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گرگدنب : نامر مان

نوتاخ ناسیرپ : هدنسیون مان

هناقشاع - یسیلپ ژرنا:

***

خالهص:

یتسیاب یم هک دوب یگرگ نامه راشفا دارهب ! تسا گرم گرگ هبوتی دنیوگ یم

، تشاد دوخ اررد یلماک شحو غاب هک یدرم سب. و دشاب گرم شا ماجنارس

نوچ مه هک وخیلا طخ شوخ ،رام تشادن یسک یارب ییاقب هک یتفص گرگ

هک تس  یفیثک و یذوم ِشوم هلیحرگ هابور نیا و دوب یراهق ِراوخ نوخ ، شافخ

، تسا هدز رود ار یدایز یاه  نوناق دارهب دراد. ترهش باقع هب شا ندوب زیت رد

زا یدیدج ی هحفص دوش؛ هتشادرب قیاقح زا هدرپ و دنتفایب هک اه باقن یلو

! دتسیا یم شیامن هب اهرواب
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: همدقم

؛ تسین مه دب ندش ینابرق تاقوا یهاگ

یوش... شا نامشچ ینابرق ثمًال

... شیاه هاگن ینابرق

... شیاه  ینابرهم ینابرق

؟ یوش شدوجو همهی ینابرق یتسناوت یم یمدش، صاًالهچ

نتشا! رطع یتح

« نوتاخ ناسیرپ : هدنسیون »
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یخلت هب گاللی یاه لگ هک یگنر هایس ربق گنس یور ور متسد یوت گنس

وراب مشچماه و مدنوخ ییا هحتاف بل ،ریز مدیبوک ندرک یم ییامندوخ شور

بل مورآ مدوب هدرک تداع شهب هام دنچ زا دعب هگید هک یضغب ،اب متسب درد

مدز:

هک یتسه یک ؟وت ینک یم یچراک نم یاج نیااج ادخ؟ هدنب یتسه یک -وت

؟! ننک یم هیرگ تارب و ننوخ یم هحتاف تربق رس نم یاج هب

دنلب درس کاخ یور زا یگتسخ دش.اب نییاپ باالو مرازه راب یارب مولگ کبیس

یمغ رپزا هاگن . مدنوکت ور دوب هتسشن میکشم یوتنام یور هک یکاخ و مدش

هدرک وررپ اضف لک هک ییاه هجز و هحون یادص . مدنودرگ نوتسربق روداترود

دعب هگید . ندوب شوپ هایس همه نیااج ، تخادن یم هزرل ورهب یسک ره لد دوب

دنچ زا دعب هگید دوب، هدرک تداع اه یهایس نیا ندید هب مشچماه هام دنچ زا

مناخ نیاهک هب مدوب هدرک تداع هگید ، مدوب هدرک تداع ندیشوپ هایس هب هام

ورس مدنوچیپ یم مردام و ردپ ثمًال ربق رس ندموا ی هنوهب ورهب نوجاقآ و نوج

یم رس هب راظتنا و یربخ یب یوت دیاب یک !ات مدروآ یم رد ربق نیا نیااجو زا

نوچ ارچ؟ یمنمدز؟ ومد مدرک یم بوکرس ور مگنت ِلد دیاب یک ات هگید ؟ مدرب

! متشادن نتشگرب یور ،نم مدوب راکاطخ نم

ییا هناقمحا و کیچوک یاطخ اطخ!هچ درک.هه شوخ اج مبل جنک یدنخزوپ

دوب،زا.... هدرک مورحم اهزیچ یلیخ ورزا نم هک

یارب مریگب گالیب مدرک دصق و مداد نوکت تسار و پچ ورهب مرس کالهف

ی هلصاف دوب. رت لیماف و کف یب مه نم هکزا ینیا ، تخبدب نیا ربق نتسش

متشگرب گالب ندیرخ زا دعب و مدرک یط دنلب ماگ دنچ وراب هکد ات نوتسربق
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هدش ظفح ورزا شسردآ یبوخ هب هام دنچ نیا زا دعب هگید هک یربق تمس

یس*ن*ه یوت مسفن هبورور ی هنحص ندید اب مدیسر ربق هب هک نیمه . مدوب

مبل یور یدنخبل ؟ زانیرپ سلا؟ دنچ زا دعب ؟ مدید یم تسرد متشاد دش. سبح

مه زونه یلو مدوب هدرک هدامآ هظحل نیا یارب ور مدوخ هشیمه . تسب شقن

ور مشچماه ! مشب هبورور شاهاب مدوب هدرک ینیب  شیپ هک یروج نوا متسنوت یمن

ربق. تمس مداتفا هار نوزرل یاهاپ واب مدرک شزاب قیمع سفن کی دعب و متسب

: دروخ مشوگ هجزشهب یادص مدیسر شرس هکباالی نیمه

! یسای منک تشومارف متسنوتن ودسلا دعب مزونه ، قیفر متگنت -لد

هب هشعر و درک .نهلا تخادنا منوج هب شیتآ و تخیر کشا . دیزرل ملد دزو قه

هسرب رظن هب مورآ متشاد یعس هک ییادص واب متسشن شور هبور . داتفا منت

: متفگ

ور نم هک ملا حشوخ ، زانیرپ یدرکن یتفرعم یب دروم هی نیا یوت هک ملا حشوخ -

! هتفرن تدای زونه

هریخ مهب دوب ادیوه شرد کشا من هک ییاه مشچ واب دروآ ورباال شرس یدنت

االِن متفگ هک یردق دش؛نِا رتدرگ و درگ شاه مشچ هک دوب هتشذگن یلیخ دش.

: مدیشاپ شور هب یدنخبل ! مامت و هنزب ور هتکس

! ممدوخ ینیب یم تسرد -هرآ،

: تفگ هتتهتپ اب

-وت...وت...!

: مدرک شلماک مدوخ لیلد نیمه هنک؛هب لماک هلمجشور تسنوتن
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یرپ. هدنزم نم -هرآ

و مدنوخ ور شفرح هک دش هریخ ربق گنس هب هدیرد یاه مشچ واب هدز تریح

مداد: ور شباوج هرابود

کاخ نیا ریز نم یاج ودسلا هک هیک تخبدب نیا منود یمن منود! یمن -

. هدیباوخ

هب مبل دش،هک ریخ مهب قیقدرت دادو نوکت تسار و پچ ورهب شرس یروابان اب

: متفگ و دموا شک هدنخ

DNA شیامزآ نیاهک ؟ای تارب نآرق ور مراذب تسد یاوخ یم ؛ ممدوخ ادخ -هب

؟! مدب

دز: بل تهب اب هظحل دنچ زا دعب

! هرادن ،هن هرادن ناکما نیا نیا... یلو -

اباب. ممدوخ متسین هک حور -

ینارگن دش.اب ترپ دوب شتشپ هک یتخرد تمس تسس یبحلاو ندب اب

ماج رس درک.کالهف دنلب نداتسیا یانعم ورهب شتسد ،هک مدیود شتمس

هک دوب ییازور روآدای اسرف  تقاط یامرگ نیا مدز. مدوخ رود یخرچ و مداتسیا

ثعاب نیمه دادو مهب یبوخ سح دیزو هک یمی .دابمال دنوشک نیااج ورهب نم

م هظفاح نتشگرب زا دعب دوب،هک هام ود هش.نم مکرت مینارگن و سرتسا یمدش

ور ممیمصت . مدوب هدیسر نیااج و هجیتن نیا اتهب مدوب هتفر راجنلک مدوخ اب

یمن درط هک ور نوشرتخد مدآ ی هداونوخ هرخ ؛باأل مدرگرب متشاد دصق و هتفرگ

! مدوبن رصقم هک ننک،نم
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هرگی و متسشن دوب هدش غاد نازوس باتفآ رطاخ هب هک ییوکس یور هرابود

: مدموا فرح وهب مداد تروق ور منهد ،بآ مدرک لش ور شملا

یتقو مدوخ نم یلو ِروآ، بجعت وت یارب منک، عورش اجک زا منود یمن -نم

بآ هب بل زور دوب،هکاتود هدش دراو مهب یگرزب کوش ،نِاردق تشگرب م هظفاح

ما، یهابتشا مدآ هی هک مدیمهف ییا هدروخ هیسلاو زا دعب هزات نم ! مدزن اذغ و

! رورپرهم هراتس هب هدیسر هکاالن هانپ هدزیا نمسای هی

مداد: همادا وزاب مدرک قاچ یسفن

هی رطاخ ،هب شزرا یب ترفاسم هی رطاخ هب هبش هی هک هتخس هن؟! هگم هتخس -

. یزابب ور تیگدنز یتفوک دناب

هدش هریخ نم هب توهبم و تام مه زاب یلو مدش، هریخ شاه مشچ یوت مغ اب

! تخس یلیخ دوب، تخس تیعقاو نیا مضه ، تشاد قح دوب.

: متفگ لبق رتزا هتسخ

زاب مشچ نیاهک زا دعب منود یم طقف ،نم یرپ یچدش منود یمن ممدوخ -نم

امک زا هام جنپ زا دعب هک نتفگ و ندرک هرودم ، ندرک هرودم مدآ هدع هی مدرک

! یدموا نوریب

یمدش. رتدرگ شاه مشچ هظحل ره

 هظفاح هام تفه !ات رتدب ربارب رازه مکلب ، متشاد ور حلااالنوت ًاقیقد منم -هرآ

هنابشم یاه  سوباک فطل هب هک هشیم یهام راهچ ،هی مدوب هداد تسد مورزا

! هتشگرب هتسکش واپ تسد م هظفاح
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: دیسرپ و درک زاب بل هرخ باأل

؟ رتخد یدوب اجک تدم همه نیا ... تدم همه نیا -

همه نیا ، مدوب یهابتشا مدآ هی تدم همه نیا . تسشن مبل یور یدنخ جک

نوااج رسزا هچروط مدیمهفن مه زونه یلو مدرک یگدنز هگید یکی یاج تدم

مومت منک.ربخالف ادیپ ور مدوخ ات متشاد زاین تقو هب مه زونه ، مدروآرد

مداد: ور شباوج هاتوک دوب، ملد یوت هک ییاه فرح

نم نتفرگ هابتشا هگید یکی اب راگنا یلو ! نتسه یک منود یمن هنوخییا، هی -وت

ور!

: متفرگ مینیب یولج توکس یانعم مورهب هراشا تشگنا هک هگب یزیچ تساوخ

! مرادن یباوج نوچ سرپن و وگن ، یرپ وگن یچیه سیه -

متمس دشوهب دنلب شاج زا یناهگان هشاب هدش جراخ کوش زا هزات هک راگنا

یور ندز هسوب لوغشم و دیشک مشوغآ یوت تخس و تفس ، دروآ موجه

دز: غیج یگدز قوذ دش.اب مینوشیپ

یم گرم قوذ یلا حشوخ زا مراد هدنزییا، !وت هشیمن مرواب نم یادخ یاو یاو -

. روعش یب مش

: متفگ هتفر باال یاهوربا واب مدرک شادج مدوخ زا روز هب

هک! یدرکن کرت ور تدنگ خاالق نیا مه زونه -

مهاب زاب هشاب هدنوم بقع نامز زا یلیخ نیاهک ثملا هب مفرح هب هجوت یب

دز: غیج یلا حشوخ
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! نشاب هداد مهب ور ایند هک راگنا ، یسای ملا حشوخ یلیخ -

رد یزاب هچب تشاد هگید مه مدوخ ضغب دش. عمج شمشچ یوت یکشا هرطق

: متفگ یخوش وجاب ندرک ضوع یارب ؛ دروآ یم

! هگید نداد تهب ور ایند بوخ ؟ هنووید هیچ راگنا -

یگنت لد عفر یارب مه نم نیاراب . تفرگ ملغب هرابود و دیدنخ هیرگ و ضغب یوت

چپ ششوگ وریز مدرک هقلح هنوشاهش رود ینوبرهم وراب ماه تسد لا سود نیا

مدز:

دوب. هدش گنت تارب یلیخ ملد -

: مدینش مشوگ ریز ور شمورآ یادص

! یتنعل دیشک یم ناتسرامیت هب مراک تشاد هگید -نم

مجال همهی رخآ یشحف هی یگدز قوذ عقاوم نیاهک دوب، شیگشیمه تداع نیا

هی نیاهک زا دعب دوب. زاس هرطاخ و نیریش مارب هچردق شق خاال نیا ،و هشاب شت

ادج مه دشزا فرطرب اه یگنت لد یدودح وات میتفرگ لغب ور هگید مه ریس لد

. میدش

ههار! وت یباسح نشج هی راگنا -

: مدرک هاگن شهب یلا وؤس بجعتم یاه مشچ اب

؟! ینشج ؟هچ نشج -

داد: باوج یلا حشوخ واب مدرک موزاب وحهلای یتشم

! هگید هدرم هی ندش هدنز نشج -
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و مدرک لیلحت منهذ یوت ور شفرح نیاهک زا دعب یلو ، تفرگ هدنخم شفرح زا

شندرک نومیشپ هب وبل مداد تروق ور منهد بآ سرت اب مدرب یپ شانعم هب

: مدرک زاب

اه! ینکن یراک نیچمه صاًال -هن،هن

مداد: حیضوت مدوخ هگب،هک یزیچ تساوخ و تخادنا باال ییوربا یلا ٔوس

؟ ینود یم مرادن مور هداونوخ شیپ تشگرب یور زونه !نم زانیرپ -

: تفگ بجعت اب

هدش، رتریپ هدسلا تاباب ، ندروخ هصغ همه نیا ت هداونوخ یچ؟ ینعی -

... یگیم وت دعب ندز. ور نوش  هیسروب دیق سجرن و امین هدش، نیشن هنوخ تنامام

!

داد.اب نوکت نوارو نیاروو ورهب شرس یروابان واب دادن همادا ور شفرح

رتو تسس یلو ، دیکچ نییاپ ممشچ زا هناجوجل یکشا هرطق شاه فرح ندینش

ندینش رامخ مندب لولس هب لولس . منزب شسپ ماوخب هک مدوب ینوا رتزا فیعض

یچ !نم متساوخ یم نم هک دوبن یزیچ نیا یلو یلو... مدوب هداونوخ زا ربخ هی

مدوخ رس بالاهور نیا یتفوک یدرجم رفس هساویهی ارچ ؟ نوشاهاب مدرک راک

هدنزم؟! نم سانلا اهیا متفگ یم و متشگ  یمرب ییور هچ اب دیاب ! مدروآ م هداونوخ و

مدوب راکاطخ مدوخ رظن زا دیاش منود یمن ! راکاطخ هدنزی هدنزییا؛هی هچ منوا

یلو....

یمدرک. درخ ور مباصعا ،هک ندوب دمآ و تفر رد مزغم یوت یدایز یاهرگا اماو

مدز: وبل متسب مشچ یچ همه زا هتسخ
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یوت مدش هدیشک هک یچدش ممهفب هک مراد!نِاردق زاین تقو هب زونه -

. ندرک تسرد نومارب ش هتسد لاورادو غشآ دارهب هک تابالق...تابالیق

مرانک ور شدوخ مدید هک مدرک زاب مشچ . مدینش مشوگ ریز ور شمورآ یادص

. هدنوسر

! نیمه یدرک یزابجل طقف ،وت مزیزع یتسین رصقم وت یسای -

: متفگ و متفرگ هلصاف شزا رایتخا نودب

مدش!حاالهچ هدنز و مدرم ابوت ییورایور هساو !صاًالنم مرصقم هن -هن

نم مگب و هنوخ نوا وت مدرگرب لا حشوخ داشو نیاهک ؟ یراد نم زا یراظتنا

؟ ننک یمن هتکس الل منوبز تدوخ رظن ؟!هب مارگ  هداوناخ هدنزم

: تشاذگ هنوشم یور ور شرس

! تسین یکُش ،مک یگیم تسرد -هرآ

رورم ور هتشذگ رود هی دیاب لوا مایب، رانک مدوخ اب دیاب لوا ِنم، اب قح نیبب -

. هشیم یچ منیبب شدعب منک

: تفگ و دموا هاتوک هرخ باأل

! قیفر دنناد ناورسخ شیوخ تکلمم -صالح

؟! هدشن ضوع یچیه ارچ ، تسب شقن مبل یور یخلت دنخبل

یرپ. مدوب تاه  نتفگ قیفر گنت -لد

: تخود مهب ور شروابان هاگن و تشادرب هنوشم یور ورزا شرس

یاه ظفل هساو یگنتلد هب هسرب !هچ ینیبب ور نم یاوخب هگید مدرک یمن رکف -
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. مترچ

: مدروآ نوبز ورهب ملد فرح

مه وت مدرک اطخ نم هک روط نومه یرپ یلو یلو... فداصت نوا ِلبق ات -هرآ

ینک. اطخ یتشاد قح

ورباال شرس و متفرگ متسد یوت هنوچشور ،هک تخادنا ریز ور شرس مرشهدز

: مدروآ

؟ یتخبشوخ ور! تیگدنکفارس منیبن -

هنوگ هب یخرس گنر ، هشاب هدرک شریگ لفاغ و هدوب ییوهی یدایز ٔوسملا یراگنا

: تفگ و تفرگ نودند ورهب شبل تلا جخ ،اب دیود شاه

و هدیم خر یرارسا دیلک هی یتاقافتا نیچمه یوت هشیمه ؛ سای ینود یم -

یلو.... ، مدرک یمن یراک نیچمه و دوب هدش چالق متسد شاک هگیم فرط

داد: همادا یمورآ نحل واب تخود مهب تیمولظم وراب شهاگن

؛نمون.... مباختنا زا متسین نومیشپ ادخ،نم هب متخبشوخ نم یلو -

: مدادن شهب ور شفرح ی همادا ی هزاجا و متفرگ شنهد یولج ور متسد

. هیفاک نیمه . یتخبشوخ هک هبوخ ، یرپ هبوخ -

ضعالمت یگتفرگ ات مداتسیا تباث ماپ یور یمک و مدش دنلب غاد گنس یور زا

دشو دنلب مه یرپ مرس تشپ . نتفایب راک هتفرمهب باوخ یاهاپ و هشب فرطرب

: تفگ

؟ یرب یاوخ یم -
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: مدرک رت بل

مرب. ماوخ یم -

: دیسرپ زاب هلصاف وبال

؟ تمنیبب یایم یک هرابود -

مداد: ور شباوج برساال

. مدرگ  یمرب مایب رانک م هتشذگ و مدوخ هکاب یتقو ، زانیرپ منود یمن -

: تفگ وزاب هشب شیلوضف عنام تسنوت یمن راگنا

؟ یدب مهب تدوخ زا یسردآ هی یاوخ یمن -

: تسب شقن مبل یور یدنخبل

وگن یسک هب یزیچ … یرپ نک ربص ، رتخد یقل نهد هچردق هک منود یم -هن،

. ًافطل

ییامندوخ هب عورش اه هتشذگ لثم مه زاب شاه هنوگ هکچلا درک هدنخییا

ور نومزور لا دوگ اتود نیا یوت ندرک ورف تشگنا هکاب ییازور .هچ ندرک

یمن ؛ تشادن ور هتشذگ قرب شیشیم یاه مشچ . میدوب هدیدنخن و هدرکن یرپس

هت زا یهآ مزاب هتشذگ یروآدای !اب مدرک یم رکف یروط نیا نم مه دیاش منود

: دروخ مشوگ هب شادص ،هک مدیشک ملد

لوق.... ،هب نمسای مدش گرزب یلیخ -

هدنخی هنک.اب لماک هلمجشور تسنوتن هک هگب یچ تساوخ یم متسنود یم

: متفگ داد،هک نوکت تسار و پچ ورهب شرس یگتخاس
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هبوخ! یلیخ ، یرپ هبوخ -

یدبا هنوخی نیااج . میدش جراخ نوتسربق وزا میداتفا هار هنوشیمه هب هنوش

نیااج، میدموا یم مه زاب میدرک یم رارف شزا هک مه هچردق دوب،ره امدآ همهی

یلیخاه هک دوب یکاخ نیا نوم همه یدبا هنوخی نیااج... نوم  ندروآ یم ینعی

لفق مداد. نوریب ادص رسو رپ مه زاب ور مسفن دوب. هدرک لح شدوخ رد ور

. میداتسیا شرانک و مدز ور مدوب هدرک کراپ نوبایخ نوارو هک مدیفس یاتانس

هکات میکشم یباتفآ کنیع . دیراب یم شیتآ نومسآ زا نانچ مه یلو دوب، رصع

مدش: هریخ یرپ وهب متشاذگ ممشچ یور ور، دوب متشم یوت هظحل نوا

. مریم هگید -نم

رادید نیا دیسرت یم ،هک متشادن کش یمدزو جوم شهاگن یوت هک ینارگن اب

: تفگ هشاب رادید نیرخآ مه

! یسای شاب تدوخ بظاوم -

. مشچ -

. کشا -یب

مدز: یدنخزوپ

! زانیرپ ننک یم یزاب ور راشبآ شقن نم یاه مشچ ازور نیا -

ش هقردب شیکشم یادنویه رانک نتفر .ات تفگن یچیه دزو یخلت دنخبل

طخ فطل وهب تشاد ور شنتشاد یوزرآ شینووج جوا یوت هک ینیشام ... مدرک

هچره ات مدش منیشام راوس ممدوخ دوب! هدیسر شهب ازیچ، یلیخ یور ندیشک

دوب. تخرد رادو لک نیااجهب ِنوبایخ مش. رود روآ ناقفخ ناکم نیا زا رتدوز
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زا تارکفت و افرح نیا ! تشهب نگیم شاه  وتسربق هب هک ِخلت ردقچ امدآ یگدنز

رناژی بمب هب هک لوگنش داشو ِنم دوب، بیرغ و بیجع یدایز نم بناج

یمنمدز! هک ییافرح هچ ،حاالمدزا مدوب هدش فورعم

سبح سفن مندش جراخ مدش؛اب جراخ ارهز تشهب وزا مدنوخرچ ور نومرف

اب یروط منک؟هچ یچراک دیاب هک مدرک رکف نیا وهب مداتسرف نوریب هدشمور

؟ مایب رانک هلئسم نیا و مدوخ

تکرش ورهب مدوخ عبر هی یوت مدرک در ور هدننک کالهف کیفارت هک نیمه

کراپ دوب تکرش لماوع و اریدم صتخم هک یگنیکراپ یوت ور نیشام . مدنوسر

. متفر ورباال تکرش دیفس یکیمارس یاه هلپ دنتدنت روسناسآ هب هجوت ویب مدرک

مدز. ور دحاو گنز شدعب ، مدرک هزات یسفن و مداتسیا مود هقبطی رد یولج

تفگ «هلب» شنوبرهم یادص نوا اب تکرش یشنم یکلم مناخ هقیقد دنچ زا دعب

هب یرسرس هاگن و متسب مرس تشپ ور ،رد متفر لخاد درک. زاب ور رد نوفیآ واب

نیمه یوت ، دوبن یراجت دحاو هی طقف نیااج . متخادنا اه یتلوص گرزب تکرش

شوپ فک اب گرزب دننام یدرگ دوب.سنلا هدش هدناجنگ گرزب عمتجم هی دحاو

تشاد رارق سنلا روداترود هک هوهقییا ابرد ییاه قاتا وطالیی، دیفس یکیمارس

زیم تیاهن ورد دروخ یم مشچ هب یقاتا ره رَد ِرانک هک یگرزب یاه  نودلگ و

نیع ورد هداس نیازید ، تشاد رارق زاسنلا ییا هشوگ هک یشنم گنر کشالیت

دنلب شیلدنص یور زا مندید اب یکلم دوب. هدرک هداجیا ور یمسر و کیش حلا

،هکاب مدرک وسالم متفر رتولج . هنیشب مدرک هراشا شهب تسد دش،هکاب

داد. ور مباوج ییور  شوخ
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؟ نتسه نوشقاتا یوت یتلوص یاقآ -

: تخادنا ورباال شیت هدشیکشال روشاه یوربا یات هی

؟ گرزب یتلوص یاقآ -

مدرک: یفوه بل ریز

! مگیم ور داشرا -هن؛

. نتشگرب یناگیاب زا هزات -اهآ،هلب

هب هقت دنچ . شقاتا تمس مدرک تکرح و مداد نوکت شارب یرس دییأت یانعم هب

یمسر پیت واب ابصالتب هشیمه لثم مدش. لخاد شدیئامرفب واب مدز رد

مولگ یگتخاس دوب. ذغاک تشم هی یوت شرس و هتسشن شگنر طالیی زیم تشپ

دنخبل مندید واب دروآ ورباال شرس ؛ هشب مروضح هجوتم ات مدرک فاص ور

هتخوس هوهقییا مرچ یاه  یلدنص دشوهب دنلب شیلدنص یور دز،زا ینوبرهم

دز: هراشا

. نیشب !ایب یدموا شوخ هراتس -هوا

خرچ یلدنص یور هرابود مه شدوخ متسشن یلدنص یور و مدز یدنخزوپ

تشاد ربخ یسک ؟هچ متسین هراتس نم تسنود یم یک ! هراتس . تسشن شراد

؟! تساجک یعقاو هراتسی

ور نوش همه هک مداد یم حیجرت سپ ، متشادن ٔوسلاماه یارب یباوج چیه

: متفگ و مدز شور هب یعونصم دنخبل منک. بوکرس

. نونمم -
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: تخادنا مهب یهاگن کوکشم

هدش؟ یزیچ -

: مدیسرپ شدوخ ِنحل نومه اب

هگم؟ -هچروط

: تفگ مورآ دادو نوکت یرس

یمینز! لسک ییاروج هی منود یمن -

: مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ

. مدموا نیمه هساو -اهآ،هرآ

مداد: حیضوت درک،هک هاگن مهب رگ شسرپ

. ترفاسم مرب ور یتدم هی ماوخ یم م... هتسخ یلیخ -نم

یور زا لا حشوخ ، هدوب فرح نیا ندینش رظتنم هشاب تقو یلیخ هک راگنا

لا بند شزیم رانک گنر هوهقییا دمک یوت هک روط نومه دشو دنلب شیلدنص

دز: ینکشب اوه یور تشگ یم یزیچ هی

تحارتسا هب مدوب هتفگ تهب شیپ تقو یلیخ همع، رتخد ِمیمصت نیرتهب نیا -

هک! یراد زاین

هب متشادن شرد یشقن چیه نم هک میلعج تیوه و مدوخ زا حملا مکمک هگید

یچدش مدیمهف یم شاک یمدش. وکا مرس یوت شادص همع! رتخد . دروخ یم مه

هراتسی مدش و مدروآرد نیااج االنرسزا مرادن مه ییادرسپ هی یتح هک ینم

اه! یتلوص نادناخ گرزب رسپ ؛ یتلوص داشرا همعی رتخد ، رورپرهم
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و مدش یم رود هداونوخ نیا زا دیاب تفر. یم ولج خلت یویرانس هی لثم یچ همه

نیا یاه هکیت و مداد یم تحارتسا مزغم هب مکی مداد، یم تحارتسا مزغم هب مکی

منک. لح ور امعم نیا نامز رورم اتهب مدیچ یم مه رانک ور لزاپ

یلدنص یور دوب شتسد یوت هک یزیچ واب دموا شدوخ ،هک متفگن یزیچ

: تسشن هبورمور

مودک وگب طقف هنک، هدامآ ور ترفس تامدقم نارماک مدیم ، تراک منیا -ایب

؟! یفرط

دنچ هشاب هدوب شادخ زا مدرک یم سح دوب! هداد رورا مزغم و هدنوم زاب منهد

و مدش بذعم شیپ زا رتشیب شراتفر نیا هشب.اب خالص مرش ورزا یزور

شدوخ ،هک منکب یضارتعا متساوخ و مدرک زاب .بل متشاد ندوب رابرس ساسحا

: تفگ دشو عنام

! میرادن ور افرح نیا هک نمووت ، رادرب تسد -

شزا یگدز مرش درک،هکاب هاگن مهب دنخبل واب تفرگ هبورمور ور تراک

درک، گنهامه نارماک نیاهکاب زا دعب و تشادرب ور نفلت عقوم نومه . شمتفرگ

دز: بل نم ورهب

! هرذگب شوخ -

. هرذگ یم شوخ شاب نئمطم -

یمن هک نوا مدز. دنخزوپ مه زاب ملد یوت دشونم دنلب هقههقش یادص

. مدوخ هب رشت دوب! رشت هی فرح نیا تسنود

هب نییاپ هکزا مداتسیا شور وورهب مدش دنلب یلدنص یور زا
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درک. هاگن مهب باال

مرب. هگید ،نم منونمم -

. شاب تدوخ بظاوم -

! شردام و ردپ وهن داشرا ،هنزا مدیمهف یمن ور ینوبرهم همه نیا لیلد تقو چیه

. ظفاحادخ . هشاب -

تمس میقتسم نیاراب و مدز نوریب تکرش زا عیرس داد،هک ور مباوج یبلر یز

دوب. هدش مهانپرس یمدش ودسیلا هک هنوخییا . مدنور اه یتلوص هنوخی

مرانک زا وداب قرب تعرس هب هک ینیشام هجوتم ،هک مدوب رکف یوت نِاردق

قوب یادص . دنوشک ور نم هرابود ِگرم یاپ یات تلفغ هظحل وهی مدشن تشذگ

 سفن  سفن و مدز زمرت یور عیرس ،هک دیچیپ هطوحم یوت نیشام ود ره دتمم

یس*ن ی هسفق ورهب شدوخ تدش هب مبلق مدش. هریخ هبورمور تخرد هب نانز

دوب.اب هدش درگ نکمم دح نیرخآ ات سرت تدش زا مشچماه و دیبوک یم *هم

مداد. تروق ور منهد بآ سرت

شییا هوهق یاه مشچ یوت و مدرک دنلب ور مرس ، دروخ نیشام ی هشیش هب یقت

دز: هشیش هب ددجم مدش،هک هریخ

! موناخ مَاوتاب -

: دیرغ ،هک مدیشک نییاپ ور هشیش

ور.... نوماتودره یتشاد ؟! تساجک تساوح -

مدز: .بل تفگ الهلاهّٰللایی بل وریز درک عطق ور شفرح
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! مفسأتم -

: داتسیا مولج یس*ن*ه هب تسد و بناج هب قح

؟! نیمه ؟ مفساتم -

نیشام زا مخا یمدرک!اب یکسا شور تشاد منیا دوب، گنشق مباصعا یلیخ

دنلب دق رطاخ ،هب هتبلا ،هک مداتسیا یس*ن*هش یس*ن*ههب و مدش هدایپ

! دیسر یم یس*ن*هش ریز ات مدق ، شندوب

؟ ینَکِب ور مشوگ یاوخ یم -

هگیدش تسد و درک شراولش بیج یوت ور شاه  تسد زا یکی یبصع دنخبل اب

: دیشک شییامرخ یاهوم یوت ور

وت! یئوررپ اه!هچ بجع -

: مدیباس مه یور ور ماه نودند صرح اب

هک،رسورمو هدشن یزیچ ،االمن مرتحم رهاظ هب یاقآ دینک تبحص تسرد -

! نییاج نیا هدنگ

درک: هراشا دوب هدروخ لودج ی هشوگ هب ،هک شدیفس هب20۶ تسد اب

؟! هملا س منیا یچ؟ نیا -

مدز: رغ بناج هب قح

؟ هنیا تلکشم سپ -اهآ

داد: ور مباوج فراعت نودب منوا و

نک. شلح امرفب فطل هنیا، ملکشم -هرآ
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رازه اب داشرا هک میلعج ِیلم تراک و تکرش ِتیزیو تراک مدز، دنخزوپ شهب

شولج و متشادرب نیشام دروبشاد یور ورزا دوب هدرک شروج یتراپ لدم

: متفرگ

. نوتباسح هب مزیرب ، دینزب گنز دش هچردق -ره

. دروخ اج تکرش مسا ندید درک،هکاب هاگن شهب و تفرگ مزا ور تراک

. ِلباقان ، هرادن یلا کشا یجآ ! یکوا -

: مدنوشن بلماه یور دنخی جک

. شوخزور ! ِمولعم -

طسوت رد مندز قوب .اب مدنوسر هنوخ ورهب مدوخ تعرس وهب مدش نیشام راوس

هب هک دوب یشک  تمحز و نوبرهم درمریپ دش. زاب اه یتلوص رادیارس تمحر اقآ

اه یتلوص یارب شیپ تقو یلیخ زا شرسمه مناخ اروهط اب نوشدوخ هتفگی

مدش، هدایپ نیشام زا طایح لوا نومه و مدرب لخاد ور نیشام . ندوب هدرک راک

دیود: متمس تعرس اب تمحر اقآ هک

. موناخ -سالم

: متفگ و مدز ییا هتسخ دنخبل

! دیشابن هتسخ تمحر -سالماقآ

ناج. مناخ یشاب -سالتم

: متفرگ شتمس ور نیشام چیوس

. دینک کراپ ور نیشام تمحز -یب
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ور هنوخ زبسرس و دننام یوالیی ریسم . تفگ یمشچ و تفرگ متسد ورزا چیوس

بآ زا لصاح ،هک مسیخ ینوشیپ . مدنوسر یلصا ورهبسنلا مدوخ و مدرک یط

زاب ور ورد کاپ تسد تشپ وراب دوب طایح کیچوک ی هچغاب لخاد یاه شاپ

. مدرک

نودند ورهب مبل دوب هتسشن یتیو یولج هلا یوت نوج،هک مناخ ندید اب

یب ور یتیو مندید .اب مدوبن قفوم اما ادصباالمرب یبرسو متساوخ و متفرگ

: دنودرگرب متمس ور شور و درک ادص

ناج! هراتس یدموا -

: متفگ مورآ و مدز مرشهدزییا دنخبل

. مشن امش محازم مربباال متساوخ -هلب،

ثمًالنز نوج مناخ درک. هیکت ششارت شوخ یاصع دشوهب دنلب لبم یور زا

و هاگشناد یتقو ، ماباب و نامام توف دعب دوب هدش رارق هک ییاد دوب، مییاد

 هظفاح نتشگرب زا دعب منک. یگدنز نوششیپ و ناریا مدرگرب دش مومت ملیصحت

هدرک مهب هک یتبحم دوب،ره هدش متفوک مدوب هدروخ هک ور ییاذغ همقل مره

مشچ نوا یوت ییور هچ اب دیاب . دوبن نم تقایل .انیا متسنود رامرهز ور ندوب

رد نوش  نووج غاد نسو تلوهک رطاخ هب مکمک هگید نوش،هک  نوبرهم یاه

ور شرکف امش هک متسین ینوا نم متفگ یم و مدرک یم هاگن دوب گنر رییغت حلا

؟! دینک یم

رذگ ی هدنهد  نوشن هدششهک کورچ یاه  تسد واب دنوسر مهب ور شدوخ

: درشف مکحم ور ماه تسد دوب نامز
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تسه مه یام هنودرد شرآ ی هنودرد دوب، تقشاع شرآ ، ییام رتخد لثم -وت

! نیتفگن یگن

راصح یوت هک یکشا یمدش. منداد تسکش هب قفوم تشاد مضغب مه زاب

نودند ورهب مبل دوب. هدرک رات ور مدید و هدش دس مدوب هدرک ینادنز ممشچ

و نوزرل یادص دشواب منوگرگد حلا هجوتم شدوخ هک متفگن یزیچ و متفرگ

: تفگ شنوبرهم

هشب! هزات زیزع غاد ... هدرگ  یمرب ت هظفاح زاون یتقو مدرک یمن رکف -

داد: ور مباوج ،هک مدرک هاگن شهب رگ شسرپ و گنگ

هدش! هزات تلد غاد مزاب ؛ مرتخد مگیم ور تزرمایب ادخ ردام و ردپ -

داد: همادا و درک هزات یسفن

منیبن ؛ یمرتخد لثم تسرد وت یلو ، میتشادن یبوخ ی هنویم نیمیس اب هتسرد -

هنک! شوخ اج تلد یوت یمغ

: مدرک افتکا مرس نداد نوکت هب تلا جخ اب

منک. تحارتسا مکی دیدب هزاجا ، تسین شوخ حملا مکی -نم

: دیشک مینوشیپ یور ور شتسد و درک هاگن مهب هدش لوه

؟! رتکد میرب یاوخ یم ! یرادن هک مه بت ؟ نوج رتخد هتچ -

پچ ورهب مرس مدرک یم نوش  نارگن رتشیب هظحل هب هظحل نیاهک زا تلاهدز جخ

ورهب دوب هدرک تخس مارب ور ندیشک سفن هار هک مولگ ضغب و نوکت تسار و

مداد: تروق روز
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مشیم بوخ مباوخب تعاس ِدایز،ود ِراک رطاخ تس؛هب هداس دردرس هی طقف -هن

ناج! مناخ

هدش کورچ ینوشیپ یور ییا هسوب منتفر زا لبق داد، نوکت مارب یرس راچان هب

یط مقاتا هب ندیسر یارب ور هنوخ یچیپرام یاه هلپ هلجع واب مدنوشن ش

رُس رد تشپ ؛ شنتسب و مدورو زا دعب و مدرک زاب ور قاتا گنر دیفس .رد مدرک

زابلد و گرزب سارت نوا ،اب شگنر ینوجمداب و دیفس نیازید اب قاتا نیا . مدروخ

! تشادن نم هب یقلعت چیه

ینوجمداب دمک تمس میقتسم و مدش دنلب ماج زا یتخرک اب هقیقد ود زا دعب

روپیگ زولب ساوسو نودب هشیمه رتزا هلصوح مدرکویب زاب ور شرد ، متفر گنر

تخت یور . مدرک شضیوعت منت یاه  سابل واب مدروآ نوریب ور یگنر ییا همروس

راب،ود کی مداد. ژ اسام مور هقیقش تسد اب ینطاب لیم نودب و مدش ولو مدیفس

هدننک هنووید دردرس نیا یور یریثأت چیه نیاراک هک یراگنا راب... راب،هس

 شمارآ صرق ی هتسب تخت رانک یوشک یوت وزا مدش دنلب صرح .اب تشادن

هظحل دنچ یارب هک مداد تروق بآ نودب هنودشور ،هی مدروآ نوریب ور شخب

مشچ مدش، ولو ماجرس هرابود و مدرکن یهجوت ؛ مدرک ساسحا ملد رس ینیگنس

.... متشاذگ ممشچ یور ور مدعاس و متسب ور ماه

***

سرت یمدرک.اب یگدننار یروآ  ماسرس تعرس اب تشاد و میدوب نیشام ِیوت

مدز: غیج

هگنراد. ، یتنعل هگنراد -
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دز: داد

یممنک. یطلغ هچ مراد منیبب راذب وش هفخ وش، هفخ وش، هفخ -

یمدش ترپ بآ مشنهد دوب،زا هدش مروتم شندرگ گر و خرس ندز فرح عقوم

یولج میلبق فداصت ِیاه  هنحص همهی سولا چ هداج هب ندیسر .اب نوریب

دوب هدموا رد مکشا . مدنوپسچ نیشام یلدنص وهب مدوخ سرت واب دموا ممشچ

: مدرک شسامتلا . دیزرل یم مادص و

؟! یمهف …یم یدیم نوم  نتشک هب یراد هگنراد، نآرق ور -وت

: دیبوک شینوشیپ یور یتسد مکحم

. رتخد وش تکاس -ِد

تردق . متفرگ ور منهد یور ماه تسد تفج دش،هکاب لیدبت قهقه هب مکشا

دوب. مندرک شغ ناکما نآ ره ،هک مدوب هدیسرت ونِاردق هداد تسد ورزا مملکت

لر تنک . نومور یوت دموا هرقنییا سراپ پژو هی عقوم نومه هک دیچیپ ور هداج

هک یبقع نیشام اب ییولج نیشام دتمم قوب یادص و هتفر رد شتسد زا نیشام

: متفگ هتتهتپ واب مدرک زاب نوبز روز دوب.هب هدیچیپ هداج یوت ندوب نوم لا بند

راد! شهگن هگن... -

***

ورهب شدوخ دنتدنت مبلق . متسشن تخت یور فاص و مدیرپ باوخ زا غیج اب

ماه تسد . دموا یمن باال مسفن و دوب هدش کشخ منهد ، دیبوک یم هنیسم ی هسفق

یم نوج متشاد هملک یعقاو یانعم وهب مدوب هداتفا هفرس ،هب متفرگ مولگ ورهب

قاتا ِیوت اروهط و نوج مناخ دشو زاب تدش اب قاتا رد عقوم نومه مداد،هک
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تشاد هگن مولج ور بآ ناویل اروهط و دیبوک متشپ هلجع اب نوج مناخ . ندموا

غیج اروهط رس نوج مناخ مراد. شرب متسنوت یمن ،هک مدوب تسس نِاردق یلو

دز:

؟ اروهط هرادن سفن شدوخ ینیب یمن هگم -

و درک کیدزن بلماه ورهب بآ ناویل نوزرل یاه  تسد و هلجع اب مناخ اروهط

رایتخا یب عقوم  نومه و دموا باال مسفن هرخ .باأل تخیر منهد ِیوت هئرج هئرج

مرانک نوج مناخ یمدرک،هک سِخ سِخ مولگ زونه یلو مدیشک یقیمع ِسفن

دز: ورغ تسشن تخت یور

ینیب یم . مشیم بوخ مباوخب تعاس ود یگیم رتکد میرب نوج رتخد مگیم -

ور؟! تزور حلاو

هدامآ نوج مناخ یاه  هظعوم یارب ور مدوخ و متخادنا ریز ور مرس  هدنمرش

وعال بجعت ورهب شاج مشچماه یوت ِیگدز مرش درک هک یراک اب یلو ، مدرک

: تفگ دشو دنلب داد. مرس یور گرزب ؤسلا تم

یردق نِا مه زونه نک رواب ، رتخد ینزب فرح ماهاب ینوت یم یتساوخ تقو -ره

! ممهفن ور تنوبز ،هک مدشن تفرخ و ریپ

زا رتشیب هظحل ره ،هک شذفان یاه هاگن زا رارف یارب و متفرگ نودند ورهب مبل

نیا زا لبق . متفگن یزیچ و مدنودرگ قاتا روداترود یهاگن یمدرک مبذعم شیپ

مدز: بل مورآ و درک روطخ منهذ هب یزیچ هنک کرت ور قاتا داوخب هک

مراد! زاین تحارتسا هی .هب ترفاسم مرب ور یتدم دیدب هزاجا نوج...هگا موناخ -

مناخ نتفر نوریب اب هقیقد دنچ زا دعب هرخ دادوباأل نوکت هساوم یرس دنخبل اب
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نیا ارچ . مدیشک مندرگ هب یتسد و متخادنا ریز ور مرس ، قاتا زا اروهط و نوج

ور روآ باذع تارطاخ نوا همهی و هتشذگ هب متشگ  یمرب دیاب دوب؟ هدش یروج

دوب. دنیاشوخان و خلت مه شهب ندرک رکف یتح ؟! مدرک یم رورم

، داتسیا ندیپت زا هاتوک یلیخ ییا هظحل یارب مبلق مخم زا شادص ندش ابدر

ندموا باال یارب ونِاردق ،نِاردق نشاب هدرک ورف مبلق یوت ور یرجنخ هک راگنا

ور ماه تسد . مندز قه دشاب نامز مه مسفن ندموا ،هکباال مدرک قتال مسفن

ناوات تسنوت یم دح هچ ات یزابجل هی هگم هک مدرک رکف نیا وهب متروص راصح

ناوتان و زجاع شنتفگ زا یتح هک...هک... تقایل یب ابهی یزابجل ؟ هشاب هتشاد

یولج هنحص نوا مه زونه و مشوگ یوت اتیزر ندنوخ و ندز راتیگ یادص . مدوب

،هک میدوب شوخ هچ زور نوا دوب. دمآ و تفر رد ملیف کی لثم قیقد ممشچ

مومت نوم  یخوش و هدنخ یادص و میتفرگ ناکسا هنوخدور رانک لگنج نوا یوت

اترپ و ترچ نیا و یریگ نج لثم مه نم یارجام شاک دوب. هتشادرب ور لگنج

اهارجام نوا و دناب نوا یلو ، دروآ یم مبل هب کحضم دنچره یدنخبل دیاش دوب

ییوهی هنحص نوا متسب یم ور مشچماه یتقو ارچ درک. مخ یروجدب ور مرمک

یمداد؟! مباذع ونِاردق یمدرک ییامندوخ ممشچ یولج

***

یور یگتسخ واب مدرک لو ندوب هتفرگ مارب هک یقاتا رد یولج ور نودمچ

، ناهفصا هب یتعاس دنچ ی هدننک هتسخ زاورپ هی زا دعب مدش. ولو باوخ  تخت

یرت مهم یاراک نیااج هک فیح یلو سب... و متشاد زاین مورآ باوخ هی هب طقف

زا رفس نیا دعب دیاب یمدش، مومت همهیچ رفس نیا دعب دیاب . متشاد باوخ زا

! مدرک یم ادیپ تاجن یبلقت و کیف تیوه نیا
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ِدیفس ی هنحص ،هی مدروآ منهذ یوت ور دیفس ی هحفص وهی مدرک یفوه بل ریز

ور مشچماه هشیمه تداع هشب.هب یطخ طخ نم تسد هب دوب رارق ،هک دیفس

اجک زا ارجام هک منک رکف نیا وهب مدب یشمارآ مزغم اتهب مدنوخرچ هقدح یوت

نوا و شرت لبق یلیخ مه دیاش نم؟ای یاه  یزاب هچب اهو یزابجل دش؟ عورش

هدرک رکف ،هک هرفن راهچ ی هناقمحا میمصت هی .هرآ هناقمحا میمصت نوا و هفاک

شاهاب اباب هک یمیمصت . میشاب لقتسم و شوخ ور هام هس مینوت یم میدوب

رفس،اباب نیا یوت هش نوم  هارمه مه شدوخ نیاهک طرش هب امین و دوب فلا خم

هب یراک و تشون یم و تشون یم هک راگزور ملق زا ناما یلو دوب! هدرک یضار ور

دوز هچ یلو دب، مه تشون بوخ مه نم یارب ، تشادن مه شندوب بوخ دبای

! ندوب هداد اه یخلت ورهب نوشاج یبوخاه

و مدوب هدرک زاب مشچ ناتسرامیب یوت هک یزور ؟زا مدرک یم عورش اجک زا دیاب

ندوب هتفگ تیلست و هدرک هرودم ؟ ندوب هدرک هرودم مدآ هدع هی هقیقد دنچ دعب

هتشاد ور مدزمان مکح ییاروج هی م،هک هتشادن ییاد رسپ نداد تسد زا رطاخ هب

؟

زا دعب ،هک مدروآ یم دای ورهب هظحل نوا و یممدز ولج ور ملیف دیاب مه دیاش ای

دوب، هتشگرب م هظفاح هتسکش واپ تسد دنتشادن زور و بش هک ییاه  سوباک

! مدوب هدرب یپ هعجاف قمع وهب دوب هتشگرب

همه رود وهی مشب طلسم منهذ هب مدرک یعس و مداتسرف نوریب ورهآراد مسفن

مدرگرب متشادن ییاطخ هک هگا ،ات مریگب ور میمصت نیرتهب ات منک رورم ور یچ

یاهزور نیرتهب زا ودسلا هب بیرق یتقو یلو منک. عورش ورزاون میگدنز و

؟ متفگ یم یچ و متشگ  یمرب هتسکش لد ابهی مدوب هداد تسد ورزا مرمع
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هن! ًاعطق ؟ متشاد نتفگ یارب مه یزیچ دوب،هک نیا تقیقح

شترا ثملا اههب هتشذگ هک متسب ور مشچماه و مدنک ور مبل تسوپ صرح اب

.... نتفر رژه ممشچ یولج

***

« رویرهش ِمرگ یاه هبنش جنپ زا یکی ، شیپ کب،ودسِلا شلف »

! سای هرن تدای یزیچ ؟ یتشادرب ور یچ همه -

،هک مدرک شنئمطم و کچ ور ملیاسو و نودمچ سجرن رارصا هب مرازه راب یارب

یم دش،هک دنلب هنوخزپشآ یوت زا نامام یادص عقوم نومه . هتفرن مدای یزیچ

یور زیم تشپ و هنوخزپشآ یوت متفر یدنت . میروخب یزیچ هی میرب تفگ

هب لوا ییاج مریم یتقو مداد یم حیجرت هشیمه . متسشن هرفن ود تکمین

نیم نوصوش زا لیلد نیمه ،هب منورد رفنضغ هب شدعب مسرب منوریب یارغص

هاگن هنوحبص زیم وهب مدیباس مهب علو وراب ماه تسد . مدوب هدش هدامآ شلبق

و.... رینپ ، لسع ابرم، هرک، ریش، ، مدرک

یلو ، تشادن اهور یجرخ لو نیا ناوت مه یام هداونوخ عسو ، دوبن راک رد یقارغا

دوب! هتشاذگ مومت گنس ور زورما نامام ایوگ

وناب! تس هقباس ،یب موناخ همال یدرک -هوا!هچ

تفر: مهب یپوت هرغی مشچ

هچب. هشن ترید روخب -
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: متشاذگ ممشچ یور یشیامن ورهبحتلا متسار تسد فک

. مشچ هب -یا

هب نامام زا ندرک رکشت واب مدرک ورد ور زیم همهی هقیقد تسیب ضرع رد

وشاالیپ هرادن یتشپ یلدنص نیا دوب هتفر مدای مداد،هک هیکت میلدنص یتشپ

سیخ شتروص و هدموا یتشادهب سیورس زا هزات هک امین . هنوخزپشآ فک مداتفا

هرابود ، مدرک کزان شارب یمشچ تشپ دز. هدنخ ریز یقپ نم ندید اب دوب بآ

: متفگ و متسشن یلدنص یور

ناخ! امین ریخب مه امش حبص -

یور رینپ تشاد هک یلا حرد نم، هب هجوت ویب دیشک رس ور شییاچ تروه

: تفگ یممدیلا شنون

ناج. یسای ریخب مه امش حبص موه -

: مدیشک یفوپ یصرح کالهفو

. هشیم نومرید امین شاب دوز -

دش. ندنوبمل لوغشم هرابود و تخادنا مهب یهاگن یمشچ ریز

تقو ننک؛حاالحاالاه یم تکرح شش تعاس هتفگ یرپ ، سرتن هشیمن ترید -

. تسه

مدز: غیج و مدرک هاگن شهب هدش درگ یاه مشچ اب

اتحاال یک زا هشاب مشوخ منیبب اتسیاو ! یدز فرح یرپ اب یک ؟وت یتفگ یچ -

؟ نیدش یمیمص نِاردق
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. داتفا هفرس وهب شولگ یوت دیرپ ییاچ وهی

هساوی ییازیچ نینچ نیا و هویم و همقل ندیچ لوغشم عقوم نوا هکات نامام

هرخ ،هکباأل شتشپ یوت دیبوک تسد واب امین تمس دیود هلجع دوب،اب ام رفس

و تخادنا ریز ور شرس توافت یب هرابود . دموا باال شسفن نیم دنچ دعب اقآ

: مدرک نوطیش ور منحل و متخادنا ورباال موربا یات دش.هی ندروخ لوغشم

امین. اقآ یتفگ یم بخ بخ، -

: تفگ یبلر یز هنک هاگن مهب نیاهک ِنودب

؟! متفگ یم یچ -

هیقبش؟ ، میتفا یم هار شیش تعاس هتفگ و هدز گنز تهب یرپ یتفگ یم -

یاه هرهم درک،هک هاگن مهب هدش درگ یاه مشچ واب دنلب ور شرس هلجع اب

داد: ادص کی و رازه شندرگ

؟! متفگ ور انیا یک نم ؟ هچب منهد یراذ یم فرح ارچ -

ریش ناویل اب یزاب لوغشم هک روط نومه و مدنوخرچ هقدح یوت ور مشچماه

: مدرک شهاگن یمشچ ریز مدوب متسد یوت غاد

یم هابتشا مراد نم مه دیاش ؟ هدوب یچ ارجام منیبب وگب ور شتسرد وت بخ -

منک!

