕت 

» آره ؛ پػ چی ٔکع کعدیط ؟ آوردىتان ایيذا کً ةادتان ةغىيط ؟« :ٌهان دصتعه گٕت 

آصً نا کً کاری اىذام ىطادیم « :درزالیکً ةً ؼضتی آب دٌاىم را َٗرت نیطادم گٕتم 
تازه صَدؿان گٕتيط ةیاییط تٍُط ةطٌیط و 

. »ةعویط

ةيـیيیط تا ةیایيط و ةٍتان . ػ آره دَن صَدؿان ؛ دصتع چً ؼاده ای ؛ گَلتان زدىط 
. »ةگَیيط ؛ ةٕعناییط

ٌیچ کطام زال صَؿی . ةً پعیا اؿاره کعدم ةعویم . کم کم داؿت زالم ةٍم نیضَرد 
» چی ؿطه ؟« :ىطاؿتیم ؛ ةچً ٌا ةا دیطن نا گٕتيط 

ٌعچيط کً دلهان ىهیضَاؼت آىٍا را ٌم ىارازت کيیم ؛ انا ةاالضعه از زعٍٔای ةی ؼع و 
تً نو و پعیا ٍٔهیطىط کً ؿالٖ در اىتٌارؿان 

ٌهً ؼاکت و آرام ؼعٌایـان را ةً روی زاىَاىـان گظاؿتيط و ةً آرانی . اؼت 
. گعیؽتيط

دٗای٘ی ىگظؿت کً ىگٍتاىی آنط و در دو ؼلَل را ةاز کعد و صیلی ؼعد و ةی روح دوةاره 
نسَوً کانال . در اقلی را ٕٗل کعد ورٔت 

زىی زطود . ؿلَغ ؿط و ةعای دیطن نٍهان ٌای دطیط یکی یکی ةً ؼعاّهان آنطىط 
ؼی ؼالً ةا ةلَز رکاةی و ؿلَار دیو در کيارنان 

. »چی ؿطه کً ٌهگی زاىَی ّم ةْل گعٔتیط« :ىـؽت و گٕت 
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. لٍذً ی ؿیعیيی داؿت و صیلی زود صَدناىی ؿط و ؼعقستت را ةا ةچً ٌا ةاز کعد 
ؿها « :وٗتی داؼتان نا را ؿيیط ةا صَىؽعدی گٕت 

. »کً کاری ىکعدیط تا ًٍع آزاد ٌؽتیط

» چعا آىٍا را آزاد ىکعدىط ؟« :پعیا رو کعد ةً ؼلَل آىىعٔی و گٕت 

ؿها نٍهاىی .ػ آىٍا را ةا ٌٕت تا پؽع و نـعوب و چيط ونَارد صالٓ دیگع گعٔتً اىط 
ىتعؼیط ٌیچ دای ىگعاىی . تان صاىَادگی ةَده 

. ىیؽت

» تَ را واؼً چی گعٔتيط ؟« :یکی از ةچً ٌا گٕت 

ٌیچی ؛ نو و صالً ام رٔتً ةَدیم کً ةطٌی « :ؿاىً ٌایؾ را ةاال اىطاصت و گٕت 
نان را ةً یک پیعزن ةطٌیم کً نانَرٌا ریضتيط و نا را 

. »گعٔتيط

و کم کم ةا ٌهً ی آىٍا آؿيا ؿطیم و ایيىَر کً ٍٔهیطیم ؛ اون زن یک ةطکاره ةَد کً 
ٌهً ىَع . ةً اقىالر ةا صالً اش کار نیکعد 

زن زانلً ای کً ةا ٌهطؼتی ةعادر ؿٌَعش ٌهؽعش را ةً . آدنی آىذا پیطا نیـط 
ٗتل رؼاىطه ةَد ؛ پیعزىی کً ٌـتاد کیلَ زـیؾ از 

ةً ! صطایا ... صاىً اش پیطا کعده ةَدىط ؛ زىی کً ةً ٌهعاه ٌهؽعش دزدی نیکعد و 
کذا پا گظاؿتً ةَدم ؟ نيی کً اگع یک چيیو 
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داؼتاىی را نی ؿيیطم نَ ةع تيم ؼیش نیـط ؛ زاال در ن٘اةلـان ىـؽتم و ةا آىٍا 
ةْل تهام ودَدم را گعٔت ؛ اگع نو ٌم . زعؼ نیغىم 

دای پطرم ةَدم چيیو دصتعی را ؛ کً ؿتی تا قتر را در کيار ارازل و اوةاش گظراىطه 
اگع ٗعار ةَد زکهی ةعای . ةاؿط ؛ ىهی ةضـم 

صَد داری کيم ؛ صَد را ةً نعگ نسکَم نیکعدم ؛ کً ةا کهال ةی رزهی آةعوی چيطیو 
ؼالً ی پطری نَنو و نتطیو را ةً یکتاره از 
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درصاىَاده ای کً نو ةغرگ . دعم نو ةً نعاتب از تهام آىٍا ؼيگیو تع ةَد. ةیو ةعدم 
ؿطم و ةا وعز ٔکع پطر ؛ ٗطم گظاؿتو ةً چيیو 

. نسیىی ؛ گياٌی ىاةضـَدىی ةَد

 24ٔكل

پيخ ىٕع پيخ ىٕع از روی لیؽتی قطا نیکعد و آىٍا را ةا صَد نیتعد . ةاالضعه ىگٍتان آنط 
نو ٌم نحل ة٘یً . تا اَتعأات صَد را ةيَیؽيط 

ةً دٔتع رٔتم و تهام وٗایٍ دیـب را ةً روی کاّظ ىَؿتم و دای ىـاىی و تلٕو کؽی 
. کً ةتَاىط ةا او تهاس ةگیعىط را صه کـیطم 

» چعا ایو ٗؽهت را پع ىکعدی ؟« :صاىهی کً نانَر گعٔتو اوالُات ةَد گٕت 

. ػ کؽی را در ایو ؿٍع ىطارم ؛ ّعیب ٌؽتم

ةٍتعه اؼم و ىـاىی کؽی را ةيَیؽی ؛ نا ةایط ةً « :ىگاٌی ةً چٍعه ام کعد و گٕت 
. »صاىَاده ٌایتان صتع دٌیم

. ػ ةاور کيیط نو کؽی را ىطارم

. ػ ٌعدَر کً نیل صَدت ٌؽت ؛ انا ایو را ةطان تا مانيی پیطا ىـَد ایيذا ناىطگاری

ةالتکلیٓ و ؼعدرگم ؛ ٌعکػ . ةطو ایيکً دَاةی ةطٌم ؛ دوةاره ةً ةازداؿتگاه ةعگـتم 
در گَؿً ای کغ کعده ةَد و ىهیطاىؽتیم چً ةً 

صَؿسال . ةً ازتهال زیاد تا زاال صاىَاده ٌا ةاصتع ؿطه ةَدىط . ؼعنان صَاٌط آنط 
ةَدم کً ىام و ىـاىی از پطر و صاىَاده ام ىطاده ام ؛ 

پطر . اگع تا اةط ٌم ایيذا نی ناىطم ؛ ةً نعاتب رازتتع از ىگاه کعدن در چـهان پطر ةَد 
کً ةعای آزادی نا ٗطم پیؾ ىهیگظاؿت ؛ پػ 

ای کاش ناناىی یا َغیغدَن در ایعان ةَدىط ؛ ةً رازتی . ٌهان ةٍتع کً ىطاىط 
. نیتَاىؽتم ىـاىی آىٍا را ةطٌم

. »ىام کؽاىی را کً نیضَاىم نیتَاىيط ةعوىط« :ىغدیک ًٍع ىگٍتاىی دوةاره آنط و گٕت 
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ىام چٍارىٕع ازةچً ٌا را صَاىط ؛ آىٍا . ٌهً نات چـم ةً دٌان ىگٍتان دوصتً ةَدیم 
آى٘طر ذوؽ زده ةَدىط کً ةطون صطازأٌی 

. راٌـان را گعٔتيط و رٔتيط

» یُيی چً ؟ نگع نا ةا آىٍا چً ٔعٗی داریم ؟« :یکی از ةچً ٌا گٕت 

 226  

ؿها ٌم نيتٌع . ٌیچ ٔعٗی ىطاریط ؛ صاىَاده آىٍا زودتع ؼيط آوردىط « :ىگٍتان گٕت 
. »ةاؿیط

ٌهً در اىتٌاری . ٌهگی از صَؿسالی دیِ کـیطىط و ةُنی ٌا ةً گعیً أتادىط 
در گعوه دوم ىام پعیا و ؼتاره و . ؿیعیو ىـؽتً ةَدىط 

« :ؼً تا از ةچً ٌا را صَاىط ؛ در زالی کً ؿادی در چـهاىـان نَج نیغد گٕتيط 
. »ةیعون نيتٌعتان ٌؽتیم

ؿیطا صیلی اقعار داؿت کً در . تيٍا کؽی کً ةاٗی ناىط نو ةَدم . کم کم ٌهً رٔتيط 
ةٍتعه ةعوی ؛ نيکً ةً « :کيارم ةهاىط ةً او گٕتم 

. »کؽی صتع ىطادم و نيتٌع ٌم ىیؽتم

. »نو ةً صاىَاده ات اوالٍ نیطٌم! ىً ؛ ایو درؼت ىیؽت « :ةا تُذب گٕت 

. تَ ایو کار را ىهیکيی ؛ ةٍتعه ةعوی: ةا َكتاىیت گٕتم 

ىهیطاىؽتم چً صَاٌط ؿط ؛ انا نحل ؼاَتی . نعا ةَؼیط و ىاانیطاىً از کيارم رٔت 
ؿب ٗتل چ٘طر ایو ٕٗػ ةعایم . پیؾ ةیتاةی ىهیکعدم 

ىاگٍان ىگاٌم ةً در ٔلغی أتاد ؛ . تيگ و ٔـعده ةَد و زاال چ٘طر وؼیٍ ةيٌع نی آنط 
ةً در کَةیطم . ٌيَز دصتعک در آىذا ةَد ! صطایا

چيطیو ةار ةً در کَةیطم تا ةاالضعه قطای ىالً ای از آىىعؼ . ؛ انا دَاةی ؿيیطه ىـط 
. ؿيیطه ؿط

ػ ٌی دصتع ؛ تَ زالت صَةً ؟ 

. نسکم ةً در کَةیطم! ىگعاىؾ ؿطم ؛ صطایا چً اتٕاٗی أتاده . دَاةی ىطاد 
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ػ ةیضَد صَدت را صؽتً ىکو ؛ اون آى٘طر نَاد نكعؼ کعده کً ؿایط دنطنً ٌای 
زاال ةليطؿَ ةیا کً ىَةت . ّعوب ةً ٌَش ةیایط 

. تَؼت

ةاورم ىهیـط کً نعا . ةا تُذب او را ىگاه کعدم . ةً ؼهت قطا ةعگـتم ؛ ىگٍتان ةَد 
چً کؽی مانو نو ؿطه ؟ . قطا زد 

پاییو ةعگً ای را اننا کعدم و وؼایلم را تسَیل گعٔتم و ةا زالی پعیـان از در 
ةازداؿتگاه ةیعون آنطم ؛ ىگعان و ننىعب در گَؿً 

. ای ایؽتادم ؛ نيکً دلم ةعای چيیو لسًٌ ای لک نیغد؛ زاال ناىطه ةَدم کً چً کيم 
درنیان . روی آىکً ةا کؽی روةً رو ؿَم ىطاؿتم 

وای صطای . أکار پعیـاىم ٗیأً ی آؿيایی را از دور دیطم ؛ آٗای کیاىی وکیل پطرم ةَد 
نو ؛ از تعس ةً دیَار چؽتیطم ةً وعٔم آنط و 

ةٕعناییط از . ؼالم صاىم ؼٍانی ؛ ؿعنيطه کً کارتان کهی وَل کـیط « :گٕت 
. »ایيىعؼ

ةا . ٌهً ةچً ٌا نيتٌعم ایؽتاده ةَدىط . ةا ٗطنٍایی لعزان ٌهعاه او ةً راه أتادم 
دیطن آىٍا ةْنم تعکیط و ٌهً را ةً گعیً اىطاصتم ؛ 

صیلی نتاؼٕم ؛ کی ٔکع نیکعد ایيىَر ةـً ؛ ةیا ةعویم ؛ « :ؿایان ةً ؼهتم آنط و گٕت 
. »کهی اؼتعازت زالت را دا نی آورد

َظر نیضَاٌم ؛ پطرتان نيتٌعتان « :انا ٗتل از ایيکً دَاةی ةطٌم ؛ آٗای کیاىی گٕت 
. »ةٕعناییط ؼَار ناؿیو ؿَیط. ٌؽتيط 
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دلم ٔعو ریضت ؛ ؿایان نتَدً ؿط کً زالم صَب ىیؽت ؛ دؼتم را گعٔت کً ةً ؼهت 
ؿعنيطه ام « :ناؿیو ةعویم کً آٗای کیاىی گٕت 

. »؛ انا پطرتان نیضَاٌيط ؿها را ؿضكا نال٘ات کييط
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درؼت ىتَد دلَ ةچً ٌا . ؿایان صَاؼت اَتعاض کيط کً او را ةً ؼکَت دََت کعدم 
ةً ٌهعاه آٗای کیاىی ؼَار . کار ةً ةسث ةکـط 

ناؿیو ؿطم ؛ دل تَی دلم ىتَد صطایا چً کؽی ةً پطر صتع داده ةَد ؟ چىَر نیتَاىم 
ایو نو ٌؽتم ؛ « ةً چـهاىؾ ىگاه کيم و ةگَیم 

چىَر نیتَاىم ةً » .دصتع یً دىطه و لذتازت کً ٌهً را ٔطای صَدصَاٌی صَدم کعدم 
ایو ةَد آن آزادی « چـهاىؾ ىگاه کيم و ةگَیم 

و » .کً ؼالٍای ؼال ةً دىتالؾ ةَدم ؛ آن آزادی کً تاوان ؼيگیيی ةعایؾ پعداصتم 
نو دصتع آٗای ؼٍانی « :چىَر نیتَاىم ةگَیم 

. »ٌؽتم

ةا پاٌایی کً . چيط صیاةان آىىعٔتع پطر را دیطم ةً ناؿیيؾ زیع درصتی تکیً داده ةَد 
یارای رٔتو ىطاؿت و ٗلتی ؿکؽتً ةً ؼهتؾ 

ازدایؾ تکان ىضَرد و ىگاٌؾ ٌهچيان ةً زنیو دوصتً ةَد؛ یکی دو ٗطم . رٔتم 
. »ؼالم« :گٕتم . ةیـتع ةا ٌم ٔاقلً ىطاؿتیم 

ؼالم « :دَاةم را ىطاد درزالیکً آب دٌاىم را ةً ؼضتی َٗرت نیطادم دوةاره گٕتم 
... »پطر

ىگظاؿت زعٔم تهام ؿَد ؼعش را ةاال آورد و در چـهاىم صیعه ؿط و چيان کـیطه 
ای ةً قَرتم ىَاصت کً گَؿم ؼَت کـیط و 

از صَدت . ةً چً رویی نعا پطر قطا نیکيی « :درزالیکً قطایؾ نی لعزیط گٕت 
تهام ! صذالت ىهیکـی ؟ ایو ةَد دَاب نستت ٌایم ؟

روی . ناىيط لکً ىيگی ةع پیـاىی ام زک ؿطی . ودَدم را ؿکؽتی و ىاةَدم کعدی 
تَ نعا صعد . آىکً در نیان نعدم ًاٌع ؿَم ىطارم 

. »کعدی و ناىيط تٕالً ای زیع پا لً کعدی

درزالیکً چـهاىؾ از اؿک صیػ ؿطه ةَد رویؾ را ةعگعداىط وؼعش را ةً روی 
ةا دیطن او ةا آن زال اؼٓ اىگیغ ؛ .ناؿیو گظاؿت 
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چىَر تَاىؽتم ةا او چيیو کيم و ةا آةعوی چيطیو ؼالً او . دگعم ؼَصت ؛ آتؾ گعٔتم 
نو کً پطر را صَب نی ؿياصتم ؛ .ةازی کيم 

پػ ایو ٌهً ةً ةیعاًٌ رٔتو ةعای چً ةَد ؟ دعات ىغدیک ؿطن ةً او را ىطاؿتم ؛ انا 
ةایط ٌعچً زودتع کاری اىذام دٌم ؛ کً دیگع راه 

ٗطنی ةعداؿتم تا دؼتؾ را ةتَؼم و ةگَیم کً ّله . ةازگـتی ودَد ىضَاٌط داؿت 
کعدم ؛ اؿتتاه کعدم ؛ َٗل نیطٌم دیگع تکعار 

. ىـَد انا پطر پیؾ دؼتی کعد و زعٔی را کً ىتایط ةغىط ةً زةان آورد

ػ از ایو ةً ةُط نو دصتعی ةً ىام نٍتاب ىطارم ؛ از دلَ چـهم دور ؿَ ؛ دیگع 
. ىهیضَاٌم ةتیيهت

... ػ پطر

آٗای کیاىی لىٓ کيیط ایو دصتع را . نو پطر تَ ىیؽتم « :ةا َكتاىیت ٔعیاد زد و گٕت 
. »ةً صاىً اش ةعؼاىیط
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پطر را صَب نی ؿياصتم ؛ یُيی تهام ؛ یُهی ٌیچ . آب ؿطم و ةً زنیو ٔعو رٔتم 
ىؽتتی ةیو نا ودَد ىطارد ؛ یُيی نٍتاب ةعای او نعده 

آىهٍَٗ پطر را داؿتم و ٌیچ وٗت . و ای کاش نی نعدم کً أتضاری پػ ةغرگ ةَد 
یاد و صاوعه ام از ذٌيؾ پاک ىهیـط و آصع ٌٕتً 

انا . ای ودَد داؿت کً ةع ؼع ٗتعم ةیایط و ةعای َغیغ از دؼت رٔتً اش زاری کيط 
زاال ةعای او اىؽان نتُٕيی ؿطه ام کً ةً زتم نادر 

. و صَاٌعٌایم را از آنط و ؿط ةا نو نيٍ نیکيط

. دیگع از آن روز ةً ةُط ؛ نٍتاةی ودَد ىطاؿت ؛ أؽعده و ّهگیو ؛ صاىً ىـیو ؿطم 
ٌیچ کػ را . زتی از دیطن دوؼتاىم زظر کعدم 

ٔ٘ه نيتٌع زىگ دری یا . در صاىً پظیعا ىـطم ؛ زتی دَاب تلٕو ٌای آىٍا را ىطادم 
تلٕيی از وعؼ صاىَاده ام ةَدم ؛ انا أؽَس و قط 
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پطر ةً کلی ٗطّو کعده ةَد کً . أؽَس کً دغ صیالی ةاول در ذٌيم ىپعوراىطه ةَدم 
ةا ایو ّطه چعکی کؽی نُاؿعت کيط ؛ نادر و 

زٌعا را درک نیکعدم ؛ انا ناٌان کً نؽت٘ل اؼت ؛ او کً نیتَاىط پيٍاىی ؼعی ةً نو 
تازه آىهٍَٗ ٍٔهیطم کً نتُٕو تع . دلـکؽتً ةغىط 

. از آىی ٌؽتم کً ٔکعنیکعدم

ؿایان صیلی ؼُی کعد روزیً از دؼت رٔتً ام را ةً نو ةعگعداىط ؛ انا تسهل او ٌم 
یکی دو ٌٕتً نعصكی . ةعایم نـکل ؿطه ةَد 

گعٔت تا نعاٗب نو ةاؿط ؛ انا ةا دیطن او ةیـتع اَكاةم صعد نیـط و او را نؽتب 
گَش ةً زىگ تلٕو . تهام ةطةضتی ٌایم نیطاىؽتم 

صطا نیطاىط چ٘طر ةً او . ةَدم تا ؿایط قطای دليـیو نادر را از آن وعیٖ ةـيَم 
ازتیاج داؿتم انا أؽَس کً زتی پطر قطای نادر را 

ؿتی ىتَد کً صَاب . روزٌا زدعآور زىطگی ام ادانً داؿت . ٌم از نو دریِ کعد 
ةازداؿتگاه و پطر را ىتیيم ؛ آى٘طر ومٍ روزی ام 

صعاب ؿطه ةَد کً ةا قطای ةليط در صَاب زعؼ نیغدم و از پطر ولب ةضـؾ نیکعدم 
ؿایان صیلی ىگعاىم ةَد و اقعار داؿت کً ةً . 

آى٘طر ىاانیط ؿطه ةَدم کً دلم ىهیضَاؼت ةً . پغؿکی نعادًُ کيم ؛ انا ٗتَل ىکعدم 
. زىطگی ادانً دٌم

ٌع روز زىطگی ام تکعار روز ٗتل ةَد ؛ قتر ةطون ٌیچ َـٖ و َالً٘ ای ؛ دیع وٗت از 
صَاب ةعنی صاؼتم و ةطون صَردن قتساىً ةً 

روی نتلی لم نیطادم و ةً یاد صاوعات گظؿتً ؛ کً ٗطرؿان را ىطاىؽتم ؛ روز را آّاز 
نیکعدم ؛ آلتَنٍا را ورؽ نیغدم و ةُط ٌم نحل 

ًٍع ؿایان ةا ىاٌاری کً از ةیعون تٍیً نیکعد ةً صاىً . دیَاىً ٌا گعیً را ؼع نیطادم 
نی آنط و در نسیىی ؼعد کً ؿایان ؼُی در 

گعم کعدن آن داؿت ؛ ّظا را ةی اؿتٍا نیضَردیم و ةُط ؿایان درةاره ی اتٕاٗاتی کً 
درؿعکت أتاده ةا آب و تاب ةعایم قستت 
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نیکعد و ةُط از اؼتعازت کَتاٌی ةً ؿعکت نیعٔت و نو صَدم را در دیَان اؿُاری 
کً زال و ٌَای نعا داؿتيط ؛ گم نیکعدم و 

ةاالضعه ؿب را ةا آنطن ؿایان و ةا زعٍٔای ةی ؼعو تً او ةً پایان نیعؼاىطم و ةا ٗعص 
ٌای آرام ةضـی کً ؿایان ةً تازگی از 

. رواىپغؿک گعٔتً ةَد ةً صَاب نیعٔتم

اگع ةً ایو ومٍ ادانً نیطادم . دیگع تسهلم تهام ؿطه ةَد ؛ ةایط کاری اىذام نیطادم 
زتها راٌی ودَد داؿت کً . ةً زتم دیَاىً نیـطم 

نعا از ایو ؼعدرگهی ىذات دٌط ؛ انا ٌیچ راٌی ةً ىٌعم ىهیعؼیط و ٌهً ی درٌا را ةً 
ةاالضعه یک روز . روی صَد ةؽتً نی دیطم 
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تكهیم صَدم را گعٔتم و درزالیکً ىً دؼتٍایم یاری نیکعد و ىً َ٘لم ؛ گَؿی تلٕو را 
ةعداؿتم و ؿهاره صاىً نان را گعٔتم ؛ ٗلتم ةً 

تالىم أتاد و زتی ىٕػ کـیطن ةعایم نـکل ؿط ؛ قطای ةَؽ تلٕو نحل ؼٌَاىی ةً 
. روی اَكاةم کـیطه نیـط و ایو قطای نادر ةَد

. ػ الَ ؛ ةٕعناییط

ّهگیو وزـت . ىتَاىؽتم دَاب ةطٌم ؛ قطایؾ نحل ٌهیـً گعم و نٍعةان ىتَد 
. »الَ ؛ ةٕعناییط« :زده زعؼ نیغد دوةاره گٕت

آن روز چيطةار تهاس گعٔتم انا ٌع . دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم و تلٕو را ٗىٍ کعدم 
ةار ةا ؿيیطن قطای نادر اَتهاد ةً ىٕؽم را از 

صؽتً و دل ىگعان ناىيط نعّی پعکيطه درصاىً پعؼً . دؼت نیطادم و زةاىم ةيط نی آنط 
نیغدم ؛ آرام و ٗعار ىطاؿتم ؛ راٌی ةً دایی 

ىطاؿتم ؛ زتی قطای تیک تیک ؼاَت کً تيٍا نَىؽم ةَد ةعایم زدعآور ؿط ةً زطی 
کً ؼاَت را از روی دیَار ةعداؿتم و ةً گَؿً 

. ای پعتاب کعدم و نحل دیَاىً ٌا ؿعوع ةً گعیً کعدم
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از ؿطت گعیً ةی زال و ةی رنٖ ةع روی ؼعانیک ٌای یش زده از . ٌَا تاریک ؿطه ةَد 
ةُط از ؼاَتی ةً ؼضتی از دا . زال رٔتم 

ةعصاؼتم و چعاغ ةاالی ؼعم را روؿو کعدم ؛ ازؽاس مُٓ نیکعدم و تهام تيم 
ةً آؿپغصاىً رٔتم تا لیَان آةی ةضَرم کً . نیلعزیط 

صطایا از روز . ّظای ًٍعم دؼت ىضَرده ةاٗی ناىطه ةَد . چـهم ةً اداؽ گاز أتاد 
نو « :یاد زعؼ ؿایان أتادم . ٗتل چیغی ىضَردم 

ٔعدا یکؽعه ؿعکت ٌؽتم ؛ ىاٌارت را نیگظارم روی گاز ٔ٘ه تَ ةایط گعنؾ کيی ؛ 
یادت ىعه انـب ٌم ؿام ةضَری ؛ ةٍتعه ّظایت را 

. »صیلی الْع ؿطی. کانل ةضَری 

ةا ةی نیلی ٗاؿٖ ّظایی در دٌان کعدم انا ةالٕاقلً آن را ةعگعداىطم و ةیٍَش ى٘ؾ ةع 
وٗتی کً چـم ةاز کعدم در . زنیو ؿطم 

. ةیهارؼتان زیع ؼعم ةَدم قطای پعیا را ؿيیطم

. ػ صطا را ؿکع ؛ ةً ٌَش آنط

» نٍتاب ؛ صَةی ؟« :ؿایان دؼتی ةً پیـاىی ام کـیط و گٕت 

ایيذا چً کار نیکيم ؟ ... ػ نو 

از ؿطت گعؼيگی از زال رٔتی ؛ صطا رزم کعد کً ؼعت ةً دایی « :ؿایان گٕت 
. »ىضَرد

» چعا ایيىَر ةً ؼع صَدت نی آوری ؟« :پعیا درزالیکً دؼتم را نیٕـعد گٕت 

. ةْل گلَیم را گعٔتً ةَد ؛ رویم را ةعگعداىطم تا کؽی اؿکم را ىتیيط

» زال ةیهارنان چىَره ؟« :ٔعزاد از راه رؼیط و گٕت
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ةٍتعه او را تيٍا ةگظاریط ؛ او ةیـتع از ٌعچیغ ةً آرانؾ ىیاز « :وٗتی زال نعا دیط گٕت 
. »داره
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. ػ نو ٌیچ وٗت روی آرانؾ را ىضَاٌیم دیط

. ػ ایي٘طر ىاانیط زعؼ ىغن

. ػ ٌهً چیغ تهام ؿط ؛ دیگً ٌیچ راٌی ودَد ىطارد

ٌهیـً ودَد دارد ؛ قتع داؿتً ةاش ٌهً ی کارٌا درؼت « :لتضيطی زد و گٕت 
. »نیـً

. »دیگع تسهلم تهام ؿطه« :درزالیکً ؼُی نیکعدم ةْنم را در گلَ صًٕ کيم گٕتم 

ػ اگع دای نو ةَدی کً اقال پطر و نادرم را ةً یاد ىطارم چً نیکعدی ؛ ٌیچ وٗت 
زناىً ٌهیيً ؛ ةایط . وُم نستت آىٍا را ىچـیطم 

. ؼاصت

ایو زعٍٔا را ةعای کی نیغىی ؛ ةً َٗل صَدت تَ صاىَاده ای ةً یاد « :ةا دلضَری گٕتم 
ىطاری ؛ انا ٌيَز در زؽعت ىطاؿتو آىٍا 

آىٍا را در زادجً ای از دؼت . نیؽَزی ؛ انا نو پطر ؛ نادر ، صَاٌع ٌهً و ٌهً را دارم 
ىطادم ؛ زىطه ٌؽتيط و ىٕػ نیکـيط ؛ در ؿٍع 

انا از دیطىـان نسعوم ٌؽتم ؛ نادری کً ةٍـت . صَدم ٌؽتيط ؛ در چيط ٗطنی ام 
زیع پایؾ اؼت و تهام ودَدش ةً ٔعزىطاىؾ تُلٖ 

ٔکع ىکيم گياٌم ایي٘طر .دارد نعا تعد کعده و زامع ىیؽت ؼعی ةً دصتع تيٍایؾ ةغىط 
ٌعکػ در زىطگی اؿتتاه ! ىاةضـَدىی ةاؿط 

نو ؼغاوار ایو ٌهً زدع ىتَدم . نیکيط ؛ انا اؿتتاه نو ةً نُيای پایان زىطگی ام اؼت 
و ٗتل از ایيکً زعٔی ةغىط پتَ را روی قَرتم » .

. کـیطم

چ٘طر ةٍم . ٔعدای آن روز ةً اتٕاؽ ؿایان ةً صاىً رٔتیم ؛ از دیطن صاىً وزـت کعدم 
ریضتً و کحیٓ ةَد ؛ پطر و نادر زتی پای صاىم 

ناىيط ایيکً ةیهاری نؽعی دارم کً ٌعکػ ةا نو . ةٍعانی را از صاىً ام ةعیطه ةَدىط 
ةا ٗلتی ؿکؽتً . تهاس ةگیعد َٔری آلَده نیـَد 
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ؿایان ةً ؼعاّم آنط و . ةً روی تضت ولَ ؿطم و دیَان اؿُارم را در ةْل گعٔتم 
نو ؼعی ةً ؿعکت « :قَرتم را ةَؼیط و گٕت 

. »ةٍتعه کهی اؼتعازت کيی ؛ داروٌایت را ةضَر و ةضَاب. نیغىم ؛ زود ةعنیگعدم 

أکار . داروٌایم را ةً صَردم داد و ٗتل ازایيکً یک ةیت ؿُع ةضَاىم ؛ ةً صَاب رٔتم 
پعیـان آرانؾ را از نو گعٔتً ةَد ؛ زتی در 

دلم نیضَاؼت از دؼت . َالم صَاب ؛ وٌم و صیال ةً ؼعاّم نی آنط و َظاةم نی داد 
آن صیاالت ٔعار کيم ؛ انا ةً ناىيط َٔدی ؼعةاز 

در ىاانیطی . لسًٌ ةً لسًٌ زلً٘ ی نساقعه تيگ تع نیـط . نعا نساقعه کعده ةَدىط 
کانل ةً دىتال راه ىذاتی ةَدم ؛ انا ةً ٌعکذا نی 

ٔعیاد نی کـیطم ، انا . ىگعیؽتم دغ کَیعی ةی آب و َلٓ ؛ چیغ دیگعی ىهی دیطم 
قطایم ةً دایی ىهیعؼیط در آن ةعٌَت یکً وتيٍا 

ىـؽتً ةَدم و ةطون ایيکً انیط ةً کهکی داؿتً ةاؿم ةً اىتٌار نعگ لسًٌ ؿهاری 
ٔ٘ه نعگ نیتَاىط نعا ىذات دٌط و ةً نو « نیکعدم 
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آرانؾ صَاٌط داد ؛ نو ةً اةطیت صَاٌم پیَؼت و ایو دىیای ٔاىی را ةعای ٌهیـً 
تعک صَاٌم کعد و نغه ی صَؿتضتی را صَاٌم 

و صَد را در لتاس ؼٕیطی دیطم کً » .آری ؛ آری نو صَؿتضت صَاٌم ؿط . چـیط 
. دور و دورتع نیـط

درزالیکً . ازؽاس صٕگی نیکعدم ؛ زتی ىٕػ کـیطن ٌم ةعایم نـکل ؿطه ةَد 
ىٕػ در ؼیيً ام زتػ ؿطه ةَد ٔعیادی کـیطم و 

ةا دؼتٍایی لعزان لیَان آب را از روی نیغ . صیػ َعؽ ؿطه ةَدم . از صَاب پعیطم 
ةً روی . ةعداؿتم و تا دعًَ ی آصع ؼعکـیطم 

ةالؾ تکیً دادم ؛ قطای ىٕػ ٌایم را ةً ومَح نی ؿيیطم و تعس تهام ودَدم را 
گعٔتً ةَد ؛ از صَدم ؛ از آیيطه وزتی از صَاةیطن 
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اجع ٗعص ٌایی کً صَرده ةَدم لسًٌ ةً لسًٌ ةیـتع ؿط و پلکٍایم . وزـت داؿتم 
ىاصَدآگاه ةً روی ٌم أتاد؛ انا ةا نتارز ای 

ىاگٍان قطای زىگ تلٕو ةً کهکم آنط و نعا از آن . ؼعؼضتاىً آىٍا را ةاز ىگً داؿتم 
ةً تلٕو چـم . زالت ؼعدرگهی ةیعون آورد 

از ؿيیطن . ایو قطای صَدم ةَد . دوصتً ةَدم انا تَان ایيکً ةً ؼهتؾ ةعوم ىطاؿتم 
. ىام و پیْام ؿها صَؿسال نیـَیم

. ػ ؼالم نٍتاب ؛ نیطوىم صَىً ٌؽتی ؛ لىٕا گَؿی را ةعدار

. قطای آرش ةَد ؛ ایو چيطنیو ةار ةَد کً تهاس نیگعٔت زَقلً او را ٌم ىطاؿتم

ػ نٍتاب ةٍتعه گَؿی را ةعداری نو یک ناه نعصكی گعٔتم و ٌیچ کاری ىطارم َٗل 
. نیطٌم کً ةً اىتٌار ةيـیيم

تا « :آرش وٗتی ؼکَت نعا دیط گٕت . نو ٌهچيان نات زده ةً تلٕو صیعه ؿطه ةَدم 
کی نیضَاٌی ةً ایو ومٍ ادانً دٌی ؟ تا اةط کً 

از ایيکً صَدت را در . ةً ٌعزال راه زلی ودَد داره ؛ ةٍتعه آن را پیطا کيی . ىهیتَىی 
صاىً زىطاىی کيی ٔ٘ه نـکل صَدت را زیادتع 

. »نیکيی ؛ ةایط راٌی پیطا کعد

. »راٌی ودَد ىطارد«:ةی اراده ةً ؼهت تلٕو رٔتم و گَؿی را ةعداؿتم و گٕتم 

. ػ نگع دور از دَن ةیهاری الُالذی گعٔتی کً راٌی ودَد ىطاؿتً ةاؿط

. ػ ای کاش ةیهاری الُالخ نیگعٔتم انا از صاىَاده ام تعد ىهیـطم

. و ىاگٍان زیع گعیً زدم

. ػ نٍتاب ؛ نٍتاب ؛ صَاٌؾ نیکيم گعیً ىکو ؛ نیطوىی کً واٗت اؿکٍایت را ىطارم

. »پطر ؛ نادر ؛ صاىَاده ام ٌهً و ٌهً ٗیطم را زده اىط« :ٌٖ ٌٖ کيان گٕتم 

تَ ىتایط از پطرت تَُٗی ّیع از ایو . ػ کهی قتع داؿتً ةاش ؛ ٌهً چیغ درؼت نیـً 
تَ پطرت را ةٍتع از ٌعکػ دیگعی . داؿتً ةاؿی 
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نی ؿياؼی ؛ او در ةاورش ٌم ىهیتَاىؽت تكَر کيط کً دصتعش در یک نذلؽی 
زامع ؿطه کً زن و نعد ٗاوی ةَدىط ؛ ةً صكَص کً 
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تازه پطرت ٔکع ىهیکيً کً یک ؼالگعد ازدواج دوؼتاىً ةَده ؛ او . گـت ؿها را گعٔتً 
ٔکعش ٔعاتع از ایو زعٍٔا رٔتً ؛ وٗتی پای 

نٍتاب ؛ یادتً ٌهییـً تَ نیگٕتی ةا .گـت ةً نیان نی آیط ؛ ٌعکػ ٌعٔکعی نیکيً 
ایيکً از ىٌع َ٘یطه ةا پطرم زنیو تا آؼهان ٔعؽ 

دارم ؛ انا او را ةی ىٍایت دوؼت دارم و درکؾ نیکيم ؛ زاال چی ؿطه ؟ یک لسًٌ 
. صَدت را دای او ةگظار ؛ معةً ی ةغرگی او صَرده

ػ ایو را صَدم صَب نیطاىم ؛ نو آةعوی یک َهع پطر را ةً رازتی ةً ةاد دادم ؛ او را 
. ؿکؽتم ؛ او را صعد کعدم و ذره ذره آب کعدم 

نو تاوان . نیتعؼم ةالیی ةً ؼعش ةیایط .نو ةیـتع از صَدم ىگعان زال پطر ٌؽتم 
اؿتتاٌم را پػ دادم ؛ انا پطر چی ؟ او تاوان چً 

! چیغی را پػ نیطٌط

چعا در را ةً روی . ػ ایيىَر زعؼ ىغن ؛ آصع ایو ٔکع و صیاالت تَ را داّان نیکيً 
. ایو یک ىَع نعگ تطریذی اؼت ! صَدت ةؽتی ؟

از ایو دصهً ةیعون . ةگظار ةچً ٌا ةً ؼعاّت ةیایيط ؛ درد دل ، اىؽان راؼتک نیکيط 
. ةیا ؛ ٌَای آزاد ةعات صیلی صَةً

ػ ةاور کو از دیطن نعدم نیتعؼم ؛ ٔکع نیکيم نٍعی ةع پیـاىی ام صَرده ؛ زتی از 
ٔکع نیکيم ٌهً ی . دیطن ٌهؽایً ٌا وزـت دارم 

ازٌهً نیتعؼم و ٌهً را ن٘كع نیطاىم ؛ ؿایان . دىیا از دعیان آن ؿب ةاصتع ؿطه اىط 
را نؽتب ةطةضتی ٌایم نی ةیيم ؛ ةاور کو اگع 

پطر زانی ام ةَد ةً زتم از او دطا نیـطم ؛ انا زاال ٌهً چیغ ٔعؽ کعده ؛ دیگع دغ او 
... دیگع اقال دل ةً ناىطن ىطارم . کؽی را ىطارم 
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. تكهیم صَدم را گعٔتم ؛ از ایعان نیعویم

» چی ؟« :آرش تُذب زده گٕت 

ىهیطوىم چی ؿط کً ایو ٔکع ةً ذٌيم صىَر کعد ؛ تيٍا چیغی کً در ایو نطت ةٍؾ 
نكعاىً . ٔکع ىکعده ةَدم ؛ نَمَع رٔتيهان ةَد 

. »از ایعان صَاٌیم رٔت« :گٕتم 

ػ تَ ٌم کً داری اؿتتاٌت را ةا یک اؿتتاه دیگع صعاب تع نیکيی ؛ تا وٗتی کً در 
ایعان ٌؽتی راٌی ودَد دارد ؛ انا اگع رٔتی ٌهً 

. چیغ تهام اؼت

ٌهیـً ةا دلٍعه و . ػ نا از ایعان صَاٌیم رٔت ؛ ٌهان چیغی کً ؿایان نیضَاٌط 
ىگعاىی ةً ایو نَمَع ٔکع نیکعدم ؛ انا زاال ٌهً چیغ 

پطر ةً ٌیچ َيَان ادازه ةازگـت در دهٍ صاىَاده را ةً نو ىهیطٌط ؛ . ٔعؽ نیکيط 
ةگظار . ُٔال در ؿٍع و نهلکت صَدم ّعیب ٌؽتم 

از ایو ؿٍع و دیار ةعوم ؛ ةً دایی ةعوم کً زةاىم را ىهی ٍٔهيط و ةً َٗل نا ایعوىی ٌا 
ةی َاوًٕ ٌؽتيط ؛ اوىذا کؽی ىیؽت کً از 

ؼعاؼع ودَدم از کیيً . آرش ىهیطوىی چىَر دارم نیؽَزم ... ىانٍعةاىی اش رىخ ةکـم 
و زؽط پع ؿطه ؛ ةاور کو از دیطن دصتع ةچً 

ٌایی کً دؼت پطر و نادرؿان را در دؼت گعٔتيط ؛ آه زؽعت نیکـم نیطوىم کً در 
زٖ پطر ةط کعدم انا نو نؽتسٖ ایو ٌهً زدع 

صطا ةا آن ٌَهتؾ در تَةً را ةاز گظاؿتً ؛ انا پطر نو کً ایي٘طر دم از صطا و . ىتَدم 
پیْهتع نیغىً ؛ زامع ىـط دو کلهً زعؼ دگع 

صَدم ةً . ؿایط گظؿت پطر زىطگی نعا ةکلی تْییع نیطاد . گَؿً اش را گَش کيط 
اىطازه کأی پـیهان ةَدم ؛ نا را ةً دایی ةعدىط و 
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در کيار کؽاىی ٗعار دادىط کً ٌهیـً آىٍا را ةً َيَان اىگل دانًُ ىگاه نیکعدم ؛ ٌیذطه 
. ؼاَت از زىطگی ام را در کيار آىٍا گظراىطم 

ؿایط ٌهیـً از دیطىـان نیتعؼیطم ؛ انا زاال نی ٍٔهم کً آىٍا ٌم نحل نا ٌؽتيط و 
نهکيً در زىطگی ٔ٘ه یک اؿتتاه ةاَث ؼَ٘وـان 

. ؿطه ةاؿط

. ةْل آن چيان گلَیم را نیٕـعد کً دیگعان تَان زعؼ زدن ىطاؿتم

ػ نو ىهی تَىم تَ را نت٘اَط کيم ؛ انا ةٍتعه صَب ٔکعٌایت را ةکيی و َاٗاليً تكهیم 
. ةً ىٌع نو ةایط ةً پطرت ٔعقت ةطٌی. ةگیعی 

ػ تا کی ؟ 

. ػ ىهیطوىم ؛ ؿؾ ناه ؛ یک ؼال و ؿایط ٌم ةیـتع

نو صیلی واةؽتً ةً . ػ ىً ؛ اقال زعٔؾ را ىغن ؛ تا آن نٍَٗ از ّكً دؽ صَاٌم کعد 
صاىَاده ام ٌؽتم ؛ ةایط کاری کيم کً راه ةازگـتی 

ودَد ىطاؿتً ةاؿط ؛ ةایط دایی ةعوم کً دیگع دؼتعؼی ةً آىٍا ىطاؿتً ةاؿم و صَدم را 
دلطاری ةطٌم ؛ کً ایو دوری راه ةاَث دطایی 

پطر از ٔعزىط ؿطه انا ٗتل از رٔتيم ةا پطر تهاس صَاٌم گعٔت ؛ اگع نعا پظیعٔت َٗل 
. نیطٌم کً زىطگی ام را تْییع دٌم

. ػ ةٍتعه ةیـتع ٔکعکيی

ىهیطوىم چی ؿط کً ٌهان لسًٌ تكهیم گعٔتم ةا پطر تهاس ةگیعم ؛ ةایط تا دیَاىً 
ؿایط ةا گظؿت ةیؾ . ىـطم راٌی پیطا نیکعدم 

ازیکهاه از آن دعیان ؛ پطر ٌهً چیغ را ٔعانَش کعده ةاؿط ؛ ؿایط او نيتٌع تلٕو نو 
ةایط ةً او تهاس ةگیعم و ةگَیم کً . ةاؿط 

... ةایط ةً او ةگَیم ّله کعدم . پـیهاىم و دیگع ٌعگغ چيیو چیغی تکعار ىضَاٌط ؿط
ةً او صَاٌم .صَردم تا ؿایط دلؾ ىعم ؿَد 
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ةا صَؿسالی گَؿی تلٕو . گٕت کً چ٘طر دوؼتؾ دارم و از دوری اش چً نی کـم 
. را ةعداؿتم و ؿهاره نضكَص پطر را گعٔتم

. ػ ةلً ؛ ةٕعناییط

ةا ؿيیطن قطای پطر زال ةطی ةً نو دؼت داد ؛ یارای ن٘اونت ىطاؿتم ؛ گَؿی در 
. دؼتم نیلعزیط و تَان زعؼ زدن ىطاؿتم

. »ةٕعناییط« :دوةاره پطر گٕت 

چ٘طر ایو قطا ودَدم را گعم کعد و ةً نو دعات داد ؛ کم کم تَاىؽتم اَتهاد ةً ىٕػ 
صَد را ةً دؼت ةیاورم و ةا قطایی لعزان کً 

... »پ... ؼالم « :ىهیتَاىؽتم کيتعلؾ کيم گٕتم 

و ٌيَز دهلً ام ةً پایان ىعؼیطه ةَد کً قطای ةَؽ نهتط تلٕو ؛، تاکیط کعد کً دیگع 
زال َذیتی داؿتم تا . در ٗلب پطر دایی ىطارم 

ىً . ؼاَتی ةی ٌطؼ ةً ى٘ىً ای صیعه ؿطه ةَدم و ىام پطر را زیع لب زنغنً نیکعدم 
اؿکی ریضتم و ىً آٌی کـیطم ةعای پطر نعده 
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ىاگٍان از دا . ةَدم و ةایط ایو را ةاور نیکعدم کً دیگع نٍتاةی ةعای او ودَد ىطارد 
ةعصاؼتم و ةً ؼعاغ آلتَم صاىَادگی ام رٔتم و تهام 

َکػ ٌایی را کً در کيار پطر داؿتم ةیعون کـیطم و ةا ناژیک ؼیاه ةً روی تكَیعم 
: صه کـیطم و ةا قطای ةليط ٔعیاد زدم

. ػ نٍتاب ةعای ٌهیـً نعده ؛ نٍتاب ةعای ٌهیـً نعده

. و آى٘طر گعیً کعدم کً ٌهاىذا در کيار َکؽٍا ةً صَاب رٔتم

. ازؽاس آرانؾ ٌهعاه ةا ةی صیالی . وٗتی از صَاب ةیطار ؿطم ؛ زال صَةی داؿتم 
ىگاٌی ةً اوعاؼ اىطاصتم و نحل ایيکً کؽی نعا 

ىهیطاىم چيط . کَک کعده ةاؿط ؛ ازدا ةعصاؼتم و ؿعوع کعدم ةً تهیغ کعدن صاىً 
ؼاَت گظؿت ؛ انا ٌَا زؽاةی تاریک ؿطه ةَد کً 
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از . ىٌأت صاىً ةً اتهام رؼیط و ةُط ةً زهام رٔتم و دؼتی ةً ؼع و قَرتم کـیطم 
. دیطن صَدم در آییيً ازؽاس صـيَدی کعدم 

چ٘طر تهیغی ؛ زیتایی و دوؼت . نحل ایيکً زػ زىطگی دوةاره در ودَدم ؿُلً ور ؿط 
. داؿتو نا را ةً زىطگی انیطوار نیکيط

آن ؿب وٗتی ؿایان ةً صاىً آنط ؛ ةً َٗل صَدش ؛ چیغی ىهاىطه ةَد از تُذب ؿاخ 
ةً ةً ؛ « :نعا در آَّش گعٔت و گٕت . در ةیاورد 

ةاز ٌم نٍتاب صَدم را نی ةیيم نیطاىم کً دوران ؼضتی را پـت ؼع گظاؿتی ؛ انا 
ةٍتعه .زاال صَؿسالم کً نی ةیيم ٌهً چیغ تهام ؿطه 

. »ایو ؿادی را دـو ةگیعیم ؛ آناده ؿَ تا ةعای ؿام ةعویم یً دای صَةی

. ػ انـب نٍهان نو ٌؽتی ؛ ّظای ؼاده ای درؼت کعدم

. ػ ةٍتع از ایو ىهیـً ؛ صیلی وٗتً کً ّظای صاىگی ىضَردیم

ؿام را در نسیىی آرام قعؼ کعدیم ؛ ةُط از چٍل و دو روز ایو اولیو ّظایی ةَد کً ةً 
دلم ىـؽت و ةا آؼَدگی و ةطون تعس و 

ةُط از صَردن ؿام ؛ ؿایان ًعٍٔا را ؿؽت و آؿپغصاىً . امىعاب از گلَیم پاییو رٔت 
را نعتب کعد و ةا دو ٔيذان ىؽکأً در کيارم 

انـب چً زیتا ؿطی ؛ کم کم داؿتم چٍعه ی واُٗی « :ةً روی کاىاپً ىـؽت و گٕت 
. »ات را از یاد نیتعدم

ؿایان ؛ نو تكهیم صَدم را گعٔتم ةاٌم از « :درزالیکً ةا ٔيذان ةازی نیکعدم گٕتم
ایعان صَاٌیم رٔت ؛ ایيذا دیگع دای ناىطن 

. »ىیؽت

! »دطی نیگی... نٍتاب « :ؿایان ةا تُذب ىگاٌم کعد و گٕت 

. ةا ؼع دَاب نحتت دادم

ػ آصً چعا ایيىَر ىاگٍاىی ؟ 
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ػ چَن دیگع در ایعان ازؽاس آرانؾ ىهیکيم و َالی٘ی ودَد ىطارد کً نعا پایتيط ةً 
. ناىطن کيط
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. ػ ایيذَر قستت ىکو ؛ کهی قتع داؿتً ةاش

ىگاه نعدم و دیطن آىٍا آزارم نیطٌط ؛ نیضَاٌم ةً دایی . ػ دیگع تسهلم تهام ؿطه 
تَ ٌم کً ةا رٔتو . پياه ةتعم کً ٌهً ةیگاىً ةاؿيط 

. نَأ٘ی ؛ پػ ةٍتعه ٌعچً زودتع راٌی ؿَیم

. انا نو دلم ىهیضَاؼت ةً ایو قَرت از ایعان ةعویم... ػ انا 

. نو رامی ةً رٔتو ىهیـطم، ػ ؿایط اگع نَُٗیت دیگعی ةَد 

ػ واُٗا ٔکعٌایت را کعدی ؟ 

. ػ ٌیچ وٗت ةً ایو اىطازه درکاری نكهم ىتَدم

ػ نٍتاب ؛ صَدت صَب نیطوىی کً ایو آرزوی دیعیيً ی نو ةَده و ٌؽت و ةً صاوع 
رٔتو ؿعایىی را کً گٕتی پظیعٔتم و ٔکعکيم 

ُٔال ؿعایه . انا ةاور کو نو دلم نیضَاٌط رمایت ٗلتی ات ةاؿط . نَٖٔ ٌم ؿطم 
تَ دَری اؼت کً نهکيً ٌع تكهیهی ةگیعی و در 

تَ االو ةً . ةً اىذام رؼاىطن آن از ٌیچ کاری کَتاٌی ىکيی ؛ انا ةُط پـیهان ؿَی 
صاوع صاىَاده ات و اتٕاٗی کً أتاده ایو تكهیم را 

. گعٔتی ؛ ةٍتعه چيطناه قتعکيی تا آن صاوعات تلش را ٔعانَش کيی

تَ چی نیگی ؟ نگع آن صاوعات تلش نحل ؼیتی اؼت کً از « :ةا َكتاىیت گٕتم 
آن ؼیب أتاد آن را از . درصت أتاده ةاؿط ؛ تهام 

آن صاوعات تلش تهام ذٌو نعا . زنیو ةعدار ؛ پاک کو و گاز ةغن ؛ ةً ٌهیو رازتی 
پَؿاىطه ؛ در نْغم دایی ةعای ٔکع کعدن ةاٗی 

ةً ٌعکذا کً ىگاه نیکيم ةازداؿتگاه را نی ةیيم ؛ تهام لسًٌ ٌای آن ؿب و .ىگظاؿتً 
روز را نیضَاٌی ةً ٌهان قَرت روز اول ةعایت 
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ایو یک وعؼ ٗنیً اؼت . تُعیٓ کيم ؛ ٌیچ چیغ از ذٌيم پاک ىـطه و ىضَاٌط ؿط 
یک نذعم و . و وعؼ دیگعش صاىَاده ام ٌؽتيط 

زتی یک ٗاتل ٌم ٗاةل ةضـؾ اؼت ؛ گظؿت را گظاؿتً اىط ةعای چً وٗت ؟ یُيی 
دعم نو از آىٍا ؼيگیو تع اؼت کً ةایط تهام 

در زىطگی . اَنای صاىَاده ام ٗیطم را ةغىيط ؛ پػ ٌهان ةٍتع کً در کيار آىٍا ىتاؿم 
ٌهً اؿتتاه نیکييط ؛ نضكَقا دَاىٍا ؛ دلم 

نیضَاٌط ةطاىم آن َطه ای را کً آن ؿب ةا نا گعٔتيط ؛ ٌهً ؼعىَؿتی نـاةً نو 
داؿتيط ؟ اگع پطر نعا ةا آَّش گعم نیپظیعٔت ؛ 

. ؿایط درس َتعتی ةعایم نیـط و در واٍٗ ٌهان دصتعی نیـطم کً او نیضَاؼت 
ؿایط ةً اؿتتاٌم پی نیتعدم و یک َهع نعا ؿعنيطه 

انا او چً کعد ؟ نعا چيان از صَد راىط کً از ٌعچً دیو و نظٌب اؼت . صَدش نیکعد
ادَای نؽلهاىی نیکيیم انا ٌیچ ةَیی . زده ؿطم 

ىً نيی کً ؼال ةً ؼال الی ٗعآن را ةاز ىهیکيم و ىً پطر کً تهام ؼَره . از آن ىتعده ایم 
ٌای ٗعآن را از زٕي اؼت ؛ ٔعؽ نا دو تا 

انعوز ةعای آصعیو ةار ّعورم را زیع پا گظاؿتم و ةا پطر تهاس گعٔتم ٔکعنیکيی !چیؽت 
َکػ الُهلؾ چی ةَد ؟ ٌيَز دهلً ام تهام 

ىـطه ةَد کً تلٕو را ٗىٍ کعد ؛ آىهٍَٗ ةَد کً ٍٔهیطم راؼتی راؼتی ةعای پطر نعده ام 
و صَدت صَب نیطوىی کً ٌیچ نعده ای زٖ 

. ةازگـت ىطاره
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ایيذا دیگع دای ناىطن « :درزالیکً اؿک ٌایم پٍيای قَرتم را صیػ کعده ةَد گٕتم 
ىیؽت ؛ اقال دارم یً دَرایی ةً صَدم نی 

ةا ایو ٔکع رازت تع نیتَاىم از کـَری کً . ٗتَاليم کً نو ٌم ةی کػ و کار ٌؽتم 
. »َاؿ٘ؾ ٌؽتم دل ةکيم
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. ؿایان دیگع ىتَاىؽت واٗت ةیاورد نعا نسکم در آَّش کـیط و ؼعم را ةَؼیط

 25ٔكل

وٗتی درصاىً را . ةُط از دوناه و ٌیذطه روز ؛ نادر ةىَر ّیعنيتٌعه ای ةً ؼعاّم آنط 
زتی وٗتی نعا در آَّش . ةاز کعدم ؛ ةاورم ىـط 

چً روزٌایی کً ةً انیط چيیو ؼاَتی لسًٌ ؿهاری کعدم ؛ . گعٔت ؛ ةازٌم ةاور ىکعدم 
چً روزٌایی کً چـم ةً در دوصتم تا ؿایط از 

او صتعی ةیاورىط و چً ؿتٍایی کً در ٔکع آَّش او ةً قتر رؼاىطم و چ٘طر زعؼ 
ىاگٕتً ةعای او داؿتم ؛ انا زاال در زالیکً نعا نسکم 

ىً آرانـی در آن . ةً ؼیيً نیٕـعد و زار زار گعیً نیکعد ؛ ٌیچ ازؽاؼی ىطاؿتم 
آَّش دیطم و ىً انيیت و ىً نستتی ؛ زتی تعزم 

. نادر یکعیغ ٗعةان قطًٗ ام نیعٔت. ٌم در ودَدم صـکیطه ةَد 

ػ الٍی نادر ةً ٔطات ةـً ؛ الٍی ٗعةَن ؿکل ناٌت ةعم ؛ چ٘طر تکیطه و الْع ؿطی ؛ 
آن نٍتاب نو کذاؼت ؛ صطا از ؼع ؿایان ىگظرد 

کً چً ةً ؼع دصتعم آورد ؛ ایو آن دؼتً گلی اؼت کً دو دؼتی ت٘طیم آن نعدک ةی 
کار و ةی َار کعدیم ؛ صطا از ؼع َغیغ ىگظره 

. کً پؽعش را تَی دانو نا اىطاصت

و ٌعچً ٔسؾ و ىاؼغا ةَد ؛ ىحار ؿایان و َغیغدَن کعد و نو ٌم ةً ناىيط یک تکً 
وٗتی . چَب صـک ؛ ٌهچيان در آَّؿؾ ةَدم 

کً صَاؼت ىٕؽی تازه کيط او را ةً ؼهت ؼالو راٌيهایی کعدم و صَاؼتم ٔيذاىی 
ةیا « :چای ةیاورم ؛ ىگظاؿت و دؼتم را گعٔت وگٕت 

. »ةيـیو ؛ نیضَاٌم اىطازه ایو دوناه ةتیيهت

. ػ انا ٌیچ وٗت ایو دوناه و ٌیذطه روز تکعار ىضَاٌط ؿط

» زصم زةان نیغىی ؟« :درزالیکً اؿکٍایؾ را پاک نیکعد گٕت 

. ػ ایو زصم دل اؼت کً زةان ةاز کعده
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ػ نادر صَدت پطرت را ةٍتع نی ؿياؼی ؛ ةً صطا ٗؽم نا ایو نطت در صاىً زتػ 
ةَدیم ؛ ادازه صارج ؿطن از صاىً را ىطاؿتیم ؛ زتی 

نو . صَدش ٌهعاٌهان نی آنط . تلٕو را ٗىٍ کعده ةَد و ٌعدا کً نیضَاؼتیم ةعویم 
یک نادرم ؛ ٔکع نیکيی نو کم زدع کـیطم ؛ 

ٌعچً اؿک . پطرت ةً ٌیچ زةاىی رامی ىهیـط . زٌعا و ناٌان کم اؿک ریضتيط 
ریضتم ؛ آه کـیطم ؛ از ّم دوری تَ گٕتم ؛ نحل ایو 

یکی دو ٌٕتً اول آن چيان از صَاب و صَراک . ةَد کً ةا یً تکً ؼيگ زعؼ نیغدیم 
اؼم . أتاده ةَد کً کارش ةً ةیهارؼتان کـیط 
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تَ را ىهیتَاىؽتیم دلَ رویؾ ةیاوریم ؛ ةٍم نیعیضت و ٌعچً دم دؼتؾ نی آنط پعت 
نیکعد و ةُط ٌم کً زالؾ کهی ةٍتع ؿط ؛ در را 

. ةً روی نا ةؽت و اتهام زذت کعد کً ٌعکػ اؼم تَ را ةیاورد ةایط ٗیط او را ةغىط 
! زاال نو چً نیتَاىؽتم ةکيم ؟

زاال ٌیچ ؛ زاال « : آى٘طر َكتاىی ةَدم کً ىهیتَاىؽتم صَدم را کيتعل کيم گٕتم 
ٌیچ کاری ىهیتَاىیط ةکيیط ؛ ازٌهان اول ةایط یک کاری 

ٌعچً پطر صَاؼت ةً زعٔؾ گَش کعدیط ٌعچً صَاؼت ةطون چَن و چعا . نیکعدیط 
ؿها ةعای پطر زکم یک ةعده را . اىذام دادیط 

نُلَنً کً . داؿتیط ؛ ةعده ای زیتا و دوؼت داؿتيی ؛ کً تهام اوانعش را اىذا نیطاد 
ٌیچ کاری ٌم ىتَاىیط اىذام دٌیط ؛ نگع چً کم 

داؿتیط کً ؿطه ةَدیط کيیغ زلً٘ ةً گَش پطر ؛ اگع از ٌهان روز اول دلَ زعٍٔای ّیع 
نيى٘ی اش نی ایؽتادیط ؛ زاال کار ةً ایيذا ىهی 

ایي٘طر دلَ زعٍٔای پطر کم آوردیط کً ٔکعکعد ٌهً ی کارٌایؾ درؼتً و ىتایط . کـیط 
ٌیچ وٗت . کؽی روی زعٔؾ زعؼ ةغىط 

ٌیچ وٗت صَاؼتً تان را َيَان ىکعدیط ؛ صب ٌهیو . ىٌع صَدتان را ةیان ىکعدیط 
ةاَث ؿط کً ؼىر تٍَٗ پطر روز ةً روز ةاال رود و 
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نگع نو چً کعدم کً نؽتسٖ چيیو . از نا ٌم ٌهیو اىتٌارات را داؿتً ةاؿط 
نذازاتی ؿطم ؟ دزد ؛ ٗاتل یا زن ةطکاره ةَدم کً دعنم 

چعا پطر ىهیضَاٌط ةٍٕهط کً . ایي٘طر ؼيگیو ةَد کً ةایط از صاىً و صاىَاده تعد نیـطم 
ٌهیـً ٔکع و َ٘یطه او درؼت ىیؽت ؛ دیگعان 

ٌعچً ةً یاد دارم ؼع ٌهیو . ٌم َ٘ل دارىط و نیتَاىيط نحل او از آن اؼتٕاده کييط 
یکی ىتَد ةً . َ٘ایطش ٌهیـً ةاٌم ةسث داؿتیم 

. »پطر ةگَیط کً ٌهً نحل ؿها پاک و نيغه ىهیـَىط

قَرتم از ٌیذان نحل صَن ؼعخ ؿطه و َعؽ از ؼع و قَرتم نی چکیط ةً ؼیم آصع 
ةً ناىيط آةی ةَدم کً پـت ؼطی دهٍ . زده ةَدم 

. ؿطه و زاال ةا روزىً ای دیَاره ی ؼط را صعاب کعده و ةً ؼهت ؿٍع درزعکت اؼت

اگع ٗامی َادلی ودَد داؿت ؛ ٌهً ی ؿها . ػ نادر ؛ ةاور کو کً در ز٘م ًلم کعدیط 
نطتٍاؼت کً ٔکع ؿها را از . را نسکَم نیکعد 

لسٌاتی کً ةً نادرازتیاج داؿتم ؛ کً ٌهطم تيٍایی ام ةاؿط ؛ . ذٌيم ةیعون کعده ام 
ةا زعٍٔایؾ نعا دلگعم و ةً زىطگی انیطوار کيط ؛ 

زناىی کً ةً صَاٌعی ازتیاج داؿتم کً صَاٌعاىً در کيارم ةيـیيط و داؼتان آن ؿب 
وزـتياک را ةعایؾ تُعیٓ کيم ؛ کذا ةَدیط ؟ 

زناىی کً چـهم ةً در ؼٕیط ؿط و از ؿها صتعی ىیانط ؛ کذا ةَدیط ؟ 

ٌعچً ةَد گظؿت و رٔت . نادر ؛ ىهیطاىی چی کـیطم و دلم ٌم ىهیضَاٌط کً ةطاىی 
و دغ صاوعه ای تلش و کـيطه ةعایم ةً دا 

. ىگظاؿت

« : گٕتم. درزالیکً از یادآوری آن صاوعات لعزؿی تهام ودَدم را ٔعاگعٔتً ةَد 
زاال ٌم ةعای ٌهیـً . ىهیضَاٌم چیغی ةً یاد ةیاوم 

. »داریم نیعویم

» کذا ؟« :نادرٌعاؼان گٕت 
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. ػ دایی کً ٌیچ آؿيایی ىتاؿط
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. ػ دصتعم ایو چً زعٔیً کً نیغىی

. نا ةً آنعیکا صَاٌیم رٔت... ػ نیضَاٌم از ایو ةً ةُط ؛ ةا پطر ؛ رو ةاز ةازی کيم 

. آنعیکا! ػ چی 

. ػ ةلً ؛ نو یک ؿٍعوىط آنعیکایی ٌؽتم االٗل آىذا ةا روی ةاز نعا نی پظیعىط

. »تَ نیضَاٌی پطرت را دؽ نعگ کيی« :نادر ةا َكتاىیت گٕت

. ػ او کً گٕت دصتعی ةً ىام نٍتاب ىطاره

کهی قتع داؿتً ةاش ٌهً چیغ . ػ َغیغم اون نٍَٗ َكتاىی ةَده ؛ یً چیغی گٕتً 
. درؼت نیـً

. ةاور کو دیگع قتعی ةعایم ىهاىطه ؛ اگع ایيذا ةهاىم ةً زتم دیَاىً صَاٌم ؿط ! ػ نادر
. رٔتو نو ةعای ٌهً ةٍتعه

. ػ نو ىهیگظارم تَ دؼت ةً ایو َهل ازه٘اىً ةغىی

. ػ ٔکعکيم دیگع ةعای ىكیست کعدن دیع ةاؿً

ػ آصً َغیغم ؛ دَن دلم ؛ اتٕاٗی ىیٕتاده کً نیضَاٌی از ؿٍع و دیار و صاىَاده ات دل 
. ةکيی

. ػ نادر ؛ ىهیتَىی نعا نيكعؼ کيی ؛ نو تكهیهم را گعٔتم

. ػ صَاٌؾ نیکيم َاٗاليً ٔکعکو

ػ نو ةا پطر تهاس گعٔتم ؛ آیا ؿها صتع داریط ؟ 

! »راؼت نیگی! دان نو « :نادر ةا تُذب گٕت 

. ػ چً دالب ؛ ؿها ٌم صتع ىطاریط

» ةعایم تُعیٓ کو چی ؿط ؟« :نادر دؼتاىم را گعٔت و ةا اؿتیاؽ گٕت 
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. »ٌیچی ؛ او تلٕو را ٗىٍ کعد« :ةا ةی تٕاوتی گٕتم 

. »ةضاوع نو... ایيکار را ىکو « :نادر ؼکَت کعد و ةُط از دٗای٘ی گٕت 
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نو در ومُیت ةطی ٗعار دارم ؛ ومٍ . ػ صَاٌؾ نیکيم ةا ازؽاؼاتم ةازی ىکو 
چعا . روزی صَةی ىطارم ؛ ؼعدرگم و ةالتکلیٓ ٌؽتم 

. ىهیضَاٌیط نعا درک کيیط

. ػ االٗل ةً کـَر دیگعی ةعو

. »ٌيَزم کً ٌيَزه از پطر نیتعؼیط« :پَزصيطی زدم و گٕتم 

ةً او َالً٘ دارم و ةذغ صَةی از او . دوؼتؾ دارم . ػ از او ىهیتعؼم ؛ ٌهؽعم اؼت 
. ىطیطم

ػ تا ةً زال زعٔی روی زعٔؾ زدیط کً ةتیيیط آیا ةطی ٌم دارد ؟ پطر دَاىی اش را ةً 
ةٍتعیو ؿکل پـت ؼع گظراىطه و زاال ىَةت نا 

نگع صَد ؿها ةعای ادانً تسكیل ةً آنعیکا ىعٔتیط ؟ . کً رؼیطه ؛ نیگَیط اؿتتاه کعده 
نگع ٌهان دا ةاٌم آؿيا ىـيطیط ؟ نگع َلی 

رّم نضالٕت پطرةغرگ ةا ٌم ازدواج ىکعدیط ؟ نگع ؼالٍای ؼال در آن کـَر ةاٌم 
زىطگی ىکعدیط و ناٌان و نو آىذا ةً دىیا ىیانطیم 

؟ 

. »آصً اوىهٍَٗ ةا زاال زنیو تا آؼهان ٔعؽ کعده« :نادر کهی ٔکعکعد و گٕت 

. ػ ةٍعزال نا تكهیههان را گعٔتیم

ػ آصً اون ؼع دىیا ؛ ةی کػ و کار ؛ نیضَاٌیط چً ةکيیط ؟ 

. ػ ٌهان کاری کً ؿها ؼی ؼال پیؾ اىذام دادی

ّم ّعةت ؛ ّم ةغرگی اؼت ؛ آن را دؼت کم . ػ آىهٍَٗ ٌم ةً نا صیلی ؼضت گظؿت 
ىتَدی و ىطیطی کً چً ةعؼع آدم نی . ىگیع 
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صَدت نیطاىی کً نو و پطرت از صاىَاده کهی . آورد ؛ انا نو ةً چـهان صَدم دیطم 
ىیؽتیم انا آىذا ةایط کار نیکعدیم کارٌایی کً در 

ةایط کار کيی تا زىطه « :پطرت نیگٕت . کـَر صَدنان انکان ىطاؿت اىذام دٌیم 
. ایو ؿُار پطرت ةَد » .ةهاىی ؛ ىً ایيکً زىطگی کيی 

درس صَاىط یکىعؼ ؛ صعج زىطگی یکىعؼ ؛ دیگع وٗت ؼعصاراىطن ةعایهان ىهی 
ةٍتعیو دوران زىطگی نان را کً . گظاؿت 

انا نا نذتَر ةَدیم چَن . نیتَاىؽتیم درکـَر صَدنان ةً ؼع ةتعیم ؛ آىذا زعام ؿط 
کً پطرت ؼیاؼی ةَد و نا ىهی تَاىؽتیم ةً ایعان 

. ةعگعدیم

ػ ةً چً دعنی ؟ 

. ػ ةً دعم اّتـاش در داىـگاه
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ػ پػ دعنی نعتکب ؿطه ةَد ؛ انا نو چی ؟ نو کً در داىـگاه اّتـاش ةً پا ىکعدم 
کً االٗل دلم صَش ةاؿط کً ؼیاؼی ٌؽتم ؛ نو 

ؼعم تَی الک صَدم ةَد و دعنم ایو ةَد کً در یک ؼالگعد ازدواج دوؼتاىً ؿعکت 
نادر ؛ نیطوىی دصتع َغیغت یک ؿتاىً . کعدم 

پیعزىی کً ٌـتاد کیلَ زـیؾ از او گعٔتً ةَدىط ؛ . روز را در کيار چً کؽاىی گظراىط 
زن ةارداری کً ٌهؽعش را کـتً ةَد ؛ زن 

ٔاؼطی کً ٔؽاد را ةعای دَاىان نا ةً ارنْان نی آورد ؛ نو در کيار کحیٓ تعیو اىؽان 
زاال ٍٔهیطی نو کذا ةَدم ؟ . ٌا زىطگی کعدم 

نو چگَىً نیتَاىم ایو صاوعات تلش را از ذٌيم « :درزالیکً قطایم نی لعزیط گٕتم 
ةیعون کيم ؟ تازه وٗتی از آىذا ةیعون آنطم ؛ چً 

چیغی دراىتٌارم ةَد ؟ درزالیکً ةایط گعنای ودَد صاىَاده ام را زػ نیکعدم تا آن 
تلضی ٌا در ؿیعیيی ىگاٌـان گم ؿَد ؛ ةا 
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ىانٍعةاىی پطر روةً رو ؿطم ؛ کؽی کً ةا زدن یک کـیطه نعا ةعای ٌهیـً تعد کعد و 
ةاور ! نادر . زٖ گٕتو کلهً پطر را از نو گعٔت 

کو ٌیچ نَدَدی زیتاتع و دوؼت داؿتيی تع از پطر ةعایم ىیؽت ؛ انا صَد او ایو 
درؼتً کً در وی .ؼعىَؿت را ةعایم رٗم زد 

ؼالٍایی کً ةاٌم زىطگی نیکعدیم دغ ةسث و دطل چیغ دیگعی ةیيهان ىتَد ؛ انا واٗت 
روزٌایی . یک لسًٌ ٍٗع کعدن او را ىطاؿتم 

کً ةاٌم ٍٗع ةَدیم ؛ انکان ىطاؿت از پـت پيذعه آنط و رٔتيؾ را تهاؿا ىکيم و ةً 
ؼعاغ کهط لتاؼٍایؾ ىعوم و آىٍا را ىتَیم و 

. ىتَؼم

انا زاال چی . نادر ؛ پطر ٌهً ی ٌؽتیم ةَد ؛ ةا او ىٕػ نیکـیطم و زىطگی نیکعدم 
او در چيط ٗطنی نو . ؟ از دوری او دارم صًٕ نیـَم 

ؼُی ىکو ... ةاور کو ىهیتَاىم تسهل کيم . اؼت ؛ انا زٖ ىغدیک ؿطن ةً او را ىطارم 
. »دلَ رٔتيم را ةگیعی

نادر ٌهاىىَر کً اؿک نیعیضت نعا در آَّش گعٔت و تهام قَرتم را ّعؽ ةَؼً کعد ؛ 
گعنای ودَد نادر ٌهً ی ودَدم را پعکعد ؛ 

. دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم و نسکم او را ةً صَد ٔـعدم

. ىهیطاىم نادر درةاره ی رٔتو نو ةا پطر زعٔی زد یا ىً ؛ انا او ٌهچيان ةی تٕاوت ةَد 
ةُط از . کم کم راةىً ام ةا صاىَاده ام ةٍتع ؿط 

زعٔی ازاو ىهیغدىط و . چيط ٌٕتً ناٌان و زٌعا ةً دیطارم آنطىط ؛ انا از پطر صتعی ىتَد 
اگع نو ؼَالی نیکعدم ةا دَاةٍای ةی ؼع و تً 

صیلی دلم ٌَایؾ را کعده ةَد ؛ ٌعچً َکػ از . قستت را ةً دای دیگع نی کـاىطىط 
او داؿتم ةً دیَار اتاٗم زدم و ةاٌاش قستت 

نیکعدم ؛ او آرام و نتیو ةا لتضيطی ةعلب ةً زعٍٔایؾ گَش نیطاد و ٌیچ گاه 
نضالٕت ىهیکعد دیگع نحل گظؿتً ؛ ةاٌعدهلً ای کً از 
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او ةا گظؿتً صیلی ٔعؽ کعده . دٌاىم ةیعون نی آنط؛ اصم ٌایؾ را درٌم ىهی کـیط 
ؼاَتٍا نی ىـؽتم و . ةَد؛ یک پطر صَب و ىهَىً 

از صَدم ؛ از ؿایان و از زىطگی ام نی گٕتم و او قتَراىً گَش . ةا او درد دل نیکعدم 
. نیکعد و ةا لتضيطی دَاةم را نیطاد

ؼُی نیکيم کً او را از ذٌيم پاک کيم ؛ انا نگع . چٍارناه اؼت کً پطر را ىطیطه ام 
نیـَد ؟ ىهیطاىم او چگَىً تَاىؽتً دصتع َغیغ 

پعیا صیلی ؼُی نیکيط ةا ٌع ةٍاىً . درداىً اش را ةً ٌهیو رازتی ةً ٔعانَؿی ةؽپارد 
ای نعا از صاىً ةیعون ةکـط تا از ٔکع پطر ةیعون 

ٔ٘ه و ٔ٘ه نيتٌع یک کلهً از زةان نادر ةَدم . روم ؛ انا ٌهً دا پطر ٌهعاه نو اؼت 
کً ةگَیط کً پطر نعا ةضـیطه ؛ تا تهام زىطگی ام 
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ٗیط رٔتو ةً آنعیکا را ةغىم و ةً دؼت ةَؼؾ ةعوم و ةً او ةگَیم کً . را ٔطای او کيم 
. از ایو ةً ةُط ةطون ادازه او آب ىضَاٌم صَرد 

. اناأؽَس و قط أؽَس کً در زؽعت ایو دهلً ناىطم

صیلی رازت کارٌا درؼت ؿط ؛ ؼٕعی ةً دةی کعدیم و ٌهان دا وکیلی گعٔتیم ؛ نو 
یک ؿٍعوىط آنعیکایی ةَدم ؛ ٔ٘ه ایو ؿایان ةَد 

ةا ایيکً صعج زیادی کعدیم ولی . کً ةاَث ؿط یک ن٘طار کارٌایهان ةً تَُیٖ ةیٕتط 
. ؿؾ ناه وَل کـیط تا تهام کارٌا ردیٓ ؿط 

وکیلهان ةُط . ٌعچً وال و دَاٌع داؿتم ؛ ٔعوصتم تا تَاىؽتم اٗانت ؿایان را ةگیعم 
« :از ؿؾ ناه تلٕيی ةا نا تهاس گعٔت و گٕت 

ةاالضعه تهام ؿط ؛ ةلیه ٌایتان ٌم آناده اؼت ةایط تا یک ناه دیگع صَدتان را ةً 
. »آنعیکا ةعؼاىیط

ىاگٍان دلم لعزیط ؛ ٔ٘ه یک ناه ٔعقت داؿتم تا ةَی صَش ووو را در ریً ٌایم ةً 
تا .ٔ٘ه یک ناه وٗت داؿتم . یادگار پع کيم 
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صاوعاتم را دهٍ کيم و زاقل ةیؽت و ؼً ؼال زىطگی را در چهطاىی ةپیچم و ةً کَل 
ٌعچيط ٔکع نیکعدم ٌهً چیغ ةً ٌهیو . ةکـم 

نا کً پػ اىطازی ىطاؿتیم ؛ ةایط تهام . رازتی تهام نیـَد ؛ انا صیلی ؼضت ةَد 
زىطگی نان را نی ٔعوصتیم تا ایيکً ةتَاىیم در آىذا ؼع 

تهام پل . و ؼاناىی ةگیعیم ؛ از صاىً گعٔتً تا ناؿیو و وؼایل زىطگی نان را ٔعوصتیم 
ٌای پـت ؼع را صعاب کعدم و ٌیچ راٌی ةعای 

. دصتع آتؾ ةً زىطگی ات ىغن « :نادر ىكیستم کعد و گٕت . ةازگـت ةً دا ىگظاؿتم 
ةً ٌهیو رازتی کً ٔعوصتی ىهیتَاىی نذطدا ةً 

از ٔعوش صاىً قعؼ ىٌع کو کً اگع یک نٍَٗ پـیهان ؿطی و ٗكط . دؼت آوری 
. »ةعگـت داؿتی ؼعپياٌی داؿتً ةاؿی

. نو ایيٍهً َالیٖ در ایيذا داؿتم ؛ ىتَاىؽتيط از رٔتيم دلَگیعی کييط «:دردَاب گٕتم 
زاال یک نـت صاک و ؼيگ و آٌو ؛ 

نیضَاٌيط پـتَاىً ةعگـتيم ةاؿيط ؟ نو چیغٌایی را ازدؼت نیطٌم کً دیگع ٌیچ گاه 
زاال ةً ٔکع . ىهیتَاىم آىٍا را ةً دؼت ةیاورم 

یک َهع پَل و جعوت ىتَاىؽت ! نادیاتی ةاؿم کً نهکيً یک روزی ةً دردم ةضَرد 
ةعایم گعه ای ةاز کيط ؛ از ایو ةً ةُط ٌم صطا 

. »ةغرگ اؼت

نادر صیلی ؼُی نیکعد تا نيكعٔم کيط ؛ انا یک کلهً از پطر ىگٕت کً او ٌم ةا رٔتيم 
پطر وتٖ َٗلی کً داده ةَد نعا ةً . نضالٓ اؼت 

او دصتعی ةً ىام نٍتاب ىطاؿت ؛ پػ چگَىً نی تَاىؽت ةا رٔتو . کلی ٔعانَش کعد 
نادر صیلی گعیً و زاری نیکعد . نو نضالٓ کيط 

اگع نيكعؼ . ؛ ةً وَریکً روی ازؽاؼاتم اجع گظاؿت ؛ انا دیگع دای کَتاه آنطن ىتَد 
نیـطم ؛ دیگع ةعای ٌهییـً ةعگ ةعىطه را ةً 

پطر نیطادم از نادر صَاؼتم کً نعا درک کيط و ةگظارد ةعای یکتار ٌم کً ؿطه صَدم 
ةعای زىطگی ام تكهیم ةگیعم ؛ زتی اگع ةعای 
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. ٌهً ی َهع پـیهان و ىادم ؿَم ؛ ةگظارد کاری را کً دوؼت دارم اىذام دٌم

دیگع ٌیچ راٌی ةعای ناىطن تَ ةً َ٘لم ىهیعؼط « :او اؿک ٌایؾ را پاک کعد و گٕت 
انیطوارم نادر صَؿتضت ؿَی و آن زىطگی کً . 

