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 سونیا

 ًْؽتَ : یْدیت ُشهبى

 تشخوَ : ط. هسوْد زغیٌی صاد

 

هٌظْسم ًیغت کَ " اًؼؽبف پزیش هثل یک تشکَ" ، ثذًؼ هٌظْسم  عًْیب اًؼؽبف پزیش ثْد. 

چْى اهکبى  –ًیغت.   عًْیب دس كکش کشدى اًؼؽبف پزیش ثْد. تْظیسؼ عبدٍ ًیغت. ؽبیذ 

اهکبى سا هی داد تب اص ؽخصیت اّ ُش تصْس  ُش خْس كشاكکٌی سا ثَ هي هی داد. ثَ هي ایي

دلخْاٍ هوکي سا داؽتَ ثبؽن، هی تْاًغت یک صى ًبؽٌبط ثبؽذ، یک دختشک الِبم 

ثخؼ،  صًی کَ آدم یک ثبس دس خیبثبى ثب اّ ثشخْسد هی کٌذ ّ عبل ُب ثؼذ ثب یک زظ 

ُْػ .  ؿللت ػظین ثَ یبدػ هی اكتذ. هی تْاًغت ازون ثبؽذ ّ خْد خْاٍ، گضًذٍ ّ ثب

هی تْاًغت یک چیض ػبلی ثبؽذ ّ صیجب، لسظَ ُبئی ُن ثْد کَ هی ؽذ یک دختش ثب یک 

ای ّ ّاهؼؤ هؼوْلی؛ كکش هی کٌن ثشای ایي اًوذس اًؼؽبف پزیش ثْد، چْى دس ّاهغ  هبًتْ هٍِْ

 ُیچ چیض ًجْد.

 

داؽتن ثش هی عًْیب سا اّلیي ثبس دس هؽبس ُبهجْسگ ثَ ثشلیي دیذم.  سكتَ ثْدم پیؼ ّسٍ ًب ّ 

گؾتن.  ُؾت سّص پیؾؼ ثْدم، ّ خیلی دّعتؼ داؽتن.  لت ُبی ّسٍ ًب هثل گیالط 

ثْد ّ هُْبیؼ عیبٍ پش کالؿی ّ هي ُش سّص صجر ثشاػ دّ تب گیظ کللت  هی ثبكتن، ثب 

ُن هی سكتین ثٌذس گشدػ، دّس ّ ثشػ ثْدم، اعوؼ سا صذا هی کشدم، هشؽ ُبی دسیبئی 

ظشم ّسٍ ًب كْم الؼبدٍ ثْد.  اص اعکلَ ػکظ هی اًذاخت، اص سا کیؼ هی دادم ّ ثَ ً

خشثویل ُب ّ اص دکَ ُبی اؿزیَ كشّؽی، خیلی زشف هی صد، هذام ثَ هي هی خٌذیذ ّ 

هي تشاًَ " ّسٍ ًب ، ّسٍ ًب" سا هی خْاًذم ، لت ُبی هثل گیالعؼ سا هی ثْعیذم ّ  دلن 

 ُبیؼ سا هی داد، کبس کٌین .هی خْاعت ثشین خبًَ ّ دسزبلی کَ دعت ُبین ثْی هْ

 

هبٍ هَ ثْد، هؽبس اص هٌؽوَ هبسک ثشاًذًجْسگ هی گزؽت  ّ هشتغ ُب  دس عب یَ ُبی ثلٌذ 

دم ؿشّة عجض عجض ثْدًذ. اص کْپَ ثیشّى سكتن تب عیگبس ثکؾن،  ّ ثیشّى کْپَ، دس ساُشّ، 

ی؛ کٌبسػ کَ عًْیب ایغتبدٍ ثْد. عیگبس هی کؾیذ ّ پبی ساعتؼ سا هی صد ثَ صیش عیگبس
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ایغتبدم، ؽبًَ ُبػ سا ثی اختیبس داد خلْ، یک اؽکبلی دس کبسػ ثْد . هْهؼیت هؼوْلی 

ساُشّی ثبسیک یک هؽبس عشیغ الغیش،  خبئی ثیي ُبهجْسگ ّ ثشلیي، دّ آدم کَ اتلبهؤ  –ثْد 

کٌبس ُن ایغتبدٍ اًذ چْى ُش دّ ؽبى هی خْاٌُذ عیگبس ثکؾٌذ. ّلی عًْیب ثب لدبخت 

شدًی اص پٌدشٍ ثیشّى سا توبؽب هی کشد، زبلت ثذًؼ ؼْسی ثْد کَ اًگبس آژیش ثوجبساى ثبّس ًک

 ُْائی ؽٌیذٍ ثبؽذ. خْدػ اصأل صیجب ًجْد.

دس اّلیي ثشخْسد ّ ؼْسی کَ آًدب ایغتبدٍ ثْد، ُوَ چی داؽت خض صیجبئی، ؽلْاس خیي 

ی ؽبًَ ُب،  ّ تٌؼ ثْد ّ یک پیشُي علیذ خیلی کْتبٍ، هُْبی صبف ثلًْذ داؽت تب سّ

صْستؼ هثل یکی اص ایي ًوبؽی ُبی زعشت هشین هبل هشى پبًضدُن، ؿیشهؼوْل ّاصهذ 

اكتبد ، ثبسیک ّ کوی تیض. اص ثـل ًگبُؼ  کشدم، خْؽن ًیآهذ ّ کوی ُن زشصن گشكت، 

چْى زبلت ؽِْاًی ّسٍ ًب سا اص یبدم هی ثشد.  عیگبسی سّؽي کشدم ّ دس زبلی کَ عیگبس 

اُشّ ساٍ اكتبدم،  ُْط کشدٍ ثْدم عشم سا ثَ گْؽؼ ثگزاسم ّ  یک زشف هی کؾیذم، دس س

 ًبهشثْغ  ثَ اػ ثگْین.  ّهتی ثشگؾتن تب ثَ کْپَ ام ثشّم، داؽت هي سا ًگبٍ هی کشد. 

 

خولَ خٌذٍ داسی ثَ كکشم سعیذ، خولَ ای دس ایي هْسد کَ ثبالخشٍ خشئت کشدٍ ثَ ام ًگبٍ 

 س یکی اص کْپَ ُبی آخش ثچَ ای خیؾ هی صد.کٌذ، هؽبس تلن ّتلْم هی کشد ّ د

چؾن ُبػ چیض خبصی ًجْد، ؽبیذ عجض ثْدًذ ّ  ًَ خیلی دسؽت، خیلی ًضدیک ُن.  

اصأل دیگش ُیچ كکشی ًکشدم ّ ثَ اػ ًگبٍ هی کشدم، اّ ُن ًگبٍ هی کشد، ثذّى ؽِْت، 

صْستؼ.  ثذّى الط صدى، ثذّى ًبص، اهب آًچٌبى سک ّ خذی کَ دلن هی خْاعت ثضًن تْی

دّ هذم سكتن ؼشكؼ، ثلِوی ًلِوی لجخٌذی صد. ثؼذ سكتن تْی کْپَ ام ّ عشیغ دس سا 

 پؾت عشم ثغتن،  ًلغن داؽت هی گشكت.

 

ُْا تبسیک ثْد کَ هؽبس دسایغتگبٍ هشکضی ًگَ داؽت. پیبدٍ ؽذم ، ازغبط عجکی 

ْد. ػدیجی هی کشدم ّ خیبل هی کشدم کَ ثْی ؽِشسا اعتؾوبم هی کٌن. ُْا گشم ث

عکْی ساٍ آُي هولْ اصآدم،  عْاس پلَ ثشهی ؽذم تب ثَ ایغتگبٍ هتشّ ثشّم ّ گشچَ دًجبل 

آى صى  ًوی گؾتن ّلی ثالكبصلَ پیذاػ کشدم.  عَ چِبس هتش خلْ تش اص هي ثْد، یک خؼجَ 

کْچک هشهض سًگ کالٍ دعت  ساعتؼ گشكتَ ثْد؛ کوش ّ پؾتؼ یک دػْت هسط. دس 

ی ُن هی كؾشدم، هسلؼ ًگزاؽتن ّ سكتن. خلْی کیْعک زبلی کَ دًذاى ُبم سا سّ

 ایغتبدم تب عیگبس ّ سّصًبهَ ثخشم کَ کٌبسم ایغتبد ّ گلت : " هٌتظش ثبؽن؟"

عؤال ًکشد، خیلی عبدٍ گلت ّ  ثَ صهیي ًگبٍ هی کشد، اهب صذایؼ اصأل خدبلتی ًجْد،  

غت عبلَ، زظ هسکن ثْد ّ اًذکی خؾي.  خْدػ خیلی خْاى ثْد، ؽبیذ  ًْصدٍ یب ثی
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ًبخْؽآیٌذی کَ داؽتن سكت ّ خبیؼ سا ثَ خْد پغٌذی داد. گلتن: " آسٍ" ّ دس ّاهغ ثذّى 

ایي کَ ثذاًن  چشا؛  پْل عیگبس ّ سّصًبهَ سا  دادم ّ ثب ُن سكتین ایغتگبٍ هتشّ. هؽبس آهذ ّ 

عْاس ؽذین؛ اّ عبکت ثْد، خؼجَ هغخشٍ کالُؼ سا صهیي گزاؽت ّ  هجل اص ایي کَ  

 کغبلت ثبس ؽْد پشعیذ: ّظغ

" اص کدب  هی ای ؟"  ایي ثبس ّاهؼؤ عؤال هی کشد. هی تْاًغتن ثگْین کَ پیؼ دّعت 

 دختشم دس ُبهجْسگ ثْدم، ّلی ثَ دلیلی گلتن:

 " ثب پذسم سكتَ ثْدم هبُی گیشی."  

ثَ دُي هي خیشٍ ؽذٍ ثْد، هؽوئي ًجْدم کَ اصأل  هی ؽٌْد هي چَ هی گْین یب ًَ، 

كؼَ كِویذم کَ تصوین اػ ساگشكتَ ّ هی خْاعت هشا داؽتَ ثبؽذ.  كکش هی ّلی یک د

کٌن هجأل هي سا دیذٍ ثْد،  ؽبیذ دس ُبهجْسگ، ؽبیذ دس ثشلیي.  هجل اص ایي کَ اّلیي ثبس 

هتْخَ اػ ثؾْم، هشا هی ؽٌبخت ، ّ ّهتی ُن کٌبسػ ایغتبدم تب عیگبس ثکؾن، ؽبًَ 

د تب ّاسد ػول ؽْد.  اّ ایي هْهؼیت سا ثشًبهَ سیضی ُبیؼ سا داد خلْ، چْى ؽشّع کشدٍ ثْ

کشدٍ ثْد، هی داًغت کَ خشیبى ثَ ایي صْست اداهَ پیذا هی کٌذ ّ داؽت  هي سا هی 

تشعبًذ. کْلَ ام سا کؾیذم پؾتن ، گلتن:" ثبیذ پیبدٍ ؽن." ثب عشػت ثبّس ًکشدًی 

" هی  -داد دعتنخْدکبسی اص کیق کالُؼ دس آّسد ّ سّی تکَ کبؿزی چیضی ًْؽت ّ 

 تًْی ثَ ام صًگ ثضًی."