دش. هریخ مهب یلا یبیخ واب تخادنا باال هنوشییا

تساوخ یم منوا ، شمدید هار رس رفس ِدیرخ هساو هاگشورف متفر هک زورید -

! نیمه هنک... دیرخ
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درک: هاگن مهب کوکشم

موه؟ هک! باالِرت هچوک ات راهچ نوش هنوخ ینود یم -

یوت ینیشام کیتس ال لثم ، مرایب ریگ نوشزا یزیچ مدوب هتسنوتن نیاهک زا

بل وریز مدرک نوزیوآ مور هچول و بل تحاران دش. هدابمخیلا نوتسبات یامرگ

ناخ،هکباأل امین نوا! هب هسرب هچ مدینش روز هب ممدوخ "هرآ"هک متفگ مورآ

نوریب هنوخزپشآ دشزا مومت شنوروخ هنوحبص مسارم نرق هی زا دعب هرخ

. ندوب هتسشن یتیو یولج هلا یوت مه سجرن و اباب ،هک میتفر

. میتفر و میدوب نایرپ لگشوخ رگا میتفر و میدوب نابرهم زان ؛رگا هگید بخ -

،هک ندرک هاگن مهب هدنخ مهاب شدعب هدش درگ یاه مشچ اب شلوا ییات ود

و دیچیپ مندب یاه لولس کت کت، یوت درد درک. موزاب وحهلای تشم هی امین

دش: دنلب مخآ یادص

! متسد یاو ، متسد ،یآ یتنعل ِنیگنس تتسد -خآ

: دموا وربا و مشچ مارب ، شولقود ردارب زا تیامح هب سجرن

هشن. نوترید نک لیطعت ورعفًال تاه  یزاب یلوک نیا ِبُخ، ِبُخ -

شهب زاب نهد مهاب زاب یلو متشاد تداع شیزابجل جلو راتفر نیا هب هتسرد

مدز: لز

؟! یزاب یلوک -

هب مه ،ام مینک شمومت هک درک هراشا اباب هرپب مهب هرابود تساوخ سجرن ات

و طخ و میتخادن یم باال وربا مه هساو یمشچ ریز یلو میدش تکاس رهاظ
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. میدیشک یم نوشن

یولج تاه  تسود رایب، ور نم کاس مَاوت یممرب ور تنودمچ نیا نم یسای -

. نرظتنم رد

منم تفر. نوریب رد زا منودمچ نتشادرب اب هدب مهب یفرح تلهم نیاهک نودب

شتسد یوت ور ماه تسد و متمس دموا نامام نوریب مرب ماوخب نیاهک زا لبق

. تفرگ

. هشیم گنت تارب ملد ، شاب تدوخ بظاوم مزیزع یسای -

. متفر ورف شلغب یوت مکحم

ًامتح. ، ینامام مرب تنوبرق -

اه! منکن شرافس هگید بخ -

: مدرک شهاگن پچ پچ هدنخ واب مدموا نوریب شلغب یوت زا

هچبم! هگم اباب -یا

هچبییا. هساویام هشب هک ستلامه دص -

. میدنولچ ور هگید مه مکحم هرابود و مدز هدنخ ریز هک درک وحهلام یکمشچ

و ردپ هساوی مه زاب ندش یم گرزب هک مه هچردق ره هچباه ؛ تفگ یم تسرد

! نتشاد ور عافد هچبیهسسهلاییب هی مکح نوشردام

لا وبند مدنک لد هنوخ زا هرخ باأل یمارگ ی هداوناخ اب یسوبور ریس لد هی زا دعب

امین هک نیمه مدش. هنوور دیشک یم شلا بند ور شدوخ نمو نودمچ ،هک امین

ودات ندید ،اب منیبب ور کوپ هلک هس متسنوت تفر رانک رد بوچراهچ یوت زا
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مدش. رت کیدزن و مدنوخرچ هقدح یوت ور مشچماه نیشام

ودات؟! ارچ دوب، یفاک نیشام -هی

ات؟ دنچ سپ یرپ:وداتهن

هنود! -هی

؟! هنود هی ارچ -

نتفگ ترپ و ترچ زا تسد و میدموا نومدوخ هب دز مهب اهر ،هک یندرگ سپ اب

متفر منم و ندش واباب نامام اب ندرک شب و شوخ لوغشم هچباه . میتشادرب

. تشاذ یم شنیشام بقع قودنص اهور نودمچ تشاد هک امین تمس

. شاداد -

درک: دنلب ور شرس و تسب ور قودنص رد

؟ شاداد ِناج -

؟ مایب یرپ نیشام اب نم هشیم یببال، تناج -

مدش؛یب هریخ شهب و مدرک مولظم ور مشچماه لدم دش،هک درگ شاه مشچ

.کالهف دموا یم محر هب شدننام  کشیجنگ لد هشیمه لثم راک نیا اب کش

درک: یفوه

ور. هام هس نیا لک ، تشگرب و تفر نم! تسد هدرپس ور وت اباب مزیزع -

هگنراد هچوک !رس مشیم یرپ نیشام راوس اج نیمه زا متفگن هک منم بخ -

. مشیم راوس

: تفگ و درک هدنخییا
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؟ یراذب اهنت ور تشاداد یاوخ یم تفرعم یب -یا

مداد: نوکت تسار و پچ ورهب مرس دنت

. مریمن نیرادن تسود امش -هن،هن،هگا

نک. گنهامه تتسود اب هشاب ، هرادن یلکشم مزیزع -هن

هفرحمدوب. زا یوزج ، یعقاوم نیچمه یوت ، هگرزب شاداد هساوی یزاب  سول

و مدرک یظفاحادخ نوشاهاب و سجرن و واباب نامام تمس متفر و مدرک یرکشت

هب یلک اباب نیاهک زا دعب . متسشن شرانک و امین نیشام تمس متشگرب هرابود

نومرس تشپ مه هچباه . داتفا وهار درک نشور ور نیشام درک شرافس امین

. متفرگ ور یرپ ی هرامش و مدروآ نوریب میتشپ هلوک ورزا ملیابوم . ندموا

-هلب؟

. اتسیاو امین نیشام رس تشپ میتشذگ ام هچوک هکزا نیمه ، یرپ نیبب -

: دیسرپ و درک یفوه

؟! هداتفا یقافتا هگم؟ -هچروط

: متفگ و مدیشک هدرکم قرع ی هقیقش هب یتسد

وت! هگنراد طقف تهب مگیم -هن،حاال

. هشاب -

دز: رشت امین ،هک متخادنا دروبشاد یور ور لیابوم و مدرک عطق ور سامت

یگب یاین هزیر،زاب یم مهب تیشوگ هدور لدو یمهنز باتفآ ِمرگ؛ نوااج -

.... میشوگ شاداد
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: مدرک عطق ور شفرح . متفرگ متشم یوت و متشادرب دروبشاد یور ورزا لیابوم

؟ ینک یم نوراب ریت ارچ مدروخ طلغ یاو -

ور نیشام میدرک در ور هچوک چیپ هک نیمه . تفگن یزیچ هگید دزو یدنخبل

دعب هقیقد .هی تشاد هگن قرب ریت ریز یمومع نفلت گنر زبس کسویک رانک

اتیزر داد، نییاپ ور هدننار رانک ی هشیش و درک زمرت امین نیشام رانک اهر یابیت

دروآ: نوریب هشیش ورزا شرس یلا ؤس نوملقوب لثم

؟ هداتفا یقافتا -

ور شباوج رخسمت وابحتلا مدرب ولج ور مرس هدب یباوج امین نیاهک زا لبق

مداد:

! هشاب نوتدوخ راک یوت نوترس و دینکن یلوضف ، مرتحم ِنوملقوب ریخ -

اهر ندز. هدنخ ریز امین و اهر هک درک هاگن مهب ینابصع و هدیرد یاه مشچ اب

داد: رارق شدوخ بطاخم ور امین نم، ِروضح هب هجوت ویب دروآ ولج ور شرس

؟ امین اقآ نیداتسیا ارچ -

هرب. نوشیا اب داوخ یم یسای ، میتسه موناخ یرپ رظتنم ، تسین یلکشم -

نیشام تشپ وهب متشگرب دش، دنلب یرس تشپ نیشام قوب یادص عقوم نومه

نوشوا و نوشیا هب هجوت .یب ندوب هدروآ فیرشت موناخ هرخ ،هکباأل مدرک هاگن

ِرتهب ای یرپ نیشام تمس و متخادنا مشود یور هلوکمور ، امین و اهر یاه  ندرک

ورهبمه رد مکحم و متفرگ یاج یلدنص یور ، متفر یرپ یاباب نز نیشام مگب

دش: دنلب شداد یادص ،هک مدیبوک
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؟ هتاباب ملا هگم ، کدرا یوها -

. تسین مه امش یاباب -حاالهکملا

نومرس تشپ نوا و میرب مه ام هک دز امنهار امین اهر، ِنیشام ندرک تکرح اب

دز: کف مه زاب میداتفا نابوتا یوت هک نیمه و داتفا هار یرپ ، هشاب

تسارهز ؛ملا تسین هک نمووت یاباب ،ملا هگید مگیم ور نیمه منم بخ -

یمهنک! سیورس ور نوماتودره یاباب هشب شیزیچ

مدز. هدنخ ریز اباحم یب دز ،هک یفرح اب

؟ میراد فیرشت قوب نیااج نمووت هگم هدرک طلغ -

-هلب....

داد: همادا یکمناب ابحتلا وزاب درک یثکم

! شبوخ عون زا منوا میراد فیرشت قوب هتیرفع نوا لباقم -رد

مداد: نوکت شارب ور مرس

؟ یدموا نوا ِنیشام دشاب ،حاالهچروط روعش یب ترس وت کاخ -

: تخادنا ش هبغبغ هب یداب و درک ضوع ور هدند

وف مراد تسود ور وت نم ناج یرپ هرآ هگب هنک، ینیریشدوخ داوخ یم موناخ -

الن.

! زانیرپ تسین یدب نز ارهز ادخ ،هب هگید ییا هنووید -

هقیقد دنچ ات ،هگا تخود هداج هب مشچ هرابود و تخادنا یهاگن مهب مخا اب

. هحتاف مدرک یمن ضوع ور ثحب هگید
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؟ هلفن یروط بخ،هچ بخ -

داد: نوکت مارب یرس

. زوغلچ هتفرن داز یمدآ هب متندیسرپ لا وحا -حلاو

: مدرک یدنلب هدنخی کت شوخرس

. متفر تدوخ -هب

داد: شینیب هب ینیچ ضیغ اب

! اتبیصم ؟او هشاب هتفر نم هب خاالتق هک مراد ابوت یتبسن هچ نم هگم ، شیا -

امین یحبص فرح دای دشوهب هدز منهذ یوت هقرجییا شفرح ندینش اب

: متفر رشت . مداتفا

رت؟ کیدزن نیا زا تبسن ، یمشاداد -نز

،هک تفرگ یزمرت شین و تشاذگ زمرت دپلا یور ور شاپ مفرح ندش مومت اب

ی هطوحم یوت هقههقم هرابود دشو ترپ ملغب یوت یذغاک لا متسد هبعجی

شرد یکش ، تسه ودات نیا نیب یزیچ هی متسنود یم هک .نم دیچیپ نیشام

! دوبن

اباب. هفخوش -

: مدیسرپ یزومرم نحل اب

؟ دوبن امش دش،ملا ادیپ امین قاتا یوت هک یدیلک نوا ًانایحا ینعی -

درک: هاگن مهب و متمس تشگرب هتفر یور و گنر اب

؟! دیلک مودک ؟ دیلک -ک...
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تشاد مکمک دوب،اوه نوبایب لماک فارطا و رود و میدوب هدش جراخ رهش زا هزات

تولخ هداج نیاربانب ؛ ندوب هداج یوت ییاه  نیشام کوت و کت یمدشو نشور

ورهب نیشام شیترپ ساوح هکاب تشاد ور نیا لا متحا مه زاب یلو دوب،

: متفگ یدج هنک. نوم چالق کپچ و هنزب یزیچ یقربریت

رادن. رب هداج زا مشچ -

درک: رارکت ور شلبق ؤسلا یسرتسا مه زاب یلو دش، هریخ هبورور هب هرابود

یچ؟ دیلک مَاوت -اب

! هگید ور تبلق دیلک -

شغیج غیج یادص هیناث دنچ زا دعب یلو ، هشاب هدشن مفرح هجوتم راگنا شلوا

مهرد م هفایق و ماه شوگ یور متشاذگ ور ماه تسد دوب. هدرک وررپ نیشام لک

: تفگ دش،هک

. یداد هتکسم روعش یب ننک تضیرم زغم وت کاخ -

: متفگ یمداد فاگ تشاد هقیقد هب مد نیاهک زا شوخرس

؟ یدرک یم یچراک نم شاداد قاتا وت امش ! یتشاد کش تدوخ هب راگنا مزیزع -

. مدرکن تمیسقت یواسمان تمسق هس اتهب وگب عیرس دوز دنت

دوب: هداتفا هتتهتپ هب مزاب

ممیسقت یواسمان تمسق هس هب هشیم !هچروط یواسم ینعی میسقت هزیچ... -

؟ ینک

،هگا مدوب هرهم نم دوب چیپ نوا هگا یلو هنک ضوع ور ثحب دوب دلب بوخ قانال
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مدش. یم چیپراهچ نم دوب چیپ هس

هار نومه زا نزب رود یلو ، یعرف هداج وت یتخادنا ور ثحب گنشق نیرفآ -

. میرب نومدوخ

داد: باوج ییوررپ اب لبق هعفدی عمجرتزا ساوح نیاراب

؟ مراد یچراک وت شاداد قاتا وت مگوش،نم -ورب

! تسه منم ؤسلا کش -یب

دز: غیج یبصع

. گنلپ یگب گنلش هب تمنزب یروج یسای -

: متشادرب شنتشاذگ هبرسرس زا تسد هگید و مدیدنخ زیر

یممنز. یترچ هی میسرب ات نم هشاب -

مه یور ،هک ییاه  نودند و دوب مولعم مه شخر مین هکزا هدش درگ یاه مشچ اب

: دیرغ هدشش تفچ کف نیب زا دیباس یم

؟ ترچ یگیم شهب دعب یپکب یریگب دهشم ات یاوخ یم ، رتخد مرب ور تور -

هی.... مش بدا یب هگیم هنوطیش -

. پکب یمهنز، تفم رز هراد هنوطیش -

مشچماه مداد، هیکت شیتشپ ورهب مرس و مدنوباوخ ور نیشام یلدنص هدنخ اب

موب موب یادص هب هجوت نودب هک دیسرن نیم هس وهب متشاذگ مه یور ور

دش.... باوخ مرگ مشچماه یرپ گنهآ

***
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! کدرا -ولا

و مدرک زاب روز ورهب مشچماه شاه  ندرک غیج غیج و رفن هی یاه نداد نوکت اب

هک یمود غیج دش.اب نیگنس کلپماه یبحلا هرابود مدش،هک هریخ هبورور هب

نیرخآ مشچماهورات هدز تشحو مدوب باوخ تسم هک ردحیلا دیشک فرط

نوشرک رهو یادص ندش دنلب و انامه مشچ ندرک ،زاب مدرک زاب نکمم دح

طسو باتفآ مدش. هدایپ نیشام وزا مدز رانک ور زانیرپ و اهر یبصع . انامه

رس یاه  تخرد ... تشاد یبسچ ولد گنشق یاوه ًاعقاو نیااج یلو دوب، نومسآ

جاک مه اه تخرد رودارود و هدرک وررپ هطوحم رساترس جاک ی هدیشک کلف هب

مه یوت ور مخاماه و مداد هیکت نیشام هندبی هب هنیس هب تسد دوب. هتخیر

. مدیشک

! یناور یاه  ینوزامآ -

زانیرپ دش. رود نومزا هدنخ واب درک اوجن یزیچ یبل ریز مفرح هب هجوت یب اهر

ورباالداد: شوربا یات هی

هگم؟ -هچروط

دوب، شدوخ یعقاو تیصخش الف خرب هک عقاوم نیا یوت شیدرس نوخ شتقیقح

حتلا نیرت  عیجف هب متشاد تسود هک یروج ، دنوسر یم نونج ضرم ورهب مدآ

یقیمع سفن مدوخ ِندش مورآ یارب منک. ادج شندب هلکشورزا نکمم

: مدیسرپ و مداد نوکت تسار و پچ ورهب مرس و مدیشک

؟ نیداتسیا ارچ -

: دیشک شمکش یور یتسد یکمن اب ابحتلا
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یسوبب ور یگدنز دیاب یسرن هک نیا مناج،هب داوخ یم هجوت هدرم باص نیا -

نیا.... رانک، یراذب

: مدرک عطق ور شضیف رپ یاه  ینارنخس

! یرپ یریگب ینوم -الل

هگیدییا فرط ور شور و دیشک مه یوت ور شاه مخا یشیامن هبحتلا

. دنودرگرب

درک: دنلورغ

منکب طلغ ،نم یتسین یبوخ رفس مه مه هجو چیه هک!هب هدموین تهب یبوخ -

! ترفاسم مایب یکی ابوت هگید راب هی

مداد: باوج زیمآ  تنطیش نحل اب ورپ ورپ

! رتهب -هچ

ریز یقپ دز،هک لز مندوب کر هب بجعت زا هدش داشگ یاه مشچ واب تشگرب

داد: همادا مهرد یاه مخا مدز.اب هدنخ

شاب ور رانک.نم یمهراذ هروش یم ور همه ، ِمومح فیل تسین هک -ِدایب!ور

. یگنشگ زا یشن هالک ینک تفوک یزیچ هی مدرک ترادیب

؟! یگنشگ زا منوا ندش! -نموهالک

: تفگ رخسمت و یگدول اب

. یراد فیرشت هزور ور سلا زور ۳۶۵ لُک امش اباب -هن

مدز: یدنخ  شین
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هچب امش ،حاالهک یونشب هنووید ای هچب نهد زا دیاب ور تسار فرح نگیم -

سپ.... یتسین

دش. رود اج نوا دزوزا رپ دوب نومسآ یوت کالغ یچره دز هک یغیج اب

! نمسای یروعش یب یلیخ -

؛ دوبن نم یارب رشب نیا ندروخ صرح ندید رتزا شخب تذل یزیچ چیه هک خآ

مداد. یم شصرح رتشیب دیاب اسب هچ سپ

؟ متسین ومکش نم هک دش تباث تهب حاال -ایب

مداد: همادا ییا هزماب ابحتلا

هک! یدز یمن غیج یروج نیا دوب غورد تفرح -هگا

یوت و مدز میج هدشش توهبم یاه مشچ یولج زا هیناث دنچ ضرع رد

یلو هقبط کی ناروتسر ؛ متخادنا شنلا س روداترود ارذگ یهاگن . متفر ناروتسر

یاج هب هک ییاه  تخت دوب، هدش هداد جال یتنس نیازید ابهی یگرزب ضوع رد

رارق طسو هک هراوفییا و هدش هدیچ دننام یدرگ حتلا سنلا روداترود یلدنص

 هشیش ناروتسر روداترود هتبلا دص دوب،و هدرک داجیا ور یگنشق یاضف تشاد

یمداد. هولج رتزیامتم ور ناروتسر هک تشاد یدق یاه

نوشرانک و متفر ولج ندوب هتسشن اه تخت زا یکی یور هک اتیزر و اهر ندید اب

: متسشن

وک؟ امین سپ -

داد: ور مباوج اتیزر
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یارب تفگ تشاداد قآ نیاهک مود ، هروشب ور شاه  تسد هتفر نیاهک لوا -

. هنیش یم هگید تخت هی یور ام ندوبن بذعم

: متفگ قوذهدز

تس!  هدیمهف ،هچردق مدرگب شرود -

داد: شینیب هب ینیچ اتیزر

هریم! مه هقدصییا نوبرق -هچ

اهر نیاراب ،هک مدرک کزان شارب یمشچ تشپ مدب شهب یباوج نیاهک نودب

هلک «االنرسو متفگ و مداد ور شباوج هاتوک منم ؟»و تساجک یرپ » دیسرپ

.« هشیم ادیپ ش

ییاتیزر و اهر . مدرک رکف رهاوخ اتود نیا نیب توافت وهب متخادنا ریز ور مرس

نومسآ ات نیمز دوب، هیبش مه هب یلیخ نوش،هک هرهچ سکعرب نوشق خاال هک

و شنتخانش یم پیکا ندوب مولظم و موناخ هب همه هک ییاهر . تشاد قرف مهاب

یمندش. شیرتم رازه نوبز رادولج یسک و دوب پیکا هراپی شیتآ هک ییاتیزر

مگ ور شاپ و تسد یکیچوک زیچره ورس دوب نوم هورگ یسرتسا و یبصع یرپ

وود جازم یمد مد ،هب دوبن ینتفگ خاالمق هک مدوخ و یمدرک یصاع ور همه و

، تسشن مبل یور یدنخبل شیروآدای !اب مدوب هدرک ادیپ ترهش پیکا یتیصخش

درک: راکش ور هظحل عیرس و دنومن رود یزر زیت یاه مشچ هکزا

یمینز؟ حیلم دنخبل یک هب یراد یوا یوا، -

یتوافت اهنت دیاش مدش؛ هریخ شتشرد زبس یاه مشچ وهب مدرک دنلب ور مرس

واگ مشچ ی هزادنا یزر دوب،هکملا نوشزیاس تشاد اهر و یزر یاه مشچ هک
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نهد متساوخ .ات تشاد یتلا ح شوخ و رامخ یاه مشچ اهر ، سکعرب یمدشو

درک: عطق ور مسفن مرایب شرد مهافت ءوس وزا منک زاب

رخ تفه رب راوس روک نایادگ تفه یایور یوت مراد متح مدیمهف -اهآ

یمنمش تمحازم مرتخد شاب تحار هگید یچیه سپ ینک، یم ریس یرتسکاخ

ینک! روت ور نوش یکی ینوتب مکلب

مداد. نوکت شارب فسأت یور زا یرس و نوریب ور مسفن کالهف

! هنووید -

دیآ. ششوخ دنیب هناوید وچ هناوید نگیم مزیزع -

هب هنیس هب تسد هشاب هداد مهب یباوج شدوخ یخلا هب نیاهک زا شوخرس

: مدرک ریبعت مدوخ عفن ورهب شفرح داد،هک هیکت تخت یتشپ

سپ ؛ هدموا تشوخ زاام اموش هک ِنیا مهم مناج، تسین مهم شازیچ نیا -حاال

یل. یل یل

هب مه یرپ هظحل نومه و میدز هدنخ ریز نوم همه دش مومت هک مفرح

. تسشن نم رانک دشو هفاضا نومعمج

هشیمه دوب! هتفر نومدای ور شتبیغ لکلا ،هکب میدوب شوخ مه رانک نِاردق

هار زرط هگید میدوب مه رانک رفن راهچ ام هک یتقو و میتشاد ور طاسب نیمه

. دموا یم هدنخراد نومرظن هب مه اه هچروم نتفر

دروآ. فیرشت دوب،هک مک لگنوت دوب عمج نوتعمج -

دروآ. فیرشت شوخ -
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یارب دوب. هدش هتکسییااه هیبش رتشیب هرهچش دز،هک یدنخ جک یروابان اب

ی هلصوح وحلاو مدوب لسک نِاردق زورما هچروط دوب،هک روآ بجعت ممدوخ

تخت یور هک امین هرغی مشچ و نوسراگ ندموا !اب متشادن نتشاذگ رسهبرس

داد. راهان شرافس یسکره و میدرک عمج ور نومرکوره دوب، هتسشن ام فرط نوا

هکزا نم سکعرب یرپ مداد، شرافس هدیبوک مدوب هدیبوک قشاع هک ینم

شرافس یهام و دوب ازیچ روج نیا هدرمی هتشک تفرگ یم مقع ییایرد یاهاذغ

ولپ کشرز نتشاد مهافت دروم نیا رد رکش ور ادخ لقادح هک اتیزر و اهر دادو

اذغ نیاهک زا دعب و تشذگ یخوش و هدنخ اههب شرافس ندموا .ات نداد شرافس

زا درک باسح ور همه یاذغ تفگنه لوپ رارصا اب هلکقش یامین و میدروخ ور

دادویب مهب یبوخ سح ،هک دروخ متروص هب یداب . میتفر نوریب ناروتسر

ندرک یزاب یطسو یارب ناکم نیا اوهو نیا مداد. مندب هب یسوق و شک رایتخا

مدش. یرپ نیشام راوس هرابود و مدز یدنخبل میزتناف یمداد.هب نوج

ولد گنشق ی هرظنم هب مداد،هک یم حیجرت و دوبن باوخ سح هگید نیاراب

ات سرخ لثم هک نم؛هن مدوب مه یئوررپ .حاالهچ مشب هریخ نوریب یاشگ

! مدوب هدیباوخن نیااج دوخ

؟ میسرب هدنوم -هچردق

ینکشب دادن. مهب یباوج چیه هشاب هدینشن ور مفرح و هدوب رکف یوت هک راگنا

مین و تشادرب شنهد یولج ورزا شتسد بجعتم مدز،هک شاه مشچ یولج

: تخادنا مهب یهاگن

هیچ؟ -
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؟ ینک یم ریس اجک ، ِیچیپرآ -

: تفگ جیگ و لسک

هگم؟ -هچروط

: متفگ شندرک تیذا هساو

اه! متفگ یچ یدینشن ، هدرب ور امش لد روجدب ام شاداد نیاهک لثم ریخ -هن

دوب: مولعم مه شخر مین زا شمهرد یاه مخا

؟ یتفگ یچ ، سای وگن ترپ و ترچ -

: مدیسرپ و مدموا هاتوک هرادن یتسرد ی هلصوح حلاو مدید یتقو

؟ میسرب هدنوم هچردق مگیم -

: تفگ دشو وحم شتروص یور زا مکمک شاه مخا

! هگید تعاس شیش اب جنپ دیاش منود یمن قیقد -اهآ،

؛ مدرک یفوپ کالهف

یلدنص نیا ور یتکرح چیه یب یروج نیا هگید تعاس شیش هک نم ، ادخای -

! مشیم جلف منیشب

دش: دنلب هدنخش یادص

هب ندیسر ات اباب سرتن . میدرک افتکا نانمس هب میتفرن لا مش هار زا هبوخ -حاال

. میداتسیا دیاش ،هک تسه یندید یاج یلک دهشم

: دموا شک شوگانب ات مبل
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. لویا عیه، -

دیاش! متفگ ، دنبب ور تشین -حاال

ی هرظنم وهب مدادن تشاد مقوذ ندرک روک رد یعس ،هک شفرح هب یتیمها

دوب. تخرد رادو ریسم رتشیب و دوبن یربخ نوبایب زا هگید مدش. هریخ نوریب

مدوب هدموا سلا دنچ زا دعب نیاهک زا ادج ، تشاد یتذل هچ مارب رفس نیا هک خآ

 بسا و اهواگ . تشاد یشوخ و هزات وحلا سح هی مه شندوب یدرجم رفس،

مشچ . ندوب هدرک داجیا ور یندید ی هرظنم ندش یم هدید هداج رانک هک ییاه

ود نتسب شقن و انامه منتسب مشچ مدب،هک مزغم هب یشمارآ اتهی متسب ور ماه

زاب مشچ مدوب هدید هک ییا هنحص زا سرت !اب انامه ممشچ یولج یکشم یوگ ات

بوخ یلیخ دوب! هداد رورا مخم مدش. هریخ هبورور هداجی هب تهبهدز و مدرک

دای هب هبوموم ور زور نوا تاقافتا یتح ... دموا یم مدای هلیتاهور نوا بحاص

یم راک نوااج نامام هک یناتسرامیب طایح یوت ور نیشام هک زور نومه ! متشاد

طایح یوت هزاجا نودب ور منیشام دیابن دوب هدش یعدم و مدوب هدرک کراپ درک،

مه اب کیفارت یوت هک شلبق تعاس دنچ یتح منک،ای کراپ شناتسرامیب

چیه یلو ! مدوب هدموا رد شتلا جخ زا یباسح یباورپ منم و دوب هدش نومثحب

!اب مدوب هدش شریگرد اتحاالنِاردق زور نوا زا ارچ تفر یمن متک وت هروج

رکش ور ادخ دش،هک نایامن مبل یور یدنخبل تسب شقن منهذ یوت هک یرکف

هی ندید نامراهاب لثم نک رکف . دشن ش هجوتم دوب رای رکف یوت نِاردق یرپ

سپ دوب. کحضم مه شهب ندرک رکف یتح ! مشاب هدش قشاع مشچ تفج

هب مبل هرابود مه رکف نیا ؟اب یناسنا ی هزیرغ ؟! مراذب متسنوت یم یچ ور شمسا

! هتسب شوگ و مشچ هنوِنم یکچیه منوا ! یناسنا ی هزیرغ . دموا شک هدنخ



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

48

ور شمسا متسنوت یم دیاش هن؛ یلو دوب، جبلارت شارب قشع مسا دیاش مکلب

شطع هی نوچ دوب؛ سح نیا هساو مسا نیرتهب شطع ...هرآ شطع مراذب

مه هگید راب هی متشاد تسود ، مدوب هدرک ادیپ زومرم یاه مشچ نوا هب یصاخ

یساسحا مدآ هک ؛هن مراذب قشع ور مسح مسا متسنوت یمن .نم شمنیبب هدش

، تسین مراک وت یقشاع و قشع و متسه یگنس ِرتخد هی نم مگب هک هن مشابن

ی هدزاش هی لا بند ماهایور یوت هشیمه یلو هشاب کحضم دیاش ؛ سکعرب ًاقافتا

و یباعدا ردق نیمه مشب تخبشوخ شاهاب منوتب ،هک مدوب دیفس بسا رب راوس

یزیچ نیچمه نوچ مراذب مه هزیرغ ور مسح مسا متسنوت یمن . مدوب عقوت یب

تقو چیه و مدوب یکاپ مشچ مدآ ! دیجنگ یمن یکچیه ی هلیخم وت ینم هرابرد

یم هک یمسا نیرتهب سپ ، نتسنود یم همه ور نیا و متشادن ییا هزیرغ یسک هب

وهی زومرم یروجدب شاه مشچ نوچ دوب؛ شطع مراذب مسح هساوی متسنوت

یلیخاهورهب یتحار هب تسنوت یم ینعی مگیم هک باذج دوب! باذج ییاروج

یم هدنخم مدوخ یاهرکف !زا مدوب هداد در لُک هب زورما هنک. بذج شدوخ

تفه رفن هی هک هنک روطخ شخم زا دصرد هی یتح رسپ نوا منکن رکف . تفرگ

مشچ و شدوخ درومرد هراد الشت یخت یوت واالن هدز شارک شور هبیرغ تشپ

مکلب ات مداد نوکت تسار و پچ ورهب مرس هدنخ .اب هزادن یم ار یجنسرظن شاه

منهذ متسنوت یم ندز فرح اب دیاش هش. رود منهذ زا ترپ ترچو یاهرکف نیا

منک! ترپ عوضوم نیا ورزا

؟ یرپ -

: متفگ و درک یموه هتسخ

؟ یگیم ور شتسار مگب یزیچ هی مگیم -
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دز: وبل درک یفوه کالهف هرذگ یم مرس یوت یچ هشاب هدیمهف هک یراگنا

! نآرق ور وت نک شمومت ، تسین تشاداد ناخ نمو نیب یچیه یسای -

دوب. هتفرگ هدنخم یمدز جوم شادص یوت ،هک یتیمولظم و زجع زا

؟ هسرپب یزیچ نیچمه تساوخ یم یک هنرگم یمینز، کوکشم تدوخ -

دش،هک هریخ هداج هب دادوزاب قوس متمس هیناث دنچ یارب ور شنیگمشخ هاگن

هش. دیدشت هدنخم دش ثعاب

؟ تسین یربخ نم نوج اباب،حاال هشاب -

! دنبن نم شیر تورهب هدیشرت شاداد نوا ، تسین یربخ -هن

مدز: رشت ِگرزب شاداد زا تیامح هب هشیمه لثم

. هشاب متادخ ،زا یکوهوا -

هب تبسن ،هک تفر شاه  تسد تمس مهاگن . تسشن شبل یور یدنخبل هچمین

ور یتلا جخ شاداد نز بقل ملد یوت . دیبسچ یم ور نومرف رت مکحم لبق تاظحل

مداد. شهب

موه؟ . مینزب فرح هگید زیچ هی زا نوج،ایب نمسای یبیخلا هشاب -

ور شندرک تیذا رتشیب ِسح صاًال ،هک مدوب هدش یروج نیا زورما ارچ منود یمن

رفس هی یمنهنوت رفس نیا مدرک یم سح همهش یمدزو روش ملد ، متشادن

. متخادنا باال هنوشییا مورآ رطاخ نیمه !هب هشاب یداع

. تخوس م هلصوح ،هک زادنب هار یثحب بخ،هی هلیخ -

نک. مک ور شریز -
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: مدرک هاگن شهب گنگ

یچ؟! -اه!ِریز

هش. درخ مباصعا یمدش ثعاب نیمه و دیدنخ یم نم هب دوب،هک نوا نیاراب

؟ تخوس ت هلصوح یمنیگ هگم ور، تزاگ -ریز

: مدرک شراثن مشچهرغییا

-یبهزم!

! یتورپه یوت یروجدب زورما یلو . هشاب -

داد: همادا و دیشک شیگتسخ زا هدرک قرع ینوشیپ هب یتسد

ور تاه بل ندموا شک مراد ِتعاس ،هی قیفر تسین تهب مساوح ینکن رکف -

یممنک! اشامت

دیاب دوب!حاال دیعب یرپ زا یعمج ساوح نیچمه دش. سبح هنیس یوت مسفن

رتشیب راب ود ،هک یکی ور مدز شارک قیفر متفگ یم ؟ مداد یم ور شباوج یچ

اوعد! هب منوا ؟ شمدیدن

مدرک یعس . هدموا شریگ لوه رهوشرهاوخ هنک رکف یرپ دوب هدنوم منیمه هه!

منک: ضوع ور ثحب و ادیپ طلست فرحماه هب

نومراظتنا رد هک یدرجم ترفاسم ِشیپ ... ِشیپ مرکف ، تسین یصاخ زیچ -

دوب. تسه

داد: نوکت مارب یرس دنخبل مدز،هکاب شهب یشخب  نانیمطا دنخبل

؟ میتسیاو نوااج ناغماد میسر یم هگید تعاس مین ، هشاب -
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شزا و هشاب هدرک رواب ور مفرح ،هک تسین هداس مه نِاردق هگید مدوب نئمطم

زیچ همه نآ ره دوب نکمم نوچ دادن شک ور هدموا شیپ ثحب ،هک مدوب نونمم

یغورد هی وهگا هخرچب غورد هب منهد دموا یم شیپ مک یلیخ مگب. شهب ور

یم یرپ هب مه یمدش.رگا ور متسد هک دیشک یمن تعاس هی هب یمتح متفگ یم

هب تبسن یبوخ سح ملد هت ارچ منود یمن یلو داتفا یمن یصاخ قافتا متفگ

! متشادن شنتفگ

! یلدنص نیا ور دش کشخ متشپ هرآ یاو -

. نتسیاو وگب انیا اهر و تشاداد هب نزب گنز سپ -

یلدنص هلوکمورزا و مدش مخ مداد، نوکت شارب یرس شفرح دییأت ناونع هب

و مدروآ نوریب میمارگوله هلوکی لغب بیج ورزا ملیابوم ، متشادرب نیشام بقع

. متفرگ ور امین ی هرامش

! شاداد -ولا

یمدرک: یبداد شادص یوت یگتسخ

؟ سای -هلب

هیچ؟ ترظن ، مینک یتحارتسا هی میتسیاو ناغماد هگیم یرپ -

شیکی طقف همک؛ تقو یلو ، تسه یدایز یندید یاهاج دهشم هب ندیسر -ات

؟ میتسیاو اجک .حاال میتسیاو مینوت یم ور

متشاد تداع و مدوب یبلط  تصرف مدآ منم دوب، یقطنم و تسرد لک هب شفرح

هگید یاهاج هب تبسن ناغماد مرظن منک.هب باختنا اهور تصرف نیرتهب هشیمه

نودب نیمه رطاخ یمندز.هب لد هب یگنچ دایز مینک فقوت متسنوت یم هک ییا
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مداد: ور شباوج یرپ اب تروشم

. میتسیاو اجک تهب مگیم دعب ،حاال مینومن ناغماد سپ بخ -

. هشاب -

هدزی تریح یادص ،هک مدرک عطق ور سامت هگیدییا ی هفاضا فرح چیه ِنودب

دش: دنلب یرپ

یچدش؟! یچدش، -

. دشن یصاخ زیچ -

؟! میتسیاو هدش کشخ متشپ ،هک یتفگن االن هگم -

: متفگ و مدرک رت بل

.وت میتسیاو مینوت یم ،هک تسه ناغماد زا یرتهب یاهاج مرظن هب -اهآ،هن

حملا مدروخ نوارو،هکاالننِاردق متسرفب روگنا هشوخ ود منوتب شقوف ناغماد

. ِیندروخ یچره زا هروخ یم مه هب

. تبلط تصرف ِحور وت گس -

شوگ گنهآ اتحاال حبص زا داتفا مدای عقوم  نومه ،هک میدز هدنخ ریز یقپ

شوگ زور هی وهگا دوب هدش گنهآ داتعم ماه شوگ هک ینم منوا ، مدوب هدادن

طبض و مدرب تسد ! مدیچیپ یم مدوخ وهب مدش یم رامخ داتعم لثم مداد یمن

. مدرک نشور ور نیشام

؟ یراد یباسح تسرد ِزیچ -

هیچ؟! زیچ -
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: متفگ و مدرک هدنخییا

. گنهآ اباب...اهآ هگید زیچ -

داد: باوج دزو یدنخبل

! تسین هک نم نیشام ادخ. هب منود یمن -

شور رسو زا یگتسخ دش. ولو یلدنص یور هرابود و تسشن شاج رس فاص

دوب. نومرف تشپ حبص زا ادخ هدنب تشاد مه قح ،هک دیراب یم

؟ یرپ منیشب نومرف تشپ نم یاوخ یم -

دز: رشت

. مریگ یمن ندرگ ور ارهز تو هداوناخ ِرش -هن،نم

دوب، یچ هب شروظنم مدیمهف گنشق مدش. هریخ شخر مین وهب مدرک هدنخییا

میدوب هتفر اهر نیشام اب تعاس دنچ هساو یگمه لا؛ سراپ سولا چ هداج فداصت

هکاب منم . متسشن نومرف تشپ نم ینتشگرب ،هک شدرگ نومرس ریخ سولا چ

.اب تسکش یرپ غامد و تخرد هب مدز ور نیشام ملگشوخ نومرف تسد نوا

مداد: ور شباوج هدنخ

! دشن دب هک وت هساو -

: تخادنا باال ییوربا

هگم؟ -هچروط

: متفگ کر

؟! یدش طال غامد ، یدرک لمع یتفر دش ؟دب تدوخ تشز غامد نوا دوب یچ -
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: متفگ ،هک تشگرب متمس هدش درگ یاه مشچ اب

! تمحز یب هشاب هداج هب تساوح -

دز: بل هناضرتعم یلو دش، هریخ شور هبور هب مهزاب

دوب؟! تشز نم غامد -

دوب! نوتلدیم تیک ِینیب یراگنا سپ -هن

یفرح هگید و تفرگ نودند ورهب شبل هدب یباوج تسنوت یمن نیاهک زا یبصع

دزن.

هک دوب شرس یوت هشیمه و تشاد تروق شدوخ غامد متفگ یمن هک غورد یلو

طالی غامد هب دعب هب نوا وزا دیسر ش هتساوخ هب مه نم فطل هنک،هب شلمع

یکسا مخم یور و تشاد کفرب دوب نشور هک ییویدار یادص دش. فورعم پیکا

تسیل یراب دنچ ، مدرک شلصو نیشام وهب نشور ور ملیابوم ثوتولب یمدرک.

هب شیکی هرخ اتباأل مدرک نییاپ عالهقمورباالو دروم یاه  گنهآ تیاهن یب

ور یصاخ شمارآ هک هدنناوخ مالمی یادص ،هک مدرک شیلپ و دموا شوخ مقاذم

. دیچیپ نیشام یوت تشاد

هرادن ینایاپ ،هک هشاب هداجیا ، یشاب ،وت مشاب «نم

هرادن یرادفرط زاوت ریغ هب ،هک شبایرد ور بلق نیا

هدوسح ایند نیا ، مسپاولد هخآ شاب نم اب رخآ ات

هدنوشک هصق نیا ورهب تاه مشچ یاپ ،هک ِقشع نیا نک رواب
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مشیم ایرد دوخ نم ینکب رَت هگا بل مشمارآ لحاس یا

لد زا داد داد،یا .یا مشیم ایند مدآ نیرت  هنووید ابوت

ادص شدوجو لک اب یمهنز ور تمسا یباعدا، مدآ نیا

لد زا داد داد،یا .یا اجکان ورات نم بلق یمهرب وت قشع

« تسب نب هت هب هروخ یم همهفن ور قشع هگا لد

***

: تفگ راودیدهت و تخود مهب شور هنامصخ هاگن

؟ هگید هبوخ نیااج -

نتفگ یم هک عامط مدآ . مدرک دییأت ور شفرح و مداد نوکت یرس راچان هب

یم هچ یلو ... مینک فقوت اج نیرتهب تساوخ یم ملد دوب،هک نم هب نوشروظنم

! هگید درک دش

یادص مداد،هک مندب هب یسوق و شک زانیرپ اب نامز ومه مدش هدایپ نیشام زا

نیا هب داب ،هک مکزان گنر یسوط زاب ولج یوتنام . دیچیپ هطوحم یوت شاه هرهم

اب هنک داب شتریغ گر و هنیبب امین نیاهک زا لبق ور یمداد شنوکت نوارو روو

دوب. هدرک کراپ امین نیشام یولج ،هک متفر اهر نیشام تمس و متفرگ تسد

لوغشم شگنر مرک کزان یشلا هشوگ دادواب نییاپ ور شرانک ی هشیش اتیزر

یم رت یندرکن لمحت مرگرتو اوه تشذگ یم رتشیب یچ دش.ره شدوخ ندز داب

دش.

مینور یم زاگ تخت نیاراب هگید مینک یتحارتسا هی نییاپ دیرپب زچبورب بخ -
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. دهشم تمس

درک.ب هیکت شنیشام ییا هجوگ هندبی دشوهب هدایپ نیشام زا اهر هظحل نومه

،هک میتشپ هلوک دنب . میدرک نتفر مزع و میدش عمج مه رود همه هرخ األ

شاج هباج و متفرگ ور دوب هدنوم هنوشم یور شدر اتاالن متشاد نانیمطا

هک نوم  ینوشیپ یور هتسشن قرع دیزو یم یهاگ هگ هک یمی .دابمال مدرک

یربخ هگید میدش هچرازاب دراو هک نیمه یمدرک. کشخ ور دوب امرگ زا لصاح

یوت دوب،هک یرلوک درس و کشخ داب سکعرب ، دوبن اسرف  تقاط یامرگ زا

دوب صخشمان شاهتنا هک یفقس ی هچرازاب رود مشچ یمدش. هدنکارپ هچرازاب

.زا مدنوشک هچباه لا بند مور هتسخ ندب و مدرک یفوه بل ،ریز مدنودرگ

یاهاپ هکاب روط نیمه سب! و متسنود یم ور شدیرخ و هچرازاب طقف روباشین

یشورف رهاوج ی هزاغم یور هریخ مهاگن مدرک یم زگ ور هچرازاب لوط هتسخ

هلجع ،اب دنوم دوب نوزیوآ شرد یولج دنبندرگ و حیبست عاونا هبورمور،هک

شرغرغ یادص ،هک شمدیشک مدوخ لا وبند متفرگ ور اتیزر یوتنام نیتسآ

دش: دنلب

! مرادن ،ان نآرق ور وت نک ملو ؟ ینک یم یروج نیا ارچ هتچ؟ -

: مدیشک مه یوت ور مخاماه

. میرخب زیم زیچ مکی نوج،ایب هچب نزب کف -هَا،مک

ادخ؟! هیچ زیم زیچ -

: مدرک هدنخییا کت

. تاجیلدب !اهآ هگید زیم زیچ -
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هچرازاب طسو . متخادنا مرس تشپ هب یهاگن ،هک دموینرد شزا ییادص هگید

یوت یمداد. نوکت مارب ور شرس فسأت یانعم وهب دوب هداتسیا هنیس هب تسد

منوا نیقی هب عطق دوب، مولعم ش هدیشک و دنلب دق طقف اتیزر ،هکزا یکیرات نوا

وهار مدز مینوشیپ یور یکی تسد ؛اب هنیبب ور نم مهرد یاه مخا تسنوت یمن

تشادن مه یرد هک یشورف تاجیلدب ی هزاغم یولج . هزاغم تمس مداتفا

یتوقای رتشگنا یور ممشچ ،هک مدرک شاکنک التور آرویز ساوسو واب مداتسیا

رود هک یدیفس یاه گنس اب شدننام یضیب یتوقای ییا هشیش گنس ؛ دنوم هریخ

هدرک شیمشچ ووت لگشوخ یدایز شکیراب هقلحی نوا و ندوب هدش شنیچ

زا ساوسو وراب متسد مداد. شاج متشگنا یوت و متشاد شرب مدرب تسد دوب.

یم ییامندوخ مدیفس تسد یوت گنشق هک اقح . مدرک شهاگن و رود مدوخ

: مدینش مشوگ ریز ور یرپ یادص ،هک مدوب رتشگنا هب هریخ درک.

نم. یارب نیا ، ِگنشق -هچ

یبصع ، دیشک نوریب متشگنا ورزا رتشگنا روز وهب تفرگ ور متسد هچب هی لثم

مدز: رغ بل وریز مدیشک مهرد وربا

هدب! شسپ شمتشادرب نم لوا ،زا ِمدوخ ملا نوا دوخ -یب

ور رتشگنا دادو نوکت اوه یوت اباب" "ورب یانعم ورهب شتسد نم هب هجوت یب

ملظ هخآ ، مشکب ور مدوخ یاهوم صرح زا تساوخ یم ملد . دنوپچ شتسد یوت

گر زا عبط وهب مدیباس مه یور یصرح ور ماه نودند ! تشاد یدح مه روز و

رتشگنا ندروآرد لوغشم و مدیشک تدش ورهب شتسد وهی میگچب یثرا ِیزابجل

نیاراب . دیشک بقع و شتسد قنقن واب درک تمواقم مه زاب نوا یلو مدش،

شزاگ و مدرک دنلب ور شتسد یممنک یچراک مراد مشاب هجوتم نیاهک نودب
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! مدرک یچراک مدیمهف و مدموا مدوخ هب هزات دش. دنلب زانیرپ غیج ،هک متفرگ

ی هدنشورف هفاضا ،هب ندوب دمآ و تفر رد هچرازاب یوت هک یمدرم اتزا دنچ

تلاهدز جخ . ندوب ام ندرک اشامت ردحلا دوب هدیود نوریب تعرس هب هک هزاغم

مبل و متخادنا ریز ور مرس ، یرپ ی هدیرد یاه مشچ و مدرم راب فسأت یاه هاگن زا

: دروخ مشوگ هب امین یادص ،هک متفرگ نودند ورهب

ِربخ؟! هچ نیااج -

و اهر یمدرک، هاگن نومهب هتفر باال یاهوربا ،هکاب مدرک شهاگن یمشچ ریز

،هک مدرک نمنم یمک . ندوب هداتسیا شرس تشپ یلا وؤس بجعت مهاب اتیزر

داد: باوج رتدوز زانیرپ

ومال! هب هدش یشحو ، شحو غاب نیربب ور نیا -

امین یبصع یادص ندز. هدنخ ریز اتیزر و اهر و تفر مه یوت امین یاه مخا

دش: زادنا  نینط مشوگ یوت

؟! نیزادن یم هار یزیروربآ ارچ ؟ یسای هدش یچ -

دنلب ور مرس و مدش کِرِش ، هشاب هیبنت راظتنا رد هک یراکاطخ هچبی لثم

: مدرک

! شمتشادرب نم لوا دوب، شدوخ ریصقت ادخ -هب

دش: هریخ مهب رگ شسرپ و گنگ

؟! یتشادرب لوا ور یچ -

هب مشچ دوب،اب هدش هزات هرابود ملد غاد هک ردحیلا یرتشیب تئرج اب نیاراب
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یور ماه نودند .در مدرک هراشا یمدرک ییامندوخ یرپ تسد یوت هک یرتشگنا

تمس ور شهاگن مه امین یمدرک. کنخ رتشیب ور ملد نیا و دوب هدنوم شتسد

درک. میاق شتشپ و تشم ور شتسد بذعم یرپ داد،هک قوس یرپ یاه  تسد

مظان یمدزو الک عقوم ره دوب،هک شناتسریبد نارود لثم شتکرح تسرد

هب عورش و میاق شتشپ ور شتسد سرتسا اب یمدرک یسررب هچباهور نخان

: تفگ دادو نوکت نومارب یرس رگ شنزرس امین یمدرک. شبل تسوپ ندنک

. نیتفرگن لقع یلو اه! نیدش زارد ، نیرت هچب مه هچب زا ینعی -

هدنخ ریز یقپ و میراد هگن ور نوم هدنخ میتسنوتن نوممودک چیه شفرح اب

روز دوب.هب هدش لیدبت شتروص یور روک هرگی هب هگید امین یاه مخا ،هک میدز

هاگن شهب دننام کرش هرابود و مدرک عمج هدنخمور ، متفرگ نودنود ورهب مبل

. مدرک

؟! نیتخادنا هار اوعد رتشگنا هی -االنرس

؛ مدینش نومرانک ور ییا هبیرغ یادص منک عافد مدوخ زابوزا بل متساوخ ات

هداتسیا نومرانک و تشاد ینوبرهم ی هفایق هک یدرمریپ هب بجعت واب متشگرب

دز: بل مورآ هدنخ ،اب مدرک هاگن دوب

مراد! مه هگید یات ود نیا زا هناتخبشوخ ، ارتخد دینکن اوعد -

ح مکی هزاغم من یوب ،هک متفر ش هزاغم یوت یروف و دموا شک شوگانب ات مشین

مدنوخرچ هزاغم روداترود ور مهاگن یئورپ واب مدرکن یهجوت اما درک دب ور ملا

،اب دننام نیرتیو زیم ریز شندید هشب.اب عالهقم دروم رتشگنا زا یربخ مکلب

مندموا ،باال مدروآ ورباال رتشگنا هبعجی یتخبدب و روز وهب مدش مخ قوذ
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هُنات؟! ارچ یچدش؟! ! انامه گنر هب گنر مشچ ددع ابهُن ندش هبورور و انامه

هابتشا و ندوب ات تشه هن مدید ،هک مدرمش ور نوشاه مشچ تقد اب هرابود

بحاص ! ملعا هللا مدوب هدرک ضرف یمشچ هس ور نوش  مودک !حاال مدوب هدرمش

شنیرتیو تشپ دادو نوکت نوارو نیاروو ورهب شلچک رس هدنخ اب هزاغم

: متفگ مدب یفرح تلهم یسک هب نیاهک نودب . داتسیا

؟! هدنچ شتمیق اقآ،انیا جاح -

! مرتخد هرادن ور امش لباق -

: مدرک فراعت

. دیراد فطل -

: تفگ یهاتوک ثکم واب دیشک شرس یور یتسد

. نموت ۳00 امش هساو نیا -

تفر: رد منهد زا رایتخا ویب مداد تروق ور منهد بآ هدش تام

ِدنچ؟! هیقب هساو ، نموت ام۳00 هساو -

داد: باوج راد هزاغم دشو دنلب همه هدنخی یادص

مدب! فیفخت متفگ هدموا نوتشوخ مدید ، ِنموت ۳۵0 هیقب هساو -

: متفگ مورآ و مدنوخرچ هقدح یوت ور مشچماه

! نوتفطل زا نونمم ، دیئامرف یم تسرد هلب -هلب

رتشگنا هک یتسد ورزا مهاگن زیم ی هشیش یور هگیدییا رتشگنا نتفرگ رارق اب

: تفگ مورآ ،هک متخود یرپ وهب مدرب دوبباال هتشاذگ ور
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! شماوخ یمن نم نونمم -

دز؛ ینیگمرش دنخبل ،هک میدرک هاگن شهب هدش درگ یاه مشچ اب نوم همه

دیرپ امین مگب یزیچ نم نیاهک زا لبق . ِشلوپ لکشم مدیمهف عقوم نومه

: طسو

نک. باسح ام هساو انیا زا اتود اقآ جاح -

یلو.... : زانیرپ

ناج! یسای و امش یارب نم فرط زا هیده نم، اب شلوپ امین:

ضارتعا هب وبل دموا ولج دوب، هداتسیا ییا هشوگ هی تکاس عقوم نوا هکات اهر

درک: زاب

یچ؟! نم سپ -هوا!

: تفگ هزاغم بحاص دزوورهب یروز دنخبل امین

! یجاح هدب ات راهچ سپ -

! مدرک یخوش اباب اهر:هن

. هرادن لا کشا -

دز: بل هدنمرش و بذعم اهر

یم ، هرازیب تدش هب ازیچ روج نیا التو آرویز زا اتیزر نوچ نیدب هسات سپ -

! هداتسیاو نوریب هکاالمن نینیب

داد. نوکت شفرح دییأت یانعم هب یرس اقآ جاح

! هشاب نوتکرابم دش. امش تمسق ،هک هدنوم هسات طقف -
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تراک امین ترپاه و ترچ نیا و ندرک هراپ هکیت فراعت یلک زا دعب خالهص

یوت ور مخاماه یصرح داد. رتشگنا هسات لوپ یگنیریج نموت و۹00 دیشک

هکزاشلا ور ماهوم ، متخادنا هلوکم یوت تینابصع وراب رتشگنا و مدیشک مه

یدنت اب دوب هدیبسچ مسیخ ینوشیپ یور قرع و امرگ رطاخ وهب هدز نوریب

مدیسر هک هچرازاب نوریب .هب مداتفا هار نوش همه زا رتولج و مداتسرف لخاد

دوب.کالهف لفق هک منک زاب ور شرد متساوخ و امین نیشام رانک متفر میقتسم

هجوتم عقوم نومه . مدرک هیکت هندبش وهب مدنورپ نیشام کیتس هبال یدگل

مور متفگو یکرد هب ملد یوت مدش. یرپ و اهر ، اتیزر روخلد و بجعتم یاه هاگن

یروط نیا هدش مچ هک مدیمهف یمن هجو چیه هگیدییا!هب فرط مدنودرگرب ور

ای هنارهاوخ ینارگن متفگ یم دیاب منود یمن ؛ امین تسد زا دوب رپ ملد مرس، هب هدز

رپ مینارگن یلو تشذگ ملد زا یدوسح سح هی هظحل هی هتسرد ؟! یدوسح

هک مدوب نئمطم ؛ دیمهف یم یرپ دروم رد ور یچ همه دیاب امین دوب. گنررت

! هتفگن امین اهورهب تقیقح

مدوجو هک درک،ردحیلا زاب ور نیشام لفق دادو نوکت مارب یرس راو فسأت امین

و مدرک زاب ور نیشام رد نوزرل یاه  تسد اب دوب هدش رپ تینابصع و سرتسا زا

و مدرک ترپ بقع یلدنص یور صرح وراب میتشپ هلوک ؛ متسشن یلدنص یور

شُک مدآ یامرگ نیا رش وزا مدب نییاپ ور نیشام یاه  هشیش متساوخ

یانعم .هب دوبن نکمم نیشام ندوب شوماخ رطاخ هب مه نیا مش،هک خالص

و دوب مور یبصع راشف یتقو هشیمه . دموا یم رد مکشا تشاد هگید هملک یعقاو

هچباه اب امین یوگم وگب یادص مدش. یم یروج نیا منکب یراک چیه متسنوت یمن

یلو " مینزب فرح مه دایم،اب نم اب یسای "عفال تفگ یم ،هک دموا یم نوریب زا
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یادص دعب هقیقد دنچ . مدرشف مه یور ور مشچماه یزابجل واب مدرکن ییانتعا

زاب یلو دیچیپ مشوگ یوت دوب،هک نیشام ندش نشور ردو ندش هتسب زابو

واب درک تکرح نیشام هک نیمه مداد. راشف مه یور ور مشچماه هناجوجل مه

یعس هک امین یادص دش، نییاپ باالو هداج یاه هلوچ چهلا یوت شنتفر راب ره

دش: دنلب تشاد شندرک لر تنک رد

! مونش یم بخ -

مدز: بل مورآ منک زاب مشچ نیاهک نودب

ور؟! یچ -

دوب؟ یراتفر هچ نیا تور، هرخسم یاهراتفر نیا لیلد -

: متسشن میلدنص یور فاص و متخادنا شهب یهاگن هلصوح یب

. شاداد تسین مهم -یبیخلا

؟ یتخادنا هار دوب یچ یزیروربآ نیا ؟! تسین مهم -

: متفگ و مدرک یکیرتسیه هدنخی یبصع

؟! یگیم ور یزیروربآ مودک قیقد -

؟ تشاد اهور ندرک مخا نیا لباقان نموت ؟۹00 میئادگ ام هگم نمسای -

: متفگ یدنلب یادص واب مدرک هاگن شخر مین هب هدش داشگ یاه مشچ اب بجعتم

؟ مدرک ور راک نیا لوپ زاغردنچ هساو نم یدرک رکف وت ینعی یدج یچ؟ -

: دیسرپ یبجعتم یادص واب دروخ ینوکت شاه بل

؟ یدرک ور اهراک نیا یچ هساو سپ -
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امین! ، امین ، امین -

. دنودرگرب هداج تمس ور شور هرابود و تخادنا مهب یهاگن مین

هیچ؟! هیچ؟ هیچ؟ -

مدز: وبل مدرک شعمج عیرس ،هک دموا شک هدنخییا هب مبل

ور ترارق یب یاه هاگن یدرک رکف ؟! هریگ یرپ شیپ تلد منود یمن یدرک رکف -

؟! امین مدیدن

دزو یکروز دنخبل هشاب هتفر رد شتسد یکالمزا هتشر و هدش لوه هک راگنا

: تفگ

؟! یزاب رهوشرهاوخ یاپ هب مراذب ور تاهراک نیا بخاالن -نم...وت...

درک: شوخ اج مبل جنک یدنخزوپ

ناج! شاداد یتفرن هک مه اهاجک -ات

مداد: همادا دزن،هک یفرح

ور تح وصال ریخ ؛ مترهاوخ ؟نم ینک یم یراک نوهنپ یراد ارچ ناج امین -

یمنمنک! هک یدوسح ماوخ، یم

یلو.... ، نمسای مدزن یفرح نیچمه -نم

: متفگ و مدرک عطق ور شفرح

و نیدنچ تسود مه یرپ ، تمسانش یم و یتسه مشاداد هک وت ردق نومه -

! مسانش یم بوخ مه ور نوا سپ ؛ تسه سهلام دنچ

عقوم نومه درک،هک رد ِنوزیوآ ور شتسد دادو نییاپ ور نیشام یاه  هشیش
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و درک زاب درک.بل شوخ اج مبل یور یدنخبل شنت و شکم شک همه نوا یوت

: تفگ زجاع

ودسلا نومه !زا تسین زورید و زورما ملا مفرح مراد؛ شسود یسای -هرآ

شهب ور ملد زور نومه ،زا شمدید و تلا بند هسردم یولج مدموا هک شیپ

ور ملد نم یسای ،هب... شیکشم یاه مشچ نوا ،هب شاه  دنخبل نوا ؛هب متخاب

؟! یجآ یمهف یم متخاب

هک مدیسرت یم ؛ مدیسرت یم زور نیا زا هشیمه مداد. تروق ور منهد بآ سرت اب

یردق دوب...نِا متسود یرپ . هزابب ور شلد مه یسک دب ،هب هزابب ور شلد امین

یلواالن دوب؛ مه اب نومرس همهیرَسو ، دوبن ینتفگ هک متشاد شسود مه

طخ و متفگ یم دیاب ، مدوب لد ود تقیقح نتفگ یارب دوب. نویمرد مشاداد یاپ

ورس یمنمدز مد سهلامای دنچ و نیدنچ تقافر ور مدیشک یم طبالن

یمن ور یرپ هگید و متفگ یم ؟هگا مدرک یم کسیر مردارب اهنت یتخبشوخ

یچ؟هگا دروآ یمن نوبز ورهب ممسا هگید یرپ و متفگ یم یچ؟هگا تساوخ

یلو ، ندرک یم یطخ طخ ور مباصعا و نداد یم وجالن مرس یوت یدایز یاه

ندوب دب تسود نم رظن .زا مشن موکحم دب رهاوخ هب اهدعب هک متفگ یم دیاب

: متفگ و مدرک رت نوبز وراب مبل ! ِندوب دب رهاوخ زا رتهب

! ینود یمن یرپ درومرد ور یزیچ هی منک رکف ،وت...وت، امین -

: دیسرپ سرتسا واب تخادنا مهب ینارگن هاگن

ادخ ور .وت تسه تنوبز رس یفرح هی یوت یممنک سح ؟نم نمسای هدش یچ -

! یهارمگ یوت منومب راذن وگب، نم ورهب یچ همه
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یرپ... هک یتسنود یم -وت

زار متشاد ؟ مدرک یم یچراک متشاد دوب.نم هدش رصاق تقیقح نتفگ زا منوبز

یرپ شیپ شلد هکاالن یشاداد ؟ مشاداد هساو منوا ؟ مدرک یم ال مرب ور متسود

یتفوک رتشگنا هی ندیرخ و تینابصع هی زا مراک یچدش،هک یاو یاو دوب؟! ریگ

؟ دیشک نیااج هب

دوب! هدش رید یراگنا ینومیشپ هساوی یلو ، مدوب نومیشپ

؟ سای متسنود یم ور یچ -

-نم...نم....

