
متعھد ادبیات 

1401اردیبهشت ماه ماهنامه اختصاصی شعر و ادبیات داستانی سومشماره -دوره دوم 36

یعنابي هچیقال
رادیروشنمیمر

mco.lfaslebaharmrr@gmaiه:سندینولیمیا

10/02/1401ش:ریپذخیتار–01/02/1401ت:افیدرخیتار

وخودتریزبکشـــش!یهســـتکهرن،یســـتینمرد
عد!ریبگراش ايدختر ـــومیموشچطورنیببب !دش
ستچطورنیبب؛بردیمعمرآخرتادرازشزبان التما
برادرشوپدرکنيارک.هخانشیاوریبزودترکندمی
ســالهدم،اشــناختهمنکههایینیا.دنیایبرتیغبه
!ستینمهمشانیراب،ياورینرادخترشانهم

گار ـــ،يپرگلدخترن ـــباتبحص ی قالداري روش
رشتهیقالپودبهرایپشماییشمیابررتا؛نشستمی
ـــتهبه ـــانهبازدمیگرهرش همخوردبهیآهنيش
روســتاردممد.شــضیمريپرگلبعدیدتمد.دامی

سگرفتهدردهنچِیاگفتند کهبرندهلیتحليرددت.ا
ـــتنومندکلیهکهرايپرگل رددد.کربآت،داش

شخص یناگهانسحرگاهصبحروزکیشدسببنام
ـــتاینازنشيچلهبهنگاردرپد.بدهجان ردممد.س
حالدري پرگلی وقتتندگفودرآوردندحرفشیبرا

تهینز،هبودمرگ گارد.بوگرف قدرآیقالداريپان ن
شمانتاکردهیگروبافت شتچ سوکمسبزشدر
د.ش

گاربهکمکيبرا تارد.مرفتمییگاهن ـــ مايروس
سمشهیهم روزکی.مرویمیواریُهمي براکهبودهر
ـــکمکبهیباففرشيبرامنيکار مرفتمییکس
کارمنبهکهيگریددخترایزنروزکی د،بوبده

مدمی مدکهيوزر.دکرمیکمکموآ بارهراگریه دو
:مگفتگوششيوتم،یدیدمی
ایبت.ســینبدهجهازتوبهگرفتهباباتکهیزننیابا
ـــتپولیهرچبعدبهنیااز روزيبرابخرطالیداش

ا.مباد

گار يروالنگووهميروتومنبهومنتد.کرقبولن
شگذالنگو کنارکارجبرانيبراکهروزکیهاعدب.تا
ــتهاو ــس ــکیبودمنش ــمدریواش پدرم«:تگفگوش

»النگوهاستدنبالچشمش

»؟چطور«:مگفت

ـــتمدگویمی«:تگف ـــتیخالدس يبرابفروشاس
»!میریبگزنبرادرت

جب مانبهنیزماز«م:گفتمتع ـــ !؟باردمیآس
ــرریزاشهمه... ــتباباتزنس کیخواهدنمی...اس
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...شــودکمباباتهاينیزمازياتکهوهاپولازقِران
»!باشمواظبخالصه

ظبيچطور« ـــمموا لدارنیابهزورممن!باش هاق
»رسدنمی

»میکنيکارایب«

ستکانتهنکیع جاجابهش ادهیکشصورتيرورایا
»؟يکارچه«ت:گفملتمسانهوکرد

میقاببرممنبدهکنجمعيدارفاکتوریچهر«
»!خردنمیطالیکسکهفاکتوربدون...کنم
و.پســتيتورفتودیپرنییپاداربســتيروازفوراً
قوارهندچت.اسدستشمادرشيمُجرکهدانستممی

ــتبد.دارداخلشهمگریدزیرخوردهوپارچه ورگش
برگچندندارشیچراهنیپریززا.تنشـــســـکنارم
ـــتمالولونیناخلداکهکاغذ دهیچیپیکوچکدس
مراهنیپکمريتوراهاآنهمنم.ددامنهبد،بوشده

م.کردمیاق

،اندگرفتهزننگار برادريبراکهدمیشنبعدوقتچند
شانس سابر سشلوغیح سبهراامت.ا دعوتیعرو

ننکرده گار يبرادلمکهیی جاآنازمااد.بود ـــورن ش
مگفتخودمابم.ریبگيخبراوازخواســـتممی،زدمی
ـــانخانه بهراعروسمروزاا،مام.بروتوانمنمیکهش
گاروحمامرومبد،برنمیحمام جاران مماحم.نیببآن
د.نبوقُرُق

