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چٍیً دىای ةیؼ از ذص دغحاٌؼ ةّد.  غطىایایً جطس ةشاغط اونیً ةاری کَ دغحو را گطـث ازش جطغیصم. 

خایی کَ آدم ُا ذق داؽحو ةحطغو. و از آٌ اٌگیظ! ٌيّد و ذحی رغب ی ةطای ةصن یک اٌػان حصا غخیب ىیپاییٍ

ىثم یک جاةهّی ـاسط ٍُطی ةا جيام  ،ؽان را ُطگظ ـطاىّش ٌيی کٍٍص، جيام آن ؽب نرظات ىّذؼ زٌصگی

. ُيان ؽبِ ةار دغحو را گطـث طای اونیًىاٌص. ُيان ؽتی کَ ة ٌگ و نػاةؼ در یادساٌۀ ىؾظم ةاكیحظئیات و ر

ةّد و از ةؾض زیاد  از جٍِایی زیاد ةؾظو گطـحَآیص ذال سّؽی ٌصاؽحو.  ىاه. یادم ىی غطد و غّت و کّر آةان

ؽص کَ  ساٌَ ةّی ةصی پیچیصه! غَ روزی ىیزدم کَ در  ! ذحی داؽحو جُّو ىیغلو! ذانث جِّع داؽحو اٌگار

رـحو از کاٌاپۀ  جطیً ىػیطی کَ ىی چطسیصم. غّالٌی م و چّن روح غطگطداٌی در ساٌَ ىیراه ٌتّد روةَ

ٌَ ىادری ةّد کَ ةطایو دل ةػّزاٌص و كطةان صصكۀ رٌگِ رٌگ حهّی جهّزیّن جا اجاكو ةّد و ةانػکع.  جّغی

ؽص کَ  ای ىیَ ُفحچٍص ذحی« ذانث سّةَ ةاةا؟»ام و ةگّیص:  اٌَةطود و ٌَ پصری کَ ةظٌص روی ؽپطیصة صّرجو 

حظار ةّد. ىً یک جٍِای ةصةشث ةّدم. یک ُػحۀ اطاـی در گهّی دٌیا کَ اٌ ٌگطـحَ ُیچ دوغحی ازم ستط

 و! لةّد و از ةؾض زیادی غ جؿ کٍص! ةطای ُيیً ةؾظو گطـحَداؽحو ُط نرظَ ىطا 

دن جصيیو گطـحو ةطوم سیاةان ساٌَ ىاٌصن و ؽضا ٌشّر درزدم. ةػص از غَ روز  ؽب ةّد کَ از ساٌَ ةیطون ٌیيَ

ساٌَ کَ ةیطون زدم چؾيو ةَ  رغیص ُيیً ةّد! از در ع ةؾطٌج جٍِا کاری کَ ةَ ذٍُو ىیدر آن ؽطای گطدی.

 ُيان پانحّی کّجاه و ؽهّار کحان ىؾکی. ای آؽٍا سّرد. سّدش ةّد. ىثم ُيیؾَ ؽیک و اجّ کؾیصه ةا چِطه

ُا را  َ ُيیًُيیؾچّن  کَ او ُيیً یک دغث نتاس را دارد؛ رغیصم ُا ةَ ایً ٌحیخَ ىی پاری وكث

ةا ُيیً ـکطُا آىص.  پا ىؾکی ةَ چؾو و اةطوی غیاُؼ ىیپّؽیص. انتحَ از ذق ٌگضریو ایً جیپ غطجا ىی



ل ةا ده كصم ـاصهَ از ىً ذطکث رغیص. غتق ىػيّ گّؽو ىیُایؼ از پؾث ةَ  ذطکث کطدم. صصای ریظ كصم

ُؾث -ةیػث و ُفث ؽص ایً پػط ای ىی دو ُفحَ دیگارد احتاری غادت کطده ةّدم.کطد. دیگط ةَ ایً ةا ىی

. اوایم وكحی پؾث غطم راه از ُيان ـاصهۀ ده كصىی ؛آىص غایَ دٌتانو ىی ةَ غانَ غیٍِّ ـطؽحۀ ىطگ غایَ

سّاُص ةالیی ةَ غطم ةیاورد و  ؽکم الةص ىی و کطدم ةا ایً غط جٍص. گيان ىیکطدم و كصم  اـحاد، وذؾث ىی ىی

غث. ىی ةیٍی کَ دیّاٌَ! ایً ُا ُيَ اش جُّو ا» :چٍص روز غلهو ُی زد کَ از یا ذحی ىطا ةکؾص! ونی ةػص

ـاصهۀ ده  از ُيان جطغو ریشث و ةَ ذظّرش غادت کطدم؛ ٌطىک و ایٍگٌَّ ةّد کَ ٌطم« کاری ةاُات ٌصارد.

