
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                          
 




 

 
ی    ًوایشٌاهِ اٍل   داپیسٍٍام گرفتِ از  ، ایي ًوایشٌاهِ صلی هَقعیت اّای شخصیت ٍ پایِ *

 است . آپارتواى اللِ...(  هي )ر دیگ
هرا گیری ایي ًوایشٌاهِ ،  کِ در شکل پیواى هذٌّیٍ  اهیذ هشْذیاز  فراٍاى * با تشکر

 یاری دادًذ.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحٌِ : 
دیَار سوت در با ٍسایلی کٌِْ ٍ چیذهاًی بی سلیقِ . ، در زیر زهیي آپارتواًی قذیوی  اتاقی

در . کَچک کِ رٍ بِ کَچِ باز هی شَد  چٌذ پٌجرُ ی قرار دارد ٍ ٍرٍدی خاًِ  درِ راست 
  شَد یذُ هیدآیٌِ ای قذی  -چٌذ هتر جلَتر از آى  -ٍ  اًتْای چپ صحٌِ ، اُپي آشپسخاًِ 

در هیاًِ ی صحٌِ ،  بٌذ رختی .  کِ سطحش با عکس ّای هختلف پَشاًذُ شذُ است 
پر از لباس ّای  ،بٌذ رٍی  اتاق را بِ دٍ قسوت تقسین هی کٌذ . طَل کِ  بلٌذکشیذُ شذُ 

هرداًِ ٍ زًاًِ است . جلَتر از آى ، در هیاًِ ی صحٌِ ، کاًاپِ ی رًگ ٍ رٍ  ریس ٍ درشتِ
ٍ  ضبط صَت،کٌار کاًاپِ  رٍی هیس کَچکی ، لپ تاپ ٍ زیر هیس  رفتِ ای دیذُ هی شَد .

 قذیوی قرار دارد . رادیَیی 
 




 

گیط تلفى ، لسای ظيی  زض تاضیکی هطلك اؼت . اظ پیغاملحًٍ 
 ـُز . هیـًیسٌ 

 
ػیست هباضک ػعیع زلـن  )بلًستط(اضک... ــهبست ـػی )فطیاز( ...پًذ ، چهاض ، ؼٍ ، زَ ، یک   لسای ظو 

، بٍ ذسا ببرفیس ... ببرفیس ػعیعم ز(  بًس )بغه ضاٌ گلُیؿ ضا هی... ػیست هباضک... 
م بٍ ایى ٌ ت تًگ ـسٌ ، بٍ ذسا هط هُلغ يگاٍ اگط بسَيی چمسض زلن َاؼ زؼت ذُزم يیؽت ،

ز ، اظ ظهطايمسض گطیٍ کطزم کٍ هزبُض ـسم زٌ زفؼٍ آ افتٍ اـکن زض هی تُ آب هی هاهی  
ذُام تُ  ، يمی ٍی ؾ ؼُاليی لصٍ ...عزم ـهُلغ ظيگ ي هُ تزسیس کًن ... ببرفیس کٍ بٍ آضایؿ

ؼفت  ؼفت   را بُزی  و کًاضم بُزی ، اگٍ ایىاال ی کاؾا ها ؼطتُ زضز بیاضم ... ایى زلیمٍ
ی ٌ َؼػ ؼفطکطزم ...  هیت ـهاچن يبُزی ـپیفهایی کٍ  حايیٍ تمامی  ايساظٌ کطزم َ لت هیبغ

 کًس( )گطیٍ هیٍ،ذیلی...ـهفت ؼیًن رات ذیلی ذالی
 

کًس .  ٍ بؼس يُض وؼیفی لحًٍ ضا ضَـى هیيُض هی ضَز. چًس لحظ
َ با   بطتى زاضزظيايٍ  لباؼی.  ـُز ذايٍ هیَاضز ؼیاَؾ با ػدلٍ 

، زض گصاـتٍگیػ بُضی کٍ ضَی ؼط پاـًٍ بلًس َ کالٌهای  کفؿ
َضَز بٍ  زض بسَظيايٍ زاضز .  کاهلى تمُیطی  ،تاضیک ضَـى اتاق 

ُز ـً لسایی يمی اظ بیطَو گُؾ ذُابايسٌ َ َلتی ضَی زض  ،ذايٍ
 گطزز. بٍ اتاق بطهیبا ذیال آؼُزٌ 

های  پیغامبٍ ؼمت تلفى ضفتٍ َ  با َضَزؾ بٍ اتاق ، بالفاللٍ 
هی کًس . ذبطی اظ پیغاهی کٍ هًتظط آو  ِچکضا  گیط پیغامضَی 

. چًس لحظٍ  گیطز هیتلفى ضا بطزاـتٍ َ ـماضٌ اؼت يیؽت . 
 ًس .ک ؼپػ با ياضاحتی تلفى ضا لطغ هی لبط کطزٌ َ

ٍ زض آَضزو يگاهی بٍ ؼاػت زیُاضی  ايساذتٍ َ با ػدلٍ ـطَع ب
بٍ لفحٍ هُبایلؿ يگاٌ   همیى حالزض کًس .  هایؿ هی لباغ
ا هُبایل ض .ظيس  زیسو ػکؽی ضَی لفحٍ آو لهمهٍ هی با َ کطزٌ

های چؽبیسٌ  ػکػ بااؾ ضا  کًاض آیًٍ بطزٌ َ ػکػ ضَی لفحٍ
ٍ ضا ضَـى ی يعزیک آیً کهًٍآباژَض .  کًس همایؽٍ هیبٍ آیًٍ 

زکمٍ بٍ ؼمت تلفى ضفتٍ َ گیطز .  کطزٌ َ اظ ذُزؾ ػکػ هی
. لسای هطزی اظ پیغام گیط پرؿ زهس  ففاض هیضا  گیط پیغام
 ـُز .  هی

  هى ... ـًاؼی ؟ هًُ هی ...الََُ ... ؼالم رَََُيی !   هطز
لسای کًس.  پیغام بؼسی ضاپرؿ هی ؼیاَؾ لسا ضا لطغ کطزٌ َ

ظهاو با  ـُز . هن هی ـًیسٌگیط  پیغاماظ  ، لاحب کاض اَ، ؼحط 
ت َ ـلُاضی تمیع اها کهًٍ َ بی لُاضٌ بٍ ک  ؼیاَؾ  ،پرؿ لسا 




 

ظيس. زضازاهٍ اظ زاذل خؼبٍ یٍ خفت  کطاَات هیًس َ ک تى هی
 ظيس. َو آَضزٌ َ با زلت آو ضا َاکػ هیکفؿ هطزايٍ بیط

 
ـًاؼی کٍ ؟ يکًٍ  ، هیهى ؼحطم ا رُو ـالُ ... ؼی...  ؟َؾ راو ذُيٍ يیؽتیؼیاالُ ...  ؼحط

  ز ؟! ...آ یمي هًُ یازتکٍ ـٍ ايمس ؼطت گطه
 یٍ يچؽب! هط هط هط ! زذتط   )ظیط لب ( ؼیاَؾ   

ؼطت کٍ  ایى لهخ ... گطفتن رُاب يسازی تُ ٍ ظيگ ظزم ذُيٍ ، ضاؼتؿ هُبایلببرفیس ک  ؼحط 
هاهاو بابام ، بیچاضٌ کٍ يفؽتن َض زل  ... هى  ! ها یها! ... تا باـٍ اظ ایى ـلُغ حؽابی ـلُغٍ

اگٍ ذُاؼتی   ،ظیاز ضيگ کطزم   کاضی اظ بی  ًن!ک هطؽ ضيگ هی های ذُب زاضم ترن ػیى بچٍ
ؼیى  زَين  بفٍ هفت ... البتٍ تُ اَو اَظاع بؼیس هی ت بفطؼتنٍ ؼیى بچیًی بگُ َاؼ هفت

 چیس ...
 ...!الهصب ظيٍ  ظضضضض هییٍ بًس )ظیطلب( ؼیاَؾ 
ها َ  ی ذُاؼتٍ همٍ س بٍَ تُ ایى ؼال رسی ال اهیسَاضم ؼال ذُبی زاـتٍ باـیبٍ هطح  ؼحط 

 .های اَل ؼال ذیلی اػتماز زاضم ..ٍ ایى آضظَ. هى ب آضظَهات  بطؼی
ضَ یکی ـن ایًٍ کٍ زیگٍ ضیرت يحػ تُ ؼُض ... اَلی آضٌ ! هًن همیى ذًسز( )باذُزؾ هی  ؼیاَؾ 

 !يبیًن
َ  ٍ ٍ هط حال اهیسَاضم همٍ چی َاؼب   ؼحط ت ٍ هعاحمت ایى کٍ َاؼطض اظ غ   ... فك هطاز باـٍت بط 

 کُچُلُ زاضم !  یٍ زضزؼط  
ایى  ضاؼتؿ ٍ ، َلی بٍ ذسا تمصیط هًن يیؽت ... ـزَين ؼطت ـلُغ تُضَذسا ببرفیسا ، هی  

