
 

........... هي تَ يك ليلي هحتاخن 

 
.  تذٍ خْى آسهایغ: گْیٌذ هی. اطت خؼکيذٍ ػؼزم چؼوَ: گْین هی

.  تخْر لزؽ: گْیٌذ هی. ًذارم حيات اداهَ اًگيشٍ: گْین هی

.  تگيز سى: گْیٌذ هی. «هحتاخن ليلی یک تَ هي: »گْین هی

 . افتادًذ ًوی اػتثاٍ تَ ُوَ ایي ػْام تا ًثْد سى ليلی کاع کَ کٌن هی فکز خْدم تا ّلتِا گاُی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػذٍ هدٌْى آًمذر هي: گفت ّلتی ّ خٌذیذین ها ُوَ «هحتاخن ليلی یکی تَ هي: »گفت فؤاد ّلتی

.  کزدین تلمی ػْخی را لضيَ ها ُوَ کٌن سًذگی یا تواًن سًذٍ تْاًن ًوی ليلی تذّى کَ ام

 یک تَ: »کَ ػثارت ایي تا دُين هی رّسًاهَ در آگِی یک. ًيظت هؼکل کَ ایي: گفت طؼيذ کَ آًمذر

 ؿف در ُويي پؼت ليلی گّلَ یک تؼذ رّس اگز: داد اداهَ ّ «ًياسهٌذین هکفی حمْق تا ّلت توام ليلی

.  کٌن هی ػْف را اطون هي ًکؼيذًذ،

 پٌح تؼذ، طاػت یک تشًن، خياتاى در دّر یک ام لزاضَ هاػيي ُويي تا هي کافيظت: »گفت یاطز ّ

.«  تز ليلی یکی اس یکی کٌن، هی ردیف تزایت ليلی رأص

 ُوَ ها. خزتز یکی اس یکی خزیذ، تاى ُوَ کَ حيف: گفت ّ داد تکاى طز تأطف ّ تأثز تا فؤاد ّلتی ّ

.  ُوذیگز خزیت تَ دادى ًوزٍ تَ کزدین ػزّع ّ خٌذیذین

 ُن ػذین خوغ فؤاد خاًَ همذهَ، تی ّ ًاگِاى ّ کزدین خثز را ُوذیگز ُوَ کَ سهاى ُواى حتی

.  کزدین ًوی تـْر خذی ایٌمذر را هاخزا

 آػفتَ ّ ژّليذٍ ّضؼی ّ طز تا کَ تْد دیذٍ تدزیغ هيذاى حْالی را فؤاد تـادفی کاهاًل هـطفی

 ًذیذٍ هزا ليلی ػوا یا ایذ؟ ًکزدٍ پيذا ليلی یک ػوا: پزطذ هی رطذ، هی کَ ُز تَ ّ سًذ هی پزطَ

  ایذ؟

 هی پْسخٌذی تؼضی. ػًْذ هی رد اّ کٌار اس پاطخ تی خْاى ّ پيز ّ هزد ّ سى اس هزدم کَ تْد دیذٍ ّ

 هی ّ دٌُذ هی تکاى طز دلظْسی ّ تزحن تا ای ػذٍ ّ کٌٌذ هی دػا ػفایغ تزای تزخی سًٌذ،

.  تْد گزفتَ لزار هماتلغ در درطت ّ تْد رفتَ خلْتز گفت هی خْدع ُوچٌاًکَ هـطفی. گذرًذ

 خا تَ را هـطفی ّلتی ّ... هزا ليلی ػوا: تْد پزطيذٍ هـطفی اس خْد، ُْای ّ حال در ُوچٌاى فؤاد

!  هـطفی؟ کٌی هی کار چَ ایٌدا تْ: تْد گفتَ ّ تْد خْردٍ خا تْد، آّردٍ

 ليلی دًثال تَ دارم: تْد دادٍ خْاب لحظاتی اس تؼذ اها تْد، ًکزدٍ پيذا گفتي تزای حزفی اّل هـطفی