ای ةّد. ایً را یکتار کَ سٌّو ةَ حّش آىص و ةَ غيحؼ ذيهَ ةطدم ـِيیصم.  پػط سّش چِطهاو كصىی. 

 کٍی، ىً رو جػلیب ىیىظاده جّ کی ُػحی کَ پػطة ذطو» :م کَیصحهّیؼ ایػحاده ةّدم و غطةصه ىی کؾ

کطد.  ٌگاه ىیو سٌّػطد ـلع ةَ چؾياٌو ة ٌگاُؼ ىات ةا ؽتػحان ةی غحار جيام ىصت او و  « دٌتانو ٌیا و...

ةّدٌؼ را جّی صّرجو  چِطه سّشی سّش ـطىؼ، اةطوی غیاه و چاٌۀ اغحشّاٌی و ةیٍآٌخا ةّد کَ چؾو و 

ُؼ را ؾياٌو گطـث و رااش را از چ ، ٌگاه غٍگیً و جیطهوكحی غاکث ؽصم ةصون ُیچ ذطـی ـطیاد زدٌص.

گطـث. ىثم اغپٍص روی آجؼ ةَ حهظ و ونظ آىصم و پؾث غطش داد از ایٍکَ حّاةو را ٌصاد نخو  کؾیص و رـث.

واكػا الل . ؽایص ٌَ ٌَ! .ونی او ُیچ ٌگفث و ةَ رـحٍؼ اداىَ داد. ؽایص واكػا الل ةّد «پػطة الاااال!»کؾیصم: 

ىاه. وكحی دو غاغث  در ُيان ؽب غطد و غّت و کّر آةانةّد! ایً را اونیً ةار کَ دغحو را گطـث ـِيیصم. 

و ایً پػطة آویظان  ام جٍِایی ریشحو و ةَ سّدم، حطکطدم و ُی اؽکُای ایً ؽِطِ کّـحی را ى ـطش يام غٍگج

آسط كصم زدن ُای ةیِّده چَ ـایصه دارد؟ درد، درد  طدم، جصيیو گطـحو ةطگطدم ةَ ساٌَ.و جيام زٌصگی ـکط ک

 اغث و درد سّاُص ىاٌص؛ چَ كتم از كصم زدن و چَ ةػصش...

ىی رـحو. آه سصا!  ُصف راهةّدم و ةی  طم؟ غطم را پاییً اٌصاسحَکخای ؽِداٌػحو  ٌيیه کطدم. ةَ اغطاف ٌگا 

حِایؼ ٌگاه چطا ىً ایٍلصر اذيلو؟ ایػحاده ةّدم وغع یک کّچۀ ظهيث زدة ةی چطاغ و آؽفحَ ةَ اةحصا و اٌ

رت حصی و ٌگاه سؾک و ذحی او ُو ٌتّد جا ةا آن صّ ُای ةهٍص و ساىّؽؼ. نػٍحی! رجيانىی کطدم. ةَ آپا

ّر ٌفع غيیلی کؾیصم و غػی کطدم حاٌ کخا رـحَ؟ چطا ٌیػث؟ صُص.ةىظسطف، ذظّرش ةِو دنگطىی 

  حاٌّری ةَ اغو جطس. ٌاةّد کٍو؛ ُيان نرظَگطـث را  کّچکی کَ در كهتو داؽث ؽکم ىی

ُا ةَ حایی  ُيۀ راه ت ةایص ةَ حایی سحو ؽّد.ةَ غلب ةطگؾحو و جصيیو گطـحو ُيیً راه را ةطوم. ةَ ُط صّر

