




ِم�یدیه  ُخ�دای که جان  ِم�  َد� نا

ِم�یدیه ِموشته کدو توان  َد� ن قلم ره 

َدرفته ِم�ل  ُخ�و  ِم     ِمق

آا�وزی ِموه سوا�  ِمده تق َد%ل آازرگی   نقل های 





َدرفته ِم�ل  ُخ�و  ِم     ِمق
ّوول ِم+ ا  %خ

ُخ�وِم/شین روز َد3نهِم نفر  َد� %ی ِم4یل   ُخ�وکد که اگه کس ناوُخا ُخشد و َد/یدا آا ُخ/رسان  ِمده  َد%ل َدنرگاو 

.َد%شهَد�شته َدگر�نی 

ُخ8و که نفر یگ ُخ%و� ا� ِم4یل  ُخ�را�%ای آا ُخگفت: ” ِمدهگاو َدنر  َد�ره.“ َدگر�نی َد%ل ُخ8ویکی او�ته   ا�

ِمنه  ُخسون نفر ُخ�و ِم+�ا ُخ�را�%ای /ی ِم�ی3ه شی جای %اقر زوار رفت.  ُخشد و  یی  َدر ُخ�را�%ای   

ُختد و �انه ِمشش ِم�ست شی   ِم�ست َد� و ِم�قراسَد� یگ  ِمنه شی ِم�ی3ه   شیَدنصوار ُخقطی آای

ِم� ِمA سرگر ی+ ِماصلا ُخروت ِمر َد8ن3ی کهُخ%و� ُخ�و و % َد�ی ِمکه  ُخ�و �ر� ِمن و ِم�ست َد� َدتیاق  ا /اتو

ُخزوی رنگَدنصواری ِمله %ا َد% َد�  شی  ُخزو%یخ  َد�د  ِم ا ُخ�را�%ای جواب سلا� و سلا� کدُخاو . َدا

َد�� و یگ شی  َدKحظهره 

Aِم ی+ ِماصلا  قویُخ�و ره ِمر

ِم%ن3ره کد ِمکهکه او  تا  �ر�

ُخ�وگه. ِمMی8 ُخ�سافر ِمکه  َد�ر�

ُخگفت: ”�ا ازُخ�سافر  
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ِمته  ُخ4ریُخ/ش ُختمُخ4ر َدنر�انه و یگ  اس ِمده گاو  ِم4یل3یا کار � گر�نی َد%ل آا  کهُخگفتُخر�؛ یکی از 

ید ِمر َد� ُخگفت:”ُخشمو  ُخ�را�%ای  ِمو ،ےَدار.“  ُخجفتی نرگا ُخر�.“ُخ�وب  َد� � ِم�ست  و  ِمل  ُخ�و %غ

ِمکه ُخ%و�. %سته آاو�ور/ای َد� که ِماشاره کد  ی گاوُخسون َد�ی8ن3ی که نا� شی نثار�ر�  

َدگر�نی ازی ُخ�را� ِمنرگاو ُخ%و�، ازاحمد  ُخگفت: ” آا�د و  ُخ%3وینرگاو%ای �وش شی  “؟ ره 

ُخگفت.  ُخد�  ُخ�و ره افتا� سیر گن ُخگفت: ”�ا نثارُخ�را�%ای گر�نی نرگاو  ِم�ی3هَد� احمد   

ِم4یلا ِمواز کرای  و  ا� رفتیمآا ِمقیمتُخ/رس و جوی  قلبهای نرگا ُخشمو  َداسته.“َدترَدکدیم، از   

ُخگفت: ” َداسته تا گاوُخ�را�%ای  ِمو، گاو  ّوKی %شهنرگا َدسر �ه از�ه اگه یار شی �و� شی ا  ،

ُخ�وره. َدنمو ُخقلبه طال  ُخگم که  ُخ�و َدقسم �ور�ه  َدندری،  ُخزو گاوای  َدقسم حق   تخته کهِمُخشدیارا

ِم3یری/نجاه سیر َد�  َدرک از%عد ُخ�لاصه، فایده.“ ِمMی8 ِم% ِم3ی َدکش ُخورKجه و  ُخ� شصت و َد�  

ُخد�  َد�د و جور ُخ�و شیر هسیر گن آاشناییگ نثار احمد َدا ُخ�و ره که از نفر  ِمل   ِم�ی3هقو  

َد�� و ُخ%و� ِمنشو  ِمو ضا�ی  ُخ�را�%ای ره نرگا َدشو گرفته   رفت.ُخ�و �انه �وست َد� 

ُختم َد� ِم%یس ِمه  ِمب �ا ُخ8و عقر ُخ�را�-%ای %اMه َدا� َدرجب علی ُخ�و سال  ِمیه صمد ره قد   وُخ�و جی

ِمد �اَدش+ قد  َدج َدگر�نیَدانه �ر از  ِم�ه  َد�ور یی کد. صمد  گاو  َدر ُخ4ری  ُخ4ر ِمته  ُخ/ش و رجب 

ِمت َد4ی َد/را/ر علی  ِمنه سایه  ِمسید نثار احمد َد� �ا ُخاونا %عد ر ُخ�ونجی �ور�.  َد� ا ِمن شاو ره  و نا

ِمن ِم�ه نا َد�از �ور ِمر  شاو  ُخ8و ُخ�نب ِم4یل َدا� ِمA �او آا َدکدو رفت و صبا ُخ8و  ِم�ه %عد  روزا� از �ور
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ِمن سیری و  3Kَد  Aای صباMُخور� ره /ی+ جوال ها ُخ�و سیر َدا ُخد� و شصت و   �ر�ونیگن

ِمرفت. ِمگ َدنک کده  ُخاونا �انایَد� ِمتیکه  َد4ی َد%سته �یکد ها جوال  ِمد ره  %ن ُخ8و جوالُخ�و َدا� ها یکی 

ُخشد ُخگفت: َدنثار احمد �او�ته  .ُخ�نٹی  ُخ�و  ُخ��تر  َد%یده جو،   ِمدَدهلهُخز %ن ُخ�و ِم�ی3ه یگ  َد%یر   ،

َدتله یگ ُخ��تر ُخ%روف ِمد شی  %ن َد� ره �حکم ُخ�و ُخور� و  ِمت َدا َد��.ِم�س ُخ�و صمد  َد4یت هر  َد��8ی   

َدجلگ- ُخشد و ِمMیم َد� ِمMیمجوان  ِمگ صمد  ُخبوKی، ُخروی َدجل َدیه �ق ِمر و %ی َد%یده ِم%لدا  ره ازُخز

ِم+  ِمد تیر کدُخ�و ِمMیم/ی %ن ُخ�و ِمرفت. او�ته و  ِمگ ُخ3ی، جوال ره  َدن ُخ�و%ند    gِم ی ِم�3Kر�ی تاو

ُخMون ِم�یدون شی ُخ%3ی،  ِمل از  ُخشد.و آاو-آا صمد � ُخد� جوال هایتر /اس Kحظه Mند ُخ�و گن

َد�رو %ار َد�  ِمت  ِم%سم  و�تَدا�8ی َد� ُخشد وُخ/ش َد%یده  ُخز ُخکنه. ُخشد تا قد ازواَد/یدا   َد�ک  کو

ُخاو  َد�رو رهاو�ته  ِمخ یکی از  ُخور� وجوال  %ی ُخ�وی ِمMیمای ُخ�و%ایه َدا ُخشد هر  َد%دل  شی ر� و 

ِمدی3ه توخَد�فعهکه از هر  ُخسون ی3 َدحبت   کدو  ُخشد شیوُخ�  .ُخ�و

ُخشد و صمد قد نثار احمد،ُخ�لاصه َد�رو %ار  ِمفظی کد که  ُخ�دا حا  وKےُخکنه؛ حرکت  

ِمفکر شی  َد�صمد که  ُخد� ِم�ی3ه  َد�رو و گن ُخبو�  ُخ�و ،َدن َد�8ُخMرت  قد �و�  ِم�ی3ه ِم�ی ِمMی8 که 

ُخکنه کار ِم%تنه   َد%یده  %از�%هانهی3و َد� تا  ُخز َد�د و قد او�ته یگ ِم%ن3ره. ره  َدا َد� سر شی  ِمفکر 

ُخگفت: ”  ُخ�و  ِمفکر�و�  َدهه،  ُخ�وب!“َدا ُخاو   َد�یی �اشه ره �ُخ�و/اتون   ِمKه  َد� Mو جاییگ  ، 

ُخافتد.ایشت َدنن3رهکه نثار احمد  ُخاونا �یلی  و �و� شی راه  ُختد که صمدراه    یگرف
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ُخ�وفا�ی ُخ�و ره �و� َد�فعه ُخکوی کد: ”رجب علی!  َد��ه  َد%لک سر  َدا ُخشده؟“ِمMی8   کار 

ُخگفت:” ِمMی8 ُخ%3ی �بر؛ ِمMی8 �ا ،َدنهرجب علی  ُخشده.“که  َد%چه، کار  ُخگفت: ”  صمد 

ُخموگی که  ُخMرت ُخگفت جای �ه �نده.“ رجب علی َد�/اتون �ه َدن َد�  ُخلو�: ”Mندو  �ع

ُخموشی .“َدن

ُخد��انه صمد و رجب قد ش+  َد�  �ر که گن ُخسونُخ/شت شی   ُخ%و�  رفته یکه-وKنگ %ار 

یی  ِملوKے ،ُخ%و�َدر ُخ�ر4اک صمد � ِمم  ُخسون Kیَدا  رق َد/ر ز�ه �ورفت. هر Kحظه  ُخ4ری  ُخ4ر ِمته  ُخ/ش

َد� ُخMرازی که صمد  َد�رو و %ار شی ِمت  ُخبو�  ُخزو ، رجب علیَدن َد� َد%چه ُخگفت: ”  ،صمداو 

ُخکو ِم+ که توخ  ِمر /ی ُخروی� ُختو %ار شی    ُخشده.“ ِمکیل 

4 



َد� صمد که َد/لو 4رق   ِمشیند رجب علی ره گپای�، ُخ%و�یال- ِمر  وَدن َد� ز�ی�ر %ا ُخافتد.   

ُخ�وی شی  َد�د و هر  َدا ِمخ صمد  َد� %ی ُخد�ره  هایجوالاو�ته رجب علی  ُخافت ُخ/شت �ر  که از 

رجب علی و  َد/س %ار کد

َدتغاییَد� صمد  ُخگفت: ”

ُخMرتی یگ  ُخلو�رقم  �ع

 کده%هانهُخ�وشی.“ صمد 

ُخMرت َد�زیُخگفت: ” ُختم  اس

َدخیرکه َد4یت % ِمکن ِم%ر �انه  Mی  ُخ%و� که سی.“ Kی ِمای  ِمقیقت  َد� ِم�ل و �یال شیح َد4یتای 

ِمMیم َد�  ُخشدو قد ِمMیم  َد%یده  َدنرُخ�وو قد �و� ُخا ِم�یM .�8کر ُخز َدنر�ک  َد� �ک-   صفدرِمسبک 

َدوکلی  ِم�یکد:اینی رقمَدت  ز��8ه 

ن3اهم تا %ه ر�سارش %یفتا�

ُخ�مارش %یفتا� آان Mشمان  %ه 

ِمن جانم ف3نده َد%ر �ر� َدشرر 

�ل زار� ز �یدارش %یفتا�
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ِم�ید او طرف َد%یده  ُخز ُخ4ری  ُخ4ر ِمته  ُخ/ش َد�  َد�  صمدِم که /اتون  ُخاو جای شی �نده.  قد او�ته 

َد%چه صمدُخ�و�و�  ُخگفت:” ُخ�سخند کده  ُختو کار،  ُختو قصدی استهِم ا�ی کار  ُخMون   ،

َد� ُخ�و/اتون  َد�.ِمنیمره ایشتےُخ�و  جای ره  َد%یده  ُخز ِم�ل   ُخشدُخ�و  ُخگفت: ”صمده �وش  َد�   

ِمنه َدخیر ُخ�و /اتون %ها َد%سم % ِمیه.“ او�ته�ییه  آا َد�  ُخگفت: ”/اتونُخ�و   ُخ8و ِم  ِمMه ا�  یکه-%ا

َد� وKن3ی ِمای ره ؛جای شی �نده  ِماینجی  َدد�َداوزو َد�  ُخک ِم�ست  َدی3و و�ت از  ُخنم که  ِمده ک َد%ن  

ِمک  ی8گ ِمد ر َدقی یی کنی.“ �و� شی  َدر ِمرفتُخ�و ُخگلدوزیُخ�دا  ِمگ ُخ�ور ره  ِم�ی3ا ِمMیم از  و  َد� 

َد� صمدِمنِمششت. تی8 توخ کدو گوشه  جاییگ ُختد که  ِمشش ُخهوش شی ره �ل شی   و 

ُخ��، اینی ِمک شعر رهُخ%ر َد� سب ِمیه   : ِم�یکد ز��8ه ُخ�و نر�ک-نر�ک قد �و� �یرزا آا

%ه قلب �ن �دن3ی �ور�ه کاری

قراریے ب��یان سینه �ار

�را� این �ل زار� �دایا

َدو � %ار �ی3ر �یدار یاریُخ%

َد� صمد ُخ�و رقم  َد�رو �ورفتِم /ایَدگم ا ِمتو و   َد� آاف ِمخ کوه  که هنوز  َد�َدش ُخاو  ِمنه ُخ%و�،  ُخ�و �ا

ِمسید ُخ�وی ازوا  و ر َد�رو ره تا کده �انه رفت.هر   Mایِمسر صمد و رجب علی %ارای 

ِمششت  ُخ%و� %س کهرجب علی از و �ور�و  ِمصله  َدحو َدندشتُخ�و و /ی+ �ان %ی ِما�تیار   ،
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َد3یُخگفت: ” ِمMه، صمد این َد� جای ُخ�و /اتون ُختو %ا /ی+رجب علی  /ورته کده.“ ُخ�و ره 

ِم3ه ِمازی که جواب َدنوه ره  ُخ�و این َد�ز شی  قارِم صمد سرِم%ش ِم�ی3ه   ِمدهِمMی8ُخگفت: ”  %ل

َدندرُخMغلی َد�ندهی  َد�یره ،؟ /اتون �ه  َد�نده؛  َدی3و و�ت %یکار که  ُخد�  ُخر�.ُخش  رفته �ی

 Aِم ُخ8و صبا ُخسون جوالا� ُخ%برهها روز صمد  ِمد شی ِمMیم %از� ، رفت که �انه  %ن ُخ�و  جواKیَد� 

َدتد  ُخ��ُخاف آاور َد%یده  ُخز ُخزو که  ِمل ا ُخسون یگ هایKحظه ِم4رق و �یا ُخشد که  ُخ�و   ِم3ه  توخِم�ی

َد/لو  ُخ�وکد. ِمک رههاجوالصمد %عد از Mند Kحظه �یال- َد� کو� ِمر   ِم8ه ِم%را ی  �انه کدهُخ�و ر

ِمMیند. او�ته َد� سر  ِم� یکی َد� یگ گوشه سر  ُخد ِمیه شی گن آا ُخگفت:هاجوالاز    ره توخ کد و 

َدچی َد�ره،  ِمای ،”او % َدزکی  َدسو ُخد� /گ  ُخ�وب گن َدد�  ِمچی گن ُخور�ی% ُخگفت:َدن ؟“ صمد 

َدنمی ِم� ”ای ُخد ُخ8و�ر�ونی  گن ُخ�� ا� ِممینان که ُخ%و� �ر ِماط َد�ز �ه  ُخ%و�ون شی  ُخ�وب  َد�� و �ااز   

ِم�ل ُخ��.  آاور ُخ%و�ا�  ُختو  ِم�  که  ُخد َدد� /اک کده ُختخمی گن ِمیه؟“ ِم�ی ُخگفت: ”�ر�ونی تاآا  شی 

ِمو ،َداسته�ر�ونی  ِمبه �وجانان  گا ُخقل ُخ%ر�ه سر شی  َدنمو، کدسا�و ره ُخ�و ره  ِم�رطو او ُخد  گن

