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  صحًٍ
دسِ  سَی دیُاس ساعت صحًٍ ، ی لذیمی . دس صیشصهیى یک خايٍغشیب ، َالغ اتاق 

خُاب  َ یک سخت، َچًذ صًذلی اعشافؼ هیض ياهاسخُسی. لشاس داسد اتاقخشَجی 
بهتش دهذ.  َعایل صحًٍ سا تؾکیل هی -ؽُد کٍ دس بؼضی اص اپیضَدها دیذٌ يمی_

س همیى دهای هختلف  َ هکاو باؽذثابت ؽمایل صحًٍ  ایپضَدها یس تماهداعت 
 . ؽُد اتاق َ با همیى َعایل باصعاصی

 



   

 

 
 
 

 ايفشادی . ۱
 

  .ؽُد غشیب دس صحًٍ عًیى ايذاص هی صذایدس تاسیکی 
تمٍ و عٍ ، صذای خُسدیک باس لحظٍهشچًذ صیشصذای غشیب ، 

 ؽُد. بٍ دس، ؽًیذٌ هی

،زَينکجاـطَعـس؟يمیاظ...تن،تن،تن،ؼتٍهمیفٍؼٍضطب،باضؼٍ...تن،تن،تنصذای غشیب
اییکٍتببیفتطاظَهتحتاکًٍ،تًنزاؿٍ،هیزَين،ؼطمزضززَيؽتنَاالويمیـایسهی

تُی زاضم، یٍچیعاییََلهیطؼ  اظکجاـطَعـس؟صسایجیؾ،میٍصساهایی، ذُضٌ،
یاعمیًاوکطز؟گُـٍـٍبٍچیهی...تن،تن،تنؼت،ٍصسایزضظزو،همیفٍؼٍضطب

لبهمٍ یٍ هیچیايگاض بهن زاضو همٍ ، ذفکیسٌ هؽرطٌ َلیبطایچیلبرًس ، ؟ذًسو
کی،ٌتطؼُيٍ،هخلکؽیکٍپفتزضهیباظکًن،صساهاهًَُضذُامز يمی...)صذای دس(

تاکؽی،اظصسایبُمٌ،اظصساها،اظکؽیکٍپفتزض..زَؼتزاضمكطاضکًن؟.ٌپفتزض
...ـٍ....اظصسایمضزهیٍکٍهطضَظاظجلُیذُي

کُتاٌ. یک صو. هکثصذای جیغ 
ٍ،کیَچطاـُيمییٍيلطزيبالمکًنحػهی ـایساَيٍکٍپفتکًن،ؿهیزَين،كوظحؽ 

يساضم،ـایسایىاضغطابلؼًتیکٍاكتازٌتُتًنكوظبٍذاعطفُـتزیسوصُضتهاع...ٌزض
؟هگٍهىچیکاضکطزم؟کاؾهىباـٍـطَعـس؟...چطااَوبایسزيبالاظکجا...باـٍاَو
ـی؟کجا؟...ُيؽتنبٍیازبیاضم...يکًٍهىکاضیکطزمَذُزمذبطيساضمتهی ؟َلیآذٍک 
...کًٍمهیٍصسایزضزاضٌزیَُيضكتن؟...،جاییيطكتناصلىکٍهى

 بلًذصذای جیغ  .کًذ هیَ آو سا باص سفتٍ  َاس بٍ عمت دس دیُايٍ
لشصٌ بٍ جايؼ  ،غشیب دس حالی کٍ اص صذا. اص پؾت دس یک صو

 تاسیکی. .بًذد افتادٌ ، دس سا هی
بٍ هؾغُل  _ يمایؼ تمام اؽخاؿ.  خیاباوآیذ .  هیيُس 

، دَسادَس همگی َ  چشخًذ هیدس صحًٍ  _ خُدؽاو کاسهای
  .يظش داسيذصیشسا کٍ دس هیاو صحًٍ ایغتادٌ غشیب 



   

 

ََاؼٍتماماتلاهایبعضگؼتجا...ذیابُوبهتطیىيوغٍهمیىاظکجاـطَعـس،ـایساظصذای غشیب
ايگاضجُضیبهنيگاٌهیکًىکٍیٍ،واتطؼن،همٍیٍعُضیکُچیک...اظآزهایاعطاكنهی

...ـًاؼى،بایساظاَيابگصضمهاؼتهًُهیؼال
چًسیازميیؽتزهیوىـًاؼمؿ،هیَهتیهؽتذیابُويفؽتٍ،چًسیگُـٍعبنهؼمُل

کٍٍتًلطهـایسهمیىهتًلطم...هاؾ،اظحالتيگاهؿچفناظ...ـًاؼمؿَهت،َلیهی
(داسد هی بشای )سَصياهٍ...ـٍاظؾضَظياهٍبرطمباػجهی

آهااهطَظذبطایذُبیتُؾيیؽت  سَصياهٍ فشَػ 
بسحالمُؿظزيلحىحطف...ـًاؼٍهاؼتهًُهیظيٍکٍايگاضؼالعُضیحطفهیهمیفٍیٍصذای غشیب 

...کًٍهی
آهاضؼیسذیلیذؽتٍبٍيظطهیسَصياهٍ فشَػ 

ـایسمذُابیسمَكوظذُابزیسمکٍبیساضم......ميرُابیسٌچًسضَظحتااَينكهمیسٌکٍصذای غشیب 
؟،ـمااظزَادکطزیسذُامبٍبؽاعناضاكٍکًنهیسَصياهٍ فشَػ 

اظزَاد...هٍ!صذای غشیب 
آبی...آهاذُامالکبلطَـنهیسَصياهٍ فشَػ  زآـُوهیطَظذیلیاظایىچیعهاذُؾهایاهظو...الک 

اظالکَایؽازٌبُزجلُمَیکیهخلاَو...زیسمجایییٍنایىصحًٍضَهبلًهغمئًن...صذای غشیب 
ـُيساضمزیگٍتحمليگاٌظز...حطفهیآبی

ذیطٍضَظبغشیب
ذیطباـٍبٍاهیسَاضباـیسکٍ..اهطَظضَظذُبیيیؽتآها.سَصياهٍ فشَػ

ی  ؽُد،با تًٍ َس هیفشَػ د ص بغاط سَصياهٍحالی کٍ ادس غشیب 
 ؽُد. هتُلف هیيُجُاو  غشیب

ببرفیس  يُجُاو غشیب
ههنيیؽتغشیب
؟کبطیتزاضیىيُجُاو غشیب
کبطیت؟غشیب
ؼیگاض؟گیشد( )پاکت عیگاسػ سا سَ بٍ غشیب هیيُجُاو غشیب
؟ؼیگاضٌایىؼُذتگیَاؼٍ)اؽاسٌ بٍ هچ پغش(غشیب
میٍيُجُاو غشیب زَيٍزاضیىـماا 

؟هى  غشیب 
 ؟هگٍيٍ،بٍتُوؿطیاؼن...جاؾهؼلُهٍ!هچ غشیب( ٍب اؽاسٌ)يُجُاو غشیب



   

 

ـًاؼی؟هیاظکجاهًُتُغشیب
گفتتُوهیيلطزاـتزيبالیٍيُجُاو غشیب
؟زيبالهى  غشیب
َ همیىيُجُاو غشیب .کًیس..بگطزیسپیساؾهیضاؼت،زَضَ
...ـماغشیب
ـؼطزَؼتزاضیس؟ـما يُجُاو غشیب
...هى  غشیب
هىذیيُجُاو غشیب ... بطـايٍلیزَؼتزاضم کٍ ضا اتهیؼط كطاهُؾ/گصاضم َکطزٌجهاوذاکیضا

، اص  خُايذودسحال ؽؼش) هایتُؼتظيسٌبُزوضاچٍؼُز،َهتیبهفتزضـايٍ/هیطمهی
 ( .ؽُد خاسج هی صحًٍ



...هىایىـؼطَهبلىـًیسمهایتُؼت...زضـايٍبهفت...کًذ(  )صیش لب با خُد تکشاس هیغشیب
کجاضكتی؟کیبُز؟...َایؽا...ایىـؼطهال

هکث.
چیزَضغشیب صذای  هیهمٍ ،ؼطم زاضمگطزٌ بویٍ با كطهی ؟هىچٍ آزهای،هایتکطاضیحًٍص...

جاییتُزَض...یٍجاییٍؼٍزیسم...یایىآزهاضَیٍزكؾكکطهیکًنهمٍٍهم...تکطاضی
 گصـتٍ...

 ؽُد. آسام َاسد صحًٍ ؽذٌ َ بٍ غشیب يضدیک هیهاهُس صيذاو  

بلًسـُ   هاهُس
تُکیهؽتی؟  غشیب 
بایسباهىبیایهاهُس 
فتی؟گزيبالهىهیبُزیکٍتُغشیب
 گطزوتُهیهمٍزيبالجاایى  هاهُس 
بطی؟هًُزاضیکجاهیغشیب
كهمیبؼسوهیهاهُس
بطی؟ًُکجازاضیهیگلتنهغشیب
ذلٍـُهاهُس ، سَی  غشیب سا  جلُی هیض )باکمطبًسؼیاهتهیکًن...حطفبعيیباظماگٍ،

(.ايذاصد  هی صهیى
جاکجاؼت؟ایى...غشیب



   

 

َاسد   لاضیکُبذ .  سَی هیض هی، با هؾت عٍ باس  هاهُس صيذاو
 .يؾیًذ پؾت هیض هیؽذٌ َ صحًٍ 

؟.اؼن..آهاجسیٍهمٍچیع اظحاال   لاضی
؟جاایىىچیآَضزیًَُاؼٍه غشیب
آهاتُواؼنلاضی
زميُيمیتُتايگیسجُابغشیب
ـُبسٌجُاب)اؽاسٌ بٍ هاهُس(لاضی

 صيذ. هیکمشبًذ با  سا  غشیب  هاهُس صيذاو
 ؟کاكیٍ...اؼن

ؿطیب...  غشیب 
یجیطکبسصسایجیطکًنهیتیٍکاضیباهاا،.َایؽضَتگصاـتٍ..باباتٍچٍاؼمیآذٍایى  هاهُس
تُوكاصلٍگطكتیسآهاهاؼتاظذايُازٌيُـتٍکٍـماؼال تُوتُپطَيسٌ لاضی
ای؟چٍپطَيسٌ...پطَيسٌ؟غشیب
آهايباـیسکًجکاَتُيٍبٍيلغ  لاضی
کًیس،َلیحتاحاضطيیؽتیسبگیسجطهنچیٍ؟زاضیسهًُهحاکمٍهیـماغشیب
؟سزَيییؼًیَاهؼىيمیلاضی
 هؼلُهٍکٍيٍغشیب

ؼتاكتضاحٍ،كاجؼٍ   اهُسه
؟گیسيمیبهنزَيیس،پػچطاـماکخاكتاکٍهیغشیب
کلمٍزیگٍحطفياهطبُطبعيیاگٍیٍکًذ( )عیگاسی آتؼ هیهاهُس ً همیىبا آتیؿُتـتمُهٍت

تُتمام  صيذ( َ َسق هی اص غشیب گشفتٍبٍ صَس  سَصياهٍ سا)هىٌبسضَضَظياهٍاَو...ظينهی
زَينيمیهٍاؼنتُهؽت،باظمبگُهایایىضَظياصلحٍ

یؽتيهىهیچاؼمیاظ...َلیتُاَوضَظياهٍَلیغشیب
ـسکٍيبایسهیُؾکى...آوهطزَاضزجاییـسگپػ  هاهُس 
هى؟غشیب
 اَزیطضؼیس  هاهُس 
 کجا؟غشیب
زیسيبایسهیهاهُس



   

 

فٍ...گلتٍبابؽٍزیگٍ...هطاضيبُزایىچیعلاضی
آهاببرفیسهاهُس
بػزضؼلُلحوبٍُتهایظيسگیـسٌَبٍتؼسازؼالاضـًاذتٍکگًاهجازضایىآها!ـمالاضی

