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��س. زن ��ا�� در ����� �� �����،  �ل در ����� وزش &%��  ز$"��� ر�#� �"! دا � و
ر8 -0�ن �+��رد  ه% از 7�ه+60 ��-% 5+/2 ��د و�4رگ &+�2 ر�#� را ��01 �/ور .�ر-� ,+*

%ش �%د8  �ه. و $� �%وA@َ 8/ و َ@:% ��د2 �+%&+/، �� 7<"! ��� ا= �6 ;��دت و د;� �+:%دا�9
 در  C&D��� ر�#� �+4 ��%ش ��"6 ��د،��د �� ه+�0 ز���، ,"�Bن 9%$"6 $� �"! دا � و د&"�ر

���� �� 9��� � F$ . د&"� ��زاد8 را E%7"6 ��د و �� د&� د$#%ش -��+�1 را �+#%دا�+/�
د  در L/و�ًKC�  ��C  6ل ���� و �!،. I�D� @���� د$#%8 �+4 ��د�/. د;�$� را H%ا�G �+0%د�/

در دوازد2 �<%��د$�، �M0 ه�$C�ن در 85 ,�ه�$C�ن، ا��� "6  /2 در �+�ن Dن ه6C �%د��ن �� A�س 
  . ;�Q 5رE 8%&�د2ء رو&� @6 �� ,�ر6Pء �C+�N ,� ��+/2  /2 ��د، ���"6 ��د$�
��$%+� �R� � 7<"6 ��د$�، دل و درو�� دا S%- را ���6 @@ T����� ه+*#�ه� . از &�;� دِو .

>#� 84+P ان $�0 از�A; 6� م &<% را�#A6 ه� ��/  W$%� دت�+/ا��"� @6 و8 ا$! ;� �ا� ،�
 AP/��رK� 6@ 8/2 ام �6 &�"� -�ب �9رد و از Dن ���� ���XKN .– %& 6 ه�8 د$#%م �+:A/ارد

 هD %�Cن ز�+60 –ز���+D 60ن �%د ز���  -��+T �/&� . دادم، ا$A%ا در .�رت  %���رش د$/م
�%د ,�ر6Pء از . %&+/ @$D 6� �W$% ه�"�؟ ,/رم رو$� را &�8 د7% �7"��/  ,–��]�ل د;� ��د 

/A@ XH�- �- �&2 �6 &�"� @��+/ و از و8 �9ا/Aرا �%دا � و �6  +�6ء را� �+�N � �, . ��ا
 ،2/Aر$�0 9[ @%$�، را��8 �6 ��و �%وت ه /A��� ب�ا&"��ا�� و ;� �A+� د2 و%P 2�+& /ِB� �� 8د%�

�#� . �� ه�Aز �B+9 �6 @��� �4د$F ه�"+�« : ,�&_ داد. ^�� �<� L%@� داد,��A، &%ش را �6 ;
  » .د�� را R#� 8�H/ارد

�+��ا&"� از ا$! ���� ,�زش ���اه� @6 دً"KE� e; زدم و �Kd . ���� ز$% ز��ن c%و�A/8 @%د
 ���� �K/-%،.  را �7"��/م، ,� � �N+� را @A�ر زدم و ا&"<%اغ @%دم.�ر-�.زرداب -� �B7$� دو$/

��h ا$60A . ��د��h ا$W$%� 60A  /ن �6 هA#�م &<% �%�� . از ���E%ان د$#% ;gر�9اه� @%د
�! دو��ر د$#% ا&"<%اغ @%دم -� @%$� ��ا��E ���ن داد . H%ار ���د در &! هiد2 &��#� AP+!  �د

�%ا$� و&+6Bء @�� %"�� . 6�d%8 ا$60A از ا$! ز$�د -% و&+6B اش را �"K<! ���زم. -� �+�$�"/
�% اE%اد ��د. �E �+�+K%اه� �+0%دH�P�H �$%@ .8 ��د/A�د�& Q�@ رو�ل . @�ِ� ا ]��دم را از @%�

 ١٧٠ R%8 در . و8 �� را �6 �^ل �D�د �+�%د.  /2 از &�8  �رو8 ه� �6 ,�@�"�ن �+%&��/�/
@. 6�QL 5ر8 �4ر7"%8 ��د �� 7%و2 » �ر-« @+���A� 8%"��B%ق @���، ��G+60 �%ادرش 

  . $#%8 از �R��%$! ا�"m�ر �� را �+�0+/ -� �� را از g7 e$%dر7�2 9+�% �6 ,��ور ا�"��ل ده/د



 

 ٢ 

��ه+:% 6BHء . �� �B+@ /AP�"% در ��Aب ��D�ر ��ه+:% H%ار دا "+� @6 @%$� در @A�ر ��دXH�- 2 @%د
�C��R� در &�ل D 8�& ق @6 از%� /+� ا;C�ر  �%ا8 اE]���"�نB�� ��$/AB�١٩٦٧[ �% -�&+��ت -�

g7 "6 ��د$� و �6 �^ل �D�د،  R% در9"�ن &%و و �4ارع ���� و �! ��ره� از ا$! �AB/ا . 7%د$/
  . �+�0%، ��$+60 ا[E��R� �qK-  5ً�CK+^ت ز��"���  ��%ا در I�D� �CA+� 8%:&د�/، رE"6 ��د$�

S%& ا�/ود S�9 6 �7 6� �9ران �B-�B- $+! ا�/ا9"� و�5ر8 �9دم را , Q�; از !��"E.  ر ���ده
�6 &�8 .�%2ء ��%ف �% در2ء ;C+�� . ا$! ����6ء ا&"<%ا�c ��د @6 �+��$�� �+0%دم. ,%Dب  /

�"E6 ��د، ر"Eور%E �0$ر�%و8 زا��ا�� ��د�/، . @6 در -� ���60 د&"+��L م را �9 @%دم و در%&
��4� e;ُ �- م/��� %m"A� ./+�@ ن �9رد و ُ�]/8 ./ا�69 ء -0�$�،  �د . در ��در � ،FA9 و �$^�

از ,�$+! ./ا8 . 85  �69 ه� 49$/ و ُ�"6 ه�8 را @6 @6 �%وQ+  8 در2 روG+/2 ��د�/، -0�ن داد
 6@ ��D X+KN/+&%+� در در2 �+�%و +/، �6 �7ش.  

