
ّ دختش هْهٌی تْد. ُویؾَ ًواصػ سا عش هْلغ هی خْاًذ، صذ سلن ُن دػا تلذ تْد، ُوَ هفاتیح سا حفع کشدٍ تْد. دػای جْؽي کثیش، ًذتَ، چی  زری

، ػاؽْسا عْػاچی سا تلذ تْد. آخش آى هْلغ ُا هشدم تَ اًذاصٍ حاال دػا ًوی خْاًذًذ. عالی یکی دّ تاس آى ُن تیؾتش ؽة ُای احیا هاٍ سهضاى ّ سّص تا

 .گشیَ هی کشدًذ. تمیَ عال ؽادی ّ خٌذٍ تْد

 .، اُل دػا تْد ّ تَ هي ُن دػاُای هتؼذد اص جولَ لغوت ُایی اص هفاتیح سا یاد دادزری اها ُواى هْلغ ُن

 .عال داؽت کَ کن کن سًگؼ صسد ؽذ، ؽکوؼ ُن تاد کشد ّ گاُی ُن تاال هی آّسد. صى ُای ُوغایَ اّ سا کَ هی دیذًذ پچ پچ هی کشدًذ 41حذّد  زری

 4331هشداد  72سا دیذم یادم هی آیذ سّص  زری تاالخشٍ کن کن چٌذ تا اص صى ُای ُوغایَ گفتٌذ کَ صسی حاهلَ اعت! آخشیي تاسی کَ لثل اص هاجشا هي

 .تْد. تْی کْچَ تَ هي اؽاسٍ کشد کَ تشّم پؾت تام خاًَ

 ًگاُؼ کشدم صْستؼ صسد تْد ّ ًگاُؼ هؼصْم. گفت: حشف ُایی کَ دستاسٍ هي هی صًٌذ سا تْ ُن هی داًی؟

 .گفتن: ُوَ هی داًٌذ

سّی لثاعؼ سّی ؽکوؼ گزاؽت ّ گفت: تثیي ؽکون داسد گشیَ کشد ّ گفت: تَ خذا هي کاس تذی ًکشدٍ ام. تؼذ گفت دلن دسد هی کٌذ. دعتن سا گشفت ّ اص 

 .تضسگ هی ؽْد ّلی تخذا هي کاس تذی ًکشدٍ ام

سا تا سفیك تخن عگؼ هی کؾن. تایذ تگْیی  زری عالَ اػ ػثاط ًؼشٍ هی صد کَ هی کؾوؼ. هي 41چٌذ سّص تؼذ، اص خاًَ آًِا عش صذا تلٌذ ؽذ. تشادس 

 .اال آّسدٍ کیغت. آى تی پذس، پذس عْختَ ای کَ ؽکن تْ سا تاال آّسدٍ کیغتکَ ایي ًاهشد حشام صادٍ کَ ؽکوت سا ت

ك پذس ػثاط ًؼشٍ هی صد: هادس هي خْدم سا هی کؾن. هي ًوی تْاًن تْی هحل ساٍ تشّم ًوی تْاًن عش تلٌذ کٌن. اّل ایي دختشٍ سا هی کؾن تؼذ فاع

 .عْختَ اػ سا تؼذ خْدم سا

ن هادس تضسگؼ تْد ّ ُن عي ّ عال هي، گشیَ هی کشد ّ فشیاد هی صد ّ کوک هی خْاعت. صى ُای ُوغایَ هی خْاُش کْچک صسی، عکیٌَ کَ ُن اع

 .خْاعتٌذ تشًّذ تَ صسی کوک کٌٌذ ّلی دس خاًَ تغتَ تْد

عالَ تا چالْ دّس حیاط دًثالؼ هی کشد ّ هی خْاعت اّ سا تکؾذ. چٌذ ًفش اص صى ُا اص سّی پؾت تام  41صسی جیؾ هی صد کَ هي تی گٌاُن ّلی ػثاط 

ا ًصیحت سّ ؽذ. صى ُا هی خْاعتٌذ ت زری تَ داخل خاًَ اؽاى سفتٌذ ّ تاالخشٍ ػثاط سا اص خاًَ تیشّى کشدًذ. تا عش ّ صذای ػثاط داعتاى حاهلگی

 .ػشّعی کٌذ ّ لال لضیَ کٌذٍ ؽْد اها صسی لغن هی خْسد کَ سفیك ًذاسد زری صیش صتاى صسی سا تکؾٌذ کَ سفیمؼ کیغت تا اّ سا تیاّسًذ تا

ْد کَ صسی چٌذ سّص تؼذ تاص عش ّ صذا ّ جیؾ ُای صسی تلٌذ ؽذ. تشادس تضسگؼ سعْل اص دٍ تَ ؽِش آهذٍ تْد ّ صسی سا تا تغوَ کوشتٌذ آى لذس صدٍ ت