. »در دؽتذَیؾ ٌؽتی ةً دؼت آوری

ایو را ةُيَان ٌطیً از نو « :و از کیٕؾ چکی ةا نتلِ ٗاةل تَدٍی ةیعون آورد و گٕت 
. »ٗتَل کو ؛ آىذا پَل صیلی ةً دردت نیضَرد
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ایو نتلِ زیادی اؼت ؛ نو ىهیتَاىم آن را از . ىً ؛ نهکو ىیؽت « :ةا ؼهادت گٕتم 
. »ؿها ةپظیعم

. ػ یُيی نیضَاٌی ٌطیً ام را رد کيی

. ػ نادر ؛ ایو ةیـتع از یک ٌطیً اؼت

. ػ گٕتم کً در ّعةت صیلی ةً دردت نیضَره

. ػ ىً ؛ ىهیتَاىم

ایو از وعؼ نو اؼت و ٌیچ رةىی ةً پطرت « :ةا َكتاىیت ةً ؼهتم آنط و گٕت 
. »ىطاره

... ػ انا

ػ دیگع انا ىطاره ؛ ٔ٘ه از نو نی ؿيَی در اولیو ٔعقت ؼُی کو صاىً ای ؛ ٌع چيط 
نلک ؼعنایً ای اؼت کً ٌیچ گاه . ى٘لی ؛ ةضعی 

. از ةیو ىهیعود

. او را در آَّش گعٔتم و آرام آرام گعیؽتم

تهام صاوعات کَدکی و دَاىی ام را ةا آه و ىالً درون . ةا دلی ؼَزان چهطاىم را ةؽتم 
ٌعچً را ٗعار ةَد کً ةً ٌهعاه . آن ٗعار دادم 
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آلتَم َکؽٍایم را چيطیو ةار ورؽ زدم و . ةتعم ةً روی کاّظ ىَؿتم کً نتادا از یاد ةتعم 
ةً صَد . دوةاره صاوعات گظؿتً زىطه ؿط 

ای کاش راٌی ةعای ةازگـت ودَد داؿت و ٗتل از ایيکً ازؽاؼاتم ةعنو « :گٕتم 
ّلتً کيط ؛ آىٍا را التً الی لتاؼٍایم در چهطان 

چیغزیادی ةً ٌهعاه ىتعدم ؛ از زاقل ةیؽت و ؼً ؼال زىطگی ؛ چهطاىی . پيٍان کعدم 
روزٌای آصع یک لسًٌ تيٍا . ؼٍم نو ؿط 

از صاىَاده ام گعٔتً تا دوؼتاىم ٌهً دوره ام کعده ةَدىط و ٌهً ؼُی نیکعدىط . ىتَدم 
صَدؿان را کيتعل کييط کً نتادا اؿکـان داری 

ةطون تَ چً کيم ؟ ةا رٔتو آرش « :پعیا درزالیکً ةْل گلَیؾ را گعٔت گٕت . ؿَد 
دل ةً تَ صَش کعدم ؛ انا زاال تَ ٌم داری نعا 

. »تعک نیکيی ؛ نو دیگع ىهیتَاىم ایيذا ةهاىم ٌعوَر ؿطه ةایط ٔعزاد را رامی کيم

ػ دصتع ةً صاوع نو زىطگی ات را صعاب ىکو ؛ ةً صطا ٗؽم اگع دلم ایيذا صَش ةَد ةً 
ایيذا ةعایم .ٌیچ َيَان ىهیعٔتم ؛ انا ىهیتَاىم 

ةً ٌع وعؼ کً نیعوم ٔـار زیادی ةً .نحل ٕٗؽی ؿطه کً روز ةً روز تيگ تع نیـَد 
ةایط صَدم را ىذات دٌم . روی صَد زػ نیکيم 

ٌعچً ٌؽت ؛ روزٌای صَش ایيذا را ٌعگغ . ىهیطاىم آىذا چً در اىتٌارم اؼت . 
نا روزٌای صَةی را ةا ٌم ؼپعی . ىضَاٌم داؿت 

ةعای نو دوری ؿها ةً نعاتب ؼضت تع اؼت ؛ چَن ؿها ةاز ٌم دور ٌم . کعدیم 
ٌؽتیط و نو یکً و تيٍا در کـَری ّعةت زده ةایط 

ؼع کيم ؛ ةاور کو ةا دؽهی یش زده ةً ّعةت نیعوم ؛ انا چاره ای ىطارم ةایط رٔت ؛ 
. ةایط رٔت
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ؿایان از صَؿسالی در پَؼت ىهی گيذیط ؛ انا نو . ةاالضعه روز نَََد ٔعا رؼیط 
وٗتی وارد ٔعودگاه ؿطم .زؽاةی صَدم را ةاصتً ةَدم 
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؛ پاٌایم یارای رٔتو ىطاؿت و آىٍا را ةً ؼضتی زهل نیکعدم ؛ امىعاب و ىگعاىی در 
ؿایان نعا دلطاری نیطاد و . ؼیهایم نَج نیغد 

. ؼٕعی ةطون ةازگـت ؛ ؼٕعی ةطون ةازگـت «. کهکم کعد تا ةً روی قيطلی ةيـیيم 
چً چیغی در اىتٌارم صَاٌط ةَد ؟ چً چیغی 

در اىتٌارم صَاٌط ةَد ؟ چً ؼعىَؿتی پیطا صَاٌم کعد ؟ چً ؼعىَؿتی پیطا صَاٌم 
نحل قٕسً ای کً صه أتاده ةاؿط ایو » کعد ؟

. دهالت در ذٌيم تکعار نیـط

دٗایٖ ةً کيطی نیگظرد ؛ نحل یک ٔیلم کً ٌهً ةا زعکاتی آٌؽتً از ایو وعؼ ةً 
ؼالو صیلی ؿلًَّ و ٌعکػ ةً .آىىعؼ نیعوىط 

دلم نیضَاٌط از . کؽی ةً دؽم ىیهً دان نو تَدٍی ىطارد . دىتال کارصَدش اؼت 
دا ةعصیغم و ةً ؼهت آةضَری ةعوم و لیَان آةی 

ةيَؿم ؛ انا تَان از دا ةعصاؼتو ىطارم ؛ ای کاش ٌیچ کػ ةطرًٗ ام ىهیکعد تا 
دلَاپؽی و ىگعاىی کً در چٍعه ام ىهایان اؼت کؽی را 

چعا گعیً و زاری نیکييط . درد آىٍایی را کً دالی ووو نیکييط زاال نی ٍٔهم . ىیازارد 
؟ چعا ىاانیطاىً ةً ایيىعؼ و آىىعؼ ىگاه 

نیکييط ؟ چعا ٌعاؼان ةً دىتال گهـطه ٌایـان ٌؽتيط ؟ چَن ةً ؼٕعی نیعوىط 
. ىانُلَم

انا ؿایان صیلی ٔعؽ داؿت ؛ از دور او را نی دیطم کً چهطان ٌا را ةً نتكطی ةادً 
صَؿسالی تهام ودَدش را گعٔتً و ٌعچيط . داد 

ؿایط ٔکع .دٗیً٘ یکتار ةً ؼاَتؾ ىگاه نیکيط و ةُط ٌعاؼان اوعاؼ را از ىٌع نیگظراىط 
نیکيط کً ٌع لسًٌ نهکيً کؽی ةیایط و او را از 

او ٌيَز یک ةچً اؼت ؛ یک ةچً واُٗی چىَر نیتَاىط ایي٘طر صَؿسال . رٔتو ةاز دارد 
ةاؿط ؛ درزالیکً ةً کـَری ةیگاىً نیعود کً دغ 

او اَتهاد ةً ىٕػ ةاالیی . ىام و ى٘ـً ای گيگ در ذٌيؾ چیغ دیگعی از آن ىهیطاىط 
. دارد کً ایو چيیو ؼعزال وؼعدناغ اؼت
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ةً اوعاؼ نیيگعدم ؛ ةً آؿيایی ازتیاج دارم ؛ صطایا ةً ایو زودی دلم ٌَای آىٍا را کعده 
یک آن تً دلم صالی . ؟ وای ةً زال ّعةت 

ىاگٍان ةً یاد پطر أتادم و چيطةار اؼم او را تکعار ! ؿط ؛ یُيی نیتَاىم واٗت ةیاورم 
آیا از رٔتو نو ىارازت اؼت ؟ آیا اوالُی . کعدم 

از رٔتيم دارد ؛ یا از او پيٍان کعده اىط ؟ آیا دلؾ ةعایم تيگ نیـَد ؟ او در ایو لسًٌ 
چً زالی دارد ؟ آیا ٗلتؾ ةً تالىم أتاده و نحل 

نو ىادم و پـیهان اؼت ؟ ةً ٌعکذا کً ىٌع نی اىطاصتم او را نی دیطم و تا چـم 
ةعٌم نیغدم ىاپطیط نیـط آلتَم کَچکی را از کیٓ 

ایو دیگع یک رویا ىیؽت ؛ واُٗیتی . دؼتی ام ةیعون آوردم و َکػ پطر را ىٌاره کعدم 
ٗىعه اؿکی از گَؿً . اؼت دؼت ىیأتيی 

چـهم ةً روی َکػ چکیط ، آن را ةً روی ؼیيً ام ٔـعد و چـهاىم را ةؽتم تا کهی 
آرام ةگیعم ؛ انا قطای آزار دٌيطه نعدم زالم را 

صیلی ؼعیٍ اؿکٍایم را پاک کعدم و َیيک آٔتاةی ام . صعاب تع کعد و ةْنم را تعکاىط 
را ةً چـهاىم زدم ؛ ىهیضَاؼتم ٌیچ کػ نعا 

ةً صَدم َٗل داده ةَدم کً تست ٌیچ ؿعایىی گعیً ىکيم و اؿک . ةً آن ؿکل ةتیيط 
کؽی را در ىیاورم ؛ ةایط نسکم و ن٘اوم ةاؿم؛ تا 

. آصعیو لسًٌ

ٌهً چیغ رو ةً راه اؼت تا ؼاَتی دیگع در آؼهان آةی « :ؿایان از راه رؼیط و گٕت 
و درزالیکً ةا تُذب ىگاٌم نیکعد » .صَاٌیم ةَد

» چعا َیيکت را ةعىهی داری ؟« :گٕت 
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. یادم رٔتً ةَد... ػ اوه 

و آن را ةعداؿتم و نـَْل ةاز کعدن ةا دؼتً َیيک ؿطم ؛ ؿایان نتَدً ؿط کً گعیً 
کعده ام ؛ انا ةً رویم ىیاورد و ؿعوع کعد ةً 
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. او کذا ةَد و نو کذا. تُعیٓ کعدن از کارٌایی کً اىذام داده 

ةاالضعه صاىَاده ام از راه رؼیطىط ؛ ةازٌم ةطون پطر ؛چ٘طر ةا دیطن آىٍا دلم گعم ؿط و 
دان گعٔتم و دؼتان یش زده نادر را در دؼت 

گعٔتم ؛ چ٘طر ایو نطت الْع و تکیطه ؿطه ةَد ؛ دیگع آن چـهان زیتا نحل گظؿتً ىهی 
چعا ایي٘طر ! صطایا ةا او چً کعدم . درصـیط 

ًالم ؿطم کً آه و ىالً نادر در نو اجع ىکعد ؟ ىگاه ّم گعٔتً اش را ىادیطه گعٔتم و 
ةً ىاگاه او را در . ٔ٘ه و ٔ٘ه ةً ٔکع صَدم ةَدم 

. »نادر نعا ةتضؾ« :ةْل گعٔتم و گٕتم 

َغیغم تَ کاری « :درزالیکً ؼُی نیکعد از ٔعو ریضتو اؿکؾ دلَگیعی کيط گٕت 
ةچً ٌا . ىکعدی کً از نو ت٘امای ةضـؾ نیکيی 

وٗتی ةغرگ نیـَىط دیگع نا ىهیتَاىیم ةعایـان تكهیم ةگیعیم و نو ٌم ىهیتَاىم 
اگع ٔکع نیکيی آىىعؼ دىیا .دلَی تَ را ةگیعم 

انیطوارم کً ٌیچ وٗت پـیهاىی ةً ؼعاّت . صَؿتضت صَاٌی ؿط ؛ ةعو ةً انیط صطا 
ىگعان نا ىتاش ؛ والطیو صَؿتضتی . ىیایط 

. »ٔعزىطاىـان را نیضَاٌيط ؛ زاال ٌعکذا کً ةاؿيط

اورا نسکم در آَّش . ةاز ٌم کالهی از پطر ةً نیان ىیاورد تا نتادا نعا ةً یاد او ةیيطازد 
. »دوؼتت دارم« :ٔـعدم و گٕتم 

دیگع ىتَاىؽتم صَدم را کيتعل کيم و اؿکم ؼعازیع ؿط ؛ ناٌان و زٌعا ةً ؼهت آنطىط 
آیا ةاز ٌهطیگع را « .و نعا در آَّش گعٔتيط 

ناٌان گٕت . ایو دهلً کً در ذٌيم تکعار نیـط ؛ ةیـتع ني٘لتم نیکعد » .صَاٌیم دیط 
نٍتاب ؛، نعا ةتضؾ ٌیچ گاه در ز٘ت « :

صَاٌعی ىکعدم ؛ ایو ؼالٍا کً در کيار ٌم ةَدیم ؛ ؿکأی َهیٖ ةیيهان ةَد و زاال کً 
. »داری نیعوی ؛ نی ٍٔهم چ٘طر از تَ دور ةَدم

. ػ صَدت را ن٘كع ىطان ؛ ایيىَر ؿکل گعٔتی
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... ػ انا تَ

. ػ ای کاش نو ٌم نحل ؿها ةَدم ؛ االو ٌهً درکيار ٌم ةَدیم

» َغیغدلم چعا ایي٘طر پکعی ؟« :زٌعا ةا اصم نعا ىگاه نیکعد دؼت او را گعٔتم و گٕتم 

. ػ آصً تَ تيٍا ٌهطم نو ةَدی

او . زاال از ایو ةً ةُط ناٌان ٌهطم تَ صَاٌط ؿط « :ىگاٌی ةً ناٌان کعدم و گٕتم 
. »راٌيهایی صَةی اؼت

آره دَىم ؛ نيکً دیگع ّیع ازتَ کؽی را « :ناٌان دؼتی ةع ؼع زٌعا کـیط و گٕت 
. »ىطارم
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و ؼً صَاٌع در آَّش ٌم اؿک ریضتیم و َٗل دادیم زود ةً زود ةاٌم تهاس ةگیعیم 
و آٌؽتً ةىَریکً نادرنتَدً ىـَد ةً ناٌان 

. »نعاٗب پطر و نادر ةاش« :گٕتم 

ةچً ٌا ٌهگی از راه رؼیطىط ؛ ؼُی نیکعدىط صَدؿان را صَؿسال ىـان دٌيط ؛ انا 
پعیا . ّم ةً ومَح در چٍعه ؿان ٌَیطا ةَد 

ةعای اولیو ةار از ؿایان صَاؼتم تا ةا . دیکؾ درىهی آنط کً نتادا گعیً اش ةگیعد 
کم . لَدگی ٌایؾ آن دَ ّم زده را از ةیو ةتعد 

ةا تک تک دوؼتاىم صطازأٌی کعدم و از . کم صيطه ای ةً ادتار ةع چٍعه ٌا ىـؽت 
آىٍا صَاؼتم کً ةً یادم ةاؿيط و تهاؼـان را ةا 

. نو ٗىٍ ىکييط

ةً ٌع وعؼ کً ىگاه نیکعدم چٍعه ای آؿيا ؛ ةا قَرتی نٍعةان ؛ در ن٘اةلم ٗعار داؿت ؛ 
ىهیطاىؽتم چً کؽی را ةتَؼم و ةا کی زعؼ 

ةازٌم پـیهاىی ٌهً ی . ةغىم ؛ ٌهً َغیغاىی ةَدىط کً ةعای ٌهیـً تعکـان نیکعدم 
چعا دؼت ةً ایو ! ودَدم را گعٔت ؛ صطایا 

چعا از ؼعلذتازی چيیو تكهیهی گعٔتم ؟ . زهاٗت زدم ؟ نو ىهیضَاٌم ةعوم 
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آن لسٌات تلش ةً تيطی ؼپعی ؿط ؛ نادر در آَّش زٌعا آرام آرام گعیً نیکعد و ٌیچ 
وٗتی ؿهاره . کاری از دؼتم ةعىهی آنط 

پعوازنان را اَالم کعدىط ؛ یکتاره ؼکَتی ةیيهان زکهٕعنا ؿط ؛ ةایط رٔت ؛ ایو آصعیو 
ةً دىتال ناٌان نیگـتم ؛ او را . ٔعقت اؼت 

ناٌان ؛ « :ةً ؼعَت ةً ؼهتؾ رٔتم و گٕتم. چيط ٗطم دورتع درزال گعیً کعدن دیطم 
دان ٔعزىطت نَاًب پطر و نادر ةاش ؛ آىٍا را 

. »تيٍا ىگظار

. »ىگعان آىٍا ىتاش« :اؿک ٌایؾ را پاک کعد و گٕت 

ةً پطرةگَ زاللم ... نادر « :ةعای آصعیو ةار نادر را در آَّش گعٔتم و ةَؼیطم و گٕتم 
. »کيط

. ةً گعیً أتاد و ٌیچ ىگٕت

وٗتی کً نٍع را روی نطارکهان . ةً اتٕاؽ ؿایان ةً ؼهت ؼالو ةازرؼی ةً راه أتادیم 
. زدىط ؛ نحل ایيکً ان نٍع را ةع دلم ىـاىطىط 

دٗای٘ی ةُط روی قيطلی ٌَاپیها ىـؽتً ةَدیم ؛ وٗتی کً ٌَاپیها اوج گعٔت ةً وعؼ 
. »ٌهً چیغ تهام ؿط« :ؿایان ةعگـتم و گٕتم 

 21ٔكل

ةً زةان گٕتيؾ رازت اؼت ؛ انا ؼضت . یکؽال گظؿت ؛ التتً ىً ةً ایو رازتی 
درد ّعةت . ؼضت تع از آىچً ةتَان ٔکعکعد . گظؿت 

تا ایو زنان ٔ٘ه از ایو و آن ؿيیطه . و در ةً دری را ىهیطاىم چگَىً تَقیٓ کيم 
ةَدم کً چً دؿَار و آزار دٌيطه اؼت ؛ انا ةایط ةً 

ةی پياٌی . پـتت گعم ىیؽت . تً دلت صالی اؼت . آن نَادً ؿَی تا ةطاىی چیؽت 
تَی کـَر . ؛ ةی کؽی و راه ةً دایی ىطاری 
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وٗتی ازؽاس . صَدت ٌعدای آىکً ةاؿی ؛ نهکيً تيٍا ةاؿی ؛ انا ّعیب ىیؽتی 
دلتيگی کعدی و پایت را از صاىً ةیعون گظاؿتی ٌهیو 

کً قطای ٌهٍهً ی ٌهَوياىت را ةـيَی ؛ ةعای صعیط ةً نْازه ای ةعوی و ٔعوؿيطه 
ةا زةان صَدت ةا تَ زعؼ ةغىط ؛ ةً ؼعاغ ٌهؽایً 

ةعوی و دوکلهً ةا او درد کيی ؛ زتی وٗتی ىٕػ نیکـی ؛ ةَی صَب ووو را 
انا تَی ّعةت ؛ ٌهً . اؼتـهام کيی ؛ دیگع ّعیب ىیؽتی 

از صاىً ةیعون . وٗتی دلت نیگیعه ؛ ىهیتَىی ةعای کؽی زعؼ ةغىی . چیغ ٔعؽ نیکيً 
نیغىی تا ؿایط دلت ةاز ؿَد ؛ انا ٌیچ کػ را ىهی 

دلت لک نیغىً ةعای یک ٌهَوو ؛ ةا ٔعوؿيطه ای چاىً ةغىی ؛ تعأیک . ؿياؼی 
. ؼيگیو اَكاةت را صعد کيط و ؿعوع کيی ةً ّع زدن 

زتی کَچکتعیو چیغی کً ؿایط ٌیچ . زتی دلت پعنیکـً ةعای دََا ةا یک ٌهغةان 
گاه ةعات ارزش ىطاؿتً ؛ دارای ارزش نیـً 

ٌهً . قطای ةیگاىً ؛ آدنٍای ةیگاىً ؛ آداب رؼَم ةیگاىً . ٌهً چیغ ةعات ةیگاىً اؼت .
ةا تَ ٔعؽ دارىط ىً تَ آىٍا را نیتَاىی ةٍٕهی ىً 

دم دنطنً ٌای ّعوب ةیـتع ازؽاس دلتيگی نیکيی ؛ یاد . آىٍا کاری ةا تَ دارىط 
قطای اذان و دَای ةُط از . ّعوب کـَر نی أتی 

زتی ّعوب دهًُ ٌا . آن ؛ زػ آرنان ةٍت نیطاد و تَ را ةً زىطگی انیطوار نیکعد 
ٌم ةعای صَدش َالهی داؿت ةا ایيکً ٌهیـً دلم 

االٗل تيٍا ! نیگعٔت انا زاال نی ةیيم ةاز ٌم قط رزهت ةً ٌهان َكع دهًُ ٌا 
. ىتَدم

ةا . تا یکی دوىاه ٌهً چیغ آى٘طر ةعایم تازگی داؿت کً زیاد ةً ّعةت ٔکع ىهیکعدم 
کهک یکی از دوؼتان ؿایان ةً ىام ةاةک در ایالت 

او پؽع نٍعةان و دور اىطیـی ةَد . کالیٕعىیا در ؿٍع ؼو صَزه آپارتهان اداره کعدیم 
کً ٌهً ی ؿادی اش را در راٌيهایی و کهک 
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ایيىَر کً نیگٕت ؛ صَدش ةا دؼت صالی ةً آنعیکا . کعدن ةً یک ٌهَوو نیطاىؽت 
در . آنطه و ؼالٍای زیادی ؼضتی کـیطه ةَد 

ةطتعیو ؿعایه ؛ از کارگعی ؼاصتهان تا ىٌأت صاىً ٌا و در گعنای واٗت ٔعؼای 
تاةؽتان ؛ آؼٕالت صیاةاىٍا را اىذام داده ةَد تا 

تَاىؽتً ةَد رازتی انعوزش را ةً دؼت ةیاورد و ؿعکت ةازرگاىی کَچکی ةً راه اىطازد ؛ 
او ةً صَدش َٗل داده ةَد کً ٌع وٗت 

او وٗتی از . تَاىؽت ؿعایه صَدش را تْییع دٌط ؛ دؼت ٌع ٌهَويی را ةگیعد 
ایو « :ى٘طیيگی نا و تسكیالتهان ةا اقالٍ ؿط گٕت 

ةؽیار َالی اؼت ؿها زودتع از آىچً ٔکع کيیط ؼع و ؼانان پیطا صَاٌیط کعد ؛ ٔ٘ه 
نَاًب پَلٍایتان ةاؿیط ؛ تا چـم ةعٌم ةغىیط نی 

ةیيیط صیلی رازت آىٍا را صعج کعده ایط و در ومُیت ُٔلی ؿها ؛ دایگغیو کعدن آن 
ةٍتعه ٌعچً زودتع ةا . کار ةؽیار دؿَاری اؼت 

از لساظ . پَلی کً ٌهعاه آورده ایط ؛ صاىً ای ةضعیط ؛ کً از پعداصت اداره نُاؼ ؿَیط 
ایيذا . کاری ٌم رؿتً ؿها صیلی نياؼب اؼت 

کار ةعای پعؼتار و نانا زیاد اؼت و زَ٘ؽ صَةی نیطٌيط و ؿایان ٌم اگع کهی از صَد 
. پـتکار ىـان دٌط ؛ نیتَاىط پیـعٔت کيط

او درؼت نیگٕت ؛ ؿایان کً ةً ولضعدی َادت داؿت ؛ وی یکی دوناه اول ؛ نتلِ 
ٗاةل تَدٍی از پَلٍا را ةً ةاد داد کً التتً نو ٌم ةی 

نا کً ٌیچ تذعةً ای از دیار ّعةت ىطاؿتیم ؛ صیلی رازت نحل ایيکً ةً . ت٘كیع ىتَدم 
یک ؼٕع تٕعیسی آنطه ةاؿیم ؛ ةً ٌع دای 

دیطىی نی رٔتیم و صیلی رازت پَل صعج نیکعدیم ولی یک آن ةً صَد آنطم دیطم 
اگع ةضَاٌیم ٌهیيىَر ادانً ةطٌیم ؼع یک ؼال 

ایيذا ایعان ىیؽت « :یک روز ةً ؿایان گٕتم . ةایط دؼت از پا درازتع ةً ایعان ةعگعدیم 
کً از ىٌع نالی کؽی تَ را پـتیتاىی کيط ؛ پَل 
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نا نسطود اؼت و اگع ةضَاٌیم پای آن ةيـیيیم و ةضَریم ؛ دیعی ىهی گظرد کً زتی 
ةایط زَاؼهان . یک ؼيت ةعایهان ةاٗی ىهی ناىط 
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را صَب دهٍ کيیم و ؼُی کيیم ٌعچً زودتع کاری پیطا کيیم ایيذا پَل ارزش دارد و 
صیلی رازت ىهیتَاىی آن را ةً دؼت ةیاوری ؛ در 

. »ازای کاری کً اىذام نیطٌی پَل دریأت نیکيی

از ّم ةی کؽی و تيٍایی . ةُط از دو ناه تازه ٍٔهیطم کً دؼت ةً چً زهاٗتی زده ام 
ةارٌا و . چیغی ىهاىطه ةَد کً کارم ةً ديَن ةکـط 

ایو چً ّلىی ةَد کً کعدم ؟ نو کً واٗت یک لسًٌ دوری از « :ةارٌا ةً صَد گٕتم 
پطر و نادر را ىطاؿتم ؛ زاال چىَر نیتَاىم ةعای 

ةا ایيکً چيطناٌی ةا پطر ٍٗع ةَدم و او را . ٌهیـً از دیطن روی ناه آىٍا نسعوم ةاؿم 
. ىهی دیطم ؛ ولی نحل ایيذا ةعایم زدع آور ىتَد 

ٌهیو کً در ٌَایی ىٕػ نیکـیطم کً او ٌم ىٕػ نی کـیط ؛ دلم ؿاد نیـط و 
َكع کً نیـط نحل دیَاىً ٌا لتاس . ىیعو نیگعٔتم 

نیپَؿیطم و از صاىً ةیعون نیغدم ؛ انا وٗتی ةً اوعأم ىٌعی نی اىطاصتم ؛ ةا یاس و 
روزی ىتَد . ىاانیطی نی ٍٔهیطم نو کذاو آىٍا کذا 

کً ةا نادر در تهاس ىتاؿم ؛ ةا ؿَؽ و ذوؽ ازَال پطر را نیپعؼیطم نیطاىؽتم آىهٍَٗ 
روز در صاىً اؼت انا دریِ از یکتار کً ةااو 

نیطاىؽتم ٌيَز . دلم ةطدَری ٌَایؾ را کعده ةَد ؛ انا راٌی ىطاؿتم. قستت کيم 
... وٗتؾ ىـطه ؛ ةایط قتعنیکعدم ؛ انا تا کی 

ةاالضعه ةُط از پيخ ناه ؛ دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم و در زالیکً قطایم نیلعزیط ةً 
» نیـً ازت یک صَاٌـی ةکيم ؟« :نادر گٕتم 

» چیً َغیغم ؟« :نکحی کعد و گٕت 

. ػ نیضَاٌم ةا پطر قستت کيم
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. ؼکَت کعد و ٌیچ ىگٕت

. ػ نادر صَاٌؾ نیکيم نو ایيذا صیلی تيٍا ٌؽتم ةً او ازتیاج دارم

نو صیلی . َغیغ دلم ؛ از دؼت نو کاری ةعىهی آیط « :ىاگٍان نادر زد زیع گعیً و گٕت 
تالؾ کعدم تا تَ را ةا پطرت آؿتی دٌم انا 

ٌع وٗت اؼم تَ را نی آورم ؛ ةطون کَچکتعیو َکػ الُهلی راٌؾ را . نَٖٔ ىـطم 
دلم ىهیضَاٌط تَ را ىارازت . نیگیعد و نیعود 

پطرت ةً زنان ازتیاج داره ؛ ةایط ةً او . کيم ؛ انا اوماع ناٌم ةٍتع از تَ ىیؽت 
. »ٔعقت ةطٌی

و آىهٍَٗ ةَد کً یکتاره ؿکؽتم و ةً صَدم َٗل دادم کً تا ! پطر ٌيَز نعا ىتضـیطه 
آصً تَی . زىطه ٌؽتم دیگع ىانی از پطر ىتعم 

ّعةت ؛ ةی کؽی صیلی ؼضتً و تيٍا دلت ةً ؿيیطن قطای َغیغاىت صَش اؼت کً 
انا پطر ةا ٗكاوت ٗلب در . تَ را دلگعم کيط 

پطر . نَُٗی کً ةً او ازتیاج داؿتم از نو رو ةعگعداىط و در ةطتعیو ؿعایه نعا رٌا کعد 
ایو ؼَالی . چىَر تَاىؽت ةا نو چيیو کيط 

. ةَد کً ةارٌا و ةارٌا از صَدم پعؼیطم و ٌعةار ةی دَاب ناىط

ٌعچً َکػ از پطر ةً دیَار اتاٗم زده ةَدم ةا َكتاىیت پاره کعدم و صاوعه ٌایؾ را 
ٌیچ وٗت ىهیضَاٌم « :ىاةَد کعدم و ٔعیاد زدم 

دیگع . ةً صطای صَد َٗل نیطٌم کً دیگع ىانی از تَ ىتعم . ةتیيهت ؛ ةعای ٌهیـً 
. »ةعایم ودَد ىطاری
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ؿایان نعا نسکم در ةْل گعٔتً ةَد و ؼُی ةً آرام کعدىم داؿت ؛ ولی نو وْیان کعده 
. ةَدم ؛ او را ٌم ىهیتَاىؽتم تسهل کيم

از تَ ٌم ةطم نی آیط ازٌهً ی دىیا ةطم نی آیط ؛ ةگظار ةً . ػ ولم کو ؛ ولم کو 
. ةیچارگی صَدم ةهیعم ؛ چعا دؼت از ؼعم ةعىهیطاری 
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نگع تَ َاؿٖ آنعیکا ىتَدی ؛ صب ؛ ایو ٌم آنعیکا ٌعکذا کً نیضَاٌی ةعو ٔ٘ه 
. تيٍایم ةگظار

ؿایان کً نتَدً ؿط زال صَؿی ىطارم از اتاؽ ةیعون رٔت و نيتٌع ناىط تا زالم ةٍتع 
او نیتعؼیط کً نتادا دؼت ةً صَدکـی . ؿَد 

ةغىم ؛ انا نتاؼٕاىً ىهیطاىؽت کً چيیو َعمً ای ىطارم کً اگع داؿتم ؼالٍا پیؾ ةً 
ةعای اولیو ةار در َـٖ .ایو زىطگی صاتهً نیطادم 

ؿکؽت صَردم ؛ نو َاؿٖ پطر ةَدم ؛ یک َـٖ ز٘ی٘ی ؛ او کً نیطاىؽت از ٌهً ی 
دىیا او را ةیـتع دوؼت دارم ؛ پػ چعا ةا نو چيیو 

کعد ؟ او کً ٌهیـً نیگٕت ؛ نو ىیهی از ودَدش ٌؽتم ؛ پػ چی ؿط کً یکتاره 
نعا زیع صاک نطَٔن کعد ؛ زتی ةطون ایيکً دؼتً 

. ٌعگغ او را ىضَاٌم ةضـیط. گلی ةعروی ؼيگ ٗتعم ةگظارد 

دیگع از آن ةً ةُط ؛ ىً اؼهی از پطر ةعدم و ىً ازَالؾ را از کؽی پعؼیطم و ةا تيٍایی 
. ام صَ کعدم

ةایط ٌعچً زودتع کاری پیطا نیکعدم ؛ ایو تيٍایی نعا از پا درصَاٌط آورد و رواىً 
در کالػ زةان ىام ىَیؽی کعدیم . تیهارؼتان نیکيط 

ةعای نو کً در ىاز و . و ةاةک ةً قَرت ىیهً وٗت در رؼتَراىی کاری ةعایهان پیطا کعد 
ىُهت ةغرگ ؿطه ةَدم ؛ ةؽیار نـکل ةَد ؛ 

اگع در آن ؿعایه کاری ةطتع . انا چاره ای ىطاؿتیم ؛ ةعای زىطگی کعدن ةایط پَل داؿت 
از آن ٌم ةً نا پیـيٍاد نیکعدىط ؛ اىذام 

نو اگع ةً . نیطادیم ؛ کارٌایی کً ةً ٌیچ َيَان در کـَر صَدنان اىذام ىهیطادیم 
ادازه صاىَاده ام ةً آنعیکا نی آنطم ؛ ؿعایىم ٔعؽ 

ىً تيٍا ازتیاج ةً کار کعدن ىطاؿتم ؛ ةلکً ٌعناه وٗتی ةً زؽاب ةاىکی ام ؼع . داؿت 
. نیغدم ؛ لتضيطی از رمایت ةعلتاىم نی ىـؽت 

انا زاال اوماع ٔعؽ داؿت ؛ پَل نسطود اؼت و اگع ةضَاٌیم ٌعچً زودتع ؼعپيای 
ةعای صَدنان دؼت و پا کيیم ؛ ةایط تالؾ صَد را 
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ةٍعزال آىچً ٔکعنیکعدیم و آىچً نی دیطیم صیلی ٔعؽ داؿت و تازه . ننآَ کيیم 
آىذا ةَد کً ٍٔهیطیم درکـَر صَدنان چ٘طر 

رازت و آؼَده زىطگی نیکعدیم و ٗطر ىهی داىؽتیم ؛ انا ایيذا از قتر تا ةَؽ ؿب 
ةایط کار کيی تا ٌغیيً زىطگی ات ؛ آن ٌم ةعای 

نو قتَراىً ٌهً ی ؼضتی ٌا را تسهل کعدم و . یک زىطگی نُهَلی تانیو ؿَد 

چَن راٌی ةَد کً صَد اىتضاب کعدم و تيٍا نؽئلً . ٌیچ گاه ؿکَه و ؿکایتی ىکعدم 
ای کً صیلی آزارم نیطاد درد ّعةت وتيٍایی ةَد 

نهکيً کار کعدن و ؼع و کلً زدن ةا آدنٍایی کً زةان تَ را ىهی ٍٔهيط دؿَار ةاؿط ؛ . 
ولی ةا اؼتعازتی کَتاه صؽتگی از تيت ةیعون 

انا ّم ةی کؽی را ةً ٌیچ ؿکل ىهیتَاىی از ذٌيت ةیعون کيی ؛ کأی اؼت . نیعود 
کً لسًٌ ای تيٍا ةهاىی تا ؼیل صیاالت و اوٌام ةً 

ةا ایيکً ؼاَت کارم زیاد ةَد ؛ انا صطا را . ذٌيت ٌذَم آورىط و راٌی ةعای گعیغ ىطاری 
ؿکع نیکعدم ؛ چَن واٗت یک لسًٌ تيٍا 

. ناىطن را ىطاؿتم
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ؿؾ ناه کالػ زةان را ةكَرت ٔـعده ةً اتهام رؼاىطیم و زاال وٗت یأتو کار 
ةایط یک ؼعی انتسان نیطادیم تا . درؼتی ةَد 

نطارکهان را تاییط کييط و ةاالضعه ةُط از یک ؼال نعا ةً ةیهارؼتاىی نُعٔی کعدىط و 
دوره ای چيطناًٌ گظراىطم و ةً قَرت رؼهی 

انا ؿایان کار نياؼتی پیطا ىکعد و درٌهان رؼتَران ةُيَان زؽاةطار . اؼتضطام ؿطم
. ةكَرت تهام وٗت ةً کار نـَْل ؿط

واُٗا ةایط از . اوایل در ةضؾ ؼَاىر نـَْل ةً کار ؿطم ؛ کاری ؼضت و واٗت ٔعؼا 
ةیهاران تكادٔی ؛ دعازت ةا . دان نایً گظاؿت 
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اؼلسً ؛ ةیهاراىی کً ٗتل از ایيکً ةً اتاؽ َهل ةعوىط ؛ دان ةً دان آٔعیو تؽلیم 
نیکعدىط؛ ؼعٌایی کً ةا ؿلیک گلَلً از ٌم پاؿیطه 

ؿطه ةَد و کؽاىی را نی دیطم کً دؼت و پایـان ٗىٍ ؿطه ةَد و صیلی قسيً ٌای 
. ٔذیٍ تع از ایيٍا

دلم نیضَاؼت نـَْل کار ةاؿم . ؿیٕتم دوازده ؼاَتً ةَد ؛ تسهل صاىً را ىطاؿتم 
ةیـتعیو . تا ٌهً چیغ را ةً ٔعانَؿی ةؽپارم 

ؼاَت نعادًُ در ؿیٕت ؿب ةَد کً زؽاةی داّاىم نیکعد ؛ ؿعایه روزی صَةی 
ىطاؿتم ، ىً ةً صَدم نیعؼیطم و ىً ةً زىطگی ام ؛ 

ؿتٍا از ؿطت وزـت صَاب نی دیطم کً در دریایی ازصَن دؼت و پا نیغىم و کؽی 
ىیؽت ىذاتم دٌط و ةُط ؼعاؼیهً از صَاب 

تيٍایی ؛ ّعةت ؛ کار ؼضت ؛ ٌهً و ٌهً دؼت ةً دؼت ٌم دادىط کً . نیپعیطم 
ةسعان ةطی را ةگظارىم ؛ ؿایان ةا زعٍٔای دلگعم 

یکی دوةار از نو صَاؼت کً ٗیط کار کعدن را . کييطه ؛ ؼُی نیکعد نعا دلطاری دٌط 
درایو ؿعایىی کً تَ داری ؛ کار « :ةغىم او گٕت 

کعدن ةعایت ننع اؼت ةٍتعه نطتی اؼتعازت کيی و ةُط کاری پیطا کيی کً ایيٍهً 
. »اؼتعس ىطاؿتً ةاؿط

ػ یکؽال ةطةضتی کـیطیم تا تَاىؽتم ایو کار را پیطا کيم ؛ زاال ةً ٌهیو رازتی آن 
آصً نگع نیـَد تَی ایو کـَر . را از دؼت ةطٌم 

ةیکار ةَد؛ اگع ةضَاٌم کاری پیطا کيم کً ازتیاج ةً زعًٔ ای ىطاؿتً ةاؿط ةایط دوةاره 
ةعگعدم ةً ٌهان رؼتَران ؛ تازه ةا زَ٘ٗی کً 

. نیطٌيط چگَىً نیتَان زىطگی کعد

ػ ةً ىٌع نو ةٍتعه پیؾ یک رواىپغؿک ةعوی ؛ ایو صَاةٍای ؿتاىً ةطدَری داّاىت 
. کعده

. ػ َادت کيم زالم صَب نیـً
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. ػ ٌع وَر نیل صَدت اؼت ؛ انا ٌعچً زودتع اٗطام کيی ةٍتعه

ٔـار کار ؛ درد ةی کؽی و تيٍایی آن چيان . یکهاه گظؿت انا از ةٍتَدی صتعی ىتَد 
رویم اجع گظاؿتً ةَد کً زتی واٗت ؿایان را ٌم 

ىطاؿتم و ةً قَرتٍای نضتلٓ ةً او گیع نیطادم ؛ تا ةاالضعه تسهلؾ تهام ؿط و از یک 
. رواىپغؿک ایعاىی وٗت گعٔت

تَ ٌیچ نـکلی ىطاری و ةً َکػ « :پغؿک دو ؼاَت ةا نو قستت کعد و گٕت 
دصتعی ؼالم و َٗی ٌؽتی ؛ اکحع دَاىٍایی کً ةً 

ةُط ازنطتی » ّعةت زدگی « انعیکا نی آیيط ٌهیو نـکل را دارىط ؛ نا ةٍؾ نیگَییم 
ٌم از ةیو نیعود ؛ ٔ٘ه ىكایر نعا کانال گَش 

. »کو و ةً آن َهل کيیط
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صب . تَ ةیـتع از ٌهً نیتَاىی ةً ٌهؽعت کهک کيی « :ةُط رو ةً ؿایان کعد و گٕت 
؛ زاال ایو ةعىانً را ةایط نَ ةً نَ ادعا کيیط تا 

دوؿب در ٌٕتً ةً پارک . زىطگی تان را ةعىانً ریغی کيیط . ةٍتَدی کانل زاقل ؿَد 
یا تٕعیسگاٌی کً ٌَای ؼالم دارد ةعویط و 

ازٌَای صَب آن اؼتٕاده ةکيیط ؛ چيط دوؼت صَب پیطا کيیط و ةا آىٍا نُاؿعت کيیط ؛ 
. از روزٌای تُىیلتان ىٍایت اؼتٕاده را ةتعیط 

در دؿتی ؼعؼتغ ؛ یا کيار دریاچً ای زیتا ؛ . ؼُی کيیط زتی اله٘طور از ؿٍع دور ؿَیط 
. آرانؾ صَد را ةً دؼت آوریط

ؼُی داریط تيٍایی و ةی کؽی تان را . ؿها درزال زامع در ؿعایه ةطی ةً ؼعنیتعیط 
نا اىؽاىٍا ٌهیـً . در کار کعدن از یاد ةتعیط 

. ٔکع نیکيیم کً نیتَاىیم ىطاؿتً ٌایهان را ةً ٔعانَؿی ةؽپاریم ؛ انا ایيىَر ىیؽت 
یً دایی در نْغنان ٌهیـً ةً دىتال ىطاؿتً ٌاؼت 



 
 

405 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

ؿها ٌم تا زاال نَٖٔ ةَدیط . و ةاالضعه یً روزی ؛ یً دَری ؛ صَدش را ىـان نیطٌط 
؛ انا ٌهیو کار کعدن ةیؾ از زط ةا ةیهاران ةطزال 

ایو ٔ٘ه کار ؿها ىیؽت کً ةاَث آزارتان نیـَد ؛ . ؛ ذٌو ؿها را ةٍم ریضتً اؼت 
ةلکً ةیـتع ّهی کً در ودَدتان نَج نیغىط ؿها را 

ةیهار کعده ؛ ةٍتعیو راه ایو اؼت کً ؼاَاتی از زىطگی تان را ةً صَدتان اصتكاص 
. »دٌیط و ةً دىتال زیتایی ٌای زىطگی ةعویط

یادتً چ٘طر ةٍت « :ةُط از نال٘ات ةا پغؿک ؛ دیگع ؿایان دؼت ةعدار ىتَد ؛ گٕت 
نیگٕتم کً تٕعیر دغیی از زىطگی اؼت ؛ نگع دىیا 

َغیغم کهتع نیضَریم و ةیـتع . را چيطةار ةً آدم نیطٌيط کً ایي٘طر ةایط ؼگ دو ةغىیم 
. »َـٖ نیکيیم

! »اوىٍم تَ کهتع نیضَری« :چپ چپ ةً او ىگاه کعدم و گٕتم 

از ایو ةً ةُط روزٌای تُىیل تَی صاىً . ػ نيٌَرم ایيً کً ةایط ةً صَدنان ةعؼیم 
دان نو . ىهی ىـیيیم ؛ ةایط از زىطگی لظت ةعد 

کالٍت را ٗامی کو ؛ از ایو یک ؼالی کً ةً ایيذا آنطیم ؛ ّیع از یکی دوناه اول ؛ چً 
گـت و تٕعیسی داؿتیم ؟ ٌهؾ کار و کار و 

. کار ؛ آصً ایو ٌم ؿط زىطگی

. ػ ایو ٌهان زىطگی ةَد کً صَدت نیضَاؼتی

ٌهیو ٌٕتً ةعىانً را ردیٓ نیکيم ةا . ػ نو ّله ةکيم چيیو چیغی را صَاؼتً ةاؿم 
. ةک و صاىهؾ نیعویم صارج از ؿٍع

راؼتی صَدت چی ؟ . ػ ایي٘طر تيط ىعو ؛ اول ادازه ةطه ةتیيم نو ؿیٕت ىتاؿم 

اقال ٔعانَش کعده ةَدم ؛ نو ٌم ؼعکار ٌؽتم ؛ ةً ازتهال « :کهی ٔکعکعد و گٕت 
تَ ٌم ةعىانً ات را یً . زیاد ٌٕتً ةُط تُىیلم 

صب ؛ ؿکعصطا انعوز ٌع دو . دَری تيٌیم کو کً االٗل تُىیلی ٌایهان ةٍم ةیٕتط 
ٔارغ ٌؽتیم ؛ ةا ىاٌار ةیعون چىَری ؟ اَتعامی 
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» ىطاری ؟

. »ىً« :گٕتم . صيطه ام گعٔت 

. ػ صیلی صَةً ؛ ةغن ةعیم تا ةُط از نطتٍا ؛ زالی ةتعیم
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ةا . روش زىطگی ام را ةً کلی ََض کعدم تا در کيار ؿایان صَؿتضتی را تذعةً کيم 
نعدی کً ةً ایيَر آةٍا تُلٖ داؿت ؛ ٌهطل و یکی 

ؿطم ؛ او نعا ةً ةاغ رویاٌا ةعد و از رویاٌای ؿیعىؾ ؼضو گٕت ؛ از زىطگی زیتایی کً 
او نیضَاؼت ةٍتعیو . در پیؾ صَاٌیم داؿت 

ٌا را ةً نو ٌطیً کيط ؛ ؼضتی ٌایی را کً چـیطه ةَدم ةا وُم ؿیعیو َـٖ از ةیو 
نی گٕت تالؾ صَاٌط کعد تا یک زىطگی کً . ةتعد 

لیاٗت نعا داؿتً ةاؿط نٍیا کيط ؛ ٗكع زریيی ةعایم صَاٌط ؼاصت کً ٌهگان را 
نتُذب نیکيط ؛ آى٘طر ؿیعیو و لىیٓ قستت نیکعد 

ٌهً ی زىطگی ام در ؿایان . کً ةاورم ؿط و روز ةً روز ةیـتع در ایو ةاور ّعؽ ؿطم 
صالكً نیـط و درکيار او ازؽاس آرانؾ 

. نیکعدم

ةاالضعه ةا کهک ةاةک صاىً ای ةا ٗیهت نياؼب صعیطیم ؛ ةاةک صاىً را ةً زعاج 
گظاؿتً ةَد و ةً َلت ایيکً چيطیو ؼال صالی ةَد ؛ 

ٔعؼَده ؿطه ةَد وةً تُهیع ازتیاج داؿت ؛ ؿایان ةا ؿَؽ و ذوؽ تهام تُهیعات را 
ٌعچيط کً چيطیو ناه وَل . صَدش ةعٍَطه گعٔت 

کـیط ؛ انا ٌع دو رامی ةَدیم ؛ ةاورم ىهیـط کً ؿایان چيیو ةا اؿتیاؽ دل ةً کار 
ةؽتً ةاؿط ؛ صطا نیطاىط ةا چً لظتی درٌا و دیَارٌا را 

. رىگ زد ؛ پـت ةام را تُهیع کعد و زیاط صاىً را گل کاری و زكارٌا را نعنت کعد

وٗتی ٔيذاىی چای داغ ةً دؼتؾ دادم گٕتم . روزٌای آصع دیگع رن٘ی درتو ىطاؿت 
َعؽ پیـاىی اش را پاک » صیلی صؽتً ؿطی ؟« :
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وٗتی کً در کيارم ٌؽتی ؛ صؽتگی را ازؽاس « :کعد و لتضيطی ةعلب آورد و گٕت 
تا چيط ؼال دیگع ةٍتعیو صاىً را در ایو . ىهی کيم 

. »ؿٍع ةعایت صَاٌم صعیط

. ػ نو ىارامی ىیؽتم

. ػ نیطوىم َغیغم ؛ تَ ٌیچ گاه از نو چیغی ىضَاؼتی و ایو نعا ةیـتع ؿعنيطه نیکيط

. ػ آصً نو کهتَدی ازؽاس ىهیکيم

تا زاال نو ٌیچ کاری ةعای تَ اىذام ىطادم ؛ ٌعچً ةَد و ٌؽت ٌهً . ػ انا نو چعا 
... ةً تَ تُلٖ دارد و نو ةً َيَان یک نعد

ػ صَاٌؾ نیکيم ایو زعؼ را ىغن ؛ ٌعچً ٌؽت ةً ٌع دوی نا تُلٖ دارد و ٌهیو 
کً در کيار تَ ازؽاس صَؿتضتی نیکيم یک دىیا 

. ةعام ارزش داره

ةاةک نیضَاٌط ؿعکتؾ را گؽتعش دٌط و یکی دو ؿُتً : ؼکَتی کَتاه کعد و گٕت 
اگع ةتَاىم .دیگع در ؼىر ؿٍع راه اىطازی کيط 

. در یکی از ؿُب ؼٍم کَچکی داؿتً ةاؿیم ؛ کم کم رویاٌایم تسٖ٘ صَاٌط یأت

. »ایو کً صیلی صَةً ؛ ٌيَز ن٘طاری از پػ اىطازنان ةاٗی ناىطه« :ةا صَؿسالی گٕتم
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نو صَدم ن٘طاری پَل پػ اىطاز کعدم ؛ اگع تا یک ؼال . ػ ىً ىً ؛ نيٌَرم ایو ىتَد 
دیگع ٌهیيىَر کار ةکيم ؛ نیتَاىم ةیؽت درقط از 

. ؿعکت را ؿعیک ؿَم

! »نگع نو وتَ داریم« :ةا دلضَری گٕتم 

ةایط . دلم نیضَاٌط در ایو زىطگی صَدم ٌم ؼٍیم ةاؿم . ػ ىً ایو زعٍٔا ىیؽت 
کاری کيم کً ةطاىم نعد صاىً ٌؽتم ؛ نیطوىی یً 

. دَرایی داره ةٍم ةعنیضَره
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! چ٘طر تْییع کعده . ةاورم ىهیـط کً ؿایان در کيارم ىـؽتً ةاؿط و ایو زعٍٔا را ةغىط 
ةعای ایيکً . زؽاةی ةعای صَؿط نعدی ؿطه 

ٌعچيط کً نو و تَ ىطاریم ؛ انا زاال کً ایيذَر ٔکع « :ّعورش دعیسً دار ىـَد گٕتم 
. »نیکيی نیتَاىم ایو پَل را ةٍت ٗعض ةطٌم

یکؽال ؛ یکؽال . ایو ٔکع صَةی اؼت « :ةا صَؿسالی دؼتٍایؾ را ةٍم کَةیط و گٕت
. نو آن را ةً تَ ةازصَاٌم گعداىط . کأی اؼت 

ٌیچ چیغ ةٍتع از ایو ىیؽت کً در کاری کً اىذام نیطٌی ؼعنایً صَدت در کار ةاؿط 
تا ىیعوی ننآَ ةگیعی و ؼُی و تالؾ ةیـتع 

نو در آیيطه ای ىغدیک ؿعکت ةغرگی صَاٌم زد کً ةً صَدنان تُلٖ صَاٌط . ةکيی 
. »داؿت

نا ةً . ٌیچ وٗت ایو نستتت را ٔعانَش ىهیکيم « :و نعا در آَّش گعٔت و گٕت 
آرزوٌایهان صَاٌیم رؼیط و ةعٗلً ی صَؿتضتی 

. »صَاٌیم ایؽتاد

 * * *

ةً ةضؾ نيت٘ل کعدىط ؛ » ؼَاىر «نعا از . کم کم ةً زىطگی دطیطنان َادت کعدم 
ةا دان و دل از ةیهاران . روزیً ام ةً کلی ََض ؿط 

نعاٗتت نیکعدم ؛ پای قستت ٌایـان نی ىـؽتم و دلؽَزاىً ةً زعٍٔایـان گَش 
چيط دوؼت . نیطادم و نعا ىادی صَد نیطاىؽتيط 

صَب پیطا کعدم ؛ یکی از آىٍا دؽیکا اؼت کً از اىگلؽتان نٍادعت کعده ؛ ؼً ؼال 
اؼت کً در ایو ةیهارؼتان کار نیکيط و تذعةً ی 

زیادی کؽب کعده و ٌهیـً ةا درایت و ٌَؿیاری ؼُی نیکيط اؿتتاٌات دیگعان را تا 
او . دایی کً ةً کؽی قطنً ىغىط ةعوعؼ کيط 

راٌيهای صَةی ةعایم اؼت و اگع نـکلی ةعایم پیؾ آیط از او کهک نیگیعم ؛ التتً 
ٌهً نحل دیؽکا نٍعةان ىیؽتيط ؛ کؽاىی ٌم ودَد 
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دارىط کً نحل یک ناؿیو کار نیکييط و ةایط زتها دؼتَرات را نَ ةً نَ ادعا کييط و از 
. کَچکتعیو صىای دیگعان چـم پَؿی ىهیکييط 

روی ٌم رٔتً مَاةه ایيذا ةً ؿکلی اؼت کً ٌعکػ ؼعش تَ الک صَدش اؼت و 
در ٗتال ٌـت ؼاَت . کاری ةً کار کؽی ىطارد 

. کار زَ٘ٗی نیگیعی کً اؼتس٘اٗؾ را داری و زتی یک دٗیً٘ وٗتت ةً ٌطر ىهیعود

ؿایان ٌم تهام وٗتؾ را ةع روی ؿعکت گظاؿتً ؛ کهتع ٌهطیگع را نی ةیيیم انا ٌهان 
َكعٌا . لسٌات کم ةعایهان دىیای ارزش دارد

ةً تازگی ةا پیعزن نٍعةاىی کً . در زیاط کَچکهان ةا گل و گیاه صَدم را ؼعگعم نیکيم 
در ٌهؽایگی نان زىطگی نیکيط آؿيا ؿطه ام 

او ٌم نحل نو تيٍاؼت ؛ یک پؽعصَاىطه دارد کً در ایالت ٔیالطلٕیا زىطگی نیکيط و . 
ؿؾ ناه یکتار ةً دیطن نادرش نی آیط از ایيکً 
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در ذٌيم ٌهیـً . نو او را نادر ةً تلٕي اىگلیؽی قطا نیغىم ةؽیار صَؿسال نیـَد 
تطاَی ؿطه کً نعدم ایو ور آب ةی َاوًٕ ٌؽتيط 

او . و ىؽتت ةً دیگعان ةی تٕاوت انا ةا دیطن نادر ایو ذٌيیت از ةیو رٔتً اؼت 
درٌهیو نطت . ؼيتل قٕا و قهیهیت و نٍعةاىی اؼت 

. کَتاه آن چيان در دلم ىـؽتً کً صیلی رازت داؼتان زىطگی ام را ةعایؾ ةازگَ کعدم 
ةا ایيکً قستت ٌایم او را ةً تُذب اىطاصت ؛ 

زىطگی « :ىكایر او صیلی ةً دلم نی ىـیيط ؛ نیگَیط. انا ةا صَؿعویی نعا دلطاری داد 
. یک نتارزه اؼت کً ةایط ؼُی کيی پیعوز ؿَی 

انا ٌهیو کً دا را ةعای . تا وٗتی کً پیعوزی ىغدیک اؼت ؛ انیط در تَ َٗت نی گیعد 
ؿکؽت صالی کعدی ؛ ىاانیطی و یاس ٌهً ی 

. »ودَدت را صَاٌط گعٔت و آن چيان ةعتَ ّلتً نیکيط کً نتارزه را صَاٌی ةاصت

. او ةَی ناناىی را نیطٌط و نعا ةً یاد صاوعات دوران کَدکی ام نی اىطازد
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ةً تازگی از آنعیکا آنطه ةَدیم و ةیـتع . آن وٗتٍا صیلی ةً صاىً ناناىی نیعٔتیم 
وٗتهان را در کيار ناناىی نی گظراىطیم و آصع ؿب 

چ٘طر دلم ةعای آن دوران تيگ ؿطه ؛ ٌهً دور ٌم ةَدیم ؛ . پطر ةً دىتالهان نی آنط 
پطر ٌيَز نؽتتط ىـطه ةَد و ٌعچً نا نی 

ای کاش ٌیچ وٗت او ََض ىهیـط و ٌهان ةاةای صَب . صَاؼتیم ٌهان ةَد 
ٗطیهی ةاٗی نی ناىط کً ٌعٌٕتً دؼت نا را نیگعٔت و ةً 

نا را ةا چً ؿَر و ؿَٗی در ةْل نیگعٔت و نیتَؼیط ؛ ناناىی را ةا اقعار . پارک نیتعد 
ٌیچ . ةً صاىً نان نی آورد و ىهی گظؿت ةعود 

آصعیو ةاری را کً ةا پطر ةً پارک . وٗت لتضيط را ةع روی لتان نادر ٔعانَش ىهی کيم 
آن روز پطر صیلی . رٔتم ؛ ٌهیـً ةً صاوع دارم 

ٌعچً دوؼت « :ةُط از ةازی در پارک نا را ةً ٔعوؿگاٌی ةعد و گٕت . ؼعزال ةَد 
. »داریط ةعداریط

ةا صَؿسالی نو و ناٌان از ایيىعؼ ٔعوؿگاه ةً آىىعؼ نیعٔتیم ؛ ٗطرت تكهیم گیعی 
ىطاؿتیم ؛ از ةیو آن ٌهً اؼتاب ةازی اىتضاب 

ناٌان ةاالضعه نَٖٔ ؿط و دوچعصً ای را اىتضاب کعد ؛ انا نو ٌهیيىَر . ؼضت ةَد 
پطر ةً . ةً تهاؿای َعوؼک ٌا ایؽتاده ةَدم 

» نیضَاٌی کهکت کيم ؟« :ؼعاّم آنط و گٕت 

پطر از ٔعوؿيطه صَاؼت چيط تا از اون َعوؼکٍا را .ةا صَؿسالی ؼعم را تکان دادم 
ٌهاىىَر کً ٔعوؿيطه َعوؼکٍای . ةعایم ةیاورد 

زیتا و گعان ٗیهت را روی نیغ نی چیط ؛ ىاگٍان در گَؿً ی نْازه َعوؼکی نُهَلی ةا 
لتاؼی چعوک ؛ ال ةً الی اؼتاب ةازی ٌا ىٌعم 

ةا صَؿسالی ةً ؼهتؾ رٔتم و آن را ةعداؿتم ؛ قَرت نُكَنی داؿت . را دلب کعد 
و ةیـتع از ٌعچیغ ةْنی کً در چٍعه داؿت 

ایو ٌم ؿَؿَی « :آن را ةَؼیطم و ةً ؼهت پطر رٔتم و گٕتم. ىٌعم را دلب کعد 
. »نو
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انا زیٓ کً زىطگی راه صَدش . و از آن روز ةً ةُط ؿتی ىتَد کً ةطون ؿَؿَ ةضَاةم 
را نیعود و نا ىهی تَاىیم نؽیعش را تْییع دٌیم 

ةً ىاگاه ؤَاىی ؼٍهگیو ٌهً چیغ را صعاب کعد؛ دیگع أکار پطر ةا ناناىی یکی ىتَد . 
و ؼع کَچکتعیو نؽئلً ای ةاٌم ةسث نیکعدىط 

ازٌهاىهٍَٗ ةَد کً ٔاقلً ٌا . َ٘یطه ٌایـان از زنیو تا آؼهان ةا ٌم ٔعؽ داؿت . 
روز ةً روز ةیـتع ؿط ؛ ناناىی را کهتع نی دیطم و 

دَ صاىً روز ةً روز نؽتتطاىً تع ؿط ؛ نادر ٌم ةطون اَتعامی زیع ةار ایو اؼتتطاد رٔت 
ةا ایيکً ةچً ای ةیؾ ىتَدم ؛ انا از آىچً در . 

اوعأم نیگظؿت رامی ىتَدم ؛ در اىطک زناىی پطر آن چيان تْیع کعد کً از ىگاه 
دیگع از ةازی ٌای کَدکاىً ؛ . کَدکاىً ام دور ىهاىط 
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ةً . ٔ٘ه ةً داٌایی نیعٔتیم کً پطر زکم نیکعد . پارک و صاىً ی ناناىی صتعی ىتَد 
نذالػ نظٌتی و رومً صَاىی ؛ اوایل لظت 

نیتعدم ؛ چَن ةا ةچً ٌای ٌهؽو صَدم دورٌم دهٍ نیـیطیم و ةازی نیکعدیم ؛ انا 
از وٗتی کً ةغرگ تع ؿطم و ةایط ةً ادتار کيار 

نادرو ناٌان نی ىـؽتم ؛ ةعایم ؼضت ةَد و از ٌهان زنان دطال نو و پطر آّاز ؿط 
ٌعچً ةغرگتع نیـطم ؛ ٌهچيان کً َـٖ و ىیازم 

ةً او ةیـتع نیـط ؛ ٔاقلً ی َ٘یطه ٌایهان ٌم ةیـتع و ةیـتع ؿط ؛ تا دایی کً دیگع 
ىتَاىؽتیم ٌهطیگع را تسهل کيیم و ؼع 

. کَچکتعیو نؽئلً ای ةا ٌم اصتالٓ ؼلیً٘ داؿتیم

 27ٔكل

دل تَی دلم ىتَد ؛ تا دٗایٖ صتعی نیعؼط . ةً اتٕاؽ ؿایان ةً کلیيیک پغؿکان رٔتیم 
زال ؿایان ٌم ةٍتع . کً نطتٍا در اىتٌارش ةَدم 
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پيخ ؛ ؿؾ ؼالی از . ٌع دو ةا ٌم تكهیم گعٔتیم ةچً دار ؿَیم . از نو ىتَد 
ادوادهان گظؿتً ؛ تا زاال ؿعایىهان دَر ىتَد؛ انا زاال ةً 

لىٓ صطا نو کار جاةتی پیطا کعدم و ؿایان ٌم در ؿعکت نـَْل ةَد ؛ التتً ةیـتع 
ؼٍام ؿعکت نتُلٖ ةً ةاةک ةَد ؛ انا درآنط صَةی 

. داؿت و رامی ةَدیم

یک ؿب کً ةعای صَردن ؿام ةا ؿایان ةیعون رٔتً ةَدیم ؛ ةطون ٌیچ ن٘طنً ای 
: گٕت

ػ نٍتاب ؛ چىَرخ ؟ از ایو زىطگی رامی ٌؽتی ؟ 

. صیلی َالی اؼت « :ٌهاىىَر کً نـَْل صَردن ّظا ةَدم ؼعم را تکان دادم و گٕتم 
. »ٔکع ىهیکعدم ةتَاىم َادت کيم

ػ نو چىَر ؟ ٌهؽع آیطه آلی ٌؽتم ؟ تَاىؽتم در ایو نطت صَدم را ىـان دٌم ؟ 

» زاال چی ؿطه ؟. تٌَم نعد صَةی ٌؽتی « :لتضيطی زدم و گٕتم 

. ػ ٌیچی ؛ ٔ٘ه نیضَاؼتم ةتیيم تَاىؽتم ةً َٗلم َهل کيم

. ػ ةعای اولیو ةار نحل ایيکً ةً َٗلت َهل کعدی

. ػ صب ؛ الٍی ؿکع ؛ زاال اگع گٕتی چی نیتَىً ایو صَؿتضتی را کانل کيط

ىهیطوىم ؛ ٔکعىکيم چیغی کم « :گٕتم . کهی ٔکعکعدم ؛ ولی َ٘لم ةً دایی ىعؼیط 
. »داؿتً ةاؿیم

. »یً ةچً« :چـهاىؾ را ریغ کعد و ةا لتضيطی گٕت 
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« :تا اوىهٍَٗ ةً ایو نَمَع ٔکعىکعده ةَدم ؛ ةا تُذب گٕتم . ل٘هً در دٌاىم ناىط 
» چی ؟

. ػ ةچً ؛ ىَزاد کَچَلَی نا

. ػ آصً نو ٌیچ وٗت ةٍؾ ٔکع ىکعدم
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. ػ صب از زاال تا ٌع وٗت کً ةضَاٌی نیتَىی ةٍؾ ٔکعکيی

. ػ ةً ىٌع نو کً ٌيَز زوده

تازه دیع ٌم ؿطه ؛ االو چيط ؼال از ازدوادهان نیگظرد ؟ ! ػ چی زوده 

. ػ پيخ ؼال

. ػ پيخ ؼال و ٌـت ناه

. ػ آصً نو آنادگی اش را ىطارم

. ػ نهکيً ةگَیی چً نٍَٗ آنادگی اش را پیطا نیکيی

ػ نو و تَ ٌع دو ؼعکار ٌؽتیم ؛ کی نیضَاٌط ةچً را ةغرگ کيط ؟ 

. ػ زعٍٔای َذیتی نیغىی ؛ صب پعؼتار نیگیعیم

اقال ٔکع ىهیکعدم ةتَاىم ةچً ای را ةً تيٍایی ةغرگ کيم ؛ االٗل اگع در ایعان ةَدیم 
نیتَاىؽتم روی کهک نادر زؽاب کيم ؛ انا ایيذا 

و . ةُیط نیطاىؽتم کً از ٍَطه اش ةعةیایم ؛ انا آصع اقعارٌای او نعا ىعم کعد ! چی 
ةاالضعه ىانم را قطا . زاال ةً اىتٌار ىـؽتً ایم 

. کعدىط ؛ دکتع ةا صَؿعویی آزنایؾ ٌا را از ىٌع گظراىط و ةً نا تتعیک گٕت 
نگع نيتٌع « :ازصَؿسالی ؿَک زده ؿطیم دکتع گٕت 

» ایو صتع ىتَدیط ؟

نتـکعم ؛ صتع « :ؿایان از صَؿسالی ةليطؿط و دؼت دکتع را نسکم ٔـعد و گٕت 
« :و نعا در آَّش گعٔت و گٕت » .ةؽیار صَةی ةَد 

. »دیطی ةً آرزویهان رؼیطیم ؛ ةٍت تتعیک نیگَیم

« :از ؿطت ٌیذان زدم زیع گعیً و درزالیکً ؿایان را نسکم در ةْل گعٔتً ةَدم گٕتم 
صَؿسالم ؿایان ؛ صیلی صَؿسالم ؛ ةً اىطازه 

. »یً دىیا
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از آن روز ةً ةُط ؿایان نحل یک نادر از نو نعاٗتت نیکعد ؛ ىهیگظاؿت کاری اىذام 
کتاةی . ٌعچً نیضَاؼتم ةعایم نٍیا نیکعد . دٌم 

وٗتی کً در صاىً ةَدم ؛ . صعیطه ةَد درةاره ی تْظیً زىان ةاردار و وتٖ آن َهل نیکعد 
چيطةار از ؿعکت تهاس نیگعٔت و ازَالم را 

از نادر صَاؼتً ةَد کً نعاٗتم ةاؿط و او ٌم نحل یک نادر از نو پعؼتاری . نیپعؼیط 
در وی زىطگی نـتعکهان ؛ ؿایان را ایو . نیکعد 

چيیو ىطیطه ةَدم ؛ ٌیچ وٗت نستتی زاکی از دوؼت داؿتو کً تً دلم را گعم کيط 
زػ ىکعدم و زاال یکتاره یک پارچً ؿَر و َـٖ 

او ازؽاس نیکعدکً پطر صَاٌط ؿط و از ایو ةً ةُط نؽئَلیتی ؼيگیو . ؿطه ةَد 
اگع نیطاىؽتم یک ةچً ایي٘طر زىطگی . ةعٍَطه دارد 

. را ؿیعیو نیکيط ةً زتم زودتع از ایو ةچً دار نیـطم

انا در ایو دوران ةیؾ از ٌعچیغی ةً نادر ازتیاح داؿتم ؛ یاد ناٌان أتادم کً وٗتی 
ةاردار ةَد چ٘طر دورش ؿلَغ ةَد ؛ از یکىعؼ نا 

نادر ةا چً ؿَر و . و از وعؼ دیگع صاىَاده ٌهؽعش ؛ یک روز او را تيٍا ىهی گظاؿتیم 
انا نو ایو . ؿَٗی ةعایؾ ؼیؽهَىی تٍیً کعد 

ور دىیا تيٍا و ةی کػ ٌؽتم و ٔ٘ه ؿایان را دارم صطا نیطاىط کً چ٘طر دلم ٌَای 
نادر را کعده ؛ وٗتی صتع زانلگی ام را تلٕيی ؿيیط ؛ 

درزالیکً . تا لسٌاتی ىهیتَاىؽت زعؼ ةغىط ؛ نیطاىؽتم کً ةْل راه گلَیؾ را گعٔتً 
ؼُی نیکعد لعزش قطایؾ را کيتعل کيط 

َغیغم ةٍت تتعیک نیگَیم ؛ صیلی وٗتً کً نيتٌع چيیو روزی ةَدم ؛ انا ٌیچ « :گٕت 
وٗت دلم ىهیضَاؼت ةا ایو ٌهً ٔاقلً ایو صتع 

را ةـيَم ؛ ای کاش ٌهیو دا در کيارم ةَدی تا نیتَاىؽتم ازت نعاٗتت کيم ؛ نَاًب 
دان . ٌع روز ةا تَ تهاس نی گیعم . صَدت ةاش 

چً نیطاىم ٌهیو ... نادر ؛ ٌعچً صَاؼتی ةگَ تا ةعایت ةٕعؼتم لَاؿک ؛ آلَچً و 
. »تي٘الت کً زىٍای ةاردار دوؼت دارىط
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. انا ای کاش او در کيارم ةَد ؛ تلٕو ٌای نکعر او ىهیتَاىؽت دای صالی اش را پع کيط 
نادر ةً رازتی نیتَاىؽت ةعای زایهان ةً 

آنعیکا ةیایط ؛ انا ٔ٘ه و ٔ٘ه ةً صاوع پطر از ٔعزىطش گظؿت ؛ صطا نیطاىط چ٘طر آن 
لسًٌ ةٍؾ ازتیاج داؿتم ؛ انا او ٌیچ ؼُی و 

تالـی ةعای آنطن ىکعد ؛ ةا روزیً ای کً از نادر ؼعاغ داؿتم ؛ نیطاىؽتم کً زتی از 
پطر ٌم درصَاؼت ىکعده کً نتادا صاوع او را 

ىهیطاىم ٔعزىط َغیغتع اؼت یا ٌهؽع؟ آن ٌم ٔعزىطی کً دوؼال از دیطارش . ةیازارد 
نسعوم ةَد ؛ نو ٌم ةایط ؼُی کيم دل ةؽتو ةً 

ایعان و صاىَاده را ةً کلی از ذٌيم ةیعون کيم ؛ زاال کً ؿایان تا ایو زط تْییع کعده ؛ 
. ةایط نو ٌم صَدم را تْییع دٌم

کم کم ٌهً ی دان و ایهاىم ؿایان ؿط ؛ نحل ٌهان اوایل ازدوادهان ؛ زتی گاٌی 
اوٗات کً در ةیهارؼتان نـَْل کار ةَدم ؛ دلم ٌَای 

. ٌهً ی زىطگی ام در او ٔعزىطی کً در راه داؿتم صالكً نیـط . او را نیکعد 
نیضَاؼتم تهام صَؿتضتی ام را ةً پای آىٍا ةعیغم ؛ 

نیضَاؼتم یک زىطگی آرام و دوؼت داؿتيی ةعای آىٍا نٍیا کيم ؛ نیضَاؼتم تا آصع 
َهعم در کيار آىٍا ةاؿم و ٌعکاری کً از دؼتم 

ةعآیط ةعای ٌهؽع و ٔعزىطم اىذام دٌم ؛ صَاؼتً ٌای زیادی داؿتم کً ةایط ةً آىٍا نی 
. رؼیطم

صاىً نان ةؽیار کَچک ةَد و اتاٗی ةعای تازه وارد ىطاؿت ؛ ؿایان َٗل داده ةَد کارٌا 
ةعایم . کً روةً راه ؿط ؛ دای ةغرگتعی ةگیعد 

اقال نٍم ىتَد ؛ چَن صَدم در صاىً ای ةغرگ ؿطم کً ٌـت تا اتاؽ صَاب داؿت ؛ 
ؼالو دویؽت و پيذاه نتعی و زیاوی ةً وؼُت 

ٌیچ وٗت در آن دای ةغرگ ازؽاس صَؿتضتی ىکعدم ؛ انا در ایو صاىً . دوٌغار نتع 
. ٔؽ٘لی صَؿتضت ٌؽتم
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ةاور ىهیکيی « :وٗتی صتع زانلگی ام را ةً پعیا دادم از صَؿسالی دیْی کـیط و گٕت 
کً چ٘طر صَؿسالم ؛ یً گَؼٕيط ةعات ىظر کعدم 

» زاال چيط ناٌت اؼت ؟. ؛ ٗعةان ةغرگی صطا کً ةً ٌهیو زودی دَاةم را داد 

. ػ ؼً ناه

. ػ ای ةی نُعٔت زاال ةایط ةً نو ةگی

. ػ تَ کً نؽأعت ةَدی

از َٗل نو ةً ؿایان ٌم . ایي٘طر ذوؽ زده ؿطه ام کً زَاؼم ىیؽت ! ػ راؼت نیگی 
تتعیک ةگَ؛ اون زالؾ چىَره ؟ 

. ػ ؿایان کً صیلی َالیً ؛ ةاورىهیکيی ؛ ةً کلی ََض ؿطه

از ایيکً ازؽاس . ػ یادتً ةٍت گٕتم نعدٌا ٌهیـً یً دَر ىهی ناىيط و تْییع نیکييط 
. صَؿتضتی نیکيی ةی ىٍایت صَؿسالم

ػ راؼتی کاوه کَچَلَ چىَره ؟ 

تازه راه أتاده و آرام و ٗعار ىطاره . آى٘طر ؿیىَن ؿطه کً صطا نیطاىط . ػ اون ٌم صَةً 
ةاور نیکيی کً ٌیچ چیغ ىهیگظارم در 

صالكً ةعای . ٌعچیغی کً ةً دؼتؾ ةعؼً ةایط ٔاتسً اش را صَاىط . دؼتعؼؾ ةاؿط 
دلم نیضَاؼت االو . صَدش ورودکی ؿطه 

ایيذا ةَدی و او را نی دیطی ؛ نٌلَناىً آنطه کيارم ایؽتاده و ةً چـهاىم صیعه ؿطه ؛ 
دروغ ىگَیم دؼتً گلی ةً آب داده کً ایو ٗیأً 

را ةً صَدش گعٔتً ؛ انا ةً صطا صیلی ؿیعیو اؼت ؛ ٌهیو ؿیىيت ٌایؾ ٌم ةً دل 
. الٍی کً ٔطای چـهاىت ةـم. نی ؿیيط 

» ٔطای چـهان نو یا کاوه ؟« :نیطاىؽتم ةً کاوه اؼت ةً او گٕتم 

. ػ َغیغ دلم ٔطای چـهٍای تَ ٌم ةـم

. ػ صطا تَ را زىطه ىگً دارد ةعای ٔعزاد و کاوه
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ٌیچ . ػ نَاًب صَدت ةاش ؛ ةً ٔکع صَدت و ؿایان و ٔعزىطی کً در راه داری ةاش 
. چیغ دای یک صاىَاده صَب را ىهی گیعد

. ػ نتـکع ؛ از آرش چً صتع ؟ نطتٍاؼت کً ىتَاىؽتم ةا اوتهاس ةگیعم

ایو روزٌا صیلی گعٔتار اؼت از یکىعؼ کار و از وعؼ . ػ اون ٌم صَةً ؛ ؼالم نیعؼاىط 
. کار ةؽیار ؼضتی اؼت. دیگع درس صَاىطن 

. ػ ةً او ؼالم ةعؼَن ؛ انیطوارم ٌعدا کً ٌؽت نَٖٔ ةاؿً
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دان کاوه ٌعچیغی کً صَاؼتی تهاس ةگیع ؛ تَ نحل . ػ ٗعةاىت ؛ نَاًب صَدت ةاش 
. صَاٌع ةعایم نی ناىی

. ػ تَ ٌهیـً لىٓ داؿتی

. ػ ٗعةاىت صطازأي

تهام صاوعات صَش گظؿتً را در . ٌع وٗت ةا پعیا تهاس نیگیعم زػ صَةی دارم 
صَؿسالم کً از آن دوره ی . ودَدم زىطه نیکيط 

. ةسعاىی رٌایی پیطا کعدیم و زاال ٌعکطام زىطگی صَؿی را نی گظراىیم

ٌهیـً َاؿٖ دصتع . وٗتی کً از ىتیذً ؼَىَگعأی نىهئو ؿطم ؼعاز پا ىهی ؿياصتم 
ةچً ٌا ةا آن لتاؼٍای تی تیؾ ناناىی و نٌَای 

ةليط گیػ کعده و صَش ؼعزةان ةَدم ؛ ٌعچيط کً صَدم ٌیچ صیعی ىطیطم و ةً 
ةا ایو .ومَح تٕاوت ةیو دصتع و پؽع را نی دیطم 

ودَد دلم نیضَاؼت دصتعی داؿتً ةاؿم کً ةتَاىم صَاؼتً ٌایؾ را ةٍٕهم و در 
اىذام آىٍا کَتاٌی ىکيم و آرزوٌای نسالؾ را َهلی 

از ایيکً نی دیط نو ایي٘طر ؿاد و ؼعزال . ؿایان ٌم ةعایؾ ٔعٗی ىهیکعد . کيم 
ٌؽتم صَؿسال ةَد و ةا ٌهٕکعی ٌم ؛ ىَزاد از راه 

. ىانیطیم» آٔتاب « ىعؼیطه را ةً لىٓ صطا 



 
 

418 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

ةُط از ؼَىَگعأی دیگع دؼت از ؼع ؿایان ةعىطاؿتم ؛ ةً او اقعار کعدم کً ٌع چً 
او نیگٕت زوداؼت انا . زودتع ةعای صعیط ةعویم 

نو ةا پأـاری و اقعار ةاالضعه او را نذتَر کعدم و ةً اتٕاؽ ٌم ةً ٔعوؿگاه کَدکان 
از دیطن آن ٌهً ادياس ةچً گاىً ذوؽ . رٔتیم 

از ایو وعؼ ؼالو ةً آىىعؼ نیعٔتم . زده ؿطه ةَدم ؛ ىهیطاىؽتم کطام را اىتضاب کيم 
و دؼت صالی ةعنیگـتم ؛ گیخ ؿطه ةَدم و 

ةاالضعه ٔعوؿيطه ای ةً ؼعاّهان آنط و ةا صَؿعویی از نا . ٗطرت تكهیم گیعی ىطاؿتم 
. »نیتَاىم کهکتان کيم« :پعؼیط 

. »چيط دؼت لتاس ىَزاد و وؼایل نَرد ىیاز اولیً را نیضَاٌم« :ةا صَؿسالی گٕتم 

ػ ٔعزىطتان چیً ؟ 

. ػ دصتع

. ػ ةٕعناییط از ایيىعؼ

و نا را ةً ؼاليی ةعد کً تها ادياس آن ؼٕیط و قَرتی ةَدىط ةا صَؿسالی ؛ ةا کهک 
ٔعوؿيطه ؛ ٌعچیغ کً ازتیاج داؿتم ةعداؿتم ؛ 

َغیغم ةً ٔکع صاىً ی ٔؽ٘لی نان ٌم ةاش دای « :چيطةار ؿایان کيار گَؿم گٕت 
. »چيطاىی ىطاریم

نو ٌم ةا دلضَری ن٘طاری از وؼایل را ؼعدایؾ گظاؿتم ؛ انا ةُط از دٗای٘ی یادم 
رٔت و دوةاره ؿعوع کعدم و ٌعچً دوؼت داؿتم 

. »ةایط صَدت ٌهً را دا ةطٌی« :او ٌم دیگع زعٔی ىغد ٔ٘ه گٕت . ةعداؿتم 
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. »ةاؿً ؛ ٗتَلً« :ةطون ایيکً ةً زعٔؾ ٔکعکيم گٕتم

ةُط از دوؼً ؼاَت صعیطنان را کعدیم و راٌی صاىً ؿطیم و ةا کهک ٌم وؼایل را در 
ةا ایيکً « :ؿایان گٕت . اتاؽ صَاةهان چیطیم 

. »ازت َٗل گعٔتم ؛ انا دلم ىیانط کهکت ىکيم
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. »نتـکعم« :او را ةَؼیطم و گٕتم

تضت کَچکؾ را دٕت تضت صَدنان گظاؿتیم و یک َعوؼک گعدان ةاالی آن آویغان 
وٗتی کَکؾ کعدم آٌيگ نالیهی . کعدیم 

ؿایان دؼتؾ راةً روی ؿکهم . کً ةیـتع ریتم االلیی داؿت از آن ؿيیطه نیـط 
تا چيط ناه دیگع قطای آٔتاب « :گظاؿت و گٕت 

. »کَچَلَ ٔنای ایو اتاؽ را پعنیکيط

. »نٍتاب ؛ نٍتاب ؛ داره تکان نیضَره ؛ الٍی ٔطاش ةـم« :و ىاگاه ةا صَؿسالی گٕت 

ةاورم ىهیـط کً ایو ٌهان ؿایان لَده ةاؿط کً یکپارچً آٗا ؿطه ؛ نحل ایيکً از دوران 
ىَدَاىی و دَاىی رصت ةعةؽتً و یک آٗای ةً 

. تهام نُيا ؿطه

را ةً او ىـان » آٔتاب « قتر زود ةً نادر زىگ زدم و از او صَاؼتم کً ةیایط وؼایل 
ةطٌم ؛ درتهام ایو نطت نحل یک نادر در کيارم 

او نیگَیط . وٗتی کً درصاىً ٌؽتم انکان ىطارد تا آنطن ؿایان نعا تيٍا ةگظارد . ةَد 
یً نٍَٗ ٔکعىکيی کؽی را ىطاری ؛ نو نادرت « :

ٌؽتم ؛ ٌعچً صَاؼتی وٌعکاری کً داؿتی ةً نو ةگَ ؛ ؿها ایعوىی ٌا صیلی اٌل 
. »تُارؼ ٌؽتیط

ةً ؼهتؾ رٔتم و او را ةَؼیطم و ةً وتً٘ .آن روز ٌم ةا آنطىؾ صیلی صَؿسال ؿطم 
ةاال ةعدم ؛ او ٌم دؼت کهی از نو و ؿایان 

ةا ًعأت صاقی لتاؼٍا را از کـَ ةیعون آورد و ةا لتضيطی کً زاکی از . ىطاؿت 
رمایت ةَد آىٍا را ةعاىطاز کعد و درزالیکً چیغی 

زاال چ٘طر ناىطه کً نو ىَه َغیغم را در ! صیلی َالیً « :زیعلب زنغنً نیکعد گٕت 
. »ةْل ةگیعم

. ػ ؼً ناه و ةیؽت و ؼً روز

. ػ ةا ایو زؽاب وٗت کأی دارم تا یک روتضتی زیتا ةعای آٔتاب ةتأم
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. ػ دؼتتان درد ىکيط ؛ ىهیضَاٌط ززهت ةکـیط

. ػ ةازم کً داری تُارؼ نیکيی

. ػ زعؼ تُارؼ ىیؽت ایو کار صؽتً کييطه اؼت

 261  

ػ اتٕاٗا ىً تيٍا صؽتً کييط ىیؽت ؛ ةلکً ؼعگعنی دالتی اؼت ؛ نيٍم کً اکحع نَاٍٗ 
راؼتی ةعای آٔتاب کَچَلَ پعؼتار . ةیکار ٌؽتم 

پیطا کعدی ؟ 

ػ ىً نتاؼٕاىً ؛ ةً دىتال یک آدم نَرد اَتهاد ٌؽتم ؛ ةً ایو نَؼؽات ٌم اوهیيان 
ىطارم ؛زاال دوؼتم یً َٗلٍایی داده ؛ ةتیيم چی 

. نیـً

. ػ ٔکعکيم نو نیتَىم از ىَزادت نعاٗتت کيم

. ػ ىً ؛ ىً ، ایو دیگً کار ؿها ىیؽت ؛ کار ةؽیار ؼضتی اؼت

. ػ نیضَاٌی ةگی کً نو از ٍَطه اش ةعىهی آیم

ػ ایو چً زعٔیً کً نیغىیط ؛ نیطاىم کً ؿها از ٍَطه ی ٌهً کار ةعنی آییط ؛ انا 
. نعاٗتت از یک ىَزاد ةعای ؿها نـکل اؼت

ػ ىً َغیغم ؛ نو اگع در تَاىم ىتَد زعٔؾ را ىهیغدم ؛ ٔ٘ه ُٔال َٗل ؼً ناه را نیطٌم 
اگع درایو نطت ازٍَطه اش ةعآنطم کً ادانً . 

