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و��ن ��ر"" ���
 آ��ز 


و��ن ��ر دا���������د  �����  �������� 

ر	��  و !  ھ��و�ت �	��وا�م ���� ھ�ی روزھ�ی ��� در �و��ن �ر را �را	وش ��م. ��وا���  �� در ���ت 

ھ�، '�ر	ردھ� و آد	�ی %�ده و  و زن ھ� و!�� و �� ا�ر�ن �د �وان د��ع �رد�د از �ر �ود ���"�����وری 

�� 	�,رد�د. +	��	  �� در آ�'ز���� �و��ن �ر �� روز %*وط �ر����� ھ�ی �و��ن �ر !رای  .ذای آ�� را 

 	ن �را	وش ���د�  ا%ت.

***** 

�طرو، ��1  !�ن !رد%�ر و ��ر�ز !ودم �� ���دم ��� �د. ��پاز �و�ر در دھ  در �/ �*ط�  �2�  ����3  و �

�ب  �ود را در !�.  رھ� �ردم و ر��م !%وی ���.�از دز�ول ��� و �رف ��� در ھ	� �� !ود. �ر در ا5

��� !ود.!ود.   

در 	��  !و%  �� �رار !ود 	را �� �ر	�ر !!رد ھ	� �ر�� !ر %ر ��� !ود. 	��  !وس !ر %ر %� راھ  �و�ف 

���ن داد و ر�ت. ھ�وز از ��� ده روز ھم �3ذ��� !ود. �رد و ��ده ای را �� !� طرف �ر	�ر 	�ر�ت  

از ز��ن و �ود��ن و '�ر	ردان !ر %ر و '�ت �ود آ��� را ��  �ط  �%�� و �ر%وده از طرف ��ده �ر	�ر 

�وا�%�� !ود�د !ر دوش 	�,��د�د و از �ر	�ر دور 	��د�د. �دای +9و�5 ھ�ی �وپ ھ�ی �	%� �	%� از دور !� 

!�;ی �ر	�ر دود !�9د !ود. %�م ھ�ی !رق �رور���� و %���	�ن ھ�ی ��ر�ب �ده در طول  +وش 	�ر%�د و از

��ده !� ��م 	��ورد. �/ �2ر !ر ار��  %و��� در ���ر ��ده ا���ده !ود. از 'ل �ر	�ر +ذ��م. '�دا �ردن 	%�د 

و ���ده 	��د ر 	��د�د ��	> ��ر %��  �!ود. �دای دا1م و ھ	��3  �	'�ره ھ� �� در �*�ط 	��9ف �ر 	��2

�دای ر+!�ر ھ�ی 'را��ده.  د�وارھ� 	�رو!�، در ���!�ن ھ� �%  د�ده �	��ود و ��پ ھ�ی �و�و�� !� %ر"ت از ھر 

 طر�  در �ر�ت !ود�د.
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�	�م طول '���ن و %*وط �ر	�ر �دای �	'�ره ھ� دا1	  ا%ت. ���!�ن ھ� ��� زده و ��5 . �� از ا�ن �5ظ� 

را ��5  �رده !ود�د. آ��1  �� ��1   �ر	�روع ��� ا�� �� 	�ل و 	��ل و �وا��1  دا���د ازاو�5ن روزھ�ی �ر

را �دا���د 'س از ���ر ��� و 	�زان ��ر�ب و �دای ز��د 	�!ور !� �رک �ر �د�د و روزی �� 	ن وارد 

�  !*���ی ا�د�  از 	ردم ��ود. ��روھ�ی "را�  ، �ر	�ر �و��ن �ر !�ر �@ور دا���د"�دی �ر	�ر �دم 

ای در 	�Bت و ���� ھ�ی �ر 	�,رد�د و ھرروز �Aداد !���ری از !�� ھ�ی �ر ���� و  ھرروز '��روی ��زه

�ر و ا�%رده �ر 	��د�د. ز�	  	��د�د و ھر ��ا���2ر دا1م �	'�ره ھ� �ر  روز !� �ر%�دن �وای �	,  !�� ھ� �%

�دارد.   �ر�,  �رو 	�رود ا	� �دای +�3ه �	'�ره ھ� '����!� ��ر�,  �ب �ر ھم در �. را ��ر�ب 	�,رد  

 ��2���ر 	ن در �!� �و��ن �ر از 	%�د ا!وا25@ل �روع �د. �� �ر را 	������م و �� ���2 دا��م و �� !� 

ھ�وز !�� ھ�ی 	�9  ھم ا��ظ�ر ���2 �!ود. !� ھر �%  ���2 �	�داد�د. از آن +ذ��� در ان روزھ� آ���1  و 

.و در 	��ن رز	�ده ھ�ی �ر �م �!ود�د !�� ھ�1  !� ���2 ھ�ی !ر�و ��� و �د�	  !ر '�ت �د�د	�,�  

�� .ذا !رای !�� ھ�ی رز	�ده �ر �و !���	��ده 	رد	�ن ا�د�  �� ھ�وز در �ر !ود ��ر ا�9  در 	%�د ا!وا25@ل 

د�	ن �� در ���� ھ�ی د�3ر �ر �	�ن �� در ���� ھ�ی �ر !�  �وا���   !ود�د و ��1  را !رای ر��ن �دا���د.

+ر��� !ود 	����3د�د و !رای ��ر !� آ�'ز���� ا!وا25@ل 	��	د�د. آ�'ز���� �� در ���ط 	%�د !ر '� �ده !ود را 

'�ر	ردی از دز�ول !� ��م ���  ��!و��  	د�ر�ت 	�,رد.  آ�'ز ا�9  ��ر	�د %��ه �رده 	�9  و ;.ر ا�دام 

�� و �دارک !� �Aدادی از د��ران و  -ا "آق .9و	 %�ز	�ن آب !ود �� او ر�ا��ی .B	 "  �دا 	�زد�د و �%	ت 

�Aدای !�� ھ�ی  �%��5 ھم !ود�د. .�5!� ���واده ھ�ی ��د داده و از ھم  ٦-٥ز��ن و '�رز��ن !ود �� در 	��ن آ�

و �� ا�� �� داوط9!��� 	��ده  آ�� !رو�د+%%�� ای �� ��1  را !رای ر��ن �دا���د و �� ا�وام و ��	�9  �� !�وا��د �زد 

آ�'ز����  ھ�ی"	ده ��ر"Bوه !ر '�ر	ردان و �و%�;ن �� اھل �ر	�ر !ود�د در 	��ن 	ردان . !ود�د �� �	/ ���د

!� ھ	�ن د�5ل !� ��ی !ودن در �!� ھ�ی ��� رودررو در آ�'ز���� و !ر "ده �%��  !ود �� !و	  �ر �!ود�د 

ھ�1  �� !� ا	�د ���3دن ا	ده !ود�د ا	� �ون �%  را �	  ������د و �ر را �	   	��د�د. داوط9ب	�Fول !� ��ر 

� 	�ل ����د و ���2 �!ود !رای �روع !� آ�'ز���� 	  ا	د�د. آ�'ز���� 	%�د ا!وا25@ل !Aد از 	%�د ��	> ����

	  د%ت !� �3�2  ی �ر ا��� 	��د�د و ��	> آد	�ی !���	��ده در �ر !ود. !A@  از داوط9ب ھ� !Aدا !� !�� ھ�
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	�ر���د، !A@  ھ� ��'د�د 	��د�د و ھر+ز از آ�� �!ری ��د و !A@  ھ� و !� ��� ���� !� ���� !� د�	ن آورد�د 

ز�	  و !� !�	�ر%��ن ا!�دان 	��*ل �د�د.  ا�ن +روه از داوط9!�ن �� ده دوازده �2ری 	��د�د و 	ن ھم �زو آ�� �دم 

از ���ط 	%�د دا1	� 	�Fول !� ��ری !ود�د. در 	��ن ا�� '�ر	ردی ھم !ود از اھ�5  !و	  �ر	�ر �� در +و�� ای 

��,  در د%ت در%B' �%�� �! س !�; در او را,"  ��	*�!ل 	%�د ��	> 	��وان د�د. ا�ن ",س در ھ	�ن روزھ� +ر�

 �ده ا%ت.  

ب و �وش !ود. �� +و�  ھ�ی %�ب  ز	��  �� !� �� 'ر از ��ا!و25@ل ھ	��� ��ن و ���ط 	%�د ی اول روزھ�   

	��ود، ���,ر آب 	��	د، ���ط و ��ن ر�ت و روب 	��ود، ;�� ھ�ی !زرگ +و�ت �ورد 	��د و ھ	��� ھ	� در 

ھ	� و  آ�� �� �زد�,�ر 	��2ر 	��د�دو ��ل ��ر�د. زن ھ� و '�ر	رد ھ� و �وا�� و �دای دا1م �	'�ره ھ� 

�ر%��د. ھر از ��د +�ه �دا�  1	�Aت را !� �9وات د"وت 	�,�د.!��وص !�� ھ� را 	�  

�� در ز�ر ز	�ن �ر !� ��ر�,  �ب �ر ھم ��ر�/ 	��ود. +روه داوط9!� 	Jل !��  	��ده ھ�ی رز	�د+�ن %�

'��ه 	��3ر�د �� !�وا!�د و ز��ن و �� '��ھ�3ه و 	�ل �واب !ود %���	��  ��د ط!*� در ��ل %��ت !� !�ون ار	� 

�� %*وط �و��ن �ر ادا	� دارد.� �ود��ن در �!%��ن 	%�د ا!وا25@ل 	�	���د و ا�ن روزھ� و �!  

   �� ای ���� ھ�ی ��� �ر	�ر �,رار ��د. �وا��ن �ر �� �!� Kم طول دوران ��� در ھ��	����د در 

ردم �ر، زن و 	رد، '�ر آ	وزش �ظ�	  �د�ده !ود�د در ��3  ��!را!ر از ��ک �ود د��ع 	�,رد�د و  +روھ  از 	

 �� �ا�� �� از  ،��1  را !رای ر��ن �دا���دھ	� ��ز �ود را از د%ت داده !ودن و ا�� �� و �وان و �ودک، آ�

+روھ  �� !ر �%ب ��د�J !� �ر	�ر آ	ده !ود�د و !�  و دور�ر ھ� داوط9!��� �ود را ر%��ده !ود�د �� �	/ ���د

	ذھ!  و 	و	����، "رق د��ع از ��ک و ��	وس و "�ر���� ����9ت ھ	� و ھ	� �روع ��� 	��د�د و ��د �د�د، 

.آن �� �� ����9 	رگ و ز�د+  !  	��A 	��ود �ر	�ر را ���� ����3 ای 	�,�د. ،%�د+  و ا"�*�دات ا�%��   

ھ	��� د5م 	��وا%ت آ��� را �� در �ر	�ر و !� در%�  در "�و��ن �ر" ا��2ق ا���د !رای ھ	��� !� ��د+�ر 

� !رای ���ن دادن روی ز�ت و و������ ��� !9,� ���ن دادن آ��� �� !زر+�ر�ن �@�1ل ا�%��  �� 	�	��د و ��  

 !روز 	�,�د.
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ھ�ی آن ھ�وز !را�م ز�ده ا%ت. %ر"ت �وادث، �دای دا1م  5�%�ی %�ل ا%ت �� از آن روزھ� 	�3ذرد ا	� ����

�ب دا1م �ب ھ� و روزھ�ی �و��ن �ر ھ	� 	��> از ا�ن ا%ت �� ھ	� ا%�	  و ��	'�ره ھ� و %ر"ت ھ	� ��ز و ا5

د آدم ھ� و �وادJ  را �� ��ھد و ��ظر آن !ودم را !� ��د دا��� !��م ا	� �� آ��� �� 		,ن !ود �%!ت !� ا%�	  !� ��

 	��ده و��دار !وده ام. ا+ر !رای �%  ا%م +ذا��� ام !� د�5ل آ�,� وا��A ��م او%ت.

