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 2 صفحه

 زَاؿیه ؿك زهاٌی زام

 اویلیاى ؿاٍٍؿ
 

 

 

 ٬۱ٓل 

 

ٌیاٍٍ ز٣به ِیلیًی به ؿٌت ٌل ؾیاباى كٌیـ. پا به وعَٜه ؾاکی گقاِت. ام کًاك ضًـ پایه قَٛك 
ؿاِته بَؿٌـ، كؿ ِـ. ٌل ٍ ٔـای کاكگلاى ایلاٌی ٍ ا٧٬اٌی  تهاوی كا ٌگه بتٌَی که پل ٤ٟین ٍ ٌیهه

 ِـ. کلؿٌـ، ًِیـه وی که كٍی پل کاك وی

 ـ ٌالم آقا ٌیاٍٍ!

 کًی كا ٌـیـ. ؿٍك ٍ بلٍ كا پاییـ. ٌیاٍٍ بلگُت؛ اوا

 ـ وي ایًرا هًتن. باالی ٌلت!

كا ؿیـ. بیـل تا کهل ام لبه پل به پاییي آٍیناى بَؿ. ” بیـل“ٌیاٍٍ ٌل بلًـ کلؿ ٍ ضهله ؾًـاى 
 ٌیاٍٍ بلایَ ؿٌت تکاى ؿاؿ.

 ـ ٌالم بیـل. ؾًته ٌباِی.

 لؿ :ب٣ـ ؿك ز٣به ِیلیًی كا بلؿاِت، آى كا ٌُاى ؿاؿ ٍ ت٣اك٩ ک



 
 

 
 

 3 صفحه

 ـ بیا پاییي ِیلیًی بؽَك.

ای ب٣ـ ًٜاب کل٫تی ام باالی پل پاییي ا٬تاؿ ٍ بیـل  بیـل ام وقابل ضُهاى ٌیاٍٍ ٌاپـیـ ِـ. لعٟه
 ام ًٜاب به ٜل٩ پاییي ٌُل ؾَكؿ.

 ؾًـیـ ٍ ضُهاى كینٍ گن ِـ.

ت: اٍ اٌـاؾت ٍ گ٫ های ؾاکی ٌیاٍٍ ز٣به ِیلیًی كا زلَی بیـل گل٬ت. بیـل ٌگاهی به ؿٌت
 «به ٌالوتی، ِیلیًی ضی هًت!»

 ام تَ آوَمِگاه مباى. ـ ِیلیًی قبَلی

های وي ؾاکی اٌت. ؾَؿت یک ِیلیًی تَ  اؿبی ٌَُؿ. ؿٌت ـ وباكک باِـ. ببیي آقا ٌیاٍٍ، بی
 های ؿیگل ؾاکی َِؿ. تلٌن ِیلیًی ؿهاٌن بگقاك. وی

 ٌیاٍٍ ؾًـیـ.

 ؾَاهی؟ ـ باِـ. غاال کـام یکی كا وی

 ها گُت. ٍی ِیلیًیٌگاه بیـل ك

 ـ آٌکه كٍیَ یک غبه اٌگَك اٌت. آهاى، ههاى.

ؿٌتت ؿكؿ »ٌیاٍٍ ِیلیًی كا به ؿهاى بیـل گقاِت. بیـل ِیلیًی كا قَكت ؿاؿ ٍ با لقت گ٫ت: 
 «ٌکًـ. ؾیلی ونه ؿاؿ.

 ها كا ٌـیـی؟ ـ بصه

 ـ تَ مویي ٬َتبال هًتًـ.

 ـ پي تَ ضلا ٌل٬تی؟

كٍم. بهاٌـ كٍم  مٌـ که ام میل کاك ؿك وی َٜكی هن آقا وهًـى ٨ُل وی يـ کرا بلٍم، بایـ کاك کًن. ههی
ام ٌکلؿه،  زَ ٍ یاقَت ٍ قیَم بیایین ٍ بامی کًین. ؾُب تا آقا وهًـى ٌیاوـه ٍ زلیهه زه٣ه تا با اهلل

 بلٍم. ؿٌتت ؿكؿ ٌکًـ.
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ه ا٬تاؿ. ام ؿٍك بیـل ًٜاب كا گل٬ت ٍ ؾَؿٍ كا باال کُیـ. ٌیاٍٍ ؿك ز٣به ِیلیًی كا گقاِت ٍ كا
کلؿٌـ.  پلیـٌـ ٍ ِاؿی وی گَؿی ٤لی بلبل كا ؿیـ. ضًـیي بصه قـ ٍ ٌین قـ ؿٍك گَؿی باال ٍ پاییي وی

کلؿٌـ.  مؿٌـ ٍ ٌل ٍ ٔـا وی های ؾالی كا به ؿٌت گل٬ته، با ضَب كٍی آى وی ضًـ ٫ٌلِاى پیت
 ٌیاٍٍ به آٌرا كٌیـ.

ها  های قـیهی. ِهلؿاكی ؾاٌه ٌلامیلی بَؿ با ؾاٌهگَؿ ٤لی بلبل تا ضًـ ٌال قبل، ِاول ضًـ کَضه 
های وعل، ک٪  كا ؾلیـ ٍ کَبیـ. ضَى قلاك بَؿ پل ؿك غال ٌاؾت ام باالی آٌرا بگقكؿ. ب٣ـ ٌَزَاى

 ها پاک کلؿٌـ ٍ آٌرا ِـ مویي ٬َتبال. پاكه آٌرا كا ام ًٌگ ٍ آزل ٍ آهي

های آى ٜل٩ ؾٚ آهي وًابقه  ٌَزَاىٌیاٍٍ ضُن گلؿاٌـ. یٌَ٪، بابک ٍ ؿٌٍتاٌَ كا ؿیـ که با 
کلؿ ٍ به  ؿاؿٌـ ٍ ٜبق و٣هَل ٤لی ٬لِبا٩ ؿاؿ ٍ ٬لیاؿ وی ؿهًـ. یٌَ٪ ٍ و٫ٛٓی به هن پاى وی وی
 ؿهًـ. ٌیاٍٍ با ٔـای بلًـ آٌها كا ٔـا کلؿ. مؿ که ضلا به اٍ پاى ٌهی هایَ ٨ل وی تیهی هن

 ها بیاییـ ِیلیًی! ها. آهای بصه ـ بصه

 ه ٌیاٍٍ ِـ. بامی كا ٍل کلؿ ٍ ام ٌلامیلی باال آوـ. بابک هَاك کُیـ :اٍل، یٌَ٪ وتَز

 ؿهین ها! ـ کرا گقاِتی ك٬تی؟ بابا ؿاكین وًابقه وی

های ؿیگل هن ام گَؿی باال کُیـٌـ. بابک ٤ٓباٌی ٍ ک٫لی به ههه بَـ  اوا یٌَ٪ اههیتی ٌـاؿ. ٌَزَاى
 گ٫ت. ٍ بیلاه وی

کلؿٌـ، ِیلیًی ت٣اك٩ کلؿ. یٌَ٪ ؿك غال ؾَكؿى ِیلیًی  یهایی که تَُیق و ٌیاٍٍ غتی به بصه
 «ضی ِـه ٌیاٍٍ، ٍلؽلزی کلؿی؟»گ٫ت: 

 ـ قبَل ِـم.

 ـ ایَاهلل. پي ایي ِیلیًی ؾَكؿى ؿاكؿ!

 کلؿه به آٌها كٌیـ ٍ ٨ُل مؿ : تا بابک ام گَؿ باال بیایـ ز٣به ِیلیًی ؾالی ِـ! بابک، ؾًته ٍ ٤لق

 ًِاٌی ضه ِکهَهایی هًتًـ، اِ پي وي ضی؟ ها كا ٌهی ایي ٨لبتی ـ تَ هن ٍقت گیل آٍكؿی ٌیاٍٍ!

 «تَ ٣٬ال ٌهاق بهک!»كینه با ؿهاى پل ؾًـیـ ٍ گ٫ت:  ورتبی
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بابا یک تبلیکی، وباكک باِـی، ضینی بگَییـ ؿل وا »بابک به ؿٌبال ورتبی ؿٍیـ، ٌیاٍٍ گ٫ت: 
 «ٌُکًـ.

 «ی ؾَؿت یک ز٣به ٌَِابه بام کًی.یاؿت باِـ بلا»ؾًـه گ٫ت:  بـى ضاق كِیـ للمیـ. ؾًـه

 «پي ؿیگل تهام ِـ. هاى؟»ٌلیهاى پلٌیـ: 

 بیًهتاى. ها، وي ك٬تن. ب٣ـآ وی ـ تقلیبآ. ؾب بصه

 *** 

ٍمیـ. ٍقتی زلَی وًرـ كٌیـ، آؾلیي ٍاگي  ٌیاٍٍ تا وًرـ ؿٍیـ. ٨لٍب بَؿ ٍ ًٌین ؾًکی وی
های ؿیگل ضُن اٌتٟاك  ٪ ٍ بصهیک قٛاك ام كٍی كیل آى ٜل٩ وًرـ ؿك غال گقِتي بَؿ. یٌَ

اغتیاد به »ؾَاهی کلؿ. و٫ٛٓی کَ ٍ قٌَی به بـٌَ ؿاؿ ٍ گ٫ت:  ٌیاٍٍ بَؿٌـ. ٌیاٍٍ و٣قكت
 «کًین. ؾَاهی ٌیًت، ؿاكین ٤اؿت وی و٣قكت

 «هایهاى كا بنٌین؟ ؾُب، کرا بلٍین غل٩»ٌیاٍٍ گ٫ت: 

 «اغهت.ٌُیًین یک گَِه ؿٌذ، بـٍى ون پاكک ؾَؿواى، وی»وعهـهاؿی گ٫ت: 

 ـ پي بلٍین.

های  كٌیـٌـ. الوپ” بهاك گل“ب٧ل كیل آهي ٍ ام تَ زاؿه ؾاکی زلَ ك٬تًـ تا به پاكک تامه ٌاؾت 
کلؿ. به زای آب اٌگاك ام  های کَضک کاك وی ٌاكٌری ٍ ٫ٌیـ، پاكک كا كٍِي کلؿه بَؿ. ٬َاكه غَ٘صه

 ِـ. ها ٌَك به آٌهاى پاِیـه وی ٬َاكه

ِاى كا كٍی ضهي پهي کلؿه بَؿٌـ، ك٬تًـ.  هایی که بًاٙ ٤ٓلاٌه ام ؾاٌَاؿهآٌها به گَِه ؾلَتی ؿٍك 
هایهاى كا بنٌین. ام ههیي غاال قلاك بگقاكین که تَ غل٩ ههـیگل  یکی غل٩ یکی»ٌیاٍٍ گ٫ت: 

 «ٌپلین ٍ هل ٌٟلی که با كأی اکحلیت پقیل٬ته ِـ، قبَل کًین.

 ؾًـه گ٫ت: ٌلیهاى ؾًـیـ. ؾًـه

 «ِـه؟ ؾبلی. مٌی وی غل٩ قلن ل٫ٞ یلیؾ اوُب تَ ٌیاٍٍ،»

 «ٌؽَكؿی؟ كا مباٌَ ؿیپلن ِیلیًی وگل! ٌلیهاى ك٬ته، یاؿت مٍؿی ایي به: »گ٫ت كینه ورتبی



 
 

 
 

 6 صفحه

 !ب٫لواییـ اٍل ِها کالى، با ٌیاٍٍ آقای ؾُب! ل٣ًت غا٬ٟه ایي بل اِی ـ

 كٍی هاآٌ زلَی ؿیگل های بصه ٍ ًٌُتًـ ٜل٬َ ؿٍ كِیـ ٍ یٌَ٪. ًٌُت ٌیهکت كٍی ٌیاٍٍ
 «ؿكٌته؟ کًین، بلگناك ٬َتبال وًابقه ؿٍكه یک قلاكه پي: »گ٫ت ٌیاٍٍ. ِـٌـ ٍلَ ضهي

 .ؿكٌته ـ

 بگقاكین؟ ضه كا زام اٌن ؾُب، ـ

 !«زَاؿیه ؿك زهاٌی زام: »گ٫ت كِیـ

 .«بنٌین غل٩ زـی ِـ قلاك: »گ٫ت ٌیاٍٍ. ؾًـیـٌـ ههه

 .«آٍكیـ وی ؿك بامی وًؽله اكیـؿ اهلل بًن اٍل ههیي. ؿاكؿ غق ٌیاٍٍ ؾُب،: »گ٫ت بابک

 !«ها َِی وی ؿوا٥ ؾَى بام. بابی ٌَُ ٤ٓباٌی: »گ٫ت بابک، تل کَضک بلاؿك اویل،

  ٍ ٣ٌیـ. گلیؽت ٍ ِـ بلًـ ضاالک ٍ ٬لم اویل. کلؿ غهله اویل ٜل٩ به بابک

 .گل٬تًـ كا بابک ولتٗی

 !زاى بابک کي، کًتلل كا ؾَؿت ـ

 .َِی وی ٤ٓبی مٍؿ ضقـك تَ پًل ـ

 ٌلت بالیی! ا٬تی وی ضًگن به آؾل: »کُیـ ٬لیاؿ ؾًـیـ، وی تل ٜل٩ آى وتل ضًـ که اویل، به كٍ بابک
 .«ؿایی ؾاى بگَیی گلبه به که بیاٍكم

 زایَ ٌل ٍ کلؿٌـ آكام كا بابک مغهت به ولتٗی ٍ ٣ٌیـ. ؿكآٍكؿ ِکلک ؿٍك كاه ههاى ام اویل
 بامی وًؽله زـّت، زاى. بنٌین كا هایهاى غل٩ بگقاك بیا، اویل: »مؿ ٬لیاؿ اویل به كٍ كِیـ. ٌُاٌـٌـ

 !«ٌیاك ؿك

 .ك٬ت ٨له ضُن كِیـ به بابک

 ؿ٤َای تَ ؿیگل ؿهن وی قَل. ؾَكؿم ِکل أال وي آقا،: »گ٫ت ٍ کَبیـ ؾَؿ ٌل به ؿٌتی ؿٍ كِیـ
 .«ٌکًن ؿؾالت تاى ؾاٌَاؿگی
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 ؿل ؿاكیـ کاك اٍل ههیي ِها. پیـاٌت بهاكٍ ام ٌکٌَت که ٌالی: »گ٫ت ٍ ِـ بلًـ زا ام ٌیاٍٍ
 .«ب٣ـٍ غال به ٍای کُیـ، وی ٌیؼ به كا هن كٍؿه ٍ

 .کي ِل١ٍ اٍل تَ ٌیاٍٍ ؾُب. کًیـ بي اویل بابک،. ٌیاٍٍ بُیي ـ

 كا بابک که کلؿ وی التهاى اِاكه ٍ ایها با اویل به ولتٗی. ًٌُت بابک ام ؿٍكتل ٍ بلگُت اویل
 «ِـ؟ ضی زام اٌن پي: »گ٫ت ٌیاٍٍ. ٌکًـ ٤ٓباٌی

 وًاٌبت به وًابقه ؿٍكه یک بًَیًیـ: »گ٫ت ٍ کُیـ اٍ مؿه هل وَهای به ؿٌتی وعهـ٤لی
 !«َِؿ وی بلگناك تابًتاٌی ایام گلاویـاِت

 ایام گلاویـاِت گَیی؟ وی ضه و٣لَوه: »گ٫ت و٫ٛٓی. ؾًـه میل مؿٌـ پقی ٣ٌیـ ٍ اویل ٍ كِیـ
 «کًین؟ بلگناك بقهوًا بلاٍ کلؿه ٬َت تابًتاٌی ایام وگل! تابًتاٌی

 .و٫ٛٓی گلؿى پي مؿ. بلؾَكؿ بهَ وعهـ٤لی

 !کًی وی وًؽله ؿیگلاى پیَ كا تلت بنكگ بلاؿك که باِـ آؾلت باك ـ

 «ؾاٌه؟ ببلیـ كا تاى ؾاٌَاؿگی ؿ٤َای َِؿ ٌهی غاال: »گ٫ت ٍ ِـ بلًـ یٌَ٪

 .«ؿاكم ٍقت ؿیگل ٌا٤ت یک وي: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 ِلتَ تی پاییي با. بلؿاِت كا ٤یًکَ ٌلیهاى. ؾًـیـ كینه ورتبی. ٌنؿ غل٬ی ٍ کلؿ بق و٫ٛٓی
 .ا٬تاؿ ضیي ضُهاٌَ. کلؿ پاک كا ٤یًکَ ِیُه

 !زهاى ولؿاى تلیي قَی بگقاكیـ كا زام اٌن ـ

 !َِی وی ضینی یک ٌؽَكی تلِی! ٌلیهاى اهلل باكک ـ

 : کلؿ پیًُهاؿ اٌهی هلکي

 !لیگ ِاوپیَى زام ـ

 !پلٍام تین های ٤قاب زام ـ

 !تکًیک ولؿاى امز ـ
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 !«اٌت؟ ضَٛك! ؿٌٍتی زام: »گ٫ت ٍ کلؿ بلًـ ؿٌت وعهـهاؿی

 «ها؟ بصه ٌه ؾَبیه، ؾیلی اٌن. وعهـهاؿی اهلل، باكک: »مؿ ؿٌت ٌیاٍٍ

 وعله های بصه ٬قٚ ٌیًت قلاك: »گ٫ت ٍ کلؿ ؾُک ٌل٬ه ضًـ وعهـهاؿی. کلؿٌـ ٌگاه هن به ههه
 باِـ اٌهی یک بایـ پي. آوـٌـ ها بصه هن ؿیگل زاهای ام ِایـ کًًـ، ِلکت وًابقه ایي تَ زَاؿیه

 .«بیایـ ؾَُِاى ههه که

 «وَا٬قیـ؟ ؿٌٍتی زام اٌن با پي: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 .کلؿٌـ بلًـ ؿٌت وَا٬قت ٌُاٌه به ؿیگلاى ب٣ـ ٍ كِیـ ٍ یٌَ٪ اٍل

 َِؿ؟ وی بلگناك کرا وًابقه غاال! ؿٌٍتی ِـ زام اٌن ؾب ـ

 !بلبل ٤لی گَؿ تَ ـ

 ایًه ٤یبَ ٬قٚ. ٌـاكین بهتلی زای بلبل ٤لی گَؿ ام ٨یل: »گ٫ت قهلواٌی وعًي. بَؿٌـ وَا٬ق ههه
 !«ؾاکیه که

 !کًین وی آ٫ٌالتَ ـ

 آ٫ٌالتَ. کًیـ وی ت٣رب ضلا: »گ٫ت ٍ ِـ بلًـ زا ام و٫ٛٓی. ضلؾیـ و٫ٛٓی ٜل٩ به ٌلها
 «کًین؟ وی

 ؿاكؿ؟ هنیًه ضقـك ؿاٌی وی. بیاٍكین گیل آ٫ٌالت ٍ قیل کرا ام آؾل ـ

 .ؿاكؿ بلٌهی ؿیگلی هنیًه تَواى هناك ؿٍ یکی ام بیُتل ؿاكم وي که ای ٌقُه با ـ

 كا کًی بلًـ آ٫ٌالت ٍ قیل زایی ام بؽَاهی که ایي ٬کل: »گ٫ت ٣ٌیـ. ِـ گلؿ ت٣رب ام ههه ضُهاى
 .«َِ ؾیال بی

 ؟کًن وی ؿمؿی گ٫تن کی وي. ایـ گل٬ته اِتباه ؿمؿه ٬لیـ با ولا! ایَاهلل بابا، ـ

 کًین؟ کاك ضه پي ـ

 .بگَین كا اٍ باقی وي تا بٌَُـ ؿاٍٜلب ٫ٌل ضًـ آى اٍل. ؿاكم کاكی آؿم ٫ٌل ضًـ به اغتیاد وي ـ
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 غاال تا که اغًاى ٍ ٤باى ٍ كینه ورتبی ٍ وعهـهاؿی ٍ ٣ٌیـ ٍ كِیـ. کلؿٌـ ٌگاه هن به ها بصه
 با. کًیـ گٍَ ؾَب غاال. هؾَب ت٣ـاؿ ههیي ؾُب،: »گ٫ت و٫ٛٓی. کلؿٌـ بلًـ ؿٌت بَؿٌـ، ٌاکت

. کًًـ وی ؾلابَ ؿاكٌـ ٍ ا٬تاؿه ٌَاب اتَباى ٜلط تَ که هایی ؾاٌه ٌلا٥ كٍین وی ٬ل٨َى ضًـ
 ٫ٌت ٍ بًنیي ب٣ـ. گَؿ تَ كینین وی ٍ آٍكین وی ؾَكؿ، ٌهی ؿكؿ به که كا باوُاى پُت آ٫ٌالت های تکه

  ٔا٬َ ٨لتاى بَم با ِـ ٌلم ٍقتی. مٌین وی آتَ ٍ كینین وی كٍٍ

 «ضَٛكه؟ ؾُب،. کًین وی

 تَ پًل: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه ٌیاٍٍ. ِـ بلًـ ؾًـه ٔـای ب٣ـ ای لعٟه. کلؿٌـ ٌگاه هن به ههه
 .«بَؿی کًی ؾَؿت بلای االى کلؿی، وی ؿكى ؾلد كا غَاٌت ٍ هٍَ ایي اگل! ای و٣لکه

 !ِـم ك٬َمه ٌال ؿٍ ٬قٚ. ٌیًتن ٤قب میاؿ هن االى ههیي. ٌکًیـ کاكی ضَب ـ

 .ٌنٌی آتَ كا کًی که باِـ غَاٌت بایـ اوا ـ

 .کًین وی ك٤ایت كا ایهًی ٌکات تهام! باِیـ وٛهئي ـ

 «ٌیًت؟ کالى بی بلبل ٤لی گَؿ اٌن كاٌتی. ٬َتبال مویي ام هن ایي: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 .بگقاكین بلایَ ؿیگل اٌن یک بایـ آكه، ـ

 !واؿكیـ كئال ٍكمِگاه. ٌاٌتیاگَبلٌابَ بگقاكین كا اٌهَ ـ

 !اٍلتلا٬َكؿ بگقاكین ٌه، ـ

 !ؾُن وی٣اؿگاه بگقاكین ـ

 !آماؿی ٫ٌلی یکٓـهناك اٌتاؿیَم بگقاكیـ، كا اٌهَ یکـ٣٬ه ـ

 .آماؿی مویي گقاكین وی كا اٌهَ. غهیـك٘ا اهلل، باكک ـ

 *** 

 به ِل١ٍ ؿاِت ؿٌت ؿك که ای بلگه كٍی ام ب٣ـ. کلؿ ٌاکت كا ؿٌٍتاٌَ ٌیاٍٍ ب٣ـ ٌا٤تی
 : کلؿ ؾَاٌـى
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 .ؿٌٍتی زام

 بلگناك زَاؿیه ”بهاك گل“ وعله آماؿی مویي ؿك ٌَزَاٌاى ًٌی كؿه ؿك ٬َتبال وًابقه ؿٍكه یک
 ٤هل به ؿ٤َت وًابقات ایي ؿك ِلکت بلای ٬َتبال به وًـاى ٤القه ٤هَم ام ٌٍیله بـیي. َِؿ وی
 .آیـ وی

 : وًابقه ِلایٚ

( فؾیله ٫ٌل ۵ ٍ ألی بامیکي ۷)  بامیکي ٫لٌ ۱۱ ام غـاکحل تَاًٌـ وی کًًـه ِلکت های تین کلیه. ۱
 .کًًـ اٌت٫اؿه

 .باِـ وی ٌال ۱۵ بامیکًاى بلای ٌي غـاکحل. ۱

 ؿكٍامه ٍ ۳ ٌهله ضلوی تَپ با ۱۲ الی ۱۶ ٍ ۱۳ الی ۹ ٌا٤ت ام ٬لؿ كٍمهای ؿك وًابقات کلیه. ۳
 .باِـ وی ؿقیقه ۶۲ زه٣آ ای، ؿقیقه ۳۲ ٌیهه ؿٍ ؿك بامی مواى. َِؿ وی بلگناك هًـبالی

 اٌاوی ٍ تین ٌام ههلاه به تَواى هناك ۱۵ وبل٦ تین هل که اٌت المم وًابقه ؿك ِلکت بلای. ۴
 .ؿهًـ تعَیل یعیَی ٌیاٍٍ آقای به ٍ گقاِته پاکت ؿك تین ٌهایًـه ٍ ولبی ٍ بامیکًاى

 .۸ پالک گهًام، ِهـای کَضه بهاك، گل ؾیاباى زَاؿیه، آهي، كاه ویـاى تهلاى،: ٌُاٌی

 .َِؿ وی آ٨ام ولؿاؿ اٍل ًِبه پًذ ام ها بامی. ۵

 .ِـ ؾَاهـ اٌرام واه تیل ۱۶ كٍم ؿك کُی قل٤ه. ۶

 وًابقات بلگناكی کهیته تُکل با

 وي ببلین، باال كا کاك کالى ایًکه بلای: »گ٫ت ٌیاٍٍ. مؿٌـ ؿٌت ههه. کلؿ ٌگاه ها بصه به ٌیاٍٍ
 ؿك كا بلگه ضًـ کًی هل ب٣ـ. کًن وی تکحیل ٍ تایپ كا ا٤الویه ایي اٌگلیًی ٍ ٬اكٌی مباى ؿٍ به

 «ضَٛكه؟ کًـ، پؽَ وؽتل٪ های وعله

 .ؿاكین ٍقت واه یک غـٍؿ. ؾَبه ؾیلی ـ

 غًاب ب٣ـآ وي بـه، كا کاك تلتیب ؿاكی پَل ؾَؿت اگل و٫ٛٓی، كاٌتی. ك٬تن وي ها، بصه ؾب ـ
 .کًن وی
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 .ؾُب ؾیلی ـ

 با که كٍمی. بَؿ ًِبه كٍم ؿكگیل بیُتل فهًَ ،ؾاٌه به كٌیـى تا. ك٬ت ٍ کلؿ ؾـاغا٬ٛی ٌیاٍٍ
 .ِـ وی وَازه ِاگلؿٍ اٍلیي

*** 

 میبات ِکل آى قلباى: » گ٫ت ٍ ؿاؿ تکیه غیاٙ ؿك آٌتاٌه به ٌیاٍٍ. کلؿ بام كا ؿك اؾن با ؾاٌن اکلم
 !«ٌکي اؾن ؾـا به كا تَ ٤نین، بلٍم

 ؾَاٌتی وی ٌـاِتی كا مباى ایي! ٬لٌگی یؽصال ؾَبه، ؾَبه: »مؿ ٌیاٍٍ ٌل به ضاؿك پل با ؾاٌن اکلم
 «کًی؟ ضه

 !بهیلم وي ٤نین،. بهیلم وي. کي ٍا اؾهاتَ ٤نین، زَى ـ

 وي وگل بصه، بکَ ؾرالت: » گ٫ت ؾاٌن اکلم کلؿ، غلقه ؾاٌن اکلم گلؿى ؿٍك كا ؿٌتاٌَ ٌیاٍٍ
 «كی؟ وی ام ٔـقه قلبَى مٌتن

 !ٌلم به ٤الن ؾاک ٍا ـ

 !ضُهات زلَی بیاكم كٍ آباؿت ٍ زـ تا ٍاٌتا ه؟بنور آٍكی، ؿكوی وًَ اؿای ـ

 پُت ٍ مؿ ؿٍك كا غیاٙ با٨صه ضاالک، ٍ ٬لم ٌیاٍٍ بیاٍكؿ، ؿك كا اٍ ؿوپایی ؾَاٌت ؾاٌن اکلم تا
 ؿٌتت ک٪ غقتَ تا ٍكپلیـه ٜل٩ ایي بیا: »گ٫ت ؾاٌن اکلم. گل٬ت پًاه ًٌتلى بنكگ ؿكؾتصه
 .«بگقاكم

 !بیاییـ ٍ کًیـ كٌره قـم ِها. ؾَبه ؾیلی زام وي ـ

 .ٍك ایي بیا. باٍ ٌـاِته کاكی ًٌتلى اٍى با بصه. اِ اِ. کًی وی ؾلؿ كا ا٤ٓابن ؿاكی ـ

 ؿكٌت ؿوپایی بَؿ ٌـمؿیـه ٌل وَق٢ به ٌیاٍٍ اگل ٍ ِـ پلت ؿوپایی. کُیـ کًاك کهی ٌیاٍٍ
 .ًٌتلى پُت پلیـ ؿٍباكه ٌیاٍٍ! ؾَكؿ وی َٔكتَ ٌٍٚ

 به بَؿ ضًبیـه ؿوا٨ن بَؿم زًبیـه ؿیل! ٤نین ِـه ؾَب ؾیلی ات ٌُاٌه به ؿٌت ایَاهلل، بابا ـ
 !َٔكتن
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 .«بیاك كا ام ؿوپایی: »بَؿ ایًتاؿه پا یک كٍی ؾاٌن اکلم غاال

 والزن؟ تَ بنٌی ؿٍباكه که بیاكم اِ ـ

 بَؿی؟ ای ؿكه زهًن کـٍم ِبی ٌٓ٪ ایي بلم؟ ات ٔـقه قلبَى ؿاكی تَق٢ پي ـ

 .ِبه ؿه ٤تٌا تامه ِب؟ ٌٓ٪ کـام بابا ـ

 .بیاك كا ؿوپایی آى. ِـم ؾًته وي بصه ـ

 !ِلٙ یک به ـ

 ٌقلی؟ تلبصه گقاكی، وی ِلٙ وي ٍاٌه ـ

 .ببًـ ضُهاتَ ٤نین زَى ـ

 !بگیلی و٫تی واس ؾَاهی وی. ٬لٍِن م٨ال ؾَؿم وي. ؾٌَـی کَك ـ

 .بهاٌن ؿل به آكمٍ ٌگقاك ٤نین، زَى ـ

 .زلَ بیا زهًن،. ام ؾًته که غی٪ ـ

 !«ببًـ ضُهاتَ: »گ٫ت ٍ بلؿاِت كا ؾاٌن اکلم ؿوپایی ًگهل ٌیاٍٍ

 !ضُهام هن ایي. بیا ـ

 لًگه آكاوی به ٌیاٍٍ. بَؿ بًته ضُهاٌَ ٍ ؾَكؿ وی تاب پا یک كٍی ؾاٌن اکلم. ك٬ت زلَ ٌیاٍٍ
 كا واؿكبنكگَ َٔكتی ٍ وپل تپل لپ تا بلؿ زلَ كا َٔكتَ. گقاِت ؾاٌن اکلم پای زلَی كا ؿوپایی
 پا به كا ؿوپایی لًگه ٌلی٢ ٍ گل٬ت كا ٌیاٍٍ یقه ٍ اٌـاؾت ؿٌت ؾاٌن اکلم ٌا٨ا٬ل که ببٌَـ

 ٍ کُیـ ٤قب كا ٌیاٍٍ یقه ؾاٌن اکلم. بلٍؿ ؿك ؾاٌن اکلم ؿٌت ام کلؿ وی تقال ٌیاٍٍ. کلؿ
 !ِتلق

 !ِـ کل گَِن ٍای. گل٬ت آتَ گلؿٌن پي! ٌَؾتن. ٍای ٍای ٍای ـ

 كٍی ٌیاٍٍ ؿیـ ٍقتی ب٣ـ ای لعٟه اوا. ؾًـیـ اٍل اٌنؾ اکلم. اٌـاؾت مویي كا ؾَؿٍ ٌیاٍٍ
 .ِـ ٌگلاى. مٌـ وی ماك ٍ ؾَكؿ وی تاب ٍ پیش مویي
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 بهت؟ ِـ ضی. زاى ٌیاٍٍ زاى، ٌیاٍٍ. واؿك ببیًن پاَِ ٌیاٍٍ؟ ِـ ضی ـ

. گلیؽت پا ٍ ؿٌت ضهاك ٍ بٌَیـ تًـی كا ؾاٌن اکلم لپ ٍ پلیـ ٌیاٍٍ. ِـ ؾن ؾاٌن اکلم
 .اتاق تَ پلیـ غیاٙ به كٍ پًرله ام ٍ ـکً كا اٍ کتاٌی

 !ٌلٌـ بهت ؿٌتن وگل. ِـ آب ام مهله. ولؿه فلیل ای ـ

*** 

 اکلم. بَؿ تلَینیَى ام پؽَ غال ؿك ٬َتبال وًابقه به ٌیاٍٍ غَاى. کلؿ زه٢ كا ٫ٌله ؾاٌن اکلم
 : آوـ ٔـایَ ٍ بلؿ آِپنؾاٌه به كا ٫ٌله ٨لٍلًـکًاى ؾاٌن

 کلؿی؟ ٌگاه ها پتی ٍ لؽت ایي به قـك ایي ٌُـی ؾًته تَ ـ

 َِكت ٍ پیلاهي ایًا ٤نین؟ ها پتی ٍ لؽت کـام: »گ٫ت بلؿاكؿ، تلَینیَى ام ضُن آٌکه بی ٌیاٍٍ
 .«اٌـ پَِیـه ٍكمِی بلًـ

 تَ مًٌـ وی ٍ کًًـ وی َِت ٍ ؿٌٍـ وی تَپ یک ؿٌبال کل٫ت گلؿى آؿم تا بیًت. کًه وی ٬لقی ضه ـ
 کاك؟ ِـ ایًن آؾل. هن کله ٍ ٌل

 .ؿیگه ٬َتباله ؾُب ـ

 ؾَكی؟ وی ضای ـ

 .ٌکًه ؿكؿ ؿٌتت ـ

 اٍلت کالى ٬اكٌی کتاب ٤نین،: »گ٫ت ٍ بلؿاِت تلَینیَى ام ضُن ٌیاٍٍ. آٍكؿ ضایی ؾاٌن اکلم
 «ؿاكی؟ هًَم كا

 ٌَاؿآوَمی؟ ٌهٗت اٍل کتاب ـ

 .بله ـ

 کاك؟ ضه ؾَاهی وی ـ

 .بـهن یاؿ ٬اكٌی یکی به ؾَاهن وی. ؿاكم الموَ ـ
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 هن ؾَؿٍ ك٬تي كاه بگیله یاؿ كا کبک ك٬تي كاه آوـ کال٨ه بنٌی؟ غل٩ ٬اكٌی بلـی ؾَؿت تَ ـ
 !ك٬ت یاؿٍ

 کلؿی؟ اوٗاء كا ام ٌاوه ك٘ایت ٤نین، كاٌتی. ٤نین فٍقن تَ ٌنى ـ

 .«کًن اوٗایَ وعاله ضیه، بلای ٌاوه ك٘ایت ایي ٌـٌٍن تا وي: »گ٫ت ٍ ؾَكؿ كا اٍ ضایی ؾاٌن اکلم

 ضیه؟ بلای ٌَِتن که وي ؾُب ـ

 بلـم؟ کرا اٌگلیًی وي. ؾَكؿ وی ؾَؿت ؿكؿ به ٌَِتي آى ـ

 !ؿیگل کي اوٗاٍ بَُم، ات بنكگی ٍ ؾاٌهی آى ٬ـای وي زَى، ٤نین ـ

 .ٌلین مبَى. ؾَبه ؾَبه ـ

 تا ببلم ٌاوه ك٘ایت تلم بنكگ ام بایـ ؾُب بَُم؟ ؾاكزی های بصه ؾَٓٔی و٣لن قلاكه ٌگ٫تن وگل ـ
 ؿاكم؟ ٌـاكم، كا کًی ِها ام ٨یل که وي ؾُب. کًًـ قبَلن

 کلؿى؟ اٌتؽاب تلکهٌََ تع٫ه تَیِ که ِه ٌهی پیـا ها ؾاكزکی آى بلای و٣لن وگل ام، واٌـه وي آؾل ـ

 ؾَبی غقَق هن ِه وی تقَیت ام اٌگلیًی مباى هن. ؾَبیه ٬لٔت واواى ٍ بابا كٍط به ٤نینزَى، ـ
 ...قلبن ٤هل ؾلد ِایـ. گیلم وی

 : زَِیـ ؾاٌن اکلم ضُهاى. ؾَكؿ كا غل٬َ بقیه واؿكبنكگَ ؿكهن َٔكت ؿیـى با ٌیاٍٍ

 !کًن زَك كا تَ ٤هل ؾلد ٌـاكم كا اٍ ٤ل٘ه که بهیلم وي الهی ـ

 ٨لٚ: »گ٫ت ٍ گقاِت ؾاٌن اکلم ِاٌه بل ؿٌت. ؾنیـ زلَ ٌیاٍٍ. کلؿ گلیه تلؽی به ؾاٌن اکلم
 .«٤نین ببؽُیـ. ٌکي گلیه. کلؿم

 آ٬تاب که پیلمى ويِ. واٌـم ؾـا کاك تَ: »گ٫ت ٍ کُیـ آه کلؿ، پاک كا ضُهاٌَ کاِ ؾاٌن اکلم
 مٌـ وی ِک٬َه ؿاكؿ ات مٌـگی ٨ًصه تامه که تَ ٍقت آى ام؛ ٌالن ٍ ٔعیظ کًـ، وی ٨لٍب ؿاكؿ ٤هلم

 ...«بایـ
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 اِک ام ؾیي َٔكت. ِـ پُیهاى غل٬َ ام ٌیاٍٍ. ِـ بلًـ ؾاٌن اکلم گلیه هق هق ٔـای
 .کلؿ غي لباٌَ كٍی كا اِک َِك ونه. بٌَیـ كا َواؿكبنكگ

 ...ؾَاهن ٌهی ٌاوه ك٘ایت أال. باِه. ٌکي گلیه وي زَى ـ

 !بیاك كا بلگه آى پاَِ ـ

 !٤نین ٌَکلتن ـ

 مباى واؿكبنكگَ،به ٜل٩ ام ٌاوه ك٘ایت وتي که ای بلگه. آٍكؿ كا کالٌَكٍ ٍ ك٬ت تًـی ٌیاٍٍ
 ٍ ؿكِت ؾاٌن اکلم. ؿاؿ واؿكبنكگ ؿٌت به ؾَؿکاك. آٍكؿ كا بَؿ، ِـه ٌَِته آى كٍی اٌگلیًی،

 .ٌازـی ٌاؿات اکلم: ٌَِت بلگه میل ؾَاٌا ؾیلی

 .اٌت میلمویي تَ ًٔـٍق، تَ ام، ٬اكٌی کتاب ـ

I ٤نین، وهًَى ـ  l ove you. 

 یَ؟ ضی ضی ـ

 !ؿاكم ؿٌٍتت! ٤اِقتن وي. بلم قلبٌَت ی٣ًی ـ

 !گل٬تی؟ یاؿ كا ها پلت ٍ ضلت ههیي ها ؾاكزکی ام! ٤الن ؾاک ٍا، ـ

*** 

 به اٌگلیًی مباى گل٬تي یاؿ ٍ ولاكت ٌال ضًـ ٌتیره گل٬تي بلای که ا٬تاؿ كٍمی یاؿ ٌیاٍٍ
 اٍل ِاگلؿ! آؾل ِایـ ٍ ضًـم باك بلای ٍ ؿٍباكه ٬ههیـ آٌرا ؿك ٍقتی. ك٬ت ”ؿاٌَ“ مباى آوَمِگاه

 ؾَِعالی ام بَؿ واٌـه کن بگیلؿ، كا اٍ اٌگلیًی مباى ؿیپلن ٌهله، باالتلیي با اٌت تَاًٌته ٍ ِـه
 پیًُهاؿ آى ب٣ـ ٍ گ٫ت تبلیک ٌیاٍٍ به ”ویًَیی ؾاٌن“ آوَمِگاه، وـیله. بکَبـ ٌق٪ به ٌل

 : ؿاؿ كا ٨ا٬لگیلکًًـه ٍ ٤ریب

 مباى پًلٍ ؿاكؿ ٤القه ایلاى، ؿك کاٌاؿا ٫ٌیل هیَاكؿ، آقای. آوـه ایلاى به تامه کاٌاؿا ٫ٌیل پًل ـ
 ٍ ٬لهًگ با تا باِـ ؿاِته ؾَؿٍ ٌال ٍ ٌي هن ایلاٌی ؿٌٍت یک ٘هي ؿك ٍ یلؿبگ یاؿ ٬اكٌی
 .ام کلؿه و٣ل٬ی كا تَ وي. َِؿ آًِا ها ایلاٌی كٌَم
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 .بَؿ ٤ریب پیًُهاؿ ایي ٬کل ؿك ؾاٌه به كٌیـى تا ٌیاٍٍ ٍ

 

 

 

 ۱ ٬ٓل

 

 ٌلٍ هایوَ به ؿٌتی. کُیـ ٤هیق ٫ٌي ضًـ. مؿ وی تًـ قلبَ. كٌیـ کاٌاؿا ٫ٌاكت به ٌیاٍٍ
 ک٪. ؿاؿ ؿیگل ؿٌت به كا کی٫َ ب٣ـ. ٌه یا اٌت ولتب ببیًـ کلؿ ٌگاه لباٌَ به. کُیـ
 ٫ٌاكت ؿك ٜل٩ به ِهلؿه های قـم با. باِـ ٤اؿی غالتَ کلؿ ٣ٌی. بَؿ کلؿه ٤لق هایَ ؿٌت
 .ك٬ت

 پًل؟ آقا کرا ـ

 ٌگاهَ اكت٫ٌ گاكاهی ؿك کًاك کَضک ٬لنی اتاقک تَ ٌلبام یک. بلگُت ٔـا ٜل٩ به ٌیاٍٍ
 آ٬تابِ ِـیـ ٌَك ٍ گلوا هلم ام که ٌلبام. ك٬ت ٌلبام ٜل٩ به وٛهئي های قـم با ٌیاٍٍ. کلؿ وی

 .كٌیـ ٌلبام به ٌیاٍٍ. آوـ بیلٍى بَؿ، بلؿه پًاه ٬لنی اتاقک به تابًتاى اٍل

 !ؿاكم والقات قلاك کاٌاؿا ٫ٌیل پًل با وي. ٌالم ـ

 «کاٌاؿا؟ ٫ٌیل پًل با: »گ٫ت ت٣رب با ٍ اٌـاؾت پیُاٌی به ضیي ٌلبام

 .بله ـ

 ؾَبه؟ غالت وٛهئًی ـ

 !ِها لٛ٪ ام ـ

 .ٌپلاى ونه ـ

 .ِـ ٌاكاغت ٌیاٍٍ
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 .ؿاكم قلاك اٍ با هن ٌا٤ت ههیي. بَُم ٫ٌیل پًل ؾَٓٔی و٣لن قلاكه ـ

 كا گلؿٌَ پي گقاكؿ، ٌهی پي پا ٍ مٌـ وی غل٩ قلّ ٍ وٛهئي ؾیلی ٌیاٍٍ ؿیـ ٍقتی ٌلبام
 «ضیه؟ اٌهت: »٫تگ ب٣ـ ٍ ؾاكاٌـ

 .یعیَی ٌیاٍٍ ـ

 .کي ٔبل کهی ـ

 ٌلبام که ؿیـ ضُن گَِه ام. بَؿ ِـه ٌاكاغت ٌلبام بلؾَكؿ ام. بلؿ پًاه ؿیَاك ٌایه به ٌیاٍٍ
 گَِی ٍ ؿاؿ تکاى ٌل ٌلبام ب٣ـ لعٟه ضًـ. کًـ وی ٔعبت کًی با ؿاكؿ ٍ بلؿاِته كا تل٫ي گَِی

 .بیلٍى آوـ اتاقک ام ٍ گقاِت كا تل٫ي

 .یعیَی آقای ببؽُیـ ـ

 .ك٬ت ؿك ٜل٩ به ٌیاٍٍ. بَؿ ِـه ٤َٕ کاوال ٌلبام لعي

 !یعیَی آقای ـ

 .«ٌُـی ٌاكاغت که وي ام: »گ٫ت ؿلرَیاٌه لعًی با ٍ آوـ زلَ ٌلبام. بلگلؿاٌـ ٌل ٌیاٍٍ

 .ٌه ـ

 اكک ٌل كا وا الکی ٍ آیًـ وی بیکاك آؿم تا ضًـ كٍمی بکي، كا ٬کلٍ اوا. ِـی ٌاكاغت ؿاٌن وی ـ
 .ٌـاِتن تَهیي قٓـ. کي غالل ؾالٔه. گقاكٌـ وی

 .«ٌلکاك وؽلٓن،: »گ٫ت ٍ ؿاؿ ؿٌت ٌلبام با. مؿ لبؽًـ ٌیاٍٍ

  ٍ وتالیک وُکی بًن یک. ِـ بام ؾَؿکاك َٜك به ٫ٌاكت ؿك. ؾًـیـ ٌلبام

 ٜل٩ به. ِـ پیاؿه بًن ام آكاٌته ٍ ِلَاكپٍَ ٍ کت ولؿی. آوـ بیلٍى ٫ٌاكت ام ٌیًتن آؾلیي
 ب٫لواییـ. هًتن ٫ٌاكت کاكوًـ کا٠هی ا٧ٔل وي. ٌالم: »گ٫ت ٍ کلؿ ؿكام كا ؿٌتَ آوـ، ٌٍٍیا

 .«بلٍین ٫ٌیل آقای وًنل به تا بَُیـ ٌَاك

 .گل٬ت ٌل٤ت ِهل باالی ٌَی به بًن ب٣ـ ای لعٟه
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*** 

 ؿلَُكه کهی. بَؿ ًٌُته زلَ کا٠هی آقای ٍ ٤قب اٍ. کلؿ وی ٌگاه ؾیاباى به بًن ِیُه ام ٌیاٍٍ
 بام پاكکیًگ ؿك. کلؿ تَق٪ بنكگ ٍیالیی ؾاٌه یک بلابل ؿك واِیي ؿقایقی، ام پي ٌلاٌرام. ؿاِت

 های ؿكؾتصه ام غیاٙ وعَٜه تهام. ِـ ٌلٌبن ٍ بنكگ غیاٙ یک ؿاؾل بًن بل ٌَاك ٌیاٍٍ ٍ ِـ
: گ٫ت ٍ ُتبلگ لبؽًـمٌاى کا٠هی آقای واِیي، تَق٪ با. بَؿ ِـه پَِیـه ضهي ٍ ؿكؾت ٍ گل کَتاه

 !«یعیَی آقای كٌیـین،»

 ٍ کلؿ ٜی كا کَتاه وًا٬تی کا٠هی آقای كاهًهایی با ٍ ِـ پیاؿه ٌیاٍٍ. ِـ بام اتَواتیک َٜك به ؿك
 کاكی ضهي وعَٜه ٍ ها گل ها، ؿكؾت. كٌیـ آب پل اٌتؽل یک به غیاٙ ٌٍٚ ٜبقه ؿٍ ٌاؾتهاى پُت
 ٌاؾتهاى ؿیَاك كٍی اٌتؽل آب بل ؾَكِیـ َكٌ ا٣ٌکاى. بَؿ ؿاؿه اٌتؽل اٜلا٩ به ؾأی زلَه ِـه

 .كقٓیـ وی

 .هًتًـ آٌرا الکي آقای ـ

  ِکل ضتلی ٌایباٌی میل که ؿیـ كا ؾَؿٍ ٌال ٍ ٌي هن ٌَزَاٌی ٌیاٍٍ
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 مى ٍ ولؿ. ك٬ت آٌها ٜل٩ به ٌیاٍٍ. ٌَِیـ وی ویَه آب ٍ بَؿ ًٌُته مٌی ٍ ولؿ با اٌتؽل کًاك ؿك
. ِـٌـ بلًـ زا ام ٌه هل ٍ کلؿٌـ اِاكه ٌَزَاى پًل به یاٌٍٍ ؿیـى با بَؿٌـ ٔعبت غال ؿك که

 .کلؿ ؿكام ولؿ ٜل٩ به كا ؿٌتَ ٍ كٌیـ آٌها به ٌیاٍٍ

 .هًتن یعیَی ٌیاٍٍ وي. ٌالم ـ

 ههًل ایُاى، ٍ هًتن هیَاكؿ ؿیَیـ هن وي. ٌالم: »گ٫ت ٍ ؿاؿ ؿٌت ٌیاٍٍ با گلوی به ولؿ
 .«كؿهیَا الکي پًلم هن ایي ٍ هیَاكؿ ؾاٌن بًـه

 ٌیاٍٍ. کلؿ ؿكام ٌیاٍٍ ٜل٩ به كا كاٌتَ ؿٌتَ ٍ آوـ زلَ قـم ضًـ لبؽًـمٌاى هیَاكؿ ؾاٌن
 ایلاى ایًرا ٤نینم: »گ٫ت ٍ مؿ لبؽًـ هیَاكؿ آقای. کًـ ضه که واٌـ و٣ٛل. ؾَكؿ زا ای لعٟه بلای
 «کراٌت؟ غَاٌت. اٌت وًلهاى یک ٌیاٍٍ ٍ اٌت

 .ؾًـیـ ٍ کُیـ ٤قب كا ؿٌتَ هیَاكؿ ؾاٌن

 !ٌبَؿ غَاٌن. ببؽُیـ ـ

. بَؿ وکی کک ٍ ٫ٌیـ َٔكتَ ٍ بَك وَهایَ آبی، الکي ضُهاى. ؿاؿ ؿٌت الکي با ٌیاٍٍ
 بًُیي: »گ٫ت هیَاكؿ آقای. بَؿ پَِیـه كا وًصًتلیٌَایتـ ٬َتبال باِگاه ٍكمِی َِكت ٍ پیلاهي

 !«یعیَی آقای

 ٌیاٍٍ. كیؽت پلتقال بآ ٌیاٍٍ بلای هیَاكؿ ؾاٌن. ًٌُت الکي کًاك ًٔـلی كٍی ٌیاٍٍ
 ؾاٌن که تلٌیـ وی. للمیـ وی کهی ٍ بَؿ کلؿه گن كا پایَ ٍ ؿٌت. مؿ وی تًـتًـ قلبَ. کلؿ تُکل

 پای هیَاكؿ آقای. کلؿ وی ٌگاه ٌیاٍٍ به الکي. باِـ ِـه ؿلؽَك ٌـاؿه ؿٌت اٍ با ایًکه ام هیَاكؿ
  وؤًٌه تینهَِاى ام یکی تَ که ًِیـم ویًَیی ؾاٌن ام: »گ٫ت ٍ اٌـاؾت كاٌت پای بل ضپ

 .«ای گل٬ته ٤الی و٣ـل با كا مباٌت ؿیپلن ٍ بَؿی مباى

 ایُاى: »گ٫ت ٍ کلؿ پاک كا اٍ پیُاٌی ٤لق ٍ ؿكآٍكؿ ؿٌتهال ِلَاكٍ زیب ام. مؿ لبؽًـ ٌیاٍٍ
 .«ؿاكٌـ لٛ٪ وي به

 ٔـا ٌٍٍیا كا تَ پي. بَُین تل ؾَؿواٌی تَ با ؾَاهن وی بـهی ازامه اگل یعیَی، آقای ؾُب ـ
 .بـاٌین بیُتل تَ ام ؿاكم ؿٌٍت. کًین وی
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 کهی بگقاك. اٌت ؾًته ٌیاٍٍ هیَاكؿ، آقای. بؽَك كا پلتقالت آب اٍل: »گ٫ت هیَاكؿ ؾاٌن
 .«کًـ اٌتلاغت

. ٌاله ۱۴. هًتن یعیَی ٌیاٍٍ وي: »گ٫ت ٍ ٌَِیـ پلتقال آب ای زل٤ه. کلؿ تُکل ٌیاٍٍ
 .«کًن وی مٌـگی ٤نین، ی٣ًی واؿكبنكگن با. كٍم وی ؿبیلٌتاى اٍل کالى به اوًال

 «واؿكبنكگت؟ ضلا: »پلٌیـ هیَاكؿ ؾاٌن

 .مؿ لبؽًـ مغهت به ٌیاٍٍ

 .کلؿٌـ ٬َت تٓاؿ٩ یک ؿك پیَ ها ٌال واؿكم ٍ پـك وتؤ٫ٌاٌه ـ

 : ِـ وتؤخل هیَاكؿ ؾاٌن

 .کًن ٌاكاغتت ؾَاٌتن ٌهی. ؾَاهن وی و٣قكت ـ

 تَ با الکي اٌت قلاك ایًکه ام. هًتی ای ؾَؿٌاؾته پًل تَ َِؿ وی و٣لَم: »گ٫ت هیَاكؿ آقای
: گ٫ت ههًلٍ به كٍ ب٣ـ.« گقاكین وی تًها كا ٌیاٍٍ ٍ تَ وا پًلم، ؾُب. ؾَِعالن َِؿ ؿٌٍت

 «بنٌین؟ قـم کهی بلٍین»

 : ِـ بلًـ زا ام هیَاكؿ ؾاٌن

 .بیًهت وی ٌیاٍٍ، ؾُب. بلٍین باِـ، ـ

  ؿٍباكه ٌیاٍٍ هیَاكؿ، ؾاٌن ٍ آقا ك٬تي با. ِـ بلًـ زا ام اغتلام به ٌیاٍٍ

. کًـ بام كا ٔعبت ٌل ضگٌَه ؿاًٌت ٌهی ٌیاٍٍ. کلؿ وی ٌگاه ٌیاٍٍ به هًَم الکي. ًٌُت
 وًصًتلیٌَایتـ تین ٜل٬ـاك هن تَ: »پلٌیـ لبؽًـمٌاى. ا٬تاؿ الکي ٍكمِی پیلاهي به ضُهَ
 «هًتی؟

 «ضی؟ تَ. بله: »مؿ لبؽًـ الکي

 .هًتن وًصًتل ٤اِق وي ـ

 !«ؾَب ضه گَیی؟ وی زـی: »ؾًـیـ َٔكت پهًای به لکيا
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 .آیـ وی ؾَِن ؾیلی ”بکهام ؿیَیـ“ بامی ام. کًن وی ٌگاه كا وًصًتل های بامی تهام وي ـ

 ایلاى، ام قبل پـكم آؾل. بـهن ٌُاٌت غتهآ بایـ. اٌـاؾتن یاؿگاكی ٤کي بکهام با وي! زالب ضه ـ
 ؿاكی؟ ؿٌٍت كا تین ـامک ؿیگل ؾُب. بَؿ اٌگلیي ؿك کاٌاؿا ٫ٌیل

 .باكٌلٌَا ٍ واؿكیـ كئال ٍ ویالى آث ب٣ـ ٍ لیَكپَل ب٣ـ وًصًتل اٍل باِگاهی، های تین تَ ـ

 كا کـام کَُكها ولی تین ام. آیـ وی ؾَِن ها تین بقیه ام واؿكیـ كئال زن وي. اٌت زالب ؾیلی ـ
 ؿاكی؟ ؿٌٍت

 !آكهاٌتیي ٍ بلمیل ایتالیا، اٌگلیي، ـب٣. ایلاى ؾَؿم، کَُك ولی تین اٍل. اٌت و٣لَم ؾب ـ

 !«آیـ ٌهی ؾَِن آكهاٌتیي ام وي: »گ٫ت ٍ کلؿ اؾن الکي

 ؿٍكه ؿٍ ؿك آكهاٌتیي ایًکه ؾاٜل به بگَیـ ٍ بپلؿ ٌیاٍٍ ؿهاى ام بَؿ واٌـه کن لعٟه یک بلای
 .ؿاِت ٌگه كا مباٌَ زلَی که آیـ، وی بـت امٍ ؿاؿه ِکًت كا اٌگلیي زهاٌی زام

 .«بـهن ٌُاٌت ام، گل٬ته اٍٍى وایکل ٍ بکهام با که كا ٤کًی بلٍین پي: »گ٫ت الکي

*** 

 به ٔعبت ٍ ؾًـه غال ؿك الکي ٍ ٌیاٍٍ ؿیـٌـ که مؿٌـ وی قـم اٌتؽل کًاك هیَاكؿ ؾاٌن ٍ آقا
 .کًًـ وی ٌگاه الکي ٤کي آلبَم

 .«ِـٌـ ؿٌٍت هن با مٍؿ ضه: »گ٫ت هیَاكؿ ؾاٌن

 ها ایلاٌی ههه وحل ٌیاٍٍ گلضه. هًتًـ َٜك ههیي ها بصه پًل»: گ٫ت لبؽًـمٌاى هیَاكؿ آقای
 .«آوـ ؾَِن امٍ وي. اٌت بااؿب ٍ ؾٌَگلم

 ٌیًت؟ بیهاك ٌیاٍٍ ٌٟلت به. بگَین ضَٛك. ؿاِت ؾأی غالت ضُهاٌَ اوا. َٜك ههیي هن وي ـ

 .«َِم ٌهی وتَزه: »گ٫ت ٍ اٌـاؾت پیُاٌی به ضیي هیَاكؿ آقای

 .بلؿ وی كٌذ بیهاكی یک ام ٌیاٍٍ که گَیـ وی وي به ام واؿكاٌه غي ـ

*** 
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 وایکل ٍ بکهام با ؿیـاك ام كا ؿاكٍ ؾًـه ٍ زالب ؾاٜلات الکي ٍ مؿ وی ٍكق كا ٤کي آلبَم ٌیاٍٍ
 .کلؿ وی ت٣لی٪ اٌگلیًی های تین بامیکًاى ؿیگل ٍ اٍٍى

 .تناٌـاؾ اٍ با کلؿ اوٗا بلاین كا پیلاهًَ بکهام ایًکه ام ب٣ـ كا ٤کي ایي ـ

 !زالب ضه ـ

 اٌگلیي تاكیؼ بامیکي تلیي زَاى اٍ. ٌیًت وتبکل ٍ و٧لٍك أال. ؾَبیه ؾیلی پًل اٍٍى وایکل اوا ـ
 !آكهاٌتیي ولی تین به هن آى. مؿه گل زهاٌی زام ؿك که اٌت

*** 

 .ؿاؿ ٌیاٍٍ به كا ای بلگه هیَاكؿ آقای ؾـاغا٬ٟی، وَق٢

 ٍ ؿٌبالت آیـ وی غهیـی آقای ضهاكًِبه، ٍ ؿًٍِبه ٍ ًِبه. واٌت وًنل آؿكى ایي ٌیاٍٍ، بیا ـ
 .ؿاؿم کاكی وعکن بلای كا آؿكى ایي. گلؿاٌـ وی بلت هن ب٣ـ

 .هیَاكؿ آقای وهًَى ؾیلی ـ

 ؿٌت ِها با ایًکه ام... ایًکه ام: »گ٫ت کلؿ، وی ٌگاهَ لبؽًـمٌاى که هیَاكؿ ؾاٌن به ٌیاٍٍ
 !«ؾَاهن وی و٣قكت ٌـاؿم

 .ٌیًت وهن. کًن وی ؾَاهَ اٍه، ـ

 .ؿیـاك اویـ به ـ

 .ِـ واِیي ٌَاك کا٠هی آقای ههلاه به ٍ ؿاؿ ؿٌت الکي با ٌیاٍٍ
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 *** 

 ٍ بلگلؿاٌـ ٌل. ؿاؿ وی آب با٨صه های گل به ؿاِت ؾاٌن اکلم. مؿ گله كا اٍ کتاٌی بًـ ٌیاٍٍ
 «قرل؟ ِامؿه کلؿی، کاله ٍ ِال کرا بام: »گ٫ت

 !«آماؿی مویي به كٍم وی لٌ یک: »گ٫ت ٍ ِـ بلًـ ٌیاٍٍ

 کراٌت؟ ؿیگل آماؿی مویي ـ

 !ؾَؿواى بلبل ٤لی گَؿ ههیي ـ

 اٌریل ؿكؾت های بلگ ٍ ها گل ٍ ٍمیـ ؾًکی ًٌین. کلؿ زه٢ كا ِیلًگ ٍ بًت كا آب ِیل ؾاٌن اکلم
 .ؿكآٍكؿ كقْ به كا غیاٙ گَِه

 ماٌَی ٌل ٍ ؾُتک کلؿى پیًه ٍ ٍٔله غَٔله ؿیگل وي. ها بلگلؿی میلی ٍ مؾن ٌلٍی ؿٍباكه ـ
 .ٌـاكم كا ِلَاكت

 !ازامه با. گلؿم بلوی ٌالن باٍ وٛهئي ـ

 !بؽل بلبلی تا ضًـ هن بلگُتًی ـ

 !ضُن ـ

  ها بصه که ؿیـ كٌیـ، آٌرا به ٍقتی. ؿٍیـ ٫ٌي یک بلبل ٤لی گَؿ تا ٌیاٍٍ

 : مؿ وی ٬لیاؿ ٍ زی٦ ها بصه ٌل ٍ کلؿ وی وـیلیت ؿاِت و٫ٛٓی. کاكٌـ و٧َُل

 .ٌنٌی آتَ كا ؾَؿت باٍ وَا٠ب اغًاى هایآ ـ

 .بگقاك گَؿی آى تَی آ٫ٌالت تکه یک وعهـهاؿی ـ
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 .بلگلؿ کي پل ببل كا ٬ل٨َى آى مٍؿ ورتبی، آهای ـ

. بَؿ ِـه ٤لق ؾیي کاك ِـت ام و٫ٛٓی. كٌیـ و٫ٛٓی به. ك٬ت پاییي گَؿی ٌلامیلی ام ٌیاٍٍ
 .ؿاؿ وی ٫ٌت بَی هایَ ؿٌت

 کًًـ؟ تایپ ؿاؿی كا ها اٜال٤یه ؾبل، ضه ؾُب ِـه، ٫ٌتی ؿٌتام ِلوًـه، ـ

 كٍؿ؟ وی پیَ ضَٛك کاكها. ؿاؿم آكه ـ

 !َِؿ وی پل هاٍ ضَله ضاله وگل. اى گل٬ته آبله َٔكت وحل مویي ایي که، بیًی وی. ٌیًت بـ ـ

 !آٍكؿم كا ٨لتاى بَم و٫ٛٓی، ـ

 بیـل ههلاه بَؿ، گل٬ته كا ٨لتاى بَم ؿٌته که غالی ؿك كِیـ. بلگلؿاٌـٌـ ٌل و٫ٛٓی ٍ ٌیاٍٍ
 .«بیـل ٌکًـ ؿكؿ ؿٌتت: » گ٫ت ٍ ك٬ت زلَ ؾَِعالی با و٫ٛٓی. پاییي آوـ

 ازامه بی كا ایي وي ب٫ههـ. ٌیاوـه وهًـى تا کًیـ تهام كا کاكتاى مٍؿ ٬قٚ: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌالم بیـل
 .«کًـ وی اؾلازن ام آٍكؿه

 .کًین وی تهاوَ ٌلی٢ ٌؽَك ٨ٓه. کًـ وی بیرا ـ

 ٍ ٣ٌیـ به كٍ ب٣ـ. ك٬ت بَؿ ِـه آ٫ٌالت های تکه ام پل غاال که هایی ضاله ٜل٩ به ٫یوٓٛ
 !«بیاكیـ كا گامٍئیل ٍ ٫ٌت های پیت: »گ٫ت وعهـهاؿی

 ٫ٌت ٍ گامٍئیل ها آ٫ٌالت تکه كٍی و٫ٛٓی. آٍكؿٌـ كا گامٍئیل ٍ ٫ٌت های پیت ٣ٌیـ ٍ وعهـهاؿی
 !«مٍؿ بلٍیـ، ٤قب غاال ؾُب: »گ٫ت ب٣ـ. كیؽت

 تک تک ٍ کلؿ كٍِي کبلیت. آٍكؿ ؿك كا کبلیت قَٜی ِلَاكٍ زیب ام و٫ٛٓی. ك٬تًـ ٤قب ها بصه
 .کُیـ ٣ِله ها آ٫ٌالت ام آتَ. مؿ آتَ كا ها ضاله

 «بیـل؟ ؾبل ضه: »گ٫ت بیـل كٍبه ٌیاٍٍ

 .ٌالوتی ـ

 ٌیاوـ؟ ٌاوه واؿكت ام ببیًن ـ
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 .هًتن ٌگلاٌُاى ؾیلی. گقاكؿ ٌهی ل٣ًتی ٜالباى ایي. ٌیاٍٍ آقا ٌه ـ

 .كٌـ وی بلاؿكاٌت ٍ ؾَاهل ٍ واؿك ام ؾَبی ؾبل مٍؿی به ِاءاهلل اى. ٌؽَك ٨ٓه ـ

 .بًَُؿ ؿهاٌت ام ؾـا ـ

 گیلی؟ وی غقَق ضقـك تَ. بیـل ببیًن ـ

 .تَواى پآٌـ كٍمی. کن ؾیلی. کن ـ

 کن؟ قـك ایي ضلا. تَواى پآٌـ ـ

 هن بیلاه ٍ بـ تا هناك ٍقت آى ٍ کًن وی کاك ِب تا ٔبظ ام. ؿهًـ وی وًت هناك با هن كا ایي تامه ـ
 .ًَِم وی

 .کي کاك ؿیگل زای بلٍ ؾُب ـ

 وي اوحال که ب٫ههًـ وهازلت اؿاكه وؤوَكیي اگل. ٌـاكم اقاوت ازامه وي ٌیاٍٍ؟ آقا کراٌت کاك ـ
 تَاٌـ وی تا ٍ ؿاٌـ وی كا ایي هن وهًـى. ا٧٬اًٌتاى ٬لٌتًـ وی ٍ گیلٌـواى وی کًین، وی کاك ایًرا

 .کًین ِکایت تَاٌین ٌهی هن کًی به. ؿهـ وی کن غقَق ٍ کُـ وی کاك امواى

 ٌه؟ گل٬ته، کًتلات كا ایًرا! اٌت ٌاولؿی آؿم ٤رب ـ

 .کًـ وی پل ٌاؾت ٍ وا ؾلد هن کهی كٍؿ، وی ؾَؿٍ زیب به کلی آكه، ـ

 !«ضاله ایي كٍی بـهـ هُل كا ٨لتاى بَم آى یکی: »گ٫ت و٫ٛٓی

 .«کًن کهک هن وي بگقاك: »گ٫ت ٌیاٍٍ. گل٬ت كا ٨لتاى بَم آهًی ؿٌته بیـل

 بَم ًٌگیًی اوا. ك٬ت بَؿ ِـه ٌلم آتَ اخل بل غاال که آ٫ٌالت های تکه كٍی ًٌگیي ٨لتاى بَم
 ٍ ك٬ت ٤قب ٤قب كِیـ. کلؿ ٌگاه كِیـ به و٫ٛٓی. ِـ ٌهی ٔا٩ ؾَب زاها ب٣ٗی ٍ ٌبَؿ میاؿ ٨لتاى
 «ب٧لتاٌی؟ ها ضاله ٍیك ولا ؾَاهی وی ٌکًـ: »گ٫ت

 ؾٛلی أال. ٨لتاى بَم های پایه كٍی بلٍ زاى كِیـ: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه و٫ٛٓی ؾًـیـٌـ، ها بصه
 !«ٌـاكؿ
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 !«ٌپلؿم ؾَؿت به كا ؾَؿم ؾـایا: »گ٫ت ٍ کلؿ آٌهاى به كٍ. ك٬ت زلَ ؿلی ؿٍ با كِیـ

 ؿك بیـل ٍ ٌیاٍٍ. بَؿ بیـل ٍ ٌیاٍٍ ٜل٩ به بـٌَ ٍ َٔكت. ك٬ت ٨لتاى بَم های پایه كٍی ب٣ـ
 ضًـ. بَؿ ؾَبی کهک كِیـ ًٌگیي بـى. ؿاؿٌـ هل كا ٨لتاى بَم ؾًـیـٌـ، وی ِـت به که غالی

 هل اوا. بَؿ ِـه آ٫ٌالت آماؿی گَؿ مویي غاال. ِـ مویي ٌٛظ هن ٍ ٔا٩ ها ضاله تهام ب٣ـ ؿقیقه
 یک اٍ تیکه هل! هتیک ضهل لعا٩ وحل ِـه: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه ٌیاٍٍ. بَؿ كٌگ یک به اٍ تکه

 !«كٌگه

 كا ها واٌه غاال ها بصه ؾُب ضیه؟ ضاكه: »کلؿ پاک كا َٔكتَ ٍ پیُاٌی ٤لق ؿٌت آٌتیي با و٫ٛٓی
 .«ٌکًـ ؿكؿ ؿٌتت. ببل كا ٨لتاى بَم زاى بیـل یااهلل،. بپاِیـ مویي كٍی

  بیـل. بلؿٌـ باال گَؿ ام كا ٨لتاى بَم بیـل ههلاه به ٍ کلؿ کهک ٌیاٍٍ

 ٌابَؿ ٜالباى مٍؿی به ِاءاهلل اى. ٌؽَك ٨ٓه میاؿ. ٌالوت به: »گ٫ت آهًته ٌیاٍٍ کلؿ، ؾـاغا٬ٟی
 .«گلؿی بلوی کَُكت به تَ ٍ ٌَِـ وی

 .ِاءاهلل اى ـ

 .بلگُت گَؿ به ٌیاٍٍ

*** 

 كٍی ام. کلؿٌـ تهام كا ٬َتبال مویي کُی ؾٚ ٌیاٍٍ ٍ ٣ٌیـ ٍ و٫ٛٓی که بَؿ ِـه تاكیک آٌهاى
. کلؿٌـ وُؽْ كا کلٌل ٌقاٙ ب٣ـ ٍ پًالتی ٌقٛه ٍ قـم َِ وعَٜه ٍ مویي ٌٍٚ اٌـامه، ٍ أَل

 ِـ وتَزه که کًـ ؾـاغا٬ٟی ها بصه با ؾَاٌت وی ٌیاٍٍ. بؽلؿ تَك ها ؿكٍامه بلای ٌلیهاى ِـ قلاك
 «کیه؟ اٍى! و٫ٛٓی: »پلٌیـ. اٌت ِـه ؾیله ٬َتبال مویي به ٍ ًٌُته گَؿ ٌهت آى ؿك ٫ٌل یک

 !اى ؿمؿه ٬لیـ ـ

 ِـه؟ آماؿ وگل ٬لیـ؟ ـ

 .مٌـاى گلؿؿ بلوی ٍ کًـ وی ؾال٩ ؿٍباكه ٬لؿا اولٍم ٌؽَك ٨ٓه! ٔبظ اولٍم آكه، ـ

 باِـ؟ گًاه بی ِایـ. بَؿه ضه وازلا ؿاٌی ٌهی که تَ. ٌنى كا غل٩ ایي ـ
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 .گل٬تًـٍ که کلؿه وی ؾالی كا ولؿم واِیي ؿاِته بَؿه؟ گًاه بی كا ضی ضی ـ

 .بیًهتاى وی. ك٬تن وي اه بصه ؾُب. غال هل به ـ

 .بنٌین ؿیَاك ٍ ؿك به که بیاكِاى مٍؿ. ٌلٍؿ یاؿت ها اٜال٤یه ـ

 .ؾـاغا٬ٞ. آٍكم وی ٬لؿا ـ

  مویي به ٍ کلؿه ب٧ل كا ماٌَاٌَ ٬لیـ. کُیـ باال گَؿ ٌلاِیبی ام ٌیاٍٍ

 .كٌیـ اٍ به ٌیاٍٍ. بَؿ واٌـه ؾیله ٬َتبال

 .٬لیـ ٌالم ـ

 به کی. ٬لیـ ؾبل ضه: »پلٌیـ ٌیاٍٍ. ؿاؿ ؿٌت ٌیاٍٍ با ِـ، بلًـ زا ام ٍ مؿ لبؽًـ ٬لیـ
 «آوـی؟ ٌالوتی

 .ٔبظ اولٍم ـ

 ؾَبه؟ که غالت ـ

 .کُین وی ٫ٌي هًَم ای ـ

 آیی؟ وی. كٍم وی وعل ٜل٩ به ؿاكم وي ـ

 .بلٍم ؾاٌه به ؾَاٌتن وی ؿیگل آكه، ـ

 .ا٬تاؿٌـ كاه ٫ٌلی ؿٍ

 «اٌـاؾتیـ؟ کاپی وًابقه: »گ٫ت ٬لیـ

 ها؟ بصه پیَ ٌیاوـی ضلا پي آكه، ـ

 .«ؿهًـ ٌهی كا ٌالون زَاب غتی ها بصه: »گ٫ت ٍ مؿ تلؽی لبؽًـ ٬لیـ

 .که ای وتَزه بگقاك، آٌها زای كا ؾَؿت ـ

 .بکي کاكی تَاٌی وی اگل باِن، ِهاها با وًن ؿاكم ؿٌٍت. پُیهاٌن ؾـا به اوا. ؿاٌن وی ـ
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 كا اٍ ٌیاوـ ؿلَ اوا. بَؿ وعالی تقلیبآ ٍ ٌؽت کاك ؾَاٌت وی ٬لیـ که ضینی. ك٬ت ٬کل به ٌیاٍٍ
 .«کًن وی كا ؾَؿم ٣ٌی وي: »گ٫ت تلؿیـ با. کًـ ٌااویـ

 .ؿاكی ٍ ؿاِتی ٬لق بقیه با ههیُه تَ! وهًَى ـ

 .ؾاٌه بلٍین بیا. باِین ؿاِته كا هن هَای بایـ. هًتین وعل بصه وا ـ

 .بلٌاى ٌالم ؾاٌن اکلم به. وهًَى ـ

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 : ؿاؿ ٌُاى كا كؾتؿ ٌیاٍٍ

 .ؿكؾت ـ

 !«ؿكکت: »گ٫ت الکي

 !ؿكؾت ٌه، ؿكکت ـ

 .کلؿ اؿا كا ”ؿكؾت“ ٔعیظ تل٫ٞ ایًکه تا گ٫ت ضًـباك الکي

 .اٌت الکي وي اٌن بگَ غاال. ؾَبه ؾیلی ـ

 .اى الکي وي اٌن ـ
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 .اٌت: بگَ ”تِ“ یک زهله آؾل. ٌه ـ

 .اٌت الکي وي اٌن ـ

 .ؾَبه ؾیلی ـ

 «کًین؟ ًِا کهی ؾَاهی وی. ِـم ؾًته وي: »گ٫ت الکي

 .تَاٌن ٌهی ـ

 ٌیًتی؟ بلـ ًِا ضلا، ـ

 .ٌـاكم وایَ. بلـم ًِا ـ

 !بپٍَ ولا وایَ ؾُب، ـ

 غال ؿك غیاٙ گَِه که ؿٌٍتاٌَ ٍ هیَاكؿ ؾاٌن زلَی تَاٌـ ٌهی بگَیـ کُیـ وی ؾرالت ٌیاٍٍ
 ام که کًـ كا٘ی كا الکي تا که بَؿ ای بهاٌه ؿٌبال. بَُؿ لؽت بَؿٌـ، کلؿى ٔعبت ٍ ؾَكؿى ٤ٓلاٌه

 .ِـ كا٘ی ٌیاٍٍ تا کلؿ ألاك قـك آى الکي اوا. بگقكؿ کلؿى ًِا ؾیل

 .ِلٙ یک به ـ

 ضی؟ ِلٙ ـ

 .ب٫لٌت ؿیگلی زای به كا آٌها ٌٌَُـ، ٌاكاغت ؿٌٍتاٌَ ٍ واؿك که َٜكی ـ

 !«باِـ! باِـ کُی، وی ؾرالت پي: »گ٫ت ٍ ا٬تاؿ آب ضُهاٌَ گَِه. ؾًـیـ قهقه الکي

 كا ٌیاٍٍ ب٣ـ. کًـ وی ٔبعت آٌها با الکي که ؿیـ وی ؿٍك ام ٌیاٍٍ. ك٬ت واؿكٍ ٜل٩ به الکي
 ؿٌٍتاٌَ ههلاه به ب٣ـ ٍ ؿاؿ تکاى ؿٌت ٌیاٍٍ بلای. ؾًـیـ هیَاكؿ ؾاٌن. ؿاؿ ٌُاى ؿٌت با