...ـیسايلطازیهحکُمهی
بطایچی؟ظيساو...؟ظيساوغشیب
ذلٍـُهاهُس
 ظيسايیبفنضَحمناظؾذبطيساضٌیچیعیکٍُينَاؼٍتهىيمیؼت،هؽرطٌایىیَل غشیب
بطؾـجایبسیيیؽت،ب ظيساوذیلیهن...!همیىيسَيؽتًنجطمبعضگیٍآهالاضی
زیى...چطابٍحطكامگُؾيمیهىکاضیيکطزمکاضَباهىبکًیس...تُيیسایىـمايمیغشیب
ـببًسزههاهُس  تًُ 

 علُل بٍکؾاو  غشیب سا کؾاو ،هاهُس .لاضی خاسج هی ؽُد
 بشد. هیايفشادی 

ـٍكطاضکطزهیچیيمی...اظذیالكطاضکطزوبفیبیکٍتٍـيلؼبٍ اهُسه
کاضکًن؟چیبایسچی؟اگٍچیعیذُاؼتن...غشیب 

ظيگبعوبهندهذ( )اصجیبؼ کاستی دسآَسدٌ َ بٍ غشیب هیاهُسه
ضم...باتُام...َایؽاکٍتللىيساهىَلی  غشیب  

  ؽُد. صحًٍ خاسج هیاص  اهُسه

ایىهى صذای غشیب  چطا ؟جام هىچیهگٍ کطزم .؟کاض چطا ـسجُضیایى.. هیچ...؟ یهخلهبلچطا
اظؼیاهیهی...؟يیؽت عٍ  )صذای...هطگباضتطؼن،اظایىزضَزیُاضایتًگ،اظایىآضاهؿ 

صذای )؟کجاؼتاظهاذُضٌتُؼطم،ایىصساهیؾهجپتکٍهطضطب...ذسایا(دس ضشبٍ بٍ

ـسٌيیؽتکػتُایىذطابهیچ.ٍ..ـؽـب)فشیاد(بؽٍ،..زیگٍبؽٍ.لؼًتی( دسعٍ ضشبٍ بٍ 
 جاايلطازیٍ...ایى

دس   غشیب يُجُاوصذای تی بؼذ صذای دس لغغ هی ؽُد. لحظا
ؽُد. ؽًیذٌ هیصحًٍ 

!ؿطیب....هیباتُامهی..صذا
جاؼت؟اَو...کیکیٍ؟غشیب

بیاضپاییىُهیػ...صساتصذا
 .ؽُد يضدیک هیتٍ بٍ غشیب لذم های آهغغشیب يُجُاو ، با 



   

 

تُکیهؽتی؟غشیب
جاكطاضکًیبایساظایى يُجُاو غشیب
؟جُضیآذٍچٍ   غشیب
ایىزكؼٍيبایسزیطکًیظَزباؾ،...ًنکهىکمکتهی  يُجُاو غشیب
کًن؟بایسبکاضچی غشیب
ذیلی(ذ.کؾ بیشَو هی علُلاص  غشیب سا)بسٌهى...ظَزباؾُتـزؼت يُجُاو غشیب بگُؾکى،َهتیذ 

هُيیتاهًتظطهیَتُؾـیًیهیزضپاضکـسٌ،جلُیکٍبیًیبیطَویٍتاکؽیهیضكتی
؟باـٍ.هطجاضكتبطَ..،ؾبیازٌضايًس

؟اگٍگیطبیلتنچیغشیب
تاآذطؾ،هحکنباـیهطقَبایسيُجُاو غشیب
 ی؟آیيمتُباهىغشیب
هُاظبذُزتباؾکُتاٌ( )هکثيُجُاو غشیب

 .ؽُد.تاسیکی اص صحًٍ خاسج هی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
 
 
 

 تاکغی. ۲

لحظاتی بؼذ اص آغاص .  يؾغتٍ  صًذلی تاکغیغشیب سَی  .يُس
  . يؾیًذ  هی غشیبکًاس  َاسد صحًٍ ؽذٌ َ لکاتٍصحًٍ،

 سيگی آبی الِک  هایؼ اخىبٍ يسَی صًذلی،  ؾغتىدس هذت يِ اَ 
 صيذ .  هی



؟ایسـماضايًسٌغشیب
اگٍضايًسٌبُزمهی  لکاتٍ ؟زلتَُض ایىپفتؽتنـ 

ـمابهنکمککطزیسكطاضکًن؟...غشیب
کطزی؟كطاضهگٍلکاتٍ

...ظيسايیـنکطزٌبُزوغشیب
ا؟ـکیلکاتٍ

آَضزمتُيؽتنكطاضکًنـايػـُو...نذتـًازَين،يمیيمیغشیب
؟یبهتزازٌذلًهمچیىكاظچیظزیکٍحاالخًذد( )هی  لکاتٍ

هًظُضتچیٍ؟غشیب
کًذ ( عیگاس تؼاسف هی غشیب ) بٍ ...بسٌُتـآتیف،ذیالؿبیلکاتٍ

يساضمآتیفن.کفن..يمیغشیب
ذیلیلکاتٍ ؟ًبیجتُچطاايوسضهی...ببابا،يرُاؼتنذ 

؟زآچطاضايًسٌيمیغشیب
چیبٍهُهؼؿ،همٍآزهیلکاتٍ

؟يسیسمجاییىهىتُضَهبل،تذیلیآـًاؼتٍهیاك...غشیب
آز...هىکٍیازميمی   لکاتٍ

تطکٍؼطمزاضٌهی...هالذ( هایؼ سا هی )ؽمیمٍـًاؼمتَهتٍهیايگاضیذیلیغشیب
؟هطقبسمذُایبهتهی لکاتٍ

ـٍجابطمذُبهیاظایىغشیب



   

 

ذُایببطهتزکتط؟هیصبحَهتزاضم،هىتاذُز  لکاتٍ

همًُوغشیب

؟کؽیهًتظطتٍ...؟حاالچطاايوسضػجلٍلکاتٍ

عُض؟چٍغشیب
بفٍتيگطايهازضتزیطبطیعُضی،گلتنـایسهمیىلکاتٍ

َهتٍ،ذیلیکًنهاظيسگیهیتً (هکث)هازضم...)صیشلب(  غشیب
زَلتآظازیپػتُامهخلهىاظهلت...لکاتٍ

ؼیگاضزاضی؟غشیب
 کفیسیيمیتُکٍ   لکاتٍ

کنزلنآـُبٍ...یٍغشیب
دهذ . غشیب پکی صدٌ َ بٍ  عیگاسػ سا بٍ غشیب هی لکاتٍ

 .ؽذت عشفٍ هی کًذ
 

کبًستتُباایىضیٍ لکاتٍ کفی؟چیؼیگاضهیَاؼٍیآ
ؼالیهؽتيکفیسم...چًسغشیب
كوظظیاززیسم...هىهطزایػیىتُضَ گیشد( ) عیگاس سا اص دعت غشیب هیجاؾهؼلُهٍ...لکاتٍ

ؿیطایًٍ؟...زضتُوبیاضٌاظتًهاییَهتابؼضیذُایسکٍیٍکؽیضَهی
کًٍهیػازتآزمتًهاییؼرتٍ،َلیغشیب
يیؽتبسامتطکػازتهمیفٍ لکاتٍ

.هکث
کؽیضَايترابکطزیسـب هغمئىباؾگطزیهیپُلیـاگٍپ غشیب
ـٍكهمیس؟تيمیٍاظضَهیاكکطکطزیكىَاهؼخًذد(  )هی    لکاتٍ

 ؟...پػ    غشیب  
 ؟ تُيٍاظکؽیذُـؿبیازآزميمی    لکاتٍ

 ؟زهیوٍحطفچًسباغشیب 
مٍؽزهیوٍب همیىچًسكکطکىهىتُ   لکاتٍ

  جازَضٌاظایىذیلیمذُيٍ  غشیب
 ههنيیؽت...بطین؟  لکاتٍ

،باـٍيکًیناگٍتاصبحتُایىلکًتیگیط...غشیب
 گُیذ( چیضی هیفشِی هُبایلؼ  دس هًذص ،با صذایی آسام)ؿيباؾ...ـتُيگطاواَي    لکاتٍ



   

 

. يؾیًذ َاسد ؽذٌ َ سَی صًذلی هیسايًذٌ ، بؼذ اص چًذ ثايیٍ 

یایىیاضَذیلیآـًاؼتهیاكٍغشیب
؟بیًیهیُیایًٍهیاكىتُاصلظيى...ٍآـًاهیَاؼٍتُامکٍهملکاتٍ

کًنآـًاؼتحػهی..َلی.زضؼتيٍغشیب

سايًذٌ اص صحًٍ خاسج ؽذٌ  آیذ. َ لحظاتی بؼذ هی سفتٍ يُس
 اعت.

؟جمغيکًیُتبـرُاػازتزاضیضذت.تُ..یهفًگیٍذُيٍ   لکاتٍ
مذُيٍآیذُابهىكوظهُهغهؼمُلغشیب 

رُابتذیلیؼلیسٌ،هؼلُهٍآزهـٍتمیعیهؽتیضذت لکاتٍ
؟اؼمتچیٍغشیب
کًٍچٍكطهیهی    لکاتٍ

َؼتيساضیيگُاگٍز  غشیب 
،يگاضذُبٍ؟صسامکىهطچیزَؼتزاضیتُ   لکاتٍ

 ...  غشیب
تُچی؟لکاتٍ

ؿطیبغشیب 
یابابات؟ٌايترابکطزت...هازضیچٍاؼنػجیب لکاتٍ

ضؼیسبٍهىبؼساظهطگؿاضث،بعضگنبُزاؼنبابا... غشیب 
ؾؼلیسبُز؟تیکٍیٍهُهایاَينهخلتُ لکاتٍ

...َهازـسمجُضیكوظهىایىیهاتُذايُازٌيٍ،غشیب
هًنزاضملکاتٍ طمیٍ،  افتادٌ سا خُابسَی سختکاغزهایی کٍ )...ؾؼلیسٌتیکٍهُهایپفتؼ 

؟ٌایًاییکٍيُـتیـؼط( خُايذ داؽتٍ َ هیبش
اگٍبفٍگلتغشیب
ضػسكطیاز/ؼطز،هطزیذاهُؾبُز،هخليؽین/چُوصسایضػسهطزیكطیازکفیس،هنلکاتٍ

هايس،ؼطيُـتظبايؿيسازٌبُزيؽینذاهُؾ/اظؼطيُـتگطیعیيیؽت:کفیس
ذُبٍ؟غشیب
(دس عٍ ضشبٍ بٍ صذای)زٌحػذُبیبٍآزميمی...ٍجُضییٍ لکاتٍ

ی،اَهساَاغشیب



   

 

؟کی   لکاتٍ
کاضهٍبحصاكکطکًنحطفيعو،،هیػغشیب
؟کًٍجاچیکاضهیایىلکاتٍ

سَد( بٍ صیش هیض هی)کًٍؼیاٌهیهُضجاییضَظگااگٍبلهمٍتُایى...زَينهیچٍغشیب
چی؟جاضكتیَاؼٍاَولکاتٍ

گلتنحطفيعو،هیػغشیب
اص صیش هیض خاسج  غشیب.ؽُد لغغ هی صذای دس صدوکُتاٌ . هکث

 ؽُد. هی
 

؟جاایىبکاضتَاؼٍچیاَهسٌبُزحصالکاتٍ
ٌچًسضَظ...زازٌبهنپاییًُایىکًن،اَيٍ...اظَهتیپیفؿکاضهیکلایىؼاذتمُوَاؼٍغشیب

ؼطاؿنزآهیَهتبیَ،اَينَهتنکاضيطكتؼط 
ضَکاضاجایایىذب لکاتٍ بهؿبگُچطايطكتی،باظکىز 

کًٍزَينحطكاهُباَضبؼیسهیغشیب ..یٍچیعایی.تجاؾيیؽچینؼط هیٌضَظچًس...ؿتضاؼ...
تُایًٍکٍ..اظهمٍبستط.ٍـکابُؼلچیهخَاهؼی...همٍیاؿیطٍزَينَاهؼیبیًنکٍيمیهی
 بیاضومُلـطاكتازوزيبالنتازذچًسيل،َضؼیتایى

کاضکطزی؟هگٍچی؟چطا   لکاتٍ
زَيؽتنهیکاؾغشیب
؟اَوظیطضكتیچیحاالَاؼٍ لکاتٍ

کًٍآضَهنهیَلیهؽت..یٍشضٌـبیٍؼلُل.کًنضماَوظیطاحؽاغاهًیتهیَهتیهیغشیب
 ػجیبیهؽتیآزم لکاتٍ