	3ر ا��� �� @Aف  �	�م �وادث ا�ن ��9	��	� 	!��  !ر وا���Aت ا%ت و ھ	��3و�� �� ا��2ق  ا���ده ا%ت �و��� �ده

�@� 	�,رده ا%تر���ظ� و �� @رو�. آ��� �و��� �ده وا�A  ا%ت ا	� !� ھ��و�� ��	ل و ��	> �%!ت !� ت 	�ن ا

ا���د ��%ت. ھ	� ��ز از زاو�� ��م 	ن د�ده �ده ا%ت و آ��� را در ھ	� ��ی  آ��� در �	�%� �و��ن �ر ا��2ق

 �ر	�ر ا��2ق ا���د �د�ده ا%ت. 

��5ب د�3ری +و�� �ر �!ود. Kام !� ا�ن د�5ل !ود �� ���د ھ� ��د5م  "9ت ا��,� ا�ن ��طرات را !� �ورت ��9	��	� �و�

!��د !	���د و �,ر 	�,�م ا+ر 	ن ��و�%م ھ��,س د�3ری ��واھد �و�ت.   و ����ت ھ� 	��وا%ت ا�ن ���� ھ�   

 ا��ر���ن �ط��ت
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روز –��دان آ –��ده 
ر���ر  ��٥٩ر��ه دھم   

!ر %ر و د%ت ھ�ی �ود �	ل  در %��� و �	دا�� 	��	9/ ا�د���ن را�ط  از ز��ن و �ود��ن و '�ران در ���5,� 

در %وی !� �دم ھ�ی %ر�> 	�,��د در �,%وی ��ده از �ر	�ر !� طرف ا!�دان در �ر���د. �وا�  �دودا %  �5�% 

�و�,  را !� �ود �	ل 	�,�د. !A@  از  %�ک د%�  	�رود.د�3ر ��ده و در �ت 	��5ف آ�� !طرف �ر	�ر 

ا�د. �,  دو ���/ و �2ر!ر  د�ل ھ�ی !رق اطراف ��ده �,%�� �ده و %�م ھ�ی !رق �ط> �ده و روی ز	�ن ا���ده

  ��!� �� !%ر"ت ار��  %و��� در ���ر ��ده ا���ده ا%ت. از �راز �ر �ر	�ر دود !�9د 	��ود. �/ ��	�ون ار

	��ود. �وان د%ت !�9د 	�,�د و �ر��د 	�ز�د: �ر	�ر  �زد�/	�رود �ر	�ر %	ت   

�� ��	�ون !� %ر"ت دو!�ره !� راه 	����د. �و�ف 	�,�د و �وان !� ا��ره را��ده !� '�ت ��	�ون 	�'رد.  ��	�ون ار

 ��,�د :'�ت ��	�ون ��%�� ا�د. �,  از آ�� %وال 	���	�ون !� �ود اذو�� �	ل 	�,�د و دو %ر!�ز !� ����� ھ�ی �%  

��� 	�ری؟ -  

�ر	�ر -    

!�� �ر	�ری؟ -    

���%م �� �رو �	  -    

ا���� آ��� 	���� داری؟ -    

���%م. داوط9!م  �� �%  رو �	 -    

�د	ت ��� !ودی -    

�د	ت �,ردم -    

'س واس �  او	دی؟ -    

او	دم ھ�� . ���دم ��� �ده  -    

���2 د%ت +ر�� ؟ �ر رو 	����% ؟ -   ;�� ��  

2�م �� �� ��; �ر	�ر ��و	دم....��  -  +  
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)راه را !� او ���ن 	�دھ�دھ�  ��	�ون �و�ف 	�,�د. %ر!�ز(     

'���م او�ور 'ل �ر	�ره. 	� از ا���� 	   -    

�ر	�ر ��� !رم؟   -    

!رو 	%�د ��	>  -    

	%�د ��	> از �دوم طر��؟  -    

!رو '�داش 	�,�  . �دا �وت -    

***** 


ر���ر،  '���
���)�*��ل درب ���د  ���
روز، �وا�1 ��زده .�0   ( .دای دا-م 
���ره ھ� و �وپ ھ�ی   

ھ�ی �و�و�� !� %ر"ت در  در 	*�!ل در 	%�د ازد��	  از �وان ھ�%ت. ھ	� ��ز !� %ر"ت در �ر��ن ا%ت. ��پ

	*�!ل 	%�د �رار دارد. ��د ز�	   !� ����9 ا1  �� ��دان دور در ر�ت و ا	د�د. در	���3ه در %وی د�3ر ���!�ن و

!� +وش 	�ر%د. "ده ای از �وان ھ� از 	%�د %و1  را !� در	���3ه �	ل 	�,��د. �دای دا1م �	'�ره ھر !�ر از 

!�رون 	����د و !� ���2 و ار.' .�  !ر '�ت �و�و��1  	�'ر�د �� !� %ر"ت !� �ر�ت در 	���د. در!�ن 	%�د �� 

A% %ن %�2د ا%ت��	ردی !� 	واھ�د !دھد.��	زی را ��د �واب آدم ھ�1  �� ھر�دام �,�	   

��ج ا�� !3و !	� !�ز�ن !دن. 	����	و�و �	��و��م راه !�داز�م -  

!� �ر	��دار !3و اداره '%ت رو زدن �,�ر���م؟ -   

!�زار داره 	�%وزه. �	'�ره �ورده �و ��5ف دوزی -   

'در �ر	��دار �� 	ردی داوط9ب در 	��ن د�3ران ا�%��ده ا%ت و �ظرش !���ر 	�و�� �وان د�3ری ا%ت �� دا1م !�  

ا�رار 	�,�د!� 	��%ن %�2د ا%ت و �9وی در 	%�د ا�%��ده ا%ت   

�و رو �دا !3و !� 	ن ���2 !دن. از راه دوری او	دم. - ����ج آ  

   :'در �ر	��دار
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���2 ��%ت'در �ون ��د !�ر !3م   -  

�وا�  �� ���2 	��واھد 5!�%�ی �و %ر!�زی 'و��ده ا%ت !� 'و��ن ھ�ی وا�س زده و از ھ	� ��	�3ر�ر �/ 

 ���%*� و �/ �	*	� �و �� !� �	رش !%�� !ود و !�ز !  ا"��� !� '�%S 	�2  در!�ن ا�رار 	�,�د:

%ر!�زی ر��م دوره د�دم آ�� 	�3 �	�!��  دارن �,  �,  ز�	  	��رن. 	ن او	دم !��3م. -  

)!  �و��9 	��ود'در �ر	��دار (   

�و !�� ���1 ؟ _ 

 �وان: از �	�ل او	دم. ��زه %ر!�زی رو �	وم �ردم. ��را�دازی !9دم.

؟ 	� !رای �ود !�� ���% ، ���2 !دم د%�ت �� �,�ر �� ����% ، �%  رو �		�: آ�� �و �� �رو �'در �ر	��دار

 ھ�ی �ر ���2 �م دار�م.

وان !�ز 	��واھد ا�رار ��د �� ��پ �و�و��1  !%ر"ت �9و 	%�د 	�'��د و �ر	ز 	�,�د. �وا�  !%ر"ت از '�ت �

�و�و�� دوان دوان !طرف 	%�د 	���د. ھ	� راه را !�ز 	�,��د و �وان !� دا�ل 	�رود. �دای �	'�ره ھ� و ر+!�ر 

از !�� ھ�ی %'�ه ھ	راه !�  ده '��زده �2ره  ھ ھ�ی 'را��ده 	%9%ل ھ� �/ �5ظ� �ط> �	��ود. در ھ	�ن ھ��3م +رو

 �!� 	وھ�ی و �وی ھ�,ل �وا�  �د!�9د �Aدادی از !�� ھ�ی �ر در ��ل دم +ر��ن !طرف 	%�د 	����د. %رد%�� ا�

ا%ت.	�Aد �م '�ت و    

 !� !�، !� !�، ا%Bم 	� '�روز ا%ت

 "�ن U '�روز ا%ت

 روح U '�روز ا%ت

 %�ف U '�روز ا%ت

دU '�روز ا%ت�  
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 !� !�، !� !�، ا%Bم 	� '�روز ا%ت

!� "��/ ذره !��  و 	��%ن 	�,  ، +رد و ��ک +ر��� !� 5!�ده  ( ��S �ر�ف) در 	%�د !�ز 	��ود و ط9!� �وا� 

ای !ر�� ا!  آ%	��  !� ��!,  .�ر ��!ل ا��ظ�ری در ���5,� دو آر. '  .�  �	ل 	�,�د از در 	%�د ��رج 

	��ود. '�ت %رش �وا�  �� �!B دوان دوان وارد 	%�د �ده !ود !� 	*داری 		�ت و �رج ار '  � ، ھردو  

�و�ف و در ا��ظ�ر !ود 	�دو�د. ��م ط9!� !� +روه %��� ز��ن 	����د و �ر��د 	�ز�د!%وی �و�	 ��  1��و  

دارن ���/ 	��رن �و �	ر!�دی. ��د �2ر�ون .... �  زن زن ار'  �  !� !� �دا �2ظ�ون ��� و ادا	� 	�دھد ار' 

...!ر�ن +	رک. !�� ھ� �	,  	��وان  

�  �	ل 	�,��د !� د%�ور ط9!� !� '�ت  %� �2ر��ن �� !ر '�ت ار'  در �/ �5ظ� �ف %��� زن ھ� 	��,�د و دو

!� طرف +	رک '�ت �و�و��1  �� در ا��ظ�ر ا�%��ده ا%ت 	�'ر�د و �� ���2 دا���د  �و�و�� 	�'ر�د و +روھ  د�3ر 

�  �زد�/ ط9!� 	�ر%د �ر��د 	�ز�د '  و�د. �و�و�� �� ��; ارر	���  زن ھ� را %وار �رده ا%ت و  

ود "9  رو '�دا �ن !2ر%ت. !3و �و�� ���  ��2  %�3ر +ر��ن. او�ور ���!ون ط�5*�� . !را	ون �	,  ز - 

 !2ر%ت. �رج ��دت �ره.

�و�و�� ��ده 	��ود و !%ر"ت 	�رود. 

��S دو �2ر از �وان ھ� را 	��واھد '  	�	ور��  !2ر%�د �� از %ر '�K �/ ��پ ��3  �د�	  �� روی ان �/ 

و !طرف 	%�د 	���د. ط9!� دوان دوان !طرف ��پ 	�رود و د%ت !�9د 	�,�د  ا%ت '�دا 	��ود %وار �ده ١٠٦�وپ 

��پ را !طرف �ود 	��وا�د. در ���ر را��ده د��ر �وا�  �� 5!�س %��ه !ر �ن و �3�2  !ر دوش دارد  و را��د ه

!رای را��ده !� "��9 �و@�]  �زد�/ ط9!� %ر"�ش را �م 	�,�د. ط9!� د��%�� ا%ت. ��پ !دون ا��,� �و�ف ��	ل ��

 	�دھد:

���/ ھ��ون او	دن �و �	ر!�دی. !�� ھ� ر��ن !� آر '  �  �9و�و�و !�3رن. +2�ن �!رت ��م. �و �و�� ���    -

+ذا��ن. ��2  %�3ر +ر��ن. ��ر !�ر ��ر  
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!�ز !� دا�ل 	%�د !ر 	�3ردد و !� �*�@�ی '%ری ��  ��پ !� %ر"ت ��ده 	��ود و �ر�ت 	�,�د. ط9!� !%ر"ت

���2 رو !� �وان داوط9ب ��   @�*��	*	� �و !� �	ر !%�� !ود و !�ز �*�@�ی ���2 	�,رد ا"���1  �	�,�د. �وان 	

:!  �دا �*ط اطراف را 	��3ر�%ت 	�,�د و 	�3و�د  

. 	�3ن 	Aر�  ��	� 	��واد. آ�� 	ن 	Aر�  ��	� از �!] �� ��; ھ  دارم ا5�	�س 	�,�م !	ن ���2 !دن و5  �	�دن -

��ز�	   از ��� !��رم. او�و�ت ا�ن !��ر�� ھ	��طور دارن !�� ھ�ی 	� رو 	�,�ن. 	�دو�  از �!] �� ��; ��د 

 آوردن. ھ	ش 	�ل ا�ن �	%� �	%� ھ�%ت و !Aد از �وان داوط9ب %وال 	�,�د

�و !�� ا�ن �ری؟ -  

داوط9ب: ��. 	ن ھم 	Jل �و .ر�!م. 	�م داوط9!م و5  �و ;ا�ل %ر!�زی ر��  	ن �� %ر!�زی ھم �ر��م. �و �  

!�� ���1 ؟ ؟ر%�دی  

 �وا�  �� �	*	� !� �	ر دارد:

ا	روز �!] ر%�دم. !�� �	�5م. �� ���دم ��� �ده ر��م %ر و و@> �ودم رو 	ر�ب �ردم و او	دم. �,ر �ردم  -

�ره ھ	� �  ا	�ده !��� �� د� �3	Aطل �رت و 'رت ��م. 5!�%�ی %ر!�ز�م رو اطو زدم. ��2�	و وا�س زدم ا�ن !