�+">7 S%- 6 را��6 9��#P 6@ د2 ��دم و �� ا�/$�+/م�د2 ا$�"�ر8 از ��A@ م . در�C- 6@ 6ء را��9
�� "6 از @�E"6 هC��#��6 �� @6 �%ون �+�/$�، t%وف ا�.  I�D� g7را�/2 ��دم�/ت ز��ن ;C%م را در

 6"� �� 6��94: D 8��"&ار دا � در د%H . 6" اg7 4+B8 در ده/�ر�9 ه� �%ا8  �"! در دا�9 &
��"% ه�8 �9ا�C�ن هA*C�ن ���%-Q، در$�� ه�8 ���� در ا�C�رH 8%ار دا "A/ و @"��R�8 .  /2 ��د

�� 6K��� P+/2  /2 ��د�/در H<�6 ه�8 ا��درم -� ه�Aز �q� ق�+4 و��د . -� �$� از 7%$4 ��6ء ه����
;M0 ;%و&� وا�/$�A ����د ���د، هA*C��E M0; 60+%&�د2ء ,/ر@^�� و ��در  �2 @6 �% : دا �

. �E /AP%2 ,� �@6 از ا�C�ر8 ه� �%دا "6  /2 ��د. �D F$ �Kه� ا$�"�د2 ��د�/ �+4 �%دا "6  /2 ��د
  . �*6ء ,�ش P%�� @6 رL+� 9�ن ,uA &�ل ,+�"% �%ا$� ���+/2 ��د، �+�C$4; 4 داد2  /2 ��د@"�

 !$/� �0C! ا&� ا�/$�+/2 �� / @6 – ه<"C+! 9/�"#�ر �� در t%ف ,uA &�ل –.�1#�2، �^ل ا
�C+"�ا��"� د$#% در @��� �6 @�� ا;"C�د . �� ��8 �#<"+�. �%ا8 7%دش و $� H/م زدن �+%ون  /2 ا$�

�A@ ./47ارش �+/اد� %#$/Cادر . در �/ل �4د8، �%دم از ه%� ،!$/�ه�C�$6 از ه�C�E ،6$%ز�/ از وا
�! �<0% اt /CL�ه% اE"�دم، @6 در ��! . از �%ادر، 9/�"#�ر از @�رE%�� و دو&� از دو&�

و8 �� دو&"��� c 6� /AP%ض 7%دش . &+4دهC+! &�ل -��/م @6 ا@�رد$�ن �+�Aا�9 و �+��ا�/
�6ء @6 در @6B اش ��8 داد2  /2 ��د. ,M از &�;�-� ���K را در @A�ر ��د2ء $�A"E/ر�E و �B7 �� .

@���� @�x; 6 . ر�E�، در ه� 6C� �xLر دا "A/ و @��� را �/و 7%وپ -��+� ��Cد2 ��د�/
�y�%+� . !0C ��زا�� @�BK� 6م ���د @� �� @� �%-�[ ا&�. ا&"���رات ��د�/ و @���� @6 ���د�/

F$ د�� �, M� $�د@%د �R� %+c �4د $F 9+�ط هA#��� @6 ا�/از2ء در$�� ا-%ا �+#%�E، -%ا �1� 6
P%�9 ��0��/ و $�  0�$� در ��رد H+�د  Q 7%د8 در �4د $H F}�ب، -%ا در ;�6B+� Q ه� 

L"� �6 هA#�م �9ردن gcا �%دم در �B9ت 9��6 . ��%د و $� در ده��6ء @^ +�0Aف H%ارت ده/
 ��$��R�D� �A:+/ا "A/ @6 . ر�E� در .XA ه� �+�xL 4ر دا "�L ./A�ب  /L 2%ف �+4د�/ه�$��ن �+

/A$�#+� �P 6@ /A�7ش ده �R�D 6� و /AA@ �&�&�� ن�  !$/�  . @�د@�ن را وادار &�ز�/ -� از وا
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 !� 60+��L در ،�E�1�در ا$! �+Q  6C در دل را�A0+� �P 2؟ �! �+��$�� در ��"%م، در ز$% 
E%دا . �+��$��. ا$! �+��$�� رو$�$� �+��د. ��ز در @A�رم H%ار �+/ا �، �+��دم@"��� �� .<1�ت 

�"�$%#A+� ن : از �9اب �+/ار �+�/م و از ُار&� �6 �+%ون�8  �م  �6ء هE�+H �� �&زان رو��%&
/AA0+C� 2%R, �6 هP�@ 8 . د$#% در�6 هB+� و�/ و%+C� 5�� و !+$�, %R  8�د2 ه�در در � �ه F��-

 �R0��-/9%*+C� �& %6 ه� ���ن ا�#�� اه���P .��+� ر�م  /2 . و$%ا�+� در @�C- 87%د Q  د�+H
/���+C� 2/$د �زار ه�8 رو&� در ��ت . و 47�6 ه�و @%$� در ��رد ��/� ���م �/+A  ،���K/ در ;�

@%$� �6 ���� اA+Cd�ن �+/اد @6 �%ادرش 5ر8 �4رگ و . &<%��ن از �^ل �D�د .1�� �+0%د�/
و8 �+"�ا�/ -%ا « : @%$� 7<�. دارد و رE"! -� ,��ور @�ر روز�%2 و ;�د8 �%ا$� ا&��/$/8 

�!  A+/م @� 6� 6��� �P 6@ �>#+#��6 و8 و �%ادرش �� &%��زان » .��P ��"6 -� ,��ور �%&��/
اE]��� و رو&� @6 ,�$#�2 ه�8 ��زر&� را ادارA  ،/AA0+� 2�&�$� ,+/ا @%د�/ و P#��6 ��/��ت 

» �+y«دً"KE� Dواز $F ��  ا$! $F رو$� ���د. را �%ا8 ه% دو d%ف ����د Dورد2 ا�/&�دDور8 
/  2/+A  .6ء را از ز$% وا&0"� �+%ون @%د*#A>- $+! ا�/ا�9 و�ا ���8 . @%$� &#%-� را ,%�D