خْاثی ًذادم؛ پیبدٍ ؽذم، ثذّى خذازبكظی ّ تکَ  کبؿز سا گزاؽتن تْی خیت کتن. ثَ 

 خبی ایي کَ ثیٌذاصهؼ دّس.

 

آى هبٍ هَ  ُْا گشم ثْد ّ آكتبثی. صجر صّد ثلٌذ هی ؽذم، هذت ُب دس آتلیَ ام کبس  هی 

ؽتن. اّ  ثٌذست خْاة هی داد، ّلی گبُی تللي کشدم، یک ػبلن ًبهَ ثشای ّسٍ ًب هی ًْ

هی کشد تب هؽلجی سا ثشاین تؼشیق کٌذ، آًْهت ثْد کَ اص صذایؼ لزت هی ثشدم ّ اص عش 

خْؽی اػ.  دس زیبغ پؾت خبًَ دسخت ُبی صیضكْى ثشگ دادٍ ثْد ، هي ثب پغش ثچَ ُبی 

صَ ًوی خْسدم. ؽت تشک كْتجبل ثبصی هی کشدم ّ دلن ثشای ّسٍ ًب تٌگ ؽذٍ ثْد، اهب ؿ

کَ هی ؽذ ساٍ هی اكتبدم، ؽِش اًگبس کَ کوی هغت کشدٍ ثبؽذ، هی سكتن ّ هی صدم ّ 

هی سهصیذم،  صى ُبیی ثْدًذ کَ اص ؽبى خْؽن هی آهذ، ّلی یبد ّسٍ ًب هی اكتبدم ّ تٌِب 

 هی سكتن هٌضل.

 

خػ دسؽت ّ  دّ ُلتَ ثؼذ دس خیت کتن تکَ کبؿزی سا کَ عًْیب دادٍ ثْد، پیذا کشدم. ثب

اًسٌب داس ؽوبسٍ تللٌؼ سا ًْؽتَ ثْد ّ صیش ؽوبسٍ كوػ اعن کْچکؼ سا. اعوؼ سا 
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" عًْیب".  ثؼذ تللي کشدم. خْدػ گْؽی سا ثشداؽت، اًگبس کَ دّ  –اُغتَ تکشاس کشدم 

ُلتَ هی ؽذ  کٌبس تللي ًؾغتَ ثْد ّ ُیچ کبسی ًکشدٍ ثْد خض ایي کَ هٌتظش تللي هي 

 ثبؽذ.  

جْد آؽٌبئی ثذُن، كْسأ كِویذ کَ کی ُغتن ّ ثشای ؽت دس یک کبكَ ًضدیک ازتیبخی ً

 سّدخبًَ هشاس گزاؽتین.

گْؽی سا گزاؽتن، پؾیوبى ًجْدم، ثَ ّسٍ ًب صًگ صدم ّ عشزبل دس گْؽی داد صدم کَ تب 

زذ دیْاًَ ؽذى دّعتؼ داسم. خٌذٍ آُغتَ ای کشد ّ گلت تب عَ ُلتَ دیگش ثَ ثشلیي 

ّع ثَ کبس کشدم، آٌُگ  ّایلذ تیٌگ سا ثب عْت هی صدم ّ زْالی  ؿشّة هی آیذ؛  ثؼذ ؽش

 ساٍ اكتبدم، دعت ُبین تْی خیت ؽلْاسم ثْد ّ خْدم ُن اصأل ُیدبًی ًذاؽتن.

 

عًْیب ًین عبػتی دیش کشد. ّهتی ّاسد ؽذ، هي کٌبس ثبس ًؾغتَ ثْدم ّ دّهیي گیالط 

سًگی  پْؽیذٍ ثْد ، ػدیت اص هذ   ؽشاة سا ُن علبسػ دادٍ ثْدم  . پیشُي هخول هشهض

هي، کوی گیح،  هتْخَ ؽذم کَ ُوَ ًگبُؼ هی کٌٌذ. کلؼ ُب یؼ ثیؼ اص   اكتبدٍ.

زذ پبؽٌَ ثلٌذ ثْد،  هذم ُبی کْتبٍ ثش هی داؽت ّ تٌذ ّ تٌذ ثَ ؼشف هي آهذ، عالهی 

کشد، " هؼزست" گلت ّ کن هبًذٍ ثْد کَ ثَ اػ ثگْین ثَ ًظشم ُن لجبط پْؽیذًؼ 

ؾتٌبک اعت  ّ ُن دیش آهذًؼ ّ ُن خْدػ ثؽْس کلی. اهب اّ لجخٌذی صد، ًؾغت ّز

سّی یک چِبس پبیَ ثلٌذ کٌبس ثبس، تْی کْلَ پؾتی کْچکؼ گؾت ّ عیگبسػ سا دس آّسد، 

ػصجبًیت هي ُن خبیؼ سا داد ثَ  ًْػی تلشیر . ؽشاثن سا خْسدم ، عیگبسی پیچیذم ّ 

 ؽشّع کشدم ثَ زشف صدى.

م زشف صدم،  پذس هبدسم، ػالهَ ام ثَ هبُی گیشی، دسثبسٍ ی دّعتن هیک دسثبسٍ ی کبس

زشف صدم ّ  دسثبسٍ ی اهشیکب. دسثبسٍ ی آدم ُبئی زشف صدم کَ دس عبلي عیٌوب للبف 

ؽکالت ثبص هی کٌٌذ ّ عش ّ صذا ساٍ هی اًذاصًذ، دسثبسٍ كشاًغیظ ثیکي ّ پْالک ّ اًضلن 

م، اص پغش ثچَ ُبی تشک دس زیبغ  پؾت خبًَ ّ اص کیلش زشف صدم. اص داًوبسک تؼشیق کشد

هؼؾْهی کَ هبدسم دٍ عبل پیؼ داؽت، اص ؼشص تِیَ گْؽت گْعلٌذ ّ خشگْػ ّ اص 

كْتجبل ّ یًْبى. اص آتي گلتن ّ کیْط، اصثش خْسد اهْاج ثَ صخشٍ ُب ی ُْعْم ّ تخن سیضی 

ویشد ّ عًْیب ُن اص خْد هبُی ُبی آصاد دس ًشّژ. هی تْاًغتن اًوذس زشف ثضًن تب عًْیب ث

دكبػی ًوی کشد. كوػ ًؾغتَ ثْد ، عشػ سا ثَ دعتؼ تکیَ داٍ ثْد،  ًگبُن هی کشد، 

یک ػبلن عیگبس کؾیذ ّ كوػ یک گیالػ ؽشاة ًْؽیذ. چِبس عبػت توبم ًؾغت ّ ثَ 

زشف ُبی هي گْػ داد. ّاهؼؤ كکش هی کٌن کَ دس توبم ایي هذت یک کلوَ ُن زشف ًضد. 
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م ؽذ، صْست زغبة ُش دّ هبى سا پشداختن ، ؽت خْؽی ثشایؼ آسصّ کشدم، زشكن کَ توب

 تبکغی گشكتن، سكتن خبًَ ّ ُؾت عبػت توبم خْاثیذم ّ خْاة ُن ًذیذم.

 

ثالكبصلَ عًْیب سا كشاهْػ کشدم. داؽتن ًوبیؾگبُن سا آهبدٍ هی کشدم.  هبٍ ژّئي ؽذ ّ 

ـب صٍ ُب هی گشكت، كشاّاى هْاد ؿزائی ّسٍ ًب ثَ ثشلیي آهذ. پْل گشّیی  ثؽشی ُب سا اص ه

هی خشیذ، آؽپض خبًَ سا پش کشد اص یبط ثٌلؼ  ّ ُویؾَ ُن آهبدٍ ثْد  ثب ُن ثخْاثین. هي 

کبس هی کشدم ّ اّ آّاص هی خْاًذ، پٌدشٍ ُب سا تویض هی کشد، عب ػت ُب  تللٌی ثب 

َ آتلیَ تب چیضی دّعتبًؼ دس ُبهجْسگ زشف هی صد ّ گبٍ ّ ثیگبٍ ُن هی دّیذ هی آهذ ث

سا ثشاین تؼشیق کٌذ.  هي هُْبیؼ سا ؽبًَ هی صدم،  اص سش ّ  ًین سخؼ ػکظ هی گشكتن 

ّ ؽشّع کشدم اص ثچَ ّ اصدّاج صسجت کشدى. هذ ًغجتؤ ثلٌذی داؽت ،  دس خیبثبى هشدُب ثش 

 هی گؾتٌذ ّ ًگبُؼ هی کشدًذ ، ّ ثْی ثی ًِبیت خْؽی هی داد ، ّاهؼؤ.

 

سا اكتتبذ کشدم. ّسٍ ًب سكتَ ثْد ایغتگبٍ ساٍ آُي تب دّعتبًؼ سا ثیبّسد، ّ  آخش هبٍ ًوبیؾگبٍ

هي ثب دلْاپغی دس گبلشی ایٌْس آًْس هی سكتن،   هبثی ُبیی سا کَ هبًذٍ ثْد آّیضاى هی 

کشدم ّ ػصجی ثْدم. زذّد عبػت ُلت ّسٍ ًب ثشگؾت، دّعتبًؼ سا دًجبلؼ هی کؾیذ 

اص گبلشی سكتن ثیشّى تب پٌح دهیوَ ای تٌِب ثبؽن. سكتن ثَ  ّ اص خلْی تبثلْ ُب سد هی ؽذًذ،

آى ؼشف خیبثبى، ّ آًدب، دس ّسّدی عبختوبًی ،  عًْیب ایغتبدٍ ثْد. ٌُْص ُن ًوی داًن 

کَ آیب تصبدكؤ اص آًدب سد هی ؽذ یب ثَ ؼشیوی اص ثش گضاسی ًوبیؾگبٍ هؽلغ ؽذٍ ثْد ، 

ُیچ زشكی اص ًوبیؾگبٍ ًضدٍ ثْدم.  عًْیب كوػ اعن کْ چک هشا هی داًغت ّ هي ُن 

ایغتبدٍ ثْد ّ اصأل هبثل تصْس ًیغت کَ چوذس ػصجبًی ثْد، اًگبس کَ ؼلجکبس ثبؽذ ، ثؼذ 

گلت : " هشاس ثْد اص خْدت خجش ثذی . خجشی اصت ًؾذ. ثذ ًیغت اگَ ثگی چشا، چْى ثَ 

 ًظشم کبس هؾٌگی ًیغت."

