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7فرار از ابدیت

ویسند قد

خا ط باا آ باا ر ا د تو    ا

   د و ر اسا ا رم صو رز ،سنو

ا و  گا ستند آ یر د  شکل  ا ا،

حسیرگیز ،اشوتما یااد نامو سب

شگااآ  گابر ب ا    ما  اد. ثا 

  و !ر جر  ذیرأ  تفا ضا د باا

 و اند م یا   و شتا ق  اا ا و

د اا وآ  ا آ  یا   ود ها شتا مچنا

تند. ا رنا ود

کا  د   ر ین ت  در ر 

  ز ذ   آا !قل  و ل تل  ف آا

قد ااآ ر ر مچنا ذ حمی ن اا   ا

 ت ود. دا ا تند قل  ا ا  هد ر  و و

یا ،ر گر یا  ر مرز  دا ناآ  شگااآ

ین  امر  تا میمی  ا ستو آ  

 ثا  کو ا و ا و  ر  و  اا  بین

 »د  »رر تا گا ر یرر و  ز قب باا

د  متر ود  تذ باا  ر حظا ت
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احظ !یب اد  ثا  تگذو ار احظ اد

   گفت  ر اد نجین  ماند ا د ا وند 

احظ !ندآ اس ر مند د    ر  ید

اجا ،ا ا ا  اند ار قا مب وند 

 ا ،یاها اا ی ستاد تکبا یا ما قا 

دد. و ا ا ا ،بر ید  ز اما

یسئو میما مکا ور »بدی  رر « تا ِنرآ

  ما بخشو رز  هید نیا نگر عا  حتر

یر ر دا  زز باارق وم یا  

،امند را وا ا وز  دع ا سما شکل

ود. تا گا    ا اا

يفحمد.



ستاه
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وکا  ث

وع  اآ مهم  تا شگااآ خ  ر

 ی یچد. و  د ضو خت نا ر یس

ا میش . ر ز و   یر پوآ تار  یس

یشتر مهم اد. ید ها    آد یر  ر

وم .و ا  ا تر  د ظر  ،و

آد    ما  ؛ ا آد و   گو ت

ار  و می !رجیاا  ند ر

 ن یا  !نشین خ   ود و  .

ند. کر  تو ا  ا ،یست و بخا

!و شی و ند -

!ن ر ا خند م

ستتو  اف  ست؟ عیت   مینید گ -

!نشین

رد:

و؟  تر و؟ جا -

اندند. ناادیررشهاا

و  آ شا اند، فردخو یرشتث
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!نشینودا ردودشاخواا

!  ه  یشتر  اد م ،  ه 

اتخو   د و ر م ا ث  ا

ش ار و ما ا .ر یهو ر   و  د نبر

و ست  ا ا مآد. س ا ؛ د  تار 

!شنو  د وم  و .شنو  د س کآ

د، یر ا ن یا ن  و ر سا ا

ا زند. یر و  وم گر !ن تر و

  د د د س رد.   ر  شکید

هند اچ  نا   آد  زکتر آد، 

 تا نگر    ا ا ینم  و . 

نا ک د. و و ا   نگر ر و ا و 

د:  د و  ت   و

یررد!  ایس ر  نگر و چا -

!آم ا   نجا ا ناآ ر جنو رز م

آد، او ف د دد. نا جمع انگر

ف آ  می ار  اد ، او بی  گ د

ود:  ر آ دار وند او

 نگر ا ند  د  را جا ،ما د رد -

...د ر

ید رد. و ا  تار   آد ا تر د

ر نک  !ستی ،ست .ست  شما ا ست

.دآ تو  ن حم  تا    ر م ا  اد

    نر ک ا !ست ید  همد طو م
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ود:  د خ و 

 ا ! و و !ید   ...!و را را! -

ر و ،ش اآ و  اد رر   غ ا 

دو !نشین چر  گر م د  گیر ا و

ن؟! ا و نو؟!

ود: تار

تر! اآ ا و نکر -

ود:  د خ ب  ر ا ند تر

د! ید گ و  و  ا یا! -

:ند او ا تر  ن ا  شما خت

تایما  و ت ا !ش ل وم    -

!ا می  آ می  ر ست

. نا  حف تا ا  ن ل  ر

ند: ا و  نر ا تر

...!ش اآ اد رر ا !ک گا   و -

یا ا  ر ن ع  یر خ ب   ت

. ا   یچد رمر  شتنا  ا

 ستید شغو ید  یآ ا  شست چا م 

هاا  یر  ویماا  ک آند. ر ایماو

و اندد .یس بر  ی  ا د یر

ند ر  آها قا ر  نند دیر  ر ر

و  ا یرد ر   اوا  ررد  ی ا

ود: چا  ک منند، م و

اند. و اد -
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ود:  ر ت ماآ  ش ی ا  دار ا

!و  و قش  یس وع ستند! ی یماو -

یماو د ت ا ود  ا  ند  ویماا

و وع ا ود. یدعث ا ساررآد

دار   ومررسایماو مرد. م ر

گرود: ا

م نو ...ن  ارسا  د !یر یماو -

 ررسا یماو ر ا  یا  ک  شد ما

 ویما ند. ی ر یماو م   د یر

م  د دد  اک ا و نفجر ماآ

ند... قو پا

ود: ا تر

م .ن  اد ا    و و؟! تا ند -

شکل  و خند؟ ا ن ر اد ار نید ا

گا ق   تگذ ر       گو

ند: ئو ا   ن

د؟ م و  -

ر ا  ی !نو آ ر  گا  تر د

. فهوا

ود: ستا ر ا  تار  ک

یهود... ا نجا یاید تر اآ -

 و  ور مپر ش هند اچ  ک

ر   ت .گذ ر    ت  ن

  یسا یا  ذ ر م  ر  کو
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 و کا یا  ا ر  ذ ا اند  ست

اد یا ق م  و  نا    ت

. هد م  یشتر ر ا  عی  گر و 

خ نا س .     م ا آد  د

،رر  ر نک و ا ناآرد ود. رآ

ود... ست ستگ  ا اش !د

 نگرآ او  ک ند . ا ا  ووا ر و

 ست ید  و یا ستگ د  و  ود  ر

ند ا  یا  و  ند  ادد و حظ ر

یا م  آرارز   آید ر ارز   ود

.و ار یا یر    ا ند    تید

نو .نسا  اتخو کست ت  ی 

ند   سا یاند. جا ر  نتظر  ترو 

گا  د ک  ن سا و  د ج ی و 

 ر ایماو ر د !یس و ار  د  یم

م   نند ند ا   و وند درا ود.

دند... کا ا   و عیموند  ا ا آبوبرد

د. و  و   نجر   مل سی

ا ا نم    !د  گر نسا

ست  ا ا ا ز ر ن ع و   شکید

  ور ا ت .شنو  د س کآ  و

ود: ناآ ر د  س  ذ؛ یشا

آد! و  را کر  د -
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نآ کل

:ف  اد ا  و ج ا دار ید   

دیر ا ند را اید. وووی اد نجا -

ا ن ا ا  ذتد تو انگر ش یمینو فن ا

. هید

وآ  د ر د و  چا    را

.و چا یشا  ر ق یردا د ف دار 

 ور و د هید ستقی یر ا   چا  ک نا

نا  ر ا دار ر را  و تا ی  ا

 تو نتظر  ود د ییر م رد. ی هید

تر نا اوزرا ش چا ود. ار  دار و

و ید ودد. ا  ما شست ا ما  عضا ود،

و ینیز ا  دد. ل عی   چا یشتر 

،می ر بو می ا اا دا ارز ز اا  

هاا  ت مید ا  اد  اا  ت  نگا

 ی و  دار دد، ار و ی ا دار

 س د .نشین اا  ر ا   و تر 

ر  بو  چا د ییر   آد ی وآ
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  شا  ی و م دار ،ر یشر و

:ف

ه   نجا یگ و یست تو نکث ما -

م ردد،  چا و  وا دیر  ستی یرو

دد! ییر

آد: و ی  یا 

؟   را ش یس  ی -

د. د نطق ما  ها !ر م -

 و م ا دار یاد. و ا ذ یق ند

:ف  شا

ی؟! تو -

ب؟ و  ررد موید -

!و ر د و یوتر  د ا یس کا -

ق؟! رر طو

نو  ار گید  ی  اید تو نتظر -

.شی نو مکن

نک ث عد . ی   و صب  ل دار

رید: اد د  ضو تو ا

موید؟ ارزا مو ش گفت گ ن؟ ا  نجا -

. قش یردا ر وا ر -

اد! هتر را ر  می قش   ید ا !و -

:فت قش   تر شنید  دار ت

ا  شود نما اد دیر عد ا  آ ا -ند

ند ی را ر و دیر ، آ کبیر
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کر ا اد ا  ند. انا م و  آ ا

آ فت کبیر ا  ا  یردا انا  ا ،ش

ر انگر م  آ و و ایر آ  

.شی

 ،یز  یردا   ا ر قو دار ت

چا  ک ا  ر ذ و  آ بض  و فر ی

دیر  کبیر ا ،د نما  ها دیر  

اا د ند   ر ر انگر و دیر  ر

 و  کبیر عد  ن شخ  آ و ا ی

د   ر ی  آ ا   و دیر ی

 کبیر ا وند. ا  دهما    ا ا .خو

ریر و یر ح و ا ستا ا عد ر  

و ستا ا  ر آ  ما د وما   و

ش هاا .دآ و  نآ ل  و ور د ا 

 آ ت .ت یز ی  تیا  و ر

  نآ ل ارز ش  د تر د یام  عد

ل  و ا د ا چا .یند گا آ   ر ر

ست  ا ود؛ یر و ر و یشا و  نآ

نآ ل ،و د ا و تا ر ا  وا ل آ 

ر دیر و د ا می  گیر ر یشا  ار

زد! د   نا ا  و تود
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عنا...

سا ا و؛ وو  رند ز ا  معی یا 

 ود. ر  یر ث  .د و اا فر  ن

ر ا  و ا  مس و وو تو وو نجر

وو ند.    ز سئو ا و وو  ود

ر . دا ا ،کست   ار شما ا رر

 تو وآ شما ا هاا ا نند،    ا یند

غ  سر ا مر گا . عن ی گا .و

تمًا د. شا ز سئو  ر نسا ،بط اد ا

نند ز د  مس   س ر  د عتر

 وو  ر ا   اد م .رر اد  ا

ند. خف  و  و وو  ها  ا ود 

روو ند   و  ن ساطر س  ر

ست ف  ا  ر  ار گر م   ر .ر

 ا ند  ت ز ر  را ا  .و 

م نسا  و ند د ا  عنا و ت به

 وو و متد د ا وند.  عنا  آ  ا وو

 و ا د مق   ت .و ا س ا
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.ن م

!ست ما ا و !و -

ر ر  ند. ؤ دی  یدو پابا ر

آ آ  اد دد. نانا  ا تو تمًا .ز

ر  ر ا   و  ا آ . تر بار وو

.ن عر  و

!ست ادو هدحمد -

،ند ر ند شستد ند   ز  اچ

ود:  د ندد اآ  رآ گا پا و

ات؟ ند یدر ،و تخو  یا   -

 ا ند مآد ا ،نگا ن  ی مچنا 

نا ،گو   اد ا ر ا نانا  عی 

تار ر یا ن سا . معا ،د و  

گو  ت ر ،یدا  عصی    رو   د

گو  ر  رر کستگر ا ار وو آ اند اد

اد! صحآیز  آ ر ت کش    نا ا اد

ود:  د     یست  گا و دا

 متر ا    ظر  ا تا زا تو نجا -

!نا

.ن گا ق خن ی ن گا ا  

عج ا   ن ز  عنا آ ا  و کا ا

ند. گا

سا! و ند -

؟! -
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سا! و ند فت -

 ا  د  گا   و ند ند   ید ا ا

 ند. ر  وو . خن ی  د

 شد یر  ا ر   تر ا تا ا تغ

ا تذ ر ا  اییسکو  ا ق ود:

رند  و   یر ر  وو .ا دو

مچو ل سیم  .ش و  نجر یش ت

شما ا   د و  و ا هر  هرار ت

.و ر اآ  ست
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رگر خمپا

آد یر نگر  ا جا ر  ر تیذ ر  و

  !ص مپا و ا آ راد، ی    را

: یو می  ا   میز دار

ا ستی ز ی را  ا ینید  وما -

ص مپا  جبو  م  تر شتا  آا ا ا

ا ر اد مپاا  ر ،ا ر ا ا نی تفا

یاد. ر م و  و ا ذ

مار ا .ر ستقر  مپا ابض نک  عد

 ا  گذ ا را ند مپا ر ر   یو

:فا ار ا مپاا و  واطر ار

ی ا !ار ا تکا  مپا ر ر ا  -

مکتبا رو .یس رو ا  نید، اد

.ش مو وامسنگر ا یم  

ود طر   د ی ؤ  میش  ر 

،ی و  مک  و نید چا  اد. ت ا ر

می   جی فا آ   آ ا !و نفجر مپا و

و  ر دار ار ستی گر ا چ   تا
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!

د  و شست می انگر  فر  صر  آ

!بو را د چآ ،ی  عد ا آد مپا ی

و ت ا و د ی ارز و آ   مپا

آد! یا ر ا عد حظا  و ار ا  ،م

باحا تبا  ا ،ری  مپا  س بو وع

نید !و تار ا ر ا  مپا ِرر وة  و د

ا هتر ،ا امپا قا  ظحا ر  و

و د  ا  یرصمی د ،حظ آ  ا  ستا

 ار ا  ،مو ک  ستا ر شد جاغز 

نا ،ستی د ما  میز تی یز ی  ت !