التماغ  اَهسو ایًزا َ کلین ، بطزاضی کطزی فیلنکاضـُيُ پیؿ ی  زَهازی کٍ هفتٍَ ػطَغ 
ها  ،  گطهُو ؼطؾ ـلُغٍ هى گفتن تسَیىـُيُ تحُیل بسین ...  فیلنکطزو تا هفتٍ اَل ػیس 

ـُو بهايٍ تطاـیسم ٍ ... بٍ ذسا کلی َاؼ ػزلٍ زاضو ُاو بطو اَيُض آب ذ َلی بًسٌ ذساها هی
م ا  کًن ... البتٍ همچیى ذفک َ ذالی، َلی ايمسض اصطاض کطزو کٍ هًن هزبُض ـسم لبُل 

تا  کاضَ تسَیى کى َ ظَزتطهط چٍ تُ فمػ کًاض ،  ت گصاـتىٍ ذُب َاؼ ا ، یٍ ػیسی  ـيیؽت
 ... بطؼُو ػیس ی اَل هفتٍ

  ! ت بطؼُين بٍباؾ تا ...  کًس( گیط ضا لطغ هی ) لسای پیغام  ؼیاَؾ
 
 کًس . ضا بطزاـتٍ َ باظ هی پؽتی بعضگی  ی بؽتٍاظ گُـٍ ی اتاق   

تمُیط ظيی يماـی  آو ؼت کٍ ضَی بُم يماـی بعضگی زاذل بؽتٍ
پُـؿ َ هسل آضایؿ هُ َ لُضت ظو ، ـبیٍ ظاهط  -ـسٌ اؼت 

 ؼیاَؾ زض ابتسای َضَز بٍ ذايٍ اؼت  .
های  َ تمام چطاؽ هیعی کُچک گصاـتٍبُم ضا ضَی  ؼیاَؾ 

کن  ها  زَضبیى هًسی با ضَـى ـسو چطاؽکًس .  ذايٍ ضا ضَـى هی
 -اـاچیاو يعزیک بٍ خایگاٌ تم –کُچکی کٍ زض خلُی لحًٍ 




 

ؼیاَؾ ظاهطؾ ضا خلُی آیًٍ ـُز .  هیگطفتٍ يیع زیسٌ لطاض 
کًس . زض همابل زَضبیى  َـى هیَ زَضبیى ضا ض هطتب کطزٌ

 ایؽتس َ ـطَع بٍ لحبت هی کًس.  هی
ذیلی ... ذیلی  هیسَاضم یٍ ؼال  ا ...اَل اظ همٍ کٍ ػیست هباضک ... اهیسَاضمب ! ب ذ  ب ذ  ذ   

یٍ همساض هُل کطزم ... ضاؼتؿ تا حاال . باـٍ ... ببرفیس کٍ هى یٍ کن .. يظیط پیؿ ضَت بی
زَيی ذب  ب ضاؼتؿ یٍ کن  ... هیکاضَ ايزام بسم ... ذ   يفسٌ کٍ برُام َاؼٍ کؽی ایى

ٌ ...  ... هًظُضم ایًٍ کٍ ... ؼرت هی  ضاؼتؿ ا  ا   ـٍ زیگٍ .. ا 
 کطزٌطتب ظاهطؾ ضا ه ضَز. هیآیًٍ  َخلُی کطزٌزَضبیى ضا لطغ 

 َ ظیط لب با ذُزؾ تمطیى هی کًس . 
ؼالم ... ػیست هباضک ... اهیسَاضم تُ یٍ رای  لبل اظ هطچیع... ب ... لبل اظ هطچیع ذ   ذیلی 

تیپ ضَ گُؾ  یٍ پؽط ذُؾ ی  ـاحُصلٍ زاـتٍ باـی کٍ چطت َ پطتگطم َ يطم يفؽتٍ باـی َ 
ٌ... بسی ...   ...   ی باباظ ... ابهاض ... بٍ ؼبعی يُضَای ـؼالم ... ؼالهی بٍ ذًکا 

 .کًس هیضَ بٍ آیًٍ لحبت زَباضٌ چًس ثايیٍ تمطکعکطزٌ َ
بٍ  ،ًتظط ـسم ظيگ بعيیـن ... ضاؼتؿ ذیلی ه . ذُبی ... ببرفیس اگٍ هعاحمت هیؼالم ..
اهیسَاضم يُضَظ ذُبی بٍ هطحال ... ب ، َلی ذ  کٍ یٍ ذبطی اظت بگیطو ام ؼپطزم ه ذیلی

 یٍـههًن کٍ هی بیًی ، همیى گ   ت ذُؾ بگصضٌ ... اَظاع   زاـتٍ باـی َ با هطکی هؽتی بٍ
ز ؟ ...ؼیاَؾ آ يگاٌ کى ... ذُـت هی ،یًیب هی کٍ هیآضٌ همیى گ   )فطیاز (کٍ هؽت ... 

 ی ...ضاؼتؿ هى یٍ کم (کُتاٌ هکث)... !ای هى ذُؾ آهسیس بٍ ظيسگی لهٌُ  :کًس تمسین هی
زَيی البتٍ  ... زضؼتٍ کٍ زَؼت زاضم همٍ چی تمیع باـٍ ، َلی  کٍ هییٍ شضٌ ... ذُزت 

زَين تُ ام زَؼت زاضی... بٍ هطحال اـکالی يساضٌ ، ایى هُلغ ؼال یٍ کن   هی ب ... البتٍذ  
 لؼًتی ... )فطیاز (؟ ...  بس يیؽت ...آضٌ زیگٍ ، يظطت چیٍ کخافت زیسين یٍ  ظيسگی

يفیًس . بٍ  آیًٍ کًاض ضفتٍ َ ضَی کاياپٍ هی با ػمبايیت اظ خلُی
با ذُز خمالتی ضا تمطیى کطزٌ َ يماـی ضَی هیع يگاٌ بُم 
ضا ضَ بٍ زَضبیى  آو َ پفت  بطگطزايسٌبُم يماـی ضا  .کًس هی
 کًس. هی  َضبیى ضا ضَـىزبؼس اظ چًس ثايیٍ  کًس .  هی
 
 آَضزَ ؼپػ با فطیاز( لسای تطکیسو تُپ ضا زض هی و)با زهاؼٍ .. زَ ... یک ... 

 ػیست هباضک ... ـیست هبـاضک ... ػـ
 کًس! بٍ خای ـرمی فطوی ضَبُؼی هی ،با زَضبیى

َلی ...  ظزی ... زضؼتٍ کٍ هًُظ زیط يفسٌ هیای کاؾ ذُزتن ایًزا بُزی یا ال الل یٍ تلفًی 
ت ... ٍ آیًسٌ َاؼٍ ... ایى ضَظای ذُبایى ؼال رسیس اهیسَاضم بٍ هط حال اهیسَاضم کٍ ... 

ی هازَيی ضاؼتؿ هى بٍ ایى آضَظ ... هیبٍ آضظَهات ت فُق الؼازٌ باـٍ َ تُؾ بتُيی ٍ َاؼ
حاال کٍ یٍ کن  .بٍ هطحال ..(  ذًسز )هؽرطٌ هیا ... ـاػتماز زاضهذیلی اَل ؼال 

اتُ ـچفمبایس بهت یٍ چیع ػالی يفُو بسم ... َلی لبلؿ ذُام  ... هیذُام  ذًسیسین!  هی




 

زلیمٍ باظ  یٍ  .يٍ ..يٍ  ضَز .( ) بٍ ؼمت يماـی هی...  اـیباظ يکً تا يگفتن ی... ببًس...ببًس
َلی البتٍ تُ اظ هى کاض يسیسی ظیاز ...  ٍ ...ـراؼت آذطیى کاضه ضاؼتؿ ایًی کٍ ایى ...کى  

 کًی ... ضاؼتؿ  حال هی ... ذیلیتُين بهت لُل بسم کٍ با ایى یکی ذیلی ب هی... َلی ذ  
... یٍ چیعی بایس یٍ چیعی بصاضم کٍ ى ... احتمالؾ اؼمی يصاـتن ، َلی فکط کًن ٍ هًُظ َاؼ

هًظُضم ...  بیًی کٍ هی ایىآذٍ ...  هًظُضهـٍت ـرصیت يعزیک ... يعزیک تُ باـٍ کٍ
... ذیلی  ... یٍ ػکػ آـًاکفیسمیٍ ػکػ اظ ضَی ...  بیًی هی زلیمٍ زیگٍ چًسکٍ  ایًی

زضآَضزو ... یؼًی ؟ ...زَيی هی ،بؾ زضبیاضم ، البتٍ ذ   اصل   لظحمت کفیسم کٍ بتُين هخ
هًُظ هیچی يفسٌ کلی ؼطفساض پیسا  ـُ برُای ... ضاؼت هن ههن بُزيماـی  ضػایت اصُل

زٌ ...  هیيفُين ظیاز کاضاـُ  یکی کٍٍ ـیازهٍ ... ـیازه کطزم تمُم هی کطزٌ ... َلتی زاـتن 
آهاو!  زهًؿ باظ هُيسٌ بُز ... َلتی زیس م گفت ... ضاؼتـؿ یازم يیؽت چی گفت ، َلی بٍ
البتٍ هى ذیلی اصطاضی اؼتاز ... ضيگاؾ ػالی   ، اؾ ػالی  ـایى ضيگ ى بهن گفت : َالؼ... 