�و	ن �ر�دم. ا�� �� 	�دو�%�م �ر	�ر �� �ور ��1  ھ%ت؟ ��� ���%ت �*ط 	�دو�%�م ھوا  ٢٠�	*	� رو ھم 

 ��9  +ر	�.

'�ر	ردی %رخ رو !� 	��%ن %�2د و  در ھ	�ن 	و�> �/ ��	�ون �9و در 	%�د �و�ف 	�,�د و از در ���ر را��ده

از �ر��د زدن ھ�ی ز��دش !ود رو !� �وان   +ر��� �� ��� ی	وھ�ی �م '�ت، ��م ھ�ی رو�ن و در�ت !� �دا

:ھ�ی �9و در 	%�د �ر��د زد  

آھ�ی !�� ھ�ی ا	�م �%�ن...��د �2ر�ون !���ن !�ر ا�ن ��	�ون رو �و آ�'ز�و�� ��5  ���ن. ��� ھ	� �� ھ%ت.  -

ا���1  �� 	����3د .ذا �	��وان. �ب ��د �2ر�ون ھم !���ن �و آ�'ز�و�� ��ر���ن. ا��  

 '%ر �	�5  ھ	���ن ا�%��ده ا%ت. داوط9ب !� '�ت ��	�ون 	�'رد و از او 	�'ر%د:
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�و �	��ی؟ -  

م ���2 !دن. -! ���� !�;�ره ا�*در وای 	�%م   

�  ��	�ون دور 	��ود !رای ھم د%ت !�9د 	�,��د. ���  	�,�دو داوط9ب �ر�ت  	�3ذردن ���	�ون از �,  دو ���!و

	���ن ھ�ی %و���. ھ	� ��ز !م ر����.  ،د�وارھ�ی �رور���� و@�Aت �ر را !!��د. ���� ھ�ی و�ران �ده،

بدر���ر 	%�د ا!وا25@ل �و�ف 	�,�د. در �زد�,�ر�ن �*ط� ��	�ون   

�2ر د�3ر در ����9 ��%� ھ�ی !ر�[ و %�ب ز	��  و !رد���ن داوط9ب !� ��د 	%�د از دا�ل �و�� ای !�ز 	��ود.  

 !� دا�ل 	%�د �	/ 	�,�د.

***** 

)روز ( .دای 
���ره ھ�ی دور و �زد�4 �ط' ����ود -���ط ���د ا�وا231ل  

%�2د �ده  و  	�Aدد�� !زرگ روی آ�ش ھ�زم !�ر +ذا��� �ده ا%ت. 	ردی !� 	وھ�ی  ٤ -٥در و%ط ���ط 

ھ�زم ز�ر د�� ھ� را ��!��  لر�زان !� !� و ;.ر �� 	9Aوم ا%ت از 	ردم 	�9  ا%ت "رق �ورت %��ه �رده

�� !� �روع ��� و !ر'� �دن ب در �ر	�ر !ود آو +و�� ��ر	�د �ر�ت  �دا 	�ز��د��ج .B	  	�,�د. او را 

دن دا1	� 	�Fول ��ر و .�ر از 	وا�> �	�ز �وا� آ�'ز���� در 	%�د ا!وا25@ل 	%و�5ت  آ�'زی را !� "ده دا�ت

�5�  در �ر��ن ا%ت. !A@  ھ� د�� ھ� را 	��و��د. !A@  ھ� ���ط را �A� %�د ھر +و��	ردن !ود. در ���ط �

�	�ز 	�,��د و ��رھ�1  �� در �/ آ�'ز���� !و%Aت ���ط 	%�د !��د ا���م !�3رد. 

	%�د اورده !ود !� ھ	� �� %ر��  ���  ��!و�� ، ھ	�ن '�ر	رد 	��%ن %�2د و �ورا�  %�	� �� داوط9ب را !� 

د��ران �وان  و'�رز��ن  ،زن و !��.�ر 	��ظره �ر و�ود �Aدادی ��ز 	�,رد و !� ھر�س د%�وری 	�داد. از ھ	� 

%��5 !  �!ر از ھ	� ��ز ���ر  ٥ -٤!�� ھ�ی �و�/  رد�د.و !ر�[ و �!و!�ت '�ک 	�,!ود�د دور ھم ��%�� !ود �� 

��1  را !رای  ����  !ود . �!%��ن 	%�د 	�ل ��	> و ز�د+  ز�� و !�� ھ�1 !ود�د 	�درا���ن !� !�زی 	�Fول

و 	�ل �واب !ود�د. �!%��ن 	%�د ا�!�ر اذو�� 	%�د 	��ده ھ�وز در �ر	�ر �� داوط9!��� ر��ن �دا��� !ود�د و 

.ز��ن و �ود��ن ھم !ود  
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 ���  ��!و��  !� +و�� ای ا��ره 	�,�د و !� داوط9ب 	�3و�د

�2ظت ���. !رو او��� !� !�� ھ� +و�ت �ورد �ن. �م �م داره ظر 	��� !�� ھ� ا;ن +ر%�� 	��ن. �دا -  

داوط9ب !� "��9 !� +و�� ای �� ���  ا��ره �رده !ود 	�رود. در +و�� ای از 	%�د ��د�ن �2ر دورھم ��%�� ا�د 

 و 	�Fول +و�ت �رد �ردن ھ%��د. داوط9ب %Bم 	�,�د.

�'ز ���� ا���م 	�دھ�د ��د "�%  ���" ، آ�	> �� '�ی �J!ت ھ%��د و ��رھ�ی 	��9ف را در ( از ا"@�ی ا�ن 

��,  در د%ت دارد، %B' �%�� ر%د�	ردی �� در ",س !�; �� !� �ظر 	ر، '�ر�1�ر ���	�د ��%��  ��ر	�د 

دا���و1  از دا���3ه ا�2�ن !� ��م �و�/ 	ر�@ ، دو �وان ��	B �م %ن و %�ل اھل �م و �,  دو �وان د�3ر 

و در طول ز	�ن �م 	��و�د)+� +�ه �%��  ا@��� 	��و�د 	�9  ھ%��د. !� ا�ن �	>   

%Bم �وش او	دی داوط9! ؟ -  

اره ا	روز �!] ر%�دم. �	�دو�%�م !��د �,�ر ��م، ���  	ن رو اورد ا����. و@> ��� �طوره؟ �� ��� '�ش  -

 او	دن؟ 	� ��� ھ%��م؟

'�%S 	�دھد: '�ت و �ورت ���ب!� 	وھ�ی �م  ،�5�%، �وی ھ�,ل��د �,  از آ�� �� 	رد �وان %  و   

دم و5  ��د 5�%  �و �ر	�ر ز�د+  �ردم. 5و�5 ��  	�,ردم. !��ن �� !رات   �_ ا%م 	ن "�%  ���"��	 ��!

!� ھ	� 	,�5	�ت در �	> ��%�� ا%ت و دوازده %��5 ای �� !� ھو���ری و +و��ی ��ز  . ( !Aد رو !� '%ر ده!3م

�و�� 	�,�د 	�3و�د: 

!ده د%ت !رادر	ون. 	واظب !�ش د%�ت را �!ری.!��ر ��و رو ن �و_ �	دو ا  

 !Aد در ��ل +و�ت �رد �ردن و@�Aت �ر را از �ظر �Fرا���1  ��ر�] 	�,�د:

ھم 	%�د ��	> ا�ن !!�ن ا�ن رو �رض �ن �ط. ا�ن ھم 'ل. 	� ا���� ھ%��م.  

 و !Aد �روع 	�,�د و@�Aت �ر را !رای داوط9ب �و@�] دادن. 
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�د د%��3ه '�د+�ن دژ و از %	ت ��ده اھواز و ��ده �9	�� .  ون از %� %	ت دارن 	��ن.'س از !	!�ر( "را�  ھ� 

�,�ورا�ون '�ش 	��ن. ز�ر آ�ش �	%� �	%� ھ� +	رک و ����ر+�ه و '�9س راه و  �%ت. روزھ� 	�,و!�د و �!

ھ	ون روزھ�ی اول و !*�� ھم  	��وان 'ل �ر	�رو !�3رن �� 	���ره ��	ل !��. ھ	� 	ردم �ر ر��ن. 'و5دارھ�

�م �	/ و از ����ری. د��3 �%  از 	ردم !� �ز �/ و �و�  �و �ر �	و�ده 	3ر رز	�ده ھ�. ھ  	�3ن 3�5ر 

زرھ  �ر	����ه �و راھ� و5  �!ری ��%ت. ھ	� ھ	���د �� د�دی. 	%�د ��	> �ده %��د ���. ا�ن  ،�زو�ن �و راھ�

  .) ھ� �9و "را�  ھ� وا�%�دنزن و !�� ھ� و !�� ھ�1  �� �و 	��9 

. ھ	� ��ز !� %ر"ت در و !  �و�ف در دور و �زد�/ !� +وش 	�ر%ددا1م  ی �	%� �	%��	'�ره ھ�ا���2ر �دای 

.�ر��ن ا%ت  

ا�ن �	> 	�Fول ا%ت �وا�  ا%ت "��,  �� �ود را 	Aر�  	�,�د. ا%م 	ن �	�د  �,  د�3ر از !�� ھ�1  �� در

 ��%��دو�%�م ��� ��A  � . !�  �	  ،، د�روز ر%�دم و5  �� ��; ��و	ده !ودم �ر	�ر	ن ھم داوط9!م ھ%ت. 

ا��ره 	�,�د) ھ	�ون اواره ��ر�ردن ھ%��د  ا�ن زن و !�� ھ� ��3ه �ن ( !� +روھ  از ز��ن و �ود���  �� 	�Fول

!�  �� رو��� و5  !!�ن  �و��ون ،�ونھ� ، �وھر�ون !��و !  %ر'ر%ت �دن. �و ھ	� ��ز�و�و از د%ت دادن

	�. 	�,�ن. ا� B	Jل ا��,� ��د�ون ر���. �رق 	رگ و ز�د+  رو آدم �	  ای دارن ��ر�  

 داوط9ب %وال 	�,�د: �و !�� ���1  �	�د؟

�1�ر !ودم. ��1�ر �ر ��ر 	�,ردم. �	�د: 	ن دا���وی ��1�ر !رام !  �و ���� �� �روع �د د�دم د��3 ز�د+  �و 

���2 د%ت �3ر��م و5  	��و�م آ	'ول !ز�م �� 'ر%��ری 	�	ور�ت +ر��م ، 	���A، د��3 !م �	��%!� ;�� ��او	دم. 

 ��م.