یا ند  عد ر؟ ر  نگرا آ  ستا ا تر

...ی گر  و مپا و فجا

ز ی د ،شنو  فجا د ا و نتظر م

حظر فر  ا  و ستاار  او ا !بار بت

شید!...    تظا !و اا یا هی فجا نتظر

ر تیاا  ر د اکی  ا ،یق ند  

،ز سیا ا ا ق ا  مپا و ،تر ا 

 ِ ،کرم مپا ار رُ  و و تا ا 

...!و د
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گشا

،ر  وزو نتر ا ر    د اا خ 

کشید و ا قل وید، یز  ختت ا

:ر  نتر  ید ر ند ا تا  ک 

! آا ز بک د -

شید:  خ  باا ا

ندد.  ا  ق ،نم ر -

:رو  بکا ،   گا ی ا ت

وآ   ...!سند  ،ینمای و؟ -

ریز طو؟  ...!وم و       یا  پزآ

بر؟! بک ز و یا؟

:ف       نتر  آرر

.ذ خ نا  چر ا   تخا و ر یا -

 ق  و ا اا ثر ،د شگااآ  گا 

می وزو  ود. ما شست ا  ا تها  فر

حظا ر  و سا ا  آ وو  د خ ستند

ر ر بصا  ر ار ود. ر جر  ر

ر ا   د. د ر  آ را اآوا .و ا
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 نندم  تار ستاو اا  اند 

ند نا     ا ا ند ی  شاوین 

ر   ینا ینوا ور شتنا د ا و شست

 جیب  وین د و ا  د ار ق  آد

ا  جی ر یز م عد حظا  شید یر قر تو

یا   آد یا م   بیو  هاا د. کر

 ید ظر   فر ند ،د حا ا توا ر

رتند. و با ر  چا  آدد یر اند و ر

نو صا    اآ  شس تا د  وا

وین نگی  ر   و رد ل تند ا

آها  ود ل یر  وا وا  فر  ا کشند؛ یر

 ید ر ا آها  ک مد. دا د ر تر

و ند .س  شما  ، شا  و  ح

و شا آها ک کرد. ا   دی ا د ی

.کس  ستاو کو وا د ا  ر

ن  ر رصا      جیب  هاا

ا و ا  سا د ،ر حظ  و نید .ذ

و یا    و تذ ما  ینما ر اند ر

تا ا ا مر   وا ا   ا  و د

 آ اوند  و د   سجد و

 ر یا    داو  ی ر  د یرد. و

ین  د.    نا ف  ر با د ،و

تا  ر ا  د ا عد، احن   د

 یود   اهر  و ا د   ا  شغو یو
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 تگاو    ا زا ...وآ    تا

ود:  پا  ا خنا  و 

رز  د وید تار ا  ر وا  گا ا -

یاید... یر آ  موید

م  خود و کآ  د بکبا ر سا عد 

د ت بیند. و  یز م سو ا آ  ! ا

.ر دشا و تا ی  ر گر هد نا   و

رختند. آجا  ر   دد و و س ر

ااو  آا را اش تایما  ت

خت نا تار   د     س د. تناا  حو

یا بهارادد. ا  شن  وگود  آد،

تر  تمسا حن ا  نا  ر د آا، د

:ف

ا  س هبو  ید  ید ل ر تر اآ -

! ا ر ما زنید.

:ف گو ا تر 

زز... اآ کنند عجز یس ر  ا  -

: و ر 

نی؟ یکا راید -

:ف و تر ا خ   تر

؟  چ   د ند  بین -

:ف ا  ر 

! سر   تر ها تر، اآ  -

 ید و  و ا  ت یر ا   تر د
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:ف

ر .یس د یشتر گ فت  ین   آ  -

!ا د رآ اد  وای برد نو

ذ و ر اید  م تر   آ  اا ...

دد شا گر  ا و شتر د  د و   

  ر سا ژ رگیز گف ود تقا  بر 

اد! ا ا
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ش 

   آا  مو  !ون دو  م گ ا

ها ر  ا د   ا د   !د  

 ر  سر    ر  م   ر یچا

ر اتر ر ش  ضی !ش دد قش ر ر

نند! ا یر   ر ا ها  ک  وتا 

!وتا   ت وتا :دزار

وتا ا :د   گا تکاینش  

مر  ر او د نا  ن  سار !وتا ا

ت ها     ،و ا ود ش ار    نند!

...حرا  ا ر و     ویفز و

ه ر    شگو ا ا...! وزو ت -

ا رز ور  !د زا هار  گر  ر ا

:ف مسخر

می   ر ر !ش یر قط ل و وم ا -

آا. ر شق    هتر و !و

و و د کر سا زرا و  ور  ا  

 و ما ا د یر ا تا   ر م ا وة 
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:ف  ذ زا و  ا تکا ا .و آها هار

ا ث تها  !و ا ت ر ی ر ا ما  -

کو  نقد  ر  ا ور ا وا ا م  بو

اند. ت م

:خ بکع   ا زا

 و و برا د   .و در  ا  فاًا -

ها ر  ا ر ا فنگ هاآ ود. در ا و ویا

ها  عض  بین و جا و وا  ... ! رتند.

  و ش  ود جبو یفتند، ا گها  یر نک ر

تشور ار  وا  و  ها  ترا  نند! آد

اش ا و  ستند ایز نها د.    شوو

.دو تاها و   نید س   !د و

:ف و پر و زا هار  تیا ا  رو

نید... عر ور  صا   ک د  و  -

:ف رو  شو ف زا ر و  ا

عی ی م ن عر   نها ،و جا ص -

...و

:ف  وید  ا ر رآ زا

 ن ا  !ص گ یزا    و ن   -

  و و؟! ز ر  رر ا کم  و 

ر ا  ا و  ،تا برا د   س  ا

ک ک ید ز  شتر و  ج   و

هر م  و ن  ا  آ آ .س مو آها مو 

 ا را تد و ر  ستند  تنا و
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د و   !بر    ر  کش رو ر

:فت ز  ا ر  وا ت 

نها   ستو  ست ر قد دند م  ز !ز

ا بی  ا آ یب  و ن گ تشو !ز ت 

  ا و د رر  ترو اش  نگیز

: شید  ر   !آم و

ن؟   ک وا وا ا یط یک-

ا وا وا و  و  تر   تذ   

ر ها ر  ا اد  تو وا تا د و ا؟ وا

   د و  و ،یر  فت ه ت یر؟! 

تذ ا  ظمی بر نو و  شید  ر   ا

وو نرا  آ و فا ،د   د  ا !ر 

طمئ .و ید و ،ویا   یا غا   دو

ا د ند  ر دد نو غا  د و  و

:فت یا  ،تد ر   غا

و! ند یا ر ش  یق  ن  ت -

:ف عج ا  

ور؟!  ر -

:فت

 ذ زز و  ر ق گ ر  یس ر ر -

!شین یا ر ش

د  ما یا ر ش شست ا ما  ما

تا  د بر ست  غا ا ماا! غا و آ

رو و ر ا یا ر ا د ا    !ر  
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ا یا ار تها  آ ! ا ر نا  یا تد

 آ  ل .و دیو ر  ت ار  نو  و

یا غا و  دو و د ا  ر     د ا  

   سوم یش ش ا نا نو د ر 

    آ  ل !بین و و تد یا  ر

ا  !ر و ا ا د شید جا ا د ت اآ

ا او  ک  ید    و یا غا ا 

!و ر  ند ر ا ث ا     تد

:ف ا  طا ر ا فس یکا  زا

و !  و اخت ا ر   .ون  -

حرا معی م  یو ر نر تر ر و  

!ن ید   گر اد

و م ر تمًا رد فا  فت ا؟    -

اند. ار وتا

ذ  ا ود شخصو د ت ابا رو

:ف  زا و

.یپو اد ر  یبا مو  ! بی -

در و گگا تر و  یر   با زا

:ف  ر

عد  نند ا ر وا  رآ ا  گذ و د -

ندد: اد یدن  یز نک ث

شرن؟ و و با باها   ون بین -

: و رو

ر ر  تند شخصو  باها  ،و   -
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! ر د ا ت   ا  د ر 

د: ند نفر  آ ا  م نید ا ا

اتر ر ر ا ین خود. ر ی  ن د -

! مکمو و دا رصند! بر ار ش و ر

:ف ا   و و ذ  با زا

!یا  یچ  و ن و ند -

:ف عج ا ا

ا؟ ن یکا و ؟! ر یچ -

:ف   د   زا

و؟ ن د مو شق   -

: و

.ت ی .و   -

.د جا   ا ر ، نا شی  گیر  یچ  یا

.تر ت   یچ  شست زا نا ت ر ا

:ف    ندد زا

! یچ  یا ا ا   گیر  یر  یا -

زا  وما  تر  یر   رد ا 

با  گا زا .ر یچ  یا ا ا  و فت

:ف  د

! یچ  نجا ا ،و سر اکل -

با ا  تا ت رو او  ر   

اا  کو  ش  ابا جا یق ند  عد 

اد. ا ر گ و

:ف رو   ندد  کاا د ا زا
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،کو ر گو  د بر  می ر !شبا    -

جبو   گفت   و !تد     ابا

!ن ر ش ر و یست

:فت اعصو  تذ نا  یچ هاا 

!  یچ  نها فتید وو  -

شید: ر  ت  ندد زا

!ست   قصر ،د قصیر و ون  -

:ف  ند ر  ا

!یکا بر د   ا اک  م  ی -

!ایز  با ت ی د ند

، یکا بر را    اا ک ت عد  

:   د گا آ  عج ا

آد! گ اا   ور ا یا تا -
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نج وا

ظر       ا یام ر  عد ر میش ...

 ر  ا ت ارز    . ا ر  و مع

نفجر ر ا ا مپا  و ارز مو ر  ونگر

ت  ین مپالر !را ی ا مپا  آا د.

و مپا ،خ وار  نفجر

 ار   نفجر ی  و   آ ر ا یا

ر !ن ا  نبند ر  ی م  یا ستقی

عی هتر . یز باد ا مپا فجا و  مین

ر   نآ ل   ا ستا  ن ،ند  ر

      ل ...ین د متر آ و !ا

.ت یز می ر !یا مپا   شد تو ت ج

د. نفجر   ر ا د ستقی  مپا

 د ا ل ...د  ما ا رد. نیر فراید

و !شمر  جا ! ...!ن و شس ر ا یجد ،یا و

  و  ا  ور ا یجد فت ه تایما

ا و و و   ش آ نو  ا 

، !و ل یر .بو یمینو و  و؟ ؟ .ت 
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 د نفجر مپا ت ت .و ز را  ی 

 ا اند؛ ر  ر ه  و  ث و د ر

ا ار ی !د خا ط  و شد تو نو 

:فته ، ا تر ن ها 

!ا تر نو مپا و ن کر ل -

:ف  ندد  

!یس وا بی یا ا -

کو  ا و  بی سمو؟ یو   ا :فت

یا ارز    گیر ااو یا !ر یز ین و   د

 شود ومی نو  ر ااو ف  د ند  .یا

ا !ق بر نو  د  ومی :فته !اا  ا آ

مپا و ر کر نو !د و  ر با  بو تو

ی سمعی و د   ا !ش ییر دا

ا ! و  د نو د هار  و نک د ،د

د ند   مپا او ر ود تر    را

د. اا و و  و تذ نو  ند د  

 د  فجا  و   آ ر گا  ر ر

 یست   :فته د.  و نا   او

و   ا ،ر ی ذ نو .ند طر  وتو  ار

:ف بو کاد  هار 

! ش مور اد !یر و   ود -

و ل .و تعر ا و ،ن فظ د س جا ر

 ل  و جی ا و ت   و  یر 

 یق    ا ود  ا ا آا ا ،د و 
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  ساد ا !د  گیر :ف  شید  ی

 و یق ی  بوآ  ر و یام ب  نک

اید ما  اآ ود. د ز جر  هید م ر و

ایا   ووا یا  را ا دو موجا قد

نو  ید   و یزا   آ  هما م خصو 

یوتر د ر ا یا  ا !ر ِ  یا ق وودد

: ار  یچید و       ا ا و

س  ند  بو جا تظا   ا ر وتر اا

و را   عثا  ماا! د نفجر  ما ت و

 د ند مفتند بود، ند ا و ی   و شو

و   د  بوآ نا ! ر !ر جر

ا و    تراا ارا   و نید !منو ن

! موآ و  ا تر م اوًا و د و

ا جا  حر تایما ید و  ر ر  را

ا  د جا و سماا   رد کک نو هابا یچ

یس ا ا ،ار مور جا   بوآ و ذتند 

...و مشد ن کر ا !مشد ا و و ار

.ر سا  د  میز  ،و شد یهو 

 ا ار و ل ...شد یهو  جیب  و ر 

م و و یجر م خصو وا  رد یماو و

ود. تذ خصو اخ جا  ود تر  ندا

عد  و یر ما تایما و   یز  یر تی

 .و یر و شگااآ ...یر و مو  ...شگااآ رتاد نو

 ز اچ  ک  و یدو خ  شگااآ و 
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د حب ر اا   خ نا د ر آد   چر ا

تایما و  گو ا .و ر  جی و  هار ا

ر   د خا ط  گ   و  مستند

!ن   ر  را  و   و د 

و؟  .و د ها و    د باا  ب بت

 رر صر  تو  ا رآ ...یگ ور 

:ف  آ  ر  وا ا ن ا  د و

.  میا عد   میز  اوها  ، سر -

 ر ر  میز  ها د کا  و ا و  

ر ا ر  نجم وا ا د اوا ر  شغو

:فت ا  شد. 