 .کُتاٌ هکث
ذُامبرُابن،تُچی؟هىهی

زآذُابنيمیهى...غشیب
ذُابآهًگگُؾکًن،ضبظيساضی؟هىػازتزاضمهُهغلکاتٍ

زَيٍزاضم،َلیذیلیهسیمیٍیٍغشیب 
 ػیبيساضٌ،بیاضؾ لکاتٍ

 ؽُد. غشیب اص صحًٍ خاسج هی 
يتُيؽتن،صبطکىهًُظ( کًذ خظ صحبت هی آسام با پؾتگزاسد َ  هًذصفشی سا سَی گُػ هی)

هیظزی؟...باکؽیحطفگشدد( )بٍ صحًٍ بشهیغشیب



   

 

لکاتٍ  داخل ضبظ اص کیفؼ يُاسکاعتی بیشَو آَسدٌ َ)ذُيسمهیآهًگذُزمزاـتنَاؼٍيٍ،
 گزاسد( هی

باسها يمایؼ  اداهٍسا دس   کٍ آوصذای آهًگی لذیمی_
 پیچذ. ؽًُین_ دس صحًٍ هی هی

ایىآهًگذیلیآـًاؼت   غشیب
زَؼتؿزاضی؟ لکاتٍ

...ذیلیآضٌغشیب
؟،هگٍيٍزَؼتزاـتًیٍاهنهخلذُزمهآهًگلکاتٍ

غشیب زاـتًیَ...زَؼتبآضٌ...ذ 
ذُاؼتًی؟  لکاتٍ

آضٌ...غشیب 
ذُازبرُابی؟باظمزلتيمی،تالالییبگٍٍََاؼضَزاهًؿٌاضصبُاگٍکؽیباـٍکٍؼطتلکاتٍ

تاحاالکؽیَاؼٍهىالالییيرُيسٌ؟غشیب
الالییبلسمػالنهىیٍچٍبهتط،( کًذ )صذای آهًگ سا لغغ هی لکاتٍ

تطؼناظذُابیسوهی...َلیهىذیلیالالییزَؼتزاضم  غشیب 

دس کًذ َ  آسام آسام خُدػ سا بٍ غشیب يضدیک هی  ، صو جا اص ایى
 گیشد. اص اَ فاصلٍ هی  غشیب، همابل

اظهیچیيتطؼیکٍکًنکاضیهیصسامذُبٍ،هغمئىباؾیٍ لکاتٍ
ـٍبًسمکابُؼامـطَعهیچفاهُکٍهیغشیب
کًاضهىهیچکابُؼیتطؼًاکيیؽتلکاتٍ

،حالنذُؾيیؽتامعُضیرُاب...هىیٍتُب   غشیب  
بهُيٍيیاضلکاتٍ

 بیًنکابُغهی...ايگاضیزاضمتُیکیاظذُاباهنکًنحػهی...غشیب 
  یذُابـاتتطاظهمٍَاهؼی،ام...هىَاهؼیهًُيگاٌکى    لکاتٍ

تطؼنتطؼن...ذیلیهیهىهیغشیب 
اظهیچیيتطغؿطیب...تُزیگٍاظظيساوكطاضکطزیلکاتٍ

تطؼن...تُضَذساضاحتنبصاض...هیهىغشیب
َلی...  لکاتٍ

ضاحتنبصاض گلتن )فشیاد(   غشیب



   

 

بیاتُ،تُينهىزیگٍيمیصيذ( سَ بیشَو فشیاد هی )...باهىزضؼتصحبتکى  لکاتٍ
 باکیحطفهیظيی؟زاضیتُغشیب

 .دسعٍ ضشبٍ بٍ صذای 
...زَباضٌاَهسهیػ...حطفيعو   غشیب
سَد( )بٍ عمت دس هیهُوکاضزاضٌيتطغباجلت   لکاتٍ

تُضَذساباظيکى...َایؽا؟ضییکجازاضیهغشیب

صدٌ بٍ  غشیب ؽُک .ؽُد  َاسد هیَاعغٍ کًذ ،  دس سا باص هی صو
 کًذ. اَ يگاٌ هی

کاضیس؟ؼالمآها...ـماچطابیَاعغٍ
تطؼٍچیهیاظهمٍ،ٍهطیضٍ،اَواحمو لکاتٍ

اَيَُاؼٍؼت...تُوتُیٍکاؼٍجلتكهمیسمزؼتبایسهی،ـسبایسظَزتطاظایًاحالینهی...غشیب
؟زيبالهىچیكطؼتازی

َاعغٍ بُز، ذُزتُو ايتراب آایى ظيسها ضَ ـما هى کطزما... يی باـیسکٍ ذُزتُو،آضَم اها
بطیسآهابایستاآذطضاٌضَهنحاال...يرُاؼتیس

؟زاضیسچطازؼتاظؼطمبطيمی؟کیهؽتیسهاـماىاصل؟کسَمضاٌغشیب
هطقَهحکنباـیس،بهتطٌآهازاضیسضَزضپیؿضاٌزضاظی ـما  َاعغٍ
ذالصنکًیساگطهطاضٌبمیطمهمیىحاال...هاضَيساضمیایىباظیزیگٍحُصلٍغشیب 
اَوکاضتیٍپفت سَد( هی  عمت دس خشَجی )بٍ...یاظذیلیچیعهاهمکىيیؽتآهاذالصَاعغٍ

...آهااظاَوکاضتـطَعـسٌباـٍعـایسهمٍچی،يُـتٍـسٌآزضغ
 کاضت؟... غشیب

تُوباـٍآها...تُجیببایسحتمالىا َاعغٍ

ی کٍ کاستاص جیبؼ ،غشیب ؽُيذ .  َ َاعغٍ خاسج هی لکاتٍ
 تاسیکی. آَسد. هیسا بیشَو  بُد لبلى اص هاهُسصيذاو گشفتٍ
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صحًٍ ؽُد.  صحًٍ سَؽى هی چًذ هاؽیى، ػبُس صذایبا
 اعت. گشفتٍ دَباسٌ سيگ خیاباو بٍ خُد

َ بٍ اعشافؼ يگاٌ ایغتادٌ  صحًٍ ی عشگؾتٍ دس هیايٍ  غشیب
 .ؽُيذ هیاَ سد اص کًاس ، خُاهش َ غشیب يُجُاو کًذ.  هی

 ؟سـًاؼیهیـُآزضؼایىـما داسد(  بٍ کاستی کٍ دس دعت)اؽاسٌ ببرفیسآهاغشیب

يطیٌهتطب...   يُجُاو غشیب
چی؟غشیب
اگٍزَؼتزاضیآضَمباـیبطگطزيُجُاوغشیب 
کجا؟؟...بطگطزمغشیب
كهمی؟هی،كهمیبیفتطبطیجلُبیفتطهیکٍَاهؼیتَجُزيساضٌ...هطچیییجااَو يُجُاوغشیب 
َلی...زیسم،هبلىهىتُضَغشیب

ؿطیبتُکطزی،تُهبلىايترابـكطاهُـییٍايترابٍ غشیب يُجُاو
زیگٍبطینبیا   خُاهش 
یيیؽتهفًگبطگطز...حویوتچیع يُجُاو غشیب
زَيی؟هىچیهیاظتُغشیب
...يُجُاو غشیب
  بایسبطمپیؿهاهاوهىبجًب...  خُاهش

  ؽُيذ. خاسج هی صحًٍاص خُاهش َيُجُاو  غشیب
يُجُاو َاسد  غشیب َ غشیب گفتگُیی  کٍ دس هیايٍ_هجیذ 

هؾغُل صحبت با تلفى  _ اعت صحًٍ ؽذٌ َ پؾت هیض يؾغتٍ
 اعت.



   

 

يمی  هجیذ یٍ.ـٍ.يمیجاو،ـٍآها ذالتُضَضزاـتیآَضزیایى.ـما بؼسٍگیآهًگؽاظههیجا ،
 .چپیػلیبعيینبٍکُچٍتُهغزاضیها کٍيمی..بگینبلطها يامبسزیُهُيُُتُيیناؼتها
اصل ذُز ىکًین... هیـما ب ـٍضَت ضَ آهًگا تهیٍـایى زؼت ؟چٍهىبٍ..؟.کًًسٌسی

کاضتُاییایىـچٍبعضگزَيیهی؟زَيیهىتُایىاؼتُزیُباکیاکاضکطزمهیىاصلتُهطتیکٍ
...؟ذًسییابُ...بٍاؼتازهی؟ذًسی...چطاهیضضاـجطیاو!ؼتازاحمس..ا.؟ضبظکطزو

َلیٌسـاؼمؿب ،برُواههطَؼیػطَؼیایىتُبطَتُاصلى!...ببیى!تزضهمیىحسٌؼُاز
هًُظكطم...یاضَجُوتُضَذساؿطیبببرفیس کًذ( )لغغ هیٍ!گ الُ...،...الُآضٌ!بٍپُلؿذُ

بفیى،چطاؼطپایی...َاؼٍهىـٍفنهیًسگیياذُازػای،زَيٍيمیؼللژَؼللٍ!ضَ
ـًاؼنضَهی...هىتُتُغشیب
یازتجا،تاظٌایىَایؽازیضبؼٍیٍهطزکـًاؼیزازاؾ!...ذیلیهمًُوکٍهاضَهی!ٍــب  هجیذ

ُهیـًاؼیـًه اكتازٌکٍ
؟کًیکاضهیجاچیایىتُ!هجیس...غشیب
اگٍهجیذ ایىايـتاصبح،کتيیؽتکٍهملذُزهنبسَين...بٍذسا ـببایسبا کلٍؼطَچُچکا

ایىپیطهًتچٍذُـگلٍآذطـنهیچیبٍهیچی،بعيین ... اظکجا )عیگاسی ؟ؿذطیسی،

ـیطهیتیپ؟...باتُاهاذُؾ...  کًذ( آتؼ هی  کًی؟کجاؼ 

جاجُضیاَهسمایىچٍهىغشیب
هیپطؼی؟...چٍاظهىهیهجیذ بصاضاالوحالـزَين، ... تاکؽی! تُهیالبسبا  گُؽی )آضمؼطجا

تٍبصاضظهیىـآبزؼتچی......حاالهطالُيگاضداسد(   تلفى سا بشهی بیاضهرصُقزَتاؼگی 
آزههًفیآزهنهیکًذ( )لغغ هیابطیعظیازیدجا...ایى ذُاز ُ چًٍیبیهی،هُضتبسٌ

هسضپیطـسیپؽطـسٌؿطیب...چٍضَظگاضی
نهتُغشیب
ٌهــی!الکی...تطـسم،يٍ؟تیپذُؾَلیهجیذ ـاؼالگصـتالکیز 
ٌؼال...ز )صیشلب(غشیب
پػکُـؼطات؟ذالیاَهسیچطازؼتکطزمزَباضٌببیًمت...حاالاصلىكکطيمیهجیذ
؟ـؼطغشیب
؟مـؼطبیاضیٍهطاضيفسَاؼضَزیسینٍزیگذیابُوهنکٍتُضَظاَوهگٍهجیذ
کسَمضَظ؟غشیب
رهجیذ البتٍ...مُبهتزازمزیگٍـباباهمُوضَظکٍکاضت...بستطاظهاتگُظیسٌایبابا،تُامکٍه 

کٍ...هُيس،زیگٍحاكظٍبطاميمیپطیسماَوؼیًسضالیهاهايیهیاگٍهًنهخلتُبا



   

 

یحطفهیظيی؟کتُزاضیاظغشیب
ـپیيفؽتٍبُزتُتاکؽیکٍگنهمُوزذتطٌضَهیهجیذ ...تف  َای!...آبیظزٌبُزهمُوکٍالک 

الهصبزاـتامهاییچٍايگفت
...َلیغشیب 

طٌيصاضبـپٍ،ـیذُبچیعـًُیاظهىهی هجیذ
...ـًاؼنيمیىهىاصلضَکًیهیحطفکٍتُزاضیاظؾآزهیببیى،ایىغشیب
!تُهنظزمزیگٍيٍ؟البسهًنهجیذ
...البسغشیب
بباباتُامذیلی..يگاض.،ُالداسد( تلفى سا بشهی)...ـایس!هٍهجیذ زَآبزؼتتٍبصاضظهیى...ذ 

