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٠ؼ٨٠زی را  ی ةـیار پٞیؾ ز٨ا٣ی اؿث ک٥ پؼو٣غه ؛ ؿای٥،ة٥ ٣ام ؿای٥ اؿث ی دظحؼی ٨٠و٨ع درةاره :ظالم٥ ر٠ان

ةـیار ّسیب و  ی ا٠ا در صٛیٛث یک پؼو٣غه ؛اؿث ی ؿاده پؼو٣غه در َا٦ؼ یک پؼو٣غه ای٢. یؼدگ ٧ّغه ٠ی ةؼ

 . ...ا٠ا ؛ک٤غ ٥١٦ چیؽ را درؿث ک٤غ ةْغ از ١٧ٗیغن ٠ازؼای پؼو٣غه ؿْی ٠ی ؛ ؿای٥ٚاةٜ ةاور اؿث ٔیؼ

*** 

 ة٨د ٢٠ قا٣ـی ةغ از ای٢ ؛ قایغکؼدم ٠ی ٣گاه را ما ظا٨٣ادگی ٦ای ّکؾ ما گ٨قی در و ة٨دم ٣كـح٥ مکار ٠یؽ پكث

 دٟٝ ١٦یك٥. داقحٟ پغری ١٦چی٢ ک٥ ة٨د قا٣ـی ظ٨ش قایغ ٦ٟ ٠ا٣غیٟ، ج٧٤ا ٠ادرم و ٢٠ و قغ ق٧یغ پغرم ک٥

. ةاقٟ ظ٨دم ٠ذٜ ظ٨ا٦ٟ ٠ی ٗٛي االن ؛ ا٠اةاقٟ پغرم ٠ذٜ ظ٨اؿث ٠ی

. گػاقث ٣ُا٠ی اصحؼام و کؼد ةاز را اجاق در رادوی٢

 ز٣ی؟ ٠ی ٣٘ؾ ٣٘ؾ چؼا -

: گ٘ث ،٣٘ـف قغن درؿث از ةْغ و کكیغ ٣٘ؾ ک١ی

 چی؟ ک٥ ...ک٥ ةگٟ ةیام گ٘ث .دویغم چٛغر دو٣ی ١٣ی !زا ای٢ ٗؼؿحاد ور ٢٠ ئیؾر راؿحف -

 ظ٨دش ة٥ ج٘کؼ صاٝث و ة٨د گػاقح٥ ؿؼش روی را ٦ایف دؿث. داقحٟ ٣گ٥ را ما هظ٤غ ا٠ا ؛ة٨د گؼٗح٥ ام هظ٤غ

: گ٘ث دةاش رؿیغه ذ٤٦ف ة٥ چیؽی ک٥ ا٣گار ؛ ٣اگ٧انة٨د گؼٗح٥

. دٗحؼش ةؼی٢ ا٨ًٗر داری٢ ی زغیغ پؼو٣غه گ٘ث آ٦ا -

 ا٠ا ؛٣یـحٟ چادری ٢٠ اٝتح٥کؼدم،  ماف را چادرم و قغم ة٤ٞغ ٠یؽ پكث از. دادم جکان "ةاق٥" ّال٠ث ة٥ را ؿؼم

 رئیؾ .م٣كـث م٤غٝی روی و گػاقحٟ اصحؼام. قغم داظٜ و رٗحٟ سئیر دٗحؼ ؿ١ث .اؿث وازب کار ٠ضٜ در

: گ٘ث و قغ ظیؼه چك١ا٣ٟ ة٥ زغی .٣كـث ماف و کؼد ر٦ا را ٦ایف یٜبس

. ٥٣ یا ٣یك ٠ی ٚت٨ل ج٨ دو٣ٟ ١٣ی .٣کؼدن ٚت٨ل ا٠ا ؛دادم پیك٧٤اد ٦ا ظیٞی ة٥ رو پؼو٣غه ای٢ ٢٠ -

 دزد؟ ؟ یا یکدی٨ا٥٣ ٚاجٜ یک اؿث؟ ای پؼو٣غه چس٨ر ٠گؼ رٗحٟ، ٗؼو ٗکؼ ة٥ ک١ی

 ٦ـث؟ یا پؼو٣غه چس٨ر ةگی٢ ٠یك٥ -

: گ٘ث و کؼد ماف را گ٨ٞیف سئیر

٦ؼ  !آپارج١ا٥٣ یک ١٦ی٢ ٗٛي ٣غاره وز٨د ؿاظح١ا٣ی ٦ا ًؼف ؛ اونداره ٚؼار ق٧ؼ ک٤ار و گ٨ق٥ یج٨ آپارج١ان ی٥ -

 دظحؼ ی٥ ا٠ا ؛٣کؼدم ةاور اول ٢٠. ٦اچیؽ ز٨ر ای٢ از و ٠یاد وصكح٤اك مغای ٠یگ٥ ظؼه ٠ی رو آپارج١ان ای٢ کؾ

. ٠یك٥ کكح٥ ی ظ٥٣٨ج٨ ارنز ٠ی ج٧٤اش ٠ادرش و پغر ک٥ ؿا٥ٝ دوازده

 ق٨ظی قایغ ؟ امال٣ًغك ٠ی ٣گاه زیاد جؼؿ٤اك ٗیٟٞ قایغ یا کؼده؟ ٠ـعؼه ٠ؼا ٣ک٤غ .قغم اش ظیؼه ّسبت ةا ک١ی

: گ٘حٟ و کؼدم ٣گا٦ف ؿ٨اٝی .ةاقغ

 ظ٨ای٢؟ ٠ی چی ٢٠ از االن -

 اون ٨٠و٨ع ة١٧٘ی ظ٨ام ٠ی ج٨ از !ة٧حؼه ٣٘ؼی دو ؿعح٥ ظیٞی چ٨ن ،ؿپارم ٠ی ج٨ و رو٦ام ة٥ رو پؼو٣غه ای٢ -

. چی٥ آپارج١ان
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: گ٘حٟ قساّث ج١ام و ةا ةؼداقحٟ را پؼو٣غه و قغم ة٤ٞغ م٤غٝی روی از

. ک٤ٟ ٠ی ٚت٨ل رو پؼو٣غه ای٢ ٢٠ -

 در و ة٨د یکی ٢٠ ةا او درز٥ رٗحٟ، رو٦ام اجاق ؿ١ث و آ٠غم ةیؼون اجاٚف از. زد روایث روی از ٝتع٤غی یؾئر

. ة٨دیٟ ٦ٟ ةا ٦ا پؼو٣غه از ظیٞی

 :گ٘ث ک٥ ٠ی رو٦ام مغای ةا

. ج٨ ةیا -

 ةؼای ة٨دم زغی کار٦ایٟ در ١٦یك٥ ٢٠. ا٣غاظحٟ، ة٨د ٠ؼجب ١٦یك٥ ک٥ کارش ٠یؽ ة٥ کٞی ٣گا٦ی و قغم داظٜ

: گ٘حٟ و گػاقحٟ ٠یؽش روی را پؼو٣غه .کؼدم ٠ی قؼوع ةایغ ا٠ؼوز ١٦ی٢ را پؼو٣غه ای٢ ١٦ی٢

 از ةازدیغی ی٥ ةؼم ظ٨ام ٠ی ة١٧ٟ٘، رو ظ٥٣٨ راز ةایغ ؛ ا٠ا٠یاد صـاب ة٥ ٠ؼدم ظؼاٗات ٗٛي دو٣ٟ ٠ی چ٤غ ٦ؼ -

 ٠یای؟ ةک٤ٟ، ظ٥٣٨

 ٦٨٠ای .گؼٗث ٠ی ٣ُؼ در را اصح١االت ج١ام و رٗث ٠ی پیف ّٜٛ ةا ؛ ا٠اة٨د زغی ١٦یك٥ کارش در ٦ٟ رو٦ام

: گ٘ث ؿپؾ و کؼد ٣گا٦ٟ ؿ٨اٝی شا ّـٞی چك١ان ةا و زد ک٤ار ر٣گف را  ظؼ٠ایی

 اون یج٨ قایغ ،ةگ٢ راؿث ک٢٤ ٠ی ز٣غگی زا اون ک٥ ٠ؼد٠ی درمغ یک قایغ و ٠یك٥ قب ةؼیٟ االن ٠ا اگ٥ -

 . ...، قایغةی٘ح٥ ةؼا٨٠ن اج٘اٚی جاریکی

: گ٘حٟ ة٤ٞغی مغای ةا و ک٨ةیغم ٠یؽ روی را دؿحٟ

. ٥٣ یا راؿح٥ ٦ا قایغ ای٢ ک٥ ةتی٤یٟ ظ٨د٨٠ن و ةؼیٟ ةایغ ةؼیٟ، پیف ٦ا جؼس و ٦ا قایغ ای٢ ةا ج٣٨یٟ ١٣ی ٠ا -

: گ٘ث و گػاقث ٠یؽ روی را ظ٨دکارش رو٦ام

. ک٤ٟ ریـک ج٣٨ٟ ١٣ی ٢٠ -

. ٠یؼم ج٧٤ا ٢٠ ٣یای ٦ٟ ج٨ اگ٥ ةک٢، دیگ٥ کاره ی٥ ةؼو جؼؿی ٠ی اگ٥ !ریـک٥ کالً ٠ا کار -

 م٤غٝی روی را پؼو٣غه .ةـحٟ را درش ٠ضکٟ و رٗحٟ ٠اقی٤ٟ ؿ١ث قغم، ظارج اجاٚف از و ةؼداقحٟ را پؼو٣غه

. ا٣غاظحٟ پؼو٣غه ة٥ ک٨جا٦ی ٣گاه و گػاقحٟ

ظیاةان و ز٤گٜ  دو ًت٥ٛ ٦یچ چیؽی زؽ آپارج١ان اًؼاف. جاریک قغه ة٨د کا٠الً ٨٦ا ؛ة٥ آدرس ٨٠رد ٣ُؼ رؿیغم

را  اول ز٣گ. رؿیغ وصكح٤اك ة٥ ٣ُؼ ٠ی ،ٗىای جاریک آن آپارج١ان ة٥ قکٜ چ٨ةی ة٨د و در ١٣ای. قغ دیغه ١٣ی

ةا جؼس  ،٠ضکٟ ةـح٥ قغ ک٥ ٣اگ٧ان در قغم و چؼاغ پارکی٤گ را روق٢ کؼدم داظٜ. در ؿؼیِ ةاز قغ زدم و

 ةاال ک٥ چ٨ن ج٣٨ٜ وصكح٤اکی ة٨د ٠ارپیچی٦ای  پ٥ٞ از. ة٨د ةاد در را ةـح٥ صح١اً. ا٠ا چیؽی وز٨د ٣غاقث ؛گكحٟ ةاز

: اصحیاط داظٜ قغم و ةا مغای ة٤ٞغی گ٘حٟ ؛ ةادر ةاز ة٨د ؛ ا٠اچ٨ةی را زدم در رٗحٟ،

٨ٝ؟ ا ظ٥٣٨ ٣یـث؟ کـی -

دؿث  چ٤غ ةـیار ة٥ ٦ٟ ریعح٥ ة٨د، م؛ ظا٥٣دؿحٟ را روی چؼاغ ةؼدم و چؼاغ را روق٢ کؼد .٣ك٤یغم٦یچ ز٨اةی 

 ٣ـتحاً ی ظا٥٣. ٣غز٠ی٢ پؼاک٤غه قغه ة٨د روی ٦ای وصكح٤اك ٦ٟ ٣ٛاقی یی ةا٦ا اٗحاده ة٨د و ورق ةؼ ز٠ی٢ٝتاس 
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اجاق را ةاز  ؛ دررؿیغ جؼ از ٦ال ة٥ ٣ُؼ ٠ی رو وصكح٤اك راه پ٥ٞ ةاال رٗحٟ، از. ةؽرگی ة٨د و یک پ٥ٞ ة٥ ةاال داقث

ةا جؼس  ،م ٚؼار گؼٗثا روی قا٥٣ دؿحی .ةـیار ٣ا٨ْٞ٠م ة٨د ؛ ا٠ا٠غآ واری ٠ی ز٠ؽ٥٠ مغای. ا٠ا چیؽی ٣غیغم ؛کؼدم

: مراصحی کكیغم و گ٘ث ٣٘ؾ .ؿؼ داقث را دیغم ر٣گی ةؼقال آةی  ک٥ ؿی ؿا٥ٝ ظا١٣یةؼگكحٟ و 

زایی٢؟  ماصب ای٢ ق١ا -

. ة٥ٞ ٠ا ةیؼون ة٨دیٟ االن او٠غیٟ -

. ٦ٟ راه ةا ظا٣ٟ وارد ٦ال قغم و روی ٠تٜ ٣كـحٟ

. پٞیـٟ و ةؼای ١٧ٗیغن ٨٠و٨ع ای٢ ظ٥٣٨ او٠غم ٢٠ -

ه ر٣گی داقث؛ ؿیا و چك١ان قؼاةی ، ٦٨٠ایؿ٘یغ پ٨ؿث د،جؼ کؼ ؿ٘ث٣اگ٧ان زن جؼؿیغ و قاٝف را در گؼد٣ف 

. ١٧ٟٗ ٠ی ٨ٗراًیک پٞیـٟ و ای٢ را  ٢٠. کؼد درازی داقث و ک١ی ٦ٟ ٠كک٨ك رٗحار ٠ی ٚغ

ک٤ی٢؟  زا ج٧٤ا ز٣غگی ٠ی ای٢ ق١ا -

. االن ٠یاد ی٥ کاری داقث !٥٣ ةاق٦٨ؼم -

داری٢؟  ةچ٥ -

. ٠ؼد داقحیٟ، -

 امالًاو  ؛ ا٠ا٥٣ ق٨د یا اش ظیؼه قغم جا ةتی٤ٟ ٣اراصث ٠ی ة٥ چ٧ؼه دٚیٙ !دوازده ؿا٥ٝ او اؿث آن دظحؼپؾ ٠ادر 

. جؼؿیغه ة٨د و ٗٛي ٣اراصث ٣ت٨د

اؿ١ح٨ن چی٥؟  ق١ا ٦ـث، زا ای٠٢كکٞی  ی٥ -

. ةاران -

 مغا و رٗحارش .ا٠ا َا٦ؼ ؛ظ٨ةی داقث َا٦ؼ. ٦ایف ةـیار ة٤ٞغ و ؿیاه ة٨د٣غ ٣اظ٢ ٤ٝگغ، یک زای کار ٠ی واْٚا٥٣ً 

. ٥١٦ ٠كک٨ك ة٨د٣غ

٠كکٞی ٦ـث؟  -

. ّکؾ ةایغ ازج٨ن ةگیؼم ةؼای پؼو٣غه یک -

. گػاقحٟ زیتٟرا گؼٗحٟ و ةغون ٣گاه ة٥ ّکؾ گ٨قی را در  ّکؾ. ا٠ا ةْغ پػیؼٗث ؛اول ظ٨اؿث ٠عاٝ٘ث ک٤غ

٠كک٨ك  واْٚاًاو  ٥٣ یک چای ٣ع٨ا٦غ آورد؟ ی٤ْی ةی٤ی ٣گا٦ف کؼدم، گؼد٣ٟ را کف دادم و دوةاره ةا ریؽ ک١ی

. اؿث

زا چی٥؟  ای٢ ٠كکٜ -

ی٤ْی چی؟  -

زا ّسیت٥؟  گ٘حی٢ ای٢ چؼا -

: آن پا کؼد و ةْغ گ٘ث و ای٢ پا ک١ی ،ة٨دا٣گار ز٨اب دادن ةؼایف ؿعث 

. دو٣ٟ یکٟ جؼؿ٤اک٥ ١٣ی -
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: از پكث م٤غٝی ة٤ٞغ قغم و گ٘حٟ

. ٦ٟ ةؼای ةازدیغ ٠یام ٗؼدا -

 م،ظا٥٣ رؿیغ ة٥. ظا٥٣ ظارج قغم و ؿ٨ار ٠اقی٢ قغم از قیٌا٣ی زد و صحی ظغاصاُٗی ٦ٟ ٣کؼد، یٝتع٤غ

ٗٛي یک ٠تٜ ظاٝی  قغ و ١٣یکؾ دیغه  در ّکؾ ٦یچ قغ ١٣ی ةاورم را ةؼداقحٟ و ة٥ ّکؾ ظیؼه قغم، گ٨قی

ظا٥٣ قغم و  داظٜ !٦ا ٗٛي ج٦٨ٟ اؿث ٥٣ ای٢ وای ج٨ا٤٣غ ةگیؼ٣غ، ٦ا ّکؾ ز٢ را ١٣ی دورةی٢ ٨١ْ٠الً .قثوز٨د دا

گ٨یغ ٥١٦ چیؽ در آن ظا٥٣ ٠ؼ٨٠ز  ا٠ا اصـاؿٟ ٠ی ؛گ٨یغ ج٦٨ٟ اؿث ّٟٛٞ ٠ی. جپیغ ٨٤٦ز ٦ٟ ٠ی ٚٞتٟ در را ةـحٟ،

. ٥١٦ چیؽ ،اؿث

او  چؼا کؾ وز٨د ٣غاقث؟ در ّکؾ ٦یچ چؼا ٝؼزیغ، ٠ی دؿحا٣ٟ. روی ٠تٜ ٣كـحٟ و ؿؼم را ة٥ ٠تٜ جکی٥ دادم

چ٧ؼه وصكح٤اك ز٠ی٢  یی ةا٦ا ٣ٛاقی چؼا ظا٥٣ ة٥ ٦ٟ ریعح٥ ة٨د؟ چؼا داد؟ ز٨اب ١٣ی چؼا کؼد؟ ٠ؼ٨٠ز رٗحار ٠ی

را  چیؽ ٦یچ ،١٧ٟٗ ١٣ی ٦ا کساؿث؟ ای٢ چؼا ز٨اب ؿعث ة٨د؟ ٚغر آنز٨اب دادن ةؼایف  ؟ چؼااٗحاده ة٨د٣غ

پؼده را  ، پكثچیؽ را روق٢ ظ٨ا٦ٟ کؼد ٥١٦ !ةایغ ةیكحؼ ة٥ آن ظا٥٣ ةؼوم ،جؼ جضٛیٙ ک٤ٟ ةیف ةایغ .١٧ٟٗ ١٣ی

 .ؿازم آقکار ٠ی

ٗکؼ ک٤ٟ  ٚتٞی،٦ای  جؼ از پؼو٣غه ّسیب ،اصـاؿی ک٥ ة٥ ای٢ پؼو٣غه دارم ظیٞی ّسیب اؿث ؛ ا٠ادا٣ٟ چؼا ١٣ی

. دق٨ارجؼ ٦ٟ ةاقغ

. رو٦ام ة٨د ؛ةؼداقح١ف ،م ز٣گ ظ٨ردا گ٨قی

. جؼؿ٢ ة٥ ظ٣٨ك٨ن ١٣یؼن ٠ی ٦ا قب ٦ا اون٣ؼی چ٨ن  ة٧حؼه اون ظ٥٣٨ رٗحی؟ ة٥ ؿالم -

. ٥٣ وای ...پؾ آن کـی ک٥ در آن ظا٥٣ ة٨د ؟ق٤یغم چ٥ ٠ی

. او ٦ٟ ٤٠گ ٠ا٣غه ة٨د ،ج١ام اج٘اٚاجی ک٥ اٗحاد و صحی ّکؾ را ةؼای رو٦ام جْؼیٖ کؼدم

 .ریٟ ٠ی ی جضٛیٙ ةاق٥ ٗؼدا واؿ٥ -

ظا٥٣ ز٢  آن .آیغ ٠ذٜ مغایی ک٥ ٢٠ ق٤یغم ٦ا مغایی ٠ی قب گ٨قی را ظا٨٠ش کؼدم و پؼو٣غه را ةؼداقحٟ،

، ق٨د ٥١٦ چیؽ روق٢ ٠ی ٗؼدا او ز٢ ة٨د؟ ٣یاٗحاد،در ّکؾ ٦ٟ  ،مغایف ّسیب ة٨د و آن زن ٠كک٨ك !دارد

. چیؽ ٥١٦

*** 

 .ٚغر ٗکؼم ٠ك٨ٕل ة٨د ک٥ روی ٠تٜ ظ٨اةٟ ةؼده ة٨د آن دیكب ق٨یی رٗحٟ، از روی ٠تٜ ة٤ٞغ قغم و ؿ١ث دؿث

رژ  را ةا ق٨ٞار زی٢ و قال آةی پ٨قیغم، ر٣گٟای  ؿؼ٥٠ ٠ا٣ح٨ی ٥١ٛٝ ّـٜ ظ٨ردم و ؿ١ث اجاق رٗحٟ، چ٤غ

 روی .ج٨ا٣ـحٟ زیاد آرایف ک٤ٟ ٠ضٜ کار ٢٠ ٣ُا٠ی ة٨د ١٣ی ؛ چ٨نزدم و ةا پؼو٣غه از ظا٥٣ ظارج قغم ک١ؼ٣گی

را ؿؼم کؼدم و داظٜ  چادرم .٦ایٟ را ا٠ؼوز ة٥ دؿث ةیاورم کاش ز٨اب ؿ٨ال ای .رل ٣كـحٟ و صؼکث کؼدم

. رو٦ام رؿیغم ة٥ گػاقح٤غ، اصحؼام ٣ُا٠ی ٠ی ٥١٦ .قغم

رٗحی ک٨؟ ک٥ گ ّکـی -
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: ک١ی ؿؼش را ظارا٣غ و ةْغ گ٘ث ،جْسب کؼده ة٨د رو٦ام .م را درآوردم و ّکؾ را ٣كا٣ف دادما گ٨قی

. ظب ةیا ةؼیٟ ة٥ اون ظ٥٣٨ -

دیغن ١٣ای ظا٥٣ دوةاره  ةا ةا ؿؼّث ؿ١ث آن ظا٥٣ رٗث، رو٦ام. چادرم را درآوردم ٨ٗراًؿ٨ار ٠اقی٢ رو٦ام قغم و 

ج١ام ؿ٨االجی ک٥ دیكب ة٥ ذ٤٦ٟ ٦س٨م آورده ة٨د٣غ را روی  ٢٠ ،٣غ٦س٨م آوردج١ام اٗکار وصكح٤اك ة٥ ذ٤٦ٟ 

زن ةا ٦٨٠ای  یک .٠اقی٢ پیاده قغیٟ و ؿ١ث ظا٥٣ رٗحیٟ از .٦ا ةؼؿٟ آن ی یک کأػ ٨٣قحٟ جا ا٠ؼوز ة٥ ٥١٦

٠ذٜ  امالً ظا٥٣. را ة٥ ظا٥٣ د٨ّت کؼد ٦ٟ راه ةا یک چادر ؿیاه ٠ٛاة١ٞان َا٦ؼ قغ و ٠ا و پ٨ؿث گ٤غ٠ی ،ًالیی

و ٠ٛاة١ٞان ٣كـث و ٢٠  آ٠غ .٠تٜ ٣كـحیٟ و زن رٗث جا چای ةیاورد روی .٤٠ُٟ و پاك ة٨د کا٠الًدیكب ٣ت٨د 

. اوٝی٢ ؿ٨ال را پؼؿیغم

ظ٥٣٨ ة٨دی٢؟  دیكب -

- ٥٣ .

ة٨دی٢؟  کسا -

رٗح٢  ،ّسیب و ٣ا٨٧٘٠م مغای !جؼؿ٤اک٥ واْٚاً ٦ا قبظ٥٣٨  ای٢ ریٟ، ٠ی ٦ا پیك٥ ٠ا٠ا٣ٟ ای٢ ٦ا قب٠ا ١٦یك٥  -

جؼ از ای٢ ظ٥٣٨  از وٚحی ک٥ دظحؼم ٠ؼد ةیف .ای ک٥ ٢٠ ةـح٥ ة٨د٠ك٨ن و ةـح٥ قغن در و پ٤سؼه ، ةازةؼق

. جؼؿیٟ ٠ی

: را روی کأػ ٨٣قحٟ و گ٘حٟ ٦ایف ج١ام صؼف

 ی ٦ؼهچ ،ظا٣ٟ ز٨ٞم َا٦ؼ قغ ، یککذیٖ و ة٥ ٦ٟ ریعح٥ ة٨د واْٚاً ظ٥٣٨. ق١ا او٠غم ی ة٥ ظ٥٣٨دیكب  ٢٠ -

ج٣٨ـث ز٨اب  کؼدم ٦ٟ ١٣ی چای ٣یاورد و ة٥ ؿ٨االجی ک٥ ٠ی ؛ ةؼامة٨د و اظالٚف ّسیبا٠ا مغا  ؛ای داقث ّادی

 . ...ی٤ْی ،جُا٦ؼ کؼدن ک٥ ق١ا ٦ـح٢ ایك٨ن د،٣ی٘حا ّکؾ یا٠ا ج٨ ؛ّکـف رو گؼٗحٟ ٢٠. ةغه

. و زای ٢٠ زدهر ٠ح٨ز٥ قغم ظ٨دش -

٣ُؼج٨ن ایك٨ن کی ة٨دن؟  ة٥ -

. ز٢ -

. ز٨اةف را روی ورق ٨٣قحٟ ؛ ا٠اق٤یغن ای٢ ک٥١ٞ ج١ام ةغ٣ٟ ٝؼزیغةا 

 ١ٌ٠ئ٤ی٢؟کسا  از -

 .و کكح٢ر ی ٢٠ ٦ا ةچ٥ ز٢ ٨١٦ن .ک٢٤ زا ز٣غگی ٠ی ٦ا ای٢ جْغاد زیادی از ز٢ ،ای٢ ظ٥٣٨ ز٢ زده قغه -

. زا ٠ؼده ة٨د ظا٨٣اده ای٢ یکزا  از او٠غن ٠ا ة٥ ای٢ ٚتٜ !وصكح٤اک٥ واْٚاًزا  ٦ای ای٢ قب

: ةا دٚث ة٥ اًؼاف ٣گاه کؼد و گ٘ث رو٦ام .گ٘ث را ٠ی ٨٣قحٟ ک٥ ٠ی ٦ؼ چ٥

ری٢؟  زا ١٣ی چؼا از ای٢ پؾ -

. زایی واؿ٥ رٗح٢ ٣غاریٟ ، ٠ا ٦ٟظؼه ا٠ا کـی ١٣ی ؛رو ة٘ؼوقیٟ زا ای٢کسا ةؼیٟ ةایغ  آظ٥ -

: رو٦ام ٠ك٨ٕل ٨٣قح٢ قغ و دوةاره پؼؿیغ
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االن ک٥ ٥١٦ چی ّادی٥ پؾ ٠ا قب ٠یایٟ  ،ةایغ از ای٢ ظ٥٣٨ ٗیٟٞ یا ّکؾ ةگیؼیٟ .ةایغ ٠غرك داقح٥ ةاقیٟ ٠ا -

. داریٟ و ٠غرك ةؼ٠ی

. ج٣٨یٟ ة٣٨١یٟ ا٠ا ٠ا قب ١٣ی -

 : پؼؿیغم

قغ؟  ق١ا چی اؿٟ -

. ٣ؼگؾ -

قغیٟ و  ة٤ٞغ .٣غّکؾ از ایك٨ن گؼٗحٟ و در ّکؾ اٗحاد چ٤غجا .اؿ١ی ک٥ ٢٠ دیكب ق٤یغم ٣ؼگؾ ٣ت٨د

: گ٘ث ، رو٦امظغاصاُٗی کؼدیٟ

. ٣گؼان ٣تاقی٢ ةا جْغاد زیادی از اٗؼاد ٠یایٟ چیؽی ١٣یك٥ ،ا٠كب ٠یایٟ ٠ا -

: ظا٥٣ ظارج قغیٟ ک٥ رو٦ام گ٘ث از .ا٠ا ٣اچار پػیؼٗث جا قب ة١ا٣غ ؛ظ٨اؿث ٚت٨ل ک٤غ اگؼچ٥ ١٣ی

زا ٣حؼؿیغی؟  دیكب او٠غی ای٢ ج٨ -

. ةحؼؿٟ یک پٞیـٟ ٥٠٨ْٞ٠ ک٥ ٣تایغ ٢٠ -

و ٠ا٣ح٨ی زرقکی و ٝی در  ٠كکیزن ٚغ ة٤ٞغ و الٔؼ ةا ٨٠ی  یک .٦ا ٦ٟ مضتث ک٤یٟ ةاال رٗحیٟ جا ةا آن ة٥ ًت٥ٛ

قغیٟ و روی ٠تٜ  داظٜ .و ق٨ٞار ؿیاه ٦ٟ در ک٤ار زن ایـحاده ة٨د کثرا ةاز کؼد و یک ٠ؼد ٚغ ة٤ٞغ و ٨٠ ؿیاه ةا 

. آ٠غ ٠ؼجب و ظ٨ةی ٠ی ی ٣ُؼ ظا٥٣ ة٥ ٣كـحیٟ،

. پؼؿیٟ و ٠یؼیٟ ٠ا چ٤غجا ؿ٨ال ٠ی :رو٦ام

. زن و ٠ؼد ٚت٨ل کؼد٣غ و ٠ٛاة١ٞان ٣كـح٤غ

٣٨٠ی٢؟  ٦ا ظ٥٣٨ ٠ی ق١ا قب :رو٦ام

. ٥٣ :٠ؼد

اؿ١ح٨ن چی٥؟  :رو٦ام

: ٠ؼد ة٥ ١٦ـؼش اقاره کؼد و گ٘ث

. ؿْیغ ٦ـحٟ و ٤٠ٟ ز٦ؼا -

! یا ٚغی١ی ٦ایچ٥ اؿٟ

: رو٦ام ادا٥٠ داد

 ؟داری٢ ةچ٥ -

. ٥٣ :ز٦ؼا

. اٗح٥ ٦ا چ٥ اج٘اٚی ٠ی قب :رو٦ام

ق٨یی و  ی دؿثج٨ ٣اكمغا٦ای ّسیب ٠یاد و ٠ا صحی دو ؿ٥ ةار دیغیٟ ک٥ یک زن وصكث ،ةؼق ٠یؼه :ؿْیغ

. ص١ام ٦ـث
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اگؼ صٛیٛث ٣غاقث پؾ آن قب کـی ک٥  ظب ٦ا صٛیٛث دارد؟ ای٢ صؼف ی٤ْی. کؼدم دیگؼ داقحٟ جْسب ٠ی

قغیٟ و  رئیؾاجاق  وارد .از ظا٥٣ ةیؼون آ٠غیٟ و ؿ٨ار ٠اقی٢ قغیٟ از چ٤غ ؿ٨ال دیگؼ ةْغ ٢٠ دیغم چ٥ ة٨د؟

. اصحؼام ٣ُا٠ی گػاقحیٟ

کار کؼدی٢؟  چی قغ؟ چی :رئیؾ

: گػاقحیٟ و گ٘حیٟ رئیؾرا روی ٠یؽ  ٦اکأػ

. ةؼای ز١ِ کؼدن ٠غرك ٠یؼیٟ اون ظ٥٣٨ ا٠كب -

: ٣اگ٧ان ة٤ٞغ قغ و گ٘ث رئیؾ

. ٣ک٤ی٢و ر ای٢ کار ظٌؼ٣اک٥ ای٢ کار ٥٣ -

: رو٦ام روی م٤غٝی ٣كـث و ریٞکؾ گ٘ث

. ةحؼؿ٥٣٨ ٦ا رو ظ٨اد ای٢ دزده ک٥ ٠ی ی٥ٗٛي  قایغ زا چی ٦ـث؟ اون ٠گ٥ -

قغ؟  گؼٗحی چی در ٣ُؼ ٠ی رو ٦ا اصح١ال ی ج٨ ک٥ ١٦یك٥ ٥١٦ :رئیؾ

: گ٘ث پای راؿحف ا٣غاظث ورو٦ام پای چپف را روی 

. صٛیٛث داقح٥ ةاق٥ ةایغ ٠غرك ة٥ دؿث ةیاریٟ اگ٥ -

: قغ ٣كـث و گ٘ث ک٥ دیگؼ صؼیٖ رو٦ام ١٣ی رئیؾ

. ٦ٟ ةا٦اج٨ن ٠یارم چ٤غجا از اٗؼاد رو ٢٠ ٠ؼاٚب ظ٨دج٨ن ةاقی٢، ٗٛي -

ا٠کان دارد؟  ، ی٤ْیزده ةاقغ آن ظا٥٣ ز٢ واْٚاً قایغ دا٣ٟ ای٢ ٥١٦ ٣گؼا٣ی ةؼای چیـث؟ ١٣ی

ی٤ْی چ٥ اج٘اٚی ظ٨ا٦غ  ا٠كب .ةؼداقحٟ و ؿ١ث اجاق ظ٨دم رٗحٟ ،٨٣قح٥ ة٨دم را ٦ا ؿ٨الکأػی ک٥ درو٣ف 

. را از کك٨ ةؼداقحٟ و داظٜ ج٤٘گ ا٣غاظحٟ ٦ا گ٥ٝ٨ٞ اٗحاد؟ی٤ْی کاری ک٥ ٠ی ک٤یٟ ظٌؼ٣اك اؿث؟

 .قغوب در َا٦ؼ چارهاجاق زده قغ و رو٦ام در چ در .دادم و ة٥ ٗکؼ ا٠كب ة٨دم ظ٨دکار را در دؿحا٣ٟ ةازی ٠ی

: ٣گاه کؼد و ةْغ گ٘ث ک١ی

. جؼؿی ةؼیٟ اٝتح٥ اگ٥ ١٣ی پاق٨ -

: پیف رو٦ام رٗحٟ و گ٘حٟ و ة٤ٞغ قغم و ج٤٘گٟ را ٣یؽ ةؼداقحٟ

. ة٥ ٢٠ ٣گ٨ رو اصـاس ظ٨دت !جؼؿٟ وٚث ١٣ی ٦یچ ٢٠ -

 را ک١ی پایی٢ دادم، پ٤سؼه .گؼگ و ٠یف ة٨د آؿ١ان .ؿ٨ار ٠اقی٢ قغیٟ و رو٦ام ٠اقی٢ را ة٥ صؼکث درآورد

چ٥ اج٘اٚی ظ٨ا٦غ اٗحاد؟  ا٠كب .٣كی٢ ة٨د ی دلا مغای ةاد ةؼایٟ چ٨ن ٨ٞ٠دی و ا٣غاظث ة٥ م٨رجٟ چ٤گ ٠ی ٣ـیٟ

: ٣٘ؾ ١ّیٛی کكیغ و گ٘ث رو٦ام .از ٠اقی٢ پایی٢ آ٠غیٟ و ؿ١ث ظا٥٣ رٗحیٟ

. کك٥ و ٠یر دو٥٣ پكث ای٢ در چی ا٣حُار٨٠ن ٠ی ظغا -
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 ١٦ان .ؿ١ث در چ٨ةی رٗحیٟ و ز٣گ را زدیٟ .٥١٦ زا جاریک ة٨د ،قغیٟ داظٜ .دت جپیغةا ای٢ صؼٗف ٚٞتٟ ة٥ ش

 و رو٦ام ٝتاس ٣ُا٠ی پ٨قیغه ة٨دیٟ، ٢٠ .آ٠غ ش ٣گؼان ة٥ ٣ُؼ ٠یا ؛ چ٧ؼهزن ةا چادر ؿ٘یغ و گٜ گٞی َا٦ؼ قغ

. پؼیكان ة٨د٣غ دوو زن ٦ؼ ٠ؼد .رؿیغ٣غ دیگؼ ٦ٟ ٣یٟ ؿاّث دیگؼ ٠ی اٗؼاد

. زا ٠كکٞی ٦ـث االن ای٢ ظب -

 . ...یک ؿاّث دیگ٥ ٠یك٥ ؿاّث دوازده و :٣ؼگؾ

: ک٥ ووْیث ای٢ دو را دیغ گ٘ث رو٦ام. ٝؼزیغ ٣ُؼ ةغ٣ف ٠ی ؛ ة٥دیگؼ چیؽی ٣گ٘ث

. ک٤یٟ ةؼی٢ ٠ا ظ٨د٨٠ن جضٛیٙ ٠ی ق١ا -

: آن دو ةا ظغاصاُٗی رٗح٤غ و گ٘ح٤غ

. ظ٨دج٨ن ةاقی٢ ٠ؼاٚب -

: رو٦ام ة٥ ٢٠ اقاره کؼد و گ٘ث

 .چی٥ و راز ای٢ ظ٥٣٨ ةؼیٟ ةتی٤یٟ ٨٠و٨ع ةیا -

 ی ظا٥٣ ر٣گی ک٥ از پ٤سؼه ٗٛي ٨٣ر کٟ و جاریک ة٨د کا٠الًرو  راه رو٦ام پایی٢ را ٣گاه کؼد و ٢٠ ة٥ ًت٥ٛ ةاال رٗحٟ،

 ٥١٦. چیؽ آرام ة٨د ٥١٦ اجاق اوٝی رٗحٟ، ؿ١ث .٦ای ظیاةان از پ٤سؼه ٚاةٜ دیغ ة٨د چؼاغ .آ٠غ ٚاةٜ دیغ ة٨د ٠ی

ص١ام رٗحٟ و درش را  ؿ١ث .ق٨د ق٨یی دیغه ٠ی صؼف زن اٗحادم ک٥ گ٘ث در ص١ام و دؿث یاد .را دیغم اه اجاق

آی٥٤  ، داظٜم ة٥ آی٥٤ ص١ام اٗحادچكٟ .آ٠غ ظ٨رد و مغای ق٨ٝ٨پ ق٨ٝ٨پ آب ٠ی وان آرام جکان ٠ی ، آبةاز کؼدم

م ة٥ قغت ٚٞب .قغ جؼکیب قغه ةا ٚؼ٠ؽ دیغه ٠ی دِدیغم ة٥ زایف یک ٨٠ی ؿیاه و دو چكٟ ؿ٘ی ظ٨دم را ١٣ی

جؼ قغ و از آی٥٤ در صال ةیؼون  ٣ؽدیک جن٨یؼ .قغ٣غ و ظیؼه ة٥ ٢٠ ة٨د٣غ جؼ ٠ی ٦ؼ ٝض٥ُ ٣ؽدیک ٦ا ، چكٟجپیغ ٠ی

ة٤ٞغی زدم ک٥ دؿث گؼ٠ی ٠ؼا در  داد ّٛب ّٛب رٗحٟ و ةغ٣ٟ ة٥ یک ج٢ ٣ؼم و ؿپؼ ةؼظ٨رد کؼد،. آ٠غن ة٨د

: آ٨ٔش گؼٗث و گ٘ث

. ةاش ٤٠ٟ رو٦ام آروم -

: اقاره کؼدم و گ٘حٟ آی٥٤ ة٥ اش را دیغم، ةؼگكحٟ و چ٧ؼه

. او٠غ ةیؼون ٠ی داقث ...دظحؼ جن٨یؼ...آی٥٤ -

: رو٦ام ة٥ آی٥٤ ظیؼه قغ و گ٘ث

. ةؼیٟ زای دیگ٥ رو ةتی٤یٟ ة٧حؼه ةی٤ٟ، چیؽی ١٣ی ٢٠ ک٥ -

، چكٟ ک٥ آق٤ا ة٨د دو .ک٥ در آی٥٤ چیؽی دیغم ١ٌ٠ئ٢٠ٟ٤  ؛ ا٠ازا ٦ٟ چیؽی ٣ت٨د ق٨یی رٗحیٟ آن ؿ١ث دؿث

جؼس ة٥ رو٦ام ظیؼه  ةا .٦ا ظا٨٠ش قغ رؿیغ ٥١٦ چؼاغ دوازدهک٥ ة٥  ؿاّث .١٦ان دظحؼ ک٥ آن قب دیغم چكٟ

: ٦ا ةاز و ةـح٥ قغ٣غ و ٢٠ گ٘حٟ پ٤سؼه .قغم

. وٚث ٠غرك ةؼداقح٥٤ االن -



 

 

 
11 

 اوجمه رماویکآرمیتا حسیىی کاربر | خاوٍ اجىٍ

 
 جؼ قغ، ةاز و ةـح٥ قغن پ٤سؼه ةیف مغای. ٗیٟٞ گؼٗحٟ را ةؼداقحٟ و از ظا٥٣ جاریک دورةی٢. رو٦ام ٦ٟ جاییغ کؼد

رٗحٟ و  ، ز٨ٞجؼقغ ای ک١غ ٝتاس ةاز و ةـح٥ ٠ی قکٜ ٔیؼ ًتیْی ة٥ ؛٦ا ٗیٟٞ گؼٗحٟ رٗحٟ و از اجاق ی ةاال ة٥ ًت٥ٛ

٦ا  جكعیل دادم و از آنؿیا٦ی را  ٦٨٠ای رؿیغ کـی داظٞف ةاقغ، ٣ُؼ ٠ی ة٥ .از داظٜ ک١غ ٝتاس ٗیٟٞ کؼدم

. مغای ّسیتی از داظٜ ک١غ ق٤یغم ٣اگ٧ان .ٗیٟٞ گؼٗحٟ

 !٠ؼگ ظ٨ش او٠غی ی ظ٥٣٨ ة٥ ة٥ ٠ؼگ ظ٨ش او٠غی، -

٦ایٟ را  اجاق ظارج قغم و ؿْی کؼدم مغای ٣٘ؾ ٣٘ؾ زدن از .قغ ٝؼزیغ و م٘ض٥ دورةی٢ جار ٠ی دؿحا٣ٟ ٠ی

 ص١ام قغم، داظٜ .یک پٞیـٟ ٢٠ کؼدم، ا٠ا ةایغ ٠غرك ز١ِ ٠ی ؛جؼؿیغم ٠ی ،ص١ام رٗحٟ ؿ١ث .ک٤حؼل ک٤ٟ