ّ   ؽذم،  اػتوبد ثَ ًلغن سا اص دعت دادماص ایي پشسّئی ّاهؼؤ خب خْسدٍ ثْدم.  ػصجبًی 

 گلتن: " دّعت دختشم ایٌدبعت. ًوی تْ ًن  خْدم سّ ًصق کٌن. ًوی خْام."

سّثشّی ُن ایغتبدٍ ثْدین ّ ثَ ُن ًگبٍ هی کشدین.  ثَ ًظشم ثی هالزظَ هی آهذ. گْؽَ 

گلت لت ُبیؼ ؽشّع کشد ثَ لشصیذى، ّ هي زظ کشدم کَ یک خبی کبس اؽتجبٍ اعت . اّ 

 :" هی تًْن ثب ّخْد ایي ثیبم تْ؟"، گلتن:" آسٍ"، سّ گشداًذم ّ سكتن ثَ گبلشی.

 

ثیغت دهیوَ ثؼذ آهذ. دس ایي كبصلَ گبلشی پش ؽذٍ ثْد ّ اّ تْخِی سا خلت ًوی کشد، 

ّلی هي كْسأ دیذهؼ. عًْیب ّاسد گبلشی ؽذ ّ صْستؼ زبلت کب هأل آساهی داؽت ّ 
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ؽتَ ثبؽذ. ثَ ًظشم خیلی کْچک ّ آعیت پزیش هی آهذ. عؼی هی کشد سكتبس ی هـشّس دا

دًجبل هي  گؾت ّ هي ًگبُؼ  کشدم ّ ثؼذ ثَ ّسٍ ًب ًگبٍ کشدم کَ کٌبس ثبس ایغتبدٍ ثْد. 

عًْیب ًگبُن سا تؼویت کشد ّ كْسأ كِویذ. هي تشعی ًذاؽتن کَ اتلبهی ثیلتذ ، دلیلی 

ًؼ ُن ُغت ّ ُن ًیغت. ًجْد کَ خٌدبلی دسعت ؽْد. اهب  هی داًغتن کَ  اهکب

کوی ثؼذ عًْیب سا دیذم کَ دس خلْی ػکظ ُبین ثبال ّ پبئیي هی س ّد؛  تٌِب ًؾبًَ ای کَ 

هصذ ّاهؼی عًْیب سا ًؾبى هی داد،  ایي ثْد کَ  ًین عبػت هوبثل ُش ػکظ هی 

 ایغتبد.

سّی صٌذلین ًؾغتَ ثْدم، ًگبُؼ هی کشدم ّ پؾت عش ُن ؽشاة هی خْسدم.  دس ایي 

یي،  ّسٍ ًب ُن آهذ ّ چیضی هثل " ثَ ات اكتخبس هی کٌن" گلت .  ثب ّخْد زبل خْؽی هبث

کَ داؽتن، ثَ ًْػی ًگشاى ثْدم،  کَ ثشاین ؿشیت ثْد. عًْیب دیگش ثَ هي ًگبُی ًکشد. ثؼذ 

 اص یک سثغ عبػت کَ دس خلْی آخشیي ػکظ ایغتبد، هصون ثَ ؼشف دس سكت ّ سكت.

 

هجْسگ ثشگؾت. ّسٍ ًب خغتَ ام ًوی کشد،  هؽوئي ثْدم کَ هی دس هبٍ ژّئیَ ّسٍ ًب ثَ ُب

تْاًن ػوشی سا ثب اّ عش کٌن، اهب ّهتی سكت، یبط ُب ی آؽپضخبًَ خؾک ؽذًذ، ثؽشی 

ُبئی کَ ثشایؾبى گشّئی دادٍ ثْدم، دّثبسٍ  خوغ ؽذًذ، گشد ّ خبک دس آتلیَ پشاکٌذٍ ثْد ّ 

ؽِش  ؿشم ًْس صسد سًگی ثْد،  ُْا خیلی هي دلن ثشایؼ تٌگ ًؾذٍ ثْد. ُلتَ ُب ثْد کَ 

لخت سّی کق پْػ چْثی اتبم دساص   گشم ثْد ّ هي عبػت ُبی هتوبدی  دساتبهن ثْدم ّ 

هی کؾیذم ّ ثَ عوق ًگبٍ هی کشدم.  دلؾْسٍ ای ًذاؽتن، ػصجی ًجْدم، خغتَ ثْدم 

یب تللي ّ دس یک زبلت ؿشیت ثی ازغب عی. ؽبیذ ُن ثَ ُویي دلیل یک ثبس دیگش ثَ عًْ

صدم، سا عتؼ  اهیذی ثَ چیضی ًجغتَ ثْدم، ّلی، چؽْس ثگْین، چلَ تبثغتبى ثْد، دس 

پشُبی علیذ تب خلْی   زیبغ پؾت خبًَ،  صى ُبی تشک هی ًؾغتٌذ ّ  ؿبص پشهی کشدى،

ثیغت تبئی صًگ –هی خْسدًذ؛ ؽوبسٍ عًْیب سا گشكتن ّ صجش کشدم تب دٍ  پٌدشٍ دس ُْا تبة

ثَ ُش زبل گْؽی سا ثشًذاؽت. دّثبسٍ ّ دّثبسٍ ؽوبسٍ سا گشكتن، تب زذ   خْسد. خبًَ ًجْد.

 خٌْى ُْط کشدٍ ثْدم اریتؼ کٌن، ًبسازتؼ کٌن . عْ ًیب خْدػ سا کٌبس هی کؾیذ.

 

خْدػ سا توشیجؤ چِبس هبٍ کٌبس کؾیذ. هبٍ ًْاهجش ثْد کَ اص ؼشین گبلشی کبستی ثشاین 

چخْكی، ّ پؾت کبست دػْتی ثْد ثَ  یک  كشعتبد، ػکظ عیبٍ علیذی ثْد اص یک خوغ

 هِوبًی.

کلؼ ُبین سا پبک کشدم،  هذتی ثیي کت چشم ّ پبلتْ هشدد ثْدم، کت چشهی سا اًتخبة 

کشدم ّ زذّد ًیوَ ؽت ساٍ اكتبدم؛ ػصجی ثْدم، چْى هی داًغتن کَ دس آى هِوبًی 
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کشد، گن کغی سا ًوی ؽٌبعن.  هذتی دس هٌؽوَ صٌؼتی کَ  عًْیبدس آى صًذگی هی 

ؽذم ّ ایٌْس آًْس سكتن. عبختوبى هسل صًذگی  عًْیب ثیي یک گْسعتبى اتْهجیل ّ یک 

کبسخبًَ ثْد، دسعت کٌبس سّد اؽپشٍ، عبختوبى ثضسگ کٌَِ ّ دّد گشكتَ ای ثْد ،  ثَ 

خضپٌدشٍ ُبی ؼجوَ عْم،  ثبهی پٌدشٍ ُب ُوَ تبسیک ثْد. اص پلَ ُب ثبال سكتن؛ دس ساُشّ 

ْد. ثیي هغخشگی ّ ػصجبًیت گیش کشدٍ ثْدم؛ دكؼتؤ هتْخَ ؽذم کَ کل چشاؿی سّؽي ًج

هبخشا ًْػی ّهبزت ثْدٍ. ّلی سعیذٍ ثْدم ّ خلْی دس ثبصی ایغتبدٍ ثْدم، کغی هشا 

کؾیذ تْی ساُشّ ّ عًْیب هوبثلن ایغتبدٍ ثْد. ایغتبدٍ ثْد ّ ثَ دیْاس تکیَ دادٍ ، ثَ ًظش 

ّ الثالی خؽْغ صْستؼ پیشّصی هؽلن هْج کوی هغت هی آهذ، ثَ هي لجخٌذ هی صد 

هی صد، ّ ثشای اّلیي ثبس ثَ ًظشم صیجب آهذ. کٌبسػ صى هذ کْتبُی ایغتبدٍ ثْد کَ لجبط 

ثلٌذ عجض خلجگی سًگ تٌؼ ثْد ّ هُْبی عشش سًگؼ ثَ ؼشص ثبّس ًکشدًی پش پؾت . 

 عًْیب هشا ًؾبى داد ّ گلت :" خْدؽَ."

 

د، هؽوئي ثْدم کَ كوػ ثب  تؼذاد اًذکی اص آًِب ّاهؼؤ زذّد پٌدبٍ ًلش سا دػْت کشدٍ ثْ

دّعت ثْد. اهب  تش کیت هِوبى ُب ، چِشٍ ُب ّ ؽخصیت ُب  ثتذسیح ایي عبختوبى ثضسگ  

کٌَِ کٌبس سّد سا اص ّاهؼیت خذا هی کشد . هي کوتش دچبس  زبلتی اص ایي دعت هی ؽْم،  

كشاهْػ ًوی کٌذ، ّ هِوبًی هِوبًی ُبیی ُغت کَ آدم  –خیلی ثٌذست  –اهب گبُی 

عًْیب اس ایي دعت ثْد. اص عَ ، یب چِبس اتبم ًْس ؽوغ ثیشّى هی صد، اص  خبیی صذای تبم 

ّیتظ هی آهذ کَ  تشاًَ ای هی خْاًذ،  هي اصأل هغت ًجْدم ّ ثب ّخْد ایي ُوَ چیض 

ؽٌبّس ؽذى. سكتن ثَ آؽپض خبًَ ّ یک گیالط ؽشاة ثشداؽتن، ؽشّع  -ؽشّع کشد ثَ 

کشدم ثَ پشعَ صدى دس اتبم ُبی عًْیب ّ یک ػب لن گلتگْی ػدیت ّ ؿشیت کشدم  ثب یک 

ػبلن  آدم ُبی ػدیت ّ ؿشیت. عًْیب ثَ ًظش ُوَ خب ثْد. ُش خب کَ هي ثْدم، عًْیب ُن 

آى ؼشف تش ایغتبدٍ ثْد، ؽبیذ ُن هي ُویؾَ خبیی ثْدم کَ اّ ثْد.  تؼذاد صیبدی ُْا 

ُش زبل گشٍّ گشٍّ هشد ُبی خْاى هذام دّسػ ثْدًذ ّ  آى صى هْ  خْاٍ دػْت کشدٍ ثْد، ثَ

عشش ُن اؿلت کٌبسػ ایغتبدٍ ثْد.  عًْیب لیْاى لیْاى ّدکب هی خْسد ّ عیگبس اص دعتؼ 

ًوی اكتبد؛  هب ُش کذام ثب کغی زشف هی صدین  ّ اص دّس ثَ ُن ًگبٍ هی کشدین.  كکش 

ًجْد. ثَ ًظش هی سعیذ اص ایي کَ هي آًدب  هی کٌن یک کلوَ ُن ثب ُن زشف ًضدین. ًیبصی

ثْدم خْؽؼ آهذٍ ثْد ّ هي ُن خْؽن آهذٍ ثْد  کَ دس آپبستوبى اّ ایٌْس آًْس هی سكتن ّ 

 اّ ًگبُن هی کشد. 
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یک ّهت هتْخَ ؽذم  ثب هشدی دسؽت ّ هْی ُیکل کٌبس دسآپبستوبى ایغتبدٍ ثْد، عًْیب ثَ 

ذٍ ام زظ کشدم،  ثَ ًظشم  ًین عب ػت ثؼذ هشد تکیَ دادٍ ثْد،  عْصػ خلیلی دس هؼ

 سكت.  خیلی عبدٍ ؿیجؼ صد.

