
 

  "نيبه آذ"
  یاسيس" پاگون "یچه کسان

   کنند؟یها م یرا از شانه توده ا
  "انين آقايهمان ايم"ن شماره کتاب ياز ا

 
از شمار ! گر نهين، اما خودش ديش به همچنيادمانده هايآثارش هست، . ستيگر نين ديبه آذ

  .کانون بودن يا رين دبيران و نخستيسندگان ايانگذار کانون نويچند انگشت شمار جسور و بن
 مرداد به همت ٢٨ ینکبت پس از کودتا  پریها ران در آن ساليانه سال ايدو نسل جوان و م

 را آنگونه که یعشق و فداکار.  کردندیاو انقالب اکتبر را به همراه شلوخوف بازخوان
و قهرمان " من روالنور" را از قلم یديز از تزلزل و ناامي ستود آموختند و پرهیبالزاک م

" فتهيجان ش. "است، خواندند" نوبتهو" معتقدند یارياو، که بس" ستفيژان کر"ان رمان جاود
 یمن روالن خود گفته بود، هر اثر بزرگور. نيز به همچني را نین عشق انسانيب ترين عجيا

کبار در مشت ين گل را ي شود، انگار ای ترجمه میگري به زبان دیوقت. است مانند گل ُرز
ن را درباره ترجمه آثار بالزاک و ياو ا. ه در گلدان آب گذاشته اندفشرده و سپس دوبار

 ُرز رومن ین گل هايبه آذ. که خود از نوابغ ترجمه بود یحال در.  گفته بودیوسکيداستا
ش ي ترجمه، در مشت خوی برای لغات فارسی هایروالن را، با همه کمبودها و دشوار

ات ي فشرده در مشت را در گلدان ادبیگل ها یاط که وقتيف و با احتيفشرد، اما چنان لط
 بود، به استقبال ین، خود هنر بزرگيا. افتنديباره   دگریگر و طراوتي دی گذاشت، جانیفارس

  . داشتی چنان نظری رفتن که درباره ترجمه آثار بزرگ جهانیتيترجمه آثار شخص
ن ها، بعنوان بخش از ين کرد، همه ايز تمري را نیسيشنامه نويز نوشت، نماين قصه نيبه آذ

 او ی ابدی که از خاموشیران ثبت است و در هفته هائيات ايخ ادبي او در تاریکارنامه زندگ
و درست بحث ما از .  اشی مخالفان فکریحت. ار گفته و نوشته انديرامون آن بسي گذرد پیم
ا که در اساس ان آنهيهم در م. ني به آذیشه هاي از مخالفت با اندیعني.  شودینجا آغاز ميهم
 یک جوين هرگز در ي تعلق دارند و آبشان با امثال به آذیدئولوژي از تفکر و ایگريله ديبه قب
پوستشان  ري ها، آب زینيان آنها که در شکست ها و عقب نشي توانست برود، و هم در مینم
  .د کننی شان اضافه می فکریزياله آب به ديچند پ: یاد اسکندريا بقول زنده ي دود و یم

 نهادند، بلکه در مهاجرت و خارج از ی به خاکش وامیکرش، وقتيفراز پ ران و برينه درا
نه . نديچ نگوي او هیمرخ توده ايند اما از نين سخن بگوي به آذیمرخ ادبيدند از نيکشور کوش

، با " شودی نمیاسيهنرمند س" به بهانه یورند، که حتاي خود نیند و به روين را نگويتنها ا
 یعني، ی من درآوردین تئوريالبته پشت ا( .ز کردنديت او مخالفت نيخش از شخصن بيا

 یه مهربان تر از مادر نمينگونه داي جبهه روبرو ای شود، واال براید توده ايهنرمند نبا
خانواده او که گفته اند  ی اعضایبرخل ي هم استناد کردند به تمایان کسانين ميا در!)  شوند

 او را به خود یچ گروهيت کرده است که هيا وصيد و ي نداشته باشیو کار ایالتيبه جنبه تشک
  .وابسته اعالم نکند

ل خانواده يبه آنها که استناد به گفته و تما. ادنديشه زي ها همیه واخوردگي توجیبهانه ها، برا
ست، بلکه صحبت از ي نینجا صحبت گروه و گروه بازيا اوال در: د گفتي کنند باین ميبه آذ
ا ي شد از دختر و ی توده این وقتيدوم، مگر به آذ. ن به آنستيران و تعلق به آذيب توده احز