َدنمندهُخ�وب  ِمانصاف  َد� کس  َدد�.  ِم�ی ِم�ه %اMه ِمای ؛%اید  َدا�ی رقمسا َد%سه  ُخد� ره از�و ا�   گن

ِمرفته  ُخور�هِمگ ِمنه صمد از ِمشانَد� . َدا ُخ�و%ار�ا َدبت   َدح ُخ� ُخاو نثار احمد  َدلهِمید و  ِمگیرMی  ازوا %ر

َدیی آا َداو  ُخگفت:  ِمنما� َد �ُخشمو ،کده  ِمKید ُخ�وی  آا�دهُخروی، سال سر�ا ُخ�و/ا َدنمی،  ِم� ای ُخد  گن

ِملیمدتر ُخزو �ر�ونی ِم4 ُخ%و� �نطقها  .
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ُخ�و سرگرُخ�را�%ای ِمکیچای  ُخشد.� تاُخ%و /اکی َد4له ِم� Mند روز ره قد %چ َد4له /اک  ِمگ  / 

ُخاو یگ  َد�%اریگ روز صمد ره قد او�ته  ُخد�  یی کد که نو%ت  گن َدر آاسیه  ِم3یره و   /نجِم%

ِمتروز /اس  آار�ُخ�و نو% ِم�روار  ِمسید ِم  ُخ�را�%ای ر آار� کد.  ُخاو ره  ُخزو /س که صمد   و�تا

ُخ%و� یب %یکار  ِمر ِمیهصمد ق آا َد�  ُخاو  ُخگفت: ”ُخ�و  و  َدیی،  ِمسM Aطوره که صباآا َد/ َد�ی8ن3ی   

ُخر�ُخ�و/اتون  ُخMون %و ُخشده،  َدیخ  َد� هوا  ُخ�وشه.“ /ی+ ازی که  و /اتون �ه  ِمیه کار �ه  آا

ِم%دیه ُخگفت:” �وری ،شی جواب صمد را  ِمته شی  آا ُخرو  ُختو ره%و ُخ�و /اتو لاKوانی  ، ا

ُخگفت: ” ِمیه شی  آا آا�رَدارے�یارزه؟“  ُخد�ِم، /ارسال  ی ِمر ّوله � Mِم  ره گر�وُخاو که ِما�بهار ، 

ِمنَدنکده، ِمونده  حیف   /اتو ِمو ن ُخشنه؟که  ِمنییهَدن َد��-ُخ�، کدُخ%ر“ %اMه که از �وشی %ال ُخگم   

َد��  ِمw%ه- ِمیه گ آا ِمدیق ُخ�و ره  َدا تص ُخگفت: ” ُخ�و َدیی، ےرکده  ُخ�وگی.“آا  راس 

َد� صمد ُخ�وب ِم�ل   ُخ%و� �وشُخ�و  َد� که   َدخیر  % Aِم�ل �ورهصبا ُخاو /ای �وره.،جای که    

ُخ�و /یچ َد� سر  ُخ�و ره  َدنو  ُخKن3ی  ِمشیده  ُخ�و ره /و َدنو  ُخششت و صباA کالای  ُخ�و ره  شاو سر 

ِمچیند. َدلکی /ای �ی َد% َدا ِمت Mای �ور�و  از  ِمت نماز تا و� َد4ی ُخ�لاصهکد و از  َدشن ،  ُخ�و/ی  

ِمر %را%ر کده Mای ره �ور� وره   َدشوقاسw ره َدشوق  س ُخافتد.  ُخشده راه  ِمنِمسوار  ِم�یدو  

َد%یده  ِمنین ُخز َدقمچی�و  اسw  کهُخ�وکدوا�ار ُخاو ره ناز ُخزو� کده %ورهره  َدرسه تا  ِم% ؛ /ستر 

ِمن ِمشی ِمک روز �یلی گاهُخاو  /ی ِم�ی َد� ن8 ُخ8و   ِم4یل ا� ُخاو آا ِمسید. او�ته  ُخMرت ز�ر ُخ�و  ه قد �و� 
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ِمنهKی آااگه ُخگفت: ” َدن3یه که �ا ُخر� شاید  ِم%شی، شاو نثار احمد %و َدکمُخ�و%ه   وری که 

ُخر�.“   ُخ8و/استر %و یب ا� ِمر ِمتو ُخ� �اطر ق ِم�ی3ه ساع ِمب  K ِمششت. َد� ُخاونجیو ُخا جوی  َد� 

ُخ�و  ِمنه�اندره نماز  آای َدKی و %عد از نماز  َد� ُخ%ر کده ُخ�و ره از جیب  گیر ُخ�وب ُخ�و ُخروی  ره 

ِمشعر ره �ا �یال �وش و قدتوخ کد ند: اینی 

ُخر�  آان �ه جبین راُخ�و%اره %ن3

ِمنین را آان ناز ُخپرسم حاKت  %

یسا %3ویم �وست �ار� ای /ر

ِمسین راِمکنم قول و قرار  وا/

َد�� نو%ت-%دل َد�� %ه  ُخ8و و�ت  ُخ�وکد وُخ�و ساعت ُخسون  �فعه یگ� ا� ِمعه توخ   یگ �ف

ُخسون ِم�ی3ه ُخ�وشه تاکه   َدکی %ی3اه  ُخ�وکد که  ُخ�وروز توخ  ُخشد وا ُخسون رقم روز %ی3اه  ُخاو   

َد%یده  ُخز ِمل  ِم4ی َد%یده رفت.آا ُخز ُخ�دایی  َد%یده �ورفت،  ُخز ِمل  ِم4ی آا ُخسون  ِمKیکه  َد� حا آاوره  ِمس   که /

ِمب K َد� ُخد�  ِم4یل َدا� آا ُخاو جوی  ُخاو رهُخشدُخ�و تاه  سw از اِم�ید. او�ته  َد%یده رفته  ُخز ُخسون   و 

ُخاوسلا� کد َد��. و  ِمب سلا� ره  ُخاونا احوال ا� جوا ِمتیکه  َد4ی ُخ/رسی   ُخگفت:،کدُخ�و  َد%یده  ُخز  

ُخ�شت کدی یا �و� ُخ�و”/اتون  ُخ/ر ِمنیدون؟“ صمد که از ُختو ایشتی ره   توره ا�8یش

َد�د�وش شی  ُخگفت: ”َدا ِمدیده  َد%یده، �ن ُخ�ونی، ُختورقم که �و� ، هر  جانُخز ِمفکر  �قصد �ا 
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ُخ%و� که %سم  ُخر�.“ ُختو رهِم�ل �ه  ِم%ن3 ُخ�وی ازوا  ُخسون �انه �ورفت هر  که گشته-گشته 

ُخنمایو  ُخگفت: ”/ی+ �انه %راُخشد و �انه  َد%یده  ی8ه �ه ِمرُخز ُخلو� ر ُخ�وشه�ع  اگه رقمِمای ، 

ِم%ن3ره ُخشوِمنییه؛ ُخ�وب ،ُخ�ونه  ُخرو.“ �انه کده /یشتراز �ه  و   از �ه /ی+   صمد که%و

َد%یده ُخز  wِم ِم�ید ره گ ُخسون �افا ُخشد و  َدرو /ی+  َد� ِمنه نثار نثار احمد رفتِمنه  َد� �ا ِمتیکه  َد4ی ؛ 

ِمسید، َد%یده  ِمر  از شیر احمد %رااحمد ر ُخز ِم8ه  ی ُخگفتسوال کدر ِمته:” ه   �انه یه؟“ شیرُختو آا

ُخگفت: ” قد شیر احمد �انه و  ره %سته کدُخ�و سw %وری �انه.“ صمد ا،ےَداراحمد 

 قد نثار احمد که تازهرفته

 رهُخ�وتعقیبات نماز 

ُخد� سلا� و  احوال�لاص ک

احوال%عد از ُخ/رسی کد. 

آا�د ُخ/رسی  ِمتMای  َد4ی َد�  و 

ِمل یکه-وKنگ نثار احمد و صمد ازMای �وری ِم3ه  احوا ِمدی ُخ4ری از ی3 ُخ4ر ِمته  ُخ/ش ُخ�و و 

ُخشنه که  کد.ُخ/رسان ُخگفته  َد4در ِما�دفعهصمد  %اید  %انی  ِمب کده قد ِم�هر  �انه تورهصاح

ُخگفت. ُخ�و
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َد�  َد%یده  ِمششتنیِمل�یواُخز ُخزو  َد� ُخ�و رفت و  ِمیه  آا ِم+  ُخگفت: ” /ی َدیی،  ُخ/ختهِمMی8 ِما�بی3اه آا  

آا ُخگفت:   ”ِمیهکنی؟“  َدچیَداو شی  َد% ِم�ی3ه.“ او�ته،  ُخنو، %وره  َدقر قورتی تیار ک َدی3و   

َد%یده  ّوله ُخز ُخد� که ُخشدهَدش ُخ/خته کنی،ِمشیر �ن ِمکن %رنج  ُخگفت: ”او ِمیهآا Kی ُخ��تر، شی 

یشاو ِمر ِمغه / َدت ُخد�، َدا ُختو  ُخد�ی. ِمشیر� ُخ/خته ک ُخ/خته کنی.%رنج ِمشیر �بره که ِمMی8 هر شاو%رنج 

ِمنِمای %چه که  َدتبر ِم�همو َد%یده  �وره.“ُخ�وشه تیر ُخقروتی، قد ا�8ی ِمنییه ُخ�ع ُخز ُخگفت: 

َدیی،” ِمای %اMه ا� آا َدنکنی  ِمن هرMه  َداسته راه ِم�همو ُخ�وب ُخ�ور  ِملیمدتریگ  که ِمنییه،  ِمن 4 نا

ُخشنه  شی تیار نکنی. %اززَد� ُخچنانو�ت تخمره کنه یگ یکه-وKن3یا که َدن ِم�همو ؛ ا�

ِم8  ی َدیهُخ�داع8 ُخگفت:”�و.“َد%شهکه  هر کس ،  ِمیه شی  آا َدشله یی، ،  ِمایقس  ُختو  آاKی که 

ُخ/خته هر�یل ُخنو.که  ُخ�ونی ک  

ِمن حال، َدعی ِمنه َد� �فعه یگ یگ صمد َد�  ِمرفتو از ا%ها ِمگ ُخ%روسw �وال  ُخ�و /سای �رگه و   

َدکشک َدتنهُخ�وکد که سر ِم% َد%یده  اگه  ُخز ِمتره   َد4ی َد�  آا�ره،  ِم%ل  اسwِمینِمز وضوی شا� و ِم%ن3ره. 

ِمرفتو ُخ�و شیِمگ ُخ�و  هر  ِم3ه  ِمدی َدشکیره  ی3 َد� کوتا و تا ُخگد  ُخگد ِم�ل- َدی3وِم� کصد  ید و 

َدشک ِمک و قا ُختو ِمMشم َد%دل کد. صمد َد�8ه ُخ�و ر� و  ِم3ه  ِمدی ُخ�و شاو قد ی3 نیاُخ�  یگ ره قدا

ُخزو های عاشقی تیر کد آار ُخ�واز نماز �اندو و Mای �ور�وA %عد صبا و �یال و   wاس 

ُخ%ر کد که ِمبیله  َد�ره از ت ُخ8و  %وره.  َد%یده و�ت ا� ُخ�و ُخز َدن3یون  ِم�ی3ه �ا رقم قاقایتاشه  از 
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ُخوKغهتله  ّوKی  َدلگ ا Kِم+ َد َد� /ی ُخ�و ره  َدسند و یگ  صمد �و�  ِمنه ِمقابَدر آای  یگوی وُخر 

َد� کهره ِم�ستمال  ِملِمشنگ   ُخگ ُخزو یگ  ُخد�ا َدمک �وزی ش َد� ُخوز  َدس ُخسرخ قد %ل3ای  ِمت  ِم�س َد�   

ُخ�و َد��. ا ِمنقد که و نشانی ره ُخ� صمد  ُخ%و ُخد� صمدصا َد�ل ش ُخ�شک عطر ِمرفت و   ِمگ َدرو  َد�َد�  

ُخ�و کد. ُخزو جیب  ِمر  %عد ا ُخ3شتری َدشوق یگس ِمقیق ان آاره  َدا ُختد از جیبِمیهکه از  ِمرف ِمگ ُخ�و   

ُخ%ر َد%یده ُخ�و  ُخز ِمت  ِم�س َد�  ُخسونَد��. کده  َد%یده  ُخز ُخ�و  �انه رفت و صمد   wُخ%ورو  اس ُخ%رره  

ِمزکده َد�  ُخشروع کد.   ین کدو 

َد4یت  ُخ8و  ُخشد ُخ%رنثار احمد از �انه َد� ا� ِمMیم  ِمل شی � و  ِم+ اُخج َدک ِمw سر ُخافتد وس  صمد 

ِمل ا�ی ، صمدَد%چهُخگفت: ” ُخمونی؟ َدسو�ا سرک+ ره ُخجو َدن ِمw اِمُخجل  ُخکهنهوری  از�و کم س

ُخشمو ِمن%ی8و یکه-وKن3یا ُخشده.  َد� %اتو ُخجل    wِمنیدَد�ر ِم اس ُخمو� َد� ،َدن یا� جورُخشموقولای    ز

ِمw ُخ�ونه.“  ِمل اس ِمجریُخج َد4 ُخ%و� کهصمد  ِمجیرک و شمشیرک   ُخد� نق+ زن َد�ز شی %افته ش

ُخد� و  ِمسه �اه ش یب  ِمر ِمای ره از که ق ُختد. صمد  ِمرف ِمگ َد�شت،ُخ�دایاز شی کار  ُخ�و طلب   

َد� ُخاو  ُخگفت ُخMون  ُخ�و ُخ�و  ِم�ل  آا�د واز ه راکه �قصد  ُخگفت:ُخشنه. او�ته صمد رفت و   

ُخشمو اگه،”کاکا جان  wَد� اس َد%شه و   َد�شته %شیَدشوق %را%ر  ُخشمو از ُخجل ا�ی ،  ِمw از اس

ِمرش ُخ% ُخگفت: ”از رنگ و %ار و نقشا و  ُخجل َد%شه.“ نثار احمد  آا�ده. ا�8ی  �وش �ه 

ِمقیمت شی ره ا�  ُخر� و  َدخ ُخکو، اگه جور %ییی �ی ُخد�%ای  ُخگفت: ”�اگن ُخد�.“ صمد  ِم�ی  
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ُخ3م، ِمMی8 ِمMی8 ُخ% ُخشمو هر %انی که  ِمنیدِم�هر َدیه ، ک ُخ%رو �ا ا�ُخگفت.“ نثار احمد صحیح  ” :

ُخگم%ےراه  ُخمو َدشوق،َدن آا�ده ازی که  ُخجل ره، �ه  َد�  ا�ی  ُخد�سی سیر   ُخر� گن ِم3ی ُخد�ِم�ی  و گن

َد�یمه ِمنیم� ره اشی  ِمنیم  ُخد�.“ صمدو  ِم�ی ِم3وی  َدت َد�   ِمس   ُخشد که %از� / ُخ�و �وش  ُخد�ِم�ل  گن

َد%یده ُخز ِم�ین3ر�ییه و  ِمطر ره  ُخگفت: ”؛ ا�8ی �ا ُخ�و کاکاُخ�و%ه  َدد�  جو، ا ُخشمو گن َد�یر  از 

ُخبول نثار احمد َدنبشه.“ َدسوزکی ُخگفت: ”ق ِملیم کده  ُخجل ره تس ِمل کد و صمد  ُخد� ُخ��با گن

ُخیم.“ /اس زُخ/�8ه رو �ی

ِمفظیاو�ته صمد   ِم+ ازکه Mند قد�  کد و ُخ�دا حا ُخشدُخ�ور�انه  /ی ُخ�و ره سوار   wاس ،

ِمن رفتو .ه حرکت کدُخشد َد� حی ِم�ید /سکی توخ کد  ِمر �یوا و  َد%یده س ُخز ُخشدهُخ%ر �انه ِملکه   