�E �AK%&"�د» �+y « -<� @%د و �C&D . 6�ن �E%7 و E+% ه�8 9+��� ��Cد .  
!�L 5�L 6@ در  #<� ��دم !��&�I@  . ن در �7 6ء ا&"<%اغ @%دم و�زد�� در �+ e;ُ وازD

  . �c » y+� «/  �1%ش @%@AA/2ء 
  

را�A/2 ا�I! 5ر8 را 9���ش @%د و ,�$+! .,M از �+�� دH+�6 در $F ,�$#�2 ��زر&� -�XH @%د$�
/A@ �&%:�./ا8 ,�ه�$� �% روA& 8#%$24 ه� . ,%$/ -� �� ./ا ه�8 @6 از را2 �+%&+/�/، ا�Lا

 /  2/+A .�E%7 را�� .�رتD د8 ��"}% و�A  ن . 7<� و/  �-D 82 » 5$"%8 « ./ا/+A 
/  .  
 »6�+�:&!«  
 » %"$5 «/  �-D %#$ر8 د�� ./$/A9 ��@ . ���0- �- � 8 @6 �%ا وادا/A��� ~+P و �c%� �$ا/.

�� . �9�%دA�+� 6@ 8/$/ �6 زود8 �6 &%ودن DهA#� ,%دا. ��01 را�� را �E%دد&� ���� . ���رم
�6IRء Bc+� رو&�  �� ،/AA0+� 6�4�ز �را @6 در ;%و&� ه ���[Eا !R@ yAهD F$ 6$�� �� 24 و�

  : ادا @%د
  Dه�"6 �%و، ��D ،!� 2ه�"6 �%و

/  2/+A  2د�� ��@�� ,� � �C+�N را @6 . ./ا8 ا.��� ُ@%8 ��ز2 ه�8 ;�0%8 �%و8 ا&<�
$�C� 6E�+H 6& زد و M, ،+/2 ��د��5ر8 را ,�  Q�;/  ن�رت @%$� ��د و دو8 . �. �R�D �0 از$

 @+H 6�6E اش  .�ر-� �D �0$%ن اE]�ن و د$#%ش رو&+� ��د �� �+��A/8. د$#% &%��زان ��د�/
�� Dو$4ان ���/2 ��درا  �+�CA+� �#& 6د و �در ;�R�D Q� ��2 �� ر�y . &#%-� در �7 6ء 

 ز��ن ,�"� 7<� و  �Aد ��"}%8 @%$� و Dن &%��ز اE]�ن �6. ا&"��ا�+�، C� 2%RP�$� �+0%د



 

 ٤ 

&%��ز رو&� .�ر-� را . &�! �+#<"A/» -�ر«-� ��$+60 دا��"� R�D� در ��رد ��� �/ . ��Cد�/
�6ء . ���Q�; 8 5ر8 �7"��/�َدِر وD 8هD yAه�"6 �%و را Dه�"6 ز�4�6 �+0%د و �� ا�#�"��� در 

/ �%ق �#�ه��� را د$/ @6 از L"� در &�$6 رو ِ! رو A�� �$�Q�; .�+� 2 5رN 8%ب �+�Aا�9
. $�� F��� 6� %E�E% د$#%8 د$/ �+4د �� و��د &%��، دا�6 ه�8 ;%ق از ��+�A ��ر8 ��د

�� 60�D �#�ه� را از زن دور  .C�P��� �6 زن ��ا�� @6  �ل �4ر�7 �6 &% دا �، ���� ���/
�>7 84+P �&ن رو�6 ز�� �$%@ �� /A@ . �&ز رو�8 داد، &%�%{"�� _&�, �$%@ %- %{"��

�>7 84+P . 8د�$%E ن�AP �&ز رو�&%� �د ا��C� را ادا �-�CB@ ه�"6ءD 8./ا �ن ��[Eز ا��%&
/�/+0�9 �I��� ن دوD 6@ /+�@ .د�C� �01� رم�A@ �9دش را در ���س @%دم ���Lرا . ا �$�B7 �$%@

��� در �+� &�;"� �� ا$! 9.�ف ��Cد و &%ش را ,�$+! ا�/ا�9 و 7<� @6 &%��ز رو&� �+��اه/ 
/��C� 85ر Q�; .  

��زاد8 @6 در . زن ��ان  �ل را ,�$+! @�+/ -� .�ر-� را �:� ��/ و �cD !"�$%7 6�ز ��Cد
رو �6 @%$� . ر�y از .�رت ه�C%ش ر�cD .��� �9ش ه�C%ش ��د �+cD !"�$%7 6� 4�ز$/

د، �#� @�C رA@ �L/،  �$/ و8 �+4 �9اه%8 دار» ��"% &%��ز .�QL « �6 « : @%د و 7<�
  » .��در8 دارد و $� ز�� دارد

  . &%��ز رو&� �6 @%$� �7ش داد و @CB�-� را از ده�A �+%ون داد
�%�G �0%د @6 ��"�+� �6 » .ا$! C+H"+�� @6 �%اg7 8 "! از ا$IA� ��$/ �:%داز$�«: @%$� 7<�

,�ل و8 �+4 . ا�� �� @6 ,�ل ���9 ,%دا9"6 ا$�« : هD %�Cن زن C�P .�>7�ن هD %�Cن زن �A#%د
1�� ��Cد�/» .E%7 ���9"6 ا&�. %#$/Cه �ز رو&� ��ه% ... �+#�$/« . @%$� و &%� /$�#+�

  » .C+H"� ��85 �9د ���+6ء �+4 دارد
��ر ���� �! ��د -� �6 را�� yAP ���4. ا$IA� ���� ا$�"�دA$را از . ا �#A�ا�� ���� �#�ه� �C! @%د و ِ
ازت �+��اه� -� �6 ا$! �%د $F « :���� 7<�. د @%د@���E ا$I�ز���+60 ا$�"�د، . د&"� ره� ��Cد

ازش �:%س D$� « . ا$A%ا �6 @%$� 7<� ا�� $0%ا&� �6 &�8 &%��ز رو&� د$/» .P+84 را �#�$�
  » .در �yA  %�� و��د �/ارد. �+#�$/ ا$! �yA ا&�« . R�D� �� ه� .1�� @%د�/» . %م �/ارد