. بلگُت وایَ ٍ غَله ؿٍ با ب٣ـ لعٟه ضًـ. ك٬ت ِاى ؾاٌه ٜل٩ به الکي. ك٬تًـ ٍ ِـٌـ بلًـ
 الکي. پَِیـ وایَ ٍ کًـ كا لباٌَ. ك٬ت ؿكؾصه ضًـ پُت ٍ گل٬ت كا غَله یک ٍ وایَ ٌٍیاٍ

 زا ؿك ٌیاٍٍ ٌیًه ؿیـى با اوا. آوـ زلَ ؾًـه ؾًـه الکي. آوـ اٌتؽل لب ٌیاٍٍ. بَؿ وًتٟلٍ
 ٍ ِـ ٌلػ ٌیاٍٍ. ِـ وی ؿیـه ؾَبی به بؽیه ٍ زلاغی ٤هل زای ٌیاٍٍ ٌیًه كٍی. مؿ ؾُکَ

 «اٌـ؟ کلؿه زلاغی كا ات ٌیًه: »پلٌیـ ت٣رب با الکي. کلؿ زه٢ ٌیًه كٍی كا ؿٌتاٌَ



 
 

 
 

 30 صفحه

  ٌل. ك٬ت بَؿ ا٬تاؿه با٨صه ؿك که آب ِیلًگ ٜل٩ به. ؿاؿ تکاى ٌل ٌیاٍٍ

. مؿ ِیلزه اٌتؽل ؿاؾل هن الکي. مؿ ِیلزه اٌتؽل تَ ٍ آوـ ب٣ـ. ًِت آب با كا بـٌَ ٍ
 ام ٨یل. بَؿ ٤ٓباٌی ؾَؿٍ ؿٌت ام بَؿ ِـه لؽت الکي زلَی ٍ ٌبَؿه غَاٌَ ایًکه ام ٌیاٍٍ

 آوـ ًِاکًاى الکي. بَؿ ٌـیـه كا اٍ ِـه زلاغی ٌیًه لعٟه آى تا ؿیگلی کي واؿكبنكگَ ٍ ؿکتل
 «ؿهی؟ وی وًابقه: »گ٫ت ٍ

 .باِـ ـ

 باِـ؟. کلؿ ًِا بیُتل کًی هل آبی میل ـ

 .باِـ ـ

 ًِا ٌا٤ت یک آٌها. ل٧نیـ واهی ههصَى آب میل ٌیاٍٍ. ك٬تًـ آب میل ٍ گل٬تًـ ٫ٌي ؿٍ هل
 لباى ٍ کلؿٌـ ؾُک غَله با كا ؾَؿِاى. آوـٌـ بیلٍى اٌتؽل ام ِـٌـ ؾًته ٍقتی کلؿٌـ

 .پَِیـٌـ

 .«بـهین اؿاوه كا ؿكٌهاى ؿٍباكه وَا٬قی اگل ؾُب،: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 .باِـ ـ

 یک ابکت ٌٍٚ. مؿ ٍكق ٍ گل٬ت كا کتاب الکي. ؿاؿ الکي به كا واؿكبنكگَ ٬اكٌی کتاب ٌیاٍٍ
 ؿٌت ؿك ٬َتبال اٜال٤یه ِـه تایب وتي که ِـ وتَزه ٌیاٍٍ کلؿ بام كا آى الکي. بَؿ کا٨ق ٍكق

 .کلؿ بلًـ ٌل ٍ ؾَاٌـ كا اٜال٤یه الکي. اٌت الکي

 کًیـ؟ وی بلگناك ٬َتبال وًابقه هن ِها پي. زالب ضه ـ

 .بله ـ

 .ی٬اكٌ هن ٍ اٌگلیًی هن. ایـ ٌَِته كا اٜال٤یه مباى ؿٍ به ضلا ـ

  كا کاك ایي ِاى وًابقه به گقاِتي کالى بلای بگَیـ ؾَاٌت وی ٌیاٍٍ

 ایي تَ قلاكه هن ؾاكزی تین تا ضًـ آؾل: »گ٫ت ٍ پلیـ ؿهاٌَ ام که ِـ ضَٛك ٫ٌههیـ اوا کلؿه،
 !«کًًـ ِلکت وًابقات
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 كؿ ِلکت قٓـ ها تین کـام! زالب ضه ؟!گَیی وی زـی: »پلٌیـ غیلت ام گلؿِـه ضُهاى با الکي
 «ؿاكٌـ؟ كا وًابقات

 ام كا الکي فهي ٍ کًـ ٤َٕ كا بعج تا بَؿ ای بهاٌه ؿٌبال. بَؿ ا٬تاؿه ای بـوؽهٓه ؿك ٌیاٍٍ
... كاٌتَ: »گ٫ت کًاى وِي وِي ٌیاٍٍ. کلؿ وی ٌگاهَ وًتٟل ضُهاى با الکي اوا. کًـ ؿٍك وًابقه

 ...«كاٌتَ

 اٌهُاى کُی قل٤ه مواى تا اٌـ ؾَاٌته ها تین آى كاٌتَ: »گ٫ت لبؽًـمٌاى ٍ ؾًـیـ ضُهاٌَ ب٣ـ
 .«بَُؿ بـ بلایُاى ٍ کًًـ ِلکت وًابقات ؿك ٌتَاًٌـ اٌت وهکي ضَى. ٌَُؿ گ٫ته

 بهاٌـ؟ وي پیَ اٜال٤یه ایي َِؿ وی ـ

 .«ٌـاكؿ اِکالی ٌه: »گ٫ت پي. بَؿ گل٬ته کپی کا٬ی اٌـامه به اٜال٤یه ام ٌیاٍٍ

*** 

 ٔبظ تا كاغتی آى به ٍقت هیش بی٫تـ ات٫اقی هض اٌت قلاك ِب آى ؿاًٌت وی ٌیاٍٍ اگل
 !ؾَابیـ ٌهی

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



 
 

 
 

 32 صفحه

 كٍی كٌگ ٫ٌیـ کُی ؾٚ. ِـ ٌٓب مویي گَِه ضهاك ؿك ها پلضن. ِـ کاِته وقلك زای ٌل ها ؿكٍامه
: گ٫ت ؿیگلاى ٍ و٫ٛٓی به كٍ ٍ گل٬ت كا اٍ پیُاٌی ٤لق ٌیاٍٍ. بًت ٌقَ ِـه آ٫ٌالت مویي

 !«کاِتیـ گل. ٌباِیـ ؾًته ها بصه»

 !«بیا بـٍ ٌیاٍٍ ٌیاٍٍ،: »گ٫ت مٌاى ٫ٌي ٫ٌي ٍ كٌیـ كاه ام کًاى هلٍله وعهـهاؿی

 ٍ گقاِته ماٌَیَ کاٌه كٍی كا ؿٌتاٌَ ٍ ِـ ؾن ؾًتگی ام وعهـهاؿی. تلٌیـ ٌیاٍٍ
 «وعهـهاؿی؟ ِـه ضی: »پلٌیـ ٌگلاٌی با ٌیاٍٍ. مؿ وی ٫ٌي ٫ٌي

 كا ٌلا٨ت ٜالیی وَ پًل یک با ؾاكزی ضًـتا. اؿهایًت تاى کَضه ٌل ٌیاٌی پالک با بًن یک ـ
 .گل٬تًـ وی

 ٌل کا٠هی آقای. كٌیـ کَضه ٌل ؿٍاى ؿٍاى ٌیاٍٍ. ؿٍیـٌـ هن ها بصه ٌلٍ پُت. ؿٍیـ ٌیاٍٍ
 که ٌیًتن آؾلیي ٍ وُکی بًن ام ٌیاٍٍ ؿیـى با الکي. کلؿ وی ٔعبت ؾاٌن اکلم با ؿاِت کَضه
 ٌگاه هایَ آؿم ٍ واِیي به کًرکاٍی با کَضه ٌل بصه ٍ ىم ها ؿه. ِـ پیاؿه ؿاِت، ٌیاٌی پالک

 .ك٬ت ٌیاٍٍ ٜل٩ به الکي. کلؿٌـ وی

 .ٌیاٍٍ ٌالم ـ

 آقای. ضیًت ِاى وعله به الکي آوـى ٤لت ؿاًٌت ٌهی. آٍكؿ وی ؿك ِاػ ت٣رب ام ؿاِت ٌیاٍٍ
 «ؾَاهیـ؟ ٌهی وههاى. یعیَی آقای ٌالم: »گ٫ت ٍ ك٬ت زلَ لبؽًـمٌاى کا٠هی

 ٌگاهُاى ؿاِتًـ بام ؿهاى با ؿیگل های بصه ٍ كِیـ ٍ و٫ٛٓی ٍ یٌَ٪. بَؿ ِـه یذگ ٌیاٍٍ
 .«وًنل بلٍین ب٫لواییـ: »گ٫ت ٍ ك٬ت زلَ هن ؾاٌن اکلم. کلؿٌـ وی

 .«ؿاكیـ قًُگی وعله: »گ٫ت کا٠هی آقای

 ها ؾاٌه ٍ اه کَضه ام ؾیلی ههیي ؾاٜل به ٍ ا٬تاؿ ٌَاب اتَباى ٜلط تَ ایًرا. بَؿ تل قًُگ ؾیلی قبال ـ
 .ٌکًیـ ت٣اك٩. ب٫لواییـ. ِـ ؾلاب

 .«بلگلؿین وا تا بهاٌیـ ایًرا ِها: »گ٫ت كاًٌـه به کا٠هی آقای

. ٌباِیـ ٌگلاى. بیایًـ بگَییـ هن كاًٌـه آقای به. مِته. َِؿ ٌهی که َٜك ایي ٍا،: »گ٫ت ؾاٌن اکلم
 .«هًتًـ واِیي ولاقب ٌیاٍٍ ؿٌٍتاى
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 .«باِیـ وٛهئي. هًتین اقبول وا: »گ٫ت ٍ آوـ زلَ یٌَ٪

 .«بیایًـ هن غهیـی آقای. ٌـاكؿ اِکالی: »گ٫ت الکي. گل٬ت ازامه الکي ام کا٠هی آقای

 !«ٜل٩ ایي ام. ٌکًیـ ت٣اك٩: »گ٫ت ؾاٌن اکلم. ِـ پیاؿه بًن ام غهیـی

  ٜل٩ به ؾاٌن اکلم ٌل پُت غهیـی ٍ کا٠هی آقای ٍ ٌیاٍٍ ههلاه الکي

 وي: »گ٫ت كِیـ. کلؿ ٌگاه بًن به ِگ٫تی ٍ لقت با ٍ ایًتاؿ بًن ًاكک یٌَ٪. ا٬تاؿٌـ كاه ؾاٌه
 .«ؿاكؿ ؾاكزی ٬اویل ٍ ؿٌٍت ٌیاٍٍ ؿاًٌتن ٌهی

 پیَ ٍقت ضًـ ٌیًت یاؿت وگل. گل٬تی کن ؿٌت ؾیلی كا ٌیاٍٍ ایًکه وحل: »گ٫ت یٌَ٪
 .«بَُؿ کاٌاؿا ٫ٌیل پًل ؾَٓٔی و٣لن قلاكه که گ٫ت ٍ آٍكؿ ِیلیًی

 ٍ ؿمؿه ٬لیـ وَق٢ یک باِیـ وَا٠ب ضُهی ضهاك ها بصه باغالیه، واِیي ب٤ر: »گ٫ت و٫ٛٓی
 !«بپیصًٌَـٍ ٍ ٌیایًـ ؿٌٍتاٌَ

 !بـبؽت آى به ؿاؿی گیل هن تَ پًل ـ

 «اٌـ؟ آوـه ایًرا کاكی ضه بلای آٌها ٌٟلتاى به: »گ٫ت ٍ بلؿاِت كا ٤یًکَ ٌلیهاى
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*** 

 آقای ٍ الکي به كا ِلبت های لیَاى ٌیاٍٍ. ؿاؿ یاٌٍٍ به كا ِلبت لیَاى ام پل ٌیًی ؾاٌن اکلم
 ؿاؿه تکیه پُتی به ٌاِیاٌه. بًُیًـ مویي كٍی ٌـاِت ٤اؿت که الکي. کلؿ ت٣اك٩ غهیـی ٍ کا٠هی

 «ٌیاٍٍ؟ ضیه ٌٟلت ؾُب،: »گ٫ت الکي. بلؿاِتًـ ِلبت ٫ٌل ٌه هل. بَؿ ًٌُته ٍ

 ...«آؾل... آؾل: »گ٫ت ٍ کلؿ بلًـ ٌل ٌیاٍٍ

 ایلاى وقین کاٌاؿایی پًلاى ام تین یک هن وا ؾُب. هًتًـ هن ؾاكزی های تین ٌگ٫تی ؿتؾَ وگل ـ
 .کًین ِلکت وًابقات ایي ؿك ؾَاهین وی ٍ هًتین

 بلًـ ٌل ٌیاٍٍ. ؿاِت ٌٟل میل كا ٌیاٍٍ كٍم ٍ غال. ؾَكؿ كا ِلبتَ لبؽًـمٌاى کا٠هی آقای
 به ِاى ؾاٌَاؿه با ایلاى وقین کَُكهای ٫ٌلای. بَؿ وههاٌی وا ؾاٌه ؿك ؿیُب: »گ٫ت الکي. کلؿ
 آكهاٌتیي ٫ٌیل. ؾًـیـ ٍ ؾَاٌـ كا آى پـكم. ؿاؿم ٌُاى پـكم به كا اٜال٤یه وي بَؿٌـ، آوـه وا ؾاٌه

 `ؾًـیـ؟ وی ضه به هیَاكؿ، آقای ِـه ضه: „پلٌیـ

  ٍ ٌیاٍٍ. ؿاكؿ ٌیاٍٍ اٌن به ایلاٌی ؿٌٍت یک الکي: „گ٫ت پـكم

 اٌت قلاك گَیـ وی الکي که َٜك آى. کًًـ بلگناك ٬َتبال وًابقه ٍكهؿ یک ؾَاهًـ وی ؿٌٍتاٌَ
 `.کًًـ ِلکت وًابقات ایي ؿك هن ؾاكزی تین ضًـ

 `ببیًن؟ كا بلگه آى َِؿ وی: „گ٫ت آكهاٌتیي ٫ٌیل

 وا. باِـ وا های بصه بلای ٌلگلوی ٍ ت٫لیظ یک ِایـ زالبه، ؾیلی: „گ٫ت ب٣ـ. ؾَاٌـ ٍ گل٬ت كا بلگه
 `!هینؿ وی تین هن

 `.ؿهین وی تین هن وا. باِـ: „گ٫ت پـكم

 ایتالیا، ٬لاًٌه، ٫ٌیل که ِـ َٜكی ایي ٍ ِـ ؿا٥ ٬َتبال بعج کن کن. ِـم ؾَِعال ؾیلی وي
 تین هن وا که گ٫تًـ هن ضیي ٍ ٌَئیي کله، اٌپاٌیا، اٌگلیي، هاپي، بلمیل، آلهاى، كٌٍیه،

 «ٌه؟ َِؿ، وی زالبی وًابقات. بیایًـ ٌام خبت بلای هن آٌها ٌهایًـه اٌت قلاك غاال. ؿهین وی

 .«بـهیـ كا تیهتاى ا٬لاؿ اٌن پي. باِـ: »گ٫ت ٌلاٌرام. بَؿ ِـه گیذ ٌیاٍٍ
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 هن ایي. ب٫لواییـ: »گ٫ت ٍ آٍكؿ ؿك پاکت یک کتَ زیب ام کا٠هی. کلؿ اِاكه کا٠هی آقای به الکي
 .«هًتن تین ٌلپلٌت بًـه. تین ٌلپلٌت ٍ ولبی ٍ تین اٌاوی

 ام ٨یل به. کلؿ بام كا پاکت. اٌت ا٬تاؿه ای وؽهٓه بـ ؿك کلؿ وی غي. بَؿ ِـه ٤لق ؾیي ٌٍیاٍ
 «ضیًت؟ ؿیگل ها پَل ایي: »پلٌیـ. بَؿ پاکت ؿك هن ؿالكی ٔـ اٌکًاى پًذ تین، اٌاوی

 وًابقه ؿك ِلکت بلای که اٌت پَلی ؾُب: »گ٫ت ٍ مؿ و٣ًاؿاكی لبؽًـ ٌیاٍٍ به کا٠هی آقای
 .«ـای کلؿه ت٣ییي

 : ِـ گلؿ ت٣رب ام ٌیاٍٍ ضُهاى

 !میاؿه ؾیلی ایًکه ـ

 اگل هیَاكؿ آقای ؾُب: »گ٫ت الکي به كٍ ب٣ـ ٌگَیـ، ضینی که کلؿ اِاكه ٌیاٍٍ به کا٠هی
 .«بلٍین ایـ، آواؿه

 .بلٍین باِـ ـ

 پًل آقا ایي به هًتیـ ایلاٌی ؾَؿتاى که ِها ببؽُیـ،. ِـ بـ َٜكی ایي: »گ٫ت ٍ آوـ ؾاٌن اکلم
 .«کلؿین وی پقیلایی بهتل ایي ام ٍالّا ٌـاِتین آواؿگی وا که گَییـب

 ام: »گ٫ت ؾاٌن اکلم به كٍ لبؽًـمٌاى الکي. کلؿ تلزهه الکي بلای كا ؾاٌن اکلم های غل٩ کا٠هی
 .«ٌپاٌگناكین بًیاك ِها ٌَامی وههاى

 !«وؽلٓین ؾیلی: »گ٫ت ٬اكٌی مباى به ب٣ـ

 کَضه های غل٩ ایي ؾـا به كا تَ ٌیاٍٍ،: »گ٫ت بَؿ ِـه ٌلػ ؾرالت ام که ٌیاٍٍ به ؾاٌن اکلم
 !«ها ببلی كا ها ایلاٌی آبلٍی ٌـهی، یاؿٍ بیلاه ٍ بـ وَق٢ یک. ٌـه ولؿم بصه یاؿ كا باماكی ٍ

 !٤نین ضُن ـ

 کًتلل كا ؾَؿِاى تَاًٌتًـ ٌهی ٍ ؾًـیـٌـ وی هًَم که غهیـی ٍ کا٠هی آقای. کلؿ ؾـاغا٬ٟی الکي
 میاؿی زه٣یت که ؿیـ ٌیاٍٍ ؾاٌه، ام ك٬تي بیلٍى وَق٢. کلؿٌـ پا به ک٫َ ك٬ته، ٙغیا به کًًـ،
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 ٤لٌٍیه وگل ٍاه، ٍاه،: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌامک ضُن ؾاٌن اکلم. کًًـ وی ٌگاهُاى ٍ ایًتاؿه کَضه ؿاؾل
 !«مِته ؾاكزی وههاى زلَی ایًرا؟ ِـیـ زه٢

 غهیـی. كٌیـٌـ بًن به. کُیـٌـ ؾاٌه به گل٬ته كا هایُاى بصه ؿٌت کلؿٌـ، تلٍ ههًایه های مى
  ؿٌت ٌیاٍٍ با الکي. ِـ ٌَاك ٍ کلؿ بام كا واِیي ؿك

 .«ؿیـاك اویـ به: »ؿاؿ

 .ؾـاغا٬ٞ. غتهآ ـ

 آقا آوـ ؾَِن امت: » گ٫ت لبؽًـمٌاى ٍ کُیـ کًاك كا ٌیاٍٍ کا٠هی،. ًٌُت بًن ٤قب الکي
 آبلٍكینی ؾاكزی های تین زلَی که کًی کاكی ؿاكم ؿٌٍت. ِهلم زًَب بصه ؾَؿم وي! ٌیاٍٍ

 .«ٌَُؿ

 بَؿ؟ گقاِته پاکت تَ ؿالك پآٌـ الکي ضلا كاٌتی کا٠هی، آقای ضُن ـ

 !بَؿ وي کاك ـ

 ضی؟ ـ

 وبل٦ ٍ کلؿم اٜال٤یه تَ کَضک ؿٌتکاكی یک وي بـهًـ تین گل٬تًـ، تٓهین ٫ٌلا ٍقتی ؿیُب ـ
 !بلؿم باال ؿالك پآٌـ كا ِـه ت٣ییي

 ...آؾل ـ

 های تین بلای ؾَبی زاینه تَاٌیـ وی هن ٍ آیـ وی ؿك ِها هنیًه هن. بَُؿ زه٢ میاؿ لپَ بگقاك ـ
 !بیًهت وی ؾُب بؽلیـ، قهلواى

 .کا٠هی آقای وهًَى ـ

 ب٣ـ ٍ ٌیاٍٍ اٍل. ؿاؿ وی تکاى ؿٌت ٌیاٍٍ بلای ٍ بَؿ بلگُته الکي. کلؿ غلکت ٍ مؿ بَق بًن
 .مؿٌـ هن بلبلی ٌَت غتی ؿاؿه تکاى ؿٌت یگلو به بَؿٌـ آٌرا که کَؿکاٌی ٍ ٌَزَاٌاى تهام

 پي ت٣رب ام بی٫تـ ات٫اقی ضه قلاكه بگَین اگل ها، بصه: »گ٫ت ؿٌٍتاٌَ ٍ یٌَ٪ به كٍ ٌیاٍٍ
 !«ا٬تیـ وی
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 .ِـٌـ زه٢ ٌیاٍٍ ؿٍك ههه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳ ٬ٓل

 

 علهو به ٌام خبت بلای هن ؿیگل های ؾاٌه ٫ٌاكت ٌهایًـگاى که بَؿ ٌگقِته كٍم ِباٌه یک هًَم
 ٍ پالک با باال وـل های واِیي ك٬ت ٍ آوـ ِاهـ ؿهاى به اٌگُت وعل اهل. آوـٌـ زَاؿیه بهاك گل

 .ِـ کُیـه هن ٌاٌَایی ٔ٪ ٍ ها و٧امه به ها ك٬ت ٍ آوـ ایي بعج. بَؿٌـ ٌیاٌی ٌهله

 .کلؿه پیـا آوـ ٍ ك٬ت ها ؾاكزی با ؾاٌن اکلم پًل ؾاٌن؟ کبلی ِـه، ضی ًِیـی ـ

 ی؟گَی وی كاٌت ـ

*** 

 باال ؾیلی وًابقات کالى. کًًـ ِلکت ؿٌٍتی وًابقات تَ قلاكه ؾاكزی های تین کلی ام ًِیـه ـ
 .بـهین تین هن وا بیا ك٬ته
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 های بصه ؾَؿ که کًـ ِلکت تین یک ٬قٚ ها ایلاٌی ام ِـه قلاك. ِـه ؿیل ؿیگل پًل، کاكی کرای ـ
 .هًتًـ بهاك گل وعله

*** 

 وُکَک ؾیلی ؾاكزی های واِیي ك٬ت ٍ آوـ ههه ایي! باِـ ٌٌَیزا قٗیه ٌکًـ غًیًی آقای ـ
 !اٌت

 وَق٢ یک ٌنى، كا ها غل٩ ایي ؾـا به كٍ تَ! ؿاِت بلت هَل ؿیـی، میاؿی پلیًی ٬یلن تَ بام ـ
 !ها ا٬تًـ وی هصل تَ ولؿم های بصه الکی الکی

*** 

 با كا اٍ لبًیاتی ٍ و٧امه ٌاى، ٔ٪ ؿك ك٬ت، وی زا هل. بَؿ ِـه وعل اهل تَزه وَكؿ غاال ٌیاٍٍ
 ٣ٍ٘یت ایي ام کن کن ٌیاٍٍ. ؿاؿٌـ وی تکاى ٌل ٍ کلؿٌـ وی پش پش. ؿاؿٌـ وی ٌُاى هن به اٌگُت
 .ِـ وی کال٬ه ؿاِت

*** 

 به ضُن ٍ بَؿٌـ ًٌُته ههه. ؿاِتًـ زلًه بهاك گل پاكک ؿك ؿٌٍتاٌَ ٍ ٌیاٍٍ بَؿ، ٨لٍب
 ٬لٍ ٌلٍ وَهای تَ ؿٌتَ اٌگُتاى ٍ َؿب پاییي ٌلٍ ٌیاٍٍ. بَؿٌـ ؿٍؾته ٌیاٍٍ ؿهاى
 «تلٌی؟ وی ضی ام! ٌیاٍٍ ِـه ضی: »گ٫ت یٌَ٪. بَؿ ك٬ته

 .«کلؿم ٌهی كا ایًراٍ ٬کل أال وي. ِـه زـی غًابی قٗیه: »گ٫ت ٍ کلؿ بلًـ ٌل ٌیاٍٍ

 ٍ ؿاؿ پیش اٌگُت ؿٍك كا ٌلٍ زلَی وَهای تاك کُیـ، اٍ مؿه هل وَهای به ؿٌتی وعهـ٤لی
 ٍ اٌـامؿ وی ضاه تَ ًٌگی ؿیَاٌه یک اٌـ گ٫ته قـین ام اوا ٌیاٍٍ، ٌَُ ٌاكاغت: »٫تگ ؾًـه ؾًـه

 !«گقاكؿ وی کاك ٌل كا ٤اقل آؿم تا ٔـ

 «اى؟ ؿیَاٌه ٌیاٍٍ ی٣ًی گَیی؟ وی ضی و٣لَوه: »تَپیـ وعهـ٤لی به بابک

 .وًَٟكه بی وي غل٩ که ؿاٌـ وی ٌیاٍٍ! ٌکي آٍ ٌؽَؿ كا ؾَؿت تَ ـ
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 ٍ ؿ٤َا ؾـا به كا تَ ها بصه: » گ٫ت ٍ کلؿ بلًـ ؿٌت ٌیاٍٍ که بگیلؿ باال ؿٍ آى جبع بَؿ واٌـه کن
 .«ؿاكین ؿكؿٌل کا٬ی اٌـامه به. بَُیـ ؾیال بی كا ولا٣٬ه

 .«بَؿ بهتل ٬َتبالهاى مویي کاٍ: »گ٫ت اویل

 ٌه. ِـ وی ؾَب ضه ؿاؿٌـ وی بههاى وَق٢ آى كا بههي ٬لهًگًلای ضهي مویي اگل: »گ٫ت اغًاى
 «یاٍٍ؟ٌ

 .هًتن ؿیگل ضین ٌگلاى وي. گقِته کاك ام کاك ؿیگل ـ

 ضی؟ ٌگلاى ـ

 وًابقات تَ هن ؿیگل ؾاكزی تین تا ضًـ قلاكه که گ٫تن الکي به ٍ پلیـ ؿهًن ام اٍل كٍم وي آؾه ـ
 .کًًـ ِلکت

 ٌیًتًـ؟ ؾاكزی اٌـ ٌَِته اٌن که ها تین ایي وگل. ؿیگه کًًـ وی ِلکت ؾُب ـ

 که ؾاكزی های تین آى بپلٌـ الکي اگل. اٌـ کلؿه ؿ٤َت پـكٍ ٍ الکي ؾَؿ كا اآٌه اوا. هًتًـ ـ
 بگَین؟ ضی کرایًـ بیایًـ قلاكه گ٫تی وی

 های ٌَؾته ٌیاه ضَٛكه گَین وی: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه ٍ کلؿ بلًـ ٌل كِیـ. ك٬تًـ ٬لٍ ٬کل به ها بصه
 !«بنٌیهُاى زا آ٬لیقا وًتؽب اٌن به ٍ کًین زه٢ كا وعل

 ههیي. ٌـاكین ٌَؾته ٍ ٌیاه کن. گَیـ وی كاٌت كِیـ: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه و٫ٛٓی. ـیـٌـؾً ههه
 وَ آ٬لیقایی های ٌیاه با ؾلَٜم ٬لیـ ٍ بل٬ی ٬لی ٍ اولت کلین ٍ گَِکَب غًیي ٌیاه، غهیـ

 !«مًٌـ ٌهی

 .ِـ میاؿ ؾًـه ٍ َِؾی

 .هًتًـ ایلاى وقین ٍ آ٬لیقایی ایًها گَیین وی. گَیـ وی كاٌت ـ

 کَوبابَوبا ٬قٚ گَیین وی بهُاى. ٌکًًـ ٘ای٢ ٍ ٌنًٌـ غل٩ ٬اكٌی وَق٢ یک ایًکه بلای ه،آك ـ
 !بگَیًـ
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 گَیًـ وی! کًًـ ٌهی ِک أال باِیـ وٛهئي ببیًًـ، كا اولت کلین ٍ گَِکَب غًیي كیؽت آٌها اگل ـ
 .هًتًـ ”واٌـال ٌلًَى“ پًل٤هَی ـ پًلؾاله آٌها که

 یک كا ٬کلهایهاى بیاییـ ها بصه ؾب: »گ٫ت ٌیاٍٍ ِـ تهام که ها ؾًـه. ا٬تاؿ ؾًـه به هن ٌیاٍٍ
 کً٪ ها ؾاكزی زلَی ٌبایـ. ٌٍٛه غیحیتهاى ٍ آبلٍ پای. باِیـ زـی ؾـا به كا تَ. کًین کاٌه

 .«بَُین

 !«٬ههیـم وي: »مؿ بُکي ٍ پلیـ زا ام ٌلیهاى یکـ٣٬ه

 .«بیـل: »گ٫ت فٍقنؿه ٌلیهاى. ضلؾیـ ٌلیهاى ٌَی به ٌلها

 «ضی؟ بیـل: »پلٌیـ ت٣رب با ٌَ٪ی

 «ٌیًت؟ ا٧٬اٌی بیـل وگل: »گ٫ت وت٫کلاٌه اٍ پیُاٌی به مؿى تلًگل غال ؿك. ِـ بلًـ ٌلیهاى

 هًت؟ ضلا ـ

 اٌـ؟ ٌـاؿه وًابقه وا با ضًـباك ؿٌٍتاٌَ ٍ اٍ وگل ـ

 .ضلا ـ

 .اٌـ بلؿه آٌها كا باكٍ ٌه وًابقه پًذ ام ات٫اقآ ـ

 .ؿٌٍـ وی ٫ُ٬ُه وحل. ـؿاكٌ هن ای بـٌی قـكت ضه ـ

 ضیه؟ وًَٟكت ٌلیهاى ؾُب. ٌکًیـ ٤َٕ كا بعج ها بصه ـ

  تین هن آٌها گَیین وی ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل به! َِیـ ٌهی وتَزه ضلا بابا، ـ

 !ا٧٬اًٌتاى تین. بـهًـ

 کن کن ٍ آوـ کَ لباٌُاى ؿیگل های بصه ب٣ـ ٍ ٌیاٍٍ اٍل. واٌـٌـ ٌاکت ههه لعٟه ضًـ بلای
 ایي و٣لَوه: »گ٫ت ٍ بٌَیـ كا ٌلیهاى ؾًـاى َٔكت ٍ ِـ بلًـ ٌیاٍٍ. ِـ لًـب ؾًـه ٔـای
 !«مٌی ٌهی الکی كا ٤یًک

 !«َِی وی ضینی یک کًی ٌالم تل بنكگ به ٌپلی، زَب كٍی ام ٌؽَكی، تلِی: »گ٫ت یٌَ٪
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 .«کًین اٍ كا٘ی ٍ بنٌین غل٩ بیـل با بایـ پي ؾُب: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 .کًـ زه٢ آؿم اٌـامه به بتَاٌـ تل، وهن آى ام ٍ کًـ قبَل کًـ ؾـا ٬قٚ ـ

 وحال. هًتًـ ها ا٧٬اٌی ِکل ِاى ب٣ٗی. ها وُهـی ٌلا٥ كٍین وی آٍكؿٌـ کن آؿم اگل ٌباٍ ٌگلاى ـ
 !وُهـی وهلاى ههیي

. بلٌـ تا ۱۶ به ها تین ت٣ـاؿ تا ؾَاهین وی هن ؿیگل تین یک غاال. بًه ؾًـه ٍ َِؾی ها بصه ؾُب ـ
 .کًین کُی قل٤ه ٍ باِین ؿاِته تیهی هاكض گلٍه ضهاك بایـ

 !کًین ؿكٌت كا ها آ٬لیقایی تین ههاى گَین وی که وي ـ

 !بنٌیـ غل٩ زـی ها بصه ـ

. ك٬یقن ضًـتاِاى با وي. میاؿه ٤لب آٌرا. کًن وی کاك ولٍی کَضه ٜل٬ای وي: »گ٫ت وعهـ٤لی
 !«٤لب وًتؽب ٌَِـ وی هن آٌها بگَین؟ بهُاى ؾَاهیـ وی

 .ؾَبه ؾیلی. زالب ضه ؾَبه، ؾیلی! ٤لب وًتؽب. وعهـ اهلل باكک ـ

 !ها باهَِی هن تَ تؽته به بنٌن وعهـ ـ

 .ؿیگل ایًین وا. آقا ٌَکل ـ

  ٍ یٌَ٪ ٍ وي بگقاك، كا وـاكها قلاك آٌها با تَ وعهـ٤لی: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 .«کًین وی اٍ كا٘ی ٍ مٌین وی غل٩ بیـل با هن بابک

 .«باِین ٫ٌل ۱۱ بایـ وا! میاؿه وا ؿت٣ـا ٌیاٍٍ كاٌتی: »گ٫ت بابک

. باًِـ تین ٤َٗ ؿاِتًـ ؿٌٍت ههه. بَؿٌـ ٌکلؿه ٬کل قٗیه ایًرای به. کلؿٌـ ٌگاه هن به ههه
 ؿٌٍت ههه کًًـ، ٌلم پًره ٍ ؿٌت ؾاكزی های تین با تا بَؿ ِـه پیـا ؾَبی وَق٣یت که غاال

 وا ت٣ـاؿ. ؿاكؿ غق بابک: »گ٫ت ٌیاٍٍ. ِـ ؿٍؾته ٌیاٍٍ به ها ٌگاه. باًِـ تین ؿك ؿاِتًـ
 .«میاؿه

 .«کًًـ ِلکت وًابقه ؿك ؾاكزی های تین قلاكه که غاال هن آى: »گ٫ت كِیـ
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 .ٌکًـ آبلٍكینی که کًین ؿكٌت تیهی بایـ ـ

 .ٌیایـ کًی ؿیگل زاهای ام ٍ باًِـ ؾَؿواى وعله های بصه تین ٬قٚ قلاكه که ٍقتی هن آى آكه، ـ

 .«باِـ تین ٤َٗ ؿاكؿ ؿٌٍت کی: »گ٫ت ٌیاٍٍ. بَؿٌـ ٌگلاى ههه. ؿکل ٌگاه ها بصه به ٌیاٍٍ

 !ِـٌـ وی ٫ٌل ۱۵ ٌیاٍٍ ؾَؿ با. ك٬ت باال ههه ؿٌت

 !اٌت ا٘ا٬ی ٫ٌل ٌه ـ

 تین تَ ها بهتلیي بایـ ها بصه: »گ٫ت ٌیاٍٍ. بلٍؿ کًاك ٌـاِت ؿٌٍت کي هیش. ا٬تاؿ پاییي ٌلها
 !«کًین وی ِل١ٍ باى ؿكٍامه ام ؾُب. باًِـ

 ایًتاؿ وی ؿكٍامه تَ ههیُه. بَؿ ضاالک ٍ ٬لم ٍ قـبلًـ ٤یًکی ٌلیهاى. ِـ ؿٍؾته ٌلیهاى به ها گاهٌ
 .کلؿ وی وعا٬ٟت ؿكٍامه ام ٍ زهیـ وی گلبه وحل ٍ

 .«اٌت بَؿٌَ ٤یًکی ٤یبَ ٬قٚ. اٌت بهتلیي ٌلیهاى ؾُب: »گ٫ت یٌَ٪

 .«َِؿ هیٌ ضینی باِیـ وٛهئي. بًـم وی کَ ٤یًکن ؿٌته به: »گ٫ت ٌلیهاى

  ِیُه ٍ ؾَكؿ َٔكتت به غلی٪ تین وهازن ٌل ٍ ِـی تک به تک اگل ـ

 ضی؟ ِکًت ٤یًکت

 .ؿاكم بلوی یـکی ٤یًک ؿٍتا. ام کلؿه ٬کل هن آى بلای ـ

 !کًی ؿكٌت وؽَّٓ های ٤یًک آى ام ”ؿاٍیـم اؿگاك“ وحل ضَٛكه ـ

 ؿاكؿ؟ كا پَلَ کی ـ

 باِـ؟ کی ا١ؿ٬ تا ؿٍ. ٌلیهاى ِـ باى ؿكٍامه ها بصه ؾب ـ
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*** 

 َٔكتی با ههیُه وحل اغًاى. ورتبی ٍ اویل ٍ وتقیاى اغًاى. ِـٌـ گقاِته کًاك قل٤ه با ٫ٌل ٌه
 .«باِن تـاكکات وًئَل وي کًیـ قبَل اگل: »گ٫ت کًـ ا٤تلإ آٌکه بی ؾًـاى

: گ٫ت اٍ. کًـ پًهاى كا اٍ ؿلؽَكی ٌتَاًٌت اویل. بَؿٌـ ؿلؽَك ورتبی ٍ اویل. کلؿٌـ قبَل ها بصه
 «ٌباِن؟ تین تَ که کُیـم مغهت ههه ایي ٌکًـ، ؿكؿ ؿٌتاى»

 .«وًابقات اٌتٟاوات وًئَل َِم وی. كٍم وی کًاك اویل ٢٫ٌ به وي کًیـ، قبَل ِها اگل: »گ٫ت بابک

 .«بَُم و٣ل٬تن با بلاؿك تَ قلبَى: »گ٫ت ٍ بٌَیـ كا بابک َٔكت ؾَِعالی با اویل

 ٍای اوا. ٌکي لَى كا ؾَؿت کًاك بلٍ: »گ٫ت تهـیـ با ٍ کلؿ پاک كا َكتَٔ ٍ ؿاؿ هل كا اویل بابک
 .«كٌن وی كا غًابت ٍقت آى. کًی بامی بـ اگل غالت به

 .بًـامؿ لًُگ زلَم ”كٌٍالـٍ“ که کًن بامی زَكی ؿهن وی قَل! ضُن ـ

 .«كٍم وی کًاك ورتبی ٢٫ٌ به هن وي: »گ٫ت وعهـ٤لی

 .بٌَیـ كا وعهـ٤لی َٔكت ٍ مؿ ٍاكٍ پُتک تا ؿٍ. پلیـ زا ام ورتبی

 .ؿاؿاٍ وهًٌَن ـ

 .«کًن وی کهک بابی به هن وي: »گ٫ت وعهـ٤لی

 «کًـ؟ ؾلابکاكی کًـ وی زلئت کًی وگل ات گًـه هیکل ایي با: »گ٫ت كِیـ
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 .«ِـ وُؽْ تین ا٤ٗای پي: »گ٫ت ها بصه به كٍ ٌیاٍٍ

 !ها بصه ٌالم ـ

 .ٌیاٍٍ زن ٌـاؿ كا اٍ ٌالم زَاب کًی. ٌؽَكؿ اىتک زا ام کي هیش. بَؿ ٬لیـ. ضلؾیـ ٌلها

 .مٌین وی غل٩ وًابقه ؿكباكه ؿاكین. بًُیي بیا. ٬لیـ ٌالم ـ

 پاییي كا ٌلٍ ٍ ًٌُت ضهي كٍی ؿٍكتل کهی بَؿ، ِـه ٌاكاغت ها بصه ٌلؿ بلؾَكؿ ام که ٬لیـ
 بُکًـ بَؿ آوـه ٍزَؿ به ٬لیـ آوـى با که كا، ای آماكؿهًـه ٌکَت ایًکه بلای ٌیاٍٍ. اٌـاؾت

 .«ؿاكین اغتیاد ولبی یک كاٌتی: »گ٫ت

 !«باِـ کی اٌت و٣لَم ایًکه ؾُب،: »گ٫ت یٌَ٪

 !« ٬1َگتي بلتی غهیـ: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه یٌَ٪. کلؿٌـ ٌگاهَ ههه

 !ب٣ی ب٢ غهیـ ضی؟ ـ

 .آٍكؿ ؿكوی هاٍ بُلـكم اُلـكم با كا ههه اِک بیایـ اٍ! ؾیال بی بابا ـ

 .بلؿ وی ها ؾاكزی زلَی كا آبلٍیهاى ٍ کُـ وی ٌیگاك لت٬ ٬لت بـتل، آى ام ـ

 میاؿ که ؿكٌته ٌیًت، بـ غهیـ کاك اٍ ؾـایی. ٌکُـ ٌیگاك که گقاكین وی ِلٙ باهاٍ ؿیگل، ٌه ـ
 .آٍكؿ وی ؿك ٌل ٬َتبال ام اوا کًـ وی ٬لیاؿ ٍ ؿاؿ

 بهُاى تا َِ ینؿاؿ وًابقه تیهَ با ٍقتی پیَ واه یک ك٬ته یاؿت وگل ٌیاٍٍ، ضلا ؿیگل تَ ـ
 !مؿین

 ٍ ؿٍاٌـ وی كا تیهَ های بصه ؿاِت ضَٛك ؿیـیـ هًت؟ یاؿتاى وًابقه ام قبل ها، بصه آكه ـ
 .کلؿ وی ولٍك كا ها تاکتیک

 .َِین ٘ای٢ پاک ٍ بؽَكین گل امِاى تا ؿٍامؿه ؿه که اٌت االى کلؿم ٬کل وي یٌَ٪، زَى ـ

 باك یک بلای غاال. بَؿین تل آواؿه وا خاٌیآ ٍ بَؿٌـ تل َضکک وا ام آٌها اٍال که کًیـ قبَل. ها بصه ؾُب ـ
 !باِـ کًیـ، قبَل ولا غل٩ ِـه هن
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 .کلؿٌـ وَا٬قت تین ولبی ٤ًَاى به ”٬َگتي بلتی غهیـ“ اٌتؽاب با ها بصه ٌلاٌرام

 ؿٍك بلای ٬کلی هن تَ و٫ٛٓی ٌلٍؿ، یاؿت ولٍی کَضه های بصه تَ وعهـ٤لی،. َِؿ وی ؿیل ؿاكؿ ؾُب ـ
 زا، ههیي ٍ ٨لٍب ٬لؿا تا. مٌین وی غل٩ بیـل با بابک ٍ یٌَ٪ وي ٍ بکي ها تهاِاضی ًٌُتي ٍ یيمو

 !ؾـاغا٬ٞ

 .ك٬تًـ ِاى ؾاٌه ٜل٩ به کلؿٌـ وی ٔعبت هن با که غالی ؿك ٍ ِـٌـ بلًـ ها بصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

 .كٌیـ ٬لیـ به تا کلؿ تًـ قـم ٌیاٍٍ

 .کي ٔبل ٬لیـ، ٬لیـ، ـ

 .كٌیـ اٍ به ٌیاٍٍ. بلگُت ك٬ت وی ؾاٌه ٌَی به تًها ٍ و٧هَم که ٬لیـ

 ...هًَم... هًَم. بگقاك ها بصه زای كا ؾَؿت. ٬لیـ ٌَُ ؿلؽَك ـ

 .ٌیاٍٍ ؿاٌن وی ـ
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 ٍ پیل به اوا: »گ٫ت ٍ کُیـ آه. کلؿ ِلَاكٍ های زیب تَ كا ؿٌتاٌَ ٬لیـ. ا٬تاؿٌـ كاه ؿٍ هل
 ت٣لی٪ بلایت كا وازلا ؿاكی غَٔله بگَین، ضَٛك. ِـم بـٌام ٍ ا٬تاؿم گیل الکی الکی وي پی٧هبل

 «کًن؟

 .کي ت٣لی٪ باِـ ـ

 ٍ ؾلیـم پًته ٍ تؽهه پاکت یک کًن ؿك ؾًتگی ایًکه بلای ؿاؿم که كا اوتعاٌن آؾلیي: »گ٫ت ٬لیـ
 ٌل. ؿیـم كا ٤نینبصه. ٬لِصی کَضه ٌل كٌیـم که مؿم وی قـم ؾَِاٌه ؾٍَ ؾَؿم بلای ؿاِتن

 ٍ تؽهه بهَ ٍ کلؿم اغَال ٍ غال باهاٍ ٍ کلؿم ؾلیّت. بَؿ کًی وًتٟل گاكاٌ ٍ بَؿ ًٌُته کَضه
  اغـ ؾاٌه ؿقیقه ضًـ تٌَی وی ٬لیـ،: „گ٫ت ٍ کلؿ اٜلا٩ به ٌگاهی ٤نینبصه. کلؿم ت٣اك٩ پًته

 `!بگیلی ٌٟل میل وکاٌیکَ

 `ضی؟ ٍاٌه: „پلٌیـم ت٣رب با

 `.ایَاهلل. لعٟه ضًـ ٬قٚ. ٌباِـ کاكت: „گ٫ت

 به ؿیگلم ٌگاه ٍ بَؿ وکاٌیک اغـ ؾاٌه به ٌگاهن یک. کلؿم قبَل. ضیه قٗیه ٌُـم هوتَز اٍلَ
. ِـ ق٫ل مباٌن تلى ام ؾـا به. كٍؿ وی ٍك وکاٌیک اغـ پیکاى ؿك با ؿاكؿ ٤نین ؿیـم یکهَ. ٤نینبصه

 .واِیي تَ ك٬ت ٍ کلؿ بام كا واِیي ؿك ٤نین. واٌـم زا ههاى وتلٌک وحل ٍ ٌُـم زین ضلا ؿاٌن ٌهی
 ٬لاك ٤نین: „مؿم زی٦ ٍ تلٌیـم. كٌـ وی کَضه ٌل ؿاكؿ آقا اغـ ؿیـم یکهَ که بَؿ ٤نین به غَاٌن

 `!آوـ آقا اغـ. کي

. گل٬ت كا وصن ٍ پلیـ کًن ٬لاك آوـم تا وي ٍ ؿٍیـ ضَى. بَؿ ِـه وتَزه وکاٌیک اغـ اٌگاكی
 ؾَكؿم وی تا ٍ گَِن تَ باٌـؾَا بامه، واِیًَ ؿك ؿیـ تا وکاٌیک اغـ. ك٬ت ؿك کی ٤نینبصه ٫ٌههیـم

 هلضی. ِـٌـ زه٢ ؿٍكواى ولؿم وکاٌیک اغـ ٬لیاؿ ٍ ؿاؿ با. ِـ لق زا ههاى زلَین ؿٌـاى. مؿ کتکن
 هن ٤نین. مٌـاى ا٬تاؿم ٍ کالٌتلی بلؿٌـم کُاى کُاى. ٌکلؿ گٍَ تقٓیلم بی وي که کلؿم التهاى

 .«کًن كکا ضه باهاٍ ؿاٌن وی ببیًهَ اگه ؾـا به. ك٬ت ٍ کلؿ ٬لاك

 الکی الکی ٍ ای کلؿه بصگی که کي قبَل: »گ٫ت ٍ ؿاؿ تکاى ٌل ٌیاٍٍ. ِـٌـ كؿ آهي كیل كٍی ام
 .«کلؿی پا ٍ ؿٌت بـ اٌن ؾَؿت ٍاٌه
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 ٍ ٬ک قاتل اٌگاكی کًًـ، وی ٌگاهن بـ ؾیلی هن وعل اهل. کًن کاك ضه و٣ٛل واٌـم ٌیاٍٍ، زاى به ـ
 زاٌن آقا های مباى مؾن ٍ کتک ٜل٩، یک ٤هَ ٍ ؿایی ٍ ٬اویل تؽن ٍ اؾن غاال. هًتن هایُاى ٬اویل
 «کًن؟ ضه وي بگَ تَ ؿیگل، ٜل٩

 ...بایـ... بایـ تَ اوا. بگن ضی وي ٍاهلل ـ

 ؿاٌی وی! کًی زلب كا ها بصه ا٤تهاؿ تَاٌی وی تَ: »ؿاؿ اؿاوه ب٣ـ ٍ کلؿ ٬کلی. ایًتاؿ ٌیاٍٍ
 «ضَٛكی؟

 .«کًن وی ٍَگ بگی ضی هل ضَٛكی؟: »گ٫ت ؾَِعالی با ٬لیـ

 ؿاٌی؟ وی که كا واى کاپی وًابقه قٗیه ـ

 .آكه ؾُب ـ

 هًتی؟ ولؿٍ بکًین وًابقات وَق٢ ؿك ها تین ٌٍایل ٍ اواٌات وًئَل كا تَ اگل ـ

 .ِـ ؾیي ضُهاٌَ کن کن. ِـ گلؿ ٬لیـ ضُهاى

 .ٌکًـ ؿكؿ ؿٌتت ٌیاٍٍ؟ کًی وی ام وًؽله ـ

 .بؽَكٌـ قًن ٌلت به ههه ؿٍباكه که کًی کاكی ؾَاهن وی. ٬لیـ زاى ٌه ـ

 کًًـ؟ وی قبَل ها بصه... ها بصه ـ

 .ها کًی ك٫ٌٍیـ ولا بایـ اوا. کًًـ وی قبَل آكه. ٬لیـ ٌکي گلیه ـ

 .گقاكم وی وایه زاى ام ـ

 ولؿاٌه؟ قَل ـ

 .ِل٩ قَل. ولؿاٌه قَل ـ

 ت
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. مؿ یو ٨لت كؾتؽَاب ؿك ٍ ك٬ت وی کلًراك ؾَؿ با ٍ بَؿ بیـاك ؿیلٍقت تا ٌیاٍٍ ِب آى
 ٍ ٌؽَكٌـ زا ؿٌٍتاٌَ کلؿ وی ؾـاؾـا. ٌه یا بَؿه ؿكٌت ٬لیـ به کلؿى اٜهیًاى که ؿاًٌت ٌهی

 .ٌکًـ پا به ؿیگل زًرالی ٍ کًـ ٤هل قَلَ به ٬لیـ که کلؿ وی ؿ٤ا. کًًـ قبَل كا پیًُهاؿٍ
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. ؿیـ ”٤لی ؿاٍقاك“ و٧امه ؿك ؿم كا یٌَ٪. کلؿ ؿٌت به ؿٌت كا کی٫َ. كٌیـ کَضه ٌل ٌیاٍٍ
 .«یٌَ٪ ٌالم: »گ٫ت ٍ ك٬ت ٜل٬َ به ٌیاٍٍ

 كٍی؟ وی کرا ٌالم، ـ

 كا ٌٟلت ٍ بگقاكم ویاى ؿك باهات ؾَاهن وی که هًت وٛلبی زاى، یٌَ٪. الکي پیَ كٍم وی ـ
 .بـاٌن

 ِاپَ کاله. ؿیـ كا ٌیاٍٍ. ببلؿ و٧امه ؿاؾل ك٨ٍي غلب ضًـ تا ِـ ؾاكد و٧امه ام ٤لی قاكؿاٍ
 بلبَُیی ضه ایي ٌیاٍٍ،: »گ٫ت ٍ بلؿاِت كا کل٫تَ ِیُه ٤یًک. ؿاِت ٌل به كیتَ ؿاك لبه

 «ای؟ کلؿه پا به اٌت

 بلبَُ؟ کـام ـ



 
 

 
 

 49 صفحه

 تَ ؾاٌه آؿكى ٍ آیًـ وی قـ ٌین ٍ قـ های بصه ٌا٤ت به ؿم ٣ٍُ٘ه، ضه ایي. تَپبال وًابقه ههیي ـ
 .پلًٌـ وی كا

 .ؿیگل اٌت ٬َتبال وًابقه ٤لی قاكؿاٍ ؾُب ـ

  وناغن قـك ایي بصًباى ؿیَاك ٍ ؿك به ضینی کا٨قی ای، ا٤الویه یک بابا ـ

 .ٌٌَُـ وا کاك ٍ کًب

 .مٌن وی. ضُن ـ

 !ٌباِـ ؾٛلٌاک ایًرا، آیًـ وی ها ؾاكزی ایي كاٌتی، ـ

 «ضی؟ ؾٛل: »پلٌیـ ٍ گل٬ت كا اٍ ؾًـه زلَی مٍك به ٌیاٍٍ. کلؿ وی ٌگاه ٌیاٍٍ به یٌَ٪

 !!هًتًـ هایی واكوَلک ضه ؿاٌی ٌهی! ًِاٌی ٌهی كا ها ؾاكزکی ایي. ای بصه هًَم تَ ـ

 .ؿاؿ تکاى ٌل لبؽًـمٌاى ٌیاٍٍ

 .ٌـاكٌـ کاكی وا به که آٌها ضیه؟ ها غل٩ ایي ـ

 ایًرا که هًت کاكِاى تَ کلکی یک غتهآ! ؿهًـ  ٌهی ٌاى ٍ آب ِاى بصه به الکی ایًها! کًی وی ٬کل ـ
 ...ِـ ضینی وَق٢ یک .بَؿ گ٫تي وي ام کًن، ؾالٔه ِـه، پیـاِاى

 .هًت غَاٌن. ٤لی قاكؿاٍ ضُن، ـ

 هن ٌیاٍٍ. کلؿ كها كا اٍ ؾًـه یٌَ٪. ك٬تًـ تل ٜل٩ آى وتل ضًـ. کُیـ كا یٌَ٪ ؿٌت ب٣ـ
 ٤لی قاكؿاٍ ایي تَ، زَى: »گ٫ت بَؿ ا٬تاؿه اِک ؾًـه ام ضُهاٌَ که غالی ؿك یٌَ٪. ؾًـیـ
 .«ؿهن وی گٍَ وي ٌیاٍٍ ؾُب،. اٌت ”باٌـ زیهن“ اٌگاكی که مٌـ وی غل٩ ههصی

 .کًن اواٌات وًئَل كا ٬لیـ ؾَاهن وی ـ

 .آوـ ؿك اٌگینی كقت ِکل به َٔكتَ. ؾُکیـ یٌَ٪ لباى بل ؾًـه

 ؿمؿه؟ ٬لیـ ضی، ـ

 !اٌت ٬لیـ... اٌهَ! یٌَ٪ ؿاكؿ، گًاه ـ
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 !بًپاكی؟ گلگ ؿٌت كا گله ؾَاهی وی ؾَبه، غالت تَ ٌیاٍٍ ـ

 ٍ آین وی ٨لٍب وي. بگَ كا قٗیه ها بصه به تَ. ٌـاكم ٍقت االى وي ببیي یٌَ٪؟ گلگ، کـام ـ
 .بلٍین بیـل ٌلا٥ باٍ وًرـ زلَی ٨لٍب كاٌتی. مٌین وی غل٩ اٍ ؿكباكه

 .کًی وی اِتباه ؿاكی تَ ٌیاٍٍ اوا باِـ، ـ

 .ك٬تن وي. کًین وی ٔعبت ٍ آین وی ـ

 ت

 ِـ، ضی: »پلٌیـ ٍ آوـ زلَ ؾَِعالی با الکي. بَؿ وًتٟلٍ الکي. اٌتؽل کًاك ك٬ت ٌیاٍٍ
 «آوـٌـ؟ ٌَیًی اٌن بلای ها تین ٌیاٍٍ،

 .آوـٌـ بله ـ

 تا؟ ضًـ ـ

 .تین ۱۳ ـ

 .اٌت کن ؾیلی ایًکه ـ

 !٤لب وًتؽب ٍ ا٧٬اًٌتاى تین ٤الٍه به. هًت هن ؾَؿواى تین ـ

 کًًـ؟ بامی ٬َتبال بلـٌـ ها ا٧٬اٌی وگل ها؟ ٤لب ٍ ا٧٬اًٌتاى ضی؟ ـ

 .ٌی٫تیـ گلٍه یک تَ آٌها تین با کي ؿ٤ا. ٌـاكؿ غل٩ بامیُاى ت٫اقآا! ٌباًِـ بلـ ضلا ـ

 با هیَاكؿ آقای. بَؿ هیَاكؿ آقای ههلاه ولؿی. ِـ بلًـ ٌیاٍٍ. آوـ هیَاكؿ آقای. ؾًـیـ الکي
 هن ایُاى ٍ ٌی بی بی ؾبلٌگاك ”اٌهیت َِى“ آقای: »کلؿ و٣ل٬ی كا ولؿ آى ب٣ـ ٍ ؿاؿ ؿٌت ٌیاٍٍ

 .«ؿٌٍتی زام ٬َتبال وًابقات بلگناكی ًئَلو یعیَی، ٌیاٍٍ آقای

 آقای: »گ٫ت ٍ مؿ لبؽًـ ٌیاٍٍ به. ؿاِت ای ٍكمیـه بـى ٍ بلًـ قـِ. بَؿ ٌیاهپٌَت اٌهیت َِى
 ٌی بی بی كاؿیَ ٍكمِی بؽَ بلای وٓاغبه یک تَ با ؿاكم ؿٌٍت. کًـ وی كا ت٣لی٫ت ؾیلی هیَاكؿ
 !«باِن ؿاِته
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. کي وٓاغبه ٌیاٍٍ. َِؿ ٌهی بهتل ایي ام: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ كتَٔ پهًای به الکي. ؾَكؿ زا ٌیاٍٍ
 .«َِؿ و٣ل٬ی ههه به ؿٌٍتی زام بایـ

 .«ام ٌکلؿه وٓاغبه غال به تا ی٣ًی. ٌـاكم كا وٓاغبه ایي آواؿگی وي: »گ٫ت تلؿیـ با ٌیاٍٍ

 ب٣ـ .کي ولٍك ٍ بًَیي كا هایت زَاب تَ. ؾَاٌن وی بلایت كا ها ٌؤال اٍل وي: »گ٫ت اٌهیت َِى
 .«کًین وی وٓاغبه

 .«کًی وٓاغبه تَاٌی وی تَ که وٛهئًن وي ٌیاٍٍ،: »گ٫ت هیَاكؿ آقای

 .«بـهیـ كا ها ٌؤال. باِـ: »گ٫ت ٍ کلؿ بلًـ ٌل ب٣ـ. کلؿ ٬کل لعٟه ضًـ ٌیاٍٍ
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 .بَؿٌـ ٤ٓباٌی ههه ام بیُتل بابک ٍ اویل. بَؿٌـ ِـه زه٢ پاكک ؿك ؿٌٍتاٌَ ٍ ٌیاٍٍ

 کلؿی؟ كا کاك ایي ٌلؾَؿ ضی ایبل آؾل ـ

 كٍؿ؟ وی ههه پیَ آبلٍیهاى بیاٍكؿ، ؿك بامی ٘ای٢ ؿمؿه ٬لیـ ؿٍباكه اگل ٌکلؿی ٬کل ـ



 
 

 
 

 52 صفحه

 ههه. بَؿه تقٓیل بی ٬لیـ. کًیـ وی اِتباه ِها ها بصه ام، کلؿه كا ضین ههه ٬کل وي: »گ٫ت ٌیاٍٍ
 .«کلؿ ت٣لی٪ بلاین كا ضین

 .کًـ ت٣لی٪ كا وازلا ههه غًیًی، ٍ كاٌت آیـ ٌهی که اٍ! ٌیاٍٍ ای، ٌاؿه ضقـك تَ ـ

 قا٘ی یا ٍاكؿیـ وًایل ایي تَ بیُتل ِها ببیًن ٌلٍیـ، قا٘ی پیَ ٜل٬ه یک ؾـا به كا تَ ـ
. اٌـ کلؿه ٍلَ ب٣ـ ٍ ؿاِته ٌگهَ ه٫ته ٌه ؿٍ ٬قٚ که بَؿه تقٓیل بی غتهآ ٬لیـ پي ؿاؿگًتلی؟

 .کًیـ قبَل هن كا ٘هاٌتن ؿاكیـ، َلقب ولا اگل. کًن وی كا ٘هاٌتَ وي غال هل ؿك

 «هًتی؟ تَ وًئَلَ بی٫تـ ات٫اقی اگل اوا. باِـ! ٘لك ٍ زهًن: »گ٫ت ٍ ِـ بلًـ زا ام یٌَ٪

 ِـ؟ ضی بیـل ایي پي یٌَ٪ كاٌتی. گیلم وی گلؿى به كا ضین ههه وي باِـ، ـ

 .بلٍین اٍ پیَ که اٌت وَق٣َ االى. کلؿ وی کاك ؿاِت پیَ ٌا٤ت ٌین ههیي تا ؾـا بًـه ـ

 کلؿی؟ ٔعبت ولٍی کَضه های بصه با وعهـ٤لی ببیًن. باِـ ـ

 ؾَاٌته، ؾـا ام آكه،: » گ٫ت کلؿ، وی ٬ل ٍ پیصاٌـ وی اٌگُت ؿٍك كا وَهایَ زلَی که وعهـ٤لی
 .«آیًـ وی ٨لٍب ٬لؿا. کلؿٌـ قبَل

 .یٌَ٪ بلٍین ـ

 زاٍ ؿه که ِـه ها صلک کله وحل. ٌیًت ؾَب مویي اٍ٘ا١ ٌیاٍٍ: »گ٫ت و٫ٛٓی. ِـٌـ بلًـ
 !«باِـ ِکًته

 کًین؟ کاكٍ ضه ـ

 .بنٌین كٌگ ؿٌت یک كا مویي تهام باِیـ وَا٬ق اگل گَین وی ـ

 .کًی وی ضه ببیًن. َِ و٧َُل ٍ بؽل كٌگ. پَل ایي بیا. ٌیًت بـ ـ

 !«ؾَاهن وی کهک تا ضًـ: »گ٫ت و٫ٛٓی

 !ها بصه ٌالم ـ
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 ٌاله ۱۹ ،۱۸. ٬ل٬لی وَ ٍ ضلؿه ٌیاه لب، گَِه لب ٌیگاك! بَؿ ٬َگتي بلتی غهیـ. ضلؾیـ ٌلها
 !«کُی وی ٌیگاك که بام غهیـ،: »گ٫ت ٍ ؿاؿ ؿٌت غهیـ با ٌیاٍٍ. بَؿ

 هًتًـ؟ تهلیي آواؿه آقایاى ؾُب. کلؿم لهَ ب٫لوا، آهاى،. اٌت آؾلی ـ

 .«کي ِل١ٍ ٌلم ٌلم. ها بٌَُـ ؿا٨َى ٍ ؿكب ههه که ٌکًی کاكی غهیـ: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 .َِیـ بلًـ ها تًبل یالّا. زاٌاى زاىِ ؿاًٌـ، ؾًلٍاى ؾَیَ لکتوه ٔالط ـ

 .ؿاِتًـ تي به ٍكمِی بلَم ٍ گلوکي ٍ کتاٌی ههه. ِـٌـ بلًـ تین ا٤ٗای

 ٜل٩ به بابک ٍ ٌیاٍٍ یٌَ٪،. ؿٍیـ وی آٌها ام زلَتل ؾَؿٍ. ؿاؿ ؿٍیـى ؿٌتَك آٌها به غهیـ
 .ك٬تًـ کلؿٌـ یو اٌتلاغت آى ؿك ها ا٧٬اٌی بقیه ٍ بیـل که ضاؿكی

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 وًـكى میلَی یک. اٌـاؾت ضاؿك به ٌگاهی. کلؿ تُکل ٌیاٍٍ. كیؽت ضایی ها بصه بلای ٌلٛاى آقا
 ٍ قاِق قابلهه، اٌتکاى، ضًـ قَكی، کتلی، ٌیکی، پیک گام ٍالَك، یک پتَ، ضًـ. بَؿ پهي ضاؿك ک٪

 كاؿیَ ٌلٛاى آقا. والیـ وی كا پاهایَ ک٪ ؿاِت بیـل. ؿاؿ وی تُکیل كا ضاؿك ٌٍایل بُقاب
 «ضیه؟ ٌٟلت: »گ٫ت یٌَ٪. ضلؾاٌـ كا ها وَد ٍلَم. کلؿ كٍِي كا کَضکَ
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 كا ؾَؿتاى ا٧٬اٌی های بصه ٍ تَ ؾَبیه ٬لٔت کًی؟ وی كا ضی ٬کل: »گ٫ت بابک. واٌـ ٌاکت بیـل
 .«بـهیـ ٌُاى ها ؾاكزی زلَی

 .ؿاٌیـ ٌهی كا وا وُکالت که ِها آؾل ـ

 وُکالتی؟ ضه ـ

 ؾَابین، وی تٍَ ها ِب که ضاؿكی ههیي. بؽَكین بیاٍكین کرا ام ٌکًین کاك. کًین کاك بایـ وا ـ
 .بؽَابن بیلٍى ها ِب بایـ ٌیاین کاك ٌل وي اگل. ؿاؿه وهًـى

 .بگیلیـ ولؾٓی ؾب، ـ

  ونؿ ام ٌکًین کاك. گیلین وی ونؿ کًین، کاك كٍم هل اگل. ٌـاكین ولؾٓی که وا ـ

 .ٌیًت ؾبلی

 .اٌت گلؿی ؿٌـاى آؿم ٤رب وهًـى يای ـ

 !«ٌـاكین اقاوت ازامه وا آى، ام ٨یل: »گ٫ت ٍ کُیـ آه بیـل

 «ایـ؟ واٌـه ایلاى تَ قاضاقی ی٣ًی. ٌـاكیـ ازامه ضی،: »گ٫ت ت٣رب با یٌَ٪

 ٬لٌتًـواى وی ٍ ٌلا٨هاى آیًـ وی هًتین، ایًرا وا ب٫ههـ وهازلت اؿاكه اگل. ٌـاكین کاكت وا آكه، ـ
 .بٌَُـ ؾبلؿاك ایًرا ؿك وا بَؿى ام آٌها که کًین کاكی ٌبایـ وا. ًتاىا٧٬اٌ

 .ِـٌـ ٌاکت بابک ٍ یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ

. کًین ا٤تلإ کههاى غقَق ؾاٜل به تَاٌین ٌهی ههیي ؾاٜل به ٍ ؿاٌـ وی كا قٗیه ایي هن وهًـى ـ
 .کًـ ؾبل كا وهازلت اؿاكه وؤوَكیي ٍ بلٍؿ تلٌین وی ضَى

 .«کًین وی غًاب ِهاها تین كٍی وا. بکي كا ات ٣یٌ تَ: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 : ضاؿك تَ ؿٍیـ ٌلٛاى آقا

 !کًـ وی پؽَ كا ٔـایت كاؿیَ تَ ٌیاٍٍ آقا ـ
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 َِى. کلؿ میاؿ كا كاؿیَ ٔـای ٌلٛاى آقا. کلؿٌـ ٌگاه ٌیاٍٍ به ت٣رب با ها بصه. ِـ ٌلػ ٌیاٍٍ
 .کلؿ وی تلزهه ٬اكٌی به كا یاٌٍٍ های غل٩ بلٌاوه ورلی ب٣ـ کلؿ، وی وٓاغبه ٌیاٍٍ با اٌهیت

 ضیًت؟ وًابقات ایي بلگناكی ام هـ٩ ـ

 كقابت هن با ٌالن وًابقه یک ؿك ؾَاهین وی. کلؿین كا کاك ایي ها بصه ٌنؿیکی ٍ ؿٌٍتی بلای وا ـ
 .کًین

 ؿاكٌـ؟ ؾبل ِها کاك ایي ام ایلاٌی وًئَلیي ـ

 با ٍ اٌـ کلؿه لٛ٪ ایلاى وقین ؾاكزی ىٌَزَاٌا. اٌت وعلی وًابقه یک وًابقات ایي ضَى. ٌؽیل ـ
 .ؿاؿ ؾَاهًـ وًابقات ایي به ؾأی گلوای زام ایي ؿك ِلکت

 با وا ؾبلٌگاك ٍگَی گ٫ت ٤نین، ًٌَِـگاى ؾُب. وهًٌَن کلؿی ِلکت وٓاغبه ایي ؿك ایًکه ام ـ
 بهاٌه یک زام ایي ِایـ. ًِیـیـ كا ؿٌٍتی زام بلگناكی وًئَل ٍ ایلاٌی ٌَزَاى یعیَی، ٌیاٍٍ

 .زهاى ٌَزَاٌاى ٌنؿیکی ٍ ؿٌٍتی بلای بَُؿ

 «بَؿی؟ تَ ٌیاٍٍ،: »گ٫ت یٌَ٪

 : ٌیاٍٍ ِاٌه به مؿ بابک. ؿاؿ تکاى ٌل ٌیاٍٍ

 !بَؿ ای وٓاغبه ٤رب! ٌیاٍٍ ای و٣لکه تَ ـ

 .«کًن وی ٔعبت ههًَٜن های بصه با وي: »گ٫ت بیـل

 .«هًتین تین یاٌاو وًتٟل. َِؿ ٌهی بهتل ایي ام: »گ٫ت ؾَِعالی با یٌَ٪

 ٌیًت المم. کًیـ ِلکت زام ایي ؿك ٍیوه وههاى ٤ًَاى به ِها ِـه قلاك كاٌتی: »گ٫ت ٌیاٍٍ
 .«بـهیـ پَل

 کَُكتاى به ِها ٍ ٌَِـ وی ٌابَؿ ٜالباى مٍؿی به ِاءاهلل اى: »گ٫ت بابک. مؿ لبؽًـ قـكؿاٌی با بیـل
 .«گلؿیـ بلوی

 .ِاءاهلل اى ـ
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 .زهاٌی زام ؿك آلهاى ولی تین ٌابق ولبی.  1

 

 

 ۴ ٬ٓل

 

. بلؿاِت ”ٌیَم ایلاى“ مباى اٌگلیًی كٍمٌاوه یک ٍ گُت. كٌیـ ٬لٍِی كٍمٌاوه ؿکه به ٌیاٍٍ
 .ؾَاٌـٌـ وی بلًـ ٔـای با ٍ کلؿٌـ وی ٌگاه ها كٍمٌاوه تیتل به ٍ ایًتاؿه کًاكٍ ؿك ٌَزَاى ضًـ

 !آٍكؿ ؿك پا ام كا ِیلی بلمیلی ٌاوبای ـ

 !آٌیا واه تین بهتلیي ایلاى: كا یًراا ها بصه ـ

 !زَاؿیه ؿك زهاٌی زام: كا ایًرا ها بصه ـ

 ضی؟ ی٣ًی. زَاؿیه ؿك ضی، ـ
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 ٍ ؿكِت ها كٍمٌاوه ام یکی تیتل. گل٬ت كا پًلها ٌگاه كؿ. ِـ ؿا٥ ”زَاؿیه“ اٌن ًِیـى با ٌیاٍٍ
 ام ِـ ؾن ٌیاٍٍ. لؿاِتب كا كٍمٌاوه پًلها ام یکی! زَاؿیه ؿك زهاٌی زام: بَؿ ضًیي ایي قلون
 یا بگیلؿ آٌها ام كا كٍمٌاوه بَؿ ؿل ؿٍ. ا٬تاؿ كاه پًلها ؿٌبال. ِـه تهام ؿیـ بلؿاكؿ، كٍمٌاوه ههاى

 .کلؿ تًـ قـم ٌلاٌرام. ٌه

 !پًل آقا! پًل آقا ـ

 ٌلی٢ كا زَاؿیه ؿك زهاٌی زام وٛلب وي بـهیـ ازامه اگل ببؽُیـ،: »گ٫ت ٌیاٍٍ. بلگُت پًلک
 !«ؾَؿت به بـهن ٍ بؽَاٌن

: پلٌیـ پًلها ام یکی. مؿ ٍكق كا كٍمٌاوه ٌیاٍٍ. ؿاؿ ٌیاٍٍ به كا كٍمٌاوه. ٌنؿ غل٬ی پًلک
 !«ٌه هًتی، زَاؿیه بصه غتهآ»

 .ؿاؿ تکاى ٌل مؿى ٍكق غال ؿك ٌیاٍٍ

 ؿاٌی؟ ٌهی كا قٗیه ٍ آٌرایی بصه ضَٛك پي ـ

 تا کًًـ وی ؿكٌت ؾبل ٍ زًرال الکی. تاٌ کاكی ٌلِ ؾبلها ٍ تیتلها ام ؾیلی: »گ٫ت پًلها ام یکی
 .«ٌکًـ باؿ ٍ کًـ ٬لٍٍ ِاى كٍمٌاوه

 كٍم ضًـ تا ٌی بی بی كاؿیَ ٍكمِی ؾبلٌگاك گناكٍ به بًا: »کلؿ پیـا كا ٌٟلٍ وَكؿ وٛلب ٌیاٍٍ
 زالب ٌکته. َِؿ وی آ٨ام تهلاى زَاؿیه وعله ؿك ؿٌٍتی زام ٌام با ٬َتبال وًابقه ؿٍكه یک ؿیگل

 ...«اٌت وًابقات ایي ؿك ایلاى وقین ؾاكزی کَُكهای پًلاى ام تین ۱۵ غَٗك تَزه،

 ت٣رب با پًلها ام یکی. ا٬تاؿ كاه ٍ کلؿ تُکل. ؿاؿ پي پًلک به كا كٍمٌاوه. بَؿ کلؿه ٤لق ٌیاٍٍ
 «ؿیـیـ؟ كا كٍمٍ ٍ غال ها بصه: »گ٫ت

 .ؾَكؿ زا ؾیلی اٌگاك آكه، ـ

*** 

 ٌیاٍٍ ؿكباكه ؿاِتًـ ؾیاباى ٍ کَضه ؿك وعل اهل ههه. بَؿ ِـه و٫ًرل بهب بهاك گل وعله ؿك اٌگاك
 .کلؿٌـ وی ٔعبت ؿٌٍتاٌَ ٍ
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 َِؿ؟ وی ها ؾاكزی ٍ تَكیًت ام پل هاپي ٍ زًَبی کله ٍ ٬لاًٌه وحل هن زام ایي ی٣ًی ـ

  ها واهَاكه ٍ تلَینیَى ام وًابقات اٌت قلاك گَیًـ وی کاكی؟ کرای ـ

 !بَُؿ پؽَ وًتقین

 !ِـ و٣ل٩ٍ ؿٌیا تَ واى وعله ـ

 ِاٌي ٌـهًـ ؿٌتهاى کاك ها ؾاكزکی اگل: »گ٫ت ٬کَك ٍ اٌـیًُاک ای ضهله با ٤لی قاكؿاٍ
 !«این آٍكؿه

 .کُیـ پاییي كا اٍ و٧امه کلکله ٍ بلؾَكؿ ٤لی قاكؿاٍ به. ؾًـیـٌـ ههه بَؿٌـ آٌرا که ولؿوی

*** 

 وازلا کی٪ ٍ کن ام تا آوـٌـ وی ٍا ؾاٌه به وعل های مى اکحل. گقكاٌـ وی كا ِل٨َی كٍم ؾاٌن اکلم
 های زَاب با كا آٌها کلؿ وی ٣ٌی غَٔلگی بی با ٍ کلؿ وی وعلی کن ؾاٌن اکلم ضه هل. ٌَِـ ؾبلؿاك

 بلای ٬َٗل های مى ٍ ها بصه پًل هن ؿیگل های وعله ام غتی. ِـ ٌهی و٬َق کًـ، بام ٌل ام کَتاه
 .بَؿٌـ ِـه ٌلامیل بهاك گل وعله به ؾبل کًب

 بَؿ ِـه ؿوا٥ ؾَى ضًـباك هیراى ام که بابک. ؿاِتًـ هیراى ههه. بَؿٌـ پاكک ؿك ها بصه ٍ ٌٍیاٍ
 !«َِین وی زهاٌی ؿاكین وا ها، بصه: »گ٫ت

 ٍ ؿٍیـ وی ها بصه ؿٍك هَاكکُاى و٫ٛٓی. کلؿ ؿٌبال كا و٫ٛٓی بابک،. ؾًـیـ بلًـ ٔـای با و٫ٛٓی
 غل٩ تَاًٌت ٌهی. بَؿ َِکه هًَم یٌَ٪. ؿٍیـ وی ؿٌبالَ ٤ٓباٌی ٍ ک٫لی بابک ٍ ؾَاٌت وی کهک
:  گ٫ت بَؿ ِـه ٤لق ؾیي ؾَِعالی ام میاؿ تقالی ٍ پلیـى پاییي ٍ باال ِـت ام که كِیـ. بنٌـ

 !«آٍكین وی ؿٌت به پَلی ضه پًل. بَُؿ پؽَ تلَینیَى ام ها وًابقه قلاكه که گَیًـ وی»