صَدت نیطاىی . اگع ىً ؛ آن وٗت صَدم ةعایت یک پعؼتار صَب پیطا نیکيم . نیطٌم 
کً نو تيٍا ٌؽتم و ٌیچ چیغ نحل یک ةچً 

. ؿیعیو و ناناىی ىهیتَاىط نعا از کؽلی درآورد و نیتَاىم کهی تسعک داؿتً ةاؿم

ػ اگع ؿها رازت ةاؿیط نو کً از صطا نیضَاٌم ؛ چً چیغ ةٍتع از ایيکً ؿها از ٔعزىطم 
. نعاٗتت کيیط
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چً چیغ ةٍتع از ایيکً زىی کطةاىَ ؛ نٍعةان تهیغ ؛ . از پیـيٍاد نادر صیلی صَؿسال ؿطم 
. ةا چٍعه ای ةـاش ؛ از ٔعزىطم نعاٗتت کيط 

. دیگع دلـَره و تـَیؾ ٌم ىطاؿتم و ةا صیال رازت ةً ؼعکار نیعٔتم

 * * *

انا . نیتَاىؽتم نعصكی ةگیعم . آى٘طر ؼيگیو ؿطه ةَدم کً ؼعکار ٌم نـکل داؿتم 
. دلم نیضَاؼت زطاکحع اؼتٕاده را از آن ةکيم 

اگع تا ده ؛ ةیؽت روز دیگع دوام نی آوردم ؛ نیتَاىؽتم لسٌات ةیـتعی را در کيار 
دؽیکا کً نیطاىؽت ؿب کاری . آٔتاب ةگظراىم 

ةعایم نـکل اؼت ؛ ؿیٕت ٌای ؿتم را ةً ٍَطه گعٔتً ةَد و ةیـتع نَاٍٗ قتر کار 
. ةَدم و َكعٌا ةً اتٕاؽ نادر ةً پیاده روی نیعٔتم

 28ٔكل
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ایو زال و ٌَای نعا ٌهیـً . پاییغ از راه رؼیط و ةادٌای پاییغی ؿعوع ةً وزیطن کعد 
ةً یاد دوران نطرؼً نی اىطازد، ىهیطاىم آیا 

ٌيَز آن ىیهکت زیع ةیط نذيَن ؼعدایؾ ٌؽت ؟ آیا ٌيَز ةچً ٌا روی آن نی 
ىـیييط ؟ صیلی دلم نیضَاٌط ةطاىم االو ةً کی تُلٖ 

چً روزٌای صَؿی ةاٌم داؿتیم ؛ .دارد ؛ یاد ةچً ٌا ةً صیع ؛ ىیلَٔع ؛ نلیکا و ؿادی 
. نطتٍاؼت کً از ٌیچ کطانـان صتع ىطارم

ّعوةٍای زیتای پاییغ کيار پيذعه اتاٗم نی ىـؽتم و ةً ةعگ درصتان کً ةً آٌؽتگی ةً 
روی زنیو نی أتادىط ىگاه نیکعدم ؛ صطا 

نیطاىط چ٘طر از آن نيٌعه لظت نیتعدم ٌیچ چیغ آن صاىً را دوؼت ىطاؿتم ؛ دغ ٔكل 
پاییغ و زنؽتاىؾ ؛ آن زیاط ةغرگ و زیتا پع از 

ةعگٍای زرد و ىارىذی نیـط کً از ٗطم زدن روی آىٍا ازؽاس آرانؾ نیکعدم ؛ ىم ىم 
ةاران کً گاٌی اوٗات ةً ةاران تيطی تتطیل 
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نیـط ؛ رواىم را ؿاد نیکعد و ٌعچً ّم و ّكً داؿتم ةً ٔعانَؿی نی ؼپعدم انا ةً 
ىاگاه ٗارٗار کالْان در آن ّعوةٍای پاییغی ّم را 

ةا ؿعوع ٔكل زنؽتان ةً دغ چيط . ةً دلم نی آورد و ةطةضتی ٌایم را زىطه نیکعد 
درصت ؼعو ى٘عه ای ٌهً ی درصتٍا صالی از ةعگ 

نیـطىط ؛ وٗتی کً ةچً ةَدنم ؛ ٌهیـً ایو ٔکع در ذٌيم نَج نیغد کً چعا نا آدنٍا 
در ایو ٔكل ؼعد لتاس گعم نیپَؿیم ؛ انا 

درصتان ٌهان لتاؼی را کً ةً تو دارىط درنی آورىط ؟ آیا ؼعنا آىٍا را اذیت ىهیکيط ؟ 
ةطىـان یش ىهیغىط ؟ وٗتی ةعؼ ةً رویـان نی 

. ىـیيط چعا از ؼعنا ىهیلعزىط ؟ و ٌیچ وٗت ٌم دَاب ؼَالٍایم را ىتَاىؽتم پیطا کيم

قتسٍای ؼعد زنؽتاىی وٗتی از صَاب ةیطار نیـطم و زیاوع را ؼٕیط پَش نی دیطم 
؛ ةً ىاگاه زىطگی در رگ ٌایم ةً دعیان نی أتاد 

و دیگع ٌیچ چیغ زالی ام ىهیـط ؛ ناىتَیی ةً تو نیکعدم و دوان دوان صَد را ةً 
دصتع ؛ ؼعنا « :زیاط نیعؼاىطم ؛ نادر قطایم نیکعد 

. »نیضَری ةیا تَ

انا کی گَؿؾ ةً ایو زعٍٔا ةَد ؛ یکعاؼت ةً ؼعاغ اؼتضع نیعٔتم و روی لتً ی آن 
ؿعوع ةً راه رٔتو نیکعدم ؛ ةُط از چيط ٗطم 

چـهاىم را نی ةؽتم و دؼتاىم را از دو وعؼ ةاز نیکعدم و ىٕػ َهی٘ی نی کـیطم ؛ 
قطای ةٍم صَردن دىطاىٍایم را نی ؿيیطم و ىؽیم 

. ؼعدی کً ةً قَرتم نیضَرد پَؼتم را ٗل٘لک نیطاد

یاد و صاوعات گظاؿتً ذٌيم را ةً ٌم نیعیضت ؛ تسهلم تهام نیـط و واٗت تيٍایی را 
ىتَد نادر ةطدَری آزارم نیطاد ةا ایيکً . ىطاؿتم 

نادر . نطتٍا ةَد کً ؼُی نیکعده ام ٔکع آىٍا را از ؼع ةیعون کيم ؛ انا ىهیتَاىؽتم 
ٌٕتً ای دو ؼً ةار تهاس نیگعٔت ؛ تا نیتَاىؽت 
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ةؽتً ٌای پؽتی از لتاس تا صَراکی ةعایم نیٕعؼتاد ؛ انا ٌیچ کطام دای او را ىهی 
یک صَاٌع . ای کاش ناٌان درکيارم ةَد . گعٔت

صیلی در آن ایام ؛ نضكَقا ناه ٌای آصع ةً آىٍا . صَب نیتَاىط دای نادر را ةگیعد 
ازتیاج داؿتم ؛ تيٍایی کالًٕ ام نیکعد ؛ ؿایان ٌم 

- ؿتٍا ؼاَت ىً . کً آى٘طر صَدش را درگیع کار کعده ةَد کً وٗت ؼعصاراىطن ىطاؿت 
ده ةً صاىً نی آنط ؛ آى٘طر صؽتً ةَد کً دلم 

اوىٍم دیگع آن ؿایان ٗطیهی کً ؼعش درد نیکعد ةعای صَش . ةعایؾ نی ؼَصت 
آى٘طر صَدش را . گظراىی و گعدش و تٕعیر ىتَد 

ٔ٘ه در وی روز چيطةار ةا . درگیع کار کعده ةَد کً دیگع ةعایؾ وٗتی ةاٗی ىهی ناىط 
. نو تهاس نیگعٔت و زالم را دَیا نیـط
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ةؽکً . آن روزٌا صیلی درد داؿتم ؛نضكَقا ؿتٍا وٗت صَاب کً آرام و ٗعار ىطاؿتم 
ةً وعؼ پٍلَ صَاةیطه ةَدم پاٌایم صَاب 

ةعای ایيکً ؿایان را . نیعٔت واز ؿطت اى٘تاض َنالت ؿکم از صَاب نیپعیطم 
ةطصَاب ىکيم ةً وتً٘ پاییو نیعٔتم و ؿعوع ةً ٗطم 

پغؿک . آىذا ٌم ٔکع و صیال رازتم ىهی گظاؿت . زدن نیکعدم ؛ تا کهی آرام ةگیعم 
ؼُی کو تسعکات روزی و « :نُالذم نیگٕت 

دؽهی ات را کم کيی و ٌعچً زودتع نعصكی ةگیع ؛ درایو ناه آصع کار کعدن ؛ آن ٌم 
کاری نحل پعؼتاری ةعای یک زن زانلً 

ؼضت اؼت ؛ انا از لساظ روزی تيٍا تذَیغی کً نیتَاىم ةکيم ایو اؼت کً ؼُی کو 
صَدت را از ایو تيٍایی ىذات دٌی ؛ ةٍتعه پطر و 

زاال پطرت ىهیتَاىط ؛ نادرت ةیایط ؛ دیطن او روزیً . نادرت در ایو ایام کيارت ةاؿيط 
ات را َٗی نیکيط و نیتَاىط نؽکو صَةی ةعای 

درمهو ةاایو اوماع و ازَال نهکيً ةچً زودتع از نََط ةً دىیا . وٗت زایهان ةاؿط 
اگع دردت ؿعوع ؿط وزـت ىکو و صَدت . ةیایط 
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. »را ؼعیٍ ةً ةیهارؼتان ةعؼان

پطر را نطتٍا ةَد کً . صطا نیطاىط چ٘طر ةً ودَد نادر ازتیاج داؿتم . زٖ ةا دکتع ةَد 
در گَؿً ی دلم زىطاىی کعده ةَدم و دیگع ٌیچ 

او را ةعای ٌهیـً . وٗت ؼُی ىهیکعدم یاد و صاوعه ی او ذٌيم را نـَْل کيط 
ٔعانَش کعدم ؛ یا االٗل ایو چيیو واىهَد نیکعدم کً 

. دیگع ٗلب پطر ةعای نو ىهی تپط

انا نگع نیـَد َاوًٕ را از ةیو ةعد ؛ نگع نیـَد ةیؽت ؼال ةا کؽی زىطگی کعد و 
نگع نیـَد َاؿٖ کؽی . ٌهً را ةً ٔعانَؿی ؼپعد 

ةَدو ةً یادش ىتَد ؛ پطر دغئی از نو اؼت ةا ایيکً تهام َکؽٍای او را پاره کعدم انا 
تک تک اَنای قَرت و آن ٗانت ةليطش در 

ای کاش َلم کً ایي٘طر پیـعٔت کعده دؼتگاٌی نی ؼاصت تا . ذٌيم ى٘ؾ ةؽتً 
ةتَان آن ٗؽهت از صاوعات کً ةعای آدنی آزار 

. دٌيطه اؼت ةعای ٌهیـً از ةیو ةتعد

دوری از صاىَاده چيان ةعا پیکع و روزم اجع گظاؿت کً دکتع نتَدً اوماع وصیهم ؿط 
ؿها در نطت یک ناه ٔ٘ه « :؛ ةا َكتاىیت گٕت 

چً اتٕاٗی أتاده ؟ نـکلتان چیً ؟ ةایط ةیـتع ازایيٍا . ىیم کیلَ وزن امأً کعده ایط 
. »ةً ٔکع ىَزادت ةاؿی

ةٍتعه دًُٔ ةُط « ىگاٌی ةً دکتع کعدم و دَاةی ىطادم ؛ دکتع وٗتی ؼکَت را دیط گٕت 
در . ةا ٌهؽعت ةیایی نو ةایط ةا او قستت کيم 

. »وی ایو نطت ةیـتع از دوةار او را ىطیطم

ىتَدن ؿایان در کيارم ؛ ةیـتع نعا رىخ نیطاد ؛ نحل ایيکً نطتٍا ةَد او را ىطیطه ةَدم 
ؿتٍا وٗتی ةً صاىً نی آنط آى٘طر صؽتً ةَد کً .

زال زعؼ زدن ىطاؿت و ٌهیو کً ؿعوع نیکعد ةً تُعیٓ کعدن از اتٕاٗاتی کً أتاده 
؛ ٌيَز دهلً اش ةً پایان ىعؼیطه ؛ صَاةؾ 
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ٔ٘ه در تُىیالت آصع ٌٕتً نیتَاىؽتیم ٌهطیگع را ةتیيیم ؛ صَدش ٌم از ایو . نیتعد 
ومٍ زیاد رامی ىتَد ؛ انا ةا زةان چعب و ىعنؾ 

. ؼُی نیکعد از دلم ةیعون ةیاورد
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ةیؽت روز ةً زایهاىم ناىطه ةَد کً نعصكی گعٔتم ؛ دیگع ٗادر ةً کار کعدن ىتَدم 
پاٌایم آن چيان ورم کعده کً ىهیتَاىؽتم ؼعپا .

ةایؽتم و کهی کً ُٔالیت نیکعدم ىٕؽم نیگعٔت ةىَریکً ىٕػ کـیطن ةعایم نـکل 
دکتع . نیـط و ازؽاس صٕگی نیکعدم 

ةایط ةیـتع ازایو نعاٗب « :اؼتعازت نىلٖ داد و صیلی دطی ةً ؿایان گٕت 
نو ىهیطاىم . ٌهؽعتان ةاؿیط ؛ داىؾ در صىع اؼت 

نعدٌای ایعاىی چگَىً نعدی ٌؽتيط؛ تا وٗتی کً در کـَر صَدؿان ٌؽتيط رازت 
ولتيط ؛ انا ٌهیو کً ةً ایيذا نی آیيط ؛ نیضَاٌيط 

ایو ٌهً ززهت نیکـی . َغیغم ؛ ٌعچیغ ةً دای صَدش . یک ؿتً پَلطار ةـَىط 
ةعای کی ؛ ةعای چی ؟ نیضَاٌی کذا را ةگیعی ؟ 

اگع ؿها دَاىٍای ایعاىی ةا ایو . ٌعچً پَلت ةیـتع ؿَد دردؼعت ٌم ةیـتع نیـَد 
پـتکاری کً در کـَر ةیگاىً از صَدتان ىـان 

زىطگی . نیطٌیط ؛ در کـَر صَدتان ُٔالیت کيیط ةً پیـعٔت ٌای زیادی ىائل نیـَیط 
کً ٌهً اش پَل ىیؽت ؛ پػ صَد اىؽان چی ؟ 

یک نٍَٗ ةً صَد نی آیی کً دیگع وٗتی ةعای لظت . ززهت نیکـی کً لظتؾ را ةتعی 
. »ةعدن از زىطگی ىضَاٌی داؿت

قستتٍای دکتع ةؽیار نيى٘ی ةَد ؛ ةىَریکً ؿایان ةا آن زامعدَاةی اش کم آورد و 
ؿایان ةىَری ََض . زعٔی ةعای گٕتو ىطاؿت 

ؿطه ةَد کً ةعای صَد نو ٌم َذیب و ةاور ىکعدىی ةَد ؛ کؽی کً در ایعان ةً دىتال 
نال نٕت ةَد و زىطگی در صَش گظراىی و 
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آن چيان صَدش را درگیع کار کعده ةَد ! تٕعیر نیطیط ؛ در ایو کـَر ّعیب ؛ چً نیکعد 
کً َٗتی ةعای ؼعصاراىطن ىطاؿت ؛ اقال 

ةاورم ىهیـط کً ایو ٌهان ؿایاىی اؼت کً ةً زور ؼعکار نیعٔت ؛ انا در آنعیکا ؛ ٗتل 
ازایيکً نو از صَاب ةیطار ؿَم از صاىً ةیعون 

. نیعٔت و ؿب دیع وٗت ةً صاىً نی آنط

قستت ٌای دکتع ٔ٘ه چيطروز تَاىؽت ؿایان را تْییع دٌط و ةازٌم تيٍایی نو 
دیگع آن نٍتاب ٗطیهی قتَر و ةازَقلً . ؿعوع ؿط 

ٔـار ةطی را روی صَدم . ىتَدم ؛ دلم زود نیگعٔت و ةً ٌعةٍاىً ای گعیً را ؼع نیطادم 
. زػ نیکعدم کً یارای تسهل آن را ىطاؿتم 

آى٘طر َكتی و صؽتً ؿطه ةَدم کً ةاالضعه ةعصالٓ نیل ةاويی ام کً ىهیضَاؼتم 
یک ؿب . کارنان ةً نـادعه ةکـط ؛ ةً زةان آنطم 

کً ؿایان دیعتع از وٗت نُهَل ةً صاىً آنط ؛ دیگع ىتَاىؽتم صَدم را کيتعل کيم و 
درزالیکً ؼُی نیکعدم قطایم ىلعزد ؛ ةا َكتاىیت 

ایو آن ةٍـتی ةَد کً ةً نو َٗل دادی ؟ ایو آن زىطگی رویایی ةَد کً « :گٕتم 
ىَیطش را دادی ؟ یادتً چً زعٍٔای دلگعم کييطه ای 

نیغدی ؟ یادتً از تيٍایی و ةی کؽی ٌعاس داؿتم و تَ َٗل دادم کً ٌیچ وٗت تيٍایم 
ىهیگظاری ؟ پػ چی ؿط ؟ آن ٌهً َٗل و ٗعار 

ؿؾ ؼال زىطگی ؛ - چی ؿط ؟ و نو صام ةازٌم گَل زعٍٔای تَ را صَردم و ةُطاز پيخ
ىٍٕهیطم کً ٌیچ وٗت ىهیـَد روی َٗل تَ 

اگع نیطاىؽتم ؿعیک ؿطىت در ؿعکت ةاَث دطایی نا نیـَد ؛ ٌیچ . زؽاب کعد 
نطتٍاؼت کً پای درددل . وٗت کهکت ىهیکعدم 

تَ ةعای ! ٌم ىيـؽتیم ؛ دو کلهً زعؼ نستت آنیغ ةا ٌم ىغدیم ؛ ایو ٌم ؿط زىطگی 
ای کاش در ایعان !صَدت و نو ٌم ةعای صَدم 

ایي٘طر ُٔال ةَدی ؛ اگع از قتر تا ؿب ٌم ىهی آنطی ؛ ةاز ٌهغةاىی ؛ دوؼتی صاىَاده 
ای داؿتم کً ةً ؼعاّـان ةعوم ؛ انا ایيذا چی ؟ 
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درایو ؼو و ؼال تيٍا نَىؽم پیعزىی اؼت . ةً ٌعوعؼ کً نیعوم ةً در ةؽتً نیضَرم 
کً دای نادرةغرگم اؼت ؛ نو ةً ٌهؽع ازتیاج 

تَ اىؽان نتُادلی ىیؽتی ؛ . ةً تٕعیر ؛ ؿادی ؛ صيطه و درکيارٌم ةَدن . دارم 
درٌعکاری آى٘طر أعاط نیکيی کً ٌهً چیغ را ةٍم 

ةً صطا صؽتً ؿطم ؛ اگع ٗعار ةاؿط زىطگی ام ایو دَری ةاؿط؛ نو تسهلؾ را . نیعیغی 
. ىضَاٌم داؿت و ةً ایعان ةازصَاٌم گـت
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صطا ؿاٌط « :نحل ٌهیـً ةً کيارم آنط و دؼتؾ را ةً دور گعدىم اىطاصت و گٕت 
اؼت ٌعکاری کً نیکيم ةعای صَؿتضتی تَ و آٔتاب 

ةایطٌعچً . اؼت صَدم ٌم از ایو ٌهً کار کعدن صؽتً ؿطم ؛ انا چاره ای ىطارم 
تاکی نیضَاٌی درایو صاىً . زودتع ةارنان را ةتيطیم 

» پيذاه نتعی زىطگی کيی ؟

. ػ انا نو در ایو صاىً صَؿتضت ٌؽتم

نٍتاب ؛ . ػ اگع در کيار ٌم ةاؿیم ؛ درصاىً ةغرگتع ؛ از ایو ٌم صَؿتضت تع صَاٌی ةَد 
نو االو ؼی درقط از ؼٍام ؿعکت را تَاىؽتً 

ام ةضعم ؛ اگع ٌهیيىَر ةتَىیم پیؾ ةعویم و تَ ٌم کهکم کيی، تا یکی دو ؼال دیگع 
. ؿعکتی ةٍتع از ایو نیتَاىم راه ةیيطازم

ػ ةعای نو از پَل قستت ىکو ؛ چَن ٌیچ وٗت صَؿتضتی ةعایم ىیاورده ؛ نو اگع ةً 
نو . دىتال پَل ةَدم ؛ ةا تَ ازدواج ىهیکعدم 

انا صَؿتضتی . نعدی نیضَاؼتم کً ٌم روزیً ام ةاؿط ؛ درکم کيط و در کيارم ةاؿط 
کَتاه نا ٌهان ؼال اولی ةَد کً ةً آنعیکا آنطیم 

ةا ایيکً زىطگی ؼضتی داؿتیم و ةعای یک ل٘هً ىان ةایط از قتر تا ؿب دان نیکيطیم 
؛ ةا ایيکً ٌیچ کػ را ىطاؿتم ؛ ولی ٌهیو کً تَ 
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را در کيارم نیطیطم کً در رؼتَران پا ةً پایم کار نیکعدی و پَلی را کً ةً ؼضتی در 
نی آوردیم ةا زؽاب و کتاب تا آصع ناه نی 

صیلی دور ؛نو . انا زاال ةتیو چ٘طر از ٌم دور ؿطیم . رؼاىطیم ؛ زىطگی دلضَاٌم ةَد 
ٌیچ وٗت زیاده صَاه ىتَدم ؛ ةً ٌعچیغ ؛ ٌعچيط 

پػ . کم ؛ ٗاىٍ ٌؽتم ؛ زاال ٌم نو تْییعی ىکعدم ٌهان نٍتاب ٗطیهی ٌؽتم 
صَاٌؾ نیکيم ىگظار زىطگی نان ةٍم ةضَرد ؛ دلم 

نو ُٔال در نَُٗیتی ٗعار دارم کً . نیضَاٌط آرانؾ داؿتً ةاؿم ؛ آن ٌم در کيار تَ 
. ةً یک ٌهؽعصَب ةیـتع ازتیاج دارم تا پَل

ػ انا َغیغم تَ ٌهیـً نیگٕتی کً نو تيتل ٌؽتم و اٌل کار کعدن ىیؽتم ؛ زاال ةایط 
صیلی صَؿسال ةاؿی ؛ کً ایو چيیو ةً کار دل 

چـم ةٍم ةغىی دصتعنان ةغرگ نیـَد و آرزوٌای زیادی صَاٌط داؿت ؛ او . ةؽتم 
ٌیچ وٗت ىگَ کً پَل . ؿایط نحل نادرش ىتاؿط 

اگع ةتَاىی از پَل . ؿیَه ی زىطگی ؿها تَ را ةً آرزوٌایت ىعؼاىط . نعا صَؿتضت ىکعد 
درؼت اؼتٕاده کيی ؛ ةً ىٌع نو در 

ٔعدا را ةتیو کً دصتعت چیغی از تَ ةضَاٌط و تَ . صَؿتضتی ات صیلی نَجع اؼت 
ىتَاىی ةعایؾ تٍیً کيی ؛ آىهٍَٗ اؼت کً زدع 

نیکـی و ازؽاس ةطی صَاٌی داؿت ؛ تَ ٌیچ وٗت نغه ی ایو ازؽاس را 
ٌیچ .نو ٌعچً کار کيم و ؼُی و تالؾ کيم .ىچـیطی 

وٗت جعوتم ةً اىطازه پطر تَ و انحال او ىضَاٌط ؿط ؛ نو ٔ٘ه ةعای یک زىطگی ةٍتع 
انا ایو را ٌم نیطاىم کً در دوران . تالؾ نیکيم 

. َٗل نیطٌم دتعان کيم. ةارداری تَ ؛ زیاده روی کعدم ىتایط تَ را تيٍا نیگظاؿتم 

. »نحل ٌهیـً« :صيطه تهؽضع آنیغی کعدم و گٕتم 

نحل ٌهیـً نو « :قَرتم را ةَؼیط و ؼعم را ةً روی ؿاىً اش گظاؿت و گٕت 
ٗطردان ؿها ٌؽتم ؛ از ٔعدا ٌم َٗل نیطٌم ؼاَت 



 
 

429 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

زاال رامی ٌؽتی ؟ ةٍتعه اصم ٌایت را ةاز کيی کً نیتعؼم . ؿؾ َكع صاىً ةاؿم 
نیضَاٌم انـب تا . ةچً ای اصهَ ىكیتهان ؿَد 

. »قتر در صیاةان ٌا پعؼً ةغىیم و آى٘طر ةضيطاىهت کً ٌعچً ّم داری ٔعانَش کيی
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قتر از ؿطت درد از صَاب پعیطم ؛ ازدا ةعصاؼتم و کهی ٗطم زدم تا ؿایط ةٍتع ؿَم ؛ 
درد ةطدَری کالًٕ ام کعد ؛ . انا اجعی ىتضـیط 

. ةً ؼعاغ ؿایان رٔتم و او را قطا زدم

. ػ ؿایان ةیطارؿَ ؛ نو زال صَةی ىطارم

ةازٌم ىٕؽت گعٔتً ؛ نیضَاٌی ةعایت اؼپعی « :ٌهاىىَر کً صَاب آلَد ةَد گٕت 
» ةیاورم ؟

. ػ ىً ؛ درد دارم

ػ تَ چيط ٌٕتً اؼت کً درد داری ؛ ةیا پیـم ةضَاب تا چيط دٗیً٘ دیگع صَب 
. نیـَی

ةطون ایيکً دَاةؾ را ةطٌم ةً وتً٘ پاییو رٔتم و کتعی را آب کعدم و ةً روی گاز 
دوش آب گعم کهی . گظاؿتم و ةً زهام رٔتم 

از زهام » .ةعای اولیو ةار زطؼؾ درؼت ةَد « :دردم را کاٌؾ داد ؛ ةً صَد گٕتم 
ةیعون آنطم چای را دم کعدم و نیغ قتساىً را 

. ؿایان درزالیکً صهیازه نیکـیط از پلً ٌا پاییو آنط. چیطم 

ػ قتر ةً صیع ةعصاىم صاىً ؛ زالت چىَره ؟ 

. ػ صَةم ؛ دوش آب گعم زالم را ةٍتع کعد

. ػ دیطی گٕتم ىگعان ىتاش ؛ ایو یک ناه ٌهؾ ٌهیو زال را داؿتی

. ػ انا ایيتار ٔعؽ نیکعد

» وٗـتً ؟« :ةا ىگعاىی گٕت 
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. ػ ىً ؛ دو ٌٕتً دیگع نٍلت دارم

. ػ الٍی ؿکع ؛ نيکً ٌيَز آنادگی اش را ىطارم

ػ تَ ةایط از ىً ناه پیؾ صَدت را آناده نیکعدی ؛ در مهو نهکيً ىَزاد زودتع ةً دىیا 
. ةیاد

! ػ دان نو ؛ راؼت نیگی ؟

. نحل ایيکً نو ةایط ةً تَ روزیً ةطٌم! ػ چی ؿطه ؟ تعؼیطی 

. ػ ىً ؛ ىً َغیغم ؛ اقال ىگعان ىتاش نو در کيارت ٌؽتم
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. ةً صَةی نـضف ةَد کً تعؼیطه . ةا دؼتپاچگی دو ٔيذان چای ریضت و ؼعنیغ آنط 
ؼُی نیکعد ةا زعؼ زدن ةع تعؼؾ ّلتً کيط 

ل٘هً ای ةعایم گعٔت و در دٌاىم گظاؿت ؛ ٌيَز آن را َٗرت ىطاده ةَدم کً دوةاره درد .
زال صَةی ىطاؿتم و لسًٌ ةً . ؿعوع ؿط 

ؿایان ةعدایؾ صـکؾ زده ةَد و ةا تُذب نعا ىگاه . لسًٌ ؿطت درد زیادتع نیـط 
ؿایان یً کاری ةکو « :ةا َكتاىیت گٕتم . نیکعد 

. »؛ زالم صیلی ةط اؼت

» چً کار کيم ؟« :نو نو کيان گٕتم 

ةٍتعه زودتع « :ٌهاىىَر کً ةً صَدم نی پیچیطم گٕتم . داؿت زعقم را ةاال نی آورد 
لتاؼت را ةپَؿی و ناؿیو را روؿو کيی ؛ 

. »ٔکعکيم وٗتؾ رؼیطه

از ایيىعؼ ةً . آن چيان دؼت و پای صَد را گم کعده ةَد کً ىهیطاىؽت چً نیکيط 
آىىعؼ نیعٔت ؛ ؼً ةار ةً وتً٘ ةاال رٔت تا 

ةً دای ؼَییچ ناؿیو ؛ . تَاىؽت لتاؼؾ را ةپَؿط ؛ زؽاةی زَاؼؾ پعت ؿطه ةَد 
نو نیعوم ناؿیو « :کلیط صاىً را ةعداؿت و گٕت 
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. »را نی آورم دلَ در

ىهیطاىم چعا ناؿیو روؿو « :ٌيَز چيط دٗیً٘ ىـطه ةعگـت و ةا َكتاىیت گٕت 
. »ةٍتعه آژاىػ ةگیعیم. ىهیـً 

ؿایان زَاؼت کذاؼت « :ىگاٌی ةً آن کعدم و گٕتم . و کلیط را ةً روی نیغ پعت کعد 
. »؟ ایو کلیط صاىً اؼت

. »ىهیطاىم چعا ایيذَر ؿطم« :درزالیکً ٗیأً ی نٌلَنی ةً صَد گعٔتً ةَد گٕت 

ػ ىگعان ىتاش ایيٍا ٌهً از اجعات پطر ؿطن اؼت ؛ زاال ةٍتعه تا نو ایيذا ىغاییطم نعا 
. ةً ةیهارؼتان ةعؼاىی

. »آره ؛ آره ؛ نو پطر نیـَم« :ةا صَؿسالی گٕت 

. تا رؼیطن ةً ةیهارؼتان زالم صیلی ةطتع ؿط ؛ نعا َٔری ةً اتاؽ زایهان ةعدىط

ؿایان در تهام آن لسٌات در کيارم ةَد و ةعَکػ لسٌات پیؾ ؛ ةً نو َٗت ٗلب 
نیطاد ؛ نو از ؿطت درد ٔعیاد نیکـیطم و او نعا 

. دلطاری نیطاد

ػ َغیغم تسهل کو تا ؼاَتی دیگع آٔتاب را در ةْل نیگیعیم ؛ آٔتاب کَچَلَ کً ایي٘طر 
یادتً چً لتاؼٍای صَؿگلی . نيتٌعش ةَدیم

. ةعایؾ صعیطیم

َعٍٗای پیـاىی ام را پاک کعد و دؼتؾ را ةً روی ؿکهم کـیط و قَرتم را ةَؼیط و 
ایو آٔتاب کَچَلَ ٌم « :ةا لتضيطی گٕت 

. »تسهلؾ تهام ؿطه ؛ اون ٌم ؼُی و تالؾ نیکيط تا زودتع ةً دىیا ةیایط
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» چىَری ؟ دصتع َغیغم زالت صَةً ؟«:دکتع از راه رؼیط و گٕت 

. ػ آٗای دکتع صیلی درد دارم

. ػ َغیغم داری نادر نیـی تسهل داؿتً ةاش
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ٌيَز چيط ؼاَتی ناىطه ؛ ةٍتعه کهی راه « :دکتع ةُط از ایيکً نعا نُایيً کعد گٕت 
. »ةعوی

ةا کهک ؿایان از تضت پاییو آنطم و ؿعوع کعدم ةً ٗطم زدن ؛ ؼاَات ةً کيطی 
ةیسال و ةی رنٖ .نیگظؿت و ىای راه رٔتو ىطاؿتم 

ؼً ؼاَت . درزالیکً ؿایان دؼتؾ را ةً دور کهعم اىطاصتً ةَد صَدم را نی کـیطم 
دؽیکا ةً . گظؿت و نو ٌهچيان درد داؿتم 

ٔ٘ه ةً اىطازه ده . ةضؾ صیلی ؿلًَّ ؛ ىتَاىؽتم نعصكی ةگیعم « :دیطىم آنط گٕت 
دٗیً٘ ادازه دادىط کً ةً دیطىت ةیایم ؛ زالت 

» چىَره ؟

دلم نیضَاٌط ةضَاةم ؛ انا ایو درد لُيتی ىهی . ػ صَب ىیؽتم ؛ ىای راه رٔتو ىطارم 
. گظارد

. ػ ایو دردی اؼت کً ةً دىتالؾ ؿادی نی آورد

. ٗتل از ایيکً ةتَاىم دَاةی ةطٌم اززال رٔتم

. قطاٌای درٌم ؿایان ؛ دؽیکا و دکتع را نی ؿيیطم

. ػ آٗای دکتع کهکؾ کيیط

. ػ ومٍ ةچً صىعىاک اؼت ؛ اتاؽ َهل را آناده کيیط

ؿایان درکيار . کؽی در اوعأم ىطیطم . وٗتی چـهاىم را ةاز کعدم ٌيَز گیخ ةَدم 
ىای زعؼ زدن ىطاؿتم ؛ ةً .پيذعه ایؽتاده ةَد 

. »یان...ؿا« :ؼضتی گٕتم 

تتعیک َغیغم ؛ آٔتاب « :او ةا ؿيیطن قطایم ةً وعٔم آنط ؛ قَرتم را ةَؼیط و گٕت 
. »کَچَلَ ةً دىیا آنط

» او کذاؼت ؟« :درزالیکً قطایم نیلعزیط گٕتم 

. ػ ٌهیو دا ؛ درکيار صَدت
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ةً ؼضتی درزالیکً . و آٔتاب را از درون تضت کَچکؾ ةليط کعد و ةً کيارم آورد 
صطایا ةاورم . دؼتاىم نیلعزیط دؼت او را گعٔتم 

نٌَای نـکی . ىهیـط کً ایو نَدَد کَچک ةً نو تُلٖ دارد ؛ او از ودَد نو اؼت 
ةا پَؼتی ؼٕیط ةا دو چـم گعد ؼیاه در داصل 
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پتَ صَدىهایی نیکعد ؛ دؼت و پایؾ را تکان نیطاد و ؼعش را ةً ایيىعؼ و آىىعؼ 
چً زػ . او را ةً ؼیيً چؽتاىطم . نیگعداىط 

صَةی ؛ قطای معةان ٗلتم را از ؿطت ٌیذان نیـيیطم و ةً ىاگٍان ةْنی کً نطتٍا 
در ؼیيً زتػ کعده ةَدم ؛ نحل ّطه ی چعکیيی 

چیً َغیغم ؛ چعا « :ؿایان ٌعاؼان گٕت . ؼعةاز کعد و ةً ناىيط وٕلی گعیً را ؼعدادم 
» گعیً نیکيی ؟

او ٌم نتَدً زالم ؿط و دیگع ؼَالی ىکعد ؛ ّم نو ّم ةی . دَاةی ةعای او ىطاؿتم 
چعا ىتایط پـت ایو درٌای ةؽتً ؛ پطر و . کؽی ةَد 

دلم نیضَاؼت پعؼتار در را ةاز کيط و آىٍا ةا ٗیأً ای . نادرم ةً اىتٌار ایؽتاده ةاؿيط 
کً ىگعاىی در آن نَج نیغد ةا لتی صيطان ةً 

پطر َاؿٖ دصتعةچً ٌاؼت ؛ . ؼعاّم ةیایيط و نعا ةتَؼيط و آٔتاب را در آَّش ةگیعىط 
زتها وٗتی نی ٍٔهیط ٔعزىطم دصتع اؼت صیلی 

ناٌان و زٌعا در ىٌعم نذؽم ؿطىط کً ةا اؿتیاؽ ةً ؼهتم نی آیيط . صَؿسال نیـط 
و آٔتاب را از ةْل نادر نیگیعىط و ناناىی کً در 

آى٘طر ایو رویا وتیُی ةً . کً کيار آىٍا ایؽتاده ةا دؼتهالی اؿکٍایؾ را پاک نیکيط 
ىٌع نی آنط کً ىاگاه لتضيطی ةً روی لتاىم ىـؽت 

ٔ٘ه در گَؿً ای از اتاؽ دکتع را . و کم کم ٌهً در ىٌعم کهعىگ و کهعىگ تع ؿطىط 
دیطم کً نـَْل قستت کعدن ةا ؿایان ةَد و 

. پعؼتار کً ةً آرانی آٔتاب را از ةْلم دطا کعد
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نادر ؼعاؼیهً و ٌعاؼان وارد اتاؽ ؿط ؛ وٗتی نعا ةً روی تضت دیط ىٕػ َهی٘ی 
صطا را ؿکع کً ؼالم ٌؽتی ؛ قتر « :کـیط و گٕت 

وٗتی دیطم صاىً ىیؽتی زطس زدم ةا ؿایان ةً پیاده روی رٔتیط ؛ انا ةُط از یکی دو 
ؼاَت کً از آنطىت نایَس ؿطم ىگعاىت ؿطم و ةا 

وٗتی او گٕت تَ را ةً ةیهارؼتان آورده و ومُیتت ةسعاىی اؼت . ؿایان تهاس گعٔتم 
زاال نی ةیيم کً . ؛ دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم 

. ؿکعصطا زالت صَب اؼت

آٔتاب « :نعا در آَّش گعٔت و پیـاىی ام را ةَؼیط و ىگاٌی ةً اوعاؼ کعد و گٕت 
» کَچَلَ کذاؼت ؟

. »ةٕعناییط ایو ٌم آٔتاب کَچَلَ« :ؿایان گٕت . ؿایان و پعؼتار از راه رؼیطىط 

ؿایان دان تتعیک « :ؿایان ةً وعٔؾ رٔت و دؼتؾ را ةً گعنی ٔـعد و گٕت 
. »نیگَیم

. و آٔتاب را از ةْل پعؼتار گعٔت

. ػ واه واه واه ؛ چً دصتع کَچَلَی صَؿگلی ؛ َغیغم ؛ َغیغم

آن چيان ةا ؿَر و ؿَؽ ةً او . ةً آرانی یکی از اىگـتاىؾ را در دؼت آٔتاب گظاؿت 
ىگاه نیکعد کً ٌعکػ او را نیطیط ؛ گهان 

نیکعد نادرةغرگؾ اؼت ؛ دلم ةعای نادر ؼَصت ؛ اون ٌم صیلی تيٍاؼت ؛ زتی تيٍا 
. تع از نو

اکحع پعؼيل ةضـی کً در آن کار نیکعدم ةً . تا چيط لسًٌ ةُط اتاٗم زؽاةی ؿلَغ ؿط 
نال٘اتم آنطىط ؛ اؿضاقی کً وی ایو یک ؼال 

و ىیم ةً نعاتب ةیـتع از ؿایان آىٍا را دیطه ام و یک ؼَم از ؿتاىً روز را در کيار آىٍا 
ةاور ىهیکعدم ایي٘طر از دیطن آٔتاب . گظراىطم 
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دصتعی ةا نٌَای . صَؿسال ؿَىط ؛ او را دوره کعده ةَدىط و ةا تُذب ىگاه نیکعدىط 
نـکی و چـهان ؼیاه ةعایـان صیلی دالب و 

دیطىی ةَد ؛ آى٘طر ؿلَغ کعدىط تا ةاالضعه پعؼتار ةً ؼعاّهان آنط و از آىٍا صَاٌؾ کعد 
تا اتاؽ را تعک کييط تا نو ةتَاىم اؼتعازت 

. کيم

ةا رٔتو آىٍا از پعؼتار صَاؼتم کهکم کيط تا ىَزادم را . ؿایان ٌم نادر را ةً صاىً ةعد 
تضتم را کهی ةاال آورد و آٔتاب . در ةْل ةگیعم

ةً چٍعه . وٗتی کً نىهئو ؿط کاری ىطارم از اتاؽ ةیعون رٔت . را در آَّؿم گظاؿت 
ی زیتای آٔتاب ىگاه کعدم ؛ آیا نیـط روزی او 

را ٔعانَش کيم ؟ آیا نیـط روزی ایو لسًٌ ٌای دلچؽب از صاوعم ةعود ؟ آیا نیـط 
روزی ٔاقلً ی نو و آٔتاب اىطازه یک دىیا 

او را ةً ؼیيً . ةـَد ؟ درٌهان چيط لسًٌ چيان نٍعش ةً دلم ىـؽت کً دلم لعزیط 
ٌعگغ او را تيٍا ىضَاٌم « :ٔـعدم و ةً صَد گٕتم 

. »گظاؿت

. ٌهچيان کً او را در آَّؿم تکان نیطادم ؛ تلٕو اتاٗم زىگ صَرد ؛ گَؿی را ةعداؿتم

. ػ الَ ؛ الَ ؛ نٍتاب ؛ نو ٌؽتم ؛ نادرت

ةارٌا و ةارٌا ةً صَدم َٗل دادم کً آىٍا را ٔعانَش . ةا ؿيیطن قطای نادر دان گعٔتم 
. کيم ؛ انا نگع نیـط

ػ ؼالم نادر؛ صَب ٌؽتیط ؟ 

. ػ الٍی ٔطات ةـَم ؛ َغیغم دلم تتعیک نیگَیم ان ؿاٌلل صَش ٗطم ةاؿً

ىهیطاىی چ٘طر دلم نیضَاؼت آىذا « :درزالیکً ةْل گلَیؾ را گعٔتً ةَد گٕت 
. »ةاؿم

. زال صَةی ىطاؿتم؛ چیغی ىهاىطه ةَد گعیً ام ةگیعد

ػ ةاالضعه نٍتاب کَچَلَ نادر ؿط ؛ چً زالی ٌؽتی ؟ صَةی َغیغ دلم ؟ 
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ىً در زنیيم و ىً در . ىهیتَاىم تَقیٓ کيم چً زالی ٌؽتم « :ةا صَؿسالی گٕتم 
آؼهان ؛ ىً در ایيذا ىً در آىذا ؛ ىهیطاىم ؿایط 

. »درَعش ؼیع نیکيم

ػ َغیغم نادر ؿطن ن٘ام واالیی دارد ؛ لظتی دارد کً ٌیچ کػ دغ یک نادر ىهیتَاىط 
صب ةچً چىَر اؼت ؟ . آن را زػ کيط 

. ػ صیلی صَةً ؛ یً دصتع ؼالم و زیتا

ػ ةً صَؿگلی ناناىؾ ٌؽت ؟ 
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. ػ التتً ، ىً ةً صَؿگلی نادرةغرگؾ

. زیتایی ناٌم ةً آصع رؼیط... ػ ای ةاةا 

. ػ ایو زعؼ را ىغىیط نانان کً ناؿاٌلل ؿها نحل ٗالی کعناىی نی ناىیط

راؼتی اؼهؾ را چی گظاؿتی ؟ . ػ اگع دصتعٌام تُعیٕم کييط 

. ػ آٔتاب

زاال صَدت . ػ ةً ةً چً اؼم زیتایی ؛ انیطوارم ناىيط آٔتاب ةً زىطگی ات ةتاةط 
نیٍٕهی کً یک ٔعزىط ةعای نادر چ٘طر َغیغ اؼت ؛ 

ذره ذره ودَدت در ... َغیغ دلم نا ٌیچ وٗت تَ را ٔعانَش ىهی کيیم ؛ زتی پطرت 
تهام صاوعاتت ةع در و دیَار ایو . ایو صاىً ٌؽت 

صاىً آویغان اؼت ؛ زتی ى٘اؿی ٌایت کً در زیعزنیو پيٍاىـان کعده ةَدی والطیو 
ٌیچ وٗت ٔعزىطؿان را ٔعانَش ىهی کييط ؛ ٔ٘ه 

ایو دو تا ورودک ىهی گظراىط دو ... گاٌی اوٗات دتع زناىً ٌهً چیغ را ةٍم نی ریغد 
گَؿی را نیطٌم ةً ناٌان ؛ . کلهً زعؼ ةغىیم 

ٗعةاىت . نَاًب صَدت ةاش و زؽاةی اؼتعازت ةکو . دوةاره ةا تَ تهاس نیگیعم 
. ةعوم صطازأي
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... ػ ٗعةاىتان صطا

او از صَؿسالی ىتَاىؽت دلَ . ٌيَز زعٔم تهام ىـطه ةَد کً ناٌان گَؿی را گعٔت 
صَدش را ةگیعد ؛ گعیً نیکعد و ٗعةان قطًٗ نو 

الٍی صَاٌع ٔطات ةـً ؛ الٍی نو پیؾ نعگت ةـَم ؛ ةً صطا دلم . و آٔتاب نیعٔت 
داره پعواز نیکيً ةعای تَ ؛ ای کاش درکيارٌم 

. ةَدیم

. »ای کاش«:درزالیکً اؿکٍایم را پاک نیکعدم گٕتم 

دلَ صَدت را ةگیع ؛ ایو دصتع آىذا تيٍاؼت « :قطای نادر را نی ؿيیطم ؛ او نی گٕت 
. »؛ ّهؾ را زیاد ىکو

. زٌعا ةً ؼعَت گَؿی را از ناٌان گعٔت

ػ ؼالم نٍتاب دَن ؛ صَةی ؟ آٔتاب صاىم چىَره ؟ 

آٔتاب ٌم صَةً ؛ ةْلم . ػ الٍی ٗعةان ؿکل ناٌت ةعوم ؛ چ٘طر قطات ةغرگ ؿطه 
. صَاةیطه

. ػ از وعؼ نو ةتَؼؾ

. ػ زتها؛ زتها ؛ َغیغ دلم
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. ػ ایو ناٌان ىهی گظاره نو زعؼ ةغىم ؛ واُٗا صَاٌع کَچیکً ةَدن ٌم صیلی ةطه

. ػ ةطه تً تْاری ٌؽتی

. ػ ایو ٌم ةً دای زورگَی ٌایـان

» نٍتاب صَدت چىَری ؟« :ناٌان گٕت 

. ػ صَةم ؛ ایو ناه آصع کً صیلی اذیتم کعد

. ػ دو ٌٕتً ٌم کً زود ةً دىیا آنط
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ىهیضَاؼتم ةً او ةگَیم اگع تٌَم دای نو ةَدی ؿایط صیلی زودتع از ایيٍا ومٍ زهل 
گٕتو ایو زعٍٔا ٔ٘ه ّم آىٍا را زیاد . نیکعدی 

زتها صیلی َذلً داؿتً ؛ نیضَاؼتً ةتیيط ایيذا « :دردَاةؾ ةً ؿَصی گٕتم . نیکعد 
. »چً صتع اؼت

ػ الٍی ٔطات ةـَم کً ٌيَز ٌم ةا ىهکی ؛ زتی روی تضت ةیهارؼتان ؛ زتها وٗتی 
. رٔتی صاىً ةعای صَدت اؼپيط دود ةکو

. ػ زاال اؼپيط از کذا ةیاورم

. ػ نگع چیغٌایی کً نادر ةعایت ٔعؼتاده ةً دؼتت ىعؼیطه

. زاال یادم أتاد؛ ةاؿً ةاؿً زتها ایو کار را صَاٌم کعد... ػ آٌا 

. ػ ةٍتعه اؼتعازت کيی ؛ نَاًب صَدت ٌم ةاش ؛ ةً انیط دیطار

. ػ ٗعةاىت صطازأي

آى٘طر از او دلضَر ةَدم کً . یاد آصعیو ةؽتً ای کً نادر ةعایم ٔعؼتاده ةَد أتادم 
انا زاال کً نادر ؿطم ٌهً چیغ . ةؽتً را ةاز ىکعدم 

. ٔعؽ نیکيط

 29ٔكل

آى٘طر ؿیعیو و ةانغه ؿطه کً تهام . دو ناه و ىیم از ةً دىیا آنطن آٔتاب گظؿت 
ةا ةَدن او ازؽاس . لسٌات زىطگی ام را پع کعده 

تيٍایی ىهی کيم وٗتی از صَاب ةیطار نیـَم و او را در کيار صَد نی ةیيم ةً ناىيط 
آٔتاب ؛ زىطگی ام را روؿو نیکيط و روزم را آّاز 

از زاال ةً . ةَدن ةا او دىیایی اؼت و دای تهام ّم و ّكً ٌایم را نیگیعد . نیکيم 
ٔکع دو ٌٕتً دیگع ٌؽتم کً نذتَرم ةً ؼعکار ةعوم 
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و چيطؼاَتی ؛ کً ةعایم َهعی اؼت؛ از دیطن او نسعوم ةاؿم ؛ انا چاره ای ىطارم و 
ودَد نادر ؛ ةیـتع از ٌعچیغ نعا . ةایط َادت کيم 
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ةً رٔتو نىهئو نیکيط او آٔتاب را صیلی دوؼت دارد و اگع یک روز او را ىتیيط ؛ روزش 
. ةً ؿب ىهیعؼط

نو ةطدَری « :آن روز ٌم وٗتی ةً دیطىهان آنط ؛ درزالیکً ةا آٔتاب ةازی نیکعد گٕت 
ةً ؿها واةؽتً ؿطه ام ؛ اگع یک روز ؿها را 

وای از روزی کً ؿها ةضَاٌیط از ایيذا ةعویط ؛ نو چً کيم . ىتیيم ؛ دیگع صَدم ىیؽتم 
» ؟

. ػ نادر ىارازت ىتاؿیط نا کً زاال زاالٍا ٌهیو دا نٍهان ؿها ٌؽتم

ػ انا َغیغم زىطگی ٌهیـً ایيىَر ىیؽت ؛ یکی دو ؼال دیگع کً آٔتاب ةغرگ ؿط ؛ 
آىَٗت ایيذا ةعایتان کَچک نیـً و نذتَر 

. صَاٌیط ةَد ةً دای ةغرگتعی ةعویط

زاال تا آن نٍَٗ ؛ تازه نگع نا ؿها را « :دؼتم را ةً دور گعدىؾ اىطاصتم و گٕتم 
. »ٔعانَش نیکيیم

زىطگی صیلی زود نیگظرد ؛ زودتع از آىچً ةتَان « :ىاانیطاىً ؼعش را تکان داد و گٕت 
ٔکعش را کعد و نا اىؽاىٍا ٌم دغ قتع و تسهل 

. »چاره ای ىضَاٌیم داؿت

ػ نادر تَ را ةً صطا ایي٘طر ىاانیطاىً زعؼ ىغن ؛ ؿها ٌهیـً نعا دلطاری نیطٌیط ؛ انا 
. زاال نی ةیيم صیلی ّهگیو ٌؽتیط

ػ َغیغم صیلی زوده تَ ایو چیغٌا را ةٍٕهی ؛ یک زناىی نیعؼط کً دلت نیضَاٌط 
ؿایط ٌیچ وٗت .داؿتً ٌایت را ةً دیگعان ةیانَزی 

در زىطگی انیطی ىطاؿتم کً ةً آن دل ةتيطم ؛ انا نیضَاٌم ةً تَ ةیانَزم کً ةایط 
نا اىؽاىٍا دوؼت داریم ؿکؽت ٌا و . انیطوار ةَد 

ىاکانی ٌایی کً در زىطگی دیطه ایم و ةُيَان تذعةً آىٍا را یطک نی کـیم ؛ ةً ىََی 
ةً کؽاىی کً دوؼتـان داریم اةعاز کيیم ؛ کً راه 
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یک َهع نی ةیيی کً ٌعچً کعدی اؿتتاه ةَد و ةُط ّكً ات نیگیعه . اؿتتاه نا را ىعود 
و ّم تهام دلت را پع نیکيً و انا وٗتی ایو ّكً 

ةیـتع نیـً کً نی ةیيی ٌهان راه اؿتتاه را ةایط تا آصع ادانً ةطی ؛ یُيی راٌی دغ 
. ایو ىطاری

نادر ٌیچ وٗت درةاره ی گظؿتً . آن روز نادر زعٔی زد کً ؼالٍای ةُط ةً آن پی ةعدم 
اش زعٔی ىغده ةَد و یک دَری ؼُی در 

صیلی دلم نیضَاؼت ةطاىم ةع او چً گظؿتً ؛ انا ٌیچ وٗت . پيٍان کعدن آن داؿت 
ىهیطاىم . ةً صَدم ادازه ىطادم کً از او ؼَالی کيم 

» نادر ؿها زىطگی ؼضتی داؿتیط ؟« :چی ؿط کً آن روز از او پعؼیطم 

. »ؼضت تع از آىچً ةتَان ٔکعش را کعد« :آٌی کـیط و گٕت 

! ػ چعا ٌیچ گاه درةاره اش قستت ىهی کيیط

درةاره ی گظؿتً قستت کعدن کً جهعی ةعای تَ ىطارد ؛ چً « :کهی ٔکعکعد و گٕت 
. »ٔایطه ای دارد
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. ػ ؿایط تَاىؽتم از تذعةیات ؿها اؼتٕاده کيم

ةطةضتی نو ٌهیو اؼت کً ٌیچ تذعةً ای ىطارم کً در « :ؼعش را تکان داد و گٕت 
از اول راه اؿتتاه رٔتو و . اصتیار تَ ةگظارم 

ٌهچيان آن را ادانً دادن ؛ چً ىکتً نحتتی دارد کً تَ از آن درس ةگیعی؟ نعور 
صاوعاتی کً ّم را ةً دل آدم نی ىـاىط ٔایطه اش 

ؼُی کعدم ٌهً . چیؽت ؟ ةاور کو زتی در صلَت صَدم ٌم یاد گظؿتً ٌا ىهی کيم 
را ةً ٔعانَؿی ةؽپارم ؛ ٌعچيط کً کار دؿَار و 

زىطگی نو آن . ؼضتی اؼت ؛ انا زطاٗل ؼُی نیکيم از ةً یاد آوردن آىٍا پعٌیغ کيم 
چيان تلش و ىاگَار اؼت کً ٌیچ گاه از ؿيیطن 
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آن لظت ىهیتعی و ؿایط ىٕعت دای ایو ٌهً دوؼت داؿتو را ةگیعد و نو دلم 
ىهیضَاٌط تَ را از دؼت ةطٌم ؛ تَ تيٍا کؽی ٌؽتی کً 

ٔ٘ه ایو را . ةعایم ةاٗی ناىطی ؛ ةٍتعه ٌهیيىَر کً نعا نی ةیيی ٗتَل داؿتً ةاؿی 
ةطان کً ةا گظؿتً صیلی ٔعؽ کعدم و ؿایط ایو تيٍا 

تذعةً ای اؼت کً نیتَاىم در اصتیار تَ ةگظارم ؛ اىؽان ٗاةل تسَل اؼت و اگع ةضَاٌط 
نیتَاىط صَدش را تْییع دٌط ؛ ةىَریکً زتی 

. ٌَیت صَدش را ٌم ةً ٔعانَؿی ةؽپارد

تيٍا چیغی کً نی دیطم یک زن . ٌیچ گاه نُيای ز٘ی٘ی زعٍٔای نادر را ىٍٕهیطم 
صَب و نٍعةان ةَد ؛ پػ چىَر نیتَاىؽت اىؽان 

ةطی ةاؿط ؛ ةً زطی کً اگع داؼتان زىطگی اش را نی ؿيیطم از او نتيٕع نیـطم ؛ ةً 
او زىی . ىٌعم ایو ىهیتَاىؽت ز٘ی٘ت داؿتً ةاؿط 

ؼعؿار از َـٖ و نستت ةَد ؛ نو چيط ؼالی کً در ایو نسل زىطگی نیکيم ؛ کؽی را 
ىطیطم کً از او ةً ىیکی یاد ىکيط ؛ یا کؽی از او 

انا ةً زتم زىطگی . زعٍٔایؾ ةعایم ّیعٗاةل ٗتَل ةَد. کاری ةضَاٌط و او اىذا ىطٌط 
ؼضتی داؿتً کً دلؾ ىهیضَاٌط صاوعات تلش 

. گظؿتً دوةاره زىطه ؿَد

اوایل ةعایم صیلی ؼضت . نعصكی ام ةً پایان رؼیط و ةایط از آٔتاب َغیغ دل نیکيطم 
ةَد ؛ نضكَقا ؿیٕت ؿب ؛ نادر در ؿعایىی 

ٌعچيط کً او ةا کهال نیل ایيکار را اىذام نیطاد و . ىتَد کً چيطةار ازصَاب ةیطار ؿَد 
ٌیچ گالیً ای ىهیکعد؛ انا ةً ىٌع نو ةعای یک 

پیعزن ٌٕتادؼالً کار ؼضت و دؿَاری اؼت ؛ ةىَریکً تكهیم گعٔتم ؿتٍا او را ةً 
او ٌم وتٖ نُهَل ةطون ایيکً . ؿایان ةؽپارم 

ةً ةً ؛ چً از ایو ةٍتع ؛ ٌعدو در کيارم « :ٔکعکيط کً نیتَاىط یاىً ؛ ٗتَل کعد و گٕت 
ٌم نیضَاةیم ؛ ةاٌم زعؼ نیغىیم ؛ درد دل 
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ٌهؾ کً ىهیـً ؿها دوتا ةاٌم . نیکيیم و آى٘طر ؼعش را گعم نیکيم تا تَ ةیایی 
. »ةاؿیط ؛ نا ٌم زعٍٔایی ةعای گٕتو داریم

نادر ٌم دلضَر ؿط ٔکعکعد ةً او . ةٍع قَرت ةاؿیعیو زةاىی اش دل نعا ٗعص کعد
. اوهیيان ىطارم کً ؿتٍا آٔتاب را پیؾ او ةگظارم 

التتً ةً ؿعوی کً اگع ؿایان از ٍَطه . انا ةُط از قستتٍایی کً ةاٌم کعدیم ؛ ٗتَل کعد 
. اش ةعىیانط دوةاره آٔتاب را ةً او ةؽپارم

ؿب کاریٍایم را ةعای تُىیالت آصع ٌٕتً گعٔتً ةَدم کً ةعای ؿایان ؼضت ىتاؿط و 
قتر ٌا ىضَاٌط ؼعکار ةعود ؛ انا از ٍَطه ی ایو 

چيط ٌٕتً ةطون ٌیچ گالیً ای ةا لتی صيطان درزالیکً آٔتاب را .کار ؼاده ٌم ةعىیانط 
در ةْل داؿت ةً اؼت٘تالم نی آنط و از ؿیعیو 

کاری ٌای او تُعیٓ نیکعد ؛ ولی کم کم ةا گظؿت زنان ّعّعٌایؾ ؿعوع ؿط و ةا 
ایيکً نیطاىؽت زَ٘ؽ نو رکو اقلی در چعصً 
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تَ را ةً صطا ةیا از کارت اؼتُٕا ةطه و ةً صاىً ! نٍتاب « :ی زىطگی نان اؼت ؛ گٕت 
داری و ةچً داری ات ةعس ؛ ؿکع صطا اوماع و 

صَدت ٌم صَب نیطاىی کً ٌیچ کػ دای نادر را ىهی . ازَالهان کً صَب اؼت 
. »ىً نو و ىً نادر. گیعد 

اگع از ٍَطه ی ایو کار ةعىهی آیی ةی صَد کار نو و نادر ةَدىم را « :ةا دلضَری گٕتم 
صَدت ٌم صَب نیطاىی کً اگع . ةٍاىً ىکو 

نو نیطاىؽتم کً تَ از ٍَطه . زَ٘ؽ نو ىتاؿط ؛ لىهً ی ةغرگی ةً زىطگی نان نیضَرد 
اش ةعىهی آیی ؛ ىتایط ةً َٗل تَ انیطوار 

. »نیـطم

ػ کی گٕتً نو از ٍَطه اش ةعىهی آیم ؟ نگع ایو زةان ةؽتً چً کار نیکيط ؟ نو ةعای 
صَدت نیگَیم ؛ ةیـتع از ٌعکػ درایو صاىً 
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دیگع وٗتی ةعایت ىهی ناىط . تَ ززهت نیکـی ؛ ةیهارؼتان ؛ صاىً داری و ةچً داری 
ىً گـتی و ىً تٕعیسی ؛ ؿب کاری ٌایت را ٌم . 

. دیگع زناىی ةعای صَدنان ىهی ناىط. کً ةً آصع ٌٕتً اىطاصتی 

زاال کً کار کعدن . نو ٌم ةطم ىهی آیط ؛ةیـتع ةً صَدم ةعؼم « :ةا صَىؽعدی گٕتم 
نو دردی از زىطگی نان را دوا ىهیکيط ؛ ٌهان 

. »ةٍتع کً درصاىً ةيـیيم ؛االٗل ایيذا نحهعجهع ةاؿم

َغیغم ؛ « :ؿایان کً نتَدً دل کيطن از زَ٘ؽ نو کار دؿَاری اؼت ةا صَؿعویی گٕت
نيکً نيٌَری ىطاؿتم ؛ ةعای صَدت گٕتم ؛ 

چَن نی ةیيم ةعایت صیلی ؼضتً ؛ ولی اگع صَدت دوؼت داری و رامی ٌؽتی ؛ نو 
. زعٔی ىطارم ؛ ایو دو ؿب ٌم ؼٍم نو ةاؿط 

. »نيکً آى٘طر گعٔتار ٌؽتم کً کاری ىهیتَاىم ةعایت اىذام دٌم

ةً صَةی نیطاىؽتم کً ىً دلؾ ةً زال نو نیؽَزد و ىً ةً زال آٔتاب ؛ او ٔ٘ه ةً 
آصً ؿتٍایی کً نو صاىً ىتَدم او . ٔکعصَدش ةَد 

ةاایيکً از ىٌع کاری تٕاوت چـهگیعی ىؽتت . اکحع وٗتؾ را ةا دوؼتاىؾ نی گظراىط 
ةً ایعان پیطا کعده ةَد و وٗتؾ را تهام و کهال 

ٌعچً اقعار کعدم کً . ةً کار کعدن نیپعداصت ؛ انا ٌع وٗت نیتَاىؽت ؛ گعیغی نیغد
. آٔتاب را ةً نادر ةؽپارم ؛ ٗتَل ىکعد 

ةً ٌع قَرت زىطگی . ىهیطاىؽتم چعا ؟ ؿایط نیضَاؼت دلَی نو کم ىیاورد 
یکيَاصتهان ٌهچيان ادانً داؿت و کم کم ؿایاىی کً آن 

تيٍا آٔتاب ةَد کً ةً نو ىیعو . چيان تْییع کعده ةَد؛ ةً ٌهان ؿایان ٗتلی تتطیل ؿط 
کار صؽتً کييطه . نیطاد و نعا ؼعپا ىگً نیطاؿت 

ةیهارؼتان و درگیعی ٌایی کً ةا ؿایان داؿتم زؽاةی اَكاةم را داّان کعده ةَد و اگع 
لتضيط زیتای آٔتاب گعنا ةضؾ زىطگی ام ىتَد 
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ؿایان . ؛ ؿایط دیگع واٗت و تَان ناىطن و ؼعو کلً زدن ةا آن زىطگی را ىطاؿتم 
صَدش را آى٘طر گعٔتار کار کعده ةَد کً تا پاؼی از 

ؿب را در در ؿعکت نی گظراىط ؛ وٗتی ٌم ةً صاىً نی آنط زَقلً دو کلهً زعؼ زدن 
ىطاؿت و آى٘طر صؽتً ةَد کً ةیسال و ةی رنٖ 

ةً رصتضَاب نیعٔت و ٌیچ قطایی ىهیتَاىؽت او را ةیطار کيط ؛ یا آى٘طر نـعوب 
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ةعای ٌهیو دیگع قالر ىطاىؽتم . صَرده ةَد کً ٌهاىذا روی کاىاپً ةً صَاب نیعٔت 
نادرٌم نطتی ةَد . آٔتاب را ؿتٍا ةً او ةؽپارم 

کً ىگعان آٔتاب ةَد و ازنو صَاؼت کً از او نعاٗتت کيط ىهیطاىم چً اتٕاٗی أتاده ةَد 
دیگع ىتَاىؽتم واٗت . کً او ایي٘طر ىگعان ةَد 

» نادر اتٕاٗی أتاده ؟« :ةیاورم و یک روز از او پعؼیطم 

! »ىً َغیغم چً اتٕاٗی نیتَاىط أتاده ةاؿط« :ةا تُذب گٕت 

ؿایان زعٔی . ػ آصً ٌیچ وٗت ؿها را ىطیطم کً ؼعنَمََی ایي٘طر پأـاری کيیط 
. زده

. »صَاٌؾ نیکيم ةعایم ةگَییط« :دؼت او را ٔـعدم و گٕتم . ؼکَت کعد و زعٔی ىغد 

. ػ آصً او از نو صَاؼتً کً ةً تَ چیغی ىگَیم

. ػ َٗل نیطٌم َکػ الُهلی ىـان ىطٌم

ػ ؿایان ىهیتَاىط از آٔتاب ىگٍطاری کيط ؛ ةارٌا نیضَاؼتم درایو ةاره ةاٌات قستت 
. کيم ؛ انا ةٍتع دیطم کً دصالتی ىطاؿتً ةاؿم 

ةُنی ؿتٍا ؿایان آى٘طر صؽتً ةَد کً قطای گعیً آٔتاب را ىهی ؿيیط ؛ صَدم نی 
آنطم ؿیعش را نیطادم و تهیغش نیکعدم و تا از 

چيطةار از ؿایان صَاؼتم کً او را ةً نو .صَاةیطىؾ نىهئو ىهیـطم ؛ ىهیعٔتم 
نٍتاب ّكً « :نیگٕت. ةؽپارد ؛ انا او ٗتَل ىکعد 
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« :ةً او گٕتم » . نیضَره و زتها از ٌهؽعی ةً ةی َعمگی نو زالؾ ةٍم نیضَرد 
و او َٗل داد کً دیگع تکعار » .آصً ایيىَر ىهیـً 

. ىـَد؛ انا ةُط از چيط ٌٕتً دوةاره ؿعوع نیـط

» نادر چعا زودتع ةً نو ىگٕتی ؟« :ةا ىارازتی گٕتم 

ایو اواصع دیگع آٔتاب را پیؾ صَدم . ػ آصً دلم ىهیضَاؼت ةاَث ىارازتی ؿها ةـَم 
نی آوردم و قتر ٌا ٗتل از ایيکً تَ ةیایی ؛ او را 

. ةً دای صَدش ةاز نیگعداىطم

در ایو کـَر ّعیب ؛ کً ةایط . ػ ىهیطاىم چً ةکيم ؛ ةاور کو صَدم ٌم ؼعدرگم ٌؽتم 
نعد صاىً ام تکیً گاٌم ةاؿط ؛ نتاؼٕاىً 

صؽتً ؿطه ام ؛ از صَدم ؛ از زىطگی ام ؛ از ؼعىَؿتم ؛ نا زىٍای ایعاىی . درکيارم ىیؽت 
ٌهً ی ؼضتی ٌای زىطگی را ةضاوع ٌهؽعنان 

تسهل نی کيیم ؛ چَن وٗتی ةاٌم ازدواج نی کيیم ؛ یً دَرایی از صَدنان نیـَد و 
ةً ةیان ؼاده تع ؛ ىیهً ی دیگعنان نیـَد کً 

نو ٌم ةعای ؿایان کم ىگظاؿتم ؛ انا او ةا . زامعیم ٌهً چیغنان را ةً پای او ةعیغیم 
دیگعان ٔعؽ دارد ؛ ٌٕت ؼال اؼت کً ؼُی 

صَدم را کعدم و صطا نیطاىط از ٌیچ چیغ کَتاٌی ىکعدم ؛ ولی درؼت ىهیـَد و ٌيَز 
. کً ٌيَزه ٌهان ؿایان کَچَلَؼت

دیگع زػ صَةی ةً ؿایان ىطارم ؛ ٌعچً ؼُی نیکيط ةا نستت ٌایی کً ةَی تٌاٌع 
نیطٌط از نو نحل گظؿتً ةعه نىیُی ةؽازد ؛ نَٖٔ 

ىانٍعةاىی ٌای پطر و ٌهؽعم دلم را نحل یک تکً ؼيگ کعده ؛ ةً ٌیچ کػ . ىهیـَد 
اَتهاد ىطارم ؛ زتی نطتٍاؼت کً یادی از 

 276  

آن چيان ؼعد و ةی . پعیا را ٌم ةً ٔعانَؿی ؼپعده ام . دوؼتان گظؿتً ام ىهی کيم 
روح ؿطه ام کً زؽی ةعای زىطگی کعدن ىطارم و 
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ایو تيٍا ىكیست ٌای نادراىً نادر و ؿیعیو زةاىی ٌای آٔتاب اؼت کً نعا ةً زىطگی 
ؿایان ٔ٘ه یک آٗاةاالؽع اؼت و . دلگعم نیکيط 

ةػ ؛ ؼایً ؼعی کً کم کم ةً روی ؿاىً ام ؼيگیيی نیکيط ؛ تا دایی کً دیگع تسهلم 
ةً پایان رؼیط و نٍتاب قتَر و تَ ؼعی صَر ةً 

. ىاگاه وْیان کعد

ؿایان آن چيان زىطگی اش را ةا َیؾ و ىَش ةا دوؼتان و کار کعدن پع کعده ةَد کً 
دیگع وٗتی ةعای نو و آٔتاب ةاٗی ىهی ناىط ؛ 

زتی تُىیالت آصع ٌٕتً را ٌم در کيار نا ىهی گظراىط و ةا دوؼتاىؾ ةً ناٌیگیعی و 
اوایل ةً صَد نیگٕتم او ٌم ةً .ؿکار نیعٔت 

تٕعیر ازتیاج دارد ؛ زاال کً یک ٌٕتً کار نیکيط ؛ ةٍتعه از تُىیالتؾ ٌم اؼتٕاده 
او آدنی اؼت کً ةیؽت و پيخ ؼال از زىطگی . کيط 

اش را ةً ةی َاری گظراىطه ؛ زاال کً ةً صَد آنطه ؛ ةٍتعه او را ىاانطی ىکيم و ٌعچً 
نیکيط ؛ کَتاه ةیایم ؛ صَدم را ةً کلی ٔعانَش 

کعدم و اقال یادم رٔت کً نٍتاةی ٌم ودَد دارد کً َاؿٖ زیتایی ؛ تيَع و نٍهاىی 
از یاد ةعده ةَدم کً ةعای چی . ٌای دوؼتاىً اؼت 

اٌطأم ٌعچً ةَد از ذٌيم . کً ایو ةُیط اؼت ! ةعای زدع و ةطةضتی ! ازدواج کعدم 
پاک ؿطه و آى٘طر گظؿت کعده ام کً دیگع تسهلم 

وٗتی ةً آییيً ىگاه نیکيم دیگع از آن نٍتاب ؼعزال و ؿاداب صتعی . ةً پایان رؼیطه 
ىیؽت ؛ نٌَایم را ةا رىگ پَؿاىطم کً ؼٕیطی 

اش در ایو ؼو و ؼال ىهایان ىـَد و اىَاع کعنٍا را نیضعم تا چعوک زودرس قَرتم 
را زیع آن پيٍان کيم و انا ةذای نو ایو ؿایان 

ٌع یکی دو ناٌی یک دؼت کت و ؿلَار . اؼت کً روز ةً روز ةٍتع نیـَد 

کعاوات ؛ پیعاٌو ٌای ؿیک و نط روز و اودکلو ٌای آن چياىی نیضعد و ٌع روز ةا یک 
دىیایی ةعای . تیپ از صاىً ةیعون نیعود 
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. صَدش ؼاصتً کً ٗاةل ن٘ایؽً ةا دىیای نو ىیؽت

آن ؿب ٌم دلَ آییيً ایؽتاده ةَد و درزالیکً نٌَایؾ را ةعس نیکـیط ؿُعی را زیع 
ةُط نحل ایيکً ازصَدش . لب زنغنً نیکعد 

ىگاٌی ةً آییيً اىطاصت و لتضيطی زد و ةا صَىؽعدی دؼت . نىهئو ؿطه ةاؿط 
ىَازؿی ةعؼع آٔتاب کً ةً تازگی ةً راه أتاده ؛ کـیط 

َغیغم نو یکی دو ؼاَت ةا « :و ةُط ةً ؼعاغ نو آنط و گَىً ام را ةَؼیط وگٕت 
. »دوؼتاىم نیعوم و زود ةعنیگعدم

ىهیطاىم چً کار او نعا َكتاىی کعد ؛ صَىؽعدی اش ؛ لتٍای یش زده اش کً گَىً ام را 
ّلْلک نیطاد ؛ یا ادای یک پطر صَب را در 

آوردن ؛ ةً زتم ٌیچ کطام از ایيٍا ىتَد چَن کار ٌهیـگی اش ةَد؛ ةً ٌهیو ؼعدی و 
یک آن زػ کعدم کً دردلؾ ةً . ةی روزی 

چً زن ازه٘ی دارم ؛ چً رازت او را نىیٍ صَد کعدم و ٌعچً « نو نیضيطد کً 
. »ةضَاٌم ؛ ةا زةان چعب و ىعنم ةً آن صَاٌم رؼیط

. »اگع رٔتی ةٍتعه دیگع ةعىگعدی« :ٌهیو کً در را ةاز کعد تا از صاىً ةیعون رود گٕتم

! »چی« :ةاتُذب ىگاٌم کعد و گٕت 

. ػ ٌهان کً ؿيیطی ؛ اگع رٔتی دیگع ةعىگعد
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» چی ؿطه ؟« :لتضيطی زد و ةً ؼعاّم آنط و گٕت 

از نو نیپعؼی چی ؿطه ؟ تَ صذالت ىهیکـی ؟ تَ زن و ةچً « :ةا َكتاىیت گٕتم 
ای ٌم داری ؛ تا کی نيتٌع ةاؿم کً ةً صَدت ةیایی ؛ 

ؿایان ؛ دیگع از ایو زىطگی صؽتً ؿطم ؛ از َٗلٍای . تا کی ةً اىتٌار آدم ؿطىت ةـیيم 
صؽتً . پَچی کً ٌیچ وٗت َهلی ىهیـَدىط 

ؿطم ؛ ایو آن زىطگی زیتایی اؼت کً ةً نو َٗل دادی ؛ یادتً وٗتی از ایعان 
نیضَاؼتیم ةیاییم ؛ چً زعٍٔایی زدی ؛ ىهیگظارم آب در 
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آى٘طر صَؿتضت . نحل یک ؿاٌغاده واُٗی زىطگی صَاٌی کعد . دلت تکان ةضَرد 
صَاٌی ؿط کً ىانٍعةاىی پطر و صاىَاده ات را از یاد 

« :یاد نی آیط ٗتل از ةً دىیا آنطن آٔتاب چً زعٍٔای دلگعم کييطه ای نیغدی . ةتعی 
» ٌعؼً در کيار ٌم زىطگی صَؿی صَاٌیم داؿت

زاال کذاؼت ؟ آن ٌهً َٗل و ٗعار ةً کذا رٔت ؟ ّكً ٌایم را ده ةعاةع کعدی ؛ 
ىاکانی ٌایم را ةً اوج رؼاىطی ؛ از نو یک اىؽان 

واٗت دیطن ٌیچ کػ را ىطارم ؛ زتی زعؼ زدن ٌم ةعایم نـکل . رواىی ؼاصتی 
ؿطه ؛ ةعصَردم ةا ةیهاران آن ٗطر زؿت و زىيطه 

از آن ٌهً دوؼتاىی کً در ایعان داؿتم یکی . ؿطه کً چيطیو ةار ةً نو تظکع داده اىط 
ٌم ةعایم ةاٗی ىهاىطه ؛ ةا ٌهً ؿَن ٗىٍ راةىً 

آصً وٗتی کً تهاس نی گیعم ؛ چی ةعاؿَن ةگَیم ؟ از ةطةضتی ٌایم کً آىٍا را . کعدم 
ىارازت کيم ؟ یا ةً دروغ از صَؿتضتی ٌایم 

ةگَیم تا آىٍا را ؿاد کيم و صَدم را ّهگیو ؟ 

تَ ةُيَان یک پطر ةعای آٔتاب چً کعدی ؟ ده دٗیً٘ از ؿتاىً روز را ةً او اصتكاص 
دادی ؟ ٔ٘ه قتر ةَؼً ای از روی َادت ةع 

. پیـاىی اش نیغىی و ؿب کً ةعنیگعدی ؛ اگع زالت ؼعدایؾ ةاؿط ؛ ةَؼًٍ ای دیگع 
ؿایان داری زالم را ةٍم نیغىی ؛ از تَ و از ایو 

. »زىطگی کً ةعایم ؼاصتی ةطم آنطه

ؼالٍاؼت کً ةا آن زةاىت نعا ٔعیب دادی ؛ انا « :درزالیکً ىٕػ َهی٘ی کـیطم گٕتم 
تَ نتاؼٕاىً نعا ؛ ٌم از . ةٍتعه دیگً تهانؾ کيی 

اؼب اىطاصتی و ٌم از اقل ؛ دیگع ٔعانَش کعدم ؛ کً ةَدم و کً ٌؽتم ؛ صَاؼتً 
ٌایم چً ةَد وچً ؿط ؛ تَ نعا ةا ةی رزهی ةً ٌعکذا 

کً صَاؼتی کـاىطی ؛ ٌعچیغی را کً صَاؼتی ةٍعقَرتی کً ةَد ةً دؼت آوردی و ةً 
تيٍا چیغی کً ٔکعىکعدی نو ةَدم کً ةً 
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ٔ٘ه صَدت و صَاؼتً ٌایت ةعایت ارزش داؿتيط و زاال ٌم . رازتی لگط نالم کعدی 
دیگع چیغی ىطارم ... کً ةً ٌهً ی آىٍا رؼیطی 

ةٍتعه تا ومٍ از . زاال دیگع صَدم ناىطم و صَدم . کً ةضَاٌی ؛ از آن ؼَاؼتٕاده کيی 
ایو ةطتع ىـطه ایو داؼتان ىکتت ةار را ةً پایان 

. »ةعؼاىیم

ةاور کو کً ىهیطاىم چً ةگَیم ؛ نو ... نٍتاب « :ؿایان ةا تُذب ىگاٌم کعد و گٕت 
» ایي٘طر ةط ةَدم و صَدم صتع ىطاؿتم ؟

. ایيىَر ةا صَىؽعدی دَاةم را ىطه ؛ ٌهیـً روش تَ ٌهیو ةَد « :ةا َكتاىیت گٕتم 
ىً دادی و ىً ٔعیادی ؛ آى٘طر نٌلَم ىهایی نیکيی 

. »کً نو صاک ةع ؼع ؛ دلم ةعایت نیؽَزد

. ػ ةاور کو چيیو ٗكطی ىطارم ؛ آن چيان ؿَک زده ام کً ىهیطاىم چی دَاةت را ةطٌم
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ػ ىهیضَاٌط دَاةٍای تکعاری را دوةاره ةً صَردم ةطٌی ؛ ٌهً را زٕي ٌؽتم 
ةٍتعه ةا زعٍٔای واٌی وٗتهان را . نیضَاٌی ةعایت ةگَیم 

تلٓ ىکيیم ؛ نا در زىطگی نـتعکهان نَٖٔ ىتَدیم ؛ التتً تَ در زىطگی ؿضكی ات 
. نَٔ٘یت ٌایی کؽب کعدی

ػ نٍتاب ؛ چعا ةی اىكأی نیکيی ؟ ٌعچً کعدم ةعای تَ و آٔتاب ةَده ؛ ةعای یک 
ٔکعىکو ةعای نو تيتل کً ةً َٗل . زىطگی ةٍتعه 

صَدت دغ صَردن و صَاةیطن کاری اىذام ىهیطادم ؛ کار کعدن رازت ةَده ؛ نو ٔ٘ه 
نیضَاؼتم ةً تَ جاةت کيم کً نیتَاىی ةً روی 

چعا نیگَیی نو ةً َٗلم َهل ىکعدم ؟ نگع ىَیط یک . ؿاىً ٌای نعدت تکیً کيی 
زىطگی رازت را ةً تَ ىطادم ؟ نگع ىگٕتی تيتلی را 

؟ تا چيطوٗت !کيار نیگظارم و زىطگی در ؿان تَ ةعایت نیؽازم ؟ نگع ّیع ازایو کعدم 
دیگع ٗكط دارم ایو صاىً را ةٕعوؿم و صاىً ی 
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. »ةٍتعی ةعایت ةضعم

تَ ةٍتع از . ةازٌم زعٍٔای تکعاری و دَاةٍای تکعاری « :گٕتم . ةازٌم نحل ةهب تعکیطم 
ٌهً نیطاىی کً تيٍا چیغی کً در زىطگی ام 

ایو ٌهً از پَل و زىطگی نعًٔ ةعای نو قستت ىکو . ةعایم اٌهیت ىطارد ؛ پَل اؼت 
نو . وٗتی کً ازدواج کعدم ٗیط ٌهً اش را زدم . 