"L� 60B� . �+�ز�D /Aن ا&�. � را �<� �I� yA�/A0+C��. �%ا$� �#� �D*6 �+#�$/ در&� �+��« 
�&��%>C0L TB. 6@ �KH�� از %"�+�. «  

�� -A/ �+4د. D$� هC+�6 �+��اه� @RH 6%��ن �� �؟ �� �9دم ا�/$�+/مBH . 4+� ر��$D� �C+��د �%ا0$ 8
�K+"� و��د �/ارد. ره� @�A؟ ا�� �+/ا��"� @6 ره� @! �+��d د @6 ا$! . ا$! در�� �IA$�0 ا��

�K+� و8 �+"�ا��� ه6Cء �� را �6 @�"! �/ه/d .  
�>7 84+P �$%@ 6� ���+� ��� �����%� 8/A��� 60+��L ز رو&� در�7<�. &%� �$%@ : » �cD

�%�/ R�D�. .�QL، ا$! رو&R� �� را �9ش �/ار�/+C� �� ر��"Eام و ا%"Lاز ا. «  
  »�P 7<�؟« 



 

 ٥ 

�6ء در -� �gت �+�%د« �B7 !" اg7 ر از/���C6 7<� و8 ه@  ...... «  
 QB� ز رو&� را�/، @6 -��6 &%���&%ش را ���8 زن ��ان �7" �ل �0%د ا���@%$� �E%L را د�

. &%��ز رو&� &#%-� را رو ! @%د و -<A#*6 اش را از ,�ش P%�+� �%ون Dورد. @%د2 ��د
�Q"0 د;�$� را @6 در . P#��6 ا-<�ق �9اه/ اE"+/. �9ب ا$IA� ��� 6@ ��$��� �C++%د. ا�/$�+/م

  . E%اE%7"6 ��دم، �9ا�/م
�6ء « : ���� 7<��B7 د، ه4ار%$g, 6 .�رت���+I��� �C; !$از ا$! @6 ا ��H م%N�L !� �#� �$ا%�
�� ا�/ا�9» .���رمH ل�& �  ���ن روز ز��"D د�ا �6 $%� ���R7�� 7%د Q�; F$ . �IA@ از !�

 2/+C9 8ر�d را !�L ،���+C@ 6@ �A�ل و و+� �H/� 6P�@ �+, 6 ا�/در"E%7 �01� . 8�6 هBx;
��[ �+���/ و &%$�M, �A و ,+� �+%ودA� و W��A� X.D �>@ .دم�� ����%RH �P . 2ر�در �

  . ��xK اوH�ت �+D 6@ ��$/A$� �%ا&"� �! ,�% ���� ه�"�. @�gc ,%ان د�R%2 دا "�
�ً>q� ��A+!« : 7<"�. &%��ز رو&� @+H 6�6Eء &#� دا �، ا&61B ا %ا �AB/ @%د ����. « �A+"&D از

  .@�+/م
  » .�%ا&"� �+��اه/ ��A@ %+E �$5/« : ا4Eودم

« . و8 رو �6 &%��ز رو&� ��Cد»  .$D� �P �"+84 �+���9"��/م ام« :���� &+B+� �/&"� زد و 7<�
�6 �%ا ��0ُ/�B7 !+"��� !+Cه �� �ا&� - %"R� !$@%د�� �+�"�، ا$! . �%ا$� �#� ا �ز$%ا �! ره

  » !�A0,/ر��AK را دو,�ر2 �+
/+0��� 4+� ،/+A  را ���6ء ا$! 7<"6ء �C�%- 6@ ���#Aه �"L �&ز رو��%& /A��+� . 8�mE�1� /+H

.�ر-� را 85 . �<�� در �B7$� 7+% @%د. -<A#*6 را ,�$+! @%د و �+6Bء -<yA را �6A+& 6ء ���� �E%د
  . د&"��� �E%دم

�&�9%� yA>- ش%c 8ا/. .  
�6 ام و -RA�C- .�م  /�& 2/Iه+. ه/��C� �H�� �$%ا� �در د�+ ��@ � . /$������ درg7 � و ا@�Aن �+

��$/ و8 را ���S ��:�رم؟ ,M . ���@� ��:�رم+� �I@/$�� نD وم؟ از%� �I@   
 ��د @6 ا�/@� C�P��� را ��7دم و ���� را $�- 6@ �"E� E%و���A"76%د��د ا0E�ر ا$�A+A*A در &%م 

از �+6Bء -<A#� @6 . ;/2ء د$#% ا$�"�د2 ��د�/�� $/م @6  را ددو��ا�E% رو&+� . ه�Aز ا$�"�د2 ا&�
 ا&61B اش را در &%��زH 6@ 8%ار ��د ��� 85��� A@ %+E/،  . �/&� دا � دود 9<+<� ��5 �+�/

ه+*#�ه� ا$A*A+! ��/2 ��د @6 در ;+! . دا�9 ,�ش g7ا "6 ��د و�+"����6 ,�$� را �E%7 �01"6 ��د
  . ز��ن ه� �#%$� و ه� ��A/م

و� 8� E�ر&�  �0"6 . ا�E% رو&� دو�� ��ه�$� 9�@�"%$� دا � و @�-�H 2��� و RP�ر ��6 ��د
رو&+6 ا$RA� را �+<%&"/ -� « :و8 از رE"�ر �� �G+�� رE+�� ,�زش �9ا&� و � .�>7� �� L%ف زد
/A#AI� �IA$ا ./�%�+� 2%R� رات/�� Xq��� و8 �6 &%��ز ��ا�"% » .ا�� ا$RA� �*6 ه�"A/ و زود از 



 

 ٦ 

-^ش . ا$! �cD"6 �6 ��/رات  /2 ا&�« .�#�ه� @F$ 6 ,/ر �A7 %�, 6�ه0�رش �+�A#E/، د$/ زد
  .»....�9اه� @%د -� ��Bش را �#+%م

./اA9 8/2ء �#�ش ر&+/ و &:M هC�ن ./ا8 &%��ز رو&� . �m1�ت �K/ �� از I�D� دور �+�/$�
  . @D 6ه�C$/H yA ;%و&� را ز�4�6 �+0%د

  
***  

 ,��4د2 دH+�6 را2 زد2 ��د$� @6 ه�C% زن ��ان دKE"ً� ا$�"�د  / و ;�BC را ا�I�م داد @6 در L/ود
 ��� ً̂ �H/م داد2 ��د��Iد$#%8 �+4 ا� ���و8 د&� ,/رم را ��&+/: @� .  