  پَل ِها به ها ضی ىتلَینیَ آكه،: »ِـ پًهاى كینٍ ضُهاى ٍ ؾًـیـ اغًاى

 !«باٍ ؾیال ههیي به آٍ، بـه ماك ؿٍ. ؿهًـ وی

 تیتل تَ ٌیاٍٍ. اٌـ ٌَِته ؿٌٍتی زام ام ها كٍمٌاوه ههه: »گ٫ت اٍ زی٧ی زی٦ ٔـای با وعهـهاؿی
 !«زَاؿیه ؿك زهاٌی زام: ؿیـی كا كٍمٌاوه آى
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. مؿ و٫ٛٓی پهلَی ٍ پک هب زاٌاٌه لگـ ضًـ بابک ٍ ِـ وصاله ضهي كٍی. ِـ ؾًته و٫ٛٓی ٌلاٌرام
 .ًٌُت ٌیهکت كٍی ٌیاٍٍ کًاك ٍ ك٬ت مٌاى ٫ٌي ٫ٌي ب٣ـ

 !«مٌریلی ؿیَاٌه! ای آوـه ؿٌیا به تیهاكٌتاى ؿك که گَیـ ٌهی الکی اویل: »گ٫ت و٫ٛٓی

 : ا٬تاؿ التهاى به و٫ٛٓی که ببلؿ یَكٍ و٫ٛٓی به ؿٍباكه ؾَاٌت بابک

 !کًـ وی ؿكؿ بـٌن تهام. کي بي ؾـا كا تَ کلؿم، ٨لٚ ـ

 .«اٌت کُهُی ؾیلی بلبل ٤لی گَؿ اٍ٘ا١ ها، بصه: »گ٫ت ولتٗی

 : کلؿ ا٤تلإ ٌلیهاى

 !آماؿی مویي ٌه، بلبل ٤لی ـ

 ِـی؟ كا٘ی. آماؿی وؽهل ضهي مویي أال. باِـ ـ

 «ِـه؟ ضی بام: »پلٌیـ ٌیاٍٍ

 کرا ولت. كؿٌـا ًٌُتي بلای غًابی ٍ ؿكٌت زای یک. بَُؿ ؾَاٌتی وی ضه: »ؿاؿ زَاب ولتٗی
 .«کًًـ تهاِا ٬َتبال بًُیًًـ ؾَاهًـ وی

 كا وهـی پًل٤هه قٗیه ٌلیهاى،: »گ٫ت هیراى با ٍ کلؿ ٌلیهاى به كٍ یکهَ ٣ٌیـ. واٌـٌـ ٌاکت ههه
 «ٌگ٫تی؟ ٌیاٍٍ به

 ٌیاٍٍ، ببیي. زاى پًل٤هَ اٌـاؾتی، یاؿم ِـ ؾَب! ل٣ًت غا٬ٟه ایي بل ای: »مؿ پیُاٌی به ٌلیهاى
 .«بگَین بایـ که هًت قٗیه یک

 «ِـه؟ ؾبل ضه: »پلٌیـ ٌیاٍٍ

 وًئَل ؿٌٍتاٌَ ٍ اٍ. اٌت ٌامی ٌاؾتهاى وهًـى وهـی، وي، پًل٤هه: »گ٫ت ٍ آوـ زلَ ٌلیهاى
 .«هًتًـ آٍیًی ِهیـ ٍكمِگاه ٌاؾتي

 وًَٟك؟ ؾُب، ـ
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 زام هوًابق ؿكباكه كِیـ ٍ ٣ٌیـ با ؿاِتین ٍقتی. بَؿین وههاى آٌها ؾاٌه ؿیُب وا. ٌکي ٤رله ـ
 .بَؿ زالب ؾیلی که کلؿ پیًُهاؿی وهـی مؿین، وی غل٩ اى ؿا٨ٌَن ٍ ؿكب ٍ مویي ٍ ؿٌٍتی

 پیًُهاؿی؟ ضه ـ

 هن ؿٌت به ؿٌت ٍ بیاییـ ههه اگل گ٫ت. ؿاكؿ کاك کهی ٍكمِگاه ٬َتبال ٌالي که گ٫ت وی وهـی ـ
 بلگناك كا وًابقات راآٌ ؿك ٍ تهام كا ٌالي ؿاؾل ٌاتهام کاكهای کَتاهی وـت ؿك تَاٌین وی بـهیـ

 ٌیاٍٍ؟ ضیه ٌٟلت ؾُب،. کًین

 ٌاکت هن ؿیگل ٌَزَاٌاى. بَؿ واٌـه ؾیله ٣ٌیـ ٍ ٌلیهاى به بام ؿهاٌی ٍ گلؿ ضُهاٌی با ٌیاٍٍ
 ایًین وا: »گ٫ت كِیـ. کُیـى هَكا به کلؿى ِل١ٍ ٍ ؾًـه میل مؿٌـ هن با ههگی یکهَ. بَؿٌـ
 !«ؿیگه

 .«وا ؾاٌه بیایًـ اوُب قلاكه ات٫اقآ: »گ٫ت ٌلیهاى ِـ تهام ؾَِعالیُاى ٍقتی

 .کًین ٔعبت تاى، ؾاٌه بیاین ِب هن وي ِـ اگل. ؾَبه ؾیلی ـ

 هن ٫ٌل ؿٍ ِها با ٣ٌیـ ٍ كِیـ. ٌَُی ٌاكاغت ٌلیهاى... ٬قٚ... ٬قٚ ٌیاٍٍ گَین وی: »گ٫ت بابک
 .«هًتن

 .بنى كا غل٬ت ـ

 .بکُین كا کًی وًت که ٌَُؿ زَكی که ایًه وًَٟكم ـ

. بکًـ كا کاك ایي بلایهاى و٫تی ٌیًت قلاك خاٌی ؿك. باٍ وٛهئي لعاٝ ایي ام: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه ٣ٌیـ
 .«کًین وی کهکَ هن وا

 كا گالب ٍ گل یٌَ٪ آقا ایي یکی: »گ٫ت کًاى ؾًـه ٍ کلؿ ٌگاه بَؿ وتعیل هًَم که یٌَ٪ به ٌیاٍٍ
 !«بیاٍكؿ ؿك کُها ام

. پلیـ زا ام تلقه وحل یٌَ٪. بلگلؿاٌـ یٌَ٪ گلؿى كٍی كا یؼ آب ام پل پاكس ٌا٨ا٬ل كینه ورتبی
 .گل٬تًـ كا ِکهُاى ؾًـه ام ها بصه

 !«ؿاكین کاك که َِیـ بلًـ ها، تًبل یالّا: »تَپیـ آٌها به ٍ كٌیـ كاه ام ٬َگتي بلتی غهیـ
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 ولی ینت با ؾَاهین وی اٌگاكی. گل٬ته زـی ؾیلی كا کاك. بگیلؿ كا ایي زلَی یکی بابا: »گ٫ت ٤باى
 .«بـهین وًابقه بلمیل

. باِیـ ؿٍیـى آواؿه ٔ٪ یک تَ ٌه بُهاك. َِؿ وی اؾلاد تین ام بنٌـ و٫ت غل٩ کی هل! ٌاکت ـ
 !ٌه ؿٍ، یک،

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 تَ ٤نین،: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه ؿیَاكی ٌا٤ت به ٌیاٍٍ. بَؿ ِـه ؾیله تلَینیَى به ؿقت با ؾاٌن اکلم
 «.ٌه ِبکه بنٌن بگقاك ؾـا به كا

 وگل کلؿی؟ ِل١ٍ که بام: »گ٫ت بلؿاكؿ تلَینیَى ام ضُن آٌکه بی ِکًتي تؽهه غال ؿك ؾاٌن اکلم
 !«بنٌی ؿیگل کاٌال ؾَاهی وی که ؿاكؿ اِکالی ضه واكپله ؾاٌن ٌلیال ایي

 .ؿاكؿ كا ”۹۲ بلٌاوه“ ٌه کاٌاله خاٌیآ! واكپل ؾاٌن ٌه، واكپله ؾاٌن اٍال ـ

 !آوـه؟ ؾَِت زاؿٍ ٍك ٍِك آى ضی ام تَ! پلغل٬ه پًل آى بام اَه، اَه ـ

 ... .ؾَؿٍ بلای. پَكه ٬لؿٌٍی ٤اؿل اٌهَ زاؿٍ ٍكٍك ههاى ٤نینزَى ـ
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 ببیًن باٍ ٌاکت ؿقیقه یک. هاٍ مؿى غل٩ ٫ٌي یک ٍ هاٍ ؿاؿى تکاى ٌل آى با ؾَبه ؾَبه، ـ
 !ٌه؟ یا کًـ وی ًِاٌایی كا قاتل واكپله ؾاٌن

 واكپل ؾاٌن ایي ام بلؿٌـ وی كا ؾَؿواى ؾاٌن ِهًی اگل اهللٍ: »گ٫ت ٌاكاغتی ٍ غلّ با ٌیاٍٍ
 .«ؿاؿ وی پلیي تعَیل ٍ کلؿ وی ؿٌتگیل ٍ ًِاٌایی كا قاتل مٍؿتل

 !بصه ٌکي كا ولؿم ٨یبت ـ

 کن ونقٌََ ایي ٔـای. ِـ آب ام مهله: »گ٫ت تلؽی اٍقات با ٍ پلیـ زا ام ؾاٌن اکلم. مؿ مٌگ تل٫ي
 .«کي

 .بلؿاِت كا تل٫ي گَِی ٍ ؾنیـ زلَ ٌیاٍٍ

 !مٌن وی مٌگ باِـ. گَیی وی زـی ٌه؟ کاٌال ضی،. ٤لی ٌالم... اِ... ب٫لواییـ بله، ـ

 كا کاٌال ضلا: »ؿكآوـ ؾاٌن اکلم ٔـای. کلؿ ٤َٕ كا تلَینیَى کاٌال ٍ ك٬ت زلَ ٌلی٢ ٌیاٍٍ
 «کلؿی؟ ٤َٕ

 .«مًٌـ وی غل٩ وا وًابقه ؿكباكه ؿاكٌـ گ٫ت ٤لی: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 !اى تع٫ه لیؾی ضی، ـ

 زلَی كا ای كٍمٌاوه اٍل ٫ٔعه کًاى ؾًـه ۹۲ بلٌاوه ورلی. ِـ ؾیله تلَینیَى ٫ٔعه به ٌیاٍٍ
 وا ؾبل ایي ٌقن ٍ ٔعت ؿكباكه! زَاؿیه ؿك زهاٌی زام زالب، ؾبل یک هن ایي: »گ٫ت ٍ گل٬ت ؿٍكبیي

 ب٣ـ بلٌاوه ؿك باِـ ؿاِته ٍاق٣یت ای وًابقه ضًیي اگل ؿهین، وی قَل اوا. بگیلین ؾبل ٌتَاًٌتین
 زهاٌی زام ٬َتبال وًابقات وقـواتی ؿٍك کَكاى ؿك که غاال هن آى. بنٌین غل٩ تل و٫ٓل اٍ ؿكباكه

 ...«هًتین

 «مؿ؟ غل٩ ِها وًابقه ؿكباكه ی٣ًی: »پلٌیـ بام ؿهاى با ؾاٌن اکلم

. ِـ و٣ل٩ٍ ؿیگل ات ٌَه ٤نین، آكه: »گ٫ت ٍ بٌَیـ كا ؾاٌن اکلم وت٣رب َٔكت. پلیـ زلَ ٌیاٍٍ
 !«هَكا. و٣ل٩ٍ

 : تَپیـ ٌیاٍٍ به ؾاٌن اکلم. مؿ پُتک باك ضًـ ٌیاٍٍ



 
 

 
 

 63 صفحه

 !ٌلواى كینی وی كا ولؿم االى. ٌیاك ؿك بامی کَلی ؾَبه ؾَبه ـ

 .ِـ وی بؽَ واكپل ؾاٌن ٌلیال پایاٌی تیلاه. کلؿ ٤َٕ كا تلَینیَى کاٌال ٌیاٍٍ

 !بَؿ کی قاتل ب٫ههن ٌگقاِتی. ٌکًـ فلیلت ؾـا ـ

 .گَیـ وی بهت بپلٌی ؾاٌن ِهًی ام ٬لؿا. ٤نین ٌؽَك ٓه٨ ـ

 غل٩ تاى وًابقه ؿكباكه واهَاكه تَ که گَیًـ وی باك ایي غتهآ: »گ٫ت ؾاٌن اکلم. مؿ مٌگ تل٫ي
 !«مًٌـ وی

 .گلؿم بلوی مٍؿی كٍم وی وي. باِـ ٌلیهاى بایـ یکی ایي ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

. ِـ بلًـ غیاٙ ام بلبل ضهصهه ٔـای. ؿاؿ ٬ُاك كا ؾاٌه مٌگ کلیـ. كٌیـ ٌلیهاى ؾاٌه به ٌیاٍٍ
. بَؿ كٍِي قلآى قلائت ه٫تگی هیئت تابلَی وعهـهاؿی ؾاٌه کًاك. اٌـاؾت کَضه به ٌگاهی ٌیاٍٍ

 .کلؿ بام كا ؿك ٌلیهاى

 ٌُـم؟ وناغن که وَق٢ بی ٌالم، ـ
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 .تَ بیا! بابا ٌه ـ

 ...بـهی ازامه اگل ـ

 .ؿاكؿ کاكت زاٌن آقا ت٫اقآا. تَ بیا ِـی؟ ت٣اك٬ی کی ام تَ ـ

 به وَ ؿكؾت های بلگ. پیصیـ وُاوَ ؿك غَٕ کًاك اٜلًی های گل ٤ٛل. ِـ غیاٙ ٍاكؿ ٌیاٍٍ
 .بَؿ پَِاٌـه كا زا ههه ٍ ضًبیـه ؾاٌه ؿیَاك

 .اٌت ٌیاٍٍ زاى آقا یااهلل،. ٌیاٍٍ تَ بیا ـ

 بلَم ٍ ِلَاك. آوـ ٌتقبالا به ٌلیهاى پـك ِک٬َه، آقای. ِـ هال ٍاكؿ. کًـ كا هایَ ک٫َ ٌیاٍٍ
 .بَؿ پَِیـه كاغتی

 ضَٛكه؟ غالت. پًلم ٌالم ـ

 ضَٛكیـ؟ ِها. ؾَبن ـ

 ها وبل كٍی مى ٍ ولؿ ضًـ. ك٬ت پقیلایی ٜل٩ به ِک٬َه آقای ٍ ٌلیهاى كاهًهایی با ٌیاٍٍ
 ٌـبَؿ وهـی تل بنكگ بلاؿك ٍ پـك ؿیگل ٫ٌل ؿٍ ٍ وهـی ِاى یکی که ولؿها با ٌیاٍٍ. بَؿٌـ ًٌُته

. کلؿ تُکل ٌیاٍٍ. آٍكؿ ِلبت ٌیاٍٍ بلای. آوـ ٌلیهاى واؿك ب٣ـ. کلؿ اغَالپلٌی ٍ ؿاؿ ؿٌت
 ؿاِتًـ ۹۲ بلٌاوه تَ االى ایـ، ِـه و٣ل٩ٍ غًابی: »گ٫ت بَؿ گًـوگَى ٍ كٍ ؾًـه که ِک٬َه آقای

 .«کلؿٌـ وی ٔعبت تیهتاى ؿكباكه

 کُتی قهلواٌاى ام وهـی ًِاٌیـ؟ یو که ولا ؾَاهلماؿه: »گ٫ت ِک٬َه آقای. مؿ لبؽًـ ٌیاٍٍ
 !«اٌت زهاى

 .«کًـ وی میاؿ كا ؿا٨َ پیام زاى ؿایی: »گ٫ت لبؽًـمٌاى. ؿاِت ای ضهاكِاٌه ٍ ٍكمیـه بـى وهـی

 ٌیًتی؟ زهاى ؿاٌُرَیاى ٍ کُتی زهاٌی زام قهلواى وگل ؾُب ـ

 زَاؿیه زهاٌی امز قهلواى هن ؿٌٍتاٌَ ٍ ٌلیهاى ِاءاهلل اى: »گ٫ت وهـی پـك. مؿ لبؽًـ وهـی
 !«ٌَِـ وی

 .«ؾـوتن ؿك وي: »گ٫ت وهـی. ؾًـیـٌـ ههه
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 .«ٌیاٍٍ بگَ، تَ كا وَكؿ آى ٬قٚ. کلؿٌـ قبَل. ام گ٫ته وهـی آقا به كا قٗیه وي: »گ٫ت ٌلیهاى

 ضینی یک اوا. وهًٌَین کًیـ وی کهکهاى ؿاكیـ ایًکه ام وهـی آقا: »گ٫ت ٍ ِـ ٫ٌیـ ٍ ٌلػ ٌیاٍٍ
 .«هاٌت بصه غل٩ ایي ی٣ًی. نبگَی بایـ که هًت

 ...ب٫لواییـ ـ

  ضَٛك. بَُؿ کًی بلای تبلی٧اتی اٌت٫اؿه وًابقات ایي ام ٌـاكین ؿٌٍت وا ـ

 ...بگَین

 تهام ؾَؿٍ اٌن به كا وًابقات ایي ٍ بیایـ کًی ؾَاهیـ ٌهی. ِـم وتَزه: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ وهـی
 «ؿكٌته؟. کًـ

 بصه ؾَؿم وي. ا٬تـ ٌهی ات٫اقی ههصیي که باِیـ وٛهئي: »گ٫ت وهـی. کُیـ كاغتی ٫ٌي ٌیاٍٍ
 به. کًن کُتی تهلیي تا آوـم وی پیاؿه آهي كاه ویـاى تا آٌرا ام کُیـم، میاؿ ٌؽتی. هًتن آباؿ ٌامی
 وٛهئي. کًن کهک ِها ٍ ؾَؿم وحل هایی بصه به ؿاكم ؿٌٍت ؿاكم وًئَلیتی که غاال ههیي ؾاٜل

 .«بیاٍكؿ ؿك بامی كییي ٍ کًـ ؿؾالت کاكتاى تَ کًی ؿهن ٌهی ازامه باِیـ

 .وهـی آقا وهًَى ـ

*** 

 بیا ٌا٤ت ٌه ؿٍ ای ه٫ته ٌیًت مغهتی اگل ك٬ت، وی یاؿم ؿاِت زاى ٌیاٍٍ: »گ٫ت ِک٬َه آقای
 .«آٍكؿه ترـیـ. بـه یاؿ مباى وا هاٌیه ایي به ٍ

 .ِک٬َه آقای ضُن ـ

 .بال بی ضُهت ـ

 «َِؿ؟ ٌهی که و٫تی و٫تی آؾل آقازاى،: »گ٫ت ٌلیهاى

 غل٩! ضُن! ضُن: »گ٫ت کًاى ؾًـه ِک٬َه آقای. مؿ ٌلیهاى پهلَی به ای ٌقلهه ؾرالت با ٌیاٍٍ
 .«َِؿ ٌهی ٬لاوٍَ ٌیاٍٍ آقا ازلت. اٌت ؿكٌت ِها
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 .ك٬ت ؾاٌه ٜل٩ به ٍ کلؿ ؾـاغا٬ٟی ِک٬َه ؾاٌَاؿه ٍ وهـی با ٌیاٍٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 آٍیًی ِهیـ ٍكمِی وره٤َه ٬َتبال ٌالي ؿك كا ىکاكِا ؿٌٍتاٌَ ٍ یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ ب٣ـ، كٍم ام
 به ٍ کهًه لباى کـام هل. ِـٌـ وی زه٢ بهاك گل پاكک ؿك ههگی ٔبظ ۸ ٌا٤ت قلاك ٜبق. کلؿٌـ آ٨ام
 به كٌگ ٌٛل ٍ ٌقاِی ٬لضه. ك٬تًـ وی ٍكمِگاه به زه٣ی ؿٌته کلؿه، تي به ؿاِتًـ که ٌؽَكی ؿكؿ

 .ك٬تًـ وی لاىتهاِاگ ًٌُتي ٌکَهای ٌلا٥ ٍ گل٬ته ؿٌت

. بَؿ ٌؽت بلایُاى ٌکَها مؿى كٌگ اٍل، كٍمهای ؿك. کُیـ َٜل كٍمی ضًـ ٌکَها به مؿى كٌگ
 افیتُاى تیًل ٍ كٌگ بَی ٍ ِـ وی ؾُک ماٌَهاِاى. گل٬ت وی ؿكؿ کهلِاى ٍ ؿٌت مٍؿ ؾیلی

 .آوـ وی ٌلا٨ُاى به کهتل ؿكؿ ِـه، گلم بـٌُاى کن کن ب٣ـ به پًرن كٍم ام اوا. کلؿ وی

 ٍ ِـٌـ وی زه٢ بهاك گل پاكک ؿك ؿٍباكه ب٣ـام٠هل ۵ ٌا٤ت کَتاه اٌتلاغتی ٍ ٌاهاك ؾَكؿى ام ب٣ـ
 ولٍك ٍ ٌلوَ ٍ ؿٍیـى بَؿ، ِـه ٌابق ام تل وٓهن ٍ تل زـی که ٬َگتي بلتی غهیـ ٌٟل میل

 .کلؿٌـ وی آ٨ام كا ها تاکتیک

*** 
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 ... ؿٌت ام که.. .که ؿاٌن وی: »گ٫ت ٍ اٌـاؾت پاییي كا ٌلٍ ؾرالتنؿه بیـل

 .«ٌیًت ٌاؾته کاكی ِهاها

 .«بنى كا ؿلت غل٩ بیـل؟ ضیه و١ََ٘: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 به ِاى ؾاٌَاؿه بلای كا غقَقُاى ٍ اٌـام پي تهام وي ك٬قای کًیـ باٍك: »گ٫ت ٍ مؿ ؾًـی ٨ن بیـل
 ...«که واٌـ ٌهی باقی بلایهاى پَلی ههیي ؾاٜل به. ٌهیلٌـ گلًٌگی ام تا ٬لٌتًـ وی ا٧٬اًٌتاى

 «اٌت؟ وَق٢ ضه بلای ؿٌٍتی پي. ؿٌٍتین هن با وا. بیـل ٌـاكؿ ؾرالت: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 بلای که ٬ههاٌـٌـ، ٌیاٍٍ به اِاكه ٍ ایها با یٌَ٪ ٍ بابک. کلؿ ٌگاه ٌیاٍٍ به قـكؿاٌی با بیـل
 !«گلؿم بلوی االى وي: » گ٫ت بیـل به ٌیاٍٍ. کًـ ؾلَت آٌها با ای لعٟه

 ؿاكی ضی و٣لَوه پًل: » ٨لیـ ٌاكاغتی با یٌَ٪. گل٬تًـ ٬أله بیـل ام ٌَ٪ی ٍ بابک ٍ ٌیاٍٍ
 «َِؿ؟ وی ضقـك ِاى ٍكمِی لباى ٍ کتاٌی پَل تیهُاى، ٤َٗیت غق ام ٨یل ؿاٌی وی گی؟ وی

 .ٌـاكٌـ ؾـا های بًـه ضیه، ضاكه ها بصه ؾب ـ

 ٌـاكٌـ، كا ضی ضی: »کلؿ قلٍضه ؿٌـاى بَؿ واٌـه ٌاکت ٍ ِـ وی ٫ٌیـ ٍ ٌلػ لعٟه آى تا که بابک
 «بیاٍكی؟ ؾَاهی وی کرا ام كا پَل ههه ایي أال هًتی، ٜایی غاتن تَ وگل

 !وي با پَلَ. ٌَُیـ ٤ٓباٌی ـ

 «کرا؟ ام: »پلٌیـ غیلت با یٌَ٪

 .ؿهن وی اٌـامم پي ام ـ

 : ِـ پاییي ٍ باال بابک گلَی ٌیبک. ِـ گلؿ ت٣رب ام بابک ٍ یٌَ٪ ضُهاى

 ضه؟ یبلا آؾه... آؾه ـ

 واٌـه؟ ؿیگلی غل٩ ؾُب. كٌاٌـ وی ؾـا ـ

 کلؿی؟ كا ها زاینه ٬کل كاٌتی ـ

 .بنٌین غل٩ بٌَُـ زه٢ پاكک تَ ٨لٍب بگَ ها بصه به ـ
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 ٔبظ ٬لؿا غتهآ. آٍكم وی پَل بلایت ِب وي: »گ٫ت بیـل به ٌیاٍٍ. ك٬تًـ بیـل ٜل٩ به ٌه هل
 .«بؽلیـ کتاٌی ٍ لباى بلٍیـ، ؿٌٍتاٌت با

 .ًَىوه باِـ، ـ

 «ایـ؟ کلؿه ولبی بلای ٬کلی ِهاها بیـل، كاٌتی: »پلٌیـ بیـل ام ٍ مؿ پیُاٌی به یٌَ٪

 !ٌه ـ

 .کًـ کاك ٬َتبال ِها با کهی باِـ یکی بایـ! ٌه ضَٛك ـ

 .بلـین ؾَؿواى ـ

 .بلـین ؾَؿواى كا ضی ضی ـ

 بایـ غـاقل. کًیـ بامی ٬َتبال َِؿ ٌهی که ؿیهی َٜكی ههیي. گَیـ وی كاٌت یٌَ٪: »گ٫ت بابک
 «ٌیاٍٍ؟ ضیه تَ ٌٟل. بـهـ اٌرام كا ها ت٣َیٖ ٍ باِـ تین ٌل باال یکی

 بلتی غهیـ به بایـ: » گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه ٌه آى به لعٟه ضًـ. وکیـ وی كا ؾَؿ پاییي لب ٌیاٍٍ
 .«کًـ پا ٍ ؿٌت ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل بلای ولبی یک بگَین ٬َگتي

 .ب٣ـ تا کًًـ تهلیي وا با ٣٬ال ضَٛكه گَین وی ـ

 .مٌین وی غل٩ غهیـ با اٍ ؿكباكه اوُب غاال. اٌت المم ولبی اوا! ٬کلیه ؾَب ـ

*** 

 ٌل پُت زه٣ی ؿٌته آٌها. ِـٌـ ا٘ا٬ه بهاك گل های بصه به هن ا٧٬اٌی ٌَزَاٌاى ب٣ـ به كٍم آى ام
 میل ب٣ـ کلؿه ٌلوَ کهی آٌرا ؿك. ؿٍیـٌـ وی بههي ٬لهًگًلای ضهي وعَٜه تا بهاك گل وعله ام غهیـ

 .کلؿٌـ وی ولٍك كا ٬َتبال های تاکتیک غهیـ، ٌٟل

 ٌلوَ ٍ ؿٍ ٍ ؿٌٍتی زام وازلای ام هن ؿیگل وعالت ٌَزَاٌاى غاال. ِـ ا٬نٍؿه ت٣ـاؿِاى بل کن کن
 .پیٌَتًـ وی آٌها به تهلیي بلای ِـه ؾبلؿاك بهاك گل وعله ٌَزَاٌاى
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 میاؿ با ٌاؾَاٌته که ِـ وتَزه ٍقتی اوا. ؿبَ ٌاكا٘ی آٌها ِـى میاؿ ام اٍایل ٬َگتي بلتی غهیـ
 كقابت ١ٌَ یک ؿیگل های وعله ٍ ا٧٬اى ٌَزَاٌاى ٍ بهاك گل وعله های بصه بیي ٌَزَاٌاى، ت٣ـاؿ ِـى
 ٍ كا٘ی ات٫اق ایي ام بـهًـ، ٌُاى كا ؾَؿ های تَاٌایی کًًـ وی ٣ٌی کـام هل ٍ گل٬ته ؿك پًهاى

 ِاهـ ٤ٓلها بَؿٌـ، زَاؿیه وتلی بیًت ؾیاباى ؿك که ٌیکَؿکا ٍ مٌاى ٍ ؿاكها و٧امه. ِـ ؾًَُؿ
 .ؿٍیـٌـ وی ؿهاى به ٌَت ضلؿه ٌیه زَاى یک ٌل پُت که بَؿٌـ ٌَزَاى ها ؿه زه٣ی ؿٌته ؿٍیـى

 ٣ٌی کـام هل ٍ کلؿٌـ وی ٌیل ؿیگل ؿٌیایی ؿك اٌـ، گل٬ته قلاك ولؿم تَزه وَكؿ ایًکه ام ها ٌَزَاى
 ؿٍیـى ام مٍؿ ؾیلی ٍ بَؿ ؿیگلاى ام تل ضاق که كِیـ غتی لتیبت ایي به. ؿاِتًـ ؾَؿٌهایی ؿك

 .مؿ وی زلَ آٌها ام ها ٍقت ای پاكه غتی ٍ ؿٍیـ وی ؿیگلاى ؿٍٍ به ؿٍٍ غاال ِـ، وی ؾًته

 : کلؿ وی ٌهی ٍ اول آٌها به ٍ مؿ وی ٌَت ٍ ؿٍیـ وی آٌها کًاك ؿك یا زلَتل وقتـك ای ٬لواٌـه وحل غهیـ

 ٍ بکُیـ ٫ٌي ؿوا٥ ام! اغًًت. کَتاه ها قـم باال، ٌلها! ٌیًه كٍی ها ؿٌت! یـبـٍ ها بصه آ٬لیي ـ
 !بـٍیـ تَاى آؾلیي با غاال ها، بصه! ٤لی یا. بـهیـ بیلٍى ؿهاى ام

 ٍ كاهًهایی وؤوَكیي ها، ضهاككاه ام آٌها گقِتي وَق٢! گقِت هن ٫ٌل ٔـ ام آٌها ت٣ـاؿ ب٣ـ كٍم ضًـ
 ام که غالی ؿك ؾًـاى ٍ هیاهَکًاى ها ٌَزَاى ٍ بگیلٌـ كا ها اِیيو زلَی ِـٌـ وی وربَك كاًٌـگی

 ٌل٤ت وًابقه هن با ٫ٌل ضًـ ٫ٌل ضًـ یا ٍ پلیـٌـ وی ها زَی كٍی ام کلؿٌـ ٌهی ؿكی٦ ؾَؿٌهایی
 .ؿكؾُیـ وی غهیـ ضُهاى ؿك ك٘ایت بلق ٍ ِـ وی آواؿه ؿاِت ها بـى ؿیگل. ؿاؿٌـ وی

*** 

 های غل٩ به زـی ٍ کٍَ ٌؽت كیناى، ٤لق آٌها. کلؿٌـ وی تهلیي ًـؿاِت بلبل ٤لی گَؿ تَ ها بصه
 .کلؿٌـ وی ازلا گ٫ت وی اٍ که هایی تاکتیک ٍ ؿاؿٌـ وی گٍَ ٬َگتي بلتی غهیـ

 كٍی تک. بـه پاى ٤لی آهای. پاى پاى،. بـٍیـ اهلل، باكک. کًیـ بامی یک ؿٍ، ٌه، غاال ؾَبه، ـ
 .بـهیـ پاى. ٌـاكین

 !ٌیاٍٍ ٌیاٍٍ، ـ
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. گل٬ت ازامه غهیـ ام ٌیاٍٍ. ؿیـ ٨لیبه ٌَزَاى یک با كا وعهـ٤لی. بلگُت ٔـا ٜل٩ به اٌٍٍی
 کاپیتاى. اٌت ٤هاؿ ایي: »گ٫ت وعهـ٤لی. ؿاؿ ؿٌت ٨لیبه ٌَزَاى ٍ وعهـ٤لی با. کُیـ باال گَؿ ام

 !«ولٍی کَضه های بصه

. بَؿ غالت ؾٍَ ٍ ٌبن ضُهاٌی ٍ ؿكِت ابلٍاٌی با كٍ ٌبنه ٤هاؿ. ؿاؿ ؿٌت ٤هاؿ با ٌیاٍٍ
 «اٌت؟ وًابقه آواؿه تیهتاى: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 !اٌت آواؿه. بله ـ

 .بگَین بایـ که هًت ضینهایی. تل ٜل٩ آى بلٍین بیاییـ ـ

 بلٍم وي. بنٌیـ كا غل٬تاى ِها: »گ٫ت وعهـ٤لی. ًٌُتًـ ٌیهکت یک كٍی. ك٬تًـ پاكک ٜل٩ به آٌها
 !«بؽلم ٌَِابه تا ٌه

 «کراییه؟ ألیتت ٤هاؿ، آقا: »گ٫ت ٌیاٍٍ. ك٬ت وعهـ٤لی

 !٤لاقی ـ

 ؿٌیا به ام قبل. ٤لاقی واؿكم ٍ اٌت االٔل ایلاٌی پـكم: »گ٫ت ٤هاؿ. کلؿ ٌکَت لعٟه ضًـ ٌیاٍٍ
 اؾلاد ٤لاق ام بایـ هًتًـ ایلاٌی واؿكِاى یا پـك که کًاٌی ؿاؿ ؿٌتَك غًیي ٔـام وي آوـى
 «.ایلاى بیایـ اٍ ؾاٌَاؿه با ِـ وربَك پـكم. ٌَِـ

 بلـی؟ ٤لبی ؾُب ـ

 .«و٣لَوه ؾب،: »گ٫ت ت٣رب با ٤هاؿ

 کًن؟ ؾَاهَ یک َِؿ وی ـ

 بنًٌـ؛ غل٩ ٤لبی ٬قٚ بگَ تیهت های بصه به: »گ٫ت ٌیاٍٍ. کلؿ وی ٌگاه ٌیاٍٍ به ت٣رب با ٤هاؿ
 «َِی؟ وی وًَٟكم وتَزه. کًیـ بامی وًابقات تَ ٤لب وًتؽب تین ٤ًَاى به ِها قلاكه ضَى

 ٤لاق وحل ٤لبی کَُك یک وال کـام هل تین های بصه آٌکه با ات٫اقآ. باِـ. ام وتَزه» :مؿ لبؽًـ ٤هاؿ
 .«کًًـ وی ٔعبت ٤لبی اوا هًتًـ قٛل ٍ ٌَكیه ٍ بعلیي ٍ کَیت ٍ

 ایـ؟ کلؿه ٬کلی پلضهتاى بلای ـ
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 !ٌه ـ

 پلضن یک وًلهاى، ٍ هًتین ٤لب ههگی وا ضَى ٌٟلم به: »گ٫ت ٤هاؿ. ك٬ت ٬لٍ ٬کل به ٌیاٍٍ
 «ضَٛكه؟. کًین اٌتؽاب پلضن ٤ًَاى به ٌبن اکبل اهلل یک با ٫یـٌ

 .ؾَبه ؾیلی! اهلل باكک ـ

 ٍ ٌیاٍٍ. ؿاؿ كا تین های بصه اٌاوی ٤هاؿ. ؾَكؿٌـ ٌَِابه ٌه هل. آوـ ٌَِابه با وعهـ٤لی
 .كٌاٌـٌـ ؾیاباى ٌل تا كا اٍ وعهـ٤لی

 بیـل ٍ ٌیاٍٍ به كٍ ٍ تگقاِ ؾَؿٍ ٌال ٍ ههًي زَاٌی ِاٌه بل ؿٌت ٬َگتي بلتی غهیـ
! ٬َتبال کاكکُته ولبی یک ٍ گهلک ٌَم ٌال ؿاٌُرَی. واٌت ”ههـكٌی وریـ“ آقا ایي،: »گ٫ت
 !«ٌُـه تهام ٬َتبال ؿك اٍ بامیگلی ٤هل هًَم البته

 ضُهاى. كٌگ ؾلوایی وعاٌي ٍ وَ با گًـوگَى ٍكمیـه، بـٌی با بَؿ کَتاه قـ ”ههـكٌی وریـ“
 ٍ بیـل وریـ، آقا: »گ٫ت ٌیاٍٍ. ؿاؿٌـ ؿٌت اٍ با بیـل ٍ اٌٍٍی. ؾًـیـ وی اٍ ویُی

 ؾَب ؾیلی بیًـامیـ كاه كا آٌها ٌلی٢ ؾیلی بتَاٌیـ اگل ٬قٚ. هًتًـ ِها اؾتیاك ؿك غاال ام ؿٌٍتاٌَ
 .«َِؿ وی

 باِن بلـ ضی هل ـ ضُن اوا. کلؿ کاكی ضَب كا وا غهیـ آقا البته. ؾـا اویـ به: »گ٫ت لبؽًـمٌاى وریـ
 .«گقاكم وی ؿٌٍتاى اؾتیاك ؿك

 .«کًیـ وی ضه ببیًن بلٍیـ. ولبی هن ایي. ب٫لوا: »گ٫ت بیـل به كٍ ٌیاٍٍ

 .«هًتًـ ِها وًتٟل. بَُیـ آًِا ها بصه با بلٍین: »گ٫ت وریـ به كٍ بیـل

 با کًیـ ؿ٤ا ٬قٚ: »گ٫ت غهیـ. کلؿ تُکل غهیـ ام ٌیاٍٍ. ك٬تًـ ٍ کلؿٌـ ؾـاغا٬ٟی بیـل ٍ وریـ
 بایـ. هًتًـ ؾاکًتل میل آتَ و٣ل٩ٍ قَل به ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل ایي. ٌی٫تین گلٍه یک تَ آٌها

 !«تلٌیـ امِاى
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*** 

 ؿهاى به ٌَت ٬َگتي بلتی غهیـ. بَؿٌـ ها بصه تهلیي ٌا٠ل کلؿه ٤لق ٍ ؾًته یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ
 ٫ٌل ب٣ـ ای لعٟه ٍ ٔ٪ ته به ؿٍیـٌـ وی ٌَبت به ها بصه اٍ ٌَت هل با. ؿٍاٌـ وی كا ها بصه ٍ ؿاِت

 .کلؿ وی كا کاك ههاى هن اٍل

 : تَپیـ یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ به غهیـ

 !مویي تَ بیاییـ. بًه اٌتلاغت ـ

 ٍ مؿٌـ وی پًالتی ٌَبت به ها بصه. ایًتاؿ ؿكٍامه ؿاؾل ٌلیهاى. مویي ؿاؾل ؿٍیـٌـ یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ
 .کلؿ وی ؿٍك كا ها تَپ ٍ زهیـ وی ٍاك گلبه ٌلیهاى

 !«ها ؿكٌته کاكٍ ٍاق٣آ ٬َگتي بلتی غهیـ ایي: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه ٍ اىكین ٤لق یٌَ٪

. مؿ تَپ میل پا با لعٟه آؾلیي ؿك اوا. پلیـ اِتباه كا تَپ زهت ٌلیهاى. کلؿ َِت كا تَپ ٌیاٍٍ
 : کلؿ تَُیقَ غهیـ

 .تٌَت ٌَبت ٬لِبا٩ ٤لی. ٌلیهاى اهلل باكک ـ

 ای ٘لبه ٤لی. ك٬ت ِیلزه ٌلیهاى. ایًتاؿ اىٌاگه ٍ ؿٍیـ. کُیـ اٍ ٜالیی وَهای به ؿٌتی ٤لی
 .کُیـٌـ هَكا ها بصه. ك٬ت ؿكٍامه کًذ تَپ ٍ مؿ تَپ به آكام
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 بامی ؿقیقه ؿه ها بصه ؾب! َِی وی باقلی کلین ات، ههُهلی وحل ٌؽَكی تلِی. ٤لی اهلل باكک ـ
 .بَُیـ ٫ٌله ه٫ت تین تا ؿٍ یااهلل. کَتاه های پاى با ٌل٤تی

 ؿكٍامه ؿك بَؿ فؾیله باى ؿكٍامه که وعهـهاؿی. ِـٌـ تقًین ٫ٌله ه٫ت تین ؿٍ به ٌلی٢ ها بصه
 اوا. کلؿٌـ وی پیـا ؾَب كا ههـیگل کَتاه های پاى با یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ. ِـ آ٨ام بامی. ایًتاؿ ؿٍم

. کلؿٌـ وی ؾلاب كا آٌها کاك ٍ ِـٌـ وی ؿٌتپاضه بَؿٌـ، ضاالک ٍ ٬لم ایًکه با كینه ورتبی ٍ و٫ٛٓی
. ؿاؿٌـ وی پاى هن به ٍ کلؿه پیـا كا ههـیگل ؾَب ؾیلی ماؿه وؤوي غهیـك٘ا ٍ قهلواٌی وعًي

 ؾیلی ها بصه بامی که ؿیـ وی ٌیاٍٍ. کلؿ وی پؽَ كا ها تَپ مویي ٌٍٚ ؿك ٍ بَؿ ٌام بامی اویل،
 كا اویل پا پُت یک با ٍ ِـ ٤ٓباٌی ٤لی. مؿ الیی ٬لِبا٩ ٤لی به ضًـباك اویل. اٌت ِـه ؾَب
 .ؿاؿ ٌُاى ٤لی به كا مكؿ کاكت ٍ آوـ زلَ بَؿ ؿاٍك که غهیـ. کلؿ مویي ٌقَ

 .بـهیـ ؿٌت هن با. َِی وی اؾلاد ؿیگل باك ـ

 .کلؿ بلًـٍ مویي ام ٍ گل٬ت كا اویل ؿٌت ٤لی

. گل٬ت ؿكؿ ٌیاٍٍ قلب ٌاگهاى که بَؿ بامی آؾل. کلؿٌـ تهلیي ٫ٌي یک تین ؿٍ هَا ِـى تاكیک تا
 ٌیاٍٍ کًاك ًٌُت. آوـ بابک. ك٬ت کًاك ٍ کلؿ بهاٌه كا ؾًتگی. ب٫ههًـ كا ١وََ٘ ها بصه ٌؽَاٌت

 «ای؟ کلؿه ٬کل ٬لؿا کُی قل٤ه بلای ٌیاٍٍ: »گ٫ت ٍ

 .آٍیًی ِهیـ وره٤َه بیایًـ ِاى ٌهایًـه که ام ؿاؿه ؾبل ها تین به آكه، ـ

 .َِؿ اٌرام ؾَب کاك کًـ ؾـا ـ

 !ها بیایی ٬لؿا ـ

 .هًتن ٬لیـ ٌگلاى هًَم وي ٌیاٍٍ اوا. آین وی ـ

 .کًـ وی ٫ٌیـ كٍ كا ههه که ؿهن وی قَل بهت. ٌگقاك ؾُؽاٍ به وته بابک ـ

 ؿاكی؟ قلاك الکي با ٬لؿا تَ ـ

 .بیًهت وی آٍیًی ِهیـ وره٤َه تَ ٨لٍب. ؿاكین کالى. ِاى ؾاٌه كٍم وی ٔبظ. آكه ـ

 !«ها ٌلٍؿ یاؿتاى لٍب٨ ٬لؿا. ك٬تن وي غهیـ: »گ٫ت بلًـ ٔـای با ٍ ِـ بلًـ زا ام ٌیاٍٍ
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 .ؿاؿ تکاى ؿٌت غهیـ

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 ؾَؿ زای ؿك مویي ؿٍك تا ؿٍك های ٌلؿه ِـه، كٌگ ٌکَها. کلؿ ٌگاه ٬َتبال ٌالي به لبؽًـمٌاى وهـی
 .بَؿ ِـه تهام هن ٌالي بلق ٍ کُی ٌین کاك ٍ بَؿ ِـه كٌگ ٍ ٌٓب

 زای ٌل كا ؿٍم ؿكٍامه تیل بابک ٍ یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ. مؿ وی بلق ٌالي ک٪ كٌگِ ٌَٜی بلاق پاكکت
 وهـی ٜل٩ به. بَؿ ولتب ضین ههه. کلؿ ٌگاه ها ؿكٍامه تَك به ؿقت با و٫ٛٓی. کلؿٌـ ٌٓب وقلك

 غاال ٍ کلؿیـ ٬ٍا ٤هـتاى ٍ قَل به ِها. ٌکًـ ؿكؿ ؿٌتتاى. ٌباِیـ ؾًته ؾُب،: »گ٫ت وهـی. ك٬تًـ
 .«ِهاٌت اؾتیاك ؿك ٌالي ایي ها بامی پایاى تا. اٌت وي ٌَبت

 ِـى کاول بلای اٌـ گل٬ته تٓهین ها بصه که بگَین ؾَاٌتن وی. وهـی آقا وهًَى،: »گ٫ت ٌیاٍٍ
 .«کًًـ کهک هن ٍكمِگاه بیلٌٍی ٌهای

 .ٌیًت ِها کاك ایي. ؿیگل ٌه، ـ

 .کًین کهک کاكگلها به تَاٌین وی الاقل. کًین ٌهی ت٣اك٩ ـ
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 وي. بـهیـ تعَیل تهینی ٍ ؾَبی ههیي به وًابقات ام ب٣ـ كا ٌالي ایي که بـهیـ قَل ٬قٚ ِهاها ـ
 .ٌـاكم ِها ام ؿیگلی تَق٢

 تَ كا کُی قل٤ه ؿهیـ وی ازامه. ؿاكین کُی قل٤ه ٬لؿا وا وهـی آقا كاٌتی. ؿهین وی قَل که كا آى ـ
 بـهین؟ اٌرام ٌالي ههیي

 .ِهاٌت اؾتیاك ؿك اولٍم ام ٌالي ایي ضیه؟ ها غل٩ ایي ـ

 .وهـی آقا وهًَى، ـ

*** 

 ِیلیًی با. بَؿ گقاِته ًٌگِتهام وهـی. بَؿٌـ آوـه آٍیًی ِهیـ ٍكمِی وره٤َه به ها تین ٌهایًـه
 .کلؿ پقیلایی آٌها ام ٌَِابه ٍ

 ٌهایًـه آقایاى ِها ایًکه با ؾُب،: »گ٫ت زه٢ به كٍ ب٣ـ ٍ مؿ لبؽًـ وهـی به قـكؿاٌی با ٌیاٍٍ
 که هًت وًئله یک. کًین وی ٔعبت مباى یک به ٍ هًتیـ ایلاٌی ِکل كا ؾـا اوا هًتیـ، ها تین
 .«کًین غلَ هن با بایـ

 «آوـه؟ پیَ وُکلی: »پلٌیـ کا٠هی

. کًًـ و٣ل٬ی بلگناكکًًـه کهیته به ؿاٍك ؿٍ تین هل که ؿیـین بهتل ؿٌٍتاٌن ٍ وي اوا. ٌه که وُکل ـ
 .َِؿ ٌهی کُی غق َٜكی ایي

 كا٘ی ههه َٜكی ایي. بـهن كا پیًُهاؿ ایي تنؾَاٌ وی ؾَؿم وي كاٌتَ: »گ٫ت كٌٍیه ٌهایًـه
 «ٌـاكیـ؟ وؽال٫تی که ِها آقایاى، ؾُب. ٌَِـ وی

 .ٌـاِتًـ غل٬ی ؿیگل های ٌهایًـه

 ها تین ؿیگل به تیهی هیش که ِـ ایي قلاكواى. کًین وی کُی قل٤ه غاال. ؾَب ؾیلی: »گ٫ت ٌیاٍٍ
 بیـل كا بلگه اٍلیي باِیـ وَا٬ق اگل .گلٍه ۴ ؿك تین ۱۶ پي. وینباى غتی باِـ، ٌـاِته ونیتی

 .«بلؿاكؿ
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 تین اٍلیي: »گ٫ت ٍ کلؿ بام كا بلگه تای ٌیاٍٍ. ؿاؿ ٌیاٍٍ به ٍ بلؿاِت كا بلگه اٍلیي بیـل
 !«كٌٍیه ،A گلٍه

*** 

 .بَؿٌـ هیراٌنؿه ههه بَؿ، كٍمٌاوه یک ها بصه ام کـام هل ؿٌت ؿك

 !ولگ گلٍه ؿك کاٌاؿا ٍ آكهاٌتیي: ٌَِته ضه كٍمٌاوه ایي ببیي پًل، ـ

 !کًًـ وی ٬کل اٌتقام به ها اٌگلیًی ـ

 وًابقات بلگناكی ام ٌَزَاٌاى اوَك ؿك زههَك كئیي ٌهایًـه ٌَِته! كا ایًرا: »گ٫ت فٍقنؿه یٌَ٪
 !«کلؿ قـكؿاٌی ”ؿٌٍتی زام“

 .کلؿ تُکل وًابقات وًئَلیي ام یٌَیً٪ ؿك ایلاى کَؿکاى ٌهایًـه ٤ًَاى به ؿایی ٤لی ـ

 .«ؿاِت ؾَاهین ِل٨َی كٍم ٬لؿا وٛهئًن: »گ٫ت ٌٍیاٍ

 .اٌپاٌیاٌت های بصه ٍ وا بیي که ا٬تتاغیه ؿیـاك هن آى. آكه ـ

 آیًـ؟ وی غتهآ ا٧٬اٌی های بصه كاٌتی ـ

 .ؿاؿه قَل که بیـل ـ

 !َِؿ وی آبلٍكینی ٍالّا. بیایًـ کًـ ؾـا ـ

 ضَٛكه؟ ٬َتبالُاى ٤لب های بصه! وعهـ٤لی ـ

 .ٌیًت بـ ؾَبه، ـ

 ضی؟ پلضهُاى كاٌتی ـ

 ٍ بعلیًی بقیه ٍ اٌـ ٤لاقی ضًـتاِاى. ٌیًتًـ کَُك یک وال ههه آؾه. بَؿ ههیي کاك ٌؽتی ؾُب ـ
 با كٍیَ که ٫ٌیـ، پلضن یک با ٬قٚ ِـه قلاك ٍ گقاِتًـ زلًه هن با ؾَؿِاى. کَیتی ٍ ٤لبًتاٌی

 .بیایًـ ِـه ٌَِته اکبل اهلل ٌبن ؾٚ

 .ؾَبه َٜكی ایي ـ
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 ضی؟ ها ٧اٌیا٬ پي ـ

 .ؿاكٌـ پلضن آٌها ؾُب ـ

 .اٌـ کلؿه ٤َٕ كا پلضهُاى ٜالباى گَیًـ وی آؾل ـ

 .بیایًـ ؿاكٌـ قبَلَ ها ا٧٬اٌی ههه که قبلی پلضن با ِـه قلاك ٌه، ـ

 ضی؟ ها تین ولی ٌلٍؿ كاٌتی ـ

 .ٌیًت وُکلی. بیاٍكٌـ كا ِاى ولی ٌلٍؿ کاٌت ٌَاك تین هل ِـه قلاك ـ

 .بَُؿ بلگناك ؾَب اتوًابق کًیـ ؿ٤ا ـ

 .آیًـ وی هن ٍكمِی ٌُلیات ؾبلٌگاك ٍ ٤کاى ها ؿه که گَیًـ وی ـ

 ٍكمِگاه تَ ٌین ٍ ه٫ت ٌا٤ت ٬لؿا. کًیـ اٌتلاغت ؾَب ها بصه: »گ٫ت ٍ ِـ بلًـ زا ام ٌیاٍٍ
 .«َِؿ وی ِل١ٍ هُت ٌا٤ت ولاٌن. باِیـ
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 ۵ ٬ٓل

 

 گلٍه یک. بَؿ تهاِاگل ام پل ٌکَها تهام. بَؿ زه٣یت ام لبلین آٍیًی ِهیـ وره٤َه ٬َتبال ٌالي
 ٌالي به ٤ریبی غال ٍ َِك ِاؿ، های آهًگ با بَؿ کلؿه ؿ٤َتُاى ِک٬َه آقای که ٌٟاوی وٌَیقی

 تَُیق ٍ مؿٌـ وی ؿٌت بَؿٌـ بهاك گل تین ٜل٬ـاك ٌَزَاٌاى ههگی که تهاِاگلاى. بَؿ ؿاؿه
 : ِـ ٬لیاؿ یکپاكضه ٌالي ”ایلاى ای“ ٌلٍؿ آ٨ام با. کلؿٌـ وی

 هًل ٌلضُهه ؾاکت ای گهل پل ولم ای ایلاى ای

 زاٍؿاى تَ واٌی پایًـه بـاى اٌـیُه تَ ام ؿٍك

 ٌالي به تهاِاگل ههه ایي وًابقات كٍم اٍلیي ؿك کلؿ ٌهی هن كا ٬کلٍ. بَؿ هیراٌنؿه ٌیاٍٍ
 ٔـای ٍ ِـ كٍِي ٌالي بلًـگَی. بَؿٌـ ًٌُته ٍیوه وههاٌاى ٌکَها، ام قًهت یک ؿك. بیایـ

 : پیصیـ ٌالي ؿك اغًاى

 .کًین وی ا٤الم كا ایلاى ولی تین ٬َتبال ٌلبلًـ پَِاى ولی ٍكٍؿ ا٬تؽاك کهال با ـ

 با ٬َتبال پٍَ ولی ه٫ت. ِـ ؿٍؾته ولی تین ٬َتبال بامیکي ه٫ت ٌَی به ها ٌگاه. ِـ و٫ًرل ٌالي
 بیي. ؿاؿٌـ تکاى ؿٌت ها ٌَزَاى لایب ٍ مؿه ٌالي ؿك ؿٍكی تهاِاگلاى هیاهَی ٍ ٬لیاؿ ٍ تَُیق

 تَُیق ٍ ٬لیاؿ. ِـ وی پلتاب ٫ٌل ه٫ت آى ٌَی به گل های ِاؾه. ِـ وی ؿیـه هن ”ؿایی ٤لی“ آٌها
 ٌالي ؿك ٔـایَ ٍ ك٬ت ویکل٬ٍي پُت ها ٌَزَاى ِـیـ تَُیق با ؿایی ٤لی. ِـ ٌهی ق٢ٛ ای لعٟه

 : پیصیـ

 ولی تین اكؿٍی ؿك وا ٍقتی. کًن تُکل ٤نیناى هاِ ام ؾَاهن وی ؿٌٍتاٌن ام ٌهایًـگی به وي ـ
 آوـین ایًرا ٍ گل٬ته ازامه ولی تین ولبی ام اٌت بلگناكی غال ؿك وًابقاتی ضًیي که ِـین ؾبلؿاك

 با ٍ کلؿین آ٨ام كا ٬َتبال ؾاکی های وعله ام ههگی وا. بلٌاٌین ِها به كا پَِاى ولی ؿیگل ٌالم تا
 ؿك کًیـ تَکل ؾـا به اگل باِیـ وٛهئي. كٌیـین ولغله ایي به ـاؾ به بااویـ ٍ وهاكٌت ٍ تهلیي
 .باِیـ و٬َق. ٌکًیـ ٬لاوٍَ كا وـكٌه ٍ ؿكى اوا. َِیـ وی و٬َق ؿاكیـ که هـ٬ی
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 ك٬ت ویکل٬ٍي پُت ؿیگل باك وتقیاى اغًاى. ِـ بلًـ هیراٌنؿه تهاِاگلاى تَُیق ٔـای ؿیگل باك
 ایلاى اٌالوی زههَكی ٌلٍؿ ب٣ـ. کلؿ قلائت ٌالي کَتٌ ؿك كا قلآى ام آیه ضًـ ؾٍَ ٔـای با ٍ

 ٌالي ٬لام بل که ایلاى كٌگ ٌه پلضن به ٍ ِـٌـ بلًـ زا ام ولی ٌلٍؿ اغتلام به ههه ٍ ِـ پؽَ
 .کلؿٌـ ٌگاه بَؿ اهتنام به

 ویکل٬ٍي پُت ٌَزَاٌاى اوَك ؿك زههَك كییي ٌهایًـه كغیهی، و٫ٛٓی تهاِاگلاى ٬لاٍاى تَُیق با
 بلای که کًاٌی تهام ام وي. اٌت بلگناكی غال ؿك وًابقاتی ضًیي که ؾَِعالن وي: »٫تگ ٍ ك٬ت

 ًٌل ِها! ٤نین های بصه. کًن وی تُکل اٌـ کلؿه كینی بلٌاوه ٍ کُیـه مغهت وًابقات ایي بلپایی
 ٍكمٍ. آماؿی ٍ ٔلظ ام پل زهاٌی ٌاؾتي بلای بـهین هن ؿٌت به ؿٌت بیاییـ. هًتیـ ٬لؿا

. ؿاكٌـ غَٗك ایًرا ؿك کَُكها ام ب٣ٗی ٌهایًـه االى. کًـ ٌنؿیک هن به كا زهاى های لتو تَاٌـ وی
 قلبی آكمٍی که ؿاٌن وی. هًتًـ ایًرا ؿك هن ا٧٬اًٌتاى ؿیـه كٌذ ٌَزَاٌاى ٌهایًـه که ؾَِعالن وي

 ٍ بَؿ ٌاغق زًگ یک ؿكگیل ؾَؿ ایلاى ولت. اٌت ٜالباى بل ا٧٬اًٌتاى ؿكؿوًـ ولؿم پیلٍمی ِها
 تـاٍم ههیُه وًابقات گٌَه ایي کًین ؿ٤ا بیاییـ. کلؿٌـ ؿ٬ا١ ؾَؿ ویهي ام ِها بلاؿكاى ٍ پـكاى

 !«وتُکلم. ٌکًـ ؿیگل کَُكهای آٍاكه كا کَؿکاى زًگی هیش ؿیگل ٍ کًـ پیـا

 زام بلگناكکًًـه کهیته ٌهایًـه که وتقیاى، اغًاى ٔـای ؿیگل باك تهاِاگلاى تَُیق ام پي
 : ِـ ـهًِی بَؿ ؿٌٍتی

 ا٬تؽاك ؾَاهین وی ؿایی ٤لی آقای ام. ٌَِـ وی وًابقه آواؿه اٌپاٌیا ٍ ایلاى بهاك گل تین ؿٍ غاال ـ
 .َِؿ آ٨ام وًابقه تا بیاٍكٌـ مویي ٌٍٚ كا تَپ ٍ بـهًـ

 بهاك گل تین تهاِاگلاى اکحل. ِـٌـ مویي ٍاكؿ ٬لاٍاى هیاهَی ٍ تَُیق با بهاك گل ٍ اٌپاٌیا تین ؿٍ
 ٍ كِیـ قهلواٌی، وعًي كینه، ورتبی ٌلیهاى، و٫ٛٓی، یٌَ٪، بهاك، گل تین ؿك. کلؿٌـ وی تَُیق كا

 ٬َگتي، بلتی غهیـ کًاك ؿك ها فؾیله ٌیهکت كٍی ؿیگل ٫ٌل پًذ. ؿاِتًـ غَٗك وعهـ گل ٌیـ٤باى
 .بَؿٌـ ًٌُته کلؿ وی ٌیل ؿیگل ٤الن ؿك ؾَِعالی ام که

 تي به ٌلػ لباى هن اٌپاٌیا تین. ؿاِتًـ تي به ٫ٌیـ ىلبا ایلاى ولی تین وحل بهاك گل تین ا٤ٗای
 .ؿاِت

 ؿاٍك ام ؿایی ٤لی. بَؿ بهاك گل تین کاپیتاى یٌَ٪. ؿاؿ ؿٌت تین ؿٍ هل کاپیتاى با. آوـ ؿایی ٤لی
 .بَؿ بامی کًًـه ِل١ٍ اٌپاٌیا تین. گقاِت مویي ٌٍٚ كا تَپ ٍ گل٬ت ازامه
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*** 

 ؿك ؾَب كا یکـیگل کَتاه های پاى با. بَؿٌـ ٌل٤تی ؾیلی آٌها. ؿاِت اكاؾتی ؿك كا بامی اٌپاٌیا تین
 یٌَ٪. ؿاِت بامیکًاى غلکات به ضُن قبلاق ٍ آواؿه ؿكٍامه ؿك ٌلیهاى. کلؿٌـ وی پیـا مویي

 ؿك تًَوًـٍ هیکل با كِیـ. کلؿ وی پؽَ تَپ ٍ کلؿ وی بامی مویي ٌٍٚ. بَؿ ایلاى تین کاپیتاى
 ؾٚ ؿك اویل ٍ بَؿٌـ زلَمى ها٬بک ؿٍ قهلواٌی وعًي ٍ كینه ورتبی. ؿٌـبَ ؿ٬ا١ ٌیـ٤باى کًاك

 بامیکي. ك٬ت تکل وعًي. کلؿ غلکت میاؿ ٌل٤ت با اٌپاٌیا ۵ ِهاكه بامیکي. کلؿ وی بامی غهله
 ٌکلؿ و٣ٛل ۴ ِهاكه بامیکي. ؿاؿ پاى ۴ ِهاكه به كا تَپ غال ههاى ؿك ٍ پلیـ هَا تَپ با اٌپاٌیایی

 به تَپ. بلٌـ تَپ به ٌتَاًٌت کلؿ هلضه اوا. ك٬ت ِیلزه ٌلیهاى. کلؿ َِت كا َپت ؿٍك كاه ام ٍ
. ِـ ٌاکت ٌالي. ؿكٍامه تَ ك٬ت ٍ ؾَكؿ ٌلیهاى ٌل به ٍ کُیـ کهاٌه ؾَكؿ، ؿكٍامه ٤هَؿی ؿیلک

 ٔـای غاال اٌپاٌیا تین ٜل٬ـاكاى و٣ـٍؿ. کُیـٌـ آ٨ٍَ ؿك كا ههـیگل. هَا پلیـٌـ ها اٌپاٌیایی
 ؿلؽَك: »گ٫ت ها بصه به. گقاِت مویي ٌٍٚ ٍ آٍكؿ كا تَپ یٌَ٪. بَؿ کلؿه پل كا ٌالي تَُیقُاى

 .«باِـ ۵ ِهاكه بامیکي به غَاٌت كِیـ. هًت ٍقت هًَم. ٌباِیـ

 یک و٫ٛٓی. کُیـٌـ ٤قب ها اٌپاٌیایی. ِـ آ٨ام ؿٍباكه بامی ٍ مؿ ٌَت ؿاٍك. ؿاؿ تکاى ٌل كِیـ
 به كا تَپ پا پُت با و٫ٛٓی. آٍكؿٌـ هرَم ٜل٬َ به پاٌیاییاٌ بامیکي ٌه. ك٬ت زلَ تَپ با تًه

 یک با ٍ پلیـ و٫ٛٓی. کلؿ ٌاٌتل ٍ مویي گَِه به ك٬ت. مؿ ؿكیبل كا ٫ٌل یک ٤باى. ؿاؿ پاى ٤باى
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 ایلاى ایلاى، ٬لیاؿ. ِـ و٫ًرل ٌالي. ِـ ِلیک ؿكٍامه گَِه به تَپ. کَبیـ تَپ به ضلؾَ ٌین
 ٌالي. ؿاؿٌـ تکاى ؿٌت ها تهاِاضی بلای ب٣ـ. و٫ٛٓی ٌل كیؽتًـ اه بصه. ِـ ٌهی ق٢ٛ هن لعٟه یک

 آٌها مویي به كا ؿ٬ا١ ها بصه. کلؿٌـ غهله ها اٌپاٌیایی باك ایي. بَؿ کلؿه پیـا ؿیگلی غال ٍ َِك
 .کلؿٌـ وی تَُیق ها تهاِاضی. مؿ كا اٍل ٌیهه پایاى ٌَت ٍ کلؿ ٌگاه ٌا٤تَ به ؿاٍك. کُیـٌـ

 !ِه وی بلٌـه ایلاى ِیُه به مؿین ًٌگ ـ

 !هًتین زا ههیي كین، ٌهی زا هیش هًتین، ؿٍویَ وًتٟل وا ـ

 .ؿاؿ ها بصه ؿٌت به آب بٛلی اغًاى. کلؿ زه٢ ؾَؿ ؿٍك كا ها بصه ٬َگتي بلتی غهیـ

 تکاى كا ات گًـه هیکل آى كِیـ. بُلؿ كا آٌها َِؿ وی. ٌتلٌیـ ها بصه: »گ٫ت وی بلًـ ٔـای با غهیـ
 پاى یٌَ٪! ؿهًـ وی پاى ؿیگلی به كا تَپ ٌلی٢ كٍی وی زلَ ٍقت هل اٌـ، تلٌیـه تَ ام آٌها. بـه

 ...«کًی؟ وی ؿٌت ؿٌت ضلا تَ ٤باى بـه،

. کي گلم كا ؾَؿت ٌیاٍٍ: » گ٫ت ٌیاٍٍ به كٍ غهیـ. ؿاؿ وی گٍَ غهیـ های غل٩ به ٌیاٍٍ
 !«مویي تَ ٬لٌتهت وی ٌیهه ٌٍٚ

 ...«وي اوا: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 !کي گلم كا ؾَؿت پاَِ گ٫تن، ٍقت هل. ٌـاكه اوا ـ

 غاال. ِـ ٤َٕ زاها. کلؿ ؿ٤َت مویي ٌٍٚ به كا تین ؿٍ بامیکًاى ؿاٍك. ِـ تهام اٌتلاغت ٍقت
 كا ٤یًکَ ؿٌته ب٣ـ. کلؿ ؾُک كا َٔكتَ غَله با ٌلیهاى. مؿ وی ضپ به كاٌت ام ایلاى تین

 : گل٬تًـ ٌلِاى كا ٌالي ها تهاِاضی ؿیگل باك. مؿ كا ٌَت ؿاٍك. کلؿ وعکن

 !ؿیگه یکی ایلاى ؿیگه، یکی ایلاى ـ

 قٛله ضًـ. ِـ ٌهی ٌلِاى ؾًتگی اٌگاك. کلؿٌـ وی غلکت مویي ؿك ؾَبُاى ٌل٤ت با ها اٌپاٌیایی
 اوا. کُیـ ٤یًکَ كٍی آٌتیي با ٌلیهاى. مؿ هاَِك ٌلیهاى ٤یًک ِیُه كٍی ٍ ؾَكؿ ٌل ٤لق

 كا تَپ كِیـ، ؿكیبل با ؿاِت ٌٟل میل كا ٌلیهاى که پاٌیااٌ ۸ ِهاكه بامیکي تا بَؿ کا٬ی ٫٨لت ههیي
 اٍ ٌیًه به تَپ. تَپ زلَی پلیـ. کلؿ هَل ٌلیهاى. کًـ ِلیک ؿكٍامه ٌَی به تَاى آؾلیي با

 ٌالي ؿیگل باك. کلؿ ؿكٍامه ؿاؾل كا تَپ پا ب٧ل با ٍ ؿٍیـ ۴ ِهاكه بامیکي. ا٬تاؿ مویي كٍی ٍ ؾَكؿ
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 گَِه که تَپ به ا٬ًَى با ٌلیهاى. کُیـ وی ٣ٌله مویي گَِه ام ٬َگتي بلتی غهیـ. ِـ ٌاکت
 !«ؿهن وی قَل. بلیهُاى وی. ٌلیهاى ٌـاكه ٤یب: »گ٫ت یٌَ٪. کلؿ وی ٌگاه بَؿ ؿكٍامه

 بلًـ ”٤لی یا“ یک ها بصه. بَؿ وًابقه ِل١ٍ وًتٟل اٌپاٌیا تین. کلؿ زه٢ ؾَؿ ؿٍك كا ها بصه یٌَ٪
 !«٤لی یا ها بصه: »کُیـ ٬لیاؿ ها تهاِاضی به ٍك ٍ ِـ بلًـ زا ام بابک. گ٫تًـ

 ؿكٍامه ٜل٩ به وعًي. ؿاؿ پاى وعًي به كا تَپ یٌَ٪. للماٌـ كا ٌالي ”٤لی یا: “٬لیاؿ آى یک ؿك
 زا كا اٌپاٌیایی ؿٍ. بلگُت ٌاگهاٌی ضلؾَ یک با وعًي. کلؿٌـ ؿٌبالَ اٌپاٌیایی ؿٍ. ك٬ت ؾَؿی

 بامیکي ؿٍ. اٌـاؾت و٫ٛٓی بلای هَایی كا تَپ یٌَ٪. ؿاؿ پاى یٌَ٪ به مویًی كا تَپ. گقاِت
 تَپ غلکت یک با ٍ پلیـ. گل٬ت پایَ ؿٍ بیي كا تَپ و٫ٛٓی. کلؿٌـ ٌـ كا و٫ٛٓی زلَی اٌپاٌیا

 بَؿ کلؿه بام كا ؿٌتاٌَ که غالی ؿك باى ؿكٍامه. ؿكٍامه ٍ بَؿ ورتبی. اٌـاؾت كینه ورتبی بلای كا
 كا تَپ ٍ كٌیـ كاه ام ؿٍاى ؿٍاى ٌلیهاى. اٌـاؾت مویي ٌٍٚ به اپ ب٧ل با كا تَپ ورتبی. آوـ زلَ

 تٌَٚ هن آى گلی ضًیي اٌتٟاك کي هیش. ِـ و٫ًرل ٌالي. ك٬ت ؿكٍامه ٌٍٚ ؿكٌت تَپ. کلؿ َِت
 ٌیاٍٍ. کلؿ بلًـ آٌهاى به كٍ كا ؿٌتاٌَ ٍ ًٌُت ماٌَ کًـه بل ٌلیهاى. ٌـاِت كا ٌلیهاى

 .مًٌـ وی ؿٌت ؿیگل َِاىپ ولی ٍ ؿایی ٤لی که ؿیـ ٍ بلگُت

 : آوـ ٌیاٍٍ ٜل٩ به ٬َگتي بلتی غهیـ

 !کي گلم كا ؾَؿت ٌیاٍٍ اهلل یا ـ

 ؿاٍك بلای ٌا٠ل. ؿاؿ بامی ٌا٠ل به كا ت٣َیٖ بلگه غهیـ. کلؿ ٌلوَ ٍ ؿٍیـ زا ؿك. ِـ بلًـ ٌیاٍٍ
. بیایـ ىبیلٍ کلؿ اِاكه ٤باى به غهیـ. َِؿ اٌرام ت٣َیٖ که ؿاؿ ٤الوت ؿاٍك. کلؿ بلًـ ؿٌت
 تین ؿٍ هل باك ایي. ِـ ِل١ٍ ؿٍباكه بامی. ؿٍیـ مویي ٌٍٚ ٌیاٍٍ. ؿاؿ ؿٌت ٌیاٍٍ با ٤باى
 ٍ و٫ٛٓی ٌلی٢ های غهله ٘ـ به کلؿٌـ وی ؿ٬ا١ که غالی ؿك بهاك گل تین های بصه. کلؿٌـ وی غهله

 بهاك گل ؿكٍامه ٜل٩ به اٌپاٌیا ۴ ِهاكه بامیکي ٬لٔت، یک ؿك. بَؿٌـ کلؿه ؾٍَ ؿل ٌیاٍٍ
 ٍ ؿاؿ مكؿ کاكت كِیـ به ؿاٍك. کلؿ پلت ٜل٬ی به كا ۴ ِهاكه بامیکي تًه یک با ٍ آوـ كِیـ. ؿٍیـ
 : ِـ ٣ِاك ام پل ٌالي. مؿ ٌلٍ به ؿٌتی ؿٍ كِیـ. ؿاؿ ٌُاى كا پًالتی ٌقٛه

 !کي ِکاك باى ؿكٍامه کي، ِکاك ؿكٍامباى ـ



 
 

 
 

 83 صفحه

 ها ٌیًه ؿك ها ٫ٌي. ایًتاؿ تَپ پُت ۸ ِهاكه بامیکي. کلؿ وعکن َٔكت كٍی كا ٤یًکَ ٌلیهاى
 ؿل. بَؿ واٌـه وًابقه پایاى به ؿقیقه ٌه ٬قٚ. کلؿ ٌگاه ٌالي بنكگ ٌا٤ت به ٌیاٍٍ. ِـ غبي

 ٨لیَ ب٣ـ ای لعٟه. ٌکلؿ بام ضُن. ًِیـ كا ؿاٍك ٌَت ٔـای. بًت كا ضُهاٌَ. ٌبَؿ ؿلَ تَ
 ؿٍباكه بامی. اٌت گل٬ته ب٧ل ؿك كا پتَ ٌلیهاى که ؿیـ ٍ کلؿ بام ضُن. ًِیـ كا ها تهاِاضی ِاؿی

 كینه ورتبی بلای كا تَپ و٫ٛٓی. ؿاؿ پاى و٫ٛٓی به یٌَ٪. کلؿ ٌگاه ٌا٤تَ به ؿاٍك. ِـ آ٨ام
 ٌیاٍٍ ٍ اٌپاٌیا باى ؿكٍامه. اٌـاؾت ٌیاٍٍ بلای كا تَپ ٍ کلؿ ؿكیبل كا ٫ٌل ؿٍ ورتبی. اٌـاؾت

 ؿكٍامه ٍاكؿ تَپ. مؿ تَپ به ٌل با باى ؿكٍامه ام مٍؿتل ٌیاٍٍ اوا. كٌیـٌـ تَپ به هن با هَا ؿك
 میل ٌیاٍٍ. پلیـٌـ ٌیاٍٍ كٍی بَؿ ِـه بیؽَؿ ؾَؿ ام که ٬َگتي بلتی غهیـ غتی ههه،. ِـ

 ٌَت ؿاٍك. کلؿ ت٣ٟین ها تهاِاضی به ٍ ِـ بلًـ ٌیاٍٍ. مؿ کًاك كا آٌها ؿاٍك. بَؿ واٌـه ها بـى
 : ِـ تَُیق ٍ ٬لیاؿ ام پل ٌالي. کُیـ كا وًابقه پایاى

 !ایلاى ایلاى، ایلاى، ایلاى، ـ

 !«بـهین ؿٌت آٌها با بایـ: »گ٫ت ها بصه به ٌیاٍٍ

. ؿاؿٌـ ؿٌت ها بصه با ؾٍَ كٍیی با ٍ ؾًـاى اٌپاٌیا تین ا٤ٗای. اٌپاٌیا بامیکًاى ٜل٩ به ك٬تًـ
 .گ٫ت تبلیک ٌیاٍٍ به اٌپاٌیا تین کاپیتاى

 ٌیاٍٍ. کلؿ وی تَُیق كا آٌها یکپاكضه ٌالي. ؿٌـکل ت٣ٟین ها تهاِاضی به ؿٌٍتاٌَ ٍ ٌیاٍٍ
 .مٌـ وی ؿٌت ٍ پلؿ وی پاییي ٍ باال کا٠هی آقای کًاك ؿك ؾَِعالی با که ؿیـ كا الکي

*** 

 : بَؿ ِـه ؾَاٌـٌی ها كٍمٌاوه ام ب٣ٗی تیتل ب٣ـ كٍم

 .کلؿٌـ وباكمه ولؿاٌه اٌپاٌیا زلَی ایلاٌی، ٌَزَاٌاى. ۱ اٌپاٌیا ۳ ایلاى ـ

 .ؿاؿٌـ ك٘ایت ۱ بل ۱ تًاٍی به ایتالیا ٍ ٬لاًٌه َاٌاىٌَز ـ

 !آٍكؿ ٜاقت کاٌاؿا بلابل ؿك ؿقیقه ۳۲ ٬قٚ هاپي. ۱ هاپي ۱ کاٌاؿا ـ

 !گقِت ضیي ؿیَاك ام گل ۱ با آلهاى ـ

 : اٌت ِلط بـیي ؿٌٍتی زام وًابقات بًـی گلٍه
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 .ا٧٬اًٌتاى كٌٍیه، ٌَییي، بلمیل، A گلٍه

 .اٌگلیي زًَبی، کله ایتالیا، ٬لاًٌه، B گلٍه

 .٤لب وًتؽب هاپي، آكهاٌتیي، کاٌاؿا، C گلٍه

 .ضیي اٌپاٌیا، آلهاى، ایلاى، D گلٍه

 با ب٣ـیهاى بامی اوا. بلؿین كا اٍلهاى بامی. ها بصه ؾب: »گ٫ت ها بصه به كٍ ٍ کلؿ تا كا كٍمٌاوه یٌَ٪
 .«کًین ٌگاه ؾَب كا آٌها بامی بایـ پًرًُبه. هاٌت ضیًی

 هن های تین ضَٛكی ؿاٌن وی ؾَؿم وي. کًیـ ؿؾالت وي کاك تَ ٌُـ قلاك: »گ٫ت ٬َگتي بلتی غهیـ
 !«کًن آٌالین كا گلٍههاى

 «ضیه؟ ؿیگه آٌالین: »گ٫ت اویل

 که هن لین واؿك، ی٣ًی آٌا تلکی مباى به. ٌؽَكی لین واؿكتاى زلَی ی٣ًی: »گ٫ت کًاى ؾًـه غهیـك٘ا
 !«اٌت ؾَؿواى لینؾَكؿى ههاى