: دیرغ یبصع

! مدشن هنووید ات وگب سای نکن نم -نم

، دیکچ نییاپ ممشچ زا هناجوجل یکشا هرطق دوب مور هک یبصع راشف رطاخ هب

مدز: بل هتسخ . متشادن متروص یور زا شندرک کاپ یارب قتالیی یلو

نوج ، نامام نوج نم، نوج یلو ، مگیم ور یچ همه ، مگیم تهب امین...نم -

میمصت یقطنم نک، رکف ورن؛ یضاق هب هفرط هی یتخاب شهب ور تلد هک ینومه

! ریگب

درک: شبل تسوپ ندنک هب عورش و تخادنا مهب یهاگن تینابصع اب

. نمسای نک زاب نوبز سپ اه! یمهنز مرس هب هراد هگید -

: مدرک نتفگ هب عورش و مدیشک یقیمع سفن

دوب؛ ناسحا شمسا . ناتسریبد نارود یوت ، هتشاد رسپ تسود لبقاه یرپ -
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! شمسانش یم ، ِمتسود یرپ درک، لو ور رسپ نوا یرپ امین! درک شلو یلو یلو...

و هشیم هتسخ یتدم هی زا دعب نوا دایب. رانک یکی اب هنوتب ،هک تسین یمدآ نوا

. هگید حیرفت ،هی هگید مدآ هی یپ هریم

 تسد گر خرسرتو مادم دوب،هک امین هب ممشچ مندز فرح تدم مومت یوت

؛ متفر یم ور شرخآ ات دیاب مدوب هتفگ هک نیااجور ات یلو یمدش، رت مروتم شاه

ور متسود تشپ دوبن فاصنا

منک! خیلا

فرح مدیمهف ور وت یبرارق لد فرح هک یروج  نومه امین! هراد تِسود یرپ -

نیا ناسحا یارب ، شمسانش یم یلو اه! هتفگن شدوخ ، مدینش مه ور نوا لد

هی.... طقف ناسحا ، دوبن یروج

: دیرغ هدش خرس یاه مشچ و مدوب هدینشن شزا ،هکاتحاال ییادص اب

نیا ؛ هتفگ مهب ، منود یم ور یچ همه ،نم مفنشب یزیچ ماوخ یمن ! هگید هتسب -

! یسای نک شمومت ور ثحب

ناکما ؟! تسنود یم ؟ تسنود یم . مدرک هاگن شهب هدیرد یاه مشچ هدز،اب تریح

یمن یلا متحا نیچمه تقو چیه متشاد امین تریغ هکزا یتخانش !اب تشادن

مداد.

یلو.... -

درک: عطق ور مفرح مزاب

. یسای نک سب و...الهلااالهللا، یلو -
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رادوب یدایز امین یاه فرح یلو ، متفگن یزیچ هگید و متفرگ نودند ورهب مبل

درک؟ات یمدش هچ !اما هدیباوخ شتشپ یغورد هی مدوب نئمطم هک یردق دوب،نِا

رسپ امین درک! زاب تیعقاو ورهب شمشچ یمندش ،هک تساوخ یمن شدوخ امین

دوب،هک رتهب سپ تفرگ یم اهور میمصت نیرتهب یطیارش ره یوت و دوب یلقاع

. مراذب شدوخ هدهعی ورهب یریگ  میمصت و منکن تلا خد شراک یوت

***

مدرک یم فارتعا دیاب و هدش قیرزت مهب یبیجع یاوه حلاو دهشم هب ندیسر اب

اقآ مرح ندید دوب.اب تسرد مدوب هدید لااه یرس ملیفو نیا وت یچره اتحاال

یلو درک سیخ ور متروص کشا و تفرگ ور مولگ یدب ضغب دش، نیگنس ملد

دوب.مدمد هدش هاکرپ یکبس هب مبلق و هتشادرب ملد یور زا ینیگنس راب کیهراب

لک هب اقآ مرح ندید اب شتقیقح و میدوب هدیسر دهشم هب دوب،هک رصع یاه

بذج بطاخم و ییامندوخ یروجدب رهش یاه  ینوغارچ . مدوب هدرب دای ورزا رفس

یمدرک.

یممیر؟! اقآ مرح -

: تفگ ییا هتسخ یادص اب

ادرف. یارب هنومب م؛ هتسخ -هن،

شدوخ اب دیاب دوب، هتسخ مه شحور یمسج یگتسخ زج ...هب مدرک یم شکرد

. دموا یم رانک

. هشاب -

دودحًا ، مینکن مگ ور ریسم ات میداتفا هار اهر نیشام لا .بند میدزن یفرح هگید
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هنوخ شمسا ، تشاد هگن ییاتسور هنوخی هی یولج ور نیشام یعبر هس زا دعب

نمو هاگن یوت بجعت دنوم. یم ناخ هنوخی هب تیعقاو رد یلو دوب، ییاتسور ی

یم ینیگنس مشود یور میتشپ هلوک هک ردحیلا زاب نهد یمدز؛اب جوم امین

مدش. هریخ هنوخ یامن وهب هدایپ نیشام زا دوب مپچ تسد یوت ملیابوم و درک

قربراداب و قرز هنوخییوالیی هی نیااجزا دوب؛ هاشراک هملک یعقاو یانعم هب

یم ور هناناخ یمیدق هنوخی نیااجهی سکعرب ، دوبن یربخ چیه یزورما یامن

زاب بل رایتخا .یب هرایب موجه منهذ هب یدایز یاه ؤسلا یمدش ثعاب ،هک مدید

: مدرک

یوالنوت.... یامن -هوا!

نومه ،هک مدروخ ور مفرح ی همادا دوب هداتسیا مرانک امین نیاهک یروآدای اب

نومرانک هدش درگ یاه مشچ اب یرپ و نودنخ یاه بل اب اتیزر و اهر عقوم

: مدروآ نوبز ورهب درک روطخ منهذ هکزا یلا ؤس نیلوا . نداتسیا

؟ تسامش هنوخی نیااج -

داد: باوج ینوطیش نحل اب اتیزر

ِناج. گرزباباب هنوخی -

: مدروآ نوبز هب مه ور یدعب ؤسلا

ِهد؟! نیا ِناخ نوت گرزباباب -

هنت هکزا طایح رد تشاد رارق شتسد یوت ،هک یمیدق دیلک واب تفر ولج اهر

درک. زاب ور دوب تخرد یاه

! نوتهب مدیم حیضوت وت میرب ِرتهب -
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رس امین یادص ،هکاب شرد تمس میداتفا هار هنوخ یامن هب هریخ روط نومه

مدش: فقوتم ماج

؟ دیراد یناج تینما نیااج -

داد: باوج یمدز جوم شادص یوت هک یراکشآ رورغ اب اتیزر

؟! هزادنب پچ هاگن یجاح هنوخی هب هراد تأرج یسک هگم ؛ مروج -هوا،هچ

: دیسرپ نیاراب دادو نوکت تیاضر وراب شرس امین

یچ؟ یناور -

درک: صاالح ور شفرح مرشهدز ،هک میدرک هاگن شهب هدش درگ یاه مشچ اب

هراد؟! مه ور نوا یچ؟ یناور تینما ِنیا مروظنم بخ ؛ هزیچ -مِا...

تسیب یوگ  خساپ کی ثملا هب مهزاب اتیزر دش،هک دنلب نوم همه هدنخی یادص

: دموا فرح هب هتعاس راهچ و

شدوخ نوت هفحت یجبآ نیا ، تخت تلا یخ ِتایدنرچ نیا نجو تروظنم -هگا

هراد! فیرشت نج هیاپ

هب نوشبل مه زاب یرپ و اهر و مداد نوکت شارب فسأت یور زا یرس هدنخ اب

هدنخ یتحاران امین.اب ی هدروخ هرگ یاهوربا زا ناما یلو یلو... ، دموا شک هدنخ

: تفگ مورآ ،هک مدروخ مور

مرب. هگید نم هبوخ. -

: مدرک هاگن شهب توهبم و تام

اجک؟! ؟ یرب -



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

71

. متسود هنوخی -

مدز: بل

. یریم دعب نکب یتحارتسا هی نک ربص ! یهار ی هتسخ -

دروآ: هن مه زاب امین یلو ، ندرک دییأت ور مفرح رس نداد نوکت مهاب اتیزر و اهر

یممنک. تحارتسا نوااج ؛ ِمرظتنم نارهم -

ششوگ ریز مورآ و شمدیشک مشوغآ یوت ؛ متفر ولج و مداد نوکت شارب یرس

: مدرک چپچپ

مش! تادف مدرک تتیذا زورما دیشخبب -

: دیشک نوریب مشوغآ ورزا شدوخ یگف ابکال

. یشاب تدوخ بظاوم ، تسین مهم -

زا دعب . متفگ یمورآ هشابی و مدیشاپ شور هب یشخب  نانیمطا و نوبرهم دنخبل

دش.هب رود هنوخ زا تعرس اب تشاذگ طایح یوت ور نم یاه  نودمچ نیاهک

شتینابصع رطاخ هب کش یب هک امین دایز تعرس و هچوک ِندوبن تلا فسآ رطاخ

نوم شلا هفرس دش.اب نوم  نداتفا هفرس هب ثعاب هباپو یدایز کاخ و درگ دوب،

و تسب شرس تشپ ور رد اتیزر ، میدش طایح دراو و میتفرگ نوم نهد یولج ور

هریخ شدوخ ورهب یمشچ ره هک مدش ناخهدازییا هنوخی هجوتم عقوم نومه

هک یگرزب طایح . مدنوخرچ طایح روداترود قوذهدزمور و بجعتم هاگن یمدرک.

 هشوگ یلو دوب یکاخ طایح زا یدایز تمسق . دوبن ندز سدح لباق ش هزادنا

ورس گرزب یاه  تخرد ، دروخ یم مشچ هب هدش هل یاه هتوب لگو مه ییاه  هشوگ

زا یرانک هک یکیچوک و گنزهدز ضوح ، ندوب هتفرگ ور طایح روداترود هک
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دنچ . دموا یم مشچ هب روز هب گرزب طایح نوا لباقم ورد تشاد رارق طایح

تسرد مسدح هگا هک تشاد رارق طایح رانک و هشوگ کیچوک یتخرد هنوخی

رارق طسو هک یلصا و گرزب هنوخی تیاهن دوب،ورد همدخ هب قلعتم هشاب

ور اتیزر و اهر ندوب ناخهداز دروخ یم یدایز یاه هبباالهلپ فرط ود وزا تشاد

: متفگ و مدیشک یتوس یتوهبم یمدرک.اب تابثا

! مدیگنه دوه، دوگ یاو -وام

دید هب قفوم عیرسرت هچره ات متفر ولج هجوت یب دش،هک دنلب نوش هدنخ یادص

: مداتسیا ماج رس یرپ یادص اب یلو ، مشب هناناخ هنوخی هی ندز

ربب. ور تاه  نودمچ -

ِرت! بجاو میلوضف ندرک فرطرب یممرب...عفًال دعب -

دش.: جراخ ش هرجنح زا هرابود شنیگمغ و هتفرگ یادص

ربب. ور تنودمچ ایب متفگ -

ینعی نیا و دوب هنوهب نودمچ ینعی نیا هگب، یزیچ تساوخ یم ینعی نیا

نم! ندش هذخاؤم

زاب انوا نتفر ضحم نرب.هب اهر و اتیزر ات میدش رظتنم و متفر شفرط للعت اب

: دروخ مشوگ شهب هتفرگ یادص مه

هن! هگم ؟ یتفگ شهب -

افرح. یلیخ نتفگن و رارف دوب، رارف هساو هار نیرتهب پچ یلع ی هچوک هشیمه

: متفگ یمورآ یادص نت واب مدز پچ یلع ی هچوک ورهب مدوخ لیلد نیمه هب
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یک؟! ور؟هب یچ -

داد. رس یتدوخ زارد شوگ یانعم هب یزیمآرخسمت هدنخی

! یتفگ منئمطم ؛ یسای یتفگ -

رد ور متروص مرش قرع و هداد تسد مهب یدب یگدنمرش ، مدوب هدروآ مک هگید

دوب. هتفرگ رب

نودب هگیدییا، تمس هب مهاگن ندرک ترپ واب مداتسرف نوریب ورهآراد مسفن

: متفگ منک هاگن شهب نیاهک

هبخ.... یلو ، ِمشاداد ! متفگ یم دیاب -

یاه خرچ یادص دش. تفچ مه یور مفرح ی همادا نودب منهد درک هک یراک اب

ور یدایز دوب طایح یاه خولک و گنس یور ندش هدیشک لا حرد ،هک شنودمچ

مدید زا هنوخ یبوچ یاه هلپ زا نتفر ،هکابباال تشذگن یدنچ . ندوب مخم

. متفر هنوخ تمس تلا جخ واب مدنوخرچ هقدح یوت ور مشچماه دش. دیدپان

یقژ یادص تخیر یمن مه هب مزغم ونِاردق داتفا یمن تاقافتا نیا هگااالن دیاش

و شخب  شمارآ تسنوت یم نتشاد هکاالن ینکدروخ باصعا سکعرب یقژهلپاه

و متشاذگ یدورو رد رانک ور مدوب هدروآ روزباال هب هک ینودمچ ! هشاب جبلا

روداترود بجعت وراب مهاگن و مدش دوب، زاب قاتراچ هک یگرزب تبسن ردهب دراو

. دوبن یربخ چیه زورما یاهزیچ افوشژو وهنزا لبم .هنزا مدنودرگ هنوخ

ورهب یصاخ شمارآ طالیی یاه  هیشاح بیکرت اب هنوخ دیفس رساترس یاهراوید

زمرق یاه  یتشپ ، قاتا طسو یسرک و تفاب  تسد شرف یمدرک، لقتنم مدآ

قاتا نیا هب یصاخ تهبا زابلد حلا نیع ورد کیچوک ی هرجنپ نوا اب شرود
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. مدیشک مندرگ تشپ یتسد و مدز یتوس یمداد.

اهاج روج نیا زا میباتشب یقاب راید یوس هب نیاهک لبق هبوخ ، شاب نیااجور -

اه! میدید مه ور

. دیچیپ یم قاتا مرگ ًاتبسن یاضف یوت دوب،هک نوماه هدنخ یادص مه زاب

. دینیبب نیااجور یزیچره لبق متفگ ، ِگرزباباب قاتا نیااج اهر:

. متخادنا باال ییوربا یلا ؤس

ِناخ! نوتگرزباباب مدز، سدح تسرد سپ -

داد: باوج هلوک جکو تروص اب یزر

عمج ور یگداز ناخ و ناخ طاسب نیا واقآ مینک چوک نارهت هب نیاهک زا لبق -

هنک،هرآ.

بل ثکم واب مورآ . دوبن یتخس یلیخ راک یرپ نمو هاگن یوت بجعت ندنوخ

مدز:

هزیچ.... بوخ ... هگید ...االن ینعی -

هلمج شدوخ ،هک مدوب زجاع بوخ هلمجی هی نتخاس و مفرح ندرک مه رس زا

درک: لماک ور

نوش لا ووما هنودب شدوخ تیعر هراچور یب مدرم نیا نیاهک زا گرزباباب -هرآ

.... ِرفنتم نشاب ششوگ هب هقلح غالم مدرم هک مه نیا ،زا ِرفنتم هنک ریخست ور

: تفرگ ور شرهاوخ فرح هلای بند اهر

! نارهت میدموا و دیشخب نوشهب ور هد نیا مدرم لا همهیوما نیمه هساو -هرآ،
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واب متفرگ ور مینیب مشاب ندرک نیف ردحتلا نیاهک ثملا هب یشیامن ابحتلا

: متفگ یغامد وت یادص

. یزیمآ  تربع تشذگرس ،هچ یخوا -

یشزوس درک. مندرگ راثن اتیزر هک یندرگ سپ دشاب نامز مه مفرح ندش مومت

م مندرگ تشپ ور متسد فک نتفگ خآ ،هکاب مدرک مسح متسوپ یور ارذگ

: مدیلا

یمینز؟! ارچ ، هنکشب تتسد -

: دنوشن شبل یور ییا هنادنمزوریپ دنخبل

. ِتقح نوچ -

مدش. عناق ! بجع -

کدرا هجوج لثم هرابود منم . نتفر نوریب قاتا وزا تخادنا باال هنوشییا

یبوچ یور هار یوت اهر زا عبط هب نوم همه مدش،هک هناور نوش لا بند لگشوخ

. میداتسیا دنوم یم مه سارت هب هک

رکش. ور ادخ هراد قاتا ات تشه لک نیااجرد ، بوخ -

: مدنورپ تیزاراپ

هنک. شرتشیب ادخ هللاهک شنا رکش، ور ادخ بوخ -

داد: همادا دوب! رتدب مه شحف ات رازه ،هکزا ندرک مهاگن فرح نودب پچ پچ

باال نیمه ات راهچ یبیخلا، نیااجور لک هب ینعی ، ِگرزباباب ِدوخ قاتا نیااج -

. دیشاب تحار ؛ دیرادرب ور قاتا هی دینوت یم مودکره ، نییاپ مه ات راهچ ، تسه
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یوت یمشچ مدش، یم هتسخ رفن هی یگنوچرپ هکزا هشیمه تداع هب هرابود

،هکاب مدرک زاب ور پچ تمس زا مود قاتا رد ساوسو نودب و مدنوخرچ هقدح

ادیپ واب منک ادیپ ور زیرپ ات مدیبوک راوید یور تسد مدش.اب هجاوم یکیرات

ییارذگ هاگن دش. نشور قاتا و مدز ور زیرپ . تسشن مبل یور یدنخبل شندرک

قاتااهور همهی راوید ِندوب هیبش وطالیی،هک دیفس یاهراوید ؛ متخادنا شهب

دوب، هتفرگ ور رون یولج هک یگنر مک یبآ یتنطلس لمخم هدرپی یمدرک، تابثا

هک هزاتییا حلا نیع ورد یمیدق کیچوک زیم و هرجنپ ریز هرفن کی تخت

نهپ قاتا طسو هک یتمیق نورگ و درگ تفاب  تسد شرف و تشاد رارق شرانک

نیازید تشاد رارق هرجنپ پچ تمس هک یگنر هوهقییا دمک ی هفاضا هب دوب

ور واباپرد متفر رتولج . ندرک یم داجیا ور یشخب  شمارآ حلا نیع ورد هداس

یاه  سکع باق هکاب قاتا یلگهاک ییاهتنا راوید هب یهاگن . متسب مرس تشپ

.اب مدرک سح متسوپ ریز ور یشوخ سح ،هک متخادنا دوب هدش نیضم یدایز

دوب،هی هچب هی قاتا نیااج راگنا ، مدرک شاکنک اهور سکع هدش زیر یاه مشچ

پل هب یتسد باق یور .زا یلوگم یلوگوگ و هتفیشدوخ و... هتفیشدوخ هچبی

یوت یلا .ؤس مزیزع وت یلگشوخ هچ یاو . مدیشک شیکشم یاه مشچ و لپت یاه

؟! تساه ناخهداز ِنادناخ زا هچب مودک هب قلعتم سکع نیا دز،هک هقرج منهذ

زا دعب تفر. یم فعض ملد یلپت صوصخلا یلع و کیچوک یاه هچب یارب هشیمه

،یب متفر سکع نوا یلوگم یلوگوگ بحاص هقدصی نوبرق هگید مکی نیاهک

یات یهد هزادنا هب هک هدرپییا . متفر هرجنپ تمس و متخادنا باال هنوشییا توافت

راگنا دوب؛ هداعلا قوف مدش. هریخ نوریب ی هرظنم وهب مدز رانک ور تشاد نزو نم

زا بآ هک ییاه هویم هویم... تخرد یلک اب غاب دوب،هی غاب هی هنوخ نیا تشپ هک
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نوا زا ینطاب لیم الف خرب و روز یمدرک.هب نوزیوآ یسکره ی هچول و بل

. مدرک زاب ور دمک رد مدروآ لخاد ور منودمچ نیاهک زا دعب و مدنک لد هرظنم

م۱۳0 هچول و وبل مدرب هنودرم و کرام یاه  سابل نیب ور متسد هدش تام

هثجی الف خرب شاه  سابل یلوگم یلوگوگ هچبی نیا دش. جوکعم جکو هجرد

بترمان و هتخلش و مدروآ نوریب اهور سابل ! ندوب گرزب یدایز هزیمش و هزیر

ساوسو وراب مدوخ یاه  سابل سکعرب یلو ؛ مدنوپچ دمک ینییاپ یاهوشک یوت

یکنخ و دنت رطع . متشاذگ دمک لخاد و مدرک نوزیوآ اه یتخر بوچ هب یصاخ

وح تخادن یم شراخ ورهب مینیب دوب هدیچیپ قاتا یوت دمک رد ندرک زاب هکاب

هک ینم هقیلس هب هنافسأتم یلو دوب، هداعلا قوف رطع یوب یمدرک. دب ور ملا

نیلوا زا منیا رکش ور ادخ بوخ . دروخ یمن متشاد عالهق مرگ یاهرطع هب رتشیب

ولو تخت یور و مدرک هدنخییا شوخرس ! یلوگم یلوگوگ هچبی نیا اب ممهافت

یدایز نم نزو هک دوب هدش ؤسلا مارب دش. دنلب شزا یقژی یادص مدش،هک

متخادنا باال هنوشییا یبیخلا مه دوب؟!زاب نوغاد و برد یلیخ تخت ای یمدرک

ی هرامش ، مدرک کاپ یشملا هشوگ وراب دوب هدرک قرع متسد یوت هک ملیابوم و

مشوگ یوت سجرن درس نوخ یادص هک تشذگن یدنچ و متفرگ ور هنوخ

: دیچیپ

؟ دیئامرفب -هلب

مه هتعاس 2۴ یوگ  خساپ هزاتهی ادخ! ور وت هاگن ور شنداد باوج زرط -

. هگید شرخآ نوبسچب

درک: لمع دننام گنز مشوگ یوت شدننام غیج یادص

یمنیش! مدآ اجک چیه هچروط هک جِبلا مارب ، یسای یاو -
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و مدرک یجک نهد شارب هنیبب ور نم نفلت تشپ زا تسنوت یم هک یراگنا

: متفگ

بخ؟ ... نشیمن مدآ اه هتشرف مکی؛ و رازه راب نیا ، متفگ راب رازه -

! ربمغیپ هب یدرک شزخ یمینز؟ ور فرح نیا هچردق ادخ -ای

مداد: باوج حلا نومه ورد مدیچیپ متشگنا رود ور ماهوم زا ییا هتسد

! منکن شزخ منم ات وگب ور نیا نم،مک ِزیزع بوخ -

؟ نیدیسر .حاال هشاب ! فوه -

مداد: ور شباوج

هگب. تساوخ یم یچ هریم شدای مدآ یمینز،هک کف نِاردق هگید -هرآ

: دیسر مشوگ هدنخشهب یادص

یتم. هبسال بوخ -

؟ تسین هنوخ نامام ، یشاب -سالتم

: تفگ یشیوشترپ نحل اب

؟! نامام هزیچ... -

: مدیسرپ و متفرگ هروشلد هاگآدوخان یمدز، کوکشم یدایز

هدش؟ یزیچ -

هولج یعقاو رب انبم ور شش همهیتال تشاد ،هک شیعونصم هدنخی یادص

دش: دنلب یمدرک شنداد
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. مراذب ترس هبرس متساوخ اباب، -هن

مدز: بل هناضرتعم

! سجرن -

. طقف دوب یخوش ادخ، هب یچیه ... یچیه -

نیا زا تقو چیه سجرن هک مدرک رکف نیا وهب مدیشک مینوشیپ هب یتسد کالهف

.رات تخیگنا یم وررب مصرح نیا و یمنهراد رب تسد ش هرخسم یاه  یخوش

یور ورزا مدوب هدش لفاغ شزا عقوم نوا هکات وشملا مداتسرف بقع ور ماهوم

. مدرک شترپ ییا هشوگ وهب متشادرب مرس

؟ یرادن یراک منک؛ وررپ تاج مرب هگید ،نم نوسرب ،سالم هشاب -

تقو. هی یشن لفاغ ،زاام هرذگب شوخ ورب !هن هگید یئورپ -

یممنک. ور میعس همهی هشاب -

یور ور لیابوم ، مدرک عطق ور سامت و مداد رس هدنخییا

ماج وزا متخادنا دوب هدش هدیشوپ ینومسآ یبآ یتشلا بور هکاب تخت تشلا ب

داتفا.عالهقییا هبشملا مدای هرابود مرب،هک نوریب قاتا زا متساوخ مدش. دنلب

دوب تخرد شراصح اهنت هک یطایح یوت ، نوشیرپ یاهوم نیا اب متشادن

مرس یور و متشادرب نیمز یور ورزا شملا رطاخ نیمه منک؛هب ییامندوخ

ندب هب یسوق و شک ، مدیعلب علو وراب واوه مدرک زاب ور .رد مدرک میظنت

تفایرد یباوج چیه یلو مدز قاتااهور کتکت ورد مداد م هتفوک و هتسخ

متفر نییاپ یبوچ یاه هلپ زا درک رداص مزغم هک یروتسد ساسا رب سپ ، مدرکن

صرح .اب دوبن نوشزا یربخ چیه مهزاب یلو مدنوخرچ طایح روداترود یهاگن و
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زاب .اب مدرک زاب ور نییاپ یاه قاتا زا یکی ورد مدیباس مه یور ور ماه نودند

نیا ارچ قاتا نیا دوب؟ ربخ هچ نیااج دش، درگ بجعت طرف زا مشچماه رد ندرک

نیچمه هن یلو یلو... ، هدوب یروج  نیمه مه لوا زا دیاش منود یمن هدش؟ یلکش

هک یرکف وزا مدنودرگ قاتا روداترود متامهدزمور هاگن یمنهر! راظتنا یزیچ

.... هنکن مداد، تروق ور منهد بآ سرت اب دموا منهذ یوت

ییانج یاه لا یرس و ملیف تیاکح مدرک یم ادخادخ و مدوب ناوتان تاملک یادا زا

ور هدزدزد بقل متسنوت یم هک یقاتا ورزا مهاگن داین. نومرس هب بالیی نیچمه

هچباهور دموا یم باال مولگ زا روز هب هک یراد شخ یادص واب متفرگ مدب شهب

هب تشاد مکش .مکمک دوبن یربخ چیه یلو راب... راب،هس راب،ود مدز...هی ادص

زوغلچ هسات نوا و ندموا دزد ات دنچ نیاهک هب رکف یتح یمدش! لیدبت نیقی

م هقیقش م هراشا تشگنا .ابود تشاد یم او هدنخ ورهب نم مه ندرب جارات ورهب

هبحلا یرکف و رود منهذ ورزا ترپ و ترچ یاهرکف نیا مکلب ات مداد ژ اسام ور

هزات هک طایح ی هشوگ قیچ آال تمس و متسب ور قاتا .رد منکب نیااج و مدوخ

ندوب نیااج ییاهنت . مبایب هراچییا و منکب یرکف ات متفر مدوب هدش ش هجوتم

سپ مدب؛ یتیمها تکمین یور هتسشن کاخ هب دوب،هک یزیچ نوا رتزا کانسرت

مهب مسرت و سرتسا هک هشیمه تداع وهب متسشن کاخ همه نوا یور هجوت یب

وزاب متسب ور مشچماه . مدرک متسد یاه  تشگنا ندنوکرت هب عورش یمدرک هبلغ

هنیس یوت مسفن دموا نوریب هنوخ ریز کقاتا هکزا یدرم ندید اب یلو ، مدرک

دش. سبح

مکلب ات ماوخب  کمک و مدب رس دزد دزد، دایرف ملیفاه زا دیلقت هب متساوخ

فقس هی ریز شوخ و بوخ مه شرخآ و هشب ادیپ منداد تاجن یارب ینمنتلج
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شدوخ رد ور مادص مهک هرجنح یلو ، مینک عورش ور نوم  ییایور یگدنز و میرب

نیچمه یوت یتح نیاهک یمنداد.زا مهب یلا جم نیچمه دوب هدرک ریسا

رس متشاد تسود تشاد یمن رب مرس زا تسد یترچ یاهرکف نینچ نیا یتیعقوم

یاه مشچ و سات رس اب درم نوا تمس ور مهاگن هرابود منک. هکیت هکیت ور مدوخ

، مدموا نییاپ شکیراب یاه وبل شینوشیپ یاه  کورچ مداد،زا قوس شکانسرت

راظتنا وهب مدنوخ ور مدهشا ملد یوت . داتفا شتسد یوت ساد هب ممشچ هک

رد اهراز نمچ یوت هک ییاه  کریجریج یادص اب متشاد نانیمطا . متسشن گرم

یمدشونم رت کیدزن و کیدزن نوا . تشاد مهاوخ ییایور گرم ندوب شدرگ

شساد ، دیسر مرانک و دموا رس هب راظتنا هرخ .باأل متفر یم هتکس هبحتلا رتشیب

یادص دوب،هک هتشذگن هقیقد دنچ . تخود شهب ور شنشخ هاگن و تشادرب ور

: دروخ مشوگ هب شمب

؟! ییوت موناخ یسای -

،هک متفگن یزیچ دوب! هداد شهب ور مسردآ ینومدوخ و قیقد هچ لیئارزا ادخ ای

مداد: باوج هتتهتپ درک.اب رارکت بجعت وراب شلا ؤس مه زاب

-ِب...َب...هلب!

داد: نوکت ور شاه بل وزاب درک زیر ور شاه مشچ

دیش. رادیب منوترظتنم ِتقو یلیخ -

یدوب رظتنم ؟ یدرکن مومت ور راک باوخ نومه یوت ارچ بوخ ... بوخ یچ؟! -

؟ یدب مباذع

شمب یادص نوا مهاب یمدش.زاب رتدرگ و درگ هقیقد هب هقیقد شاه مشچ
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: دیسرپ

؟ مناخ هبوخ -هلب؟!حلانوت

 نیمه مه ور تخبدب هسات نوا تفر یم لا متحا یمدز! فرح مه بدوم هچ

نیرخآ رد تساوخ یم ملد یلیخ . هشاب هدنوشک گرم ماک هب هنابدؤم یروط

نیچمه هک فیح یلو ، مراذب شیامن مورهب هناخاتسگ یور نوا میگدنز تاظحل

: متفگ یتسس و سرت مهاب زاب رطاخ نیمه یمندش.هب ادیپ نم یوت ییا هزبرج

؟ یتشک یروج  نیمه مه اهور تخبدب نوا ... تخبدب نوا -

دش: دنلب هنوگش دایرف و بجعتم یادص

ناج؟! مناخ نم متشک ور یک یچ؟ -

کی لثم یرمع رخآ لقادح هک یگنشق گرم .هچ تسشن مبل یور یدنخزوپ

دوب.زا ییایور یلیخ هک هللو ناج!هب مناخ نگب تهب همرکم و مرتحم هزیشود

یمنمدز یفرح و مداد یم شلیوحت کحضم یاهدنخبل هقیقد هب مد نم نیاهک

: تفگ و دموا رس شربص

نتفگ . هنوخدور رانک نتفر هگیدنوت تسود نوا و نوشرهاوخ اب مناخ اهر -

؟ نیدلب ور ،هار دیرب مه امش مگب نوتهب نیدش رادیب

نیا ندوب هدنز انوا هگا سپ . نداد یم زیاس رییغت مشچماه ،هک مدوب نم نیاراب

؟ تساوخ یم یچ نیااج و دوب یک

: مدیسرپ متشاد غارس مدوخ ،هکزا یناوت نیرخآ اب

؟! نیتسه یک امش سپ... -
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: تسشن شاه بل یور یدنخبل

؟ یدیسرت نِاردق ارچ ناج، رتخد متسه ماالکاقآ نوبغاب -نم

و زیمآ  شنزرس یاه هاگن رش اتزا مدرک ترپ نوارو نیاروو هب راو لگسا ور مهاگن

؛ دوبن مه یبیجع یلیخ زیچ دنچ منک.ره ادیپ تاجن نوبغاب ی هدنهد تلا جخ

اه، کریجریج نوا یادص اب صوصخ ،هب بورغ عقوم نیا ، ندوب نیااج ییاهنت

روآ ناقفخ و کانسرت یدایز ور ناکم نیا یمدرک، دیدشت رتشیب ور سرت هک

یمدرک. لقتنم یسک ره دوجو ورهب سرت یمدادو نوشن

مداد: باوج و متخود شهاگن ورهب مهاگن کالهف

دزد مدرک رکف دوب؛ هتخیر مه هب یدایز قاتا نوا یوت متفر ماوخ، یم رذع -

. هدموا

: تفگ دشو دنلب هدنخش اب هتخیمآ یادص

منم! دزد نوا یدرک رکف مه یمتح -

داد: همادا زاب ،هک متفرگ نودند ورهب مبل تلاهدز جخ

سره یارب متشگ یم نیا لا ،بند متخیر مه ورهب قاتا ناج؛نم رتخد -هن

زره. یاه فلع ندرک

مه دعب ، مدرک هاگن یمداد شنوکت اوه یوت هک شتسد یوت دوجوم ساد هب

: متفگ یمورآ یادص اب هاگآدوخان و متخادنا غاب زره یاه فلع هب یهاگن

هدش. هتخلش یدایز -هرآ،غاب

یمهنک. مجارخا درگرب ورب یب هنیبب ور یعضو نیچمه -اقآ
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مدرک یم رکف .االنهک متخود هدشش کورچ یاه  تسد ورهب مزوسلد هاگن

هب یروج نیا مییاهنت و سرت ساسا رب طقف دوبن نشخ مه یلیخ شاه مشچ

دوب. نوبرهم مه یلیخ هنرگو ، دیسر مرظن

یممنک. نوتکمک نم هرادن لا کشا -

: تفگ و درک هدنخییا

؟! ینک مکمک فلع راتکه شیش ندرک سره یوت ینوت یم ینعی ؟ یدج -

،هک مدرک شنزرس ور مدوخ ملد یوت و مداد تروق ور منهد بآ ادص رسو اب

یادص هرابود دوب؟ یفاک نم ندش راکادف سورتپ یارب کیچوک هقرجی هی ارچ

دش: دنلب شدوخ یادص شدعب و شبلا هدنخیج

هار یتفگ یتسار . نترظتنم تاتسود شیپ ،ورب سرتن ... مرتخد مدرک یخوش -

؟ یدوب دلب ور

منک: ضوع ور ثحب مداد حیجرت و مدرک هاگن شهب دنخ  شین اب

! متسین -هن،دلب

هی هب یسر یم ورب ریگب ور میقتسم ریسم هنوخ، تشپ ورب نیبب ، هرادن یلا کشا -

تس.  هنوخدور تپچ تمس یرب نوریب هک رد ،زا یبوچ رد

یور زا مدوب هدیمهفن شاه فرح زا یچیه هک هلوک،ردحیلا یجکو هفایق اب

. مدرک یرکشت و مدیشک هدشم فیثک یوتنام هب یتسد مدش، دنلب یلدنص

. مدنوسر یم هچباه ورهب مدوخ و مدرک یم دامتعا ممشش سح هب دیاب یراگنا

؟ نتشاد یمن رب یدرگ لو زا تسد مه هقیقد هی هساو ارچ مدیمهف یم یکشاک

ریخ ؟ مدیباوخ نم ،هک ندوب هدرک رکف ارچ نیاهک ؟ای ندوبن یهار هتسخ هگم
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هب ممشچ مدرک یم رغرغ روط،هک نومه اه! مدش لفاغ نوشزا هقیقد هد مرس

. داتفا یبوچ راصح

بوخ . متفر نوریب غاب وزا مدرک زاب ور دوب هدرک ریگ لِگاه یوت هک یرد روز هب

و دامتعا ماه شوگ هب هک دوب نیا راک نیرتهب دیاش ؟ متفر یم دیاب اجک بوخ

. متفر پچ تمس وزا متخادنا باال هنوشییا منک! لا بند ور بآ رُشرُش یادص

مدز کنخ بآ یوت یتسد قوذ .اب مدوب هدیسر هنوخدور وهب هدز سدح تسرد

هدنخ یادص درک. لقتنم مندب یاه لولس کتکت ورهب یبوخ سح بآ یکنخ و

هب هجوت واب مداد نوکت یرس فسأت یور دوب،زا هتفرگ ور هقطنم لک ارتخد ی

ریسم . مسرب نوارو اتهب مدش در بآ یوت زا دوب مک یسب هنوخدور قمع نیاهک

هب تسد مدش. نوش  ندید هب قفوم هرخ اتباأل متفر ورباال یلگنج بیشراد مکو

اتیزر راثن یندرگ سپ ندوب هدشن نم هجوتم هک وردحیلا مدش کیدزن رمک

مدوب نم نیاراب نمچاه. یور دش ترپ و دنلب گنس یور زا غیج ،هکاب مدرک

یور و متفگن یزیچ درک. مراب یشحف مهو یوت ور شاه مخا یممدز. هقههق هک

،هک مدادن یتیمها یلو مدرک سح مریز ور یراد من یکنخ ،هک متسشن نمچاه

دش: دنلب اهر یادص

. هشیم زبس توتنام ناج لخ -

. مدیچیپ ماهوناز رود ور ماه تسد و متخادنا باال هنوشییا

. تسین مهم ، هشب -

! هگید یلخ -

. یدرک یمهم فشک هچ نیرفآ -
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درک: تکرش نومثحب یوت یرپ نیاراب

! دینک شلو تس  هنووید نیا -اباب

هشیمه زا رتشیب هظحل نوا رد اه،هک هدنرپ کیج کیج یادص وهب مدادن یباوج

. مدرپس شوگ دموا یم شوگ هب

ور شلیابوم هلجع اب یرپ دش، دنلب یلیابوم گنز یادص هک دوب هتشذگن یدنچ

زیت شوگ دش. رود زاام شنداد باوج زا دعب و دروآ نوریب شوتنام بیج زا

طخ فرط نوا یسک نیاهک ثملا .هب مشب شاه فرح هجوتم شیب مکو ات مدرک

یم رود شدوخ ورزا لیابوم رتشیب هظحل هب هظحل هشاب دادویبداد ردحلا

و مدوب هدرک هباپ نافوط راگنا . مدیزگ ور مبل تشذگ مرس هکزا یرکف درک.اب

هرابود و درک عطق ور سامت هقیقد دنچ زا دعب . دوبن دنیاشوخ هروج چیه نیا

رطاخ نیمه هب مگن یزیچ مشو هفخ دیاب متسنود یم هک .نم تسشن نومرانک

: متفگ منک، ترپ هچباهور ساوح هک مه

؟! دیشک یمن تلا جخ امش -

: تخادنا باال ییوربا و تفرگ یرپ زا هاگن کوکشم اتیزر

. مینک یم گنر ام شکب ؛وت تسین بوخ نوم  یشاقن ام -هن

مداد: همادا نانچ مه نم یلو دیدنخ مه شدعب

. نیراد فیرشت افرح نیا زا رتوررپ امش ؟ دیشکب ارچ تلا جخ هن! یلو -

درک: هلخادم اهر

؟! یسای هدش یچ -
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و متخود نومسآ ورهب مهاگن مدش. مخ و مدرک مندب هیکتهاگ ور متسد ود

مداد: باوج مورآ یمدز، ور ممشچ دیشروخ بورغ هک یلا حرد

رب یدرگ لو زا تسد ارچ ... نیتسین یهار هتسخ امش هگم یلو ؛ هدشن یزیچ -

؟! نیراد یمن

دز: رشت دوب هتشاذگ رگیج ور نودند عقوم نوا هکات یرپ

ِیرگ! هنتف زا رتهب -

مه اتیزر و اهر . تفرگ مزا ور شور ،هک مدرک هاگن شهب هدش درگ یاه مشچ اب

ینکش  نودند باوج و متشاذ یم شنهد هب نهد دیاب . نتشاد ور نم حلا تسرد

یم دیاب یرپ یفرط ؟!زا مگن یزیچ و مراذب رگیج رس نودند ای مداد یم شهب

وزا هنک باختنا تسرد ات مگب مشاداد ورهب زیچ همه متشاد قح نم دیمهف

دنلب نمچ یور .زا میتخادن یم هار هلداجم و ثحب هچباه شیپ دیابن مه یفرط

مدز: بل مدرک یم زیمت مدوخ یخلا ورهب موتنام هک وردحیلا مدش

مراد. تراک ایب یرپ -

وزا مدادن یرپ هب هگیدییا فرح تلهم اهر و یزر کوکشم یاه هاگن هب هجوت یب

مدش. رود نوااج

یوت ور متسد و متسشن هنوخدور رانک مه زاب فرطرت نوا رتم تسیب هب بیرق

یوت تاشاالپ هرابود و متشادرب هنوخدور یوت زا یگنس یصرح مدز. بآ

. مدرک ترپ هنوخدور

نموای زا دیلقت وهب تسشن هبورمور مهرد یاه مخا اب یرپ هقیقد دنچ زا دعب

دز: وبل درب بآ یوت ور شتسد کرتشم یسح رس زا مه دیاش
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م. هتسخ هنوخ؛ مدرگرب ماوخ یم وگب -

: متفر بلطم لصا رس همدقم یب

مگب. ور زیچ همه امین هب متشاد قح -نم

دشواب رجفنم یناهگان هشاب هدیشک دنب رد ور شتینابصع ِتقو یلیخ هک راگنا

دز: غیج دنلب تبسن هب یادص

! نمسای یتشادن قح ؛ یتشادن قح -

: مدموین هاتوک معضوم وزا مدیشک مهرد وربا

شهب یزیچ ارچ ، هنودب ور تقیقح تشاد قح هک امین . متشادن قح نم هشاب -

؟! یدوب هتفگن

: دیزرل شاه بل

؟! ینک یم یچراک یشاب نم یاج تدوخ ؟ متفگ یم یچ -

یمهنز! مرس هب هراد هگید ایادخ ... هرسپ نوا تمس دش هدیشک مرکف رایتخا یب

نم؟! هلکی وت دایم نیا ترز و ترز یفرح ره رس یچ ینعی

: متفگ بناج هب قح

،نم.... مشاب وت یاج متساوخن تقو چیه نوچ ، متسین یوت یاج -نم

: تفگ و درک عطق ور مفرح هتسشن کشا هب یاه مشچ و ضغب اب

ارچ؟! ، یتسنوتن ، هدشن ؛ یاوخن هک هن یلو ، یدوبن ، یگیم تسار -

داد: همادا مدش،هک هریخ شهب توهبم و تکاس



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

89

لثم هک یرهاوخ ؛ امین تیامح ، تاباب تبحم ، یراد ور تنامام شوغآ وت نوچ -

! هتتشپ هوک

داد: همادا قهقه مهاب زاب ،هک متخادنا ریز ور مرس نومیشپ و تلاهدز جخ

تبحم تیگدنز یوت نوچ یدوبن نم یاج ؛ قیفر ،هرآ موناخ یسای -هرآ

. یتشاد

. تشاذگ شینیب یور توکس یانعم ورهب شتشگنا هک مگب یزیچ متساوخ

،هک یشاب هتشادن یردام یتقو ینود یم مش،وت خیلا راذب وگن یچیه سیه -

وزا ینک هیرگ یاه یاه یچ؟ ینعی ینک هیرگ یاه یاه و یرازب شاپ یور رس

یچ؟! ینعی یگب تاهدرد

زا یتشم . مدوبن نوا یاج نوچ متسنود یمن دوب؛هن،هن هاتوک هملکی هی شباوج

داد: همادا درک. ترپ بآ یوت و دنک ور شرانک یاه نمچ

... یسای مدش رتاهنت تفر مزرمایبادخ نامام هک یتقو -

: مدیرپ شفرح نویم یبصع

! ینوبسچ یم تردام مسا گنت ور زرمایبادخ بقل یه هک هتشز -

: تفگ و درک یجک نهد

ور اباب تبحم تقو چیه نوچ ، مدوب اهنت منوا دوجو اب نوچ رتاهنت یممگ -

.... متشادن

: تفگ و ممشچ یوت دش هریخ

درم هی تیامح و تبحم هب یرتخد ره ،هک نکن راکنا یرتخد هی وت نمسای -
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مدش.هب غیرد مه تبحم زیچان رادقم نوا زا درک نوم لو هک نامام هراد. زاین

میتخبشوخ هار هنوتب شکم شک و شنت همه نوا یوت ناسحا دیاش دموا مرظن

هشب!

: مدروآ نوبز ورهب دوب هتفرگ یزاب ورهب منهذ تدم همه نیا هک یلا ؤس

؟! یدرک شلو ارچ سپ -

: تسشن شبل جنک یدنخزوپ

اب همهفب اباب هگا یرپ ؛هک داتفا یم منوج هب هروخ لثم یرکف تقواه یلیخ -

بخ! هزیر یم ور تنوخ یتخیر تقافر طاسب تعامج رسپ

: مدیسرپ هدش درگ یاه مشچ اب

امین.... سپ ؟! سرت رطاخ -هب

داد: باوج ،هک مدادن همادا ور مفرح

. مدرکن لو ور نوا نم ، نمسای هن فوه -

مملکت تردق . مدرک هاگن شهب هدش درگ یاه مشچ واب مداد تروق ور منهد بآ

: تفگ شدوخ ،هک مدوب زجاع یلا ؤس عون ره ندیسرپ وزا هداد تسد ورزا

ملو دشو هتسخ هک دوب نوا ، تفر هک دوب نوا ! مدرکن شلو نم یسای -هرآ

درک...

: متفگ هتتهتپ اب

شلو تدوخ ؛ یدش هتسخ شزا تدوخ یتفگ هک یچ؟!وت...وت ینعی ... ینعی -

!... یدرک
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هچب لثم مداد. نوکت نوارو نیاروو ورهب مرس یروابان واب مدادن همادا ور مفرح

هشو کاپ شکشا ات دیشک شمشچ ریز شوتنام ربز نیتسآ اب یکیچوک ی

: تفگ

. مدیسرت نوچ -

: مدیرغ توهبم

یچ؟! -زا

داد: باوج هلصاف وبال

مزغم یب دوخ ، منکن تقافر ناسحا اب یدوب هتفگ ، متینعل رورغ نتسکش -زا

. متسشن شزرل یاپ و مدروخ هزبرخ ؛ مدرک یطلغ نیچمه

نمچ یور .زا مدرک ادیپ نیقی رتخد نیا ندوب هدند کی وهب مدیشک مهرد وربا

ندوب زیل رطاخ هب وهی ،هک مشکب ششوغآ یوت و مرب شکیدزن ات مدش دنلب

یفیفخ غیج درد رس .زا مداتفا هنوخدور یوت تاشاالپ و دروخ رس ماپ نمچ

دنلب منوتب مکلب مدرک مهاگ هیکت ور متسد ؛ دیود متمس هلجع اب یرپ ،هک مدیشک

یم ریگ شدوخ ور متسد هک لگوالیی و هنوخدور فک ندوب راومهان یلو مش،

و مدیشک نودند ورهب مبل درد .اب تفرگ یم مزا ور ییاناوت نیچمه تخادن

یتمحز و روز ره مش.اب دنلب درک مکمک و تفرگ ور موزاب ریز یرپ عقوم نومه

و سیخ یاه  سابل و مدوخ هب یشدنچ هاگن و مدش دنلب هنوخدور فک زا دوب هک

وناز یور و مدز یقع موتنام یور نجل و معضو حلاو ندید .اب متخادنا مینجل

مدش. مخ

.زا مدیود هنوخ تمس و مدز شسپ هاگآدوخان هگب،هک یزیچ تساوخ یرپ
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مدروآرد منت ورزا وتنام . مدیود مقاتا یوت و متشگرب مدوب هدموا هک یهار نومه

رکف نیا وهب مدز مدوخ رود یخرچ ، مدرک شترپ ییا هشوگ مهرد تروص واب

یتبون و متفر نییاپ اتود اتود ؟!هلپاهور هشاب یمهنوت یروگ مودک مومح مدرک

لخاد یروف ، دموا رد بآ زا مومح قاتا نیرخآ ،هک مدرک زاب قاتااهور همهی رد

.... مدرک لفق روز هب مه ور یمیدق و هنهک ورد متفر

***

و دموا قاتا رد یادص . مدیشک باتفآ رون ریز ور مدوخ رتشیب و مدرک ییا هسطع

و تشاذگ تکوم یور مرانک ور پوس دش. لخاد یرپ نم یوت ابایب شدعب

. تسشن ییا هشوگ مه شدوخ

. نوریب میرب ماش میاوخ یم ،هک روخب ور نیا وشاپ -

مدز: بل ضرتعم

م.... هتفوک م،نم هتسخ نم ادخ! ور وت -هن

: تفگ هناعطاق و درک عطق مفرحور

میرب ماش شدعب مینزب هبقرط وت یخرچ هی میاوخ یم ، متفگ هک نیمه -

. ناروتسر

داد: همادا و تخادنا مهب یزومرم هاگن

ینیمزریز نوا یوت و یدنبب دنب شیپ راک تمدخ لثم تدوخ یاوخ یمن هک -وت

؟! یشب یزپشآ هب تسد خبطم یمنگ شهب هک

یادص مداد،هک نوکت تسار و پچ ورهب مرس دنتدنت و تروق ور منهد بآ
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: متفگ و مدرک ترپ شتمس ور دوب مرانک هک یتشلا دش.ب دنلب هدنخش

وت رظن ؛هب تسین جبلا مه دایز هنوخ نیا یممنک ور شرکف حاالهک ییادخ -

؟ دوبن جبلارت میتفرگ یم ناکسا یتنطلس هنوخی هی یوت نیااج، یاج هب هگا

روزبا مورهب هتفوک دز.نت هدنخ الریز کسا لثم مه زاب ،هک متخادنا باال ییوربا

رتشیب ،هک مدرک هزمهزم ور پوس یمک قشاق مدش.اب دنلب ماج وزا مدیشک ال

یتک لدم گنر یسای یوتنام . متفر دمک تمس و مدز سپ ور هساک . تفرگ مقع

هنیآ یولج نوش.  متخادنا تخت یور ییا یکشم راولش وابشلاو مدروآ نوریب ور

مشیارآ لیاسو فیک ، متسشن ینهآ یلدنص یور و متفر گنر هوهقییا یبوچ ی

مدش.رژورهب راک هب تسد میسابلا ورژک کیکنپ نتشادرب واب مدروآ نوریب ور

ثعاب مدز،هک مدنلب یاه هبمژه لمیر یمک تیاهن ورد مدیشک هولقمیا یاه بل

یگنر مشچ رکش ور ادخ ننک. ییامندوخ رتشیب هوهقمیا یاه مشچ یمدش

هق یادص ،هک متفرگ یروگیف هنیآ یوت ! متشاد مژهاهور نیا شضوع متشادن

مینوشیپ یور یتسد فک و مدرک هاگن شهب زاب نهد دش.اب دنلب یرپ ههقی

؟! مدوب هدش لفاغ شدای وزا ِقاتا یوت دوب هتفر مدای هچروط مدز،هک

: متفگ و مدرک یمخا

؟ ینک یم هاگن ور یچ ربورب یتسشن ، نوریب ورب وشاپ -

ور. ادخ یشاقن ! همولعم بوخ -

نوج. هچب هیرهام شاقن ادخ -

نوکت شارب یرس هدنخ اب فسأت یور زا نیاراب دز،هک هدنخ ریز یقپ مه زاب

رد نتسب زا لبق و مدرک شنوریب قاتا زا ششوگ نتفرگ ،اب متفر شتمس و مداد
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: متفگ

هدب. هگیدییا یاج ور تیزور ادخ نوج، هچب -ورب

هدز هنورسپ لدم هک ماهوم یولج . مدیشوپ ور راولش و وتنام عیرس و متسب ور رد

هب ساوسو نیاهک زا لبق . متخادنا مرس یور مه ور وشلا مدرک بترم ور مدوب

مدز. نوریب قاتا زا شفک تفج وهی میتسد فیک نتشادرب اب عیرس ، هتفایب منوج

اهور شفک . ندوب نم رظتنم طایح یوت ،هک مدید هچباهور سارت زاباالی

. مدنوسر نوشهب ور مدوخ و مدیشوپ

م. هدامآ نم میرب بخ -

. میرب نم نیشام اهر:اب

دز: رغ یرپ

. مرایب شرد یرتمولیک رفص ،هکزا متفرگ ور سحن یارهز نیا نیشام نم -اباب

. نیتشاذگ امش ِدهگا

درک: یرگ  یجنایم اتیزر

. هنومن لد هب وزرآ میرب نیا نیشام -اب

هکحا هنوخ نوبغاب . میتفرگ یاج یرپ نیشام یوت یگمه و میداد نوکت یرس

اب یرپ . میدز نوریب هنوخ وزا درک زاب ور رد ِدارم اقآ شمسا مدوب هدیمهف ال

و دیشک ینیه اهر دوب،هک نداد اریوژ اهردحلا هچوک سپ هچوک یوت نیشام

: تفگ

نوج نورب مدآ هچب لثم ... تسین نورهت لثم نیااج ، میراد وربآ ، یرپ یاو -
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! تزیزع

باطخ مورآ دادو شهاک ور شتعرس یرپ درک،هک دییأت ور شفرح رس اب اتیزر

: تفگ اهر هب

! متسین دنلب ور اهاج نیا نم ؟ میرب اجک -

داد: باوج اهر و میدرک هاگن شهب جوکعم یجکو هفایق اب

؟ میرب نم نیشام اب یمیگ ارچ یتسین دلب هخآ هدب،ِد افش ور نیا ایادخ -

داد: همادا یزر ،هک تخادنا باال هنوشییا توافت یب یرپ

. میسر یم ییاج هی هب هرخ وربباأل میقتسم یجآ -یبیخلا

دیدنخ مه زاب ،هک متخادنا یهاگن شهب مرس یور یضرف یاه خاش زابو نهد اب

دز. شینوشیپ یور یکی اهر و

ورب. میقتسم -

***

هدایپ یگمه و درک کراپ ور نیشام یناروتسر رانک اهر روتسد هب عبر هس زا دعب

یهاگن . مشب نئمطم شندوب بترم اتزا مدیشک هبشملا یتسد و میدش

و ییا هشیش رد ابهی یزورما و کیش ناروتسر .هی مدنودرگ هطوحم روداترود

و گرزب یاه  نودلگ یمدش. زاب شدوخ سحرگ نتشاد لیلد هب هک دنمشوه

رتشیب ناروتسر لخاد ندید یارب هطوحم یاه هزیر گنس ردو یولج کیچوک

ندرک فرطرب هب قفوم عیرسرت هچره ات مدرک دنت .اپ ندرک یم مواکجنک

لخاد دشو زاب مکرابم دوجو ندرک سح .رداب مشب میلوضف نومه ای یواکجنک
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و زیم و ناروتسر لخاد ینوئن یاهرون . مدیشک ناروتسر یوت یکرس و مدش

کیشرتزا ور شلخاد ناروتسر طسو یاه  نوتس اب دیدج حرط یاه  یلدنص

تشاد رارق اه نوتس زا یکی رانک هک ور یزیم ییا هلجع یمداد. هولج شنوریب

عیرس ناروتسر رتیو . نایب هچباه ات متسشن شرود و مدرک باختنا نتسشن یارب

: تفگ و دموا متمس

یلو.... ، دیدموا شوخ -

داد: همادا ،هک متخادنا باال ییوربا یلا ؤس

هدش. ورزر زیم نیا ، هزیشود مبلط یم شزوپ -

اب کشخ بوچ ی هرسپ . مدروآرد ور شادا ملد یوت و مدرک شهب یهاگن رکوپ

دنلب یلدنص یور دوب.زا هدز مقوذ یوت هنامرتحم یلیخ شنتفگ هزیشود نوا

ناروتسر ی هشوگ هک هگیدییا زیم تمس مدب شهب یباوج نیاهک نودب و مدش

.هس مدرک ترپ یرانک یلدنص یور ور مفیک و متسشن یلدنص یور . متفر دوب

یلدنص یور ورزا مفیک یزر نیاهک زا دعب و ندموا مرانک هدنخ اب کوپ هلک

شرخسمت دروم ور نم یرپ . نتسشن اه یلدنص زا یکی یور مودک ،ره تشادرب

داد: رارق

. یراذب اج وامور ناروتسر یوت یودن گیم گیم لثم یشاب ،اتوت هتقح -

اه شرافس نتفرگ یارب مه زاب هرسپ نومه . مدادن یباوج و مدرک یجک نهد

یور اپ کیش دشونم رود نومزا اه شرافس نتفرگ زا دعب . دموا نومزیم رانک

قلقتم یتسیاب یم نیقی هب عطق مدش. هریخ یلبق زیم هب ترسح واب متخادنا اپ

یاه  یلدنص یور هک یرسپ ود ندید !اب ایادخ فوه . هشاب نوکرت الو جوز هی هب
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رسپ ود هک تسه مه نکمم بخ دش؛ جک یرو کی بلماه نتسشن شفارطا

باال ییوربا ! نشاب نوش هدرک زیزع رتخد تسود ود رظتنم هدنزارب و کیش

هاگن هاگنماب کیوه مدش،هک هریخ ییور هبور زیم هب لبق زا رتواکجنک و متخادنا

مرس تلاهدز جخ درک. دروخرب ، تشاد مه ییابرهک یاه مشچ هک رسپاه زا یکی

مه شدعب ، هرپب مرس زا ترچ یاهرکف نیا ات مداد نوکت تسار و پچ ورهب

نیاهک هب رکف مدش.اب هبورمور عمش یور یاه لگ ندرمش لوغشم کیش یلیخ

ندیچ دروم رد هک ارتخد ی هناتسود ثحب یوت متشادن یدب روظنم هک نم

: مدرک تکرش دوب رفس یارب همانرب

امش! هب نم رادشه نیا ، دیربن دای ورزا یراوس  بسا نیاهک لوا -

درک: هیکت شیلدنص هب هنیس هب تسد یرپ

یروج نیا یرهام راوس  بسا هی یمهنک رکف هنودن یسک راکراوس مناخ ! بجع -

ینک. یم زلجوزلو

یلو ، مدوب نکش نودند باوج هی لا بند منهذ یوت و مدیشک مه یوت وربا

و ثحب لوغشم ور مدوخ شلوا . تفرگ یم مزا ور یناکما نیچمه یهاگن ینیگنس

ورباال مرس هدرمشن ور منک.هس شریگ لفاغ وهی ات مداد نوشن هچباه اب هدنخ

رتشیب و تفرن ور زا نوا یلو ، مدرک شهاگن لفق ور مهاگن دنخ  شین واب مدروآ

طسوت اه شرافس ندروآ ِوررپ!اب هچب هچ نآرق درک.ای شاه بل نومهم ور دنخبل

هک دوب هتشذگن یلیخ . میدش ندروخ لوغشم و متفرگ شزا ور مهاگن رتیو

،هک مدرک شاکنک ور ناروتسر مامت یواکجنک دش؛اب دنلب یکرابم دلوت یادص

لوگنیج ودات نیا ینعی ! مدوب هدرک فک یروجدب . مدنوم رسپ اتود نوا زیم تام

تسوپ صرح !اب یدلوت نیچمه منوا ؟ ندوب هتفرگ دلوت نوش هگید تسود یارب
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مداد: قوس یرپ تمس ور مهاگن و مدیشک نودند ورهب مبل

یرپ. یه -

داد: مهب ور شلا یبیخ هاگن

هیچ؟! -

ننک! یم هچ ینامام شیتیت یاهرسپ نیا نیبب ، ِیچدوخن -

دش: هریخ نم هب هرابود و تخادنا نوشهب یهاگن جیگ

؟ یرادن مه اهور تخبدب نیا ندید مشچ یچ؟ بخ،هک -

. ریگب دای هک ِنیا مروظنم -

: مدنوبسچ هلمج گنت ور میگشیمه کالم هکیت صرح اب رخآ رد

! هلودلا زوغلچ -

درک: هلخادم اهر و تفرگ مزا ور شهاگن اباب ورب اب یرپ

رادرب  تسد مه نیااج مه؟ نوج هب نیداتفا هبرگ و گس لثم هدش یچ -زاب

؟ نیتسین

داد: باوج نم یاج هب یرپ مدب،هک شهب یباوج متساوخ

شرس هب دلوت یاوه و هدش شیدوسح نس اب2۱سلا ِلیروگ ِمناخ ریخ، -هن

هدز.