  
  $D� P !+AP+84 را از 9^ل 7<"#�ه� در ��ه+:% ��A+/2 ��دم؟ . »-�ر« ��� �ِ/ 

�� از �Bdع ED"�ب،H �;�& �+� ]�E�$/+&د ر��D 6 �^ل�  . �� �B$�L F$ 6� را �ب ��"  �� �$%@
��6 $�، در�9 ه�8 ا@�&� d F$ 8�6 ه��9 �@�  ��د2 9�ررا2 دو ��RP 6 @6 در�4A� F$ ن�C"9�&

�  /2 ��د، رهCA�$� @%دH8 ��/ود  /2، وا�ن ه�و د@ . !�$ ،�"E%+� �B$�L ف%q� 60+��L در !�
@ /AB� ��%& ����� ل داد$�@%-� ام را در��9د ا�"� �%ا ���ت ���BK"� د دارم . %دم و�+� ،�B+��6 @/ام د

  . @F9%& �B�ُ 8�� 6 �6 ����� �9رد
 �+��9 �H�-را در دا�9 ا �+60 و8 ���را ���ز� �B$�L ر&� را @6 . �%د، @%$� َدِر/A� 8�6 هPر�,
و8 7<� �%ادرش . C� داد�<C; M+�� @�+/ و 9�% �/I� .� 8�8 ,%د2 از Dن ا&"<�د, ،/�+� 2�D !+$ورد

�� از @�ر��ز » -�ر« ��BKم 7%د$/ @6 ا�I! 5رC� . 8+"�ا�/ �� را �6 ,��ور ��%د» -�ر« H 6">R0$
  . ���/2 و و8 -� ه�Aز در ا�"m�ر ,%ز2 �6 &% �+�%د

��؟« H 6">R0$ «�>7 ا%A$ورد8؟« . @�� اD �IA$را ا �ا �%P M, ،�"ا �+/ا��%A$ا7% ا «  
. &:M -}�$% �8�1 از m� 6� �K$%& �@%L% �9رد.  در @A�رم ا�L�س @%دم-0�ن ��R7��+� را

K� 6*�D/ از Dن د$/م @%$� ��د @6 �6 د$�ار �P:+/2 ��د و ,�ه�$� �AB� 6/ا8 دو AB� �Eُ/ -% از ز�+! 
  . د&� ���� در دور 8�B7 و6�BL 8 ��"6 ��د. در ه�ا �eBK ���/2 ��د�/

ز$%ا و�R& 8 �9دش را از ر&��+/ن �� -� ا$IA� P 6@ �$�# .%ا�! �%ا$"�ن �+« : ����  "��4د2 7<�
@%$� از �B7$� @6 ��/ود ��د ./اه�$� » . ه6C -��6 و8 �6 ه�N�� !+Cع ��د. E%7"6 ا&�

����  % زد2 ��د. �+�0+/�  .Dب ده��� از دو �7 6ء 
  » ,�cD !@ �A+G�، �+�0ُ+�،« : $�0 از ���E%ان 7<�

  » .�/ه� @6 ��$/ ا�I�م ا$! وt+<6ء ا&�« : ���� 7<�
@%$� &%خ �7"6 ��د و �#/ . ه+� @�� در Dن ا-�ق �6 7<"6ء ����  F �/ا � و ����  �C� �9+0%د

�� را @%د2 ��د، . �+:%ا�+/L�{- رو&� ه�س %�E60 ا+��Cدر ��ان، ه�+60 ���ز� �و$%ا - ����
@%د، و8 �6 ز$% &��ط @%د و ��95%2 هA#��� @6 ���� @%$� را ره� . ا&"/;� �0%د2 ��د، ره� �0%د



 

 ٧ 

�� ���� رN� . ا-�ق در 9��� � E%ور�E. -�ب �9رد و ���M>A- %d ه�ا �I�د�6 @%دH �;�&دو
�6 ���رد�B7 ،�9�A�+C� 6@ ز�� %d��� �&را�6 �+��ا�6ء �%گ . @��ده �ن و8 �%د8 را -�A@ا

�� ا�I�م �+cر �ر را ��0A$0%د، ا+C� �;/"&ن زن ا�C+/2 ��د و ا7% ه��اد@�/ .  
/  2/+A  ور�I� ق�از ا- �"�%N 8ور �6. ./ا�I� ق�$+!. �6، از ا-�از , ./+&%, ��@: » �P !$ا

  » ��د؟
�+M>� �"�& 6� 60 �+�0+/ ا4Eود» !د$#%ان« �L �0$�« :@%$� درR- در. «  

�+60 ��85 &% @%$� ا$�"�د ��د ,%&+/�L در ���ر ا�/؟« :��m"در ا� �R�D �-/� 6P «  
  » دو ه<"6،« 
  ».-� 7<"� 5ر8 ه<"6ء g7 "6 9%اب  /« 

�+�B7 60$� را ���� �+/اد 7<��L /« :@%$� در �ن 9%اب  /2 �D از ��H 6">ه /$�� .«  
  »6P �/-�؟« 
  » 6P؟« 

/$%c ����: »ورد؟D /Aرا �9اه �6 �/-� ,%ز2 هP �- «  
�>#� 84+P �$%@ .دم�� /A&د �9ر�� ��%>C0L �0$ر�- �I�D 60 درA$6 �. �! از اP 2�#� �"&ا��+C

  .ه�A�@ 8/2ء را در .�رت ���� �A#%م
  

***  
  

�6m1ء @6 @%$� َدِر -�0R$� را �� ز$6A ه�8 @6 �6 هA#�م را�C+, 2دن روD 8ن � icic��A/8 ./ا 
ز$6A ه� ز$% . �� �}�رت �A<%د رد$X  /$�. �+/اد، ��ز @%د، -���d%� !>K �6 د���c �9رد