 بلتی غهیـ. کلؿ ٌاکت كا غهیـ مغهت به ٌیاٍٍ. ِـ ٤ٓباٌی ٬َگتي بلتی غهیـ. ًـیـٌـؾ ها بصه
 ٌـیـ واى تین بُلؿ ؾاٜل به كا ؿ٣٬ه ایي: »گ٫ت کلؿ وی ٌگاه غهیـك٘ا به تهـیـ با که غالی ؿك ٬َگتي

 !«َِؿ وی اؾلاد تین ام کًـ اغتلاوی بی ولبی به کي هل ب٣ـ ؿ٣٬ه اوا. گیلم وی

 كا ضین یک ها، بصه: » گ٫ت ٍ پلیـ زا ام یکهَ ب٣ـ ٍ کلؿ ٍكمِی های كٍمٌاوه به گلؿی ٌگاهی اویل
 «ِـیـ؟ وتَزه

 ضینی؟ ضه ـ

 !اٌـ ِـه گلٍه هن كٌٍیه با ها ا٧٬اٌی ـ

 ضیه؟ وگل ؾب ـ

 بَؿ؟ ٌکلؿه ا٧ِال ٌال ؿٍامؿه ؿه، كا ا٧٬اًٌتاى كٌٍیه، وگل ٌیًتیـ؟ وتَزه ضلا بابا ـ

 !«٤رب. ها گَیی وی كاٌت: »گ٫ت ٍ کُیـ اویل ؿٌت ام كا كٍمٌاوه بابک. ـکلؿٌ ٌگاه هن به ها بصه
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 .«کًین اٍ قا٢ٌ بایـ. کًین ٔعبت ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل با بایـ: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 ...وتَزه آٌها ِایـ أال ـ

 باًِـ؟ ٫ٌههیـه که هًتًـ گالبی بَبَ قـك ایي آٌها ا٬تاؿه ؿٍماكیهاى وا ٍقتی. گَیی وی ضی و٣لَوه ـ

 ٤َٗ که ٤لاقی های بصه بایـ غاال. این زًگیـه ها ٤لاقی با هن وا. َِؿ ٌهی ؿلیل ایًکه: »گ٫ت ٌٍٍیا
 .«کًن وی ٔعبت بیـل با ؾَؿم وي کًین؟ اؾلاد كا هًتًـ ٤لب وًتؽب تین

*** 

 بامی وعکن ها كٍى زلَ ِـه ٌٍیله هل به بَؿٌـ وٓهن ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل. بَؿ ؿكٌت اویل غـى
 .بگیلٌـ اٌتقام آٌها ام ٍ کًًـ

 .کًین بامی ولؿاٌه قلاكه. ٌه ؾٌَُت اوا ٌـاكؿ، ٤یب کًیـ، بامی وعکن! بیـل ببیي ـ

 هن ؿٌٍتاٌت به تَ بیـل. اٌت ٌیاٍٍ آقا با غق: »گ٫ت ٍ كیؽت ضایی ٌیاٍٍ بلای ٌلٛاى آقا
. هًتًـ یوهلباٌ ولؿم ها ا٧٬اٌی. بـهیـ ِکًت ولؿاٌه كا آٌها بگیلیـ اٌتقام ؾَاهیـ وی اگل. بگَ

 .«ِـه بـ اٍباٍ ٍ اكامل ام ب٣ٗی ؾاٜل به ا٧٬اٌی اٌن کا٬ی اٌـامه به. کًیـ بـٌام كا آٌها ٌبایـ

 تین ٤ًَاى به كا ا٧٬اًٌتاى تین ؾاكزی های تین ههه که کًیـ کاكی ؿاكم ؿٌٍت. بیـل ببیي ـ
 !باِـ. کًًـ اٌتؽاب زَاٌهلؿ

 .ؿهین وی قَل. کًین وی كا کاك ایي. باِـ ـ

 ضلا که مؿ وی ٨ُل بَؿ آوـه اولٍم. بلؿه بَهایی ایًکه وحل وهًـى ایي كاٌتی،: »گ٫ت ٌلٛاى آقا
 .«كٍؿ وی مٍؿ ویاى ؿك كٍم یک بیـل

 ٌا٤ت یک ٬قٚ که وي اوا. ٌیًت ضینی کًـ وی گًـکاكی ههه ایي ؾَؿٍ: »گ٫ت ٌاكاغتی با بیـل
 «ِـه؟ ٌاكاغت گیلم وی ولؾٓی

 «کًـ؟ وی ضه وگل: »پلٌیـ ٌیاٍٍ

 تیلآهي ٍ ٌیهاى ام کًـ، وی ؿمؿی: »گ٫ت بیـل اوا. ٌنؿ غل٬ی کلؿ اِاكه بیـل به ٌلٛاى آقا
 بیُتلٍ ٌٓ٪ کًین اٌت٫اؿه پل ٌاؾتي بلای بتَى ٍ ٌیهاى کیًه بیًت باِـ قلاك اگل. ؿمؿؿ وی
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 لؾب وهازلت اؿاكه به یا کًـ وی اؾلازَ یا ضَى. بنٌـ غل٩ کًـ ٌهی زلئت هن کي هیش. ؿمؿؿ وی كا
 .«بلگلؿاًٌـ ا٧٬اًٌتاى به ٍ ؿٌتگیل كا ٜل٩ آى تا ؿهـ وی

 .ؿاؿ تکاى ٌل ٌاكاغتی با ٌیاٍٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 «ضَٛكه؟ الکي پیُل٬ت ؾُب: »پلٌیـ ٍ آٍكؿ پلتقال آب الکي ٍ ٌیاٍٍ بلای هیَاكؿ ؾاٌن

 .«گَیـ وی كا کَتاه های زهله ؿاكؿ کن کن. اٌت ؾَب ؾیلی: »گ٫ت لبؽًـمٌاى ٌیاٍٍ

 !«ًٌه ٌَکلتن، ؾیلی: »گ٫ت الکي

 «الکي؟ گ٫تی، ضی تَ: »گ٫ت ت٣رب با هیَاكؿ ؾاٌن

 ؾَؿتاى ؾُب،. گ٫ت كا اٍ زهله ٤اویاٌه مباى به الکي: »گ٫ت ٍ مؿ لبؽًـ بَؿ ِـه ٌلػ که ٌیاٍٍ
 .«ؿاكؿ ٬لق ٤اؿی ولؿم کلؿى ٔعبت که ؿاٌیـ وی

 .کًی وی ٔعبت ؾَب اٌگلیًی کتابی ٨یل مباى به ؿاكی کن کن هن تَ ٌیاٍٍ كاٌتی. البته ؾُب، ـ

 .وهًَى ـ
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 گ٫ت؟ ضی الکي غاال ؾب ـ

 !«واؿك ؿاكم ؿٌٍت كا ِها وي که گ٫تن: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ الکي. اٌـاؾت پاییي ٌل ٌیاٍٍ

 !پًلم وهًٌَن ـ

 اٍلیي ایي آقاٌیاٍٍ، بیا: »گ٫ت ٍ ؿاؿ ٌیاٍٍ به پاکت یک هیَاكؿ ؾاٌن. ؾًـیـ ٌیاٍٍ
 !«ِهاٌت التـكیي غق

 الکي ٍ وي غاال. آین ٌهی ایًرا پَل ؾاٜل به وي. هیَاكؿ ؾاٌن ٌه،: »گ٫ت ٍ ِـ ٌلػ ؿٍباكه ٌٍیاٍ
 .«ؿٌٍتین هن با

 غق ایي بگیل،. ٬ٍاؿاكین قَلهاى به وا که، ؿاٌی وی. گقاِتین هن با قلاكی ٍ قَل وا اوا ؿاٌن، وی ـ
 .تٌَت

 اٍ به ؿهـ وی یاؿم اٌگلیًی ویاٌه٤ا مباى الکي ایًکه ؾاٜل به بایـ هن وي باِـ َٜك ایي اگل ـ
 .بـهن التـكیي غق

 .ٌیاٍٍ بیا باِی، الکي و٣لن ؾَاٌتین تَ ام وا اٍل. ٌیًت قبَل ایي ٌه، ـ

 .گقاِت ٌیاٍٍ کی٪ ؿاؾل مٍك به ٍ گل٬ت كا پاکت الکي

*** 

 ٌه ه٫ته ؿك قلاك ٜبق. بَؿ اٍ وًتٟل ههیُه وحل آهاٌي واِیي. آوـ بیلٍى الکي ؾاٌه ام ٌیاٍٍ
 ٤قب ٌیاٍٍ. گلؿاٌـ بلوی ٍ آٍكؿ وی هیَاكؿ آقای ؾاٌه به كا اٍ ٍ آوـ وی ٌیاٍٍ ؿٌبال واِیي باك

 با ٌیاٍٍ. بَؿ پاکت ؿكٍى ؿالكی ٔـ اٌکًاى َِ کلؿ بام كا پاکت ؿك آكام ب٣ـ. ًٌُت واِیي
 !اٌت تَواى پآٌـهناك غـٍؿ که ؿیـ ٍ کلؿ غًاب ت٣رب

*** 

 ایلاٌی پَل به اٌتاٌبَل ضهاككاه های ٔلا٬ی ام یکی ؿك كا ؿالك ُِٓـ کا٠هی آقای کهک با ٌیاٍٍ
 زیبَ ؿك كا تَواى هناك پًراه غـٍؿ. کلؿ بام اٌـام پي غًاب باٌک، یک ؿك ٍ ك٬ت ب٣ـ. کلؿ تبـیل

 .كیؽت غًابَ ؿك كا باقی ٍ گقاِت
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. اٌت ضقـك واؿكبنكگَ اٌـامه ؿاًٌت ٌهی. ایًتاؿ ٬لٍِی لباى یک زلَی. ك٬ت باماك به ب٣ـ
 غاد ٌالم: »گ٫ت ؾرالت با ٍ گل٬ت كا بَؿ واؿكبنكگَ هیکل هن که وًًی ؾاٌن زلَی ٌلاٌرام

 ...«اوا... اوا. بؽلم ؿاوي ٍ بلَم یک واؿكبنكگن بلای ؾَاهن وی وي غقیقتَ ؾاٌن،

 !«ٌه اٌت، وي وحل هیکلَ غتهآ: »گ٫ت لبؽًـمٌاى وًي ؾاٌن

 .ؿاؿ تکاى ٌل ؾرالت با ٌیاٍٍ

 .بؽلین تا بیا. وي ٌَه زای نه تَ. باِـ ـ

 میبا های ٜلط با كٌگ ٤ًابی ؿاوي بلَم یک. بَؿ ترلبه با ؾیلی که وًي ؾاٌن. ك٬تًـ ٬لٍِی لباى به
 غیلت ٌیاٍٍ! كٌاٌـ ٌٓ٪ به تقلیبآ كا لباى قیهت ٍ مؿ ضاٌه غًابی ٬لًٍِـه با ب٣ـ. کلؿ اٌتؽاب

 ٬لًٍِـه که قیهتی هل اهلل بًن اٍل ههاى کًـ ؾلیـ ؾَاٌت وی ؾَؿٍ اگل کلؿ ٬کل. بَؿ کلؿه
 بًته وًي ؾاٌن. آوـٌـ بیلٍى و٧امه ام. کلؿ کاؿٍ كا ؿاوي ٍ بلَم ٬لًٍِـه. پلؿاؾت وی گ٫ت وی

 .«کًن تُکل ِها ام مباٌی ضه با ؿاٌن ٌهی: »گ٫ت ٌیاٍٍ. ؿاؿ ٌیاٍٍ به كا ِـه پیش کاؿٍ

 ؿاِت ؿٌٍت كا واؿكبنكگَ تَ وحل هن وي ٌَه کاٍ. تَ واؿكبنكگ وحل هن وي ضیه، ها غل٩ ایي ـ
 .ؾلیـ وی هـیه بلاین ٍ

 !ؾلم وی ؿیگل یکی وي. ِها بلای ایي پي ـ

 به ؾٍَ. ؿاؿی هـیه وي به اٌگاك غل٬ت ایي با. وهًٌَن. کًـ غ٫ٞ كا تَ ؾـا بنكگت، ؿل به آ٬لیي ـ
 .واؿكبنكگت غال

 .ك٬ت ؾاٌه ٌَی به ٍ کلؿ ؾـاغا٬ٟی ٌیاٍٍ

*** 

 !«ؾَبه قـك ایي ات ٌلیقه ؿاًٌتن ٌهی: »گ٫ت لبؽًـمٌاى. پَِیـ كا ؿاوي ٍ بلَم غیلت با ؾاٌن اکلم

 .کلؿ کهکن ؾاٌن غاد یک ـ

 .باِـ گلاى ؾیلی بایـ لباى ایي آٍكؿی؟ پَل کرا ام تَ كاٌتی، ـ

 !ؾلیـم غقَقن ام ـ
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 غقَقت؟ ـ

 .بلٍم ِک٬َه آقای ؾاٌه به بایـ ك٬ت، یاؿم ٍای ای... هًتن ؾَٓٔی و٣لن وي ك٬ته یاؿتاى بله، ـ

 ضلا؟ آٌرا ـ

 .ك٬تن وي. بـهن یاؿ اٌگلیًی مباى ٌلیهاى ؾَاهل به بایـ ـ

 !«ها ٌـهی ل٫تَ. بلگلؿی مٍؿ کي ٣ٌی: »گ٫ت ٍ مؿ ؿاكی و٣ًی لبؽًـ ؾاٌن اکلم

 .ك٬ت غیاٙ به لبؽًـمٌاى ٍ ِـ ٌلػ. ِـ ؾاٌن اکلم کًایه وتَزه ٌیاٍٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۶ ٬ٓل

 

 هن تَ: »گ٫ت ِک٬َه ؾاٌن. کُیـ وی ؾرالت. َِؿ ؾاٌه ٍاكؿ ؾَاٌت ٌهی اٌٍٍی. ٌبَؿ ؾاٌه ٌلیهاى
 «ٌـاؿی؟ قَل ِک٬َه آقای به وگل. تَ بیا. هًتی وي پًل وحل
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 ؾاٌن. مؿ وی تًـتًـ قلبَ. ك٬ت پقیلایی اتاق به. ِـ ؾاٌه ٍاكؿ ٍ ِـ كا٘ی ٌیاٍٍ ٌلاٌرام
 !«آیـ وی هاٌیه االى: »گ٫ت ٍ آٍكؿ ِلبت بلایَ ِک٬َه

 .ؾَكؿ كا ِلبت ٌؽتی به ٍ للمیـ ٌیاٍٍ ؿٌت ؿك یَاىل

 .ٌالم ـ

 ؾاٌه ضاؿك هاٌیه که ِـ وتَزه. ٌکلؿ بلًـ أال كا ٌلٍ. كیؽت وی ٤لق ِلِل ٌیاٍٍ. آوـ هاٌیه
: گ٫ت ٌیاٍٍ. کلؿ بام كا کتابَ ٍ ؿ٬تل ٍ ًٌُت تل ٜل٩ آى کهی هاٌیه. اٌت کلؿه ٌل به
 !«بـهیـ كا کتابتاى مغهت بی»

 «کًین؟ ِل١ٍ اٍل ام: »پلٌیـ ٌیاٍٍ. ؿاؿ ٌیاٍٍ به كا تابک هاٌیه

 .ٌـاكؿ اِکالی اگل ـ

 مباى؟ ؿٌتَك یا ؿاكیـ وُکل وکالهه تَ ی٣ًی... ی٣ًی ؿكٌی، ضه ؿك بیُتل ـ

 .«ؿٍ هل: »گ٫ت ٍ ِـ ٌلػ هاٌیه

 هًتیـ؟ كاهًهایی ؿٍم کالى ِها پي ؾُب. کًین ِل١ٍ ؿكى اٍلیي ام بایـ پي ـ

 .بله ـ

 اگل غتی. بؽَاٌیـ میاؿ كا هایتاى ؿكى کًیـ ٣ٌی. َِؿ وی ؾَب تاى ؿكٌی پایه که ایًه اٍ ؾَبی ـ
. گیلیـ وی یاؿ مٍؿ كا اٍ و٣ًی بَُیـ، آًِا که کلهات با ٌـاكؿ، ٤یبی ٌَُیـ وتَزه كا ها ؿكى و٣ًی

 !کًین وی ِل١ٍ

*** 

 كا َٔكتَ اٍل که هاٌیه. ٌکلؿ ٌگاه هاٌیه به هن لعٟه یک غتی بَؿ، آٌرا ؿك ٌیاٍٍ که ٌا٤تی ؿٍ
 ضلا ؿاًٌت ٌهی. ًٌُت تل كاغت کهی کًـ ٌهی ٌگاهَ أال ٌیاٍٍ که ؿیـ ٍقتی بَؿ گل٬ته کیپ

 ؿكى تا تَاًٌت هاٌیه ٌا٤ت ؿٍ ههاى ؿك. َِؿ وی وتَزه ؾَب كا گَیـ وی ٌیاٍٍ که ضینهایی
 بي اولٍم بلای نکً ٬کل: »گ٫ت ٍ بًت كا کتاب ٌیاٍٍ ٌلاٌرام. کًـ بلٜل٩ كا اِکاالتَ ؿٍم

 !«ازامه با ب٣ـ، زلًه تا کًیـ ولٍك كا ؿكى ؿٍ ایي ِها. ؾَاٌـ یکباكه ٌبایـ كا ها ؿكى ههه. باِـ
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 .کلؿ بـكقه كا اٍ غیاٙ ؿك تا ِک٬َه ؾاٌن. ِـ بلًـ ٌیاٍٍ

 .کًـ غ٫ٞ كا تَ ؾـا. پًلم ا٬تاؿی مغهت به ـ

 .بلٌاٌیـ ٌالم ِک٬َه آقای ٍ ٌلیهاى به! وهًَى ـ

 .بَؿ ایًتاؿه كاهلٍ ؿك آٌتاٌه تَ هاٌیه. بًت كا غیاٙ ؿك ٌلیهاى واؿك. ك٬ت ٌیاٍٍ

 بَؿ؟ ضَٛك ؾُب، ـ

 .ِـم وتَزه كا اٍ ههه وي که ؿهـ وی ؿكى كاغت ههصیي واواى کي باٍك. ؾَب ؾیلی ـ

 .اٌت باغیایی ؾیلی بصه ٌیاٍٍ هاٌیه، اوا! بَُی قبَل کًـ ؾـا ـ

 ٌکلؿ؟ ٌگاهن هن یکباك غتی ٌا٤ت ٍؿ ایي تَ کًی وی باٍك. واواى آكه ـ

 : مؿ لبؽًـ ٌلیهاى واؿك

 .بَؿ باغیایی ٍ وؤوي اًٌاى هن ولؿ آى. ك٬ته بیاولمٍ ؾـا پـك به ـ

*** 

 !کًـ وی ٬کل ٌیاٍٍ به اٍ ههه ضلا ؿاًٌت ٌهی اوا. کلؿ ولٍك ضًـباك كا هایَ ؿكى هاٌیه ِب آى
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 *** 

 تهلاٌی های ٌَزَاى ام ؾیلی غاال. ٌبَؿ ًٌُتي بلای زا أال ٍ بَؿ ٨ل٧له آٍیًی ِهیـ ٬َتبال ٌالي
 .َِؿ وی بلگناك آٌرا ؿك ؿٌٍتی زام وًابقات که بَؿٌـ ٬ههیـه

 بابک ٍ یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ اوا. ب٫لًٍِـ بلیت ٬َتبال تهاِای بلای بَؿ ؿاؿه پیًُهاؿ و٫ٛٓی قبل كٍم
 .بَؿٌـ کلؿه وؽال٫ت

 .َِؿ وی پایهال اٌت ؿٌٍتی که وًابقات ألی ٣ِاك کًینب کاك ایي اگل. ٌیًت ؿكٌتی کاك ایي ـ

 .پَل ٍ ؿكآوـ کًب ٌه اٌت، ٌالن ٌلگلوی یک کاك ایي ام وا وًَٟك. ؿكٌته ـ

 اِتباه بابا: »گ٫ت ٍ گل٬ت باال كا هایَ ؿٌت بَؿ آٍكؿه کن ٌه آى تُل ٍ تَپ كگباك میل که و٫ٛٓی
 !«بنكگَاكیتاى به کًیـ گقِت. ِـ

 ؿاكٌـ ؿٌٍت هن ؿؾتلها ام ؾیلی که گ٫ت وی هاٌیه ؾَاهلم ؿیلٍم ها، بصه ٌتیكا: »گ٫ت ٌلیهاى
 !«کًًـ تهاِا كا وًابقات ٌنؿیک ام ٍ بیایًـ

 ؿهًـ؟ وی ٣ِاكهایی ضه اٍقات ب٣ٗی ها تهاِاضی بیًی ٌهی وگل گَیی، وی ضه و٣لَوه: »گ٫ت وعهـ٤لی
 .«ٌیًت ؿؾتلها زای ایًرا أال! ٌه

 «ٌـاكٌـ؟ ؿل آٌها وگل ٌیایًـ، ؿؾتلها ضلا ؾَبیه، ٬کل: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 َِؿ؟ وی وگل پًل، ههه آى ویاى آؾه ـ

 !بیایًـ ؿٌٍتاٌَ با ٬لؿا بگَ ؾَاهلت به تَ ٌلیهاى وي، ٤هـه به بگقاكیـٍ ـ

*** 

. و٣ٛل بَؿٌـ واٌـه پًلها بَؿٌـ، کلؿه ا٧ِال ؿؾتلها كا ها تهاِاضی ٌکَهای ام قًهت یک غاال
 ؿهاى زلَی كا ویکل٬ٍي اغًاى. بگَیـ ضه که گ٫ت اغًاى به ٌیاٍٍ. ًتًـؿاٌ ٌهی كا تکلی٫ُاى

 : پیصیـ ٌالي ؿك ٔـایَ. گل٬ت
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 تا ضَى. ایـ کلؿه ت٣رب که ؿاٌن وی. اٌـ آٍكؿه تُلی٪ ایًرا ها ؿؾتلؾاٌن که ایـ ِـه وتَزه غتهآ ـ
 اؿب بی های آؿم ام ب٣ٗی که ضَى ضلا؟. ؿاؿٌـ ٌهی كاه ٬َتبال های اٌتاؿیَم تَ كا ها ؾاٌن غاال

 ها ؾاٌن غلوت که کًن وی ؾَاهَ ِها ام وي غاال. ٌیًت ها ایلاٌی وا بلامٌـه که ؿهًـ وی ٣ِاكهایی
 ها ؾاٌن ایي. بَُؿ ها ٍكمِگاه به ها ؾاٌن آوـى بلای قـم اٍلیي کاك ایي ِاءاهلل اى. ؿاكیـ ٌگه كا

. ؿاكیـ ٌگه كا ایًرا غلوت پي. ٌه که ئًنوٛه کًیـ؟ وی اؿبی بی تاى ؾاٌه تَ ِها. هًتًـ وا ؾَاهلاى
 ک٪ یک اٌـ آوـه ٬َتبال وًابقه یک ؿیـى بلای باك اٍلیي بلای که هایی ؾاٌن ٍ ؾَؿتاى ا٬تؽاك به غاال

 !بنٌیـ ولتب

 : ؿاؿٌـ ٣ِاك یکپاكضه ؿؾتلها

 !تُکل پًلها تُکل، پًلها ـ

 !«آبری ٌـاكه قابل آبری، ٌـاكه قابل: »ؿاؿٌـ زَاب هن پًلها

 پیَ كٌٍیه ٌهایًـه. بَؿ تیهَ کاپیتاى بیـل. ِـٌـ مویي ٍاكؿ كٌٍیه ٍ ا٧٬اًٌتاى تین ؿٍ
 !«ٌیًتًـ ٌَزَاى ایًها. اٌت میاؿ ًٌُاى ایًها: »کلؿ ا٤تلإ ٍ آوـ ٌیاٍٍ

 مؿیـ بیلهی گلوا ٍ ٌلوا تَ ایًها وحل هن ِها اگل: »گ٫ت ٍ کلؿ كٌٍیه ٌهایًـه به آكاوی ٌگاه ٌیاٍٍ
 !«ِـیـ وی پیلتل ایًها ام باِیـ وٛهئي کلؿیـ وی کاكگلی ٍ

 .ك٬ت ٍ ِـ ٌلػ كٌٍیه ٌهایًـه

*** 

. ؿاؿ ٬ُاك كا بیـل ؿٌت لبؽًـمٌاى كٌٍیه کاپیتاى. ؿاؿ ؿٌت كٌٍیه تین کاپیتاى با. آوـ زلَ بیـل
 .ك٬تًـ هایُاى تیهی هن ٌَی به ٍ ؿاؿٌـ ؿٌت هن ؿاٍك با. مؿ لبؽًـ هن بیـل

 بامی ولؿاٌه. اٌت ٬َتبال وًابقه ایي ها، بصه: »گ٫ت ٍ کلؿ زه٢ ؾَؿ ؿٍك كا تیهَ های بصه بیـل
 اٍ٘ا١ غاال اوا. اٌـ بَؿه وا ؿِهي قبال آٌها که ؿكٌته. بگیلیـ مكؿ کاكت یک غتی ٌـاكم ؿٌٍت. کًیـ
 اگل غتی. ٌبلیـ كا آبلٍین. کًین بامی ولؿاٌه ام ؿاؿه قَل ؿٌٍتاٌَ ٍ ٌیاٍٍ به وي. کلؿه ٬لق

 .«ٌـاكؿ بی٤ی ببامین
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 تَُیق كا ها ا٧٬اٌی ٌالي تهام. کلؿ ِل١ٍ كا بامی كٌٍیه تین. گقاِت مویي ٌٍٚ كا تَپ ؿاٍك
 تین ٍ تًـ. کلؿٌـ وی بامی ؾَب ها ا٧٬اٌی. بَؿٌـ ؾَِعال ؾیلی ؿیگل های بصه ٍ ٌیاٍٍ. کلؿٌـ وی

 قاوت ٍ قـ ٌٟل ام .ؿاِتًـ ؾَبی بـٌی قـكت هن ها كٍى. ؿاؿٌـ وی پاى هن به ٍ ؿٍیـٌـ وی. بَؿٌـ
 کًاك ؿك ٌیاٍٍ. ٌـاِتًـ كا ها ا٧٬اٌی ضاالکی ٍ تکًیک اوا. بَؿٌـ تل ؿكِت ٍ بلًـتل ها ا٧٬اٌی ام

 ؿٍ ها ا٧٬اٌی ایي اٌگاك پًل: » گ٫ت غیلت با یٌَ٪. کلؿ وی ٌگاه كا بامی ٍ بَؿ ًٌُته بابک ٍ یٌَ٪
 !«هًـؿ وی پاى هن به ٍ ؿٌٍـ وی ضَٛك ببیي. ؿاكٌـ ا٘ا٬ی كیه تا

 ٤رب. کًًـ بامی َٜكی ایي ها ا٧٬اٌی کلؿم ٌهی ٬کل أال وي بؽَاهی كا اٍ ؾـایی: »گ٫ت بابک
 .«مًٌـ وی هایی ؿكیبل

 ٌیاٍٍ گٍَ میل یٌَ٪. ك٬تًـ كؾتکي به اٌتلاغت بلای تین ؿٍ. ِـ تهام ٫ٔل ٫ٔل، اٍل ٌیهه
 «ؿاكی؟ اٜهیًاى ٬لیـ به هًَم تَ ٌیاٍٍ،: »گ٫ت

 ؾٛا پا ام ؿٌت غاال تا ٫ٜلک وگل یٌَ٪، ضلا ؿیگل تَ: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه ٌ٪یَ به اؾن با ٌیاٍٍ
 گقاكؿ ٌهی ٍ کًـ وی کًتلل كا ها كؾتکي ؾَب ضه بیًی ٌهی. باِین هن وهًَى اٍ ام ؾیلی بایـ کلؿه؟

 «بَُین؟ ها كؾتکي ٍاكؿ هن وا غتی

 .ٌـاِتن وًَٟكی. ٌَُ ٌاكاغت ـ

*** 

 ها ا٧٬اٌی اوا. کلؿٌـ غهله ها ا٧٬اٌی ؿكٍامه به ضًـباك. بَؿ ها كٍى ؿٌت بامی. ِـ ِل١ٍ ؿٍم ٌیهه
 ِـه، هن َٔكت با غتی،. بَؿٌـ تَپ زلَی که کـام هل آوـ وی که تَپ. بَؿٌـ گقاِته وایه زاى ام

 .ِـٌـ وی كٌٍی بامیکًاى وعکن ٍ ًٌگیي های َِت كاه ٌـ

 زَ اهلل. ؿاؿ پاى زَ اهلل به ا٧٬اًٌتاى ۳ ِهاكه بامیکي یاقَت، که بَؿ واٌـه بامی پایاى به ؿقیقه ۱۲
 بیـل به كا تَپ پا ب٧ل یک با زَ اهلل اوا. بلؿٌـ یَكٍ ٌَیَ به كٌٍی بامیکي ؿٍ. ؿٍیـ وَِک وحل
. اٌـاؾت قیَم بلای ضپ زًاط به كا تَپ ٍ گل٬ته پا ؿٍ بیي كا تَپ ٌهایُی غلکت یک با بیـل. ؿاؿ

 که كٌٍی بامیکي ٌه ٌَی به زَ اهلل. اٌـاؾت زَ اهلل ایبل كا تَپ ٍ کلؿ ؿكیبل كا ٫ٌل یک هن اٍ
 .اٌـاؾت كاٌت ٌهت به كا تَپ لعٟه ههاى ؿك ٍ ؿٍیـ بَؿٌـ، زلَیَ وعکهی ٌـ ضَى
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. مؿ تَپ به وعکن ٘لبه یک ٍ پلیـ هَا به بیـل. مؿ ٘لبه تَپ به ٌل با بَؿ کلؿه ٤َٕ زا که قیَم
 ؿٌتاى ام تَپ که بَؿ غـی به ٘لبه ِـت اوا. ٬تگل زا بَؿ پلیـه که باى ؿكٍامه ؿٌتاى ؿك تَپ

 بیـل كٍی ها ا٧٬اٌی. هَا پلیـ ٌیاٍٍ. ِـ و٫ًرل ٌالي. ا٬تاؿ ؿكٍامه ؿاؾل ٍ ؾَكؿ ٌل باى ؿكٍامه
 .ؾًـیـ وی ٍ کلؿ وی گلیه که ا٬تاؿ ٌلٛاى آقا به ٌیاٍٍ ضُن لعٟه یک. پلیـٌـ

 ٌَت ؿاٍك ٍقتی. بلٌـاِتًـ ها ا٧٬اٌی تَُیق ام ؿٌت هن لعٟه یک بلای غتی زه٣یت، وًابقه آؾل
 كا ها ا٧٬اٌی َٜالٌی وـت بلای باِـ، ِـه بلٌـه ایلاى تین که اٌگاك زه٣یت، کُیـ، كا بامی پایاى

 با ٍ آوـٌـ زلَ ها كٍى. ؿٍیـٌـ ٌالي ؿٍك گل٬ته، ؿٌت ؿك كا پلضهُاى ها ا٧٬اٌی. کلؿٌـ تَُیق
 وریـ. ٬ههیـ ٌهی كا ؾَؿٍ غال ٌیاٍٍ. گل٬تًـ ٤کي آٌها ام ٤کاى ضًـ. ؿاؿٌـ ؿٌت ها ا٧٬اٌی

 .کلؿ وی تَُیق كا ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل ؾَِعالی با ههـكٌی

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 ٌَزَاٌاى ایًکه ام ٍ بَؿٌـ ؾَِعال ؾیلی ها بلمیلی. کلؿٌـ وی تَُیق كا بلمیل ههه ب٣ـی بامی ؿك
 .کلؿٌـ وی ت٣رب هًتًـ هَاؿاكِاى ایلاٌی

 كا ٌَییي ۱ - ۱ بلمیل ها بیًی پیَ ٜبق ٍ ؿاؿٌـ اٌرام كا ؾَبی یبام ٌَییي ٍ بلمیل تین ؿٍ
 .ؿاؿ ِکًت
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 ؿاِتًـ، ؿٌٍت ها ؾیلی آٌکه با ؿاؿ، ِکًت گل یک با كا ٤لب وًتؽب تین آكهاٌتیي ٍقتی اوا
 به ٌیاٍٍ. ِـٌـ ٌاكاغت ٤لب های بصه گلیه ام ها تهاِاضی بیُتل بام اوا ببلؿ، كا بامی آكهاٌتیي

 : ؿاؿ ؿلـاكی ٤لب وًتؽب تین ىکاپیتا ٤هاؿ،

 .َِیـ وی پیلٍم ِاءاهلل اى. ؿاكیـ ؿیگل بامی ؿٍ. ٌلٌیـه آؾل به که ؿٌیا ـ

. ِـ تهام زًَبی کله ٢٫ٌ به یک بل ؿٍ بامی اٍل ٌیهه. ِـ وهیذ ؾیلی زًَبی کله ٍ اٌگلیي بامی اوا
 .«اٌـ کلؿه بامی ؾَب ها ای کله ایًرا تا: »گ٫ت ؾَِعالی با اویل

 .«ببلٌـ كا بامی ها اٌگلیًی ؿهن وی قَل بهت. ببیي كا ؿٍم ٌیهه: »گ٫ت كینه یورتب

 ٍ مؿ زًَبی کله به گل ؿٍ وعکن، بامی یک با ؿٍم ٌیهه ؿك اٌگلیي تین. بَؿ ؿكٌت ورتبی بیًی پیَ
 .بلؿٌـ كا بامی ۱ بل ۳

*** 

 كا ضیي گل ؿٍ با قبل میبا ؿك ها آلهاٌی. بَؿ اٌپاٌیا ٍ آلهاى تین ؿٍ بیي زه٣ه، كٍم بامی اٍلیي
 ؾَب ؾیلی بامی. ٌـاِت اوتیام ٍ باؾته اٌپاٌیا اوا. بَؿٌـ اوتیامی ۳ بهاك گل تین با ٍ ؿاؿه ِکًت

 ؿؾتلها. بَؿٌـ کلؿه ا٧ِال ؿؾتلها كا ٌالي ٌَم یک غاال. بَؿ هیاهَ ام پل ٍ ِل٥َ ٌالي. ِـ ِل١ٍ
 .ؾَكؿ وی غلّ ؾیلی و٫ٛٓی ٌٍٚ ایي. ؿٌـکل وی تَُیق كا ها آلهاٌی پًلها ٍ اٌپاٌیا تین ٜل٬ـاك

 .ؿؾتلها به اهلل باكک بام ـ

 «ضَٛك؟: »پلٌیـ كینه ورتبی

 اوتیام ۳ وا ام ببلٌـ، كا بامی ایي آٌها اگل. هاٌت آلهاٌی با وا ب٣ـی بامی! ٌیًتی وتَزه ضلا تَ پًل، ـ
 .بَُؿ وًاٍی بامی ایي الاقل بایـ. ا٬تًـ وی زلَ

 ایي وتَزه هن پًلها کن کن ٣ٌیـ، ٍ كِیـ ٍ ٌلیهاى ب٣ـ ٍ و٫ٛٓی ٍ نهكی ورتبی ٔـای ٍ ٌل با
 بَؿٌـ کلؿه ت٣رب ها اٌپاٌیایی. ِـ ًٌگیي ها اٌپاٌیایی ٢٫ٌ به تلامٍ ک٫ه یکباكه به. ِـٌـ و١ََ٘

 .کًـ وی تَُیق كا آٌها یکپاكضه زه٣یت ضلا که
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. ك٬ت ٬لٍ ٌکَت ؿك لعٟه ضًـ بلای ٌالي. مؿ گل آلهاى ؿٍم ٌیهه ؿك اوا. ِـ تهام وًاٍی اٍل ٌیهه
 كا اٌپاٌیا ها، بصه یالّا: »کُیـ ٬لیاؿ ٍ کلؿ گلؿ ؿهاى ؿٍك كا ؿٌتاٌَ. ِـ بلًـ زا ام و٫ٛٓی اوا

 !«ببلٌـ كا بامی ایي ٌبایـ ها آلهاٌی. کًیـ تَُیق

 گاكاٌ ٌالي. مؿ كا وًاٍی گل اٌپاٌیا ٍقتی. گل٬تًـ كٍغیه ها اٌپاٌیایی. ِـ ِل١ٍ تَُیق ؿٍباكه
 ؿٍم گل با اوا. کلؿٌـ وی تَُیق كا اٌپاٌیا ٫ٌي یک زه٣یت. ِـٌـ ٌاكاغت ها آلهاٌی. ِـ و٫ًرل

 با ورتبی. بلؿ كا آلهاى ۱ ـ ۱ اٌپاٌیا ٌلاٌرام. ٌُـ ق٢ٛ بامی آؾل لعٟه تا ها تَُیق ؿیگل اٌپاٌیا،
 .«َِؿ ٌهی بهتل ایي ام: »کُیـ ٬لیاؿ ؾَِعالی

 .وـآ وی ٌلا٨ُاى ٬َگتي بلتی غهیـ

 پًته ٍ تؽهه ایًرا ِها ٍ کًًـ وی آواؿه كا ؾَؿِاى ؿاكٌـ ها ضیًی! واٌت ٌَبت ها، بصه یالّا ـ
 .ببامیـ اگل غالتاى به ٍای. ِکًیـ وی

 .ك٬تًـ كؾتکي ٌَی به کًاى ؾًـه ها بصه

 ایلاى ایلاى، ٬لیاؿ اٌت ضیي ٍ بهاك گل تین ؿٍ بیي ب٣ـ بامی که ِـ ا٤الم ٌالي بلًـگَی ام ٍقتی
 !ٌُـ ق٢ٛ ای لعٟه بلای غتی
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 ۷ ٬ٓل

 

. بگیلیـ کن ؿٌت كا ها ضیًی ٌبایـ: »گ٫ت وعکن لعًی با ٍ کلؿ ٌگاه تین ا٤ٗای به ٬َگتي بلتی غهیـ
. کلؿٌـ وی بامی ٌل٤تی ٍ ٌلی٢ ؾیلی که ؿیـیـ ههه اوا باؾتًـ ها آلهاٌی به قبل بامی تَ که ؿكٌته

 ؿ٢٬ ای ٘لبه ؿٍ كا تَپ. اٌت باٌُاى ؿكٍامه ٫٣ُ٘اى ٬قٚ. آٍكؿٌـ ؿك كا ها آلهاٌی پـك ؿٍم ٌیهه
 مویي به كا تَپ اٍل اٍ ضَى. کًیـ ٌگاهَ ٍ ٌایًتیـ کلؿیـ، َِت ٜل٬َ به اگل پي. کًـ وی
 بـٍؿ زلَ ٌل٤ت آؾلیي با بایـ بَؿ باى ؿكٍامه به تل ٌنؿیک هلکي. گیلؿ وی ب٧ل كا تَپ ب٣ـ ٍ مٌـ وی

 یک غاال! ایـ آواؿه ٌلغال، ههه ؾُب. بنٌـ ٘لبه تَپ به کًـ، ب٧ل ؿٍباكه كا تَپ اٍ ایًکه ام قبل ٍ
 اٌتؽاب كا کًاٌی هًتًـ، ٌل٤تی ها ضیًی ضَى بامی، ایي بلای ؾَؿم تُؽیْ به وي ؿیگل، ضین

. باِـ غَاٌُاى ها فؾیله. باًِـ ؿاِته ؾَبی بـٌی قـكت هن باًِـ تین ٍ ٌل٤تی هن که کلؿم
 .کًن ت٣َیٖ ؿٍم ٌیهه تَ اٌت وهکي ضَى

. ٤لی ٍ اویل ورتبی، وعًي، كِیـ، ٌلیهاى، یٌَ٪،. بٌَُـ مویي به ك٬تي آواؿه ٫ٌل ه٫ت ایي غاال
 !«مویي تَ كٍین وی یالّا،

*** 

 بَؿٌـ آٍكؿه ًٌذ ٍ ٜبل ؾَؿ با ٫ٌل ضًـ. ِـ ٬لیاؿ ٍ تَُیق ام پل ٌالي زَاؿیه، بهاك گل تین ٍكٍؿ با
 ٔـا به ٔـا. ِـ وی ؿیـه باؿی کَضک ِیپَك ها ؾیلی ؿٌت تَ. بَؿٌـ کلؿه ِل٥َ كا ٌالي غًابی ٍ

 .ِـ پؽَ کَُك ؿٍ هل ٌلٍؿ ب٣ـ. ِـ ؾَاٌـه بلًـگَ ام بامیکًاى اٌاوی. كٌیـ ٌهی

 ٍ گقاِته قلب بل كاٌت ؿٌت ایلاى اٌالوی زههَكی ولی ٌلٍؿ پؽَ وَق٢ ؿٌٍتاٌَ ٍ یٌَ٪
 ایي ام ها ضیًی. ؾَاٌـٌـ بلًـ ٔـای با كا ولی ٌلٍؿ ٔـا یک هن زه٣یت. کلؿٌـ مونوه كا ٌلٍؿ

 ام آٌها ام یکی. بَؿٌـ تَٓیلبلؿاكی غال ؿك تَٓیلبلؿاك ٌه. بَؿٌـ کلؿه غیلت ٔـا ٍ ٌل ههه
 كزن ؿاؿه تکاى ؿٌت هیراى با ٜل٩ آى زه٣یت ضلؾیـ، وی که ٜل٩ هل به. گل٬ت وی تَٓیل زه٣یت

 اغًاى. بَؿ ضیًی یا هاپًی ؿٍ آى ام یکی. ؿیـ هن كا ؾاكزی ؾبلٌگاك ؿٍ ٌیاٍٍ. ؾَاٌـٌـ وی
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 اٌـ کرایی ؿاٌی وی تَ. هًتًـ کرا وال ِاى باؿاوی ضُهاى ایي با ٌیًت و٣لَم: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه
 «ٌیاٍٍ؟

 

. بَؿٌـ تین ٍ تًـ ٍ ٌل٤تی ؾیلی ها ضیًی. بَؿ ٬َگتي بلتی غهیـ با غق. کلؿ ِل١ٍ كا بامی ضیي تین
 بامی بهتل ؿیگلاى ام ”ٍای ِیا“ ٍ ”هى ضي. “کلؿٌـ وی پیـا مویي ؿك ؾَب كا یکـیگل کَتاه های پاى با

 ٍ ههههه ههه آى ویاى ام ٔـایَ تا مؿ وی ٣ٌله ؿل ته ام که غالی ؿك ٬َگتي بلتی غهیـ. کلؿٌـ وی
 .بگیلٌـ كا ضیًی ؿٍ آى تا بگَیـ ٤لی ٍ كِیـ به یٌَ٪ که گ٫ت بلٌـ، یٌَ٪ گٍَ به تَُیق

 های بصه ب٣ـ لعٟاتی ٍ ؿاؿٌـ وی پاى هن به كا تَپ ها ضیًی گاهی. بَؿ وت٣اؿل بامی اٍل، ؿقایق
 .ؿاِتًـ اؾتیاك ؿك كا تَپ بهاك گل

 ؿك. کًـ وی گناكٍ كا بامی غلاكت با ٍ گل٬ته ؿهاى زلَی ویکل٬ٍي گناكِگل، که ؿیـ وی ٌیاٍٍ
 ویاى ام كا تَپ ضیًی بامیکي. بلؿ هرَم ٜل٬َ به ٬لِبا٩ ٤لی. گل٬ت كا تَپ ”هى ضي“ لعٟه یک

 كا كِیـ ”ِیاٍای. “اٌـاؾت ”ِیاٍای“ بلای كا تَپ ٍ مؿ ؿكیبل كا ورتبی ٍ وعًي. کلؿ كؿ ٤لی پاهای
 با ِـت به اوا. گل٬ت كا تَپ ٍ کلؿ پلت كا ؾَؿٍ ٌلیهاى. ِـ تک به تک ٌلیهاى با ٍ مؿ ؿكیبل
 َٔكتَ. مویي ا٬تاؿ. اٌـاؾت اٍت به كا تَپ ٌلیهاى. ِـ ق٢ٛ زه٣یت ٔـای. بلؾَكؿ ضیًی بامیکي

 بیلٍى ؾَى ٌلیهاى اٌگُتاى الی ام که ؿیـ ٍغُت کهال ؿك ٌیاٍٍ. ؾَكؿ تاب ٍ پیش ٍ گل٬ت كا
 ٌلیهاى به كا ؾَؿِاى هن ؿیگل ٫ٌل ضًـ ٍ غهیـ. ٌلیهاى ٜل٩ به ؿٍیـ ٍ ِـ بلًـ ٌلی٢. كینؿ وی

 ٌلیهاى ٤یًک که ؿیـه ٍغُتنؿه ٌیاٍٍ. مؿ کًاك كا ٌلیهاى های ؿٌت ٬َگتي بلتی غهیـ. كٌاٌـٌـ
 که گ٫ت ؿاٍك به غهیـ. آوـ ؿاٍك. کًـ وی ؾٌَلینی ٍ ِـه پاكه ٌلیهاى كاٌت ضُن ب٧ل ٍ ِکًته

 بلتی غهیـ. بلؿٌـ فؾیلها ٌیهکت ٜل٩ به كا ٌلیهاى وعهـهاؿی، ٍ ٌیاٍٍ. ؿاكؿ ت٣َیٖ قٓـ
 .بایًتـ ؿكٍامه ؿكٍى ٍ کًـ ؿٌتَ كا ٌلیهاى های ؿٌتکَ که گ٫ت وعهـهاؿی به ٬َگتي

 ضینی: »گ٫ت کُیـ وی ؿكؿ که غالی ؿك ٌلیهاى. بلؿٌـ كؾتکي به كا ٌلیهاى ٌلی٢ بابک، ٍ ٌیاٍٍ
 .«ٌتلٌیـ. ٌیًت

 .ِـٌـ كاهی ؿكواٌگاه ٌَی به ٌلی٢ ٍ پَِاٌـٌـ كا ٌلیهاى لباى

*** 
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. هًتیـ بامیگٍَ قـك ایي ضلا ِهاها آؾل: »گ٫ت ٍ کلؿ و٣ایًه كا ٌلیهاى َٔكت ٨لٍلًـکًاى ؿکتل
 !«ِـی وی کَك بَؿ تل ٜل٩ ایي فكه یک اگل

 .«کي اٌتلاغت ؾاٌه بلٍ تَ ٌلیهاى،: »گ٫ت بابک. مؿ بؽیه كا ٌلیهاى ضُن ب٧ل پاكگی ب٣ـ

 .ٌالي آین وی ٌه ـ

 .ؾاٌه بلٍ. بامیه آؾل ؿیگل االى ـ

 ٌاكاغتی با ولتٗی. اٌت ٌاکت ٌالي که ؿیـٌـ. كٌاٌـٌـ ٍكمِگاه به كا ؾَؿِاى بابک ٍ ٌیاٍٍ
 بلتی غهیـ. اٌت واٌـه بامی پایاى به ؿقیقه ؿه ٬قٚ ٍ هاٌت ضیًی ٢٫ٌ به ٫ٔل بل یک بامی که گ٫ت

 .کًـ آواؿه كا ؾَؿٍ که گ٫ت ٌیاٍٍ به ٬َگتي

 ...ام ؾًته وي غهیـ آقا اوا ـ

 !مویي تَ بلٍی بایـ. یالّا. ٌیاك بهاٌه ـ

 ٌگلاى هاٌیه که ؿیـ. ا٬تاؿ هاٌیه به ؿؾتلها تَ ضُهَ لعٟه یک ؿك. کلؿ آواؿه كا ؾَؿٍ ٌیاٍٍ
 كا هاٌیه ؿٌت اِاكه با. كٌاٌـ گَِه آى به كا ؾَؿٍ ٍ ؿٍیـ مویي ؿٍك کلؿى، گلم بهاٌه به. اٌت
 غالَ ٌلیهاى: »کُیـ ٬لیاؿ ٍ کلؿ گلؿ ؿهاى ؿٍك كا ؿٌتاٌَ ٌیاٍٍ. آوـ پاییي هاٌیه. کلؿ ٔـا

 !«ؾاٌه ك٬ت ؾَبه،

 !«بنى گل. ٌیاٍٍ آقا بنى گل: »کُیـ ٬لیاؿ ٍ مؿ لبؽًـ هاٌیه

 ؾَؿ ؿك ٤ریبی قـكت ٍ ٌیلٍ اوا. ِـ ٌلػ ٌیاٍٍ. کلؿٌـ تَُیق كا ٌیاٍٍ ههگی ؿؾتلها
 ؿك هلضه بایـ ؿقیقه ضًـ ایي ؿك که ؿاًٌت وی. ِـ ت٣َیٖ كِیـ با ؿاٍك ازامه با. کلؿ اغًاى

 .کًـ كٍ ؿاكؿ تَاى

 اٌـاؾت كا تَپ ٍ مؿ ؿكیبل كا ضیًی ؿٍ وعًي. ؿاؿ پاى وعًي به اویل. ا٬تاؿ اویل پای میل تَپ
. کلؿ ؿكٍامه ٍاكؿ كا تَپ ٌل ٘لبه یک با. ؿاؿ اٌرام کلؿ وی بایـ که كا کاكی ٌیاٍٍ ٍ ؿكٍامه كٍی

 ٌٍٚ كا تَپ ٌلی٢ اویل. کلؿٌـ وی تَُیق كا ٌیاٍٍ پاكضه یک ٌالي تهام غاال. ِـ و٫ًرل ٌالي
 به كا تَپ ٍ ك٬ت ٌلی٢ تکل یک وعًي اوا. کًًـ کًـ كا بامی کلؿٌـ وی ٣ٌی ها ضیًی. آٍكؿ مویي
 ٜل٩ به ٌَت ؿاكؿ ؿاٍك که ؿیـ لعٟه یک ؿك ٌیاٍٍ. ؿاؿ ٌیاٍٍ به كا تَپ اویل! ؿاؿ پاى اویل
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 تَپ. ؿیـ وًاٌب وَق٣یت ؿك كا یٌَ٪. كٌیـ ؿكٍامه ٌنؿیکی به مؿ ؿكیبل كا ٫ٌل ؿٍ. بلؿ وی ؿهاى
 ٌل كیؽتًـ ها بصه. مؿ كا پایاى ٌَت ؿاٍك. ِـ و٫ًرل ٌالي... ٍ کلؿ َِت یٌَ٪ ٍ ؿاؿ پاى اٍ به كا

 ههلاه ٍ اٌـاؾت ؿٍٍ كٍی كا ٌیاٍٍ کلؿ، وی گلیه اؾتیاك بی که ٬َگتي بلتی غهیـ. ٌیاٍٍ
 گلیه ؿاِت هاٌیه. ؿیـ ؿؾتلها بیي كا هاٌیه. گلؿاٌـ ضُن ٌیاٍٍ. ؿٍیـٌـ مویي ؿٍك ٌایلیي

 .مؿ وی ؿٌت ٍ کلؿ وی

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

. بَؿٌـ ایًتاؿه ههه. بَؿ تهاِاضی ام پل ٌالي. ِـ وی پؽَ آكهاٌتیي ولی ٌلٍؿ ٌالي بلًـگَی ام
 ٍ ا٘ٛلاب ٤الئن ؾَبی به ٌیاٍٍ. بَؿ کاٌاؿا تین کاپیتاى الکي. ؿاِت ٌٟل میل كا الکي ٌیاٍٍ،
 .ؿیـ وی الکي ضهله ؿك كا ؿلَُكه

 هل کاپیتاى ؿاٍك. ِـ بیُتل ها تَُیق. کلؿٌـ ت٣ٟین ؿاؿه تکاى ؿٌت ها تهاِاضی بلای تین ؿٍ هل
 كا ٌلٍ آكهاٌتیي پٍَ ولی بامیکي ”ٍكٍى“ وحل که آكهاٌتیي کاپیتاى ٍ الکي. کلؿ ٔـا كا تین ؿٍ

 الکي. کلؿ ِل١ٍ كا بامی کاٌاؿا تین. ؿاؿٌـ ؿٌت هن با کاپیتاى ؿٍ. ك٬ت مویي ٌٍٚ بَؿ تلاِیـه
 .ؿاؿٌـ وی پاى هن به ٍ کلؿٌـ وی زاگیلی ؿٍیـٌـ، وی ؾَب ؾیلی ها کاٌاؿایی. بَؿ غهله ٌَک ؿك
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 بامی. کلؿٌـ وی ؿ٬ا١ ؾَب آكهاٌتیي بامیکًاى اوا. بَؿ کاٌاؿایی بامیکًاى پای میل تَپ اٍل ؿقیقه ضًـ
 ٍ ٌیاٍٍ. بَؿ گل٬ته ٬لا كا ٌالي ٤ریبی غال ٍ َِك. کلؿٌـ وی غهله تین ؿٍ هل. ِـ گلم

 .بَؿٌـ آكهاٌتیي ٜل٬ـاك که و٫ٛٓی ٍ وعهـهاؿی برن کلؿٌـ، وی تَُیق كا کاٌاؿا تین ؿٌٍتاٌَ

 با ”گاكٌیا“ که بَؿ اٍل ٌیهه آؾل ؿقایق. بَؿ ٌُـه بام ای ؿكٍامه هیش هًَم اوا. بَؿ زقاب بًیاك بامی
 تَپ که ”گاكٌیا“ ٜل٩ به بام ؿٌتاٌی با ٍ ؾهیـه کاٌاؿا باى ؿكٍامه. ِـٌـ تک به تک کاٌاؿا باى ؿكٍامه

 ؿیلک به اوا. ِـ َِت تَپ. ؿاؿ پاى ”واكکیًن“ به كا تَپ ”گاكٌیا“ اوا. بلؿ هرَم بَؿ پایَ میل
 .بلگُت مویي ٌٍٚ به ٍ ؾَكؿ ؿكٍامه ٤هَؿی

 ؿاٍك. کُیـ ؿٌت باٌُاى ؿكٍامه ٌل به وعبت با ؾَِعالی با الکي. کُیـٌـ ٌَت کاٌاؿا ٜل٬ـاكاى
 .مؿ كا اٍل ٌیهه پایاى ٌَت

 اٌگاك. گل٬ت ٬لا كا بـٌَ ای کًُـه ؿكؿ. کُیـ تیل قلبَ ٌاگهاى. ًٌُت اٍ ًٔـلی كٍی ٌیاٍٍ
 کًاك که یٌَ٪. گقاِت قلب كٍی كا كاٌتَ ؿٌت ٍ ِـ ؾن. کلؿٌـ ٬لٍ قلبَ ؿك ؿا٨ی ویله

 ِـه؟ ات ضه تَ ٌیاٍٍ اِ... ضه ؿیـی: »گ٫ت ٍ مؿ ٌیاٍٍ ِاٌه به ؾَِعالی با بَؿ، ٌیاٍٍ
 «!ٌیاٍٍ ٌیاٍٍ،

 یک با هلاٌاى ٍ ؿٍیـ یٌَ٪. بَؿ ِـه تیله ٌیاٍٍ َٔكت. تلٌیـ یٌَ٪. کلؿ بلًـ ٌل ٌیاٍٍ
 کَضک قَٜی یک. کلؿ ِلَاكٍ زیب ؿكٍى كا ؿٌتَ ٌؽتی به ٌیاٍٍ. بلگُت آب لیَاى

. بلؿاِت كا ای ِیُه قَٜی ٌلی٢ یٌَ٪ ا٬تاؿ، اٌگُتاٌَ ویاى ام قَٜی اوا. ؿكآٍكؿ ای ِیُه
 ٍ و٫ٛٓی غاال. ؾَكؿ آب زل٤ه ضًـ ٌیاٍٍ. گقاِت ٌیاٍٍ ؿهاى به قلّ یک ٍ کلؿ بام كا ؿكٍ

 ب٣ـ لعٟه ضًـ. کلؿٌـ وی ٌگاه ٌیاٍٍ به ٌگلاٌی با بَؿٌـ، ٌنؿیک که ؿیگل های بصه ٍ وعهـهاؿی
 بام: »گ٫ت ٌاكاغتی ٍ تلى با یٌَ٪. مؿ لبؽًـ غالی بی با. ِـ بام آكام آكام ٌیاٍٍ گل٬ته ضهله
 «گل٬ت؟ ؿكؿ قلبت

 .«ٌیًت ضینی: »گ٫ت ٍ کُیـ ٤هیقی ٫ٌي ٌیاٍٍ

 .«کًی بامی ٬َتبال ٌبایـ أال. بُی هیراٌنؿه كٍمت ٍ غال ایي با ٌبایـ تَ: »گ٫ت اویل

 .َِؿ وی ِل١ٍ ؿاكؿ ؿٍم ٌیهه ایًکه وحل ها بصه ؾُب. ٌباِیـ ٌگلاى. ٌیًت ضینین ـ
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 ٌٟل میل پًهاٌی كا ٌیاٍٍ بامی آؾل تا ؾَؿٍ اوا. بًُیًـ ٌلزایُاى که کلؿ اِاكه ها بصه به یٌَ٪
 .ؿاِت

*** 

 به كا تَپ ”گاكٌیا“ که بَؿ ٌُـه پا به پا تَپ ضًـباك هًَم. کلؿٌـ ِل١ٍ ها آكهاٌتیًی كا ؿٍم ٌیهه
 ِیلزه باى ؿكٍامه. کلؿ َِت کاٌاؿا ؿكٍامه ٌَی به كا تَپ ٍ ٌکلؿ و٣ٛل ”آؿكیاٌَ. “ؿاؿ ”آؿكیاٌَ“

 ؿكٍى كا تَپ پا ب٧ل یک با ٍ كٌاٌـ تَپ به كا ؾَؿٍ آكهاٌتیي کاپیتاى اوا. کلؿ ؿ٢٬ كا تَپ ٍ ك٬ت
 واكاؿٌٍا واكاؿٌٍا،: ٬لیاؿ. گل٬تًـ ٌلِاى كٍی كا ٌالي آكهاٌتیي ٜل٬ـاكاى. ٬لٌتاؿ کاٌاؿا ؿكٍامه

. بـهًـ اؿاوه كا بامی ٍ ٌٌَُـ ٌاكاغت که کلؿ وی اِاكه ؿٌٍتاٌَ به الکي! ِـ ٌهی ق٢ٛ ای لعٟه
 پایُاى میل تَپ اگل. کلؿٌـ وی بامی ؿ٬ا٤ی کاوال. کُیـٌـ ٤قب ها آكهاٌتیًی. ِـ ِل١ٍ ؿٍباكه بامی

 کاٌاؿا بامیکًاى بقیه باى ؿكٍامه برن. کلؿٌـ وی َِت کاٌاؿا ؿكٍامه ٌَی به هـ٩ بی كا آى ا٬تاؿ، وی
 پاییي ٍ باال ؾَِعالی با وعهـهاؿی ٍ و٫ٛٓی. ِـ وی تهام ؿاِت بامی. بَؿٌـ آكهاٌتیي مویي ؿك
 ٍ بلؿ هرَم ؿكٍامه ٌَی به ِـه تَپ به پا الکي. کلؿٌـ وی تَُیق كا آكهاٌتیي ٍ پلیـٌـ وی

 !پًالتی... ٍ ؿٍیـٌـ ٜل٬َ به ضًـآكهاٌتیًی

. ك٬ت تَپ پُت الکي. مؿٌـ وی ؿٌت ٍ کُیـٌـ وی ٣ٌله غلاكت ٍ َِك با کاٌاؿا ٜل٬ـاكاى غاال
 ؾَكؿ ؿكٍامباى ٌیًه به تَپ. کلؿ ِلیک كا تَپ ٍ ؿٍیـ الکي. مؿ ٌَت ؿاٍك. ِـ آواؿه باى ؿكٍامه

. ِـ ٬لیاؿ ٍ تَُیق ام پل ٌالي. ٬لٌتاؿ ؿكٍامه تَ كا تَپ بَؿ ؿٍیـه زلَ که الکي. بلگُت ٍ
 بابک که بَؿ واٌـه بامی پایاى به ؿقیقه پًذ. مؿٌـ وی ؿٌت ؾَِعالی با ؿٌٍتاٌَ ٍ ٌیاٍٍ
 «بابک؟ ِـه، ضی: »پلٌیـ یٌَ٪. آوـ هلاٌاى

 ؿمؿه ٬لیـ آؾلٍ: »گ٫ت للماى ٍ ؾ٫ه ٔـای با بابک. بُلؿٌـ زلَ ٌل ٌیاٍٍ ٍ یٌَ٪. ِـ ؾن بابک
 !«کلؿ كا ؾَؿٍ کاك

 ضی؟ ـ

 !ٌیًت ٬لیـ ام هن اخلی. ِـه ؿمؿیـه کاٌاؿا ٍ آكهاٌتیي بامیکًاى ٌٍایل ـ

 .کُیـ تیل ؿٍباكه ٌیاٍٍ قلب
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 زَاب کًین؟ ٌل ؾاکی ضه غاال: »گ٫ت ٍ اٌـاؾت ضًگ وَهایَ به. کًـ گلیه بَؿ واٌـه کن یٌَ٪
 «بـهین؟ ضی كا ها آكهاٌتیًی ٍ ها کاٌاؿایی

 !«٬لیـ ٌلٌـ بهت ؿٌتن وگل. كٌن وی كا غًابَ ؾـا به: »٨لیـ بابک

 !«بکًیـ کاكی یک. آیًـ وی آٌها االى: »گ٫ت ٌاكاغتی با و٫ٛٓی

 كا ها كؾتکي ؿك: »گ٫ت ٍ کُیـ ٤هیقی ٫ٌي ٌـاِت، ضهله بل كٌگ ٍ ؿاؿه تکیه ؿیَاك به که ٌیاٍٍ
 !«کًیـ ق٫ل

 ضی؟ ـ

 !کًیـ ق٫ل كا ؿكها گ٫تن ـ

 بلٍیـ. کًن وی گلم كا ٌلِاى زَك یک وي: »ا٬تاؿ كاه ٌیاٍٍ. کلؿ ق٫ل كا ها كؾتکي ؿك یٌَ٪
 ٍ ایتالیا بامی تا بایـ. ِاى ؾاٌه بلٍؿ ٫ٌلتاى ؿٍ. بگلؿیـ كٌـ وی ٬کلتاى به که هلزا. ٬لیـ ؿٌبال
 .«باِیـ مٍؿ. کًین پیـایَ ٌُـه تهام کاٌاؿا

 ٌیاٍٍ پلیـه كٌگ ٍ ؿكهن َٔكت ؿیـى با کا٠هی آقای. کلؿ پیـا كا کا٠هی آقای ٍ ك٬ت ٌیاٍٍ
 «ٌیاٍٍ؟ ِـه ضی: »پلٌیـ ٍ ِـ ٌگلاى
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 كؾتکي به ٣٬ال تین ؿٍ. کًیـ کاكی یک کا٠هی آقای: »گ٫ت ٍ کلؿ ت٣لی٪ كا وازلا ههه ٌلی٢ ٌیاٍٍ
 !«ِهاٌت به اویـواى. كٍؿ وی آبلٍیهاى ٍاال. کًین پیـا كا ٬لیـ وا تا ٌلٌٍـ

 بیلٍى غیلت ٍ بهت ام ٌلاٌرام. کلؿ ٌگاه ٌگاه ٌیاٍٍ به لعٟه ضًـ بَؿ ؾَكؿه زا که کا٠هی آقای
 ...«هن ِها اوا. کًن وی كا ام ٣ٌی وي. باِـ: »گ٫ت ٍ آوـ

 .وهًَى. ضُن ضُن، ـ

 كا ها بصه ام ٫ٌل ضًـ كاه بیي. ؿٍیـ ٫ٌي یک ِاى وعله تا. ؿٍیـ بیلٍى ٌالي ام ٌل٤ت به ٌیاٍٍ
 .گُتًـ وی ٬لیـ ؿٌبال کَضه به کَضه که ؿیـ

 ٌٍایل آٌرا ببلؿ ِایـ. گهلک ویـاى ٜل٩ بلٍیـ ٫ٌل ؿٍ ِها و٫ٛٓی، یٌَ٪،. ٌـاكؿ ٬ایـه َٜك ایي ـ
 .ب٫لٍِـ كا

 اگل ِـ وی ا٬تٗاغی ضه. بَؿ گل٬ته اٍ گلیه. بَؿ ِـه گیذ ٌیاٍٍ. ؿٍیـٌـ و٫ٛٓی ٍ یٌَ٪
 .٬لیـ ؾاٌه ٜل٩ ؿٍیـ! کلؿٌـ ٌهی پیـا كا ٌٍایل

 تلؽی اٍقات با واؿكٍ. ِاى ؾاٌه ؿك ؿم ك٬تین: »گ٫ت كِیـ. ؿیـ کَضه ٌل كا وعهـهاؿی ٍ كِیـ
 كا وعًي ٍ غهیـك٘ا. این کلؿه کهیي ایًرا. ٌیاوـه هًَم ٍ ك٬ته بیلٍى ٔبظ ام ٬لیـ که گ٫ت

 .«کَضه ٌل آى ٬لٌتاؿین

 .باِـ آٌراها ِایـ پاكک ٜل٩ به بلٍم وي پي ـ

 ام. ٌَِـ پیـا ٌٍایل ٍ ٬لیـ تا کلؿ ٌقك ٍ ؾَاٌـ بَؿ بلـ ؿ٤ا هلضه. ؿٍیـ پاكک ٜل٩ به ٌیاٍٍ
 به قٗیه ایي غتهآ ؿاؿ؟ وی کاٌاؿایی ٍ آكهاٌتیًی های بصه به زَابی ضه. تلٌیـ وی آبلٍكینی

 كا پاكک تهام! بَؿ كاه ؿك ای ٬از٣ه ضه ٍای. ِـ وی ل٧َ وًابقات. ِـ وی کُیـه هن ها كٍمٌاوه
 ؿل ٍ ٌااویـ. بَؿ ٌـیـه كا اٍ کًی اوا. گل٬ت كا ٬لیـ ٌلا٥ ؿیـ وی که کًی هل ام. کلؿ ٍزَ زًت

 ٌیًه ؿك آ٬تاب. كیل كٍی ًٌُت. كٌیـ آهي ؾٚ به. ِـ كاهی وعله ٌَی به پاکُاى ٍ ِکًته
 غَاٌَ ٍ هٍَ. ٌبَؿ ؾَؿٍ غال تَ اوا. كیؽت وی ٤لق ِلِل ٌیاٍٍ. کلؿ وی پؽَ گلوا آٌهاى

 ؿیگل ٍ بلٌگلؿؿ ٌالي به ٌُـ، ِـه ؿمؿیـه ٌٍایل ام ؾبلی اگل گل٬ت تٓهین. بَؿ ؿاؿه ؿٌت ام كا
 .ٌلٍؿ هن الکي ؾاٌه به
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 لعٟه یک. ٌبَؿ ؾَؿٍ غال تَ. گلیًت ِـت به ٍ. کلؿ بلًـ آٌهاى ٌَی به ٌل. تلکیـ اٍ ب٧ٖ
 ٍ کلؿه تٓاؿ٩ قٛاك با تا بًُیًـ زا ههاى گل٬ت تٓهین ای لعٟه بلای. ًِیـ كا قٛاك بَق ٔـای
 .ِـ ٌنؿیک قٛاك. ؿاؿ وی تلزیظ آبلٍكینی ٍ بـٌاوی به كا ولگ. َِؿ کُته

 قلب ؿك! کلؿ وی کاكی ؾـا غتهآ بَؿ؟ ٌیًـاؾته كٍ ؾـا به وگل. ٌه ؾَؿکُی. ٌه. آوـ ؾَؿ به ٌیاٍٍ
 به که ها ٍاگي به ٍ ایًتاؿ. گل٬ت ٬أله كیل ام ٍ ِـ بلًـ. ِـ تابیـه ٌَكی ٌَزَاٌَ ٍ بیهاك

. ؿیـ ٤ریب ای وًٟله ٌیاٍٍ ٌاگهاى. ِـ كؿ قٛاك. ِـ ؾیله گقِتًـ، وی ضُهاٌَ بلابل ام ٌل٤ت
 ِـه ؾیاالتی که کلؿ ٬کل. ؿیـ ٌاک ضًـ با كا ٬لیـ غیلت، کهال ؿك ؾیي ٍ للماى پلؿه پُت ام

 ٍ ؿٍٍ به ٌاک ضًـ. بَؿ ایًتاؿه قٛاك كیل ٌَی آى ؿك ٬لیـ. گل٬ت كا ضُهاٌَ ؾیًی. اٌت
 مویي به ٍ مؿ ٔـا كا ٌیاٍٍ ٌاتَاٌی با ٬لیـ. بَؿ ؾَى به ٨لق اٍ ٌیًه ٍ َٔكت. بَؿ ؿٌتَ

 .٨لتیـ
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 ؿٍ. بَؿ ِـه پًهاى ؾاک ٍ ؾَى ام ای الیه میل َٔكتَ ٍ ِکًته ٬لیـ پیُاٌی. ؿٍیـ زلَ ٌیاٍٍ
 ب٧ل میل ٌؽتی به ٌیاٍٍ. ِـ وی ؿیـه ؾلاٍ ضًـ ؿٌتاٌَ كٍی. بَؿ ؾٌَی هن اٍ ٌیًه ام ٌقٛه
 ٤اقله یک لعٟه ههیي ؿك. اٌـاؾت گلؿى ؿٍك ٍ ؿٍٍ كٍی كا ها ٌاک. کلؿ بلًـٍ ٍ گل٬ت كا ٬لیـ

 .كٌیـ كاه ام ضاق ولؿ

 !كٍؿ وی پًل ایي ام ؾٌَی ضه ٍای ها، بصه ِـه ضی اِ اِ اِ ـ

. هًتًـ آٌرا پًل تا ؿٍ. كاٌت ٌهت کَضه ٌل بلٍیـ مغهت بی آقا،: »گ٫ت کًاى گلیه ٌیاٍٍ
 .«ایًرا بلٌاًٌـ كا ؾَؿِاى بگَییـ

 !«ٌبَؿ... وي... وي... کاك. ام وًـه... ِل... ٍٍ... ٌیا: »گ٫ت کًاى ٌاله ٬لیـ. کلؿ تًـ پا ولؿ ٤اقله

 !ؿکتل بلٌاٌیهت بایـ. ٬لیـ ٌنى غل٩ ـ

 ؿٍ آى به ٌیاٍٍ. مؿ ؾُکُاى ٬لیـ ٢ٍ٘ ٍ ٌل ؿیـى با. آوـٌـ ؿٍاى ؿٍاى وعهـهاؿی ٍ كِیـ
 : تَپیـ

 ٬لیـ هن وعهـهاؿی ٍ وي. ٌالي به بلٌاى كا ها ٌاک تَ كِیـ! کًیـ ٌگاه بِل ٍ بِل ٌایًتیـ َٜك ههاى ـ
 !«كٌاٌین وی بیهاكٌتاى به كا

. كٌاٌـٌـ ؾیاباى ٌل كا اٍ. گل٬ت كا ٬لیـ ؿیگل ب٧ل میل وعهـهاؿی. ؿٍیـ ٍ گل٬ت كا ها ٌاک كِیـ
 !ِـٌـ كٍاٌه بَؿ آٌرا ؿك بهاكلَ بیهاكٌتاى که بهـاكی ویـاى ٌَی به ٍ گل٬تًـ تاکًی یک
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 ٍ الکي ٍ کا٠هی آقای بهاك، گل وعله های بصه برن. بَؿ ِـه ِل٥َ بهاكلَ بیهاكٌتاى اٍكهاٌي بؽَ
 بل ٍ گلیاى. كٌیـ كاه ام ٬لیـ واؿك. بَؿٌـ ٌگلاى ههه. بَؿٌـ آوـه هن آكهاٌتیي تین ٌهایًـه
 .ٌتَاًٌتًـ اوا کًًـ آكاوَ کلؿٌـ ٣ٌی پلٌتاك ضًـ. اٍكهاٌي به ؿٍیـ ٌلمٌاى

 .ببیًن كا پًلم بایـ. ببیًن كا ام بصه بایـ وي ـ

 ها بصه ٍ ٌیاٍٍ. َِؿ ؿاؾل ٬لیـ واؿك بگقاكٌـ که کلؿ اِاكه پلٌتاكها به ٍ آوـ ؿکتل ٌلاٌرام
 .کلؿٌـ وعأله كا ؿکتل

 ؿکتل؟ آقای ِـ ضی ـ

 ؾَبه؟ غالَ ـ

 !ٌُـه ضینیَ ـ

 ؾیل به العهـاهلل. ٌکًیـ ٔـا ٍ ٌل. اٌت بیهاكٌتاى ایًرا! ٌاکت: »گ٫ت ٍ کلؿ بلًـ ؿٌت ؿکتل
 ٌیلٍی به وربَكین وا اوا. بهاٌـ ایًرا وـتی بایـ. ؿاِته ؾٌَلینی. مؿم بؽیه كا هایَ مؾن. گقِته
 !«ضاقٌَت اخل بل زلاغاتَ ضَى بـهین، ؾبل اٌتٟاوی

 .«ؿهن وی وي بَُؿ ضقـك هل ؿكواٌَ ؾلد ؿکتل، آقای: »گ٫ت ٍ ك٬ت زلَ کا٠هی آقای

 .«بـهیـ پلٌٍـه تُکیل آٌرا. ٌلپلٌتاكی بلٍیـ: »گ٫ت ٍ ٌَِت ای بلگه ؿکتل

 «کًن؟ ٔعبت باهاٍ تَاٌن وی وي: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 !ٌه ـ

 .«بنٌـ غل٩ میاؿ ٌبایـ. ؿقیقه ٌه ٬قٚ. باِـ: »گ٫ت ؿکتل ٌلاٌرام. کلؿ ألاك ؾیلی ٌیاٍٍ
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 به ب٣ـ. کًًـ کهکَ پلٌٍـه تُکیل بلای ٍ بلٌٍـ کا٠هی آقای با که گ٫ت بابک ٍ یٌَ٪ به ٌیاٍٍ
 .ك٬ت اٍكهاٌي اٌتهای ٌَی

*** 

. بَؿ ِـه ٍٔل ؾَى کیًه ضپَ ؿٌت به ٍ ٌِلُم كاٌتَ ؿٌت به ٍ کُیـه ؿكام تؽت كٍی ٬لیـ
 ؿك كا ٬لیـ كاٌت ؿٌت ٌیاٍٍ. ؾَكؿ تکاى ٌؽتی به ٌیاٍٍ ؿیـى با ٬لیـ. کلؿ وی گلیه واؿكٍ

 !«بَؿ ٤نینبصه... کاك... تقٓیلم... بی... وي... ٍٍ... ٌیا: » گ٫ت ٌؽتی به ٬لیـ. گل٬ت ؿٌت

 !«آ٬لیي. ٬لیـ کلؿی ك٫ٌٍیـواى: »گ٫ت ٍ بٌَیـ كا ٬لیـ ؿٌت ٍ ِـ ؾن ٌیاٍٍ

 .مؿ كٌگی کن لبؽًـ غالی بی با ٬لیـ

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 !ِکًتًـ كا ضیي ؿیَاك ٜلًن ایلاٌی ٌَزَاٌاى ـ

 !کلؿٌـ تقًین كا اوتیامها غیحیتی بامی ؿك آكهاٌتیي ٍ کاٌاؿا ـ

 !ؿٌٍتی زام وًابقات ٌایه میل زهاٌی زام وقـواتی ؿیـاكهای ـ
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 .کلؿ تقًین كا اوتیام ؿیگل باك ایتالیا. ۱ اٌگلیي ۱ ایتالیا ـ

 ٌل هًَم وي ها بصه اوا. َِؿ ٌهی بهتل ایي ام: »گ٫ت ٍ کلؿ تا كا ٍكمِی كٍمٌاوه ؾًـه ؾًـه و٫ٛٓی
 !«هًت هن ؾـاِاى ام کًیـ باٍك. ببًـین قلاكؿاؿ تبلی٧اتی های ِلکت با بایـ. هًتن غل٬ن