نوشهب یهاگن یمشچ ریز یزر و اهر دز. هراشا رسپ هسات نوا هب مشچ هشوگ اب

راصح هب مبل تشپ هدنخمور متسنوتن هگید منم ندز، هدنخ ریز یقپ و نتخادنا

ور اهر هدنخ و یخوش اب اهاذغ ندروخ زا دعب دش. دنلب هدنخم یادص و مشکب
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دراو میتساوخ درک. باسح ور اهاذغ لوپ و میتشاذگ یتسیابدور ی هنگنم ریز

ورهب مهاگن و متشگرب . میدش فقوتم نوماج رس ییادص ،هکاب میشب نیشام

نیچمه ناروتسر یاه هاگن اب نیقی هب عطق . متخود هبورمور یانشآ هرهچی

گس یتیاور وهب مگن یزیچ مداد حیجرت . مدرک یم ینیب  شیپ ور یتیعقوم

هب شادص زاب ،هک تفر نیشام رد هریگ  تسد تمس متسد هرابود منک. شلحم

: دروخ مشوگ

دوب. هدموا شیپ نومارب یلا ؤس طقف ام ینعی مناخاه!نم... ماوخ یم رذع -

دیاش . میتخود  نوشپیت ورهب نوم یدج و نشخ هاگن و مدرک یفوه بل ریز

کرام زولب یلو ، مشب هبورور ینامام شیتیت و فلج لیاتسا ابهی متشاد راظتنا

نم چوپ یاهروصت زا یکاح شتمیق نورگ لا متحا هب یل راولش نوا اب نوش نت

دوب!

هدششورهب هتخود هبمه یاه بل هرخ وباأل نتخادنا هبمه یهاگن شتسود اب

: دروآرد تکرح

؟ نراد یروح شرورپ امش ی هداونوخ بخ؛ -مِا...

نگب یزیچ نیاهک زا لبق ، متخادنا باال ییوربا شفرح نتسنودن یانعم هب یلا ؤس

مدز: چپ ملد یوت . دموا راک یور متینابصع زا خرس ی هجوگ و مدیسر شفرح هب

عمج ساوح اب هیفاک طقف ینک، مگ ور تاپ و تسد تسین ،المز یسای یه -

! نیمه دنب... یور ینک شنهپ مه شدعب ، شیروشب

نوبز ورهب تشذگ منهذ هکزا یباوج هیناث زا یرسک ورد مدیشک یقیمع سفن

: مدروآ
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نراد. رخوواگ شرورپ ریخ، -

شهب یباوج و هدرواین مک رسپ هی یولج مرمع یوت هرخ نیاهکباأل زا شوخرس

یاه هاگن هچباه،هکاب فرط متشگرب هدموا شک یاه زابوبل شین اب مدوب هداد

نیارو ورهب مرس هیچ؟ یانعم وهب تروق ور منهد مدش.بآ هبورور نوشبجعتم

رسپ ودات نوا زیمآرخسمت هقههقی یادص هظحل نومه مداد،هک نوکت نوارو و

دش. دنلب مرس تشپ زا

نوش  ینوشیپ یور ندیبوک اب نامز ومه تفر مه یوت نوش  هفایق یرپ و اهر

مدرک هزمهزم منهد یوت ور مفرح مود راب یارب . نداد نوکت فسأت یور زا یرس

ور وهس مدنوخرچ هقدح یوت ور مشچماه . مدرب یپ هعجاف قمع هب هزات و

ولج مه اهر و یرپ و تسشن مرانک .زر متفرگ یاج نیشام یوت هدرمشن

نامز مه نیشام تکرح . دموا رد تکرح هب نیشام هک تشذگن یدنچ و نتسشن

هسات. نوا غیج ندش دنلب دشاب

اه! یریگب ینوم الل هقیقد هی یریم یم ینعی اهر:

: مدرک هاگن شهب دننام کرش

هک...هک.... مگب یزیچ هی متساوخ بخ -او،

داد: همادا ور مفرح یزر دوب،هک هتفر رد متسد یکالمزا هتشر

. یجآ تسرد تتسد . یدرک نومعیاض گنشق ،هک هگید -هرآ

نوریب هشیش ورزا متسد و مداد نییاپ ور نیشام ی هشیش وج ندرک ضوع یارب

نم! یادخ درک. کشخ ور شقرع دروخ متسد فک هب هک یمی .دابمال مدرب

سنج یولج هشیمه ماهایور یوت رتخد سکعرب ، مدوب یروج  نیمه هشیمه
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یباوج متساوخ .هیمراب مداتفا یم هتتهتپ وهب مدرک یم مگ ور وماپ تسد فلا خم

ِرتهب ییاه  تیعقوم نینچ یوت دعب هب نیا زا مرظن مدز!هب دنگ یروج نیا مدب

ییابر لد یروجدب هک هبورور ی هزاغم ندید مگن.اب یزیچ و مریگب نهد هب نوبز

: مدیبوک یرپ هنوشی یور و مدیشک یفیفخ غیج یمدرک،

. اتسیاو ، دینیبب نوااجور یرپ! یه -

دش: هریخ مهب یمهرد یاهوربا واب درک میظنت نم ور،ورهب هنیآ

دنبب دز؛ نوریب تقلح هدورتزا ،لدو تولج نتخیر باتیت راگنا زاب هیچ -

ور. تشین

! تساوخ ینتسب ملد اتسیاو لا،ِد حدض ننزب تدنگ -هَا

: تفگ قوذ اب اتیزر دشو دنلب نوشغیج یادص نامز مه

راک ورهب تیرتم رازه نوبز نوا رتدوز ارچ بوخ یریمب ؟ ینتسب یچ؟! -

! یزادن یمن

. مدرک هاگن نوشهب روخ ولد نوزیوآ مور هچول و بل

یممگ. مراد هک نم بخ -او!

: تفرگ مولهپ زا ینوگشین اتیزر

دوب؟ اجک هزاغم وگب حاال لقادح ، یسای یریگب قانح -

دزو رود نودرگربرود هب ندیسر اب یرپ و مدز هراشا نوبایخ نوارو هب مشچ اب

هک دوب بیجع بش عقوم نیا درک. کراپ یشورف ینتسب یولج ور نیشام

زا عبط دوب!هب ِبش هدزای تعاس هزات هک زونه دوب... تولخ اهنِاردق نوبایخ
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هب راظتنا مشچ و متخادنا باال هنوشییا یبیخلا میگشیمه یدرس نوخ تداع

هش.... ادیپ یرپ هلکی رسو مکلب ات مدش هریخ هزاغم

***

« فتاه »

یور ور مکاس مش، نئمطم شندوب هتخلش اتزا مدیشک ماهوم یوت یتسد

مدز. نوریب قاتا زا تیاهن ورد متخادنا مشود

و مدرک یط شریذپ هب ندیسر ورات هنوخرفاسم نز هبمه وحلا کیراب سنلا

یور راب دنچ و مدرک ورف مبیج یوت ور ماه تسد زا یکی . مداتسیا زیم یولج

. مدیبوک هنوخرفاسم گنز

؟ ییاجک ومع، -

: تشاذگ زیم یور ور یرتفد و دموا نوریب زیم ریز زا

؟ مناج -

هنهکی راوید ردو ترپ ور مهاگن و مدیشک مبل رود یتسد یشیامن هبحتلا

: مدرک هنوخرفاسم

یممیر. میراد هگید سالتم،ام تناج -

کشخ ور شینوشیپ قرع شاهاب و تشادرب شندرگ رود ورزا شیدزی ملا تسد

درک:

اجک! ؟ یریم -
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مک ور تمحز هدش، روج منم یاهراک مداد، تتمحز یلیخ تدم نیا هگید -

. مینک

دز: وبل دیبوک هنوشم یور یتسد

ناج.... رسپ یتمحر -

داد: همادا و دروآ نوریب ور میلم تراک و همانسانش زیم ریز زا

. مرسپ تهانپ و تشپ ادخ -ورب

دزو رود ور زیم . متخادنا مگنر ییا همروس کاس یوت ور همانسانش و یلم تراک

. مدرک شلغب هنودرم و مدیبوک هنوشش یور یتسد ، دنوسر مرانک ور شدوخ

هار راهچ ورس مدز نوریب هنوخرفاسم زا میحر ومع اب یظفاحادخ زا دعب

مدز: توس شندش کیدزن .اب مداتسیا

. یسکات یه -

مدوخ . مدرک ترپ بقع یلدنص یور ور مکاس زابو ور درک.رد زمرت ماپ یولج

یسوق و شک میدش رود هنوخرفاسم هکزا نیمه . داتفا هار یسکات و متسشن ولج

مدش: شتروص هریخی و مداد مندب هب

. یگتسخ زا مدرم -

درک: شوخ اج شبل یور هدنخییا

! یدرکن عورش ور تراک زونه هک -وت

مدز: وبل مداد قوس رهش یاه  نودیم تمس ور مهاگن

منک؟ مرن هجنپ و تسد شاهاب منوت یم ترظن -هب
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: دیبوک ماپ یور یتسد

. میراد نامیا تهب نوم همه ینعی مراد، نامیا تهب -

یمدرک. صرق ور ملد هک دوب اهدامتعا نیمه ، دیود متسوپ ریز یشوخ سح

: دموا شیتشوگ یاه بل هب دنخبل ،هک دنوم هزبسش تسوپ یور هریخ مهاگن

ننک. یم نومبیقعت نراد رسپ، یه -

درک: رتشیب ور ماپ یور شتسد راشف ،هک مدرگرب متساوخ هلجع اب

. درگنرب ؟ فتاه تساجک تساوح -

: متفگ و مدیبوک مینوشیپ یور یتسد کالهف

مراد. سرتسا یلیخ مفسأتم -هوا!

نک. ظفح ور تیدرس نوخ رسپ، یهار لوا زونه -

دعب عبر هس کیدزن . متفگن یزیچ و مداد نوکت یرس شفرح دییأت یانعم هب

نیشام بقع زا مکاس نتشادرب زا دعب و مدش هدایپ . داتسیا غاب یولج نیشام

. مدرک باسح ور هیارک و مدز یکمشچ ، مدرب لخاد درگاش ی هشیش ورزا مرس

مشوگ هب شروتوم یادص . مدادن یتیمها یلو دش، هباپ کاخ و درگ شنتفر اب

گنس هب یدگل مش. طلسم مباصعا هب مدرک یعس و متخادنا ریز ور مرس ، دروخ

یمدرک ینیگنس هنوشم یور کاس هک روط نومه و مدنورپ ماپ هزیریریز

مدز: هنک.داد رارف تساوخ هک متخود شهب ور مهاگن مدش، شکیدزن

. مرادن تیراک اتسیاو ورای، یه -

: تفگ هتتهتپ .اب مدنوسر شهب ور مدوخ و مدرک دنت اپ
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. مدرگ یم رهاط شم هنوخی لا ؛بند مدوب هدرک مگ ور ،هار مفسأتم -نم

هتفرگ ور کاس هک یتسد .اب تسشن مبل یور شکحضم یاه غورد زا یدنخبل

: متخود شهب ور مذفان هاگن و مدیلا ورم مندرگ تشپ دوب

باتفآ وهی هشب هک کشخ میگتسخ قرع ؛ هتفگ فتاه وگب تسیئر هب -ورب

مسر. یم تمدخ مدوخ منیبب ور دهشم باتهم

ورزا دیلک . مدنوسر غاب رد ورهب مدوخ و مدادن شهب ییا هفاضا غورد تصرف

یقژ .رداب مدنوخرچ طایح یبوچ رد یوت و مدروآ نوریب میا هچراپ راولش بیج

طایح روداتود یهاگن و متسب مرس تشپ ور ،اباپرد متفر لخاد دشو یزاب

درک. کیرحت ور مینیب هملد لفلف لثم یرطعم یوب ،هک مدنودرگ

و لوا و دامود نتشاد رتخد نراد. یتخپ  تسد هچ اه هیاسمه رسپ یه -

. یتدوخ نوشرخآ

مه اذغ یوب مدش یم کیدزن رتشیب یچره مدش. رت کیدزن و مداد رس هقههقییا

وت یباسح ور یتدم هی ِرارق مدرک رکف نیا دشوهب مهرد م هفایق یمدش. رتشیب

. منومب بوخ یاذغ هی یرامخ

نیا رش زا لوا مدش هسوسو یمدز کمشچ مهب هک هنوخ ریز مومح ندید اب

ور کاس ، سابل تسد هلوحموهی نتشادرب زا دعب . مشب خالص مندب دنگ یوب

خی شیدرس زا منت هک مدرک زاب ور مدش.بآ مومح دراو و مدرک لو هلپاه یور

. مداتسرف تنعل مدوخ لک لقع وهب تفر مه یوت متروص دز،

زا تج لثم ماه سابل ندیشوپ زا دعب و متفرگ یشود یرسرس خی بآ نوا اب

، متفر هلپاهباال وزا متخادنا مپچ تسد چم یور هلوحمور مدز. نوریب مومح
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باال هنوشییا .یبیخلا دوبن مکاس زا یربخ یلو مدنوخرچ هلپاه روداترود یهاگن

مدش. لخاد و مدرک زاب ور مقاتا هشاب.رد دارم اقآ راک مداد لا متحا و متخادنا

یم ییامندوخ زیم یور هک ییا هنورتخد شلا ندید اب یلو مدش ولو تخت یور

ِربخ! هچ نیااج تسین مولعم تفر. مه یوت مخاماه درک

مدز: .داد مدنوسر طایح ورهب مدوخ و متفر نییاپ تخت زا تکرح ابهی

دارم. شم دارم، -اقآ

دش، دنلب مرس تشپ زا یقوت قتو یادص عقوم  نومه ، مدرکن تفایرد یباوج یلو

یارب ور لچ لخو یرس هی یضترم زاب ًامتح . مدرک لا بند ور ادص و متشگرب

ندید ،هکاب مدرک زاب ور خبطم !رد هداتسرف یسوساج و شهب نداد تروپار

. دیرپ مرس زا شوه هبورمور ی هنحص

یوت . متفر رتولج و مدرک شراصح ور ماه تسد ، مشوگ ندش رک زا تعنامم یارب

هک دوب رتخد دنچ غیج یادص طقف ؛ دوبن صخشم یدایز زیچ ظیلغ دود نوا

ور متسد و مدرک زیت مشچ خبطم یاهتنا هب ندیسر .اب دیچیپ یم اضف یوت

منک. عافد مدوخ زا یلا متحا رطخ ربارب رد منوتب هحلسا اتاب متشاذگ مرمک تشپ

. متشادرب مرمک زا تسد بجعت دشواب هدوسآ ملا یخ زر یانشآ هرهچی ندید اب

و بجعت . منودرگ دوب، نتفر انف هب ردحلا هک یگلهاک خبطم روداترود یهاگن

زا هدش برچ گنر دیفس و ییا هچراپ یاه هدرپ ؛ متشاذگ رانک ور یگدز تام

یوت ضوح ریش .زا مدیود نوریب عیرس و منک زاب ور هرجنپ ات مدز رانک ور نغور

ردحلا هک یسانشان رتخد . خبطم یوت متشگرب و مدرک بآ وررپ یلطس هچغاب

ور بآ یروف و مداد ورباال ماه نیتسآ مدز، سپ ور دوب رونت رانک ندز بلابلا

یوت تدش هب دود شدنب تشپ دشو دنلب یزلج یادص . مدرک خیلا رونت یوت
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نوریب هنوخزپشآ وزا مدرک کاپ ور مینوشیپ قرع تسد تشپ .اب دیچیپ اضف

مدیبوک دوب هداتفا سخ سخ هب دایز دود رطاخ هب هنیسمهک یور تشم .اب متفر

هاگن تشگرب م هتفرگ یاه هیر هب سفن هک نیمه . مدیشک یقیمع سفن هلصاف وبال

رفن نیرخآ یور مهاگن مداد. قوس رتخد ود نوا و اهر زر، تمس ور منیگمشخ

. دشن جراخ م هرجنح زا ییادص یلو مدز، بل یبادص هدش تام و دنوم تباث

نم! یادخ

: تفگ ،هک دروخ مشوگ هب شفیعض یادص

هراد! یمنرب مرس زا تسد یهاو -یخلا

: متفگ داد واب مدرک عمج م هرجنح یوت ور مناوت مامت شفرح زا جیگ

وت؟هن! مزاب -

یتسد .کالهف تفگ ور هملک نیمه نوا،هک غیج یادص دشاب نامز مه نم داد

ی هبحاصم نوازور...ابهی تمس دش هدیشک مرکف و مدیشک مندرگ تشپ

یچ بسح وررب اهرادید نیا یتسیاب . ِنومرادید نیموس نیا مدیمهف یتشگنارس

ماهوربا تشذگ مرس هکزا یرکف !اب یدمع مه دیاش ای...ای فداصت ؟ متشاذ یم

هزم نودب ور تشذگ منهذ هکزا یزیچ . دروخ هرگ مه رد اوماک ثملاکالف هب

: مدروآ نوبز یور شندرک هزم

! هشاب یفداصت مه یلیخ تروضح یمنمنک رکف -

هوک کی لثم تسرد مه دعب دشو خرسرت و خرس هظحل ره باچک سس هیبش

درک: ناروف ، ممشچ یولج ش هراشا تشگنا نداد نوکت اب ناشف شتآ

توربا و مشچ قشاع یدرک رکف هنکن ، شاب تندز فرح بظاوم یه! یه، -
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اقآ؟! ترضح مدش

: متفگ و مدنورپ باال هنوشییا درس نوخ

؟ ینک یم یچراک نیااج سپ -

فرح زرهب داد،هک اتیزر و اهر ورهب شهاگن و تفرگ مزا مشچ یخزرب هاگن اب

: دموا

یلو.... ِربخ! هچ نیااج یمنمش هجوتم -

مدز: بل ،هک تخود هاگن مهب و دیشک یقیمع سفن

یلو؟! -

داد: باوج دشو هنیس هب تسد

... ترفاسم هدموا ،ابام ِنومتسود یسای یلو -

داد: همادا یراودیدهت وابحتلا درک یثکم

؟ شاداد ناخ یدش هجوتم . مشچ یور شمدق -و

و کشخ نحل هب دوب،هک نیریش نِاردق مه زونه زر نتفگ شاداد ناخ

و متخادنا باال هنوشییا رابج وباال دیدرت و کش مدن.رپزا یتیمها شراودیدهت

مدش: خیم ماجرس اهر دننام رشت فرح هنوخ،هکاب تمس مدرک تکرح

؟ تشذگ شوخ نادنز -

درک: هفاضا شفرح رخآ رد یدیکات و یصرح ابحتلا

! شِشاداد ناخ -
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ندروخ صرح و رانک هب زیچ همه مداد. نوکت تسار و پچ ورهب مرس هدنخ اب

نودب و مدادن یتیمها یلو ، دروخ مشوگ هب نوشچپ چپ یادص رانک. هب مه اهر

مداد: باوج یشاشب یادص اب مدرگرب بقع هب نیاهک

؟! تسین صخشم ... متسوپ ریز تفر بآ یباسح خیلا، تاج -

.هقههقییا دوبن یلکشم راک شیصرح و یبصع ی هفایق سدح مه، ندید نودب

زا نوزرل یاه هنوش واب متشاذگ م هقیقش رانک گنفت ثملا ورهب متشگنا مدز،ود

 تسد مورهب هتفوک و هتسخ ونت مدش ولو تخت یور . متفر مقاتا لخاد هدنخ

.... مدرپس باوخ رهم رپ یاه

***

؟ یتسه یروگ مودک وگب...االن ... طقف -

: دیچیپ مشوگ یوت ششاشب یادص

! هگید میرد تشپ بوخ اباب، -یا

، تسین وشب مدآ تقو چیه رسپ نیا . مدرشف مه یور ور مشچماه صرح اب

یمهد. داب ورهب نوم یکی رس شرخآ

: مدیرغ صرح اب

؟ یرد مودک تشپ . بارخ هلک ی هرسپ -

داد: باوج یدرس نوخ اب

! نتسه مهارمه مداصرم و ناهیآ هک، متسین نم طقف -اباب

: متفگ و مدیبوک مینوشیپ یور یتسد
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هگید داصرم ؟ تسین نوت هدنوماو هلکی نوا وت لقع وج هی امش نم! یادخ -

؟! یرد مودک تشپ یممگ هیک؟

دز: ،رغ هشب داجیا شدرس نوخ و سکلیر یادص یوت یرییغت نیاهک نودب

. بوخ سرپب یکی یکی یمینز! کف هچردق یاو -

شدوخ ،هک متفگن یزیچ و دوب هتفر ماهباالرت سفن یادص تینابصع لیلد هب

داد: همادا

تهب منک زاب ور رد .ایب میتسه غاب یتشپ رد تشپ ! فتاه شاب مورآ بخ هلیخ -

یممید. حیضوت

متک . مدرک عطق ور سامت هگیدییا فرح نودب و مدیباس مه یور ور ماه نودند

مدش.اب جراخ مدوب شنکاس رضاح لا حرد رابج هکاباال یقاتا وزا مدیشوپ ور

،هک متشادرب ور شدنب  تشپ و مدنوسر یتشپ رد ورهب مدوخ دنلب یاه ماگ

غاب. یوت ندش ترپ یشحو هلگی هی لثم تسرد

نئمطم ات مدنوخرچ فارطا و رود یراب دنچ و مدرب نوریب ورزاالیرد مرس

اب عقوم نومه ،هک مدرک هیکت شهب و متسب ور .رد هدوبن نوش لا بند یسک مش

مدش. هبورور نوشرفن هلوکیهس جکو یاه  هفایق

مدز: کف مخا نوش،اب نیب یانشآان صخش هب هریخ

؟ نشاب یک نوشیا -

یور هکزا یبوچ واب تخادنا باال هنوشییا ش؛یبیخلا هشیمه تداع هب دنرماس

: تفگ و درک شور هبور نیمز ندز مخش هب عورش دوب هدرک ادیپ نیمز
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. شاداد هیدوخ داصرم -

نیمز یور ،هک مدنورپ شتسد یوت بوچ ریز یدگل و مدرک هاگن شهب یصرح

: متفگ دش،هک هریخ مهب هدش تفچ کف واب تشگرب . داتفا

هدش ادیپ هلکش رسو اجک وزا هیک منیبب وگب متفگ ! هبیرغ ای تسانشآ متفگن -

؟

درک: هلخادم و دیبوک هنوشم یور یتسد ناهیآ

! شاب مورآ هتچ رسپ، یه -

: مدنورپ ماپ هزیریریز گنس هب یدگل نیاراب

.... نشاب هدید هگا یدرک رکف ؟ نینک یم یچراک نیااج اباب؟ یمیگ یچ -

داد: باوج یمی مال نحل واب دیرب ور مفرح

؟ یراد کش ام راک هب !وت فتاه -

داد: همادا یروخ لد نحل ،هکاب متفگن یزیچ

. میدز بیقعت دض شاداد سرتن اباب! لویا -

 هارمه سانشان رسپ میرکف ی هلغشم اهنت نیاراب و هدش تحار ملا یخ یدودح ات

دز: وبل دموا شک هدنخ هب شبل ،هک مدرک شفوطعم ور مهاگن دوب. نوش

. فتاه اقآ متخبشوخ . رفدار داصرم ، مداصرم -نم

: متفر رشت شهب هجوت یب درک،هک زارد مولج ور شتسد

! بانج متساوخ لماک ی هفراعم . یتخب  شوخ هک حملا شوخ -
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شبل یور تلاهدزییا جخ دنخبل . دیشک شاهوم یوت و بقع ور شتسد مرشهدز

و یتشوگ بل اب شیلسع زبس یاه مشچ دش. نایامن شاه هنوگ ،هکچلا تسشن

هدش... گرزب وق رپ وت مدآ یهی هفایق . تخاس یم شزا یبوخ ی هفایق روب یاهوم

! تشاد ریفوت مه مهاب نوش  هفایق یتح اریقف و ارادلوپ مدآ متشاد داقتعا بخ

هب ،هک مدرک شتروص موز ور مهاگن و لیامتم تسار و پچ ورهب مرس کالهف

: دموا فرح

. مدموا یعشاخ یاقآ فرط -زا

هدوسآ درک. دییأت ور شفرح رس ،هکاب مدرک تباث ناهیآ یور یلا ؤس ور مهاگن

: متشاد هگن شلباقم دعب و مدیشک ماهوم یوت یتسد

ولد ینک کرد امور راک تیساسح مراودیما . شاداد متخبشوخ منم -حاال

. یشن روخ

: درشف یمرگ ورهب متسد دزو یدنخ  شین

! متفگ یچ دیدشن هجوتم نیاهک لثم -

: متخادنا باال ییوربا

هگم؟ -هچروط

: تفگ و تفر هدنخییا کت

. متسه امش مهراک منم ،هک دنوسر یم ور نیا نم فرح تایلک نوچ -

داد: حیضوت ،هک متخود شهب ور مجیگ هاگن

ام.... راک تیساسح یتفگ -
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: مدرک عطق ور شفرح ،هک مدوب هدش شینورپ هزم هجوتم هزات

مدش.... هجوتم -هلب.

مداد: همادا و مدز هراشا هنوخ هب تسد ،اب مدرک یثکم

. هدموین راب هب یندشن ناربج دنگ ات هنوخ یوت دیرب رتدوز -

مه ارسپ و مداتفا هار رتولج نوشروخ لد مه دیاش و توهبم یاه هاگن هب هجوت یب

زاب ور نییاپ قاتا رد مورآ . نداتفا هار مرس تشپ دموا باال نوشزودنیو نیاهک دعب

دوب ناهیآ رفنهک نیرخآ دورو .اب نشب دراو ات مدیشک یرانک و مدوخ و مدرک

مداتسرف نوریب ور مسفن هدوسآ . متسب مرس تشپ ور ورد مدش لخاد مه مدوخ

. مدنورذگ نوشرفن هس یور ورزا منیگمشخ هاگن و

بخ! -

: تفگ و دنورپ باال هنوشییا یبیخلا دنرماس

بخ؟ -

. نمهفب ارتخد هشو دنلب مادص ادابم مدیشک نودند ورهب مبل یبصع

دوب؟ یچ نوت هناقمحا هباناجو میمصت نیا لیلد بخ... -

هب دوب شراک لیاسو ندیچ لوغشم و هتسشن تخت یور هظحل نوا هکات ناهیآ

: دموا فرح

. اهرود رود نوا نک ترپ ور تاج یب رورغ نوا ینک. یراک ینوت یمن اهنت تسد -

مدش. یم یرج رت شیب رتو شیب ، دموا یم نوریب شنهد هکزا هملکییا ره اب

: مدیرغ
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.... کمک نیدموا ارچ متفگن نم ؟ متسنوت اتحاال -هچروط

مداد: همادا و مدنورذگ داصرم یور ورزا مهاگن ، مدرک یثکم

نم! اب یگنهامه نودب منوا نیااج؟ نیدموا ارچ متفگ -

درک: هلخادم و دنوخرچ شاه بل لفق یوت دیلک داصرم هرخ باأل

؟ تیساسح همه نیا هگید یلو ، میراد ربخ امش راک تیساسح !امزا فتاه -اقآ

. همهفب یسک نیاهک نودب منوا . میدموا حاالهک

: متفگ و داتسیا شیامن هب مبل جنک یدنخزوپ

منک. نوت نشور هرتهب ارسپ بخ -

: متفرگ ور مفرح هلای بند ،هک نتخادنا باال ییوربا یلا ؤس

 کچوک هگا ،هک واکجنک و لوضف یاه  نومهم . میراد نومهم یرس نیااجهی -

هزیر. یم هبمه یچ همه ننکب یکش نیرت

: دموا ولج هلجع اب دنرماس

هیچ! تروظنم یچ؟ -

: مدیشک مبل رود یتسد یشیامن

نراد. ناکسا باال نوا رتخد ات راهچ -

مداد: حیضوت ،هک دنوم متروص موز داصرم کوکشم هاگن

. ماهومعرتخد تسود نوش هگید رفن ،ود نتسه مومعرتخد نوشرفن یهیه!ود -

دش: زاب مه زا یماس یاه  شین نکمم نامز نیرت هاتوک رد
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؟ تسه مه اتیزر ینعی ! لویا -

: مدنوخرچ شتمس ور مشچماه تینابصع و ضیغ اب

یچ؟! .هک هشاب نک ضرف -

داد: باوج یلا یبیخ یادص دزواب پچ یلع ی هچوک ورهب شدوخ

. هشاب شوخ . یچیه ، یچیه -

و مدروآرد تکرح هب نوشرفن هس یاه مشچ یولج راودیدهت مور هراشا تشگنا

: متفگ

نوتاهاب یتسرد راتفر ،هک هروخن ارتخد رپ هب نوترپ . دینک عمج ور نوتساوح -

. تشاد مهاوخن

: تفگ و دیبوک هنوشم یور یتسد داصرم

. تسه نومساوح ؛ میراد ردام و رهاوخ نومدوخ ،ام تخت تلا -یخ

روج .هی متشادن شهب یبوخ سح ملد هت ارچ منود یمن یلو . دوبن یدب رسپ

ویخلا رکف رابغ یمدرک. متیذا و دوب هتسب هنخر مدوجو یوت یدامتعا یب سح

ور شاه  تسد ،هک تسشن یماس یور مراو کوکشم هاگن و مدرک رود مرس ورزا

باالدرب: میلست هبحتلا

؟ یرادن دامتعا مهب ... متییادرسپ ِرمع هی ،نم شاداد هبیع -

مداد: یم حیجرت ور ییوگ کر یتلا رهح رد

-هن.

ور گنر نیا ، تسین یندش مسجت یروخ لد گنر . تفرگ یروخ لد گنر شهاگن
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ورهب گنر نیا نم هرپ.و تزا شلد هچردق فرط دیمهف ات دید مشچ هب دیاب

و مدرک زاب بل مدب صیخشت دنرماس هوهقییا یاه مشچ یوت متسنوت یم یتحار

: متفگ

. هشاب عمج تساوح متفگ طقف وشن. تحاران -

داد: باوج ییا هتسهآ یادص اب

. تسه مساوح -

تفر. نوریب قاتا زا عیرس شکاس نتشادرب واب دنومن نم فرط زا یباوج رظتنم

. متفر دمک تمس و متخادنا باال هنوشییا توافت یب

. اهامش یه -

دش: دنلب نوشبجعتم یادص

-ام؟!

دمک تمس وزاب مدرک نوشتروص موز ور مراو شنزرس هاگن هظحل دنچ یارب

: متشگرب

؟ کمک نیدموا نیتفگن هگم ؟ نیداتفا یبراک ارچ امش! -هرآ

: مدینش مشوگ ریز ور ناهیآ مب یادص

نک. رما طقف امش ، شاداد مینامرف هب شوگ -

. تسشن مبل یور یشخب  نانیمطا دنخبل دادو تسد مهب یبوخ سح

. مینک هچ منیبب زیم یور دیزیرب نوتتسود نیا اب دیراد یچره . یمزیزع -

هکیت دنچ و پلپات هیناث زا یرسک تفر.رد شلیاسو تمس و تفگ هشابییا
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لوغشم شدوخ و درک ولو قاتا طسو هتفری وور گنر و درگ زیم یور ور ذغاک

داد: حیضوت مه شراک اب نامز دش.مه پلپات ندرک نشور

. هتسرد یلیخ شراک ِتاع. طاال یاه هچب زا داصرم -

دش. ندرک هراپ هکیت فراعت لوغشم شباوج رد داصرم

. مترکاچ -

مداد. شوگ شاه فرح ی همادا وهب مداتسیاو ییا هشوگ هنیس هب تسد

هتوس هس مینک دصر هک ور شنفلت ینک؛ یزاب دراو ور دارهب هیفاک طقف -

مینز. یم ور شاهرارق

: تسشن مبل جنک یدنخزوپ هام ود نیا مومت تداع هب

ام شوم هلت هب مد اه یتحار نیا هب زارگ نیا ... هرتزرف افرح نیا زا یلیخ دارهب -

یمنهد.

درک: رارکت ور مفرح یگتخاس دنخبل اب داصرم

زارگ؟! -

: متفگ و مدنورپ باال ییوربا

-هرآ...

مداد: همادا و مدرک قاتا رود ندز مدق هب عورش

یمنگ؟ یچ شهب شاه  بیقر دینود یم -

مداد: ور مدوخ باوج مدوخ ،هک نتخادنا باال هنوشییا نتسنودن یانعم هب
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. نداد شهب ور یشحو زارگ بقل -

دش: دنلب ناهیآ زیمآرخسمت یادص

؟! تقو نوا ارچ -

: مدیشک هدشم کشخ بل رود یتسد یشیامن

هک ردق نومه شتشوگ ندروخ ؛ ِیشحو زارگ هی لثم تسرد دارهب انوا رظن -زا

. تسه مه شخب تذل ، همورح

ریز یقپ درک،هک مباجم نوش هرهچ یوت دوهشم سرت و هتفر مهرد یاه  هفایق

. منزب هدنخ

؟!اباب.... هشلدم هچ نیا -

میا هچراپ راولش بیج وزا مدرک عطق ور مفرح ملیابوم یادص ندش دنلب اب

یلو ، داتفا منوج هب هروخ لثم سرتسا سانشان ی هرامش ندید .اب مدروآ شنوریب

مدز: ور خساپ و مدرک فاص ور مادص مینرود سح الف خرب

-ولا!

: دیچیپ مشوگ یوت ششخب  شمارآ یادص

؟! یسیئر یاقآ -

مداد: راشف متسد فک مور هراشا تشگنا

. دیئامرفب ور نوترما . متسه مدوخ -هلب،

داد: رازآ ور مشوگ هدنخش یادص

. یمسر و کشخ -هچردق
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: مدرک رارکت

. دیئامرفب ور نوترما -

: تفگ یرت  یمسر نحل ،اب هشاب هدش یدج مه نوا هک راگنا

دش؟ کشخ تیگتسخ قرع ؟ یدید ور دهشم باتهم باتفآ -

راتفر وررپ شدوخ لثم مداد حیجرت و مدادن یتیمها یلو ، متفرگ ور شرشت

منک:

. مدیدن ور دهشم باتهم یتح زونه نم ریخ! -

داد. شزاون ور مشوگ ش هدنهدرازآ هدنخی یادص هرابود

. هنیبب ور وت داوخ یم یضترم . یراد تقو یلیخ ، نکن هلجع -

واکجنک یاه هاگن یور و مشچماه دش. قیرزت مدوجو هب یرت  شیب سرتسا

مداد: ور شباوج دعب ،و مدنوخرچ ناهیآ و داصرم

-االن؟!

. نیبب ور تباتهم باتفآ نیشب -هن،

: متفگ یدج یادص اب شررکم یاهرشت زا هتسخ

اجک؟! و یک -

نوج مدوجو یوت رت شیب رتو شیب ترفن ، دیشک توس مخم تفگ هک ییاج اب

دش. غادرت غادو یزپ هروکیفسلا کی لثم تسرد مرس و تفرگ

عطق ور سامت مشاب نوا فرط زا یباوج رظتنم نیاهک نودب و متفگ هشابییا

ورد تفرگ درد متسد یاه  هلضع ،هک مدرشف متشم یوت ور نفلت .نِاردق مدرک
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فرح هب مدوخ ،هک دموا یمن رد یفرح مودک چیه دش.زا تسس مچم تیاهن

: مدموا

ور شاه  یروخ سانلا قح ... هتشادن هگن ور ادخ هنوخی تمرح یتح لا، غشآ -

نوااج! هدنوشک

دش: دنلب ناهیآ مالمی یادص

؟ فتاه هدش یچ -

: مدیرغ و مداد قوس شتمس ور دوب هدش کشخ هک مشچماه کمدرم

ور کاپ یاج هی یضوع نوا ناهیآ ! دجسم ؟ هتشاذگ رارق اجک ینود یم -

. هدرک شاراک شوپرس

درک: متروص موز ور شروابان هاگن و دموا مکیدزن

وت؟ یدش یروج نیا ارچ ، تسین هک تلوا !راب فتاه -

لوغشم و هداتسیا قاتا ی هشوگ سرتسا ،هکاب مدرک یداصرم ترپ ور مهاگن

یاهوم هنوششو یور هلوحی اب دنرماس هظحل نومه دوب. شبل تسوپ ندنک

یماس هب ممشچ هک روط نومه دش. قاتا دراو یمدرک هکچ شزا بآ هک یسیخ

مدز: بل دوب

یم رهش یوت ناشوخ  شوخ وحاال هدیشک ورباال مدرم ملا هچردق یراد ربخ -

؟ هرادن شراک هب یراک یسک و هدرگ

لوغشم هلوحش واب درک ترپ تخت یور ور شکاس دنرماس دادن. یباوج یسک

دش. شاهوم ندرک کشخ
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یراکدنگ ات رازه هک هللو ؟هب هدوب نیمه شیگدنز خالف اهنت نیدرک رکف -

هراد. هگید

: تسکش ور توکس ماس هرخ باأل

ندش ییا هجوگ نیاردق . شاه  یراکدنگ یور میشکب طبالن طخ هک میئاج نیا -

هک! هرادن

یازیچ یلیخ و ندش روفنم ، ییاهنت ، مدوب هدیرخ نوج ورهب ییوربآ هرآ.یب

حیجرت و مدوب هدش مورآ یدودح .ات مزادنب هلت ورهب فیثک شوم نیا ،هک هگید

. مدینش ور ناهیآ نارگن یادص منک. ادرف رارق زکرمتم ور مرکف مداد یم

؟ یبوخ -

مداد: باوج هاتوک

. مبوخ -

مدش. پلپات تاع طاال ندرک دصر لوغشم و مدرب موجه زیم تمس

؟ یگب شهب یاوخ یم یچ هک یدرک رکف ، هدروآرد نیااجور رامآ منئمطم -

متسد یوت یاهذغاک تمس هرابود و مدش دنرماس تروص هریخی هظحل دنچ

: متشگرب

-هرآ.

دز: کف هرابود

! یشاد ینزن بآ هب رادگ ؟یب یراذب نایرج رد مه امور یاوخ یمن -

تیاهن ورد مدرشف مه یور راب دنچ ور مشچماه ، شاه  نتفگ یشاد زا یبصع
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: متفگ ضرتعم

! دنرماس -

. هشاب -

زیم .هب مدیخرچ نوشتمس وهب مداد ژ اسام مور هقیقش م هراشا یاه  تشگنا اب

: متخادنا اپ یور واپ مدرک هیکت

یممگ. ش هتسد ورادو یضترم ورهب تقیقح -نم

: دیرپ مفرح طسو هلجع اب ناهیآ

هیچ؟! تروظنم -

. متسشن تخت رانک ینهآ یلدنص یور و مدیشک ماهوم یوت یتسد

. هشیم ور دوز نومتسد میگب هک غورد . تفگ ور تقیقح دیاب هشیمه -

یماوخ.... ینعی -

: متفگ و مدرک عطق ور داصرم فرح

. هگید روج هی اما یممگ شهب ور یچ همه -هرآ.

: دیشک شینوشیپ یور یتسد کالهف دنرماس

. هگید وگب . یدرک نومبل هب نوج یه! کع -

مدش.... نداد حیضوت لوغشم و تسشن مبل جنک یثیبخ دنخبل

***

" نمسای "
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رسو ییوهی دش دوب،هچروط هداد رورا مخم . یتقو ره ،کالهفرتزا مدوب کالهف

دش؟ ادیپ ِرسپ نیا هلکی

: متفگ و مدیخرچ زر تمس

.... ینعی سپ بخ ؟ ِتومعرسپ -

ج زیچ هب متشاذ یم مه رانک ور لزاپ یاه هکیت یتقو دشو زور نوا روآدای مزغم

مداد: همادا هدش تام . مدیسر یمن یبلا

؟ نیتسه یسیئر یاقآ یاه هون امش ینعی امش... گرزبردپ ... ینعی -

باالو دییأت یانعم ورهب نوشرس یمدرک یبداد نوش هرهچ یوت هک ینارگن اب

ورهب میدعب ؤسلا مدب نوشهب یلا جم نیرت  کچوک نیاهک نودب . ندرک نییاپ

: مدروآ نوبز

یمهنک؟ راک امش گرزبردپ یارب نم ردام ینعی -

نم زا یمک تسد یرپزان .حِلا نداد نوکت ور نوشرس یفرح چیه نودب مه زاب

هگر دوب.مکمک هداتسیا اشامت هب تکاس ییا هشوگ تهبهدز مه نوا و تشادن

مداد: رارق باطخ ور اهر و دیود متسوپ ریز تینابصع زا ییاه

؟ نیدوب هدرک یفخم ورزاام یمهم زیچ نیچمه اتحاال -هچروط

نتفگ یارب یفرح نیقی هب عطق و دوب هداتفا هتتهتپ هب هملک یعقاو یانعم هب

داد: باوج دوب لبزرت هک .زر تشادن

مود.... و نیدوب هدیسرپن نیاهک لوا -
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درک: عطق ور شفرح مهرد یاهوربا اب یرپزان

مود؟ -و

داد: همادا هرخ ،هکباأل میدوب هریخ شهب تکاس

! هدوبن مه یمهم یلیخ زیچ نیاهک مه مود -و

 هتسد مینابصع عقاوم تداع .هب تخادنا اپ یور واپ دنورپ باال هنوشییا یلا یبیخ

هزمهزم نودب ور دموا منهذ هب هک یزیچ و مدیچیپ متشگنا رود ور ماهوم زا ییا

: مدروآ نوبز هب شندرک

؟ هشیم نوم  یدوسح نوتهب نیدرک رکف هنکن -

یروابان هاگن اهر درک.زرو دییأت ور مفرح رس نداد نوکت دشواب ممدق مه یرپ

،هک مدوب هدیمهف هزات . ندنوخرچ نم تمس ور نوشرس شدعب و نتخادنا مه هب

مفرح زا یلیخ و هدروآ نوبز ورهب هنوگییا هچب و یقطنمریغ الل دتسا هچ

: تفگ دوب راکشآ شادص وت هک یبجعت اب اهر . مدوب نومیشپ

! یلیخ ، یسای هچبییا یلیخ -

: مرایب نوبز هب مه ور ملد فرح هیقبی مدوب هدموا نیااج حاالهکات مداد حیجرت

. دیرایب یقطنم لیلد هی دیاب مه امش یلو هچبمیا، ام هشاب -

رت شیب و تسشن مبل جنک یدنخزوپ . ندوب هدروآ ومک هداتفا هتتهتپ هب مه زاب

: تسکش ور توکس زر تیاهن .رد مدرک ادیپ داقتعا مدوخ هنوگی هچب فرح هب

.... ینعی ، هدوبن یمهم زیچ -هبادخ
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: تفرگ ور شفرح هلای بند لبق زا رتدنت وزاب درک یثکم

. میدرک یم رکف روج نیا هک ام ینعی -

ییا هجیتن ثحب نیا نداد شک مداد، یم شک نیا رتزا شیب ور ثحب نیا دیابن

ورزا ثحب . تشادن پیکا نیا نیب ترودک کزان هدرپی ندموا دوجو هب زج

: مدرک ضوع دوب هدرک مواکجنک هک هگیدییا زیچ هب رهاوخ ود یراک  نوهنپ

... تسین مهم -

مداد: همادا و مدرک نوشزبس یاه مشچ فوطعم ور مذفان هاگن

؟! هدوب نودنز نوتومعرسپ -

یگچاپ  تسد واب داتسرف بقع ور دوب هتخیر شتروص یوت هک شدنلب یاهوم زر

داد: باوج

. تسین یدب هچبی فتاه ... شتسار بخ، -

داد: همادا یراکشآ ضغب و مرشهدز نحل اب

ندروخ یم مسق شرس لحم لها همهی دوب، یبوخ رسپ یلیخ مشاداد ادخ -هب

دش. یروج نیا وهی ارچ منود یمن ؛

: مدیسرپ لبق زا رتواکجنک

دش؟! یروج -هچ

داد: باوج مهرد یاه مخا اب اهر نیاراب

ش هجیتن یمدرک، زاب هباشون هساوش دایز یجاح دوب. هتشاد شرب اوه فتاه -

نیا! دش مه
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و دزد هی یور نیاهک رواب . ندوب هدرب جارات ورهب ماهرواب مومت نوشاه فرح اب

باالو مولگ کبیس دوب. یندشن مضه و تخس مارب یلیخ مدز شارک ینادنز

: متفگ ییا هتسهآ یادص دشوواب نییاپ

.... یروف همهفب امین یمهنک؟ یچراک نیااج -

واب تفرگ ور نم فرح هلای ،بند دموا ولج دوب تکاس عقوم نوا هکات یرپزان

: تفگ یروخ لد نحل

مدآ هی رسپ نوا و تس هنوخ نیا یوت رسپ هی همهفب هگا دیدرت نودب -هرآ،

یمهنک. لسنک ور رفس نیا تسین مه یداع

ضرتعم مهرد یاه مخا زراب مداد،هک نوکت شاه هتفگ دییأت یانعم ورهب مرس

دش:

مشچ مشاداد شلقادح . هدوب هک هدوب نادنز تس؟ ویهال هگم ؟ تسین یداع -هک

. کاپ مه یلیخ ِکاپ

. مدوب هدرک لر تنک ور مدوخ روز وهب هتفرگ هدنخم هنوگش هچب یتیامح نحل زا

داد: ور شباوج یرپ

هنود! یمن هک یسای شاداد ، ینود یم ور نیا امش -

درک: هلخادم نومثحب یوت اهر

همهفب امین تسین رارق شدعب ! تساج نیا یک ات فتاه مینود یمن ام نیاهک لوا -

هک.