کطدم و سّردم ةَ یک پیچ.  ؽص. ذطکث ز راه ىً کَ ةَ چَ حای ؽطیتی سحوغخب ا ؽٌّص دیگط. و  سحو ىی

کطد. چطا ٌیاىص  سیطه ٌگاُو ىی او را دیصم. ایػحاده ةّد و سیطه ؽصموكحی آن را رد کطدم و وارد کّچۀ دیگطی 

سّاغث ىطا ةحطغاٌص؟ ةا ایً  ٌتال ىً اغث. چطا آٌخا ٌیاىص؟ ىیحا د ی آن کّچَ؟ او کَ كصم ةَ كصم ُيَجّ

از كصم ةطداؽحو جا از کٍارش ةگضرم. ةا اسو و جشو كصم ةطداؽحو اىا  ،ـکط، اةطوُایو حيع ؽص و ةا اسو و جشو

داد. اونؼ  گطـحَ ةّد و ةِو احازة رـحً ٌيی ىچ دغحو را از پؾث آغحیً ىاٌحّی زسیيوکٍارش ٌگضؽحو. 



ٌی چؾياٌو زل  ةا ُيان ٌگاه غٍگیً و جیطه ةَ ٌیٌکطد. جٍِا « ونو کً!» :ؽّکَ ؽصم و ةػص ةا غصتاٌیث ؽطیصم

 کطدم و ُطچَ ـرؼلالکطدن دغحو ج زده ةّد. ٌگاُؼ ٌاـض ةّد و در آن نرظَ ةطای ىً جطغٍاك. ةطای آزاد

ش را ةا ىیز ةَ دغحو ا ـایصه ةّد. گّیی دغث ةظرگ و كّی اش! اىا ةی ةهص ةّدم ٌثار غط و ؽکم و كیاـَ

 رغص!  سّن ةَ اٌگؾحاٌو ٌيیی ىرکو. آٌلصری کَ ىػيئً ؽصم دیگط سیه ؛. ىرکو گطـحَ ةّدچػتاٌصه ةّدٌص

ُیچ ٌگفث اىا نتشٍص زد. یک  «ای از حٌّو؟سّ چی ىی»و گفحو:  ایوُ ُطچَ انحياس داؽحو ریشحو جّی چؾو

آورد. جا سّاغحو  اـکار ؽّم داؽث ةَ ىؾظم ُخّم ىی داٌَ داٌَ کطدم. . ةا گٍگی ةَ او ٌگاه ىینتشٍص آرام و ىرّ

 ةَ ذٍُو رغیص ـطاردُاٌو ةػحَ ؽص. اش گضاؽث.  دغحؼ را ةَ ٌؾاٌۀ غکّت روی ةیٍی داد و ـطیاد راه ةیٍصازم

ٌػتحا کَ غلهؼ پاره غٍگ ةطداؽحَ! او ُیکهی  ةّدىرهۀ پطت کار آدىی  آنکٍو اىا ـطار از دغث او آن ُو در 

دویصم او ةاز  دم کَ ذحی اگط ةا آسطیً جّاٌو ىیکّجاُی ةّورزیصه داؽث و پاُایی ةهٍص و ىً دسحط الؽطوی كص

آن حا ةّد کَ از غادت کطدن ةَ  از جطس ةهطزد.دادم جيام ُیکهو  رغیص. پع کاری ٌکطدم و احازه ً ىیُو ةَ ى

آرام ةاز  جٍگ و ىرکو دور ىچ دغث چپو آرام ذظّرش ةَ ؽهع کطدن اـحادم. در ُيیً ـکط ُا ةّدم کَ ذهلۀ

ُؾث غانَ در کؿ دغحو حاری -فثُای یک پػط ةیػث و ُ ؽص. و در ٌِایث چیظی ؽتیَ اٌگؾث و ةازجط

نؾظیص و ىرکو ؽص. جکان ىرکيی سّردم و دنو ةػان  گؾحاٌو نؾظیص؛اٌگؾحان ةهٍصش در ـظای سانی اٌ ؽص.