صداسم.شدنهیسربوارد د.آممیدمبکورهیدايرو
ـــتروسعد.بودنگرفتهپردهونفرد کمکباپردهپش
اقبالخوشوبختدیســـفدیبارســـمطبقکهیزن

هايلباسداشـــتهمنگارد.آورمیدرباسل،دباشـــ
سشحد.آورمیدرراخودش شتپد.نبودردَمبهوا

حاتِیجمعبه ـــ د.یچیپمیخودشبهنگلُل،خوش
ــمشچ ــمتمبهوافتادمنبهش ــتدمید.دآمس دس

بازراهانمد.تاسیلیزوزخموکبودآرنجتاراستش
ــلوغوهلهلهنیبازمراکهمبزنیحرفکردم زنانیش

:تگفوگرمخانهداخلبرددخترانو
»؟شدسرمبهیخاکچهيدید«

ـــتندحرفبابرادرموپدر« ـــنتوانس باکنندامیراض
دندبرودندیبروهاالنگوجانبهافتادندانبرویچیق

»فروختند

  »نشستنمبهنگارهاياشکدنیدباچشمانم
»؟تورفاکبدون«

ـــنابه« جهازمیبرادادهقول...اما...فروختشیآش
»بخردکامل

ـــمم خانهنورهبهکهافتادکانشینزدوعروسبهچش
.درفتن

امدیندلمماام.دیخندنگاریسادگوصافبهدلميتو
د.نسوزشتریبکهبزنمیحرف
کیدیشـــادارممینگهتیبراراهافاکتورمن«م:گفت
»بخوردبدرديروز

منازيدردچهمثالً«ت:گفيپوزخندبااوبارنیا
»؟کندمیدوا

»...دیشادانمنمی«

حمامکفاماآوردندوشــوشــســتيبراراعروس
شس چپیعليکوچهبهراخودشنگاريامادرنت.نن

مانتيالنگووزد مایا گار . ندادعروسبهراددا ن
ص ستا سیگهايشوارهوگ،لم گوشازرارشمادیال
شمهروسعد.کرعروسدرگوشودرآوردخودش کر
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شستوآمد يگنبدسقفاززنانيهلهلهيصداون
ت.رفآسمانبه

ربانیاد.افتاابیآسازهابآد.شتمامیعروسمراسم
ضشودیایبمنشیپکمکيبراکهبودنگارنوبت قر
،ردپيالنگودوتادمیدنشستکنارمیقتود.کنادارا
م:گفتوخندانوشـــحالخت.اســـدســـتشدارادرم
ــتمبارك« پدرماگر«انداختباالراش یهاابرو»اس

ـــتميتوبگذارد ـــرپ،یعلیدانمی«»...بماننددس س
»؟شدهخواستگارمگلمحمد

»امدهیشنییزایچمبارکه«

ـــشایبخردوبارهراهاالنگوگفتمپدرمبه« راعوض
»بده

؟گفتیچجوابدریدانمی

یاستکانتهنکیعشتپو،ااشکازسیخچشمانبه
»؟!یچ«:مگفتکردمنگاه

؟مادادهیقولنیچنمنیکگفت...کردحاشا«
»!میبدهجهازدختربهمینداررسمماگفت
همپشتزیرکیشدریسرازش یهااشک
توهايهیگردنیدطاقت!نکنهیگرخداراتو«م:گفت
»ندارمرا

ثاثدوتکهفقطدگویمیمپدر« وتادنیا...خرممیا
»!رمیگنمیازتخودتمالهمالنگو
ـــموبودمماندهرهیخنگاردهانبهرانیح رفتحواس
نهکیيبرادلشچطور...پدرشينامردیپ دختردا
!نسوختریسیَ

گر« تمیغبیبرادرودرپــ،دبوزنــدهمــادرما رار
»؟يمادربیباکنمهچد.نشانمیشانیسرجا

شتمیجواب .دشواويشکستهدلمرهمکهبدهمندا
سریعل«:مگفتمکردعوضرارفح سیسالمپ ت.ا
سمشانهممادرشدروپت.سیندمودودهلا يتوا

