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رمان شیطان یا فرشته
بقمل نیلوفر قائمی فر
هتیه شهد در باغ رمان | باغ فرهنگ
ایي رهاى فرٍشی است!
پخش ٍ یا داًلَد رایگاى فایل ّای کاهل آى حرام ٍ قابل پیگرد است.
***
فایل حاضر شاهل قسوتی از ابتذای رهاى است کِ بِ هٌظَر عیارسٌجی هخاطباى عسیس
بصَرت رایگاى هٌتشر شذُ است.
اگر هایل بِ هطالعِ ی اداهِ ی رهاى بَدیذ بِ سایت  www.BaghStore.comهراجعِ
کٌیذ.
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(( بسن ا ...الرحوي الرحین ))
روی م٤غٝی ،پكث اون ویحؼی٤ْٝ ٢حی ٣كـح ٥ة٨دم.
ج٠ ٟ٤ی ٝؼزیغ .جاصاال ةی صساب ،صحی ز٨ٞی پـؼظا ٥ٝو پـؼ ّ ٨١و ٣ ٟ٦ ....ت٨دم
.صحی ز٨ٞی (ًا٦ا)_ ک٠ ٥ی دو٣ـح ٟچ٤غوٚث دیگ ٥ةا ٟ٦ازدواج ٠ی ک٤ی _.ٟصاال روی
ای ٢م٤غٝی ٤ْٝحی ٣كـح، ٟةا ی ٥ق٨ٞار زی ٢زػب آةی یعی و جی قؼت زػب ؿ٘یغ .
جی قؼج ٟاز روی ٚـ١ث قک ٟکكیغم ة ٥ؿ١ث ز، ٨ٞک ٥از صاٝث چـت٣٨کی و زػب
ک ٥ؿی ٨٠ ٥٤ةیكحؼ ة ٥رخ ٠ی کكیغ  ،ر٦ا ةك٦٨٠ . ٥ا ٨٠روی ؿی ٥٤م گػاقح.ٟ
زیؼ ٝب گ٘ح: ٟ
_ ظغایا ٣ساج ٟةغه .ظغایا از ای ٢ظاری و ظ٘ث ٣ساج ٟةغه.
صحی ١٣ی دو٣ـح ٟی ٥دٚی ٥ٛةْغ چ ٥ةالیی ؿؼم ٠یاد ٢٠ .ةؼای زیارت یک ٠اه و ٣یٟ
٣٨٠غه ةّ ٥ؼوؿی ٟاو٠غم کؼةال١٣ .ی دو ...ٟ٣قایغ ٚـ١ث ة٨د ...قایغ صک١حی ة٨د  ...ا٠ا
ج ٨راه ةؼگكث ،ة ٥اج٨ة٨ؿی ک ٥ؿ٨ارش ة٨دم ص ٥ٞ١قغ و ی ٥ؿؼی ٠ؼد ک ٥ؿؼو
م٨رجاق ٨٣٨پ٨ق٣٨غه ة٨د٣غ و ّؼةی صؼف ٠ی زد٣غٛٗ ،ي زن ٦ای اج٨ة٨ؿ ٨ةا ظ٨دق٨ن
ةؼد٣غٛٗ .ي زن ٦ا ....چ ٥جؼؿی! ...داقحیٚ ٟاٝب ج٧ی ٠ی کؼدی ،ٟیکی از دظحؼا ،از
جؼس "ؿ٤ک "ٓ٨کؼد ٚ .ت ٜاز ای٤ک ٥ة٠ ٥ض٨٠ ٜرد ُ٣ؼ ةؼؿیًٞ٘، ٟک ؿ٤ک ٓ٨کؼد .
چك١ا ٨٣٨٠ةا دؿح١ال ةـح ٥ة٨د٣غ .د٦ ٢٦ا١٦ ٟ٣٨٠ی٨ٌ٤ر  .ةْغ ؿاّث ٦ا صؼکث،
ةاالظؼه ی ٥زا ٠ح ٖٚ٨قغی .ٟجازه  ،وٚحی چك ٟة٤غ ٦ا ةاز قغ١٧ٗ ،یغم کّ ٥الوه ة٥
ةیـث _ ؿی جا ز٣ی ک ٥از اج٨ة٨س ٠ا و دو جا اج٨ة٨س دیگ ٥رة٨ده ة٨د٣غ٣ ،ؽدیک ة ٥ؿی
زن دیگ ٟ٦ ٥در اون ٠کان _ک ٥قتی ٥یٚ ٥ؼٌ٣ی ٥٤ة٨د_ ٦ـح٤غ  .ک ٥ةْغ ٗ١٧یغی ٟدو
روز ٚت ٜاز ٠ا او٣ارو گؼٗح. ٢
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ی ٥پؽقک آوردنْ٠ ٨٣٨٠ ٥١٦ ،ای ٥٤کؼد .ةاکؼه ٦ا از زن ٦ا زغا قغن .دوةاره چك٦ ٟا و
د٦ا٨١٣ن رو ةـح٠. ٢ا رو ةؼدن ی ٥زای دیگ١٣ .٥ی دو ٟ٣کسا ة٨د .ة ٥قغت صا ٟٝةغ ة٨د.
ای ٢دزدیغن جا اؿحٛؼار ؿ ٥روز ً٨ل کكیغ و ج ٨ای٠ ٢غت ٗٛي ؿ ٥وّغه ٔػایی ظ٨رده
ة٨دی . ٟدر ةؼاةؼ اؿحٛا٠ح٨١ن ،کحک٨١ن زده ة٨دن .
زیؼ چ ٥٣٨م کت٨د ة٨د .پ٨ٞ٧م  ٟ٦ظ٨ن ٠ؼده قغه ة٨د .ةا پ٨جیٝ ٢گغم زده ة٨دن ،چ٨ن
گؼی ٥زاری ٠ی کؼدم  .دو روز ٚت ٟ٦ ٜیکیك٨ن ٠ی ظ٨اؿث ة ٟ٧جساوز ک .٥٤اٛ٣غر زیٓ
زدم و اؿحٛا٠ث کؼدم ک٨٤٦ ٥ز زای دؿحاش  ٟ٦روی ٘ٚـ ٥ی ؿی ٥٤و گؼد١٣ ٟ٣ایا.٥٣
از مغای زیٓ  ،٢٠یکی دو٘٣ؼ دیگ ٥ق٨ن او٠غن و اون ٠ؼجیک٠_ ٥ؼدیک _٥ی ٦ار
وصكی رو ازم زغا کؼدن و ةا ٝض ٢ک٨ة٤غه ی ّؼةی ة٧ف ی ٥چیؽی گ٘ح ٢و ةؼد٣ف ...
اٛ٣غر ج ٨ای ٢چ٤غ روز گػقح ٥اؿحؼس ة ٟ٧وارد قغه ،ک ٥دؿحام ٠ی ٝؼزه و ٦ی ة٨ٞزم از
دؿح ٟدر ٠ی ره.
ؿ٘٣ ٥ؼ ٛ٠اة ٜةاکؾ ویحؼی ٢٠ ٢ایـحاده ة٨دن .ؿؼة٤ٞغ کؼدم .پیؼ٠ؼدی چؼوکیغه و
٠ؼد٣ی دیغم .ةا ؿؼی کچ ٜک ٥دورش ٦٨٠ای ظیٞی ک ٟپكث ؿ٘یغ داقث .یّ ٥ی٤ک
ج ٥اؿحکا٣ی ةا ٗؼم ٠كکی ،ةی٤ی ّٛاةیٝ ،تای ٚیٌ٣٨ی ،م٨رت الٔؼ  ،پكحف ی٨ٚ ٥ز کٟ
از الٔؼی داقث ،ةا ٚغ جٛؼیتا یک و پ٤ساه و ٦كث قنث ،ةا ّنا.
ا٣گار ٞٚت ٟایـحاده ة٨د  .دوجا ٠ؼد ٚغ ة٤ٞغ و ٨ٚی ٦یک_ ٜج ٨کث و ق٨ٞار ٠كکی _
ک٤ارش ایـحاده ة٨دن.
ةا دؿحای ٝؼزون ةً ٥ؼٗ ٟاقاره کؼدٞٚ .ت٦ ٟؼی ریعث .ةا وصكث از زا پؼیغم .زدم رو
قیك ٥و گ٘ح:ٟ
 .. ٥٣ ... ٥٣ج ٨رو ظغا ... ٥٣یکی از ٠ضاُٗای ٗؼوقگاه او٠غ ًؼٗ . ٟةا جكؼ زد رو قیك .٥ةّ ٥ؼةی ی ٥ک ٥١ٞای رو
٦ی جکؼار ٠ی کؼد .ای ٢پیؼ٠ؼد ٦اف ٦اٗ٠ ٨ی ظ٨اد " "٢٠رو ةعؼه .ی ٥دظحؼ ةیـث و
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قف ٘٦ث ؿا ٥ٝی ةاکؼه ! زیادیف ٣ک ! ٥٤یْ٤ی ز٣غگی  ٢٠ای ٥٤؟! ظغایا  ٨٤٠ةکف.
وس٠ ٥ی زدم .ؿؼ ٨٠ة٤ٞغ کؼدم و گ٘ح: ٟ
_ ظغایا ٣ساج ٟةغه .ة ٥قؼایي ة٧حؼ ا٠ا ٟ٣ةغه .ظغایا؛ ...یا ٗاً ٥١اٝؽ٦ؼا؛ ...ک١ک ک٢
ای٠ ٢ؼد دؿث از ؿؼم ةؼداره .ظغایا ک١ک ٟک.٢
٠ؼاٚب دوةاره زد رو قیك ٥و اقاره کؼد ةكی .ٟ٤ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ ج٨رو ظغا  ٨٤٠ة ٥ای٣ ٢غی١٣ ٢٠ .٢ی ظ٨ام ةا ای ٢ةؼم  ..یا ا٠ام صـی( ٢ع) ؛  ٢٠ةؼای
زیارت ج ٨او٠غه ة٨دم ،ظ٨دت ٣ساج ٟةغه .واؿٌ ٥ق . ٨یا اة٨ا٘ٝى ( ٜع)؛ ک١ک ٟک .٢یا
صىؼت ّتاس؛ ...
در ویحؼی ٢ةاکؾ قیك ٥ای  ٢٠ةاز قغ٠ .ؼاٚب ٠چ ٨١گؼٗث ،ةا زا ٨٣ة ٥ز٠ی ٢ظ٨ردم و
ظ٨د ٨٠کكیغم و گ٘ح: ٟ
_ ١٣یام ١٣ ٢٠ ...یام  ...و ٟٝک.٢
اٛ٣غر زیٓ زده ة٨دم ،ک ٥مغام دورگ ٥قغه ة٨د .وس٠ ٥ی زدم و٠ی گ٘ح: ٟ
_  ٢٠ةا ای ٢پیؼ٠ؼد ١٣ی رم  .ظغایا ک١ک ٟک.. ٢
٠ؼاٚب ٦٨٠ا ٨٠گؼٗث و کكیغ ًؼف ظ٨دش .زیٓ زدم :
_ ک١ک  ...ج ٨رو ظغا ک١ک ٟک٤یغ ...
٨١٦ن ٠ؼاٚب ةا پكث دؿحف چ٤ان ةا وؼب ک٨ةیغ ج ٨د ٟ٤٦ک ًْٟ ٥ق٨ر ظ٨ن ج٨١م
کا ٨١٠گؼٗث  .دردش ٗکٛ٤٠ ٨١ته کؼده ة٨د  ،صؾ کؼدم ج٨١م د٣غو٣ام ظؼد قغ .جا
جیٕ ٥ةی٤ی ٟجیؼ ٠ی کكیغ٘٣ ...ـ ٟرٗث .ةی ز٨ن و ةی صال اٗحادم رو ز٠ی .. ٢مغای
صؼف زدن ٠ی٠٨غ .صؼف ...صؼف  ...صؼٗایی ک ٥ة ٥چ٤غ زةان ة٨د ّ :ؼةی  ،ا٣گٞیـی و
ّتؼی ...
٠کا ٥١ٝی چ٤غ ٠ؼد  ٢٠ ...از درد ٘٣ـ٣ ٟی ٟؿ٨ز قغه ة٨د  ٢٠ .رو ای ٢پیؼ٠ؼد ةعؼه ؟
ةْغ ةا وصكیا ٥٣جؼی ٢قک١٠ ٜک ٢ة ٟ٧جساوز ک ...٥٤ة٨ی ج٠ ٢ؼد ،ة٨ی ج٤غ ّؼق ،ة٨ی
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جْ٘ ٢ی٠ ٥ؼد ظارزی ٤٠ ...ی ک ٥دؿث ی٣ ٥ا٠ضؼم ة٣ ٟ٧ع٨رده  ،صاال ظ٨راك ای ٢اْٗی
پیؼ ةك ...ٟظغایا کّ ٨غاٝحث؟ ک ٨؟ ی ٥کاری ةک١٦ .٢ی ٢اآلن ْ٠سؽه ک .٢ظغایی ک٢
.ةگ ٨ای٤سایی  ..یا ا٠ام صـی٢؛  ...یا ا٠ام صـی٢؛  ....یا ا٠ام صـی٢؛..
_ پاق٨
پیؼ٠ؼد پكث ی٠ ٥ؼد ز٨ون ایـحاده ة٨دٞٚ .ت ٟاز جپف ایـحاد .یٝ ٥ضُ ٥جن٨ر کؼدم
ا٠كب ج٨ی جعث ای ٢پیؼ٠ؼد چؼوک ،ٟک ٥صغا"۰۶" ٜٚؿال از  ٢٠ةؽرگحؼه ،ای٤ک ٥چٛغر
صؼیل و ق٨٧ت ا٣گیؽ ة ٟ٧جْارض ٠ی کٗ ...٥٤كارم اٗث کؼد ،ةی دٝی٠ ّٙ ٜی زدم ..
١٣.ی دو ٟ٣از ؿؼ٨٣قح٠ ّٙ ٟی زدم ،یا از دیغن پیؼ٠ؼده ک ٥ة٨ی ّؼٚف صحی از اون
ٗام٠ ٟ٦ ٥ٞی٠٨غ  ...صؾ کؼدم یٝ٨ٝ ٥یحا ٦ـح ،ٟی ٥اؿتاب ةازی ز٤ـی ةی دؿث و پا
ک ٥اصـاؿاجف ٞٚ،تف  ،آرزو٦اش ،رویا٦اش  ٥١٦ ...،و  ٥١٦اآلن ٠ی ٠یؼه  ...ظغایا
ز ٨١٣٨ةگیؼ ...یا صىؼت ّؽرائی١٦ ٜی ٢اآلن ز ٨١٣٨ةگیؼ...
ة ٥ز٠ی ٢چ٤گ ٠ی زدم .زیؼ ٝب ٘٣ؾ ؿ٨زان و ةیچاره گ٘ح: ٟ
_ ظغاااا...ظغااا راوی ٟة ٥رواتٛٗ .ي  ٨٤٠از دؿث ای ٢پیؼ٠ؼد ٣سات ةغه .راوی ٟة٥
روات.
_ ةؼو ٠اقی ٨٤ةیار .ةؼو اؿ٤ادو ةگیؼ و صـاب ک.٢
 ٙ٦ ٙ٦گ٘ح: ٟ
_ ةؼادر ...؛
٣گاش کؼدم ٗارؿی صؼف زده ة٨د چك١ای روق ٢دؿث و م٨رت ؿؼد ٦٨٠ای جیؼه
 ٙ٦ ٙ٦ک٤ان گ٘ح: ٟ
_ ج..٨ج..٨ایؼا..ایؼا٣ی ٢٠...٢٠...ایؼا٣ی ...ٟج ٨رو ...ج ٨روظغااا ...ج٨روز٨ن ٠ادرت ٣ ...ػار ای٢
پیؼ٠ؼده  ٨٤٠ةتؼه ...
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 ٢٠رو درصاٝی ک ٥ایـحاده ة٨د ةاالؿؼم  ،ةا کتؼ و ٗعؼ ٣گاه کؼد .ج٣ ٨گا٦ف ٗٛي ظكٟ
و کی ٥٤ة٨د .اٛ٣غر ؿؼد و ةی صؼارت ة٨د ،ک٣ ٥ا ا٠یغ ؿؼ ة ٥زیؼ ا٣غاظح ٟو آروم گ٘ح: ٟ
_ ة ٥ج٨١م ١٣از قتا ٚـ ، ٟة ٥ج٨١م اقکایی ک ٥ج ٨صؼ٠ث ریعحٚ ٟـ.. ،ٟة ٥گؼی ٥اآلن
٠ادرم  ،ةٚ ٥ؼآ٣ی ک ٥ج ٨قتای ٚغر روی ؿؼ گؼٗحٚ ٟـ ، ٟة٣ ٥ا٦ ٥٠ایی ک ٥ج" ٨چاه
ز١کؼا٣گ " ا٣غاظحٚ ٟـ....ٟراوی ٟة ٥روای جٛٗ ...،٨ي  ٨٤٠از چ٤گ ای ٢پیؼ٠ؼد ٣سات
ةغه  ..ة٠ ٥ؼٖ راوی ٟظغا٠ ،ؼگ ٟةغه ٠ ..ؼگ ٟةغه٠..ؼٖ...
زیؼ ةازو ٨٠گؼٗث و از زا ة٤ٞغم کؼد٘٣ .ـ ٟج ٨ؿی ٥٤م ٗؼو رٗث  .صؾ کؼدم ز٨ن از جٟ٤
رٗث  ..د ٟ٤٦ظكک و جٞط قغه ة٨د١٣ .ی ج٣٨ـحٚ ٟغم ةؼدارم  .دارن ٠ی ةؼ ٟ٣ظ٥٣٨
پیؼ٠ؼده ؟٦ ...ؼقب جن٨ر ّؼوؿی٠ ٨١ی کؼدم .ج ٨راه ةؼگكث ٗکؼ ٠ی کؼدم ز٧یؽی٥
 ٨٠ج ٨ظً ٥٣٨ا٦ا چٌ٨ری ةچی ٟ٤؟ ٗکؼ ٠ی کؼدم اگ ٥ةاةا ة ٥ظاًؼ ورقکـحگی ٣ح٣٨ـث
ز٧یؽی ٥ظ٨ةی ة ٟ٧ةغه٨ّ ،وف ًا٦ا ٗا٠ی ،٥ٞدرك ٠ی ک ٟ٤٠ ، ٥٤ةؼاش ک١٣ ٟی
ذارم...
ٝتاس ّؼوس گیٞغا رو داده ة٨دی ٟظیاط ک٨چیک ک ٢٠ ، ٥٤ةپ٨ق١٣ ٟی ظ٨اؿح ٟظؼج رو
دؿث ًا٦ا ةػارم .اون ک ٥داره ...،ا٠ا ٠ا اآلن قؼ٤٠غه ّ ٨١و ًا٦ایی ،ٟةایغ آرزو٦ا٨٠
ظاك ٠ی کؼدم  ...ة ٥ظ٨دم پ٨زظ٤غ زدم .چ ٥ظاك کؼدن آرزویی...؟! اگ ٥اون ظاك
کؼدن آرزوئ ٥؟پؾ صال اآل ٟ٣چی ٥؟!
در ٠اقی ٨٤ةاز کؼد ،ؿیاه ة٨د ٛٗ ..ي ر٣گ ٠اقی٠ ٨٤ی دیغم .چك١ام دوجایی ٠ی دیغ .ة٥
م٤غٝی ظاٝی ٣گاه کؼدم .چؼا ز٣غه ام؟  ...ظ٨ش ةضال اون دظحؼه ک ٥ؿ٤ک ٓ٨کؼد.
اقک ٟاز گ٨ق ٥چكٗ ٟ١ؼوریعث ٢٠ .ی٠ ٥اه و ٣ی ٟدیگّ ٥ؼوؿی ٟة٨د...
دآظ٠ ٜاقی٣ ٢كـح .ٟداقح ٟظ٘٠ ٥ی قغم ،اقکام ی ٨٧ظكک قغ ٛٗ،ي ٘٣ـ ٟةٕه
آ٨ٝد ة٤ٞغ و ک٨جاه ٠ی قغ٨١٦ .ن پـؼه ةا چك١ای روق ٢ک٤ارم ٣كـث و گ٘ث :
_ ""Go to hotel
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دؿحام رو زا٨٣ام ة٨د٠ .ی ٝؼزیغن ٘٣ ....ـام ةؼیغه ةؼیغه قغه ة٨د٦٨٠ .ام ز٨ٞی م٨رج٨١
گؼٗح ٥ة٨د .دوةاره جن٨ر ظ٨اةیغن ةا پیؼ٠ؼده او٠غ ج ٨ؿؼم ،ةا جن٨رش ،ة٨ی ج٤غ ّؼٚك٨
صؾ کؼدم  ّٙ.ة٤ٞغی زدم و ز٨ٞی د ٟ٤٦گؼٗح . ٟپـؼی ک ٥ک٤ارم ة٨د  ،آر٣س٨١
گؼٗث و  ٢٠رو ةّٛ ٥ب کكیغ و گ٘ث :
_ چح ٥؟!
ةی اظحیار ة٤ٞغ ة٤ٞغ زدم زیؼ گؼی ،٥دؿح ٨١ز٨ٞی چ ٥٣٨ام ةٚ ٟ٦ ٥الب کؼدم ٙ٦ ٙ٦ ،
ک٤ان ةا ٘٣ـای  ٌِٛ٠گ٘ح: ٟ
_ ج ٨رو ظغا...ج ٨رو ظغا ةػار  ٢٠ ...٢٠ةؼم ٢٠...یک ٠اه و ٣ی ٟدیگّ ... ٥ؼوؿی.٥١
پـؼه پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ اصٗ ٙ١ؼوظح٤ث ّ ،ؼوؿیح ٥؟!
_ ٗکؼ ک ... ٢٠ ٢ظ٨ا٦ؼج...ٟ
ةا ٝض ٢ظك ٢گ٘ث :
_  ٢٠ظ٨ا٦ؼ ٣غارم.
_ اگؼ ...داقحی٠ ،ی ذاقحی پیؼ٠ؼد..کذاٗحی ٠ذ ٜاون ،ة٧ف دؿث درازی ک ٥٤؟
_ ؿاکث ق ٨دیگ .٥ظیٞی داری صؼف ٠ی ز٣ی.
ةا گؼی ٥ة ٥ةیؼون ٣گاه کؼدم .چك١ام جار ٠ی دیغ و ٠ی ؿ٨ظث  ..ؿ٤گی٤ی ٣گا٦ك ٨رو
ظ٨دم صؾ کؼدم .ؿْی ٠ی کؼدم ةا ٦٨٠ام ظ٨دم رو ةپ٨ق٠ . ٟ٣٨اقی٠ ٢ح ٖٚ٨قغ.
ةا وصكث ة ٥پـؼه ٣گاه کؼدم و گ٘ح: ٟ
_ ج ٨رو ظغا ٣ ٨٤٠غه ة ٥پیؼ٠ؼده  .ةتی ٢٠ ٢ک٤یؽت ٠ی ق ٨٤٠. ٟاز ای ٢زا ةتؼ .ج ٨رو
ٚؼآن ٣ػار دؿث اون پیؼ٠ؼده ة ٟ٧ةع٨ره...
ی ٥آن ةا اظ ٟو جؼدیغ ٣گام کؼد و گ٘ث :
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_ چٛغر چؼت ٠ی گی ...پیاده ق. ٨
پیاده ١٣ی قغم  .ةا زور  ٨٤٠کكیغ ةیؼون .از در ٦ح ٟ٦ ٜج١٣ ٨ی او٠غم .ة ٥زور ةؼدم
دآظ٦ ٜح . ٜاٛ٣غر گؼی ٥و زیٓ و ٨٦ار کؼدم ک٣ ٥گ٧تان ٦ا او٠غن.
پـؼه  ٟ٦گ٘ث :
_ د٤٦ح ٨ةت٤غ .وگؼ ٥٣ةؼت ٠ی گؼدو ٟ٣ة٨١٦ ٥ن ز١٤٧ی ک ٥ة٨دی.
ج ٟ٤یط کؼد از صؼٗف .الل قغم .
 ٨٤٠ةؼد ج٨ی ی ٥ؿ٨ئیث در یک ٦ح٠ ٜس٨١٦ ،ٜٞن زا روی اوٝی٠ ٢ت٣ ٜكـح ٟو ٙ٦
 ٙ٦اقک ریعح . ٟج٨ی ؿ٨ئیث راه ٠ی رٗث و ج١اس ٠ی گؼٗث .گا٦ی ٗارؿی ،گا٦ی
ا٣گٞیـی صؼف ٠ی زدٚ .ؼارداد چک ٠ی کؼد ،ؿؼ یکی ٗؼیاد ٠ی زد  ،ةا یکی ٠ضحؼ٠ا٥٣
صؼف ٠ی زد ١٣ ...ی دو٣ـح ٟچ ٥رةٌی ة ٥پیؼ٠ؼد داره ! پیؼ٠ؼده پؾ ایؼا٣ی ة٨د...
ْ٣ؼه زد :
_  ٢٠ؿ ٥روز دیگ٠ ٥یام ایؼان ،اون ةؼج و رو ؿؼ ظیؼاةادی ظؼاب ٠ی ک .ٟ٤ة٧ف ةگ٨
ؿ ٥روز ٗؼمث داره از ٠ناٝضی اؿح٘اده ک ٥٤ک ٢٠ ٥گ٘ح .ّ٢٠ ، ٟقنث و یک درمغ
اون پؼوٕه ٠ال ، ٢٠ .٢٠ ، ٥٤٠جٖ و ٤ْٝث پكح١٣ ٟی ذارم  .ز٠ی ٢ةٚ ٥ی١ث ظ٨ن ةاةام
ظؼیغم ،ةا ٠ناٝش درز ٥یک ةـازم ةا ةؼ٣غ قؼکث  .کـی ک ٥و٤ٝسک ٣كی ،٥٤ج ٨ظ٥٣٨
ای ک ٥ةاد ةیاد دی٨ارش ةؼیؽه١٣ ،ی قی . ٥٤پ٨ل زیؼی٤گی ٣غاده ک ٥ز٣٨ف ةٞؼزه .اّی٨ن
٣كی ،٥٤ک ٥از ؿای ٥ق٠ ٟی جؼؿ ،٥پ٨ل ة ٥آٗحاب ٠ی ده ،رو ة ٥قؼق ٣حاة ،٥ؿای ٥ش
ةیاٗح ٥ک٤ار دؿحف .ةْغ اون ظیؼاةادی ةی قْ٨ر ،پ٨ل ٠ ٨٤٠ی ذآره ج ٨زیتف٠ ،حؼیال
درز ٥ؿ ٥اؿح٘اده ٠ی ک ٥٤ج٨١م ...
وای ،اٛ٣غر داد و ٨٦ار ٠ی کؼد ،گ٨ق ٟکؼ قغه ة٨د  ..ا٣گار ج ٨کار ةـاز_ة٘ؼوش یا ی٥
چیؽی قتی ٥ای ٢ة٨د.
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ج ٌِٚ ٨٤٘ٞکؼد ،پؼت کؼد رو جعث .رٗث ًؼف ٝپ جآ .دو ؿاّث ة٨د ی ٥چیؽی رو
٦ی چک ٠ی کؼد .ةاز ج ٨٤٘ٞةؼداقث و گ٘ث :
_ اون ای٨ةی االغ کغوم گ٨ری ٥؟ ز٤ـا ج ٨گ١ؼك چؼا گیؼ کؼده ؟١٣ ...ی دو٣ی ؟!!! ٠غیؼ
ةازرگا٣ی اون کارظ ٥٣٨ظؼاب قغه ٠گ ٥ج٣ ٨یـحی؟  ..اؿح٘اء ج ٨ة٨٤یؾ ١٣ ٢٠ ..ی دوٟ٣
،ج ٨رو ١٣ی ظ٨ام  ...ز٤ـای  ٢٠چؼا ج ٨گ١ؼك گیؼ کؼدن ..
ةاز قؼوع ةٗ ٥ؼیاد کكیغن کؼد .ج ٨٤٘ٞةی ٨٦ا  ٌِٚکؼد و ق١اره ةْغی رو گؼٗث :
_ ای٨ةی ٘٦ ٢٠غ ٟ٦ج٧ؼا .. ٟ٣ةتی ، ٢گ٨ش ک "۰۶۶" .٢کی ٨ٞاةؼیك ٢٠ ٟج ٨گ١ؼك
داره چٌٞٔ ٥ی ٠ی ک ٥٤وٚحی ج ٨او٣سایی؟ ...ای٨ةی...؛ ٠ ٢٠ا٦ی ٘٦ث ٠یٞی٨ن ص٨ٛق ٠ی
دم ة٧ث٘٦ ،ث ٠یٞی٨ن زة٨ن ةـح ،٥ک ٥اگؼ ة ٥یّٛ ٥ب ٣٨٠غه ذ٤٦ی ةغم ،ا٠ؼوز ز٤ـای
 ٨٤٠از گ١ؼك آزاد ٠ی ک ((.. ٥٤دادی زد ک ٥ق٦ ٥٣٨ام پؼیغ )) .ةؼای  ٢٠از اٚحناد صؼف
٣ؽن  ،ک ٥اظؼازث ٠ی کٛٗ .ٟ٤ي دو روز ٗؼمث داری.
ج ٌِٚ ٨٤٘ٞکؼد .دؿث ة ٥ک١ؼ  ،پكث ة ٢٠ ٥ایـحاده ة٨د٘٣ .ؾ ٘٣ؾ ٠ی زد ٝ .پ جاپ٨
ةؼگؼدو٣غ ًؼف ظ٨دش ،ج٤غ ج٤غ ی ٥چیؽی جایپ ٠ی کؼد .گ٨قیف ز٣گ ظ٨رد  ،ةْغ
چ٤غی ج ٨٤٘ٞةؼداقث  ،گ٘ث :
_ چی ٥؟ ...زودةاش ک٦٨یار  ،کار دارم  ..اةؼیك١ا ج ٨گ١ؼك ٣٨٠غه  .چ٤غ زا ةایغ ای١یٜ
ةؽ . ٟ٣دؿح ٟة٤غه  ..ک٦٨یار ٠یام ج٧ؼان ٚح ٜز٣سیؼه ای راه ٠ی٤غازم ٦ا٠ ...ؼدك  ،اآلن
چ ٥وٚث ٠اٝؽی رٗح٥٤؟ ٢٠ ..ةؼای ی.. ٥
ةؼگكث ًؼف  ٨٤٠ ،٢٠ةا اون چك١ای گؼد روق٤ف ٣گاه کؼدٛٗ .ي "٣گاه" کؼد .ةْغ
گ٘ث :
_ گ٨قی! (( رو ة ٢٠ ٥گ٘ث ))  :چؼا او٣سا ٣كـحی ؟
_ پیؼ٠ؼد...
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_ ةتی ٢٠ !٢اآلن ٚغرت کكح٣ ٢نٖ ز٧ان رو  ٟ٦دارم ،اٛ٣غر ّنتی . ٟپؾ د٤٦ح٨
ةت٤غ  ،از او٣سا ة٤ٞغ ق ، ٨ی ٥زا ةكی ٢ج ٨راؿحای دیغم ةاقی.
ةٕه گ ٨٠٨ٞگؼٗث ،چٛغر ةغ صؼف ٠ی ز! ٥٣
_ ا...٨ٝک٦٨یار...آره...ظ٘ ٥ق ٨ةاةا...پاق ٨ةؼو ة ٥ةؼزای و٤ٝسک ؿؼ ةؽن  .اون ٠ؼدك دزد
رٗح٠ ٥حؼیال درز ٥ؿ ٥ظؼیغه ،ریعح ٥ج ٨پی ؿاظح٨١ن و ؿح٨ن ٦ا ...
ةازةؼگكث ٣ ٨٤٠گاه کؼد .ی ٨٧از زا ة٤ٞغ قغ  .از جؼؿ ٟاز زا پؼیغم و دوییغم ی ٥ور
ؿ٨ئیث .گ٨قی ةی ٢گ٨قف و گؼد٣ف ة٨د  .ةً ٥ؼف جعث اقاره کؼد  ،رٗح ٟرو جعث
٣كـح .ٟةؼگكث ؿؼزاش ةٝ ٥پ جآ ظیؼه قغ  ..چٛغر ٚیاٗف آق٤اس ،ا٠ا یادم ١٣یاد
کی ٥؟!!!
ج ٌِٚ ٨٤٘ٞکؼد  .رٗث کی٘ك ٨آورد  .ی ٥کیٖ چؼم ٨٧ٚه ای ؿ٨ظح ٥ة٨د .ةازش کؼد  ،چ٤غ
جا ؿ٤غ دؿحف ة٨د ،ؿ٤غارو زیؼ و رو کؼد .دوةاره ج١اس گؼٗث .وای چٛغر ةا ج ٢٘ٞصؼف
٠ی ز .٥٣ای٤تار ةا ی ٥زن صؼف ٠ی زد  .یکٝ ٟض٤ف آرو٠حؼ ة٨د .مغای ز٣گ در ؿ٨ئیث
او٠غ .رٗث ًؼف در ،یکی ی ٥ؿؼی کأػ ة٧ف داد و ی ٥چیؽی ة ٥ا٣گٞیـی ة٧ف گ٘ث
و درو ةـث  .ی٣ ٥گاه ة ٟ٧کؼد  ،ز٦ؼه ام اب قغ٣ .گام ٠ی کؼد  .ة ٥ؿؼ جا پام ٣گاه
کؼد٦٨٠ .ا ٨٠روی ؿؼ و ؿی ٥٤م ریعح ٟو دؿح ٨١دور ظ٨دم صنار کؼدم  .کأػا رو
ا٣غاظث رو جعث .ةاز رٗث ًؼف ٝپ جاپفْ٠ ....غه م ة ٥قغت وْٖ ٠ی رٗث  .چك١ام
ؿیا٦ی ٠ی رٗث  .پیؼ٠ؼده کساؿث ؟! دؿح ٨١ز٨ٞی د ٟ٤٦گؼٗح .ٟصاٝث ج٨٧ع داقح.ٟ
ی٣ ٥ی٣ ٟگاه کؼد ة ٟ٧و گ٘ث :
_ چ٤غ روز او٣سا ة٨دی ؟
_ ؿ ٥روز.
_ ة٧ث جساوز کؼدن؟
از ظساٝث ج ٟ٤یط کؼدٝ ،ت ٨١گؽیغم ؿؼة ٥زیؼ ا٣غاظح. ٟ
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گ٘ث :
_ ةا ج٨ام.
_ .٥٣
_ پؾ چؼا ؿؼ و گؼد٣ث زظ١ی ٥؟
_ ص ٥ٞ١کؼدن.
زدم زیؼگؼی ، ٥ةاز یادم او٠غ  .گ٘ث :
_ گؼی٣ ٥ک ٢صا ٨١ٝة ٟ٧زدی  .اه...
_ پیؼ..
_ ٠ی ز ٟ٣ج ٨د٤٦ث ٦اااا  ،ی ٥ةار دیگ ٥ةگی پیؼ٠ؼده  ..اصٙ١؛  ٢٠ظؼیغ٠ث .پیؼ٠ؼده
او٣سا ٣٨٠غه ،ج٨١م راه ج٠ ٨اقی ٢٠ ٢ة٨دی  ،ج ٨اجاق  ،٢٠کغوم پیؼ٠ؼده...؟
ؿؼة٤ٞغ کؼدم ،ق٨ک٣ ٥گاش کؼدم ،م٨رجف زاوی ٥دار ة٨د .اؿحع٨ن ٦ای ٗکك٠ ٨ی قغ
از ک٤ار م٨رجف ة ٥وو٨ح دیغ _.ق٤یغه ة٨دم ظیٞیا ٠یٞی٨ن ٦ا ج ٢٠٨ظؼج ٠ی ک ٢٤جا
م٨رجك٨ن زاوی ٥دار ةك _ .٥پیك٣٨ی  ٥٣زیاد ة٤ٞغ  ٥٣ ،زیاد ک٨جاه .اةؼو٦اش ةا چك١ف
ٗام ٥ٞی زیادی ٣غاقث  ،ا٠ا اةؼو٦ای پ٤٧ی ٣ ٟ٦غاقث .ی ٥ر٣گ ظاص ة٨د .چك١ف
ً٨ؿی ،ؿتؽ  ،یا ؿتؽ اةی .چك١ای ٣ـتحا درقحی ة٨دن  .ی ٥ةی٤ی جیٕ ٥کكیغه ٠ؼدو،٥٣
زیاد ةؽرٖ و یا زیاد ک٨چیک ٣ت٨دٝ .ب ةاالش جٛؼیتا ةاریک ة٨د .ا٠ا ٝب پایی٤ف ظ٨ش
ٗؼم و ةؼگكح ٥ة٨د ...
_ ج٨١م قغ؟! ق٤اظحی؟!
_ ة ٥ٞ؟!
_ ق٤اظحی؟!
_ ق١ا رو؟!
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پ٨زظ٤غی زد و در ٝپ جاپ ٨ةـث٦٨٠ .اش آق٘ح ٥ة٨د ...ی ٥کث ق٨ٞار زٔاٝی ج٤ف ة٨د،
کحك ٨درآورد پؼت کؼد رو جعث.
گ٘ح:ٟ
_ ق١ا...ایؼا٣ی ٦ـحی٢؟
_  ٥٣پؾ ٕاپ٤ی ،ٟادای ایؼا٣یا رو در ٠یارم .
ؿ٤غو از رو جعث ةؼداقث و گ٘ث :
اؿ١ح ٨گػاقح..."۷۶۰" ٢
پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ ""۷۶۰؟ ةیكحؼ قتی ٥یکی ٣٨٠غه ة ٥م٘ؼی ...
ةا ةٕه ٣گاش کؼدم و گ٘ث：
_ چی ٥؟ ة٧ث ةؼظ٨رد؟ دردو...٥٦ !٥٣
دوةاره ة ٥ؿ٤غ ٣گاه کؼد و گ٘ث :
_ زدن " "۸۵کی ،٨ٞا٣گار گ٨ؿ٘٤غ ْ٠ا ٥ٞ٠کؼدن .
اقک ٟاز گ٨ق ٥ی چكٗ ٟ١ؼو ریعث و ٨ٌ٣٨١٦ری ٣گاش ٠ی کؼدم  .ةاز ؿ٤غُ ظ٣٨غ و
گ٘ث :
_ ر٣گ پ٨ؿث ؿ٘یغ ،چك١ا ٠كکی ،د٣غو٣ا ؿا ،...٥٦ ،ٟٝاؿتی ا٣گار ...
ةٕه ج ٨گ٨ٞم جؼك ظ٨رد٦ .ی  ٨٤٠ةا صی٨و٣ا ٛ٠ایـ٠ ٥ی ک.٥٤آروم گ٘ث :
_ زة٣٨ك٨ن ّتؼی ،٥اگؼ ج ٨رو زای ی ٥ةاکؼه ةٗ ٟ٧ؼوظح ٥ةاق ،٢ؿیـح١ك ٨٣٨رو
ؿؼق٨ن ظؼاب ٠ی ک .ٟ٤ة٦ ٥ؼصال ک ٟپٝ٨ی ٣یـث ک ...،٥پ٤ساه ٦ؽار دالر گؼو٣حؼ
ظؼیغم  .وگؼ ٥٣ظ٨قگٞحؼ از ج ٨ة٨دن وارزون  ..جازه زدن ٝث و پارج ٟکؼدن ک... ٥
او٠غ ز .٨ٞچ٠ ٨٠ ٥٣٨ی٨ن ا٣گكحاش گؼٗث .ؿؼ ٨٠ای ٢ور و اون ور کؼد و گ٘ث :
_ دؿث ٠اٝیث کؼدن؟
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ةا گؼی ٥گ٘ح:ٟ
_ ٠ی ق ٥ةؾ ک٤یغ ...؟
_ چؼا؟ ا٣گار ظؼیغ٠ث ٦ااا ...ةایغ ةغو ٟ٣ج ٨پاچ ٥م ٣کؼده ةاق.٢
_  ٢٠آدم..آد .ٟ٠صی٨ون ظ٣٨گی ٣یـح.ٟ
_ پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث  :ةؼده ای١٦ .ی.٢
ةا چك٦ ٟایی پؼ از اقک ٣گاش کؼدم .جار ٠ی دیغ٠ف .زـ٨ر و جعؾ ٣گام کؼد ،ةغون
ذره ای رْٗث.
ةا ی ٥ج ٢مغای ظكک گ٘ث :
_چك١اج ٨ةؼای  ٢٠گؼد ٣ک ،٢گُٞیا کُؼد؛
_ پٞک ٠ضک١ی زدم .گ٘ح :ٟق١ا اؿ٠ ٨٤٠ ٟی دو٣یغ ؟
ةا صؼص ظامی گ٘ث :
_ ص١اٚث ج ٨ورادحی .٥از ًؼی ٙة٤غ ٣اف وارد ٕ٠ؽت قغه ،ک٨د٣ث کؼده.
او٠غم د ٨١٤٦ةاز ک، ٟ٤صؼٗی ةؽ ٟ٣ا٠ا مغام ج ٥ٌ٘٣ ٨ظ٘ ٥قغ و اون گ٘ث :
_ گُٞیا کُؼد "۶۰" ،ؿا ،٥ٝؿاک ٢اقح٧ارد ،ؿاک ٢ؿاة ٙظیاة٨ن ٗؼقح ،٥دظحؼ ج ٥جٕاری
صاج ؿٞی١ان کُؼد .
٦اج و واج ٣گاش کؼدم  .او٠غ ز ،٨ٞم٨رجك٣ ٨ؽدیک م٨رج ٟکؼد .چك١اق ٨درقث کؼد
و در صال ک ٥ةا رؿیغن ة ٥اواؿي ز ٥ٞ١چك١اق ٨ة ٥صاٝث ّادی ةؼ٠ی گؼدو٣غ ،گ٘ث :
_ اًالّات ظ٨ةی ة٨د ؟!
_ ق١ا کی ٦ـحیغ ؟
رٗث ة ٥ؿ١ث ٠ت ٜراصحی رو ة ٥روی جعث٣ ،كـث .ؿؼا٣گكث قنث راؿحك ٨ة٥
د٣غون گؼٗث و در صاٝی ک ٥ؿؼش ک١ی ٠ح١ای ٜة ٥زیؼ ة٨د ،ة٣ ٢٠ ٥گاه کؼد .از
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٣گا٦ف و اون ر٣گ و ج٤ْٝ ٟحیف ْ٠ػب ٠ی ق٦٨٠ .ٟا ٨٠ةیكحؼ روی ؿی ٥٤ام ٗؼو
ریعح ٟو گ٘ث :
_ آظ ٥ظیاة٨ن ٗؼقح ٥کسا ...اقح٧ارد کسا؟ او ٥٣ ٟ٣ظ٨د اقح٧ارد ! ٨٦م؟...
ؿؼ ة٤ٞغ کؼدم ،ةا مغای ک١ی ة٤ٞغجؼ وٝی ٝؼزون گ٘ح: ٟ
_ ق١ا  ...ق١ا کی ٦ـحیغ ؟
جؼؿیغه ة٨دم ،کی ٠ی ج ٥٣٨ةاق !٥ة٤ٞغ ظ٤غیغ ...از ظ٤غه ؿؼش ةّٛ ٥ب رٗث.
د٣غو٣ای ردیٖ و ؿ٘یغش چ٠ ٥ؼجب ک٤ار  ٟ٦چیغه قغه ،چٛغر ظ٤غه ق ٨زػاب ٠ی
ک .٥٤آر٣ساق ٨روی زا٨٣ش گػاقث و ة ٥ز٠ ٨ٞح١ای ٜقغ و گ٘ث :
_ گُٞیا کُؼد؛!!! ة ٥ا٣غازه کاٗی مغات اة٧ث ٣غاقث ،ا٠ا  ٨٤٠جؼؿ٣٨غ.
ةاز ظ٤غیغ و از زا ة٤ٞغ قغ .ةی اظحیار ظ٨دّٛ ٨٠ب کكیغم پ٨زظ٤غی زد و ةً ٥ؼف ٠یؽ
" "LEDرٗث .از زْتٞٗ ٥ؽی ؿیگاری قکالجی ر٣گ ةؼداقث و ةا اون ٗ٤غك اج١یف
آجیكف زد و پک ّ١یٛی ة ٥ؿیگار زد .ة٨ی ٠ح٘اوجی از ؿیگار در ٗىا پیچیغ .اٛ٣غر پک
٦اش ّ١ی ٙة٨د ک ٥ز٘ث ٝپاش ج٠ ٨ی رٗث .دودق ٨ة ٥ةاال ٗ٨ت کؼد و ة ٢٠ ٥زغی و
ؿؼد ٣گاه کؼد ٣ ...گاه٣ ...گاه٣ ...گاه...
ؿؼ ٨٠ة ٥زیؼ ا٣غاظح ،ٟةا مغایی ک ٥ةا اٗکث ٠ػک٨ر ة٨د ،گ٘ح: ٟ
_ ق١ا  ٨٤٠از کسا ٠ی ق٤اؿی ٢؟
_ ٦٨٠ات ة٤ٞغ قغه !
ة ٥اًؼاٗ٣ ٟگاه کؼدم ،ةاالی جعث ی٠ ٥الٗ ٥ی جاقغه کؼم ر٣گ ة٨د ،ةؼداقح.ٟ
ةا ج١ـعؼ ةاز زد زیؼ ظ٤غه و گ٘ث :
_ صساب ؟!
ی ٥جای اةؼو ق ٨ةاال داد ٠ .الٗ ٥رو روی ؿؼ و ةغ ٟ٣کكیغم و گ٘ث :
_ ةؼده ة ٥ارةاب ٠ضؼ.٥٠
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_  ٢٠ةؼده ٣یـح٠ ،ٟـ٨١ٞن ةؼده ١٣ی ق! ٥
_ ةٞت ٜزة٣٨ی ٣ک.٢
از زا ة٤ٞغ قغ  ،ة٨ٞز ٠ؼدو ٥٣ؿ٘یغی ک ٥ظیٞی ٗیث و ٗیکؾ ج٤ف ة٨د و روش ٕی٥ٞ
١٦ؼ٣گ کث و ق٨ٞارش پ٨قیغه ة٨د .ا٣گار ٝتاؿ ٨ج ٨ج٤ف دوظح ٥ة٨دن .جا ای ٢صغ زػب
ة٨د و ج ٨ج٤ف ٣كـح ٥ة٨د .ؿؼش ک١ی ٠ح١ای ٜة ٥ةاال ة٨د و از اٗ ٙا٣گار ٣ ٨٤٠گاه ٠ی
کؼد .دؿحاق ٨ج ٨زیب ق٨ٞارش ٗؼو کؼد و ١٦ی٨ٌ٤ری ٣ ٨٤٠گاه کؼد .او٠غ ز٨ٞجؼ ،ةازٟ٦
٣گا ٟ٦کؼد  .او٠غ دٚیٛا ةاال ؿؼمٞٚ ،ت ٟة ٥جپف اٗحاد  .چؼا ای٨ٌ٤ری ٠ی ک٠ ٥٤ؼدك ؟!
چك٥؟ ٣پؼه رو ؿؼم ؟! گ٨ق ٥ی ٝت ٨١از درون ة ٥د ٟ٤٦د٣غون گؼٗح ٟو ٣گا ٨١٦ة ٥زیؼ
ا٣غاظح٣ ،ٟگا٦ف جیؽ ة٨د ! _٦یؽ  ...٥٣جیؽ ة٨د _ا٣گار ٣گا٦ف ٣یؽه داره و ة ٥جٗ ٟ٤ؼو
٠یؼه ْ٠ .ػة٠ ٟی کؼد .ة٨ی ادک٤ٞف ة٠ ٥كا ٟ٠ظ٨رد ،ة٨ش آق٤اؿث ! از اول ک ٥او٠غم
ة٨ش جٗ ٨ىا پیچیغه  ،ا٠ا اآلن ج٨ز ٟ٧زٞب قغ .ی ٥ة٨ی جٞط و جؼش ة٨د ،ک ٥ذ٨١٤٦
درگیؼ ظ٨دش ٠ی کؼد  .ؿؼم ة ٥زیؼ ة٨د ٠ .ی ج٣٨ـح ٟةا ج١ؼکؽ ةیكحؼ ة ٨ةکكً . ٟا٦ا
٦یچ وٚث ادک١٣ ٢ٞی زد  .امال ٦یچ ة٨ی ظامی ١٣ی داد ٢٠ .دوؿث داقح ٟک ٥اوٟ٣
ی ٥ة٨ی ظاص ةغه  ...د ٟٝپؼ از درد قغ  ،ی٠ ٥اه و ٣ی٣٨٠ ٟغه ةّ ٥ؼوؿی ٟو ةْغ  ...،اآلن
ای٤سا چی کار ٠ی ک ٟ٤؟ ّاٚتث  ٢٠چی ٥؟ چؼا ١٣ی ج ٟ٣٨جن٨ری از آی٤غه داقح ٥ةاقٟ
؟ ظ٨٣٨اده م اآلن ٣گؼا .٢١٣ا٠ا  ٢٠ج ٨ی ٥کك٨ر دیگ ٥م .کسا د٣تا ٟٝةگؼدن ؟ یْ٤ی
١٠ک ٥٤ای ٢پـؼه  ٨٤٠ةؼگؼدو ٥٣؟ اون ٠ ٨٤٠ی ق٤اؿ٠ ...٥الٗ ٥رو ةا ی ٥صؼکث از دورم
ةؼداقث و پؼت کؼد یً ٥ؼف دیگ ...٥ق٨ک٣ ٥گاش کؼدم.
 ٢٠رو ظ٣٨ـؼد و ةی اصـاس ٣گاه کؼد و گ٘ث :
_ ای٤سا از ای ٢ز٤گٝ٨ک ةازیا ٣غاری.ٟ
_ ز٤گٝ٨ک ةازی ...؟
_ ٦یؾ!
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" ؿؼیِ و جاکیغی چك١اق ٨درقث کؼد" و گ٘ث：
_ ؿیؾ!
دوةاره چك١اش ة ٥ا٣غازه ٚت ٜةؼگكث .ای ٢صؼکحف  ٨٤٠یاد و٠پایؼ٦ا ٠ی ا٣غاظث
_.ةازیگؼ ٛ٣ف دی٨١ن ،دٚیٛا صؼکث او ٨٣ا٣سام ٠ی ده _.
_ ق١ا ک٣ ٥تایغ ....
ؿؼیِ و ج٤غ و ظك ٢ةا ج ٢مغای پایی ،٢وٝی ٌْٛ٠ی و جاکیغی گ٘ث :
_ ٦یؾ یْ٤ی ؿاکث ق. ٨
ق٨ک ٥و یک ٥ظ٨رده ٣گاش کؼدم .ظ ٟقغ ة ٥ؿ١ح ، ٟزل زد ج ٨چك١ام ٚ .ؼ٣ی ٥ی
چك١ف جؼکیتی از چ٤غ ر٣گ ة٨د٠ ٥٣ ،ی قغ گ٘ث ؿتؽه  ٥٣ ،آةی  ،ی ٥چیؽی ةی ٢ای٢
دوجا  ،ا٠ا ا٣گار در جؼکیب ای ٢ر٣گ ً٨ؿی ٦ ٟ٦ـث ١٣.ی ج٣٨ـح ٟة ٥ر٣گ ظامی
اقاره ک !!! ٟ٤او٠غم ٣گا ٨٠ازش ةگیؼم .ی ٥ز٨ری ة٤ٞغ و زغی گ٘ث  !!! ٥٣ :ک ٥ق٥٣٨
٦ام پؼیغ و ةا وصكث ٣گا٦ف کؼدم.
گ٘ث :
_ ای٤سا  ٢٠دؿح٨ر ٠ی دم ،ج ٨اًاّث ٠ی ک٤ی٠ .ی دو٣ی ة ٥پ٨ل ایؼان چٛغر ةاةث ج٨
ی ٥الٚتا دادم؟ اگؼ ٞ٠ک ة٨دی ،قایغ ٦ؼ ده ؿا٣ث ،ده ٠یٞی٨ن ...پ٨ل ی ٥واصغو ةاةحث
دادم .
ةٕه چ٤گاالق ٨ج ٨گ٨ٞم ٗؼوکؼد .او٠غم ةگ" ٟةؼای ّ ٥١ام ک ٥ظؼج ٣کؼدی  .ظؼیغی
واؿْ٘٤٠ ٥ث و ؿ٨ءاؿح٘اده ت"  ،جا د ٟ٤٦ةاز قغ  ،ةاز چك١اق ٨درقث کؼد و گ٘ث :
_ ٠گ١٣ ٥ی گ٦ ٟیؾ ! ةاز داره صؼف ٠ی ز! ٥٣
 ٢٠کی صؼف زدم ؟!!!