ةَ جب و جاب اـحاد. آسط دغث او یک دغث  ،ؽیػان ىرهَ اـحاده كهب گٍخؾک کّچکی کَ جّی دام پػطكِ

ةّدٌص. ُيیلصر  ُای یشی دغحو را اذاغَ کطده د. یک غطىای ةیؼ از ذص. گّیی جکَىػيّنی ٌتّد. غطد ةّ

اك. چٍیً دىای پاییٍی ةطای ةصن یک اٌػان حصا غخیب ىی ٌيّد! ذق داؽحو ةحطغو. غطد. ُيیٍلصر وذؾحٍ

ىان  ُای چفث ؽصه دغث و ذحی از جطس زیادی جکهو را از دغث ةصُو و ـلع ةحّاٌو چؾيان غٍگیٍو را از

اغث  جفاكیةگیطم و ةَ چؾيان او ٌگاه کٍو. نتشٍص زد. یک نتشٍص آرام و ىرّ. دوةاره نطزیصم. ایً نػٍحی جطیً ا

 . دغحو را کؾیصم. از ایٍکَ ةَ راذحی دغحو را رُا کطدفحصؽّد ةطای یک دسحطِ جٍِای ةصةشث ةی کَ ىی

ب رـحو و ةا غل ان او جیطه جط از ُط زىاٌی. غلبچؾي ُایو جٍص ؽصه ةّد و جػخب کطدم! دیگط نتشٍص ٌظد. ٌفع

پؾث کّجاه سّدم ةطایو ىِو ٌتّد. ةصون ایٍکَ ةَ . دیگط پاُای دراز او و پاُای کطدم ویصنةَ دوذؾث ؽطوع 

صصای پا و دویصم. دنو ىی سّاغث جا آسطیً ذص ىيکً از او دور ةاؽو. ُیچ  دویصم و ىی غطم ٌگاه کٍو ىی

 آىص. وكحی چٍص کّچَ و پیچ را رد کطدم دیگط ىػيئً ةّدم کَ پؾث غطم ٌیاىصه.  دویصٌی از پؾث غطم ٌيی

غطغحو ؽص.  و ةازدم جٍص جٍص ةاال و پاییً ىیام از ؽصت دم  زدم و غیٍَ ٌفع ىی عةَ حادة آؽٍایی رغیصم. ٌف

غّیم کَ  ای یػحادم و ةَ حهّ ٌگاه کطدم. حادهام ُیچ ؽص. ا و ةػص از چٍص دكیلَ غطغثِ کو ؽصهرا کو کطدم 

داؽحٍی ٌتّد.  حادة آؽٍا جا ایً ذص ةطایو دوغث وكث آن زدٌص. ُیچ اش را پع ىی ی چطاغ ةطق جاریکیجیطُا

سّرد. غطم را ةَ غلب  اجّىتیم در ذال ذطکحی ةَ چؾو ٌيیداد و ُیچ  صتد را ٌؾان ىی 2روی ةهّار  غاغثِ

چطساٌصم جا از ٌتّد او ىػيئً ؽّم. ٌتّد. حصا ٌتّد. نتشٍصی از جَ دل زدم و سّاغحو غطم را ةطگطداٌو کَ 



ةا ؽحاپ ةطگؾحو و ةا دیصٌؼ حیؼ ةهٍصی دغحو غطد ؽص. دغث چپو. کؿ دغث چپو. اٌگؾحان دغث چپو. 

م. اؽک ةّد کَ ةَ کطد ةا وذؾث ٌگاُؼ ىیکؾیصم. دغحی روی دُاٌو ٌؾػث و صصا در گهّیو سفَ ؽص. 

ؼ در جظاد ةا کطد و نتشٍص ىرّ روی نت ن ٌگاه غٍگیً و جیطه ةِو ٌگاه ىیةا ُياآورد. او  چؾياٌو ُخّم ىی

کطدم.  گطیَ ىی ةِار ؽص ىثم اةطِ حً ادغایو ىیدن و آةؾّره ٌگطـىٍی کَ در ٌحطس ةّ. و ىً، چؾياٌؼ ةّد

دغحؼ را آرام از روی . ؽص ام گو ىی ّرد و ىیان ىُّای سطىاییس ةی ىِاةا از گّؽَ ی چؾياٌو غط ىیاؽک 