ن چه يد از آنها اجازه گرفت؟ ايات باي گفتن واقعیا همسرش اجازه گرفت که حاال برايپسر و 
" یدارياز خواب تا ب" که به پسرش نوشت یخي تارید آن نامه هايست؟ برويبهانه کودکانه ا

ن يو ا.  کند پدر است نه پسریت مي را به راه درست هدایگريآنکه د. ديگر بخواني دکباريرا 
 ی بی های ها و جانفشانیو انواع چپ رو) ١٩۶٠دهه (ک نسل ي ی برایدرس نامه ا



 

د يو اتفاقا امروز همان نامه ها با. ران بوديا  دری و جنگلیک شهري چریحاصل، بنام مش
 -م کردي که ما در راه توده خواهی کار-د منتشر شود؛ ي جدیراستاريگر، همراه با ويکبار دي

 زند، ی دانشگاه ها پرپر می اسالمیدان گذاشته و در انجمن هاي که پا به میديتا نسل جد
ن تجربه و اندوخته ي از ایري از گذشته وجود دارد و در بهره گیبخواند و بداند چه تجربه ا

م و به همراه آن ي را از کف بدهی بزرگیرويگر نيار دکبيد يما نبا. د غفلت کندي نبایلحظه ا
  .مي را شاهد شویدياس و نومي

 یاو مترجم بزرگ. ن را برجسته کردي به آذیت ادبيد شخصي هستند که معتقدند بایگريجمع د
 دهند و یب ميا خود را فرين دسته، يا.  استیران کافي جاودان ماندنش در این برايبود و هم

 ند تا هري خواهند سخن بگویروز م" ُمد"ا به سبک و ي خود اند و یها زله تزلي توجیدر پ
  . منبر بروندی طرف دعوت شوند و باالی خط و مثال بیجا آش است، بعنوان انسان ب

  !رير و هزار بار خيخ
ران ي ای ادب-یاسيف از بزرگان سيک طين ماجرا يست، بلکه اين نياوال سخن، تنها از به آذ

نه دارند و داشته اند ي بر سیاسيعرصه س  که آنها دریاقتيد و اتفاقا نشان لري گیمرا در بر
 بود، ین توده ايبه آذ. ستي آنها نبوده و نی و ادبی و هنریچ کمتر از مدال فرهنگيه

 یبايوا و زيار شيسنده ُرمان بسي بود، نویاوش کسرائيهمانگونه که احمد محمود بود، س
ران بودند و يگر ايت نامدار ديها شخص ها و ده  بود و ده- غالمعباس فروتن-" افسانه ما"

.  خوردندی اسالمی بودن را در دوران شاه و در جمهورینها چوب توده اياتفاقا همه ا. هستند
از را در مهاجرت به يم خوردند و پياز انصاف به دور است که چوب آن را از دو رژ

ن يهم  کردند که دری در زندان با او آن نم نبود کهین اگر توده ايبه آذ.  دهندیخوردشان م
  .دي خوانی می از هم بندان او در دوران اسداهللا الجوردیکيشماره راه توده و از قلم 

ن يا" مياشتباه کرد"غ ي مهاجرت و تبلیها  غلط در سالیغاتي تبلیاست هاي سیاگر نبود برخ
 گذشتند، که احمد محمود ینما با سکوت از کنار آن ي شد و یرفته نمين آسان پذيفاجعه چن
 او در خارج از کشور ی که برای کم رنگیادبودهاي برود و در ی بماند و توده ایتوده ا

ن عضو يبه آذ. ن کردنديهمانگونه که در باره به آذ. تين واقعي به ایغ از اشاره ايگرفتند در
ط ي شرایندن او براره مايشه ذخيران بود و اگر نبود اندي حزب توده ایته مرکزي کمیافتخار

 و یدگاه توده ايبه ارگان د" اتحاد مردم"ل يران پس از انقالب و تبديا  دریاسيدشوارتر کار س
 به یازيچ نيه" رانيک مردم اياتحاد دمکرات"ر نام ي زیت آزاد و قانوني بر فعالیپافشار
ته يکمر يه حزب و بعنوان دبيات اجرائي او در هیجا. ت نبودين عضوي بودن ایافتخار
 عده ی که گوئیتينست آن واقعيا. ران بوديرکل حزب توده اي دبیطي بسا در شرای و ایمرکز

