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 دشت لیلی
 

مه داخل ه در پس کوه های کابل پنهان بود،آفتاب روشنایی  روز تابستان که هنوزیک زود صبحپنج وده دقیقه ساعت 
رهسپار می شد نشسته بودیم، سرویس ما باید سرساعت  ده افغانان جانب مزار شریف ۀاز منطقکه باید  سرویسی

ی را می کشید که چوکی هایشان هنوز خالی بود. آخرین مسافرانرسیدن  انتظار معین براه می افتاد، اما راننده
غیرحاضران نیز بالخره هر یک زده و کنده رسیدند و پس از اینکه مانند دیگران اثاثه و متعلقات شان را در شکم 

 چوکی ها اشغال ههمدقایقی بعد  سرویس جای دادند، خسته و کوفته و عرق ریزان در چوکی های شان جابجا شدند.
ده بود. به اطرافم به سر و آخر سرویس و چوکی های مسافران نظر انداختم، دیدم حال هیچ یک سرنشینان چندان ش

ای چدیگری عصبانی و بدخوی مینمود، تو گویی اینکه ، تعریف نداشت. یکی از شدت خستگی چشمانش را بسته بود
نجا نبودند، همه مات و گنگ نشسته بودند، ویا شاید صبح را ناخورده براه افتاده بود، و دو سه تای دیگر اصال در آ

ی که معلوم میشد در آن صبح زود اطفالمجال اینرا که سگرت و چلم شان را زده داخل سرویس شوند نیافته بودند. 
 به جبر از بستر کشیده شده بودند، همه نارام و گریان بودند.

از  اما قبل ،خواند یک به یک را انمسافرگرفته بود اسامی  یی که جلو دهان خودبلند گوو  از روی لیست ازراننده 
 «استاد خو آمده!»گفت:  ی بسویم انداخت، وقتی مطمئن شد آنجا هستم، آهسته، نگاهاینکه نام مرا صدا بزند

ۀ آنانی که در چوکی های نزدیکم نشسته هم« معلم ها باید غیر حاضری نکنن!»: از سر شوخی بالمعطلی جواب دادم
 د، خندیدند.بودن

این حرف باعث شد یخ های همه کمی آب شوند، و هریک فرصت آنرا پیدا کرد با پهلو دستی و دیگرانی که دور و 
  کنار او نشسته بودند سالم علیک کند و سر صحبت را باز نماید. 

جلوی و عقبی  ها و دروازه های کلکین« نگران»گرفت و روی چوکی خود قرارراننده  سرویس آمادۀ حرکت بود،
 براه افتاد.و سرویس  گفت« دعای بخیر!»عراده را بدقت معاینه کرد و سپس با صدای بلند 

 

تمیزی بر تن داشت، کنارم نشسته بود، او  های مرتب و لباس سفید رنگ بر سر و دستار که یسفید محاسن پیرمرد
از کوتل خیر خانه گذشتیم و به نزدیکی قلعۀ  وقتی کتابی در دست داشت و از ساعتی بود که مشغول خواندن آن بود.

 مراد بیگ رسیده بودیم او کتابش را بست و از پشت کلکین سرگرم تماشای مناظر بیرون شد.
من نیز که درچوکی سمت راهروی نشسته بودم و نمیخواستم هیچ چیز را نادیده بگذرم با او همراه شدم، هردو به 

اسفالت که یکزمان درختان سبز تنومندی در دو سمت آن قرار داشت و حاال چنین بقایای آنچه که از اطراف آن جادۀ 
حالت نزار و بیگانه بخود گرفته و اثری از آن چیز بر جا نمانده بود مشغول شدیم. من از طفولیت این جادۀ قشنگ و 

و خودش را گم کرده است،  درختان سبز آنرا به یاد داشتم، و حاال مانند کسی که در  یک راه عوضی قدم گذاشته بود
حیرت زده به خاک توده های کنار سرک خیره می شدم. دیگر خبری از آن تاکستانهای سر سبز و پُر بار نبود، هرچه 

هایی بود که نشان میداد همه را از بُن کشیده بودند. و جاده خود چنان کند و َکپَر بود که آرزو بود حفره ها و سوراخ 
را نزدیک   مه خامه میبود، تا از تکان های بدنه عراده که استخوان های کمر و گردن مامی کردی کاش سراسر ه

 کمتر اذیت میشدیم، هر تکان گویی قلب ما را تا حلقوم باال میآورد.  به آرد شدن ساخته بود
که شاید حاال متوجه صدای هق هق گریه هایم شده بود،  پیرمرددر دلم از دیدن آنهمه ویرانی ها طوفانی بر پا بود. 