 ؼگی  تا هرصُق بطیعاجا...ایىبیاض ظیاز هًُظتش( پاییى)با صذایی ید يعزٌ ...؟ظيگ
ب...ذیلی کًذ( )لغغ هیذ 

جاَاؼٍذُزتٍ؟ایى  غشیب 
زیسمكطَـیزاـتن..هبلؿلباغ،ايساذتنؾیٍؼالیهؽتضاٌ...هالذُزتٍزازاؾ هجیذ .اها

..زٌ،كطَذتناؼتُزیُؾکطزم.بسَوػفنحاليمیکاض 

  ذُبٍباظتُبٍػفوتضؼیسی غشیب
 كاظـؼطَکتابیهاتُهُهغػیىاَوکًی؟هًُظمهیکاضتُچی...تُکاضآضٌ هجیذ
...هاؼتکٍهىباـنهُهغچیزیگٍهخلاَوغشیب
آز،تاظٌذطیسیؿ؟َلیذساییذیلیبهتهیهجیذ
چی؟غشیب
ُزی...تطبآزمحؽابیىبُز...اصلبویٍتطاظتطَتمیعتُلباؼاتامبچگیاظاَو هجیذ ـبایاهتحاو 

 ؟ یازتٍ ذُيٍاَهسیهیهمیفٍ ها برُيینی زضغ زكؼٍباهن یٍ بیام... هى يفس
 ـنظیطؼطباباتبُزهمٍ،اهُوتٍُيذ

 ذیطیازؾبٍ غشیب
ضكتینهیباهنهاهمیفٍهُهغاَو هجیذ هًن،گطكتیضطبهیيیمکتـاضَتُ...سَوهیؼطپاضک 

آَاظیه ظیط ایىظزم تا ... یٍکٍ باض هُوؼطَهتباباتاَهس حؽابی، ضَ تُ  هًن...ظز اؼن
 !گصاـتجیطجیطک

 کلپاکـسٌمبٍٍ،َلیهىايگاضحاكظهُيسٌتُذُبیازت غشیب



   

 

تطیىکطزمباهؼطكتَهتاكکطهیاَو...!کًٍیآزهُظَزپاکهیحاكظٍٍ،هؼطكتیبیذاعط ٍَاؼ هجیذ
بٍپفتنضیَحتایٍيگاهيساظیَهیزَيؽتنیٍضَظیؼطتُهخلگاَهیضكیومی...يمی

 ...زیسی؟وجسیسُبابات؟تذبطزاضیٌاظذُيُازاصلىکًی...ؼطتيمی

 .اص جا هی پشد صدٌ  َحؾتعٍ ضشبٍ بٍ دس ، غشیب  صذای
کٍ کُچکی  اص پؾت دس عیًِی هًؾی  کًذ. هیدس سا باص  هجیذ 

دهذ. سا بٍ هجیذ هی  داسددَ گیالط ُپش دس آو لشاس 
تُو!ؼگیصذای دختش

!؟ػلنؿیبزاضی؟يگاضنؼتذُااظکجاكهمیسیهىچیهیتُ!ئٍ   هجیذ
بًذد( هی با ػصبايیت دس سا)...!يٍيگاضٌاؼنهىههفیس صذای دختش 

َحؽابیزضؼتیهعٌـطهًسٌزیگٍ...ذُيٍ!هیكکطآزهُهًفیآزم؟ؿطیبتُضَذسابیًیهی هجیذ
 اص کؾُی)بطٌباالهعاضتاهیُـم،َلیػُضؿیٍچیعیزاضمکًاضؾبعيیگیطاییضچیعیيسا

(.آَسد بیشَو هی پیچ دعتعیگاسی  هیض
ذُضمظحمتکفیسی،َلیهىيمیغشیب 
ذیالبیاصلى(اؽاسٌ بٍ عیگاس)...هسضباالؾپُلزازمٍزَيیچهی،ٍاصلاصلچی؟َاؼٍهجیذ

!اَو،بیایٍؼلطبطینتاذُزبچگی
زَزیيیؽتنغشیب
پؽط،کُتاٌ( )هکثهجیذ هیآكطیى آلكکط کطزم یـسُزٌ اَ...! اَو اظ ،هخبتبُزیبچٍنلفتُ

؟ـُوطكتیپیؿيٍچًسَهت...هُاتُزاـتىذُبتذُيُازٌ
ؼالـٍذیلی...زَينيمی  غشیب
کًی؟عُضیهیکاضتکطزوکٍباهاـُوایىاَوبسبرتاهگٍچی...لیذیلیهطزیبٍػ هجیذ
...غشیب
جُيیتبُزم؟...ذیطؼطمضكینجُوهىچیاصلىاَياهیچی،هجیذ
یايگاض...چیتاضٌهمٍهیچیَجُزيساضٌ...ايگاضیکًنميگاٌهیَهتاکٍبٍگصـتٍبؼضی...غشیب

یظيسگینضكتٍظیطیٍچازضؼیاٌهمٍ
ؿطیباماگٍگصـتٍيساـتیپػهىچی هجیذ يظطهىبٍاصلىهامزیگٍ...اَوهُهغ؟هىزَؼت 

تکاض چیهگٍهى...ظيسگیتکفیسیضَذُزتوچیعؼیاٌضَاَ...چیبُز؟...اَوتُ
هگٍ؟ذساحاكظیَلنکطزیَضكتیکٍبیمبُزکطزٌ کاضتکطزٌیبسبرتتچیبابايًٍ...
بُزو؟



   

 

ضاؼتغشیب برُایهجیس، فُ هى هى يمی... زَينذُزهن چیعاییؾٍهمضَظاایى...مٍـچ  یٍ
 همٍهیػجیبی ... بیًن باذُزم هیؾ كکط کاضایی یٍ کًن ضَ َلی ، يمیکطزم آزیازم

) دَسی دس اتاق هی صيذ(بیىبـٍ؟...باَضتهی...کاضچی
گطزی؟چیهیلزيبا  هجیذ

ـًٌُ؟جاصسایهاضَيمیکؽیایىغشیب 
!؟هىَتُکؽیایًجاهؽتاظهگٍؿیطهجیذ
ايگاضاظاَياَلی،ـًاؼنهىاَياضَيمی،ىـچًسيلطهسامزيبالمٌزَؼٍضَظ...هجیسببیى غشیب

 یظيسگیهىذبطزاضو...حتایٍباضمايساذتًنظيساوهمٍ
َاؼٍچیآذٍ؟  هجیذ

ظيسگینـسٌػیًهُکابُغ...کًىهسامزاضوتؼویبنهی...زَينيمی  غشیب 
؟يُیؽیهیزاضيکًٍـؼطایهُضز...ببیًنهجیذ
زاض؟هُضزغشیب
ؼیاؼیهجیذ
ابابيٍغشیب ...کجاآزيمییازمَلیزیسم،هبلىکًنایىآزهاضَحػهیؾٍزَيی،همهی...

تطؼن...ذیلیهیهجیستطؼنهی
حاالچٍـکلیهؽتى؟!هجیذ
هؼمُلی،هخلهىهخلتُ...هخلهمٍغشیب
َبیًنهیضَیچیعٍـن،یجُضیهیایىییاـَهتیٍهىذُزهنؿطیبببیى...زَينَااليمی  هجیذ

بؼضیکٍاصلىَجُزيساـتٍكهمنبؼسهی حتا ... یهُهیهاهُهغ! بیًني ـفؽتنیٍگُـٍ،
تُذُاب...َلیآذٍهگٍهیکًن،اضمذُزهُاظباالؼطيگاٌهیز باـٍؿطیب؟َهتیهىػیى 

ـٍچفمایهیآذٍهگٍیؼًیَجُززاضٌ...بیًنیؼًیهؽت،همیىچفمامچیعیضَهی
ناصلىکیگلتٍچیعاییکٍبویٍهیآزمبهؿزضَؽبگى؟... ...؟بیًىَاهؼیتٍََاؼٍهاتُه 

بایسیٍزَيٍایىهکث کُتاٌ(کًذ. عیگاس دعتپیچؼ سا آتؼ هی) پیطهًتذیلیذُـگلٍ،
اَل،تُيلطؼتیؿعُضیهمیىاَهس؟ذبطیيفس...يگاضالُ(.داسد تلفى سا بش هی)اظؾبرطم
کًذ( لغغ هی)ذبطبسٌ...

بطمزیگٍههمُوزاضی،هىغشیب
زیسمُپیؿباباتَهتچًس...بفیىباباؿطیبٍيیؽتهجیذ
؟ههمُيتباباهٍغشیب



   

 

ذسازلؿذیلی...بًسٌاَلباتُصحبتکًن،بؼسَلیگلتنبگنبیاززَؼتزاـتنبابا...يٍهجیذ
کًیَلیضاؼتؿذیلیاهیسيساـتنزَيؽتنکسَمذیابُوظيسگیهیهی...ٌتتًگـسٍَاؼ
...زیسهتتاکؽیزم ضَظتاایًکٍباالذطٌـايؽنظزَاَو،بتُينپیساتکًنکٍ

ب؟ غشیب ذ 
؟ـُوپیؿیبطینـک هجیذ
ؼطمذیلیـلُؿٍضَظاایى  غشیب
تاَياضَبیاضمپیفبسٌتُـآزضؼباـٍ،   هجیذ
کًٍذُيٍبیطَينهیاظههمُوزاضمشاضٌ،بلهمٍميمیٍصابرُيغشیب
،ذُبٍ؟جاشاضمبیایسهمیىباهاـُوهطاضهیهجیذ
كکطيکًنبطؼنبیامغشیب
گنَگُضـسوذیلیبهتهعٌکطزٌ؟چتٍ؟...تیکٍتُزاضیـاـیسمبٍاَوهؼطك  هجیذ

هکث.

..ضم.ظزی،هىزیگٍهیتُاحطكغشیب
ٌ!بفیىتُامزیگٍ،هیبطمبطم هجیذ بزیگٍحطكذیلی...ا  ظيینفُيمیذ 
...آذـٍغشیب
...ًُظکاض تزاضمه...آذٍآذٍبیهجیذ
؟یکاضچٍغشیب

هُيسٌ؟کؽیضَیازتهسیمیهایبچٍتُاظکُتاٌ( )هکثهجیذ 
يٍ...غشیب
؟حتاؼیطَغهجیذ

؟ؼیطَغغشیب 
!کفیهؽاكطضكتینهیتاییزاـتؼٍُبطهیتاکؽیباباـهمُوپؽطٌکٍ...؟آزیازتيمیهجیذ

؟هُوبُزهمکالؼی  غشیب  
ؽتى...تُهحلهاهیبُزتطؼالیاظهابعضگچًسیٍ،يٍباباهجیذ ـ 
بچٍغشیب ایسیازمباـٍهىاظکجابتُضَهحل 
هُوَاؼٍاـُهیباظذايُمیهاهاجطاؾٍکٍهمهمُيی...هابُزییزهیوٍذُيٍباباتُکٍهطهجیذ

ـُوضكتینذُيٍزكؼٍهمُوکٍیٍبابا...کطزهیتؼطیق

 .پشد اص جا هیصدٌ  غشیب َحؾت .جیغ  خشاِػ  گُػصذای 



   

 

؟يگاضـسچی)فشیاد(   
الکنضیرتظهیىصذای دختش 

تُبمیطی  هجیذ ظيٍهمچیىجیؾهی! ظایماوعبیؼیهیايگاض ببرفیسؿطیبجُو،کًٍ!...زاضٌ
ب،...بگیطبفیىػازتفٍ یگلتهیزاـتیذ 

گلتیتُهیغشیب
هى؟هجیذ ؼیطَغوهاآ... ، باـیهوالٍـایس ذُيسٌ هاـُ چًس...تُ یؼیاؼیهاضَظياهٍایىاظتا

ذُزهُيینَلی...کللتیـسٌمز مآَضزيؿتُتلُیعیُو،ذالصٍا ؼطیچًس،يُیؽٍهیهیعچیع
بالُ... (صيگ تلفى)ـسٌتطکالغباکنیٍكوظ!هاباظٌمُهًُظمذايهطتیکٍ چیگلت؟ذ 