: !�!� +و�ت ھم �وب �ورد 	�,� .!� ��ده  "�%   

 داوط9ب رو !� دو '%ر !%��ر �وان، ���زده ھ2ده %��5 �� ���ر ھم ��%�� ا�د و !� ظ�ھر !رادر 	�ر%�د 	�'ر%د

!رادر�د؟�	� دو �2ر � ؟ �	� ھم داوط9!�د؟ !� ھم  -  
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�,  از آ�� �� ا�د�  ��ق �ر ا%ت !� ��م ھ�ی رو�ن و 'و%ت %�2د. ��زی !�ن !�3  و �و�وا�  در �و��2ورم 

'�%S 	�دھد: و 	��وص ��ر !ود ھ	� !ر�ن دا���د�� +��د ا!  ر�3    

2��م و+ر�� ا�م �� د�د�م ��� �د �,را%ت او	د�م. !� �و�واد	ون ھم �3 	�م، '%ر���5ُ� 	� د�روز ر%�د�م. اھل 

 �	�ذا��ن.

:'%ر ���5 د�3ر  

ت �	�ز 	�,��م. 	ن را%�ش ا���� �	�	و�م. 5از د�روز دار�م +و�ت �ورد 	�,��م. %�ب ز	��  'و%ت 	��3ر�م. �وا -

در او�5ن روزی �� ���2 !� د%ت +ر�ت و !� !�� ھ�ی �ر !� او ( 	ن او	دم !��3م. 	��ظرم �/ ���2 '�دا ��م.

'�ره ز�	  و !� !�	�ر%��ن ا!�دان 	��*ل �د)�!� ر�ت !� �ر�ش �	  

%��5 را 	Aر�  	�,�د ١٢ -١٠"�%  '%ر   

_ ا��م ا%	ش �	دو ھ%ت !� �واھرش �و 	%�د ز�د+  	�,�ن. و5  ا�ن آ�� �	دوی 	� �,�����. !� ��م !%�� ھر 

�� 	�,�� و ا%��9 ای رو واز%!  

 داوط9ب رو !� �	دو 	�'ر%د:

!� 	ن ھم ��د !دی !� ���2 ��ر ��م؟ _ �ول 	�دی  

 �	دو !� .رور:

��ر >_ اره. %ر ظر �� �د 	و�  

 "�%  !� �	دو :

�	وم �د �,�ر !��د !,��م؟ و رو !� داوط9ب ادا	� 	�دھد: �� !رو !� ���  !3و +و�

��� �روع  ا�ن ���  ��!و��  رو �دا "��!ت !� ��ر �رده. !رای 	�A	�9 +زارش ا���ده !ود !� �ر	�ر �� -

�د. 	�A	�9 رو ول �رد و او	د ا�ن آ�'ز�و�� رو راه ا�دا�ت. اھل دز�و .�5	Jل 'در !�; %ر ا�ن زن و !�� ھ�%ت. 
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�ون و ھ	� �%ش رو از د%ت داده. ��; !� �واھرش او	دن ا����. !�زم  ا�ن �	دو رو 	�!��  �	'�ره �ورد �و �و��

( !� د%ت !� +و�� د�3ر 	%�د ا��ره 	�,�د) از دو ��م د رو 	�!�� �دا را �,ر آواره و ا%�ر ��%�ن. اون '�ر 	ر

�وره. �� �%  رو داره و �� ��1  رو. ���  	�Fو5ش �رده. �/ ��د ��ن داده د%�ش و 	�Fو5ش �رده. داوط9ب 

 !� '�ر	رد �ور ��3ه 	�,�د. �	دو او را !رای و@و +ر��ن �	/ 	�,�د.

.%رخ �ده و "رق �رده در ���5,� 	ر�!� �ور�ش را !� د%�	�ل '�ک 	�,�د !طرف �	> 	���د ���  ��!و��   

ا�ر�ون !� ا	�م �%�ن. �%�� �!���ن. ��; '���ن ا�ن آ��Fل ھ� رو از �9و 	%�د وردار�ن. �9و در را �/  -

 ��رو1  !ز��د. !�� ھ� �� 	��ن ��ر !�ورن 	��ط !� ��2 !���.

	%�د 	��2ر 	��ود. �دای �	'�ره و �ر�ش ھ�ی آن !�"ث �رور���ن  ھ�ی ای در �زد�,  در ھ	�ن ھ��3م �	'�ره

ا�د. ھ��,س �	�دا�د �� !��د �,�ر ��د،  �ر%�ده ی �و�/	%�د 	��ود. !�� ھ�ط!*� دوم ���� ھ�ی '��ره �!%��ن 

 ھ	� و��ت زده ا�د �� �دای "�%  در ���ط 	%�د 	�'��د:

�دا.....�	��  !ت �,ن �9وات !ر رھ!ر 	9ت...ا	�د ا	ت....روح  

.�ز 	��ود.آ ا�دای �9وات در 	%�د ط��ن 	���دازد و ھ	� ��ز 	�دد  

***** 

�د ا�وا231ل  -��ر  ١٥�� ���
��7 از روزھ�ی ��6و�1 در آ��ز  

 (�دای �	'�ره ھ�ی دور و �زد�/ و ا���2رھ� و ر+!�رھ�ی 'را��ده ھ	��� در 	�ن �	�م ���� ھ�%ت)

!�رون 	%�د +روھ  از 	ردم �ر �� ھ�وز �ر را در دا�ل ���ط ھ	� 	�Fول ��ر�د. �زد�,  ھ�ی ظر ا%ت.  

�Aداد��ن !� %  �ل �2ر 	�ر%د. ا�د !� ��!9	� ھ�1  در د%ت ا�%��ده ا�د. �رک �,رده  �.B	  !� د��  آق !� %�

زن 	���� %�5  ��  ،�راھم 	�,�د. ��ج ���م و !� �م �ردن ھ�زم ھ�  	*د	�ت ���دن .ذا را ھ� %ر��  	�,�د

��در را  %ر'ر%�  ز��ن و �ود��ن را !ر "ده دارد و در ھ��3م ��ر �ردن !رای ا�� د"�ی "��ورا و �ران 	��وا�د

ھ�%ت. !�!� "!دU ، '�ر	رد �ور 	�Fول �	> �ردن !%�ط �ود ا%ت.  !� �	ر !%�� و 	�Fول 	ر�ب �ردن !�*�ب
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ف �و%ط ا�راد آ�'ز���� در �ر��ن ا%ت. !A@  از زن ھ� در ��ل �ورد �ردن '��ز ھ%��د. ��5�Aت از ھ	� طر

�واھر �	دو ���ق و ���3ل 	�3ذارد و ���  ��!و��  "ر�ر�زان !� ھ	� �� %ر��  	�,�د. و !� 	رد	  �� 

 !رای در���ت .ذا '�ت در ازد��م �رده ا�د 	�3و�د

� ھ� 	��ن .ذا !�ورن. !ر�ن دو %�"ت د��3 !ر+رد�ن.اول از ھ	� !��د !�� ھ�1  �� از �! -  

ز	��  ھ%��د. در +و�� ���ط داوط9ب و "�%  و +روه ��ری 	ردان ا�'ز���� در��ل 'و%ت +ر��ن %�ب  

�وش ��� �!��� Bوا%ت د��� �� طوری !�� �� ا���	ز��. د5م ��د: ��� !د �	� 

و !� زن ھ� و د��رھ� ���وز �ردن . 	�3ن �و  ده �/ "را�  ھ� ر���ن �وی  "�% : 	�3ن �زد�,  ھ�ی %و%�3رد

/���ھ��ون و�%,  و ",س زن �5�  دارن. ا�ن �5,ر او��%ت ، �5,ر 	� ھم ا�ن !�!� "!دU �ور ھ%ت و ا�ن  

���  ��!و��  و ا�ن !�� ھ�1  �� ظر 	��ن ا����. !� ����� �ون ���3 �ن، 	Jل 	1B/ 	�	و�ن. �%  !�ون 

.��وای ��� �!���	ش '�� . او�و�ت �طور ��زی 	�ده؟ ھ	  

 �	دو !� "��9 !� طرف آ�� 	���د

	�3ن "9  	�,���/ �	'�ره �ورده ...."�%  ..."�%   -  

 "�% : ���؟ �طور �د؟ آ�رش 	9Aوم !ود

 �	دو : %ر ��رراه ط�5*�� . د��ری �� !�ھ�ش !ود در �� ��د �د. �ودش رو ھم !ردن ا!�دان

!رای !*�� �رح 	�دھد:!� ��5ت ا�دوھ�3ن "�%    

�  ��� �روع �د روی �/ ��پ �وپ ���ر +ذا�ت و ھر �� %�3ر  ١٠٦ا�ن "9  	,���/ !�� ھ	�ن �ر !ود. و

د. ا"را�  ھ� !ود �ودش ��پ رو 	�!رد، �رج 	�ذا�ت، ��و�� 	�3ر�ت و 	�زد. !Aد ھم !را�ون د%ت �,ون 	�د

�9و�ون. ھ	� 	�دو�%�ن !�;�ره ا�ن "9  رو ��د 	�,�ن. ھر �� %�3ر  	�%�د !رای زدن %�3ر !��د ��ف وا

"را�  ھ� !ود "9  رو �!ر 	�,ردن. ھ��,س �ر1ت �دا�ت !Fل د%�ش !���� .�ر از �,  از ھ	�ن �واھر ھ�ی 

�!  �� 	�3ن ��; او�م ��د �ده.,	 
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��	> در ��ل +2�3و !� ط9!� �وان د�ده ( داوط9ب !� ��طر اورد �� ز	�ن ورود !� �ر	�ر، "9  را در �9و 	%�د 

 !ود)

�	دو در ���5,� ا�/ در ��	ش �	> �ده ا%ت 	�3و�د: !�� 	�ل �ود	�ن !ود. ��9  ا�� !ود. 	,���/ !ود. 

.ر��*	�ن !ود  

:  ھر روز دارن !�� ھ� رو �,  �,  ��د 	�,�ن. ا��طوری �� داره '�ش 	�ره ا+ر ��روی �	,  ھ	�ن "�% 

%� د��3 �  	��واد �9و "را�  ھ� رو !�3ره.ا	روز و �ردا �ر  

) �	  ا�د)���  ��!و��  !طرف آ�  

�ون. !�� ھ� داره �,  �,  '�دا�ون 	���ھ ��� : !�� ھ� !ر�ن %ر '%ت�  

 ������2  �� در ���ط 	%�د �� �زد�,  ھ�ی در ورودی ادا	� دارد از �وان ھ�1  �� !ر دو���ن ���2 دار�د !� 

��رغ از ��رش در +و�� ای ��%�� ا%ت در %,وت !���ظ�ر �و!���ن ا�%��ده ا�د. ���  .B	  ھ�ی �%�� و �*ر�!� 

و !� ارا	ش �	�م �	�ز 	��وا�د. �دای �	'�ره ھ� دا1م !� +وش 	�ر%د. ��ج ���م 	�Fول .ذا ���دن !رای رز	�ده 

داوط9ب !رای ھر�س ��ن و ھ�%ت و !� ھر �دام !� 	�!ت 	�درا�� �وش ��ن 	�3و�د و !� ھر �س د"�1  	�,�د. 

 '��ز 	�3ذارد و !� ھر�س +2�3و1  	�,�د. 

  از و@> �!� ھ� �� �!ر؟ -  

  . ا+� �	,  ���د �	��و��م	��ن �9و..+	رک دارن از طرف دارن  -  

 ( .ذا�ش را 	��3رد و 	�رود)  

: %Bم "!�س ا�� 'س 		د �و؟)ی رز	�ده!�� ھ��� د�� +ذا��ن در !�*�ب (در ��ل  "�%     

�ر�ش �ورد !رد�ش ا!�دان -    

�و ��%م؟ -    

�د �د -  �  

�و 	�%ن -    
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ز�	  �د !رد�ش ا!�دان  -    

'�د+�ن دژ رو !%�ن !� �	'�ره ا+� �	,  ���د ھ	�ن ا	روز و �ردا '�د+��و 	��3رن   -    

��  � �وا�  �� در ���ر ش در �ف ا�%��ده ا%ت ا��ره 	�,�د) �,��و�واو	دن �و !�در. ا�ن !رادر	ون (! -  

�و �رJ*�ل د�د!��  	�,رد زد. از ھ	ون !�; ا���د. 