ة٥  ،را ز٨ٞجؼ ةؼدم ؛ دورةی٢ٗیٟٞ گؼٗحٟ ٦ٟ از آن ،وان ةا قغت زیادی جکان ظ٨رد آب آ٠غ، آب ةا قغت ٠ی مغای

ةا  درظكان دورةی٢ دو چكٟ ؿیاه در جؼ قغم و دورةی٢ را روی وان گؼٗحٟ، ٣ؽدیک .٣ُؼ چیؽی داظٜ وان آب ة٨د

و جؼس ّٛب رٗحٟ  ةا .دیغم یا و قیٌا٣ی ٝتع٤غی ةؽرگدر آب پؼاک٤غه قغه ة٨د و  ٦ی ک٦٨٠٥ای پؼیكان و ؿیا

. ک٥ در وان ة٨د ة٤ٞغ قغ و آرام ؿ١حٟ آ٠غ دظحؼی .از ص١ام ظارج ق٨م ک٥ در ةا مغای ة٤ٞغی ٜٚ٘ قغ ظ٨اؿحٟ

: ةا زیٓ گ٘حٟ

. رو٦ام ،رو٦ام !ج٨روظغا یکی ک١ک ک٥٤ .رو٦ام !ک١ک !ک١ک -

. ق٤یغم از پكث در مغای رو٦ام را ٠ی

. ک٤ٟ و ةاز ٠یر ٣تاش االن در ٣گؼان چؼا در ٜٚ٘ قغه؟ -

: دوةاره داد زدم ،قغ مکكیغ ٣ؽدیک ٠ی روز ز٠ی٢ش را ا جع٨ا٣یسدظحؼ در صاٝی ک٥ پا٦ای ا

. ٠یاد ک١کٟ ک٢ داره داره ٠یاد، رو٦ام. ک١ک، ک١ک -

کی داره ٠یاد؟  -

 :گ٘حٟةا مغای ة٤ٞغجؼی 

. ز٢ -

. ا٠ا از ٦یچ ة٧حؼ اؿث ؛قایغ ٗی١ٞف گؼٗح٥ ٣ك٨د دا٣ـحٟ ٠ی ،را ؿ١حف گؼٗحٟ دورةی٢ جؼ قغ، ٣ؽدیک

: ش را ظٟ کؼد و گ٘ثؿؼ جؼ قغ و ٝتع٤غ قیٌا٣ی و ة٤ٞغی ؿؼ داد، ٣ؽدیک

. ٠ؼگ ی پای ظ٨دت او٠غی واؿ٥ ةا -

و کاة٨ؿی ةیف  کؼدم ظ٨اب اؿث ٠ی اصـاس .پا٦ایٟ ؿـث قغه ة٨د و کؼده ة٨دم ّؼق کكیغم، ة٤ٞغ ٣٘ؾ ٠ی

. ای٢ ظا٥٣ ٗؼار ک٤ٟ ؿحٟ ازظ٨ا ٠ی ٗٛي. ٣یـث

؟ اؿث رو٦ام رٗح٥ ی٤ْی ٝؼزیغم، در چـتیغه ة٨دم و ٠ی ة٥ ش را ة٥ ٦٨٠ایٟ کكیغ،ا دؿث ؿؼد و یط زده

 .روی ٦٨٠ایٟ ة٨د اش ٦ٟ دؿث ؿؼد و اؿحع٨ا٣ی ٨٤٦ز. ظ٨رد جکان ٠ی دائ١اًجاریک ة٨د و آب  کا٠الًص١ام 

. م کكیغ و ٢٠ ؿ٨زش ١ّیٛی را اصـاس کؼدما ٦ایف را ؿ١ث گ٥٣٨ ٣اظ٢

. ک١ک ک١ک، -
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. ؿیاه و ظ٣٨ی ة٨د ٦ایف ٣اظ٢ وٚحی ةا ٨٣ر وْی٘ی دؿحف را دیغم ٣٘ـٟ ة٤غ آ٠غ،

. ١٧ٟٗ و جؼس آن ظا٨٣اده را ٠ی رئیؾ٣گؼا٣ی  االن .دورةی٢ ٨٤٦ز ٦ٟ روق٢ ة٨د

. ٠ؼدن آ٠اده ک٢ ةؼای رو ظ٨دت -

: ّسیتی گ٘حٟ قساّثةا 

اون ةچ٥ رو کكحی؟  چؼا ک٤ی؟ و ٠یر ای٢ کار چؼا -

. ؿ١ث رو٦ام رٗحٟ ، ة٥ةا مغای ة٤ٞغی ةاز قغ در .قغ ٠ی جؼ ١ّیٙاش ٦ؼ ٝض٥ُ  ة٤ٞغ ظ٤غیغ و ٝتع٤غ قیٌا٣ی

ک٥ ةگ٨یغ چیؽی ٣یـث  رو٦ام داظٜ قغ و ٚتٜ از ای٢ ،ص١ام اقاره کؼدم ة٥ .ظ٨دم را ٣گ٥ داقحٟ ؛ ا٠اآ٠غام ٠ی گؼی٥

. داد ة٥ در ٠كث زدم ةا .در ةـح٥ قغ

ةی٤ی؟  ٠ی چیؽی ظ٨ةی؟ رو٦ام -

 . ...آره ٨١٦ن چیؽی ک٥ ج٨ دیغی یک دظث -

ظ٨ةی؟  -

: رو٦ام از ص١ام ظارج قغ و گ٘ث. ةاز قغ ؛ در٠ست٨ر قغم ةا اؿٞض٥ ة٥ دؿحگیؼه قٞیک ک٤ٟ ،ز٨اةی ٣غاد

. ةتؼیٟ اًد ای٢ ٠غارك رو ٨ٗرةای ٠ا -

. ا٠ا ٜٚ٘ ة٨د ؛٦ا دویغیٟ و ؿ١ث در رٗحیٟ از پ٥ٞ

. ٣ؼی٢ ٢٠ ج٧٤ام -

دؿحٟ را کكیغ و ٦ؼدو از پ٤سؼه  رو٦ام .ة٨دم جؼ از ٦ؼ ٝض٥ُ جؼؿیغه و ٢٠ ةیف قغ٣غ جؼ ٠ی مغا٦ا ٦ؼ ٝض٥ُ ة٤ٞغ

. ًت٥ٛ یک ة٨د ارج٘اّی ٣غاقث چ٨ن روی ز٠ی٢ پؼیغیٟ،

. گػاقحٟ و ٣٘ؾ ٣٘ؾ زدم دؿحٟ را روی ٚٞتٟ

 :و گ٘حٟ ظیؼه قغم ی وصكح٤اك آن ظا٥٣ةار دیگؼ ة٥  ؿ٨ار ٠اقی٢ قغیٟ و ٢٠ یک

٣ی٠٨غن؟  ا ةٛی٥چؼ پؾ -

. رئیؾو٣ٟ ةایغ ةؼیٟ پیف د ١٣ی -

. ؿاّث دوازد٥٦ االن الن؟ا -

. ریٟ پیكف یادم ٣ت٨د ٗؼدا ٠ی -

 :گ٘حٟ

ةگ٨ جؼؿیغی؟  رو راؿحف -

. گؼدم اگ٥ ة١یؼ٠ٟ ة٥ اون ظ٥٣٨ ةؼ١٣ی ٢٠ .رهآ -

. جا ای٢ پؼو٣غه ةـح٥ ٣ك٥ ٢٠ دؿث ةؼدار ٣یـحٟ ؛گؼدم ٢٠ ةؼ٠ی وٝی -

: رو٦ام ةا جْسب ٣گا٦ٟ کؼد و گ٘ث

. دی٨و٥٣ -
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: ٠اقی٢ را ٣گ٥ داقث و گ٘ث

. جا ٗؼدا ظغاٍٗ -

. از ٠اقی٢ پیاده قغم و ظغاصاُٗی کؼدم

٠تٜ ٣كـحٟ و  روی .ا٣غاظث وزیغ و ة٥ پ٤سؼه چ٤گ ٠ی قغیغی ٠ی ةاد روق٢ کؼدم، ٦ا را چؼاغداظٜ ظا٥٣ قغم و 

ٗؼدا ةایغ ای٢ پؼو٣غه را  .ةا ٗیٟٞ و ّکؾ داظٜ پؼو٣غه گػاقحٟ ١٦ؼاهاج٘اٚاجی ک٥ اٗحاد را  ج١ام پؼو٣غه را ةاز کؼدم،

اگؼ ٗٛي  ٢٠ ،ق٨د را ةاورم ١٣ی ک٥ ز٨ٞی چك١ٟ ١٣ایان قغ جؼؿ٤اکی ی چ٧ؼه ٦ٟ آن ٨٤٦ز ٣كان د٦ٟ، رئیؾة٥ 

صٛیٛث  یک ٢٠ یٛی٢ دارم ک٥ ٗٛي یک ظیال ٣ت٨د، ، پؾرو٦ام ٦ٟ دیغ ؛ ا٠اگ٘حٟ ج٦٨ٟ اؿث دیغم ٠ی ظ٨دم ٠ی

چگ٥٣٨ ةع٨اةٟ؟  ٢٠ ٥٣ وای .ک٥ ٢٠ در ک١غ و ص١ام دیغم واْٚی ة٨د و چیؽی وصكح٤اك ة٨د

کؼدم  ٠ی اصـاس .جعحٟ رٗحٟ و دراز کكیغم ، ؿ١ثظا٨٠ش کؼدم ٦ا را کال٥ٗ دؿحی ة٥ ٦٨٠ایٟ کكیغم و چؼاغ

ی ظ٤ٗ٨اکی  ٣ی٥١ ةیغاری ة٨دم ک٥ چ٧ؼه صاٝث چك١ا٣ٟ ةـح٥ قغه ة٨د، دیگؼ .ک٤غ چك١ی از جاریکی ٠ؼا ج١اقا ٠ی

. را ةـحٟ و ة٥ ظ٨اب رٗحٟ چك١ا٣ٟ قیٌا٣ی ٣گا٦ٟ کؼد، ی٠ٛاةٟٞ َا٦ؼ قغ و ةا ٝتع٤غ

 چ٧ؼه .قغ٣غ ٦ا داقح٤غ ٣ؽدیکٟ ٠ی دؿح٥ از ز٢ چ٤غ ة٨دم، ٥١٦ زا جاریک ة٨د ٢٠ داظٜ ١٦ان ظا٥٣ وصكح٤اك

ای از ٝتع٤غ قیٌا٣ی و  ؿیا٦كان ز٨ٞی م٨رجكان را پ٨قا٣غه ة٨د و ٗٛي گ٨ق٥ ٦٨٠ای ٦یچ کغام ٨ْٞ٠م ٣ت٨د،

: ظؼ٣اؿ٥ ٠ا٤٣غی گ٘ث مغای .٣غق٨ ّٛتی رٗحٟ ک٥ دیغم از پكث ٦ٟ ٣ؽدیک ٠ی ّٛب .قغ چك١كان دیغه ٠ی

. ٦كغار ،٦كغار ٠یغم !ای٢ ٠ـیؼی ک٥ ا٣حعاب کؼدی ظٌؼ٣اک٥ ،ةؼگؼدی ةایغ !ونس ز٨او٠غی پٞی اقحتاه -

 ... .جؼ قغ و ٣ؽدیک

٦ای  ج٨ا٣ـحٟ پ٤سؼه و چؼاغ جاریک ة٨د و ٗٛي ٠ی کا٠الً ٨٦ا .ّؼق کؼده ة٨دم ،از ظ٨اب پؼیغم و ٣٘ؾ ٣٘ؾ زدم

دراز کكیغم و  دوةاره .ز٣ٟ چٛغر ٦ٟ ک٥ جؼؿ٤اك ةاقغ ٢٠ زا ١٣ی ٦ؼ !، ٥٣جپیغ ةا قغت ٠ی ٚٞتٟ. ظیاةان را ةتی٤ٟ

 .. ..ؿْی کؼدم ة٥ چیؽی ٗکؼ ٣ک٤ٟ

. از ظ٨اب ةیغار قغم ام ةا مغای ز٣گ گ٨قی

ة٥ٞ؟  -

. ةیار ه روپؼو٣غ و اداره رو ةؼؿ٨ن زود ظ٨دت. ؿالم -

رو٦ام ةؼای چ٥ ة٨د؟  ی ای٢ ٥١٦ ّس٥ٞ ،گ٨قی را ظا٨٠ش کؼدم ی گ٘حٟ وا"ةاق٥"

ای ر٣گ  ٨٧ٚه ٥ْ٤ٛ٠ام را ةا ق٨ٞار زی٢ و  ای و قکالجی ة٤ٞغ قغم و ةْغ از قا٥٣ کؼدن ٦٨٠ایٟ ٠ا٣ح٨ی ٨٧ٚه

را ؿؼ کؼدم و داظٜ  ماز داظٜ قغن ة٥ قؼکث چادر ٚتٜ .١٦ؼاه ةا چادر و پؼو٣غه از ظا٥٣ ظارج قغم .پ٨قیغم

٦ٟ ٣كـح٥ ة٨د و ٤٠حُؼ  رو٦ام .و ٣كـح٣ُٟا٠ی گػاقحٟ  اصحؼام .پكث ٠یؽش ةا ٣گؼا٣ی ٣كـح٥ ة٨دم رییؾ قغم،

: را روی ٠یؽ گػاقحٟ و گ٘حٟ پؼو٣غه .ة٥ ٢٠ چكٟ دوظح٥ ة٨د

. داد٣ی ٣یـث ةایغ ظ٨دج٨ن ةتی٤ی٢ ج٨ویش -

: از چ٤غ دٚی٥ٛ ٗکؼ کؼدن گ٘ث ةْغ .پؼو٣غه را ةؼداقث و دٚیٙ ة٥ پؼو٣غه ظیؼه قغ رئیؾ
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 . ...ظ٨ای٢ پؼو٣غه رو ٦ٟ دیؼ ٣كغه اگ٥ ٠ی ٨٤٦ز -

 :وؿي صؼٗف پؼیغم و گ٘حٟ

. ٢٠ جا ای٢ داؿحان رو ج٨١م ٣ک٤ٟ دؿث ةؼدار ٣یـحٟ ٥٣ -

: س ة٥ رو٦ام ظیؼه قغ و رو٦ام ةا چك١ک ة٥ ٢٠ گ٘ثئیر

. جا آظؼ ٦ـحٟ ٤٠ٟ -

: ش ور رٗث و ةْغ گ٘ثرک١ی ةا ظ٨دکا رئیؾ

اگ٥ آجیف ةؽ٣ی٢ . ز٣ی٢ب آجیكفؿازی ک٤ی٢ یا  ةایغ یا اون ظ٥٣٨ رو پاك ق١ا پؼو٣غه ظیٞی ظٌؼ٣اک٥، ای٢ -

. پاك ؿازی کؼدن ظ٥٣٨ ٦ٟ ظیٞی ظیٞی ؿعح٥ و ٦ایی ک٥ ج٨ اون ظ٥٣٨ ٦ـح٢ ؿؼگؼدون ٠یك٢ ظا٨٣اده

: ک١ی ٗکؼ کؼدم و گ٘حٟ

  ٠ا ةایغ ةا ز٢ .رٗح٥زا  اون چؼا  ة١٧٘یٟ ز٢ ، ةایغةایغ گػقح٥ ظ٥٣٨ رو ةغو٣یٟ ٠ا. ک٤ٟ ٢٠ پاك ؿازیف ٠ی ٥٣ -

. ةؼٚؼار ک٤یٟ ارجتاط

: م گػاقث و گ٘ثا پؼو٣غه را ز٨ٞی رئیؾ

. ای ک٥ داری رو ارجٛاء ٠یغم ای٢ پؼو٣غه ٨٠ٗٙ ةكی درز٥ یج٨ اگ٥ ک٥ ة٥ ٣ُؼت ظ٨ة٥ رو ا٣سام ةغه، ٦ؼ کاری -

 .را ةؼداقحٟ و ةا اصحؼام ٣ُا٠ی از اجاق ظارج قغم پؼو٣غه ةؼای ٢٠ ارجٛاء ٧٠ٟ ٣ت٨د و ج٧٤ا صٜ پؼو٣غه ٧٠ٟ ة٨د،

: تک٤ارم آ٠غ و گٖ رو٦ام

از پـف ةؼ ٠یای؟  ١ٌ٠ئ٤ی -

. ک٤ٟ ةح٣٨ٟ ؿْی ٠ی ٥٣؛ ا٠ا -

: آورد و گ٘ث گ٨قٟرو٦ام د٦ا٣ف را ٣ؽدیک 

. آظؼش ةا٦اجٟ جا -

. ای٢ ک٥١ٞ را گ٘ث و ةا ٝتع٤غ ظامی از ٢٠ ٗام٥ٞ گؼٗث

*** 

یک پـؼ ةا آ٠غ و رة٥ مغا د در .کؼدم اٗکارم را روی پؼو٣غه ٠ح١ؼکؽ ک٤ٟ ٠یؽ کارم ٣كـح٥ ة٨دم و ؿْی ٠ی پكث

چادری ةا یک دظحؼ چكٟ ؿیاه و ٚغ ة٤ٞغ  ١٦ؼاهپ٨ؿث ؿ٘یغ و ٚغ ة٤ٞغ  ، ؿیاه ، چك١انی و ٗؼٗؼیا ٦٨٠ای ٨٧ٚه

: ٣گا٦كان کؼدم و گ٘حٟ ؿ٨اٝی .در َا٦ؼ قغ٣غ چارچ٨ب در

داقحی٢؟  کاری -

. ة٥ٞ :دظحؼ

. ةكی٤ی٢ ة٘ؼ٠اییغ -

صاٝی ک٥ ظ٨دکار را در در .م قؼوع ک٤٤غا٣كـح٤غ و ٠ىٌؼب ة٨د٣غ ک٥ اول کغ ٠ی٦ای چؼ ٦ؼدو روی ٠تٜ

: دادم گ٘حٟ ا٣گكحا٣ٟ ةازی ٠ی
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چی٥؟ اؿ١ح٨ن  -

 .٢٠ جؼ٣ٟ ٦ـحٟ :دظحؼ

. اؿٟ ٤٠ٟ کا٠ؼا٥٣ :پـؼ

چ٥ کاری او٠غی٢؟  ةؼای -

: ٦ٟ گ٘ح٤غ ٦ؼدو ةا

. ک٤یٟ ٦ٟ ک١کث ٠ی ٠ا ،صٜ پؼو٣غه او٠غیٟ ةؼای -

. ک٤یٟ ٦ٟ ٥١٦ چیؽ رو صٜ ٠ی ٠ا ةا .ج٣٨یٟ ک١کث ک٤یٟ ٠ی و ٦ا داریٟ ز٢ ی ٠ا اًالّات زیادی درةاره :جؼ٣ٟ

. ک١ی ٗکؼ کؼدم و ؿپؾ ةا ؿؼ ٚت٨ل کؼدم

. از اجاٟٚ ةیؼون آ٠غم و ةیؼون رٗحٟ .٨٦ا دیگؼ جاریک قغه ة٨د

ةؼؿ٣٨ٟ؟  :رو٦ام

. ظ٨دم ٠اقی٢ دارم ٥٣ -

: رو٦ام ة٥ در ٠اقی٤ف جکی٥ کؼد و گ٘ث

. دیگ٥ ٣از ٣ک٢ ةیا -

. ا٠ا پػیؼٗحٟ و ؿ٨ار ٠اقی٤ف قغم ؛گؼٗح٥ ة٨د مٟصؼ

: ز٨یغ گ٘ث رو٦ام در صاٝی ک٥ آدا٠ؾ ٠ی

٦ـث ٠یای؟  ی٥ ٣٨١٧٠یقب  ٗؼدا -

- ٥٣ .

ٗؼدا قب ٠یام د٣تاٝث ةاق٥؟  ، ٢٠ک٥ ٠یای ٨٤١٠ن -

: ةا جْسب ٣گا٦ف کؼدم و گ٘حٟ

- ٥٣ .

: ٠اقی٢ را ز٨ٞی ظا٥٣ ٣گ٥ داقث و گ٘ث

. ظغاٍٗ ْٗالًٗؼدا آ٠اده ةاش ٠یام د٣تاٝث  پؾ -

٠تٜ رٗحٟ و  ؿ١ث .روق٢ کؼدم را ٦ا ظا٥٣ رٗحٟ و چؼاغ ة٥ ؿ١ث .ةا ظكٟ ٣گا٦ف کؼدم و از ٠اقی٢ پیاده قغم

ای٢  پؾ ک٥ ٗی١ٞی ٣غاقحٟ ٢٠ .٠تٜ ٣كـحٟ و یک ٗیٟٞ را روی ٠یؽ دیغم روی .٦ایٟ را رویف ا٣غاظحٟ ٝتاس

چیـث؟ 

در یک زای  ا٣گار ٢٠ و رو٦ام در یک ١٧٠ا٣ی ة٨د، رجن٨ی .ش ظیؼه قغما جاپ گػاقحٟ و ة٥ م٘ض٥ ٗیٟٞ را در ٝپ

ؿ١ث جاریکی رٗحٟ و دیغم ؿؼش از  ، ک١یو دیغم رو٦ام ٣یـث ةؼگكحٟ .دیغ را ١٣ی جاریک ة٨دیٟ و ٦یچ کؾ ٠ا

 . ...قغ و یک دظحؼ ةا ٦٨٠ای ؿیاه و وصكی دیغم ک٥ ةا ٝتع٤غ وصكح٤اکی ٣ؽدیکٟ ٠ی ةؼگكحٟ .ج٤ف زغا قغه
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جعحٟ دراز کكیغم و  روی .٣كان د٦ٟ رئیؾةایغ ای٢ ٗیٟٞ را ة٥  ٗؼدا و روی پؼو٣غه گػاقحٟ، آوردم را در ٨ٗراً ٗیٟٞ

٥٣ صٛیٛث  ،٦ا یک ٗیٟٞ و ظیال اؿث ٨٠و٨ع ی ای٢ ک٤ٟ ٥١٦ ٨٤٦ز ٦ٟ اصـاس ٠ی ٢٠ .چؼاغ را ظا٨٠ش کؼدم

 .را گ٨ل ةؽ٣غ و ةحؼؿا٣غ ظ٨ا٦غ ٠ا قایغ یکی ٠ی . ٣یـث

 ةْغ از را ةا ٝی و ٥ْ٤ٛ٠ آةی پ٨قیغم و از رویف چادر ؿؼ کؼدم، جٞعٟی ا ٣ح٨ی ؿؼ٥٠از روی جعث ة٤ٞغ قغم و ٠ا

 ی چك١ٟ ة٥ چ٧ؼه ٣اگ٧ان .آ٠غ ک٥ ٠اقی٤ٟ دم در قؼکث زا ٠ا٣غه یادم .ظ٨ردن یک کیک از ظا٥٣ ظارج قغم

: زغی گ٘حٟ ظیٞی. و ؿ٨ار ٠اقی٤ف قغم ، رٗحٟظ٤غان رو٦ام اٗحاد

. اٗحاد ی٥ اج٘اٚی دیكب -

: رو٦ام ٝتع٤غش را ظ٨رد و گ٘ث

اج٘اٚی؟  چ٥ چی؟ -

: ٗیٟٞ را ٣كا٣ف دادم و گ٘حٟ

. اج٘اق وصكح٤اك ی٥ ،ج٧غیغ ی٥ -

آ٠غیٟ  پایی٢ .ٗکؼش در اج٘اٚی ک٥ ٢٠ گ٘حٟ گیؼ کؼده ة٨د ؛ ا٠ادر زاده ة٨د چك١ف .رو٦ام ٠اقی٢ را روق٢ کؼد

: یغ و ةْغ گ٘ثک١ی ٝؼز رئیؾ .را ٣كا٣ف دادم ٗیٟٞ .قغیٟ رئیؾو داظٜ اجاق 

. ٦ا ج٨ز٥ ک٤ی٢ ظ٨ای٢ ادا٥٠ ةغی٢ ٣تایغ ة٥ ای٢ ٗیٟٞ ٠ی اگ٥ -

: ٗیٟٞ را ة٥ پؼو٣غه چـتا٣غ و گ٘ث رئیؾ

. ٠غرك ٦ٟ ی٥ ای٢ -

: م را گ٘حٟا روی ٠تٜ ٣كـح٤غ و ٢٠ ٣ٛك٥ ٦ؼدو .ة٥ دٗحؼم رٗحٟ و جؼ٣ٟ و کا٠ؼان را مغا زدم

 !ٚؼار ةک٤یٟ و ة١٧٘یٟ ک٥ ٦غٗف از ای٢ کار چی٥ ارجتاط ةؼ ز٢ةایغ ةا  ،ٗکؼی ةک٤یٟ ی٥ ةایغ -

: جؼ٣ٟ ک١ی ٠ؼدد ة٨د و ةْغ چ٤غ دا٣ی٥ گ٘ث

ةؼاق٨ن  ٦ا ٚتٜ از اون ٦ای ه٦ا جضٛیٙ ک٤یٟ و ةغو٣یٟ ظا٨٣اد اول ةایغ از ظا٨٣اده ؛٣ک٤ٟ ای٢ کار درؿحی ةاق٥ ٗکؼ -

. چ٥ اج٘اٚی اٗحاده

. ٤٠ٟ ٨٠اٟٗٛ :کا٠ؼان

. اون ظ٥٣٨ ٦ٟ ٠یؼیٟ ة٥ ٗؼدا متش ةا پؾ -

. از اجاق ظارج قغ٣غ "ظغاصاٍٗ"٠عاٝ٘حی ٣کؼد٣غ و ةا گ٘ح٢ 

آ٠غه د در٦ا ة٥ رٚل ةا آ٠غ و پؼده ٠ی ی ةاد زوزه ، مغایزا جاریک ة٨د ٥١٦ .ؿ٨ار ٠اقی٤ٟ قغم و ؿ١ث ظا٥٣ رٗحٟ

 را اصـاس کؼدم در آی٥٤ کـی ؛آی٥٤ رٗحٟ و ٣گا٦ف کؼدم ؿ١ث .را روق٢ ٣کؼدم ٦ا دا٣ٟ چؼا چؼاغ ١٣ی .ة٨د٣غ

را ک٥ دیغم  شؿ٘یغ چك١ان .ایـحاده ة٨د پكث ؿؼمٝتع٤غ کذی٘ی  ، ةاجؼ قغ واوش شجن٨یؼ .ةی٤ٟ پكث ؿؼم ٠ی

ک٥  ةار ٣٘ؾ کكیغم و ظ٨اؿحٟ ظ٨دم را ک٤حؼل ک٤ٟ چ٤غ .چیؽی پكث ؿؼم ٣ت٨د ةؼگكحٟ؛ ا٠ا .از جؼس ٠ؼدم

 .ةؼداقح١فآی٨٘ن رٗحٟ و  ؿ١ث .ة٥ مغا درآ٠غ آی٨٘ن
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ة٥ٞ؟  -

 :گ٘ث مغای رو٦ام را ق٤یغم ک٥ ٠ی

. ةؼیٟ ةیا -

کسا؟  -

. ٣٨٧٠ی -

. دیكب ٦ٟ گ٘حٟ ١٣یام ٢٠ -

. ج٨ ٠اقی٢ ٤٠حُؼم -

از ٣ؽدیک قغن ة٥ ک١غ  راؿحف .٣ی٥١ جاریک ة٨د اجاق .پایٟ را ةا صؼص ز٠ی٢ ک٨ةیغم و ؿ١ث ک١غ رٗحٟ

ةا ج٨ر و  ةاالیف ة٨د و ر٣گ یاؿی ک٥ ة٥ة٤ٞغم را  دا٢٠ .ا٠ا چیؽی داظٜ ک١غ ٣ت٨د ؛ش را ةاز کؼدم، درجؼؿیغم ٠ی

ک٥ ر٣گ یاؿی  مدار اه ةا ک٘ف پاق١٦٥٤ؼ٦ای زیتا کار قغه ة٨د و پایی٤ف ة٥ قکٜ ٠ار ٠ا٦ی ة٨د ةؼداقحٟ و  ؿ٤گ

 یک .ش پ٨قیغمروی از ک٥ وؿٌف ؿ٤گی ة٥ قکٜ گٜ ة٨د را ر٣گٟؿ٘یغ  ٠ا٣ح٨ی .داقث و رویف گٜ ة٨د پ٨قیغم

. و ری١ٜ از ظا٥٣ ظارج قغم ، کؼمرا ةؼداقحٟ و ةا زدن رژ ٚؼ٠ؽ ، کیٟ٘قال صؼیؼ و ج٨ری ة٥ ر٣گ ؿ٘یغ ؿؼم کؼدم

: ظ٨دش آ٠غ و گ٘ث ة٥ .کؼد ةا د٦ا٣ی ةاز ٣گا٦ٟ ٠ی رو٦ام .ؿ٨ار ٠اقی٢ قغم

. ظ٨قگٜ قغی٢ ةا٨٣ چ٥ !ة٥ ة٥ -

. را روق٢ کؼد و صؼکث کؼد ٠اقی٢ .دادم ظاٝی "٣٨٤١٠ٟ"یک ز٨اةف را ٗٛي ةا 

. ٣٨١٧٠ی ة٨دیٟ یٗیٟٞ دیغم ک٥ ج٨ ی اونج٨ ٢٠ -

. ز٢ داقث ٚتالًدوؿح٥١ و ظ٣٨ك٨ن  ج٨ٝغ ریٟ؟ گػرو٣ی ٠ی ٣ک٥٤ ٗکؼ کؼدی ٗٛي واؿ٥ ظ٨ش -

ا٠کان داره ز٢ ةؼگؼده؟  ی٤ْی -

. ظ٨ایٟ اًالّات ز١ِ ک٤یٟ ٠ا ٗٛي ٠ی. ٥٣ -

؛ را ةاز کؼدیٟ و داظٜ قغیٟ در .٦ای ز٣غان ة٨د ظا٥٣ ة٥ قکٜ ٠ی٥ٞ درِ .٠اقی٢ را ٣گ٥ داقث و ٦ؼدو پیاده قغیٟ 

 ٦ا چ٨ن چ٤گال ز٢ ة٨د، ٦ای درظث قاظ٥. ة٥ ٗٞک کكیغه ٦ای ؿؼ صیاط ظیٞی ةؽرگ ةا دار و درظث یک

 آنةـیار ة٤ٞغی ة٨د ک٥ ؿٖٛ ٠ذٞذی قکٜ داقث و ١٣ای  ی ظا٥٣ ،رٗحیٟ ز٨ٞجؼ .در صیاط ةؼ پا قغه ة٨د ١٧٠ا٣ی

 .٦ا پكث ٠یؽ ٣كـح٥ ة٨د٣غ و اکذؼ اٗؼاد در صال رٚل ة٨د٣غ ةْىی .٦ای ؿیاه و درظكان کار قغه ة٨د ةا ؿ٤گ

 :، گ٘حٟکؾ ٣ت٨د ظا٥٣ ٦یچ در .دؿث ٠ؼا کكیغ و ٦ؼدو داظٜ ظا٥٣ قغیٟ رو٦ام

کار ک٤ی؟   ظ٨ای چی ٠ی -

: ة٥ ةاال ة٨د ظیؼه قغ و گ٘ث ای ک٥ رو رو٦ام ةا دٚث ة٥ پ٥ٞ

ی  ظ٥٣٨ ، ة٥ ؿ١ث ی٥ةْغ از ٣اة٨د قغن دو ٣٘ؼ ی٤ْی زده قغ از اّىای ای٢ ظا٨٣اده کكح٥ و اون یکی ز٢ یکی -

زده ک٥٤ جا اون ٗؼد  اون دظحؼ دوازده ؿا٥ٝ رو کكث و االن ةایغ یکی رو ز٢ !کاریف ١٦ی٥٤ رو٣غ. دیگ٥ رٗث

. اّىای ظا٨٣اده رو ةکك٥ ی زده ٥١٦ ز٢
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زا؟  االن چؼا او٠غیٟ ای٢ ظب -

. ة١٧٘یٟ اظالٚف چ٨ٌره ةایغ .ةتی٤ی١فةایغ  ،دارن ٦ا ٣گ٥ ٠ی از اجاق ی یکیةاال ج٨ یًت٥ٛ یرو ج٨ زده ٗؼد ز٢ -

. ةح٣٨یٟ اًالّاجی ز١ِ ک٤یٟ قایغ

 .ة٨د یکی ٜٚ٘ ک٥اجاق ة٨د  پ٤ر .٦ا ةاال رٗحٟ ٚت٨ل کؼدم و پكث ؿؼ رو٦ام راه اٗحادم و از پ٥ٞ

: گ٘ث رو٦ام

. ١٦ی٢ در ٥ٞ٘ٚ صح١اً -

: یک زن پیؼ آ٠غ و گ٘ث

ک٤ی٢؟  کار ٠ی زا چی ای٢ -

 :ؿؼیِ گ٘حٟ

. زده رو ةتی٤یٟ ظ٨ایٟ اون ظا٣ٟ ز٢ پٞیـیٟ ٠ی ٠ا -

. ای٢ در ٣تایغ ةاز ةك٥ !کك٥ ةی٥٤ ٠ی کی رو ک٥ ٠ی ٦ؼ اون. ظٌؼ٣اک٥ -

. ٠ا ج٤٘گ داریٟ :رو٦ام

. ةاق٥ -

٦ا چ٤گ زده و پاره پاره قغه  پؼده ٣غ،ز٠ی٢ اٗحاده ة٨د ٦ایف و جک٥ قکـح٥ آی٥٤ .در را ةاز کؼد و ٠ا داظٜ قغیٟ

دظحؼ زیتا ةا چك١ا٣ی ةـح٥ در جعث ة٥ ظ٨اب رٗح٥  یک. اجاق ة٨د ی ؿیاه در گ٨ق٥ واالنؿیاه ةا  جعح٥یک  . ة٨د٣غ

ؿ٘یغ و  ؛ چك١ا٣فچك١ا٣ف را ةاز کؼد و ٢٠ ةا دیغن چك١ا٣ف ّٛب پؼیغم ٣اگ٧ان .آزار ة٨د ة٨د و ة٥ ٣ُؼ ةی

رو٦ام چـتیغم و  ة٥ .روی جعث ة٤ٞغ قغ و گؼد٣ف را کر کؼد و ٠ا را ٣گاه کؼد از. ة٨د م٨رجف ظك٢ و جؼؿ٤اك

: گ٘حٟ

کار ک٤ی؟  ظ٨ای چی ٠ی -

ک٤ی؟  و ٠یر ٦ا ٠یؼی و ای٢ کار ی ظ٥٣٨ ة٥ ٥١٦ چؼا کذیٖ آظؼش چی٥؟ یةاز ای٢ ٦غٗث چی٥؟ :رو٦ام

: ٠ا٤٣غی گ٘ثٝتع٤غ وصكح٤اکی زد و ةا مغای ظؼ٣اؿ٥ 

. و ا٣سام ةغمر و ةایغ ای٢ کار ٠أ٨٠رم٢٠  ؛٦اؿث ی آدم کكح٢ ٥١٦ ٦غٟٗ -

. ظ٣٨ی قغ ٦ایف و ٣اگا٦ان چك٦ٟای ؿ٘یغش را ک١ی چؼظا٣غ  جؼ قغ و چكٟ ٣ؽدیک

٨٠ریحی؟  ٔ ٠ا چ٥ -

. ةکكٟ رو ٦ا ی ا٣ـان ٢٠ رو ا٣حعاب کؼدن جا ٥١٦ -

 :گ٘حٟ

چ٤غ ٣٘ؼی٢؟  ق١ا -

. چؼظا٣غ و ٢٠ جؼؿیغم ک٥ گؼد٣ف ک٤غه ق٨دگؼد٣ف را ةیف از صغ 

: ة٤ٞغجؼ پؼؿیغم
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چ٤غ ٣٘ؼی٢؟  ق١ا -

. جؼی٢ ز٥٤ یک ز٢ داریٟ ک٥ ظٌؼ٣اك ٠ا. کكٟ ٠ی و ةٛی٥ زا٦ای دیگ٥ رو٠ؼدم ای٢ ظ٥٣٨  ٢٠ .ق١ار ةی -

 .ق١ار ؿؼم گیر رٗث ةا ق٤یغن ک٥١ٞ ةی

جؼی٥٤؟  کغوم ظٌؼ٣اك :رو٦ام

 .ک٥ ق١ا پؼو٣غش رو داری٢ ٣یز٢ اون آپارج١ا -

 :گ٘حٟ

جؼه؟  اون ظٌؼ٣اك چؼا -

 اون .ک٥٤ زده ٠ی کك٥ و آظؼی٢ ٣٘ؼ رو ز٢ ٥١٦ رو ظ٨دش ٠ی ،ک٥٤ زده ١٣ی جؼه و کـی رو ز٢ چ٨ن اون ٨ٚی -

 .کؼده ٠أ٨٠ر رو قغه و ٠ا ٠أ٨٠ر قعناً

ةا چا٨ٚ  رو٦ام .ویغد او ةاز ٦ٟ ؿ١ح١ان ٠ی ؛ ا٠اٝتع٤غ وصكح٤اکی زد و ؿ١ح١ان ٦س٨م آورد ک٥ رو٦ام قٞیک کؼد

: گ٘ث ظ٤غیغ و ٠ی ة٤ٞغ ٠ی ة٤ٞغ٦ٟ ز٠ی٢ اٗحاده ة٨د و  ؿؼش .٠غآ ا٠ا او ١٦چ٤ان ؿ١ح١ان ٠ی ؛گ٨ٞی او را ةؼیغ

. ١٦ح٨ن ٗا٣ی ٦ـحی٢ ٦ـحی٢، ١٦ح٨ن وْیٖ ق١ا -

ةازوی رو٦ام را گؼٗحٟ و  ٠ضکٟ .از اجاق ظارج قغیٟ و در را ٜٚ٘ کؼدیٟ ٨ٗراً .ةغ٣ف را گؼٗحٟ و ز٠ی٢ پؼت کؼدم

: گ٘حٟ

٦ـحی؟  ٥٣، واْٚاً ٠ا قؼوع کؼدیٟ ٨ْٞ٠م ٣یـث پایا٣ف ظ٨ب ةاق٥ یا ای ک٥ ةازی ای٢ -

: رو٦ام گ٘ث

. جا آظؼه آظؼش ٦ـحٟ ،پای ز٨ن ٦ـحٟ جا -

٦ا کؼده؟  کكح٢ ا٣ـان ٠أ٨٠ر را ٦ا چ٥ کـی ای٢ ز٢ ی٤ْی ٝتع٤غ جٞعی زدم و آ٦ی ک٨جاه ؿؼ دادم،

: را ة٥ ظا٥٣ رؿا٣غ و ٢٠ گ٘حٟرو٦ام م

 !ج٨ ةیا -

. ٥٣ ٨٤١٠ن -

. دؿح٨ر ٠یغم ک٥ ةیای ٢٠ -

 :و گ٘حٟ چؼاغ را روق٢ کؼدم و پؼو٣غه را روی ٠یؽ گػاقحٟ .٢٠ وارد ظا٥٣ قغ ١٦ؼاهرو٦ام از کال٠ٟ زا ظ٨رد و 

کؼده؟  ٠أ٨٠ررو  ٦ا ای قغه ی٤ْی کی ز٢ پیچیغه پازل -

. ٣گاه کؼدرو٦ام ٣كـث و دٚیٙ پؼو٣غه را 

. ة٥ پؼو٣غه اوا٥ٗ ک٤یٟ رو ٦ٟ چیؽی ک٥ ا٠كب ١٧ٗیغیٟ رو ج٨ ورق ة٨٤یؾ جا ای٢ ٦ؼ -

 قعناًجؼی٢ ز٢ در آن ظا٥٣ اؿث و او  گ٘ث ک٥ ٨ٚی او .کؼد ٨٣قح٢ ة٥رو٦ام یک ورق و ظ٨دکار ةؼداقث و قؼوع 

. ٚؼار ةک٤ٟ ةایغ ةا آن ز٢ ارجتاط ةؼ صح١اً. گؼٗح٥را  ٠أ٨٠ریث

: را ٠اٝیغ و گ٘ث رو٦ام چك١ا٣ف
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. قغ ج٨١م -

. زا ة٣٨١ی دیؼ وٚح٥ ظٌؼ٣اک٥ قب ای٢ ة٧حؼه -

: اجاق اقاره کؼدم و گ٘حٟ ة٥ رو٦ام ٠حْسب ٣گا٦ٟ کؼد،

. زا راصحٟ روی جعث ةع٨اب ٤٠ٟ ای٢ ةؼو -

 .٠تٜ دراز کكیغم و دؿحٟ را ؿ١ث ٦٨٠ایٟ ةؼدم روی .رو٦ام چ٨ن ظـح٥ ة٨د ٠عاٝ٘حی ٣کؼد و ؿ١ث اجاق رٗث

ةاد  ی ؿاّث و زوزه ٦ای ّٛؼة٥ ، مغایٔؼق در جاریکی ة٨د ظا٥٣. ٣غ٦٨٠ایٟ را ةازی دادم جا اٗکارم آزاد ق٨ ک١ی

مغای ظ٤غه و ٣ؽدیک قغن پایی را  ٣اگ٧ان .ةاد آوای د٤ٝكی٤ی جكکیٜ داده ة٨د ی ؿاّث و زوزه مغای .آ٠غ ٠ی

 .جؼ رویٟ کكیغم زا قغم و پح٨ را ةیف ٠تٜ زاة٥ روی .٥٣ ق٨٤د یا ٦ایٟ درؿث ٠ی ٣ت٨دم ک٥ گ٨ش ١ٌ٠ئ٢ ق٤یغم،

و ة٤ٞغ از پكث  یک چیؽ جاریک ج٨ا٣ـحٟ ةتی٤ٟ ک٥ ة٥ٗ٨ ٠ی ی از آی٥٤. ة٥ ة٥ٗ٨ اٗحاد چك١ٟ .جؼ قغ پا ةیف مغای