»استرفتهدرخوبيآباد

»نداردکاراما...دانممیت،سینیدمودود«ت:گف
رفت. میدَريسربازازیلعد.گویمیراستدانستممی
خواندهدرسکالسود،یکیقطت. فنداششغلوارک
کهیايبرامادرشودرپد.بو بازقیرفونپردهرزن

ــود ــتندمینش ــتشخواس بندیزندگوزنبهرادس
؟نگارازبهتریکسهچد.کنن
د.نبوپاشوختیرهلاد.آورمیدرراخودشخرج

بازنآمدنومادرمرگباکههمبالشروپ دهیچبا
د.بوشده

ـــتی کمرااودل عدودادمیلس نههب،رکاازب خا
يمادرناوپدربانگاريمگوبگويصدايزودبم.برگشت

ـــمردمگوشبهکرددرزبرادرشو راهارفحد.یرس
گارنامزد گوشبهطورنیاوگفتهمادرشگوشبهن
د.بودهیرسیاهال

قرضنگاربهبالًقکهيایکشـــچلهنخرفتمروزکی
ـــمشات.مریبگپسرابودمداده تامنبهچش د،اف

ت:گفدرآمدشکشا

»آوردممیتیبراخودمدیبام ازدهخجالت«

م:گفت

شکل« ستشلوغسرتدانممیستینیم فکرتوا
»رودمیهزارجا

ت:گفوکردايهخند
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شتشانساگرمیتیبچه« وشدنمیپارهدامنشدا
شتههايگندم دردمکی!ختیرنمینیزميرواشبر
ــدهدردهزار ــتهمنبهرایکی...ش وعاطلکهاندبس

طل خدمیخودشيبرابا نهودارديکارنه...چر
»يبار

ـــتبزرگخدا«:مگفت تواندنمیکهامتیقتا...اس
ــدکاریب ــرنبردرازنشوکندریدروزچهار...باش س

ـــخرهردمم،یزندگوخانهِ شیربهوکنندمیاشمس
»خندندمیشیبابا

ف باشیربهاوکهفعال«ت:گ نددمیمنيبا ...خ
...ببرمجهازکهگرفتمدخترتکدگویمی
ــارفتیبابابهدگوی...میانداختهدربابامبامرا اوریبش

ـــتکیب...بودمادربیندینگو...بدهدخوبجهاز خش
»!ندانداختراهرادخترشانیخالودست
ـــوسموج ت:فگد.بوگرفتهرااووجوديدینااموافس

»؟چطور؟ رمیبگباالشوهرقومي جلوراسرمچطور«
ازدرتپ.ايهگرفتســختخودتبهيادیزتو«م:گفت
ستیجهت ستادرنکهیادگویمیدر جهازدختربهرو

مل ندنمیکا ته نداگرازهد.  ،كتووتکهمبده
»دهندمیهاولدارپ

:تگفودیکشی آهنگار

کهننشستمیقالداريپایسالگوهفتششازمن«
کمروچشـــمازمن...برســـدیزندگوزنبهبرادرم

تادهین عدوزنيبراراش یهانیزمپدرمکهامف ب
يخانهيروانهیخالدستمرا!داردگهنه،تازهايبچه

»کندشوهر

خودتيدار...ندازیبدورراهاحرفنیانگار«:مگفت
»يبرمینیبازرو

نهروممیکهبارهر«ت: گف چهندگویمییعليخا
»میبگوندارمي زیچ؟انددهیخرجهازتيبرا
ــانبه«:مگفت ــتهاآن!ندهتییاهمحرفش شیپدس
ـــانازدارندوفتندینپسرندیگمی ـــمخودش دَررس
»کنندمی

ـــتازبرودگویمییعلنامزدم«:تگفنگار تبابادس
ـــکا پسراتیهاطالایریبگپسراپولتکنتیش

مردمهاينیزمســربرمبخرمتراکتورمنبده...ریبگ
»!کنمکار

ــــتبــهطورنیاراش اخــانوادهویعل یطلبفرص
ه،کردیقراشــرموخوردهراایحاكپم.شــناختنمی
شتهرپایزراعرفوسمر شان!بودندگذا بهايهذردل

ختنمیمادریبمظلومِتردخنیاحال ـــو قطف.س
خودشانسريبرایکالهدنمنیاازکهدندیکوشمی
د.بدوزن

خودتيدارمگویمیکهاســتیکِنیببنگار«:مگفت
گوشباوینیبمیخودتچشمبا...يبرمینیبازرا

بهکسهر...ستینتوفکربهیکسشنويمیخودت
دعوا!نزنحرفطرفچیهبااصالً...استخودشفکر
دتخوچراتو...بزنندباهمدارندیحرفهربزار!نکن
»؟ياندازمیوسطرا