 خود را با ین ارتباط حضوري به آذ١٣۵٠ دهه یها در سال. ان آني وحشت دارند از بیا
حفظ ) ک وقتيعمدتا متمرکز در آلمان دمکرات(ران در خارج از کشوريت حزب توده ايمرکز

از جمله (  در داخل کشوری توده ایم به واحدهاير مستقينمود او بصورت غها ره کرد و ده
ران کرد در ي در ایاسيو آنچه را که در عرصه س. رسانده شد) رانيک ايو پيق رادياز طر
ن ي به آذ.۵٧ پس از انقالب یها سال همچنان که در. ت بودي کامل با همان مرکزیهمآهنگ

 یم کودتا انسان هاين که رژيا.  بودیاسيک مبارز سيشد ش از آنکه مترجم شود و مترجم بايپ
 و هر ارگان یارگان آموزش  را از بودن در ارتش، از بودن دریهن دوستيف و ميشر
 گذران ی کرد و آنها برای در آن باشد محروم مید توده اي داد نبایص مي که خود تشخیگريد

مگر . ستين نبود و نيژه به آذيو گرفتند ی بکار میگريش را در راه دي استعداد خویزندگ
  ن داشته اند؟ ير از اي غی سرنوشتیونسيم يامثال ابراه
 یزي ستیاس و توده اي، انفعال و یزي کوشند حزب گری ها می بازین شامورتيآنها که با ا

  :د پاسخ بدهندي بسازند، بایز حصاري خود نینيه نشي حاشیاندازند و برايرا جا ب
   دانست و مترجم نبود؟ی نمیخارجدرخان چند زبان يمگر ح

  ب نبود؟ي محقق و ادین گنابادياد پرويمگر زنده 



 

ران يشنهاد حزب توده ايران به پي ایاست جمهوري ریداين کاندي اکبرخان دهخدا اولیمگر عل
  نبود؟

  ران نبود؟ي ایک اتميزياد دکتر رادمنش از نوابغ فيمگر زنده 
ران و مترجم بزرگ و ي ایان بزرگ باستان شناس از کارشناسیرج اسکندرياد ايمگر زنده 
  تال مارکس نبود؟يمسلط کاپ
  ران ماندگار شده؟يخ ايتار ات درياضيل شهرتش در ري به دلیاريز شهريمگر پرو
  افته؟يران يا  درین شهرتيانپور به صرف فلسفه دانستن چنين آريرحسيمگر ام

  ران نبود؟ي ایطبقات و ی و ادبیاسيخ سي تاری ُدردانه پژوهش علمیمگر طبر
نها يا.  توان ادامه دادی که در باال آورده شد میار فراتر از اسامين مگر و مگرها را بسيو ا

ا مبارزه سترک ي است؟ یک اتميزيا فيات و ياضيق، فلسفه، ريا تحقيشهرتشان به ترجمه و 
ن افتخار ي که ا گفتهیچه کس. ران کردنديا  دریستيالي و سوسی که در راه آرمان توده ایاسيس

 شانه چپ به ین پاگون را اگر از رويق است؟ که ايف و تحقيکمتر از افتخار ترجمه و تال
  .د با جسارت دفاع کردي که بر شانه او بود بایم بهتر است؟ از هر دو پاگونين برداريآذ
شند به خودشان ي اندیا چگونه مي خواهند بکنند و ی کنند و چه میگران چه مين که ديا

خانه خود را .  استی درونی های و فرصت سوزیبوط است، بحث ما درباره تعلل و سستمر
ادبود به ي از جمله مراسم -شتر به فالن مراسميا بي نفر کمتر ٢٠نکه يم از ايچه ب. ميد آباد کنيبا
ق را يم و حرف و سخن دقي باشین مراسمينست که ما مبتکر چنيند؟ مهم ايآيا نيند و ياي ب-نيآذ

مه پر بودن يا ني و یا خاليدن است، نه پر و يشيق انديق گفتن و دقي ماند دقیآنچه م. ميبگوئ
 یم همان مي بمانی باقیشين خام اندير چنيا آن سالن در فالن مراسم، که اگر اسين سالن يا

  !ادبودهاي، بشوند سخنگو و خاطره گو و شاعر یدگي و بری خطی با شهرت بیشود که کسان
 ی او در جمهوری دهند تا درباره دوران زندان و شکنجه هاینه تنها امکان نداده و نم