ِمسو  ُخزو از / ُخ�ونه ا ؛توخ 

ُخ� او�ته ِم�لی شیوهر   قد 

ستِم� ِمه از عشق قد اشارُخ/ر

ِمفظی کد  َد�ُخ�دا حا و صمد 

َد�� ِما�ا�ه  ُخ�و  ِمه  صمد. را

ِم�ل شی ، یگ کم راه رفت ِمصلهاو�ته  َدحو ُخاو ِم�ی3ه  ِمنست و  ُخ�و ِم� َدنت َد�ست  ُخ%ر�هره   جیب 

َد%یده ستِم�نشانی  ُخز ِمنه ِمش/و  که  کدُخ%رره ِم  َد� سفیدِمن کتاِملستماِم� جیبی و آای ُخ%و� و   
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ِم�ستمال یگ ِمشه  ُخگلگو ُخ�شکُخ%وی کاکه. ِم  ِم%ینی  َد�  َد��َدز شی   ُخشد که و   شان شی 

َد%یده  ُخKوی شی ُخز ُخ�سخندگ کده نشانیا رهَدا� /ا َدرو  َد� ِم�سته و  َد�  ِم�یدیه.   او�تهست شی 

ِم�یدونُخاو ُخشد و و�ت  ُخ�و ِم �یالاتی  َد�  روز رها ُخ�و   ُخور�هیا�   رقم �اند:اینی َدا

ِمر گا َد� سر شیِمشیر ِم�Mا� Mایی 

ِمگ ِمن/یرو َد%ر شیُخ�ر�ایی رن َد�   

ُخشق ِمقه عا ُخزو صد  قد و قوارها

 کس قدر شی هیچ ِمنییهی قولا ِما َد�

ُخشدوی3جای ِملقد ا�8ی حال و �یا صمد  ِمر  َد� س ِمسید و کوتل   ُخشدهتااز اسw  ر  و 

ِموه ِم8هاز  کوتل سرشی ِمرفته  اسwَدقی ِمگ ُخاو ره  َدا کوتل کد تا  َد�  ُخ�وواری که   wَداس ِمسید؛ او�ته  ر

ُخشدره  َد�  رفت تاکههُخ�و%ایه سوار  ِمسید.  �انه ر
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ّوو� ِم+ � %خ

ِم+ �انه از اسw تا ُخشد و %راهصمد /ی ِم8ه ِمر  ی ُخکوی کدُخ�و ر ُخگفت ره  ِممیلَد%چه: ”او ه  ! ج

ُخ�و ِمل ا ِم+ ُخج َدک ِمنه سر ُخ/رسان کد: ”ُخکه ِممیل  ُخنم.“ ج ُخجل ک َدیر که اسپه  ِمل اسپه % َدنوُخج  اسپهِم 

ُخد�.“ ُخاو ،َد%چهُخگفت: ” صمد ُخکجا کدی؟“ َدسو�ا ک َدد�سو رهِماسwاو�ته صمد  ره  َد�ن  

َد%سته کدُخجل کد   %رار �انه رفت.ُخ�و  هر وه 

َدتر صمد از �وار یگ Kحظه ِمنه ُخ�و /اس ِم8ه آای ی ِمیه شی ره طلب کد، �وار شیُخ�و ر  رو

آارفت ِمبیستهینه ره  و  َد/یدا کد وطل َد�   ُخ�و   ُخور�%رار  ِمرآا ِمگ آاینه ره   یگ کم رنگفته. صمد 

ُخ�و ره توخ کد وُخرو  َد� وی  َد�ره /س ایشت. ُخ�وجیب   ُخگفت: ”اینه  ِممیدی �وار شی  ؟“َدن

ُخگفت: ”�وار  ِمنه َد�زصمد  آای َد�وKی ُختو یگ  َد%شه.“ �وار شیُخ��ترانه   ِمای �ز�ه  ُخر�،  َدخ  �ی

ُخبول کد.  آاینهجای یگ  َد�صمد او�ته ق َد�  رهگوشه رفت و  ُختحفهشی/و  َد%یده  ُخز  که از 

ُختد اند�ت. ِمرف ِمگ

ُخ/رسان کدیگ ُخ�را�%ای  ُخگفت %ی3اه %عد از نان  َد%چه صمده  آاKی ،: ”او  ِمل   اسپه کهُخج

َدKه کده سو�ا کدی، گw از ای %ی8و که  َدسر ُخد��و� ِم� شی ره گن ُخد َدنه؟ وگن ِم�یدیه یا  ُخ�وب   

ُخد�ه ُخاوَدکی  ُخگفت: ”�یریو َدا از /نج-گن ِم� ،َدتیآا؟“  صمد  ُخد ُختخمی قرار گن  هرکدیم، 

ُخ%3یوقت  ُخر�.“که  َدکلو �وش ِمر ا�8ی کاُخ�را�%ایازی که   رفته �ی ُخ�و  ُخبو� %اMه  ُخاو،َدن  
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َد� صمد  َد� َدقدی سیال و ناسیالَدی3و و�ت که ُخگفت: ”%سم  ُخسور  توی   فتی�ورو توی

ُخ�و َد� ا�8ی اسw ا ُخجل  ِمری  ُخغول َدک ُختو و � ُخمو� ُخلو� ن ُخشد؛ �ع آاKی قد ازی ُخ�و ِمل  ُخکهنه گکُخج  

ُخموشهجای رفته ا�  ِمیه صمدَدن آا َد� .“ او�ته  ِمله صمد  ِمگیرMی ُخشده%ر َد%له  َد�یره   ُخگفت: ” ِمته  آا

َداسته تارُخاوقس صمد،  ِملکه   ُخج َدتیار کنی.یگ  ِم�ی3ه  َدخیر  % Aِم�ی3ه صبا ِمته  ِمرش َدرو  س َد�  

ُخر�شی ره  ِم3ی َد� %افتو وِم�ی ُخشروع   ِما�3شت  ُخنم که  ُخ��تر ُخ�و َدخیر  ُخجلا % ِمته  � نق+ و %اف

.ِمگیرهاسw ره یا� 

ُخ�وصمد از روزی که  ِم�ینهآا و ِم �اص /وشا َد�  ُخد�، هرست شی  ِمسی  که %یکارKحظه  ر

ُخشد ُخ�وُخروی ُخ�و ُخ�و ره توخ  ُخسون  وکد  ِم�ست-%افیِم/وش  ِمت %ند که  ِم�س  شیِم�لِم- نشانی 

ُخ%ر�ه 4درُخ%و� قد  ُخوشر ُخ�وکد. %عضی و�تا  ُخ%وی، ُخ�وکد ُخ%ویِم�ستمال ره  که صمد توخ 

َد� ُخ�شک ُخ%ویشان  ُخ%و�. شی   یار 

َدشک اند�تُخگل �وار شی ِملی رقم کارای صمد � �ِما  ُخاو یگ  اندا�  ُخ�و و  ِمیه  آا روز قد 

َدیی آا ُخ�و ا�ی صمد از روزی که ،ُخگفت: ” آاینه و ِمب قاا ُخ�و  ِم�ستماا ُخشده رهُخگل ِمل   �وزی 

ُخلو�رقم سرگر�و و 4رق  یگ َد/یدا کده ُخ�وشه.�ع ُخاو یگ  ِمب  َدتی ُخنمره  Mار-%اKتی   ِممید  ازَدن

َد/یدا کده َد�  تاشه-تاشه،ُخکجا  ِمتهسراMه رفته   ُخ�ونه.“ �یله و  صفدر توکلی رهفی گوش 

ِمیه ُخگفت: ”آا َدکلو ُختو ُخ��تر، شی  ِمت  َد�نی کٹه ، %اMهِم�ی3ر�ی گw ُخ/ش آاور ُختو  ُخشده و �ا
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َد�خا ،ُخشده ُخ�ونها �ا  َدشوقا  آا؛ُخکو ازی  ُخکو  ِمته  ُخ�و رهُختو  ِممیدیهشور  هیچ �و�  ِمق، ن ح

ُخکنهصمد استه  ُخاوطور کارا  ِمسیدی. که  ُخپر َدن ِمکی آا ِمب قاُخاو که ُختو  ِم�ستماKه  ِمدهینه و  َد%ل

ُخگفت: ”ُخگلَد��ه؟“ شی  ُخد��ا  روز یگ اندا�  ُخاوُخ/رسان ک ُخشد، �3م  ه سر �ه قار 

ُختوُخگفت:  َد�ز  ‘“؟Mی ’

ِمیه آا ِمایاو�ته  َدز� که  ُخMرت  ُخ�و  ُخلو�%اید  گw  شی قد �و�  ِمکیُخشنه �ع  که صمد قد 

َد/یدا کده. از ُخسوِم�لگر�ی  ِمیه  یگ  ِمر صمد آا ُخ�و ره کهُخ��ت َد�نی  َد�  �وار َدتی  ُخ%و�  شرشری 

ُخد� ِمMیم َد� و قصد �شت ک ِم�A صلاکه  ِمد  ِمته ی ُخزو صمد و صمد �است3اری آا ُخاو %وره. ا

ُخد� َد�ن ُخگفت ُخMرتی  ُخ�و ُخ�و  ِما�بی3اه ،که و قد �و�  ُخر�ره /ی+  گw یِما رقم ِمMی8 ” .“%ی

ُخشد،ُخ�لاصه ُخشد و نان �ور�ه  ِمت Mای �ور�و شا�  َد4ی َد�  ِمیه ؛ او�ته  ُخ�و ُخر صمد آا رهوی 

َد��ُخسون َدMرخ  ُخ�را�%ای  ِم�Kه و   ِم�ل کد یگصد  ِمتهُخگفت: ”ه   َد� صمد، ا صمدآا َدخیر  ُخکو %

ُخ/شت َد/یدا کنی و  َدی3ونه 

، ا�یاKی وقتُخشنی ُخ%رشی 

ُخ�را�%ای که شی استه.“ 

ِمد قد َد� ُخ/شتیَد� ُخ�و ِمسر   ِمله  َد%

ّولا کد ِمله /ای شیُخ� و/اتو َد%  
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ِمز  ُخو َدس ُخرست%عد/ای شی Mای  ُخشده  َد%له  ُخ�وکد از تکیه  ُخوMی  َد��   َد�� %ه   از نان ره 

ُخگفت:” ُختو،ِمششت و  ِمای�ا ُختو   wَد%د گ ِمنییه   wُخ�وب  گ %انی، %یخی  َدد�ِم�هر ُخک آاKی   کدی. 

ُخشو کدُخ��تر ِمن َد�  کهےه نا�و  ِم�ل صمد ا�ُختونظر   ُخ8و  َد� ا� َدخنده   ُخگفت:ِم% ِمیه صمد  آا ؟“ 

ُخ�و �ا” ِمر ا َدتی ُخ��ت ُخ�وشه که  ُخ�و ره �یر  َد�نی  ُخر� ِمMیم �وار  ُخغوُخ��تر، َد� ِم%لدار وKه �  %یه 

ُخ�و%ه.شی  ُخ�وی و ا�لاق شی ا�  َد%یری یگ%را%ره،  ُخاو ره که  ِمد �لق، سیال-   Mار روز ق

ُخگل اندا�  ُخ�وشه.“  ُخگgرو  ُخسو %را%ر  ُخاو ُخ�ه ُخ��تر ُخاو ا� �اُخگفت: ”از  ُخMون یگ  ُخشم،  َدنخ و�ی

ُخد��فعه ُخش َد� �ازار %را%ر  ُخ�وب ، قد شی  ِمته صمد ُخ��تر  آا َدMرخُخرویه.“  ُخسون صمد  ُخ�و   

َدچی ُخگفت: ”% ِمای %اره ُختو ،َد�� و  َد�  ِمیه ِمMی8  آا ُخ�وگی؟  ُخ�وگهُختو  َدخیر ا ، راس  ِمنهُخکو %  رهُختو �ا

ُخ�و ،آا%ا� کنی ِمMطوره؟“ُخ��تر ا  

ِمر�یده شی  َداصمد که ش ُخگفت: ”ا�  ُخد�  ُخاو� َدتی، �ا  ُخشمهُخ��تر آا َدنخ ِم�ی3ه هیچ نمی ِمای و   

ِمفیقون �ه ایران �ورهکه  ُخشموُخگفتم اگه، �ا ر  Aِم ُخر� صلا َد%شه ایران %و و سالُخ�  و یگ 

ُخ�ونجا ُخنما ُخیم او�ته ؛ کار ک ِمته %ی ِم3یریی نقلا ره ِما و سرش ِمیه.“ ِم% ُخگفت: ”ایرانآا  شی 

َد� ؟ُخکجا �وری آا��ی ِمای  ُخکجا،%ے ِماینجی  ُخشنی؟ �و  ِمته   ِمMه قد ازی تنها ُختو آا ی8ه %ا ِمMی8 ر

ُخکو%هانه ؟کار کنه َدن َد� ُختو اگه �ل ، شانه  ُخکد�ِمنییه و ُخ��تر ُخاو  َد�رِم  َدتی �ال  ِم�ی3ه ره  ے 

ُخ%ر اگه از زور �و %اKه ُخ%3ی، ُخ8و  ِمت ا� ُخ/ش ُخبو�، �و  ِمته.“ ُخ�وشی َدن ِمچهآا ُخگفت: ”%  صمد ا� 
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َد�وی،�ه ُخ�و   ِم�ل  ُخکو ایرانه از  ِماقیس �یرِمر، کاُخ�ور  ِم�ینجی کمه؟   هیچ �و�ون �و ا

ُخبو�ی َدن َدرو  ِمده ،ایران- آا%ا� ک ِما�بی3اه که گw �انه  َد�   آا�دُختو  ُختو�ینه  ُخشدی؟َدرو ایران-،   

ُخ�و رههوکم یگ  َد� ش  َدیر  ُخ�و % ُخکو.“ ره ا�ی رقم نقلا و سر  َدن

َداید  ِمگیرصمد  ُخشدنا َدی3و %ےازی و   ِمرشت کده از �رگه ُخ%3ه ِمMی8 که  َد� ُخ�و ره  ِمس سر  ُخ%ر /

ُخ�و ره اوار کده َد�ُخشد و  ِمره   کد.�او سراMه %ست

َدمد شی ِمMیمای � �او او�ته  ُخاوَدن َد�  و  ِمای   ُخگفت: ” ُخ�و  َد/یداِمMی�8ل  ِما�بی3اه  ُخ%و� که   4م 

َد�  از�هِملُخشد، � ِم�ی8نه و   َد/رک  َد/ر ِمیهُخکجا  ُخ�وگه؟“ِمMی8 �ه آا ُخاو هر   ُخ�و   رهرقم که �و� 

َد�� و-ُخ/شت- ُخشد�او/اKو  َد%له  ُخ�و  ِمگه  آا�ر از جا ُخ�و اینی رقم ِم��ر و از  نرفت و  ِم�ل  :�اند 

ِم�Kم �واهد ن3ا ُخ4ری راِمرآاهای  ُخ4ر  

ِمنینی ِمرن3ا ُخMون /ری راناز  

ِمکن  �ا�ر� اصرار �ارهو Kی

ُخ��تر ِم3یر�   شرشری راِمکِم%

ِمو نا ُخ%ر�ه سر َداو ِمزِم�Kم را  /نج-

ِم�ی3ری را ِم3یر�  َدن ُخاو  َدغیر از  %
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ِمیه ُخ8و صمد صباحی آا ُخت+ کدا� ُخ�و ره  ُخ��تر  ُخگل اندا�  ِمw روز  ُخرو، گ ُخگفت: ”%و ِمل �ه 

ُخ%فا ُخ�و ره  ُخکو�%رار  ِم�ل /اKی  ُخ�و ره  ِم%رار  ِم�ل شی که ،  ِمرَد%چی  ُخ��ت َد�  َد�نی �ه   ُخشد.“ �وار َدن

ُخگفت: ”ُخگل ِمMی8 ُختو اندا�  ُخ�وگی هر  ُخ%3ویکه  ُخمو �3م ،  َدن آا قاباو ُخموینه و ِم  َدن ِم�ستماKهاو  

َد��ه ِمده شی  َد%ل َدد� کس  َد�  و ُخک ُخ8وِم�ل شی  َدخنده؟ نفر ا� ُخگفت: ”تو%ه ازی�ی ِمیه شی  آا  “