یمدش. بوسحم تنایخ عون هی مرظن .هب مدوب رفنتم ییوگ غورد و یراک  نوهنپ زا
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. مدرک یم هدافتساءوس شدامتعا وزا ضرف رخ تبسن وربال امین دیابن

: دیخرچ منهد یوت تیعطاق اب منوبز

. هشاب نومترفاسم ندش لسنک تمیق هب هگا یتح یممگ. امین هب -نم

ور .رد متفر مقاتا یوت و مدادن یتیمها دش،هک دنلب نوشاه  ضارتعا یادص

مدرک متسد راصح ور ماهوناز . متسشن تخت یور وکالهف مدیبوک مه هب مکحم

،نِا تسس ؟نِاردق مدوب هدش یروج نیا ارچ مدش. م هقیقش نداد ژ اسام لوغشم و

! هدارا یب ردق

ودات نومه دوب، هدرکن یقرف چیه شدیدج شیر هت زج اتحاالهب زور نوا زا

و مدیبوک مینوشیپ یور یتسد یصرح ! یسوط گنیر نومه ،اب یکشم یوگ

یادص ،هک دیسرن قوب نیموس وهب متفرگ ور امین ی هرامش . متشادرب ور لیابوم

: دیچیپ مشوگ یوت ش هتفرگ

؟ سای مناج -

: متفگ و مدنک ور مبل تسوپ

؟ شاداد یبوخ -سالم،

داد: ور مباوج مامت ِینوبرهم اب

؟ یبوخ وت مبوخ . مزیزع -سالم

. مبوخ -

: دیسرپ ینارگن نحل اب

؟ یسای هدش یزیچ -
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هگم؟! هچروط -هن...هن

! تسه تادص یوت یشیوشت هی یممنک ساسحا هخآ -

هدنخی . مدوب هدرک شتیذا یفاک ی هزادنا هب تدم نیا ! مدرک یم شنارگن دیابن

: مدرک ضوع ور ثحب و مداد رس یگتخاس

تس؟  هتفرگ تادص ارچ وت یلو . شاداد مبوخ -نم

دز: بل

! مدوب هدیباوخ -

یراک هی دیاب و مدوب نم امین یاه  یگتفشآ رصقم . تسشن مبل یور یخلت دنخبل

. مدرک یم

. تمنیبب ماوخ یم تسه شناکما رگا ناج امین -

هدش؟ یزیچ -

: متفگ ییا هلجع

مراد. تاهاب یراک هی -هن...هن

یرسرس . مدرکن ادیپ ییا هفاضا فرح  تلهم دش دنلب هک قاتا رد یادص اب

صخش ندید ،هکاب مدرک زاب ور قاتا .رد مدرک عطق ور سامت و یظفاحادخ

مبلق . مدرک هیکت شهب و متسب ور رد یروف مدش. هکوش رد بوچراچ یوت

!صا مدرک یمن ادیپ هراچیی وهار دیبوک یم هنیسم ی هسفق ورهب شدوخ دنتدنت

یمدرک؟ یچراک نیااج نیا ًال

ور یگنر یریش .شلا مدیود دمک تمس عیرس و داتفا منایرع یاهوم هب مدای وهی
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ادیپ شندرک بترم یارب یلا جم نیاهک زا لبق و متخادنا مرس یور ییا هلجع

واب مدرک زاب ور رد لبق رتزا هناطاتحم نیاراب دش. دنلب رد یادص هرابود منک

. مداتسیا شولج هدش هرگ یاه مخا

؟ نوترما -

هب رت شیب هدششور یزاس هیواز کف و دموا رد صقر هب شبل یور یدنخبل

. تشاذگ شیامن

امش! یراک بلط -هچ

دز: کف شدوخ زاب ،هک مدادن یباوج و مدیشک هبشملا یتسد

. مرادرب ور ماه سابل مدموا -

: مدنورپ باال ییوربا توهبم و یلا ؤس

یمهنک؟ یچراک نیااج امش یاه  سابل ؟ نوتاه  سابل -

چیه بوجحم و هناشنماقآ راتفر نیا . تسشن شبل یور یبوجحم دنخبل هرابود

! تشادن زور نوا یوررپ و خاتسگ رسپ اب یکرتشم ی هطقن

هنم! قاتا نیااج یلو ! دیشخبب -

چیه مدید یم یتقو یلو ، دموا یم منهد یادتبا ات یتاملک شفرح ندینش اب

دوب؟ نوا قاتا . مداتسرف یم نوشسپ هرابود نرادن یموهفم

امش؟ قاتا -

: مدیسرپ یتسس اب زاب درک،هک دییأت ور مفرح رس نداد نوکت اب

منک! رکف تس، هچب هی قاتا نیااج یلو... -
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رسو رپ ریت ثملا هقههقشهب یادص ،هک دیخرچ اه سکع باق یور مهاگن

دش: کیلش اوه هب ییادص

منم. هچب نوا دایز ِلا متحا -وهب

: دروخ مشوگ هب شادص ،هک مدروآ رد شدرگ هب قاتا رود ور مهاگن جیگ

مش. لخاد دیدب هزاجا .رگا مفساتم -

هب تسد دش. قاتا دراو فتاه و مدیشک رانک ور مدوخ . متشادن یتمواقم ناوت

بالیی یروآدای تفر.اب دمک تمس مدش،هک شرگ  هراظن و مداد هیکت رد هب هنیس

نومه ونم درک زاب ور دمک .رد مدیزگ ور مبل مدوب هدروآ شاه  سابل رس هک

داد: شزاون ور مشوگ شتوهبم یادص . مدرشف مه یور ور کلپماه سرت اب عقوم

؟ تساجک نم یاه  سابل سپ -

مداد: باوج یفیحن یادص اب

هزیچ.... بخ، -

هیچ! ؟ هزیچ -

: متفگ شاه مشچ کمدرم یوت ندز لز اب نامز ومه مدرک ترپ یرانک ور سرت

. ینییاپ یاهوشک یوت -

یاهوشک تمس یروف دعب و تخود مهب هظحل دنچ یارب ور شزیت و دنت هاگن

یاه  کورچ . تفرگ مولج ویبادص دروآ نوریب ور یسابل درب. موجه دمک نییاپ

یوت نوبز دیاب دوب. هدادن شهب یبوخ هولجی هجو چیه هب سابل یور هتسشن

یهاوخ  ترذعم مه دیاش و یممدز یفرح یممدز. یفرح و مدنوخرچ یم نهد
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مدوخ یمنداد.اتهب مهب ور ییا هزاجا نیچمه ملقع الف خرب مبلق یلو ... مدرک یم

یمدرک. هاگن مهب مهرد تروص واب دوب هدنوسر مرانک ور شدوخ مایب

؟! نیدب یحیضوت ؟ نیگب یزیچ نیاوخ یمن -

هلباقم یارب ینوبز شاک مدرک رکف نیا وهب متخادنا نییاپ ور مرس مرشهدز

ور مناوت همهی ماه؛ یلدزب مامت الف خرب ،هک دیسرن هیناث دنچ .هب متشاد شاهاب

: مدیپوت شهب و مدرک عمج

. متسین نومیشپ هدوب امش یاه  سابل ممهف یم -هن.االنهک

رتزا شیب راب ره نم یلو دیبوک یم هنیسم ی هسفق ورهب شدوخ دنت و دنت مبلق

درب. ورف شبیج یوت ور شپچ تسد درس نوخ . مدرک یم یتیمها یب شهب لبق

: تفگ و تخادنا باال ییوربا

؟ تقو نوا ارچ -

مداد: باوج مناوت نیرخآ اب یصرح و مدیشک نودند ورهب مبل

انوا ارتخد هب ندنورپ کلتم ،هکاب یتسه هدقعییا شپش هی امش امش... نوچ -

. یدیم یناور رازآ ور

ور شرس کیوه ،هک مدرک شتروص موز هدشمور تام هاگن دش مومت هک مفرح

دز: وچپ درک مکیدزن

شارب مه یتقو تقیقح وناب!رد دایمن مشوخ یزاب هچب و ندرک لکلک زا -نم

. مرادن

متساوخ دوبر.ات مزا ور ندز فرح ناوت و ملد شیتآ یور دش یبآ شنتفگ وناب
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: دیشک ششیر هت هب یتسد و بقع ور شدوخ مگب، یزیچ

مدش! روبجم ماوخ. یم ترذعم زور نوا تباب -

نوریب قاتا هدزمزا تریح یاه مشچ هب توافت ویب دادن مهب ور یفرح لا جم

مینوشیپ یور یتسد و مدموا مدوخ هب هدش هتسب ِرد یادص ندینش تفر.اب

کیچوک ی هرجنپ ورهب مدوخ مرگ! یلیخ دوب... هدش مرگ قاتا یاوه . مدیشک

ور مینوشیپ یور هتسشن قرع دروخ متروص هب هک ییاوه . مدرک شزاب و مدنوسر

ویب مدیعلب ور اوه علو واب دنتدنت داد. شاب دازآ ندیشک سفن یارب و درک کاپ

و لوه ؟نِاردق مدوب هدش یروج نیا ارچ . مدرک ترپ تخت یور ور مدوخ رایتخا

هراظن یارب مدروآ مک مشچ ،هک مدرک یم ساسحا شمدید یم یتقو ارچ ! هدارا یب

نیا و هدرب جارات ورهب ملقع یروجدب زومرم و یکشم هلیتی ؟ودات شندرک

دوب! کحضم یدایز

هحفص یور مایپ و متفرگ هلصاف ویخلا رکف زاعملا ملیابوم یادص ندش دنلب اب

. مدرک زاب ور

"! ینومب منودلگ ِلگ دبا یمدشات یکشاک . نودلگ نم بلق و سای لگ یدش "وت

شسانشان ی هرامش هب یهاگن . مدنوخ لوا ورزا مایپ وهسهراب هرابود تامهدز

؟ محازم متشاذ یم ور شمسا دیاب . تخادنا ملد ورهب سرت رت شیب نیا و متخادنا

ارچ ! تشادن ینووخ مه محازم ابهی هروج چیه هنافراع و هناقشاع قوف ِنتم نیا

یم رکف یروج نیا نم مه دیاش یمداد؟ای سامتلا و شهاوخ یوب نِاردق شنتم

یاج و دوب هدش دراو کوش مهب یفاک ی هزادنا هب زورما رهحلا !هب مدرک

هلجع اب لیابوم گنز یادص ندش دنلب .اب تشادن دوجو یرت  شیب سرتسا
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نیرکسا یور امین مسا ،هک دنوم هرامش هریخی مهاگن و مدرب شروی شتمس

مداد: باوج هتسخ و مداتسرف نوریب رادادص ور مهآ یمدرک. ییامندوخ لیابوم

؟ مناج -

. مترظتنم نییاپ -ایب

: مدیسرپ بجعتم

هدش؟! یزیچ ارچ؟ -

: تفگ هدزییا تریح نحل اب

؟ هبوخ .حتلا یراد مراک ینیبب نمو یاوخ یم یتفگ تدوخ -او!

هدنمرش و متسب مشچ یمدرک. متیذا نیا و مدوب هدش ترپ  ساوح دوب. هتفر مدای

مدز: بل

مایم. تفر.االن مدای دیشخبب -

هسرپ شرطع یوب مزونه یلا وح نوا . متفر دمک تمس و مدرک عطق ور سامت

مش. خالص محازم راکفا نیا رش اتزا مداد نوکت تسار و پچ ورهب مرس یمدز.

مرس یور یکشم .شلا مدیشوپ ور میکشم راولش هارهارو زمرق زیموش یدنت

تشاد مکمک هگید و دوب بورغ . متفر نوریب قاتا زا لیابوم نتشادرب واب متخادنا

نیا یاه بش . مدیسرن بش ندید هب ،هک مدوب هتسخ نِاردق بشید یمدش. بش

ور مسفن یمدش ثعاب نیمه و دوبن طایح یوت یسک ! هشاب گنشق دیاب اج

چم یتسد کیهراب هب مرب،هک نوریب متساوخ و مدرک زاب ور منک.رد اهر هدوسآ

. دیبسچ ور متسد
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شهب مدش. نومیشپ یرپ یانشآ هرهچی ندید ،هکاب مشکب غیج متساوخ

: مدیپوت

ینک! یم یروج نیا ارچ . یریگب تفوک -

: تفگ یدننام وچپ هتسهآ یادص اب

اباب! سیه -

یوت شهاگن و دوب هدش کیرات .اوه مدنوم شاه مشچ هریخی و متفگن یزیچ

: دیسرپ یکش رپزا نحل .اب تشاد یصاخ قرب یکیرات نوا

؟ یریم اجک یراد -

باوج هناقداص و مدرک شمدید یم روز هب هک یغاب هشوگ قیچ آال ترپ ور مهاگن

مداد:

. ِمرظتنم رد مد امین -

؟ شتسد فک یراذب و یچ همه یریم یراد مدز، سدح تسرد سپ -

مدز: لز شاه مشچ یوت نیاراب

. هنودب دیاب -هرآ.

دز: بل یمدز جوم شادص وت هک یدیماان واب درک لو ور متسد چم

ینک.... تباث تشاداد ورهب تقادص نیاهک زا لبق -

داد: همادا هرابود دشو هریخ مشچماه یوت درک، یثکم

. جنسب ور بناوج همهی -
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دیدپان مدید زا هقیقد کی مکرتزا ضرع ورد رود ومزا دادن مهب یفرح تلهم

هک امین نیشام مدش. جراخ طایح وزا مدیشک متروص رسو یور یتسد دش.

مدش. شراوس و مدید ور دوب هدش کراپ یکاخ هداجی فرط نوا

وت؟ یدموین ارچ -

وال مدرب تسد . دموا یمن مشچ هب یدایز زیچ و دوب کیرات یلیخ نیشام لخاد

تفرگ ور شمشچ یور تسد اب امین هظحل نومه و مدرک نشور ور نیشام پم

و مومغم هرهچی اب تشادرب هک ور شتسد . هنکن شتیذا رون لا متحا اتهب

دیاب زور ود یوت امین ارچ ،هک دیجنگ یمن م هلیخم یوت مدش. هبورور ش هدرسفا

: مدروآرد تکرح ورهب بلماه روابان ! هشاب هدش هتسکش نِاردق

امین! -

م. هتسخ طقف -

: دیسرپ و دادن مهب یتلهم یلو مگب یزیچ متساوخ

؟ هدموا شیپ یلکشم ؟ یسای هدش یچ -

دش: وکا مرس یوت یرپ فرح مرایب نوبز ورهب یفرح نیاهک زا لبق

" جنسب ور بناوج همهی "

 کچوک هکاب ییامین ینعی بناوج همهی ،هک مدوب هدش شفرح هجوتم االن

رسپ نوا روضح دروم رد رگا هک ییامین یمدش. نوغاد دح نیا رد فرح نیرت

مومت یور دیشک یم طبالن طخ نیقی هب عطق دیمهف یم یزیچ هنوخ نوا یوت

هدرک ادیپ هک ینهذ یریگرد یمدرک. لسنک ور ترفاسم و شاه  یرکف  نشور

نوا یوت . متفرگ یم ور ممیمصت رتدوز هچره دیاب یمدادو رازآ ور مناور مدوب
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دنوم. تباث دز نوریب هنوخ هکزا فتاه یور ممشچ ، یرکف وِراد ریگ همه

مزغم روتسد هاگآدوخان و مدنوخرچ امین تمس ور ممشچ هدشی کشخ کمدرم

یادص ،هک مدرک شوماخ ور نیشام یفقس کیچوک الپم یروف و ارجا ور

: دروخ مشوگ هب شبجعتم

؟! یدرک ششوماخ ارچ -

مداد: باوج هچاپ  تسد

یمدز. ور ممشچ رون بوخ ماع! -

تساوخ . دوبن ینکممان راک یکیرات نوا یوت یتح شبجعتم ی هفایق ندز سدح

: شمتفرگ فرح هب هرابود هنک،هک هاگن شور هبور هب

یرپ! -

: دنوخرچ متمس ور شرس عیرس شمسا ندینش اب

؟ هداتفا یقافتا یچ! یرپ -

نویم هب شربلد مسا ات یروخ لد همه نوا اب یتح . تسشن مبل یور یدنخبل

یمدش. شنارگن و دوخ یب دوخ زا دموا یم

مدز، فرح یرپ اب زورما نم شاداد طقف ! شابن نارگن -هن

مه نیاراب ، یدوب هدنشخب هشیمه وت امین . ِنومیشپ یلیخ . مدینش ور شلی دال

. شخبب

: دیچیپ نیشام توکسم ی هطوحم یوت ش هتفرگ یادص

نیا ور مدوخ ییا هرهلد هچ واب یروج هچ ینود یم ؟ یدرک منارگن نیمه هساو -



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

137

؟! هشاب هداتفا نوتارب یقافتا ادابم ،هک مدنوسر اج

: متخادنا نییاپ ور مرس مرشهدز و مدیزگ ور مبل

. دیشخبب -

مدز: ،بل مدوب متسد یاه  تشگنا اب ندرک یزاب لوغشم هک ردحیلا

و ششخب تقواه یضعب هراد. تسود ور وت منوا ، یراد تسود ور نوا امین!وت -

هبوخ. یشوپ مشچ

؟ تساه تقو یضعب نوا وزج االن ترظن -هب

ش هدنیآ ی هجیتن یممدز،هک فرح یروج دیابن دوب. زیمآرخسمت شادص

مدش هجوتم یتقو و متخادنا هنوخ یولج ورهب مهاگن هش. مدوخ ریگ نابیرگ

مدش. غراف سرتسا همه نوا ،زا تسین نوااج هگید

نک. رکف بوخ یمیمصت ره لبق طقف . مرادن تیگدنز یوت یتلا خد -نم

مدش. هدایپ نیشام زا ریخب بش و یظفاحادخ وابهی مدادن شهب یفرح تلهم

مندب هب یسوق و شک رایتخا یب دش ثعاب و دموارد شخرچ هب مرود یکنخ داب

. دروخ مشوگ هب امین نیشام رذگ یادص رد ندش هتسب واب مدش غاب دراو مدب.

مرب،هکابهی مقاتا تمس متساوخ و متشگرب مدوب هدرک هک یراک  نوهنپ زا نارگن

هاگن و مداد ژ اسام ور مغامد تفر. اوه هب مخآ و مدرک دروخرب تفس گنس

.اب مدینش مشوگ ریز شور هنودرم نم نمو یادص ،هک متخود شهب ور مجیگ

ورهب مدوخ و متشذگ شرانک زا یدنت تلاهدز جخ هشاب فتاه نیاهک هب رکف

و متخادنا ییا هشوگ ور ،شملا مدروخ رس شتشپ و متسب ور .رد مدنوسر مقاتا

 نومه دوبن هنوخ فتاه نیاهک یروآدای منک،هکاب ضیوعت ور ماه سابل متساوخ
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مدش. کشخ اج

 تسد .اب متشادن ور شندرک اهر ناوت یلو دموا یم مباال هرجنح یادتبا ات یغیج

ماهاپ یوت یقمر مدش. جراخ قاتا وزا متفرگ ور هریگیرد  تسد نوزرل یاه

هب ندیسر واب مدرک مندب هیکتهاگ ور اهراوید دوب. منداتفا ناکما نآ وره هدنومن

تشم و ماه تسد و عمج ور مناوت مامت دوب اهر هب قلعتم ،هک یتسار تمس قاتا

روداترود یهاگن سرت .اب مدرکن تفایرد یباوج یلو مدز رد هب هقت دنچ . مدرک

یادص لوا . مدیبوک رد هب رتدنت نیاراب و متخادنا توکس رد قرغ و کیرات غاب

شندید دش.اب رهاظ رد بوچراهچ یوت شدوخ تیاهن ورد دنلب اهر نتفگ هلب

بل یمدرک،هک مهاگن تامهدز قاتا. یوت مدرک شترپ و متفرگ ور شتسد چم

: مدرک زاب

دوب. غاب یوت رفن -غاب...هی

دش. لیامتم پچ تمس هب شاه بل

! هدوب ایزر یرپ یمتح بوخ رفن؟ -هی

مداد. نوکت تسار و پچ ورهب مرس شفرح ندرک در یانعم هب

دوب! درم -هن،هن

تفر: مه یوت شاهوربا

. هدوب دارم اقآ دیاش -

. مدروآ یمن دای ورهب یمان دارم چیه و یمندرک یرای مزغم ؟ دارم

هیک؟ دارم -اقآ
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تفر یم هرجنپ تمس هک روط نونه و تسشن شبل یور یزیمآرخسمت دنخبل

: تفگ

! هگید نوبغاب -

یولج نوبغاب زا یوحم ریوصت عقوم نومه ،هک دیخرچ متمس و تسب ور هرجنپ

چیه شسات رس نوا والرغاب هدیمخ ، هاتوک دق درمریپ . تسب شقن ممشچ

. تشادن مدید هک غاب یوت دنلب دق رسپ اب یمهافت

ادخ. هب دوب دنلب ودق نووج -هن

. تسشن ییا هشوگ کالهف

؟ دوبن فتاه -

متسنود یم نم هک ییاج وات هدز نوریب هنوخ زا فتاه نیاهک یروآدای اب

مدز: بل دوب هتشگنرب

تفر. نوریب هنوخ زا مدید مدوخ نم ور نوا -هن

ردوزا تمس دشو دنلب اج زا عیرس دیود. شتروص هب ینارگن زا ییاه هگر مکمک

چپچپ مدش.اب هناور شلا وبند متشادرب قاتا زا مشچ سرت تفر.اب نوریب قاتا

: متفگ

؟ یریم یراد اجک -

. دنوسر تشاد ناکسا شرد یرپ هک یقاتا ورهب شدوخ

درک! دیاب یچراک منیبب ، میراذب نایرج رد مه هچباهور اتسیاو -

یزیچ .اب مدرک غاب ترپ ور مهاگن ونم دیبوک قاتا هدشی هتسب رد هب تشم اب
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نم غیج هکاب یدوجوم . مدرک ترپ بقع ورهب مدوخ و مدیشک یغیج مدید هک

دموا یم روزباال هب مسفن دش. وحم هچوک یکیرات یوت و تفر نوریب رد زا عیرس

دوب. هداتفا مراشف دایز لا متحا وهب

یب دش زاب یرپ قاتا رد نیاهک ضحم دشوهب دنلب شادص مه اهر نم، ِغیج اب

تشپ مه ور ورد میدیود قاتا یوت هدزش تریح و بجعتم یاه مشچ هب هجوت

مدوخ روز تفر.هب یم جیگ مرس و مدیشک یم سفن دنتدنت . میدز لفق نومرس

هب بل یرپ عقوم نومه مداد،هک هیکت مرچ یلدنص وهب مدنوسر ییا هشوگ ور

درک: زاب ضارتعا

؟! هشعضو هچ نیا هدش؟ یچ یه -

رس سفن وهی مدرک بآ رپزا زیم یور ِچراپ ورزا مدوب هتشادرب هک یناویل

: تفگ دزو موزاب هب دوب هدموا شدوخ هب هزات هک اهر . مدیشک

؟ یدیشک غیج ارچ هتچ؟ -

: متفگ و مداد تروق ور منهد بآ

. شمدید مدوخ ادخ دش.هب در غاب زا رفن -هی

: متفگ و مدز هراشا ممشچ هب

! شمدید مشچماه ودات نیمه -اب

ی هفایق اب اهر یلو یمدرک، مهاگن زیمآرخسمت تشادن ربخ یزیچ هکزا یرپ

دش. هریخ مهب ینارگن

! تسه ییاهربخ نیااجهی راگنا یمهش، رادوب هراد ارجام -
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. مدرک شتروص موز ور مجیگ هاگن

؟ ییاهربخ -هچ

: دیسرپ نیاراب ، هشاب هدرکن هجوت ؤسملا صاالًهب نیاهک ثملا هب

؟ یدیدن ؟ تفر اجک -

مداد: باوج دنتدنت دشو یعادت م هظفاح یوت هنحص نوا هرابود

تشاذگ رارف اپهب مدیشک نم هک یغیج اب یلو رد، تمس تفر یم تشاد ارچ! -

تفر! نوریب غاب وزا

دش. دراو یشاشب ی هفایق زراب هظحل نومه ،هک نداد نوکت ور نوشرس کوکشم

دز؟! غیج نوت مودک ِربخ؟ هچ نیااج -

نوا ،هک میدرک فیرعت شارب ور ارجام و میداد نوکت یرس شیربخ یب زا فسأتم

دز: ینکشب و دیرپ زرباال وهی هقیقد دنچ زا دعب . داتسیا ییا هشوگ رکفتم مه

. دروخ یدرد هی هب شروضح هرخ .باأل هدرگرب فتاه دینزب گنز -

قوس زر تمس و نوماه هاگن شدعب و میدرک مه هب هاگن هی لوا یرپ و اهر نم،

: تفگ یتسس ،هکاب میداد

؟ متفگ یدب زیچ -

در یانعم هب اهر دوب. هن مباوج ؟و هتفگ یدب زیچ ًاعقاو ،هک مدرک رکف نیا هب

دوب دوهشم شتروص یوت هک یلا حشوخ زراب داد،هک نوکت یرس شفرح ندرک

. تفرگ ور فتاه ی هرامش لا متحا وهب تشادرب زیم یور ورزا اهر لیابوم

قوب هس زا دعب درک. ور راک نیمه اتیزر و رکیپسا یور هنزب دز هراشا یرپ
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. دیچیپ هطوحم یوت شادص

-هلب؟

داد: باوج هلصاف زربال

. اتیزر منم شاداد -

یارب دش یشوگ مدوجو همهی و متشاذگ رانک ور سرت شادص ندینش اب

. شندینش

هدش؟ یزیچ زر مناج -اهآ!

: دموا فرح هب تیاهن ورد تخادنا ام هب یهاگن

؟ یتسین -غاب

هگم؟ -هن!هچروط

: تفگ و داتسرف بقع ور شدنلب یاهوم

. هدموا شیپ یلکشم نیااجهی ؟ یدرگرب یمهش -

هب هک فرط نوا زا یصخش یادص هگب یزیچ و هنک زاب بل زانیاهک لبق

دوب،هک شدرس نوخ یادص تیاهن دشورد دنلب یمدز فرح فتاه لااب متحا

درک: هدز تریح ور نوم همه و دیچیپ لیابوم یوت

. ظفاحادخ مینز. یم فرح مایم بش رخآ -

یوت دازآ قوب یادص و درک عطق ور سامت هدب زر هب یفرح تلهم نیاهک نودب

دزات ور سامت عطق و تفرگ زر تسد ورزا لیابوم یبصع اهر دش. شخپ قاتا

رجفنم یبمب ثملا وهب تشگرب زر تمس وهی . هشابن نومحور رازآ یارب یناهوس
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دش:

نک.هب مشاداد مشاداد مک متفگ راب رازه دوب؟ درس نوخ هچ تشاداد یدید -

! هرادن فاصنا وج هی مدآ نیا هللو،هک

یور ور شتسد اهر هگب،هک یزیچ تساوخ و تشاذگ بقع یمدق هدیسرت زر

: دیبوک شبل

نک لوبق . تسین قباس مدآ نوا هگید فتاه نک لوبق . اتیزر وگن یچیه سیه -

هدش. ضوع نومسآ ات نیمز نوا

دز: بل هنوگ  سامتلا و زجاع شفرح ندنوشن یسرک هب یارب

زر؟ یمهف یم -

نوریب قاتا دادوزا نوکت ور شرس مدرک یم شسح یتحار هب هک یضغب زراب

کوش یوت زونه هک ینم و دوب هداتسیا اشامت هب ییا هشوگ توهبم یرپ دیود.

هیچ! ارجام ،هک مدرک یم رکف نیا هب هشیمه زا رتواکجنک مدوب فتاه یدرس نوخ

اهر خیلا یاج و متشگرب میدش شندش هتسب هجوتم هزات هک یرد یادص اب

: متفگ یرپ وورهب مداد نوکت ور مرس تیعقاو هب نتشگرب یارب دش. سح

نک! لفق ور مرب.رد هگید -نم

درک، هاگن مهب هشاب هدشن جراخ تهب زا زونه نیاهک ثملا هب یفرح چیه نودب

هب شاه  سکع یور مهاگن . متفر مدوخ قاتا یوت تسار وهی نوریب قاتا هکزا

سکع ندوب دیفس و هایس دوجو اب یتح شیکشم یاه مشچ و دموا رد شدرگ

مدیشک هرجنپ رانک ور یلدنص هتفشآ ینهذ واب مگردرس . ندرک یجک نهد مهب

لماک هب یلیخ زونه ،هک متخود یهام متامهدزمورهب هاگن . متسشن شور و
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هک یرهظ هب تفر مدای دشو دنلب ممکش روق راقو یادص دوب. هدنوم شندش

هداتسرف اوه وهب هدرک دود ور یرونت یازتیپ یگبرجت یب بسح رب هداس یلیخ

شلقادح ؛ دوبن ندروخ اذغ و نتفر نوریب یارب یبوخ تقو االن کش .یب میدوب

و میظنت دنت رود یور مور هظفاح یمنداد. مهب ور ییا هزاجا نیچمه سرت هک

هتفرگ رسپ نیا بیرغ بیجع و ییوهی ندش ادیپ .زا مدرک رورم ور زورما تاقافتا

! مدوب هدرک امین هکزا یراک  نوهنپ ات

نوریب هدشم پیک هنیسی ورزا مدرس هآ میراک  یفخم و امین ندروآ دای ابهب

وهی دموا نوریب هنوخ زا فتاه یتقو یلو ، مدوب هتفر شنتفر یاپ .ات مداتسرف

نیا هب هظحل نوا . دیشک رپ مدوجو زا نتفگ تئرج و تسب هنخر مندب یوت سرت

اب یرکف هچ بش تقو نیا منوا یمدید ور رسپ نیا امین هگا ،هک مدرک رکف

ور ترفاسم دیق و تسب یم شدامتعا یور مشچ نیقی هب عطق یمدرک؟ شدوخ

یمدز....

***

منهد .بآ متسشن تخت یور فاص و مدیرپ باوخ زا مدرک سح هک ییادص اب

رد یوت ور دیلک سرت و ینارگن هشب.اب عفر مولگ یکشخ ات مداد تروق ور

، مدنوخرچ غاب روداترود یهاگن و متفر سارت تمس . مدرک زاب ور ورد مدنوخرچ

ارتخد ،هک تشذگن یلیخ تفر. اوه هب مغیج کرحتم دوجوم راهچ ندید هکاب

دوب؛هب هدوبر ور مندز فرح ناوت سرت . ندموا مکیدزن و نوریب نوشاه قاتا زا

دزد دزد، ، یرپ ِغیج یادص مدز. هراشا سارت نییاپ هب یتسس اب لیلد نیمه

همه نوا یوت . دیچیپ یغاب هطوحم یوت اهر یاه  نتساوخ کمک زرو یاه  نتفگ

متشاد تفر. ماهاپ زا قمر ،هک دنوسر سارت ورهبباالی شدوخ نوش یکی غیج
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و تفرگ شتروص یولج ور یلیابوم رون هظحل نیرخآ یوت مدش،هک یم شوه یب

دش: دنلب شدننام چپ یادص دش. نایامن ممشچ یولج فتاه یانشآ هرهچی

! نیتشاذن نومارب وربآ نیشاب تکاس ! سیه -

مداد. هیکت سارت ینهآ و درس هدرنی ورهب متسس ندب و تروق ور منهد بآ

: دیرغ شتردق مامت زراب ،هک متشادن ضارتعا یارب ییان

؟ ِیقاب متمین و تروق ود غاب یوت یتفر نیااج بش تقو نیا -

: دیسرپ یبناج هب قح نحل دادواب قوس سارت نییاپ تمس ور شزیت هاگن

نیااج؟! یدروآ بش هس تعاس یتشادرب یکنَا روهدنل هسات نیا -

دش: دنلب ییا هبیرغ یادص هدب یحیضوت و هنک زاب بل فتاه نیاهک زا لبق

. مدنرماس نم . اتیزر -سالم

زا یتسرد کرد چیه و دوب هداتفا مراشف . دیراب یم شادص زا تنطیش و رخسمت

تفر: رشت اهر . متشادن مفارطا

دش! هفاضا مه راکم هابور دوب، مک هرن هبرگ -

هب هگیدییا یانشآان صخش شدعب و دیچیپ غاب یوت رفن دنچ هدنخی یادص

: دموا فرح

! میشاب ژوتپ ردپ و ویکونیپ مه ام دیاش هیچ؟ رفن امود فیلکت -و

: مدموا فرح هب هرخ باأل نوشاه  یزاب  هرخسم زا یبصع

رسو بش عقوم نیا ،هک نیتسه ییاه  یناور مودک اهامش ؟ هربخ هچ نیااج -

هدش؟ ادیپ هلکنوت
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یم تبحص ینحل هچ نیاهکاب هجوتم و مدوب هداد تسد ورزا کالمم رایتخا

: مدینش ور فتاه شخب  شمارآ یادص . مدوبن مدرک

، نومقاتا میدرگرب ادص یبرسو میتساوخ طقف . میدنوسرت ور امش هک مفسأتم -

هک....

و دنوخرچ ارسپ زا یکی تمس ور دوب ادیوه لیابوم رون ریز ش،هک هنامصخ هاگن

داد: همادا

! نیدش رادیب باوخ زا امش و درک یطایتحا یب دنرماس -هک

یکش رپزا یادص زراب ،هک مدوب هدش شزاون  شوگ و هنابدؤم نحل شوهدم

: تفگ

؟ نیدوب امش هدید غاب یوت یسای هک ییاه نوا بش رس هنکن ! منیبب نیتسیاو -

داد: باوج ِدنرماس شمسا مدوب هدش هجوتم ،هکاالن یلوا یادص مه وزاب

نوتتسود ،هک مینک تفوک ماش هی میرب نیچرواپ نیچرواپ یلیخ میتساوخ -هرآ

درک. نومتفوک شاه غیج اب

یم میبصع رت شیب نیا و دوب هتشادرب ور همهیغاب شبناج هب قح نحل یوب

: دیرغ نم زا لبق فتاه مگب،هک یزیچ متساوخ درک.

! دنرماس -

هعفد سکعرب نیاراب مدش. مباوخ قاتا دراو و مدنومن یزیچ رظتنم هگید یبصع

ماجنا متسنوت یمن یراک چیه یلو یمدش. باوخ یارب یعنام میگنسرگ لبق ی

لا چخی یوت ًانئمطم و تشادن هنوخزپشآ مسا هب ییاج چیه نیااج هک ارچ مدب
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تقو نیا مدرک یمن تئرج یمدوب مه رگا ،هک دوبن یکاروخ زا یربخ خبطم نوا

هک یروج ره مدرک یعس لیلد نیمه .هب مراذب قاتا نیا زا نوریب ور ماپ بش

.... مرایب ممشچ ورهب باوخ هدش

***

" فتاه "

مقاتا .زا مدیشک هدزم ژل یاهوم هب یتسد و متخادنا مدوخ هب یهاگن هنیآ یوت

مدش.ات جراخ هنوخ زا مقارب و یکشم یاه  شفک ندیشوپ زا دعب و متفر نوریب

هب یهاگن . مرایب ریگ ینیشام روز هب مکلب ات متفر یم هدایپ دیاب ور هداج رس

نومه و متخادنا دوب رهظ زا دعب ِراهچ ی هدنهد  نوشن هک متروپسا یچم تعاس

ارذگ یاه  نیشام یارب یتسد و مداتسیا هداج مدش.رس جراخ هچوک چیپ زا عقوم

نییاپ ور مرس ! نتشادن نداتسیا هب عالهقیا مودک چیه راگنا یلو مداد، نوکت

یادص ،هکاب مریگب پنسا ات مدش مبیج زا لیابوم ندروآ رد لوغشم و متخادنا

یولج هدش کراپ یکشم سراپ پژو ورهب مذفان هاگن و متفرگ ورباال مرس یقوب

بلج نومرف تشپ نووجون رسپ مهب هجوت دادو نییاپ ور هشیش . متخادنا ماهاپ

دش.

؟ یسیئر یاقآ -

: مدنورپ باال ییوربا هاگآدوخان

-هلب!

. مدموا ینامیلس یاقآ فرط زا .نم دیئامرفب -

نیشام بقع یلدنص راوس هجوت یب درک،هک زاب ور ورد دیشک ولج ور شدوخ
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شبل تشپ هزات هک رسپ هی هب دیاب یضترم ارچ مدرک رکف نیا هب نامز ومه مدش

و هنک تباث ور شدوخ دوب هدرک تقو یک رسپ نیا هنک؟صاًال دامتعا هدش زبس

؟ هشب یناکم نیچمه دراو

ور توکس هدشش بغلا هزات رادو هجهل یادص ، نیشام ِتکرح زا دعب هقیقد دنچ

: تسکش

؟ دیرادن نیشام نوتدوخ -

. مدرک یم عورش االن نیمه ورزا مندوب قداص و کر دیاب

مراد. ارچ! -

یوت دوب،زا هدش یفخم وربا همه نوا ریز هک ییاه مشچ و یدنویپ یاهوربا اب

: دیسرپ وزاب تخادنا مهب یهاگن هنیآ

؟ نیدوب یسکات رظتنم ارچ سپ -

. ِنارهت مدوخ نیشام . مدموا امیپاوه -اب

داد. نوکت یرس ندیمهف یانعم هب

؟ لانوت بند نتسرف یم ور نم ،هک دیتشادن ربخ یتسار -

مداد: باوج رصتخم و دیفم ؛ هدننار کرسپ مامتان یاه وؤسلا یجارو کالهفزا

-هن!

دعب تعاس هی دودح . تفگن یزیچ هگید هشاب هدش میگلصوح یب هجوتم هک راگنا

یزغم یب هب مدای زاب دجسم ندید درک.اب کراپ یدجسم یولج ور نیشام

هرهچم حتلا یوت یرییغت نیاهک نودب یلو دش، درخ مباصعا وزاب داتفا یضترم
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ییا هشوگ ور نیشام . مدیشک متک هب یتسد و مدش هدایپ نیشام زا هشب داجیا

وابصالتب مدرب ورف مبیج یوت ور متسد درک. هراشا لخاد هب تسد واب کراپ

ور مینیب لگبآ و یدمحم رطع یوب میدش هک لخاد . مداتفا هار هشیمه رتزا

طقف ، دوبن یتشپ و زاقیلا یربخ دجسم یوت داد. مهب یبوخ سح و شزاون

نیاراب . ندرک یم وررپ هطوحم ،هک ندوب گنر یسوط یکیتس پال یاه  یلدنص

: متفگ و مدش مدق شیپ یواکجنک یارب نم

! تسین یربخ هگیدییا زیچ ووای -هچجِبلا؛زاقیلا

: مدینش مرس تشپ ور شادص

ننک یم ورزر یرادازع و متخ تامسارم یارب نیااجور تقواه یلیخ نوچ -هرآ.

. شندیچ یلدم نیا ؛

هک یرد هب ندیسر .اب مدرک نییاپ باالو یرس دییأت یانعم وهب متفگن یزیچ

ی هنشاپ یور مش لخاد نیاهک زا لبق درک. زاب ور ورد داتفا ولج دوب ربمم رانک

. شتمس متشگرب و مدیخرچ اپ

! بوخ رسپ یتفگن ور تمسا -

: دموا شک هدنخ هب شاه بل

یمننز. مادص یرف اقآ، مدازرف -نم

: متفرگ شتمس مورهب هراشا تشگنا

. یدازرف اقآ نم هساو -

دراو هنک، زاب یجارو هب بل زاب نیاهک زا لبق و متشگرب رد تمس هب هلصاف بال
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یکشرز هنهکی لبم ابودات طقف هک قاتا درس و یخیلا هطوحم مدش. کقاتا

لبماه زا یکی یور نم هب تشپ ،هک یدرم ندید دز.اب ور ملد دوب؛ هدش رپ

رادید نیلوا یوت . متسشن شور هبور و متفر ولج دوب هتخادنا اپ یور واپ هتسشن

هدش درز یاهوم یوت یتسد دز. قوذ یوت شتروص یور ی هدننز یاه یبوک خلا

دز: وبل دیشک ش

. فتاه یدموا شوخ -

: مدروآ نوبز هب هلصاف وربال دوب مخم یوت ،هک یزیچ

؟ ییوت یضترم -

داد: شرس هب یبات و چیپ دنخ  شین اب

هگم؟ ،هچروط ممدوخ -هرآ

باختنا شاهراک یارب ور هچب رسپ هی ارچ نیاهک . تسشن مبل جنک یدنخزوپ

یفلج و هدننز ی هفایق نیچمه اب یمدآ نیچمه .زا مدیمهف یم وراالن دوب هدرک

واپ تسد یلیخ مدآ نیا سپ تفر! یمن راظتنا یرگاه  یشان نیا رتزا شیب

. هزادنب هار ور یدناب نیچمه هنوتب دوب،هک ینیا رتزا یتفلچ

. ینیبب ور نم یاوخ یم یدوب هتفگ . یروط  نیمه -

میش. انشآ مه رتاب شیب متساوخ یم -هرآ.

داد: همادا و درک عطق ور مفرح مگب،هک یزیچ متساوخ

نودنز ی هزبرج اب یاه هچب زا تفگ یم ، هدرک ور تفیرعت یلیخ باهش ؛ هتبلا -

! یدوب
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مداد: باوج توافت یب

. منوریب نیا منک،االنهک تباث دیاب وراالن هزبرج -

هدشن ش هجوتم هک یراگیس تکاپ ییا هشیش زیم یور ،زا تخادنا باال ییوربا

. دیشک نوریب ور یخن شهب ندز هبرض واب تشادرب ور مدوب

نم تمس ور تکاپ شندرک نشور زا لبق و تشاذگ شبل ی هشوگ ور راگیس

ای رابجا چیه مداد. رارق مبل ی هشوگ و متشادرب ور یخن ینطاب لیم .اب تفرگ

دود ور یراگیس اقآ مشچ زا رود تاقوا یهاگ مه مدوخ و دوبن راک رد یرهاظت

دوب،هک راگیس دود و زمرق رون دعب دزو شریز کدنف یدنسرخ .اب مدرک یم

و تفرگ شاه  تشگنا نیب هنارهام دزو شراگیس هب یکپ . دیچیپ یم اضف یوت

: تفگ

. دموا مشوخ -

: متفگ مادص وت دوهشم سفن هب دامتعا واب مدرک شخپ هطوحم یوت ور دود

. متسین یگنخ مدآ -نم

: متفرگ ور مفرح هلای بند درک،هک دییأت ور مفرح رس اب

. بانج منیبب ور یضترم دوخ ماوخ یم -

هقههقم یادص دش،هک هریخ مهب یگچاپ  تسد واب دیشک هرهچشرپ زا گنر

درک. ادیپ وکا کقاتا خیلا یاضف یوت

. متسین یگنخ مدآ هک!نم متفگ -

لبم یور وزا درک هل زیم یور ور راگیس ، دیشک هدرکش قرع ینوشیپ هب یتسد
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هدزشور تریح و هدیرد یاه مشچ هنک کرت ور قاتا نیاهک زا لبق دش. دنلب

. دیچیپ مزغم یوت دوب،هک ینهآ رد ندش هدیبوک یادص دعب دادو قوس متمس

نینط قاتا یوت هک یندز  تسد یادص اب هلصاف بال یلو متخادنا نییاپ ور مرس

یرت  لوقعم رهاظ . تسشن ملباقم درم یور مواکجنک هاگن و مدرک شدنلب تخادنا

نهریپ و یکشم ییا هچراپ راولش رت! لوقعم یلیخ ، تشاد یلبق رسپ هب تبسن

یاهوم یمدشو هرهچش شخب  تهبا یکشم تاوارک اب هدیشک وتا دیفس

هرخ یمداد.باأل شندوب نسباال زا یکاح شتروص زیر یاه  کورچ و یمدنگوج

و مداتسیا شلباقم ،هک دموا رت کیدزن و تشادرب نم ندرک قیوشت زا تسد

نودب منم و منیشب دز،هک هراشا لبم هب تسد .اب مدرشف یمرگ ورهب شتسد

درک. لش ور شتوارک و تسشن ملباقم مدش. ولو لبم یور یلطعم

ناج؟ رسپ تشذگ شوخ نادنز -

شک هدنخ هب مبل منم دش ثعاب و دنلب هدنخش یادص شفرح ندش مومت اب

دایب.

امش! یاه  هچون دوجو اب صوصخ .هب تشذگ شوخ یلیخ -

دش. متروص موز ور شذفان هاگن و عطق هدنخشور ییوهی

! یتسه یشوهاب مدآ -

مداد: باوج درس

. نوتفطل زا منونمم -

درک. لبم یتشپ نوزیوآ ور شاه  تسد

. نشیم جورخ ی هدامآ ا رکنات هگید هتفهی راهچ . میرادن تقو یلیخ -
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مدز: وبل متفرگ ور شفرح

ن. هدامآ نم یامدآ -

دش: دنلب هنوگاوجن شکوکشم نحل و تخادنا باال ییوربا

.... هتسرد تراک نیاردق هک -وت

داد: همادا وزاب درک یهاتوک ثکم

؟ رسپ لگ یدش هلیماه ریسا یروط -هچ

مداد. هیکت لبم هب شدوخ لثم تسرد و مدنورپ باال هنوشییا توافت یب

. دایمرب متسد زا یچ یکماو نم ینود یم -وت

مداد: همادا و مدش مخ وناز یور ، مدیشک مبل رود هب یتسد

هک! ننودب همه تسین رارق -

یوت یتسد ماهراتفر زا هدز ناجیه و تفرگ شدوخ هب نیسحت گنر شهاگن

: تفگ فعش ورپ دیشک شتلا ح شوخ یاهوم

یمنهنز. بآ هب رادگ یب باهش منود یم هک -نم

. مداتسیا شولج و مدش دنلب لبم یور زا

؟ یریم -

-هرآ.

. داتسیا هبورمور

؟ یشاب نم نومهم ور ماش یاوخ یمن فتاه یه -
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قاتا روداترود یهاگن تسشن مبل جنک هک یدنخبل واب مدرب مبیج یوت یتسد

: متفر رشت دعب و مدروآرد شدرگ هب

! مرشکتم . بانج مروخب ننک، یم ورس تیم یارب هک ییاذغ زا مرادن تسود -نم

مدش. هدرکش تنیمل یاه  نودند هجوتم هزات و دیچیپ قاتا یوت هدنخش یادص

. میراد راک یلیخ ناج.ورب،هک رسپ -ورب

. متفر نوریب دجسم زا یظفاحادخ زا دعب و مداد نوکت دییأت یانعم هب یرس

. داتسیا مرانک و درک دنت اپ متمس هب دازرف

اقآ. نوت منوسرب دیئامرفب -

در ور شفرح تیاهن ورد دموا رد شخرچ هب شنیشام و شدوخ نیب هاگنم

: مدرک

مرب. ماوخ یم مدوخ رسپ. تسرد تتسد -

دش: دنلب تلاهدزش جخ یادص

اقآ؟ ینک یم فراعت -

 هدنیآ رطاخ هب تخوس ملد هظحل نومه و مدیبوک هنوشش یور یتسد هدنخ اب

هبورمور. فیحن کرسپ مولعمان ی

. شوخ زور . مرادن فراعت امش اب -نم

یلصا نوبایخ ورهب مدوخ و مدش رود شزا منومب یباوج رظتنم نیاهک نودب

و مداد یمن یسک هب یلا جم مفرح ندز زا دعب دوب،هک متداع هشیمه . مدنوسر

زاس! راک عقاوم یلیخ یوت اما دب تداع .هی مدرک یم کرت ور ناکم
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: مدرک دنلب اه نیشام یارب ور متسد

. جربرس -

: مدرک رارکت رتدنلب لیلد نیمه هب تشادن یتبثم ی هجیتن

. جربرس تسبرد -

هلصاف مدش.بال راوس یلا حشوخ دزواب زمرت ماپ یولج یدیفس 20۷ تیاهن رد

: متفگ شنووج ی هدننار وورهب مداد نییاپ ور نیشام ی هرجنپ

یممد. ور شلوپ جربرس ورب تسبرد . شاداد تتسد نوبرق -

هدنخ هب یمدز جوم شرد یصاخ شمارآ و ینوبرهم هک شییا هوهق یاه مشچ

: دموا شک

. شاداد ِجربرس نومه مریسم -

لثم یلا مداد.ؤس هیکت یلدنص ورهب مرس و مدز یدنخبل شباوج رد دنسرخ

دوب!اب هدیسرپن یوالواقآ درومرد یزیچ یضترم هچروط ،هک داتفا منوج هب هروخ

. مدرک زاب مشچ و متشادرب منهذ دجلااب زا تسد هدننار یادص

؟ نیتفگ یزیچ مناج -

: دیشک شندرگ تشپ هب یتسد

؟ یتسه جربرس هچب مگیم -

مداد: باوج هناکوکشم و مدرک زیر ور مشچماه

هگم؟ -هرآ.هچروط

دش: دنلب هنوگاوجن شدرس نوخ یادص
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هراد؟ تینما هقطنم نوا -

ات یمداد مکلقلق ینورد تسایس و مدرک یم کش شهب لبق زا رتشیب هظحل ره

: مشکب ور شنوبز ریز

؟ ظاحل هچ زا تینما -

دش: هریخ هبورور هب وزاب تسشن مور شرکوپ هاگن

یناج. تینما -

مداد: باوج هناقداص و مدنورپ باال ییوربا

! شتمسق مودک هراد یگتسب -

؟ شیسانش یم ؛ یسیئر اقآ جاح هنوخی -

مبل یور یزیمآ  تنطیش دنخبل دشو سبح هنیس یوت مسفن تفگ هک یزیچ اب

: داتسیا ییامندوخ هب

.... شمسانش یم -هرآ

: مدیسرپ دعب و مدرک یثکم

هگم؟ -هچروط

درک: نشور ور نیشام رلوک هرخ وباأل درب تسد

! تسین مهم -

و تفر رد مرس یوت یدایز یاه ؤسلا یلو ، متفگن یزیچ هگید و مدشن شچیپاپ

نم هچروط دوب یضترم یاه مدآ زا نوبرهم رهاظ هب رسپ نیا هگا هک ندوب دمآ

؟ تخانش یمن ور
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؟ تساوخ یم یچ یارب نوااجور تینما نیاهک ای

نوااجور ندرک دصق هنکن . داتفا منوج هب سرتسا تشذگ منهذ هکزا یرکف اب

یلکشم یبرکف هسات نوا ندموا زا لبق ات هنوخ نوا ندش دصر ؟ ننک دصر

رتشیب دیاب یمدشو بوسحم گرزب رسدرد هی انوا دوجو یلواالناب ، تشادن

! نشاب هدربن ییوب اتاالن هگا هتبلا . میدرک یم عمج ور نومساوح

: دیچیپ نیشام هدشی کنخ ی هطوحم یوت شادص زاب

؟ شاداد منک ت هدایپ اجک -

مداد: باوج ینارگن و هتتهتپ اب

. نونمم نک م هدایپ هداج بخ...رس -

درک. کراپ یلصا هداجی ی هشوگ ور نیشام دادو نوکت یرس دییأت یانعم هب

وزا مدرک یرکشت . درکن لوبق یلو منک، تخادرپ هیارک تباب یلوپ متساوخ

ریسم مشچ واب مداد هدرکم قرع ندب هب یسوق و شک مدش. هدایپ نیشام

زا هتساوخ نیاهک یخلا .هب دیچیپ هچوک یوت ،هک مدرک لا بند ور شتکرح

مدرک یم باترپ دگل ماپ ریز یاه خولک هب هنزب،ردحیلاهک رود یتشپ ی هچوک

هگید و دوب تفه هب هدنوم عبر کی تعاس . متفر هنوخ تمس مورآ و هچوک یوت

تفر. یم یکیرات ورهب مکمک اوه

تباث دشو کشخ مشچماه هبورمور ی هنحص ندید ،هکاب مدرک دنلب ور مرس

،هک مدید مدموا مدوخ هب یتقو و داتفا سخ سخ هب ماه سفن . مدنوم اج نومه

.یب مدرک یم یریگولج هنوخ هب رسپ نیا دورو زا دیاب یممود. هنوخ تمس مراد

نم زج هب دیمهف یم رسپ نیا وهگا ندوب ایند زا غراف و هنوخ یوت ارسپ کش
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و سرتسا . تخیر یم مه هب یچ همه تسه هنوخ نیا یوت مه هگیدییا صخش

مدیسر هنوخ یولج هک نیمه دوب. هدش رتدنت ماه سفن و هدیود متروص هب ینارگن

مدز: وداد مدرک ترپ شلباقم ور مدوخ

؟ یراد راک یک !اب شاداد یه -

وبل تخادنا مهب یهاگن بجعتم . دموا نییاپ دشو کشخ گنز یور شتسد

: دموارد تکرح هب شاه

هگم؟ هنوخ!هچروط نیا یاضعا -اب

مگب.رد یچ دیاب متسنود یمن نم یمدزو ودود نم یور شبجعتم یاه مشچ

مداد: ور شباوج هناقداص میگشیمه تسایس زا تیعبط هب تیاهن

. دیئامرفب ور نوترما ... متمدخ رد نم بوخ -

: تخادنا ورباال شاهوربا هدز تریح

؟ دینک یم یگدنز نیااج امش هگم... -

مداد. یرارف متشپ ورزا زوق و مدیشک یقیمع سفن

-هلب!

داد. نوکت تسار و پچ هب مفرح ندرک در یانعم ورهب شرس

! ِیسیئر یاقآ هنوخی نیااج ؛ دینک یم هابتشا -

دش. ینحنم هبباال مبل

. هگید متسه یسیئر یاقآ منم بوخ -

: تفگ یمدش تسس لبق زا رتشیب هظحل ره هک ییاه بل اب
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یممگ! ور یسیئر اقآ جاح -

مداد. نوکت یرس شفرح ندش هجوتم روظنم هب

؟ دیتشاد یرما مناج . متسه نوش -هون

هک یتسد اب یلو مدرب موجه شتمس نارگن دش،هک لش شندب و تسس شاهاپ

. مدنوم خیم ماج رس دروآ باال نداتسیا یانعم هب

هدش؟ یچ -

مهاگن و مدیخرچ رد تمس دش. زاب رد هظحل نومه هگب،هک یزیچ تساوخ

ورد دموا رد شدرگ هب مرانک رسپ نمو یور شهاگن دنوم. اتیزر تسود خیم

خر ردحلا هک یمهبم تاقافتا هجوتم هجو چیه .هب دروخ رس رد یولج تیاهن

هب شنوزرل یاه .بل تسشن ِرتخد یور مجیگ هاگن هرابود و مدوبن دوب، نداد

: دموا رد تکرح

. مدیم حیضوت ...وت... شاداد -

یوت کشا من هجوتم هظحل نومه و یمدرک یبداد شادص یوت سامتلا و زجع

منهد فک هب منوبز مرانک رسپ داد مگب،هکاب یزیچ متساوخ مدش. شاه مشچ

: دیبسچ

ور؟ هبیرغ نیا روضح ور؟ یچ ؟ یدیم حیضوت -

طایح یوت ارسپ دوب، رتخد نیا ردارب منامگ هب هک هرسپ دادویبداد یادص اب

دش. ارسپ روضح هجوتم هظحل نومه منوا و دیخرچ هرسپ یور مهاگن . ندیود

موجه شرهاوخ تمس وهیوه تسشن شتروص یور تینابصع یاه هگر مکمک

وچم مدیرپ ولج ،هک هنوباوخب ششوگ ریز لا متحا اتهب درک دنلب ور شتسد درب.
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: دیرغ و دنوخرچ متمس ور شندرگ خرس، یاه مشچ .اب متفرگ ور شتسد

. مدرواین ترس نوارواتهیبالیی وش -مگ

ترفن مداد،هکاب قوس نمسای تمس ور مهاگن یقه قه یادص ندش دنلب اب

مدوخ لا بند هرسپ تسد نتفرگ واب تسشن مبل یور یدنخ یمدرک.جک مهاگن

و طایح ی هشوگ تخرد ریز مدرک شترپ شاه  ندرک قتال هب هجوت .یب شمدیشک

: مدیرغ هدشم تفچ یاه کف نیب زا

! تسین رتخد یور ندرک دنلب تسد هب تریغ رسپ؛ -اقآ

هریخ مهب یشیتآ هاگن واب تکاس وهی دعب ، تسشن شبل یور یبصع هدنخی

دش:

هنوخ یوت نووج رسپ ات راهچ اب دعب هلاو مب هریش ترس ترهاوخ نیاهک یلو -

و یبگر ینعی نم رظن زا یشکب شرس هب شزاون تسد و ینزن ومد شینیبب

. ندوب هشیر

مدز: بل هدز تریح و هدش درگ یاه مشچ اب

هدش. مهافتءوس ! منیبب اتسیاو -

: هوجب مور هرخرخ یترابع وهب هرایب موجه متمس تشاد ناکما هظحل ره

؟ یمهافت ءوس ؟هچ یدج -

: متفگ دنتدنت

اب امش رهاوخ ،هک میتشادن ربخ میدموا هدزرس ماتسود یه!نمو یه -

ناج! نیا نم یاهومعرتخد
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دز: هدبرع مگب،هک یزیچ متساوخ

! نیدموا هدزرس ،هک نیدروخ طلغ تاه  تسود -وتو

کر شدوخ لثم تسرد و مدز هرگ مه یوت وربا شندوب ویباورپ کر زا یبصع

مداد: باوج

یم هیلخت نیااجور االن نیمه ماه تسود نمو هگنراد! ور تدوخ مارتحا -

. مینک

: تفگ و تفرگ ور نم تسد چم نوا نیاراب ،هک ارسپ تمس مرب متساوخ

! هدزاش تسین شیب یمهوت یدید نم رس یور هک یزارد شوگ ودات نوا -

***

" نمسای "

مدش.اتهباالن دوب ندروخ مقر ردحلا هک یتاقافتا رگ هراظن قهقه و زرل اب

دوب! یندشن مضه یدایز نیا و هدزن رس امین زا یگنووید نیچمه

یور تلاهدزم جخ و نیگمرش هاگن ،هک تفرگ ور موزاب وریز دموا متمس یرپ

هزات دادو رورا مخم طایح یوت هگید رسپ هس ندید اب اما تسشن هچباه

شتمس شکیکر یاه  شحف و امین ی هدبرع هنک!اب مر وهی دیاب ارچ امین مدیمهف

دامتعا یروج ؟هچ مدرک یم یچراک دیاب . مدرک هاگن شهب سرت واب متشگرب

،هک مدوب وراد ریگ نیمه یوت ؟ مدروآ یم تسد هب هرابود هدششور هتسکش

یور هک ییاه  نودند نیب وزا دنوسر مرس ورباالی شدوخ دنلب یاه ماگ اب وهی
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دز: بل یمدش هدیباس مه

. میرب نک عمج وشاپ -

دز: داد رتدنلب نیاراب ،هک متخود شبل هب هاگن سرت اب

؟ِدایهللا. متفگ یچ یدینشن هگم -

ره رتزا ینابصع ! مدوب ینابصع مکلب ، دوبن سرتسا و سرت زا یربخ نیاراب

یم رکف هچباه!االنهک یولج امین ی هدننز و تشز یاهراتفر زا یبصع ... یتقو

مرشهدز ماه تسود شیپ قحان وهب هدرکن ییاطخ نم مدش یم هجوتم مدرک

ات نودب اهور سابل دنتدنت . متفر قاتا تمس و مدز سپ ور امین . مدوب هدش

ضیوعت هداس راولش وتنام ورابهی منت یاه  سابل و مدنوپچ نودمچ یوت ندرک

ور یزیچ مش نئمطم ات مدنوخرچ قاتا روداترود یهاگن راب نیرخآ یارب . مدرک

نوش یکی نتشادرب یارب راوید یور یاه  سکع باق ندید ،هکاب متشاذن اج

دش.هب هدیشک نوش یکی تمس هاگآدوخان متسد و متفر رتولج مدش. هسوسو

نودند ورهب مبل و مدیشک بقع ور متسد صرح و یروابان اب مدموا هک مدوخ

هک ملد الف خرب دوب؟! هدز مرس هب ارچ و مدرک یم یچراک متشاد نم . متفرگ

نیا نودب و مدرک کرت ور قاتا هجوت ،یب دنوم یم اج قاتا نیا یوت نیقی هب عطق

ور رد ناوت نیرخآ واب مدش امین نیشام راوس مدب یباوج ارتخد یاه فرح هب هک

 هرجاشم یادص و دیود شتشپ یرپ هش راوس امین نیاهک زا لبق . مدیبوک مه هب

. دروخ مشوگ هب نیشام ی هشیش ندوب نییاپ لیلد هب نوش

امین! -اقآ

: تفگ هدرگرب شرس تشپ هب نیاهک نودب امین
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. دیشاب شوخ . هرادن یطبر نم هب نوتاراک و مرادن یراک امش اب -نم

راوس مه شدوخ ، دادن یرپ هب یلا جم ندرک عافد مه دیاش وای ندز فرح یارب

. دروآرد تکرح هب تعرس تیاهن وراب نیشام دشو

امین.... -

دش: هدنکارپ نیشام یوت شداد یادص

وگن. یچیه ... سیه -

و متسنودن زیاج ور ربص هگید ، شاج یب یاه  تواضق و شیروتسد نحل زا یبصع

: مدرک زاب فرح هب نهد رتدنلب لبق تبسن هب یادص اب

؛ میدب حیضوت تهب یدرکن ربص هقیقد هی یتح هراد؟وت ینعم هچ اراتفر نیا -

! یدرک نوم ونت یتخود و یدیرب تدوخ

دز: وداد تشگرب مفرط هب هدش خرس یاه مشچ اب وهی

هریش ور مرس یروج هچ نیاهک ؟ هخآ یدب حیضوت ور یچ -

؟ یدرک هدافتساءوس مدامتعا وزا یدیلا م

: مدرک مایق میهانگ یب زا عافد وهب مدموین هاتوک مقح زا

؟ هدافتساءوس مودک ؟ هریش مودک -

مداد: همادا زاب ،هک تفرگ توکس ور نیشام یاضف شندزن فرح اب

.... ندموا هزات -انوا

مورآ یارب دیاب یلو ، مدیسرت یم شیدعب بقاوع وزا مدوب لد ود ییوگ غورد یارب

. مدرک یم یراک هی مردارب ندش
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مداد: همادا سرت اب

مگب! تهب ور نیمه نیااج،هک یایب مدز گنز تهب ... زورما -

درک: متروص موز ور شوکشم هاگن دزو زمرت یور وهی

؟ یتفگن رتدوز ارچ -

: مدیرغ بناج هب قح

منک.... زاب نهد متساوخ ؟ات یداد تقو وت هگم -

ینیه و عطق ور مفرح دیچیپ نومور یولج هک ینیشام کیتس ال غیج یادص اب

نیرت مک ورد مدنوخرچ شتمس ور مسرت ینشاچ اب هتخیمآ یاه مشچ . مدرک

امین مهرد یاهوربا یور مهاگن مداد. صیخشت ور اتیزر نیشام نکمم نامز

ور منهد .بآ مدروخ اج فتاه ندید ،هکاب مدیخرچ نیشام تمس وزاب تسشن

هب هقت دنچ و تفر هدننار رد رانک . مدنوخ ور مدهشا ملد یوت و مداد تروق

هنک،هک تکرح و نشور ور نیشام تساوخ دادن. یتیمها امین یلو دز، هشیش

ور نیشام رد امین هظحل نومه دزو نیشام ی هشیش هب لبق رتزا مکحم نیاراب

هباپ یرش ادابم ،هک مدیسرت و متفگ رکذ بل تفر.ریز نییاپ یبصع و درک زاب

شتسد فتاه یمدز. ودود و دوب شدرگ رد نوشرفن ود یور مادم مهاگن ننک!