لم بگٍ اؼتاز، َلی... ز يساضم کؽی بٍ  هاتؿ بطزٌ بُز ؼُضیٍ چاگٍ بسَيی  ... پؽط ذُبیٍ  ضک 
بیاضیس ...  ؾ ؼُض تُيؽتیس ايمسض ظيسٌ زض  ٍ ظيسگیٍ ... چا پط اظ ـضَ يماـی ... گفت : ایى ضيگ

 زهس( )کف زؼتؿ ضا يفاو هی ام  رُضی َلی هى با آزها ایى ،گى ایى حطفا ضَ يمی ىهؼمُل
همیفٍ  م  ؼُژٌ ... ی اصلی الهام گطفتن ؼُژٌهى ایى ضيگاضَ اظ  ـُ برُای گفتن : ضاؼت

یٍ ی ضيگ  زاز ... اَو تُ ظهیًٍ اهمیت هیها  ذیلی بٍ ضيگ...  ذیلیذطیس ،  َلتی لباغ هی
 زاَلیى ... اَلیى اؼتازم بُ؟ یٍ رُضایی گى ؼُضی هیٍ چرُضایی ...

ای زؼت َ  های ؼیاَؾ ضا لطغ هی کًس . لحظٍ فحطلسای تلفى 
زَضبیى ضا ذاهُؾ کطزٌ َ  با ػدلٍؼپػ َ کًس هیپایؿ ضا گن 

  زاضز . تلفى ضا بط هی گُـِی 
 

هى کٍ زیطَظ  ...ػیس ـما ام ... چی ـس ؟   مًُو،ه... ... ؼالم زایی راو هـ الُ ... الُ ها
آذٍ  ؟زایی ـٍ ... هگٍ هی اتُو ذبط بگیطیسـلطاض بُز اظ ؼطیك زَؼتـما ، زاییتُو  گفتن بٍ
زیطَظ پیؿ اَو  احتم بٍ هط کی تُيؽتن ؼپطزم ، هى ذُز ... ای یٍ زفؼٍـٍ  يمیغیب کٍ 
یٍ ؼطی ضفیك تُ ؼفاضت زاضٌ  ػبسالهی سگفتی ُوذُزت ـماضفتن  ...   م حطَهعازٌ ػبسالهی  
ظز ...  ظيگ هی لی هط را کٍ بُز ال الل ـب ػیس  ـسٌ بُز چًس هاٌ ظيگ يعيٍ ، َآضٌ ... آضٌ ... 

ن هطکاضی کطزم يتُيؽتن باهاؾ حطف بعين ، يٍ بٍ ـتلفى هیچی ، تُ ایًتطيت ى اصل
ذیال زایی  ذُزم یٍ کاضیؿ  هیچی ... بی، زٌ  ظيٍ ، يٍ رُاب ایمیل هی ؼط هی هاؾ صفحٍ
 گی ... ضٌ ـما ضاؼت هیآطغ ...آضٌ ...ت ب  ـن ، ـما بطَ بٍ تؼؽیالتکً هی
 
 

با ػمبايیت زض اتاق لسم  ـسٌ َکًس . اظ خا بلًس  ضا لطغ هی تلفى
ظيس . بٍ ؼمت آـپعذايٍ ضفتٍ َ با َؼُاغ ظیاز َ حالتی  هی

ؼمت زَضبیى ـُیس . چًس لحظٍ بؼس بٍ  هایؿ ضا هی ػمبی زؼت




 

ًس . بٍ ؼمت يماـی ضفتٍ َ ؼؼی ک َ آو ضا ضَـى هیضفتٍ 
 هایؿ ضا اظ خایی کٍ لطغ کطزٌ بُز ، ازاهٍ زهس .  لحبت ًسک هی

ظزم کٍ تُ اظ ایى  هیالبتٍ بایس حسغ  ...فکط کطزم تُ پفت ذؽی ،کطزم ببرفیس کٍ لؽغ 
ظهیًٍ ضيگ ؾ گفتن کٍ هى تُ  گفتن ... آضٌ ... بٍ کًی ... بٍ هط حال ... چی هی کاضا يمی

کطزی  هی َل ـُاظت حطف ظزم کٍ ؼطف اظ تُ یاز گطفتن ... یٍ ؼُضی ـٍُ م َ هم فُق الؼازٌ
اـاال تُيؽت پیسات کًٍ ... ه البتٍ اگٍ هی ...   ؼطاغت اَهس ـًاؼی هی اؼٍ یٍ زَضٌ ضيگَ

ايمسضم هحبُبی کٍ همٍ  ٍ! ـ... ه آضٌ پیفـت کن هی ؼهیل ی همچیى ياپیسا ـسی کٍ ؼتاضٌ
 حتاتُ َرُز زاضزی ... یازؾ ضفتٍ  ىاصلکٍ هطتیکٍ اَو ...  و!طزگ زض زيبالت هی زاضو زضبٍ

ٍ ـ.. ايمسض ؼطؾ تُ آذُض ایى َ اَو گطهپفت گُـی . زمضی ظظ  هى زیطَظ چٍ یازؾ يیؽت 
  يعَل ذُض ... یُث  زز... آ یهیچی یازؾ يم ىلـکٍ ک  

  .گیطز لفى ضا بطزاـتٍ َ ـماضٌ هیت
...  همًُو ...لطبُو ـما،زایی ـمایی ؟ الُ ظوالُ ...  ... کًن اضؾ هیک فمػ بفیى ببیى چی

، ؼالم بطؼُيیس  مغ  رتُو  پػ رمغ... اـتباٌ گطفتنآذٍ فکط کطزم ... گـ  زایی ضَهى ـماضٌ 
پفت زیگٍ یٍ زفؼٍ لؽغ ـس ... يٍ  کٍ ظزم با زایی هى زاـتن حطف هیضاؼتؿ  بٍ آلا زاهاز...

...  ؼالم بٍ همگی... اؼپیکط  ضَ بصاضیسضَ  فطهُو هعاحمؿ يفیس ، اگٍ همکًٍ گُـی
تُين هباضک  ػالٌَ بط ؼال يُ  ػطَؼی،  آلا زاهاز ،هباضک ... زذتطزایی تُو  پیفاپیؿ ؼال يُ

ن ه َلت بٍ بٍ ذُبی َ ذُـی آغاظ کًیس َ هیچ  هعذطف ظياـُیی ضَ ایفاال کٍ ظيسگی   ...
ؼال ایى ... ایفاال تُ  تط اظ همٍ  هباضکؼال يُ ـما  ... َاها ـما زایی راو  ، ذیايت يکًیس

ذالی کًی ... ایفاال ضَهای بیفتطی  بسبرت بیچاضٌ ریب   َرسیس بیفتط پُل ضَ پُل بصاضی 
 ذايُهای،  بسالهی ػ ت آلای   لسیمیضفیك  اَو  بٍ اتفاقتط ـٍ َ  گًسٌَيعَل پُالت گًسٌ 

ذفٍ )فطیاز( ؼاکت باؾ زایی راو! ... زایی راو ! ...  ى... لؽف  بیفتطی ضَ  صیغٍ کًیس!
  کٍ زاز ظزم !برفیس ـُ زایی راو! ... 

تُ ایى ؼاال ـما  گُؾ کى ... تًهایی  پػحاال کٍ ضَ گُؾ ذُزتـٍ ، ... باـٍ ، )هی ذًسز(
تُ ایى تؼؽیالت   َلی اگٍبا ذُزت زیگٍ کاضی يساضم ، حاال يُبت هًٍ ...  زایی ظزی ظیاز حطف
م ٌ ذُاضظاز )با تملیس لسا(ؾ بگُ  بٍذطاب ـس ؼطت ، حطَهعازٌ یٍ  ػبسالهیاَو  ؼال يُ ،

ٍ افت ذُزؾ زَظاضیؿ هی ىحتمال، ا ؾ بٍ بگُ  ـما فمػ همیى  ...   زاضٌ باللُااظت یٍ ػکػ 
ؾ بگُ زضؼتٍ َاؼٍ هى کاضی يکطز ،  اها هى ايمسض  بٍ هی ذًسز() ...هًظُضم چی بُز

 م ... ٍ زیُاض ذُيبٍ  بعينَ ـُ بعضگ کًن  ذُام ػکػ هیؿ زاضم کٍ تزَؼ
های زَلتی کٍ هن  تُ ازاضٌ ىهرصُص ؾ ...  ىا ببیًـام کٍ گًسٌ بفٍ همکًٍ ذیلی ػکؽی
یٍ ... اگٍ حطف آذطزایی راو ... الُ ... هؽتی هًُظ ؟ ... ؾ! هن آزهاٍ ـکُچیک ؿهحیؽ

ٍ بٍ گ  ػبسالهی تُ ضم هخل اَو   تُ ببیًن ، ضیرت يحػ  ... فمػ یٍ زفؼٍ زیگٍ زفؼٍ زیگٍ 
ٍ ذُضی بٍ گ   )فطیاز(يساظم ... آضٌ... زضؼت ـًیسی هطتیکٍ حطَهعازٌ ...  ذُضی هی

  !زایی راو يساظهت ... ؼال ذُبی زاـتٍ باـی هی
 ضَ بٍ زَضبیى لحبت َ ذًسز  ػمبی هیکًس .  ـی ضا لطغ هیگُ




 

 ًس.ک هی
اـٍ، بصاض َاؼٍ ٍ بػیس گ   اگٍ لطاض  ـٍ ...  اضی کطزم کٍ ػیسؾ ظهطهاضذُـت اَهس ؟ ... یٍ ک

... همیفٍ ـؼبُو ، ایى زفؼٍ های ذُب کطز ظَکٍ يبایس َاؼٍ هن آض یفٍهمٍ باـٍ... هم
 ... یٍ لحظٍ َایؽا ... ضهعُو! 