ُخرو ُخرو َد�و آاKی %و ُخلو�،  ُخکو که �ع ِمMنه اگه؛ستهَدا نفر کی ُخاو  ِمره  َدو ُخ%و�از�و   ِمر،  ُخ/شت نف  

.ُخ�وشی ُخ%ر شی ِمهِم�ل�ا

ِمw کدِمگیرجای گوشه َد� یگ صمد را  رفته  اندا�ُخگل ِمو /یشنه  و گ آاته و شا ِمیه  رهُخ�و  آا

ُخ/رسان کد ِمMی8از شی  ِم%ن3ره که  ُخگفتنی �ره؟  تا  ِمتاو�ته   ُخ/ش ُخرو �وار،  ُخگفت: ”%و صمد 

َدن3شت.“  ُخبول اندا� ُخگلا�8ی نقلا  ِم�ل َدنکد ق ُخگفت: ”اگه  ِم�ی3ه ُختو و  ِمس  َد� ک ستهَدا 

ِمw  کهُخ%3ی ُخلو� ُختوِم�ل  گ ُخ�و گw ِمیهآاُخشنه، تا  �ع َد�نی  .“ َدن8نه �ه قد �وار
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آاKی که  ُخگفت: ” ُخ�و ره ِم �ا گwَدنمیلی، اینه،صمد  ِم�ل  ُخگم.   َداستِمل�ُخ�و َد� کسی   از�ه 

ِمدهکه  ِمب َد%ل ِمای قا ِم�ستماآا �ه  ُخبوKه ِملینه و  ُختحفه �ق ِمای گپه تاشه قد َد�  ِمیه�ه.  ُخ%3ی �ه آا

ُخکو که و  تااز گوش شی تیر 

ُخشدونه ُخ%و� آاته �ه و  قد 

.َدن3یه

ِمف ُخگل اندا� ا�ی که ُخقل ِمل� 

َد�صمد ره واز کد، �ی8 کده  

ِمخ ِمل�یوا ِمششتنی %ی ِمیه  َد/یدا کده؟“ آا َدی3ونه  ُختم که صمد  ُخ3ف َدن ُخگفت: ” ُخ�و رفت و  ِمیه  آا

ُخگفت: �و،  َد�ی8ن3ی،ُخ��تر ُخاوشی  ُخگفت: ”از  ُخگل اندا�  َداسته؟“  ُخکجا  ِمکی و از   از 

ِمر ُخ8و ُخ��ت ِمکه ا� ُخ��.“ َدنرگاو که �ر�ی ُخ%ر َد�نی  ِمیه �وره گر ُخگفت: ”واآا ِمچی%اMهی ِما ه! شی  َد%  

ُخزو َدلد و ُخ�لکا ا َد% َدتلی نا آاکو ُختو کده؟  ِمق �ا َدشو ُخگgر  َدنخا� ِمته  ُخبولشی ره  گw یِما شی  ق

ِملکنه.“  � wِم َد�  صمدَد� ا�8ی رقم گ ِمسیدآایه و �وار شی   .ر

ُختو گپایی ِما Mند روزه  َد�  �ا ُخور�و  ِمنه �و��ونی ِم از �جلس،صمدَدا ُخ�را�%ای قوی�ا  

ُخد� ُختونو ُخ�را�%ای که روز یگ  ، وKےُخش ِمت�ا َد4ی َد�  ِمن  شی  ِمشی ِمله  /ی َد% َد�  ُخگلخنروز تنها 

ِمسیدِمششته Mای  ُخ/ر ُخاو  ُختو،: ”راستی ُخ�و�ور�،  ُخ�و گپی  �ا َد� صمد ا َد/یداَداکه  َدی3ونه  ُخکو 
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ُخگفت: ” Mی کده �است3اری کنی ِمیه صمد  آا ُخشد؟“  ِمMهرقم  َد� ُختو %ا ِم�ل شی  ِمر ُخاو  ُخ��ت

َد�نی �ه  ُخشد،�وار َد� شانمه که َدن ُخ�و  ِمکه ا َد�نی َدنرگاوی8ن3ی که َد� �ر�ی ُخد� �وره گر َدی3و ک

ُخموِم�ل شی ره  و َد�رهُخ��تر  َدن ِمته.“ ُخ%ر�ه او ُخجب کده آا ِمسید صمد تع ُخ�وگی اوِمMی8: ”ُخ/ر  

ُخشدِمای �اتو، َد/یدا  ُخکجا  ُخکجا و /نج-؟ گw از  ُخکجا؟ َدا �و  �سئله روز صد رقم صباAو 

ِمکی �ییه،4م و شا�ی /ی+  ِمسیدگی  َدتنهر ِم�ی َدلد؟“  ِمور و �ر��ُخ� ِمه را،  َد% ُخگفت:نا ِمیه صمد  آا

ُخچم ِمصه اندا� ا�ی ُخگل قد ،”� ُخگفتهق ُخ�و ره  َدت3ی  ِم�ل-رف ِم�ی3ه کسه ،  آاKی  ُخبول  �ا ق

ُخشموَدندره ِمنید قد شی گw  یگ �فعه، �و�  ُخ�وگه.“ِمMی8 که ِم8%  

ِمرشته کد آاته س ُخگلآایه و  َد�  ُخرو،ُخگفت: ”  اندا� و  ُخکو.“%و ُخکوی  ُخ�و ره  ِم%رار   یگ Kحظه 

ُخ%و� که /اس ُخ�و �انه ُخگلتر  ُخو اندا� صمد ره قد  ُخزور�. /ی+ َدا َد�  اندا�ُخگل ا ُخد�  ُخگفت صمد 

ُخزوکه  ِمچه �ه، گپی ره که Mند روز /ی+ ازِمMی8 َد� ُخگفت: ”�و % ِمته صمد  آا َد�ره.   کار 

َدرِم�اطر َد� ُختو ز�ی،  ِمده  آا%ا� ک ُخشد،ُخگم ُختو ک �انه  ُخد�ایقس  �3م   ِم�ی ِم�ل فا َد� ُختو که  ِمر  ُخ��ت

آا َد�نی  آاKی ِمنییه. ُختو ِمیه�وار ِمت اگه ؟ �یخاییه کی رُختو که ُخ%3ی ُختو  ُخ%و� 4م�اس ُخ�دا   

َدشر�  ُخ%خوری.“ صمد که از  ُخشد شی ا� ُخرویشی ره  ُخمو َد� ،َدن ُخگفت:ِمگیرهصد   ِمشیره   

ِمن” یا�یای شی ره ُخ��ترو ُخشم ازی قوKه که ز َدنخ ُخ%خور �ی َد�ر�  ِمنه Mندو  ُخشمو �ا ُخموشه؛  َدن

آا�� از قولای  َدی3و کسه ُخ�اگه  ُخشمو ور  ُخبول ُخ%3ه،  ِمنید؛َدنخا� ق � ا�8ی �اطرا �ا ک
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آا ِم�ل  ِمای نقلای صمد  َدگر�و �ندیم.“  ِمچه �هِمتهسر ُخگفت: ”% َدنر� کد و   هرکسی، شی ره 

ُختو �یخاییهر ُخ%3ی،  که  ُخ%و�   ُخ�وب  ُخ�و ره اگه  ِمچها ُخ�و َد� % ُخر�، %یخی که  ُخرو یگ �ی �

َد3ر ا� َد� َدکل َدنمنه ِمنه�ا  َد� .“ صمد�ه  ُخMون ُخMرت رفت،  ُخسواز  ِمده  یگ  ِم�ی َدمدشر  و شی �ی

ِمناز  ُخ�و�ور� کهُخسو ِم�ی3ه ترس  َدنکنه.ِمتهآا شاید   ُخبول  ُخاو هیچ  شی ق ُخ3فت /س  َدن ؛�یل 

آا ِمکن  َد�  صمدِمیهKی ُخگفت: ”�وره  ُخ�و نقلا �و� ِمل4و  َدد�ت و  ُخ�لکای اگه صمد از ،َدان

ِمر ُخ�ور ِم%خایهُخ��ت َدی3و کسه  َد�  ،  ِمته صمد ُختو  آا ُخمونی؟“  َدن ِمKفت  ُخ�خا ِمره شی  َدنکنهُخگفت%ا ” :

ُخ�و از هر �یل �بر  /گ ُخشمو ِمنه  یدَد� ِمر ُخر� �ا تنها، �  و�ت صمد از �انهَد�زی.“ %ے�ب

ُخشد.ُخ%ر  

َد� ُخگفت صمد ِمیهآااو�ته   ِم�ل شی  ُخشدیم که  ِمر: ”�ا ا� تازه �بر  ِمکه ُخ��ت ُخ8و �ر�ی  /نج-ا�

آا�و ره َدنرگاو که گیوَدا ُخ�� رفته.“  ُخ%ر َد�نی  ُختم کهُخگفت صمد ِمته گر ُخگف : ”�وووو.... �ا 

ِمنهروز یگ ی %اMهِما َد� %ها ُخ�و �وره   ُخجل اسپهِم و�تو یگ /اتون  ِم�ی3ه  ُخاونجه  َد�   سو�ا 

ِمw گwُخ�ونه. �وشنه کده  ُخاونجه گ َد�  َدت3ی  ِم�ل-رف ُخکجا و ُخ%و�ه  آاKی �و  ِمک.  ی8ن3یَد� ُخ�ل

َد� ؟ُخکجا ُخ��تر ِما  َدنمهسته که َداینجی کم  ُخاو ره ، �اتو %یریَد�ز شی ُخگgر کوتل از َدای ُخ�داا   �

َدنه؟“ ِم�یدیه یا  �بر که 

23 



ُخشد که ِمA صلاآا�ر َدا�ی  َدن3یون شی  ُخ�را�%ای و �ا َدطلب ِم� �ویگ �فعه  ُخ��تر- ُخ�را�%ای  َد� 

ُخشد و او�ته  %وره. َد�ی8ن3ی�انه نثار احمد  َدتیار  ِمسه َد� ُخ�را�%ای  ُخگفت: ”  �ر�انهصمد 

ُخد ُخکو که /س گن ِمل %ای �َد/یدا  ِمA.“ ی اسw %ورُخج ُخ8و صبا ُخ�را�%ای سواا� ُخشد اسw ِمر روز 

 �رِمر سوا یگ Kحظهو صمد

ِمظهو ُخسون یگ Kح ِم/یده  ِم�ی3ه   

ِمت ُخ4ری ُخ/ش  رفت. روزایُخ4ر

ُخ%و� و وِمMله ِملّووا ِمت   کوتایی�

ُخ�لاصه؛روز آاته و %اMه،   

َدتو /را َد� آاف ِمسید.جای نثار احمد /ر  ُخد�َدکلوتر صمد که قد �ان3یون نثار احمد ر آاشنا ش  

َد�رو و  ُخزو �انه رفت.اسwرقم �و�گی قد ازوا  َد� جای کد و %عد ا  او�ته ره جای 

ِمنهصمد َد� %ها َدافتوه طلب کدو   ِمرفتو و  ِمگ ِم%ن3ره  وضو  َد%یده ره  ُخز ُخ�وکد که  ِمش+  ُخزوو کو ا

َد%یده ُخز ُخ�وکدKحظه  ا� ھرطرف  ِمش+  ِم%ن3ره کو ُخ�وی.  که صمد ره  آا�ره هر  ِمنست ِم%ل َدت شی 

ُخ�و ره که ِم3ه  ِمدی َد%یدهَد/یغا� ره صمد وِم%ن3ره  تاش3ک ی3 ُخز ِمده  َد%ل َدسند که   َدر ِما�دفعه 

�ده.َداکار ِمMی8ُخ�را�%ای 

24 



َد%یده /س ُخز ُخ�و ُخر ِم�شر  َد�شتوِمرقد زوره وی  َدشند و صمد ِمن �وست  ِم�ل یگ ِم�Kه صد /و

ِمیهکده قد  ُخگفت کهآا ُخ�و  ُخ�و  ُخاو هر  َد4یت �ده.َداکار ِمMی8   ُخ8و  َد� ا� ِملنثار احمد  ِم4ی آا َد�  ِم�ی3ه   

ُختد  َد4یت تا و رف ِمیهُخاو  آا ُخد�.  َدم َدن َد%یده �انه  ُخز ُخکشت و  %ر�ست ره  َدز ُخروی  ِمده شاو� َد%ل یگ  

َدتیار کد.  ُخرو  ِم�یکایشوروای � ِمل  شا� نثار احمد ازن8 ِم4ی آا َد�دِم�ی3ه   َد� کهَدازی و /ی+ َدا  

آا َد�ر %ییه  ُخاو�انه  َد%یده  ُخز ِمMهِمیه  ُخ�را�%ای و %ا ِمMی8 ره ازی که   �بر کد. نثارُخ�َد�دَدا کار  شی 

ُخ�را�%ای و %اMه شی گر� ُخ/رسی احواحمد �انه رفت و قد  کد. ال-

ُخ/رسی%عد از  ُخشد که ،: ”%ایُخگفتنثار احمد  احوال  ُخ�وب  ُخشمو  ِما�دفعه اینه  �و�ون 

ُخافتد.“ ِما ُخشمو  ُخگgر  ِم%رارےرَدا: ”ُخگفت%ای ُخ�را�ی طرفا  ُخ�وگه،  َداسته که  َد� کوه: �ثل   

َدرسه،کوه  ِممی آا��َدن َد�   َدرسه.آا��   ِمMه صمد ِم�ی َدکلو %ا ُخ�لک شمو  ُخشمو و  یف �ه از  ِمر ؛ کدتع

ُخ8و �اطر ُختم %اش که ا� ُخگف ُخ�و�و� �ه ا�  ِما�دفعه  ِمMه  ُخشمو  یگ قد %ا ُخیمMکر جای  .“%ی

ُخ�را�%ای َدا: ”�وش ُخگفتنثار احمد  ِم%رار،  �و �و،: ”ُخگفت�دی %ای.“  َد%شی  �وش 

ُخزق آا ِمMطوره 4له و  ِما�سال  ُخ%و�؟“ نثار احمد  و راستی  ِمMطور  ُخشمو  :ُخگفتِمکشت و کار 

ِمر�سال ِما” ُخ�دا ُخشک ِمرش  ُخبو�.“ %ا َدن َد%د  َدکلو کد، 4له  ِمسید%ای ُخ�را�  ُخ%و�ُخ/ر ِمMطور  ِمو:  ، گا

ُخقلبه از�وُخجفتی  ُخ�وب  ِمنست و یار شی  ُخ�دا �ال ُخگفت؟“ نثار احمد َدت ، کنهُختو: ”

ُخشموراستی راستی که َدنرگاو  ُخجفت �وره  ُخ�وب  ِمو� ایار شی  و   کمُخ%و� که  �و� �ه َدنرگا
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ُخبو�،  َدن ُخزو  ِم%ن3ری.“ �را�%ای ا َدنرُخگفتَد�یر  ُخ�و%ه که از  َداستی  �و راضیگاو: ”�و  و 

َد� �ر�ون  ِم%دیه.“ُختوُخ�دا %رکت   

ِم�ستی  �افتوه ا�8ی و�تَد� َدتی- َد�د و و  ُخشدَدا َداوار  َدتر�و  ِم�س َد�د نان ه  شاو ِمن. /س از ناَدا

ُخوMای  ُخشدَدا َد�ر�ه  ِمت  و  ُخ�را�%ای َد4ی ِمن کدهَدقخره Mای �ور�و  ُخسو ُخگفت: گپه  ُخ%ر� و   �قصد 

َد�نی َد%شه �ا ،”%رار ِماجازه  ُخ�و رهَدا از �قصد اگه  ِمده  ِمنه� َد� �ا ُخشمو   ُخشمو  ُخنم نقل َد�ز  .“ک

ُخگفتنثار احمد %انی: ”  ِمنید ِم�هر ُخ�را� ک ِمحب.“  ِمMه: ”ا�ی صمد ُخگفت%ای صا  �ه که%ا

ِمنه �فعه ُخ�و ُخشمو�ا ُخرو و  ُخ�و%ی و رفتا،کده %یا  %و َدکلوِمر از  ُخشمو  َدن3یون  ُخشمو و �ا  از