از و@�Aت �!� ھ� و او@�ع ��� 	  ��!ت 	�,��د و رز	�ده ھ� ���,�وا�� !� داوط9ب و "�%    

 'ر%�د. "�%  %A  	�,�د !� !�� ھ� د5داری دھد و �!رھ� را !� !�� ھ�ی رز	�ده !� ا��راک !3ذارد

�� راه  -  �ا���ده ، '�ت ا!�دا��	�3ن �5,ر �زو�ن ��9  و  

  - ��	�3ن �رار �ده ھوا!رد ��ر!�ز !2ر%  

	�3ن رو ��ده اھواز آ��ش دارن �	,  �	��و�� !��د -    

	�3ن ار�ش داره "	دا �ل 	��د �� �ر	�ر رو !�3رن -    

��را�دازھ� !���ر	ون �ردن. 	�رن �وی �/ �و�� و �/ ا�ر د�وار رو در 	��رن و از ھ	ون ��  -   /�

	�ز�ن . �	�دو��م از ��� 	��ور�م!�� ھ� رو   

�	ون %'�ه رو !� �	'�ره !%�ن -  ��%  

%'�ه ��9  ��د داده. %���	ون %'�ه �B �راب �ده -    

 ھر �ب �� 	�3ذره 	��ن �9و�ر. �	%� �	%� ھ��ون ��ر 	�,��. روزھ� 	�,و!ن و �ب ھ� 	��ن �9و  

ا+� او�� �	%� �	%� دارن 	� �ل ��9 دار�م !ذار ار�ش !ر%� -    

��ر+�ه او	دن.... -  �� ��از طرف +	رک دارن 	��ن �9و   

 در ����� �وا��ن رز	�ده �%�3  	وج 	�ز�د.   

   

  ***** 

�د ا�وا231ل�� ���
دا
ل ���ز 
��� -روز  ط�*� دوم، ���ز   

!�*�ب ھ�ی .ذا را در د%ت دار�د و !� �	�ز���� ط!*� دوم �� ��; ھم �	�ز���� و ھم .ذا�وری  داوط9ب و �	دو

� !ود�د و ��ر 	��ورد�د و �	�ز 	��وا�د�د �� !�ز !� �!� ھ� !ر+رد�د.!ر+��ھ� �� از �!� !ود !�� ھ�1    
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3�2�ھ�وز !��  	��ده !�� ھ�A! ��  1@  از �در ���ر��ن 	�Fول  @� !ر�و و !A ٣ی ژدر �	�ز���� ھ%��د 

�	�ز�وا�دن !ود�د. !A@  ھ� دو %� �2ری دور ھم ��%�� !ود�د و 	و��Aت د�	ن را !� ذ�ر ا%�	  	��9 ھ� و ���� 

 ھ� !رر%  	�,��د. داوط9ب و �	دو وارد 	��و�د. �	دو !� داوط9ب 	�3و�د:

 !ر�م ار '  �  ��دت !دم

ر ���رش �/ آر '  �  �رار دارد 	�رو�دو !طرف �وا�  �� 	�Fول .ذا �وردن ا%ت و د  

_ %Bم !رادر �%�� �!�� . ا��زه ھ%ت؟   

�	دو و داوط9ب !�*�ب ھ�ی .ذا را در ���ر �وان 	�3ذار�د و %� �2ری 	�Fول �وردن 	��و�د. ��م داوط9ب !� 

� 	  ا��د �� در ��ل .ذا �وردن ا�/ در ��م ھ��ش �9*� زده ا%ت.���ی رز	�ده 	�� 

  داوط9ب :

�  �ده !رادر �را ��را�� ؟ -  

 رز	�ده: �� ��ز�م ��%ت ا	روز �,  از او�� رو ���م

'س �را ��را��  داوط9ب: �ب   

ھ�م ��د �دن �� ز�	��د. �,ر 	�,ردم دارم ا��*�م 	��3رم. ھ	��� از دور  رز	�ده: �	�م دو%��ن و !�� 	�9 

�� �,��ون او	د �و. ��	�	ون ا���د �و  م�و�� !ود %�3رھ��و�و 	�زدم. �ود�و�و �	�د�دم. و5  ا	روز �وی �/

!� ھم ��3ه �5ظ� ��م ھم. ھردو��	ون �� �ورده !ود�م. �� 	ن او�و 	������م �� اون 	�و 	�����ت. !رای �/ 

�  !ز�	ش. و5  زدم. ھزار�,� �د. 	K د%�ش �ف ���ط ا���د. د5م %و�ت. �رد�م. �,ر �	�,رد !� ار'   

ز �	�ز�وا�دن ��رغ �ده !ود و !� ا�ن ��!ت +وش 	�داد +2ت:�,  از رز	�ده ھ� �� ا  

��را�دازا�ون �,  �,  !�� ھ�ی  /�_ ا�ن !رادر	و�و ���3ه �ن. ا�ن !��رف ھ� 	Jل +����/ دو�� ور��ن !� 

 	�رو ��د 	�,�ن او�و�ت �و د5ت !را�ون 	�%وزه.
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 رز	�ده او5 :

�دا �ودش 	�دو�� �� 	ن �*ط !��طر او�� �� 	���3م و+ر�� 	ن !�زھم ا+ر '�ش '�ش !��د 	�,�م. 	ن ��2ر �دارم   -

 ا�B ا�ن ا	روزی رو �د�ده !ودم. �ون د�د	ش د5م %و�ت.

 �,  د��3 از !�� ھ�:

�و ھ	���. 	� 	�دو��م از �  د��ع 	�,��م و5  او�� �	�دو�ن !رای �  او	دن ا���� - �. !رای ھ	�ن ��2وت 	� و او�

 	� !ر�ده ��� ھ%��م.

دو 	�3و�د:�	  

 !����د �� !را�ون ��ی !��رم. (!Aد رو !� رز	�ده) !� ا�ن !رادر	ون ��د !ده آر '  �  �,�ر 	�,��

 �,  از رز	�ده ھ�:

�و %ن ا�ن !�� !� �,ر !�د!�دک ھوا �ردن !ود�م. ��; !!�ن ا�ن �� �وری !�3  	�,�� �	 _ 

 �,  د�3ر از رز	�ده ھ�:

. ا��� �ردا !��د ا�ن ا�*Bب رو !%�زنا��� !�� ھ�ی ا�*B!�د  

از رز	�ده ھ�:د��3 �,    

 _ 	� !�ن �ود	ون ھ	�ھ�3  �دار�م. �� ��; ��د !�ر !�� ھ�ی �ود	ون، �ود	و�و زدن

 �,  د�3ر از رز	�د ھ�:

اد	و �� 	�!��ن �	�9 	�,�ناز �دای �	'�ره ھ� د�وو�� �دن. ھم +و�ت 	رده �وردن ھ�ر �دن.  ھ� %� -  

�وپ �د و���ش. ھر�� در+�ری !ود '�داش 	��د ��ی - �! ,���/ ����5	9  "  

 �,  از رز	�ده ھ� رو !� �	دو:



٢١ 

 

- . ����/ !!رم !رای !�� ھ�. از د��ب �� ��; ھ��  ��وردن ذ�	دو !� ���  !3و ��ر %B' �%�� و�     ا !ذاره 

ھ� را 	�!��د ��  ھ� و '�ر	ردھ� و �وان'��ره !� ���ط 	%�د �ظری 	���دازد. زن ھ� و !��  داوط9ب از ����

'��د.  ھر�دام !� ��ری 	�Fو�5د. �دای �	'�ره �/ �5ظ� �ط> �	��ود و +� +�ه �دای �9وات در ���ط 	%�د 	 

!��  از د�وار در ھ	�ن �زد�,  	��2ر 	��ود و در ھ	�ن ھ��3م ��+�ن �دای %و�  ���ده 	��ود و �	'�ره ای 

وت و و��ت زده ا�%��ده رو 	�ر�زد. و��ت�	%�د را !	  �ا�د ��  �ود��ن و ز��ن را �را+ر��� و ھ	� در ��5

 داوط9ب �ر��د 	�ز�د:

ھ�ش �9وات !�9د !2ر%��د 	�	دی  

�وماق  '��د. �دای �9وات در �@�ی 	%�د 	   9" U ت�A5 "ز�د�	ر��د �  	B.  "ن�	ا5ظ�5  �و ���  ��!و�

!ر�ن !!���ن ��� رو زدن �%  طور�ش �ده �� ��. رو !� داوط9ب ھ� �ر��د 	�ز�د !�� ھ�   

***** 

�ر 	��ود. �ف رز	�د+�ن �و��ھ�ر. �ره ھ� �%�� و !� +ذ�ت ز	�ن  روزھ� !� ھ	�ن +و�� 	�3ذرد	� ��Aداد د�3

ھر روز �� 	�3ذرد  �ر و 	,�5	� !�ن داوط9ب و !�� ھ�ی رز	�ده از '��روی ھر روزه د�	ن از %و1  ��زه ا%ت.

 �����ھ�1  �� �!B در �ف 	���%��د�د +م 	��و�د و 	,�5	�ت !�ن داوط9ب و رز	�ده ھ� از ���� و ز�	  �دن !�� 

�  ا%ت �� �,  �,  !� د%ت د�	ن 	����د.B�	 ر و ھ� ی �

	�%ن ���%ت؟  -  

�د �د -�  

'س !رادر	ون �� ھرروز !� �و 	�و	د �و -  

�	'�ره �ورد !رد�ش ا!�دان -  

;�ره +ر��ن. %ر ا�%رھ�ی ا�رو�  رو !ر�دن رو !� ژ'�د+�ن د -  

از طرف '�9س راه دارن 	��ن �9و -  
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؟از �	,  �� �!ر -  

�را ��رو ھوا1  !	!�رون �	�,��؟ -  

����9 	�,�ن رو ھم +ر��ن. دارن ھ	� 	���ن ھ�ی �و رو ر!�د -.  

او	دن �و ����ر+�ه -  

�و �وی ط�5*��  ��ر!�ر��ر+ذا��ن -  

ا�ن �3�2و !ده !� اون دادا�	ون �� ��9  د5ش 	��واد !��د �!�. !3و !Aد از ��ھ�ر ��@ر !��� !� ھم !ر�م. !�� ھ�  -

�ظرن�	 

�ب -��ر ��ه ��
���ن ���ھ;�ه  ٢٤  

ھ� در 	ردھ� ز�� و !�� ھ� و '�ر ����9 ای �� ��دان دور از 	%�د ا!وا25@ل %���	�ن '��ھ�3ه و�ود دارد.در 

ط!*� در ��ل !��1  !ود از ��س  ٤-٥	%�د 	��وا!�د و �وان �ر ھ� !� '��ھ�3ه 	�ر���د. '��ھ�3ه در ا�ل %���	�ن 

ز�ر ز	�ن ا�ن !��ی ��	� %�ز !ود 	�ل �واب و %�	�ن !� %�و��ی !�و� . در '��1ن �ر�ن ط!*� ان �� در ا�ل 

ا%�را�ت !�� ھ�ی �ر !ود. �ب ھ� در ��ر�,  �*ر�!� ��	ل، 	3ر آ�و�ت �� �%  %��3ری رو�ن 	�,رد، !�� ھ� 

�2��ت را از 	��9 ھ�ی 	��9ف !� ھم رد و!دل ���د و !� راد�و !  !  ��	> 	��د�د �� @	ن د�دار �,د�3ر، ا�!�ر و ا

و !A@  ھ� در  ب راد�و ا�ران +وش دھ�د. در '��ھ�3ه ھ	��� !A@  ھ� در ��ل �وا�دن �	�ز !ود�د%  و ا�!�ر �

��!ت 	�,رد�د. '��ھ�3ه در ا�ل 	�A,س ���ده و@�Aت ��� و از و@�Aت �!� ھ� ���ر ھم دراز ���ده !ود�د و 

.)	��وددر دور و�زد�/ �/ �5ظ� �ط> �ھ� �	'�ره ا���2ر �دای  (. رو��� رز	�ده ھ� !ود  

�د �د، "9  ��د �د ھ	� ��د �دن.  -� S��  

از !�� ھ�ی %'�ه د��3 �%  �	و�ده  -  

23�ن �	,  	�ر%� �و؟ �5,ر �زو�ن �و؟ �5,ر �ر	����ه �و؟ -�	 �	'س ا��  
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دارن ����ت 	�,�ن. '�د+�ن دژ رو �� �وری +ر��ن؟ �طوری !� ا�ن زودی از ا	�د�� +ذ��ن؟ �ود �ر	��ده ھ�ی  -

د%�ور "*ب ����  دادن.ار�ش   

	�3ن �و ھو�زه �و'�و�� ار�ش !��ی ا��,� "را�  ھ� رو !ز�� !�� ھ�ی %'�ه رو 	�ز��. �ود !�  �در ھم او���  -

 !وده. !A@  ھ� 	��وان %'�ه �!��� ، ا�*Bب �!���

ردم 		�دم ا	�م  �دا !زر+�. �/ د%�  '�ت ا�ن ا	�م ھ%ت. ا�ن %�دی �� اون !�; ��%�� ھ	� ��زو 	�دو��. �ول -

 را !,�� �و ھ	�ن �و�� ھ� و ���!ون ھ�.