آو ضا  يعزیک بٍ لًع   هُبایلؿ ضا بطزاـتٍ َ ػکػ ضَی لفحٍ
 گیطز.  زَضبیى هی

 ؾ کاضٍ ا َاؼـکٍ اَو لسیم یٍ ـًاؼی ؟ ... همیى ػبسالهی هی ذًسز( ) هیؾ کى ... ٌ يگا
هٍ لیاف ، َگطيٍَپیط ـسٌکطزی ... یٍ کن هُهاؾ ضیرتٍ  هی   بُز ...  ىکٍ لبل یٍ یؾ همُو گ 

 ؟ ت َاؼٍؾ آـًا يیؽت ٍ لیاف اَو ذايُهٍ کٍ کًاضـٍ ضَ يگاٌ ... ذًسز( )هی
 گیؽی کٍ زض ابتسای کاض بٍ ؼط زاـت ضا ضَی ؼطؾ  کالٌ

 .هی گصاضز
اَو ؼطؾ ياپیسا ... تمصیط ذُزـٍ ... هطتیکٍ  ؾ باظی کطزم ٍ . یٍ تیاضتی َاؼـًاذتی ؟ ..

... کى بم یٍ کاضی ٍ گن َاؼ ؾ هی زاضم بٍ حطَهی کلی آـًا تُ ؼفاضت زاضٌ ، یٍ هفتٍ اؼت
... البتٍ هًن کن  بیطَوايساذت تُ زفتطؾ زیطَظ با فحؿ اظ ياکػ کاضی کٍ يکطز هیچ ، 

 ..ـُ ؼطَیػ کطزم . سازها، َلی اَو ـطَع کطز ... هًن زهىيـفحؿ 
ؾ  گفتی ؟ ... زیفب ظيگ ظزم بٍ ا هیـهاؼت ...  یازتٍ اظؾ چی زَيؽتن اظ ایى حفطی هی 

 ذًسز( )هی...کفیس یٍ کاضی کطزم کٍ پای تلفى ظَظٌ هی، با چًس تا رملٍ  ـٍ ... باَضت يمی
ـک زَين بٍ ظو بُزين  هُ کٍ زیس یٍ کن ـک کطز ... يمی ـکل َضفتن ؼطاغؿ ، ؼط اهطَظ
ٍ  ٍ یا لیافکطز  ـ  ٍ َلی هطتیکٍ ايمسض زضر ... تُ ـسٌ بُز  م کٍ ـبی ـُ  کؾ باال بُز کٍ پی 

ایًکٍ َاضز رعئیات بفٍ چًس تا ػکػ باهاؾ گطفتن ... اظ يیاضم ، لبل  زؼطتُ زض .يگطفت ..
...  !ببیًنای غیط افالؼُيی ه حالتکًن ذُزهُ تُ  ال هیکٍ ح زذتطام اظ ایى ؾ گفتن هى بٍ

ی  ایى لیافٍ... چفمای ـهال با هی ذًسز( کطزٌ!...)اـُ ـهاله فنچٍ چ... ببیى يگاٌ 
ٍ هی ـٍ ،  هعذطف ى يٍ ؟...هگٍ ذیلی گ   ...زم  اـُ یٍ را هیه رُاب همٍ فحؿ!  صبطک 

 تابلُ ... ،آها...ب کزا بُزین ؟ کاضذُزهُو ... ذ   ذیالؿ ! بطین ؼط   بی
 گیطز. َز َ آو ضا ضَ بٍ زَضبیى هیض ماـی هیبٍ ؼمت ي

کًى  کاضا ضَ هی يماـای ظیازی ایى فیسم ... ـت کيٍ ... اظ ضَی ػکؽ حال  با ... !زامزازازا
کسَم اظ  ام هیچه بؼط گیطو ... اظؾ الهام هی اه کفى ، بؼعی ذُز ػکؽُ هی اه بؼعی
ضَحیٍ ... ـُو!  زایی یًى بٍ هیکلض هیم ها بؼعی ! طوـب   هی ُـُي گُؾ کًى َ کاضا ضَ يمی ایى

 ای بیؽت زلیمٍها یٍ  ؟ بٍ ؼاػت  را ؼاػت چًسٌ ... ضاؼتی االو اَو!ؼت زیگٍ هًطهًسايٍ
تُضَ  يٍ ؟ ... ـٍ ، زَ ؼٍ ؼاػتی هیى ... احتمال !مس هُيسٌ؟ـما چهُيسٌ بٍ ػیس ، بٍ ؼاػت 

 ؼیى بچیًن ...  زَين ، َلی هى کٍ بایس ؼطیغ هفت يمی
های آو ضا بیطَو آَضزٌ  کُبس . چُب بُم يماـی ضا ضَی ظهیى هی

ظهاو  اؾ ضا بٍ ػًُاو ؼفطٌ ضَی ظهیى پهى هی کًس. هن َ پاضچٍ
 کًس. زَضبیى لحبت هیضَ بٍ ،  کاضها ایىبا 




 

ـکی البتٍ  آبی !...  َض   تط اظ ایى آبی ، تُ ؼال تحُیلن ذُؾ ـايػ َض   َلتی اَو! ؟بیًی هی
ا ـلبلً ذًسز( )هیهى هباز !  اـس ، تى  ایطاو يب چُ ىاصل...  ـٍ َؼى يمیهیچ را کٍ  يیؽت

ایى ـؼطَ ذُاؼتین اشیتؿ کًین  هُلغ هیهط  ، بُز   یٍ زَؼتی زاـتن کٍ اؼن هازضؾ ایطاو
  کًس( ای هکث هی )لحظٍ ! ... کطز فت هیلگطزيی ک   زَيی چٍ ضگ   يمیین ! سذُي رلُؾ هی

گطزيؿ باز  ؼُضی ضگ   ... َلتی اَو ـس ؾ حؽُزین هی َلتا بٍ ، َلی بؼعیم برًسی  ـایس بٍ
هُ باز  کؽی بُز کٍ هًن بطاؾ  ضگ گطزویٍ  ذُاؼت زلن هی، ـس طز َ صُضتؿ ؼطخ هیک هی

کًٍ  ط هیـپ   هُ ض، يٍ تُ ایطاو بُزو رای هاز َلتٍ کٍ زیگٍ يٍ هازضم ایطاو   کًن ... َلی ذیلی
 س ...ــس ... گًــس ... گًـ... گً ... همٍ چی گًس  

ضَی ضَی آو ضا  های  لباغضذت ضفتٍ َبا ػمبايیت  بًس بٍ ؼمت
ها ، ايتهای لحًٍ هفرك   با افتازو لباغس .کً یظهیى پرؿ ه

 کًس آتؿ هیؼیگاضی ن ضیرتٍ اؼت . ه پط اظ َؼایل بٍ ـُز کٍ هی
ؼمت زض ضفتٍ َ اظ چفمی  ؼیاَؾ با تؼدب بٍ.  لسای ظيگ زض

ضا   یفیلمَ ضا بطزاـتٍ  تاپؿ لپبا ػدلٍ کًس .  يگاٌ هیضا بیطَو 
لسای فیلن هفرك اؼت کٍ فیلن یک اظ . کًس پرؿ هی
 ؼت. ػطَؼی

 کًس کٍ چیعی اظ زض ضفتٍ َالی آو ضا لسضی باظ هی بٍ ؼمت 
 .ذايٍ هفرك يباـس زاذل

هؼصضت .. .سم زض ظزیس يفًی زیط اَهسم ، ... ببرفیس؟ؼُضٌ ٍ تُو چ ، حاليفاغ ؼالم آلای
 ...یٍ لحظٍ ذُام  هی

 لحبت ههماياو فطوی  اَ ب ؼمت زاذل ذايٍ گطفتٍؼطؾ ضا بٍ 
 کًس. هی

ذاؼط ػیس رمغ ـسین زَض  ـطهًسٌ زیگٍ بٍ ( يفاط)ضَبٍ ...  ٍ ؼاکت باـیس ها یٍ لحظ بچٍ
، ـما ام اگٍ  ٍی ههمُيی ذُزهُيیُين تًها بمُين ... ت يمی ىاصل زَيیس کٍ ، هى هن... هی