چىَر ةً تَ زالی کيم کً آرانؾ نیضَاٌم ؛ دوؼت داؿتو و در کيار ٌم ةَدن را 
نو ٌهان صَؿتضتی را نیضَاٌم کً وٗتی . نیضَاٌم 

ةً آنعیکا آنطیم ؛ داؿتیم از قتر تا ؿب ؼگ دو نیغدیم ةعای قيار و ؼً ؿاٌی ؛ آن 
پَل ةعایهان ارزش داؿت ؛ چَن ةا ززهت 

درنی آنط و درکيار ٌم صعدؾ نیکعدیم زىطگی ؼضتی داؿتیم انا صَؿتضت ةَدیم ؛ 
چَن درکيارٌم ةَدیم و ؿادی ٌا و ّم ٌایهان 

نا لظتی نیتعدیم کً ىً ٗتل از آن و ىًٍ ةُط از آن ٌعگغ ةً . را ةا ٌم ٗؽهت نیکعدیم 
نو یک زىطگی ٌهعاه ةا . ؼعاّهان ىیانط 

نعدی نیضَاٌم کً ىیهی از روز را کار کيط و ىیم دیگع آن را ةا . آرانؾ نیضَاٌم 
صاىَاده اش ةگظراىط ؛ ىً ایيکً از قتر ةعود تا 

صَدت . ؼاَت ده و یازده ؿب و روزٌای تُىیلیؾ راٌم ةا دوؼتان نذعدش ةگظراىط 
نیطاىی کً ةا گـت و تٕعیر نضالٓ ىیؽتم ؛ 

چَن ٔکع نیکيم چً زن و چً نعد گاٌی اوٗات دوؼت . زتی ةا دوؼتان نذعدت 
دارىط ٔ٘ه ةا ديػ صَدؿان قستت کييط و گاٌی 

انا . اوٗات درد دلٍایی ٌؽت کً ٔ٘ه یک دوؼت قهیهی نیتَاىط آىٍا را گَش دٌط 
نتاؼٕاىً تَ از زط گظراىطی ؛ ةىَریکً تهام 

ؿطه یک روز تُىیل ةا . اقال دیگع نا ةعایت نُيایی ىطاریم . زىطگی ات آىٍا ؿطه اىط 
ٌهؽع و ٔعزىطت ةً پارک یا تٕعیسگاه ةعوی 

» ؟
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. ػ آصً تَ ٌهیـً کار کعدن و صؽتگی را ةٍاىً نیکيی

ػ نیتَاىی وٗتی صؽتً ٌؽتم ةیایی درکيارم ةيـیيی و ةا چيط دهلً ی دلگعم کييطه 
. صؽتگی را از تيم درةیاوری

. ػ ةاور کو ٔکعش را ىکعده ةَدم کً چيیو کار کَچکی تَ را صَؿسال نیکيط

ٌعچً ةً ذٌيت آنط . تَ ٌیچ وٗت ٔکعىکعدی « :ؼعم را ةا تاؼٓ تکان دادم و گٕتم 
آن را اىذام دادی ؛ ةطون ایيکً ةً ٔکع پیانطٌای 

. »ةٍتعه ٌع کطام راه صَدنان را ةعویم... ةُطش ةاؿی 
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» نٍتاب ایو زعؼ را کً دطی ىهیگی ؟« :ةا دؼتپاچگی گٕت 

ػ نو ٔکعٌایم را کعده ام ؛ ایو ومٍ ةعایم ّیعٗاةل تسهل اؼت ؛ اگع ةضَاٌم ادانً 
اگع نؽئلً صَدم . دٌم ةً زتم از ةیو صَاٌم رٔت 

ةَدم ؛ اقال ةعایم نٍم ىتَد انا زاال نَدَد دیگعی ودَد دارد کً االٗل ةً یک نادر 
ةعای اوٌم کً ؿطه ةایط روزیً ای . ازتیاج دارد 

. صَب و دؽهی ؼالم داؿتً ةاؿم

نات و نتٍَت . ةطون ایيکً دَاةم را ةطٌط ؛ کعاواتؾ را ؿل کعد و روی نتل ولَ ؿط 
ةً ى٘ىً ای صیعه ؿط و ناىيط آدنٍای ؿَک زده 

نٍتاب ةاور کو ٌیچ « :تا چيطدٗیً٘ ةً ٌهان زالت ناىط و ةا زالت ةی رن٘ی گٕت 
وٗت ٔکعىهیکعدم روزی ةعؼط کً تَ چيیو ت٘امایی 

از نو ةکيی ؛ نو تا ایو اىطازه ٌهؽع ةطی ٌؽتم کً تَ دیگع زامع ىیؽتی ةا نو 
از وٗتی کً ةً آنعیکا آنطیم ةعای آناده ! زىطگی کيی 

کعدن یک زىطگی صَب ٌهً ی ؼُی و تالـم را کعده ام ؛ زاال چعا نَٖٔ ىتَدم ؛ 
ٌهیـً ٔکع نیکعدم کً تَ رامی ٌؽتی و . ىهیطاىم 

. ىهیطاىؽتم درون آن ؼیيً کَچک چً نیگظرد
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انا نـکل تيٍا نو ىیؽتم ؛ . نٍتاب تَ ٌهؽع صَةی ٌؽتی و در ایو ؿکی ىیؽت 
ؿایط ٌیچ گاه ةً ٔکعت ىعؼیطه کً صَدت ٌم 

در وَل ایو ٌٕت ؼال کً از ؿعوع زىطگی نـتعکهان نیگظرد ؛ تَ ٌهیـً ! ن٘كعی 
. چیغی را از نو صَاؼتی کً از وٗتؾ گظؿتً ةَد 

تَ ٌهیـً زعٍٔایم را ٗتَل داؿتی ؛ صَاؼتً ٌایم را اىذام دادی ؛ انا ٌهیو کً کار از 
کار گظؿت آىهٍَٗ اؼت کً ٌهً ی ت٘كیعٌا 

. تَ ٔکع نیکيی کً نو ةایط َ٘ل کل ةاؿم و ٌیچ اؿتتاٌی ىکيم . نتَدً نو ؿطه 
ٌهیـً نيتٌع ةَده ای کً صَدم نتَدً اؿتتاٌم ؿَم 

دروی ایو ؼً . و ایو راه را آى٘طر ادانً داده ای ؛ تا دایی کً دیگع دیع ؿطه اؼت 
ؼالی کً در آنعیکا ٌؽتیم ؛ تَ کطام ةار ةً نو 

گٕتی ؛ ازایيکً ةا دوؼتاىم ةیعون نیعوم ىارازتی ؛ کی ىـؽتی ةعایم درددل کعدی ؛ کی 
از ّم و ّكً ٌایی کً در وَل ایو چيطؼال 

نو ٌهیـً ةعای تَیک ّعیتً ةَدم و ٌؽتم ؛ نو پلی . داؿتی لب ةً ؼضو ةاز کعدی 
ةَدم کً تَ را ةً صَاؼتً ٌایت ىغدیک کعد ٌیچ 

چىَر ةگَیم ؛ یً دَرایی نو را داصل آدم زؽاب ... وٗت ةعای تَ اٌهیت ىطاؿت و 
نو ةیـتع یک وؼیلً ةَدم تا یک . ىهیکعدی 

. ٌهؽع

نٍتاب نو ٌم از ایو زىطگی یکيَاصت صؽتً ؿطم ؛ نو ٌم دوؼت دارم نحل ٌهان 
ٗطیهٍا کً ةا دوؼتان ةً نٍهاىی و گعدش نیعٔتیم ؛ 

آىهٍَٗ کً آزادی آن چياىی ىطاؿتیم ؛ چً زیتا از لسٌاتهان اؼتٕاده . زاال ٌم ةعویم 
نیکعدیم ؛ انا ایيذا کً صیلی رازت نیتَاىیم ةً 

یک روز َاؿٖ ایو . ٌعکذا کً دوؼت داریم ةعویم ؛ صَدنان را در ٕٗػ زىطاىی کعدیم 
آزادی ةَدیم و زاال کً آن را داریم ؛ وعز 

یادتً ةٍت گٕتم کً ةٍتعه اؼتُٕا ةطٌی ؛ ةً صَةی . اؼتٕاده از آن را ةلط ىیؽتیم 
نیطاىم کً زَ٘ؽ تَ ؼٍم ةً ؼغایی در تانیو زىطگی 
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. نان دارد ؛ انا چً ٔایطه ؟ ٔاقلً ی ةیو نا را زیاد کعده

یازده ؿب وٗت - ػ ةی صَد ّیتت ٌای صَدت را ةً گعدن کار نو ىیيطاز ؛ ؼاَت ده 
رؼیطن ةً صاىَاده اؼت ؟ ةطةضتاىً نحل ٌهیـً 

. زعٔی ةً زةان نی آوری کً ةا دلت یکی ىیؽت
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ػ َغیغم وٗتی تَ صاىً ةاؿی ؛ ةعىانً ام را وَری تيٌیم نیکيم کً ةیـتع در کيارٌم 
. ةاؿیم

نا ایو . نٍتاب ؛ ةً ىٌع نو والٖ ىهیتَاىط راه زل درؼتی ةاؿط « :نکحی کعد و گٕت 
ؼٕع را ةا ٌم آّاز کعدیم و ىتایط ةگظاریم 

گعدةادی ایو ؼٕع را ةً پایان ةعؼاىط ؛ ةٍتعه ةیـتع ٔکعکيی ؛ ىهیضَاٌم دیگع ةٍت َٗل 
ةطٌم ؛ چَن ةً گٕتً صَدت ٌیچ وٗت ةً آن 

تَ صؽتً ؿطی ؛ ةٍتعه یکی دو ٌٕتً نعصكی ةگیعی تا ةً نؽأعتی . َهل ىکعده ام 
ةعویم کار کعدن ؛ صاىً داری ؛ ةچً داری ؛ ّعةت 

. »و ازٌهً ةطتع صَدصَاٌی نو و درک ىکعدن تَ ؛ ةاَث ایو ٌهً پعیـاىی ؿطه

. ٌهاىىَر کً ؿایان قستت نیکعد ؛ ةً آرانی اؿک از گَؿً ی چـهاىم داری ؿط 
صؽتً و درناىطه ؿطه ةَدم ؛ راه ةً دایی ىطاؿتم و 

ةا انیط و آرزو تو ةً ایو ؼٕع ؼپعده ةَدم و زاال . نتاؼٕاىً ٌم ىٕؽی ٌم ىطاؿتم 
ؿایان درؼت ىضَاٌط ؿط ؛ . ىاانیط ةً آیيطه نی ىگعم 

او ایيىَر ؿکل گعٔتً و اگع انیطی ٌم ةً نو نیطٌط . ایو ةعایم نحل روز روؿو اؼت 
او نعدی . ؛ ٔ٘ه ةعای نطت کَتاٌی اؼت 

. ةعای ٌهیو زامع ىتَدم دؼت از کارم ةکـم . ىضَاٌط ةَد کً ةتَان ةً او تکیً کعد 
ٌیچ وٗت یک لایر از او ىگعٔتم ؛ ٌهیـً صَدم 

اؼت٘الل نالی داؿتم ؛ چً آىهٍَٗ کً پطر نضارج زىطگی نان را نیطاد و چً زاال کً 
زامعم ٌهً ی ؼضتی ٌا را تسهل . صَدم کار نیکيم 
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ةً نعدی کً ٌیچ انیطی ةً او ىیؽت چگَىً نیتَان . کيم انا کارم رااز دؼت ىطٌم 
« :ةطون ایيکً ؼعم را ةليط کيم ؛ گٕتم . اوهیيان کعد 

. »ةی ٔایطه اؼت

» چی ةی ٔایطه اؼت ؟« :ؿایان ةً کيارم آنط و گٕت

. ػ زىطگی نو و تَ

ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىی ؟ نا زاال « :ةا دؼتهالی اؿکٍایم را پاک کعد و گٕت 
دیگع تيٍا ىیؽتیم ؛ نَدَد دیگعی ٌؽت کً ةً نا 

. ازتیاج دارد ؛ ةایط ةً ٔکعاو ةاؿیم

. »چ٘طر ٌم تَ ةً ٔکعش ٌؽتی« :ةا وُيً ةً او گٕتم 

. در زىطگی ٌهً نـکل ٌؽت . ػ نٍتاب ؛ صَاٌؾ نیکيم ایي٘طر ةً نو ؼعکَٔت ىغن 
والٖ . آن ٌم نـکالتی ةً نعاتب ةیـتع از نا 

نا ٌيَز اول راه ٌؽتیم ؛ ةایط ةً نو . تيٍا راه زل ىیؽت ؛ آصعیو راه زل اؼت 
نو ىؽتت ةً چيط ؼال پیؾ صیلی تْییع . ٔعقت ةطٌی 

. کعدم ؛ ةٍتع از ایو ٌم صَاٌم ؿط

چگَىً نیتَاىی آؿیاىً او را ةٍم ةغىی ؛ ةتیو چگَىً ! دان نو ؛ آٔتاب را ىگان ةکو 
. ةْل کعده و نا را تهاؿا نیکيط

ةطون ایيکً ةً زعٍٔای او تَدٍی ةکيم ةً ؼعاغ آٔتاب کً گَؿً ی نتل کغ کعده ةَد 
گعنای ةطىؾ . رٔتم و او را در ةْل گعٔتم 

ودَدم را گعم کعد ؛ او تهام زىطگی ام اؼت ؛ ٌیچ گاه ىضَاٌم گظاؿت آؼیتی ةً او 
ؿایان ةً ؼهت او آنط و دؼتؾ را ةً دور . ةعؼط 
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صَاٌؾ نیکيم ایو کاىَن گعم را صعاب ىکو ؛ نو ٌم تا « :گعدىهان اىطاصت و گٕت 
آىذایی کً نیتَاىم ةعای صَؿتضتی ؿها تالؾ 

. »نیکيم
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. ػ انا نو نىهئو ىیؽتم

ػ دان آٔتاب ایو گَىً ىاانیط زعؼ ىغن ؛ تَ ٌم ةایط ةً نو کهک کيی ؛ صَاٌؾ 
. نیکيم ازایو ةً ةُط چیغی را ازنو پيٍان ىکو 

تَ ةا نو صیلی ّعیتً ٌؽتی ؛ درتهام ایو ؼالٍا ٌیچ وٗت چیغی ازنو ... نٍتاب 
ىضَاؼتی ؛ ٌهیـً َارت نی آیط کً چیغی از نو ولب 

تَ زتی نعا الیٖ ایو . کيی ؛ ایو کار تَ یک نعد را صعد نیکيط ؛ ّعورش را نی ؿکيط 
ىهیطاىی کً ؿتی از نو ةضَاٌی کً ؿام را ةاٌم 

ٌعدا رٔتیم و ٌعچً .ةیعون ةعویم ؛ یا یک روز تُىیل را در دانو وتیُت ةگظراىیم 
کم کم دارم . کعدیم ٌهً و ٌهً پیـيٍاد نو ةَد 

صَدم را ٔعانَش نیکيم ؛ اقال گاٌی اوٗات زػ نیکيم کً ةعای تَ ودَد ىطارم و در 
نٍتاب ةاور کو نو از . زىطگی ات زیادی ٌؽتم 

تَ ةازٌم یک نادر صَب و نٍعةان داری کً ةيـیيی دوکلهً ةاٌاش درد دل . تَ تيٍاتعم 
کيی ؛ آٔتاب ىیهی از روزت را پع نیکيط ؛ انا 

ایو دوؼتاىی کً نی ةیيی ٔ٘ه ؤ٘ه . نو چی ؛ نو ةی کػ تعیو نعد روی زنیيم 
ةعای ایو اؼت کً از ٔنای ّم گعٔتً ای کً ازاوً ام 

صَاٌؾ نیکيم ةا نو نٍعةان تع ةاش ؛ نادر ایو ناتهکطه . کعده ؼاَتی ةیعون ةیایم 
. ةٍم ازتیاج داریم

نو ٌم ةا ةی اَتيایی او را لسًٌ . دلم ةً زالؾ ؼَصت ؛ یً دَرٌایی زٖ ةا او ةَد 
ةً لسًٌ ازصَدم دور نیکيم ؛ ٌیچ وٗت او را الیٖ 

ةایط ٔعقت دیگعی ةً ایو زىطگی داد ؛ ةایط ؼُی کيیم ٌعدو . دوکلهً درددل ىطاىؽتم 
در أکار دور و درازی . یکطیگع را اقالر کيیم 

ةَدم کً تلٕو ٌهعاه ؿایان زىگ صَرد ؛ دوؼتاىؾ ةَدىط کً ؼاَتی در اىتٌار او 
. ةَدىط

ٗعةاىتان ؛ . ػ نتاؼٕم ؛ انـب ٗعاره ةا ٌهؽعم و دصتعگلم ؿام را ةیعون قعؼ کيیم 
. صطازأي
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زودتع آناده ؿَیط کً ؿب صَؿی را در کيار « :نو و آٔتاب را در آَّش گعٔت و گٕت 
زاال از ایو ةً ةُط نی ٍٔهی کً . ٌم ةگظراىیم 

. »نو ىً تيٍا یک ٌهؽع ىهَىً ؛ یک پطر ىهَىً ٌم صَاٌم ةَد

آن ؿب ؿایان از ّم تيٍایی اش آن چيان ةا ّم و اىطوه ؼضو گٕت کً ّم ٌای 
راؼتی راؼتی ةاورم ؿط . صَدم را ةً ٔعانَؿی ؼپعدم 

تَ ٌیچ وٗت نعا الیٖ ! نٍتاب « :او گٕت . کً ةیـتع از صَدم درزٖ او ادساؼ ؿطه 
صَدت ىطاىؽتی ؛ تَ ٌهیـً صَد را آى٘طر از نو 

ٌهیـً نعا . ةاالتع نیطاىؽتی کً ٌیچ وٗت ٔکع ىهیکعدم ةتَاىم روزی ةً تَ ةعؼم 
ةُيَان یک ىان صَر ؛ یا یک داناد ؼعصاىً نی دیط ؛ 

ٌهیـً پَل و جعوت پطرت را ةً ىََی ةع ؼعنو نیغدی ؛ چً آىهٍَٗ کً در ایعان ةَدیم 
کً ةا کَچکتعیو اؿتتاٌی دایگاٌم را گَؿغد 

نیکعدی و چً زاال کً ةا ؼُی و تالؾ نیضَاٌم یک زىطگی رازت ةعای ؿها درؼت 
ٌعةار کً از یک زىطگی ةٍتع ؼضو نیگَیم . کيم 

اگع تَ در ! انا َغیغم . ؛ نیگَیی نو صَؿتضتی را در پَل ىهیطاىم و نعا ىاانیط نیکيی 
زىطگی گظؿتً ات صَؿضتت ىتَدی دلیل ىطارد 

. کً پَل ةطةضتی ةیاورد
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ىً . ٌیچ گاه صَاؼتی ةطاىی کً گظؿتً نو چگَىً ةَده ؟ نو از کَدکی تيٍا ةَدم 
ؼایً پطری ةعؼع داؿتم و ىً ةعادری ؛ وٗتی کً ؿؾ 

ٌٕت ؼالً ةَدم ةعادرٌایم ةعای صَدؿان نعدی ؿطه ةَدىط و ةً دىتال ؼعىَؿت - 
نو ناىطم و نادری کً ؼی و پيخ . صَدؿان رٔتيط 

پؽعتً تْاری و َغیغ درداىً اش ةَدم کً ٌعچً . ؼال ةا نو تٕاوت ؼيی داؿت 
نیطاىی َلت ایيکً ةً تَ . نیضَاؼتم ةعایم تٍیً نیکعد 
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وٗتی ةا صاىً ی ؿها . زؽادت نیکعدم چً ةَد ؟ ٌیچ وٗت ىهیتَاىی زطس ةغىی 
ن٘ایؽً نیکعدم آرزو نیکعدم کً روزی در چيیو 

انا َغیغ آى٘طر نعا لَس و ةچً ىيً ةار آورده ةَد کً ٌیچ گاه . نکاىی زىطگی کيم 
ىتَاىؽتم نحل یک نعد روی پاٌایم ةایؽتم و نو ٌم 

کم کم ةً تيتلی َادت کعدم تا دایی کً ارزوٌایی کً در ؼعداؿتم ةً ٔعانَؿی ؼپعدم 
» .دم ّيیهت اؼت « ةَدن و » الکی صَش « و 

زال و زَقلً . زتی داىـگاه رٔتو نو ةً اقعار َغیغ ةَد . دای آن رویاٌا را گعٔت 
ی درس صَاىطن ىطاؿتم و ٔ٘ه نیضَاؼتم صَش 

ةعای پؽعی ةً ؼو و ؼال و نو ٌهً چیغ نٍیا ةَد ؛ التتً ىً در ؼىر ةاال و . ةاؿم 
آصع ززهتی ةعای زىطگی . نو ةً ٌهیو رامی ةَدم 

ةُط ازایيکً ةاتَ ازدواج کعدم ؛ ةازٌم پـتَاىً . ىهی کـیطم کً ةیـتع از آن ولب کيم 
نالی 

داؿتم کً آن ٌم پطر جعوتهيط تَ ةَد کً ةا دان و دل تهام نضارج زىطگی نا را نت٘تل 
ؿط و نو ٌم ةعای ایيکً ةگَیم نعد ٌؽتم ؛ ةً 

ةاایيکً زىطگی . قَرت ىیهً وٗت کار نیکعدم کً ةً ؼضتی پَل تَ دیتی ام درنی آنط 
را زتی داؿتم ولی ةاور کو ٌهیـً در آرزوی 

پَلطار ؿطن ةَدم ؛ تا ایيکً ةضت ةا نو یار ؿط و ةً انعیکا آنطیم و دیگع پـتَاىً ای 
اوایل کار را . ىطاؿتم کً ةتَاىم ةً او تکیً کيم 

دطی ىگعٔتم ؛ ٔ٘ه ةً اىطازه ای کً ةتَاىط زىطگی نان را تانیو کيط کأی ةَد ؛ انا کم 
کم ةا قستت ٌای ةاةک ؛ دیطم زاال وٗتؾ اؼت 

ٌعوٗت کً . کً ؼعی تَ ؼعٌا در ةیاورم و آرزوی دیعیيً ام را دانً َهل ةپَؿاىم 
قستت از کار و نَٔ٘یت ةً نیان نی آنط ؛ تَ آن 

ٌهیـً . چيان ؼعدةعصَرد نیکعدی ؛ نحل آىکً یک پارچ آب یش ةً رویم نیعیضتی 
پیؾ تَ کم نی آوردم ؛ ٌیچ وٗت ىتَاىؽتم کاری 
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ازؽاس ةطی داؿتم ؛ ازؽاس پَچی و تٍی . اىذام دٌم کً ةاَث صَؿسالی تَ ؿَد 
ةَدن ؛ زتی دعات ایيکً صَاؼتً ٌایم را ةعایت 

. »ةازگَ کيم ىطاؿتم

. ػ انا نو ٔ٘ه ةاٌم ةَدن را نیضَاؼتم ؛ یک زىطگی ؼاده درکيارٌم

ػ پػ نو چی ؟ صَاؼتً ٌایم چی ؟ ؼالٍای ؼال در آرزویی دؼت ىیأتيی زىطگی 
کعدن چی ؟ 

نٍتاب ؛ تَ . زاال کً نیتَاىم کهتَدٌایم را دتعان کيم ةازٌم دؼت روی دؼت ةگظارم 
ةایط پـت ةً پـت نو ةطٌی ؛ نو دیگع 

نیضَاٌم ةً دایی ةعؼم کً دیگعان زؽعتم را ةضَرىط ؛ . ىهیضَاٌم کم ةیاورم 
نیضَاٌم وٗتی ةا صاىَاده ات تهاس نیگیعی ؛ ازنو 

اگع روزی ةً ایعان ةازگـتیم ؛ اگع . ةگَیی ؛ از ؿایان کً زاال ةعای صَدش کؽی ؿطه 
از پطرت ٗطرتهيطتع ىتاؿم ؛ االٗل ازاو کهتع 

ىهیضَاٌم از . نٍتاب تَ ةایط کهکم کيی ؛ نحل ٌهیـً ؛ انا ایيتار ٔعؽ نیکيط . ىتاؿم 
ٔ٘ه و ٔ٘ه نیضَاٌم . لساظ نالی زهایتم کيی 

او . نا دیگع تيٍا ىیؽتیم ؛ ةایط ةً ٔکع آٔتاب ةاؿیم . درکم کيی و نعا ٌهعاٌی کيی 
زاال صیلی کَچک اؼت ؛ چيطؼال دیگع کً ةغرگتع 

نیضَاٌم ازتَ َٗلی ... زاال .ؿط ؛ صَاؼتً ٌایؾ ٌم ةً نعاتب ةغرگ تع نیـَد 
. ةگیعم
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ػ چً َٗلی ؟ 

دیگع ایو زعٔی ازدطایی ىغن ؛ . ػ َٗل ةطه کهکم کيی و درایو راه تيٍایی ىگظاری 
وٗتی ةاتَ ٌؽتم ةً . ىهیضَاٌم تَ را از دؼت ةطٌم 

صَدم نىهئيم ؛ ةً نو اَتهاد ةً ىٕػ نیطٌی و ةا نـکالت ةٍتع نیتَاىم روةً رو 
. ؿَم
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ؿایان زؽاةی وزـت کعده ةَد ؛ کلهً ی والٖ ةطدَری روی ذٌو و ٔکع او اجع 
ةا دؼتپاچگی ؼُی نیکعد زعٍٔایی ةغىط .گظؿتً ةَد 

. نحل ٌهیـً ةً او نىهئو ىتَدم ؛ انا ةایط تالـم را نیکعدم . کً نعا انیطوار کيط 
ٌيَز ةً او َالً٘ داؿتم ؛ دلم نیضَاؼت کاری کيم تا 

نیضَاؼتم درکيار او و آٔتاب ةً آرانؾ . زىطگی ام از آن ىاةؽاناىی ىذات پیطا کيط 
. ةعؼم ؛ ٌعؼً درکيارٌم

 31ٔكل

ةاالضعه ولؽم ؿکؽتً ؿط و ةُط از ؼً ؼال صؽتگی و اَكاب صعد کعدن ؛ تكهیم 
گعٔتیم ةً نؽأعت ةعویم ؛ ؼٕعی پعصاوعه کً 

ؿایان ٌیچ گاه نعد دلضَاٌی . لسًٌ لسًٌ ٌای آن ٌيَز ٌم در ذٌيم ى٘ؾ ةؽتً 
ىتَد ؛ انا وٗتی کً نیضَاؼت صَدش را صَب ىـان 

صیلی زود ّم . دٌط ؛ ةً ىاگاه آن چيان تْییع نیکعد کً ةعایم َذیب و ةاورىکعدىی ةَد 
و ّكً ٌای گظؿتً را ةً ٔعانَؿی ؼپعدم و 

دلم را پاک کعدم ؛ؿایط یکی از َلت ٌایی کً ؿایان را ةً صَاؼتً ٌایؾ نیعؼاىط 
ٌهیـً در زىطگی تا . ٗاىٍ ةَدن نو و گظؿتم ةَد 

آىذایی کً یادم اؼت اىؽان ةاگظؿتی ةَدم و ٌیچ وٗت کیيً ای از کؽی ةً دل 
. ىگعٔتم و ٌعچً کً ةَد صیلی زود از صاوعم نیعٔت 

در زىطگی ام ؛پطر ؿایان ى٘ؾ ةً ؼغایی داؿتيط کً ٌعکطام ةً ىََی زىطگی ام را تتاه 
کعدىط ؛انا ةاز ٌم ةً اىتٌار اؿاره ای از وعؼ 

ةعای ٌهیو ؛ ٌع کاری ؛ ٌعچيط کَچک ؛ کً . آىٍا ةَدم تا داىم را ةعایـان ٔطا کيم 
ةعایم اىذام نیطادىط ةً اىطازه دىیایی ةعایم ارزش 

ةً گٕتً صَدؿان ٌعکطام ةً ىََی ةعای صَؿتضتی نو تالؾ کعدىط ؛ انا ىً آن .داؿت 
صَؿتضتی کً نو صَاٌاىؾ ةَدم ؛ ٌعکطام از 

دریچً دیط صَدؿان زىطگی ام را نی دیطىط و ةً ادتار نیضَؼتيط ىٌعیً صَد را ةً نو 
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. ة٘تَالييط

وٗتی کً ةا کهک ؿایان وؼایل را در قيطوؽ َ٘ب ناؿیو دا نیطادم ؛ نحل ایيکً روی 
ةً ٌعکذا کً ىگاه نیکعدم . اةعٌا ٗطم نیگظاؿتم 

آٔتاب ةا صعؼی کً در ةْل داؿت و پتَیی کً وٗت . دغ زیتایی چیغی ىهی دیطم 
صَاب َادت داؿت آن را ةً رویؾ ةکـط ؛ ةً 

صَؿسالی . ؼضتی از روی چهو َتَر کعد و پتَ را کـان کـان ةً ؼهت ناؿیو آورد 
نحل ایيکً اونتَدً ؿطه . در ؼیهایؾ نَج نیغد 

ةَد کً اتٕاؽ َذیتی در زال وَٗع اؼت ؛ؿایط در آن ؼو و ؼال ٌیچ وٗت پطر و 
. نادرش را آى٘طرصَؿسال ىطیطه ةَد

درداده ای ؼعؼتغ کً درصتان تيَنيط و ةليطش ؼعدرٌم ٔعو ةعده ةَدىط و ةً ؼضتی 
اؿًُ ی زیتای صَرؿیط از التً الی ؿاصً ٌایـان 

آٔتاب را در آَّش .ؼُی ةً َتَر داؿت ؛ صَؿتضتی را ةا تهام ودَد زػ نیکعدم 
گعٔتً ةَدم و ةا نٌَای زیتایؾ ةازی و نياًع 
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زال َذیتی داؿتم ؛ زال صَؿی کً کهتع ةً ؼعاّم . زیتای وتیُت را تهاؿا نیکعدم 
« :ؿایان ةا تتؽهی روةً نو کعد و گٕت . نی آنط 

» َغیغم در چً ٔکعی ٌؽتی ؟

صَؿسالم ؛ آى٘طر « :ؼع آٔتاب را ةَؼیطم و او را نسکم ةً صَد چؽتاىطم و گٕتم 
صَؿسالم کً دلم نیضَاٌط لسًٌ لسًٌ ایو ؼٕع را در 

نتاؼٕاىً ایو چيطؼال آى٘طر ؼعدرگم ةَدیم کً ٌیچ وٗت ىتَاىؽتیم . ذٌيم جتت کيم 
وٗتی ةعای صَدنان ةاٗی ةگظاریم ؛ایو چيطؼال 

را صیلی زیتا نیتَاىؽتیم زىطگی کيیم ؛انا آن چيان دو دؼتی ةً کار چؽتیطیم کً ؿتاىً 
. »روز ةعایهان کم ةَد
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تهام ؿط ؛ از ایو ةً ةُط زىطگی دطیطی « :دؼتؾ را ةً روی گَىً ام کـیط و گٕت 
دان . یک ةعىانً ریغی دٗیٖ و نيٌم . آّاز نیکيیم 

چعا ىتایط از ایو ٌهً زیتایی لظت ةتعیم ؛نگع دىیا را ! نو ىگاٌی ةً اوعأت ةیيطاز 
» چيطةار ةً آدم نیطٌيط ؟

ٌعچً دلَتع .ةُط از نؽأت وَاليی کً وی کعدیم ةً یک داده ٔعَی پیچیطیم 
نیعٔتیم اىتَه درصتان و ىهياکی ٌَا ةیـتع نیـط 

یاد و . وتیُت زیتا و زال و ٌَای آن ديگل نعا ةً یاد ؿهال کـَرنان نی اىطاصت .
صاوعه آصعیو ةاری کً ةا ةچً ٌا ةً ویالی ؿهال 

رٔتیم در ذٌيم نذؽم ؿط ؛ ةً ىاگاه ةً یاد آرش أتادم ؛ نطتٍا ةَد کً از او صتعی 
. ىطاؿتم

نٍتاب؛ ایو ديگل زیتا تَ را ةً « :ؿایان ٌهاىىَر کً زیع لب آٌيگی زنغنً نیکعد گٕت 
» کذا نیتعد؟

؛ یادتً چً روزٌای صَؿی درکيار ةچً ٌا .ةً ؿهال ایعان « :صيطه ام گعٔت گٕتم 
. »گظراىطیم

یادش ةً صیع ؛ آى٘طر صَدنان را گعٔتار « :ؼعش را ةا َالهت تاؼٓ تکان داد و گٕت 
کعده ایم کً ٔعقت پیطا ىهی کيیم ةا ةچً ٌا 

! »تَ تازگی ةاکؽی تهاس داؿتی ؟. تهاس ةگیعیم 

. ػ ٔ٘ه پعیا

ػ از آرش چً صتع؟ 

. ػ نطتٍاؼت کً از او صتعی ىطارم

ػ او ٗعار ةَد ةً آنعیکا ةیاییط ؛ ىهیطاىم ةا چً نـکلی ةعصَرد کعده کً ٌيَز کارش 
درؼت ىـطه ؛ ةایط ةا او تهاس ةگیعم ؛ او در زٖ نا 

. صیلی ةعادری کعد
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ػ درؼتً ؛ زتها ةاٌاش تهاس ةگیع و ةتیو اگعکاری دارد کً نیتَىی ةعایؾ اىذام دٌی 
. کَتاٌی ىکو

. ػ زتها ؛ زتها ایو کار را صَاٌم کعد
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ىغدیک دریاچً کهپی کعایً کعدیم ؛ نسیه کانال ؼاکت و آرام و ةعای نا ىُهت ةغرگی 
صطا . ةَد کً ةُط از نطتٍا ىكیتهان ؿطه ةَد 

ٌیچ چیغ ةعایم نسال ىتَد ؛ ةً . نیطاىط آن ؿب چ٘طر صَؿتضتی را ىغدیک نی دیطم 
. ناىيط ؼَپعنيی کً ىانهکو ٌا را نهکو نیؽاصت 

ةا آرانؾ ؼعم را ةً روی ؼیيً ی ؿایان گظاؿتً ةَدم ؛ او نٌَایم را ىَازش نیکعد و از 
رویاٌای ؿیعیيؾ ةعایم نیگٕت و نو 

دىیا را آى٘طر ةغرگ نی دیطم کً . ةالتضيطی از رمایت صَد را در آىٍا ؿعیک نیطاىؽتم 
زط و نعزی ةعایم ىطاؿت و آروزٌایهان را 

رویاٌای ؿایان ناىيط االلیی ةعایم ىَایی صاص داؿت و آى٘طر . کَچک و دؼت یأتيی 
ؿیعیو و دلچؽب ؼضو نیگٕت کً لسٌاتی ةُط 

. ؛ ةً صَاب رٔتم

قتر زود از صَاب ةعصاؼتیم و درکيار ٌم قتساىً ای را کً ؿایان تٍیً کعده ةَد 
ایو روزٌا آٔتاب صیلی ةط ّظا ؿطه و نعا . صَردیم

« :زعص نیطاد ؛ؿایان ةا صَىؽعدی ل٘هً ای کَچک ةعایؾ گعٔت و ةً آٔتاب گٕت 
» َغیغدلم نیضَاٌی ؼَار ٗایٖ ةـَیم ؟

آٔتاب ةا تُذب ةً دایی کً ؿایان اؿاره نیکعد ىگاه کعد و آرام و ةی قطا در ةْلؾ 
. ىـؽت و ٌهیيىَر کً ةً دریاچً ىگاه نیکعد

از دریاچً چً تكَری . صیلی دلم نیضَاؼت أکار او را ةضَاىم . قتساىً اش را صَرد
دارد و آن را چگَىً نی ةیيط کً ایي٘طر تَدٍؾ 
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ٌهاىىَر کً نـَْل صَردن قتساىً . را دلب کعده و ةا دٗت صاقی آن را ىگاه نیکيط
ةَد ؿایان ةا آب و تاب ةعایؾ از پعی دریایی 

. نیگٕت و اوةا ىگاه نُكَنؾ چـم ةً دٌان ؿایان دوصتً ةَد

صَرؿیط ٌيَز تهام ؼىر دریاچً را ىپَؿاىطه ةَد کً ؼَار ٗایٖ ؿطیم و ةاروزتان ةً 
آٔتاب ةا آن کالٍی کً ةع . نیان دریاچً رٔتیم 

ؼعداؿت ٗیأً ی ةانغه ای ةً صَد گعٔتً ةَد ؛یکذا ةيط ىهیـط و کيتعل کعدىؾ ةؽیار 
ٌعچً نو زعص نیضَردم ؿایان . ؼضت ةَد 

. »َغیغم ةگظار رازت ةاؿً ؛ نو نَاًتؾ ٌؽتم« :ةا صَىؽعدی نیگٕت 

ةً کياره ی ٗایٖ نی آنط و ةً لتً ی آن تکیً نیطاد وةً ؼضتی دؼتؾ را دراز نیکعد 
کً ةً آب ةعؼط و آىگاه آن را ةا ؿتاب تکان 

نیطاد و از ایيکً آب ةً قَرتؾ نی پاؿیط ذوؽ زده نیـط و دؼتٍایؾ را ةٍم نی 
نو ةا وزـت چـهاىم را ةؽتم ؛ ؿایان . کَةیط 

دان نو ىگاه کو ؛ « :درزالیکً لتضيطی ةً لب داؿت نعا در آَّش کـیط و گٕت 
! »َذب دصتعؿیعیيی اؼت

صطا نیطاىط آن لسٌات چً لظتی ةعایم داؿت ؛ چ٘طر درکيار آىٍا ازؽاس صَةی داؿتم 
؛ صطایا نگع نو اززىطگی چً نیضَاؼتم ؟ ةاٌم 

آیا ایو تٍَٗ زیادی اؼت کً یک زن از ٌهؽعش داؿتً ةاؿط یا . ةَدن و یکطل ةَدم 
ةعآوردىؾ ةعای یک نعد ایي٘طر ؼضت اؼت کً 

ازتَان ؿایان صارج اؼت ؟ 

ةعای « :ؿایان ٌم ةً ودط آنطه ةَد و نو و آٔتاب را در آَّش گعٔت و ٔعیاد زد 
صَؿتضتی ؿها ٌهً ی ؼُی و تالـم را صَاٌم 

. »کعد
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ؿتٍا دور آتؾ نی ىـؽتیم و ؿایان ةا آن پيذً والیی اش ةع روی ؼیم ٌای گیتار 
ةا ایيکً نطتٍا تهعیو ىکعده ةَد ؛ انا . زصهً نیغد 

ازایيکً . ٌيَزم نحل گظؿتً آن چيان نیيَاصت کً ٌهً را ةً دور صَدش دهٍ نیکعد 
نی دیطم او نَرد تَدً دیگعان ٗعار گعٔت 

تا اةط « :ّعور ٌهً ی ودَدم را نیگعٔت و ةً او أتضار نیکعدم وةً صَد نیگٕتم 
روزٌای صَش . صَؿتضتی ام ادانً صَاٌط داؿت 

. »زىطگی در پیؾ اؼت

ٌيَز ٌم ةُط از ؼالٍا وٗتی ةً یاد آن روزٌا نی أتم ؛ از آن ٌهً صَؿتضتی گعیً ام 
. نیگیعد

آن روز ٌم ةا ایيکً ٌَا ةاراىی ةَد ؛ ٗایٖ را ةً روی آب اىطاصتیم و پارو زىان ةً دور 
دؼتٍا رٔتیم تا دایی کً دیگع ؼازل دیطه ىهیـط 

ىم ىم ةاران در آن . درصتان در اوعاؼ دریاچً ةً وعز زیتایی درٌم گعه صَرده ةَدىط . 
ٔنای ؼتغ رىگ صَن را در رگ ٌایم ةً 

دعیان نی اىطاصت ؛ آٔتاب در آَّؿم ةً صَاب رٔتً ةَد ؛ ؿایان او را از ةْلم دطا کعد 
و دردایی کً ةعایؾ آناده کعده ةَد صَاةاىط و 

ةاراىی اش را درآورد و ةا چَب ناٌیگیعی آن را وَری زائل آٔتاب ٗعار داد کً از 
ةاریطن ةاران در انان ةاؿط و ةُط در کيارم ىـؽت 

قطای . و ٌعدو ةً لتً ٗایٖ تکیً دادیم و ؼاکت و آرام آؼهان را تهاؿا کعدیم 
پعىطگان تالىم ٗایٖ و ىم ىم ةاران در آن ٌَای نً آلَد 

ؼکَتی ٌهعاه ةا وزـت در دلم ةً ودَد آورد ؛ انا ةا ةَدن ؿایان ازؽاس انيیت 
ىهیطاىم چعا وٗتی او درکيارم ةَد ٌهً ی ّم . کعدم 

او را زانی صَد . ٌای َالم را ٔعانَش نیکعدم و از ٌیچ کػ و ٌیچ چیغ ىهیتعؼیطم 
نی دیطم ؛ تکیً گاٌی کً دلم نیضَاؼت ةٍؾ 

. تکیً کيم



 
 

465 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

نٍتاب ؛ چً « :ؿایان آن ؼکَت زیتا را کً ةعایم یً دىیا زعؼ داؿت ؿکؽت و گٕت 
دؼتم را ةً دور گعدىؾ » ازؽاؼی داری ؟

زالی . ای کاش دردروىم ةَدی تا نیتَاىؽتی ازؽاؼم را درک کيی « :اىطاصتم و گٕتم 
صَؿتضتی آن . ٌؽتم کً ىهیتَاىم ةً زةان ةیاورم 

. »چيان ودَدم را پعکعده کً زتی ىٕػ کـیطن ٌم ةعایم ؼضت اؼت

صیلی صَؿسالم کً ةُط از نطتٍا تَ را ایو چيیو ؿاد نی « :گَىً ام را ةَؼیط و گٕت 
یادتً ًٍٗ٘ صيطه ٌایت چً دليـیو ةَد ؛ . ةیيم 

صیلی وٗتً دیگً قطای ًٍٍٗ٘ ٌایت را ... انا . َالم و آدم را ةً صيطه وانی داؿت 
گاٌی اوٗات .ىهی ؿيَم و نیطاىم کً ن٘كعنو ٌؽتم 

اؿتتاٌاتی نیکيم کً آىهٍَٗ نتَدً ىهیـَم چً لىهً ةغری ةً زىطگی ام نیغىط ووٗتی 
ةً صَد نی آیم کً دیگع کار از کار گظؿتً ؛ انا 

تكهیهات زیادی دارم کً ةایط . ایيتار ىهیگظارم اؿتتاٌاتم زىطگی زیتایهان را ةٍم ةغىط 
ةا قتع و زَقلً و ةا کهک تَ آىٍا را َهلی کيم 

نو ٌهیـً ٔکع . نیضَاٌم یک زىطگی صَب و ایطه آل ةعای تَ و آٔتاب ةؽازم . 
از قتر . نیکعدم زىطگی کعدن در ایعان صیلی ؼضتً 

تا ؿب ةایط کارکيی و آصعش ٌم درآنط ةضَر و ىهیعی داؿتً ةاؿی ؛ انا زاال نی ةیيم 
ایيذا ةً نعاتب زىطگی کعدن ؼضت تع اؼت ؛ 

صَد نا را ىگاه کو ؛ . ٔ٘ه یک ٗطم َ٘ب ةهاىی دیگع دتعاىؾ نـکل اؼت 
ٌعکطانهان ةً ؼضتی کار نی کيیم انا ٌیچ گاه آن زىطگی 

. »کً صَاٌاىؾ ةَدیم و ٌؽتیم را ةا ایو اوماع و ازَال ؛ ةً دؼت ىضَاٌیم آورد
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انا . ػ نيکً رامی ٌؽتم و صطا را ؿکع نیکيم ؛ درؼتً کً زىطگی آن چياىی ىطاریم 
صاىً و ناؿیيی ٌعچيط کَچک . صب ؛ ةطٌم ىیؽت 
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دیگً اززىطگی چً . و ٗطیهی داریم ؛ ٌعدو کار نی کيیم و زَ٘ؽ صَةی داریم 
نیضَاٌیم ؟ اگع ىاؿکعی ىکيیم نیتَاىیم ازایو ٌهً 

. ىُهت کً صطاوىط ةً نا َىا کعده اؼتٕاده کيیم و لظتؾ را ةتعیم

ةایط تا آىذایی کً در تَاىهان اؼت ةعای آیيطه ی او . ػ انا َغیغم ؛ نا آٔتاب را داریم 
تالؾ کيیم ؛ آیيطه صَةی کً نو و تَ در آن 

. ى٘ؾ ةً ؼغایی داریم

ػ ٌع پطر و نادری تالــان ةعای ٔعزاىطاىـان اؼت ؛نا ٌم کَتاٌی ىکعدیم و 
اگع کاری ٌؽت کً نیتَاىیم ةعای آیيط . ىضَاٌیم کعد

. آٔتاب اىذام دٌیم ؛ ةا کهال نیل نَأٖ ٌؽتم

َغیغم ٌهاىىَر کً صَدت نیطاىی نو در ایو « :ؿایان لتضيطی زد ونو نو کيان گٕت 
ةا ایيکً ٌهً ی . ؿعکت ؼٍم آن چياىی ىطارم 

او ٗكط دارد صیلی . ززهات ةً روی دوش نو اؼت ؛ انا ؼَد اقلی را ةاةک نیتعد 
ناٌم ...زود ؿعکت دیگعی ةً راه اىطازد ؛ ناٌم 

. ىهیتَاىیم ٌهیيىَر دؼت روی دؼت ةگظاریم ؛ةایط کاری ةکيیم

. ػ آصع چً کاری ؟نا کً ؼعنایً ای ىطاریم

تَ ٌم صاىً ... نو ن٘طاری پػ اىطاز دارم و اگع . ػ ٌهچیو ةطون ؼعنایً ٌم ىیؽتیم 
را ةٕعوؿی ؛ نیتَاىیم وام ٗاةل تَدٍی ةگیعیم و 

التتً نو ؿعنيطه ٌؽتم ؛ چَن ٌيَز ةطٌی ٗتلی . ؿعکتی ةً ىام آٔتاب تاؼیػ کيیم 
ام را ٌم ةً تَ ةعىگعداىطم ؛ انا ایيتار ٔعؽ نیکيط 

. کار ؿعکت کً راه أتاد صاىً ای کً لیاٗت تَ را داؿتً ةاؿط ةعایت صَاٌم صعیط .
دطیطتعیو نطل ناؿیو و لَکػ تعیو وؼایل 

زاال ؛ زاال ىٌعت چیً ؟ . زىطگی را ةعایت ٔعاٌم صَاٌم کعد

نو زعٔی « :ؿایط نيتٌع َکػ الُهلی از وعؼ نو ةَد ؛ انا ةا کهال صَىؽعدی گٕتم 
صَدت صَب نیطاىی ٌیچ وٗت ةا تَ ایو . ىطارم 
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آیا ؼَددٌی ؿعکت ؛ .زعٍٔا را ىطاؿتً ام ؛ انا ةایط واٍٗ ةیياىً ةً ایو نَمَع ىگاه کعد
آن ٌم در ةطو تاؼیػ ؛ ةً اىطازه ای ٌؽت کً 

» ةتَاىط اٗؽاط وام ؛ اداره صاىً و ٌغیيً زىطگی نان را تانیو کيط ؟

. »التتً کً ٌؽت َغیغم ةیـتع از آىچً کً ةتَان ٔکعش را کعد« :ةا صَؿسالی گٕت 

آٔتاب ةطدَری ةً نادر َادت کعده ؛ ٔکعىکيم « :ىاگٍان ةً ٔکع نادر أتادم ؛ گٕتم 
. »ةتَاىط ةاکؽی دیگع کيار ةیایط

نا کً ىهیتَاىیم تا آصع َهعنان در کيار نادر زىطگی کيیم ! ػ ایو چً زعٔیً کً نیغىی 
ةٍعزال یک روزی ةایط رٔت و ةً ىٌع نو ٌعچً .

. آٔتاب کَچکتعةاؿط دطا کعدن آىٍا رازتتع اؼت
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ػ دل کيطن از نادر ةعای صَدم ٌم صیلی ؼضتً ؛ ةطدَری ةً او َادت کعدم ؛ زتی 
تَی ... او نحل ناناىی ةعایم نی ناىط . ةیؾ از آٔتاب 

. ایو کـَر ّعیب ٔ٘ه او را دارم

ػ نا او را تيٍا ىهی گظاریم ؛ تُىیالت آصعٌٕتً ةً دیطارش نیعویم و از او نیضَاٌیم 
کً ةً دیطارنان ةیایط و ایي٘طر صَدش را در صاىً 

زاال چی ؟ةاز ٌم نضالٕی ؟ . زتػ ىکيط 

. »ٌعوَر کً صَدت نیطاىی«:ؿاىً ٌایم را ةاال اىطاصتم و گٕتم 

ٌی ٌی ٌع وَر صَدت نیطاىی ىطاؿتیم نا ةا ٌم « :دناّم را نسکم ٔـار داد و گٕت 
. تكهیم نی گیعیم و ةاٌم آن را َهلی نیکيیم

» ٗتَلً ؟

. »آره ٗتَلً« :ةا لتضيطی گٕتم 

. »صطایا ؿکعت ؛ دیگً ازایو ةٍتع ىهیـً« :ؿایان از صَؿسالی ٔعیادی کـیط و گٕت 

. ػ ٌیػ ؛ آرانتع نهکيً آٔتاب ةیطار ةـً
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ةگظار اون ٌم در ایو ؿادی ؼٍیم ةاؿط ؛ از ایو ةً ةُط زىطگی دطیطی . ػ چً ةٍتع 
َغیغم ةضيط کً زىطگی . آّاز صَاٌیم کعد 

. زیتاؼت

در . تعدیط داؿتم انا دلم ىهیضَاؼت صَؿسالی او را ةٍم ةغىم ؛ ةً ؼضتی صيطیطم 
پـت آن چٍعه ی صيطان ّم ةغرگی ودَدم را 

آیا رویاٌایی کً ؿایان ةً زةان آورد ؛ ةً ز٘ی٘ت صَاٌط پیَس ؟آیا . گعٔتً ةَد 
نیتَاىؽتم ةً او اَتهاد کيم ؟ ؿک و ىگعاىی دوةاره ةً 

ؿایط زىطگی ؼعد و یکيَاصتهان ةً صاوع . ؼعاّم آنط ؛ انا ةایط ةً او اَتهاد کيم 
ٌهیو اؼت ؛ اگع ةضَاٌم تکیً گاٌی در زىطگی 

داؿتً ةاؿم ةایط ةا او ٌه٘طم ؿَم و دل ةً دل او دٌم ؛او را ةاور کيم کً ودَد دارد و 
ةً . نیتَاىط نؽئَلیت صاىَاده را ةً ٍَطه ةگیعد 

َٗل صَدش صیلی تْییع کعده و اگع انکاىات ةیـتعی داؿتً ةاؿط ُٔال تع و نؽئَلیت 
ةایط ةً صَد ة٘تَاليم کً او . پظیعتع صَاٌطؿط 

. ٌهً ی ؼُی و تالـؾ را صَاٌط کعد ؛ ةعای یک زىطگی ةٍتع

وٗتی ةً ؿٍع ةعگـتیم زودتع از آىچً .ؿایان نحل ایيکً ٔ٘ه نيتٌع دَاب نو ةَد 
ةً ؼعَت . ةتَان ٔکعش را کعد تعتیب کارٌا را داد 

صاىً را ةً ٔعوش گظاؿت و ةا پػ اىطازی کً آن چيان ٗاةل تَدً ٌم ىتَد تَاىؽت 
وام صَةی ةگیعد وؿعکتی کً آرزویؾ ةَد ةً راه 

انا دل کيطن . اىطازد و آپارتهاىی ؿیک و لَکػ در یکی از نسلً ٌای صَب اداره کيط 
ةا . از نادر ةعایم صیلی ؼضت و دؿَار ةَد 

ایيکً از دو نلیت ؛ دو زةان و دو نظٌب و ىژاد ةَدیم ؛ انا ٌعدو واةؽتگی ؿطیطی 
وٗتی ؿيیط کً نا چيیو . ىؽتت ةً ٌم داؿتیم 

تكهیهی گعٔتیم ةا ایيکً اقال ةً روی صَدش ىیاورد و زعٔی ىغد کً نا را نيكعؼ کيط 
زتی . ؛ ولی زػ کعدم کً زال صَةی ىطارد 
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ىتَاىؽت کالهی ةع زةان ةیاورد و ٔ٘ه تا دٗای٘ی آٔتاب را تهاؿا نیکعد کً ةً ایيىعؼ 
آىىعؼ نیطویط و ةُط نحل ایيکً نَمََی ةً 

» آٔتاب را چً نیکيی ؟زتها ةعایؾ پعؼتار نیگیعی ؟« :یادش أتاده ةاؿط گٕت 

چىَر نیتَاىؽتم او را ةی . در قطایؾ آن چيان ّهی ةَد کً ىاصَدآگاه دلم گعٔت 
او کً نطتٍا تيٍایی را . رزهاىً از آٔتاب دطا کيم 

تذعةً کعده ةَد زاال ةا آنطن آٔتاب داىی دوةاره گعٔتً و از آن کؽالت و ّهی کً در 
چٍعه اش نَج نیغد رٌا ؿطه ةَد انا نو و 

ؿایط ةطتعیو معةً را نادر و . ؿایان ةا ٗؽاوت ٗلب ایو دان دوةاره را از او گعٔتیم 
آٔتاب صَردىط ؛ نيکً صَدم تذعةً ایو کار را 

ٌهاىىَر کً ةً ىتَد صاىَاده ام َادت کعدم دوری از نادر ٌم ةعایم َادی .. داؿتم 
. دطا کعدن آن دو ازٌم صیلی ؼضت ةَد. نیـط 

آٔتاب ىیهی از روزش را در کيار نادر نیگظراىط گَؿؾ از ٗكً ٌای او پع و اولیو کالم 
او آن چيان ةً نادر َادت . را ازاو آنَصتً ةَد 

ؼعدرگم و . کعده ةَد کً وٗتی از ؼعکار نی آنطم ةً ؼضتی نیتَاىؽتم او را دطا کيم 
ةالتکلیٓ در کارم ناىطم و پـیهاىی ةً ؼعاّم 

آنط؛ انا نتاؼٕاىً راٌی ةً دایی ىطاؿتم ةا ایيک نیطاىؽتم دالیلم ّیعنيى٘ی اؼت؛ةا 
او درزالیکً ؼعش را ةً . ؿایان درنیان گظاؿتم 

نا کً ىهیتَاىیم تا اةط . تَ نعا نایَس کعدی « :َالهت أؽَس تکان نیطاد گٕت 
یک . ایيذا ةهاىیم ؛ ةٍعزال یک روزی صَاٌیم رٔت 

ؼال ؛ دوؼال دیگع دیگع ٌم ناىطیم آصعچً ؟ آىهٍَٗ دل کيطن ةً نعاتب نـکل تع 
ةٍتعه ةچً ةازی درىیاوری و ایو ٌهً . صَاٌط ؿط 

ى٘ـً ٌایی را کً در ؼعدارم ةً ىاةَدی ىکـی ؛ تَ از َغیغتعیو کؽاىت دل کيطی ؛ 
نادر .ٌعچيط ؼضت ةَد انا گظؿت و َادت کعدی 
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. نا تا یکی دو ٌٕتً دیگع از ایيذا صَاٌیم رٔت .کً از پطر ونادر َغیغتع ىیؽت 
صَاٌؾ نیکيم تهانؾ کو و ایي٘طر اَكاب نعا ةٍم 

. »ىعیغ

دلم ؿکؽتً ةَد ؛ اونیتَاىؽت نعزهی ةعدل زصم صَرده ام ةاؿط و ةاچيط دهلً 
ؿیعیو نعا ةً راٌی کً در پیؾ داریم انیطوار کيط ؛ انا 

ةا ةی رزهی تهام ؛ چيان ؼعد وصـک ؼضو گٕت کً زتی ىتَاىؽتم دَاةی ةً او 
ؼاکت و آرام ةطون ایيکً زعٔی ةغىم آٔتاب را . ةطٌم 

آٔتاب صعؼؾ را در ةْل گعٔتً ةَد ؼعش را .ةْل کعدم و ةً زیاط کَچکهان رٔتم 
ىَازش نیکعد و ةا زةان دؼت وپا ؿکؽتً ای االل ؛ 

االل نیضَاىط او را نسکم ةً ؼیيً چؽتاىطم و ةَؼیطم وؼعش را ةً روی ؿاىً ام 
گظاؿتم و ةعایؾ االلیی صَاىطم انا ىتَاىؽتم ادانً دٌم 

. و ّلىان ّلىان اؿک از چـهاىم داری ؿط

صیلی زود ةً کؽی دل نی ةيطیم تا دایی کً دل کيطن ةعایهان ! نا آدنٍا چً ٌؽتیم 
دؿَار نیـَد ؛ انا ٌهیو واةؽتگی تا دایی ادانً 

دارد کً نهکيً تيٕع یا دطایی دای آن را ةگیعد و کم کم ٌهً چیغ را ٔعانَش کيیم و 
دغ یادی ؛ آن ٌم گٍگاه در گَؿً ای از ذٌيهان 

نو ٌم دطایی ةعایم صیلی . کً کهعىگ و کهعىگ تع نیـَد ؛ ىـاىی ةاٗی ىهی ناىط 
ؼضت ةَد ؛ انا ةً صَةی نیطاىؽتم تا چيط ناه دیگع 

زال و روز انعوز را ىضَاٌم داؿت و ٔ٘ه زنان اؼت کً ةً نا کهک نیکيط ؛ ةسعان 
ؼضتی اؼت کً ةایط از آن گظؿت و ٌیچ راٌی 

. ىضَاٌم داؿت

. درزال و ٌَای صَدم ةَدم کً قطای ؿایان را ؿيیطم
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. ةٍتعه ةیایی تَ ؛ نهکيً آٔتاب ؼعنا ةضَره.ػ ٌَا کهی ؼعدؿطه 
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. »ٌَای دلچؽتی اؼت« :اؿکٍایم را ةً ؼعَت پاک کعدم و گٕتم 

. ػ ةٍتعه نو آٔتاب را ةً اتاٗؾ ةتعم

انا ٌيَز . و ٗتل از ایيکً نيتٌع دَاةم ةاؿط ؛ او را از ةْلم دطا کعد و ةً ٌهعاه ةعد 
دٗای٘ی ىگظؿتً ةَد کً ةازگـت و درکيارم ىـؽت 

نُظرت نیضَاٌم ؛ ةاور کو صیلی « :و دؼتم را گعٔت و ةعآن ةَؼً ای زد وگٕت 
کارٌای ایو دوؼً ٌٕتً زؽاةی داّاىم . صؽتً ام 

صیلی دلت گعٔتً و یً دَرایی نعا ن٘كع و ةاَث دطایی از واةؽتگی ٌایت . کعده 
نیطاىی و زٖ ٌم داری ؛ انا ةً صطا اگع راه دیگعی 

ؼعنایً اقلی نا ٌهیو صاىً ةَد ؛ اگع آن . داؿتم ةطان کً صاوع َغیغت را ىهی آزردم 
را ىهی ٔعوصتیم ؿایط تا ده ؼال دیگع ٌم 

ىهیتَاىؽتیم چيیو ؿعکتی ةغىیم و ایو راٌم نطیَن لىٓ تَ ٌؽتم کً نحل ٌهیـً ةا 
ةغرگَاری ٌعچً داؿتی در اصتیارم گظاؿتی ؛ 

صب زال لتضيطی ةغن و ةگَ کً از . ٌیچ وٗت نستت ٌایت را ٔعانَش ىضَاٌم کعد 
. »نو دلضَر ىیؽتی

. »نو و تَیی درکار ىیؽت ؛ ٌعچً داریم ةً نا نتُلٖ اؼت« :لتضيطی زد و گٕتم 

نتـکعم ؛ زاال صیلی « :دؼتؾ را ةً دور ؿاىً ام اىطاصت و گَىً ام را ةَؼیط و گٕت 
نیتَاىی تا قتر ةعایم درد دل . ؼعزال ٌؽتم 

. »کيی

. ػ زعٍٔای نو تکعاری اؼت ؛ ٔکعىکيم زعؼ تازه ای داؿتً ةاؿم

ػ ةً دیطه نيت ده دًُٔ ٌم کً ؿيیطه ةاؿم ةازٌم ةا کهال نیل ؛ ایو گَش در اصتیار 
. ؿهاؼت

صَاٌؾ نیکيم « :ؿایان کً ؼکَت نعا دیط گٕت . ةْل کانال راه گلَیم را گعٔتً ةَد 
ةعایم زعؼ ةغن؛ نگعىگٕتی کً دغئی از تَ 

. »ٌؽتم پػ ةعای ودَد صَدت ةگَ
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. »صَؿسالم کً در کيارم ٌؽتی... یان ....ؿا« :نو نو کيان گٕتم 

دلم . و دیگع ىتَاىؽتم زعٔی ةغن و اؿکٍایم را درنیان ةازواىؾ پيٍان کعدم 
ةَدن .نیضَاؼت ایو لسٌات تا آصعَهعم ادانً پیطا کيط 

ةا او زامع ةَدم تا .ةا او نعا ٗعص و نسکم نیکعد ؛ ؿایان ةعایم نحل یک پـتَاىً ةَد 
اون ؼعدىی ٌم ةعوم وٗتی او را در کيار صَد نی 

دیطم ٌهً ی ّكً ٌایم را ٔعانَش نیکعدم ٌیچ چیغ ةعایم نٍم ىتَد و ارزش و ةٍای 
او ٌم صیلی . ٌعچیغ را در ودَد ؿایان نی دیطم 

صَب ایو نَمَع را زػ کعده ةَد ؛ ٌعچً نیضَاؼت ةا زةان چعب و ىعنؾ ةً 
دؼت نی آورد و کم کم نحل یک آدم ىهک ىـياس 

صَدم ٌم .ٌهً را ةً ٔعانَؿی نی ؼپعد تا زناىیکً ةً چیغ دیگعی ازتیاج پیطا نیکعد
صَب ایو صكلت زؿت ؿایان را نیطاىؽتم انا 

وَری زىطگی را اداره . یک ازهٖ ةیؾ ىتَدم و صیلی زود دوةاره ٔعیب او را نیضَردم
نیکعد کً ةً ىٌع نی آنط ٌهً کاره نو ٌؽتم 
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نضارج در دؼت نو ؛ ٌعىَع صعیط ةا ؼلیً٘ ی نو ؛ ٌعکاری ةا ادازه ی نو ؛ انا 
َعوؼکی ةَدم در دؼت ؿایان کً ٌعوَر دوؼت 

ةعَکػ ًاٌعش کً ةً ىٌع نعد ؼاده ای نی آنط ةا ؼیاؼت . نیطاؿت نعا نیچعصاىط 
اقال نؽائل نادی ةعایم اٌهیت . و تَدار ةَد 

ىطاؿت و کارٌای ؿایان ةعایم َذیب ىتَد ؛ ؿایط اگع روزی ازنو درصَاؼت نیکعد کً 
ویالی ؿهال را ٌم ةً 

ذٌيیت نو و ؿایان . ىانؾ کيم ؛ ةطون ٌیچ ؼًَيی ایو کار را ٌم اىذام نیطادم 
صیلی ازٌم دور ةَد ؛ او تيٍا َانل صَؿتضتی را پَل 

نیطاىؽت ؛ انا نو پَل را ٔ٘ه یکی از ََانل صَؿتضتی نیطاىؽتم ؛ تا اىطازه ای کً 
زىطگی صَب ةگظرد آن ٌم ةا آرانؾ صیال؛ ٌیچ 
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گاه زیاد صَاه ىتَدم چً آن زناىی کً درصاىً پطری ةَدم وچً زاال ، ةا جعوتی کً پطر 
داؿت صیلی رازت نیتَاىؽتم ٌع صَاؼتً ای کً 

نحل ٌغاران دصتع پَلطار ٌهؽو و ؼال صَدم ناؿیو آصعی نطل . داؿتم ةعآورده کيم 
؛ تلٕو ٌهعاه ؛ ةٍتعیو لتاس ٌای نارک دار ؛ 

انا وٗتی ةٍتعیو .پطر ٌم ازصطا نیضَاؼت کً نو چيیو درصَاؼتٍایی از او ةکيم 
ناؿیو را داؿتً ةاؿی ولی ىتَاىی از آن ةً ىسَی کً 

نو دوؼت داؿتم از آن چیغی کً . دلت نیضَاٌط اؼتٕاده کيی ةً چً درد نیضَرد
دارم لظت ةتعم ؛ ىً قعٔا ةعای پغ دادن و ژؼت 

دلم نیضَاؼت نحل ؼایع ٌهکالػ ٌایم ةاؿم و نحل آىٍا . گعٔتو آن را داؿتً ةاؿم 
ؿایط اگع ناؿیو نطل ةاالی پطر و . زىطگی کيم 

راىيطه اش کً ٌع روز ةً دىتالم نی آنط ىتَد ؛ ٌیچ گاه ةچً ٌا از نَُٗیت نالی پطر 
چَن تیپ ًاٌعی ام درنطرؼً .نو ةاصتع ىهیـطىط 

درؼت نحل ة٘یً ةَد ؛ٌهان پارچً ی ؼاده ی کً آىٍا ناىتَ وؿلَار نیطوصتيط نو ٌم 

اؼتٕاده نیکعدم و ٌهان کٕؾ و لتاس ورزؿی کً ؼایعیو ةً تو نیکعدىط و ؿایط 
. زتی گاٌی اوٗات ؼاده تع از آىٍا نیگـتم

یادنً آن زنان ةچً ٌا صیلی ةً نارک اٌهیت نیطادىط کیٓ ؛ کٕؾ ؛ لتاس ورزؿی 
ةچً ٌا را ةعاىطاز و اگع نارک نُعٔی ةَد ةً ةً و چً 

ىً ایيکً ةطم نی . چً نیکعدىط ؛ انا صطا ؿاٌط اؼت کً ٌیچ گاه دىتالً رو آىٍا ىتَدم 
. نو آزادی نیضَاؼتم .آنط ؛ ةلکً دلم صَش ىتَد 

اىؽان وٗتی آزاد اؼت ؛ ٌعچیغی ةعایؾ لظت ةضؾ اؼت انا وٗتی در ٕٗػ ةاؿط ؛ 
. ةٍتعیو وؼایل ٌم ىهیتَاىيط او را صـيَد کييط 

دلم نیضَاؼت صَدم ةعای صَدم تكهیم ةگیعم ؛ آن چیغی کً دوؼت دارم ةپَؿم ؛ ةا 
کؽاىی کً از نكازتت ؿان لظت نیتعم رٔت و 

آنط کيم و زتی ٌَایی کً اؼتـهام نیکيم ةً صَدم تُلٖ داؿتً ةاؿط و ؿایان کً 
درؼؾ را صَب زٕي کعده ةَد ؛ ٌهان کاری را کً 
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ٌهً ی زىطگی و دار و ىطارم را گعٔت و آزادی ةطون . نو دوؼت داؿتم اىذام نیطاد 
زط و زكعی ةً نو داد ؛ تا آىذا کً ؼعاز 

صیلی صَب ةً ناٌیت ؿایان پی ةعده ةَدم انا اقال ةعایم . ةازداؿتگاه درآوردم 
اٌهیت ىطاؿت ؛ چَن او را دوؼت نیطاؿتم و نحل یک 

ةً زتم ٌهیو زهاٗت ٌای نو او را روز ةً روز گؽتاخ تع . تکً نَم در دؼتؾ ةَدم 
ؿایط اگع در ایعان ةَدیم پطر ؛ نادر و . نیکعد

زتی پعیا ىهی گظاؿتيط ایي٘طر رازت ةً صَاؼتً ٌای او تو دٌم ؛ انا ایيذا کؽی 
ىتَد کً نعا 

ٔ٘ه روزی کً ٗكط صطازأٌی ةا . ىكیست کيط و از راه اؿتتاٌی کً نیعوم ةاز دارد 
نادر را داؿتم ؛ درزالیکً ىهیتَاىؽت اؿکٍایؾ را 

ةاور کو دوری تَ صیلی ةعایم ؼضتً ؛ درؼتً کً نو ٌیچ گاه « :کيتعل کيط گٕت 
ٔعزىطی ىطاؿتً ام و ىهیتَاىم زػ نادری را تَقیٓ 

ٌٕتاد ؼال .. کيم ؛ انا نیطوىم اگع ٔعزىطی داؿتم تَ را ةً اىطازه ی او دوؼت نیطاؿتم 
از زىطگی ام گظؿت؛ ةطون ٌیچ گظؿت ؛ ةطون 
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ٌیچ جهعی و زاال کً تازه داؿتم نُيای زىطگی را نی ٍٔهیطم ةً ىاگاه ٌهً چیغ ةً 
التتً ؿها دَان ٌؽتیط و ةایط ةعای یک . ٌم ریضت 

انا تيٍا صَاٌـم ایو اؼت کً نعا . ایو زٖ ؿهاؼت . زىطگی ةٍتع تالؾ کيیط 
. »ٔعانَش ىکيیط و از دیطن آٔتاب نعا نسعوم ىؽازیط

ػ ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىیط ؟نگع در کـَر ةً ایو ةغرگی نا ّیع ازؿها چً کؽی را 
ؿها ٌم نادرم ةَدیط و ٌم یک دوؼت . داریم 

نٍعةان ؛ نو صیلی چیغٌا از ؿها یاد گعٔتم ؛ انیطوارم کً ةتَاىم از آىٍا در زىطگی 
. اؼتٕاده کيم

پيط و اىطرزی کً در کار ىتَد؛ ؿایط ةُيَان یک نادرةغرگ ؿکؽت « :آٌی کـیط وگٕت 
صَرده زعٍٔایی زده ام کً ةً دلت ىـؽتً ؛ 



 
 

475 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

انا ای کاش در زىطگی صكَقی ام راه گـایی داؿتم کً زاال زال و روزم ایو 
. »ىتاؿط

پػ ةگظار آصعیو ىكیستم را ةکيم ایو دیگع ؿُار « :ةُط از نکث کَتاٌی ادانً داد 
. »ىیؽت دغئی از زىطگی ىاگٕتً ام اؼت

تَ نحل دصتعم « :درزالیکً ؼُی نیکعد از ریضتو اؿکٍایؾ دلَگیعی کيط گٕت 
ٌؽتی انا ٌیچ وٗت دلم ىهیضَاٌط کً در زىطگی ات 

دصالتی داؿتً ةاؿم ؛ چَن ةً ىٌع نو ٌعکػ ةایط صَدش تذعةً کؽب کيط وگعىً 
التتً . ازتذعةً دیگعان چیغی َایطش ىهیـَد

کؽاىی ٌؽتيط کً َتعت نیگیعىط وؼُی نیکييط در زىطگیـان از . اؼتحيا ٌم ودَد دارد 
آن اؼتٕاده کييط ولی اکحع نا ایو گَىً ىیؽتیم 

پیعوزی ؛ؿکؽت ؛ صَؿتضتی و زتی .ةایط اتٕاٗی ةعایهان ةیٕتط تا از آن درس ةگیعیم 
ةطةضتی چیغٌایی ٌؽتيط کً ةایط صَدت نغه ی 

آىٍا را ةچـی و وُم ؿیعیو ةا تلش آن را نغه نغه کيی و تازه اگع اىؽان َاٗلی ةاؿی از 
آن درس ةگیعی ؛ در ّیعایيكَرت اؿتتاٌات 

ٌیچ گاه ةً ٌیچ کػ زتی « :انا آصعیو ىكیستم . گظؿتً ات دوةاره تکعار نیـَد 
اگع او دیَاىً وار ٌم دوؼتت . ٌهؽعت اَتهاد ىکو 

ىً ایيکً ةً دایی ةعؼی کً ةً . داره ؛ ةازٌم راه گعیغی ةعای صَدت در صٕا داؿتً ةاش 
ٌعوعؼ نیعوی ةً ةو ةؽت ةعصَرد کيی ؛ نو 

دلم ىهیضَاٌط تَ ٌم راه نعا . ٌهً ی زىطگی ام را ةع ؼعٌهیو اَتهاد ةً ةاد دادم 
. »ةعوی

ةایط صَدت « :زعٍٔای نادر ٌهً پيط و اىطرز ةَد ؛ انا کَ گَش ؿيَا ؟ ةً َٗل او 
نيٍم ىكیست ٌای او را ناىيط یک » .تذعةً کيی 

. نادرةغرگ صَب و نٍعةان ؿيیطم ةطون ایيکً از آن درس ةگیعم

ةا ٗلتی ؿکؽتً ةً صاىً دطیط ى٘ل نکان کعدیم ؛ آپارتهاىی لَکػ و زیتا در یکی از 
ةا ایيکً ةؽیار ؿیک ةَد و از . نسلً ٌای صَب ؿٍع
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لساظ انکاىات رٔاٌی چیغی کم ىطاؿت ؛ انا ىهیطاىم چعا ٌعوٗت پا ةً درون آن 
آن قٕای صاىً ی کَچکهان . نیگظاؿتم دلم نیگعٔت 

زیاط ى٘لی و ةاّچً ی پعگلی کً ٌهً را ةً کهک ؛ نادر کاؿتً ةَدم .را ىطاؿت 
؛گلطاىٍای گل پانچال ةً رىگٍای نضتلٓ کً پـت 

! پيذعه آؿپغصاىً ةً چـم نیضَرد چً زال و ٌَایی داؿت

آٔتاب ٌم درصاىً ی دطیط ازؽاس دلتيگی نیکعد ؛ اتٕاٗا از ایيکً اتاٗؾ از نا دطا 
ٌع روز ةً ىََی .ؿطه ةَد ازؽاس صَةی ىطاؿت 

. »نادر ؛ نادر«:ةٍاىً ی نادر را نیگعٔت و لخ نیکعد و ةا گعیً و زاری نیگٕت 
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وٗتی ؿهاره نادر را نیگعٔتم وگَؿی را ةً دؼتؾ نیطادم و نادر ةعایؾ زعؼ نیغد ؛ 
ٌٕتً ای یکتار ٌم ةً . او کم کم آرام نیـط 

دیطن اونیعٔتیم ؛ انا وٗت صطازأٌی ةً نادر نی چؽتیط و زامعىتَد او را تعک کيط 
و در آصع نذتَر نیـطیم ةا َكتاىیت او را دطا 

انا او ٌم َادت کعد ؛ نحل ٌعاىؽان دیگعی کً . کيم و گعیً کيان ؼَار ناؿیو نیـط 
ةا ىطیطن ؛ نستتٍا را ٔعانَش نیکيط او ٌم کم 

ایو صكلت نحل . کم نادر را از یاد ةعد و دیگع نحل گظؿتً ةعایؾ ةی تاةی ىهیکعد
از دل « ایيکً ازٌهان کَدکی در ودَدنان ٌؽت 

. صطا نیطاىط چ٘طر ةً ایو ؿُع اَت٘اد داؿتم» .ةعود ٌع آىکً از دیطه ةعٔت 

ةً ٌعقَرت یک پعؼتار زیتا و صَؿعو کً زطودا ةیؽت و دوؼال داؿت ةعایؾ 
. اؼتضطام کعدم ؛التتً صَد آٔتاب او را اىتضاب کعد 

از ةیو پعؼتاراىی کً ةً نا نُعٔی ؿطه ةَدىط او نعی را ةعگغیط ؛ دصتع تهیغ و نعتتی 
ةَد وکارٌایؾ را ةً ىََی ةعىانً ریغی نیکعد 

کً دای ٌیچ گلً و ؿکایتی ىهی گظاؿت و ةً صَةی از آٔتاب نعاٗتت نیکعد و نو 
صیلی رامی ةَدم کً ةً ٌهیو رازتی ةاٌم کيار 
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ٌعوٗت ازؼعکار ةازنیگـتم ةا چٍعه ی صيطان آىٍا نَادً نیـطم کً ایو ىـان . آنطىط
دٌيطه ی ارتتاط صَةی ةَد کً ةیيـان ةعٗعار 

. ؿطه ةَد

روی یک ةعىانً ریغی دٗیٖ و . زىطگی نان ةً ٌهان روال کً ؿایان گٕت پیؾ نیعٔت 
ةا ایيکً . نيٌم و تا زطودی نـکالتهان زل ؿط 

ةیـتع وٗت ؿایان در ؿعکت نیگظؿت ؛ انا وٗتی ٌم ةعای نو و آٔتاب گظاؿتً ةَد و 
درٌعچیغ دٗت . ةیـتع از ٗتل ٌَای نا را داؿت 

َهل زیادی داؿت تَلط و ؼالگعد ازدوادهان را کً نطتٍا ةً ٔعانَؿی ؼپعده ؿطه ةَد 
در یک دـو کَچک و . دوةاره ةً صاوع آورد 

دوؼتاىً دورٌم دهٍ نیـطیم و صاوعات صَش گظؿتً ةعایهان زىطه نیـط ؛ او ؼُی 
نیکعد نو از زىطگی ام رامی ةاؿم ؛ چَن ٌهیـً 

دیگع نحل گظؿتً ٔکعٌای پَچ و واٌی ةً . ةعای آیيطه ىگعان ةَدم و نَٖٔ ٌم ؿط 
ٔـار . ؼعاّم ىهی آنط و تيٍایی آزارم ىهیطاد 

روزی و دؽهی کً داّاىم کعده ةَد کم کم ةً آرانؾ تتطیل ؿط و از أؽعدگی دیگع 
از ایيکً ؿایان ةً آرزویؾ رؼیطه . اجعی ىهاىط 

. ةَد ةؽیار صَؿسال ةَدم ؛ چَن تاؼیػ ؿعکت در روزیً اش صیلی اجع گظاؿتً ةَد 
او ٌهیـً ٔکع نیکعد ةً او اَتهاد ىطارم انا ةا 

. ٔعوش صاىً ةً او جاةت کعدم کً دوؼتؾ دارم و ةً او نىهئو ٌؽتم

ةاالضعه ؿایان تَاىؽت اٗانت دائم ةگیعد و یک ؿٍعوىط کانال آنعیکایی ةً زؽاب 
ةُط از پيخ ؼال دوىطگی و تالؾ ةا داؿتو . ةیایط 

ٌهؽع و ٔعزىطگی آنعیکایی چَن از لساظ نالی در ؿعایه صَةی ٗعار ىطاؿت ؛اٗانت او 
را ٌعؼال ةً ؼال ةُط نَکَل نیکعدىط انا ةا ةً 

آن . راه اىطاصتو ؿعکت تَاىؽت کار را ةً پایان ةعؼاىط و رویای صَد را تسٖ٘ ةضـط 
روزی راکً ؿایان ةىَر ّیعنيتٌعه ای ةً صاىً 
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زطود ؼاَت چٍار ةُطازًٍع زىگ صاىً ةً قطا درآنط . آنط ٌیچ گاه ٔعانَش ىهیکيم 
نيتٌع کؽی ىتَدم ؛ ةً ؼهت در رٔتم و از 

ٔ٘ه یک دؼتً گل دیطم زتها ؿایان اؼت ةا صَؿسالی گٕتم .چـهی در ىگاه کعدم 
» ؿایان تَیی ؟« :

انا دَاةی ىیانط ؛ تعؼیطم و صَدم را َ٘ب کـیطم انا دوةاره زىگ ةً قطا درآنط 
دیگعزال صَد را ىٍٕهیطم نحل ةیط نیلعزیطم و ةا 

» کیً ؟«:قطایی کً ةً ؼضتی از گلَیم صارج نیـط گٕتم 
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. »َغیغم نيم ؿایان« :ؿایان کً نتَدً ؿط چً اؿتتاٌی کعده ةً ؼعَت گٕت 

ةاور « :ةا َذلً در را ةازکعدم و ٗتل از ایيکً زعٔی ةغىم نعا در آَّش گعٔت وگٕت 
ىهیکيی ؛ ایي٘طرصَؿسال ةَدم کً ٔکعىهیکعدم 

. »اوه ؛ اوه ؛ اوه ؛ ىگاه کو ٗلتؾ ناىيط یً گيذـک نیغىً. تَ ةتعؼی 

. ػ ؿایان صیلی تعؼیطم

. ػ نُظرت نیضَاٌم ؛ انا یً صتع ةؽیار ةؽیارصَب دارم

! »چی ؿطه«:ةا تُذب گٕتم 

. ػ زطس ةغن

. ػ دان نو اذیت ىکو ؛ ةُط از ایو ٌهً وزـت چگَىً نیتَاىم زطس ةغىم

. چیغی کً تَ را صیلی صَؿسال نیکيط. ػ ٌعچً ةً ٔکعت نیعؼط ةگَ

. »کؽی ٗعاره از ایعان ةیاد« :درزالیکً چـهاىم داؿت از زطًٗ درنی آنط گٕتم 

. »التتً ایيٍم صتع صَةی اؼت انا از ایو ٌم نٍهتعه« :صيطیط وگٕت 

. ػ زتها اٗانتت درؼت ؿطه کً ایي٘طر صَؿسالی

زاال نو ٌم .. درؼت زطس زدی ؛ دیگً ٌهً چیغ تهام ؿط « :ًٍٍٗ٘ ای زد و گٕت 
نحل ؿها یک ؿٍعوىط آنعیکایی ٌؽتم ةا ٌهً ی 
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. »زٖ و زَ٘ؽ آن

. »ایيکً صیلی َالی اؼت ؛ ةایط دـو ةگیعیم« :دؼتٍایم را ةٍم کَةیطم و گٕتم 

آنطم کً ایو صتع . َغیغم ٔکعکعدی ةعای چی ةً ایو زودی آنطم « :نعا ةَؼیط و گٕت 
نؽعت ةار را ةً تَ ةطٌم و ة٘یً روز را در کيار 

. »ٌم ةگظراىیم

. »پاپا ؛ پاپا« :آٔتاب کً تازه از صَاب ةیطار ؿطه ةَد ةً ؼهت ؿایان آنطو گٕت 

. »پاپا آنطه کً تَ را ةً پارک ةتعد«:ؿایان او را در ةْل گعٔت وگٕت 
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ةا صَؿسالی ةً اتاٗؾ رٔت و ةُط از چيطدٗیً٘ درزالیکً چيطدؼت لتاس را ةً دىتال 
نانی؛ تيم «:صَد نیکـیط ةً ؼهتم آنط وگٕت 

. »کو

ةا تک تک کالهی کً از دٌاىؾ ةیعون نی آنط دلم نیضَاؼت او . زةان ؿیعیيی داؿت 
وٗتی کً زعؼ نیغد زال َذیتی . را ةضَرم 

.... اِ « :وٗتی از وعؼ نو َکػ الُهلی ىطیط گٕت . ىاةاوراىً او را ىگاه نیکعدم .داؿتم 
. »زود ةاش نانی صؽتً ؿطم

. »الٍی ٔطات ةـم ةیا َغیغم ةیا تا تيت کيم« :ةا دؼت ةً ؼیيً ام کَةیطم وگٕتم 

ٌهً ی . دوان دوان ةً ؼهتم آنط ؛ او را در آَّش گعٔتم و ازدان و دل ةَؼیطم 
دىیایم و ودَدم ةَد ؛ او صَؿتضتی را ةعایم ةً ارنْان 

آورده ةَد ؛ او رویایی ةَد کً ؼالٍا ةً دىتالؾ نیگـتم تا زىطگی یش زده ام را گعم کيط 
او دصتعةچً ای صَؿگل و ةاىهک ةَد کً ةا . 

زةان ؿیعیيؾ صَدش را در دل ٌهً دا نیکعد ؛ زتی در دل ایعاىی ٌا ؛ نادر ٌعوٗت 
ازایعان تهاس نیگعٔت ؛ آى٘طر آٔتاب ةعایؾ 

ةا زةان دؼت و پا ؿکؽتً . ةلتل زةاىی نیکعد کً نادر یکعیغ ٗعةان قطًٗ اش نیعٔت 
اش زعٍٔایی نیغد کً ٌهً را ةً تُذب نی 
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. اىطاصت

 31ٔكل

َغیغدَن ةً زودی ةً آنعیکا نی آیط ؛ وٗتی ؿایان ایو صتع را ةً نو داد زال َذیتی 
یً زػ صَةی کً ىهیتَان تَقیٕؾ کعد . ؿطم 

ةعای آنطن . دیطار یک نادر پػ از ؼالٍا ؛ یک ٌهغةان از دیاری آؿيا صَاٌط آنط . 
از او ةعای . َغیغدَن لسًٌ ؿهاری نیکعدم 

. آٔتاب گٕتم ؛ َکػ ٌای َغیغ را ىـاىؾ دادم و او تُذب زده ىگاٌم نیکعد

واه « :ةعای دوؼتاىم ةا ذوؽ و ؿَؽ از آنطن َغیغگٕتم آىٍا ةا ٗیأً ای ةٍت زده گٕتيط 
؛ واه ؛ آىچيان صَؿسال اؼت کً ٌعکً ىطاىط 

. انا آىٍا از دل ؼَصتً ام صتع ىطاؿتيط » .ٔکعنیکيط نادرصَدش نیضَاٌط ةیایط 
َغیغةَی نادر را نیطاد ؛ ٌعدو از یک یک صَىً ةَدىط 

. ؛ ةعای نو کً ؼالٍاؼت ةَی نادر را زػ ىکعده ام ؛ آنطن َغیغ ةعایم دىیایی اؼت 
یُيی ... االٗل او نا را ٔعانَش ىکعده ؛ انا نادر 

ٌيَز ٌم در ٗلتؾ دایی دارم ؟ نطتٍاؼت کً دیگع تهاس ٌایؾ نحل گظؿتً ىیؽت ؛ 
. درقطایؾ آن زػ نادری ودَد ىطارد 

اوچً گعٔتاری داؿت ؟ ایو . ٌعوٗت ٌم گالیً ای نیکيم ؛ از گعٔتاری ٌایؾ نیگَیط 
او کً . ؼَالی ةَد کً در ذٌيم تکعار نیـط 

او َاؿٖ پطرم ةَد ؛ ةعای ةچً ٌایؾ . ٌهیـً از زىطگی اش ازؽاس رمایت نیکعد 
نی نعد ؛ از لساظ نالی ٌم کً نـکلی ىطاؿت ؛ 

انا ةا زعٍٔایؾ ایو صیال را از ؼعم . تيٍا ّهؾ ةایط نو ةاؿم کً از او دور ٌؽتم 
آن چيان ؼعد و ةی روح ةُطاز ده روز . ةیعون کعد 

نادر صیلی تْییع . قطایؾ را از پـت تلٕو ؿيیطم کً ازتهاس گعٔتيم پـیهان ؿطم 
چً اتٕاٗی أتاده ؟ ناٌان ٌم . کعده اؼت 
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ٔ٘ه ایو زٌعا ةَد کً ةا ٌیذان صاقی از . قطایؾ گعنای گظؿتً را ىطاؿت 
دوؼتاىؾ و کالؽٍایی کً 
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ةً زتم نادر و ! پطر و ایو ٌهً تْییع. ةعایم صیلی َذیب ةَد . نیعٔت ؼضو نیگٕت 
ناٌان ةایط ةا صَؿسالی ةعایم تُعیٓ نیکعدىط ؛ 

اتٕاٗا از . انا قستت ٌای یش زده آىٍا ٌیچ کطام زاکی از ایو ىتَد کً پطر ََض ؿطه 
وٗتی کً ٍٔهیطىط ؿایان ٌم تَاىؽتً اٗانت دائم 

آىٍا نيتٌع . ةگیعد ؛ رٔتارؿان ؼعدتع ؿط ؛ التتً َلت آن را تا زطودی زطس نیغدم 
ةَدىط کً نا ؼعنان ةً ؼيگ ةضَرد و دؼت از پا 

انا ةا آنطن آٔتاب و اٗانت ؿایان ؛ تهام ى٘ـً ٌایـان ةٍم . درازتع ةً ایعان ةعگعدیم 
صَرد و ٔکعی کً ؼالٍا ذٌيـان را پعکعده ةَد 

ٌعچً آىٍا از نو دور نیـطىط دلتؽتگی نو ةً ؿایان و آٔتاب . ةً ىاگاه درٌم ریضت 
ةیـتع نیـط ؛ انا ای کاش ؿایان ٗطر ایو ٌهً 

وٗتی . دوؼت داؿتو را نیطاىؽت و زىطگی ؿیعیيهان را ةً ىاةَدی ىهی کـیط 
ٌَاپیها ةً زنیو ىـؽت قطای گعوپ گعوپ ٗلتم را 

« :نی ؿيیطم ؛ دؼتٍای یش کعده ام در دؼت ؿایان ؛ او را ةً تُذب اىطاصت و گٕت 
! »َغیغم چ٘طر ٌیذان زده ؿطی

ػ نگع تَ ىـطی ؟ 

. »ىً نحل تَ« :ؿاىً ٌایؾ را ةاال اىطاصت و گٕت 

ػ َذب پؽع ةی ازؽاؼی ؛ دیطن نادرت ةُطاز پيخ ؼال تَ را صَؿسال ىهیکيط ؟ 

! زعؼ نعا ََض ىکو نو کی گٕتم صَؿسال ىیؽتم ... ا .... ا... ا« :صيطیط و گٕت 
. »نحل تَ ٌیذان زده ىیؽتم

ػ آصً نیطوىی ؿایان ؛ ایو اولیو نؽأعی اؼت کً وی ؼالٍای ّعةت ةً ؼعاّهان 
آنطه ؛ ةعای اولیو ةار اؼت کً ةعای اؼت٘تال َغیغی 
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او ةَی نادر و ناناىی را نیطٌط ؛ ةَی دوؼتان و آؿيایان ؛ ةَی . ةً ٔعودگاه نی آیم 
ایعان ؛ زاال ٍٔهیطی چعا ایي٘طر ٌیذان زده و 

. ننىعب ٌؽتم

. »تٌَيَز ٌم دلت آىىعؼ اؼت« :ؿایان صيطیط و گٕت 

یک آن . ةا رؼیطن َغیغدَن ةً ؼالو اىتٌار ؛ ةا ؿَؽ و اؿتیاؽ ةً ؼهت او رٔتیم 
زاىَاىم ؼؽت ؿط ایو نادر ةَد کً ةا آَّش ةاز ةً 

. او ةً دیطار نا آنطه ؟ ةاورم ىهیـط ! صطایا ایو ز٘ی٘ت دارد . وعؼ نا نی آنط 
نٍتاب چعا ایؽتادی ؟ زود ةاش ةیا « :ؿایان قطایم زد 

 ».