ُیچ ٌگفث. ةا وحّد ُيۀ  «جّ چحَ؟ چی ىیشّای از حٌّو؟» :دُاٌو ةطداؽث. ٌفع غيیلی کؾیصم و گفحو

کٍی؟ چطا  جّ کطی؟ النی؟ چطا ونو ٌيی»اؽحو آٌلصری کفطم در آىصه ةّد کَ داد ةظٌو: جطس و اطػطاةی کَ د

  «ُیچی ٌيیگی؟

ةّد و ـلع ةازوی دغث  سؾک صاف ایػحاده پطیصم و او ىثم چّب پاییً ىی و ىثم یّیّ ةاال او ىً ىلاةم

َ ؽصم و ةا چؾياٌی سػح سّرد. آسطش ُط ةاال و پاییً پطیصٌو جکان ىی ةا (چّن دغث ىطا گطـحَ ةّد)راغحؼ

غاٌحی  ؽص و ةا ـاصهۀ یکزد ةِؼ ٌگاه کطدم. نتشٍص زد. ةِو ٌظدیک  د ىینّد کَ جٍفط و سػحگی را ـطیاآ اؽک

ؽص. پّغث ام کؾیص. گّیی جکَ یشی روی صّرجو کؾیصه  ث آزادش را ةاال آورد و روی گٌَّىلاةهو ایػحاد. دغ

ؽص. دغث راغحو را ةاال آوردم جا ىاٌػؼ  غّزن ىی غّزن وزیص از غطىای دغحؼ و ةاد غطدی کَ ىی صّرجو

دؽصؽَ  و دغحو روی ُّا ىاٌص. آرام و ةی آىص ُایو پاییً طسّرد اٌگؾث ؽػحؼ ةَ چؾياٌو، پهکؽّم اىا ةا ة

ذال آرام جطغیصم. اىا در غیً  ىی زد. ٍص جٍص ىیداٌو چطا آرام ؽصه ةّدم. كهتو ج ُایو را چیص. ٌيی گم اؽک

ؽصن دغحو ةَ سّدم آىصم. راه اـحاده ةّد و  ؟ ةػص از چٍصدكیلَ ةا کؾیصهةّدةّدم. ایً دیگط چَ ذع ٌاحّری 

را  ؽص. ٌگاُو کطد. ذع کطدم ٌگاُؼ رٌگ کالـگی دارد. ایً حاده ةّدم دغحو ةَ حهّ کؾیصهایػ چّن ىً

جطغاٌص.  ؽصه ةّد و ایً ىطا ىی گفث. دوةاره نطزیصم. ٌگاُؼ سؾک گطة کّچک اةطوُایؼ ُو ةِو ىی

ؽص. پع سّدم را  ةازُو حهّیو غتظ ىی ، ایً ؽؾالِ جطغٍاكای ؽصه ةّدم کَ ذحی اگط ـطار ىی کطدم حّحَ

 ةَ دغث جلصیط غپطدم و ذطکث کطدم. 

کطد زوج  دیص گيان ىی ىان را ىی ُای چفث ؽصه ىاه ُطکع ىا و دغث در آن ؽب غطد و غّت و کّرِ آةان

انز! اىا واكػیث  ؽتاٌَ ةَ غطؽان زده و وای چَ صرٍۀ رىاٌحیکی و ُای ، ُّس كصم زدنحّان و غاؽلی

کطدیو. از ایٍکَ  آرام و پیّغحَ سیاةان را گظ ىی ُو، دغثِ  در  ط از یک كصۀ غاؽلاٌَ ةّد. ىا دغثجاٌگیظ ىالل

دغث  آىص غصتاٌی ةّدم. از ةّدم و ُیچ کّـحی از دغحو ةط ٌيیىلاةم ایً پػط جا ایً ذص ةی دغث و پا ؽصه 

 !رـث غيث ساٌۀ ىً؟ داؽث ىی ایً دیّاٌَ چطا رـث. غث او و از دغث ىػیطی کَ داؽث ىیسّدم، از د

سّاغث چٍیً کاری کٍص چطا  ص و ةػص ةفطغححو ساٌَ؟ ذال کَ ىیکٍ  ی ةطٌاىَ ریشحَ ةّد ىطا زُطه جطكیػٍ