17

رمان شیطان یا فرشته | نیلوفر قائمی فر | باغ رمان

٣گام کؼد .از صاٝث ظ١یغه دراو٠غ و راؿث قغ .ةاز ةاال ؿؼم ایـحاد و او٨ٌ٣ری از اٗٙ
٣گام کؼد  .ک١ی ؿؼق ٨کر کؼده ة٨د و ٣گاه از چك ٟ١ةؼ١٣ی داقث .ةا زة٣٨ف پ٨ؿث
ٝتك ٨جؼ کؼد و گ٘ث :
_ زٕؼاٗی  ٟ٦قغ رقح ٥؟! اآلن کؼیـح٨ف ک١ٞب قغی ؟ ْ٠غ٨٣ ٟٝزده و ٘٦ث مغ٥٠
،دظحؼ٨٠ن ةا ْ٠غل ٨٣زده دیپ ٟٞگؼٗحٗ ٥ؼدا پؾ ٗؼدا وکی٠ ٜی ق. ٥
پ٨زظ٤غی جضٛیؼ آ٠یؽی ة ٟ٧زد و گ٘ث :
_.پؼو٣غه ز٠ی٦ ٢ای ظكک ک٨یؼ ٨ٝت و دادن ة٧ث صح١ا ،آره ؟
ةا چك١ای گؼد ٣گاش ٠ی کؼدم و گ٘ث :
ا_ و ٟ٣کّ ٥ؼو٣ ٥غاقحی ج٨١م ک٤ی .آظؼم ول کؼدی ،چؼا؟ دوجؼم ٣٨٠غه ةٝ ٥یـا٣ؾ؛
ٝییییـا٣ــؾ...
٘٣ـی کكیغ ادا ٥٠داد:
_ ةاةات اٛ٣غر ّٛغه جضنی ٜداقث ،ک ٥ج ٨دیپ ٟٞگؼٗح ٥ة٨دیٗ ،کؼ ٠ی کؼد دکحؼا
داری؛ ٠ادرج ٟاٛ٣غر ٠ضک ٟة ٥ؿی ٥٤اش ٠ی زد و ٠ی گ٘ث ْ٠" :غٝف ٨٣زده اؿث"
ک ٥ا٣گار ج ٨ا١ٝپیاد ٗیؽیک ک٨ا٣ح٨م ٘٣ؼ اول قغه ة٨دی ...
چك١ا ٨٠ریؽ کؼدم  ،اون داره از ی٠ ٥کا ٥١ٝصؼف ٠ی ز ،٥٣اون کی٥؟!!!!
آروم ٣س٨ا کؼدم：
_ ج ٨کی ٦ـحی ؟
دؿحاق ٨ج ٨زیب ق٨ٞار پارچ ٥ای کٗ ٥یث ج٤ف ة٨د ،کؼد .ؿؼق ٨ةاال گؼٗث .از چك١اش
اصـاؿات ق٨رش ٠ی کؼدن٦ .ؼ صـی ک ٨٤٠ ٥ة ٥صؾ ٔؼیتی وا٠ی داقث !کی،٥٤
ٔؼورّٛ ،غه ،صـغ ٨٤٠ ....از ةاال ٣گاه ٠ی کؼد .
ةا مغایی دورگ ٥و گؼٗح ٥گ٘ث :
_ ٠ ٢٠ی گ ،... ٟج ٨صغس ةؽن  ٢٠کی ام ...
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ةؼگكث ،پكث کؼد ة ٟ٧ق٦ ٥٣٨ای پ٤٧ی داقث  .ة ٥زٚ ٨ٞغم ةؼداقث و گ٘ث :
_ ٠ـ١ٞا از آ٣اٝیؽ ٦یک ٟٞچیؽی دؿحگیؼت ١٣ی ق. ٥
پكحك ٟچك ٟداره ؟!...
ةً ٥ؼف ؿیگارش رٗث ؿیگاری آجیف زد و پکی ّ١ی ٙة ٥ؿیگار زد و گ٘ث :
_ ٚیاٗ ٥م  ٟ٦ةؼات زیاد ٣تایغ آق٤ا ةاق ، ٥از اون روزا ظیٞی ٠ی گػره و  ٢٠ظیٞی
ّ٨ض قغم .ا٠ا ی ٥چیؽی ای ٢وؿي ّ٨ض ٣كغه و اون زظ ٟجضٛیؼ و ج١ـعؼه.
ةؼگكث ز٦ؼآ٨ٝد ٣گام کؼد ،ز٦ؼآ٨ٝد و ؿحیؽه ز ،٨چك١ای جیؽش ا٣گار ظ٤سؼ داقث جٟ٤
از ٣گا٦ف ٝؼزیغ٠ .ا ک ٥ة ٥کـی ةغ ٣کؼدی .ٟای ٢کی ٥دیگ..٥؟
ة ٥ؿ١ث یعچال ؿ٨ئیث رٗث و یً٨ٚ ٥ی ةؼداقث .درق ٨ةاز کؼد و زؼّ ٥ای ازش
ظ٨رد ٦٨٠ .اش آق٘ح ٥ة٨د ! چك ٟاز چك ٟ١ةؼ١٣ی داقث .ؿؼ ٨٠جا او٠غم ة ٥زیؼ ة٤غازم
گ٘ث :
_  ٢٠ی ٥آدم ؿا ٟٝو ؿاده ة٨دم ک ٥ز٨ٞجؼ از ٨٣ك د٠أك٠ ٨ی دیغ ؿاٝی یکتار ج ٨و
ظ٨٣٨ادج٠ ٨ی دیغم و ٗکؼ ٠ی کؼدم ج ٨ا ٥٧ٝی زیتایی ٦ـحی.
زؼّ ٥ای از ٠ضح٨یات اون ً٨ٚی ظ٨رد و ةا صؼص گ٘ث :
_ ١٣ی دو ٟ٣چی در ج٠ ٨ی دیغم؟
ٝتك ٨ة ٥پایی ٢کف داد و گ٘ث：
"اآلن" _ة ٟ٧ةا دؿحی ک ٥ؿیگار گؼٗح ٥ة٨د اقاره کؼد و_ گ٘ث:
_ اآلن ک٣ ٥گات ٠ی ک٠ ٟ٤ی ةی ٟ٤ج٦ ٨یچی ٣یـحی .اون ٣ ٟ٦ ِٚ٨٠ت٨دی ،ا٠ا ٢٠
ةؽرگث کؼده ة٨دم .
وٚحی ک" ٢٠" ٥١ٞرو ج٠ ٍ٘ٞی کؼد ،چ٤ان جكغیغوار و ٠ضک٠ ٟی گ٘ث ،ک٣ ٥ا ظ٨دآگاه
ةا ک ٥١ٞاش پٞک ٠ضک١ی ٠ی زدم و ة ٥جضک١ف جاییغی٠ ٥ی دادم .دوةاره ةا ٨١٦ن
دؿث ة ٟ٧اقاره کؼد و گ٘ث :
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_ اآلن جْؼی٘ ٟاز زیتایی چیؽ دیگ ٥ای . ٥اون ٗ ِٚ٨٠کؼ ٠ی کؼدم اگؼ اةؼو٦ای پ ٢٧ة٤ٞغ
داری  ،اگؼ چك١ات ةی آرایف و ؿاده اؿث ،د٠أث ج ٨د٤٦ث ٣یـث ،اگؼ د٤٦ث گكاد
٣یـثٝ ،تث ی٣ ٥ط ٣یـث ...یْ٤ی ظ٨قگٞی...
پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ ٗؼم ظاص ! صح١ا وٚحی ٠ی رٗحی ٠غرؿ ، ٥یکی ج ٨راه ة٧ث گ٘ح ٥ة٨د قتی ٥ؿٗ٨یا
٨ٝر٣ی ...
پ٨زظ٤غی ةا ج١ـعؼ زد و گ٘ث :
_ جٛنیؼ ج٣ ٨ت٨دا ٥٤٣ ...ةاةات ای٨ً ٢ری ةارت آورده ة٨دن .
ةا اظ٣ ٟگاش کؼدم و گ٘ث :
_ اووو ة ٥جؼیر ٚتات ةؼظ٨رد؟! ق١ا ة ٥٤٣ ٥ةاةا چی ٠ی گی ٢؟ ٠ا٠ی و ددی ؟
زؼّ ٥ای دیگ ٥ظ٨رد و روی ٠ت ٜراصحی ٣كـث و گ٘ث :
اون  ٥١٦را٦ ٨٦ؼ ٘٦ح٠ ٥ی٠٨غم ج٧ؼان ،ک ٥ج٨رو ةتی ٟ٤ج ٨راه ٠غرؿ.. ٥
دو زاری ٟی ٨٧ؿؼیِ اٗحاد " آر٠ان"
_پؾ اون ز٠ان ة٤غی اول ک ٥گ٘ث ی ٥رد گ ٟک٤ی ة٨د!!!_
ج١ام چك١ام قغ م٨رجف٠ .ضال ١٠ک ٥٤ک ٥ای ٢آر٠ان ةاق! ٥
اون چاق ة٨د .چاق یْ٤ی چاق و ةغ٨ٚاره ،قک ٟداقث ٚغ ارج٘اع ظ٨دش .راه ٠ی رٗث ،
ة٘٣ ٥ؾ ٘٣ؾ ٠ی اٗحاد .گا٦ی اٛ٣غر ٘٣ؾ ج٤گی داقث ک ٥ی ٨٧وؿي صؼٗف ظؼ٣اس
٠ی کكیغ .ا٣گار داره ظ٘٠ ٥ی ق ٥ی ٥ؿؼه ّؼق ٠ی کؼد١٦ .یك ٥ج٤ف ظیؾ و ٤١٣اك
ة٨د٦٨٠ .اش ظیؾ از ّؼق ة٨د و ٌٚؼه ٦ا ی ّؼق روی پیك٣٨یف ظ٨د١٣ایی ٠ی کؼدن
٠ .چ دؿحف اٛ٣غر پ ٢٧و درقث ة٨د ک ٥ک٘ٞحیف ا٣غازه گؼدن  ٢٠ة٨د .اون ّی٤ک ج٥
اؿحکا٣یف ک٨؟ از ّی٤کف ٠ح٘٤ؼ ة٨دم .گیٞغا ٠ی گ٘ث اگؼ ج ٥اؿحکان رو ةكک٣٨ی،ٟ
ة٧ف دؿح ٥وم ٜک٤ی٠ ،ٟی قّ ٥ی٤ک آر٠ان .از اون ٗؼم ةؽرگف ٠ح٘٤ؼ ة٨دم٤ْٝ .حی
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١٣ی دو ٟ٣چؼا ّ٨وف ١٣ی کؼد .امال ة٠ ٥غ روز ٣ت٨د  .وٚحی دم ٠غرؿ٠ ٥ی٠٨غ د٣تا، ٟٝ
ظساٝث ٠ی کكیغم ةگ ٟپـؼظا .٥٠ ٥ٝامال ای ٢آدم او٠غه د٣تال  ... ٢٠دوؿحام ة٥
ظاًؼش ٠ ٨٤٠ـعؼه ٠ی کؼدن  .جا ٠ی٠٨غ د٣تا ٟٝراه ةیاٗح ،٥دوجا ةگ" ٥گٞیا" ٢٠ ،رؿیغه
ة٨دم ؿؼک٨چ ٥ظ٨د٨٠ن ک ٥صغا ٜٚچ٧ار جا چ٧ارراه ةاالجؼ از ٠غرؿ٨٠ ٥ن ة٨د .وٝی اون
٨٤٦ز ؿؼک٨چ٠ ٥غرؿ ٥ة٨د ١٣،ی ج٣٨ـث راه ةؼه!
ای٦ ٢یک ٨ٞاآلن چٌ٨ری ؿاظح ٥؟!!! درؿح ٥از اون روزا ده دوازده ؿال گػقح، ٥
ا٠اٚ...غش چؼا اٛ٣غر ة٤ٞغ قغه ؟قایغ ٚغش ١٦ی ٢ة٨ده ،ا٠ا چ٨ن چاق ة٨ده ،ةُ٤ؼم ک٨جاه
٠ی٠٨غ! .م٨رجف اٛ٣غر چاق ة٨د ،ک ٥گ٦ ٥٣٨اش ج٨ی چك١اش ٗؼو رٗح ٥ة٨د و چك١اق٨
ریؽ کؼده ة٨د ! وای ظغا صحی ی ٥درمغم ١٣ی ج٣٨ـح ٟقک ک ٟ٤ک ٥ای ٢آر٠ا ...٥٣اون
اّح١اد ة٘٣ ٥ؾ صؼف زدن ٣ ٟ٦غاقث ،و صاال ...
آر٠ان ؿیگارق ٨ج ٨زاؿیگاری ظا٨٠ش کؼد و روی دؿح ٥ی ٠تٞف ٣كـث و گ٘ث :
_ ١٦یك ٥ةا ّنتا٣یث زیٓ ٠ی زدی  «:د٣تا ٟٝراه ٣یاٗث  ،آةؼوم ٠یؼه ز ٨ٞدوؿحام»
پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ ا٣گار دوؿحات ّى٦ ٨یئث ٠نٞضث ُ٣ام ا٣ـان ق٤اؿی ة٨دن .ی٠ ٥كث دظحؼ ؿٞیٌ٥
 ،کٗ ٥کؼ ٠ی کؼدن آؿحی٠ ٢ا٣ح٨ی ٠غرؿ ٥ق ٨٣٨ةاال ةؽ ٢٣و ٦٨٠اق ٨٣٨قتی ٥جاج درؿث
ک ،٢٤یْ٤ی ج ٥داف ة٨دن ...ج ٨ةی٤ك٨ن چادری ة٨دی ا٠ا ج ٨ظٌك٨ن ة٨دی .د٣تاٝح٨ن
پـؼ راه ٠یاٗحاد .اٛ٣غر ة٤ٞغ ة٤ٞغ ٠ی ظ٤غیغیغ و ة٤ٞغ ة٤ٞغ صؼف ٠ی زدیغ  ،ک ٥صحی ٤٠ی
ک ٥اون  ٥١٦ةا٦اج٨ن ٗام ٥ٞداقح٠ ٟ٦ ٟی ق٤یغم ٢٠ ...اون  ٥١٦را ٨٦از اون روؿحای
٤ْٝحی ةا ٠ی٤ی ة٨س و اج٨ة٨س ًی ٠ی کؼدم ،ج٨١م پؾ ا٣غاز ی٘٦ ٥ح ٥م ةاةث کؼای٠ ٥ی
رٗث ،ک ٥ی ٥دٚی ٥ٛاون ریعث ّت٨ؿح ٨ةتی ٟ٤و ٞٚت ٟزیؼ و رو ةك . ٥ةْغ ج٦ ٨ؼچی از
د٤٦ث در٠ی او٠غ ةارم ٠ی کؼدی ،ةار  ٢٠ک ٥پـؼ ظا ٥ٝت ة٨دم( ،داد زد):چؼا؟ چ٨ن
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چاق ة٨دم ؟ ،چ٨ن ّی٤ک ٟج ٥اؿحکا٣ی ة٨د؟ ،چ٨ن ة٨دز٨٠ ٥ن ١٣ی رؿیغ ٚاةك٨ّ ٨ض
ک ٟ٤؟ چ٨ن ٝتاؿای ٠غ روز ج٣ ٟ٤ت٨د؟ ،یا ٠اقی ٢زیؼپام ٣ت٨د ؟
جا او٠غم از زام ة٤ٞغ ةك ٟیٗ ٨٧ؼیاد زد :
_ ةكی. ٢
از جؼس ی ٥زیٓ زدم  .دؿح ٨١رو ٞٚت ٟگػاقح .ٟروا٣ی چؼا ی ٨٧داد ٠ی ز ٥٣؟!
رٗث ًؼف ی٠ ٥یؽ ،ی ٥قیك ٥ةؼداقث٠ ٢٠ ،كؼوب ١٣ی ق٤اظح ،ٟا٠ا ١ٌ٠ئ ٢ة٨دم ک٥
٠كؼوب ٦ـح٤غ .ةا قیك ٥ؿؼکكیغ  .ة٨١٦ ٥ن ٠یؽ جکی ٥زد و گ٘ث :
_ ج ٨د٤٦ح ٨ای٤سا ٠ ..ی ة٤غی !  ٢٠صؼف ٠ی زٛٗ ، ٟ٣ي  ٢٠!٢٠ظؼیغ٠ث !ؿ٤غد٦اش
 ٟ٦رو اون ٠یؽه !ا٠ؼوز واؿ ٥ظاًؼ ج ٨ک ٥یٚ ٥ؼون ١٣ی ارزی  ٢٠،صحی ةیـث ٠یٞی٨ن
ةاالجؼ دادم .درؿث ّی٠ ٢اقی ٢آپك ٢ة٤غی قغه ة٨دی.
پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث:
_ ٨٣قح...٥
رٗث ًؼف ٠یؽی ک ٥ؿ٤غ٦ا روش ة٨د و گ٘ث :
_ ک ٥د٣غو٣ات ؿا...٥١ٝ
 ٥ٛ٧ٚای ّنتی زد و گ٘ث：
_  ٢٠واؿ ٥ای ٢زظ١ی ک ٥رو م٨رجح ٥ؿ٠ ٥یٞی٨ن ٣غادمُٚ...ؼت کؼدن٣ ،یاز ة ٥ماف
کاری داری.
او٠غ زٗ ،٨ٞک٠ ٨١ی٨ن ا٣گكحای دؿث راؿحف گؼٗث و م٨رج ٨١ای٨٤ر و او٨٣ر کؼد.
ّنتی او٠غم دؿحك ٨پؾ ةؽ ، ٟ٣زورم ٣ؼؿیغ ٠ .چ دؿح ٨١چ٤ان گؼٗث ک ٥از درد ٘٣ـٟ
رٗث  .ةا صؼص گ٘ث :
_ ةتی ٢ای٤سا ج١ٞٚ ٨ؼو  .٥٤٠اگؼ زوزه  ٟ٦ةکكی٠ ،ی ز١٣ث  ...پؾ دؿث درازی ٣ک٢
،ک ٥ةؼات ظٌؼ داره .
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ةا صؼص گ٘ح: ٟ
_ صاال چی ؟ او٠غی ا٣حٛام ّٛغه ٦اج...٨
چ٤ان ج ٨م٨رجْ٣ ٟؼه زد ک ٥دم ٘٣ـای صؼٗاش ة ٥قغت ج ٨م٨رج٠ ٟی ظ٨رد :
_ آرّررررره ٠ ..ی ظ٨ام پغرج ٨درةیارم گُٞیا ،ج٨١م یازده ؿال و ؿی قف روز گػقح ٥ی
، ٢٠ةا جضٛیؼای ج ٨و ظا٨٣ادت گػقث ٢٠ .ج ٨ز٣غگی ٟظیٞی ٦ا او٠غن ،ا٠ا ًْٟ ...جٞط
جضٛیؼات ق١ا ٣ػاقث ز٣غگی ک ٨٤٠ .ٟ٤از ز٣غگی ٟگؼٗحیغ .چ٨ن ...٢٠
"ْ٣ؼه زدْ٣...ؼه یْ٤ی ج١ام رٖ ٦ای گؼد٣ف و اون رٖ وؿي پیك٣٨یف  ،از ٗؼیادش
داقث پاره ٠ی قغ" ：
_ ج"۶۷" ٨ؿاٝگی ِ ٢٠پـؼِ اصـاؿاجیِ ّاق ٙپیك ٥ٝ ،٥قغ  ٨٤٠ .از ی ٥پـؼ ٧٠ؼة٨ن
رئ٨ف ،جتغی ٜکؼدیغ ة ٥ی ٥آدم ؿ٤گغل و ؿگ اظالق و ةی رص... ٟ
ق٦ ٥٣٨ا ٨٠گؼٗث ،جک ٟ٣٨داد و گ٘ث :
_ ج٨ی ٤ْٝحی ک ٥اآلن زل زدی ة٣ ٨٤٠ ٥گا٠ ٟ٦ی ک٤ی  ،ج ٨کاری کؼدی ک ٢٠ ٥ورق
ز٣غگی٨ّ ٨١ض ک ، ٟ٤وارد کاری ةك ٟک ٥ازش ٠ح٘٤ؼم  ،کٚ ٥غرت ٠اٝی ةگیؼم.
ؿال٠حی ٟرو ة ٥ظٌؼ ا٣غاظح ،ٟجا پای ٠ؼٖ رٗح ،ٟؿال ٦ا ةا جؼدیغ ای٤ک ٥دکحؼا ٠ی
گ٘ح "٢ة ٥ظاًؼ ّ ٜ١ةای پؾ ْ٠غه ٠كک٨ك ة ٥ؿؼًا٣ی" ز٣غگی کؼدم ،چ٨ن ٠ی
ظ٨اؿحٛٗ ٟي کـی ةك ٟک ٥ج ٨ةع٨ای  ...ةْغ٦ا ،ؿال ٦ا ةْغ ١٧ٗ ،یغم ک ٥چٛغر اصٙ١
ة٨دم ک ٥آ٨ٝده ی ج٨ی ...
" گ٨قیف ز٣گ ظ٨ردٗ ،ک ٨١ر٦ا کؼد".
ةا وصكث ٣گاش کؼدم .قتی٦ ٥ی٨ال قغه  .آر٠ان ای٨ٌ٤ری ٣ت٨د٧٠ .ؼة٨ن و آروم ة٨د .
اٛ٣غر اص ٙ١ة٨د ک١٦ ٥یك ٥ؿؼ ة ٥ؿؼش ٠ی ذاقحی...ٟ
٘٣ؾ ز٣ان گ٘ث :
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_ ا... ٨ٝةؼای پؾ ٗؼدا ةٞیٌ٧ا رو اکی ک.. ٢ةؼای ای ٢ی ٥پاؿپ٨رت ةگیؼ ...گُٞیا کُؼد
٣ ٟ٧٠...یـث  ...ةؼای قب...ظ٨ة...٥
٨٠ةایٞك ٌِٚ ٨کؼد و گػاقث رو ٠یؽ ک٤ار جعث .ی ٥آی٘٨ن ٠كکی ة٨د .ی٣ ٥گاه ة ٟ٧کؼد
و رٗث ًؼف اون قیك ٥ی ٠كؼوب ٤ْٝحیف  ،روی ٠ت٣ ٜكـث و ؿؼ کكیغ و ٣گام
کؼد ٦ .ی ظ٨رد و ٦ی ٣گام کؼد  ..اٛ٣غر ادا ٥٠داد  ،جا ٠كؼوةف ج٨١م قغ .ةا وصكث
٣گاش کؼدم و گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان...٢٠...
آروم گ٘ث :
_ ؿیؾ.
قیك ٥رو روی ز٠ی ٢ر٦ا کؼد  .زیؼگؼد٣ف ؿؼخ قغه ة٨د .ک٤حؼل ؿیـح ٟم٨جی ؿ٨ئیث
رو ةؼداقث و ی٨٠ ٥زیکی پٞی کؼد ! ١٣ی ٗ١٧یغم اٗکار ای ٢آدم چی ٥؟ امال ة ٥چی ٗکؼ
داره ٠ی ک...٥٤
：
ظـحگی ج٠ ٨ال ٢٠
دی٨و٣گی ٟةؼای ج٨
 ٢٠از  ٥١٦زغا قغم
 ٥١٦ة ٥اؿحذ٤ای ج٨
ای٤سا یکی ٦ـث ک٠ ٥ی ظ٨اد
دور ظ٨دش ظي ةکك٥
ٗکؼق٠ ٨ی کؼدی ی ٥روز
ای٨ٌ٤ری ّاقٛث ةك٥
آره ّاقٛح٠ ٟی ةؼی دٝی ک٠ ٥ی ةازه ة ٥ج ٨آره ّاقٛحٟ
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ةغه دل ة ٥کـی ک ٥ةازم دیغه ظ٨اةحّ ٨اقٛحٟ
ةا ای٤ک ٥د ٟٝواؿ ٥ج ٨ک٥١
ةیكحؼ از ّ ٥١٦اقٛحٟ
( ؿْیغ ق٧ؼوز_ّاقٛح)ٟ
ای٨٠ ٢زیک اٛ٣غر "  " Repeat playقغ ک ٥آر٠ان روی ٠ت ٜظ٨اةف ةؼد و ٢٠
١٦ی٨ٌ٤ر ق٨کٛٗ ٥ي ٣گاش ٠ی کؼدم.
اون آد٠ی ک ٥ة٤ام آر٠ان ٠ی ق٤اظح ،ٟامال قتی ٥ای ٢دی٨و٣ ٥٣ت٨د ! ة٦٨٠ ٥ای جٛؼیتا
ة٤ٞغ صاٝث دارش ٣گاه کؼدم .ة ٥م٨رجی ک ٥صاال ادؼی از اون ٝپ ٦ای گ٨قحی درش
_دراون_ ٣یـث !
چٛغر اون  ِٚ٨٠ةا گیٞغا و اص١غروا ٠ـعؼه اش ٠ی کؼدی. ٟاص١غروا ة٧ف ٠ی گ٘ث
" ظیکی "!اوٝ ٟ٣تع٤غ جٞط ٠ی زد و ٦یچی ١٣ی گ٘ث.
اون  ِٚ٨٠رقح ٥اش کكاورزی ة٨د  ،ا٠ا ٠کا١ٝات ج٤٘ٞی ا٠ؼوزش چیؽای دیگ ٥ای ٠ی
گ٘ث ! یاد ٥٠دا٣كگاه آزاد ة ٥زور ٚت٨ل قغه ة٨د .ةاةاش کال ؿ ٥جا ز٠ی ٢کكاورزی
داقث ،ؿؼ دا٣كگاه آر٠ان دوجاق ٨جا اون ٗ ِٚ٨٠ؼوظح ٥ة٨د  .ای٦ ٟ٤ی درؿا رو ٠ی اٗحاد
و پاس ١٣ی کؼد!
ةاةا ٠ی گ٘ث ：
_ "ای ٨٤ة٘ؼؿحیغ ی ٢ٗ ٥یاد ةگیؼه ٥١٦ ،کٕ٠ ٥ؽ درس ظ٣٨غ٣ ٨٣غارن .آر٠ا٨٦ ٟ٣ش درس
٣غاره ،ةؼه کارگؼی ک ، ٥٤صغا ٜٚپؾ ٗؼدا زن و ةچ ٥اش گؼؿ٤٣٨١٣ ٥٤غ .ةؼه ة٤ایی یاد
ةگیؼه ،یا ٣سار ةك ، ٥قایغ ٕ٠ؽ صؼٗ ٥و ٗ ٢رو داقح ٥ةاق. ٥گؼچ ٢٠ ٥ةْیغ ٠ی ةی ٟ٤از
ای ٢پع"... ٥١
ةاةا ١٦ی٨ٌ٤ری ز٨ٞی ق٦٨ؼظا ٥ٝم _ک٠ ٥ؼدِ ظیٞی ؿاکث و ٠٨ُٞ٠ی ة٨د_ ای٤ارو ٠ی
گ٘ث.
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ظا ٟ٦ ٥ٝةی زة٨ن و ٨ُٞ٠م ة٨د .ا٠ا ی ٨٧راةٌ٨١ن ةا٦اق٨ن  ٌِٚقغ ،چ٨ن آر٠ان او٠غه
ة٨د ظ٨اؿحگاری  .٢٠پغر و ٠ادرش ٣ی٠٨غه ة٨دن چ٨ن ٠ی دو٣ـح ٢آٚا ؿٞی١ان ج٥
جٕاریك ٨ة ٥پـؼی ک١٦ ٥ف جضٛیؼ و ٠ـعؼه اش ٠ی ک١٣ ،٥٤ی ده  .ة ٥ظ٨٣٨اده ای ک٥
داراییك٨ن ی ٥ظٞٛ٣ ٥٣٨ی ج ٨ق٧ؼؿحان ٦ای اًؼاف ؿ٤١ا ٥٣و ْ٠كیحك٨ن ةا ی ٥ز٠ی ٢و
کارگؼی رو ز٠ی ٢ةٛی٠ ٥ی گػره ١٣ی دن .
ا٠ا آر٠ان ظ٨دش ة ٥ج٧٤ایی او٠غه ة٨د ...
چك١ا ٨٠رو ٟ٦گػاقح.ٟةاز گػقح ٥ز ٨ٞچك١ام او٠غ...
چٛغر ةاةا جضٛیؼش کؼد .چٛغر آر٠ان ز٨ٞی ٠ا ظ٨رد قغ .چٛغر ٠حٞک ة٧ف ا٣غاظث،
صحی ة٧ف گ٘ث :
_ ٗکؼ کؼدی دا٠اد آٚا ؿٞی١ان ةك ،ٟک ٥از ک٤ارش ةع٨رم ،قک ٟؿیؼ ک٦، ٟ٤ان ؟ وٝی
ک٨ر ظ٣٨غی ...
ز٨ٞی ق٦٨ؼ گیٞغا_ آٚا ةاةک_ آر٠ان و جؼور قعنیحی کؼد ،چ٨ن امال آر٠ا٠ ٨٣ا آدم
صـاب ١٣ی کؼدی ! ٟاون ی ٥اص ٙ١ة٨د ! ةاةا ة٧ف ٠ی گ٘ث:
_ ج٨ی د٦اجی چ٠ ٥ی دو٣ی از ز٣غگی؟ دا٦اجی٧ا ٗٛي زاییغ ٨٣ةٞغن ...اگؼ  ٥٤٣ةاةای ج٨
ٛٗ ٟ٦ي یکی پؾ ا٣غاظح ٢چ٨ن گك ٥٤ة٨دن .
چٛغر ةغ صؼف زده ة٨د ٥٠٨ْٞ٠ ...کّٛ ٥غه ٠ی ک ،٥٤کی٠ ٥٤ی ک .٥٤آر٠ان اون روز قؼ
قؼ ّؼق ٠ی ریعث و ؿؼق ٨پایی ٢ا٣غاظح ٥ة٨د .اٛ٣غر ّؼق از ؿؼ و م٨رجف ٠ی ةاریغ،
ک ٥اگؼ گؼی٠ ٥ی کؼد ٠ ٟ٦ا ١٣ی ٗ١٧یغی ٟاقک ٥یا ّؼق...
٠ا٠ان ةا ٔؼوری ک ٥ؿؼجا پاق ٨گؼٗح ٥ة٨د گ٘ث :
_ ةتی ٢ظا ٥ٝز٨ن؛ ...گٞیا اآلن ْ٠غل دیپ١ٞف  91قغه ،ظب  ٥٠٨ْٞ٠کٗ ٥ؼدا ٟ٦
دا٣كگاه ص٨ٛق ٚت٨ل ٠ی ق ،٥ةْغ ٠ی ق ٥ک ٥زن ج ٨ةك ٥ک ٥ةاةات کال ا٣غازه ای ؿ٨اد
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داره کٛٗ ٥ي ٠ی ج ٥٣٨اؿ١ك ٨ة٨٤یـ ٥و ٠ادرج ٟاز اون ةغجؼ ؟  ...ظب ّؽیؽم ج ٨ةایغ
یکی رو در صغ ظ٨دت ةگیؼی  ،ای٤ا ٣ ٟ٧٠یـث ...ا٠ا ج ٨ک١٣ ٥ی ج٣٨ی دظحؼ  ٨٤٠از
ظیاة٨ن ٗؼقح ٥ج٧ؼان ةتؼی د٦ات ٦ای گؼ٠ـار ...
ٝت ٨١گؽیغم ...ةازم ة ٥آر٠ان ٣گاه کؼدم ...یازده ؿال ای ٢کی ٥٤رو ةؽرٖ کؼده ! قایغ دل
آر٠ان ة ٥درد او٠غ ک ٥اون ةال ؿؼِ٠ا او٠غ و اآلن ظ٨د٨٠ن از ّؼش اٗحادی ٟپایی ٢و رو
ٗؼش ٣كـحی! ٟ
ج٨١م اون ظاًؼات  ،اون صؼٗای اون ؿال ٦ا ،ز٨ٞی چك ٟ١او٠غ  ...درؿث ّی ٢ی٥
زیؼظاکی از زیؼ ا٣ت٨ه ظاًؼات ةیؼون کكیغم .
ظا ٥ٝی ةیچاره م ی ٥ةار ةا ظساٝث ة٠ ٥ا٠ان گ٘ث :
_ آر٠ان ظیٞی گٞیا رو دوؿث داره .
٠ا٠ان ةا چ٤ان ّنتا٣یحی گ٘ث:
_ ظیٞی ٔٞي ٠ی ک ٥١ٛٝ ... ٥٤ا٣غازه د٤٦ف ةؼداره ،ج ٨د٤٦ف زا ةك. ٥
ظا ٥ٝةا ٣اراصحی گ٘ث :
_ ظ٨ا٦ؼ ،ز٨و ،٥٣د ٥ٝدیگ...٥
٠ا٠ان ةا ٨١٦ن ظك ٟو جکتؼ گ٘ث :
_ گٞیا ،دؿح ٥دؿح ٥ظ٨اؿحگار درقث داره  .صازی ٠ی گ ٥گٞیا صیٖ ای٤اؿث .پـؼِ
ؿؼ٠ای ٥دارِ کارظ٨ٗ ٥٣٨الد او٠غ ،صازی گ٘ث  ،" ٥٣" ：ةْغ ة ٥پـؼ گا٠ت٨ی ةی کار و
ّالف و ظ٤گ ج ٨ةغه ؟! ک ٥ای ٢دؿحف ة ٥اون دؿحف ٠ی گٞٔ" ٥ي ةک... "٢
اؿحٕ٘ؼا ...ظ٨ا٦ؼ ،ج ٨چؼا ّٞٛح ٨دؿث ّ٣ ِٜٛاٚل ةچ ٥ات ٠ی دی؟  ٢٠از ةچگیكٟ
ة٧ث ٠ی گ٘ح" ٟای ٢ةچ ٥یک ٟقیؼی " ٥ّٞٛ ٢ج٠ ٨ی گ٘حی" ." ٥٣
ظا٣ ٥ٝسیب و ظس ٜگ٘ث :
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_ ظ٨ا٦ؼ ةگ "：٨دظحؼ ١٣ی دی ." ٟة ٥ةچ ٥ام ا٣گ ّٛب ٣٨٠غگی ٣ؽن ،ةعغا د٠ ٨١ٝی
قک٣٨ی ٦ا ...
صحی اون  ٟ٦ ِٚ٨٠د ٟٝةؼای ظا ٥ٝؿ٨ظث.
ة ٥ؿاّث ٣گاه کؼدم  .جٛؼیتا ص٨اٝی دو متش ة٨د .د ٟ٤٦ظیٞی جٞط ة٨د .از رو جعث
ظ٨اؿح ٟة٤ٞغ ةك٤ٗ ، ٟؼای جعث مغا دادن .پ٨ٞ٧م درد ٠ی کؼدٝ .ت ٨١گؽیغم ٦٨٠ .ام
ز٨ٞی م٨رج ٨١گؼٗح ٥ة٨د .از جعث پایی ٢او٠غم ،ؿؼ ة٤ٞغ کؼدم ،از جؼس دوةاره رو جعث
٣كـح . ٟةیغار قغه ة٨د  .ةا اون چك١ای ٚؼ٠ؽ ٛ٠اة ٟٞایـحاده ة٨د .
ةا مغای دورگ ٥گ٘ث :
_ کسا ؟
_ ...٢٠... ٢٠
ٞٚت ٟداقث از د ٟ٤٦در٠ی٠٨غ .پ٤س٦ ٥ای دؿح ٨١رو ٝت ٟگػاقح ٟو گ٘ح：ٟ
_ ظیٞی گؼؿ ٥٤أ، ٥٠ػا ٠ی ظ٨ام .
١٦ی٨ٌ٤ر ؿؼد و ظكک ٣گام کؼد  .ج٨١م ؿ٘یغی چك١اش ظ٨ن اٗحاده ة٨د  .یٚ ٥غم
ّٛب رٗث و گ٘ث :
_ ةؼو ص٨١م .ة٨ی گ٤غ ٠ی دی .
د ٟ٤٦ةاز قغ ک ٥صؼٗی ةؽ ،ٟ٣ا٠ا اٛ٣غر ةا ٚغرت و جضک ٟصؼف ٠ی زد ،ک ٥الل ٠ی
قغم.
آب د٨ٚ ٨١٤٦رت دادم ،زة ٟ٣٨ة ٥ج ٥ص ٟٛٞچـتیغه ة٨د .ةا ی ٥مغایی ک ٥از ج ٥چاه در
٠ی٠٨غ ،گ٘ح: ٟ
_  ٨٤٠دزدیغه ة...٨
_ ةاز ز٨اب دادی ؟!
"او٠غ ز"... ٨ٞ
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ةا ةٕه گ٘ح：ٟ
_ چؼا ای٨ٌ٤ری ٠ی ک٤ی آر٠ان ؟!
ظ ٟقغ ًؼٗ ٟج ٨چك٣ ٟ١گاه کؼد و گ٘ث :
_ ؿیؾ! ازت ی ٥کٛٗ ٥١ٞي ةك٨٤م " ：چك"ٟ
 ٨٤٠ةؼگؼدون پیف ظا٨٣اده م.
ة٤ٞغ  ،...ی ٨٧چ٤ان ظ٤غیغ ک ٥ق٦ ٥٣٨ام پؼیغ .ماف قغ و دؿث زد و گ٘ث :
_ دیگ ٥چی ٠ی ظ٨ای ّؽیؽم ؟
_  ٢٠ی٠ ٥اه و ٣ی ٟدیگّ ٥ؼوؿی...٥١
آر٠ان پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ ّؼوؿیح ٥؟!
ٝت٧ا ٨٠رو  ٟ٦گػاقح ٟو ٗكار دادم رو  ٟ٦و گ٘ث ：
ّٛغقی ؟
_ .٥٣
_ میٕ ٥ای ؟
_ .٥٣
آر٠ان ةا ٘٣ؼت ٣گام کؼد ةا ٘٣ؼت و کی ٥٤و گ٘ث :
_ جٗ ٨کؼ کؼدی  ٢٠پحؼوسِ ٗغاکارم ؟او٠غم ظؼیغ٠ث ،ک ٥ةتؼ٠ث ،ةغ٠ث دؿث
٣ا٠ؽدت٠ ،ذال ٣گؼان ة٨دم ّؼوؿیث ّٛب ةیاٗح ٥؟
یک ٥ظ٨رده ٣گاش کؼدم و ةا ج١ـعؼ گ٘ث :
_ ّؼوؿی ! ٟاص ٙ١؛ دزدیغ٣ثٗ ،ؼوظح٤ث ،کغوم ّؼوؿی ؟ ٤٠حُؼ ؿؼویؾ ٦ای
ًالئی؟ چ٤غجا ةؼات ؿؼویؾ ًال ظؼیغه ؟ ّیغ ٚؼة٨ن ةؼات گ٨ؿ٘٤غ کكث ؟ ةؼات
ؿؼویؾ ةؼٝیان ظؼیغ ؟ ٝتاس ّؼوؿح ٨از کغوم کك٨ر ظؼیغ....
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او٠غ ز٨ٞج ٨م٨رج ٟگ٘ث :
_ ّٛغه ای ةا ظ٨ا٦ؼج ٟچك ٟو  ٟ٦چك١ی داقحی...
پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث：
_ ظ٨ا٦ؼم جا ّؼوؿیف ٘٦ث جا ؿؼویؾ ًال گؼٗح ،٥آر٠ان ج ٨چ٤غجا ٠ی ج٣٨ی ةعؼی
؟....ج ٨زور ةؽ٣ی ،زؼ ٣ع٨ری  ،ةح٣٨ی ةا پ٨ل ز٠ی ٢ةاةات ی ٥ص ٥ٛٞپؼ پؼ _٣ازك،
٣اچیؽ_ةؼای  ٢٠ةعؼی ...چی ةاّخ قغ ٗکؼ ک٤ی  ٢٠ج٨رو ٚت٨ل ٠ی ک ،ٟ٤پـؼه ی
دا٦اجی؛ ؟ ...
زدم زیؼگؼی ٥و گ٘ح: ٟ
_ ةتعكیغ.
آر٠ان زغی گ٘ث :
_ چی ؟
_ ةتعكیغ آر٠ان؛
_ ١٣ی ق٨٤م چی ٠ی گی ...
ة٤ٞغ ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ ةتعكیغ ٨٤٠ ،ةتعف ک٣ ٥اراصحث ٠ی کؼدم .
آر٠ان ةا ؿؼدی گ٘ث :
_ ٠حاؿ٘١٣ ،ٟی ج. ٟ٣٨
ةا ٨١٦ن چك١ای ظیؾ ٣گاش کؼدم و گ٘ث :
_ کی ٥؟
ةٕى٨ٚ ٨١رت دادم ١٣ ،ی دو٣ـح ٟةگ ٟیا ٝ ، ٥٣ت ٨١ة ٥د٣غون گؼٗح ٟو گ٘ث :
_ ؿْی ٣ک ٢دروغ ةگی٠ ،ی دو ٟ٣کی٠، ٥ی ظ٨ام ظ٨دت ةگی .
ًاً...ا٦ا..
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آر٠ان پ٨زظ٤غی زدو گ٘ث :
_ دکحؼای چی داره ؟  ٥٤٣ةاةاش درس ظ٣٨غن ؟ ًا٦ا٨١٦..٥٦...ن پـؼی ک ٥پكث
٠ادرش ٚای٠ ٟی قغ .؟ اآلن  ٟ٦پكث ةاةاش ٚای ٟقغه ...
دؿح ٨١رو گ٨ق ٟگػاقح ٟو گ٘ح: ٟ
_ ج ٨روظغا ةؾ ک ... ٢ةؾ ک... ٢
آر٣س ٨١کكیغ ز ،٨ٞج ٨چك١ام زل زد و گ٘ث :
_ ة٧ث گ٘ح" ٟصؼف اواٗ٣ ٥ؽن " ٦ .ؼچی ک ٢٠ ٥پؼؿیغ ٨٠ز٨اب ٠ی دی و ٠ی گی
" چك"ٟ
_ آر٠ان؛...
_ دوؿث پـؼت چؼا وٝث کؼد؟...
چك١ام پؼ اقک قغ ...ای٤ْٝ ٢حی  ٥١٦چیؽو ٠ی دوٛٗ ، ٥٣ي ٠ی ظ٨اد از زة٨ن  ٢٠ةکك٥
ةیؼون  ،ک ٥جضٛیؼ و ٠ـعؼه م ک. ٥٤
_ دٝیٞی ٣غاره ةؼای ج٨ی "ّٛغه ای " جْؼیٖ ک.ٟ٤
ةؼق از ؿؼم پؼیغ .ی ٥دردی ج ٨د ٟ٤٦پیچیغ ،ک٘٣ ٥ؾ ج ٨ؿی ٥٤ام ّی ٢ی ٥صتاب ةؽرٖ
٣٨٠غ ،اٛ٣غر ک ٥ة ٥ؿؼٗ ٥اٗحادم .اون زظ ٟد_ ٟ٤٦از وؼةٚ ٥تٞی _ دوةاره ؿؼةاز کؼد و
ًْ ٟجٞط و ق٨ر ظ٨ن ج ٨د ٟ٤٦پعف قغ.
ةا جضک ٟو ةی رص١ی گ٘ث :
_ زدم  ،ک ٥صغج ٨ةغو٣ی .صاوؼ ز٨اةی ک٤ی  ،ج ٨د٤٦ی ٠ی ظ٨ری ج ٨ؿؼت ٗؼو ک ٢ک٥
الل ةكی  ٢٠ ٥٣ ،پـؼظا ٥ٝج _ٟپـؼ ظا ٥ٝات ٦ـح _ٟدیگ ٥٣ ،٥جٗ ٨ا٠ی٤٠ ٜی ،اآلن
صک ٟای ،٥٤ةَؼده(اقاره ة )٢٠ ٥ارةاب(اقاره ة ٥ظ٨دش) ٗ١٧یغی یا  ٥٣؟
دو دؿحی ز٨ٞی د ٨١٤٦گؼٗح ٥ة٨دم و اقکام داغ و ؿ٨زان ١٦ی٨ٌ٤ری از چك١ام ٠ی
ةاریغن  ،ةا ٨١٦ن ٝض ٢گ٘ث :
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_ پاق ٨ةؼو ص٨١م ،یاا ...
از رو جعث ة٤ٞغ قغم و زیؼ ٝب گ٘ح: ٟ
_ ظغا ٤ْٝحث ک... ٥٤
داد زد :
_ ج ٨د٤٦ی ةْغی رو ٠ی ظ٨ای ؟
ةا گؼی ٥رٗحً ٟؼف ص٨١م  ..چٛغر زیؼ دوش گؼی ٥کؼدم  .اٛ٣غر درگیؼ صال ظ٨دم ة٨دم،
ک ٥آی٤غه و ةٛی ٥از یادم رٗح .٢ای ٢دی٨و٠ ٥٣ی ظ٨اد ةا  ٢٠چیکار ک ٥٤؟ ٣نٖ ج ٨١٤اون
وصكی ٦ا کت٨د کؼدن٣ ،نٖ دیگ ٥ش رو  ٟ٦ای٠ ٢ی ظ٨اد دأ٨ن ک. ٥٤
مغای ک٨ةیغه قغن ٠ضک ٟدر او٠غ و گ٘ث :
_ ُ٠ؼدی ؟ ...چؼا در ١٣یای ؟
دؿحگیؼه در رو کكیغ _،درو  ٜ٘ٚکؼده ة٨دم _ ةا وصكث ة ٥در ٣گاه کؼدم و داد زد ：
_ کی گ٘ث دررو  ٜ٘ٚک٤ی؟
ص.ٟ٠٨١
_ ٠ی گ ٟکی گ٘ث  ٜ٘ٚک٤ی ؟
_  ٢٠ج ٨ص، ٟ٠٨١چؼا در رو ٣ ٜ٘ٚک ٟ٤؟ چؼا ةاز ةػارم ؟
ةا صؼص زد رو درو گ٘ث :
_ اص ٙ١در رو ةؼای کی ٠ ٜ٘ٚی ک٤ی ؟ ٦ااان ؟
ةا وصكث ة ٥در ٣گاه کؼدم و گ٘ث :
_ ةاز ک١٦ ، ٢ی ٢اآلن.
_  ٢٠ص.ٟ٠٨١
_ گٞیا ةاز ک.٢
_ آر٠ان ! ج٨روظغا ةؼو ...واااای ! ای٤سا راصح ٟةػار...
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_ در رو ةاز ٠ی ک٤ی یا ةاز ک ٟ٤؟
_ ةؼای چی ةاز ک ٟ٤؟
_ گ٘ح ٟزیاد صؼف ٣ؽن ،ةگ " ٨چك"ٟ
ةا صؼص گ٘ح: ٟ
_ ٝ ٢٠تاس ج٣ ٟ٤یـث!
_ در رو ةاز ٠ی ک٤ی یا ةاز ک ٟ٤؟ یک...دو.....
او٠غم پكث در ،ةاٝض ٢آرو٠حؼ گ٘ح: ٟ
_ وایـا !آر٠ان  ...ص ٟ٠٨١ج٨١م قغ  ،دارم ٠یام ةیؼون ...
_ دررو ةاز ک.٢
زیٓ زدم :
_ ٝتاس ج٣ ٟ٤یـث ٤ْٝ،حی ؛
آر٠ان ج٧غیغی گ٘ث :
_ اصٙ١؛ ٗکؼ کؼدی ظؼیغ٠ث ٣ ،گات ک ٟ٤؟
ٞٚت٦ ٟؼی ریعث ،ج ٟ٤یط کؼد  .وارٗح ٥گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان!
_ ج٨١م ٠غ٣یث اون ذ ٢٦پ٨کح ٨ةؼیؽ دور ،ج٠ ٨ی ٗ١٧ی ةَؼده یْ٤ی چی ؟
_ آر٠ان؛  ٢٠دظحؼ ظا ٥ٝی...
داد زد :
_  ٢٠ج٧٤ا ٣ـتحی ک ٥ة ٥ج ٨دارم  ،ای ٥٤ک ٥ارةاب ج٨أَم.
_ ٤ْٝث ة ٥ج ((...٨زیٓ زدم )) ٤ْٝث ة ٥ج.....٨
_ ةٞت ٜزة٣٨ی کّ ٢ؽیؽم  ٢٠،ک٠ ٥یام ج ، ٨دوؿث دارم اون  ِٚ٨٠ةٞت ٜزة٣٨ی ک٤ی ...
((زیٓ زدم )) ：
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_ ازت ٠ح٘٤ؼم ،ةؼو گ١كّٛ ٨غه ای ؛کی ٥٤ای ؛قحؼ؛...
ی ٥وؼة ٥ی ٠ضک ٟة ٥در وارد قغ  ،از جؼس زیٓ زدم ،رٗحّٛ ٟب .وؼة ٥دوم_ زیٓ
دوم  ...ة ٥اًؼاف ص٨١م ٣گاه کؼدم ...اآلن ٠یاد ج .... ٨در ک١غو ةاز کؼدم  ،ی ٥ص ٥ٝ٨ی
اؿحعؼی ؿ٘یغ ة٨د  ،ص ٥ٝ٨ی ةْغی ک٨چیک جؼ ة٨د  ....ةْغی  ٟ٦ی ٥اؿحعؼی دیگ ٥ة٨د
 ...روپ٨قی  ...روپ٨قی...
وؼةات وارد قغه ة ٥در ةیكحؼ ٠ی قغ .دؿحام ٠ی ٝؼزیغن .زیٓ زدم ：
_ آر٠ان ةؾ ک.٢
آر٠ان ٘٣ؾ ز٣ان گ٘ث :
گٞیا ا٠اده ةاش!.
_ زیٓ زدم ٤ْٝ :ث ة ٥ج٤ْٝ.... ٨ث ة ٥ج ،٨ظیٞی ّ٨وی ٦ـحی آر٠ان .ةؼو ة١یؼ ،کذاٗث؛
...
ص ٥ٝ٨رو ةؼداقح ٟدورم گؼٗح .ٟدر چ٧ارًاق ةاز قغ  .ی ٥زیٓ از جؼس کكیغم  .ج ٟ٤گ٥ٝ٨
ی یط قغ  .پَؾ ک ٥ٞام ا٣گار یٚ ٥اٝب یط ة٨د .زا٦٨٣ام ٠ی ٝؼزیغ ٘٣ .ؾ ٘٣ؾ ٠ی زد.
ؿؼش ٠ح١ای ٜة ٥زیؼ ة٨د و ٣گا٦ف ة ٥ةاال ً،ؼف ...٢٠
آروم گ٘ث:
_ ١٣ی ج٣٨ی آدم ةاقی ؟
_ ج ٨روظغا....
یٚ ٥غم رٗحّٛ ٟب  ،کٖ ص٨١م ٝیؽ و ظیؾ ة٨د .دؿح ٨١روی ؿی ٥٤ام ز ِ١کؼدم و
گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان گ٤اه داره  ،ج ٨ة٣ ٢٠ ٥ا٠ضؼ٠ی ...
آر٠ان ةا ظك٣٨ث گ٘ث :
_ گ٨ر ةاةای ٠ضؼم و ٣ا٠ضؼم....
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پام ٝیؽ ظ٨رد  ،ةا ةاؿ ٢ظ٨ردم ز٠ی .٢از درد زیٓ زدم٠ .ضک ٟص ٥ٝ٨رو دور ج٣ ٟ٤گ٥
داقح ٥ة٨دم  .او٠غ ز ،٨ٞاز ةاال ؿؼم ؿؼد و ظكک و ظك٣ ٢گام کؼد و گ٘ث :
_ گٞیا دوؿث داری ةکك١ث ؟ دوؿث داری ّػاب ةکكی ؟
_ آر٠ان چؼا ای٨ٌ٤ری ٠ی ک٤ی ؟  ٢٠دظحؼ ظا ٥ٝگ٦٨ؼج...ٟ
_ ةؼه ة ٥ز...ٟ٤٧
زیؼ ةازو ٨٠گؼٗث ،ةا ی ٥صؼکث ة٤ٞغم کؼد و  ٟٝ٨٦داد ًؼف دی٨ار ص٨١م کاقی ٦ای
 ٟ٣دار یط ص٨١م ة ٥پكث کح٘ ٟظ٨ردن ،ص ٥ٝ٨رو ٠ضک٣ ٟگ ٥داقح ٥ة٨دم .او٠غ ز ،٨ٞةا
مغای آروم گ٘ث :
_ ةؼده وَی٘ ٥ش چی ٥؟
_ ٠ ٢٠ـ...ٟ٣٨١ٞ
_ گ٨ر ةاةای ٠ـ٣٨١ٞث ،ج ٨ةؼده ی ٤٠ی ٢٠ ،ظؼیغ٠ث...
_ ٛٗ ٢٠ي ةؼده و ة٤غه ی ظغام.
_ ظغا ج٨رو ة ٢٠ ٥ةعكیغه ،وَی٘ ٥ت چی ٥؟
ج٤غ ج٤غ ،ةا جؼس گ٘ح: ٟ
_ ةؼو ة١یؼ ،ةؼو ة ٥درك ،ة١یؼی ایكاا_ ...ان قاا _...آر٠ان....
کٖ دؿحك ٨چ٤ان ٠ضک ٟک٤ار گ٨ق ،ٟرو دی٨ار ک٨ة٣٨غ ،کٗ ٥کؼ کؼدم زده ج ٨گ٨ش ٢٠
.ی ٥زیٓ از جؼس زدم م٨رجك٣ ٨ؽدیک جؼ آورد و گ٘ث :
_ دٝث ٠ی ظ٨اد ١٦ی ٢قب اول ظالمث ک ٥٣ ٟ٤؟ یا ٠ذال پَـث ةغم ة ٥او٣ا ٨١٦ ،ن
پیؼ٠ؼدی ک ٥ة٨ی گُ٠ ٥ی داد ةیاد ؿؼأث ،آره ؟
از ةغةعحی ة٤ٞغ ة٤ٞغ زدم زیؼگؼی ،٥مغای گؼی ٥ام ج ٨ص٨١م ارجْاش پیغا کؼده ة٨د...
آر٠ان آروم گ٘ث :
_ ز٨وون ...گؼی ٥ک ٢٠ ،٢ای٨ٌ٤ری قارٕ ٠ی ق...ٟ
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ؿؼ ٨٠ة٤ٞغ کؼدم ة ٥ةاال ؿؼم گ٘ح: ٟ
_ ظغااا ...ظغااااا ک١ک ٟک....٢
آر٠ان ج ٨چك١ام زل زد و گ٘ث :
_ وَی٘ ٥ی ی ٥ةَؼده یْ٤ی ةك٨ره _ةِـاة....٥
"ج ٨ذ ٟ٤٦یٞٗ ٥ف ةک ظ٨رد ٠ا٠ان گ٘ث :
_ دظحؼ  ٢٠ک ٥ک٘ٞث ٣یـث ،ةؼای ج ٨ةك٨ره _ةـاة _٥ةپؽه ،ةایغ ةؼاش ظغ٠حکار
ةگیؼی ،داری؟؟؟! دظحؼ آٚا ؿٞی١ان ک ٥ق٦٨ؼ ١٣ی ک ٥٤کار ک ٥٤ظا ! ٥ٝآظ ٥صغ ظ٨دج٨
ةغون ،اقحتاه کؼدی دیگ ٥پـؼم ".
آر٠ان ؿؼق ٨آورد ک٤ار گ٨ق٘٣ ،ٟـف ة ٥گ٨ق ٟظ٨رد٨٠ ،ر٨٠رم ٠ی قغ .جا صاال ٦یچ
کؾ ج٨ی ای ٢ووْیث اٛ٣غر ة٣ ٢٠ ٥ؽدیک ٣ت٨د٘٣ .ـای داغ ی٠ ٥ؼد ،ة٨ی ادک٤ٞف ،
ج٨١م دؿحگاه ج٘٤ـی٠ ٨١عح ٜکؼده ة٨د ،دم گ٨ق ٟةا مغای ظ٘ ٥گ٘ث :
_ ٦ؼوٚث ارةاب ظ٨اؿث ٣یازش رو ةؼًؼف ک...٥٤
ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ ...٥٣ ، ٥٣
دؿحك ٨ک٤ار رون پام گػاقث  ،اون کٖ دؿث داغ و ٠ؼدو ٥٣اق ٨؛زیٓ کكیغم  ،جٛال
کؼدم٣ ،گ ٟ٧داقث .ة ٥دی٨ار ٠ی ظ٨ردم ،ةاال پایی٠ ٢ی پؼیغم ،زیٓ ٠ی زدم :
_ ة ٢٠ ٥دؿث ٣ؽن  ....دؿث ٣ؽن....
آر٠ان ز٘ث دؿحا ٨٠ةاالی ؿؼم ،رو دی٨ار ةا ی ٥دؿحف ٣گ ٥داقث و ةا ی ٥دؿث دیگ٥
ک١ؼ٣ ٨٠گ ٥داقث و داد زد :
_ گٞیا !
از جٛال ٘٣ؾ ٘٣ؾ ٠ی زد ةا صؼص و کتؼ گ٘ث :
_ آروم ةاش وگؼ  ٥٣ةغجؼ ٠ی ک.ٟ٤
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ةا گؼی ٥و اٝح١اس گ٘ح: ٟ
_ و ٟٝک.٢
_ ؿیؾ.....ؿیؾ.....
_ ج ٨رو ظغا و ٟٝک... ٢
_ ٦یؾ ...ؿْــؾْ....
آروم ک١ؼ ٨٠ول کؼد .چك١ا ٨٠ةاز کؼدم ،جازه ج٘اوت ٚغ٨٠ن دؿح ٟاو٠غ  .جٛؼیتا ةیـث
ؿا٣ث _قایغ  ٟ٦ک١ی ةیكحؼ_ ة٤ٞغجؼ ة٨د .داقث ج ٨چك١ام ٣گاه ٠ی کؼد ٠،ضک ٟپٞک
زدم  ،اون م٘ض ٥اقک ٤ْٝحی از رو ٚؼ٣ی ٥چك ٟ١ک٤ار ةؼه  ،اقکٗ ٟؼو ریعث .دؿحف
او٠غ رو ص ٥ٝ٨ام  ،ةا اٝح١اس و ةٕه گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان ج ٨رو ظغا...
_ ؿـؾ.
_ گ٤اه داره  ....ج٣ ٨ا٠ضؼ٠ی ....گ٤اه داره....
ص ٥ٝ٨ا ٨٠ةاز کؼد ،چك١ا٠ ٨٠ضک ٟةـح ،ٟزا٨٣م ؿـث قغ ٟٛ٦ ٙ٦ ،ج ٨گ٨ٞم ٣٨٠غه ة٨د.
١٣ی ظ٨اؿح ٟچك١ای ٨٦س آ٨ٝدش رو ةتی ، ٟ٤ک١ؼ ٨٠گؼٗث ک ٥جْاد٣ ٨١ٝگ ٥داره .
زیؼٝب گ٘ح: ٟ
_ ج ٨رو ظغا ةؾ ک... ٢
_ دوؿث ٣غارم ج٤ث کت٨ده ...
چك١ا ٨٠ةاز کؼدم .ة ٥ج٣ ٟ٤گاه ٠ی کؼد ،ةا چك١ای ّاری از ٦ؼ صـی  .ةا چ ٥٣٨ی