َغیغ رودر رویم ایؽتاده . چـهاىم را ةؽتم و ةازکعدم تا از آن صَاب والیی ةیطار ؿَم
ةَد ؛ چ٘طر ةً ىٌعم پیع ؿطه ةَد ؛ ةً ؼضتی 

ٗانت صَد را راؼت ىگً نیطاؿت و دیگع در چـهاىؾ آن ؿَر و ىـاط گظؿتً دیطه 
وٗتی نعا در آَّش گعٔت ؛ نحل ایيکً . ىهیـط 

نادر را در ةعگعٔتً ام یک ریغ ٗعةان قطًٗ ام نیعٔت و نو ٔ٘ه زار نیغدم ؛ دلم 
نیضَاؼتم ؼضتی ٌای .ىهیضَاؼت از او دطا ؿَم 

. ؼالٍای ةی کؽی و تيٍایی را ةا ریضتو اؿک در آَّش یک نادر ةً ٔعانَؿی ةؽپارم 
ٌهیـً نيتٌع چيیو لسًٌ ای ةَدم ؛ نيتٌع یک 

ىٕؽم را ةا تهام ٗطرت . آؿيا ؛ آن ٌم از دیاری آؿيا ؛ نيتٌع یک ٌهغةان ؛ یک ٌهطل 
دلم .ةاال کـیطم تا َىعتو او را اؼتـهام کيم 
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دؼتان زیتایؾ را ةً لتاىم ىغدیک کعدم و آىٍا را . نیضَاؼت ؼعتا پای او را ةتَؼم 
ةَی نادر تهام ؼالو ٔعودگاه را . ةَؼً ةاران کعدم 

پع کعد؛ َغیغ ةً گعیً أتاد ؛ ؼعم را ةً ؼیيً چؽتاىطه ةَد و قطای ٌٖ ٌٖ گعیً نان 
. درٌم گم ؿط
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َغیغ ؛ دلت ىهیضَاٌط ىَه ی « :ؿایان درزالیکً آٔتاب را در ةْل داؿت گٕت 
» صَؿگلت را ةتیيی ؟

الٍی « :َغیغ ٌهاىىَر کً اؿک ٌایؾ را پاک نیکعد ةا لتضيطی روکعد ةً آٔتاب و گٕت 
ٔطای اون ؿکل ناٌت ةـَم ؛ ةیا َغیغم ؛ ةیا 

. »نو نادرةغرگت ٌؽتم

. آٔتاب درزالیکً ةْل کعده ةَد ىگاٌی ةً نو کعد تا نىهئو ؿَد کً گعیً ىهیکيم 
وٗتی ٗیأً ی صيطان نعا دیط صَد را در آَّش 

. َغیغ اىطاصت

. َغیغ او را نیتَؼیط و ٗعةان قطًٗ اش نیعتٓ و آٔتاب نُكَناىً او را تهاؿا نیکعد

ةا دیطن صاىً و زىطگی نان و تُعیٓ ٌایی . وٗتی ةً صاىً رؼیطیم از ىیهً گظؿتً ةَد 
کً ؿایان از ؿعکت و ُٔالیت ٌایؾ کعد ؛ َغیغ 

الٍی ؿکع ؛ الٍی ؿکعکً تَاىؽتیط درایيذا صَدتان را ةاال ةکـیط « :ةا صَؿسالی گٕت 
در یک چيیو کـَرٌایی پیـعٔت کعدن کار . 

آؼاىی ىیؽت ؛ ةاور کو ةعادراىت در اروپا ةُط از ةیؽت ؼال زىطگی کعدن ٌيَز یک 
ؿها صیلی ٌهت ةً صعج . زىطگی نُهَلی دارىط 

اگع ةعای کؽی ةگَیم ٔکعىکيم . دادیط کً در ایو نطت کَتاه ایي٘طر پیـعٔت کعدیط 
ٌیچ وٗت در ودَد ؿایان چيیو . ةاور کيط 

. »دعةغه ای ىهی دیطم

التتً « :ؿایان ةا لتضيطی ةً ؼهتم آنط و دؼتؾ را ةً دور گعدىم اىطاصت و گٕت 
ىاگٕتً ىهاىط کً نو ٌعچً دارم و ٌعچً ٌؽتم نطیَن 

نٍتاةم کً ةطون ٌیچ چـم داؿتی ةً ٌهؽعی کً َعمً ٌیچ کاری ىطاؿت اوهیيان 
. »کعد و تهام دارایی اش را در اصتیارش گظاؿت

نٍتاب کً یً پارچً دَاٌع اؼت ؛ ةایط صیلی نهيَىؾ « :َغیغ ةا صَؿسالی گٕت 
. »ةاؿی
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تا زاال کً ىتَاىؽتم کاری اىذام دٌم ان ؿاٌلل کً یک روز ةتَاىم « :ؿایان گٕت 
. »دتعان کيم

ایو تُارٔات چیً ؟ اقال ایو زعٍٔا گٕتو « :نيکً زؽاةی ؿعنيطه ؿطه ةَدم گٕتم 
ىطارد ؛ زن و ؿٌَع ىیهً ی یکطیگع ٌؽتيط و اگع 

. »کاری ةعای ٌم کعدىط ؛ ىتایط نيتٌع دتعان آن ةاؿيط

اتٕاٗا صاىم ٌا دارائی . انا صیلی از صاىم ٌا و آٗایَن ایو تٍَٗ را دارىط « :َغیغگٕت 
ؿان را ةً اىطازه داىـان دوؼت دارىط و زامع 

ٌهً ىَع ةظل و ةضــی نیکييط انا . ىیؽتيط آن را ةا ؿعیک زىطگی ؿان ت٘ؽیم کييط 
نٍَٗ ازتیاج ٌهؽع داصالی نیکييط و ةا دلیل 

ٌایی ّیعنيى٘ی ؼُی ةً تَدیً صَد دارىط و تازه اگعٌم ةطٌيط تا ٗیانت تَی 
... چـهؾ نیغىيط
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صب زاال اگع . صیلی نتـکعم ٌهؽع َغیغم « :ؿایان تٌُیم کَتاٌی کعد و گٕت 
ادازه ةطٌیط ةعویم ؼعاغ ؼَّاتی ؛ َغیغدَن چی 

» ةعانَن آوردی ؟

انان از دؼت تَ ؛ ٌيَز ایو « :َغیغ گٕت . و دوان دوان ةً ؼهت چهطان ٌا رٔت 
َادت ةچگی ات را ٔعانَش ىکعدی ؛ نٍتاب نی ةیيی 

؛ ٌهیـً ٌهیيىَر ةَد ٌعوٗت نو از نؽأعت نی آنطم ٗتل ازٌعکاری ةً ؼعاغ 
. »چهطاىٍا نیعٔت

َغیغ ٗعار ىـط ةا نٍتاب دؼت ةً یکی کيیط « :ؿایان اصهٍایؾ را درٌم کعد و گٕت 
ىاؼالهتی ٌعچً ةاؿط نو پؽع تً تْاری ات .

. »ٌؽتم

. »الٍی نو ٔطای َغیغ درداىً ام ةـَم« :َغیغ صيطیط و گٕت 

. ؿایان ٌم صَدش را لَس کعد و درةْل َغیغاىطاصت و او را ةَؼیط
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از ٗالیچً ی اةعیـم گعٔتً تا قيایٍ دؼتی و پَؿاک ؛ . َغیغ صیلی ززهت کـیطه ةَد 
التتً ةیـتع چهطاىؾ ةً آٔتاب اصتكاص داؿت 

ؿایان ٌعچیغرا کً ةیعون نی آورد نغه ای نیپعاىط و آى٘طر نا را صيطاىط کً اؿک از . 
صیلی وٗت ةَد کً ایو . چـهاىؾ ؼعازیع ؿط 

صطا صًٕ ات ىکيط ؛ ٌيَز ٌم نحل ٌهان وٗتٍا « :َغیغ گٕت . چيیو ىضيطیطه ةَدم 
صب زاال ةگظار ةؽتً ی ؼٕارؿی نٍتاب را ةً . ٌؽتی 

. »دؼتؾ ةعؼاىم

. »ایو از وعؼ نادرت اؼت« :ةؽتً ای از چهطاىؾ ةیعون آورد و ةً دؼتم داد و گٕت 

ةا ؿيیطن ىام او صيطه از روی لتاىم نسَ ؿط و نات و نتٍَت ةؽتً را ىگاه نیکعدم ؛ 
ةُط ازتَلط آٔتاب ایو اولیو ٌطیً ای ةَد کً از 

. وعؼ آىٍا ةً دؼتم نیعؼیط

. »چعا نُىلی ؛ ةازش کو« :ؿایان گٕت 

ةا دؼتاىی لعزان ةؽتً را ةاز کعدم ةَی َىع تو نادر ٌهً ی ٔنا را پع کعد و صاوعات 
َعوؼک دوران . گظؿتً دوةاره زىطه ؿطىط 

ایو َغیغتعیو ٌطیً ای . ةَد ؛ آن را نسکم ةً ؼیيً چؽتاىطم » ؿَؿَ « کَدکی ام 
ةَد کً از پطر گعٔتً ةَدم؛ صطایا چعا دوةاره صاوعه 

ی پطر را زىطه کعدىط او کً نعا ةعای ٌهیـً ٔعانَش کعده پػ چعا ٗكط آزارم را دارىط 
چعا نیضَاٌيط دوةاره نعا ةً یاد او ةیيطازىط . 

؛ نيکً ٌعچً ازاو ةً یادگار داؿتم ازصَد ةعیطم ؛ زىطگی را ةعای صَد دٍيم کعدم تا او را 
ةً ٔعانَؿی ةؽپارم ؛ ؼضت تعیو روزٌا را 

... گظراىطم تا ةً آرانؾ ةعؼم و زاال

. نادرىانً ای کَتاه و تلگعأی ةعایم ٔعؼتاده ةَد
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نٍتاب َغیغ ؛ چَن ایو َعوؼک را صیلی دوؼت داؿتی ؛ آن را ةً یادگار ةعای آٔتاب «
. نیٕعؼتم

» ٗعةاىت نادرت

ؿَؿَ یادگار دوران کَدکی و ىَدَاىی . ٌهاىىَر کً آن را در ةْل داؿتم آرام گعیؽتم 
ام ةَد او تيٍا ؼيگ قتَری ةَد کً ةا نو 

او را ةً صاىً ی ةضت ىتعدم ؛ چَن . ةغرگ ؿط ؛ تهام ّهٍایم در ودَد او صٕتً اؼت 
صاوعات تلش زىطگی ام در ودَد او صالكً نیـط و 

ؿگَن ىطاؿت اول زىطگی چیغی نعا ةً یاد ىاکانی ٌایم ةیيطازد و زاال ةُط از ؼالٍا 
ٗتل ازایيکً از آن أکار رىخ . دوةاره ةً کيارم آنطه 

آور ىذات پیطا کيم ؛ آٔتاب دوان دوان صَدش را ةً نو رؼاىط و َعوؼک را از دؼتاىم 
و » نانی ؛ نانی ایو نال نيً ؟ « :کـیط و گٕت 

» نانی ؛ اؼهؾ چیً ؟« :َعوؼک را ةَؼیط و گٕت 

. ػ اؼهؾ ؿَؿَ اؼت

» نیتَىً نال نو ةاؿً ؟« :صيطیط و گٕت 

درزالیکً ةً چـهان زیتای او چـم دوصتً ةَدم او را از زنیو ةليط کعدم و در آَّش 
. »َغیغم اون ةً تَ تُلٖ داره« :گعٔتم و گٕتم 

ةليطؿَیط ایيٍا را دهٍ کيیط تا ةيـیيیم « :َغیغ کً دیط صیلی نو ىارازت ٌؽتم گٕت 
. »دوکلهً ةاٌم درد دل کيیم

آٔتاب ٌهاىىَر کً در . ؿایان ٌم َٔری وؼایل را درچهطاىٍا ریضت و ةً اتاؽ ةعد 
آَّؿم ةا ؿَؿَ ةازی نیکعد ةً صَاب رٔت ؛ انا نو 

صطانیطاىط چ٘طر دلم ٌَای پطر را کعده ةَد ؛ . ٌهچيان ّعؽ در صاوعات گظؿتً ةَدم 
ٔ٘ه و ٔ٘ه نيتٌع یک اؿاره ةَدم کً داىم را 

اگع تيٍا یک پیْام از پطر ةً دؼتم نیعؼیط ةطون ؿک زاقل دؼتعىخ . ةعایؾ ٔطا کيم 
چيط ؼالً نان را رٌا نیکعدم و ةً ایعان 
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ٌعچً ٔکعنیکعدم کهتع ةً ىتیذً نیعؼیطم ؛ پطر چگَىً نیتَاىؽت ةً . ةازنیگـتم 
. ٌهیو رازتی ٗیط نعا ةغىط

» نٍتاب ؛ کذایی کً ٌعچً قطایت نیغىم دَاب ىهیطٌی ؟« :َغیغدَن گٕت 

آه ؛ ةتضـیط اقال زَاؼم ایيذا ىتَد ؛ نیطوىی « :نيکً تازه ةً صَد آنطه ةَدم گٕتم 
صیلی دلم ةعایؾ تيگ . ةً ٔکع پطر ةَدم ... َغیغ 

ؿطه ؛ زامعم تهام َهعم را ةطٌم و یکتار دیگع او را ةتیيم ؛ قطایؾ را ةـيَم ؛ ّعور 
... »آصً َغیغ چعا. نعداىً اش را تهاؿا کيم 

و دوةاره ؼیل اؿک ةَد کً پٍيای قَرتم را پَؿاىط ؛ ؿایان درچٍارچَب در ایؽتاده 
ةطون . ةَد و ةا چٍعه ای ّهگیو ىگاٌم نیکعد 

َغیغ . کَچکتعیو ؼضتی ةً ؼهتم آنط و آٔتاب را از ةْلم دطا کعد و ةً اتاٗؾ ةعد 
او ٌم زتها « :دؼتم را در دؼتؾ گعٔت و گٕت 

. »زعٔی زده کً ىهیتَىً َ٘ب ىـیيی کيً. دالیلی ةعای صَدش دارد 
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نیطوىی ... ةعای دوؼت داؿتو ىهیـً دلیل و ةعٌان آورد « :ةا دلضَری گٕتم 
َغیغدَن از چً چیغ نعدٌای ایعاىی ةطم نی آیط ؛ از 

زامعىط تهام ٌؽتی و زىطگیـان را زیع پا ةگظارىط ؛ انا از ّعورؿان . ّعور اةلٍاىً ؿان 
ةً ىٌع نو یک ٔعزىط ٗؽهتی از . ىگظرىط 

نهکيً ٌع اىؽاىی نعگ پطر ؛ نادر و ٌهؽع را کً صیلی ؼضتً . ودَد پطر و نادر اؼت 
. ةتَاىيط تسهل کييط انا ٔعزىط چیغ دیگعی اؼت 

نو . داّی اؼت کً ةع ٗلب آدنی نی ناىط و تا دىیا دىیاؼت ٌهیـً او را نیؽَزاىط 
واٗت یک روز دوری از آٔتاب را ىطارم ؛ ةاور کو 

وٗتی ؼعکار ٌؽتم ةا ایيکً ةً پعؼتارش اَتهاد کانل دارم ؛ انا ةاز دلم پیؾ اوؼت و 
. »ةاٌع تلٕيی دلم ازدا کيطه نیـَد
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اقال از ؿایان ةپعس ةتیو . آصً دَىم تَ نادری « :َغیغ ةعای ایيکً نعا آرام کيط گٕت 
» ؛ او ٌم نحل تَ دلَاپػ آٔتاب اؼت ؟

انا َغیغ راةىً ی نو و پطر « :درزالیکً اؿکٍایم را ةا پـت دؼت پاک نیکعدم گٕتم 
نا نحل َاؿٖ و نُـَؽ . ةا ة٘یً ٔعؽ داؿت 

ةَدیم ؛ از ایو وعؼ ةاٌم دََا نیکعدیم و از آىىعؼ واٗت یک لسًٌ دوری ٌهطیگع را 
اگع یک روز پطر را ىهی دیطم ؛ یا . ىطاؿتیم 

ةا ایيکً در ؼيی ةَدم کً یً دوؼت . قطای او را ىهی ؿيیطم روزم ةً ؿب ىهی رؼیط 
؛ گعدش ؛ نَزیک و صیلی چیغٌای دیگع ازتیاج 

داؿتم و ٌهیـً ةياةعصَاؼتً پطر از آىٍا نسعوم ةَدم ؛ انا ٌیچ وٗت ىهیتَاىؽتم کیيً 
. ی پطر را ةً دل ةگیعم ؛ او ٌم ٌهیيىَر ةَد 

ةً ادتار نیضَاؼت کً دؼتَرٌایؾ را اىذام دٌم ؛ انا وٗتی . ؼعم ٔعیاد نیکـیط 
ةاٌاش ٍٗع نیکعدم ةً ىََی ؼُی ةً آؿتی کعدن 

. داؿت ؛ نحل ایيکً ةا اون زنان صیلی ٔعؽ کعده ؛ االٗل ّعورش ةً اىطازه زاال ىتَد

تهام َکؽٍایؾ را پاره کعدم و ٌعچً . َغیغ ؛ صیلی ؼُی کعدم او را از ذٌيم پاک کيم 
از او ةً یادگار داؿتم از ةیو ةعدم ؛ انا نگع 

نیـَد او را ناىيط یک تکً کاّظ لً کيم و دور ةیيطازم ؛ او پطرم اؼت ؛ صَن او در رگ 
او ةعایم نحل ىٕػ کـیطن .ٌایم دعیان دارد 

اؼت ؛ ٌعوٗت تَاىؽتم ةطون ىٕػ کـیطن ةً زىطگی ادانً دٌم ؛ ةطون او ٌم 
تازه ای کاش ٔ٘ه ةی تٕاوتی پطر . نیتَاىم زىطگی کيم 

آىٍا ٌم نعا کم کم از یاد ةعده اىط . ةَد ؛ نادر و ناٌان ٌم دیگً نحل ٗطیم ٌا ىیؽتيط 
ٔ٘ه ایو زٌعاؼت کً ٌٕتً ای یکتار تهاس . 

. نیگیعد و ةا ؿَر و ؿَؽ از صَؿتضتی ٌایؾ ؼضو نیگَیط

. ػ ایيىَر ىیؽت ؛ آىٍا ٌم نـکالتی دارىط ؛ ومٍ آىٍا ةٍتع از تَ ىیؽت

» نحل ایيکً پطر صیلی تْییع کعده ؟« :ةً ىاگاه رو کعدم ةً َغیغ و گٕتم 
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! »ازچً ىٌع« :ةا تُذب گٕت 

. ػ از ایيکً دیگً نحل ؼاةٖ ؼضت گیع ىیؽت و زٌعا را آزاد گظاؿتً

.. »آره ؛ آره ؿکعصطا صیلی ٔعؽ کعده« :َغیغ ىٕؽی کـیط و ةا لتضيطی تكيُی گٕت 

. ػ نو ٌم صیلی صَؿسالم کً ةا ٗعةاىی ؿطن نو راٌی ةعای او ةاز ؿط

 311  

آن ؿب تا دیع وٗت ةا َغیغ قستت کعدیم ؛ زػ َذیتی داؿتم ؛ َغیغ چیغی را از نو 
صیلی ؼُی کعدم ةً گَىً ای از . پيٍان نیکعد 

. در ایعان صتع اؼت کً نو از آن اوالٍ ىطارم . او زعؼ ةکـم انا ٔایطه ای ىطاؿت 
ىاگٍان دعًٗ ای در ذٌيم زده ؿط ؛ ىکيط ةعای پطر 

ةا صَاٌؾ و التهاس از َغیغ صَاؼتم کً اگع پطر ةیهار اؼت ةً . اتٕاٗی أتاده ةاؿط 
نو ةگَیط ؛ انا او ةً دان ؿایان ٗؽم صَرد کً پطر 

ةا آنطن َغیغ ةىَر ىاگٍاىی ٌهً چیغ تْییع کعد و زىطگی نان از .قسیر و ؼالم اؼت 
زاال دیگع یک . آن یکيَاصتی ةیعون آنط 

از ایعان ةعایم نی گٕت ؛ از اَٗام و . ٌهغةان درکيار صَد داؿتم کً نعا نی ٍٔهیط 
ةؽتگان ؛ ازناناىی کً صیلی دلم ةعایؾ تيگ ؿطه 

ةاورم ىهیـط کً زىطگی ةً ایو ؼعَت . ةَد و از پؽع ناٌان کً ةً آنادگی نیعٔت 
نحل ایيکً ٌهیو دیعوز ةَد کً َلی . گظؿتً ةاؿيط 

ةً دىیا آنط ؛ ٌيَز ىعنی دؼتان کَچکؾ ؛ را زػ نیکيم ؛ چً زود َهعنان گظؿت و 
. چً ةیٍَده گظؿت

وٗتی َغیغ ةا آب و تاب درةاره ی آىٍا نیگٕت ؛ نحل یً ةچً ی صَب ةً ٗكً ی آصع 
ؿب گَش نیطادم و درصیال و رویاٌایم آىٍا را 

تكَر نیکعدم و از ةً یاد آوردن صاوعات گظؿتً کً در آن زنان چيطان ٌم ؿیعیو ىتَد 
. لظت نیتعدم
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ٌعچیغی کً داریم ٗطر آن را ىهی داىیم و ؿاکع صطا . نا آدم ٌا چً َادت زؿتی داریم 
ىیؽتیم ؛ انا ةا از دؼت دادن آن ؛ ٌعچيط کً 

ىاچیغ ةاؿط ؛ ةعایهان اؼىَره نیـَد وزاال ایو زػ درصَد نو ٌم ةً ودَد آنطه 
ةَد ؛ آى٘طر کً دلم نیضَاؼت پای قستتٍای َغیغ 

نو اگع « :تهایلی ةً ةیعون رٔتو ىطاؿتم ؛ آصعیک روز َغیغ ةً ؿَصی گٕت . ةيـیيم 
ازتهام نعدم ایعان ٌم ةعایت ةگَیم تَ ةا 

صَؿسالی نی ىـیيی و گَش نیطٌی ؛ ةً صطا ایو ٔکم ةػ کً از قتر تا ؿب 
ديتیط درد گعٔتً ؛ ىاؼالهتی نا نٍهان ؿها ٌؽتیم 

ىهیضَاٌی نا را از در ایو صَىً ةیعون ةتعی کً اگع ةعگـتم ایعان ؛ ةگَیم کذا رٔتیم و 
. »چً دیطیم

چٍار روزی کً َغیغ ةً آنعیکا آنطه ؛ دغ - تازه اوىهٍَٗ ةَد کً ٍٔهیطم دروَل ایو ؼً 
ةعای چيط صعیط دغئی او را ازصاىً ةیعون 

از آن روز صاوعات گظؿتً را ةً کلی ةَؼیطم و کيار گظاؿتم و ةً اتٕاؽ َغیغ و . ىتعده ام 
اول از ٌع دایی او را ةً . آٔتاب ةیعون زدیم 

. ىغد نادر ةعدم ؛ آى٘طر از او ةعای َغیغ گٕتً ةَدم کً صیلی دلؾ نیضَاؼت او را ةتیيط 
آٔتاب ةا دیطن نادر دوان دوان ةً ؼهتؾ 

ةا ایيکً یک ؼالی نیـط از آن نسلً رٔتً ةَدیم ؛ انا آٔتاب ٌيَز ةً آىذا . دویط 
ٌع وٗت ةً صاىً نادر . دلتؽتگی صاقی داؿت 

نیعٔتیم ؛ اول ازٌهً ةً ؼعاغ صاىً ی ٗطیههان نیعٔت و از پـت زكار چَةی ةً 
ؿایط در ذٌو کَچکؾ . تهاؿای صاىً نی ایؽتاد 

َغیغ نحل ٌهیـً ةا اصالٖ صَؿؾ صیلی زود ةً دل . صاوعاتی ةعایؾ زىطه نیـط 
نادر ىـؽت و تَاىؽتيط راةىً ی دوؼتاىً ای ةا ٌم 

آن دوران . ةعٗعار کييط ؛ زاال دیگعٌعدا کً نیعٔتیم نادر را ٌم ةا صَدنان نیتعدیم 
آٔتاب ٌم از . صَش را ٌعگغ ٔعانَش ىهیکيم 
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ؿایط ةعای اولیو ةار ةَد کً او ایو ٌهً قهیهیت . ایو ةاٌم ةَدن ةؽیار صـيَد ةَد 
و دوؼت داؿتو را در نسیه گعم صاىً زػ 

او ٌم از آن زال و ٌَا ةیعون آنطه ةَد و دیگع روزٌا ةعایؾ تکعاری ىتَد ؛ . نیکعد 
زاال 

ٌهً چیغ ٔعؽ نیکعد ؛ نو ةا ٗیأً ای ؿاد و صيطان ةً ٌهعاه َغیغ درکيارش ةَدیم و 
ٌع روزنان ةً گـت و تٕعیر نیگظؿت ؛ آٔتاب 

آرام و ٗعار ىطاؿت ؛ ةاورم ىهیـط کً ایي٘طر روزیً اش ََض ؿطه ةاؿط ؛ صطایا نو 
چً نادری ةَدم کً نتَدً ىـطم دصتعم ةیـتع 
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ازٌعچیغ ةً ودَد نو و تٕعیر ازتیاج دارد و نا ةا زىطگی یکيَاصتی کً ةعای صَدنان 
ؼاصتیم ؛ او را ٌم ةً ادتار ةً دىتال صَد کـیطیم 

او واةؽتگی ؿطیطی ةً نو داؿت ؛ تا آىذایی کً ؿتٍا وٗتی او را در ةؽتعش نی . 
صَاةاىطم ؛ ىیهً ٌای ؿب ٌعاؼان انا ةی قطا ةً زیع 

پتَ نیضغیط و نعا در آَّش نیکـیط و ةعای ایيکً او را وادار ةً ةعگـتو ىکيم نیگٕت 
نانا یک صَاب صیلی ةطی دیطم ؛ نیـً « :

. »انـب پیـت ةضَاةم

ةارٌا و . و نو او را نسکم ةً ؼیيً نی چؽتاىطم و ؿعوع نیکعدم ةً االلیی صَاىطن 
ةارٌا ؿایان نعا از ایو کار نيٍ کعد ؛ زتی چيطةار ةا 

و آٔتاب درزالیکً اصم » .ؿتٍا ةایط در اتاؽ صَدت ةضَاةی « :تسکم ةً آٔتاب گٕت 
ٌایؾ رادرٌم نیکعد ؿاىً ٌایؾ را ةاال نی 

نیطاىؽتم کً زعٍٔای ؿایان نيى٘ی اؼت ؛ انا نو . اىطاصت و ةً اتاٗؾ پياه نیتعد 
چگَىً نیتَاىؽتم دگعگَؿً ام را درزالیکً ٗلتؾ 

ةً ناىيط کتَتعی درةيط ةً تالىم أتاده ؛ وادار کيم کً ةً اتاٗؾ ةعود ایو کار ةً زنان 
تيٍا کاری کً تَاىؽتم اىذام دٌم . ازتیاج داؿت 
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ةً ٌعزال ةا آنطن َغیغ و . ایو ةَد کً وٗتی ةً صَاب نیعٔت او را ةً اتاٗؾ نیتعدم 
نؽت٘ع ؿطىؾ دراتاؽ صَاب آٔتاب ومٍ ةٍتع 

ؿط و ةا آرانؾ صیال تا قتر نیضَاةیط ؛ تازه آىهٍَٗ ؿایان نتَدً ؿط کً او از چیغی 
نیتعؼط ؛ چَن وٗتی کؽی درکيارش اؼت 

. ازؽاس انيیت نیکيط

آٔتاب ؿیعیو زةان ةطدَری صَدش را در دل َغیغدا کعده ةَد ؛ َغیغ راه نیعٔت و 
دصتعی ةً « :ٗعةان قطًٗ اش نیعٔت و نی گٕت 

. »ایو صَش زةاىی ىطیطه ام

ةعو « :اکحع ؿتٍا او را در ةْل صَدش نی صَاةاىط ؛ وٗتی ؿایان اَتعاض نیکعد گٕت 
پؽع ایو زعٍٔا را ةعای نادرٌای انعوزی ةغن ؛ ىً 

ةعای نو کً ؼً تا ةچً ةغرگ کعدم نحل دؼتً ی گل ؛ ٌهً ی ؿها را ٌم درکيار صَدم 
! صَاةاىطم ؛ زاال چی ؿط ؟ تازه ایيکً صَةً 

زنان نادر نو را چی نیگی ؟ ٌهً ؼعتاؼع در یک اتاؽ نیضَاةیطىط ناؿااٌلل ةچً ٌا 
. ٌم یکی از یکی ةاادب تع و ةا کهال تع نیـطىط 

ایو زناىً کً دیگً از ایو صتعٌا ىیؽت ؛ ٌعچً زىطگی پیـعٔت کعده و وؼایل رٔاَی 
زاال تَ گیع .ةیـتع ؿطه ؛ ةچً ٌا لَس تع ؿطىط 

دادی ةً ایو کَچَلَ ؛ ایو زةَن ةؽتً در وی زىطگی اش ةعای اولیو ةار یکی از اَنای 
صاىَاده اش را دیطه ؛آىٍم ؿضكی ةً ىام 

نادرةغرگ کً ٌهیـً ارتتاط صَةی ةیو ایو دو نَدَد ةعٗعار ةَده ؛ زاال تَ ازنو 
. »نیضَاٌی او را از صَد ةعىذاىم

ؿایان ایو ةچً نـکلی دارد ؛ اوتا قتر چيطةار ٌعاؼان ازصَاب نیپعد ؛ وٗتی از «
ةَدن نو نىهئو نیـَد ةا آرانؾ نیضَاةط ؛ ایو 

ةایط ةً نیلؾ َهل . تعس را ةایط کم کم از او دور کعد ؛ او ٌيَز ةچً ای ةیؾ ىیؽت 
کيی ؛ التتً ىً تا آن اىطازه کً دیگع ىتَان 
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ةایط کهی قتع داؿتً ةاؿی ؛ ٌهیو کً ةغرگتع ؿط ؛ صَدش دلؾ . کيتعلؾ کعد 
. »نیضَاٌط نؽت٘ل ؿَد

از وٗتی کً َغیغ گٕت کً آٔتاب نـکل دارد نعا ةً وزـت اىطاصت و ةیـتع نعاٗتؾ 
ةَدم ؛ انا ؼُی نو ةی ىتیذً ةَد و ىتَاىؽتم 

یک روز ةاالضعه َغیغ ةطون ٌیچ ن٘طنً ای . دلیلی ةعای تعس ؿتاىً اش پیطا کيم 
تَ و ؿایان ةاٌم « :ؼعقستت را ةاز کعد و گٕت 

» نـکل داریط ؟
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» چعا ایو ؼَال را نی کيیط ؟! ىً « :ةا تُذب ىگاٌؾ کعدم و گٕتم 

ػ ىهیطاىم ؛ ؿایط َلتؾ آٔتاب ةاؿط او ةا ایيکً دصتع پعؿَر و ىـاوی اؼت ؛ انا 
گاٌی اوٗات درچٍعه اش وزـت نَج نیغىط ؛ ىهیتَاىم 

. درؼت تَمیر دٌم انا او از چیغی رىخ نیتعد

ةً ىٌع ؿها « :ةا اؿتیاؽ کيار او ىـؽتم تا ؿایط از تذعةیاتؾ اؼتٕاده کيم و گٕتم 
» نـکل او چیؽت ؟

او ةا ةچً ٌای . ػ ٔکع نیکيم نـکل او ةیـتع تيٍایی ةاؿط ؛ آٔتاب دصتع تيٍایی اؼت 
تهام وٗتؾ پع . ٌم ؼو و ؼالؾ در ارتتاط ىیؽت 

ؿطه از آدم ةغرگٍا ؛ ٌعچيط کً ؿها را دوؼت دارد و ازؽاس َالً٘ نیکيط ؛ انا ٌیچ 
وٗت دای دوؼت را ةعایؾ ىهی گیعیط ؛ ةایط در 

ادتهاع و ةا ةچً ٌا نُاؿعت داؿتً ةاؿط زىطگی او درؼت نحل یک ٕٗػ اؼت ؛ ؿها 
نسیه زیتا و دليـیيی ةعای صَدتان ؼاصتً ایط و 

انا دىیای ةچً ٌا ةا نا ةغرگٍا صیلی . ٔکع نیکيیط کً او ٌم ناىيط ؿها از آن لظت نیتعد 
ٔعؽ دارد نا ةً دىتال نؽائل نادی زىطگی 

از . ٌؽتیم آىٍا ةً دىتال نستت ؛ دوؼت داؿتو ؛ نٍعةاىی و چیغٌای َاوٕی ٌؽتيط 
ةاٌم ةَدن پطر و نادر صَؿسال نیـَىط کً 
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از . نتاؼٕاىً ؿها در ؿتاىً روز چیغی زطود دو ؼً ؼاَت ةیـتع در کيار ٌم ىیؽتیط 
گعدش و تٕعیر صاىَادگی ٌم کً ةً صاوع نـْلً 

کاریتان او را نسعوم کعده ایط ؛ ؿها ٌهً ی وٗتتان را ةً کار کعدن نیگظراىیط کً ایو 
او دیگع در . ةعای آٔتاب کَچَلَ دالب ىیؽت 

ؼيی ىیؽت کً ةً پعؼتار ازتیاج داؿتً ةاؿط ؛ او را ةایط ةً کَدکؽتان ةٕعؼتیط یک 
ةایط . دای َهَنی کً ةا ةچً ٌا در ارتتاط ةاؿط 

ؼُی کيیط از ةسث ٌای صاىَادگی درزنَر او صَدداری کيیط ؛ او ؛ تَ وؿایان را ةً 

ةٍتعه . ىطرت ةاٌم نی ةیيط کً تازه ٌهان نطت کَتاه ٌم اّلب ةا ةسث نیگظرد 
زعٍٔایتان را ةگظاریط ةعای وٗتی کً او صَاب اؼت ؛ 

. نهکيً از ىٌع ؿها ةسحٍا آى٘طر دطی ىتاؿط ؛ انا ةعای روزیً زؽاس آٔتاب ننع اؼت

َلت ةیطار ؿطن ؿتاىً اش ٌم تعس از تيٍایی اؼت او در مهیعىاصَدآگاٌؾ ٔکع 
نیکيط کً او را تيٍا رٌا کعده ایط و ةعای ٌهیو نی 

تعؼط و ٌعاؼان از صَاب نیپعد ؛ اگع ةً ؼعاّتان آنط او را ةً ٌیچ َيَان از صَد ىعاىیط 
و درکيارصَدتان ةضَاةاىیط و ةا گٕتو ٗكً ای 

ؿیعیو او را از آن زال و ٌَا ةیعون ةیاوریط و وٗتی ةً صَاب رٔت او را ةً اتاٗؾ 
. ةتعیط

ؿایان ٔ٘ه ةً ٔکع آؼایؾ ًاٌعی او ةَد ؛ . قستتٍای َغیغدَن کانال قسیر ةَد
ةٍتعیو ٌا را ةعایؾ نٍیا نیکعد ؛ او در ؼاَات 

چيطةار ةً او یادآوری . ؿتاىً روز ىیم ؼاَت از وٗتؾ را ةعای او کيار ىهی گظاؿت 
کعدم کً آٔتاب ةً پطر ازتیاج دارد و او در دَاةم 

پطر از نو صعتع ٌم پیطا نیـَد کً از قتر تا ؿب ؼگ دو ةغىط ةعای رازتی « :گٕت 
ٔعزىطش ؛ زاال تَ ؛ ٌم ى٘ؾ پطر را ةعایؾ ةازی 

کو و ٌم ى٘ؾ نادر ؛ اگع ةتَاىی دؼت از کارت ةکـی ةً زتم او رازتتع زىطگی 
. »نیکيط
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ٌیچ وٗت ىتیذً ی زعٍٔایم ةا ؿایان لظت ةضؾ ىتَد ؛ ةا دالیل ّیعنيى٘ی ؼُی ةً 
رامی کعدن نو داؿت و ٌع وٗت کً زؽاةی کم 

. »تَ اگع نادر صَةی ٌؽتی اؼتُٕا ةطه و درکيار ٔعزىطت ةهان« :نی آورد نیگٕت 
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ىهیطاىم چعا آى٘طر َالً٘ نيط ةَد کاری را کً ةا آن ؼضتی ةً دؼت آوردم وتا ٗتل از 
ایيکً ؿعکت راه ةیٕتط یکی از نياةٍ نٍم 

یا ؼیاؼت صاص صَدش ٌهً چیغم را گعٔت و زاال ؼُی . درآنطنان ةَد کيار ةگظارم 
انا ةً . داؿت تا اؼت٘الل نالی ام را ٌم ةگیعد 

صَد َٗل دادم کً ایو کار را ىکيم ؛ ٌع ؼضتی را تسهل کيم ولی دیگع دؼت ةً ایو 
نتاؼٕاىً ؿایان صیلی تْییع کعده . زهاٗت ىغىم 

ةَد دیگع دل و زةاىؾ یکی ىتَد ؛ ةا ٔعوصتو صاىً و راه اىطازی ؿعکت ةطتع ٌم ؿطه 
التتً تاچيط ناه اول صیلی ٗطرداىی نیکعد ؛ . ةَد

انا کم کم ٌهً چیغ را ةً ٔعانَؿی ؼپعد و صیال کعد ٌعچً کعده ىتیذً ؼُی و تالؾ 
صیلی دلم نیضَاؼت ةا َغیغدَن . صَدش ةَده 

درد دل کيم انا چً ٔایطه ؟ ؿایان کً تْییعی ىهیکعد و تازه او ةُط از چيطیو ؼال 
آنطه ةَد کً صَؿتضتی نا را ةتیيط ؛ زاال ةا زعٍٔایم 

او را آزار دٌم کً چً ؿَد ؟ ٌعچيط کً او صَدش نتَدً ةَد کً ؿایان چ٘طر تْییع 
کعده و اگع دؼتی ةً دور گعدىم نی اىطازد و 

ةَؼً ای ةع گَىً ام نیغىط ؛ ةیـتع ةعای تٌاٌع اؼت ؛ ىً اةعاز دوؼت داؿتو ؛ وٗتی 
نی دیط از قتر کً نیعود تا ؿب ةعىهیگعدد و 

آىهٍَٗ ٌم آى٘طر صؽتً اؼت کً زَقلً دو کلهً زعؼ زدن ىطارد نتَدً وصانت 
گاٌی پيٍان از چـم نو ةا او .ومٍ و زالهان نیـط 

قستت نیکعد و ؿایان ةا ؿیعیو زةاىی و ةَؼً ةع دؼت و قَرت َغیغ ٗنیً را صاتهً 
ةعای نو ایو نؽائل َادی ؿطه ةَد . نیطاد 
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ونطتٍاؼت کً دیگع در ایيتاره ةا او ةً ةسث ىهی ىـؽتم ؛ ةضاوع ٌهیو ةی تٕاوتی 
ٌای ؿایان ؛ روز ةً روز َالً٘ ام ةً آٔتاب ةیـتع 

. نیـط و ٔاقلً ی ةیو نو و او ٌم ةیـتع و ةیـتع

 32ٔكل

ؼً ناٌی کً ةعای نو و آٔتاب ةٍتعیو روزٌای . ؼً ناه َغیغدَن درکيارنان ناىط 
روزیً آٔتاب ةً کلی ََض ؿطه . زىطگی نان ةَد 

از وٗتی ةً نٍطکَدک نیعود ؛ نُاؿعت ةا ةچً ٌای ٌهؽو و ؼالؾ او را . اؼت 
ؼعؿَؽ آورده ؛ ةىَریکً دیگع از تعس و ٌعاس 

. دراو اجعی ىیؽت ؛ ؿتٍا ٌم ةا صیال رازت در اتاؽ صَدش و روی تضتؾ نیضَاةط 
ٌعداکً . زىطگی صَةی داریم ؛ انا ةطون ؿایان 

نیعویم وٌعچً کً نی کيیم ةطون اوؼت ٔ٘ه گٍگاٌی ؛ آن ٌم ةضاوع َغیغ ؛ تُىیالت 
آصع ٌٕتً را در کيارنان نیگظراىط و ة٘یً 

یک روز َغیغ دیگع ىتَاىؽت تسهل کيط ؛ . اوٗات ةیکاری اش ةً صَدش تُلٖ داؿت 
وٗتی کً آٔتاب در پارک کَدک ةازی نیکعد و 

« :نو و َغیغ روی ىیهکتی ةً تهاؿای او ىـؽتً ةَدیم ؛ ةطون ٌیچ ن٘طنً ای گٕت 
نٍتاب ؛ صَدت نیطاىی کً تَ نحل دصتعم ةعایم 

ةاورکو اگع دصتعی داؿتم ؛ ٔکعىکيم نیتَاىؽتم ٔعٗی ةیو ؿها ةگظارم ؛ ، َغیغ ٌؽتی 
ةعای ٌهیو اگع زعٔی نیغىم نعا نحل نادرت 

. »ةطان

نو ةعای زىطگی تَ و ؿایان ىگعان ٌؽتم ؛ او صیلی « :و ةُط از نکث کَتاٌی گٕت 
ََض ؿطه ؛ ؿایاىی کً در ایعان ةَد کذا و ایو کذا 

؟ چعا ایي٘طر او را آزاد گظاؿتی ؟ َغیغم ازنو ةً تَ ىكیست ؛ ةعای یک نعد ةایط زط و 
ٌعچً ةً او ةطٌی ازت تٍَٗ . نعزی گظاؿت 
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ةیـتعی دارد ؛ ایو کار را ةکيی کار دیگعی از تَ نیضَاٌط ٌعچً ةً صَاؼتً ٌایؾ 
اٌهیت ةطٌی ؛ نذتَر نیکيط ازصَاؼتً ٌای صَدت 
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زىطگی ؿها صیلی ؼعد و ةی روح ؿطه ؛ دلم نیضَاؼت وٗتی ةً . چـم پَؿی کيی 
ایيذا نی آیم ةا قسيً ٌای زیتاتعی روةً رو ؿَم ؛ 

. ٌعکطام ةً دىتال راه صَدتان ٌؽتیط . انا نتاؼٕاىً چیغ صَؿسال کييطه ای ىطیطم 
ةٍتعه ةا او قستت کيی ؛ ایو زىطگی اگع ٌهیيىَر 

تا کی نیضَاٌط ؿتٍا . ادانً پیطا کيط دوام چيطاىی ىطارد و ةً ىاةَدی کـیطه نیـَد 
تا دیعوٗت در صیاةاىٍا پعؼً ةغىط و آصعؿب ٌم 

نؽت و ةی صتع ةً صاىً ةیایط ؛ ةا ایو روؿی کً او در پیؾ گعٔتً ةً زودی ایو 
او . ؿعکت را کً ةا صَن دل ؼاصتً ایط ازدؼت نیطٌط 

ةایط راه درؼت زىطگی اش را پیطا کيط ؛ التتً ةا کهک تَ ؛ یک زن صیلی کارٌا نیتَاىط 
. اىذام دٌط کً از ٍَطه ی یک نعد صارج اؼت 

نو تَ را چَن دصتعصَدم نیطاىم ایو زعٍٔا را ةعایت نیغىم ؛ َغیغ دلم در 

زىطگی زىاؿَیی اگع نعد از صاىً و زىطگی ٔعاری ؿَد و ةً ةیعون از صاىً پياه ةتعد ن٘كع 
آى٘طر آزادی و پعو ةال ةً . ٌهؽع اوؼت 

. نعدش داده کً ٌعکاری دلؾ نیضَاٌط اىذام نیطٌط ؛ ةطون ایيکً ةازصَاؼت ؿَد 
نيٌَرم ایو ىیؽت کً تَ ىکعدی ؛ تٌَهً کار 

ةعای ؿایان کعدی ؛ از زىطگی ات گظؿتی و اگع زاال ةً دایی رؼیطه از َعمً ی تَ 
ةگظار ةطون ...انا درةاٌع نؽائل صاىَادگی . ةَده 

رودرةایؽتی ةگَیم ؛ کم آوردی و صیلی ؿل ؿطی ؛ ازٌهان اول او را آزاد گظاؿتی و 
اگع تٌَم ىارامی ةَدی ةاچعب زةاىی دلت را ةً 

در زىطگی ات تسکم . نعدٌا از ٌهیو ى٘ىً مُٓ زىٍا اؼتٕاده نیکييط . دؼت آورده 
ٌیچ وٗت . ىطاؿتی و صیلی زود صام او ؿطی 
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ىتایط نعد یا زن یکىعًٔ تكهیم ةگیعىط و ةا ؿیعیو زةاىی وعؼ ن٘اةلـان را وادار ةً آن 
کار کييط وةُط ةگَیيط نا ةاٌم تٕاٌم داریم ؛ 

آیا در . تٕاٌم یُيی ٍٔهیطن یکطیگع ؛ درک کعدن ٌم ؛ ةاٌم ةَدن و ةاٌم ٔکعکعدن 
زىطگی ات چيیو ؿعایىی زکم ٔعنا ةَده ؟ 

ةگظار صَدم دَاب ةطٌم ؛ ىً ؛ تَ او را ةً اصتیار صَدش گظاؿتی تاٌعکاری کً دلؾ 
نیضَاٌط اىذام دٌط و ایو ةعای نعدی نحل ؿایان 

. »نٍتاب ةایط تا دیعىـطه راٌی پیطا کعد. ؼم اؼت 

چ٘طر ةایط گٕت تا . چ٘ط زعؼ ةغىم ؟ یک ةار ؛ دوةار ؛ یا قط ةار « :آٌی کـیط و گٕتم 
. یک نعد تْییع کيط ؟ یکتار ؛ دوةار یا قطةار 

َغیغ ةاور کو ٌهً ی راه ٌایی کً ةً ىٌعم رؼیطه رٔتم ؛ انا ٔایطه ای ىطاؿتً ؛ ةً صطا 
ةعای کی زعؼ ةغىم ؟ ٌعچً . صؽتً ؿطم 

چ٘طر تو ایو ةچً را ةلعزاىم . ةگَیم ؛ نحل دارو ٔ٘ه ةعای نطت کَتاٌی دَاب نیطٌط 
اگع ٗعار . ؟ نو کً ّیع از آٔتاب کؽی را ىطارم 

َغیغ ؛ . ةاؿً ةا ةسث ٌای ةی زاقل ؛ او را از دؼت ةطٌم ؛ دیگع ةعایم چی نی ناىط 
ٌیچ چیغ را ةا زور . او ةایط صَدش ةضَاٌط 

از زىطگی ام ؛ از . نو ةعای ؿایان چیغی کم ىگظاؿتم . ىهیتَان ةً کؽی تغریٓ کعد
ٌؽت و ىیؽتم گظؿتم انا زاال ةً کذا رؼیطم ؟ ةً 

. ٌیچ

ؿها درؼت نیگَییط روؿم ازٌهان اول ّله ةَد ىتایط ٌعچً نیگٕت زیعةار نیعٔتم ؛ 
انا ؿها صَدتان کً نیطاىیط چً زةان چعب و ىعنی 

چً رؼط ةً نو کً یک زن ةی پياه . دارد؛ آن چيان کً نا را از ؼَراصؾ ةیعون نیکـط 
ةا دو کلهً ی ٗعةاىت . ٌؽتم و تـيً ی نستت 

نيکً نطتٍاؼت از صَدم گظؿتم ؛ ٔ٘ه . ةعوم و دوؼت دارم ٌهً چیغ تهام نیـَد 
دلم نیضَاٌط یک زىطگی رازت ةعای آٔتاب نٍیا 



 
 

499 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

صَؿسالم از ایيکً وٗتی ؿایان ؿتٍا ةا . دلم ىهیضَاٌط ّم ةً دل او ةيـیيط . کيم 
دلم . آىسال ةً صاىً نی آیط ؛ آٔتاب صَاةیطه اؼت 
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نیضَاٌط او را ةً نُيای واُٗی پطرزػ کيط ٌعچً ةا او قستت کعدم ةً ىتیذً ای 
ىعؼیطم ؛ زتی ةاور کيیط او را تٍطیط ةً والٖ کعدم 

 ».

» وای راؼت نیگَیی ؟« :َغیغٌعاؼان گٕت 

انا نتاؼٕاىً ٌیچ جهعی ىتضـیط ؛ ٔ٘ه ایو تٍطیط ؼً ؛ « :ؼعم را تکان دادم و گٕتم 
نو دیگع راٌی ةً ىٌعم . چٍارناه دَاب داد 

نيکً ٌع کاری از دؼتم . ىهیعؼط ؛ اگع ؿها راٌی ةً ىٌعتان نیعؼط ةً نو ةگَییط 
ةعنی آنط ةعای ة٘ای ایو زىطگی کعده ام و زاالٍم 

. »ٔ٘ه و ٔ٘ه ىهیضَاٌم ةً آٔتاب قطنً ای ةعؼط. دیگع ةی صیال او ؿطم 

. ػ نو ةا او دطی قستت صَاٌم کعد

ػ انیطوارم کً دَاب ةطٌط ؛ ةاور کيیط صَدم ٌم از ایو دَر زىطگی کعدن صؽتً ؿطه 
. ام

دان آٔتاب وٗتی ةعگـتیط ایعان ةعای ةاةا و نانان « :و ىاگٍان رو کعدم ةً َغیغ و گٕتم 
. »تُعیٓ ىکيیط ؛ ىهیضَاٌم ّكً ةضَرىط

. ةاور کو ٌعچً گٕتیم ٌهیو دا صاک نیـَد « :دؼتم را در دؼتؾ گعٔت و گٕت 
» وٗتی دؼتعؼی ةً تَ ىطارىط ؛ ةگَیم کً چً ؿَد ؟

. ػ اتٕاٗا ةاةا اگع ةٍٕهط داّان نیـَد

... »ای ةاةا تَ چ٘طر ؼاده ای پطرت کً ؼالٍای ؼالً کً« :ةطون ٌیچ تانلی گٕت 

نحل ایيکً نتَدً ؿط کً ىتایط ایو زعؼ را ةغىط ؛ زعٔؾ را ىاتهام گظاؿت و گٕت 
صیلی زعؼ زدم ؛ ةليطؿَ ةعویم کً آٔتاب نيتٌع «:

. »اؼت
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» چی ؿطه َغیغ ؟ چً اتٕاٗی أتاده ؟« :دؼت او را نسکم گعٔتم و گٕتم 

اتٕاٗی کً ىیٕتاده ؛ نيٌَرم ٌهان معةً ای ةَد کً « :پیـاىی ام را ةَؼیط و گٕت 
. »پطرت از رٔتو ؿها صَرد

ةً دان آٔتاب تا ىگَییط چی « :درزالیکً آب دٌاىم را ةً ؼضتی َٗرت نیطادم گٕتم 
. »ؿطه ازدایم تکان ىضَاٌم صَرد

ػ ای دصتع تَ چ٘طر ؼهخ ٌؽتی ؛ نیضَاؼتم ةگَیم پطرت از وٗتی کً ؿها رٔتیط 
دیگع نا را تسَیل ىهی گیعد و ت٘عیتا ٗىٍ راةىً کعده 

. ایم

. ػ انا َغیغ تَ چیغ دیگعی نیضَاؼتی ةگَیی

» صیلی ؿکاک ؿطی ؛ آصً چً زعٔی ةعای گٕتو داؿتم ؟« :ازدایؾ ةليطؿط و گٕت 
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. ػ ىهیطاىم انا ؿها یً چیغٌایی را داریط ازنو پيٍان نیکيیط

ةطدَری . اتٕاٗی أتاده کً از آن ةی صتع ةَدم . تا رؼیطن صاىً ؛ دیگع صَدم ىتَدم 
ةٍم ریضتم و دیگع تسهل ىطاؿتم ةایطٌعدَر ؿطه 

تا آنطن ؿایان ةُط ازؿب زىطه داری اش چيطؼاَتی ناىطه . َغیغ را ةً زعؼ نی آوردم 
آٔتاب را ةُط ازصَردن ؿام ةً اتاٗؾ . ةَد 

ةعدنم و ةا صَاىطن کتاةی صَاةاىطم و ةا دو لیَان چای پیؾ َغیغ رٔتم و درکيارش 
کم کم دارد ٌَا ؼعد نیـَد ؛ « :او گٕت . ىـؽتم 

» ایيذا ةعؼ ٌم نی آیط ؟

. ػ ىً ؛ نتاؼٕاىً ؛ یاد ةعٍٔای تٍعان ةً صیع ؛ ٌعؼال زنؽتان چً ةعؼ ؼيگیيی نی آنط 
ٌیچ وٗت پيذعه ی رو ةً زیاط اتاٗم را 

ٌهیـً . ؿتٍای زنؽتان تيٍا نَىػ و ٌهطنم ٌهان ةارش ةعؼ ةَد. ٔعانَش ىهیکيم 
پطر َادت داؿت چيطتا از چعاغ ٌای زیاط را 
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در زیع آن ىَر ؼٕیط رىگ ؛ ةعؼ ةا آرانؾ روی زنیو نی ىـؽت و . روؿو ةگظارد 
آن . ٌعچً ّم و ّكً ةَد از دلم پاک نیکعد 

روزٌا ةً ىٌعم صیلی ؼضت وآزار دٌيطه ةَد ؛ انا ىهیطاىؽتم کً روزٌای ؼضت تعی 
. ٌم در پیؾ داریم

ایي٘طر ىاانیط ىتاش تَ صیلی دَان ٌؽتی ةً ! ػ دصتعم ایو چً زعٔیً کً نیغىی 
... ؿایان. صَدت اوهیيان داؿتً ةاش 

َغیغنو ىگعاىم ؛ صیلی . قستت از ؿایان ىیؽت « :ةً نیان زعٔؾ آنطم و گٕتم 
دان ٌعکػ کً دوؼت داریط ز٘ی٘ت را ةً .ىگعان 

ٌهً چیغ را تا زاال تسهل کعدم انا ایو یکی را ىهیتَاىم ؛ وادارم ىکيیط . نو ةگَییط 
. »کً ٌهً چیغ را رٌا کيم و ةً ایعان ةعگعدم

ػ آصً ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىی ؟ نو چً چیغی را ازتَ پيٍان کعدم ؟ 

. ػ ىهیطاىم ؛ انا ةً زتم ةعای پطر اتٕاٗی أتاده کً نو از آن ةی صتعم

. ػ ةليطؿَ دصتع ةگیع ةضَاب کً نيٍم صَاةم نی آیط

ةاؿً ٌعوَر « :ةا َكتاىیت لیَان چای را ةً روی نیغ گظاؿتم و ازدا ةعصاؼتم و گٕتم 
نو ةاؿها ةً ایعان صَاٌم آنط . کً دوؼت داریط 

 ».

آصً صتعی ىیؽت ؛ چعا ایو ٔکعٌا را ةً ذٌيت راه نیطٌی « :َغیغ ةا دؼتپاچگی گٕت 
» ؟

زال ةطی داؿتم ؛ ٌَای اتاؽ ةعایم ؼيگیو ؿطه ةَد و چیغی ةً روی ٕٗؽً ی ؼیيً ام 
ةا دلتيگی کيار پایؾ زاىَ زدم و . ٔـار نی آورد 

َغیغ ةیـتع ازایو آزارم ىطه ؛ زعٔی ةغن و نعا از «:دؼتٍایؾ را در دؼتم گعٔتم و گٕتم 
ایو زال صعاب ىذات ةطه نیطوىم کً ةضاوع 

ةاور کو .نو چیغی ىهیگَیی ؛ ولی ایو دَر ةطتعه ذره ذره ی ودَدم داره آب نیـً 
انـب ٗیأً ی صيطان آٔتاب ٌم ىتَاىؽت نعا 
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. »ؼعکیٓ ةیاورد

. »انا از دؼت تَ ؛ ةً یک ؿعط« :َغیغ کهی ٔکعکعد و گٕت 
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. ػ ٌع ؿعوی کً ةاؿط نیپظیعم

چَن از نو َٗل گعٔتيط کً زعٔی . ػ ایو راز ةیو نو و تَ نی ناىط و ةً ایعان ىهیعؼط 
ىغىم ؛ انا نتاؼٕاىً ةی نتاالتی نو ٌهً چیغ را 

ةاؿً ٌهً چیغ راا نیگَیم ؛ انا تكهیم َذَاليً ىتایط ةگیعی و ٌعچً گٕتم . صعاب کعد 
. ةایط گَش کيی

. ػ َٗل نیطٌم کً ٌعچً گٕتیط اىذام ةطٌم

. ػ پػ ٌهیو دا ؼاکت ةـیو و یک کالم نیان زعٔم ىیا

ٗلتم داؿت ازدا کيطه نیـط ؛ ةطىم یش کعده و داىً ٌای َعؽ ةع پیـاىی ام ىـؽتً 
ةَد ؛ انا او ٌهچيان ؼاکت و آرام درکيارم ىـؽتً و 

چعا لب ةً ؼضو ةاز . چ٘طر ایو ؼکَت ةعایم زدعآور ةَد . ةً ى٘ىً ای صیعه ؿطه ةَد 
ىهیکعد ؟ چعا َظاةم نیطاد ؟ ىٕؽم در ؼیيً 

نیتعؼیطم ةا گٕتو دهلً ای ٌهً چیغ را . زتػ ؿطه و دعات زعؼ زدن ىطاؿتم 
ةاور کو ىهیطاىم « :ةً ىاگاه َغیغ گٕت . صعاب کيم 

دیگع . ازکذا ؿعوع کيم ؛ ٌعچً ةَد ازؼعٌهان نٕاؼط و ٍٗعکعدن پطرت ةاتَ ؿعوع ؿط 
آٗای ؼٍانی نحل گظؿتً ىتَد ؛ ناىيط یک 

تَ ىهیطاىی کً اون روزٌا چً ةً ؼعنادرت و اوعأیاىؾ نی . گعگ زصهی ؿطه ةَد 
آورد ؛ اقال نحل ایيکً یک روزه ایو نعد را ََض 

کعدىط ةا ایيکً ٌهیـً زعؼ زعؼ صَؿط ةَد ؛ انا صَدت نیطاىی تا نادر رامی ىهیـط 
او َاؿٖ نادرت . دؼت ةً ٌیچ کاری ىهیغد 

ةَد و نو ةً ؿضكً ٌیچ وٗت ىطیطه ةَدم کً ةا قطای ةليط ةا او قستت کيط ؛ چً 
رؼط کً پعصاش ٌم ةکيط ؛ درؼتً کً نو و آٗای 
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ؼٍانی ٌیچ گاه ى٘ىً ىٌعی نـاةً ٌم ىطاؿتیم و دیطگاٌهان ةاٌم صیلی ٔعؽ 
داؿت ؛ انا پا روی زٖ ىهیتَان گظاؿت او داىؾ ةعای 

او زىطگی اش را ةا َـٖ . صاىَاده اش در نیعٔت و تهام زىطگی اش ؿها ةَدیط 
ؼاصت و روز ةً روز آن را 

نؽتسکم تع کعد ؛ انا صب نعد نؽتتطی اؼت ٌهً زیع ةارش نیعٔتيط و ایيذا تَ ةَدی 
کً ةا ة٘یً ٔعؽ داؿتی ؛ لذتاز و یکطىطه ؛ 

انا ةا ایو زال او . تيٍا کؽی کً روی زعٔؾ زعؼ نیغد تَ ةَدی .درؼت نحل صَدش 
تَ را ؼَای دیگعان نیطاىؽت ؛ ّعّعٌایت را 

وٗتی ةا صَاؼتً ٌایؾ نی ديگیطی ؛ نیطاىؽت کً تَ ٔکعت ةا ة٘یً . تسهل نیکعد 
ٔعؽ داره ؛ تَُٗت از زىطگی آن چیغی ىیؽت کً او 

ةضَاٌط ؛ ةعای ٌهیو ٌم ةا ازدواج تَ وؿایان نَأ٘ت کعد ؛ چَن ةً صَةی نیطاىؽت 
کً تَ زامع ىیؽتی ةا کؽی کً او اىتضاب نیکيط 

ىً ٔکعکيی کً از ؿایان صَؿؾ نی آنط ؛ ىً ؛ ةلکً ٔ٘ه . ؼعؼٕعه ی َ٘ط ةيـیيی 
نیضَاؼت االٗل کؽی کً . ةضاوع تَ ٗتَل کعد 

. ٌهؽع تَ نیـَد ؿياصتی از او داؿتً ةاؿط ؛ دیطی کً ٌهً کار ٌم ةعایتان کعد 
پـتَاىً ی ةغرگ نالی کً ةطون آن ٌیچ وٗت ةً ایيذا 

انا ٌهً چیغ از وٗتی صعاب ؿط کً ةً پطرت صتع دادىط کً ؿها را در یک . ىهیعؼیطیط 
گعٔتً اىط وکارتان ةً نٕاؼط کـیطه ***** 

. ؿط
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. اقال ةاورش ىهیـط ؛ تاچيطروزصَدش را در اتاٗؾ زتػ کعد و ةا کؽی زعؼ ىغد 
تيٍا ! یکتاره ؿکؽتً ؿط ؛ آىٍم چً ؿکؽتيی 

دصتع نو و یک ٌهچیو دایی ؛ وای ةعنو وای « :کالهی کً ةً زةان نی آورد نیگٕت 
ؿایط روزی چيطیو ةار ایو دهلً را ةا » .ةعنو 
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. قطای ةليط تکعار نیکعد

لیاٗت ؿها ٌهیو اؼت کً در « :از آن روز ؼضتگیعی اش ةً زٌعا ةیـتع ؿط و نیگٕت 
. »ٕٗػ ةاؿیط

ٌعچً .زتی ادازه ی درس صَاىطن ٌم ةً زٌعا ىطاد و او را از نطرؼً رٔتو نسعوم کعد
ٌال و صَاٌعم پادرنیاىی کعدىط ٔایطه ای 

کاری ىکيیط کً او را در ٌهیو ؼو و ؼال ؿٌَع دٌم آةعویم ةً « :نیگٕت .ىطاؿت 
اىطازه ی کأی رٔتً دیگع ىهیگظارم از ایو ةطتع 

. »ؿَد

تَو ؿایان ةطدَری او را داّان کعدیط ؛ پطرت نیضَاؼت ةا روش صَدش ةً ىََی 
تيتیً تان کيط اناتَ ٌم از او لخ ةازتع ةَدی و معةً 

وٗتی ؿيیط کً ؿها نیضَاٌیط ةً آنعیکا ةعویط ٌهً چیغ تهام . آصع را تَ وارد کعدی 
ایيىَرکً ٌال نیگٕت ایو صتع آى٘طر ةعای . ؿط 

پطرت تکان دٌيطه ةَد کً ةً ى٘ىً ای صیعه ؿط و ٌیچ کػ دعات ىغدیک ؿطن ةً او 
یا ایيکً زعٔی ةغىط یا اًٍارىٌعی ةکيط ىطاؿت 

و ةُط از لسٌات ؼضت و آزار دٌيطه ؛ درزالیکً ٗىعه اؿکی گَؿً ی چـهاىؾ دهٍ 
زىطگی ةطدَری داره اىت٘ام « :ؿطه ةَد گٕت 

ةُطاز پيذاه ؼال نی ٍٔهم راٌی کً رٔتم اؿتتاه ةَده ؛ ٌیچ چیغ را ةا زور و . نیگیعه 
نو تا زاال . ادتار ىهیـً ةً کؽی تسهیل کعد

ٔکعنیکعدم کً اگع ناٌان نحل نو ؿطه و زعٍٔایم را ةطون چَن و چعا ٗتَل کعده و 
کَچکتعیو اَتعامی ىهیکيط نؽتتؾ نو ٌؽتم ؛ 

. انا زاال نتَدً ؿطم کً او صَدش صَاؼتً کً ایو راه را اىتضاب کيط

او دیگع ةچً . آى٘طر ةً ایو دصتع ؼضت گعٔتم کً کار ةً ایيذا کـیط ... انا نٍتاب 
ىیؽت ؛ راه صَدش را اىتضاب کعده و نا کاری 

. »انیطوارم کً ٌیچ وٗت پـیهان ىـَد و صَؿتضت ؿَد. ىهیتَاىیم ةکيیم 
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. ایو آصعیو ؼضيان پطرت درةاره ی تَ ةَد ؛ دیگع از آن روز ةً ةُط او نعد دیگعی ؿط 
ىً درکاری دصالت نیکعد و ىً اًٍارىٌعی 

نیکعد ؛ تَی صَدش ٔعو نیعٔت و ؼاَتٍا ةطون ایيکً کالهی ةً زةان ةیاورد ةً اتاٗت 
نیعٔت و ةً روی تضتت نیيـؽت و از پيذعه 

ٌع روز قتر . او دیگع ؼٍانی گظؿتً ىتَد ؛ یکتاره تْییع کعد . زیاط را تهاؿا نیکعد
نحل یک ناؿیو کَکی زىطگی روز ٗتلؾ را 

قتر از صَاب ةعنیضاؼت و قتساىً اش را در ؼکَتی تلش ةً پایان . تکعار نیکعد
نیعؼاىط؛ةُط ةً ؼعکار نیعٔت و َكع کً ةً صاىً نی 

از . آنط صَدش را در اتاٗؾ زتػ نیکعد و ةا روزىانً ای صَدش را ؼعگعم نیکعد
دوؼت و آؿيا ةعیطه ةَد ؛ زتی ؿیعیو زةاىی َلی 

. ةً کلی صَدش را ازٌهً چیغ نسعوم کعد.کَچَلَ ٌم ىهیتَاىؽت او را ؼعکیٓ ةیاورد 

 311  

ٌعچً ةا پطرت قستت کعد ٔایطه ای ىطاؿت ؛ . ةهیعم ةعای ٌال کً چً زدعی نیکـیط 
. تيٍا دَاةی کً نی ؿيیط ؛ ةاؿً ؛ چـم ؛ زتها 

تاٌعچً گٕتی ؛ ٌعچً کعدی روی « :یک روز دیگع ىتَاىؽت واٗت ةیاورد و گٕت 
صَدت نیطوىی ٌهیـً ةاٌات . زعٔت زعؼ ىغدم

ةَدم ؛ انا اگع ٗعار ةاؿً زىطگی ایيىَر ادانً پیطا کيط نو زامع ىیؽتم ٌهعاٌی ات 
. »کيم

نو اگع تا زاال زىطه ٌؽتم و « :پطرت آٌی کـیط و لتضيطی تلش ةً لب آورد و گٕت 
درکيارتان ناىطه ام ٔ٘ه ةً صاوعتَؼت ؛ صَاٌؾ 

تَ ىهیطوىی نٍتاب ةا نو چً کعد ؛ او َهعم ةَد ... نیکيم ومٍ را از ایو صعاب تع ىکو
نیطاىم کً ىتایط ةچً ٌا ٔعؽ گظاؿت ؛ .ىٕؽم ةَد 

ٌهً ی زىطگی ام ةَد ؛ ٌهً ی ودَدم؛ او ةا نو کاری . انا او ةعایم ةاٌهً ٔعؽ نیکعد
. کعد کً از دؿهو صَدم ٌم تٍَٗ ىطاؿتم
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ةٍتعه نعا درک کيی ؛ نو دیگع ىهیتَاىم آن آدم ؼاةٖ ةاؿم ؛ ٌهیيکً زىطه ٌؽتم ةعای 
معةً ی ةغرگی ةع . صَدم ٌم َذیب اؼت 

. پیکعم صَرده کً ٌیچ نعزهی ىطارد ؛ٔ٘ه صَاٌـم از تَ ایو اؼت کً نعا تسهل کيی 
تَ ٌهیـً درکيارم ةَدی ؛ ةگظار دلم ةً تَ 

دیگع در ٌیچ انعی دصالت ىهیکيم ٌعکاری کً دوؼت داؿتیط اىذام . صَش ةاؿط 
دٌیط ؛ زٌعا ٌم صَدت ةعایؾ تكهیم ةگیع ؛ 

ىهیضَاٌم ةا ؼضت گیعی ٌایم زىطگی را ةً کام او تلش کيم ؛ اگع صَدش دوؼت 
داؿت روش نعا ادانً دٌط وگعىً آزاد اؼت ٌعوَر 

. کً دوؼت دارد زىطگی کيط

ىهیضَاٌم ةا ٌیچ کػ رٔت و آنط کيم ؛ ةاور کو دیطم نعدم آزارم نیطٌط ؛ ةگظار 
صَدت نیطاىی .ةتیيم ایو ةسعان کی ةً آصع نیعؼط 

. »تهام َـٖ و زىطگی ام تَ و ةچً ٌا ٌؽتیط ؛ ىگظار ازصاىً ٔعاری ؿَم

دیگع از آن روز ةً ةُط ؼٍانی ىً ةا کؽی ؼضو گٕت و ىً کؽی او را دردهٍ دیط 
یکتاره پیعؿط ؛ ةعای ٌهیو َکؽی از او ةعایت 

. پطرت ةا آن زناىٍا صیلی ٔعؽ کعده. ىٕعؼتادىط 

ازیکىعؼ پطرت ٗطّو کعده ةَد . درایو نیان ؛ ایو ٌال ةَد کً ةیؾ ازٌهً نیؽَصت 
کً ازتَ قستتی ىکييط و ازوعؼ دیگع تَةَدی 

کً وٗت و ةی وٗت ازَال پطرت را نیپعؼیطی و او ٌم ةا دَاةٍای ةی ؼعو تً ةایط 
صَدت نیطاىی کً او . نَمَع را ناؼت نالی نیکعد

َاؿٖ پطرت اؼت او ٌيَز ٌم نحل ٌهان ٗطیم درکيارش اؼت و ٔ٘ه ؼُی نیکيط او 
اگعگاٌی اوٗات از وعؼ . را ةً آرانؾ ةعؼاىط

نادرت یا ناٌان کم لىٕی دیطی ةً دل ىگیع ؛ چَن ةا رٔتو تَ دَ زىطگی آىٍا ةً کلی 
نادرت ةعای تَ زعٔی ىهیغىط انا . ةٍم ریضت 
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از ّكً ی پطرت صیلی زدع کـیطه و اگع نی ةیيی گاٌی یکی . صیلی دلؾ پع اؼت 
دو ناه تهاس ىهیگیعد ةً او ایعاد ىگیع ؛ چَن 

. زىطگی ؼضتی دارد و زاال ایو ٔ٘ه َـٖ اؼت کً او را در کيار پطرت ىگً داؿتً 
تسهل یک چيیو زىطگی ةا اىؽان ؼعد و ةی روزی 

. کً در وَل ؿتاىً روز ؼً چٍار دهلً ةیـتع ةً زةان ىیاورد صیلی ؼضتً

ىهیضَاؼت تَىگعان ؿَی ؛ انا . او ازنو صَاؼتً ةَد کً درایيتاره ةاتَ قستت ىکيم 
نتاؼٕاىً نو دلَ زةاىم را ىتَاىؽتم ةگیعم و ٌهً 

. چیغ صعاب ؿط
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ىً َغیغدَن ؛ ٌیچ «:درزالیکً اؿک از چـهاىم ةً آرانی روی دؼتم نی چکیط گٕتم 
چیغ صعاب ىـط ؛ ةعَکػ ؿها انیط را درنو 

ةاایيکً از ؿيیطن ایو ز٘ایٖ ةٍم ریضتم ؛ انا ةُط از ؼالٍا ةا صیالی آؼَده . زىطه کعدیط 
َغیغ ؛ صَؿسالم ؛ ةً . ؼع ةً ةالیو نیگظارم 

اىطازه ی یً دىیا صَؿسالم کً پطر ٌيَز نعا ٔعانَش ىکعده ؛ ةاورکو ایو ةٍتعیو صتع 
چً ؿتٍا کً تا قتر ةضاوع ىانٍعةاىی ٌای .اؼت 

ازایيکً ةً ٌهیو رازتی دصتع َغیغ درداىً اش را از یاد ةعده او را ىهی . او گعیؽتم 
ازایيکً چيطةار ةا او تهاس گعٔتم و او . ةضـیطم

تلٕو را ٗىٍ کعد ؛ ىٕعت ؿطیطی در دلم ىؽتت ةً او ةً ودَد آنط و ٌع روز ایو ىٕعت 
ؿها . ةیـتعنیـط ؛ انا زاال ٌهً چیغ ٔعؽ کعده 

از انعوز . ةً نو زىطگی دوةاره دادی ؛ ٌیچ وٗت ایو نستت ؿها را ٔعانَش ىهیکيم 
ایو ٗلب یش زده آب نیـَد و دای صَد را ةً 

نو از روزی کً . زىطگی ام را ةا ؿایان تْییع صَاٌم داد . ٗلتی ةا زعارت و گعم نیطٌط 
ةً ایيذا آنطم در یک زالت ةی تٕاوتی ةً ؼع 
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راؼتی َغیغَکؽی از پطر ىطاری ... نیتعدم چَن ٔکعنیکعدم ةعای پطر نعده ام ؛ انا زاال 
» ؟

ةً صطا اگع نیطاىؽتم کً روزیً ات ایو « :ةا صَؿسالی قَرتم را ةَؼیط و گٕت 
ٗطرََض نیـَد ٌهان روز اول ةعایت ةاز گَ نیکعدم 

 ».

و ازدایؾ ةعصاؼت و ةً ؼعاغ کیٕؾ رٔت و چيطتا َکػ از آن ةیعون آورد ؛ وٗتی کً 
ةاورم .َکؽٍا را ىگاه کعدم ةعدایم صـکم زد 

. پاىغده ؼال ؿکؽتً ؿطه ةَد - ىهیـط آن پیعنعد پطرم ةاؿط ةً اىطازه ی ده 
نٌَایؾ یکطؼت ؼٕیط و آن ٗانت کـیطه زیعةار ّكً 

زٖ دارد کً ! صهیطه ؿطه ةَد و لتضيطی تلش ةعلب داؿت ؛ صطایا نو ةا او چً کعدم 
وٗتی نعدی .نعا ىتضـط و زتی ازنو نتيٕع ةاؿط 

ایو چيیو از پا درنی آیط ؛ ةایط ّهی ةغرگ داؿتً ةاؿط کً ةع روح و دؽهؾ اجع 
. ةگظارد

َغیغدلم آرام « :َغیغ نعا در آَّش گعٔت وگٕت . َکؽؾ را ةً ؼیيً ٔـعدم و زار زدم 
ةاش ؛ نو کً گٕتم ةایط تسهل داؿتً ةاؿی 

 ».