 -�رA0$�8 � &%د ا$�"�د$�، ا�L�س @%دم @� 6� C�P��+60 دردر -�A+#A& .$�0R ���� ./ا �+/اد�/
. �/د.�ر-R�$� را د$/م @6 در اd%اف ا-�ق -0�ن �+��ر.  زد2 �+��م-FB, 8�0R �+4د�/، د$/

در @A�ر ./ا8 وزوز . �+Cُ%ِخ .�ر-R�$��ن در رو A�8 ��1 �<"� از P%اغ ه��B+- 8، ه�$/ا ��د
. در ��$� ������ ./ا8 دML 4+� 8%#$ �+�/���� در -8�0R، ./ا0P 8+/ن qH%ات Dب 

84+P 9%ا +/ن /A��� 8ا/. .  
  . ���� Dه� @�+/ و در ;��� �M0 ه� را از دو � ,�$+! ا�/ا�9

�D 6زادC� �$%@ . 8� 7<� @6 ا$! L%ِف AP/ روز  زودg7ر ا&� و &:M �� راه� ,��ور �9اه+�  /
  . �6 ��$� ا�! �9اه+� ر&+/. �9اه+� ر&+/
� ./ا8 9%ا +/2  /ن را @�X @%دم-�0R$� �%ا�A� م�& Q  د و�� �6ء ���6ء د$#% 9">R0$ 8 .

�R �� .  
  



 

 ٨ 

��  ��6 �6 . ز���+C�P 60��� �6 -�ر$�0 ;�د8  /، در L/ود &� �R��% را در Dن -C  �$�0R%دم
 Q ���� ه6Cء �%دان .  ��6ء ه� در @A�ر د$�ار ���"6 ��د$�، ��ن H�ق، 9%�� و &+Q �+��رد$�

9/ا ه6Cء �� را « . $�0 از �R��%$! از ���� ,%&+/ P%ا �� R�D� �C�ز �C+��ا�/.  �C�ز �9ا�/�/�� ه�
  » P%ا -� �%ا8 9/ا ;��دت ��A0+C؟. در L<� �9اه/ دا �

P+84 @6 ه6Cء �� را L<� �9اه/ « . ,�ه�$� را دراز @%د. ���� ��/ار8 از �}�ار �+�A را @�+/
ا$! 7<"6ء ,/رم ده�ن » .�9ب �9اه/ ��د» @�ر��ر$"% « F و $» &AB/ر2« @%د، $F �� +! ه�� 

  . د$#%ان را ���d% ��1 در ��رد 9/ا ���
. ,�&� از  g7 Q "6، در$�E"� @6 دو -! از �%د���� @� 6� �� RA,�ن  /2 ��د�/، @C�ل و ,/رش ��د�/

�0R$� ���"6 ا$! ��/ر @��E �%ا$� ا��4�ر D�+4 ��د @6 �+/$/م @C�ل در H /AP/�� ام در هC�ن -
ا�� ا�/@� �K/ ز���+C@ 60�ل و ,/رش در ا$�0R- 8��A$� �4د$� F� +H !� ،/�/�D�6Eء @C�ل . ا&�

  ..................�%ا&"� د$/م @6 . را د$/م
�� و��د �/ارد. وi, 8�%د2 ��د�L !$ا T+N�- 8واژ2ء د$#%8 �%ا . !C� �P�, 2�#� ���C�P

�R�D در �Eو ه+� ��ع ا;"%ا ،/�/A#Eا/+&%+C� 2/ه�2 ��د�/ .  �6 ��/+C9 8�6 ه��$�  �و 6��7 ه
,/رش @6 ���CA+& F$ F� در . �dر�E 8%د2  /2 ��د�/ @6 �7$� �6 ا&"��ان .�ر-� �P:+/2 ا�/

�6ء �� � �6  �+�6ء ه�C%ش ا.��� �B7 F$ ��H 2�� 6& 6��#P 6@ د%@ X$%K- ���� 6� ،د�� ���@
�9�& S^ه �I��� د و و8 را�C� .و /K� 6"�$%7 ل 7<� @6 �! ��"6 و�C@ در ��رد ���8 �6 �

  :ا�/@� از �D%ا -�ا��"� ���Aم
ز$��&� ، �9دت .......... هC+�6 ............. ه+*#�ه� ��$/ و8 را -RA� �g#+Cا "� « 

.... ............9/ا$�............. �9ا&"� �� R�D� �AI#�........... ه% RP�ر-�$��ن ............... �+/ا��
���� را ...................... ه6C �� را �9ن E%7"6 ��د.................. A"E%7/شA- ..................

  ».............�E[ زل زد2 ��د. ............... د$#% P+84 7<"6 �"�ا���
  

. ��,M از ا$R0$ 60A<"6 را در Dن -�0R$� ��ش زدg7 2را�/$�، @%$� 7<� @6 9�%8 از 5ر8 �+
  . 5ر8 -� ه�Aز -%�+� ��/2 ��د

�+6 ��د» . راه� د$#%8 ا&�« : @%$� 7<�  ��,�% @�@�$� -��0% -+� دا � و . ./ا$� �6 ��
و8 در �^ل �D�د ��د و -��0% وIA7 8�$� ه6Cء �� . AP/��رH 6� 8�P�ق اE%اد ���درت ورز$/2 ��د

���� . �� I�D Q��D� را -%S 7<"+�. �%و�/ه6C �6 ا&"Ah�F$ 8 زوج &����ردA"E%$g, 2/ @6 . را دا �
@%$� و ,�%@�@�$� ;4$4، @6 .�رت �%��  �B0 دا � و . و �! و @C�ل و ,/رش ود$#%ان

$�0 $�0 از را2 ;��� -��0% ��5 . &%ش d�س ��د، �C� FC@ @%د�/ -� �/ا�9 -��0% -+� �%و$�
�+�د دارم، ���� . 6A ا, 8�E%+��$/�+� !+$"+� و از َدرِب @6 در ا- %+9��H %0%ار دا �، ��ا&6qء ز$

�qH . �qH �}�ارش را از �+�� �%ون Dورد�+6C را2 ز$6A را ��5 رE"6 ��د @6 0$��ر2 ,�$+! ,%$/، 



 

 ٩ 

9�S را ��&+/ و در دا�qH �9 . را 9��� ��Cد و ��"� از 9�S را از �+��6ء ��د2 �%دا �
�� ,RA�ن �. ر$��BH F$اش، در �4د �B[� Q+� را در �qHد�C .  