 .ؿؼ کشدٍ تْد ّ ّعظ حیاط افتادٍ تْد

سا صدٍ  زری ُن تْی عش هی صد ّ هی گفت دیذی چَ خاکی تش عشم ؽذ؛ ُن آتشّین سفت ّ ُن دختشم کؾتَ ؽذ. سعْل ُن اص تظ کَ-هادس صسی -علطاى 

 .ى صسی تْدینتْد خْدػ ُن تی حال لة تاالس ًؾغتَ تْد. هي ّ چٌذ تا تچَ دیگش ُن لة تام ًاظش کتک خْسد

ی کٌذ تا تا صسی کن کن تَ حال آهذ ّ سعْل تَ هادسػ گفت: ًٌَ ؿشیثن تاصی دس ًیاّس، دختشت ًوشدٍ حالؼ جا هی آیذ ّ دّتاسٍ هی سّد سفیمؼ سا پیذا ه

ویذم چَ استثاطی تیي کاُؼ تْهاى اسصاى تش تفشّؽن. هي ًوی فِ 55اّ تخْاتذ. اگش هْاظثؼ تْدی ؽکوؼ تاال ًیاهذٍ تْد ّ هي ًوی تایغت گاّم سا 

 .تْهاى کوتش فشّختَ اعت 55لیوت گاّ سعْل ّ ؽکن صسی ُغت ّ چشا اّ گاّػ سا 

ی ایي ًٌَ علطاى تَ سعْل گفت: ًٌَ حاال تْ تَ دٍ تشّ هي ّ ػثاط ّ تمیَ تچَ ُا تَ حشفؼ هی آّسین ّ هؼلْم هی ؽْد کَ کذام پذس عْختَ تی ؽشف

 .ٍ اعتؽکن صاحة هشدٍ اػ سا تاال آّسد

تا تچَ داؽت ّ تشای تاس عْم حاهلَ تْد لة حْض ًؾغتَ تْد ّ داؽت تچَ اػ سا  7عال تْد ؽُْش کشدٍ تْد ّ  1کَ  زری عالَ 42هؼصْهَ خْاُش 

 .ؽیش هی داد گفت: ًٌَ ایي فخش ساصی کی ُغت؟ تا تحال چٌذ تاس تَ هي گفتَ هي فخش ساصی سا خیلی دّعت داسم

 .ت چٌذتاس تَ هي ُن گفتَ. یک ؽؼشی ُن دستاسٍ فخش ساصی هی خْاًذهادسػ گفت: ًوی داًن کیغ

اعن فخش  هؼصْهَ گفت: ًٌَ احتواال ایي فخش ساصی کلیذ هؼواعت. تایذ سّی لشد هحلَ )هحلَ هشؽ فشّػ ُا( هـاصٍ داؽتَ تاؽذ. چْى چٌذیي تاس کَ صسی

 .صیاد حشف هی صد ساصی سا هی تشد. اعن هشؽ سا ُن هی تشد ّ دس ؽؼشُایؼ اص هشؽ ّ پش

تشای صى ُای هحلَ ػادی ؽذٍ تْد ّ دیگش هثل سّصُای اّل خاًَ آى ُا ًوی سفتٌذ تا اّ سا اص دعت تشادسُایؼ خالؿ کٌٌذ. آى سّص  زری کتک خْسدى

ػثاط ًؾغت لة حْض ّ صاس عالَ تَ پؾت تام دّیذ ّ داد ّ فشیاد ساٍ اًذاخت کَ دختشٍ سا کؾتیذ، خْب ًیغت، خذا سا خْػ ًوی آیذ.  06هال ًثاتی 

 .صاس گشیَ هی کشد کَ آتشّیواى سفت

 .هال ًثاتی تَ علطاى گفت: دس خاًَ سا تاص کي. پای دختشت عْختَ؛ تایذ تثشیوؼ دکتش

ؽذ ّ گفت: ًٌَ هي داسم سعْل ًؼشٍ صد کَ ُویي هاًذٍ تْد کَ ایي ػفشیتَ سا تَ دکتش تثشین. حتوا تا چٌذ تا ؽؼش دکتش سا ُن اص ساٍ تذس هی کٌذ. سعْل تلٌذ 

تی آتشّیی  تَ دٍ هی سّم. ایي تی آتشّیی تاػث ؽذ کَ ُیچ کظ دس دٍ تا هي هؼاهلَ ًکٌذ. هي ُش عال دس تؼضیَ ػاؽْسا ًمؼ داؽتن، اهغال تَ خاطش ایي