.  گزدم هی تْ

 تَ ام طالَ چٌذ خظتدْی ایي هي تْد اگز. کٌی ًوی پيذا ًگزد،: تْد گفتَ ّ تْد گزفتَ را دطتغ فؤاد

.  رطيذ هی ًتيدَ

 تذّى حيات اداهَ: کَ تْد دادٍ تْضيح ّ تْد کزدٍ دم چای تزایغ تْد، تزدٍ خاًَ تَ را هـطفی تؼذ ّ

.  ًيظت پذیز اهکاى ليلی یک ّخْد

 خاًَ در سّدتز چَ ُز تا تْد سدٍ سًگ ها ُوَ تَ تْد، درآهذٍ فؤاد خاًَ اس هثِْت ّ هٌگ ّلتی هـطفی

.  تکٌين خزاتغ رّس ّ حال تزای فکزی ّ ػْین خوغ فؤاد

 طال ّ طي ُن آدهِای اس ُن گزدى ّ طز یک کَ ًثْد، ًاهؼمْلی آدم تٌِا ًَ. ًثْد ًاهؼمْلی آدم فؤاد

 ّ داػت را طالَ چِل آدهِای پختگی طي، طال ُؼت ُفت ّ تيظت حذّد تا. تْد تز فِين خْدع

.  رطيذ هی ًظز تَ تز تدزتَ تا هتأُل، دّطتاى اغلة اس تْد، ًکزدٍ اسدّاج ٌُْس ایٌکَ ػليزغن

 اس تؼذ ًاگِاى اها گزفت خْب هؼذل تا ُن را دیپلن حتی ّ خْاًذ هی درص خْب را دتيزطتاى دّراى

.  هْطيمی ّ آّاس ّ ػؼز تَ تزد پٌاٍ ّ گذاػت کٌار را درص دیپلن،

 اها. هْطيمی در ًظيزی کن اطتؼذاد ُن ّ آّاس در خْػی ؿذای ُن ّ داػت ػؼز در خْتی طثغ ُن

 کَ گاُی فمط. آّاس ًَ ّ هْطيمی ًَ ػؼز، ًَ. ًذاػت ارائَ تَ اػتماد کزد، هی کار خْدع تزای فمط

 طَ ّ خْاًذ هی آّاسی ّ ػؼز تْد طزحال خْدع یا کزدین هی خْاُغ ّ ػذین هی خوغ ُن دّر



 تْد هتأُلی ُای تچَ هأهي فؤاد خاًَ. تْد گاُی اس تيؼتز خيلی الثتَ گاُی ایي ّ. ًْاخت هی تاری

.  آهذًذ هی طتٍْ تَ رّسهزٍ سًذگی اس کَ

 ایي پذیزایی، در ُن فؤاد ؿويويت ّ گزهی ّ تْد فؤاد خاًَ هاى ُوَ پٌاُگاٍ ّ گزیشگاٍ ُويؼَ

.  کزد هی تؼذیذ را اػتياق

 تَ رّ فؤاد رّحی ّضغ کَ پيغ هاٍ چِار ّ طال دّ تيؼتز، کوی ػایذ ّ تْد پيغ طال دّ حذّد اس

.  فِويذم تِتز ّ سّدتز تْدم، ًشدیکتز تميَ اس کَ هي را ایي. گذاػت ّخاهت

 ایي ُن اع ًؼاًَ اّليي ّ. تْد افظزدگی ػذ، تأیيذ رّاًپشػک دکتز تْطط ُن تؼذا کَ هي تؼخيؾ

 کَ ػذ طثة طزد ًظثتا تزخْردُای ُويي ّ. ًذاػت را ُيچکض دیذى حْؿلَ ّ حال دیگز کَ تْد

.  ػْد تزیذٍ فؤاد خاًَ اس کن کن ُا تچَ پای

 کذام ُز. ػْین ُْار آًدا ُوَ اطت لزار کَ ًگفتين ّ تاػذ خاًَ کَ سدین سًگ ایي تزای فمط فؤاد تَ