دز.بل سپ ور شتسد تا ینابصع اب شاداد ،هک تشاذگ امین هنوشی یور ور

مه یفرط وزا مدش یمن هجوتم یلو نتفگ یم ییازیچ ،هک مدید یم ور نوش ندز

و مداتسرف نوریب ادص رسو وررپ مهآ . متشادن ور نیشام زا نتفر نییاپ تئرج

مداد هیکت نیشام یلدنص ورهب مرس ینارگن و سرتسا ره زا غراف و انوا زا دیماان

مواکجنک هاگن . مدرک نوشزاب نیشام رد ندش زاب ،هکاب متسب ور مشچماه و
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ور ماه نودند دز. رود غاب تمس دشوهب نیشام راوس ،هک تسشن فتاه یور

 تسد دز.اب رود ور هداج منوا مدش،هک هریخ امین هب ویبادص مدیباس مه یور

مدز: بل هدز تریح و هدش تسس یاه

؟! ینک یم یچراک یراد -

داد: باوج هملک هی

. مدرگ  یمرب -

: مدیسرپ هدزرت ناجیه

؟ یدش عناق هک دش ارچ؟هچروط -

متروص یازجا یور هیناث دنچ یارب ور یمدز جوم شرد ینومیشپ هک ییاه مشچ

دروآ: منوریب یفیلکت زابال یکوکشم یادص اب تیاهن ورد دروآرد تکرح هب

ننک. هیلخت ور غاب هرارق -

مدرک یم ساسحا دش. هدیشک شکوکشم راتفر هب مرکف و متفگ یموه یبل ریز

هشب. عناق یتحار نیا هب دوبن یمدآ امین نوچ یمهنک؛ نوهنپ نم ورزا یزیچ هی

نیا سپ ، دشن عناق تشاد دامتعا مهب و مدوب شرهاوخ هک ینم یارب شلقادح

دوب. زیگنارب کش یلیخ هبیرغ هی یارب شندش عناق یروف

؟ نیمه ینئمطم شاداد بخ... -

: دیرغ هدششکالهف تفچ کف نیب زا

؟ ینود یم نیا رتزا شیب یزیچ وت هگم -

مدز: چپ مفرح زا نومیشپ و هدیسرت
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-هن!هن!

هدشن رود غاب زا یلیخ . تفگن یزیچ هگید دادو نوکت دییأت یانعم ورهب شرس

هنوخ یولج ور نیشام ات دیشک لوط عبر ود مکرتزا لیلد نیمه وهب میدوب

هنک. کراپ

ورهب مبل و دنوم ، ندوب هداتسیا غاب نوریب هک ارتخد یور تلاهدزم جخ هاگن

و متخادنا ریز ور مرس مش. هدایپ منم دز هراشا دشو هدایپ امین . مدیشک نودند

ریز یواکجنک نحل واب دنوسر مرانک ور شدوخ یرپ مدش،هک هدایپ نیشام زا

دز: چپ مشوگ

؟ نیتشگرب یچدش؟هچروط -

: مدرک خیلا شرس ور مصرح شولهپ زا نتفرگ نوگشین اب

. تارب مراد -حاال

: تفگ بجعتم

؟ مدرک یچراک نم هگم نم؟ هساو -

؟ دموارد شدنگ هچروط یدید امرفب . میگن امین هب یتفگ -وت

یبقع یاه  یلدنص زا منودمچ نتشادرب مدب،اب شهب یفرح تلهم نیاهک نودب

رد هب یدگل . متشاذگ اهنت اج نومه ور یرپ و امین و متفر طایح لخاد نیشام

مدش. هبورور فتاه نارگن هرهچی اب وهی و مدنورپ متشاد ناکسا شوت هک یقاتا

مدش: ضرتعم یبل ریز

. هشاب هتشاد فیرشت دیاب منیا مریم اج اباب!ره -یا
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مرانک هنک کرت ور قاتا نیاهک زا لبق و تسشن شبل یور ینوبرهم هدنخی

؛ داتسیا

مدرک عمج ور ماه سابل هشب.االنمه یروج نیا متساوخ یمن ! مفسأتم -نم

مرب.

منوبز یور ملد فرح هاگآدوخان و مدوب هدش هکوش یلیخ ش هنابدؤم نحل زا

: تسشن

؟ نیریم نیراد اجک ؟ یرب -

عمج یارب یتشگرب هار چیه یلو مدز، یدنگ هچ مدیمهف و مدموا مدوخ هب هزات

شادص ،هک متخادنا ریز ور مرس تلاهدز جخ ! تشادن دوجو یتوس نیچمه ندرک

: دروخ مشوگ هب

. نییاپ قاتا نوت هزاجا -اب

یاه مشچ هریخی مشچماه و مدرک دنلب ور مرس یدنت تفگ هک یزیچ اب

شیامن ورهب شتنطیش دوب شدرگ رد شاه مشچ یوت هک یقرب دنوم. شنودنخ

. تشاذ یم

.... دوبن رارق هگم ؟ نییاپ قاتا -

یاه مشچ هظحل نومه و دنورپ باال یلا ؤس ور شاهوربا ،هک مدرک عطق ور مفرح

: دموا رد ییامندوخ هب رتشیب شیکشم

؟ یرارق -هچ

: مدرک قاتا نوریب ترپ ور مهاگن و مداد تروق ور منهد بآ
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! هدرگرب دش یضار هچروط امین سپ ؟ دینک هیلخت نیااجور دوبن رارق هگم -

دش: ادیوه ش هفایق یوت یراکشآ یگف وکال دیشک ششیر هت هب یتسد

امش امزا روضح مداد،هک نانیمطا شهب و مدز فرح نوتشاداد اب بخ...نم -

. هنکن شمارآ بلس

: مدرک شتروص موز ور مکوکشم هاگن شندز فرح یمسر و یباتک زا هتسخ

نیاروط! -هک

ؤسلا زا یترابع هب مه دیاش وای هرب نوریب قاتا زا تساوخ دادو نوکت ور شرس

: مدرک شریگ لفاغ مفرح هنک،هکاب رارف نم یاه

؟ نیتشاذگ نوت ندوب نادنز نایرج رد ور مشاداد -

داد: باوج درس و کر هدرگرب مفرط هب نیاهک نودب

فرح مدوخ ،نم دیشاب هتشادن یتلا خد دراوم نیا یوت یممنک شهاوخ نوتزا -

. شوخ زور مدز. نوتشاداد وراب ماه

اهنت قاتا یوت تینابصع زا هدش خرس یتروص وراب نم و دادن مهب یلا جم

و مدرک ترپ قاتا زا ییا هشوگ یشزرا یب لا غشآ ثملا ورهب منودمچ . تشاذگ

ماجنا مندروخ صرح عقاوم هشیمه هک یتکرح زا تداع .هب متسشن تخت یور

.... مدرک ماهوم ندیشک هب عورش مداد یم

***

ناهیآ وهی مرب،هک نوریب طایح زا متساوخ و متفر نییاپ اتود اتود هلپاهور

هسیاقم لوغشم دشو هدیشک شیکشم یاه مشچ هب مرکف دش. رهاظ مور یولج
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یاه مشچ کش "یب مداد باوج ملد یوت و مدش فتاه یاه مشچ اب شندرک

و مدیزگ ور مبل دروآرد تکرح هب ممشچ یولج هک یتسد ."اب هرادن ریظن فتاه

. متفرگ هلصاف یفاب ویخلا رکف زا

؟ دیتفگ یزیچ -

: دروآرد شدرگ هب غاب رود ور شتوافت یب هاگن

هک؟ دیسرت یمن . میتسین بشما -ام

. مدرک شراثن یئوررپ هچب ملد یوت و هرگ مه رد وربا

.... هتبلا ؟ میسرتب ،هکاالن میدیسرت یم امش ندموا زا لبق هگم -هن!

نومهم مه ور سرت مندرک عناق دز،عالهورب هک یفرح دشواب میفرح رپ عنام

درک: ملد

. تسین مه دارم اقآ یتح بشما یلو -هن.

لماک ور مفرح ،هک مدرک رکش ور ادخ ملد یوت و مداد تروق ور منهد بآ

یم شوخ رتشیب یلیخ امش ندوبن اب هتبلا " مگب متساوخ یم نوچ مدوب هدرکن

هدش رت تحار و انشآ مه اب رتشیب ندوب نیااج هک یزور هس نیا یوت " هرذگ

!یب دوبن ریثأت یب مه نییاپ یاه قاتا زا یکی یوت امین نتفرگ ناکسا هتبلا . میدوب

شخب  نانیمطا و مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ ملبق هظحل دنچ سرت هب توافت

مداد: نوکت شارب یرس

. نیداد طاالع هک نونمم . میسرت یمن رهحلا !هب تسه هک شاداد -

دز: مقوذ یوت وزاب تسشن شبل یور ینیکمن دنخبل
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. نتسین هدموا شیپ نوشارب یراک مه امین !اقآ هنافسأتم -هن

ِینیب هب ینیچ ییا هفاضا فرح ندز نودب ،هک مدرک زیر مشچ کوکشم

وب منک مک مسرت اتزا مدیشک متروص هب یتسد دش. رود دادومزا شیناوختسا

تکرح .اب داتفا هار منوا و مدش اهر نیشام راوس . متفر نوریب طایح زا هلصاف ال

درک: زاب ضارتعا هب بل دوب هتسشن ولج هک یرپ ، نیشام

یم طقف ... یسورع میرب تسین رارق ادخ ؟هب ینک یم یچراک یراد ِتعاس -ود

! مینزب هبقرط یوت یرود هی میر

یاوه و بآ شوخ ی هرظنم ترپ ور مساوح دعب ، متخادنا شهب یهاگن پچ پچ

: متفگ بل وریز مدرک نوریب

دیسرت یم ، میشاب اهنت تشدنرد و فوخم غاب نوا یوت هرارق بشما دیمهفب -هگا

؟

درک: هلخادم مفرح یوت یکش رپزا نحل اب دوب هتسشن مرانک هک اتیزر

هیچ؟ تروظنم -

.... هتبلا و نتسین هنوخ ییاج هی نرب هرارق ارسپ و امین -

مداد: همادا و مدنوخرچ نوشرفن هس یور ور مهاگن

! تسین بشما مه دارم اقآ یتح راگنا -

یبیخلا دوب پیکا ِسرتن هک اتیزر ، نزادنب هار وداد غیج ناوخب نیاهک زا لبق

: دنورپ باال هنوشییا

هک. هرادن نج ! نشابن بخ -
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ات هگید و تفر گنهآ هب نومساوح نیشام یوت کیزوم یادص ندیچیپ اب

. میتفگن یزیچ یچیلاهرد هنوخدور هب ندیسر

ورن بش بلق زا نم هام "یا

ورن بل هب نم ناج هدیسر

رگا ینامب مترارق یب

ریگب هتسخ و بارخ لد نیا زا یناشن مترانک

دز رپ ملد وت یاوه رد

"... ریگب هتسشن لگ هب لد نیا زا یغارس وت یارب

دیاب دوب. هدنهدرازآ و هدز رپ شاه مشچ یاوه یوت ملد یروجدب ،هک شتقیقح

و هنوگ هچب سح نیا یور مدیشک یم طبالن طخ و مدموا یم رانک مدوخ اب

هروج چیه نم و تشادن یتبقاع و رخآ چیه هفرط کی سح هی نوچ ؛ هرخسم

منک! یفابایور یکی نتشاد یارب ملا ویخ رکف یوت زور و بش تساوخ یمن ملد

***

! نیشام یوت میدش هتسخ ، میرب هدایپ ور ریسم هیقبی نییاپ نیایب هچباه بخ -

موز مهاگن مدش. هدایپ میتشپ هلوک نتشادرب واب مداد ورباال نیشام ی هشیش

یهوبنا اب مدنودرگ یم هک اج ره ور ممشچ دنوم. مفارطا گنشق و زبس ی هرظنم

دز: چپ مشوگ ریز یرپ مدش. یم هبورور لگ و تخرد زا

! ِلگشوخ .هچ شاب نوااجور یسای یه -
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هچایرد رانک هک یبآییا مشچ رسپ یور ممشچ و مدرک لا بند ور شهاگن ریسم

مدز: هرگ مه یوت یبانط ثملا ورهب ماهوربا . تسشن دوب بابک ندز داب ردحلا

اه! یتفگن یگن مدیم امین ورهب ترامآ نک. شیورد ور تاه مشچ -

مرس یولج یاهوم دش. رود ومزا دنورپ موزاب هب یتشم هدز تریح یاه مشچ اب

یتسد . نتفرگ یمن لدم و ندوبن میقتسم یطارص چیه هب ندوب هاتوک لیلد هب

روز دش.هب دنلب ملیابوم یادص مرب،هک هچباه لا بند متساوخ و مدیشک نوشهب

سانشان ی هرامش ندید .اب مدیشک نوریب ور یشوگ و مدرک زاب ور هلوک پیز

راک نفلت تشپ یصخش دیاش نیاهک یروآدای اب یلو ، منزب تکجیر متساوخ

: مدرک سمل ور لا صتا هشاب هتشاد ماهاب یمهم

-هلب!

نوریب هدوسآ ور مسفن دش ثعاب و دیچیپ مشوگ یوت امین یانشآ یادص

. متسرفب

گنز فتاه لیابوم اب مدش روبجم تشادن راشژ مدوخ لیابوم ؛ مامین ناج یسای -

. منزب

یهاگن و رود مشوگ ورزا لیابوم رایتخا دزویب مرس هب هرابود شمسا ندینش اب

دش: دنلب طخ فرط نوا زا امین یادص . مدرک ش هرامش هب

؟ نمسای یدینش -ولا!

پچ ورهب مرس ، نداد یم وجالن مزغم یوت هک یمحازم راکفا نداد یرارف یارب

: مدرک کیدزن مشوگ ورهب لیابوم هرابود و لیامتم تسار و

هدش؟ یچ مناج -هرآ.
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دش: هدیمد مشوگ یوت شمورآ یادص هلصاف بال

هنوخدیا؟ -

-هن!

: تفگ و درک نمنم یمک

. دینک لفق مه ور هنوخ،ارد نیدرگرب دوز . میتسین بشما مدب ربخ تهب متفگ -

مدز: وبل مدیشک مه یوت وربا کوکشم

.... طقف . نتفگ مهب ناهیآ اقآ -هلب

: دیسرپ ،هک مدرک یثکم

یچ؟ طقف -

؟ شاداد هیچ ارجام طقف -

داد: باوج شادص یوت دوهشم سرتسا اب

؟ ارجام مودک -

مدز: یدنخشین

! نیدرک نتفر نوریب دصق یگمه بشما نیاهک -

داد: ور مباوج دنتدنت

و دیشاب نوتدوخ بظاوم ! متفگ یچ هرن تدای مرب. دیاب . هدموا شیپ مارب یراک -

. ظفاحادخ

یضارتعا متسنوتن هشاب هدرک عطق مه ور نم سفن هک راگنا سامت ندرک عطق اب
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دنلب ور مرس اتیزر یادص واب مدنودرگرب هلوکم یوت ور لیابوم نارگن منک.

: مدرک

؟ یایمن ارچ ؟ یدنوم اجک -

نوشرس مدرم زا یضعب دش ثعاب شندز راوه و ندوب هتفرگ ناکسا هچایرد رانک

یلچ لخو یبلر ویز متفرگ نودند ورهب مبل یصرح . ننودرگرب نومفرط ورهب

.زا مداتفا هار نوشفرط وهب مدرک بترم مشود یور هلوکمور . مدرک شراثن

 هرظنم ندز دید اب دوب،اما هار یرتم ۳0 ِدودح ریسم هی هچایرد رانک ات نیشام

یمن ساسحا ور یگتسخ ندوب هدز رداچ رانک و هشوگ هک یمدرم و مفارطا ی

ِیتناس یهس هنشاپ رطاخ هب هک ییاهاپ واب مدیسر نوشرانک هرخ .باأل مدرک

یاه مشچ هظحل نومه مدش. ولو هدش نهپ ِزادناریز یور یمدرک، زگزگ شفک

رایتخا ویب دنوم تباث دش هتفرگ هبورمور هک یشیتآ ییاچ یور هدزم تریح

: مدیشک یتوس

؟ نیزادنب هار یشیتآ ییاچ طاسب نیدرک تقو یک ! لمع تعرس هللا اشام -

: دموا شک هدنخ هب یرپ یاه بل یبیجع زرط هب

. ِمشچ یخی یاقآ -راک

. مدنورپ باال ییوربا

هیک؟ هگید مشچ یخی یاقآ ! ربمغیپ -ای

دز. هراشا نومرانک هب قوذهدز یاه مشچ اب یرپ دش،هک دنلب نوش هدنخ یادص

شاه  ینورچ مشچ اب یرپ لبق هکزا یبآ مشچ ِرسپ یور مود راب یارب مهاگن

دز. ور مهاگن و درک ورباال شرس منوا وهی . تسشن دوب هداد شرارق تیانع دروم
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: مدیرغ یرپ رس ضرتعم داد،هک نوکت مارب یرس شبل جنک یدنخبل اب

! دیدب دیدن ی هرتخد یتخادنا هار هیچ یزاب  هرخسم طاسب نیا -

داد: باوج و نوکت یرس درس نوخ

! مدید مهمک یبآ مشچ رسپ ، مدیدب دیدن -

ویب یدرس نوخ متسنوتن یلو ، مدرشف مه یور مشچ مباصعا ِشمارآ هساوی

یوت غاد یاچ زا هئرج دنچ هیوه رطاخ نیمه منک؛هب مضه ور شندوب اورپ

یادص یعیبط یلیخ شنکاو هی بسح رب منوا و متخیر شاپ یور ور متسد

یور یتسد . هخرچب نومتمس اهرس همهی هرابود دش ثعاب و دنلب شغیج

. مدرک افتکا یجک نهد هی هب زانیرپ یاه  یزاب یلوک باوج ورد مدیبوک مینوشیپ

نومرس ورباالی شدوخ یخی مشچ یرپ لوق یهب هرسپ میدموا نومدوخ اتهب

: تفگ و دنوسر

؟ دایم رب نم تسد زا یکمک ؟ مناخ یچدش -

شورهب هرخرخ متشاد تسود تدش هب شتقیقح یلو دوب، بیرغ بیجع یلیخ

! مشکب نودند

مداد: ور شباوج یدنت نحل ،اب هنکب نتخیر هوشع هب عورش یرپ نیاهک زا لبق

. شوخ نوتزور -هن.

یارب هظحل نومه دش.و رود نومزا و مدادن یتیمها یلو درک، مهاگن پچ پچ

نومتمس هرابود هک شندید اب مداد،اما شاب دازآ هدشم سبح سفن هب ییاهر

و تشاد هگن نوم  لباقم ور هجوج خیس دنچ مدش. کیدزن راجفنا زرم هب تشگرب

دز: کف
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نوجنوت. شون -

ندید .اب مدرک شلحم گس یترابع وهب مدادن یتیمها شهب ندنودرگرب ابور

یرکف دوب، ندز کمشچ وردحلا هدز نوریب هلوکم یلغب بیج هکزا ملیابوم

ش هرامش . متفر ماه سامت نیرخآ تمسق وهب متشاد شرب دز. هقرج مرس یوت

هب دنتدنت مبلق مدش. مارگلت دراو و مدرک هریخذ " یسیئر فتاه " ناونع وراب

سح شتناکا ندید یمدش.اب رتشیب و رتشیب مسرتسا و هدیبوک هنیسم ی هسفق

ور مدوجو نوتسبات یامرگ جوا یوت خی بآ ناویل هی ندروخ ثملا هب ینیریش

 همروس تک تفر. مسفن شسکع اب اجرد و مدرک زاب ور شلیافورپ . تفرگ ردرب

ج یبوخ هرهچشورهب هدشش هدز هماخییا لدم یاهوم و دوب هدیشوپ هک ییا

!" یگزات "هب دوب هدش هتشون و یفخم نم یارب شدیدزاب نیرخآ دوب. هداد ال

مشوگ ریز زر چپچپ ،هکاب مدنبب ور هحفص و منکب لد شسکع زا روز هب متساوخ

. مداتفا سفن  سفن هب سرت وزا مدیشک یغیج

؟ دوبن شاداد سکع نوا ! منیبب اتسیاو -

. مدرک هرفس یوت ی هجوج یاه خیس ترپ ور مساوح و مداد تروق ور منهد بآ

! متشادن نتفگ یارب یباوج هتبلا و مدادن یباوج

. نشور ممشچ -

: مدرک عافد مدوخ زا مه رس تشپ و دنت هلصاف بال

.... طقف !نم... نکن هابتشا -

: تخادنا باال ییوربا زیمآ  تنطیش و دنوسر ملباقم ور شدوخ

یچ؟ طقف نیاروط! -هک
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: مدرک نوزیوآ مور هچول و وبل مدش کرش

منیبب مدش واکجنک منم دز، گنز مهب هرامش نیا اب تشادن راشژ امین ادخ -هب

! نیمه هیک؟ ی هرامش

یرشت واب درک ادیپ وکا یرگشدرگ ی هعومجم زاب یاضف یوت هقههقش یادص

: تشاذن مارب یرارف هار دز هک

مه یسیئر فتاه نوا اه! میدش مه روک رکش هبترم رازه دص ور نانم دنوادخ -

! ندید پچ مامشچ یدوب هدرک هریخذ هک

و متشادن نتفگ یارب یباوج . متخادنا ریز ور مرس و مدیشک نودند ورهب مبل

مارب وربآ تفگ یم هک یرپ هگب.هب زانیرپ و اهر هب ادابم دوب، هداتفا منوج وت سرت

یوت و متفرگ ورباال مرس مرشهدزیگ مدش.اب یم هدنخش ووسژهی تشاذ یمن

: تفگ شدوخ نم بناج زا یفرح چیه نودب ،هک مدرک هاگن شاه مشچ

! نکن یروج نوا ور تاه مشچ یمنمگ یسک هچ؟هب ام -هب

دز: ور شرخآ شین ،هک دموا شک هدنخ هب بلماه

. شاداد نز نیشاب تخبشوخ -

ضارتعا یادص . تشگرب هرفس دزورس هدنخ ریز یقپ ،هک متفر هرغییا مشچ

تفر: اوه هب اهر

؟ نینک یم چپچپ یچ ِتعاس -ود

داد: رارق شافرح بطاخم ور نم نیاراب

ادخ! هب دز ؟خی یرایب فیرشت یاوخ یمن -
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یوب ندیچیپ اب یلو ، تفر مه یوت مخاماه هرابود هرفس طسو ی هجوج ندید اب

و منک تمواقم متسنوتن یمدرک دراو مهب یگنسرگ هک یراشف و مینیب ریز اذغ

مدش. هلمحرو هرفس تمس

یارب مدوخ و شعنام ،هک هنودرگرب هرسپ خیساهورهب تساوخ یرپ اذغ زا دعب

هچایرد رانک سهلا هدزای لا متحا هب رتخد وهی شدوخ مدش. بلطواد شندرب

، متشاد هگن شمشچ لباقم ور خیس . ندوب یریگ  یهام وردحلا هتفرگ ناکسا

. تخود نم وهب تفرگ هچایرد زا مشچ هک

. شمدروآ یم مدوخ ! دیشکب تمحز دوبن یزاین -

مدز: بل مخا اب

. نونمم -

ناج. شون -

تفر. جنغ شیی طال یاهوم یارب ملد و مدرک شرانک رتخد ترپ ور مهاگن

! همرهاوخ -

داد: همادا مدش،هک هریخ شنهد هب

هبوخ. شیگدرسفا هساو شدرگ هتفگ رتکد -

: مدیسرپ رایتخا یب

؟ هشاب هتشاد یگدرسفا نس، نیا هچبهب هی دیاب ارچ ؟ یگدرسفا -

چپ یمورآ نحل واب هراشا شرهاوخ یاهاپ هب مشچ دیود.اب شهاگن هب مغ گنر

دز:
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هداد. تسد ورزا شندرک تکرح ییاناوت فداصت یوت لا سراپ -

هک یرپ یادص هقیقد نومه . مدرک هاگن هرتخد هب وزاب مدیزگ ور مبل یتحاران اب

رود شزا یرسرس ِیتحاران و فسأت زاربا دش،هکاب دنلب ؟" یدنوم "اجک تفگ یم

یمدرک، یبداد شرد صرح هک ییاه مشچ اب یرپ . متشگرب ارتخد تمس و مدش

تفر: رشت

! هریگب مرگ رتسم اب شدوخ یمهنک،هک مخت و مخا ام هب مناخ وگب؛ سپ -

دروآ: موجه مزغم هب هفقو ِنودب تینابصع جوم

. میدز یم فرح شرهاوخ دروم رد میتشاد اه! یگیم یچ شاب بظاوم -

: تفگ رخسمت واب دموارد صقر هب شبل جنک یدنخزوپ

! مزیزع یخآ -

مداد: باوج یتسیابردور چیه ویب کر

هگنراد! ور تدوخ مارتحا مناخ؛ یرپ -

: متفرگ ور مفرح هلای بند ،هک داتسیا ملباقم هنیس هب تسد و دیشک مه یوت وربا

یچ؟! ای امین ؟ یتسه یفرط مودک هرخ ؟باأل یرایمرد هیچ اه یزاب لَوَه نیا -

گنرد ییا هظحل نودب و مدادن یتیمها دش،هک دنلب اتیزر و اهر نیه یادص

درک: مفقوتم اج نومه موزاب ندیشک واب دیود ملا بند اتیزر . متفرگ هلصاف نوشزا

؟ هنوتگرم هچ اتود امش ؟ نینک یم یروج نیا ارچ ! یسای -

. مدنوخرچ کرحتم یاه  نیباک هلت تمس ور مهاگن و مدادن یباوج

. مینورذگب شوخ یلک زورما میاوخ یم درگرب راین. رد یزاب هرخسم نک فطل -
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یسژ.... ،هلت گنپیماج

مداد: نوکت تکرح هب بل هناعطاق و مدیرب ور شفرح

. مینک لفق مه ور وارد میدرگرب دوز نتفگ نتسین هنوخ ارسپ . هشیم نومرید -

: دیشک مه وت وربا و دیود شهاگن هب کش گنر

ندش! کوکشم یلیخ یمنمش. نوشاراتفر هجوتم -

: متفگ و متخادنا باال ییوربا

هگم؟ -هچروط

باوج اه صاوغ و هچایرد هب ندرک هاگن اب نامز ومه دیشک شتروص هب یتسد

داد:

.هب مینک لفق ور ارد نتفگ نیاهک ای نوش  ندوبن ییوهی نیا لثم منود! یمن -

؟ تسین کوکشم وت رظن

دوب،هک نیا شتقیقح درک. رتریگرد هدشمور شوشغم ِزغم شافرح اب

نوا اب شیتسود و امین ندش مار ییوهی یتح دوب. کوکشم قوف نوشاراتفر

رسپ! ات راهچ

! نتسه کوکشم منم رظن زا ارچ -

مداد: همادا مدوخ ،هک تفگن یزیچ

هنوخ. میدرگرب رتدوز هرتهب سپ -

تمس . تشگرب اهر و یرپ تمس هرابود دادو نوکت یرس مفرح دییأت یانعم هب

دوب. هدننک تیذا و اسرف  تقاط قوف امرگ نیا مداد. هیکت شهب و متفر نیشام
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هعرجشور دنچ و مدروآ نوریب هلوکم یلغب بیج ورزا یندعم بآ یرطب

رد ادص .ابهب شمدنودرگرب هلوک یوت هرابود دعب هشو فرطرب مشطع ات مدیشون

و مدیخرچ اپ کون یور یمداد، ارد ندش زاب زا ربخ هک نیشام ریگدزد ندموا

زا دعب مه اتیزر . تسشن شرانک یرپ و نومرف تشپ اهر مدش. نیشام راوس

هدز نوم نیب یفرح هار لوط مومت یوت . تفرگ اج نم رانک بقع قودنص نتسب

هگید هتوگی هچب یاوعد هی زا یریگولج یارب راک نیرتهب نیا تقیقح ورد دشن

دوب.

***

تفر: اوه هب شغیج اتیزر ، هچوک یوت ندیچیپ زا لبق

. اتسیاو اهر -هعهع

دز: رغ شرس یضرتعم نحل واب زمرت یور یدنت اهر و مدرک هاگنش بجعتم

هدش؟ یچ -زاب

دز: هراشا هداج فرط نوا ی هزاغم هب تسد اب اتیزر

.... مینک تسرد یزیچ هی بش هساوی مریگب لیاسو مکی اتسیاو -

دز: رشت تیاهن ورد درک لدب درو یرپ نمو نیب یهاگن

. ندرک نومرامرهز ور شدرگ و حیرفت هک هزوجع ودات نیا -

وهب تفر نوریب نیشام ،زا میگب شهب یزیچ مینک تصرف نیاهک زا لبق و

. دنوسر یتکرام رپوس لخاد ور شدوخ وداب قرب تعرس

***
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" فتاه "

؟ هشاب تحار ملا یخ هگید بخ -

. هنیشب مبل یور دنخبل دش ثعاب دادو نوکت مارب یرس شخب  نانیمطا امین

دز: وبل درک جک ور شرس یلا ؤس دنرماس

؟! هنکن کش -

ندرک تنعل زا دعب تیاهن ورد دروآ موجه ملد هب ینارگن و سرتسا هرابود

: متفگ رصتخم و دیفم مدوجو زا سرت نداد یرارف و ناطیش

-هن.

شنیشام لفق امین ندش. هدایپ نم زا عبط هب مه ارسپ و مدش هدایپ نیشام زا

. میدرک تکرح یوال تمس یرفن راهچ دزو ور

هچ. نم هب متفگ یلو مسرپب متساوخ یه ؟ تساجک داصرم -

: مدرشف مه یور داد.بل نوکت یرس مرشهدز ،هک مدرک امین موز ور مهاگن

یمهنک. نوم  ینابیتشپ داصرم -

داد: نوکت یرس جیگ و گنگ

. هشاب قفوم -

نیب یهاگن دش. زاب یکیت یادص رداب ،هک مدرشف یوالور گنز و متفگن یزیچ

موز نیبرود هی لثم تسرد ممشچ . مداتفا هار ولج نم رخآ ورد میدنوخرچ مه

. دنورذگ رظن ورزا گرزب طایح همهی و دموارد شدرگ هب طایح روداترود نک
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رختسا هدش،اب یراک لگ ِگرزب طایح نیا ،هک مدیسر هجیتن نیا هب رس رخآ

یدایز دیاب دوب هدرک شوخ اج ییا هشوگ هک یزلف بات و شطسو یلیطتسم

! هشاب رادرب  هنیزه

ندرک شاکنک زا تسد ، دموا نوم لا بقتسا هب هک یدرم هدنخی یادص اب

. متشادرب

. یدموا شوخ رسپ یه -

داد: همادا یهاتوک ثکم واب دموا رد شخرچ هب ارسپ یور شهاگن

! یدروآ مه ور تاه  هچون هک منیب یم -

یوال یچیپرام یاه هلپ زا هظحل نومه تسرد و مدیشک مبل رود یتسد یشیامن

شتسد و متفر رتولج . دموا نییاپ یمدش متخ یلصا هبسنلا نیقی هب عطق هک

: متفگ و مدرشف یمرگ ورهب

میتنَا. یاه هچب لگ، یارسپ نیا ناخ؟ یضترم دوب اجک هچون -

مفرح زا عبط .هب نایب ولج مدرک هراشا درک،هک هاگن هچباه هب قیقدرت نیاراب

. ندرک بدا ضرع تبون وهب ندموا ولج

تفگ یم مهب ملقع هدب. فاگ داوخب دوب،هک ینوا رتزا هبرجت رتواب هتخپ یضترم

دوب!هلپاهورباال شتسایس یور وزا ملیف همهش مه یزاب کقلد و هدنخ نیا

شلا وبند متخود ناهیآ ورهب مرادانعم هاگن . میرب شلا بند درک هراشا و تفر

یاه  همسجم و یتنطلس حرط یوالی ندید دوب،هکاب نیا تقیقح مدش. هنوور

. مدوب هدش هدز تریح و تام ندرک یم ینار مکح شروداترود هک ییا هقیتع

هب هک ییاه  رتسول و ندرک یم ییامندوخ دیفس یاهراوید یور هک ییاهولبات
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دنچ شزرا زا ربخ دوب هدش هتشاذگ راک هدش یراک فنک فقس یور ییابیز

یمداد. یوال نیا یدرایلیم

و مشچ واب تسشن یلصا سنلا لخاد یتنطلس یاه لبم زا یکی یور شدوخ

مهاب مناخ نوا و هدب ماجنا ور یراک درک،هک هراشا ش همدخ زا یکی هب وربا

هداتسیا اج نومه دش. رود نومزا شدیفس دنب شیپ و یکشم صوصخم سابل

درک: هراشا شور هبور یاه لبم هب تسد واب دموا شدوخ هب ،هک میدوب

! دینیشب ؟ نیداتسیا ارچ -

و پچ مه ناهیآ و امین و دنرماس و متسشن شلباقم هرفنی کت لبم یور مدوخ

هرهچی و مدرک مجنرآ راصح ور لبم طالیی یاه  هتسد . نتفرگ ناکسا متسار

ندش دراو اب سنلا توکس مداد. رارق متوافت یب هاگن فده ور یضترم شاشب

تسد هب یزیچ مودک ره هک صوصخم یاه  سابل اب نز دش.هس هتسکش همدخ

زیم یور اهور ینیریش هویماهو هویماه، وبآ ندموا زیم کیدزن نتشاد

یوت هدنخش یادص ندش. دیدپان دید زا یضترم نکشب اب هلصاف وبال نتشاذگ

: تفگ و درک ادیپ وکا گرزب زابو سنلا

. منیچب هویم مزیم یور ، نومهم روضح زا لبق مرادن -عالهق

داد: حیضوت ،هک متخود مشچ شبل هب واکجنک

. هشیم بوسحم رهاظت یتح وای نومهم هب یمارتحا یب عون هی نیا نم رظن -زا

 هنوشن هب یرس . تخادنا اپ یور دشواپ ولو یلدنص یور شفرح ندرک مومت اب

ندش.اب نوشفرظ ندرک رپ لوغشم فراعت نودب ارسپ و مداد نوکت دییأت ی

مدش. شعنام روز هب اما هرپب مولگ یوت هویم بآ دوب نکمم دز هک یدعب فرح
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یزیچ هی تفر مدای یدرک هدزم تریح نِاردق تتواکذ اب نوازور ! فتاه یتسار -

. مسرپب ور

شرت لبق یلیخ زا لیلد نیمه هب هسرپب ور یزیچ هچ هراد دصق مدوب نئمطم

. مدوب هدرک هدامآ ور مدوخ

ناخ. یضترم امرفب -

: دنوسر نایاپ ورهب مراظتنا تیاهن دادورد شتسد هب یبات و چیپ

هیک؟ هب قلعتم یتفرگ ناکسا شوت هک هنوخییا نوا -

درم نیا . داتسیا شیامن هب مبل جنک یدنخزوپ و مدرشف مه یور ور مشچماه

و هنوسرب هجیتن هب شدوخ تسایس و لماک شمارآ رد ور زیچ همه تساوخ یم

ههبشییا و کش یاج ات مرب ولج هناقداص شربارب رد یمدرک مکح منم لقع

یاه هرهچ هب ندرک هاگن زا دعب و متشاذگ زیم یور ور هویم .بآ مراذن یقاب شارب

: مدرک زاب فرح هب بل هرخ ،باأل ارسپ برطضم

. ِمگرزباباب هساو -

مبل هب هدنخ دش ثعاب داد،هک هولج هدز تریح و بجعتم ور شدوخ یشیامن

. منزب دنگ ادابم مدرک شعمج یدوز یلو دایب

؟ یمیهاربا جاح هونی وت ینعی ؟! یدج -

مداد: نوکت یرس درس نوخ

؟ نیسانش یم ور -هرآ.اقآ

رارق شنهد یوت ور شزوم زا هکتییا و نوکت مفرح دییأت یانعم ورهب شرس
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داد:

! هسانشن ور یجاح هک هیک -

تفر: بلطم لصا رس هرخ وباأل دیشک مه وت وربا

هشب! هدیشک هار نیا هب یدرم نیچمه هونی ِبیجع یمک -

: دیسرپ انوا هب باطخ و دیخرچ ارسپ یور شهاگن

؟ تسین نیاروط -

هدنخی هب نوشبل ناهیآ و دنرماس یلو درک، ش هراظن یفرح چیه نودب امین

نیچمه ات دوب هدرک ینیچ  همدقم تعاس راهچ درم نیا دش. زاب مه زا یعنصت

ماجنا یزیر  همانرب نودب ور یراک تفر یمن راظتنا سپ ، هرایب نوبز ورهب یفرح

: متفگ و مدنوشن منارگن هرهچی یور ور ترفن باقن هدب.

. نشاب تسد هب حیبست یجاح لیماف و کف همهی تسین رارق -

مدز: رشت و مدرک ش هدیرد یاه مشچ موز ور مذفان هاگن شدوخ زا دیلقت هب

؟ تسین نیاروط -

مبل رود یتسد داد. نوکت ور شرس دنتدنت هدنخ دشواب جراخ تهب زا هرخ باأل

: متفرگ ور مفرح هلای وبند مدیشک

. نادناخ وهارِنز فتاه هشیم یکی تیاهن -رد

: تفگ شندروخ زا لبق و درب شبل کیدزن ور ییا ینیریش ، هدنخ اب

! هشاب ت هدنزارب مسا نیا یمنمنک نومگ -هارنز؟

مدنورپ باال ییوربا دش،هک شندیوج لوغشم و درب ورف شنهد یوت ور ینیریش
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مدش: رخسمت نماد هب تسد و

! یگنشق نیا هب بقل هگم؟ -هچروط

دشواب یدج هنک. کاپ ور ینیریش یاه هزیر هدروخ ات دیشک شبل یور یتسد

: تسشن شیلدنص یور صالتب

هچ رکنات ره اب یراد ربخ ! تسین کیچوک هارِینز امهی راک ینود یم منئمطم -

هک؟ مینز یم بیج هب ردق

هاگن دایب! مبل یور هدنخ یمدش ثعاب و تفگ یم شتاراختفا زا گنشق هچ

مدز: کف تیاهن ورد دموارد شدرگ هب هنوخ گرزب سنلا روداترود مزیمآرخسمت

ش.... -هرآ.راک

: مدرک صاالح ور مفرح

ینز یشورفر ودال یشورف وطال ینز قودنصواگ امزا .راک تسین هارینز ام -راک

هتفر. رترو نوا مه

منوا نم هدنخی .اب دیچیپ سنلا یوت هقههقم یادص دش،هک هریخ مهب تام

هدنخی یادص رس ِرخآ ات تفرگ جوا  رتشیب و رتشیب هدنخش .مکمک دیدنخ

دز: بل سفن  سفن درک.اب یوالوررپ مومت نومرفن جنپ

مدش. تافرح قشاع رسپ... یاو -

ور ثحب مه دعب . متشاذگ شیامن ورهب اگنمه رورغ و مداد متسد هب یبات و چیپ

: مدیسرپ و مدرک ضوع

هن؟ هگم ، میهار لوا زونه -
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یور ِمخا و تیدج هقههقش،اب هیناث دنچ مکرتزا اهرد هنووید لثم هرابود

ییوهی و شراتفر نیا مدوب هتسنوتن زونه شتیعقاو دشو نیزگیاج شینوشیپ

منک! مضه ور شتلا ح ندش ضوع

: تفگ هیرش زا دود ندرک جراخ زا دعب دادو رارق شبل ی هشوگ ور یبوچ پیپ

هرب.... ولج زیمت اراک ماوخ یم -

داد: همادا دزو هراشا نم هب هراشا ِتشگنا درک،اب یهاتوک ثکم

. یایم رب شسپ وتزا هک منئمطم -ونم

ندز فرح هب عورش شدوخ زاب مداد،هک نوکت شارب ور مرس یفرح چیه یب

درک:

. نیتسه نم نومهم ور بشما -

داد: همادا و تسشن ارسپ یور شهاگن

؟ نینک تسرد هجوج نیدلب امش یه؛ -

هرخ دوب،باأل هتفرگ نهد هب نوبز یبیجع یلیخ زرط هب هظحل نوا هکات دنرماس

: دموا فرح هب ییایر چیه نودب رفاو یقوذ واب تسکش ور شبل لفق

نوبزِدز. نم یاه  هجوج . مروج -هوا!هچ

ورناژی قوذ نیا ادابم ، مدیزگ ور مبل هظحل نومه و تسشن نم یور شهاگن

هدب. ورول یچ همه یراک  شومارف واب هدب شتسد راک

؟ فتاه هن هگم -

نیا رتشیب نیاهک زا شتقیقح مداد.اما نوکت دییأت ی هنوشن ورهب مرس سرت اب
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شفراعت لیلد نیمه .هب مدیسرت یم هرایب راب هب دنگ هچباه زا یکی و مینومب اج

: مدرک در ور

یم بقع نوماراک و هدنوم یلیخ مه بش .ات میرب دیاب ناخ یضترم مرکچم -

هتفا!

شتسد هب هدش هتسب تمیق نورگ یچم تعاس .هب دیشک مه وت وربا یشیامن

: تفگ و تخادنا هاگن

! هرصع ِشیش تعاس -هن.

دشومه دنلب اج ،زا هشاب هدرک شتیذا نتسشن یلدنص یور موادم هک راگنا

: تفرگ ور شفرح هلای بند ندز مدق اب نامز

. دیرب نیااج زا ماش نودب مراذب هرادن ناکما -

-اما....

درک: مشچاهالمل نومه واب تخود مهب ور شذفان هاگن

رسپ. هرادن -اماوهگا

زا راگنا هک دنرماس . مدرک هاگن ارسپ هرهچی وهب مداتسرف نوریب ور مسفن کالهف

و هداد هیکت هنیس هب تسد و توافت یب ناهیآ دوب. زاب ششین هشاب هدوب شادخ

هرب،هک نوریب زاسنلا تساوخ یضترم دوب. ادیوه امین هرهچی یوت ینارگن

هریخ و تباث شاج رس یضترم اج .رد دیچیپ توکسم سنلا یوت ملیابوم یادص

شقن سانشان ی هرامش و مدروآ نوریب مبیج ورزا لیابوم درس نوخ دنوم. ینم

هرابود هلصاف مدز،هکبال تکجیر دز.یبیخلا کمشچ مهب هحفص یور هتسب

منک،هک تکجیر زاب متساوخ . دموا رد شیامن هب ممشچ یولج هرامش نومه
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: دروخ مشوگ هب یضترم یادص

! نشاب هتشاد تاهاب یمهم راک دیاش ؟ یدیمن باوج ارچ -

و مدرک رارقرب ور لا صتا شکش هب نداد همتاخ یارب دوب. کش رپزا شهاگن

. دیچیپ مشوگ یوت یسانشان و هنورتخد یادص هظحل نومه

! دیئامرفب -هلب

غاب. نیدرگرب دوز ادخ ور وت فتاه -اقآ

هرهچم حتلا یوت یرییغت متشاذن یلو ، تخادنا گنچ ملد هب ینارگن و سرتسا

یمدرک. ینیگنس مور یضترم هریخی هاگن نوچ هشب داجیا

امش؟ -

دش: هدیمد مشوگ یوت شنارگن یادص هرابود

. متسه نمسای -

درک: یفرعم رتهب ور شدوخ ،هک مدرک توکس

امین! رهاوخ -

: مدنوشن مبل یور یعنصت دنخبل

؟ تمارک موناخ نیتسه بوخ -هلب!

: تفگ یمدز جوم شرد بجعت هک ینحل اب

! مهانپ  هدزیا هیک؟ تمارک -

یممنک. زیراو نوتباسح ورهب لوپ ادرف ات دیشاب نئمطم . متخانش -هلب
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دز: غیج  یبصع و سرت رپزا یادص اب

نیااج.... . نیدرگرب دوز ... طقف غاب نیدرگرب ؟ نیگ یم یچ -

و دیچیپ مشوگ یوت یدتمم قوب یادص هنک، مومت ور شفرح نیاهک زا لبق

دنلب مرسور و مدنودرگرب مبیج یوت ور لیابوم داد. سامت ندش عطق زا ربخ

مه یور ور مدش.بلماه هبورور یضترم هچباهو یلا ؤس یاه هاگن ،هکاب مدرک

: مدرشف

. تساوخ یم ور شلوپ هداد، ماجنا هساوم یراک هی یکی . تسین یلکشم -

زا نکمم نامز نیرت مک دادورد نوکت یرس هدنخ اب یضترم

یور ور منارگن هاگن مدرک لصاح نانیمطا شنتفر هکزا نیمه دش. جراخ سنلا

دز: چپ مشوگ وریز دموا مرانک ناهیآ ،هک مدنوخرچ ارسپ

دوب؟ یک هدش؟ یچ -

کف و مبل یور یعنصت دنخبل اب مریگب امین نارگن هرهچی زا هاگن نیاهک نودب

مداد: باوج هدش تفچ

. هداتفا غاب وت یقافتا هی راگنا -

شادص داوخب نیاهک زا لبق درک. هاگن مهب هدیرد یاه مشچ واب دنلب ور شرس

: متفگ هنوگ  تحیصن هرایبرد ور

. هرایم باال دنگ یمهنزو شرس هب همهفب امین . شاب مورآ -

مداد: همادا ،هک تخود مهب ور شینارگن و سرت رپزا هاگن

هگن ماش ِنیمه هساو ، هداتسرف یلوضف هساوی ور شاه  هچون یضترم مرظن -هب
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! هتشاد نوم

دز: بل مورآ و دیشک شاهوم یوت یتسد

! هنیبن ور ارتخد ؟ مینک یچراک -

ورهب مبل و متسب ور مشچماه ، مدوب هدروآ راب هب یدنگ هچ نیاهک یروآدای اب

وراب مینارگن دیاب دوب! اوه یور یچ همه ندرک یم شادیپ .هگا مدیشک نودند

مدش. یم کیرش ناهیآ

یلو.... . نتسه نومقیفر میگب ارتخد هساو مینوت یم . نتسین انوا لکشم -

: دنورپ باال ییوربا کوکشم . مدوب لد وود زجاع مفرح نداد  همادا زا

یچ؟ یلو -

: متفگ دنت

. شاداد مدز یدنگ هی یاو -

شدوخ دنرماس هظحل نومه ،هک مدرک اهر هدوسآ ور مسفن مفرح مامتا زا دعب

دز: ورغ دنوسر نومهب ور

؟ نینک یم چپچپ یچ ِتعاس هدش؟ود یچ -

دروآ: نوبز ورهب شدوخ فرح هدز تریح ، دنرماس روضح هب هجوت یب ناهیآ

؟ فتاه یدز یدنگ -هچ

: دنورپ تیزاراپ دنرماس

هیچ؟ ارجام یچ؟ ِدنگ -
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مدز: چپ ناهیآ شوگ وریز مدیشک مه وت وربا

. شمتشاذگ اج مقاتا یوت -

ریز ور مرس مرشهدز درک،هک مهاگن هریخ هدش سبح سفن و درگ یاه مشچ اب

دش: هدینش مشوگ هدزشریز تریح یادص . متخادنا

هک.... وگن -

ور مساوح و مداد نوکت شارب دییأت یانعم ورهب مرس ،هک دادن همادا ور شفرح

: دیبوک شینوشیپ یور یتسد . مدرک یسنلا هشوگ یدق و گرزب نودلگ فوطعم

. دیسر مامتا هب یراک لوا نیمه یچ همه وگب سپ -

: متخود شنورگن هاگن ورهب میبصع هاگن و متفرگ ورباال مرس یدنت

! ننکن شادیپ هنکمم -هن.