ٝؼزون گ٘ح: ٟ
_ صی٨و....
٣گاه ّنتیك ٨ةً ٥ؼٗ ٟة٤ٞغ کؼدٝ .تا٠ ٨٠ضک ٟرو ٟ٦گػاقح .ٟؿؼق ٨ک١ی ٠ح١ای ٜة٥
ًؼف ق ٥٣٨اش کؼد و گ٘ث :
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_ ص ٥ٝ٨اج ٨ةپ٨ش.
ر٦ام کؼد و رٗث .کٖ ص٨١م ٣كـح ٟو ة٤ٞغ و ةی پؼوا گؼی ٥کؼدم ...
دو روز ة٨د پیف آر٠ان ة٨دم  .اون یٔ ٥ؼیت ٥ی آق٤ا ة٨د .قتی٦ ٥یچ کؾ ٣ت٨د .جتغی ٜة٥
کـی قغه ة٨د ،ک٦ ٢٠ ٥یچ ذ٤٦یحی ٣ـب ة٧ف ٣غاقح. ٟ
ًی دو روز ز٣غگی ای ةؼام ؿاظح ٥ة٨د  ،ک ٥صحی جا دٚی ٥ٛی ةْغم ١٣ ،ٟ٦ی ج٣٨ـحٟ
جكعیل ةغم ک ٥چی ٠ی ق .٥اٛ٣غر اقک ریعح ٥ة٨دم ،ک ٥اقک ٟظكک قغه ة٨د ،
٦ؼکاری ک ٢٠ ٥ازش ٠ی جؼؿیغم و ازش دوری ٠ی کؼدم ،ؿؼم ٠ی آورد١٣ .ی دو٣ـحٟ
ج ٨چ٦ ٥چٞی اٗحادم !...
روی جعث ٣كـح ٥ة٨دم ،داقث ٝتاؿاق ٨ج٨ی ؿاك ٠ی ذاقث  ،ی ٥ؿاك ٨٧ٚه ای
چؼ٠ی گ٨چی ة٨د .اون ٦ ِٚ٨٠ا امال ةؼ٣غ ١٣ی ق٤اظث ،...صاال صحی ؿاك ؿ٘ؼش ٟ٦
چؼ ٥٠و گ٨چی ...؟
ی ٥کث ق٨ٞار ؿؼ ٥٠ای کالؿیک ج٤ف ة٨د .قتی٠ ٥غل ٦ا قغه ة٨د ،ک٦ ٥ؼچی ٠ی
پ٨ق، ٥ة ٥ج٤ف ٠یاد .کث ق٨ٞار ة ٥ظ٨ةی ج ٨ج٤ف ٣كـح ٥ة٨د ! اون  ٥١٦چؼةی رو
چٌ٨ری آب کؼده ؟! ی٣ ٥گاه ة ٟ٧ا٣غاظث ٦٨٠.اق٠ ٨ؼجب ةً ٥ؼف ةاال داد .پ٨زظ٤غی زد
و گ٘ث :
_  ٢٠ةایغ ای٤ارو ز ِ١ک ٟ٤؟ ج ٨ک٘ٞحی یا  ٢٠؟
_  ٢٠ک٘ٞث ٣یـح. ٟ
آر٠ان ؿاکك ٨ول کؼد  .ةی اظحیار رو جعث زاة ٥زا قغم و پا٦ا ٨٠ز ِ١کؼدم .او٠غ
ًؼٗ ٟو ؿؼ ٨٠ة ٥زیؼ ا٣غاظح ، ٟگ٘ث :
_ ا٣گار ةایغ آب ة٤غیث ک ،ٟ٤آره ؟!
ٝت٧ا ٨٠روٗ ٟ٦كؼدم و گ٘ح: ٟ
_ ة ٟ٧کاری ٣غاقح ٥ةاش .
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_ دیگ ٥دوؿث داری چیکار کٚ ،ٟ٤ؼة٣٨ث ةؼم ؟
ؿؼة٤ٞغ کؼدم و گ٘ح: ٟ
_ ج ٨چؼا ١٣ی ٗ١٧ی ؟اون ٠ ِٚ٨٠ا آد٠ای اآلن ٣ت٨دی ...ٟچٌ٨ری ّػرظ٨ا٦ی ک ٟ٤جا
کی ٥٤اج ٨ک٤ار ةػاری؟ کٞی آدم ٦ؼروز جضٛیؼ ٠ی ق، ٢ا٠ا ٦یچ کغوم ٠ذ ٜج ٨کی٥٤
٣کؼدن .
آر٠ان دؿث ة ٥ک١ؼ ةاال ؿؼم ایـحاده ة٨د و گ٘ث :
_ جضٛیؼ٦ای ج ٨و ظ٨٣٨اده ت ظیٞی ة ٥وؼر  ٢٠ج٨١م قغه .
_ ج ٨اآلن اون آدم اص ٙ١و اة ٥ٞو ةی ّؼو ٥و چاق و ةی ظامیث ....
ر٣گ ٣گا٦ف ؿیاه قغ ! ٞٚتٗ ٟؼو ریعث داقح ٟظؼاب جؼ ٠ی کؼدم ا٣گار ! ٝت ٨١گؽیغم
ز٨ٞی ة٨ٞز ٨٠ک ٥ی ٥پیؼ٠ ٢٦ؼدو ٥٣ؿ٘یغ ة٨د گؼٗث و کكیغ ًؼف ظ٨دش و گ٘ث :
_ اآلن ...
"زل زد ج ٨چك١ام جٗ ٨ام ٥ٞچ٤غ ؿا٣حی ٠حؼی م٨رج" ٟو ادا ٥٠داد :
_ دارم ٠ی ٗ٨١٦ ٟ١٧ن دظحؼ قا٣ؽده ٘٦غه ؿا ٥ٝی اون ٦ ِٚ٨٠ایی٨٤٦ ..زم ٗٛي جا
٨٣ك د٠أح٠ ٨ی ةی٤ی  ،ا٠ا  ٢٠آد٠ث ٠ی ک... ٟ٤
ةا کٖ دؿح ٟةا صؼص ک٨ة٣٨غم رو ق ٥٣٨اش و زیٓ زدم :
_ ةؼو گ١ك ، ٨ازت ٠ح٘٤ؼم ٠ؼدك ّٛغه ای ...
ٗک٠ ٨١ی٨ن ا٣گكحای ی ٥دؿحف گؼٗثٗ ،ک ٜ٘ٚ ٟکؼد از درد .ؿؼق ٨ک١ی ٠ح١ای ٜة٥
ًؼف ق ٥٣٨اش کؼد و آروم گ٘ث :
_ گٞیا ٨٠اَب صؼکاجث ةاش٦ ٢٠ .یچ جْ ٙٞظاًؼی ٣ـتث ة٧ث ٣غارم ٦،یچ دل رص١ی
٣ ٟ٦غارم٦ ،یچ م١٤ی زؽ ای٤ک ٥ةَؼده و ک٘ٞث و ک٤یؽم ٦ـحی  ،ٟ٦ةا٦ات ٣غارم .از
ظُغا ٥٠کّ ٥ػاب ةکكی  ،جا ج٨١م ای ٢ؿال ٦ای  ٢٠زتؼان ةك ٢٠ .٥کی ٥٤ای و زظٟ
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ظ٨رده ام  ...روز٦ای ةغی رو گػرو٣غم و روزای ةغی رو ةؼات ر٠ ٟٚی ز ،ٟ٣ا٠ا ای٢
وؿي ی ٥چیؽ ةاّخ ٠ی ق ٥ک ٥ة٧ث مغ ٥٠ک١حؼی ةؽ ،ٟ٣او ٟ٣ای ٥٤ک... ٥
"ج ٨م٨رجٗ ٟؼیاد زد"：
_ ظ٘ ٥ةكی .
ؿؼ ٨٠ةّٛ ٥ب ٨٦ل داد و و ٟٝکؼد٦٨٠ .اش ریعح ٥ة٨د رو پیك٣٨یف .ظیٞی ظ٣٨ـؼد
٦٨٠اق٠ ٨ؼجب کؼد و کحك ٨ج ٨ج٤ف ماف کؼد و گ٘ث :
_ ٗ١٧یغی ّؽیؽم ؟
ةا ةٕه ٣گاش کؼدم ،مغای ز٣گ او٠غ و گ٘ث :
_ ةؼو ٝتاؿاج ٨ةگیؼ .
_  ٢٠ای٨ٌ٤ری ١٣ی رم ز٨ٞی در .
ج ٨جٛٗ ٟ٤ي یٝ ٥تاس ٠ؼدو ٥٣ة٨د  ،ک ٥ة٤ٞغیف جا ی ٥وزب ةاالی زا٨٣م ٠ی رؿیغ.
ٝتاؿام کذیٖ ة٨د و جا از ص٨١م ةیام ؿؼ ة٣ ٥یـحك٨ن کؼده ة٨د .ی ٥وؿ٨اؿای ّسیتی
داقث٠ .ست٨ری ٝتاس او ٨٣پ٨قیغه ة٨دم  .چ٤غةار ٠الٗٞ٠_ ٥ض٘ _٥دورم گؼٗح ٥ة٨دم ،ا٠ا
ة ٥زور ازم زغا کؼده ة٨د و چاق٤یك ٟدو ؿ ٥جا زده ة٨دة ٥ةاؿ ٟ٤و گ٘ح ٥ة٨د ٠ ٢٠"：ی
گ ٟچی ةایغ ةپ٨قی "
٣ ٨٤٠گاه کؼد و گ٘ث :
_ ةؼو ٝتاؿاج ٨ةگیؼ .
زیٓ زدم :
_ ١٣ی رم .
او ٟ٣او٠غ ز ،٨ٞؿؼیِ ّٛب رٗح ٟو ةا صؼص گ٘ث :
_ ی ٥ةار دیگ ٥زیٓ ةؽن ةتی٠ ٢ی ز ٟ٣ج ٨د٤٦ث یا ... ٥٣
ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
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_ ١٣ی رم ز٨ٞی در ،ظ٨ا٦ف ٠ی ک ٟ٤ظ٨دت ةؼو ،ظ٨ا٦ف ٠ی ک . ٟ٤ة ٥زور ای٨ٌ٤ری
 ٨٤٠ز٨ٞی ظ٨دت ٣گ ٥داقحی ،داری ّػاة٠ ٟی دی ،صغا٠ ٜٚؼدم ٣تی ٢٠_. ٟ٤٤را
٣تی٤٤غ_.
ّنتی ٣گام کؼد و رٗث ًؼف در ٝ ،تاؿ ٨١پایی ٢کكیغم ةً ٥ؼف زا٨٣م و ةا گؼی ٥گ٘حٟ
:
_ ظغایا ٣ساج ٟةغه .ای ٢روا٣ی رو ةُکف ،راصح ٟک. ٢
او٠غ ٝتاؿارو پؼت کؼد ج ٨م٨رج ٟو گ٘ث :
_ ةپ٨ش!
کاور ٝتاؿ ٨رو پام کكیغم و ٣گاش کؼدم  .ةً ٥ؼف گ٨قیف رٗث و گ٘ث :
_ ی ٥ةار دیگ ٥ة٨٠ ٥ةای ٢٠ ٜدؿث ةؽن ،ةتی ٢اون دؿحث ٠ی ره ج ٨گچ ،یا ...٥٣
روز ٚت ،ٜؿْی کؼده ة٨دم ةا گ٨قیف ة ٥ظ٨٣٨اده ام ز٣گ ةؽ، ٟ٣ا٠ا ٠چ ٨١گؼٗح ٥ة٨د  .از
دؿحف ٗؼار کؼده ة٨دم و ة ٥دؿحك٨یی رٗح ٥ة٨دم  .کاور ٝتاؿ ٨ةاز کؼدم و دیغم ی ٥ق٨ٞار
زی٠ ٢كکی و ی ٥پٞی٨ر ؿؼ ٥٠ای ة٤ٞغه .
_  ٢٠ای١٣ ٨٤ی پ٨ق. ٟ
ةا ج١ـعؼ گ٘ث :
_ٝتاس ّؼوس ٦اق٨ن ج٨١م قغه ة٨د ...
_ةؼام ةایغ چادر ٠ی گؼٗحی .
_ دیگ ٥چی دوؿث داری ةگیؼم ةؼات ٗغات ةك ٟ؟ ...ج ٨اؿؼائی ٜچادر پیغا ک ٟ٤؟
ٕ٠ؽت رد داده ؟
_ ی ٥روؿؼی یا قال ...
_ ةپ٨ش اٛ٣غر ٗک ٣ؽن ،ةؼات وؼر داره .
_  ٢٠ةغون صساب ةیؼون ١٣یام .
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_ کی ُ٣ؼج٨رو ظ٨اؿث ک٠ ٥یای یا ١٣یای .
٦٨٠ا ٨٠ج ٨چ٤گ ٟگؼٗح ٟو گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان ! ج ٨رو ظغا ةا صساب ةیؼو ٟ٣اذیح٣ ٟک، ٢ج٦ ٨٤٠ ٢یچ کؾ ٣غیغه ة٨د  ،ج٨
وادارم کؼدی ک ٥ای٨ٌ٤ری ٛ٠اةٞث ةاق ،.ٟوٝی ج ٨رو ة ٥ظغا ةیؼون  ٥٣ج ٨رو ظغا ...ج ٨ظغا
٠ی ق٤اؿی ؟!
٣گام کؼد و گ٘ث :
_  ،٥٣ظغا ٗٛي واؿ ٥ق١ا از د٠اغ ٗی ٜاٗحاده ٦اؿث .پاق ٨ةپ٨ش.
ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ ظغایا ...؛وای ظغایا ٣ساج ٟةغه ...
ق٨ٞارو ٨ٌ٣٨١٦ر رو جعث پ٨قیغم .پٞی٨رو ةؼداقح ٟک ٥ةؼم ج ٨ؿؼویؾ ةپ٨ق ، ٟک٥
دیغم ز٨ٞم َا٦ؼ قغ و گ٘ث :
_ ١٦ی٤سا ّ٨ض ٠ی ک٤ی.
ج٨ی چك١ای قیٌ٨ن و قؼورش ٣گاه کؼدم و چك١اق ٨درقث کؼد و گ٘ث :
_ واااای گٞیا !
_  ٢٠امال ؿؼد ٥٠روی ١٦ی٠ ٢ی پ٨ق. ٟ
پٞی٨ر روی ٝتاس ج ٟ٤کؼدم پ٨زظ٤غی رو ٝتف او٠غ و گ٘ث :
_ ٗٛي ٨٦قث ج ٨صساةث ظالم ٥قغهِ١َ٦ ،ـحؼ ؛
_  ٨٤٠ای٨ٌ٤ری مغا ٣ک. ٢
ی ٥اةؼوق ٨ةاال داد و ک١ؼ ٨٠ةا ی ٥دؿث گؼٗث  .جٛال کؼدم ک ٥و ٟٝک ٨٤٠ ،٥٤ةغجؼ
چـت٣٨غ ة ٥ظ٨دش  ،اٛ٣غر ک ٥ج٨١م اّىای ج٤ك٠ ٨ی ج٣٨ـح ٟصؾ ک .ٟ٤چك١ا٨٠
٠ضک ٟةـح ٟو ٠كح ٨١گؼه کؼدم ک ٥دؿحام ک٤ار پام آ٣کارد قغه چـتیغه ة٨د ة ٥رون
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پام .از ای٤ک ٥ج٤ف او٨ٌ٣ری چـتیغه ة ٟ٧چ٤غق٠ ٟی قغ  ،ک١ؼ ٨٠ةاالجؼ گؼٗث و ةیكحؼ
صـف کؼدم ،زیٓ زدم :
_آر٠ان!
_ چكاج ٨ةاز ک. ٢
ةاز ٣کؼدم ٨٠ ،ر٨٠رم قغه ة٨د .صؾ ا٣ؽزار قغیغ داقح .ٟةا مغای آروم گ٘ث :
_ ةاز ٠ی ک٤ی  ،یا ةغجؼ ک ٟ٤؟
جا چك١ا ٨٠ةاز کؼدم ،ج٧از١ی و وصكیاٝ ٥٣تك ٨رو ٝت ٟگػاقث .. .ؿْی کؼدم ؿؼ٨٠
ّٛب ةکك ، ٟا٠ا ةا دؿث دیگ ٥ش زیؼ ٗک٠ ٨١ضک ٟگؼٗث ٗ .كار ٝتف رو ٝتای
ٛ٤٠ته قغه ام اٛ٣غر زیاد قغ ،ک ٥ج٣٨ـث ٝب پایی ٨١٤درگیؼ د٣غو٣ف ک . ٥٤زیٕی از ج٥
گ٨ٞم زدم ،ر٦ام کؼد ی ،٨٧ی ٥ز٨ر ک ٥جْاد ٨١ٝاز دؿث دادم .ةا ٔؼور و جضک ٟگ٘ث :
_ ةار آظؼت ةاق ٥ک ٥ای٨ٌ٤ری ٠ی ک٤ی ،وگؼ ٥٣کٝ ٜتث زظ٠ ٟی ق. ٥
دؿح ٨١رو ٝت ٟگػاقح ٟو زدم زیؼ گؼی ٥و گ٘ح: ٟ
_ وصكی ؛٣ ٢٠ا٠ؽد دارم ...
او٠غ ةاز ٗک ٨١گؼٗث ةا درد گ٘ح: ٟ
_آی آی ٗ ...ک...ٟ
_ ظ٨دج ٨زدی ة ٥ص١اٚث ؟ پكث گ٨قح ٨دیغی ،اون ظا٨٣اده ی ةی ظ٨د و ٣ا٠ؽد قٞٛ٤ح٨
_ق٠ ٟ٦ _ٜٛ٤ی ةی٤ی ٢٠ .ج٨١م کَؾ و کارج ،ٟدیگ ٥ةٛی٠ ٥ؼدن  ،ج ٨ؿؼت ایٗ ٨٤ؼو
ک .٢اگؼ ی ٥ذره ا٠یغ داری ،ةػار ٣اا٠یغت ک ،ٟ٤ک ٥قایغ ج ٨ز٣غگی  ٢٠ک٤ار ج ،٨ظیٞی
٦ای دیگ ٥ةیان  ،ا٠ا ج ٨ز٣غگی ج ٨ی٘٣ ٥ؼ ٛ٘٦ي ٠ " ّ٢٠ "، ٢٠ی  . ٟ٣٨٠ج٨١م اون
کـایی ک ٥ة٧ك٨ن ٕ٠ؼور ة٨دی رو ،ازت ٠ی گیؼم ،ةاةای جازؼ ورقکـح ٥اج ،٨ةؼادر
ّالفِ ْ٠حادج، ٨اون ظ٨ا٦ؼ ٦ؼزه ای_ ک ٥ق٦٨ؼ ٠ؼد ٨٠دزدیغ و ة٧ف ٠ی ةاٝیغ_٠ ...ی
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ةی٤ی؟  ٢٠...آ٠ار  ٥١٦چیح ٨دارم ،جـٞی ٟق ،٨جا ةػارم ک٤ار ٗالکحث ز٣غگی ک٤ی،
ةغةعث؛
ؿؼ ٨٠ةّٛ ٥ب ٨٦ل داد و و ٟٝکؼد ،ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ ج ٨چی ٠ی ظ٨ای ؟
ج ٨م٨رجْ٣ ٟؼه زد :
_ ٔؼور . ٨٠ج٨١م اون ٚغرجی ک ٥االن دیگ٣ ٥غارم و جٛنیؼ ج٨ئ. ٥
صح١ا از ٚغرجی ٠یگ ٥ک٠ ٥٣ ٥اٝی ٥٣ ،٥م٘حی ... ٥٣ ،٥چ٨ن اون االن ز٣غگی ة٧حؼی داره .از
چٚ ٥غرجی صؼف ٠ی ز ٥٣؟!
روق ٨ةؼگؼدو٣غ و گ٘ث :
_ ١٦ـحؼ ؛
از ای٤ک ٥اؿ ٟروم گػاقح ٥ة٨د  ،ةغم ٠ی٠٨غ ! ظ٨دش قتی ٥گؼگ ،٥ة٠ ٢٠ ٥یگ١٦ ٥ـحؼ .
کح٣٨ی ٦ا ٨٠پ٨قیغم ،اقک١٣ ٌِٚ ٟی قغ ،ةٗ ٥یٗ ٢ی ٢اٗحاده ة٨دم .آةؼیؽش ةی٤ی داقحٟ
.جا او٠غم ؿؼ ٨٠ة٤ٞغ ک ،ٟ٤ی ٥چیؽی پؼت کؼد ج ٨م٨رج .ٟصی٨و ٥٣امال ،ج ٨ز٤گٜ
ةؽرگف کؼدن١٣ ،ی ج ٥٣٨ة ٥دؿح ٟةغه ٣ .گاه کؼدم ةتی ٟ٤چی ،٥دیغم ی ٥قال گؼدن
پ ٢٧چ٧ارظ ٥٣٨ی ؿؼ ٥٠ای. ٥
گ٘ث :
_١٦ی ٨٤دارم.
ظ٤ذی ٣گام کؼد و آروم گ٘ح: ٟ
_ ٠ؼؿی ...
٦٨٠ا ٨٠ز ِ١کؼدم و قا ٨ٝؿؼم کؼدم و ٦٨٠ا ٨٠ظ٨ب ج ٨کؼدم  .ة٤ٞغ قغم پٞی٨ر یک ٟاز
پیؼ٤٦ی ک ٥ج ٟ٤ة٨د ة٤ٞغ جؼ ة٨د  ،ا٠ا  ٢٠ةازم ةا اون ٝتاس ظساٝث ٠ی کكیغم
.کكیغ٠ف پایی ٢جؼ ،ا٠ا ةاز ٠ی پؼیغ ةاال  .ؿؼد و ج١ـعؼ آ٠یؽ ٣گام کؼد و گ٘ث:
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_ کاش اٛ٣غر ک ٥ة ٥صساةث ٠ی رؿیغی ة ٥اظالٚث ٠ ...ی رؿیغی .
یک ٥ظ٨رده ٣گا٦ف کؼدم .چٛغر ةی ادب ة٨د آظ ! ٥ظ٨دش ک ٥ظ٤غه اق ٟگؼٗح ٥ة٨د...
ةاالظؼه ةً ٥ؼف ٗؼودگاه رٗحی ...ٟج١ام ً٨ل راه  ،ج٦ ٨ؼ دو جا ٨٦اپی١ا ٛٗ،ي ظ٨اةیغ.
٦ ،٢٠ؼ ٠ؼدی ٣ؽدیک٠ ٟی قغ ٠ ،ی جؼؿیغم ک ٥ةیان ةاز ةگیؼ ، ٟ٣ظ٨د ٨٠پكحف ٠ی
کكیغم ،او ٟ٣ک ٥امال ّکؾ اٞ١ْٝی ٣ك٨ن ١٣ی داد .جٗ ٨ؼودگاه ،ج٨٦ ٨اپی١ا ٣،گاه
٠ـاٗؼا و ١٧٠ا٣غار٦ا ی ٨٦اپی١ارو ة٧ف ٠ی دیغم .چٛغر ؿْی در زٞب ج٨ز٧ف داقح٢
و اون چٛغر ٕ٠ؼور ة٨د  .ج٨ی ٨٦اپی١ا گ٘ح: ٟ
_  ٢٠ةایغ ةؼم دؿحك٨یی.
_ ظب ةؼو  ،ةیام ؿؼپات ةگیؼم؟...
_ ٠ی جؼؿ ٟةؼم.
_  ٥١٦از ریعث ج٠ ٨ی جؼؿ ،٢ج ٨از ةٛی ٥؟!
قاکی ٣گاش کؼدم و گ٘ح: ٟ
_ ١٦ ٨٤٠ی ٢چ٤غروز ٚت ٜدزدیغه ة٨دن ٢٠ ،جؼؿیغم.
_ پاق ٨ةؼو ةاةا ...اٛ٣غر جض٘٣ ٥یـحی ةغزد٣ث و از ٨٦اپی١ا ةا چحؼ ةپؼن پایی... ٢
ةا ٔن٣ ٥گاش کؼدم .کال جٌْی ٜإٝیؼت ة٨د ! کاش ًا٦ا ای٤سا ة٨د .ةا ای٤ک ٥دوؿحف
٣غاقح ٟو ة ٥ج٨می ٥ةاةا ةا٦اش ازدواج ٠ی کؼدم ،ا٠ا ٨٦ا ٨٠داقث .از زا ة٤ٞغ قغم .اوٟ٣
چك ٟة٤غق ٨زد و ؿؼق ٨جکی ٥داد ة ٥پكحی م٤غٝیف  ...جازه راه اٗحادم ک ٥ةؼم٣ ،گاه
یکی از ٠ـاٗؼا ؿؼ ٨٠چؼظ٣٨غ ةً ٥ؼٗف ٞٚ ...ت٦ ٟؼی ریعث .قتی ٥یا ظ٨د ٨١٦ن
کـی ة٨د ک٠ ٥ی ظ٨اؿث ة ٟ٧جساوز ک ٥٤و ز٨ٞق ٨گؼٗح ، ٢او ٟ٣ة ٟ٧زل زده٣ ،گاه ٠ی
کؼد ٞٚ .ت ٟداقث از زا ک٤غه ٠ی قغ  .از جؼس داقحٚ ٟاٝب ج٧ی ٠ی کؼدم ّٛ .ب
ّٛب رٗح ، ٟظ٨ردم ة١٧٠ ٥ا٣غاری ک ٥ج ٨دؿحف ؿی٤ی ٨٣قیغ٣ی ة٨د .ةا وصكث و
اؿحؼس گ٘ح: ٟ
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_وااای ةتعكیغ یْ٤ی " ..."sorryآر٠ان...؛
آر٠ان ؿؼق ٨ةؼگؼدو٣غ .چك ٟة٤غق ٨ةاال کكیغ و قاکی ٣گام کؼد و ةا وصكث گ٘ح: ٟ
_او٣سا،...چ٧ار ردیٖ ّٛب جؼ ،اون...اون.....اون ک..... ٥
آر٠ان ؿؼی جک٨ن داد و گ٘ث :
_اون چی ؟
_آر٠ان ٠ی ق ٥ةیای ؟...ج ٨رو ظغا....
_ی ٥دؿحك٨یی ١٣ی ج٣٨ی ةؼی ؟
_اون ک... ٥
ظساٝث ٠ی کكیغم ةگ ، ٟا٠ا ةاز چك ٟة٤غق ٨زد و ؿؼق ٨جکی ٥داد و گ٘ث :
_قاقیغ٣ح ٟادا داره !!!!!.
یْ٤ی ةی ادب جؼ از آر٠ان ،ظ٨دش ة٨د  .زدم ة ٥ق ٥٣٨ش و ظ ٟقغم در گ٨قف ةگٟ
،ک٣ ٥چی کؼد و گ٘ح: ٟ
_ةاةا اون ک٠ ٥ی ظ٨اؿث ة ٟ٧جساوز ک ،٥٤ج٨١م ج ٟ٤زای چ٤گاق... ٥
چك ٟة٤غق ٨ةؼداقث و ٣گام کؼد١٧٘٣ .یغم ز٤ؾ ٣گا٦ف چی .٥د٣تال جْنب و ٠غاْٗ٥
گؼی از ظ٨دم ج ٨چك١اش ة٨دم ،ا٠ا چیؽی ١٣ی دیغم .ةا ٝؼزه گ٘ح: ٟ
_او٣سا ٣كـح . ٥ج ٨رو ظغااا ةیا٠ ،ی جؼؿ ٟازش .
چك ٟة٤غو ةؼداقث  .از زاش ة٤ٞغ قغ ای ٢دوروز ٚغر ج٨١م ٝضُ٦ ٥ام ازش ٠ح٘٤ؼ ة٨دم ،
ا٠ا ١٦ی ٢ک ٥ة٤ٞغ قغ ،ج ٥د ٟٝگ٘ح: ٟ
_ ،٥٣ا٣گار ٨٤٦ز یک ٟآدم ٦ـث .
ک٤ارم ک ٥ایـحاد  ،د ٟٝیک ٟآروم قغ  .وٚحی ة ٥م٤غٝیف رؿیغی ،ٟةی اظحیار ة ٥آر٣ر
آر٠ان چـتیغم .ةؼگكث ٣گاه ة ٥دؿح ٟکؼد و چك١ا٠ ٨٠ضک ٟةـح ٟک٠ ٥ؼده رو ٣تی. ٟ٤
_ ةیا ةؼو.
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_٣ؼیا!_٣ؼی ٦ا_
_ ةیا ةؼو ،اٛ٣غر ادا در٣یار ،ظ٨اة٠ ٟیاد .
رٗح ٟج ٨دؿحك٨یی ،ی ٥ک_ ٥ٞپكث ؿؼ  _ٟ٦اؿ١ك ٨مغا کؼدم و گ٘ح: ٟ
_٣ؼیا ! ة٨١ن آر٠ان ...آر٠ان ؟!
_٦ااان ! ةغو ةیا اٛ٣غر ٗک ٣ؽن .
_او٠غم٣ .ػاری ةؼی ٦ا ،ج ٨رو ظغ ، ٥٣ (....ج ٨دؿحك٨یی ک١٣ ٥ی ق ٥گ٘ث "ظغا")
_اذیث ٣ک٤ی ةؼی ٦ا...
_اگؼ جا ی ٥دٚی٣ ٥ٛیای٠ ،ی رم.
یْ٤ی ٗ١٧یغم اٛ٣غر ٣ا٠ؼده ک٠ ٥ی ره ...از جؼس ای ٢ک٣ ٥ؼه  ،ؿؼیِ ة٤ٞغ قغم و درو ةاز
کؼدم .
گ٘ث :
_اه اه  ...دؿحح ٨ةك٨ر.
_جؼؿیغم ةؼی آظ.٥
_ةك٨ر دؿحح١٣ ... ٨ی ظ٨اد ةع٨رجث ک ...٥ج٧ف ای ٥٤ک ٥ی ٥جیک ٥ة٧ث ٠ی٤غازه .
_ اون ة ٟ٧ص ٥ٞ١کؼده ة٨د !!! ج ٨چٌ٨ر آد٠ی ٦ـحی ؟ دٝی ٜجؼس ١٣ ٨٤٠ی ٗ١٧ی ؟...
_ ةـ ٥ةاةا ،ةغو  ...دوؿاّح ٥رٗح ٥اون ج ،٨ؿع٤ؼا٣ی ٠ی ک.٥٤
او٠غم ةیؼون ،ج٤غی راه اٗحاد ةً ٥ؼف ز ٢٠ ،٨ٞپكث ؿؼش ظ٨اؿح ٟةغوام_ةغوم_،
ؿؼیِ ة٧ف ةؼؿ . ٟیکی ٠ی ظ٨اؿث رد ةك، ٥اٛ٣غر آروم و ةا ً١ا٣ی ٥٤جک٨ن ٠ی ظ٨رد
ک ٥رد ةك، ٥ک ٥آر٠ان ازم دورقغ .ؿؼ ٨٠ة ٥زیؼ ا٣غاظح ،ٟک ٥اون یارو ٣ ٨٤٠تی ٥٤و رد ةكٟ
ةؼم  ،ج٨ز٧ی ة٧ف ٣ک،.ٟ٤ة ٥ردیٖ م٤غٝیف ک ٥رؿیغم ،پا ج٤غ کؼدم .وؼةان ٞٚت ٟةاال
رٗح ٥ة٨د  ،او٠غم ؿؼیِ رد ةك، ٟک٠ ٥چ دؿح ٨١یکی ٠ضک ٟگؼٗث ،یْ٤ی چك ٨١١ةـحٟ
و زیٓ زدم _ :آر٠ان ...؛
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یٝ ٥ضُ ٥١٦ ٥زا ؿک٨ت قغ .چك ٨١١ک ٥ةاز کؼدم ،دٚیٛا رو ة ٥روم ،چ٧ار ردیٖ ز٨ٞجؼ،
ک ٥ٞی ةؼگكح ٥ی آر٠ا ٨٣دیغم ک ٥ةا جْسب ٣گام ٠ی کؼد ،چؼا از زاش ة٤ٞغ ٣كغه .
_دظحؼ چح ٥؟ ١٣ی ج٣٨ـح ٟة٤ٞغ ةك ،ٟچؼا زیٓ ٠ی ز٣ی ....
٣گاه کؼدم ،دیغم ی ٥پیؼزن ؿاّغ دؿح ٨١گؼٗح ٥ک ٥امال ردیٖ ای ٢وره  ...اون ًؼف ک٥
٠ؼده ٣كـح ٥ة٨دم_ة٨د ٣، _ٟ٦یـث !  ٟ٦ ٥١٦زل زده ة٨دن ٣،گام ٠ی کؼدن .داقحٟ
از ظساٝث ٠ی ٠ؼدم ٥١٦ .ة ٥ک٤ار ،ای٣ ٢گاه ٠ىضک و ٠ـعؼه آر٠ا ٨٣ةتی ... ٢ی٥
پ٨زظ٤غ ٠ـعؼه جؼ از ٣گا٦ف رو ٝتك ،٥ک ٥داره ةغز٨ر صؼم ٨١در ٠یاره ..
_آةؼو ریؽ...؛
_ة٧ث گ٘ح " ٟمتؼ ک ٢ةیام "...
_ٞ٠ث االن ٗکؼ ٠ی ک٤٤غ دی٨و ٥٣ای  ...اٝتح ٥پُؼ ةی راه ١٣ ٟ٦ی گ . ٢چی قغ؟...
ظ٨دت او٠غی ظ٨ردت ؟ گؼچ ...،٥ای ٢ظارزیا " آقٕال ظ٨ر" ٣یـح. ٢
ةا صؼص و ّنتا٣یث ٣گاش کؼدم  .ظ٨اؿح ٟی ٥چیؽی ةگ ،ٟجا "ٗی٧ا ظاٝغو٣ف "
ةـ٨زه ،جؼؿیغم ی ٥صؼکحی ک ،٥٤ةاز آةؼوم ةؼه  .از صؼص ٝتام ٠ی ٝؼزیغ .ظ٣٨ـؼد گ٘ث :
_٦ان ؟٦ان ؟ چی ٠ی ظ٨ای ةگی ؟ زؼات داری ةگ. ٨
_ازت ٠ح٘٤ؼم .
_ ٢٠ةیكحؼ ...دیگ ٥ةـ ، ٥ةیكحؼ از ک٨پ٤ث صؼف زدی...
چك ٟة٤غق ٨زد و ؿؼق ٨ة ٥م٤غٝی جکی ٥داد و ةا ظ٤غه و مغای ٣ازك گ٘ث :
_آررر ....آر٠ان ..
ادای  ٨٤٠در ٠یاورد٠ ...ؼجیک٨ّ ٥وی ...،کاش ٨١٦ن چاق اص٧٠ ٙ١ؼة٨ن ة٨دی .
ةاالظؼه ؿاّث یک و چ ٜ٧و پ٤ر دٚی ٥ٛةْغ ٣ی ٥١قب ،رؿیغی ٟج٧ؼان ٗ .کؼ ١٣ی
کؼدم ر٣گ ایؼا ٨٣ةتیٗ .ٟ٤کؼ کؼدن ة ٥اون روزای گػقح ٥واْٚا ززؼ آوره  .ز٣ای کاروا٨٣
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دزدیغن ... ،صتـ٨١ن کؼدنْ٠ ...،ای.... ٥٤پیؼ٠ؼده !  ...وای یادم ٠ی٘ح٨٠ ٥ر٨٠رم ٠ی ق٥
...
آر٠ان ةؼگكث و گ٘ث :
_د راه ةیا دیگ ٥؟ دورج ٨ج٤غ ک. ٢
_پا٦ام درد ٠ی ک...٢٤
ةا ظ٤غه و پ٨زظ٤غ  ،وٚیش و ةی صیا گ٘ث :
_چؼا؟ ...زیاد وا٣٨٠غن ؟
ةا صؼص گ٘ح: ٟ
_ظیٞی ةی جؼةیحی ؟! ةی صیا؛
_٨٦ی ! آدم ةا ارةاةف ای٨ٌ٤ری صؼف ١٣ی ز ... ٥٣ةْغ ،دیغی ی ٨٧ج٤تی ٥قغی ...
_چؼا جاکـی ١٣ی گیؼی ؟!
ةؼگكث ٣گام کؼد ٣،گام ة ٥جاکـی ٦ا اٗحاد .یٗ ٥کؼی ّی ٢ةؼق ة ٥ؿؼم زد  ..یْ٤ی
ٗام ٥ٞز٠ا٣ی ٗکؼم _ کٗ ٥ؼار ک ٟ٤ةا جاکـی _ و ّ ٟٞ١قایغ ده مغم دا٣ی ٥ة٨د ،و ز٠ان
ای٤ک ٥آر٠ان آر٣س ٨١ةگیؼه ٥٣ ،مغم دا٣ی ٥ة٨د  ٨٤٠ .کكیغ ًؼف ظ٨دش و گ٘ث :
_ةتی...٢؛ ٗکؼق٣ ٟک !٢چ٨ن ةغةعحث ٠ی ک ٟ٤و ج٨٤٦ ٨ز ١٧٘٣یغی ةغةعحی یْ٤ی چی
...
ةا وصكث ٣گاش کؼدم ،ةا صؼص و ٣گام کؼد و گ٘ث :
_یاا ...راه ةیاٗث.
 ٨٤٠د٣تال ظ٨دش کك٣٨غ و گ٘ح： ٟ
_ّػاب دادن  ٢٠ة ٥چ ٥دردت ٠ی ظ٨ره ؟
_ٗىٝ٨یف ة ٥ج٣ ٨ی٠٨غه١٦ ،ـحؼ ؛
_گ٘ح ٟة٣ ٢٠ ٥گ١٦ " ٨ـحؼ ".
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ةؼگكث جا ٗک ٨١ةگیؼه ،ظ٨دّٛ ٨٠ب کكیغم وگ٘ح: ٟ
_ةاق... ٥ةاق!٥
ی ٥جا اةؼوق ٨ةاال داد و گ٘ث :
_گٞیا الل ق ،٨ةْ٘٣ ٥ح ...٥الاااال !!!
_صغا ٜٚةػار ة٠ ٥ادرم....
_الاااال !
زیؼٝب گ٘ح: ٟ
_ظغا ٤ْٝحث ک.. ٥٤
ری٨١ت ی٠ ٥اقی ٨٤زد و چؼأاش روق ٢ظا٨٠ش قغ١٣ .ی دو٣ـح٠ ٟغٝف چی ...٥از پ٨ٞ٧
٠اقی٠ ٨٤ی دیغم  .آر٣س ٨١ول کؼد و گ٘ث :
_ةؼو ؿ٨ار ق...٨
٨ٌ٣٨١٦ر چپ چپ ٣گام ٠ی کؼد ٟ٤٠ .او٣ ٨٣گاه ٠ی کؼد٠خ قایغ وٚث ٤٠اؿتی ٥ک٥
ٗؼار ک٣ ... ٟ٤ک ٥٤ز٣غا٣ی ٟک ٥٤و دیگ ٥ةیؼو٣ ٨٣تی ...ٟ٤اون قتی ٥روا٣یا قغه ٦ ،ؼ چیؽی
ازش ةؼ٠یاد ث ای ٢آظؼیٗ ٢ؼمح ... ٥ج٨١م ای ٢اٗکار ٗٛي دودا٣ی٨ً ٥ل کكیغ ک٢٠ ٥
ةغوام  ٢٠ ...ةغوام و آر٠ان داد ةؽ: ٥٣
_گٞیا ٠ی کك١ث!
مغای پاش رو پكث ؿؼم ٠ی ق٤یغم .ةا ج٨١م ٨ٚا ٠ی دوییغم ،وٝی ١٣ی دو ٟ٣ة ٥کسا...
قایغ ة٧حؼه داد ةؽ ٟ٣ک١ک  ...یا ةؼم پیف پٞیؾ ! ...پٞیؾ داظ ٜؿا ... ٥٤ٝدوییغم ًؼف
ؿاٗ ٢ٝؼودگاه ،ةؼگكح ٟدیغم پكح٣ ٟیـث ! گ ٟ١کؼده ؟! ٘٣ؾ ٘٣ؾ ٠ی زدمٞٚ .ت ٟج٤غ
٠ی ک٨ةیغ  ،اٛ٣غر ج٤غ ک ٥ا٣گار ٠ی ظ٨اد ٘ٚـ ٥ؿی ٥٤ا ٨٠ةغره_پاره ک... _٥٤دور٣ ٨٠گاه
کؼدم٣ ،یـث !  ...ةایغ ةغوام ًؼف ؿا ٢ٝجا پیغام ٣کؼده  ...دوةاره دوییغم_دویغم_ ...
دوییغم ٛ٠ ....اة ٟٞیکی ایـحاده ة٨د ،از دوییغن ةاز ایـحادمٚ ،ا٠حف ة ٥آر٠ان ١٣ی
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ظ٨رد _...ریؽ زذ ٥جؼ و ک٨جاه جؼ ة٨د_ قایغ ةا  ٢٠کاری ٣غاره  ...دوییغ ًؼٗ ... ٟاون
دوییغ ًؼٗ٣ !!!!ٟؽدیکحؼ ک ٥قغ ،دیغم ٨١٦ن یارو ٠حساوزه س ،از جؼس_ ةا ج١ام
وز٨دم_ زیٓ کكیغم：
_آر٠ااااان ....آر٠اااااان....
٠ی دوییغم ..ا٣گار ای ٢پا٦ا ،پا٦ای ٣ ٢٠یـح ... ٢ج١ّ ٨ؼم اون ً٨ری _٠ذ ٜاؿب_
٣غوییغه ة٨دم ...زیٓ ٦ایی ٠ی زدم ک ٥ج٦ ٥ؼ زیٓ صؾ ٠ی کؼدم ی ٥زظ١ّ ٟی ٙة٥
ص٤سؼه وارد ٠ی ق ... ٥ةؼگكح ،ٟدیغم پكح٠ .٥١ضک ٟظ٨ردم ة ٥ی ٥چیؽی٣ .گٟ٧
داقث .از جؼس زیٓ زدم .ةؼگكح ، ٟدیغم آر٠ا ، ٥٣از ذوق ةٕٞف کؼدم ..!!!!.از ذوق
ای٤ک ٥دیغ٠ف ،ةٕٞف کؼدم و ةا ٨٦ل و ٘٣ؾ ؿ٨زان گ٘ح: ٟ
_ اون ...اون د٣تا ... ٥١ٝاون...
ةؼگكح ٟدیغم ّٛب ّٛب رٗث و دوییغ و دور قغ...
ة ٥آر٠ان ٣گاه کؼدم ّ .نتی و ظك ٢ةا چك١ای ة ٥ظ٨ن ٣كـح٣ ٥گاش ًؼف ٠ؼده ة٨د
٣.گاق ٨ةً ٥ؼٗ ٟچؼظ٣٨غٞٚ ،ت ٟاز زا ک٤غه قغ .جا اون ٝضُ ٥اٛ٣غر ٣گاقّ ٨نتی ٣غیغه
ة٨دم .دؿح ٨١از دور گؼد٣ف کكیغم و ج٤غ ج٤غ گ٘ح: ٟ
_ ةتعكیغ ..ةتعكیغ...
آر٠ان ةا مغای دورگ ٥گ٘ث :
_ ة٧ث گ٘ح ٟةغةعحث ٠ی ک...ٟ٤
_ ٔٞي کؼدم دیگ... ٥
ّٛب ّٛب ٠ی رٗح .ٟآر٠ان ةا ٗک ٛ٤٠ته قغه ٣گام ٠ی کؼدٝ ،ت ٨١گؽیغم ،ةا وصكث
گ٘ح: ٟ
ة٧عغا دیگٗ ٥ؼار ١٣ی ک ، ٟ٤آر٠ان ةتعكیغ..
_ ٠ی کك١ث گٞیا...
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ٗکؼ زغیغجؼی ة ٥ؿؼم زد .زای ای٤ک ٥ةحؼؿ ،ٟقایغ ة٧حؼه ظؼش ک٠. ٟ٤گ ٥را٦ی ٟ٦
٦ـث؟ ...اآلن ک ٥از جؼس ؿکح ٥کؼدم ...ةؼم ظ ٥٣٨کحک ٟ٦ ٟةؽ ، ٥٣ای ٢ک ٨٤٠ ٥ةؼ١٣ی
گؼدو ، ٥٣صغا ٜٚز ٨١٣٨پ٤اه ةغم  ..ای٤ْٝ ٢ح٤ی ٛٞٚف چی ٥آظ...٥
رٗحً ٟؼٗف و ةا اٝح١اس زیؼگ٣ ٨٠٨ٞیكگ٨ن گؼٗح ٟو گ٘ح:ٟ
_ ٗ١٧یغم اقحتاه کؼدم ،ةتعف ظب  ...ةتی ،٢ظ٨دم ٗ١٧یغم...
 ٢٠ة٧ث اُٝحی١اج٨م دادم...
٠ی دو٠ .ٟ٣ی دو. ٟ٣
دؿحا ٨٠ةٚ ٟ٧الب کؼدم و ز٨ٞی پیك٣٨ی ٟگؼٗح ٟو گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان...ةاق ٥؟!
٣گاش کؼدم ...ؿؼد و ظكک ٣گام ٠ی کؼد ٤ْٝ .حی ؛ج ٨چؼا اٛ٣غر ّ٨ض قغی ؟ٗ...ک٨١
گؼٗث  ...ای ٢اؿحع٨و٣ف آرجؼوز گؼٗث ج ٨ای ٢دو روز !
_ گ٨قح ٨ةاز ک١٦ ،٢ـحؼ ؛ ص٨م ٥ٞی جْٛیب و گؼیؽ ٣غارم ،ظالمث ٠ی ک ، ٟ٤دٟٝ
راصححؼ ازت ظ٤ک ةك ... ٥اگؼ روزگار ج ٨رو ؿؼراٚ ٟ٦ؼار داده ٣ ،ػار ازت اؿح٘اده اةؽاری
ک، ٟ٤ک ٥د ٨١ٝظ٤ک ک... ٟ٤
_ آیییی...
_ ؿیؾ....ؿیؾ" .....د ٢٦ؿؼویؾ کؼدن" ٠ی دو٣ی یْ٤ی چی ؟ د٤٦ح ٨ؿؼویؾ ٠ی
ک ،ٟ٤اگؼ ی ٥ةار دیگ ٨٤٠ ٥د٣تال ظ٨دت ةغوئ٣٨ی _ةغوا٣ی_١٧ٗ ،یغی؟
_ آره آره ...اَ.....٥٧٦آیییی آیییی آر٠اااا...٢٤٤٤٣
_ ٣٨٠غه ة ٥آه و ٣ا ٥ٝت ،ای٤سا ک ٥زای آه و ٣ا٣ ٥ٝیـث  ((،ةا صؼص گ٘ث )) ّ :ؽیؽم؛
ٗک ٨١ةّٛ ٥ب ٨٦ل داد و ر٦ام کؼد و گ٘ث :
_ یاا ...راه ةیاٗث ،ز٨ٞی  ٢٠راه ةؼو ...
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ٗک٠ ٨١اؿإ دادم ...ةی قْ٨ر ٗ ٟ٧٘٣ک ٨١از زا ک٤غ ،چؼا اٛ٣غر ظؼ قغه ؟! ای ٢کارو از
کسا یاد گؼٗح٥؟ ...ةیچاره ظا ٥ٝگیحی و ّ ٨١ج٨صیغ ک٠٨ُٞ٠ ٥حؼی٨٠ ٢ز٨دات د٣یان...،
ةا اون مغای ٣کؼه ی ة١ف گ٘ث :
_ چپ  !...ظاك ج ٨ؿؼت گٞیا ،چپ! اون راؿحٝ ...٥یـا٣ؾ زٕؼاٗی  ٟ٦ةؼای ٠ ٢٠ی
ظ٨اؿح ٥ةگیؼه ...ج ٨اون دا٣كگا٦ث ...
واااای ! چٛغر ةی ادةی آظ !!! ٥ةا چك١ای گؼد ة ٥روة ٥رو ٣گاه کؼدم  .امال ّ٘ث کالم
٣غاره ٦ا...
_ ؿاکف رو ز٠ی ٢ة٨د .ک٤ار ٠اقی ٢ول کؼده  ،دوییغه د٣تال  ! ٢٠ؿاک ٨ةؼداقث
،ا٣غاظث ج٠ ٨اقی ٢و گ٘ث :
_ ؿ٨ار ق!٨
ؿ٨ار قغم .چ ٥دم و دؿحگا٦ی !!! اون  ِٚ٨٠دوچؼظ٣ ٟ٦ ٥غاقث !...دک ٥١ی اؿحارت
٠اقی ٨٤زد و ک١ؼة٤غ ق ٨ةـث٣ .گا ٨٠ة٤ٞغ کؼدم ًؼٗف  ،دیغم داره ٣گام ٠ی ک ...٥٤ةا
اون اظ ٟج ٨م٨رجف گ٘ث :
_ چی٥؟ ...قاظکات جک٨ن ٠ی ظ٨ره ! ٤٦گ کؼدی ؟!
_ ج ٨کارت چی ٥؟!
_ ة ٥ج٨چ ! ٥ک٘ٞح ٨ای ٢صؼٗا ؟ ج ٥٣ ٨و ق١ا ...جکؼار ک...٢
ةا جْسب ٣گاش کؼدم و قاکی گ٘ث :
_ جکؼار ک! ٢
ةا ٨١٦ن صاٝث ٤٦گ گ٘ح: ٟ
_ ق١ا !
_ ة٧ث ک ٥ظ٨ةی ٣ی٠٨غه ّ ،ی ٢ؿگ ةایغ ةا٦ات رٗحار کؼد  .ةاةات دظحؼ جؼةیث
٣کؼده ...،ک ٟ٧٘٣ ٥پؾ ا٣غاظح٠ ...٥ی گ" ٟدؿث از پا ظٌا ٣ک ، " ٢ةؼای ٠ ٢٠ی
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دوئ٠..،٥ی دوئی ؟ٗ ...ؼار ٠ی ک٤ی ؟  ...از ٢٠؟  ...ظب اص ٙ١؛  ٢٠ک ٥ی ٥ج ٢٘ٞةؽ، ٟ٣ج٨
٦ؼزا ةاقی ،پیغات ٠ی ک. ٢٤
_ چٌ٨ری ؟!!!
داد زد :
_ الل ق ٨گٞیا ! مغاج ٨جا ٗؼدا متش ٣ك٨٤م  .اٛ٣غر ّنتا٣ی ٟک٠ ٥ی ج١٦ ٟ٣٨ی ٢اآلن
ةکك١ث ،ةتی ...٢ی ٥چیؽی ة٧ث ٠ی گ ،ٟآویؽه گ٨قث ک ٢٠ ：!٢اون آر٠ا٣ی ک٠ ٥ی
ق٤اظحی دیگ٣ ٥یـح . ٟةؼای ٦ ٢٠یچ کؾ ٣ ٟ٧٠یـث ٦ ،یچ کؾ  ...ج ٨در ی ٥م٨رت
٠ی ج٣٨ی ٘٣ؾ راصحی ک٤ار  ٢٠ةکكی  ،او ٟ٣ای ٢ک، ٥ج ٨چ٧ارچ٨ب  ٢٠ةاقی ٗ.کؼ ک٢
از اآلن ة ٥ةْغ ی ٥رةاجی ! اوٚ٨٣ث قایغ  ...قایغ ...ةح٣٨ی ٘٣ؾ راصحی ةکكی ،چ٨ن ة٥٣٨٧
دؿح٣ ٟغادی ...
ٝت ٟةاز ٠ی قغ صؼف ةؽ ، ٟ٣ا٠ا ةاز ةـح٠ ٥ی قغ ...الل قغه ة٨دم ا٣گار واْٚا !
_  ٥٤٣ةاةا جٌْی٠ !ٜؼدن ! ج٨١م قغ ٣ ...ا٠ؽد ؟!
پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ ةتیٕ٠ ٢٠ ...٢ؽم ٠ؼیه ِظ٨٣٨اده ج٨ئ ،...٥ز٨ٞی ٣" ٢٠ا٠ؽد٣ ،ا٠ؽد " ٣کّ ، ٢کؾ
"قب ز٠ "٥ْ١ی ٗؼؿح ٟةؼای پـؼه ،کٕ٠ ٥ؽش ةحؼک٦ ٥ا ...
ق٨ک٣ ٥گاش کؼدم ! چؼا ؿادیـ١ی قغه ؟!!!
_ او ٟ٣کّ ٥ك ِٙجْنب و ٔیؼت ٚ...،ك٤گ قا٦ؼٖ ٠ارگف پاره ةك ! ٥ج ٨ظ ٥٣٨ی ٢٠
ٗٛي ٠ی ج٣٨ی در ٨٠رد " "٢٠صؼف ةؽ٣ی ...در٨٠رد ظ ٥٣٨ی ٠ ، ٢٠اقیٝ ،٢٠ ٢تاؿای
... ٢٠
ٝت ٨١گؽیغم  ...آر٠ان ١٣اد کا ٜ٠ی ٥آدم ّٛغه ای قغه ة٨د ! ج ٨روان ق٤اؿی چ٧ار
ّٞ١کؼد ّٛغه یؼوا٣ی داری"： ٟاّحال  ،جالٗی  ،زتؼان ،ج٨زی " ٥دٗاّی ک١٠ ٥ک٥٤
در صاٝث اول و چ٧ار٠ی ظٌؼی ٣ ٟ٦غاقح ٥ةاق ،٥ا٠ا درصاٝث دوم و ؿ٨م ،ی ٥ز٨ر
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زایگؽی ٢رٗحاری رخ ٠ی ده  .آر٠ان ةا ّٛغه ٦اش اّحال پیغا کؼده ،ا٠ا  ...دؿث ة٥
جالٗی و زتؼان  ٟ٦زده ! ؿؼة ٥زیؼ ا٣غاظح ٟو گ٘ث :
_ ی ٥روز  ٢٠ظ ٥٣٨رو ة ٟ٧ریعح ٥ةتیٝ ،ٟ٤تاؿارو اج٣ ٨کؼده ةتیَ٣ ،ٟ٤كـح ٥ةتی، ٟ٤ةؼٖ
٦ای آق٘ح ٥رو ز٠ی ٢صیاط ةتیٔ ،ٟ٤ػای آ٠اده ٣كغه و اجاق ةی  ...ُٟ٣ة ٥٣٨٧دادی ةٟ٧
،ک ٥ةگیؼ٠ث ج ٨دؿح...ٟ
_  ٢٠آقپؽی ٟظ٨ب ٣یـث .
ص ٙة ٥زا٣ب گ٘ث :
_ ةی زا ک ٥ظ٨ب ٣یـث٣ ...یآورد٠ث ةع٨ری_ ةع٨اةی ! کار ٠ی ک٤ی! ْٗال ازازه
ظؼیغ ٣غاری ،چ٨ن آدم ٣یـحی ..ا٠ؼوز آدم ٣ت٨د٣ح٣ ٨ك٨ن دادی  ٢٠ ...دٚی ٥١٦ ٙچی٨
وارؿی ٠ی ک ،ٟ٤ج ٨صیاً ٟدورةی٦ ٢ـث  ...گٞیا دوؿث دارم دؿث از پا ظٌا ک٤ی و
ٚت ٜای٤ک ٥پات ة ٥ظ ٥٣٨آق٤ایی ةؼؿ ٢٠ ..،٥دؿح ٟة٧ث ةؼؿ... ٥
کٖ دؿحاق ٨زد ة ٟ٧و گ٘ث :
_ ّاق ٙای ٟ٤ک ٥ة ٥٣٨٧ةغی دؿح...ٟ
ةا وصكث ٣گاش کؼدم و گ٘ث :
_ ٚت ٢٠ ٜةیغار ٠ی قی  ،ةْغ ٠ ٢٠ی ظ٨اةی .ظغ٠حکارای ظ ٥٣٨رو ٠ؼظل کؼدم،
چ٨ن اآلن ظغ٠حکار ظن٨می دارم.
دؿحك ٨دراز کؼد و پكث ا٣گكحاق ٨روی گ ٥٣٨ام کكیغ٠ .ی ظ٨اؿحّٛ ٟب ةکك ،ٟةاز
ٗک ةغةعح ٨١گؼٗث و گ٘ث :
_ ٣ ٢٠ع٨ام  ،از زیؼ دؿح ٟک٤ار ١٣ی ری ١٧ٗ ،یغی ؟٦ ...ؼچی ج ٨اون ؿؼ پ٨کح ، ٥ةؼیؽ
ةیؼون .
٠چ دؿحك ٨گؼٗح ٟو گ٘ح: ٟ
_ آی ....آی...
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ٗک ٨١ول کؼد و ةا ةٕه گ٘ح: ٟ
_ د ٟٝةؼای ٠ا٠ان...
_ ؿیؾ...
_ چؼا ای٨ٌ٤ری ٠ی ک٤ی؟ ة ٥چی ٠ی رؿی؟
_ ٦یؾ یْ٤ی چی ؟٦ان ؟ یْ٤ی چی ؟ یْ٤ی الاال ق ... ٨الل.
ا٣گكث اقاره اق ٨ةاال گؼٗث و ةا اةؼو٦ای ةاال داده گ٘ث :
_ الل ّؽیؽم ؛
ةا ةٕه ٣گاش کؼدم .گ٨قیك ٨درآورد و ی ٥ق١اره ای رو ؿؼٔ کؼد و گؼٗث و گ٘ث :
_ ا ... ٨ٝچی قغ ؟ ...ای٨ةی؛ ٛٗ ٢٠ي از ظغا ٥٠کٗ ٥ؼدا ٣ح٣٨ـح ٥ةاقی ز٤ـای  ٨٤٠از
گ١ؼك رد ک٤ی و  ٢٠ةکك١ث .دی ٥اج٠ ٨ی دم٠ ،ی کك١ث .ز٣ح ٟظیٞی ظ٨قضال ٠ی
ق ٥ک ٥ةْغ ٠ؼد٣ث ،صغا ٜٚة ٥دردش ظ٨ردی ...
_ آر٠ان ٚتال ١٣ی ج٣٨ـث دوجا ز ٥ٞ١صؼف ةؽ ،٥٣اآلن چ ٥ج٧غیغی ٠ی ک ... ٥٤ظیٞی
د٠ ٟٝی ظ٨اد ةغو ٟ٣چی قغه ؟! چی او ٨٣اٛ٣غر ّ٨ض کؼده ! ؟ کاش ای ٢جٕییؼ ةا
٧٠ؼة٣٨ی ٦ای ٚتٞف ة٨د  ...ة ٥ةیؼون ٣گاه کؼدم  ،ةارون ٠ ٟ٣ ٟ٣ی ةاریغ .ی٨٠ ٥زیک
پٞی کؼد ٨١٦،ن جؼا ٥٣ای ة٨د کٚ ٥تال  ٟ٦ج ٨ؿ٨یث ٦ح ٜگ٨ش ٠ی داد .چ ٥دم و
دؿحگاه و ؿیـح١ی ج٨ی ٠اقی ٢ة٨د ...ی ٥ؿک٨ت  ٌٙٞ٠ةی٨١٤ن ة٨د و ظ٨ا٤٣غه ٠یع٣٨غ و
آر٠ان ٦یچ ّکؾ اٞ١ْٝی ٣ك٨ن ١٣ی داد  .ةا ی ٢٠ ٥اظ ٟة ٥روة ٥رو ٣گاه ٠ی کؼد .
：
اگ٠ ٢٠ ٥ی ؿ٨زم
٦یؽم آجیف ج٨ئی
اگؼ دی٨و ٥٣قغم ،ةاّخ و ةا٣یف ج٨ئی
دل ةغه ،ةـ ٥دیگ ،٥ای ٢دؿث و اون دؿث ٣ک... ٢