آى ؼشف پٌدشٍ ُب  ُْا خبکغتشی ؽذٍ ثْد، هي اتبم ُب سا گؾتن ّ هی خْاعتن پیذایؼ 

کٌن،  اهب ُیچ خب ًجْد. صى کْچک اًذام هْ عشش آهذ پیؼ هي,  لجخٌذػ هثل لجخٌذ چٌذ 

ثْد، گلت:"  سكتَ. ُویؾَ آخشػ هی سٍ."   عبػت پیؼ عًْیب ، لجخٌذی زبکی اص پیشّصی

ؽشاثن سا  خْسدم ، کتن سا پْؽیذم ّ هي ُن سكتن. كکش هی کٌن اهیذ ّاس ثْدم کَ دس 

خیبثبى ، کوی عشدػ ؽذٍ ّ دعت ُب دس خیت پبلتْ، هٌتظشم ثبؽذ؛  ّ  الجتَ کَ هٌتظشم 

دس خیبثبى هی سكتن؛  ُْا  ًجْد. دس آى ًْس عسشگبُی ، سّدخبًَ اًگبس اص كْالد ثْد، تٌذّ تٌذ

 عشد ثْد ّ ٌُْص یبدم اعت کَ خیلی ػصجبًی ثْدم.

اص آى ثَ ثؼذ عًْیب سا توشیجؤ ُش ؽت هی دیذم. ثبص ؽشّع کشدم کَ صّد اص خْاة ثیذاس ؽْم، 

دّ هْسی چبی هی ًْؽیذم، دّػ آة عشد هی گشكتن، کبسم سا ؽشّع هی کشدم. زذّد 

ٍْ هی خْسدم ، سّصًبهَ هی خْاًذم ، ثَ کبسم اداهَ هی خْاثیذم، ثؼذ هِ ظِش یک عبػتی

هی دادم.   دچبس خلغَ  عشد ّ ّزؾی تصْیش ّ سًگ ثْدم ؛ زظ هی کشدم کَ تب آى 

صهبى ُشگض كکشم چٌیي ثبص ًجْدٍ اعت. عًْیب ؽت ُب خیلی دیش هی آهذ؛ گبُی آى هذس 

ّ ُویؾَ ُن خغتَ ثْد کَ عشهیضآؽپضخبًَ ام خْاثؼ هی ثشد، ّلی ُویؾَ هی اهذ 

ًؾبى هی داد کَ هی خْاعتَ ثیبیذ.  هي ثشای ُش دّیوبى ؿزا هی پختن، ثب ُن یک 

ثؽشی ؽشاة هی خْسدم ، هي آتلیَ سا خوغ ّ خْس هی کشدم ّ اّ آسام ّ خْساة ثَ پب،  ُوَ 

 خب دًجبلن ثْد.

َ ثتْاًذ ًوی داًغتن  ایي ّاهؼیت کَ ثَ عًْیب اخبصٍ هی دادم ثَ هٌضل ّ آتلیَ ام ثیبیذ، ک

کٌبس هیض هي ّ ثیي یبدداؽت ُبین ثٌؾیٌذ، کَ هي دس زعْس اّ ػکظ ُبین سا ظبُش کٌن ّ 

ؼشذ ُبی هختصش ثکؾن، ُذیَ ای ثْد ثَ عًْیب. هي سا ثَ سّػ خْدػ خیلی خذی هی 

گشكت. ثب زبلتی سّزبًی ّاسد آتلیَ هی ؽذ، خلْی ػکظ ُبین ثب ازتشام یک ثبصدیذ کٌٌذٍ 

هی ًؾغت کَ اًگبس ؽشف زعْس پیذا  ّ ؼْسی کٌبس هیض آؽپضخبًَ ام هْصٍ هی ایغتبد، 

کشدٍ ثْد. ا عجبة صزوتن ًجْد ، چْى دس آى صهبى ثَ ُوَ ایي هغبیل آگبُی ًذاؽتن.  

اػصب ثن سا خشاة ًوی کشد، چْى یک دًذٍ ّ لدجبص ًجْد. اصأل  هتْخَ ًجْدم کَ عًْیب 

ًیب ثشاین هْخْدی ثْد کْچک اًذام ّ داؽت دس صًذگین خب هی گشكت. دس آى ؽت ُب عْ

خغتَ ّ ثَ چیضی دلجبختَ، کَ ثَ ؼشصی ؿشیت ُوذم  هي ؽذٍ ثْد، کٌبسم هی ًؾغت، 

 ثَ زشف ُبین گْػ هی داد، ثَ هي زظ خْدپغٌذاًَ هِن ثْدى هی داد.
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توشیجؤ ُیچ ّهت.  هي تب االى ُن ُیچی دس هْسد خبًْادٍ   عًْیب ُیچ ّهت زشف ًوی صد،

یؼ، هسل تْلذػ ّ  دّعت ُب ػ ًوی داًن. اصأل ًوی داًن خشج صًذگیؼ سا اػ، کْدک

اص کدب هی آّسد،   دسآهذی داؽت یب کغی خشخؼ سا هی داد ،  ثَ زشكَ ی خبصی ػالهَ 

داؽت، دلؼ  چی  هی خْاعت ّ کدب سا.  تٌِب آدهی کَ گبُی دس ثبسٍ اػ صسجت هی 

وبًیؼ دیذٍ ثْدم؛ دیگش اص ُیچ کظ کشد، ُوبى صى کْچک اًذام عشش هْ ثْد کَ دس هِ

 زشف ًوی صد، اص هشد ُب کَ اصأل، گشچَ هؽوئي ثْدم کَ ثَ اًذاصٍ کبكی داؽت.

دس آى ؽت ُب هي زشف هی صدم،  اًگبس کَ ثب خْدم زشف ثضًن، ّ عًْیب گْػ هی داد ، 

خیلی ّهت ُب ُن عکْت هی کشدین ، کَ ایي ُن خْة ثْد. هي اص ؽبدی ای کَ ثشای 

چیض ُب ًؾبى هی داد، خْؽن هی آهذ ، ثشای اّلیي ثشف،کَ هثل ثچَ ُب اختیبسػ ثؼعی 

سا اص دعت هی داد، ثشای یک کٌغشت اسگ ثبش کَ صلسَ اػ سا  ثبس ُب ّ ثبسُب ثب گشام هي 

گْػ هی داد، ثشای هٍِْ ی تشک ثؼذ اص ؿزا،  هتشّ عْاسی صجر ُبی صّد عبػت ؽؼ، 

 صسٌَ ُبیی کَ دس اتبم ُب دس خشیبى ثْد . توبؽبی پٌدشٍ ُبی  زیبغ پؾتی ّ  

اص آؽپض خبًَ ی هي چیض ُبی کْچکی هثل گشدّ، گچ ّ عیگبس ُبیی کَ هي خْدم هی 

پیچیذم ثلٌذ هی کشد ّ اًگبس کَ چیضُبی هوذعی ثبؽٌذ، دس خیت پبلتْی صهغتبًی اػ 

م ّ  ًگَ هی داؽت . توشیجؤ ُش ؽت یک کتبة ثب خْدػ هی آّسد ّ هی گزاؽت سّی هیض

اصشاس داؽت کَ ثخْاًوؾبى، هي ُیچ ّهت آًِب سا ًوی خْاًذم ّ ُش ّهت  عش زشف سا ثبص  

هی کشد تب دس هْسد کتبة ُب ثب هي صسجت کٌذ،  ؼلشٍ هی سكتن. گبُی  ُوبى ؼْس کَ 

ًؾغتَ ثْد ، خْاثؼ هی ثشد، سثغ عبػتی هی گزاؽتن ثخْاثذ ّ ثؼذ ثب زلظ كبصلَ یک 

کشدم. لجبعن سا ػْض هی کشدم ّ ثب ُن هی سكتین ثیشّى، هؼلن هذسعَ ثیذاسػ هی 

 هی ثشد. ت عًْیب علت ثبصّی هشا هی گشكت ّ اص خب پبُبیوبى دس ثشف تبصٍ ثبسیذٍ لز

 

ؽت ُب اص ایي ثبس ثَ آى ثبس هی سكتین، ّیغکی ّ ّدکب هی خْسدین  ّ عًْیب گبُی اص 

غت سّی یک صٌذلی دیگش کٌبسم هی سكت ّ ؼْسی کَ اًگبس هشا ًوی ؽٌبعذ،  هی ًؾ

کٌبس ثبس  تب ایي کَ هي هی صدم صیش خٌذٍ ّ صذایؼ هی کشدم تب ثشگشدد. هذام هشدُب هی 

آهذًذ عشا ؿؼ ، اهب هسل ًوی گزاؽت ّ ثب زبلتی هـشّس ثش هی گؾت ّ کٌب س هي هی 

ًؾغت. ثشای هي كشهی ًوی کشد. خزاثیت ًبدسػ ثَ هي زغی اص خْد پغٌذی هی داد،  

هَ ای توشیجؤ ػلوی ّساًذاصػ هی کشدم. گبُی ، كکش هی کٌن، دلن هی هي ثب ػال

خْاعت ثب یکی اص ایي ُْا خْاُب ًؼ ثشّد. اهب اّ آًوذس دّس ّ ثش هي هی پلکیذ تب ثیشّى ُْا 

سّؽي هی ؽذ ّ هب اص ثبس ثیشّى هی سكتین ، چؾن ُبیوبى دسسؽتَ ُبی ًْس خبکغتشی 

تب یک ایغتگبٍ اتْثْط ّ هٌتظش هی ؽذم تب  هی آهذ. هي هی سعبًذهؼ عسش گبٍ، ُن
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هی ؽذ، ثَ ًظشم هی آهذ ؿوگیي ثْد ّ هی لشصیذ،  دعتی  اتْثْط هی آهذ. اّ عْاس

 تکبى هی دادم ّ هی سكتن، كکشم پیؼ ػکظ ُبین ثْد.