یؾتش ًخشیذًذ. هي هی سّم توام صًذگین تْهاى ت 166تْهاى هی خْاعتن هؼاهلَ کٌن اهشّص اص هي  155ًمؼ سا اص هي گشفتٌذ. گاّی سا کَ چٌذ سّص لثل 

 .سا هی فشّؽن ّ اص ایي ؽِش هی سّم. ؽوا خْد داًیذ

گفت: تْ  اگش ُن ایي دختشٍ سا تَ دکتش تثشیذ خذا ؽاُذ اعت هی آین خْى ساٍ هی اًذاصم ّ خْدم سا هی کؾن. تؼذ ُن سّ کشد تَ تشادس کْچکؼ ػثاط ّ

 .کَ دیگش دس ُوَ ؽِش تی آتشّ هی ؽْینهْاظة تاػ ایي ػفشیتَ سا تَ دکتش ًثشًذ 



خْػ ًوی دس خاًَ تاص ؽذ ّ هال ًثاتی تا یک لیْاى آب لٌذ ّاسد ؽذ ّ سفت تاالی عش صسی تذتخت. هال ضوي آًکَ تَ صسی آب لٌذ هی داد گفت خذا سا 

 .آیذ. ایٌمذس ایي دختشٍ سا اریت ًکٌیذ

 هی خْاُین اّ سا تکؾین. تَ ؽوا چَ؟سعْل گفت: ؽوا ُوغایَ ُا دخالت ًکٌیذ، خْاُشهاى اعت 

یذ دًثال هال گفت: آُای سعْل تی حیا، تْ ؽاگشد هي تْدی هي تَ تْ لشآى یاد دادم، تْ تاالی حشف هي حشف هی صًی؟ ؽوا ًاداى ُا کَ هی خْاُیذ تشّ

ّ ایي تچَ طفل هؼصْم چٌذ تا ؽؼش فخش  فخش ساصی تْی هشؽ فشّؽی لشد هحلَ تگشدیذ، فخش ساصی یک ؽاػشی اعت کَ چٌذ صذ عال اعت هشدٍ اعت

 .ساصی یاد گشفتَ، تاصٍ ایي ؽؼشُا سا ُن هي یادػ دادم

 .ػثاط کَ تاصٍ عشًخی پیذا کشدٍ تْد ّ هی خْاعت تشّد ّ ؽکن فخش ساصی سا تذسد ُاج ّ ّاج ؽذٍ تْد

 .ػثاط گفت: هال، تْ لغن تخْس کَ فخش ساصی ؽاػش تْدٍ ّ چٌذ صذ عال اعت کَ هشدٍ

 .هال گفت: تخذا، تَ پیش تَ پیـوثش، تَ لشآى لغن کَ فخش ساصی ؽاػش تْدٍ ّ هفغش لشآى ّ صذُا عال پیؼ هشدٍ اعت

 .ػثاط گفت: دسّؽ هی گْیی

 هال گفت: چشا دسّؽ تگْین؟

 .ػثاط گفت: تشای ایٌکَ تَ حضشت ػثاط لغن ًخْسدی؟ تَ خذا لغن خْسدی

ثاط لغن کَ فخش ساصی کَ تْ هی خْاُی تشّی ؽکوؼ سا پاسٍ کٌی اعتخْاى ُایؼ ُن پْعیذٍ. حاال ُن هال گفت: عَ تاس تَ دعت تشیذٍ اتْالفضل ػ

 .ؽوا دّ تا تشادس تلٌذ ؽْیذ اص خاًَ تشّیذ، تا صى ُا هْضْع خْاُشت سا هؼلْم کٌٌذ

 .ُن هی کؾنسعْل گفت: تَ دٍ هی سّم ّلی اگش تفِون کَ ایي ػفشیتَ سا دکتش تشدٍ ایذ اّ سا هی کؾن خْدم سا 

 .ػثاط دّتاسٍ داؽ کشد ّ گفت: هی داًیذ چشا ایي اعن سفیمؼ سا ًوی گْیذ؟ چْى تَ ًظش هي ایي کاس کاس یک ًفش ًیغت، کاس چٌذ ًفش اعت

 .سعْل تَ ػثاط گفت تْ دیگش خفَ ؽْ. ػثاط ّ سعْل پشیذًذ تَ ُن ّ کتک کاسی هشدُا ؽشّع ؽذ. تضى تضى

داهاد ؽذٍ ای ّ تْی دٍ صًذگی هی کٌی تَ ؽِش ًیا ّ فضْلی ًکي. هي ُش سّص تایذ تْی ایي کْچَ خیظ ػشق تؾْم ػثاط تَ سعْل هی گفت: تْ اصال 