56

رمان شیطان یا فرشته | نیلوفر قائمی فر | باغ رمان

ّاق ٙچك١اج ٨را٦ی ة ٢ةـث ٣ک٢
آره ّاقٛح٠... ٟی ةؼی دٝی رو ک٠ ٥ی ةازه ة ٥ج... ٨
آره ّاقٛحٟ
ةغه دل ة ٥کـی ک ٥ةاز دیغه ظ٨اةح...٨
ّاقٛحٟ
ةا ای٤ک ٥د ،ٟٝواؿ ٥ج ٨ک،٥١
ةیكحؼ از ّ ٥١٦اقٛح... ٟ
د ٟٝةؼای ظ٨٣٨اده م ج٤گ قغه ٢٠ ...یک١اه و ٣ی ٟدیگّ ٥ؼوؿی ،٥١چؼا اآلن ای٤سام ؟ ...
جازه اون ز٧یؽی٣ ٥نٖ و ٣ی ٨٠ ٥١ج ٨ظ ٥٣٨ی ًا٦ا چیغه ة٨دم  .اآلن ج٨١م آرزو٦ام
ظاکـحؼی قغن ةا ة ٟ٧ظ٨ردن ووْیث ٠اٝی ةاةا ک ٥آرزو٦ام ٦یچ قغ ٠.ست٨ر قغم ة٥
ازدواج ةا ًا٦ا روایث ةغم و  ٥١٦چی ٨ؿاده ةگیؼم  ...صاال ةا دزدیغه قغ ٟ٣و او٠غن
آر٠ان  ،او ٟ٣ازم دریٓ قغه  .ةٕه داقث ظ٘ ٥م ٠ی کؼد  .چؼا ز٣غگی  ٢٠ة ٟ٧ریعح٥
وةعث و اٚتال پكث کؼده ة ٟ٧؟ د ٟٝز٣غگی٠ ٨١ی ظ٨اد  ...اقکام ٨ُٞ٠م رو گ ٥٣٨ام ٠ی
چکیغ  ...ک ٜراه گؼی ٥کؼدم ،ک ٜراه مغا  ٨٠ق٤یغ ،ا٠ا  ٥٣صؼٗی زدّ ٥٣ ،کؾ اٞ١ْٝی
٣ك٨ن داد .
ز٨ٞی در ی ٥ظ ٥٣٨ی ویالیی ٣گ ٥داقث .چ ٥در ُّی ٟاٝسذ ٥ای ة٨د ،...قتی ٥در کاخ
ة٨د ،صحی ظ ٥٣٨ی ٚتٞی ٠ا١٦ ٟ٦چی ٢دری ٣غاقث !.
وارد صیاط قغی ،ٟی ٥صیاط دویـث ٠حؼی ة٨د ،اول ی ٥ةأچ ٥پؼ از درظث ة٨د و ةْغ ٟ٦
ی ٥اؿحعؼ و ی ٥جؼاس ک ٥ةا ؿ ٥جا پ ٥ٞة ٥صیاط وم٠ ٜی قغ ،ةْغ  ٟ٦ی ٥ؿاظح٨١ن دو
ًت٣ ! ٥ٛک ٥٤دزد قغه ..آظ ٥ای ٢ظ_٥٣٨ز٣غگی و از کسا آورده ؟! درؿاظح ٨٣٨١ةاز کؼد و
ٗ ٨٤٠ؼؿحاد ج ٨و پكث  ٢٠وارد قغ.
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ی٦ ٥ال ک٨چیک وؿي ة٨د ،کٛٗ ٥ي وؿٌف ی٠ ٥یؽ ة٨د و روش ی ٥قٌؼ٣ر ٛ٣ؼه ة٨د.
ؿ١ث راؿث ی ٥در ةؽرٖ ةا روکف چؼم ة٨د ک ٥ةـح ٥ة٨د .روةؼو در آقپؽظ ٥٣٨ة٨د و
ک٤ارش راه پ، ٥ٞک ٥ک ٜراه پ ٥ٞپؼ از جاة٦٨ٞا آةؼ٣گ ة٨د و زیؼ پ ٥ٞدوجا در .ؿ١ث چپ ی٥
در دیگ ٥ة٨د ک ٥چ٨ةی ة٨د.
ؿاکك ٨رو ز٠ی ٢ا٣غاظث و رٗث کٞی ٥چؼأارو زد٨ٝ _.ؿحؼای ةؽرٖ کؼیـحاٝی _.از پ٥ٞ
٦ا ةاال رٗث.
ة ٥ؿ١ث راؿث رٗح، ٟدرق ٨ةاز کؼدم وچؼأ ٨روق ٢کؼدم .ی ٥ؿا ٢ٝةؽرٖ ةا ؿ ٥دؿث
٠ت ٜؿ٤ٌٞحی و ٗؼقای اةؼیك ٟو پؼده ٦ای اًٞـی و جاةٗ ٨ٞؼش ٦ای اةؼیك ٟو رو٠یؽ
٦ای کارقغه و ...واْٚا ٕ٠ؽم  ٜ٘ٚکؼده ة٨د  .چؼأارو ظا٨٠ش کؼدم و ةً ٥ؼف چپ
رٗح. ٟ
ی٦ ٥ال چ٠ ٜ٧حؼی ة٨د ،.ی ٥دؿث ٠ت ٜراصحی ٠كکی ز ٨ٞی ج٨ٞیؽی٨ن ة٨د .ی ٥دؿث
٠یؽ ٣ا٦ار ظ٨ری ٦كث ٘٣ؼه ٠كکی ،ی ٥جاة ٨ٞقام آظؼ ةاال ؿؼ ٠یؽ ٣ا٦ارظ٨ری ،دور جا
دور آةإور ٦ای ٠كکی،پؼده ة ٥اون پ٤سؼه ٦ای ٚغی وم٣ ٜت٨د ،ا٠ا کؼکؼه ٦ای چ٨ةی
داقث .پكث ٠ت ٜراصحی ،ی٠ ٥یؽ ةیٞیارد ة٨د و ک٤ارش ی ٥ةار پؼ از ٠كؼوب .ؿ١ث چپ
،ک٤ار ج٨ٞیؽی٨ن ،ی ٥آرقی ٨پؼ از ٗی ، ٟٞو ؿ١ث راؿث  ،ک٤ار ج٨ٞیؽی٨ن  ،ی ٥کحاةع٥٣٨
ةؽرٖ .ای ٢ور اؿپؼت ة٨د ! روی ٠یؽ ز٨ٞی ج٨ٞیؽی٨ن ،یّ ٥ی٤ک دور ٠كکی و ی ٥کحاب
ة٨د ،ج٧٤ا ة ٟ٧ریعحگی ظ٨١٦ ٥٣٨ن ة٨د !ظ ٙٚ٨ٗ ٥٣٨اْٝاده ج١یؽ و ٠ؼجب ة٨د !!!
چؼأ ٨ظا٨٠ش کؼدم و ةً ٥ؼف آقپؽظ ٥٣٨رٗح.ٟ
ک ٜآقپؽظ ٥٣٨ؿ٘یغ ة٨د و وؿایٞف ؿی٨ٞر ٛ٣_ .ؼه ای_ از ج١یؽی  ٥١٦زا ةؼق ٠ی زد ..
ا٣گار ٦ؽارجا زن ای ٢ظ ٥٣٨رو رٗث و روب ٠ی ک .٢٤ی٠ ٥یؽ دوازده ٘٣ؼه ی چ٧ارگ٨ش
 ٟ٦وؿي آقپؽظ ٥٣٨ة٨د .
...اون دوجا در زیؼ پ ٥ٞؿؼویؾ ٦ای پایی ٢ة٨دن.
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از پ٦ ٥ٞا ةاال رٗح . ٟجاة٦٨ٞای ّسیتی ة٨دن ،ا٣گار ؿتک ظامی ة٨دن ً .. .ت ٥ٛةاال
را٦ؼویی از در ة٨د  ...ؿ ٥جا در ؿ١ث راؿث ،ؿ ٥جا ؿ١ث چپ ،وؿي را٦ؼو ی٠ ٥یؽو یک
م٤غٝی ؿ٘یغ ة٨د  .ج ٥را٦ؼو ی ٥آیٚ ٥٤غی ة٨د .ة ٥دی٨آر٦ا دی٨ارک٨ب وم ٜة٨د .دو در
اول ؿ١ث چپ ٨ةاز کؼدم  ،او٣ا ٟ٦ؿؼویؾ ة٧غاقحی ة٨دن و در ؿ٨م ا٣تاری ة٨د
 .در اول ؿ١ث راؿث ،ی ٥اجاق ةؽرٖ ة٨د .چؼأ ٨روق ٢کؼدم .ی ٥ظ٨ف ّسیتی ظ٥٣٨
اش داقث ،زیادی ةؽرٖ و جاریک ة٨د .ج ٨اون اجاق٠ ،یؽ٦ای ًؼاصی و ٛ٣ك ٥کكی،
جاة٦ ٨ٞای ةؽرٖ از ّکؾ ٦ای ؿاظح٨١ن  ،ی ٥ؿیـح ٟکا٠پی٨جؼ ج ٨ی ٥گ٨ق ٥اجاق ،ی٥
٠یؽ پؼ از کأػ ج ٨ی ٥گ٨ق ٥ی دیگ، ٥ی٠ ٥یؽم پؼ از پؼو٣غه اون ؿ١ث ة٨د ...ؿؼؿام
گؼٗح ، ٟاو٠غم ةیؼون چؼأك ٟروق ٢گػاقح، ٟظیٞی جاریک ة٨د.
در اجاق دو ٨٠ةاز کؼدم  ....چؼأف روق ٢ة٨د  .کث ق٨ٞارش رو جعث ة٨د ی ٥جعث
ؿ٘یغ ةؽرٖ وؿي اجاق ة٨د ،ی ٥آی ٥٤ةؽرٖ ةا ٚاب ؿ٘یغ ،ی٠ ٥یؽ ک٤ار آی ٥٤ک ٥روش پؼ از
ادک ٢ٞو کؼم و اؿپؼی  ٨٠و ٠ام ة٨د_ ،قایغ ٣ؽدیک ة ٥پ٤ساه ٨٣ع از ای ٢چ٧ار پ٤ر جا
ز٤ؾ روی اون ٠یؽ ة٨د_ ک٤ار ، ٟ٦ک٤ار  ٟ٦ج٨ی ردیٖ ٦ای زغاگ ٥٣٨چیغه ة٨د .ا٣گار
وؿ٨اس  ُٟ٣داقث  ،ظیٞی ٠ؼجب ة٨د ! چ٧ارجا ک١غ ةؽرٖ ک٤آر  ٟ٦ردیٖ ٚؼار داقح. ٢
دو ًؼف جعث دوجا آةإور ةؽرٖ ؿ٘یغ ة٨دن .پ٤سؼه ةاز ة٨د .پ٤سؼه ٦ای دو زغاره ی
ةؽرٖ و ٚغی ،پؼده ؿ٘یغ صؼیؼ ةا ٣ـی ٟظ٤ک پاییؽ ٠ی رٚنیغ  ...ج٨١م اجاق ؿ٘یغ ة٨د
،چ٨ب جعث و ک١غ و آی ٥٤و ٠یؽ ج٨اٝث  ٟ٦ؿ٘یغ ة٨د  .روجعحی ؿ٘یغ  ،پؼده ؿ٘یغ  ،ا٠ا
دی٨ار و کٖ اجاق از چ٨ب ة٨د  .روی دی٨ار ٦ا ٦یچی ٣ت٨د  ٥٣،جاة ٥٣ ،٨ٞدی٨ارک٨ب ... ٥٣،
ؿ ٖٛاجاق از ای ٥٤ة٨د .ة ٥ةاال ؿؼم ٣گاه کؼدم  ،دیغم یکی پكح ،٥١ز٦ؼه ام آب قغ .
ةؼگكح. ٟزیٕ ٟج ٨گ ٨ٞظ٘ ٥قغ ٞٚ .ت ٟاز زا ک٤غه قغ .دؿح ٨١رو ٞٚت ٟگػاقح. ٟص ٥ٝ٨ی
ؿ٘یغق ٨دور ک١ؼش ةـح ٥ة٨د .ةا اون جّ ٢ىال٣ی ؿ٘یغ روة ٥روم ایـحاده ة٨د .ی ٥آن
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صؾ کؼدم ٗكار ظ ٟ٣٨ةاال رٗث،جپف ٞٚت ٟةاال رٗث ،داغ کؼد ج ،ٟ٤ؿؼ ٨٠ة ٥زیؼ
ا٣غاظح ٟو گ٘ح: ٟ
_ ةتعكیغ .... ٢٠
جا او٠غم ٚغم ةؼدارم ةؼمٛ٠ ،اة ٟٞایـحاد .رو ةؼگؼدو٣غم از یً ٥ؼف دیگ ٥ةؼم  ،ةاز ز٨ٞی
را ٨١٦گؼٗث .ؿؼم پایی ٢ة٨د .د٠پایی ٦ای ص ٥ٝ٨ای پاش ة٨دٚ .ك٤گ ٠ی قغ
وؿ٨اؿك ٨صؾ کؼد...
_ ؿؼ_ة٤ٞغ!
_ آر٠ان ظ٨ا٦ف...
_ ؿؼ ة٤ٞغ!....
_  ٢٠و ج ٨اآلن ...
_ ا٣گار کؼی ؟! ؿؼج ٨ة٤ٞغ ک... ٢
گ٨قٝ ٥ت ٨١ة ٥د٣غون ٣یك ٟگؼٗحٗ .ٟک ٨١ةاز گؼٗث .چك١ا٠ ٨٠ضک ٟرو  ٟ٦گػاقحٟ
.ای ٢ةار آروم ٗک ٨١گؼٗح ٥ة٨د .ؿؼ ٨٠ة٤ٞغ کؼد و گ٘ث :
_ چك١اج ٨ةاز ک٣ ، ٢ػار وادارت ک٠، ٟ٤ی دو٣ی ک ٥جٛٗ ٨ي ٠ی ج٣٨ی ادای ّ٣ ٜ١کؼدن
ة ٥صؼٗا ٨٠درةیاری ،چ٨ن آظؼش ةایغ کاری ک٠ ٢٠ ٥ی گ ٨١ا٣سام ةغی .
زیؼٝب گ٘ح: ٟ
_ گ٤اه داره...
ٗک ٨١ول کؼد چـتیغ ة ٥ک١ؼم ...
دؿث چپك ٨ا٣غاظث دور ک١ؼم ٨٠.ر٨٠رم قغ  ،ةاز  ٨٤٠چـت٣٨غ ة ٥ج ٢ؿ٘ث ّى ٥ٞای
٤١٣اکف .ة٨ی "قا٠پ ٨کٞییؼ" ٠ی٠٨غ .ة٨ٚ ٥س ک١ؼم ٗكار آورد ،اون ی ٥ذره ٗام٥ٞ
ةی٨١٤ن ٚ_ ٟ٦ك٤گ _ پؼ قغ و ج٨١٤ن ١٠اس  ٟ٦قغ  .دؿح ٨١رو گ٨ق ٟگػاقح ٟو
گ٘ح: ٟ
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_ آر٠ان ! ار٠ااااان.....
زیؼ گ٨ق ٟةا ٘٣ؾ گ٘ث :
_ ز٨ووون...
چك١ا ٨٠جا ج ٥ةاز کؼدم٣ .گام ٠ی کؼد ،قیٌ٨ن و قؼور و صی ٥ٞگؼا .٥٣ةا دؿث آزادش
قا ٨١ٝاز ؿؼم ةؼداقث .ةا ٨٦ل گ٘ح: ٟ
_ ٣.... ٥٣ ٥٣ک ٢آر٠ان  .ة ٥ظغا ،ة ٥صىؼت ّتاس ،گ٤اه داره ٣.ک ٢ای٤کارارو .ای ٢را٦ف
٣یـث .ةا قیٌ٤ث ؿؼق ٨جک٨ن داد و گ٘ث :
_ زٟ٣٨؛٨٦ ...ل کؼدی چؼا ؟ را٦ف چی ٥؟ةگ ٨از راه ج ٨وارد ةكی... ٟ
_ ةتی..... ٢
ة ٥چك١اش ،از اون ٗام٣ ٥ٞؽدیک ک٣ ٥گاه ٠ی کؼدم ،د٦ ٟٝؼی ٠ی ریعث .ماف ج٨
ةٕ ٜای ٢آد ،ٟ٠او ! ٢٠ ٟ٣یاد ص٨١م اٗحادم  ،صؾ کؼدم رو ؿؼم آب یط ریعح .٢صحی
م٨رج٨٠ ٟ٦ ٟر٨٠ر قغ .د ٨١٤٦ةاز کؼدم صؼف ةؽ ...، ٟ٣آروم ک١ؼ٨٣ ٨٠ازش کؼد ٞٚ ،تٟ
٦ؼی ریعثٝ٨٦ .ف دادم و گ٘ح: ٟ
_ ج ٨رو ظغا ٣ک. ٢
از ٝ٨٦ی ک ٥دادم ،دو ٚغم ازم ٗام ٥ٞگؼٗث  .ة٤ٞغ  ٥ٛ٧ٚزد و گ٘ث :
_ دظحؼظا٥ٝ؛ ...گٞیا؛ ...گٞی ز٨ووون؛ .....
دؿحاق ٨ةاز کؼد و گ٘ث :
_ چؼا ٨٦ل قغی؟ ٢٠ ...ک٨٤٦ ٥ز کاری ٣کؼدم ! آؿ ٥آؿ ....... ٥ج٨رو ةایغ ةـازم
......اآلن ر٣گثٝ ،ؼز ج٤ث ،مغات٠ ،یگ ٥داغ کؼدی٨٦ ...ل قغی ...
ةا قیٌ٤ث یٝ ٥تع٤غ ٠ؼ٨٠ز زد و گ٘ث :
_ جا اون روز ٣٨٠غه ...
ةا ٨٦ل و جؼس٦٨٠ ،ا ٨٠زیؼ قال اٗحاده ی دور گؼد ٟ٣کؼدم  ،گ٘ح: ٟ
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_ کغوم روز؟..
او٠غ ٣ؽدیکّٛ ،ٟب رٗح ٟو گ٘ث :
_ ظ٠ "۷۹۰" ٥٣٨حؼه .دور ظ ٟ٦ ٥٣٨ةغویی ،ج٧ف از "٠ "۷۹۰حؼ او٨٣رجؼ ١٣ی ره ،گٞیا
ز٨ن ؛ ج٧ف ٠ی رؿ ٥ة١٦ ٥ی ٢اجاق ،ک ٥اآلن ؿؼش ظیؽ ةؼداقحی  ...ج٦ ٨ؼزای د٣یا
ةؼی ٠ ٢٠ ،ی کك١٣٨ث ج ٨ای ٢اجاق ،ج ٨ایٝ ٢ضُ، ٥ج ٨ای ٢صاٝث  ،رو ای ٢جعث ،ج ٨اون
ص٨١م ....
گ٨قا ٨٠گؼٗح٘٣ ، ٟؾ ز٣ان و ةا وصكث گ٘ح: ٟ
_ج ٨رو ظغا ةؾ ک...٢
رٗح ٟز ،٨ٞة ٥پاش اٗحادم و گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان؛ ای٠ ٨٤ی ظ٨ای ؟..ةیا ...ةیا ،ة ٥پات اٗحادم  ٨٤٠ .ةتعف ک ٥ظ٨ردت ٠ی کؼدم ،
٠ـعؼه ت ٠ی کؼدم  ،دؿحث ٠ی٤غاظح . ٟاگؼ ٠ا٠ان ةاةا ٨٠ظ٨ا٦ؼ ةؼادرم آزارت ٠ی
دادنٞٔ ٢٠ ،ي کؼدم  ،امال گ ٥ظ٨ردم...
رو ؿؼم ی ٥چیؽی اٗحاد .چكام ةـح ٥ة٨دٕ٠ ،ؽم ج ٨یک ٦ؽارم دا٣ی ٥گ٘ث ص ٥ٝ٨اق ،٥جٟ٤
٠ی ٝؼزیغ ٠ ...ی ٝؼزیغ  ..ای٤سا ٦ح٣ ٜیـث ،ج٧ف دٚ ٟٝؼص ٠ؼدم ةیؼون ةاق ...٥ظ٥٣٨
"٠ "۷۹۰حؼی ک٠ "۶۶۶" _"۰۸۶" ٥حؼش صیاً ،٥پ٤سؼه ٦ا  ٟ٦دو زغاره س .آروم
زیؼ ٝب ةا وصكث گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان !
زدم زیؼ گؼی٠ ،٥ی جؼؿیغم ٢٠ .ی ٥دظحؼ ة٨دم ک ٥اون ٝضُ ٥رو جسؼة ٥ای ٣غاقح٠ .ٟا
رؿ ٟمیٕ٠ ٥ضؼ٠یث ٣غاقحی ، ٟرؿ ٟرٗث و آ٠غ ٚتّٛ ٜغ ٣غاقحیّٛ .ٟغ و ّؼوؿی ج ٨ی٥
روز و ج٨١م٠ .ی رن ظ ٥٣٨و ز٣غگی قؼوع ٠ی ق .٥ةؼای  ٢٠اون ٝضُ٦ ٥ا قک٤س٥
اؿث و آر٠ان ای٠ ٨٤ی دو. ٥٣
_ چیّ ٥ؽیؽم ؟! ةاالظؼه ةایغ ّادت ک٤ی !
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ص ٥ٝ٨رو ا٣غاظح.ٟچكام ةـح ٥ة٨د  .ج٠ ٟ٤ی ٝؼزیغ ٠ .ی ظ٨اد چیکار ک ٥٤؟؟؟ آر٠ان ةا
ٝض ٢ظ٣٨ـؼد گ٘ث :
_ چؼا چكاج ٨ةـحی ؟ پاق ٨ةؼو ٝتاس ةؼام ةیار .
زیٓ زدم :
_ ة ٥چ ٥صٛی ةا  ٢٠ای ٢کار رو ٠ی ک٤ی ؟ ج ٨ص٣ ٙغاری ص٣ ٙغاری ٠ ...كح ٨١رو
ز٠ی ٢ک٨ةیغم .مغاش ١٣ی او٠غ ،رٗث ةیؼون...؟! ٤٠حُؼ ة٨دم ٗک ٨١ةگیؼه ...کسا رٗث
.....؟!
_ کسا رٗحی ؟!....
ةازم مغایی ٣ی٠٨غ .....
_ کسا رٗحییی؟!
ةازم ز٨اب ٣غاد...
_آر٠ان ؛..
دؿح ٨١دراز کؼدم ة ٥رو ة ٥رو٦ ،یچ کـی ٛ٠اة٣ ٟٞت٨د َا٦ؼا  .ةا ٨١٦ن چك١ای ةـح، ٥
یک ٟچؼظیغم دور ظ٨دم و دؿح ٨١رو ٨٦ا جک٨ن دادم  ...اٛ٣غر چؼظیغم ،ک١٣ ٥ی دو٣ـحٟ
دٚیٛا ج ٨چ ٥ز٧ث اجاق ٦ـح .ٟزیؼ ٝب گ٘ح: ٟ
_ ظغا ٤ْٝحث ک ...٥٤صغ وؿي ٣غاری ،یا اٛ٣غر اصٛ١ی ک١٣ ٥ی ق ٥جضٞ١ث کؼد  ،یا اٛ٣غر
ّ٨وی و ٘٦ث ظٌی ک ٥ة٤ْٝ ٥ث ظغا ١٣ی ارزی ....
ةایغ چك١ا ٨٠ةاز ٠ی کؼدم .ز٧ح١٣ ٨١ی ج٣٨ـح ٟجكعیل ةغم .جؼؿیغه ة٨دم ،جا چك١ا٨٠
ةاز کؼدم ،دیغم ٨ٌ٣٨١٦ری ةؼٛ٠ ٥٤٦اة !!!!٥١ٞزیٓ زدم :
_ آر٠ان...
ة٤ٞغ  ٥٧ٛ٧ٚزد و گ٘ث :
_ ظیٞی ؿؼگؼم ک٤٤غه ای گٞیا؛ ١٦ـحؼ ک٨چ٨ٝ٨ی ٢٠؛
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ا٣گكحك ٨زیؼ چ ٟ٣٨کكیغ و گ٘ث :
_ ٠ی دو٣ی از چی ٘٣ؼت داقح ٟ؟
ةا زاری و ٔن ٥گ٘ح: ٟ
_ة ٥ظاًؼ ظغا ةؾ ک... ٢
پكث ؿؼم ٚؼار گؼٗث ،ا٣گكث ؿتاة ٥اش روی ق ٥٣٨ام کكیغ  .جا پ٤س ٥ی دؿحٟ
دؿح ٨١ظ٨اؿح ٟةکك٠ .ٟچ ٨١گؼٗث و ةاال ةؼد جا ٣ؽدیک د٤٦ف ،و گ٘ث :
_ [ از ای٤ک ٥وٚحی  ٥١٦ی ٗا٠ی ٨ٞةأح٨ن دّ٨ت ٠ی کؼدیغ و ز٨و٣ا  ٥١٦جی٠ ٟی قغن
و واٝیتال ةازی ٠ی کؼدن  ،اص١غروا ٠ی گ٘ث "آر٠ان ج ٨چاٚی  ،ج ٓ٨ز ِ١ک ٢ق".٨
ج٠ ٨ی گ٘حی " :اه  ،ای٤سا وای٤ـحا  .اٛ٣غر چاٚی ،ز٨ٞی دؿث و پای آدم رو ٠ی گیؼی
]".
_ ةتعكیغ.
_[ اص١غروا از ٚنغ ،اول ةازی ٦ ،ؽار ةار ج٨پ٠ ٨ی٤غاظث ای٨٤ر و او٨٣ر  ...و ٠ی گ٘ث：
_ "آر٠ان جٝ ٢كح ٨جک٨ن ةغه ،گا٠ت٨؛ ةؼو ج٨پ ٨ةیار ".
اون یکیا ١٦ ٟ٦ؼاش ٠ی ظ٤غیغن  ...ج ٨اون  ِٚ٨٠ک٨چ٨ٝ٨جؼ ة٨دی ٢٠ ،و اص١غروا و
ةٛی ٥پ٣٨ؽده _ق٣٨ؽده ؿا ٥ٝو ج٘٦ ٨ث_٦كث ؿا.... ٥ٝ
گیٞغا ة ٥اص١غروا گ٘ث :
_ "ة٤غاز ج ٨اؿحعؼ"...
او ٟ٣ج٨پ ٨ا٣غاظث ج ٨اؿحعؼ ] ...
دٚیٛا مض ٥٤اش یادم او٠غ_ ...زدم زیؼ گؼی ٥و گ٘ح: ٟ
_ ةتعكیغ آر٠ان ،ةتعكیغ ...
_ؿیؾ ...
ا٣گكحا ٨٠ةی ٢ا٣گكحاش کكیغ .ظ٨اؿح ٟدؿح ٨١ةکك ، ٟاز پكث ؿؼم زیؼگ٨ق ٟگ٘ث :