 غيز تْاًظت هی ػملی تی آدم ُز الثتَ کَ اتفالی طْر تَ هثاًل ّ گزفتين چيشی ای ػيزیٌی ای، هيٍْ

.  درآّردین فؤاد خاًَ اس طز تفِوذ را آى تْدى اتفالی

 هی چؼوِا غن ّ چِزٍ غثار اس اها تْد کزدٍ هزتة اًذاسی غلط ًحْ تَ را ّضؼغ ّ طز چَ اگز فؤاد

 کَ ػذ تز هظلن ّلتی تْدى ػادی غيز ایي خـْؽ تَ. ًيظت ػادی احْاالتغ کَ فِويذ ػذ

.  آّرد ًوی یاد تَ ُيچ را لضایا تالی ّ خاًَ تَ دػْت ّ تدزیغ هيذاى در هـطفی تا دیذارع فِويذین

  کدایی؟ ُظت هؼلْم ُيچ! فؤاد: پزطيذم هي

.  تٌِایی ّادی در: گفت دُذ، هی خْاب خْدع تَ کَ هي تَ ًَ اًگار

 حظاتی ّ درطت سى یک تایذ. ػْد ًوی درطت رّسع ّ حال ًکٌذ اسدّاج تا فؤاد ایي: گفت هـطفی

.  کٌين پا ّ دطت تزایغ

 ّ سى تَ رتطی چَ تٌِایی احظاص. هـطفی گی هی رتط تی: گفت ّ کؼيذ ُن در را اخوِایغ فؤاد

.  دارد حزفِا ایي ّ سًذگی

 ًوی تٌِایی احظاص دیگز تچَ، ّ سى ایٌِوَ داػتي تا! طيذ تْ خْد هثاًل: پزطيذ ّ هي تَ کزد رّ ّ

  کٌی؟

..  هي اًگار کَ سًی هی حزف طْری ُوَ؟ کذام: گفتن

 تٌِایی احظاص. اطت داػتي تچَ ّ سى طْالًی هذت همـْدم. اطت طال ُوَ ایي همـْدم: گفت

 هی سى هدٌْى تَ اگز تگْیی تْ ایٌکَ هثل. تاػذ داػتَ رتط سًذگی ّ تچَ ّ سى تَ کَ ًيظت چيشی

.  ًيظت ایٌطْر. رفت ًوی تاسی ليلی دًثال تَ ّ سًذگيغ ّ خاًَ طز ًؼظت هی دادًذ

 ًائل خٌْى درخات تَ کَ تفِوٌذ را آى تْاًٌذ هی کظاًی فمط کَ اطت هظتملی هفِْم یک ليلی

.  تاػٌذ ػذٍ

 چيشُای ػوا کَ اطت ایي فؤاد همـْد کٌن هی فکز: گفت ّ هـطفی پؼت تَ سد دطت تا طؼيذ،

.  ًکٌيذ هيل اضافَ

.  دليما تلَ،: گفت خذی خيلی فؤاد اها خٌذیذین ُوَ ها

 هی فکز هي! فؤاد الثتَ: داد اداهَ طؼيذ. تْد دار خٌذٍ حزف، اؿل اس تيؼتز فؤاد خذی تأیيذ ایي الثتَ ّ

 رطيذٍ خٌْى درخَ تَ اّل هدٌْى کَ ًيظت ایٌطْر. سًی هی گؼادع طز اس را طزًا ُن تْ کٌن



 پيغ کَ آدم ایي ّگزًَ اطت ػذٍ هدٌْى خٌْى تاػث ليلی ظِْر. تاػذ کزدٍ پيذا را ليلی تؼذ تاػذ،