  
  

  . و�L"4د�7
�A0+� ز�را � ���ده ./A$� ./ا �+/ه�60 ا5 6 ه+$�� �- �A0+� زش�اه� . �9ب ���+� �$�R�  از

ا�� d%ق -A<�� از -� . -� ه�ا را �L ،/A�0�5، �6 ه�ا N%ورت دار8، در L�ل N%ورت دار8
/AA0+C� �;�d2 ا�/. �"^ �  /2 ا�/.  ا/+*+, �R� ،/د2 ا�%�E .از �ً"KEو دe$%d ا8 �6 ا�/از2ء%I�  

�A0+� M>A- �� F$ ./���+� 6*Ac �$�R��و ه6Cء �D*6 @6 �+"�ا�� ��A0، . ده��� را �+�A/8 و 
�E  ./A%$�د D ��%� � �C9ر8. ./ا8 9<6ء �+��0AI+� 6"ه�D ���"&و . د /qB[+� 8/& �$�� در

. +��اه� ا7% �+"�ا��"��. �+��اه� E%$�د ��B+& .��0 از ;%ق &%د  % �+�4/ و -�A را �+:� ��/
  . ا�� ���E %d%$�د @�+/ن -� �+�ز �M>A- 6 دار8

  . �9ف
. ��, ،5�P �C& 6� .!+$:� د$/م. ��C& 6 را&"� د$/م. -��+& eBq� �+- %0�8�0R- .2 -�ر$F ��د

. FC�P زدم. �4I -0�ن ه�$� �1/ودP 8+84 د$#%8 �/$/م. د&"��� را در ����� C�P��� -0�ن دادم
ه�ا . Bc+� ��د و L"� �+"�ان 7<� ���/ ��د. ه�ا در&� ���د. ه+� P+84 �/$/م. دم��ز FC�P ز

�/ل &�زم و . ���$/ �6 ا�CI�د �#%ا$/� FP�@ 8�6 هPر�ا �6 ,%�D ورم وD �&/� ا&"� ه�ا را��+�
��h ا$2i� ��@ 6@ ��A ه�$� . C�P��� را �+� �+�4/. و -K<! 7�زو�+!. ر$6 ه�$� را از Dن ,%&�زم

E2 ا&�را ا/+��� �R�D 6� �$�C+�ا�#� "�، در ا$! . �� ه% �<�� @�A+� ،��0+� 6 ام �+��زد. %ا "6 و 
  ..............E%$�د+� 8��E ./%$�د8 �+��/ @6 �%ا$/. �� �9اه� �%د

�E4�م در -�ر$�0 در24IK� ./+�9ء @��0P رخ داد& 84+P را @�+/ و �A+"&D ���� .�A رو ! �;�&
�CA� دوC�P�"9�A� ./ د&"� ����  4��%أت . -%&+/م �D%ا از د&� ده�. �� را �D 6ن ا�%2 ه�8 &

��4� FB, 0%دم� .  
9�%  /م�� ���L�� ه�"6 ازD 6"ه�D .م/+A  �9ا�/ن را �ز @%د . وزوز د;�cD !"�$%7 6� �B>d �$/+A 
� 5ر8 7�ه� �. @�� �6  �رور8 �E �AK%&"�د. @�� ُ;e زد. و ��در و8 را �D 6را�� E%ا�9ا�/

  . 7�ه� &%ه� �D 8�BR, 6ه�A 5ر8 ا.��� �+0%د�/. -K�دل �+�/
  ». P+84 �9 � را. P+84 ���9 را ���d% �+�ور« :���� در �7 � ز�4�6 @%د

  :g7ا "� �9د �+�$/. g7ا "� ذهA@ �I"�� �A/. �9ب و �9ش
زا��، �! و - !�L� 6E�0  . ه�8 در9"�ن -�ت. &�24 زار E%اخ. $K� F/ از 6KC� %Rt در ,]C�ن

P%69 در د&"�ن ز�9 . �! �6 &�"� -�ر را �+E .��0%ورE"6 در �+�ن &�24 ه�8 �9د&%زد2
/9%*+� !�L ن . �9رد2ء�C�Pان%,gc�@ 6� ن، رو�C&D 6� �� .�+�4+C� %#$/Cه �� �E%L �+ه .



 

 ١٠ 

�+�4� %#$/CR� �$ار/� �E%L ن .  ز$%ا�ات ز�/�7  %d�9 !+"��� 6@ ����ن �%د�ا&� �+ !+A*A$ا
Cن  +% �� +/2 ا�/. /$#% ا&�از ه�"�, F$ @6 از ���د�%� . !�L را �+��را�/ و �R>B; �C+��

&�$6ء . @�gc,%ان -�ب �+��رد، 6d�c �+�4/ و ا&"�ار �� ا$�"/. P%69 را �+#gارد -� �*9%/
/{H%+� ،�R>B; در 85 ا��اج �6ء ���9% �+/ان . دو7D 8 د$�ار �9"+� @6 در���D $�، از�در �

. و ./ا8 ��&+��. ، ./ا8 .1�� و A9/$/ن و  % % �Eار2ء Dب �6 �7ش �+%&/H%ار دارد
 yAهD �A0+� %0E ،س���84 �+P » 5�� �$ «ب�8 ر��را �6 . در ,%د2 ه �8 د$�ار ����D از ��@
  . �+#�$/ @F+@ 6 و P�D 8��د2 ا&�. ��م ./ا �+�4/ و �� را E%ا �+��ا�/
�D*6 �+/ا�� ا$��A @6 ا$! 9�d%2 در �! .  و L"� @/ام &�ل ��د.�C+"�ا�� �+�د �+�ورم @6 @/ام ��2 ��د

6KqH ر�#+�A �% ز�+6Aء . -60ء از g7 "6ء �9 � @6 در ذهL �A<�  /2 ا&�. ز$�"6 ا&�
  . �q�Dر8 @6 ز�/�7 ��  /2 ا&�. 9�@�"8%