64

رمان شیطان یا فرشته | نیلوفر قائمی فر | باغ رمان

_ دؿحح ٨ةکكی٠ ،ی کك١ث ج ٨ةٕ . ٟٞوصكی ٣ك... ٨
_ [ ج٨پ ٨ا٣غاظث ج ٨آب و گ٘ث :
_آر٠ان ج٨پ ٨ةیار...
ؿی ٥٤ام ظؾ ظؾ ٠ی کؼد .اٛ٣غر دوییغه ة٨دم ،ری٦ ٥ام درد ٠ی کؼد ٞٚ .ت ٟج ٨گ٨قٟ
٠ضک٠ ٟی ک٨ةیغ.
ؿْیغ گ٘ث :
_ اص١غروا؛ آر٠ان ق٤ا ةٞغ ٣یـث ،ظ٘٠ ٥ی ق٠ ٥١ّ ،٥ی کكحث .
ًا٦ا گ٘ث :
_یْ٤ی اٛ٣غر اص ٥ٛ١ک ٥ظ٘ ٥ةك ٥؟ ةایغ ٚتال ٗکؼ اآل٠ ٨٣ی کؼد .
اص١غروا ة ٥اؿحعؼ اقاره کؼد و گٞیغا گ٘ث :
_چی٥؟٠..ی جؼؿی آر٠ان ؟ ..ج٧ف ٠ی ٠یؼی و از ای ٢ز٣غگی ؿگی ظالص ٠ی قی ...
ج ٨ة٤ٞغ گ٘حی :
_ جؼؿ٨و....جؼؿ...٨
ةٛی ٟ٦ ٥دم دادن ةا٦ات ] ...
ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان  ٢٠ةچ ٥ة٨دم ...
_ ؿیؾ !
ؿک٨ت کؼد.
قا ٨١ٝاز ؿؼم کكیغ٠ .ی جؼؿیغم واک٤كی ا٣سام ةغم ،ةچـت ٥ة٦ _ .ٟ٧یچی ج٤ف
٣ت٨د _ ...قا ٨١ٝپؼت کؼد ی ٥ؿ١ث دیگ٦٨٠ ،٥ا ٨٠ةاز کؼد  ...چ٤گك ٨ج٦٨٠ ٨ام کؼد و
گ٘ث :
_ ؿؼت ّؼق کؼده  ،جؼؿیغی ؟! ظساٝث ٠ی کكی ؟! قایغم...
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ج ٨گ٨ق ٟگ٘ث :
_ جضؼیک قغی...
٘٣ؾ دأف ج ٨گ٨ق ٨١داغ کؼد  ...،ةا ٘٣ـای ةؼیغه گ٘ح: ٟ
_ ار...آر٠ان.......
_ ؿیؾ .....ةػار داؿحا ٨٣جْؼیٖ ک... ٟ٤
_ [ پؼیغم ج ٨اؿحعؼ ً....ا٦ا ی ٥چ٨ب ةؼداقث ،ج٨پ ٨کكیغ ؿ١ث ّ١ی ٙاؿحعؼ ] ...
ج٤غ ج٤غ ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ ةتعكیغ  ،ةتعكیغ ...
_ [ جؼؿیغه ة٨دم .آب از چ ٥٣٨م  ٟ٦ةاالجؼ ة٨د٠ ...ی ظ٨اؿح٦ ٟؼز٨ر قغه ج٨پ ٨ةغؿث
ةیارم  ،ک٠ ٥ـعؼه ام ٣ک .٢٤دورجادور اؿحعؼ ایـحاده ة٨دیغ ،ؿْیغ او٠غ قیؼز ٥ةؽ ٥٣ج٨
اؿحعؼ ،اص١غروا ٣ػاقث .ةا ٔؼور ٣گام ٠ی کؼد و گ٘ث :
_ ةػار ک١کث ک ...ٟ٤ظ٨دج ٨ق ٜک٠ ،٢یای رو آب ّ ،ی ٢ةادک٤ک ،ظیکی ؛...
ةاز  ٥١٦ ٟ٦ظ٤غیغن و  ٓ٨ٞٚ ٓ٨ٞٚ ٢٠آب ٠ی ظ٨ردم  ...آب  ٨٤٠کكیغ پایی ٢و
زیؼ پام ظاٝی قغ ] ...
_ ٠ی دو٣ی صؾ ظ٘گی چی ٥؟
ا٣گكحك ٨زیؼگؼد ٟ٣کكیغ  .از جؼس ای٤ک ٥گٗ ٨٠٨ٞكار ةغه ،زدم زیؼ گؼی، ٥ة٤ٞغ٦٨٠...ا٨٠
روی ق ٥٣٨چپ ٟا٣غاظث و آروم ةا ا٣گكحف گؼد٨٣ ٨١٣ازش کؼد و گ٘ث ：
_ چؼا گؼی٠ ٥ی ک٤ی ؟ جؼؿیغی ؟...
ؿؼق ٨آورد زیؼ گ٨ق ٟو گ٘ث :
_ ٗکؼ کؼدی ٠ی ظ٨ام ظ٘ ٥ت ک ٟ٤؟
_ [ مغای زیٓ ٠ا٠ا ٨١٣زیؼ آب  ٟ٦ق٤یغم ٠ ...ذ ٜج ٨گؼی٠ ٥ی کؼد ٠ ،ذ ٜاآلن ج٨
جؼؿیغه ة٨د ] ....
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ی ٥ٛپٞی٨ر ٨٠ة ٥ؿ١ث ؿؼق ٥٣٨راؿح ٟکكیغ  ،ةْغ  ٟ٦ی ٥ٛی ٝتاس ٠ؼدو ٥٣زیؼق ... ٨جٟ٤
از جؼس و از کارش یط کؼده ة٨د و ٠ی ٝؼزیغ .ؿؼ ٨٠ةؼگؼدو٣غم ة ٥ؿ١ث راؿث  ،چكٟ
ج ٨چك١ف قغم  .ؿک٨ت کؼده ة٨د .چك١ای ؿتؽ آةی  ،ةا اون رده ٦ای ج٨ؿی  ،ر٣گ
ّسیب و ظارق اْٝاده ای ة٨د ! ٗک ٨١گؼٗث و کكیغ ًؼف ظ٨دش و وصكیا ٥٣ظك٢
ٝت١ا ٨٠ة٨ؿیغ  .اٛ٣غر ٠ضک ٟو ةا ٠کف ،ک ٥صؾ ٠ی کؼدم ٦ؼ آن ١٠کٝ ٥٤ب پایی ٟ٤از
ٝذ ٥ام زغا ةك .٥گؼد ٨١٣ةی ٢دؿحف گؼٗث و  ٢٠ز٦ؼه جؼك قغم  ...امال ٗكار ٣غاد ،
ا٠ا  ٢٠اٛ٣غر جؼؿیغم ،ک٘٣ ٥ـ ٟداقث ة٤غ ٠ی٠٨غ و از قغت ج٤گی ٘٣ؾ ة ٥ؿؼٗ ٥اٗحادم
 .ر٦ام کؼد و  ٥٧ٛ٧ٚزد ٦ ٥٧ٛ٧ٚ ...ای صؼمی...
ةْغ گ٘ث :
_ ة٧ف ٠یگ" ٢جؼس جٛٞی٤ی " ...اٛ٣غر ٠ی جؼؿی ،ک ٥جٛٞی٠ ٢ی ک٤ی"：اج٘اق
اٗحاده"
ج ٨گ٨ق ٟگ٘ث :
 ٢٠پـؼ ج٨صیغم  ٥٣،ؿٞی١ان  .اص١غروا صی٨ون ة٨د . ٢٠ ٥٣ ،
_ ظغا...ظغا٤ْٝ...حث ک.....٥٤ظغا...
_ ظیٞی ظب ةـ ،٥ةؼو ٝتاس ةیار ،ةپ٨ق .ٟةؼای ا٠كتث کاٗی.... ٥
د٠ ٟٝی ظ٨اؿث ةؼم  .ا٠ا اون ةغون ٝتاس ای٤ساؿث .ةغوئ ٥د٣تا ،ٟٝةگیؼدم ،ةْغ ....وای
 ...امال ١٣ی ظ٨ام ة٨ّ ٥اٚب رٗح ٟ٤از ای ٢اجاق ٗکؼ ک٠ .ٟ٤ی دو ٟ٣ک ٥آظؼم ةؼم ٠ی
گؼدو١٦ ٥٣ی ٢زا.
رٗحً ٟؼف ک١غ ،در ک١غو ک ٥او٠غم ةاز ک، ٟ٤گ٘ث :
_ او٣سا کث ق٨ٞاره ،ک١غ آظؼی ٝتاؿای ظ... ٥٠ ٥٣٨
در ک١غو ةاز کؼدم .مغاش او٠غ :
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_ ظا ٟ٣ظٞعاٝی؛ زٞـات ٗؼدا رو ٦ؼکغوم ،دو ؿ ٥ؿاّث ّٛب ة٤غازٗ ٢٠ .ؼدا ص٨اٝی
یازده متش ٠یام قؼکث .ة ٥ج١ام کارک٤ان ةگ ٨گؽارش کاراق٨ن رو ٠یؽم ةاق .٥ة ٥ای٨ةی
 ٟ٦ز٣گ ةؽن ،ةگٛٗ ٨ي جا ّنؼ وٚث داره ،ة ٟ٧جا یازده متش ز٣گ ٣ؽن _.صحی اگؼ
قؼکث آجیف گؼٗث ٢٠ _ .از ؿ٘ؼ او٠غم ،ظ٨اة. ٟ
٠کا ٥١ٝاش ج٨١م قغ٨ْٞ٠ .م ة٨د پیٕام گػاقح. ٥
در ک١غو ةاز کؼدم .درؿث قتی ٥ویحؼی ٢ی ٥ة٨جیک ة٨د٠ .ؼجب و ةا ٝ ُٟ٣تاؿا چیغه
قغه ة٨د .از ةاال ٝتاس ٦ای زیؼ  ،جا پاییٝ ٢تاؿای رو ٝ .تاس زیؼاش ٗٛي دو ر٣گ ة٨د_
ؿ٘یغ و ٠كکی _،صحی جای ی ٥دو ٥٣از ٝتاؿاش ةؽرگحؼ یا ک٨چیکحؼ از اون یکی ٣ت٨د !
 از ٣گاه کؼدن ؿیؼ قغی ،ی ٥چیؽی ةغه ةپ٨ق.ٟٝتاؿ ٨ةؼداقح ٟو _ةا ؿؼی ک ٥اٛ٣غر پایی ٢آورده ة٨دم ک ٥چ ٥٣٨ام ة ٥ؿی ٥٤ام چـتیغه
ة٨د _ةؼدم رو جعث گػاقح ٟو گ٘ث :
_ای ٢جی قؼج ٨ةتؼ ةػار ؿؼزاش  ٢٠ .قتا جی قؼت ١٣ی پ٨ق. ٟ
جی قؼج ٨ةؼداقح ، ٟجاش ةاز قغ و گ٘ث :
_ درؿث ّیٚ ٢ت ٜجا ک، ٢ةػار ج ٨ک١غ ٥٣ .جاش ةؽرٖ جؼ ةاق ٥٣ ، ٥ک٨چیک جؼ٠ .یام
٣گاه ٠ی ک١٤ا ٣ ...ػار ٗک اٝکی ةا٦ات ةؽ.. ٟ٣ظ٨اة ٟگؼٗح ٥اآل ٥٣ک ٥ؿگ ةك. ٟ
ؿگ ةكی ؟ ٠گ٣ ٥ت٨دی ؟!جی قؼج ٨جا کؼدم و رو جی قؼجا ی دیگ ٥گػاقح . ٟظ٨اؿحٟ
ةیام ّٛب و در ک١غو ةت٤غم  ،دیغم پكحٞٚ . ٥١ت ٟریعث  .ق٨ٞار راؿح ٥ی ٣عی ٠كکی
رو پ٨قیغه ة٨د و ای ٢ج٤ك ٨ؿ٘یغجؼ ٣ك٨ن ٠ی داد٣ .چی کؼدم و ؿؼ ٨٠ة ٥زیؼ ا٣غاظح ٟو
از ک٤ارش رد قغم  .ةؼگكح ٟدیغم داره ةاز جی قؼج ٥رو ج ٨ردی٘ف ٠ؼجب ٠ی ک. ٥٤
_ وؿ٨اس داری ؟
_ ة ٥ج ٨رةٌی ٣غاره .ج٨ٚ ٨ا٣ی ٨٤٠ ٢رّایث ک. ٢ةؼو روجعحی رو ةکف ک٤ار  ،ةع٨اةی. ٟ
_ ... ٢٠
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_ ٣چ ...قغ  ٢٠ی ٥چیؽ ةگ ، ٟج ٨الل_الل کار ا٣سام ةغی ....؟
رو جعحی رو کكیغم و جعح ٨آ٠اده کؼدم  .او٠غ و پؼیغ رو جعث و ٣ ٨٤٠گاه کؼد و گ٘ث :
_ داری اؿحعاره ٠ی ک٤ی؟ ...ةع٨اب دیگ. ٥
_ کسا ؟
_ رو ؿؼ  ، ٢٠دوؿث داری ؟
ة ٥ک٤ارش اقاره کؼد .ةا جْسب و یک ٥ظ٨رده گ٘ح: ٟ
_ ای٤سا ؟!!!
_ پؾ کسا ؟!
_ ٠ ٢٠ی رم ج ٨اجاق ةٕٞی ...
آر٠ان پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ جٗ ٨کؼ کؼدی او٣سا جعث آ٠اده کؼدم ةؼات؟ اجاق ةٕ ٜظاٝی ، ٥ةؼو یط ةؽ٣ی .
_ ٠ی رم ج ٨اجاق کار ...
_ پاج ٨ةػاری او٣سا٠ ٟٞٚ ،ی ک ٟ٤پاج . ٨دؿث ة ٥ز٠ی ٢او٣سا ١٣ ٟ٦ی ز٣ی .
_ ٢٠پیف ج١٣ ٨ی ظ٨اة. ٟ
_ ة ٥درك! اآلن ص٨م١٦ ٥ٞع٨اةی ٣غارم ةا٦ات ٦ ،ؼزا دٝث ظ٨اؿث ةع٨اب .
ةا ق٨ك ٣گاش کؼدم و گ٘ث:
_ ٦ان ؟!
_ آر٠ان ظساٝث ةکف... ٢٠ .
ة٤ٞغ قغ ،ة ٥آر٣سف جکی ٥زد و گ٘ث :
_ ج٨٤٦ ٨ز ١٧٘٣یغی ٦،ان ؟! ٗکؼ کؼدی ٣گؼان ظ٨رد و ظ٨راك و زای ظ٨اةث ة٨دم ک٥
ظؼیغ٠ث؟ ...ةغةعث؛ ج ٨ک٤یؽ آر٠ان ةکحاج ٦ـحی  ٥٠٨ْٞ٠،ک ٥ةا٦ات ٠ی ظ٨اة. ٟ
ةؼق قیٌ٤ث از چكاش ّت٨ر کؼد و گ٘ث :
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_ ةیا ج ٨جعث ...
_ واْٚا ق٨رق ٨در آوردی ...
ةا ّنتا٣یث ظ٨اؿح ٟاز ک٤ار جعث دورةك ،ٟچ٤ان ٠چ ٨١گؼٗث_ کكیغ ،ک ٥اٗحادم رو
ٝت ٥ی جعث و ةا ةاؿ ٢ظ٨ردم ز٠ی ،٢ک١ؼم ظ٨رد قغ از درد ٨ٌ٣٨١٦.ری  ٨٤٠کكیغ ةاال
ؿ١ث ظ٨دشٝ٨٦ ،ف دادم ،دؿح ٨١پیچ٣٨غ ،از درد زیٓ زدم :
_ آر٠ان ! دؿح ،ٟدؿح....ٟ
ج ٨گ٨ق ٟاز پكث ؿؼم گ٘ث :
_ ٠ذ ٜآدم ٠ی ظ٨اةی یا  ٥٣؟ ٦ح٣ ٜیـث ک ٥ةپؼی رو کا٣اپ ٥ةع٨اةی ١٦ ،ی ٢زا ٠ی
ظ٨اةی ...
_ ج٣ ٨ا ٠ضؼ٠ی....
_ ٠ی ظ٨ای ا٠كب کارج ٨ی ٥ؿؼه ک٠" ٟ٤ضؼم ٣ا ٠ضؼم" از ؿؼت ةیاٗح ٥؟ ة٘١٧ی وٚحی
٠ی گ" ٟماصتح "ٟیْ٤ی چی ؟  ..یْ٤ی ص ٙجٞ١ک یْ٤ی ص ٙظ٨ن ..
زیٓ ة٘٤ف کكیغم :
_ ةؼو ة١یؼ.
دؿح ٨١ول کؼد ،ج ٨ی ٥صؼکث او٠غ روم ،از جؼس و ق٨ك زة ٟ٣٨ة٤غ او٠غ  .پٞی٨ر٨٠
درآورد ،دؿحك ٨آورد ؿ١ث ة٨ٞزم ،زدم زیؼ گؼی . ٥گ٘ح: ٟ
_ ٣ک ... ٢آر٠ان ....ج ٨رو ظغا.....ةاق٦ ،٥ؼچی ج ٨ةگی ...
پ٤س٦ ٥ای دؿحك ٨از دوًؼف ٝت٦ ٥ای ة٨ٞز ةؼداقث ،ا٠ا ٨٤٦ز _روم_ ٣ی ٟظیؽ رو
زا٦٨٣اش ک ٥دوًؼف ٝگ ٟ٤ة٨د٣ ،كـح ٥ة٨د .گؼ٠ای ج٤ك ٨صؾ ٠ی کؼدم  .از دؿحف
دگ ٥١ة٨ٞزو ک ٥ک٤غه قغه ة٨د و چـتیغه ة٨د ة ٥کٖ دؿحف زغا کؼد و گ٘ث :
_ آر٠ا ٨٣وصكی دوؿث داری ،آره؟
ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
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_ ظغا ٤ْٝحث ک... ٥٤
قاکی گ٘ث :
_ ٨٤٦ز روج١ا_....روت ٦ـح٦ ٟا_...
ة٤ٞغق. ٨
_١٣ی ق٨٤م چی ٠یگی ...
ج٤ك ٨ة٠ ٟ٧اٝیغ و ةا زیٓ گ٘ح: ٟ
_ ظ٨ا٦ف ٠ی ک ٟ٤ة٤ٞغ ق... ٨
_ آ٦ان ! داری یاد ٠ی گیؼی ...وٝی جا یاد ةگیؼی ،ی ٨٧دیغی ٣ح٣٨ـح ٟظ٨د ٨٠ک٤حؼل
ک.. ٟ٤اووف !!!
اقک از گ٨ق٦ ٥ای چك ٟ١ؿؼ ٠ی ظ٨رد و گ٨ق ٨١ظیؾ کؼده ة٨د  .رٖ پكث پام جیؼ
٠ی کكیغ جا ةاؿ _ ٟ٤ز٨ری ک ٥ا٣گار ٦ؼ ٝضُ ٥آ٠پ٨ل ة ٟ٧جؽری٠ ٙی ک٤٤غ_ جیؼ ٠ی
کكیغ  .از روم ة٤ٞغ قغ و گ٘ث :
_ پاق ٨چؼأ ٨ظا٨٠ش ک٠ ،٢ذ ٜةچ ٥آدم ةیا ج ٨ةٕ ٟٞةع٨اةیّ، ٟؽیؽم ؛...
_ ظغا ک ٥٤جا متش ة١یؼی .
_ ج ٨ج ٨جعح١ی ،ز٨ن گؼٗح . ٟپاق ٨اٛ٣غر ٣ ، ٙ٣ؽن پاق...٨
_ ١٣ی ج ، ٟ٣٨پام جیؼ ٠ی کك... ٥
_  ٢٠ةا پات کاری ٣غاقح... ٟ
از درد گؼی٠ ٥ی کؼدم٨ٌ٣٨١٦ .ر دوزا ٨٣ک٤ارم ٣كـح ٥ة٨د .زیؼ آر٣س ٨١گؼٗث ،ة٤ٞغم ک٥٤
 ،از درد زیٓ زدم و ةی اظحیار ق ٥٣٨اق ٨گؼٗح ٟو گ٘ح: ٟ
_ ک١ؼم ....پام...
_ پاق٠ ٨ـعؼه ةازی در ٣یار...
_ ١٣ی ج ٟ٣٨ةعغا...
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_ کساج ٥؟
_ ٦یچی ٦...یچی....
_ ز٦ؼ٠ار! پؾ پاق ٨چؼأ ٨ظا٨٠ش ک. ٢
_ ١٣ی ج...ٟ٣٨پام..جا...ک١ؼم جیؼ٠ی کك.٥
 ٨٤٠ؿؼد وظكک ٣گاه کؼد وگ٘ث :
_ ؿیاجیکح. ٥
_ ؿیاجیک چی ٥؟!
_ ؿیاجیک قا٣ؾ گ ٥٤٠ ٥ک ٥اآلن ج ٨ای٤سایی ،ةْغ ... ٢٠
ة٤ٞغقغ و چؼأ ٨ظا٨٠ش کؼد .ةا جؼس و گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ پا١٣ ٨٠ی ج ٟ٣٨جک٨ن ةغم .ک١ؼم جیؼ ٠ی کكٞٗ ! ٥ر قغم ....
_آر٠ان ؿیاجیک ٗٞر ٠ی ک ٥٤؟
ز٨اب ١٣ی داد٨ٌ٣٨١٦ .ری وؿي جعث ٣كـح ٥ة٨دم ،گؼی٠ ٥ی کؼدم  ...پا ٨٠جا جک٨ن
٠ی دادم  ،ا٣گار رٖ ٦ایی ک ٟ٦ ٥ة ٥ةاؿ ٢و ک١ؼم ٠حن ٜة٨د رو ةا ٟ٦چ٤ان ٠ی کك٢
 ،ک٘٣ ٥ـ٠ ٟی رٗث .آةإور رو روق ٢کؼد و قاکی ٣گام کؼدٝ .تا ٨٠روٗ ٟ٦كؼدم  ،ةا
چك١ای ظیؾ ةؼگكح ٟو ٣گاش کؼدم .ة ٥ک١کف ٣یاز داقح . ٟا٣گار ٦ؼ ٝضُ ٥دردم
ةیكحؼ ٠ی قغ .اگؼ ج٨١٦ ٨ن صاٝث ٠ی ظ٨اةیغم ،ک ٥ٞام ٠ی ظ٨رد جعث ؿی ٥٤ی آر٠ان،
ک ٥دٚیٛا ک٤ارم ظ٨اةیغه ة٨د  .پٞک ٠ضک١ی زدم و گ٘ح: ٟ
_ پا١٣ ٨٠ی ج ٟ٣٨جک٨ن ةغم ...
ةا صؼص ٣گام کؼد .اؿحع٨ون ٗکف زیؼ پ٨ؿحف اٛ٣غر ٛ٤٠ته قغه ة٨د ،ک ٥ا٣گار از
روٗ ٟ٦كؼدن د٣غو٣اش ٚؼاره ٦ؼ ؿی و دوجا رو ظؼد ک . ٥٤پح ٨رو ک٤ار زد و گ٘ث :
_اون  ٥١٦دظحؼ ة٨ر ظ٨قگ ٜؿا ٟٝاو٣سا ة٨د ،ج٨ی ٠ی٨١ن ٣اٚن ٨چؼا ظؼیغم ...؟..
_ ةی قْ٨ر ؛  ٢٠دظحؼ ظا ٥ٝت م_ .دظحؼ ظا ٥ٝت ٦ـح._ٟ
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_ یٝ ٥گغ ٠ی ز ، ٟ٣ؿیاجیک ای٨٤رت  ٟ٦ةگیؼه ٦ا ...
ک١ک کؼد پح ٨رو از زیؼم کكیغ ک٤ار و  ٨٤٠ظ٨اة٣٨غ  .آظؼش  ٟ٦ک٤ار آر٠ان ظ٨اةیغم !
جـٞی ٟقغم  ،ظیٞی زود ! "گٞیا ة٤ٞغ ق !٨ور دٝف چؼا ظ٨اةیغی ؟.؟.؟ " .جا پا ٨٠جک٨ن
دادم ٘٣،ـ ٟرٗث .قاکی گ٘ث :
_ آروم ٠ی گیؼی یا  ٥٣؟
_پام درد ٠ی ک. ٥٤
او٠غ ٣ؽدیک . ٟةا جؼس ؿؼ ٨٠ةؼگؼدو٣غم ًؼٗف ،چك ٟج ٨چك ٟقغی ٟو گ٘ح: ٟ
_ةؼو اون ور...
_ گٞیا ظؼی واْٚا  ،یا ظ٨دج ٨زدی ة ٥ظؼیث ؟ ٠ی دو٣ی ظؼیغن یْ٤ی چی ؟
_  ٢٠دظحؼظا ٥ٝت م .ص٣ ٙغاری ای ٢کاررو ةک٤ی .
از پكث ةٕ ٟٞکؼد .دؿحك ٨دور ک١ؼم پیچیغ ٦٨٠ .ا٨٠ک٤ار زد ،ج ٨گ٨ق_ ٟدرصاٝی ک٥
ةازدم ٘٣ـاش ج ٨گ٨ق ٟداغ و ؿ٨زان ٠ی ظ٨رد_ گ٘ث :
_ گٞیا؛ ٣ ٢٠ـتحی زؽ ای٤ک ٥ماصتث ةاق ٟةا ج٣ ٨غارم  ،زؽ ای٤ک ٥ةؼده و ک٤یؽم ةاقی
،ج٦ ٨یچ کؾ ٣ ٢٠یـحی و ٦ؼ ٌٔٞی د ٟٝةع٨اد ةا٦ات ٠ی ک . ٟ٤دؿحك ٨روی رون پام
کكیغ  .ا٣گار ی ٥ؿٌ ٜآب یع ٨روی ؿؼم ریعث .ةا مغای ٝؼزون گ٘ح: ٟ
_ آر٠اااان ! ٣ک ٢جؼو ظغا ....
ج٨١٦ ٨ن صاٝث گ٘ث :
_٠ی ظ٨ای ظیاٝح ٨راصث ک ٟ٤؟ ٠ی ج٣٨ی درد و جض ٜ١ک٤ی ...
ةا صؼص زیٓ زدم :
_ آر٠اااان .
ظ٤غیغ و گ٘ث :
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_ ظیٞی اصٛ١ی گٞیا  ،جٗ ٨کؼ کؼدی اآلن ج ٨ةٕ٤٠ ٜی ،ج ٨جعح١ی ،ج ٨ظ ٥٣٨ا٠ی  ...ةْغ
ی ٥روز ٠ذال ٗؼار ٠ی ک٤ی یا ز٣گ ٠ی ز٣ی ٠یان د٣تاٝث  ،ةْغ  ٟ٦ةا مٞش و م٘ا و
دوؿحی ةا٠ ٟ٦ی ری ٢ز٣غگی ٠ی ک٤یغ ؟
دؿحك ٨از رو ٝگ٠ ٟ٤ی کكیغ جا ک٤ار زا٨٣م ،دؿح ٨١رو دؿحف ٣گ ٥داقح، ٟک ٥دؿحك٨
پؾ ةؽ... ٟ٣ک ٥از درد زیٓ زدم و ةاز از پكث ؿؼم ج ٨گ٨ق ٟگ٘ث :
_ٗ١٧یغی ؟! پؾ دؿحح ٨ةکف!
_ گ٤ا٤ْٝ ٥٦حی  ،ج ٨داری  ٟ٦ ٨٤٠ة ٥گ٤اه ٠ی کكی  ...دؿث از ؿؼم ةؼدار ...
ةا آر٣س ٟزدم ة٧ف ک ٥از ظ٨دم زغاش ک ، ٟ٤ةاز ةا ی ٥صؼکث  ٨٤٠ةؼگؼدو٣غ ًؼف
ظ٨دش و ةا ظك٣٨ث گ٘ث :
_ چٌ٨ری ٠ی ظ٨ای ٤٠ ٨٤٠نؼف ک٤ی ١٦ـحؼ؛  ...؟ ٠ذال چیکار ٠ی ظ٨ای ةک٤ی ؟ ةا
ای ٢پای ٗٞسث  ،ةا ای ٢کـی کٛ٠ ٥اةٞح٠ ٥ذال ٠ی ج٣٨ی چٌٞٔ ٥ی ةک٤ی؟ ...پاق٨
١٦ی ٢اآلن ا٣سام ةغه  .ج٨رو صحی از ج ٨ةًٕ ٜا٦ا ٠ ٟ٦ی کك ٟةیؼون ...قا٣ؾ آوردی
ّٛغ کؼده ٣یـحی وگؼ ٥٣اوٚ٨٣ث ...
_ ج ٨قیٌا٣ی !
_ جٗ ٨ؼقح ٥ای ؟ ی١٦ ٥ـحؼ کٗ ٥کؼ ٠ی کٗ ٥٤ؼقح ٥اؿث ،چ ٥ر٠ا٣حیک .
٣گاق ٨از چك١ام گؼٗث و ١٦ی٨ٌ٤ری ک ٥ؿا٣ث ة ٥ؿا٣ث پایی٠ ٢ی رٗث ،گ٘ث :
_ کی زؽ  ٢٠ج٤ح ٨دیغه ؟ کی زؽ  ٢٠دؿث ة٧ث زده ؟ ةا کی زؽ  ٢٠ای٨ٌ٤ری ٣ؽدیک
ظ٨اةیغی ؟ کی ة٨ؿیغه ج ٨رو ..
ةا صؾ ا٣ؽزار صی ٢گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ ؿاکث ق ٨آر٠ان ....
آر٠ان قـث دؿث راؿحك ٨رو ٝت ٟکكیغ و گ٘ث :
_ ج٠ ٨ی ظ٨ای ةا ای ٢ووِ ةؼگؼدی ؟
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ظ٨دق ٨روم کكیغ  ،زیٓ زدم  .از ج ٥گ ٨ٞةا مغای ظ٘ ٥گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان !
ظ٨اؿح ٟپـف ةؽ ، ٟ٣ز٘ث دؿحا ٨٠ةؼد ةاالی ؿؼم٣ ،گ ٥داقث  .ک١ؼم ةٚ ٥غری درد
٠ی کؼد ک ٥دیگ١٣ ٥ی دو٣ـح ،ٟاز کارای آر٠ان گؼی ٥ام گؼٗح ٥یا از درد .....
_ ١٦ـحؼا ج ٥ج٧ف گاز ٠ی گیؼن .
_ج ٟ٦ ٨ی ٥گؼٖ وصكی ٦ـحی ک ٥جازه ٗ١٧یغه گؼگ ٥و اٗحادی ج ٨گ ٥ٞگ٨ؿ٘٤غا .
آر٠ان چك١اق ٨درقث کؼد و گ٘ث :
_ پؾ ٨٠ش ک٨چ٨ٝ٨؛ از گؼٖ ةحؼس ک ٥گاز ١٣ی گیؼه٠ ...،ی دره .
گؼد ،٨١٣زیؼ چ ،٨١٣٨ةاالی ٝت ،٨١از ٚنغ زای زؼم گػاقث .اول جٛال کؼدم  ،ا٠ا ةْغش
دیگ ٥از ٘٣ؾ اٗحادم و ٗٛي اقک ریعح ...ٟاوٛ٣غر ک ٥ظـح ٥قغ و ر٦ام کؼد و دؿحك٨
دور ک١ؼم ا٣غاظث و گ٘ث :
_ ج ٨ظ٨قتعحی ،چ٨ن ا٠کان داقث االن یٝ٨ٝ ٥یحا ةاقی  ،ا٠ا ٨٤٦ز دؿث و پا داری ...
جٝ ٟ٤ؼزیغ از ای ٢صؼٗف  ،آر٠ان اٛ٣غر روا٣ی قغه ک١٦ ٥چی ٢کاری رو ةک٦٨٠ ! ٥٤ا٨٠
_ ک ٥ةؼادؼ جٛال دورم ریعح ٥قغه ة٨د_ ز ِ١کؼد و گ٘ث :
_ ماصتث ْٗال ٧٠ؼة٣ ، ٥٣٨حؼس .
_ ازت ٠ح٘٤ؼم .
_  ٢٠ةیكحؼ .
م٨رج ٨١ة٨ؿ٦ ٥ای ریؽ ریؽ زد و گ٘ث :
_ قب ةعیؼ .
جا اذان متش ةیغار ة٨دم٤٠ .حُؼ ة٨دم اذان ج٨١م ةك ، ٥ة٤ٞغق ٟةؼم ١٣از ةع . ٟ٣٨از ٝضُ٥
ای ک ٥قب ةعیؼ گ٘ث جا ٨١٦ن ٝضُ٣، ٥ػاقث ی ٥ای٤چ ازش زغا ةك . ٟةغجؼ پاق_ ٟ
پاش رو  _ٟ٦ا٣غاظث رو پام کٞٗ ٥ر جؼ ةك . ٟآظؼم جا اذان ج٨١م ةك ،٥ظ٨اة ٟةؼد .
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_ گٞی ؛
ا٣گار ج ٨اّ١اق ظ٨اب یکی مغات ک ،٥٤او٦ ٟ٣ؼ پ٤ر دٚی ٥ٛیک ةار ،ک ٥جازه ظ٨اةث
ّ١ی ٙقغه...
_ گٞی؛ ؟
دوةاره ٠ی پؼیغم .جا د ٟٝگؼم ٠ی قغ  ،ةاز مغام ٠ی زد :
_ گٞیا ؛
_ اه ...چی ٥؟
پح ٨رو دوةاره کكیغم رو ظ٨دم و ةاز ظ٨اة ٟةؼد...
_ ١٦ـحؼ ؛
چكام جا ج ٥ةاز قغ .ةؼگكح ٟدیغم ًاق ةاز ظ٨اةیغه  ،ؿاّغق ٟرو پیك٣٨یف گػاقح .٥ةا
چك١ای ةـح ٥گ٘ث :
_ دیغی ظ٨دج ٟدوؿث داری ١٦ـحؼ مغات ک ....ٟ٤پاق ٨ی ٥چیؽ درؿث ک ،٢دوازده
َ٧ؼه .
ةا چك١ای گؼد ٣گاش کؼدم " .واْٚا جا متش پیكف ظ٨اةیغم ؟!"
_ ة ٥چی زل زدی ؟ پاق!٨
_ ک١ؼم درد ٠ی ک. ٥٤
دؿحك ٨از رو پیك٣٨یف ةؼداقث و ٣گام کؼد و گ٘ث :
_ دو ؿاّحّ ٥ی ٢زٕغ ؿؼة٤ٞغ کؼدی ٣ ،گام ٠ی ک٤ی .ز٘حک ا٣غاظحی جا متش ،ک١ؼت
درد ١٣ی کؼد ؟
ؿؼ ٨٠رو ةاٝف گػاقح ٟو گ٘ث :
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_ گٞیا ٗکؼ کؼدی  ٢٠ةی ظیال ٠ی ق ٟ؟ یا ٠ذال دو جا صؼف ٠ی ز ، ٟ٣ةْغ ظ٨دم ٠ی
رم ی ٥چیؽی رو ة ٥راه ٠ی ک ٟ٤؟ یا رو  ٢٠ادا٦ات ز٨اب ٠ی ده و ظـح٠ ٥ی ق ٟ؟ ٢٠
٠ی ز١٣ث جا یاد ةگیؼی ک٤یؽی ٨ٌ٣٨١٦،...ر ک ٥دیكب آورد٠ث ج ٨ای ٢جعث  ،ةا زورم
ةیؼو٣ث ٠ی ک٠ . ٟ٤ی ری پاییٛٗ ! ٢ي ٣ی ٟؿاّث وٚث داری ی ٥چی روة ٥راه ک٤ی ...
_ ز٣گ ةؽن ًتاظی !
ٝتع٤غی زد و از زاش ة٤ٞغ قغ  .زیؼ آر٣س ٨١گؼٗث و ی ٨٧کكیغ .ة٤ْ٠ ٥ی واْٚی از زا
ک٤غه قغم .ک١ؼم ی ٥جیؼ کكیغ و زیٓ کكیغم .گ٘ث :
_ صاال ةؼو ٔػا روةؼاه ک ،٢جا ةیام .
٣٨١٦سا ایـحادم .او٠غ پكث ؿؼم ایـحاد  ،دؿحك ٨رو قک ٟ١گػاقث و گ٘ث :
_ّؽیؽم ٠ذ ٜةچ ٥ی آدم ةؼو پایی ، ٢وگؼ ٥٣ؿؼ و م٨رجث ای ٢ةار ةا "ی٨٣ ٥ع دیگ ٥ی
٨٣ازش" کت٨د ٠ی ق. ٥
گیر ةؼگكح ٟو ٣گاش کؼدم  .دؿحك ٨از رو قک ٟ١پؾ زدم و ةا صؼص ٣گاش کؼدم  .ةا
قیٌ٤ث چك١اق ٨درقث کؼد و گ٘ث :