دعا«ت: گفودادمنبهیگونباراچلههاينخنگار
»!کندعاقطف،مشوریبخعاقبتکن

کمتررااومدتنیاردت.گذشــنگارعقدازدوســال
نظرمدرراردختهادنیدریدبهریدنیا.مدیدمی

یعلامزدشن.ددامینشانترروورنگبیوترشکسته
ندازبهکردمیهميکاراگرایبودکاریبای ايها
انیقلوشــوندجمعهمدورشیهاقیرفباکهکردمی
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درنگارباعقدشازبعدکهيوندر.شبخورندوبکشند
ـــتد.مدیدحمامدررانگارروزکی.تگرفشیپ اش
.دیکشمیسهیک

بهاي هســد. کیرســانراتوخدا!ایب«ت:گفدیدمراتا
بهپشت»!نداردرایکس...بهیغرشتپ،شبکپشتم
دستمداخلراسهیکت.نشسآمادهوزدچمباتمهمن
ـــيهیبادازگرمیددســـتابم.کرد گرمآبیمس

م.دیپاشانگشتانمنوكباپشتشيروبرداشتم
»؟خانمعروسخبراچه«م:گفت

ـــیآه ـــچه؟یخانمچه«:تگفدیکش چهیعروس
ـــک ـــتنقبولیخانمبهرامناگریکش االنکهداش

د،برســـمنبهکههرکهنه!بودمیزندگوســـرخانه
»سرميتوبزندیکیودیبگويالمبهق

»استبزرگتیخدا!دخترنکنيناشکر«م:گفت
»!ستینبزرگنگفتمکهمناستبزرگ«ت:گف
»بکشمراکمرتوشتپا،سرپشوبلند«:مگفت
»!بدهدمرگمخدا...نه...يوايا«ت:گف
دوســـتتمنمگهنداردیاشـــکالشـــوبلند«م:گفت
»؟ستمین

»گُلجانیهستکارموکَسنیبهتر«ت:گف
شسهیکراش یهاپاوکمرنییاپد.ستایا قدرچم.دیک

ازبعدبدنششــتگومثقالکیمانه.دبوشــدهالغر
ــوهر ــدهآبکردنش کبابدلمدختركيراب.دبوش

.دش

ســهیکراپشــتتمنبچرخحاال«ت:گفونشــســت
شم دیآنمیدرچرکمامآمدهتازهکهمن«م:گفت»بک

»بخوردسیختنممیبشورارمسکنصبر...

ـــغولراخودممنپس«:تگف نرمتوتاکنممیمش
شو ستباوزدمشامپوراسرم»يب سهنبالدد يکا
وختیرآبســـرميرودمیدکهگشـــتملگنداخل
»؟يدارهنوزرويبردکهیامانتنآن،گُلجا«ت:گف
م:گفتوزدمکنارچشــمانميروازراماندهکفوآب

»؟یامانتکدام«

»هاطالکاغذ«ت:گف

ســالموحیصــحيبوددادهکههمونطور...بله«م:گفت
»امداشتهنگه

سه سهکد.براتشم،تسدبهکا انگشتانشيالازراا
شرونیب يبرا«:مگفتوختمیرآبسرميروودمیک
»؟یخواهمییچ

ــبه«ت:گف ــتازبرومخواهممینگویکس پدرمدس
»کنمتیشکا

شترام یهامو ي شدوانهید«م: وگفتانداختمسرمپ
»؟ییبگوچهي بروی خواه؟ میدختر

هفروختفاکتوربدونودهیددزراطالهامپدرممیبگو«
»دهیکشانبرزوربادستماز...

