
هادر تشرگ در حالی کَ تا دُاى تی دًذاى، آب ًثات قیچی را هی هکیذ اداهَ داد: آرٍ هادر، ًَ طالَ تْدم کَ ػُْزم دادًذ. اس هکتة 

کَ اّهذم، دیذم خًَْ هْى ػلْغَ، هاهاى خذا تیاهزسم ُوْى تْ ُؼتی، دّ تا ّػگْى ریش، اس لپ ُام گزفت تا گل تٌذاسٍ؛ تا اّهذم 

 !خْاطتگار آهذٍ! هیس: گزیَ کٌن گفت

 .خْاطتگار، حاج احوذ آقا، خذا تیاهزس چِل ّ دّ طالغ تْد ّ هي ًَ طالن

 !گفتن: هي اس ایي آقا هی تزطن، دّ طال اس تاتام تشرگتزٍ

  ...ػگْى ًذارٍ عزّص سیاد حزف تشًَ ّ تْ کار ًَ تیارٍ! هیس: گفتٌذ

 حظزت ُای گذػتَ را تا طعن آب ًثات قیچی فزّ داد ّ گفت: کجا تْدم هادر؟

آُاى... جًْن ّاطت تگَ، اّى سهْى ُا کَ هثل االى عزّطک ًثْد. تاسی ها یَ قل دّ قل تْد ّ پظزُام الک دّ لک ّ ُفت طٌگ؛ 

گفتٌذ: تْ دیگَ داری ػُْز هی کٌی، سػتَ ایي  طٌگ ُای یَ قل دّ قل کَ اس ًًْْایی حاج اتزام آّردٍ تْدم را ریختٌذ تْ تاغچَ ّ

 !تاسی ُا

 .... گفتن: آخَ

 !آدم رّ حزف تشرگتزع حزف ًوی سًَ! هیس: گفتٌذ

 .تعذ اس عقذ، حاجی خذا تیاهزس، تَ ػْخی هٌْ تغل کزد ّ ًؼًْذ رّ طاقچَ، ُوَ خٌذیذًذ ّلی هي خجالت کؼیذم

 .تَ هادرم هی گفتن: هاهاى هي ایٌْ دّطت ًذارم

 !هاهاًن خذا تیاهزس، هی گفت: ُیض! دّطت داػتي چیَ؟ عادت هی کٌی

 ...اهزستتعذ ُن هاهاًت تَ دًیا اّهذ تا خالَ ُات ّ دایی خذا تی

تیظت ّ خْردٍ این تْد کَ حاجی هزد؛ یعٌی هیذًّی هادر، تا اّهذم عاػقغ تؼن، افتاد ّ هزد؛ ًَ ػاٍ عثذالعظین تا ُن رفتین ّ ًَ یَ 

 خزاطْى. یعٌی اّى هی رفت، هی گفتن: آقا هٌْ ًوی تزی؟

 !هی گفت: ُیض! قثاحت دارٍ سى ُی تزٍ تیزّى

 ... گل ًؼذٍ گذاػتٌغ ال کتاب ّ خؼکًْذًغهی دًّی ًٌَ، عیي یَ غٌچَ تْدم کَ 

 هادر تشرگ، اػکغ را تا گْػَ چارقذع پاک کزد ّ گفت: آخ دلن هی خْاطت عاػقی کٌن ّلی ًؼذ ًٌَ؛

اًّقذٍ دلن هی خْاطت یَ دهپختک رّ لة رّدخًَْ تخْرین، ًؼذ؛ دلن پز هی کؼیذ کَ حاجی تگَ دّطت دارم، ّلی ًگفت؛ حظزت 

 ... تَ دیْار تگَ عاػقتن، ّلی ًؼذ کَ تگَتَ دلن هًْذ کَ رّم 

 !!گاُی ّقتا یْاػکی کَ کظی ًثْد، سیز چادر چٌذ تا تؼکي هی سدم؛ آی هی چظثیذ، آی هی چظثیذ

دلن لک سدٍ تْد ّاطَ یک یَ قل دّ قل ّ ًْى تیار کثاب تثز؛ ّلی دطت ُای حاجی قذ ُوَ ُیکل هي تْد، اگَ هی سد حتوا تایذ دّ 

 !رّس هی خْاتیذم

 ًٌَ یکثار گفتن: آقا هی ػَ فزع تٌذاسین رّ پؼت تْم ػام تخْرین؟

 !گفت: ُیض! دیگَ چی تا ایي عِذ ّ عیال؟! ُویٌوْى هًْذٍ کَ اًگؼت ًوا ػن

 !هادر تشرگ تَ یَ جایی اّى دّر دّرا خیزٍ ػذ ّ گفت: هی دًّی ًٌَ، تچَ گی ًکزدم، جًّْی ُن ًکزدم، یِْ پیز ػذم، پیز

ّ گفت: پاُام خؼک ػذٍ، ُز چی تْد کَ توْم ػذ... آخیغ خذا عوزت تذٍ ًٌَ، چقذر دّطت داػتن کظی حزفوْ پاػْ دراس کزد 

 !!!ُیض گْع تذٍ ّ ًگَ

 ... تَ چؼن ُای تارع ًگاٍ کزدم، حظزت ُا را ّرق سدم ّ رطیذم تَ کْدکی اع: ُؼتی، ّػگْى، یَ قل دّقل، عاػقی ّ

 !الی ػیگفتن: هادر جْى حاال تؼکي تشى، تشار خ

 گفت: حاال دیگَ هادر؟ حاال کَ دطتام دیگَ جْى ًذارى؟

 ...اًگؼتای خؼک ػذٍ اع رّ تِن فؼار داد ّلی دیگَ صذایی ًذاػتٌذ

ًگْ، تشار حزف تشًي، تشار ایي غٌچَ ُا گل تؼي. اًّا کَ الحوذهلل  هیس خٌذٍ تلخی کزد ّ گفت: آرٍ هادر جْى، تَ تچَ ُات

 ...ر سًذگی کٌيهْهي ّ ُوَ چی توْهي، تشا

 آرٍ هادر ُیض ًگْ، تاػَ؟

 ... خذا اس ُیض خْػغ ًوی یاد

 