�دای ا�!�ر راد�و ا�ران !طور 	���ر !� و@> ��� در �ر	�ر ا��ره ای +ذرا دارد. راد�و !  !  %  !� 

ھ�ی 	��9ف !�ز+و1  	�,�د. !  !  %  و@�Aت  ��رح 	�2ل �ری +زارش '��روی ��روھ�ی "را�  را در �!

ر را '�ش !��  	�,�د. ��روھ�ی "را�  را در�  	�ر �ر	�ر �*ر�!� 	��ص و %*وط ��  

�� در +�ری !ود ��S  ا��� !� �5,ر ا	�م �%�ن طر��د، ھ�وز �2	�دن. 	ن از �,ر ��S !�رون �	�رم. ھر -�/ �دا

��و 	��و�د��  ھم ��د �د ا��3ر �� ا��3ر، �ور�ش ھ	و�طوری 	و�ده !ود. ھم !ود. ھر �� ھم !ود �	�ز اول و�. و

�ر�ش '�ت �	�	� اش را ور  ��دا�ت و5  �ور�ش ھ	و�طوری %�5م 	و�د. 	و ا�و�د ا�طوری �د�ده !ودم ا�و�ت ا

 از ��رج او	ده 	��3" �	�ذارم ��� ز��د طول !,��"  ( !� ��ده �	%�ر ا5ود) اره از ھ	�ن �ر	�ر 	9Aو	�. 

ا�ن �ر 	�ل 	رد	�. 	�ل 	�ھ� �� دار�م �وش 	����3م. 	ردم ا�ن 		9,ت را ���ت 	�دن �� !�  �در.  -�دا �/

ا�ن �ر	��دار و او�م 'درش !!�ن �طور '�ی 	ردم وا�%�دن. ��; ا+ر �ر	��دارھ�ی ز	�ن ��ه !ودن �دو	�ون 

 وا�%�ده !ودن؟

ا�ت؟ 	�3 اول "را�  ھ� !� ���/ ��و	دن �9و و5  ا�ن %��5 !� ��ر��/ �ود�و ز�ر ���/ ��د ١٤!�!� 	�3 !�� 

�,����و�و ا��ش زدن. �!ر �ن...!ذار 	ردم !2	ن �و �ر	�ر �� �!ره ھ	� !%�[  	ردم !� د%ت ��5  و �و��ل 

 	��ن.
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�  ���3ش �	وم �د 	� �9و ���/ �٣ودم د�دم �,  از !�� ھ� !� ژ  -���و +ره �رد و داد �ھ��ون وا�%�ده !ود. و

�����ون. !� 	%9%ل زد�ش و5  �	�دن �� +ر��ن �ر	�ر !� ا�ن %�د+  ��%ت. ,زد U ا�!ر و ر�ت �9و 

 	��وا%�ن �ر	�ر رو �و ��ش روز !�3رن.

!� �  �9و ا�ن �	%� �	%� ھ� را !��د  ؟ا+� �	,  �ر%� !�;�ره 	��3رن. 	� !� �  	��وا�م �9و�و�و !�3ر�م -

�را ��رو ھوا1  �	�ز��؟ ؟�� اش �	�ز��!�3ر�م؟ �را ار�ش !� �و'�و  

	�3ن �زد�,  ھ�ی %و%�3رد ر���ن و !� زن ھ� و د��رھ� ���وز �ردن. 	� !� اد	�زاد طرف ��%��م !� ��وون  -

 طر��م.

!� ��وو�  �� �BA داره از دا�ل و ��رج �	��ت 	��� -  

ز�ن او���1  �� �%�%�. !	!� ا�ن د�ت و+ر�� �طوری  از �وی �ود �ر ھم !�ون �	/ 	���. !�ون +را	�دن  -

�ون '��م دارن. �د �� �	'�ره �ورده �و %���	ون %'�ه.% 

راد�و "ر!  رو !�3ر !!�ن �  	��3 -  

ور. �ود  و !����ر را !,�� ر�1س اون !د �ر از ھ	�. !� �ر	�ر 	��3 	�	ره. 	��واد �وز%��ن رو !�3ره -	�

 �دام ھم ��ی "!دا���5ر را !�3ره. !� ا�ن ��� ھم 	��3 ��د%�� �دام. ���A ھ� را ھم 	��3 	�وس.

%�"ت د��3 �و �دوم �و�� ھ� !رای  !�� ھ� %��ت !ذار�ن �/ �ورده !�وا!�م. !��د !�9د ��م !ر�م. �دا 	�دو�� �� دو -

 	� %�3ر +ر��ن.

****** 


و��ن ��ر –روز �� ام   

��� ای ��ر �وان �ر	�ری �� ھر�دام %�B  دار�د !� �ر��ی �%  �� او را %�د �ط�ب 	�,��د +وش در �

	�دھ�د. داوط9ب در ���ر ا�� د��*� !� �ر��ی %�د �و�� 	�,�د. ���� دارای و@> ھ�وز 	ر�!  ا%ت. 	Jل ا��,� 
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*ف �,طرف ���� !ر اJر �	'�ره �رو ���!�ن آن �!ل از ر��ن آ�را !رای !�ز+�ت آ	�ده و 	ر�ب �رده !ود�د. %

�  ھ� ھ�وز 	ر�ب ا%ت. �� ر���� ا%ت ا	� رو

 %�د وظ��ف �/ �/ را 	��ص 	�,�د

%�د: 	� !��د اون 	و@> را ھر طور �ده !�3ر�م. ( از '��ره !� !�رون ا��ره 	�,�د و %�3ری را �� در %ر �� راه 

و��� ار '  �  دا��� !���م راه ر����ون !طرف 'ل را ���ن 	�دھد �� !� ��%� ھ�ی �ن در%ت �ده ا%ت. ) ا+ر ا

%د 	�,��م ( رو !� داوط9ب) !Aد از '�[ د��*� !رو �وی اون �و�� (!� د%ت ا��ره 	�,�د). از ���ط �9وت در را !�ز 

 �ن، رو!روت او�طرف ���!ون %ر �� راه �/ %�3ر ��  ھ%ت. !رو او��� 	ن '�ت %رت 	��م ھ	و���.

�ط> �	��ود. "را�  ھ� �� 	�دا��د "ر�� !ر �ر ��� �ده ا%ت !� �	�م �درت ا�ش �ود �ر را �دای �	'�ره ھ� 

 	�,و!�د.

داوط9ب �ود را !� ���� ای �� %�د ا��ره �رده !ود 	�ر%��د. در ���� !�ز ا%ت. از اط��  	�3ذرد. ��5ت اط�ق ، 

�ودش ا%ت. +و1  ا�B ��3   "رو%,�، د��رھ�ی 	�ق، %	�ور و ",%�ی روی ط���� ھ	� ��ز %ر ��ی

ا��2ق ��2��ده ا%ت. آ5!وم ",س روی �ف اط�ق ر���� ا%ت. +و1  در آ�ر�ن �5ظ� ھ� �%  	�Fول �	���ی ",س 

 ھ� !وده ا%ت. در ���ط ���� ھ�وز 	����  �� روی آن رو�ش ���ده !ود�د ھ�وز %ر ��ی �ودش !ود.

ھ� ھم از ھر طرف !� +وش 	�ر%د.  داوط9ب �ود را !�  �دای �	'�ره �/ �5ظ� �ط> �	��ود. �دای ر+!�ر +9و�5

%�3ری �� %�د +2�� !ود 	�ر%��د و در دا�ل %�3ر �رار 	��3رد. �	'�ره ھ� در ھ	�ن اطراف !� �دت و '�ت %ر 

ھم 	��2ر 	��و�د. ���� ای �� داوط9ب از آن !�رون آ	ده 	ورد ا��!ت �	'�ره �رار 	��3رد. از %�د �!ری ��%ت. 

!��د دو �2ر از !�� ھ� در آن �رار 	�3ر���د �	'�ره 	��ورد. داوط9ب از 	��ن درز ��%� ھ�ی ��  !� 	�9  �� 

!�رون ��3ه 	�,�د. ھ	� �� طو��ن +رد و ��ک ���  از �	'�ره ھ� و و�را�  ھ�%ت. ��+�ن �دای �د	�ی 'و��ن 

ھ� و درز ��%� ھ�ی ��  ��د�ن ھ�ی %ر!�زی و 	,�5	�ت "ر!  !� +وش 	�ر%د. داوط9ب از 	��ن +رد و ��ک 

 %ر!�ز "را�  را 	�!��د �� وارد ���� ای 	��و�د.
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از %�د �!ری ��%ت. داوط9ب �ف %�3ر �%!�ده ا%ت. �دای �	'�ره ھ�1  �� در اطراف او 	��2ر 	��و�د �ط> 

در ان ���� �	��ود و او 	�دا�د �� ��  ا+ر %�د ھم !� او �زد�/ �ود ز�ر آ�ش %ر!�زا�  �واھد !ود �� ��زه 

 	و@> +ر��� !ود�د. 

ره �,  !� ��د 	��ورد.  را �,  !� ا�� ا��� �ده !ود ی 	%�د ا!وا25@ل �وان ھ�1  �� در �ف .ذا �ره � S��

!�� ھ�ی  �ر�ف، ط9!� ای !� 5!�ده ای !� ر�� ا!  ا%	��  و 	��%ن 	�, ، ;.ر ا�دام و ��!/ �� 	Jل ��ر	ردی

�د �ده !ود در '�ت %واری ��%�ن �  ��ر را رو��� 	�داد و رھ!ری 	�,رد و 5!�ده �و��ن و ����� ارام او و�

!� 	و@> "را�  ھ� و ا���2ر �	'�ره ھ�1  �� دا1م �رود ود��ری �� در ���ر او ��%�� !ود. %�2د. "9  	,���/ 

در �/  و �*�*ت ھ2��د ���!�  �� ���ب ا�!ر �ود اد	�زاده"." 	�ون آدم 	��	د�د  د�ت �رد و !� �ودش ز	ز	� �رد

ر+!�ر +ر�ت و !%ر"ت و "*ب "*ب  �� '�ت '��ره ���� %ر �!ش �	�ن �رده !ود�د �5ظ� روی 	و@> "را�  ھ�

در '�ت د�واری %�3ر +ر�ت. !�ران �	'�ره ھ	� ��ز را ��!ود 	�,رد. !� اطراف ��3ھ  �رد. �	�دا�%ت !��د !� 

!رود. +و1  در "رض ھ	�ن د���ق ا���2ر �	'�ره ھ� ھ	� ��ز را ���Fر داده !ود. !� �دای !�9د �ر��د زد �دام طرف 

 U ا�!ر U ا�!ر 

U ا�!ر ا%م ر	ز !�� ھ� !رای ���%�1  �ود��ن !ود ا	� �وا!  ���	د و !ر ",س +�9 ای از %� ھ�ی ھ�ر �ده �� 

�� !� '�ت ا���ده !ود و "�!  از �دای �	'�ره ھ� !طرف داوط9ب 	�Fول در�دن �/ %ر!�ز "را�  	رده !ود�د 

ھ�وم !رد�د. داوط9ب !� ر+!�ری �� ��9/ 	�,�د %� ھ� را 	�'را��د و در "�ن ��ل !� %	�  دوان دوان 	�3ر�زد. 