ظیاز  ىکزا بُز ، اتفالؼط  گطم  يٍ بابا ذًسز( )هی...  تفطیف بیاضیسزو  اراظٌ هی تُو ذايُم
ایى َاؼٍ ...  اهی تطؼیستُو  اظ ذايُم ذًسز( )هیگفتن ، ـما يساضیس ؟ ...  ـًگُلی آب زيبال

ػاـك هؽت حاال؟ ... َااای هى چی  هُو زازیس، ، ذزالت باباایى کاضا چی بُز  ٍ ؟ ...ـهً
 ... ، یٍ لحظٍببرفیس ؟  ىلُ با هاهی ام ! ... َالؼپ ی ؼبع

آَضز. بٍ ؼمت زض  بطگفتٍ َ لسای فیلن ضا پاییى هی بٍ اتاق
 خسی اؼت . ىَ ایى باض حالتؿ کاهل بطگفتٍ

 ىزلیم؟ ... تلفى کطزٌتُو  ی بٍ ذاينـک  کطزو ،  ذیلی ؼط َ صسا هی ذُام  هؼصضت هی
،  پطؼیسم ؼُضی همیى يٍ ...يٍ  ـُو ظيگ ظزٌ ...  فکط کطزم کٍ تاظگی بٍآذٍ ... آها ... ؟یـک  

 فکط کطزم ـُ برُایس ضاؼت...  تُو گفت ظيگ ظزٌ بٍ ذايني  باهن حطف ظزینآذٍ اهطَظ کٍ 
ظيگ زَباضٌ  م  ا چًس زلیمٍ زیگٍ ٌلطاض ىاتفال ...آضٌ ، م غصا بیاضیس َاؼٍ ظيگ ظزٌ تُو بٍ کٍ
  ... َاؼٍ ـما هن ... همًُو ، بابت غصا ىتمچفن ح ... حطف بعيینباهن  ،بعيٍ




 

لسای فیلن زاذل لپ تاپ ضا  ـُز. زض ضا بؽتٍ َ َاضز ذايٍ هی
 .کًس لطغ هی

هى  یایى بگ بٍ ظو  کٍ ُضی بٍ شهًت ضؼیس رزَين چٍ  يمی ىذسایی زهت گطم ! اصل
 ... !ـس ؟ ػیس چی هی ؼبعی پلُی ـب  گفتی  يمیاگٍ  ىَالؼ... پلُ زَؼت زاضم !  یؼبع
ً   یٍ ـیؿ  گفتی  کاؾ هیکفیسی ،   ُـایًتُ کٍ ظحمت  ىاصل بیاضٌ ... حاال ن ـهفت تا ؼی
 پلُی   فکط يکطزی ؼبعی...  ـس هیکٍ  بطازض َ ذُاهطیا هازض  َیٍ چًس تایی پسضن يفس  ـاَي
 هاهی برُضٌ ؟!  پلُ یًٍ ؼبعیذٍ کی ضَ زیسی تًهایی بفزٌ ! آ ذُيُازٌ حال يمی بی

  .کًس ـطَع بٍ ذُضزو هیبا َلغ لاـمی بطزاـتٍ َ 
يفاغ... زضؼتـٍ فؽیل ـسٌ ، َلی هًُظم ایى  پرتی زاضٌ ظو   ... چٍ زؼت یٍ  ػزب چیعی

ـٍ ...  ـن بهتط هی پرت زؼتـٍ  تط هی ظو ایطايی هطچی فؽیل اصلى پرتؿ ذُبٍ ... زؼت
ذُام تُ ایى ؼال  هی ىها ... اصل ام ػالمی    ذیالی بیچاضٌ فکط کطز هؽتن ... بی ذًسز( )هی

) بٍ ؼاػتؿ يگاٌ ضَ کًن ... بصاض ببیًن چمس هُيسٌ ...  رسیس اظ ذُزم  رسیس یٍ َضژو  
 ؼیًن ...  اٌَ اٌَ ... زیط ـس ... هفت کًس( هی

ی خسا ـسٌ  پاضچٍ-اؾ  ضَی ؼفطٌی ظو  لُضت يماـی ـسٌبٍ 
 کفس. هیزؼت  -اظ بُم 

 ...آضٌپلُ ...  ؼبعیب ، ؼیى اَل ... ؼیى اَل ... ذ   ٌ ذسا چمسض ظحمت کفیسٌ  ... ذیلیبًس
فتی بطيح بطزاـتٍ َ ضَی پاضچٍ ) اظ ظطف غصا ، هبٍ زضز برُض ... بٍ ایى هی گى ؼیى  

ؼیًی بفٍ ایى  ــعی پلُ ، بی هاهی ! ... چٍ هفتؼبـ : ؼیى اَل ب ،ذ   ذیلی(  ضیعز هی
 یى زَم چی بصاضم؟...ؼى ...  ؼی هفت

 .کًس باظی هیضَی غصا  هاهِی ذُضزو غصا هی ـُز. با  هفغُل
ط بُز اظ آزهایی ـیازهٍ یٍ باض تُ یکی اظ ضَظای يعزیک ػیس ، ضفتین با هن ذطیس ... تُ ذیابُو پ  

اَو ... . ؼبعٌ ، ؼمًُ ، ؼیط ... هاهی فطَذتى .. ٍ بؽاغ کطزٌ بُزو َ َؼایل ػیس هیک
لی  اـفطَـ زؼتـس َ  هط َلت يعزیک ػیس هی، ضفتن هسضؼٍ  هیهًُظ ها کٍ  هُلغ هاهی گ 
 هاهی لطهعا ضَ برطم َ  ذُاؼت تمام ظز  ... زلن هی تًستط اظ همیفٍ هین للبآَضزو  ،  هی

کُاضیُم گ   ـُو بطیعم زیگٍ  ، ـُيُ رمغ کًن پیؿ ذُزمٍ فکط هی کطزم اگٍ همًسٌ ... ـتُ یٍ آ
 ـس يگطايی ضؼیس همٍ َرُزم هی ضَظای آذط ػیس هیَلتی ...  ؟هیطو ... یازتٍ َلت يمی هیچ

هی م ... ظيسگی  الطهع هطزو هاهی ی  ...  يگطاي کٍ فمػ بٍ زيیا بیای تا َؼػ  ... ایى؟ يٍیٍ  گ 
ك ... ـت   ،یازـُو ضفتٍ کٍ َرُز زاضی ؼیى یٍ آزم بچطذی َ بؼسـن َلتی همٍ هفت
 َلتا بٍ همیى ظيسگی   ـُ برُای بؼعی ضاؼت ... ت تمُم ـٍ َ آضَم ضَ آب زضاظ بکفی ظيسگی

 ـٍ... هیحؽُزین ام ًسـُو ـگ  
ـس ...  تًگ يمی  هُو َلت زل کطزین ، هیچ ایى هاهی لطهعا ظيسگی هی ـایس اگٍ ها آزهام لس   

  میطیبظَز  لطاض  َلتی ام ههن يیؽت ... يساضٌ ...زاـتٍ باـٍ   کٍ ذاؼطٌ ضَظ  پُيعزٌ ظيسگی 
 طهیچ فکط َ ذیالی ؼ زیگٍ َاؼٍاصلى  ... ضٌآ ای رُؾ يمی زیگٍ هغعت َاؼٍ هیچ ذاؼطٌ




 

کٍ  اَو پیفت يیؽتـٍ َ  زلت یٍ شضٌ هیَلتی َاؼٍ کؽی  ًس  ذیلی گ  ...   ییطگ زضز يمی
  ...ٍ ـگ   گیطز( )ؼطؾ ضا هیبغلؿ کًی...