ای در ؿی٥٤  را ةؼای ٝض٥ُ ٣٘ـٟ جؼ ظیؼه قغم و یک چكٟ ؿ٘یغ دیغم، دٚیٙ .ؿؼم در صال صؼکث کؼدن اؿث

٠تٜ دراز کكیغم و ةا جؼس چك١ا٣ٟ را  روی. ٦یچ چیؽی ٣ت٨د ؛ ا٠اة٤ٞغ قغم و پكحٟ را دیغم ٨ٗراً .صتؾ کؼدم

. ةـحٟ

ای ر٣گٟ را ةا  ک١غ رٗحٟ و ٝتاس ٣ٛؼه ؿ١ث. ٨٤٦ز ظ٨اةیغه ة٨د رو٦ام چك١ا٣ٟ را ةاز کؼدم و ؿ١ث اجاق رٗحٟ،

: ة٤ٞغ قغ و گ٘ث رو٦ام .ق٨ٞار زی٢ و ٥ْ٤ٛ٠ پ٨قیغم و چادر ؿؼ کؼدم

. ٝتاس ٣ُا٠ی ةپ٨قی هة٧حؼ -

را در دؿحٟ  ج٤٘گ .ؿیاه ر٣گ ٣ُا٠ی ةا ز٤ؾ ةارا٣ی را ١٦ؼاه ةا ق٨ٞار ؿحف پ٨قیغم ٝتاس .قایغ راؿث ةگ٨یغ

: چؼظا٣غم و گ٘حٟ

. آ٠ادم ٢٠ -

: رو٦ام ٦ٟ رٗث و م٨رجف را قـث و گ٘ث

. آ٠ادم ٤٠ٟ -

 .ةی٤ٟ چادرم را زا گػاقحٟ ک٤ٟ ٠ی جؼ ٗکؼ ٠ی ک٥ دٚیٙ االن .ؿ٨ار ٠اقی٢ قغیٟ و ؿ١ث اداره صؼکث کؼدیٟ

: رٗحٟ و گ٘حٟ ؿ١حكان دیغم،٦ٟ جؼ٣ٟ و کا٠ؼان را  ةاز .قغیٟ اداره داظٜ

. ةؼیٟ ةیای٢ -

کسا؟  :جؼ٣ٟ

ک٥ ٣ؼٗح٥؟  یادج٨ن .ةایغ ةؼیٟ و جضٛیٙ ک٤یٟ ؛٨١٦ن ظا٨٣اده پیف -

: کا٠ؼان ک١ی ٗکؼ کؼد گ٘ث

. االن ١٧ٗیغم آ٦ان -

: رو٦ام ؿ١حٟ آ٠غ و گ٘ث

. ٣ك٨ن ةغم رئیؾپؼو٣غه رو ةغه ٢٠ ة٥  پؾ -
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. ةاق٥ -

در آن ظا٥٣  ٚتالًای ک٥  ی ظا٨٣اده درةاره ةایغ .کا٠ؼان ؿ٨ار ٠اقی٢ قغم ١٦ؼاه ةا جؼ٣ٟ و و پؼو٣غه را ة٥ رو٦ام دادم

جؼی٢  ٨ًر ک٥ آن ز٢ گ٘ث ٨ٚی آن .ٚتٞی آ٠غه ی ة١٧ٟ٘ چ٥ ةالیی ؿؼ ظا٨٣اده ةایغ کؼد٣غ جضٛیٙ ک٤ٟ، ز٣غگی ٠ی

زاؿث ک٥ از  ؿ٨ال ای٢ ؛ ا٠اقغه ٠أ٨٠رو ای٢ ز٢ ٦ٟ  ام ٗح٥ش را ة٥ ٧ّغه گؼا ١٦ان ز٤ی اؿث ک٥ ٢٠ پؼو٣غهز٢ 

ةایغ آن  ،٦اؿث ز٢ ٤٠كأ امٜ .از ٠یان ةؼداریٟ کاری ٣کؼدیٟ ٦ٟ صحی اگؼ ز٢ را ٠ا قغه، ٠أ٨٠رًؼف چ٥ کـی 

. را پیغا ک٤ٟ ٤٠كأ

. از ٠اقی٢ پیاده قغیٟ ٦ؼ ؿ٥ .دم در ظا٥٣ رؿیغیٟ

؟ ؿثزا ای٢ :جؼ٣ٟ

 .آره -

: جؼ ة٥ ظا٥٣ ظیؼه قغ و گ٘ث کا٠ؼان ک١ی دٚیٙ

. ظ٥٣٨ ةیؼو٣ف ٦ٟ جؼؿ٤اک٥ ای٢ -

را ة٥ داظٜ  ای و قال ؿیاه ر٣گ ٠ٛاة١ٞان َا٦ؼ قغ و ٠ا زن ةا ٠ا٣ح٨ی ؿؼ٥٠ ١٦ان .داظٜ قغیٟ و ز٣گ را زدیٟ

: و ظ٨دکار را در دؿحٟ گؼٗحٟ و گ٘حٟ ورق .٠تٜ ٣كـحیٟ روی .ر١٤٦ایی کؼد

. ظ٨ام ؿ٨ال ةپؼؿٟ کؼدن ٠ی ز٣غگی ٠ی زا ای٢ ٚتالًای ک٥  ظا٨٣اده درةاره -

: ةا ؿؼ ٨٠اٗٛث کؼد و ٢٠ ادا٥٠ دادم

٣٘ؼ ة٨دن؟  چ٤غ چی ة٨د؟ ٗا٠یٞیك٨ن -

. دظحؼ و یک پـؼ داقح٢ ؛ یکٗا٠یٞیك٨ن ز٧ا٣ی ة٨د و چ٧ار ٣٘ؼ ة٨دن -

اج٘اٚی ةؼاق٨ن اٗحاد؟  چ٥ -

. ک١غ پیغا قغ یج٨ زـغق٨ن ٦ٟ .کكح٥ قغ اجاق یص١ام و پـؼق٨ن ج٨ یدظحؼق٨ن ج٨ -

. ةغی٢ ادا٥٠ ظب؟ -

: ک١ی چای ٨٣قیغ و گ٘ث

. کكح٢ اون رو٦ا  زده قغ و پٞیؾ د و ٠ؼد ٦ٟ ز٠٢ُؼآقپؽظ٥٣٨  ی ٦ٟ ج٨ زن -

زا رو ظؼیغی٢؟  قغ ک٥ ای٢ چی -

از ظؼیغن ظ٥٣٨ چیؽ٦ای ٠كک٨کی دیغیٟ و  ةْغ .ؿیغر زا ٠ی ٗٛي ة٥ ای٢ پ٨١ٝ٨ن ة٨دیٟ، ٣كی٢ ٠ا ازاره ظب -

. چ٥ اج٘اٚی اٗحاده زا ای٢ ٚتال١٧ًٗیغیٟ 

.  را ٨٣قحٟ ٦ا ز٨اب  ل وج١ام ؿ٨ا

: جؼ٣ٟ پؼؿیغ

چؼا ز٢ داره؟  زا ای٢دو٣ی٢  ٠ی ق١ا -

: ز٨اب داد ٨ٗراًزن 
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. دو٣ٟ ١٣ی ٥٣ -

: قغ و گ٘ثکا٠ؼان دٚیٙ ة٥ ظا٥٣ ظیؼه 

. ٠یؼم اًؼاف رو ةتی٤ٟ ٢٠ -

: دوةاره ادا٥٠ دادم و ٢٠ ة٤ٞغ قغ و از ک٤ار ٠ا رٗث

ةك٥؟  ز٨ری ای٢زا  ٚتٞی کاری کؼدن ک٥ ای٢ ی ظا٨٣اده -

ظ٥٣٨ رو ٦ٟ ظ٨دق٨ن درؿث کؼدن و ٚؼار ة٨د  ای٢ .ا٠ا ق٤یغم چ٨ن ظیٞی پ٨ٝغار ة٨دن دق٢١ زیاد داقح٢ ؛٥٣ -

. ا٠ا ة٥ ظاًؼ اظحالٗات قعنی ٣غادن و داداقك٨ن ةا ایك٨ن دق٢١ قغ ن؛ةغ قك٨نیک ًت٥ٛ رو ة٥ دادا

 ؟ةاقغ ٤٠كأةؼادرش ١٦ان  ٣ک٤غ .٣اگ٧ان ٗکؼی ة٥ ذ٤٦ٟ رؿیغ

: کأػ را دؿث زن دادم و گ٘حٟ

. یا آدرؿی ٦ٟ داقحی ة٨٤یؾ رهورق ة٨٤یؾ و اگ٥ ق١ا ی٦اش رو ج٨ ی دق٢١ ٥١٦ -

. چكٟ -

 .کؼد زن قؼوع ة٥ ٨٣قح٢

. ج٨ ؿ٨االت رو ادا٥٠ ةغه ٢٠ ةؼم پیف کا٠ؼان جؼ٣ٟ -

کا٠ؼان رٗحٟ و  ؿ١ث .٦ا دیغم ةاال رٗحٟ و کا٠ؼان را در یکی از اجاق ة٥ ًت٥ٛ .جؼ٣ٟ ةا جکان دادن ؿؼ ٚت٨ل کؼد

: پؼؿیغم

 ؟قغه چیؽی -

: درون ک١غ اقاره کؼد و گ٘ث ی کا٠ؼان ة٥ ٨٣قح٥

ج٨  ٦ا ای٢ ٨٣قح٥ از .یک ورد و زادو ةاق٥ قایغ .٤ْ٠ی ظامی دارن صح١اًگیؼم  ٦ا ّکؾ ٠ی از ای٢ ٨٣قح٥ دارم -

. و صحی پكث کاةی٤ث آقپؽظ٥٣٨ ٦ٟ ٦ـث ، ص١ام، ک١غق٨یی دؿث

. ٗح٥ا زا٦ا ٠ی اج٘اٚات ةغ اون ٨١ْ٠الً و -

. ة٥ٞ -

. ة٥ کارت ادا٥٠ ةغه ٢٠ ٠یؼم پایی٢ ج٨ -

. ةاق٥ -

٨ًر ک٥ ز٦ؼا گ٘ث ای٢  آن ٦ا ًٞـٟ ٦ـح٤غ؟ آن ٨٣قح٥ واْٚاً ی٤ْی .٦ا پایی٢ رٗحٟ از کا٠ؼان ٗام٥ٞ گؼٗحٟ و از پ٥ٞ

دا٣ٟ ةایغ  ١٣ی آیغ؟ دٝف ٠ی ، ی٤ْیزیادی داقح٤غ و قایغ ةؼادرش ١٦چی٢ کاری کؼده ةاقغ ٦ای ظا٨٣اده دق٢١

. ظ٨دم ةا چك١ا٣ٟ آن ٗؼد را ٠الٚات ک٤ٟ

: ورق را ة٥ ٢٠ داد و گ٘ث جؼ٣ٟ .روی ٠تٜ ٣كـحٟ

. ز٦٥٣ای  ٨٣قح٥ ٦ا ای٢ -

. ٦ا ظیؼه قغم دٚیٙ ة٥ ٨٣قح٥
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 :زن پؼؿیغ

ک٤ی٢؟  ج٣٨ی٢ ک١کٟ ٠ی ز٢ از ةی٢ ٠یؼه؟ -

٣تاقی٢ ٥١٦ چیؽ صٜ  ٣گؼان .گیؼن ٦ا از کـی دؿح٨ر ٠ی دو٣یٟ ک٥ ای٢ ز٢ ٠ی .جا االن ٣نٖ راه رو رٗحیٟ ٠ا -

. ٠یك٥

. ٨٤١٠ن -

دا٣یٟ ک٥ ای٢  االن ٠ی ٠ا .را ةتی٤غ ٦ا ةایغ ای٢ ، رئیؾ٦ای زن ةایغ در پؼو٣غه ةگػارم را ةا ٨٣قح٥ ٦ا ز٨اب ل وؿ٨ا

٦ای  ةایغ از ٨٣قح٥. ١٧ٗیٟ ک٥ ًٞـٟ قغ٣غ ک١غ ٦ٟ ٠ی ی در ٦ا ةا آن ٨٣قح٥ قح٥ اؿث وظا٨٣اده دق٢١ زیاد دا

٦ا از چ٥ کـا٣ی دؿح٨ر  ک٥ آدرس دق٤١ان ای٢ ظا٨٣اده را ٨٣قح٥ ة١٧٘یٟ ک٥ کار کغام یک ة٨ده و ز٢ (زن) ز٦ؼا

. گیؼ٣غ ٠ی

: گ٘ث کؼدن ّکؾ ة٨د و زیؼ ٝب ٠ی ةؼرؿیکا٠ؼان ٠ك٨ٕل  ،٠اقی٢ در .جكکؼ از ز٦ؼا از ظا٥٣ ظارج قغیٟ ةا

. ای داقح٥ ةاق٥ ةایغ یک ٤ْ٠ی صح١اً -

 ةگ٨یغ چادرت کساؿث رئیؾک٥  داظٜ قغم و ٚتٜ از ای٢ ،رٗحیٟ رئیؾؿ٥ ؿ١ث دٗحؼ  ٦ؼ .ة٥ اداره رؿیغیٟ

: ٦ا و ّکؾ را ٣كا٣ف دادم و گ٘حٟ ورق

. گیؼن و ای٢ ظا٨٣اده دق٢١ زیاد داقح٥ ٦ا از یکی دؿح٨ر ٠ی ز٢ .ظ٥٣٨ ًٞـٟ قغه ای٢ -

: ٦ا و ّکؾ ا٣غاظث و گ٘ث ٣گا٦ی ة٥ ورق رئیؾ

دارن؟  ای ٦ا چ٥ ٤ْ٠ی ٨٣قح٥ ای٢ -

. ١٧ٟٗ ا٠ا ٢٠ ٠ی ؛دو٣یٟ ١٣ی :کا٠ؼان

: را ة٥ کا٠ؼان دادم و گ٘ح٦ٟا  ّکؾ

. زود ة١٧٘ی ة٧حؼه -

: ز٨ٞ آ٠غ و گ٘ث جؼ٣ٟ .گػاقح٢ از اجاق ظارج قغکا٠ؼان ةا اصحؼام 

٢٠ کاری ٣غاری٢؟  ةا -

. دارم اج٘اٚاً چؼا -

 وارد .٣ُا٠ی از اجاق ظارج قغم و ة٥ جؼ٣ٟ ٦ٟ اقاره کؼدم جا ةا ٢٠ ةیایغ گػاقح٢ اصحؼام٦ا را ةؼداقحٟ و ةا  ورق

: اجاٟٚ قغم و گ٘حٟ

. اون ظا٨٣اده رو ةؼام پیغا ک٤ی ٦ا و ٠عاٝ٘ان ی دق٢١ ٥١٦ ی ظ٨ام آدرس و ق١اره ٠ی -

زن ٨٤٣قح٥؟  اون ٠گ٥ :جؼ٣ٟ

. رو ٨٣قح٥ ک١یٗٛي  ز٦ؼا -

: جؼ٣ٟ اصحؼام گػاقث و گ٘ث

 .ک٤ٟ پیغا ٠ی چكٟ -
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! چاره ةی ٣٘ؼ ٠عاٖٝ؟ پ٤ساه .ة٥ جْغاد ٠عاٝ٘ان ٣گاه کؼدم و ؿ٨ت ة٤ٞغی کكیغم، ًؼف ٠عاٖٝ ٦ٟ کٟ ٣غاقث

ة٥ صال ٦یچ وٚث  جا .٠یؽ ٣كـحٟ و اٗکارم را ز١ِ کؼدم پكث .رٗثجؼ٣ٟ ورق را ةؼداقث و از اجاق ةیؼون 

زده گ٘ث ک٥ آن ز٢ از یک ٗؼد دؿح٨ر  روز در آن ١٧٠ا٣ی آن ٗؼد ز٢ آن .ی ة٥ ای٢ دق٨اری ٣غاقحٟا پؼو٣غه

 ، چ٥کكث کـی ةا آن ظا٨٣اده دق٤١ی داقح٥ ةاقغ ٗٛي آن ظا٨٣اده را ٠ی اگؼ .٦ا ٦ٟ دؿح٨ر داد گؼٗث و ة٥ آن

٦ؼ کـی ک٥ ٦ـث ةایغ یک  ٤٠كأ آن .ای٢ ٨٠و٨ع ٗٛي قعنی ٣یـث پؾ. ةکكغدٝیٞی دارد ک٥ کٜ ٠ؼدم را 

ای٢ پازل را دا٥٣ دا٥٣  ٢٠ .ج٨ا٣غ کار یک ٗؼد ٨١ْ٠ٝی ةاقغ ١٣ی ٥٣، .آن ةاقغ ة٥ زادوگؼ یا یک چیؽی قتی٥

آن ٗؼد ٚنغ کكح٢  ؛ ا٠ان زیاد داقثگیؼ٣غ و آن ظا٨٣اده دقٟ ٦ا دؿح٨ر ٠ی ک٥ ز٢ ایٟ هاالن ١٧ٗیغ جا .چی٤ٟ ٠ی

 .ق٨د زا پازل ٚاًی ٠ی در ای٢ پؾ .٥١٦ را دارد

. ز٣گ ج٢٘ٞ زده قغ و ٢٠ ج٢٘ٞ را ةؼداقحٟ

ة٥ٞ؟  -

ؿالم دظحؼم ظ٨ةی؟  -

دو ٠اه ةا یکی  از ةْغ ؛ وٝیکكث اول ظ٨دش را ٠ی ،ک٥ پغر ق٧یغ قغ ز٠ا٣ی .ّسب یادی از ٢٠ کؼد چ٥ !٠ادر

رص١ی ٠ؼا ک٤ار گػاقث و ةا  ةا ةی ٠ادرم .٦ا ز٣غگی ک٤ٟ ظ٨ا٦غ ٢٠ ةا آن ازدواج کؼد و ق٦٨ؼش گ٘ث ک٥ ١٣ی

االن ةؼای چ٥ ز٣گ زده؟  !٥٦ .ق٦٨ؼش ٤ٝغن رٗث

١٧ٗی؟  قغم ٠ی ج٧٤ا .و ج٧٤ا گػاقحی و رٗحی ةغ قغمر ظ٨ب ٣یـحٟ ٨١٦ن روز ک٥ ٢٠ ٥٣ -

. ة٨دمظ٨ام ٢٠ ٠ست٨ر  ٠ْػرت ٠ی -

چؼا ز٣گ زدی؟  االن ٠ست٨ر؟ -

 ... .ظ٨ام دو روز ةیام پیكث ة٣٨١ٟ دٟٝ ةؼات ٠ی -

 :صؼٗف را ٌِٚ کؼدم و گ٘حٟ

. ٠حأؿٟ٘ ،دوق٥١ یؿ٤گی٤ی رو ٥ٔ و پؼو٣غهز٨ن ٢٠ ؿؼم ق٨ٞ ٠ادر -

. روز ی٥ظب  -

. ةیا ةاق٥ -

ٗٛي پغرم را دوؿث دارم و او را ٗؼقح٥ و  ٢٠ .اصـاؿاجٟ را کكث ،٣غارم ة٥ اواصـاؿی  ٦یچ .ج٢٘ٞ را ٌِٚ کؼدم

. وٚث ٝیاٚث پغرم را ٣غاقث ٠ادرم ٦یچ !ق٧یغ قغ پغرم .دا٣ٟ ٧ٚؼ٠ان ظ٨دم ٠ی

: روی ٠تٜ ٣كـث و ةا ١٦ان ٝتع٤غ ١٦یكگی گ٘ث .آ٠غ و رو٦ام داظٜ قغ در ة٥ مغا در

٦ای ظیٞی ظ٨ةی رؿیغیٟ ٠گ٥ ٥٣؟  ة٥ ؿؼ ٣ط ظب -

کـی  اگ٥ .چیؽ پیچیغه قغه ٥١٦ ؛ة٥ زایی ٣ؼؿیغیٟ و ٨٤٦زک٤ٟ ٠ا ٨٤٦ز اول ظي ٦ـحیٟ  اصـاس ٠ی ٥٣، ٢٠ -

 ٠گ٥ ٦ا رو ٗؼؿحاده پؾ چؼا ةؼای ظا٨٣اده ةْغی ٦ٟ ١٦چی٢ کاری کؼده؟ ةا اون ظا٨٣اده دق٤١ی داقح٥ و ز٢

ٗٛي ةا اون ظا٨٣اده دق٢١ ٣ت٨ده؟ 
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 ؛ ا٠اک٤ٟ ای٢ ٨٠و٨ع ٗکؼ ٠ی ی ٦اؿث درةاره ؿاّث ٢٠ .اش گػاقث و ة٥ ٗکؼ ٗؼو رٗث ٥٣رو٦ام دؿحف را زیؼ چا

او ٗٛي ةا آن ظا٨٣اده  آیا ٦غٗف چیـث؟ کؼده چ٥ کـی اؿث؟ ٠أ٨٠ر را ٦ا قعل ک٥ ز٢ آن .ة٥ زایی ٣ؼؿیغم

کكث؟  ٗٛي ةا آن ظا٨٣اده دق٢١ ة٨ده چؼا ةٛی٥ را ٠ی اگؼ دق٤١ی داقح٥؟

: رو٦ام ؿک٨ت را قکـث و گ٘ث

دق٢١ ٣تاق٥؟  امالً قایغ -

ا٠ؼوز ک٥ دیگ٥ دیؼه ٗؼدا .ةا قایغ کار پیف ١٣یؼه ةایغ ظ٨د٨٠ن دؿث ة٥ کار ةكیٟ .٣تاق٥ ، قایغةاق٥ قایغ -

. ٠یؼیٟ جا اون پ٤ساه ٣٘ؼ دق٢١ رو ةتی٤یٟ

: ک٥ از اجاق ظارج ق٨د گ٘ث از ای٢ ٚتٜ .رو٦ام ؿؼی جکان داد و پػیؼٗث

. از جؼ٣ٟ آدرس و ق١اره رو ةگیؼی پؾ ة٧حؼه -

وٚث جا ة٥ االن یادی از ٢٠  اؿث او ٦یچ ٠كک٨ك اجاق ظارج قغ و ٗکؼ ٢٠ دوةاره ؿؼاغ ٠ادرم رٗث،رو٦ام از 

٥١٦  ،زا ٠كک٨ك اؿث چیؽ در ای٢ ٥١٦ مغایف ةْغ از چ٤غی٢ ؿال ٨٤٦ز ٦ٟ ّی٢ گػقح٥ ة٨د؟ چؼا .٣کؼده ة٨د

. پؼو٣غه پؼ از راز اؿث ک٥ ةایغ کكٖ ق٨د ای٢ .چیؽ

 وؿي پؼو٣غه؟ یااول  .دا٣ـحٟ در کسا ٦ـحٟ ١٣ی ؛٠ٕك٨ش قغه ة٨د اٗکارم .ظارج قغمج٤٘گٟ را ةؼداقحٟ و از اجاق 

را اقحتاه رٗحٟ؟  کالً راه یا

در وؿي ظیاةان  ٣اگ٧ان .ظ٨ٞت ة٨د پؾ ظٌؼ٣اك ٣ت٨د ظیاةان .ؿ٨ار ٠اقی٢ قغم و ةا ٧٣ایث ؿؼّث صؼکث کؼدم

دوازده ؿا٥ٝ ةا ٝتاس پاره و ٦٨٠ای ؿیاه و ظیـی ک٥ ز٨ٞی چك١ف ریعح٥ قغه ة٨د ٠ٛاةٟٞ  جٛؼیتاًیک دظحؼ 

، ١٣ی قغ ةاورم .جؼس از ٠اقی٢ پیاده قغم و ؿ١ث دظحؼ رٗحٟ ةا .ا٠ا دیؼ جؼ٠ؽ کؼد زدم؛ زیؼ جؼ٠ؽ ٨ٗراً .َا٦ؼ قغ

 :را ک٤ار زدم و گ٘حٟ ٦٨٠ایف ة٥ او ٣ع٨رده، ٠اقی٢

 . ...ظ٨ -

. و صؼٟٗ ٣ن٥٘ ٠ا٣غ ٣یف ةازش ٚٞتٟ ة٥ صٟٞٛ آ٠غ ؿ٘یغ و ٦ای ةا دیغن چكٟ

. ةا جؼس ة٥ ؿ١ث ٠اقی٢ دویغم

. ة٨١ن ،٣ؼو وایـحا -

را داظٜ پارکی٤گ گػاقحٟ و ؿ١ث آؿا٣ـ٨ر  ٠اقی٢ .ٗام٥ٞ گؼٗحٟ زا آنؿ٨ار ٠اقی٢ قغم و ةا ٧٣ایث ؿؼّث از 

ی  ج٤غ دک٥١ ج٤غ .کؼد دظحؼ پكث در پارکی٤گ ة٨د و ة٥ ٢٠ ٣گاه ٠ی ١٦ان .جاریک ة٨د کا٠الً پارکی٤گ .رٗحٟ

، ؿؼیِ پایی٢ آ٠غ آؿا٣ـ٨ر .از پكث در داظٜ قغ و آرام ؿ١حٟ آ٠غ دظحؼ .دادم جا پایی٢ ةیایغ را ٗكار ٠ی آؿا٣ـ٨ر

. را ٗكار دادم ی پ٤ر قغم و دک٥١ ؿ٨ار

: ک٥ در آؿا٣ـ٨ر ةـح٥ ق٨د مغای وْی٘ی ق٤یغم ٚتٜ از ای٢

. ةازی ةغی رو ا٣حعاب کؼدی ،٣٨٠ی ز٣غه ١٣ی وت -
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را پكث ؿؼم ٠ضکٟ ةـحٟ و  در .ؿ١ث در ظا٥٣ رٗحٟ و ةا دؿحا٣ی ٝؼزان کٞیغ را داظٜ در ةؼدم و وارد ظا٥٣ قغم

. ظا٥٣ را روق٢ کؼدم و ظ٨دم را روی ٠تٜ ا٣غاظحٟ چؼاغ .٣٘ؾ کكیغم ةار چ٤غ

« راوی»

. ؿح٥ ة٨دش ٣فا زن روی م٤غٝیپیؼ .٠ؼد وارد کٞت٥ قغ

پیؼزن ٦٨٠ای ؿ٘یغش را ة٥ ک٤ار گ٨قف ٦غایث  ؛داقث ٣ی ةؼ روی ٝبقیٌا ی٠ؼد ٚغ ة٤ٞغ و ٦یکٞی ٝتع٤غ

. ی داقثا ی ظتیخ و قیٌا٣یو چ٧ؼهکؼده ة٨د 

: ٠ؼد ٣كـث و گ٘ث

. ظ٨ام از راه ةؼش داری ٠ی ،٦ای ٢٠ ظؼاب ةك٥ پٞیؾ ٠ؽاصٟ داره ةاّخ ٠یك٥ ٣ٛك٥ یک -

: ن ٝتع٤غی زد و گ٘ثزپیؼ

ة٘ؼؿحٟ ؿؼأف؟  ز٢ -

. آره -

. ٦اش رو ةگ٨ و ٣كا٥٣ اؿٟ -

« ؿای٥»

 و مغای ک١ک ظ٨اؿح٢ ،داد زدن ،پا مغای .٦ایٟ را گؼٗحٟ جا مغایی ٣ك٨٤م گ٨ش م وروی ٠تٜ دراز کكیغ

را  ةاٝف .قغ٣غ ا٠ا مغا٦ا ٦ؼ ٝض٥ُ ة٤ٞغجؼ ٠ی ؛آ٠غ دا٣ـحٟ ای٢ مغا٦ا از کسا ٠ی صحی ١٣ی ٢٠ .٦ای وصكیا٥٣ ظ٤غه

 چؼاغ. را ةؼداقحٟ و ة٤ٞغ قغم ج٤٘گٟ .در ظا٥٣ ٠ضکٟ ةاز و ةـح٥ قغ ٣اگ٧ان .٦ایٟ گػاقحٟ جا ٣ك٨٤م روی گ٨ش

: مغای ؿ٘حی گ٘حٟ ؛ ةاٝؼزیغ جؼس دؿحا٣ٟ ٠ی از .ظا٥٣ ظا٨٠ش قغ

کی ٦ـحی٢؟  ق١ا -

 ٣ک٤غ .آ٠غ ٦ا ٠ی جاقةاال و ا ی کؼدم مغا٦ا از ًت٥ٛ اصـاس ٠ی ٗٛي .٦ای قیٌا٣ی ٣ك٤یغم ٦یچ ز٨اةی زؽ ظ٤غه

اجاق قغم و ٣اگ٧ان ١٦ان دظحؼ را  داظٜ .٦ا ةاال رٗحٟ ةا پا٦ای ٝؼزان از پ٥ٞ آرام زده قغه ةاقغ؟ ٢٠ ٦ٟ ز٢ ی ظا٥٣

٠تٜ پؼیغم و ظ٨اؿحٟ ٗکؼ ک٤ٟ ک٥ ٦یچ  ، روی٦ا پایی٢ آ٠غم جؼس از پ٥ٞ ةا .دیغم ک٥ ة٥ پ٤سؼه جکی٥ داده ة٨د

. ٗحاده٣یااج٘اٚی 

ک١ی ةغ٣ٟ را کف دادم و ؿپؾ ةا ظ٨ردن یک چای ة٥ . چك١ا٣ٟ ةؼظ٨رد کؼد از ظ٨اب ةیغار قغم ةا ٨٣ری ک٥ ة٥

ةا ق٨ٞار زی٢ و  را ؿیا٦ٟ ک٥ رویف ّکؾ گٜ ة٥ کار رٗح٥ ة٨د یک١غ را ةاز کؼدم و ٠ا٣ح٨ در .ؿ١ث اجاق رٗحٟ

 ازّکؾ گؼٗحٟ و ةا چادر  ج٨٣٥ش از .ای در ک١غم دیغم در ک١غ را ةت٤غم ک٥ ٨٣قح٥ ؛ ظ٨اؿحٟآةی پ٨قیغم ی ٥ْ٤ٛ٠

٠گؼ ٢٠ چ٥ کؼدم؟  ؟چؼا ا٠ا ٢٠ ٦ٟ ًٞـٟ قغه؟ ی جپیغ ی٤ْی ظا٥٣ ٦ٟ ٚٞتٟ ٠ی ٨٤٦ز .ظا٥٣ ظارج قغم

م٤غٝی ٣كـحٟ و  روی .٦ٟ داظٜ اجاق ة٨د رو٦ام .رٗحٟ و ةا اصحؼام گػاقح٢ ؿ١حكان رٗحٟ رئیؾؿ١ث اجاق 

: گ٘حٟ

. زده قغه ٤٠ٟ ز٢ ی ظ٥٣٨ -
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: ةا ٣گؼا٣ی ٣گا٦ٟ کؼد و گ٘ث رو٦ام .گػاقحّٟکؾ را روی ٠یؽ 

. قغن ٠ی و ظا٨٠ش٦ا روق٢  دیكب ١٦ف چؼاغ ،ز٨ری قغه ای٢ ی ٤٠ٟ ظ٥٣٨ -

: آه ة٤ٞغی کكیغ و گ٘ث رئیؾ

. ظیال ةكی٢ ظ٨دج٨ن ٣ع٨اؿحی٢ ظ٨ای٢ پؼو٣غه رو ةی گ٘حٟ اگ٥ ٠ی ٢٠ -

. ٠ا ةایغ پؼو٣غه رو صٜ ک٤یٟ رئیؾ -

: ظا٣ٟ کی١یا رٗحٟ و گ٘حٟ ؿ١ث .ةا ةؼداقح٢ پؼو٣غه از اجاق ظارج قغم ّکؾ را داظٜ پؼو٣غه گػاقحٟ و

. ة٥ ظا٣ٟ جؼ٣ٟ و آٚای کا٠ؼان ةگی٢ ةیان دٗحؼم ٌٝ٘اً -

. چكٟ -

٦ا اکذؼ ة٥ قکٜ یک دظحؼ ک٥  ز٢ چؼا ای٢ ک٥١ٞ چیـث؟ ٤ْ٠ی .وارد دٗحؼ کارم قغم و پكث ٠یؽ ٣كـحٟ

چ٤غ دٚی٥ٛ جؼ٣ٟ و  ةْغ از آن دظحؼ قعل ظامی اؿث؟ آیا ق٣٨غ؟ ٦٨٠ایف ز٨ٞی چك١ف ریعح٥ ١٣ایان ٠ی

. ٢٠ ٣كـح٤غ یکا٠ؼان داظٜ قغن و ةا اقاره

١٧ٗیغی ٤ْ٠یف چی٥؟  کا٠ؼان -

 ."٠ؼگ"، کا٠ؼان ٨٣قح٥ و ٤ْ٠ی را ز٨ٞیٟ گػاقث

٠ؼگ ٠یك٥؟  ٤ْ٠یف -

ة٥ٞ   -

: ّکؾ را ٠ٛاةٞف گػاقحٟ و گ٘حٟ

. ی روی ک١غ ٥٤٠ ٦ٟ ٨٣قح٥ ای٢ -

: کؼد و گ٘ث کا٠ؼان دٚیٙ ٣گا٦ف

. روش کار ک٤ٟ ةایغ -

. ج٣٨ی ةؼی ٠ی ، ٨٤١٠نظب ةـیار -

: ة٥ جؼ٣ٟ گ٘حٟ و ٤ْ٠ی را در پؼو٣غه گػاقحٟ و رو ٨٣قح٥ .ک٥ ة٥ ّکؾ ظیؼه ة٨د از اجاق ظارج قغ صاٝی  کا٠ؼان در

ج٣٨ـحی آدرس و ق١اره رو پیغا ک٤ی؟  ظب -

. چ٧ٜ ٣٘ؼ رو پیغا کؼدم ٠الة٥ٞ  -

: گؼٗحٟ و گ٘حٟورق را از جؼ٣ٟ 

. ٠یكٟ اگ٥ زودجؼ ده ٣٘ؼ دیگف رو پیغا ک٤ی ٨٤١٠ن -

. چكٟ -

ةؼداقح٢ وؿایٟٞ از اجاق ةیؼون آ٠غم  ةا .جؼ٣ٟ از اجاق ظارج قغ و ٢٠ دٚیٙ ة٥ ق١اره و آدرس چ٧ٜ ٣٘ؼ ٣گاه کؼدم

. و ؿ١ث رو٦ام ک٥ وؿي اداره ایـحاده ة٨د رٗحٟ

. ةؼیٟ ةیا -
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ز٨ٞی یک  رو٦ام .٨٤٦ز دو ة٨د پؾ وٚث داقحیٟ ؿاّث .٠اقی٢ قغیٟرو٦ام ١٦ؼا٦ٟ آ٠غ و ٦ؼدو ؿ٨ار 

: ؿا٣غویچی ایـحاد و گ٘ث

ةْغ از ٣ا٦ار ةؼیٟ؟  ٠یك٥ -

. ظ٨رم ٠اقی٢ ٠ی یا٠ا ٢٠ ج٨ ةاق٥؛ -

ّی٢ ظیاٝف ٦ٟ  ؛ ا٠اده قغهز ٦ٟ ز٢ ی او ق٨د ظا٥٣ ١٣ی ةاورم .و ؿ١ث ٠ٕازه رٗث پیاده قغرو٦ام از ٠اقی٢ 

٦ا  آ٠غ وٚحی از پ٥ٞ یادم .ؿ٨زش دارد ی ک١ؼم کؼدم گ٨ق٥ اصـاس .ةا چ٥ کـی ٦ٟ کار قغم ةتی٢ !٥٦ . ٣یـث

 ة٥ .را ة٥ ک١ؼم ةؼدم و اصـاس کؼدم زظٟ ١ّیٛی ة٥ وز٨د آ٠غه دؿحٟ .رٗحٟ کـی ک١ؼم را چ٤گ زد پایی٢ ٠ی

ؿاّث گػقح٥ پؾ رو٦ام کسا ٠ا٣غ؟  ، ٣یٟؿاّث ظیؼه قغم

چ٥ ٢٠ ١٦ی٢ االن دیغم ک٥ ٠ٕازه ةاز  ی٤ْی .٠ٕازه ةـح٥ ة٨د ؛ ا٠ا٠ٕازه رٗحٟاز ٠اقی٢ پایی٢ آ٠غم و ؿ١ث ١٦ان 

ةا ؿؼّث ؿ١ث ٠ٕازه  .داظٜ ٠ٕازه گیؼ اٗحاده ة٨د ؛ رو٦امجؼ ة٥ ٠ٕازه ظیؼه قغم دٚیٙ اؿث؟چ٨ٌر ١٠ک٢ اؿث؟

ة٥ ٢٠  ش، پكثرو٦ام رٗحٟ ؿ١ث .در ظ٨د ة٥ ظ٨د ةاز قغ داظٜ قغم و در آن جاریکی رو٦ام را دیغم ک٥دویغم 

. ظ٤غان و وصكح٤اکف را دیغم ی و چ٧ؼه ؛ ةؼگؼدا٣غ٠فة٨د

ظ٨ةی؟  رو٦ام -

 ؛ؿؼّث ؿ١ث در رٗحٟ ةا .رو٦ام جٕییؼ کؼد و ٢٠ ١٧ٗیغم ک٥ او رو٦ام ٣یـث و ای٢ ٠ٕازه یک ج٥ٞ اؿث ی چ٧ؼه

: و گ٘ثجؼ کؼد  را ١ّیٙ قغ؛ ٝتع٤غش جؼ ٠ی ٦ؼ ٝض٥ُ ٣ؽدیک او .زدم و ک١ک ظ٨اؿحٟ داد .ا٠ا در ٜٚ٘ قغ

. ٦ٟ کار داریٟ ةا کسا؟ ٨٤٦ز -

م ا ؿی٥٤ ی ظحیار ظ٨د را ة٥ ٚ٘ـ٥ا جؼ قغه ة٨د٣غ و ٚٞتٟ ةی ٦ایٟ ج٤غ ٣٘ؾ .جؼ رٗحٟ و ج٤٘گٟ را ؿ١حف گؼٗحٟ ّٛب

 .ةیغک٨ ٠ی

« رو٦ام»

را درون  ؿا٣غویچ .٠اقی٢ ةاز ٠ا٣غه ة٨د و ؿای٥ در ٠اقی٢ ٣ت٨د در .از ٠ٕازه ةیؼون آ٠غم و ؿ١ث ٠اقی٢ رٗحٟ

٠ٕازه  یک .ظ٨ٞت پایی٤ی رٗحٟ ی ک٨چ٥ ؛ ؿ١ثدٚث ة٥ اًؼاف ظیؼه قغم ةا .٠اقی٢ گػاقحٟ و درش را ٜٚ٘ کؼدم

ا٠ا جؼدیغ داقحٟ چ٨ن  ؛٠ٕازه رٗحٟ ؿ١ث .ظ٨اؿحٟ ةؼگؼدم ک٥ مغای زیٕی را ق٤یغم ،زا ة٨د ةـح٥ ٗٛي در آن

 .زد وؼة٥ ٠ی ایی ؿای٥ را دیغم ک٥ ة٥ در قیك٥ ی ٣ؽدیک قغم و چ٧ؼه جؼ ةیف .کؼدم قایغ یک ج٥ٞ ةاقغ ٗکؼ ٠ی

: ؿ١حٟ آ٠غ و ةا ٣٘ؾ ٣٘ؾ گ٘ث و ؿپؾ پؼیغ و ةا پاق٥٤ ة٥ در وؼة٥ زد و در قکـث ؿای٥

 . ...ج٨ اون -

 :صؼٗف را ٌِٚ کؼدم و گ٘حٟ

. زا ظٌؼ٣اک٥ ةیا ةؼیٟ ای٢ ةاق٥ -

ة٥ دؿث زظ١ی ؿای٥ ک٥ ا٣گار کـی ةا ٣اظ٤ف چ٤گ ا٣غاظح٥  چك١ٟ .٠اقی٢ قغیٟ ة٥ راه اٗحادیٟ و ؿ٨ار٦ؼدو 

  .ةاقغ اٗحاد
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قغه؟  چی -

. زا گیؼ اٗحادی ٢٠ ٗکؼ کؼدم اون ؛ورده ة٨دآقکٜ ج٨ در ظ٨دش رو کؼد، اون -

. ةؼیٟ ة٥ اون اٗؼاد ؿؼ ةؽ٣یٟ ةع٨ر -

. ةاق٥ -

. راه ةازگكحی ٦ٟ ٣غاریٟ پؾ ةایغ ٦ؼ ز٨ر قغه ای٢ ةازی را ج١ام ک٤یٟ ایٟ، هةازی ظٌؼ٣اکی را ا٣حعاب کؼد

« ؿای٥»

٦س٨م آورد و ة٥ دؿحٟ  ، ؿ١حٟة٨د وصكح٤اك. کؼدم ة٥ ظ٨ردن قؼوع .رو٦ام ٠اقی٢ را روق٢ کؼد و صؼکث کؼد

. چ٤گ ا٣غاظث و ٢٠ ةا ج١ام زوری ک٥ داقحٟ در را قکـحٟ

ز٠ان ج١ام قغ٣ف ٠ا  و جا ةازی ةایغ ج١ام ق٨د ای٢ .ل ٠اقی٢ جکی٥ دادمد٦ا٣ٟ را پاك کؼدم و ة٥ ٠ب ،ةْغ از ظ٨ردن

 ٣غ و٦ایف قکـح٥ ة٨د در جٛؼیتاًایـحاد و ة٥ یک ظا٥٣ ک٥ ةا گٜ درؿث قغه ة٨د و  رو٦ام .ةایغ قساع ةاقیٟ