3�2�ی ژ  �دای دا1م U ا�!ر او !  �واب 	�	��د، �دای ��ر��  او را 	�و��  ٣ود و 	�,�د و !%	ت �دا 	�ر�

 !�;�ره !� �دای U ا�!ر '�%S 	���ود.

%��5 در ���5,� 	%���ل و !Fض ا5ود�د داوط9ب را �� ��زه !� ا�� ر%�ده  ١٧-١٦در '��ه د�واری ��د�ن �و �وان  

 �ا%ت 	�و�� '�,ری �و��5ود 	�,��د �� در ا�%وی ���!�ن در +ودا5  +ل ا5ود و �و��ن ا���ده ا%ت. �,  از �وا�

�وا�د �9و +ر�� �ود را !�3رد !� !Fض 	�3و�د: ھ�وز ز�ده ا%ت داره �2س 	�,��. �و رو �دا �/ �2ر در ���5�	� �,

��ری !,��   

 �,  د�3ر از �وا�� !رای داوط9ب �� از ھ	� ا�� !زر+�ر ا%ت �و@�] 	�دھد:
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��را�دازھ� زد�ش   /�. از �وی اون '��ره �� ��د د��*� '�ش !� ھم !ود�م. +2ت 	�رم او�ور ���!و�و 	��3رم. 

 و5  ھ�وز ز�ده ا%ت.

داوط9ب !� �%م ز�	  ا���ده در ا�%وی ���!�ن و %�	�ی �ر%�ده و 	%���ل �وا�� ��3ه 	�,�د. ���2 �ود   

 را !� �,  از �وا�� 	�دھد. !�رھ�ی ا@��  �ود را ��5  	�,�د و !� ا�� راھ�	�1  	�,�د:

��را�دازھ� ��%�ن. 	9ت �ون �د�ن. 	ن  ���ب ھ��و�و 'ر ���ن. ر+!�ر !�3ر�ن �و اون   /�'��رھ�ی �� 

 	�رم 	��ر	ش. ا�د �ود را 	��وا�د. د�3ران او را در ا.وش 	��3ر�د و د"� 	�,��د. 

داوط9ب !%ر"ت !طرف د�3ر ���!�ن 	�دود و �ود را در +ودال و در ���ر �وان ز�	   	���دازد. �%م �ون ا5ود 

را %وراخ �رده !ود ا	� ھ�وز !%��  �2س 	�,��د را !دوش 	�,�د. ��د�ن +9و�5 �وا�  را �� +9وB� �5ه اھ��ش 

�زد�,  ھ�ی %رش در ��ک 	�����د. داوط9ب �وان را �� 	���� ���!�ن 	�,�د و د�3ران !� �	,ش 	����د. ��پ 

ل دور �دن !ود �و�و��1  '�دا 	��ود و �وان ز�	  ز�ر ر+!�ر "را�  ھ� !� '�ت �و�و�� �	ل 	��ود. �و�و�� در ��

 �� داوط9ب 	�و�� ���%*� �و1  	��ود �� !� �	ر ز�	  !%�� �ده !ود.

 

���ط ���د ا�وا231ل .�0 -��رو�ت ��*وم دروز �� و  

در ���ط 	%�د �*ط �/ د�� !�ر +ذا��� �ده ا%ت. در �@�1  �� ھ	��� ��ب و �وش ���م !ود ��5�Aت ھ�ی 

ا�د�  !� ��م 	��ورد. از ��ل �	�Aت �*ر�!� %  �ل �2ره �*ط ده '��زده �2ری 	��ده ا�د. ز��ن و !�� ھ� دور ھم 

�,رار 	 �ز �رده ��ران 	��وا�د و ا� ��,��د. �دای �	'�ره ھ� �د�د �ر از ھ	��� �/ ا�د و ��ج ���م !رای آ�

و !� �دای ا���2ر  �5ظ� �ط> �	��ود. !�!� "!دU '�ر	رد �ور در ��ی ھ	���3ش 	�Fول �رد �ردن ��د ا%ت

ی و �رارت ژ!� �ودش ز�ر 5ب د"� 	��وا�د. ��ج .B	  !� ھ	�ن ا�ردر دور و �زد�/ !د�ش 	�9رزد و �	'�ره ھ� 

�,�د، +و1  !رای او �ر در ��ل %*وط ��%ت و ا�ن ا��	�ل و�ود �دارد �� ھر �5ظ� 'ل را ھ	��3  �/ ��� ��ر 	

�� 	رگ و �� ا%�رت.�ود. ��	ل �ر 	���ر !�3ر�د و   

دارد !� ��ج .B	  	�3و�د ٣داوط9ب �� !ر دو�ش �/ ���2 ژ  
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�  �	و�ده �� !��ن ��ر !�ورن، ���  �ون دارن �ر رو 	��3رن. د��3 �%  �	و�ده  �. ا+ر ھم 	و�ده !��� و

 او�و�ت �و د�� !�ر +ذا�� ؟

  : 	B. ج�� 

	ن او�,�ری رو 	�,�م �� از د%�م !ر 	��د. �� د��*� ا�رش ھم 	�,�م. ���د %ر ظر �%  او	د �وا!ش رو �   -  

 !دم؟

   %�" :  

 %�ب ز	��  '��� و �ر	�، �%  �و�A  �داره  

�و ا�م     	B. ھم ر�ت��ج:  

 	ن ا��,�ر رو !9دم 	�,�م �	� ھ� !� ��ر �ود�ون !ر%�ن  

 ���  ��!و��  رو !� "�%  و داوط9ب:

�!��د !ذار�م !� د%��ون !!ر�م ا!�دان ھ�ل ��روا�%را.  _ +2�ن اذو�� رو از ا���� و 	%�د ��	> !� ا!�دان 	��*ل ���م.

��2�!..  

 داوط9ب !� ��� :

او	دم ا���� 	��وا%�م !رم �!�. 	� رو 	Aذور �ن ���  ا	روز روز��. از روز�,� -  

  "�%  !� داوط9ب

 ��  U	Aطل �,ن. زود !ر 	�3رد�م.

 !Aد "�%  ���  را !Fل 	�,��:

���  �5B	ون �ن -  

 ا�/ در ��م ھ�ی ھردو 	��ر�د. ���  !� زن و !�� ھ� ا��ره 	�,�د:

 !!��م !� ا�ن �و�واده �ر!B �� ���  !ر %رم ��م
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***** 

�� 		9و از اذو�� ا%ت و از 	%�د ��	> و 	%�د ا!و25@ل �	> �ده 	  ار��  �%  و داوط9ب در '�ت ��	�و�  "

در '�ت  'ر�د و از ��ده ���ره �ط !%ر"ت !طرف 'ل �ر	�ر �ر�ت 	�,��د. دو �ظ�	  د%ت !�9د 	�,��د و

�ود. ��	�ون در ���ره �ط از �����د. �دای �	'�ره �/ �5ظ� �ط> �	   "�%  و داوط9ب 	 ��	�ون رو!روی 

 	��ن �	'�ره ھ� 	�3ذرد. �,  از �ظ�	  ھ� 	�3و�د:

ا	�ب 'ل رو 	��3رن و ھ�وز از �	,  �!ری ��%ت  -  

� را روی %ر +ر��� و �ف ��	�ون �	'�ره ای �دای %وت �ر�ش ھ�وز �	�م ��ده �� �!�9د 	��ود. داوط9ب د%

ر دو �ظ�	  در دم ��د 	��و�د. !دن �ون ا5وده "�%  روی '�ت ��	�ون 	��2ر 	��ود. ھ	��وا!د. �	'�ره 

��د 	�ز�د: !�	�ر%��ن ز�	  ر�داوط9ب 	����د. را��ده �و�ف 	�,�د و !%ر"ت !� "*ب ��	�ون !ر	�3ردد. داوط9ب 

. '�راھن داوط9ب از !راده ھ�ی �	'�ره %وراخ %وراخ �ده ا%ت.دار�م ...��د داد�م  

دو !�ره ��	�ون را !راه 	���دازد. "�%  ز�م "	�*  در ����� '9و دارد. ا%��وان ھ�ی �	�	� %ر  را��ده !%ر"ت

�,  از �ظ�	��ن ھم �� '�ش �ده ا%ت. �ون ز��دی از "�%  	�رود. 5ب ھ��ش ��/ و 'ر�ده ر�� ا%ت. رو!� 

 داوط9ب 	�3و�د: 	ن دارم 	�	�رم �5Bم �ن

:داوط9ب   

��  �!ر دا��� !�ش�وب 	 .�� "�%  ��ز�ت ��%ت  

 :  %�" 

 �/ �واھش دارم

:داوط9ب  

!3و ھر �  !��� رو ��	م -  
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�و 	�د !� ا�ن �	�ره �29ن �ن ���"  ....���"  ...!3و "�%  ��د �د...ا�د ان ;U ا; U و  -  �ا+� �و�%

....ا�د ان 	�	دا   

!%'�رد ر"�%  ��د 	��ود. داوط9ب %A  	�,�د �	�ره را !��ط  

*****  

دا
ل ����ر���ن - ��دان ����ر���ن ��رآ  

!�رون اورد. داوط9ب 	'�ره را از '�ت و '9وی �د��ری %A  	�,�د !راده ھ�ی   

 داوط9ب

ز�	ش �� "	�ق �!ود . �ر�ش �ورده !ود !� '9وش �  �د ��د �د؟ -  

 د��ر

ر�� اش '�ره �ده !ود. �,ون ��ور !ذار ا�ن !راده ھ� رو در !��رم -  

ا	���ع 	�,�د.داوط9ب   

  د��ر �ون ��زی ��%ت !� او��ی د��3 !رس.  -

%��ت !�ش. �	وم �د. ا+ر در ���رم �رک 	�,��. -  

ھر��د �ر	�ر در ��ل %*وط  و رو !� ��	و�  ا%ت و �ر�ت ھ�ی ا�د�  در ان ا���م 	��ود ا	� !�	�ر%��ن 

ا	د�د و ز�	  '��ده 	�,��د. در !�ش  ھ�ی ا!�دان 'ر از ��ب و �وش ا%ت. ا	!و;�س ھ� دا1م در ��ل ر�ت و 

�5��د. روی ��ت ھ� ��9  از �ر ه�A� در ��ل �	9ف ھ�ا1  �� داوط9ب ا�� را در 	%�د ا!وا25@ل د�ده ا%ت  	�

	����%�د. از 	%�د ا!وا25@ل  روی ��ت ھ� !%�ری �ده ا�د. داوط9ب !� %راغ �,  �,  ا�� 	�رود. او را ھ	�

روی  ١٠٦. "9  �وپ و داوط9ب %A  	�,�د ا�� را د5داری دھد از ا�وال ��� ��زی از او 	�'ر%د ھر�س

��واب �وا!�ده ا%ت. داوط9ب '����  او را 	�!و%د. "9  ��	��ش را !�ز 	�,�د. '�ھ�ی او را �ط> �رده��ا�د.   