نو ةً او ةط کعدم ؛ صیلی ةط . دلم ةعای پطر نیؽَزد « :ٌهچيان کً گعیً نیکعدم گٕتم 
؛ نو یک نعد را ةا تهام ّعورش ؿکؽتم و زیع 

. »پا صعد کعدم ؛ صطایا چگَىً تَاىؽتم در زٖ َغیغتعیو کؽم چيیو ًلهی کيم

تَ ٗعار ةَد آرام ةاؿی و زىطگی دطیطی را ةا ؿایان « :َغیغ اؿکٍایم را پاک کعد و گٕت 
نو دلم روؿو اؼت ؛ ٌهً چیغ .ؿعوع کيی 

ةٍتعه ةً زىطگی صَدت و ؿایان ؼعو . درؼت نیـً ؛ ةایط ٔ٘ه قتعداؿتً ةاؿی 
پطرت . ؼاناىی ةطٌی و ةُط یک ؼٕع ةً ایعان ةیایی 
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ةایط ةاٌم زعؼ ةغىیط ؛ . زتها ةا دیطن تَ و آٔتاب گظؿتً ٌا را ٔعانَش نیکيط
. »ٍٗعکعدن راه زل نياؼتی ىیؽت

زتها ةً ایعان صَاٌم آنط ؛ «: ةا صَؿسالی دؼتم را ةً دور گعدن َغیغ اىطاصتم و گٕتم 
. »ةایط پطر را ةتیيم و ةا او زعؼ ةغىم

روزیً ام ةً کلی ََض ؿط ةً .از آن روز ةً ةُط ؼعآّاز تازه ای در زىطگی نو ةَد 
. وَریکً از چـهان آٔتاب ٌم پيٍان ىهاىط 

َکؽٍای پطر را ةً دیَار اتاٗم زدم و از ایيکً قتسم ةا دیطن چٍعه ی نٍعةان پطر آّاز 
دوةاره ؿعوع کعدم ةً . نیـط صَؿسال ةَدم 
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ةا ایيکً ٌیچ وٗت ؼضيی ةیو نا رد و ةطل ىهیـط انا ٌهیو کً . تهاس گعٔتو ةا پطر 
قطای دليـیو او را نی ؿيیطم ةً نو اىعژی نیطاد 

چ٘طر ایو دهلً ةً دلم نی ىـؽت و ةُط از چيطةار تکعار ونکحی » .ةلً ةٕعناییط « .
ةً صَةی نیطاىؽتم کً . وَاليی تلٕو را ٗىٍ نیکعدم

دلهان . پطر نیطاىط ایو نغازم کؽی دغ نو ىیؽت ؛انا ٌیچ کطام اَتعامی ىطاؿتیم 
صَش ةَد ةً ٌهیو نکالهً ی دو کلهً ای ةارٌا و 

ةارٌا نیضَاؼتم کالهی ةعزةان ةیاورم ؛ انا نیتعؼیطم ٌهً چیغ ةٍم ةضَرد و پطر 
. َكتاىی ؿَد و تلٕو را ٗىٍ کيط

از وٗتی کً ٍٔهیطم در ایعان . و انا ؿایان ؛ ةایط آصعیو قستتٍایم را ةا او نیکعدم 
پـتَاىً ای دارم دعاتم چيطةعاةع ؿط؛ دیگع 

ةایط ةا او اتهام زذت . ىهیتَاىؽتم ةيـیيم و ؿب زىطه داری ٌایؾ را تهاؿا کيم 
تا . نیکعدم و ةعای رٔتارش زط و نعزی ٗعار نیطادم 

زاال ٌعچً گظاؿتم ةً ؼعم ةیاورد ةضاوع ایو ةَد کً پياٌگاٌی ىطاؿتم ؛ نیتعؼیطم او 
ازتيٍایی وزـت داؿتم و دلم . را از دؼت ةطٌم 

اؿتتاٌاتؾ را ىادیطه نیگعٔتم ؛ چَن تکیً گاٌی دغ . ىهیضَاؼت ةی یار و یاور ةاؿم 
او ىطاؿتم و ٌهیو نَمَع ةاَث نیـط کً او 
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ٌعکاری کً دلؾ نیضَاٌط اىذام دٌط ؛ انا زاال قطای پطر و چٍعه ی ّم گعٔتً ی او 
ةً نو دعات نیطاد کً داد صَد را ةُط از ؼالٍا از 

. ؿایان ولب کيم و َهع ةً ةاد رٔتً ام را از او ةضَاٌم

َغیغ وٗتی روزیً نعا دیط کً چگَىً تْییع کعدم ؛ نكعاىً از نو صَاؼت کً ةا ؿایان 
تَ صیلی ََض ؿطی ؛ « :اوگٕت .قستت کيم 

ةٍتعه زىطگی تان را ٌم ََض کيی ؛؛ةا چيگ و دىطان ٌم کً ؿطه ىگظار زىطگی ات ةً 
تتاٌی کـیطه ؿَد و ایو تالؾ چيطیو ؼالً ةً 

. »ٌطرةعود

کارٌای ؿایان دیگع ةعایم ّیعٗاةل تسهل ؿطه ةَد ؛ تكهیم گعٔتم کً آصعیو زعٍٔایم 
یک روز َكع ةا ؿعکتؾ تهاس . را ةا او ةغىم 

: گعٔتم ؛ ةا ؿيیطن قطایم نحل ٌهیـً ةا چعب زةاىی گٕت

! نٍتاب صاىم یاد نا کعدی! ػ ةً ةً ؛ چً َذب 

. ػ ؿایان نیضَاؼتم ةتیيهت

ػ اتٕاٗی أتاده ؟ 

. ػ ىً نیضَاٌم ٗتل از ایيکً اتٕاٗی ةیٕتط ؛ ةاٌات زعؼ ةغىم

. ػ نيٌَرت را نتَدً ىهیـَم ؛ انا ةٍتعه تا ؿب قتعکيی ؛ چَن ُٔال گعٔتارم

. ػ واٗت ىطارم تا ىیهً ؿب قتعکيم ؛ ةٍتعه ٌهیو زاال دایی ٗعار ةگظاریم

ػ چً زعٔی اؼت کً ایي٘طر َذلً داری ؟ 
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. ػ یک زن وؿٌَع چً زعٔی نیتَاىيط داؿتً ةاؿيط دغ نؽائل صاىَادگی

. ػ َغیغم ناکً نـکلی ىطاریم

. »صَؿسالم کً ایي٘طر اَتهاد ةً ىٕػ داری« :پَزصيطی زدم وگٕتم 
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. ػ نيکً ىهیطاىم تَ چً نیگَیی ؟ انا انعوز چيطتا ٗعار نٍم دارم

. ػ نو ٌم ّیع از انعوز وٗت دیگعی ىطارم ؛ ةٍتعه ٗعارٌایت را ةٍم ةغىی

. »نگع نیـَد ٗعاری راکً یً ٌٕتً پیؾ تُییو ؿطه ةٍم زد« :ةا َكتاىیت گٕت 

. ػ اگع تَ ةضَاٌی نیـً

. ػ االٗل ةگظار ةعای ٔعدا

. صطازأي.ػ ؿایان ٌهیيکً گٕتم ؼاَت ٌٕت نيتٌعت ٌؽتم 

درؼتً کً در زىطگی نان ٌیچ گاه تكهیم درؼتی ىگعٔتم و .و تلٕو را ٗىٍ کعدم 
ٌهیـً ؼُی نیکعدم ةا نـکالت ةً ىََی کيار ةیایم ؛ 

انا وٗتی کاؼً ی قتعم پع نیـط دیگعکؽی دلَدارم ىتَد ؛ زتی ؿایان ٌم کم نی 
آورد؛ چَن نیطاىؽت کً دیگع تسهلم تهام ؿطه و 

آن روز ٌم ةً صَةی ةً ایو نؽئلً پی ةعد و راس ؼاَت ٌٕت ناؿیيؾ دلَ پایم 
ازةاةت آٔتاب صیالم رازت ةَد او را ةً . تعنغ کعد

کار را ةً دََا « :وٗت رٔتو چيطةار گٕت .َغیغ صیلی ىگعاىم ةَد . َغیغ ؼپعده ةَدم 
ىکـاىیط و نـکلتان را ؼُی کيیط نيى٘ی زل 

. »کيیط

زاال ةگَییط کذا . ؼالم ؛ ةيطه درصطنتگظاری زامعم « :وٗتی ؼَار ناؿیو ؿطم گٕت 
» ةعویم ؟

. ػ یک دای آرام و ؼاکت کً ةتَان دو کلهً قستت کعد

. ػ ای ةً روی چـم

دٗای٘ی ةً ؼکَت گظؿت کً ةعای ؿایان کً َاؿٖ . و پایؾ را ةً روی گاز گظاؿت 
او زتی . ٌیاٌَ و ديذال ةَد ةؽیار زدعآور ةَد 

اوٗاتی راٌم کً درصاىً نیگظراىط زتها ةایط قطای نَزیک ؿيیطه نیـط ؛ انا آن ؿب 
صَدش . ىً زعٔی زد و ىً مته را روؿو کعد
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درچيیو نَاُٗی تعدیر نیطاد ؼکَت کيط تا . نیطاىؽت کً ةطدَری ٗاوی کعده ام 
نؽأت ىؽتتا وَاليی ةً پایان .صَدم زةان ةاز کيم 

رؼیط و درکيار رؼتَران زیتایی رو ةً دریاچً ىگاه داؿت ؛ دای نياؼتی اىتضاب کعدیم 
ةُط از .کً ةا نیغٌی اوعاؼ کهی ٔاقلً داؿت 

. »صب ؛ نو زامعم ؛ ةٕعناییط« :ایيکً ىـؽتیم ؛ ؿایان گٕت 
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ٗتل ازایيکً دَاةؾ را ةطٌم گارؼَن ةا قَرت ّظا ةً ىغدنان آنط ؛ ٌیچ تهایلی ةً ّظا 
صَردن ىطاؿتم ؛ انا ؿایان صَدش دؼتَر ّظا 

ةً صطا دیگً .... ؿایان « :ةُط از رٔتو گارؼَن ةطون کَچکتعیو تانلی گٕتم . داد 
ةعیطم ؛ ىهیطوىم چىَر ةگَیم ؛ یً دَرایی ةً 

. »آصعصه رؼیطم ؛ ةاورکو دیگً ىهیتَاىم ادانً ةطٌم

. »ةاز کً ؿعوع کعدی« :اصم ٌایؾ را درٌم کعد وگٕت

ایو زىطگی یکيَاصت وکؽل کييطه ةعام ّیعٗاةل . ػ تهام ىـطه ةَد کً دوةاره ؿعوع کيم
. تسهل ؿطه

َغیغم از یکيَاصتی درش نی آوریم ؛ وٗتهان را « :نحل ٌهیـً ةا صَىؽعدی گٕت 
ةیـتع در کيار ٌم نیگظراىیم روزٌای تُىیل ةً 

ةیعون ؿٍع نیعویم ؛ نعصكی نیگیعیم و نحل آن دًُٔ ةً نؽأعت نیعویم و ةا 
دؼتاىهان دوره نیگظاریم ؛ صب ایو ٌهان تيََی اؼت 

! »کً تَ نیضَاٌی ؛ نگع ّیع از ایو اؼت ؟

نیضَاؼتم ٌعدَر ؿطه زىطگی ام را زٕي کيم ؛ . ایيتار ةعای قلر آنطه ةَدم 
نیضَاؼتم ةً ایعان ةعگعدم و ازصَؿتضتی ام ةگَیم 

درؼتً نو ایيٍا را نیضَاٌم التتً « :درزالیکً ؼُی نیکعدم صَدم را کيتعل کيم گٕتم .
ؿایان نحل ایيکً نتَدً ىیؽتی چً . درکيارتَ 
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ٔاقلً ای ةیو نا أتاده ؛ اگع در وَل ؿتاىً روز دوؼاَت درکيار ٌم ةيـیيیم ؛ زعٔی 
چعا ىهیضَاٌی ٗتَل کيی کً . ةعای گٕتو ىطاریم 

. »صیلی ََض ؿطی ؛ تَ دیگع آن ؿایان ٗطیهی ىیؽتی

تَ ٌم آن نٍتاةی کً ةعای . نٍتاب ؛ تَ ٌم صیلی تْییع کعدی «:کهی ٔکعکعد وگٕت 
آنطن نو ةً صاىً جاىیً ؿهاری نیکعد ىیؽتی ؛ 

واٗت یک روز دوری از نو را ىطاؿتی ؛ انا زاال اگع ٌٕتً ةً ٌٕتً ٌم ةً صاىً ىیایم 
تَ ازنو ىهی پعؼی کذا ةَدی وچً نیکعدی ؟یً 

نعدی کً در زىطگی زىاؿَیی . دَرایی ٔکع نیکيم تَی زىطگی ات زیادی ٌؽتم
دایگاٌی ىطاؿتً ةاؿط ؼُی نیکيط یً دَر 

. »کهتَدٌایؾ را دتعان کيط ؛ زاال ةاکار یا دوؼتان و ٌغار کَٔت و زٌعنار

. . ػ ؿایان صیلی ةی اىكأی ؛ نو ٌهً ی زىطگی ام را در گعو َـٖ تَ گظاؿتم 
ازصاىَاده ام و زتی ازصَدم ةعیطم ؛ ٔ٘ه ةعای ایيکً 

نو ازتهام زٖ و . درکيار تَ ةاؿم ؛ تَ را آزاد گظاؿتم چَن تَ را ةً زور ىهیضَاؼتم 
زَ٘ٗی کً یک زن نیتَاىطداؿتً ةاؿط گظؿتم 

ؿایان نو ّیع از تَ و آٔتاب کؽی را ىطارم ؛ اقال چً کؽی ةعایم ناىطه ؟ٌهً از نو .
ةعیطه اىط و درایو دىیا تک و تيٍا أتاده ام ؛ تٌَم 

کً ةً راه صَدت ٌؽتی و اقال کاری ةا نا ىطاری و زاال درکهال ةی رزهی ٌهً ی 
تَ ةا آنطىت ةً . ت٘كیعٌا را ةً گعدن نو نی اىطازی 

انا نو چی . ایيذا چیغی کً از دؼت ىطادی ٌیچ ؛ ةً صیلی از آرزوٌایت رؼیطی 
؟ٌهً ی آن چیغٌایی کً َـٖ و َالً٘ ام ةَد از 

دؼت دادم تا ٔ٘ه تَ را داؿتً ةاؿم ؛ انا ٌهان راٌم ازنو گعٔتی ؛ ٌهیـً ةَدی 
ولی ٌیچ گاه درکيارم ىتَدی ؛ ؼایً ی نعدی ةعؼعم 

ٌهیـً تيٍا ةَدم و . ةَد انا وٗتی کً اؿًُ صَرؿیط آزارم نیطاد ؛ او را ىهی یأتم 
ّكً ٌایم را درون صَدم نیعیضتم چَن ٌم قستتی 
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. دلم از روزگار پع ةَد ولی ٌیچ وٗت ىٍٕهیطی. ىطاؿتم 
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ةعای چً از دوؼتاىم ةعیطم و ٌیچگاه زامعىـطم کً دوؼتی ةعای صَدم ةگیعم ؟ آیا تا 
ةً زال ةً ایو نَمَع ٔکعکعدی ؟چَن 

ىهیتَاىؽتم دلَ دیگعان چٍعٌی ز٘ی٘ی ام را پيٍان کيم و ةا لتضيطی نكيََی از آىٍا 
پظیعایی کيم ؛ ةاورکو تسهل ٌیچ کػ را ىطاؿتم 

نو از نُاؿعت صؽتً ؿطه ةَدم ؛ تَ را کً ىهیتَاىؽتم در .انا ةً تَ ٌم صعده ىگعٔتم 
تَ را آزاد گظاؿتم تا ٌعچً .ٕٗػ زىطاىی کيم 

دروَل . صَاؼتی اىذام دٌی و تَ ٌم ىادَاىهعداىً زىطگیهان را ةً ىاةَدی کـیطی 
انا ٌعدو . زىطگی ام َاؿٖ دوىٕع ؿطم ؛ پطرم و تَ 

ٌعوَر کً قالر داىؽتیط کعدیط و نو و صَاؼتً . ةً ىََی نعا ؿکؽتیط و صعد کعدیط 
ٌایم را نحل یک تکً کاّظ در ؼىل زةالً 

. اىطاصتیط

. نکث کعدم و ةْنی را کً درگلَ داؿتم ٔعو دادم ىهیضَاؼتم ؿایان اؿکم را ةتیيط
ىهیضَاؼتم ةتیيط کم آورده ام و ةً َٗل نعدٌا از 

دیگعىهیضَاٌم گظؿتً « :ىٕػ َهی٘ی کـیطم وگٕتم . زعةً ی زىاىً ام اؼتٕاده کعدم 
را یاد کيم ؛ انـب آنطه ام ةا تَ اتهام زذت کيم 

دیگع تسهلم تهام ؿطه ؛ ةاورکو ةً آصع راه رؼیطه ام ؛ ةایط یً دَری صَدم را ىذات . 
ةطٌم؛ تاکی نیضَاٌم ةعای ایو و آن زىطگی 

کيم ؛ ىاؼالهتی نو ٌم آدم ٌؽتم ؛ دیگعنیضَاٌم ةعای صَدم ةاؿم و ز٘م را از 
زىطگی ةگیعم ؛ تٌَم ةایط کهکم کيی ؛ اگعٌم کً 

. »نیضَاٌی راه صَدت را ادانً دٌی ؛ ةٍتعه ٌهیو دا تهانؾ کيیم

. »ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىی ؟ نا زوج صَؿتضتی ٌؽتیم« :نیان زعٔم آنط وگٕت
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واٍٗ ةیو ةاش ؛ نا ٌهیـً ادای صَؿتضت ٌا را درآوردیم چً «:ةا َكتاىیت گٕتم 
تَ . ةگظریم ... آىهٍَٗ کً در ایعان ةَدیم وچً زاال 

» نَأٖ ةا تهام کعدن ایو زىطگی ىیؽتی ؟

. »ةً ٌیچ َيَان« :ؼعش را تکان داد و گٕت 

. ػ پػ ةٍتعه یکتار دیگعٌم کً ؿطه ؼُی و تالـهان را ةکيیم و آن را ازىَ ةؽازیم

ػ صب چً ةایط ةکيیم ؟ 

ػ ٔکعت را ةً کار ةیيطاز تا ةٍٕهی چً ةایط ةکيی ؛ زعٍٔای تکعاری ٔایطه ىطارد ؛ ایيتار 
. وٗت َهل اؼت

. »ٌعچً تَ ةگَیی« :ؼعش را ةً زیع اىطاصت وةا نٌلَم ىهایی گٕت 

ػ ؿایان ایيتار نو زعٔی ىهیغىم ؛ صَدت ةعىانً ات را تيٌیم کو ٌعةار ةاٌم تكهیم 
صیلی کً ةً َٗلت َهل ! گعٔتیم ؛ انا آصع چی ؿط؟

انا ایو دًُٔ ةا . کعدی دوناه ةیـتع ىتَد و ةُط دوةاره ٌهً چیغ را صعاب کعدی 
ٌهیـً ٔعؽ دارد ؛ ةاورکو ایو ةار اصع اؼت کً نی 

اگع زىطگی ات را ؼاصتی ؛ تا آصعش ةا تَ ٌؽتم . ىـیيم و دوؼتاىً ةاٌم زعؼ نیغىیم 
؛ انا اگع ّیع ازایو ةاؿط راٌهان ازٌم دطاؼت 

 .
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یک ٌٕتً ةً نو ٔعقت ةطه تا ةعىانً ٌایم را تيٌیم « :ؿایان درٔکع ٔعو رٔت و گٕت 
نو . کيم ؛ ولی ازٌهیو زاال روی نو زؽاب کو 

دوؼتت دارم و ىهیضَاٌم تَ را ازدؼت ةطٌم ؛ ةعای ىذات زىطگیهان ٌعکاری کً از 
زاال دیگع اصم ٌایت را .دؼتم ةعآیط اىذام نیطٌم

. »ةاز کو نیضَاٌم ةُط ازنطتٍا ؿب صَةی را درکيارٌم ةگظراىیم

ةا آىکً ةً زعٍٔایؾ نىهئو ىتَدم ؛ انا یً دَرایی نیضَاؼتم ةاورکيم کً او تْییع 
ایيتار ةا دُٔات پیؾ ٔعؽ داؿت؛ چَن .صَاٌط کعد 
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پـتم گعم و دلم ٗعص ونسکم ةَد؛ زاال دیگعنیطاىؽتم .نو دیگع نٍتاب ؼاةٖ ىتَدم 
او دیگعتيٍا تکیً . کً در ایعان دایگاٌی دارم 

. گاٌم ىتَد

آن ؿب ةعای آصعیو ةار نحل یک زن و ؿٌَع نيى٘ی ةاٌم قستت کعدیم و ٌهطیگع را 
ٗاىٍ کعدیم کً ةعای یک زىطگی ؿیعیو 

. تالؾ کيیم

 33ٔكل

نتاؼٕاىً تْییع و تسَل صاقی در زىطگی نان رخ ىطاد ؛ ٔ٘ه تا وٗتی کً َغیغ در 
آنعیکا ةَد ؛ ؿایان ؿتٍا کهی زودتع ةً صاىً نی آنط 

زىطگیهان روز ةً روز رو ةً . و گاٌی اوٗات روزٌای تُىیل ةً صارج ؿٍع نیعٔتیم 
ؼعدی نیعٔت ؛ زتی وٗتی پیؾ ٌم ةَدیم ةازٌم 

ىً او آن زػ و زال گظؿتً را داؿت و ىً . نحل گظؿتً ودَد او را زػ ىهیکعدم 
نو ؛ انا ٌعکطام ةً ىََی واىهَد نیکعدیم کً 

. َغیغٌم از ایيکً نیطیط راةىً ی نا گعم تع ؿطه صَؿسال ةَد . صَؿتضت ٌؽتیم 
دلم ىهیضَاؼت ؿادی یک نادر را ةً ٌم ةغىم ؛ 

تازه ّیع از ایو ؛ ٌيَز . وٗتی از دؼت او کاری ةعىهی آیط ؛ چً ٔایطه کً ىارازتؾ کيم 
ٌم ةً ؿایان َالً٘ داؿتم ؛ ىهیضَاؼتم او را از 

او ٗعار ةَد تْییع کيط ؛ . ٗكط داؿتم تا آىذایی کً نیتَاىم تسهل کيم . دؼت ةطٌم 
ةایط نيتٌع نی ناىطم ؛ زتی اگع ؿطه ةً اىطازه 

. روزٌای َهعم

او اصالٖ . ؿایان نیطاىؽت کً دیگع درةاره ی زىطگی نـتعکهان ةا او قستت ىهیکيم 
نعا نیطاىؽت ؛ انکان ىطاؿت اگع زعٔی نیغدم 

ةعای آصعیو ةار زعٍٔایم را زده ةَدم ؛ او ةایط نی ٍٔهیط کً دًُٔ ی . اىذانؾ ىطٌم 
ةعای ٌهیو صیلی از . دیگعی در کار ىیؽت 
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. صىاٌایؾ را ىادیطه نیگعٔتم ؛ چَن اگع از والٖ ؼضو نیگٕتم یُيی پایان کار

ةطدَری . ةاالضعه َغیغ ةار ؼٕع را ةؽت و نا را در ّم تيٍایی و ّعةت رٌا کعد و رٔت 
ةً او َادت کعده ةَدیم و ىتَدىؾ ةعایهان 

دلم « :وٗت رٔتو درزالیکً اؿکٍایؾ را پاک نیکعد گٕت . صیلی ؼضت ةَد 
نیضَاٌط دًُٔ ی دیگع ؿها را در ایعان ةتیيم ؛ ةعای یک 
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ٌَای ٌهطیگع را داؿتً ةاؿیط ؛ آٔتاب ةً ٌعدوی ؿها ازتیاج دارد ؛ . ؼٕع گعدؿی 
ٌعکطام از ؿها را از دؼت ةطٌط معةً ةطی ةً او 

درکيار ٌم زىطگی صَةی ةؽازیط کً لیاٗت ایو وٕل نُكَم را داؿتً ... صَاٌط صَرد 
. »ةاؿط

نا ؛ وی ؼالٍا ةً تيٍایی َادت کعده ةَدیم ؛ انا ایيتار . ةا رٔتو َغیغ دوةاره تيٍا ؿطیم 
ةُط از آن ٌهً ؼال ؛ نٍهاىی از . ٔعؽ داؿت 

راه رؼیطه کً ةً زىطگی ات رىگ و ةَیی تازه داده و صاىً را از ةَی َىع صَد پع کعده و 
. ةً ىاگٍان ةً ادتار زکم دطایی داده ؿطه 

زتی . یک ٌهغةان ؛ یک آؿيا ؛ روزیً ام را ََض کعده ةَد . زؽاةی پعیـان ؿطم 
ةا . ةطی ٌای ؿایان ٌم ةعایم ةی رىگ ؿطه ةَد 

رٔتو َغیغ کٌَی از ّم ةع دلم ؼيگیيی کعد ؛ آٔتاب لذَج و ةطاصالٖ ؿطه ةَد و 
ؼعکَچکتعیو نؽئلً ای ةٍاىً نیگعٔت و گعیً 

او را از صاىً ةیعون نیتعدم کً . چيط ٌٕتً ای نعصكی گعٔتم تا درکيارش ةاؿم . نیکعد
ؿایان ایو . دای صالی َغیغ را زػ ىکيط 

زػ کعدم او . روزٌا ةیـتع درکيارم ةَد و رٔتارش ىؽتت ةً گظؿتً ةٍتع ؿطه ةَد 
ََض ؿطه و کم کم نُيای پطرةَدن و 

یکهاه گظؿت تا تَاىؽتیم .ٌهؽعداری را یاد گعٔتً ؛ انا أؽَس کً صیالی ةاول ةَد 
صاوعات َغیغ را در ذٌيهان کهعىگ کيیم ؛ انا 
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ٌعچً نو و آٔتاب روزیً نان ةٍتع نیـط ؛ ؿایان ازنا دورتع نیـط ؛ آى٘طر دور کً 
دیگع تسهلم ةً پایان . دیگع او را ىهی ؿياصتیم 

ؿایان زتی از یاد ةعده ةَد کً زن و . رؼیطه ةَد و ىهیتَاىؽتم دلَ صَدم را ةگیعم 
ةا ایيکً اقال دوؼت ىطاؿتم دلَ . ٔعزىطی دارد 

. آٔتاب ةا او ةسث کيم ؛ انا چيطةار کارنان ةاال کـیط ؛ ةىَریکً آٔتاب ةً گعیً أتاد 
اگع ایو ومٍ ادانً . ةایط تكهیم آصع را نیگعٔتم 

ؿتٍا صَاةم ىهیتعد ؛ َكتی ةَدم ؛ ةً زطی کً . پیطا نیکعد کارم ةً ديَن نی کـیط 
ٌهیـً . گاٌی اوٗات تسهل آٔتاب را ٌم ىطاؿتم 

صیلی دلم نیضَاؼت ةً نسیه گعم صاىَاده ام . ةً زىطگی از دؼت رٔتً ام ٔکعنیکعدم 
ةازگعدم ؛ چَن نطتٍا چیغی ةً َيَان صاىَاده 

وٗتی ٗیأً ی . ىطیطه ةَدم ؛ انا دلم ىهیضَاؼت ایو چيیو ؿکؽت صَرده ةازگعدم 
پطر را نی دیطم کً پیعوزنيطاىً نعا ىگاه نیکعد و ةا 

چ٘طر ةً تَ ىكیست کعدم و گٕتم راٌی کً نیعوی اؿتتاه اؼت ؛ « :ىگاٌؾ نیگَیط 
یادتً ٌهیـً در ن٘اةلم نی ایؽتادی و از ازادی 

. »ؼضو نیگٕتی ؛ ةیا ایو ٌم آن آزادی کً ةعایؾ ؼع و دان ٔطا نیکعدی

چً روزٌا و چً ؿتٍایی کً در ّعةت ةی یار و یاور گظراىطم ؛ ىً کؽی را داؿتم کً 
ةتَاىم دوکلهً ةا او درد دل کيم و ىً ٌهغةاىی کً 

ىكیستم کيط و نعا دلطاری دٌط ؛ قتر کً ازصَاب ةعنی صاؼتم ةالـم از اؿک صیػ 
ةَد ؛ زتی گاٌی اوٗات یادم ىهی آنط چعا گعیً 

زىطگی یکيَاصت و ؼعدنان کً ؼُی نیکعدم ةا چيگ و دىطان آن را زٕي . کعده ام 
دیگع ٌیچ . کيم ةعایم ّیعٗاةل تسهل ؿطه ةَد 

َالً٘ ای درکار ىتَد ؛ یک ارتتاط ادتاری کً از دووعؼ ةً آٔتاب پیَىط نیضَرد و تيٍا ةً 
صاوع او ایو زىطگی ىکتت ةار را تسهل 

ىهیضَاؼتم نٍع ةی پطری ةع پیـاىی اش ةضَرد ؛ ةً صیال صَدم در ز٘ؾ . نیکعدم 
. نستت نیکعدم کً دغ دؿهيی کار دیگعی ىتَد 
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ٌع روز دََا و داد و ٔعیاد پطر و نادر را دیطن ؛ ةعای یک ةچً چً لظتی داؿت ؟ 
ؿایان کً اقال زالی اش ىتَد کً چً ةً ؼع تيٍا 

. دصتعش نی آورد ؛ نحل ایيکً ایو زىطگی ةً او تُلٖ داؿت و نا ٌیچ ى٘ـی ىطاؿتیم 
نو ةا ٌهً ی زهاٗتم ٌعچً داؿتم ةً پای او 

. ریضتم و زاال کً ٌهً ی دارایی ام را از چيگم ةیعون آورده ةَد ؛ دلؾ را زده ةَدم 
ةً َهط نعا دعی نیکعد و ةً ٌع ةٍاىً ی کَچکی 

ًعٍٔا را نی ؿکؽت وؼایل صاىً را ةً ایيىعؼ و آىىعؼ پعت .دََا راه نی اىطاصت 
نیکعد و آٔتاب َغیغم ٌهیـً تهاؿاگع ایو 
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دیگع زتی تٍطیطٌایم ٌم اجعی ىطاؿت ؛ از ایيکً . قسيً ٌای زؿت و آزار دٌيطه ةَد 
. ٌعؿب نؽت ةً صاىً نی آنط ؛ صؽتً ؿطم 

تسهل دیطىؾ ةا آن زالت زار ةعایم نـکل ةَد ؛ نضكَقا از ایيکً ةً صاوع آٔتاب 
نيتٌع ةَد کً نو . ةایط ؼکَت نیکعدم 

کَچکتعیو َکػ الُهلی ىـان دٌم و آن وٗت ؿعوع نیکعد ةً ةٍاىً گعٔتو و ؼع و 
قطا ةً راه اىطاصتو و در آصع کار را ةً کتک 

. کاری نی کـاىط

ازیکىعؼ ٗیأً ی نُكَناىً آٔتاب را نی دیطم و از وعؼ . آن ؿب تا قتر ٔکعکعدم 
دیگع ٗیأً ی از زال رٔتً و ةی رنٖ ؿایان را 

آى٘طر زالؾ ةط ةَد کً زتی ىتَاىؽت لتاؼؾ را درآورد ؛ . کً روی کاىاپً ولَ ؿطه ةَد 
چ٘طر یک زناىی ةً چيیو ٌهؽعی أتضار 

ةا صیال آؼَده ؼع ةع روی ؿاىً اش نیگظاؿتم ؛ ةطون ٌیچ ّم و ّكً ای ؛ . نیکعدم 
ٌهیـً ٔکعنیکعدم او زانی ام صَاٌط ةَد ؛ 

ٌعگغ تكَر ىهیکعدم کً چيیو روزٌایی در پیؾ داؿتً ةاؿم ؛ صَدم را نی دیطم و 
صَؿتضتی کَچکم را کً ةً اىطازه ی یک دىیا 
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ةعایم ةَد ؛ انا زاال از ٔکع ایيکً یک ؿب را ةا او ةگظراىم زالم ةط نیـط و تيٕع ٌهً 
نو ةعای او ٌیچ چیغ کم . ی ودَدم را گعٔتً ةَد

او نعا از صاىَاده ام . ىگظاؿتم ؛ زٖ ىتَد کً ایو چيیو ىادَاىهعداىً دؼتم را گاز ةگیعد 
دور کعد ؛ درةً درم کعد و نو ٌم ناىيط یک 

ةعه ی نىیٍ او را ٌهعاٌی کعدم و چَن از دوران تذعدم ىارامی ةَدم کارٌای او ٌهً 
و ٌهً ةعایم دالب و صَؿایيط ةَد و ةارویی 

آى٘طر ةً ؿایان پع و ةال دادم و ىاصَاؼتً تو ةً . ةازٌع چً او نیگٕت نیپظیعٔتم 
صَاؼتً ٌایؾ دادم کً کارنان ةً ایيذا کـیطه ؿط 

دیگع ایو صاىً ةغرگ ةعایم زکم یک ٕٗػ را داؿت ؛ ناىيط صاىً پطری کً ٌهً چیغ .
نٍیا 

صاىً ی پطر را ةً انیط صَؿتضت ؿطن تعک کعدم و زاال نی . ةَد انا دلم صَش ىتَد 
اگع پطر ةا . ةیيم کً ایيذا ٌم کم از آىذا ىیؽت 

َ٘یطه ام نضالٓ ةَد و ؼعٌعچیغ کَچکی ةاٌم ةسث نیکعدیم ؛ َـٖ ةیيهان ودَد 
نعد - داؿت کً ٌیچ گاه از ةیو ىعؼ ؛ انا ؿایان 

دیگع ىً َـ٘ی ودَد دارد و ىً َالً٘ ای ؛ ةً ٌع وعؼ کً . ةعایم نعده - زىطگی ام 
. نیعٔتم ةً تهام ؿطن زىطگی نـتعکم صتم نیـط 

ةایط تهانؾ کيم دیگع ىتایط نيتٌع نُذغه ةهاىم کً او صَب نیـَد و زىطگی نان 
اگع ؿایان ن٘كع اؼت ؛ نو ةیـتع از . تْییع نیکيط 

ٌعچً . صطا ؿاٌط اؼت کً ٌیچ گاه صطا را نؽتب ةطةضتی ام ىطاىؽتم . او ن٘كعم 
ةعؼعم آنط و ٌعچً ؿط صَدم کعدم ؛ و ایو نو 

اگع ازٌهان اول دلَ او نی . ةَدم کً ةا ىطاىم کاری زىطگی ام را ةً تتاٌی کـاىطم 
ایؽتادم و از ز٘م دٔاع نیکعدم ؛ زاال کارنان ةً ایيذا 

ٌهیـً نيتٌع نُذغه ای ةَدم کً صطا ةعایم ةٕعؼتط انا ىهیطاىؽتم . کـیطه ىهیـط 
کً ایو نُذغه در دؼت صَدم اؼت و زىطگی ام را 
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. ةایط صَدم تْییع ةطٌم و نو ٌیچ ؼُی و تالـی ةعای اؼتَاری ز٘ی٘ی آن ىکعدم 
ٔکعنیکعدم اگع ٌهیـً تو ةً صَاؼتً ٌای او ةطٌم 

. ٌهؽعصَةی صَاٌم ةَد

ازدا . قتر وٗتی از صَاب ةیطار ؿط نو ٌيَز روی کاىاپً ی ؼالو ىـؽتً ةَدم 
ةعصاؼت و صهیازه ای کـیط و درزالیکً ىهیتَاىؽت 

ٌيَز دای نـتی کً ةً قَرتم زده ةَد . تُادل صَد را زٕي کيط ةً ؼهت زهام رٔت 
درد نیکعد و زؽاةی زیع چـهم کتَد ؿطه ةَد 

ایو روزٌا آى٘طر تيم ةی َار ؿطه کً زتی وٗتی نعا زیع نـت و لگط نی اىطازد ؛ اؿکم 
زال َذیتی داؿتم ؛ ٌيَز آناده . درىهی آیط 
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نا ایعوىی ٌا ٌعدای دىیا کً ةاؿیم ةاز ٌم ایعوىی . ىتَدم ؛ انا تا کی ةایط قتع نیکعدم 
روی ذٌيهان . ٌؽتیم و از والٖ وزـت داریم 

وَری کار ؿطه کً کلهً والٖ نؽاوی اؼت ةا یک ةیهاری الُالخ و ٌهیـً ؼُی ةً 
انا ىهیطاىم چی ؿط کً . دور ؿطن از آن داریم 

ةا اراده ای َٗی ازدا ةعصاؼتم ؛ و ةً ؼهت آؿپغصاىً رٔتم . ىاگٍان تكهیهم را گعٔتم 
و کتعی را آب کعدم و ةً روی گاز گظاؿتم و 

نحل ٌع روز کت و ؿلَار ؿیکی ةً تو کعد و . روی قيطلی آؿپغصاىً ةً اىتٌار ىـؽتم 
ادکلو زده کیٕؾ را ةً دؼت گعٔت و ٗكط 

صارج ؿطن از صاىً را داؿت کً ىیعویی نعا ازدا ةليط کعد ؛ یک آن صَدم را روةً روی 
. او دیطم ؛ نیضَاؼتم نسکم و اؼتَار ةاؿم 

ىگاٌی ةً قَرتم اىطاصت و ةا یک زالت ؿعنيطگی ؼعش را ةً زیع اىطاصت و گٕت 
. »ىهیضَاؼتم ایو دَر ةـً«:

: ةطون ایيکً دَاةؾ را ةطٌم گٕتم

. ػ ؿایان ةٍتعه کارٌای والٖ را ردیٓ کيی
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. »نو ٗكط والٖ ىطارم« :ةازالت دطی ىگاٌم کعد و گٕت 

. ػ نو دارم

. ػ انا نو ىهیطٌم

. ػ یُيی ةً ایو زىطگی ىکتت ةار نیضَاٌی ادانً دٌی

. ػ ةعای نو کً ىکتت ةار ىیؽت

ؿایان صَدت صَب نیطاىی ؛ زعٔی کً ةً آن اَت٘اد ىطاؿتً «:گٕتم . زعقم را درآورد 
ةاؿم و ىضَاٌم اىذانؾ دٌم از دٌاىم ةیعون 

دیگع ةیـتع از ًعٔیتهان داریم ةاٌم زىطگی نی کيیم ؛ اگع نیضَاٌی نؽئلً . ىهی ایط 
صَدت . را ةً دادگاه ةکـاىی ةگَ تا نو ةکـاىم 

. صَب نیطاىی کً نسکَم ٌؽتی ؛ پػ ةٍتعه ةی ؼعو قطا ازٌم دطا ؿَیم

. ػ آٔتاب ٌم پطر نیضَاٌط و ٌم نادر

ػ ىً پطر و نادری کً ةعای او ةً دای آرانؾ وزـت و تعس ایذاد کييط ؛ ایو وٕلی از 
وٗتی کً چـم ةاز کعده ؛ ٌیچ وٗت روی 

آرانؾ ىطیطه ؛ چىَر ادَا نیکيی کً او ةً پطری نحل تَ ازتیاج دارد ؟ 

ػ یُيی نیضَاٌی او را از نو ةگیعی ؟ 

. ػ ایو زٖ ٗاىَىی یک نادر اؼت

. ػ نا ةا ٗاىَن کـَر صَدنان ازدواج کعدیم ةاٌهان ٗاىَن ٌم از ٌم دطا نیـَیم
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. ػ چً ةٍتع ؛ ةاٌم ةً ایعان نیعویم

« :ؼکَتی کعد و کیٕؾ را ةً زنیو گظاؿت و روی نتل ىـؽت و نو نو کيان گٕت 
. »پػ صَدت ت٘امای والٖ ةطه

نيٌَرش را نتَدً ىـطم ؛ تا صَاؼتم ٗتَل کيم یک آن نتَدً ؿطم کً نيٌَرش 
ایو داؼتان را صیلی وٗت پیؾ ةعایم . چیؽت 



 
 

523 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

تُعیٓ کعده ةَد ؛ ةیو دوؼتاىؾ رؼم ةَد کً ٌعوٗت نیضَاؼتيط زن و ؿٌَعی ازٌم 
دطا ؿَىط ؛ ةعای ایيکً زٖ و زَ٘ؽ وعؼ را 

ىطٌيط ایو اقىالر را ةً زةان نی آوردىط ؛ یُيی ایيکً ةعو تهام زٖ و زَ٘ٗت را 
. ةتضؾ

چَن وتٖ . او از نو صَاؼت درصَاؼت والٖ ةطٌم ةعای ایيکً از او ولب پَلی ىکيم 
ٗاىَن آنعیکا ىكٓ دارایی اش ةً نو تُلٖ 

. داؿت کً ودطاىا تهام آن چیغی کً ةً دؼت آورده زاقل دارائی نو ةَد

او کً نیطاىؽت تيٍا چیغی کً در زىطگی ةعایم اٌهیت ىطارد پَل اؼت و اگع والٖ 
نیگعٔتم یک لایر ٌم از او نىالتً ىهیکعدم ؛ پػ 

صیلی ؿکؽت ! چعا ایو زعؼ را ةً زةان آورد ؟ نیضَاؼت ةیـتع ازایو صعدم کيط
ةیـتع از تهام ؼالٍای َهعم ؛ دیگع زامع ىتَدم 

. لسًٌ ای او را ةتیيم

نو کً گٕتً ةَدم پَل ةعای نو ٌیچ « :ةا اىطوٌی کً تهام ودَدم را گعٔتً ةَد گٕتم 
پػ چعاایيىَر دلم را . وٗت صَؿتضتی ىیاورده 

ؿکؽتی ؟ زاال ٍٔهیطم کً تهام ایو ؼالٍا ةعای پَل نو ةَد کً ةاٌام زىطگی کعدی و 
چً نیطوىم ؿایط ازٌهان روز اول ةا ٌهیو ٗكط 

نؽئلً ای ىیؽت صَدم ت٘امای والٖ نیطٌم ٔ٘ه دیگع دلم ىهیضَاٌط . دلَ آنطی 
. »ةتیيهت

چيیو نيٌَری ىطاؿتم ؛ ةاور کو نو ... نو ... نو « :ؿایان دؼتپاچً ؿط و گٕت 
ىهیضَاٌم تَ و آٔتاب را از دؼت . ؿها را دوؼت دارم 

. ةطٌم

ةٍتعه ةیـتع از ایو صَدت را ةازی ىطٌی ؛ االٗل ةا صَدت قادؽ « :ةا صَىؽعدی گٕتم 
. »ةاش ؛ ةٍتعه ةعوی

. ػ نٍتاب ؛ نٍتاب
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دصتعم ةا چـهاىی وزـت زده پـت در . دیگع دَاةؾ را ىطادم و ةً اتاؽ آٔتاب رٔتم 
نیضَاٌیم از « :تا نعا دیط گٕت . ایؽتاده ةَد 

» پیؾ پطر ةعویم ؟

آره َغیغم نیضَاٌیم ةً ایعان « :او را از زنیو ةليط کعدم و در آَّش ٔـعدم و گٕتم 
. »ةعگعدیم

دَاةی ىطاد ٔ٘ه نسکم ةً ؼیيً ام چؽتیط ؛ پاٌایم ؼؽت ؿط و ةا دلی ؿکؽتً 
. اؿکٍایم را در ال ةً الی نٌَای آٔتاب پيٍان کعدم 

دیگع از آن ؿب ؿایان ةً صاىً ىیانط ؛ نحل ایيکً زکم آزادی اش را ةً دؼتؾ داده 
آن ؿب زال ةطی داؿتم کً ٗادر ةً . ةَدم 
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. ؼالٍای ؼال ةا نعدی زىطگی کعده ةَدم کً او را ىـياصتً ةَدم . تَقیٓ آن ىیؽتم 
چىَر تَاىؽتً ةَد ده ؼال نعا ةازی دٌط و واىهَد 

. کيط کً دوؼتم دارد و نو ؼاده لَح او را ةاور کعده ةَدم

ٌهان ٔعدا ةً ؼعاغ وکیلی رٔتم ؛ ةً او اصتیار تام دادم و گَؿغد کعدم کً ٌیچ زٖ و 
زَ٘ٗی ىهیضَاٌم ؛ ٔ٘ه صیلی ؼعیٍ وال٘م را 

. ةطون ٌیچ ةعصَرد و ديذالی. ةگیعد 

از ایو ةٍتع چً نیـَد ؟ آرزوی ٌع نعدی اؼت کً ٌهؽعش ةطون « :صيطیط و گٕت 
ایيکً دیگع ديذال . زٖ و زَ٘ٗی والٖ ةگیعد 

ىطارد ؛ تا ةً ٌهؽعتان تهاس ةگیعم او َٔرا صَدش را نیعؼاىط و نطارک را اننا 
. »نیکيط

ىغدیک نادر . یک ٌٕتً وَل کـیط تا تَاىؽتم دای نياؼتی ةعای زىطگی پیطا کيم 
آپارتهان کَچکی اداره کعدیم تا ؼع ٔعقت 

. دروَل آن ٌٕتً از ؿایان ٌیچ صتعی ىتَد . کارٌایم را ردیٓ کيم و ةً ایعان ةازگعدیم 
زتی تهاؼی ىگعٔت کً ازَال تيٍا دصتعش را 
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ةا ایيکً زٖ داؿتم کً ةً ؿطت َكتاىی ةاؿم ؛ زتی از اوگالیً ای ىطاؿتم ؛ . ةپعؼط 
. صیلی وٗتً کً ةعایم نعده

ٔ٘ه ىارازت ؿط و گٕت . نادر وٗتی ٍٔهیط ٗكط دطایی از ؿایان را دارم تُذب ىکعد 
نیطاىؽتم روزی کارتان ةً ایيذا صَاٌط رؼیط ؛ « :

ٌیچ کػ . انا از ایيکً پایان یک َـٖ ةً ایيذا کـیطه نیـَد ّم دلم را نیگیعد 
ازدواج ىهیکيط ةعای ایيکً روزی دطا ؿَد ؛ انا 

نتاؼٕاىً گاٌی اوٗات دیگع تسهل یک لسًٌ زىطگی نـتعک ةعایتان ّیعنهکو نیـَد 
. »و آىذاؼت کً زىطگی ةعای او تهام نیـَد

ٔ٘ه دو چهطان از آن زىطگی را ةا صَد آوردم و ةً وکیلم اوالٍ دادم کً ةا ؿایان تهاس 
. ةگیعد و ةگَیط کً نا صاىً را تعک کعدیم 

درصاىً دطیط ازؽاس رازتی نیکعدیم ؛ نضكَقا آٔتاب کً دوةاره ةً نادر ىغدیک 
. زىطگی آرام و ةی دردؼعی داؿتیم . ؿطه ةَد 

ةعىانً ی نيٌهی ٌهعاه ةا آرانؾ ؛ دیگع ٌعاؼان و دل ىگعان ىتَدیم ؿتٍا ةً رازتی 
نیضَاةیطیم و کؽی ىتَد کً ىیهً ؿب نا را 

دیگع کؽی ىتَد کً ٔکعم را نـَْل کيط و ةا اَكاةی . وزـت زده از صَاب ةیطار کيط 
صعد و داّان ةً ؼعکار ةعوم و دیگع کؽی ىتَد 

کً ٔکعم را نـَْل کيط و ةا اَكاةی صعد و داّان ةً ؼعکار ةعوم و دیگع کؽی ىتَد کً 
دای صالی ؿایان ... دلم ةعایؾ ةتپط و ٌیچ گاه 

اگع ٌع زنان دیگعی ةَد ةً زتم از ایو دطایی آزرده نیـطم انا . را ازؽاس ىکعدم 
زعٍٔای آن روز ؿایان ٌهً ی َـٖ و َالً٘ ای 

ٌهان چیغی کً ٌع دو از .او ةً پَل رؼیط و نو ةً آزادی .کً ةً او داؿتم از ةیو ةعد 
روز اول ةً دىتالؾ ةَدیم ؛ ؼالٍای ؼال ةً 

. درصتی دل ةؽتً ةَدم کً ٌعگغ جهع ىطاد و تالـی ةیٍَده داؿتم

گاٌی اوٗات ةً یاد گظؿتً ٌا و تيٍایی ام نی أتادم ؛ آٔتاب کً زػ نیکعد چیغی 
. نعا آزار نیطٌط ةً ؼعاّم نی آنط و نعا نی ةَؼیط 
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نانی ّكً ی پطر را ىضَر ؛ نو صَدم ٌهیـً در کيارت ٌؽتم ؛ وٗتی « :یکعوز گٕت 
نیضَاٌم پیـت . ةغرگ ؿطم َعوس ىهیـم 

. »ةهَىم ٌهً ی نعدٌا نحل ةاةا ٌؽتيط

. ٌهً ی نعدٌا ةط ىیؽتيط . ىً َغیغ دلم ؛ ایيىَر ىیؽت « :او را در ةْل گعٔتم و گٕتم 
. »تٌَم ةغرگ کً ؿطی َعوس نیـی
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. »ىَچ ؛ نو نیضَاٌم پیؾ تَ ةهاىم« :اصم ٌایؾ را درٌم کعد و گٕت 

. »ٌعچً تَ ةگَیی َغیغ دلم« :او را ةَؼیطم و گٕتم 

» نانی ؛ ؿَؿَ را ةیاورم ةعایؾ االلیی ةضَاىی ؟« :ةا صَؿسالی نعا ةَؼیط و گٕت 

و ٗتل ازایيکً دَاةؾ را ةطٌم دوان دوان ةً ؼهت اتاٗؾ رٔت ؛ دٗای٘ی ىگظؿت کً 
نانی ؛ « :ةا ٗیأً ای ّهگیو ةازگـت و گٕت 

! »ؿَؿَ ىیؽت

. ػ َغیغم ؛ اتاٗت را درؼت ةگعد ؛ زتها آن را دایی گظاؿتی

» نی آیی ةاٌم ةگعدیم ؟« :ةً ؼهتم آنط و دؼتم را گعٔت و گٕت 

. ػ التتً دان دلم

زتها آن « :ةً اتاٗؾ رٔتم انا ٌعدا را گـتم ىتَاىؽتم َعوؼک را پیطا کيم ةً او گٕتم 
. »را صاىً ی نادر دا گظاؿتی

. »ٔکع نیکيم آن را در صاىً ی پطری دا گظاؿتً ام« :درزالیکً ةْل کعده ةَد گٕت 

. ػ ةٍتعه آن را ٔعانَش کيی ؛ یکی ةٍتع از آن را ةعایت نیضعم

. ػ ىً نانی ؛ نو ٔ٘ه ؿَؿَ را نیضَاٌم

درزالیکً ؼُی .دلم ىهیضَاؼت دوةاره ةً آن صاىً پا ةگظارم . اَكاةم ةٍم ریضت 
ةً نادر نیگَیم « :نیکعدم ةعصَدم نؽله ةاؿم گٕتم 

. »ةا پطرت تهاس ةگیعد تا آن َعوؼک را ةعایت ةیاورد
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. »ىً ؛ پطر ٌیچ وٗت ؿَؿَ را ةعایم ىهی آورد«:پاٌایؾ را ةٍم کَةیط و گٕت 

ةاؿً ٔعدا قتر نیعویم « :ةً او گٕتم . دلم ىهیضَاؼت در آن ؿعایه ؿایان را ةتیيم 
. »آن را نی آوریم

! »تَ دیگع نعا دوؼت ىطاری« :اصم ٌایؾ را درٌم کعد و گٕت 

. ایو چً زعٔیً کً نیغىی ؛ تَ دان نيی َغیغ دلم « :او را ةْل کعدم و ةَؼیطم و گٕتم 
. »لتاؼت را ةپَش تا ةعویم

. »الٍی ٔطات ةـَم« :ازصَؿسالی قَرتم را ةَؼً ةاران کعد و گٕت 

. »دیگً ایو زعؼ را ىغن« :ىاگٍان دلم لعزیط او را نسکم ةً ؼیيً چؽتاىطم و گٕتم 
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ةً زتم ٌيَز ؿایان ةً صاىً ىیانطه ؛ ؼَار ناؿیو ؿطیم و . ؼاَت ازؿؾ گظؿتً ةَد 
دلـَره ی . ةً ؼهت نعکغ ؿٍع ةً راه أتادیم 

ازایيکً نیضَاؼتم ةً دایی ٗطم ةگظارم کً دغ یادةَدٌای تلش چیغی . َذیتی داؿتم 
آٔتاب . ةضاوع ىطاؿتم ؛ ازؽاس ةطی داؿتم 

ازصَؿسالی روی پاٌایؾ ةيط ىتَد ؛ ؿُع نیضَاىط دؼتم را نیتَؼیط و ةً ىََی ؼُی 
زعٍٔای ةی ؼعو . نیکعد ؿادی اش را ىـان دٌط 

ازایيکً او را ایي٘طر ؿاد نی دیطم . تً نیغد و صَدش ؿعوع نیکعد ةً صيطیطن 
آى٘طر ؼعم را گعم کعد کً گظؿت . صَؿسال ةَدم 

ٌهً . زنان را نتَدً ىـطم و راٌی کً ٌهیـً وَاليی ةً ىٌع نی آنط ةً پایان رؼیط 
دا ؼاکت و آرام ةَد ؛ ؼکَتی تلش کً آزارم نیطاد 

ةا دلَاپؽی دکهً ی آؼاىؽَر را زدم ؛ آٔتاب دؼتم را نسکم گعٔتً و ةً چٍعه ی . 
ىگعاىم چـم دوصتً ةَد و ٌهاىىَر کً دؼتم را 

! »نانی ؛ نو کار ةطی کعدم ؟« :ىَازش نیکعد گٕت 

. »ىً َغیغم ؛ تَ ٌیچ کار ةطی ىکعدی« :لتضيطی زدم و گٕتم 
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ٌی دصتع « :وٗتی آؼاىؽَر تَٗٓ کعد ىاگٍان دلم ٔعو ریضت ؛ ةً صَد ىٍیب زدم 
نیضَاؼتم ةا ٗانتی »ایيٍهً تعس ةعای چیؽت ؟ 

ةا پاٌایی لعزان ةً ؼهت در آپارتهان ةً راه أتادم . اؼتَار ٗطم ةعدارم انا درتَاىم ىتَد 
دوةار کلیط از . ؛ دعات ةاز کعدن در را ىطاؿتم 

نانی چعا « :دؼتم أتاد تا تَاىؽتم در را ةاز کيم ؛ آٔتاب زعقؾ گعٔتً ةَد گٕت 
نو نیعوم ! ایيىَر ؿطی ؟ تَ اقال الغم ىیؽت ةیایی 

. »و َعوؼکم را نی آورم

و ةً ؼعَت ؛ ٗتل ازایيکً دَاةؾ را ةطٌم ةً داصل آپارتهان رٔت ؛ چيطدٗیً٘ گظؿت 
انا از آٔتاب صتعی ىـط ؛ زتها َعوؼکؾ را 

انا وٗتی دیطم کً ناىطىؾ ّیعَادی ؿطه در را کهی . پیطا ىکعده وةً دىتال آن نیگعدد 
ةً اوعاؼ ىگاه . ةً َ٘ب ٌل دادم و وارد ؿطم 

یک آن دلم گعٔت و . کعدم ٌهً چیغ نحل ٌهان روزی ةَد کً آىذا را تعک کعده ةَدیم 
ٌيَز َکػ نو .ّم دىیا ةع دلم ؼيگیيی کعد 

دیگع ىتَاىؽتم ةیـتع از آن تسهل کيم و ةا دلی . و آٔتاب روی ؿَنیيً دیطه نیـط 
ؿکؽتً ةً ؼهت اتاؽ آٔتاب رٔتم کً ةا تُذب او 

را درزالیکً دؼتؾ را دلَ دٌاىؾ گعٔتً ةَد ؛ ن٘اةل اتاؽ صَاةهان دیطم ؛ صطایا چً 
چیغی ةعایؾ ایي٘طر تُذب آور اؼت کً او را 

ٗتل ازایيکً زعٔی ةغىم . آٌؽتً آٌؽتً ةً ؼهت او رٔتم ! ایو چيیو نیضکَب کعده 
قطای أتادن ؿیئی ؿيیطه ؿط؛ تعؼیطم نتادا دزد 

ةاؿط ةً ؼعَت آٔتاب را در ةْل گعٔتم و ٗتل ازایيکً دور ؿَم ىیعویی ىگاٌم را ةً 
ةاورم ىهیـط ؛ اقال . وعؼ اتاؽ صَاةهان کـاىط 

ایو نٍَٗ روز چً کؽی نیتَاىط درصاىً نا ةاؿط ؟ زتها . نحل ایيکً صَاب نی دیطم 
ؿایان کلیط صاىً را ةً یکی از دوؼتان آؿْالؾ 

دٗت ةیـتعی کعدم ؛ .داده ؛ انا صطایا اؿتتاه نیکيم ایو ةَی ادکلو صیلی آؿياؼت 
. چـهاىم ةً نو دروغ ىهیگٕت ؛ او صَد ؿایان ةَد
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ٌعٔکعی نیکعدم دغ . نعد زىطگی ام ؛ کؽی کً ةضاوعش زامع ةَدم داىم را ٔطاکيم 
ةاورم ! صطایا . ایيکً ةا آن قسيً ةعصَرد کيم 

یُيی یک نعد ... ؿایان ةایک زن در صاىً ی نو ؛ اتاؽ نو و تضت نو . ىهیـط 
نیتَاىط ایي٘طر پؽت ةاؿط در وَل ؼالٍای زىطگیهان ةً 

تيٍا چیغی کً ٔکع ىهیکعدم صیاىت ةَد وزاال ةً ٌهیو رازتی ةا چـم ٌایم چً 
زاىَاىم ! نیطیطم ؟ نا کً ٌيَز ازٌم دطا ىـطه ایم 

زاىَ زدم و . ؼؽت ؿط و ةً لعزیطن أتاد ؛ تُادل صَد را ىهیتَاىؽتم زٕي کيم 
ؼعآٔتاب را ةً روی ؿاىً ام گظاؿتم تا آن قسيً ی 
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آى٘طر ّعؽ درصَد . زؿت و وٗیر را ةیـتع از آن ىتیيط از دیطن آىٍا زالم ةٍم صَرد 
آن زن را ةً . ةَدىط کً تَدٍی ةً نا ىطاؿتيط 

آىٍا صیلی وٗتً کً ةاٌم ٌؽتيط . یکی از نـتعی ٌای ؿعکت ةَد . صَةی نی ؿياصتم 
؟ از ةً یاد آوردن ایو نَمَع زالت تٍَع 

ؿطیطی ةً نو دؼت داد و ٌهً چیغ دور ؼعم چعصیط ؛ ٌیچ وٗت ٔکعىهیکعدم کً 
آى٘طر ؼاده لَح و . روزی ؿایان ةً نو صیاىت کيط 

اةلً ةَدم کً او را ؼَای دیگعان نیطاىؽتم و صطا ؿاٌط اؼت دروَل ؼالٍای زىطگی ام 
در . ٌیچ گاه ٔکعم ةً صىا درنَرد او ىعٔت 

تهام ایو نطت نو ازهٖ را ةازی نیطاد ؛ دردل ةً 

او ةً . زهاٗت صَد صيطیطم و ایو معةً ی دیگعی ةَد کً ؿایان ةع روح و پیکعم زد 
ىٌعم آى٘طر پؽت ةَد کً زتی لیاٗت ىطاؿت کً 

ٔ٘ه تيٍا کاری کً کعدم آٔتاب را در . دٌان ةاز کيم وٌعچً الی٘ؾ اؼت ةً او ةگَیم 
دلم ىهیضَاؼت روح لىیٓ . آَّؿم پيٍان کعدم 

ىاگٍان آٔتاب از آن زالت نات زده ةیعون آنط و ؿعوع . او ةً ٌهیو رازتی آلَده ؿَد 
ةً ٌیچ َيَان . کعد ةً دیِ کـیطن 



 
 

530 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

تازه آىهٍَٗ نتَدً نا ؿطىط ؛ ةطون ایيکً ةضَاٌم زعٔی . ىهیتَاىؽتم او را کيتعل کيم 
... »صیلی« :ةغىم گٕتم 

ٔ٘ه قطای او را . دیگع ٌیچ کلهً ای در دٌاىم ىچعصیط و ةا َذلً ةً ؼهت در دویطم 
. »نٍتاب ؛ نٍتاب« :نی ؿيیطم 

یادم ىیؽت چگَىً صَدم را ةً پارکیيگ رؼاىطم و چگَىً ناؿیو را روؿو کعدم وةً راه 
أتادم ؛ ٔ٘ه وٗتی ةً صَد آنطم کً ةا ؼعَت 

یک لسًٌ آن قسيً ی چيطش آور را . زیاد درداده ةً ؼهت صاىً زعکت نیکعدم 
زال آٔتاب ازنو ةطتع . ىهیتَاىؽتم ٔعانَش کيم 

ةَد ؛ او چـهاىؾ را ةؽتً ةَد و دؼتان نعا نسکم در دؼت نیٕـعد و دیِ نیکـیط 
ؼعاو را ةً روی زاىَیم گظاؿتم و آرام آرام . 

ٌعچً ؼُی نیکعدم تا ةتَاىم دٌان ةاز کيم و کالهی ةعزةان ةیاورم تا او . ىَازش کعدم 
ٔ٘ه . آرام ؿَد ؛ىتَاىؽتم لتاىم ةٍم چؽتیطه ةَد 

نیعاىطم و ؼع او را ىَازش نیکعدم ؛ قَرتم از اؿک صیػ ؿطه ةَد و ٌهً دا را تار 
ديَن آىی ةً نو دؼت داده ةَد و اقال . نی دیطم 

آٔتاب نسکم ةً نو . ٔکعم کار ىهیکعد کً ناؿیو را کيار ةغىم تا کهی آرام ةگیعم 
چؽتیطه ةَد ؛ زتی او ٌم نتَدً ؼعَت زیادم ؿط و 

وٗتی قَرت نُكَم او را نی دیطم دعی . ةا ٗیأً ی وزـت زده ؛ داده را ىگاه نیکعد
تع نیـطم ؛ صطایا دصتعی ةً ایو ؼو و ؼال چً 

چىَر نیتَاىؽت او را ٔعانَش کيط ؟ . قسيً ی وزـتياکی دیطه 

زال ةطی داؿتم چيطةار چـهاىم را ةؽتم تا آن قسيً ی زؿت ازدلَی چـهاىم نسَ 
ؿَد ؛ انا ٔعٗی ىهیکعد ؛ ةعای ٌهیـً در ذٌيم 

ازؿطت َكتاىیت لسًٌ ةً لسًٌ ةع ؼعَتم نی أغودم زتی چعاغ . ى٘ؾ ةؽتً ةَد 
اصىار روؿو ؿط و ةَؽ ٌـطار دٌيطه ٌم ةً قطا 

پایم را ةً روی گاز آن چيان نسکم ٔـار نیطادم کً .درآنط ؛ انا ةعایم اٌهیتی ىطاؿت 
َنالت پایم ني٘تل ؿطه ةَد و یک آن 
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ىتَاىؽتم ناؿیو را کيتعل کيم ؛ تيٍا چیغی کً ةضاوع دارم قطای ٔعیاد آٔتاب و قطای 
. ةَؽ گَؿضعاش تعیلی ةَد

 34ٔكل

 325  

وٗتی چـهاىم را ةاز کعدم ٌهً دا را تار نی دیطم ىَر ؼٕیطی کً ٌع لسًٌ روؿو تع 
نیـط چـهاىم را اذیت نیکعد ؛چٍعه ی نتتؽم 

دوىٕع کً لتاس ؼٕیط ةً تو داؿتيط ىٌعم را دلب کعد ؛ صطایا نو کذا ةَدم ؟ ٌعچً 
ةً ذٌيم ٔـار آوردم ؛ ةضاوع ىیاوردم کً چً 

یکی ازچٍعه ٌای نتتؽم . اتٕاٗی أتاده ؛ نیضَاؼتم ازدا ةعصیغم انا تَاىؾ را ىطاؿتم 
در . ةٍتعه ازدایت تکان ىضَری « :گٕت 

اقال ٌیچ چیغ را ىهیتَاىؽتم ةضاوع ةیاورم ».نَُٗیتی ىیؽتی کً ةتَاىی زعکت کيی 
ةا قطای گعٔتً ای کً ةً ؼضتی از زيذعه ام ةیعون 

» نو کذا ٌؽتم ؟« :نی آنط گٕتم 

. ػ ؿها در ةیهارؼتان ٌؽتیط ةً اتٕاؽ ٔعزىطتان در داده ةا یک تعیلی تكادؼ کعدیط

تهام زَاؼم را نتهعکغ کعدم تا تَاىؽتم ةً یاد ةیاورم چً اتٕاٗی أتاده و ةً ىاگاه ةً 
آٔتاب ؛ دصتعم « :یاد آٔتاب أتادم ٌعاؼان گٕتم 

» کذاؼت ؟

. ػ او ٌم در ةضؾ کَدکان تست نعاٗتت اؼت

ػ چً اتٕاٗی ةعایؾ أتاده ؟ 

. ػ ةٍتعه صَدتان را ىارازت ىکيیط ؛ از صىع ةغرگی ىذات پیطا کعدیط

. ػ نیضَاٌم او را ةتیيم

. ػ زتها او را صَاٌیط دیط ؛ زاال ةٍتعه اؼتعازت کيیط

ػ چيطوٗتً کً نا ایيذا ٌؽتیم ؟ 
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ٌـت روز ؛ نتاؼٕاىً ومُیت ؿها صیلی زاد ةَد ؛ از ىازیً « :کهی ٔکعکعد و گٕت 
لگو و پای راؼت قطنً ؿطیطی صَردیط و ةع اجع 

ؿکؽتگی دىطه ٌایتان صَىعیغی داصلی داؿتیط و ٌهچيیو ةع ؼعتان معةً وارد ؿطه 
. »اؼت

ػ ةعؼع دصتعم چً آنطه ؟ 

. ػ او در ةضؾ نعاٗتت ٌای ویژه اؼت

. ػ صَاٌؾ نیکيم ادازه ةطٌیط او را ةتیيم

ػ تسهل داؿتً ةاؿیط ؛ ىهیتَاىم ؿها را تکان دٌم او ٌم ومُیتؾ ةٍتع ازؿها 
. ىیؽت
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زال ةطی داؿتم ؛ صطایا چً اتٕاٗی أتاده ؟ چً ةالیی ةً ؼع آٔتاةم آنطه ؟ چعا ایيٍا 
دَاةم را ىهی دٌيط ؟دؼت پعؼتار را نسکم گعٔتم 

. »ةً نو ز٘ی٘ت را ةگَییط« :و گٕتم 

. »او تست نعاٗتت اؼت« :دؼتم را ىَازش کعد وگٕت 

ػ زالؾ چىَر اؼت ؟ 

. ػ او دوران ةسعاىی ةطی را پـت ؼعنیگظارد ؛ ةایط ةً صطا انیط داؿت

« :صطایا چً ةعؼع آٔتاب آوردم ؟ و ىاگٍان ٔعیاد زدم . ؿَک زده او را ىگاه کعدم 
. »آٔتاب

... »َغیغم آرام ةاش ؛ آرام« :پعؼتار نعا نسکم گعٔت و گٕت 

و نو درزالیکً ت٘ال نیکعدم ؛ آٔتاب را قطا نیغدم و ةاالضعه نذتَر ؿطىط از آنپَل 
آرام ةضؾ اؼتٕاده کييط و ٌيَز زعٔؾ تهام ىـطه 

وٗتی چـهاىم را ةاز کعدم پغؿک .ةَد کً ٌهً دا دور ؼعم چعصیط و ةیٍَش ؿطم 
ةی زػ و ةی رنٖ او . نُالذم را ةاالی ؼعم دیطم 
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» آٔتاةم کذاؼت ؟« :را ىگاه نیکعدم و ةا قطایی کً آٌيگ صاقی داؿت گٕتم 

. ػ نٍتاب آرام ةاش او را صَاٌی دیط

چً ٗطر ایو . صطایا او کیؽت ؟ او ةً زةان ٔارؼی زعؼ نیغىط و نعا نٍتاب قطا نیکيط 
او را ةایط دایی دیطه ! چٍعه ةً ىٌعم آؿياؼت 

! »نی ةضـیط ؿها« :ةاؿم ؛ ةا ىاةاوری گٕتم 

» زاال نعا ىهی ؿياؼی ؟« :لتضيطی زد و گٕت 

صطایا ةاورم ىهیـط کً در ایو کـَر ّعیب ؛ تيٍا و ةی کػ ؛ ةا ایو زال صعاب آؿيایی 
. او آرش ةَد. پیطا کيم 

. »صَؿسالم کً یک آؿيا نی ةیيم« :درزالیکً اؿک در چـهاىم زلً٘ زده ةَد گٕتم 

ػ چً ةعؼع صَدت آوردی ؟ 

ةً ناىيط یک ةچً کً وٗتی پطر و نادر صَد را نی ةیيط دلؾ ىازک نیـَد ؛زدم زیعگعیً 
قتَر « :آرش اؿکٍایم را پاک کعد وگٕت . 

. »اگع یادت ةاؿط تَ ٌهیـً اؼىَره ی قتع و ن٘اونت ةَدی. ةاش 

ىهیطاىی ایو ؼالٍا چً ةعنو گظؿت ؟ صیلی ؼضت گظؿت « :آٌی کـیطم و گٕتم 
. »صیلی

. ػ ٌهً چیغ درؼت نیـَد
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. ػ دیگً صیلی دیعه

» نیضَاٌم آٔتاب را ةتیيم« :درزالیکً ةْل راه گلَیم را گعٔتً ةَد گٕتم 

ػ نٍتاب؛ َغیغم ةایط چيط روزی قتعکيی ٌیچ کطام در نَُٗیتی ىیؽتیط کً ةتَاىیم 
. تکاىتان ةطٌیم

ػ زالؾ چىَره ؟ 

. ػ ُٔال ةیٍَش اؼت؛ تا ةً ٌَش ىیایط ىهیتَاىم دَاةی ةطٌم
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» ةٍتعه ز٘ی٘ت را ةً نو ةگَیی ؛اتٕاٗی ةعای آٔتاب أتاده ؟« :ةا وزـت گٕتم 

. او زىطه اؼت. ػ ةً نو اوهیيان داؿتً ةاش 

... »یُيی« :ةا ىگعاىی گٕتم 

. »ٌيَز ٌیچ چیغ نُلَم ىیؽت ؛ ةعایؾ دَا کو«:ىگظاؿت زعٔم را تهام کيم گٕت 

ػ کهکؾ کو ؛ نو ّیعاز او کؽی را ىطارم ؛ ّعیب ةً ایو کـَر آنطم ؛ زاال ىگظار 
. ّعیب ةعوم

. ػ نو و تیم پغؿکی ٌهً ی ؼُی و تالـهان را صَاٌیم کعد

دلم ةعایؾ یً ذره . از ةٍتَدی یا وصیم ؿطن ومٍ آٔتاب صتعی ىتَد . دو روز گظؿت 
نیضَاؼتم دؼتٍای کَچکؾ را در .ؿطه ةَد 

نادر یکی از َکؽٍایؾ را ةعایم آورده ةَد ؛ ٗاب . دؼت ةگیعم و ةع آىٍا ةَؼً ةغىم 
َکػ را در کيار تضتم گظاؿتً ةَدم و ؼاَتٍا ةً 

زاال چً ةعؼع ایو چٍعه ی صيطان آنطه « :تهاؿای او نی ىـؽتم و نی اىطیـیطم 
اؼت ؟ صطایا او از تيٍایی نیتعؼط ؛ او ةطون نو چً 

اقال کيتعل صَدم را ىطاؿتم ٔ٘ه ةا داروٌای آرام ةضؾ نیتَاىؽتيط ؼاکتم »نیکيط ؟
کييط ؛ انا ٌیهو کً اجعش ازةیو نیعٔت؛ داد و 

آرش ؿتاىً روز ةاالی ؼعم ةَد و ؼُی نیکعد . ٔعیادم ةليط نیـط و آٔتاب را نیضَاؼتم 
ةا زعٍٔای انیطوار کييطه نعا آرام کيط ؛انا 

نگع نیکعدم ؛ از ةػ داروٌای آرام ةضؾ ةً نو تغریٖ کعده ةَدىط ؛ زػ و زال زعؼ 
زدن ىطاؿتم ؛ ٔ٘ه ىاانیط روی تضت 

. ةیهارؼتان دراز کـیطه ةَدم و ّم دروىم را ةا ریضتو اؿکی ةی قطا ةیعون نیعیضتم
آى٘طر زالم ةط ةَد کً دیگع آرش ىتَاىؽت 

تسهل کيط و ةا پغؿکان نـَرت کعد و ةاالضعه ادازه دادىط نعا ةاٌهان اوماع و ازَال 
انا ٗتل از ایو . ةا تضت ةً ةضؾ کَدکان ةتعىط 
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نٍتاب ؛ نو دکتعٌا را رامی کعدم کً تَ آٔتاب « :کار آرش ةً ؼعاّم آنط وگٕت 
راةتیيی ؛ انا یک 

. »ؿعط دارد

. »نتـکعم ؛ نتـکعم« :ازصَؿسالی دؼت او را ٔـعدم وگٕتم 

 328  

ػ ٔعانَش ىکو کً آىذا ةضؾ کَدکان اؼت؛ ةایط ؼکَت را رَایت کيی و ٌیذان زده 
نذتَرم ىکو کً از آرام ةضؾ اؼتٕاده . ىـَی 

. کيم ؛ صَدت ةً صَةی از ننعات ایو دارو ةاصتعی

ةاؿً ؛ َٗل نیطٌم کً ؼاکت ةاؿم ؛ اقال ٌعچً تَ « :ؼعم را تکان دادم وگٕتم 
. »ةگَیی

ةاکهک دو پعؼتار نعا ةً ةضؾ کَدکان ةعدىط ؛ ٌعچً ىغدیک تع نیـطم دلٍعه ام 
او را در ةضؾ نعاٗتت ٌای ویژه . ةیـتع نیـط 

ةؽتعی کعده ةَدىط ؛ تضتم را روةً روی او ٗعار دادىط و کهی اٌعم آن را ةاال کـیطىط تا 
آٔتاةم در . ةٍتع ةتَاىم َعوؼکم را ةتیيم 

ةؽتعی ؼٕیط ةً صَاب رٔتً ةَد ؛ آرام و ةی قطا؛ تهام ةطىؾ ؼالم ةَد ةطون ٌیچ 
ؿکؽتگی و کتَدی ؛ ٔ٘ه ؼعش را ةؽتً ةَدىط ؛ 

آىهٍَٗ ةَد کً ٍٔهیطم چً ةالیی . نتَدً ؿطم او را تست َهل دعازی ٗعار داده اىط 
ةً آرانی رو ةً آرش . ةعؼع َغیغم آورده ام 

! »معةً نْغی ؿطه ؟... معةً « :کعدم وگٕتم 

« :درزالیکً آب دٌاىم را ةً ؼضتی َٗرت نیطادم گٕتم . ةا تاؼٓ ؼعش را تکان داد 
» آرش ؛ آرش انیطی ٌؽت ؟

. »ٔ٘ه دَا کو کً ةً ٌَش ةیایط« :ىاانیطاىً گٕت 

ؼاکت و آرام اؿک ریضتم و دؼت زیتای آٔتاب را کً ٌيَز گعنای زیات درآن دعیان 
ةعای . داؿت در دؼت گعٔتم و ىَازش کعدم 
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ٌع وٗت ةً صاىً نیعٔتم دوان دوان ةً ؼهتم نی . ةَؼً ٌایؾ دلم تيگ ؿطه ةَد
نانی ؛ « :آنط و نعا ةَؼً ةاران نیکعدو نیگٕت 

. »دوؼت دارم

ٔ٘ه او را تهاؿا نیکعدم و اؿک نیعیضتم و ةً یاد گظؿتً ةعایؾ االلیی صَاىطم ؛ آرش 
. »ةٍتعه ةعویم« :دیگع واٗت ىیاورد و گٕت 

. »صَاٌؾ نیکيم ؛ ٔ٘ه چيط دٗیً٘ ی دیگع« :دؼتپاچً ؿطم وگٕتم 

! ػ نگع َٗل ىطادی زعٔم را گَش کيی

. دیگع ٌیچ ىگٕتم و نعا ةً ةضؾ نيت٘ل کعدىط

ٌعچً زال نو رو ةً ةٍتَدی نیعٔت ؛ زال آٔتاب وصیم تع نیـط ؛ زاال دیگع 
نیتَاىؽتم ةً روی قيطلی چعصطار ةيـیيم و ٌع روز چيط 

چ٘طر . ةی قطا او را تهاؿا نیکعدم واؿک نیعیضتم . ؼاَتی را درکيار آٔتاب ةهاىم 
ؼضتً کً َغیغت دلَ چـهاىت پعپع ؿَد و ٌیچ 

روزی ٌغار . و ؼضت تع ایيکً صَدت ؼتب ایو ىاةَدی ةاؿی . کاری ازتَ ؼاصتً ىتاؿط 
ةار ةً صَدم ٔسؾ و ىاؼغا نیگٕتم و صَد را 

. ن٘كع نیطاىؽتم
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یک روز کً ةً اتٕاؽ آرش ةً دیطن آٔتاب رٔتً ةَدم ٌهاىىَر کً دؼتٍای کَچکؾ را 
آرش صَاٌؾ « :گعٔتً ةَدم و نیتَؼیطم گٕتم 

نیکيم ةٍتعیو نتضكف ٌا را ةعایؾ ةیاور ؛ از ٌعکذای دىیا کً ةاؿط ؛ ٌغیيً اش 
ةعایم نٍم ىیؽت ٔ٘ه کاری ةکو کً دصتعم ىذات 

. »پیطا کيط

. ػ صَدت نیطوىی کً کَتاٌی ىهیکيم ؛ نا در زال زامع ةٍتعیو نتضكف ٌا را داریم 
ٌع روز ؿَرای پغؿکی ةعگغار نیـَد تا ؿایط 
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نٍتاب ؛ تَ ٌم . راه ىذاتی پیطا کييط ؛ انا نی ةیيی کً ٌيَز ةً ىتیذً ىعؼیطه اىط 
ةٍتعه واٍٗ ةیو ةاؿی نا ٌهً ی ؼُی و تالـهان را نی 

. کيیم؛ ىتایط نيتٌع نُذغه ةاؿی

آرش چىَر نیتَاىم واٍٗ ةیو « :ةا قطایی کً لسًٌ ةً لسًٌ مُیٓ تع نیـط گٕتم
ةاؿم ؛ ؼٍم نو از دىیای ةً ایو ةغرگی ٔ٘ه آٔتاب 

. »ٗتَلً ؛ ةازٌم ٗتَل انا آٔتاب را ٌعگغ. ةَد ؛ نيکً ٌعچً داؿتم از دؼت دادم 

نٍتاب ؛ ٌعچً ةً یاد دارم تَ دصتع نُت٘ط و ةا ایهاىی ةَده ای ٌیچ گاه « :آرش گٕت 
ىطیطم کً ىاؿکعی ةکيی و صطا را ن٘كع ةطاىی ؛ 

صَدش داده و ٌع وٗت اراده . او ٗادر نىلٖ ٌؽت . پػ ةایط تؽلیم صَاؼت او ؿط 
کيط نیگیعد ؛ تَ ةایط ز٘ی٘ت را ٗتَل کيی ؛ ةا 

. »ؼعىَؿت کً ىهیـً ديگیط

. نيکً دیگع چیغی ةعای از دؼت دادن ىطارم. ػ انا نو نیضَاٌم ةذيگم ؛ ةایط ةذيگم 
ٌهً ی ودَدم ؛ ٌهً ی ٌؽتی ام در ن٘اةلم روی 

آرش ؛ ةاور کو ایو صیلی ؼضتً کً . ایو تضت أتاده و کاری از دؼتم ةعىهی آیط 
آرش؛ ٌیچ . ىتَاىی ةعای َغیغت کاری اىذام دٌی 

تهام دلضَؿی . کػ را ىهیتَان در نَُٗیت کػ دیگعی ٗعار داد ؛ او ٔعزىط نو اؼت
ام ؛ تَ چىَر نیتَاىی صَدت را دای نو ةگظاری 

ایو صَدصَاٌی و دیَاىگی نو ةَد کً . ٌیچ کػ دغ یک نادر ىهیتَاىط نعا درک کيط 
چعا ىهیضَاٌی ةٍٕهی .آٔتاب را ةً ایيذا کـاىط 

... کً نو چً نیکـم ؛ نو ن٘كعم ؛ نو ةاَث

دیگع ىتَاىؽتم ادانً دٌم ؛ درزالیکً ؼیل اؿک از چـهاىم داری ؿطه ةَد ؛ دلَ 
آرش کيار . دٌاىم را گعٔتم ؛ کً قطایم در ىیایط 

پایم زاىَ زد و درزالیکً اؿک در چـهاىؾ دهٍ ؿطه ةَد و نعا ةً آرانؾ دََت کعد 
. »ةٍتعه دَا کيی ؛ نؽکو صَةی اؼت« :گٕت
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ٌَا . و دؼتً ی قيطلی چعصطار را گعٔت و ةً وعؼ نسَوً ی ةیهارؼتان ةً راه أتاد 
نیضَاٌی « :کهی ؼعد ؿطه ةَد ؛ آرش گٕت 

» ةعایت ؿالی ةیاورم؟

. ػ ىً؛ نتـکعم

درصتان ّم گعٔتً ی ةیهارؼتان ةا تيی َعیان در ٌالً ای از یاس و ىاانیطی ٔعو رٔتً 
آىٍا ٌم دلـان صَش ىتَد و ناىيط نو . ةَدىط 

پاییغ ةا ٌهً ی زیتایی اش آن زػ و زال . کٌَی از ّم ةع دلـان ىـؽتً ةَد 
نو ٌم ناىيط درصتان ؛ . گظؿتً را درنو زىطه ىهیکعد
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آرش قيطلی ام را ةً درصتی تکیً داد و . صَد را ةعای نعگ پاییغی آناده نیکعدم 
دل و دناغ زعؼ . درکيارم ةً روی ىیهکتی ىـؽت 

آرش وٗتی ؼکَت نعا دیط . ىطاؿتم چـم ةً آؼهان دوصتم ؛ او ٌم دلؾ گعٔتً ةَد 
نیضَاٌی ةعایت یک لیَان چای ةیاورم « :گٕت 

» ؟

نیضَاٌم درةاره ی ؿایان « :نو نو کيان گٕت .ؼعم را ةً َالهت نيٕی تکان دادم 
. »قستت کيم

. »اوکً ٗتل ازایيکً نا تكادؼ کيیم نعد«:ةا ةی تٕاوتی گٕتم 

. ىهیطاىی از ّم آٔتاب چً ةعؼعش آنطه.ػ ایيىَر زعؼ ىغن ؛ او ٌم یک پطر اؼت 

! »نگع آٔتاب ةعای او نٍم اؼت«:ةا پَزصيطی گٕتم 

اگع تَ یک نادری او ٌم . ػ نٍتاب ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىی ؛ ایو زٖ اوؼت 
. یک پطر اؼت

پطری کً ىٍٕهط ةچً اش . ةعای نو از نستت پطری زعؼ ىغن« :ةا َكتاىیت گٕتم 
چگَىً ةغرگ ؿطه و صَاؼتً ٌایؾ چیؽت ةً چً 
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از او ةپعس ةعای آٔتاب چً کعده ؟و تَ ةی اىكاؼ ٌم او را ةا نو . درد نیضَرد 
نو ازٌهً ی زٖ و زَ٘ٗم گظاؿتم ؛ انا .ن٘ایؽً نیکيی 

او چی ؟ؼً ٌٕتً از تيٍا دصتعش صتع ىطاؿت و ٌهً اوٗاتؾ را ةً ؿب زىطه داری و 
َیؾ و ىَش نیگظراىط ؛ ؿتٍایی کً تا قتر ةً 

صاىً ىهی آنط ؛ پعؼیطی کذا ةَده ؟ آیا اوىهٍَٗ ةً ٔکع آٔتاب ةَد ؟ از او ةپعس ّظای 
نَرد َالً٘ ی دصتعش چیؽت و ةً چً 

ایيکً وٗت صَاب دوؼت داره ةعایؾ داؼتان ةضَاىی یا ... ةازیٍایی َالً٘ دار ؛ یا 
ةاور کو ایو ؼَالٍای ةً ًاٌع ؼاده را ىهیطاىط .االلیی 

. ؛ چَن وٗتی ةعای آٔتاب ىگظاؿتً

او ٌهیـً صَدش و صَاؼتً ٌایؾ ةعایؾ نٍم ةَد و اگع چیغی ةعایؾ نيُٕتی 
زتی ازدواج ةا نو و . ىطاؿتً ةاؿط اىذام ىهیطٌط 

آنطىهان ةً آنعیکا؛ زاال ٌم ةٍؾ ةگَ صَدش را ةً نَش نعدگی ىغىط چَن ىُٕی 
. »ةعایؾ ىطارد

. ػ انا او پـیهان اؼت

او ٌهً ی َهعش ادای آدنٍای ىادم را صَب در نی آورد؛ انا ٌیچ وٗت ! ػ پـیهان 
ةا ایو کحأتکاری آصعش اگع . نُيی آن را ىٍٕهیط 

اگع اؿکی . روزىً ای ودَد داؿت آن راٌم صعاب کعد ازنو نیـيَی گَل او را ىضَر 
تَ ىهیطاىی . ٌم نیعیغد ةطان اؿک تهؽاح اؼت 

... »آٔتاب ةا دیطن

از ةً یاد آوردن آن قسيً زال ةطی پیطا کعدم ؛ زعؼ زدن ةعایم نـکل ؿط ؛ ةً 
درزالیکً ؼُی نیکعدم .ؼضتی ىٕػ نیکـیطم 

ده ؼال از َهعم را ةً پای او زعام کعدم ؛ ٌعچً گٕت « :ةعصَدم نؽله ؿَم گٕتم 
گَش کعدم و اىذام دادم ؛ نیطاىی چعا ؟ چَن 
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دوؼتؾ داؿتم ؛ یادتً یً روز ازنو ؼَال کعدی کً آیا ؿایان را دوؼت دارم ؟ آن روز 
دچار تعدیط ؿطم چَن ز٘ی٘تا ىهیطاىؽتم او را 
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ةضاوع صَدش یا ةً صاوع آزادی ٌایی کً ةً نو داده نیضَاٌم ؛ انا در وی ایو ؼالٍا 
کً ٌهً چیغم را گعٔت ؛ زتی آزادیم را ؛ ٍٔهیطم 

انا نو . کً واُٗا او را دوؼت نیطاؿتم کً تَاىؽتم ایيٍهً ؼضتی را تسهل کيم 
ةازیچً ای ةیؾ ىتَدم ؛ ده ؼال از َهعم ٌطر رٔت ؛ةً 

ىٌعکم نی آیط انا یُيی قط و ةیؽت ناه ؛ پاىكط و چٍل ٌٕتً یا ةٍتع ةگَیم ؼً ٌغار 
و ؿـكط و پيذاه و دو روز از زىطگی ام را نٕت 

انا نو ةایط زىطگی کيم ؛ دیگع ىهیگظارم ة٘یً َهعم ؛ زتی اگع یک روز ةاٗی . ةاصتم 
اگع چیغ . ناىطه ةاؿط ؛ ةً ایو رازتی از دؼت ةعود 

ةاارزؿی ةَد ده ؼال کً کم اؼت قط ؼال ٌم زامع ةَدم ةعایؾ ؼضتی ةکـم ؛ انا 
ةعای چً کؽی ؟ اگع ایيٍهً نستت را ةً یک ؼگ 

کعده ةَدم تا آصع َهع از زعیم صاىً ام نسأٌت نیکعد و ؤاداری صَد را ىـان نیطاد 

ولی او ةعَکػ ىً تيٍا دؼتم را گاز گعٔت ةلکً صعدم کعد ؛ کَچکم کعد و ةً ناىيط یک 
. »اىؽان ةی ٌَیت ةً گَؿً ای پعتاةم کعد

دیگع ىتَاىؽتم زعؼ ةغىم ؛ ازیادآوری صاوعات تلش گظؿتً ؛ دچار تـيخ ؿطم و کيتعل 
صَد را ازدؼت دادم ؛ آرش دؼتپاچً ؿطه 

آرام ةاش ؛ آرام ةاش تَ دچار « :درزالیکً َعؽ پیـاىی اش را پاک نیکعد گٕت . ةَد 
. »اؼتعس ؿطی

ةً ؼضتی ىٕػ نیکـیطم ؛ دلم نیضَاؼت ٔعیاد ةغىم ؛ انا نحل ایيکً کؽی دؼتؾ را 
روی گلَیم گظاؿتً ةَد و ٔـار نیطاد ؛ ؼعیٍ نعا 

ةً ةضؾ نيت٘ل کعد و ناؼک اکؽیژن را ةً دٌان و ةیيی ام وقل کعد و دوةاره 
دؼتگاه ٌا را ةً راه اىطاصتيط ؛ قطای پغؿکاىی را کً 
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ةاالی ؼعم ةَدىط ةً صَةی نی ؿيیطم ؛ ٌهٍهً و قطاٌایی کً لسًٌ ةً لسًٌ مُیٕتع 
. نیـط

. ٌَا ٌيَز روؿو ىـطه ةَد کً ازصَاب پعیطم ؛آٔتاب را درکيار دریا نـَْل ةازی دیطم 
صیلی ؿاد و ؼعزال ةَد ؛ دؼتم را گعٔتً ةَد 

لتاس ؼٕیطی ةً تو داؿت و نٌَای زیتایؾ . و نعا ةً ایيىعؼ و آىىعؼ نی کـاىط 
از ایيکً ةاد .ةً روی ؿاىً ٌایؾ ریضتً ةَد 

نٌَایؾ را پعیـان نیکعد لذؾ گعٔتً ةَد و ؼُی داؿت آىٍا را کيار ةغىط ؛ انا 
نانی ؛ نیـً نحل ٌهیـً نٌَایم « :ىهیتَاىؽت گٕت 

. »را ةتأی

« :قطایؾ زدم . ةا لتضيطی ةً ؼهتؾ رٔتم ٌعچً ىغدیکتع نیـطم او دورتع نیـط 
. »آٔتاب ؛ آٔتاب

درزالیکً نیضيطیط ةً ؼهت دریا رٔت ؛ ٌعاؼان ةً دىتالؾ دویطم انا ٗتل ازایيکً ةً 
قطای معةان ٗلتم را ةً . او ةعؼم ازصَاب پعیطم 

صیلی دلم ٌَایؾ را کعده ةَد . صَةی نی ؿيیطم ؛ ازدا ةعصاؼتم و لیَان آةی ىَؿیطم 
ةً ؼضتی از تضت پاییو . ؛ ةایط او را نی دیطم 

او را از پـت . آنطم و ةً روی قيطلی چعخ دار ىـؽتم و ةً ةضؾ کَدکان رٔتم 
ةا آرانؾ ةً صَاب رٔتً ةَد ؛ ىهیطاىم . ؿیـً دیطم 

یاد گظؿتً ٌا تهام ذٌيم را پع کعده ةَد ؛ روزٌایی کً . چً نطت تهاؿایؾ کعدم 
صؽتً و درناىطه از ؼعکار ةً صاىً ةازنیگـتم او تيٍا 

صیلی دلم « :دوان دوان ةً ؼهتم نی آنط و در آَّؿم نیپعیط و نیگٕت . نَىؽم ةَد 
ای کاش ؼعکار ىهیعٔتی تا ٌع . ةعایت تيگ ؿطه 

. »روز ةاٌم ةیعون ةعویم
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ازکار کعدن نو دل صَؿی ىطاؿت ؛ ازتيٍایی وزـت داؿت ؛ ٌهیـً دوؼت داؿت 
او را ةً روی زاىَاىم نی . دردای ؿلَّی ةاؿط 

تَ ٌم وٗتی ةغرگ ؿطی ةایط کار . َغیغ دلم ٌهً ةایط کار کييط « :ىـاىطم ونیگٕتم
. »کيی

نو نیضَاٌم ٌهیـً پیؾ ةچً ٌایم ... ىً « :اصم ٌایؾ را درٌم نیکعد ونیگٕت 
. »ةهاىم

» چيط تا ةچً دوؼت داری ؟«:ةا صيطه نیگٕتم 

. »ایو ٌهً« :ٌع دوؼتؾ را ةاز نیکعد ونیگٕت 

! »ده تا ةچً نیضَاٌی« :ةا تُذب نیگٕتم 

ةلً کً نیضَاٌم ؛ اگعنو ٌم نذتَر ؿَم ةعوم ؼعکار «:ؼعش را تکان نیطاد و نیگٕت 
. »؛ دیگً تيٍا ىیؽتيط و ةٍاىً ىهی گیعىط

آى٘طر ةانغه زعؼ نیغد کً او را ّعؽ ةَؼً نیکعدم ؛ ةیـتعازؼيؾ نیٍٕهیط و ٌهیـً 
ٗتل ازایيکً زعٔی ةغىط ؛ کهی ٔکعنیکعد و زاال 

. ایو َغیغنو اؼت کً ةا نعگ دؼت و پيذً ىعم نیکيط

. ػ نٍتاب ؛ نٍتاب

. ایو قطای آرش ةَد کً نعا از آٔتاب دطا کعد

ػ تَ ىتایط ازتضتت پاییو نی آنطی ؛ ةً اؼتعازت ازتیاج داری ؛ وٗتی ةً اتاٗت آنطم 
. و تَ را ىطیطم تعؼیطم

. ػ ةایط آٔتاب را نی دیطم

. ػ نعا قطا نیغدی

... ػ نو ایي٘طر ؿعنيطه ٌؽتم کً

ایو چً زعٔیً کً نیغىی ؟یک دوؼت اگع ایو « :ىگظاؿت زعٔم ةً آصع ةعؼط گٕت 
کارٌای پیؾ پا أتاده را ٌم اىذام ىطٌط ةً چً 
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. »درد نیضَرد

. ػ نتـکعم ؛ صیلی ةٍت ززهت دادم

ىگاٌم ةً یکی از اتاٍٗای . دؼتً قيطلی چعصطار را گعٔت و ةً ؼهت در صعودی رٔتیم
ٌهان دصتع ٌهیـگی ؛ ٌعةار کً . کَدکان أتاد

ةا دیطن نو دؼتؾ را تکان . ةً دیطن آٔتاب نی آنطم ةا زالتی صاص نعا ىگاه نیکعد 
از . داد ؛ نيٍم لتضيطی زدم و دؼتم را ةاال آورد 

آرش پعؼیط ةیهاری او چیؽت ؟ 
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ىهیطاىم ؛ انا زال نؽاَطی ىطارد ؛ چَن ایو ةضؾ «:اًٍار ةی اوالُی کعد وگٕت 
نٍتاب ؛ نیضَاٌم ... نضكَص ةیهاران ةطزال اؼت 

. »ةاٌات قستت کيم

» اتٕاٗی أتاده ؟«:ةا تُتخ ؼعم را ةاال ةعدم وىگاٌؾ کعدم وگٕتم

. »ةٍتعه ةً نسَوً ةیهارؼتان ةعویم« :ؼعش را تکان داد ؛ دلم آرام گعٔت گٕتم 

. ػ ٌَا ؼعد اؼت

. ػ در ایَان نی ىـیيیم ةً اکؽیژن ازتیاج دارم

. »ٌَا زؽاةی ؼعد ؿطه« :از در کً ةیعون آنطیم ةاد ؼعدی ةً قَرتم صَرد گٕتم 

. ػ نو نیعوم تا ةعایت لتاس نياؼتی ةیاورم

دٗای٘ی ةُط آرش ةا یک ؿال و دو لیَان چای ةازگـت ؛ ؿال را دور صَد پیچیطم چای 
ازؽاس گعنا تهام ودَدم را . را ةا ولٍ ىَؿیطم 

آٔتاب ةً یک َهل « :آرش ٌهچيان کً ةً ىعده ی ایَان تکیً داده ةَد گٕت . پع کعد 
. »دیگع ازتیاج دارد

! ػ صب چعا اىذام ىهیطٌيط

. ایو یک ریؽک اؼت... ػ چىَر ةگَیم 
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. ػ نيٌَرت را ىهی ٍٔهم

درایو َهل ؼی درقط انیط ةٍتَدی اؼت یا ةً وَر کانل . ػ ةگظار وامر تع ةگَیم 
... صَب نیـَد یا

دلم یکهعتتً ٔعو ریضت و لیَان چای ةً روی لتاؼم ریضت ةطون ایيکً ةً ؼَزش پایم 
تَدً کيم ؛ درزالیکً ٌهان تکً از لتاس را در 

. »نو ةا ایو َهل نَأٖ ىیؽتم« :دؼتم نچالً نیکعدم ؛ گٕتم 

ػ چاره ای ىطاریم ؛ لضتً صَىی ةً روی نضچً ٗعار گعٔتً کً لسًٌ ةً لسًٌ 
. ةغرگتعنیـَد ةایط ٌعچً زودتع آن را ةعداریم

ػ ٌیچ راٌی ودَد ىطارد ؟ 

ػ ىً نتاؼٕاىً ؛ تا چيطنطت دیگع لضتً صَن تهام نْغ را نیگیعد و ةازٌم ىتیذً ٌهان 
اگع پغؿکان ده درقط ٌم انیطوار . صَاٌط ؿط 

. ةایط صَش ةیو ةَد چَن ةاایيىَر ىگً داؿتو او اقال انیطی ىیؽت.... ةَدىط 
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ػ آرش نو نیتعؼم ؛ انکان ایيکً لضتگی صَد ةً صَد از ةیو ةعود ودَد دارد ؟ 

. ػ صیلی کم ؛ کهتع از یک درقط

ػ ىً ؛ ىً نو ةً ایو َهل رامی ىیؽتم ؛ اگع کَچکتعیو انیطی ةاؿط چعا دؼت ةً ایو 
. ریؽک ةغىم

نٍتاب ؛ ةٍتعه ز٘ی٘ت را ةپظیعی «:آرش دؼتٍای یش زده ام را در دؼت گعٔت و گٕت 
نو گٕتم کهتع از یک درقط ؛ آن ٌم تا کی ؟ .