دش.اب متینابصع ندش رتشیب ثعاب و تسشن شبل یور یزیمآرخسمت هدنخی

دش: تسس متسد دز هک یفرح

؟ هنوخ میدرگرب و مینوچیپب ور یضترم تسین رتهب -

در رهم لیلد نیمه ؛هب نداد تخاب نومدوخ تسد هب نومدوخ ینعی راک نیا

: مدیبوک شفرح یور

همهف یم میدرگرب یمهنک،هگا مرگ رسامور هراد یدمع نوا هجو! چیه هب -هن

. سامت نوا دوجو اب صوصخ یمهنک،هب کش و

درک: ترپ یرانک ور شربص و دموا ولج امین هرخ درک.باأل مهاگن یبادص

؟ هداتفا یقافتا -هچ
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سپ ؛ دیشک یم دنگ ورهب بشما کش نودب ، متشاد غارس امین هکزا یتریغ اب

و یداع حملا مدرک یعس و مداد تروق ور منهد .بآ دیمهف یم یزیچ دیابن

: هسرب رظن هب لا مرن

امین. تسین یصاخ زیچ -

اجرد و میدموا نومدوخ دوب،هب هداتسیا وکس هکباالی یضترم توس یادص اب

: تفگ و دیبوک مه ورهب شاه  تسد مداد. شلیوحت یعونصم دنخبل

. اهامش اب شندرک بابک تمحز ، مدرک هدامآ ور طاسب . سارت میرب دیایب -

یضترم ندشن کوکشم وجو ندرک ضوع یارب دوب، همه زا رتزرف هک دنرماس

دش: یخوش و یزاب کقلد نماد هب تسد

ام! نومهم امش ،ای مییامش نومهم ام میدیمهفن هرخ -باأل

اب شدوخ و میرب شلا بند دز،هک هراشا دادو رس هدنخییا راو هنووید هرابود

دش. وحم دید زا سنلا یوت ندیچیپ

یاوه . میتفر سارت تمس ینارگن واب میدرک لدب درو مه نیب یهاگن ارسپ اب

کیچوک زر لگ ی هچغاب یور مهاگن و مدرک هیرماه دراو مناوت مومت وراب کنخ

یوت یگرزب سارت دنوم. هریخ سارت یوت مشچِریگ هداعلا قوف حلا نیع ورد

ِتمس . تفرگ یم ردرب ور شروداترود ینهآ ظافح یوالدوب،هک لوا هقبطی

یسولپاچ هب عورش دشو هنوور شلا بند دنرماس و تفر سارت ی هشوگ زپ بابک

درک:

ناخ! یضترم یدرک شیتآ یلا غذ -هچ

درک: دنرماس وحهلای ور شنودنخ هاگن پچ یاه مشچ اب یضترم
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نزب. هرک غرماه نیا هب .ایب نووج نکن یسولپاچ -

***

بش، ِهد تعاس تیاهن ورد میدنوسر نایاپ ورهب بش دوب هک یروج ره هرخ باأل

هنوش یور هچیپب هچوک یوت نیشام نیاهک زا لبق . میدش خالص یضترم رش زا

. هتسیاب اج نومه هک متفگ و مدز امین ی

هدش؟ یزیچ -

هب قلعتم هک ینوئن یاهرون تمس مهاگن ندرک ترپ واب مدیشک مبل رود یتسد

: مدموا فرح هب دوب هداج فرط نوا تکرامرپوس

بُخ؟ . شاب مورآ طقف یممگ یزیچ ؛هی امین نیبب -

مور هجوت هام مک رون ریز شهاگن یوت ِینارگن و دنوخرچ ور شرس مندید یارب

درک. بلج

هدش؟ یچ -

: متفگ و مداد روبع مولگ یور هار زا یتخس ورهب منهد بآ

غاب! هدوب هداتسرف مدآ میدوب یضترم شیپ ام یتقو یممنک رکف -

مداد: حیضوت . شتسب یفرح چیه نودب هرابود یلو دش، زاب مه زا شاه بل

یم طقف . نتشادن یراک ارتخد وهب یمنننز بآ هب رادگ یب منئمطم سرتن -

غاب.... میتشگرب یتقو ماوخ

درک: ینیگنس متروص یور شیشیتآ و یبصع هاگن

یچ؟! میتشگرب یتقو -
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: مدرک ورخالص مدوخ مفرح نتفگ اب

. هشاب شاج رس یزیچ هی مش نئمطم دیاب . نوریب ربب نم قاتا ورزا ترهاوخ -

شاه  تداع زا یکی نیاراک راگنا . دیشک شندرگ تشپ یتسد و دنودرگرب ور شور

شاپ هگیدییا ی هفاضا فرح چیه نودب . تشادن مه امرس ای امرگ هب یطبر و دوب

رطاخ دش.هب هدنک اج زا تعرس تیاهن اب نیشام و درشف زاگ دپلا یور ور

نومفارطا و رود نیشام دایز هداعلا قوف تعرس هتبلا دص و هداج ندوب یکاخ

نومه ،هک مدیشک ورباال نیشام ی هشیش دوب. هدش هباپ یبیجع کاخ و درگ

و دنت تشم واب دیود رد تمس هلجع اب امین . داتسیا تکرح زا نیشام هظحل

و مدش هدایپ ینارگن .اب درکن تفایرد یباوج یلو ، دیبوک رد هب مه رس تشپ

و مدیشک نوریب مبیج یوت ورزا دیلک ندش. هنوور ملا بند مه دنرماس و ناهیآ

و دیود طایح یوت هدب ام هب یتلهم نیاهک نودب امین . مدنوخرچ رد لفق یوت

درک: دادویبداد هب عورش

؟ ییاجک نمسای . یسای -

: مدیود شولج و مدیبوک مینوشیپ یور یتسد

ینک! یم ربخ اهور هیاسمه . شاب مورآ -

هنیس ی هسفق یور یتسد فک دشو هلمحرو متمس هدروخ مخز ربب هی لثم وهی

: دیبوک م

مهمِرت؟! نم رهاوخ زا نوتاه  هیاسمه ندشن ای ندش رادربخ -االن

یم شهب یزیچ دیابن و دوب یعیبط شارب یشنکاو ره یطیارش نیچمه یوت

منک،هکاب شمورآ متساوخ و مداد نوکت شفرح یدر هنوشن ورهب مرس . متفگ
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هدیرپ گنر هرهچی ندید .اب میتشگرب بقع هب نومرس تشپ زا هدش دنلب یادص

مدوخ زا یشنکاو نیاهک زا لبق دروآ. موجه ملد هب سرت نمسای متامهدزی و

شنوکت و تفرگ ور شرهاوخ یاه هنوش دیود. شتمس دزو مرانک امین مدب زورب

داد:

؟ سای هداتفا یقافتا هدش؟هچ یچ -

زاب نهد نوزرل یاه بل اب هدز تریح ، هرادرب نم یور ورزا شهاگن نیاهک نودب

دش: جراخ ش هرجنح زا یگنگ یاهادص و درک

! شاداد -

. دیشک ششوغآ یوت و درک کیدزن شدوخ ورهب نمسای مومت ینوبرهم اب امین

؟ شاداد ِناج -

هک اتیزر ندید .اب تفگن یزیچ هگید و تشاذگ ششاداد هنوشی یور ور شرس

: مدیود شکیدزن و مدموا مدوخ هب درک دنت اماپ تمس و دموا نوریب خبطم زا

ِربخ؟ هچ نیااج زر! یه -

یاهوربا اب بناج هب قح و دنوسر نومهب ور شدوخ اهر هگب،هک یزیچ تساوخ

دز: داد مهرد

و کت ور رتخد ات راهچ ،هک نیدوب یروگ مودک ِربخ؟ هچ نیااج یگب دیاب -وت

؟ نیتفر و نیدرک لو نیااج اهنت

وهب اهنت زاب ارتخد میدموا یمن نیااج هب تقو چیه ام هگا دوب،هک نیا تقیقح

یلو ، میتشادن نوش ردبقلا یتیلوئسم رهاظ امهب سپ ، ندوب لو ادخ نوما
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ش هتسد رادو یضترم میدوبن ام هگا مدید یم هگیدییا دید هیوازی هکزا یتقو

اهنت رتخد ات راهچ لد هب سرت ات یمندرک فص نیااجهب خلم و روم لثم ور

منک: نوش مورآ یقطنم یاه فرح مالمیو نحل اب مدرک یعس سپ ! هتفایب

اما.... ماوخ یم ترذعم نم ، میتشاذ یم نوتاهنت دیابن یمیگ تسرد ناج! اهر -

و درک دنلب توکس یانعم ورهب شتسد منوسرب مامتا ورهب مفرح نیاهک زا لبق

: تفگ هریگن جوا شادص تشاد یعس هک ردحیلا

متدوخ ینعی یرایم تفرح یوت اماوهگا یتقو یمنهش! یروج نیا ، هگید -هن

ِچوپ،وتخهیلا! تیهاوخ  ترذعم و یرادن لوبق ور نوت هابتشا

: مدیشک مینوشیپ یور یتسد

؟ هداتفا یقافتا هچ دیگب مهب طقف هدش؟ یچ . شخبب هشاب هشاب اهر! -

و تفگن یزیچ هگید دوب هدرک توکس هب روبجم ور شدوخ راچان هب هک راگنا

هقیقد دنچ زا دعب هرخ ،هکباأل تسشن زر یور هنوگم  سامتلا هاگن تفر. بقعرت

داد: باوج مرس تشپ هب ندرک هراشا واب داتسرف نوریب ورهآراد شسفن

نماد یدنیاشوخان قافتا ات میتشگرب حیرفت زا دوز یرهظ نوشیا هتفگی -هب

هشن.... نومریگ

وردحلا هداتسیا نمسای رانک مدش،هک امین هجوتم و مدرک هاگن مرس تشپ هب

دوب. شرهاوخ هنوشی یور وتپ ندرک بترم

داد: همادا شدوخ نم بناج زا یفرح چیه نودب ،هک مدرک هاگن زر هب هرابود

و میدوب خبطم یوت . مینک تسرد ماش هساو میدیرخ الایناز مکی هار رس شلبق -
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هک.... میتخپ یم ماش میتشاد

شفرح ی همادا زا هشاب هتشگرب شلد هب سرت هظحل نوا یروآدای نیاهکاب لثم

: متفگ و مدز مدوخ رود یخرچ .کالهف دنومزاب

؟ اتیزر یچ -هک

داد: همادا زجاع و دیشک نودند ورهب شبل

، میدرک هاگن نوریب هب هرجنپ زا یرپ نمو ، دموا نوریب زا ییاهادص رسو -هی

نییامش میدرک رکف شلوا ندش. غاب دراو نیچرواپ نیچرواپ رفن ود میدید هک

یچراک میتسنود یمن و میدیسرت یلیخ نیارو! ندوب هدیرپ راوید یور هن...زا یلو

خبطم یوت هرتهب تفگ اهر ،هک میتشاذگ نایرج رد ور یسای و اهر . مینکب دیاب

. میدن نوشن ور نومدوخ و مینومب

ور ارتخد انوا سپ . تسشن مبل یور یدنخبل هاگآدوخان شرخآ فرح ندینش اب

دوب. عیلا نیا و ندوب هدیدن

یچدش؟ شدعب بوخ -

اب شدعب و نتشگ یم یزیچ هی لا بند راگنا ، نتخیر مهب ور هنوخ لک یچیه -

. نتفر نوریب غاب زا هنوخ ندرک بترم

؟ هدوبن بیجع نوشراک فتاه

: مدروآ نوبز ورهب مدوخ ،ؤسلا شلا ؤس هب هجوت یب

هک؟! دشن نوت یزیچ -

داد: ور مباوج زر یاج دزوهب یرادادص دنخزوپ اهر
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یسک ...هن هداتفا قاتا ی هشوگ و هدش شوه یب هک تخبدب یرپ نوا زج -هب

راذب! تشلا ب یور ور ترس تحار ، هدشن شیزیچ

یاهر نوا تقو چیه اهر هگید مدوب هتفر نودنز یتقو .زا دیسام مبل یور دنخبل

لباق ریغ یاهراتفر یلیخ یمندادو ور مباوج یمدرک، ییوخدنت . دشن قباس

! هگید مضه

مدوجو وت سرت ، ندرک ریزوور اجور همه دوب هتفگ هک زر فرح یروآدای اب

. دیشک رپ دوب هتسشن ملد هب ارتخد یتم هکابسال ییا یگدوسآ و تسب هنخر

؟ یمهتفا یقافتا هچ نشاب هدرک شادیپ هگا ،هک داتفا مرس یوت یلا ؤس

یم ؤسلا ریز ور همانرب یترپ ساوح اب دیابن ، مدرک تنعل ور مدوخ ملد یوت

میج غاب یکیرات یوت ، مدرک هدافتسا ارتخد و امین ثحب ورجو یغولش .زا مدرب

مورآ ور .رد مدنوسر تشاد ناکسا شرد نمسای هک مقاتا ورهب مدوخ و مدز

، مدرک زاب ور دمک و متفر ولج . هنکن بلج ور یهجوت یقژیقژش یادص ات متسب

نوا هک یزور هب تفر مدای هظحل ورد مدش هجاوم ماه سابل خیلا یاج هکاب

هدنخ یارب یتقو دوب. هدنوپچ اهوشک یوت اهور سابل یزابجل اب قترس رتخد

! دوبن ماه سابل زا یربخ مه زاب یلو ، مدرک زاب ور وشک هلصاف وبال دوبن

وناز نیمز یور هدش تسس ندب اب یدیما ره زا دیماان و دنومن ماهاپ یوت یقمر

ور زیچ همه ی هحتاف ملد یوت و دوب هدش ولو مرانک ان نودب ماه تسد مدز.

. مدرک هاگن شهب و متشگرب شادص ندینش ،هکاب مدنوخ

؟ بانج یتشگ یم نیا لا -بند

درک: لیمکت ور شفرح و دنوشن شبل یور ییا هنادنمزوریپ دنخبل
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! یسیئر ِفتاهدمحم درگرس -

یارب یفرح ، تسشن یمداد شنوکت شتسد یوت هک ییاسانش تراک یور مهاگن

،هک مدوب لا حشوخ یفرط .زا مدوب هتفرگ قانح یترابع وهب متشادن نتفگ

مه یفرط وزا هداتفاین دارهب و یضترم ی هتسد رادو تسد یمس زیچ نینچ

مه دیاش و قترس رتخد نیا زا سرت دوب؛ نداد وجالن ردحلا منوج یوت یسرت

: تسکش ور قاتا توکس شدوخ هرابود ! لوضف

. نکن مهاگن یروج نیا ! درگرس بانج -

داد: همادا و درک هیکت رد رانک راوید دش،هب قاتا دراو

یزیچ و نیتفر نوریب قاتا هکزا زور نوا طقف ! متسین یلوضف رتخد -نم

، مرایب هساونوت ور نوتاه  سابل متساوخ ، داتفا مدوجو یوت نادجو باذع نیتفگن

.... مقاتا یوت نیدوب هدموا هزاجا یب هک زور نوا داتفا مدای یلو

: مدرک عطق ور شفرح و مدنورپ باال ییوربا هنیس هب تسد

! مدوب هدش امش قاتا دراو هزاجا یب ؟نم مقاتا ؟! دیشخبب -

ورهب شتسد . تفرگ راوید هیکتشورزا و دیشک شتروص رسو هب یتسد کالهف

: تفگ دادو نوکت اوه یوت یتوافت یب یانعم

. تسین مهم امش ای نم قاتا ! تسین مهم -

شلا وریز بقع ور دموا یم شرُپ وت تروص هب بیجع هک شهاتوک یاهوم

. داتسرف

،هک مراذب خیلا ثملا هب یاهوشک یوت ور ماه سابل زا یرس هی متساوخ بشما -
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مدش! هجاوم امش یاه  سابل اب

دز: یدنخزوپ

.... مدرک کش نوتهب یلیخ شتقیقح -

ور شفرح هلای کالهفشبند سفن نداتسرف نوریب زا دعب و درک یهاتوک ثکم

: تفرگ

نوتهب هدش بترم ور نوتاه  سابل مزور نوا یبدا یب ناربج هساو متساوخ یلو -

. مدرک ادیپ نوتاه  نهریپ زا یکی بیج یوت ورزا نیا مدب،هک لیوحت

گنخ هرابود و هزات ور ملد غاد هرابود و دروآرد صقر هب ممشچ یولج ور تراک

هب شندز فرح تدم مومت یوت درک. یروآدای مهب ور مندوب واپ تسد ویب

.باأل متفگ یمن یزیچ و مدوب هدش هریخ شنوزرل یاه  تسد و برطضم هرهچی

مدز: وبل ایرد ورهب ملد هرخ

؟ نینز یمن فرح یسک اب نیا ی هرابرد هک... امش -

: دیسرپ و دیشک شاهوم یوت یتسد رسپ هی لثم تسرد

؟! تسین هک اهر وزرو یرپ یسک زا نوتروظنم -

شدوخ نداد نوشن درس نوخ مهاب زاب حلا نیا اب یلو دوب، برطضم نورد زا

هدرک وکالهفم هدش قفوم یدودح ات هتبلا ،هک تشاد مندرک ینابصع رد یعس

: متفگ دنت و مدرک زاب دوب.بل

. تسه نوشدوخ مروظنم قیقد ارچ! -

درک: مریگ لفاغ شباوج ،هکاب تسشن مبل جنک ینئمطم دنخبل
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یممگ. نوشهب کش یب -هن!نم

یاه همهیهار تشاد رتخد نیا دایب. مبل هب هدنخ دش ثعاب دز،هک یدنخشین

: متفر رشت . تشادن مه ندموا هاتوک دصق و تفر یم ور نم اب یزابجل

! هرادن یبوخ ی هجیتن نوتراک نیا دیشاب نئمطم -

: نداد تسد هگید مه اب شاهوربا

؟! ینک یم دیدهت -

ماهاب هنوگ  یمسر و عمج اب دوب هتفر شدای یتح ،هک مدوب هدرک شیبصع نِاردق

یمدرک. شیرج رتشیب مکلب دوبن بوخ هروج چیه مرظن هب نیا و هنزب فرح

یقطنم تروص هب مدرک یعس و مدرب ورباال ماه تسد هدنخ واب هنوگ  میلست

منک: شعناق

 هدنورپ هی ریگرد ام نیاهک طقف یمنمنک! یراک نیچمه تقو چیه وناب،نم -هن

هشب. نوش  چیپاپ یرسدرد و دایب نویم هب ارتخد یاپ ماوخ یمن ،هک میتسه ییا

مدرکن داجیا هرهچم حتلا یوت یرییغت درک،هک متروص موز ور شکوکشم هاگن

دوب هدرک لح شدوخ وروت قاتا هک یتوکس هش. وحم مبل زا هدنخ متشاذن و

و متفر ولج لیلد نیمه یمدرک؛هب قیرزت منوج ورهب یگتسخ و یگتفشآ

ثعاب و دیشک سپ ور شتسد ،هک مریگب شتسد ورزا ییاسانش تراک متساوخ

. هنیشب متروص یور مخا هاگآدوخان دش

نم! هب نیدب ور نوا دینک فطل -

: تفگ و تخادنا باال ییوربا هناقترس
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. منودب نوت هدنورپ درومرد رتشیب داوخ یم ملد -

: مدرک در ور شتساوخرد و مدیشک متروص یور یتسد

یمنهش! -

داد: نوکت اوه یوت ور مییاسانش تراک و دیود شهاگن هب تنطیش گنر

هشب! دیاب نیاوخ یم ور نیا -رگا

مدز، گنچ اوه یوت ور تراک و مدرک هدافتساءوس شسرتسا و یترپ ساوح زا

دش. هریخ دروخ یم نوکت نم تسد یوت هکاالن یتراک هب متامهدز و تام هک

نوج.... رتخد هرادن یشوخ تبقاع یلوضف -

: متفگ مفرح لیمکت یارب و مدرک یثکم

تشوگ ی هزیوآ و نودب تحیصن هی ور نیا مکلب ، نکن ریبعت دیدهت هی ور نیا -

نک.

تینابصع و تهب زا ییا هچقب یوت شهب نداد لا جم نودب دش مومت هک مفرح

. متفر نوریب قاتا وزا متشاذگ شاهنت

یور مهاگن هش. کاپ متروص زا قرع دش ثعاب و دروخ متروص هب یکنخ یاوه

نوکت شارب یرس . تسشن یمدرک هاگن نم وهب دوب هداتسیا سارت نییاپ هک امین

رت بل ندز،هک راصح مرود ارسپ . متفر نییاپ اتود اتود ور یبوچ یاه وهلپ مداد

وزا مدرک

: مدروآ نوش  نوریب یگف کال

! هتشگرب قرو اقفر؛ یه -
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دز: بل سرتسا .اب مدنوخ ور تسشن امین یاه مشچ یوت هک ینارگن یتحار هب

هدش؟! یچ -

مداد. نوکت تسار و پچ ورهب مرس و مدز شهب یدنخبل

! ندیدن ور انوا یتح ، هداتفاین ارتخد هساو یقافتا شابن نارگن -

: متفرگ ور مفرح هلای بند ،هک داتسرف نوریب ور شسفن هدوسآ

هراز! ام راک دعب هب نیا زا راگنا یلو -

داد: نوکت شسرپ ورهب شاه بل ناهیآ نیاراب

. بلطم لصا رس ورب تسار نک! نومجیگ مک نک فطل فتاه -

لبق هظحل دنچ ات ممدوخ نوچ ، مدرک یم کرد ور نوشسرتسا و یگتسخ

فرح سرتسا االنمه نیمه دنچره . رتدب ربارب دص مکلب متشاد ور حلا نیمه

دوب! هتفرن نوریب منوج زا نمسای یاه

: بلطم لصا رس متفر تسار ناهیآ لوق وهب مدرک هاگن امین هب

هک.... هدیمهف و هدرک ادیپ ور مییاسانش تراک ، هدیمهف ور زیچ همه ترهاوخ -

هزیر گنس هب یدگل و مدادن همادا ور دوب سدح لباق یبوخ شهب همادا هک مفرح

اب امین ، دیشک شاهوم یوت یتسد هدیرد یاه مشچ اب ناهیآ . مدنورپ ماپ یریز

سرتسا هک ییاه تقو تداع هب دنرماس ، دیبوک شدوخ ینوشیپ یور تسد فک

زابو ور شیا  همروس نهاریپ یباالیی همکد یمدش شمرگ و یمدرک هبلغ شهب

دنخبل دوب،هکاب داصرم طقف ام نیب درک. رتداشگ ور شسابل هقیی یمک

! دموین شوخ مقاذم هب هجو چیه هب نیا و یمدرک هاگن نومهب شبل یور هتسشن
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ناخ! داصرم میدنخب شهب مهام وگب تسه یزیچ -

مهب تامهدزشور هاگن هشاب هدرک شریگلفاغ و هدوب ییوهی مفرح هک یراگنا

رد یعس هتسکش واپ تسد ینحل .اب مدیشاپ شور هب یصرح دنخبل ،هک تخود

درک: شتکرح ندرک عمج

! نیمه . تفرگ هدنخم رتخد نیا یلوضف -هن...هنزا...زا

داصرم داد،هک قوس داصرم تمس شور هنامصخ هاگن امین

. دنوسر قاتا لخاد ور شدوخ و درک بقعدرگ دش. لبق کالهفرتزا

درک؟ یروج نیا ارچ -

یانعم وهب داتسیا دوب هدنومزاب فرح هکحاالزا ناهیآ یاه بل یور مهاگن

هظحل نوا هکات دنرماس . مدنورپ باال هنوشییا یلا یبیخ مه دیاش و نتسنودن

: تفگ دوب هدرک توکس

؟ مینک یچراک دیاب -حاال

مداد: رارق باطخ ور امین ، شلا ؤس باوج رد

! هریگب نهد هب نوبز ینک عناق ور ترهاوخ ینوتب دیاب وت رسپ یه -

شاه بل هرابود دموا نومرس هکزاباالی ییادص اب یلو هگب، یزیچ تساوخ

. تسشن مه یور یفرح چیه نودب

یمهگ؟ تسرد یسای ، شاداد یه -

مینوشیپ یور یتسد وکالهف مدرک اتیزر نیگمشخ تروص موز تامهدزمور هاگن

نیا ،هک متفر شهب هرغییا مشچ و تسشن نمسای یور مکانبضغ هاگن . مدیبوک
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دز: غیج اهر راب

یوت ندروخ هجوج یپ نیدوب هتفر بشما امش ینعی یمهگ؟ تسرد سای -

؟ زیدناش

یکالمور هتشر زر هرابود ،هک تسشن هدشش تفچ یاه بل یور مجیگ هاگن

: تفرگ تسد

هب نیدرک لو هنوخ یوت اهنت و کت ور رتخد ات راهچ ! فتاه مفسأتم تارب -

؟ شدرگ نیتفر نوتدوخ و ادخ نوما

ور امین نیاراب و درک دنلب توکس یانعم ورهب شتسد مگب،هک یزیچ متساوخ

داد: رارق شفرح بطاخم

؟! نوتتریغ دوب نیا ارچ؟ هگید امش -

یمندادو یفرح لا جم یسک هب هروج چیه دوب،هک روخ ولد یبصع نِاردق زر

یسای زیمآ  تنطیش یاه هاگن یور هدزم تریح یاه مشچ یمدرک. گالهی مادم

هدرب امور گرم دحرس ات شاه  یزابجل .اب مدرک شراب یفرح ملد یوت و تسشن

نودب و متشگرب اهر زرو تمس دوب. هدموین شوخ مقاذم هب هجو چیه هب نیا و

: متفگ اتیزر یاهداد دادویب هب هجوت

. میرب میدش روبجم دوب،هک هدموا شیپ نوم هساو یراک ام زر!هن هگید هیفاک -

مدز: رشت یدمع

؟! زیدناش میتفر هتفگ یک -

: دموا فرح هب تیاهن دزورد ودود یسای نمو نیب شهاگن
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! تفگ یسای -

غورد ندرک ال مرب هب تسد مشاب مفرح جیاتن و ضراوع هجوتم نیاهک ِنودب

: مدرب نمسای

. یمهم یلیخ راک ِیپ میدوب هتفر !ام ندرک هابتشا نوشیا -هن،

. تفرگ بجعت گنر دوب، صخشم قاتا گنر یجنران الپم ریز هک نوشاه مشچ

. میدرگرب قاتاِنم یوت مدز،هک هراشا ارسپ هب نوشهب هجوت نودب

: دموا فرح هب دنرماس هلصاف ،هکبال مدرک هیکت شهب و متسب مرس تشپ ور رد

. یدرک عیاض ور هرتخد نیا اه!دب مینومدوخ . یدرک شعمج بوخ لویا -

یلا ؤوس مدرک شموز ور مبجعت زا هدیرد یاه مشچ درک،هک وحهلام یکمشچ

: مدروآ نوبز ورهب تشذگ مرس هکزا

هیک؟! هرتخد -

: تفگ توافت ویب درک ترپ راوید ی هشوگ هتفری رد راوز تخت یور ور شدوخ

! هگید یسای ِرتخد نیمه -

: دموا فرح هب نم زا رتدوز امین مگب،هک یزیچ متساوخ

یمیگ؟! ور نم رهاوخ هنکن -

شنهد یور یتسد و تسشن تخت یور خیس نجهدز هی لثم تسرد دنرماس

: متفگ بل .ریز هچیپب قاتا یوت ناهیآ هدنخینمو یادص دش ثعاب ،هک دیبوک

« هشب زاب عقوم یب هک ینهد هب تنعل »

درک،هک کرت ور قاتا ماس، هدزی تریح یاه مشچ امو یاه هدنخ زا یبصع امین



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

209

: مدیبوک هنیسش ی هسفق یور یتسد ِفک و مدرب موجه ماس تمس یترابع هب

... هگید ِراب کی ماس! هیچ اه یزاب هرخسم نیا -

مداد: همادا و مدروآرد تکرح هب شاه مشچ یولج راودیدهت مور هراشا تشگنا

! دنرماس یفرط نم اب ینک نیهوت رتخد نیا هب هگید ِراب کی طقف -

هدنوم اوه یور دیدهت یانعم هب مزونه هک متشگنا ِموز هدش کشخ یاه مشچ اب

نیتسآ رس یاه  همکد . مدرب ورف مبیج یوت تسد و مدرک شف دش،هکغال دوب

ِیبوچ ِیلدنص تمس ماس هدزی تریح یاه مشچ لباقم ورد مدرک زاب ور منهریپ

دز: داد یکانتشحو و بیجع زرط هب ،هک مدرب موجه قاتا ی هشوگ

! نیشن نوا یور -

مداد، قوس ماس ِتمس ور مهاگن و مدرک عانتما نتسشن زا هدیرد یاه مشچ اب

داد: حیضوت شدوخ هک

! هتسکش هیاپش -

نوغاد و برد یاه هیاپ تمس مهاگن هظحل رد دز،هک هراشا یلدنص هب تسد اب

و نامز هب هجوت یب یشوگ  یزاب هچبی ِلثم تسرد مرکف و دیشک رپ یلدنص

دیود. نمسای یاه  تنطیش و اهراک هب ناکم

یخلا ور رکف و یمدادعملا تنطیش مه دیاش و رخسمت یوب هک ماس ِیادص اب

. مدرک ترپ ییا هشوگ وهب مدیسوب ور

موناخ یلیل یراگتساوخ یرب یاوخ یم ؟مه اتدنچ - اتدنچ ! شوخ تسد : دنرماس

؟ یدب ِرتخد نیا لد هب لد ومه
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زا نم تشگرب رظتنم رهاظ هب ،هک داتفا یلیلییا هب مدای و مدرک شهاگن جیگ

زا درس !هآ میرب نوم  یگدنز و هنوخ ِرس یشوخ و یبوخ هب شدعب ات دوب نودنز

و دزد ابهی یگدنز هب تحار یلیخ یروط هچ رتخد نوا دش،هک جراخ مداهن

یمدرک؟! تیافک ندوب یجاح هونی طقف دوب؟! هداد تیاضر یچ قاچاق

لیلد وهب تشاد یرامعم ِملپید ِقوف ... بیع یب ظاحل همه وزا دوبن یدب رتخد

دوب! هدادن ش همادا هگید نوش میلا عضو

یگالن نیشن  شوخ یاهاتسور زا یکی یوت وربآ، واب بوخ ی هداونوخ ابهی

نیا بیترت موناخ و ندوب نوج موناخ یانشآ یترابع هب ،هک ندرک یم یگدنز

دوب! هداد ور جاودزا

ود نتسب دهع رب یلیلد کش ویب دموارد ادص هب مزغم یوت ماس ِفرح هلای بند

دش! مه اب موربا

هیچ؟! تروظنم -

تخت یور یدرس نوخ ؛اب شیگشیمه و هرخسم یاهراتفر مومت ِتداع هب

: تفگ دشو مخ انوا یور و درک شنت ِراصح ور شتسد ود ،ره تسشن

! مرادن یصاخ روظنم -

ور شلقع شنوج ظفح یارب شدوخ ،هک مربب موجه شتمس هرابود متساوخ

دز: چپ یتسس و مورآ یادص واب درک سبح شزغم یوت

هن؟! هگم . یراد تسود ور نمسای ، هرتخد نیا بخ؛وت -

ور شلا ٔوس دیدرت ِنودب دشو ماس ٔوسلا ریگرد مرکف و سبح هنیس یوت مسفن

؟ متشاد شتسود . مدرک رارکت مدوخ یارب
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هیام وت یزیچ قشع هگم مدرک رکف نیا وهب تفر اوه هقههقمهب یادص هظحل رد

؟! مدنبب لد یتحار هب دوب،هک کشک یاه

: متفگ شباوج رد

،هکاب تسه شزرا واب گرزب نِاردق هملک نیا ؛ روخن ور شموناخ نیاهک لوا -

ینک! لدور شندروخ

هدش یچیق هلای وبند مدادن شهب یفرح لا جم داد،هک ماجنا یمدزاب مدو ِلمع

: متخود شهب ور مفرح ی

ماس! نک نوریب ترس ورزا هنوگ هچب و هرخسم ِرکف نیا نیاهک؛ مه مود -و

؛ شهاگن یوت هتسشن ِریقحت ِگنر یب ِگنر ِقرب ،هک تسشن شبل جنک یدنخزوپ

دز! ور ممشچ

! مرفنتم لدزب یاه مدآ نیاهک؛زا وجبلارت دآیمن مشوخ راکنا -زا

ِهجو ناونع چیه هب نیا و یمدرک توعد یناور و یظفل گنج ورهب نم راگنا

! تشادن یبوخ

یخم وور جمس ِرسپ نیا یقطنم یاه فرح واب مدش یم طلسم مباصعا هب دیاب

هشب. هتسب یلا دج و ثحب چیه ِنودب باوج ییب هدنورپ نیا ،ات مدرک یم عناق ور

. هرتهب ینک مومت ور ثحب نیا ! لدزب ماوهن ییوگ غورد مدآ هن نم ! ییادرسپ -

یلو هنک؛ رذگ مرانک زا تساوخ و دیچیپ یاتا یوت شیصرح هدنخی یادص

دز: وچپ دیبوک هنوشم یور یتسد ، داتسیا هنوشم هب هنوش شنتفر زا لبق

ندروخن ای ندروخ ِرس یتشادن شتسود !هگا یتسین مه یبوخ یوگ غورد -هرآ
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... یدش یمن ساسح نِاردق موناخ هملکی

درک: لیمکت دننامرشت ور شفرح

همع! رسپ -

و سگ هزمی زا یمک ات مداد تروق ور منهد دش.بآ جراخ قاتا زا گنرد ویب

،هک متسشن ماس یلبق ِیاج و منک مک دوب هدیچیپ منهد یوت هک ییا هدنهدرازآ

دنوم. یرد هشوگ هدش کشخ ِداصرم و ناهیآ ِتام مهاگن

: تفگ یگدز  تریح اب ناهیآ

! ریخب بش . میراد یدایز یاهراک حبص ؛ هگید ِتقو رید -

قاتا وزا دیشک ور داصرم ِتسد ؛ هنومب نم بناج زا یفرح رظتنم نیاهک زا لبق

درب. شنوریب

؟! مدرک یم شمضه دیاب یروج هچ ور نیا نم! یادخ

تنعل هملکی اب شاه  ینکارپ هعیاش و ضیرم رکف یارب ور ماس دیدرت یب

دنرماس هک هنیا تقیقح دز:« بیهن مبلق ِهتِهت زا ییادص ،هک مدرک ضیفتسم

؟» هگیدییا ِزیچ دوب،ای هدرک ینکارپ هعیاش

ییا هتسد ِلثم هک ییا هدنهدرازآ یاهرکف و مدیشک مغاد ِینوشیپ یور یتسد

ینز ِنتشاد ،هک مدرک رکف نیا مداد.هب وررپ ندوب هدرک عمجت مرس یور هدنرپ

ینکممان ِنکمم ِرکف یسای ِنتشاد و یدایز تیوه یب ِنم ِرس زا یلالمه لثم

نیا هک یزیچ اهنت و مدوب هدشن هتسبلد شهب مه هرذییا ٰیتح دنچ دوب...ره

و دوب هتسشن ملد شهب هناموناخ یاهراتفر هک دوب نیا مدرک یم شراکنا طسو

سب!
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یاه فرح زا لصاح هک ییا هتفشآ نهذ واب مدرک نوریب مرس ورزا شرکف سپ

. مدیشک زارد تخت یور دوب، ناهیآ بجعتم یاه هاگن و دنرماس کحضم

.... متسب ور مشچماه و مدرک مینوشیپ راصح ور مدعاس مدز، یدنخزوپ

***

« نمسای »

مناخ. جاح نوتتبحم زا نونمم یلیخ -

: تفگ و تخادنا مهب یتبحمرپ هاگن موناخ جاح

.... طقف . مرتخد نوجنوت شون -

و گنر زا هاگن روز ،هب مدرک یم مامشتسا ور شآ ِروآاهتشا یوب هک یروج  نومه

: مدیسرپ . مدرک هاگن شهب و متفرگ یلحم ِشآ هب هدش هداد باعل

االن نیمه دیاوخ یم هگا ،ای تخت یخلانوت هساک تباب یچ؟!زا طقف -

! نوتهب مدب شمروشب

هک شدیفس یاهوم یوت یتسد ، تسشن شاه بل یور ینیکمن و لوجخ ِدنخبل

 همروس ِیلحم شِلا ِریز تیاهن ورد دیشک یمدرک ییامندوخ شوت هایس رات دنچ

. دیشک نوشدنب هب شگنر ییا

نوشدوخ گرزب یسیئر یاقآ طقف . هرادن ور امش لباق هک نوا ! مرتخد -هن

؟! ندرواین فیرشت

هک فتاه هلکی رسو وهی مگب،هک یزیچ متساوخ و مدیشک نودند ورهب مبل
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دش.االن سبح هنیس یوت مسفن و ادیپ دموا یم نوریب هنوخ ریز ِمومح زا تشاد

یمدرک؟! یرکف هچ شدوخ اب نز نیا

هشعر ورهب منت لولس هب لولس ننزب مهب ییاوران ِتمهت نیاهک زا سرت هشیمه

شرس یور ور دوب هدش شخراد یروجدب یحبص ِلوا هک شادص . تخادنا یم

: تخادنا

؟! رینم یبیب مناج -

زا هدنخ اههب شبل هشاب هتفکش شلگ زا لگ فتاه ندید هکاب راگنا موناخ جاح

: تفگ قوذ دشورپ زاب مه

افرط! نیا زا یتم ؟هبسال مرسپ یبوخ -

داد: باوج دزو یگتخاس هقههقی شدنب تشپ فتاه

. هداتفا فارطا نیا هب نومراک مکی یبیب! مگب یچ -

زا ولمم شآاه ندرک شخپ زا لبق هک ینیس و تفگ یبلر »یز ناهآ » یبیب

دز. شلغب ریز ور دوب یلواالنخیلا ، هساک

؟ تسین تگرزباقآ ناج! دمحم سالتم تنت -

! شتقیقح -هن

ِترفاسم نیا هیجوت یارب یرتشیب فرح هملکی«هن» زج هب مه فتاه یتح

دوب! هدروآ مک نوش  هیاسمه شیپ یروجدب ینعی نیا و هدزن یدرجم

هب هجوت ،یب مدوب هداتسیا یبوچ یِرد هشوگ ادص یبرسو هظحل نوا هکات ینم و

 هتسشن قشاق ثملا هب یمداد مرازآ و تفر یم رژه مخم یور هک رد ِکشخ ِبوچ
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: مدیرپ نوشفرح نویم ییا

.اب نیدرک فطل یلیخ شآ تباب زا هنکن درد نوتتسد مزاب مرب، هگید -نم

! هزاجا

هب متشاد تسود هک مینطاب لیم الف خرب دادونم نوکت مارب یرس نوبرهم

دش ثعاب و دموا رد مولج دنرماس کیوه ،هک مدرک درگ بقع ، متسیاب یلوضف

مناوت تیاهن مرب.اب بقع و مروخب ولتولت هاگآدوخان شییوهی تکرح زا هدیسرت

دعب هرخ مدز؛باأل ادص موربآ ندیرخ هساو ور ادخ بلر ویز متفرگ ور شآ هساکی

ظفح ور ملداعت روز وهب مداتسیا یماپ هنشاپ یور نتفر بقع هگید مدق هی زا

دز: بل هدنمرش دنرماس ،هک مدرک

هشب! یروج نیا متساوخ یمن ، دیشخبب -

متروص یور هک یکزان مخا واب مداتسرف بقع ور زاشملا یرارف یاهوم ِرات

مداد: نوکت شارب یرس دوب شآ زا هدش دنلب ِراخب هب ممشچ و هتسشن

دایم. شیپ هرادن لا کشا -

داد: نوکت فرح ورهب شاه بل هلصاف بال

؟! تفگ یم یچ -یبیب

: متفگ و مدنورپ باال ییوربا هاگآدوخان

! تفگن امش درومرد یزیچ -

: دیسرپ هناقترس وزاب تفرن ور زا

یمهگ؟! فتاه هب یچ ِتعاس ود هخآ یلو منود! یم ور نیا -
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مداد: باوج ینتفرگ دراگ چیه نودب ، رصتخم و هاتوک

منود. یمن منم هنافسأتم -

نکمم نآ ره هک یروط ،هب متشاد عالهق شنتسنود هب مه یلیخ و متسنود یمن

یخا زا دنرماس یادص اب مدب!زاب شوگ نوشاه فرح وهب منک نیمک رد تشپ دوب

: مدیشک تسد المت

! یتسین لیم یب نتسنود هب مه وت سپ -

شهب یسح ره زا دوب،خیلا هدش هلا خرسپ دوز هچ نیاهک ندیمهف کیوهاب

: تفگ دزو مور هب مرشهدزییا دنخبل شدوخ ،هک مدرک هاگن

یراک نومدوخ هگا هک نوچ یمنگ؟ یچ منیبب میرب ،ایب رهاوخ ریگن تخس -

یمنهد. ورول یچیه فتاه نیا ، مینکن نومدوخ یلوضف ندرک فرطرب هساو

دز: چپ ،هک متفگن یزیچ و مدرک هاگن شهب سیف رکوپ مزاب

این.... مه یایمن ایب، یایم یناد دوخ -

داد: همادا و تخادنا باال هنوشییا

ینک! یم هاگن یروج نیا ،هک مدرکن تروز -

تاکرح یور مهاگن . دنوسر طایح رد ِتشپ ورهب شدوخ و تفگ یزیچ یبلر یز

یبلر ویز مداد نوکت شارب فسأت یور زا یرس و دموارد شدرگ شهب هنوگچب

: متفگ

هشک! یمن تلا جخ هدنگ ی هرسپ ور... شاهادا -

ِرس یدننام  هدبرع یادص ،هکاب مدرگرب مقاتا مشوهب رود نوااج زا متساوخ
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مدش. خیم ماج

؟! یگیم یچ هک یتسه هجوتم موناخ جاح -

داد: شزاون ور مشوگ امندمحم ِفتاه ِیانشآ یادص نیاراب

ینک! یم یچراک نیااج هتچ؟صاالًوت رسپ یه -

: دیرغ یبصع دنرماس

ِرینم! یبیب ِنکممان ِتساوخرد مهم ، تسین مهم شمنک یم یچراک -

نوشتمس هب متساوخ و دوب هداد مکلقلق یلوضف یارب هتساوخان نوشاه فرح

هساک دیچیپ هطوحم یوت دشو جراخ دنرماس نهد هکزا یزیچ اب یلو ، مدرگرب

مهاگن هک ردحیلا متامهدز و تام . داتفا نیمز یور دشو لو متسد زا شآ ی

: مدرک حالیج مزغم یوت ور ماس فرح مود راب یارب و متشگرب دوب هساک هب

یمهنک؟! یراگتساوخ شرسپ هساو ور نوا هدموا یبیب دعب ، همدزمان -زر

دوب؟! دنرماس ِدزمان اتیزر

ِیوت هدش بذج شآِ هب هجوت دروآ!یب یم مبل ورهب هدنخ شهب ندرک رکف یتح

هنوش هقیقد دنچ مکرتزا .رد متشادرب مدق نوشتمس ، هاگآدوخان و طایح ِکاخ

میگچاپ  تسد و ینارگن ، فتاه و یبیب روضح هب هجوت .یب مداتسیا ماس هنوشی هب

رارق مفرح بطاخم ور دنرماس هناصیرح و مدرک ترپ طایح هت وهب مدیسوب ور

مداد:

؟! دیریگب سپ ور نوتفرح تسین رتهب ؟! هنوتدزمان اتیزر -

هنوشییا یبصع ، دوبن یبوخ ِیحور تیعقوم یوت راگنا هک منوا
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: تخادنا هلکش سپ ور شادص و دنورپ باال

؟! تسه یلکشم ، همدزمان -هرآ

کیت هب عورش مپچ ِمشچ ، تفرگ یم مصرح یزیچ هکزا ییاه تقو ِتداع هب

فرح ماه تسود ِرس تشپ هک دموا یمن شوخ مقاذم هب هروج چیه درک. ندنورپ

: متفگ لبق رتزا یبصع لیلد نیمه ،هب هشاب یشزرا زاغردنچ یاه

ور امش هیاسی ؟زر نیدرک فیدر مه رس تشپ هیچ غورداه نیا مرتحم یاقآ -

هب.... هسرب هچ یمهنز ریت اب

ورهب کوش زور ِلوط یوت مود راب یارب و دنورپ تیزاراپ مفرح ِنویم فتاه

درک: قیرزت لولسماه

یمهگ. تسرد دنرماس مناخ! نمسای -

مدز. یکیرتسیه هدنخی رایتخا یب شفرح ِندینش اب

ِهاگن ! ندوب هدرک م هرصاحم یترابع وهب هتفرگ مزا ور یعافد و فرح ره ناکما

ِتمس رایتخا ویب تسشن ییبیب هدنمرش و هدیرپ گنر یاه هاگن یور مجیگ

ییوگ غورد و یراک  نوهنپ ردحلا مادم اهر زرو نیاهک . مدرک بقعدرگ هنوخ

نش! هلمحرو منهذ هب یدب یاهرکف یمدش ثعاب یمدادو مباذع کش یب ندوب

تخت یور وزا دروخ اج وهی ،هک مدرک زاب ور یرپ قاتا رد هزاجا و شسرپ ِنودب

ثعاب دوب هتفر رکیپسا یور هاگآدوخان هثداح نیا ِیط هک شلیابوم ! داتفا نییاپ

: هچیپب قاتا یوت امین نارگن و انشآ یادص دش

؟! یدش یچ یرپ! -



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

219

دوب، هدرک یراک  نوهنپ مزا مه مدوخ ردارب یتح هک عوضوم نیا هب ندرک رکف اب

مدرک عطق ور سامت و مدرب  شروی لیابوم تمس وهی . مدیدنخ کیرتسیه هرابود

. مدرک مهاگن رگ شسرپ و هدیرد یاه مشچ اب یرپ ،هک

 یشحو هب توکس یوت و شدیپاق اوه یوت ،هک مدرک ترپ شتمس ور لیابوم

درک. هاگن نم یاه  یزاب

زا یلا ٔوس ِنودب و متشاذگ ماهوناز یور ور جنرآماه ، متسشن شرانک تخت یور

مدز: بل مدوخ زانیرپ بناج

هراد؟! دزمان اتیزر یتسنود یم وت یرپ -

دش: دنلب مشوگ رانک شبجعتم ِیادص

هدز؟! ور یترچ فرح نیچمه یک اباب! زر؟!یبیخلا یک -

: متفگ شلا ٔوس هب هجوت ویب مدنوخرچ شتمس ور مشچماه

؟! هشدزمان دنرماس یتسنود یم نیاهک -وجبلارت

ور ماه تسد ، ششارخ شوگ یاه غیج ربارب رد ماه شوگ زا تظفاحم هساو

تفر: اوه هب شادص دادو تروق ور شغیج هلصاف ،هکبال مدرک نوشراصح

؟ ینود یم اجک -وتزا

هی یشاقن رگ شیامن هک هبورمور ِسکع ِباق زا هاگن نیاهک نودب و مدز یدنخزوپ

مدز: ،بل مریگب هنوششدوب یور هزوکی و ییاتسور نز

! مدینش دنرماس ِدوخ و فتاه اقآ ِنهد -زا

: تفرگ دراگ عیرس
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! نراذب ترس هبرس نتساوخ اباب -یبیخلا

قاتا ِندرک رتم و ندز مدق اب نامز ومه مدش دنلب تخت یور زا یبصع نیاراب

: مدیرغ

و یبگر نِاردق ِفتاه نیا هگم رانک، هب نیا ؟!ای نوش  هیاسمه یولج هبرسرس؟ -

هنک؟! یخوش شدوخ یومعرتخد ِرس هک تس  هشیر

: تفگ و دیشک نودند ورهب شبل

هب رهاوخ ودات نیا یاه  یراک  نوهنپ و کحضم یاهراتفر زا حملا مکمک هگید -

هروخ! یم مه

دوب، ندش ور ردحلا مکمک هک ییاه غورد و نوشاه  یراک  ناهنپ اب اهر زرو

ابسال هروج چیه هک هرهچییا ! ندرک یم ور نوشدوخ زا یدیدج هرهچی نتشاد

لثم مه یرپ نیقی هب عطق یمداد. نومرازآ و تشادن ینووخ مه زانیرپ نمو قی

یمدش! نیهوت شروعش هب اهر و اتیزر یاهراک نیا واب یمدرک رکف نم

مداد: نوکت فرح ورهب بلماه یریگ  میمصت و رکف چیه ِنودب

! میدرگرب -

دنوم: متکرح زا هدنومزاب یاه بل ِموز هدش، توهبم یاه مشچ اب

یچ؟! -

عطاق یترپ  ساوح ره زا رود وهب مدرک شتروص ِموز ور مشچماه کمدرم نیاراب

: متفگ

! ندرک نیهوت نومروعش هب یچره هیفاک هگید ؛ میدرگرب نک عمج ور تلیاسو -
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هلا بند مدوخ هرابود . دیشک شتروص هب یتسد و درک هاگن مهب یفرح چیه نودب

: متفرگ متسد ور فرح ی

ننک،هچ یم یچراک نراد رهاوخ ودات نیا نیبب ، ِنیمه راک نیرتهب یرپ -

ننک! یم راتفر یروج

یور درک.زا دییأت ور مفرح رس نداد نوکت واب دیشک مه یوت ور شاه مخا

درب،مه موجه قاتا ی هشوگ ِینهآ و گنر دیفس ِدمک ِتمس دشو دنلب تخت

دز: چپ شنودمچ ندیشک نوریب اب نامز

. میرب نک عمج !ورب ندروآرد ور شروش هگید -هرآ

لشو ی هریگتسد ، مدرک بقعدرگ قاتا ِرد ِتمس و متفگ یمورآ هشاب»ی »

دش! رهاظ هبورمور فتاه رد ِندش زاب اب نامز مه ،هک مدیشک نییاپ ور هتفراو

توکس ی هنوشن ورهب شتشگنا ،هک متشادرب بقع هب مدق دنچ و مدیشک ینیه

یرپ و متشگرب درک. هراشا مرس تشپ هب وربا و مشچ واب تفرگ شینیب یولج

دوب. شاه  سابل ندرک عمج لوغشم تخس و دمک یوت شرس ،هک مدید ور

مراد! نوتراک ، نییاپ دیایب -

یکی ودات ور یبوچ یاه هلپ شدوخ هدب مهب ور یفرح تصرف نیاهک نودب

تفر! نییاپ

قیچ آال ِیوت سارت نییاپ هک یفتاه و دازآ تلود تفه زا ِیرپ ِنیب یمشچ ددرم

هب هنایشحو هک ییا یلوضف ندرک فرطرب یارب تیاهن ورد مدنوخرچ دوب هتسشن

 یلدنص هب تسد .اب مداتسیا شور هبور و متفر نییاپ هلپاه یمدز،زا گنچ مزغم

دز: هراشا یکاخ یاه
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! دنیشب -

یور و دنورپ باال ییوربا ،هک مدادن شهب یباوج و مدیشک مه یوت ور مخاماه

دش. مخ قیچ آال طسو ِیبوچ و درگ ِزیم

! دیتحار نوتدوخ هک روط ...ره تسین مهم -

فتاه راثن یرشت یبلر یمدرک.یز متیذا تدش وهب دوب هتفرگ موناز ضعالت

ور مسفن و متسشن یلدنص یور ملبق هقیقد دنچ یقترس هب هجوت ویب مدرک

رس مدوخ . تفگن یزیچ دزو یحیلم دنخبل ،هک مدرک تیاده نوریب هب هدوسآ

: مدرک زاب ور فرح

 کریجریج یادص وزا مینیشب قیچ ریزآال هک نییاپ مایب ادص یبرسو نیتفگ -

؟ میربب تذل اه

: دیسرپ مینورپ هزم دیاش وای رشت هب هجوت یب

؟ نیدرک یم عمج لیاسو نیتشاد -

مدش: هنیس هب تسد و مدز یدنخ کت

-هرآ!

: تفگ للعت ییا هظحل ِنودب

! نارهت نیدرگرب نیدرک دصق منود یم و متسین یگنخ مدآ بوخ -

مداد: باوج راقواب و مدنخن شکحضم فرح اتهب مدیشک نودند ورهب مبل

! نیدز سدح تسرد -هلب

: تفگ خلت و تسشن شبل جنک یدنخشین
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منود! یمن ور نوتکحضم یاهراتفر نیا لیلد مناخ! نمسای -

مدز: بل شیخاتسگ زا هدش درگ یاه مشچ دشواب سبح هنیس یوت مسفن

؟! کحضم راتفر مودک -

داد: باوج و دنورپ شاپ هزیریریز گنس هب یدگل دشو دنلب شاج زا

امش نأش رد هنوگچب یاراتفر نیا و نیتسه یگرزب و لقاع مناخ امش هّٰللا شام -

. تسین

ی هنوشن ورهب شتشگنا ،هک منکب یضارتعا مه دیاش وای مگب یزیچ متساوخ

داد: همادا وزاب تشاذگ شینیب یولج سیه

ای... ندب سپ باوج امش هب ننک یم هک یراک ره رطاخ هب همه تسین رارق -

! نراذب یزیچ ره نایرج رد ور امش ؟ منود یم هچ

دز: مه ور شرخآ رشت و تسشن مشچماه نوزرل کمدرم یور شدرس یاه هاگن

! دینک راتفر یقطنم قاعالهنو مکی یممنک شهاوخ نوتزا -

و هرایب ممشچ ورهب کشا شاه فرح ِشین ادابم ات مدیشک نودند ورهب مبل

: متفگ یزیر یادص واب متخادنا باال هنوشییا هنک.یبیخلا ماوسر

شرامش یب یاه غورد و اتیزر زا دینک فطل ... هطوبرم مدوخ هب نم یاهراتفر -

! دینکن تیامح

: دنوخرچ شنهد یوت یخلت ورهب شنوبز وزاب تفر یکیرتسیه هدنخی

صال کش یب ...هک هتفگن نوتهب ور ییاهزیچ هی طقف ، هتفگن امش هب یغورد -زر

! هدوبن ح
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ور شتروص بجو هب بجو و منک ورسالیح مدنلب یاه  نخان تساوخ یم ملد

دنلب شلیابوم یادص هظحل نومه ! بدا ویب کشخ بوچ ی هرسپ . مزادنب گنچ

یم طایح ِکنخ ی هطوحم یوت دوب،هک فتاه یادص دعب هیناث دنچ دشو

: دیچیپ

هدش! یچ -

....: سانشان صخش

مشو دنلب یلدنص یور زا هاگآدوخان دش ثعاب و تفر اوه هب فتاه ی هدبرع وهی

! متسیاب شور هبور نوزرل یاهوناز اب

: دیرغ هدشش تفچ یاه کف نیب زا مهرد یاه مخا اب

؟! هجنسب امور داوخ یم اراک نیا یچ؟!اب -هک

دوب طخ فرط نوا هک یصخش یادص متسنوت یمن نیاهک یواکجنک زا مه وزاب

. مدوب راجفنا ردحلا مفنشب ور

یم ور مدوخ هدب ربخ ندوب زرم کیدزن ا رکنات تقو ره وگب ... تسین مهم -

! منوسر

هنوچ ریز ور لیابوم یرکفتم وابحتلا درک عطق ور سامت هیناث دنچ زا دعب و

رس دش ثعاب شادص مرب،هک مقاتا ِتمس متساوخ شروضح هب هجوت شدز.یب

: منومب تباث ماج

. نیشن روخ لد نم -زا

مدز: بل دشویبادص جک یفرط کی هب بلماه میبلق ِروتسد زا تیعبط هب
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! تسین مهم -

درک: ادیپ وکا توکسم ی هطوحم یوت شزاون شوگ هدنخی یادص

؟! دینک یم دیلقت نم -زا

: منزب رشت شهب هملک هب هملک تساوخ یم ملد و مدوب هدش خلت هاگآدوخان

منک. دیلقت نوتزا ماوخب هک دیتسین مهم نم یارب نِاردق امش -

داد: شارخ ور محور دشو یناهوس شزیمآرخسمت هدنخی یادص

مدش! اهدعب دیاش -

زا یگزات هب هک ییا هرخسم یاهراتفر هب هجوت ویب مدرشف مه یور ور مشچماه

. متفر مقاتا یوت میقتسم و نوریب قیچ دوب،زاآال هدش ور مرتحم ِبانج نیا

. متفرگ نودند ورهب ماهوم زا ییا هتسد یصرح و متسشن تخت یور

هیک؟! هدرک رکف وررپ ی هرسپ -

مدش: ضرتعم و مداد راشف ور ماه هقیقش تسد اب

تاه!  باختنا نیا اب ترس وت کاخ یسای -

یور مذفان هاگن مدربو شروی شتمس دش،هک دنلب ملیابوم یادص هظحل نومه

. تسشن لیابوم ی هحفص یور هتسب شقن مایپ

هساو ملد یتح نم یلو هشن ترواب دیاش اه! هدش گنت هساوتا یلیخ ملد «نم

هدش!» گنت مه تیزاب یلیل ِندید

یور متسد یقطنم و رکف چیه نودب دشو داشگ نکمم دح نیرخآ ات مشچماه

. مدرک رارقرب ور سامت و دیزغل هرامش
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 هنودرم ی هتسخ مبو یادص مدش،هک یم دیماان شنداد باوج زا متشاد مکمک

: دیچیپ مشوگ یوت ییا

؟! مناج -

: مدیسرپ تسس دشو سبح هنیس یوت مسفن ش هبیرغ ِنتفگ مناج اب

امش؟! -

دش: هدیمد مشوگ یوت شخلت یادص

یم شباوخ وت هب ندرک رکف وراب شاه بش هک انشآ ،نِاردق هبیرغ یانشآ -هی

! تسین تیگدنز یوت شزا یدر چیه هک هبیرغ ونِاردق هرب

: متفگ یصرح و تسشن مبل ی هشوگ ییا هرخسم ِدنخ جک

نک، یفرعم ور تدوخ تسرد ... یتسه هک یک !ره هبیرغ یانشآ ورای... یه -

! مرادن ور نیون یاه  تمحازم نیا ی هلصوح نم

: تفگ دشو دنلب هدنخش یادص

! یدوبن وخدنت مه نِاردق یتح ... یدوب رت هلصوحاب لبقاه یسای -

ِباصعا یروجدب شراک نیا و تشاد شدوخ ندنوم سانشان و گنگ تالشرد

یمدرک. راد هشدخ ور میطخ طخ

... نکن ینک یفرعم ور تدوخ یاوخ یمن ! تسین مهم -

: متفرگ ور مفرح هلای وبند مدرک یهاتوک ثکم

یممگ. مشاداد هب منیبب ملیابوم یور تزا یگنز ای مایپ هگید راب یلو -

: تشاد مه ور یراکشآ دوب،مغ شرد هدنخ یاه  هدنوم هت زونه هک شادص
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؟! هروط  نومه مزونه ! تشاد تریغ ترس یلیخ امین همدای -

مدز: غیج شرس رایتخا یب

؟! یتخادنا هار یزاب کشاب میاق ارچ ؟ یناور یتسه یک -

: تفگ ینیگمغ نحل اب هنزب هدنخ ریز مزاب متشاد راظتنا هک مروصت الِف خرب

چوپ! ِچوپ ... مچوپ مدآ هی ؛نم رتخد متسین یکچیه !نم شاب مورآ یسای -

و دیچیپ مشوگ یوت سامت عطق دتمم قوب یادص مگب،هک یزیچ متساوخ

هرب. اوه هب مغیج مود راب یارب دش ثعاب

رد بوچراهچ یوت اهر زرو ِجیگ و نارگن یاه  هفایق زابو قاتا رد هظحل نومه

فرح هچ نوشاه  یراک  نوهنپ غورداهو رطاخ هب نیاهک یروآدای دش.اب رهاظ

مرس دشو غاد ماه شوگ ، مدوب هدینش نوشساسحا یب یومعرسپ نوا زا ییاه

تمس نوشروضح هب هجوت نودب و مدیشک مه یوت ور ماهوربا . دیشک توس

. متفر مدمک

: متفر رشت مدب نوشهب یثحب و فرح ی هزاجا نیاهک نودب

زر؟ دوب هدموا راگتساوخ هساوت یراد ربخ -

یوت بجعت یلو ، مدید یمن شور هفایق و دوب هدش نوم نیب راصح دمک رد

یمدرک: یبداد شادص

دوب؟ یک دوب؟ یچ نم؟ ِناج -

شهب درس و مدرک شعمج نامز نیرت عیرس یوت یلو ، تفرگ هدنخم رایتخا یب

: مدیپوت
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رینم... یبیب رسپ مه دوب یک منک! رکف دوب مدآ هک شدوب یچ -

لد ِهاگن و متفرگ هلصاف مدوب هدرک مرگرس شاهاب ور مدوخ یکلا هک یدمک زا

: متفگ و متخود قوذهدزش هاگن ورهب مروخ

! یراد دزمان تدوخ هک ؟وت ینک یم قوذ ارچ -

دوب،هک ییا هدنهدرازآ ِتوکس تیاهن ورد مدید ور شسفن ندش سبح حوضو هب

: متفگ درس نوخ و مداد نوکت یرس یمدرک. لح شدوخ رد ور قاتا

! تسین مهم -یبیخلا

و دیشک ور موزاب مدش،هک شندرک زیمت لوغشم و متشگرب دمک تمس مزاب

: تفگ

؟! یتفگ دوب یچ ترپ و ترچ نیا -

: متفگ و مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ

! یدب حیضوت داوخ یمن تسین مهم هک متفگ زر... ؟!یبیخلا ترپ و ترچ -

درک: هلخادم نوم  هناتسود رهاظ هب ِثحب یوت اهر نیاراب

هیچ؟ ارجام ناج نمسای -

: متسشن دمک رانک هتفری وور گنر یلدنص یور و مدرک ییا هچورق نودند

؟! هتدزمان دنرماس هک یدوب هتفگن ارچ -

. دیبوک شینوشیپ یور یتسد مکحم شدعب و درک هاگن مهب هدیرد یاه مشچ اب

؟! هتفگ تهب ماس ور ترپ و ترچ نیا هک وگن نم! یادخ -
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مداد: باوج و مدز یصرح ِدنخشین

! تفگ نوتومعرسپ -هن،

یادص واب ندرک هاگن نم هب تیاهن .رد نتخادنا هگید مه هب یبجعتم هاگن اهر اب

: نتفگ نامز ،مه یدنلب

؟! فتاه -

فرح ی هتشر عیرس و دنت زر ،هک مدرک دییأت ور نوشفرح و مدنورپ باال هنوشییا

: تفرگ شتسد ور

درم طیارش ماس دوب،هک یراگتساوخ !هی یزیچ هن مدنرماس دزمان هن نم نیبب -

! نیمه . مدرک شدر و تشادن ور نم یگدنز هدیالآ

ور راب نیا شلقادح ؛ دیود متسوپ ریز یلا حشوخ دزو هقرج ملد یوت یدیما رون

متروص نومهم ور مخا ملا حشوخ ِنطاب الف خرب . میدوب هدشن نوش  هکحضم

: مدرک

... هیراک  نوهنپ ، یراک  نوهنپ ! نیدرک نوهنپ مه ور یراگتساوخ یتح هنیا مهم -

هراد؟ یقرف هچ هگید

: دموا فرح هب شدوخ دشو اتیزر ددجم تبحص عنام اهر

یچ نوترارق ؟ ینودب رس ور تخبدب دنرماس یاوخ یم !هچردق هگید هیفاک اتیزر -

دوب؟

دز: بل تسس هرادرب نم زا هاگن نیاهک نودب دشو نییاپ زرباالو یولگ کبیس

. هدرکن تباث ور شدوخ زونه ! هدرکن لمع شلوق هب زونه -



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

230

ینیگنس مور هک یلوضف راشف لیلد وهب مدرک شوگ نوش هملا کم هب هناواکجنک

: مدیسرپ یمدرک

؟ یلوق -هچ

هبور نیمز یور ، نداد نوکت یتسد کالهف نوشاتود ره ،هک مدنورپ باال ییوربا

. دیشک نوششوغآ یوت و درک شاهوناز راصح ور شاه  تسد وزر نتسشن مور

هساو یمدشو رابنلت ملد یور مغ هک ییازور ،هب دیشک رپ ماه ینووجون هب مدای

ثملااال وهب مدرب یم هانپ ییا هشوگ هب نوش  هنامحر یب یاه هیانک و فرح زا رارف

تفگ یم زرمایبادخ گرزب  نامام ریخب شِدای . مدرک یم لغب ور ماهوناز ِنزر

یپ نرب یراذ یمن و یدرک لغب تفس یروج  نیمه مه ور تاه مغ مکرتخد

ننک! تلو ات نک نوش ،لو نوشراک

: متفگ و مداد رپ مفارطا ورزا هدنهدرازآ و خلت یاهرکف

هیچ؟ ارجام -

: تفگ نوریب ی هرظنم هب هریخ و تفر هرجنپ رانک دش، دنلب نیمز یور زا اتیزر

منک! دامتعا دنرماس هب منوت یمن ؟نم یسای هیچ تقیقح ینود یم -

درک: هاگن مهب شهاگن یوت راکشآ ِمغ واب تشگرب ،هک مدرک هاگن شهب هدروخاج

شلو ور هرتخد ، تشاد دزمان لبقرت دوب! هدموین ولج وعالهق قشع یور -زا

ونم.... میراگتساوخ هدموا درک،حاال

: مدیسرپ ،هک تفگن ور شفرح ی همادا

یچزر؟ -وت



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

231

داد: باوج شرهاوخ یاج هب اهر

هشاب هدموا زاترالن ماقتنا رطاخ هب مسرت یم یمهگ ، هدرک شغولش یدایز -

نم. غارس

: متفگ و مدرک هدنخییا

صخش زا ماقتنا هساو هک هدوجو یب نِاردق دنرماس اقآ نیا ؟ای ترس هب هدز -

هنک؟ بارخ ور هگید یکی یگدنز هگیدییا

هنوشم هب هنوش و تفرگ هلصاف هرجنپ ،زا دیشک شبل ی هشوگ هب یتسد کالهف

: داتسیا

مدآ هکترالن متفگ ،نم مدرک بآرکش ور نوش  هنویم دوب،نم نم ِقیفر -ترالن

؟! یمهف یم ... تسین یدنب یاپ

ِناکما شیپ رتزا شیب هظحل وره دوب یندشن مضه دوب هتفگ هک ییاه فرح

مدز: بل تسس . تفرگ یم مزا ور ندز فرح

! دنناد ناورسخ شیوخ تکلمم مگب،صالح یچ منود یمن -

شلا وبند درک وحهلام هپچییا هاگن اهر ، تفر نوریب قاتا وزا درک یخلت هدنخی

دیود.