.  اطت تْدٍ هزتثی ّ هؼمْل ػاهزی ليض خْدع تزای ایي اس

...  خاى طؼيذ فِوی ًوی ُن تْ: گفت فؤاد

: گفت فؤاد! کٌٌذ؟ هی هيل اضافی چيشُای ُن طؼيذخاى یؼٌی تزیذ، را حزفغ خْػحال هـطفی ّ

 اس پيغ. تاػذ ػذٍ کؼف هدٌْى تْطط کَ ًثْدٍ خاکی سیز هْخْد یک ليلی ایٌکَ تزای تلَ، خة،

 دّطت دل کَ ػذٍ ًوی پيذا هدٌْى هثل کظی ّلی تْدٍ ای ليلی خْدع تزای ُن هدٌْى ظِْر

 تْدًذ، دیذٍ را ليلی آى، اس پيغ کَ آدهِایی ُوَ چزا. تاػذ داػتَ ػذى ػاػك خزتشٍ ّ داػتي

  ًؼذًذ؟ هدٌْى ُيچکذام

:  گفت کٌذ، خارج خذّیت ایي اس را فضا ایٌکَ تزای یاطز

  کٌين؟ کار چَ تایذ ها حاال خة

.  ُاتْى خًَْ تزیذ ػيذ تلٌذ. ُيچی: داد پاطخ خذی خيلی فؤاد

 کَ ایٌَ هٌظْرم: داد اداهَ تاػذ ًيٌذاختَ تا ّ تک اس را خْدع ایٌکَ تزای یاطز ّ خْردین خا ُوَ ها ّ

...  رّ ليلی ًمغ هذتی تًْن هی هي تاػَ السم اگز

.  ػن ًوی ػوا هشاحن. هتؼکزم ًَ: گفت فؤاد

 تخغ حال ُز تَ ّلی داػت خْد در ػْخی اس ُایی رگَ چَ اگز «ُاتْى خًَْ تزیذ ػيذ تلٌذ »خولَ

.  گزفت ًادیذٍ ػذ ًوی را آى خذی

.  ػذین تلٌذ خا اس ّ کزدین پا آى ّ پا ایي یْاع یْاع ُوَ کَ تْد ایي

 ًؼذى یا ػذى پيذا تاع، خْدت هْاظة خذا تْرّ ّلی. کٌين هی کن سحوتْ ها خاى فؤاد: گفت یاطز

.  کٌی ّیزاى ّ خزاب را خْدت تْ کَ ًذارد ارسع ایٌمذر ليلی

 تَ خاى پای تا کَ هي. تاػذ ّیزاًی ّ خزاتی لذر ُويي فمط ليلی ػذى پيذا تاّاى کاع: گفت فؤاد

.  ام ایظتادٍ تاّاى

.  داری احتياج رّاًپشػک تَ حتوا تاػذ، ایٌطْر اگز پض خة،: گفت خذی ّ ػْخی یاطز،

.  داهپشػک تَ تْ ُوچٌاًکَ تلَ،: گفت فؤاد

 کزد فؤاد رّس ّ حال تزای اطاطی فکزی تایذ کَ داػتين ًظز اتفاق ُوَ تمزیثا درآهذین کَ فؤاد خاًَ اس

 ُن تا تؼذ ّ کٌين فکز خذا کذام ُز کَ ػذ لزار ّ ًزطيذ ًظزهاى تَ راُی سهاى آى در ُن ُيچکذام اها

.  تزطين هؼتزکی ًتيدَ تَ ّ کٌين هؼْرت

 ّ طؤال ایي تا تزگؼتن فؤاد خاًَ تَ دّتارٍ ُا، تچَ تا خذاحافظی اس تؼذ. ًگزفت آرام ّ لزار دلن اها هي

  کزد؟ تْاى هی کار چَ یا کزد؟ تایذ کار چَ: کَ دغذغَ

 ّ گياُی تا تگيز خارخی ّ داخلی دکتز اس. ػثث تَ ُوَ. ام رفتَ تگْیی کَ راُی ُز: گفت فؤاد