 !و٫ٛٓی کلؿی ِل١ٍ بام ـ

 !و٫ٛٓی ٜه٣کاكی ضقـك تَ ـ

 !َِؿ؟ ٌهی ٌلتاى َِؾی ِها بابا ـ

 «ضَٛكه؟ غالَ ؾبل، ضه ٬لیـ ام كاٌتی: »پلٌیـ ٌیاٍٍ ام یٌَ٪

 .٤یاؿتَ ك٬تن ٔبظ اولٍم. بهتله ـ

 .«مؿین تههت ضقـك ٫ٜلکی به. هًتین ٬لیـ وـیَى ؾیلی وا ها بصه: »گ٫ت ٌاكاغتی با اویل

 «بَؿه؟ ضه قٗیه ٌگ٫تی ٌیاٍٍ كاٌتی. ؾلیـ كا آبلٍیهاى ٬لیـ: »گ٫ت وعهـهاؿی

 ٌاگهاى که بَؿه كؾتکي ؿك ؿم ؿیلٍم که گَیـ وی ٬لیـ: »گ٫ت ٍ کلؿ ؾیي مباى با كا لباٌَ ٌیاٍٍ
 .«َِؿ وی پیـا ٤نینبصه کله ٍ ٌل

 ٤نینبصه؟ ـ

 .ا٬تاؿ ٬لیـ گلؿى تقٓیلٍ ٍ کلؿه بام كا آقا اغـ واِیي که کًی ههاى. آكه ـ

 .گ٫تی وی ؾُب ـ

 ِـه پُیهاى که گَیـ وی ٍ گلیه میل مٌـ وی ٤نینبصه. کًـ وی ضه آٌرا که کًـ وی ؿ٤َا ٤نین با ٬لیـ ـ
 ٍ کًـ زبلاى ؾَاهـ وی که گَیـ وی. کلؿه ٌاولؿی ٬لیـ غق ؿك ضَى. بگیلؿ غاللیت ٬لیـ ام آوـه ٍ

 ؾلؿ وی ٌَِابه تا ؿٍ ٍ كٍؿ وی ٤نین. بؽُـ وی كا ٤نین ٍ ٌَمؿ وی ؿلَ ٬لیـ تا کًـ وی گلیه قـك آى
 گیذ ؿاكؿ ٌلٍ که َِؿ وی وتَزه ٬لیـ یکـ٣٬ه. ٬لیـ به ؿهـ وی كا ؿیگلی ٍ ؾَؿٍ بلای یکی
 ٬لیـ. بـمؿؿ كا بامیکًاى ٌٍایل ٍ کًـ بیهٍَ كا اٍ ؾَاهـ وی ٍ مؿه ٌاكٍ ٤نین که ٬ههـ وی. كٍؿ وی
 ٤نین که بیًـ وی کًـ وی بام ضُن ٍقتی. كٍؿ وی هٍَ ام ٬لیـ. بَؿ ِـه ؿیل اوا بکًـ کاكی ؾَاهـ وی
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 ضَى. بگَیـ وا به که تلٌـ وی. کًـ ضه واٌـ وی بیصاكه ٬لیـ. ك٬ته ٍ ؿمؿیـه كا تین ٌٍایل
 .کًـ ٌهی باٍك كا غل٬َ کي هیش که ؿاًٌت وی

. گلؿؿ وی اٍ ؿٌبال پلٌاى پلٌاى ب٣ـ ٍ كٍؿ وی ٤نینبصه ؾاٌه به اٍل. ا٬تـ وی كاه ؾلاب غال ههاى با
 ؿٌبال ٬لیـ. ك٬ته وی آهي كاه ٜل٩ به آهي كیل ٜل٩ ام که ؿیـه كا ٤نین گَیـ وی ٫ٌل یک ایًکه تا

. کًـ وی مؾهی كا ٬لیـ ضاقَ با ٤نین ٍ َِؿ وی ؿ٤َاِاى. کًـ وی پیـا كا ٤نین ایًکه تا. ؿٍؿ وی ٤نین
 كا ها ٌاک ِکًته ٌل ٍ ؾٌَی بـى ههاى با ب٣ـ ٍ کَبـ وی ٤نین َٔكت به آزل تکه یک با هن ٬لیـ
 .اٌـ گل٬ته كا ٤نینبصه ِکل، كا ؾـا هن، آٌها ٍ ؿاؿه گناكٍ وؤوَكیي به غاال. گلؿؿ بلوی ٍ ؿاكؿ بلوی

 .بَُؿ آؿم تا بهاٌـ مٌـاى تَ قـك آى بایـ. زهًن ـ

 .پَل یک ٌکه ِـین وی ٍ ك٬ت وی آبلٍیهاى ؾاكزی های تین پیَ ٍاال. آٍكؿین ِاٌي ؾیلی ـ

*** 

 !هًتین ؿٌٍت هن با وا ـ

 کلهه الکي که ؿیـ. کلؿ ٌگاه الکي ٌَِته به ٌیاٍٍ. ٌَِت وی ؿیکته کلؿى، ٬کل غال ؿك الکي
 !اٌت ٌَِته ؿٍٔت كا ؿٌٍت

 .اٌت میبایی ٌلمویي ایلاى: بًَیي غاال ؾَب، ـ

 وحل تل٫َٟ ِها ال٫بای غل٩ٍ ام ب٣ٗی آؾل ٌیاٍٍ،: »گ٫ت ب٣ـ ٍ اٌـاؾت پیُاٌی به ضیي الکي
 .«بًَیًن ”ف“ یا ”م“ یا ”ٝ“ با كا ”م“ ؿاٌن ٌهی االى وي وحال. اٌت ؿیگل زَك اٍ ؿیکته اوا اٌت هن

 ”م“ وحل. ٬ههی وی کًی، تَزه آیًـ وی بیلٍى ؿهاى ام که غل٩ٍ ٔـای به اگل. کًی ٤اؿت بایـ ؾُب ـ
 .غلقَم ویاٌه فال ٍ اٌت مباى ٌَک ام که

 تَاًٌتیـ وی كاغت ؾیلی ٍقت آى ٌکلؿیـ؟ اٌگلیًی كا ال٫بایتاى غل٩ٍ ها ای تلکیه وحل هن ِها ضلا ـ
 .بؽَاٌیـ ٍ بًَیًیـ آلهاٌی ٍ اٌپاٌیایی ٍ اٌگلیًی های مباى به

 !«بًَیي كا ات ؿیکته. ٌَُین ٌیاٌی وًایل ٍاكؿ که بَؿ ایي قلاكواى: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ ٌیاٍٍ
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 میل. کلؿ تٓعیظ ٍ گل٬ت كا الکي بلگه. بًت كا کتاب ٌیاٍٍ ٌلاٌرام. ٌَِت ٍ ؾًـیـ الکي
 !۱۷ ـ ٌَِت بلگه

 «ؿاِتن؟ ٨لٚ تا ۳ ی٣ًی ۱۷: »گ٫ت ت٣رب با الکي

 ٌَِتی لٗیٞ كا لقیق وحال. ٌَِتی اِتباه كا کلهات ام ب٣ٗی اوا کًن کهکت کلؿم ٣ٌی ایًکه با. بله ـ
 .کلؿی پیُل٬ت ؾَب. گل٬تی ٌهله ؾَب هن بام. پلٜاب كا پلتاب ٍ

 .«بًَیي تَ گَین وی وي. اٌت وي ٌَبت غاال ؾُب: »گ٫ت الکي

*** 

 ۱۷: ٌَِت بلگه میل ٍ کلؿ تٓعیظ كا ٌیاٍٍ بلگه الکي. ِـ تهام ٌیاٍٍ ؿیکته

 ِـم؟ ۱۷ وًن اِ ـ

 .ٌَِتی اِتباه كا کلهه تا ٌه. بله ـ

 .پُت به میي گهی ٍ میي به پُت گهی ها ایلاٌی وا قَل به ـ

 ضه؟ ی٣ًی وحل ایي ـ

 اٌـ؟ ٌُـه ؿلؽَك كؾتکي وازلای ام که تیهت های بصه الکي كاٌتی. گَین وی ب٣ـآ ـ

 بَؿ؟ ضی اٌهَ پًله، آى ام اوا ضیه؟ ِهاها تقٓیل. کلؿه اِتباه یکی. بٌَُـ ؿلؽَك ضی بلای. ٌه ـ
 .ٌکلؿ ؾیاٌت اواٌت تَ اوا بَؿ ِـه ورلٍط ٍ ؾَكؿه کتک آٌکه با. آوـ ؾَِن ؾیلی ٬لیـ، آهاى

 اٍ. گقاكٌـ وی اغتلام اٍ به ههه غاال ات٫اق ایي با. بَؿ ؾَكؿه بـی تههت قبال ٬لیـ الکي، ؿاٌی وی ـ
 کلؿیـ، وًاٍی آكهاٌتیي تین با ایًکه ام الکي، كاٌتی. کلؿ خابت كا بَؿٌَ اویي ٍ ؿكٌتکاكی

 ٌیًتیـ؟ ٌاكاغت

 با که ب٣ـیهاى بامی بلای ِـه قلاك. بَؿ وًاٍی تین ؿٍ هل غق. بَؿ ؾَبی بامی. باِین ضلا ٌه، ـ
 .بیایًـ هن واواٌن ٍ بابا ؿاكین ٤لب وًتؽب

 .َِؿ وی ؾَب ؾیلی ـ
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 ضَٛكه؟ قلبت ٌیاٍٍ، كاٌتی ـ

 .كٌاٌـ وی ٌالم. ؾَبه ـ

 !«كٌاٌـ؟ وی ٌالم ضی،: »گ٫ت غیلت با الکي

 .کًـ وی َِؾی که ؿاؿ تَ٘یظ الکي به ٍ ؾًـیـ قهقه ٌیاٍٍ

 اٌت؟ ها تین کـام بامی ب٣ـام٠هل اولٍم ـ

 .زًَبی کله ٍ ٬لاًٌه بامی هن ب٣ـ. ٌَییي ٍ ا٧٬اًٌتاى كٌٍیه، ٍ بلمیل ـ

 .آین وی غتهآ وي ـ

 !بلٍم وي ؾُب. هًتن وًتٟلت. باِـ ـ

*** 

 .کلؿ بام كا ؿك ِک٬َه آقای. مؿ مٌگ. كٌیـ ِک٬َه آقای ؾاٌه به ٌیاٍٍ

 .تَ بیا. پًلم آوـی ؾٍَ. ٌیاٍٍ آقا به، به ـ

 ِک٬َه آقای ٌل پُت ٍ آٍكؿ ؿك كا هایَ ک٫َ. ِـ غیاٙ ٍاكؿ ٍ ؿاؿ ؿٌت ِک٬َه آقای با ٌیاٍٍ
 اٌگاك. اٌت كا٘ی ؾیلی هاٌیه پًلم، ٌکًـ ؿكؿ ؿٌتت: »گ٫ت ِک٬َه آقای. ِـ پقیلایی ٍاكؿ

 با که مواٌی ام گَیـ وی هاٌیه. ِـ ۱۵ گل٬ت اوتعاى امٍ ٌلیهاى ؿیلٍم،. ا٬تـ وی كاه ؿاكؿ غًابی
 .«گل٬ته ۱۵ که اٌت باكی اٍلیي ِـه آًِا اٌگلیًی مباى

 آقای كاٌتی. کًُـ وی مغهت ؾَؿِاى. ٌکلؿم کاكی که وي: »گ٫ت ٍ اٌـاؾت پاییي ٌل ٌیاٍٍ
 «ضَٛكه؟ ضُهَ. ام ٌـیـه كا ٌلیهاى که كٍمیًت ؿٍ یکی وي ِک٬َه،

 مٍؿی بَُؿ میلی ٍ مؾن زایهاى یک. اٌت زٍَ ؾٍَ گَِتهاى ؾاٌَاؿگی وا. ٌالوت ٍ ٔعیظ ـ
 .بکُـ كا اٍ بؽیه ؿیگل ه٫ته تا کًن ٬کل. َِؿ وی ؾَب

 ...وا ام که ِها... که ِها ـ
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 ضالَ ٍ ضُن ِکل كا ؾـا بام. ؿاكه ِکًتًک ٌل ؿاكه اِکًک بامی: اٌـ گ٫ته قـین ام. پًلم ٌه ـ
 با ٣٬ال زاى ٌیاٍٍ. آوـه و٣لهت آقا بیا! هاٌیه زاى، هاٌیه. َِم ٌهی وناغن ؿیگل وي ؾُب. ٌکلؿ ٤یب
 !ازامه

 ؿٍ ٍ ٌیًی یک با ٍ ٌل به گلـاك ٫ٌیـ ضاؿك هاٌیه ٍ ك٬ت ِک٬َه آقای. ِـ بلًـ اغتلام با ٌیاٍٍ
 به غًابی: »گ٫ت هاٌیه. بَؿ ٌلػ ِلبت كٌگ. بلؿاِت ِلبت لیَاى یک ٌیاٍٍ. آوـ ِلبت لیَاى

 .«ا٬تاؿیـ مغهت

 .کًن وی ؾَاهَ مغهتی، ضه ـ

 .کلؿٌـ ؿكٌت واواٌن. آلبالٌَت ِلبت! کًیـ ویل كا ِلبتتاى ـ

. کلؿ وی ٔـا لیَاى ؿك یؼ های تکه. مؿ هن به كا ِلبت ٍ گل٬ت كا قاِق للماى، ؿٌتی با ٌیاٍٍ
 .ؾَكؿ ِلبت ام زل٤ه ضًـ ٔـا بی ٍ آكام ب٣ـ

 .کًین ِل١ٍ كا ؿكى ؾُب. اٌت ؾَبی ِلبت ضه. ٌکًـ ؿكؿ ؿٌتتاى ـ

*** 

 مٍؿتل وي اولٍم بـهیـ ازامه اگل: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه اٍ وصی ٌا٤ت به ٌیاٍٍ ب٣ـ ٌا٤ت یک
 .«بلٍم ٬َتبال ٌالي بایـ. بَُم ولؾْ

 ٌالي به ٬َتبال تهاِای بلای هن ؿیگل ؿؾتلهای ٍ وي ؿاؿیـ ازامه ایًکه ام ٌیاٍٍ آقا كاٌتی ـ
 .کًن تُکل ؿٌٍتاٌتاى ٍ ِها ام آٌها ام ٌهایًـگی به گ٫تًـ ؿؾتلها. وهًٌَن بیایین

 تهاِا بلای کًیـ وی ٍقت. اٌت وهن هن ؾیلی. ؿاكین بامی آلهاى تین با وا ٬لؿا. کًن وی ؾَاهَ ـ
 بیاییـ؟

. ببلیـ ؿیگل های تین وحل كا آٌها بـهیـ قَل هن ِها. بیایًـ ِاى ههه گَین وی ؿٌٍتاٌن به. غتهآ ـ
 !کلؿیـ بامی ال٣اؿه ٬َق که ضیي با بامی تَ

 .ِـ ٌلػ ٌیاٍٍ

 .ٌلیهاى غتی. کلؿٌـ بامی ؾَب ههه ـ
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*** 

 «ٌیاٍٍ؟ ٌه ها، ِـه وًابقات ام اٌتقبالی ٤رب: »گ٫ت ٍ ؿٍؾت ٌالي زه٣یت به ضُن وعهـهاؿی

 «کرایی؟ ٌیاٍٍ آهای: »ؿاؿ تکاى كا ٌیاٍٍ و٫ٛٓی،. بَؿ ٬کل تَ ٌیاٍٍ

 «ِـه؟ ضی هاى،: »آوـ ؾَؿ به ٌیاٍٍ

 «ؾبلیه؟. ٌیاٍٍ ِـی زَكی یک اولٍم تَ: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ وعهـهاؿی

 !«ِـه ٤اِق غتهآ: »ؾًـیـ وَفیاٌه و٫ٛٓی

 .ؾًـیـ ٨َ ٨َ و٫ٛٓی. مؿ و٫ٛٓی پهلَی به وُتی َِؾی به. ِـ ٌلػ ٌیاٍٍ

 .بَؿم آلهاى با ٬لؿا وًابقه ٬کل تَ ـ

 .«َِین وی ٌلگلٍه وا تًاٍی یک با غتی. ٌؽَك ٨ٓه: »گ٫ت و٫ٛٓی

 «کًین؟ وی بامی گلٍه کـام با ٍقت آى كاٌتی: »پلٌیـ وعهـهاؿی

 .ا٬تین وی اٌت آكهاٌتیي یا کاٌاؿا که C گلٍه ؿٍم تین با بَُین اٍل اگل ـ
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 .«کًین بامی کاٌاؿا تین با ٌـاكم ؿٌٍت. بی٫تین آكهاٌتیي با کًـ ؾـا: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 «الکي؟ ؾاٜل به ضلا،: »گ٫ت یٌَ٪

 .آكه غقیقتَ،. ؾُب ـ

 ضه هاپي ٍ آكهاٌتیي ببیًین بایـ تامه. بَُین آلهاى با ٬لؿایهاى بامی وًتٟل بایـ غاال: »گ٫ت و٫ٛٓی
 .«کًًـ وی

 .ِـٌـ مویي ٍاكؿ كٌٍیه ٍ بلمیل های تین ها، بصه ـ

 .ِـ ٌهی ق٢ٛ هن لعٟه یک بلمیل بلمیل، ٬لیاؿ،. بَؿٌـ بلمیل ٜل٬ـاك ها تهاِاضی بیُتل

 .مؿ كا بامی آ٨ام ٌَت ؿاٍك

*** 

 با: »گ٫ت ؿاِت بلٌهی بامی ام ضُن که غالی ؿك اویل. بَؿ زلَ گل ؿٍ با بلمیل ٍ بَؿ ؿٍم ٌیهه آؾل
 .«بیایًـ باال هن ها ا٧٬اٌی که ؿاكؿ اوکاى میاؿ ؾَؿواٌین، ها بصه. َِؿ وی غق٩ كٌٍیه غًاب، ایي

 .«کًًـ وی ضه ب٣ـ بامی تَ ببیًین بایـ: »گ٫ت یٌَ٪

 ٌٍٚ تَپ که ههیي ضَى. ٌـاِت ای ٬ایـه گل ایي اوا. مؿٌـ بلمیل به گل یک آؾل لعٟات ؿك ها كٍى
 هن با تین ؿٍ بامیکًاى. مؿ كا پایاى ٌَت ؿاٍك کلؿٌـ، ِل١ٍ كا بامی ها بلمیلی ٍ ِـ کاِته مویي
 با ٌیاٍٍ. مؿٌـ ؿٌت ها تهاِاضی بلای ها كٍى. کلؿ وی تَُیق كا كٌٍیه غاال زه٣یت. ؿاؿٌـ ؿٌت

 اٍت ها كٍى ؿاًٌـ وی ضَى. با٣َِكٌـ ؾیلی هایهاى تهاِاضی یٌَ٪، بیًی وی: »گ٫ت ؾَِعالی
 .«ٌٌَُـ ٌاكاغت میاؿ تا کًًـ، وی تَُیقُاى ؿاكٌـ اٌـ، ِـه

*** 

 تَُیق كا ا٧٬اًٌتاى تین ِـت به ها تهاِاضی. ِـٌـ مویي ٍاكؿ ٌَییي ٍ ا٧٬اًٌتاى تین ؿٍ
 .کلؿٌـ

 کاك ٌل پیَ ٌا٤تی تا آٌها که ؿاًٌت وی. ؿیـ وی ها ا٧٬اى ضهله ؿك كا ؾًتگی ؾَبی به ٌیاٍٍ
 اوا. اٌـ ٌؽَكؿه هن ٌاهاك غتی آٌها ام ب٣ٗی که ؿاًٌت وی. اٌـ كٌاٌـه مویي به كا ؾَؿ غاال ٍ اٌـ بَؿه
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 كا كٌٍیه با اٍلُاى بامی ٜلاٍت گلضه. ٌکُیـٌـ ٤قب بامی ؿك فاتیُاى ٌؽتکَِی با ها ا٧٬اٌی
 .ِـ تهام وًاٍی بامی اٍل ٌیهه ؿك اوا. آٍكؿٌـ ٬ُاك ها ا٧٬اى به ؾیلی ٌَییي بامیکًاى. ٌـاِتًـ

 آٌها که ؿیـ. كٌاٌـ ا٧٬اًٌتاى تین كؾتکي به كا ؾَؿٍ. گقِت زه٣یت ویاى ام ٍ ِـ بلًـ ٌیاٍٍ
 .کلؿ ت٣رب. اٌت ك٬ته ٬لٍ ًٌگیي ٌکَتی ؿك كؾتکي ٍ کلؿٌـ ؿكام پا ؾًته ٍ ٨هگیي

 آوـه؟ پیَ وُکلی ها، بصه ِـه ضه ـ

 : ِـ ٌگلاى ٌیاٍٍ. بَؿ ٌاكاغت بیُتل ههه ام بیـل. ٌـاؿٌـ زَاب کـاوُاى هیش

 ِـه؟ ضه بگَییـ ؾـا به كا تَ ـ

 !«ِـین اؾلاد کاك ام وا ههه: »گ٫ت ٍ کلؿ ؿٌٍتاٌَ به ٌگاهی بیـل

 «ضی؟ بلای ِـیـ، اؾلاد ضی؟: »پلٌیـ ت٣رب با ٍ ؾَكؿ زا ٌیاٍٍ

 .کلؿ اؾلاد بهاٌه یک به كا کـاوهاى هل اٌتاؿکاك، ؾب ـ

 .«کًن پیـا کاكی بلایتاى کًن وی ٣ٌی وي. بکًیـ كا تالِتاى ٍ ٣ٌی ِها ها، بصه: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 .مؿ تلؽی لبؽًـ بیـل

 «ٌیاٍٍ؟ ِـه ضی: »پلٌیـ ٌیاٍٍ ؿكهن ضهله ؿیـى با یٌَ٪. بلگُت ٌالي به ٌیاٍٍ

 .ها ٫ٜلکی ـ

 کیه؟ وًَٟكت ـ

 !اٌـ کلؿه اؾلاد كا ههه. ا٧٬اٌی های بصه ـ

 ضی؟ بلای. اٌـ کلؿه اؾلاد ضی ـ

 غقَق ٌٓ٪ ٍ کًًـ وی کاك بنكگ آؿم تا ؿٍ اٌـامه ؾـا، های بًـه. ك٬تي ؿك کاك میل ام بهاٌه به ـ
 .َِؿ وی َٜكی ایي بکًُـ کاك ام ؿٌت مٍؿتل ٌا٤ت ؿٍ یکی ؾَاهًـ وی ٍقتی ب٣ـ. گیلٌـ وی

 وًابقات ایي تَ وا ؾاٜل به آٌها باِـ هلضه. کًین کاكی بلایُاى بایـ وا ها بصه: »گ٫ت ٌاكاغتی با بابک
 .«ِـٌـ غا٘ل



 
 

 
 

 118 صفحه

 .بیایین ؿك ؾرالتُاى ام زَكی یک بایـ آكه ـ

. ٌیًت ؾَؿم ؾاٜل به ؿ٣٬ه ایي ؾـا به اوا. بگَین ضینی یک ؾَاهن وی وي ها، بصه: »گ٫ت و٫ٛٓی
 «هاى؟. بـهین آٌها به كا پَلَ ٍ کًین وَا٬قت مویي ؿٍك تبلی٧ات با بیاییـ

 «ضیه؟ ٌٟلتاى: »کلؿ ٌگاه ها بصه به ب٣ـ. ك٬ت ٬لٍ ٬کل به ٌیاٍٍ

 .بَؿٌـ وَا٬ق ههه

 .بیایین ؿك آٌها ؾرالت ام بایـ. بگیلی ؾَبی پَل کي ٣ٌی. و٫ٛٓی باِـ ـ

 .ؿهن وی قَل. غتهآ ـ

 .کًین وی ؾبلِاى ِـ كؿی٪ پَل ٍقتی. ٌنٌیـ آٌها به غل٬ی هن ٣٬ال ـ

 .کًًـ قبَل ٍ ٌٌَُـ ٌاكاغت کًـ ؾـا ـ

 ایًرا تا. ؾَبه ؾیلی بامیُاى اٍ ؾـایی. اٌت غقُاى. ؿهین ٌهی که ٔـقه. کًن وی ِاى كا٘ی وي ـ
 .اٌـ کلؿه بامی ؾَب

*** 

 ؿ٬ا١ ٬قٚ ٍ ٌـاِتًـ كا کلؿى بامی ؾَب ؿوا٥ ٍ ؿل ها ا٧٬اٌی اٌگاك اوا. ِـ ِل١ٍ ؿٍم ٌیهه
 .ٌکلؿٌـ غهله ٌَییي ؿكٍامه ٌَی به کـاوُاى هیش. کلؿٌـ وی

 ٍ ٬لاًٌه بامی. کلؿ وی تَُیق كا ها ا٧٬اٌی یکپاكضه ٌالي. ِـ تهام گل بـٍى بامی ٌلاٌرام
 ؾیلی تین ؿٍ هل گلضه. ِـ تهام وًاٍی گل بـٍى ؿٌٍتاٌَ ٍ ٌیاٍٍ تَق٢ بل٤کي هن زًَبی کله

 ب٣ـ كٍم بامی اٍلیي که ِـ ا٤الم ٌالي بلًـگَی ام. ٌُـ كؿ ها ؿكٍامه ام تَپی اوا. کلؿٌـ بامی ؾَب
 تلک كا ٌالي کلؿٌـ وی ایلاى ایلاى، که غالی ؿك زه٣یت. اٌت آلهاى ٍ زَاؿیه بهاك گل های تین بیي

 .کلؿٌـ

 : آوـ ها بصه ٌلا٥ ٬َگتي بلتی غهیـ

 .کًین ولٍك كا ها تاکتیک ٍ کًن ٔعبت ٬لؿا بامی ؿكباكه ؾَاهن وی. بهاٌیـ ٌالي تَ ها بصه ؾب ـ



 
 

 
 

 119 صفحه

 

 

 

 

 

 ۹ ٬ٓل

 

 : كٌیـ بَؿ گقاِته قلاك ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل با که تهام ٌیهه پل ٌنؿیک ؿٍاى ؿٍاى ٌیاٍٍ

 .کلؿم ؿیل ببؽُیـ ٌالم، ـ

 كٍی ٤لق قٛله ضًـ ؿوا٨َ ٌَک ام. گقاِت ماٌَاٌَ کاٌه كٍی كا ؿٌتاٌَ ٍ ِـ ؾن ٌیاٍٍ
 .ضکیـ ؾاکی مویي

 كٍم ضًـ ایي ؿك. تپیـ وی ِـت به قلبَ. کُیـ ٤هیق ٫ٌي ضًـ. کلؿ كاٌت قـ ب٣ـ لعٟه ضًـ
 .ِـ وی کبَؿ ٍ ٌیاه لباٌَ ِـ، وی ٌاكاغت قلبَ ٍقتی. بَؿ ِـه ِل١ٍ قلبَ ؿكؿ ؿٍباكه

 !ِـه َٜكی ایي كٍیت ٍ كٌگ ضلا ٌیاٍٍ آقا ـ

 !بؽَكین ٌَِابه بلٍین وي، وههاى. ؿاكم غل٩ ِها با. ٌیًت ضینی ٌیًت، ضینی ـ

 باالی ام ٤لی قاكؿاٍ. ؾلیـ ؾًک ٌَِابه ِاى ههه بلای. بلؿ ٤لی قاكؿاٍ و٧امه به كا آٌها ٌیاٍٍ،
 پَل که ٌیاٍٍ به ؾ٫ه ٔـای با ب٣ـ ٍ کلؿ ا٧٬اٌی های بصه به ٌگاهی ٌین کل٫تَ ِیُه ٤یًک

 «ؿاكی؟ ٌلّی ٍ ٌل ضه ها ا٧٬اٌی ایي با تَ پًل، ببیًن: »گ٫ت ؿاؿ وی كا ها ٌَِابه

 بهَ که ٤لی قاكؿاٍ. ك٬ت بیلٍى زَاب بی ٍ گل٬ت كا پَلَ باقی. کلؿ اؾن. بلؾَكؿ ٌیاٍٍ به
 ایي های بصه! بیًی وی: »گ٫ت بَؿ ًٌُته پیُؽاى کًاك ضهاكپایه كٍی که پیلولؿی به كٍ بَؿ بلؾَكؿه

 !«ؾَكؿ بلوی قبایُاى تلیذ به پلٌی وی ٌؤال یک. كا مواٌه ؿٍكه
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 پًله ایي بام بگقاك، ٌلِاى به ٌل کن ٤لی، قاكؿاٍ هن، تَ: »گ٫ت ٍ کلؿ ؾُک ٌل٬ه ضًـ پیلولؿ
 !«کلؿ وی پَلت یک ٌکه ٍ ولبَٜه ؾَؿم به گ٫ت وی بَؿ ؿیگلی کي. ٌنؿ غل٬ی

 .کلؿ تلٍ ٤لی قاكؿاٍ

*** 

 ب٣ـ. بًُیًًـ ٌیهکت كٍی گ٫ت آٌها به ٌیاٍٍ. كٌیـٌـ پاكک به ا٧٬اٌی های بصه ٍ ٌیاٍٍ
 ام وًابقات ایي تَ ِلکت ؾاٜل به كا ِها که ؿاٌن وی وي: »گ٫ت ٍ کلؿ زه٢ ٌیًه كٍی كا ؿٌتاٌَ

 ؿك ِها ؾرالت ام َٜكی یک که این گل٬ته تٓهین وا. ٌاكاغتًـ هن وي ؿٌٍتاى. اٌـ کلؿه اؾلاد کاكتاى
 .«بیایین

 بیکاك. اٌت بنكگ ؾـایهاى غاال. آوـین ؾَؿواى اؾتیاك به وا ضیه؟ ها غل٩ ایي: »گ٫ت زَ اهلل
 .«واٌین ٌهی

 .بـهن بهتاى پیًُهاؿ یک تا آٍكؿم ایًرا كا ِها وي غقیقتَ. وقٓلین وا هن بام اوا. ؿاٌن وی ـ

 «پیًُهاؿی؟ ضه: »پلٌیـ ت٣رب با یاقَت

 گل٬تیـ؟ وی غقَق ضقـك كٍمی ِهاها ـ

 ؿاكی؟ وا غقَق به کاك ضه ـ

 .ؿاكم کاك. بگَییـ ـ

 !«گل٬تن وی تَواى پآٌـ كٍمی وي: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه ؿٌٍتاٌَ به بیـل

 !تَواى پآٌـ ٍ هناك وي ـ

 ...ه٫تٓـ ٍ هناك وي ـ

 ...هناك ـ

 ...پآٌـ ٍ هناك ـ
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 ِاٌه كٍی كا ؿٌتاٌَ. ًٌُت یاقَت ٍ بیـل بیي ٌیاٍٍ. گ٫تًـ كا گل٬تًـ وی قبال که غقَقی ههه
 «کًیـ؟ وی قبَل بـهن گل٬تیـ وی که غقَقی ههیي با کاك یک ِها به وي اگل: »گ٫ت ٍ گقاِت آٌها

 ٌؽت ؿهن وی قَل. ؾَب کاك یک: »گ٫ت لبؽًـمٌاى ٌیاٍٍ. کلؿٌـ ٌگاه ٌیاٍٍ به ت٣رب با ههه
 .«بَُیـ افیت میاؿ گلوا ایي تَ ٌیًت هن المم. ٌباِـ

 «هًت؟ کاكی ضه غاال: »گ٫ت ٍ کلؿ ؿٌٍتاٌَ به ٌگاهی بیـل

 !بگَین وي تا کًیـ قبَل ِها اٍل ـ

 .اٌت قبَل. باِـ ـ

 .بـهیـ ؿٌت ـ

 ؿاِت ٌگه ؿٌت ؿك كا بیـل ؿٌت ٌیاٍٍ. بَؿ بیـل ٫ٌل آؾلیي. ؿاؿ ؿٌت آٌها تک تک با ٌیاٍٍ
 !«کًیـ بامی ٬َتبال ٍ کًیـ تهلیي ٬قٚ: »گ٫ت ٍ

 .کلؿٌـ ٌگاه ٌیاٍٍ به غیلت با ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل

 که بـهیـ اٌرام ضًاى كا ب٣ـی وًابقات ؿاكم ؿٌٍت. وعکن ٬َتبال ٍ تهلیي ٬قٚ ِـیـ؟ وتَزه ـ
 گَییـ؟ وی ضه ؾُب. بؽلیـ كا ها ا٧٬اٌی آبلٍی

 !«ٌه: »گ٫ت ٍ ِـ بلًـ زا ام بیـل

 ٌه؟ ضی بلای ضی، ـ

 های كاه ام ؾَاٌتین وی اگل. کًین وی کاك ِلا٬ت با ههگی وا. ؿاؿى كَِه َِؿ وی ایي آؾل آؾل، ـ
 ٍ کلؿین وی کاك ؾُؽاٍ های ونك٤ه تَ ٜالباى بلای ٍ ا٧٬اًٌتاى تَ واٌـین وی بیاٍكین ؿك پَل ؿیگل

 .کلؿین وی ؿكٌت وؽـك وَاؿ ٍ تلیاک

 زلَی. کًیـ بامی وعکن که گَین وی. کًیـ بامی وا ٢٫ٌ به گَین ٌهی وي. ٌُـیـ وي وًَٟك وتَزه ِها ـ
 !بـهیـ ِکًت كا وا کًیـ ٣ٌی بـهیـ وًابقه ِـ قلاك وا با اگل غتی. تین هل

 !«ٌیًت قبَل بام باِـ ایي ِها وًَٟك اگل غتی: »گ٫ت وعهـ گل
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 ضلا؟ آؾل ـ

 كا ؾَؿواى تالٍ ٍ کاك ٌاىِ. کًین ٌهی گـایی وا. ٔـقه َِؿ وی ؿهیـ وی وا به که پَلی ایي ٍقت آى ـ
 .ؾَكین وی

 آقا: »کلؿ بلًـ ٌل بیـل ٌلاٌرام. بَؿٌـ ٌاکت ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل. ك٬ت ٬لٍ ٬کل به ٌیاٍٍ
 غل٩ یک ؿٌٍتاٌن با تًهایی وي بـهیـ ازامه. اٌت ؾیل ِها ٌیت که ؿاٌین وی ههگی وا ٌیاٍٍ

 .«بـهین زَاب ِها به ب٣ـ بنٌن ؾَٓٔی

 .مٍؿ ٬قٚ. باِـ ـ

 .باِـ ـ

 اٌـ كا٘ی آٌها که بَؿ آوـه ؾََِ. بَؿ آوـه ؾََِ آٌها ٫ٌي ٤نت ام. ِـ ؿٍك آٌها ام ٌیاٍٍ
 .ٌگیلٌـ و٫ت پَل اوا بکًًـ تالٍ ٍ کاك ؾاٌَاؿه ام ؿٍك

 !ٌیاٍٍ آقا ـ

 ؿهین وی قَل وا باِـ،: » گ٫ت ٍ ِـ ؿقیق ٌیاٍٍ ضُهاى به بیـل. ك٬ت آٌها ٌَی به ٌیاٍٍ
 !«ؿاكؿ ِلٙ یک اوا. کًین بامی وعکن

 ِلٜی؟ ضه ـ

 به كا ٬َتبال ٌالي ٌٟا٬ت وا کًیـ قبَل اگل. وَا٬قًـ وي ٌٟل با آٌها. کلؿم ٔعبت ؿٌٍتاٌن با وي ـ
 .َِؿ وی غالل ؿهیـ وی وا به که پَلی َٜكی ایي. کًین وی کهک آٌرا کاكگلهای به ٍ گیلین وی ٤هـه

 .«قبَل: »گ٫ت ٍ بلؿ زلَ كا ؿٌتَ ب٣ـ. ؾَكؿ زا ٌیاٍٍ

 .کًین وی ِل١ٍ كا کاكواى اولٍم ام وا پي ـ

*** 

 به غال به تا ضلا پًل: » گ٫ت ٍ پلیـ زا ام و٫ٛٓی ٌاگهاى. کلؿٌـ وی ٬کل ؿاِتًـ. بَؿٌـ ٌاکت ههه
 !«بَؿم؟ ٌی٫تاؿه ٬کلٍ
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 !«ِـ آب ام مهله ؾبلته، ضه: »تَپیـ و٫ٛٓی به وعهـ٤لی

 «ای؟ کلؿه ٬کلی ضه: »پلٌیـ وُتاقاٌه ٌیاٍٍ

 !«ب٬َه: »گ٫ت ؾَِعالی با و٫ٛٓی

 «ضی؟ ی٣ًی ب٬َه؟: »گ٫تًـ ت٣رب با ههه

 پًته ٍ تؽهه ٍ ضیپي ٍ پ٫ک بامی کلؿى تهاِا وَق٢ تهاِاگلاى وگل. گیلیـ ٌهی كا وًَٟكم ضلا ـ
 ؾَكٌـ؟ ٌهی

 «وًَٟك؟ ؾُب: »گ٫ت ٍ اٌـاؾت پیُاٌی به ضیي یٌَ٪

 .ب٫لًٍِـ ؾَكاکی وَاؿ گَیین وی ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل به. ؿیگل هیصی ـ

 ٍ ٌلیهاى پًل٤هه وهـی، به كاٌتی. ؾَبیه ٬کل ایي آكه،: »گ٫ت ٤باى. کلؿٌـ ٌگاه یکـیگل به ههه
 .«گیلٌـ وی هن ؾَبی غقَق غتهآ. کًًـ کاك هن آٌها بلای ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل که گَیین وی كِیـ

 .«كاغتًـ آٌها َٜكی ایي. ؿاِتًـ كا ٌٟل ههیي ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 ٍ بیـل بابک، كاٌتی. کًـ وی قبَل غتهآ. کًن وی ٔعبت ام پًل٤هه با وي پي: »گ٫ت كِیـ
 .«کًًـ کهک تَ به تَاًٌـ وی هن اٌتٟاوات تَ ؿٌٍتاٌَ

 .«اٌت ؾـام ام وي. َِؿ ٌهی بهتل ایي ام: »گ٫ت ٍ ؿاؿ تکاى ٌل بابک

 .«کًن ٔعبت ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل با بلٍم وي پي: »گ٫ت ٌیاٍٍ
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*** 

 هل ام ایلاى ایلاى، ٬لیاؿ ٍ ؿهُل ٍ ًٌذ ٔـای. كٌیـ ٌهی ٔـا به ٔـا. بَؿ زه٣یت ام لبلین ٌالي
 مؿ لبؽًـ هیَاكؿ آقای. کلؿٌـ وی ٌگاه زه٣یت به غیلت با ؾاكزی های وههاى. كٌیـ وی گٍَ به گَِه

. كٌـ ٌهی ”اٍلتلا٬َكؿ“ ٍكمِگاه به ٍكمِگاهی هیش ٔـای ٍ ٌل کلؿم وی ٬کل ههیُه وي: »گ٫ت ٍ
 .«کلؿم وی اِتباه ایًکه وحل اوا

 تین کاپیتاى ؿیگل باك یٌَ٪. ِـ بیُتل ها تَُیق ِـت. ِـٌـ مویي ٍاكؿ بهاك گل ٍ آلهاى تین ؿٍ
 تًـتًـ وتلزن. کلؿ کَتاهی ٔعبت ؿٍ آى با ؿاٍك. ؿاؿ ؿٌت آلهاى تین کاپیتاى با ٍ ك٬ت زلَ. بَؿ

 بهاك گل تین. کًـ ِل١ٍ آلهاى كا بامی ِـ قلاك. کلؿ تلزهه ها آلهاٌی کاپیتاى بلای كا ؿاٍك های غل٩
 به ؿٌٍتاٌَ ٍ یٌَ٪. کلؿٌـ وی ایلاى ایلاى، غلاكت ٍ َِك با ها تهاِاضی. ك٬ت ضپ ٌهت به

 .مؿٌـ ؿٌت ٍ کلؿٌـ ت٣ٟین ٌالي ٜل٩ ضهاك های تهاِاضی

 یک ٌلیهاى كاٌت ضُن ٌنؿیکی ؿك. بَؿ ًٌُته ٌلیهاى کًاك ؿك فؾیلها ٌیهکت كٍی ٌیاٍٍ
 ٍ ایًتاؿه ؿكٍامه زلَ وعهـهاؿی. بَؿ مؿه ضُن به ؿیگلی ٤یًک. بَؿ گل٬ته زا کَضک پاًٌهاى
 .«کًـ باٌی ؿكٍامه ؾَب وعهـهاؿی کًـ ؾـا: » گ٫ت ٌیاٍٍ. کلؿ وی گلم كا ؾَؿٍ

 .«کًـ بامی ؾَب ؿهن وی قَل. ٌـاكؿ غل٩ وعهـهاؿی کاك: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ ٌلیهاى

 غهیـ ٌُـه، هیصی: » گ٫ت ٌلیهاى به ؾ٫ه ٔـای با ٌیاٍٍ. بَؿ ِـه ٤ٓبی ٬َگتي بلتی غهیـ
 !«کًـ وی قاٜی ؿاكؿ ٬َگتي بلتی

 وا ببلؿ كا ضیي تین اٌپاٌیا ٍ ببامین كا بامی ایي اگل. کًـ وی وًئَلیت اغًاى ؾیلی. ٌـاكؿ تقٓیل ـ
 .ؾَاهین وی اوتیام یک ٬قٚ وا. َِین وی اٍت

 ٍ ؾَاهلت بیًی، وی كا قًهت آى ٌلیهاى، كاٌتی. گیلٌـ وی كا وًاٍی الاقل ها بصه. ٌباٍ ٌگلاى ـ
 !اٌـ ًٌُته آٌرا ؿیگل ؿؾتلهای
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 کي باٍك. ؿاكؿ ٬َتبال ٤ُق قـك ایي هاٌیه ؿاًٌتن ٌهی وي: »گ٫ت ب٣ـ ٍ کلؿ تًگ ضُن ٌلیهاى
 ؿك ِاػ ت٣رب ام وي که گَیـ وی كا ها تین ٣٘٪ ٌقاٙ ٍ کًـ وی تعلیل كا ها بامی ضًاى ها ِب

 .«آٍكم وی

 بیًـامٌـ؟ كاه ٬َتبال وًابقه ؿٍكه یک هن ؿٌٍتاٌَ ٍ ؾَاهلت قلاكه که ؿاٌی وی ـ

 !ٌه ـ

 .آكه ـ

 ؿاٌی؟ وی کرا ام تَ ـ

 .بَؿ گقِته کاك ام کاك اوا. گ٫ته وی ٌلیهاى به كا اٜال٤ات ایي ٌبایـ که ٬ههیـ. ِـ ٌلػ ٌیاٍٍ

 پًل با تا بگَیـ تَ به گ٫تن وًن. کًن کهکُاى ؾَاٌت وي ام. گ٫ت وی تاى ؾاٌه تَ ؿیلٍم ؾب ـ
 ؿؾتلها ایي. َِؿ وی ؾَب ؾیلی بَُؿ اٌرام کاك ایي اگل ٌلیهاى، ببیي. کًی ٔعبت وهـی ات، ٤هه
 .ؿاكٌـ غق هن

 که کلؿ، والوت كا ؾَؿٍ. اٌت ِـه ؿلؽَك کهی ٌلیهاى که ِـ وتَزه ٌیاٍٍ. واٌـ ٌاکت ٌلیهاى
 تَُیق كا بهاك گل تین یکپاكضه ٌالي. مؿ كا بامی ِل١ٍ ٌَت ؿاٍك. اٌت مؿه كا غل٩ ایي ضلا
 .کلؿ وی

 !کَبًـه ایلاى ای غهله، غهله، غهله، ـ

 کَتاه های پاى با. کلؿٌـ وی بامی میلکی با ها آلهاٌی اوا. گل٬تًـ اؾتیاك ؿك كا بامی. ِـٌـ ِیل ها بصه
 با ایًکه تلى ام ؿاِت اؾٛاك یک که كِیـ. كٌاٌـٌـ بهاك گل مویي به ٌلی٢ ؾیلی كا تَپ ٤ل٘ی
 اوا. پیصیـ وی كقیب بامیکي به یا ك٬ت وی تکل آكام ٍ وعتاٙ ٌـهـ، ؿٌت ام كا ب٣ـ بامی ؿیگل، اؾٛاك

 ها آلهاٌی پای میل ام كا تَپ ٍ ؾَكؿ وی لین کلؿه كها مویي كٍی كا ؾَؿٍ ٍ ؿٍیـ وی وعابا بی و٫ٛٓی
 .کلؿٌـ ٌهی ؿ٬ا١ کـام هیش. کلؿٌـ وی بامی هرَوی تین ؿٍ هل. مؿ وی بیلٍى

. ؿاؿٌـ وی پاى هن به ؾَب ؾیلی ٍ ؿاؿه تُکیل وحلج یک یٌَ٪ ٍ و٫ٛٓی ٍ قهلواٌی وعًي
 قـكی به بامی. ؿاِتًـ اؾتیاك ؿك كا مویي ویاٌه ٌه آى ام تل ٤قب هن ٌیـولتٗی ٍ غهیـك٘ا

 زا ههه مؿ، كا اٍل ٌیهه پایاى ٌَت ؿاٍك ٍقتی. بَؿ ایًتاؿه غلکت ام مواى اٌگاك که ؿاِت هیراى
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 ؿیگل ٬َگتي بلتی غهیـ كؾتکي ؿك. کلؿٌـ تَُیق كا بهاك گل تین وًٟن ٍ ههاهًگ ب٣ـ. ؾَكؿٌـ
 بامی ضگٌَه ٍ ضیًت اِکالُاى که گ٫ت ها بصه به ٬لیاؿکُاى ٍ کلؿ كٍِي ٌیگاك یک. ٌیاٍكؿ ٜاقت
 !کًًـ

*** 

 : آوـ ٌیاٍٍ ٌلا٥ ؿٍباكه ٬َگتي بلتی غهیـ. کُیـ زلَ بهاك گل تین ؿٍم ٌیهه ؿك

 !کي گلم كا ؾَؿت پاَِ ـ

 اٍ تَُیق به ِل١ٍ ها تهاِاضی کلؿ ٌلوَ ٍ ؿٍیـى زا ؿك به ِل١ٍ ٍ ِـ بلًـ ٌیاٍٍ ٍقتی
 ٌیاٍٍ. گیلؿ وی ؿیگلی ِکل بامی اٍ آوـى با که ؿاًٌتًـ وی ٍ ًِاؾته كا ٌیاٍٍ آٌها غاال. کلؿٌـ

 ٌَی به ٍ کلؿ ؿكیبل كا كِیـ آلهاى ۶ ِهاكه بامیکي ،”كٍؿی“ لعٟه ههیي ؿك اوا. ك٬ت ؾٚ لب
 ”كٍؿی“ اوا. گل٬ت ”كٍؿی“ پای میل ام كا تَپ ٍ مؿ ِیلزه ٍ ؿٍیـ زلَ وعهـهاؿی. ؿٍیـ وعهـهاؿی

. ؿٍیـ پًالتی ٌقٛه ٌَی به ؿاٍك. ؾَكؿى تاب ٍ پیش به کلؿ ِل١ٍ ٍ اٌـاؾت مویي كا ؾَؿٍ میلکی با
 ٔعبت ؿاٍك با یٌَ٪. کُیـٌـ ”هَ“ ٔـا یک ها تهاِاضی. بلآوـ ؿٌٍتاٌَ ٍ ٌیاٍٍ ٌهاؿ ام آه

 کاكت یک وعهـهاؿی به ب٣ـ. ؿاؿ ٌُاى كا پًالتی ٌقٛه ؿٌت اِاكه با ٍ ؿاؿ تکاى ٌل ؿاٍك اوا. کلؿ
 ٌل به ٌیاٍٍ. آوـ گلیه با وعهـهاؿی. مؿ ٌل بل ؿٌتی ؿٍ ٬َگتي بلتی غهیـ. ؿاؿ ٌُاى قلون

 هًَم ٌه، تَ: »گ٫ت ٬َگتي بلتی غهیـ. ِـ آواؿه ٌلی٢ ٌلیهاى. کُیـ ؿٌت وعهـهاؿی
 .«تَاٌی ٌهی

 .«تَاٌن وی. تَاٌن وی: »گ٫ت وعکن لعًی با ٌلیهاى

 و٫ٛٓی ب٣ـ ٬لٌتاؿ، مویي ؿاؾل كا ٌلیهاى ٍ کُیـ بیلٍى كا غهیـك٘ا اٍل ٬َگتي بلتی غهیـ
 گ٫تي بیلاه ٍ بـ ٍ ٬عاِی به کلؿٌـ ِل١ٍ تهاِاگلها ام یا ٤ـه. ِـ مویي ٍاكؿ ٌیاٍٍ ٍ آوـ بیلٍى

 کلؿٌـ ؾَاهَ آٌها ام ٬لیاؿمٌاى ٍ ؿٍیـٌـ ٌهت آى به ٤رله با ٍ هلاٌاى یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ. ؿاٍك به
 ؿكٍى ٌلیهاى. ِـ ٌکَت ؿك ٨لق ٌالي. ِـٌـ ٌاکت ٌلی٢ ها بصه. ٌکًًـ ٬عاِی ؿؾتلها ؾاٜل به

 مؿى ٌَت به کلؿٌـ ِل١ٍ ها تهاِاضی. ایًتاؿ تَپ پُت آلهاى تین کاپیتاى ”ویکله. “ایًتاؿ ؿكٍامه
 تَك به كا تَپ ٌلیهاى، زهَ بل٤کي ٍ ؿاؿ اٌرام ؾَبی به كا ؾَؿٍ کاك ”ویکله“ اوا. کُیـى هَ ٍ

 !«ایلاى ایلاى،: »کُیـ ٬لیاؿ زه٣یت ٌَی به ٬َگتي بلتی غهیـ. ِـ ٌاکت ٌالي. ضًباٌـ ؿكٍامه
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 .بلٌـاِتًـ تَُیق ام ؿٌت زه٣یت لعٟه یک بلای غتی. پیصیـ ٌالي ؿك ایلاى ایلاى، ٬لیاؿ ؿٍباكه

 ٤باى. ؿاؿٌـ وی ؿلـاكی كا اٍ ورتبی ٍ و٫ٛٓی ٍ غهیـك٘ا. گلیًت وی ِـت به وعهـهاؿی
 : تَپیـ اٍ به ورتبی. کلؿ وی گلیه هن وعهـ گل

 !کًه گلیه بهاكی ابل وحل تا اى بهاٌه یک وًتٟل کًی؟ وی گلیه ضی بلای تَ ـ

 ٍ اٌت وُکُاى ؿم اِکُاى و٣ل٩ٍ قَل به که بَؿ ها بصه ؿٌته آى ام ٤باى. بَؿ ورتبی با غق
 !ا٬تاؿ وی گلیه به مٍؿ ؾیلی

 به ؿقایق. بَؿٌـ گل٬ته اؾتیاك ؿك كا بامی قهلواٌی وعًي ٍ ٌیاٍٍ ٍ یٌَ٪ ٬َتبال مویي ؿك اوا
 تَپ كِیـ. ٌـاِت قلاك ٍ آكام ا٘ٛلاب ٍ هیراى ِـت ام ٬َگتي بلتی غهیـ. گقِت وی ٌل٤ت

 با که ٌیاٍٍ به كا تَپ ٍ مؿ ؿكیبل كا ٫ٌل ؿٍ وعًي. اٌـاؾت وعًي بلای هَایی كا تَپ. گل٬ت كا
. آوـ زلَ باى ؿكٍامه. ِـٌـ بلًـ زا ام اؾتیاك بی ها تهاِاضی. ؿاؿ پاى بَؿ، ِـه تک به تک باى ؿكٍامه

 ٌاؿه پای ب٧ل یک با وعًي. ؿاؿ پاى بَؿ ؾالی ؿكٍامه آٌتاٌه ؿك که وعًي به كا تَپ ٌیاٍٍ اوا
 .ؿاؿ قِل ؿكٍامه ؿكٍى كا تَپ

 هن باك ایي ٤باى. پلیـٌـ وعًي كٍی ٍ ؿٍیـٌـ ههه. ؿكآوـ للمه به ٬لیاؿ ٍ تَُیق ِـت ام ٌالي
 ٍ کلؿ وی گلیه گل٬ته ٌل باالی به كٍ كا ؿٌتاٌَ وعهـهاؿی. کلؿ وی گلیه ِـت به هن ٍ ؾًـیـ وی

 ِـه بلًـ زا ام هن هیَاكؿ آقای غتی. بَؿ ِـه غکه٫لوا ٌالي ؿك ؿیگل غالی ٍ َِك. کُیـ وی ٬لیاؿ
 .پلیـ وی پاییي ٍ باال ؾَِعالی ام الکي اٍ، کًاك ؿك. مؿ وی ؿٌت ٍ

 مویي كٍی. گل٬ت ٫ًٌَ. آوـ ؿكؿ به ٌیاٍٍ قلب ٌاگهاى. بَؿ واٌـه بامی پایاى به ؿقیقه، ۳ ٬قٚ
. ؿٍیـ مویي ؿاؾل ٌگلاٌی با ٬َگتي بلتی غهیـ. ٬لٌتاؿٌـ اٍت به كا تَپ آلهاى، بامیکًاى. ا٬تاؿ
 ٌیاٍٍ. كیؽت ٌیاٍٍ ؿهاى ؿك آب زل٤ه ضًـ مغهت به غهیـ. بَؿ ِـه کبَؿ ٌیاٍٍ لباى

 !«کي ت٣َیٗن... تَاٌن ٌهی وي: » گ٫ت مٌاى ٫ٌي ٫ٌي

 كا ٌیاٍٍ ب٧ل میل ٬َگتي بلتی غهیـ. آوـ ؾٚ لب ٣ٌیـ. َِؿ آواؿه کلؿ اِاكه ٣ٌیـ به غهیـ
 .کلؿٌـ وی تَُیق كا ٌیاٍٍ ِـت به زه٣یت. گل٬ت

 !ایلاى تین ٤قاب قهلواى، ٌیاٍٍ! ایلاى تین ٤قاب قهلواى، ٌیاٍٍ ـ
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 بلای بَؿٌـ، اٌـاؾته اٍت به ها آلهاٌی که كا تَپی ٣ٌیـ. ؿاؿ تکاى ٌل زه٣یت بلای ٌیاٍٍ
 .ؿاؿٌـ پاٌؼ تَُیق با كا ٣ٌیـ زَاٌهلؿاٌه کاك ایي زه٣یت. کلؿ پلتاب آلهاى باى ؿكٍامه

 .مؿ كا بامی پایاى ٌَت ؿاٍك ٌلاٌرام. ؿاؿٌـ ك٘ایت تًاٍی به تین ؿٍ پایاٌی ؿقیقه ٌه ؿك

 ؿكؿ که که غالی ؿك ٌیاٍٍ. بَؿٌـ ٌیاٍٍ ٌگلاى. آوـٌـ ایلاى تین ٌیهکت ٌَی به ها آلهاٌی
 .بَؿ ٌگلاى. كٌاٌـ ٌیاٍٍ به كا ؾَؿٍ الکي. کلؿ تُکل آٌها ام ٍ ؿاؿ ؿٌت آٌها با کُیـ وی

 ٌیاٍٍ؟ ِـه ضی ـ

 .کًـ وی ؿكؿ قلبن. ٌیًت ضینی ـ

 .ایًراٌت بابام. ؿکتل بلٍین بیا ـ

 .َِم وی ؾَب کًن اٌتلاغت کهی. ٌیًت المم ـ

 هن ؿیگل ها بصه با ها آلهاٌی. کلؿ تُکل آٌها زَاٌهلؿاٌه ٍ ؾَب بامی ام. کلؿ تُکل ”ویکله“ ام ٌیاٍٍ
 تین ؿٍ بیي ب٣ـ بامی. کلؿٌـ تَُیق كا آلهاى تین ا٤ٗای آلهاى، آلهاى، ٬لیاؿ با زه٣یت. ؿاؿٌـ ؿٌت

 .ِـ وی بلگناك ایتالیا ٍ ضیي
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 : ؿاؿ وی ؾبل ؿٌٍتی زام وًابقات ام ٍكمِی های كٍمٌاوه تیتل ؿیگل باك یک

 !ؿاؿٌـ ك٘ایت تًاٍی به آلهاى ٍ ایلاى ـ

 !کلؿ گلؿ كا ها هاپًی ضُهاى گل ؿٍ با آكهاٌتیي ـ

 .کلؿ وتَق٪ كا اٌپاٌیا ضیي، تین ـ

 .کلؿ وًاٍی که آٍكؿ ِاٌي ٌَییي. بَؿٌـ اٌگینه بی ها ا٧٬اٌی ـ

 .ِـٌـ تًلین بلمیل بلابل ؿك گل ؿٍ با ها كٍى ـ

 .٬لٌتاؿ ؾاٌه به كا ٤لب وًتؽب گل یک با کاٌاؿا. آكهاٌتیي ِاٌه به ِاٌه کاٌاؿا تین ـ

 .کلؿٌـ وًاٍی زًَبی  کله با ٌاباٍكی ٤یي ؿك ها ٬لاًٌَی ـ

 كٍم هن تا ٌه ٍ پًرًُبه كٍم تا ؿٍ. واٌـه بامی پًذ ٬قٚ: »گ٫ت ٍ بلؿاِت كٍمٌاوه ام ٌل بابک
 .«زه٣ه

 «؟!َِؿ وی ب٣ـٍ ه٫ته ٌهایی ضهاكم یک بامی قلاك ایي ام پي: »گ٫ت ولتٗی

 .آیـ وی باال ِاى یکی آلهاى ٍ اٌپاٌیا تین ؿٍ بیي ام. کلؿین ٣َٔؿ که وا. ؿكٌته ـ

 .اوتیام ۳ اٌپاٌیا ٍ ؿاكٌـ اوتیام ۴ ٣٬ال ها آلهاٌی ـ

 .َِؿ وی اٍت کًـ وًاٍی اٌپاٌیا اگل. بیُتله آلهاى مؿه گل اوا ـ

 «ٌـاكه؟ ؿكؿ مؾهت زای ٌلیهاى،: »پلٌیـ ٍ کلؿ ٌگاه ٌلیهاى َٔكت به ٌگلاٌی با وعهـهاؿی

 .ِـ وی ؿیـه پا هناك یک وحل كاٌتَ ضُن کًاك ؿك ها بؽیه كؿ. ؾًـیـ ٌلیهاى

 !ٌپلى ٍ ٌگَ که ِـ ضًـِن زَكی یک کُیـ وی كا ها بؽیه ؿاِت ؿکتل ٍقتی ٬قٚ بابا، ٌه ـ

 .«ٌیاٍِن ٌگلاى ؾیلی وي ها بصه: »گ٫ت ٌگلاٌی با یٌَ٪. ِـ كٍِي پاكک های ضلا٥

 کبَؿ هاٍ لب ؿٍباكه ٍقته ضًـ ایي: »گ٫ت ٍ کُیـ آه یٌَ٪. ِـٌـ ؾیله یٌَ٪ به ٌکَت ؿك ههه
 .«کًـ وی افیتَ ؿاكه قلبَ ؿٍباكه کًن وی ٬کل. ِـه
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 «آیـ؟ بلوی کاكی ضه وا ؿٌت ام: »گ٫ت ٍ ِـ بلًـ ٌیهکت كٍی ام ٌیـ٤باى

 : مؿ گله ؿٍباكه ٍ کلؿ بام كا اٍ کتاٌی بًـ كینه ورتبی

 .ؿ٤ا ٬قٚ ـ

 ٌیًت یاؿتاى وگل. ٌیًت ؾَب أال قلبَ بلای. بَُؿ هیراٌنؿه ٌبایـ. کًـ بامی ٌبایـ ٌیاٍٍ ـ
 بیهاكٌتاى به کاكٍ ٍ ِـ ؾلاب غالَ میاؿ هیراى ام مؿ گُل اٌتلالیا به ٤نینی ؾـاؿاؿ ٍقتی

 .کُیـ

 ت. ؿاِتًـ یاؿ به كا ۱۳۷۶ آفكواه هُتن بامی ههه. ا٬تاؿ ها بصه پیُاٌی به گله

 تا کلؿٌـ ٔـا ٍ ٌل قـك آى کالى ٌل ها بصه. بلٌٍـ ؾاٌه به آٌها ٌگقاِت وـكٌه وـیل كٍم آى
 ٍ ِـٌـ زه٢ ٌهامؾاٌه ؿك وـكٌه های بصه ٍ بلؿٌـ ٌهامؾاٌه به كا تلَینیَى. آوـ کَتاه وـیل ٌلاٌرام

 ٤قب اٌتلالیا ام گل ؿٍ با ایلاى ٍقتی. ٬ههیـ ٌهی كا ؾَؿٍ غال کي هیش ؿیگل. کلؿٌـ ٌگاه كا بامی
 كا بامی ایي ایلاى گ٫ت وی اویـٍاكی با که بَؿ ٌیاٍٍ ٬قٚ. کلؿٌـ گلیه ها بصه بیُتل ٌٓ٪ ا٬تاؿ

 ٌَزَاى پًراه ٍ ؿٍیًت تَُیق ٍ ٬لیاؿ ٔـای ام ٌهامؾاٌه مؿ كا اٍل گل باقلی کلین ٍقتی. بامؿ ٌهی
 ها پٍَ ولی گٍَ به تَُیقُاى ٔـای اٌگاك. بَؿٌـ اٌتلالیا ولبَكى اٌتاؿیَم ؿك ههه اٌگاك. للمیـ

 .كٌیـ وی

. ِـٌـ بلًـ زا ام ههه. ٌپلؿ ٤نینی به كا تَپ ؿایی ٤لی. ؿاؿ پاى ؿایی ٤لی به اك تَپ باقلی کلین
 ام تَپ... مؿ ٘لبه تَپ به ؾـاؿاؿ. بَؿ واٌـه ؾیله تلَینیَى ٫ٔعه به ِـه گلؿ ضُهاى با ٌیاٍٍ

 ٍ ؾًـه ٍ گلیه. پلیـٌـ زا ام ههه. ِـ ؿكٍامه ٍاكؿ ٍ ِـ كؿ اٌتلالیا باى ؿكٍامه ”بًٌَیش“ پای كٍی
 ؿك. کًًـ کًتلل كا ؾَؿِاى ٌتَاًٌتًـ بَؿٌـ آٌرا که هایی و٣لن ٍ ٌا٠ن ٍ وـیل غتی. ِـ یکی ٬لیاؿ

 .بَؿ گقاِته قلبَ كٍی كا كاٌتَ ؿٌت ٍ بَؿ ًٌُته هًَم که بَؿ ٌیاٍٍ ٬قٚ ویاى ایي

 آ٨ٍَ ؿك بیهٍَ ٍ ك٬ت غال ام ٌیاٍٍ ببٌَـ، كا اٍ تا گل٬ت كا ٌیاٍٍ های ِاٌه یٌَ٪ ٍقتی
. کلؿ تل٫ي اٍكهاٌي به ٌلی٢ وـكٌه وـیل. ِـٌـ ؿٍ آى وتَزه ههه یٌَ٪، ٬لیاؿ با. ا٬تاؿ یٌَ٪

 با بابک ٍ یٌَ٪. بَؿ بیهٍَ ٌیاٍٍ اوا ِـ؛ تهام ایلاى ٢٫ٌ به بامی آوبَالٌي، آوـى با ههنواى
 .ٌَِـ آوبَالٌي ٌَاك تَاًٌتًـ تهًا ٍ ؾَاهَ

 .بلؿٌـ ٤هل اتاق به کلؿه آواؿه ٌلی٢ كا ٌیاٍٍ بیهاكٌتاى، ؿك
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*** 

 .«بَؿ ك٬ته ؿٌت ام ٌیاٍٍ كٍم آى اال ٍ. كٌیـ ؿاؿواى به ؾـا: »گ٫ت ٍ کُیـ آه یٌَ٪

 بامی مویي به كا ٌیاٍٍ ؿیگل که بگَیین ٬َگتي بلتی غهیـ به گَین وی وي ها بصه: »گ٫ت بابک
 .«٫ٌلٌتـ

 .كٌیـٌـ كاه ام و٫ٛٓی ٍ ٌیاٍٍ وَق٢، ههیي ؿك. کلؿٌـ قبَل ههه

 !ؾٍَ ؾبل یک ها، بصه ٌالم ـ

 یا تازل یک ٌل آؾل تَ بلاؿك ایي وعهـ٤لی،: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه ٌیاٍٍ. ِـٌـ ؾیله ؿٍ آى به ها بصه
 !«َِؿ وی ای غل٬ه کالهبلؿاك

 «اٌت؟ ٌکًه ؿكؿ ؿٌتت ٤َٕ ایًن. ٌیاٍٍ ٌکًـ ؿكؿ ؿٌتت: »ؾًـیـ و٫ٛٓی

 «ِـه؟ ضی غاال: »پلٌیـ وعهـ٤لی

 آٌها. کلؿه ٔعبت ٍیـئَ ٍ تلَینیَى ٌهایًـگی تا ضًـ ٍ ٨قایی وَاؿ ِلکت تا ضًـ با و٫ٛٓی. هیصی ـ
 .َِؿ گقاِته مویي کًاك آگهیُاى تا ؿهًـ وی ؾَبی پَل ؾَاٌته ؾـا ام

 !«ها ٌیًت پَلی کن! تَواى ویلیَى بیًت بکًیـ، كا ٬کلٍ: »گ٫ت و٫ٛٓی. کُیـٌـ هَكا ها بصه

 !!«ویلیَى بیًت ضی،: »ِـ گلؿ ههه ضُهاى

 !بلؿم وی باال كا قیهت هًتًـ كا٘ی هن كقن ایي ام بیُتل به آٌها که ؿاًٌتن وی اگل وي تامه بله، ـ

 مویي یک هن بـهین كا ا٧٬اٌی های بصه غقَق تَاٌین وی هن پَل ایي با ها، بصه ؾُب: »گ٫ت ٌیاٍٍ
 .«بؽلین وعله ٍكمِگاه بلای ؾَب

 آى که بیاٍكٌـ پَل کرا ام ب٣ـٍ ٍ بؽلٌـ مویي کرا که گل٬ت ؿك بعج ب٣ـ. کلؿٌـ قبَل ههگی ها بصه
 .بًامٌـ كا

 .باِین مویي ؾلیـى ٬کل بایـ وًابقات ام ب٣ـ. اٌت کلین ؾـا ـ

 .ؾلین وی كا ؾَؿواى آماؿی مویي یا بلبل ٤لی گَؿ ههیي ـ
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 .ٌکًیـ و٧َُل كا ٬کلتاى غاال. باِـ ـ

 .كٌیـ كاه ام مٌاى ٫ٌي ٫ٌي كِیـ

 .َِؿ پؽَ وا وًابقات ؾالٔه ۹۲ بلٌاوه ام اوُب قلاكه ها، بصه ها، بصه ـ

 زـی؟ ـ

 .گ٫ت بلٌاوه ورلی. ؾـا به آكه ـ

 .بیًین وی كا یکـیگل پاكک تَ ٨لٍب ٬لؿا ؾاٌه، بلٍین ها بصه پي: »گ٫ت ٌیاٍٍ

 

 

 

 

 

 ۱۲ ٬ٓل

 

 .تلَینیَى به ؿیگلٍ ضُن ٍ بَؿ ؿیَاكی ٌا٤ت به ٌیاٍٍ ضُن یک

 واكپل ؾاٌن ٌلیال. بَؿ واٌـه ؾیله تلَینیَى ٫ٔعه به تهام، ٌیهه بلَم یک با٬تي غال ؿك ؾاٌن اکلم
 پل یک که غٓیلی کاله ٍ ضلٍکیـه ضهله ٍ کَضک اٌـام آى با واكپل ؾاٌن. بَؿ كٌیـه غًاٌی زای به

 قاتل ٍ کًـ تُلیظ كا زًایت ٔعًه ؾَاٌت وی ٍ بَؿ کلؿه زه٢ كا مى ٍ ولؿ ضًـ بَؿ، اٍ گَِه
 .ٌهایـ و٣ل٬ی كا ٍاق٣ی

 .«َِؿ وی ِل١ٍ ۹۲ بلٌاوه االى. ۳ کاٌال بنٌن بگقاك ؾـا به كا تَ ٤نین،: »گ٫ت التهاى با ٌیاٍٍ
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 اٌـاؾت ؿهاى به ؿاؿه بَ ٌؽَؿ ؿاٌه ضًـ. بلؿاِت پایَ ب٧ل بلَكی کاٌه ام ٌؽَؿ وُتی ؾاٌن اکلم
 واكپله ؾاٌن ام قبل گقاِتی اگل بصه، کلؿی ِل١ٍ بام: »گ٫ت بلؿاكؿ تلَینیَى ام ضُن آٌکه بی ٍ

 !«کًن؟ ًِاٌایی كا قاتل ؾَؿم

 پاییي به هایَ لب گَِه که واًٌت وی واٌک یک به اٍ ضهله أل ؿك. ؾًـیـ ٌاكاغتی با ٌیاٍٍ
 .بَؿ ِـه گلؿ ضُهاٌَ ٍ آوـه کَ

 ...اوا. کًـ وی تکلاك ؿٍباكه ٬لؿا كا ٌلیال ایي زاى، ٤نین ـ

 .گًاهه بی ضل ٍ ؾل پًله آى گ٫تن ؿیـی. قاتله گًـهه ولؿ ههاى گ٫تن ؿیـی آهاى!... ٌاکت ـ

 بلٌاوه االى که ؿاًٌت وی اٍ ٍ بَؿ كٌیـه ۳۲/۱۱ به ٌا٤ت ٤قلبه. مؿ َٔكت به ؿٌتی ؿٍ ٌیاٍٍ
 .گل٬ت كا ٌلیهاى ؾاٌه ِهاكه ٍ تل٫ي ٜل٩ ؾنیـ. َِؿ وی ِل١ٍ ۹۲

... ضُن... ضُن به. كٌاًٌـ وی ٌالم... العهـاهلل... بله... هًتن ٌیاٍٍ. ِک٬َه آقای ٌالم الَ، ـ
 ٌالوت کًن؟ ٔعبت ٌلیهاى با َِؿ وی... غتهآ... اٌـ کلؿه پیُل٬ت ؾَب واِاءاهلل ؾاٌن هاٌیه ٌه،

 آكه... ؿه ٌهی ازامه که وا ٤نین ایي بابا ٌه آػ، آػ ِـه؟ ِل١ٍ ۹۲ بلٌاوه. ٌلیهاى ٌالم... الَ... باِیـ
 کًًـ، ٔعبت وا ؿكباكه ؾَاٌتًـ اگل ٌلیهاى ببیي... بیاین کُن وی ؾرالت. واكپل ؾاٌن به ضًبیـه

 .ؾـاغا٬ٞ. باِـ... ام ًٌُته تل٫ي کًاك وي آكه. کي ؾبلم

 اٌگاك ؿیَاكی ٌا٤ت های ٤قلبه. زَِیـ وی ٌلکه ٍ ٌیل وحل ؿلَ. گقاِت كا تل٫ي گَِی ٌیاٍٍ
 .ك٬ت وی پیَ کًـ ؾیلی واكپل ؾاٌن ٌلیال اوا. بَؿٌـ گقاِته وًابقه

 پیـاٍ ؾَؿم وًه، زًامه: »گ٫ت ضل ٍ ؾل پًلک. ؿاؿ ٌُاى غٗاك به كا ٬ًراى یک واكپل ؾاٌن
 !«کلؿم

 هن كا واكپل ؾاٌن کُتی، كا بابا آى که تَ ٌل، تَ ؾاک ؾُب،: »گ٫ت ٨ٗب ٍ غلّ با ٌیاٍٍ
 !«ِـین وی كاغت ِلٍ ام وا کُتی وی

: گ٫ت ؾَِعالی با ؾاٌن اکلم. ِـ و٣ل٬ی ألی قاتل ٌلاٌرام. ك٬ت ٨له ضُن ٌیاٍٍ به ؾاٌن اکلم
 اٍ گ٫تن ؿیـی ضی، هل غاال... اٌهَ بَؿ ضی... ٬َ٬َهه... ٬ل...٬ل آقای ههاى قاتل گ٫تن ؿیـی»

 «بَؿ؟
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 .«بنٌـ ماٌَ ِها زلَی بایـ واكپل ؾاٌن که ٍاالٌٓا٩ العق ٤نین، اغًًت: »گ٫ت ؾَِعالی با ٌیاٍٍ

 كا وا ؿاكؿ. ٌیاٍٍ باٍ، مٍؿ: »آوـ ٌلیهاى ٔـای. بلؿاِت كا گَِی ٌیاٍٍ. آوـ ؿك ٔـا به تل٫ي
 .«ؿهـ وی ٌُاى

 ؿك ۹۲ بلٌاوه ورلی. ٌنؿ غل٬ی ؾاٌن اکلم. تلَینیَى ٜل٩ ك٬ت ِیلزه ٍ گقاِت كا گَِی ٌیاٍٍ
 مغهت ٤نین ؿٌٍتاى بَؿین، ؿاؿه ٤ٍـه قبلی های بلٌاوه ؿك که َٜك ههاى: »گ٫ت ؾًـیـى غال

 گناكٍ ایي هن با باِیـ وایل اگل. اٌـ کلؿه تهیه گناكٍ یک ؿٌٍتی زام وًابقات ام ٍ اٌـ کُیـه
 .«بیًین وی كا ؿیـٌی ٍ زالب

 وي ٍ ؿهیـ وی وًابقه آگهی تَ پي اِ: »گ٫ت ٣ًٜه با ؾاٌن اکلم. ِـ پؽَ بامكگاٌی آگهی ضًـ
 !«ؿاًٌتن؟ ٌهی

 .ؿهًـ وی ٌُاٌهاى ها آگهی ام ب٣ـ ٤نین، ٌه ـ

 ؾًـاى ٍ تُپل َٔكت ٍ ؿكِت تًه ٌین ب٣ـ. ِـ تهام ها آگهی ٌلاٌرام. کلؿ وی ؾَؿؾَكی ٌیاٍٍ
 .گل٬ت زا تلَینیَى قالب ؿك ؿیگلی گناكِگل

 وعله ؿك آٍیًی ِهیـ ٍكمِگاه ایًرا. کًن وی ٤لٕ ؾیل به ِب ٍ ٌالم ٤نین بیًًـگاى ؾـوت ـ
 یک تٌَٚ ؿٌٍتی زام ٌام به ٬َتبال وًابقه ؿٍكه یک ؿاٌیـ وی که َٜك ههاى. اٌت تهلاى زَاؿیه

 کلؿه اٌتقبال وًابقات ایي ام ؾاكزی تین ها ؿه. ِـه بلگناك ؿٌٍت ٍكمٍ ٍ ٣َِك با ٌَزَاى ٌلی
 اٌرام وًابقات ام هایی گَِه به كا ِها تَزه. اٌت گلم ٍ ؿا٥ بًیاك وًابقات ایي تًَك ات٫اقآ ٍ

 .کًن وی زلب ِـه

 ٍ ا٧٬اًٌتاى ب٣ـ ٍ كٌٍیه ٍ بلمیل های تین بیي وًابقات ام تٓاٍیلی. مؿ ٌهی پلک غتی ٌیاٍٍ
 .ِـ پؽَ آلهاى ٍ زَاؿیه بهاك گل ب٣ـ ٍ آكهاٌتیي ٍ کاٌاؿا ٌَییي،

 تَ ایي اِ. ؿهـ وی ٌُاى كا ِهاها ؿاكؿ كاٌتکی كاٌت ایًکه وحل ببیًن،: »گ٫ت غیلت با ؾاٌن اکلم
 «مٌی؟ وی گل که ٌیًتی

 ٍ وبهَت ٌیاٍٍ. کًًـ وی گلیه ٍ کلؿه ب٧لَ ها بصه ٍ مؿه گل که ؿیـ كا ؾَؿٍ تَٓیل ٌیاٍٍ
 ٬َتبال تٓاٍیل كٍی گناكِگل ٔـای. بَؿ واٌـه ؾیله تلَینیَى ٫ٔعه به ٌاپقیل ٍٔ٪ َِكی ؿك ٨لق
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 ٌَزَاٌی. اٌت یعیَی ٌیاٍٍ آٌها ام یکی. کلؿٌـ بامی ؾَب بًیاك ایلاٌی ٌَزَاٌاى: »ِـ وی ًِیـه
 .«ِـ ؾلاب غالَ ٌاگهاى بامی آؾلیي ؿك اوا. مؿه ٌامی ٌلٌَِت های گل بامی هل ؿك که