  
 ،/A"E%+� /�/ و��8 @6 �+�2 ه%d�9 F- �� 26ء را+�� � g7 .�$� ��د�/�+�"% ./ا ه�و ��$  . »

y+� « �ه �85 &% ��/، .$/�/�+ُ]%در ���+� �ار، ;%;% 9%8 @6 از �4د$�0 ه/A+ �� %+E F- F- 
� A>&�7/ان، ./اA& 8#%$24 ه�8 @6 ز$% -�$% -��0% ./ا �+/اد�/، ./ا8 � �./ا8 ز�y و �

�6ء @�د@� در -�رA0$�- 8��K- ،%0<! 7�زو�+!، ا&"<%اغ و �/�Eع�� .  
�1#�2 روز �K/8 از -��0% : روز AP+! ا&�وا,�+! 9�d%2 ه�$� از Dن. 2/AA@8 @�ر�A در رو 

.�ر-� را ���C&D 8�ن @%دم، �� ��P �+� ��ز �/ان &� �#�2 @%دم، �D#��6 �+�د دارم . ,�$+!  /م
در @A�ر ��د2ء 9�@� �%وM>A- . �9^#A& 8 @%دم، @H �$�7 6%ار ��د د�+� از ا@�+�R- !I 7%دد

�1#�ه� ��P دو9"�دراز @�+/م و �C&D 6�ن 9�. y&#4ار از . @�"%8 ر��4ار از ه�ا، &:#&�:&
  . رو �A و &:�&#4ار از ا$60A ز�/2 ��د$�

@%$� F$ 6@ �>7 « . و8 ��85 &%م ا$�"�د2 ��د» ا@�Aن �� در ,�@�"�ن ه�"+�، ا�+%« :���� 7<�
�/ -� �� را �6 ,��ور ��%دBq+� M�. «  

د$/م �M0 ه�$C�ن در @A�ر ,�� 8��� FA9 S . �9:+/2 ��دم-� ه�Aز �%و8 9�. رو ��qBc 6A+& 6 زدم
 ����د �+��/، 5ر8 -��0% را د$/م @6 در  Vاز �+�ن ,�ه�$� ���� @6 ا7% وارو�6 �+�/،  �0 . ��د�/

���D -% @6 ��د2ء 9�S%& 8���D . 6� �@ ا$�"�د2 ��د و ��+R� 6��%$! از ز$6Aء -��%0 ,�$+! �+�/�/
 6@ /+��I4ار;� �� ا�� /A"���C+� ت &%ب را�KqH ،ه��1#�. y@�"%8 ر��ن 9�C&D �1- ودر 

/�/�+� /$/,�� %m� 8 از/A��� 6&�@ 8�8 -:6 ه�AR, در .  
,M از Dن هE 6@ 84+P 6C%اه� . �%ا8 ���� د�� &�C�P .�9��� دو��رR�0� 8��� 2�8 �� دور �9رد

 -C�م ز�/�7 اش ��د @6 ا$! ��CIع L�.��%���6 ر$��، �A#+/، د;�ا @%د، Dروز @%د، . @%د
  . $F ,�% ��$�س @AA/2 و دو �M0 &<%8: �%ا$� ���H ���/2 ��د

  



 

 ١١ 

/+�0+� ~+P ��@ ./+�0+C� ~+P ،6� .�96 زد2 ا�/. �6  +�ن �+:%دا�BL ان 7%د ه�%E��� ا . د$/م/.
. @�� د$#%8 �+4 ا$! واژ2 را -0%ار ��Cد» .7�ز« :@�� ./ا زد. ه�8 ,% "�ب  ��%ا �+�A+/م

  .   +�ن �E 6%$�د ه�8 �7ش 9%ا � ��/ل  /./ا8
� @%د2 ��د�/، ر&��+/$� و را2 ��ز @%د$�CI- 6@ ا��%E��� 2��,/ر . ���� و �! �� ;6BI �9د را �6 ا�

�9دش را -0�ن �+/اد و .�رت @C�ل �� ,�ه�8 دراز در �+�ن 6�BLء ���E%ان ���"6 ��د و 
/+&��  . 9�@�"%8 ر�y ,�%ش را �+

��� �+I�ن @C�ل » !,�%م �<M ���اه/ @�+/! وM>� 8 ���اه/ @�+/« : #<�و8 �+#%$�� و �+
د&� را&"� �+1%@� �� ه% -0��� @6 ,/رش ���د �+/اد، -0�ن . �%و8 زا��ان ,/رش اE"+/2 ��د

  . �+��رد
  » !�/د @! �<M ��0/! 9/ا$�! ,�%م، �<M ���اه/ @�+/« 

ا�� ,/ر@C�ل د&� ���� را . @C�ل ا�/ا��9��� در @A�رش زا�� زد و د&"� را �%و$�  ��6ء ,/ر 
 6BCL ،د ��د�$� در �4د$�0 ا$�"�@�,�% @ �و8 @%$� @6 �%� ���R7�� ف ه� داد و �}�رت%q0$

� و @�-�2 رخ داد و �C+"�ان �D%ا ����%2 �9ا�/. @%د$%& �B+9 ،�&�+, ع�H�� نD از M, 6*�D .
L !+Cز @%د �6 7%$�"! و در ه�cD 8د�; %+c رت�{� �$%@�E%+� Q�; 6� ل�زو$� . �� ��D در

�6m1ء �K/، ,/ر@C�ل ا$�"�د2 ��د و -<A#*6ء @%$� در د&"� H%ار . -�ب �9رد و �#/8 ,%-�ب  /
�+60 ��$6 �+0%د 7<�. دا ��L ا ��0« :@%$� در%�! «  

�� از ا$60A $�0 از �� $ /$�#� 84+P� �BC; ا�I�م ده/، ,/ر@C�ل �+6Bء ا&61B را در ده��� H ��ا
g7د�C� %+E د ���اه� �%د. ا � و�ر را از $�I>ن ا�D Sواi, 47%6ء . �! هHر�� �را @6 در و $

  .  @6 �6 ه�ا ,� +/ را و $� �9ن &%�9ده��� �%ق زد
  . �! دو��ر2 دو5  /م و در @A�ر &%e;ُ S زدم

 