: دی٨ارش ٗؼوکف قغه ة٨د اقاره کؼد و گ٘ث

. زاؿث ی٢ا ی اوٝی٢ ٠عاٖٝ ٥٣ظ٨ -

ن در صال آویؽان زپیؼ و یک یک ص٨و٥ ک٨چک و کذیٖ در صیاط ة٨د. ظا٥٣ رٗحٟ از ٠اقی٢ پایی٢ آ٠غم و ؿ١ث

: ؿ١حف رٗحٟ و گ٘حٟ .کؼدن ٝتاس ٦ا ة٨د

. ؿ٨ال ازج٨ن ةپؼؿیٟ جاپٞیـیٟ ةایغ چ٤غ ٠ا -

 روی .داد ة٨ی ر٨ًةث ٠ی ظا٥٣ .٦ا را ر٦ا کؼد و ٠ا را ة٥ داظٜ ظا٥٣ د٨ّت کؼد ٝتاس پیؼزن. کارجٟ را ٣كا٣ف دادم

. زن چای را روی ٠یؽ گػاقث و ظ٨دش ٦ٟ ٣كـثپیؼ .ای ک٥٤٧ ٣كـحیٟه ٠تٜ

ک٤ی٢؟  ق١ا ج٧٤ا ز٣غگی ٠ی :رو٦ام

. ق٦٨ؼ٠ٟ ٠ؼده و ظارز٦،٢ام ازدواج کؼدن  دوجا ةچ٥ -

 :گ٘حٟ

. رص١حف ک٥٤ ظغا -

. ٨٤١٠ن -

 .ؿ٨ال پؼؿیغن را قؼوع کؼدم

ق٤اؿی٢؟  ز٧ا٣ی رو ٠ی ی ظا٨٣اده ق١ا -

. ة٥ٞ -

دق٤١ی ةا٦اق٨ن داقحی٢؟  چ٥ -

. ظ٨دش قؼکث و ظ٥٣٨ ؿاظث ی ظ٨رد و ةا اون واؿ٥ رو ٠ْا٥ٞ٠ کٜ پ٨ل ٠ا ی٥ج٨  -

کؼدی٢؟  کارش چی -

. ا٠ا ة٥ زایی ٣ؼؿیغ ؛قکایث کؼدیٟ -
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 :دوةاره گ٘حٟ

ًٞـ١ف کؼدی٢ درؿح٥؟  ةْغ ظ٨دج٨ن دؿث ة٥ کار قغی٢ و و -

اون ظ٥٣٨ رو ة٥  ، ٠ا ٦ٟرو ة٥ ٠ا داد ٦اش ٠ؼد یکی از ظ٥٣٨ اون ةْغ و رٗث ؿؼأف ق٦٨ؼم ٥٣ چ٥ ًٞـ١ی؟ -

. پـؼ٨٠ن دادیٟ و ٠كکٜ ٦ٜ قغ

دیگ٥ ةا٦اش ٠كکٞی ٣غاری٢؟  ی٤ْی -

. ٣عیؼ -

: پیؼزن ک١ی چای ٨٣قیغه و ةْغ گ٘ث

پؼؿی٢؟  ٠ی ٦ا رو ای٢ چؼا -

. یک ٣٘ؼ ظا٨٣اده ز٧ا٣ی رو ًٞـٟ کؼده چ٨ن -

ک١کی ةک٤ٟ؟  ج٣٨ٟ ٢٠ ٠ی -

ج٥٣٨ ةاق٥؟  ٣ُؼج٨ن کار کی ٠ی ة٥ -

. ةؼادرش -

: ک١ی ٗکؼ کؼدم و ةْغ ة٤ٞغ قغم و گ٘حٟ

. ٠ا دیگ٥ ٠یؼیٟ ،ة٥ ظاًؼ ک١کح٨ن ٨٤١٠ن -

: را ةؼداقحٟ و اوٝی را از ٠یان اٗؼاد ظي زدم و گ٘حٟ کأػ .ة٥ رو٦ام اقاره کؼدم و ٦ؼدو ؿ٨ار ٠اقی٢ قغیٟ

. ک٥ ٣ت٨د ای٢ -

؟ ة٨د ةؼادرش کی -

. وٝی ٨ْٞ٠م ٠یك٥ ؛دو٣ٟ ١٣ی -

. ةؼای ا٠ؼوز ةـ٥ ةؼیٟ ظ٥٣٨ -

. ٠یؼیٟ ظ٥٣٨ ٦ٟ ةتی٤یٟ ةْغ ٣٘ؼ دیگ٥ رو ی٥ةایغ  ٥٣ -

. ظ٨رن االن ٥١٦ دارن ٣ا٦ار ٠ی -

. ٣٘ؼ از ی٥ ةْغ گ٘حٟ -

. ةایغ زغی رویف کار ک٤یٟ ةایغ ای٢ ٠ازؼا ج١ام ق٨د ٠ا .رو٦ام وٚحی مغای ة٤ٞغم را ق٤یغ دیگؼ ٠عاٝ٘ث ٣کؼد

ة٨د  زاییداقث  ٦ای درظكان و ؿ٤گ ًالیی ٦ای چؼاغ ی آنپ٤ر ًت٥ٛ ک٥ ١٣ا یظا٥٣ یک. ٣گ٥ داقث ٠اقی٢ را

 .رٗحیٟ ک٥ ةایغ ٠ی

 .ة٥ صؼف او٠غم

چ٤غه؟  ًت٥ٛ -

. پ٤ر -

: ٠ؼد آی٨٘ن را ةؼداقث و گ٘ث یک .ٝتاس پٞیـی را ک٥ پ٨قیغه ة٨دم ماف کؼدم و ز٣گ را زدم
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 ؟ة٘ؼ٠اییغ ة٥ٞ -

 :گ٘حٟ

. پٞیـیٟ ةؼای جضٛیٙ درةاره یک ٨٠و٨ع او٠غیٟ ٠ا -

: دا٣ی٥ گ٘ث از چ٤غ٠ؼد ةْغ 

. ج٨ ة٘ؼ٠اییغ -

ظا٥٣ را زدیٟ و یک  در .آیغ ک٥ ة٥ ٗکؼ ًٞـٟ ةاق٤غ ای٢ ظا٥٣ ١٣ی ة٥ .پ٤ر را زدم یآؿا٣ـ٨ر ًت٥ٛ درِ .داظٜ قغیٟ

ؿ١ث آقپؽظا٥٣ رٗث ک٥ ٢٠ ٠ا٣ِ  ظا٣ٟ .ةا ؿالم دادن وارد قغیٟ ؛ظا٣ٟ ةا قال صؼیؼ و آةی ٠ٛاة١ٞان َا٦ؼ قغ

. قغم

. ٠یؼیٟ و پؼؿیٟ ٠ا ٗٛي چ٤غجا ؿ٨ال ٠ی ظا٣ٟ -

. ة٥ ٣ُؼ جازه ازدواج کؼده ة٨د٣غ چ٨ن ز٨ان ٦ٟ ة٨د٣غ .ظا٣ٟ ک٤ار ١٦ـؼش ٣كـث

چ٤غ ٣٘ؼی٢؟  :رو٦ام

. ٢٠ و ظا١٣ٟ :٠ؼد

داقحی٢؟  ی ز٧ا٣ی ٠كکٞی ةا ظا٨٣اده چ٥: ٢٠

: زن ک١ی ٝتع٤غ زد و گ٘ث

 ... .دظحؼ آٚای ز٧ا٣یٟ و ٢٠ -

: ٠ؼد ادا٥٠ داد

. و دادنر ةْغ از د٨ّا کؼدن و ک١ی ةضخ دظحؼق٨ن ،دادن دظحؼق٨ن رو ة٥ ٢٠ ١٣ی پغرق٨ن -

 ؟دا٣ـحیٟ ای٢ ظا٨٣اده دظحؼ ٦ٟ داقح٤غ ١٣ی امالًپؾ چ٨ٌر ٠ا 

ةؼادر داری٢؟  جا ظ٨ا٦ؼ وچ٤غ ق١ا -

: ریعث و گ٘ث زن اقک

 . ...ظ٨ا٦ؼ و ةؼادر ک٥ یک -

ظ٨ایٟ ةغو٣یٟ ک٥ چ٥ کـی ظ٣٨ح٨ن  رو ةؼ ٧ّغه گؼٗحیٟ و ٠ی ون ظ٥٣٨ا یپؼو٣غه ٠ا. دو٣یٟ ٥١٦ چیؽ رو ٠ی ٠ا: ٢٠

. رو ًٞـٟ کؼده

: ة٤ٞغ گ٘ث زن

. اون دق٢١ ظ٣٨ی ةاةام ة٨د !زیؼ ؿؼ ٥٠٨١ّ ٨١ّم، ١٦ف -

: رو٦ام ةا ٝض٢ آرا٠ی گ٘ث

دو ٣٘ؼ از ٝیـث ةؼداقح٥ قغن یکی ق١ا و  ْٗال .ة٨ده٦ا ٠یؼیٟ جا ٨ْٞ٠م ةك٥ ٠ٛنؼ کی  ؿؼاغ جک جک ظ٥٣٨ ٠ا -

. یکی اون پیؼزن ظا٣ٟ ١ْ٣حی

: دو ة٤ٞغ قغیٟ و ٢٠ ةا ٝتع٤غ گ٘ح٦ٟؼ .ة٥ٞ ٠كکٜ پغرم ةا اون صٜ قغ :زن
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. ک٤یٟ ٣تاقی٢ ٠ا ٥١٦ چیؽ رو صٜ ٠ی ٣گؼان -

: در ٠اقی٢ ٣كـث و گ٘ث رو٦ام .٦ٟ ظارج قغیٟ و ةیؼون آ٠غیٟ آن ظا٥٣ از .زن ةا ٢٠ دؿث داد و جكکؼ کؼد

. ٦ا رو کكٖ ٣کؼدیٟ ٨٤٦ز ظیٞی چیؽ ٥٠٨ْٞ٠ -

. دٚیٛا -

: ة٥ رو٦ام گ٘حٟ رو .ظا٥٣ االن کاة٨ؿی ةؽرگ اؿث ای٢ .رو٦ام ؿ١ث ظا٥٣ رٗث و ٢٠ ة٥ ظا٥٣ ظ٨دم ظیؼه قغم

قغه؟  ز٨ری ای٢ج٨ ٦ٟ  ی ظ٥٣٨ -

. آره -

. ظ٨دت ةاش ٠ؼاٚب -

ظا٥٣ روق٢  چؼاغ .را ةا کٞیغ ةاز کؼدم ، دراز پیاده قغن از آؿا٣ـ٨ر ةْغ .رٗحٟاز ٠اقی٢ پایی٢ آ٠غم و ؿ١ث ظا٥٣ 

ةا  ٠ادر .را ؿ١ث آقپؽظا٥٣ گؼٗحٟ ج٤٘گٟ داظٜ قغم و ج٤٘گٟ را ةؼداقحٟ، .آ٠غ ة٨د و از آقپؽظا٥٣ ة٨ی ظ٨ةی ٠ی

: را در زیتٟ گػاقحٟ و گ٘حٟ ج٤٘گ .دیغن ج٤٘گ زیٓ زد

او٠غی٢؟  کی -

: ٠ضکٟ در آ٨ٔش گؼٗث و گ٘ث ٠ادر ؿ١حٟ آ٠غ و ٠ؼا

. ؿاّح٥ او٠غم دو -

٠كک٨کی ٣غیغی٢؟  چیؽه -

: ٠ادر از ؿ٨اٟٝ زا ظ٨رد و گ٘ث

دیغم؟  چی ةایغ ٠ی ٥٣ -

. ظیال ةی ٦یچی -

 کؼد و ٥١٦ چیؽ را از از جْؼیٖ کؼدن داؿحان جٞط ز٣غگیف ة٠٥ادر ٠ؼا ک٤ار ٠تٜ پیف ظ٨دش ٣كا٣غ و قؼوع 

 .ةؼایٟ گ٘ثوٚحی رٗح٥ ة٨د 

اؿث ٨٠و٨ع را ةؼایف  ة٧حؼ ق٨د؟ چ٥ ٠ی ةیاٗحغدر ز٠ا٣ی ک٥ ٢٠ ٣یـحٟ اج٘اٚی ةؼای ٠ادرم  اگؼ .٣كـحٟ ماف

 .قؼح د٦ٟ

: ةْغ گ٘ث ؛ ا٠اک١ی جؼؿیغ اول .قؼوع کؼدم ج١ام ٨٠و٨ع پؼو٣غه و ًٞـٟ قغن ظا٥٣ را ةؼای ٠ادر ج٨ویش دادم

. ظ٨ام ةا٦ات ز٣غگی ک٤ٟ ذارم ٠ی ٢٠ دیگ٥ ج٧٤ات ١٣ی !ةؼام ٧٠ٟ ٣یـث ة١یؼم یا ٥٣ ،جا ١٦یك٥ پیكحٟ ٢٠ -

. ج٨ا٣ـحٟ ١٣ی ، ٥٣ج٨ا٣ـحٟ ر٦ایف ک٤ٟ ٢٠ ١٣ی و او ٠ادرم ة٨د ؛ ا٠اؿال ؿعث ة٨د از چ٤غی٢پػیؼٗح٤ف ةْغ 

. ة٨١ن ٗٛي ٠ؼاٚب ظ٨دت ةاش ةاق٥ -

: ٠ادر ظ٤غیغ و ة٤ٞغ قغ و گ٘ث

. پیحؽا پعحٟ ةؼات -

. ٨٤١٠ن -
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. کا٠ؼان ومٜ کؼدم ی رهةا دیغن ق١ا ،ز٣گ ظ٨رد ام گ٨قی .را آویؽان کؼدم ی٦ٟا ؿ١ث اجاق رٗحٟ و ٝتاس

ة٥ٞ؟  -

. روی ک١غت رو ١٧ٗیغم ی اون ک٤ْ٠٥١ٞی  -

چی٥؟  -

. اٗح٥ ظ٥٣٨ ة٥٣٨١ ٦یچ اج٘اٚی ةؼاش ١٣ی ی اون٠ؼگ ٗٛي ةؼای ظ٨دت و ای٢ ی٤ْی ٦ؼ کؾ زؽ ج٨ ج٨ -

. پؾ ةؼای ١٦ان ٦یچ اج٘اٚی ةؼای ٠ادر ٣ی٘حاد

. دٗحؼم ٤٠حُؼجٟ ی٨٤١٠ن ة٥ ظاًؼ اًالع داد٣ث ٗؼدا ج٨ اوکی -

. چكٟ -

. ةای -

. ظغاٍٗ -

: ٠یؽ را چیغ و گ٘ث ٠ادر .گ٨قی را ظا٨٠ش کؼدم و ؿ١ث ٦ال رٗحٟ

. قام ة٘ؼ٠ا -

: پكث ٠یؽ ٣كـحٟ و گ٘حٟ

. ٨٤١٠ن -

. ١٣یك٥ ٚت٨ٟٝ کؼدی ، ةاورمةایغ روز٦ای ٣ت٨دم رو زتؼان ک٤ٟ -

. ا٠یغوارم ةح٣٨ی زتؼان ک٤ی !٠ادری ٣تاق٥،چی  ٦ؼ -

: ٠ادر از ٔػا ةؼایٟ ریعث و گ٘ث

. دارم دظحؼم دوؿث -

. ؿال ز٨ان ٠ا٣غه ی٤ْی ةغ ٣گػقح٥ از ک٥ ٠ادرم ةْغ چ٤غ ا٠ا ای٢ ؛٦ایف را ةاور ک٤ٟ فج٨ا٣ٟ صؼ ١٣ی

: دؿحف را گؼٗحٟ و گ٘حٟ

. ٠اندیغی ٠ا پٞیؾ قغ٣ٟ رو ٠ی ن وپیغا کؼد ، کارگؼٗح٢ ٣ؾکاش ة٨دی و ٨ٗق ٝیـا ای -

: ٠ادر ٝتع٤غش جٞط قغ و گ٘ث

. ةتعكیغ -

. ةچث ة٥ دؿث آورد رو از دؿث دادی جی ک٥ا٠ا ج٨ دیغن ای٢ اٗحعارا ؛٢٠ چیؽی ٣كغ ةؼای -

. ةی٤ٟ ة٥ زاش پیؼوزی پؼو٣غت رو ٠ی -

. ةی٤ی ٠ی درؿح٥ -

 ةؼرؿی ة٢٠٥ قؼوع  وی ج٨ٞزی٨ن ٣كـث وزٜ ٠ادر .٠ادر ک١ک کؼدم ٠یؽ ة٥ةْغ از ظ٨ردن قام در ز١ِ کؼدن 

ؿ١ث اجاق  ٠ادر .ای ک٥ کا٠ؼان گ٘ث را زیؼ آن ورد ّسیب در پؼو٣غه ٨٣قحٟ و ٤ْ٠ی ک٥١ٞ کؼدم ٦ا کؼدن پؼو٣غه

: رٗث و گ٘ث
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. ظ٨ش قب -

. ق١ا ٦ٟ ظ٨ش قب -

جن٨یؼی ز٨ٞی چك١ٟ َا٦ؼ  ٣اگ٧ان .دوةاره مغا٦ای وصكح٤اك را ق٤یغم ،ةْغ از ٣یٟ ؿاّث از ظ٨اةیغن ٠ادر

در آجف ٠ٛاةٜ ٢٠ ؿ٨ظث و ٢٠ ز٠ی٢ زا٨٣ زده ة٨دم و اقک  ٠ادر .داد چ٤غ ؿال آی٤غه را ٣كان ٠ی ا٣گار .قغ

 :گ٘ث مغایی .ریعحٟ ٠ی

. ای٢ اج٘اق ظ٨ا٦غ اٗحاد -

کؼدم ک١ی چك١ا٣ٟ را ةاز و ةـح٥ کؼدم و پؼو٣غه را در کك٨ گػاقحٟ و ظ٨دم ٦ٟ روی ٠تٜ دراز کكیغم و ؿْی 

جک جک اّىای ظا٨٣اده و دوؿحث  .اٗحاد ، ظ٨ا٦غظ٨ا٦غ اٗحاد واْٚاًاج٘اق  ای٢" .ة٥ مغا٦ا و آن جن٨یؼ ج٨ز٥ ٣ک٤ٟ

 "!ظ٨ا٤٦غ ٠ؼد ٥١٦ و ٥١٦

 .ؿ١ث پایگاه رٗحٟ ة٥ ٠اقی٤ٟ قغم و ، ؿ٨اراز روی ٠تٜ ة٤ٞغ قغم و ةا ظ٨ردن چ٤غ ٥١ٛٝ از ظا٥٣ ظارج قغم

: ةا دیغن ٢٠ ؿالم کؼد و گ٘ث ؛ رو٦امقغم داظٜ

. ٠یؼن دیكب دیغم پغر و ٠ادرم دارن ز٨ٞی چك١ٟ ٠ی ٢٠ -

 کی؛ ا٠او٣ٟ د ١٣ی ،ا٠ا االن ٥٣ ؛ٚؼاره ة١یؼه ١ٌ٠ئ٠ٟ٤ؼگ ٠ادرم رو دیغم و  ٤٠ٟ .ةازی ةایغ ج٨١م ةك٥ ای٢ -

. دو٣ٟ ٚؼاره ة١یؼه ٠ی

: ٦ایف را پاك کؼد و گ٘ث رو٦ام اقک

 .ج٨١م ةك٥ ةایغ -

گاه پیف  ٦یچ ٢٠ دٗحؼم قغم و اقک ریعحٟ، وارد .آ٠غ اش ّسب ة٥ چك١ان گؼیا٣ف ٠ی یاه پٞیـیٝتاس س

.  ة١یؼ٣غ ةی٘ح٥، ٣تایغ ای٢ اج٘اق ٣تایغ .ک٤ٟ ج٧٤ایی گؼی٥ ٠ی ؛ ا٠اریؽم دیگؼان اقک ١٣ی

. رٗحٟ و ٤ْ٠ی ک٥١ٞ را ٣كا٣ف دادم رئیؾاجاق  ؿ١ث .٦ایٟ را پؾ زدم و دؿحٟ را ٠كث کؼدم اقک

. ةتی٤ٟ یگ٥ رو٠یؼم چ٤غ ٣٘ؼ د ٢٠ .ةایغ ج٨١م ةك٥ رئیؾ -

چ٧ار٠ی، پ٤س١ی جا . آن ٦ٟ صػف قغ ،ظا٥٣ اظحالف ١٦ـایگی داقح٤غ و ٧٠ٟ ٣ت٨د ؿ٠٨ی٢. ؿ٨ار ٠اقی٤ٟ قغم

 .د١٦ی٢ ظا٥٣ صػف قغ٣غ

: ؿ١حٟ آ٠غ و ٠ؼا در آ٨ٔش گؼٗث و گ٘ث ٠ادر .ؿ١ث ظا٥٣ رٗحٟ و داظٜ قغم ،٨٦ا دیگؼ جاریک قغه ة٨د

. ٣تاقی ظـح٥ ّؽیؽم؟ ظ٨ةی -

. ظ٨ةٟ ٨٤١٠ن -

. ج١ام ق٨د ای٢ پؼو٣غه ٤ْٝحی ةایغ .داظٜ قغم و پؼو٣غه را روی ٠یؽ گػاقحٟ

٥٣ ةایغ زود ج٨١م  ، وای٦ا ٣ت٨دن کغوم از ای٢ ظا٨٣اده ؟ ٦یچای٢ ةازی چی٥ ک٥ اول و آظؼ ٣غاره ؟ج٨١م ١٣یك٥ چؼا -

. ةك٥
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ةؼادر آٚای ز٧ا٣ی چ٥ کـی  ک٥ ٠تٜ ٣كـح٥ ة٨دم و در ٗکؼ ة٨دم روی .ؿ١ث اجاق رٗث ، ٠ادرةْغ از ظ٨ردن قام

٦غٗی دارد؟  و چ٥ ٗؼد زادوگؼ یا ٦ؼ چیؽ دیگؼی چ٥ کـی اؿث ؟ ای٢اؿث

. ة٧ث ٤ْٝث -

 .٦ا ةاال رٗحٟ را در دؿحٟ گؼٗحٟ و ةا قساّث از پ٥ٞ ج٤٘گٟ .ظؼ٣اؿ٥ ، مغای٣اگ٧ان از ًت٥ٛ ةاال مغای ّسیتی آ٠غ

 و ٣اگ٧ان در ک١غ ةاز قغ و ٨٠ی ؿیا٦ی دیغه قغ در .کكیغ ةاز ة٨د و ةاد زوزه ٠ی پ٤سؼه .اجاق جاریک قغم داظٜ

: را ٠ٛاةٞف گؼٗحٟ و گ٘حٟ ج٤٘گٟ .اجاق ةـح٥ قغ و ٢٠ در دل جاریکی ٠ٛاةٜ دق٤١ٟ ٚؼار گؼٗحٟ

 کی .جؼؿٟ ةؾ ک٤ی٢ از ق١ا ١٣ی ٢٠ پٞیـٟ و جا پای ز٣٨ٟ ای٢ پؼو٣غه رو ادا٥٠ ٠یغم و پیؼوز پؼو٣غه ٠یكٟ، ٢٠ -

ة٥ ق١ا دؿح٨ر ٠یغه؟ 

ک١غ رٗحٟ و ٠ٛاةٞف  ؿ١ث .جؼ ةؼوم ةاز قغ و او ةا ١٦ان ٝتع٤غ قیٌا٣ی اقاره کؼد جا ٣ؽدیک جؼ ةیفدر ک١غ 

ظ٣٨ی و  دؿحان. وصكی در اًؼاٗف و ٦٨٠ای ؿیاه ؛ چك١انش از جؼس ة٥ ظ٨د ٝؼزیغما هدیغن چ٧ؼ ةا. ایـحادم

ام ظي ا٣غاظث و ٢٠ ج٤٘گٟ را  ٦ای ة٤ٞغ و ؿیا٦ی داقح٤غ را ؿ١حٟ دراز کؼد و روی گ٥٣٨ اؿحع٨ا٣ی ک٥ ٣اظ٢

: ؿ٘ث گؼٗحٟ و گ٘حٟ

ظ٨ای؟  ٠ی چی -

. و ٠ؼا داظٜ ک١غ ةؼد گؼٗث٠ضکٟ از ٝتاؿٟ 

. ٠ا٠ان ک١ک ،ک١ک ٠ا٠ان !٥٣، ٥٣ !ک١ک -

. دم را ٣گ٥ دارمج٨ا٣ـحٟ ظ٨ قغ٣غ و ٢٠ ١٣ی ٦ایٟ ؿؼازیؼ ٠ی اقک .ام را گاز گؼٗث ٠ضکٟ قا٥٣

. ظغایا ک١کٟ ک٢ .ک١ک ک١ک، -

. کؼدم در صال گیر قغن ٦ـحٟ ، اصـاس٦ایٟ ٣ؽدیک کؼد ٦ای ؿ٘یغش را ة٥ چكٟ چكٟ

ج٣٨ی ةس٤گی ١٧ٗیغی؟  ٠ا ز٤یٟ ةا ٠ا ١٣ی -

جار قغ و ة٥ کٖ ک١غ  ، چك١ا٣ٟرا در قکٟ ٣ؼ٠ٟ ٗؼو ةؼد ٣اظ٤ف .ّی٢ ظؼ٣اؿ٥ ة٨د و ز٠ؽ٥٠ وار دٚیٛاًمغایف 

. اٗحادم

آؿیب ٣غیغه  امالًا٠ا قک١ٟ  ؛قغم و ٝتاؿٟ را ةاال دادم ة٤ٞغ چك١ا٣ٟ را آرام ةاز کؼدم و ظ٨دم را روی جعث دیغم،

: داظٜ قغ و گ٘ث ٠ادرم. ة٨د

قغی؟  ةیغار -

اج٘اٚی اٗحاده ة٨د؟  چ٥ -

. ٨٦قی ٢٠ او٠غم دیغم ج٨ ک١غ اٗحادی و ةی -

٦ا ظ٨د  زظٟ ی ٥١٦ ی٤ْی ا٠ا ٦یچ آداری از اج٘اٚات دیكب ٣ت٨د، ؛صحی درد قک١ٟ یادم ة٨د ج١ام اج٘اٚات دیكب و

 ک٥را یک گ٨ق٥ پؼت کؼدم  ٝی٨ان. از ر٠ؽ و راز و آزار د٤٦غه ی پؼ ة٥ ای٢ پؼو٣غه ٤ْٝث ة٥ ظ٨د درؿث قغ٣غ؟

: صؼص دؿحٟ را ٠كث کؼدم و ٔؼیغم ةا .٦ایف جک٥ جک٥ قغ٣غ و روی ز٠ی٢ پؼاک٤غه قغ٣غ قیك٥
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  !٤ْٝحی -

 ، ٗؼ٠ان٠اقی٢ قغم و پایٟ را ٠ضکٟ روی پغال ٗكار دادم ؿ٨ار  .یک ةیـک٨یث ظ٨ردم و از ظا٥٣ ظارج قغم ٗٛي

 !٥٦ ق٨د؟ و٣غه ةا ٨٠ٗٛیث ةـح٥ ٠یپؼای٢  واْٚاً ی٤ْی .ؿاةیغم ٦ایٟ را روی ٦ٟ ٠ی ٗكؼدم و د٣غان را ٠ضکٟ ٠ی

را  دؿحٟ .ةاصؼص در اجاٟٚ را ةـحٟ و روی م٤غٝی ٣كـحٟ و اداره قغم داظٜ .٦ایف ٤ْٝث ة٥ ای٢ پؼو٣غه و ٨٣قح٥

: داظٜ قغ و گ٘ث ک٥ رو٦ام ا٣غاظحٟ روی ٠یؽ گػاقح٥ ة٨دم و ة٥ قیك٥ ٠یؽ چ٤گ ٠ی

 . ...ظا٨٣م ة٥ -

: ة٤ٞغ داد زدم

 .ظ٥٘ -

: ٚغم ّٛب رٗث و گ٘ث از ٝض٢ و مغای ة٤ٞغ ٢٠ جؼؿیغه ة٨د چ٤غ ک٥ رو٦ام

؟ ةیو...خ -

: ٚاًِ گ٘حٟ مغای ةا

، ک٥٤ ٗؼار ٠ی ؛ ا٠اآزار ٠یغه ،ز٥٣ و ٠یر اون ٤ْٝحی ١٦ف ٢٠ !آره ةغم ،ظیٞی ةغم .جؼ از ١٦یك٥ دی٨و٣ٟ ، ةغةغم ٥٣ -

. ةؼ ةیای٣ٟح٣٨ـحیٟ از پؾ پؼو٣غه  ٠ا! ٥٦

: ةا مغای آرام و ریٞکـی گ٘ثم گػاقث ک٥ ةا قغت پـف زدم و رو٦ام ا رو٦ام دؿحف را روی قا٥٣

. آظؼش ةؼده ؛ ا٠اپؼو٣غه ةاال و پایی٢ زیاد داره ای٢ -

. ة٥ ١٦ی٢ ظیال ةاش !٥٦ -

 :رو٦ام کال٥ٗ ٣٘ـف را ةیؼون داد و گ٘ث

٠گ٥ ٠ؼگ٥؟  ،ز٤٧ٟ ک٥ ٣تؼیٟ ة٥ -

: ةاصؼص ة٤ٞغ قغم و ةا مغای ة٤ٞغی گ٘حٟ

و  کك٥ ٠یو ر جک٨١ن راصث ٠ذٜ آب ظ٨ردن جک٣تؼیٟ اون ز٢  اگ٥ !٠ؼگ٥ های٢ پؼو٣غه ظ٨د .آره ٠ؼگ٥ آره، -

. ٠یؼه ک٥٤ و او٣ٟ ٠ی پٞیؾ دیگ٥ ٚت٨ل ٠ی ی٥و   پؼو٣غه یز٤ازه ٠ا ٠یؼه ج٨ ّکؾ

 : ادا٥٠ دادمپكث ٠یؽم ٣كـحٟ و 

١٧ٗی ک٥ ج٨ چ٥ دردؿؼی اٗحادیٟ ٥٣؟  ١٣ی -

: ا٠ا آرا٠ی گ٘ث ؛رو٦ام ٦ٟ ٣كـث و ةا ٝض٢ ّنتی

ق٨٤م از جؼس  رو ٠ی و مغا٦اقی٤ٟ  ٠ی ی ظ١٧ٗ٥٣٨ی وٚحی ج٨ ١٣ی .و زدم ة٥ ١٧٘٣ی جا ٣حؼؿٟر ظ٨دم ،دو٣ٟ ٠ی -

. جؼ ةحؼؿٟ ز٣ٟ ة٥ ظ٤گی جا کٟ ٠ی ظ٨دم رو .٠یؼم ٠ی

م٤غٝی جکی٥ دادم و  ة٥ .ا٣غاظث ٦ایف ة٥ ق٨ٞار زی٢ ؿیا٦ف چ٤گ ٠ی رو٦ام ٦ٟ ٠ذٜ ٢٠ کال٥ٗ ة٨د و ةا ٣اظ٢

: دؿحٟ را روی ؿؼم گػاقحٟ و گ٘حٟ
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ة٨دم و  ی جعثاو٠غن رو ٨٦شو ج٨ قک١ٟ ٗؼو ةؼد ةْغ از ة٥ ر ج٨ ک١غ ٣اظ٤ف ،و٣ی دیكب چی قغد ١٣ی ج٨ -

. زای ٣اظ٢ ٦ٟ از ةی٢ رٗح٥ ة٨د

: رو٦ام ةا ج١ـعؼ ٝتع٤غ زد و گ٘ث

. او٠غم زیؼ قیؼ آب اٗحاده ة٨دم ٨٦ش ة٥ ، وٚحیص٨١م ة٨دم ک٥ ظٟ٘ کؼد یج٨ ٤٠ٟ -

: زغی قغ و گ٘ث و٦امر .پؾ ووْیث او ٦ٟ ٠ذٜ ٢٠ ة٨د

. ٠یغم٣٨٠غم و جا پای ٠ؼگ ٦ٟ ک٥ قغه ادا٠ف  ٠ی ٣ٟ وز ٢٠ زا ١٣ی ا٠ا -

: از روی م٤غٝی ة٤ٞغ قغم و گ٘حٟ

. ٦ا ٠عاٖٝ ی ةؼیٟ پیف ةٛی٥ پؾ -

. قغیٟ و ؿ٥  ٢٠ از اداره ظارج قغ و ؿ٨ار ٠اقی٢ ایکؾ ؿی ةا رو٦ام ١٦ؼاه

: اؿٟ ٥١٦ را ظي زد و گ٘ث رو٦ام .د ٣ُؼ ٣ت٨د٣غ٨٠رکغام کیؾ  ا٠ا ٦یچ ؛ةیـث و پ٤ر ظا٨٣اده ؿؼ زدیٟ ة٥ جٛؼیتاً

قام ةع٨ریٟ؟  ةؼیٟ -

. ةؽن ةؼیٟ اوکی -

دی٨اری ؿیاه و  کأػ .رؿح٨ران قغیٟ داظٜ .ا٠ا ةؼای ٢٠ در ای٢ ٝض٥ُ ٠ذٜ ز٦ؼ ة٨د ؛رو٦ام ٝتع٤غ قیکی زد

ک٥ در ؿٖٛ  ٣یکؼدم و ة٥ ٨ٝؿحؼ٦ای درظكا را ة٤ٞغ ؿؼم .٨ٝؿحؼ٦ای ةـیار زیتایی در اًؼاف ة٥ کار رٗح٥ ة٨د

ظٌؼ ک٥ در ٣ؽدیکی  ، یکاصـاس ظٌؼ ٠ی کؼدم ،ا٠ا اصـاس ظ٨ةی ٣غاقحٟ ؛کؼد٣غ ظیؼه قغم ١٣ایی ٠ی ظ٨د

 .ةاال رٗحیٟ و پكث یک ٠یؽ ک٥ وؿٌف یک گٜ رز و ق١ِ گػاقح٥ ة٨د٣غ ٣كـحیٟ ی ة٥ ًت٥ٛ .ک١ی٢ کؼده اؿث

: ک١ی ةغ٣ف را کف داد و گ٘ث رو٦ام

. ظ٨دم ؿ٘ارش دادم ٚتال٨٤٠ً ٣گاه ٣ک٢  ة٥ -

ٗؼٚی  ةؼایٟ .اش جکی٥ داد ا٠ا او ظیٞی ریٞکؾ ة٥ م٤غٝی ؛٦ایٟ را ةاال دادم و ؿ٨اٝی ٣گا٦ف کؼدم یکی از اةؼو

؛ صؾ ٣اق٤اظح٥ و جؼؿی ٠ت٧ٟ داقحٟ یک .٢٠ ٦ٟ ة٥ م٤غٝی جکی٥ دادم و ةا دٚث ة٥ اًؼاف ظیؼه قغم ، کؼد ١٣ی

. مغای رو٦ام ة٥ ظ٨د آ٠غم ةا .ی از رؿح٨ران در ا٣حُار٠ان اؿثا وق٥کؼدم ظٌؼ گ ٠ی اصـاس

. ٔػات ؿؼد قغ -

ک٥ ةا زور ٔػایٟ  از ای٢ ةْغ ٚاقٙ ظ٨ردم، چ٤غة٥ ازتار  ؛ ا٠ا٠یٞی ٣غاقحٟ امالً. ا٣غاظح٣ٟگا٦ی ة٥ ک٨ةیغه و ٠ؼغ 

جؼس از پكث ٠یؽ ة٤ٞغ  ةا .رو٦ام ظیؼه قغم و ٣اگ٧ان صؼکث چیؽ ؿیا٦ی را از ک٤ارش اصـاس کؼدم ، ة٥ج١ام قغ

 ٠ؼدم .جاریکی قغ در رؿح٨ران رٗث و ٥١٦ زا ٔؼق ةؼق .ةاد ؿیا٦ی گػقث و ٢٠ دٚیٙ ٣غیغ٠ف ٠ذٜ .قغم

ؿ١حٟ  رو٦ام .٣ی رٗحٟؿ١ث در آه ،ا٠ا ٢٠ ج١ام ٗکؼم در ٚـ١حی ة٨د ک٥ آن ؿای٥ رٗث ؛٥١٧١٦ ایساد کؼده ة٨د٣غ

: آ٠غ و گ٘ث

. ظٌؼی قغ ة٧حؼه ةؼیٟ زا ای٢ -

. د٣تاٟٝ ، ةیازا ة١٧٘یٟ قایغ ةایغ چیؽی رو ای٢ ٥٣ -
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گ٨قی را روق٢ کؼدم و  چؼاغ .ة٨د در جاریکیٔؼق  زا آنپ٥ٞ ة٥ پایی٢ ة٨د و  یک .در را ک٥ ٣ی٥١ ةاز ة٨د ٦ٜ دادم

 .٠غپایی٢ آ٦ا  د٣تاٟٝ از پ٥ٞ رو٦ام .ج٤٘گٟ را ؿ٘ث گؼٗحٟ

٦ای ًالیی و  چؼاغ. چؼاغ را روق٢ کؼد رو٦ام .رؿح٨ران ة٨د درا٣گار یک ج٣٨ٜ زیؼ ز٠ی٤ی  ،٦ا رؿیغیٟ ة٥ پایی٢ پ٥ٞ

درازی  زای .جْسب ة٥ اًؼاف ظیؼه ة٨دم ، ةارٗحیٟ ز٨ٞجؼ .قغ٣غ ٠ی و ظا٨٠شزد٣غ و روق٢  ٚغی١ی چك١ک ٠ی

جؼس ة٥  ةا ةا رو٦ام ؿ١ث ٚ٘ؾ یا ١٦ان ز٣غان ةؽرگ رٗحیٟ، ١٦ؼاه .ة٨د ک٥ در ا٣ح٧ا یک ٚ٘ؾ وز٨د داقث

درمغ  مغ ی ک٥ در ٚ٘ؾ اٗحاده ة٨د ظیؼه قغم،ا ظٟ قغم و دٚیٙ ة٥ ز٤ازه ؛ ک١یظیؼه قغم ی ٠ٛاةٜ مض٥٤

ا٠ا چ٥ کـی؟  ؛ز٤ازه یک ا٣ـان ة٨د

. گیر کؼده رو پؼو٣غه ٢٠ ای٢ :رو٦ام

را ةؼداقحٟ و ة٥ ؿؼوان و چ٤غ ٣٘ؼ دیگؼ اًالع دادم و  گ٨قی .ة٨دمجؼ ک٤سکاو  ا٠ا ةیف ؛اصـاس رو٦ام را داقحٟ

. ؿی ق٨درزا ةاق٤غ جا ز٤ازه ةؼ گ٘حٟ ٣یٟ ؿاّث دیگؼ ای٢

: ٢٠ گ٘ث و رو ة٥ ة٥ ز٤ازه ٣ؽد ٗٛي ةا دٚث ٣گا٦ف کؼد دؿحی .رو٦ام در آ٤٦ی را ةاز کؼد و ؿ١ث ز٤ازه رٗث

. ٠ؼدهزا ٣٨٠غه ک٥ از گك٤گی  ای٢ درق ای٢ اصح١االً -

. ؿی ةك٥رةؼ ةایغ -

  ٨٣ر .گ٨قی را روق٢ کؼدم و ةا دٚث ة٥ اًؼاف ظیؼه قغم چؼاغ ظا٨٠ش قغ٣غ، ٦ا ی چؼاغ ٣اگ٧ان ٥١٦

 ،چپ و راؿث را ٣گاه کؼدم ک١ی .گ٨قی را ة٥ ؿ١ث ؿٖٛ و ةْغ ؿ١ث را٦ؼوی دراز ی٤ْی ا٣ح٧ای ا٣تار گؼٗحٟ

را ةا جؼس دوةاره ١٦ان ؿ١ث  چؼاغ .وی ٨٣ر گػقثظ٨اؿحٟ چؼاغ را ؿ١ث رو٦ام ةگیؼم ک٥ یک جن٨یؼی از زٜ

. دظحؼ ةؽرگ ک٥ قایغ ٦ٟ ؿ٢ ٢٠ ةاقغ در ک٤ار دی٨ار ایـحاده ة٨د یک .گؼٗحٟ و چ٤غ ٝض٥ُ ٠ات و ٠ت٨٧ت ٠ا٣غم

ٚغم ّٛب رٗحٟ و ةا مغای ٝؼزا٣ی  چ٤غ .ش ٠كعل ٣ت٨د چ٨ن ٦٨٠ای ؿیا٦ف ز٨ٞی م٨رجف ریعح٥ ة٨د٣غا چ٧ؼه

: گ٘حٟ

 !رو٦ام. ..ر -

چی٥؟  -

 . ...ج ...ج -

ؿ١حٟ آ٠غ و ةا  ،ةا دو رو٦ام .زیٓ و داد دویغم ةا .او ةا م٨رت ؿ١حٟ ٦س٨م آورد و ام را کا٠ٜ ک٤ٟ ٣ح٨ا٣ـحٟ ز٥ٞ١

٦ا  پ٥ٞ ، ازدر رٗحیٟ ؿ١ث .گ٘حٟ ک١ک چ٨ن کـی ٣ت٨د ک٥ ٣ساج١ان د٦غ ١٣ی .دیغن ٗؼد پكث ؿؼ٠ان او ٦ٟ دویغ

: زدم کكیغم و داد ٠ی را روی ز٠ی٢ ٠ی ظ٨دم .ز٠ی٢ اٗحادمرٗحٟ ک٥ از ٝتاؿٟ کكیغ و ٢٠  ةاال ٠ی

 .، رو٦امرو٦ام -

جؼ از  ٦ا ةیف جؼ ظیؼه قغم و دیغم جْغاد آن دٚیٙ .ا٠ا او ؿ١ث رو٦ام ٦ٟ ٦س٨م ةؼد ؛رو٦ام ج٤٘گ را ؿ١حف گؼٗث