سا تاالتش ّ عشم سا صیش تیٌذاصم. ُوَ جْاى ُای هحل هشا کَ هی تیٌٌذ، ًگاُؾاى سا تش هی گشداًٌذ. دیشّص اصـش سضا ؽْهال تَ هي گفت: ػثاط کالُت 

 .آ هحوذ دکاى داس گفت: ها دیگش تَ ؽوا ًغیَ ًوی دُین. تْ حاال اص دٍ آهذٍ ای تَ هي حشف ًاجْس هی صًی تگزاس. ُویي اهشّص صثح

 .تْهاى کوتش خشیذٍ اًذ 55تْ اصال تَ فکش ؽکن صاحة هشدٍ ایي ػفشیتَ ًیغتی. اص ایي ًاساحتی کَ گاّت سا 

حیاط تلٌذ کشد ّ تْی حْض آب پشت کشد ّ گفت: ُویي جا جلْی سّی ُوَ تاى  سا کَ داؽت ًیوَ جاًی هی گشفت اص ّعظ صسی .دّتاسٍ ػثاط داؽ کشد

 .خفَ اػ هی کٌن

تک هال گفت: تچَ ُا تشّیذ کوک تیاّسیذ. ُوَ جیؾ ّ فشیاد کشدین کَ کوک کوک! حغیي آلای ُوغایَ دّیذ آهذ خْدػ سا اًذاخت تْی حْض ّ صسی ک

 .خْسدٍ پا عْختَ سا اص تْی حْض تیشّى کؾیذ

 .ّ سعْل ُش دّ گشیَ افتادًذ کَ دیذی آتشّیواى سفت ػثاط

تَ عشخاًَ ّ هال گفت: هي کَ گفتن داد ّ فشیاد ًکٌیذ تا صًَ ا لضیَ سا حل کٌٌذ. حغیي آلای ُوغایَ دعت سعْل سا گشفت ّ گفت آلا سعْل ؽوا تیا تشّ 

 .صًذگیت ها ُوغایَ ُا هْاظة ػثاط ُغتین

 .آلا ّ صاس صاس گشیَ هی کشد ّ هی گفت آتشّیواى سفتسعْل عشػ سا گزاؽت سّی ؽاًَ حغیي 

سا تا ّعاطت ُوغایَ ُا ّ هال تَ دکتش تشدًذ. تؼذ اص هؼایٌات هؼلْم ؽذ دس ؽکن صسی یک کیغت تضسگ هتْسم ؽذٍ ّ طفلک تَ  زری صى ُای ُوغایَ

 !خاطش یَ تیواسی هؼوْلی هاٍ ُا تْد کَ ؽکٌجَ هی ؽذ ّ کتک هی خْسد

 دّتاسٍ تَ هذسعَ سفت. عال ُا تؼذ دیللوؼ سّ گشفت ّ دس داًؾگاٍ پِلْی ؽیشاص پضؽکی لثْل ؽذ ّ عال ُا تؼذ تا اعتاد آهشیکایی تا ّعاطت هال زری

 .داًؾگاٍ پِلْی ؽیشاص اصدّاج کشد ّ تَ آهشیکا سفت

 .سُایؼ سّ ُن تَ اهشیکا تشدٍ اعتاهشّص دس تْعتْى هاعاچْعت یکی اص هحممیي تیواسی ُای داخلی ّ خًْی ؽذٍ ّ ُوَ خْاُش ّ تشاد زری

ّ اتفالات اّى دّساى  زری ػثاط، تشادس تضسگ صسی سا تؼذ اص عال ُا تْی ًیْیْسک دیذم. ػثاط یَ سعتْساى تضسگ ایشاًی داسٍ ّ ّلتی اص خاطشات

 .حشف هی صدین حشف ُای ػجیثی هی صد

یک تاس تا پغشُای صیادی تْی اهشیکا صًذگی هی کٌٌذ تذّى ایٌکَ اصدّاج کشدٍ  آهشیکایی ُغتي، ُش چٌذ ّلت -هی گفت االى ًٍْ ُاػ کَ دیگَ ایشاًی

ط تاؽٌذ ّ حتی ًٍْ ُاػ تا دّعت پغشُاؽْى هیاى تَ دیذى تاتاتضسگ )ػثاط( ّ جلْی تاتاتضسگؾْى ُن لة ّ لْچَ ُوذیگَ سّ هیثْعي ّ ّلتی ػثا

یؾَ ّ ُوَ ثشّت ّ داسایی ُای االًؼ سّ، هذیْى ُوْى صسی هیذًَّ کَ چمذس یاد اّى سّصُا هی افتاد کلی خْدػ سّ عشصًؼ هیکٌَ ّ ؽشهٌذٍ ه

 .کتکؼ صدٍ

 