ؿؾ ناه ؛ یکؽال یا ٌیچ وٗت ؛ تا کی نیضَاٌی ةً رویایی ٔکعکيی کً از واُٗیت دور 
اؼت ؛ تا کی نیضَاٌی زدع ةکـی ؟ؼی درقط 

پغؿکان اگعکَچک تعیو انیطی ٌم . انکان نَٔ٘یت ةعای یک َهل دعازی کم ىیؽت 
داؿتً ةاؿيط ؛ پیـيٍاد نیکييط کً َهل قَرت 

. »ةٍتعه ةً آىٍا اَتهاد کيی. ةٍتعیو کادر پغؿکی ایو َهل را ةً ٍَطه گعٔتً . ةگیعد 
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ػ تَ ٌم ةا ایو َهل نَأ٘ی ؟ 

. ػ التتً کً نَأ٘م ؛ درؼتً کً تيٍا راه ىیؽت انا ةٍتعیو راه اؼت

ػ کی ةایط َهل ؿَد ؟ 

. ػ ةً ازتهال زیاد ٌهیو ةُطازًٍع

. ػ یُيی ةیو ةَدن و ىتَدن آٔتاب ؛ چيط ؼاَت ٔاقلً اؼت

نیضَاٌم تيٍا «:ٗىعه اؿکی کً گَؿً ی چـهاىم دهٍ ؿطه ةَد پاک کعدم وگٕتم 
. »ةاؿم

ٌعوَر کً رازتی ؛ انا صَدت را ایي٘طر آزار « :آرش ةً آرانی ازکيارم ةعصاؼت و گٕت 
. »ىطه

آؼهان ٌم دلؾ نحل نو گعٔتً ةَد و َ٘طه دل را ةا ریضتو اؿکٍایؾ ةاز نیکعد ؛ ةا 
ایو تٕاوت کً اوةً وتیُت داىی دوةاره نیطاد و 

صطایا . زیات را ةً ارنْان نی آورد ؛ انا نو چی ؟ در ٌالً ای از ّم و اىطوه ٔعو رٔتم 
کهکم کو نو ىهیضَاٌم آٔتاب را از دؼت ةطٌم 

. ؛ ةطون او زىطگی کعدن یُيی ٌیچ ؛ یُيی ىاةَدی نو

آٔتاب دصتعصَش ؼع و زةاىی اؼت ؛ چ٘طر پطر از . نو نیضَاٌم ةا او ةً ایعان ةازگعدم 
اگعٌهً چیغ ... دیطىؾ صَؿسال نیـَد ؛ انا 

وای ةعنو ؛ ایيىَر ىضَاٌطؿط ؛ صطا نیطاىط کً ةطون او نی ! ایيذا تهام ؿَد چی 
ةً ىاگٍان رَط وةعؽ ؿطیطی آؼهان را لعزاىط و .نیعم 

ةایط انیطوار ةَد ؛ ىهیتَاىم ةيـیيم و پعپع ؿطن دلتيطم .ةً ٌهعاه آن دل نو ٌم لعزیط 
زتها او صَب صَاٌط ؿط ؛ اگع . را ةیيم 

ةا قيطلی چعصطار .ّیعازایو ةَد پغؿکان دؼت ةً ایو َهل ىهیغدىط ؛ ةایط انیطوار ةَد 
. ؼعم را ةاال گعٔتم . ةً زیع آؼهان صطا رٔتم 

ةطون ٌطؼ زیع ةاران ةً راه أتادم ؛ ىهیطاىؽتم . ٗىعه ٌای ةاران قَرتم را صیػ کعد 
در آن . ةً کذا ؛ انا تَان ناىطن ىطاؿتم 
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ؿٍعّعیب ؛ ةی یار و یاور ؛ تيٍا وةی کػ ؛ ةً کذا نیعٔتم ؟ دلم نیضَاؼت َ٘طه ی 
دل صالی کيم ؛ ٔعیاد ةغىم ةعؼع و ؼیيً ةکَةم و 

. »صطایا کهکم کو ؛ نو تسهلؾ را ىطارم« :ٔعیاد زدم ! چعا نو ! ةگَیم چعا نو 

آى٘طر زار زدم تا کهی .و ةا قطای ةليط گعیؽتم ؛ ّم ةطدَری ةع دلم ؼيگیيی نیکعد 
ؼتک ؿطم ؛ ةا ایيکً تيم از ؼعنا یش کعده ةَد انا 

ةطون تَدً ةً ؼعًٔ ٌایی کً آزارم نیطاد االلیی نَرد َالً٘ ی . از درون گعم ةَدم 
. آٔتاب را زیعلب زنغنً کعدم

ةً ؼعَت ةً ؼهتم آنط و چتعش را روی ؼعم گعٔت .قطای نادر را از دور ؿيیطم 
دصتع تَ ایيذا چً نیکيی؟ صطایا ؛ چً « :وگٕت 

. »ةعؼع صَدت آوردی لتاؼٍایت صیػ ؿطه و از ؼعنا ةطىت یش کعده

و ةطون ایيکً نيتٌع دَاةی ةاؿط نعا ةً داصل ةضؾ ةعد ؛ پعؼتار لتاؼٍایم را ََض 
. کعد و ىَؿیطىی گعنی ةً صَردم داد 

چعا ایي٘طر «:نادردرزالیکً نٌَایم را ؿاىً نیکعد ىگاٌی ةً چٍعه ام اىطاصت گٕت 
یک اىؽان ةا ایهان ٌیچ ! صَدت را آزار نیطٌی 

وٗت انیطش را ازدؼت ىهیطٌط؛ ةا ایيکً نیطاىم زن نُت٘طی ٌؽتی ؛ انا نی ةیيم کً 
. »روز ةً روز ازصطا دورتع نیـَی

. ػ نادر ایو چً زعٔیً کً نیغىی ؟نو روزی ٌغار ةار ىام صطا راةً زةان نی آورم

تَ اگع ةً او ایهان داری ةً .ػ ةعای چی ؟ ةعای ایيکً چیغ ىانهکيی را ةعایت نهکو کيط 
َٗل ؿها ایعوىی ٌا ةایط رامی ةاؿی ةً رمای او 

تَ نيتٌع ىـؽتی تا نُذغه . پػ ةؽپار ةً دؼت صَدش . ؛ درٌعکار اوزکهتی اؼت 
ای قَرت ةگیعد ؛ دیگع زنان نُذغه گظؿتً ؛ 

ایو اتٕاؽ صارؽ الُاده زناىی قَرت نیگعٔت کً صطا را ٗتَل ىطاؿتيط و صطاوىط 
نیضَاؼت ز٘اىیت صَدش و پیانتعش را ةً اجتات 
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انا زاال ٌهً چیغ ٔعؽ کعده ؛ تَ ودَد او را ٗتَل داری ؛ انا صَاؼتً اش را . ةعؼاىط 
ایو ٌهً َلم و تکيَلَژی پیـعٔت . ىهی پظیعی 

کعده انا ةازٌم ٌهً چیغ ةؽتگی ةً صَاؼت او دارد ؛ اگع ةضَاٌی ةعگی ازدرصتی ىیٕتط 
ةً دای . ٌیچ کػ ىهیتَاىط دلَ او را ةگیعد 

آىکً ةيـیيی و ّكً ةضَری ٔ٘ه دَا کو ؛ چَن نؽکو صَةی اؼت و ةً تَ آرانؾ 
نیطه ؛ یً کارٌا را ةً صَدش ةؽپار ؛ اون چیغی کً 

: َیؽی نؽیر نیگَیط . او نی ةیيط و قالر نیطاىط از ذٌو نا آدنٍا صیلی دور اؼت 
صطاوىط را کً صطای تَؼت ةاتهام دان و َ٘ل صَد 

دوؼت داؿتً ةاش اگع ایو چيیو دوؼت داؿتً ةاؿی ةایط رامی ةاؿی ةً زکهی کً 
. نیطٌط

« :روةً نادر کعدم و گٕتم.زعٍٔای نادر صیلی در روزیً ام اجع گظاؿت ؛ زٖ ةا او ةَد 
. »ةً آرش ةگَییط ةا َهل نَأ٘م

. »ةً زتم صطا کهکت نیکيط«:ةا صَؿسالی نعا در آَّش گعٔت وگٕت 

روی قيطلی چعخ دار کيار . ؼاَت یک ةُطازًٍع آٔتاب را ةعای َهل آناده کعدىط 
تضتؾ ىـؽتم ؛ دؼتان ؼٕیط او را کً از روپَش 

گـاد آةی رىگ ةیعون ةَد در دؼت گعٔتم و ةَؼً ای ةع آن زدم ؛ آرام و نُكَناىً ةً 
صَاب رٔتً ةَد دؼتم را درزالیکً نیلعزیط ةً 
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نٌَای ؼیاه و ةليطش را از تً تعاؿیطه ةَدىط ؛ آٌی کـیطم ؛ .روی قَرتؾ کـیطم 
ةعس . ٌیچ وٗت دوؼت ىطاؿت نٌَایؾ را ةتيطم 

. را ةً دؼتم نیطاد تا ةعایؾ ؿاىً کيم و ةُط ةً دور صَد نیچعصیط و ازتً دل نیضيطیط

صطایا ایو قسيً دوةاره تکعار نیـَد ؟ آرش دؼتؾ را ةً روی ؿاىً ام گظاؿت و 
وَلی ىهیکـط کً دوةاره نٌَایؾ ةليط « :گٕت 

. »نیـَد
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. ػ آرش ؛ او ىتایط ةٍٕهط چً اتٕاٗی ةعای نٌَایؾ أتاده

. »زتها ؛ زتها ؛ زاال ةٍتعه زودتع او را ةً اتاؽ َهل ةتعیم« :ؿاىً ام را ٔـعد وگٕت 

پعؼتاران آنطىط و او را از دلَ . ؼعم را تکان دادم و لتان صَش رىگ دصتعم را ةَؼیطم 
تا لسٌاتی نحل آدنٍای نؽش .دیطگاىم ةعدىط 

نادر کهکم کعد و نعا از آىذا دور . ؿطه ةی زعکت ةً در اتاؽ َهل چـم دوصتً ةَدم
یک لسًٌ ؿایان را در گَؿً ای از راٌعو . کعد 

. ةا دیطن نو ىاگٍان رویؾ را ةعگعداىط و دور ؿط.دیطم 

ةٍتعه کهی « :زتی ىهیتَاىؽتم تُادل صَد را روی قيطلی زٕي کيم نادرگٕت 
. »اؼتعازت کيی

آى٘طر ةی رنٖ ةَدم . ةا کهک پعؼتاران روی تضتم صَاةیطم . ونعا ةً ؼهت اتاٗم ةعد 
صَاب ىتَدم انا . کً زتی ىتَاىؽتم اَتعاض کيم 

ةیطار ٌم ىتَدم ؛ ٌهً چیغ در اوعأم ؼیع نیکعد آٔتاب ةا نٌَای پعیـاىؾ ةً دور 
صَد نیچعصیط و ؿایان ةا ٗیچی ةً دىتالؾ نی 

دویط آٔتاب دیِ نیکـیط و نو ٌم ٌعچً تالؾ نیکعدم کً صَدم را ةً آىٍا ةعؼاىم 
نانی نانی کهکم «:آٔتاب ٔعیاد نیغد . ىهیتَاىؽتم 

. »کو

از ؿطت صؽتگی ةیٍَش نیـطم انا دوةاره ّتاری از . انا تالؾ نو ةیٍَده ةَد 
دؼتان گعم نادر . کاةَس دلَی رویم ًاٌع نیـط 

ؼً ؼاَت درآن زالت . پیـاىی و قَرتم را ىَازش نیطاد و زیعلب دَا نیضَاىط
. ةسعاىی ةَدم کً ىاگٍان ازدا پعیطم

. ػ آٔتاب ؛ آٔتاب

. »َغیغم آرام ةاش« :نادر ةً ؼعَت ةً کيارم آنطو گٕت 

» او را از اتاؽ َهل آورده اىط ؟« :ةا دلٍعه و ىگعاىی پعؼیطم 

. ػ ٌيَز زود اؼت ؛ ةٍتعه اؼتعازت کيی
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. ػ نیـً ایو دریچً را ةاز کيیط ؛ ٌَای ایيذا صیلی ؼيگیو اؼت

 337  

ىٕػ َهی٘ی کـیطم ؛ آؼهان قاؼ ؿطه . ةا تتؽهی ازدا ةعصاؼت و دریچً را ةاز کعد 
و از پـت درصتان اؿًُ ی کهعىگ صَرؿیط 

انعوز چً روزی :ةً نادر گٕتم . دلم گعٔتً ةَد نحل َكع دهًُ ی ایعان . نیطرصـیط 
. اؼت

. ػ ةیؽت و ىٍم اکتتع ؛ روز دهًُ

ػ زطؼم درؼت ةَد ؛ ٔعٗی ىهیکيط چً درایعان وچً ؛ ٌعدای دیگعی ؛ دهًُ ؛ دهًُ 
ای کاش نؽذطی ةَد تا ةعای دَا کعدن . اؼت 

. ةً آىذا نیعٔتم ؛ یک دای نلکَتی

. ػ نیضَاٌی ةً کلیؽا ةعویم آىذا ٌم صاىً ی صطاؼت

ةاؼع رمایتم را اَالم کعدم ؛ از دراتاؽ َهل گظؿتیم ؛ آٔتاب درچً زالی اؼت ؟ ةً زتم 
ؼعش را ؿکأتً اىط و تیم دعازی نـَْل 

تً دلم از ةً یاد آوردن آن قسيً صالی ؿط؛ دؼتاىم را نسکم درٌم گعه کعده . ٌؽتيط 
او صَب « :و از ریضتو اؿک صَدداری کعدم 

. »صَاٌط ؿط ؛ ىتایط گعیً کيم

در أکار دور و دراز گم ؿطه ةَدم کً صَد را ن٘اةل کلیؽا دیطم ؛ نادر کهکم کعد تا وارد 
نحل ایيکً پا ةً درون دىیای ىاؿياصتً . ؿَم 

ٌعچً . ای گظؿتً ام ؛ تيطیػ ةً قلیب کـیطن زنعت نؽیر ىٌعم را دلب کعد
دلَتع نیعٔتم صَد را رٌااز دىیا نی دیطم ؛ زػ 

زیتایی و ؿکَه صطاوىطی را ةً ومَح . کعدم لسًٌ ةً لسًٌ ةً صطا ىغدیک تع نیـَم 
نیطیطم ؛ ةا دلی ؿکؽتً ةً ؼَیؾ آنطه ةَدم ؛ 

ٌَهت و ةغرگی صطاوىط آن چيان در دلَ دیطگاىم نذؽم ؿط کً . او نعا پظیعٔتً ةَد 
تهام ودَدم ةً لعزه أتاد و ؼيگی کً ةع روی 
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. ؼیيً ام ؼيگیيی نیکعد ةً ىاگاه ازدا کيطه ؿط و ؼیل اؿک از چـهاىم داری ؿط
ىهیطاىم چً نطت ةً آن زال ةَدم ؛ ولی یک آن 

. ازؽاس ؼتکی کعدم و ةار ؼيگیيی کً ةً دوش نیکـیطم ةً یکتاره ةً زنیو أتاد 
ؼعم را ةً روی ؼکَیی کً دلَ نسعاب کلیؽا ةَد 

. و آرام آرام گعیؽتم. گظاؿتم 

نادر ؛ ةٍتعه ةعگعدیم ؛ نیضَاٌم وٗتی او را از اتاؽ َهل ةیعون « :ةُط از دٗای٘ی گٕتم 
. »آىذا ةاؿم. نی آوردىط 

نیتعؼیطم اگع یک آن چـم از . چـم ةً در دوصتً ةَدم . یکؽاَتی در اىتٌار ناىطم 
در ةعدارم او را ةتعىط و ىتَاىم او را ةتیيم ؛ نادر 

قَرتؾ در . ؿایان رااز دور دیطم . ٌهاىىَر کً درکيارم ىـؽتً ةَد دَا نیضَاىط 
ةا زالی زار . اىتٌَی از ریؾ پيٍان ؿطه ةَد 

یک زناىی . درگَؿً ای ایؽتاده ةَد و گٍگاٌی ٗطم نیغد ؛ ةً چٍعه ی او صیعه ؿطم 
ایو نعد تهام زىطگی ام ةَد ؛ صیالی ةاور ىکعدىی 

صطا نیطاىط چ٘طر ةعایم َغیغ و دوؼت چ٘طر ةعایم َغیغ و . کً ةً آن دؼت یأتً ةَدم 
لتضيطی تلش ةً لب آوردم . دوؼت داؿتيی ةَد 

؛ انا نو ةعای او پـیغی ارزش ىطاؿتم ؛ چً رازت نعا ةً ةازی گعٔت و ةی رزهاىً 
روح و دؽهم را ؿکؽت و آٔتاةم در ایو َـٖ 

. یکىعًٔ ٗعةاىی ؿط و از ةً یاد آوردن آن صاوعات تلش ةا ىٕعت رویم رااز او ةعگعداىطم

 338  

در ةاز ؿط ؛ آرش ةا دیطن نو در آؼتاىً ی . ةاالضعه لسٌات تلش اىتٌار ةً پایان رؼیط 
صطایا چً اتٕاٗی أتاده ؟ ةا . در نیضکَب ؿط 

قيطلی چعخ دار ةً ؼهتؾ رٔتم ىگاٌؾ کعدم انا رویؾ رااز نو ةعگعداىط لتً ی 
» آرش چی ؿطه ؟« :روپَؿؾ را گعٔتم و گٕتم 

» آٔتاةم کذاؼت ؟« :دَاةم را ىطاد ؛ ٔعیاد زدم 
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. »آرام ةاش ؛ پغؿکان صیلی ززهت کـیطىط« :دؼتاىم را گعٔت و گٕت 

» از آٔتاب ةگَ چً ةع ؼعش آنطه ؟« :ةا َكتاىیت گٕتم 

. او دچار نعگ نْغی ؿطه... ػ او 

َنالتم ؿل ؿط و ةً روی قيطلی ولَ ؿطم و ةً ناىيط یک تکً گَؿت ؼعد و ةی روح 
. أتادم

آرش آرام ةً قَرتم زد تا نعا از آن زالت ةٍت زده ةیعون ةیاورد ؛ ؿایان صَد زىان ةً 
ةع ؼع و قَرت صَد نیغد و نی . ؼهتهان آنط 

صاک ةعؼعم ؿط ؛ صاک ةع ؼعم ؿط ؛ دصتعم کذایی کً نو لیاٗت تَ را « :گٕت 
. »ىطاؿتم

دیطی چً صاکی ةعؼعنان ؿط ؛ نٍتاب نو ةط « :و ىاگٍان ؿاىً ٌایم را گعٔت و گٕت 
. »کعدم رو ؼیاٌم ؛ گيٍکارم ؛ نعا ةتضؾ

نو گٍيکار ةَدم ؛ نو ةایط ت٘اص پػ نیطادم ؛ « :ٌٖ ٌٖ کيان ةعؼع صَد زد و گٕت 
تَ ةً کطانیو گياه ؟ تَ کً ناىيط یک ٔعؿتً پاک 

ٌعؿب ةً درگاه . ةَدی ؛ نٍعةان و ةاگظؿت ةَدی ؛ تَ چعا ةایط ةً گياه نو ةؽَزی 
صطا دَا نیکعدم ؛ ازاو نیضَاؼتم کً دان نعا 

ةط کعدم ؛ پـیهاىم ؛ . ةً او گٕتم کً ؿعنيطه اش ٌؽتم .ةگیعد و آٔتاب را از تَ ىگیعد 
ٌعزکهی کً داره ةً دیطه نيت ؛ انا از آٔتاب 

. »ةگظرد کً او تيٍا نَىػ نٍتاب اؼت ؛ نٍتاب واٗتؾ را ىطارد

نٍتاب ؛ نٍتاب زعٔی « :و ٌهچيان کً گعیً نیکعدم ؿاىً ٌایم را نسکم تکان داد 
ةغن ؛ ةعؼعم ٔعیاد ةغن ؛ آب دٌاىت ةع قَرتم 

انا ایيىَری ىگاٌم ىکو کً دگعم را نیؽَزاىی ؛ آتؾ ةً داىم . ةیيطاز کً ز٘م اؼت 
. »نیغىی

نیضَاٌم آٔتاب را « :درزالیکً ٗىعه اؿکی از گَؿً ی چـهاىم نی چکیط گٕتم 
. »ةتیيم
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. »تَ زال نؽاَطی ىطاری ؛ ةگظار ةعای ٔعدا« :آرش گٕت 

. »ىً ؛ ٌهیو زاال ةایط او را ةتیيم« :ؼعم را تکان دادم و گٕتم 

ٌهچيان نُكَناىً ةً صَاب رٔتً ةَد ؛ نالًٕ ای ؼٕیط تا زیع گعدن ةً رویؾ کـیطه 
دؼتان . ةَدىط ؛ قَرتؾ نحل ٗعص ناه ؿطه ةَد 

. گعنؾ را در دؼت گعٔتم

 339  

نگع . ػ آٔتاب ؛ َغیغ دلم ةليطؿَ ؛ نانان اونطه دىتالت ؛ نیضَاٌیم ةً صاىً ةعگعدیم 
ٗعار ىتَد تَ نَىػ نو ةاؿی ؛ نگع ىگٕتی ٌیچ 

وٗت تيٍایم ىهیگظاری ؛ زاال چی ؿط کً نعا تيٍا گظاؿتی ؟ نیطوىم کً روزٌای 
ؼضتی گظراىطی ؛ روزی قطةار دان تَ را لعزاىطیم ؛ 

ةليطؿَ َغیغم ؛ ةایط ةً صَىً ةعگعدیم ؛ یادتً چ٘طر ایو صَىً . انا ٌهً چیغ تهام ؿط 
ی دطیط را دوؼت نیطاؿتی ؟ تَ اون را اىتضاب 

. کعدی ؛ زاال چی ؿطه کً ىهی آیی ةعویم ؛ َٗل نیطٌم کً دیگً تيٍایت ىگظارم 
یادتً چ٘طر ةٍت گٕتم ٗیط آن َعوؼک لُيتی را ةغن 

انا زعٔم را گَش ىکعدی ؛ تَکً دصتع صَةی ةَدی چعا نعا وادار کعدی ةً دایی ٗطم 
. ةگظارم کً ٗعةاىگاه تَ ةاؿط

آٔتاب چعا دَاةم را ىهیطٌی ؟ صَدت کً نیطوىی ّیعاز تَ کؽی را ىطارم ؛ چعا آزارم 
کذایی ؟ چعا ةً ٔعیادم ... نیطٌی ؟ صطایا 

ىهیعؼی ؟ ٌعچً کعدی گٕتم زٖ اؼت انا ایو یکی ز٘م ىتَد ؛ ز٘م ىتَد کً گل 
واٗت ایو ... ودَدم دلَی چـهاىم پعپع ؿَد ؛ صطایا 

ٌهً آزنایؾ الٍی را ىطارم ؛ آصً نعا ةا کً ن٘ایؽً نیکيی ؛ نَدَد زدع کـیطه و 
ةطةضتی نحل نو کذا و اىؽاىٍای صَب و ةا ایهاىت 

. کذا ؟صطایا نو چىَر نیتَاىم ایو داغ را تسهل کيم
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لتٍایم را آى٘طر دَیطم کً صَن از . ةعؼع و قَرت صَد نیغدم و آٔتاب را قطا نیکعدم 
آرش و ؿایان نعا نسکم . آىٍا داری ؿط 

گعٔتً ةَدىط و ىهیگظاؿتيط ةع قَرتم ةغىم ؛ نادر ٌهچيان کً گعیً نیکعد ةا دؼتهالی 
. »دصتعم آرام ةاش« :لتاىم را پاک کعد و گٕت 

ػ وای نادر چ٘طر آٔتاب تَ را دوؼت نیطاؿت ؛ ٌعروز ةایط تَ را نی دیط ؛ زاال آىذا 
. چً نیکيط

. آرش نیضَاٌم انـب درکيار او ةاؿم . او از تيٍایی نیتعؼط « :و ىاگٍان ٔعیاد کـیطم 
ةایط ةااو زعؼ ةغىم و آناده اش کيم کً ازایو 

نانی نو "ةً ةُط تيٍا ةاؿً ؛ او ةغرگ ؿطه ةً زتم نیتَاىط تيٍا ةهاىط صَدش نیگٕت 
ٔ٘ه ةایط ةاٌاش قتست کيم ."دیگً ةغرگ ؿطم 

 ».

» ٗتَلً ؟ نیـً پیؾ او ةهاىم ؟« :دؼت آرش را گعٔتم و گٕتم 

ةً ؿعوی کً آرام ةاؿی ؛ اگع ؼع و قطا ةکيی از دؼت « :ؼعش را تکان داد و گٕت 
تَ را ةً ةضؾ نيت٘ل نیکييط . نو کاری ةعىهی آیط 

. »و نؽکيی ةٍت نیغىيط تا آرام ةگیعی

َٗل نیطٌم ؛ َٗل نیطٌم ؛ ٔ٘ه نا را تيٍا « :اؿکٍایم را ةً ؼعَت پاک کعدم و گٕتم 
. »ةگظاریط

ؼعم را روی لتً ی تضت آٔتاب گظاؿتم و آرام آرام گعیؽتم ؛ دؼتؾ را در دؼتم گعٔتم 
چً َهع کَتاٌی « :و ةع آن ةَؼً زدم 

چٍار ناه دیگع پيخ » .داؿتی َغیغدلم ؛ َهعی کً دغ ّم و ّكً چیغی ةعایت ىطاؿت 
ؼالؾ تهام نیـَد ؛ نیضَاؼتم او را ةً 

کَدکؽتان ةگظارم ؛ او َاؿٖ ؿلَّی ةَد و از گعدش و تٕعیر لظت نتعد ؛ درؼت نحل 
پطرش ؛ پطری کً دغ تعس و وزـت ازاو ٌیچ 
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ىطیط ٌعؿب نؽت و ةطزال ةً صاىً نی آنط و ةً ؼعاغ او نیعٔت و آى٘طر ؼعةً 
دیگع ایو . ؼعش نیگظاؿت تا لذؾ را درنی آورد

نانی ؛ نانی « :آصعی ٌا ٌع وٗت کلیط در ٕٗل نیچعصیط ؛ آٔتاب ٌعاؼان نی گٕت 
. »نو صَاةم

 341  

و دوان دوان ةً اتاٗؾ نیعٔت و آىهٍَٗ ةَد کً ؿایان ةا نو ؿعوع ةً دع و ةسث 
نیکعد و آى٘طر آن را کؾ نیطاد تا کار ةً دََا ةکـط 

نانی ؛ نانی ةیا پیـم نو « :؛ آٔتاب پـت در اتاٗؾ نی ایؽتاد و ٔعیاد نیغد 
. »نیتعؼم

َغیغ دلم زاال « :لُيت ةً تَ نعد کً ٌهً چیغم را گعٔتی ؛ زتی از آٔتاب ٌم ىگظؿتی 
دیگً کؽی ىیؽت کً . رازت نیتَاىی ةضَاةی 

تيت را ةلعزاىط ؛ دیگً ؿتٍا کاةَس ةً ؼعاّت ىهی آیط ؛ دیگً کؽی ىیؽت اؿکت را در 
. »ةیاورد

تا قتر ةا او ىذَا کعدم آى٘طر گٕتم و . ةی قطا و آرام اؿک ریضتم . گعیً اناىم ىطاد 
گٕتم کً ةی زال و ةی رنٖ درکيار ةؽتعش از 

وٗتی ازصَاب ةیطار ؿطم ةً روی تضتم ةَدم تا لسٌاتی چیغی ةضاوع . زال رٔتم 
. ىیاوردم انا کم کم ذٌيم از صاوعات تلش پعؿط

صطایا نو ایيذا چً نیکيم ؟ االو ةایط پیؾ َغیغم ةاؿم ؿایط ةً ٌَش آنطه وٗتی نعا 
ٌيَز از تضت . درکيارش ىتیيط گعیً نیکيط 

. پاییو ىیانطه ةَدم کً آرش از راه رؼیط

ػ ؼالم ؛ قتر ةً صیع ؛ زالت چىَره ؟ 

. ػ نیضَاٌم آٔتاب را ةتیيم

. ػ تَ کً دیـب را تا قتر درکيار او گظراىطی

. ػ نیضَاٌم تااةط درکيارش ةاؿم
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دصتعتاکی « :آرش ةً کيارم آنط و لتً ی تضتم ىـؽت و گٕت . و ةً زیع گعیً زدم 
نیضَاٌی ایيىَر صَدت را زدع دٌی ؟ ةٍتعه 

تاوٗتی کً او ٌهیيىَر ةً روی آن تضت صَاةیطه ةاؿط ومُیت تَ روز ةً .تهانؾ کيی 
نٍتاب ؛ ةایط دؼتگاه ٌا .روز ةسعاىی تع نیـَد 

. »رااز او دطا کيیم

او زىطه . ىً ؛ ىً ؛ ٌعگغ ىهیگظارم او را زکيارم ةتعیط « :ىاگٍان وْیان کعدم و ٔعیاد زدم 
اؼت و ىٕػ نیکـط ؛ ىهیگظارم او رااز نو 

. »ةگیعیط

نٍتاب ؛ ةاؿً ٌعوَر کً تَ ةضَاٌی ولی « :آرش ؿاىً ٌایم را نسکم تکان داد و گٕت
. »ةٍتعه نيى٘ی ٔکعکيی

روزم ةااو آّاز نیـط وةا . ػ چىَر نیتَاىم نيى٘ی ٔکعکيم ؟ آٔتاب ٌهً ی زىطگی ام ةَد
ٌعقتر ناىيط صَرؿیط . او ةً پایان نیعؼیط 

ولَع نیکعد؛ انا زاال او ةعای ٌهیـً ّعوب کعده ؛ ٔعدا ةً چً انیطی ازصَاب ةعصیغم 
آرش صَاٌؾ نیکيم دؼتگاه ٌا را ٗىٍ ىکو ؛ . 

نو ٌهیيذَر ٌم رامی ٌؽتم ٌهیو کً زىطه اؼت و ىٕػ نیکـطو گعنای تيؾ را 
ؿایط دوةاره ةً زىطگی . زػ نیکيم انیطوار ٌؽتم 

. ةعگـت

 341  

.... ػ انا

. »نیضَاٌم آٔتاب را ةتیيم« :نیان زعٔؾ آنطم و گٕتم 

 35ٔكل

. روز و ؿب ىطاؿتم ؛ ٌع لسًٌ نيتٌع نُذغه ای ةَدم . یک ٌٕتً ةً اىتٌار ىـؽتم 
رویای دؼت ىیأتيی کً ةا ةاورٌایم آن را نهکو نی 
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و ةاایو دهلً َٗت نیگعٔتم ؛ ةا ىیعویی ننآَ ؛ » .او صَب صَاٌط ؿط « دیطم
دؼتان کَچکؾ را دردؼت نیگعٔتم و ةا لظت 

ىاصيٍایؾ کً درزال رؿط ةَدىط تهاؿا نیکعدم ؛ وٗتی دؼت ةع ؼعش نیکـیطم زةعی 
نٌَای ؼعش کً تازه ةیعون زده ةَد نعا 

ةا دؼتهالی نعوَب قَرتؾ را تهیغ نیکعدم ؛ ةعایؾ االلیی . ةیـتع انیطوار نیکعد
او َاؿٖ . نیضَاىطم ؛ از ایعان ةا او زعؼ نیغدم 

نانی ؛ ٗكً ی « :ایعان ةَد ٌع وٗت نیضَاؼتم ٗكً ای ةعایؾ تُعیٓ کيم نیگٕت 
ایعوىی ةعایم ةگَ ؛ نیضَاٌم وٗتی ةً ایعان رٔتیم 

. »ةعای دوؼتاىم تُعیٓ کيم

و نو از دصتعی نیگٕتم کً ةً دؼت َّل پیعی اؼیع ةَد ؛ کً نذتَر ةَد ٌع روز لتاؼٍا 
و ًعٍٔایؾ را ةـَیط ؛ صاىً را تهیغ و نعتب 

دصتع ٌعؿب گعیً نیکعد ودَا نیکعد کً از دؼت َّل . کيط و زعٍٔای او را گَش کيط
ىذات پیطا کيط ؛ آصً او از َّل نیتعؼیط تا 

ىارازت و ّهگیو کيار پيذعه ىـؽت و گعیً . ایيکً دصتعک یک روز از ّكً نعیل ؿط 
آٗا َّلً کً َاؿٖ . کعد ولب ةً ّظا ىغد 

دصتعک ةَد از ةیهاری او ةی تاةی کعد ؛ ٌعکاری کعد تا صيطه ةعلتان دصتعک ةیاورد 
لتاؼٍا و ًعٍٔا را ؿؽت صاىً را تهیغ و . ىتَاىؽت 

نعتب کعد و آصع ؿب نٌَایؾ را ؿاىً کعد و او را در ةؽتع صَاةاىیط ؛ انا ٔایطه ای 
. ىطاؿت و روز ةً روز زال دصتعک ةطتع نیـط 

ةاالضعه تكهیم گعٔت کً او را ةً َّلی زیتا و دَان ةطٌط ؛ دصتعک صیلی صَؿسال ؿط 
ةاایيکً درصاىً ی َّل دَان . و دوةاره صيطیط 

ٌهً چیغ نٍیا ةَد و او ازؽاس رازتی نیکعد انا دل دصتع تيگ نیـَد و ٌيَز کً 
ٌيَزه ؛ ةُطاز ؼالٍا دلؾ پیؾ ٌهان َّل پیع اؼت 

. چَن َّل پیع پـت آن چٍعه ی وزـتياک ٗلتی نٍعةان داؿت
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نانی ؛ آصع دصتعه پیؾ َّل پیع « :آٔتاب درزالیکً ةٍت زده ىگاٌم نیکعد نیگٕت 
» ةعگـت ؟

. »ىً ؛ ٌيَز ةعىگـتً« :و نو ةا تاؼٓ ؼعم را تکان نیطادم و نیگٕتم 

. ای کاش آٔتاب ازصَاب ةعنیضاؼت و ةً صاىً ی َّل پیع نیعٔتیم

پغؿکان ٌیچ انیطی ةً ةٍتَدی آٔتاب ىطاؿتيط ؛ انا ةعای نو پظیعٔتو زکم آىٍا ةؽیار 
ةایط ٗتَل نیکعدم ؛ةایط نیپظیعٔتم . ؼضت ةَد 

. ؛ انا ةطن او گعم ةَد ؛ ىتنؾ نیغد ؛ آصً چىَر نیتَاىؽتم زکم نعگؾ را قادر کيم
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. گاٌی اوٗات نیـط کً یکی دو روز ّظا ىهیضَردم . دیگع صَدم را از یاد ةعده ةَدم 
ٔ٘ه ؼاَتٍا ةً تهاؿای آٔتاب نی ىـؽتم تا ؿایط 

ؿتاىً روز نعاٗب آٔتاب ةَدم ؛ . تکاىی ةضَرد ؛ انا أؽَس کً صیالی ةیٍَده ةَد
. نیتعؼیطم کً نتادا ةا ىتَد نو دؼتگاه ٌا را ٗىٍ کييط 

دلم . نادر ىكیستم نیکعد ؛ دلطاریم نیطاد انا دیگع زعٍٔایؾ ةعایم دلگعم کييطه ىتَد 
ىهیضَاؼت ٌیچ کػ را ةتیيم ؛ ٔ٘ه نیضَاؼتم 

از زعٍٔای تکعاری نادر و آرش صؽتً ؿطه ةَدم . ةا آٔتاةم تيٍا ةاؿم و از او ىیعو ةگیعم 
؛ ٔ٘ه ؿُار نیطادىط آىٍا چً نی ٍٔهیطىط کً 

نو چً نیکـم ؛ چً آرزوٌایی ةعای درداىً ام دارم ؛ چً ى٘ـً ٌایی ةعای آیيطه ی او 
او رؿط صَاٌط کعد ؛ ةغرگ نیـَد و . کـیطه ام 

زیتایی ٌای زىطگی را نی ةیيط و زػ نیکيط ونو ةا او صَاٌم ةَد ؛ در ؿادی و ّكً 
ٌایؾ ؿعیک صَاٌم ةَد ؛ صَؿتضتی اش را 

. صَاٌم دیط ؛ انا آىٍا ٌعگغ نعا درک ىضَاٌيط کعد

ىهیگظارم آىٍا تَ را ازنو ةگیعىط ؛ تا « :دؼتان آٔتاب را ةً لتاىم ىغدیک کعدم و ةَؼیطم 
. »اةط در کيارت ٌؽتم
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ٌهچيان کً ٗىعه اؿکی ةع روی گَىً ام چکیط ؛ ؼعم را ةع لتً تضت آٔتاب گظاؿتم ؛ 
صیلی صؽتً ةَدم ؛ یادم ىیؽت کی صَاةیطه ةَدم 

؛ درزالیکً ؼُی نیکعدم ةا صَاب نتارزه کيم ؛ کم کم پلکٍایم ؼيگیو ؿط درَالم 
صَاب و ةیطاری آٔتاب را دیطم ةا لتاس ؼٕیطی 

نانی کی ةعنیگعدیم ةً صاىً « :ةاالی ؼعم ىـؽتً و نٌَایم را ىَازش نیکعد او گٕت 
» ؟

. ػ ٌع وٗت کً تَ صَب ؿَی

. ػ نانی نو کً زالم صَةً ؛ ةٍتعه ةعویم

« :درزالیکً دؼت نعا گعٔتً ةَد ؛ نعا ةا صَد کـیطوةً آؼهان ةعد ؛ نو ٔعیاد نیغدم 
. »آٔتاب ؛ ایو کاررا ىکو ؛ صىعىاک اؼت

. »نو ٌهیـً ایو کار را نیکيم ؛ صیلی کیٓ داره« :او درزالیکً نی صيطیط گٕت 

. ػ انا نو نیتعؼم

. ٔ٘ه چـهٍایت را ةتيط. ػ نانی ىتعس ؛ نو ٌیچ وٗت تيٍایت ىهیگظارم 

نا ةً ایعان « :وٗتی چـهٍایم را ةاز کعدم در ایعان ةَدیم ةا صَؿسالی گٕتم 
. »ةازگـتیم

. »نانی نو ةایط ةعوم« :نُكَناىً ىگاٌم کعد وگٕت 

. »کذا نیضَاٌی ةعوی ؟نگع ىگٕتی کً تيٍایت ىهیگظارم«:دؼت او را گعٔتم و گٕتم 

ػ نو ٌیچ وٗت تيٍایت ىهیگظارم ؛ انا ىهیتَاىم در کيارت ةاؿم ؛ نو ةً ایيذا تُلٖ 
م .ىطارم 

آٔتاب از کيارم « :او درزالیکً دور نیـط ؛ ةعایم دؼت تکان نیطاد و نو ٔعیاد نیغدم 
. »ىعو
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ىاگٍان ؼعاؼیهً ازصَاب پعیطم و ٔعیاد کـیطم ؛ انا ٗتل ازایيکً کؽی ةً کهک ةیایط ؛ 
ىتَاىؽتم تُادلم را زٕي کيم و قيطلی از زیع 
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پایم در رٔت و ةا ؼع ةً زنیو أتادم ؛ درد ؿطیطی ازؽاس کعدم ونایٍ ؼعدی کً 
. قَرتم را صیػ کعد و دیگعٌیچ ىٍٕهیطم

آرش . وٗتی ةً ٌَش آنطم چیغی ةضاوع ىیاوردم ؛ ٌهً دا ةعایم ىاآؿيا و گيگ ةَد
» چً اتٕاٗی أتاده ؟« :درکيارم ایؽتاده ةَد ؛ گٕتم 

. ػ تَ زنیو صَردی

کهی ٔکعکعدم ؛ یادم آنط کً چً اتٕاٗی أتاده ؛ دؼتم را ةً ؼعم کـیطم ؛ آن را ةؽتً 
. ةَدىط

» تا کی نیضَاٌی ادانً دٌی ؟« :آرش گٕت 

دؼتگاه ٌا .... ةٍتعه . نو صَاب آٔتاب را دیطم « :ةطون ایيکً دَاةؾ را ةطٌم گٕتم 
. »را ةاز کيی

» چی ؟« :ىاةاوراىً ىگاٌم کعد و گٕت 

. »آٔتاب دیگع ةعىضَاٌط گـت« :درزالیکً اؿکم ةً روی گَىً ام داری ةَد ؛ گٕتم 

. ػ صَؿسالم کً تكهیم َاٗاليً ای گعٔتی

. ػ آٔتاب ایو تكهیم را گعٔت

. ػ تَ صیلی مُیٓ ؿطی ؛ ةً ّظا و اؼتعازت ازتیاج داری

. ػ نیـً ةعای آصعیو ةار او را ةتیيم ؛ نیضَاٌم ةاٌاش صطازأٌی کيم

. ػ التتً کً نیتَىی ؛ انا ةٍتعه چیغی ةضَری

. ػ ىً نیل ىطارم

. ػ نیطوىی چيط روز کً ّظای درؼتی ىضَردی ؛ ایيىَر صَدت را از ةیو نیتعی

نو صیلی پَؼت کلٕت تع از ایو زعٍٔا « :اؿکم را ةا پـت دؼت پاک کعدم وگٕتم 
. »ٌؽتم

ػ نیضَاٌم ةاٌات زعؼ ةغىم ؛انا اول ایو لیَان ؿیع را نیضَری ةُط ةاٌم قستت 
. نیکيیم
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. »اگع در نَرد ؿایان اؼت ؛ ةٍتعه زعٔؾ را ىغىی« :ةا اکعاه ؿیع را صَردم وگٕتم 

. ػ آصً اون صیلی تيٍاؼت ؛ ةً تَ ازتیاج داره
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نحل ٌهیـً ؛ ٌعوٗت در تيگيا ٗعار نیگیعد ةً نو ازتیاج « :پَزصيطی زدم و گٕتم 
. »پیطا نیکيط ؛ انا دیگع نٍتاةی ودَد ىطارد

. ػ ٔ٘ه ادازه ةطه یک لسًٌ تَ را ةتیيط

. ػ صَاٌؾ نیکيم زعٔؾ را ىغن ؛نیضَاٌم آٔتاب را ةتیيم

. ػ ةاؿً ٌعوَر کً تَ ةضَاٌی ؛ تا پعؼتار تَ را آناده کيط نو نیعوم و زود ةعنیگعدم

از دیـب ةاران ؿعوع ةً . ةً اىتٌار آرش ةعروی قيطلی چعصطار درکيار پيذعه ىـؽتم 
کهی پيذعه را ةاز کعدم و ىٕػ . ةاریطن کعده 

َهی٘ی کـیطم؛ ةْل گلَیم را ٔـعد ؛ ؿایان را در نسَوً ی ةیهارؼتان دیطم ؛ 
نؽتاقل و درناىطه زیع ةاران راه نیعٔت ؛ زتی ةعای 

ؼالٍایی کً ةا او گظراىطه ةَدم دل ىازکم را ناىيط . یک لسًٌ ٌم دلم ةعایؾ ىؽَصت
ؼيگی ؼضت کعده ةىَریکً دیگع زتی ةً 

ؿایان ٌهیـً نعا دؼت یأتيی نیطیط و ًالهاىً . صَدش ٌم ىهیتَاىؽت تعزم کيم 
آىچً نیضَاؼت ةعؼعم نی آورد ؛ روزٌایی را ةً 

صاوع آوردم کً ةً ودَدش ازتیاج داؿتم و او ىادَاىهعداىً نعا رٌا کعد و آى٘طر ٔاقلً 
ٌا زیاد ؿطىط کً زتی زناىی ةعای ایيکً دو 

ىً ٌهطنی و ىً نَىؽی ؛ تيٍا و ةی کػ .کلهً پای درددل ٌم ةيـیيیم ودَد ىطاؿت 
او ةا ةی . ةا صاوعاتی تلش کً ةیـتع َظاةم نیطاد 

رزهی زىطگی ام را ةً ىاةَدی کـیط و صاىَاده ام ٌم ةی رزم تع ازاو نعا ةً زال صَد 
. واگظاؿتيط

ایو ٌهً ؼضتی ةعای زىی ةً ؼو و ؼال نو ةؽیار دؿَار اؼت ؛ . گعیً نذالم ىطاد
دیگعٌیچ کػ ةعایم ةاٗی ىهاىط ؛ تاانعوز ةً انیط 
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وٗتی ةً صاىً . آٔتاب روزٌایم ؼپعی نیـط ؛ انا ازایو ةً ةُط ةً انیط چً کؽی ةاؿم 
نی آیم چً کؽی قطایم ةغىط؟ ةعایم ؿیعیو 

زةاىی کيط و اصم ٌایؾ را درٌم ةکـط و نو ىاز چً کؽی را ةضعم ؟ دیگع آٔتاةی 
ودَد ىطارد کً روزٌا و ؿتٍایم را پعکيط ؛ نٌَایؾ 

ةً یاد آٔتاب َغیغم أتادم کً تا لسٌاتی دیگع ةعای . را ؿاىً کيم و ةعایؾ االلیی ةگَیم
ٌهیـً ٗلب کَچککؾ اززعکت ةازصَاٌط 

ّهی ةغرگ ةع دلم ؼيگیيی کعد ؛ ةً ازتهال زیاد ٔعدا روز صاکؽپاری آٔتاب . ایؽتاد
تيٍا و ةی کػ ةایط او را ةً . َغیغم صَاٌط ةَد

ای کاش نَىػ وٌهطنی داؿتم تا ودَدش .. ای کاش درایعان ةَدم . صاک ةؽپارم 
انا ایيذا تيٍا و . تؽالیی ةع دل زصم صَرده ام ةاؿط

ّعیب صَاٌم ةَد ؛ صطایا ؿاىً ٌایم چگَىً ایو نكیتت را تسهل کيط ؟ ّم از دؼت 
. دادن آٔتاب در ایو ّعةتکطه چ٘طر ؼضت اؼت 

ٌهً ی ودَدم از ةً . ٔعدا اورا ةعای ٌهیـً در گَری ؼعد و ةی روح صَاٌيط گظاؿت 
صطایا . یاد آوردن ایو قسيً ی تلش لعزیط 

چگَىً نیتَاىم تکً ای ازودَدم را در زیع صعوارٌا صاک نطَٔن کيم ؟ 

: قطای آرش نعا از آن ٔنای ّم گعٔتً ةیعون آورد

. ػ نٍتاب چعا دریچً راةاز کعدی؟ریً ٌای تَ صیلی زؽاس ٌؽتيط ؛ ؼعنا نیضَری

» تَکً داری گعیً نیکيی ؟« :و ةً ؼعَت دریچً را ةؽت و گٕت 
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. ػ آرش صیلی ؼضتً ؛ صیلی ؼضتً

نگعتَ ىهیضَاٌی آٔتاب را ةتیيی « :آرش ةً ىغدم آنط و ةا قطای ةْؾ گعٔتً ای گٕت 
؟ةٍتعه ةعویم؛انا ٗتل ازایيکً ةعویم ازت 

ؿایط ةعای چيیو درصَاؼتی نَُٗیت صَةی ىتاؿط انا وٗت زیادی . ت٘امایی دارم 
. »ىطاریم
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تَ زامعی دان دوةاره ةً یک اىؽان ! نٍتاب « :ةا تُذب ىگاٌؾ کعدم؛ او گٕت 
» ةطٌی ؟

نو اگع نیتَاىؽتم آٔتاةم را ىذات « :اؿکٍایم را پاک کعدم و آٌی کـیطم وگٕتم 
نیطادم ؛ اؿتتاه آنطی ةایط ازصطا ةضَاٌی ىً از 

. »نَدَد ةی ن٘طاری نحل نو

. ػ انا صطا تَ را واؼىً ٗعار داده

ػ نعا ةً صيطه نی اىطازی ؛ ایو ٌهً َذغ کعدم؛ىالً کعدم ؛ دَا صَاىطم ولی آٔتاةم دلَ 
یُيی نو اىؽان گٍيکاری . چـهم پعپع ؿط 

. ٌؽتم کً دَایم را اداةت ىکعد ؛ تَزاال نیگَیی کً او نعا واؼىً ٗعار داده

تَ نیضَاٌی . ػ ایو چً زعٔیً کً نیغىی ؟ ایو ٌهً اىؽاىٍای ةی گياه کـتً نیـَىط 
ةگَیی کً آىٍا ٌهً گياٌکارىط؟ ةعَکػ ؛ةً 

. ىٌعنو تَ اىؽان ةاایهاىی ٌؽتی کً صطاوىط ایو کاررا ةً تَ واگظار کعده

. ػ ةٍتعه وامر تع ةگَیی ؛ نو نيٌَرت را ىهی ٍٔهم

» دصتعی کً ٌعروز ةً َیادت آٔتاب نی آنط یادت ٌؽت ؟« :آرش نکحی کعد وگٕت 

. ػ انا چيطروزه کً اورا ىهی ةیيم

تَ ... تَ. ػ زالؾ زیاد صَب ىیؽت ؛ ىارؼایی ٗلتی دارد و ةً یک ٗلب ازتیاج دارد 
. »نیتَاىی او را از نعگ ىذات دٌی

او از نو صَاؼت کً ٗلب آٔتاةم راةً آن دصتع ٌطیً کيم .تازه نتَدً نيٌَر آرش ؿطم 
ؼیيً ی کَچک . ؛ یک آن تهام ودَدم لعزیط 

او را ةـکأيط و ٗلتؾ را ةیعون ةکـيط ؟ نیضَاؼتم ٔعیاد ةکـم و ةگَیم ایو دیگع چً 
درصَاؼتی اؼت کً ازیک نادر داّطیطه 

نیکيی ؛ نعگ او ةعایم ةػ ىیؽت کً زاال نیضَاٌیط او را تکً تکً کيیط ؛ انا ةً 
ىاگٍان چٍعه ی نُكَم و رىگ پعیطه ی دصتعک را 
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ن٘اةل صَد دیطم و ةً یاد اؼتْائً ام در کلیؽا أتادم ؛ چ٘طر ةً صطا ىغدیک ؿطه ةَدم 
؛ او را ةا تهام ودَد زػ نیکعدم و ىذات آٔتاةم 

آى٘طر انیطوار ؿطه ةَدم کً زتی وٗتی پـت در اتاؽ َهل ةً . را زتهی نی دیطم 
اىتٌار ىـؽتم ؛ ىیعویی نعا ةً آرانؾ دََت نیکعد ؛ 

ٌهً ی ودَدم ٔعیاد نیغد کً او صَب صَاٌط ؿط ؛ ٌعلسًٌ اىتٌار نیکـیطم کً آرش 
ةا چٍعه ای صيطان ةیعون ةیایط و ؼالهتی دصتعم 
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انا وٗتی آرش را در ن٘اةل صَد دیطم ؛ ازؽاس پَچی کعدم ؛ ٌهً چیغ . را نژده دٌط 
راتهام ؿطه نی دیطم ؛ زتی ةً ىٌعم دىیا ٌم ةً 

را ةً نو » آٔتاب « انا زاال صطاوىط ؛ ةً دان دصتعی ةً ؼو و ؼال . آصع رؼیطه ةَد
. واگظاؿتً

ایو ٌم آزنایؾ دیگعی اؼت ؛ نو نیضَاٌم ٗلب آٔتاب تا اةط «:آٌی کـیطم و گٕتم
زاال کً دیگع دؽم او آن را ىهی پظیعد ؛ .ةتپط 

. زتها پطر و نادر او صیلی زدع نیکـيط . ةٍتعه ةً کػ دیگعی ٌطیً اش ةطٌیم 
اىتٌار صیلی ؼضتً ؛ ةٍتعه ٌعچً زودتع ةً آىٍا صتع 

. »دٌی

آرش کً اقال ةاورش ىهیـط ةً ایو رازتی ةپظیعم ؛ ازصَؿسالی دؼتٍایؾ را ةٍم 
تَ ىهیتَاىی تْییع کيی ؛ ٌيَز ٌهان « :کَةیط وگٕت 

. »نٍتاب ٗطیهی ٌؽتی

. ػ ةٍتعه نو را پیؾ آٔتاب ةتعی

گَىً ٌای . آٔتاب زیتایم درٌهان ةؽتع ؼٕیط ةً صَاب رٔتً ةَد ؛ ٌيَزىٕػ نیکـیط 
گلگلَن و لتٍای صَش رىگؾ ىـاىً ٌای زیات 

را ىَیط نیطاد ؛ دؼتان گعنؾ را در دؼت گعٔتم و ؼعم را ةً روی ؼیيً اش گظاؿتم 
و ٌيَز زىطگی ادانً دارد ؛ .... تاپ ؛ تاپ ؛ تاپ 
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ٗلتت صَاٌط . ىهیگظارم ٌیچ وٗت قطای ٗلتت صانَش ؿَد« :زیع لب زنغنً کعدم
. »تپیط ؛ تااةط صَاٌط تپیط

از . چـهٍایم را ةؽتم و لتان او را ةَؼیطم ؛ وُم آن ةَؼً را ٌعگغ ازیاد ىضَاٌم ةعد
ىگاه کعدن ةً او ؼیع ىهیـطم ؛ دلم نیضَاؼت آن 

. لسٌات تهانی ىطاؿت

. ػ َغیغ دلم انعوز روز صطازأٌی اؼت ؛ دیگً ٌیچ وٗت روی ناٌت را ىضَاٌم دیط 
َغیغ دلم ؛ ىازىیم ؛ روزٌای ؼضتی درکيارٌم 

داؿتیم ؛انا ٌهیو کً ةا ٌم ةَدیم صَؿسال و رامی ةَدیم ؛ ولی ایو دىیای ةی ؤا 
ٌهیو صَؿتضتی کَچک نا راٌم ىتَاىؽت ةتیيط و 

نو و تَ کً چیغ زیادی از زىطگی ىضَاؼتیم ؛ یُيی در ایو . آن را ةا ٗكاوت ازنا گعٔت 
دىیای ةً ایو ةغرگی دای چً کؽی را تيگ 

کعده ةَدیم ؟ نا کً ةً یک ل٘هً ىان و یک ؼ٘ٓ ةاالی ؼعنان رامی ةَدیم ؛ صَاؼتً 
ٌایهان آى٘طر کَچک ةَد کً ٌیچ وٗت 

چـم زؽَد کَر کً ایو صَؿی راٌم ةً نا .ٔکعىهیکعدم دىیا ةً آىٍا زؽادت کيط 
. ىتَاىؽت ةتیيط

ةً تهاؿای .آن را ةَؼیطم ىً یکتار ىً دوةار ؛ ةلکً ٌغاران ةار . اؿکٍایم ةعدؼتؾ چکیط 
او ىـؽتً ةَدم کً آرش دراتاؽ را ةً قطا 

نٍهاىی َغیغ « :درآورد و درزالیکً ؼُی نیکعد صَؿسالی صَد را پيٍان کيط گٕت 
. »ةیعون نيتٌعت ایؽتاده

ػ نيکً در ایو ناتهکطه کؽی را دغ نادر ىطارم ؛ ةٍؾ ةگَ ةیایط تا آصعیو ةار آٔتاب را 
. ةتیيط

. ػ انا صیلی ةعایت َغیغ اؼت
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نو ٌم نحل ! نگعکؽی ٌم ةً یاد نو دل نعده اؼت « :ةا لتضيطی تهؽضع آنیغ گٕتم 
انَاتم ؛ کً ةُط ازنطتی ةً ٔعانَؿی ؼپعده 

. »نیـَدىط

. ػ اگع نیطاىؽتی کی آنطه ایيىَر ىاانیط زعؼ ىهیغدی

! »َغیغدَن ؟«:ةا تُذب گٕتم

. »از او ٌم ةعایت َغیغتع اؼت« :ؼعش را تکان داد وگٕت 

! »پطر؟« :ةاایيکً ةعایم ّیعٗاةل ةاور ةَد انا ةطون تانل گٕتم 

آرش تتؽهی کعد وةً ؼهت در رٔت ؛ صطایا ایو دیگع ةعایم ةاورکعدىی ىتَد پطر چگَىً 
تَاىؽتً پـت پا ةً اَت٘ادات و َ٘ایطش ةغىط 

وةً کـَری پا ةگظارد کً ٌهیـً ةا صـم و ىٕعت از آن یاد نیکعد؛ صطایا آیا او ةضاوع 
نو ایو رىخ را تسهل کعده ؟ 

در ةاز ؿط و چٍعه ی تکیطه و ٗانت صم ؿطه پطر ىهایان ؿط ؛ وای ةعنو چ٘طر 
ؿکؽتً ؿطه ؛ نعدی کً روزی نٌٍع ّعور و 

روزی روی زعؼ او کؽی ىهیتَاىؽت زعؼ ةغىط ؛ .صَدؼتایی ةَد ؛ چً ةعؼعش آنطه 
زاال او .ةً ادتار زعٍٔایؾ را ةعنا تسهیل نیکعد

ةا زالی زار ن٘اةلم ایؽتاده ؛ صطایا چً ةً ؼعش آنطه ؟ ٌیچ وٗت دلم ىهیضَاؼت او 
را ایو چيیو ةتیيم ؛ اونعد ةغرگی اؼت ؛ دوؼت 

. داؿتم اورا ٌهیـً ةا اةٍت ةتیيم ؛ ةا ٗانت کـیطه و اةعوان گعه صَرده

درصیاةاىی آىىعؼ ةازداؿتگاه ؛ . صاوعه ی آصعیو دیطارنان را ٌعگغ ٔعانَش ىهیکيم
دؼتٍایؾ را از پـت ؼعدرٌم ٗالب کعده و 

ٗطم نیغد ٗیأً اش ةً زطی َكتاىی ةَد کً ةعای اولیو ةارازاو تعؼیطم ؛ ازایيکً ةً او 
ىغدیک ؿَم وزـت داؿتم ؛ ةا پایی لعزان ةً 

ٗعةاىگاه رٔتم ؛ نیطاىؽتم آصعیو دیطارنان صَاٌط ةَد ؼَزش آن ؼیلی را کً ةع قَرتم 
ى٘ؾ ةؽت ٌعگغ ٔعانَش ىهیکيم ؛ آن 
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. ؼیلی صیلی زعٍٔا ةعای گٕتو داؿت ؛ درس زىطگی ةَد ؛ انا نتاؼٕاىً دیع ٍٔهیطم 
ةا آةعوی نعدی کً ؼالٍای ؼال ةا ؿعأت و 

درؼتی زىطگی کعده ةَد ةازی کعدم و آن را دؼتضَش تهایالت پَچ و ةچگاىً صَد ٗعار 
او را ؿکؽتم و صعد کعدم وزاال ةا ٌهً . دادم

ی ةطیٍایی کً در ز٘ؾ کعده ام ؼيگیيی ةار ایو ؼٕع را ةع دوش کـیطه تا ةً دیطار 
آیا نو ؼغاوار . نَدَد ةی ن٘طاری نحل نو ةیایط 

ایو ٌهً لىٓ و نستت ٌؽتم؟ 

پطرٌم ةا دیطن نو زؽاةی دا صَرد ؛ ةاورىهیکعد کً َغیغدرداىً اش درایو ؼو کم ةً 
ةا لتاىی کً ةً . یکتاره پیعوؿکؽتً ؿطه ةاؿط

... »پطر« :ؼضتی ةازنیـط گٕتم

پطر ؛ ناتم زده ؛ نو و آٔتاب راتهاؿا کعد وىاگٍان ةعؼعصَد زد و ؿتاةان ةً ؼهتم آنط 
ٌٖ ٌٖ کيان . و نعا نسکم در آَّش گعٔت 

گعیً را ؼعدادم ؛ ىهیتَاىؽتم صَدم را کيتعل کيم ؛ نحل ةچً ای ؿطه ةَدم کً ةا دیطن 
نو ٌم دان گعٔتم .زانی اش دان نیگیعد 
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؛زىطه ؿطم و پعو ةال در آوردم ؛ ةً اونسکم چؽتیطه ةَدم ؛ نیتعؼیطم اگع او را رٌا کيم 
؛ دیطار او صَاةی ةیؾ ىتاؿط ؛ پطردرزالیکً 

َغیغدلم گعیً کو ؛ گعیً کو ؛ پطر آنطه ؛ دیگعتيٍا « :نٌَایم را ىَازش نیکعد گٕت 
. »ىیؽتی

ػ انا صیلی دیع آنطی ؛ ٌهً چیغ تهام ؿط ؛ ىگاه کو پطر ایو آٔتاب ىَه ی تَؼت ؛ 
َهع وودَد نو اؼت ٌهً ی زىطگی نو اؼت؛ انا تا 

پطر؛ةتیو چگَىً َغیغم دلَی چـهم . ؼاَاتی دیگع او را درگَر ؼعدی صَاٌيط گظاؿت
ةً صطا نو نؽتسٖ ایو ٌهً زدع ! پعپع ؿط 
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پطر ىگاه کو چً زیتا ةً صَاب رٔتً ؛ درؼت نحل یک َعوؼک ؛ کی نیتَاىط .ىتَدم 
ٔکعش را ةکيط کً او دیگع ةیطار ىضَاٌط ؿط ؛ او 

پطر ای کاش زودتع آنطه ةَدی تا ؿیعیو زةاىی .ةعای ٌهیـً از پیؾ نا رٔتً اؼت 
آٔتاةم را نیطیطی ؛ نٌَای ةليط وؼیاٌؾ را نی 

. دیطی ؛ او صیلی زعٍٔا ةعای گٕتو داؿت انا چً زیٓ کً دیع آنطی

نگعىهیضَاؼتی او را ةتیيی . آنطه تا تَ را ةتیيط .آٔتاةم ؛ گلم ؛ دصتعکم ةليطؿَ پطر آنطه 
؟زاال چی ؿطه دَاةؾ را ىهیطٌی ؛ ةليطؿَ 

َغیغم ؛ نیضَاٌیم ةً ایعان ةعگعدیم ؛ دیگً ٌهً چیغتهام ؿط ؛ روزٌای ؼضت و ّم و 
ّكً گظؿت؛ زاال دیگً یک پطر واُٗی داری ؛ 

. اون آنطه تا وُم صَش زىطگی را ةً تَ ةچـَىً

پطر ةانو چً کعدی؟ « :صَدم را از پطر دطا کعدم و ؼعآٔتاب را در آَّش گعٔتم و گٕتم 
چً ىٕعیيی کعدی کً ایو چيیو ةایط ت٘اص 

. »پػ دٌم

ایي٘طر ىهک ةً زصم نو ىغن ؛ کطام پطری « :پطر ةع پیـاىی اش کَةیط و گٕت 
َغیغتعیو ٔعزىطش را ىٕعیو نیکيط ؛ ای روزگار ةی ؤا 

ةا نو چً کعدی ؟ ؿؾ ؼال ؼَصتم و دم ىغدم ؛ ؿؾ ؼال تٌاٌع ةً ةَدن نیکعدم 
انا ودَد ىطاؿتم ؛ ؿؾ ؼال ؼکَت کعدم تا 

کؽی ىٍٕهط در دروىم چً نیگظرد ؛ ؿؾ ؼال نحل آتؾ زیعصاکؽتع نيتٌع دعًٗ ای 
ةَدم ؛ ؿؾ ؼال زدع کـیطم و دم ىیاوردم ؛ 

ؼغاوار ةطتع ازایو ٌم ةَدم ؛ اىؽان صَدصَاٌی نحل نو ةایط ازایو . چَن ز٘م ةَد 
انا تَ چعا ؟تَ کً آزارت . ةطتع ٌم ةً ؼعش ةیایط 

ةً یک نَرچً ٌم ىعؼیطه ةَد؛ ای کاش صطا تهام َظاةٍای َالم را ةعایم رٗم نیغد و 
. »ایو چيیو تَر ا ىهیطیطم
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ةعای اولیو ةار اؿک پطر را دیطم ؛ .پیـاىی آٔتاب را ةَؼیط و آرام وةی قطا گعیؽت 
دگعم . صطا نیطاىط ةا چً ؼَزی گعیً نیکعد

تا لسٌاتی « :ؼَصت ؛ ؼعم راةً روی ؿاىً اش گظاؿتم ؛ ّهگیو و دل گعٔتً گٕت 
پیؾ ٔکعنیکعدم ةً َیادت نی آیم ىهیطاىؽتم ةً 

روؿيی ؿتٍای تاریکم ؛ ایو ؼالٍای .ٗعةاىگاه َغیغم صَاٌم رٔت ؛ایو آٔتاب نو اؼت 
ؼضت ةا َـٖ اوگظؿت ؛ چً ؿتٍایی کً 

تاقتر ةا َکؽٍایؾ زعؼ زدم ؛ تيٍا ةَدم انا ةا او ةَدم ؛ تهام َکؽٍایی را کً ةعای 
نادرت نیٕعؼتادی از آىٍا کپی کعدم و ةً در و 

کؽی زٖ ةاز کعدن دراتاٗم را ىطاؿت ؛ آن ٗطر ّعور و تکتع نعا گعٔتً . دیَار اتاٗم زدم 
ةَد کً دلم ىهیضَاؼت کؽی ةٍٕهط دردروىم 

چً نیگظرد ؛ زتی نادرت کً َغیغتعیو کؽم اؼت صتعىطاؿت کً دردل ٌهؽعش چً 
ٌع روز ةً اىتٌار نیگظؿت ؛ ةً اىتٌار .نیگظرد 

ةا ٌع زىگی ؼعاؼیهً ازدا نیپعیطم ؛ نيتٌعت ةَدم کً . ایيکً تَیک روز ةی صتع ةعگعدی 
روزی ؼعزده ةیایی ؛ انا ٌیچ وٗت ایو رویا 
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وٗتی ةً تلٕو ؿضكی دٔتعم تهاس نیگعٔتی دلم نیضَاؼت زةان . تسٖ٘ پیطا ىکعد 
ةاز نیکعدی ونیگٕتی پطر ؛انا أؽَس کً ایو آرزو 

ةً دلم ناىط ؛ تٌَم نحل صَدم لذتاز و یک دىطه ةَدی ؛ و نو ةا قطای ىٕؽٍایت 
. »صَش ةَدم

آى٘طر ازؿها و ایعان .ػ پطر نو و آٔتاب ٗكط داؿتیم تاچيطناه دیگع ةً ایعان ةعگعدیم
ةعای او گٕتً ةَدم کً او لسًٌ ؿهاری نیکعد تا 

نانی ؛ ٔعدا نیعویم پیؾ پطر «:ؿتٍا ٗتل از ایيکً ةً صَاب رود نیگٕت . ؿها را ةتیيط 
» و نادر ؟

درایو کـَر ةیگاىً ةطىیا آنط وٌهیو دا ٌم . انا أؽَس کً آن ٔعدا ٌعگغ ىیانط
. َهعکَتاٌؾ ةً پایان رؼیط
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 * * *

ٌهان روز ٗلب کَچک آٔتاب در ؼیيً اش اززعکت ایؽتاد و در ؼیيً ی ديیٕع دوةاره 
ةً زعکت صَد ادانً داد ؛ٌعچيط کً دلم 

دروَل َهل نو . انا صَؿسال ةَدم کً ٗلب کَچک او ٌهچيان نیتپط .آکيطه ازّم ةَد
وپطر در ایَان ةیهارؼتان ؼاکت و آرام ىـؽتً 

و ةا نو ٌهطردی نیکعد ٌعلسًٌ کً نیگظؿت نحل .ةَدیم ؛ ةاران ٌهچيان نی ةاریط 
ایيکً تکً ای از ودَدم را دطا نیکعدىط ازایيکً 

ؼعم را روی ؿاىً ی او گظاؿتم اؿک .پطردرکيارم ةَد ازؽاس آرانؾ نیکعدم
درچـهاىم زلً٘ زده ةَد ؛ پطردؼت ىَازؿی ةعؼعم 

صطا . کً ٌعکؽی از ٍَطه اش ةعىهی آیط . تَ کار ةغرگی اىذام دادی «:کـیط وگٕت 
صیلی دوؼتت داؿتً کً ایو نانَریت را ةً تَ 

تَ ٌم ةيطه ی صَب صطا ةَدی کً ایو نانَریت را ةً ىسَ ازؽو اىذام .واگظار کعده 
. »دادی

ةْل راه گلَیم را گعٔتً ةَد ؛ ىهیضَاؼتم گعیً کيم؛ ازتیاج ةً نكازتت داؿتم دلم 
نیضَاؼت ةعای پطردردل کيم و از ّم و ّكً ی 

اناتالب ةً ؼضو ةازنیکعدم اؿکم ؼعازیعنیـط .ؼالٍای ؼضتی و درناىطگی ةگَیم 
َغیغ « :پطرنتَدً زالم ؿط ؼعم را ةَؼیط و گٕت .

دلم ایي٘طر صَدت را َظاب ىطه ؛ رازت ةاش کم کؽی را از دؼت ىطادی ؛اگع ةضَاٌی 
ایو ّم را در دلت پيٍان کيی از ةیو نیعوی ؛ 

. »نو تَ را درک نیکيم

ػ پطر صیلی ةٍت ازتیاج داؿتم ؛ در ایو دٗایٖ ؼضت اگع ىتَدی چگَىً ةار ایو اىطوه 
. را ةً دوش نیکـیطم

قطای . قطای رَط وةعؽ ةً ٌهعاه رگتارتيطی ؼاصتهان ةیهارؼتان را ةً لعزه اىطاصت
تگعگ کً ةعؼ٘ٓ ایَان نیضَرد نعا ةً وزـت 
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یک لسًٌ .اىطاصت ؛ ةً پطر نسکم چؽتیطم و ةً آؼهان ّم گعٔتً ىٌعی اىطاصتم 
آٔتاةم را دیطم کً ةا لتضيطی دور و دورتع نیـط ؛ 

. »پطر آؼهان را ىگاه کو ؛ آٔتاب ؛ آٔتاب« :ٌعاؼان رو ةً پطرکعدم و گٕتم 

ػ چی ؿطه َغیغم ؟چً اتٕاٗی أتاده ؟ 

. »تهام ؿط ؛ آٔتاب رٔت پیؾ صطا« :آٌی کـیطم وگٕتم 
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چٍعه ی زیتای آٔتاب یک لسًٌ از دلَ دیطگاىم دور ىهیـط ؛ . ؿب ةطی را گظراىطم 
صَاةم ىهیتعد ؛ گاٌی اوٗات از ؿطت صؽتگی 

چـهٍایم ةً روی ٌم نی آنطىط ؛ انا دٗای٘ی ىهیگظؿت کً ٌعاؼان ازصَاب نیپعیطم 
ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم ازداةعصاؼتم و ةع روی .