رو بسویم برگرداند تا ببیند مرا چه شده، و همینکه دانست اشک می ریزم، سرش را به عالمت تأثر تکان داد، و 
 حریم خلوت من تاخته باشد. رویش را دوباره بسوی شیشه برگرداند، دانستم او مایل نبود بر

همه  به حاال به النه های خفاشان و سوراخ خزندگان مبدل شده بودند. که ۀهای سوخته و ویران خانه ها، اماکن و قلعه
 جا الشخورانی بود که بر آن خرابه ها نشسته بودند.

 ً ی است که این نخستین بار بود او دیگر کامال مطمئن شده. مرا از دنیای خیالتم بیرون کشید صدای آرام پیر مرد دفعتا
حه حیات انسانی هستم. و از زبان راننده سرویس وقتی مرا استاد خطاب کرد، دانسته بود معلم هستم، که شاهد این سان

 ت و مالیمی سوال کرد: استاد این بار اول است که این ویرانی ها و خرابی ها را میبینی؟حببا صدای پُر م
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گفتم، بلی در تلویزیون ها دیده و از رادیو ها شنیده بودم، اما هیچوقت این حالت را باور نمی کردم. سر این ملک 
 بیچاره چه بالیی نازل شده؟ 

 بلی درست است، از هر طرف یک بال نازل شد، ِدگه هیچ رحم نمی شناخت! -
حرفهایی در مورد دو تا کودک خردسال او باهم رد یکی از زنان که در چوکی نزدیکم نشسته بود، و قبل از حرکت 

 «معلم صاحب از کابل اس، بسیار زن مهربان و دلسوز اس.»و بدل نموده بودیم، سر خود را جلوتر آورد و گفت: 
 پیرمرد لبخند کوتاهی زد و گفت: معلم های اینجا همرای کس گپ نمی زنند، معلم صاحب از جای دگه آمده!

 س؟ببخشید، اسم شما چی -
 نام مه صاحب، عبدالحلیم اس، -
 نام مه ... است. -
 چی می کنید، مقصدم حاله چه وظیفه دارید؟ -
 در گذشته معلم بودم، حاله فقط یک مسافر مزارشریف هستم. -
 از معرفی با شما خوش شدم! -
 من هم همینطور محترم! -

در اثر اصابت گلوله ها و آتش هردو ساکت شدیم. وقتی از برابر یک قلعۀ مخروبۀ که معلوم بود دیوار های آن 
ال تقریباً در این ق»توپخانه ها سوراخ سوراخ بود می گذشتیم، عبدالحلیم خان با انگشت به آنصوب اشاره نموده  گفت: 

و شان تا او تپه ها شنیده ها و غری وسط گلوله شهید ساختن. صدای نالهیکهزار جوان اسیر را آورده بودند، و همه را ت
او جوی )با دست به آنسو اشاره کرد.( اَو و خون یکجا جاری بود، بعد از دو سه روز کشته ها و زحمی از  می شد،

 ها را جمع کردن و در یک َکند انداختن.
 وای خدایا، در همین جا؟ -
 نمیدانم! -

 دیگر نمی توانستم جلو اشکهایم را بگیرم، اما باز هم پرسیدم:
 کسی از اونا بازخواست نکرد؟ -
 خاک شد!نی بابا، از کی پرسان کنن؟ تمام چیزها زیر   -
 

قصۀ کوتاه و وحشتبار عبدالحلیم خان اندوه آن لحظاتم را بیشتر ساخت. دستانم را به صورتم گذاشتم و تصویر آن 
رانی وی  مغزم از دیدن مستم به بیرون نگاه کنم، فکر کردسانحۀ دلخراش انسانی را در ذهنم تکرار کردم. دیگر نمیتوان

 ها مشبوع شده است.
سرویس ما همچنان به پیش میرفت، سرانجام داخل دره ها شدیم، جایی که مصایب جنگ در آنها کمتر به چشم 