.م   گذ نجم  یر  ن -

وا ا ن   و ر  ور ا ن ا  گو ا

!س و ر  فتند:  د  ود. شا و و 

 !یفت ر فا  و ر  و     نجم 

  .رم بو ا ا گذ ک  یر   یا فت ا

و  !ش  نج وا اد  ر و  تما

باا ا ا  آا  فت  ر عبیر  و و د ید 

 ا و ر؟ .م هید  و طمئ یر! ا 

.و تگذ ا   نجم ر

ا مشهر  د. عبیر و  ا ند عد ، 

د زکتر   د جا  توأ و و  

:ف 

 دد هید  ها عا  و گ اد م   -
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ر  مچی  ا بت د.  گاا  رتند بق ا 

    و شر  یر  ا را !یوم و 

سم را !ییا او د شکل قا  باد ا شید

...!و   ا

:فت عد  ش مو هار تذ  

د  ا  و به ر نک  ب  ر بی -

و شو آها م .فت  شد ا ًل گ  و

  جا ا  نند ر وو اا   اند ا

! ا  ی   ا باند؛ گر م یاند

اتار ر  و فت   ا مشهر  آا

  کف    گ ا   عی و د وأ تایما

:ف ود جا  رتاا  ا 

یاد.  آا  د -

 ذتند  آد وو ا  ز عبو  ا

:یدر !ا

ی؟ 

فتند:

!یتا  فریوتر، و، چر    -

نا آد  چر  رد ا  عب  اید ما  اآ

ذتند ونو  ل ا  مرد رتاا  عد ،خ

!ند 

وأ ر ند     ا  یر   

!د 

فراید... د! ر و ا فراید -
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ع ذ

،نو  د  تا م  ا اا  ا

. ا گشتا   و  تذ ر   ت

خت ا ا یس آنا ر هر ا  زهج

یر  ت   ا    و اا  یا 

:ذ   ر 

!خو  ع  ر ر -

تاد یر و   آ او  یدو گا و

ا ت ا یا؛ هما  آ ر  و ت .د

  یا ،رر  ر اها او  ر و 

ا ارز، ش  وم  یچد ت وه  دد

ند ،ر  آ او ید نتظر ت 

  ند کر  م ا تا ت نا  جر

ر  ر  ت !خو ر  ع و ود و

گا ر  اد. و ِ ا د ظر  .ذ

 ا بند    ن ید دا ا ا اد ا د

 شن او  آ او ند ا ش ا اا

. ت ر  یا  
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 یا  هماد و گا ا ا   گاند ا

 یس تر !خو  ع وق اد و  یس  ست

 یت  نب ر   اد .پر  و  ی  

ر  ت زا و اند اد ا  دو  و

ن و دو  ر . فتار  یر  و 

و     ی !خو آر ا تو یست طمئ ا

. سرآیز گا ا  ا ند گا ا .دخو 

ما ن ر ت ا یست؛ د  و و ند کر اد

واد. اآیز بخند  و

.ع عا ،ا وعتها ی ،عو ع  -

 ر .یس  ی و   و  یا و

...رر ر  تا وند   و

ظر  .ز با   ند ر گشتا   و

زا ا  گایدر!  د وشار  د

:ر قشو رآ او دو ر میش  ت

 د .خو خو نک  ب  ع  ،و ا -

 ا ث و عبو ِد  خو  و   ر 

! و ها

:و  و  زا و و 

ش؟! ا ث میش ما و  مین ر  -

:   و دو مچنا و  ند زا

سا... جبا س ا    -

ود... تل ما وا  ر خت ی گاآ

ر ی  و ی  آور د ند مپا و
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بار یا جر  و حظ رند  را

ر   ستند د ا  اا  یر سا ود. 

و .ز جر آ  و ر  ر   ا شااد

شست نا کآ ا تکا  اا ا ش ر  ت

ا   یا ور مد. شا نش رو

بخند ا ،ش و   ت ت ا  د نها

:و ثا   ا

لا لا یل  ایما   غو یها سمعو  -

خ  ز یس وآنا  دو غو خ ی آجا 

...ل ،ل

نید ر  ر .یس فهو  ند ز یز  ر

ل ،سی ر ل ود کا شکید بها .ر و

!سی ر

آا  ک آند. اا   ر اچ  فر 

.آ یر   اد آ    ند ا  شتو

شما د ا در .تدر ر    ت نو و

 و  ود  د کا أ شا  ر جر ا

اآنا آ م ر    ت نو و ا ند، سماا

و د ظر  .دا یر   مچنا  تدر

و  یز نها .یس شکید گر ا  ر غییر

 و   ا  شنو بخند د و  و

:

ها سکو اء مد  نضو  خضو د 

ثیر
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ایو  ا مو آ . ا ،ا د ر -

...سیا

ا ،و  و قی  ر ر    ت ...

ید و  رد و ا  هید درا مد! ا ر

یدر  م ا  و و   سو میش 

!و
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جسم

مید  تند   م یابا ایشتر  ر

 رشتند ز ر   ر  و اوا  ود. د

ستا ید  و گر اند   دد. ا معی

: د س  و

!احمد !احمد -

. د    و مد تا  ک .ر گا ر ش 

میما  ر می ر د   بر  و ا ند

شید: وآ   ت

رص؟ د آا؟ سی جا -

ت ر او او   ر ر   شم ل سی

:ف  شید

!د ش -

:  آ عد

.ر ر -

بر؟  هر -

ستتو گ  !پیما  یر خو  ا  !و -

ر   و جبو  یاوها و رد  ا ،یا ا
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ر قا  ا ند ا ی  ند می ر ،کشی ح وو

   .نی ر و  ویا و ید ح تیذ

س د تو ت  وا  ک و د ر عقی ها

 ،ر و یا  فت    وا  ک  یس ر

دد ح ر م قربًا رد، حب ی  د اند

.د ز  با     باشو  موها  ک !م

:ف  ر ا ر  احمد

ر  و اهر و ین دد. ید گ ر  -

رد. یا

:ف  ذ ر ر  ل ا سی

.و گر ی ،د  د و -

؟ ر ؟ گر -

یهاشو  د هید فر  ا ا یر و فتند آ -

اجامتند. ، فتند .و و بی د 

هتا ینما ا ِش   و ر ،و ر یر و -

ا تید   وو تو ا ند .نی م ا 

تیا یس س ا تموا و نک یا  چا

و... تند  رد

احمدهارگذ  ید   نگینت ا و -

ند: ید 

!ت   یا -

:ف سی   د آ  گا  ر  ت احمد

کس؟ و ش ت  ا ن کر -

 و  ا  ا  شد سی و  و نتظر عد 
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ایا ر و ر و  ا جسم نا ا آ اد

مشیر تها  حک ر ند م   !و شید مشیر

 ر ا  ت ا .و ر   وید و جسم   

: ار یا  س وید! جسم ر ر یز ر ند

! جسم ر نفجر  نها -

د ا .د دا  نفجر و   تذ ا

.ر ا یاو  دد م ا عد  دد ندر ر فجا

  جسم ا ود  با  هر او گر  سی  ا

:ف  آد و در کو هاا  کشاند ر

شید!... یا  نگی یا ِم ا ق  جسم  -

رد... گور  جسما ومی  گ هر ا ند و

 فرتد یوا ر ید ر  فر ند و ا

:ف  آد و و ا

کشی  جسم م ا  یا  تا یا و  -

!یا

:ف معی یا  ک

...یا ر ست؟  نتظر  -

 و  خی ِا  ا  ا ا آد،  یوا

ر  و کر ر یوا نو ا ...س جسم ن 

 نوند یک ا و سایا ر ،ند د! ید یوا ا

 و د ا را   سا  شر ابی

 آد جو ر .آ یر یوا  ر ر  ا  

د  یوا نک  ند .خو ت ند را گذتند

:و صبا ود تر  ا
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فر   ت  نید!... ا   ر !نا رد -

یا؟! ر و ل ر  بر ر  ما یا

:ف معی یا  ریر

!ش جا یر ا  ینا ا و ر ل؟! د -

: و خو ا ند

ا ر اد تذ و ا    ما ر؟ گ ما -

یر؟! جا ا  دید!  ر  یر

:ف   بخند ریر

ر  ستبد آ  ر خو می !یر  و ی ا  -

!یر ا و ش ند وظ ر

؟   م جسم  شید یا ا عن -

 ر ،یا شی  جسم ر ، و دد اد -

! ا

:ف  یوا ا ذ ا و د آر  ند

ا ر ر د  ا ا یر وا   یر -

...!و

عد ...آ یا   آ   ر  ند  ریر

 شا  یوا تر ِ ِل وید  و ا

:ف 

.د ر و ر  ا طمئ -

: و و د یس گر ا  ند

ارم؟ -

:ف ریر

!مرا ِمرا -
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!یا غر گی  و   ا -

ی؟ غر -

!هتر ی   ور   ! را ِرا می -

رتاد و معی ،شس ار ش ند و ا

د ا  د ند ا  ر کبیر ا جسم  ر ر یوا 

نیدد!  آ هر ر م  د د! گور ا آ  هیب
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*ش کع 

نا  ر ا آ او  و د ر   شتو

ت  ر اآ  آ او  ک .شس  آ

ی د .ر ی ر انگر ر   شس و 

ا تو  را  یر آ تها   شآ   آ

ا ر ایر ند آ  عد ود. تر نگر ، آ  ر

گر و ر ا ستند. با   ا یا ،پ ا 

  آ ا گذ آ ا   آ و  ر اآ

ند. بر م ا ر ا   ،و  یر ت و  و

خش .و دند ورا د  حو  ید نظر

ا ا ود نتظر  کا    ود د یر ی ر 

دند.  و یشر  یراا دوا

 م و ا و آ ا  ر ،ت اچ  ک

ر   ث  مما نو و هاا  ند انا

یشا یا  م و  و ا حظ  می 

وا فرآ  دار .وگورزراا  نشیند

ياء( ذکرة - لج نصو سي( _ "خو ب ّ ياید  آ ضو ک  کع  ش" *
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وا  ماایر  زند   م ،پ انا  ا ر

آ او ی د  کا  قا   نند.

د ،م ایر انگر هد ا  کس   شندکو

 را   م  چا  رد   اند کبیر

اکز یدد  ا ت آد. جو ود د ستقر آ

:ف  زد ت دار  ا .ما   و ب

نی؟ کا ... ضا  اما ر -

:ف گر اچ  ا  طا و د ا   دار

 و ما  نید یم ستید یشر ا   ومی -

خوید!

رید: چا  ک

نی؟ و دو ما ر اد جا ر؟! و  آ -

رد... جد  د  ا ر  استید و  ا ر -

شس ر  ا  و و د ا   ا

 ر د ا  ماد ق ر  کآ ر  ر یم 

  گر فر ند د تو  یا  ر و  مد دو

 د نا  چا  ک وند. ما د ا

بر  :ف ر کبیر  ر ا  پ

  یز ی  ر   د نفجر ا کز  و

:ذ ا ر  یشا

حمد     بحا -

.ذ د نا گر ر ش  د ند ا  ا

...یر مر ،میعا  حمد -

ا   ما آم یا ود. ند د ا  و  مد
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وآا و  وآ ایو ا  آ اد دو د

گو ما ا او و   ا ا  ا  ا ا

    ا اد ودد ما  اند   گر دد.