یف ِمر ُخشموتع ُخ�وگه که  ُخ�وکنه و  ید. اگه �ا یگ   ِمر َد� ِمتُخ��تر ا�  َد%شه و صلاس ُخ�دا   Aِم

ُخشمو  ا�ی صمدُخشنه، از

ِمMه ُخ4لا�ی �ره%ا َد�  ُخ�و  ُخبول  َدق  

ِمنید .“ک

ِمشهصمد که َد� گو تاقُخا  

ُخ�و ُخ�ورتر ِمششته سر  ره ازوا 

ِمر ِمگ ُختد،تا  َد/کف ِمکر ُخ%روف  ُخ%روف- َد�8 و  ِم�ی ُخ�وکد  گوش  َد� که نثار احمد  ِمتهِمبجوا  آا ُخ�را�%ای   

ُخ�وگه.ِمMی8 �یلشی   
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ُخگفتنثار احمداو�ته  ُخکو �دیَدا: ”  ُخ�وکنهَدا�وش ،  ُخ��تره صد کس طلب  ُخ�وگه:  �دی، 

َد�  یگ و آاKی  ِمکن  ُخ�و%ره. Kی َدنه ُختوی %اره ِماَدکس  ُخنم و  ُخ�و َدنه جواب  ُخMون یگ،ُخو�ه ره   

ُخ��تره Mند �اه /ی+ �فعه ِممه ا�ی  ِمMه شیع َد� %ا ُخ�و  ُخد� یگ   ِمای گw ؛اشاره ک � /ایا 

َد� شی ِمای که  ِم�ی3ه  َداسته و  ِمنه�ینه  َد� ُخزو اگهAصلا یگ �ا ُخ�و �و�ون  �و   کنی. %عد ا

ِمت  ُخ%ر ُخ/ش ُخ�و   wِمدگ َدنه و،یدُخش َدار  ُخلو�شی  ے  ُخ�را�%ای �ع ُخ�وشه.“  ِمنه: ”ازی که ُخگفت  َد�

َدوره Aُخ�و صلا ِمنید و �ش َدکلو گwک ُخ�و%هِم  ِمکن ، و  ُخ�وقسKی ُخر� ا ِمحب عرض �  که �و ا�صا

َد�ُخگgر ِمور و کوتلُخ� ِمهاز را ُخا  ِمانشااKله  �و ره،�دیَداِم�ید  یگ  ِمنید.“  َدنک ِم�ید  َدنو

ُخشد  رفته رفتهشاو طرف ُخاو ازی طرف و َد�3وی و ُخ%3وی َد� ِمنسپه  جاگه اوارو سرشته   

آاته و %اMه سر  ُخشد. ا�ی که  ِمرفته  ِمگ ِمله ُخ�وکدو  َد% َدتیسری ره  ِمMه، ایشت   نثار احمد%ا

ُخگل کده َد� ِمMراغ ره  َدمنو ِم%یخ  ُخانثار احمدو  کد �او ِم�ه َد�  ِمچه شی و  که عیالقیتا  ِمکی %چ

ِمششت رفت ُخ�و تا ِم�ی ُختون  ُخ%3یه و نقلا ره قد �ا ُخ��تر که ُخ%فا�ه   ُخ�وگه.ِمMی8آایه و   

َد%یده نقل کد و ُخز ِمیه  آا ُخد� قد  ُخش َد%دل  َدر� و  ُخ�را�%ای  ُخزو و  ِمنه ا َد� نثار احمد توره های ره که 

َد%یده  ُخز ِمیه  ِمMه: ”ُخگفتآا ِمMه شی%ا ُخکو %ا َدتبر   ُخغول ُخ�ع ُخلو� و � ُخ�وشه�ع ِمMطوره،  ِمته شی  آا  ،

ِم�ه شیرقو�و رقم  َد%شهُخاو اگه ؟ و گw ز ُخ�وب  َدن3یون شی  ِمMطوره که، و �ا َدار  ے 

َد� یگ:ُخگفت؟“ نثار احمد ُخ%3ی َدکی �فعه  ” ِم�یده  ُخ�وشه کهفا ُخ��ه ا�یا Mی  ؟ رقم �ر
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ُخ/رسان کنه و  %وره%لغه%ےآا��  ُخ�� رویه و رفتار شی ره  ؛�انه شی ره سیل کنه و از �ر

َد%لکی ِمطر �ا  َدا ِمنییه. ا�8ی �ا ُخ�وُخگفتمُخ�وب  ِمنه  َد� ُخزو  %عد، کنیA صلا که �و  جواب ا

ُخلو�ره ُخشمو  آاُخ�و �ع َد%یده ِمیهکنی.“  ُخز ُختو ی گwِما: ”ُخگفت  ُخ�و%ه  َدشوه احتیاط ،%یخی 

ُخ��تر کور ،ستهَداُخ�وب  ُخو�  َد�َدش ِمگ   ُخ� Mن َدلف ِم�َدی3و �ر َد� َدکس و نا َدتوه.“ نا َدنف

ُخ8وصباحی  ُخد� %ایا� ِمل  روز سی سیر گن ُخج ِمبیله   َد�رو ره از ط ُخشد و  َدنک  َد�  wه کدُخ%راس

َد� %ار َد� ا�8ی و�ت کد.  َدسره  َد3شت ِمل صمد�  ی3 ِم�ی ِمده   َد%ل ِم�ی3ه  ِمعه  آا�رِمَدرونکه یگ �ف  

ِم%ن3ره ِمMی8 َد%یده ره  ُخز َد�  رقم  ُخ%3یه. او�ته  َد�ز شی  ُخ�و ره  ِم�ل   wِم َدخنه هر و گ شی یوُخ�َد/س

ُخ�و ِم3ه  ِمدی َد��8ی سر �ور�قد ی3 ِمکه  و  َدر ِمسه ُخ�و �ا ُخگفت: ”َد�قه-یی  ُخ�و ره صمد  ِمته  آا

ِمته ِم/ی+ ُخ��، ُختو آا ُخور یق َدا ِمر ُخنو از ط ِمش+ ک ِمیه کو َد�ره راضی کنی.“ آا ُخ�و کاکای  یگ 

ُخد� ُخش َدMل  َد� ُخ�سخند که قد �وشی  ِم�یدهKبای  َد%یده  ُخز َد�  وُخشد   ُخاو  ُخ�دا  ُخگفت: ”%یه  صمد 

%انه؛ َدنکنیُختو اگه ِم�هر َد�ره ایله  ُخ/شت  ُخد� که رقم،  ِم�ی َدقول  ِمرِم �ا  َداKی س ُخ�و کوه   wگ 

َد�  ایسته ُخشم.“  ِمیها�8ی و�ت ُخ�و َد%یده از �یوالآا ُخز ِمششتنی ِم  ُخ�نٹی ُخ�و و نقلای هر ُخشد ُخ%ر 

ُخ�را�%ای رفت ِمخ  َد� %ی ِمفظیاو�ته . ُخشد و صمد  ُخ�دا حا ُخ�را�%ای و صمد قد نثار احمد 

ُخسونکد ُخشد. یکه-وKنگ و  یی  َدر  
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ُخ�را�%ای ا ُخ%و�  َد� راه  آاته و %اMه  ِمتیکه  َدچیَد4ی َد% ُخ/رسان کد: ”صمد  ی �ر�یکهِما ،ز صمد 

ُخ��تر  ُخچم ُخگفت�؟“ صمد َد��و ره �ا�  َدتی،: ”� َدقس �قصد آا ِم�ی ُخ�م ا ُخ��تر�وفا آایه و   که 

ِمگیر ِملآاته و %اMه کوکه سته.“ ا�ی َدا �و َد%ر ُختو ره تات ُخگفت: ”ُخشد ه شا َدتی، صمد   اسwآا

ُخ�وشهَد�  ید،/ای �رو �نده  ِمر ُخشمو /ی+ �و ید که ، اگه  ِمر ِمسید وتر ُخزو� %و ِمر %ی3اهِم%ر  س

 wُخ�را�%ای که َدشوه ه تاُخزو�تراس ُخ�دایگپهی ِما.“  ُخ�و  از  ُخگفت: ”  َد�شت  ُخ�و%هطلب 

َدچی ُختم.“َد% ِمره هر ایر4ه َدگله ِماسw او�ته ، �ا رف َد�رو و  رکاب ز� ِماشا .ُخشد ُخ�وراز 

ُخرویصمد ا� که آاKی  ُخ%و�  /ای شیوه  ُخافتد، �3م �یال شیگا�تی8  َد�رو راه  ِمل قد  ِم4ی آا َد�   

َد8 ِم�ی َدMکر  َد%یده  ِمMیم َد4یتای و �ُخز َد�  ُخشدونِمMیم  ِمس �رگه رهِم  َد/ َد�   ُخ�و   ُخور�.یا�  ُخ�لاصه، �ی

ِمل صمد  َدرگِم� َد� ُخ%و�  �وش%ے ِمک و  َد� سب آازا� ِمسید انور   رقم �انده �ورفت:اینی 

ِم�یده یبای  ُخرخ ز %ان  �ا قر

ِم�یدهِمفدای قا�ت  رعنای 

ِم�ل ز� َد�  آات+  تی �رگه %سم 

ُخ�و Kبخند ِم�یدهُخ/ر ِما  �عنای 

ِم�ی3ه ِمو Mند شعر ِم�لا�    ز��8ه کد.ُخ�و �وش ِماز 
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ِمشین ُخ�را�%ای  ِم� /ی ِمسید و �انه � ُخ�و ره /ی+ �انه %سته کدر  wُخ�را�%ای �انه رفت.هاس  

ُخگلخنِم سر�انه رفته ِمششتِم   ِمیهتاوه-�انه  آا ُخ/رسان کدُخ�را� صمد از  و  َدرو  َد� ُخگفت%ای  :ه 

%اهَداشیر ” َدنه رو%اه.“ ُخگفت ُخ�را�%ای؟“ َد�دید یا رو َدنه شیر و  ِمیه: ” ُخگفت صمدآا  :

َد%شه که” ُخگفته  ِمدید Mند روز و�ت شاید  ُخگفت.“ےَدار: ”ُخگفت%ای ُخ�را�.“ % ُخ�وطور  ، ا

َدتو ِمَد�� َد�رو �انه ا�  /را/ر صمد آاف ِمسیدقد  ِمت%ی3اهاو�ته . ر َد� و� ُخگل اندا�  َد� نان �ور�و   

َد� َد�8اق ِم%رار  ُخگفت: ”صمد  ُخ��تره ،صمد  َدنهِم�یدی  ُخزو ِم نظر؟ یا  ُخ�وگه؟ِمMی8 ُخاو ، شرطها  

َد�رُختو ِمMی8 هر َد�: ”ُخگفتصمد  ُخ��تر کار  ِمw ، گwے  َدیهِمتهآا گ ُخ��تره ، شی  َد� /ای  ِمMی8 

ِم�یکشندی!“ �ینه ِمتهکم /استر از  یگ صمد  ُخ�و تاشه قد آا ِمیه  َدییآا آا ُخگفت: ” ُخ�و   ،

ِم�که ُختوِمفکر  ِمی3و روز او �ر َد%شه که  ِم�همونخانه �قصد ؛�انه سیل کدو �ییه%ے%لغه  

َد%شه ُخموشه،%را%ر  َدن ُخگفته  %ییه.“ یای زو��8 �، شاید 

ِمشین یگ ُخشد�اه از �ینه تیر  یگ ُخ�لاصه َد��ی نثار احمد /ی+ �انهکه یگ روز /ی  

َدسبد �اشه ُخگل اندا� که  ُخشد و از  َد� َد/یدا  ُخ/رسان کد:”ُخ%و� شی ُخ/شت   �انه استه؟“%ای 

ُخد� ره ُخاوُخگل اندا� که /ی+ ازی  ِمدی ُخگفت: ”ن َدنخت  ِممیش َدن ُخکوِمگیر ،ےَدار و  ِمته  آا ُخ�و ره که   

ُخنم ُخکوی .“ ک
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ُخ%رو  َدن3یو از آا و �وش ُخشد ُخ%رُخ�را�%ای  ُخ%ر�. �ا ُخگفته نثار احمد ره �انه  ِمده َدا�دید  ا�8ی�

َدروُخشد و �وش ِم�همو َد�  

َد4له ُخ8% ه ره حلال کدیگ 

ِمده  ِمته%ی3اه َد%ل ِمرش  یگس

ِمرفت.  ِمگ َدلو ره  گوشت /

َد� ِمله Mای  نثار احمد که /ی

ُخگفت: ” ُخ�و ره نقل کد و  ِمده  َدا� ِمل  ِمKی ُخوMی کده �ورفت � َدرو  َد� ُخ%و� و  Mند روزِم�ست شی 

ِمٹه �ه/ی+ %رار ُخاو ره  ناجور  ک ِمMهقد ُخشد و �ا  َدقتی%ا ُخ�و  ِم%رار  َد�   َدیک   َدن ُخ��شفا�انه  ُخور .َدا

ِمقه ُخسون ش+ /ای ِم�وتر یگ ِما�بی3اه ُخ%و�َداُخشمو از �نط َددنی  ُخشمو ، %سه� ُختم از  ُخگف �ا 

ُخر� یگ حوال ِم3ی ُخ�را�ےَدار. ِم% َدا�دیم.“  َدیک  َدن َدکلو �وش ُخگفت%ای ، �ا تازه از  �دی وَدا: ”

ِم%رارُخشدُخ�وب  ُخ�و ره سرِم که  یض  ِمر َد�  و�تِم � ُخنم که  یکه-وKنگشفا�انه  ُخ�و ُخ�عا  ُخور�ی.  َدا

َدخیر آاهسته % آاهسته  ُخ�وب   َداستهَدشوه.%یخی  ُخنم  اگه لاز�  ِم�یت ُخشمو ، �ا   حوالی3جایقد 

ُخر�.“ ِمگیر ُخرور ُخگفت نثار احمد %و آا%ا�، ض ُخاونجه ِمنییه که: ”�انه  ُخشمو تا   gاباع

ِموید ُخر�صباA، �و� �ه َدش ِمانشااKله �و ِم�ی3ه صباA صباA شاید ؛   کنه.“ ُخر�صت یا 
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ُخ�و رقم آا�د�دآا /ی+ از نثار احمد شاو ا ِم�ل شی �یخاست. و �وش  ُخشد که    Aصبا

َد� ُخ�را�%ای ُخگفت: ”  ُخکو ُخ%ر اسپه َد%چیم،صمد  ُخ�و تا کاکای قدو   َدیک  ُخرو؛  َدن اگه%و

یضه  ِمر ِمنهMند روز ، یگ  کدُخر�صت� ید، �و از�ا ِمر ُخ�وکاکای�ورفت، و َدا اگه /نج-ِم%  

َدرسنو َداره تا /نج- ِمایقس : ”تشکر %ایُخگفت.“ نثار احمد ِم% ِملیف ،  ِمز�ُخشموز َد�تک  لا

ِمگیدِمنییه ُخ�و َدیکتا  صمد قد �ه ، اگه  ُخ�و %ورهَدن َد%س ، ا َدنهُخگفتسته.“ �را�%ای َدا  ” :

ُخشمو /یده تا ،ِم%رار َد�نده ِمف طرُخاو  ِمشید؛ %یل  کوتل  ِمرفته اسw �ی ا%اMهکه ُخ�و ِمگ  قدره 

ُخشموُخشمو %وره َد/س %ییهَدر ره  و  ِمنییه%ی�8؛ سنده  ُخاوقس کار  ِمای و�تا  َد�   .