اهشّص کَ كکش هی کٌن، هی ثیٌن دس آى ؽت ُب ازغب ط خْؽجختی هی کشدم.  هی  

ؽبیذ ُن آى  .کَ ُویؾَ گزؽتَ تلؽیق هی ؽْد،  کَ خبؼشٍ  آساهؼ هی ثخؾذداًن 

ؽت ُب كوػ عشد ثْدًذ ّ ثَ ؼشص توغخش آهیضی، عش گشم کٌٌذٍ. اهب اهشّص، توبم آى لسظَ 

 ُب  آى هذس ثشاین ػضیض ّ آى چٌبى اص دعت سكتَ اًذ کَ سًدن هی دُذ.

 

هشاکؼ، ػکظ ُبئی اص عْازل دسیب ّ   ى دسعلش ثْد، یًْبى ، اعپبًیب، ّسٍ ًب دسآى صهب

دسخت ُبی ًخل هی كشعتبد ّ اص ػشة ُبی ؽتش عْاس، گبُی ُن ثَ هي تللي هی صد. 

اگش عًْیب تصبدكؤ زعْس داؽت،  ثلٌذ هی ؽذ ّ اص اتبم هی سكت ثیشّى ّ  ّهتی ثش هی 

 گؾت کَ هي ثب ساٍ اًذاختي عش ّ صذا ّ کؾیذى صٌذلی ُب ثب ایي ؼشف آى ؼشف ًؾبى

هی دادم کَ هکبلوَ ام توبم ؽذٍ.  ّسٍ ًب تْی گْؽی داد هی صد، اکثشأ  استجبغ خْة ثش 

هشاس ًوی ؽذ، ظبُشأ  صذای دسیب ثْد ّ صذای ثب د ، ّ هي کَ ًبگِبى زشكی ثشای گلتي 

هی کشدم،   ًذاؽتن، ساٍ ًدبتی پیذا هی کشدم. ّسٍ ًب سا كشاهْػ ًکشدٍ ثْدم. ثَ اػ كکش

سعؼ دس ُبهجْسگ هی كشعتبدم، اص تللي ُبػ خْؽسبل هی ؽذم. ًبهَ ّ ػکظ ثَ آد

عًْیب ثب ُیچ کذام ایي ُب کبسی ًذاؽت، اگش اص هي هی پشعیذًذ کَ آیب ػبؽوؼ ؽذٍ ام,   

ًَ. اهب ّسٍ ًب هی گلت کَ ثَ ًظشػ چیض ُبئی  –زتوؤ هتؼدت ّ هؽوئي خْاة هی دادم 

دیگش چیضی ثشای گلتي ًذاسم، هی خْاعت اتلبم اكتبدٍ، تْی تللي داد هی صد کَ هي اًگبس 

ثذاًذ کَ هي  چٌذ ثبس ثب صى ُبی دیگش ثَ اّ خیبًت کشدم. هي هی خٌذیذم ّ اّ گْؽی سا 

 هی گزاؽت.

هبٍ ژاًْیَ ثْد کَ اص اهبدیش کبست پغتبلی آهذ، ّسٍ ًب اؼالع دادٍ ثْد کَ ثشای اّاخش هبٍ 

.   کبست سا گزاؽتن سّی هیض نثِبس هی آم ّ هذتی ؼْالًی هی هًْ –هبسط هی آیذ 

آؽپضخبًَ ّ هٌتظش ثْدم کَ عًْیب  آى سا  ثجیٌذ. كعْل ًجْد، اهب هی داًغتن ػبدت دا سد 

یبدداؽت ُب ّ کبؿز ُبی سّی هیض م سا ًگبٍ کٌذ. دس آى ؽت کٌبس دس ایغتبدم ّ ًگبُؼ 

ذ، عیگبسی کشدم، کٌبس هیض ایغتبدٍ ثْد، ػکغی سا ًگبٍ  کشد، ثب گچ هي ؽکل ُبئی کؾی

پیچیذ ّ ثؼذ کبست سا دیذ کَ سّیؼ هٌظشٍ ی یک آتؼ ثبصی چبپ ؽذٍ ثْد. کبست سا خْاًذ ّ 

دعتؼ ًگَ داؽت؛ آسام ایغتبدٍ ثْد، ثؼذ ثشگؾت ثَ ؼشف هي، اًگبس کَ هی داًغت آًدب 

 ایغتبدٍ ام ّ ًگبُؼ هی کٌن. 

ازغب عی هثل گلتن : " خت دیگَ".  ُیچی ًگلت. كوػ ثَ ام خیشٍ ؽذٍ ثْد، ّ هي 

تشط ثَ ام دعت دادٍ ثْد. ثب ُن سكتین ثیشّى  ّ ُوَ چیض یک خْس دیگش ثْد، ازغبط 
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توصیش داؽتن ّ زشصن گشكتَ ثْد، كکش هی کشدم ثبیذ چیضی سا ثشایؼ تْظیر ثذُن کَ 

خْدم ُن ًوی داًغتن چی ثْد. آى ؽت ثشای اّلیي ثبس عًْیب پیؼ هي خْاثیذ. هي ٌُْص 

ٌْص ثَ اػ دعت ًضدٍ ثْدم، ؽت ُب دعت دس دعت ُن دس خیبثبى ًجْعیذٍ ثْدهؼ، ُ

ُب پشعَ هی صدین ّ ُویي. سكتَ ثْدم دعتؾْیی ّ اّ دس ایي كبصلَ یکی اص پیشُي ُبی 

هشا پْؽیذٍ ثْد، ّهتی ثَ اتبم ثشگؾتن، دس تخت خْاثن ًؾغتَ ثْد ّ دًذاى ُبیؼ ثَ 

ختخْاة،  پؾت ثَ پؾت ُن ُن هی خْسد. ُْا ؿیش هبثل ثبّس عشد ثْد، سكتن ثَ س

خْاثیذین، كوػ کق عشد پبُبیوبى ثب ُن توبط داؽتٌذ. عًْیب  گلت :  " ؽت ثخیش " ّ 

صذایؼ ًشم ّ ًبصک ثْد، هي ازغبط هی کشدم کَ ثبیذ هشاهجؼ ثبؽن ّ ثَ ؼشص ؿیش 

ّاهؼی ازغبعبتی ؽذٍ ثْدم. اصآل تسشیک ًؾذٍ ثْدم، تٌِب چیضی کَ ثَ كکشم ًوی 

د کَ ثب اّ ثخْاثن، ثب ّخْد ایي ّهتی کَ اص ًلظ ُبی آسام ّ یکٌْاختؼ سعیذ  ایي ثْ

كِویذم کَ خْاثؼ ثشدٍ، زشصن گشكت.  هذت ُب ثیذاس هبًذم، صیش سّاًذاص گشم ؽذ ، پبُبین 

سا خیلی هالین ثَ پبُبیؼ هی هبلیذم. یبدم اعت کَ كکش هی کشدم  خْاثیذى ثب عًْیب 

خْدم هی  پشعیذم چی هی ؽْد اگش عًْیب سا ثجْعن ، هثل خْاثیذى ثب یک هسشم ثْد، اص 

 ّ خْاثن ثشد.

صجر سّص ثؼذ، سكتَ ثْد، سّی هیض آؽپض خبًَ ثشگَ ی کٌذٍ ؽذٍ ی یبدداؽتی ثْد ثب دّ، 

عَ کلوَ ای کَ اّ ًْؽتَ ثْد،  ثشگؾتن ثَ سختخْاة ّ پیشٌُی سا کَ اّ ؽت تٌؼ کشدٍ 

 ثْد، تي کشدم. 

ؽت ثؼذ ًیبهذ ّ ؽت ثؼذاص آى ُن. عَ ؽت هٌتظشػ ؽذم، ثَ ایي تشتیت دّثبسٍ سكت. 

ثؼذ   ؽشّع کشدم  ثَ تللي کشدى. خْاة ًوی داد، ؽبیذ ُن ّاهؼؤ هٌضل ًجْد. ؽشّع کشدم 

سّصُب  ثَ پشعَ صدى دس ؽِش، ثی خْد هی ًؾغتن دس کبكَ ُبیی کَ اّ گبُی دسثبسٍ 

کٌبس سّد خبًَ هی  ؽبى صسجت کشدٍ ثْد، عبػت ُب هوبثل آى عبختوبى ثضسگ کٌَِ

ایغتبدم؛ اهب اّ پیذایؼ ًوی ؽذ. پؾت پٌدشٍ ُبیؼ ُیچْهت چشاؿی سّؽي ًجْد، ّلی 

ٌُْص اعوؼ  کٌبس دس ًْؽتَ  ثْد ّ تکَ کبؿزی کَ هي گبُی ثشای کٌتشل صیش دس هی 

گزاؽتن، هذام خب ثَ خب هی ؽذ. ثَ ؽیٍْ خْدػ اص دعتن كشاس هی کشد ، ّ ّهتی هبٍ 

 غتدْ خغتَ ؽذم ّ خْدم سا ثشای ّسٍ ًب آهبدٍ هی کشدم.هبسط سعیذ، اص خ

آپبستوبًن  سا هشتت کشدم، عؼی کشدم تب اثشی اص سكت ّ اهذ عًْیب خب ًوبًذ. ّلی ّاهؼؤ ُن 

اثشی ًجْد. عَ هبٍ ثب یک عًْیبی خغتَ ی کْچک اًذام هغسْس،  ُیچ اثشی ثَ خب 

صجبًی ثْدم.  ثؼذ اص هشًی ثَ هی کشدم ّ اص دعت خْدم ػ ًگزاؽتَ ثْد؛ ثیِْدٍ خغتدْ

دّعتن هیک صًگ صدم، سكتین ثیلیبسد صدین ّ آثدْ خْسدین، ثب صى ُب سهصیذین ّ یک ُلتَ 
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توبم  ثَ ُش چَ ثبس دس ؽِش ثْد ، عش صدین. گبُی تالػ هی کشدم  اص عًْیب زشف ثضًن، 

 ًوی داًغتن. اهب ّل هی کشدم .  چی ثبیذ تؼشیق هی کشدم، خْدم کَ ُیچی

 

ش هبٍ هبسط ثبهیوبًذٍ ُبی ثشف ُن اص پؾت ثبم ُب آة ؽذ ّ چلچلَ ُب ثشگؾتٌذ. ثَ آخ

پغش ثچَ ُبی تشک یک تْپ ًْ ُذیَ دادم ّ هُْبم سا کْتبٍ کْتبٍ کشدم. هٌتظش چیضی ثْدم 

ّ یک ؿشّة کَ ّسٍ ًب ثی خجش آهذ ّ دس صد، اص آى اًتظبس ُن دعت ثشداؽتن. پزیشكتَ ثْدم.  