 ؾاٌن اکلم. ا٬تـ وی مویي كٍی ٍ گقاِته قلب بل ؿٌت ٌاگهاى ٌیاٍٍ که ِـ پؽَ تٓاٍیلی ب٣ـ
 گلیه گلیه ؾاٌن اکلم. بَؿ ِـه ؿیل اوا. کًـ ٤َٕ كا تلَینیَى کاٌال ؾَاٌت ٌیاٍٍ. مؿ َٔكت به

 !«پًلم ببیًن، ایًرا بیا: »گ٫ت

 .تلکیـ ب٧َٗ ٍ کلؿ ب٧ل كا ٌیاٍٍ ؾاٌن اکلم. ؾنیـ زلَ ٌیاٍٍ

 میاؿ ٍكمٍ که ٌگ٫ته ؿکتل وگل زاى، بصه آؾه. بلٍم تٓـقت وي. الهی بهیلم گل٬ت؟ ؿكؿ قلبت بام ـ
 ...كا ؾَؿت ؿاكی ؿٌتی ؿٌتی ضلا تَ آؾل ؿاكؿ؟ ؾٛل بلایت هیراى ٍ

 .٬ُلؿ آ٨ٍَ ؿك وعکن كا ٌیاٍٍ. بـهـ اؿاوه ٌتَاًٌت ؾاٌن اکلم

 ٌل به بایـ ؾاکی ضه وي بیایـ، ٌلت بالیی الل، مباٌن اگل ؿاٌی وی. هًتی واؿكت ٍ پـك یاؿگاك تَ ـ
 !ٌیاٍٍ؟ کًی ٌهی ولا ٬کل تَ. کًن

 .بٌَیـ كا ؾاٌن اکلم گلیاى َٔكت ٌیاٍٍ

 .کًـ وی کاك وًٟن قلبن ببیي. بگقاك ام ٌیًه كٍی كا ات گٍَ بیا. ؾَبه غالن وي ؾـا به ٤نین، ـ

 ك٬ت ٌیاٍٍ. آوـ ؿك ٔـا به ؾاٌه مٌگ. ضًباٌـ ٌیاٍٍ ٌیًه ضپ ٌهت بل كا گََِ ؾاٌن اکلم
 واؿك ٍ پـك ب٣ـ ٍ ِک٬َه آقای ؾاٌَاؿه ب٣ـ ٍ ِـ غیاٙ ٍاكؿ ؾاٌن ِهًی اٍل. کلؿ بام كا ؾاٌه ؿك ٍ

 آٌرا به ِـه ٌگلاى ٌیاٍٍ ا٬تاؿى تَٓیل ؿیـى با ههه. آوـٌـ ها ههًایه اکحل کن کن ٍ وعهـهاؿی
 .بَؿٌـ آوـه

 ِها ام ِایـ ِک٬َه آقای. بَُم غلی٫َ تَاٌن ٌهی که وي: »گ٫ت ٌاالى ٍ گلیاى ؾاٌن اکلم
 .«بگَییـ اٍ به ضینی یک ِها. کًـ ًَِی غل٩

 آقای. ِـ ِل٥َ ٌیاٍٍ ؾاٌه. آوـٌـ هن ؿیگل های بصه ٍ وعهـهاؿی ٍ و٫ٛٓی ٍ بابک ٍ یٌَ٪
 ا٬تاؿی مویي ٍ گقاِتی قلبت كٍی ؿٌت َٜكی آى ؿیـم ٍقتی ؾـا به: »گ٫ت ٌگلاٌی با ِک٬َه

 !«ِـم وی بیهٍَ غتهآ بَؿم، ٌنؿه غل٩ باهات قبل ؿقیقه ضًـ اگل. کًن ٌکته بَؿ واٌـه کن

 !«بـهی ٔـقه کًی، قلباٌی بلایَ بایـ. اٌت ضُن تَ میاؿ ٌیاٍٍ ؾاٌن، اکلم: »گ٫ت ؾاٌن ِهًی
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 ؿیگل های بصه ؾَب. بَُی هیراٌنؿه قـك ایي ٌیًت ٔالغت به تَ پًلم: »گ٫ت وعهـهاؿی پـك
 .«بَُی بامی ٍاكؿ آؾل لعٟات ٬قٚ ٌبَؿ، ٌیام میاؿ ٍزَؿت به اگل کي ٣ٌی. هًتًـ

 ٬ُاك ٌیاٍٍ به میاؿ این گل٬ته تٓهین ؾَؿواى وا. ؿكٌته ِها غل٩ ِک٬َه آقای: »گ٫ت یٌَ٪
 كا وا زَك ٌَُؿ وربَك ٌیاٍٍ ؿیگل که کًین بامی ؾَب ٍ وعکن قـكی به ؾَاهین وی. ٌیاٍكین

 «قبَله؟ ٌیاٍٍ. بکُـ

 !«ضُن: »گ٫ت ٍ اٌـاؾت پاییي ٌل ٌیاٍٍ

 : ِـ بلًـ زا ام ِک٬َه آقای. ِـٌـ ؾَِعال ههه

 !بَُین ولؾْ ؿیگل وا ؾُب ـ

 .ِـ بلًـ زا ام ضاالک ٍ ٬لم ؾاٌن اکلم

 تَ ٌیاٍٍ ٍ وي. بًُیًیـ ؾـا به كا تَ. بؽَكیـ ضایی یک الاقل آوـیـ ایًرا تا گقاكم؟ وی وگل کرا، ـ
 .بگقكاٌیـ بـ كا ِب یک. تًهایین ؾاٌه ایي

 ٌلیهاى. کلؿٌـ ٔعبت ۹۲ بلٌاوه ؿكباكه ٍ ًٌُتًـ ها بصه با. بَؿ ؾَِعال ٌیاٍٍ. واٌـٌـ ها وههاى
 وعًي گل اوا ٌـاؿ، ٌُاى مؿم اٌپاٌیا به وي که گلی بیًی، وی كا ِاٌي ؾـا به كا تَ: »گ٫ت غلّ با
 .«ؿاؿ ٌُاى كا

 ٍ غیاتی گل یک. بَؿ گل ؿٌته وي گل! گل تا ؿاكین گل آؾل: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ ٌلؾَِاٌه وعًي
 !«تاكیؽی

 ضایی. واٌـٌـ ِب های ٌیهه تا ها وههاى. ؾَاٌـٌـ وی کُلکُلی هن با ٌلیهاى ٍ وعًي. ؾًـیـٌـ ها بصه
 .کلؿٌـ ٔعبت ٬َتبال ؿكباكه هن ها بصه پًل. هن با ولؿها ٍ مؿٌـ گپ هن با ها ؾاٌن. ؾَكؿٌـ

 اغًاى بَؿٌـ ٌگلاٌَ وعل اهالی ایًکه ام. ِـ ٌُـٌی ٬لاوٍَ ِب یک ِب آى ٌیاٍٍ، بلای
 .کلؿ وی ٨لٍك

 

 



 
 

 
 

 137 صفحه

 

 

 

 

 

 

*** 

 به ای لعٟه ضًـ. کلؿ ٌگاه ٌیاٍٍ قلبی ٌَاك به ؿقت با ٍ گقاِت ضُن به كا ٤یًکَ وریـی ؿکتل
 .وکیـ كا میلیًَ لب ٍ مؿ ٍكق كا ٌیاٍٍ پلٌٍـه ب٣ـ ٍ کُیـ ؿٌت ٌلٍ زلَی پُت کن وَهای

 ٍ بًت كا پلٌٍـه ٌلاٌرام ؿکتل. بَؿٌـ ؾیله اٍ به ٍ ًٌُته کاٌاپه كٍی ٌیاٍٍ ٍ ؾاٌن اکلم
 ٍ وین ٜل٩ ایي آوـ ٍ ِـ بلًـ. کُیـ ٌلٍ پُت کن وَهای به ؿٌتی ؿٍباكه. بلؿاِت كا ٤یًکَ

 كٍیَ كٌگ ٌلػ بنكگ قلب پٌَتل یک که كٍ كٍبه ؿیَاك به. پیهَؿ کَتاه های قـم با كا اتاق َٜل
 ؿکتل، آقای: »پلٌیـ ؿلَاپًی با ٍ ٌیاٍكؿ ٜاقت ؾاٌن اکلم. بلگُت ؿٍباكه ٍ كٌیـ بَؿ ِـه ٌٓب

 «ضَٛكه؟ پًلم قلب. ِـم ٌل به زاى

 غل٬ی بَؿ ولؿؿ اٌگاك. ِـ پاییي ٍ باال پا پًره كٍی ضًـباك. کلؿ قالب کهل پُت كا هایَ ؿٌت ؿکتل
 کاك ٌیاٍٍ آقا با لعٟه ضًـ وي. بیلٍى ب٫لواییـ ِها: »گ٫ت ٌلاٌرام. ٌه یا بنٌـ ؿاكؿ ٌیًه ؿك که

 .«ؿاكم

 .ؿاكم كا ٜاقتَ وي. بگَییـ وي به هًت ضینی اگل ؿکتل آقای ـ

 ِها به اٍل غتهآ بَؿ ؾٛلی اگل باِیـ وٛهئي: »گ٫ت آكاوَ با ؿکتل. زَِیـ ؾاٌن اکلم ضُهاى
 .«بگَین آقاٌیاٍٍ به ؾَٓٔی بایـ که اٌت ٌکته ضًـ ٬قٚ. گ٫تن وی

 وٛب ام کُاى پا ٍ کلؿ وریـی ؿکتل به ب٣ـ ٍ ٌیاٍٍ به کَتاه ٌگاهی. ِـ بلًـ تلؿیـ با ؾاٌن اکلم
 .ك٬ت بیلٍى
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 ؿکتل ٌگاه ام ٌیاٍٍ. ِـ ؿقیق ٌیاٍٍ به. ًٌُت ضلوی ًٔـلی كٍی وینٍ پُت وریـی ؿکتل
 ٍ ٌَاؿ با پًلی اٌت و٣لَم ٌیاٍٍ آقای: » ِکًت ؿکتل لباى ق٫ل ٌلاٌرام. بَؿ ِـه و٣قب

 ای ؿیـه آموایُت بلگه ؿك غتهآ پي. اٌت وي ام بهتل ات اٌگلًی مباى که ام ًِیـه. هًتی ٬ههیـه
 ؿاٌن وی. بنٌن غل٬ی واؿكبنكگت زلَی ٌؽَاٌتن وي. ٌیًت بؽَ ك٘ایت قلبت ٤هَوی ٣ٍ٘یت که
 ؾیل ام بایـ قلبت ٍ ٌالوتی ؾاٜل به اوا. مٌـ وی كا اٍل غل٩ هیراى ٍ َِك که هًتی ٌالی ٍ ٌي ؿك

 «ای؟ ِـه بال٦ ببیًن. بگقكی هیراٌات ام ؾیلی

 هًتن، ؿکتل وي: » گ٫ت تؤکیـ با ؿکتل. اٌـاؾت پاییي ٌل. ِـ ٫ٌیـ ٍ ٌلػ. ؾَكؿ یکه ٌیاٍٍ
 «ای؟ ِـه بال٦ ببیًن بگَ. بیهاكاٌن كامؿاك ٍ اویي

 !«بله: »گ٫ت آكاوی به ٍ ؿاؿ ٬ُاك اٍ ٌیًه به كا اٍ ضاٌه ٌیاٍٍ

. َِؿ وی هیراى ؿضاك بیُتل ٬لؿ ٍ ؿهـ وی كٍی بـى ؿك میاؿی ت٧ییلات بل٥َ ؿٍكاى ؿك. پًلم ببیي ـ
 ٍزه هیش به تَ. ؿاكؿ وُکل ِها قلب وتؤ٫ٌاٌه غاال ٍ. ؿاكؿ میاؿی تؤخیل قلب كٍی که هن هیراى

 تَ بلای ًٌگیي ٍكمٍ که بَؿم گ٫ته هن قبل ؿ٣٬ه. بَُی هیراى ٍ تًـ اغًاٌات ؿٌتؽٍَ ٌبایـ
 قلب یک با ٤هلت ههه ؿاكی ؿٌٍت اگل. ٌـاؿی گٍَ غل٬ن به تَ اوا. اٌت ٌن یک وحل ٍ وه١ًَ
 یک تا بایـ ؿاكی ؿٌٍت كا ات ٌالوتی اگل اوا. اٌت ؾَؿت ؿٌت اؾتیاك کًی، مٌـگی ولیٖ ٍ ٤لیل
 ِـی؟ غل٬ام وتَزه. ٌَُی ا٘ٛلاب ٍ هیراى ؿضاك هن فكه یک بلای غتی ؿیگل ٌال

 !«بَُی ٤اِق ٌبایـ غتی: »ؿاؿ اؿاوه لبؽًـمٌاى ؿکتل. ؿاؿ تکاى ٌل ٌیاٍٍ

 : ؾًـیـ ؿکتل کلؿ، ٌگاه ؿکتل به غیلت با. کلؿ یؼ ٌیاٍٍ

 ضًـ بلای غتی بـهی قَل بایـ. اٌت وه١ًَ تَ بلای ٣٬ال اوا. اٌت ؾـاٌٍـ هـیه وعبت ٍ ٤ُق ـ
 .ٌَُی ا٘ٛلاب ٍ هیراى ؿٌتؽٍَ ِـه هن خاٌیه

 .کلؿ بام كا لباٌَ مغهت به ٌیاٍٍ

 !ضُن ـ

 !ولؿاٌه قَل. بـهی قَل بایـ. ٌه ـ

 !«ولؿاٌه قَل: »گ٫ت ٍ ِـ زا زابه کاٌاپه كٍی. گل٬ت كا اٍ پیُاٌی ٤لق ٌیاٍٍ



 
 

 
 

 139 صفحه

*** 

 ٌگلاى ضهله ٍ ٌلػ ضُهاى با که ؿیـ كا واؿكبنكگَ اٌتٟاك، ٌالي ؿك. آوـ بیلٍى وٛب ام ٌیاٍٍ
 «ٌیاٍٍ؟ گ٫ت وی ضی ؿکتل: »پلٌیـ ٌگلاٌی ؿل با ٍ آوـ زلَ تًـی به ؾاٌن اکلم. اٌت ًٌُته

 كا اٍ بقیه ؾُب... ٍ ٌَُم هیراٌنؿه که... که گ٫ت: »گ٫ت زـی ای ضهله با ٍ وَفیاٌه ٌیاٍٍ
 !«بگَین تَاٌن ٌهی

 !ِـه ٌلم به ؾاکی ضه بگَ. ٌکي افیت ٤نین زاى ـ

 ٌَُی؟ ٌاكاغت ؿهی وی قَل ـ

 !ٌیاٍٍ ـ

 بـهـ قَل ٤نین ٘هي، ؿك ٌکًن افیتَ ٍ ببٌَن کن كا واؿكبنكگن ایًکه ٍ: »ؾًـیـ ٌیاٍٍ
 !«ٌَُم ؿلَاپي ٍ ٌگلاى تا کًن تهاِا كا ۹۲ بلٌاوه وي بـهـ ازامه ها ؿًٍِبه

 : گل٬ت كا ضُهاٌَ ؾیًی ؾًـه، ؾًـه ؾاٌن اکلم

 ِاؿ تَ. بکًـ ؿاكؿ ؿٌٍت کاكی هل واكپله ؾاٌن بگقاك. باِـ کًن، وی ٬ـا كا زاٌن وي تَ ؾاٜل به ـ
 .ؾَِعالن وي باٍ،

 .بٌَیـ ٍ گل٬ت آ٨ٍَ ؿك كا واؿكبنكگَ بَؿٌـ، اٌتٟاك ٌالي ؿك که کًاٌی زلَی ؾرالت بی ٌیاٍٍ
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*** 

 ٍ ٬لیاؿ. بَؿٌـ ایتالیا تین ٜل٬ـاك زه٣یت بیُتل. ِـٌـ مویي ٍاكؿ ایتالیا ٍ زًَبی کله تین ؿٍ
 مویي به ایتالیا ولی تین بامیکًاى ایلاى، وقین ایتالیایی ٌَزَاٌاى زای به اٌگاك. بَؿ ِـه قاٜی تَُیق

 .کلؿٌـ وی تَُیق كا کله هن گلٍهی. بَؿٌـ آوـه

 ایي. کلؿٌـ ت٣ٟین ٍ مؿٌـ ؿٌت بلایُاى ك٬تًـ، ها تهاِاضی ٌَی به ؾًـاى ٍ ؾَِعال ها ای کله
 .ٌَِـ تَُیق بیُتل ها ای کله ِـ با٤ج ٤هل

 .ِـ ِل١ٍ بامی ٌلاٌرام

*** 

 ٍ ؾَكؿٌـ ِکًت ایتالیا ام گل ۱ با آٌها. ؿاِتًـ كا اٌتٟاكٍ ها ای کله که ٌبَؿ ضینی بامی پایاى اوا
 .ِـٌـ غق٩

 ها کاٌاؿایی ٍ ِـ ؿٍم گلٍهَ تَ ایتالیا: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه ؿاِت ؿٌت ؿك که ای بلگه به ٌیاٍٍ
 .«اٍل

 َِؿ؟ وی ضه ب٣ـ ولغله غاال ـ

 .گَین وی ب٣ـآ ـ

. کلؿٌـ وی تَُیق كا ٤لب وًتؽب یکپاكضه زه٣یت. ِـٌـ مویي ٍاكؿ ٤لب وًتؽب ٍ هاپي تین ؿٍ
 ؿٍ ام کـام هیش بل تؤخیلی بامی آٌکه با. اٌـ ِـه غق٩ وًابقات ؿٍك ام آٌها ؿاًٌتًـ وی ههه گلضه

 .ِـ بلگناك غلاكت ٍ َِك با ؾیلی اوا ٌـاِت، تین

 بامی، پایاى ؿك. کلؿ تَُیق به ٍاؿاك كا ههه ٍ مؿ گل یک ؿٍم ٌیهه اٌٍٚ ؿك ٤لب، وًتؽب تین
 ٍ ؿٍیـٌـ ٌالي ؿٍك بَؿ ِـه ٌَِته ٌبنی ”اکبل اهلل“ آى كٍی که ٫ٌیـی پلضن با ٤لب های بصه

 .کلؿ تَُیق ِـت به كا آٌها زه٣یت

 .«َِؿ وی ِل١ٍ بلمیل ٍ ا٧٬اًٌتاى غًاى بامی االى ها، بصه ؾُب: »گ٫ت ٍ آوـ ٣ٌیـ
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 ضًـ بلای اٌت، ا٧٬اًٌتاى ٍ بلمیل تین ؿٍ بیي بامی ٌَبت که ِـ، ا٤الم ٌالي بلًـگَی ام ٍقتی
 كا ا٧٬اٌی های بصه ههه ؿیگل، ٜل٩ ام ٍ بَؿ ههه وعبَب بلمیل ٌَ یک ام. واٌـ ٌاکت زه٣یت لعٟه

 .ؿاِتًـ وی ؿٌٍت

 «ٌَِـ؟ وی اٍت ببامٌـ، ها ا٧٬اٌی اگل ٌیاٍٍ، ببیًن: »گ٫ت ٌگلاٌی با یٌَ٪

 .ٌَِـ وی ؿٍم ؿاكٌـ، اوتیام ۴ آٌها ضَى ٌه ـ

 .«ٌیًت ؾٛلی پي: »گ٫ت ٍ کُیـ كاغتی ٫ٌي یٌَ٪

 .«گلؿم بلوی االى وي: »گ٫ت ٍ ِـ بلًـ زا ام ٌیاٍٍ

 ؿم بابک ٌیلٍهای ام یکی. ا٧٬اًٌتاى تین كؾتکي ٜل٩ ؿٍیـ. ك٬ت بیلٍى ٌالي ام ٌلی٢ ٌیاٍٍ
 ٍ آوـ بیلٍى ههـكٌی وریـ ٍقتی اوا َِؿ؛ آٌرا ٍاكؿ ؿاؿ ٌهی ازامه ٌیاٍٍ به اٍل. بَؿ كؾتکي

 بامی آواؿه ٍ پَِیـه لباى ها ا٧٬اٌی که ؿیـ ٌیاٍٍ. ِـ كؾتکي ٍاكؿ هن ٌیاٍٍ ؿیـ، كا ٌیاٍٍ
 ٌیاٍٍ. بیـل ضهله ؿك غتی. ِـ وی ؿیـه ؾَبی به ٍاههه ٍ تلى ِاى ههه ضهله ؿك اوا. هًتًـ

 «تلٌیـ؟ وی ضی ام ِـه ضه ها، بصه: »گ٫ت

 ٌه،: »گ٫ت ٍ مؿ لبؽًـ مغهت به ٌـهـ ٌُاى كا اٍ ٌگلاٌی کلؿ، وی ٣ٌی که غالی ؿك ههـكٌی وریـ
 «ؿكٌته؟. اٌـ ٌتلٌیـه أال

 ِها ها، بصه ببیًیـ. باِیـ َٜكی ایي ٌبایـ. ایـ باؾته االى ههیي ام كا تاى كٍغیه. ایـ تلٌیـه ضلا، ـ
 با ِها اگل. َِؿ وی پؽَ ها كٍمٌاوه ؿك وًابقات ایي اؾباك. هًتیـ ا٧٬اٌی های ٌَزَاى ٌهایًـه

 به اٌگُت ههه که کًیـ بامی وعکن ضًاى بایـ. َِؿ وی آبلٍكینی ببامیـ، بلمیل به میاؿ های گل
 .بهاًٌـ ؿهاى

 .«ِـه غتهی ٣َٔؿواى که وا ؾُب: »گ٫ت بیـل

 ٤ًَاى به ِها ؿاكین ؿٌٍت ایلاٌی های بصه ٍ وي اوا ایـ؛ کلؿه ٣َٔؿ ِها ؿكٌته،! ٌنى كا غل٩ ایي ـ
 ٍ مغهت هناك با ایـ، ِـه اؾلاد کاكتاى ام وًابقات ایي ؾاٜل به ِها. ایـ وتَزه. بلٍیـ باال اٍل تین

 به ها ا٧٬اٌی ههه که کًیـ کاكی بایـ. کًیـ وباكمه ولؿاٌه بایـ پي. ایـ كٌیـه ولغله ایي به وُقت
 .ٌَِـ ٌهی ؾًته وباكمه ام ٍقت هیش ا٧٬اى های ٌَزَاى که ب٫ههـ ٜالباى بایـ. کًًـ ا٬تؽاك ِها
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 : کلؿ ؿٌٍتاٌَ به كٍ بیـل. گلاییـ تیلگی به َٔكتُاى كٌگ. کلؿ ت٧ییل ها ا٧٬اٌی ضهله کن کن

 ِکًت که بـهیـ قَل! بلین وی كا بلمیل ٍ مویي تَ كٍین وی. گَیـ وی ؿكٌت ٌیاٍٍ آقا ـ
 .زلَ بیاییـ یالّا. ؾَكین ٌهی

 آٌها ضُهاى ؿك كا ت٣ٓب ٍ ٨لٍك بلق ٌیاٍٍ. گقاِتًـ هن كٍی كا هایُاى ؿٌت ا٧٬اٌی های بصه
 آكاوی به. بَؿ تل ؾَِعال ههه ام ههـكٌی وریـ. ٌیًتًـ بامی ایي بامٌـه آٌها که ِـ وٛهئي. ؿیـ

 .«َِین وی وًابقه آواؿه ؾُب: »گ٫ت ها ا٧٬اٌی به كٍ ب٣ـ ٍ ؿاؿ ٬ُاك قـكؿاٌی با كا ٌیاٍٍ ِاٌه

*** 

 ٍ بلمیل ای ٤ـه. ِـٌـ ؿٌته ؿٍ زه٣یت غاال. ِـ پؽَ ا٧٬اًٌتاى ٍ بلمیل کَُك ؿٍ ولی ٌلٍؿ
 .کلؿٌـ وی تَُیق كا ا٧٬اًٌتاى ؿیگل گلٍهی

 .کلؿ آ٨ام بلمیل كا بامی

*** 

 بامیکي که ایًها غتی. هاٌت بلمیلی ؾَى تَ أال ٬َتبال اٌگاك ٌیاٍٍ بیًی وی: »گ٫ت وعهـهاؿی
 .«ایَاهلل بابا. کًًـ وی بامی تکًیکی ٍ ؾَب ضه ٌیًتًـ، هن ای غل٬ه

 های کاكی ِیلیي ٍ غلکات تهام بلمیل بامیکًاى. اٌت وعهـهاؿی با غق که ؿاًٌت وی ٌیاٍٍ
 تُکیل ٍ بلگلؿاى قیصی ٍ مؿى بابلیي تا کَتاه های ؿكیبل ام. کلؿٌـ وی ازلا مویي ؿك كا ٬َتبال

 ٍ کلؿٌـ وی گهلاه ٍ گیذ كا غلی٪ بامیکًاى ؿاؿه پاى یکـیگل به وحلج ٘ل٢ ٌه ؿك ٫ٌل ٌه. وحلج
 ٍ تلى ای فكه ٍ ؿٍیـٌـ وی ٌل٤ت به. بَؿٌـ ٌگقاِته پي پا هن ها ا٧٬اٌی اوا. مؿٌـ وی گل ب٣ـ

 .ِـ ٌهی ؿیـه ِاى ضهله ؿك ٍاههه

 ”زٌَیَك. “ؿاؿ ها ا٧٬اٌی ؿٌت کاك ها بلمیلی وحلج ؿٍم، ٌیهه ِل١ٍ با اوا. ِـ تهام وًاٍی اٍل ٌیهه
 ٍ ٌلی٢ های پاى با. کلؿٌـ كؾًه ها ا٧٬اٌی مویي به وحلج یک تُکیل با ”لٌَیَ“ ٍ ”واكکَى“ ٍ

 ”زٌَیَك. “بلؿٌـ یَكٍ ؿكٍامه ٌَی به ”واكکَى“ ٍ ”لٌَیَ. “کلؿٌـ گیذ كا ا٧٬اٌی وـا٣٬یي ؿقیق،
 پُت با ٍ پلیـ هَا به اٍ ٍ آوـ ”زٌَیَك“ پای میل تَپ. کلؿ ٤َٕ زا ٌلی٢ ٍ ؿاؿ پاى ”واكکَى“ به
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. کلؿ ؿكٍامه ٍاكؿ باى ؿكٍامه پاهای ویاى ام كا تَپ بَؿ، ا٧٬اًٌتاى ؿكٍامه به پُتَ که غالی ؿك پا
 .گقاِتًـ ٌلِاى كٍی كا ٌالي بلمیل ٜل٬ـاكاى

 !بلمیل بلمیل، ـ

. بَؿ ؾلگَِی ؿٌـاى ٍ تلاِیـه كا ٌلٍ وَهای هن اٍ. ؿاِت كٌٍالـٍ به ٤ریبی ِباهت ”زٌَیَك“
 .کُیـٌـ آ٨ٍَ ؿك كا ههـیگل ب٣ـ ٍ بًتًـ ِاؿی غلقه ها بلمیلی

 كا اٍ ٍ کًـ وی ٔعبت بَؿ ًٌُته ٌاكاغت ٍ و٧هَم که باٌُاى ؿكٍامه با بیـل که ؿیـ ٌیاٍٍ
. ِـ کاِته مویي ٌٍٚ تَپ. کلؿ وی كاهًهایی كا آٌها بلًـ ٔـای با ههـكٌی وریـ. ؿهـ وی ؿلـاكی
 هیراٌنؿه کلؿ وی ٣ٌی آٌکه با ٌیاٍٍ. کُیـٌـ ٤قب ها بلمیلی. اٌـاؾتًـ زلیاى به كا بامی ها ا٧٬اٌی
 ٬لیاؿ ٫ٌي یک ٍ کلؿ گلؿ ؿهاى ؿٍك كا ؿٌتاٌَ. بگیلؿ كا ؾَؿٍ زلَی تَاًٌت ٌهی اوا ٌَُؿ؛

 .کلؿ وی تَُیق كا ها ا٧٬اٌی ٍ کُیـ وی

 ها ا٧٬اٌی یکپاكضه ٌالي کل غاال. پیٌَتًـ ا٧٬اًٌتاى تین ٜل٬ـاكاى به هن بلمیل ٜل٬ـاكاى کن کن
 تَپ زَ اهلل. ؿاؿ پاى زَ اهلل به كا تَپ بیـل که بَؿ واٌـه بامی پایاى به ؿقیقه ؿه. کلؿ وی تَُیق كا
 ٌیًه با یاقَت. اٌـاؾت یاقَت بلای هَایی كا تَپ ٍ مؿ ؿكیبل كا بلمیلی ؿٍ میبایی به. بلؿ زلَ كا

 .ك٬ت ؿكٍامه ٌَی به کُاى مٍمه تَپ. مؿ تَپ به وعکن هَا ٍ مویي بیي ٍ کلؿ وتَق٪ كا تَپ

 بلًـ زا ام زه٣یت. كٌیـ تَپ به بیـل. کلؿ ؿ٢٬ ٌاقْ كا تَپ ٍ مؿ ِیلزه بلمیل باى ؿكٍامه
 ؿكٍامه گَِه به وعکن تَپ. کلؿ تهام كا کاك وعهـ گل ٍ ؿاؿ پاى ٤قب به كا تَپ بیـل. ِـٌـ
 كا ها ا٧٬اٌی ٍ پلیـٌـ وی پاییي ٍ باال هیراى ٍ َِك ام ههه. ِـ و٫ًرل اٌگاك ٌالي. ِـ َِت بلمیل

 ِل١ٍ كا بامی ٍ کاِته مویي ٌٍٚ كا تَپ. بَؿٌـ ِـه َِکه اٌگاك ها بلمیلی. کلؿٌـ وی تَُیق
 باى ؿكٍامه. بلؿٌـ یَكٍ بلمیل ؿكٍامه ٌَی به کلؿه، تٓاغب كا تَپ ها ا٧٬اٌی ؿیگل باك اوا. کلؿٌـ

 ٌیاٍٍ. ؿاؿ ٌُاى كا پًالتی ٌقٛه ؿاٍك. کلؿ ٌلٌگَى بَؿ تَپ ٔاغب که كا بیـل ؾٛا به ٍ ؿٍیـ زلَ
 .کلؿٌـ وی ا٤تلإ ؿاٍك به ها بلمیلی. پلیـ وی پاییي ٍ باال ؾَِعالی ام

 كا ٌالي ٍكٍؿی اٌتٟاوی ٌیلٍی وؤوَك ها ؿه. گلؿاٌـ ضُن ٌیاٍٍ. ِـ بًته ٌالي ؿكهای ٌاگهاى
 ؿاٍك به ؿاِتًـ که بلمیلی بامیکًاى غتی. ِـ ٌکَت ؿك ٨لق ٌالي لعٟه ضًـ بلای. کلؿٌـ ا٧ِال

 ؾیله. کلؿٌـ وی وعأله كا ٌالي ؿٍكتاؿٍك که ٌلباماٌی به ٍ بلگُتًـ ت٣رب با کلؿٌـ، وی ا٤تلإ
 .واٌـٌـ
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 مویي غاِیه ٌلؿه كٍی ام. ك٬ت پاییي ها پله ام ٍ ِـ بلًـ. اٌت ِـه ضه ؿاًٌت ٌهی ٌیاٍٍ
 : آوـ زلَ ٌلبامها ام یکی. مویي تَ پلیـ ٬َتبال،

 هًتی؟ ایلاٌی ـ

 !«بله؟: »گ٫ت غیلت ام ِـه گلؿ ضُهاى با ٌیاٍٍ

 !کاكت پی بلٍ ـ

 ِـه؟ ضه آؾل ـ

 : ِـ پؽَ ٌالي ؿك ولؿ یک وعکن ٔـای ٍ ِـ كٍِي بلًـگَها

 ؾاكزی اتبا١ ٍ وهازلت اؿاكه وؤوَكیي وا! باِیـ ٌاکت! ٌاکت کًًـ، تَزه وعتلم تهاِاگلاى ـ
 !ببلین اؿاكه به كا ها ا٧٬اٌی ؿاكین ٠ٍی٫ه هًتین

 ؿٌتگیل كا ا٧٬اٌی های ٌَزَاى ٌلی٢ ٌلبامها. ِـ بلًـ ا٤تلإ ٬لیاؿ ٍ ٌَت ٍ هَ ٔـای ٌاگهاى
 بلٍؿ؛ کلؿ وی ٔعبت ٌین بی با که ٌلبامها ٬لواٌـه ٌَی به ؾَاٌت. بَؿ ِـه گیذ ٌیاٍٍ. کلؿٌـ

 ٌلبام های ؿٌت میل ام ٬لٔت یک ؿك ٌیاٍٍ. ؿاؿ هُل كا ٌیاٍٍ ؾٌَُت با ٍ ٌگقاِت ٌلبام اوا
 .كٌاٌـ ٌلبامها ٬لواٌـه به كا ؾَؿٍ ٍ ؿٍیـ

 ؾبله؟ ضه زا ایي آقا ـ

 .ٌیًت ولبَٙ تَ به! بصه کًاك بلٍ ـ

 .هًتن وًابقات بلگناكی وًئَل وي. هًت ضلا ـ

 .بلگلؿٌـ کَُكِاى به بایـ. کًًـ وی کاك ٍ آوـه ایلاى به ٨یلقاٌٌَی ایًها که ِـه گناكٍ وا به ـ

 کلؿ كاٌت قـ اوا. ؿكآٍكؿ ماٌَ به كا اٍ اٍ، ٌیًه ق٫ًه ؿك ِـیـ ٌَمِی. کُیـ تیل ٌیاٍٍ قلب
 !«کًیـ وی آبلٍكینی ؿاكیـ ِها. مِته آٌها زلَی. هًت ؾاكزی های وههاى ٌالي تَ آقا،: »گ٫ت ٍ

 .ؿهین وی اٌرام كا واى ٠ٍی٫ه ؿاكین وا. ٌنى ا٘ا٬ه غل٩ ـ
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. ك٬ت بَؿٌـ ِـه زه٢ ٌلؿه پُت که ها بصه ٍ یٌَ٪ ٌَی به. ؿیـ ٬ایـه بی كا اٍ با بعج ٌیاٍٍ
 «ٌیاٍٍ؟ ِـه، ضی: »گ٫ت ٌگلاٌی با یٌَ٪

 کبَؿ لباى ٍ پلیـه كٌگ ای ضهله با ٌیاٍٍ. آوـٌـ هن کا٠هی ٍ الکي ٍ هیَاكؿ آقای وَق٢ ههیي ؿك
. ٌگقاكیـ. ببلٌـ... كا ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل ؾَاهًـ وی... ؾَاهًـ وی... ؾَاهًـ وی: »گ٫ت ِـه

 .«ببلٌـ كا آٌها ٌگقاكیـ

 ام ٍغُتنؿه بابک ٍ وعهـ٤لی ٍ یٌَ٪. ا٬تاؿ مویي كٍی ٍ ٨لتیـ. ِـ گن ٌیاٍٍ ضُهاى ٌیاهی
 .کلؿٌـ ب٧ل كا ٌیاٍٍ ٍ پلیـٌـ ٜل٩ ایي ٌلؿه

 

 

 

 

 ۱۱ ٬ٓل

 

 ٔـا به ٔـا. بَؿ ههههه. بَؿٌـ ِـه زه٢ ٌَزَاى ٔـها آٍیًی ِهیـ ٌام تامه ٍكمِگاه بیلٍى
 ؾَاهًـ وی ایًها ها، بصه: »مؿ ٬لیاؿ ها ٌَزَاى به كٍ ٍ ِـ ٌَاك كِیـ ؿٍٍ كٍی یٌَ٪. كٌیـ ٌهی

 !«کًیـ وعأله كا ها واِیي یالّا. بکًًـ کاكی ههصیي بگقاكین ٌبایـ. ببلٌـ كا وا ا٧٬اٌی ؿٌٍتاى

 ٍ بیـل که بٌَی ویًی ٍ اٌتٟاوی ٌیلٍی های واِیي ها ٌَزَاى ام اًٌاٌی مٌریلی ب٣ـ لعٟه ضًـ
 بلمیلی،. پیٌَتًـ مٌریل به هن ؾاكزی های ٌَزَاى. کلؿٌـ وعأله كا بَؿٌـ، آى ؿك ؿٌٍتاٌَ
 به ٌکَت ؿك ٍ گل٬ته كا ههـیگل ؿٌت ٤لب های ٌَزَاى ٍ هاپًی ای، کله ضیًی، کاٌاؿایی، اٌگلیًی،

 .بَؿٌـ واٌـه ؾیله اٌتٟاوی وؤوَكاى

 به كٍ وعهـهاؿی. کُیـ وی ٫ٌي ٌؽتی به ٍ بَؿ کُیـه ؿكام مویي كٍی ٌیاٍٍ ؿیگل گَِه ؿك
 : ٨لیـ كیؽت وی اِک بهاكی ابل وحل که ٤باى،
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 ِـ؟ ضی آوبَالٌي ایي پي ـ

 .«كٌه وی االى... االى: »گ٫ت کًاى هق هق ٤باى

 ٍ كٌیـ كاه ام آوـٌـ، وی تًـی به ٌلٍ پُت کا٠هی آقای ٍ پـكٍ که غالی ؿك ؿٍاى ؿٍاى الکي
 بام كا ضُهاٌت. الکي وًن. ٌیاٍٍ ٌیاٍٍ،: » گ٫ت ٌگلاٌی با. ًٌُت پا پًره كٍ ٌیاٍٍ کًاك
 !«کي

 ٌیاٍٍ ؿٌت. ًٌُت پا پًره كٍی ٌیاٍٍ کًاك ؿك هیَاكؿ آقای. کلؿ بام ضُن ٌؽتی به ٌیاٍٍ
 .کُیـ وی ٫ٌي مغهت به ٍ بَؿ ِـه کبَؿ ٌیاٍٍ لباى. گل٬ت كا

 !ببلٌـ كا آٌها... آٌها ٌگقاكیـ... هیَاكؿ آقای ـ

 كا ها ا٧٬اٌی ٌگقاك. بکي كا ات ٣ٌی. بکي کاكی یک پـك: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه پـكٍ به ب٧ٖ با الکي
 !«ببلٌـ

 كاه ام آهیلکُاى اٍكهاٌي آوبَالٌي لعٟه ههیي ؿك. ؿاؿ ٬ُاك كا ٌیاٍٍ ؿٌت هیَاكؿ آقای
 آٌها ام یکی. آٍكؿ ٌیاٍٍ ٌل باال كا اٍكهاٌي وؤوَكیي ٍ ؿٍیـ آوبَالٌي ٌَی به ٤باى. كٌیـ
. بیاٍكؿ كا اکًیوى کپًَل ؿاؿ ؿٌتَك ههکاكٍ به ب٣ـ. ؿاؿ و٤ًَٓی ٫ٌي ٌیاٍٍ به ٌلی٢

 .بلؿٌـ آوبَالٌي ٌَی به ٍ گقاِتًـ بلاٌکاكؿ كٍی كا ٌیاٍٍ

*** 

 هلکي. بَؿ كٌیـه ٫ٌل هناكاى به زه٣یت ت٣ـاؿ غاال. ِـ وی ا٬نٍؿه زه٣یت ت٣ـاؿ بل لعٟه به لعٟه
 ٬لیاؿ ؾُهگیي زه٣یت. پیٌَت وی اًٌاٌی مٌریل غلقه به ٬ههیـ وی كا وازلا ٍ كٌیـ وی که
 .٨لیـٌـ وی ٍ کُیـٌـ وی

. ام ا٧٬اٌی هن وي: »گ٫ت اٌتٟاوی وؤوَكاى ٬لواٌـه به ٍ گقِت وؤوَكها بیي ام. آوـ هن ٌلٛاى آقا
 !«بلٍم پًلم پیَ ؾَاهن وی

 .ك٬ت بَى ویًی ٌَی به ٍ گ٫ت كا ایي ٌلٛاى آقا

 ؿٍاى ؿٍاى وعهـ٤لی ٍ بابک ٍ یٌَ٪. کلؿ وی گلیه هًَم ٤باى. بلؿٌـ آوبَالٌي ؿاؾل كا ٌیاٍٍ
 ...«ٌگقاكیـ... ببلٌـ كا آٌها... ٌگقاكیـ: »گ٫ت غالی بی با ٌیاٍٍ. كٌیـٌـ ٌل
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 .ِـ كاهی بیهاكٌتاى ٌَی به آهیلکُاى آوبَالٌي

 پؽَ ؿٌتی بلًـگَی ام ٔـایَ ب٣ـ ٍ کلؿ ؾُهگیي های ٌَزَاى به ٌگاهی اٌتٟاوی ٌیلٍی ٬لواٌـه
 .ِـ

 باكیک زاهای به کاك ٌگقاكیـ. اٌت َِكٍ ١ٌَ یک ِها کاك ایي! بلٍیـ کًاك کًن، وی اؾٛاك ِها به ـ
 !بکُـ

 ٤قب كا ها ٌَزَاى تا کلؿ اِاكه ٌلبامها به ٬لواٌـه. کلؿٌـ وی ا٤تلإ ٍ کُیـ وی ٬لیاؿ زه٣یت
 .ٌبَؿ ٌاؾته امِاى کاكی ها ٌَزَاى میاؿ ت٣ـاؿ بلابل ؿك ٌلبامها اوا. بلاًٌـ

*** 

 کلؿ وی ٣ٌی ٫ٌیـ ؿٌت ها ؿه اٌگاك. ل٧نیـ وی زه٣یت كٍی ٌَكا٬کي ها ؿه. بَؿ ِـه ٨لٍب
 ٍ تَٓیلبلؿاك ضًـ. بگقكؿ ا٧٬اٌی های ٌَزَاى غاول بَى ویًی ٍ واِیي تا بنٌـ کًاك كا ها ٌَزَاى
 .بَؿٌـ گناكٍ تهیه غال ؿك ؾبلٌگاك

 کًاك ؿك الکي. کلؿ وی گلیه ٬َگتي بلتی غهیـ کًاك ؿك ٍ َؿب گل٬ته ٔـایَ ههـكٌی وریـ
 زه٣یت ویاى هًَم ٍ ٌگقاِته پي پا ؿیگل کَُكهای های ٌَزَاى که بَؿ ؾَِعال. بَؿ پـكٍ

 اکلم به ببیًن: »گ٫ت بابک به كٍ بَؿ گل٬ته ٔـایَ کُیـى ٬لیاؿ ِـت ام که یٌَ٪. اٌـ واٌـه
 «ؿاؿیـ؟ ؾبل ؾاٌن

 ٜل٩ به کًاى گلیه ؾاٌن اکلم که گَیـ وی غهیـك٘ا. ِاى ؾاٌه به ٬لٌتاؿم كا غهیـك٘ا آكه، ـ
 .اٌت ك٬ته قلب بیهاكٌتاى

. ؿاؿ ؿٌت گلوی به ؿیگل های ٌَزَاى ٍ ؿٍ آى با. كٌیـ بابک ٍ یٌَ٪ به ٍ ِکا٬ت كا زه٣یت الکي
 .ٌبَؿٌـ بلـ اٌگلیًی ٌیاٍٍ ؾَبی به آٌها ام کـام هیش اوا. پلٌیـ ٌیاٍٍ غال ام الکي

 «ؾبل؟ ضه ٌیاٍٍ ام: » پلٌیـ ٌگلاٌی با کا٠هی آقای. بلگُت کا٠هی آقای ههلاه به ٍ ك٬ت الکي

 !«قلب بیهاكٌتاى بلؿٌَ: »گ٫ت گل٬ته ٔـای با و٫ٛٓی. تلکیـ ب٧َٗ ؿٍباكه ٤باى

 «بکًًـ؟ کاكی تَاًٌتًـ هیَاكؿ آقای: »پلٌیـ بابک
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 که ؿاؿه قَل هن ایُاى. اٌـ ؿاؿه ؾبل كغیهی، آقای ها، ٌَزَاى اوَك ؿك زههَك كئیي ٌهایًـه به ـ
 .بلٌاٌـ كا ؾَؿٍ ٌلی٢

 پیاؿه ها واِیي ام ٘ـَِكٍ ٍ وًلظ ٌلبام ٔـها ٍ كٌیـ كاه ام اٌتٟاوی ٌیلٍی واِیي ها ؿه
 .كٌیـٌـ بَى ویًی به ٍ ِکا٬تًـ كا زه٣یت. ِـٌـ

 تهلاى ٌٛظ ؿك ٍ اٜلا٩ وعالت ؿك غاؿخه ایي ؾبل کن کن. بَؿ ِـه ٤ریبی بلَای. آوـ هن كغیهی آقای
 .ِـ وی بیُتل لعٟه به لعٟه ها ٌَزَاى وعأله غلقه. آوـٌـ وی گلٍه گلٍه ها ٌَزَاى ٍ پیصیـ

. ٌگَییـها بیلاه ٍ بـ اٌتٟاوی وؤوَكاى به وَق٢ یک: »گ٫ت ها ٌَزَاى به كٍ ٍ آوـ ههـكٌی وریـ
 ؿٌت ام ٍقت آى ضَى بَُؿ، تبـیل َِكٍ به ا٤تلإ ایي ٌبایـ. بَُیـ ؿكگیل آٌها با ٌبایـ
 .«ٌیًت ٌاؾته کاكی کًی هیش

 .ك٬ت وهازلت اؿاكه وؤوَكاى ٬لواٌـه ٌَی به ب٣ـ. کلؿ هیَاكؿ آقای با کَتاهی ٔعبت كغیهی آقای

 ها واِیي ام ایلاى ؿك ؾاكزی کَُكهای ٫ٌلای. كٌیـٌـ كاه ام ٌیاٌی پالک با واِیي ٍ بًن ها ؿه
 ت٣لی٪ آٌها بلای كا وازلا کی٪ ٍ کن ٌلی٢ هیَاكؿ آقای. آوـٌـ هیَاكؿ آقای ٌَی به ٍ ِـٌـ پیاؿه

 َِكٍ به ٣ٍ٘یت ایي که اٌت ایي ام وي تلى هیَاكؿ آقای: » گ٫ت ٌگلاٌی با اٌپاٌیا ٫ٌیل. کلؿ
 .«َِؿ وی بـ ؾیلی وا بلای ٍقت آى. بَُؿ تبـیل

. هًتًـ ها ٌَزَاى أل. ٌیًتین ای کاكه که وا اوا. بَُؿ ٌیاٌی و١ََ٘ ِایـ که ؿاٌن وی بله ـ
 .کًین آكام كا آٌها بایـ. ِـه ؿاك زلیعه آٌها اغًاٌات

 کًاك بلهاى ٍ ؿلیل با كا آٌها کلؿٌـ ٣ٌی ك٬ته، ؾَؿ ٍٜي هن های ٌَزَاى ٌَی به ٫ٌلا ام کـام هل
 یکی ههه غل٩ ٌُـٌـ؛ ایلاٌی های ٌَزَاى ام زـایی به كا٘ی ها ٌَزَاى ام کـام هیش اوا. بکًُـ

 .بَؿ

 !ٌَِـ آماؿ ها ا٧٬اٌی تا واٌین وی ایلاٌی ؿٌٍتاى کًاك ؿك وا ـ

 : کلؿ ؿ٤َت آكاوَ به كا زه٣یت ٍ گل٬ت ٬لواٌـه ام كا ؿٌتی بلًـگَی كغیهی آقای

 !ؿاكم غل٩ ِها با وي. کًیـ ٌکَت ل٫ٛآ. کًیـ گٍَ ؾَبن، ؿٌٍتاى ـ

 .ِـٌـ ٌاکت ها ٌَزَاى کن کن
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 ایلاى به ٨یلقاٌٌَی ا٧٬اٌی های ٌَزَاى که گَیًـ وی آٌها. کلؿم ٔعبت وهازلت اؿاكه وًئَل با وي ـ
 .بلگلؿٌـ کَُكِاى به بایـ آٌها قاٌَى ٜبق. اٌـ واٌـه ٍ آوـه

 : کلؿٌـ ا٤تلإ ٍ ٬لیاؿ به ِل١ٍ تَاى آؾلیي با ها ٌَزَاى ٌاگهاى

 !ٌـاكٌـ كا کاك ایي غق آٌها ـ

 !هًتًـ وا وههاى ها ا٧٬اٌی ـ

 !کًین ٌهی بیلٍى كا وههاى وا ـ

 : کًـ ٌاکت كا زه٣یت ؿٍباكه ِـ و٬َق ٬لاٍاى تالٍ ٍ ٣ٌی با كغیهی آقای

 ِها به وي. تقٓیلٌـ بی آقایَى ایي. وي ٤نیناى اوا! ِها ٌَامی وههاى به اغًًت! ِها به آ٬لیي ـ
 ٔعبت تل٫ًی وعتلم زههَك كئیي با وي. ٌٌَُـ اؾلاد َٜكی ایي ِها ا٧٬اٌی ؿٌٍتاى ؿهن وی قَل

 ایي اگل. بَُیـ وت٫لق کًن وی ؾَاهَ. کًًـ کهک وُکل ایي غل ؿكباكه ؿاؿٌـ قَل ایُاى. کلؿم
 غلکت ایي ٌبایـ. کًًـ ٌَءاٌت٫اؿه ٜلب ٬لٔت ای ٤ـه که اٌت ایي تلىِ کًـ، پیـا اؿاوه ٣ٍ٘یت

 ؿٌٍتاى واٌـى بلای بیایـ بل ؿٌتن ام کاكی هل که ؿهن وی قَل وي. َِؿ تبـیل َِكٍ به ِها
 .کًن وی ؾَاهَ. بلٍیـ وًنل به کًن وی ؾَاهَ. بـهن اٌرام ا٧٬اٌی

 ٍ گل٬ت كغیهی آقای ام كا ؿٌتی بلًـگَی. ك٬ت زلَ یٌَ٪. کلؿٌـ ٌگاه هن به تلؿیـ با ها ٌَزَاى
 : ًِیـٌـ كا ٔـایَ ها ٌَزَاى

 كٍاٌه ٍ گل٬ت ؿكؿ قلبَ ٌاكاغتی ِـت ام اولٍم ٌیاٍٍ. ًِاٌیـ وی كا ٌیاٍٍ ِهاها اکحل ـ
 که غاال. بٌَُـ بـٌام ها ایلاٌی ٌگقاكین که این ؿاؿه قَل ٌیاٍٍ به ؿٌٍتاٌن ٍ وي. ِـ بیهاكٌتاى

 كٍم ؿٍ تا اگل اوا. کًین وی قبَل كا غل٬ُاى وا ؿاؿه ههکاكی قَل زههَك كئیي گَیًـ وی كغیهی آقای
 .َِین وی زه٢ وهازلت اؿاكه زلَی وا ٌٌَُـ، آماؿ پـكٍ ٍ ؿٌٍتاٌَ بیـل، ؿیگل

. کُیـ كاغتی ٫ٌي آٌَؿگی با كغیهی آقای. کلؿٌـ ههلاهی كا یٌَ٪ ٬لیاؿ ٍ تَُیق با ها ٌَزَاى
 ٌگاه اٍ به ٨هگیي َٔكت ٍ ب٧ٖ با ا٧٬اٌی های ٌَزَاى ٍ بیـل. ك٬ت بَى ویًی ٌَی به یٌَ٪

 .«کًین آماؿتاى که ؿهن وی قَل ِها به: » گ٫ت یٌَ٪. کلؿٌـ وی

 «ضَٛكه؟ اٍ غال. هًتین ٌیاٍٍ آقا ٌگلاى وا: »گ٫ت گلیه گلیه بیـل
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*** 

 .بَؿٌـ ٌـیـه ِل٥َ قـك ایي كا بیهاكٌتاى كٍم آى تا قلب، بیهاكٌتاى ؿکتلهای ٍ پلٌتاكاى ٍ کاكکًاى

 ها ٌگهباى. بَؿٌـ ٌیاٍٍ با والقات ٍ بیهاكٌتاى به ٍكٍؿ اٌتٟاك ؿك ٌَزَاى ٔـها بیهاكٌتاى بیلٍى
 ۱۱۲ اتاق ؿك. ِـٌـ وی ؾاكد ؿیگل ٫ٌل ۱۲ ٍ ٬لٌتاؿٌـ وی بؽَ ؿاؾل به كا ٫ٌل ۱۲ ؿقیقه ضًـ هل

. بَؿ بیهٍَ هًَم ٌیاٍٍ. بَؿ َٔكتَ به اکًیوى واٌک ٍ کُیـه ؿكام تؽت كٍی ٌیاٍٍ
 ٍ ٨هگیي گقاِتًـ، وی اتاق گَِه وین كٍی كا گل های ؿٌته آوـٌـ، وی آكام ٍ ٌاکت ها کًًـه والقات

 بیلٍى ٍ ؿاؿٌـ وی ؿلـاكی كیؽت وی اِک که ؾاٌن اکلم به کلؿه ٌگاه ٌیاٍٍ به کلؿه ب٧ٖ
 .ك٬تًـ وی

 با که ؿاِت ٌیاٍٍ به ضُن یک. بَؿ ِـه وتَكم ٍ ٌلػ ضُهاٌَ گلیه ِـت ام ؾاٌن اکلم
 كا اٍ قلب ٘لباى که بَؿ ٌیاٍٍ تؽت کًاك وٌَیتَك به ؿیگلٍ ضُن ٍ کُیـ وی ٫ٌي بًته ضُهاى

 .ؿاؿ وی ٌُاى

 ؾاٌن اکلم به مباٌی بی مباى با. ك٬ت زلَ هیَاكؿ ؾاٌن. ِـٌـ اتاق ٍاكؿ الکي ٍ هیَاكؿ ؾاٌن ٍ آقا
 ام تَاًٌت ٌهی که ؾاٌن اکلم. ؿاؿ ؿلـاكی ؾاٌن اکلم به اٌگلیًی مباى به هیَاكؿ آقای. ؿاؿ ؿلـاكی

 .ؿاؿ ٬ُاك كا هیَاكؿ ؾاٌن ؿٌت ٬قٚ کًـ، ٔعبت تؤخل ِـت

 اکلم به كٍ ب٣ـ. کلؿ ٌگاه بَؿ کُیـه ؿكام تؽت كٍی که ٌیاٍٍ به ؾیي ضُهاى با ٍ ٨هگیي الکي
 اٍ. اٍ اٌت، ؾَب ٌیاٍٍ. ٌیاٍٍ ؿٌٍت وي وي،. ٌالم: »گ٫ت ِکًته ٬اكٌی مباى با ؾاٌن

 .«وي ؿٌٍت ٌیاٍٍ. وهلباى

 .«کًیـ ؿ٤ا ٌیاٍٍ بلای. وهًٌَن ِها لٛ٪ ام: »گ٫ت ٍ کلؿ پاک كا هایَ اِک ؾاٌن اکلم

 .کلؿ وی تلزهه ؾاٌن اکلم بلای كا هیَاكؿ ؾاٌن ٍ آقا های گ٫ته اٍ غاال. ِـ اتاق ٍاكؿ کا٠هی آقای

 اٌرام ٌیاٍٍ غال بهبَؿی بلای بتَاًٌـ که کاكی هل گَیًـ وی. هًتًـ ٌیاٍٍ ٌگلاى هیَاكؿ ؾاٌن ـ
 .ؿهًـ وی

 ؿ٤ا ٌیاٍٍ بلای ٬قٚ. وهًَى ؾیلی ؾیلی: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه هیَاكؿ ؾاٌن به قـكؿاٌی با ؾاٌن اکلم
 .«کًیـ
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 .اٌـ کلؿه تقبل كا بیهاكٌتاى هنیًه هیَاكؿ آقای. ٌکًیـ ت٣اك٩ یعیَی ؾاٌن ـ

 .ٌـاكین اغتیاد پَل به وا بگَییـ. کًیـ تُکل ایُاى ام ـ

 اٌـ؟ گ٫ته ضه ؿکتلها یعیَی ؾاٌن ـ

 .گلیًت تلؽی به. بگیلؿ كا ؾَؿٍ زلَی ٌتَاًٌت ؾاٌن اکلم

 ...ٌیاٍٍ قلب ؿیگل. بَُؿ اٌرام قلب پیٌَـ بایـ ـ

 كا ؾاٌن اکلم های گ٫ته. کلؿ کًتلل كا ؾَؿٍ ٌؽتی به کا٠هی آقای. بـهـ اؿاوه ٌتَاًٌت ؾاٌن اکلم
 .گل٬ت كا ضُهاٌَ اِک ؿٌتهال با هیَاكؿ ؾاٌن. کلؿ تلزهه هیَاكؿ آقای بلای

 بلای ِـه که ؿٌیا کرای هل ام ٍ ٌلی٣آ تا کًًـ ٔعبت ؿکتل با ؾَاهًـ وی هیَاكؿ آقای یعیَی، ؾاٌن ـ
 .ٌباِیـ ٌگلاى ِها. کًًـ ٬لاهن و٤ًَٓی قلب ٌیاٍٍ

 .کلؿ تُکل آٌها ام ؾاٌن اکلم

 كٌٍیه ٍ ٬لاًٌه ایتالیا، کاٌاؿا، هاپي، اٌگلیي، ضیي، زًَبی، کله اٌپاٌیا، بلمیل، های تین های ٌَزَاى
 .آوـٌـ هن ٤لب های بصه. آوـٌـ ٌیاٍٍ ٤یاؿت به هن

 .ِـ آٌها ٌَبت ٌلاٌرام. بَؿٌـ ٌیاٍٍ ؿیـى اٌتٟاك ؿك ٔبلاٌه بی ؿیگل های بصه ٍ یٌَ٪

 ٍ ِـه زه٢ ٌیاٍٍ تؽت ؿٍك ؿیگل های بصه ٍ بابک ٍ یٌَ٪. تلکیـ ؾاٌن اکلم ب٧ٖ آٌها آوـى با
 ِاءاهلل اى. ٌباِیـ ٌگلاى ؾاٌن، اکلم: »گ٫ت ؾاٌن اکلم به گلیه گلیه یٌَ٪. کلؿٌـ وی گلیه ٔـا بی

 .«َِؿ وی ؾَب ٌیاٍٍ غال

 .کًیـ ؿ٤ا ٌیاٍٍ بلای ٬قٚ َِؿ، وی قبَل ؾـا پیَ ؿ٤ایتاى. گًاهیـ بی. پاکیـ ِهاها ـ

 وهلباٌی با كغیهی آقای. ِـٌـ كٍ كٍبه كغیهی آقای با ك٬تًـ، بیلٍى اتاق ام ؿٌٍتاٌَ ٍ یٌَ٪ ٍقتی
 زهاى ؿك ِها کاك ایي .ؾلیـیـ كا ایلاى آبلٍی وهلباى های ٌَزَاى ِها. ِهاها به آ٬لیي: »گ٫ت

 .«گل٬ته قلاك زهاى کَُكهای ؾبلهای ٔـك ؿك ِها غلکت ایي ؾبل. ِـه و٣ًکي

 «کًیـ؟ کاكی ها ا٧٬اٌی بلای تَاًٌتیـ: »گ٫ت یٌَ٪
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 قلاك وهازلت، اؿاكه وَا٬قت ٍ زههَك كئیي زًاب وًتقین ؿٌتَك با. بـهن ؾَِی ؾبل ِها به بایـ ـ
 کَُكِاى به ب٣ـ،. بهاًٌـ ایلاى ؿك ؿٌٍتی زام ٬َتبال وًابقات پایاى تا ا٧٬اٌی های ٌَزَاى ِـه
 .گلؿٌـ بلوی

 ...«آٌها بام... ٬ایـه ضه اوا: »گ٫ت بابک

 کن ٍ کلؿه غهله ٜالباى ٌیلٍهای به ا٧٬اٌی وراهـ ٌیلٍهای که اٌت ایي ب٣ـی ؾٍَ ؾبل! ها بصه ٌه ـ
 وي ؾب،. گلؿٌـ بلوی آماؿ ا٧٬اًٌتاى به ا٧٬اٌی های بصه ِاءاهلل اى. َِؿ آماؿ ا٧٬اًٌتاى اٌت واٌـه

 .کًن ٤یاؿت یعیَی آقای ام ٍ بلٍم بایـ

 وعهـهاؿی. بَؿٌـ ٬کل ؿك ٨لق ٍ ٌاکت ههه زَاؿیه به كٌیـى تا. آوـٌـ بیلٍى ها بصه ٍ یٌَ٪
 بهاًٌـ، ایلاى ؿك اٌـ ٌُـه اٍت وًابقات ام که وَق٣ی تا ها ا٧٬اٌی باِـ قلاك اگل غتی ها بصه: »گ٫ت

 ا٧٬اًٌتاى به بایـ ببامٌـ اگل. هاٌت اٌگلیًی با اغتهاال آٌها ب٣ـی بامی ضَى. ٌـاكؿ ای ٬ایـه بام
 .«بیایـ ٌلِاى بالیی ضه ٍقت آى ٌیًت و٣لَم ٍ بلٌٍـ

 .کلؿ ٌگاه بیلٍى به اتَبَى ِیُه ام یٌَ٪
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 ؾاٌن اکلم. بَؿ ٌُـه ؾاكد بـٌَ ام بیهَِی ؿاكٍی اخل. بَؿ گیذ هًَم. کلؿ بام ضُن ٌیاٍٍ
 !«کلؿ بام ضُن. ِکلت ؾـایا: »گ٫ت ؾیي ضُهاى با ٍ ؾًـیـ

 ...«ٌیاٍٍ... ٌیاٍٍ: »مؿ ٌیاٍٍ َٔكت به آكام ٌیلی ضًـ ؿکتل

 .«ٌالم! ٌیاٍٍ ٌالم: »گ٫ت ؿکتل. ؿیـ واؿكبنكگَ َٔكت اٍل. گلؿاٌـ ضُن ٌیاٍٍ

 .بَؿ وًگ هًَم. آوـ وی کَ ؿهاٌَ ؿك کلهات. کًـ ٔعبت تَاًٌت ٌهی ٌیاٍٍ

 .ٌالم ـ

 : کلؿ بلًـ كا ؿٌتاٌَ ٍ گل٬ت باال ٌَی به ٌل ؾاٌن اکلم

 !ِکلت ؾـایا ـ

 كا اٍ ٜبی٣ی غال ؿیگل ٌا٤ت ضًـ تا. آوـ هٍَ به زَاى ایي العهـاهلل ؾُب: »گ٫ت لبؽًـمٌاى ؿکتل
 .«کًـ وی پیـا

 : کلؿ ٌگاه ؾاٌن اکلم به ٌیاٍٍ. ك٬ت بیلٍى اتاق ام ؿکتل

 هًتن؟... کرا وي... وي ـ

 !کي اٌتلاغت. ٤نینم کي اٌتلاغت. زاى ٌیاٍٍ بیهاكٌتاى تَی ـ

 .بًت كا ضُهاٌَ ٌیاٍٍ

*** 

 ٍ یٌَ٪ ؾاٌن، اکلم ام ٨یل به باك ایي. بَؿ ِـه بهتل غالَ کلؿ، بام ضُن ٌیاٍٍ که ب٣ـ ؿ٣٬ه
 .بَؿٌـ اتاق ؿك هن ٬َگتي بلتی غهیـ ٍ ٣ٌیـ ٍ اغًاى ٍ وعهـ٤لی ٍ بابک ٍ كِیـ

 «ؾَبه؟ غالت. ٌیاٍٍ ٌالم: »گ٫ت هیراٌنؿه یٌَ٪

 .للمیـ هایُاى ِاٌه. بلگُتًـ ؿیَاك ٜل٩ به بابک ٍ كِیـ. مؿ لبؽًـ ٌیاٍٍ

 .«٤یاؿت اٌـ آوـه ؿٌٍتاٌت! زاى ٌیاٍٍ: »گ٫ت ؾاٌن اکلم
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 .ٌَؾت وی اٍ ٌیًه ضپ ٌهت. کلؿ ٌگاه ؿٌٍتاٌَ به ٌیاٍٍ

 !ٌَمؿ وی ام ٌیًه. قلبن ـ

 !«هاٌت بؽیه زای غتهآ. زاى واؿك ٌیًت ضینی: »گ٫ت ؾاٌن اکلم

 ٍ بیـل ٍ ا٬تاؿه ات٫اقی ضه ٬َتبال ٌالي ؿك که آوـ یاؿٍ ٌاگهاى. کلؿ ٌگاه ؿٌٍتاٌَ به ٌیاٍٍ
 .ٌتَاًٌت اوا. َِؿ ؾین ٌین ؾَاٌت. اٌـ کلؿه ؿٌتگیل كا ؿٌٍتاٌَ

 ِـٌـ؟ ضی... ا٧٬اٌی... های بصه ٍ بیـل... بیـل ـ

 .«ِـٌـ آماؿ. ٌباٍ ٌگلاى: »گ٫ت لبؽًـمٌاى ٬َگتي بلتی غهیـ

 وعأله ٍ ا٤تلإ ام. کلؿٌـ ت٣لی٪ ٌیاٍٍ بلای كا وازلا تهام ها بصه. کُیـ كاغتی ٫ٌي ٌیاٍٍ
 ٍ بیـل ِـى آماؿ بلای زههَك كئیي ؿٌتَك ٍ كغیهی آقای آوـى تا وهازلت اؿاكه های واِیي کلؿى

 .ؿٌٍتاٌَ

 .کًًـ وی ِهاكی لعٟه تَ ؿیـى بلای. هًتًـ بیلٍى ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل االى ـ

 .بیایًـ بگَییـ ؾُب ـ

 آٌها ؿیـى با ٌیاٍٍ. آوـٌـ ا٧٬اٌی های ٌَزَاى ٍ بیـل ٍ ِـ بام اتاق ؿك. ك٬ت بیلٍى یٌَ٪
 زه٢ ٌیاٍٍ تؽت ؿٍك هن ؿیگل های ا٧٬اٌی. گل٬ت كا ٌیاٍٍ ؿٌت. آوـ زلَ ٌلی٢ بیـل. ؾًـیـ
 .ِـٌـ

 .«آقاٌیاٍٍ بَؿین تَ ٌگلاى وا: »گ٫ت بَؿ گل٬ته كا اٍ گلیه زلَی ٌؽتی به که بیـل

 ضَٛكیـ؟ ِها. ؾَبن وي ـ

 ٍ ٬لاًٌه ٍ ایتالیا های بصه غتی ِها ههه. هًتین ؿیگل های بصه ٍ تَ وـیَى ٤هل آؾل تا وا. ؾَبین ـ
 .ؿیگل کَُكهای

 به ؾاٌن اکلم. ؾًـیـ وی َٔكت پهًای به الکي. ِـٌـ ا٘ا٬ه آٌها زه٢ به هن هیَاكؿ آقای ٍ الکي
 تَ بلای کاٌاؿا ام ایُاى ٫ٌاكٍ با. کلؿٌـ کهک ؾیلی ٫ٌیل آقای: »گ٫ت ٍ کلؿ اِاكه هیَاكؿ آقای
 .«٬لٌتاؿٌـ و٤ًَٓی قلب
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 ٬قٚ وي. ٌکلؿم کاكی که وي: »گ٫ت لبؽًـمٌاى هیَاكؿ آقای. کلؿ تُکل هیَاكؿ آقای ام ٌیاٍٍ
 ٍ و٤ًَٓی قلب ؾلیـ هنیًه ایُاى ضَى. کًیـ تُکل زههَكتاى كئیي آقای ام بایـ. ؿاؿم ٫ٌاكٍ

 .«پلؿاؾتًـ كا بیهاكٌتاى

 .کلؿ یٌَ٪ به كٍ ٌیاٍٍ

 ؾبل؟ ضه وًابقات ام كاٌتی ـ

 .َِؿ وی ِل١ٍ ٌهایی هُتن یک ؿٍك ًِبه پًذ ام. ؾَب ؾبل ـ

 آوـٌـ؟ باال ها تین کـام ـ

 ؿٍ هل البته. C گلٍه ام آكهاٌتیي ٍ کاٌاؿا. B گلٍه ام ایتالیا ٍ اٌگلیي. A گلٍه ام ا٧٬اًٌتاى ٍ بلمیل ـ
 باال آلهاى ٍ ؾَؿواى تین وا گلٍه ام. ِـ اٍل گل ت٫ا٘ل ؾاٜل به کاٌاؿا ٬قٚ. بَؿ یکی اوتیامِاى تین

 .آوـٌـ

 .ببیًن كا وًابقات بتَاٌن تا بَُم ولؾْ مٍؿتل وي کًیـ ؿ٤ا ـ

 ولغله ایي ام ِـه قلاك که پیصیـه تلَینیَى ٍ ها كٍمٌاوه ؿك ضًاى وًابقات ایي ؾبل. ٌباٍ ٌاكاغت ـ
 .بَُؿ پؽَ وًتقین وًابقات تهام ب٣ـ به

 «گَیی؟ وی كاٌت: »گ٫ت غیلت با ٌیاٍٍ

 .ضیه ؿك٨ٍن آكه، ـ

 .«کًـ اٌتلاغت بایـ ٌیاٍٍ ها، بصه ؾُب: »گ٫ت ٍ آوـ ؿکتل

 .ك٬تًـ ٍ کلؿٌـ ؾـاغا٬ٟی ؿیگلاى ٍ بیـل ٍ یٌَ٪ ٍ الکي ٍ هیَاكؿ آقای

 .واٌـ ٌیاٍٍ پیَ ؾاٌن اکلم ٬قٚ
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 *** 

 كا تلَینیَى ِلٜی به. باِـ: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌنؿیک ٌیاٍٍ ؿهاى به كا ویَه آب لیَاى ؾاٌن اکلم
 !«بؽَكی كا ات ویَه آب تَ که کًن وی كٍِي

 اکلم. ؾَكؿ آؾل تا كا ویَه آب زل٤ه زل٤ه ٌاضاك، به ٌـاِت ویَه آب ٌَِیـى به ویلی که ٌیاٍٍ
 کلؿ تؤکیـ ضقـك ؿکتل آقای که ؿیـی. ٌَُی هیراٌنؿه بـه قَل اوا! ؾَبن پًل اهلل باكک: »گ٫ت ؾاٌن

 «ؿاكؿ؟ ٘لك قلبت بلای هیراى که

 !ها َِؿ وی ؿیل. کًیـ كٍِي كا تلَینیَى غاال. ؿهن وی قَل. ٤نین ضُن ـ

 كا آى ٍ ك٬ت ؿاِت قلاك ٌیاٍٍ تؽت بلابل ؿك کَضکی وین كٍی که تلَینیَى ٜل٩ به ؾاٌن اکلم
 .کلؿ كٍِي

 .۳ کاٌال بنى ـ

 .ٌَم کاٌال هن ایي ب٫لوا ـ

 .ببیًن كا تلَینیَى بهتل وي تا بیاٍكیـ باال كا ٌلم میل کهی مغهت بی غاال ـ

 غالت به غاال ٌیاٍٍ. آوـ باال آكام آكام ٌیاٍٍ. ؿاؿ ٬ُاك كا تؽت کًاك پـال ؾاٌن اکلم
 آزیل ٍ تؽهه ببیًن: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه ؾاٌن اکلم. ببیًـ كا تلَینیَى ٫ٔعه تَاًٌت وی ًٌُته ٌیهه

 «ٌـاكی؟ ویل که

 .ؿاؿ وی تَ٘یظ ؿٌٍتی زام ٬َتبال وًابقات ؿكباكه ؿاِت ٍكمِی بلٌاوه ورلی. ؾًـیـ ٌیاٍٍ
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 .کي میاؿ كا ٔـایَ کهی زاى، ٤نین ـ

 : ًِیـ وی بهتل كا ورلی ٔـای ٌیاٍٍ غاال. کلؿ میاؿ كا تلَینیَى ٔـای ؿٌتی کًتلل با ؾاٌن اکلم

 زام" ٤ًَاى تعت ٬َتبال وًابقه ؿٍكه یک پیَ وـتی ام که ؿاكٌـ اٜال١ ٤نین بیًًـگاى غتهآ ـ
 غال ؿك ؿیگل ؾاكزی تین ۱۵ ٍ زَاؿیه بهاك گل وعله های ٌَزَاى ام تین یک ِلکت با "ؿٌٍتی

 ا٧٬اٌی های ٌَزَاى ِـٌـ وربَك وهازلت ٌامواى وؤوَكیي وتؤ٫ٌاٌه پیَ كٍم ضًـ. اٌت بلگناكی
 با ٤هل ایي اوا. کًًـ ؿٌتگیل ایلاى ؿك ٌکٌَت ٍ ٨یلقاٌٌَی ٍكٍؿ ؾاٜل به كا وًابقات ؿك غا٘ل

 با ٌلاٌرام. ِـ ههلاه ایلاٌی ٤نین های ٌَزَاى ٍ کًًـه ِلکت کَُكهای های ٌَزَاى ا٤تلإ
 غق٩ وًابقات ؿٍك ام که مواٌی تا ا٧٬اٌی های ٌَزَاى ِـ گل٬ته تٓهین زههَك كئیي آقای ؿكایت
 وًئَالى بیًًـه، ٤نیناى ِها ِهاك بی های تل٫ي ٍ ؿكؾَاٌت به بًا. باًِـ ها ایلاٌی ویههاى اٌـ ٌُـه
 ِها بلای ٍ ؿاؿه قلاك پََِ تعت كا وًابقات ایي وًتقین َٜك به گل٬تًـ تٓهین ٌیها ٌَم ِبکه
 مویي ٍاكؿ ؿاكٌـ ایتالیا ٍ بلمیل های ٌَزَاى که بیًن وی ؾُب،. کًًـ پؽَ ٍكمٍ به وًـاى ٤القه

 زلب ٤نینم ؿٌٍت گناكٍ با وًابقه ایي به كا ِها تَزه ٍ کًن ٌهی ٔعبت ؿیگل وي. ٌَِـ وی
 .کًن وی

 ٠اهل بَؿ ایًتاؿه وؽَّٓ زایگاه ؿك ؾًـاى ههیُه ضهله با که ؿٌت به ویکل٬ٍي گناكِگل تَٓیل
 .ِـ

 ؾَؿ غتی کي هیش که بلٌاٌن اٜال١ به بایـ. ؿاكم ٌالم ٤لٕ ٤نین بیًًـگاى ٍ ِها ؾـوت هن بًـه ـ
 ؿك غا٘ل زه٣یت تَٓیلبلؿاك ؿٌٍتاى اگل. ٌـاِتن كا وًابقات ایي ام اٌتقبالی ضًیي تَق٢ وي

 هناك ؿه ام پیَ ٍ ؿاكٌـ غَٗك ٌالي ؿك ٌَزَاى هناك پًذ غـٍؿ که بیًیـ وی بـهًـ ٌُاى كا ٌالي
 بًته وـاك تلَینیَى ٜلیق ام ٍكمِگاه ام بیلٍى ٍ ٌَِـ ٌالي ٍاكؿ اٌـ ٌتَاًٌته ؿیگل ٌَزَاى
 .کًًـ وی تهاِا كا ٬َتبال گناكٍ

 تین ؿٍ تَُیق غال ؿك غلاكت ٍ َِك با ٍ ًٌُته ٌالي ؿك که ؿیـ كا ِهاكی بی زه٣یت ٌیاٍٍ
 ام ٍ بَؿ آٌرا ؿاِت ؿٌٍت. بلؿ وی لقت ها ٔعًه ایي ؿیـى ام ٌیاٍٍ. بَؿٌـ ایتالیا ٍ بلمیل

 ؿك که ؿیـ كا ؿیگل های بصه ٍ ٬لیـ بابک، یٌَ٪، ٌیاٍٍ، لعٟه یک بلای. ؿیـ وی كا وًابقه ٌنؿیک
 .ؿهًـ وی تکاى كا ایلاى ٌبن ٍ ٫ٌیـ ٍ ٌلػ كٌگ ٌه پلضن ٍ ًٌُته زه٣یت بیي
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. ؿاكٌـ ؿٌت به كا ا٧٬اًٌتاى پلضن بلمیل ٍ ایتالیا تین ؿٍ بامیکًاى که ؿیـ ٌاباٍكی ٤یي ؿك ٌیاٍٍ
 .کلؿٌـ تَُیق كا آٌها ِـت به زه٣یت