آا�د َد�  آا�د و �وش  ِمفظی کدُخاونا ا�8ی /ی+  نثار احمد سوار و صمد /یده هر و ُخ�دا حا

ِمف ُخ�و َدیک طر ُخشد.َدن یی  َدر ِمسید،  ُخاونجه ر َد�  ُخاونا که  ِمناز  تازه  �اکترا  یض ِم�یدو ِمر �لاص �

ُخگفت  ُخد�. �اکترا  یض که حاُخش ِمر ُخاوناُخ�و%تر ِمل � َد�واُخشده و  َدکم  ِمده  یگ  َد%ل ُخنسخهشی  َد�   

ِمو ُخاو ره شته کدهن ُخد� وکم ناو�ت  یگ روز او�ته ُخر�صت کد.  َد� ُخش ُخ�و شاو ره  ُخاونا ا

َدیک ِمششت.َدن ُخزونجه  ُخاونا صباح3اه ا یی   َدر ُخ�و  ُختد،ُخشد و نثار احمد ا ُخگف ُخ�را�%ای   رقم که 

ُخسونصمد و اسw شی ره قد َدقتی  ُخ�و  ُخ%ر�.َدا /نج-  و 
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ّوسو�  ِم+   %خ

ِمنهصمد َد� %ها ِمده نثار احمد  َدسن َدر َد�   َد� و،َدا/نج-  ُخ�و ِم�ل  ُخ%و� 4در �وش  ِما�د   ا�فعهکه 

ُخKوی %ند ِم�لِم/ا ُخ�و   ِم�له�ور  ُخ�و  نثار احمد ره ازِم و ا�  ُخ�و Mار نفرِمای. ُخ�ونه�وش    قد 

َدیک ِم اسw از �رک8 یگ �انه �ر و�انه یی َدن َدر َد4یت  ُخ8و  َد� ا� َداو رفت.  َد/نج- ُخسون  ُخشده 

ُختوِمکوتل ُخد� و تیر کدون �یلی  شا ُخش %از�Kے ُخ%و�، وونجه سخت-تر ُخ �ر و اسw ازِم%رف 

آا ِمتو /را/رُخاونا  َد� ف ِمسید.�ن8ل  ُخ�و ر َد� %ی3اهُخاونا    ِم%رارِمنه�ا  رهِم شاو  نثار احمد رفت و نانِم 

ُخ�و َدی3وکس نجی �ور�، �3م نثار احمدا ُختد که اسw ره  ُخگف َد� ره  ِمنه ِم/ی+   شی �و��ا

ُخMون ،ُخکنه ُخجل%سته کده  ُخاو/س از نان  ُخاونجه و صمدِم شاو  ِمایه. �ور  ِمw نثار احمد   گ

َد� از نان/س نثار احمد و صمد %عد. ُخ�َدکلو �وش کد ره  صمدِمِم�ل  �و� شیِمنه �اِم شاو 

َد�د َد%یده کهَدا ُخز ِمس �رگه قد  َد/ ُخد� و صمد  َدرسن ُخاونجی  َد�  ُخ�و ره  َد� یگ %هانه �و�   سر �ور� 

ُخ�وی ازوا ُخقوری از و هر  Mِم�ل ُخ�و توخ کد.  ِم3ه  ِمدی ُخسون ی3 ِمنه/سَد�     یگ نثار احمد�ا

َدکین �اغِمغِمMرا Kَد َدا ُخ%و�   َد�آا�� اگه یگ که   ِمدید  ِم�ی ِمشید، سختی َدی3و کسه  َدنخ Kےو �ی

ِمعشق ِم کارُخاونجه ُخ�وی ازوا  َدکین ِمغ%ےMرا ُخ%و� که هر  Kَد ِم3ه َدا ِمدی ِمشید ُخ�و ره ا� ی3 َدنخ .�ی

ُخ8وصباحی  َد�شت ا� ُخسو روز صمد قصد  ِمKع از. او�ته ن یکه-وKنگ %ورهکه  شی طا

ِمرش  ُخگفت: ”ُخشد ُخشروع%رف و %ا َدجبره ِمMی8 روز َد�زی و /گ  َد� �و� که   راهُخ�و ره 
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َددزی ِم%شی، ِم�ین ِما�روز  ُخرو.“ صمد که هوا صاف کد که صباA؟  ُخ�دایا�ی ره  %و از 

ُخشد َد�شت �وش  ُخگفت: ”هرMیُخ�و طلب  ُخ�و  ِمدهِماینجی َد�  �یرتر  و قد �و�  َد� فای ُخنم  ُخ%م

َدا ُخنم سته�ه  ُخMون �یت ِم%ن3ر،  ُخ�و ره تاشه تاشه  َد��  َد%یده- ُخ�و ُخ�.“ُخز َد%یده ا� از ا ُخز ِمده رقم  /ایی

َدتب-�وش صمد ُخ�و، ُخ%و�  ِم3هُخMون هر  ِمدی َدشکی ی3 ِمنست تا ُخ�و ره  �یت ِم+ عشق  ِمت آا ِم%ن3ره و 

ِمل ِم%8نه.ُخ�وی شی هر َد� � َدKنگ  َدا َدکلوتر   

َد� صمد/س  ُخ�و جای  َدنکد.ِمششت   ِمت و حرکت  ًاا ساع یب ِمر َد�ه تق ِمجه  َد%یده% ُخز ِمیه  آا  یگ روز 

 wِم َد� ِم�Kخوشی رهگ ِمچه صمد  ُخگفت:”% َدسنده  َدر َد�،صمد  ُخزو  ِمره ا آا %ا  wِم ُخ�و گ ِمنه  َد� ُختو �و  ِمته 

ِمته َد�  کدی، Aصلا ُخ%3یآا َدتنه  ُخ�و  ِم�ی آاKی   ِم� که .“ %ییه�است3اری که  ُخجو ِمایصمد%او  

ِمن ُخو /ی+ از ازگپه %و َد%یده ِمز ُخز ُخد�،  ِمنی ِمw  %از�ش َد%یده �وشی گ ُخز ِمیه  َد�آا َدکلوتر ره  ِم�ل شی   

َدچند. ُخاو/ی ُخسون   او�ته  ُخ�وهر Kحظه  شه که �انهُخ�وهوا صاف َدکی  که کدآاسمو توخ 

َد/یغا�ِما%وره و  َد� �وشه ِمی  َدن3یو  ُخ�و�ا ِمته شی �است3اری ن  آا َدسنه و  ِم%ر َد� .%ییه  ا�8ی 

ِم�Kه صمد و�ت َد%یده �ا یگ صد  ُخز ِمیه  آا ُخگفتِم�ل کده از  ُخشموِمه+ کده  ِماجازه  : ”اگه 

َد%یده Mند  �ا َد%شه ُخز ُخ�و َدKحظهو  ِم3ه  ِمدی ِمشینی تنها قد ی3 ِم�ِم تا گwِم% ِم3ه  ِمدی َد� ی3 ُخ�و ره  ل 

ُخشنه.“ ُخ�و ا�یاKی  َدن َد%یده ِمیهآاُخ%3ی؛ �قصد کاکای �ه �بر  ُخز  �یلی %اMهُختو: ”ُخگفت 

ُخلو�  سفیدِمMیم ُخ�وشی،�ع ُخشده هنوز هیچ   َدن ُخزوقد ، �یل  ُخ��تر ا َد�رِمMی8   wکهے گ 
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ِمشینی؟  َد� ی رواجاِماِم% َد%شه،ُختو گوش ِمنییه، از�و ِملقو  ِمMی8 واز  َد�لق  ُخ�وگه؟“ صمد   

ِمده ِم: ”�و از �اطرُخگفت ُخ�و تاشه از آاین َد�لق گw ِم�ی3رو  ِمMی8 ِم%8نی   wِمای گ  کارَد� 

آاُخ�لاصه،َد�ره؟“  َد%یده از تاِمیه  ُخز ُخ�و ِمب  ِم�ل  ُخبول  .َدنکد ق

َد� صمدو�تی ِمای گپه  ُخاو  ُخمونه،  َدن ُخبول  َد%یده ق ُخز ِمیه  آا ِم�ید که  َد%یده   ُخز َد�  َدسند/ی+ِم �انه  َدر ه 

ِمیه ”ُخگفت: ُخبول ُختو آا َدندرهق ُختو و  که �ا  ِمد از ُخ�وی3 ِم3ه  ُختو ی ِم%ن3ری.  َدشکی   یگا� ره تا

ِمیه قد �فعه ُخ%3یآا ُخ�و  ِمشینی و اگه  که  ِم% ُخکنه  ُخبول  ِما�دفعهق ُخ�وب  ُخ4و  َد� وِم%ن3ری  سیر  

ِمره ُخ�و%ه صباینه %ا ُخگفت: ” َد%یده  ُخز ُخ�و قصه کنی.“  ِمش+ ،روز  ُخنم.“کو ُخ�و ُخ�و ره   

َد%یده او�ته   َدتنیِمل �یواَد�ُخز ِمشش َد�  آا رفت و  ُخKوی  ُخ�و کهِمیه /ا َد�   َد��ِمَدKب  ُخدر Mای سیاه ره   تن

ُخد� ُخ�وکد و ک ُخوMی  َدرو  َد�

ِمششت. /ی+ ازی که

َدی3و �یل  َد%یده  ِمیهُخ%3ه،ُخز آا  

ُخگفت: ” َدچیشی  َد%یدهَد% ُخز  ،

ِمMهی ِما  یکه-وKن3ی%ا

ُخ�وطور ُخکوِمMیم ا َدن ُخ/رسان  َد�ز �ه  /یشتر؛ سفیده که  ِمزهاگه  که ُخ�وگه  ُخشمو ِماجا یگ َد%شه 

َد%یده �فعه �ا  ُخز ِمنهو  ُخ�و َد� ِمشینی. �ا   ُخروِم% ُخ%رو %و ُخشده، هنوز هیچ ُخگفتم  َدن ِم�ی رواِما ،�یل 
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َد� %ےشر�ی َد%یده از�و ِملقو  ُخز ِمنییه.“  َدییُخگفت  آا ِماجازه طلبِما ،: ” ُخشمو  ی کار شی که از 

َد�ب شیهو از ،کده َدا َداسته. شیاری و  ِمتهاگه   ِمته �ه قد آا ُخ�و%ه که �و%ییه، شی جور آا  

ِم%ن3ری و  ُخ�و تاشه  ِمنه  ِمدَد� ُخ�وِمششته قد ی3 ِم3ه  ُخاوی ُخ�م که  ُخ%فا ِم%8نی تا   wه  گMآایندهَد� %ا  

َد�ره و �ا Mیاز �ه  ِمتظار  ِمان ُخ�و ره قد ِم� %اید ا�یاKی گwا  ِم�ل  ُخزو  ُخ3م ا ِمیه .“ُخ% آا َد%یده  ُخز

ّوهههههه: ”ُخگفت ُخشو شر�، / َدکیاKی ....! شر�  ُخزو قد  کهاز ؟ِم�یشنییده ِم� َدشخ %اMه ا

آا َدنه جور  ُخشد،  ُخ�وب  ِمدایناKی  ُخگله� َدنه  و  ینی  ُخشمو ؛ �وریِمشیر ِم�ل  /ی+ ازکه سته َدا 

ُخ�و حق/ی+ نا ِمنه  ِمنید؟ � ِمشی  ِم%

ِمMه ُخاو ِم�که%ا ِم3یر و گر� ُخاوقس  ره �ر َدکلو َدن َدندیُخروی  ِمقسمت ؛  ُخ%و� و  اگه  ُخشموُخشمو  توی 

ِمنهاو�ته ُخشد،  ُخ�و روزا تا %ی3اه و سال تا �اهَد� ِمنید تنها �واز�ه ِم  ِمشی آاKیِم% ِمنید.   و نقل ک

ِمنید �بره ِمMی8 ُخ�و َدلکی  َد% َدا ِمایقس  َد%یده که  ُخز ِمنه: ”اگهُخگفت؟“  َد� ُخ�و  �و  ِمد  ِمشینی و ی3 ِم3هِم% ی

َد%ده ُخاو  َدنخشی،  ِم% ُخ�وب  َد� ُخ�و ره  ُخ�لکشار ؟  ُخ�وو  ُخ�  �تر و %اMه /ی+ از شال وگه که 

ُخ�وب ُخ�و ره  ِم3ه  ِمدی َدکدو ی3 ُخ3شتری  َدنخشه و ان ُخ�و ره  �ی ِمنهگپای  ُخ�و َد� ُخروی � ُخروی 

ُخ�وگه ُخزو  و %عدِمششته  ینی ا ِمر آاِمشی ُخکنه.“  ُخ�و َد%یده ِمیه �وری و توی  ُخز ُخ��ترُخگفت  ،: ”او 

ُخکوحیایی%ےِمایقس  َدن آاKی ،  ُخکو  �وفتی یا �ه؟َد/ی ُختو  ِمته  �ا  َدنکدُختوآا  هیچ ره تا توی 

ِمدیده ُخ� ن َد%یده ُخ%و ُخز ُخشدیم؟“  َدن ُختو  آاKی �ا ُخ�و َد�وره: ”هر ُخگفت�؛  ،�ییه قد رسم و روا� 
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ُخشده و  یعتکه ره  ِمایآاKی کم کم روا�  ُخ�وگه از شر ُخ�و ِمنییه. ُخ%رو ُخاو  ِمMه ا  �ر�ک که%ا

ِمه+ ِمقیقهMند  یگ  کده�ا ِمشینی � ُخگناهِم% ُخموشه  َدن ُخکو  ِمیه.“   َد%یده آا ُخز آاKی،: ”�وُخگفت   كه 

َدشوقِمایقس ِمششتو قد ِم  ُخزو  َد�ر%اMه ا ُخکو،ے ره  ِمگیر ِمته  که   َد� �نبرآا  ره ا�ُختو %وره و %رار ُختو 

یی  َدر َدد� جای  ُخنم،ُخک ِمنید Mند  یگ  او�تهک ِمقیقه �یت ِمنید� ِمشی ُخکو ،ِم% ُخاو �3م سیل  %اMه که 

َدکلو  َد%یده ُخرویره  ُخز ُخ�وشی.“  َدکم-قدر  َدندی که /ی+ شی  َدیی،: ”�و ُخگفت  َد/یآا  �و� �ه 

ُختم ُخگفت.“ �وف ِمیه شی  ُخچم: ”آا ُخ��تروَد� ُخشمو  ُخ�و ره ِمن،  شیارهو /سقد �و�ون 

ید، ِمر ِم3ی ُخر�،که �ا  َدMمی �ی َدلک ِم�ین3 َد% َدا َدکلو  ُخلو�  ِمشید �ع .“ُخ�و

َدل3ی ُخ�لاصه،   ُخ�وَدش َد�� وهر َد%یده  کار  ُخز ِمیه  آا ِمک  َد� َد� کو ِمنست   َدKحظهَدت  ازُخ�ور که یگ 

ُخ�و  ِم�ی3رو ِمنه  ِمشینهَد� َد%یده جانُخگفت. صمد ِم% ُخز َدبت ازی که قد از�ه ،: ” َدح  کده راهُخ�

ِم%ن3ری؛ جور کدی  َد�یر  َدکلو  ِمشینی،  ِم% َدتنی  ِم% َدکلو تا  ُخ��.“ا�8ی َدشیدای�ا ا�  ُخ%و ِمششتو   

َد%یده  ُخنم ُخگفتُخز ِممید َدن ُخشدMی: ” ُخ8و ، رقم  ّوول که ِم روزا� ُخد� و ِم� ره ُختو ا ُخسون �ه ی ِم�ی3هُختو 

َد� رقم سیل کدی ِمششتی،  ُخ�و �فعه /سنه ؛ِم�ل �ه  ِمس /اتون  ِم�ل،�دیَدا که از / َد�   %یخی 

َدکس  ُخ�و�ور�ی؛  َد�ره که  ُخ%3ه�ه  ِمویgُختو  َد%شی.“ صمدتا ُخگفت کده  آا  آاِمته: ” ِمیه �ه قد 

َد�شت یگ  �و�ون �وِمل�ه از قو ُخ�و  َدتی نا َدجد؛ُخ��تره  ُختوی او�ته از  َد�  که  ِم�ل �ه جای 

ُختدی،  ِمرف ُخبول ره ُخاوِمگ آاق آایه و  ُخد�.  َدنک َد� َدکم یگ  �هِمته  ُختمKے ُخشد، وسر �ه قار   ُخگف ،�ا 
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َد%یده ُخشداگه  ُخز ِم�ی3هُخشنه، اگه  َدنه  ُخبولکسه  هیچ   ُخنم ق ُخموک َد%یده ن ُخز : ”از �ه ا�ُخگفت.“ 

ِممه ُخر�فعه �ه Mند ع ُخبول که راستی راستی ، و %یا کدو %و ُخد�؛َدق ُخ8و �اطر نک ِممه  ا�  �هع