. کؼدیٟ آن چیؽی اؿث ک٥ جن٨رش را ٠ی

 "راوی"
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از  ةْغ .رؿح٨ران ظاٝی ة٨د ؛ ا٠ازا روق٢ ة٨د ٥١٦ .٥١٦ داظٜ قغ٣غ و پٞیؾ ز٨ٞی رؿح٨ران ج٨ٖٚ کؼد ٠اقی٢

: اص١غی در آ٤٦ی ةازی را دیغ و گ٘ث ؿؼوان .٦ٟ کـی ٣ت٨د زا ؛ وٝی آنةاال رٗح٤غ ،گكح٢ پایی٢

 .زاؿث ای٢ صح١اً -

زیٓ ٥١٦ زا را پؼ کؼده  مغای .چپ و راؿث داظٜ قغ٣غ ة٥ ٦ا پایی٢ رٗح٤غ و ةا ٣گاه کؼدن ٥١٦ ةا اصحیاط از پ٥ٞ

. دی٨ار رؿیغ٣غ و دیگؼ را٦ی ةؼای ٗؼار ٣غاقح٤غ ة٥ .زد٣غ ویغ٣غ و داد ٠ید و ؿای٥ ةا ؿؼّث ٠ی رو٦ام .ة٨د

« ؿای٥»

 ا٣ت٦٨ی داقح٤غ و ٢٠ امالً جْغاد .قغ ا٣گار کاة٨س ة٨د ةاورم ١٣ی امالً .کؼده ة٨دم و ّؼق ک٨ةیغ ٚٞتٟ ةا قغت ٠ی

: داد زدم و گ٘حٟ دوةاره .ةاقغ ٚغر آنجْغادقان  ج٨ا٣ـحٟ ةاور ک٤ٟ ک٥ ١٣ی

. جؼؿیٟ ١٣ی ٠ا -

. جؼؿیغم ٠ی ،اٝتح٥ دروغ ة٨د

ة٨د از  گؼٗح٥ ک٥ ٥١٦ زا را در ةؼ ای قیٌا٣ی ٦ای ٥١٦ ٠ض٨ قغ٣غ و ةا ظ٤غه ، ٣اگ٧ان٠ی قغ٣غ جؼ ٣ؽدیک٦ؼ ٝض٥ُ 

 .٦ا از پكث ز٢ را دیغه ة٨د٣غ ةچ٥ ی و ةٛی٥ ؿؼوان .اص١غی و چ٤غی٢ ٣٘ؼ دیگؼ ؿ١ح١ان آ٠غ٣غ ؿؼوان .ةی٢ رٗح٤غ

: اص١غی گ٘ث ؿؼوان .ؿ١ح١ان آ٠غ٣غ و ک١ک١ان کؼد٣غ جا آرام ق٨یٟ ٥١٦

؟ ؿثکسا ز٤ازه -

: چ٤غ ٣٘ؾ ١ّیٙ کكیغم و گ٘حٟ

. ةیای٢ د٣تاٟٝ -

 قکاٗی ٝتغةؼای کا آ٠ت٨ال٣ؾچ٤غ ٣٘ؼ ٠غرك ةؼداری کؼد٣غ و ةْغ ز٤ازه را ةا ٠اقی٢  ،٥١٦ ؿ١ث ز٤ازه رٗحیٟ

زا ا٢٠  ای٢ چ٨ن جعؼیب رؿح٨ران را ةایغ ٗؼدا ةغ٦ٟ دؿح٨ر .٠اقی٢ قغیٟ و از رؿح٨ران ظارج قغیٟ ؿ٨ار. ةؼد٣غ

: رؿا٣غم و گ٘حٟ یكان ظا٥٣را ة٥  رو٦ام .٦یچ زا ا٢٠ ٣یـث ْٗال٣ًیـث اٝتح٥ 

. زود ةیا درةاره ز٤ازه جضٛیٙ ک٤یٟ ٗؼدا -

: گ٘ث رٗث ورو٦ام از ٠اقی٢ پایی٢ 

. ةاق٥ -

: ة٤ٞغی گ٘حٟ ٣ـتحاًةا مغای 

 . ...٠ؼاٚب ظ٨دت ةاش االن ظ٣٨ث راؿحی -

 :وؿي صؼٟٗ پؼیغ و گ٘ث

. چكٟ -

ؿالم  آرام .قغم و ٠ادر را در صال ٔػا ظ٨ردن دیغم داظٜ .صؼکث کؼدم ی ظ٨د٠ان ٝتع٤غ زدم و ؿ١ث ظا٥٣

 .ةا دیغن ک١غ جؼس دوةاره ؿؼأٟ آ٠غ ، ٣اگ٧انرا در آوردم و آویؽان کؼدم ٦ایٟ ٝتاس .کؼدم و ؿ١ث اجاق رٗحٟ

: ٠ادر ٣كـحٟ و گ٘حٟ پیف
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. ذارم ج٧٤ات ٠ی ةتعكیغ -

: ٠ادر د٦ا٣ف را پاك کؼد و گ٘ث

ٔػا ظ٨ردی؟  راؿحی .ّؽیؽم ة٥ کارت ةؼس ٥٣ -

: ٦ایٟ در٦ٟ رٗث و گ٘حٟ آوری رؿح٨ران اظٟ ةا یاد

. ة٥ٞ -

: ا٠ا ؿؼم را ّٛب کكیغم و گ٘حٟ ؛٨٣ازش ک٤غ ار ظ٨اؿث ٦٨٠ایٟ ٠ی٠ادر 

. ١٣یاد ظ٨قٟ -

: ٠ادر ٝتع٤غ ٧٠ؼةا٣ی زد و گ٘ث

٦ٟ صؼف ةؽ٣یٟ؟  ظ٨ای ک١ی ةا ٠ی !ّؽیؽم ةاق٥ -

 !اؿث م٠ادر ؛ ا٠اةا کـی ک٥ دٟٝ را قکـح٥ ،ةا کـی ک٥ ج٧٤ایٟ گػاقح٥ اؿث ،ظ٨اؿث ةا او ؿع٢ ةگ٨یٟ دٟٝ ١٣ی

. قک٤ٟ ا٠ا ٢٠ ١٣ی ؛او دٟٝ را قکـث

چی؟  ی درةاره -

. چی ٦ؼ -

 :ک١ی ٠کخ کؼدم و ةْغ گ٘حٟ

. ق١ا ةگی٢ ظب -

: ٣ؽدیکٟ کؼد و گ٘ث جؼ ةیف٠ادر ظ٨دش را 

. ٦اش پیكف ةاق٢ ةؼای یک ٠ادر ظیٞی ٥١٧٠ ک٥ ةچ٥ !ظ٨قضاٟٝ ک٥ ک٤ار٠ی ظیٞی -

: ؿؼم را ة٥ ٠تٜ جکی٥ دادم و گ٘حٟ

چؼا وٟٝ کؼدی؟  پؾ -

: ٠ادر ةٕه کؼد و گ٘ث

ةار زغا  ج٣٨ـحٟ دو ١٣ی ٤٠ٟ. ةْغ از ازدواج ٚت٨ٝث ٣کؼد ؛ ا٠ا٠ا پ٨ٝی ٣غاقحیٟ و اون پ٨ٝغار ة٨د ،ّؽیؽم ةتعكیغ -

. ةكٟ

: وار گ٘حٟ چك١ا٣ٟ را ةـحٟ و ز٠ؽ٥٠

 ة٥ پ٨ل ٗؼوظحی؟ رو ٢٠ ی٤ْی پ٨ل از دظحؼت ةؼجؼه؟ ی٤ْی جؼ ة٨د؟ ةیف ارزقف جؼ ة٨د؟ از دظحؼت ٧٠ٟ ی٤ْی -

ةكی؟  ج٣٨ـحی زغا ظاًؼ ٢٠ ١٣ی ة٥ ی٤ْی

٢٠ ٟٔ  !قایغ ٨٤٦ز ٣تعكیغه ةاق١ف ؛دوؿث ٣غاقحٟ ؿع٢ ةگ٨یٟ ،٢٠ ٦ٟ دیگؼ چیؽی ٣گ٘حٟ و ٠ادر ز٨اةی ٣غاد

. ج٨ا٣ٟ راصث ةتعكٟ ١٣ی و ٦ای زیادی کكیغم و ٣اراصحی

. ٢٠ ٠یؼم ةع٨اةٟ -
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 ظ٨قضاٟٝ .زیتا و ٚغ ة٤ٞغش ظیؼه قغم ، ا٣غام٦٨٠ای ًالیی و ة٤ٞغ ٠ادر ،چك١ا٣ٟ را ةاز کؼدم و ة٥ پ٨ؿث ماف

ای کاش قب و روزم  ،کؼد دور ١٣ی اش ای کاش ٠ؼا از ٠ضتث ٠ادرا٥٣ ،٠ا٣غ ا٠ا ای کاش پیكٟ ٠ی ؛ک٥ ز٨ان ٠ا٣غه

ؿ١ث اجاق رٗث  ٠ادر .قایغ ة٥ ز٠ان ٣یاز داقح٥ ةاقٟ. کاری ة٨د ک٥ قغ ،ا٠ا قغ ؛ای کاش ١٦ف .کؼد را گؼی٥ ١٣ی

 .جؼ از او م صحی ةیفا ه٦ٟ گؼی٥ کؼد ؛ ٢٠کؼدم ا٠ا کاری ١٣ی ؛ق٤یغم اش را ٠ی ظ٥٘ ٦ای ری٥مغای گ ، و در را ةـث

از ٠ادر  ، ٢٠کكیغم از ٠ادرم ظساٝث ٠ی قایغ .ا٠ا ٤٠نؼف قغم ؛در را ةاز ک٤ٟ و ظ٨اؿحٟاجاٚف رٗحٟ  ؿ١ث

٠ا٣غ و ة٥ آن ٠ؼد  ا٠ا قایغ اگؼ پیكٟ ٠ی ؛گ٨یٟ دوؿحف ٣غارم ١٣ی .کكٟ و ةا او راصث ٣یـحٟ ظ٨دم ظساٝث ٠ی

ک٤ٟ یک ٗا٠یٜ  ٠ی اصـاس .جؼ ة٨دم االن راصث و قایغ جؼ دوؿحف داقحٟ ظ٨ا٦ٟ ةیف گ٘ث ٢٠ دظحؼم را ٠ی ٠ی

از چ٤غ دٚی٥ٛ در  ةْغ .کكیغم و ؿ١ث اجاٟٚ رٗحٟ آ٦ی .کكٟ دور اؿث و از ؿع٢ گ٘ح٢ ةا آن قعل ظساٝث ٠ی

دوةاره ١٦ان ز٢ را دیغم ک٥ در ک١غ ة٨د و ةا پٞیغی  ،دوةاره ؿک٨ت اجاٟٚ را قکـح٤غ ، مغا٦اک١غ ةاز و ةـح٥ قغ

ج٨ز٥  را ةـحٟ و ةی چك١ا٣ٟ .کؼدم ٗٛي یک ق٨ظی اؿث ٠ی اصـاس. چؼا دا٣ٟ ١٣ی ،جؼؿیغم ١٣ی .کؼد ٣گا٦ٟ ٠ی

. ة٥ مغا٦ا ة٥ ظ٨اب رٗحٟ

ةا ة٧ث ة٥ ظ٨دم و ک١غ ظیؼه  .ام هدراز کكیغ دؿحا٣ٟ را ةاز ک٤ٟ ک٥ دیغم در ک١غ ، ظ٨اؿحٟچك١ا٣ٟ را ةاز کؼدم

 ~.قغم

ک١ی ةغ٣ٟ را کف دادم و ؿْی  .ة٤ٞغ کكیغم و از ک١غ ظارج قغم ؛ آ٦ییادم اؿث ک٥ روی جعحٟ ة٨دم دٚیٛا٢٠ً 

٣ُا٠ی را پ٨قیغم و از اجاق ظارج  ٝتاس .کار ١٦ان اؿث صح١اًؿ٨ال ٣یـث  زای .کؼدم دیگؼ ة٥ ک١غ ٗکؼ ٣ک٤ٟ

، ٧٠ٟ ٣ت٨د امالًٟٔ داقث و ةؼای ٢٠  ٣گا٦ف .و ک٤ارش ٣كـحٟ رٗحٟ .٠یؽ را چیغه و ٤٠حُؼ ٢٠ ة٨د ٠ادر .قغم

. داد آزار ٠ی ٠ؼا ٣غاقحٟ و دیغ٣ف ٗٛي ،را ک٥ ةایغ داقح٥ ةاقٟ آن ّكٛی٨٤٦ز  ،٨٤٦ز دوؿحف ٣غاقحٟ ٢٠

. ةْغ از ظ٨ردن ٔػا از ظا٥٣ ظارج قغم و ؿ٨ار ٠اقی٢ قغم

را٦ی ةؼای زا  ی٤ْی دا٣ـحٟ ای٢ ةازی جا کسا ادا٥٠ ظ٨ا٦غ داقث ی٤ْی جا پای ٠ؼگ؟ ١٣ی ،اصـاس ةغی داقحٟ

زدن ٣ت٨د؟ 

 .جؼ آ٠غه ة٨دیٟ چ٨ن ٠ا زود ؛در اداره ٣ت٨د رئیؾکؾ زؽ رو٦ام و  ٦یچ .از ٠اقی٢ پایی٢ آ٠غم و ؿ١ث اداره رٗحٟ

: رو٦ام رٗحٟ و گ٘حٟ ؿ١ث

ز٤ازه چی ١٧ٗیغی٢؟  درةاره -

. ٦ای ؿیاه و چؼم ٣كـحٟ ٢٠ ٦ٟ داظٜ قغم و روی ٠تٜ ،کؼد را١٤٦اییرو٦ام ٠ؼا ؿ١ث اجاٚف 

: رو٦ام پكث ٠یؽش ٣كـث و ةا ورق زدن پؼو٣غه گ٘ث

ةـح٥ آب ةؼداره ک٥ چیؽی رو دیغه و  جا٠یؼه پایی٢ جا چ٤غ ک٥ ٠ذٜ ای٢ .جؼس ة٨د ، ازاز گؼؿ٤گی ٣ت٨د ٠ؼگف -

. ٚٞتف ایـحاده و ٠ؼده

کكح٢؟  ٠ی رو اون ةایغ چؼا -

. دو٣یٟ اون چ٥ رةٌی ة٥ پؼو٣غه داره ١٣ی -
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: ةْغ از ٠کذی گ٘حٟ

. ظا٨٣ادش رو ةتی٤یٟ ةایغ -

. ٗٛي یک ٠ادر پیؼ داره -

. ؿاّث دیگ٥ ةؼیٟ پیكف ٣یٟ -

 :پؼو٣غه را ؿ١حٟ گؼٗث و گ٘ث رو٦ام .از زایٟ ة٤ٞغ قغم

. ة٧حؼه ج٨ ٦ٟ ةع٣٨ی -

٦ای  دظحؼ ةیـث ؿا٥ٝ ک٥ یکی از کار٤٠غ ؛ یکؿی کؼدمرپؼو٣غه را ةؼ دٚیٙ .قغم اجاق ظ٨دم وارد ١٦ؼاه ةا پؼو٣غه

. زا گػاقث ة٥ ظاًؼ جؼؿف ز٤ازه را ١٦ان رئیـفرؿح٨ران ة٨د و 

. ظ٤گ چ٥ !٥٦ ،جؼؿیغ ٚاجٜ ٠ْؼٗی ةك٥ ٠ی صح١اً -

: را ظ٨ا٣غم ی ٨٣قح٥ ادا٥٠

 کكح٥ "دا٣یٟ چ٥ کـی اؿث ٠ا ٠ی ک٥" او ٦ٟ ج٨ؿي ١٦ان ٗؼد ٣اق٤اس پغر. ٦ا در دل ز٤گٜ  اؿث آن ی ظا٥٣ -

زن را دی٨ا٥٣ ظٌاب پیؼک٤غ و ٚاوی آن  کاة٨س ؿپؼی ٠ی ش را ةا٦ٟ قب و روز قغه و ٗٛي ٠ادرش ٠ا٣غه و او

. کؼده

: پؼو٣غه را ةا صؼص پؼجاب کؼدم و ةا مغای ة٤ٞغی گ٘حٟ

. ٚاوی٥ ٥٣ اون زن دی٨و٥٣ -

. کؼدم و ةا ةؼداقح٢ پؼو٣غه ؿ١ث رو٦ام رٗح٠ٟیؽ کارم را ٠ؼجب 

. ةؼیٟ ةؽن -

. رو٦ام از پكث ٠یؽش ة٤ٞغ قغ و ةا ةؼداقح٢ ٝتاس کارش ؿ١حٟ آ٠غ و ٦ؼدو ؿ٨ار ٠اقی٢ قغیٟ

ؿ٘یغ و پ٨ؿحی چؼوکیغه در را  کا٠الًرا زدیٟ و یک زن پیؼ ةا ٦٨٠ای  ی چ٨ةی در کٞت٥. وٚحی رؿیغیٟ پیاده قغیٟ

. ةاز کؼد

. از قؼارت ة٨د اٝتح٥ ای٢ ٗٛي اصـاس ٢٠ ة٨د اش پؼ چ٧ؼه

. ٦ای ک٥٤٧ ٣كـحیٟ روی ٠تٜ ٠ا ٦ٟ .روی یک م٤غٝی چ٨ةی ٣كـث و آن را جاب داد

. داقث ةاال ای چ٨ةی ة٥ ؿ١ث  کٜ ظا٥٣ ٔؼق در جاریکی ة٨د و پ٥ٞ

؟ ٣غچؼا دظحؼ و ق٦٨ؼج٨ن کكح٥ قغ :رو٦ام

. جؼؿیغم کٟ داقحٟ از چك١ان پیؼزن و ظا٥٣ ٠ی کٟ .پیؼزن ةا پٞیغی ٝتع٤غ زد و ز٨اةی ٣غاد

اج٘اٚی ةؼای ١٦ـؼج٨ن اٗحاد؟  چ٥ :٢٠

: در چ٨ةی ةاز و ةـح٥ قغ و پیؼزن گ٘ث ک٥پیؼزن دوةاره ظ٤غیغ 

. ظ٨ش او٠غی ةؼو ةاال ؿالم -
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جؼس از روی ٠تٜ ة٤ٞغ قغیٟ و از  ةا .ا٠ا چیؽی ٣غیغم ؛گ٘ث ظیؼه قغم کؼد و ؿع٢ ٠ی ة٥ ؿ١حی ک٥ ٣گاه ٠ی

. کٞت٥ ظارج قغیٟ

: رو٦ام ؿ١حٟ آ٠غ و گ٘ث

. ؿث ٥٣دی٨و واْٚاً ای٢ -

ک٥ ٗؼ٠ان را  ٝیصا چؼاغ ٚؼ٠ؽ ایـحادم و در پكث .آوردم پاؿعی ٣غادم و ٗٛي ؿؼیِ ٠اقی٢ را ة٥ صؼکث در

: ٗكؼدم گ٘حٟ ٠ی

. ج٣٨ـحیٟ ةتی٤ی١ف زد و ٠ا ١٣ی صؼف ٠ی ی٥ ز٢داقث ةا  اون -

. ج٦٨ٟ زده٥٣ ةاةا اون ٗٛي از ٣اراصحی  -

را ة٥ صؼکث درآوردم  ٠اقی٢ .٣ت٨دم و جؼدیغ داقحٟ ١ٌ٠ئ٢ک٥ کؼده ة٨دم  از ٗکؼیظ٨د ٣یؽ  ، چ٨نپاؿعی ٣غادم

 .ٗحیٟر رئیؾو ؿ١ث دٗحؼ 

. داد ج٨ویش ٠ی رئیؾچیؽ را ةؼای  ٥١٦ رو٦ام ٣كـح٥ ة٨دم و ٢٠

: ص٨مٞگی ة٤ٞغ قغم و گ٘حٟ ةا ةی

. ٢٠ ةایغ ةؼم ةتعكیغ -

ظیال ای٢ ٨٠و٨ع  کؼدم ةی پاقیغم و ؿْی ٠ی م٨رجٟ آب ٠ی ة٥ .ق٨یی رٗحٟ و ؿ١ث دؿث از اجاق ظارج قغم

. کؾ ٣ت٨د ا٠ا ٦یچ ؛جؼس ةؼگكحٟ ةا .آی٥٤ ظیؼه قغم و پكث ؿؼم ١٦ان دظحؼی ک٥ در ک١غ ة٨د را دیغم ة٥ .ق٨م

ی ةؼایٟ کؼدم و ٦یچ چیؽ ج١ام ؿؼّث صؼکث ٠ی ةا .ق٨یی ظارج قغم و ؿ١ث ٠اقی٢ رٗحٟ ة٥ ؿؼّث از دؿث

. ٧٠ٟ ٣ت٨د

٦ایٟ را آویؽان کؼدم  ٝتاس .ؿالم دادم و ؿ١ث اجاق رٗحٟ ،کؼد داظٜ ظا٥٣ قغم و ٠ادرم را دیغم ک٥ ٗیٟٞ ج١اقا ٠ی

. و ٦٨٠ایٟ را ة٥ قکٜ پؼاک٤غه روی گؼد٣ٟ ا٣غاظحٟ

. روی ٠تٜ ک٤ار ٠ادر ٣كـحٟ و ظیؼه ٣گا٦ف کؼدم

دظحؼم ظـح٥ قغی؟  -

: ةا مغا وْی٘ی گ٘حٟ

- ٥٣ .

. ٠یك٥ صاوؼاالن قام  -

: ة٥ ٠تٜ جکی٥ دادم و ز٨اةف را ٣غادم ک٥ دوةاره ادا٥٠ داد

چ٨ٌر ة٨د ة٥ زایی رؿیغی٢؟  کارت -

: ای کكیغم و ٗٛي گ٘حٟ پ٨ف کال٥ٗ

. ظ٨ة٥ -
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ظ٨ب  صاٟٝ .را ةازی دادم ٦ایٟ ص٨م٥ٞ ٣اظ٢ چپٟ را روی پای راؿحٟ ا٣غاظحٟ و ةی پای .ة٤ٞغ قغ و ٠یؽ قام را چیغ

. ٠ا ٨٤٦ز اول راه ٦ـحیٟ ؛ ا٠ادا٣ـحٟ قایغ از ای٢ ةازی ظـح٥ قغه ةاقٟ ظ٨دم ٦ٟ دٝیٞف را ١٣ی٣ت٨د و 

. گاه جا ای٢ صغ یک پؼو٣غه دق٨ار و ظـح٥ ک٤٤غه ٣ت٨د ٦یچ

. ةا مغای ٠ادر ة٥ ظ٨دم آ٠غم و ؿ١ث ٠یؽ رٗحٟ

. ةكی٢ ؿث، هقام آ٠اد دظحؼم -

. روی م٤غٝی ٣كـحٟ و آرام جكکؼ کؼدم

: ة٤ٞغ ق٨م ک٥ ٠ادر ٠ؼا در آ٨ٔش گؼٗث و گ٘ثظ٨اؿحٟ  ٠ی

. ّؽیؽم ّاقٛحٟ -

از آ٨ٔش پؼ ٠ضتحی  ظ٨اؿث ١٣ی دٟٝ .٨٣ازقف کؼدم و چیؽی ٣گ٘حٟ ٠یٜ ، ةیداد ٦٨٠ای ًالییف ة٨ی اةؼیكٟ ٠ی

. ص٨م٥ٞ ٣غاقحٟ واْٚاًا٠ا  ؛٦ا ازش دور ة٨دم زغا ق٨م ک٥ ؿال

: از آ٨ٔقف ةیؼون آ٠غم و گ٘حٟ

. ةعیؼ قب -

: م را ة٨ؿیغ و گ٘ثاپیكا٣ی٠ادر 

. ةع٨اةی ظ٨ب -

. را جا گؼد٣ٟ کكیغم و ةغون ٣گاه کؼدن ة٥ ک١غ چك١ا٣ٟ را ةـحٟ پح٨ .ؿ١ث اجاٟٚ رٗحٟ و روی جعحٟ دراز کكیغم

. آ٠غ ٠ادر ٠ی ، مغایةا مغای ٣ا٥ٝ از ظ٨اب پؼیغم

ةا جؼس  .ریعث اٗحاده ة٨د و اقک ٠ی نروی ز٠ی ظ٣٨ی ؛ ٠ادر٦ا پایی٢ رٗحٟ پ٥ٞ ةا اصحیاط از و از اجاٟٚ ةیؼون آ٠غم

 ة٤ٞغ .در َا٦ؼ ٠ادر ٢٠ ة٨د او ٠ادر ٢٠ ٣ت٨د، او .رو قغم ک٥ ا٣حُارش را ٣غاقحٟ ؿ١حف دویغم و ةا چیؽی روة٥

را  در .دیغن ک١غم پكی١ان قغم و ة٥ اجاق ٠ادرم رٗحٟ ةا .٦ا ةاال دویغم و ؿ١ث اجاٟٚ رٗحٟ پ٥ٞ از .قغ و ؿ١حٟ آ٠غ

 مغا٦ا .جعث ک٤ار ٠ادر دراز کكیغم و ةا جؼس ة٥ ک١ؼ ٠ادر چـتیغم روی .ای ة٨د ٦ؼ چ٤غ کار ٠ـعؼه ، ٜٚ٘ کؼدم

ة٤ٞغ و در آظؼ مغای داد زدن و  ٦ای ٦ٙ ، ٦ٙظ٨اؿح٢ ، ک١کاقک ،٣ا٥ٝ ،قغ٣غ، مغای زیٓ جؼ ٠ی ة٤ٞغ و ة٤ٞغ

. کك١ث ٠ی ی گ٘ح٢ ک٥١ٞ

. ؿؼم را ة٥ زیؼ پح٨ ٗؼو ةؼدم و چك١ا٣ٟ را ةـحٟ

را دیغم ک٥ ٦٨٠ایٟ را  ی ٠ادرم را ةاز کؼدم و چ٧ؼه چك١ا٣ٟ .ک٤غ س کؼدم دؿحی ٦٨٠ایٟ را ٨٣ازش ٠یاصـا

، ج٨ا٣ٟ دوؿحف داقح٥ ةاقٟ ١٣ی .َا٦ؼی ة٥ رویف پاقیغم و از روی جعث ة٤ٞغ قغم ٝتع٤غ .کؼد ٨٣ازش ٠ی

دٟٝ را  ٠ادرم. ٠ادر ٦ٟ ةؼایٟ ؿعث اؿث ی صحی گ٘ح٢ ک٥١ٞ ن و االنج٨ا٣ٟ ٠ذٜ گػقح٥ ةگ٨یٟ ٠ادر زا١٣ی

٦ا  اؿث کـی را ک٥ ؿال ؿعث .قکـث و ٢٠ دیگؼ ّكٛی ٣غارم ک٥ ةا آن ّكٙ ة٥ ٠ادرم ةگ٨یٟ ٠ادر زان

. ج٧٤ایث گػاقح٥ ةتعكی و دوؿحف داقح٥ ةاقی

*** 
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ؿؼدم ٣اراصث قغه  ا٣ٟ از رٗحارد ؛ ٠یکؼد ا٣غوه ٣گا٦ٟ ٠ی ةا .ظیؼه قغم ی ٠ادر چای را ٠ؽه ٠ؽه کؼدم و ة٥ چ٧ؼه

در ک٨دکی  ٢٠ .ج٨ا٣ٟ ةتعكٟ ١٣ی را را ک٥ در ک٨دکی ر٦ایٟ کؼده او را ةتعكٟ، کـی ج٨ا٣ٟ ا٠ا ٢٠ ٦ٟ ١٣ی ؛ اؿث

ج٨ا٣ٟ دوةاره ک٨دك ق٨م و ٠ؼا  ٠ی ج٨ا٣غ ةؼ ًؼف ؿازد؟ را ٠ی ام ٦ای ک٨دکی صـؼت .ة٥ آ٨ٔقف ٣یاز داقحٟ ٥٣ االن

. ٠ؼا ةؼ ةاد دادج٨ا٣ٟ او ١ّؼ  ١٣ی ٥٣ ؟ددر آ٨ٔش ةگیؼ

. ٦ٟ مغایف قیؼی٢ و د٤ٝكی٢ ة٨د ٨٤٦ز .ظ٨اؿحٟ ة٤ٞغ ق٨م ک٥ ةا مغایف ایـحادم

دظحؼم ازم دٝگیؼی؟  -

داری ة٥ ای٢ زودی ٗؼا٨٠ش ک٤ٟ؟  ا٣حُار داری ٣تاقٟ؟ ا٣حُار -

٢٠ ٦ٟ  ،ا٠ا ٢٠ ٦ٟ آد٠ٟ ؛دارم ةغ رٗحاری کؼدم ٚت٨ل .پؼو٣غه را ةؼداقحٟ و ةغون ظغاصاُٗی از ظا٥٣ ظارج قغم

٠ؼا پؼت  ٠ادرم .رٗث پایی٤ی ٦ٟ ٠ی ی کؼدم و مغایف جا ک٨چ٥ ٦ٙ ٠ی ٦ایٟ ٦ٙ ٢٠ ٦ٟ در ج٧٤ایی ،دٟٝ قکـث

کـی ةغا٣غ ٠ادر ٣غارم جا ة٥  ٣ػاقحٟ .کؼدم هاز ک٨دکی کار کؼدم و ظا٥٣ ازار ٢٠ .رٗث ة٥ ظارجکؼد و ةا ق٦٨ؼش 

. ٢٠ یحیٟ ةگ٨ی٤غ

. آن ٦ٟ ةعكیغن کـی ک٥ ج٨ را پؼت کؼد و رٗث ،ةعكیغن ؿعث اؿث

: ةا دیغن ٢٠ ؿ١حٟ دویغ و گ٘ث رو٦ام .ؿ٘ث و ؿعث داظٜ اداره قغم. ٦ایٟ را ةا آؿحی٢ ٝتاؿٟ پاك کؼدم اقک

. زغیغی دارم ظتؼ -

: دادم و گ٘حٟ جکان "ةاق٥"ؿؼم را ة٥ ّال٠ث 

. اجاٟٚ ةیا -

 .یاد آن مض٥٤ اٗحادم ک٥ ظ٨دش را قتی٥ ٠ادرم کؼده ة٨د دوةاره .داظٜ اجاٟٚ قغم و پؼو٣غه را روی ٠یؽم گػاقحٟ

. داظٜ اجاٟٚ قغ و ٣كـث رو٦ام

. ق٨٤م ٠ی ظب -

: رو٦ام ک١ی گ٨ٞیف را ماف کؼد و گ٘ث

ا٠ا ةا کـایی ک٥ ٠ا  ٗح٥؛ک٥ وٚحی ق٦٨ؼ و دظحؼش ٠ؼدن زك٢ گؼ ای٢ ؿث، ٠ذٜ ٥٣ک٥ ٠ا گ٘حیٟ دی٨و ٣یز اون -

 .هزد و ةا قادی ةا اٗؼادی ک٥ اًؼاٗف ة٨دن صؼف ٠ی ٗح٥زرگ گؼزك٢ ب یک ٣ح٣٨ـحیٟ ةتی٤یٟ

٤٦گام ٠ؼگ  یا ج٨ا٣غ ٤٦گام ٠ؼگ دظحؼش ظ٨قضال ةاقغ؟ ٠ادر چگ٥٣٨ ٠ی ، یکیک ٝض٥ُ ٝؼزه ة٥ ج٤ٟ اٗحاد

ق٦٨ؼش؟ 

او دی٨ا٥٣ اؿث یا ظ٨دش را ة٥ دی٨ا٣گی زده اؿث؟ 

. ة٧حؼ ةؼیٟ و ةٛی٥ ٠عاٝ٘ان اون ظا٨٣اده رو ةتی٤یٟ .اون پیؼزن رو ول ک٢ ْٗالً -

: رو٦ام ة٤ٞغ قغ و گ٘ث

. ةؼم آ٠ادقٟ ةاق٥ -
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او دی٨ا٥٣  ،ج٨ا٣غ ةاقغ ٥٣ او ١٣ی ا٠ا اؿث؟ ٠تغأاو  درآورده اؿث؟ ٣ک٤غ جـعیؼاو ظ٨دش اؿث یا چیؽی روح او را ة٥ 

 . ا٠ا قایغ در َا٦ؼ یک دی٨ا٥٣ ظ٨د را پ٧٤ان کؼده ؛اؿث

 :ةا جؼدیغ ز٨اب دادم .٣اق٤اس ة٨د ، ق١ارهز٣گ ظ٨رد گ٨قیٟ .ارج قغم و ؿ١ث ٠اقی٢ رٗحٟاجاق خ از

ة٥ٞ؟  -

: مغای ظف داری آ٠غ

. زود ةؼو ظ٣٨ث ا٠كب -

گ٘ث چ٤ی٢  ا٠ا ٠ی ؛ةار ق١اره را گؼٗحٟچ٤غ .٣اق٤اس ظیؼه قغم ی گ٨قی ٌِٚ قغ و ٢٠ ةا جْسب ة٥ ق١اره

: ک٤ارم ٣كـث و گ٘ث رو٦ام .ای وز٨د ٣غارد ق١اره

قغه؟  چیؽی -

. ٠یگٟ ةْغاً ٥٣ -

ٝیـث ؿؼ زده ة٨دیٟ  ی ک٨٤ن ة٥ ٥١٦ جا .کغام ٣ت٨د٣غ ا٠ا ٦یچ ؛٦ا ؿؼ زدیٟ جؼ ظا٥٣ ةیف ة٥ .٠اقی٢ را روق٢ کؼدم

. را پیغا ک٤یٟ آدرؿكان ة٥ زؽ ده ٣٘ؼ ک٥ ٚؼار ة٨د

. ةؼدم و دم درقان ج٨ٖٚ کؼدم یكان ظا٥٣رو٦ام را ؿ١ث 

قغه؟ چی  -

. ی وز٨د ٣غارها ا٠ا ١٦چی٢ ق١اره ؛ة٧ف ز٣گ زدم ٤٠ٟ ،زود ةؼم ظ٥٣٨ و گ٘ثق١اره ز٣گ زد  یک -

: رو٦ام ة٥ ٗکؼ ٗؼو رٗث و ةْغ از ک١ی ٠کخ گ٘ث

. ٠یام ظ٣٨ح٨ن ٤٠ٟ -

ظ٨دش را ة٥ قکٜ ٠ادرم ٦ٟ  صحی یاد ٠ؼگ ٠ادرم اٗحادم، ٣اگ٧ان .٠عاٝ٘حی ٣کؼدم و ٠اقی٤ٟ را روق٢ کؼدم

ّسیتی ج١ام  جؼس پیاده قغیٟ و ؿ١ث ظا٥٣ رٗحیٟ، ٦ؼدو .ؿؼّث ؿ١ث ظا٥٣ صؼکث کؼدم ةا .درآورده ة٨د

.وز٨دم را ٗؼا گؼٗح٥ ة٨د

را ؿ١حٟ  ؿؼش ٠ادر ک٥ روی ٠تٜ ٣كـح٥ ة٨د رٗحٟ، ؿ١ث .٥١٦ چیؽ ؿؼ زایف ة٨د ؛ ا٠اداظٜ ظا٥٣ قغم

. ةؼگؼدا٣غ و ٢٠ ةا دیغن چك١ان ؿ٘یغش چ٤غ ٚغم ّٛب رٗحٟ و ة٥ رو٦ام ةؼظ٨رد کؼدم

. چ٤غ ة٨ق ةؼداقث ةْغ از .ةا جؼس ة٥ گ٨قی ٠ادرم ز٣گ زدم

٠ا٠ان کسایی؟  ا٨ٝ -

. ظ٨ام پیكف ة٣٨١ٟ ا٠كب ٠ی ،دوؿح١ٟ ی ّؽیؽم ٢٠ ظ٥٣٨ -

: ٣٘ؾ راصحی کكیغم و گ٘حٟ

. ظغاٍٗ ةاق٥ -

: را٣ی گ٘ثرو٦ام ةا ٣گ

 . ...ای٢ ظ٥٣٨ یج٨ رو ج٥٣٨ راصث ٠ا چ٨ن ٠ا٠ا٣ث ٣یـث ٠ی پؾ -
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 ةا. قغ ا٠ا ةاز ١٣ی ؛در دویغم و دؿحگیؼه را ٠ضکٟ ٗكار دادم ؿ١ث .ةٛی٥ صؼٗف ةا ٠ضکٟ ةـح٥ قغن در ٌِٚ قغ

جؼس ة٥ رو٦ام ک٥ پكث ؿؼش چ٤غ دظحؼ َا٦ؼ قغه ة٨د٣غ  ةا .ٜٚ٘ قغه ة٨د کا٠الًا٠ا در  ؛٠كث ة٥ در ک٨ةیغم

. ٦ا ٣اپغیغ قغه ة٨د٣غ ی آن ا٠ا ٥١٦ ؛آرام ةؼگكث رو٦ام .ظیؼه قغم

 ةا .رص١ی ةی و مغای گؼی٥ ، مغایمغای داد زدن و ک١ک ظ٨اؿح٢ ،ق٤یغم مغا٦ای ة٤ٞغی را از ًت٥ٛ ةاال ٠ی

ای٢ مغا٦ا را  ، جض١ٜو اقک ریعحٟ ز٠ی٢ زا٨٣ زدم ویر .٠غآ مغا از ؿؼم ٠ی ا٣گار. ٦ایٟ را گؼٗحٟ دؿحٟ گ٨ش

ا٠ا ا٣گار آن دو  ؛ؿ١حٟ دویغ رو٦ام ٠تٜ چ٤گ ا٣غاظحٟ، ة٥ ؿؼدی گ٨ٞیٟ را گؼٗث و ٗكار داد، دؿث .٣غاقحٟ

. دؿث را ٣غیغه ة٨د

. ک٤غ م ٠یا ة٨دم ک٥ دارد ظ٥٘ ١ٌ٠ئ٢ا٠ا  ؛کؼدم دؿث را اصـاس ١٣ی ،ة٥ گ٨ٞیٟ چ٤گ ا٣غاظحٟ

دا٣ـث  او ٦یچ ١٣ی ؛ ا٠اکؼد جا ٣ساجٟ د٦غ رو٦ام جالش ٠ی. ج٨ا٣ـحٟ ٣٘ؾ ةکكٟ ١٣ی ، دیگؼقغت گؼٗث٦ایٟ  اقک

. چ٥ اج٘اٚی ةؼایٟ اٗحاده

. ٣ٟز و دؿث و پا ٠ی ام هروی ٠ؼداةی اٗحاد ، ا٣گارآ٠غ مغایٟ در ١٣ی

: ةا مغای وْی٘ی ک٥ ٗٛي ظ٨دم ق٤یغم گ٘حٟ

. ک١ک -

. ج٨ا٣ـحٟ ٣٘ؾ ةکكٟ دیگؼ ١٣ی

 .٣غ٦ا ٌِٚ قغ و آن دو دؿث ؿؼد گ٨ٞیٟ را ر٦ا کؼد ی مغا ٥١٦ ٣اگ٧ان

. ٣یـث آروم ةاش چیؽی -

 :ٗؼیاد زدم و  دیغم ةٟٞظ٤ٗ٨اك را ٠ٛا ییک چ٧ؼه ٣اگ٧ان .ش گػاقحٟ و اقک ریعحٟا ؿؼم را روی قا٥٣

. ةتی٢ رو٦ام -

: چ٤غ ٚغم ّٛب ةؼداقث و گ٘ث رو٦ام .ة٥ پكث ؿؼش اقاره کؼدم دؿحٟةا 

. ظغا یا -

قغ ٣گاه  ة٥ دی٨ار چـتیغه ة٨دیٟ و ٗٛي ة٥ زـ١ی وصكح٤اك ک٥ ٣ؽدیک ٠ی ٦ؼدو .چ٤غ ٚغم دیگؼ ّٛب آ٠غیٟ

. کؼدیٟ ٠ی

. ٦ا ة٤ٞغ قغم را گؼٗحٟ و از روی چ٢١ مک١ؼ ٠ضکٟ .رو٦ام ٠ضکٟ دؿحٟ را کكیغ و ٦ؼدو از پ٤سؼه پایی٢ پؼیغیٟ

. ةؽن ة٥ ٠ا٠ا٣ث زود ةاش ز٣گ -

. و ةا ٠ادر ج١اس گؼٗحٟ قحٟگ٨قی را ةؼدا

ة٥ٞ  -

. زود ةؼگؼد ظ٥٣٨ ٠ا٠ان -
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چی قغه؟  -

. زود ةیا ٌٝ٘اً -

. ةاق٥ االن ٠یام ،ةاق٥ -

. دیغم ،کؼد را ة٥ پ٤سؼه دوظحٟ و ٠ادرم را ک٥ مغایٟ ٠ی ٣گا٦ٟ .رو٦ام ة٥ پ٤سؼه چكٟ دوظح٥ ة٨د

. دظحؼم ةیا ج٨ ةیؼون ؿؼده -

. ٜٚ٘ کؼدیٟ ةا رو٦ام ؿؼیِ ؿ٨ار ٠اقی٢ قغیٟ و در را

. ٗایغه اؿث ٦ؼ چ٤غ در ٜٚ٘ کؼدن ةی

  :ةار ٣٘ؾ کكیغم و گ٘حٟ چ٤غ .رو٦ام ٣گا٦ف ة٥ پ٤سؼه ة٨د

چح٥؟  رو٦ام -

ة٥ ٣ُؼت اون ٠ا٠ا٣ح٥؟  -

- ٥٣ .