ـیهی... ضؼٍ؟ک 
هجیسضمهىزیگٍهیتشعیذٌ(  )کمیغشیب 
کمطم!آخآخخآ...  کًذ( لغغ هی)تلفى ساهجیذ
 چیـس؟ غشیب
...!پسضبیگطكت هجیذ بیاهجیسجُو  بمالکنکمطهًُیٍایىپاییى 
 هىکاضزاضم غشیب
 کاضاظتذُاؼتمایٍ هجیذ

صُت  ضبظ با کًتشلهجیذهالذ. حُصلٍ کمش هجیذ سا هی غشیب بی
 پیچذ. لذیمی دس صحًٍ هیای  تشايٍصذای . کًذ سَؽى هی سا

ایىآهًگٍضَیازتٍ؟... آذطیىـبیکٍباهنضكتینتُیازتٍآذطیىباضکیگُؾزازین؟...
کًذ( همشاٌ با آهًگ ؽشَع بٍ خُايذو هی )ٍ...اَوپاضک

  بًذد. هایؼ سا هی غشیب چؾن

  *ذبظ کى هجی  غشیب 

 ... چتٍ تُ اهؾب؟  هجیذ
کًٍ صذات اػصابمُ خُسد هی  غشیب
 خیلی دلتن بخُاد ...  هجیذ
 ؟صيگ يضد   غشیب
پطؼیسیظيٍ...ؼیصسباضایىجُابُبهتزازم،باظهیظيٍ،هیهی صيٍ ... هی  هجیذ

_________________________________ 
 ؽُد. های ایشايیک َ ُبـلذ ؽذٌ هشبُط بٍ صهاو گزؽتٍ اعت َ بالغبغ با لحى َ صذایی هتفاَت ادا هی دیالُگ*



   

 

 
  ؟سی هیفشدا کی   غشیب
    دیگٍ سین باهن هی  هجیذ
  هى ؽایذ دیش بشعن  غشیب
 بسجُضیػاـنـسٌبُزی...َلیبٍضَتيیاَضزمزَيؽتنـُهیچیؼط  ...چی؟ عشِ  هجیذ

   تا کًٍ ا ه وبا ص جُسی دَيٍ چٍ ػاؽك همیى کاساؽن ، هی   غشیب

 سفتٍ سعتُساو با عشف اهؾبن هجیذ
 ؽُ اص کجا آَسدٌ؟ پُل  غشیب

 عت صيٍ گفت ههمُوِ   هجیذ
  پظ عشف پُلذاسٌ  غشیب
ـؿهیهطزکپُل... ػ خشیذٌ عیشَعن ُکـلی چیض َاعٍ هجیذ ضكتـُاظجیبباباؾک 

ٍ ؟ایى کٍ دصدیـغشیب

...ؽٍ کؼ سفتى اص بابا کٍ دصدی حغاب يمیهجیذ همیى ؼط َلی ، ـؿضكتًا باباؾک 
ضاؼتؿکطزَحؽابیچپ

دل ؽیش داسٌ ياکظ غشیب
 ٌم،ذیلیتًسٌهاـُذُيسـیطزاضٌياکػ...هىچًستااظهوالٍزل  هجیذ
    صيٍ للبن تًذ هی غشیب

  فشداعت ، فکشؽُ يکى ... ی دلؾُسٌ هجیذ

  دیذیؼ ؟  تُ عشفُ  غشیب

چی؟تُيسیسهؿ...هنبؼسو ...يٍ  هجیذ  

يسیسهؿيٍ،...غشیب

.صذای عٍ ضشبٍ بٍ دس

ذطٌااالب !آذیؿ   هجیذ ضؼطمیٍزكؼٍذُاؼتنؼُذیط َهس، ! پطاظیتکًما اظببیًیؿهغمئًن...
ببًسُاتـظيی،چفمذُـحالیؼکتٍهی

جطیاوچیٍهجیس؟  غشیب
زیگٍببًسُچفمات،كهمیهیهجیذ



   

 

َاسد  عیشَط ؽذٌ َدس باص  .بًذد  های غشیب سا هی بٍ صَس پلک
. ؽُد هی بلًذی ؽًیذٌ صهاو با َسَد اَ صذای جیغ هن. ؽُد هی

غشیب با  ؽُد. هی خاسج صحًٍ اص  بٍ ديبال صذای جیغهجیذ 
 .بیًذ  سا هی عیشَطچؾن باص کشدٌ َ  ؽًیذو صذا ،

اَينذطیسیؿ؟کخاكتتُ...تُی غشیب
ساظکجاـطَعـسیذُاؼتیسببیًذُزتُوـما...کؽیضَيرطیسٌآهاکؽی عیشَط

زاضی؟...چطازؼتاظؼطمَضيمیشاضی؟يمیچطاضاحتنغشیب
 عیشَط آها بطزٌ بیى اظ ضَ ـما ضاحتی يیؽتکٍ هى هیحضُض ؼیاٌ چازض ضَظی یٍ ،َ کًاض ضٌ

ـٍ...پیساهیهاـسٌنیگؼطَکلٍ
کطزی...پػتُتمامایىهستزاـتیحطكاهُگُؾهیغشیب

ذیلیپیطـسٌپسضتُوعیشَط
پسضم ...)صیشلب(  غشیب

..ایى.ؼتيهلتٍیاتظيسگیی...حویوتتُجعآهاباظکًیسُذُبچفماتُيپیفؿَهتیضكتیسعیشَط
پیؿهىجاهُيسٌبُز،کاؿصابطایـماؼت

؟ایًاچیٍ  غشیب 
 ؽُد( )اصصحًٍ خاسج هیآهاوـؼطاتُعیشَط

 
 تاسیکی.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 

     

 ی پذسیٍ خاي. ۴
 

 

حااليعزمحطكاییهیظينکٍتا،کًنکٍزؼتذُزميیؽتيساضم...کاضاییهیفُتـزیگٍعاهصذای غشیب 
يساضممُـتيگاٌکطزوبٍاعطاكاجط... ...هىاضٌشضاحتنيمیَجُزهُگطكتٍَیٍيیطَیی،

َهتكطاضکاؾهیچ...ـٍاعمیًاوکطز؟هیبٍکی...؟چیضَبایسبلهمن؟چیضَبایسببیًن
طيکطز...ـٍبٍچیعیكکحساهلهیتُیٍؼلُلتاضیک...طزمکيمی

حضُس دس صحًٍ غشیب يُجُاو ، خُاهش َ پذس آیذ ،  يُس هی
َی صًذلی س دختش  .سَد خشابی َس هی  با ضبِظ پذس  . داسيذ

ػکغی   آلبُم بٍ غشیب يُجُاوَ  بافذ يؾغتٍ َ چیضی هی
 .گاٌ هی کًذيلذیمی 

ذُيایى،ذسایاصذای غشیب  چوسضـبیٍ يٍهاهٍبچگیٍجا ...، ذُزـٍايگاضی همٍَاهؼى هخل... چی
!ذُزم...بابا،ذُاهطم...ؼتگصـتٍ

ٍایىػکؽبابا!يُجُاوغشیب  تُيٍهبلاظاظزَادهال 
؟کسَمػکػ  پذس

بـلکطزیسُهمیىکٍتُؾهاهاييُجُاو غشیب
هایگطزوکللتتهگٍزاییاَوبا.بـلکًن..تُيُتُيؽتنهاهاوهبلاظاظزَادهگٍهی.هٍ.. پذس

کطزهیجطاتآزم
 ؟هگٍياهعزيبُزیسذب يُجُاو غشیب

هُوتىضَکطزوـلُاضزاهازیکت،بلهمینکیبٍکیٍاَهسینتا.ياهعزکسَهٍ..  پذس
جُضیٍ؟یهاهاوایىچطاهیاكٍيُجُاو غشیب



   

 

هُهغ پذس ؼیبیالاَو هى ها ؼیبیل  اظ هازضت ، بُز بلًس ذُم َهتـؿيمیبلًس هط ... اَهس
!زٌگلتؼیبیالتبُیذُوهیهیکفیسکًاض،هیُضكتنؼمتؿذُزـهی

بُیذُو؟ يُجُاو غشیب
پیؿاَهسيمیهتیتُضَحاهلٍبُززاز،َگیطهیئٍُواَلبٍهطچیبُهمزیگٍ...اظتٍهاهايپذس

ً هى،هی هاهٍزضاَهسیتُـیؿًنکًنَاؼٍهمیظيٍ...كکطبهنهیمُلـتحاـگلتبُیت
کًٍکٍهازضتاظؾكطاضهیذُاؼتیببیًیایىبابایپیعَضیتکیٍ.هی..

ؾبُزٌ!هاهاو،حاهلگیبهُيٍچاضٌبیخُاهش
ػطَغ!اـیىکالهناظهیٍپذس

اظزؼتتكطاضکًٍگفتٍهیذسازيبالكطصتبًسٌخُاهش
بًسؼیاهؿکًماٍپاـنباکمطگ...ـیغُيٍهیـُؼگببیًؿترنپذس

زیگٍهیچیيگُ)سَبٍ خُاهش(يُجُاو غشیب
!يگٍزاضـلُاضتاظپاتيیلتٍُکمطبًست  خُاهش

نـُاظجلُچفمظيٍ...پاـُبطَگنهىحطفهیعُضیباٍچؼلیسچفنیٌيگاٌکىزذتط  پذس 
بیًیکاضزاضم،هگٍيمی  خُاهش

زاضمکاضزاضمهیکاضپاـُبیًنپذس اظک ایىکاضتُچیهؽت؟ىاصل، یتاحاالاؼنآــالـ...
باكتىـسٌکاض؟

ذطوـٍ،اَياییکٍبایسبرطوذُبهیحالیتيمیتُخُاهش
بؽٍ...پاـُبطَیٍيُاضبیاضتُحالیتٍهمُو  پذس 

گلتنکٍ،کاضزاضمخُاهش
ـیغُيٍهیگٍپذس

ؽُد( )اصصحًٍ خاسج هیم...آضبصاضهىهی يُجُاو غشیب

.ؽُيذ پذسَخُاهش دسجای خُد فشیض هی
؟حالؿذُبٍپذس

ؼطؾگطهٍخُاهش
هًُظيطؼیسٌپذس

حُاؼؿبٍَهتيیؽتخُاهش
ـسيمیاظبچگیػازتزاـت،ؼاػتضَزؼتؿبًس  پذس

کًٍچیاػتمازهی،بٍهمٍٍزَؼتاـبًس   خُاهش
ذساکًٍزیطيطؼٍپذس



   

 

َهتيطؼٍزیطَظَزؾكطهیيساضٌ،کاؾهیچخُاهش
يبایسبسَيٍ  پذس

كهمٍيطؼٍبٍآذطؾهیچیيمیاَوتا   خُاهش

خُاهش بٍ حالت  َ پذس گشدد. يُجُاو بٍ صحًٍ بشهیغشیب 
گشديذ. ػادی باصهی

  پذس کطز،حاالتُ...طَذفکهیـت ضَچٍتابؼٍتًٍیٍهىهستُبُزآبجی 
هغمئى...هىپاـنبطم،اضَبکفیَؼظـپطتَذُایحطفاظزَادَایىچطتاگٍزَباضٌهیخُاهش

کًناظزَاديمیباؾهىحاالحاالها
ػوسیـُيمتؼطؼلطٌهی،بٍظَضئٍهگٍزؼتتُپذس

کطزوگُضهیٍگصـتاَوظهُوکٍزذتطاضَظيسٌبخُاهش
کًنگُضتنهیبٍيتطغ...الظمباـٍظيسٌپذس

هاؾبچٍيٍاظزآذُاهطتذُـنهیاَوتکًن،هىيٍاظضاحتُلـبصاضذیاخُاهش
 للٍاؼتـلطا..ی.یتُيیؽت،حطكایاَويًٍحطكاایى  پذس 

؟زؼتظزیبٍيُاضایهى؟اظکجاآَضزیيُاض  خُاهش
اظهاهاوگطكتن...،يٍبٍذسا يُجُاو غشیب

؟ىـسٌک یتاحاالهاهايتيُاضگُؾـاظک     پذس
گلتیکیاظزَؼتاؾبهؿزازٌ...،زَينهیٍچ يُجُاو غشیب