ث کَ ىً ایٍلصر ٌحطغو! ایػحادم ةّگٍصوی سّاُو جّ را ةتطم جّی ساٌۀ فث ىیتط ىطگؼ دُان ةاز ٌکطد و ٌگس

ای ٌصارد و  ةا سّدش ةطد. نػٍحی! دیصم ـایصه کؾان اىا او ٌایػحاد و ىطا کؾان« ُی! وایػا ةتیٍو.»و گفحو: 



ةّد! جا  تانؼ. در ایً روزُای ساکػحطی و ىػشطه جٍِا ذظّر یک دیّاٌَ کودوةاره غیً ةچۀ آدم راه اـحادم دٌ

 کٍار در ـهظی آپارجيان غَ غتلَام پّغحی ةط نتو ةاكی ٌگضاؽحٍص.  ؾیُای وذ ةَ در ساٌَ ةطغیو دٌصان

اش غاکً ةّدم. غطم را ةاالگطـحو جا ٌگاُؼ کٍو. كصش ةهٍص ةّد. ُيان نتشٍص ىرّ  ایػحاد. ىً در غتلۀ دوم

ىً داد. یک ٌگاه ةَ  ادت کطده ةّدم کَ دیگط آزارم ٌيیرا زد و دغحو را ـؾطد. اٌگاری ةَ غطىای دغحؼ غ

ةّد ةاغخ ؽص ایً  يیٍکَ جا ةرال آغیتی ةِو ٌطغاٌصهجطغیصم اىا ُ ٌگاه ةَ كفم در. ةا ایٍکَ ازش ىیکطد و یک 

چطساٌصم ةگّیو:  در ذانی کَ کهیص را جّی كفم ىی ،حػارت را پیصا کٍو و ةػص از چپ چپ ٌگاه کطدن ةِؼ

دوةاره ةِؼ ٌگاه کطدم. ةاز ُو نتشٍص. ای ىطض و  ةطای دیصن غکع انػيهؼ «ذطف ةظٌی؟ صاریزةّن ٌ»

 کطد.  اش جظریق ىی ٌگؼ ىػصّىیث ساصی را ةَ چِطة حصینتشٍص! اىا نتشٍص کيط

جّاٌو  رود پی کارش و ىی ُصایث کطد. ةَ سیانو کَ االن ىی در را ُم دادم جا کاىم ةاز ؽّد. آرام ىطا ةَ داسم

جيام کٍو اىا زُی سیال ةاغم! در را ةػث و کٍارم ایػحاد. ةا ةا سیال آغّده ایً ؽب ىظسطفِ پطاغحطس را 

ام و  جّی پاچَ اش دوةاره كهتو را اٌصاسث ً و او ُو ةا ٌگاه غصتاٌیساٌۀ ى اسو ةِؼ گفحو ذق ٌصارد ةیایص ةَ

ُا را ةاال رـحیو و ةَ ساٌَ  ؽصم. یکی یکی پهَ ای اـحاده و ةؾض دٌتانؼ کؾیصه ىیُ سفَ ؽصم. ةا ؽاٌَ

جّی دىاؽو  یو. در را ةاز کطدم. ةا ُو وارد ساٌَ ؽصیو اىا ٍُّز دو كصم ٌطـحَ ةّدیو کَ ةّی گٍصیرغیص

جا ؽایص ىّش ىطده یا چطسیص  ؽصه ةّد و ىصام چؾيو در اغطاف ىیام حيع  ةیٍی آوردم. پیچیص. داؽحو ةاال ىی

ةّد. واكػیث ایً ةّ از پع یک  ٌحیخَ کطدم ةی چَ ٌگاه ىیکٍار پیصا کٍو. اىا ُط ای در گّؽَ ؽضای گٍصیصه

 گؾحو جا یک ىّش!  گطاز گٍصیصه ىی ةایص دٌتال یک آىص. ٌيیىّش گٍصیصه ةط 

کم ةّ را ـطاىّش کطدم و  ةطد. ةَ داؽث ىطا ةَ غيث اجاق سّاب ىی ةا کؾیصه ؽصن دغحو ةَ پػط ٌگاه کطدم.