_ وای ٣ا٠ضؼ٠ی ،ٟاه ! یادم ٣ت٨د گٞیا !
_ ة ٥ظاًؼ ظغا ؿاکث ق!٨
_ گٞیاز٨ن؛ ظیٞی ةی ادةی ١٦ .ـحؼا ٨١ْ٠ال دؿث آ٨٠ز٣غ .
_ او٠غم از ز٨ٞی آی ٥٤رد ةك ٟک ٥ظ٨د ٨٠دیغم .ق٨ک ٥ة ٥ظ٨دم ٣گاه کؼدم ! م٨رج٨١
کت٨د کؼده واْٚا  ...گؼد ٟ٣پؼ از زا٦ای ظ١٣٨ؼدگی _ ٚؼ٠ؽی ک ٥ة ٥کت٨دی ٠یؽ_ ٥٣
ة٨د .چ ٥٣٨م ١٦ ٟ٦ی٨ٌ٤ر .دگ ٥١ی ةاالی پیؼ ٟ٤٦ک٤غه قغه ة٨د  .ةاالی ؿی ٥٤م ٟ٦
١٦ی٨ٌ٤ر .دیگ ٥قتی ٥گٞیا ٣ت٨دم .ةا اون ٦٨٠ای آق٘حٚ ، ٥ك٤گ ٨ْٞ٠م ة٨د جا متش زیؼ
دؿحف ة٨دم  .ةٕه گ٠ ٨٠٨ٞی ٗكؼد .صؾ ّػاب وزغان داقح . ٟد٠ ٟٝی ظ٨اؿث ی٥
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کاری ک ،ٟ٤ا٠ا ازش ٠ی جؼؿیغم  .ةؼگكح ٟةا ٘٣ؼت ٣گاش کؼدم .ظاٝی از اصـاس ٣گام
کؼد و گ٘ث :
_ چی ٥؟!
_ م٨رج ٨١ةتی ٢چیکار کؼدی ؟ٝ...ت ٟکت٨ده ،زظ ،٥١ورم کؼده...
آر٠ان دؿث ة ٥زیب ق٨ٞار ،ق ٥٣٨ةاال داد و گ٘ث :
_ ظب ؟! ج ٨در٨٠رد ظ٨دت چٗ ٥کؼی کؼدی ؟! ٠ذال ٠ؼاٚب ج ٢و ةغ٣ث ةاق ٟ؟
زغی ،ةا مغای دورگ ٥و زػة ٥ای ک ٥ةا اون ٚیاٗ ٥ش ،ظك ٨١دو چ٤غان ٠ی کؼد ،
گ٘ث :
_ زیاد ص٨م ٥ٞصؼف ٣غارم ،ی ٥کاری ٣ک ٢زة٣٨ح ٨ةتؼم ،ةؼو پایی. ٢
ةا کی ٥٤و صؼص گ٘ح: ٟ
_ ظغا ٤ْٝحث ک...٥٤
داقح٠ ٟی رٗح ٟپایی . ٢ة ٥دورو ةؼ ظ٣ ٥٣٨گاه کؼدم  ،صؾ ٠ی کؼدم دورجادور ظ٥٣٨
دورةی ٢گػاقح ٥و اآلن  ٟ٦داره ٠ ٨٤٠ی ةیٚ .٥٤تال گ٘حٗ ٥ؼار کٚ ،ٟ٦ ٟ٤ت ٜاز ای٤ک ٥ة٥
زایی ةؼؿ ،ٟةؼم ٠ی گؼدو ٥٣و ةْغش صـاة ٟةا ظ٨دق_، ٥ک ٥مغ رص١ث ة ٥اون ّؼب
٦ای ٤ْٝحی _  ....ج ٨د ٟٝظ٨د ٨٠ةآظح .ٟرو پ٣ ٥ٞكـح ٟک١ؼم ٨٤٦ز درد ٠ی کؼد و پكث
پام جیؼ ٠ی کكیغ ،ا٠ا از دیكب ظیٞی ة٧حؼ ة٨دم.
یْ٤ی ٠ا٠ان و ةاةارو دیگ٣ ٥تی... ٟ٤؟گیٞغا و اص١غروارو..؟.چ٤غ روز دیگّ ٥ؼوؿی ٥١و ٢٠
ای٤سام ،ةا ج ٢کت٨دی ک ٥یا اون ّؼب ٦ای ةی پغر زد ٟ٣یا آر٠ان ٤ْٝحی ! ٢٠ ....
چٌ٨ری ةا ای ٢ووِ ةؼگؼدم امال ؟ ةؼگؼدم و آر٠ان ةؼم گؼدو ٥٣و ةْغ  ٨٤٠ةٝ٨ٝ" ٥یحا"
جتغی ٜک ٥٤چی ؟ ةغون دؿث  ،ةغون پا ،ةغون د٣غون و جتغی ٟٞک ٥٤ة ٥یّ ٥ؼوؿک
ز٤ـی ....چی ؟ گؼچ ٥اآلن دؿث ک١ی ٣غارم  ،ا٠ا ٨٤٦ز دؿث و پا دارم ...ة ٥دؿحام ٣گاه
کؼدم  ...از آر٠ان واْٚا ٠ی جؼؿ ، ٟوٚحی قؼوع ة ٥دریغن ٠ی ک٠ ،٥٤ی ظ٨اد جا ٝضُ٥
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آظؼ ةغره ...چك١ا ٨٠ةـح ... ٟدیكت ٨یادم او٠غ ...ج٨١م ج ٟ٤ا٨ٝده ی دؿحاق ،٥جا متش
ظ٨اب و ةیغار ة٨د ٟ٦ ....ظ٨د آزاره  ٟ٦دیگؼ آزار .
_ چ٧ارجا پ ٥ٞاو٠غی پایی ،٢دوؿاّح ٥رو پ٣ ٥ٞكـحی اؿحؼاصث ک٤ی ؟
ؿؼ ة٤ٞغ کؼدم ،دیغم ةاالی پ٦ ٥ٞاؿث .جیكؼجك ٨پ٨قیغ و گ٘ث :
_ گ٘ح" ٟةؼو ی ٥چیؽی آ٠اده ک٣، ٢ی ٟؿاّث  ٟ٦وٚث داری "٣ ،ی ٟؿاّح ٥ای٤سا
٣كـحی ؟
داقث از پ٦ ٥ٞا ٠ی او٠غ پایی . ٢از زا ة٤ٞغ قغم ،ک١ؼم جا پام جیؼ کكیغ ،دؿح ٨١رو
ک١ؼم گػاقح ٟو گ٘ث :
_ چاره اش آب گؼ ٥٠وایـا قب ٠یام ...
ةؼگكح٣ ٟگاش کؼدم چك١اق ٨درقث کؼد و گ٘ث :
_ اگؼ اآلن ٔػای ظ٨ةی درؿث ک٤ی٠ ،ی ذارم ج ٨وا ٟ٣از زک٨زیف اؿح٘اده ک٤ی...ٟ
ةا اظ٣ ٟگاش کؼدم و گ٘ح: ٟ
_ ارزو٣ی ظ٨دت .
_ ةاق ،٥ج ٨ج٨ی وان ٣یا ،ة ٥درك.
ظ٤غیغ و روی م٤غٝی ٠یؽ ٣ا٦ار ظ٨ری آقپؽظ٣ ٥٣٨كـث و گ٘ث :
_ چی ٥؟ ظب ک٤یؽا ةایغ ةیان ارةاةك ٨٣٨ةك٨رن .
ةا صؼص گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان ٠ی ق ٥یْ٤ی ةؼی دیگ ٥ةؼ٣گؼدی ؟
_ زیاد دیگ ٥ظیال پؼدازی ٣ک٦ ٢٠،! ٢غف دارم ةؼای ادا ٥٠صیاج .ٟچی قغ ٔػا؟ ٗٛي
ی ٥رةِ دیگ ٥وٚث داری .
در یعچا ٨ٝةاز کؼدم .ؿ ٥جا جع٠ ٟؼغ داقث  .ةٛی ٥چیؽای داظ ٜیعچال یا جاریعف
گػقح ٥ة٨د یا ٗاؿغ قغه ة٨د .
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_ چیکار ٠ی ک٤ی ؟
_ ٣ی١ؼو درؿث....
_ ٣ی١ؼو ؟!!!!  ٢٠ةا ٣ی١ؼو ؿیؼ ١٣ی قٔ .ٟػا ٠ی ظ٨ام .
_  ٢٠آقپؽی ةٞغ ٣یـح. ٟ
آر٠ان ةا جضٛیؼ و ظك٣ ٟگام کؼد و گ٘ث :
_ ای٠ ٢كک ٜج٨ئ ، ٥چ٨ن اٛ٣غر گؼؿ٠ ٥٤ی ذار٠ث ک ٥یاد ةگیؼی ،و ٗکؼ ٣ک ٢دٟٝ
ةؼات ٠ی ؿ٨زه  ...ة٧ث ی١٣ ٟ٦ ٥١ٛٝ ٥ی دم.
_ یؽیغ؛ ظب ةٞغ ٣یـح.ٟ
_ ظاك ج ٨ؿؼت!!!! " "۶۰ؿاٝح ،٥ةٞغ ٣یـحی ؟ ةؼو ة١یؼ ،ة ٥درد چی ٠ی ظ٨ری؟.! .
ةا مغای ةٕه آ٨ٝد گ٘ح: ٟ
_  ٨٤٠جضٛیؼ ٣ک. ٢
_ پؾ چی؟ ٚؼة٨ن مغ ٥ٚات ةؼم؟ ای زٟ٣٨؛ ٚؼة٣٨ث ةؼمٗ ...غای ؿؼت ک ٥ةٞغ ٣یـحی
...ان قاا ...یاد ٠ی گیؼی٦ ... ،ان ؟! ٗکؼ کؼدی او٠غی جٌْیالت ةا ّكٛث ؟! ای٤سا یا
ٔػا درؿث ٠ی ک٤ی یا گؼؿ٠ ٥٤ی ٣٨٠ی  ٢٠ .ک ٥ز٣گ ٠ی ز ٟ٣ةؼام ٔػا ٠یارن ،ا٠ا
ٗکؼق٣ ٟک ٢ج ٨ةح٣٨ی ی ٥١ٛٝ ٥ةع٨ری  ،جٔ ٨ػایی رو ٠ی ظ٨ری ک ٥ةؼاش زص١ث
کكیغه ةاقی ٣ ..یاورد٠ث ک٣ ٥ازج ٨ةکك ، ٟآورد٠ث (( ةا جكغیغ گ٘ث ))  :ک٘ٞحی،
ک٤یؽی.
ةا ةٕه ٣گاش کؼدم و گ٘ث :
_ ةؼو گ٨قی ٨١از ةاال ةیار ،ز٣گ ةؽ ٟ٣یٔ ٥ػا ةیارن .از ج ٨ةعار ة٤ٞغ ١٣ی ق. ٥
رٗح ٟگ٨قیك ٨آوردم و واْٚا ز٣گ زد و ٗٛي یٔ ٥ػا ؿ٘ارش داد  .واْٚا واْٚا ز ٨ٞروی
٣ ٢٠كـث و ج٧٤ایی ٔػارو ظ٨رد  ،ةغون ای٤ک ٥ی ٥جْارف ک ٥٤و ١٦ ٢٠ی٨ٌ٤ر ق٨ک٥
٣گاش کؼدم و گ٘ح： ٟ
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_ ظب ةؼای  ٟ٤٠ؿ٘ارش ٠ی دادی ؟ ٣غاری؟!!!!
_ گ٘ح" ： ٟجٔ ٨ػایی رو ٠ی ظ٨ری ک ٥ةؼاش زص١ث ةکكی ".
ّنتی گ٘ح: ٟ
_ ظب ج ٨ظ ٥٣٨ظؼاب قغه ات ٔػا ٣غاری ...ةا چی درؿث ک ٟ٤؟
ی ٥جیک ٥از ٠ؼغ ؿ٨ظاریف ظ٨رد و گ٘ث :
_ ٠ی ج٣٨ی ٝیـث ة٨٤یـی اگؼ ّؼو ٥داری ؟ ْٗال ک ٥ای ٢دؿحث ة ٥اون دؿحث ٠یگ٥
"گ٣ ٥ع٨ر"...
ةا صؼص گ٘ح: ٟ
_ ظیٞی ةی ادةی آر٠انّ٘ ،ث کالم ٣غاری ...
ةا ٝض ٢ةغی گ٘ث ：
_ ٦یؾ ةاةاٗ !.کؼ کؼده دظحؼ ٞ٠ک ٥ا٣گٞیـ ،٥ةا٦اش ظ٨ب صؼف ةؽ . ٟ٣دظحؼ "گ٦٨ؼ
ة٤غا٣غاز" و "ؿٞی٨١ن ٨٣٨٣ا" ة٨دی دیگ... ٥
از صؼص ظ٨دظ٨ری ٠ی کؼدم .ک١ؼم جیؼ ٠ی کكیغ .ج ٥جٔ ٥ػا رو ظ٨رد و ة٤ٞغقغ و
گ٘ث :
_ای٤ا رو ةك٨ر! ّؼو ٥داقحی ٝیـث ة٨٤یؾ ،ةگ ٟةعؼن ،ةیارن .
ةا گ٨قیف ز٣گ زد ی ٥زا ،گ٘ث :
_ چ ٥ظتؼ؟...ةاق ٢٠ ، ٥جا ی ٥ؿاّث دیگ٠ ٥یام .ة ٥ای٨ةی ز٣گ زدی ؟...ظی ٥ٞظب ...
گ٨قی رو  ٌِٚکؼد .و جکی ٥داد ة ٥م٤غٝی و گ٘ث :
_ ی ٥چایی ةػار .
_ ةٞغ ٣یـح. ٟ
ظ٣٨ـؼد گ٘ث :
_ ظ٨ة ٥ةٞغی ٠ی ری دؿحك٨یی ،ظ٨دج ٨ةك٨ری "..." ،ة ٥اون جؼةیث  ٥٤٣ات ...
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_ ةی جؼةیث ةی قعنیث .
_ ٣ػار پاق ٟک٧ٝ ٥ث کؼدم٠ ...ی دو٣ی رص٣ ٟغارم  .ةؼو اون کحؼی رو پؼ آب ک،٢
دک ٥١ةٕٞك ٨ةؽن ،ز٨ش ةیاد .ظاك ج ٨ؿؼت ک ٥ةا ای ٢ووِ ٠ی ظ٨اؿح ٢ق٦٨ؼت ةغن
 ...اٛ٣غر  ٥٤٣ات کار کؼده ،ظ٨ردی ،ی ٥چای ١٣ ٟ٦ی ج٣٨ی دم ک٤ی .اآلن ةچ ٥ی دو
ؿا٠ ٥ٝی دو ٥٣چای چٌ٨ری دم ٠یاد ،ا٠ا ج ٨ظؼس گ٤غه ةٞغ ٣یـحی .چی ةٞغی ؟٦ان
؟ ...ظ٨ردٛٗ ٨٣ي ةٞغی ؟ اون ًا٦ای زردك چؼا ٠ی ظ٨اؿث ةگیؼدت ؟!؟!
ةا ةٕه ظ٘ ٥ج ٨گ٨ٞم گ٘ح: ٟ
_ ٠گ٠ ٥ذ ٜج٨ئ٥؟ اون  ٨٤٠ةؼای ظ٨دم ٠ی ظ٨اؿث ...
_ ظ٨دت یْ٤ی "رظحع٨اب " دیگ٥؟
ةا ةٕه زیؼ ٝب گ٘ح: ٟ
_ ؿاکث ق!٨
_ ظ٨دت یْ٤ی چی ؟ ریعث ک٣ ٥غاریٚ ...غ و ٨ٚاره ی آن چ٤ا٣ی  ٟ٦ک٣ ٥غاری ...پٟٝ٨
ک ٥دیگ٣ ٥غاریغ ...ظا٠٨٣ی  ٟ٦ک ٥ةٞغ ٣یـحی  ...آقپؽی و ظ ٥٣٨داری  ٟ٦ک ٥ةٞغ ٣یـحی
 ...پؾ ٗٛي واؿ ٥ج ٨رظحع٨اب ٠ی ظ٨اؿح ٥دیگ ...٥ج ٨ای ٢ی٨٠ ٥رد دؿث ٣ع٨رده
ة٨دی ،اون اصٗ ٟٛ١کؼ کؼده اٗحاده ج ٨ةاغ  .٨ٞ٦صاال ةایغ ةتی ٟ٤امال ٠اٝی واؿ ٥ای٢
صؼٗا ٦ـحی؟ یا او ٟ٣ةایغ یادت داد ؟ اٝتح ٥اآلن  ٥١٦اوؿحان ،ةاالظؼه جکٕ٨ٝ٨٤ی و ٗیٟٞ
و ّکؾ ....
_ ٠گ٠ ٢٠ ٥ذ ٜج٨ام؟
پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ ج ٨اآلن " "۶۰ؿاٝح .٥کـی ًؼٗث ٣ی٠٨غه .دوةار ةا یکی ةع٨اةی ،ةْغ ةایغ ة٧ث
کاٗ٨ر داد .
ةا ٠كث ک٨ةیغم رو٠یؽ ،زیٓ زدم :
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_آر٠ان ظغا ٤ْٝحث ک ٥٤ک ٥اٛ٣غر ةی صیا و ةی ...
پؼیغ از او٨٣ر ٠یؽ ٗک ٨١گؼٗث و ٗكاری داد ک ٥زیٕ ٟة٨٦ ٥ا رٗث و گ٘ث :
_زة٣٨ح ٨از صٛٞث ةکك ٟةیؼون ؟ ٦ان ؟ ظیٞی ةٞت ٜزة٣٨ی ٠ی ک٤ی ،ةکك ٟ؟ ؿؼق ٨ةؽٟ٣
ک ٥الل ةكی ؟ ک ٥زة٣٨ث گیؼ ک٥٤؟ ٗکؼ کؼدی ج٧غیغه ؟
چا ٨ٚرو از زا چا ٨ٚچ٤گال رو ٠یؽ ةؼداقث .زیٓ زدم چـتیغم ة٠ ٥چ دؿحك ٨گ٘ح: ٟ
_ةتعكیغ  .ةتعكیغ  .الل ٠ی ق... ٟ
_ الل ٠ی قی ؟
_ آره ةعغا  ،آره .
ٗک ٨١ةّٛ ٥ب ٨٦ل داد و گ٘ث :
_ ی ٥ةار دیگ ٥ةٞت ٜزة٣٨ی ک، ٢ةتی٠ ٢ی ةؼم یا ٥٣؟ پاق ٨اون ٨ٚری رو از کاةی٤ث
ةاالی کحؼی ةؼٚی ةؼدار٠ .ؼده ق٨ر اون جؼةیحح ٨ةتؼن ک ٥ی ٥چای ةٞغ ٣یـحی دم ک٤ی.
دؿح ٟاز جؼس ٠ی ٝؼزیغ ٨ٚ.ری رو ةؼداقح ٟو آروم گ٘ح: ٟ
_ ةٞغم .
_ آ٦ان پؾ داری رو ٠ی قی .
چای دم کؼدم و گ٘ث :
_ َؼٗارو ةك٨ر !
ج ٨آقپؽظ ٥٣٨د٣تال ٠اقیَ ٢ؼٗك٨یی ٠ی گكح ، ٟگ٘ث :
_ةا دؿث ةك٨ر ! ج٦ ٨ـحی٠ ،اقیَ ٢ؼٗك٨یی ١٣ی ظ٨اد .
ةؼگكح ٟةا صؼص ٣گاش ک ،ٟ٤ا٠ا جؼؿیغم ازش .ةی صؼف َؼٗارو _ ک ٥دوجا ٚاقٙ
چ٤گال و ٝی٨ان ة٨د_ قـح ،ٟک ٥اٝتح ٥دوةار قـح ، ٟچ٨ن ٦ی گ٘ث ：
_ درؿث آب ةکف ! اون ٝتٝ ٥ی٨ا ٨٣درؿث اؿکأ ةکف! ....
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ةاالظؼه چای رو ظ٨رد و رٗث ةاال کٝ ٥تاس ةپ٨ق .٥او جع٠ ٟؼٔارو ةؼای ظ٨دم ٣ی١ؼو
کؼدمٔ .ػا چٌ٨ری درؿث ٠ی ک٤٤غ ؟ اگؼ جا قب چیؽی صاوؼ ٣ک ، ٟ٤ظ٨دم گؼؿ٠ ٥٤ی
 .ٟ٣٨٠ک١غارو گكح .ٟقایغ کحاب آقپؽی پیغا ک . ٟ٤صاال گیؼم ک ٥پیغا کؼدی ،دو ٥٣دو٥٣
ک١٣ ٥ی ق... ٥اآلن م٘ض٦ ٥اق ٨ةعٝ، ٟ٣٨یـث ک ٟ٤ةؼای ا٠كب .صاال ةگ ٟی ٥چیؽی
ةعؼه  ...چی ؟ ؿیب ز٠ی٤ی ک ٥ةٞغم ةپؽم ،ةک٨ة .ٟةْغ ٠ا٠ان ی ٥چیؽی ج٨ش ٠ی ریعث
 ...ج٠ ٨غرؿ ٥ا٨ٝی ٥درؿث کؼده ة٨دی، ٟچی داقث ج٨ش؟ ؿؾ ،آره ؿیب ز٠ی٤ی و
ؿـؾ و ظیارق٨ر و  ...ؿ٨ؿیؾ ة٨د ؟ کاٝتاس ة٨د ....؟
_ ١٦ـحؼ ؟
_ ةؼای قام ةایغ ؿیب ز٠ی٤ی ةعؼی ةا ؿؾ ةا ظیارق٨ر و ؿ٨ؿیؾ ..
_ ج ٨ا٨ٝی٠ ٥ؼغ داره  ٥٣ؿ٨ؿیؾ ،ةْغ  ٢٠ ٟ٦ای٨ٌ٤ر ٔػا٦ا رو ١٣ی ظ٨رم .
_  ٢٠اآلن ١٦ی ٨٤ةٞغم .
_ ة ٢٠ ٥رةٌی ٣غارهٔ ٢٠ ،ػا ٠ی ظ٨ام ،ةؼ٣ر_ظ٨رقث .
ةیچاره وار گ٘ح: ٟ
_ ةٞغ ٣یـح! ٟ
_ گؼؿ٤گی یادت ٠یغه .
او٠غ ةؼه ،گ٘ح: ٟ
_ ظب ،ظب ،وایـا ٠ ...ؼغ ةگیؼ .
٣گام کؼد و گ٘ث :
_ آظّ ٥ؼو ٥او٣ ٟ٣غاری  ..ة٨ی گ٤غ ٠ی گیؼه ،صا ٨٣٨١ٝة٠ ٟ٧ی ز .٥٣اٛ٣غر اصٛ١ی ک٥
صحی ١٣ی ج٣٨ی ٠ؼغ ةپؽی .
_٠ی ج ،ٟ٣٨کاری ٣غاره ک... ٥
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_ ّنؼ ٠ی ٗؼؿح . ٟدر صیاط  .٥ٞ٘ٚج ٨صیاط دورةیٚ .٥٤ت ٜای٤ک ٥پاج ٨ةیؼون ةػاری ٟٞٚ ،
٠ی ک ٟ٤پاج ٨گٞیا١٧ٗ .یغی؟
ٗٛي ٣گاش کؼدم و گ٘ث :
_ یک ٟاز اصٛ١ی در ةیا .اون ج٨ٞیؽی ٨٣٨ةگؼد ،دو جا کا٣ال آقپؽی پیغا ک ! ٢ظ٨دت
گؼؿ٠ ٥٤ی ٣٨٠ی . ٢٠ ٥٣ ،
ة ٥ج٨ٞیؽی٨ن ٣گاه کؼدم .آره  ،صح١ا کا٣ال آقپؽی ٦ـث  .داقث ٠ی رٗث ،ةؼگكث گ٘ث
:
_ ٠ذ٠ ٜحؼؿک چؼا ایـحادی؟ ةیا ةغر! ٥ٚ
وایـآدم ٣گاش کؼدم و گ٘ث :
_ وَی٘ ٥اج ٥جا ز٨ٞی در ةیای  ،جا ز٨ٞی در صیاط .
گ٨ق ٥ی ٝت ٨١از درون گاز گؼٗح ٟو ؿؼم ة ٥ؿ١ث پایی ٢ا٠ا چك١ام ًؼٗف ة٨د و گ٘ث
:
_ ١٧٘٣یغی  ٥٣ ،؟
_ ٗ١٧یغم .
ازش صـاب ٠ی ةؼدم٠ .ی جؼؿیغم کاری ک ٥٤روا٣ی ! راه اٗحادم د٣تاٝف و گ٘ث :
_ ٗٛي جا  ٥٣قب ٗؼمث داری ظ٨دج ٨از گك٤گی ٣سات ةغی .
_  ٢٠ةایغ ةؼم ص٨١م .
ةا قیٌ٤ث ٝتك ٨جؼ کؼد و دؿث ا٣غاظث دور ک١ؼم .ظ٨اؿح ٟازش زغا ةك، ٟقاکی و
ّنتی گ٘ث :
_ ةاز ؟
اٛ٣غر دؿحا ٨٠پیچ٣٨غه ة٨د  ،درد ٠ی کؼدن  ،دؿح٨ٌ٣٨١٦ ٟر ز ِ١قغه ج ٨ةٕٞف ٣٨٠غ و
گ٘ث :
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_ قب ةیام ،ةا  ٟ٦ةؼی. ٟ
چك١ا ٨٠رو  ٟ٦گػاقح ٟو پٞک ٨١رو ٗ ٟ٦كار دادم ک ٥صؼٗی ٣ؽٝ ، ٟ٣ت٧ا ٨٠روٗ ٟ٦كؼدم
ک ٥مغام در٣یاد  .آروم گ٘ث :
_ آٗؼی .٢وٚحی الل ٠ی قی٠ ،ی ج ٟ٣٨اٌْ٣اف ٣ك٨ن ةغم .
_ ٝتاس ٠ی ظ٨ام !
_ ٝتاس ٣غاری. ٟ
_ ظ٨ا٦ف ٠ی ک ٟ٤آر٠ان  ،اذیث ٣ک ، ٢ةایغ ةؼم ص٨١م .
٣گاش کؼدم_ ةیچاره وار_  ...گ٨قٝ ٥تك ٨ز٨ییغ و گ٘ث :
_ ٝتاس ز ٥٣٨٣ج ٨ظ٣ ٥٣٨غارم .
اول ةا صؼص ة٤ٞغ گ٘ح: ٟ
_ ظب ةط...
ر٣گ ٣گاش ک٨ّ ٥ض قغ و ّنتی ٣گام کؼد ،آروم گ٘ح: ٟ
_ ٠ی ق ٥ةعؼی ؟
٣گا٦ف ةا ٨١٦ن اظ ٟآروم جؼ قغ ٣ ،گاق ٨از چك ٟ١گؼٗث و ةٝ ٥ت٣ ٟگاه کؼد  .از
٣گا٦ف ْ٠ػب قغم .ؿؼة ٥زیؼ ا٣غاظح . ٟچؼا ٝت٣ ٨١گاه ٠ی کٟ٧٘٣ ٥٤؟ ٨٤٠ ...ة ٥ظ٨دش
٣ؽدیکحؼ کؼد  .ؿی ٥٤اق ٨آروم  ٜ٦دادم .
ج ٨م٨رج ٟی ٨٧ی ٥ز٨ری داد زد "گٞیا!" ک ٥از جؼس ٘٣ـ ٨١ةا "٦ییِ" گ٘ح ٢ةاال
کكیغم .
ّنتی گ٘ث :
_ ٦ؼ وٚث ةع٨ام ،ةایغ ة٧ث ّارض ةك. ٟجٕ٠ ٨ؽت ٗؼو ک. ٢
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ةا صؼص ٠ی ة٨ؿیغ .گ٨ق ٥ی ٝت ٟجؼك ظ٨رده ة٨د  .اٛ٣غر وصكی و ّنتی و ةا صؼص
ة٨ؿیغ ،ک ٥جؼکف ؿؼةاز کؼد و ًْ ٟق٨ر ظ٨ن ج ٨د ٟ٤٦پؼ قغٝ .تك ٨ازم زغا کؼد،
چك١ام از ٔن ٥پؼ اقک قغه ة٨د .ص ٢٠ ٙاٛ٣غر ةغی ٣یـث...
آروم گ٘ث :
_ اٛ٣غر ّادت ٠ی ک٤ی ،ک ٥ظ٨دت ٠یای ًؼٗ. ٟ
ةا ٨١٦ن مغای آروم پچ پچ گ ٥٣٨گ٘ح: ٟ
_ اذیح٣ ٟک ،! ٢ج ٨ةا اّحٛاداج ٨٤٠ ٟدرگیؼ ٠ی ک٤ی .
پ٨زظ٤غی مغا دار زد و گ٘ث :
_ اّحٛاداجح٨ن ٗٛي جَ ٨ا٦ؼ گیؼ کؼده٠ ...ـعؼه ٣کؼدن  ،دل ٣كک٣٨غن  ،زؽ اّحٛاداجث
٣ت٨د ..
_  ٢٠ةچ ٥ة٨دم...
ج ٨م٨رج ٟداد زد :
_  ٥٣اٛ٣غر ک١٧٘٣ ٥ی ،چٌ٨ر واؿ ٥جضٛیؼ ةچ٣ ٥ت٨دی؟ ..ظ٨٣٨اده ات چی ؟...
ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ج٠ ٨ؼیىی ...
٦٨٠ا ٨٠ةا آرا٠ف ٨٣ازش کؼد٦ .ؼ دؿحی ک ٥رو ؿؼم ٠ی کكیغ٤٠ ،حُؼ ة٨دم ٦٨٠ا٨٠
ةکك ... ٥آرو٠حؼ گ٘ث :
_ وٚث ٣غارم ادةث ک ،ٟ٤ة ٥٣٨١ةؼای صـاةؼؿی  .ةیا جا دم در .
_ ةایغ ةؼم از ةاال قاٝح ٨ةیارم  .ؿاظح٨١ن ٦ای ةٕ ٜة ٥صیاًث ٠كؼٗ. ٢
پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ آره ٥١٦ ،دورةی ٢ة ٥دؿث ٤٠حُؼن زیتای ظ٘ح ٥از ظ ٥٣٨ةیاد ةیؼون ،ةتی٤٤ف...
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از در رٗث ةیؼون  .امؼار ٣کؼد ةیام ٨١٦ .ن زا ایـحادم  .ی٣ ٥گاه ةا ج١ـعؼ و پ٨زظ٤غ
ة ٟ٧کؼد و ؿ٨ار قغ و از صیاط رٗث ةیؼون .ة ٥گ٨ق٦ ٥ای صیاط ٣گاه کؼدم .از جؼاس جا
ظ٨د صیاط ،چ٧ار پ٤ر جا دورةی ٢ة٨د٣ .ا ا٠یغ ة ٥داظ ٜظ ٥٣٨رٗح. ٟد٣تال ج ٢٘ٞگكح، ٟج١ام
اجآٚا ،ج١ام ٗىارو ...ا٠ا ادؼی از ج٣ ٢٘ٞت٨د  .قا ٨ٝآوردم ؿؼم کؼدم  ،رٗح ٟج ٨صیاط ،دیغم
در صیاط . ٥ٞ٘ٚ
دورجادوردی٨ارارو ٣ؼده ٦ای در ٟ٦در ٟ٦قتی ٥جیٓ و ظار گیاه کكیغه قغه ة٨د ا٣گار
صتؾ ظ٣٨گی ة٨دم ! ظب دزدیغه اج ٥٠٨ْٞ٠ ٟک ٥صتـ٠ ٟی ک .... ٥٤از ج٧٤ایی ٠ی
جؼؿیغم ! وارد ظ ٥٣٨قغم و ""۶ةـ ٟاهلل" گ٘ح . ٟرٗح ٟج٨ٞیؽی ٨٣٨روق ٢کؼدم ،مغاقٟ
ةاال ةؼدم ک ٥ظ ٥٣٨از ؿک٨ت درةیاد .
رٗح ٟاز ةیٝ ٢تاؿای ظ٨دش ی ٥جی قؼت ٝی٨١یی و ی ٥ق٨ٞار اؿٞف ً٨ؿی روق٢
ةؼداقح ٟکٗ ٥اٚف ظیٞی ة٤ٞغ ة٨د _قایغ دو وزب ة٨د ! _٦.ی ٣گاه کؼدم  .ق٨ٞار دکٞح٥
اؿث ! !!!!! اظ ٥ایٗ ٢اق چی ٠ی گ ٥اٛ٣غر ة٤ٞغه ؟! ک١غارو ٣گاه کؼدم ،ی ٥ص ٥ٝ٨روپ٨قی
ؿؼ ٥٠ای ة٨د .صح١ا ةپ٨ق ٟةْغ گیؼ ٠یغه ةك٨رش ،وؿ٨اؿی ٥دیگ ! ٥ص٨١م اجاٚف ٣ؼٗح.ٟ
از ًت ٥ٛةاال ٠ی جؼؿیغم  .رٗح ٟص٨١م ًت ٥ٛپایی .٢ةْغ ؿ ٥روز ،دوةاره ص٨١م آب گؼم ...
ٝتاؿاش ج ٨ج ٟ٤زار ٠ی زد  .ک١ؼ ق٨ٞارش ظیٞی گكاد ة٨د  ،ا٠ا پاچ ٥اش ٚاة ٜجضٜ١
ة٨د١٣ .از ٨٠روی ؿ٤گ ظ٨د ظ ٥٣٨ظ٣٨غم ،زا١٣از ٣غاقث ! صغا ٜٚای٤ک٠ ٥ی دوٟ٣
وؿ٨اؿی ،٥ظ ٥٣٨اش ج١یؽه...
ک ٟک٨٦ ٟا جاریک ٠ی قغ .ک ٜکا٣اال رو زیؼ و رو کؼدم و کٞی ٗضكك ٟدادم  ،چ٨ن
کا٣ال ٦ای اٗحىاصك٨١٦ ٨ن اول چیغه ة٨د ٠ .ؼده ق٨ر اون ٗکؼ ٤٠ضؼٗك ٨ةتؼن .
ةاالظؼه یکی از کا٣ال ٦ای جؼك زةان آقپؽی یاد ٠ی داد  .ةا جؼس و ٝؼز دوییغم ًت٥ٛ
ةال ،ا از ةی٨ٝ ٢ازم اجاق کار ی ٥چی قتی ٟٞٚ ٥و ی ٥دٗحؼ ةؼداقح ٟو او٠غم پایی ٢ک٥
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یادداقث ک . ٟ٤اؿ٣ ٟنٖ چیؽایی ک٣ ٥ك٨ن ٠ی داد رو  ٢٠امال ١٣ی دو٣ـح..... ٟ
وٝی صغا ٜٚاز گؼؿ٤گی ٣سات پیغا ک٠ ٥ی ک. ٟ٤
مغای ز٣گ در ورودی او٠غ .ة ٥ؿاّث ٣گاه کؼدم قف ٔؼوب ة٨د  .آر٠ان ک ٥گ٘ح" ٥
٠ ٥٣یام ! " .پؾ؟!
رٗح ٟدم در ،دیغم قایغ ةیف از ده کی٠ ٨ٞؼغ ج٣ ٨ای٨ٞن پكث دره .کی آورده ة٨د ؟ آر٠ان
؟
مغا زدم :
_ آر٠ان ...آر٠ان ؟!
مغای کـی ٣ی٠٨غ٠ .ؼٔا رو ةؼدم ج ٨آقپؽظ .٥٣٨ظ٨ب ٠ی دو٣ـح٠ ٟؼٔ٠ ٨ی ق٨رن
 ) !!!!!(.ریعح ٟج ٨ؿی٤ک َؼٗك٨یی و آب و روش ةاز کؼدم  .صاال چٌ٨ری ٠ی
ق٨رن؟!!! !! آب ةؽٛٗ ٟ٣ي ؟!....
جا اون ٠ؼٔا قـح ٥ةك ،٥ؿاّث ٦كث قغ  .ةْغم دو جیک٠ ٥ؼغ جٚ ٨اة ٥١ٞگػاقح ، ٟآب
ریعح ٟروش ١٣ ،ک زدم یٚ ٥اق ٟٛرب زدم _.ظب ٚؼ٠ؽ ة٨ده ،یْ٤ی رب داقح ٥دیگ_٥
روی صؼارت ةاال گػاقح ٟجا ةپؽه  .ةؼ٣ر  ٟ٦قـح٠_ .ٟا٠ا٠ ٟ٣ی قـث _ آب ریعحٟ
،گػاقح ٟاو ٟ٣رو صؼارت  .....و رٗح ٟز٨ٞی ج٨ٞیؽی٨ن ٨٤٦ .زم آقپؽی ٣ك٨ن ٠ی داد٦ .ؼ
ةؼداقحی ک ٥داقح٠ ٨١ی ٨٣قح. ٟ
د٧ٝؼه داقح ٟیکی ج ٨ظ ٥٣٨ةاق١٦ .٥ف روة ٥رو٠ ٨٠ی پاییغم  .ؿاّث ص٨اٝی  ٥٣و ده
دٚی ٥ٛة٨د ،ک ٥مغای ٠اقی ٢او٠غ  .دوییغم ز٨ٞی در دیغم آر٠ا ،٥٣پیاده قغ و گ٘ث :
_ ای ٢چؼأارو چؼا روق٣ ٢کؼدی ؟ ای ٟ٤ةٞغ ٣یـحی ؟
_ آر٠ان ج ٨ؿاّث قف ای٤ا او٠غی ٠،ؼغ آوردی ؟
_ ٠ ٢٠گ ٥ةیکارم ؟ آةغارچی قؼکث ة٨د .
_ کٞیغ داره ؟