خان از همه چیز و همه جا داستانی داشت، و من نکته نکته آنها را در ذهنم جای میدادم،  لیمحعبدال میخورد. اما
صه های او را ناشنیده بگذارم، گاه گاه در میان حرف های او میدویدم و نمیدانم چرا؟ اما نمی خواستم هیچ یک ق

سوال می کردم، چطور؟ چرا؟ در کجا؟ و او با حوصله مندی جواب تمامی سوال های مرا از قبل آماده داشت. او 
 ی.چنان با آب و تاب قصه می کرد تو گویی همین اکنون در میدان جنگ، شاهد زبان بستۀ آنهمه جنایات هست

دیوارهای بغل و بُغل  تمام در «خنج پنجشیر» تجارتی اعالناتحامل ما که  ۳۰۲ بنز مرسیدس سرویساکنون دیگر
کوچکی که در چشمدید مسافران از سقف  تلویزیونسرسام آور راه می پیمود. در  سرعت به داخل آن نقاشی شده بود

را پخش می کرد. صدای موسیقی  رنگارنگ تاجکیهای  خواندن ها و رقص متواتر ذوق خوش ۀرانند آویزان بود،
و خواندن های بعضاً مضحک تا سرحد گوشخراش بلند بود. آنانی که میخواستند با شخص پهلویی خود یا شخصی 

خود را بلند تر از صدای خواننده ای می  صدای ناگزیر باید که در چوکی بغل دست شان نشسته بود صحبت کند،
فته تا توان داشت فریاد میزد، از اینرو جیغ و فریاد مسافرانی که باهم گرم صحبت بودند، گ« ریزه دندون»کشید که 

 آواز گریه های کودکان، صدای موسیقی و خواندن و ناله های خود سرویس غوغایی  برپا ساخته بودند. 
حالی  در بود، و شسته ن  ی مادر چوکی عقب که در یک نگاه میدانستی نهایت ناخوش و بیمار است، ایمرد سالخورده 

پیدا بود نیاز شدیدی به یک سکوت و آرامش  ، وچشمانش را می بست ، هر لحظهسرش را به عقب تکیه داده بودکه 
دارد. چند بار سرم را بسوی او برگرداندم تا ببینم در چه حال است، دلم برایش میسوخت، معلوم که همه چیز را فرو 

ً از جایش برخاست و باالیبود مودهنبسیارحوصله  خورده و تا آن لحظه  چار نبشرمی»جیغ زد: راننده . اما دفعتا
 موتر سیاه سرهاست، مابیند  خون شهیدا هنوز خشک نشده، ،اس وارنگاه کنین، هنوز گلیم غم و ماتم ه هطرف تان

 «؟بی شرم و بی حیا استین، از قرصک و جستک سیر نمیشین چقدر
، را فرمایش داده بود تاجکی ت رقص و خواندن هنرمندسِ کَ  که مرد جوانیه بود. شدآغاز  و نزاع جنگ دیگر بس

میرفتی برایت موتر تکسی در بست »به پیر مرد گفت:  پرخاش کنان و دانستتوهین به خود را  حرفهای پیرمرد
، نه گ ساالر استممنکه نه جن»پیر مرد جواب داد:  «ایقه که کاکه استی. ،که تا مزار آرام میرفتی گرفتی کرایه می

ازی خاطر از خدای خود  ،که صاحب لند کروزر و بنس می بودم یمو نه قاچاق کرد کردیم چور و چپاول و نه دزدی
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 از جایش جست زد مرد جوان هنوز حرفهای پیرمرد تمام نشده بود که« افتخار میکنم ! به غریبی امراضی استم و 
ر ، موتایهدر داخل موتر جنگ نکنین اگر دل تان زدن و کندن میخ» :زد راننده صدا .سر پیر مرد دست انداخت و بر

   «پایان شویین باز دلتان! ،را توقف میتم
 ً طرفدارانش و مرد جوان با هوا  به همراهیپیرمرد  . برق زدنیتوقف داد جادهسرویس را در کنار راست  او حقیقتا
گفتن یکدیگر آغاز کردند، دانستم بزودی یک حادثه بد اتفاق به دو و دشنام و  ،شدند یادهاز موتر پ همه خواهانش

میافتد، حاال یکدیگر را می کشند، هنوز کارشان به مشت و لگد نکشیده بود که سکوت را مجاز ندانستم، از جایم 
ود برخاستم و شتاب زده از موتر پیاده شدم، و در بین دو جناح داخل منازعه حایل شدم و با همه توانایی که در خ