دوةاره ؽطوع کطدم ةَ ةاال پاییً پطیصن کَ داری چَ ؽهػی ىی کٍی و سیال ساىث و ىی زٌو سّدم را ىی 

اق را ةاز کطد و دوةاره ةِو نتشٍص زدم. دیگط کؾو و ُظار حفٍگ دیگط کَ ُیچ کصام در او در ٌگطـث! در اج

 کو ىاٌصه ةّد ةاالؽص.  ُط نرظَ ةیؾحط ىی ُو ةّی کثاـث آنؼ ةَ ُو ىی سّرد و ُاینتشٍصذانو داؽث از 

اش را ُو از دغث داده ةّد. ىطا ةَ داسم اجاق  ةیاورم اىا او اٌگار ٌَ اٌگار! گّیی غالوه ةط الل ةّدن كّه ةّیایی

ام رو ةَ  ىرحّیات ىػصهةّ ةَ ذص اغالیؼ رغیص. جاق و پؾث غطم وارد ؽص. در ـظای اـطغحاد و سّدش ُ

ام را گطـحَ ةّدم و ةَ  ةیٍی  َ وغع اجاكو ایػحاده ةحطغو!ؽهیان ةّد و  ذحی یادم رـحَ ةّد ةایص از پػط حّاٌی ک

و. ُیچ ٌتّد. دغحو را رُا کطد و کٍ ىی ا ةتیٍو چَ چیظ ةّگٍصویی پیصاُيَ حای اجاق کّچکو ٌگاه ىی کطدم ج

ةَ  و ةهٍص اجاكو طیطذؽص و پطدة  غطدی وارد ساٌَ ةادرا جا جَ ةاز کطد.  رـث و آن پٍخطة ةانکًةَ غيث 

ةا کَ ةّد  پػط ؽصه ٌگاُو ىػػّفدر ُيان ذال جط ؽصه ةّد.  ذال جريم ةّی ةص راذثسّرد. جاب دغحؼ 

زد. ةػص از ةاال زدن  ٌج ةاال ىیداٌۀ غفیصش را جا آرآغحیً پیطاًُ ىطداؽث و  پانحّیؼ را در آوردآراىؼ 



آغحیً ُایؼ صٍصنی ىیظ آرایؾو را ةطد و روی ةانکً گضاؽث. غّری کَ اگط رویؼ ىی ٌؾػحی کاىال اجاق را 

 « االن ىیؾَ ةگی دكیلا داری چیکار ىی کٍی؟»ىی دیصی. گفحو: 

َ ٌتّد. جیطه ةّد حا کطد و غطش را ةَ غيث ىً چطساٌص. ٌگاُؼ ونی دیگط ٌگاه گضؽح ةَ صٍصنی را کيی حا

آرام ةَ غيحو آىص و از کٍارم گضؽث. ىػیط رـحٍؼ را ره گٍگ ؽصم. آنّده. دوةا اىا غٍگیً ٌَ. یک جیطة ؽو

ّچکی کَ ةَ ذيام جّی ایػحاده ةّدم. غيث راغحو ةانکً ةّد و غيث چپو در کاجاق دٌتال کطدم. ىً وغع 

اغخ ؽص غلو ةگیطد. ةّی گٍص دوةاره جّی اجاق سطوؽیص و ةىّحی از  ؽص. او رـث و در را ةاز کطد. ىی اجاق ةاز

گضاؽث جّی ذيام را ةتیٍو. ةا غخهَ ُياٌػّر کَ ةَ كصص ةػحً در ىی رـحو حهّ  اش ٌيی ُیکم چِارؽاٌَ

هؼ دادم کٍاری و جا سّاغحو در را ةتٍصم ُُ« ُيَ حا رو ةطداؽحَ؟ ةتٍص درو. چی اون جّئَ کَ جػفٍؼ»گفحو: 

پی  در اىا ـلع نرظَ ای. و ةػص ایً حیؼ ُای پینرظَ ىاجو ةطد  یک جّی ذيام. ةطای  چؾيو سّرد ةَ آدم

رـحو.  نطزیصم و ةَ غلب ىی رـحو. ىی کؾیصم و ةَ غلب ىی ؽص. حیؼ ىی ام سارج ىی ةّد کَ از جَ ذٍخطه

پػط ةّد. ٌاگِان دغحی از پؾث دور کيطم ذهلَ ؽص و گٌّۀ غطدی ةَ گٌّۀ راغحو چػتیص. غاکث ؽصم. 