89

رمان شیطان یا فرشته | نیلوفر قائمی فر | باغ رمان

_ آره.
_ کٞیغ ج _٨داظ _ٜرو  ٟ٦داره ؟
_ آره .
ةا جْسب و زیٓ گ٘ح: ٟ
_ آره ؟!!!
_ ٣حؼس! آٚا یْ٨ٛب د٣غون ٣غاره ...
_ ةاز قؼوع کؼده ة٨د ....
_ ظب ةیاد ج ، ٨چی ؟...
_ ةیاد ج.٨
ةا وصكث و جْسب گ٘ح: ٟ
_ ةیاد ج ٨؟!!  ٢٠ج ٨ظ ٥٣٨ام !
ةا قیٌ٤ث گ٘ث :
_ یْ٨ٛب ؿ٤ـ٨راش ٣ ،٥ٌْٚحؼس !
_ ؿ٤ـ٨ر چی ٥؟ کَؼه ؟ _٣اق٨٤ا_
_ ٠ؼد ٣یـث.
_ ٦ییِ!!! دوز٤ـ ٥اؿث ؟
آر٠ان ةا جْسب ٣گام کؼد و گ٘ث :
_ "ظ٨از "٥س.
ظ٨از ٥چی ٥؟!
_ ظاك! ظاك !ظاك ج ٨ؿؼ اون دا٣كگا٦ی ک ٥ج ٨ج٨ش درس ظ٣٨غی  ،یْ٤ی ة ٥ز٣ا
٠یٞی ٣غاره .
_ ة٠ ٥ؼدا داره ؟!
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آر٠ان دؿث ا٣غاظث دور ک١ؼم ، ،ةا آر٣س ٟظ٨اؿحٝ٨٦ ٟف ةغم از ظ٨دم زغاش کٟ٤
ةغجؼ چـتیغ ة ٟ٧و گ٘ث :
_ ّؽیؽم اٛ٣غر ظ٤گی ،ادّات "_ _ _ " ظؼو پاره ٠ی کؼد ؟
ةا جْسب ٣گاش کؼد ٨٠گ٘ح: ٟ
_ چٛغر ةی ادةی !! واااای ظغایا ،چٌ٨ری روت ٠ی ق ٥اٛ٣غر راصث صؼف ةؽ٣ی ؟
آر٠ان زغی گ٘ث :
_ ة٨ی گ٤غ چی ٥؟!
_ ٦یییِٔ ،ػا !
دوییغم رٗح ٟؿ١ث آقپؽظ ،٥٣٨دود  ٥١٦زارو گؼٗح ٥ة٨د  ....ةؼ٣ر ؿ٨ظث _ ٠ؼغ
ؿ٨ظث_ ٚاة ٥١ٞؿ٨ظث .....
_ ظاك ةؼ ؿؼت!
.....وای گك٠ ٥٤ی .... ٟ٣٨٠
_ ج ٨رو ظغا ةؼای  ٟ٤٠ؿ٘ارش ةغه .
_ ة ٢٠ ٥چ ٥؟!
_ ظیٞی گؼؿ.٥٠ ٥٤
ق ٥٣٨ةاال داد و گ٘ث :
_ ٠ی ج٣٨ـحی دٚث ک٤ی .
_ آر٠ان ظ٨ا٦ف ٠ی ک... ٟ٤
ظیٞی راصث ز٣گ زد ،ةاز ٗٛي ی ٥پؼس ٔػا ؿ٘ارش داد .ة ٥ظ٨دم جـٞی دادم و گ٘ح: ٟ
(٠ؼغ ٦ـث ،ةاز ةپؽ ).
_ ٠ؼٔ ٨ا٣غاظح ٟجٚ ٨اة ،٥١ٞو ج٨ق ٨پؼ آب کؼدم.
آر٠ان گ٘ث:

91

رمان شیطان یا فرشته | نیلوفر قائمی فر | باغ رمان

_ اآلن ة٨ی گ٤غ ٠ؼغ ظ ٥٣٨رو ٠ی گیؼه .یْ٤ی ج١٣ ٨ی دو٣ی ةایغ اول پیاز ج٘ث ةغی ،
٠ؼٔ ٨ج٘ث ةغی ،ادوی ٥ةؽ٣ی ،ؿتؽیسات ةؼیؽی  ،ةْغ یٛ٠ ٥غار ک ٟآب ةؼیؽی ...؟ ج٨
چی ةٞغی پؾ ؟ ٠ؼده ق٨ر اون " "۶۰ؿال ز٣غگیح ٨ةتؼن .
زدم زیؼ گؼی ٥و گ٘ح: ٟ
_ ةٞغ ٣یـح١٣ ، ٟی ٗ١٧ی ؟ گك ٥٤ا! ٥٠
_ ة ٥درك ک ٥گك٤ح ..٥جا یاد ةگیؼی ،گؼؿ ٥٤ة٨١ن!
رٗث ةاال .پایی٣ ٢كـح ،ٟگؼی ٥کؼدم .چؼا ٚغر ظ ٥٣٨ةاةا١٣ ٨٠ی دو٣ـح ٟ؟ رٗث دوش
گؼٗثٔ .ػاق ٨آوردن ،ةا و ِٝظ٨رد ،رٗث ٗی١ٞك ٨ةتی٨ٌ٣٨١٦ ٢٠ .٥٤ر گؼی٠ ٥ی کؼدم .از
ج٣ ٨كی ٢١گ٘ث :
_ ظاك ج ٨ؿؼت گٞیا ،جا صاال اون ٠ؼٔ ٥پعح ٥ة٨د  ،ةكی ٢ةاز گؼی ٥ک. ٢
_ ةٞغ ٣یـح١٣ ، ٟی ٗ١٧ی ؟
_ صغا ٜٚؿْی ک ،٢ظ٤گ ظغا؛
رٗح ٟج٣ ٨كی ٢١گ٘ح: ٟ
_ پیازو از وؿي ظ٨رد ک ٟ٤؟
از جاؿٖ ؿؼ جک٨ن داد و گ٘ث :
_ کی گ٘ث ٝتاؿای  ٨٤٠ةپ٨قی ؟
_ ٝتاس ٣غاقح. ٟ
ق٨ٞار ٨٠ةاال کكیغم و پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ ةکف جا زیؼ گؼد٣ث! اصٙ١؛ قتی ٥جٕار ظیارق٨ر قغی.
ة٤ٞغ زد زیؼ ظ٤غه١ٔ ،گی٣ ٢گاش کؼدم و گ٘ث :
_ صغا٠ ٜٚؼغ پعح ٨٤از  ٥٤٣ات یاد ٠ی گؼٗحی .اٛ٣غر اصٛ١ی ک ٥صحی ٗکؼ١٣ ٟ٦ی ک٤ی
کٚ ٥تال ٔػا ظ٨ردی ،چ ٥قکٞی ة٨ده؟...
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_ امال ١٣ی ظ٨اد ةگی.
رٗحً ٟؼف آقپؽظ ،٥٣٨دو جا ؿیب ز٠ی٤ی گػاقح ٟپعث .داقح٠ ٟی ظ٨ردم ک ٥او٠غ ج٨
آقپؽظ٣ ،٥٣٨گا٦ی ة ٟ٧کؼد و گ٘ث :
_ ظ٨ةّٞٛ ٥ث یک ٟکار کؼد .
ظ٨اؿح ٟزیٓ ةؽ ٨٤٠ ٟ٣جضٛیؼ ٣ک ، ٢ا٠ا جؼزیش دادم ؿاکث ةاق... ٟ
_ ظب ی٘٦ ٥ح٠ ٥ی ج٣٨ی ؿیب ز٠ی٤ی ةع٨ری ،آظؼش چی ؟
_ ٔػا از ج ٨ج٨ٞیؽی٨ن یادداقث کؼدم .
آر٠ان درصاٝی ک ٥زل زده ة٨د ة ،ٟ٧پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_ اون ّؼو ٥ای ک ٥ج ٨از ظ٨دت ٣ك٨ن دادی ٥٠٨ْٞ٠ ،ک ٥گ٤غ ٠ی ز٣ی ج ٨پعحف .
_ ةؼای رو ک ٟک٤ی ج ٟ٦ ٨قغه٠ ،ی پؽم .
آر٠ان ةغون ای٤ک ٥از زل زدگی ظارج ةك ،٥ی ٥پ٨زظ٤غ دیگ ٥زد و گ٘ث :
_ پاق ٨چایی ةغه ،از ج ٨کاةی٤ث او٣سا ٚ ٟ٦ؼص ٦ای ْ٠غه ی  ٨٤٠ةغه .
_ ْ٠غه درد داری؟
_ ة ٥ظاًؼ ّ.٥١ٞ١
_ ّ ٜ١چی ؟
_ ةای پؾ  ٜ١ّ_ .ةای پؾ ْ٠غه_
ةا جْسب گ٘ح: ٟ
_ اااا ! واؿ١٦ ٥ی ٢ظیٞی الٔؼ قغی ؟ وااای از ای٤ا ک ٥چؼةی ٦ا رو ٠ی کك ٢ةیؼون
؟!!! وای دظحؼ دوؿث ٠ادرم ّ ٜ١کؼد ٠ ،ؼد !
آر٠ان پ٨زظ٤غ زد و گ٘ث :
_ ج ٨زیاد ظ٨ش قا٣ؾ ٣ت٨دی ،چ٨ن "ةای پؾ ْ٠غه" ةا ّٞ١ی ک ٥ج٠ ٨ی گی ؟ٗؼق
داره ١٦ .ـحؼ زٕؼاٗیغان؛
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(یْ٤ی اگ ٥ج٦ ٨ؼ ز ٨٤٠ ٥ٞ١جضٛیؼ ٣ک٠ ،٥٤ی ٠یؼه ٦ا) ظ٨ب پؾ چؼةیا رو از کسا ٠یارن
ةیؼون ،اگ ٥از ْ٠غه در ١٣یارن.. ،؟!؟! ٣چ ،اآلن ١٣ی ق ٥ازش ةپؼؿ ، ٟی ٥جیک ٥ی دیگ٥
ة٠ ٟ٧ی٤غازه.
ة ٥پكث ؿؼم ٣گاه کؼد و گ٘ث :
_ اون ٠ؼٔا ٨٤٦ز ج ٨آة...٢؟ واْٚا ک٣ ّٜٛ ...٥غاری راصحی ! ةؼو از ج ٨آب در ةیار ،ةـح٥
ة٤غی ک .٢ای ٨٤ک ٥ةٞغی ؟
ة٤ٞغ قغم ک٠ ٥ؼٔا رو از ج ٨آب در ةیارم  ،ک ٥ق٨ٞارم از پام اٗحاد پاییٝ ٢گ ، ٟ٤ؿؼیِ
کكیغ٠ف ةاال و ةؼگكح ٟدیغم ةا قیٌ٤ث ٣گام ٠ی ک .٥٤ةا جؼس گ٘ح: ٟ
_ ٣گاه ٣ک! ٢
_ پٝ٨ك ٨دادم ،چی ٠ی گی ؟
_ ظب دو دؿث ٝتاس ةعؼ ! اه.
صؼم ٟگؼٗح ٥ة٨د٠ .ی ظ٨اؿح ٟةگ "：ٟةی قْ٨ر آدم ک ٥ظؼیغ٣ی ٣یـث.ج ٨اؿالم ١٣ی
ق ". ٥ا٠ا چٗ ٥ایغه؟!؟! ٠گ ٥ای٠ ٢ی ٗ٥١٧؟ ...ی ٥دؿح ٟة ٥ق٨ٞارم ة٨د ،ی ٥دؿح ٟة٥
٠ؼغ و چای و ....ةاالظؼه چای و ٚؼمك ٨ظ٨رد و گ٘ث :
_ ةیا ةاال !
ظ٨دش راه اٗحاد و از آقپؽظ ٥٣٨رٗث ةیؼون .قایغ ة٧حؼه پایی ٢ةع٨اة ، ٟوٝی الز ٥٠ی
ای٤ک ٥پایی ٢ةع٨اة ،ٟداقح ٢پح٨ئ٠ ،٥ـ١ٞا آر٠ان ج ٨ای ٢ظ ٥٣٨پح٨ی اواٗ٣ ٥غاره .
_ ١٦ـحؼ؛
_ اه ! گ٘ح ٟای٨ٌ٤ری مغام ٣ک.٢
دوةاره مغا کؼد :
_ ١٦ـحؼ ؛

94

رمان شیطان یا فرشته | نیلوفر قائمی فر | باغ رمان

٨ْٞ٠م ة٨د از ج ٨اجاق مغا ٠ی ک .٥٤ة٧حؼه پایی ٢ةع٨اة .ٟصحی ةغون پح ... ٨روی ٠تٜ
٣كی ،٢١ز٨ٞی ج٨ٞیؽی٨ن دراز کكیغم و ظ٨د ٨٠ز ِ١کؼدم .ظ ٥٣٨ةؽرٖ ة٨د .صح١ا ةایغ
ةا پح٠ ٨ی ظ٨اةیغم .ای٨ٌ٤ری جا متش یط ٠ی ز ،ٟ٣وٝی  ٟ٧٠ای٤ک ٥ج ٨ةٕ ٜآر٠ان...
_ ٠ی دو٣ی گٞیا؟ ...اآلن کٗ ٥کؼ ٠ی ک٠ ،ٟ٤ی ةی ٟ٤صحی ده یازده ؿال پیف  ٟ٦اٛ٣غر
اص ٙ١ة٨دی ،ا٠ا چ٨ن دار و دؿح ٥اصٛ١ا زیاد ة٨دنٗ ٢٠ ،کؼ ٠ی کؼدم "ص١اٚث یْ٤ی
ّ"ٜٛ
ةاال ؿؼم ایـحاده ة٨د .جی قؼت ج٤ف ٣ت٨د٦٨٠ .اش ک١ی ک٤ار م٨رجف ماف ریعح٥
قغه ة٨د و ...ی ٥ان ج ٨د ٟٝگ٘ح "ٟچ ٥زػاب قغه ...ظاك ج ٨ؿؼت ک ،٢٤ج٣ ٨ا٠ؽد داری،
٣تایغ ٨ٕٞ٠ةف ةكی ،اؿحٕ٘ؼاهلل اؿحٕ٘ؼاهلل" ....
٠چ دؿح ٨١گؼٗث و گ٘ث :
_ ا٣گار ةایغ ةا٦ات ی ٥ز٨ر دیگ ٥رٗحار ک .ٟ٤ةا گ٘حٗ ٢ایغه ای ٣غاره ،پاق ٨ةتی.ٟ٤
ٝض٤ف ی ٥ز٨ری ک٨ة٤غه و مؼیش و ظك ٢ة٨د ،ک ٥گ٘ح ٟاآلن ٠ی ةؼه یا ی ٥ةالیی ؿؼم
٠یاره ..یا جتغی٠ ٟٞی ک ٥٤ة ٥یٝ٨ٝ" ٥یحا" ! ،..واْٚا جؼؿیغم ازش .
ةا ٨٦ل گ٘ح: ٟ
_ آر٠ان؛ آر٠ان ؛ ة ٥ظغا دیگ ٥جکؼار ١٣ی ک. ٟ٤
_ مغةار مغات کؼدم .
ّنتی گ٘ث :
_  ٢٠ةایغ مغات ک ٟ٤جكؼیٖ ةیاری ةاال ؟١٧٘٣ ...یغی ک٤یؽ یْ٤ی چی ؟  ...ماصب
یْ٤ی چی؟ ...ةایغ ة٘ ٟ٣٨١٧ة٧ث .
دؿح ٨١کكیغم از پ ٥ٞةاال ٣تؼه ،ةا ٨٦ل و وال گ٘ح: ٟ
_ ةاق ٥وایـحا ....وایـحا....ةاق. ٥
دؿح ٨١ةاال گؼٗح ٟو گ٘ح: ٟ
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_ ٠یام ةاال ،وٝی ج ٨رو جعث ةع٨اب ٢٠ ،رو ز٠ی٢
چك١اق ٨ریؽ کؼد و گ٘ث :
_ ؿؼ کی ٨قیؼه ٠ی ٠اٝی؟٦ ..ان ؟ ةا کی ًؼٗی ؟
آر٣س٠ ٨١ضک ٟگؼٗث و  ٨٤٠کكیغ ًؼف ظ٨دش .آر٣س ٟةی ٢پ٤س٦ ٥اش داقث ظ٨رد
٠ی قغ .دیغم ر٣گ ٣اظ٤اش از ٗكار ؿ٘یغ قغه و ٨٣ك ا٣گكحاش ٠ی ٝؼزیغ.
ةا درد گ٘ح: ٟ
_ آی آی آی آر٠ان ....
_  ٨٤٠ؿگ کؼدی ،ةیچاره ت ٠ی ک ٟ٤گٞیا .
_ آر٠ان ،آر٠ان ز٨ن ...
کكیغج ٟةاال  ،زیٓ زدم .ظ٨دّٛ ٨٠ب کكیغم ٣ .ؼده ٦ای ٠ؼ٠ؼی راه پ ٥ٞرو گؼٗح ٟةا
دؿث چپ٠ ، ٟی ظ٨اؿح ٟظ٨د ٨٠ةً ٥ؼف پایی ٢ةکك .ٟا٠ا زورش ة ٟ٧چیؼه ٠ی قغ .
امال اگؼ ٚؼار ة٨د کاری ٣ ٟ٦ک ،٥٤ای٨ٌ٤ری ک ٥رٗحار ٠ی کؼد ،جؼس و وصكح ٨ج ٨ز٨ن
٠ ٢٠ی ا٣غاظث ک ٥ؿکح ٥ام ةغه  .ةا گؼی ٥گ٘ح: ٟ
_ ٠یام ة ٥ظغا٦ ،ؼقب ٠یام  .اذیح٣ ٟک ٢آر٠ااان ،ة ٥ظغا ٦ؼقب ٠یام ج ٨جعث ،
ةتعكیغ ...
چك١اق ٨گؼد کؼده ة٨د ،ةا م٨رت ةؼاٗؼوظحّ ،٥نتی گ٘ث :
_ چؼا پایی ٢ظ٨اةیغی ،مغات ٠ی ک١٣ ٟ٤یای ةاال ؟
ةا گؼی ٥و جؼس گ٘ح: ٟ
_ ٔٞي کؼدم ٞٔ....ي کؼدم .
ةا ٝض٠ ٢ػک٨رو اون رٖ وؿي پیك٣٨یف _ک ٥وٚحی ّنتا٣ی ٠ی قغ ،ةیؼون ٠ی زد_
گ٘ث :
_ ... ٥٣جٞٔ ٨ي کؼد٣ات زة٣٨ی ،٥ةایغ ة٧ث ة٘. ٟ٣٨١٧
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_وایـا...وایـا.....
وایـحاد .ةا دؿث چپ ٟق٨ٞار ٨٠ةاال کكیغم و گ٘ح: ٟ
_ اگؼ ی ٥ةار دیگ ٥جکؼار کؼدم٦ ،ؼکاری دٝث ظ٨اؿث ةک.... ٢
آر٣س ٨١کكیغ ًؼف ظ٨دش ،اٛ٣غر ٠ضک ٟک ٥ز٘ث آر٣سام ج ٨ةٕٞف ز ِ١قغ و ظ٨رد
جعث ؿی ٥٤اش _ ک ٥ا٣گار آ ٢٦گغاظح ٥ة٨د _ ٠چ دؿح ٟدرؿث ؿ١ث چپ ؿی ٥٤اش
ة٨د و ٞٚتف ٠ی ک٨ةیغ.
ةا ج ٢مغای آروم و ظكغار ،ةا اون چك١ای ؿتؽ.آةی _ ک ٥رو ةک گؼا٣غ رٖ ٦ای
ظ٣٨ی و ؿؼخ ة٨د _،ؿؼق ٨ک١ی کر کؼد و گ٘ث :
_جٗ ٨کؼ ٠ی ک٤ی  ٢٠اص ٟٛ١؟ ٗکؼ کؼدی ٠ذال ظؼم ،ک٦ ٥ؼ چی ٠ی گی رو ٚت٨ل کٟ٤
؟  ٢٠اآل٦ ٟ٣ؼکاری د ٟٝةع٨اد ،ةا٦ات ٠ی ک . ٟ٤دیكت ٟة٧ث گ٘حٗ ، ٟکؼ ای٤ک ٥ةح٣٨ی
٣سات پیغا ک٤ی _ةؼی ؿؼ ز٣غگی ٚتٞیث و ّؼوس ًا٦ا ةكی_ رو از ؿؼت ةیؼون ک.٢
 ٢٠ای ٢آرزو رو ةؼای جک جکح٨ن ة ٥گ٨ر ٠ی ؿپارم٠ .ی دو٣ی چی ٥؟ ج ٨اٛ٣غر اصٛ١ی
ک ٥ة" ٥گی٘ث" ٦ایی ک ٥ة٧ث ٠ی دم ج٨ز١٣ ٥ی ک٤یٛٗ ،ي داری ّؼم ٥رو ة ٥ظ٨دت
ج٤گ جؼ ٠ی ک٤ی ٠،.ی ظ٨ای ک ٥ةیكحؼ ّػاب ةکكی ،دوزاریث ١٣ی اٗح ٥ک ٥ج ٨ظؼ
آر٠ا٣ی ،ج ٨ک٤یؽقی ،ةع٨اد ٠ی کكغت ،ج ٨ةأچ ٥ی ١٦ی ٢ظ ٥٣٨چاٝث ٠ی ک٦ .٥٤یچ
کؾ ١٣ ٟ٦ی ٗ . ٥١٧ةع٨اد جتغیٞث ٠ی ک ٥٤ة ٥یٝ٨ٝ" ٥یحا" ٠ی ظ٨ام ةغو ٟ٣کی ٠ی
ٗ ٥١٧؟! اگؼ ٚؼار ة٨د جا پیغات ک ،٢٤جا صاال کؼده ة٨دنٚ ٢٠ ،غرت دارم ٗ١٧یغی ؟ ،٢٠
صحی اگؼ ردج ٟةؽ ،٢٣کاٗی ٥دو دٚی ٥ٛةٞ٧٠ ٟ٧ث ةغن ،جا ظ٨د ٨٠جتؼئ ٥کٛٗ .ٟ٤ي دو
دٚی ،٥ٛةا ی ٥ج١اس ....
ؿؼق ٨ة ٥ی ٥ؿ٨ی دیگ ٥کر کؼد و ج ٨چك١ای وصكث زده م ٣گاه کؼد٣ .گا٦ك٨
٠یٞی١حؼی ةً ٥ؼف ٝت٣ ٟؽدیک کؼد و ةا مغای ظ٘ ٥و آروم گ٘ث :
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_از  ٢٠ةحؼس ! چیؽی ةؼای از دؿث دادن ٣غارم .پؾ راه ص ٜپیغا ک ٢ک ٥راصث جؼ
٘٣ؾ ةکكی .
ج٨ی د ٟٝظاٝی قغ ...ج ٟ٤یط کؼد....ا٣گار یکی ق ِ١ا٠یغ٨ٗ ٨٠ت کؼده ة٨د .ةا ةٕه
٣گاش کؼدم .قؼوع ة ٥ة٨ؿیغن کؼد ٠اةی ٢ة٨ؿ٦ ٥ا زدم زیؼ گؼی ،٥ةغون ای٤ک ٥م٨رجك٨
دور ک ،٥٤پیك٣٨یك ٨ة ٥پیك٣٨ی ٟچـت٣٨غه ة٨دٛٗ _،ي ٝتك ٨زغا کؼده ة٨د_ ةا مغای
آروم گ٘ث :
_ؿیؾ....گؼی٣ ٥کّ ، ٢نتا٣ی ٠ی ق ٟةاز ...
ٝتا ٨٠رو ٗ ٟ٦كؼدم .از پكث ٝت٧ام مغا گؼی ٥ی ظ٘ ٥قغه ج ٨گ٨ٞم ٠ی او٠غ  .ج ٨چك١ام
٣گاه ٠ی کؼد ،ک ٥ةاز ٝتك ٨رو ٝت ٟگػاقث٠ ،ضک ٟچك١ا ٨٠ةـح ٟو اقک ٟؿؼازیؼ قغ.
آروم ٝتك ٨ز ِ١کؼد و ی ٥ة٨ؿ ٥ک٨جاه زد  .چكا ٨٠ةاز کؼدم  ،یٝ ٥ضُ ٥جؼؿیغم ،چی
قغه ؟ چؼا ادا٣ ٥٠غاد؟ ٣ک ٥٤یٗ ٥کؼ دیگ ٥زده ة ٥ؿؼش ؟
_ةؼو ةاال!
زدم زیؼ گؼی ٥ةاز ،ة٤ٞغ ة٤ٞغ٣ .گاش ٠ی کؼدم و گؼی٠ ٥ی کؼدم ،گ٘ح: ٟ
_ةتعكیغ .
٨ٌ٣٨١٦ری ؿؼد و ظ٣٨ـؼد اٛ٣غر ٣گام کؼد ک ٥ده ةار ةیكحؼ گ٘ح: ٟ
_ةتعكیغ...
٠ذ٠ ٜغیؼی ک ٥دا٣ف آ٨٠ز رو ٠ی ظ٨اد ج٤تی ٥ک ٥٤و ٦ی دا٣ف آ٨٠ز ٠ی گ ٥ةتعكیغ و
٠غیؼ ٗٛي ٣گاش ٠ی ک ،٥٤قغه ة٨دی. ٟ
_زؼات داری ةیا پایی ٢ةع٨اب ،ةتی ٢چیکارت ٠ی ک. ٟ٤
٘٣ؾ ٘٣ؾ ز٣ان از گؼی٣ ٥گاش کؼدم .ة ٥ةاال اقاره کؼد ،ةغون ای٤ک ٥ةؼگؼدم ی ٥پ ٥ٞرو
ّٛب ّٛب ةاال رٗح . ٟؿؼش ٠ح١ای ٜة ٥پایی ٢ة٨د ا٠ا ٣گاش ة ٥ةاال ة٨د .ق٨ٞار ٨٠ةاال
کكیغم و گ٘ث :
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_٠ذ ٜآدم ةؼگؼد ،ةؼو ةاال .
ةؼگكح ، ٟی ٥پ ٥ٞرٗح ٟةاال  .ةاز ةؼگكح ٟؿ١حف ،دیغم ظ٨دق ٟداره ٠یاد ةاال  .دؿحام از
جؼس ٠ی ٝؼزیغ  ،ازش ٦ؼچی ةؼ ٠ی او٠غ٠ ،ی جؼؿیغم ی ٥کاری ک ٥٤ک ٥دیگ ٥ای ٢ی٥
ذره ا٠یغ ٟ٠از ةی ٢ةؼه  ...ظیٞی از آزار ٦ا رو ق٤یغه ة٨دم ،صحی ٗکؼ کؼدن ة ٥یکیك٨ن و
رخ داد٣ف ةؼام درؿث ّی ٢ظ٨د ٠ؼٖ ة٨د .
رٗحی ٟةاال ج ٨اجاٚف و گ٘ث :
_ةیا .
ة ٥ؿ١ث دؿحك٨یی رٗث و گ٘ح: ٟ
_چؼا ةیام ج ٨ص٨١م ؟!!!
_ة٧ث ٠ی گ ٟةیا !
ةا جؼس و ٝؼز رٗحً ٟؼف ص٠٨١ف_ ک ٥ا٣غازه ی ٥اجاق ة٨د _ ی ٥ؿا ! ٢ٝیً ٥ؼف وان
زک٨زی  ،یً ٥ؼف ص٨١م ایـحاده  ،یً ٥ؼف ی ٥اجاٚک ؿ٣٨ا  ،ج٨اٝث ٗؼ٣گی _ ،کٛٗ ٥ي
رو ٠یؽ ک٤ار ج٨اٝث ٗؼ٣گی ٘٦ث٦-كث ٨٣ع ً٨ٚی ٦ای ٠عح ٖٞة٨د ک١٣ ٢٠ ٥ی
دو٣ـح ٟچی ٦ـحف !!!_ و ةاالظؼه ی ٥روق٨یی ُّی ٟاٝسذ ...٥ک ٜؿؼویؾ ص٠٨١ف
ؿؼا٠یک " ؿؼ ٥٠ای " ة٨د  .در ک١غ ک٤ار آی ٥٤رو ةاز کؼد  ،ی٠ ٥ـ٨اك  ٨٣ةیؼون آورد و
ةْغ ةاز کؼدن ةـح ٥ة٤غیف گؼٗث ؿ١ح ٟو گ٘ث :
_٠ـ٨اك ةؽن ! ةغم ٠یاد ٠ی ة٨ؿ١ث د٤٦ث ج١یؽ ٣تاق. ٥
ق٨ک٣ ٥گاش کؼدم! یْ٤ی از ک٨چکحؼی ٢جضٛیؼ ١٣ی گػره !
_د٦ان ق٨ی٠ ٟ٦ ٥ی ز٣ی ...
ةا صؼص گ٘ح: ٟ
__ظ٨دم ٠ی دو! ٟ٣
_ظی ٥ٞظب یاا...
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ظ٨دق ٟک٤ارم ایـحاد  .دوؿاّث ٠ـ٨اك زد ،د٦ان ق٨ی ٥زد٣ ،ط د٣غون کكیغ ،دوةاره
د٦ان ق٨ی ٥زد ...ظب ال٠نب _ ال٠ػ٦ب_ ٠یکؼوة ٥از ةی ٢رٗث ک٦ ٥یچ ...،د٤٦ح ٟةا
ج١ام ؿیـح١ف دأ٨ن قغ.
ةاالظؼه روایث داد و از دؿحك٨یی دراو٠غ .روی ٝت ٥ی جعث ٣كـح ٟی ٥جای اةؼوق٨
ةاال داد و ة ٥وؿي جعث اقاره کؼد و گ٘ث ：
_یْ٤ی چی داری ةا ایٝ ٢تاس ٠ی ظ٨اةی؟!
_ٝتاس ٣غارم!
یک٣ ٟگام کؼد  .ةً ٥ؼف ک١غ آظؼی اقاره کؼد و گ٘ث :
_ةؼو در اون ک١غو ةاز ک ، ٢ی ٥چیؽی ةؼدار ةپ٨ش .
دپؼس و ٣گؼان ةً ٥ؼف ک١غ ٣گاه کؼدم و گ٘ح: ٟ
_واؿ ٥کی ٥؟
_واؿ٦ ٥ؼکی ،ة ٥ج ٨چ ٥؟ ٘٠حكی ؟ ة ٥چ ٥صٛی ؿ٨ال ٠ی ک٤ی؟ ٦ؼچی ٠ی گٟ
،ز٨اب ی ٥ک ٥١ٞاؿث "چك ..." ٟچی ؟....
آروم گ٘ح: ٟ
_چك. ٟ
_پاق ٨ةؼو ی ٥چیؽ دیگ ٥ةپ٨ش.
از زا ة٤ٞغ قغم و ًؼف ک١غ رٗح ٟو در ک١غو ةاز کؼدم  .قتی ٥ق٤ت ٥ةآزار ة٨د  ،کٞی
ٝتاس ة ٟ٧ریعح ٥ة٨د !
_ای٤ا ٠ال کی ٥؟
_ج ٨ا٣گاری کؼی یا ظ٤گی ؟
_آظ ٥ةؼای کی ٥ةپ٨ق ٟ؟ ١٦ف پ٨قیغه قغه اؿث  ،ا٣گار جا٣اک٨راؿث.
ةا ج١ـعؼ گ٘ث :
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_ٚؼة٣٨ث ةؼم ٗ ،ؼدا ٠ی گ ٟویکح٨ریا ؿیکؼت ةكی ٥٤ةؼات ًؼاصی ٦ای ٨٣ی ٢روز ةکك٥
و ةغوزه٠ ،عن٨ص ظ٨د٨٠ن کاؿح٨م و ةادی ٦....ان؟...
یک ٥ظ٨رده ٣گاش کؼدم ....،یْ٤ی دریٓ از ی ٥ک ٟصیا ! آظ ٥کی ةاورش ٠ی ق ٥ای ٢اون
آر٠ان اة ٥٧ٞ؟! ٝتاؿارو دو ٥٣دو ٥٣ةیؼون کكیغم  ،دریٓ از یٝ ٥تاس درؿث و صـاةی...
دریٓ از یٝ ٥تاس !
_آظ... ٥
_ةؼ٠ی داری یا  ٥٣؟
_آظ ٥ای٤ا کٝ ٥تاس ٣یـح... ٢
_پؾ چی_ ٢چی ٦ـح_٢؟ ج٤ٝ ٨غ٣ی ک ٥ج ٨ز٣غگی ٠ی ک٤ی ،ة ٥ای ٢چی ٠ی گی ٢؟
گٞیا ٗ ٢٠ؼدا کٞی کار دارم ٘ٝ ،ث ٣غه  ،ؿگ ٠ی ق ٟةاز پاچ ٥ظ٨دج٠ ٨ی گیؼم ٦ا...
ةا مغای دورگّ ، ٥امی قغه گ٘ح: ٟ
_ةاةا ای٤ا  ٥١٦ش ٝتاس ظ٨اب و ٝتاس زیؼه  ،آظ ٥آر٠ان یک ٟصیا ک ،! ٢ج ٨پـؼ ظا ٥ٝی
٤٠ی  ،روم ١٣ی ق... ٥
_٣ ٢٠ـتح ٟةا جٛٗ ٨ي ماصتح١٧ٗ ، ٥یغی ؟...
ؿؼ ٨٠ة ٥زیؼ ا٣غاظح ٟو گ٘ح: ٟ
_ةاق ٢٠ ،٥ک٤یؽت  ،ک٘ٞحث...
گ٨قٝ ٥ت ٨١گؽیغم و ز٨ییغم و گ٘ح: ٟ
_ا٠ا...ا٠ا١٣ ٢٠...ی ج ٟ٣٨ای٤ارو ةپ٨ق. ٟ
آر٠ان چك١اق ٨ریؽ کؼد و ٣گام کؼد و ةا زغیث و رگ٦ ٥ای صؼص گ٘ث :
_اون وٚث چؼا ؟ پؼ٣ـؾ ظا ٟ٣؟
_چ٨ن...چ٨ن...
ّامی قغه دؿح ٨١از ةاال ة ٥پایی ٢آورد ٨٠گ٘ح: ٟ
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_١٣ی ق ٥دیگ ٥ةاةازان  ...ای٤ا چیؽه....امال ای٤ارو ی ٥کـایی پ٨قیغن ک١٣ ٢٠ ٥ی
پ٨ق.ٟ
_آ٦ان ...ق١ا ّادت داری ای٤ارو از زْت ٥درةیاری  ،ةپ٨قی ؟
_آره...٢٠ ،
جازه دوزاری _ ٟدو ریاٝی_ اٗحاد ک ٥چی گ٘ح... ٥یک ٥ظ٨رده ٣گاش کؼدم و وارٗح ٥گ٘ح: ٟ
_ازازه ٣غاری ة٣ ٥ساةح ٟج٦٨ی ٢ک٤ی .
از رو جعث ة٤ٞغ قغ و ةا ٝض ٢ج١ـعؼآ٠یؽ  ،درصاٝی کً ٥ؼٗ٠ ٟی او٠غ گ٘ث :
_وای وای وای ٗ ،ؼقح ٥ظا٣ ٟ٣سیب٣ ،ساةحف ةا آٚای گؼٖ ة ٥ظٌؼ اٗحاد.
او٠غ ًؼٗ ،ٟةٚ ٥غ و ةاالم ٣گاه کؼد ،اٛ٣غر جیؽ ة٨د ای٣ ٢گا٦ف ،اوٛ٣غر صؼارت داقث ،
ک ٥ا٣گار داقح ٟزیؼ صؼارت چكای پؼ قؼ و ق٨رش آب ٠ی قغم .ؿؼ ٨٠ة ٥زیؼ ا٣غاظح.ٟ
پـؼ ظا ،٥٠ ٥ٝظساٝث ٠ی کك ٟازش١٣ ...٥١٧٘٣ .ی ٗ ٥١٧ک . ! ٥یٝ ٥تاس از ج ٨ک١غ
کكیغ ةیؼون ،قتی ٥پك ٥ة٤غ ة٨د  ،وٝی صاال زای ج٨ر _ازون  ٥٣٨ٝز٣ت٨ری ٦ای ریؽ_ ی٥
گیپ٨ر ٣ازك ٠كکی ة٨د.
_ةپ٨ش!
یک ٥ظ٨رده ة ٥چك١اش ٣گاه کؼدم وگ٘ح: ٟ
ة ٥ٞ؟!
_ؿؼق ٨ةً ٥ؼٗی ٢جک٨ن داد و چك١اق ٨درقث کؼد و ةْغ ة ٥صاٝث ّادی ةؼگؼدو٣غ و
گ٘ث :
_گٞیا ! ظ٨دج ٨ة ٥اون راه ٣ؽن.
_ ٢٠ای١٣ ٨٤ی پ٨ق ٟآر٠ان!!!
آروم گ٘ث :
_٠ی پ٨قی ّؽیؽم.
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_آر٠ان  ٢٠روم ١٣ی ق٠ ،٥ی ٗ١٧ی ؟!
_جا ؿ ٥ق١اره ٠ی ق١ؼم٠ ،ی پ٨قی ،وگؼ ٥٣ظ٨دم ...
ةا ٦یسان دوةاره چك١اق ٨قتی ٥دی٨١ن کؼد و گ٘ث :
_ظ٨دم ج٤ث ٠ی ک. ٟ٤
_ة ٥ظاًؼ ظغا ةؾ ک. ٢
ج٤غ و ؿؼیِ گ٘ث :
_یک _ؿ، ٥ص٨م ٥ٞدو رو ٣غاقح. ٟ
دؿحك ٨ةؼد ًؼف جیكؼج ،ٟزیٓ زدم و ظ٣٨ـؼد گ٘ث :
_آه ! گٞیا؛ قیٌ٣٨ی ٣کّ ٢ؽیؽمٗ ٢٠ ،ؼدا ظیٞی کار دارم ،ةایغ اؿحؼاصث ک.ٟ٤
_آر٠ان؛ ةتی ٢ةاقٚ ،٥ت٨ل ... ٢٠
ةا زغیث و زػة ٥گ٘ث :
_واؿ ٢٠ ٥قؼط و قؼوط ٣ػار١٦ .ی ٢ی ٥جیک ٥پارچ ٥رو  ٟ٦پؼت ٠ی ک ٟ٤اون ور .
_ةاةا...ج ٨چؼا ١٣ی ٗ١٧ی آظ...٥؟!
_اون ک١٣ ٥ی ٗ ٥١٧ج٨یی ! ٕ٣ث ْ٠ی٨ة٠ ،٥كک ٜاز کؼو٨٠زم ٦اج..٥
٣كـح٣٨١٦ ٟسا رو ز٠ی ٢و ةا زاری گ٘ح: ٟ
_ظغایا ٣ساج ٟةغه از دؿث ای ٢دی ،٨آظ ٥ج ٨کسا ة٨دی؟ از کسا پیغات قغ ؟ ٦یچی ج٨
ؿؼت ١٣ی ره١٣ ،ی ٗ١٧ی ٣ا٠ضؼم یْ٤ی چی ؟ صؼ٠ث ٗا٠یٞی رو ٣ ٟ٦گ١٣ ٥ی
داری...ای ٢دزدی ،٥ای٦ ٢حک صؼ٠ح ،٥ای...٢
_د ٢٦گكاده ک ٥ة٨١٦ ٥ن ظغا ٚـ ،ٟاگؼ ٣ت٤غی٠ ،ی دوزم د٤٦ح... ٨
ٝتاؿ ٨پؼت کؼد رو ؿؼ ٨٠گ٘ث :
_یاا ...،...یا ٠ی پ٨قی ،یا ٠ی ز١٣ث ج٤ث ٠ی کٗ ،ٟ٤کؼ ٣ک ٢ةا ای ٢کارت ٠ی گػرم
ازتٛٗ ،ي ة ٥وؼر ظ٨دج. ٥
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ٝتاؿ ٨ةا زاری و  ٙ٣گؼٗح ٟو ة٤ٞغ قغم ةؼم ج ٨ص٨١م ةپ٨ق ،ٟک ٥گ٘ث :
_١٦ی ٢زا..
_ای ٢زا ؟! ز ٨ٞچك ٟج٨ئ ٥؟
_ا٣گار چ٤غ روز ٚت ٨ٞیادت رٗح ٥؟
_آر٠ان...
ج٤غ گ٘ث ：
_ظ٘ ٥ق ،٨ةپ٨ش !
ةا ةٕه ٣گاش کؼدم١٦ .ی٨ٌ٤ر زل زده ة٨د ج ٨چكام ٣گام ٠ی کؼد ،زل زده ة٨د ،پٞکٟ
١٣ی زد  .ةا گؼی ٥و ظساٝث و  ٙ٦ ٙ٦و قؼم ٝتاؿ ٨١درآوردم ،ج٠ ٟ٤ی ٝؼزیغ ،صا ٟٝةٟ٧
ریعح ٥جؼ قغ ،صؾ ٠ی کؼدم دیگ ٥١٦ ٥چی ج٠ ... ٥٠٨١گ٠ ٥ی ق ٥یکی دیگ ٥جا ای٢
صغ ة ٢٠ ٥اقؼاف داقح ٥ةاق ٥و  ٢٠ةٗ ٥کؼ ٣ا٠ؽدم ةاقٟ؟ ...درؿح ٥ةً ٥ا٦ا جْٙٞ
ظاًؼی ٣غاقح ،ٟصـی ٣غاقح ،ٟامال دوؿف ٣غاقح ،ٟا٠ا ة٧ف ٠حْ٧غ ة٨دم٣ ،ا٠ؽدم ة٨د
٠ ...ا٠ان ٠ی گ٘ث :
_ازدواج ،ةْغ ّك! ٙ
اٛ٣غر ج ٨گ٨ق ٟظ٣٨غه ة٨دن ،ک ٥ة٧ف ٠حْ٧غ قغه ة٨دم ! ؿؼة٤ٞغ کؼدم .پٞک ٠ضک١ی
زدم ک ٥چك١ام از اقک پاك ةك ٥و ٣گاه آر٠ا ٨٣ةتی .ٟ٤دیغم ٗٛي ة ٥چك١ام ٨ٌ٣٨١٦ر
ظیؼه س ،صحی یٝ ٥ضُ٣ ٥گاش رو ج٣ ٟ٤چؼظیغ ! ظب پؾ چؼا ةایغ ٝتاؿ ٨١ز٨ٞی
چك١ف ّ٨ض ٠ی کؼدم ؟! ةً ٥ؼف جعث او٠غم ...صؾ ٠ی کؼدم ! آجیف ز٨١٤٧
صؾ ٠ی کؼدم رو ج ...ٟ٤ةا ةٕه گ٘ح: ٟ
_ج ٨داری ةا اّحٛاداجّ ٟػاة٠ ٟی دی .
_ؿیؾ!
رو جعث ٣كـح ٟو ةا ٨١٦ن زغیث و ظكکی ٝض ٢مغاش گ٘ث :
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_٦٨٠اج ٨ةاز ک.٢
ةا ٨١٦ن صال ٦٨٠ا ٨٠ةاز ٠ی کؼدم ،ک ٥ی ٨٧یْ٣ ٥ؼه ای زد ک ٥از جؼس ز ِ١قغم ی٥
گ٨ق ٥ی جعث و گؼی ٥م ظ٘ ٥قغ ج ٨گ٨ٞم...
_ة٧ث ٠ی گ ٟگؼی٣ ٥ک. ٢
ظغا ٤ْٝحث ک ،٥٤ظب ٠ذ ٜآدم ةگ ...٨اقک ٟاز گ٨ق ٥چك ٟ١چکیغ ،ةا وصكث ٣گاش
کؼدم و ةا م٨رت ةؼاٗؼوظح ٥گ٘ث :
_ای٤سا !
ة ٥ةٕ ٜظ٨دش اقاره کؼد ةا ةٕه ٣گاش کؼدم و ج٧غیغی گ٘ث :
_گؼی ٥ک٤ی ٠ی ز١٣ث گٞیا  ،یاا! ...
ةٕى ٨١ة ٥ؿعحی ٨ٚرت دادم .از جؼس چـتیغه ة٨دم ة ٥ةاال ؿ١ث راؿث جعث ة٥
ًؼٗف رٗح ،ٟآروم ظؽیغم زیؼ پح٠ ،٨ی جؼؿیغم ةاز داد ةؽ ...٥٣ای کاش داد زدن ة٨د ،ی٥
ز٨ر ّؼةغه ٠ی زد ک ٥پؼده گ٨ق٠ ٟی ٝؼزیغ٣ .گاه از چك١اش ةؼ١٣ی داقح .ٟؿؼ ٨٠آروم
رو ةاٝف گػاقح ٟو ةا اظ٣ ٟگا ٟ٦کؼد و گ٘ث :
_صح١ا ةایغ گ٤غ ةؽ٣ی ج ٨اّناة ٟ؟
_گ٤اه...
_ؿیؾ!
قاکی گ٘ث :
_ةاز صؼف زد !
 ٢٠کی صؼف زدم ؟! دی٨و ٥٣رو ةتی٤ا ...ک٤ارم دراز کكیغ .پیف ظ٨دم ٗکؼ کؼدم اگؼ
یکی دیگ ٥زای  ٢٠ة٨د ،چیکار ٠ی کؼد ؟ ؿک٨ت ٠ی کؼد ٠ذ ، ٢٠ ٜچ٨ن از ّ٨اٚب
رٗحاری آر٠ان ٠ی جؼؿیغ یا ١٦ی٨ٌ٤ری ٦ی ٠تارزه ٠ی کؼد ؟...