 واى ههًایه ٍ ؿٌٍت کَُك پلضن با تین ؿٍ هل بامیکًاى بیًیـ وی که َٜك ههاى ٤نین، بیًًـگاى ـ
 ؿٍ ایي های ٌَزَاى ههـلی ٍ ٍغـت ام ٌُاى آٌها، ٌهاؿیي غلکت ایي. اٌـ ِـه مویي ٍاكؿ ا٧٬اًٌتاى

 .آٌها زَاٌهلؿی كٍط به آ٬لیي. اٌت ا٧٬اٌی های ٌَزَاى با کَُك

 كا ضُهاٌَ ؾیًی ٌلی٢ ٌَُؿ، وتَزه ؾاٌن اکلم ایًکه بلای. ِـ ؾیي اؾتیاك بی ٌیاٍٍ ضُهاى
 .کلؿ پاک کا٨قی ؿٌتهال با

 غال ٍ َِك با كا آٌها یکپاكضه زه٣یت. ؿٍیـٌـ مویي ؿٍك ؿٌت به ا٧٬اًٌتاى پلضن تین، ؿٍ بامیکًاى
 .پیصیـ ٌالي ؿك ا٧٬اًٌتاى، ا٧٬اًٌتاى، ٬لیاؿ. کلؿٌـ وی تَُیق ٬لاٍاى

 ؿكى. بگیلین ؿكى هایهاى ٌَزَاى ام بایـ وا. بگیلم كا ؾَؿم اغًاٌات زلَی تَاٌن ٌهی وي ـ
 .آٌها به اغًًت. ولؿاٌگی

 گٍَ ٌلٍؿ به. ایًتاؿ ٌاکت زه٣یت. ِـ پؽَ کَُك ؿٍ هل ولی ٌلٍؿ. ایًتاؿٌـ ٌٟن به تین ؿٍ
 .کلؿٌـ تَُیق كا تین ؿٍ ب٣ـ ٍ ؿاؿه

*** 

 ٤اؿل ٍ بَؿ ؿیـٌی ٍ زقاب بًیاك بامی. گقِت ضگٌَه وًابقه ؿقیقه ۶۲ که ٫ٌههیـ ٌیاٍٍ
. گ٫ت وی كا بامیکًاى تک تک اٌن اٍ. کلؿ وی ت٫ًیل ٍ گناكٍ كا وًابقه هیراى با هن پَك ٬لؿٌٍی

 ایتالیا، ؿكٍامه ٌَی به ٍ ؿاؿه وحلج یک تُکیل ”واكکَى“ ٍ ”لٌَیَ“ ٍ ”زٌَیَك“ بامی اٍاؾل ؿك
 واكکَى ٌَی به مویًی كا تَپ بلمیلی كٍبلتَی. ك٬ت اٍت به بلمیل ٢٫ٌ به تَپ. بلؿٌـ هرَم

 به كا تَپ ”لٌَیَ“ که بَؿ هَا كٍی هًَم تَپ. ؿاؿ پاى ”لٌَیَ“ به كا تَپ واكکَى. اٌـاؾت
 تاق به كا آى ًٌگیي َِت یک با بی٫تـ مویي بل تَپ ایًکه ام قبل ”زٌَیَك. “ؿاؿ پاى ”زٌَیَك“

 .کلؿ ِلیک ایتالیا ؿكٍامه

 ٌگلاٌی با ؾاٌن اکلم. مؿ ؿٌت اكاؿه بی ٌیاٍٍ. گقاِتًـ ٌلِاى كٍی كا ٌالي بلمیل ٜل٬ـاكاى
 !«ها؟ کًن وی ؾاوٍَ كا تلَینیَى ِـی، هیراٌنؿه که بام: »گ٫ت
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 !«ببیًیـ. ٌیًتن هیراٌنؿه وي! ٤نین ضُن: »گ٫ت ٍ ؿاؿ ٌُاى ٤اؿی كا ؾَؿٍ ٌلی٢ ٌیاٍٍ

 ٌتَاًٌتًـ کلؿٌـ، ضه هل ها ایتالیایی بامی آؾل تا. آوـ ؾََِ ها بلمیلی غلکت ایي ام ٌیاٍٍ اوا
 ؿٌت هن با ٍ ك٬تًـ ایتالیایی بامیکًاى ٌَی به ها بلمیلی. ِـ تهام گل یک ههاى با بامی ٍ بنًٌـ گل

 .ؿاؿٌـ

 با وًابقات ام غق٩ ٍ ِکًت ك٨ن ٤لی ایتالیایی های ٌَزَاى بیًیـ وی که َٜك ههاى ٤نین، بیًًـگاى ـ
 ایي بامی ٌٛظ که بگَین تَاٌن وی زلئت به. گَیًـ وی تبلیک بلمیلی های ٌَزَاى به ٤الی كٍغیه

 ؿٍ بیي که ب٣ـ بامی تا ؾُب. اٌت ٌَزَاٌاى زهاٌی زام وًابقات ٌٛظ ؿك اؾالقی ٍ ٬ًی ٌٟل ام وًابقات
 ٍكمِی تٓاٍیل ؿیـى به كا ِها ٍ کًن وی کَتاهی اٌتلاغت وي اٌت، اٌگلیي ٍ ا٧٬اًٌتاى تین

 .باِین ِها ؾـوت ؿك هن بام تا کًن وی ؿ٤َت

. بَؿه َٜك ایي که کًیـ وی تٓـیق هن ِها غتهآ. بَؿ زقابی ٍ ؾَب بامی: »گ٫ت ؾًـه با بلٌاوه ورلی
 ایي ؿك کَُكواى ٌهایًـه که بهاك گل تین های ٌَزَاى ام یکی که ِـم وٛل٢ پیَ لعٟه ضًـ وي

 ؾـا که ِـه گناكٍ وا به. هًتًـ بیهاكٌتاى ؿك اکًَى ٍ ِـه قلبی وُکل ؿضاك هًتًـ، وًابقات
 ٍ اٍ بلای. اٌت بهبَؿی به كٍ اٌت یعیَی ٌیاٍٍ اٌهَ که ٤نین ٌَزَاى ایي ٤هَوی غال ِکل كا

 ضًـ به ب٣ـی وًابقه ِل١ٍ تا ؾُب. کًین وی ٌالوتی ٍ ٫ِا ٜلب ؾـاٌٍـ ؿكگاه ام بیهاكاى تهاوی
 .«کًیـ تَزه بامكگاٌی های آگهی ٍ ٍكمِی تَٓیل

 .کلؿ وی گلیه آكاوی به ؾاٌن اکلم. کلؿ ٌگاه ؾاٌن اکلم به ٌیاٍٍ

 .َِم وی ٌاكاغت وي. ٌکي گلیه قـك ایي ؾـا به كا تَ ٤نین ـ

 هًتًـ تَ ٌالوتی ٬کل به ههه ایًکه ام: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ کلؿ، پاک كا هایَ اِک ٌلی٢ ؾاٌن اکلم
 واؿكهای ٍ پـك تهام ٬لمٌـ بلکه وي، ٌَه تًها ٌه االى تَ. کًن وی ا٬تؽاك تَ به وي پًلم. ؾَِعالن

 به ؿ٤اها ایي که وٛهئًن وي. کًًـ وی ؿ٤ا تَ ٌالوتی بلای ها ؾیلی االى که ؿاٌن وی. هًتی ایلاٌی
 .«َِؿ وی قبَل ؾـاٌٍـ ؿكگاه

 .بٌَیـ كا ٌیاٍٍ َٔكت ٍ ِـ ؾن ؾاٌن اکلم. مؿ لبؽًـ ٌیاٍٍ
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  ۱۱ ٬ٓل

 

 ؿٌت ؿك. ِـٌـ ٌالي ٍاكؿ زه٣یت ٬لاٍاى تَُیق ٍ اغًاٌات با اٌگلیي ٍ ا٧٬اًٌتاى تین ؿٍ
 بامیکًاى. آوـٌـ مویي ٌٍٚ به تین ؿٍ هل. ِـ وی ؿیـه ا٧٬اًٌتاى پلضن هن، اٌگلیي تین کاپیتاى

 ام گناكِگل ٔـای ب٣ـ. ِـ پؽَ کَُك ؿٍ هل ولی ٌلٍؿ. ؿاؿٌـ ؿٌت ها ا٧٬اٌی با اٌگلیي
 : ِـ ًِیـه تلَینیَى

 وي. کًًـ وی غهل كا ا٧٬اًٌتاى پلضن. هًتًـ ا٧٬اًٌتاى تین كقیب که اٌگلیي تین بامیکًاى غتی ـ
 با تین ؿٍ کاپیتاى ؾب. ٌُـه اٌرام غلکتی ضًیي ٍكمِی، وًابقات ام ؿٍكه هیش ؿك که ؾَكم وی قًن

 وًابقه کًًـه ِل١ٍ اٌگلیي تین. اٌت آ٨ام غال ؿك بامی ٍ ؿاؿٌـ ؿٌت وًابقه ؿاٍك ٍ ههـیگل
 .اٌت

 ؿك بیُتل وـتی بلای ٍ ببلؿ كا بامی ا٧٬اًٌتاى تین ؿاِت ؿٌٍت. مؿ ٌهی هن پلک غتی ٌیاٍٍ
 ها اٌگلیًی. کلؿٌـ وی بامی کَبًـه ٍ هرَوی تین ؿٍ هل. بَؿ وعکن ٍ زقاب بًیاك بامی. بهاًٌـ ایلاى
 وَق٢ به های ؾلٍد ٍ ها پلٍ با ا٧٬اًٌتاى باى ؿكٍامه اوا. کلؿٌـ وی غهله ا٧٬اًٌتاى ؿكٍامه به پیاپی

 كاهًهایی كا ها ا٧٬اٌی ٍ ؾَكؿ وی زٍَ ٍ غلّ ههـكٌی وریـ. بَؿ ؿاِته ٌگه وَٓى كا ؿكٍامه
 که بیـل. ِـٌـ غهله پا تا ٌل ها ا٧٬اٌی ؿٍم ٌیهه ِل١ٍ با. ِـ تهام گل بـٍى اٍل ٌیهه. کلؿ وی

 به هن ها اٌگلیًی اوا. ؿاؿ وی پاى ؿٌٍتاٌَ به كا ها تَپ ؾَبی به مویي ٌٍٚ ؿك بَؿ تین کاپیتاى
 .کلؿٌـ وی ؿ٬ا١ ؾَبی
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 اكاؿه بی ٌیاٍٍ. اٌـاؾت هَایی تَپ یک کلٌل ٌقٛه ٌنؿیکی ام زَ اهلل ؿٍم ٌیهه اٍاٌٚ ؿك ٌلاٌرام
 به بیـل. آوـ پاییي اٌگلیي ؿكٍامه كٍی تَپ. کلؿ ٌگاه ٌیاٍٍ به ٌگلاٌی با ؾاٌن اکلم. ِـ ؾین ٌین
 .٬لٌتاؿ ؿكٍامه ؿاؾل به باى ؿكٍامه پای ب٧ل ام كا تَپ آكام ای ٘لبه با ٍ پلیـ هَا

 ٍ َِك با گناكِگل. ِـ و٫ًرل تهاِاگلاى تَُیق ٍ ٬لیاؿ ام ٌالي. مؿ ؿٌت اؾتیاك بی ٌیاٍٍ
: گ٫ت بلٌـ گٍَ به هیاهَ ههه آى ویاى ام ٔـایَ تا مؿ، وی ٬لیاؿ که غالی ؿك ٬لاٍاى هیراى

 .«ا٧٬اًٌتاى تین کاپیتاى به آ٬لیي! میبایی گل ٤رب! وي ؾـای»

 مویي ٌٍٚ تَپ. زـیـ ای ماٍیه ام باك هل ٍ کلؿ پؽَ كا بیـل گل آهًته ٔعًه باكها تلَینیَى
 بامیکي ؿٍ غتی ٍ کًًـ وی تَُیق كا ها ا٧٬اٌی ؿاكٌـ، اٌگلیًی بامیکًاى که ؿیـ ٌیاٍٍ. ِـ کاِته

 .گ٫تًـ تبلیک اٍ به ٍ کُیـٌـ گلیًت وی ؾَِعالی ام که بیـل ٌل به ؿٌتی اٌگلیًی، تین

 ٬قٚ آٌها. ٌـاكٌـ مؿى گل بلای ك٨بتی اٌگلیي بامیکًاى که ِـ وتَزه ٌیاٍٍ. ِـ آ٨ام ؿٍباكه بامی
 .ِـٌـ ٌهی ٌنؿیک ا٧٬اًٌتاى ؿكٍامه به ٍ ؿاؿٌـ وی پاى هن به كا تَپ

 ٍ ؾَكؿ پیش پایَ اوا. ِـ ٌنؿیک ا٧٬اًٌتاى ؿكٍامه به اٌگلیي بامیکًاى ام یکی که بَؿ بامی اٍاؾل
 ِـٌـ مویي ٍاكؿ ؿیگل ٫ٌل ؿٍ ٍ اٌگلیي ولبی ٬لٌتاؿ، اٍت به كا تَپ یاقَت ا٬تاؿ، مویي به وعکن

. ِـ مویي ٍاكؿ ؿیگل بامیکي یک. بلؿٌـ بیلٍى کلؿ، وی تابی بی ؿكؿ ِـت ام که كا بامیکي آى ٍ
 پًالتی ٌقٛه ٍ مؿ ٌَت ؿاٍك. ؾَكؿ زَ اهلل ؿٌت به تَپ اوا. اٌـاؾت ها ا٧٬اٌی بلای كا تَپ کاپیتاى

 .ؿاؿ ٌُاى كا

 که كا تَپی ؾَاٌت وی اٌگلیي کاپیتاى ؿیـیـ که َٜك ههاى ٤نین بیًًـگاى. اِتباهی ٤رب ـ
 یکی ؿٌت به تَپ اوا بـهـ ها ا٧٬اٌی به ٍ کًـ زبلاى بَؿٌـ، ٬لٌتاؿه اٍت به زَاٌهلؿاٌه ها ا٧٬اٌی

 تین بامیکًاى غتی که بیًیـ وی. ای ٔعًه ٤رب. ؿاؿ ٌُاى كا پًالتی ٌقٛه ؿاٍك ٍ ؾَكؿ، ها ا٧٬اٌی ام
 ٌُاى كا پًالتی ٌقٛه هًَم ؿاٍك اوا ٌبَؿه؛ پًالتی غلکت ایي که کًًـ وی ا٤تلإ ؿاٍك به هن اٌگلیي

 !اٌگلیي بامیکًاى به آ٬لیي. ؿهـ وی

 ؿاٍك اوا. کًـ ٌٟل ٔل٩ تٓهیهَ ام ؿاٍك که کلؿٌـ، وی ألاك ٍ ٌـاِتًـ پًالتی به ا٤تقاؿی بامیکًاى
 .کلؿٌـ ٌهی ا٤تلا٘ی هیش هن ها ا٧٬اٌی که بَؿ ایًرا زالب. کلؿ ٌهی ٤َٕ كا كأیَ



 
 

 
 

 162 صفحه

 تَپ پُت اٌگلیي بامیکًاى ام کـام هیش اوا. بنًٌـ كا پًالتی بایـ که گ٫ت ها اٌگلیًی به ؿاٍك
 ا٧٬اًٌتاى باى ؿكٍامه. ِـ ٌاکت ٌالي. ك٬ت تَپ پُت اٌگلیي تین کاپیتاى ٌلاٌرام. ك٬تًـ ٌهی

 ام بًیاك ٬أله ام کُاى مٍمه تَپ. کلؿ َِت هَایی كا تَپ ٍ ؿٍیـ کاپیتاى. بَؿ تَپ گل٬تي آواؿه
 .کلؿٌـ وی تَُیق كا ها اٌگلیًی یکپاكضه، زه٣یت. ك٬ت باال ؿكٍامه

 ِلیک ؿكٍامه ٌَی به كا تَپ ٤هـآ اٌگلیًی مى پًالتی بامیکي که وٛهئًن وي! ِـه بامی ٤رب ـ
 .ٌکلؿ

 تَُیق ِـت به كا ا٧٬اًٌتاى ٍ اٌگلیي تین ؿٍ زه٣یت. ِـ ؿویـه بامی پایاى ٌَت ٌلاٌرام
 آٌها ام ٍ ؿاؿه ؿٌت گلوی به اٌگلیي بامیکًاى با ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل که ؿیـ ٌیاٍٍ. کلؿٌـ وی

 آٌها یکپاكضه غاال زه٣یت. مؿٌـ ؿٌت ٍ ك٬ته زه٣یت ٌَی به اٌگلیي بامیکًاى. کًًـ وی تُکل
 .کلؿٌـ وی تَُیق

 !آٌها بل آ٬لیي. کلؿٌـ بامی زَاٌهلؿاٌه بًیاك ها اٌگلیي! بگَین ضه ؿاٌن ٌهی که وي ٤نین بیًًـگاى ـ

 .کلؿ وی تعًیي كا اٌگلیي بامیکًاى ؿل ؿك هن ٌیاٍٍ
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 ؾاٌن اکلم. بَؿ کلؿه وه١ًَ بلایَ كا ك٬تي كاه ؿکتل. ِـ ٍیلصل ٌَاك ؾاٌن اکلم کهک به ٌیاٍٍ
 ٍ ؿاؿ هُل كا ٍیلصل ؿیگل ؿٌت با. گل٬ت باال آكاوی با بَؿ، ٍٔل ٌیاٍٍ ؿٌت به که ٌلوی ٠ل٩
 .بلؿ پًرله کًاك

 کًی؟ بامی كا پًرله َِؿ وی ٤نین، ـ

 «بؽَكی؟ ٌلوا تلٌن وی: »گ٫ت ٌگلاٌی با ٍ کلؿ ٌگاهی باكیـ وی که باكاٌی ٌن ٌن به ؾاٌن اکلم

 .تابًتاٌه االى زاى، ٤نین ـ

 .بباكؿ باكاى تابًتاى ؾلواپناى تَ آیـ وی پیَ کن. ِـه غالی به غالی آٌهاى که بیًی وی ـ

 !کًن وی ؾَاهَ. بًَُم كا ٔـایَ. ببیًن كا باكاى ؾَاهن وی ههیي ؾاٜل به هن وي ؾب ـ

 ؿٍك ٍ بلؿاِت كا ولع٫ه ٌیاٍٍ، ؾالی تؽت كٍی ام. ؿاؿ ٌیاٍٍ ؿٌت كا ٌلم ٠ل٩ ؾاٌن اکلم
 به لقت با ٌیاٍٍ. گل٬ت ٌیاٍٍ ام كا ٌِلم ٍ کلؿ بام كا پًرله ب٣ـ. پیصاٌـ ٌیاٍٍ ٌیًه ٍ ِاٌه
 ؿك بیهاكٌتاى غیاٙ با٨صه گل٬ته ٌن ؾاک بَی. باكیـ وی كینی باكاى ٍ بَؿ ابلی آٌهاى. کلؿ ٌگاه باكاى

 «بؽَاٌی؟ بلاین كا ٣ِل آى َِؿ وی ٤نین،: »گ٫ت ٍ بًت كا ضُهاٌَ ٌیاٍٍ. پیصیـ وُاوَ

 زاى؟ واؿك ٣ِل کـام ـ

 !کًه وی ؾالی ب٧َُٗ آٌهَى. گَین وی كا ٣ِل کـام ؿاٌی وی ؾَؿت ـ

 : للمیـ ؾاٌن اکلم لباى

 کًه وی غالی به غالی ؿالكٍ کًه وی ؾالی ب٧َُٗ آٌهَى ـ

 گیلى وی باكٍى ٍ بؽاك ها ِیُه گیلى وی موًتَى بَی ها کَضه

 کًي وی تهاِا ابلٍ گلیه کًي وی ٍا ضتلاٌََِ آؿوا

 بُي باؾبل ها قٛله ؿل ام بُي تل ؿكؾتا وحل ؾَاى ٌهی

 بُي ؾلاب بهٌَي، باكٍى میل بُي آب ؾیي هَا بی ؾَاى ٌهی

 کبَتل ًٌُتی باكٌٍا میل کبَتل بًتی ضتلتَ تَ اوا
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 غالتَ ٌپلٌیـ کی هیش اٍوـی بالتَ ِکًتي ًٌگا ٍ ك٬تی

 وا؟ پل ٍ بال ٍٔله ِـ ٨ٓه وا؟ ٌل ِـ ؾلاب آٌهَى ؿیـی

 ِـى بیاباٌی ٨َل ها ب٣ٗی ِـى ؾٌَی ؿِهًای ها ب٣ٗی

 کـٍوه؟ باكٍى ُِلُِل ٌن، بَی کـٍوه؟ باكٍى که گي وی ها ب٣ٗی

 بَؿه آبی اٍلَ كٍم وحل بَؿه آ٬تابی بَؿه تا آٌهَى

 وي وحل بیًی وی ابلی ؾَابای وي وحل ٌُیًی ٌایه تَ غاال

 بپل ٍ بًـام تَ ٤ٓا کبَتل زگل؟ ؾَى ؾَكی وی ایًرا ضقـك

 بام ؿلن: »گ٫ت ٍ مؿ تلؽی لبؽًـ ٌیاٍٍ. باكیـ وی ٌن ٌن که باكاى وحل. کلؿ وی گلیه آكام ؾاٌن اکلم
 .«ٌکي گلیه ؿیگه. ِـ

 !ؾَاهیـ؟ ٌهی وههاى. ٌالم ـ

 .بلگلؿاٌـ ٌل ٌیاٍٍ با مواى هن ٍ کلؿ پاک كا هایَ اِک ٌلی٢ ؾاٌن اکلم

. ِـٌـ اتاق ؿاؾل ؿٌت به ِیلیًی ز٣به ٍ گل ؿٌته ؿیگل های بصه ٍ ٬َگتي بلتی غهیـ ٍ یٌَ٪
 اغَالپلٌی ؾاٌن اکلم با ٍ بٌَیـٌـ كا ٌیاٍٍ َٔكت ٍ آوـٌـ زلَ ها بصه. ؾًـیـ ؿل ته ام ٌیاٍٍ

. بلٍؿ تؽتَ كٍی ٌیاٍٍ تا کلؿٌـ کهک اغًاى ٍ یٌَ٪. ك٬ت تؽتَ کًاك ٌیاٍٍ. کلؿٌـ
 كا یؽصال ؿك ؾاٌن اکلم. آٍكؿ ؿك ًٌُته ٌیهه غالت به كا ٌیاٍٍ ٍ مؿ كا تؽت میل پـال غهیـك٘ا

 وین كٍی ٍ ضیـ ؿیي ؿك ٍ ًِت اتاق گَِه كٍَِیی آب ِیل میل ٍ آٍكؿ بیلٍى ویَه کهی. کلؿ بام
 .کلؿٌـ تُکل ها بصه. گقاِت

 «ؾبل؟ ضه ها بصه ؾُب،: »گ٫ت ٌیاٍٍ

: گ٫ت گقاِت وی ؿٌتی پیَ ؿك کلؿه قاس قاس كا آى ٍ کًـ وی پٌَت ٌیب که غالی ؿك وعًي
 «ٌـیـی؟ كا ها بامی تلَینیَى ام وگل ؾَب، ؾبلهای»
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 ٤رب! ؿیـم ضلا: » گ٫ت پل ؿهاى با ٌیاٍٍ. گقاِت ٌیاٍٍ ؿهاى ؿك ٌیب قاس یک و٫ٛٓی
 ا٧٬اًٌتاى پلضن با اٌگلیي ٍ ایتالیا ٍ بلمیل های تین ؿیـم ٍقتی کلؿم کی٪. بَؿ ؾَبی های بامی
 .«ِـٌـ مویي ٍاكؿ

 آوـه زه٣یت ضقـك ؿاٌی ٌهی! ؿیـی كا کرایَ غاال: »گ٫ت ٍ ًٌُت تؽت كٍی ٌیاٍٍ کًاك یٌَ٪
 آؿم قـك آى. ِـ وی پُلپُل کي باٍك ِـ، وی بلگناك آماؿی ٫ٌلی ٔـهناك اٌتاؿیَم تَ ها بامی اگل. بَؿ

 !«ٌـاكه غـ که بَؿ ٍكمِگاه بیلٍى

 غـٌن. باؾتًـ ها ا٧٬اٌی به قٓـ ام ها اٌگلیًی کلؿم اغًاى وي ببیًن. بگَییـ بامی ام ؾُب ـ
 ؿكٌته؟

! مؿی غـى ؿكٌت: » گ٫ت ٍ گقاِت ٌیاٍٍ ؿهاى ؿك ِیلیًی یک ؾًـه با ٬َگتي بلتی غهیـ
 اٌگلیي تین ولبی یا بامیکًاى به بلٍؿ بگَین کا٠هی آقای به ؾَاٌتن وی بامی ام قبل وي كاٌتَ

 وهکًه کلؿم ٬کل ؾَؿم پیَ ب٣ـ اوا. بهاًٌـ ایلاى تَ بیُتل ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل تا ببامٌـ که بگَیـ
 ولبی مباى ام گ٫ت، کا٠هی آقای ب٣ـٍ اوا. کًین وی بًـی قاپ ٍ بامی پاكتی ؿاكین وا کًًـ ٬کل آٌها

 !«ٌبلٌـ كا بامی اوا کًًـ، بامی وعکن گ٫ته وی بامیکًاٌَ به که ًِیـه بامی ام قبل اٌگلیي

 بنٌن غیاٙ تَ گُتی یک بلٍم وي: »گ٫ت ؾاٌن اکلم. کلؿ ٌگاه ٬َگتي بلتی غهیـ به ت٣رب با ٌیاٍٍ
 .«ها ٌکًیـ افیتَ میاؿ. بیًیـ وی كا ٌیاٍٍ غال که ؾَؿتاى ها بصه. بلگلؿم

 .ؾاٌن اکلم ضُن ـ

 ام وگل زاى، پًل٤هَ: » گ٫ت ٍ مؿ كِیـ پُت آكام ٘لبه ٌه ؿٍ ٣ٌیـ. ك٬ت بیلٍى ؾاٌن اکلم
 !«ها؟ هًت ؾَؿکُی بلای هن ؿیگلی های كاه! کلؿی ٬لاك قعٛی

 ؿیـه تلَینیَى تَ اگل: »گ٫ت یٌَ٪. ؾَكؿ آب لیَاى یک. ؿاؿ قَكت كا ِیلیًی ٍ ؾًـیـ كِیـ
 که ؿیـم وی. ِـ ٌاكاغت اٌگلیي ولبی بیُتل ههه ام گل٬ت پًالتی اٌگلیي ٢٫ٌ به ؿاٍك ٍقتی باِی،

 .«ِـ ضی ؿیـی که هن ب٣ـ. بَُؿ گل ٌبایـ تَپ که گ٫ت بهَ ٍ کلؿ ٔـا كا کاپیتاٌُاى

 !«آٌها بل آ٬لیي: »گ٫ت لبؽًـمٌاى ٌیاٍٍ
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. اٌـ ِـه ا٧٬اًٌتاى تین ٜل٬ـاك ههه. ِـه ؿكٌت زَی ضه ؿاٌی ٌهی تَ ٌیاٍٍ،: »گ٫ت غهیـك٘ا
 تین پیلٍمی ؾبل کًی وی باٍك. بَؿٌـ ٌَِته وا های بامی ام ٍكمِی های كٍمٌاوه تهام آوـین وی که االى
 تیتل وا های وًابقه ؾبل ٍقت آى ؾبلهاٌت؟ ؿٍم تیتل ِاى ؿٌٍتاٌه بامی تَ ٬لاًٌه بل بلمیل ولی
 !«اٍله

 .«َِؿ وی پؽَ كٍم هل وا های بامی ؾبل تلَینیَى، ٍكمِی اؾباك تَ: »گ٫ت اغًاى

 ؾاكزی های تین که ؿهن وی قَل تاى ههه به بلٍؿ پیَ َٜك ایي: »گ٫ت ؾًـه با ٬َگتي بلتی غهیـ
 !«آیًـ وی ؿٌبالتاى

 ِاى ولبی تَ ؾَاهـ وی بلمیل ولی تین که ِـه ِای٣ه ضی؟ ؾَؿت پي: »گ٫ت بابک. ؾًـیـٌـ ههه
 !«بَُی

 «ٌه؟ ؿاكین، بامی آكهاٌتیي با ٬لؿا كاٌتی: »پلٌیـ ٌیاٍٍ. پیصیـ اتاق ؿك ؾًـه ٔـای

 .کًین بامی وعکن ٍ ؾَب که ؿهن وی قَل. ٌباٍ ٌگلاى. آكه ـ

 .ؿاكم ِها ام ؾَاهَ یک ٬قٚ. غتهآ غتهآ، ـ

 !كٍین وی وا بلٍ كاه ٌلت كٍی بگَ تَ ؾَاهُی؟ ضه ـ

 !«بَُیـ مویي ٍاكؿ ا٧٬اًٌتاى پلضن با هن ِهاها ؿاكم ؿٌٍت: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ ٌیاٍٍ

 با اٌگلیي ٍ ایتالیا ٍ بلمیل های تین ٍقتی. گل٬تی کن ؿٌت قـك ایي كا وا ایَاهلل، بابا: »گ٫ت یٌَ٪
 .«کًین وی كا کاك ایي غتهآ ضُن،. ٌکًین كا کاك ایي وا ؿاكی تَق٢ آیًـ، وی مویي تَ ا٧٬اًٌتاى پلضن

 ؾاٜل به پـكٍ ام که گ٫ت الکي به ٌیاٍٍ. آوـٌـ کا٠هی آقای ٍ الکي ها، بصه ك٬تي ام ب٣ـ
 اٌت وَاق٣ی ضًیي بلای ؿٌٍتی. ؿٌٍتین هن با وا: »گ٫ت لبؽًـمٌاى الکي. کًـ تُکل مغهاتَ

 !«ؿیگل

 ؿكٌته؟ ؿاكیـ بامی آلهاى با ٬لؿا ِها كاٌتی ـ

 .ؿهن وی قَل. بلیهُاى وی آكه، ـ

 !کًیـ بامی بلمیل با بایـ ٍقت آى. کًـ ؾـا ـ
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 .«این کلؿه وتهلکن آلهاى با بامی كٍی كا ٬کلواى وا ٣٬ال: »گ٫ت الکي

 ِها ام وي کا٠هی آقای: » گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه بَؿ کلؿه ٌکَت لبؽًـمٌاى که کا٠هی آقای به ٌیاٍٍ
 .«کُیـیـ مغهت ؾیلی ِها وهًٌَن، ؾیلی

 : ٣ٌـی قَل به. هًتین ایلاٌی وا باِـ ضه هل! واٌی وی پًلم وحل هن تَ ـ

 .گَهلٌـ یک م آ٬لیًَ ؿك که یکـیگلٌـ ا٤ٗای آؿم بًی

 !«گَییـ وی ضه ب٫هن هن وي کًیـ، ٔعبت اٌگلیًی َِؿ وی اگل: »گ٫ت الکي

 !«کلؿین وی ٔعبت پاكٌال ضلا٨اٌی ؿكباكه ؿاِتین: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ ٌیاٍٍ

 .َِم ٌهی وًَٟكتاى وتَزه پاكٌال؟ ضلا٨اٌی ضی، ـ

 .«کًـ وی َِؾی ٌیاٍٍ: »گ٫ت لبؽًـمٌاى کا٠هی آقای

 وازلای کاٌاؿا، كاؿیَیی ٍ تلَینیٌَی های ِبکه ٍ ها كٍمٌاوه که ؿاٌی وی كاٌتی: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ الکي
 «اٌـ؟ گقاِته ؾبلهایُاى ٔـك ؿك ِـٌـ، ؿٌتگیل ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل که كٍم آى

 !ٌه ـ

 كا اوًال ٔلظ زاینه ٌَبل، آکاؿوی که ؿهن وی قَل تَ به ٌیاٍٍ اٌـ، ٌَِته ضینهایی ضه ؿاٌی ٌهی ـ
 !بـهًـ تَ به

 !«بَؿ زالبی َِؾی ٤رب: » گ٫ت ؾًـه ؾًـه ٌیاٍٍ. ؾًـیـٌـ کلی کا٠هی آقای ٍ الکي ٍ ٌیاٍٍ

 !ؿیـی؟ ضه كا ؾـا ها ایلاٌی ِها قَل به. ا٬تاؿ ات٫اق ایي هن ِایـ ـ
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*** 

 تلَینیَى. آوـ ؿك ًٌُته ٌیهه غالت به ٌیاٍٍ تا مؿ باك ضًـ پایَ با كا تؽت کًاك پـال ؾاٌن اکلم
 .کلؿ وی پؽَ بامكگاٌی آگهی ؿاِت

 ؿ٤ا لبؽًـمٌاى ؾاٌن اکلم. زًبیـ لباٌَ ب٣ـ ٍ گل٬ت باال به كٍ كا ٌلٍ ٍ بًت كا ضُهاٌَ ٌیاٍٍ
 .َِؿ بلآٍكؿه ٌیاٍٍ ؾَاٌته که کلؿ

 بهاك گل وعله های ٌَزَاى غًاى بامی تا کًیـ وی ِهاكی خاٌیه که وٛهئًن ٤نین، بیًًـگاى ؾُب ـ
 ٤نینم ؿٌٍت به كا کالم كِته ایًکه ام قبل وي. کًیـ وُاهـه كا آكهاٌتیي ٌَزَاٌاى تین ٍ زَاؿیه

 با که ؿٌٍتاٌی ٍ وًـاى ٤القه ٤لٕ به بًپاكم، هًتًـ آٍیًی ِهیـ ٍكمِگاه ٬َتبال ٌالي ؿك که
 العهـاهلل که کًن ٤لٕ اٌـ ِـه یعیَی ٌیاٍٍ ؾَبهاى ٌَزَاى غال زَیای ؾَاٌتاك ٌهابل ٍ تل٫ي
 ِها به كا تُکلِاى ولاتب که ؾَاٌتًـ وي ام ٤نین ایي ؾاٌَاؿه. اٌت بهبَؿی به كٍ ایُاى غال

 .ٌَِـ وی مویي ٍاكؿ ؿاكٌـ ها تین که بیًن وی وي ؾُب. کًن ابال٥

 هن وي. کلؿٌـ تل٫ي که بَؿی ؾَاب تَ: »گ٫ت لبؽًـمٌاى ؾاٌن اکلم. کلؿ ٌگاه ؾاٌن اکلم به ٌیاٍٍ
 .«َِؿ وی بهتل ؿاكؿ غالت که گ٫تن

 ؿٌتَ ا٧٬اًٌتاى پلضن که غالی ؿك آكهاٌتیي تین کاپیتاى. ِـ ؾیله تلَینیَى ٫ٔعه به ٌیاٍٍ
 ٬لیاؿ. ِـ تَُیق تهاِاگلاى ٌَی ام ِـت به ٍ ِـ مویي ٍاكؿ هایَ تیهی هن ام زلَتل بَؿ

 به ؿاِتًـ ؿٌت به گل غلقه که آكهاٌتیي بامیکًاى. ِـ وی ًِیـه ؾَبی به آكهاٌتیي آكهاٌتیي،
 .کلؿٌـ پلتاب تهاِاگلاى بلای كا گل های غلقه ك٬ته ٌالي ٜل٩ ضهاك ٌَی
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 ایي تا ٣ٌیـ ضَى. کلؿ ت٣رب. ٌت ِک٬َه ٣ٌیـ کاپیتاى که ؿیـ ٌیاٍٍ. آوـ هن بهاك گل تین
 به تهاِاگلاى کل باك ایي. ؾَكؿ وی تکاى ا٧٬اًٌتاى پلضن ٣ٌیـ ؿٌت ؿك. بَؿ ٌکلؿه بامی ولغله
 .کلؿٌـ تَُیق كا ٣ٌیـ ِـت

 كِیـ ٬لِبا٩، ٤لی قهلواٌی، وعًي ٌر٫ی، ولتٗی ِک٬َه، ٣ٌیـ. بَؿ کلؿه ت٧ییل تین تلکیب
 .بَؿٌـ بهاك گل تین یاك ه٫ت ِک٬َه ٌلیهاى ٍ الهی وعهـهاؿی ِک٬َه،

 «هًتًـ؟ تین تَ هن با ٤هَ پًل تا ٌه ایي ٍا،: »گ٫ت ٍ کلؿ زا زابه بیًی كٍی كا ٤یًکَ ؾاٌن اکلم

 ؾلاب كا آكهاٌتیي ولبی های ٌقُه ایًکه بلای ٬َگتي بلتی غهیـ که ؿاًٌت وی. ؾًـیـ ٌیاٍٍ
 .بَؿٌـ ؿ٬ا٤ی بامیکًاى بقیه ٤لی، ٍ وعًي برن. ٬لٌتاؿه مویي به كا تلکیب ایي کًـ،

 ٌنؿه، ٤یًک ٌلیهاى ؿیـ که ٌیاٍٍ. ؿاؿ ٌُاى كا ٌلیهاى َٔكت ؿكِت ٌهای تلَینیَى لعٟه یک
 .کلؿ ت٣رب

 آٌها با ٣ٌیـ. کلؿٌـ ؿكٌت غلقه یک. کلؿ ٔـا كا ها بصه ٣ٌیـ، ب٣ـ. ِـ پؽَ کَُك ؿٍ ولی ٌلٍؿ
 ؿك ”مهلایُاى“ یا ٍ ”٤لی یا“ ٬لیاؿ ٍ گقاِته هن كٍی كا كاٌتُاى ؿٌت ب٣ـ. کلؿ کَتاهی ٔعبت

 .کلؿٌـ تَُیق كا آٌها زه٣یت. پیصیـ ٌالي

 تین ِـ قلاك ٍ ؿاؿه ؿٌت هن با ؾًـاى َٔكتی با کاپیتاى ؿٍ. کلؿ ٔـا كا تین ؿٍ کاپیتاى ؿاٍك،
 .ِـ ِل١ٍ بامی ؿاٍك ٌَت با. کًـ ِل١ٍ بهاك گل تین كا بامی ٍ کًـ بامی كاٌت به ضپ ام آكهاٌتیي

 ٍ آكهاٌتیي ٌَزَاٌاى تین ؿٍ بامی ِاهـ. کًن وی ٤لٕ ٌباِیـ ؾًته ٍ ٌالم ٤نین بیًًـگاى ؾـوت ـ
 تهام ؿك وي کًیـ باٍك. اٌت ؿٌٍتی زام وًابقات ایي اٌن غق، به. هًتیـ ایلاى ٌهایًـه بهاك گل

 زَاٌهلؿاٌه بامی ٍ ؿٌٍتی ههه ایي ِاهـ ام، کلؿه گناكٍ ٍ ؿاِته غَٗك که هایی تَكٌهًت
 کاكت ضهاك یا ٌه ٬قٚ ٍ ِـه اؾلاد بامیکي یک ٬قٚ ولغله ایي تا که اٌت ٌؽت باٍكٍ. ام ٌبَؿه
 .پلؿامم وی بامی گناكٍ به ٍ کًن ٌهی ٔعبت میاؿ وي ؾُب،. آوـه ؿك ؿاٍك زیب ام مكؿ،

 ؿاكؿ قٓـ ٍ کًـ وی بامی ؿ٬ا٤ی بیُتل بهاك گل تین که ؿیـ وی. کلؿ وی ٌگاه كا بامی ؿقت به ٌیاٍٍ
 به ٤لی، ٍ وعًي ٌلی٢ های ٘ـغهله با ٍ بیًـامؿ وًابقه اٍلیه َِك ٍ هیراى ام كا آكهاٌتیي تین که

 .کًـ غهله آكهاٌتیي ؿكٍامه
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 ٍ كِیـ که وعکهی ٌـ بلابل ؿك آٌها اوا. بَؿ آكهاٌتیي تین اؾتیاك ؿك بیُتل تَپ اٍل، ٌیهه ؿك
 تهام ؿاِت بامی. کًًـ کاكی ٌتَاًٌتًـ بَؿٌـ، کلؿه ؿكٌت ِک٬َه ٣ٌیـ ٍ وعهـهاؿی ٍ ولتٗی

 بامیکي ؿٍ ٍ بَؿ آكهاٌتیي مویي ؿك وعًي ٬قٚ. ِـ آكهاٌتیي تین ٌٓیب آماؿ ٘لبه یک که ِـ وی
 پُت آكهاٌتیي تین کاپیتاى. بَؿٌـ بهاك گل مویي ؿك بامیکًاى بقیه. بَؿ کلؿه ؾَؿ و٣ٛل كا آكهاٌتیًی

 آى ٣ٌیـ ٍ ؿاؿه تُکیل كا ؿ٬ا٤ی ؾٚ بامیکي ضهاك. بَؿ میاؿ ؿكٍامه با ٌقٛه آى ٬أله. ایًتاؿ تَپ
 كا ؿ٬ا٤ی ؾٚ ؿاِت ٬لیاؿ ٍ ؿاؿ با ٌلیهاى. بَؿٌـ یَكٍ وتلٔـ که بَؿ آكهاٌتیًی ؿٍ ولاقب ٌَتل
 ٤لی به تا ك٬ت كاٌت ٌهت به لعٟه یک ٌلیهاى. مؿ ٌَت ؿاٍك. کلؿ وی زایگیلی ٍ کلؿ وی تًٟین

 ٘لبه یک با آكهاٌتیي تین کاپیتاى که بَؿ کا٬ی ٫٨لت ههیي بصًبـ، كِیـ به که بگَیـ ٬لِبا٩
 .ٌیاوـ بل کاكی هن ٌلیهاى پلٍام ام. کًـ بهاك گل ؿكٍامه ٍاكؿ كا تَپ ؿاك کات

 .گل٬ت كا َٔكتَ ٌیاٍٍ

 .۲ ایلاى بهاك گل تین ۱ آكهاٌتیي تین! میبایی گل ٤رب. اٌت ٔعیظ گل. بله ـ

 «پًلم؟ ؾَبه غالت ٌیاٍٍ،: »گ٫ت ٌگلاٌی با ؾاٌن اکلم. مؿ كا اٍل ٌیهه پایاى ٌَت ؿاٍك

 ٍ مؿ ؿٌت پُت ؾاٌن اکلم. مؿ کًاك كا هایَ ؿٌت ٍ ؾًـیـ مغهت به. آوـ ؾَؿ به ٌلی٢ ٌیاٍٍ
 !«ؾَكؿه ٘لبه هن و٧نت به ایًکه وحل اوا کلؿی، ٤هل كا قلبت تَ ؿٍك، به ؾـا: »گ٫ت

 .ا٬تاؿ ؾًـه هن ؾاٌن اکلم. ؾًـیـ ٌیاٍٍ

*** 

 مویي ٍاكؿ ٌیـولتٗی ٍ ٣ٌیـ زای به كینه ورتبی ٍ یٌَ٪. کلؿ ت٣َیٖ بهاك گل تین ؿٍم، ٌیهه ؿك
 با كِیـ که ؿیـ ٌاباٍكی ٤یي ؿك ٌیاٍٍ. کلؿٌـ ٤َٕ مویي ؿك كا زایُاى بهاك گل بامیکًاى. ِـٌـ

 بامی ؿاٍك، ٌَت با. گل٬ت ؿ٬ا١ ؿك كا اٍ زای كینه ورتبی ٍ ك٬ت غهله ؾٚ به تًَوًـٍ هیکل آى
 اوا. کلؿٌـ وی بامی تـا٣٬ی که بَؿٌـ آٌها باك ایي. کلؿ آ٨ام كا بامی آكهاٌتیي تین. ِـ ِل١ٍ
 کلؿ ؿكیبل كا ٫ٌل ؿٍ ضاالک ٍ ٬لم وعًي. ؿاؿ پاى وعًي به ٍ گل٬ت كا تَپ تکل یک با كینه ورتبی

 ِیلزه باى ؿكٍامه اوا بُلؿ، زلَ كا تَپ ٍ کلؿ ؿكیبل كا ٫ٌل یک یٌَ٪. اٌـاؾت یٌَ٪ بلای كا تَپ ٍ
 .گل٬ت یٌَ٪ پای میل ام كا تَپ ٍ ك٬ت
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. کلؿ وی گناكٍ كا بامی ؿاِت هیراى با گناكِگل. ؿاِت اؿاوه ٬لاٍاٌی َِك ٍ هیراى با بامی
 .بَؿ واٌـه وًابقه پایاى به ؿقیقه ۱۲ ٬قٚ. کلؿ ٌگاه ؿیَاكی ٌا٤ت به ٌیاٍٍ

 یٌَ٪. یٌَ٪ بلای کلؿ پلت ٍ مؿ بابلیي به كا تَپ ورتبی. ؿاؿ پاى كینه ورتبی به كا تَپ ٌلیهاى
 بامیکي ؿٍ. ؿاِت ٌگه كا تَپ وعهـهاؿی. ؿاؿ وعهـهاؿی به كا تَپ ب٣ـ. مؿ ؿكیبل كا ٫ٌل ؿٍ

. آوـٌـ ٌهی زلَ اوا کلؿه ٌـ كا وعهـهاؿی زلَی ؿاِتًـ، بلٌهی تَپ ام ٌگاه که غالی ؿك آكهاٌتیًی
. اٌـاؾت ٤لی بلای هَایی كا تَپ آى یک ؿك ب٣ـ. ؿاؿ قل كاٌت ٍ ضپ به كا تَپ پًره با وعهـهاؿی

 ٘لبه تَپ به پا ٌَک با تَاى آؾلیي با كِیـ. اٌـاؾت كِیـ بلای هَا ؿك كا تَپ. ٌکلؿ و٣ٛل ٤لی
 اوا. گل٬ت كا تَپ. ك٬ت ِیلزه آكهاٌتیي باى ؿكٍامه. ك٬ت ؿكٍامه ٌَی به کُاى مٍمه تَپ. مؿ

 .ِـ و٫ًرل اٌگاك ٌالي. ا٬تاؿ ؿكٍامه ؿكٍى ٍ ِـ كها ؿٌتَ ام تَپ که بَؿ غـی به ٘لبه ِـت

 ٍ کالٌیک گل، ایي که کًیـ وی قبَل غتهآ ٤نین، بیًًـگاى. میبایی گل ٤رب آ٬لیي،! گل گل، گل، ـ
 !۴ ِهاكه به آ٬لیي. بَؿ ِـه كینی بلٌاوه

 كٍی ٍ مویي تَ ؿٍیـٌـ اؾتیاك بی هن ها فؾیله ٍ ٬َگتي بلتی غهیـ. كِیـ ٌل بَؿٌـ كیؽته ها بصه
 كِیـ االى: »گ٫ت گل٬ت وی كا ضُهاٌَ اِک که غالی ؿك ؾًـه ؾًـه ٌیاٍٍ. مؿٌـ ِیلزه آٌها

 !«َِؿ وی ؾ٫ه میل آى ٫ٜلک

 ٌلی٢، ٬َگتي بلتی غهیـ. بلٌٍـ ؾَؿ مویي ٜل٩ به که گ٫ت بهاك گل های بصه به ٍ آوـ زلَ ؿاٍك
 گله های وُت که غالی ؿك ٍ ِـ بلًـ غال ٌل ٍ قبلاق كِیـ که ؿیـ ٌیاٍٍ. بلؿ بیلٍى كا ها فؾیله

 كا كِیـ ٫ٌي یک زه٣یت. ؿٍیـ ؾَؿی مویي ٌَی به بَؿ گل٬ته تهاِاگلاى به كٍ كا اٍ کلؿه
 .ٌُـ ٤َٕ ٌتیره بامی پایاى تا اوا. ِـ ِل١ٍ بامی. کلؿٌـ وی تَُیق

 بیي قبال که َٜك آى ٌؽیل،. ؿاِت ؾَاهین ا٘ا٬ه ٍقت ٌیهه ؿٍ که کًیـ وی ٬کل غتهآ ٤نین، بیًًـگاى ـ
 .بَؿ ؾَاهـ بلٌـه کًًـه ت٣ییي پًالتی ٘لبات بال٬أله بامی، ام ب٣ـ ِـه گقاِته قلاك ها تین

 بَق ٍ ٌَِـ وی كؿ تًـ تًـ ها ؾٚ که ؿیـ. کلؿ ٌگاه ٌیاٍٍ ٌل باالی وٌَیتَك به ؾاٌن اکلم
: کلؿ ا٤تلإ ٌیاٍٍ. کلؿ ؾاوٍَ كا تلَینیَى ٍ ك٬ت زلَ ٌلی٢ ؾاٌن اکلم. مًٌـ وی هُـاكؿهًـه

 «٤نین؟ کلؿی َٜكی ایي ضلا»

 مٌـ؟ وی تًـتًـ قلبت که هًت غَاٌت أال بگقاكی؟ ها بامی ایي ٌل كا زاٌت ؾَاهی وی! ٌاکت ـ
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 !ؾـا به كا تَ! ٌت پًالتی ٤نین ـ

 .بَُؿ ٤اؿی قلبت ٣ٍ٘یت تا کًن، ٌهی كٍِي كا تلَینیَى بَُی کُتیاكم اگل غتی. ٌؽیل ـ

 ؿ٤ا. بًت كا ضُهاٌَ ٍ ؿاؿ تکیه پُتی به. بَُؿ واؿكبنكگَ غلی٪ تَاٌـ ٌهی که ٬ههیـ ٌیاٍٍ
 اٌگاك. کلؿ ٌگاه ؿیَاكی ٌا٤ت به ٍ کلؿ بام ضُن. باًِـ و٬َق پًالتی ٘لبات ؿك ها بصه که کلؿ وی

 که کًـ کاكی کلؿ ٣ٌی. گقِت وی کًـی به مواى. کلؿ وی ٜی ٌا٤ت یک كا خاٌیه هل ِهاك خاٌیه ٤قلبه
 یک ٍ ؿاِت ٌیاٍٍ به ضُن یک ٌگلاٌی با ؾاٌن اکلم. تَاًٌت ٌهی اوا. بَُؿ ٤اؿی قلبَ ٘لباى

 زا ام ؾاٌن اکلم. مؿ مٌگ تل٫ي ٌاگهاى. ِـ وی كؿ تًـتًـ اٍ وق٢ٛ های ؾٚ هًَم که وٌَیتَك، به ضُن
 .بلؿاِت كا تل٫ي گَِی. پلیـ

 .ؿاكٌـ کاك تَ با ٌیاٍٍ بیا ضی؟ بله؟ ـ

 .گل٬ت كا گَِی ٌیاٍٍ

 بله؟ ـ

 !ِـین بلٌـه وا تبلیک،. ٌیاٍٍ ٌالم ـ

 .کلؿ ٌگاه ؾاٌن اکلم به ٌیاٍٍ

 .کي كٍِي كا تلَینیَى. ِـ تهام ٤نین، ـ

 ِاؿی های ٔعًه تلَینیَى. کلؿ كٍِي كا تلَینیَى. کًـ وی کاك ٤اؿی وٌَیتَك که ؿیـ ؾاٌن اکلم
 .ؿاؿ وی ٌُاى كا ها بصه

 ضًـ؟ ضًـ، ـ

 .گل٬ت كا آٌها ٘لبه تا ؿٍ ٌلیهاى اوا ؿاؿین هـك پًالتی یک وا. بلؿین ۱ بل ۳ ـ

 کًی؟ وی تل٫ي کرا ام ـ

 .بیهاكٌتاى آیین وی آلهاى ٍ کاٌاؿا بامی ام ب٣ـ وا ٌیاٍٍ. کا٠هی آقای وَبایل با ـ
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 ضهله ٍقتی اوا. کلؿ آكاوَ گلیه. تلکیـ ب٧َٗ ب٣ـ ؿاؿ، ؾاٌن اکلم به كا تل٫ي گَِی ٌیاٍٍ
 که ؿیـ كا وعًي ٍ ٣ٌیـ ٍ اویل. ِـ كٌگ کن ِاؿیَ ؿیـ، تلَینیَى ام كا آكهاٌتیي های بصه ٨هگیي

 .آوـٌـ هن ؿیگل های بصه ٍ یٌَ٪ ب٣ـ. ؿهًـ وی ؿٌت آٌها با ك٬ته آكهاٌتیًی های ٌَزَاى ٌَی به

. ك٬تًـ تهاِاگلاى ٌَی به هن با گل٬ته كا ها آكهاٌتیًی ؿٌت بهاك گل تین های بصه یٌَ٪، اِاكه با
 ٍقتی ٌیاٍٍ. ًٌُت ها بامیکي لباى بل ؾًـه ٍ لبؽًـ کن کن. کلؿ وی تَُیق كا تین ؿٍ هل زه٣یت

 مٍك به هن آكهاٌتیًی بامیکي ٍ مٌـ وی ماك كینه ورتبی تي بل آكهاٌتیًی بامیکي پیلاهي که ؿیـ
 .بگیلؿ كا اٍ ؾًـه زلَی ٌتَاًٌت کًـ وی تي بل كا ورتبی پیلاهي

 

 

 

 

 ۱۳ ٬ٓل

 

 ٍ کا٠هی آقای ٍ الکي ههلاه به بهاك گل تین های بصه ٍ یٌَ٪. ِـ ِل٥َ ۱۱۲ اتاق ؿیگل باك یک
 .بَؿٌـ آوـه ٌیاٍٍ ٤یاؿت به بیـل

 : پلیـٌـ وی هن غل٩ تَ ٍ کلؿٌـ وی ٔعبت بامی ام غلاكت ٍ َِق با ورتبی ٍ و٫ٛٓی

 .ِـ ٌهی باٍكم که وي کلؿین، بامی ٤رب پًل ـ

 !آكه وی ؿك ٌل ٬َتبال ام قـك ایي ٬َگتي بلتی غهیـ ایي ؿاًٌتن ٌهی وي اٍ ؾـایی ـ

 کلؿ؟ بامی بـ وگل گَیی؟ ٌهی ضلا كا ٣ٌیـ ـ

 !كِیـ اهلل باكک. كِیـ مؿ گلی ضه اوا ـ

 .گل٬ت كا كِیـ ؿٌت ٌیاٍٍ. ِـ ٫ٌیـ ٍ ٌلػ كِیـ
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 !ٌـاِتن گُلی ضًیي تَق٢ أال! مؿی قًُگی گل ضه! كِیـ ٌـاِت، غل٩ بامیت ـ

 !«ا٬تاؿم كٌٍالـٍ گل یاؿ وي. مؿی گل ؾَب هن تَ العق: »ؿاؿ اؿاوه بیـل به كٍ ب٣ـ

 !«کي باٍك مؿم، ِاًٌی: »ؾًـیـ بیـل

 !بلؿیـ كا آلهاى که هن ِها الکي، ؾُب ـ

 ؿیـی؟ كا بامی ـ

 .مؿ میبایی گل ضه. کًـ وی بامی ؾَب ؾیلی ه٫تتاى ِهاكه. آؾل خاٌیه تا ـ

 «ب٫ههین؟ كا هایتاى غل٩ هن وا تا یک کاٌال بنٌیـ َِؿ ٌهی: »گ٫ت ٬لیـ

 وي كاٌتی كاٌتی. کًین کاول كا اٌگلیًیهاى مباى بلٍین ههگی ِـ ٍازب: »گ٫ت کًاى ؾًـه یٌَ٪
 !«َِؿ وی ام غًَؿی مٌـ وی غل٩ اٌگلیًی بلبل وحل ایًکه ؾاٜل به ٌیاٍٍ به ؿاكم

 ٍ اٌـاؾت پیُاٌی به ضیي الکي. کلؿ تلزهه الکي بلای كا یٌَ٪ های غل٩ لبؽًـمٌاى کا٠هی آقای
 آكهاٌتیي... كا آكهاٌتیي ِها. ؾَِعال... وي ؾَب، ِها تین: »گ٫ت ِکًته پا ٍ ؿٌت ٬اكٌی با
 ...«كا

 !«بلؿیـ: »کلؿ کاول كا الکي گ٫ته ٌیاٍٍ

 .ؾًـیـ الکي

 !ؾَِعال وي. بلؿیـ بله، ـ

 «اٌت؟ ؿكٌت. ؿاكیـ بامی ا٧٬اًٌتاى با ِها ٍ اٌت بلمیل با وا ب٣ـی وًابقه: »گ٫ت الکي ب٣ـ

 ِها تین با ایًکه ام وا ٌیاٍٍ: »گ٫ت بیـل. ِـٌـ وتَزه كا ا٧٬اًٌتاى ٍ بلمیل اٌن ٬قٚ ها بصه
 .«ٌاكاغتین ا٬تاؿین

 ضلا؟ ـ

 زلَی که ؿاٌین وی االى ام وا ٍ اٌت تل قَی وا ام ِها تین البته. بَُؿ َٜك ایي ٌـاِتین ؿٌٍت ؾُب ـ
 .بامین وی ِها تین



 
 

 
 

 175 صفحه

 كقیب ٬َتبال مویي تَ اوا. ؿٌٍتین وا ٌکي، اِتباه: »گ٫ت ٍ گقاِت بیـل ِاٌه بل ؿٌت كِیـ
 .«ؿاٌین وی كا ایي ههه وا. اٌت بلٌـه کًـ، بامی بهتل تیهی هل. هًتین

 .کلؿ وی تلزهه الکي بلای كا ؿٍ آى های گ٫ته تًـتًـ کا٠هی آقای

 «َِی؟ وی ولؾْ کی ٌیاٍٍ ؾُب،: »پلٌیـ وعهـ٤لی

 .َِم وی ولؾْ ٌلٍم، كاه وـتی تا که ِلٜی به بَُؿ، بهتل غالن ؿیگل ه٫ته یک اگل گ٫ته ؿکتل ـ

 !كٌی وی ٬یًال بلای پي. ؾَب ضه ـ

 ؿکتل که َٜك آى. ٌـاكؿ کلؿى بامی ٬َتبال غق ٣٬ال ٌیاٍٍ پًلم، ٌه: »گ٫ت ؿلَاپًی با ؾاٌن اکلم
 .«ٌال یک تا الاقل گ٫ته

 تامه، ها؟ بصه ؿكٌته. اٌت ؾـایهاى ام وا بیایـ ٌالي به ٌیاٍٍ که ههیي. ٌـاكه ٤یب: »گ٫ت ورتبی
 .«این ؿاؿه ٌیاٍٍ زای به كا بابک اٌن وا

 اکلم یکـ٣٬ه. کلؿ وی پؽَ اؾباك ؿاِت ٍ بَؿ كٍِي تلَینیَى. کلؿٌـ تؤییـ كا ورتبی غل٩ ها بصه
 .«گَیـ وی ضه ببیًن. ٌاکت ها بصه: »گ٫ت ؾاٌن

 غهله ٍ الهللی بیي وراو٢ ٬ُاك با كٌیـه ؾبلهای ٜبق: »گ٫ت اؾباك ورلی. ِـٌـ ٌاکت ههه
 !«هًتًـ کابل ٌَی به ِلی٪ وناك ام ٌُیًی ٤قب غال ؿك ٜالباى ٌیلٍهای ا٧٬اٌی، وًلهاى وراهـیي

 آقای. بَؿ تل ؾَِعال ههه ام بیـل. کُیـٌـ هَكا ؾَِعالی ام ٌیاٍٍ غتی ههه لعٟه، یک ؿك
 .مؿ بیـل ِاٌه به لبؽًـمٌاى الکي. کلؿ تلزهه الکي بلای كا ؾبل کا٠هی

 .ؿاؿ ٬ُاك گلوی به كا الکي ؿٌت وهلباٌی با بیـل

 بیـل. ك٬تًـ ٍ کلؿٌـ ؾـاغا٬ٟی کا٠هی آقای ٍ الکي. اٌت تهام والقات ٍقت که گ٫ت ٍ آوـ پلٌتاك
 «بلٍین؟ آییـ ٌهی ها، بصه: »گ٫ت

 تَ: »گ٫ت یٌَ٪. بهاًٌـ ؿیگل های بصه ٍ اٍ لعٟه ضًـ بلای که کلؿ و٣ًاؿاكی اِاكه یٌَ٪ به ٌیاٍٍ
 .«آیین وی ب٣ـ ؿقیقه ضًـ وا بلٍ،

 .آین وی ؿیـٌت به هن بام. ؾـاغا٬ٞ ٣٬ال ٌیاٍٍ، آقا ؾُب. باِـ ـ
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 !ها بکًیـ وعکن بامی یک ؿاكم ؿٌٍت. کًیـ تهلیي ؾَب. بلٌاى ؿٌٍتاٌت به ولا ٌالم ـ

 .ضُن ضُن، ـ

 ضه ؾُب،: »گ٫ت ٬َگتي بلتی غهیـ. ك٬ت بیلٍى ٍ کلؿ ؾـاغا٬ٟی هن ؾاٌن اکلم ام بیـل
 «ٌیاٍٍ؟ بگَیی ؾَاٌتی وی

 .«بنٌن قـم کهی غیاٙ تَ كٍم وی وي: »گ٫ت ؾاٌن اکلم. کلؿ ٌگاه ها بصه به ٌیاٍٍ

 تین با واى وًابقه که ؿاٌن وی: »گ٫ت ٍ کُیـ ٤هیقی ٫ٌي ٌیاٍٍ. ك٬ت بیلٍى ؾاٌن اکلم
 .«کًیـ بامی وعکن بایـ ِها. هًتین ٬یًال پای یک ببلین كا بامی اگل. وههه ؾیلی ا٧٬اًٌتاى

 .کلؿٌـ ٌگاه هن به ٌکَت ؿك ها بصه. کلؿ ٌکَت ٌیاٍٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 غیاٙ ؿكؾتاى بلگ ٍ ِاػ ٍ ٍمیـ وی ًٌین. بَؿ ِـه ؿقیق غیاٙ به ٍ ك٬ته پًرله کًاك ٌیاٍٍ
 .كا غیاٙ ٌٍٚ ورًَى بیـ آٍیناى های ِاؾه وؽَٓٔآ بَؿ، آٍكؿه ؿك كقْ به كا بیهاكٌتاى

 .اٌت ِـه ؾیي ٌیاٍٍ ضُهاى که ؿیـ ٍ آٍكؿ ویَه آب ٌیاٍٍ بلای ؾاٌن اکلم
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 !ٌیاٍٍ ـ

 .گل٬ت كا ضُهاٌَ ؾیًی ٌلی٢ ٌیاٍٍ

 !٤نین بله ـ

 !ٌَُی هیراٌنؿه! ٌکًی گلیه ٌُـ قلاك وگل -

. اٌـاؾت بنكگَ واؿك گلؿى ؿٍك ؿٌت. َِؿ ؾن کلؿ اِاكه ؾاٌن اکلم به. گل٬ت كا لیَاى ٌیاٍٍ
 ؾـا به: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه. زَِیـ ضُهاٌَ ؿٍباكه ٍ بٌَیـ كا ؾاٌن اکلم کلؿه پ٪ ٍ ٫ٌیـ های لپ

 .«ٌا٤ت وحل مٌـ، وی وًٟن ببیي. قلبن كٍی بگقاك ؿٌت! کي باٍك. ؾَِعالیه گلیه

 اغًاى ؾَبی به كا ٌیاٍٍ قلب ٘لباى. گقاِت ٌیاٍٍ ٌیًه كٍی كا كاٌتَ ؿٌت ؾاٌن اکلم
 .کلؿ وی

 ...که ٍقتی هن آى ؾَِعالی، ـ

 .ؿاكم كا مویي كٍی ؿٌٍتاى بهتلیي وي ؾَِعالن، وي. ٤نین باِـ ـ

 .ٌالم ـ

 ؿیگل که ٌیاٍٍ. ِـٌـ اتاق ٍاكؿ ا٧٬اٌی های بصه ٍ بیـل ٍ ههـكٌی وریـ. بلگلؿاٌـ ٌل ٌیاٍٍ
 .ك٬ت آٌها ٌَی به ٍ كاٌـ زلَ به كا ٍیلصل بَؿٌـ، کُیـه ؿٌتَ ام كا ٌلم

 ضَٛكیـ؟. ها بصه ٌالم ـ

 .ؿاكٌـ ٨ٓه ٍ ٨هگیي ِـت به ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل که ؿیـ ؾاٌن اکلم

 : کلؿ ؿكام بیـل ٌَی به كا ؿٌتَ ٌیاٍٍ

 ؾَبه؟ غالتاى ـ

 «کلؿیـ؟ وا با بَؿ کاكی ضه ایي: »گ٫ت ؿاك ب٧ٖ ٔـای با بیـل

 .ا٬تاؿٌـ گلیه به هن ؿیگل ا٧٬اٌی های ٌَزَاى. کلؿ گلیًتي به ِل١ٍ آكام آكام بیـل

 !«بؽَكیـ ِیلیًی ٍ ویَه بیاییـ ها، بصه ایًرا بیاییـ: »گ٫ت ؾاٌن اکلم
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 َٔكتَ کا٨قی ؿٌتهال با بیـل. ك٬ت تؽت كٍی آكاوی به ب٣ـ. كاٌـ تؽت ٌَی به كا ٍیلصل ٌیاٍٍ
 .کلؿ پاک كا

 !ٌیاٍٍ آقا ؿلگیلم، ؿٌٍتاٌت ٍ تَ ام وي ـ

 ضلا؟ ـ

 !باؾتیـ؟ وا به ضلا... آؾل ضلا؟ ـ

 .ؾًـیـ ٌیاٍٍ

 .گل ؿٍ با. گل یک با ٌه تامه. ؿیـٌـ ههه. بلؿیـ كا وا ٍ کلؿیـ بامی بهتل ِها ؾُب ـ

 .اٌـاؾت ضًگ اٍ ٌل وَهای به ٌیاٍٍ. بٌَیـ كا ٌیاٍٍ ؿٌت ٍ ِـ ؾن. ِـ ِـیـ بیـل گلیه

 مِته؟ بیـل؟ کًی وی ضه ـ

 ٌیاٍٍ اوا. ببًٌَـ كا ٌیاٍٍ ؿٌت ؾَاٌتًـ وی. آوـٌـ زلَ یکی یکی ا٧٬اٌی های ٌَزَاى
 كا ؾَؿٍ مغهت به که ههـكٌی وریـ. ؿاؿٌـ ٬ُاك وهلباٌی با كا ٌیاٍٍ ؿٌت ٬قٚ آٌها. ٌگقاِت

 !«باؾتیـ وا به ٤هـی ِها. ك٬ت وی ٬یًال به بایـ ِها تین: »گ٫ت بَؿ ؿاِته ٌگه

 ِایًته ا٧٬اًٌتاى تین که گ٫ت وی هن ٬َتبال گناكِگل غتی که ًٌُیـی وگل ضیه، ها غل٩ ایي ـ
 وریـ؟ آقا ضلا تَ هاى؟. بَؿه ٬یًال به ك٬تي

 اتاق ٍاكؿ بهاك گل وعله های بصه ٍ یٌَ٪ ب٣ـ ٍ ٬َگتي بلتی غهیـ ٍ ِـ بام اتاق ؿك وَق٢ ههیي ؿك
 ٍ بیـل آقا، غهیـ بیًی وی: »گ٫ت کًاى ؾًـه ٌیاٍٍ. اٌـاؾتًـ پاییي ٌل ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل. ِـٌـ

 بیـل بگَییـ، ؾَؿتاى. ٌبَؿم آٌرا که وي. باؾتیـ آٌها به ٤هـی ِها گَیًـ وی ٍ اٌـ آوـه ؿٌٍتاٌَ
 «گَیـ؟ وی كاٌت

 غتی که ؿیـی. کلؿین بامی تَاٌهاى ٍ ٣ٌی آؾلیي با وا: »گ٫ت ٍ ؿاؿ ٬ُاك كا بیـل ِاٌه یٌَ٪
 غهله هن لعٟه آؾلیي تا. یکی وا ٍ مؿیـ وا به گل ؿٍ ِها اوا. گل٬ت هن كا ِها پًالتی یک ٌلیهاى
 .«بامٌـه یکی اٌت بلٌـه یکی. ههیًه ٬َتبال. ؿیگل ٌتَاًٌتین ؾُب اوا. کلؿین
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 ؿٌٍتاٌن ٍ وي یاؿ ام ٤هل آؾل تا ِهاها ؾَبی: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه ٌیاٍٍ به ؾیي ضُهاى با بیـل
 .«آیین وی ؿیـٌت به هن بام. كٍؿ ٌهی

 بلتی غهیـ به و٣ًاؿاكی ٌگاه ههـكٌی وریـ. ك٬تًـ ٍ ؿاؿٌـ ؿٌت ها بصه ٍ ٌیاٍٍ با ها ا٧٬اٌی
 .ك٬ت ٍ اٌـاؾت پاییي ٌل ب٣ـ. کلؿ ٬َگتي

 به آ٬لیي: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه ؿٌٍتاٌَ به قـكؿاٌی با ٌیاٍٍ. بَؿ ٌکَت ؿك ٨لق لعٟه ضًـ تا اتاق
 !«ؾلیـیـ كا ها ایلاٌی آبلٍی! ِها

 ِاى گلیه زلَی مغهت به هن ٬لیـ ٍ بابک ٍ و٫ٛٓی. تلکیـ قهلواٌی وعًي ٍ ورتبی ٍ كِیـ ب٧ٖ
 : تَپیـ آٌها به ٬َگتي بلتی غهیـ. ا٬تاؿ گلیه به هن ٬لِبا٩ ٤لی. بَؿٌـ گل٬ته كا

. ٌبَؿ وؽال٪ ٫ٌلتاى یک غتی. ههه گل٬تین، ههه که بَؿ تٓهیهی ایي ٌَُین، ٌاكاغت ٌبَؿ قلاك وگل ـ
 !ولؿیـ وحال ِهاها بکُیـ ؾرالت. ٌـاكه گلیه پي

 .بَؿ ِـه ٌلػ ضُهاٌَ بلگُت ٍقتی. مؿ آب َٔكتَ به ٍ كٍَِیی ٜل٩ ك٬ت ؾاٌن اکلم

 تَ ِیلیًی ٍ ویَه هلضی ؿاكم ؿٌٍت. بُه ولؾْ ٬لؿا قلاكه ٌیاٍٍ ٌامٌیًن، پًلهای ؾُب ـ
 هًتیـ؟ ولؿٍ. ٌهاٌـ زا ضینی تا بؽَكیـ هًت، یؽصال

 : ؾًـیـ ٍ گل٬ت كا ضُهاٌَ ؾیًی یٌَ٪

 !غهله؟ زاى، كِیـ ؾُب. ٌؽَكیـ ٨ٓه هًت كِیـ تا ـ

 ایًکه ام ٌیاٍٍ! ِـ ٨یب ها ِیلیًی ٍ ها ویَه گ٫ت َِؿ وی ٍ ِـ بام یؽصال ؿك لعٟه یک ؿك
. بَؿ ؾَِعال اٌـ، کلؿه ٬لاوٍَ كا ا٧٬اًٌتاى تین بلابل ؿك ؾَؿؾَاٌته ِکًت ٨ن ؿٌٍتاٌَ

 ببیي آوـ، الکي ٍقتی ٌیاٍٍ، زاى اوا. هیصی که وا غاال: »گ٫ت کًاى ؾًـه پُل، ؿهاى با كِیـ
 !«ضَٛكیه اٍ قیا٬ه

 !آٍكؿٌـ کن پًالتی ٘لبه آؾلیي تَ اوا بَؿٌـ؛ بلمیل ام بهتل آٌها. ؿاكه مٍك ؾیلی ٍاهلل، آكه، ـ

 این ِـه قًن هن. ٌـاكین کاكی الکي ٍ تَ ؿٌٍتی با وا. َِین ٌهی ؾیال بی كا ؿ٣٬ه ایي ٌیاٍٍ، ـ
 !بیاٍكین كا ها کاٌاؿایی ؿَؾل
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Fai 2“ ٬قٚ. قبَله: »گ٫ت کًاى ؾًـه ٌیاٍٍ r  Pl ay ”ٌلٍؿ یاؿتاى! 