ای  گزاسد. صذای تشايٍ هی صُت سا داخل ضبظ کاعتذسيُاسپ
 پیچذ.  دس صحًٍ هیلذیمی 

یٍبؽتٍكطَضزیىبگیطبطَؼطکُچٍ،ؼگ...ؿطیبباباترنزضؼتـسباالذطٌ  پذس 
االو؟ يُجُاو غشیب

يٍپػ،كطزاپذس
یاظزٌـبـٍؼاػتيُجُاو غشیب

 یاظزٌکٍزیطيیؽتضی،آيٍهیچطابهُپذس
خُاهش ـٍـبطيٍ،ؼ 

تُزذالتيکىپذس
ٍ تمُمـٍ،بؼسلٍتٍـب یلبصاضاَوکٍگُـٍخُاهش ؼیگاضبعول



   

 

ضیسٌبٍتُچٍهطبُعٍز   پذس 
ضميکًیس،هیزػُايُجُاو غشیب
زَينَتُهىهیبرُایبُؾکًییاکتکؿبعيی،ایىزكؼٍ )سَبٍ پذس(...ؼطجاتبفیى  خُاهش

کیحُاؼؿهؽتهىحُاؼنبٍایىيباـٍ،زیؿلظکط  پذس 
کٍضَزؼتؿظزیی.هًُظجایاَوؼیگاض.يلطؼتؿبطٌؼیگاضبگیطٌ.تُکٍايوسضحؽاؼیخُاهش

هُيسٌ
االينبٍ غشیب()جُضیکطزیگاضبکفٍضَبایسهمیىایکٍؼذُبکطزم،حوؿبُز...بچٍ پذس 

ابطیبطگطزیبُتهیکًم
ضٌؿطیبهیچجايمیاهطخُ
پاـُپذس

بفیى  خُاهش
گنپاـُهیبهتپذس

جاتخُاهش  بتمطگؼط 
کًماتهیبٍػلیباایىزیُاضیکیخُاهش( )سَ بٍ   پذس

بؽٍزیگٍ)فشیاد( يُجُاو غشیب
.صذای تلفىهکث . 

ؼالمالُ...( داسد سا بشهی گُؽی) يُجُاو غشیب
؟ٍکیپذس

؟ذبطچٍ،ذُبیيُجُاو غشیب
؟ظيگظزٌٍکی  پذس

يٍبیساضبُزميُجُاو غشیب
؟ٍگنکیمهیا باتُ  پذس

بابا،هجیسهجیسٌيُجُاو غشیب
ـنهمٍوصساؾَاؼگبارن...ت؟ذُيیبگُجیطجیطکهًُظهیبهؿ...ٌهجیس)يیؾخًذ(پذس

ذُضٌهیبهؿبطگنجیطجیطک..بؼسبهؿهی.!ذُيٍحمیطاهی
هُو؟ٍتُيٍبیازذُيگٍاهفبهیهجیسهی!بابا يُجُاو غشیب

!زیگٍضَيساضیناالؽ،جاییٍٍهُوتکمیلٍبهؿبگُعُیل  پذس 
ذُزتـًیسی؟)بٍ هجیذ(  يُجُاو غشیب

جاذُازپاـٍبیازایىهطزهیوٍهی...ٍایًجاهتلطضَكکطکطزٌـپ یٌپؽطپذس



   

 

ذساحاكظيُجُاو غشیب
چیگلتیبهؿ؟  پذس 

همٍضَذُزؾـًیسيُجُاو غشیب
ؼتٍرُيجاهکتب.هگٍایى.ذُایزضغبرُيیپاـُبطَتُپاضک.هی  پذس

جابیازایىشاضیيمیزَيٍـماههمُوزاـتى،َگطيٍاَوذُزؾهیاهفب يُجُاو غشیب
بیاززذُاهطزهیوٍهیَزَيٍهیٍحاالذُبپذس

ببابا يُجُاو غشیب ـٍ،بٍذسازیگٍضَميمیـُوٍضمذُيهیزاضمهىطزكؼٍه ذ 
َضزاضیبیاضیذُيٍُتوـضكیًٍکهیطتتهبُلؿیؼت،ٍذُيكطمزاضی،تُذُاهطتبااَوتُپذس

بٍکیؿذُزپًساضزکاكطهمٍضا  خُاهش 
ضيعوباباظ   پذس

کًیهمٍهخلذُزتىكکطهیتُذُزتهیعی،خُاهش
هیع پذس هیهى كکط تُ ؟... اَوم هیزٌضَظزٌضكیوامکٍهاهُهغکًی هؽاكطتضكتىضَظ

ىـه...ؼپطزو؟هیزؼتکیُهازضـُيُاضذ
؟لُلیسهاهییهىتُکاكٍطايعیتزاـتی،ػمٍکٍتهاهُهغپػاَوخُاهش

زاـتنهُهغکٍهىتطايعیتاَو  پذس ضيعوی،پػظ سضؼیهًنيمیتُتاظايُی 
یعیـنه...تُهمیىاالوزیسمهیضَظاتُاَوحتمىکٍيبایسخُاهش

کًنتهیٍتیک.تیکٍ..تحاللـسزیگٍذُي پذس
کًیبذُایکاضهیجلُببیًنچیبیاخُاهش

ـُکخاكتذلٍ  پذس
 سا بگیشد. کًذ جلُی پذس جلُ سفتٍ َ عؼی هیغشیب 

؟ٍتُکمطبًستظَضت؟چیٍ   خُاهش
تُضَذسابابا،َلؿکى يُجُاو غشیب

ؼگترنایىٍگَضببیًنچیهیبطَاَو  پذس
  ...گیطميمیجًػتٍزؼتتبٍهىبرُضٌزیگٍَاؼ خُاهش

 .ؽُد خؾک هیپذس دس جایؼ 
...زٌ،ذیلیاـتباٌکطزیهیُاتهکاضیکخاكتذطدَزاضٌزاضٌهُاتُکٍـٍهاهاياگٍكکطکطزی 

هًن کٍکٍ هًن ، ضؼیسم زازت بٍ حاال ذماضیتا يصاـتن آــاال تُ هُل بٍ همیى پُل با
ضآذطتنباـٍیبفیىؼطجات...زكؼٍپػ...بکفی هیکٍَاؼٍهىکمطبًسز  كهمیسییاآضی،
...ٌببیىچًستبًساظؼاػگاٌبٍيکٍبٍزَؼتایایىگیطبسی،یٍجایایى()هکث کُتاٌ يٍ؟



   

 

...زَيیچطا؟هاهاوهًُظيیُهسٌذُيٍ،هی...ٌذیلیزیطیاظزٌ؟ٍچیکظيیگُلهیُذُزتخُاهش
چُو ...ٍلفباباهُوتى  لؿتى 

.هکث 
،يگطاويفٍگطزمزیطبطهیکنیٍاَهسبهؿبگُهىاهفبؿطیببابا...هاهايت پذس 

 ذُایبطی؟کجاهی يُجُاو غشیب
 (ؽُد  اص صحًٍ خاسج هی)... پذس

 

جُضیباهاؾحطفظزی؟چطاایىيُجُاو غشیب
ؿبُزحوخُاهش
َصیهاهايی؟هگٍتَُکیل؟بٍتُچٍهطبُعٍآذٍ  يُجُاو غشیب
؟يگطايؿيیؽتیتُذُزتخُاهش
يُجُاو غشیب کاضزاضٌىبحتمذ 
؟َهتـبتاایىخُاهش
كکطکًنباباضكتزيبالؿيُجُاو غشیب
 ...ؼیگاضبگیطٌٍهغمئًنضكت،گعٌفنيمیاَوکک ا...هامایتُؼازٌخُاهش

 .کُتاٌ هکث
کًی؟جُضیيگاٌهیایىچطا چیٍ؟  

گلتی؟...بٍزَؼتت يُجُاو غشیب
کی؟چیضَ؟بٍخُاهش
هگٍهطاضيفسبهـ...زیگٍ...يگاضبٍيُجُاو غشیب
ذیالؿـُزكؼٍگلتنبییٍخُاهش
چیآذٍ؟ٍَاؼيُجُاو غشیب
ُضٌذاَوبٍزضزتُيمیخُاهش
ذیلیزَؼؿزاضم...هىَلیهىيُجُاو غشیب
چی؟زَيیزَؼتزاـتىیؼًیتُهیىاصل  خُاهش
زَيی!يٍكوظتُهیيُجُاو غشیب
کًىـُوظيسگیيمیباهلباکٍآزهزَينذُبهیایًَُلیزَين...مینيهًخُاهش
؟یؼًیچیيُجُاو غشیب
تيلؼیپػچیعاییضَزَؼتزاـتٍباؾکٍَاؼٍ...تطٌذُزآزماظهمٍچیههنیؼًی خُاهش

کًٍاؼتلازٌهیؼُءاظتَیٍَوآزمظضيگاگن،چُوچیعیيمی...هىبٍيگاضزاـتٍباـٍ



   

 

اظؾؼُءاؼتلازٌکًٍػفنآزمیزاضًٌٍ،چٍاـکالبک  يُجُاو غشیب
یٍخُاهش َهتیعطفزهًـکنتُضَذسا بٍذسا ... ایىتُؼطَیػکًٍزیگٍهیچبعضگـُ اظ کسَم

حطكایهفًگ ...آز!یازتيمیهفًگ 
زاضیبٍظهیىَظهاوـکهمیفٍهمیًی...تُيُجُاو غشیب
...كطاهُؾکطزوظذماذیلیؼرتًٍٍکظذمینيمیجُضیکؽیالاهلایىخُاهش
گیطٌآزماظظذماؾزضغهی...ظذماهُكطاهُؾکًنذُازکٍزلنيمیهىیکی يُجُاو غشیب
 يگاضبٍهىگیطيسٌ!ايوسضمؼط ظذماتحالکى...بطَبا،بابااصلىحنباتُئٍباـٍ...خُاهش
کُتاٌ( )هکثباـٍيُجُاو غشیب ؟ضيگیزَؼتزاضٌایىيگاضمالک 
!ایباباخُاهش
بباباذیلیيُجُاو غشیب آبیيعزٌبُزیگنزیگٍچیعیيمیذ  !...آذٍتاحاالالک 
؟ذُـگلٍمذطیسٌ...ٍهاهاوَاؼخُاهش
؟تبرُينٍَاؼُجسیسهشاضیـؼط..هی.اَهُم!  يُجُاو غشیب
يساضمُـٍحُصلاصلىاالوذسابٍخُاهش
کٍاگٍذُببُزببطیؿَاؼٍيگاضتُامبفًُیؿذُامبصاضزیگٍ...هیتُضَذسايُجُاو غشیب
 تُهًُکطزیَااای!کچلخُاهش
 (ؽُد اص صحًٍ خاسج هی صدٌ رَق)ذُينتمُمـٍتنذُـگلٍ!...ظَزهیکچلـ،بطمهطبُيتيُجُاو غشیب

 .ؽُد کاغز بٍ دعت َاسد هی، عال بضسگ بؼذ غشیب لحظاتی
 صيذ.  سَبشَی خُاهش يؾغتٍ َ بهت صدٌ َ پشیؾاو بٍ اَ صل هی

_ با هماو عیمای همیؾگی_ عیشَط دَ ،  دسهیاو صحبت آو
پذس يؾغتٍ اص آو   پیؼای کٍ  دس يمغٍَ  ؽذٌآسام َاسد صحًٍ 

 يؾیًذ. هی بُد

؟...برُوزیگٍآزميسیسی؟ٍچی...  خُاهش
ًگـسٌبُز...ـتتٍَاؼذیلیزلنغشیب
زمبٍيگاضفیهىـؼطاتُيمیذُزتنبک ...؟التماغزػازاضیباظمخُاهش
ببیًمتبتُينکطزمزیگٍكکطيمی  غشیب
يکًٍضكتیگی؟َپطتاچیٍهی...ایىچطتتُضَببیًن  خُاهش هایباباآــالؼطَهت 
 کًذ( گشیٍ هیآسام )َهتيفسهیچَلیيفس...،ُاؼتنبیامپیفتذباضچًسغشیب





   

 

بطمبهؿهیـؼطاتُیباـٍاصلىهمٍ...زكؼٍیٍتـستٍُچآذٍزازاـیهًُببیى...!ؿطیبخُاهش
جهاوذاکی/گصاضماتهیؼطضاکٍبطـايٍخُايذ( )کاغزها سا اص غشیب گشفتٍ َ هی...زمهی

...هایتُؼتظيسٌبُزوضاچٍؼُز،َهتیبهفتزضـايٍ/هیطمَهیکطزٌضاكطاهُؾ همیى 
زیگٍگطیٍيکىتُضَذسا...؟...ذُبٍيگاضزهؿبٍزاهیكط

.صذای عٍ ضشبٍ بٍ دس
ىهاـٍتياضاحتهیبیًسباایىهیاكٍبایًناظهاهاو... )اصصحًٍ ،تُضَذسااـکاتُپاکک 

 ؽُد( خاسج هی
 

ـُيساضمزیسوعاهت...ذؽتٍـسم...زیگٍغشیب
تاذیابُوباالتط...چًسُتاآذطـ،ببیًیسبایسپػ...ذُاؼتیساظظيساوكطاضکًیسآهاذُزتُو عیشَط 

آهاجایٍيلطهًتظطتُيٍ..اَو.یٍضؼتُضاوهؽت
چیعیضَببیًنذُاميمیهىزیگٍ  غشیب 

ٌباظـسکٍَهتٍهایـماذیلیچفنَلی...عیشَط
 

 تاسیکی.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 دیذاس آخشیى .  ۵

 
 

زيسیسٌبیًنکٍذیلیَهتبُ..هىزاضمچیعاییضَهی.ـٍغهیأاضغطابنزاضٌتبسیلبٍی غشیبصذای 
...ضمآی.هىزاضمبٍیازه..اكتٍکٍزاضٌتُهـعمهییٍتطؼُيٍ،اتلاهچیعیکٍهًُهیبُزم...