یر چشم تان از خونریزی س ،ختم کنید کنید! بس» سراغ داشتم با صدای آمرانۀ شبیه یک فرمانده جنگی دستور دادم:
س، ای بیرق های سرخ و سبز اراز شهیدها و پشته ها پُ  را نمی بینید؟، دشتی راه این ویرانی و خراب تمامنشده؟ در 

ی دو تا یک« بندازین.بکار  تانهشماست! یک اندازه فکر  یتحملبی  بی اتفاقی، بی اعتمادی وبی صبری و نشان
 در حالی که در دلم از این !«نشنوم! بس است کلمهدگه یک » م:گفت خواستند چیزی بگویند، اما به آنها مجال ندادم و

دست آورد بزرگ خود که توانسته بودم در اندک زمان هردو طرف منازعه را سرجایشان میخکوب کنم احساس 
 در کنار سرکداخل سرویس شوند و تعداد دیگر را هنوز  آنها دستور دادم یک تعداد و غرور می کردم، بهرضایت 

که دارم، دلم  ا خوشر سیقیمو مه»گفت:  عاصی مرد جوانهداشتم تا با آنها حرف های بیشتری گفته باشم. نگ
 بسیار د ونشنیده بودی آنرا و ،لم ممنوع بودیو دیدن ف سیقیمیدانم، سالهای زیاد شنیدن مو»: در جوابش گفتم« میشنوم!

 ،تنهایت مؤثر اسانسان برای آرامش روحی  وسیقیدرست است م ،بودید تان فلکلور محلی و وطنی موسیقی و ۀتشن
اما مراعات یک مریض و زن و طفل ها  ،است، مه شما را درک میکنم هم آزادی و محبت و عشق صدای موسیقی

 گپی نبود،فقط می تانستی بگویی معذرت ین دیگرگفت، تلویزیون را خاموش کن مردک پیر او بکنید، وقتی هم را
 «ه؟چرا جنگ کن ه دیگهیک مشکل را با یک لبخند حل کن انهآدم بت اگر»ای به گفته  ،گپ حل بود ،میخواهم و بس

ت و بد زبان و بد زدی، شایسته یک جوان نیست که زش روا تو جوان استی، در مقابل ای پیر مرد حرف های نا
ً  مرد تو باید از ،کردار باشد  مردم این در بین پیر معذرت بخواهی! معذرت خواستن در بین جامعه ما و خصوصا
 را او یم،شرم دار این کلمه گفتناز  ،شده گم از زندگی ما! کلمه تشکر و معذرت یک گپ بی معنی استجنگ زده 

 «!یمخود میدان شأن کسر
 هردو با هم و به رسم افغانی ،اینکار را کرد، و او را قانع ساختم از پیر مرد معذرت بخواهد خونگرم جوان بالخره

 نزاع پایان یافت.و  دبغل کشی کردن
 

عراده در طول راه تانکها پرداختیم.  خود صحبت های خان به ادامۀ من و عبدالحلیم براه افتاد.دوباره  ما سرویس
چک و پلپل های  خونین نمایندگی می کرد، وحشیانه و جنگ یکاز که  یپیکرپانسرهای غول  ،سوخته جات جنگی

 نقشی که همه پایه های برق عظیمها و مواد منفجره دیگر چیزی از آنها باقی نمانده بود، راکت های که در اثر آتش 
آنها هیچ نمانده بود و پارچه هایی شکسته از کانکریت تهداب سیم های برق  زمین، و نیست و نابود شده بودند، و از

 شان به هر سو پراگنده بود، به چشم میخورد. 
 نمانده؟ هیچ چیز باقیتانکرها وپایه های برق  ،ازین پانسرها چرا پرسیدم

گی ند، زمردم را فروختن حتی وسایل خانه ،فروش رسیدنه بازار های پاکستان ب درتمام چیزها پرزه شدن و  -
  ن. دلم برای وطنم میسوزه!تسلیم داد ه هابیگان بهبی شرمانه و دشمن وار  را مردم ما

 وطن ی دگه شرم و عار نیس، اونها از وطن و نگاه کردن ناموسوطن فروش ن،بی تفاوت شد مردم بسیاری -
  .نمیداننچیز هیچ 

 