 !ِـ؟ کن ههـكٌی وریـ زلَی ٬َگتي بلتی غهیـ كٍی که ِـی وتَزه! ٌیاٍٍ كاٌتی ـ

 ؿل ته ام ٌیاٍٍ. ؾًـیـٌـ ههه. ك٬ت ٨له ضُن و٫ٛٓی به ٍ ِـ ٤ٓباٌی ٬َگتي بلتی غهیـ
 .ِـ اتاق ٍاكؿ الکي ٍ ِـ بام ؿك وَق٢ ههیي ؿك. ؾًـیـ وی

 !«اٌت ماؿه غالل هن ضقـك: »گ٫ت آكاوی به كینه ورتبی

 .ِـ بلًـ اٍ ٌل٬ه ٔـای ٍ ا٬تاؿ كِیـ گلَی به ِیلیًی ای تکه

 ٍ ؿاؿ ٬ُاك كا الکي ؿٌت ٌیاٍٍ. بَؿ ٨ٓه ٍ ٨ن ام پل الکي ضهله. ؿاؿٌـ ؿٌت الکي با ها بصه
 وًاٍی ِاٌي پًراه پًراه، که پًالتی ؾَّٓ به! اٌت ههیي ٬َتبال ؾُب ك٬یق، ٌاكاغتی ضلا: »گ٫ت
 .«اٌت

 .«کلؿم ؾلاب ؾَؿم كا ل٣ًتی پًالتی آى که اٌت ایي ام ام ٌاكاغتی. ؿاٌن وی: »گ٫ت ٍ کُیـ آه الکي

 .ٌبامیـ ؿ٣٬ه ایي که کي ٣ٌی. ؿاكیـ بامی وا تین با غاال ٤ََ٘. الکي باِـ ـ

 .ًٌُت ؾًـه به الکي ضهله کن کن

 .ؾًـیـ وی هن ؾَؿٍ ٍ کلؿ وی تلزهه كا ها بصه ٍ یٌَ٪ با الکي کُلکُلی ٌیاٍٍ ب٣ـ لعٟه ضًـ

 !بگیلیـ یاؿ ٬َتبال تا کًیـ بامی وا با بیاییـ ـ

 !ؿهین وی قَل. مٌین وی گل تا ۶ بهَ ٬قٚ بگَ باٌتاى ؿكٍامه به ـ

 !ٌیاٍٍ؟ ٌه. ٌیًت بـ هن ِـى ضهاكم ؾُب ـ

 !آؿ وی ؾیاك با کهبنه. آؿ وی بهاك ٌهیل بنک ـ

 !«ٌیًت بَُ تلزهه ؿیگل ایي: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه ٌیاٍٍ

 !ِـٌـ ٍاكؿ بلمیل تین ا٤ٗای ٍ ِـ بام اتاق ؿك

 .ٌیاٍٍ ٜل٩ ك٬ت ٍ کلؿ اؾن الکي
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 .ك٬تن وي ٌیاٍٍ، ؾُب ـ

 .ؿاِت ٌگه ؿٌت ؿك كا الکي ؿٌت ٌیاٍٍ

 !الکي بهاى. کًن وی ؾَاهَ ـ

 .باِـ که کلؿ اِاكه ضُهاٌَ بًتي با ب٣ـ. للمیـ الکي گٌَه ٤ٗالت

 الکي ٌَی به آؾل ؿك ٍ ؿاؿٌـ ؿٌت ؿیگل های بصه ٍ یٌَ٪ با ب٣ـ ٍ ٌیاٍٍ با بلمیلی های ٌَزَاى
 وي: »گ٫ت بَؿ ایلاٌی که بلمیل تین ٌهایًـه. ؿاؿ ؿٌت آٌها با. مؿ لبؽًـ مغهت به الکي. ك٬تًـ

 .«گَین وی تبلیک ِهاها به بلمیل تین ا٤ٗای ٜل٩ ام. هًتن ؿاٌَُك

 ؿاٌَُك آقای. کلؿ ٔعبت پلت٧الی مباى به ٍ گل٬ت كا ٌیاٍٍ ؿٌت بلمیل تین کاپیتاى زٌَیَك،
 .کلؿ تلزهه كا اٍ های غل٩

 ِها بلای وا. کلؿیـ بامی زَاٌهلؿاٌه ؾیلی ِها. گَیـ وی تبلیک ِها به ؿٌٍتاٌَ ٜل٩ ام زٌَیَك ـ
 ٌَامی وههاى اوا. باِیـ بامی بلٌـه تَاًٌتیـ وی ِها که ؿاٌین وی. هًتین قایل اغتلام ؾیلی

 قهلواى ٌایب ضه ٍ َِین قهلواى ضه که بگَیین تا این آوـه وا غاال. ٌـاؿ ِها به كا ازامه ایي ایلاٌیتاى
 !ای زاینه هیش. ٌـاكین ای زاینه هیش تَق٢

 ٔعبت لبؽًـمٌاى ها بلمیلی. کلؿ ٌگاه بلمیل های بصه به ب٣ـ ٍ ؿٌٍتاٌَ به ِگ٫تنؿه ٌیاٍٍ
 .کلؿٌـ تؤییـ كا تیهُاى کاپیتاى

 هـیه ا٧٬اٌی ؿٌٍتاى به ایـ، گل٬ته ٌٟل ؿك زاینه بلای که وبل٧ی ؾَاهین وی وا کًیـ، قبَل ِها اگل ـ
 کَُك بامٌامی ٍ کهک ؿك ٌاضین ٌههی ؾَاهین وی وا. هًتًـ ًٍُٜاى به بامگُت كاه ؿك آٌها. کًیـ

 .باِین ؿاِته ا٧٬اًٌتاى ؿیـه آٌیب ٍ زًگنؿه

 تلزهه الکي بلای كا زٌَیَك های غل٩ ٌیاٍٍ. گَیـ وی ضه زٌَیَك که پلٌیـ ٌیاٍٍ ام الکي
 گلوی به زٌَیَك با. مؿ لبؽًـ ٍاق٣آ باك ایي. ِـ ؿگلگَى اٍ ضهله ب٣ـ. ِـ ِگ٫تنؿه هن الکي. کلؿ

 هن وي ؿٌٍتاى که ؿاٌن وی وي: »گ٫ت ٌیاٍٍ به كٍ ب٣ـ. گ٫ت تبلیک كا آٌها پیلٍمی ٍ ؿاؿ ؿٌت
 .«واى ا٧٬اٌی ؿٌٍتاى به ؿهین وی هـیه. ؾَاهین ٌهی وـال ٍ زاینه هن وا. ؿاكٌـ كا ها بلمیلی ٌٟل

 !«َٜك ههیي هن وا: »گ٫ت یٌَ٪
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: گ٫ت بَؿ کلؿه کًتلل كا ؾَؿٍ ٌؽتی به که ٌیاٍٍ. کلؿٌـ تکلاك كا یٌَ٪ زهله هن ها بصه ههه
 ؾَؿواى کَُك ؿك ٍ باِین ؿٍك یکـیگل ام اگل غتی. یکـیگلین ؿٌٍت غاال ام وا. وهًٌَن ِها ههه ام»

 .«باِین

 اویـ به: »گ٫ت ؿاٌَُك آقای. ؿاؿٌـ ؿٌت هن با لبؽًـمٌاى بهاك گل وعله های بصه ٍ الکي ٍ ها بلمیلی
 !«آؾل كٍم ؿك ؿیـاك
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 ۱۴ ٬ٓل

 

 ضًـ. کلؿ وی ٌگاه ِاى وعله به لقت با ٍ بَؿ ًٌُته زلَ ٌیاٍٍ. پیصیـ بهاك گل ؾیاباى به تاکًی
 ٌل که ؿیـ ت٣رب با. بَؿ گقِته ها ٌال اٌگاك بلایَ بَؿ، بًتلی بیهاكٌتاى ؿك که ای ه٫ته
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 ؾاٌن اکلم ام ٍ ٤قب بلگُت آكاوی به ٌیاٍٍ. اٌـ کلؿه ضلا٨اٌی ٍ مؿه ٌٓلت ٜاق ِاى کَضه
 «هًت؟ ٤لٌٍی زُي وا کَضه تَ ٤نین، ببیًن: »پلٌیـ

 ؾبلی اگل مؿم، ٌل ؾاٌه به آوـم ؿیلٍم وي. ٌکًن ٬کل: »گ٫ت غیلت با ٍ کلؿ تًگ ضُن ؾاٌن اکلم
 .«گ٫تًـ وی ها ههًایه یا ؾاٌن ِهًی بَؿ

 گ٫ًٌَـ ضًـ. اٌـ کلؿه امؿغام کَضه ٌل که ؿیـ كا وعل اهل اکحل ٌیاٍٍ. كٌیـ کَضه ٌل تاکًی
 .ِـ وی ؿیـه زه٣یت زلَی

 واؿك ٍ ِک٬َه ؾاٌن ٍ ؾاٌن ِهًی. ِـ پیاؿه ٍ کلؿ تُکل ٍ ؿاؿ كا كاًٌـه کلایه ؾاٌن اکلم
 .کلؿٌـ كٍبٌَی اٍ با ٍ آوـٌـ ؾاٌن اکلم ٜل٩ به ههًایه مى ضًـ ٍ وعهـهاؿی

 اٌت؟ ٤لٌٍی واى کَضه تَ ٌالوتی به ؾاٌن ِهًی ببیًن ـ

 !«زاى؟ ٌیاٍٍ ضَٛكی. باالتل هن ٤لٌٍی ام: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ ؾاٌن ِهًی

 ٌنؿیکی تا ٍ آٍكؿٍ ؿك اٍل غالت به. آٍكؿ ؿك كا ِـه تا ٍیلصل تاکًی ٤قب ًٔـٍق ام كاًٌـه
 که وعل اهالی به ٌگاهی ٌیاٍٍ. گل٬ت كا ٍیلصل ٤قب های ؿٌته ؾاٌن اکلم. آٍكؿ ٌیاٍٍ

 !«بلٍم ؾَؿم پای با ؾاٌه تا ؿاكم ؿٌٍت ٤نین،: » گ٫ت ٍ کلؿ کلؿٌـ، وی ٌگاهَ ٔبلاٌه بی

 .ِـ پیاؿه تاکًی ام آكاوی به ٌیاٍٍ. مؿ لبؽًـ ٌؽتی به. للمیـ ؾاٌن اکلم لباى

 !ٔلَات وعهـ زهال بل ـ

 ٌیاٍٍ. بگیلٌـ كا ٌیاٍٍ ب٧ل میل تا. آوـٌـ زلَ ٌلی٢ وعًي ٍ یٌَ٪. ٬لٌتاؿٌـ ٔلَات ههه
 !«تَاٌن وی ؾَؿم ٌه،: »گ٫ت

 !«ٔلَات ٌیاٍٍ ٌالوتی بلای: »گ٫ت بلًـتل ٔـای با ِک٬َه آقای

 که بَؿ ٬ههیـه ٌیاٍٍ غاال. ِـ قلباٌی ٌیاٍٍ پای زلَی گ٫ًٌَـ ضًـ. ِـ ٬لٌتاؿه ؿیگل ٔلَات
 ٌیاٍٍ با ها پًلبصه اٍل. اٌٍت بلای ها قلباٌی ٍ ِـه بًـی آفیي ؾاٌه به اٍ بامگُت ؾاٜل به کَضه

 ؿیگل مى ضًـ ٍ ؾاٌن ِهًی. آوـٌـ زلَ هن ها ههًایه ؿیگل ٍ ِک٬َه آقای ب٣ـ. کلؿٌـ اغَالپلٌی
 کَضه ؿك کًـك ٍ اٌپًـ ٤ٛل. كیؽتًـ وی اٌپًـ وًقل ٌلػ های م٨ال كٍی گل٬ته ؿٌت به وًقل

 .پیصیـ
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 قـم آكام آكام اٍ. کلؿ اغَالپلٌی ههه با ٌیاٍٍ. کلؿ کًتلل كا ؾَؿٍ ٌؽتی به ؾاٌن اکلم
 ؿٌت ٌیاٍٍ با ٍ آوـه زلَ هن آٌها. ا٬تاؿ ا٧٬اٌی های ٌَزَاى ٍ بیـل به ٌگاهَ. ؿاِت بلوی

 .پیصیـ وی کَضه ؿك ؿكپی پی های ٔلَات ٔـای. ؿاؿٌـ

 ٌُاٌه به هاٌیه. مؿ وی ؾأی بلق هاٌیه ضُهاى. ا٬تاؿ هاٌیه به ها مى بیي ٌیاٍٍ ٌگاه لعٟه، یک ؿك
 ضه با ؿاٌن ٌهی وي: »گ٫ت آلَؿ ب٧ٖ ٔـای با ؾاٌن اکلم. كٌیـٌـ ؾاٌه به. آٍكؿ پاییي كا ٌلٍ ٌالم
 ...«وي کًن، تُکل ِهاها وهلباٌی ٍ لٛ٪ ام مباٌی

. ٌیًت ِها پًل ٬قٚ ٌیاٍٍ اٍال: »گ٫ت لبؽًـمٌاى ِک٬َه آقای. بـهـ اؿاوه ٌتَاًٌت ؾاٌن اکلم
 ویهًت به اٌـ گل٬ته تٓهین ِها ازامه با ها ههًایه. اٌت وعله ا٬تؽاك. واٌت ههه به وت٣لق اٍ غاال

 ِام هن با وعل اهل ههه اوُب. بگیلٌـ وؽتٓل زُي یک ؾاٌه، به ٌیاٍٍ بامگُت ٍ ٌالوتی
 ضلَکباب یک. وهیاٌت ضین ههه. الهی آقای وًنل ؿك ها ؾاٌن ٍ بًـه وًنل ؿك آقایاى.ؾَكٌـ وی

 !«اٌت ههه اٌتٟاك ؿك ؾَِهنه

: گ٫ت قـكؿاٌی با ؾاٌن اکلم. ِـ بلًـ ِاى بلبلی ٌَت ٔـای ٍ مؿٌـ ؿٌت ؾَِعالی با ها پًلبصه
 «کًن؟ زبلاى كا ِها های ؾَبی ضَٛك و٣ٛل ام واٌـه. ٌبَؿم مغهت به كا٘ی ؾـا به»

 .«ب٫لواییـ. ب٫لواییـ. اٌت ٠ٍی٫ه ؾاٌن، اکلم ضیه ها غل٩ ایي: »گ٫ت ِک٬َه ؾاٌن

 آوـ ٍ ك٬ت ٍ بؽًـ ٍ بگَ ٍ ؾًـه ٔـای ًِیـى ام گقِت، وی کَضه آى ام که كهگقكی هل ِب آى
 .اٌـ گل٬ته و٫ٓلی ٤لٌٍی زُي غتهآ که کلؿ وی ٬کل ها آؿم

 ٌالي گٍَ تا گٍَ. ًٌُت وبل كٍی پقیلایی ٌالي باالی ؿك ِک٬َه، آقای ألاك به ٌیاٍٍ
 !بَؿ آوـه هن ٤لی قاكؿاٍ غتی. بَؿ وههاى ام پل پقیلایی

 ٬َتبال وًابقات ؿكباكه ها ٌَزَاى ٍ کلؿٌـ وی اؾتالٙ قـین ؾاٜلات ؿكباكه ولؿها ٍ ِک٬َه آقای
 .ؾًـیـٌـ وی ٍ ؾَكؿٌـ وی ویَه. کلؿٌـ وی ٔعبت

 ِام ام ب٣ـ. ؾَكؿٌـ كا لقیق ٍ ٤ٛل ؾٍَ ضلَکباب ٍ هن کًاك ًٌُتًـ ها وههاى. ِـ پهي ِام ٫ٌله
 ضه ٌبَؿ و٣لَم ؿاؿ ٌهی ؾبل ِهلؿاكی به اٍ اگل. کًین تُکل ؾیلی بیـل ام بایـ: »گ٫ت الهی آقای

 !«ؿاؿ وی كٍی ای ٬از٣ه
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 «کلؿه؟ ضه بیـل وگل: »گ٫ت ت٣رب با ٌیاٍٍ

 ٌاؾت که وهًـٌی ؿهـ، وی ؾبل ِهلؿاكی به بیـل بَؿی، بیهاكٌتاى تَ ٍقتی: »گ٫ت ِک٬َه آقای
. گقاِته وی کن پل ٌاؾت وٓالظ ام هن ٍ ؿمؿیـه وی کاكگلها غقَق ام هن گل٬ته ٤هـه به كا پل ایي

 كٍم ٌه. گ٫ته كاٌت بیـل که ِـ و٣لَم ٍ کلؿٌـ تعقیق ٍ ٬لٌتاؿٌـ بامكى ضًـ ِهلؿاكی ٜل٩ ام
 .«کلؿٌـ ؿٌتگیل ؿاِته ٬لاك قٓـ ؿمؿی های پَل با که غالی ؿك ولم ؿم كا وهًـى پیَ

 !«ؿاؿه لَ كا ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل که بَؿه ٌاولؿ وهًـى ههیي ٬ههیـین ب٣ـآ وا: »گ٫ت یٌَ٪

 مٌـاى بلایَ ٌال ؿه باِن، ؿاؿگاه قا٘ی زای به وي: »گ٫ت ؾَكؿ وی ضایی که غالی ؿك كینه ورتبی
 .«ٌکًـ ؿمؿی ؿیگل ٍ بَُؿ آؿم تا بلم وی

 ؿٌتت: »گ٫ت بَؿ، ِـه ٌلػ ترهیـها ٍ ت٣لی٪ ام که بیـل، به قـكؿاٌی با ٌیاٍٍ. ؾًـیـٌـ ههه
 .«بیـل ٌکًـ، ؿكؿ

 ٍ بگیلٌـ كا غقَقُاى ٍ بهاًٌـ ٌاکت تَاًٌتًـ وی پـكٍ ٍ اٍ. بیـل به اهلل باكک: »گ٫ت الهی آقای
 .«ٌـاؿ آٌها به ای ازامه ضًیي ِلا٬تُاى ٍ ٍزـاى اوا .بلٌٍـ کاكِاى پی

 «کراٌت؟ ٌلٛاى آقا بیـل، كاٌتی: »گ٫ت ت٣رب با ٌیاٍٍ

 !«ا٧٬اًٌتاى ك٬ت: »گ٫ت ٍ مؿ تلؽی لبؽًـ بیـل. ِـٌـ ٌاکت ههه

 بایـ ؿیگل وا. بَؿٌـ تًها بلاؿكاٌن ٍ ؾَاهلاى ٍ واؿك. ِـ ؾَب البته: »گ٫ت ٍ بؽًـؿ کلؿ ٣ٌی ب٣ـ
 .«گُتین بلوی

 وَق٢ یک ٌرًگیـه، ٜالباى ٌیلٍهای با ٍ ٌبَؿه وراهـ قبال پـكت وگل: »گ٫ت ٌاكاغتی با ٌیاٍٍ
 «ٌکًًـ؟ افیتَ

 به ٍ گل٬ته كا ِلی٪ وناك ا٧٬اٌی وًلهاى وراهـیي که ٌـاكی ؾبل وگل ؿیگل، ٌه: »گ٫ت ِک٬َه آقای
 !«اٌت تهام ٜالباى کاك ؿیگل كٌٍـ؟ وی کابل ٌَی

 !«ؾبله؟ ضه ببیًن کي كٍِي كا تلَینیَى آى پًلم. ِـ ؿیل اِ اِ: »گ٫ت ٤رله با ٤لی قاكؿاٍ
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 ؾًـاى ای ضهله با اؾباكگَ ضَى! بَؿ وَق٢ به ضه. کلؿ كٍِي كا تلَینیَى ٌلیهاى. ؾًـیـٌـ آكام ههه
 .بگَیـ كا وههی ؾبل ؾَاٌت وی

 كا کابل تَاًٌتًـ ا٧٬اٌی وراهـ ٌیلٍهای كٌیـه، وا ؿٌت به پیَ لعٟه ضًـ که ؾبلی آؾلیي به بًا ـ
 ٜالباى زًایت ٍ ٍغُت ام پل ٌاله پًذ غکَوت ٤هل به ٍ آٍكؿه ؿك ٜالباى ا٧ِالگل ٌیلٍهای ضًگ ام

 ...به پیاوی ؿك ایلاى اٌالوی زههَكی كئیي. ؿهًـ پایاى

 ام ا٧٬اٌی های ٌَزَاى. کلؿٌـ ٌگاه ههًََٜ ؿٌٍتاى ٍ بیـل به ٍ مؿٌـ ؿٌت اؾتیاك بی ههه
 .کلؿٌـ وی گلیه ؾَِعالی

 !ك٬ت ٌؽَاهـ یاؿٍ ام ٍقت هیش ِب آى ؾاٜله که بَؿ وٛهئي ٌیاٍٍ

*** 

 ها ٌَزَاى هن ها پله كٍی غتی. بَؿ ِـه پل آٍیًی ِهیـ ٍكمِی وره٤َه ٬َتبال ٌالي های ًٔـلی
 .باًِـ پایاٌی وًابقات ِاهـ ؾَاٌتًـ وی ٌلپا ها ؾیلی ٍ ًٌُته

 ؿیـاك ٍ ِـ وی بلگناك کاٌاؿایی های ٌَزَاى ٍ بهاك گل تین بیي بَؿ، بًـی كؿه وًابقه که اٍل ؿیـاك
 .بَؿ ٬یًال ب٣ـ

 ههًَایی ٌلٍؿها ام ب٣ٗی با ٍ مؿٌـ وی ؿٌت زه٣یت. بَؿٌـ ٌَاؾتي غال ؿك وٌَیقی گلٍه یک
 وٌَیقی با ههاهًگ ٬لاٍاى غال ٍ َِك با زه٣یت تهام ِـ، آ٨ام ایلاى، ای ٌلٍؿ ٍقتی. کلؿٌـ وی

 .کلؿٌـ ؾَاٌـى به ِل١ٍ

 هًل ٌلضُهه ؾاکت ای گهل پل ولم ای ایلاى، ای

 زاٍؿاى تَ واٌی پایًـه بـاى اٌـیُه تَ ام ؿٍك

 ٍ کًًـه ِلکت کَُكهای ٫ٌلای. بَؿ ًٌُته بلمیل ٫ٌیل ٍ هیَاكؿ آقای کًاك زایگاه، ؿك ٌیاٍٍ
 كغیهی و٫ٛٓی آقای. ؿاِتًـ غَٗك هن بَؿٌـ ِـه غق٩ ٍ ؿاِته غَٗك وًابقات ؿك که هایی تین

 .بَؿٌـ ًٌُته زایگاه ؿك ٬َتبال پٍَ ولی بامیکي ضًـ ٍ
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 اٌالوی زههَكی ٌلٍؿ کلؿ، قلائت ؾَبَ ٔـای با اغًاى که کلین قلآى ام آیاتی قلائت ام ب٣ـ
 ِـه ؿٌتپاضه. ك٬ت ویکل٬ٍي پُت اغًاى ب٣ـ. ِـٌـ بلًـ زا ام اغتلام به ههه. ِـ پؽَ ایلاى

 : کلؿ ؾَاٌـى به ِل١ٍ ؿاِت ؿٌت به که کا٨قی كٍی ام. بَؿ

 ٍ ٫ٌلا ٍ کَُكواى ٬َتبال ولی تین ا٤ٗای ٍ ؿٌٍت ٍكمٍ ٍ ؾٌَگلم های ٌَزَاى ِها ؾـوت ـ
 که ٌپاٌگناكم ٤نیناى ِها ههه ام. کًن وی ِها ٌحاك كا ؿكٍؿ ٍ ٌالم بهتلیي کًًـه، ِلکت های تین

 هایًـهٌ ٤ًَاى به وي. ٌگقاِتیـ تًها كا وا اٌت، وًابقات ایي پایاٌی كٍم که اولٍم تا اٍل كٍم ام
 اویـ به. کًن ٌپاٌگناكی ٍ تُکل ِها، تک تک ام ؿاكم ٠ٍی٫ه ؿٌٍتی زام وًابقات بلگناكکًًـگاى

 ٍ كها كا ؾَؿ ویهي ٌٌَُـ، وربَك ٌَزَاٌاى ٍ کَؿکاى ٍ ٌـهـ كػ زهاى ؿك زًگی هیش ؿیگل که كٍمی
 بیي بًـی كؿه توًابقا ٍ ٌُیًین وی هن با. ٌـاكم ٤ل٘ی ؿیگل وي. کًًـ وهازلت ؿیگل کَُكهای به
 تهاِا كا ا٧٬اًٌتاى ٍ بلمیل تین ؿٍ ٬یًال ب٣ـ ٍ کاٌاؿا وًتؽب ٌَزَاٌاى تین ٍ زَاؿیه بهاك گل تین ؿٍ
 !وهًٌَن. کًین وی

 ٍ کلؿ کَتاهی ت٣ٟین ٌیًه بل ؿٌت. ِـ ٫ٌیـ ٍ ٌلػ اغًاى. مؿٌـ ؿٌت غلاكت ٍ َِك با زه٣یت
 .بَؿ گل٬ته اٍ ؾًـه ٌیاٍٍ. ك٬ت اٍ ًٔـلی ٌَی به

 وًابقه ؿاٍك ٍ یٌَ٪ با کاپیتاى ٤ًَاى به الکي ب٣ـ. ِـ پؽَ کاٌاؿا ٍ ایلاى کَُك ؿٍ ولی ٌلٍؿ
 بلای تین ؿٍ. کًًـ آ٨ام ها کاٌاؿایی كا بامی ِـ قلاك. کلؿ کَتاهی ٔعبت ؿٍ آى با ؿاٍك. ؿاؿ ؿٌت

 .مؿٌـ لبؽًـ ها ؿٍكبیي به كٍ یکـیگل گلؿى به ؿٌت ٍ ایًتاؿه هن کًاك ؿك یاؿگاكی ٤کي اٌـاؾتي

 پیلاهي که الکي. گل٬ت آكایَ مویي ؿك بهاك گل تین. کلؿ ؿ٤َت وًابقه بلای كا تین ؿٍ ؿاٍك
 ٍ ؿاؿ پاى اٌتي به كا تَپ الکي ؿاٍك، ٌَت با. ایًتاؿ ”اٌِتَيْ“ كٍی كٍبه. بَؿ پَِیـه ۱۲ ِهاكه

 .ِـ بلًـ تهاِاگلاى ٬لیاؿ ٍ تَُیق ٨لیَ ههنواى

 كها مویي كٍی كا ؾَؿٍ وعهـهاؿی. ك٬ت زلَ تَپ به پا الکي. ؿاِت اؾتیاك ؿك كا بامی کاٌاؿا تین
 یک ٬لِبا٩ ٤لی. ؿاؿ پاى كینه ورتبی به ٌلی٢ ٍ گل٬ت كا تَپ ٍ ك٬ت تکل الکي تَپ كٍی ٍ کلؿ
 به ٍ ؿاؿ پاى وعهـهاؿی به كا تَپ ؿٍباكه ورتبی. بـهًـ پاى اٍ به كا تَپ که مؿ وی ٬لیاؿ بًـ

 كینه ورتبی بلای هَایی كا تَپ ٍ مؿه ؿكیبل كا ٫ٌل یک وعهـهاؿی. ؿٍیـ کاٌاؿا ؿكٍامه ٌَی
 قهلواٌی وعًي پای میل كا تَپ ٌل، ٘لبه با ٍ پلیـ هَا به کَتاهَ قـ ك٨ن ٤لی ورتبی. اٌـاؾت
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 کاٌاؿا ؿكٍامه کًذ به وعکن ٘لبه یک با هَا ؿك ٍ بلٌـ مویي به تَپ ٌـاؿ ازامه وعًي. اٌـاؾت
 .کلؿ َِت

 !گل ـ

 تَُیق كا بهاك گل تین های بصه غلاكت با تهاِاگلاى. ِـ گن ؿٌٍتاٌَ ِاؿی غلقه ؿك وعًي
 .کلؿٌـ وی

 هن تَ ؿٌٍتاى ٌه،: » گ٫ت لبؽًـمٌاى هیَاكؿ آقای. گًریـ ٌهی پٌَت ؿك ؾَِعالی ام ٌیاٍٍ
 !«ٌیًت بـ ٬َتبالُاى

 .ِـ ِل١ٍ ؿٍباكه بامی. ؾًـیـ ٌیاٍٍ

 به ٍ گل٬ت اٌتي ام كا تَپ وَق٢ به كِیـ اوا. کلؿٌـ غهله بهاك گل ؿكٍامه ٌَی به اٌتي ٍ الکي
 وعهـهاؿی. بـهًـ پاى اٍ به كا تَپ که کُیـ وی ٬لیاؿ هًَم ٬لِبا٩ ٤لی. ؿاؿ پاى وعهـهاؿی

 ٔعًه ایي ؿاٍك. ؾَكؿ مویي به كازل پُت ام تکل با اوا. ك٬ت زلَ و٫ٛٓی. ٌپلؿ و٫ٛٓی به كا تَپ
 مؿ ؿكیبل كا كِیـ اٌتي. ؿاؿ پاى اٌتي به كا تَپ كازل. پیصیـ وی ؾَؿ به ؿكؿ ام و٫ٛٓی. ٌـیـ كا
 ؾَكؿ كاٌتَ ؿٌت ک٪ به تَپ. مؿ ِیلزه ٌلیهاى. کلؿ َِت الکي. اٌـاؾت الکي بلای كا تَپ ٍ
 .کلؿ ؿكٍامه ٍاكؿ كا تَپ پا، ب٧ل یک با ٍ كٌیـ ٌل اٌتي. بلگُت ٍ ؾَكؿ ٤هَؿی ؿیلک به ٍ

 !گل ـ

 !«ٌیًت بـ ٬َتبالُاى هن ِها تین: »گ٫ت هیَاكؿ آقای به لبؽًـمٌاى ٌیاٍٍ

 .ؾًـیـ ؿل ته ام هیَاكؿ آقای

. کًیـ بامی وعکن ٍ ٌگیلیـ کن ؿٌت كا ها کاٌاؿایی که مٌـ وی ٌهیب ها بصه به یٌَ٪ که ؿیـ ٌیاٍٍ
 ٌُـه ٌٓیبَ تَپ هن باك یک غتی اوا بـهًـ، پاى اٍ به که کلؿ وی ألاك بامی اٍل ام ٬لِبا٩ ٤لی
 وعًي ٍ یٌَ٪. کلؿ ؿكیبل كا ٫ٌل ٌه ضاالک ٍ ٬لم ٤لی. كٌیـ ٬لِبا٩ ٤لی به تَپ ٌلاٌرام. بَؿ

 با ٍ مؿ ؿكیبل هن كا ضهاكم ٫ٌل ٍ ٌکلؿ ا٤تًا ٤لی اوا. بـهـ پاى آٌها به ٤لی که مؿٌـ وی ٬لیاؿ
. ٬لٌتاؿ اٍت به كا تَپ ٍ ك٬ت تکل پُت ام ”ؿٌی“ لعٟه ههیي ؿك اوا. ِـ تک به تک باى ؿكٍامه
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 كا زلَیَ كِیـ ٍ ورتبی. ك٬ت زلَ ٍ گل٬ت كا تَپ كازل. ٌگقاِت وعل یٌَ٪ ٬لیاؿهای به ٤لی
 .مؿ ؿكیبل كا وعًي ٍ ك٬ت زلَ ٌل٤ت به آلکي. اٌـاؾت آلکي بلای كا تَپ ”كازل. “کلؿٌـ ٌـ

 هن ٌلیهاى. ؾَكؿٌـ ٌُل تَپ ٌَی به ِـه ؿكام پای با ٍ پلیـٌـ كاٌت ٍ ضپ ام و٫ٛٓی ٍ یٌَ٪
 ؿكٍامه ؿكٍى به ٌلیهاى ٌل باالی ام كا تَپ پا، ٌَک ٘لبه یک با ٌه، آى ام مٍؿتل آلکي. ؿٍیـ زلَ

 .اٌـاؾت

 !گل ـ

 ؾَِعالی ؿٌٍتاٌَ ٍ آلکي. کَبیـ مویي به وُت با ٍ ا٬تاؿ مویي كٍی ماٌَ به ٬لِبا٩ ٤لی
 کلؿه ؿكام كا پاهایَ ٍ ًٌُته مویي كٍی پُت به ٍ کلؿه ٌتَى كا هایَ ؿٌت ٌلیهاى. کلؿٌـ وی
 .بَؿ

 .ؿكآٍكؿ ٔـا به كا اٍل ٌیهه پایاى ٌَت ؿاٍك

 ٍ اٌت باى ؿكٍامه وعهـهاؿی که ؿیـ ٌیاٍٍ. ِـٌـ مویي ٍاكؿ ؿٍم ٌیهه ِل١ٍ بلای تین ؿٍ
 ام یکی با باى ؿكٍامه زای َِؿ وی وگل ببیًن: »پلٌیـ هیَاكؿ آقای. گل٬ته كا وعهـهاؿی زای ٌلیهاى

 «َِؿ؟ ٤َٕ مویي تَ یاكاى

 .ٌکلؿه ای اِاكه و١ََ٘ ایي به هن ٬ی٫ا قاٌَى غتی. ٌـاكؿ اِکالی ـ

 .آوـ بابک. کلؿ ٔـا ك٬ت، وی اٍ ًٔـلی ٌَی به که كا بابک ٌیاٍٍ

 ا٬تاؿه؟ ات٫اقی ضه كؾتکي تَ بابک، ببیًن ـ

 ٤لی گلؿى كا تقٓیل ها بصه. کلؿ ٬لیاؿ ٍ ؿاؿ ههه ٌل. بَؿ ٤ٓباٌی ؾیلی ٬َگتي بلتی غهیـ ـ
 تبـیل گل به پاٌی، هل وگل گ٫ت، هن ٤لی. ؿهـ ٌهی پاى ٍ کًـ وی تکلٍی که اٌـاؾتًـ ٬لِبا٩

. بلین وی كا بامی وا ٌیاٍٍ،. کًًـ ٤َٕ كا زایُاى وعهـهاؿی ٍ ٌلیهاى ِـ قلاك ب٣ـ َِؿ؟ وی
 !باٍ وٛهئي

 .مؿ بابک ِاٌه به لبؽًـمٌاى ٌیاٍٍ

 تُکیل مویي ویاٌی قًهت ؿك وحلج یک ٌلیهاى ٍ وعًي ٍ ٤لی باك ایي. ِـ ِل١ٍ ؿاٍك ٌَت با بامی
 .کلؿٌـ وی بامی ٌه آى ام زلَتل و٫ٛٓی ٍ یٌَ٪. ؿاؿٌـ



 
 

 
 

 190 صفحه

 ٬لیاؿ وعًي. کلؿ غهله کاٌاؿا ؿكٍامه ٌَی به ٍ کلؿ تکلٍی ؿٍباكه ٤لی. كٌیـ ٤لی به تَپ ؿیگل باك
 ٍ ؿكیبل كا ٫ٌل ضًـ. کُیـ زلَ ٍ ٌکلؿ ا٤تًایی ٤لی اوا. بـهـ پاى ٌلیهاى یا اٍ به ٤لی که کُیـ وی

 ؾین ٌین ٌاؾَاٌته هن ٌیاٍٍ ِـٌـ، بلًـ زا ام گل تَق٢ به تهاِاگلاى. ِـ تک به تک ؿكٍامباى با
 ٤لی به یٌَ٪. ك٬ت تهاِاگلاى ٌَی به ؿكٍامه باالی ام میاؿی ٬أله با تَپ اوا. کلؿ َِت ٤لی. ِـ

 .ؿاؿ ت٣َیٖ ؿٌتَك ٍ کًـ گلم كا ؾَؿٍ که کلؿ اِاكه ٤باى به ٬َگتي بلتی غهیـ. تَپیـ

 كؾتکي ٌَی به ٌله یک بـهـ ؿٌت اٍ، پًلؾاله ٤باى، با آٌکه بی ٤ٓباٌی ٍ ٌاكا٘ی ٬لِبا٩ ٤لی
 ٔـا یک تهاِاگلاى. ٨لتیـ مویي كٍی ٍ گل٬ت كا تَپ میبا ِیلزه یک با وعهـهاؿی. ك٬ت

 وعکن ٘لبه یک با كِیـ. ٌپلؿ كِیـ به كا تَپ ٌلی٢ وعهـهاؿی. کلؿٌـ تَُیق كا وعهـهاؿی
 کاٌاؿا ؿكٍامه کًذ كٍاٌه كا آى ٍ مؿ پا ؿٍ یکی ٍ گل٬ت كا تَپ ورتبی. اٌـاؾت ورتبی بلای كا تَپ
 .گل٬ت كا تَپ ٍ مؿ ِیلزه باى ؿكٍامه. کلؿ

 .کًًـ وی بامی ِاؿاب ٍ گل٬تًـ كٍغیه ها بصه که ؿیـ ٌیاٍٍ

 كا تَپ وعًي. ؿاؿ قهلواٌی وعًي به كا تَپ پا ب٧ل با ٍ مؿ ؿكیبل كا ٫ٌل یک. گل٬ت كا تَپ ٤باى
 كا تَپ بلگلؿاى قیصی یک با ٍ هَا پلیـ. ضلؾیـ ؿكٍامه به پُت یٌَ٪. اٌـاؾت یٌَ٪ بلای هَایی

 .کلؿ ؿكٍامه ٍاكؿ باى ؿكٍامه های ؿٌت ویاى ام

 !گل ـ

 ام یٌَ٪. ؿٍیـٌـ مویي ؿاؾل به هن ها فؾیله ٍ ٬َگتي بلتی غهیـ غتی. پلیـٌـ یٌَ٪ كٍی ههه
. کلؿٌـ وی تَُیق كا اٍ ههه. بلؿ باال تهاِاگلاى به كٍ كا اٍ کلؿه گله وُت ٍ ؿكآوـ ها بصه میل

. گًریـ ٌهی ؾَؿ پٌَت ؿك ٌیاٍٍ. مؿ ؿٌت بلایَ ٍ مؿ یٌَ٪ ِاٌه به ؿٌتی هن آلکي
 .بکًُـ ٤قب که کلؿ اِاكه ها بصه به ٬َگتي بلتی غهیـ. ِـٌـ غهله پا تا ٌل ها کاٌاؿایی

 ؿ٬ا١ قٓـ به ورتبی ٍ ٌلیهاى ٍ كِیـ. بلؿٌـ هرَم بهاك گل ؿكٍامه ٌَی به آلکي ٍ ”اٌتي“ ،”كازل“
 به تَپ. ا٬تاؿ مویي به وعکن كِیـ. ؾَكؿ كِیـ َٔكت به تَپ. مؿ وعکهی َِت ”كازل. “آوـٌـ زلَ

 .بَؿ ِـه زاكی ؾَى ؿهاٌَ ٍ بیًی ام. ٌتَاًٌت اوا. َِؿ بلًـ ؾَاٌت كِیـ. ك٬ت اٍت
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. بلؿٌـ بیلٍى كا كِیـ ٍ آوـٌـ غهیـك٘ا ٍ وعهـ٤لی ٍ ٬َگتي بلتی غهیـ. کلؿ ق٢ٛ كا بامی ؿاٍك
 وصیَ ٌا٤ت به ٌیاٍٍ. ؿاِت اؿاوه هیراى با بامی. ِـ بامی ٍاكؿ كِیـ زای به ِک٬َه ٣ٌیـ

 !ِـ آ٨ام ها پًالتی. مؿ كا بامی پایاى ٌَت ؿاٍك. بَؿ ِـه تهام بامی قاٌٌَی ٍقت. کلؿ ٌگاه

*** 

. گقاِت پًالتی ٌقٛه كٍی ؿٍباكه ٍ بٌَیـ ٍ بلؿاِت كا تَپ ك٬ت، تَپ پُت آلکي ؿاٍك، اِاكه با
 ِیلزه بلؾال٩ ٍ ؿٍیـ آلکي. مؿ ٌَت ؿاٍك. ِـ ٌکَت ؿك ٨لق ٌالي. بَؿ آواؿه وعهـهاؿی
 .٬لٌتاؿ ؿكٍامه ؿكٍى كا تَپ وعهـهاؿی

 تَپ پُت یٌَ٪ باك ایي. ؿاؿ تکاى ؿٌت تهاِاگلاى بلای آلکي. کلؿ پل كا ٌالي تَُیق ٔـای
 .مؿ گل هن اٍ ٍ ؿٍیـ. کلؿ گلؿ ٤قب ك٬ت،

 ٤قب وعًي. ِـ قهلواٌی وعًي ٌَبت. مؿ گل هن كازل. مؿٌـ گل هن كینه ورتبی ب٣ـ ٍ ”ؿٌی“
 ایي وعًي که کُیـ ٬لیاؿ ٬َگتي بلتی غهیـ. بنٌـ ٘لبه تَپ به ؿاِت قٓـ زا ههاى ام. ٌل٬ت

 كا َٔكتَ ٍ ًٌُت ههاٌرا وعًي. ك٬ت اٍت به تَپ. مؿ تَپ به وعکن وعًي اوا. ٌکًـ كا کاك
 .گل٬ت

 ؿٌٍتاٌَ ٌَی به گلیه گلیه وعًي. ؿاؿ ؿلـاكی اٍ به ٍ کلؿ بلًـ كا وعًي مغهت به وعهـهاؿی
 .ؿاؿٌـ ؿلـاكی اٍ به ها بصه ٍ یٌَ٪. ك٬ت بَؿٌـ بًته غلقه که

. ٌبًت كا ضُهاٌَ باك ایي ٌیاٍٍ. مؿ ٌَت ؿاٍك. بَؿ آواؿه وعهـهاؿی. کلؿ گلؿ ٤قب ”اٌتي“
. کلؿ ؿكام كا پایَ لعٟه آؾلیي ؿك اوا. مؿ ِیلزه تَپ زهت ؾال٩ بل وعهـهاؿی. ِـ َِت تَپ
 ؾَؿٍ ٍ ؿٍیـ وعًي. ِـ و٫ًرل ٬لیاؿ ٍ تَُیق ام ٌالي. بلگُت ٍ ؾَكؿ وعهـهاؿی پای به تَپ

 .اٌـاؾت وعهـهاؿی آ٨ٍَ ؿك كا

 .ِـ گل هن اٍ ٘لبه. ك٬ت تَپ پُت ٌلیهاى

 ٍ مؿ ِیلزه وعهـهاؿی. ِـ ِلیک تَپ. بَؿ ولاقب وعهـهاؿی. ك٬ت تَپ پُت کاٌاؿا باى ؿكٍامه
 .للمیـ تهاِاگلاى ِیپَك ٍ ٌَت ٍ تَُیق ام ٌالي. گل٬ت كا تَپ
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 به گلیه ٬لٙ ام ٤باى. گل٬ت كا تَپ باى ؿكٍامه! ِـ ِـ وی ٌبایـ که کاكی اوا. بَؿ ٤باى ٌَبت غاال
 .ؿاؿٌـ وی ؿلـاكی اٍ به ها بصه. ا٬تاؿ مویي

 .مؿ گل هن و٫ٛٓی. کلؿ ؿكٍامه ٍاكؿ كا تَپَ کاٌاؿا ۱ ِهاكه بامیکي

 ؿكٍامه ٍاكؿ كا تَپ ٍ کلؿ ؿٍكؾین ۹ ِهاكه. مؿ ٌَت ؿاٍك. ایًتاؿ تَپ پُت کاٌاؿا ۹ ِهاكه غاال
 ٤هیقی ٫ٌي ِک٬َه ٣ٌیـ. بَؿ ِک٬َه ٣ٌیـ به ها ضُن ههه. بَؿ واٌـه باقی ِاٌي یک ٬قٚ. کلؿ

 پًالتی ٌقٛه كٍی كا تَپ. کلؿ مونوه ضینی باال به كٍ ٍ بًت كا ضُهاٌَ. بلؿاِت كا تَپ. کُیـ
 اوا ؾَكؿ، ٤هَؿی ؿیلک به تَپ. مؿ ٘لبه تَپ به ؿٍیـ ٣ٌیـ. مؿ ٌَت ؿاٍك. کلؿ ؿٍكؾین. گقاِت

 آ٨ٍَ ؿك كا ؾَؿٍ ٍ ؿٍیـ ٣ٌیـ. ٨لتیـ ؿكٍامه ؿكٍى ٍ ؾَكؿ باى ؿكٍامه ٌل به آوـه مویي ٜل٩ به
 .اٌـاؾت ها بصه

 قا٢ٌ كا آلکي ٌتَاًٌت کلؿ ضه هل ؿاٍك. ٌیًت ٔعیظ گل که کلؿٌـ ا٤تلإ ؿٌٍتاٌَ ٍ آلکي
 غالی ایُاى به تَاٌن ٌهی کًن وی ضه هل وي: » گ٫ت ؿاٍك. ك٬تًـ ٌیاٍٍ ٜل٩ به آلکي ٍ ؿاٍك. کًـ
 اٍ به ِها. مؿٌـ بلمیل به وکنیک ۸۶ زام ؿك ها ٬لاًٌَی که بَؿ گلی وحل پًالتی ایي که کًن

 .«بگَییـ

 به ؿاٍك ههلاه ٍ ؿاؿ تکاى ٌل ب٣ـ اٌـاؾت، پیُاٌی به ضیًی آلکي. ؿاؿ تَ٘یظ آلکي بلای ٌیاٍٍ
 .بامگُت مویي

 .بنًٌـ پًالتی که بَؿ ها فؾیله ٌَبت غاال

*** 

 مؿ، ٌهی گل غهیـك٘ا اگل. ك٬ت وی پیَ وًاٍی هن پًالتی ٘لبات غتی. بَؿ ِـه ٤ریبی ٣ٍ٘یت
 .مؿ وی گل هن کاٌاؿا ۵ ِهاكه کلؿ وی گل كا اٍ پًالتی اویل اگل ٍ تَاًٌت ٌهی هن کاٌاؿا ۸ ِهاكه

 .باكیـ وی اٍ ضهله ام ٌگلاٌی. ك٬ت ٌیاٍٍ ٌلا٥ هلاٌاى بابک

 !این ا٬تاؿه وَق٣یتی بـ ؿك! ٌیاٍٍ ـ

 ِـه؟ ضه ـ
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 اوا باِـ بایـ هن ٤لی. بنٌـ كا پًالتی کاٌاؿا آؾل ٫ٌل باِـ قلاك اگل. ك٬ته ٍ کلؿه قهل ٬لِبا٩ ٤لی ـ
 !ك٬ته اٍ

 !«باِیـ مٍؿ. کًیـ پیـایَ ِـه هلَٜك بلٍیـ: »گ٫ت ب٣ـ ای لعٟه. ك٬ت گیذ ٌلٍ ٌیاٍٍ

 ٤لی ٌَبت. ضلؾیـ بهاك گل تین به ها ٌگاه. کلؿ تبـیل گل به كا اٍ پًالتی کاٌاؿا ۱۱ ِهاكه بامیکي
 .ك٬ت یٌَ٪ ٌَی به ؿاٍك. کلؿٌـ وی تابی بی ها بصه. ٌبَؿ ٤لی اوا. بَؿ ٬لِبا٩

 .ِـ ضه بامیکي ایي پي ـ

 .آیـ وی االى ـ

 .کًین ا٤الم بامی بلٌـه كا کاٌاؿا تین َِین وی وربَك وا وقلكات ٜبق ٌیایـ اٍ اگل ـ

 .ِـ بلًـ وعًي ؾَِعالی ٔـای ٌاگهاى. گل٬ت هایَ ؿٌت ؿك كا ٌلٍ یٌَ٪

 !آٍكؿٍ ٬لیـ. آوـ ٤لی آوـ، ـ

 .ِـ آواؿه ٌلی٢ ٤لی. ِـ ٌالي ٍاكؿ ٬لیـ ههلاه ٤لی که ؿیـ. کلؿ بلًـ ٌل یٌَ٪

 ٌَُؿ گل ٘لبه ایي اگل. تٌَت به ههه اویـ ٤لی، ببیي: »گ٫ت ٍ گقاِت ٤لی ِاٌه بل ؿٌت یٌَ٪
 !«گل ٤لی، بنى گل. بکي كا تالِت ٍ ٣ٌی تهام. باؾتین وا

 .کلؿ گلم كا ؾَؿٍ ٍ پلیـ پاییي ٍ باال ضًـباك. ؿاؿ تکاى ٌل ٤لی

 «آٍكؿی؟ گیلٍ کرا: »پلٌیـ ٬لیـ ام وعًي

 !ؿیـوَ بؽتکی اهلل. بَؿ ًٌُته ها تهاِاضی بیي. ٌبَؿ ؿٍكی زای ـ

 .کلؿ ٌگاه ؾًـیـ وی َٔكت پهًای به که ٬لیـ به غیلت ام ِـه گلؿ های ضُن با وعًي

*** 

 ؿكٍامه ؿكٍى کاٌاؿا باى ؿكٍامه. ك٬ت تَپ پُت ٬لِبا٩ ٤لی. بَؿ ِـه غبي ٌیًه ؿك ها ٫ٌي
 .بَؿ بامی بلٌـه کاٌاؿا تین ِـ، ٌهی گل ٤لی ٘لبه اگل. بًت كا ضُهاٌَ ٌیاٍٍ. ِـ آواؿه
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 ضُهاى با ٌیاٍٍ. بَؿ ٌکَت ؿك ٨لق یکپاكضه ٌالي. پیصیـ ٌیاٍٍ گٍَ ؿك ؿاٍك ٌَت ٔـای
 ماٍیه به ٌگاهی ٌین ب٣ـ. کًـ وی پاک كاٌتَ ضُن ام كا ٤لق َِك قٛله که کلؿ ورًن كا ٤لی بًته
 ٬ههیـه. ِـ ٌگاهت وتَزه باى ؿكٍامه ٤لی، ٌه: »مؿ ٌهیب ؿل ؿك ٌیاٍٍ. کًـ وی ضپ ٌهت

 !«ٌه ٤لی، ٌه، کًی، َِت اٍ ؿكٍامه ضپ ٌهت به ؾَاهی وی

 ٘لبه تَپ به قـكت با ٍ ك٬ت ٤قب به که ؿیـ كا ٤لی كاٌت پای. ًِیـ كا ٤لی های گام ٔـای ب٣ـ
 ؿكٌت تَپ. کلؿ بام ضُن. ٌیاٍكؿ ٜاقت ٌیاٍٍ. ِـ ِلیک ؿكٍامه ٌَی به ٫ٔیلکُاى تَپ. مؿ
 زهیـه ضپ ٌهت به که باى ؿكٍامه. ضًبیـ ؿكٍامه تَك به بَؿ ایًتاؿه باى ؿكٍامه قبال که زایی ؿك

 .مؿ وُت ؿكٍامه ؿیلک به ٌاكاغتی با بَؿ

 ٍ یٌَ٪ آ٨ٍَ ؿك كا ؾَؿٍ ٍ ؿٍیـ ٤لی. للماٌـ كا ٌالي تهاِاگلاى ٌَت ٍ ِاؿواٌی ٬لیاؿ ٨لیَ
 هیراٌنؿه قـك ایي ولا غال، به تا ٬َتبالی وًابقه هیش: »گ٫ت ؾًـه ؾًـه هیَاكؿ آقای. اٌـاؾت ها بصه

 .«بَؿ ٌکلؿه

 ٌَی به الکي. بَؿ وًاٍی هًَم بامی مؿه كا ِاى پًالتی هن ها فؾیله غتی. بَؿ واٌـه بالتکلی٪ ؿاٍك
 وًَٟك وتَزه اٌگاك ای لعٟه بلای یٌَ٪. کلؿ ٔعبت یٌَ٪ با مباٌی بی مباى ٍ اِاكه با. ك٬ت یٌَ٪

 .بلٌٍـ ٌیاٍٍ ٌَی به هن با که کلؿ اِاكه الکي به. ِـ اٍ

 ٌیاٍٍ به ٍ آوـٌـ باال زه٣یت الی البه ام ٍ پلیـٌـ ٌَ ایي به مویي کًاك کَتاه ٌلؿه ام کاپیتاى ؿٍ
 ههیي به این گل٬ته تٓهین یٌَ٪ ٍ وي ٌیاٍٍ: »گ٫ت مٌاى ٫ٌي ٫ٌي ٍ ٤لق ؾیي الکي. كٌیـٌـ

 .«کًًـ ا٤الم ٌَم كا تین ؿٍ هل کًی قبَل تَ اگل. بـهین ك٘ایت وًاٍی

 ای ٤اقالٌه تٓهین: »مؿ ٌیاٍٍ ِاٌه به هیَاكؿ آقای. بَؿ وَا٬ق یٌَ٪. کلؿ ٌگاه یٌَ٪ به ٌیاٍٍ
 !«هًتیـ تل باهٍَ ٌیاٌتهـاكها، وا ام ها ٌَزَاى ِها. اٌت

 ؿك ٨لق ٌالي ؿك ٔـایَ ٍ کلؿ كٍِي كا آى. ك٬ت ویکل٬ٍي ٌَی به. ِـ بلًـ زا ام ٌیاٍٍ
 : پیصیـ ٌکَت

 .کًین و٣ل٬ی وًابقات ایي ٌَم ٤ًَاى به كا تین ؿٍ هل کًیـ، قبَل ؿٌٍتاى ِها اگل ـ

 .کلؿٌـ تؤییـ كا ٌیاٍٍ گ٫ته تَُیق ٍ ٌَت با تهاِاگلاى
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 ٍ ؿاؿٌـ ؿٌت هن با كا٘ی ٍ ؾًـاى تین ؿٍ بامیکًاى. بامگُتًـ بامی مویي به الکي ٍ یٌَ٪
 .کلؿٌـ وی تَُیق ِـت به كا تین ؿٍ هل تهاِاگلاى،. کلؿٌـ ٤َٕ كا هایُاى پیلاهي

 با كا ا٧٬اًٌتاى ٍ بلمیل تین ؿٍ. کًین وی تهاِا كا ٬یًال بامی غاال ٍ: »گ٫ت ویکل٬ٍي پُت اغًاى
 !«کًیـ تَُیق تَاى آؾلیي

 ٍاكؿ ا٧٬اًٌتاى ٍ بلمیل تین ؿٍ. پیصیـ ٌالي ؿك ِیپَك ٔـای ٍ ٌَت ٍ مؿى ؿٌت ٍ ٬لیاؿ ٨لیَ
 .ِـٌـ بامی مویي

 

 

 

 

 ۱۵ ٬ٓل

 

 

 غهله ا٧٬اًٌتاى ؿكٍامه به تًـ ٍ تًـ ؿاؿه، تُکیل كا و٣ل٬ٍُاى وحلج واكکَى ٍ لٌَیَ ٍ زٌَیَك
 بامی مویي ٌٍٚ کاپیتاى، ٤ًَاى به بیـل. کلؿٌـ وی ؿ٬ا١ ؾَبی به ا٧٬اٌی بامیکًاى اوا. کلؿٌـ وی
 .کلؿ وی ت٧قیه ؾَبی به ٌلی٢ های پاى با كا وهازهاى ٍ ؿاؿ وی آكایَ كا تیهَ ٍ کلؿ وی

 اوا. کًًـ وی تَُیق كا ها ا٧٬اٌی بلمیل، تین به تهاِاگلاى قلبی ویلی ك٨ن ٤لی که ِـ وتَزه ٌیاٍٍ
 پلهین آٌها کلؿى تَُیق ام تَاًٌـ ٌهی کًًـ، وی ازلا كا ٬َتبال ٌاب تکًیک بلمیل بامیکًاى ٍقتی
 .کًًـ

 ا٧٬اٌی وـا٣٬اى. گقِتًـ ا٧٬اٌی ؿٍ ام واكکَى ٍ لٌَیَ که گقِت وی وًابقه ِل١ٍ ام ؿقیقه ؿه
 واكکَى. ؿاؿ پاى واكکَى به كا تَپ پا ٌل ؿكیبل یک با لٌَیَ. کلؿٌـ ٌـ كا آٌها كاه آوـه زلَ

. گل٬ت آ٨ٍَ ؿك كا تَپ ٍ ك٬ت ِیلزه ا٧٬اًٌتاى باى ؿكٍامه. کلؿ َِت ٘لب ٌل كا تَپ
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. کلؿٌـ غهله بلمیل ؿكٍامه ٌَی به وعهـ گل ٍ زَ اهلل ٍ یاقَت ٍ بیـل. کلؿٌـ تَُیق تهاِاگلاى
 بلمیل ۱ ِهاكه. ؿٍیـ ؿكٍامه ٌَی به بیـل. بَؿٌـ کلؿه گیذ كا ها بلمیلی کَتاه های پاى با آٌها

 ٍ ٌنؿیک بلمیل ؿكٍامه به ههصًاى بیـل اوا. مؿ وی تًه اٍ به ٍ ؿٍیـ وی بیـل ؿٍٍ به ؿٍٍ
 ٌٓیب تَپ. گل٬تًـ كا تَپ ٔعیظ تکل یک با بلمیل ۷ ٍ ۵ ِهاكه بامیکًاى اوا. ِـ وی تل ٌنؿیک
 .اٌـاؾت لٌَیَ بلای كا تَپ ٍ مؿ ؿكیبل كا ا٧٬اٌی ؿٍ اٍ. ِـ زٌَیَك

 ؿٍ ام اٌـاؾته زلَ ٌهت به ضپ پای پاًِه با كا تَپ ب٣ـ. کلؿ بـل ٍ كؿ پا ؿٍ بیي كا تَپ لٌَیَ
 ٜاق به كا تَپ ؿاك کات ٘لبه یک با زٌَیَك. اٌـاؾت زٌَیَك بلای كا تَپ ٍ گقِت اٍ زلَیی وـا٢٬
 .کَبیـ ا٧٬اًٌتاى ؿكٍامه

 بامی. ؿاؿ ؿلـاكی ؿٌٍتاٌَ به بیـل. کلؿٌـ تَُیق كا ها بلمیلی ِـه بلًـ ٌاؾَاٌته تهاِاگلاى
 .ِـ ِل١ٍ ؿٍباكه

 باك ایي. تاؾت ا٧٬اًٌتاى ؿكٍامه ٌَی به ها بلمیلی وحلج ؿیگل باك که بَؿ پایاى به كٍ اٍل ٌیهه
 بامی ٌتیره. ٬لٌتاؿ ؿكٍامه ؿكٍى بَؿ، مؿه ِیلزه که باى ؿكٍامه ٌل باالی ام كا تَپ که بَؿ لٌَیَ

 .ِـ ۲ ـ ۱

 .آٍكؿ ؿك ٔـا به كا اٍل ٌیهه پایاى ٌَت ؿاٍك. کلؿ اویـ ق٢ٛ ها ا٧٬اٌی قهلواٌی ام ؿیگل ٌیاٍٍ

 ٍ بَؿ اٍ غاال. گقِت بلمیلی ؿٍ ام بیـل که بَؿ ٌگقِته ؿٍم ٌیهه ِل١ٍ ام ؿقیقه پًذ هًَم
 ههنواى. ؿٍیـ ؿكٍامه ٌَی به باى ؿكٍامه به کهک بلای وـا٢٬. بلمیلی وـا٢٬ یک ٍ باى ؿكٍامه
 ام كا تَپ بیـل تا بَؿ کا٬ی ٬لٔت ههیي ٍ ؾَكؿٌـ هن به ؿٍ آى لعٟه یک ؿك. ؿٍیـ زلَ باى ؿكٍامه

 .ب٫لٌتـ ؿكٍامه ؿكٍى به ؿٍ، آى ٌل باال

 لبؽًـمٌاى هیَاكؿ آقای. مؿ وی ؿٌت ؾَِعالی با ٌیاٍٍ. للماٌـ كا ٌالي تهاِاگلاى تَُیق ٨لیَ
 !«اٌت تعًیي قابل ا٧٬اًٌتاى پیلٍمی به تَ تهایل: »گ٫ت

 .هًتًـ وا وههاى غاال ٍ ههًایه آٌها باِـ ضه هل ـ

 آى ؿك که کلؿ وی تعًیي كا بیـل هَِی تین ؿل ؿك ٌیاٍٍ. کلؿ ٌکَت ٍ مؿ لبؽًـ هیَاكؿ آقای
 .کلؿ كا اٌت٫اؿه بهتلیي لعٟه،
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 پاى زَ اهلل به كا تَپ بیـل. ِـٌـ كٍاٌه بلمیل ؿكٍامه ٌَی به وعهـ گل ٍ یاقَت زَ، اهلل بیـل،
 کلٌل ٌقٛه ٌَی به كاٌت ٌهت به کلؿٌـ وی ت٣قیبَ بلمیلی بامیکي ؿٍ که غالی ؿك زَ اهلل. ؿاؿ

 غاال ٍ بَؿ ا٧٬اًٌتاى آؾل ؿ٬ا١ بامیکي که یاقَت، بلای هَایی كا تَپ ٌلی٢، ضلؾَ یک با ب٣ـ. ك٬ت
 ضکُی ٘لبه یک با ٍ ٌکلؿ و٣ٛل یاقَت. اٌـاؾت ٌبَؿ اٍ به غَاٌَ بامیکًی هیش ٍ بَؿ کُیـه زلَ

 .ضًباٌـ بلمیل ؿكٍامه تَك به كا تَپ

 .مؿ وی ؿٌت ؾَِعالی با ٌیاٍٍ. ِـ پل تهاِاگلاى ٌَت ٍ ِیپَك ٍ تَُیق ام ؿیگل باك ٌالي

 بلًـ زا ام تلتیب به تهاِاگلاى كاٌت ٌهت ام. ِـ آ٨ام تهاِاگلاى وکنیکی وَد لعٟه ههیي ؿك
 وکنیکی وَد با ههنواى تَٓیلبلؿاك ضًـ. ًٌُتًـ وی ٍ بلؿه هَا به كا هایُاى ؿٌت ِـه

 .ضلؾیـٌـ وی تهاِاگلاى

 ها ؾیلی که ؿاًٌت وی. بَؿٌـ بامی کلؿى گناكٍ غال ؿك که ؿیـ كا و٣ل٩ٍ گناكِگل ضًـ ٌیاٍٍ،
 .هًتًـ بامی ِاهـ ٍ ًٌُته تلَینیَى پای

 به كاٌت ٍ ضپ ام. بَؿٌـ ِـه غهله ٌلاپا ؿیگل بَؿ بلؾَكؿه ٨لٍكِاى به که بلمیلی بامیکًاى
 ؿكٍامه که ؿاؿ وی تقکل آٌها به ٍ کُیـ وی ٬لیاؿ ِاى ولبی هلضه. کلؿٌـ وی غهله ا٧٬اًٌتاى ؿكٍامه

 غهالت ؾَبی به وًًرن ؿ٬ا١ یک با هن ها ا٧٬اٌی. بَؿٌـ مؿى گل تًُه ٬قٚ آٌها اوا ٌکًًـ، كها كا
 .کلؿٌـ وی ؾًحی كا ها بلمیلی

 که اٌگاك. بَؿ بیـل پای میل تَپ. ِـٌـ كٍ ؿك كٍ هن با بلمیل کاپیتاى زٌَیَك ٍ بیـل لعٟه یک ؿك
 ٌَ آى ٍ ٌَ ایي ٍ ؿاؿ وی قل كا تَپ پًره ٌَک با وهاكت با اٍ. بَؿ ضًبیـه بیـل پای به تَپ

. کلؿ زٌَیَك به پُت بیـل. بگیلؿ بیـل ام كا تَپ تَاًٌت ٌهی کلؿ وی هلضه زٌَیَك. کُاٌـ وی
 ٌلی٢، ضلؾَ یک با ٍ اٌـاؾت زٌَیَك پُت كا تَپ ٌل ٘لبه با ب٣ـ. اٌـاؾت باال پا ٌَک با كا تَپ

 پا ؿٍ با ٍ کلؿ كها مویي كٍی كا ؾَؿٍ بلمیلی یک. ك٬ت زلَ ٌل٤ت به تَپ به پا ٍ مؿ ؿٍك كا زٌَیَك
 .ك٬ت زلَ ٌل٤ت به تَپ با بیـل اوا. مؿ تَپ به

 وَق٢ به بیـل اوا. ؾَكؿ ٌُل بیـل ٌَی به پا ؿٍ با ٍ کلؿ كها مویي كٍی كا ؾَؿٍ ؿیگل بلمیلی یک
 ولاؿ. ؿاؿ پاى ولاؿ به كا تَپ وعهـ گل. ؿاؿ پاى وعهـ گل به كا تَپ ٍ گقِت اٍ پاهای كٍی ام

 ٘لبه یک با ٍ كٌیـ كاه ام بیـل. بلگُت ٍ ؾَكؿ بلمیل باى ؿكٍامه ٌیًه به تَپ. کلؿ َِت كا تَپ
 وحل هن هیَاكؿ آقای غتی. ضًباٌـ بلمیل ؿكٍامه ٜاق به باى ؿكٍامه های ؿٌت ام ؿٍك كا تَپ وعکن
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 ِاؿی ٬لٙ ام که كا ها ا٧٬اٌی ٫ٌي یک تهاِاگلاى. کلؿ تَُیق كا ها ا٧٬اٌی ٍ ِـ بلًـ زا ام ٌیاٍٍ
 بامیکًاى ٍ زٌَیَك به که ؿیـ كا بلمیل ولبی لعٟه یک ؿك ٌیاٍٍ. کلؿٌـ تَُیق کلؿٌـ، وی گلیه

 .ٌکًًـ غهله ؿیگل ٍ کًًـ آكام كا بامی کًـ وی اِاكه بلمیل

 تهاِاگلاى، تَق٢ بل٤کي. ِـ کاِته مویي ٌٍٚ تَپ. کلؿ تعًیي كا بلمیل ولبی ؿل ؿك ٌیاٍٍ
 زلَ ایًتاؿه ؾَؿ مویي ؿك ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل. ؿاؿٌـ وی پاى هن به ٬قٚ کلؿه آكام كا بامی ها بلمیلی

 .آوـٌـ ٌهی

 .بَؿ واٌـه بامی پایاى به ؿقیقه ٌه ٬قٚ. کلؿ ٌگاه اٍ وصی ٌا٤ت به ٌیاٍٍ

. کلؿٌـ اکت٫ا یکـیگل به ؿاؿى پاى به ٍ ٌگقِتًـ مویي ٌٍٚ ؾٚ ام ها بلمیلی پایاٌی ؿقیقه ۳ ؿك
 .ها بلمیلی تَُیق به کلؿٌـ ِل١ٍ تهاِاگلاى کن کن

 به ِـه زه٢ هن کًاك ؿك ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل. مؿ كا بامی پایاى ٌَت ٍ کلؿ ٌگاه ٌا٤تَ به ؿاٍك
 ؿٍك تهاِاگلاى، تَُیق با گل٬ته ؿٌت ؿك كا کَُكِاى پلضن ِـٌـ بلًـ ٌپي. ك٬تًـ ٌرـه
 .کلؿٌـ وی تَُیق كا ها ا٧٬اٌی ایًتاؿه، مویي ٌٍٚ ها بلمیلی. مؿٌـ ا٬تؽاك

 آقای. کلؿٌـ ٤َٕ كا هایُاى پیلاهي ها ا٧٬اٌی با ها بلمیلی. کلؿ وی گلیه ؾَِعالی ام ٌیاٍٍ
 !«کلؿٌـ زَاٌهلؿی هن ها بلمیلی: » گ٫ت ؾًـه ؾًـه مؿ، وی ؿٌت هًَم که غالی ؿك هیَاكؿ

 .ؾًـیـ ؿل ته ام ٌیاٍٍ
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 مویي ؿك وٌَیقی ٌَاؾتي غال ؿك. ِـٌـ مویي ٍاكؿ وؽَّٓ آكایَ ٍ ٌٟن با وٌَیقی گلٍه
 .ایًتاؿٌـ زایگاه بلابل ؿك ب٣ـ ٍ ضلؾیـٌـ

 اٌـاؾت تهاِاگلاى به ٌگاهی ؾَِعالی با. ك٬ت ویکل٬ٍي پُت ٍ ِـ بلًـ زا ام كغیهی و٫ٛٓی آقای
 وًابقات ِاهـ أیل ایلاٌی یک اؿب ٍ ٌٟن با که وهلباى ٍ ؾٌَگلم های ٌَزَاى ِها ام وي: »گ٫ت ٍ

 کًاك ؿك كا ٤هلم كٍمهای بهتلیي ام یکی اولٍم کًیـ باٍك. ٌپاٌگناكم ؾیلی بَؿیـ ٬یًال ٍ بًـی كؿه
 ٌهایت وًابقات ایي بلگناكکًًـه ٤نیناى ام که ؿاٌن وی ؾَؿ ٠ٍی٫ه وي. کلؿم ٌپلی ؾَباى ِها

 ٍ ِها بلای ایلاى اٌالوی زههَك كئیي ام وههی پیام غاول وي. بکًن كا قـكؿاٌی ٍ تُکل
 ٌپاٌگناكی ٍ ؾلًٌـ بًیاك وًابقات ایي بلگناكی ام ایُاى. هًتن وًابقات ایي بلگناكکًًـگاى

 آوـ، ٍزَؿ به وًابقات ایي های كقابت ٌایه ؿك که ك٬اقتی ٍ ؿٌٍتی. کلؿٌـ ابلام كا وؽَُٓٔاى
 ؾبل. ؿهن وی ِها به كا ؾٍَ ؾبل ؿٍ ؾَؿ ٌَبه به وي. َِؿ وی ههگاى ٍقتی ؾٍَ ٍ ِگ٫تی با٤ج
 تًلین ٍ ؾَكؿه ِکًت ٌؽتی به ا٧٬اًٌتاى کَُك ؿك ٜالباى زًایتکاك ٌیلٍهای ٌلاٌرام ایًکه اٍل

 .«اٌـ گلیؽته ا٧٬اًٌتاى ام ا٬تٗاط با ٬لواٌـهاٌُاى ٍ اٌـ ِـه ا٧٬اٌی وًلهاى وراهـیي

 آقای. مؿٌـ وی ٌَت یا ؿٌت غلاكت ٍ َِك با ها ؾیلی. للمیـ ها ٌَزَاى تَُیق ام ٬َتبال ٌالي
 که ؿٍم ؾبل ٍ. ؿاكؿ هن ِاؿی ٍ ؾَِعالی زای بله،: »ؿاؿ اؿاوه ٍ کلؿ بلًـ ؿٌت ؾًـه ؾًـه كغیهی

 .«اٌت وهن وًابقات ایي بلگناكی وًئَلیي ؾَّٓ به ٍ ِها بلای ؿاٌن وی

 .ِـ ؿٍؾته ٌیاٍٍ به ها ٌگاه. ِـ ٌکَت ؿك ٨لق ٌالي

 وـال ٍ زاینه که ؿاؿٌـ ؾبل پیَ لعٟاتی ؿایی ٤لی آقای که كٌاٌن وی اٜال١ به ؾَِعالی ٌهایت با ـ
 ت٣لق یعیَی ٌیاٍٍ آقای به یٌَیً٪ ٌامواى زهاى ٌَزَاٌاى ٍ کَؿکاى ٌنؿیکی ٍ ؿٌٍتی بلای تالٍ

 !اٌت گل٬ته

. کلؿٌـ وی هلهله ٍ مؿٌـ وی ؿٌت تَاى آؾلیي با ٍ ِـه بلًـ زا ام ههه. ِـ و٫ًرل ٌالي که اٌگاك
 اؿاوه ؿقیقه ضًـ تا تَُیق ٍ ؾَِعالی ایي. پلیـٌـ وی پاییي ٍ باال ها ؾیلی ٍ ؾَكؿ وی تکاى ها پلضن

 .ؿاِت
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 ؿٌت ٍ ِـٌـ بلًـ زا ام اغتلام به ها پٍَ ولی ٍ ٫ٌلا. ِـ بلًـ زا ام ٌاباٍك ٍ بُهتنؿه ٌیاٍٍ،
 اِاكه ههلاهاٌَ ام یکی به كغیهی آقای. ك٬ت كغیهی آقای ٌَی به آكام آكام ٌیاٍٍ. مؿٌـ وی

 کًاك ؿك بَؿ آوـه ؿك گل ِکل به آى كٍی كٌگی ٌاكٌری كٍباى که میبا کَضک ز٣به یک با ولؿ آى. کلؿ
 .ایًتاؿ كغیهی آقای

 كا ٌیاٍٍ ؿٌت ِاؿ، ٍ ؾًـاى كغیهی آقای. كٌیـ كغیهی آقای به زه٣یت وـاٍم تَُیق با ٌیاٍٍ
 هًَم زه٣یت. اٌـاؾت ٌیاٍٍ گلؿى به ٍ آٍكؿ ؿك وـال یک کَضک، ز٣به ؿاؾل ام ب٣ـ. ؿاؿ ٬ُاك

 .کلؿٌـ وی تَُیق كا ٌیاٍٍ

 ؿاكٌـ ؿٌٍت ههه یعیَی آقای. باِـ وباكک یعیَی ٌیاٍٍ آقای به ٌقـی زاینه ٍ ٔلظ وـال ـ
 !بًٌَُـ كا ٔـایت

 كا وتالٜهَ ؿكٍى کلؿ ٣ٌی ٍ کُیـ ٤هیقی ٫ٌي بَؿ، گل٬ته قلاك تؤخیل تعت ِـت به که ٌیاٍٍ
 : پیصیـ ٌالي ؿك للمیـ وی کهی که ٔـایَ ب٣ـ. کًـ آكام

 تهاِاگلاى ِها ام. ههه به ؿاكؿ، ت٣لق ِهاها به وـال ایي. کًن وی تُکل ؿٌٍتاى ِها تهام ام وي ـ
 به که ٤نین ٬لیـ ام. ٤نینم ؿٌٍتاى ٍ کًًـه ِلکت های تین ٍ ٌگقاِتیـ تًها كا وا اٍل كٍم ام که

 که وتقیاى اغًاى ٍ ؿٌٍتاٌن تک تک ٍ وعًي ٍ وعهـ٤لی ٍ یٌَ٪ ٍ ِـ ورلٍط وًابقات ایي ؾاٜل
 وًاٌب ٍكمِگاه یک ٌاؾت بلای كا ٌقـی زاینه ؿاكم قٓـ ِها، ازامه با وي. کلؿ کهک وا به ؾیلی

 !کًن هنیًه زَاؿیه بهاك گل وعله آماؿی گَؿ ؿك

 ٌهن به هن وي: »گ٫ت ٍ کلؿ بلًـ ؿٌت ٌیاٍٍ. ٌـاؿ ٌیاٍٍ به ٔعبت ازامه ها تَُیق ٔـای
 ایي تا که ایلاى زَاؿیه بهاك گل ٍ کاٌاؿا ٍ بلمیل تین ٌه. بگَین كا ؾٍَ ؾبل یک ؾَاهن وی ؾَؿ

 اویـٍاكم. کًًـ تقـین ِاى ا٧٬اٌی ؿٌٍتاى به كا ؾَؿ زاینه که اٌـ گل٬ته تٓهین كٌیـٌـ ولغله
 .«کًًـ قبَل كا هـایا ایي ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل

 به كا قهلواٌی زام كغیهی آقای. آوـٌـ زایگاه ٌَی به ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل زه٣یت اواى بی تَُیق با
 .ِـ بلًـ هلهله ٍ تَُیق ٔـای. بلؿ ٌل باالی كا زام بیـل. ؿاؿ بیـل

 : ك٬ت ویکل٬ٍي پُت گلیًت وی ِـت به که غالی ؿك بیـل
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 به ؾٍَ ؾاٜله با وا. ٌیاٍٍ ام. ام ایلاٌی ؿٌٍتاى ام. ها تین تهام ام. ههه ام. وهًٌَن ههه ام وي ـ
 باك ایي وا ٍ َِؿ بلگناك ا٧٬اًٌتاى ؿك وًابقاتی ضًیي هن كٍم یک اویـٍاكم. گلؿین وی بام کَُكواى

 .باِین ِهاها وینباى

 .آٍكؿ ؿك للمه به كا ٬َتبال ٌالي ٬لیاؿ ٍ تَُیق
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 بیـل تا بَؿٌـ ِـه زه٢ تهلاى آماؿی اتَبٌَلاٌی تلویًال ٌالي ؿك بهاك گل وعله های بصه ٍ ٌیاٍٍ
 .بَؿ آوـه هن كغیهی آقای. کًًـ بـكقه كا ؿٌٍتاٌَ ٍ

 بل اِک قٛلات ٍ ؾًـیـ. بَؿ اِک ؾیي ضُهاٌَ. آوـ ها بصه ٍ یٌَ٪ ٍ ٌیاٍٍ ٜل٩ به بیـل
 .مؿ هاَِك اٍ گٌَه

 تلیي بنكگ وا ؿٌٍتی. ببیًن كا ههـیگل ؿٍباكه كٍم یک اویـٍاكم. ك٬تین وا یٌَ٪، آقا ٌیاٍٍ، آقا ـ
 .ؿیـین كا ههـیگل كٍم یک ِایـ. کًن ؾـاغا٬ٟی ِهاها با ٌـاكم ؿٌٍت. بَؿ هـیه

. ؿاؿ ؿٌت هن کا٠هی آقای ٍ الکي با بیـل. كٌیـٌـ ٌل ؿٍاى ؿٍاى کا٠هی آقای ٍ الکي
 .بَؿ ایًتاؿه ایلاٌی های ٌَزَاى بیي هن الکي. ؿاؿٌـ ؿٌت هن با ایلاٌی ٍ ا٧٬اٌی های ٌَزَاى
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 .ك٬تًـ اتَبَى ٌَی به ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل

 ازاكه ولم لب تا اؾتٓأی اتَبَى آٌها بلای که وهًَى: »گ٫ت ٍ کلؿ كغیهی آقای به كٍ ٌیاٍٍ
 !«کلؿیـ

 !«کلؿم وی پیـا ؿٌٍتی ایي ؿك ٌههی بایـ هن وي باالؾله: »گ٫ت لبؽًـمٌاى كغیهی آقای

 ب٣ـ ؿقایقی. ؿاؿٌـ وی تکاى ؿٌت ؿٌٍتاٌَ ٍ بیـل. ك٬تًـ اتَبَى های ِیُه پُت ها بصه
 .ِـ ؿٍك ٍ گل٬ت ٌل٤ت ا٬تاؿ، كاه اتَبَى

 !«ِـ بهاكی ابل ٤باى ایي بام: »گ٫ت کًاى ؾًـه كینه ورتبی. بلؿاِت تلک ٤باى ب٧ٖ

 ؾُب: »گ٫ت كغیهی آقای. ا٬تاؿٌـ كاه ههگی ٍ گقاِت ٌیاٍٍ ٍ یٌَ٪ ِاٌه بل ؿٌت كغیهی آقای
 که كا وًابقاتی ضًیي اٌـامی كاه قٓـ ؿیگل ببیًن! ؿٌٍتی زام وًابقات ام هن ایي ٌیاٍٍ، آقا

 «ٌـاكیـ؟

 !«ضلا ات٫اقآ: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ. ِـ بام اٍ ضهله. ایًتاؿ ٌیاٍٍ

 «ؿٍباكه؟ ضی،: »گ٫ت یٌَ٪

 !یٌَ٪ ٌه، وا ـ

 کی؟ پي ـ

 كا کاكی ضًیي قٓـ هن زَاؿیه بهاك گل وعله ؿؾتلهای: »گ٫ت ٍ کلؿ ٌگاه كغیهی آقای به ٌیاٍٍ
 !«ؾَؿواى وعله ٌاؾت غال ؿك ٍكمِگاه ؿك باك ایي البته! زَاؿیه ؿك ؿؾتلاى زهاٌی زام. ؿاكٌـ

 !«کًیـ غًاب کاٌاؿایی ؿؾتلاى كٍی! ؿهین وی تین هن وا پي: »گ٫ت ٍ ؾًـیـ الکي

 !پیصیـ تلویًال ٌالي ؿك آٌها ؾًـه ٔـای ٍ
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