قيطلی چعصطار ىـؽتم و ىاةاوراىً و ةی ٌطؼ ةً ؼهت ةضؾ کَدکان ةً راه أتادم؛ 
نیطاىؽتم کً دیگع کؽی نيتٌعم ىیؽت ؛انا ىاگٍان 

ٌيَز دای او کؽی را ةؽتعی ىکعده ةَدىط ؛ ةً کيار تضتؾ .صَدم را در اتاؽ آٔتاب دیطم
. رٔتم ؛یک آن زػ کعدم کً صَاةیطه اؼت 

او صَؿسال ةَد؛ . نحل ٌهیـً ؼعم را لتً ی تضتؾ گظاؿو و ةعایؾ االلیی صَاىطم
لتضيطی زدو چـهاىؾ را ةؽت ؛ دؼتاىؾ را 

دردؼت گعٔتم ٌيَز ٌم گعم ةَد ؛ ةعآن ةَؼً ای زدم ٌهً چیغ ةً ىٌعواُٗی نی آنط 
چـهاىم راةاز کعدم تا آٔتاةم را ةتیيم انا دغ 

یک لسًٌ ةً یاد ديیٕع أتادم ؛ . صَاةی ةیؾ ىتَد درناىطه و ىاانیط ازاتاؽ ةیعون آنطم
اودرچً زالی اؼت ؟ آیا ةً ٌَش آنطه ؟ ةً 

وعؼ اتاٗؾ رٔتم ؛ نُكَناىً ةً صَاب رٔتً ةَد ىگاٌم ةً ناىیتَر أتاد ایو ٗلب 
آٔتاب ةَد کً نيٌم نیغد دؼت او را دردؼت گعٔتم 

و ةع آن ةَؼً ای زدم ؛ةً ؼیيً اش چـم دوصتً ةَدم قطای ىٕؽٍایؾ را نی ؿيیطم 
آى٘طر ٌیذان زده ؿطه 
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ةَدم کً ٗلتم ةً ؿطت نی تپیط ؛ چيطٗىعه اؿک ةً روی ؼیيً اش چکیط ؛ دؼت 
. کَچکؾ نٌَایم را ىَازش کعد او ةیطار ؿطه ةَد

. ػ نعا ةتضؾ ؛ ىهیضَاؼتم ةیطارت کيم

. ػ صیلی دلم نیضَاؼت ؿها راةتیيم

. ػ نو ىتایط نغازم تَ نیـطم ؛ ةٍتعه ةعوم

صَاٌؾ نیکيم ةهاىیط نو ةً کؽی ىهیگَیم کً ؿها ایيذا « :دؼتم را گعٔت و گٕت 
صیلی دلم نیضَاؼت ؿها را ةتیيم ؛ انا ؿها . ةَدیط

. »ایو ادازه را ةً نو ىطادیط ؛نتـکعم کً ةً نو زىطگی دوةاره داری

. ػ َغیغم ةٍتعه از صطا تـکعکيی

نو ٌع روز ؿها را نی .انا ٌهیـً ةً یاد او صَاٌم ةَد .... ػ نو ةعای آٔتاب نتاؼٕم 
دیطم کً ةً دیطن آٔتاب نی آنطیط و ةعای او دَا 

ٌیچ وٗت دلم ىهیضَاؼت ایو اتٕاؽ ةیٕتط و زاال ةاور کيیط زػ ةطی .نیکعدیط 
. دارم

ػ ایو زعؼ را ىغن ؛ تَ دای آٔتاب را ىگعٔتی او ةایط نیعٔت و ٌیچ کاری ىهیـط کعد ؛ 
او صَؿسال صَاٌط ةَد کً ٗلتؾ را ةً تَ ٌطیً 

. ةٍتعه ةضَاةی تَ ةً اؼتعازت ازتیاج داری. داده 

ػهیـَد از ؿها ت٘امایی ةکيم ؟ 

. ػ التتً َغیغم
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. ػ ؿُعی کً ٌعؿب ةعای آٔتاب نی صَاىطیط ةعای نو ٌم نیضَاىیط

. درزالیکً اؿک در چـهاىم دهٍ ؿطه ةَد ؿعوع ةً صَاىطن کعدم

ؼاَت چٍارقتر ةً اتاٗم ةازگـتم؛ انعوز روز صاکؽپاری آٔتاب اؼت ؛پطرصیلی اقعار 
. داؿت کً او را ةً ایعان ةتعیم انا ٗتَل ىکعدم
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تا کارٌایم را نیضَاؼتم تيٌیم کيم زنان نیتعد؛ دلم ىهیضَاؼت دؽط او در ؼعدصاىً 
ةهاىط ؛ ٔعٗی ىهیکعد چً ایيذا وچً آىذا ؛ آٔتاب 

. ٌهیـً در ٗلب نو اؼت

ةً کيار پيذعه رٔتم ةاران ٌهچيان نی ةاریط ؼعم را ةً دیَار تکیً دادم و دیگع چیغی 
قتر ةا قطای نادراز صَاب ةیطار .ىٍٕهیطم 

. ؿطم

ػ چعا ایيذا صَاةیطی ؟ 

. ػ آى٘طر صؽتً ةَدم کً اززال رٔتم

. »ةایط آناده ؿَی« :نادر ةا زالتی ّهگیو ىگاٌم کعدوگٕت 

. ةطون ایيکً دَاةؾ را ةطٌم لتاس نـکی را کً ةً ٌهعاه آورده ةَد ةً تو کعدم

ػ پطرکذاؼت ؟ 

. ػ ةا آرش ةیعون نيتٌعىط

. قَرتم را ةَؼیطو ؿال ؼیاه رىگی ةعؼعم اىطاصت

ٌَا ةً ؿطت ؼعد ةَد و ةاران ٌهچيان نی ةاریط ؛ آؼهان چيطروزی اؼت کً ةانو 
ٌهطردی نیکيط ؛اوٌم درنعگ آٔتاب َغیغم 

زال و ٌَای ٗتعؼتان درآن ؼکَت وٌم آور آزارم نیطاد دؼت پطر را . ؼَگَاری نیکيط
گعٔتم ؛گعنایؾ زؽی صَةی درنو ةً ودَد 

نطََیيی کً ةعای صاکؽپاری آٔتاب آنط ةَد از ةیؽت ىٕع تذاوز ىهیکعدىط ؛ . آورد
ؿایان أؽعده و ّهگیو ةً درصتی تکیً داده ةَد ةا 

دیطن پطر ةً ؼهتهان آنط و ٗتل ازایيکً پطر َکػ الُهلی ىـان دٌط صم ؿط و 
. دؼتؾ را ةَؼیط و او را درآَّش گعٔت

ػ نعا ةتضـیط نو اناىت دار صَةی ىتَد؛ صاک ةعؼعم ةعیغیط ؛ةعگَؿم ةغىیط ، ٔسؾ و 
ىاؼغا ةگَییط کً ؼغاوار ٌؽتم نو ةط کعدم 
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... ؛درزٖ ٌهؽعم و ٔعزىطم

پطر ةا او ٌهطردی کعد ؛ نسکم او را ةً .و ؼعش راةع ؿاىً ی پطر گظاؿت و گعیؽت 
آرام «:ؼیيً ٔـعد و ةع پـتؾ کَةیط و گٕت 

. »ةاش پؽعم
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درؼکَتی .آرش ةازوی ؿایان را گعٔت ودرزالیکً او را دلطاری نیطاد از آىذا دور ؿطىط 
ؼعد و ّهطار آٔتاب زیتایم را درون ٗتعی 

ّم تهانی ودَدم را گعٔت ؛ صطایا او چگَىً نیتَاىط در ایو دای .ؼعد و ىهيا گظاؿتيط
ىهَر و تاریک واٗت ةیاورد؟ آٔتاةم ازتيٍایی 

ةا چـهاىی پعاز اؿک و دلی آکيطه از ّم نـتی از صاک را ةعداؿتم و ةع آن .نیتعؼط 
دلم . ةَس زدم و ةً روی َغیغم ریضتم

نیضَاؼت ٔعیاد ةغىم ؛ ؿکَه کيم ؛ ازّم ٌذعان ةگَیم ؛ صاک ةعؼع ةیٕـاىم و از داّی 
دلم نیضَاؼت .کً ةعدلم ىـؽتً ْٔان کيم

زنیو و زنان راةٍم ةعیغم و داد از ّم دطایی ؼعدٌم ؛ انا ةی رنٖ تع از آن ةَدم کً 
ةی زػ و ةی زال ةً . ةتَاىم کاری اىذام دٌم 

پطرتکیً داده ةَدم و آن قسيً ی دلضعاش را تهاؿا نیکعم و ةعای آصعیو ةار ةعایؾ 
. االلیی صَاىطم

 31ٔكل

یک ٌٕتً ةُط از ةیهارؼتان نعصف ؿطم و ةً صاىً ای ٗطم گظاؿتم کً پع ازصاوعات 
تاچيط روز نحل دیَاىً . ریغ و درؿت آٔتاب ةَد 

ٌا آرام و ٗعار ىطاؿتم ؛ ةً ٌع وعؼ ؼعنیکـیطم تا ردی از او پیطا کيم ؛ انا نتاؼٕاىً 
پطر ةً ٌهعاه نادر تهام وؼایل آٔتاب رااز دیط 

تيٍا دلضَؿی ام اتاؽ آٔتاب ةَد؛ انا ةعای ایيکً پطر ىارازت . نو پيٍان کعده ةَدىط 
ّم . ىـَد از رٔتو ةً آىذا صَدداری نیکعدم
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نیضَاؼتم ةعوم انا صَدم ٌم . ةطدَری ةع دلم ؼيگیيی نیکعد؛ واٗت ناىطن ىطاؿتم 
ىهیطاىؽتم ةً کذا ؛ پطر از دیطن ٗیأً ی ّم 

گعٔتً ی نو رىخ نی کـیط و درزالیکً نـت ٌایؾ را درٌم نیٕـعد ازدلَ چـهاىم 
واٗت دیطن او را ىطاؿتم ؛ او را . دور نیـط 

. ةُطاز ؼالٍا ةً دؼت آورده ةَدم ؛ ىهیضَاؼتم ةً ٌهیو رازتی او رااز دؼت ةطٌم 
صیلی ؼُی نیکعدم صَددار ةاؿم و دلَ او واىهَد 

نیکعدم کً صَب ٌؽتم ؛ انا ؿتٍا دور از چـم پطر ةً اتاؽ آٔتاب نیعٔتم و َ٘طه ی 
ٌهً چیغ آىذا نتُلٖ ةً . دل را صالی نیکعدم 

اؼتاب ةازیٍایؾ را ةً ؼلیً٘ صَدش در . آٔتاب ةَد ٌهً دای آن ةَی او را نیطاد 
گَؿً ای چیطه ةَد ؛ چيط تا از َعوؼک ٌای نَرد 

َالً٘ اش را روی تضتؾ گظاؿتً ةَد ؛ ٌهً دا نعتب و تهیغ ةَد نحل ایيکً اتاؽ ةً 
روی تضتؾ . یک کطةاىَی صاىً دار تُلٖ دارد 

ةً ىاگٍان او را زػ کعدم ؛ نحل ایيکً واُٗا در . ىـؽتم و َعوؼکٍا را در ةْل گعٔتم 
کيارم ةَد ؛ آى٘طر ةً نو ىغدیک ؿطه ةَد کً 

زتی قطای ىٕػ ٌایؾ را ٌم نی ؿيیطم ؛ انا ٌهیو کً نیضَاؼتم او را در آَّش 
ةگیعم ؛ نتَدً ؿطم کً رویایی ةیؾ ىتَده ؛ قطای 

ٔعیاد را درون صَد صًٕ کعدم ؛ ؼعم را در ةالؾ کَچکؾ ٔعو کعدم ودرزالیکً ؼُی 
نیکعدم قطایم درىیایط گعیؽتم ؛ تسهل آن 

ومٍ ةعایم صیلی ؼضت ةَد ؛ واىهَد کعدن ةً ّیعآىچً کً ةَدم ؛ انا واٗت ّم پطر 
دیگع مُیٓ تع . راٌم ىطاؿتم ؛ ةایط تسهل نیکعدم

. از آن ؿطه ةَدم کً ةتَاىم ّكً ی او را ةً دوش ةکـم

روزی ىتَد کً ةً نا ؼع . در آن ایام ؼضت ؛ تيٍا نَىػ و ٌهطنم نادر و آرش ةَدىط 
ؼُی نیکعدىط نعا دلطاری دٌيط و ةا .ىغىيط 

. ؼعگعم کعدن نو یً دَرایی نعا از آن زال و ٌَا ةیعون ةیاورىط



 
 

575 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

 353  

ازٌع ٔعقتی . آرش صیلی تالؾ کعد تا ةٍع قَرتی کً ؿطه نو و ؿایان را آؿتی دٌط 
اؼتٕاده نیکعد و درةاره ی او قستت نیکعد 

زَقلً زعٍٔای تکعاری او را . ونو ٌع دًُٔ ةً ىََی او رااز ؼع صَد ةاز نیکعدم 
ىطاؿتم ؛ تكهیهم را گعٔتً ةَدم و انکان ىطاؿت 

. او وٗتی دیط ىهیتَاىط نعا رامی کيط ةً ؼعاغ پطررٔت. کؽی ةتَاىط آن را تْییع دٌط 

زطس زدم در ارتتاط ةا نو و ؿایان ةاؿط ؛ . آرش یکؽاَتی ةا پطر نٕكال قستت کعد
گاٌی چٍعه ی پطر صـهگیو نیـط و گاٌی 

دلم ىهیضَاؼت ةضاوع نَدَد ةی ن٘طاری نحل ؿایان ؛ او َكتاىی . درٔکع ٔعو نیعٔت 
. ؿَد؛ ؿایان زتی ارزش ٔکعکعدن ٌم ىطاؿت 

از آن ؿب لُيتی او را ةعای ٌهیـً از ذٌيم پاک کعده ةَدم ؛ نحل ایيکً آن ٗؽهت از 
نْغم کً یاد و صاوعه ٌایؾ در آن جتت نیـط ؛ 

در ؼضت تعیو . ةً یکتاره پاک ؿطه ةَد ؛ ودَدش را ٌیچ گاه در زىطگی زػ ىکعدم 
ؿعایه در کيارم ىتَد و صَدم ةا نـکالت 

ؼالٍا نعا آن چيان ةازی داد کً َـٖ او را ةاور کعدم و ؼاده . دؼت ةً گعیتان ةَدم 
لَزاىً َاؿٖ و ؿیطایؾ ؿطم ؛ اى٘طر ةً او دل 

ةؽتم کً وٗتی در کيارم ىتَد ازؽاس دلتيگی نیکعدم ؛ ّم ّعةت و ةی کؽی را ةا دان 
انا . و دل پظیعٔتم چَن ؿایان را داؿتم 

ؼالٍا نعا . أؽَس کً وٗتی او را َاؿ٘اىً ىگاه نیکعدم ؛ او ةً ٔکع زً٘ ای تازه ةَد 
ٔعیب داد تا ةتَاىط دارایی ام را ةً چيگ آورد ؛ ای 

کاش ٌهان روز اول قادٗاىً اٗعار نیکعد تا ٌعچً داؿتم در وتٖ اصالف گظاؿتً و ةً 
ایو ٌهً زً٘ و ىیعىگ ةعای . او ٌطیً نیطادم 

او . چً ةَد ؟ او دوؼتاىً ةً زىطگی ام وارد ؿط و ناىيط دؿهيی آن را ةً ىاةَدی کـیط 
گعگی در 
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. لتاس نیؾ ةَد کً ةً رازتی اَتهادم را دلب کعد و نو ٌم اةلٍاىً او را ةاور کعدم 
اقال در ذٌيم ایو ٔکع ةً ودَد ىیانط کً نهکيً 

. روزی از ٌهؽعی کً واىهَد نیکيط ةطون نو نی نیعد ایو چيیو معةً ای ةضَرم

از ةً یاد آوردن آن صاوعات تلش و تکان دٌيطه َعؽ ؼعدی ةع پیـاىی ام ىـؽت ؛ ده 
ؼال از َهعم را ةیٍَده تلٓ کعدم ؛ ؼالٍای 

ؼالٍایی کً ٌعگغ . دَاىی ؛ ؿاداةی و وعاوت ٌهً و ٌهً در پـت ّتاری نسَ ؿط 
. ةعىضَاٌط گـت

» زَقلً داری ةاٌم قستت کيیم ؟« :ةُط از رٔتو آرش ؛ پطر نعا قطا کعد و گٕت 

دصتعم چً تكهیهی « :پطر کهی ٔکعکعد و گٕت . ؼعم را ةً َالهت نَأ٘ت تکان دادم 
» ةعای آیيطه ات گعٔتً ای ؟

. ػ نیضَاٌم ةا ؿها ةً ایعان ةعگعدم

ػ تکلیٓ ؿایان چیؽت ؟ 

. ػ ٌهً ی کارٌایم را وکیلم اىذام صَاٌط داد

ػ نیضَاٌی از او دطا ؿَی ؟ 

ػ ةُط از ایو ٌهً رىخ و ؿکيذً ؛ ؿها ىٌع دیگعی داریط ؟ 
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نو ىتایط تكهیم ةگیعم ؛ ةُيَان یک پطر ٔ٘ه « :پطر ؼعش را تکان داد و گٕت 
... نٍتاب . نیتَاىم چيط ىكیست پطراىً ةً دصتعم ةکيم 

نو اؿتتاٌات زیادی در زىطگی داؿتً ام کً ؼُی دارم دیگع تکعار ىـَد؛ زعٍٔایی کً 
درةاره ی ؿایان نیضَاٌم ةغىم ةعای ایو 

ىیؽت کً او را تاییط کيم یا تکظیب و در مهو نو ىیانطه ام کً تَ را ةً تيٍایی ةً 
نیضَاٌم اگع ةعای ادانً ی ایو زىطگی . ایعان ةتعم 

راٌی ودَد دارد ىگظارم ازٌم ةپاؿط ؛ ٌعنعدی در زىطگی اؿتتاٌاتی دارد ؛ ٌعکػ ةً 
... »ىََی ؛ یکی نحل نو یکی نحل ؿایان
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صَدتان را ةا او ن٘ایؽً ىکيیط « :ىگظاؿتم پطر زعٔؾ را تهام کيط ةا َكتاىیت گٕتم 
ؿها یک نعد واُٗی ٌؽتیط انا او ةَیی از نعداىگی 

. »ىتعده

. ػ انا نو ٌم صىاٌای زیادی داؿتم

ةُنی . ٌهً در زىطگی اؿتتاٌاتی داؿتً اىط ! ػ پطر ایو چً زعٔی اؼت کً نیغىیط 
ازایو اؿتتاٌات را نیـَد دتعان کعد انا ةُنی از 

نو ةً او ٔعقت ٌای زیادی دادم انا لیاٗتؾ را . آىٍا را ٌعگغ ىهیتَان دتعان کعد 
ؿها صَدتان را ةا چً کؽی ن٘ایؽً نیکيیط . ىطاؿت 

ؿها . ؟ کؽی کً ٌهً ی زىطگی اش را وٗٓ صاىً و صاىَاده نیکيط ؛ نعد ةغرگی اؼت 
ٔ٘ه َ٘یطه تان ةا نا ٔعؽ داؿت کً آن ٌم 

. ةتیو دو ىؽل ٌهیـً ازایو نؽائل ودَد دارد. وتیُی اؼت 

... ػ انا

ػ پطرصَاٌؾ نیکيم ادازه ةطٌیط زعٔم را ةغىم ؛ ؿها ةا زً٘ و ىیعىگ ؼُی ىکعدیط 
دارایی نادر رااز چيگؾ ةیعون ةیاوریط ؛ ٌهیـً 

زعنت او را ىگً داؿتیط ؛ یکتار دلَ نا ةا نادر ةسث ىکعدیط ؛ از گل ىازکتع ةً نا ىگٕتیط 
. ؛ ةً نادر صیاىت ىکعدیط و دروغ ىگٕتیط 

ٌعؿب نؽت و ةی صتع ةً صاىً ىیانطیط و َ٘طه ی صَد را ةع ؼع زن و ٔعزىطتان صالی 
ىکعدیط ؛ ٌعؿب دصتعتان از تعس اذیت و آزار 

. »نانی ؛ نو از پطر نیتعؼم« :ؿها ةً اتاٗؾ پياه ىتعد و ٔعیاد ىغد 

ةازٌم نیضَاٌیط از « :درزالیکً ىٕؽم ةيط آنطه ةَد ةا قطای ةْل گعٔتً ای گٕتم 
ایو ؼالٍای صَش زىطگی ام ةعایتان ةگَیم ؟ از ٌهً 

نو صَدم را تا اةط . ی ایيٍا گظؿتً در نعگ آٔتاب نو و ؿایان ٌع دو ن٘كع ةَدیم 
پطر . ىضَاٌم ةضـیط ؛ چگَىً نیتَاىم او را ةتضـم 
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؛ ةٍتعه تهانؾ کيیط ؛ دیگع تسهلؾ را ىطارم ؛ ایو ةی ن٘طار انعوز صیلی ٔکعم را 
. »نـَْل کعد

چعا « :درزالیکً قطایؾ نیلعزیط گٕت . اؿک در گَؿً ی چـهان پطر دهٍ ؿطه ةَد 
ایو ٌهً ؼال پيٍان کعدی ؛ نگع ةی کػ و کار 

. »ةَدی کً گظاؿتی ٌع ّلىی دلؾ نیضَاٌط اىذام دٌط

. ؼالٍا نعا ةازی داد و ىٍٕهیطم. ػ او زةان چعب و ىعنی دارد 
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اگع زانی دصتعم ةَدم اون پؽعه ی ؿارالتان . ػ نعا ةتضؾ دصتعم ؛ نو ةط کعدم 
دعات ىهیکعد پایؾ رااز گلیهؾ ةیعون ةگظارد و 

دیگع روزٌای ؼضت زىطگی ات ةً پایان رؼیط ؛ ٔعدا ةً . زىطگی تَ را ةً ةازی ةگیعد
ؼعاغ وکیلت نیعوم تا ٌعچً زودتع ةً ایعان 

. »ةعگعدیم

 * * *

نَدَدیت و ناٌیت صَد را ٔعانَش . روزٌای ؼضت و کـيطه در پی ٌم نیگظؿت 
کعده ةَدم ؛ یک اىؽان ؼعدرگم و درناىطه کً 

در صاىً آرام و ٗعار ىطاؿتم ؛ ةعؼع صاک آٔتاب نیعٔتم . ٌهً ی راه ٌا را ةؽتً نی دیط 
؛ یک ؼاَتی نی ىـؽتم َ٘طه ی دل صالی 

نیکعدم ؛ ٔعیاد نیغدم ؛ از ةی ؤایی روزگار نیگٕتم ؛ ازّم ٌذعان و دطایی نی ىالیطم ؛ 
زار نیغدم ؛ صاک ةعؼع نی أـاىطم و ةاالضعه 

ةی رنٖ و ةی زال ؛ درزالیکً یاد آٔتاب تهام ذٌيم را پع کعده ةَد ؛ ةً صاىً 
انا آىذا ٌم ازؽاس آرانؾ ىهیکعدم ؛ ةً . ةازنیگـتم 

ةً یاد گظؿتً . صاىً ی نادر پياه نیتعدم ؛ زعٍٔایؾ دلگعم کييطه ةَد و نعا آرام نیکعد 
ٌای ىً چيطان دور نی أتادم و روزٌای صَش 
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َكعٌا در ایَان کَچک صاىً ةً اىتٌار ؿایان نی . زىطگی ام را ةضاوع نی آوردم 
ىـؽتم تا چای تازه دنی را کً درؼت کعده ةَدم 

درکيار ٌم ةضَریم ؛ چ٘طر آن روزٌا ةً ىٌعم صَؿتضت ةَدیم ؛ زػ ّعیتی ىؽتت ةً 
آن صاىً داؿتم ؛ دلم ىهیضَاؼت آن را تعک 

ةاایيکً ىتَد پطر . کيم ؛ نحل ایيکً صَؿتضتی ام ةا رٔتو از آىذا ةً پایان صَاٌط رؼیط 
و نادر صیلی آزارم نیطاد و دچار أؽعدگی ؿطه 

ةَدم ؛ انا ٌهیو کً ؿایان در کيارم ةَد و ةً انیط آنطن آٔتاب روزٌایم ةً ؿب 
ٌهً . نیعؼیط ؛ لتضيطی از رمایت ةعلتاىم نی ىـؽت 

زاال کً « :ی زىطگی ام را نیضَاؼتم وٗٓ ٌهؽع ؤعزىطم ةکيم ؛ پیؾ صَد نیگٕتم 
آىٍا ٔعزىطی ةً ىام نٍتاب ىطارىط چعا نو صَدم 

. »راایي٘طر َظاب ةطٌم

نادر ىـطه ةَدم کً ةطاىم در دل آىٍا چً نیگظرد ؛ ٔکعنیکعدم راؼتی راؼتی نعا 
ٔعانَش کعده اىط و زىطگی صَب و صَؿی را ةطون 

ةاٌم کار . دو ؼال ةَد - روزٌای صَش زىطگی ام ٌهان یکی . نو نی گظراىيط 
نیکعدیم ؛ ةاٌم ازؽاس صؽتگی نیکعدیم ؛ ةاٌم نی 

پَلٍایی کً ةً ؼضتی ةً دؼت نی آوردیم ؛ . صيطیطیم و ةاٌم درددل نیکعدیم 
ةعایهان صیلی ارزش داؿت ؛ ةعای دالع دالع آن ةعىانً 

. ریغی نیکعدیم و ؿکعصطا ٌیچ وٗت درىهاىطیم

آیا درتهام ایو نطت ؿایان ى٘ـً ٌای دیگعی در ؼعداؿت ؟ آیا ازٌهان روز اول کً ةً 
آنعیکا آنطیم ؛ او ٔکعٌای ؿیىاىی درؼع نی 

پعوراىط ؟ یا دَ آنعیکا او را ََض کعد تا دایی کً ةً اىؽاىی صَدصَاه و وهاع نتطل 
ؿط و ةعای رؼیطن ةً صَاؼتً ٌایؾ ٌهؽع و 

. ٔعزىطش را زیع پا لً کعد



 
 

580 
 

 DINADL.IR دینا دانلود - پوراصفهاین هما –شام مهتاب 

دیطن آن صاىً ىاصَدآگاه نعا ةً یاد ؿادی ٌای زىطگی ام نی اىطاصت ؛ انا کم کم ّتار 
ّم و اىطوه ؼیهایم راپع نیکعد و ةً یاد آٔتاب 

از دؼت رٔتً ام نی أتادم و نعدی کً ةعایم نعده ةَد ؛ درزالیکً صاوعه ی صَؿی 
ةعایم ةاٗی ىگظاؿتً ةَد دلم نیضَاؼت ٌعچً 

ٔ٘ه نيتٌع ةَدم . تا ؿایط ةتَاىم ایو صاوعات را ٔعانَش کيم .زودتع ةً ایعان ةازگعدم 
تاٌعچً زودتع زکم آزادی ام ةً دؼتم ةعؼط 
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ٌهً چیغ تهام ؿط ؛ تَ دیگع آزاد ٌؽتی « :و ؼعاىذام یک روز پطر ةً صاىً آنط و گٕت 
صیلی رازت نیتَاىؽتم اذیتؾ کيم ؛ ةاور کو .

ةعایم از آب صَردن ٌم آؼان تع ةَد کً ز٘ت رااز زلَ٘نؾ ةیعون ةکـم ؛ انا ٔ٘ه ةً 
صاوع ىان و ىهکی کً ةا َغیغ صَرده ةَدیم از 

» او گظؿتم

و دؼت در دیتؾ کعد و پاکتی ةیعون آوردو ةً دؼتم داد ؛ ةا دؼتی لعزان پاکت را ةاز 
کعدم ؛ وٗتی نٕاد والٖ ىانً را دل ٗعائت کعدم 

زال َذیتی داؿتم ازؽاس تٍی ةَدن و پَچی تهام ودَدم را گعٔتً ةَد؛ ناىيط ایيکً 
در دغیعه ای دور أتاده تيٍا و ةی کػ رٌا ؿطه 

ةاایيکً ةعای ایو روز لسًٌ ؿهاری نیکعدم انا ىهیطاىم چعا ىام تکان دٌيطه ی . ام 
والٖ ایيىَر ةع روح و دؽهم اجع گظاؿت و درٌالً 

ةاایيکً در نٍط آزادی زىطگی نیکعدم انااز ةً یاد آوردن . ای ازتعس و وزـت ٔعو رٔتم 
ایيکً یک زن نىلً٘ نی ةاؿم تيم ةً لعزه 

ٔعٌيگ و آداب و رؼَم ٌیچ کػ را ىهیـَد ََض کعد زتی اگع آىىعؼ دىیا . أتاد 
ةاؿط ؛ در دانًُ ی نا زىی کً از ٌهؽعش دطا 

ؿطه ٌیچ گاه دایگاه صَةی ىطاؿتً ؛ از ٗطیم ٌهیيىَر ةَده و تااةط ٌم ٌهیيىَر 
ةا زالتی ةٍت زده پطر را ىگاه کعدم و . صَاٌط ةَد 
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. »نو اولیو زن نىلً٘ صاىَاده ٌؽتم« :گٕتم 

دصتعم ایو « :پطردرزالیکً آب دٌاىؾ را ةً ؼضتی َٗرت نیطاد ؛ کيارم ىـؽت وگٕت 
تَ ٌهً ی ؼُی و ! چً زعٔی اؼت کً نیغىی 

» تالـت را کعدی؛ دیگع راٌی ودَد ىطاؿت نگع تَ صَدت ٌهیو راىهیضَاؼتی ؟

پطر ؛ ةاور کو کً آرزویم ةَد ؛ « :دؼتان یش زده اش را در دؼت گعٔتم و گٕتم 
نیضَاؼتم ٌعچً زودتع از دؼت او ىذات پیطا کيم ؛ 

. »زاال نیتعؼم... انا 

گعیً ؿادی ىتَد ؛ گعیً ةعای یک َهع زىطگی ةَد ؛ یک َهع صاوعه ؛ . و زار زار گعیؽتم 
یک َهع ةطةضتی و ةیچارگی و زاال ٌم کً 

پطرٌهاىىَر کً نٌَایم را ىَازش نیکعد گٕت . آزاد ؿطه ةَدم نحل ؼایً دىتالم نیکعد 
دصتعم ازچً نیتعؼی ؟ تَ اول ازٌهً صطا را « :

تَ دصتع ؿذاَی ٌؽتی نیطاىی . داری و نو ٌم تا زىطه ٌؽتم درکيارت صَاٌم ةَد 
چعا تَ ةاٌهً ةعایم ٔعؽ داؿتی ؟ چَن دؽَرتع و 

ىتعس ةَدی ؛ ؼعپعةادی داؿتی ؛ رو در رویم نی ایؽتادی و قادٗاىً اؿتتاٌاتم را 
نیگٕتی واز ز٘ت دٔاع نیکعدی ؛ صَاؼتً ٌایت را ةا 

چيگ و دىطان ٌم کً ؿطه نیگعٔتی و ٌیچ وٗت کم ىهی آوردی ؛ ةعای ٌهیو ؛وٗتی 
ؿایان رااىؽان . کً ازدواج کعدی دلم گعم ةَد 

الی٘ی ىهیطاىؽتم ؛ انا ایو را صَب نیطاىؽتم کً تَ کؽی ىیؽتی کً ةگظاری در ز٘ت 
ادساؼ کييط ؛ تَ ىهَىً ی کانل یک دصتع ایعوىی 

اوایل کً ؿها ةً ایيذا آنطه ةَدیط وزـت داؿتم کً . ٌؽتی ؛ ةا ّیعت و ةا ٌهت 
چىَر نیضَاٌیط درایو کـَر زىطگی کيیط ؛ انا ةا 

ایو نٍتاب دصتعی ىیؽت کً در ةهاىط ؛ ةً صَةی نیتَاىط گلیم صَدش و « :صَد گٕتم 
تَ نیتَاىی آیيطه » .ؿایان را از آب ةیعون ةکـط 

ات را آىىَر کً دوؼت داری رٗم ةغىی ؛ ٔ٘ه ةً ٔعقت ةیـتع ازتیاج داری ؛ دیگع 
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ةا کهک ٌم آیيطه ای روؿو . ىهیگظارم اؿتتاٌات گظؿتً ام زىطگی ات را صعاب کيط 
. »صَاٌیم داؿت
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قطایؾ . قستتٍای پطر ناىيط یک ٗعص آرام ةضؾ ةع روح و دؽهم اجع گظاؿت 
ناىيط االلیی ةً نو آرانؾ داد ؛ روئیو تو ؿطه ةَدم 

انا َكع . ؛ دلم نیضَاؼت ةً ديگ دیَ ةعوم و ازتاریکی ٌا ةگظرم و ةً روؿيایی ةعؼم 
دوةاره ةٍم ریضتم ؛ زتی تسهل صَدم را ٌم 

پطر یک لیَان چای . کيار پيذعه ىـؽتم و ةی ٌطؼ صیاةان را تهاؿا کعدم . ىطاؿتم 
ةعایم آورد ؛ انا آى٘طر در أکار صَد ؼعدرگم 

ؼاَتی ىگظؿت کً آرش ةً دیطارنان آنط ؛ ىهیطاىم پطر ازٗتل . ةَدم کً چای یش کعد 
ةااو ٌهاٌيگی کعده ةَد یا صَدش ؼعزده آنطه 

. ةَد

از ٗیأً ام نیتَاىؽت زطس ةغىط کً زال صَؿی ىطارم ؛ پطر او را دََت ةً ىـؽتو 
» ةا یک لیَان چای نَأ٘ی ؟« :کعد و گٕت 

. ػ آٗای ؼٍانی ززهت ىکـیط ؛ ةٕعناییط ةيـیيیط

. ػ پؽعم چً ززهتی

. ػ پػ ادازه ةطٌیط کهکتان ةکيم

. ػ ایو ؿط یک زعٔی

ةُط از .آرش ةً آؿپغصاىً رٔت و درآىذا ةىَریکً نو ىـيَم ةاٌم قستت کعدىط 
دٗای٘ی ةا یک ًعؼ ةیؽکَیت ةً ؼعاّم آنط و 

» زالت چىَره ؟ ةٍتع ؿطی ؟« :گٕت 

. ػ کهی ؼعم درد نیکيط

. ػ نٍتاب ؛ نو ةعای تَ ىگعاىم
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. »پَؼت نو کلٕت تع ازایو زعٍٔاؼت« :لتضيط تلضی زدم و گٕتم 

. ػ ةازٌم کً ىاانیطی

ػ نگع انیطی ٌم ودَد دارد ؟ 

. ػ اوعأت را صَب ىگاه کو تا نتَدً ؿَی کً ٌيَز ةً زىطگی انیطواری

ؿایط زٖ ةاتَ ةاؿط ؛ انا درزال زامع تهام « :ؿاىً ٌایم را ةاال اىطاصتم و گٕتم 
أکارم ةً یک دا صتم نیـَد ؛ یک زن نىلً٘ ةا داغ 

. »َغیغی ةع دل

... ػ نٍتاب تَ
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صَاٌؾ نیکيم آرش تَ دیگع ىكیستم ىکو کً گَؿم از « :گٕتم .ىگظاؿتم ادانً دٌط 
ىكیست پع اؼت ؛ نعا دلطاری ىطه کً دلم صَن 

آصً چعا ازنو نیضَاٌیط کً ةً ایو زودی ٌهً چیغ را ٔعانَش کيم ؛ نو تا . اؼت 
چيطناه پیؾ قازب ٌهؽع و ٔعزىط ةَدم ؛ انا ةً 

درؼتً کً زىطگی رازتی ىطاؿتم انا دلم از انیط پع ةَد ؛ . ىاگاه ٌهً رااز دؼت دادم 
ٌهً چیغ درؼت صَاٌطؿط ؛ ایو دهلً ای اؼت کً 

. ٌع روز تکعار نیکعدم

انا ةً یکتاره ٌهً چیغ صعاب ؿط ؛ ٌهؽعم ةً نو صیاىت کعد ؛ ٔعزىطم دلَی چـهاىم 
آیا ةً ىٌعت . پعپع ؿط و زىطگی ام ةعةاد رٔت 

نو نیتَاىم اىؽان ىعنالی ةاؿم ؟ ةلً یک روز اؼىَره ی قتع و اؼت٘انت ةَدم چَن 
انیط داؿتم ؛ تالؾ نیکعدم تا درکيار ٌهؽع و 

ایو ٌهً تالؾ ةی ٔایطه !ٔعزىطم زىطگی صَةی داؿتً ةاؿم ؛ انا زاال ةً چً انیطی 
ةَد و زاال ةً ى٘ىً قٕع رؼیطم ةا کَلً ةاری 

... »ازصاوعات تلش
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آرش « :درزالیکً ةً ؼضتی آب دٌاىم را َٗرت نیطادم گٕتم . ةْل راه گلَیم را گعٔت 
ةً صطا صؽتً ؿطم ؛ زتی دیگع اؿکی ٌم 

. »ةعای ریضتو ىطارم

. آرش ؼکَت کعد و تا آنطن پطر زعٔی ىغد

. ػ دؼتتان درد ىکيط

. ػ صَاٌؾ نیکيم ؛ ةٕعناییط

آرش درزالیکً ٔيذان چای را . چای را در نسیىی ؼعد ةً ٌهعاه ؼکَتی تلش ىَؿیطیم 
ؿها کی ٗكط « :ةً روی نیغ نیگظاؿت گٕت 

» داریط ةً ایعان ةعویط ؟

. »ةً ازتهال زیاد تا یکی دو ٌٕتً دیگع« :پطر گٕت 

» چعا ایي٘طر زود ؟« :ىاگٍان ةً ٔکع آٔتاب أتادم ؛ ةی اراده گٕتم 

اگع کاری داری نیتَاىیم ؼٕع را ةً تاصیع « :پطر ىگاٌی ةً چٍعه ام اىطاصت و گٕت 
. »ةیيطازیم

. »ىً کارصاقی ىطارم« :ؿاىً ٌایم را ةاال اىطاصتم و گٕتم 

. »ٌعچً زودتع ةعویم ةعای تَ ةٍتع اؼت« :پطر گٕت 

زال صَؿی ىطاؿتم چٍعه ام ةعأعوصتً ؿطه ةَد و ازؽاس گعنا نیکعدم نو 
ىهیضَاؼتم ةً ایو زودی از آٔتاب دطا ؿَم ؛ آرش کً 

زاال ٌم تا کارٌایتان را اىذام دٌیط ةیـتع از یکی دو ٌٕتً « :نتَدً زالم ؿط گٕت 
. »نیـَد
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. »ٌعوَر کً صَدت قالر نیطاىی« :پطر رو کعد ةً نو و گٕت 

ةٍتعه انـب را دور ٌم ةگظراىیم ؛ یک رؼتَران صَب ایعوىی ؼعاغ « :آرش گٕت 
. »دارم
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. »نيکً زالؾ را ىطارم« :ةا ةی زَقلگی گٕتم 

نو زالؾ را ىطارم یُيی چً ؟ ةً ىٌع نيکً ٔکع صَةی اؼت ؛ ةعای روزیً « :پطر گٕت
. »ات ٌم صیلی صَةً ةٍتعه آناده ؿَی

لتاس ؼاده ای ةً تو کعدم ؛ دلَ نیغ آرایؾ . ةا ةی نیلی ةعصاؼتم و ةً اتاٗم رٔتم 
وٗتی صَدم را . ىـؽتم و نٌَایم را ةعس کـیطم 

. در آییيً تهاؿا کعدم آٌی کـیطم ؛ ةاورم ىهیـط کً ایو ٌهان نٍتاب ٗطیهی اؼت 
صیلی وٗت ةَد کً صَدم را ٔعانَش کعده ةَدم ؛ 

چـهاىم ةً اىطازه یک ةيط اىگـت گَد ىـؽتً و زیع چـهاىم کتَد ؿطه ةَد ؛ 
اؼتضَاىٍای گَىً ام ةً وعز نسؽَؼی ىهایان ؿطه و ٔعم 

دیگع ىتَاىؽتم تسهل کيم ةً ؼعَت نٌَایم را در پـت . قَرتم را تْییع داده ةَد 
پطرٌيَز . ؼعم دهٍ کعدم و از اتاؽ ةیعون آنطم 

» چعا ؿها آناده ىـطیط ؟« :ىـؽتً ةَد گٕتم 

ػ َغیغم ةً آرش صان ٌم گٕتم ؛ ایو چيط روزه صیلی دوىطگی کعدم ؛ نیضَاٌم کهی 
. اؼتعازت کيم ؛ ةٍتعه تا دیع ىـطه راه ةیٕتیط

ای کاش ؼالٍا پیؾ وعز ٔکعش ایو چيیو ةَد کً ! ةاورم ىهیـط ؛ پطر و ایيٍهً تْییع
ىً صَدش َظاب نیکـیط و ىً نو ایيٍهً رىخ 

صطایا نا اىؽاىٍا چگَىً نضلَٗاتی ٌؽتیم کً تا ةً ةو ةؽت ىعؼیم و . نیکـیطم 
ؿکؽت تلضی در زىطگی ىضَریم زامع ىیؽتیم دؼت 

از ّعور و صَدصَاٌی ةعداریم و اٗعار کيیم کً اؿتتاه کعده ایم ووٗتی ةً صَد نی آییم 
کً دیگع دیع ؿطه و صیلی چیغٌای ةاارزش 

. رااز دؼت داده ایم

. ةً اتٕاؽ آرش ةً رؼتَران رٔتیم و نحل ٌهیـً نیغ کيار پيذعه را اىتضاب کعدم

ػ زالت چىَره ؟ ةٍتعی ؟ 

. ػ نتـکعم ؛ صَةم
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ػ انا ٌیچ صَب ىیؽتی ؛ ىهیضَاٌم ىكیستت ةکيم انا ةٍتعه ایي٘طر تَی صَىً ىـیيی 
زتی اگع ةعای صعیط یک . زؽاةی ةٍم ریضتی . 

َٗوی ؿیعٌم کً ؿطه ةیعون ةیا ؛ ىگظار ّم روح و دؽهت را تؽضیع کيط ؛ کً اگع ةً 
صَىً ی دلت راه پیطا کعد؛ نـکل ةتَاىی آن را 

. ةیعون کيی

آرش ةعای ایيکً . ؼکَت کعدم و از پيذعه ؛ دریاچً زیتای کيار رؼتَران را تهاؿا کعدم 
ةا یک چلَکتاب « :ةسث را تْییع دٌط گٕت 

» ایعوىی نَأ٘ی ؟
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ةطون ایيکً ىگاٌؾ کيم ؼعم را تکان دادم ؛ لسٌات ةً ؼکَت گظؿت ؛ نیضَاؼتم 
زعٔی ةغىم انا نىهئو ىتَدم ؛ ةاالضعه زةان ةاز 

. »نو ىهیتَاىم ةً ایعان ةعگعدم... آرش « :کعدم و گٕتم 

» چعا ؟« :ةاتُذب ىگاٌم کعد و گٕت 

آیا نیتَاىم ىگاه ! ىهیطاىم درایعان نیتَاىم دوام ةیاورم . ػ نو آنادگی اش را ىطارم 
ؼيگیو اوعأیاىم را تسهل کيم ؟ آیا ةُط از ده ؼال ؛ 

نیتَاىم درصاىً پطری ازؽاس آرانؾ کيم ؟ 

ةایط صَدت را ةعای رودر رویی ةا نـکالت آناده کيی ؛ « :آرش کهی ٔکعکعد و گٕت 
ىتایط تٍَٗ داؿتً ةاؿی کً ٌهً چیغ ةع ؤٖ 

نعادت ةاؿط ؛ ىتایط نيتٌع ةهاىی کً دیگعان ٔ٘ه تَ را درک کييط ؛ تَ ٌم ةایط آىٍا را 
. »درک کيی

ػ صَدت کً اصالٖ نعا نیطاىی ؛ ٌهیـً ةا نـکالت ؼاصتً ام ؛ ةا ؼضتی ٌا کيار آنطه 
ام ؛ انا زاال اوماع ٔعؽ دارد ؛ دیگع ىهیتَاىم آن 

تسهل دیگعان ةعایم ؼضت ؿطه .ةا کَچکتعیو زعٔی دلم نیـکيط . نٍتاب ؼاةٖ ةاؿم 
؛ ىهیطاىم تا کی ایو ومٍ ادانً صَاٌط داؿت ؛ 
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. دلم ةعای نانان و ةاةا ٌم نیؽَزد کً ةایط ةا نو نطارا کييط

. ػ ّكً ی ایو چیغٌا را ىضَر ؛ آىٍا تَ را درک نیکييط

. ػ انا ىهیضَاٌم ةً نو تعزم کييط

آىٍا از دان . ػ اؼم ایو را تعزم ىگظار ؛ ٌیچ پطر و نادری ةً ٔعزىطؿان تعزم ىهیکييط
تَ تکً ای از ودَد آىٍا . و دل نایً نیگظارىط 

. در َـٖ ٔطاکاری ٌؽت ؛ انا تعزم ودَد ىطارد. ٌؽتی ؛ آىٍا ةً تَ َـٖ نی ورزىط 
از پطر و نادرت تٍَٗ زیادی ىطاؿتً ةاش 

ٌهاىىَر کً تَ زدع کـیطی آىٍا ٌم ةً اىطازه کأی زدع کـیطه اىط ؛ پطرت در ایو 
ؼالٍا روزٌای ةً نعاتب ؼضتتعی داؿتً ؛ ةعای 

یک نعد صیلی دؿَار اؼت کً ةی قطا گعیً کيط ؛ ؼکَت کيطدرزالیکً ازدرون نیؽَزد 
و ذره ذره ودَدش را آب نیکيط ؛ انا لب ةً 

ؿکَه ىهی گـایط و دلَ دیگعان وَری واىهَد نیکيط کً از دوری ٔعزىط ٌیچ ّم و 
او زاال گهـطه اش را ةُط ازؼالٍا . ّكً ای ىطارد 

پیطا کعده ؛ گم ؿطه ای ةا دلی ؿکؽتً و زصم صَرده ؛ و نیضَاٌط نعزهی ةعدل او 
چَن صَدش وُم تلش دطایی از ٔعزىط را . ةاؿط 

چـیطه و در ؼعىَؿت َغیغش صَدش را ن٘كع نیطاىط ؛ پػ ةً او ٔعقت ةطه تا کم 
. کم صَدش را پیطا کيط

ایيىَر او را ىتیو ؛ او ٌعوٗت تَ را ىگاه نیکيط نیؽَزد و دم ىهیغىط ؛ وٗتی تَ را نی 
ةیيط کً از ّكً آب نیـَی صَدش را ؼعزىؾ 

. نیکيط

او صَدش را در . ػ نـکل نو ٌهیو اؼت ؛ وٗتی پطر را نی ةیيم دگعم نیؽَزد 
« ؼعىَؿت نو ن٘كع نیطاىط ؛ راه نیعود و نیگَیط 

و از دؼت نو ٌیچ کاری ةعىهی آیط صیلی دلم نیضَاٌط واىهَد » ...صطایا نعا ةتضؾ 
. کيم کً ّهی ىطارم ؛ انا ىهیـَد
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. ػ قتع داؿتً ةاش ؛ ٌهً چیغ درؼت نیـَد

. ػ انیطوارم ٌهیيىَر ةاؿط

 * * *

وٗتی ٌَاپیها در ٔعودگاه نٍعآةاد ةً زنیو ىـؽت ةٍت زده از پيذعه نياًع اوعاؼ را 
تهاؿا نیکعدم ؛ آیا نو ةً ووو ةازگـتم ؟ ةاور 

کعدىؾ ةعایم نـکل ةَد ؛ آیا ایيذا صاىً ی نو اؼت ؟ دایی کً ىؽل ةً ىؽلهان ةً 
ٌهیـً آرزو . آن تُلٖ داریم و صَاٌیم داؿت 

داؿتم ةا ٌهؽع و ٔعزىطم ةً ایعان ةازگعدم ؛ انا تيٍا ؛ ةا کَلً ةاری از صاوعات تلش 
یارای رٔتو ىطاؿتم ؛ گعنای دؼت . ةازگـتً ةَدم 

ةطون ٌیچ َکػ الُهلی نحل یک دؽم . او نعا ٌهعاٌی نیکعد. پطر را زػ نیکعدم 
ةی روح ةً دىتال او نیعٔتم ؛ انا ٌعچً ةً ؼالو 

اىتٌار ىغدیک نیـطیم روزم ت٘الی ةیـتعی ازصَد ىـان نیطاد تا جاةت کيط ودَد دارم 
؛ گعنای تيم ؛ وپؾ ٗلتم و َعٗی کً ةع 

آیا تسهل آىٍا را . پیـاىی ام ىـؽتً ةَد ٌهً و ٌهً ؛ نَدَدیتم را اَالم نیکعد
. کهکم کو! صَاٌم داؿت ؟ صطایا 

ٌهچيان کً از پطر صَاؼتً ةَدم کؽی دغ صاىَاده ام ةً اؼت٘تالم ىیانطه ةَد ؛ یارای 
دلم ىهیضَاؼت دیطن . دیطار کؽی را ىطاؿتم 

ةاورم ! اولیو کؽی کً ىٌعم را دلب کعد نادر ةَد ؛ صطایا . صَیـان اؿکم را درآورد 
ىهیـط کً ایو ٌهان الًٍ زیتایی ةاؿط ؛ چ٘طر 

در قَرتؾ دٗیٖ ؿطم تا ؿایط اجعی از ؿادی و ىـاط گظؿتً در ! ؿکؽتً ؿطه ةَد 
او ةیاةم ؛ انا دغ ّم و اىطوه کً ؼُی نیکعد ازىگاه 

نو پيٍاىؾ کيط ٌیچ ىطیطم ؛ ةا چـهاىی ةی ٔعوغ و ؼیهایی رىگ پعیطه ؛ ؿتاةان ةً 
ؼهتم آنط ؛زتی وٗتی راه نیعٔت از آن وٗار و 
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. چً ةعؼع صاىَاده ام آورده ةَدم! اةٍت گظؿتً ردی ىیأتم ؛ صطایا 

... ػ َغیغ دلم نٍتاب ؛ الٍی ٔطای

او را . و ةطون ایيکً ةتَاىط ةً زعٔؾ ادانً دٌط صَدش را در آَّش نو اىطاصت 
... ةَییطم و ةَؼیطم ؛ ىً یکتار ؛ ىً ده ةار ؛ ةارٌا 

قطای تالىم ىٕؽٍایؾ را نی ؿيیطم ،دلم نیضَاؼت ةا او ٌهيٕػ ؿَم ؛ در 
ؼالٍای زیادی دور از او . ودَدش ةعوم و ةا او یکی ؿَم 

ةَدم ؛ صطا نیطاىط چ٘طر ةً ایو آَّش ازتیاج داؿتم تا ةتَاىم درد تيٍایی و ةی کؽی 
ؼعش را روی ؿاىً . و ّعةت را در آن صالی کيم 

ام گظاؿت و ةی قطا گعیؽت ؛ دلم ىهیضَاؼت اؿکم داری ؿَد کً اگع داری نیـط 
ىٕػ در ؼیيً . دیگع ىهیتَاىؽتم کيتعلؾ کيم 

ةاالضعه نو آنطم ؛ « :ام ةيط آنطه ةَد ؛ درزالیکً ةْل را در گلَیم نیٕـعدم گٕتم 
صَاٌؾ نیکيم . گٕتم کً روزی ةعصَاٌم گـت 

. »ٌیچ وٗت تعکت ىضَاٌم کعد... گعیً ىکو ؛ تا اةط درکيارت صَاٌم ناىط 

. ػ َغیغ دلم ةً ووو صَش آنطی

ناٌان و زٌعا ةً کيارم آنطىط ؛ ةطون ایيکً کالهی ةعزةان ةیاورىط نعا نسکم در آَّش 
ناناىی َكازىان صَدش را . گعٔتيط و گعیؽتيط 

ةً صاىً « :ةً نو رؼاىط ؛ ؼعم را ةَؼیط و درزالیکً چـهان ىهياکؾ راةٍم نیغد گٕت 
. »صَش آنطی
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یاد گظؿتً ٌا ةً صیع ؛ دوران صَةی کً ٗطرش را « :او را در آَّش گعٔتم و گٕتم 
. »ىطاىؽتم

. ػ ٌيَز ٌم روزٌای صَب در اىتٌارت ٌؽتيط

آن چيان اؼت٘تال گعنی ازنو کعدىط کً زتی درصَاب ٌم ىهی دیطم ؛ ٔکعنیکعدم کً 
ٌهً نعا ٔعانَش کعده اىط ؛ انا ایو چيیو ىتَد ؛ 
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ای کاش آٔتاةم در ایو دهٍ نٍعةان ٌهعاٌی . صَدم ٌهً را ةً ٔعانَؿی ؼپعده ةَدم 
. ام نیکعد

درتهام وَل راه ةطون ایيکً زعٔی ةغىم ةً یاد آٔتاب ةَدم ؛ وٗتی ةً صاىً رؼیطیم 
دیگع ىتَاىؽتم صَدم را کيتعل کيم ؛ ةْنی را کً 

یاد و صاوعه آٔتاب تهام ذٌيم را . در گلَ صًٕ کعده ةَدم ةا اؿک و ىالً ةیعون ریضتم 
پعکعد ؛ ٗعار ةَد ةاٌم ةً ایعان ةازگعدیم ؛ ةاٌم 

پا ةً ایو صاىً ةگظاریم ؛ انا نو ةا ةی رزهی تهام او را آن ور دىیا رٌا کعده وصَد ةً 
ةعؼع و روی صَد زدم . تيٍایی ةار ؼٕع ةؽتً ةَدم 

. و از صَةی ٌای آٔتاب گٕتم

صاىً ةً نكیتتکطه ای تتطیل ؿطه ةَد ؛ ٌعکػ درگَؿً ای ىـؽتً و گعیً نیکعد ؛ 
نحل ایيکً ٌهیو انعوز آٔتاب رااز دؼت داده ةَدم 

نسیه ّهتارصاىً و ةَدن در کيار پطر و نادر نعا آزادتع . ؛ ىهیتَاىؽتم آرام ةگیعم 
گظاؿتً ةَد تا ةتَاىم در ّم َغیغم نعجیً ؼعایی 

از صَةی ٌایؾ گٕتم ؛ از َـٖ ةً زىطگی ؛ ازایيکً ةعای آنطن ةً ایعان لسًٌ . کيم 
ؿهاری نیکعد ؛ ازایيکً واٗت دوری یکطیگع را 

از ّعیتی ام گٕتم ؛ . ىطاؿتیم و از ایيکً دؼت ت٘طیع ىادَاىهعداىً نا را ازٌم دطا کعد 
ازتيٍایی و ةی کؽی ام در ّعةت ؛ از زىطگی تلش 

. و ؼعاؼع ّهم ؛ از ةضت ؼیاٌم و ازتيٍا دلضَؿی ام درایو ؼالٍای َظاب آور

. »َغیغ دلم آرام ةگیع« :نادر ٌهچيان کً گعیً نیکعد نعا در آَّش گعٔت و گٕت 

ػ چگَىً نیتَاىم آرام ةگیعم ؟ چگَىً نیتَاىم دگعگَؿً ام را ٔعانَش کيم ؟ نگع ؿها 
تَاىؽتیط نعا ٔعانَش کيیط ؟ ٔ٘ه و ٔ٘ه ؿؾ 

. ؼال نعا ىطیطه ایط ؛ ةتیيیط چً ةعؼعتان آنطه ؛ زاال ازنو نیضَاٌیط کً آرام ةگیعم 
نو دیگع َغیغم را ٌعگغ ىضَاٌم دیط ؛ تا اةط داغ 
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او ةع دلم صَاٌط ناىط ؛ آرزوٌای زیادی ةعایؾ داؿتم ؛ ةً انیط او زىطگی نیکعدم ؛ ةً 
... انیط او روزم ةً ؿب نیعؼیط ؛ انا زاال چی 

روزٌایی کً ٔکعنیکعدم ٌهً . درایو ؼالٍای تيٍایی و ةی کؽی ؛ او تيٍا نَىؽم ةَد 
نعا ٔعانَش کعده اىط او ةً نو انیط نیطاد ؛ او 

روؿيایی زىطگی ام ةَد ؛ ىَری ةَد کً صطا ةع زىطگاىی ام تاةاىط و نو ةا ةی رزهی او را 
. ىاةَد کعدم

دیگع ىتَاىؽتم صَدم را کيتعل کيم ؛ آن چيان نسکم ةع ؼع و روی صَد کَةیطم کً 
ازٌَش رٔتم ؛ وٗتی کً چـم ةاز کعدم دراتاؽ 

ّعیتی ةَدم ٌهً چیغ ةعایم آؿيا ةَد ؛ انا وٗتی ةیـتع دٗت کعدم اتاؽ صَدم را دیطم 
کً تهام وؼایلم ةً ٌهان ؿکل گظؿتً چیطه ؿطه 

ةَد ؛ ىگاٌی ةً ؼعاؼع اتاؽ کعدم و روزٌای ّهطار گظؿتً را ةً یاد آوردم ؛ ؼضتی ٌای 
روزٌایی را . زیادی در ایو اتاؽ کـیطه ةَدم 

ةً یاد آوردم کً ةعای رٌایی از آن زىطگی ةً دىتال راه ٔعاری ةَدم ؛ انا زاال ٌهً ی 
ةی زال و ةی . کارٌایم ةً ىٌعم ةچگاىً نی آنط

 363  

ناٌان ةاالی ؼعم . رنٖ ةً روی تضت أتاده ةَدم و تَان ایيکً ازدا ةعصیغم ىطاؿتم 
ةا دیطن نو . ىـؽتً ةَد و نٌَایم را ىَازش نیکعد

» چىَری ؟ ةٍتع ؿطی ؟« :تتؽهی کعد و گٕت 

. ػ ؼعم کهی درد نیکيط

ػ نیضَاٌی چیغی ةعایت ةیاورم ؟ 

نتـکعم ؛ پؽعت چىَره ؟ ... ػ ىً 

. »اون ٌم صَةً« :کهی نکث کعد و گٕت 

. ػ نیضَاٌم ةتیيهؾ

. »االو قطایؾ نیغىم« :ػ لتضيطی زد و گٕت 
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و از در ةیعون رٔت ؛ یک زالت صاقی داؿتم نحل ایيکً اقال در ّم و ؿادی ایو دىیا 
ؿعیک ىیؽتم ؛ صیلی رازت نیتَاىؽتم 

. ازکيارٌعچیغ ةگظرم و اقال ةعایم نٍم ىتَد کً چً اتٕاٗی نی أتط

دٗای٘ی ىگظؿت کً ناٌان ةا َلی ةازگـت ؛ از دیطن او زػ صَةی ازؽاس کعدم 
. ؼعش را ةً زیع اىطاصتً و صذالت نی کـیط 

. دؼتؾ را گعٔتم و او را ةً ؼهت صَدم کـیطم و قَرتؾ را ةَؼیطم

. ػ چ٘طر ةغرگ ؿطی ؛ ناؿاٌلل ؛ ناؿااٌلل ؛ ةعای صَدت نعدی ؿطی

. »نتـکعم ؛ صالً دَن« :ازایو دهلً صَؿؾ آنط و لتضيطی زد و گٕت 

. و قَرتم را ةَؼیط و دوان دوان از اتاؽ ةیعون رٔت

پعیا چيطةار ةً دیطىم . تا دو ٌٕتً صاىً نان نسل رٔت و آنط دوؼتان و ةؽتگان ةَد
آنط ؛ انا ٌیچ وٗت آن زال و ٌَای گظؿتً را ةعایم 

زىطه ىکعد ؛ ٌهیـً از نكازتت او لظت نیتعدم و دوؼت داؿتم ةیـتع وٗتم را درکيار 
انا زاال ٌهً چیغ ٔعؽ نیکعد ؛ زتی . او ةگظراىم 

ىؽتت ةً ٌهً چیغ ةی تٕاوت ؿطه ةَدم و ٌیچ . او ٌم ىهیتَاىؽت نعا ؼعؿَؽ ةیاورد
چیغ صَؿسال کييطه ای در اوعاؼ صَد ىهی دیطم 

ةَدن در ایو صاىً آزارم . ؛ زتی صاىً پطری ؛ نحل ایيکً دیگع ةً ایيذا نتُلٖ ىیؽتم 
دیطن اوعأیان ةا آن چٍعه ٌای ّم گعٔتً . نیطاد 

آىٍا را کً نی دیطم نی . چيگ ةع دلم نیغد زتی دیطن پطر و نادر ةعایم َظاب آور ةَد 
ٍٔهیطم کً چً ًلهی درز٘ـان کعده ام و 

قطای ىالً ٌای ؿتاىً .چىَر آؿیاىً ی گعم صاىَاده ام را ةً َـٖ دروّیيی ٔعوصتم 
.  پطر و گعیً ٌای پيٍاىی نادر دلم را ریؾ نیکعد

 364  

ازصَدم ةطم آنطه و ةارٌا و ةارٌا ةعصَد لُيت ٔعؼتادم کً ای کاش ةعىگـتً ةَدم و 
ةیـتعازایو ةاَث رىخ و َظاةـان ىهیـطم ؛ آىٍا 
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ةً زتم ٌع وٗت نعا نی دیطىط دگعؿان نیؽَصت ؛ دصتعی نىلً٘ ةا داغ َغیغی ةع 
. دل

ةً ٌعدای صاىً کً ؼع نیغدم صاوعات گظؿتً ةعایم زىطه نیـط؛ انا ٌهً چیغ ٔعؽ 
آن وٗتٍا صیلی رازت ةا درصت ؼپیطار . کعده ةَد

کيار اؼتضع زعؼ نیغدم ؛ ّم ٌا و ّكً ٌایم را در تاةلَ ى٘اؿی ةً تكَیع نیکـیطم و 
از پطر ؿکَه نیکعدم و آن ةَم ى٘اؿی ةا قتع و 

تسهل ةً ناىيط یک ؼيگ قتَر ٌهً را درصَد دای نیطاد و ٌیچ وٗت ٌم ؿکؽتً 
ىهیـط ؛ انا زاال ٌهً ةیگاىً اىط صذالت نیکـیطم 

ةُطازایو ٌهً ؼال ةا آىٍا زعؼ ةغىم ؛ آن قٕا و قهیهیت گظؿتً از ةیو رٔتً ةَد یا 
ؿایط ّم ٌای نو صیلی ةغرگ ؿطه ةَدىط کً ىً 

دیگع درصت ؼپیطار نیتَاىؽت آن را تسهل کيط و ىً تاةلٌَای ى٘اؿی گيذایؾ آىٍهً 
. ّم و ّكً را داؿتيط

دیگع ىتَاىؽتم واٗت ةیاورم ةاایيکً صیلی ؼضت ةَد کً ٔکعی راکً در ؼع داؿتم ةیان 
ةایط تا داّان تع .کيم ؛ انا چاره ای ىطاؿتم 

ازایو ىـطم راه ىذاتی پیطا نیکعدم ؛ یک ؿب ؼعنیغ ؿام ؛ ٌهاىىَر کً ةا تکً ىاىی 
ىهیطاىؽتم . ةازی نیکعدم ؛ در ٔکعٔعو رٔتً ةَدم 

تَ ایو روزٌا صیلی مُیٓ «:نادر ةعایم ّظا کـیط و گٕت . ازکذا وچگَىً ؿعوع کيم 
. »ؿطی ةایط صَدت را تَ٘یت کيی

. »چـم زتها ایو کار را صَاٌم کعد« :لتضيطی زدم و گٕتم 

زٌعا ةا آب و تاب از دوؼتان نطرؼً اش تُعیٓ نیکعد و پطرٌم ةا چٍعه ای نتتؽم ةً 
زعٍٔایؾ گَش نیطاد ؛ ازایيکً پطر ایي٘طر 

. االٗل ؼعىَؿت نو ةعای زٌعا تکعار ىضَاٌط ؿط . تْییع کعده ازتً دل صَؿسال ةَدم 
ت٘عیتا ؿام ةً اتهام رؼیطه ةَد کً ةطون ٌیچ 

. »نیضَاٌم چيطکلهً ای قستت کيم« :ن٘طنً ای گٕتم 
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. »ةگَ َغیغم« :نادر ةا صَؿسالی گٕت 

. ػ نو نیضَاٌم ةعای نطتی ازایيذا ةعوم

... صَاٌؾ نیکيم درؼت ةً زعٍٔایم گَش کيیط « :گٕتم . آىٍا ةا تُذب ىگاٌم کعدىط 
نو ازٌهان اول ٍٔهیطم کً دیگع ىهیتَاىم ایيذا 

ةهاىم ؛ انا ةً ازتعام ؿها یکی دوناه قتعکعدم تا ؿایط ةتَاىم صَدم را ؤٖ دٌم ؛ انا 
ایيذا ةعای نو پعاز صاوعاتی اؼت . نتاؼٕاىً ىـط 

کً آزارم نیطٌط ؛ ىهیطاىم چىَر ةیان کيم ةایط ةً نو ٔعقت دٌیط ؛ ٔعقتی ؿایط 
. صیلی وَاليی ؛ تا دوةاره صَدم را ةتَاىم پیطا کيم 

ناىيط گهـطه ای ٌؽتم کً ةً دىتال راه ىذاتی نیگعدد انا ةً ٌع راه کً نیعود ؛ ةً ةو 
نو از آنعیکا آنطم تا درصاىً . ةؽت نیعؼط 

پطری ةً آرانؾ ةعؼم ؛ اناایيذا ٌم آرانـی ودَد ىطارد ؛ ىً ایيکً ؿها آن رااز نو 
گعٔتً ةاؿیط ؛ ةلکً صَدم ىتَاىؽتم آن را پیطا کيم 

ؿایط ؿها ةتَاىیطاززٖ . نو ةاایو زال صعاةم ٌم ؿها را زدع نیطٌم و ٌم صَدم را . 
صَدتان ةگظریط و نعا تسهل کيیط ؛ انا ةاور کيیط 

نو ىهیتَاىم صَدم را تسهل کيم ؛ نطتی ةً نو ٔعقت ةطٌیط تا ةتَاىم صَدم را پیطا 
کيم ؛ راه دوری ىهیعوم نیضَاٌم ةً ؿهال ةعوم و 

. نطتی را در آىذا ةگظراىم تا ٌعوٗت آنادگی اش را پیطا کعدم ةً صاىً ةازگعدم

 365  

... »انا« :نادر گٕت

صَاٌؾ نیکيم نضالٕت ىکيیط ؛ نو ٗعار « :ىگظاؿتم زعٔؾ را ادانً دٌط گٕتم 
ىیؽت تا آصع َهع ٌهیيىَر ةاٗی ةهاىم ؛ ُٔال در 

اگع ةضَاٌیط نی ناىم ؛ انا ایو را ةطاىیط ةطتع از درد ّعةت . نَُٗیت صَةی ٗعار ىطارم 
.. »ةعنو صَاٌط گظؿت
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دصتعم نا ىهیتَاىیم ةعای تَ تكهیم ةگیعیم؛ انا صَب « :پطر کهی ٔکعکعد و گٕت 
. »ٔکعٌایت را ةکو و راه درؼت را اىتضاب کو

. »نتـکعم ؛ ٌهیو کار راصَاٌم کعد« :لتضيطی زدم و گٕتم 

» زاال چً نیضَاٌی ةکيی ؟« :نادرگٕت 

ُٔال تكهیهی ىگعٔتً ام ؛ انا َٗل نیطٌم ایو « :ؿاىً ٌایم را ةاال اىطاصتم و گٕتم 
. »ةار از روی َ٘ل تكهیم ةگیعم

ةعای رازتی تَ ٌعکاری . ةاؿً ؛ نو زعٔی ىطارم « :نادردرزالیکً ةْل کعده ةَد گٕت 
. »صَاٌم کعد

ىهیضَاٌط ّكً ی نعا «:دؼتم را ةً دور گعدىؾ اىطاصتم و او را ةَؼیطم و گٕتم 
در زىطگی . نو ةا نـکالت زیادی ؼاصتً ام . ةضَریط 

ٔ٘ه ةً .ؼضتی ٌای زیادی کـیطه ام و نیتَاىم گلیم صَدم رااز آب ةیعون ةکـم 
. »دَای ؿها نستاج ٌؽتم

 * * *

ةً ایيذا کً رؼیطم آٌی کـیطم و درزالیکً چـهاىم از ؿطت صؽتگی ةً ؼضتی ةاز 
« :نیـط ؼعم را روی دانو ةی ةی گظاؿتم و گٕتم 

ةی ةی دَن ایو ةَد ؼعگظؿت دصتعی کً آرزوٌای زیادی درؼع داؿت ؛ نو صَدم و 
َغیغاىم را ةً ىاةَدی کـیطم ؛ ٔ٘ه و ٔ٘ه 

ةضاوع ّعور و صَدصَاٌی و زاال ؼعدرگم و درناىطه ناىطه ام و ىهیطاىم ةا آیيطه ای کً 
در پیؾ رو دارم چگَىً ن٘اةلً کيم ؛ نَدَد ةی 

. »ٌَیتی کً صَدش راٌم ٔعانَش کعده

ٌهً چیغ درؼت « : ةی ةی چـهان ىهياکؾ را پاک کعد و ؼعم را ةَؼیط و گٕت 
نیـَد ؛ تٌَيَز صیلی دَاىی ؛ ٔعقتٍای زیادی صَا 

 »...

. و ٗتل ازایيکً دهلً اش ةً پایان ةعؼط ةً صَاب رٔتم
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 37ٔكل

یکؽالی اؼت کً در کيارؼازل زیتای صغر ةً ؼع نیتعم ؛ نٍطکَدکی ةً ىام آٔتاب ةً راه 
اىطاصتً ام و تهام وٗتم ةا کَدکان ٌهؽو 

ٗكط ةعگـتو ةً . روزیً ام ةٍتع ؿطه و ةً زىطگی دطیط َادت کعده ام . آٔتاب نیگظرد 
تٍعان را ىطارم ؛ پطر و نادر ناٌی دوةار ةً 

ؼعاّم نی آیيط و ؼاَات صَؿی را درکيار ٌم نیگظراىیم ؛ آىٍا ٌم از ایيکً تَاىؽتً ام 
صَدم را دوةاره پیطا کيم صَؿسال ٌؽتيط و 

ةا نادر و آرش در تهاس ٌؽتم ؛ . ٌیچ ؼُی و تالـی ةعای ةعگعداىطن نو ىهی کييط 
آىٍا ٌم از ایيکً ةً کاری نـَْل ؿطه ام کً 

وٗتم را پع کعده و نعا از تيٍایی ىذات داده صَؿساليط و ةا زعٍٔای دلگعم کييطه نعا ةً 
آرش از وٗتی کً نا . زىطگی انیطوار نیکييط 

. ةً ایعان آنطیم درصاىً ی نادر زىطگی نیکيط و ٌع دو ةؽیار رامی ٌؽتيط

. کم کم آرانؾ از دؼت رٔتً ام را ةً دؼت آورده ام و دیگع ٔکع و صیال آزارم ىهیطٌط 
وٗتی در کيار ةچً ٌا ٌؽتم ازؽاس صَةی 

تهام ودَدم را پع نیکيط ؛ ٌع روز ةً َـٖ آىٍا ازصَاب ةعنی صیغم و ناىيط نادری 
دلؽَز تهام وٗتم را درکيار آىٍا نیگظراىم و درّم و 

ؿادیـان ؿعیک ٌؽتم و ؿتٍا ةً یاد آٔتاب ةً ةؽتع نیعوم و اتٕاٗاتی کً وی روز 
أتاده ةا ولٍ ةعایؾ ةازگَ نیکيم و او درزالیکً 

دؼتؾ را زیعچاىً اش گظاؿتً ةا لتضيطی گَش نیطٌط و آرام آرام از دلَ دیطگاىم 
. ىاپطیط نیـَد

زىطگی یکيَاصتی دارم انا ازؽاس آرانؾ نیکيم ؛ ؼُی کعدم صاوعات َظاب آور 
گظؿتً را ٔعانَش کيم و زىطگی دطیطی ةعای 

صَدم ةؽازم ؛ ودَد صَد را زػ نیکيم و دیگع أؽَس گظؿتً را ىهیضَرم ؛ چَن ةً 
. آیيطه انیطوار ٌؽتم
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نادر صیلی ىكیستم نیکيط کً ةٍتعه ٌعچً زودتع ةً زىطگی ات ؼع و ؼاناىی ةطٌی و 
زوج نياؼتی ةعای صَدت پیطا کيی ؛ انا ٌيَز 

تا زاال ٌعصَاؼتگاری را ةً دالیلی رد . صَدم را آناده ةعای زىطگی دطیط ىهی ةیيم 
کعدم ؛ انا ةً تازگی یکی از دوؼتان نسهطآٗا پا 

ةا ایيکً دوازده . پیؾ گظاؿتً کً نسؽيات زیادی دارد کً ٌهً ةا اونَأٖ ٌؽتيط 
ؼال ازنو ةغرگتع اؼت ؛ روزیً صَةی دارد و از 

لساظ أکار ةً نو صیلی ىغدیک اؼت ؛ انا نتاؼٕاىً ٌيَز ىتَاىؽتً ام صَدم را ةعای 
ؿایان ةالیی ةً ؼعم آورد کً . ازدواج آناده کيم 

ٌع وٗت زعؼ از صَاؼتگاری و . ٔکعىکيم زاال زاال ةتَاىم دلم را ةا نعدی قاؼ کيم
ازدواج پیؾ نی آیط ؛ ؼایً ؼیاه زىطگی گظؿتً 

تهام ذٌيم را پع نیکيط صَاؼتگار دطیط چيطةار ةً دیطىم آنطه و زعٍٔایی زده کً ةً 
دلم ىـؽتً ؛ انا ٌيَز ةً صَدم نىهئو ىیؽتم ؛ از 

. او ٔعقت صَاؼتً ام تا ةیـتع ٔکعکيم

 * * *

تا چيطروز دیگع ةً تٍعان صَاٌم رٔت تا در َعوؼی زٌعا کَچَلَ ؿعکت کيم ؛ او دیگع 
ؼال اول داىـگاه . ةعای صَدش صاىهی ؿطه 

را ةً اتهام رؼاىطه و ٗكط دارد ةا پؽعی کً ةً تازگی درؼؾ تهام ؿطه زىطگی 
آىٍا ةاٌم در داىـگاه آؿيا . نـتعکؾ را آّاز کيط 

ؿایط نو . ؿطه اىط و پطرٌم ةُط از تس٘ی٘ات رمایت صَدش را اَالم کعده اؼت 
ٗعةاىی صَدصَاٌی و ّعور پطر ؿطم و ؿایط او ةاَث 

تهام ةطةضتی ٌایم ةَد اگع ؼضتگیعی ٌای ةی نَردش ىتَد و نعا زتی از داؿتو یک 
دوؼت صَب و یک ٌم قستت نسعوم ىهیکعد ؛ 

نو ةعای رٌایی از زىطاىی کً روح و ذٌيم را ةً زتػ کـاىطه ةَدم ؛ ٌیچ وٗت ةً 
ؿایان پياه ىهیتعدم و ازدواج ةا او را ةٍـت آنال 
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صَد ىهی دیطم ؛ انا زاال ةُط ازایو تذعةً تلش صَؿسال ٌؽتم کً ةا ٔطا ؿطن نو ؛ 
نو صیلی چیغٌا رااز . پطر روؿؾ را تْییع داد 

دؼت دادم ؛ آن آزادی کً ةً دىتالؾ ةَدم ؛ دغ صیالی پَچ و ةیٍَده ىتَد ؛ ةً ىََی ؛ 
زیاده صَاٌی ةَد کً آن را در ٗالب آزادی نی 
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دیطم و ةٍایی گغاؼ ةعای آن پعداصت کعدم ؛ ةٍایی کً ٌیچ گاه ةا ٌیچ پَلی و ن٘انی 
نیطاىم کً ده ؼال از . ةً دؼت ىضَاٌط آنط 

زىطگی از دؼت رٔتً ام ؛ ٌعگغ ةاز ىضَاٌط گـت ؛ انا ایو راٌم نیطاىم کً ؼالٍای 
زیادی پیؾ رو 

. دارم

ةا صَؿسالی نـَْل ةؽتو وؼایلم ؿطم و صَدم را ةعای َعوؼی صَاٌع کَچَلَیم 
آناده نیکعدم ؛ چيطناٌی نیـَد کً صاىَاده ام را 

دیطار ةؽتگان ةُط از نطتٍا نعا ةعؼع ذوؽ آورده و ةا روزیً ای صَب ةار . ىطیطه ام 
دٗای٘ی نيتٌع تاکؽی ؼعویػ . ؼٕع را ةؽتم 

ىـؽتم کً زىگ صاىً ةً قطا درآنط ؛ ةً ؼعَت چهطان کَچکم را ةعداؿتم ؛ و در را ةاز 
. کعدم ؛ راىيطه پـتؾ ةً نو ةَد

. لىٓ کيیط ایو چهطان را در ناؿیو ةگظاریط. ػ ؼالم صؽتً ىتاؿیط 

. ػ اواَت نیـَد

آرش در . ىهیتَاىؽتم ةاور کيم ! صطایا . و ةً وعؼ نو ةعگـت ؛ دردایم صـکم زد 
. ن٘اةلم ایؽتاده ةَد

» آرش تَ ایيذا چً نیکيی ؟! آرش « :نو نو کيان گٕتم 

» از یک دوؼت ٗطیهی ایيىَر اؼت٘تال نیکييط ؟« :لتضيطی زد و گٕت 

. ةً صطا گیخ ؿطه ام... ؿهال؛ ... تَ در ایعان ؛ . ػ آصً ةعایم ةاور کعدىی ىیؽت 

ػ زاال ىهیضَاٌی نعا ةً صاىً ات دََت کيی ؟ 
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راؼتی . ػ اوه ؛ ةتضـیط ؛ آنطىت ةعایم آن چيان تُذب آور اؼت کً ىهیتَاىم ةاور کيم
ةا تاکؽی ؼعویػ چً کعدی ؟ 

. ػ او را نعصف کعدم

اگع چيطدٗیً٘ دیع رؼیطه ةَدم ةً « :او گٕت . آرش را ةً داصل صاىً راٌيهایی کعدم 
زتم رٔتً ةَدی ؛ آٗای ؼٍانی گٕتيط کً تا 

چيطؼاَت دیگع ةً تٍعان نیعؼی ؛ انا نو ىتَاىؽتم نيتٌع ؿَم ؛ ةایط زتها نی 
. »دیطنت

» پطر را کذا دیطی ؟« :ةا تُذب گٕتم 

زؽاةی ٌم گعٔتار ةَدىط ؛ انا از دیطن نو ؛ . ػ نو اول ةً ؼعاغ آٗای ؼٍانی رٔتم 
. ةعَکػ تَ ؛ صیلی صَؿسال ؿطىط

چی ؿط کً ةً ایعان آنطی ؟ . ػ ةاور کو ٌيَز ٌم ٔکع نیکيم کً دارم صَاب نی ةیيم 
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. ػ دیگع ىتَاىؽتم ّعةت را تسهل کيم

» تَ واُٗا آنطی کً ةهاىی ؟« :ةا تُذب گٕتم 

. ػ ٌیچ دای دىیا نحل ایعان ىهیـَد

ػ نادر چی ؛ او ىارازت ىـط ؟ 

. ػ التتً کً ىارازت ؿط ؛ انا ةا زعٍٔایی کً زدم ؛ زتی ةعای آنطن تـَی٘م ٌم کعد

. ػ ةـیو تا ةعایت یک ىَؿیطىی ةیاورم

ػ نگع ىهیضَاٌی ةً تٍعان ةعوی ؟ 

. ػ یک ؼاَت دیعتع نیعوم ؛ نـکلی ىیؽت

. ػ اگع نـکلی ىیؽت ؛ پػ ةٍتعه ةعویم ةیعون از ویال ؛ صیلی وٗتً کً دریا را ىطیطم

تا نو ىَؿیطىی را آناده نیکيم ؛ تَ ةعو کً . صیلی َالی اؼت « :ةا صَؿسالی گٕتم 
. »صاوعات گظؿتً نيتٌعت ٌؽتيط
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آرش ؛ « :ٔعیاد زدم . آرش را از دور دیطم ؛ در کيار دریا ایؽتاده و آن را تهاؿا نیکعد 
. »تا ؿعةت گعم ىـطه ةیا

درزالیکً ةع روی قيطلی نی . رویؾ را ةعگعداىط و دؼتی تکان داد و ةً ؼهتم آنط
. »روزٌای صَؿی داؿتیم« :ىـؽت گٕت 

» چً کؽی ٔکعنیکعد یک روز ةً ایيذا ةعؼیم ؟« :آٌی کـیطم و گٕتم 

» پعیا چىَره ؟« :آرش ةعای ایيکً ةذث را ََض کيط گٕت 

از آنعیکا چً صتع ؟ . ػ اون ٌم صَةً ؛ گٍگطاری ةً دیطىم نی آیط 

. ػ نحل ٌهیـً ؛ پعٌیاٌَ و ؿلَغ

ػ ّعةت صیلی ؼضتً ؛ ایيىَر ىیؽت ؟ 

. »صیلی« :ىگاٌی ةً چـهاىم کعد و گٕت 

» از آٔتاب چً صتع ؟« :نو نو کيان گٕتم 
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. ػ ٗتل ازایيکً راه ةیٕتم ؼعی ةً او زدم

. ػ نتـکعم کً او را ٔعانَش ىکعدی

صب زاال از صَدت ةگَ ؛ ؿکعصطا . ػ یادگار یک دوؼت را ٌعگغ ىهیتَان ٔعانَش کعد 
. نی ةیيم کً روزیً ات صیلی تْییع کعده

. ػ ؿکع صطا صَةم ؛ از وٗتی کً نٍطکَدک را ةً راه اىطاصتم ازؽاس آرانؾ نیکيم

ٗكط ةعگـتو ةً تٍعان را ىطاری ؟ . ػ صیلی کار صَةی کعدی 

ػ ُٔال کً ٗكط ةعگـتو ىطارم ؛ نیطوىی ایيذا ؼکَت و آرانـی داره کً ةٍؾ ازتیاج 
ایو دریای زیتا را ةتیو ؛ زتی وٗتی کً . دارم 

. درزال دَش و صعوش اؼت ةً نو آرانؾ نیطٌط

ػ واُٗا از زٖ ىهیـَد گظؿت دای دىذی را اىتضاب کعدی ؛ ةً دور از ٌیاٌَ و 
. ديذال
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ػ نایلی درکيار ؼازل ٗطم ةغىیم ؟ 

التتً کً نایلم ؛ صیلی وٗتً کً دلم ةعای راه رٔتو روی ناؼً ٌا « :ةا صَؿسالی گٕت 
. »لک زده

. چً روزٌای صَؿی داؿتیم... ػ یادتً آن ؼٕعی کً ةا ةچً ٌا آنطیم 

. ػ ةازٌم کً داری ّكً گظؿتً را نیضَری

. ػ گاٌی اوٗات ىهیتَاىی از صاوعات ٔعار کيی

ةا ایيکً . وٗتی ةً ؼازل رؼیطیم ؛ ٗعص کانل ناه ةع ٔعاز آؼهان صَدىهایی نیکعد 
ٌَا کانال تاریک ؿطه ةَد ؛ انا اىُکاس ىَر نٍتاب 

ةً روی دریا و تاللَ آن ؛ ٌهً دا را روؿو و زیتایی دریا و ؼازل را دو چيطان کعده ةَد 
آرش نـتی ناؼً از روی زنیو ةعداؿت . 

ٌیچ چیغ تْییع ىکعده ؛ ٌيَز ٌم نحل گظؿتً زیتا و « :وىگاٌی ةً دریا اىطاصت و گٕت 
دَان ؛ . چً دوران صَةی داؿتیم ... ةاوعاوت 

. »؛ زیٓ صیلی زود گظؿت... کلً ؿٖ و پعٌیاٌَ

. ػ تَ ٌم کً داری ّكً نیضَری

روزٌای صَؿی کً ٌعگغ . ػ نو ةٍتعیو دوران زىطگی ام را در کيار ؿها گظراىطم 
. ٔعانَش ىهیکيم

زتها از آنطن نو صیلی « :ؼکَت کَتاٌی کعد و ىاگٍان ةطون ٌیچ ن٘طنً ای گٕت 
» تُذب کعدی ؟
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. ػ صیلی زیاد؛ اقال ةاور ىهیـَد کً تَ ةً ایعان آنطه ةاؿی

ػ ةایط نی آنطم ؛ زعٍٔای زیادی ةعای گٕتو داؿتم ؛ زعٍٔایی کً ؼالٍا در دلم ناىطه 
نو ةایط قادٗاىً ٌعچً دردل دارم ةً زةان . ةَد 

زىطگی نو ... ةیاورم و تَ ٌم ةایط قادٗاىً ةً زعٍٔایم گَش ةطٌی و ىٌعت را ةگَیی 
دیطم ***** از وٗتی ََض ؿط کً تَ را در آن 
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ةا ة٘یً ٔعؽ داؿتی ؛ . ٗتل از ایيکً پعیا نا را ةً ٌم نُعٔی کيط چيطةار تَ را دیطم .
نتٕاوت ةا ٌهً ؛ اقال ةا آن دهٍ دَر ىتَدی نُلَم 

ةَد کً ؼُی نیکيی نحل آىٍا ةاؿی ؛ انا ىهیتَاىؽتی ؛ نيکً ٌهیـً ةعای دو کلهً 
زعؼ زدن ةا دصتعٌا دؼت و پای صَد را گم نیکعدم 

ىهیطاىم چی ؿط کً ایي٘طر پعرو ؿطه ةَدم کً ةا گؽتاصی ىگاٌت نیکعدم ؛ نیطاىؽتم 
نُظةی و ازؽاس ىارازتی نیکيی ؛ انا دؼت 

صطا ؿاٌط اؼت کً ىهیطاىؽتم ؿایان ٌهؽعت اؼت ؛ وٗتی پعیا ؿها را . صَدم ىتَد 
نُعٔی کعد ؛ زاىَاىم ؼؽت ؿط و چیغی ىهاىطه 

ؿعنيطه ؿطه ةَدم و نیضَاؼتم یً دَری ازت نُظرت . ةَد کً ةع زنیو ولَ ؿَم
صَاٌی کيم ؛ انا ٌهیو کً ىگاٌت نیکعدم و ٗیأً ی 

نیطاىؽتم . َكتاىی تَ را نیطیطم نتَدً نیـطم کً ةیـتع از ٗتل ىارازتت کعده ام 
ذٌيیت صَةی ىؽتت ةً نو ىطاری ؛ انا در آن اوماع 

و ازَال راٌی ةعای تتعئً صَدم ىطاؿتم و ٌعکاری کً اىذام نیطادم ةاَث 

ةطةیيی ةیـتع تَ نیـط ؛ زتی وٗت ؿام ٌم ةعای َظرصَاٌی پا پیؾ گظاؿتم ؛ انا تَ 
. آى٘طر تعؼیطه ةَدی کً ٔعانَش کعدم

از آن ؿب دیگع آرش ٗطیهی ىتَدم ؛ نيکً ٌهیـً زىطگی آرانی داؿتم و ٌیچ وٗت 
صَدم را درگیع نؽائل َاوٕی ىهیکعدم ؛ ىاگٍان 

ةً راه اؿتتاٌی رٔتً ةَدم ؛ نیضَاؼتم دیگع تَ را ىتیيم ؛ انا انان . در ن٘اةل تَ ةاصتم
از پعیا کً ةً ٌع ةٍاىً ای نعا ةً دایی نیتعد کً تَ 

ٌهان ؿب ٗؽم صَردم کً تَ را ناىيط ٌهؽع یک دوؼت ةتیيم و صطا . آىذا ةَدی 
دیطن . ؿاٌط اؼت کً ٌیچ وٗت ٔکعم ةً صىا ىعٔت 

در اروپا زىطگی رازتی داؿتم . تَ آزارم نیطاد ؛ ةعای ٌهیو تكهیم گعٔتم از ایعان ةعوم 
؛ دور از ٌیاٌَ و دردؼع ةً تسكیلم ادانًٍ 

از اتٕاٗاتی کً در ایعان نی أتاد ةاصتع ةَدم ؛ رٔتو ؿها ةً آنعیکا ؛ رواةه تَ و . دادم 
از . ؿایان ؛ زتی ٗىٍ راةىً ات ةا دوؼتان ؼاة٘ت 
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قستت ٌای تلٕيی کً ةا تَ و ؿایان داؿتم نیطاىؽتم کً زىطگی صَؿی ىطاریط ؛ 
چيطةار ةا ؿایان تهاس گعٔتم ؛ او را ىكیست کعدم ؛ 

. دوؼتاىً ةا او زعؼ زدم ؛ ةاور کو دلم ىهیضَاؼت کً زىطگی ؿها ازٌم پاؿیطه ؿَد

درؼم تهام ؿطه ةَد و ٗكط ةعگـتو ةً ایعان را داؿتم کً نذتَر ؿطم ةعای یک ؼعی 
چيطناٌی . تس٘یٖ و پژوٌؾ ةً آنعیکا ةیایم 

از آنطىم گظؿتً ةَد ؛ انا دعات ایيکً ةً ؼعاغ ؿها ةیایم ىطاؿتم ؛ دلم ىهیضَاؼت 
انا ةاالضعه . صاوعات گظؿتً در ذٌيم زىطه ؿَد 

وٗتی تَ و آٔتاب را . دؼت ت٘طیع نا را ةع ؼعاه ٌم ٗعار داد ؛ آن ٌم در ةطتعیو ؿعایه 
ةا آىسال زار روی تضت ةیهارؼتان دیطم ؛ 

انا صَب ؛ نـیت الٍی . تهام ؼُی و تالـم را ةعای ىذات ؿها کعدم . ةاورم ىهیـط 
ٌعچً ةاؿط ٌهان نیـَد ؛ ةاور کو زتی وٗتی 

ؿایان گعیان ةً ؼعاّم آنط کً ؿها را آؿتی دٌم ةا صلَص ىیت و قطؽ و قٕا پا 
. پیؾ گظاؿتم و ؿٕاَت او را کعدم تا او را ةتضـی 

از پطرت صَاؼتم ةاتَ زعؼ ةغىط . ةُط ٌم ةعای ایيکً درن٘اةل صطاوىط رو ؼیاه ىتاؿم 
کً اگع انکان دارد ةً زىطگی نـتعکتان ادانً 

نادر از روزٌای ؼضت زىطگی ات ... نو ىهیطاىؽتم ایو ؼالٍا چً ةعتَ گظؿت .دٌیط 
. ةعایم گٕت
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ةایط ةً تَ ٔعقت نیطادم تا صَدت را پیطا کيی ؛ . ایو یک ؼال ٌم ةً ؼضتی گظؿت 
گظؿتً ات را ٔعانَش کيی و ةً زىطگی انیطوار 

ٌع وٗت ةاتَ تهاس نیگعٔتم ؛ نتَدً نیـطم کً روز ةً روز روزیً ات ةٍتع . ؿَی 
ٗكط داؿتم تا ؼً ناه دیگع ةً ایعان . نیـَد 

ةعای . ةعگعدم ؛ انا ىاگٍان تلٕو پعیا و صتع از صَاؼتگار ؼهذت ٌهً چیغ را ةٍم ریضت 
ایيکً تَ را از دؼت ىطٌم ةً ؼعَت ةار ؼٕع 
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. را ةؽتم

« :قتر ةً ؼعاغ پطرت رٔتم و ٌهً چیغ را ةا او درنیان گظاؿتم ؛ زعٔی ىطاؿت گٕت 
نو تَ را تاییط نیکيم انا تكهیم ىٍایی را ةایط 

. »صَد نٍتاب ةگیعد

و زاال در ن٘اةل تَ ٌؽتم و نيتٌع دَاب ؛ نو ٔ٘ه نیتَاىم ةگَیم کً تَ را 
اگع ةً ٔعقت ازتیاج داری نيتٌع نی . صَؿتضت نیکيم 

. ناىم تاٌع وٗت کً تَ آنادگی اش را پیطا کيی

ٌیچ وٗت از او چیغی ىطیطه ةَدم کً ىـان دٌتطه . زعٍٔای آرش نعا ؿَک زده کعد 
او را ٌهیـً ةُيَان یک . َالً٘ اش ةاؿط 

یکتار . ةایط ٔکعنیکعدم ... دوؼت و زانی نی دیطم ؛ انا زاال ةُيَان یک ٌهؽع 
َذَاليً تكهیم گعٔتم و تاوان ؼيگیيی پعداصتم ؛ 

آىهٍَٗ دَان ةَدم و صَاؼتً ٌای دیگعی از زىطگی داؿتم ولی زاال ؛ یک زىطگی 
ٌهعاه ةا آرانؾ ةعایم کٕایت نیکيط ؛ کؽی کً 

. چیغی کً در زىطگی گظؿتً ىطاؿتم. ةتَاىط درکم کيط و دوؼتم ةطارد 

» ىٌعت چیً ؟« :آرش ةا ةی واٗتی پعؼیط 

ػ آرش تَ صیلی آٗایی ؛ نیطاىم کً نعد زىطگی ٌؽتی ؛ انا نو ٌیچ وٗت ةً ایو 
زاال .نَمَع ٔکعىکعده ةَدم ةایط ةً نو ٔعقت ةطٌی 

. دیگع ةُيَان یک دوؼت ىهیضَاٌم درةاره ات ٔکعکيم

. »نیتَاىم انیطوار ةاؿم« :ةا صَؿسالی گٕت 

درزنَر ٌهیو ؿب نٍتاةی ٗؽم نیضَرم « :آرش ٔعیاد کـیط و گٕت . ؼکَت کعدم 
. »کً صَؿتضتت کيم

درکياز او . و زاال چٍار ؼال اؼت کً ةا آرش ازدواج کعده و قازب دو ٔعزىط ؿطه ام 
صَؿتضتم و زىطگی صَةی دارم ؛ وٗتی ؿتٍا 
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آرانـی کً ةعای رؼیطن . ؼعم را روی ؿاىً ی آرش نیگظارم ؛ ازؽاس آرانؾ نیکيم 
. ةً آزادی تاوان ؼيگیيی پعداصت کعدم

 پايان
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