وشبهای  مشقت رروز های پُ  و تنظیم های جهادی و خشونت طالبان نوبت واراز جبر و ظلم خان برایم  لیمحعبدال
اننده از ر ها گفت، که بازهم قصه   بی تفاوتی و نا آگاهی تفنگداران بی رحم زندگی غم انگیز مردم، تاریکسیاه و 
ح فرییک ت فقط»، سالنگ جنوبی توقف میکنیم دربرای نماز پیشین و نان چاشت  :خبر داد کهبلند گوی طریق 

 .«بعداً بخیر به سفر خود ادامه میدهیم ،مختصرکنین
 

، داشت مسافران راه شمال و جنوب وجود خوردن و چای برای نان شکسته و ریخته و رستوران سماوارنجا چند آدر 
و اختصاصی برای زنان و یک اتاق بزرگتر غذا خوری برای مردان داشتند.  ک جداگانهاتاق و هر یک شان یک

ر د دیگر زن همسفر تا من با چند اتاق کوچکتر دیگر مختص خانواده ها و فرزندان خرد سال شان بود.همچنان یک 
 هنوز رنگ و از جنگ بود،های ما قصه  بیشتر سخن گفتیم، از هر در باهم اتاق زنانه جای گرفتم. حین صرف غذا

که با آنها روبرو بودند، قصه ها های  خشونت حرمان و عانواز امظلوم  محسوس بود. زنان در همه جا بوی خون
 گفتند؛ که هریک بالنوبه غم انگیز بود.

نگران  در داخل سرویس در چوکی های خود جابجا شدیم. دوباره بسر آمده بود، و همه تفریح مانهار و  وقتدیگر 
 براه افتاد. سرویس خواند و دعای بخیر یکبار دیگر 
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یکبار دیگر به فکر برخورد جوانی که شایق شنیدن موسیقی تاجکی و دیدن رقاصه های جلف بود و پیرمرد مریضی 
که بالخره کاسۀ صبرش لبریز شد و راننده را بباد توبیخ گرفت افتادم. باید اعتراف کنم که هیچوقت در طول  همه 

همه خاطراتم از مردمم به اینکه نهایت مهربان، عمری که در کشور بسر برده بودم چنین چیزی را ندیده بودم، 
یکرنگ و بی آالیش و دلسوز بودند خالصه می شد. شاید تمام زشتی های را که حاال میدیدم، ثمره پاشنه های ضخیم 
سپاهیان تجاوز گر فرنگی و فرهنگ آلوده و غیر انسانی ای بود که با خود آورده بودند. فرهنگ مستعمره در همه 

 است، و آن خشونت و جنگ و بی حرمتی در برابر همه کس و همه چیز است.  جا یکسان 
 

 مزه دار بوده باشد! که ؟امیدینپرسید! نان نوش جان کد خان عبدالحلیم
 ، هردو.بلی نان مزه دار و چای مزه دار :گفتم

 داشتن! احترام  بسیار دیدم همه برایت -
که این جنگ و فقر و بیسوادی علل اصلی  مه فهمیدم شان آباد، ۀخان ،تعارف کدن نهایت محبت کدنزیاد بلی  -

 !هاساین همه خشونت، و بدبختی 
 

 .تجنگ نفرین شده داش ی از اینکه خاطرات تلخنامی  تونلهستیم. همان تونل سالنگ  که در داخلمتوجه شدم یکبار
هر وجب زمین و دیوار دود  اما از کرد،تلخ خود را برایم  بازگو می حکایت تا نداشت  ای زبان گویاافسوس که او 

سالنگ از آن  خیره شدمبه هر سوی  . از تونل خارج شدیم،سیمای اهریمن جنگ نمایان بود زده و درهم ریختۀ او
و  پا حرکت کردهمورچه  ،نهایت احتیاط با مشکل وهمه به  وسایل نقلیه. عراده ها و نبود ی دیگر خبریداشتن دوست

یکبار دیگر و بیاد گذشته ها پایم زمین سالنگ عزیز را لمس کند، از جایم  آرزو داشتم  شدیداً  که . منبه پیش میرفتند
 از شما یک خواهش دارم!بلند شدم و خودم را به راننده رسانیدم و آهسته بغل گوش او گفتم: 