 
 آَضز . ؽکى بیطَو هیه   لطق   بؽتٍ، یک َؼایلؿ  اظ هیاو 

 .ذُضز َ هیهای زاذل بؽتٍ ضا زض زؼتؿ ذالی کطزٌ  يمف لطق
 

ى !...   :زَم ؼیى  ... !آها ؽک   کًٍ ... اگٍ بسَيی چٍ لؽفی بٍ ایى ؼط  ؼیى زاض هیه 
 

 هایؿ  اظ هیاو ذطت َ پطت ضؼس .  زض لحظٍ چیعی بٍ شهًؿ هی
 کاضت زاذل هُبایلؿ ػُن  کاضتی پیسا کطزٌ َ با ؼین ؼین
 کًس .  هی
 

کٍ  ٍٍ ...  هی تُيٍ بٍ یٍ آزهایی َصلت کًی کاضت ! ... ؼیى بٍ زضز برُضی ؼُم : ؼین ؼیى  
ؽک هى با هایی کٍ يبُزی  تُ ایى ؼال ضاؼتؿى بهتطٌ ... حطف ظزو باهاـُو اظ صستا ه 

کسَم  ام تُ هیچه ! بؼعیياهطز اـُوه طزو ، بؼعیاـُو ه  ه بؼعیی آـًا ـسم ... آزهای ظیاز
 ، َلیها  ى ... بهت بطيرُضٌـيظ   اـُينه گًزى ... یٍ ؼطی اظ ایى زَ زؼتٍ يمی

فکط يکًی هى اظ ایى یٍ َلت ...  !ـُو ياهطزتطوٍ ا اظ همـٍ کٍ ایًی زَين چٍ حؽابی يمی 
 ها اظ احتطام ظیاز ذیلی هُلغ ىصلا ! ...احتطام بٍ حمُق بايُاين ذُزم آذط   ا ! هىا ههطزؼاالض

 هایی کٍ تُ ایًتطيت چًس تا اظ اؼنذُای  . هیـٍ ؟ .. کًن ... باَضت يمی هیـُو  ذُزهُ ـبیٍ
 ...   !؟بگن بهت ضَ ذُزم گصاـتن  

 
 هفغُل کاض با يطم افعاض لسا ؾ ضا باظ کطزٌ َ زاذل آو  تاپ لپ
 .کًس ؾ َلل هی تاپ ـُز. زض ازاهٍ هیکطَفُيی بٍ لپ هی
 

ٌ   ؼط   ٍ ،آزهای ذُبین تُؾ ـضَظی هؽت ... رای ذُبی یٍ زاضَذُيٍ ـبايٍ را  باالی ایى چاضضا
ضَ ... یٍ زذتطی های زَم ضفتن اَيزا  هاٌ پیؿ کٍ َاؼٍ یکی اظ ایى ؼیى ... چًس ىهؽت

یٍ چیعی یؼًی  ...يظیــط  بی یٍ زذتط   کٍ تا حاال يسیسٌ بُزهؿ ...  زیسمپفت صًسَق 
ی آفتاب  ... پًزٍ ؟ گفتی ز هیی چی بُ ... پًزٍی پًزٍػیى ...  اـیٍ چیعی هی ـًُی گن هی
بٍ هطحال هطؼُضی بُز آهاضـُ گطفتن ... ـیطی ! ضاٌ هاٌ! هطید ! کهکفاو   بگُ آفتاب چیٍ ،... 
ن ایًزا بُز ای کاؾ ذُزـ ... ؼیما!  :چهاضم ؼیى   ... میًٍه ...آهاو ؼیماؼت... ؿاؼم... 
ظضيگن کخافت زٌ ...  یهُ يم َلتٍ رُاب ياهطز ذیلی ... حیف کٍ !ؾ ؼط ؼفطٌ  شاـتن هی

... همٍ  ٍ ـفزَين چ   هیذُيٍ ...  هُ هی زؼت ضم ؼطَلتؿ هطهُلغ تُ ایًتطيت هی ،هؽت 
کًى  ـُيُ برطی ، فکط هیبیفتط ياظ  کًى تا   هی ذُزـُيُ اظت زَض هیزذتطا همیًى... 

 ـی ...  ـُو هی رُضی بیفتط ػاـك ایى




 

 
تبسیل بٍ لسایؿ ضا تغییط زازٌ َ  ،تغییطلسا بٍ َؼیلٍ يطم افعاضِ 

 گیطز. هیای  با هُبایلؿ ـماضٌکًس .  ظيايٍ هیلسایی 
َ هیکطَفُو  بٍ کمکذُزؾ  گصاـتٍ َضَی اؼپیکط  هُبایل ضا

 کًس.  لحبت هی ـطَع بٍ، با لسایی ظيايٍ افعاض  يطم
 بفطهاییس ...الُ ...     ؼیما

 ؼالم ... ؼیما ذايُم ؟   ؼیاَؾ
 ...بفطهاییس بلٍ ...ذُزم هؽتن   اؼیم

... آذٍ بابا هؼلُم  ؟زَيی چمسض گفتن تا ـماضتُ پیسا کًن هیَااای ...  ؟ُو ذُبی ؼیما ر  ؼیاَؾ
 هؽت تُ کزایی ؟ 

 هًُظ بٍ را يیاَضزم ...هى  ضاؼتؿَلی  ام ، ـطهًسٌ ... همًُو ذیلی   ؼیما
ؼط چاضضاٌ باهن کاض  ضَظی   ـبايٍ  یؿ تُ همیى زاضَذُيٍپَلت  ذیلی ؟يیؽتای بابا یازت   ؼیاَؾ

 هُيسم ...را  اَو ذیلی کن کطزین ، البتٍ هى  هی
 طزیس ؟ک را کاض هی کی اَو ىـما زلیم،  کطزو  ا کاض هیـضاؼتؿ اَيزا ذیلی    ؼیما

زاضَذُيٍ ببیًمت ، همکاضات گفتى اَهسم همُو  اـضاؼتؿ تاظگی... سَزوحزَ ؼال پیؿ   ؼیاَؾ
 را ضفتی اظ اَو

 ای هکث  )لحظٍ... کاضرا  ـٍ ... فمػ ـطهًسٌ هى زَ ؼال پیؿ اَو بلٍ ، چًس َلتی هی ؼیما
صس زفؼٍ بهت يگفتن ایى ُ اظ کزا گیط آَضزی ؟ ــماضٌ هً یىا... ؼیاَؾ تُیی ؟  کًس( هی
 ...آذٍ؟  ـٍ يمیت  ... هگٍ تُ حالی؟  تکطاض يکى   تٍُ احممايای کاض

حالت اؼپیکط گُـی ضا اظ هیکطَفُو ضا کًاض گصاـتٍ َ  ؼیاَؾ
  .کًس ذاضج هی

ذُام ...  لؽغ يکى ... حك با تُئٍ هؼصضت هیلؽغ يکى ، تُضَذسا  ... ببرفیس بابا ب ذ   ذیلی
ؼُضی ظيگ  هزبُض ـسم ایىزی ،  هُ يمیآز  ب تُ کٍ رُابذُام زیگٍ ... ذ   گفتن هؼصضت هی
ز کٍ آ یسی ... یؼًی ايمسض اظ هى بست هیػ تُ بپطؼن ـب   فمػ ذُاؼتن حالبعين ... ضاؼتؿ 

زَين،  ... هیتٍ ؟ ... هزبُض يیؽتی زضَؽ بگی  ... کؽی پیؿ پـ ذُای باهات احُال يمی احت
؟ باَضت َ ـطَع کطزم ... آضٌ ... چیٍ ی رسی ض یٍ ضابؽٍ ـن هى ذُزهضاؼتؿ  ... هٍ حالی
ذُاؼتن لبل اظ  هی بگُ کٍ  ذط   کٍ ... هى   ىرا باهاؾ حطف بعو ... َالؼ بگن بیاز ایى ـٍ يمی

لؽغ يکى ، اگٍ لؽغ کًی تابلُ  يٍ، يٍ  ... چی ـس ؟ ...   ساحافظی کًنذ باهات اظزَاد
 ؾ بگُ بٍ ببیى آضَم باؾ ... یٍ زلیمٍ  ، بذ   ذیلیزی ... ظ ـٍ زاـتی با یٍ هطز حطف هی هی
 کٍ هى ـُهطـن اگطم الظم ـس اَو زَؼتت ،... آضٌاتن ـهى ـُهط یکی اظ زَؼت ؾ بگُ  بٍ... 

هى یٍ  ل يکى ،ُ فمػ هباـٍ ...  ، ذُبٍ؟ظين ای ذػ ، هى با همُو صسائٍ حطف هیبیاز پ
چؽُضٌ  ! حالتت بٍ ضَی هاٌالُ ... ؼالم  باـٍ ...ـک يکًٍ ...ى ظين کٍ اصل رُضی حطف هی

زیگٍ ذُاؼتن بطم هؽافطت ،  ضاؼتؿ هى هی ، هُلغ هعاحن ـسم بیبرفیس کٍ ؟ .... بپؽط! گل
ت  اـتباٌ بٍ فکط کًن ػعیعم هن ؟ ... يٍ ُ... ذاي تبطیک بگن  گفتن لبلؿ ظيگ بعين َ ػیس  




 

، ضٌ زیگٍ آ...  ت زضَؽ گفتٍ بٍى ب حتمذ  ... آضٌ... ن  کزا بُز هُذاي،گفتى ، هى هزطزم 
.. البتٍ ؟ . تا حاال يفهمیسی ایًـُؼُضی ٍ چتُ گٍ ،  هیؼیما رُو زضَؽ ظیاز زَيی آذٍ  هی

ذُزؾ ...  !ـُضٌ ایًٍ کٍ ذیلی ذُب ذُزـُ يمی اَين ،  ام زاضٌ  رسا اظ اَو یٍ بسی زیگٍ
ـُ  زؼتػاـمايٍ َلتی ذايُهی کٍ ، کًٍ هى ذیلی َؼُاؼی ام ، َلی آذٍ ـما بگُ  هیفکط 

بٍ تُ چٍ کٍ هى کی  ذًسز( ) هی ...؟  یـ چٍ حالی هی،ظیط بغلؿ بُ بسٌ   يتايساذتٍ گطز
زض )...  ... بٍ ذسا اظزَاد ايمسضام چیع رصابی يیؽت ظيی بابا ايمس رُؾ هیام ؟ ... حاال چطا 