ِمن از %عدآا�یاKی قد از�و قاره.  آاَدا�دو آاِمته  آاته و  ُختو  ، �ا شر� کدA �ه قد �ه صلاِمیه 

ِمتهَدا�د،  آا ُخ�و قد  ُختمُخگفته   ِمنس آاَدنت ُخ�و ، او�ته قد  ُختم ِمیه  ُخگف ِمMهاگه که ُخرست   یکه-وKن3ی%ا

ِم�ل �ه َدشوه، ُخ%رُخ/شت �ه  َد� تنها  ُخ8و  ُختو ره ن3اُخگفت.“ صمد َداسته ا� ُخ�دا  ، کنهه: ”

ِمده رهُختو  که راستی َد%ل یده.“  ِمر آاف از�ه 

َدر� و %دل کد ُخ�و  ِمنه  َدکلو � ُختو از؛ازی نقلا  ُخ�سخند های �8ه ُخسو  ِمله و �8اقای یگ  َد%  

َدخن ُخسوُخگل ِم�ی3ه  ُخ�و از  ِمس  َدرک گر� ، �جل َد� َد%یده %ے ُخز �. او�ته و�تُخ%و نفری صمد و 

ُخزو��ُخ%وَدتنگ  ُخ�عا ِماز �اطرُخ�وی شی  ُخشد و هر تیر  و  ُخ�و  ِم3ه  ِمدی َد� ی3 ِمسیدو   کده جداَدر

ِمت .ُخشد َد4ی َد�  ُخشدو  َد%یده جدا  ُخز ِم�ست  َد� %سم  ِمل و ُخشدجیب   َد�مک �وزی کده ره ِم�ستما ُخ%ر 

ِمین و کد َدقد کدهَد� ِمت  ِم�س َد�  َد��.  َد�صمد او�ته  صمد  ِمفهزی   ُخوKغهتله ُختح َد�ندِمگیر  ُخMون   ،

ُخ�� کهِمMی8ی َدور َدن ِمت  ِم�س َد�  َدکلو   َدجد  ُخزو  ِمِم%دیه. ا َد%یده  ُخز ُختنکی  ِمشید ُخروی ُخکر کدهتنها و ک  تش

َد�  رهُختحفه ِملِم�ستما ُخ�و کد.  جیب 

ُخ�وصمد  ِمنه روز رها َد� %ها ِمرش  َد�  �را%ی هوا و %رف %ا ِمل �وش  ِم� آاِمنه�ا قد  ُخ�وِمته  َد��  ِم�یده-  

ُخ�و%تر  صباAتیر کد. ِمتیکه هوا یگ کم   که� گرِمن ره قد ناصباA صمد Mای ُخشد و�
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ُخ/خته  ُخد�تازه  ُخ�و ره  و  �ور�ُخش  wیناس یی  که ا کدِمز َدر َد4یتُخکو  ُخ8و  َد� ا� َد%یدهُخشنه؛  ُخز  

ِمر �انهِمسه  ِمطی ُخ�و/ ِمیه  آا ِم�ست  ُخگله /یچ کده از  ُخنه  ِم�ستمال  ُختو ره قد  َد�  �غ8ی یی  َدر صمد 

ُخگشنهکد که اگه  ِمششته ُخشد، َد� راه  َدی3و جای  ِمرفته  صمدُخ%خوره.  ِمگ ِمل نان ره  ِم�ستما قد 

ُخ�و ره از /ی+ُخ�دا/گ   wِمفظی کد و اس ُخزو %عد �انه Mند قد� کوتل کد و ِم حا  سوارا

ِمن رفتو یگ ه رفت.ُخشد ِمحی َد�  ُخ�و توخ کده �فعه صمد  َد/س  ُخ�و  ره از /ی+ /گ  تیرِمMیم 

ُخ�وکد و  wُخزو اس ُخشروع کد.َدقمچی کدره   %عد ا ُخ�و ره  ِمه تازه-%رفی ره سفر  ه اسw را

ُخسون  کدهِمMیر َد� یکه-وKنگ   ُختورفت تا  ِمل شا ِمل شاتوکوت ِمسید. او�ته صمد کوت  یگ ره ر

ُخ�و /یده  یگ Kحظه سوار وKحظه َد�نده و  صمد ازی که .ُخشد ه رقم تاا ُخگشنهَدکلو 

ُخد�، ِمل تاتر از ُخش ِم4ی ِمغهآا َدقنجی ُخ8ویکی  اسw  �حمد شرف از  ِمطیرا ره ا� ُخ�وب کد وُخ%ر /  

ُخ�وِم�Kواز  �ور� و قد �و� 

َد��؛  َدجب �8ه  َدع ُخاوناُخگفت: ”

ُخد� ُخافت  وُخ�ور ِمه راَد�زی که َد/ی 

آا�� .“ُخ�وشه ُخگشنه ِم�راز 

ِمتیکه ُخ�ونجه سیرو� ُخشد، ا  

ِم�لِمگیر کد و  یگ Kحظه ُخقوری  M َد%یتا ره از ُخ�و اینی  �اند: 

39 



��ی تنها %دید� �اهرو را

ُخ�و %دو را ُخگفت3وی  آان  �وشا 

ُخ3فتم راز ِم�ل %ا یارِم% ینِم  ِمر ِمشی  

آاشکارا سمت و سو را ُخمو�یم  ن

َد%یده ا�  ُخز ُخرو کده%عدُخاو طرف،  ُخ8و از صمد �انه ره جا َد� ا� ُخ�وی جای که   شی هر 

ُخشد  ُختد ایسته  َد� وِمشش ُخ8و ِمُخMرت  َدتی ا� ُخ�و  Kحظه ها رفته  %ون  َد%یتا ره ز��8ه کد:ِمز اینی 

آان �یدار �ار� �Kم شوری از 

�یال و �اطر �Kدار �ار�

َدوت  ِم�ل آان رازهایی را %ه  �وشا 

ِمن �و� اظهار �ار� َد%ی ُخ�و عاشق 

َد�� و صمد  ِما�ا�ه  ُخ�و  َد� سفر  َد��راسی  َدتو%عد از  ِمخ آاف َدش ُخ�و رهکوه �انه    wُخاو اس ِمسید.  ر

ِم+ �انه  ُخد� که  �انه رفت ه%سته کد/ی َدنک ُخKچ  ُخ�و ره  َدرو  شی ِمیهآاو هنوز /ای  ُخ/رسانَد�

َدچی،کد: ” ُخ�و  از رنگ و َد% ُخلو��وش ُخروی  ُخ�وشی�ع  ازوا Mیرفتارکه ه ِم� گw ازی ، 

ُخ%و� و رقم ِمw صلا  ُخلو� و �صلحت شی Aگ َدنه؟“ صمد ُخشد �ع َدیی،: ”ُخگفت یا   ا�ُخاونا آا

آا�د شی  آا�د و �وش  ُخ%و� و بُخ�و/ی+  ِمته  آا ُخگفت که  ُخ%3یا�  ُخ�و ره  �و ازِمAصلاکه   
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ِمیید  کوتا-/اتیاِم، هر و�ت که از �اطرُخشده ِمیید % ُخگل اندا� � َد� ، %لاَدای: ُخگفت.“  ُخاونا 

ُختو شان �ه قد �و� ُخ�وب  ِم�ل شی ره  ُخ�و%ه،  َد� 4در  ُخور�ِم�ست   ًاا ؛ےَدا ِمقین َدتی �انه ی از 

َد�ر یدار  ِمر ُخ�و، ے� آاینه و ِم قابا ُخ�� َد�ز که ره  ِم�ستمال  ُخبو� %ے%لاُختو نشانی � .“ صمدَدن

َد�یره �وارُخگفت ِمت نو،: ” َدخیر% ُختو ا� % ُخکو  از ِم�یک کده.“ ا ن8

ِم%یست روز /اس ،ُخ�لاصه ُخ��ترِم%ای از �اطرُخ�را�  َد� نثار احمدِم کوتا-/اتیا و �است3اری   

ُخ4ری ی8- تا  رفتُخ4ر ِم�ی3ه ر ِمینی �وری و �صرفای توی و  ِمشیر یختگله و   شی رهو-ر

ُخلو� ُخقلبه قرارکنه. او�ته �ع ُخشد که  َدشوه.ُخشده ُخ%ر  ا�ی  ینی �وری  ِمر ِمشی   

ِمم ُخت ِم%یس ِمنه حمل از َد�  َد�ک �ا ُختو و Mار �ر ُخ�را�%ای Mار �ا ِمل نثار  ِم4ی آا َد�  ُخ4ری  ُخ4ر ِمته  ُخ/ش َد� 

ِمینی �وریاحمد  ِمشیر ُختو �ویشی کدو رفت و  َد� 4در �ا ن8اکت و �وشی /ی+ رفت. 

َد� ُخMون  ِمده صمد /ی+ رفت،  َدا� ِمن  ُخدو ِم% ِمای کار  ِمنه ُخاو اKبته  ُخ�و و�تا � ُخ8و  ِم� ا� ُخ�  �نطقه�ر

ُخبو� روا� َدن ِمینیکه �ا�ا�  ِمشیر َد�  ُخ�و صباA. %ییه �وری   ُخر�صت ا ِمچینو  ُخشد که توی ُخ�و

َد� نثار احمد ِما�سالُخ�را�%ای  ُخگفت: ” َدسنده  َدر ِماشاره  ِمو ا�  یگ  ُخبو� ُخقلبهیی َدنرگا َد�رکم ی، 

ُخشمو %یکار ُخ%و� یگاگه گاو  ُخیم %عد  هفته  ُخ�را�%ااز /س شی �ی َد�یرهُخگفتی .“  ” :،

ِمو ِمت ره �ا از ُخقلبهیی َدنرگا ُخشمو صمدِم�س ِمده  َد%ل ُخنم.“  ُخ�و یی  َدر  
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ُخ�را�%ای ِمینی �وری،  ِمشیر ِمن  ُخشدو ِمبیلای شی %عد از �لاص  ِمل و ق ِم� ُخسون  �وشقد  یکه- 

ُخافتد ِمشین و وKنگ راه  ُخ�را�%ای وِم/ی ُختد �انه  کسای  روز  ِمسید.که قد شی رف ِمیه صمدر آا  

َدکوتری رنگِمMا�رکه  َد�   ُخ%و� سر شی  ُخ�و روزُخشد. هَدتب-�وش /ی+ �انه از اسw تا   ا

َد� صمد ِمچیند �انه /ای ِم/ی+  َدکیِم�ی ِمل که �ان3یون شی  َدحوا ِمینی   �ییه و  �وری رهِمشیر

ُخزو َدنقل َد� نه.ُخ�و 

ُخگل اندا� او�ته  ّوول  َدجم ا َد� از  ِملشو�ی   َد�  یار رهَدحوا ُخگفتِم%رار  َدسنده  َدر ُخ�و  : ”صمد 

آا�� ،ِم%رار ُخ/خته  ُخ��تر،ُخ%و�ے راستی راستی که  ُخ�وب  ِمتخاب کدِم  ِمان َد�وKی ره  .“ صمدے 

آا�قصد ،: ”�وُخگفت ُختو و  ُخزو �ه ِمیه که  ِمشید، �وش ا ُخگل اندا� % َد�یره.“  َد�ره  :ُخگفت 

َد�وKی و نا�8ا�” َدکلو  ُختو  َدحوال ِما�صباAسته. راستی َداشیار ُخهو  ِمی3ا   ازُختو ره تاشه از �

ُخ/رسان کد ِمMطوره؟‘ ه�ه  ُخگفت: ’صمد  ُخگفتم�ا  َد�  ُختو  که  ُخشده�و� %ے و ُخ�ماره عشق 

ِمته صفدر توکلی ره گوش  ُخ�و ف ِمنه  َدت َد� سراMه  ُخکنه.“ �وره  َدای �یوانهُخگفتصمد ُخ�و ” :،

ِمرفتار و �یوانه �عرفی کدیَد� َد�ره  ِمگ ِم�ی3ه ؟/ی+ شی  ُخگل اندا�ِمMی8 �و،  ُخگفت؟“   

َد�� ُخگفتِما�ا�ه  َد%یده  ُخز ُخر�ه ا� صمد که، ’�ا: ” َد� َدکلو �وست  ِم�ل �ه،  َد�  َدMرخو روز  شاو  

ُخ�و�وره.‘“
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َد�  صمد %عد/نج روز  ُخشد تا  یی  َدر َداو  ُخسون /نج- ِمرفته  ِمگ َدنوِمنه�اَدنرگاو ره  ِم+  ُخ%بره �وی  ،

ِمک ِم�ی َد� ن8 ِمتیکه  َد4ی ُخ��. صمد  ُخ%ر َد�نی  َدنرگاو ره که نثار احمد گر ُخ�و  ُخسر ِمنه �اا ِمسید یگ ُخ� ر

ُخزو کدَد��راسی Kحظه ُخششت. %عد ا ُخ�و ره  ُخروی  ِم�ست و  آا و  ِمنه ره  ِمنه  کهی َد� ِمفه ِم/وش  ُختح

َد%یده ُخ%رُخز ُخ%و�  ُخKن3یهره توخ کدُخ�و  ُخروی کد و سر و   ُخ�و ره   َد� %را%ر  َد�� سرِم�ِمگر  ُخ�و تاو   

ُخسر و  ُخ� ِمنه  ِم�ترُخسون �ا ِمیب صد  ُخافتد. قر َد� راه  ُخد�  َد�ن ِمنه یار  ُخ�و�ا ِمنه �اُخسون شی ِمMیم  و 

ُخ%و� که ازوا َد%یده ره  ِمله ُخز َد% َد%یده ره ُخ%3ی  ِم�ید،�یوال   ِمدیدُخز ِمه Mار�ه ،َدن ِمله  ره�ا َد% ِم�ید؛�یوال  

ِمMیمای َد�  ُخ�وطور  ُخنمای ا ُخلو� شی �وش َد%یده ا� تاکه صمد رهُخشد. �ع ُخز ُخاو طرف،  ِم�ید   از 

َد�نه تا ُخسون هَد%ل ُخ�وطور کهکم %را%ر کنه. صمد  یگ  �انه رفت که �انه رهُخشد و  ا

ِم+ َدمد /ی آا�ی َد�رگه  َد%یدهِمیه  ُخز ِم�ید؛  ِما�د ره  ِمت ُخ/رسیال َدحواز فعه علاوه   ِم�س ُخزو   ره �اخ کدا

َدبت و�اخ کد.وی صمد ره ُخر ُخاوو  َدح ُخ� ِمت  صمد گر�ی  ِمخ از گر�ی ره َدقو�ی قرا% ِمیه �ا آا

َد%یده ِمحسُخز ُخ�و  ُخروی  َد�  ِمگه   ِم� کد و کم کم �ر ّوو ِم+ � ُخروی زندگی%خ َد�  .ُخشد شی واز  

َد%یده و صمد ُخز ِمیه  آا ُخ/رسی  َدحوال  آایا و ُخ� از  و %عد �انه رفت%عد از  ِمقیقه  َد%یدهِمیهِمسه � ُخز  

ُخنوسُخشده رفت ُخ%ر َد%یده قد /ت ُخز َد�  Mای و /یلهِم و  َد�ر   َد�د�انه  َد�ندهَدا ُخگفت: ”  و سلا� کده 

َد%شی، هر و�ت ُخگفتَدنبشی.“ صمد  ُخشمو ِمفطرکه : ”سلا�ت  ُخ�واز َد�ندگی  ُخیم   ره �ی

ُخنمفرق هیچ  ِممیت َد%یده َدن ُخز ُخ�� که نا�8ا� شی ُخ�و.“  ُخ%ر َد/ی  ُخ�وگهِمMی8ب   او�ته از، �یل 
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ِمسیدشیاری ُخهو ِمMطور کهُخ/ر َد�ز: ” َد�نده ُخ� ِمی راه  ُخشدیور  َدشوُخگفت؟“ صمد َدن ِمق: ”از 

َدکی ِم� ُختو  ُخ�م؟“ َد�ندهیدون  ُخ�وفا ُخ�و ره  ُخ�و ُخ�لاصه،  ُخشدون  ِمدیده قدهر  ِم�3Kر�ی�ن  صد 