قغه؟  زده٠ا٠ا٣ث ز٢ ٣ک٥٤ ٠ا٠ا٣ث چ٥ دوؿحی داقح٥ ةؼه پیكف؟ آظ٥ -

. ٠ا٠ا٣ٟ ٣یـث ٥٣ -

ٗؼ٠ان را ٠ضکٟ در دؿحف ٗكؼد و  رو٦ام .ؿْی داقحٟ ظ٨د را گ٨ل ةؽ٣ٟ ؛ ا٠ا٦ؼ چ٤غ ظ٨د ٣یؽ جؼدیغ داقحٟ

: گ٘ث

. قغه ٥١٦ چی ؿعث -

. ةؼیٟ ظ٨١٣٨ن ةیا -

زا؟  ةؼگؼدیٟ اون -

: ک١ی ٠کخ کؼدم و گ٘حٟ

اون ٠ا٠ا٣ٟ ةاق٥ چی؟  واْٚاً اگ٥ -

اصـاس جکان  ةا .ةـحٟرا ة٥ م٤غٝی جکی٥ دادم و چك١ا٣ٟ را  ؿؼم .ا٠ا چیؽی ٣گ٘ث ؛رو٦ام ک١ی ة٥ ٗکؼ ٗؼو رٗث

: ٝتع٤غ زد و گ٘ث رو٦ام .ظ٨ردن چیؽی چك١ا٣ٟ را ةاز کؼدم

قغی؟  ةیغار -

چی قغ؟  قب -

. ٦یچی ج٨ ٠اقی٢ ظ٨اةیغیٟ -

 ؿ١ث .٠اقی٢ را ٠ٛاةٜ اداره ٣گ٥ داقث و ٦ؼدو پایی٢ آ٠غیٟ رو٦ام .ک١ی ةغ٣ٟ را کف دادم و ة٥ زاده ظیؼه قغم

. رٗحیٟ و اصحؼام گػاقحیٟ رئیؾاجاق 

: رو٦ام روی م٤غٝی ٣كـث و گ٘ث
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٣٘ؼ دیگ٥ ٣٨٠غه ک٥  پ٤ر .ا٠ا چیؽی ١٧٘٣یغیٟ ؛جا االن د٣تال اٗؼادی ک٥ ةا ای٢ ظا٨٣اده دق٤١ی داقح٢ رٗحیٟ ٠ا -

؟ ٦ا ةؼیٟ د٣تال اون ،٥٣ ٦ا دؿح٨ر دادن یا ة٥ ز٢ ٦ا اونة٧ف ؿؼ ةؽ٣یٟ و ة١٧٘یٟ 

: ظ٨دکاری ک٥ در دؿث داقث را روی ٠یؽ گػاقث و گ٘ث رئیؾ

. ٦ٟ ةؼی٢ ٦ا اوند٣تال  آره -

٣غاقح٤غ ک٥ ةاّخ ق٨د ةع٨ا٤٦غ کـی را  ای کغام کی٥٤ ٦یچ ؛ ا٠ا١٦ؼاه ةا رو٦ام ؿ١ث ظا٥٣ ٦ؼ پ٤ر ٣٘ؼ رٗحیٟ

. پیؼزن ، ١٦ان٠كک٨ك ة٨د واْٚا٣ً٘ؼی٢ ک٤٤غ و در ٠یان کٜ ای٢ ٝیـث ٗٛي یک ٣٘ؼ 

. اون جضٛیٙ ک٤ٟ رازِ ة٥ظ٨ام  ٠ی ،زن اون پیؼ یظ٥٣٨ ةؼیٟ -

. رو٦ام ؿؼش را ة٥ ّال٠ث پػیؼٗح٢ جکان داد و ؿ١ث ظا٥٣ پیؼزن صؼکث کؼد

٦ای ظا٥٣ ٠ذٜ  جاریک قغه ة٨د و پ٤سؼه کا٠الً ٨٦ا .چ٨ةی ٠اقی٢ را ٣گ٥ داقحیٟ ی ة٥ ز٤گٜ رؿیغیٟ و ٠ٛاةٜ ظا٥٣

. کؼد٣غ چك١ا٣ی وصكی و پٞیغ ٣گا١٦ان ٠ی

: ة٥ پیؼزن گ٘ث رو رو٦ام .زن در را ةاز کؼدپیؼ .ر چ٨ةی را زدم و ٤٠حُؼ ٠ا٣غم ةاز ق٨دد

. ٠ا چ٤غ جا ؿ٨ال داقحیٟ ،ظا٣ٟ ؿالم -

: گ٘ث آ٠غ پیؼزن ةا مغایی ک٥ از ج٥ چاه ةیؼون ٠ی

ؿ٨اٝی؟  چ٥ -

. ٠ؼگ دظحؼ و ق٦٨ؼج٨ن ی درةاره :٢٠

: پیؼزن ةا ظكٟ و ٔىب ٣گا١٦ان کؼد و گ٘ث

ؿ٨اٝی ٣غاری٢؟  دیگ٥. ق٦٨ؼ٠ٟ ظ٨دم ظ٨اؿحٟ ة١یؼه ،ک٥ ة٥ دؿث ز٢ ٠ؼد دظحؼم -

ک٤ار رٗث و ٠ا ٦ؼدو داظٜ ظا٥٣  پیؼزن .کؼدم از جؼس گ٨ٞیٟ ظكک قغه ة٨د و ةاصیؼت و جْسب ٣گا٦ف ٠ی

. ةا مغای ة٤ٞغی ةـح٥ قغ و پیؼزن روی م٤غٝی چ٨ةی ٣كـث در .قغیٟ

ةا ز٢ در  ق١ا ةا اون ظا٨٣اده دق٢١ ة٨دی٢؟ ق١ا آره؟، ة١یؼن و ١٦ـؼج٨ن ق١ا ظ٨دج٨ن ظ٨اؿحی٢ دظحؼ :رو٦ام

ارجتاًی٢؟ 

در  ؿ١ث .ظا٨٠ش قغ و پیؼزن ٣اپغیغ قغ کا٠الًظا٥٣  چؼاغ .٦ا رٗث پیؼزن ةا مغای ة٤ٞغی ظ٤غیغ و ؿ١ث پ٥ٞ

. ٜٚ٘ ة٨د ؛ ا٠ارٗحٟ

زا چ٥ ظتؼه؟  ای٢ رو٦ام -

: رو٦ام دؿحٟ را گؼٗث و گ٘ث

. ٣حؼس -

: ة٤ٞغی گ٘ثپیؼزن ةا مغای 

صاال ق١ا ٦ٟ  .کؼدی٢ ای٢ پؼو٣غ رو ٚت٨ل ٠ی ٥٣؟ ٣تایغ٢٠ دظاٝث ٣ک٤ی٢  کار٦ایاوٟٝ ة٧ح٨ن گ٘حٟ ج٨  از -

. قی٢ ٦ای ای٢ پؼو٣غه ٠ی ٚؼةا٣ی
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 .کؼد جؼ ٠ی  ٦ا جؼؿٟ را ةیف ٦ای ة٤ٞغ و ٗؼیاد ظ٤غه مغای .٦ا ةاال رٗحیٟ رو٦ام دؿحٟ را ةا ظ٨د کكیغ و ٦ؼدو از پ٥ٞ

در ٠ضکٟ ک٨ةیغم و ةا ٗؼیاد  ة٥ .ز٨ٞجؼ رٗحٟ و در پكث ؿؼم ٜٚ٘ قغ و ٢٠ ةاز کؼد ٦ا را در یکی از اجاق رو٦ام

: گ٘حٟ

. رو٦ام رو٦ام، -

٠یان جاریکی ٗٛي ج٨ا٣ـحٟ جن٨یؼ یک ؿؼ را  در .ةاز قغن در چ٨ةی آ٠غ مغای .جؼ قغ مغایی ٣یا٠غ و جؼؿٟ ةیف

. ٚغم ّٛب رٗحٟ چ٤غ. قغ ٠ضکٟ ةاز و ةـح٥ ٠ی در .اوِ ٣ت٨دا٠ا ةاز ٦ٟ جن٨یؼ و ؛ز٨ٞ ظٟ قغم ة٥ .ةتی٤ٟ

جؼ قغ و  ٣ؽدیک ک٥ پیؼزن را روی ٚٞتٟ گػاقحٟ و آرام ٣٘ؾ ٣٘ؾ زدم دؿحٟ .پیؼزن ٠ٛاةٟٞ َا٦ؼ قغ ی چ٧ؼه

: گ٘ث

. اقحتاه او٠غی !کؼدی ةازی رو ا٣حعاب ٠ی ای٢ ٣تایغ -

: دا٣ٟ از کسا آ٠غ گ٘حٟ ةا زـارجی ک٥ ١٣ی

 .جؼؿٟ ک٥ ة٥ ٠ؼدم ک١ک ک٤ٟ و از ج٨ ٦ٟ ١٣ی َٟ٘پٞیـٟ و ٨٠ ٢٠ .ا٣حعاةٟ پكی٨١ن ٣یـحٟ از -

: ٦ایف چ٤غ ک٥١ٞ ّسیب گ٘ث ة٤ٞغی ؿؼ داد و ٠یان ظ٤غه ی پیؼزن ظ٤غه

. ةیا ،ةیا پؾ -

 ا٠ا؛ در رٗحٟ ؿ١ث .ق٤یغم ٣اپغیغ قغ و ٗٛي ٗؼیاد٦ای رو٦ام را ٠ی پیؼزن .جؼ رٗحٟ و ة٥ دی٨ار ةؼظ٨رد کؼدم ّٛب

: ٗؼیاد زدم ة٤ٞغ .ةاز ٦ٟ ٜٚ٘ ة٨د

رو٦ام کسایی؟  رو٦ام، -

. از پ٤سؼه ٗؼار ک٢ ،ٗؼار ک٢ -

. ای٢ اجاق پ٤سؼه ٣غاره ا٠ا -

پؼو٣غه اؿث یا  ای٢ پیؼزن کیـث؟ آن .ج٨ا٣ـحٟ ةك٨٤م دیگؼ مغایی ٣یا٠غ ٗٛي ٗؼیاد٦ای ّسیب رو٦ام را ٠ی

ةازی ادا٥٠ ظ٨ا٦غ داقث؟  ای٢ ةازی؟

. ة٥ در چ٨ةی و ةـح٥ ظیؼه ة٨دم ٣غچك١ا٣ی ک٥ از کاؿ٥ ةیؼون زده ة٨د ةا .ة٤ٞغی آ٠غمغای قٞیک 

رو٦ام؟  -

ای ةاقغ ک٥ ة٥  ٨٣قح٥ ، قایغک١غ رٗحٟ ؿ١ث .مغای قٞیک ادا٥٠ پیغا کؼد و ٣اگ٧ان ٥١٦ زا ٔؼق در ؿک٨ت قغ

. کكیغه قغ و زیٓ ة٤٘كی کكیغم ٦٨٠ایٟ .کارم ةیایغ

. ک١ک ک١ک، -

 .از ک١غ ةیؼون ةؼوم ک٥ در ک١غ ةـح٥ قغ ظ٨اؿحٟ .ام کكیغم دؿحٟ را روی قا٥٣ ،ام در قا٥٣ةا اصـاس ؿ٨زقی 

؛ ا٠ا ٗایغه زدم ة٥ در ک١غ وؼة٥ ٠ی ٠ضکٟ .ق٨د جؼ ٠ی جؼ و ج٤گ کؼدم ک١غ ج٤گ زا جاریک ة٨د و اصـاس ٠ی ٥١٦

: مغایی وْیٖ گ٘حٟ ةا. ام هکٟ ظـح٥ قغم و اصـاس کؼدم اکـیژن کٟ آورد کٟ. ٣غاقث

. ک١کٟ ک٢ رو٦ام -
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. ا٠ا ةالظؼه جـٞیٟ قغم و در کٖ ک١غ اٗحادم ؛کكیغم ة٤ٞغ ة٤ٞغ ٣٘ؾ ٠ی

 "رو٦ام"

. قغ ةاز ١٣ی ؛ ا٠ااجاق رٗحٟ و ٠ضکٟ ة٥ در ک٨ةیغم ؿ١ث .٦ا ٣ت٨د ظتؼی از آن دظحؼ دیگؼ .چ٤غ ةار قٞیک کؼدم

. ؿای٥، ؿای٥ -

 کـی .دؿحگیؼه در قٞیک کؼدم و ةا ةاز کؼدن در دٚیٙ ة٥ اًؼاف ظیؼه قغم ة٥. قغم ٣گؼان ٠غ،٣یا وٚحی مغایی

و جن٨یؼ دظحؼی ک٥ کٜ پ٨ؿحف  ، ةؼگكحٟی را روی دی٨ار دیغما ؿای٥ .ا٠ا درش ٜٚ٘ ة٨د ؛ک١غ رٗحٟ ؿ١ث .٣ت٨د

: آ٠غ و گ٘ث ز٨ٞ. آ٠غ ٣ُؼ زیتا ٠ی ؛ ة٥ؿ٘یغ ة٨د را دیغم

. او٠غی اقحتاه -

. آ٠غ ا٠ا او ١٦چ٤ان ؿ١حٟ ٠ی ؛قٞیک کؼدم ٨ٗراًؿ١حٟ دراز کؼد ز٠ا٣ی ک٥ دؿحان ؿتؽش را 

: را ؿ١حف گؼٗحٟ و گ٘حٟ ک٥ چا٨ٚ جؼ قغ ٣ؽدیک دظحؼ .در ک١غ را قکـحٟ و ؿای٥ را ةی٨٧ش پیغا کؼدم

. ّٛب ةؼو -

. آوری قؼوع ة٥ ظ٤غیغن کؼد دظحؼ ة٥ قکٜ چ٤غش

 .ة٨دپؼ از ز٢  ، اًؼاٟٗچ٥ ک٤ٟ دا٣ـحٟ ةایغ ١٣ی واْٚاًا٠ا  ؛ؿای٥ را در دؿحا٣ٟ ة٤ٞغ کؼدم

 !ة٤ٞغ ق٨ ٌٝ٘اً ؿای٥ -

. قغ ٠ی جؼ ج٤گرا ٠ضامؼه کؼده ة٨د ٦ؼ ٝض٥ُ  ای ک٥ ٠ا ص٥ٛٞ .ظ٤غیغ٣غ ٦ؼ پ٤ر ٣٘ؼقان ة٤ٞغ ٠ی

 ا٠ا ظ٨دم را ریٞکؾ ٣كان دادم ؛جپیغ ةا قغت ٠ی ٚٞتٟ .کؼد ظیؼه قغم ة٥ پیؼزن ک٥ از دور ةا قؼارت ٣گا١٦ان ٠ی

. ؿْی کؼدم ٗکؼ ک٤ٟ و

. ٠ْا٥ٞ٠ ک٤یٟ ةیا -

: ٠ٛاةٟٞ ایـحاد و گ٘ث پیؼزن .٦ا روق٢ قغ٣غ ٦ا ٣اپغیغ قغ٣غ و چؼاغ ی ز٥١٦٢ .پیؼزن ک٤سکاو قغ و ز٨ٞ آ٠غ

ی؟ ا ٠ْا٥ٞ٠ چ٥ -

٠اه رازت رو پیغا کؼدم و  از یکةْغ  اگؼ. ا٠ا ةایغ دٝیٜ پیغا ک٤ٟ ؛ای دو٣ٟ ج٨ ٠سؼم ای٢ پؼو٣غه االن ظ٨ب ٠ی ٢٠ -

اگ٥ ٨٠ٗٙ ٣كغم  ؛ وٝیو ٦ٟ ةؼگؼدو٣یر ت٦ا ای٢ ز٢ در و٢١دادم ج٨ ةایغ ٚت٨ل ک٤ی و جـٞیٟ ةكی و  قکـحث

رو ٚؼةا٣ی ک٤ی ظ٨ة٥ ٥٣؟  ج٣٨ی ٠ا ٠ی

: پیؼزن ة٤ٞغ ظ٤غیغ و گ٘ث

. ک٤ٟ ٚت٨ل ٠ی !پؾ ةا٨٦قی ة٥ -

ک٥ ؿای٥ را در آ٨ٔش داقحٟ از ظا٥٣ ظارج قغم و  صاٝیدر  .ش ةیؼون ةؼوما ة٥ در اقاره کؼد و ظ٨اؿث از ظا٥٣

ةار دیگؼ ة٥ ظا٥٣ ظیؼه قغم و ؿ٨ار یک .٠اقی٢ را ةاز کؼدم و ؿای٥ را داظٞف گػاقحٟ در .ؿ١ث ٠اقی٢ رٗحٟ

. ٠اقی٢ قغم

. صٜ ز٣غه ٠ا٣غ١٣ان ١٦ان ة٨د ا٠ا ج٧٤ا راه ؛د٦ٟ دا٣ـحٟ در یک ٠اه چگ٥٣٨ قکـحف ٠ی ظ٨دم ٦ٟ ١٣ی
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 "ؿای٥"

ٗکؼ کؼدم و یادم آ٠غ ک٥ داظٜ ک١غ کكیغه  ک١ی .چك١ا٣ٟ را ةاز کؼدم و ظ٨دم را روی م٤غٝی ٠اقی٢ دیغم

. چیؽ دیگؼی یادم ٣ت٨د ؛ ا٠اقغه ة٨دم

از ظ٥٣٨ ةیؼون او٠غیٟ؟  چس٨ری چی قغ؟ رو٦ام -

: ؿک٨ت را قکـث و گ٘ث ، ةالظؼهرو٦ام ةا ٣گؼا٣ی و جؼس ة٥ زاده ظیؼه ة٨د

٠ست٨ر قغم ةا  ؛٠ضامؼه قغه ة٨دیٟ ٦ا وٚحی ة٤ٞغت کؼدم ٠ا ةی٢ اون ،ک١غ ةی٨٧ش ة٨دیراؿحف ج٨ ج٨ی  ظب -

. پیؼزن ٠ْا٥ٞ٠ ک٤ٟ جا ز٣غه ة٣٨١یٟ

. ا٠کان ٣غارد ّادال٥٣ ٠ْا٥ٞ٠ ک٤غ او آن پیؼزن؟ ةا ٠ْا٥ٞ٠؟

: ةا ٗؼیاد گ٘حٟ.د٦ا٣ی ةاز ة٥ رو٦ام ظیؼه ة٨دم ةا .رو٦ام قؼوع کؼد و ٠ْا٥ٞ٠ را قؼح داد

ک٤یٟ؟  و ٠یر کؼدی چس٨ری ای٢ کار ٗکؼ امالً ج٨ ٠اه؟ یک -

: رو٦ام ٠اقی٢ را ٣گ٥ داقث و ٠حٛاةال ةا ٗؼیاد گ٘ث

اون ک٥ اگ٥ ٠ا ٨٠ٗٙ ٦ٟ ةكیٟ ةازم جـٞیٟ ١٣یك٥  جازه. ا٠ا ج٧٤ا راه ز٣غه ٣٨٠غ٨٠ن ٨١٦ن ة٨د ؛دو٣ٟ ٥٣ ١٣ی ٥٣، -

. ج٣٨یٟ ٣از٨ان ٠ؼدا٥٣ ةازی ک٤یٟ ٦ٟ ٠ی پؾ ٠ا

چؼا  امالً !، ظیٞیکٟ ة٨د ظیٞی ٠اه؟ یک .ل جکی٥ دادم و ةا صؼص ٠ضکٟ پا٦ایٟ را ة٥ کٖ ٠اقی٢ زدمکال٥ٗ ة٥ ٠ب

گػاقحیٟ؟  ةایغ ةغون ٠ضاٍٗ و ةا ١٧٘٣ی پا ة٥ د٢٦ ٠ؼگ ٠ی

. رو٦ام ٠اقی٢ را روق٢ کؼد و ؿ١ث ٠ضٜ کار صؼکث کؼد

: ةا ٗؼیاد گ٘ث ای از پؼو٣غه را روی ٠یؽ ک٨ةیغ و ةا ق٤یغن ای٢ صؼف ةا صؼص دؿح٥ رئیؾ

. رٗحی٢ ةغون ٗکؼ زایی ٠ی ٣تایغ -

ای  کؼدم ةایغ ٣ٛك٥ ٠ی اصـاس .داد ٠ی٦ایف ادا٥٠  ة٥ ٗؼیاد رئیؾ ةا قؼ٤٠غگی ؿؼم را پایی٢ ا٣غاظح٥ ة٨دم و

 آن ظا٨٣اده چؼا آن پیؼزن از ٠ؼگ دظحؼ و ١٦ـؼش ظ٨قضال اؿث؟ چؼا .ز٨  را قؼوع ک٤ٟ و ةایغ زـث ، ةکكٟ

٦ا ة٥ ؿؼاؿؼ د٣یا چ٥  ظ٨ا٦غ ةا پعف کؼدن ای٢ ز٢ ٠ی زده کؼده؟ آن ظا٥٣ را ز٢ چؼا د٣تال چیـث؟ او را کكث؟

ک٤غ؟ 

! ٦ا ؿ٨االجی ٦ـح٤غ ک٥ ةایغ پیغا ک٤یٟ ج١ام ای٢

: از روی م٤غٝی ة٤ٞغ قغم و گ٘حٟ

. و پیغا ک٤یٟر جضٛیٙ ک٤یٟ و ز٨اب ای٢ ؿ٨االت ، ةایغک٤ٟ و قؼوع ٠یر از ا٠ؼوز کارم ٢٠ -

دٚیٙ ة٥ ؿ٨االت ٣گاه کؼد و ؿؼش را ة٥  رئیؾ .کأػی ک٥ ؿ٨االت را در آن ٨٣قح٥ ة٨دم روی پؼو٣غه گػاقحٟ

. ٤ْ٠ای ٨٠اٗٛث جکان داد

 .کی٥ةایغ ة١٧٘یٟ اون زن  اول -

: رو٦ام ٦ٟ ة٤ٞغ قغ و گ٘ث
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. قیٟ ٠ا ٨٠ٗٙ ٠ی ١ٌ٠ئ٤ٟ ٢٠ -

 ای ؿ١ث در آ٤٦ی ة٥ .کؼدیٟ ة٨د از ١٦ی٢ ا٠ؼوز قؼوع ٠ی ة٧حؼ .ظارج قغیٟ رئیؾ٦ؼدو ةا اصحؼام ٣ُا٠ی از اجاق 

آن  ٦ؼ صال کؼدیٟ، ة٥ ٠ی٣گ٧غاری  اٝتح٥ در آن ٠ع٘ی را ٦ا زایی ة٨د ک٥ ٠ا پؼو٣غه زا آن .ک٥ ٜٚ٘ ة٨د رٗحٟ

٦ا یا ةـح٥ قغه ة٨د٣غ یا ٣ح٨ا٣ـح٥ ة٨د٣غ آن  از آن پؼو٣غه ؛ ةؼظی٦ا ٠ا٤٣غ گ٤سی ةؼای ٠ا ةا ارزش ة٨دن پؼو٣غه

٥١٦ در ای٢ اجاق ٣گ٧غاری  ة٨د٣غ ه٦ایی ک٥ ٨٠ٗٙ ٣كغ ٦ای ٨٠ٗٙ یا پؼو٣غه پؼو٣غه را ةت٤غ٣غ در ٦ؼ م٨رت پؼو٣غه

٠ؼگ آن دظحؼ ز٨ان و آن پیؼ٠ؼد ی٤ْی ١٦ـؼ و دظحؼ آن پیؼزن ظؼٗث ٦ٟ در داظٜ اجاق و  ی پؼو٣غه. قغ٣غ ٠ی

. ٦ا وز٨د دارد درون یکی از ٚ٘ـ٥

داظٜ قغیٟ  ٦ؼدو .در ةا مغای ٚژ ٚژی ةاز قغ کٞیغ در آ٤٦ی را ةاز کؼدم و ةا .گػاقثرو٦ام کٞیغ را روی دؿحٟ 

ک٥ ٦ؼ کغام داؿحان و ٠ازؼای ّسیتی ةؼای ظ٨دقان  ٦ایی پؼ ة٨دن از پؼو٣غه ٦ا ٚ٘ـ٥ .و در را پكث ؿؼ٠ان ةـحیٟ

. داقح٤غ

: رو ة٥ رو٦ام گ٘حٟ

 .ةگؼد A333 ی ق١اره د٣تال -

ر٣گی را آورد و ٠ك٨ٕل ٣گاه کؼدن ة٥ داظٜ  ی زرد پ٨ق٥ و ش را گ٘ح٥ ة٨دم رٗثا ک٥ ق١اره ٚ٘ـیرو٦ام ؿ١ث 

. آن قغ

را از رو٦ام گؼٗحٟ و  پؼو٣غه. ٣گاه کؼدمآ٠غه پیؼ ٠ؼد رّکؾ ظ٣٨ی٢ دظحؼ و چكٟ د ة٥ ٤٠ٟ ک٤ارش ایـحادم و

 .کؼدم ة٥ ظ٨ا٣غن قؼوع

٦ٟ داظٜ ص١ام ة٨د  ، پیؼ٠ؼدّسیتی کكح٥ قغکؼد و در ا٣تاری رؿح٨ران ة٥ قکٜ  دظحؼ در یک رؿح٨ران کار ٠ی

. ک٥ ة٥ قکٜ وصكح٤اکی کكح٥ قغ

، ک٥ دظحؼ ة٥ ٠ضٜ کار ةؼود ةا ٠ادرش ی٤ْی ١٦ان پیؼزن ظؼٗث مضتث کؼد  از ای٢ ٚتٜ ک٥ چؼا کكح٥ قغ؟ و ای٢

ل ظ٨اؿث او ةا یک ز٢ ک٥ ظ٨دش از ٚب ا٠ا ٠ادرش ٠ی ؛ٚنغ داقث ةا یک پـؼ ة٥ اؿٟ را٣غی ازدواج ک٤غ او

جؼؿیغ و ٠ادرش را ج٧غیغ  او .ٚتٜ از آن از ای٢ کار٦ای ٠ادرش ظتؼ ٣غاقث دظحؼ .ا٣حعاب کؼده ة٨د ازدواج ک٤غ

دظحؼ را داقث  آن١٦ان قب دظحؼ ة٥ دؿث ١٦ان ز٤ی ک٥ ٚنغ ازدواج ةا  دٚیٛاًگ٨یغ و  کؼد ک٥ ة٥ پٞیؾ ٠ی

. کكح٥ قغ

کؼد و وٚحی دیغ ١٦ـؼش  ٦ا مضتث ٠ی ا٠ا ة٥ ٨٤ّان یک دوؿث ٗٛي ةا آن ؛پیؼ٠ؼد ظ٨د ٣یؽ ةا ز٢ ارجتاط داقث

جؼ از  ٦ٟ پیؼزن ةیف قایغ. او ٨٠ٗٙ ٣ت٨د ةکكغ؛ ا٠اروی کؼده جن١یٟ گؼٗث ١٦ـؼش را  دظحؼش را کكح٥ و زیاده

ای٢ اج٘اق از  امالً او .٦ا کكث ظاًؼ ١٦ی٢ ة٥ راصحی پیؼ٠ؼد را در ص١ام ج٨ؿي ز٢ ٦ا دوؿث ة٨د ة٥ پیؼ٠ؼد ةا ز٢

ا٠ا ٨٠و٨ع امٞی ای٢ اؿث ک٥ ٠كکٞف ةا آن ظا٨٣اده چ٥ ة٨د؟  ؛٣اراصث ٣ت٨د صحی االن ٦ٟ پكی١ان ٣یـث

. ة٧حؼه ة٥ پؼو٣غه اوا٥ٗ ک٤یٟ ،ظ٨ةی ة٨د ٦ای ؿؼ٣ط -

. داقحٟ جؼؿ٤اكةغی ٣ـتث ة٥ ای٢ ٠ْا٥ٞ٠  اصـاس .جکان دادم "ةاق٥"ؿؼم را ة٥ ٣كا٥٣ 
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: رو ة٥ ٢٠ گ٘ث رو٦ام .قغیٟ و دوةاره در را ٜٚ٘ کؼدم از آن اجاٚک پؼ از پؼو٣غه ظارج

چی٥؟  ٦غٗف ک٥٤؟ ٠ی ًٞـٟداره  رو ای٢ ٥١٦ آدم چؼا کؼد؟ ز٨ری ای٢اون ظا٨٣اده رو  چؼا -

: ام کكیغم و گ٘حٟ کال٥ٗ دؿحی ة٥ پیكا٣ی ّؼق کؼده

! یک ٠اه صٜ ک٤یٟ یدو٣ٟ، ةایغ ای٢ ٥١٦ ١ْ٠ا رو ج٨ ١٣ی -

دا٣ٟ راه دیگؼی زؽ ٠ْا٥ٞ٠  ا٠ا ٠ی ؛ةك٨د اؿث کكیغم ک٥ ٠ح٨ز٥ گ٤غی ک٥ زده ٨٠و٨ع ١ْ٠ا را وؿي ١ّغاً

. پیف آن پیؼزن رٗحٟ ٗکؼ از ٢٠ ة٨د ک٥ ةی اقحتاه .٣غاقث

صاٝی ک٥ پؼو٣غه را زیؼ ةٕٟٞ گػاقح٥ ة٨دم در ٠اقی٢ را ةاز کؼدم و در .١٦ؼاه ةا رو٦ام از ٠ضٜ کار ظارج قغم

: ٠اقی٢ را ٣گ٥ داقث و گ٘ث ام  ظا٠٥٣ٛاةٜ  رو٦ام .٣كـحٟ

. ظ٨دت ةاش ٠ؼاٚب -

. آرا٠ی گ٘حٟ و از ٠اقی٢ پایی٢ آ٠غم ی"ةاق٥"

ر٣گی ک٥  کٟ و ٨٣ر ای از جاریکی ٠ع٘ی قغه ة٨د ٦ا٠٥ٝیان  ظا٥٣ .کؼدمکٞیغ را داظٜ ٜٚ٘ در ٗؼو ةؼدم و در را ةاز 

رٗحٟ و ةا دیغن ٠ادر روی ٠تٜ ٣٘ؾ  ج٨ٞیؽی٨ن ؿ١ث .قغ ةعكی از ظا٥٣ را روق٢ کؼده ة٨د ظارج ٠ی ج٨ٞیؽی٨ناز 

: ة٥ ٠ادر گ٘حٟ را روق٢ کؼدم و رو چؼاغ .راصحی کكیغم

. ؿالم -

٣كـحٟ و ةا  ک٤ارش .را روی ٠تٜ جکان داد جا ک٤ارش ة٤كی٤ٟ دؿحف .٠ادر جا مغایٟ را ق٤یغ ٝتع٤غ ١ّیٛی زد

 :زغیث پؼؿیغم

دوؿحح٨ن ة٨دی٢؟  ی ظ٥٣٨ واْٚاً -

دٝیٞی داقث دروغ ةگٟ؟  دو٠ا٢٠ً ٠ادرجٟ  ز١ِ ٣ت٤غ اوالً -

ای٢ یکی از  قایغ .ظیؼه ة٨دم دٚیٙ ة٥ ٦ؼی پاجؼ ٣گاه کؼدم ج٨ٞیؽی٨ن ی ة٥ ٠تٜ جکی٥ دادم و درصاٝی ک٥ ة٥ م٘ض٥

کسا  او .ک٤غ کؼدم ٠ادر چیؽی را از ٢٠ ٠ع٘ی ٠ی ٠ی اصـاس .ة٨د ک٥ ّاقٛف قغم ای ٦ای جعیٞی ة٧حؼی٢ ٗیٟٞ

٢٠ االن ةاور ک٤ٟ؟  ی٤ْی او ٠ادرم ٣تاقغ و ز٤ی در َا٦ؼ ٠ادرم ةاقغ چ٥؟ اگؼ ظا٥٣ دوؿحف؟ واْٚاً ة٨د؟

. گؼؿ٥١٤ -

: ٠ادر ة٤ٞغ قغ و گ٘ث

ظ٨ای؟  ٠ی چی -

. ا٠ا ٨٤٦ز ٠كک٨ك ة٨دم ؛ٝض٤ف گؼم و ٧٠ؼةان ة٨د

. ةاق٥ ٦ؼ چی -

ؿ١ث  دٚیٛاًپػیؼایی ٣غاقث و  و ٗام٥ٞ چ٤غا٣ی ةا ٦ال آقپؽظا٥٣ .ؿؼش را جکان داد و ؿ١ث آقپؽظا٥٣ رٗث

قؼوع ة٥  ٦ا دیكب و ج١ام آن ٠ازؼا ی درةاره گػاقث درصاٝی ک٥ َؼٗی را روی ازاق گاز ٠ی ٠ادر .چپف ة٨د

 .مضتث کؼدن کؼد
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٦ٟ ک٥ گ٘حی  ، ج٨ةؼای قام ةؼم ظ٣٨ف و گ٘ثدوؿحٟ ز٣گ زد  .ظ٥٣٨ ٦ٟ ؿ٨ت و ک٨ر ة٨د ،دٟٝ ظیٞی گؼٗح٥ ة٨د -

از  یک١ی .ظاٝی ی٥ ٗـ٤س٣٨ی پعح٥ ة٨د ٣گٟ ةؼات زات. ة٥ ظ٣٨ف رٗحٟظغا ظ٨اؿح٥  ةؼای ١٦ی٢ از دیؼ ٠یای

 مغات. راؿحی ة٧ٟ ز٣گ زده ة٨دی ٣گؼان قغم. ظ٨ری ریؽم ةؼات ٠ی االن ٠ی. ٗـ٤س٨ن رو ةؼام ریعث آوردم ظ٥٣٨

ة٨د، چیؽی قغه ة٨د؟  ی٥ ز٨ری

: آرا٠ی گ٘حٟ ٝض٢ة٥ قتک٥ زٟ ةاکؾ زدم و ةا 

. ٣گؼان قغم ٥٣ -

: ادر ٣اگ٧ان ةا ٝض٢ قادی گ٘ثم

٢٠ قغی؟  ٣گؼان -

٦ا  ی ک٥ ؿالا کی٥٤. ٨٤٦ز دٝگیؼم ؛ ا٠اج٨ا٣ٟ ةگ٨یٟ دوؿحف ٣غارم ظب ١٣ی! ظیال کؼده ک٥ دوؿحف دارم صح١اً

! ا٠ا ٠ض٨ ٥٣ ؛٣گ قغهر پیف او ة٥ ٢٠ ٦غی٥ داد کٟ

: قغ و ةا چیغن ٠یؽ ٔػا گ٘ث پکؼ ز٠ا٣ی ک٥ ز٨اةی ٣غادم

. ةع٨ر ّؽیؽم ةیا -

ٚاقٙ از ٔػا را  چ٤غ .در َا٦ؼ ک٥ ٔػای ظیٞی ظ٨ةی ة٨د. قغم و در آقپؽظا٥٣ ٣كـحٟ ة٤ٞغ ج٨ٞیؽی٨ناز پكث 

. کؼد ظیؼه قغم ٠ادر ک٥ ةا ٝتع٤غ ٣گا٦ٟ ٠ی ة٥ ظ٨ردم و

. ٨٤١٠ن -

: از پكث ٠یؽ ة٤ٞغ قغ و دؿحف را الی ٦٨٠ایٟ کكیغ و گ٘ث

. و ةعكیغه ةاقیر ٦ایی ک٥ ٣ت٨دم ٢٠ ة٥ ظاًؼ روز یغوارمام .و ز١ِ ک٢ر ظ٨دت ٔػات ،٢٠ ٠یؼم ةع٨اةٟ دظحؼم -

. را ةؼداقحٟ و روی کاةی٤ث گػاقحٟ َؼٟٗ .را از روی ٦٨٠ایٟ ةؼداقث و ؿ١ث اجاق رٗث ، دؿحفچیؽی ٣گ٘حٟ

ام را  یط کؼده دؿحان .را ق٤یغم ٦ا مغای جکان ظ٨ردن َؼف ٣اگ٧ان .جؼؿیغم ٦ا از ج٧٤ایی ٠ی دا٣ٟ چؼا جازگی ١٣ی

ؿیغ کـی رویف ر روق٢ ة٨د و ة٥ ٣ُؼ ٠ی ج٨ٞیؽی٨ن .ٜٚ٘ کؼدم و ةا ؿؼّث از آقپؽظا٥٣ ٗام٥ٞ گؼٗحٟدر ٦ٟ 

. ا٣غاظث ة٥ جاریکی چ٤گ ٠ی ج٨ٞیؽی٨نزا جاریک ة٨د و ٗٛي ٨٣ر  ٥١٦ .جؼدیغ ؿ١ث ٠تٜ رٗحٟ ةا .٣كـح٥ ةاقغ

ٗیٟٞ ظیٞی ظ٨ةی٥ ٥٣؟  -

ٗیٟٞ  امالً !ظك٣٨ث .ةؼیغ ةا اره پای ز٣ی را ٠ی ٠ؼدی .ظیؼه قغم ج٨ٞیؽی٨ن ی م٘ض٥ ة٥ .آ٠غ مغا از ک٤ار ٠تٜ ٠ی

. ظ٨ةی ٣ت٨د

. مغا دوةاره جکؼار قغ

. ةیا پیكٟ ةكی٢ -

٦ایف ا٣غاظح٥  ک٨جا٦ف را روی قا٥٣ ٦٨٠ای .ؿ١ث ٠تٜ و ک٤ار ٠ادر ٣كـحٟ رٗحٟ .ا٠ا ظك٢ ؛ای٢ مغای ٠ادر ة٨د

. کؼد یٗكار وارد م ج٨ٞیؽی٨ن٦ایف ة٥ ک٤حؼل  ة٨د و ةا ٣اظ٢

: ة٥ ٢٠ گ٘ث ٦ای گؼد قغه رو درز٥ چؼظا٣غ و ةا چكٟ ؿینغ و قنـث درز٥ ؿؼش را ة٥ قکٜ ٣اگ٧ا٣ی
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. کؼدی پؼو٣غه رو ٣تایغ ا٣حعاب ٠ی ای٢ -

اصـاس ٠ی کؼدم ٦ؼچ٥ ٢٠ .٦ا صؼکث کؼدم ؿ١ث پ٥ٞ ٨ٗراً .ٔیؼ ًتیْی ظ٤غیغ کا٠الًاز روی ٠تٜ ة٤ٞغ قغم ک٥ 

ة٥ ؿ١ث پ٥ٞ ٦ایی .یک ٝض٥ُ ةا رؿیغن ة٥ را٦ؼوی جاریک ایـحادم.ةیكحؼ ٠ی ق٨د ةیكحؼ ٠ی دوم ٗام٥ٞ ام ةا اجاق

دؿحی ؿتؽ ر٣گ آرام روی دی٨ار ٣ٛاقی .از پ٥ٞ ٦ا آرام پایی٢ رٗحٟ.ک٥ ة٥ ٦اٝی جاریک ومٜ ٠ی ق٣٨غ ظیؼه قغم

. ةا جؼس ؿ١ث دؿث رٗحٟ و ةغ٣ی  الٔؼ ا٣غام را ک٥ ماصب دؿث ة٨د را دیغم.٠ی کكیغ

را ک٤ار زدم و ةا  ، ٦٨٠ایٟةٟٞ گؼٗث و ةا دیغن ظ٨دم ک٥ ؿؼم از ج٤ٟ زغا قغه زیٓ ة٤ٞغی کكیغم٣ٛاقی را ٠ٛا

ّٛب صؼکث کؼدم ک٥ از ّٛب ٦ٟ ةا یک ج٢  ّٛب .ةا ٚغرت ة٥ ةغن ؿؼدی ةؼظ٨رد کؼدم ٣اگ٧ان .ؿؼّث دویغم

. ةؼظ٨رد کؼدم

٦ا ٠ذٜ ٠ار ٦ـح٤غ  کؼدم آن و اصـاس ٠ی ایـحاده ة٨دم ؿیط .ام رؿیغ م را ١ٝؾ کؼد ةْغ ة٥ گ٥٣٨ا دؿث اول چا٥٣

. ةی٤٤غ و اگؼ صؼکث ٣ک٤ٟ ٠ؼا ١٣ی

: کؼد آرام ک٤ار گ٨قٟ گ٘ث ٦ای جیؽش ٨٣ازش ٠ی م را ةا ٣اظ٢ا دؿث در صاٝی ک٥ گ٥٣٨

 .ةازی ٠ی ج٨ -

 ای ٗىا را آةی ر٣گ کؼد و ج٨ا٣ـحٟ دو ٨٣ر رّغ و ةؼق ک٥ از پ٤سؼه ة٥ داظٜ ظا٥٣ ٦س٨م آورده ة٨د ةؼای ٝض٥ُ

. ای ٣غیغم دوةاره جکؼار قغن رّغ و ةؼق دیگؼ چ٧ؼه ةا .چكٟ ؿ٘یغ و چ٤غقی را ةتی٤ٟ

. قغ قغ و دوةاره جکؼار ٠ی ی آةی ٠یا ٗىا ٝض٥ُ

دوةاره ٥١٦ زا را روق٢ کؼد و ج٨ا٣ـحٟ ٠ادر  ٨٣ر .پایٟ ة٥ ج٢ ؿؼدی ک٥ روی ز٠ی٢ اٗحاده ة٨د ظ٨رد رٗحٟ وز٨ٞجؼ 

. را ک٥ ةا د٦ا٣ی ظ٣٨ی٢ روی ز٠ی٢ اٗحاده ة٨د ةتی٤ٟ

. زدم اقک و زز٥ ٗؼیاد ٠ی ةا .روی ز٠ی٢ زا٨٣ زدم و م٨رت ٠ادر را در دؿحٟ گؼٗحٟ

. ج٨روظغا پاق٨. ..٠ا٠ان ...٠ا٠ان -

ٗؼیاد  دظحؼ .د و ة٥ جعث ةـح٥ ة٨د٣غ را دیغمزده قغه ة٨ دوةاره روق٢ قغ و جن٨یؼ دظحؼی را ک٥ ز٢ ج٨ٞیؽی٨ن

. در آظؼ ةا ٗؼیاد ة٤ٞغی چك١ا٣ف را ةـث زد و ٠ی

. و ةؼده ة٨دٗؼ٦ایف را در دؿحان ٢٠  ةا د٦ا٣ی ةاز د٣غان او .ز٠ا٣ی ک٥ ٣گا٦ٟ را ة٥ چ٧ؼه ٠ادر دوظحٟ