 یش در باره زندان شاهنشاهي سخن گفته شود، بلکه درباره آنچه که خود به قلم خویاسالم
ن سکوت ادامه يا.  ُگنگ و نامفهومیا اشاره ايا سکوت کرده اند و ين هفته ها يز دراينوشته ن
مه، ين خيدن عمود اي کشیل و براين دليبه هم. مي باالست که اشاره کردی بازمه شبيهمان خ

ج در راه ين را بتدريبه آذ" یدارياز خواب تا ب"و " انين آقايمهمان ا" او یاسيدو نوشته س
ن يم که به آذيآغاز کرده ا" انين آقايهمان ايم"انتشار را با  ن بازيا. مي کنیتوده منتشر م

ش در زندان ها و يد و چپ اندي و نسل جدیدار با افسران توده ايد دي و تجددرباره زندان شاه
  .  کندی م- از جمله شادروان فروهر-گران يد
  
  انين آقايهمان ايم

  
  :ه آغاز شدين اعالميماجرا با ا
 رانيسندگان ايه نوياعالم

 
  ١٣۴٩خرداد 

، " در قفسیمرد"ی هاات تاکنون کتاب ير ادبيدب. رانيسنده معاصر اي نویدون تنکابنيفر
از او "  شهر شلوغیادداشت هاي"و " رهي شب تیستاره ها"، "اده شطرنجيپ"، "ر خاکياس"

بازداشت .  بردی است که بر اثر انتشار کتاب آخرش در بازداشت به سر میمنتشر شده مدت
  . و حقوق اهل قلم استیسنده نقض اصول آزادين نويا
سندگان خود را در يشه شاعران و نوي است که همیملت یه سرافکندگين بازداشت ناروا مايا
  .ش گرفته استي و تفاهم خویت و حرمت و قدردانيه حمايسا



 

 را در اسرع وقت یدون تنکابني فریم و آزادين بازداشت معترضير به ايما امضا کنندگان ز
  .ميخواستار

  پنجاه و چهار امضاء
  
  ر ماه يکم تيست و يکشنبه بي

  
 . یرزا قاسميم:  که دوست دارمیخورش رشت.  شدیآماده م ناهار

  :کاوه در را باز کرد، آمد و گفت. زنگ زدند
  . خواهدیشما را م. است یري دبی آقا-
  ! که باشد؟یري دب-

  .م تنهيان باال  با نيم.  و پنج ساله، گندمگون روشنید سي بود شایرفتم دم در، مرد
  د؟ي شناسی مرا نم-
  د؟ي داریشي نه فرما-
  .د تا سازمانيائيقه بي چند دق لطفا-

گر چه آنها را هفته گذشته .  رفتی نژاد انتظارش میپس از بازداشت سپانلو و رحمان. دميفهم
  .آزاد کرده بودند

  . پس بروم لباس بپوشم-
  . کنمی خواهش م-

 گفت که ناهار بخورم و یزنم م.  توانستند باور کنندینم. ان گرفتنديزن و فرزندانم مرا در م
  . رنگیسرد و ب .دميخند. د برومبع
  .ستي بردند؛ فرصت نی مرا م-
  :گفتم . دي کشیستاده بود و سرک ميمرد ا. رفتم دم در. گر آماده بودميد
  .اورمي را با خودم بی ضروریزهايد چي اگر بازداشت است، بگذاری شوخی ب-

  .دي گردی، زود بر م خواهند با شما مصاحبه کنندی میم ساعتيک نيهمه اش . اوه نه: تند گفت
  .ان بودين آقايار به دست اي نبود اما اختیباور کردن

 یريدب. راننده پشت فرمان نشست. ستاده بوديابان اي روشن کنار خین پژو به رنگ آبيماش
ن ي در نبش اولیم وليبه راه افتاد.  من جا گرفتی عقب نشاند و خود پهلویمرا در صندل
 زد تا در صورت یاط در آنجا پرسه مي احتی که برایرگيمرد د. ن ترمز کرديکوچه ماش
  . راننده نشستیرم کند، سوار شد و پهلويفرار دستگ

 از یاز شاهراه گذشت و پس از چند. ال و شهر آرا رو به مشرق رفتين از راه تهران ويماش
  !قزل قلعه.  وارد شدیر آباد به محوطه سرباز خانه مانندي امیباال