 داوط9ب:

��ت �و �ر ��9  ����5آ�� %Bم "9   -  
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9 : �ر �� و@��A؟" 

�وای �	,  ر%�ده. 	� !ر�ده ���3م. �و!�. ط9ب: ا�B �3ران �!�ش. �ر �وبداو   

 "9  5!��دی 	�ز�د و !�ر د�3ر ��	��ش را 	�!�دد

***** 

�د ا�وا231ل  -  روز �� و �وم �زد�4 �� �*وط  ��ر��  

!�ز 	�3ردد. ���!���  !� 	%�د ا!و25@ل!� �3�2  !ر دوش �ون آ5ود 5!�س ھوا ��ر�/ �ده ا%ت. داوط9ب �%�� و 

�	'�ره ھ�%ت �� ھ	� ��ز را ��!ود 	�,�د. در دا�ل 	%�د ھ	� ��ز ا�2�� ا���2ر��	B �9و��د. �*ط !�ران '  در '  

ا�د. از ز�� و !�� ھ� �!ری ��%ت.  و !م ر���� ا%ت. د�3� و %�ب ز	��  ھ� در و%ط ���ط '�ش و 'B �ده

دU '�ر	رد �ور در ��ی ھ	��3  �ود 	�Fول ��د �رد �ردن ا%ت و ز�ر 	%�د %وت و �ور ا%ت و �*ط !�!� "!

 5ب !رای �ود !� ز!�ن "ر!  ا��Aری را 	��وا�د. �	'�ره ھ� د�وار �!%��ن را ر���� !ود.

 داوط9ب:

؟!*�� ��� ھ%��د؟ �%  ھم طور�ش �ده %Bم !�!� "!دU �  �ده؟ ���  ���%ت؟     

  :Uد!" �!�! 

���  زن و !�� ھ� رو !� د�دون +ر�ت و ھ	� رو !رد ا!�دان. +2ت آ�'ز�و�� رو �وی ا!�دان راه  ا���� رو زد�د. -  

	�3ن ا	�ب 'ل رو	��3رن. 	��داز�م.  

 داوط9ب:  

؟�و �را �ر�� ؟ آ�� !رای �  	و�دی -    

  Uد!" �!�!:  

ا���� �و�� ا	�م �%���. �ودش 	�و �2ظ 	�,�� ؟ای !�!� ��� !رم    

:داوط9ب    

 !�!� "!دU ا�ن !��ر�� ر�م �دارن. �	��ن �� !� �و .ذا !دن. !!ر�ت و@و !�3ری  

  Uد!" �!�!:  
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و ر "�ب �داره !�!� �ون. 	ن ز�ده و 	رده ام !� ��ل ا�ن د��� �ر�  �داره وA!  5د �طور !3م �و�� ا	�م �%�ن -  

ا�ن �/ 	�ت 'و%ت و ا%��وون؟ �و !رو !�!� وا%� � ؟ وا%� ا��  ؟+ذا��م و ر��م. �واب �ود	و �طوری !دم

�و �وو� .�ون �و !رو .  

ای �دارد ��د�ن ��9 ��د را ���ر د%ت !�!� "!دU 	�3ذارد و 	�رود داوط9ب 	�دا�د �� ا�رار ���ده    

***** 

��ر��7 �ط�ق  - �ب �*وط 
و��ن ��ر –���ھ;�ه   

ا���2ر �	'�ره ھ� در ھ	�ن �زد�,  و ط!*�ت !�;ی %���	�ن دا1	   �	'�ره ھ� ط!*�ت !�;1  را �*ر�!� �رور���� ا�د. 

� �*ط� ��	> !�� ای �ر ���%�1  �ده ا%ت��.ا%ت. ھ	� 	�دا��د �� '��ھ�3ه،   

داوط9ب U ا�!ری 	�3و�د و �واب 	��ود و !� دا�ل ز�رز	�ن '��ھ�3ه 	�رود. در ��ر�,  �*ر�!� 	ط9ق %��� ھ�ی 

ا�د و �� در  �وار زده 	��ص ا%ت. !A@  ھ� �	�ز 	��وا��د و !A@  ھ� دراز ���د ه!�� ھ� �%�� و '�ت !� د

�2%�ر و �A!�ر و@�Aت ��� 	�'رداز�د. ھ	� 	��ظر�د �� ا�!�ر �ب را !� �%�3  و �و	�دی +روه ھ�ی ا�دک  �!

ا%ت. !��و�د. در دا�ل '��ھ�3ه ��5ت �%�3  و �ور "�!  ���  از �زد�/ !ودن %*وط �ر ��	B 	��ص  

�ردا ھ	�ن 'و5دارھ�1  �� اول از ھ	� �رار �رد�د اول از ھ	� ھم !ر	�3ردن و ز	�ن ھ� را 	��ر�د.  -�/ �دا

 	�3ن 	� !ود�م �� آ�رش 	و�د�م

د��3 �	وم �د. ا�ن ��� �,�9ف ھ	� را 	9Aوم 	�,�� ��.... –�دا1  د�3ر   

!��رف ھ� �ر	ون را +ر���د –�دا1  د�3ر   

�  "را�  ھ� او	دن �طوری '�د+�ن دژ را  1  ھ� دارن ����ت!�; – �دا1  د�3ر  �	�,�ن....�ودم د�دم و

 +ر��ن

ر	و�و 'س 	��3ر�م -  �  

 راد�و !  !  %  از %*وط �ر 	�3و�د



٣٣ 

 

5��9  +2�� ھ�ی !  !  %  را �,ذ�ب 	�,�د� 

�� ھ�وز �وی ا�ن �ر�م. �*ط 	�  ھ��,س �وی ا�ن د��� �	�دو�� و@�Aت �ر �� �ور�� .�ر از 	�ھ� -�/ �دا

 	�دو��م �� ا�ن �ر ھ�وز داره 	*�و	ت 	�,��......!� د%ت ��5 

��3د�م� ھ��,س �	�دو�� �� 	� �و ا�ن �ر �طوری  

�دای U ا�!ر !�9د 	��ود و %��� ای وارد 	��ود. �دای �	'�ره ھ� �� ھر از ��د و�ت !� %���	�ن !�و�  و �� در 

رد �5ظ� ای �ط> �	��ود. �دای ر+!�رھ�ی 'را��ده ���  از 	*�و	ت �ر در ��د �*ط� ا%ت. ھ	�ن �زد�,  	��و

!� �و!  	��ص ا%ت �� 	�ل '��ھ�3ه 	��ص �ده ا%ت و "+را" داده ا�د. �%  �� وارد �ده !ود ���  

 ��!و��  !ود. �دای �,  از !�� ھ� �� او را ������ ا%ت !�9د 	��ود:

  B!ظ�ھر �9وات   !ر '�ر �ر	ب ا!ن �!�  

 �دای �9وات !ر �	�م 	!���Jت و �و 	���[ ���ل از �%�3  و �,%ت ���	� 	�دھد.

 ���  	�3و�د:

ن ز�ر آ��ش از ا!�دان او	د�م. راد���	ون %وراخ �د...�� �,  دو %�"ت د��3 ا�ن ��	ردھ� 'ل رو 	��3رن. ا;    

 (��	ش !� داوط9ب 	����د)  

�د د��3 اوردن. �,ر �ردم  �لم ا5  � ���و �وی �ظرم !ود. +2�ن "�%  رو !� ��د  �����"9  	�	د، '%ر ھ	ش 

�د �دی.� 

داوط9ب از ���  %وال 	�,�د:     

�و �� �و ا!�دان !ودی �را !ر+�� ؟ -    ���  

ھ��و�ت %ن و %�ل 	ن آدم 		,�� از �ودش �/ %وال ھ�1  !,�� �� �را !ر+�� ؟ �و �� �وو� . �و��� : �و   

�وا!ش رو '�دا �,��. 	ن ا	�ب �طور 	��و�%�م '9وی ا�ن !�� ھ�ی ا	�م �%�ن �!��م. و5  ھ�وز و�ت ھ%ت 	��� 

 �	و�ده: از 'ل رد �د و ر�ت آ!�دان. !Aد رو !� !�� ھ�ی !�  

�و�و !�3ر�ن -  �	�	��. ھ�وز ھم 	��� رد �د.!�� ھ�   



٣٤ 

 

 �/ �دا: 	ن 	�	و�م  

ود�����/ �دا: و5  ا�ن ��دت ��%ت �  

��  �/ �دا: !A@  و�ت ھ� 	و�دن ���"ت ��%ت، ر��ن ���"

 �/ �دا: و5  	م ا��� �� ادم !دو�� ��� !��د !	و�� ��� !��د !ره

	�ر�م ا!�دان. از او��� !�ھ��ون 	����3م -    

	ن 	�	و�م. ��1  را �دارم !رم. ا���� �ر	�، �و�	�. 	ن 	�	و�م -    

، 	��واھ�م �ر	و�و 'س !�3ر�م�م !���3م	� �	��وا�م �رار 	�,��م. 	��واھ -    

ھ	� ��د �دن. زن و !�� ھ�	ون اواره �دن، �واھرا	ون اواره �دن، �ر	ون �راب �د. �/ ھو ھ	�  -  

. ���زه ھ�ی �واھر و 	�در	ون ا����%ت. ���!ر�م؟��زا	و�و از د%ت داد�م  

ھ��,س �	�دو�� 	� از ا�ن �ر �� �وری د��ع �رد�م -    

ر 	�	و��. ھ	و�طور �� ا%م �ر!A! Bد از ا��	� %�ل 	و�د و5  ا%م ا�ن -  �  

�و �  	�3 ؟ !ر�م �� !	و��م؟  -    ���  

:رو !� !�� ھ� 	�3و�د !Aد ���  ��!و��  !� !�� ھ� ��3ه 	�,�د و %,و�ش طو;��%ت و    

'�دا ���. 	ن �واب �ودم رو ھم  	و�دن و 	ردن ا���� �� ر��ن و ���3دن �و ا!�دان ...ھر�س !��د �واب �ود�و -  

 �دارم �� �وری 	��و�م ا	ر !� 	Aروف �  از 	�,ر ��م؟

 �/ �دا:  و5  ���  ھر�  !��� �و دو�� '�رھن !���ر از 	�ھ� '�ره �ردی  

���  ��!و�� : 	ن �*ط �/ ��زی رو 	�دو�م. 	�A  ا%Bم ا��� �� آدم ھر��ری رو �� �2%ش +2ت !,ن !��د   

ی را �2%ش +2ت �,ن !��د !,��...��; ھر�  �ودش 	�دو���,��.....ھر ��ر  

%,وت !ر '��ھ�3ه ���م 	��ود. در ��ر�,  	�ض �ورت ھ��,س د�ده �	��ود. �	'�ره ھ� �,  'س از د�3ری !ر 

�!د�ل !�  ��%*ف '��ھ�3ه �رو 	�ر�ز�د. از 	��ن ��ر�,  �,  از !�� ھ� ز	ز	� ای را �روع 	�,�د...ز	ز	� ر��� ر�

�	�!د�ل ...، !�� ھ� �,  �,  در ا�ن ھ		� �ر�ت 	�,��د	��ود ھ	 �	!� 	وج 	��ود...اوج 	��3رد و از ھ	
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و ....ا�ن �دا !ر �دای �	'�ره ھ� �� �,  'س از د�3ری !ر �ر !� ا%	�ن !�9د 	��ود�راز %ر �و��ن �ر 

زدن ھ%��د �رو 	�ر�ز�د '�روز 	��ود. !�� ھ� د%�� �	  A	�Fول %���%���	�ن '��ھ�3ه   

 ا	�!  را �� د�ن در �ر	ش 		�ن ا%ت

 �!] �ردا !د�ش ز�ر %م ا%!�ن ا%ت

 	,ن ای �!] ط9وع 	,ن ای �!] ط9وع

 �%�ن �%�ن �%�ن �%�ن

 	ظ9وم �ر!B �%�ن

�و "!�س .....��د �د   

�د �د	��ور�و �.....  

 �و 	�%ن ....��د �د

�د �د�....  @� �و 	ر

 �و 	�ط2 ....��د �د

	ر�م.....��د �د�و   

 �و %�را....��د �د

 �و ��%م....��د �د

 �و		د....��د �د

******** 

'���ن 	  'ذ�رد��9م  %رود '�روزی �ر	�ر "		د �!ودی !!�� "!� '�ش   
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