»رسدنمیییجابهحرفت«

»؟چطور«

پدراگر...اســـترانیوبســـتيپاازخانهکهچرا«
ـــدرادخترش ـــرشوبکش ـــاصد، قببرهمراس ص

فقطکنندنمیيارکت،سینيزیچکهالط،دشونمی
یشــمنددرتپ،شــودمیبدترخودتاحوالواوضــاع

باالسریتواننمیيآبادنیادرگریدوردیگمیشتریب
»!يریبگ
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کردندرســـتحرفبراممردم...توانمنمیهماالن«
وخانهسربرندنمیمراکهدارمرادیاوبیعندگویمی
»امیزندگ

ـــانکنندمیغلط« تودارندرادیاوبیعهزارخودش
»یبدهمحلدینبا

»؟بکنمیغلطچهپس«

نامزدتيبراتراکتوردنیخرتويفهیظو،نگارنیبب«
ـــین دیباخودش...بخردوکندکاردیباودشخت.س

ــه ــتهدرآوردننانيعرض ــدداش جهازهمتونهباش
برنويآبادنیايتوواال...يبخرتراکتورهمویبده
»!است

ییبگوتویهرچاصــالً؟کنمچکارگوییمیتوپس«
»!کنممیراکارهمان

زاربن.کاندازپسخودتيبراراپولتیکنمیکار«
ملدادهکهیقولبهپدرت نع مردهمامزدتن.دک
زننیا...بهترینرفتهمسقفشریز...ستینیزندگ
»يبرگرداگردهدنمیراهتبابا
»بارمسرهماالنشنیهم«

ـــبهگرید« تخوديبراراآمدتدر...ندهباجیکس
»دارنگه

ـــوزدمیمیبرادلتدانممی« عملتاحرفازاما...س
»!استراهیلیخ

سرکهافتادچويآباديتوبعدروزچند محمدگلپ
تهرا نگرف نهبهراســـانه.دا گاريپدريخا .مرفتن

هادادهدســـتازجوانثلم.دبویزخمنگارورتصـــ
د. وبماندهصورتشي روناخندزده، رچنگراودشخ

ف ندرایعل«ت:گ ـــرمي توی خاکچهحاال... برد س
»؟زمیبر

»؟بودکردهچکارمگه؟بردندکجا«

ــربازخدمتيبرا« آوردندرشیگاالخرهبد.بردنيس
ــالندگویمیبابازنوابابد.بردن ــدمیطولدوس کش

سالودوردختردهیدیک... شدعقديتوبرچهار !؟با
«
پنهانراخودشونرفتهخدمتیعلکهبودرفتهادمی

»!ستینتوریتقصکهنیا«م:فتگد.کنمی
ریزبرمدیباهک....ندگویمیزوربرادرموبابا«ت:گف

ـــقف راش یهابچهوزنوخودشیکلفتوگلممدس
»!بکنم

»؟اندزدهحرفتوبردنویعروسيبرامگه«:مگفت
صالًهاآن!نه«ت:گف ...شوندنمییآفتابهاطرفنیاا

ــتینیکی...بروخودتندگویمیبابازنوپدرم بهس
؟کارموکسیبمنمگردیبگوبرادروشوهروزننیا
یخالدســتوبکشــمراراهمخودمکهم؟اوهیبزنای
»؟برومشوهريخانهبه

نیاجز!نداشتمگفتنيبرایحرفبودمشدهاللانگار
شکه ویخالتاکنماوگوشهايدلودردبهونمیبن

د.شوسبک

یمرخصبهیعلکهنیاازبعدروزندچح،صبروزکی
ــد،آم ــتمردهنگاردمینش ــتممن!اس راگچهیدداش
نیادنیاشــنبم،بگذاربارراظهرنهارکهمشــســتمی
د.شــســســتم یهااپد.افتادســتمازگچهیدبتیمصــ
بهراخودمبودطورهر؛مااد.یچرخسرمدورسمانآ

ساندنگار پدري خانه ستبرخ،مر ودورردممد،بودر
ورتمص.مزدسرميوتد.بودنشدهجمعخانهاطیحبر
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نداختچنگرا گارفلکط.ما ـــفروزهمان!ن بهکاش
ازيخانوادهییراهنماوکیتحربهیعلکهآمدعمل
شتیقالاتاقدررانگارش،خبریبخدا ریغافلگدارپ
ــدیعلکهفهمدمینگاریقتو.هکرد بهيزورداردقص
راشیصداآبروترسازوزدهپاوستدد،کنتجاوزاو
یقالداربهراســرشوشــدهی عصــبانیعلنبردهباال
مُغُرنجاآه.پاســگابردندگرفتندرایلعت.اســدهیکوب
کندواداررانگارپدرطورنیاخواستهمیکهبودآمده
بدزودترشـــدههمابروحفظيبرا هازخوببجن ج

هد نهرادخترشوبد نهيروا مدگليخا نم .دبک
دیآمیادمییقتود.شکباببدبختتردخيبراگرمج
ـــبرادرشزنرای عنابي چهیقالکه يهرهچ،تبرداش