 گفت بفرمائین! در جوابم
 .پائین شوم وبرفها را ببینممیخواهم از موتر  ن،میتانین، برای چند دقیقه مختصر توقف کنی -

 بلی بخاطر شما استاد!  :گفت او با خوشرویی
 هایپا کشیدم و را از پا بوت هایم . پیاده شدم از آن و من دادتوقف  سرویس را در کنار سرکدقیقه  دو سهبعد از 
چنان لذت بردم که گویی دنیایی  بروی سنگ ریزه ها کف پایماز تماس  در امتداد سرک به قدم زدن پرداختم. برهنه

را به من بخشیده اند. نمیدانم چرا چنین احساسی داشتم، اما به یاد حکایت جنگجویان باختر دربار یونان قدیم افتادم، 
آنانی که بوی خاک وطن از زیر فرش داالن شاهی چنان آنها را مست ساخت که سر از پا نشناخته با یکدیگر به نزاع 

 هان برگشت به مأوای خود شدند.پرداختند و خوا
ی! اما من وانمود کردم که حرف او را نشنیده ام، و به سرعت دور نرورا از پشت سرم شنیدم که گفت:  رانندهصدای 

 جوان گام هایم افزودم. نگاهی به عقب به همان نقطۀ انداختم که از آنجا به قدم زدن آغاز کرده بودم ، دیدم دو تا
ویس دوباره داخل سرناگزیربرگشتم و همه  سو نظر میاندازند تا مرا پیدا کنند.به و هر  ه اندشدده پیااز موتر همسفرم 

 عزیز قلب سالنگ و خم خروشان و راه پر پیچ هایآب فرق کوتل و یکبار دیگر توانستم به مدد او از راننده که .شدیم
ت پیدا کردن مرا برخود هموار ساخته بودند و یکبار که زحم سفرهجوان آن دو  از تشکر کردم، و همچنان  ببینمرا 

  دیگر احساس معروف مردم دوستی هموطنانم را در خاطرم زنده ساخته بود.
 می گفت، شنیدن اکثر آن قصه هااز حوادث و جنگ های که در مناطق مختلف رخ داده بود برایم خان  عبدالحلیم
از شده بودیم. او مزار شریف نزدیک  به دیگر یساخت. حاالممتأثر  بیشتر از پیش غمین و المناک مراحوادث 

م گویا برایتاریخ  جغرافیه و یک کتاب انندو ساختار ها و حوادثی که رخ داده بود م  حاصالت مناطق شمال مملکت
  ارائه می کرد. معلومات

 در صفحات شمال هم حوادثی جدی رخ داده ؟ پرسیدم آیا
 او لبخندی تلخی زد و گفت :

 .دشت کربال را از یاد تاریخ و مردم برد رخ داد که داستان ای فاجعه «دشت لیلی»در 
 دشت لیلی کشته شده باشد ؟ درنفر  چند -
 میاده دبه شبرغان انتقال  وزندانی  بودند که در کندز خیلی زیاد بود، میگویند چند هزار طالبانیشان تعداد  -

 شدن! 
 ؟رسیدنبقتل  چطور همه -
ی بعضی ها ، همه خفه شدن،هوا نبود . اونجهکانتیر ها خفه شدن داخل در حین انتقالام هنگ شانبسیاری  -

  شدن. کشته قلعه جنگیتوسط بمباران زندان  دیگر ، یکتعدادبه ضرب گلوله کشته شدن زنده بودن هنوز که شان
ی، بل :گفت میرسید، ادامه دادهبنظر مغموم و نا راحت همزمان با شرح داستان دشت لیلی نهایت  خان که عبدالحلیم

کاش  ،سنگ شد دلم دیگرشنیدم  ددر یک کانینر بودن همه وقتی خبر مرگ یگانه فرزندم و دو برادر زاده ام که میدانی
ز ا ا به کس نمی گفتم.تلخ ر این قصۀو  نمی بردم،قلبم از تپش باز میماند و این درد و رنج را تا آخر عمر با خود 
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پیرمرد مهربان که حاال قطرات اشکی از گوشه چشمانش بر گونه های الغرش فرو غلتیده بود،  به آن احترام روی
 گفت: مرگ فرزند بسیار تلخ بود، فشرده بغضی که راه گلویش رابا صدای لرزان و  سکوت کردم، او آهی کشید و

 !تلخ است .بسیار بسیار.اس.
 

 ایانپ
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