ٍ حطَهعازٌ ياهُغ   بی  سٌي... فحؿ چی گفتی ؟ ـُز( بط افطَذتٍ هی لحظٍ ، تُ گ 
طت هیرا  اَو م آ هیَایؽا ، االو ...  زی ذُضی بٍ هازض هى فحؿ هی هی ...  زم اظ ؼطتا پا ر 

 ...  ُظیػزیُث  
 

ؼمت آیًٍ بٍ  َاض یُايٍزکُبس .  ظهیى هی ٍبباػمبايیت گُـی ضا 
کًس .   ضیع ضیع هی ضا اظ ضَی آو َکـًسٌ َهای ؼیما  ػکػضَز. هی

 ضا هایؿ زؼتَؼُاغ خًُو آهیعی بٍ ؼمت آـپعذايٍ ضفتٍ َ با 
ـسٌ َ اظ آـپعذايٍ تط  بؼس اظ چًس ثايیٍ کمی آضامس. ـُی هی

کًس . ػکػ  هیضفتٍ َ ضَی آو ضا يگاٌ یًٍ آیس . خلُی آ یبیطَو ه
 .گیطز ضَ بٍ زَضبیى هی آو ضا َ ا بطزاـتٍ کُچکی ضا 

 
ُ ـذُاؼتی هً زاـتی ... هین ؟ ... تُ ػزلٍ تیی ايساذـز ک  آ ... یازت هیز؟ آ هیایًُ یازت 

... ایى ضَظا هط ظيٍ  ى ، ببیى چٍ بطلی هیهُ ببیاـ... چفم ی بابا َ ذُزت بطی بصاضی ذُيٍ
ام مـچفتُ زیگٍ کٍ  ٍَلت َلی ذیلی ...گطزم  هیایى بطق  زيبال، ضم ؼمت آیًٍ  َلت هی

ت  ایى هايتُ کٍ تُ ػکػ تى... کفٍ  ايتظاضم يمیزیگٍ  ا...  حت ـٍذالی ذالی   هیچی يیؽت ...
ـٍ باهاؾ  زیگٍ يمی( ذًسز )تلد هیزٌ ...  ضَ هی هًُظ زاضم ... هًُظم بُی تُ کطزی ضَ 
اها  ت بفُضهؿ ، لباؼای زیگٍ... صس باض ذُاؼتن با  ـٍم، َلی هًُظ ؼال   لطاض ضفت ؼط  

َلتام  ، بؼعیـٍ تمیع بُز  يتُيؽتن ... تطؼیسم تمیعی بُتُ اظؾ بگیطٌ ... همیفٍ کٍ يمی
 کًٍ ...  هیـُ پیسا  آزم تُ کخافت ػفك

 
کثیف   ضَؼطی َ هايتُ های پرؿ ـسٌ ضَی ظهیى، لباغاظ زاذل 
، هماو هايتُی زاذل . هايتُ پُـس  بطزاـتٍ َ هیای ضا   َ کهًٍ

گصاـتٍ بُز ضا ؼط لبل بٍ  یزلایمگیؽی کٍ  کالٌػکػ اؼت . 
  گصاضز . هی زَباضٌ ضَی ؼط

 
ٍ   فؽتٍ َ ظل ظزٌ بٍزیسم یٍ گُـٍ ي   ضفتن ذُيٍ بابا ، هی َلتا کٍ هی بؼعی یٍ  چفمؿ  م ... ت

. های تُئٍ .. َ چفمام ػیى رَُيی صُضت م هی گفت حالت   غن ػزیبی بُز ... همیفٍ بٍ
کن کن .. َلی .بٍ اَو يطفتٍ  م  ياضاحتیؿ َاؼٍ ایًٍ کٍ لیافٍکطزم  فکط هی ها هُلغ اَو




 

چفمای ا چط فهمیسم ، تاظٌ  يساـتمت ذُزهن زیگٍتُئٍ ...  َلتی  ط  افتاز کٍ بٍ ذاؼزَظاضین 
 ... غصٍ زاض بُز همٍ بابا  ایى

 . کًس ذُزؾ ضا خلُی آیًٍ لسی يگاٌ هی
ٍ   آضظَ هی یی َلتا یٍ ها  ت بُزم کٍ همٍ آیًٍ ٍ  ت بُزم ، کاؾ ايمسض ـبی کًن کاؾ بیفتط ـبی

ًس  ...   ززا رای ذُزم تُ ضَ يفُو هی
ـٍ َ اَو  َلتی َاؼٍ کؽی زلت یٍ شضٌ هی  ذیلی گ 

بُتن کًس (  )هايتُیی کٍ بٍ تى کطزٌ ضا بُ هیبتُيی بُؾ کًی ...  ـاکٍ حت پیفت يیؽت
 ضٌ ... َلی هًُظ صساتُ زاضم  یزیگٍ زاضٌ اظ پیفن ه

 
کفس َ  يُاض کاؼتی لسیمی بیطَو هی هایؿ اظ الی ذطت َ پطت

. ذُزؾ ضَبطَی آیًٍ يفؽتٍ َ گصاضز  لُت هی زاذل وبط
 لُت ظيس. اظ وبط ـُز لب هی ؿ هیظهاو با لسایی کٍ پر هن

 ـُز. گُی ؼیاَؾ ذطزؼال َ هازضؾ پرؿ هیگفتلسای 
 

 ذُام صساتُ ظبػ کًن  هاهاو حطف بعو ... حطف بعو هی ؼیاَؾ   هازض
 ؼالم)با لسایی بلًستط ( ؼالم...  ؼیاَؾ
 ... یٍ چیع زیگٍ بگُ ؟... زیگٍبذ    هازض

 ؟آذٍچی بگن   ؼیاَؾ
 چمسض زَؼت زاضی ؟ بگُ ... بگُ هاهاو     هازض

 ی هاهی لطهعا  ی ... ايساظٌ ايساظٌ   ؼیاَؾ
 ؾ ؟ ٍ هم    هازض

 ُویٍ آؼم ی  ... ايساظٌی  ايساظٌ   ؼیاَؾ
 لطبُيت بطم ... اَو آهًگ ذُـگلٍ کٍ هاهاو زَؼت زاضٌ ضَ برُو   هازض 

 کسَم؟   ؼیاَؾ
 

ٍ ذُايس . بؼس اظ چًس ثايی اظ یک آهًگ کُزکايٍ ضا هی ای  هازض تکٍ
 ؼال يیع بعضگکًس . ؼیاَؾ  ؼیاَؾ کُزک هن با اَ همطاهی هی

. َلتی بغه ضاٌ گلُیؿ ضا  ذُايس هیها  آوبا  بؼس اظچًس ثايیٍ
 کًس . ضا ذاهُؾ هی لُت وبط ،بًسز  هی
 

ًس هی ظيٍ بٍ حال آزم ... هعاض تا ؼیى گ   زاضٌ ، َلی لس   ؼیى پًزن صسا ! ... زضؼتٍ کٍ صاز ؼیاَؾ
چهاض تا ؼیى َ یٍ م رُض ـٍ ... ؼالی کٍ با  زَ تا ؼیى زیگٍ ... زػا کى ٌای آذطهٍ زیگٍ زلیم

ه ،صاز ـطَع ـٍ   یٍ !  یاظ همُو اَلؿ هؼلُهٍ چٍ گ 
 




 

زض  ضازیُ هدطی لسای.  کًس اؾ ضا ضَـى هی لسیمی یضازیُ
ؼال ی  َیژٌ  زض حال اخطای بطياهٍهدطی .  لحًٍ هی پیچس

ًس کٍ تًها پًح ک هایؿ اػالم هی تحُیل اؼت َ زض هیاو حطف
اظ  ؼیاَؾ ؼال خسیس بالی هايسٌ اؼت .  زلیمٍ تا تحُیِل 

 گصاضز .  هی اؾ فطٌؼضَی  ضا آَضزٌ َای  ذالی ًگ ، ت   آـپعذايٍ
 ت ًگزاذل  بطزاـتٍ َ اؾ ضا ذُضزٌ هاهی يیناظ ظطف غصا ، 

 ايساظز .  هی
اظ کًس . هیًگ هاهی بغه زض ت   ؼطخ ـسٌاظ زیسو تمُیط هاهی  

ـُیس .  زض آـپعذايٍ هیبا َؼُاغ هایؿ ضا  زؼتخا بلًس ـسٌ َ 
تلفى ضا ضؼس .  ها، چیعی بٍ شهًؿ هی زض هیاو ـؽتى زؼت

 گیطز . هی  بطزاـتٍ َ ـماضٌ
 

... ػیس هُلغ ظيگ ظزم ببرفیس کٍ بی ... ؟ذُبی ؟ؼُضٌٍ ت چ راو... حالالُ ... ؼالم ؼحط 
کًن تا  رُضی ضَؾ کاض هی يٍ هفکلی يساضٌ ، یٍتُ گُؾ زازم ...  پیغام آضٌتُ ام هباضک ... 
هُلغ کٍ ظيگ  اَو ...  ٍهٍ کًن بابا ، َظیف ذُاهؿ هیػیس تمُم ـٍ ...  همُو هفتٍ اَل  