ب هی خْاثیذم، صجر ُب کٌبسػ ثیذاس هی ؽذم ، هُْبیؼ سا هی ثبكتن ؽت ُب کٌبس ّسٍ ً

ّ یک دعتگبٍ اعپشعْ عبص ثَ اػ ُذیَ دادم. ثَ ًظش هی سعیذ کَ هصذ هبًذى ؼْالًی 

داسد، اص ػ ًپشعیذم چٌذ ّهت.  هي کبس هی کشدم، اّ هی سكت دس ؽِش گشدػ؛ ؽت ُب 

بس سّد. ّسٍ ًب لجبط ُبیؼ سا دس هی سكتین عیٌوب ّ هی ًؾغتین دس کبكَ ُبی کْچک کٌ

کوذ هي آّیضاى کشدٍ ثْد،  ّ ؽشّع کشد ثَ کبس دس یک ثبس ًضدیک خبًَ ؛  تللي کَ صًگ هی 

صد، گْؽی سا اّ ثشهی داؽت. هیک هی گلت ّسٍ ًب توشیجؤ هؾٌگتشیي صًی اعت کَ تب 

ا پیذا ثسبل دیذٍ ّ هي ُن هْاكن ثْدم. سّص ُب کن کن ظشثآٌُگ خبؿ ّ ُویؾگی ؽبى س

هی کشد ّ هي ازغبط  خْؽی داؽتن،   ؽبیذ ُن سظبیت، ّ هؽؼؤ آساهؼ. دس زیبغ،  

صیضكْى ُب ثَ ُگل ًؾغتٌذ ، اثشُبی اّلیي سگجبس ُبی تبثغتبًی آعوبى ؽِش سا پْؽبًذ ، 

ُْا گشم ؽذٍ ثْد. كوػ گبُی دس خیبثبى ایي ازغبط سا داؽتن کَ کغی داسد ثب كبصلَ 

عش گؾتگی هی  ثشهی گؾتن ّ ُیچ کظ ًجْد، اهب ازغبطًضدیک تؼویجن هی کٌذ؛ 

هبًذ. لسظَ ُبیی پیؼ هی آهذ کَ دلن ثشای چیضی تٌگ هی ؽذ کَ خْدم دسعت ًوی 

داًغتن چی اعت، ؽبیذ اتلبهی، خٌدبلی، تـییشی، اهب ایي دل تٌگی ثَ ُوبى عشػتی 

 هی سكت. کَ هی آهذ،

ؼشف  اعتخشی دس ُْای ثبص کٌبس  پیؼ اص ظِشی دس هبٍ ژّئي ثب دّچشخَ ساٍ اكتبدین

سّدخبًَ، ّسٍ ًب پْل ّسّدی ُش دّیوبى سا داد، گلت کَ داسد ثشای آة دیْاًَ هی ؽْد ّ پبی 

ثشٌَُ ّ خلْتش اص هي سّی چوي ُب دًجبل خبی خبلی هی گؾت. دس عبیَ کْچک یک 

کٌبس  عپیذاس اًگبس کَ كتسی کشدٍ ثبؽذ ، ایغتبد ، زْلَ اػ سا پِي کشد، ًؾغت. دسعت

 اّ، عًْیب ًؾغتَ ثْد.

هلجن لسظَ ای پشیؾبى تپیذ، ثَ كکشم سعیذ کَ کَ ایي تپیذى، ایي عکٌذسی خْسدى سیتن  

ُوبى تـییشی اعت کَ ُْایؼ سا کشدٍ ثْدم. ایغتبدم ّ ًگبُن ثیي  ّسٍ ًب ّ  عًْیب پشعَ 

َ هي،  ّ ثؼذ هی صد.  عًْیب ًگبُؼ سا اص کتبثی کَ هی خْاًذ گشكت ّ ثبال سا ًگبٍ کشد،ث

 ّسٍ ًب سا دیذ.
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گلتن:" ّسٍ ًب، ًوی خْام ایٌدب ثٌؾیٌن" ّ ثَ صْست عًْیب ًگبٍ کشدم کَ ثَ ؼشص ؿشیجی 

ثِت صدٍ ثْد. هُْبیؼ سا ثلٌذ کشدٍ ثْد، پْعتؼ ثشًضٍ ثْد ّ هبیْیؼ  آثی سًگ ّ خْدػ 

" ایي  -آهذخیلی الؿش.  توبم ایي ُب ُن ؽذیذأ ًبسازتن کشد؛ صذای ّسٍ ًب اص دّس ُب  

ثِتشیي خبئیَ کَ تْی ایي اعتخش پیذا هی ؽَ."  ظبُشأ هتْخَ چیضی ًؾذٍ ثْد ّ هي 

زظ هی کشدم کَ عشم هی لشصد. عًْیب خیلی آسام ثلٌذ ؽذ، هثل خْاثگشدُب پیشُي هشهض 

سًگی  تي کشد ّ سّ گشداًذ تب ثشّد. ّسٍ ًب داؽت زشف هی صد،  ًوی كِویذم چی هی 

تْخَ عْء ظٌی ًؾذم، ثؼذ کیلن سا اًذاختن کٌبس کیق ّسٍ ًب ّ گلت. كوػ دس لسٌؼ ه

سكتن دًجبل عًْیب. کٌبس دس خشّخی اعتخش ثَ اػ سعیذم. تٌذ ّ صبف هذم ثش هی داؽت ّ 

اص پؾت عش هثل یک تکَ چْة هشهض سًگ ثْد. هي توشیجؤ دّیذم تب ثَ اػ سعیذم ّ ثبصّیؼ 

ْاًَ ّاس خذیؼ سا سّ ثَ هي کشد ّ گلت :" سا گشكتن. پْعتؼ اص  آكتبة داؽ ثْد، صْست دی

هی خْاین ُوذیگَ سّ ثجیٌین یب ًَ."لسي صذایؼ هثل ّهتی ثْد کَ دس ایغتگبٍ ساٍ آُي 

پشعیذ:" هٌتظش ثبؽن"، زظ هی کشدم چوذس ازوون ّ پشیؾبى، هي ُن گلتن:" آسٍ"، ثؼذ 

آى هذس اص پؾت عش  اّ گلت :" خت "، ثبصّیؼ سا سُب کشد ّ اص دس سكت ثیشّى تْی خیبثبى.

ًگبُؼ کشدم  تب اص ًظش دّس ؽذ، ثشگؾتن پیؼ ّسٍ ًب ، کَ ثَ پؾت دساص کؾیذٍ ثْد ّ 

آكتبة هی گشكت ّ هتْخَ چیضی ًؾذٍ ثْد. چوي ُبی آًدبئی کَ عًْیب ًؾغتَ ثْد،  

سّی ُن خْاثیذٍ ثْد؛ ثَ دّ، عَ تَ عیگبسی ًگبٍ کشدم کَ خب گزاؽتَ ثْد ّ ثب ازغبط 

 ى کٌتشل خْدم، هجبسصٍ کشدم.   اص دعت داد

اگش ُن عًْیب سا یْاؽکی هی دیذم، ایي کبس سا  –هدجْس ًؾذم  ّسٍ ًب سا دعت ثَ عش کٌن 

، خْدػ سكت. گلت کَ ًوی خْاُذ دس یک دّسٍ کبسی کَ هؼٌی اػ سا  -ًوی کشدم

خْدػ هی داًغت، هضازن هي ثبؽذ؛ اعجب ة اثب ثَ اػ سا خوغ کشد، اص کبسػ دس ثبس 

تؼلب داد ّ ثشگؾت ثَ ُبهجْسگ.  كکش هی کٌن ثشای هذتی دیگش زْصلَ ی هشا ًذاؽت. اع

آهذٍ ثْد هؽوئي ثؾْد کَ ٌُْص دّعتؼ داسم، ثَ ایي اؼویٌبى ُن سعیذٍ ثْد، پظ ثبص 

سكت. تب ایغتگبٍ ُوشاُؼ سكتن ، ًبسازت ثْدم ّ ازغبعبتی، کَ ثٌذست پیؼ هی آهذ؛ 

 ٌذیذ ّ گلت:"آسٍ."گلتن :" ّسٍ ًب ، تب ّهتؼ "،  خ

 

آى تبثغتبى،  تبثغتبى عًْیب ثْد. هی سكتین دسیبچَ هبین عْاسی ّ هي آى هذس سّی آثی 

کَ هثل آیٌَ صبف ثْد ّ هثل خیضساى، عجض،  پبسّ هی صدم  تب ثبصّ ُبم دسد هی گشكت. ؽبم 

، گًَْ ُبی عًْیب  -عْعیظ ّ اثدْ -سا دس سعتْساى ُبی کْچک دُبت اؼشاف هی خْسدین

عشش ؽذٍ ثْد ّ هُْبیؼ سّؽي سّؽي. ثب هؽبس ثش هی گؾتین خبًَ ّ دعت ُب یوبى پش 

ثْد اص دعتَ گل ُبی ّزؾی کَ عًْیب ُوَ سا ثب خْدػ هی ثشد. هي  ثَ ًذست کبس هی 
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کشدم، ثیؾتش ًوؾَ ی زْهَ سا پیؼ سّین ثبص هی کشدم ّ هی خْاعتن دس توبم دسیبچَ 

یؾَ یک کْلَ پؾتی پش اص کتبة ثب خْدػ هی آّسد، ُبیی کَ ثْد ، ؽٌب کٌن . عًْیب ُو

ثشاین ثلٌذ ثلٌذکتبة  هی خْاًذ ّ ؽؼش پؾت ؽؼش. ؽت ُب ُْا گشم ثْد، هب خبی ًیؼ 

پؾَ ُب سا هی ؽوشدین، ّ هي ثَ عًْیب یبد دادم کَ چؽْس ثبیذ ثبپْعت  عبهَ ػلق 

ي دس آى تبثغتبى ثی عْت صد. آى تبثغتبى صًدیشٍ ای ثْد اص سّصُبی آكتبثی ّ آثی سًگ، ه

ُیچ ؽگلتی ،ؿْؼَ هی خْسدم. ؽت ُب سا دس آپبستوبى عًْیب عش هی کشدین کَ اص پٌدشٍ 

ًوی خْاثیذین، ُن سا ًوی ثْعیذین،  ُبی ثضسگ ّ ثلٌذػ سّد خبًَ دیذٍ هی ؽذ، ثب ُن

ثَ ُن دعت ًوی صدین. هی گلتن :" تختخْاة تْ هثل یک کؾتیَ"، عًْیب خْاة ًوی 

 س ؼْل توبم تبثغتبى زبلتؼ، زبلت یک كبتر کْچک ثْد.، ّلی د-داد

 

آخش هبٍ ژّئیَ ، دس ایغتگبٍ کْچک ّ خبلی سیجک ًؾغتَ ثْدین ّ هٌتظش هؽبس ؽت  ثْدین 

 تب ثَ ؽِش ثشگشدین، عًْیب دُي ثبص کشد ّ گلت :

 " یَ صهبًی تْ ثب هي اصدّاج هی کٌی."