.د  تیو یا،  در تند

و ا ود ی  ر  ر  مپا او

و   و ا ،ما  ر        ر

 ع و  مد د. مچنا ا   ستر 

ر و ند منا  ا ا   تر ود  

:نو دو

 ذ   ا  را طا یک ا  رآ  یا  دا -

گ 

: و  ا 

حمد  عظی  بحا -

ر      بو ر جد ر ا و  عد

 جد  ا ا  ذ د نا ا .تاق

.و ید     و دما  ازا ا ا 

ازا   کند   ب نک ر ،ر جد  ر

:و شست ر

  ینا سل ،ار   م  نب ها ی سل -

حیصا  با

 گا ا اد.  د ا ما    قد

:ف  ر  اد یر  

...ا ا ی سل ،بدا ا ی سل -
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خوید  ا

ر ود، ا ا ی ر یا  ر  تایما 

و ا  شو ،نتظر  شست ر ند 

 طر تو مسر ور ،د شا سرو  و

ود:  و دیر

  تل  ر ا  ا، آا دد  تو  د -

رود. تایما

ت ا  کا اید شا  رشآ  شا ر

ند و وم ستند و چا  آد ا  ا

!گیر 

 و  ماتر  تگاو   ما 

:و  میز ندو   ،د باا ا 

سا  دید اد ا ست خا ط   ید تمًا -

آر ا  د. یشتر شکل گ اباا  سب  ث

... ا ر ند   اد مر

 تار  ود م  د  ذم ا تر

: وز  ین

د ار  ما .یست اآنا  ند ما شکل و  -



51فرار از ابدیت

... ا ر ما و    گذد  رد ثا

:  ز  ل یر نک ر و 

!ش چ تو ی اد فتند ترا -

ص اآ ا ف و  د  ز ر یرأ  م  ا

  و ا یس شک  فت ًرا ر ،ست 

 ی ا ف .    و  خش ،د ا

کو  ا  اد ر   ن حم  یار نا

و ر ر ف د  ا ف   ...شام کا 

ند یو ک .نو آ   صا  ست جبو تذ

کاز  عر    گر  گیرد در   و

ا   خت کاز  عر   ا د؛ ا

بر هاا  ند قا حص  ل   تیج  اید

 نها  د. رل ا  و  هید وا د

ند ل ر  قارل  رر سو ا و

ینو   ر ر آ ر گر  گشاند شک  ر

.و رر ف ضو ا وا حف  و تمسا 

ع  سا رد. یر  ا پا هید ا   اا

و گر       مسخر ا  ود ابر

اا     ف عجز     یطر صر 

رز  ت یت  ر   ب  و ا ر؛ و

ک  ت زز  ر رمرند. ا  دا

! رل حر وید گر  ا

  ین  بر وا و  ب و  ذ ا

 ا ود ر  ت ا آ ر ر  بز یر
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ا  و د  اا و  آد تار رل  ر

دیو قیق  و  عبیر  مسر دا ا 

د. و رد  ا  و وع روو   

ا  آد خ  تار تظا ش اا ذ   ا

وحاود:

! و چ  ر ا آا، دید ژ -

کآ صو  ،ن نها  و یر  گفت وم و 

ا یر؛ خ سئو   مسر ر ر تبا تار

و   و ر ا مسر ور .یس ا  تبا

اد:

دد!  اتر  ا سر ا  ر ل ما ا، آا -

 خو ا  ت داعبیر د  و ا  و 

  ر  تر ود   شا و  ت 

د. ر د
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دار ایو

 چا ا او و وا م و لرا  ت

ا  لرا  تند آد ا ا  و یا  ،و رر

ا م  د و   ذور م  ل  فتیه

و وزو خت ابک    آا .و ر ار

می ر لوکند.  م  یزا و  نتر  

کا دا  د ید م و ل  ث فر  ت

ا ل  ا و  ،ر ق مار آجا  نجا  تا 

را  تا  ،و یوا ند  غ ار   .و

 ظا  ز  و اهر  افر    ز

 صا یا  .ر   آها  ک بتنا  نا ا ر 

ر .ر ود وا عض رعر  اتا

مگ هاا ند عر تا ا را و ت می

تا ا را وتند   و تو ار ث

  ا در  ارا یا   ند عر  ا

و دار ایو تا مد، یر نید  ی آ

.و تا فا ل  ر به  

ایو کصد مگ د را وا حب ا   آ
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ر ر اوص ث ل  رد. و  دار

ر ند ع را  نید ر  مگ تیاآ نک

ا ر؛ را و ر طل   آ ها  ذ

ا  آ ا  تا  د چا تو یس میش ث  ا

مار  را  نید    ک .ر عر مار

 دار ایو تا  ا ر  و  ر ذر

 ی بت !و مر کو غییر ا ر عر مار

تند. گ  ترُ میش چا  آم ا   

نی زو ا    غییر  ا   ی  ًل

آ  اخ ا  د؟ ب ع  ذتر تا ا ر ت

ا  آ به را نید و   ر ا د؛ وار

ا  را ر عر  ر ر  .و نشی  یر 

و را م ،ا  و   شستی ک ُ مگ چا

:ف د اجا مد ند    .د

هتر گ ور  دار ایو را د ر  ا

 ک   .د به ا     عن ،گ  ِ 

ر تیر صمی و ا  اا  هد ید نا تا

و  ک سر  ینا     .نی ا ب به ر

ود زتر ا   تا   به ر تی ل ی

 ر مو ود ر عر فاا حی  به  ور

ا  ستا ا  ساا نگید  قد   ید ر

ل فا   به  ت   ا  ود د وشو

ویا تی د هید ًعد  هد آا   ل ود. ر

د  طو  بر  بینی د آ ور ا هد
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د. به  شک

 ت ر نمو  همید سی گاا و عن جا،

ا  و چ نو ود جا  ادا و   م به

اد  تی ج  ا  ا ر؛ بر سا اا

 ی ،بو ا شک ق   د  و و ر 

ا ل تند. ا   شک د ز ر د اچ

.یز  ید ًل ا به ر  ا ا تیذ ر هد ید

ستو  ود ا ا  مس  اچ ی تی می ر

اا  ا همید  و جا نند. اب وآ ر ود

!د شو یشتر ع    وو  یو

و ضو ظیر سجد گاا و هد ید    جا 

و ت .د ادا شو یشتر  وو  ر ع

ایا  د   ا  تمًا ، ش ر د وو

خو پا اچ ا ر ع ها   د  هد

و   ا آنا ور و یا یر ر  ود  ا شی

تی   ند  عد ،وآ ر ر نند و ر چا

 ا   و ی را ا  آنا کا  ر

تکا ا ت مر ،یر و ت ا ر کا تا

 سی تی ر  ر ا نمو  ا  نانا

ید م ا    د اا .ر ا ب هر  ر ا

حو  و اا  د ر   عن وتی؛ هد

ا هر و صر اا تی  ! د ر     

د  هشت هید اا رتاد  ا  نه  عد 

.و جا   نه
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لر  ینیز   ش  اا   و وآ خت 

ا   اد وآ را ر عر ر  میگ ور

عد  ز ر د اآ ،وآ  عد ل !ذ  ر

 نگ نطق   د نگ جهیز  ح ا   ند 

ا ایر جا .د ز و تاو و غدر ی ز

مو و ود د جبو بو ا اا و و  ود ر جم

ود. د ستقر اففر ور  زند ا نطق

د شکو نطق و ا آد   د ا را  جا 

مبا  نطق  را ا دد نگ ایماو ا ود

ما غدر ی سجد و تی عمو ب     رد.

نک ار  ر ل  د ر هر، ما  عد ،دو

و ر جا  رعًا ستا نند مبا  سجد را  کا

معی .شاعی ا نی تتا  وو نگ نطق

ا و ایو با  ر  دد یر سجد  کبا

و اا د  ،وآ ایو ل ر  و تر حو

ت کر  سر  یر و یر ا می و ،تیا ر شت

 و د  یو ف   تا شم ،و نگ نطق 

ایو را  کر  د :فت و ا   د! د 

نو ا تر  ویا  و ت ر  ر ید  ینا

ر  ت  فر  و کر   ها سا 

د! ید ویا  را ! :ف 

  دد، یر سجد  دار ، د  ر   

فتند: گر   !یو د

ا م ایماو مکن !اطر کنید، جم نجا -
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!ش وید

نا ایو  دا    ید    همید ا 

ث ا ا .تیر تبا وو ایو جا  دار

 ستا و ا، نگ   هال اطا ارا

ز ت ند. ز دار نا  د و ر

ت .   کا  ر سو ا دار د، مو 

و را  ک دار ن کر  ر  ک  دار

:ف  

ست؟ ر د  -

: و

. ا ر -

رید:

ت؟ گیز  -

: و و د و    

. ار م ا با گیز -

:ف گیر  ند و ر ع ا  

ین؟! ار م نجا و -

:فت  ر ا تها  

! و م تمًا جا    نجا -

رید: می ر و و ا سا و    و وع

؟ یو ار م ا با ر میش و -

: و  

!می ،ر  ر  ایو د  و؟ جا  !ر  -

:ف دا   یار  ک
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ز و  نند، ز د شو ن کر قا ر -

نید؟

: و د ا  

می ر عی ن؟! و ما ا  ا   ،ر  -

!فت ور  و

رید:  د   شکو گا ر مو

ست؟ ما ر  فت -

: و

...ست  ا ر  و  -

ا  هاا  شکودد   ود  همید  ی

 فت و ا  تا ل ا اا  نانا تکا

رتکا  نانا فهمند  ناانند   ر ا 

ز رتند  ا  و س ا ا مو  چا و 

ی  تر صمی می ر !ندر یا   یو ا 

.د ر  ع  

رید: قا ر

ات؟ ند -

!ست ی ر ود  د طمئ گ ؤ  ا

رید: د  ؤ و ت

ت ند د؟! ز تاهر د  او؟؟!... ا  ا -

ست؟ نجا

ی   رد ؤ ر یا وا ث وا  ر

آها  شید و قد م  ،ر گا ق ن 

 د اتینر   و   و    فتند 
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ا  !د د یدر به  ا نو همید  ی

فهمند ا  د  رد ز  بر  ر ر صو یا

د. ود را نگا  نج تو و ت ینشاا سر

وند  و  ر آها د ا  ضو امسا تمَا

وند  نند ا آها   ا  نند چا   ر

 ار  ا  ستند! ا ر  ا  د نها

ر ر  د  ر ود   ر    زرآ

وا وا ًل د! ود شیا اناآ  تا ا د

آها تبا   دار ایو ار   آ د وند

!یدو 

  ل ر :فت    ر ر  و ت

 ،و تبا ا  مو  ًل لرا، آا قت یا ر

آ !خو ر و تو ل ا ا  ر نانا و

ر و و گفت؟ ر   یز م سجد  مو ر

 مد زرآ م  گر ا ا  هر  ردد

کر می و !رم کستر م   و  وا

 ر اچ  ک اتینر، و نجر   و یاا 

نجر تو   اتینر د  آر ک یدو  در ا  د

اچ  ک ا ،و کر تبا همید د  زکتر !ر

:فت حاو ا .و ا

د؟! جا ر ا  و ا -

رید: و ل  ا مود و وع  ا

م ا  نو ،ت بو ی  ر؟ گ و و

!ا نج تو و 
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:فت تا ا

ا  خد ا؟ م وا  یا   آ ا آا -

!کر

رید: اید  ر   ا 

 ن؟! یکا نجا ست نا  کر ا  -

ار ا   ر اتینر ا   و نجا؟ آد  سا 

!قای د گ ا و دد. یر ر  ستند ر

   د  گا ا ا ر؛ گا دا  وأ

.ر  تا

: 

یق  گو عر  هد ید   د صا آ -

!   ا 

:ف  ر ت ا  ا

!ند ر    ید و ا و  و -

م و د. ر  وا یا  کر ا   ا

. ضو ر ر ا ا ،یا  کر 

د نید ا  شست ی   ت نا نجر ر 

نجر  .دآ و  د  اتینر و  ن ا  ر

و انجر  ک ش ا بو حو  س ،ر گا

ازنگر  فید اور ا ر ریا ار ر

 ما  گا  و و یا ،و      

اد! د

:فت ا   ر گا

یز؟! ن ر ؟ ر -
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:ف ر ار

ر؟  -

و  شت غا مر با  ن   ر کو

ا و  .و ر  همید  یز نها ا و د  

اتحا  و تر ر    مر را حصی

رید: ا .بو   ا ر ار !ا ا آ و وهر

ر؟ یر  ؟!  د  ر؟   -

 نک ر  د یر  ر اند  ند تو غا یا

هم؟! !ر  ا :فت  ر ا و  شولر

ه؟! ر ا یر؟!  ا ،ر

ر بر وا  ا ر کر  ر ا ر ار

:ف ر ا  

!ا  ر؟!   -

و س ر ا    ر کر   

:فت

ار! زد صد مو -

آ نجر ش هاا   غ اتینر  زنگر ا ر ار

 ت  ونا ابی ا گر ر  ر اتینر ک

ید ر رید   ر ا وا د. ید صب شمگی گا

اند   ر .ر ا    ا ر ار  ر

،و د یر نجر ش وو سر د  نمو

آها  ر      ر مل ر غو  ر ر

ستگ د  عد  ت نا نجر و  و د ل سا

 ا ند م .ر و ت  آ  یا ار 
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گر فر ند مر  دار  د ا اتینر نآ   و و

ک ل نتظر  کانا ث  تار ا  دد. 

.ستا بر  ا

:ف  د ت  فتآ عی  گا دار

ار   ا ا عد !و و ح -

رید: کاد

آا ا  گفت ر کر؟! عر  و ر  ِر آ -

ستید؟ مسا هد ید

:فت ندر ا  تد ر   ر

!ر و یز م یدر آ -

:ف  ندد دار

...ت و یز م  د بر -

:  اد  ر  و نتظر کآ 

ل ااا تو   نانا و ر   -

ندد. 