ــمميجلونگارآرزومندونگران یذوقهچد.یآمیچش
يلوجد.بخوانآنيرورازفافازقبلنمازکهداشــت
د.دادنخرجمردمهبد،زدننیزمگوسفندسهاوتابوت

سمانهفتبهسرمازدود سآ دوتادمیشنچوندیر
د.بودنفروختهراشیالنگو

ستشترمثلی عل شم دررانگاريخانهاهر،بسر
کجــاازتوخرآت،گفــمیخودشابــت.گرفــشیپ

ییتونیا؟کنمتصــرفراملکمنخواســتمکهیدانمی
شناخترادخترنیانسجکه شمهسربردمی!ین چ

!گرداندمیبرتوتشنه

اوبهشـــتپد.یدیقالاتاقتهدرشـــهیهممثلرااو
آخرهايرجپودِتاروبهیآهنيشـــانهابه،نشـــســـت

ـــرخنوكهايکبکازپریِعنابنهیزميچهیقال وس
دادههمنوكبهنوكگاهکهجفتوطاقهايپرنده
ــ خودشيخــانــهيبرارارشف.تکوفــمید،بودن
وضـــوفرشنیابافتيبراکهبوددهینشـــ.تبافمی

دریفتچد.برنمیباالراهاجرا،خدنامبیوردیگمی
رارشســد،شــاوحضــوريمتوجهنگارانداختکهرا

یعلورتصــد.ینشــنیوابجد.کرســالموبرگرداند
زاد.آمســـمتشهبد.بودرهمش یهااخموبرافروخته
بودســتادهیاواجواجه،نگارد.کربلندشدارپشــت
دخترنتد.کربازرابندشمرکد.کرنگاهاوراحرکات

ـــمورمور دانهبهدانهراتریمیقدهايکتکدرد.ش
د.کرحستنشيرو

؟یکنمیطورنیاچرا؟شدهیچ

د.یکشنییپارالباسشوندادمحلیعل

ت.سینمیانردکتکيپادیفهمنگار
ــتیعل ــانهانداختدس ــمتبهوگرفترااويش س

ـــخودش ـــبکختردد.یکش ـــمتشس ؛ماات.رفس
رااوکردیســعیلعد.کرتنشلیحاراش یهادســت
خودشونکردخمراش یهاپانگار.داندازبیاتاقکف
راتعادلشنگاروزدشیپاریزیلعد.بوگرفتهسفترا
ــتاز ــورتشازنکیعد.افتاپشــتبهوداددس بهص

ــمت ــپرتیس کهگشــتيزیچدنبالدســتابد.ش
ــربروبردارد ــگاونیاس ــدهیوحش يزیچ.دبکوبش

ـــتش باالراراهنشیپیلعت،حرککیاب.دامینبدس
ــتنگارشــمانچ.دز ازتراضــحود،نبوهمگراد.بوهبس

ــا ــمتبهیقاليچاقودنبالیلعد.یدنمیهیس رداس
سانددربهراخودشر نگات. رف ستگور رادري رهید

دریچفتتاانداختدستنشدبازرد.یدکشوگرفت
شتازرااویعلکهبکشدنییپارا دوردرزات.گرفپ

دوبانگارکهکنددرازشواستخد.بردارسمتوکرد
شیهامشتازدخترلباس.دزچنگصورتشبهدست

صتیلع.دشهار ستودد،مرشمتیغنرافر بهید
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نهمین گار.دکرحملهاونییپايت رادهانشيجلون
بهپايپاشــنهاب.دنرورونیبغشیجيصــداتاگرفت

.دشیحرصوگفتیآخیلع.تکوفیعليپادويال
ستشدونیبرااورس بارچندیقالداربهوگرفتد
ـــتد.دیکوب وکمدخترانداختنچنگوزدنپاوس
اوکهبردگمانیلع.دمانحرکتازبعدوشـــدترکم
ـــدهحالبی ـــش .دکنتمامراکارشواســـتخ.تاس
گارباسل انشیعرمهینبدنهب.دآوردرتنشازران

ــم ــرازد.تدوخچش اوینیبودهانبهوشگ.دیکش
ومهیراسسد.ینشنیدنیکشنفسيداصد.کرکینزد
ــرشزیخمهین ــباندخترقلببهراس همنجاآد.چس

د.بومطلقسکوت