َ ثْد، کؾتن؛ آعوبى ثَ ثَ اػ خیشٍ ؽذم ّ پؾَ ای سا کَ سّی هچ دعتن ًؾغت

 عشخی هی صد، هَ آثی سًگی كشاص خٌگل ثْد، گلتن:" چی ؟" ّ عًْیب گلت :

 " اصدّاج. هب ثچَ داس هی ؽین ّ ُوَ چی دسعت هی ؽَ." 

ثَ ًظشم ثی ًِبیت عبدٍ لْذ آهذ.   ثَ ًظشم هغخشٍ ّ عبدٍ لْذ آهذ، ثَ ًظشم ُیچ چیض 

 اج کٌن ّ اص اّ ثچَ داس ؽْم، گلتن:ثی هؼٌی تش اص آى ًجْد کَ ثب عًْیب اصدّ

ثچَ داس  –" عًْیب، آدم خٌذٍ اػ هی گیشٍ. تْ کَ ثبیذ ثذًّی.  چَ خْسی هی تًْین 

 ثؾین ؟ هب کَ زتی ثب ُن ًوی خْاثین."

عًْیب ثلٌذ ؽذ، عیگبسی سّؽي کشد، ثب پب هی صد ّ عٌگ سیضٍ ُبیی سا ایي ّس آى ّس پشت 

َ ُن صدٍ ثْد:" خت، ثشای اّى هٌظْس ثبیذ ایي کبس سّ هی کشدّ دعت ُبیؼ سا سّی عیٌَ ث

 ثکٌین. كوػ ثشای اّى هٌظْس. هی ؽَ، هي هی دًّن."

هي ُن ثلٌذ ؽذم، زظ هی کشدم کَ ثبیذ یک ثچَ ی ثی خشد سا عش ػول ثیبسم: " کبهال 

ُوَ چی دسعت هی ؽَ؟ یؼٌی چی؟  -ثَ عشت صدٍ، عًْیب. ایي چشت ّ پشت ُب چیَ

 ت، ػشّعی ُن ًوی کٌین."ُوَ چی دسعت ُغ

خػ آُي ُب ؽشّع کشدًذ ثَ لشصیذى؛ صذای ثلٌذی دس كعب  پیچیذ، اص دّس دعت هؽبس 

پیذایؼ ؽذ. عًْیب پبی چپؼ سا ثَ صهیي کْثیذ، عیگبسػ سا دّس اًذاخت ّ ثب لدجبصی 

 ساعت سكت ؼشف سیل ُب. اص عکْ پشیذ پبئیي ، سّی خبکشیض ُعش خْسد ّ ثبالخشٍ پبُبیؼ سا اص

ُن ثبص کشد ّ سّی خػ آُي ُب ایغتبد.  هؽبس ًضدیک هی ؽذ، هي دّثبسٍ ًؾغتن. عًْیب 
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خیلی ػصجبًی داد  صد:" ثب هي ػشّعی هی کٌی، آسٍ یب ًَ؟" هي كوػ  خٌذیذم ّ داد صدم 

:" عًْیبی ػضیضم!  آسٍ ! ُش ّهت ثخْای ثب ُبت ػشّعی هی کٌن!" عًْیب ُن خٌذیذ، 

كلض دس ُْا پیچیذٍ ثْد. هي صذاػ کشدم، خیلی آُغتَ ّ  هؽبس ثب عشػت هی آهذ، ثْی

تشعیذٍ، ثؼذ اّ اص سّی  سیل ُب پشیذ سّی عکْ، هؽبس ؿشیذ ّ سد ؽذ، عًْیب گلت:"ثجیي،  

 هي کَ االى ًوی خْام. ثؼذأ. ثؼذأ هی خْام."

 

پبئیض کَ ؽذ کوتش ُوذیگش سا هی دیذین، ثؼذ ُن ثشای هذتی سكت.  یک سّص صجر، ٌُْص 

خبًَ ثَ تي ،  دم دس هٌضل هي ثْد  ّ گلت :" ػضیضم، ثبیذ ثشم علش ّ ثذم ًوی آد یک  لجبط

 كٌدبى چبی ثخْسم ."

آّسدهؼ تْ، آة گزاؽتن، عًْیب دس آپبستوبى ایي ّس آى ّس هی سكت ّ ثَ ًظش ًب آسام ثْد. 

ْم ثْد اصػ پشعیذم ، کدب هی سّد. گلت، ثبیذ کبس کٌذ، یک هبٍ توبم، ثؼذ ثش هی گشدد؛ هؼل

کَ هثل ُویؾَ ًوی خْاعت چیضی ثگْیذ. دس عکْت چبی سا ًْؽیذین، ثؼذ اّ ثلٌذ ؽذ، 

دعت ُبی هشا گشكت ّ ثلٌذم کشد ّ ثـلن کشد.هسکن ثـلؼ کشدم، دس ثشاثش خذی ثْدًؼ  

 هوبّهتی ًذاؽتن، گلت:" هشاهت خْدت ثبػ"، گلت ّ سكت.

 

هی کٌن اص عًْیب هی تشعیذم، اص ایي ُش چَ کَ ثؼذ اص آى پیؼ آهذ، اص عش تشط ثْد. كکش 

اهکبى ثَ یکجبس پیذا ؽذٍ ی صًذگی ثب اًغبًی ؿشیت ّ کْچک اًذام کَ زشف ًوی صد، ثب 

هي ًوی خْاثیذ، اؿلت ثب چؾن ُبی ثضسگؼ  ثَ ام خیشٍ هی ؽذ،  کَ چیضی دس هْسدػ 

ًوی داًغتن، کَ  هؽؼؤ دّعتؼ داؽتن، هی تشعیذم. زظ هی کشدم ًوی خْاعتن 

ى عًْیب ثبؽن. ثَ ؼشص ًب هٌتظشی ثَ اّ ًیبص داؽتن ّ دلن ثشایؼ تٌگ ثْد. هی تشعیذم ثذّ

کَ ثش ًگشدد، ّ دس ػیي زبل تٌِب چیضی کَ هی خْاعتن ایي ثْد کَ دیگش پیذایؼ ًؾْد،  

 ُیچ ّهت.

 

یک هبٍ کَ توبم ؽذ چوذاى کْچکی ثشداؽتن ّ سكتن ُبهجْسگ. ثَ ّسٍ ًبی عش تب پب 

ثی هؼؽلی  پیؾٌِبد اصدّاج  دادم ّ اّ ُن هجْل کشد. عَ ُلتَ توبم ؿبكلگیش ؽذٍ،  

هبًذم ، ثب اّ سكتین پیؼ پذس هبدسم ّ گلتین کَ هبٍ هبسط عبل ثؼذ اصدّاج هی کٌین. ّسٍ ًب 

علش هبٍ ػغلی ثَ عبًتب كَ سصسّ کشد ّ هشا ثَ هبدس ّزؾت صدٍ اػ هؼشكی کشد ّ ثَ هي 

ي اعتلبدٍ ًخْاُذ کشد. ثشای هي ُیچ كشهی ًوی ُن گلت کَ ثذاًن اص ا عن كبهیل ه

زبل ثی زذ ّ زصش  کشد.  ازغبط  کغی سا داؽتن کَ دس زبل ؿشم ؽذى ثْد ّ دس ػیي

زظ هی کشدم دس آخشیي لسظَ اص خؽش ثی دس ّ پیکشی خبى ثذس ثشدٍ ثْدم، آعْدٍ خبؼش. 
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ی آیٌذٍ هبى ثب ُن خیبل هی کشدم ًدبت پیذا کشدٍ ام،  دس اهبًن. کوی دس هْسد هسل صًذگ

دػْا کشدین. ّسٍ ًب دلؼ هی خْاعت کَ هي ثَ ُبهجْسگ ثشّم، هي گلتن اص ًظش هي هی 

 تْاًذ ُوَ چیض  ُوبى ؼْس کَ ُغت ثبؽذ، ثب اصدّاج یب ثی اصدّاج، ثؼذ ثشگؾتن ثشلیي.

 

دس صٌذّم پغتن ًبهَ ای ًجْد، دس آتلیَ هثل عبثن سّی ػکظ ُب گشد ّ خبک ًؾغتَ 

پٌدشٍ ُب تبس ػٌکجْت ثغتَ ؽذٍ ثْد. خجشی اص عًْیب ًجْد. هي هغلػ ثَ اّظبع  ثْد ّ سّی

ثْدم، هي خؽش سا دكغ کشدٍ ثْدم ّ زبال هی خْاعتن ثضسگْاس ثبؽن، هصبلسَ گش ثبؽن. ثب 

دّچشخَ ساٍ اكتبدم ثشّم پیؼ عًْیب، ثب هذست پب هی صدم، پلَ ُب سا دّتب یکی ّ عْت صًبى 

ثْد، دس سا ثبص کشد، زْاعؼ ثَ خب ًجْد ّ هؼلْم ثْد کَ هٌتظش کظ  سكتن ثبال. عًْیب هٌضل

 دیگشی اعت ،  ثؼذ لجخٌذ صد ّ گلت :" زب لت کَ خْثَ، ُبى؟"

هب دس یکی اص اتبم ُبی ثضسگ ّ توشیجؤ خبلی ًؾغتین، عًْیب پؾت هیض تسشیش، هي سّی 

تبى اتْهجیل ُب هشؽ یک هجل کٌبس پٌدشٍ، سّد خبًَ یکذعت  هٍِْ ای ثْد ّ ثش كشاص گْسع

ُبی دسیبئی هی پشیذًذ. عًْیب اص هي ًپشعیذ کَ کدب ثْدم. اص هغبكشت خْدػ ُن زشكی 

ًضد، پؾت هیضػ ًؾغتَ ثْد، صبف ّ کوی تشعیذٍ، ّتوشیجؤ دیْاًَ ّاس عیگبس پؾت 

 عیگبس سّؽي هی کشد.