 تی درد ایي اس طز ُيچکذام اها رّاى، ّ اػـاب هتخـؾ تا رّاًؼٌاص ّ رّاًپشػک اس ّ ػيويایی

.  آّرًذ ًوی در درهاى

.  کي ّرسع گْیٌذ، هی تکٌن، تْاًن ًوی کار: گْین هی

.  تخْر خْػاًذٍ: گْیٌذ هی. ًذارم را ُيچکض دیذى تحّول: گْین هی



.  تذٍ خْى آسهایغ: گْیٌذ هی. اطت خؼکيذٍ ػؼزم چؼوَ: گْین هی

.  تخْر لزؽ: گْیٌذ هی. ًذارم حيات اداهَ اًگيشٍ: گْین هی

.  تگيز سى: گْیٌذ هی. «هحتاخن ليلی یک تَ هي: »گْین هی

.  افتادًذ ًوی اػتثاٍ تَ ُوَ ایي ػْام تا ًثْد سى ليلی کاع کَ کٌن هی فکز خْدم تا ّلتِا گاُی

.  ًيظت طاختَ کاری خْدت خش ُيچکض دطت اس کَ رطذ هی ًظز تَ تفاؿيل ایي تا: گفتن

.  ًَ ٌُْس را اع گًَْ چَ ّ کار چَ اها ام، رطيذٍ ًتيدَ ُويي تَ ُن خْدم: گفت

 ًتيدَ ایي تَ آدم ایٌکَ. اطت اهيذی رّسًَ خْدع ایي خة: گفتن تاػن دادٍ اهيذّاری ایٌکَ تزای

.  تْاًذ هی خْدع کَ تزطذ

 کاری تْاًٌذ ًوی دیگزاى ایٌکَ. ًذارم چٌذاًی اػتماد ُن حزف ُويي تَ تخْاُی را راطتغ: گفت

 کزد کاری ػذ هی اگز ُوچٌاًکَ. اطت هفت حزف ُن، تْاًن هی خْدم ایٌکَ اها اطت لطؼی کٌٌذ،

.  تْد ػذٍ حال تَ تا

.  اطت دػْار کَ ُن ّضؼيت ایي اداهَ کٌی؟ کار چَ خْاُی هی تاالخزٍ: گفتن

.  اطت هحال ػثيَ چيشی ؟!دػْار: گفت

.  ػوزم هی لحظَ را هزگ ظِْر فمط. کٌن ًوی سًذگی هي! طيذ: کزد تأکيذ گلْ در ًِفتَ تغضی تا ّ

 ُن خْدم خذاحافظی هْلغ اها تثؼخن، تظّلی فؤاد تَ کزدم طؼی ػذ، هی کَ ستاى ُز تا ػة آى

.  ام ًثْدٍ هْفك کَ فِويذم

 رّسُای ّ ُا ػة ّ تؼذ رّس ّ تؼذ ػة ّ. دیگز خای ُيچ ًَ ّ خاًَ در ًَ ًثْد، فؤاد ػة، آى فزدای

.  تؼذ

 در ّ. ًؼذ خثزی اها. تاسگزدد سّدی تَ ّ تاػذ رفتَ طفز تَ کَ دادین احتوال ُوَ اّل ُفتَ دّ یکی

.  ًيافتين اّ اس ًؼاًی ّ رد ُيچ اها. کزدین خظتدْ رطيذ، ػملواى تَ کَ را خایی ُز اّل هاٍ دّ یکی

 تزًذاػتَ خظتدْ اس دطت ّ این ًؼذٍ ًااهيذ ٌُْس گذرد، هی فؤاد غيثت اس طال دّ لزیة کَ اکٌْى ّ

 را لضيَ ُيچکذام، «هحتاخن ليلی یک تَ هي: »گفت فؤاد ّلتی چزا کَ حظزتين ایي در ُوَ اها این

 .تکٌين تْاًظتين ًوی ُن کاری چَ اگز. ًگزفتين خذی