٦ایف را  ا٠ا ٠ضکٟ ٠ؼا گؼٗح٥ ة٨د و د٣غان ؛از او ٗام٥ٞ ةگیؼم ظ٨اؿحٟ ٠یٚغرت  ةا .گؼٗث ةا ج١ام ٚغرت گاز ٠ی

. ةؼد ٗؼو ٠ی جؼ ةیف

! ک١ک ج٨روظغا ،٠ا٠ان. ..٠ا٠ان -

 "رو٦ام"

ک٤حؼل دوةاره ظا٨٠قف  ةا .دوةاره روق٢ قغ ج٨ٞیؽی٨نرا ظا٨٠ش کؼدم و ظ٨اؿحٟ ؿ١ث اجاق ةؼوم ک٥  ج٨ٞزی٨ن

ی ا جؼس و پیكا٣ی ةا .٠ؼده را دیغم ظیؼه قغم و ٗٛي چ٧ؼه یک ٗؼد ج٨ٞیؽی٨نم٘ض٥  ة٥ .ةاز روق٢ قغ ؛کؼدم

. ز٣گ ظ٨رد و ةا جؼدیغ ز٨اب دادم ج٢٘ٞ .ّؼق کؼده ة٥ دی٨ار چـتیغم
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ة٥ٞ؟  -

. رو٦ام ...رو٦ام -

. ظ٨اؿحٟ ٌِٚ ک٤ٟ ک٥ مغای ٗؼیاد یک دظحؼ آ٠غ ،ةار جکؼار قغ مغا چ٤غ

. ةازی ج٨ ٠ی ،٠یؼی ج٨ ٠ی -

صؼص ج٢٘ٞ را از ؿیٟ  ةا .دی٤گ دی٤گ روی ؿؼم رژه رٗثظ٨اؿحٟ ز٨اب ةغ٦ٟ ک٥ ج٢٘ٞ ٌِٚ قغ و مغای ١٠حغ 

جؼ درون پح٨  را ةیف در صال ةاز قغن اؿث؛ ظ٨دمجعحٟ دراز کكیغم ک٥ اصـاس کؼدم در ک١غ  روی .زغا کؼدم

. ز١ِ کؼدم

. جاریکی را جكعیل ةغ٦ٟ ی ٗٛي ج٨ا٣ـحٟ چ٧ؼهدر ک١غ ة٥ قکٜ کا٠ٞی ةاز قغ و 

 "ؿای٥"

اصـاس . ٦ا رٗحٟ ظؽیغم ؿ١ث پ٥ٞ ٦ایف ةیؼون آوردم و درصاٝی ک٥ روی ز٠ی٢ ٠ی ةا ج٤١ا دؿحٟ را از د٣غان

رّغ و ةؼق دوةاره ٨٣ر آةی ر٣گی را ة٥ زان . کؼدم در ای٢ ٝض٥ُ ٣٘ؾ کكیغن یک چیؽ ةـیار دق٨ار اؿث ٠ی

. مغای ّسیب و ظف داری ة٥ گ٨ش رؿیغ. جاریکی ا٣غاظث

. آظؼ ای٢ ةازی ٗٛي ةا ظ٨ن ج٨ ٠كعل ٠یك٥ -

ظ٨اؿحٟ دؿث چپٟ را روی پ٥ٞ ةگػارم ک٥ در الی . را روی پ٥ٞ اول گػاقحٟ و ظ٨دم را ة٥ ؿ١ث ةاال کكیغم دؿحٟ

. ٦ایٟ ک٥ ةی٢ جار ٦٨٠ا گیؼ اٗحاده ة٨د ظیؼه قغم ةا جؼس ة٥ دؿث. ا٣گكحا٣ٟ جار ٦٨٠ای ؿیا٦ی را اصـاس کؼدم

. چـتیغ٣غ ة٥ دؿث و پایٟ ٠ی جؼی شةیکؼدم دؿحٟ را از ةی٢ جار ٦٨٠ا آزاد ک٤ٟ ٦٨٠ای  ٦ؼ چٛغر ؿْی ٠ی

. آزاد کؼدم و از پ٥ٞ ٗام٥ٞ گؼٗحٟ ٦٨٠ا ةا ٗؼیاد دؿحٟ را از قؼ جار

. ک١ک، ک١ک -

واری از گ٨ش جا  ٦ای ز٠ؽ٥٠ مغا. ب داری را دیغم ک٥ از روی چؼاغ آویؽان ة٨د٤ًا! ق٤یغ کؾ مغایٟ را ١٣ی ٦یچ

! ةؼو ٤ًابگ٘ح٤غ ؿ١ث  قغ ک٥ ٥١٦ ٠ی گ٨ش ظا٥٣ ة٤ٞغ ٠ی

 ٤ًاب٣اگ٧ان دؿث ؿؼدی گ٨ٞیٟ را از پكث گؼٗث و ٠ؼا ؿ١ث . رٗحٟ ٤ًابة٤ٞغ قغم و ؿ١ث  ؛ ا٠ادا٣ٟ چؼا ١٣ی

. ص٥ٛٞ را دور گؼد٣ٟ گػاقث و م٤غٝی زیؼ پایٟ را ک٤ار کكیغ. کكیغ

. ٣اگ٧ان چؼاغ روق٢ قغ و ٠ادر ةا جؼس ؿ١حٟ دویغ ،زدم ای دؿث و پا ٠ی ٦ای ظ٥٘ ةا ٗؼیاد

. گ٨ٞیٟ آزاد کؼد و ٠ضکٟ ٠ؼا در آ٨ٔش گؼٗث از دور ٤ًاب را

. ٦ٙ کؼدم ش گػاقحٟ و ٦ٙا ةا جؼس ؿؼم را روی قا٥٣

 ... .رو ظ٨اؿحی ظ٨دت دظحؼم چؼا ٠ی -

. ةکك٢ رو ظ٨ان ٢٠ ٠ی ٦ااون ٠ا٠ان -

ةا ک١ک ٠ادر ؿ١ث اجاٟٚ  آرام .ا٠ا دیگؼ ج٨ز٧ی ٣کؼد و ةا دؿحان گؼ٠ف ٦٨٠ایٟ را ٨٣ازش کؼد ؛اول جْسب کؼد

. ٝؼزیغ٣غ ةـحٟ ٣اچار چك١ا٣ٟ را در صاٝی ک٥ ٠ی ؛ ا٠اجؼؿیغم راؿحف از ج٧٤ایی ٠ی. رٗحٟ و روی جعث دراز کكیغم
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 "رو٦ام"

کؼد و مغای ٚژ ٚژ در ک١غ  ک١غ را ةاز و ةـح٥ ٠ی ئٟا٠ا آن ٨٠ز٨د داظٜ ک١غ دا ؛زا قغم روی جعث چ٤غةار زاة٥

. ةؼد ٠ؼا جا ٠ؼز ز٨٤ن ٠ی

ا٠ا زؼّث ٣غاقحٟ ؿؼم  ؛کؼدم ٗؼدی ةاالی ؿؼم ایـحاده اصـاس .ؿؼم را زیؼ پح٨ ٗؼو ةؼدم و ظ٨دم را ز١ِ کؼدم

. را از زیؼ پح٨ ةیؼون ةیاورم

ةا . چك١ا٣ٟ را ةاز کؼدم و دیغم ک٥ پح٨ داظٜ ک١غ اٗحاده. ک١ی ک٥ چك١ا٣ٟ گؼم قغ اصـاس کؼدم ؿؼدم اؿث

. کؼدمجؼس ؿ١ث ک١غ رٗحٟ و درش را ةاز 

داظٜ ک١غ ظٟ قغم و دؿحی را جكعیل دادم ک٥ پح٨ را  ؛ ة٥کكغ کؼدم چیؽی پح٨ را ٠ی ، اصـاسپح٨ را ةؼداقحٟ

. جؼ کؼد و پح٨ را ؿ١ث ظ٨د کكیغ ٠كحف را ٠ضکٟ دؿث، .٠ضکٟ گؼٗح٥

ک١ی ک٥ ة٥ م٨رجف ظیؼه قغم ٗٛي ج٨ا٣ـحٟ چ٤غ جار ٨٠ی ؿیاه  ،ظٟ قغم و دٚیٙ ة٥ ماصب دؿث ظیؼه قغم

. کذی٘ف ةتی٤ٟ ٦ایریعح٥ ة٨د را ةا د٣غان روی م٨رجفک٥ 

. در ک١غ ةـح٥ قغ و پح٨ داظٜ ک١غ ةاٚی ٠ا٣غ آرام .ٚٞتٟ را گؼٗحٟ و چ٤غ ٚغم ّٛب رٗحٟ

چ٤غ ة٨ق مغای ظ٨اب  ةْغ از .ؿای٥ را گؼٗحٟ ی را ةؼداقحٟ و ةا ٝؼزش ظ٘ی٘ی ک٥ دؿحا٣ٟ داقح٤غ ق١اره ام گ٨قی

. آ٨ٝدش آ٠غ

 :گ٘حٟ

کسایی؟ ؿای٥  ا٨ٝ -

. جعث یرو -

. ٗح٥ا م ٠ی. ..داره ةؼا ٦ایی قاج٘ا ... ٢٠ ی٥ -

ٝؼزه؟  چؼا مغات ٠ی -

. قغم ظ٥٘ ز٠ا٣ی ک٥ دیغم ک١غ دوةاره ةاز قغ و آن قعل از آن آرام ةیؼون آ٠غ

. ا٨ٝ رو٦ام ،ا٨ٝ -

. ک٢ ک١کٟ -

: ز٠ا٣ی ک٥ د٦ا٣ف را ةاز کؼد و گ٘ث

. ةیا ةیا، -

ی ک٥ ظا٥٣ را در ظ٨د ز٣غا٣ی کؼده ة٨د ا ای٢ جاریکی از .قغم ؿا٢ٝؿؼّث وارد  و ة٥ ةا جؼس از اجاق ٗؼار کؼدم

. جؼؿیغم ٠ی

. ز٨اب دادم ٨ٗراًؿای٥ روی م٘ض٥ گ٨قی  یةا دیغن ق١اره

رو٦ام چی قغه؟  ا٨ٝ -

. جؼؿٟ دو٣ٟ ٗٛي ظیٞی ٠ی ١٣ی -
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 . ...اٗث ت١٧ٟٗ چی ٠یگی ةؼای ٤٠ٟ اون اج٘اٚا ٠ی -

. جؼ جؼؿا٣غ ش ٠ؼا ةیفا ٣اگ٧ا٣ی و ٠کخدیگؼ چیؽی ٣گ٘ث 

ا٨ٝ؟  -

. رؿیغ ٦ای ٣ا٤٠ُٟ ؿای٥ پكث ج٢٘ٞ ة٥ گ٨ش ٠ی مغای ٣٘ؾ

قغه؟  چی -

ی ٣كـحٟ و ة٥ ا گ٨ق٥. ٦ایف ٣اگ٧ان ایـحاد و ای٢ ةار مغای ١٠حغ دی٤گ دی٤گ ة٨د ک٥ ٤ًی٢ ا٣غاز قغه ة٨د ٣٘ؾ

. کٟ کٟ چك١ا٣ٟ ظ١ار قغ٣غ و ٥١٦ زا جاریک قغ. ظیؼه قغم ی جاریکی ٥ٌٛ٣

 "ؿای٥"

جؼ قغ و ای٢ ةار ٣٘ـٟ را در ؿی٥٤ صتؾ کؼدم و  چ٤غ ٚغم ٣ؽدیک. جؼ قغ ٦ایٟ ج٤غ ةا دیغن ؿؼی در ٠ٛاةٟٞ ٣٘ؾ

. گ٨قی را از روی گ٨قٟ ة٥ پایی٢ ا٣غاظحٟ

مغای جٙ جٙ و زیؼ زیؼ . ا آرام ةـحٟچك١ا٣ٟ ر. رو ظیؼه ٣ك٨م ة٥ جاج جعث چـتیغم و ؿْی کؼدم ة٥ روة٥

آرام  ی٣اگ٧ان ٠یان آن ٥١٦ مغا یک ز٠ؽ٥٠. قغ زد و در ةاز و ةـح٥ ٠ی کـی ة٥ در وؼة٥ ٠ی اصح١االً ؛ ٠غآ ٠ی

 :ق٤یغم

. ةیا دوؿث ةكیٟ -

. ظحیار ٝؼزیغا ج٤ٟ ةا ق٤یغن آن مغا ةی

. ةیا -

ج٨ا٣غ ة٥ ج٨  ؿای٥ چؼا ظ٨دت را ةاظحی؟ او ١٣ی! ا٠ا ٢٠ یک پٞیـٟ ؛جؼؿیغم آری دیگؼ از ای٢ پؼو٣غه ٠ی !جؼؿیغم ٠ی

٠ا یک ٠اه وٚث داریٟ ٥٣؟  ،صغاٜٚ جا ز٠ان پایان ٠ْا٥ٞ٠ ؛آؿیتی ةؼؿا٣غ

. ةیا -

: جعث ٣كـحٟ و ة٥ جاریکی ظیؼه قغم و ةا مغای رؿایی گ٘حٟ ، رویدا٣ٟ از کسا آ٠غ ةا ق٧ا٠حی ک٥ ١٣ی

ری؟ ظ٨ای؟ چؼا ١٣ی ةیام؟ چی ٠ی کسا -

د٦غ؟ ای٢ ٠ْا٥ٞ٠  آزار ٠ی را ظ٨ا٦ٟ ةغا٣ٟ او چؼا ٠ا ٠ی. ٦یچ ز٨اةی ٣ك٤یغم ٗٛي ک١غم ةا قغت درش ةـح٥ قغ

٦ایف را ؿؼاغ ای٢  پیؼزن ةؼای چ٥ ز٢ آن١٧ٟٗ  ١٣ی. ٦ا ّادال٥٣ ٣یـح٤غ ٦یچ یک از ای٢ ٠ْا٥ٞ٠ ،ّادال٥٣ ٣یـث

ظ٨اؿث ةا ز٢ ازدواج ک٤غ؟  ک٥ دظحؼش ١٣ی ظاًؼ ای٢ظا٨٣اده ٗؼؿحاد؟ او چؼا ق٦٨ؼ و دظحؼش را کكث؟ ٗٛي ة٥ 

ظ٨ا٦غ ة٥ کسا ةؼؿغ؟ آظؼش ک٥ چی؟  ٗٛي چ٨ن ق٦٨ؼش از دظحؼش ٠ضاُٗث کؼد؟ او کیـث؟ ٠ی

. ٠یكی ج٧٤ا ج٨ -

. ٦یچ ٤ْ٠ایی از ؿع٤ف ٣ح٨ا٣ـحٟ پیغا ک٤ٟ

. ٦ٟ جسؼة٥ ک٤ی ج٨ ک٥ اون جسؼة٥ کؼد رو اصـاؿی ، ةایغج٨ ٦ٟ ٥١٦ چی رو از دؿث ٠یغی -

ق٣٨غ؟  اصـاس چ٥ کـی؟ چ٥ کـی ج٧٤ا ٠ا٣غه ة٨د؟ ای٢ ٥١٦ ١ْ٠ا کی آقکار ٠ی



 

 

 
60 

 اوجمه رماویکآرمیتا حسیىی کاربر | خاوٍ اجىٍ

 
ز٣ی؟  چی صؼف ٠ی از -

. ة٤ٞغی آ٠غ و ٣اگ٧ان چؼاغ اجاٟٚ روق٢ و ظا٨٠ش قغ ٥٧ٛ٧ٚمغای 

چؼاغ قب ظ٨اةٟ را روق٢ کؼدم و پؼو٣غه را روی جعث . اقک ؿؼدی از چك١ا٣ٟ زغا قغ و روی ةاٝف اٗحاد

دؿحٟ را روی زٞغ زرد ر٣گف . قغه ظیؼه قغم ی ٣٘ؼی٢ پؼو٣غه ٣كـحٟ و ةا جؼس ة٥ ای٢ پؼو٣غه٠ٛاةٜ . گػاقحٟ

. ؿْی کؼدم ٠ٌاٝتف را ک٤ار یک دیگؼ ةچی٤ٟ جا قایغ چیؽی ة٥ دؿث ةیاورم. کكیغم و آرام ةازش کؼدم

ة٥ دؿث  وزده  د ز٠٢ؼ ،کؼد٣غ ٥١٦ ٠ؼدن ی ک٥ در آن ظا٥٣ ز٣غگی ٠یا ٚتٞی ی ؛ ظا٨٣ادهةگػار دوةاره ٠ؼور ک٤یٟ

یک ًت٥ٛ را ة٥ ةؼادرش ةغ٦غ؛ ا٠ا ای٢ کار را  یک ظا٥٣ دو ًت٥ٛ ؿاظث و ٚنغ داقث ،٠ؼد! پٞیؾ کكح٥ قغ

در صٛیٛث آن پیؼزن ! زده کؼده زا را ز٢ ا٠ا آن ؛چ٤غان رةٌی ة٥ آن ظا٥٣ و ظا٨٣اده ٣غارد امالًآن پیؼزن . ٣کؼد

٥٣ پ٨ٝی ی ک٥ ؿاک٢ آن ظا٥٣ ٦ـح٤غ چ٨ن ا صال ظا٨٣اده و ٦ـح٤غ٦ا  ج٧٤ا چیؽی ک٥ در د٣یا دوؿث دارد ز٢

ا٠ا اصـاس  ؛ا٣ٟ چؼاد ١٣ی. رو٣غ ٦ا از ظا٥٣ ةیؼون ٠ی ٠ا٤٣غ، اٝتح٥ قب ة٥ ٣اچار در آن ظا٥٣ ٠ی دار٣غ و ٥٣ ظؼایغاری،

ك ظا٥٣ ی٤ْی ة٥ ظاًؼ ی ؛ ا٠اگ٨یغ ٥١٦ چیؽ زیؼ ؿؼ او اؿث یک صـی ة٥ ٢٠ ٠ی! ةغی ٣ـتث ة٥ ةؼادر او دارم

 ةکكغ؟صاوؼ قغ ةؼادرش را 

*** 

 "متش"

٠ذٜ ١٦یك٥ . م را ٠ع٘ی ک٤ٟ ؿ١ث ک١غ رٗحٟا کؼدم ظ١یازه روی جعث ة٤ٞغ قغم و درصاٝی ک٥ جالش ٠ی زا

قغم ةا ٠اژیک ٚؼ٠ؽی روی  ک٥ ٠ح٨ز٦٨٠٥ایٟ را درؿث ک٤ٟ  م جاایـحاد آی٠٥٤ٛاةٜ  و ٝتاس ٣ُا٠ی را پ٨قیغم

ة٨دم ک٥ کا٠ؼان  ١ٌ٠ئ٢. چ٤غ ٚغم ّٛب رٗحٟ و ؿؼیِ از آن ٨٣قح٥ ّکؾ گؼٗحٟ. آی٥٤ چیؽی ٨٣قح٥ قغه اؿث

ةا ؿؼّث ؿ١ث ٦ال رٗحٟ و ٠ادر را دیغم ک٥ داقث . و ٔؼیب را ة١٧٘غ ی ّسیب ج٨ا٣غ ٤ْ٠ای ای٢ ز٥ٞ١ ٠ی

ی ةؽرگ قغه ة٨د٣غ ک٥ قک ٣غاقحٟ قاخ ٦ٟ در ا ٣غازهچك١ا٣ٟ ة٥ ا. کكیغ ٦ای دؿحف را روی دی٨ار ٠ی ٣اظ٢

.  آورم ٠ی

: ةا مغای ٝؼزا٣ی گ٘حٟ

! ٠ا٠ان -

: ةا ق٤یغ مغایٟ ؿؼیِ دؿحف را پكث ؿؼش ٠ع٘ی کؼد و گ٘ث

 زا٣ٟ؟ -

. جؼ رٗحٟ ک٥ ٠ادر ةی٨٧ش روی ز٠ی٢ اٗحاد چ٤غ ٚغم ٣ؽدیک. ؿؼم را ظٟ کؼدم و ٠كک٨ك ٣گا٦ف کؼدم

درصاٝی ک٥ ةا ّس٥ٞ ة٤غ . از ظا٥٣ ةیؼون رٗحٟ ٗٛي ؿؼیِ ٥٣ ة١٧ٟ٘ او ٠ادرم ة٨د یادیگؼ جالقی ٣کؼدم ک٥ 

کؼدم ک٥ قایغ ةا  آؿا٣ـ٨ر وؼة٥ وارد ٠ی ی ٠ضکٟ روی دک٥١. ةـحٟ چ٤غةار ١ّیٙ ٣٘ؾ کكیغم ٦ایٟ را ٠ی ک٘ف

.  ةیایغ جؼی ةیفؿؼّث 

 "رو٦ام"
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 :ةا ٣گؼا٣ی ٣گا٦ٟ کؼد و ةالظؼه ٗؼیاد زد رئیؾ

 ز٣غؿث؟االن ة٥ ٣ُؼت ؿای٥ ! ٦ای ٠ـعؼج٥ ٠ْا٥ٞ٠ از اونو٣ی ای٢ ٨ّاٚب د ٠ی -

زد در چارچ٨ب در ایـحاده  ک٥ ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠ی درصاٝیؿای٥ . یک ٝض٥ُ ایـحاد ، ٚٞتٟةا ٠ضکٟ ةاز قغن در اجاق

. ة٨د

چی قغه؟  :ئیؾر

اش را از زیتف درآورد و ٠ك٨ٕل  گ٨قی. روی ٢٠ ٣كـث ؿای٥ ةا ظكٟ در را ک٨ةیغ و ةْغ از اصحؼام ٣ُا٠ی روة٥

.  ٝؼزیغ ٨ْٞ٠م ة٨د ک٥ جؼؿیغه چ٨ن دؿحف ٠ی کا٠الً. گكح٢ چیؽی قغ

: گػاقث و ةا مغای ظف داری گ٘ث ئیؾگ٨قی را ٠ٛاةٜ ر

٢٠ االن از کسا ةغو٣ٟ ق١ا  امالًک٥٤؟  ای داره؟ چؼا ٠ا٠ان ٢٠ ّسیب رٗحار ٠ی ای٢ ٨٣قح٥ چ٥ ٤ْ٠ی رئیؾ -

. ... چس٨ری ٚؼاره ای٢ پؼو٣غه رو الًاصزده قغی٢ یا ٥٣؟  ز٢

: ةا ظك١ی ک٥ ؿْی در پ٧٤ان کؼد٣ف داقحٟ گ٘حٟ

! ٠یؼه جؼی٢ پٞیؾ ٠ا االن از جؼس داره ٠ی چ٨ن ٣حؼس ،٠یؼیٟ ٥٠٨ْٞ٠ ک٥ ٠ی! قیٟ ک٥ ٨٠ٗٙ ١٣ی ٥٠٨ْٞ٠ -

: ؿای٥ ٣اگ٧ان آرام قغ و درصاٝی ک٥ ة٥ چك١ا٣ٟ ظیؼه قغه ة٨د ةا ٝض٤ی ٣ؼم گ٘ث

 .. ..وٚحی ٣ح٣٨ٟ جكعیل ةغم! ز٢ ، کیو٣ٟ االن کی ٠ادر٥٠د ٗٛي ١٣ی جؼؿٟ ١٣ی ٢٠ -

 :وؿي صؼٗف پؼیغم و گ٘حٟ

! کؾ اّح١اد ٣ک٢ ٦یچ ة٥ -

پیؼ٠ؼد چای . آورد ٣گاه ک٨جا٦ی ة٥ ٢٠ و ؿای٥ ا٣غاظث ٠ی ةؼای١انآٚای ٠یؼزایی در صاٝی ک٥ ةا دؿحان ٝؼزان چای 

. را روی ؿؼ پیؼ٠ؼد گػاقث را روی ٠یؽ گػاقث و ظ٨اؿث ةؼود ک٥ ؿای٥ ج٤٘گف

ک٤ی؟  ؿای٥ داری چی کار ٠ی :ئیؾر

روی ؿؼ آن پیؼ٠ؼد گػاقح٥؟  را دٝیٜ ای٢ کارش چیـث؟ چؼا ج٤٘گ. ای ٠حْسب ة٥ ؿای٥ ظیؼه ة٨دم ةا چ٧ؼه

کی ٦ـحی؟  ج٨ -

 . ...اون ٠یؼزایی ؿای٥ :ئیؾر

! ظ٨دش ز٨اب ةغه ةػاری٢: ٢٠

زده  چؼا ٥١٦ ز٢. زا چ٥ ظتؼ اؿث دا٣ٟ ای٢ ١٣ی. ؿیا٦ی از ةغ٣ف ظارج قغ ی٠یؼزایی روی ز٠ی٢ اٗحاد و ٦ا٥ٝ

ام را  پیكا٣ی ی روی ٦ای ؿؼد قغه ص٨م٥ٞ روی م٤غٝی و٨ٝ قغم و ةا کٖ دؿحٟ ّؼق ق٣٨غ؟ ٠ازؼا چیـث؟ ةی ٠ی

دادن ةا ٠ضکٟ ٣كان  ؛ ا٠اا٠ا ٚنغ داقث ظ٨د را ٠ضکٟ ٣كان د٦غ ؛٠ذٜ ٢٠ کال٥ٗ ة٨د دٚیٛاًرو٦ام . پاك کؼدم

ق١ا کـی را دیغیغ ک٥ ز٢ ٦ؼ ٝض٥ُ آزارش ةغ٦غ و ٣حؼؿغ؟ ! ٠ضکٟ ةاقیٟ واْٚاًرؿیٟ؟ ةایغ  ظ٨د ة٥ کسا ٠ی

١٦چی٢ ٗؼدی وز٨د دارد؟  

ظ٨ای٢ چی کار ک٤ی٢؟  ٠ی صاال :ئیؾر



 

 

 
62 

 اوجمه رماویکآرمیتا حسیىی کاربر | خاوٍ اجىٍ

 
: و گ٘حٟ ، ةؼداقحٟآن ٠ؼد را ک٥ کكح٥ قغه ة٨د ی ةؼادر از داظٜ پؼو٣غه ق١اره

. ای٥٤ ک٤ٟ ٥١٦ چی زیؼ ؿؼ ٠ی اصـاس -

پؾ پیؼزن چی؟  :رئیؾ

قایغ اون ٠ؼد ةا پیؼزن در ج١اس ةاق٥ ٥٣؟ :رو٦ام

: داد گ٘ث ٗؼو رٗث و درصاٝی ک٥ ٝی٨ان چای را در دؿث ةازی ٠ی ٗکؼة٥  رئیؾ

! ٣یؼو٦ا ةؼی٢ دم در ظ٣٨ك٨ن ةا -

٣ک٤ٟ الزم ةاقغ از  چ٤غ ٗکؼ٦ؼ  ،ج٤٘گٟ را در زیتٟ کؼدم. ٦ؼدو ة٤ٞغ قغیٟ و ةا اصحؼام ٣ُا٠ی از اجاق ظارج قغیٟ

٦ای دیگؼ ٦ٟ  ٠اقی٢ ،رو٦ام ٠اقی٢ پٞیؾ را ز٨ٞی پایٟ ٣گ٥ داقث و ةا ؿ٨ار قغن ٢٠. ج٤٘گ اؿح٘اده ک٤یٟ

جؼی٢ قب  دیكب وصكح٤اك. ت ةؼدمٝػک١ی الی پ٤سؼه را پایی٢ دادم و از ةاد ظ٤ک . پكث ؿؼ ٠ا صؼکث کؼد٣غ

: کـث و گ٘ثرو٦ام ؿک٨ت را ش. جؼؿٟ ٦ای آی٤غه ٠ی ة٨د و ٢٠ از قب

 . ...دیكب -

. رازب دیكب صؼف ةؽ٣یٟ ظ٨ام ١٣ی -

٤٦گ ظارزی ة٥ آمغای  ،ةا روق٢ کؼدن وتي. جکان داد و دیگؼ چیؽی ٣گ٘ث "ةاق٥" ی رو٦ام ؿؼش را ة٥ ٣كا٥٣

. ٦ایٟ را ٨٣ازش د٦غ ٤٦گ ازازه دادم جا گ٨شآؿؼم را ة٥ قیك٥ جکی٥ دادم و ة٥ . ٗىای ٠اقی٢ ٤ًی٢ ا٣غاز قغ

ا٠ا وٚحی  ؛آرام ز٣گ را ٗكار دادم. ٠اقی٢ ایـحاد و ٥١٦ پیاده قغیٟ ی ویالیی دٚی٥ٛ ٠ٛاةٜ ظا٥٣ چ٤غاز ةْغ 

.  مغایی از ز٣گ ةیؼون ٣یا٠غ ةا ٠كث چ٤غ وؼة٥ ة٥ در زدم

. پیؼزن ٚغ ک٨جا٦ی در را ةاز کؼد و ةا جؼس ة٥ ٠ا ظیؼه قغ

٠كکٞی پیف او٠غه؟  -

پؼ پكث و  ؿتی٠ٜؼد ٨ٚی ٦یکٞی ةا . را ة٥ داظٜ را١٤٦ایی کؼد رزن ٠ارو٦ام گ٘ث ک٥ ةا چ٥ کـی کار داریٟ و پی

.  ةؼّکؾ جن٨رم داظٜ ظا٥٣ ةـیار زیتا ة٨د. ؿیاه روی م٤غٝی پادقا٦ی ٣كـح٥ ة٨د

. روی م٤غٝی ٠ٛاةٜ ٠ؼد ٣كـحیٟ

. ةایغ ة٥ دالیٞی ةا ٠ا ةیای٢ ق١ا: ٢٠

چ٥ دالیٞی؟  -

: رو٦ام ةا ٝض٢ ؿؼدی گ٘ث

! ظاًؼ ٨٠و٨ع ةؼادرج٨ن ة٥ -

ةؼادرم؟  ٥٦، -

: کؼدم گ٘حٟ ةـحٟ و درصاٝی ک٥ از ظا٥٣ ظارزف ٠ی ٦ایف ة٤غ را ة٥ دؿث دؿث

! پؼؿیٟ جا ؿ٨ال ٠ی چ٤غ ٗٛي -

*** 
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. روی م٤غٝی ٠ٛاةٟٞ ٣كـح٥ ة٨د و گ٨یا ٚنغ ؿع٢ گ٘ح٢ ٣غاقث

. ٣کؼدن ة٥ ٣ْ٘ح٨ن ٣یـث مضتث -

 .کؼد ٣٘ؾ ١ّیٛی کكیغ و قؼوع ة٥ ؿع٢ گ٘ح٢

و  ی ٨ٚل ا٠ا زد زیؼ ٥١٦ ؛٦ای اون ظ٥٣٨ رو ة٥ ٢٠ ةغه چ٨ن اون ظ٥٣٨ صٙ ٤٠ٟ ة٨د ةؼادرم ٚؼار ة٨د یکی از ًت٥ٛ -

. ٚؼار ٦ا

. متؼا٥٣ ٤٠حُؼ پیؼوزی ة٨دم کؼدم و ةی ٢٠ مغایف را وتي ٠ی و گ٘ث و ؿع٢ ٠یا

٦ا دوؿث ة٨د و  رٗحٟ ک٥ ةا ز٤٠٢ٟ جن١یٟ گؼٗحٟ اون ظ٥٣٨ رو ةؼاش جتغیٜ ة٥ ز٤٧ٟ ک٤ٟ، پیف یک زن پیؼی  -

 ٢٠. زده ٠یك٥ ٦ٟ ک٥ ة٥ اون ظ٥٣٨ ةؼه ز٢ ٦ؼ کـی و زده قغ اون ظ٥٣٨ ةؼای ١٦یك٥ ز٢. ازش ک١ک ظ٨اؿحٟ

. ٦ای قؼور ک٥٤ ظ٨اد کٜ د٣یا رو پؼ از ز٢ اون ٠ی. ک٥٤ روی ٠یهاون پیؼزن داره زیاد ،ظ٨اؿحٟ و ١٣یر ای٢

.  ٝی٨ان را پؼ از آب کؼدم و ٠ٛاةٞف ٚؼار دادم

. ج٣٨یٟ دؿحگیؼش ک٤یٟ ا٠ا االن ٠ی -

. ج٣٨ی٢ اون ظیٞی ٚغرج٤١غه ٥٣ ١٣ی -

. قغم و وتي را روی ٠یؽ گػاقحٟ رئیؾوارد اجاق . ٦ام ؿپؼدمو٠ؼد را ة٥ ر از پكث ٠یؽ ة٤ٞغ قغم و

. دیگ٥ ٥١٦ چی ج٥٠٨١ االن -

:  ةْغ از ک١ی جْٜٞ گ٘ث ئیؾر

. جازه اول کاره ،اون ا٠کان ٣غاره ة٥ ای٢ راصحی قکـث ةع٨ره ٥٣ -

جازه اوٝك٥؟  ،ک٤یٟ از اول ای٢ پؼو٣غه داریٟ ز٨ن ٠ی ٠ا -

! ک٤ٟ ةا ٣یؼو ٠ی جأکیغةازم . زا ةا ٣یؼو ةؼی٢ د٣تاٝف و ةیاری٤ف ای٢ -

ی ایـحاده ة٨د و ا در گ٨ق٥ رو٦ام. جکان دادم و ةْغ از اصحؼام ٣ُا٠ی از اجاق ظارج قغم ی ٨٠اٗٛث ؿؼم را ة٥ ٣كا٥٣

. اش زدم ک٥ ٝتع٤غ ظكکی جض٨یٟٞ داد آرام روی قا٥٣. ٣ا٠٨ْٞ٠ی ظیؼه قغه ة٨د ی ة٥ ٥ٌٛ٣

 .پیؼزن٦ا رو ز١ِ ک٢ ٠یؼیٟ ظ٥٣٨  ٣یؼو -

. چكٟ ٚؼةان -

.  ٝتع٤غ ٠ٞیضی زدم و ؿ١ث ٠اقی٢ رٗحٟ

ؿ٨یكؼجٟ را ٠ضکٟ گؼٗحٟ جا . ج٨ٖٚ کؼدیٟ زنی پیؼ ٥٣وی ظار ة٥ ؿاّث ٣ؽدیک پ٤ر ة٨د ک٥ ةا ؿ٥ ٠اقی٢ پٞیؾ رو

ج١ام ٣یؼو٦ا پكث ؿؼم وارد . ٦ام چ٤غ ج٥ٛ ة٥ در چ٨ةی زد ک٥ در ظ٨د ة٥ ظ٨د ةاز قغور. ؿؼ٠ا ة٥ ةغ٣ٟ ٔٞت٥ ٣ک٤غ

. ؿی کؼدمرج٤٘گٟ را ٠ٛاةٜ م٨رجٟ ٚؼار دادم و دٚیٙ ظا٥٣ جاریک را ةؼ. ظا٥٣ قغ٣غ

. گؼدم ق١ا ةؼی٢ ةاال رو ةگؼدی٢ ٢٠ ؿا٢ٝ رو ٠ی -

. چكٟ ؿؼوان -
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آرام ة٥ پكث یعچال ٣گا٦ی . ؿ١ث آقپؽظا٥٣ رٗحٟ و اصـاس کؼدم چیؽی پكث یعچال در صال درظكف اؿث

ج٤٘گٟ را . ظ٨رد دار آرام جاب ٠ی م٤غٝی جاب. ا٣غاظحٟ و ةا دیغن دو چكٟ ؿ٘یغ ةا جؼس از آقپؽظا٥٣ ظارج قغم

:  کؼد، ةا ظكٟ ٗؼیاد زدم ی٠ضکٟ گؼٗحٟ و ةا دیغن پیؼزن ک٥ ةا ظ٤غه ٠ؼا ٣گاه م

. ةایغ ةا ٠ا ةیای ج٨ -

٣یام چی ٠یك٥؟  -

: ٦ام رو ة٥ پیؼزن گ٘ثو٦ا در ک٤ارم ٚؼار گؼٗح٤غ و ر ٣یؼو ی ٥١٦

. ٠ا ٠غرك داریٟ پؾ ةایغ ةا ٠ا ةیایغ -

! ةؼی٢ و ٠یر ظ٨ام ةتی٤ٟ چس٨ری ٢٠ زغی؟ ا٠ا ٢٠ ١٣یام ٠ی -

:  پیؼزن گؼٗحٟ و ةا ظكٟ ٔؼیغم ة٥ ج٤٘گٟ را رو

 .ک٤ٟ قٞیک ٠ی -

. ظب قٞیک ک٢ -

. زای ظاٝی پیؼزن ٣گاه کؼدم و ة٥ چك١ا٣ٟ گؼد قغه ة٨د. ا٠ا ٣اپغیغ قغ ؛پا٦ایف را ٣كا٥٣ گؼٗحٟ و قٞیک کؼدم

:  ةا مغای ة٤ٞغی ٗؼیاد زد

.  گیؼ اٗحادی٢ دیگ٥ -

. ة٥ ٣ُؼم ة٧حؼه ةؼیٟ :آٚای ٧٠غوی

٥٣: ٢٠ .