تُ بطم زَؼتزاضم ؼلُلؼیاٌ ،یٍ يوغٍحتاجاییکٍ یٍذأل.باـٍ.تُؾيیضَـًنیٍ .
  پاککطز...َهمٍچیع،جابفٍبٍچیعیكکطيکطز...ـایسبفٍ..ـایساَو.کاهل

، دس دَ عمت  سَبشَی هن يُجُاو غشیب غشیب َ ، آیذ  هی يُس
 الک سَی .يؾغتٍ اعت هادس دس هیاو آو دَ  .يؾغتٍ ايذ هیض 

  .عت آبی هادس های ياخى

یا يُس صحًٍ باؽذ دس ایى صحًٍ هادس پؾت بٍ تماؽاگشاو داؽتٍ  بهتش اعت 
 .  سا پًهاو کًذ هادس  ی چهشٌکٍ  باؽذبٍ ؽکلی 

زجلُضَمبفیًی؟آتهیػاض   هادس
جاصًسلیيساضٌاَو  غشیب  

ضؼٍ؟هگٍآبجیتبهتيمی،ذیلیضؼیقـسی...هادس
اَوکاضزاضٌ...ذیلیکاضزاضٌ   غشیب
ـتٌٍ...َهتیهىيیؽتناَوهاهايؿلظکطز  هادس 

کًٍهیؼطمزضز  غشیب يُجُاو
؟بسمبهتهطقذُایهی...  هادس

ذُامهطقيمی  غشیب يُجُاو 
يکًٍچفماتضؼیقـسٌ؟  هادس

کًٍامذُبکاضهیذیلی،کًٍچفمامذُبکاضهی  يُجُاوغشیب 
پیفؿگیطم،باآبجیتبطَاظزکتطَهتهیَاؼٍكطزاهادس

کًٍآبجیبابابازػُاهی  غشیب  



   

 

ًی؟کـُوهیٌیيگاهیؽَاى؟حتمکًیتُچیکاضهی  هادس
اَينحنزاضٌ...؟تُهغزاضیبعينتُگُؾبابا يُجُاو  غشیب

پطیبٍهىعُضیهیتذُيسٌکٍایىچیظیطگُؾهادس
ضَزَؼتزاضٌتُاَو   غشیب 

زَؼتزاضٌچیاظهمٍفُبیفتطضیـایظهطهاجًؽاَو  هادس
ٍباــٍزاـتتزَؼتاَينزَؼتزاضیکٍتُهغزاضیُتُهگٍاَييُجُاوغشیب 

 ...ایىکاضاضَؿيساـتن؟اگٍزَؼ ٍکًنپػچیـبزاضمکاضهیتاحهمیىکٍصبهادس
چیزَؼتزاضیبیفتطاظهمٍُتُذُزت  يُجُاو غشیب 

ذیلیياهطزیهادس
تُيٍهسيُجُاو غشیب
تُبلهنزهًـحطفغشیب
کفیسٌيظحمتتکنباباَاؼٍيُجُاوغشیب 

زمؾزاٍَاؼُجَُيیمهًنهادس
زلتجَُيٍاهل،الجَُيیـماکٍهًُظ غشیب يُجُاو

؟ـسیاهطَظعُضیایىچطاتُهادس
...غشیب يُجُاو 

 کًذ. هادس عیگاسی آتؼ هی
ـال   غشیب  اظٌذطیسی؟ُتتک 

؟ضيگٍذُؾهادس
زآهىاظضيگآبیبسمهی  يُجُاو غشیب غشیب َ

تؼطیلت!هطؼیاظهادس
ذُزتایًُذطیسی؟يُجُاو غشیب

عُضهگٍ؟ٍچهادس
زَؼتزاضمبسَين   يُجُاو  غشیب

چیـکزاضیبٍهمٍ،تُامػیىباباتی  هادس
...ـٍاعمیًاوکطزبٍهیچیيمی   غشیب 

مبرُوٍزیگٍاظایىحطكايعيیا...حاالیٍزَيٍاظاَوـؼطایذُـگلتَاؼهادس
يساضمیضَکاضحُصلٍهیچزیگٍ   يُجُاو غشیب
برُوزیگٍ،ياظيکى  هادس  



   

 

،آبجیظَضمکطزجاایىذُاؼتبیامزلنيمی يُجُاو   غشیب
زَيیچًسَهتٍباهنياهاضيرُضزینهیهادس

کًٍهیچفمامزضز  يُجُاو  غشیب
زکتط؟ببطهتذُایهیهادس

هیچصساییيباـٍذُضٌتُؼطم...زَؼتزاضمبطمیٍجاکٍپتکهیلیٍچیعیهخؾهمٍ يُجُاو   غشیب
بطییٍچًسضَظذُایهی   هادس (کًذ. صحبتؼ سا لغغ هی پیؾخذهت با َسَد )...پیؿ 

چیهیلزاضیىذاين؟پیؾخذهت
کًی؟چیکاضهیجاتُایى   غشیب

زَتااظهمُوهمیفگی...بايُـابٍَؼاالزهادس
 (.ؽُد )خاسج هیـٍآهازٌهیؿصاتُوظَزبًفیًیسآها... پیؾخذهت  

جاایى   يُجُاو غشیب ،يٍ؟ٍگطَيیجای 
؟هجبُضـیظطفبفُضیمکنبیاضپُلتطؼیهیخًذٌ(   )با...چیٍ؟هادس

  تُيؽتنبرًسمهیباظمکاؾ )صیشلب(  غشیب
؟جاایىیآظیازهی  غشیب يُجُاو

...كوظبؼضی،ظیازکٍيٍهادس
جاذیلیآـًاییایایىَلیايگاضباآزهيُجُاو   غشیب

هادس هفکلؿچیٍ؟بآضٌ،ذ 
؟یذُيٍآَاؼٍهمیىـبازیطهی ب يُجُاوغشی

ـفتنبُزی...تُجاایىبٍبطؼیآذطؾکٍباهىزػُاکطزیایىهمٍهادس یکیکٍهمیفٍپ 
کطزمتهیاظجلُيگاٌکاؾيُجُاو غشیب

...یا؟زآکًیاظکجاهیهاییکٍهطضَظباهاؾيُيُاضهیایىلباغذُزتپطؼیسیاظتاحاال هادس
زَينُهیـزَين،همٍ..آضٌهی.ظهطهاضیاپُلهسضؼٍَکُكتَ يُجُاو  غشیب 
باهاهاوزضؼتصحبتکىغشیب

ظزیزَيؽتیکٍايوسضکًایٍيمیاگٍهیهادس
هطگمٍزَيیچٍذُزتنهیيُجُاو  غشیب

بسَينىاظکجاههادس
هىاحمنيیؽتن يُجُاو غشیب

هىکیهمچیىكکطیکـطزم  هادس
كهمن...کًن،هیبیًن،حػهیهىکُضيیؽتن،چفنزاضم،هی يُجُاو  غشیب



   

 

بیاضپاییىُزیگٍ،صساتبؽٍ    غشیب
؟ایايیتُچطاايوسضػصب  هادس

َاؼٍایًکٍزاؿُين...)فشیاد(   يُجُاوغشیب 
هاهاوزازيعوؼط   غشیب 
اظهیچیذبطيساضییلؼًتیتُ  يُجُاو غشیب

جُضیحطفبعيیيبایسباهاؾایىغشیب 
زَيیيمی،ـًاؼیؿيُيمیاَتُ...چیضَیازتضكتٍهمٍ،زَيیيمیاظاَوتُهیچی  )فشیاد( يُجُاو  غشیب 

 خُسد( حشفؼ سا هی)اَوـب...

 هکث عُاليی..کًذ هادس آسام گشیٍ هی
تزاـتنهاهاوهىزَؼ يُجُاو غشیب 
تزاضمهاهاوهىزَؼ يُجُاو( صهاو با غشیب )هن غشیب 
يمیَلیذُزت يُجُاوغشیب  ایى...حطكیبعينَلیذُاؼتنيرُاؼتی... هى،جاذُزتذُاؼتیبیام

 (ؽُد ) اص جا بلًذ هیضمهی
برُضتَُایؽاياهاضالاهل  هادس

يیؽتمگطؼًٍ يُجُاو  غشیب
ػصابنيسٌیٍاهطَظضَ  هادس
زمتُويمیَهتػصابزیگٍهیچ ب يُجُاو  غشی

پػيطَ  هادس
بایسبطم يُجُاو   غشیب
 ( .دهذ هی يُجُاو غشیبسا بٍ ای کُچک َ کادَپیچ ؽذٌ  بغتٍ)َایؽا  هادس 

تُيؽتنذطـن...هیَکاؾبچٍبُزم    غشیب 
 باظؾکى...  هادس

َاکمى  داخل جؼبٍکًذ.  يُجُاو بغتٍ سا باص هی شیبغ
 .عت کُچکی

 گلتیزَؼتتزاضٌاظهمُياؼتکٍهی
هىزیگٍزَؼتیيساضم  يُجُاو غشیب

چطا؟هادس
...يُجُاو غشیب



   

 

کفیایکٍتُؾيلػهیـٍ...هطضَظ،هطؼاػت،هطحايیٍؾتًگهیاگٍبطیزلتَاؼٍ غشیب
زی؟هیمُبـیٍؼُالیبپطؼن،جُا...غشیب يُجُاو 

بهؼلُهٍ  هادس ذ 
ؾکًٍ؟كطاهُظذماـُتُيٍجُضیهیآزمچٍيُجُاو  غشیب
كطاهُؾکطزـٍمیيَضچیهیچ    غشیب 

؟کیاشیتتکطزٌهادس
برُابنیٍػمطبایس...مهىذؽتٍ يُجُاو  غشیب 

ذُایبطی؟کجاهی   هادس
ؽُد( )خاسج هیکٍبفٍكطاهُؾکطزییجایٍ يُجُاو   غشیب

 پیؾخذهت.ًذک گشیٍ هی آسامعشػ سا سَی هیض گزاؽتٍ َهادس 
 .گزاسد َ کاغزی سَی هیض هیؽُد  َاسد هی

ایىچیٍ؟غشیب 
ضؼیسزیطهیىحتم،هطچًس...آهاظَزتطبطیسٍهطچ،یٍآزضغپیؾخذهت

ـٍ؟یتمُمهیـک هاکابُغایى  غشیب
ؼتآهاپایاوهطچیع،آؿاظیٍچیعزیگٍپیؾخذهت

؟طزكطاهُؾکـٍعُضهیچٍزَيیتُهیغشیب
...زَيیسـماکٍایًُذُبهی...کًٍآهاباهاظيسگیهیگصـتٍپیؾخذهت