صهغتبى،  هي ثی خیبل  ؽشّع کشدم ثَ زشف صدى دس هْسد آة ّ ُْا ،  ثشًبهَ ُبین ثشای

ًوبیؾگبٍ خذیذ ٌُشی دس هْصٍ ٌُشُب؛  ازغبط اؼویٌبى هی کشدم.  عًْیب دس هْسد 

هِوبًی اػ گلت کَ هصذ داؽت دس هبٍ ًْاهجش تکشاس کٌذ. گلتن کَ ثب کوب ل هیل ثَ 

هِوبًی اػ هی آین ّ اّ لجخٌذ خؾکی صد.  ثؼذ  یک دكؼَ گلت :" هی آئی ثِبس ثب ُن 

توبم ایي هذت ّ توشیجؤ ثب عشخْؽی صیبد هٌتظش ثْدم تب ثتْاًن ثشین علش؟" ، ّ هي ، کَ 

ثبالخشٍ آى هؽلت سا ثگْین، خولَ اص پیؼ آهبدٍ کشدٍ ام سا ثلٌذ، ّاظر، علیظ ّ ثخصْؿ 

 هْدثبًَ ثَ صثبى آّسدم:

 " اهکبًؼ ًیغت. ثب ّسٍ ًب ػشّعی هی کٌن، هبٍ هبسط."

 دس دساص کشد ّ گلت " ثشّ ثیشّى."عًْیب ُن ثیشًّن کشد. ثلٌذ ؽذ، دعتؼ سا ثَ ؼشف 

گلتن:" عًْیب، ّل کي،  ایي کبسا یؼٌی چی"  ، ّ اّ تکشاس کشد:" ثشّ ثیشّى." ّدس  صْستؼ  

ُن اصأل  تـییشی دیذٍ ًوی ؽذ. هي ؽشّع کشدم ثَ خٌذیذى، هؽوئي ًجْدم کَ خذی هی 

یی اص اّ ًؾٌیذٍ ثْدم.  گْیذ یب ًَ،  ثؼذ اّ دیگش كشیبد صد:" ثشّ ثیشّى!"، تب زبال ُوچَ صذا

هشدد ثلٌذ ؽذم، دسعت ًوی داًغتن ّهتی آى زشف سا هی صدم، چَ اًتظبسی داؽتن. 

اصأل هصذ سكتي ًذاؽتن،  دلن هی خْاعت ثجیٌن کَ عًْیب اختیبسػ سا اص دعت هی دُذ، 

 هی خْاعتن گشیَ کٌذ ّ داد ثضًذ ّ ؽبیذ ُن هي سا ثضًذ ّ اص ایي کبسُب.
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ًؾغت، پؾتؼ سا ثَ هي کشد ّ عبکت ًؾغت. هي ایي پب ّ آى پب ّلی عًْیب دّثبسٍ 

ؽذم، عکْت  ثش هشاس ؽذ، سّدخبًَ سًگ هٍِْ ای ؿیش هبثل تسولی داؽت. ًلغی  

ُیچی .   –کؾیذم، ُیچ اتلبهی  ًیلتبد ، ّ هي سكتن، دس سا پؾت عشم ثغتن، گْػ دادم 

 م.ًَ داد ّ ثیذادی، ًَ ُن ُوی، عًْیب صذاین ًکشد کَ ثشگشد

ثب دّچشخَ سكتن  خبًَ، خیلی آُغتَ؛  خب خْسدٍ ثْدم. كکش هی کشدم  اداهَ پیذا هی کٌذ، 

 هی کٌذ، ثَ ؼشیوی ّ ؽکلی. اداهَ پیذا

 

عًْیب اص خْدػ خجشی ًذاد ّ هي ، زذ اهل ، كکش ػ سا کشدٍ ثْدم. یک ثبصی ثْد ّ هي 

صدم، هغلن ثْد کَ  هْاػذػ سا هی ؽٌبختن. یک ُلتَ توبم صجش کشدم، ثؼذ ثَ اػ صًگ

گْؽی سا ثش ًوی داسد.  ثشایؼ ًبهَ ای دادم، یکی دیگش، ثؼذ عْهی؛ یک دًیب دسد دل 

ُبی خشد ّ سیض ثی هؼٌی ّ تالػ ثشای ػزس خْاُی. هغلن ثْد کَ خْاثی ًوی داد. 

 دعتپبچَ ًؾذم، هجأل ثشاین پیؼ آهذٍ ثْد. كکشهی کشدم:" ثَ اػ كشصت ثذٍ."

ثَ اػ صًگ هی صدم، ُش ثبس هی گزاؽتن تب دٍ تب صًگ ثخْسد، ثؼذ هشتت ُلتَ ای عَ ثبس 

هی گزاؽتن. کبس هی کشدم، ثَ ّسٍ ًب صًگ  هی صدم، ثب هیک ثیشّى هی سكتن،ّ  گْؽی سا

هثل هغْاکی کَ ُش ؽت هی صًی ّ ًگبُی کَ ُش صجر ثَ صٌذّم پغت هی اًذاصی،  

هذ، اص کلَ ؽوی اػ کَ ؽوبسٍ تللي عًْیب سا هی گشكتن. اص کبسُبػ خْؽن هی آ

خْدػ سا اص هي کٌبس هی کؾیذ، خْؽن هی اهذ؛ كوػ ثَ ًظشم دیگش ّهتؼ ثْد کَ توبم 

کٌذ. دلن هی خْاعت ثجیٌوؼ، ُْا عشد هی ؽذ، اّلیي ثشف ثبسیذ. هي ثَ صهغتبى 

پبسعبل كکش هی کشدم ، کَ عًْیب پیؼ هي هی ًؾغت ، دلن هی خْاعت توبم آى 

 تَ ثبؽن.لسظَ ُب سا دّثبسٍ داؽ

    پیؼ خْدم هی گلتن:" ثغَ دیگَ عًْیب، گْؽی سا ثشداس، ثیب ثشین هذم ثضًین، هي 

 هی کٌن ّ ُوَ چی ثبص هی ؽَ ُوْى ؼْسکَ ثْد." دعت ُبت سّ گشم

ّلی اّایل  دعبهجش آخشیي ًبهَ ای سا کَ ثشای عًْیب دادٍ ثْدم، دس صٌذّم پغتن ثْد. گیح 

اًغتن ثلِون یؼٌی چی، تب ایي کَ پؾت پبکت هِش " ثَ خػ خْدم ًگبٍ کشدم ّ ًوی تْ

گیشًذٍ ًول هکبى کشدٍ اعت" سا دیذم. ّ عػ ساُشّی خبًَ ام ایغتبدٍ ثْدم ّ اصأل  عش دس 

ًوی آّسدم.  ُْا عشد ثْد، داؽتن هی لشصیذم. دّثبسٍ ًبهَ سا دس صٌذّم پغت گزاؽتن ّ 

دخبًَ سا سكتن تب آى هسلَ ی صٌؼتی؛ ثب دّچشخَ ساٍ اكتبدم، دس ثشف عشهی خْسدم، کٌبسٍ سّ

آسام هی ساًذم ّ ثب ازتیبغ، ًوی خْاعتن ثَ چیضی كکش کٌن. خلْی هٌضل عًْیب دّچشخَ سا 

ثَ یک تیش چشاؽ ثشم ثغتن ّ ًگبُی اًذاختن ثَ ثبال، ثَ پٌدشٍ ُبی کْس ّ تبسیک.  ًَ پشدٍ 

کَ ثبص کشدم، عش ّ صذا کشد ای ثْد، ًَ چشاؿی، اهب ایي ُب کَ دلیل ًوی ؽذ. دس ساُشّ سا 
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؛ تْی ساُشّ ثْی ًن ّ گشد صؿبل عٌگ پشاکٌذٍ ثْد.  ُویؾَ كکش هی کشدم   کَ عًْیب 

کبهأل تٌِب دس ایي عبختوبى صًذگی هی کٌذ ّ  زبال هی داًغتن کَ آى عبختوب ى دیگش 

 کبهأل خبلی ثْد.

ؽذٍ ثْد ّ پلَ ُب عش ّ ثب ّخْد ایي اص پلَ ُب سكتن ثبال، ًشدٍ پلَ ُبی ؼجوَ دّم کٌذٍ 

هی کشد. داؽتن ثَ آى هِوبًی كکش هی کشدم، ثَ آى ُوِوَ ، ثَ هْصیک، ثَ  صذای ثذی

عًْیب کٌبس آى صى هْعشش کْچک اًذام ثب لجبط عجض خلجکی. پالک اعوؼ کٌبس دس کٌذٍ 

ؽذٍ ثْد. صًگ سا كؾبس دادم،  خْاثی ًیبهذ. اص عْساش کلیذ ثَ ساُشّی ثلٌذ علیذ سًگ 

    ی آپبستوبى عًْیب ًگبٍ کشدم ّ هی داًغتن کَ سكتَ اعت. خبل

  عبختوبى  سا خشاة هی کٌٌذ. هبٍ كْسیَ اعت، هذام ژؿبل عٌگ دس  هؽوئٌن  ثضّدی 

ًؾٌیذٍ ا   ثخبسی هی سیضم، اهب گشم ًوی ؽْد. دیگش عًْیب سا ًذیذٍ ام،  دیگش خجشی اص اّ  

سعیذٍ کَ   َ پٌدشٍ هی کْثٌذ، ّهتؼ ؽبخَ ُبی لختؾبى سا ث م. صیضكْى ُبی زیبغ 

اًذام عشش هْ  ثشای پغشثچَ ُبی تشک یک تْپ خذیذ ثخشم. هٌتظشم تب سّصی آى صى کْچک 

گبُی دس خیبثبى ایي   سا ثجیٌن  ّ  ثپشعن کَ عًْیب االى کدبعت ّ زبلؼ چؽْس اعت.  

ّ ُیچ کظ  ثشهی گشدم ازغبط سا داسم کَ کغی داسد ثب كبصلَ ًضدیک تؼویجن هی کٌذ؛ 

 ًیغت ، اهب ازغبط عش گؾتگی هی هبًذ.
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