نطزیصم.  چؾياٌو  ـؾطد جا ٌهطزم اىا ةاز ىی . ةا وحّد ایٍکَ ىطا غشث ىیکطد ش ؽطق ىیىطا در سّد داؽث

ریشث و ُيۀ  ُایو ىی ک. اؽةّد كصرت جکهيو ـهج ؽصهةّد و ةا نکٍث غػی داؽحو چیظی ةگّیو اىا  گطد ؽصه

ُای  روی کاؽی اش، غطخ اىا جیطه دسحطی کَ سّنةّد و چؾيو ةَ درون ذيام ؽص.  سفَ ىی یودر گهّ صصاُا

ُایو ٌؾػث و جصّیط جّی ذيام از حهّی  دغحی روی چؾوؽصم.  . داؽحو سفَ ىیةّد ذيام سؾک ؽصه

سٍک و غّزٌاکی ةَ صّرجو سّرد. غطد و ىرکو او ةّدم کَ ىطا چطساٌص و ةاد  آؽّشِ  درچؾياٌو کٍار رـث. 

 الل ؽصه ةّدم. درغث غیً او.  ىطدم. داؽحو ىی جّاٌػحو. ا ٌيیسّاغحو ةگّیو ونو کٍص اىا اىا اى ىی

َ حهّ آرام ىطا ة روی ةانکً. آرام ةَ و ةطداؽث غیاُی ؽب ةّد و ـظای رووكحی دغحؼ را از حهّی چؾياٌ

آنّد  حان ةّد. وارد ةانکً کَ ؽصیو، رُایو کطد. ٌگاُؼ کطدم. ةا ُيان ٌگاه ؽو ـطغحاد. كصم ُایو غػث و ةی

ُایو ریشث. ىطا ٌؾاٌص روی صٍصنی و  ام نطزیص. اؽک چاٌَذلیلث روی غطم آوار ؽصه ةّد. زد. نتشٍصی 

کطده. نب سّدش پؾث غطم ایػحاد. دسحط جّی ذيام از ایً ـاصهَ ُو ىػهّم ةّد. صّرت کتّد. ؽکو ةاد 

ن ةّد. دور غطم پط دور غطش پط از سّسّن ةَ ُو چػتیصه ةّدٌص. ُّای سطىایی اش ةشاغط ُای پالغیصه. ى

ىً ؽص.  زٌصه ىی. ُيَ چیظ داؽث در ساغطم ىً... آن دسحط ىً ةّدم. آن ةّی گٍص از ىً ةّد از سّن ةّد.

ةطسّرد  وذؾحٍاك حیؼ ةهٍصی اـحادم. صصای ّردم و ةاط سغَ روز پیؼ در ُيیً ذيام غُ غَ روز پیؼ،

اراده چطسیص و ٌگاه  غحی ىیان ىُّایو ـطو رـث. غطم ةید ُای کؿ ذيام جّی غطم پیچیص. غطم ةا کاؽی

ضاؽحٍص. ُيَ رـحٍص و نتشٍص زد. غطم را چطساٌصم. ُيَ جٍِایو گ ه ؽص.یطروذو در ؽتػحان ٌگاه پػط س ةی

ىً چَ ؽطیتاٌَ ىطدم! در ؽطةحی ام ةّی کثاـث گطـث.  ٌگطـحٍص کَ حٍازة غَ روزه غطاؽیاز ىً  آٌلصر

او جا صتز ىُّای ىطا  ةاـث. جا صتد ةاـث. ّی ذيام ةّد و پػطك ىُّای ىطا ىیج چؾياٌو ةَ حٍازةةار...  اٌصوه



ةا  ىً جا صتد سیطه ةَ حٍازة جّی ذيام ةَ ایً ـکط کطدم کَ ىطگ ذحيا پػطی اغث چِارؽاٌَ ةاـث و 

 ةاـص. ات را ىی صتد ىُّای سطىاییص و جا ٌؾیٍ ؾکی کَ یک ؽب جّی ةانکً اجاكث ىیچؾيان ى
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