و د طمئ گ  د ا  عی   

 شید جا ا  بخند د  و ی  طر 

.ن گا دار

:ف  ذ  و و یو ف   آد ور دار

.ذ د ه تا ند  بخ !و گیر ا  ر -

ر اتینرا د ا دآ  یر .یدو  و ایو

و د  اگا تو  دار .تا ر یر  ا 

:ف

ها  ت ... ش ر ز  یر ا   -
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فتند؟  و ا

:ف  ندد امر  ک

ا  و  ست را وا و  فتند ا  ا -

ا و و ر  ق فتند ا  ا ! ا را

...!ز ر

 ا  ر  را عًا  فهمید خوید تشو

ذتند! رر تند ا ا ود 
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نجر ا  ا

نجر ا و  یز ی وآد  تایما و   

:ر ز و ا .و ر ا اا  نبد د

غرا... ر ا ی سل آو، ا ا ی سل

  یما م گیر  ر و ستو گر عد 

 آا تر  و دد. لرا  ا تو ود ا

خت و ک یا  ر  گا ستو ا ،و ند ا

عی  ا مر   ر همید ت .ر نگین  و

د: راددر ند د

 ر  آا؟ جا   جا و ا !ر   بر و آا -

آا... یند یا   گا  آا، ا

نا  اچ  ک . و    ر یا  ا 

:ف و خت

،تا خ  یهو   فت   !و جا -

! و  ا ا آ و  یق ند تها ا

  فن ما بین ،د   انا د  ل

 گر  د اند  زند  هشو د ار  آنا 

یاد؟
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  کک هر .تا و  ا  د کر  حظ ر

ا ف ماستو آ شان   ر ا آ ار

و اا  گا ا أود ت .یا ا   مسا

اید:  تا و ر ید ا و وید ر   آا

!بر !ر بر  -

چ یدو     بی !ر ستی ر نجا ا م -

عی   ور  ،د ز شاار  ک  ،فها

ا ا چ ست ما د     !ار چ  و

د ت ا بیر نجا و  وم ین؟ ...ست هر

 ا ر م !ر یست بر گ غرا ر و  ا

 و  ت ،ر یستی ر هر  و ا ستند. آنا نجا

  هتر آنا ،  آا و  ا د ناآ   هر

.ستی ا ا آا هما و م ا ،و

 ا ت . و  ا  و اا  شم نو

ت ر . ناآ یا  و ر ا س آد و

:ف  ندد د  لرا عمک

 !نام   و  گ و کن ،ل -

رم کر گ ا     ظا  فتند ر

!شنا نو  ا تر ور د  ا

س را نک  .و     د ا جیب

هار ر سم ا و حاو شناد    و د ید

آ گا .ر رمگی و  ار سل ر یشتر  

آ د. گ د      ند  ر  و و  

ا   اتار  تگا    ن ا ند ست ا 



فرار از ابدیت 66

ث  ر یدا  و د ستو  ود. ا اآ

.ر زر  ز گار     و   و

 اد مر آر ا  نید آ    ختر  ست ت

آد چر ا مسنگر ثسوم ت  کشد  خ

ر  ت ر تا ا  ر ر آ د  ند

نید:   د   و   و دد اآ

ر بر و ش اآ اد لرا! ید   -

!ا

  .د ا ر  گا ی  ر ا  شما

:ف   نا خت و

ت اآ اد  و ود. اآ  قا م ین -

.ش

ر؟ یا و  و؟  -

:ف  ندد 

می ر ست؟ نجا  ر ًل ؟ رُ  گ -

کار عد ر بوآ ا ا ا ید ا د ر اا،

! آ !ر ر رتاا  ک ا  یذ

!میا  -

ر    فتم گ ؟ ر آ میا؟ و ؟ -

،ز  رها  و  م ا لرا، م ا ا؟

و؟! ا ا ا چگ   و

 ا ر ر و  ،ست ا ور  ا  نو -

!و

ها ، گا  ها ،یا و و  و و؟  -



67فرار از ابدیت

مر د ند    ها ،ا مد وو ا ا 

منند. کرا و ث د ی ا ن

... دد نو عی و منند کرا  -

ط  باا  ها دد! م  ا  شوگا و -

.د تبا اد د؟   د ا ستند. خا

:س  شما لرا

تر ر ت ا نک ث ؟  و    -

  ز .ت تگا ر ،تیر گک ت ا ف؟ 

 ماآ سور  د   عد رتند  اآ 

... د جیر خ   مر آر ا  ف

در را نقد ؟ س نَزُ  ترا هار گ -

ود لرا رتند. فا ا ا آا می و   ود و 

ر جبا ،ف اذ ود.  مهمید و شکست

:آ ا  تیا      ر 

!د فا نو و  میا د فا و  آا -

و فت  وت لرا رگا عج ا 

یر   سو ا     گا ندر ا  د یر

غض تند یر ا صد  ا  م ت  د و د

ا   نها یا .ر ر  ر ند د ا  رید

 ا  ک ث    لد نبد توشما

 و نها  ر یا  ا  شید تا  ماآ

بو معی  ز ح یا ا ر و ا    آد ر

 رتند و عضا ود، شست ما ا دآ تظا 

ر  و ت ود. د م لرا   فر ها 
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 ک  آد ا  ود. مسنگر   نا  ا ند

:ف ید لرا نا ت .و د هید ا  آها

.شی اآ ما ر اد لرا، و ند -

رید: عج ا لرا

نند؟  نجا ستند شکر د  معی م -

: و هید 

و! ند یاند. ما ا ر مین ا  ر م گر -

:ف تا ا لرا

!د ا  !ر وم -

:ف  آ و  ت هید

ریز! ا   گیر    -

 ،د  ا یر گا ر     هید 

 یر  شتر   ردد اا ،ر ند اا  

   بر ا ند شکر ت  ا شر .ر گا ر

ا . ستا و اا   مد ا .بو گر تا

ا ر  ر اشتا ویا یا   د مر معی

د.  ر ر گا و ر  د. اجا ستند  ما

     و  ین چآ ف    د هاا

 ر ا ا شو ید و   رز  و ر ر آ

د   د. ید و  ود شتر ر   یما د

:ف   ود. ر   سبی  ستا ر ا 

.و کا ا س گش ن سا -

:ف   بخند 

ث آا ر ،ا ا ؟ د ید و  را -
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.و و  افا میش

اذ ر یا  ،ر کر  ر ا لرا

خار نها هر  و   بو  ا  ود.

 ر کر ر گر ا ند ت ا و؛ خآ ا

ا   و د  ا   . نا ا    حف

 ر  ت .و کا ا گش ر سا 

 بخند  و    ر شما د  یز ی ر ند

لرا ا و تا تایما یما یا و .  ر

نید  ر اقا و  و دا یر نجر  آ ا

د. زر  ز حظر 
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خد خو

د و هر اایا  معی   به  ز 

 یر ،ر   آدد. شازز د ر هر ر م و 

  گر ا مر  اوآ  ار او ت  و

.شو ز  ا  ر  ر ت با  معی 

ود: د

اد. ستا ور اد ا ا -

:و ن گا ر  مچنا ا

...و میا ور  -

.یا سی  شا اد ا  ش ایا تد  ا 

میمر!  د ُ یشتر سی ا ،به تا یا 

  ا ،رر ی ا   میمی  شة اد

اد ا   ر   ر به  ستوم  ِ ار

 ک یو  ا ما .ن ید به  ت ر  تو

ر کا  یر ا هر اکا  ک ر ت تا

یر کا  ند  حاو  د ر سی ا ا ی

:ف   ل مد   ث ید    آد.

ش؟! زتر ا ند و  و کن -
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،ن نها  و عج و ستتو     ندو 

:یدر

ند  ف ر   ؟ ر  یا   جا  -

 ا    ،خو کآ   د ر سی گاا  ا

:ف شا

و یر  !بر  نانا ِ و باد ر بی -

پتو ت ،د نانا  ر  پتو  یگ  کا

ا  ن ا  تو  دو ا  سم  تر 

پتو ر و     ا ند !و ب یسئو ا

 پتو    گ کا  ر یر عد  یکن ا

ر ر   تر ر ر بت ،یگیر میز پتو 

و .هتر د پتو تگا ر ا ا و  نا

پتو ،نانا ا اد  ز و  ید یر ه متر

...د حو 

گ؟  جا نانا  فتند ر -

تر ت ...و  هم؟ !ن تفا و  اد و -

... یذد شخا  ت متر را د، و ز

به؟ ر ستتو ر   ال  ا -

ا م .ن ر  یز م   ا ند ق  -

سی   عًا  ید و ک  ا طمئ ،ت  

پتو ز  و آ   د و و  یشنها

ا ،ذ ز ا  ل   حو  نانا

دآ ا  و ر ساد ا   ر ش  سی

گاا ار وآ  ز ر ری ظا  سئو
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ق  یزآ بو  رنحصر ا ا  عد ا  ا اد

راد. به   و ند ر  ث آ  

ر ن    ا را  ن ستجو  سی مچنا

می د ا ،معی یا  ریر د   ن

نگ    تا   یا  مر   ریر .و

د  یم  ز و ر ا م   ر پا

حظ شاد. و با  فاآ  تو ک اند 

ا د   گا ریر .ر ا   را  سی

ا ِکبا . د یر       صو  اد

   اد ریر دا هر نها ایا  معی آ صور

:و   . ور    ماگا

 ! و ا ،را یفت ر  فا ر ر دا -

!یا     ت وم  عی  ا  ک

 د و ا .و ا شما و هاا

ود: دد غییر دح  ع سی  تر

تند! ووا م و؟! جا -

او  و   نا مل ا  ا

! د  معی یا   ر ریر با  سی

ود: د    ور نی تظا  سی

...یرم حو گ جا؟ و جا؟! وع ی -

ر؟!  با

؟ جا ریر  -

یرر؟! د -

شید. ی   و  یج ریر مو -
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وو و ر یا !یس ریر  نجا ا؟! وا -

تند. م چا ...دمو ا ا شی

د   تو  ریر صور ا و مر سی ا

   ذ را   ا ند . دا ن  ر

فها  تایما خ  ر ،و جر با بر یا

دآ  سی ستاد.  خ  فرند آ و 

مر آر ا اد  ود ر میشگ ا و ما ا  

ریر آ ا  تیا   ن آد  ،ر ند  ر

و  ر  نید گر  میش .ت اهر  ی

نها  تا   وم ا و ما اد دد

و شا اد  آ  ریر آ د  شد و ا ن

وو  گشاد عی   ند شما  دد  

 ود  ش  زد ر دا نا   

. سا
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غربا

ر و نز م حو   ابیو و  

ت  گا  ستا اند یا  ر ش ود،

:ف  د

تو ًل نک م  در ،کر ا یا   نو -

!ر مو نز  م

:ف بخند ا ت

میش و ،ا ا د یا  د  ط شکل 

و  ا ! نز  یا ت  ر یا  یر ا د

آا و ر؟ د   ینا تند میش د   به

نند! ر  یا ا ت وا

ضو  و ا ا دد   کند و و ا

ت ا ند؛ تیا کو د ل بیو  ت مسِر

:بو ضی    و شست نا اها  عد 

را؟ بر  ر دار و ر  ا   -

و ر ل عن اگا  دز  ا ا -

:فمسر  طا شد و ت .گیر  ت اب

آو س  ما اآ مد  کن د ،اا ینید -
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نز  وا  ر تبا ومر و ا  ا ا !ا ت

.یز

ا   جا ا !یز و  صا اا ا؟  ق -

!مک د و ا  ق

دار ا فت  و مو ق !میا ا   -

زز!  یا یا قی ،ت ر

: و و ا ا ر  ا  ت

ما  و ع  مو  ظر  ا یگ؛  ما ًل -

...ر عر 

:     شر عد

وا ،ار ر و دار ا؟ و تا ید -

و فت ا ی   اند. ت هم ی س جا و ر

 ما یق یس ر و فت  شو .ار ور ر نو

ت    رد ر  و ب ف ا نها .ا

ا د  ت ا و ب  ا چا  ک فا 

 ا شید  رند ِق ، یا ا  ر ا اینشو

؟! ،و یدو ن کر

:ف ر نظی  بیو و   ا

!و بحا ت اا  -

ندد: مد

و ستتو  دار  ن ه ؟ ر ن ر  -

و؟ حا م؟ و  ...ور ار  و 

دنز تهمید د ند دمد،  ،وحص  -

 ساد مد!  و  ا ،و د ا 
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:ف  د یا یا  !م ر در ا و  

رو؟! یق یس   تو و -

ر؟ ا عد د  -

را  کی ا دعطتا ی د گیچ -

.ر و ا و  ید وو ا

 و سا ا  آا  و وع  مد -

رید:

؟ بر  -

صح؟ ؟ -

آ -

د! هید -

میا؟ د -

بر .و د یمیا میاا  ک و د! هید اا -

!دو ا و 

گر گا د. ا وآ  نگی کو ر  فت ا

 ا  آ ا   را سوم مد  و دما ر

  آها و ار ش  ینا و د هاا ند. نا

ک و  بیو ر ا .ر د شاارا  تذ

نزم ناا  ک ، و ا ند  ر تو ما 

 د ا  گای و کنا ت مر شغو 

، ت م  ،نز ا رر ر  ا  و

:ف تا ا  ررد  ر ا

!خو ر اد گاا  و  نز ر میش -

ابا؟  مند گ -
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!ید می  ا ند  بت -

:ف  ندد ند و  و  ا نک ر مد

ز؟! نز ر  و

و د ط و ا   مد اا  گا اآوا ا

:ف   خ بخند عد  د

! ید مرو  را ،خو و ص ا -

ِش بیو شد. ید م ر س ادد عط  ر ا

هاا   ر  ر مچنا ا   و ر  ر

آ   نی   م م   د یا یا  مد مسر

:ف ندر ا ،و وا سا  ا .ر د

د. ید فر  را اا؟!... ر ما -

:ف  ذ ا ا   ت مد

 ر  مد... ید ی د   ور  و

ا   ندد.  ی  یستند! و   ور  ا د!