رات  ىآضٌ اتفال...  ـام بگیطم ، ببرفیس کٍ رُاب يسازم اـم َاؼٍ ههمُيضفتٍ بُزظزی 
ها ؼط َ صسا کطزو کٍ  ، ايمس ایى بچٍ ظين ت ظيگ هی بٍ ظ تُ اتاق زاضماٍ ، هًن االو ی ذالی

ـُ برُای َاؼٍ همیى تماغ گطفتن ...  ضاؼت ىم گیط زازو ... آضٌ ... اصل ها بٍ همؽایٍ
ـب ػیس بُز کٍ یازم ضفت  ايمس فکطم زضگیط کاض َ ایى ههمُيی   ،ؿ هى ایى چًس َلتَالؼیت

ُظم زیط يفسٌ ، اگط ظيی ... بٍ هط حال هً یه یٍ ایى چٍ حطفی تُ ضَ زػُت کًن ... ای بابا ،
... چًس زلیمٍ زیگٍ ؼال تحُیل تُيی بیای ...آها ...يٍ ... يٍ بابا حك با تُئٍ  زَؼت زاضی هی

ن اظت یٍ ذُاهفی کًن ... ببیى تُي هی ...ؼحط ببرفیس  ای هکث( )لحظٍـٍ َ همٍ بایس  هی
 ،ـن ... يٍ بُل کًی یٍ زيیا اظت همًُو هیٍ َلی اگٍ لؽف کًی َ لی یَين ذُاهؿ ػزیبز هی

تُ لؽغ يکًی ... آضٌ ...  ـٍ اظت ذُاهؿ کًن گُـی ... هی بیى... بى اصل پُل يیؽتيٍ بحج 
ظز َ تا لحظٍ ؼال  م ظيگ هی بٍ ـب ػیس  زاـتن کٍ همیفٍکؽی ضَ یؼًی ... ببیى هى یٍ 

تُين تًها  ... آضٌ اَيا ام  اهؽال اَو يیؽت ، هًن يمی ضاؼتؿ ...ظزین   باهن حطف هی تحُیل 
ای زض کاض يیؽت ، هى  َالؼیت ایًٍ کٍ ههمُيیت زضَؽ گفتن ،  هى بٍ  ضاؼتؿ هؽـ... ببیى
 ـٍ  فمػ اگٍ هیتُ  ، ؼحط زم ُظیح هیت تٍ همٍ چی ضَ َاؼ وهى ذُزم بؼس ... االو تًهام 

گُـی  زَين ، َلی همیى کٍ صساتُ اظ پفت   هى باؾ ... هی کًاض   ؼال تحُیل  ی  لحظٍتا 
 زضؼتٍ ... باـٍ ... يٍ ػیبی يساضٌ ... باـٍ ...   )هکث کُتاٌ(م کافیٍ ... ٍ بفًُم َاؼ

 
کًس . با ياضاحتی َ ذفن بٍ کًاض ؼفطٌ  گُـی ضا لطغ هی

لباغ  هًُظ ی کُچکی بطزاـتٍ َ کًاض ذُزؾ کٍ گطزز. آیًٍ بطهی




 

با هی گصاضز . ذُزؾ ضا زض آیًٍ يگاٌ هی کًس َ  زظيايٍ بٍ تى زاض
 ظيس. حطف هی،تمُیطؾ زض آیًٍ 

 
 ؾٍ آضظَؾ بُز ب آـغال  تا لبل اظ ایى یٍ زذتط  کاض کطزی ؟ ...  ًی باهام چیبی بیًی ؟ هی هی

ظيٍ ...  م هی اَين زاضٌ پػ اَلی حاال حت ...پیفن  ذُاؼتٍ بُز بیازصس باض  اظم  ،ظيگ بعين 
ظزی  ... اگٍ هخل همٍ ػیسا بهن ظيگ هیهؼلُم هؽت کزایی ؟ ىؾ تمصیط تُئٍ ... اصلٍ هم

زَيی  گطزم ؟ ... هی ٍ زاضم زيبالت هیـزَيی چًس هاه هی يساذتن ...  کٍ بٍ هط ذطی ضَ يمی
 هایی التماغ کطزم کمکن کًى چٍ حطَهعازٌَيی بٍ ز هی... ؟  ت چًس هعاض باض ظيگ ظزم بٍ

ذُای  ػیسم يمی ـب   اػیس ... زیگٍ حت ... االو کٍ ـب   ک ض  چًس هاٌ ظيگ يعزی بٍ ز  ... 
 ...هصب ؟حطف بعو ال ظيی ؟ ... ز   چطا حطف يمی )فطیاز ( ؟ کًاضم باـی ؟ ... يٍ

 حطف بعو ...
 

آو ضا ضَی ظهیى ذُضز  یط ـسٌ َبا آیًٍ هثل یک آزم َالؼی زضگ
   پاضٌبا ػمبايیت  َهایؿ ضا اظ تى زض آَضزٌ  کًس . لباغ هی
زَضبیى ضا بطزاـتٍ َ  ، بطافطَذتٍچهطٌ ای  کًس. با خًُو َ  هی

 ظل ظزٌ َ   آَضز .بٍ لًع زَضبیى هی  کًاض ؼفطٌآو ضا 
 ظيس . هؽتمین با آو حطف هی

 
ط و پؽ... همُ هًن ، ؼیاَؾ ضٌآ...ـًاؼین؟  کى ... تُ چفمام يگاٌ کى ... هی مٌ يگا )فطیاز(

ؿ زاضی ... تتمُم زيیا زَؼ فتی لس  گ ضفتی ... همُو کٍ هی ؾ هیٍ کُچُلُیی کٍ لطبُو صسل
لس هیچ  اچ آؼمُيی زَؼت يساضم ... زیگٍ حتهى همُين ... َلی زیگٍ لس هی ...م کى ٌ ذُب يگا
... حالن  ذُضٌ هن هیٍ ب َلی زیگٍ حالن اظت  ، يساضم ... هى همُو ؼیاَـنت تطهعی زَؼهاهی ل
 ...  ... ذیلی ذیلی ياهطزی  بطز ( )گطیٍ اهايؿ ضا هی ...ذُضٌ  ن هیه اظت بٍ

 
هدطی ضازیُ ، ـماضؾ هؼکُغ . کفس ضَی ظهیى زضاظ هیبا گطیٍ 
کیسو چًس ثايیٍ بؼس لسای تط. کًس  هی آغاظضا  ؼال خسیس ـطَِع 
لحًٍ آضام آضام ضَ  . يُض پیچس هی  زض لحًٍ ؼال خسیس آغاظ تُِپ 

، لسای ظيی کٍ زض  زض تاضیکی  لحظاتی بؼس. ضَز  بٍ ذاهُـی هی
 ـُز . لحًٍ پرؿ هیزض ، این  ابتسا ـًیسٌ

 
کطزم کٍ هزبُض  ز ، اظ ظهطايمسض گطیٍآ افتٍ اـکن زض هی تُ آب هی م بٍ ایى هاهی  ٌ بٍ ذسا هط هُلغ يگا  لسا

،  ٍی ؾ ؼُاليی لصٍ عزم ...ـهُلغ ظيگ ي هُ تزسیس کًن ... ببرفیس کٍ بٍ ـسم زٌ زفؼٍ آضایؿ
 ها ؼطتُ زضز بیاضم ...  ذُام تُ ایى زلیمٍ يمی

 




 

کًس . ؼیاَؾ زض کًاض  ای اظ اتاق ضا ضَـى هی وؼی گُـٍيُض هُ
هفغُل  ،فؽتٍ َ با هیکطَفُيی کٍ زض زؼت زاضزاپ يِ ت لپ

. لسای ظو هتؼلك بٍ ذُز اَؼت کٍ با يطم افعاض  لساؼتوبط 
گُیس َ  اؼت . ؼیاَؾ آذطیى خملٍ ها ضا هی آو ضا تغییط زازٌ

گیط تلفى  ضا ضَی پیغاماؾ  ی ظيايٍ ـسٌ ؼس اظ وبط آو ، يؽرٍب
 .کًس وبط هی

 
 ی تمام ايساظٌ کطزم َ ؼفت بغلت هی ؼفت   را بُزی  ای کاؾ االو کًاضم بُزی ، اگٍ ایى ؼیاَؾ

ی هفت ؼیًن رات ذیلی ٌ کطزم ... َؼػ ؼفط هیت ـن يبُزی هاچـهایی کٍ پیف حايیٍ
 ٍ،ذیلی...ـذالی

 
گیط ضا ضَـى کطزٌ ، َلسای ظيايٍ زَباضٌ لحًٍ ضا  ؼیاَؾ پیغام

هایؿ يگاٌ  بٍ ػکػ بچگیَ ضَی کاياپٍ زضاظ کفیسٌ کًس. هی پط
  ـُز. لحًٍ آضام آضام تاضیک هیکًس .  هی
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