مرا . اط جداگانهيک طبقه با حي.  بودی ساختمان تازه ساز کوچک محوطهیدر گوشه شرق
  . ساختمان نگهداشتندیبردند و در سرسرا

 یاستوار.  آمد و مرا با خود به درون بردیقه ايپس از دو دق.  به اتاق سمت چپ رفتیريدب
 یاستوار ساق.  هم در کنارش یجوان. ستاده بوديز ايش تنومند و باال بلند پشت ميکم و ب

  معروف؟؟
.  رفتیريدب. د و در دفتر ثبت کردياو نام مرا پرس.  به جوان گفتیزي اعتنا چیب. ريبز سر
  .فه اش را به انجام رسانده بوديوظ
  .ل بدهديک سرباز تفنگ به دست  دستور داده شد که مرا به بند سمت آشپزخانه تحويبه 

ک قوچ ي.  زدندیهر پرسه م در آفتاب بعد از ظيی اعتنایاط کوچک، دو غاز با بيدر ح
  .زانيه ها درشت و آويخا.  بسته بودیپروار در گوشه ا

 شکمش ی چند روزه رویده بود و توله هايه دراز کشيز دم النه خود در ساي نیسگ ماده ا
  .دندي مکیش را ميافتاده بودند و پستانها



 

با . ت ما بود سمت راسی بلند در فاصله صد متری گلیوار هايم، ديبه محوطه بزرگ آمد
 یابان هاي چند طبقه نوساز و خیان ساختمان هاي کهنه و ناجور در می منظرهایده بانيبرج د

  . شدند یده مي که از دور دیپر رفت و آمد مردم و تاکس
. زهي پر سنگریابان خاکيخ. ميديچيم  و ابتدا به راست و آنگاه به چپ پياز دروازه قلعه گذشت

 همه کهنه و خاک یوار بلند گليگرش دي دی و سوی طبقه آجرکيش ساختمان دراز يک سوي
  .گرفته
گر ي دیاز در. ميباز کردند و به درون رفت. در زده شد. ميستادي ایمه راه مقابل دريدر ن
م باز ي نیک راهرو کوتاه عمود با دري .در وسط. ی جنوب-یم شماليدي رسیزيم و به دهليگذشت
خ ي گردان و پارچ آب ی هر کدام بادبزن برقیبر رو، یاط در دو طرف دو سکو تختيبه ح
ز يم خيناچار ن. چشمها سرخ.   خواب بعد از ظهرش حرام شده بود سرگروهبان کهیبرا
  .ی بدنی بازرسیش آورد برايدست پ. ستادميبه اشاره او در برابرش ا.  تخت نشستیرو

  !ديد ببخشي با-
  . استیعي طب-

 یبيف پول و سالنامه جيک. م دست برديب هايک جيک ي  از مالل در نگاهش، دریه ايبا ما
از من گرفت و با . کمر بندم را خواست که باز کنم. نگاه کرد و کنار گذاشت. ام را در آورد
  .م را به من پس دادياما پول ها. ک بسته کرد و نگهداشتيگر همه را يز ديچند خرد و ر

   .م بستيرا بروست برد و در يه ب من را به سلول شماریبه دستور سر گروهبان سرباز
ک ي ی به بلنديی از آن را سکویمياز دو متر در دو متر، که ن  تنگ، کمتریواريک چهار دي

 محکم که یدر چوب . ی سربازیک پتويک تشک چرکمرده با ي سکو، یرو. متر گرفته است
: متريسانتباالتر از چفت، به عمق شصت تا هفتاد .  شودی بسته میرون با چفت آهنياز ب

. ز خاموش استيدهل. یده آهني و تنگ به هم چسبی افقیله ايرون با هاشور مي به بیروزنه ا
 آورده اند در ی می تازه ای، هر بار که زندان بردمیگر چه بعد پ. ديده اند؟ شاي ها خوابیزندان
  . ی و تبانيیم آشنايب.  بندندیها را م سلول

ا ي آیعني.  دانمیفم را نميتکل. زمي ریعرق م. ت و ماندهگرم اسهوا . ستاده اميپشت به سکو ا
.  کهنهیگچکار. وارها پر از نوشته استيد.  کنمینگاه م. نقدر احمق باشنديد اي است؟ نبایجد