:ف  و ار ش  ینا ند دد. حب ر

     شستند یا و فر ا  بی د  و

!ز نز  ش یا اد
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زا ر

ر یا . دآ ال  شگااآ  سایا ر

آدد ر  یا د   ،م م ا ناآ

ما  ند. ر گر ا ک  تا ا ود اآنا ر 

ند:   رار ِ یا   ر ر د 

سر  !ش   یگ   همم با د ا آا -

   د را تر ا ن  عد .و ر ز  ِو ا 

 عد  و حاو .و نتظر اا  یز ،  سر

 ر ا   آ !ن ف و وا ا  س ک 

حرد! سر  ت 

د   م ا نآ و !ر ر د ا 

راسلر گر ،د  تمًا ،گو اد  د

کو م   دد  د  ضا  وتد ا  د ر  ا

 با مل ا رد ل  ود گر تمًا کند. ل 

ر  و یا   ا کاند. ر  د    سار

ر   تذ اد. أیرذر  ا ت و فت ر

یر آ م !یا ار  اومن کر 

خد: بخند ،تشنا    و تو 
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 و !ست و د  س؟... وا  نو -

یر حک  تا    کا اید شا   ر

:  ر  ند ر ا 

ند  گذ  د د! رر زز و طو د -

فتند ترا !شنادصا ،  ه  صا

سو !سو ا ر ا ر د ،دو و 

رتند...    سر نها 

ا  در ،و د می  آ ا   ز  و 

 وآ  و .ر و ا  شید یر   ر

 ق و فتد  فتند .و دذتما و ا

فخاد یآد. به  ز حبت آوا

:و فت ر ر ور  ،و فت  و و   ر

!  رآ ا ا  ،ا تد ا   و -

ما  ا ر د تا  شاشا  و   آ

و ر ا ا ا دند! شت   چ فتفت ،و

ند. جمو ا ث  ستا

؟  و د همید د؟ ا بین -

!و وآ  و  و ا  ک و آا،  -

توا ررو !و سرظیر -آا!

د  یا مة ،د ا  نو  ا !و ار بهر

!کسشرآ ،بی ...!ش وا سر وتند

یکوو  ر و .ن گا آ   یر  ک

ا گا  . د یر ی   شست یمتر  و

!  سو س  ر .یس حاو  ا  شا
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هر و  در وو ر !ش فت خر. وو ر ف -

!واا خو ،خو وم  فته ،د نگ

م ا !و ِا غا   گا !رر غا و یا

ه   و یا  ا مش ِا د  د 

مد تا م  ... ...ذ مو ن ا ر ا د

 د ر ، ا د   ا  -ن  ، ر و

 ت !خو ارا  ا   د. و  را ا

ید   د سر نو ن یا نند عر و

...شید جا  ا ین سر؟! ین ،

نید نتظر اد ند. گا کو   شد آ

ما جز آم ا  یز و ا اا و  را

...!د و ،ز   و آ یر حن

د... به  ا مر  آ ود تذ ا -

.و و د  طا  م  ر م  و

فت یز  و ،   م آ یا  نک ار  اد

:وآ  فند ث یچا ریر ،ر  فت ا !ا

.ر ر دآم    و کست ا  ا -

بها و و  قد !ترم  تن و ا

فا ر به و  اد ...!جنگ ا  ا ر  ا

گ ا ؟ ا ا !دم کست  دا د تا

...سو  شیما جز دو   

شار و  مید تا ا  و ند ا  

:و فت  ت   م  ا  و  ند ر  ا

دند! شت   چ فتفت ذم
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سر  ا

ر  ر   آا  د و ا  بخ سر

یاد... مک  آ ستو ر بخ  د سر ود،

گیر  ا و مود وسد   آر م 

بیو   اهر نا   تد.  آ ا  ا 

اچ ا   ا حو  میش ث سر  و شست

  ب   ا باد یکا نک ر   ر ا ح

نو !د ر  ر    ر ند 

 ا د. ند سر ار د  و کر ما  ق ها

خت تند را ا    فرند . نا ار  

نها ،و نآ ا  حصو   د    در ر ود

اد و ینا نا چر ر ا کند. سو کا ظار!

ر ا سر راد.    و س مت ر  سو

نتظر گا .و د یر   ا شما ا گد  ش ار

گا ا و یاد. مک   و یا یا  د و

  !د و جز س  ست ا  نها  د :ف

ا د  ش د   ر  !یا سر م   ر

ت  یا  دآ یر ر  با  مهمید  و
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.و سر و

و گا ا اد .و خت عا  ر مگین گا

ت !و أ ها نها  اد ا  دد ید سر 

 ر  ر گا اد ا  کند ا سر نها ر سوم

رز  د  سر رر  د د گیر ،و جا

و ت د  د ین  ر  س د اهر

 ک سو  نک  رد  د  یا  د یا

یاد!  ااهر

جا ،شس نا بیو  سر ،ا آ عد ت

ا ا  و دا وا  سر ند. گا و  شید

!کو  و کو

،یاز ا  و ر کر  ا آ  ی  ند  

دآ . ذ یشتر  ذ شما و  د

باا تا ِم   آ ستو  و ندآ ،فا 

: خ رابخند نید  عد تا  ک کند. عر

،ر جر  و ند   ،ر د ا افا  -

ر ویا ر   رد ر د جبو  ر می ا

ا د جبو و د ی ت ا ر  شکل ار  

و د، ر ا  ینا ،ویا  ا ن؛ ر صا

ک  و و اینو دد رز د نو رز!   ا

:ف  آ یر  ر و یا و  ها 

!دو ِ ن یکا ویا  -

:ف  ندد 

یکا ویا  ف هم !دو ِ ف   -
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باد ا  وند  ا  اد  !دو ِ ن

! آ  واعض ا، د اد !ویا و ر

یزر و   ر م ر نک گر 

:ف تا ا گر   ف ود ر

ت .ن حم  ی ذ اد  نز م   ر -

ند ار و ا زند نز ر  یگ جا ناا 

 آرا  نند. عا و  نز   عد ا

 شوعا وو  رد ما     حب عًا 

هشو  ا ار ا  ر د تو اا رد!

ویر د رنند! سا  ا و ن -ها ،

نند!    ا م  د

 سب ر اهرا   ا را تا  در

آد: ر  و دا ا  تا  ک ا تند؛ او

ق  یصا   .ر ضا و  م ا باد -

 ی فاًا .ید ر ر  ِل  ندآ اور

میر ا حباوونند. ندر  ا رمی اا

هرتاها  ک  ت اد  ا جا ر ی ا ند

تمنام ًل   د ند  د ر ینا  و 

نا  ما   و ت  ر و یا ا   د

ا ود   ،وز ا  عد ،ش جا ر اا ا و

 و تو  س   نا    آ  !و 

.د جا   اا

یشنها ا  ر عر  را   ت ما فاًا

عمو  ار ا آ   نوسد ا سر ر ا ر
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:یا اذ  ر اد فتا سر،  د یا

ا اچ ر و و و میش  ،ر ید -

...ر تشا  ا ذ ا    سو

 ا ،ا یز   ا ا  ند ذ  عد

میش ر  ر ر  ا تیا ا ا ند .و سر ر

اد: را  آر طِر ند

  آ  و  ی ا د خو  ت...

ث و  .د آا  و   یا  م

د تو  و  .ن ا در  گر اد

تا   و تخا ا   و یا یا آ گر م

 آد ا ا !  د ،جا ِر  بیند :گو  د شا

یف ،ا منا قا  یر ِدر ا ر ا

ا اهر  ر میش .و جا و  و د

!ست هتر و نا   اد یا   اد و
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یا اد هتر

ر آد گاا اچ  ک  و ستا گهبا س ِر

:ف فها یر هج ا 

د!  ِا !د شتُ و -

 ور منجید، و و  حاو   سحمد

:ف  ر ا اهر ا 

و؟ تذ ار  ا  ا ا ن ا -

متو گ فر ن  و !ّد ضی گ ا  ! ا  -

ا ر بین .ن هیا  میز اد فت  ر !د 

ستند؟ اآ  

ز عا بختو ترذ گا ا ند ا و

ما سینی  گهبا ر    ما  .و شکر

 و ر کر حظ    میش و د ز ا ی 

و ر  ر کر   میش .و شید قشا ر

 س و و بیند. ز     رد ا د

تد ِ  ما !ا د ر  ها قد، طب دو

طبة دو ر  گاا دار تر  ستقی ،ا ی 

تر   بو  د   !ر سوا ،ا و قد
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ود د یسا  تو چا  اد. ز ر دار

د  و فها  ،م  یشتر رد. و  ا 

آا ی   آ بر ر   !ذ ر ر

طب ر اد متر ا نیس  ن  ر فتد

تر شد ما ن ا  ر :ف   مود! قد

 ر ر ا ا ر سحمد  کنند! قد  سر 

ار   و ید بر ِی   ع ابر آر، ا

قد اطب  و ند ،تر  یا  آا ب یما

کو   فها ِی . د غو و دو و ر 

:ف و ر عج سحمد

برد؟ ا ر یگ ،ست و ا ت؟ جا و 

؟ عی ضی  ا ا  گو،  ت د   و

...س ا و  آ -

!تذ ار نو  ا...!م ا -

و س ا ِو  و! او د ا ا اا! -

...پر دار تر  نم ا ...

.نید مر و  و بر هتر  !ر کن  ت -

عو؟ تا   ا

نند. ل فت  و  تا   ،  -

؟ عن ...د  -

...د  فت سا  ا -

وید.  و گتپا  حاو ر  سحمد

:ف رگا عج ا ات

و؟! تگر تبا -
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ا هاا ا   مهمید.  و ا  آ ًل

،ا ی ر تو  ا  کند :ف و ا  د هر

بر   طو ا اد. تر رآا   یما ند د

ا و ر  ع  ث طو؟ هر یاند توند ها  د؟

ف     ا عظیبد ا اورد ر

ر ل   ا ا کا  .د ر ا ر اد

نید ف ش دار تر   بر نید ا ب ا و

 ر فا عد  ب و د ر .یا ا و

طمئ ت   ف ز  ر ی  رد. آا د د

شید. ت ف یاد هر  ود  د

نتظر ،و نتظر  و شست ا تظا  ا   آ ر

  ا اا ،و   ر ییوا و حبو  س د

گا سر ا زدد   ا  اآ   و د وزو

دآ ا ی  گهبا ر   ا ند  و  .ر

ا  آدد صو ال ر  و سا ضو اد و

صیبشا ا ِد   تعنو  و ش شاگا  شا

،ا ا د .گذ آا ا  وسوم رز  .و د

و  فا  د و  ا ا و تنیا میش

 س ،و ج ر رل  و س د ند   

ز  س ،ر و رد  یفت  تما ،ل ا نها

  ا   رد ستا م قا   ش  ،ند

تند. ها س

سو  جار  راتند و ا  مگ ،و د ا

 طر و ،و ا آ ضا هاا رد. و نر آ 
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 ،دو نگُ اند سحمد د!  ا  ر ل

ر د آ  تا ا ا .و دنا ا آ ید

و ا طو هر  شا  بخند ا مر آ و و ا 

!

اند  . ا  بختو م رم ا سحمد

آا .و د ز  ظم مآ بهو  و ستا گر

و د شید فید مد آ   ند  ر آ

مچنا  ا شستند شاار امگا  ر .شس

و شست  طوما  .و دا یر ا   و ستا

نا جا  گیر نشیند.  ر ا  ر  ت

ا   ر ما ،د تر  گای  شس 

دا یر و شست ا  قط  گا . د یجا

 ب  رید، هر قد  ا  ید  آا  و .و

: و 

...آ ها ک   ل د  -

طب .و هر ب   شنو شا اد   بخند ا

  ر سا ربخو ر سا ا د ر 

نی  آا ،د گا تر  شمر . ا ر

:ف  ر  آ   ل رآ  ر یر ؟ سا

اید...  ا ا میش  ساد  ا  د
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زا 

تا فا  گاگا ا ود ر قد  و ت ند

ا ند .و تگذ   یرا  گر نا  و .

 جاتر  ا و تد ت   ا  د ضو رو

ر اد، ت د  ا  ر زا ا   و رها 

  ت و   یر ا  ن رو ر 

ر یا  ید   ذ  آ ا .ر د ا

ر ناا  و  ر ما   آدد هما  معت

 ا .ر بر  آ بر ر ر  رو د.

د تو ید  یا  ا !نتظر یا و ر :ف  

  ر ل  ر رتد.    ر یا یشتر

  و  ر مد. باد گا و  ند ر رو

ث رو میش ث  د ا ا  کو 

ر  ا م     ر  ت  د ار ع 

گا   ا نجر  و    ر ر تر آجا

    یطن ا رو ،گیر ر  نا آد ا   یند

 رر ا ود شید  ا   فرند .  ا

ر و تا ا  توا    ادد یر ایم 
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 د تو ا کا  .خو کا ار   رم

ضو   زد  کو ر  ور ،مسر ر ل

 زد ا ود شد ید مسر ر  ور و د.