: ام زد و گ٘ث ة٥ قا٦٥٣ام آرام ور

. ةؼیٟ ةایغ -

. ةا ظكٟ ٣گا٦ی ة٥ ؿؼجاؿؼ ظا٥٣ ا٣غاظحٟ و ةا ٝتع٤غ پٞیغی از ظا٥٣ ظارج قغم

. ة٤ؽی٢ را ة٥ ؿؼجاؿؼ ظا٥٣ پاقیغم و کتؼیث را در دؿحا٣ٟ گؼٗحٟ

ظ٨ای ةکكیف؟  ٠ی -

. ج٥٣٨ قکـث ةع٨ره پؾ ةایغ ة١یؼه از راه ٚا٣٨٣ی ١٣ی اون -

٦ام وؿ٨ار ٠اقی٢ قغیٟ و ر. ٦ای ظا٥٣ آرام آجف را در آ٨ٔش کكیغ٣غ ا٣غاظحٟ و چ٨بکتؼیث را ؿ١ث ظا٥٣ 

یک ٝض٥ُ ٚٞتٟ از صؼکث . ٦ای پ٤سؼه دیغم الی پؼده ٣گاه ک٨جا٦ی ة٥ ظا٥٣ ا٣غاظحٟ و پیؼزن را الة٥. صؼکث کؼد

. ایـحاد و ؿؼیِ ٣گا٦ٟ را از آن ظا٥٣ گؼٗحٟ

. صـی ة٧ٟ ٠یگ٥ ٥١٦ چی ج٨١م ٣كغه ی٥ -

ةایغ یک جیک٥ از ز٤ازش رو ةی٢  ٠ا. ٦ای قؼورا٥٣ ةک٥٤ ج٥٣٨ کار جؼ ٠ی جؼ قغه و راصث ال ک٥ ٠ؼد ٚغرجف ةیفصا -

. ٠ؼدم ةـ٨زو٣یٟ جا ةؼه

. گؼدیٟ ای٢ ظ٥٣٨ ةؼ٠ی ةْغاً ة٥ -
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ن آزا ١ٌ٠ئ٢ ة٨دیٟ ک٥ ةؼادر  جا ای٢. ١ْ٠ا ة٨دیٟ یراب٦ایی  گػقث و ٠ا در صال پیغا کؼدن ز٨اب ٠یچ٤غ روزی 

روی کؼد و در صٛیٛث ة٥ صغ ز٨٤ن  هپیؼزن زیاد. دزده ةک٢ ز٢ ا٥٣ ران خآپیف ای٢ پیؼزن جا  اؿث رٗح٥ ٠ؼد

ؿ٨ال . ٣غ٣غار ار و ٚنغ جؼك ٠ا٣غ ود دارج٥٣ و ز٣غگی ٢٠ و ر٦ام واخ آن در٦ا ٨٤٦ز  ز٢ ؛ ا٠اپیؼزن ٠ؼد! رؿیغ

 ٦ا ةؼو٣غ؟  ا جؼك ک٤غ و ٦ٟ ز٢ر زاؿث ک٥ صال ةایغ چ٥ ک٤یٟ جا ٦ٟ پیؼزن ةؼای ١٦یك٥ د٣یای ٠ا ای٢

در ظ٨د  ، ٠ؼا٦ا در ٗکؼ ٗؼو رٗح٥ ة٨دم و ظي ة٥ ظي ٨٣قح٥. ٦ا را روی ٠یؽ گػاقحٟ و دؿحٟ را ٚاب ؿؼم کؼدم ورق

ؿؼم را ة٤ٞغ . یکی در زد و وارد قغ. ٦ا را ظ٨ا٣غم ظ٨دکار را روی د٦ا٣ٟ گػاقحٟ و دوةاره ظي. ٣غٔؼق کؼده ة٨د

 . ٦ا قغم کأػ ةؼرؿی٣کؼدم و ٠ك٨ٕل 

 ؿای٥؟ -

چیؽی ٣گ٘حٟ و ظ٨دکار را از د٦ا٣ٟ ظارج . رو٦ام ٜٚ٘ ٠ا٣غ ی ؿؼم را ة٤ٞغ کؼدم و ٣گا٦ٟ روی ٣گاه ة٥ ظ٨ن ٣كـح٥

رو٦ام ةالظؼه ؿک٨ت را قکـث و . ای از ٠یؽ گػاقحٟ و کال٥ٗ ة٥ م٤غٝی جکی٥ دادم ٦ا را ٠ؼجب گ٨ق٥ کأػ. کؼدم

 : گ٘ث

 یةؼیٟ اون ظ٥٣٨ ، ٗؼدامتؼم ج٨١م قغه دیگ٥. ؿؼ٥٠ یا روح پكثا قب یا ز٢ متش ت. دی٨و٥٣ ٠یكٟ دارم -

 .ةایغ ی٥ کاری ةا ز٤ازش ةک٤یٟ. ؿ٨ظح٥

ای٢ چ٤غ روز . رو٦ام ةْغ از اصحؼام ٣ُا٠ی از اجاٟٚ ظارج قغ. گ٘حٟ ی آرا٠ی"ةاق٥"٣٘ـٟ را ةا مغا ةیؼون دادم و 

ذوق و . قغم ک٥ ؿ٥ دا٣كس٨ ز٨ٞیٟ را گؼٗح٤غ ظارج ٠یداقحٟ از اجاٟٚ . ز٣غگی ٣غاقحیٟ، ٗٛي مغا، ٗٛي جؼس

دو پـؼ ٚغ ة٤ٞغ و ٦یکٞی ک٥ دو٨ٞٚ ة٨د٣غ و ٗٛي مغا٦ایكان ٠ح٘اوت ة٨د و ١٦چ٤ی٢ . ق٨ق از ٣گا٦كان ٨ْٞ٠م ة٨د

جؼ از ةؼادرش ة٨د  پـؼی ک٥ ک١ی ة٤ٞغ. ؿ٨اٝی ٣گا٦كان کؼدم. یک دظحؼ ٚغ ک٨جاه و پ٨ؿث ؿ٘یغ و چكٟ آةی

 :گ٘ث

. ٦ای پؼ ٦یسا٣یٟ جؼس و چیؽ یؿ٥ دی٨و٥٣ ٠ا ٦ؼ .٦ـح٤غ ٦ـحی ١٣ٟظا و ای٢ ٣ٟ، ایك٨ن اٗكی٢٠٢ رادی -

 .ک٤ی٢ ق٤یغیٟ ق١ا یک پؼو٣غه ٚت٨ل کؼدی٢ و چ٤غ ٠ا٦ی ٠یك٥ ک٥ روش کار ٠ی

 :اٗكی٢ ادا٥٠ داد

 .١٦کاری ک٤یٟ ایٟ ک٥ ةا ق١ا چی کار کؼدی٢؟ چی قغ؟ ٠ا آ٠اده. دو٣یٟ ٥١٦ اج٘اٚاجی ک٥ ةؼاج٨ن اٗحاده رو ٠ی -

 :٣گاه ک٨جا٦ی ة٥ ٦ؼ ؿ٥ ا٣غاظحٟ و گ٘حٟ. ٦ا ٦ٟ د٣تاٟٝ آ٠غ٣غ ة٥ ؿ١ث ٠اقی٤ٟ رٗحٟ ک٥ آن

اگ٥ از ز٣٨ح٨ن ؿیؼ قغی٢  ،ک٤ی٢ صغاٜٚ یک ٦٘ح٥ روش ٗکؼ ٌٝ٘اً! ای٢ ةازی ةازگكث ٣غاره و ظیٞی ظٌؼ٣اک٥ -

 .ةاق٥ ةیای٢ ١٦کاری ک٤ی٢

: ٦ؼ ؿ٥ ةا٦ٟ گ٘ح٤غ

 .از ز٨١٣٨ن ؿیؼ قغیٟ آره -

 :ةا صؼص ة٥ ٦ؼ ؿ٥ ظیؼه قغم و ةا مغای ة٤ٞغی گ٘حٟ

 .ج٣٨ٟ ةک٤ٟ ؿ٨ار قی٢ ةتی٤ٟ چی کار ٠ی. ة٥ درك ک٥ ؿیؼ قغی٢ -
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٠اقی٢ را روق٢ کؼدم و ؿ١ث . ٦ایكان ٔیؼ ٚاةٜ درك ة٨د قادی ٦ا وٝتع٤غ ،ؿ٥ ةا ذوق ؿ٨ار ٠اقی٢ قغ٣غ ٦ؼ

 .ظا٥٣ آن پیؼزن رٗحٟ

ٚؼار ة٨د ٗؼدا ز٤ازه را پیغا ک٤٤غ ٥٣ االن، پؾ چ٥ قغ؟ ج٤٘گٟ را در زیب . زا ٚؼار داقح٤غ ٦ا آن رورو٦ام و ج١ام ٣ی

٦ای ٣ُا٠ی وارد  ٣یؼو و ةیؼون کٞت٥ ٠ا٣غ٣غ و ٗٛي ٢٠ و رو٦ام ٦ٟ آن ؿ٥ ز٨ان. ق٨ٞارم ٗؼو ةؼدم و وارد کٞت٥ قغم

٥١٦ زا جاریک ة٨د . در ص١ام را ةاز کؼدم و وارد قغم. ؿی کؼدمر٦ا را یکی یکی ةؼ ٦ا ةاال رٗحٟ و اجاق قغیٟ، از پ٥ٞ

ة٥ آب وان ظیؼه قغم و ةا دیغن جن٨یؼ آن پیؼزن ةا جؼس پایٟ ؿؼ . آ٠غ و ٗٛي مغای چک چک آب روی وان ٠ی

ةا ةـح٥ قغن . ةا جؼس ظ٨دم را ؿ١ث در کكیغم ج٤٘گٟ را در دؿث گؼٗحٟ و. ظ٨رد و روی کٖ ص١ام اٗحادم

از روی ز٠ی٢ ة٤ٞغ قغم و ةا دٚث ة٥ اًؼاف ص١ام جاریک . جٟ و چ٤غ ٣٘ؾ ١ّیٙ کكیغم٠ضکٟ در، ٚٞتٟ را گؼف

ةا . ةا ةاز کؼدن چك١ا٣ٟ ٣اگ٧ان پیؼزن را ٠ٛاةٟٞ دیغم. ة٥ دی٨ار ٤١٣اك جکی٥ دادم و چك١ا٣ٟ را ةـحٟ. ظیؼه قغم

 .جؼس ٠ضکٟ ة٥ در ک٨ةیغم جا ةاز ق٨د

 !ک١ک رو٦ام، ک١ک؛ ک١ک -

آب  ؿ١ث ةا کكیغه قغن ٦٨٠ایٟ ة٥. جؼ از ٚتٜ دیغم ا٠ا ةا ک١ال جْسب در را ؿاٟٝ ؛کؼدمةا ج٤٘گ ة٥ در قٞیک 

آن پیؼزن گؼد٣ٟ را ٠ضکٟ گؼٗث و ؿؼم را . کؼد٣غ جا دور وان ةا ظ٤غه ٣گا٦ٟ ٠ی جا ز٢ دور چ٧ٜ. وان پؼت قغم

زیؼ آةی ؿؼد . را ةاال ةیاورم جالش ة٨دم جا ؿؼم در کؼدم زدم و جٛال ٠ی پا ٠ی و  در صاٝی ک٥ دؿث. در آب ٗؼو ةؼد

. ةا مغای ة٤ٞغی ٣٘ؾ ٣٘ؾ زدم ک٥ ةاز ؿؼم را در آب ٗؼو ةؼد. در صال ظ٥٘ قغن ة٨دم ک٥ ٠ؼا ةاال کكیغ

د ز ٦ایی ک٥ از آب ةیؼون ٠ی صتاب. ا٠ا جازه ١٧ٗیغم روح پ٨ؿحی ٣غارد ؛٦ایٟ را در پ٨ؿث دؿحف ٗؼو ةؼدم ٣اظ٢

روی ز٠ی٢ ٣كـحٟ و ٨٦ا . در ةاز قغ و ٢٠ ؿؼیِ از آب ةیؼون آ٠غم. ن ة٨دم ی ٦ای ة٥ پایان رؿیغه گؼ ٣٘ؾ ٣كان

 . را ةا ج١ام ٚغرت ةْٞیغم

: رو٦ام ک٤ارم ٣كـث و گ٘ث

 .ةیؼون ؿ٨زو٣غیٟ رو ةؼدیٟ ٦ای ز٤ازش ٣٨٠غه ک٥ اون ٗٛي چ٤غجا از اؿحع٨ن -

. دورش ز١ِ قغه ة٨د٣غ، ظیؼه قغموری ک٥ اٗؼاد ٣ُا٠ی  ة٥ آجف ق٥ْٞ. ةا جکی٥ ةؼ رو٦ام از آن ظا٥٣ ظارج قغم

 !٨٤٦ز ج١ام ٣كغه و ٠ازؼا ٦ا ٨٤٦ز ٦ـح٤غ ز٢ ؛ ا٠اداؿحان ای٢ پیؼزن و روصف در ١٦ی٢ ٥ٌٛ٣ ة٥ پایان رؿیغ

٦ا را روق٢ کؼدم و ة٥ ٠ادر ک٥ روی  چؼاغ. ی ٢٠ قغیٟ رو٦ام وارد ظا٥٣ و ١٦چ٤ی٢ ٦ـحی ،اٗكی٢ ،رادی٢ ،٢٠

٥١٦ روی جعحی . ة٥ ةاال ةؼوی٦ٟا اقاره کؼدم ک٥  ویی رویف کكیغم و ة٥ ةچ٥پث. ٠تٜ ظ٨اةف ةؼده ة٨د، ظیؼه قغم

رو٦ام کال٥ٗ دؿحی ة٥ ٦٨٠ایف کكیغ و ؿک٨ت جٞعی ک٥ ایساد قغه ة٨د را ةا . ک٥ در اجاٟٚ وز٨د داقث ٣كـحیٟ

 .قکـث جؼ ؿع٤ی جٞط

 !ةازی آظؼی ٣غاره ، ای٢ج٣٨یٟ صٞف ک٤یٟ چ٨ٌر صٞف ک٤یٟ؟ ١٣ی -

 :ا٠ا ظك١گی٢ گ٘ث ؛ا٦ًِـحی ةا ؿع٤ی ق

 .جؼك ک٢٤ رو ٠ا ٦ا د٣یای ٠ا ةایغ کاری ک٤یٟ ک٥ اون. د٣یا ٣كغ ٣غاره ی٦یچ چیؽ ج٨ -
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پیؼزن ٠ؼد و دیگؼ اویی ٣یـث . گ٘ث، ة٨دیٟ صٞی ک٥ ٦ـحی از آن ؿع٢ ٠ی د٣تال راه واْٚا٥١٦ً ؿاکث قغ٣غ و 

ج٨ا٣یٟ  چگ٥٣٨ ٠ی. ج٨ا٤٣غ ٦ؼ کاری ةک٤٤غ و ٠ی ا٣غ ه٦ا آزاد قغ دیگؼ آن ز٢! ٦ایف دؿح٨ر د٦غ جا ةؼو٣غ ک٥ ة٥ ز٢

ةؼای  و را جؼك ک٤٤غ ٠ا ی ٦ا را وادار ک٤یٟ جا ظا٥٣ ک٥ آن ردصٞی ٦ٟ وز٨د دا ای٢ ٨٠و٨ع را صٜ ک٤یٟ؟ آیا راه

 ١٦یك٥ ةؼو٣غ؟

. ک٥٤ ٠ی جؼ ةیفو ر ةا ٦ٟ ة٨دن ٚغرج٨١ن. ز٣غگی ک٤یٟ زا ْٗالً اون ٦ٟ ک٤یٟ و ٥١٦ ةا پیغا ة٧حؼه ی٥ ظ٥٣٨: اٗكی٢

 !ةا ٦ٟ ة٨دن ة٧حؼ از ج٧٤ا و ٠ح٘ؼق ة٨د٥٣

: رادی٢ پؼو٣غه را ٠ٛاةٜ ٦ؼ پ٤ر ٣٘ؼ٠ان گػاقث و گ٘ث. کؼد٣غ جأییغ٥١٦ ؿع٤ف را 

 . ای ةایغ داقح٥ ةاقیٟ ةؼ٣ا٥٠ ، ی١٣٥یك٥ ز٨ری  ای٢ -

: ار و آرا٠ی گ٘حٟد ةا مغای ظف

 ٠ٌیِ کؼد؟  رو٦ا  چ٨ٌر ٠یك٥ اون واْٚاً. رؿ٥ ٦یچ را٦ی ة٥ ذ٤٦ٟ ١٣ی -

چ٥ دٝیٞی داقث چؼاغ . قغ ٦ای ٠حْسب و ٠ت٧ٟ ٦ؼ پ٤ر ٣٘ؼ آرام رد و ةغل ٠ی ٣گاه قغ وچؼاغ اجاق ظا٨٠ش 

. ؿ١ث جعث رٗحٟ ک٥ ةاز چؼاغ ظا٨٠ش قغ. ظا٨٠ش ق٨د؟ ظ٨اؿحٟ ؿ١ث چؼاغ ةؼوم ک٥ دوةاره اجاق روق٢ قغ

: ة٤ٞغی گ٘ثةا مغای  ک٥ رادی٢ ای کكیغم و روی جعث دراز کكیغم پ٨ف کال٥ٗ

 !٤ْٝحی -

ٚٞتٟ را گؼٗحٟ و ة٥ . ای ة٨د ای٢ صؼٗف ٠ـاوی قغ ةا ةاز و ةـح٥ قغن در اجاق ک٥ ة٥ قکٜ ظیٞی ج٤غ و وصكیا٥٣

رو٦ام ؿؼش پایی٢ ة٨د و . ٝض٥ُ ٦ٟ چؼاغ روق٢ قغ و ٦ٟ در از صؼکث ایـحاد از چ٤غةْغ . جؼ قغم ٦ـحی ٣ؽدیک

دوؿث ٣غاقحٟ ای٢ . کكیغ در آ٨ٔش گؼٗح٥ ة٨د و ج٤غ ج٤غ ٣٘ؾ ٠ی ٦ـحی ٠ؼا. رادی٢ و اٗكی٢ ٦ٟ در ٗکؼ ة٨د٣غ

 .ا٣غ هظ٨دقان گ٘ح٤غ ک٥ از ز٣غگی ؿیؼ قغ ؛ ا٠ا٦ا را وارد ةازی ک٤ٟ ز٨ان

 !٠سؼدی دارم و ج٧٤ام ی ٢٠ ظ٥٣٨. ٢٠ ی ٗؼدا ةیای٢ ظ٥٣٨ از -

 .زا ةع٨اةی٢ ا٠كب ای٢: ٢٠

٦ـحی در صاٝی ک٥ ٠ؼا در آ٨ٔش گؼٗح٥ ة٨د و . ةٕٞف رٗح٤غ٦ا ة٥ اجاق  ٦ـحی ةا ٢٠ روی جعث دراز کكیغ و پـؼ

: پح٨ را جا گ٨ٞی ظ٨د کكیغه ة٨د، ک٤ار گ٨قٟ گ٘ث

 ةع٨اةٟ؟ و آةسی ٠یك٥ ةٕٞث ک٤ٟ -

٦ـحی ٠ؼا ٠ضکٟ در آ٨ٔش گؼٗث و . کؼدم و ٗٛي ٝتع٤غی زدم ٣ف جْسباز ای٢ ٥١٦ ةچ٥ ة٨دن و ٌٝیٖ ة٨د

اٝتح٥ پیف از آن ٦ٟ در آ٨ٔقف . وی ؿؼش گػاقحٟ و چك١ا٣ٟ را ةـحٟام را ر چا٥٣. ام گػاقث ؿؼش را روی قا٥٣

 .ةا دیغن اجاق ٔؼق در جاریکی جؼؿیغم و چك١ا٣ٟ را ةـحٟ. جؼ در آ٨ٔقف ٦ـحٟ ا٠ا صال ةیف ة٨دم؛

پیف . ظ٨د را ةؼای رٗح٢ ة٥ ظا٥٣ رو٦ام آ٠اده کؼدیٟ ،متش ؿؼیِ از ظ٨اب ة٤ٞغ قغیٟ و ةا ز١ِ کؼدن وؿایٜ

: ةا ٝض٢ ؿؼدی گ٘حٟ ٠ادرم رٗحٟ و

 !٠ؼاٚب ظ٨دج٨ن ةاقی٢ ظ٥٣٨،ةیام  ج٣٨ٟ ٣یـحٟ و ١٣ی٢٠ چ٤غ روزی ة٥ ظاًؼه پؼو٣غه  -
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گ٘ث روزگار ّسب ةغ قغه،  ٝتع٤غی ک٥ ٠ی. ٦ا ة٨د ٝتع٤غی ک٥ در آن ؿع٢. ٠ادر اظٟ کؼد و ٝتع٤غ جٞعی زد

کؼد االن  ا٠ا ٢٠ ٣کؼدم، ٢٠ کؼدم؟ اگؼ ة٨د و ر٦ایٟ ١٣ی ؛ة٤غد گ٨یغ ز١ِ ٠ی وٚحی ةا ٢٠ ؿع٢ ٠ی صحی دظحؼم

ٗؼدی ک٥ روزی ر٦ایٟ کؼد و رٗث  ؛ ا٠اآیٟ گ٘حٟ ٣گؼا٣ٟ ٣ك٨ ٠ادر ّؽیؽم زود ٠ی کكیغم و ٠ی گؼم در آ٨ٔقف ٠ی

دا٣ٟ دوؿحف ٣غارم یا  ١٣ی. ٢٠ دیگؼ ٠ادرم را دوؿث ٣غارم. ق٨د ةاز ٣ع٨ا٦غ رٗث؟ دٝی ک٥ قکـث جؼ٠یٟ ١٣ی

. ٚغر ز٦ؼآ٨ٝد ة٨د ک٥ ٠ضتحف را از ٚٞتٟ را٣غ دا٣ٟ ک٥ ق١كیؼی ک٥ ة٥ دٟٝ زده آن ک٤ٟ، ٗٛي ای٢ را ٠ی جٞٛی٢ ٠ی

 .٠ادر دؿحف را روی ٦٨٠ایٟ کكیغ و گ٘ث

 .ا٠ا ظیٞی دوؿث دارم ؛و ٣غاقحٟر ٝیاٚحث. ؿای٥ واْٚاً ٠حأؿٟ٘ -

ؿ٨ار ٠اقی٢ قغم . ظا٥٣ ظارج قغمدؿحف را از روی ٦٨٠ایٟ ةؼداقحٟ و ٗٛي ةا ٝتع٤غ ک٨چکی جؼکف کؼدم و از 

. کؼدیٟ ٦ایی پیغا ٠ی پؼو٣غه، ؿؼ ٣ط چیغن  در اداره کاری ٣غاقحیٟ و ةایغ در ظا٥٣ ةا ک٤ار ٦ٟ. رو٦ام صؼکث کؼد و

رادی٢ و  ،اٗكی٢. رو٦ام کٞیغ را داظٜ در ٗؼو ةؼد و در را ةاز کؼد. از ٠اقی٢ ظارج قغم و ٣٘ؾ ١ّیٛی کكیغم

رو٦ام آرام ؿ١حٟ آ٠غ ک٥ ةاّخ قغ مغای ةؼظ٨رد . یک ٝض٥ُ ة٥ ٠اقی٢ جکی٥ دادم ٢٠ ؛ ا٠ا٦ـحی وارد قغن

 .دؿحف را روی قیك٥ ٠اقی٢ گػاقث و رو ة٥ ٢٠ ایـحاد. ٦ای ز٠ی٢، ة٥ گ٨ش ةؼؿغ ک٘كف روی ؿ٤گ ی پاق٥٤

 ١٣یای ج٨؟ -

چٛغر  ای٢ داؿحا٣ی ک٥ ٦ؼدا٣ـحیٟ ج٥  ١٣ی واْٚا٥١٦ً ظـح٥ ة٨دیٟ و . اش ا٣غاظحٟ ظـح٥ ی ٣گاه ک٨جا٦ی ة٥ چ٧ؼه

 !راه اؿث، کساؿث لِگ٨ی٤غ او رویٟ ز٨ٞ ٠ی ٠ی

 .ج٨ ةؼو ٤٠ٟ ٠یام -

٢٠ دظحؼی ة٨دم ک٥ ةا اراده و . جؼؿیغم ٠یآظؼش  ، ازاصـاس ةغی داقحٟ. رو٦ام ؿؼی جکان داد و وارد ظا٥٣ قغ

جؼ از  ا٠ا ای٢ ٠ازؼا ةؽرگ ؛ةـح٥ ة٨دمرا ةا ٨٠ٗٛیث  ٦ا جالش ظ٨د ة٥ ای٢ ٥ٌٛ٣ رؿیغه ة٨دم و جا ة٥ االن ج١ام پؼو٣غه

. رؿیغ ی ٝتٟ ق٨ری از اقکٟ ٕٝؽیغ و ة٥ گ٨ق٥ ی ؿؼم را ة٥ قیك٥ ٠اقی٢ جکی٥ دادم و ٌٚؼه! یک پؼو٣غه ة٨د

ةؼای ! کؼدم آظؼی٢ صؼٗف اؿث، ٥٣؟ ٠ادر ظ٨ةی ةؼایٟ ٣ت٨د ا٠ا صؾ ٠ی ؛آظؼی٢ صؼف ٠ادرم ةؼایٟ د٤ٝكی٢ ة٨د

٦ایٟ را پاك کؼدم و ظ٨دم را از ٦س٨م ةاد ؿؼد ٣سات دادم و ة٥ ظا٥٣  دؿحٟ اقک زتؼان ظیٞی دیؼ ة٨د ٥٣؟ ةا کٖ

ک٤ارقان ٣كـحٟ و ؿؼم را ة٥ م٤غٝی چ٨ةی . ٦ا را روی ٠یؽ قکالجی ر٣گ و گؼد دیغم ةا ورودم ةچ٥. پ٤اه ةؼدم

 .جکی٥ دادم

 ی ٣غاری٢؟ا ظب ٦یچ ةؼ٣ا٥٠: اٗكی٢

 .ظ٨ان ٗٛي ةایغ ةغو٣یٟ چی ٠ی: رو٦ام

: زدم و گ٘حٟ پ٨زظ٤غی

 .ظ٨اد ٠ی ٦ا رو کكح٢ ا٣ـان -

. ظا٨٠ش ق٨د کالًرو٦ام گ٨ی را وؿي ٠یؽ گػاقث و ةا مغای ة٤ٞغی چ٤غ ورد ظ٨ا٣غ ک٥ ةاّخ قغ چؼاغ ظا٥٣ 

جؼؿیغم  دیگؼ از ٦یچ چیؽ ١٣ی. ظیؼه ة٨دم ی جاریک چك١ا٣كان را ةـح٥ ة٨د٣غ و ٢٠ ةا چك١ا٣ی ةاز ة٥ پ٤سؼه  ٥١٦
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ٚٞتٟ درد . ٣اگ٧ان دظحؼی ک٥ ٦٨٠ای ؿیا٦ف روی م٨رجف اٗحاده ة٨د، ٠ٛاةٟٞ ١٣ایان قغ. و ةؼایٟ ٧٠ٟ ٣ت٨د

 .ج٨ا٣ـحٟ قکـحف ةغ٦ٟ کؼد و ٗٛي ة٥ ای٢ دٝیٜ ة٨د ک٥ ١٣ی ٠ی

: رادی٢ ةا مغای ة٤ٞغی گ٘ث

 ظ٨ای؟ ٠یچی  -

: م گ٘ح٤غچ٤غ مغا ١٦ؽ٠ان ةا ظؼاش و ظف

 .ٗؼ٠ایی صکٟ -

 گؼدی ة٥ زایگاه ٚتٞی ظ٨دت؟ چ٨ٌر ةؼ٠ی: ٦ـحی

: ک٤ار گ٨قٟ ةا ٗؼیاد گ٘ح٥ قغ. ٕٝؽد م ٠یا اصـاس کؼدم م٤غٝی

 .کكی١ف کی ةحؼؿ٥ ٠ی ٣غاره ٦ؼ ؛ ا٣غازهکكح٥ قغن جؼؿ٦٨ا ةا -

چك١ان ؿ٘یغ و ظاٝی از ةا ظكٟ ؿؼ چؼظا٣غم و ٣گا٦ٟ را ة٥ . قغ ظ٨رد و صاٟٝ ةغجؼ ٠ی ٦ایف ة٥ گ٨قٟ ٠ی ٣٘ؾ

٠ض٨ قغ و ٣اگ٧ان ک٤ار . ش را ة٥ ١٣ایف گػاقث و ٢٠ ٗٛي ةا ٣٘ؼت ٣گا٦ف کؼدم٦ای اند٣غ. اش دوظحٟ جی٥ٞ

. ای ک٥ ٦ـحی رویف ة٨د گؼٗث و ة٥ ؿؼّث م٤غٝی را ؿ١ث ٥ٌٛ٣ جاریکی کكیغ از م٤غٝی. ٦ـحی آقکار قغ

٠كحٟ را ة٥ ٠یؽ ک٨ةیغم و ةا ظكٟ . ل دیغ ٣ت٨د، کكیغه قغا٠ا ةا ؿؼّحی ک٥ ٚاب ؛کؼد زد و جٛال ٠ی ٦ـحی ٗؼیاد ٠ی

: گ٘حٟ

 ! ةؾ ک٢ -

٦ایی ک٥ روی کؼه ز٠ی٢  جْغادقان از ا٣ـان! ک٤غ؟ ؿؼاؿؼ ظا٥٣ پؼ ة٨د از ز٢ ا٠ا ٠گؼ او ة٥ صؼف ٢٠ گ٨ش ٠ی

 .ةؼدم ٗؼو ٠ی جؼ در پ٨ؿث دؿحٟ ٦ایٟ را ةیف ک٤غم و ٣اظ٨ن ٦ایٟ پ٨ؿث ٝتٟ را ٠ی ةا د٣غان! جؼ ة٨د ة٨د٣غ ٦ٟ ةیف

 ٦ـحی ةا م٨رجی ظ٣٨ی٢ و ؿؼی زغا از ةغن. زان ٦ـحی روی ٠یؽ، د٦ا٣ٟ ةاز ٠ا٣غ و ٚٞتٟ ایـحاد ةا ؿ٨ٛط ةغن ةی

دؿحٟ را روی د٦ا٣ٟ گػاقحٟ و ّٛب ّٛب ! جؼؿ٨ ،ةا رد ظ٨ن روی ةغ٣ف ٨٣قح٥ قغه ة٨د. ٠یؽ اٗحاده ة٨د روی

ا٠ا  ؛ک٨ةیغ رادی٢ ؿؼش را ة٥ ٠یؽ ٠ی و کؼد ة٤ٞغ گؼی٥ ٠ی زد و اٗكی٢ ةا مغای چ٤گ ٠ی یفرو٦ام ة٥ ٦٨٠ا. رٗحٟ

زل  ی ٦ـحی پكث ة٥ دی٨ار روی ز٠ی٢ ؿؼ ظ٨ردم و ة٥ ؿؼ از ج٢ زغا قغه. ق٨د ةا ای٢ کار٦ا چیؽی ٨ّض ١٣ی

 . گ٥٣٨ آن ٦ٟ ای٢ ؛، ةؼایف زود ة٨د ة١یؼداش ک٨دکی ٌٝاٗث و ش،ا٠ا آن آ٨ٔ ؛ق٤اظح١ف زیاد ١٣ی. زدم

 !ؿی٣ٟتایغ ةحؼ: رو٦ام

 ٠یك٥؟. ..اظ٥ ٠گ٥: رادی٢

: آ٦ی کكیغم و گ٘حٟ

 اصـاس قغم؟ جؼؿٟ؟ چؼا ٣ـتث ة٧ف ةی اگ٥ ١٣یك٥ پؾ چؼا ٢٠ ١٣ی -

: رو٦ام ةا مغای آرا٠ی گ٘ث

 !ای چ٨ن ظـح٥ -
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ظـح٥ . ق٨د راه ج١ام ١٣ی ؛ ا٠اومر ک٥ ٠غام ٠ی ای٢ از. ظـح٥ ة٨دم ای٢ ةازی و پؼو٣غه از ةاظث، از گ٘ث راؿث ٠ی

آن ٥١٦ ٚغرت ة٥ کسا رٗث؟ چ٥ قغ چؼا ! ة٨دم ة٧حؼی٢ پٞیؾ ،٢٠ ؿای٥! ة٨دم از جالش کؼدن و ة٥ ٣حیس٥ ٣ؼؿیغن

ک٥ صـی ة٥ او ٣غاری زؽ  دی٨ی! ةؼو ة٥ ز٤گ دی٨ و ق٨ ة٤ٞغ ، ج٧٤اییق٨ ؿای٥ ریعحٟ؟ چؼا ٗؼوکف کؼدم؟ ة٤ٞغ

 .ک٤ی ج١ا٠ف ٠ی! ج٤٘ؼ

ا٠ا  ؛رادی٢ ؿ١ث در ظا٥٣ رٗث. ق٨د جؼ ٠ی ٦ؼ ٝض٥ُ ةیف٦ا  ن و ظا٨٠ش و مغای ٗؼیاد ةچ٦٥ای ظا٥٣ روش چؼاغ

در آن جاریکی . ؿ١ث اجاق رٗحٟ ک٥ در ٠ضکٟ ةـح٥ قغ. چ٥ دؿحگیؼه را ةاال و پایی٢ کؼد ٦یچ جادیؼی ٣غاقث ٦ؼ

داظحٟ ک٥ رویف ظي ٣گا٦ی ة٥ کأػ ان. چؼاغ روق٢ قغ و کأػی روی دؿحٟ دیغم. ٥١٦ چیؽ ٠ت٧ٟ ة٨د و ٠ت٧ٟ

 .ظٌی قغه ة٨د

 !٠یؼه ؿؼیِ ةؼو پیف ٠ا٠ان ز٣٨ث چ٨ن داره ٠ی -

. قغ ا٠ا ةاز ١٣ی ؛چ٤غ ٝگغ ٠ضکٟ ة٥ در زدم. ؿؼیِ از اجاق ظارج قغم و ةا ا٣غاظح٢ قال روی ؿؼم ؿ١ث در رٗحٟ

: کؼد٣غ ک٥ ٗؼیاد زدم ٠یرو٦ام و ةٛی٥ ةا جْسب ٣گا٦ٟ 

 .ةایغ ةؼیٟ ؛٠یؼه ٠ا٠ا٣ٟ داره ٠ی ،ةایغ ةؼیٟ -

قغ رٗحٟ و  ی ک٥ ة٥ صیاط ظحٟ ٠یا ؿ١ث پ٤سؼه. ٦یچی ة٥ ٦یچی ؛ ا٠اج٤٘گٟ را ةؼداقحٟ و ة٥ در قٞیک کؼدم

ةا ج١ام ؿؼّث ؿ١ث ٠اقی٢ . ٦ؼدو پایٟ را از پ٤سؼه ظارج کؼدم و ظ٨دم را در صیاط ا٣غاظحٟ. درش را ةاز کؼدم

از چؼاغ ٚؼ٠ؽ  و ٦ا را رد کؼدم پیچ. ری٢ ؿؼّث صؼکث کؼدمپایٟ را روی گاز ٗؼو ةؼدم و ةا آخ. رٗحٟ و ؿ٨ار قغم

ّناةی اةا . او ةایغ ز٣غه ة١ا٣غ! ٗٛي ٠ادرم ة٨د و ٠ادرم ؛ االنة٥ ؿ٨ت پٞیؾ و ٣ُایؼ ای٢ ج٨ز٧ی ٣کؼدم. ٦ٟ رد قغم

 .قغ جؼ از ای٢ ١٣ی ةیف ؛ ا٠اجؼ کؼدم ظؼاب ٠كحٟ را ة٥ ٗؼ٠ان ک٨ةیغم و ؿؼّحٟ را ةیف

ةؼق را روق٢ کؼدم . ظ٨دم را داظٜ ظا٥٣ جاریک پؼجاب کؼدم. دم و در ظا٥٣ را ؿؼیِ ةاز کؼدم٠ٛاةٜ ظا٥٣ ج٨ٖٚ کؼ

روق٢ ة٨د و جن٨یؼ ظ٤ٗ٨اکی پعف  ، ج٨ٞیؽی٨نو چ١غان روی ز٠ی٢ پعف قغه ة٨د  ٝتاس. و ة٥ ظا٥٣ ظیؼه قغم

چ٥ ة٨د؟ در اجاق ظ٨دم  د٤٦غه  ان٦ا ٣ف رد دؿث ظ٣٨ی روی دی٨ار. رو ٚؼار گؼٗحٟ در راه ٦ا ةاال رٗحٟ و از پ٥ٞ. قغ ٠ی

وای ٠ؼا ةتعف ٢٠ ٣تایغ . دیؼ ة٨د ؛ ا٠اة٥ اجاق ٠ادر رٗحٟ و ةا ةاز کؼد٣ف ٠ادر را دیغم .کـی ٣ت٨د ، را ةاز کؼدم

پكث ؿؼم را ٠ضکٟ ة٥ دی٨ار . دؿحٟ را ةی٢ ٦٨٠ایٟ ٗؼو ةؼدم و ةا ٣اج٨ا٣ی روی ز٠ی٢ اٗحادم. گػاقحٟ ج٧٤ایث ٠ی

 ٠ؼدی؟ ج٨ ةایغ ٠ی ، چؼاة٨د ی ٢٠ چؼا ج٨؟ ای٢ پؼو٣غه ،٥٣. ریعحٟ ک٨ةیغم و اقک ٠ی ٠ی

ةا . یک ؿ١ث اجاق اٗحاده ة٨د و ؿؼش ة٥ دو ٚـ١ث جٛـیٟ قغه ة٨د ٦ؼ کغامدؿث و پای ٠ادرم ٌِٚ قغه ة٨د و 

ؿحف وٚث ة٥ او ٣گ٘حٟ دو ٦یچ. قغ٦ای ٢٠  گؼی٥ زمغایٟ ة٤ٞغ ة٨د ک٥ کٜ ق٧ؼ پؼ ا ٚغر ، آنزدم مغای ة٤ٞغ زار ٠ی

 ؟ریؽم دارم پؾ چؼا االن اقک ٠ی

روی ز٠ی٢ . ٠ادرم رٗث؟ ٠ؼد؟ وای ةؼ ٢٠. ّٛب ّٛتی رٗحٟ ک٥ ؿؼم ٠ضکٟ ة٥ دی٨ار ةؼظ٨رد کؼد. ق٨د ةاورم ١٣ی

رو٦ام و ةٛی٥ . قغه ة٨د ٗكؼده٦ای ظ٣٨ی از چك١ا٣ٟ ؿؼازیؼ ة٨د٣غ و ٚٞتٟ  اقک. ؿؼ ظ٨ردم و چك١ا٣ٟ را ةـحٟ

ٗٛي ٢٠ ة٨دم ک٥  ، چ٨ن٠ذٜ ٢٠ دٚیٛاًا٠ا ٥٣  ؛دیغن ٠ادرم ّی٢ ٢٠ ةغصال قغن ٦ٟ ةاالی ؿؼم صاوؼ قغن و ةا
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پكی١ان  ی یک ١ّؼ ة٥ ا٣غازه ظ٨ب ةؼظ٨رد ٣کؼدم و امالًدا٣ـحٟ ةا او  ٗٛي ٢٠ ٠ی. دا٣ـحٟ آن زن ٠ادرم اؿث ٠ی

 !٠ادرم! او ٠ادرم ة٨د. دا٣ی چ٥ صـی دارد ک٥ ٣ح٨ا٣ی زتؼان ک٤ی وای ١٣ی .ة٨دم

: ةٕه گ٘حٟةا ٗؼیاد و 

 .، ٣اة٨د٣اة٨دم کؼدی ؛و ازم گؼٗحیر کـٟ ، ٥١٦ظ٨ای ازم ٤ْٝحی؟ ٠ا٠ا١٣ٟ گؼٗحی چی ٠ی -

 . زدم ک٥ گ٨ٞیٟ پاره قغه ة٨د ة٤ٞغ ٗؼیاد ٠ی ٚغر آن٥١٦ ؿک٨ت کؼده ة٨د٣غ و ٢٠ 

 .ةؼگؼد ،٠ا٠ان ةؼگؼد ٨ٚل ٠یغم ةا٦ات ظ٨ب ةاقٟ -

 ، ٠ادری٠ادرم ة٨د. از ةازگكث ٣ت٨د و ظتؼیؿؼش یک ؿ١ث ة٨د، ةغ٣ف ؿ١ث دیگؼ . ا٠ا ةؼگكحی وز٨د ٣غاقث

 .ا٠ا ٢٠ ةا او ؿؼد ة٨دم ؛ک٥ آ٠غ پیكٟ ةاقغ و ةتعك١ف

! ٠ا٠ا٣ی -

٥١٦  آن !وٝی چ٥ قغ؟ چؼا ز٠ی٢ ظ٨ردم؟ ظ٨ردم؟ ٥٦ ؛از ز٠ی٢ جا آؿ١ان ة٨د دّای٢٠ٟ ١٦ان پٞیـی ة٨دم ک٥ ا

: رو٦ام ک٤ارم ٣كـث و گ٘ث! ٚغرت کسا رٗث؟ ةؼ ةاد رٗث؟ آری ةؼ ةاد رٗث دّا وا

 .قغیٟ از اوٝكٟ ٣تایغ وارد ای٢ ةازی ٠ی -

 .ا٠ا وٚحف ة٨د ای٢ ةازی را ٗؼا٨٠ش ک٤ٟ ؛دوؿث ٣غاقحٟ ای٢ ؿع٢ را ةگ٨یٟ

 .٢٠ دیگ٥ ٣یـحٟ -

 :رو٦ام گ٘ث

 دیؼ ٣كغه ةؼای ای٢ صؼف؟ -

 .٢٠ ٣یـحٟ -

 .گیٟ و ة٧ف ٠یظ٨ددا٣ی ٗؼدا ٠یؼیٟ پیف رئیؾ  -

 ! امال ،صال ظ٨ةی ٣غاقحٟ امالًٝؼزیغ و  ام ٠ی چا٥٣. ظیؼه قغم و ؿک٨ت کؼدم ی ٠ادرم ة٥ ز٤ازه

*** 

: پؼو٣غه را روی ٠یؽ گػاقحٟ و گ٘حٟ. وارد دٗحؼ قغیٟ و ة٥ رئیؾ ظیؼه قغیٟ

 .٢٠ ٣یـحٟ -

 .٤٠ٟ ٣یـحٟ: رو٦ام

 : رئیؾ ک١ی ٠کخ کؼد و گ٘ث



 

 

 
72 

 اوجمه رماویکآرمیتا حسیىی کاربر | خاوٍ اجىٍ

 
 . قغ ، صیٖج٣٨ی٢ ٦ٟ ١٣ی ق١ا دو٣ـحٟ ٠ی -

قؼوع کؼدم ة٥ را٤٣غگی . ، ٣تایغکؼدم از ١٦ان اول ای٢ پؼو٣غه را ٣تایغ ٚت٨ل ٠ی. ؿک٨ت کؼدم و از اجاق ظارج قغم

! آه ٠ادرم. ج٨ا٣ٟ ةگ٨یٟ جؼ از ای٢ ١٣ی ةیف! صاٟٝ ظ٨ب ٣ت٨د ١٦ی٢ .کؼدم ٦غف در زاده قؼوع ة٥ گكث زدن و ةی

 ای٢ ظا٥٣ ةغون ٠ادرم. ٝتاؿٟ را روی ٠تٜ ا٣غاظحٟ و ة٥ ظا٥٣ ظیؼه قغم. جاریک قغن ٨٦ا، وارد ظا٥٣ قغمةا ! آه

 .وارد اجاٟٚ قغم ک٥ در اجاٟٚ ةا قغت ةـح٥ قغ. ظا٥٣ را ة٘ؼوقٟ ٦یچ ة٨د؛ ةایغ

 زا زدی؟ -

: ةا جؼس ّٛب ّٛب رٗحٟ ک٥ گ٘ث. ١٦ان پیؼزن را دیغم ی جؼؿ٤اك ةا ةؼگكح٤ٟ چ٧ؼه

 .جؼؿ٨ ظ٨قٟ ١٣یاد ٦ای آدماز  ،قغةغ  -

: پ٨زظ٤غی زدم و گ٘حٟ

 .و ازم گؼٗحیر ٠ا٠ا٣ٟ. ٤٠ٟ از ج٨ ظ٨قٟ ١٣یاد -

 .ک٥ از اوٟٝ دوؿحف ٣غاقحی ج٨ -

اجاٟٚ ٠ضکٟ  ی ی پ٤سؼه قغ و قیك٥ در ک١غم ةاز و ةـح٥ ٠ی. ٦ا قؼوع کؼدن ة٥ روق٢ و ظا٨٠ش قغن چؼاغ

 .داد مغای جٙ جٙ ٠ی

 .٣غادم٣ك٨ن  ؛ وٝیداقحٟ -

 .٠یؼی ٦ٟ ٠ی ، ج١٦٨ی٥٤ ٦ا آدم ی ٠كکٜ ٥١٦ -
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 ٠ی٣٢گا٦ٟ را ة٥ ز٠ی٢ دوظحٟ و ةا ةؼظ٨رد قیك٥ ة٥ ٚٞتٟ ٗؼیاد ة٤ٞغی کكیغم ک٥ کٜ ظا٥٣ ة٥ ٝؼزه درآ٠غ و روی ز

٣٘ؾ ة٤ٞغی کكیغم و چك١ا٣ٟ را . ظ٤غیغ٣غ ٠ی٦ا دور ؿؼم ز١ِ قغه ة٨د٣غ و ةا مغای ة٤ٞغی  ی آن ٥١٦. اٗحادم

.  ...ةـحٟ

 .پایان

: ٦ای دیگؼ ر٠ان

 ،قتی ٣٘ؼی٢ قغه

 ،(زٞغ دوم قتی ٣٘ؼی٢ قغه) در پؾ آیی٥٤

 ،٢٠ ٗؼق دارم

 ،قؼط ة٤غی ّكٙ ٨٤١٠ع

 و دظحؼی در ٝتاس یک پـؼ

. دظحؼ ٠اورایی
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 «.با تشکر از ًگاُ زیبای شوا، ایي اثر بِ پایاى رسید»

 

 

 

 .برای مطالعٍ دیگر آثار وًیسىدگان، از سایت رماویک بازدید فرمایید

ایه برای ارسال اثر وًشتٍ شدٌ تًسط شما ي اوتشار آن بر ريی سایت رماویک، بٍ 

 .مراجعٍ کردٌ ي یا بٍ اعضای اوجمه رماویک بپیًودید لیىک
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