َدبت َدح ُخ� ُخ�و گw تاه وو  ِمنه  َد� ینی ُخ�و %اKه   ِمر ِمشی ِمدُخ�و رههر کد که  َدکلوتر قد ی3 ِم3ه شی  ی

کد. ُخ�و

ُخ8وصباحی  ِم�ل شیا� ُخ%و�  روز صمد  َد/س   ُخسر�ا�ر شیKے، و �انه %ورهُخسونکه  ُخ�  

ُخگفت: ”ا�روز ِم�هر ُختو راس ِم%شی که%انی کده  َد�ندگی  ُخرو صباA ُخشنه، %سه  ِمMه%و  و %ا

ِم8ه از�و ی ُختوِمنفر یگ  ور ِم�ی3ه ا� قد  ُخ8و جای�وره.“  قتی   ِم� ا� ِمق رسم و روا ِم% ُخ�طا

ِمن ِمجی ُخ8و �ور ُخ�وکد؛ ا� یی  َدر ُخ/ر کده  َدسو4ات  ُخ4و ره %اید  ِم�ی3هِمروز یگ �اطر صمده قو�  

َد�� تا ا� َدکلو  تاو  آاشنایی  ِمMه نثار احمد صبا�A ا و ُخشنها�  ُخزو یگ %ا جای %وره.قد ا

ِمدصمد از /ی+  ُختوی آا� ِمنه قدر ُخسر  �ا آاKی .ُخشد�وش ُخ�و �یلی ُخ� ِمنستِم�ی3ه صمد   ِم�یت

َد%یده ِم%ن3رهره ُخ�و آازا�تر نا�8ا�  ُخز َد��ُخ%رو که صمد از  هر %ای�ا و  َدمد Mای تازه-  �انه �ی

ِمد و َد�ِم�شتی قن ِمده  صد ن8اکت ره  َد%ل ُخ%ر�  ُخ�و ِمن ازواشی  ِمششتو ِم�یدو و  َد/ک ِم رقم و  َدز�و ِمکر

ّوKی  ُخشد تیر ُخزو�َدا ُخاونجی .ُخ�و َد�  ِمسکس  ُخبو� که �جل َدن َد%یده ره �راب کنه،   ُخز تنها صمد و 

ِم8ه ِم�وار ی َد%یدهر ُخز َدی3و راه   َدکشک   آاُخ�وکداز �رگه سر ُخاو ره، �3م  َد%یده  ُخز َد��هِمیه   %ازی 

ُخ%ر� و سر شی ره َدی3وُخ�و َد�  ُخاو%یله  تا کدُخ�و کار گر�   ُخ�و که  ِم�لهر  ُخ�و  نقلای  ره کنه. 
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ُخ�و آاMاشت ا َد%یده و  ُخز ِمده  شیِمیه  َد%ل ِم�Kواز  ُخ�و ره  ُخ/خته کد و صمد ا ِمره کوهی  َد/ صمد گوش

یف ِمر  کده �ور�.تع

ُخ8وصباحی  ُخ�و  روز صمدا� ِم�ی3ه وِمنفر قد  ِمجین یگ �انه  َد�  ِم �ر که �ور ُخ/شت شیُخ/ر 

ُخسو%ار ُخ%و�  ُخشد و   یی  َدر ِم�راز ن یکه-وKنگ  ِمر  ِمسید.�انه %عد از یگ سف  �انه صمدر

ِمفیقونرفته  ُخشد. %عد ازره �عرفی کدُخ�و  ر ِمن ازوا �وش  ِم�یدو  و �ان3یون صمد از 

ُخ/رسی  ِمدهآایه صمد َدحوال  َد%ل ُخ/خته کد و  ِمن �وشم8ه  َد��.رفته یگ نا ُخاونا ازوا  ِمKیکه  َد� حا  

ِمجین ِمیه صمد �ور آا ُخ�و�ور�  ِم�ید  واز کد ه رنان  ِمنه شی که و  َد� ِمتMند �تر َد�  ُخ4و ر� کالا

ِمده  ُخ/لی و یگ /اتو، یگ صمد،َد%ل ِمر ِمKه س ِم+ جوره یگ کو ِم�ستک ُخشمی و Mند  نقشی /ا

ِمرنه �ا ِمطی ُختو و / ِمطیرا%وسراق و او�ته �. ُخ%و %وسراغ �غ8ی ِمسیم کده/ ِمسیم تق َد� ره تق  

ِم4یل3ی َدقو�آا ِم�یکِم و �وی+ و  ُخ�و  ن8 یی کد  ِمای یکیَدر ُخMون  ِم از رسم و رواجای �حکم، 

ُخ8و .ُخ%و� ز�ان ا�

ِمنMند �اه از ُخشدو ِمعید وُخشد ازوا تیر  �ویشی  َد� هر  ِم�ی3ه  آا�د �راسم  و  ِمنهرفت و  َد�  

َد�شت یان  ِمجر ِمت تاکه ازوا  ُخشد که توی رسید.نو% ُخ�و طرف قرار ا�ی  ِمA هر  َد� صلا  

آاَد%شه. او�ته توی ِم عقرب روزِمه �اِمِم%یست و هشتم ِمله  صمدِمیه  َد% َد�  ُخ%و�  ُخ4و  اسw که قو�

ُخشد  ِمنو سوار  ِمجی ُخ/رقد یگ �ور ِمر  ِم�ی3ه  و یگ سوا  نثار احمدِمنهروز /ی+ �ایگ  
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ُخ8و رفت. صباحی ِمر روز سی�8ه ا� َد�تویMی سوا ُخسون  ِمن روز  ِمشی ُخشد و  /ی یی  َدر ی8ن3ی 

ِمک ِم�ی ِمن �وی+ ِمنه �ان8 ِم8 �ا ُخ% ِمسید. او�ته %یری �یل  َد�  �رگه رهر  یکه- سوارکارایِم راهِمَد�� 

ُخور� و وKن3ی  ُخ%و�  که قد �ا�ا�ُخ%8کشای َدا ُخ%8تا  ِم8  ُخ% ِم�ید، کشی ره  ُخ�و قد ا  تختهسپون 

ُخ%8 رفت. ُخسون  ُخ%8 رهَدز�ه  ُخ%8کشای یکه-وKن3ی  َدتی   ِمقیم  ِمرفته ت ِمگ ُخ�و  ِم3ه  ِمدی ِمک ی3 َد� َد� کو

ُخصوص کهُخسون ِم+ جای �خ َد� /ی ُخد� %یری از و�ت نشانی ِمنه �ا  ِمرفت ُخش ِمگ َدوندن  َد� ُخزو  و ا

ُخ4ری از �اطر ُخ4ر ِمته  ُخ/ش ِم4یل ِمطرف سوارکارای  آا ِمگ  ُخ�سا%قه  نن ُخ8و  ِمش+ کد.َد� ا� َدکلو کو

َدکلوترَدا که سوارکارای /نج-ی از �اطرِم کارآا�ر ِم8وی از یکه-وKن3یا  ُخ% ُخ%و�  ِمن �رگه ره   �ا

یا َدا/نج- ندا�ت.َداو

ُخ%8کشی ُخ�و  �ا�ا��یل از اسپای%عد از  ِمw   وُخشد هتا  َدتی َد%یتای صفدر توکلی ۵۳۰َد�  ره 

ُخکک کد.َد�  ُخKوی �ا�ا�  ُخسو�ا�ا� و شاه %الا  او�ته /ا ِمشیدو  ِمر کالا /و  کهیین جااز �اط

ِمته  ُخد� رفت و %س ُخش کالافرش 

ِمنهَد� َد� ِمس  ُخنو َد/ت کٹه  یگ 

ُخ�ونجه ُخشدایشته ا ُخور�ه  َدا  و 

ُخسر ره�ا�ا� کالای ُخ� ِمنه   �ا

ِمشید که ِمد کالای/و  سفی
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ُخکرتیتیترون َد%ره از  و  ِمم  ُخش ِمگ  /ا ُخزو  َد� رن ُخ%و�. %عد ا ِمدُخKن3ی  یگحلوایی   جا/انیِم� /اسفی

ُخگلدارِمن/اتویگ و  شی سرَد�  آاشیه  ُخزوی شی ایشته  ِمله %ا َد% َد�  ُخچنان  ُخاونا ا� ُخشد.  ِمت  ُخ%و  

ُخهو آا ُخ%و�  ره کهMر�ی  ِمت وطن  ُخ/وَد��. او�ته/ای شی َد�  سا� ینی،  ِمر ِمشی ُخنقل و  ِمدهِمل  َد�ی  

َدجمو آایینی ِمانی3ی از  َد�ه افغ ُخ%و� سرMلی  Mند  َدز�ه  َدMک  َدMک- ِم�یک شی  ِمبیلای ن8 که ق

ِمله شی %ا� کد َد% َد�  ِمر �ا�ا�  ِمگر� و % . از 

ُخ%و� از �اطری راه ُخ�ور  َد��ا�ا��یل �یلی  َد/یید ُخاونجه  %اید شاو ره  ُخسون �و  Aو صبا

ُخشد ُخ�و یی  َدر ِمنه �ا�ا�  ُخ8و . صباحی�ا َد�  ره%یریروز  ا� ُخسون طنطنه  ِمنه �ا�ا� و هلهله  �ا

ِمشین ِم�یکای �اِمُخ%ر� و /ی ِمMینو ن8 ُختوی ُخاونجی �ا�ا� ِمنه روز %یری و �ا�ا� قد  َد�  ِمسید.  ر

ُخ�� قد  َدتیار سپوا�ر ُخد�ُخشده  ُخ�را�%ای جمع ش َد%ر �انه  ِمگر�و ُخ%و�. ا�ی  ِمظر  ُخ�نت ِمMیم و  ِم که 

ِمMینو ُختوی َد�  ِم8  ازوا  ُخ% َدتد  ُخ�و  �رگه رهِم�انُخاف ِمکیلوسوارکار Mارنال   َد� ترُخ�ور راه ِم�تر ُخ�و  ِم/ی+ 

َد� /ای �ا�ا� و %یری ِمگ  او�ته ز�ی اند�ت.  َدتی/ َد�  ُخ%8 ره  ُخ�وکد که  ِمش+  سوارکارا کو

ُخسون ِمقیم کده  ُخ�را�%ای ِمنه �ات ِمک ُخ%بره؛  ِم�8ی ُخ�را�%ای یگ �اَد� ن َد%یرقک یگ  وَد�یدانی ِمنه 

ُخلو� ُخشد و �ع ُخ�ر�ه کهی هر سوارکارِم Mیمُخ�و ِم8  ُخ% َدتی   ِمقیم ره  ُخسون ت َد�شت  َد%یرقک ُخ�و  ُخ%و�. 

ِمتیم  ُخ�و  ُخاونجی از  یا�َد�  ُختد وسوارکارای ز ِمرف ِمگ ُخ�سا%قه حصه  َد�  ُخ�و  �انع   ِم3ه  ِمدی ُخشدی3 ُخ�و

ِمطر  َدتنه، ا�8ی �ا َدن َدسنده  َدر َد%یرقک  َد�  ُخ%8 ره  ِم3شتر�اک و تا  ِمنه َد� َد� ِم4یل  یک آا ِمر ُخد� ره ت .ک
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ِمیه صمد َد� آا ِم�یکا که  ُخ8و ن8 ُخد� ا� ِمسی ِم�ی3ا ر ِمw /یشتر از   وره رکاب ز�ُخ�و َدتی /ای  اس

wِم ُخگلاس /ورته کدهِم  ُخضورو ایر4ه Mار ُخح َد�  ِمن ِمMیمای ِمن  ُختونو ِمله  سیلگر�ا َد% ِم�ی3هِم  �یوال و 

ُخ��ای Mار طرف �انه  ِم+ �ر َد� سرَدحویلی َد� /ی َدکوتری رنگ  ِمر  ِمیه صمد که Mا� آا ِمسید.  ر

ُختد َدد� َدان َد/س  ُخروی شی ره  ِم+  ِمر /ی ِم+ جاKیدا ُخ%و� و %خ ِمنهُخشد ه %روف از اسw تاشی  َد�  و 

َد�َدحویلی  ُختونو و رفته  ِمن �ا ِم�یک َدقو�ای  جوان که ُخ��ترو ُخ%و�ن8 ُخگفت: ”هله تیارشی   

ِمنید و ِمنید.“ %یری و �ا�ا� %ازی ِم /ی+ُخش َدجکک و هلهله کدهک َدرو   َد�  و �و� شی ا� 

.ُخشدَدتیار 

ِمMینو قد %یری و �ا�ا� /ی+ �انه  ِمسیدُختوی َد� ۵۳۰ ِمتیبو  ر ِمw یگ /ی+  ِمن اس ی ِمز جوانِم 

ِمت  َد%ی ِمجهصفدر توکلی رُخ%و� که  َد� �ر ُخد�ه  ِمقیل ک آا�ر  َد%یت ره   �یخاند:  که اینی 

 �ین3ور�ینگ:، �ین3ور�ینگ،�ین3ور�ینگ

آا�دی ن3ار� �وش 

ُختو �ر کنار�  ایند� 

ِمر Mشمانم جایت س

ُخگلشن و %هار�   ای 
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ُخ%8  طرفُخاو َد� ِمقیمَدتی  هنوز  ِم3یرت ِمز  سوارکارا ِم و کش آاوا ُخسو  Mوه، هه، هوو،ُخ%و� و از هر 

ُخاو �انه /ر /لو  ُخکو  َدلوک+  ِمج ُخکو، اینه ای طرف، اسپه  َدمدقمچی  ُخسخیَد� گوش �ی  .

َدک+ ُخ%8 ره سر ُخ�وَدتی   ُخد� و هر  ِمقیم ک َد� �حکمشی ست ِم� ت ُخ%8 /ای  َد� و قمچی  َد��ان شی   

ِمک ُخ�و  �وستایکو� ِم�یک کد و   ِم�رن8 ِمنست آا ُخ%8  کهَدت ِمرهره  َد� �ای ِم%ندزه.   او�ته یگ حلال 

َدیر ، کد: ”%ای ا%غهُخکوینفر  ِمل %  اسپه.“ِم گوشِم�ستما

ِم+  طرف  ُخاو ِمگه %یری و �ا�ا� از اسw تا/ی ِم+  گوسپونُخشد و ه�ر /ای %یری حلال /ی

ُخ�ون  ُخزوُخشد و  ُخ%روفا ُخ%روف- َد�    ُخشد َدMمچه  ُخور�ه  َدا َد�و  َدوری شی  ِمت  نو کم  /ایِمک %و

ِمن %یری  َد� جا ُخشد.  ِملیده  ِمن%یری َد� ِمسه /یرو ِمKه  ِمMا�رَد� سر شی  ُخ%و� و کویتی ِم %خمل�ن8

ِمله Mا�ر سفید و  َد% ُخوزِملشاَد�  ِم�ست شی %یری که زری-�ار.ِم س ِمت  ِم�س َد�  ُخ%و� قد �ا�ا�  

َد� َدهی �اص  َدای  ِمنه یگ  آاَد� َدحویلی رفت و  َد�  صمدِمیه  ُخگفت:   ُخ��ترو 

ِمکنید Mر�ک ز�ه /یشپو 

ِمنید. َدجلو ک َد��بگ ز�ه 
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ِمل هلهله و شور و هیجان �ر��اا�ی رقم  َد� %یری و �ا�اصد از 4و �انه رفت. 

َد�  ُخ%رو از �انه 

%8کشی، اسw �وانی،

َدنی8ه ایر4ه �وانی و 

زنی از �سا%قه های

ِمفکه از طرُخ%و� 

ُخد� و هر سوارکار ِماعلان ش َد�ُخ�را�%ای  ُخ�و رهُخ�سا%قهزی   ُخهنر و کمال  َدد�.ِمنشو    ِم�ی

ِم�ل ِم�  ُخ�را َد�  ِمگ جوانا ره  َدرسند، / ِم�ل شی  ِم�  ُخ�را َد�  َد%یده ره  ُخز ُخ�و رقم که صمد و  ُخ�داوند ا

ِم%رسنه. شی 
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