رید:  د ییز  بک و

؟   و 

یدا  و  آ   ت    بر ور

:ف  رو نا  د یص  را ر ل

موند؟ یز چا بین تو و 

:ف و شد ا بر ور و   زد

گا !ی  تا نگی یز  نک ث د د  ا

اند. شد یز چا بی 

ر دد   و تا ا   وما بر

ر ا رو ند. ر  ا ا م اد تخو ریر 

نک ح  ا خود ار ر   زد و ندر

د: ند زد د و ند ا  و 

تا؟ ی ا  

ا  وما ر ع  تا ر ا ا   ا 

: ار زد و ا ا  ینیز

!جا اا

د: و  ا قربا رو  بر مسر

.یس جا یز !زد ن یا

:ف و د ل  زد

.ش وع ا   رو 

.د نا  هر زد ا  ر  نید ا
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را ار   ر ،د شت بیند   زد نک 

:ف ا زد .تا اها ر ر فا   عد  و

!نن  ند و ا ن ا

ر رو   ذ  و ایر زد هدد 

بر شد.     ید  ر ا  ر ید 

د؛ ا ا  ر  ر تفا ر   شید تف

:ف نید  زد در ش ا

!یر   و  یا 
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ها 

 س کآ د هید و را  آ  نجرت

ر اآ بًل   کو  تر  آ دد، تو 

و د ی ا  آجا   قط و   ا آ  و

و کر اآ  و ی نو ا ر ی  ت شا

.د ار ا اا ا نا  و و فجا ا هاا 

نو . بر  ر د  یا و  ا ذیقند

نک ر  ید و  مپااو فجا ید

و  ند دشا ا .د ییز م ،تا فا  د

 اا ا رر ق  و ا ا و و  د ید

ر ل گر ا ود. ر د د   آها و .بو تیا

و ا ر گا مرد ر گر  اا  ید ا ا 

  اآ ر ند  د ر  و بر فت

ا اد ا و ز حظ  ا آا :فت ازا  طا

گا ا و یهو .د یهو ا  !رر   یا 

د صفا  بز ا  ،و گر یا ظار ید ا 

ر ی  او ت و بز   میز  تر

.ر ود  سا  جی طر و  حا    و
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 ی  و د با وا حو   د ا 

   رنا  اا  دی بی آجا .و دد د

با  ا با م  سر   بو و د ا ا

.دآ یر ا  غر ت اار ا  شت ناآ

یچید: و  د ر ا   شما

...خو باد هم ،خو باد و -

ا ا آ ضا   ا بو  ید بو و 

ًرا ،ستتو ا و ند ا  ا ر ع  دآ یر

ار  ا ند  و د نفجر  ر ش ص مپا

عدا   .و ر ط  خا  د قر تو  آ ز

فر  مر  غر رد. عر ر تایما  تا

ادد. ها     وآ  خ سیر  گر

 ر مپا او .دا آجا  د  م 

  تد دا د  ید    دد نفجر ر

ش     رد   ا و و تظاش  کا

   ا ضا نو و ند ت ند. نتق به

آد  م  ر ا  د رند یا تو ر

ا  ت ر ل ند. بو ر    و دما یز 

 تد   تها ر ا و ا د ل آها   یا

 یها د و د   ر ا  ست  

رسا آ با   آد دد رز د هاا  دو

او ا  رد ند ی  و یهو یم    فر ند

ا  ا آ دآ و  ا حر تایما  رد.

 و ار  آد. یر ن  کک  ابا یچ
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  ا .د نتق ش ایماو  گر اجر مر

. آ آر د  و ویما ووز و ترر

بو ر ویما و ا دآ و  ا  د یهو اا

مر  چا  ک دآو   ا رآ یاد ر ی

رید:   و یجر

ا  ماد  و نتظر  و؟ تر شهد  ت ند -

:ف بخند

!ا ر  اآ  و -
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ما 

 عد . یو چا ر  یام قش ر دار

گر ایز  آ صفی ر  شر ار ست  در

ا  رآ ر  تذ  عد  د نگ یر نو

ا ا   ایوادد و و تر  ر

تر  یوا تر ا . مچ م  تها 

و   و او سو و  می ر ود

نها  و نید چا  بیند. د ی ر م  ر

 آ د. ا   ستند سور  وا  و 

نطق   ر .و ی نگا آها با د  ع ی 

ید و  ددر خاو د دد زر یام

 تا  ک .و ید تها   و ی آ 

ا انا   ر یز تو   و شست  ز

ا مد یز  کا  ،ر   ر  ا و؛ د

را انا ا و ر  ر   ا نو مپا نک

ا ا و ود. د ا ا ر    د  ر ار

:ف را 

هن و  وا ر     !رجا با  
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یب د  تعف هاد  جا ا هدا نا د. شا 

جا! یاد 

ناا ا ح  بو قید  آها ا ا   و فر

تجا ر سد و ا ،و نا ،نا :یو

 .یر و مو ا  ا ت !ل ند سد ا ا

!یزآ ا تر یو سد  سد ر ژ

ند  هید  د ت ا ،د بو رتو  و  -

د رم ا ر ا تی ت و؟ دو می و 

شمها ا  بو جا و   دو ویا ار ر فت 

.ن ا  و حا دم

:ف   نا و   فی و

سا ،ن حشو  یاء ا د یگ؟  نصو هید

ر شوا و  ها م  نصو هید .و ت

ا  رد د ا ر ا د خت ا  آ   ا

ا س می ر تند ها تقبا  د ا د آ

!ید ها و  آا 

و  مد  و  هید رآ ر چا  ک

.ر

ر ا  ایوا وو  و کو ا آ  عد

  آها تا   عد تند. ی ا ا  وا

:ف دار  رد یا یوا

رد. یا اد   قی

 ر فتند  ا  ر ید ر کا  آها 

و نندست  و ، تاد.   و د  ا اا
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ماآ   کا ار  آها .و  ر ید  شک 

 ا اند   نند. اه و موستند ر

 آ  تذ ا و ر  و مچ نطق  کا تا با

و لا آ  خش  ایا  تذ ا رند یام نطق

:ف ستآ آد  ر ش  و د. شکر حظر

! ر    کن 

: و ر د لا ی  ر خت  

ر    را د  ر فهمند،  گر گذ باد

گا و .ر گر  چا باد .نی وو  اد یا

:ف  د ر ش 

ا سا  شتر  رر ا    اد ن ما -

!یام  دو ا

 دار  تا ا  و  شنید  و هار قی  -

اد: ر ر  و 

د؟ ی شک ا ر بخشید -

:ف سرو  شر ا

.ر ا ر رر  ما ،یس شک  -

.یا ید ا   اد  ،تی  قش ب ا -

.ر رر هتر  ما ،ا  ییر -

دار یدد. ا  یرا  و تذ ب  اد

:ف شود م  ش یرا م ا اد نتظر نک  عد

س ر ایر یر    جا  نید و ر

.شی     و د  ر ا اد

د نا ا   ر چا ،دار تو   عد
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   ا او .و تر آ ر   م ذتند.

د ا می  ر بو یرا   ود د ا

 عضا  یا  گذد.    یشتر ر ا آها

و وا ط  اا   و ود دم

ر ضال  رتند. نگر  دتند و د جا

ر کا  و و ما می ر   وآ  ید

ها    و ر ایر  ز خ مر 

اچ گزا آها و ر اد. ارزا ش ماجا  اید

  یام  شود ود  ش  شا ا   ما

سا  نگر رد، نگر فر  د ت   دند.

ا  مپا ار زد    ا و    آها

شید.  نگر ند   ا یا  هاا ا ؛ گ

رید: و

. شد ما نگر ند  نو ن؟ یکا -

:ف  شید س      ا  -

. نگر ند  ر ا  -

د. ما دو شغو  ف  

ین  ستقی و و    نا ت عد اا

د! هید یشا  س ا تو و رد ،و تذ
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شاا

 سو ا ستا .و نگر ند شغو ش چی ا

 ند ر بو وع .شو میر ا ند چی ا  نگر

تن انگر ش را ،ا رآ ماند. نگر  

 و اا وو د ار  ود ر می و

ار م ر ر  وید  شد ا 

  بیند  را سو ،ر ا نگر او و 

د ا   س بحررد. مچو

ود... و ا زگیز

مر  و نگی مپادارا  خاوآ

ی و وا ر  ا یرد ا انا

همی ،و ار ی  هد و   اد مد.

هد  س !و د ما مپا  و ی ر  آ

 م ظا جهیز  س    ا ند و

،ر وس منا ر ام ط  و ا

مد! ا ی شاهما ا

دتند. تحد ،مپا  و او  تفا ر آا

 و  دد    نگا ر  و نید هد 
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آ بینید نید گا  ا رد و د  مید  و ر

و ر ما  کنید . مددر د  خاو

 و  غم  هد ار  چا ! عث م

کو هد ید ر دار ت ا نددد؛ ،و د

ز ا ی ش  رو  فتگو وو ال  ر

ا یس س ی رآ ستند  چا  !ر حب

و ی عن گا ا دار ا ادد نتظر بخند

ند. ا 

ز ن ک  چی  و ی ند شغو مچنا

 د ا شس نگر  ماا یدا ا حمو  و

، آ  فجا د  و  و و  

مچنادو ح ا آود. ا و  و ا

فجا د  و تگذ یق ند نو !و بار  مگی

ور ر نگر ا  ا اپ  رد  ز

ا  نگر  و فت دار  وما ر ع .خ

ر و ا  ا شو؛ متر خاو آ ا گیر نا 

 آدد ر نگر ر وا .و تو م آ بو

اتند. و ر فر  و   یشتر ار

چا  ک  و دا ا آ  د  فهمید ...یقًا

نگر   و شاد و مر  فر  ا

:ر حمو وآا ور  گا  د

زا او ث د سر، و؟! حمو حمو؟! -

...بد

شید: وآا او  ت  د ییز حمو
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د! م یا را نکث و؟! بر  یر  -

د ا  ا  اا  شود ا !کن کر -

!ید تبا ر وا ا

د؟ و ر و؟ مر ی  -

ر  ن  ی  فتآ  د مر  گا و

ر  او ،و ی  مپا و .ر گا

حمو  ند آ  ع  و شید. ار و 

:ف

    د ند  فجا و .یس ا ر اچ  -

یا درا ا  ا  یمور  ف دار !تد

...شبر

:ف  ر  چی حمو

 ی ند  ر ر  نی رز  نگر اد -

م  و  د اند  و و مر  سیج هاا

ارا  د  ترنی تظا  و د. ا

 او فجا د ا آا ت ا . یر نگر  

ی مچنا حمو د. یشتر و ی  حمو ر 

و د. نفجر نگر رآ مپا و هاا  ند 

ار نگر  و  ار یا    ر ر  ضا ا

سم  . ء ما   یچید مر  دد  د.

،ستو  و اند  و ت ا تار فا 

 آد ا  د. رن  تذ  ند افا  و

ا ند  چا  ک  و شست نگر  ی  ند

:ف و ور  
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ایوا و شست نگر    می ک  کر -

.ش هید   یا

:ف تا ا حمو

 چا ی را  ر؟    ر   -

!نضعی

:ف ا سیج وو

ش؟! هید وم  و -

: و و حمو

   ا ر ا ، ِر ا ، ند ر آ  -

هید    ر  .یه ا  ا ر د موتقا

.یا ند اد یز ر  ب ا ر ید تخا   د

:ف   بخند سیج وو

  او ،یر   ا ر و و  ر ا -

؟! د

عاا ر ع ا عد  ر ک حظ حمو

:ف دد  و

  ا د و ت !ا ار میش اد ند -

اد. اا د ط   ت ،

ر ند  ر شست ،و وع  ا  ف  

مید  حظ آد     . بو آ ی

س گا  د اا تو گا ، ی اا 

و ا ا رز و ! گا و اا   ف   یا ا 

!ش خو ر

شما . بر  ر فهمد سو  ا
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نید.  مسنگر ار او ا مد  ا

 ند نتق  ش     ر  آد فر  د

ید: و  عی ی دار د

  د ند  !  یر نجا ا !ر یوم -

د عی ی  ییا ل !یس جا  ید گ

 اا  زد: ار ند د ا و حمو...تذ  

شکید ا ا ا کنید! ا اا نو !د  د

  د ا  ر  بض  شس نا س مرید.

وید:  آد آنا ظر 

.بند  م اد ؟ اد شتو و س -

و شتو   ف     ر و ر

ند  ست ما ند. ید نب  اد ز ست  ود

.و تذ شتو  ر ا درا  ک ب 

ادا ما ا  د  اد ست تو چا  د شد وع

ا دآ .و ا  ا ما ا ا  ستند  ا

 گر یا  کر ز  آد ر  ر  ر سا 

 دار د  آد و  ا ز فجا د ا هاا

:ف  نید  

ر !شی م ا  چا رد! ر  ا ارا  -

...ند وو  انگر مو ،فر انگر و رد

ا کا  و کو ا ا  د و ر   

 فر ند د د  شنو و سو  آا د

 کار  عد یق ند دد... زر ز  اا

رد. ی اا  کا    سیج فر   و شید
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رآ د! یهو ا   و ی  ور مپا و

 ر بوآ  آد. و  و ا د نید ا ا

ا ا سو فید حف و   و یدو ک

  ررد  ر ا د  آ و بیند. ماآ  

     ا د بوآ بیند! ا  بوآ

ما هاا . تر  ت س ر سا اید، 

ایر شآ   و ا  طر  هرا ا، آ

! 

 مگنا  و ا  و ما ، ِا ر سا

ود!  
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یم ِی

!یز و ر هاایا   و معی ر ا ش ا

ذتند. و  ا ابا ا  و ایر

و  ر وآ   ر ند ی   ار و

  آد  اا گر مسِر . د تو اوو

ا  داا ر گا   د  سر رو شما

خ یا اوند  ید و ی ظر   د !و

...ا و ا :ر نگرآ اند ر ع دا  د

اد. یر  یا  ناآ هر  گا هاا ر خود. 

تود ا ر غاجا   و  اید   وم

ح گاا   ت پرد.  و  دد  ت ا

ا شود؛ ز به  ا  و  ار  و د آنا  ا

:ف   خو ا ماد! نتظر و تتو ت و

!ر بو یم ی  و -

:ف   بخند  ج ت ر  ت

اآا! عد فر اء -

  و    آ یب مر ی   عد 

 د ر  س د.  ، تد  گر مر
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د: ز ر  ر ش

و  د و گ فت...!اآا تود د و -

.نی و تمًا  ما  رد فا د .