نجا بوده اند؟ چه بر آنها ي درایچه کسان.  از تهوعی دو جا آثاریکيس، و يپر از لک و پ
  ش دارم؟يچه در پ....گذشته است؟ و من 

  ست؟ي پشت در مراقب نیا کسياط کنم، آي بهتر است احتیول. نجکاوم بخوانمک
 من یگر پي دو ساعت دیکي دهم که تا یبه خودم وعده م. ستميگرسنه ن. ناهار نخورده ام

ک اعتراض ساده و مودبانه به بازداشت يآخر، ! دييند بفرمايبعد بگو. يی بازجویبفرستند، برا
ران محل يم شميش در جاده قديرم داشته باشد؟ گر چه ده روز پ تواند جیسنده که نميک نوي

  : نهفته بودیدي فردوس داشتم، در گفته اش تهدی که با اقایان مصاحبه ايت در پايسازمان امن
  .ن جور نخواهد بوديآن وقت ا.  کننديینند از شما باز جويد باز الزم ببي شا-

  :گفته بودم
  . از آنچه خواهد شد ندارمین همه، تصوريبا ا. ترتان هستم و دست هم دست شماسي اس-
  .، عقب گردک، دو، سهي.  کنمی می سلول را با سه قدم طیدرازا. نجا بمانمي توانم اینم
ک ي.  استیبد بخت. زمي ریهوا گرم است عرق م.  شودی، نمنه.... ک، دو سه، عقب گردي

  ... شلوارم شوره خواهد بستیروز نگذشته سر زانو ها
 کفش یتالپ تالپ، صدا.  کوبمیباز بلندتر م. دو بار. ک باري.  کوبمیم، به در متشنه ا
  : پرسدیاز پشت در م.  رسد ی به گوش میسرباز

  ؟ی خواهی چه م-
  ! تشنه ام، آب-



 

 يیآب سرد گوارا.  کندیم زدر را با. دي آین ميوان مالميک ليرود و پارچ به دست با يم
  .است

  ! ممنون-
. ستي نیکي در آن نزدی کنم کسیاز شکاف در نگاه م.  بنددیت در را نما تصادف، چفيعمد 

....... شعرها. شعارها. خ هايتار. نام ها:  خوانمی روم و با دقت میبه کاوش نوشته ها م
  ....ها از دست نرودده اند تا حساب روزي که کشيیوخط ها

  .ران با من اندين افرزندا. ستمينم که تنها ني بیم.  استیه دلگرميم ماين برايو ا
.  اقتصادین دانشجويا....روان پورينوش. ین لطف آباديحس. رضا برهمن. انيوارطان استپان

  .ستي نیخبر. نه، برادر...کي تکنی از پلیگري، دی عالی از دانشسرایکي. ی فنیآن دانشجو
  ....از آن پس نام ها و نوشته ها را هر روزه خوانده ام، با سپاس و محبت خواند ه ام

  "استوار باش"
  .)!! کنمی می که بتوان آبرو داريیتا جا! البته پسرم( 
  " استیعشق مفهوم زندگ"
   بچه اش را چه خوش گفت      ینهنگ"

  "ن ما حرام آمد کرانهيبه د
  ز      يز و از ساحل بپرهيبه موج آو"

  "انهياست ما را آشيهمه در
  :یانک مرد روحي، نشان گذار یک نوشته عربين هم يو ا
ت االحزان و تجربه ياء و بي بابه هذا قبر االحیوسف لما خرج من السجن کتب علي آن یرو

  ."مناءالقاصرهيوکتب ب. االصدقا و شماته االاعداء
  ی نجف آبادی منتظرینعليحس

ن است گور زندگان و خانه يا: رون شد، بر در آن نوشتيوسف از زندان بيند که چون يگو(
  )ان و زخم زبان دشمنانش دوستياندوهان وآزما

از .  خواهدی آب میکي رود ی ميی به دستشویکي.  شوندیدار ميسلول ها ب.  گذردیوقت م
ن به آن که موجب ي رسد و نفری به گوش می گله گزاری روبرو صدایها  از سلولیکي

  .چ کس را ندارندي زن و بچه که هی برایو دلسوز.  شده استیگرفتار
   پرت است؟یراستا به ي زند ینعل وارو م

 افتد و مثل مادر فرزند یه مي به گری های ها،آخر هم مردک.  شودیصدا بلند و بلندتر م
 .ردي گیمرده زبان م

  