105

رمان شیطان یا فرشته | نیلوفر قائمی فر | باغ رمان

٨ٌ٣٨١٦ری زیؼچك١ی _درصاٝی ک ٥ؿؼم رو ةاٝف ة٨د _٣گاش کؼدم  .ةغون ای٤ک٥
ةٕ ٟٞک، ٥٤یا صحی دؿث ة ٟ٧ةؽً ،٥٣اق ةاز ظ٨اةیغ و ؿاّغ دؿحك ٨روی پیك٣٨یف
گػاقث و ةغون صؼٗی ظ٨اةیغ..
ای ٥١٦ ٢گ٘ث " :ةیا رو جعث ،ةیا ةاال  ".. .دل  ٨٤٠جؼک٣٨غ ،ز٦ؼه م رو آب کؼد،
٦یچی ؟!! چی٥؟٤٠ ...حُؼ ة٨دی ؟ ٤٠...حُؼ ٣ت٨دم ! ا٠ا ٗکؼ کؼدم کاری ٠ی ک ! ٥٤ظب
ظغا رو قکؼ ک ٥کاری ٣کؼد٦ ..غٗف چی ٥امال ؟! یْ٤ی ٦یچ وٚث دیگ١٣ ٥ی ذاره ٢٠
ةؼگؼدم ؟ ظب پؾ ٠ا٠ان ةاةام چی ؟ چٛغر د ٟٝةؼاق٨ن ج٤گ قغه .
_آر٠ان؛
_٨٦وم...
_٠ی ق ٥ز٣گ ةؽ ٟ٣ة٠ ٥ا٠ان...
_ؿیؾ!
ؿؼ ٨٠ة٤ٞغ کؼدم٨٤٦ ،ز صؼف ٣ؽدم ک ...٥ةغون ای٤ک ٥جٕییؼی در پ٨زیك ٢ظ٨اةف ةغه
گ٘ث :
_گ٘ح٦ ٟیؾ !
_ ٢٠ک...٥
_٣چ!
٠ؼده ق٨ر ریعث ّٛ٤ح ٨ةتؼن٠ ،ؼدك ظؼ ! پكث کؼدم ة٧ف و پح ٨رو  ٟ٦رو ؿؼم
کكیغم و ظ٨اةیغم  .ا٠ا چ ٥ظ٨اةی...؟ ده ةار از ظ٨اب پؼیغم ک ٥ی ٥وٚث ٣ک ٥٤ة ٥ؿؼش
ةؽ ٥٣و ی ٥کاری ةا٦ام ةک ٢٠ ...٥٤جا ظ٨د متش ز٨ن ة ٥ؿؼ قغم ،اون جا ظ٨د متش
٨١٦ن ٠غٝی ک ٥اول ة٨د ظ٨اب ة٨د ! ١٣ی دو ٟ٣ةغ٣ف ظكک ٣كغه ة٨د...؟!؟!؟
******* ٘٦غه روز ةْغ ********
_ِ١٦ـحؼ؛ ١٦ـحؼررر؛ ١٦ـحؼی...؛
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ةا ای ٢اوماف از ظ٨اب ةیغار قغم .
_ظغا ٤ْٝحث ک.٥٤
_آخ آخ آخ !!! ةایغ ی ٥قالق ةعؼم ،ةی ادةی ٠ی ک٤ی ،ةؽ ٟ٣ة ٥ای٤سا...
٠ضک ٟزد ة ٥ةاؿ ،ٟ٤چ٤ان از زا پؼیغم ک ٥از جعث اٗحادم پایی .٢آر٠ان  ٟ٦زد زیؼ ظ٤غه،
٠ ٥٧ٛ٧ٚی زد .چك١ا ٨٠از درد ةـح ٥ة٨دم .یْ٤ی ١ٌ٠ئ ٟ٤ک ٥ای ٢ک١ؼ ةؼای  ٢٠ک١ؼ
١٣ی ق .٥جازه اون ؿیاجیک ٤ْٝحی ظ٨ب قغه ة٨د...
_ظب دیگّ ٥ؽیؽم ظ٨اةث ک ٥پؼیغه ،ةؼ٣ا٘٠ ٥٠ؼصی  ٟ٦داقحی .ٟةؼو متض ٥٣٨رو صاوؼ
ک ٢جا  ٢٠از ص٨١م در ٠یام.
از زا ة٤ٞغ قغ و ص ٥ٝ٨اق ٨ةؼداقث و رٗث ص٨١م .
اآلن جٛؼیتا ةیـث روزه ک ٥ةا آر٠ا .ٟ٣ةیـث روزی ک ٥ةؼای  ٢٠ةیـث ؿال گػقح٦ .٥ؼ
روز متش زودجؼ از  ٢٠ةیغار ٠ی ق ٥و ة ٥یً ٥ؼیٛی ةیغارم ٠ی ک ٥٤و ةْغ ٠ی ره ص٨١م
و جا ةیاد ةایغ متض ٥٣٨صاوؼ ةاق . ٥اآلن ی ٥چیؽایی ةٞغم ،یْ٤ی ٠ست٨ر قغم ٠،،ست٨رم
کؼد ک٠ ٥ست٨ر ةكً ٟی ةیـث روز صغا ٜٚچیؽارو ؿؼیْا یاد ةگیؼم٠ .ذ ٜای٤ک ٥ةایغ
متض ٥٣٨آب ٠ی٨ه ًتیْی ؿؼ٠یؽ ةاق ،٥جع٠ ٟؼغ آةپؽ ٗٛي ؿ٘یغه٨٣ ،ن ٗٛي ؿ٤گک
_او ٟ٣جـث و ةؼقح _ ٥در آظؼ  ٟ٦یک چایی ةـیار ک ٟر٣گ ...
ز ٥ْ١پیف ،واؿ ٥متض ٥٣٨وادارم کؼد ک ٥ی ٥چیؽ ٠ح٘اوت درؿث ک .ٟ٤ةا کٞی ج١ـعؼ
و ٗضف و ةغ و ةیؼاه ،دوجا چیؽو ؿؼیِ ج٨ویش داد جا یاد ةگیؼم و درؿث ک١٧ٗ . ٟ٤یغم
ک ٥ظ٨دش ظ٨ب  ٥١٦چیؽ ةٞغه و وٚحی داره ج٤غ ج٤غ ج٨ویش ٠ی ده ،ةایغ رو ٨٦ا یاد
ةگیؼم .وگؼ٨ّ ٥٣اٚتف ةؼای ظ٨دم و اّناة ٟوؼر داره .یا ٠ذال ٗ١٧یغم ک ٥واْٚا
وؿ٨اس داره  .ظغا ١٣ی کؼد ی ٥قب ص٨م ٥ٞاش ؿؼ ةؼه و را ةیاٗح ٥ج ٨ای ٢ظ ٥٣٨و ی٥
دو ٥٣گؼد و ظاك رو وؿای٠ ٜی ة٨د ،یْ٤ی ة٨ٞایی ةؼ پا ٠ی کؼد ک ٥اون ؿؼش ٣اپیغا ...
اوال پكث گ٨ش ا٣غاظح ،ٟا٠ا یکتار جا ز٠ا٣ی ک ٥ظ ٥٣٨رو ج١یؽ ٣کؼدم٣ ،ػاقث ةع٨اة... ٟ
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گؼی ٥کؼدم٧ٚ ،ؼ کؼدم ،ظ٨د ٨٠ة ٥ز٠ی ٢ک٨ة٣٨غم ...امال ٦یچی کغوم جادیؼی ٣غاقث...
ی ٥ؿؼه ٠ی گ٘ث :
_ج ٨ک٘ٞث ای ٢ظ ٥٣٨ای ،ةایغ ج١یؽ ک٤ی٠ ،ی ز١٣ث.
ک١ؼة٤غق ٨ک ٥ج ٨دؿحف ة٨د ة٤ٞغ ٠ی کؼد٠ ،ی گ٘ث :
_ج١یؽ ک٠ !٢ی ز ...ٟ٣گٞیا ةؽ ٟ٣؟!..
ک ٥اٝتح ٥یکی  ٟ٦زد ،ک ٥از درد ٘٣ـ ٟرٗح ٥ة٨د ...امال رص ٟو ٠ؼوت ٣غاره٦ .ؼ روز آٚا
یْ٨ٛب ی ٥ؿؼی ظؼیغ یا ٨٣ن و ٠ ...ی آورد و پكث در ٠ی ذاقث و ٠ی رٗث جا صاال
ةا٦اش رو ة ٥رو ٣كغه ة٨دم اٛ٣غر ةی ؿؼ و مغا ٠ی او٠غ ،ک٠ ٥ح٨ز١٣ ٥ی قغم کی ٠یاد
کی ٠ی ره ...وٝی ٠ح٨ز ٥قغه ة٨دم ٚت ٜاز ؿاّث قف ٔؼوب ٠یاد .قایغ آٚا یْ٨ٛب
ة٧حؼی ٢گؽی ٥٤ة٨د ةؼای ای٤ک ٥صغا ٜٚةؼای ظ٨٣٨اده ام یک پیٕام ة٘ؼؿح! ٟ
_گٞیا؛ ص ٥ٝ٨ا ٨٠ةتؼ ج ٨ظكک ک ٢ةػار !
ص ٥ٝ٨ق ٨ازش گؼٗح ٟو گ٘ث :
_چای ک ٨؟
دم ٣ی٠٨غه .صاال ج ٨ک١٦ ٥ی ٢اآلن چای ١٣ی ظ٨ری ...
ٚغ و ةاالی ٣ ٨٤٠گاه کؼد و گ٘ث :
_ای ٢پح ٨چی ٥دورت ؟
_ؿؼد ،٥٠ؿؼد! چؼا ٝتاس ةؼام ١٣ی ظؼی ؟ ای ٟ٤زؽ ٨ٚا٣ی ٥٤ک ٥ةؼای ک٘ٞث ٝتاس ١٣ی
ظؼن ؟ ...ظب ٠ ٢٠ؼیه ةك ٟجا متش  ٟ٦ج٧غیغ ک٤ی و ةؽ٣ی١٣ ،ی ج ٟ٣٨از زا ة٤ٞغ
ةك. ٟ
_آٗؼی ...٢ظ٨ب ؿع٤ؼا٣ی ٠ی ک٤ی .صاال از ٤٠تؼ ةیا پایی ،٢اون ٨٣ن جـحا _جـث ٦ا_
رو ةغه ة. ٢٠ ٥
_امال ٠ی ق٨٤ی  ٢٠چی ٠ی گ ٟ؟
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ی٣ ٥ی٣ ٟگاه ة ٟ٧ا٣غاظث و ةا چك ٟو اةؼو اقاره ة ٥ج٨ؿحؼ کؼدّ .امی قغه ٨٣ن ٦ا رو
دادم ة٧ف .او٠غم ةؼم ک١ؼ ٨٠ةا دؿث راؿحف گؼٗث و  ٨٤٠کكیغ ًؼف ظ٨دش و رو
پاش ٣ك٣٨غ و گ٘ث :
_ ٥١ٛٝدرؿث ک. ٢
یک ٥ظ٨رده ٣گاش کؼدم و ةا چك ٟو اةؼو اقاره ة ٥ةـاط متضا ٥٣اش کؼد  .گ٘ح: ٟ
_زغیغه ؟...
ةٝ ٥ت٣ ٟگاه کؼد ،وٝی ٦٨٠ا٠ ٨٠ؼجب کؼد و پكث گ٨قٗ ٟؼؿحاد و گ٘ث :
_ّؽیؽم چؼا اٛ٣غر صؼف ٠ی ز٣ی ؟ ،دگ ٥١آٗث _""offت_ کساؿث ؟
٣گا٦ك ٨از ٝت ٟآروم ة ٥پایی ٢کكیغ .چك١ا٠ ٨٠ضک ٟرو  ٟ٦گػاقح .ٟاو٠غم ة٤ٞغ ةك ،ٟةا
جضک ٟگ٘ث :
_ةكی! ٢
ظب ! ًی ای ٢ؿ٘٦ ٥ح١٧ٗ ٥یغم ک ٥را٦ی ٣غارم زؽ جـٞی ،ٟچ٨ن یا ج٤تی٠ ٥ی قغم یا
جضٛیؼ_ ک ٥ک١حؼ از ج٤تی٣ ٥ت٨د _ .ؿؼزام _ج ٨ةٕٞف_ ٣كـح ٟو ٦٨٠ا ٨٠ةاز کؼد و
دؿحی روش کكیغ و گ٘ث :
_ا٠كب ٨١٧٠ن دارم .
_چی ؟!
_ؿْی ک ٢یٔ ٥ػای درؿث و صـاةی درؿث ک٤ی ک ٥ج ٨از ٠ا پػیؼایی ک٤ی  ٢٠ ٥٣ ،از
ج٠ . ٨ی دو٣ی ک ٥پػیؼایی  ٢٠چٌ٨ری ٥؟...
ةا دؿحف کحک زد٣ ٨٣ك٨ن داد ...ةْغ ٠ضک ٟزد ة ٥رون ةؼ ٥٤٦پام ک ٥ی ٥زیٓ زدم و ةا
ظ٤غه و قیٌ٤ث دوًؼف ٝپ ٨١ةٗ ٟ٧كؼد و گ٘ث :
_ز٨ووون ؟ اٝتح ٥ای ٢کحک ٣ت٨د ،ای ٢ی ٥ز٨ر ٣ازه ...
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ٝپ ٨١ول کؼد و اقاره کؼد ة ٥متضا ٥٣و گ٘ث :
_ ٥١ٛٝةغه..
٣ا ا٠یغ ی ٥١ٛٝ ٥ةؼداقح ٟو ٗکؼ کؼدم ظب وٚحی  ٢٠چاره ای زؽ آر٠ان ٣غارم  ،یْ٤ی
ةازم ٣ا٠ضؼم ٠ضـ٨ب ٠ی ق ٥؟ آظ٠ ٥گ ٥دیگ٠ ٥ی ج ٟ٣٨ةؼگؼدم ؟! ای ٢زایی از ج٢٠ ٢
٣یـث ک ٥ة٧ف دؿث ٣ؽده ةاق...٥
ی ٥١ٛٝ ٥دادم ة٧ف و گ٘ث :
_ظ٨دج٠ ٟی ج٣٨ی ةع٨ری .
گ٨ق ٥ی ٝت ٨١ة ٥د٣غون ٣یك ٟگؼٗح .ٟی ٥ز٨ری گ٘ث ا٣گار ٤٠ث رو ؿؼم گػاقح ،٥یْ٤ی
 ٟ٤٠ازازه ٔػا ظ٨ردن دارم .
_چ٨ن ٔػای دیكتث ٚاة ٜجض ٜ١ة٨د ،ة٧ث پ٨ان ٠ذتث ٠ی دم ...وااای !
ةؼگكح٣ ٟگاش کؼدم  .چك١اق ٨دی٣٨١ی کؼد و گ٘ث :
_چٛغر ماصب ٧٠ؼة٣٨ی ٦ـح... ٥٣ ، ٟ؟
ة.. ٟ٧
ٝتا ٨٠روٗ ٟ٦كؼدم و گ٨ق ٥ی ٝت ٨١ة ٥د٣غون ٣یك ٟگؼٗح.ٟ
گ٘ث :
چی ؟!!
٣گاش کؼدم .از چك١اش قیٌ٤ث ٠ی ریعث ٤٠ .حُؼ ة٨د صؼف ةؽ ٟ٣ک٠ ٥ـعؼه ام
کٚ ...٥٤ك٤گ ٣ ٥٠٨ْٞ٠یث داره ...
_ج ٨چؼا قتیٚ ٥ت٤ٞات ٣یـحی آر٠ان ؟!
آر٠ان پ٨زظ٤غی ّنتی زد و گ٘ث :
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_پاق ٨ةؼو ی ٥چای ک١ؼ٣گ ةؼیؽ  ،دوجا از اون ٤ٚغای ک ٟکاٝؼی  ٟ٦ج٨ش ة٤غاز ٠ .ی
ری پایی ٢اؿحعؼو ظاٝی ٠ی ک٤ی ،دوةاره پؼ آب ٠ی ک٤ی .قیؼ ٗٞک ٥ی آب اؿحعؼ ،ٟ٦
درؿث ةاالی اؿحعؼه .قب ٠ی ظ٨ای ٟةؼی ٟپایی. ٢
١٣ی دو ٟ٣چؼا پؼؿیغم ؟...امال ةاق ..! ٥ةؼای چی پؼؿیغم ؟...
_ز ٥٣؟
ؿؼش پایی ٢ة٨د .ؿؼق ٨ة٤ٞغ کؼد٣ ،گام کؼد  .ةْغ ی ٨٧قیٌ٤ث ج ٨چك١اش ٨٠ج زد و
گ٘ث :
_زن ٣گ ، ٨ةگ ٨داف !اوووف!.!.!.
_صا ٟٝازت....
٘٣ـی کكیغ ٨٠از زا ة٤ٞغ قغم٠ .ؼدك زن ةاره ٥٠٨ْٞ٠ ،ک ٥ز..... ٥٣چ٤غق ٟقغ از ای٤ک٥
ةا ةٛی٦ ٟ٦ ٥ـث و ة ٢٠ ٥دؿث ٠ی ز ،٥٣چ٤غق ٟقغ  ...صـی زؽ ٘٣ؼت و ا٣ؽزار ٣غارم
ا٠ا  ...دؿث کذی٘ك ٨چؼا ة٠ ٟ٤٠ ٥ی ز٥٣؟...
چای ریعح .ٟة ٥ظ٨دم ٣گاه کؼدم ،پح ٨رو از دورم ةؼداقح ٥ة٨د ،ا٣غاظح ٥ة٨د رو م٤غٝی .
ی ٥روةغوقا٠تؼ صؼیؼ ٠كکی ج ٟ٤ة٨د و زیؼش ی ٥جآ ؿؼظاةی و ق٨رجک ک٨جاه  ...ةتی٢
ةا  ٢٠چیکار کؼده ...ز٨ٞش ای٨ٌ٤ری ،ٟروی ج٨١م پام گ ٥ٞة ٥گ ٥ٞکت٨ده ،چ٨ن ٦ؼ وٚث
ٛ٠اة ٥ٞکؼدم  ،ز٨اة ٨١داده ! جض٣ ٜ١غارم .جـٞی ٟقغم  .صاال ٠ی ظ٨اد ی ٥زن ةیاره ،ةؼه
اؿحعؼ  ٢٠ ،ة٧ك٨ن ؿؼویؾ ةغم٠ .ؼدك ّ٨وی!...
اؿحکان چای رو ٛ٠اةٞف گػاقح ٟو او٠غم ةؼم ،گ٘ث :
_کسا ؟
_ةؼم ةاال .
پح ٨رو دورم گؼٗح .ٟةٚ ٥غ و ةاالم ٣گاه کؼد و گ٘ث :
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_یادم ١٣یاد گ٘ح ٥ةاق" ٟآزاد" ! ةكی ٢ةا  ٢٠متض ٥٣٨ةع٨ر !
_٠ی٣ ٜغارم.
_از ز٣ای الٔؼ اؿحع٨و٣ی ةغم ٠یاد .
_٠كک ٜظ٨دج٠ ،٥ی ج٣٨ی زن "ج٨پؼ" ا٣حعاب ک٤ی.
_ج ٨ا٣گار یادت رٗح ٥ک ٥یّ ٥ؼوؿکی ج ٨دؿث  ٢٠؟
٣گا٦ف کؼدم .ؿؼ جا ؿؼ صؼص و ظك ٟة٨دم .ةا قیٌ٤ث و ٦یسان زدگی گ٘ث :
_چی ؟ چی ؟ ةگ ٨ةتی ٟ٤چی ؟
٠ی ظ٨اؿح ٟدوجا صؼف درقث ةارش ک ،ٟ٤وٝی گ٘ح: ٟ
_ا٠یغوارم "پارج٤ؼ" ا٠كتث "قاؿی ة٤ٞغ " ةاق. ٥
زد زیؼ ظ٤غه و گ٘ث :
_پارج٤ؼ؟!..راه اٗحادی ٥٣...ةاةا !...ةیا...
ة ٥رو پاش اقاره کؼد و ةا ؿؼ گ٘ث :
_ةیا ای٤سا...
_زام ظ٨ة. ٥
_اه گٞیا !ةػار ظ٨ش ظ ٙٞةاق. ٟ
ظ ٟقغ ،آر٣س٠ ٨١ضک ٟگؼٗث وکكیغ ًؼف ظ٨دش .ة ٥زتؼ ٣ ٨٤٠ك٣٨غ رو پاش_ ،
اٝتح ٥ةازم پح ٨رو از دورم ةؼداقث و ای ٢ةار پؼت کؼد اون ؿؼ آقپؽظ _ ٥٣٨ة٤غای
روةغوقا٠تؼ رو ةاز کؼد و درصاٝی ک٠ ٥ی گ٘ث :
_١٦ـحؼ؛ ...ةؼای  ٢٠ةایغ ّالوه ةؼ ک٘ٞحی ،ظب ی ٥ؿؼی زاذة٦ ٥ا رو  ٟ٦داقح ٥ةاقی
...
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ة٤غای جآ رو ج٤گ جؼ کؼد و ٝت ٨١از اون ٣گا٦ف گؽیغم _ ک ٥ةی صیا ة ٟ٧چكٟ
دوظح ٥ة٨د و ؿایؽ ج٤گی و گكادی ة٤غ کآ جاپ ٨ا٣غازه ٠ی کؼد _ ٠چ دؿحك ٨گؼٗح،ٟ
چك١ا ٨٠ةـح ٟو آروم گ٘ح: ٟ
_ظ٨ا٦ف ٠ی ک...ٟ٤
دؿح ٨١پؾ زد و گ٘ث :
_اه ...ای ٢جاپ ٥ةغرد ١٣ی ظ٨ره .قتی٠ ٥ادرایی قغی ک ٥قیؼ ٠ی دن ٤٠ ..ؽزؼ ک٤٤غه
اؿث  ...چ٨ن الٔؼ قغی ٦ااا٣ ،چ! ظ٨ق٣ ٟی٠٨غ  ،ظ٨ق١٣ ٟیاد ة٦ ٥ؼزات دؿث ةؽ،ٟ٣
دؿح ٟةع٨ره ة ٥اؿحع٨ون .چك١اج ٨چؼا ةـحی ؟ ةاز ک ٢ة٘١٧ی چی ٠ی گ ...ٟچ٨ن ج٨
گ٨قات ٠كک ٜداره ،صغاٝ ٜٚب ظ٣٨ی ک٤ی ،ا.… ٟ١٠دوؿث دارم ٦٨٠اج ٟر٣گف
روق ٢ةك ،٥آره  ،ای٨ٌ٤ری دوؿث دارم ...
چ ٥٣٨ا ٨٠گؼٗث .م٨رج٦ ٨١ی ة ٥راؿث و چپ ةؼ٠ی گؼدو٣غ .
گ٘ث :
_اةؼو٦ات دراو٠غه ،چی ٥قِحِؼه _ قٞعح ٥قغی ؟! ةٞغ ٣یـحی ةؼداری ؟
_ةا چی ؟ ةا ٨٠چی٤ای ج ٨؟
ةاز ک ٥ةٞت ٜزة٣٨ی کؼدی ١٦ـحؼ ک٨چ ٨ٝ٨؟ ا٣گار زای کت٨دی ٦ا داره ک١ؼ٣گ ٠ی ق،٥
ةتی ٢گٞی ز٨ن ...؛
دؿحك ٨روی رون پام کكیغ و گ٘ث :
_ای ةاةاااا...
ةا جْسب ٣گاش کؼدم و گ٘ث :
_ج ٨واْٚا آرایكگاه الز٠ی.
_ظیٞی ةی صیایی !
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ظ٤غیغ و دوةاره ٠ضک ٟدوًؼف ٝپٗ ٨١كار داد .ی ٥ز٨ری کٝ ٥ت ٟز ِ١قغ و ی ٥ة٨ؿ٥
ک٨جاه زد و چك ٟدوظث ة ٥چك .ٟ١ی٣ ٥گا٦ی ک ٥صؾ ٠ی کؼدم اآلن ذوب ٠ی ق، ٟ
ا٣گار ٣گا٦ف دؿث داقث و داقث ج٨١م جک جک ٨٠یؼٖ ٦ای چك٠ ٨١١ی کكیغ .ی٥
٣گاه ّ١ی ٙو پؼ ٤ْ٠ی ،وٝی ٣ا٨٧٘٠م ٠ .ی ظ٨اؿح ٟچك ٟازش ةگیؼم ،ا٠ا ١٣ی قغ،
ا٣گار ٞ٘ٚف کؼده ...
....ةغون ای٤ک ٥جٕییؼی در ٣گا٦ف ةغه  ،گ٘ث :
_ٗٛي ٘٦غه روز دیگ٣٨٠ ٥غه ...
_چی ؟! ٘٦غه روز چی ٥؟!
 ٨٤٠از رو پاش ة٤ٞغ کؼد و گ٘ث :
_ای ٢ص ٥ٝ٨رو ةتؼ ج ٨ظكک ک .٢پاق ٨ز ِ١و ز٨ر ک... ٢
_٘٦غه روز دیگ ٥چی .٥؟! ازآدم ٠ی ک٤ی ةؼم ؟
ة٤ٞغ زد زیؼ ظ٤غه ٥٧ٛ٧ٚ ...،زد و دؿحك ٨رو ق ٥٣٨ام گػاقث و گ٘ث :
_١٦ـحؼ ظ٤گ ... ٢٠
ؿؼ ٨٠ج ٨ةٕٞف گؼٗث و ة٨ؿیغ ج ٨گ٨ق ٟگ٘ث :
_ج٦ ٨ؼ وٚث ٠ؼدی ...،زـ١ث از ظ٠ ٢٠ ٥٣٨ی ره ةیؼون .
ةا ةٕه ٣گاش کؼدم و گ٘ث :
_ةیا ٝتاؿا ٨٠ة ٟ٧ةغه ةپ٨ق .ٟدیؼم قغ ،ةایغ جا کؼج ةؼم.
_ ٢٠د ٟٝةؼای ظا٨٣اده م….
ة ٥رٗح٤ف ٣گاه کؼدم ...امال ج٨ز٧ی ة ٥صؼٗ٣ ٟکؼد ،ا٣گار امال ٣ك٤یغه چی گ٘ح...ٟ
_پیؼا٨٣ ٢٦ك ٠غادی ٥رو اج ٨کؼدی؟
_آره.
_ةؼو ایٛ٤غ ٘ٝث ٣غه ،دیؼم قغه.
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رٗحٝ ٟتاؿاق ٨ةؼاش صاوؼ کؼدم .ظ٨د ٟ٠ةاورم ١٣ی قغ کً ٥ی ؿ٘٦ ٥ح ٥اٛ٣غر ّ٨ض
ةك .ٟوٝی واْٚا ز٨ن "زد و ظ٨رد" ٣غاقح ٟدیگ٠ ...٥ست٨ر ة٨دم ...کـی جا صاال ةا٦ام
او٨ٌ٣ری رٗحار ٣کؼده ة٨د .ةاالظؼه جـٞی٠ ٟی قغم ک ٥قغم .کؼاواجف رو ٛ٠اة ٜآی٥٤
درؿث ٠ی کؼد ،از ج ٨آی ٥٤ة٣ ٟ٧گاه کؼد و گ٘ث :
_چی١ٔ ٥تؼك زدی ؟ اآلن ةایغ ج ٨پ٨ؿث ظ٨دت ٣گ٤سی ...
ةا ؿک٨ت ٣گاش کؼدم ،ةا قیٌ٤ث گ٘ث :
_ ٥١٦ی ک٘ٞحا ی ٥ماصب پیؼ ظؼٗث دارن ،ا٠ا ج ٨ةتی... ٢
از زا ة٤ٞغ قغم ،جعح٠ ٨ؼجب کؼدم و گ٘ث :
_ایٝ ٢تاؿارو  ٟ٦از رو ز٠ی ٢ةؼدار ،اون رظث ک ...٢ام ٜچؼاا ٝتاس ج ٨ؿتغه؟...
آ٨ٝدگی داره ،ة٤غاز ج٠ ٨اقی ٢دیگ ٥١٦ ...٥ش  ٢٠ةگٟ؟٦ ...ؼچی  ٥٤٣ت یادت ٣غاده ة٨د،
 ٢٠یادت دادم.
وٚحی ٠ی گ٘ث ""٥٤٣صؼم٠ ٟی گؼٗث ،ةا صؼص گ٘ح: ٟ
_ٚت٤ٞا کؽت ٣ت٨دم ک...٥وٝی ج ٨کارگؼی رو ظ٨ب ةٞغی.
ز٨اب ٣غاد ،یٝ ٥ضُ٠ ٥کخ کؼدم ! اآلن ةایغ ق٧یغم ک ،٥٤پؾ چؼا ؿاکح٥؟ ...ؿؼة٤ٞغ
کؼدم ،ةؼگكح ،ٟظ٨ردم ج٘ٚ ٨ـ ٥ؿی ٥٤اش .چك١اق ٨ریؽ کؼده ة٨د و ٣گام ٠ی کؼد.
ةغون ای٤ک ٥دؿح ٨١یا ک١ؼ ٨٠ةگیؼه ٗٛي ٣گام ٠ی کؼد .آروم گ٘ث :
_٠ی ظ٨ام جا ٘٦غه روز دیگ ٥دؿث روت ة٤ٞغ ٣ک .ٟ٤ةتی٠ ٢ی ج٣٨ی ؿیاه و کت٨د ک٤ی
ظ٨دج ٨یا  ٥٣؟..
_ةاةاج٠ ٟادرج٠ ٨ی زد .ج٠ ٟ٦ ٨ذ ٜةاةات ک٨جٗ ٥کؼ و دا٦اجی ٦ـحی ...
ج ٨م٨رجّ ٟؼةغه زد ：
_"ظ٘ ٥ق"٨
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ً٨ری ک ٥گؼ٠ای دم د٤٦ف ج ٨م٨رج٠ ٟی ظ٨ردٞٚ .ت ٟداقث ٠ی ایـحاد٠ .ی ظ٨اؿحٟ
وؿي صؼٗف د٤٦ك٠ ٨ضک ٟةگیؼم ةگ " ٟةتعكیغ ،اقحتاه قغ ... "..دؿح ٨١پیچ٣٨غ ة٥
ّٛب ،از درد زیٓ کكیغم .ةا صؼص و مغای دورگ ٥گ٘ث :
_کی ٔٞي اواٗ ٥کؼد؟ ٦ان ؟ کی ؟
_آی آی دؿح ...ٟآی آر٠ان ،دؿح ٟقکـث...
_١٣ی ق٨٤م ّؽیؽم ...کی ؟
_. ٢٠ .٢٠
آر٠ان در صاٝی ک ٥دؿح ٨١ة ٥پكث پیچ٣٨غه ة٨د و ظ٨دق ٟپكث ؿؼم ة٨د ،آروم وٝی ةا
صؼص گ٘ث :
_١٣ی ق٨٤م داری ٠ی گی "ٔٞي کؼدم"...
دؿح ٨١ةیكحؼ ٗكار داد ،از درد زیٓ زدم و گ٘ث :
_١٣ی ق٨٤م...
_ةتعكیغ!
_ةتعك ٟ؟ ! ..آدم اقحتاه ؿٌضی رو ٠ی ةعك .٥ةگٞٔ" ٨ي کؼدم".
_دؿح ٨١قک٣٨غی آر٠ااااان...؛
_ج ٨چی کار کؼدی ؟
_ٔٞي کؼدمٞٔ" ،ي "
دؿح ٨١ول کؼد .دؿح٠ ٨١اؿإ دادم و ةؼگكح ٟةا ٘٣ؼت ٣گاش کؼدم.
کؼاواجك ٨درؿث کؼد و ةا آرا٠ف گ٘ث :
_ّؽیؽم دٝث ج٤گ ٠ی ق ٥ةؼای زد و ظ٨رد٨٠ن ؟! ج ٨ک٠ ٥ی دو٣ی ص٣ ٙغاری در ٨٠رد
ظا٨٣اده م صؼف ةؽ٣ی ،پؾ چؼا ةال ة ٥ز٣٨ث ٠ی٤غازی؟...
ةا ٘٣ؼت و ةٕه ٣گاش کؼدم و گ٘ح: ٟ
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_ا٠یغوارم ة١یؼی ...ج٨راه جنادف ک٤ی ،ة١یؼی ،آر٠ان..
آر٠ان ظ٤غیغ و گ٘ث:
_ةْغ ج ،٨ج٨ی ای ٢ظ٠ ٥٣٨ی پ٨ؿی ک! ٥
_٣حؼس! اٛ٣غر زیٓ ٠ی ز ٟ٣ک ٥یکی ةغادم ةؼؿ.٥
_پؾ چؼا اآلن ای ٢کارو ١٣ی ک٤ی ؟
١٦ی٨ٌ٤ر ٣گاش کؼدم و گ٘ث :
_امال ةیا ةؼی ٟپایی ،٢ز ٨ٞظ٨دم "داد و ٨٦ار" ک ٢و ک١ک ةع٨اه ...ةػار ةتی ٟ٤کی ٠یاد
ک١کث٠ ...ی دو٣ی ٠ؼدم چی کار ٠ی ک٤٤غ ؟ ٗٛي ٨٠ةایالق ٨٣٨در٠یارن ،ازت ٗی٠ ٟٞی
گیؼن ،جا واؿ ٥م٘ض٠ ٥سازیك٨ن چ٤غ روزی ؿؼگؼ٠ی داقح ٥ةاق...٢ک١کث ١٣ی ک٤٤غ.
_چؼا ای٨ً ٢ری ٠ی گی ؟! ١ٌ٠ئ٤ی ؟
پ٨زظ٤غی زد و گ٘ث :
_یکی از ١٦ـای٦ ٥ا رو ج ٨ظ ٥٣٨ش "جیؼةارون" کؼدن ،ةْغ ؿ٘٦ ٥ح ٥ة ٥ظاًؼ
"ٖ"ة٨ی گ٤غ" پیغاش کؼدنٞ٠ .ث دیگ ٥ة" ٥ة ٟ٦ "٨ج٨ز١٣ ٥ی ک ،٢٤چ ٥ةؼؿ ٥ة٥
"ٗؼیاد".
_چؼا کكح٤ف ؟
ةا قیٌ٤ث و ظ٤غه چك١اق ٨درقث کؼد و گ٘ث :
_وای گٞیا ،ی ٥وٚح ٟقایغ ةیان ج٨رو ةکك...٢
ةا ٣اراصحی و جؼس ٣گاش کؼدم و گ٘ث :
_آظ ٥٣ ٥ک ٥زیتای ظ٘ح ٥ای "miss wold" ،؛ ة ٥ظٌؼ ٠ی اٗحی...
کحف رو ةؼداقث و گ٘ث :
_راه ةیاٗث ،ةؼو وؿای ٨١ٞةیار! کی٘ٛ٣ ،٨١ك٦ ٥ای روی ٠یؽم رو  ٟ٦ةیار.
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_د٠ ٟٝی ظ٨اؿث ٣ؼم ةگ" ٟةؼو ة١یؼ! دؿح ٨١قک٣٨غی .ةؼم ةؼات وؿایٞح ٨ةیارم ؟"...
ا٠ا ...رٗح ٟوؿایٞك ٨ةؼداقح ٟو د٣تاٝف رٗح ٟپایی٠ .٢ذ٦ ٜؼ روز گ٘ث :
_ةایغ جا ز٨ٞی در صیاط ةیای .
_ ٢٠ةغون صساب ةیؼون ١٣یام.
ةاز ی ٥پ٨زظ٤غ زد و ؿ٨ار ٠اقی ٢قغ و گ٘ث :
_اؿحعؼ یادت ٣ؼه ،قب ةایغ ٗـ٤س٨ن درؿث ک٤ی ٢٠ .ا٠ؼوز ٨٦س کؼدم .
_ةٞغ ٣یـح .ٟظب ز٣گ ةؽن ًتاظی .
ةا ظ٣٨ـؼدی ٝتع٤غی زد و گ٘ث :
_دوؿث دارم ةیام ةتی ٟ٤درؿث ٣کؼدی ،...ةْغ ةایغ اون "ؿث ٚؼ٠ؽ" رو ةپ٨قی و ...آخ
ز٨ن ...آخ ز٨وووون....
ةا صؼص گ٘ح: ٟ
_ةی جؼةیث ةی صیا.
ةا زاری ادا ٥٠دادم：
_ةاةاٗ_٢٠_،ـ٤س٨ن _ةٞغ _٣یـح.ٟ
_ؿث ٚؼ٠ؽ!
_!ٟ٧٘٣
_چی گ٘حی ّؽیؽم ؟
_صغا ٜٚةؼام ی ٥کحاب آقپؽی ةگیؼ.
ی ٥چك١کی ة ٟ٧زد و گ٘ث :
_اوووف! ز٨ووون ...ؿِث ٚؼ٠ؽ...
ةا صاٝث زاری گ٘ح: ٟ
_آر٠ان!
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ؿ٨ارقغ و ةا قیٌ٤ث ٣گام کؼد .قیك ٥رو پایی ٢داد و دؿحك ٨آورد ةیؼون و دؿث جک٨ن
داد و گ٘ث :
_قب ٠ی ةی١٤ث١٦ ،ـحؼ ک٨چ٨ٝ٨ی .٢٠
زیؼٝب ةا صؼص ٗضكف دادم و رٗث...
ادا ٥٠در ؿایث ةاغ اؿح٨ر ( ) www.BaghStore.com
٨٣یـ٤غه ٣ :یٗ٨ٞؼ ٚائ١ی ٗؼ
جایپیـث ٣ :ـیا و ٠ؼیٟ
ویؼاؿحار ٣ :یک.٨م
ؿاظث ٗای : ٜرز ؿؼخ
اکنال تلگرام نیلوفر قائمی فر :
https://telegram.me/Nilufar_Ghaemifar
پیج اینستاگرام نیلوفر قائمی فر :
http://www.instagram.com/nilufar.ghaemifar
آدرس سایت باغ فرهنگ :
www.BagheFarhang.com