و بکبا  ا  و او تو گا نو   

: و دد وو

!یست نجا گ فت   گی  روید ل -

وو و ج ا  پراوآ  وعط 

 و  مسر ا نک ر شس  ند  د.

!ر نها وو  ار ش  و بیند
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فت طبق

د   .و ستر تایما   د  نجا ،ه

ِیا ،و   رد د قی   ک  تا فا اا

  د ید   گر ش  نها  خ  ار

تار  ک    رد! فت بق   یما آ د 

 تایما فت بق  و نجکا سیا  و رار

جهیز  اکا اد آجا  ر کر و ا بیند. ز 

ا مید   و ی نک   اد. ت و رد

  نجا    ر  ر ل ر ر فت بق 

مر   و نک ا را!   یستند اا 

ی عر و  ود نطق   ا ا ند  ید

...!ستا  ود ار

تایما  ا و و  ک دآ نتظر ت عد  ند

ا ا و تار   تا مد  ا  و یر

گفت ا و تار ا بر تایما فت بق    سواآ

تایما  :ف  نید  گر تار د  رگا

آا!  بق ق
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باادگ  ار
در تند ر صابا   باا
رد قر ،آغا ما   رد ئ او اد
،سندوو صر ی حا یو 
رر تا اا خ  باا ر و د نو
د ا گا ر  ...و نعک د 
شر  چا  یشتر ا  یا ،زز  شی  رر
بر او  ا ط  ا  اد اآ

.ر  تقا 

زندگیامه
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 ست اآم ت اظحمد
اا ار د .بذ تو وا
وا ...ن متشو د  ود نو
ر هاا  ور هاا .و معیتر
ا آ  ر ر  ی ث .و
خت د ،تصا شکل ار 
ا یا  میمت ا بختاو ا تی
 ار ت 1355 ا ر قربًا رد.  شکل  و
یستا ت 1358 ا .شتر ار  1357 ا بهش زا
 د  و .و جا ا ش .پا اچ مر ستاو 
فا ا  ر یا هر یر و   فا  و آجا
فتند ه جا  ز  فر   دد هید فها  فر  !تا
 هید  سد ًعد  و مد ضا    ا
 بذ وا   .ر  .تا ا افا عد .ز آ
ا 1365 ا تر.   سر ا  .د رد  ا  تر
یام و  ر ر 4 لر یام   به  د ز
اآ 5 لر یام ر ا اآسر شتر ا بو وقیآیز

.د جر  ر ر 5 لر یام   شی
 باا  را  ترر "جسم" "ع ذ " اتا ٭
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د فتا باا تا و ند
 ل د، قل  ا .ست
 ر ر م اند  و نما
ا ا .ر ر ر اپیما
ن ر ا  و حصی شغو 1359
ند  د ا  ر حصی ر ،حمی
1364 ا  .د ا  شغو و یوا

به  تر صمی نک ا ت ر گاا ایعا  
ر  پا   د  ار د ا امز صمی   ر
د  د ر غدر ی   ر تخا ار د جا
 ا  آ اوآ تود، نطق  .د ز  هند
ت ر ش فجر یام  .د     و م
ا زر ،مچ .تاو نگ نطق ،و نا ابه  
رز نطق  جار  ر یفجا رشهر نطق  جنو 
 دد  ر  باا  عد .د خا ط  جر ا
ذ شتر د  ا 25 .ر طا ا  ما ا  تر رد
شجو ار ا   ر حصی   ر 1375 ا  

.ست رد ت  یساو
. زز باا  را  ترر "وا  ث"تا ٭
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 ز ا ،ست هر حمدضا
 .دآ یا  ز  ها  ه  یصد
،اآ  "عث ید" ح  او
عد ،ر د ا ید  و عر
و اد ح د، قل  
آجا  هم یس ها تی د.
...ست اهر ا    ر د
  به  ا ل و  سی 
 ار  د  فخت اوآ  د ن  عد  د ید
"َ" ماز ،او و  .و و ی وآ چا م
 تحا عد ور !و میمیت  فا عن و؛
و  .ر و ذ  ا به آجا ،به تی   تانر
به  ،ور !و رو ا  ا به گر. دا به
ی   .د وآ  بر  . ا اار   ا ت
ح ،د  تاو   هشت هید اا و آ !و  ن 
،ا آجا آدد سیج اچ عن و؛ سیج ایر وآ
،قید ،ل ، اوآ -   ستگ- ه
ا   ا ًل  بر ... د ر   آوا ر
و آ ید  ز و د، ما  وآ ا ذتند او
رد ا  ا  ،ار ...  ن   وم  فتند
ی !به تی  د و  تحا  عد گر  و ا 
جر 4 فجر یام  عدا  ت به   و ا زا ا
 هم خ  دد عد ا ،باا عی  د   د

ند... شکی   د
 هر اآ را  ترر "فت بق"  "یم ی" اتا ٭
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 .ست اآج نال ضا
 و ر تا  1344/08/01 ا
 .د تود هرز تاهر و
کا و  دذ تا   تد
 د و تا  حصی 
  ت ر  ا ر گا 13 
ا   عد  د نا ا شغو آجا

60 ا ا اسر نا آجا  ایوا ر اعمیر ت ،نا ا
ا   و رید ها یا قا اا  قربًا  را
وو   و  ا دد، هید مر تر  د اآ  60
 ود ز به  د تا نجا  د  ز د آد.
هشت هید اا  د ز ز هد ایا سی  آا مر 
ا نگرو .د ز و  60 ا ر عد  آو؛ ر
عد )ز نگ د( و نگرو نطق دند  ا  و دآ
.ز شتیر  د ما و به  ا و نگرو  یام 
 به  د ز 61 ا ا ا ر یعا سی و  د
و ر  یام  و ر   ت ر حر یام 
به  ز  صمی 62 ا  ا .د جر فجا دد
 ش ر  فجر و ر  و 62 ر یا  قربًا .تر
وا  ر نگا آجا   رد د اا  وآ ر  ا

.د خا ط  و یر
 وز  را  ترر وید" ا" "ش ع " اتا ٭
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تود .ست ر چا  غلرضا
ش نطق ،ف تاهر 1350/04/30
شا وا  .ر ا تا ،و
  تد   دآ یا  تا
د .دذ ید ا تا وو د
ا ا تا ا یوتر  د وو
 تی مع  تد ا  .
و وز آ ی ن مت د  پوقا حمد هید ا
چا    ش    ا چا  و ایز ی 
هید  به  شو نک ا تا.. د ف  وو ا ر
 ل ا ا  ذ ل .ذ أیر ی     د
.د و  عد  دو  یر اا د   نما
ر ا  نانا و ر  ا  و ا 16  1365 ا
  وآ  45   د ز به  و یبر ر  ن
 وآ ا ر    دذ ا صر اا
5 لر یام   د ز ز غدر ی ز نگ نطق
خا ط  جر ا  ت مر، ،ر یا  ر ا رر
 اهر مسر دد مد  .ر  باا  عد .د
سر.   تر  د رد  ا   ر صیب حبتا
 ینز ایا ناا ت   حصی  باا  عد
رد ت  حصی ا     ر حصی ناا قط

.ست ت
چا  غلرضا اآ را  ترر "نجر ا "  "دار ایو" اتا ٭

. ر
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دد ر .ست ائر  ا ند
ند بو    د  ر  ط 
  ا      تخا
د .ست قل د  فتا باا
ست 1344/09/1 تود  ن ر ما
ایز ًد  د قل  ا 
او  نداا ما  و

ایعا  پیماا  وو ما  .س ا  وا ژ
ا قل یر ا  ت ر د جا وا ژ ی 
گاا ضو  حمی ن ر ا .و هرز تاهر ر ا
 .ر یعا هرز طهر هید گاا 63 ا ا  دآ  ح
ین یر ضو  ار د  ز ا 63 ا ابهش
ز یر رو ی  وآ  ر     دآ 
 و یبر ر  ت به  ز ر  ر تیا ا .د
 د   .و آجا د  ت یو نطق نو به
د جا 64 ا و  د یام  یا و  نگرو نطق
ر  د یام  جار  ت ر ار دار نو

.د خا ط  جر ا مپا ر تا ر
. ائر  اآ را  ترر "نج وا"" ش " اتا ٭
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 .ا تاهر  ست بیب ا
عد ا به ر تر صمی 1364 ا
 ت و  ی وا ...تا 
.دو  ر تند ر  بود
ر تر صمی و شاا ا  
 رذ  پا و یا ن و 
 و و ا ی .ر و
و  تر صمی .ز ه سوا ر بو ر یشتر 
ر ا  ن  ر هی نانا  پ  .بر  نانا
اا و عد .ا 41 شکر ر ار تی .د ز ل 
 میش و جبو  و یا نمو   و د و 
 ر پر .نی نها  وو  ر ر   ر 
!نطق ر یتو ا یز ا را  و  وو ل  رآ
را1364 ا  !به  د ز  و ا زا ًد 
و ًعد .و جا دا ا  و نطق  تی  د ز
ر؛ یعا  ر ی م نو و ر  و
مر یا  و ا ر ی  ش فجر یام نطق  
کر  د  ر  د باا  عد .د خا ط  جر
 ر نا ا  دد  رد   ست  سیا مسر 

. د ا د یشتر نیر ا
باا را  ترر "سر  ا"-"زا ر" د"-"غربا"- و" اتا ٭

. بیب ا
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  ست ت س حمد
 ا .دآ یا  بذ تو وا
ا ی ر  .ستی ر   ور
ب بت  د ز به  1361 ا 
هشت هید اا   45 د  آ 
ز   .ر   وآ  ز
یام  مقد ی یام  به 

نا  د تخا  و رل 25 ی رشهرضو ا آ
 را  ت؛  عظیو  جنو رز ،ا ،مچ نگ
 خا ط مر یا  60 مپا ر ا ر ر مچ نطق
. در صیب یه  ا   باا تخا   ا 27

. باا  را  ترر" یا "اد هتر تا ٭
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رد ،ادو هدحمد نجا
ی .ست 1346 ا تود ،قاو
و 1363 ا د ز به   ا
 ر .و د ا 16 ا ا آ 
  وو    ز تخا
ند اچ ا  بها   و
ک  سز أیر    دذ
ز هشت هید اا   وآ  .  خصی تر
ند   د ز ا ی  ابه  عا عد  دذ
یا  5 لر یام  نک ا ت ضو یو ا  یام
د هتر د  تر ا   عد  د جر ر  ر
 جر مر یا  67 ا   را  شتر به  ا

.د خا ط
هدحمد اآ را  ترر "رر مپا"  " -"عنا "نآ ل" اتا ٭

. ادو
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حمد، رد ،اآ ق وضا 
 ب .ست رد   مسر 
.ر  گا 16    باا
ی  ا  د  به  ز  ب
ن ر ا .و آ ر اند
ا ر به  1360 ا  ا ی
 عد  .ر ر یام   د ز

ن ر  نک ا ر د نگ خت نا  اا یز آ
ا وین و ر  ز ر او م نطق ا ا
جر   ر ر قل د او ا و قز نطق 
. باا تخا   ا  د نوا  د خا ط 
م ا  د کر    ر شا ا باا  ب ند
کر  د  ن   و شا ی در  مسر
 ا ر  .. ر نا   و  ا در دد
ی   ی دد ا   د باا  ت شو  وا

.د عو  اا ی ا خ
 اآ قوضا  باا را  ترر "شا" تا ٭
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ا   ست  ر ربر 
 تا  1333 ا ها یس
ا  .دآ یا  بناو و  
نک جز یس ا ا یز و
ا  و ا و ر جو
 ک  حط ا ر  ا ر  و
آدد یر و  ها ن و اآ
وا  ،عا  وه کو  ا سا  یر 
.و وا  با  ل ائو ا  تا ر د
ل ر   ا ف ن آ ر   د قل نکا
،نص ا و    د و ابه ا د حمی
گیر د  عث م قر آ ا ر ل  ا 
ید  دد  ا اا کز  ص مپا فجا ا
  ود تر ریر ا  ر و ظر    د. اآ
 و ...شنا یشتر  قوا ااو  و ا ر م 
ا  ز کمی  ا شگا  حصی  ر ل اا
ر چآ" نوا  ر د    ،یوع باا ر
یشتر  دا ا  فح215 و  یو   "ذ
 ا یر ا نر ین  گر تا.و ف د
 نگر ار  مچنا خود د ر آ حرر ت

...و و عا 
باا  را  ترر "ما "  "ها “ -”زا “ :اتا ٭

.
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فتاباا .ست  قا حمو
 ،بذ  تد وا   د. 
ما  .دآ یا  معیر  را شر
به  ت ل ی تد 
وآ ال د  ا آ .ر
 سیا لا   د زر ظا
ا  نک ا .ر ر لا 

ز  ،ت آ غ  و ر حصی ر گر   1365
اب    د جا حمد پا ا  شو ستر  رر
 د .د ز و نطق  ز هد ایا سی یا   ر
 رشهر به  آجا پ  ر یفجا مچ خاو  
قد   یام  ر ر ها  د ز ا  آ عد
خا ط مر یا  ر ا رر ا ا نطق   ز

.د ا یه ا  ا   باا تخا 
  قا حمو اآ را  ترر "شاا" تا ٭