 ؽُد . آسام تاسیک هی صحًٍ آسام
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...یَاهؼیاـهمٍچیعَاهؼیـسٌ،آزهایَاهؼی،جاهایَاهؼی،اتلاه صذای غشیب 
زیسیکابُغيبُزٌَبیساضـسيیزضکاضيیؽتکابُؼیکٍهیكهمیهیَهتیهسضؼرتٍٍچ
یکابُؼاتَاهؼیتباـٍ...َاهؼیَهتهسضؼرتٍٍ.چ.. کابُغت  ..زیگٍاظ.َاهؼیت،کابُغ 

تجطبٍکطزم...َهمٍچیعىکٍهبل..ـکيساضم.امازٌَاؼٍهطاتلاهیآه،تطؼنچیعیيمی
...يٍصسایجیؾز،آيٍصسایزضهیٍزیگٍَهتذیلی

َهتاآضاهؿ...بؼضی...ذُابببیًنکٍذُابنَذُازبرُابن،زلنهیذُازبرُابنزلنهی
ظيىکٍبٍهمیىبٍآبَآتیؿهیُاضَظَـب،ـبَضَظ،ذُزـُيیآزهکًنهمٍكکطهی

بطؼى کلمٍ یک : هی...آضاهؿ هیکاؾ کاؾ ، برُابن تُيؽتن بیساض کاؾتُيؽتن ، ـن
بایسببیًن،کًٍَلییٍحؽیهجبُضمهی.چیبرًسم..تُيؽتنیٍگُـٍبفیًنَبٍهمٍهی

ببیًن

عیگاس ياؽیايٍ َ  پؾت هیض يؾغتٍيُجُاو ،  آیذ ، هجیذِ  يُس هی
  .ؽُد هیصحًٍ غشیب يُجُاو َاسد .کؾذ  هی

ػلیکؼالم،کجاییتُپػ؟  هجیذ  
اَهسٌ؟...ؼالميُجُاو غشیب 
آضٌظيی...يلػهیچتٍباباايوسيلػهجیذ

ؼیطَغکجاؼت؟ غشیب يُجُاو
هغزاضیکجاباـٍ،تُئٍزیگٍتُهجیذ 

؟عطفباحالهؽتغشیب يُجُاو
زؼتت؟ٍایىکاؿصاچی...تُاتامبُزاظَهتیضؼیسم،يسیسهؿهىهجیذ 

کًٍیًاضَبیاضمبیفتطباهامحالهیؼیطَغگلتا،ٍاهـؼط غشیب يُجُاو



   

 

یهی...کاضتگصاـتٍؼط ؼیطَغایتُهگٍ...زیَُيٍ خًذد( )هیهجیذ پیچیبٍذُزت!؟تُچطاه 
،تطؼیسمزیطـٍتُالتَهتيکطزمبطمذُيٍغشیب يُجُاو

هجیذ  زبیطَياآبطَ،االوؼیطَغهیجاهمیىبذ 
؟جَُيٍ؟ؽتهاجُضی...عطفچٍحاالضمهیغشیب يُجُاو

ذطابيفسٌامهسضاَوجَُوکٍيٍ،َلیهًُظهجیذ
تُکٍگلتیيسیسیؿ غشیب يُجُاو

؟ايوسضتُچطازیطکطزی...گلتهیؼیطَغهجیذ 
پاکًُیػهیکطزمُهطازاـتنـؼغشیب يُجُاو

احمن!هی خًذد()  هجیذ 
ظينهیُتپُظ باهمیًاضمتُهؽرطٌکى!هیُبطَذُزت غشیب يُجُاو

ماصلىـایسهى...هجیذ يـط 
َاؼٍچی؟غشیب يُجُاو

 ؼتزیگٍضایغ.ها..هس کٍزَتابچٍامزاضٌعطفـُهطزاضٌ،هخلایىهجیذ
البسذُزؾضاضیٍبٍظَضکٍيیُهسٌ...غشیب يُجُاو

!ضكتٍگطبٍکسَمگُضی،حیایٌزضحجلٍباظهجیذ 
تيلغزاـتٍباـٍ،بایسچیعاییضَزَؼتزاـتٍباـیکٍَاؼٍ،ذُاهطمحطفذُبیهیظيٍغشیب يُجُاو

کًٍ!کػباهلبؿظيسگیيمیچُوکٍهیچ
؟َهتاَویؼًیچیهجیذ 

؟حاالاظکجاآَضزٌُ...ؼیطَغعطك!َلؿکى،عُاليیٍ غشیب يُجُاو
ـبیٍايگاضیهجیذ گلتهی...ٍکًهیؼُاضعطكُکطزٌکفیهیباباؾهؽاكطکٍزاـتٍباتاکؽی 

فُبعيٍ!اچطذیسٌتابتُيٍهرتُذیابُيالکیزَؼاػت
!زهؿگطمغشیب يُجُاو

 .بیشَو هی آَسدسا َاکمًی اص جیبؼ  ذ هجی
آَضزیاتُامَهتگیط  

زی؟گُؾيمیهجیذ
؟هؽتچیغشیب يُجُاو

مظزضَيُاض...ؼیطَغَاؼٍآهًگهمیفگیهجیذ

_ کٍ دس لذیمی  ای تشايٍ. صذای صيذ هی سا پخؼ ی دکمٍ
 کُتاٌ. هکثپیچذ. این _ دس صحًٍ هی های لبل باسها ؽًیذٌ صحًٍ



   

 

 

...طمگیهیـُلًگٍکیالذطٌی...بایٍهاهٌچیعذیلیٍایىَاکمً غشیب يُجُاو

 .ؽُد َاسد صحًٍ هی  سا باص کشدٌ َ اتاق دسِ  عیشَط

!مُگطكتالکطزاضـجُيی...ااَعیشَط
؟تمُمـسغشیب يُجُاو

؟هؼلُمهؽتتُکجاییآضٌ...ىكؼلعیشَط
؟بطمتُغشیب يُجُاو

،ؼالمآها،الُ داسد(  عیشَط گُؽی سا بشهی .تلفى صذای)؟هگٍ،ـاؾزاضیتُامَایؽاباباعیشَط
 ؟گٍؼاػتزی..یٍبکًن.یحتیٍاؼتطااَهسمذُيٍذؽتٍبُزم،عُضٌ...يٍآهاٍـماچحال 
 !ذطیهطتیکٍکًذ( )لغغ هیذساحاكظ،چفنآها...هطبُوـما...

؟چیـسيُجُاو  غشیب
؟تُایآهازٌؼاػتیَهتزاضین،یٍطؼٍتاب،ػیبيساضٌذُيٍ...گطزٌبطهیزاضٌ،بابامبُزعیشَط 

 كکطکًن ...غشیب يُجُاو
اؼتذُگلتنهیکٍ.بهؿ.بیاز.ٌزَيؽتکؽیؿیطاظهىهطاضَهتیاَهسيمیببیىهًُ،عیشَط

زضبیاضیباظیآضَهؿکطزم...يطیتَُحفیتاكطاضکًٍ،زَؼاػتعُلکفیس
يتطغغشیب يُجُاو

؟کاضٌيیؽتهگٍایىهجیذ
فنـكکطهیکطزػاـوجازایىکٍبیاتاهبلاظایىخًذد( )هی...يٍبابابیچاضٌعیشَط

زَيؽتچٍلجًیهؽتیيمی  )يیؾخًذ(   هجیذ
کاضکًن؟هىاالوچیپػغشیب يُجُاو

کىَاـُؼطحطكیُاؾیُاؾبطَبفیىبـلؿآضَم،باباهیچیعیشَط
 چیبگنآذٍ؟  غشیب يُجُاو

هیاكهیچٍعیشَط اظ ، چٍزَين بگُ ٍؾتؼطیقکى... هسض آهاو..ذُبهُيسٌ . ، الک  ياذًاؾاظ
ؾذطیسمٍتؼطیقکى،تاظٌَاؼ

 باـٍ... غشیب يُجُاو
ببطَزیگٍ عیشَط   ذ 

یٍزؼتفُییبطمبصاضاَل...غشیب يُجُاو
!ـسیبایسـکاضچیهیباایىَضؼتتُعیشَط



   

 

 عال بضسگغشیب  بؼذچًذ لحظٍ  .ؽُد  هی خاسجيُجُاو غشیب 
. صحًٍ هی ؽُدَاسد 

 زیگٍبطَتُ عیشَط 
تطؼنهیهىغشیب

 زیسیسىهاضَهبلـماهمٍایىصحًٍاظهیچیيتطؼیسآها!...  عیشَط
تطؼنذیلیهی.طؼن..تهىهیغشیب
ظيٍ!ظیازحطفهی( )دس لالب ؽخصیت هاهُس صيذاو  هجیذ 

؟بطَزیگٍچطاَایؽازیعیشَط
...بٍذساپفیمُوـسمپفیمُوـسمکشدٌ(  )بغض  غشیب 

ـمابایسباَاهؼیتضَبطَبفیس...پفیمُيیؼُزیيساضٌآهاعیشَط
تطؼــن...هىهی...بیطَوجابطمتُضَذسابصاضیساظایىغشیب
ًن!کتهیٍتیکبعيیباکمطبًستیکٍطفاگٍظیازح ()دس لالب ؽخصیت هاهُس صيذاو  هجیذ 

؟ذُایبطیتُ.يمی..ؿطیبچتٍتُعیشَط
جابیابفیىایىـسٌاگٍحالتب ؿطیبهجیذ 

جا،اَوهًتظطـٍ!چیبفیىایى عیشَط  
  تطؼناظاَوزضهیهى  غشیب

بٍ دس عٍ باس  بشدٌ َ اتاق دسِ  پؾِت غشیب سا ) اَوزضهًتظطـماؼتآها...بایـسباظؾکًیس عیشَط
 ؽُيذ(  عپظ همشاٌ با هجیذ دس تاسیکی ايتهای صحًٍ گن هی َکُبذ  هی

صذای  دس ، عمِت آو اص .ؽُد داخل هی غشیب دس سا باص کشدٌ َ
 . ؽُد ؽًیذٌ هی صو یکخشاػ جیغ  گُػ

دس سا پؾت حًٍ باصگؾتٍ َ  بٍ صَ َحؾت صدٌ  غشیب ، آؽفتٍ
 دس جلُی صحًٍ خُابؼتبٍ عمت سخ. آسام آسام دًذب عشػ هی

 . يؾیًذ سَی صهیى هیَ  آهذٌ

یازـسبٍکاؾهی،ـسيلػيکفیسکاؾهی،ـسحطفيعزـسيلهمیس،کاؾهییکاؾه غشیب صذای 
ضَچیعیکٍبفٍجایییٍ،جایآضَمیٍجایزَض،كطاضکطزَضكتبٍیٍکاؾهیـس،يیاَضز

یازیٍُ.گاهییٍزَيٍهاؼٍ،آزه.ذُضٌ.چیبهنگطٌهیظيسگیآزهاهمٍتُ...یازيیاَضزبٍ
يزضیایبعضگهی تُ...ساظٌ آتفلفاو یٍ ايگاض ضَـىـسٌ تمُه،تًن هصابؿزاضٌ مُـتًٍ

....َاهؼیتچیعهعذطكیٍ..ـٍكطاضکطزاظهیچیيمی،ـٍکطز...کاضیيمیؼُظَيٍهی



   

 

نبرُضی،اگٍيتُيؽتیحطفبعيیـیکٍيتُيؽتیج اگٍبٍجاییضؼیس:گلتهییازهٍیکی  صذای غشیب
ُزٌ...چفماتکٍبٍتمامَجُزتآضاهؿهیكوظیٍضاٌهؽت،تیگطیٍکًیاگٍيتُيؽحتا

َ بعوكطیازببًس بعو، كطیاز پطيسٌ، کٍ بعو كطیاز آؼمُوهاايوسض کجای بطٌ یازـُو
...ذُاؼتىبطوهی

سا  گشفتٍ  دهاوکًاس _ بشای ضبظ صذایؼ _ کٍ  َاکمًی غشیب ،
َ ؽُد  صحًٍ آسام آسام تاسیک هی.  کًذ هی لغغ پاییى آَسدٌ َ
صحًٍ  غشیبخشاػ  گُػ صذای فشیاد، یدس تاسیکلحظاتی بؼذ 

  کًذ. سا ُپش هی
 
 

 پایاو 
 يُیذ ایضدیاس
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