ور مشوگ ملیابوم ی هربیو یادص هظحل نومه ،هک مدرب هانپ متخت هب هدش جیگ

مدز. ور لا صتا نیرکسا یور شاداد مسا ندید واب متفر شتمس داد؛ شارخ

-سالم.

؟! سای هنوخییا -سالم،
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مداد: باوج هلصوح ِنودب

-هرآ!

: تفگ یندشن فصو ِقوذ اب

؟ نوریب یمنیر هچباه اب بشما یممگ هبوخ، بوخ -

دنخبل و نداد وجالن مزغم یوت یدیلپ یاهرکف شزومرم و کوکشم ِنحل اب

: تسشن مبل یور یثیبخ

هگم؟ .هچروط میشاب هتشاد جربرس فارطا یراذگ و تشگ هی هرارق -هرآ

و دروخ مشوگ هب مه طخ تشپ زا دوب هداتسرف نوریب هک ییا هدوسآ سفن یتح

درک. مرت ممصم مدوب هتفگ هک یتحلصم غورد یارب

. هرذگب شوخ -

مشوگ ورزا لیابوم . دیچیپ مشوگ یوت دوب،هک یسامت عطق دازآ قوب یادص و

یاه  یمارتحا فرحاهویب یفرط .زا مدیود نوریب قاتا زا یروف وو مدرک ادج

هک یفرخضم میمصت هساو ییا یقطنم لیلد زر یروخ لد مه یفرط وزا دمحم

دش. مدوب هتفرگ

ییاچ لوغشم و هتسشن طایح یوت قیچ آال یوت هک رادگنفت هس ندید اب

همدقم ِنودب . مدیود نوشتمس و مداتسرف نوریب هدوسآ ور مسفن ندوب ندروخ

مدز: غیج

مگب! نوتهب ور ییازیچ هی دیاب -

و ییاچ لوغشم وزاب نتفرگ مزا ور نوشور ، نتخادنا مهب هپچییا هاگن
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: متفگ و مدز اهر یوزاب ِریز یتسد یبصع ،هک ندش ندروخ تییوکسیب

. مدیمهف ییازیچ هچ متفگ !هگا نیروعش یب یلیخ -

یدگل رایتخا یب دش ثعاب دزو گنز مرس یوت نوشزیمآرخسمت هقههقی یادص

منک. ترپ قیچ آال یاه  هراوید هب

دز: بل دیوج یم شنهد یوت ور یتییوکسیب هک ردحیلا زانیرپ

وگن! بخ -

- یکی ارسپ هظحل نومه ،هک مریگب هلصاف نوشزا متساوخ و مدنک ور مبل تسوپ

دنت و متسنودن زیاج ور للعت . نتفر نوریب غاب وزا ندش هسیر مه لا بند یکی

: مدروآرد تکرح ورهب بلماه

. ظفاحادخ ماین! بش دیاش مرب، دیاب -نم

زا غراف و هجوت .یب مدیود مقاتا یوت عیرس و مدادن نوشهب یثحب و فرح تلهم

گنچ واب مدیشوپ ور مییومیل ینوتسبات یوتنام یرسرس ماه، سابل ندرک تس

یباوج نیاهک نودب ! تفرگ ور مولج اتیزر ،هک متفر نوریب قاتا زا مفیک ندز

هداج تسار و پچ یمشچ مدز. نوریب غاب زا للعت نودب و مدز شسپ مدب شهب

متسار تمس زا هدش دنلب کاخ و درگ ِندید ،هکاب مدنوخرچ ملباقم یکاخ ی

واب مدرک هنوشم نوزیوآ ور مفیک ! نشاب هتفر یلصا هداجی زا دیاب مدز سدح

نیشام ندید ،هکاب مدیود هداج هب ندیسر یارب ور یکاخ ریسم متعرس مومت

غارچ ریت ِتشپ نانز  سفن  سفن و مدش فقوتم ماج رس یلصا هداجی رس امین

مدش. میاق مرانک قرب

نوریب هچوک رس یلا زاقب شتسد یوت یاه  هسیک اب ماس دوب،هک هتشذگن یلیخ
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هب هجوت یب دیاب و دوب گنت تقو درک! تکرح نوش  نیشام شندش راوس واب دموا

ور .شملا مدوب هدرکن نوش مگ ات مدنوسر یم نوشهب ور مدوخ مینهذ یاه ٔوسلا

درک رذگ مرانک هکزا یگنر زبس یسکات هساوی یتسد و مدیشک ولج ییا هلجع

 کیتس ال یادص ،هک متشادرب بقع هب یمدق دیماان ! درکن یهجوت مداد،هک نوکت

منک. دنلب ور مرس دش ثعاب دوب هدش کرحتم غاد تلا فسآ یور هک ییاه

،هکاب دنوم دوب هتسشن نومرف تشپ هک ییا هتشاذگ نس اپهب درم ِموز هاگنم

: مدیرپ اج زا شداد

!الهلااالهللا.... یریگ یم ور مولج ارچ یرادن ندش راوس دصق یتقو مرهاوخ -

مدز: غیج و مدموا مدوخ هب عیرس ،هک هراذب دپلا یور ور شاپ تساوخ

نک! ربص اقآ... ورن تدج رس -هن

: متفگ و مدیبوک شیلدنص ِیتشپ یور مدش، راوس و مدرک زاب ور یسکات بقع رد

! ینکن مگ 20۷ور نوا ورب طقف اقآ، -ورب

هرابود رت هناصیرح یلو مدش ترپ بقع هب ،هک تفرگ ور شزاگ دادو نوکت یرس

مشچماه و مدش لفاغریگ هدننار فرح ِندینش ،هکاب مدیشک ولج ورهب مدوخ

! ندرک در ور یگدیرد زرم

هب کش هام هی ِدعب ، نینک یم جاودزا هزور ود یاه  یگداد لدولد اب شلوا -

زیرگ! و بیقعت هب نیتفا یم و یمهتفا نوجنوت

یور هدننار ِچوپ تاروصت زا هدنخییا رایتخا ویب مداد تروق ور منهد بآ

ورهب مساوح مدرکو عمج ور مدوخ یدتمم قوب یادص ،هکاب تسشن متروص

یم اریوژ تکرح ردحلا یاه  نیشام نیب زا تعرس اب امین ِنیشام مداد. هبورور
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ره ناکما و هدرک لقتنم مهب ور کوش نوشبیجع یاه  تکرح یمدش. دادودر

مدش هجوتم و مدموا مدوخ هب نیاهک ضحم هب یلو دوب، هتفرگ مزا ور یشنکاو

مدز: وداد مدیبوک هدننار یلدنص ِیتشپ یور هرابود مینک یم نوش مگ میراد

! ینکن نوش مگ ورب -اقآ

مدز: غیج هگب،هک یزیچ تساوخ و دنوخرچ بقع هب یرس

! هشاب ولج هب تساوح یاو -

: دیچیپ نیشام یوت ش هدیسرت یادص

! میراد هچب نزو وش،ام یبیخلا تدج ؟رس هیزاب سیلپ و دزد ارجام مناخ -

! مشاب هداد یکمک هی متساوخ ینک یم بیقعت ور ترهوش یراد مدرک رکف

: متفگ و مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ شیگنوچرپ زا هتسخ

! مدیم ربارب هس هیارکتور مدوخ ادخ هب ورب -اقآ

دادو راشف دپلا یور یرتشیب تیعطاق وراب شاپ مفرح ندینش ضحم هب

ور ییوسرت ِلد ره یتح یمندرک، هک اراک هچ لوپ درک. رتشیب ور شتعرس

یمدرک! سرتن

هبور هب یمهبم ِهاگن و مدیشک تسد ویخلا رکف زاعِملا نیشام ِندش فقوتم اب

مشچ یوالیی یاه  نامتراپآ هنوخاهو زا ءولمم ی هچوک ِندید ،هکاب متخادنا مور

ندش. درگ ماه

هدننار ،هک متفایب هفرس هب دش ثعاب شدود و دیچیپ مینیب ریز راگیس یوب

: تفگ و تشگرب بقع وهب تخادنا نوریب نیشام ی هرجنپ ورزا راگیس
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یمهنک! نوتتیذا شوب متسنود یمن ، هدنمرش -

تروق ور منهد بآ یراب دنچ و مداد نوکت یرس « هرادن یلا «کشا یانعم هب

و دروخ نیشام ی هشیش هب هقتییا هظحل نومه دایب،هک باال مسفن مکلب مداد،ات

هاگن هشیش تشپ زا فتاه ِیکشم یاه مشچ وهب منک مخ رس یدنت دش ثعاب

منک!

نییاپ ور هشیش درک،هک هراشا دزو هرجنپ هب هگیدییا هقتی شینوخ یاه هاگن اب

. مشکب

دز: داد ،هک مدیشک نییاپ ور هشیش و مدرب ولج ور متسد تسس

! نییاپ دیرایب فیرشت تمحز -یب

نم زا تیامح هب هدننار مگب،هک یچ دیاب متسنود یمن و مدوب هتفرگ نوبز تنکل

: دموا باوج هب

! سیلپ منزب گنز نکن یراک رسپ، اقآ وشن محازم -

یم رتهب یلیخ ور شلیلد نم هک هدنخییا درک، یکیرتسیه هدنخی فتاه

! متسنود

مراد! تراک نییاپ رایب فیرشت متفگ -

درک: هلخادم زاب هدننار

اه! سیلپ یممنز گنز ! مامش -اقآاب

چپ یمورآ یادص دادواب قوس هدننار تمس ور شنیگمشخ هاگن نیاراب فتاه

دز:
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! هنومراکمه نوشیا ، بانج نکن تلا خد امش -

،هک متشاذگ نوریب ور ماهاپ زا یکی و مدرک زاب ور نیشام رد هدیرد یاه مشچ اب

متساوخ ات شراک زا کوشهدز ! دیشک منوریب و تفرگ ور موتنام نیتسآ وه هی

: تفگ دشو مخ هدننار ِتمس مزادنب هار دادوقیلا

یمهش؟ ردقچ -

دوب، دوهشم  شهاگن یوت فتاه یاه  یزاب هنووید و تاکرح زا سرت هک هدننار

نتفرگ زا دعب و درک وگزاب ور یربارب هیارکیهس درومرد نومرارق و لوق

دش. رود نومزا تعرس هب شدزمتسد

ریز یرس دشو رود یسکات ِزوزگا ی هدنهدرازآ یادص زا مساوح امین ِداد اب

نیا امین دوب هدش یروجره و دوبن مراظتنا رد یبوخ ی هدنیآ کش ؛یب متخادنا

یمدرک. ورتالیف مراک

؟ ینک یم یچراک نیااج امین:

دز: هدبرع اوه یوت شتسد نداد نوکت اب هرابود ،هک مدادن یباوج

.... منزب ؟! ینک یم یچراک نیااج ، نمسای مَاوت -اب

لفاغ فتاه ِفرح ،هک تسشن متروص یور عافد ی هنوشن هب متسد هاگآدوخان

درک: مریگ

. هنوتقح دایب نوترس -رهبالیی

دز: وبل دوب هداد رارق شاه فرح بطاخم ور امین نیاراب

نوچیپب ور ششوگ یباسح رود هی هنوخ شیدرب یلو ، شاداد یبیخلا -االنهک
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هنزن! شرس اههب یزاب سیلپ و دزد نیا زا هگید ؛هک

نوکت مارب هیچ؟» » یانعم ورهب شرس ،هک مدرک هاگن شهب هدیرد یاه مشچ اب

هب هک یدغوجلزاب هرسپ نیا زا دیابن . متفرگ شزا هاگن و متفگن یزیچ داد.

! مشاب هتشاد مرن نوبز و تیامح راظتنا تشاد اهور باختنا نیرتهب هشیمه رهاظ

مینز. یم فرح مه اب مایب هک بش هنوخ، درگرب هدشن بش ات ریگب یسکات -هی

وزا هنک یط ور شدوخ هار میلوضف متشاذ یم دوب هدش هک مه راب کی یارب دیاب

یدرجم ترفاسم ،هک متشادن اسناش نیا زا هشیمه ؛نم مرایب رد رس ایاضق نیا

! مرایب رد رس اه یزاب سیلپ و دزد یلوق هب نیا وزا مایب

امین تروص یازجا یور ورزا مهاگن هرذییا نیاهک نودب و مدرک دنلب ور مرس

مدز: بل هملک کی مدب نوکت

-هن!

: درشف مه یور ور شاه وبل تخادنا مهب یمهبم ِهاگن

هن؟! یچ -

: متفگ یرتشیب رتوابصالتب هناعطاق نیاراب

یچراک نیااج نوتدوخ صاًال منیبب نیگب نیشاب کر و نیایب ، مدرگ یمن رب -هن

هیک؟ هنوخی نیااج ؟! نینک یم

شولج توکس یانعم ورهب متسد هنک، خیلا مرس ور شمشخ تساوخ امین ات

مداد: رارق فرحماه بطاخم ور فتاه نیاراب و متشاد هگن

یلو ، هشب اه یزاب سیلپ و دزد نیا ِدراو یمهنوت مشاداد !هچروط بانج امش -ای
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؟! هزیج هسر یم هک نم هب

داد: باوج و تفرگ مزا ور شهاگن ، دیشک شاه وبل روب ِشیر هت هب یتسد

یقطنم یمک هی تمحز ،یب موناخ نمسای یرتخد هی امش نوچ هّٰللا! -الهلااال

! شاب

یمدرک! م هنووید تشاد یمدزو گنز مرس یوت دوب،هک اه ضیعبت نیا هرابود

؛ مدوب هدرک تداع شهب و دوب اه هانپدزیا ی هداوناخ یوت هشیمه هک ییاه  ضیعبت

و تفرگ یم مضغب تقو ِتوف ِنودب مدید یم یضیعبت هگید یاج هگا اسب هچ

منک. لر تنک ور مدوخ متسنوت یمن

: متفگ دننام غیج و مدیشک نودند ورهب مبل

! هگید میسر یم مه هب بخ رایسب نیاروط! -هک

و متفر نوریب هچوک زا ناود ناود منومب رظتنم هگیدییا ی هظحل نیاهک نودب

دیاب یلو ، دوبن منهذ یوت یبوخ یاهرکف . متفرگ رگنس هنوخاه زا یکی ِتشپ

. مدرک یم تباث نوشهب ور مدوخ

جراخ نوتس تشپ زا ندش هدیشک کلف هب رس ِنامتراپآ دراو نیاهک ضحم هب

مدش روبجم ،هک متخود شهب ور مهاگن . مدرک تکرح نامتراپآ تمس و مدش

هک دوب دایز شتاقبط منک؛نِاردق لیام تشپ ورهب مندرگ شندز دید رتهب یارب

و متخادنا ریز ور مرس . تفرگ درد مندرگ و دوبن صخشم شاهتنا هروج چیه

سح ور شاه  ناوختسا یگتفرگ حوضو هب ،هک مدیشک مندرگ تشپ هب یتسد

. مدرک

یاه گنز رامش یب زا یکی یور متسد للعت نودب و مداتسرف نوریب ور مسفن
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ییا هتشاذگ نس اپهب ِنز ِیادص ،هک دیشکن هیناث دنچ وهب دیخرچ نامتراپآ

: دیچیپ هچوک یوت

-هلب؟

: متفگ و مدرک فاص ور مادص یگتخاس هفرسی ات دنچ اب لوههدز

مناخ.... دیشخبب ماع... -

شدوخ ،هک شمنوچیپب یشور هچ هب متسنود یمن و مدوب زجاع مفرح ی همادا زا

: دیرب ور مفرح

؟ یموناخ کولم -هونی

: مدرک دییأت ور شفرح هلصاف وبال دموا شک هدنخ هب بلماه رایتخا یب

مناخ! جاح نک زاب ور رد تمحز هلب،یب -هلب

. مترظتنم هتقو یلیخ ردام -ایبباال

مدش،هک نامتراپآ دراو تقو توف ییا هظحل نودب دشو زاب یکیت یادص رداب

یوت یدب یادص دشو هتسب مرس تشپ شدوخ شییابر نهآ ششک رطاخ ردهب

نیا . متشگرب بقع وهب دروآ موجه ملد هب سرت ییا هظحل یارب ،هک دیچیپ سنلا

یخرچ مدوخ رود و مدز یفیفخ غیج دز مادص تشپ هکزا یدرم یادص اب راب

دوب شنت ینابهگن مرف سابل هک یدرم مدز.

دز. هرگ مه هب رتشیب ور شیدنویپ یاهوربا و درک میظنت شرس یور ور شه کال

؟! نیتشاد راک یک -هلب؟اب

ور نابهگن متکرح نیمه کش ویب مداد تروق ور منهد بآ ادص رسو اب
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: متفگ هتتهتپ درک،هکاب رت کوکشم

موناخما! کولم هونی -مَـ...نم

: تفگ و دیشک شدیفس یاه شیر هب یتسد دشو زاب مه زا شاهوربا مکمک

شوخ هراد. نومهم هک هداد ربخ مهب موناخ هموصعم ناج، رتخد مراد ربخ -هلب

! یدموا

مهب رتشیب نابهگن نیاهک زا لبق و مداتسرف نوریب هدوسآ ور مسفن هراب کی هب

ماج رس شادص اب هرابود ،هک متفر هلپاه تمس و مدرک یرکشت هشب کوکشم

: مدنوم تباث

هملا! س روسناسآ -

هقبط مودک دیاب متسنود یمن نیاهک هب رکف واب متخادنا روسناسآ رد هب یهاگن

. مدرک نوریب مرس ورزا شرکف مرب

هساوم. هرت تحار .هلپ نونمم -

هب ،هک متفر اتباال دنچ ات دنچ وهلپاهور مدادن شهب هگیدییا فرح لا جم

تسد ورزا ملداعت یتخس ِمسج هب دروخرب اب مود هقبطی هب ندیسر ضحم

مدش. ترپ تشپ وهب مداد

مرمک یاه هرهم ورهب درد بیجع هک هارور تخس و تفس ِگنس هب هجوت یب

: مدیرغ ملباقم رسپ وِرس مدنودرگ مشچ دوب، هدرک قیرزت

؟ تساجک تساوح -

مدش،هک ماپ چم نداد ژ اسام لوغشم و متفرگ شگنر یموداب یاه مشچ زا هاگن
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درک: مریگ لفاغ شفرح اب

. یسای منزب فرح تاهاب ماوخ یم -

یاه هاگن ،هکاب مدیشک ورباال مهاگن تسس دشو کشخ ماپ یور متسد

رتشیب و مدیسر یمن ییاج هب مدرک یم رکف یچ مدش.ره هبورور شزجاع

! مسانش یمن هروج چیه ور هبیرغ نیا مدش،هک یم نئمطم

: متفگ و مداد راشف مه یور ور بلماه

امش؟ -

همزمز و درک هیکت هارور گرزب ی هرجنپ ریز ِراوید ،هب دنوشن شبل جنک یدنخبل

درک:

ونِا یمهرب شباوخ وت هب رکف وراب شبش ره هک انشآ ،نِاردق هبیرغ یانشآ -هی

! تسین تیگدنز یوت شزا یدر چیه هک هبیرغ ردق

هب تفر مدای یمدش. وکا مرس یوت شادص و دوب هدرک یلا صتا مزغم یاه میس

ور لزاپ نیا یاه هکیت یتقو ! انشآ یادص نیا و گنز نوا مایپاه، نوا زور، نوا

هرخ باأل سپ . همحازم ی هرسپ نومه رسپ نیا هک مدیمهف یم متشاذ یم مه رانک

مدز: ورغ ندیلول مه یوت ماهوربا دوب! هدش ادیپ هلکش رسو شدوخ

یمیش...؟! ممحازم ارچ ؟! یتسه یک ؟وت یاوخ یم منوج زا یچ -

دش.زا دنلب شاج وزا تشاذگ شاه بل یور " سیه ی" هنوشن ورهب شتشگنا

یمشچ هنک هاگن مهب نیاهک نودب ،هک متخود شدنلب تماق ورهب مهاگن ریز

: تفگ و دنوخرچ فارطا
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. منزب فرح تاهاب ماوخ یم هک! متفگ تهب -

و مدیشک ور مفیک ِدنب مدش، دنلب ماج زا روز وهب مدرک منت راصح ور زیل ِراوید

مدز: چپ

.... مرادن تاهاب یفرح تمسانش یمن یتقو -

مدز: رشت مفرح ی همادا لا بند هب

! انشآ ی هبیرغ -

: مدنوم خیم ماج رس شادص مش،هکاب رود شزا متساوخ و مدز یدنخزوپ

یاه هفاک زا یکی یوت هدش یتح ؛ هقیقد ود دح ،رد مریگ یمن ور تتقو دایز -

! فارطا نیمه

مور هراشا تشگنا ، مدیخرچ شتمس وهب مدرشف مه یور ور مشچماه یصرح

: متفگ و مداد نوکت شتروص یولج راودیدهت

؟! ینود یمن ور نیا هک یتسه ییانشآ .هچروط مریمن ییاج هبیرغ ابهی -نم

و درک عمج هدنخشور وه کی هک دیشکن هیناث دنچ هب یلو درک، هدنخییا

دز: لز مشچماه یوت

! نییاپ ینابهگن کقاتا ایب یکما نم ینودب یاوخ یم ،هگا هشاب -

دش. دیدپان مدید وزا تفر نییاپ هلپاهور هدب مهب یفرح لا جم نیاهک نودب

نوطیش مکمک یلو ، دموا کحضم و ترچ یلیخ مرظن رد شداهنشیپ شلوا

منوج هب یلوضف درک. م هسوسو شداهنشیپ شریذپ یارب و هنخر مدوجو یوت

داوخ! یم منوج زا یچ و هیک مدآ نیا متسنود یم دیاب و دوب هداتفا
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س روداترود یهاگن . متفر نییاپ هلپاهور ملقع هب هجوت نودب و مدیزگ ور بلماه

، مدنودرگ یمداد شنوشن هناهاش بیجع شیی طال یاه  کیمارس هک گرزب ِنلا

هدارا یراب دنچ . داتفا سنلا یاهتنا ِقاتا گنر مرک و یبوچ ِرد هب ممشچ هک

هب رتشیب و رتشیب یه دشو یعنام میلوضف یلو منک، شلحم ویب مدرگرب مدرک

دشو رتزاب یمک یقژی یادص مدز،هکاب رد هب یتسد داد! ملوه رد تمس

یهاگن . منیبب دوب هتخادنا اپ یور واپ هتسشن لبم یور هک ور رسپ نوا متسنوت

و مدرک زاب اهتنا ورات ورد مداد تروق ور منهد بآ ددجم ، مدنوخرچ بقع هب

مدش. دراو

! یطاتحم یلیخ -

. منزب غیج شرس طقف متشاد تسود و مدوب هدش یبصع یبیجع زرط هب

نزب. ور تفرح مطاتحم -هرآ،نم

یمنداد! زورب یزیچ یلو یمداد، شندیدنخ زا نوشن و دیزرل یم شاه هنوش

. نیشب -ایب

مدز: غیج شرس دز،هک هراشا شلباقم گنر یکشم و مرچ لبم هب

مرب! ماوخ یم نزب ور تفرح -

؛ مدوب هدیبسچ تفس ور ورد مشاب شرانک مدیسرت یم دوب،هک نیا تقیقح

یم لمع هشیمه رتزا هناطاتحم دیاب سپ متشادن شهب ینانیمطا و دوب هبیرغ

. مدرک

: تفگ راو همزمز هنودرگرب متمس ور شور نیاهک نودب
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دوب، هدش گنت تاه یلیل یارب یتح ملد دوب، هدش گنت تارب یلیخ ملد -نم

تاهوناز درد زا یتح هک یدوب یتلا جخ نِاردق یلو یداتفا یم هک ییاتقو یارب

! یدز یمن مَد

داد: همادا هدشش خرس یاه مشچ واب دنودرگرب متمس ور شور

!... مدوب هدش تندوب یتلا جخ نیمه قشاع هیچ؟ ینود یم -صاًال

: تفرگ ور شفرح هلای وبند درک یثکم

دنام! مهاوخ تقشاع و متسه تقشاع ، مدوب هدش تقشاع -

اتهبحلا نوچ ؛ دیبوک یم هنیسم ی هسفق ورهب شدوخ کشجنگ لثم مبلق

نوشن یشنکاو هچ دیاب متسنود یمن و مدوب هتفرگن رارق یتیعقوم نیچمه یوت

مدب!

دش: جراخ بلماه نیب زا یگنگ و موهفمان تاوصا و دروخ نوکت فرح هب بلماه

؟! یتسه یک -وت...

دز: بل هدب باوج ؤسملا هب نیاهک نودب و دیشاپ مور هب یمی مال ِدنخبل

یمیش! رتورب لد وت هچردق یمهش خرس تاه پل یتقو هک -خآ

دشو دنلب لبم یور .زا مدرک رارکت ور ملبق ؤسلا هرابود و مدنک ور مبل تسوپ

. مرادرب بقع هب یمدق دش ثعاب ،هک داتسیا میمدق دنچ یوت

یزاب مه ؛هی یسای ما یمیدق یانشآ هی !نم دایمن مشوخ یزاب هبرگ و شوم -زا

اخ.... یلیخ هک یمیدق

: متفگ و مدیرپ شفرح نیب
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؟ یسانش یم ور نم بوخ نِاردق اجک هیچ!زا تمسا -

،نِا تمسانش یم متسد فک نیع ؟ مسانشن ور ربلد یمهش هگم ! ِناماس ممسا -

. یسانش یمن ور تدوخ متدوخ هک یردق

درک: هفاضا یتسس اب

؟ یمهف یم ، تماوخ یم نوچ -

ورهب شمسا یتح دروآ. موجه مینوشیپ هب نیچ و ندیلول مه یوت ماهوربا

ییا! هرطاخ دایوای هب هسرب هچ متشادن رطاخ

.... هنکن ؟ ینک یم یچراک نیااج -

: تفگ شدوخ و باالدرب توکس یانعم ور شتسد

ایند! رس نوا یرب هگا یتح مایم... تلا بند یرب هک ییاج ،ره مدموا تلا بند -هرآ

ریت یروجدب مرس و متشادن شور هنوقشاع و ترچ یاه فرح ی هلصوح هگید

مدز: !داد دیشک یم

وشن، نم محازم مه هگید نک شعمج ور یقشاع و قشع طاسب نیا تمحز -یب

مگب! مشاداد هب یممش روبجم هنرگو

و مدادن شهب یدیدج ی هنوقشاع یاه فرح مه دیاش وای باوج و فرح لا جم

شهب توافت درک!یب وحملا یدب هاگن نابهگن ،هک متفر نوریب قاتا زا یدنت

تمس ور مهار و داتفا م هشقن و امین هب مدای مرب،هک نوریب نومتخاس زا متساوخ

! مشاب نوش لا بند دیاب اجک متسنود یمن مه زاب یلو ، مدرک جک سنلا

رخآ! هقبطی نتفر یلو ... ینوش لا بند ارچ منود یمن -
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رکشت شزا وای مشاب هدرک شهب یهجوت نیاهک ویب متخادنا شهب یمهبم ِهاگن

دنچ ریسم مومت لوط یوت مدز. هقبطی۱۷ور و مدش روسناسآ راوس منک،

دوب،هکاب هدش ادیپ هزات ِقشاع رهاظ هب یانشآ نیا ِشیپ مرکف ییا هقیقد

نوریب یمدق و مدش جراخ ویخلا رکف زا شرد ندش وزاب روسناسآ نداتسیا

گنر هوهقییا یتنطلس و گرزب ِرد ِندید دشاب نامز مه مندموا نوریب . متشاذگ

هگیدییا دحاو نوا زج هب یلو ، مدنوخرچ گرزب یور هار روداترود یهاگن هبورمور.

یرس یمداد! دحاو نیا ندوب سواه تنپ زا ربخ ییاروج هی نیمه و دوبن راک رد

شبقع هرابود یلو تسشن دحاو گنز یور متسد ، متفر ولج و مداد نوکت

هربخ هچ دحاو نیا یوت متشادن ربخ یتح هک ؟نم متفگ یم یچ دیاب . مدیشک

طقف نیااج تشاد ناکما دصرد دنچ نراد!صاًال ناکسا وت نیا ییاه مدآ هچ ای

؟! ندب هار تحار یلیخ ور ونم هشاب یداع ینومهم هی

رس دش ثعاب زابو دحاو رد وه هی ،هک مدرگرب بقع وهب مشکب سپ اپ متساوخ

،هک منکب یتکرح متسنوت یمن دشو سبح هنیس یوت مسفن هنزب! مکشخ ماج

: تفگ دادو نوکت متروص یولج یتسد ملباقم یلکیه ِدرم

؟ یتشاد راک یک -اب

یاه شیر و سات هلکی نوا رب نوزفا دزو مقوذ یوت شمارتحا زا رود هب ِنحل

درک. قیرزت مهب ور سرت رتشیب شیکشم رفو

؟ یراد راک یک ...اب موناخ رتخد مَاوت -اب

مدز: بل هتتهتپ اب

-مَـ...مَـناب...اب...
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دوب هدز مرس هب یتح مگب، دیاب یچ متسنود یمن و مدوب زجاع مفرح ی همادا زا

و تفر یهایس مشچماه رد هاگیاج یوت فتاه ندش رهاظ منک،هکاب رارف

! مدرک منت ظافح ور رد بوچراهچ یلو مرب، زاحلا دوب نکمم

نیااج.... ایس؟ هدش یچ -

هرگ هب تشاد مکمک هک ییاه مخا و تهب واب دروخ ور شفرح نم ندید اب منوا

: تفگ یلکیه ِدرم نومه دز،هک لز مهب یمدش لیدبت ینتسسگان ی

یم رکوالل مسرپ یم مه یچ هراد.ره راک یک اب تسین مولعم نیا ، منود یمن -

هش!

منک،هک هلمح شهب دز مرس هب ییا هظحل یتح و نداد نامیپ مه اب ماهوربا منم

: تفگ دشو یعنام فتاه

؟ ینک یم یچراک نیااج -

: تفگ ایس ورهب

وت. !ورب تسانشآ ، تسین یلکشم -

: تفگ و درک وحهلام یکانسرت هاگن ایس

. مرایب ترپاهور و ترخ نیشام یوت زا مرب هتفگ -اقآ

نامز نیرت مک یوت منوا و درک هراشا شهب رس هنزب،اب یفرح نیاهک نودب فتاه

دش. دیدپان دید وزا روسناسآ دراو نکمم

درک: همزمز یصرح بل ریز فتاه

! لوضف ی هرتخد هنوخ هسرب نوماپ طقف هک -خآ
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دز: داد یرتدنلب یادص اب

! دینزب یدنگ نوتلا هبح یاو طقف ، لخاد دیایب -

ور ورد مدش دراو منوزرل یاهاپ دش.اب هنوخ لخاد شدوخ و دنومن مرظتنم

شراوید هب هنیآیطالیی هی طقف هک یکیراب یور هار رطاخ .هب متسب مرس تشپ

یلو ، منیبب ور ارسپ متسنوت یمن تشاد رارق ییا هشوگ یشفک اج وهی دوب لصتم

مشوگ هب مه نوشاه هدنخ یادص و دوب هتفرگ ردرب ور سنلا ییوب  شوخ ِدود

یگرزب هداعلا قوف هبسِنلا تیاهن ورد متفرگ شیپ ور ادص ریسم . دروخ یم

و دموا یم مشچ هب شیی -طال دیفس یاه  کیمارس یزیچ ره زا لوا ،هک مدیسر

امین ، دنرماس ، داصرم ...و تشاد رارق رترود یمک دوب،هک یدرایلیب زیم نوا زا دعب

و فتاه سنلا طسو ! ندوب یزاب لوغشم شرود نوش  متخانش یمن هک رسپ وودات

!اب ندوب ندیشک نویلق لوغشم و هتسشن یتنطلس یاه لبم یور درم ودات

و بجعتم یادص ،هکاب متشگرب بقع هب تسس و دیزرل منت امین یادص ندینش

: تفگ شیبصع حلا نیع رد

؟ ینک یم یچراک نیااج -

نوا زا یکی نیاراب دوب،هک هدوبر مزا ور ندز فرح ناوت شدولآ نوخ یاه هاگن اب

: دیسرپ دوب مه رتراد نسوسلا هک اهدرم

امش؟ -

: دیسر مداد وهب تفر مشچهرغییا فتاه ،هک متشادن یفرح ِناوت نانچ مه

. هنما شابن نارگن . تسامین رهاوخ -

نویلق زا تسد دوب هتسب بقع ورزا شدنلب و روب یاهوم هک درم یکی نوا
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دشو مموز شیلسع و زبس یاه هاگن واب درک دنلب ور شرس ، تشادرب ندیشک

. هتفایب منوج هب رتشیب و رتشیب هشعر دش ثعاب نیمه

دز: چپ هریگب نم زا هاگن نیاهک نودب و داتسرف نوریب هنیسش ورزا دود هرخ باأل

؟! هعونمم نوم نیب ثنوم سنج روضح مدوب هتفگن هگم ، فتاه -

درک: ینویمرداپ امین

یم.... فرح شاهاب مدوخ هنم ریصقت همهش ، دارهب اقآ دیشخبب -

: تفگ یکشخ ِنحل واب دیرب ور شفرح دارهب

دوب! فتاه مفرح بطاخم -

داد: ور شباوج یسرتسا و یگچاپتسد چیه نودب فتاه

. نشاب هتشاد یراک مه نوماهاب ناوخ یم موناخ نمسای -

نوشتسود یکی نوا هدنخی شدعب و دارهب ی هدننکریقحت هدنخی هلصاف وبال

درک! ادیپ وکا سنلا زاب یاضف یوت دوب،هک

: متفگ اوه یوت متسد نداد نوکت واب مدیشک نودند ورهب مبل

؟ تشاد هدنخ -

دش: لیامتم ولج دادوهب تروق هدنخشور

؟ ینک یراک مه ابام یاوخ یم هچب فلا هی نیاروط!وت -هک

فرط متسنود یم ؛هن متشادن تیعضو زا یتسرد کرد چیه یطیارش نینچ یوت

راب کی یارب متساوخ یم یلو دایم! رب متسد زا یراک هچ متسنود یم یکماوهن

منک. مک ندروآ یم رامش هب مک ور نم هک یتعامج یور هدش مه
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! بانج هیناجم شناحتما -

هب یهاگن . تفرگ ردرب ور سنلا ییا هدننک تیذا ِتوکس و دیرپ باال شپچ یوربا

 تریح یاه مشچ و فتاه و امین نارگن و یبصع یاه هاگن ،هکاب مدنوخرچ مفارطا

و دوبن ناهیآ زا یربخ هک دوب بیجع یلو مدش، هبورور داصرم و ماس هدزی

یاج

ور مهاگن و متفرگ ارسپ زا مشچ دارهب یادص !اب دروخ یم مشچ هب یلیخ شیلا خ

مداد. شهب

ا رکنات ندرک در هساو یراد مدآ هنکن ؟ مادام دایم زاوترب یراک ثمًالهچ بخ -

موه؟ زرم! زا

یور شرانک نایمسلا درم یاه هدنخ نیا رب نوزفا یمدادو رخسمت یوب شنحل

یمن یتلا خد چیه ارسپ دوب،هک نیا نیااه رتزا خمور و تفر یم رژه مباصعا

! ندرک

مدز: وبل مداتسرف شلا ریز ور ماهوم

؟ نیاوخب یراک هچ -ات

: دیرغ یبل ریز امین

! نمسای -

: تفگ دشو شفرح عنام دارهب

! یراد هزبرج ؛لدو دموا مشوخ -هن،

نیا ِتشپ تسنود یم هچ دارهب ؛ مدرک شراهم روز هب یلو دوب، هتفرگ هدنخم
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دوب؟! یفاک خپ هی طقف شنتفر شوه زا یارب دوب،هک وسرت رتخد هی سرتن ِباقن

! هشاب یراد  هزبرج ولدو تردق هی شدوخ اه رهاظت نیمه مه دیاش یلو

: تفگ دادو شروب لیبس هب یبات و چیپ

هک... -راک

درک: هاگن فتاه هب ثکم واب دیشک ور شفرح

؟ دایم رب شتسد زا یراک هچ وت رظن هب رسپ یه -

متتسرفب "و یراک چیه " هگن مدوب راودیما . متخادنا فتاه هب یدننام کرش ِهاگن

: تفگ دارهب وورهب تفرگ مزا هاگن هنوخ!

هداز؟ میخف ناورس یاج شمیراذب هروط -هچ

نویم و دوب دوهشم نوش هگید تسود یاه مشچ یوت حوضو هب نیسحت ِقرب

: تفگ و دیرپ نومفرح

اه! تسین یرکف ؛دب هتسرد تراک رسپ یه -

داد: رارق شفرح بطاخم ور دارهب نیاراب

؟ دارهب هن هگم -

: تفگ هقیقد دنچ دعب هنوچشدزو ریز یتسد دارهب

!... تسین مه یدب رکف -هن

دز: بل فتاه هب ندرک هاگن اب نیاراب

هدب. ناکسا ناورس یاج ور نیمه ِرت نانیمطا دروم رغاس زا نیا -هگا
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: تسشن امین یور شرامخ یاه مشچ و دنودرگ ور شهاگن مه وزاب

؟ یرادن یلکشم هک -وت

و هدب دیاب یباوج هچ تسنود یمن دوب، صخشم حوضو هب امین یاه  تسد شزرل

هراشا و تخادنا شهب ینئمطم ِهاگن فتاه ،هک دیسر یم رظن هب هچاپتسد یباسح

. هریگن راک هب یداریا هک درک

دز: بل دارهب وورهب داتسرف نوریب ورکالهف شسفن امین

. تسین یلکشم -هن

نش. قرفتم دز،هک هراشا ارسپ هب تشگنا واب تفرگ نویلق زا یماک هرابود دارهب

نوش  یزاب ورس نتفرگ هلصاف زاام رسپ ودات نوا و داصرم و ماس لبق لثم

سنلا طسو بیجع هک گنر مرک یاه لبم زا یکی یور فتاه . نتشگرب

یگشیمه روگیف مه دیاش وای دارهب زا دیلقت وهب تسشن ندرک یم ییامندوخ

هداتسیا اپرس فیلکت بال امین نمو طقف طسو نیا . تخادنا اپ یور اپ شدوخ

: دیسرپ و دنوخرچ یمشچ درم یکی نوا ،هک میدوب

؟ دینیش یمن ارچ -

، میتسشن دارهب یور هبور هرفنی ود لبم یور و دیشک ور متسد یجیگ اب امین

مادم و مشکب نوریب شتسد ورزا متسد دادن هزاجا مه نتسشن دعب یتح یلو

مه مدوخ نوچ مدرک یم شکرد یبوخ وهب تشاد سرتسا یمداد؛ شراشف

! متشادن نوا زا یمک تسد

درک: زاب نداد حیضوت هب بل شدوخ دارهب هسرپب یلا ؤس یسک نیاهک نودب

! هرادن فرح شراک یلو ، هرتخد هی وت لثم تسرد مه هداز میخف ناورس -
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محور زا هنایروم لثم یمداد وجالن دارهب زغم یوت رکذم و ثنوم نیب هک یتوافت

ویاهالتی دنلب یاهوم نوج هب اسب هچ یمندرک شمومت وهگا یمدرک هیذغت

هش! میلست شدوخ ات شمدیشک یم ونِاردق مداتفا یم هدشش

مداد: نوکت فرح ورهب وبلماه تروق ور منهد بآ

بخ؟ -

شتسپ رس یریم هداز میخف ناورس یاج .وت ِناتسناغفا ِزرم یاه  سرزاب لوئسم -

نش. در زرم اتزا ینک یم رود اه نیشام اهورزا سرزاب و

: مدروآ نوبز ورهب دوب منهذ یوت هک یفرح یلطعم ِنودب

هگم.... ؟ یروط هچ تقو نوا -

شادص ،هک مدرک هاگن دود تشپ زا ششاشب هرهچی وهب مدادن همادا ور مفرح

: تخادنا نینط مشوگ یوت

! رتخد وشن گنخ -

دش: مشچماه ندش درگ ثعاب و تشذگ منهذ زا یسدح هلصاف بال

.... رتخد نوا هنکن -

هب یرس و تشاذگ شینیب یولج سیه ی هنوشن ورهب شتشگنا شدوخ نیاراب

دش. سبح هنیس یوت مسفن داد،هک نوکت مفرح دییأت ی هنوشن

... تساه هچب شیپ ناورس -

درک: هفاضا ثکم اب

! یدب ماجنا تسرد ور تراک هک یتقو -ات
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ندرک میاق رد یعس مبل تسوپ ندیوج اب یلو مداد، نوکت یرس و متفگن یزیچ

! متشاد مینارگن و سرتسا

یشزوس ،هک دیشک شدوخ مهاب ور نم تسد نامز دشومه دنلب شاج زا امین

نومهب یکوکشم ِهاگن هیقب دایب. رد مخآ یادص دش ثعاب و تسشن متسد فک

داد: حیضوت شدوخ امین ،هک نتخادنا

مدب! شنوشن و مرب شاهاب دیاب ، تسین دلب ور یتشادهب سیورس نمسای -

وزا دیشک ور متسد هنایشحو امین ،هک نتفگن ییا هفاضا زیچ و نداد نوکت یرس

،هک دروخ هرگ داصرم هاگن اب مهاگن تاظحل نیرخآ یوت درک. رذگ گرزب سِنلا

درک! قیرزت مهب ور کوش دزو مهب یدنخزوپ

ور متسد . میدش دیدپان هیقب دید وزا دیچیپ ور هارور سنلا یاهتنا هب ندیسر اب

یاه مشچ واب مدرک ظفح ور ملداعت روز هب درک،هک مترپ راوید تمس لوو

. متخود مشچ امین بیرغ بیجع و هدش ور هزات تاکرح هب هدشدرگ

یهجوتم ! یتخادنا هار دوب یچ اه یزاب هچب نیا ؟ ینک یم یطلغ هچ نیااج -

؟ یدش یفیثک یزاب هچ دراو

یادا نودب بلماه هرابود شدنلب تبسن هب یادص منک،هکاب زاب نهد متساوخ

. تسشن مه یور یفرح چیه

تسد ور وت هام هس نیا اباب هک نیا ! بارخ هلک ی هرتخد یتسین هجوتم -ِدهن

؟! یمهف یم ور نیا یچ؟ هدرپس نم

گر هک متفرگ ور شتسد ،چم متشادرب ولج هب یمدق و متشاذگ رانک ور سرت

درک. یروآدای مهب ور هعجاف قمع هدشش هتسجرب یاه
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! سرتن تسه مساوح ادخ هب یلو ادخ، ور وت دیشخبب ! شاداد -

: تفگ و دنورپ یکیت شپچ مشچ

؟ ینک یمن کرد ارچ . تسین وگباوج مه سرت هگید نوچ ! مسرت یمن یسای -

: متفگ و مدرب موتنام گرزب بیج یوت تسد

نک! نانیمطا مهب -

دز: چپ هتسهآ

. نانیمطا نیا زا نکن منومیشپ -

هتسنلا ِدیفس ِرد هب مداد،هک نوکت شارب یرس و مدز شهب ینئمطم دنخبل

: تفگ دزو هراشا

. مدرگ یم -االنرب

یتشادهب سیورس هب قلعتم یممدز سدح هک رد نوا شدوخ و متفگن یزیچ

ریز دوب هنیآ زا ًامامت هک هارور یاهراوید ندید دش.اب لخاد و درک زاب ور هشاب

هب هک ماهوم ندرک بترم لوغشم و مداتسیا شیتمسق یولج و مدز یتوس یبل

مدوخ هب هگیدییا هاگن مدش. نتفرگ یمن لدم و ندوبن میقتسم یطارص چیه

لثم هرابود یلوضف یرتخد مالمی یادص ،هکاب مشکب بقع متساوخ و متخادنا

. مدرگب ادص عبنم لا بند دش ثعاب و داتفا منوج هب مرک

شهب ور مدوخ قوذ دزواب یقرب مشچماه یپچ ِتمس دیفس رد ِندید اب

مدوب هدش واکجنک ؛ مونشب ور شادص رتهب ات مداد هیکت رد ورهب مشوگ . مدنوسر

! مدرک یم یلوضف عفر دوب هدش یروجره دیاب و
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دش. هسبح هنیس یوت مسفن و رتزیت ماه شوگ شفرح ندینش اب

هک.... مش هسیر شلا بند دیاب یک داوخ،ات یمن ور نم داصرم ثمًالاقآ نیا -

ندینش درک. هلمحرو نم زغم ورهب ویخلا رکف لیس یلو ، دادن همادا ور شفرح

رتشیب یلوضف یارب و هداد مکلقلق تروص نیا هب مه نوا داصرم یانشآ مسا

دوب! هدرک مبیغرت

تشاذگ مبل یور ور شتسد مدز،هک یغیج مرس تشپ زا امین یادص ندینش اب

! دیشک یچگ ِنوتس ِتشپ ور نم متسد نتفرگ اب روز وهب

نوا رد عقوم نومه ،هک مدوب هدروآ مک سفن و دوب مبل یور شتسد نانچمه

و دموا نوریب شزا ریرح زیموش و دیفس راولش اب یدنلب دق رتخد دشو زاب قاتا

خرس حوضو تفر.هب قاتا یوت هرابود شدعب ، دنوخرچ فارطا هب یکوکشم هاگن

امین مکش یوت یجنرآ لیلد نیمه ؛هب مدرک یم سح ور متروص تسوپ ندش

. دیشک سپ ور شتسد یروف منوا و مدیبوک

مدش! هفخ ، یکرتب -

یمن یفرح چیه عقاوم روج نیا یوت درک. هاگن مهب هنیس هب تسد و درک یمخا

یمدرک. نداد حیضوت هب روبجم ور مدآ شاه هاگن دزواب

: متفگ و مدز هرگ مه یوت ور ماه تشگنا

! مدوب هدش واکجنک بخ... -

: دیرغ هدشش تفچ کف نیب زا هنیس هب تسد نانچمه

! ینزن دنگ یداد لوق هدشن تعاس مین ! نمسای -



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

258

ریز ییامرگ رتخد نوا فرح یروآدای ،هکاب مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ

مدز: ینکشب اوه یوت و دیود متسوپ

یچ؟! وگب امین... یاو -

دز: بل یقوش و قوذ چیه نودب

یچ؟ -

: دشن مفرح نتفگ عنام یلو ، ندیلول مه یوت ماهوربا

ور داصرم مسا نیا دعب مداد، یم شوگ ور هرتخد نیا یافرح متشاد نم نیبب -

دروآ!

: دنورپ باال ییوربا واکجنک

یمدز؟! فرح یصخش اب ینعی ؟ داصرم -

مداد: باوج و مداد نوکت اوه یوت یتسد

دز هک یفرح یلو ! یکی یمدزای فرح نفلت ،ایاب منود یمن -

دوب. جبلا

: دیسرپ هشب داجیا شتلا ح یوت یرییغت نیاهک نودب

؟! تفگ یچ هگم -

مش؟ هسیر شلا بند دیاب یک ات داوخ یمن ور نم داصرم ،هک تفگ ور نیا قیقد -

هگیدییا یاهاج شلا ویخ رکف یلو دوب، نم یور شمشچ درک؛ هاگن مهب رکفتم

نومهب تشاد هک هدرمریپ ورای ندید اب یلو هگب، یزیچ تساوخ یمدز! هسرپ

دزن. یفرح و تسشن مه یور شاه بل یمدش کیدزن
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؟ ترهاوخ اب یدرک تولخ امین! -

داد: ور شباوج امین ،هک میدز یعونصم و کحضم هدنخی نومود ره

! هگید میدموا یم میتشاد هیچ؟ تولخ یضترم اقآ -هن

 شفک کون هب ندرک هاگن اب نامز دادومه ینوکت ور شتسد یوت ِراگیس یضترم

: تفگ شقارب و یکشم یاه

؟ هدموا شیپ یلکشم ! مدینش غیج یادص -

هگب یزیچ زاب امین مراذب نیاهک نودب ؛ مدوب هدش کالهف شترچ یاه ؤسلا زا

مداد: باوج مدوخ

؟ نیدش عناق ، مدروخ -رُس

: دیچیپ سنلا یوت ش هدننکرک هقههقی یادص و تخود مشچماه ورهب شهاگن

مدش. عناق -هوا!هلب

ندید اب هرابود یلصا سنلا یوت . متشذگ شرانک وزا مدرک پچ شارب یمشچ

روز .هب داتفا منوج هب هروخ لثم کَش و مداتفا هرتخد نوا فرح دای داصرم

اب نامز مه ،هک مدنوسر فتاه ورهب مدوخ و متفرگ شمهبم یاه هاگن زا مشچ

دز: بل دارهب دشوورهب دنلب لبم یور زا نم ندیسر

هرن! تدای یتسرفب هساوم ور تسیل ، میریم هگید -ام

تشاد مکمک هگید نوچ دوب؛ هدیبوک ور سفق نیا زا میدازآ رهم راگنا شفرح اب

یمداد! تسد مهب یگفخ سح

هقبطی تمس یرفن جنپ ، دارهب و یضترم اب فراعت نودب یاه  یظفاحادخ زا دعب
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ریگرد ور منهذ هک یلا وؤس مداتسیا الیب طسو وه هی یلو ، میداتفا هار نییاپ

: مدروآ نوبز هب دوب هدرک

! مدیدن ور ناهیآ -اقآ

باال هنوشییا و مدادن یتیمها ،هک دیشک مه یوت ور شاه مخا هرابود امین

داد: ور مباوج درس نوخ و تشگرب متمس فتاه . مدنورپ

. تشاد راک ناهیآ -

شلا بند مکمک مه هیقب و داتفا هار جورخ رد تمس نم هب هجوت نودب مه دعب

جراخ نامتراپآ زا شملا ندرک بترم زا دعب و مدیشک مینوشیپ یور یتسد . نتفر

راوس نتشاد نوشدوخ و ندوب هدرک کراپ نوبایخ فرط نوا ور نیشام مدش.

در نوبایخ زا متساوخ و متفر نییاپ ور نامتراپآ یولج هلپی ندش.هسات یم

نومه دموا یم متمس هب تعرس اب تشاد هک روتوم هی ندید وهاب هی مش،هک

وره مدینش ور امین داد یادص ! مرادرب مدق زا مدق متسنوتن دزو مکشخ طسو

نیشام تمس دادو ملوه مکحم رفن هی مش،هک یکی تلا فسآ اب مدوب رظتنم نآ

دوب نکمم و هدنومن ماهاپ یوت ینوج هگید ، تفر یم یهایس مشچماه درک. مترپ

نیشام بقع رد ندرک زاب واب تفرگ ور موزاب ریز امین یلو مش، ولو نیمز یور

یوت . منیشب یلدنص یور درک کمک

یادص طقف ... مدیمهف یمن فتاه و امین یاه فرح زا یچیه و مدوبن مدوخ حلا

یمدرک!اب مرَک تشاد یمدشو هدیمد ماه شوگ یوت دوب،هک یدننام توس

دشو سبح هنیس یوت مسفن دوب هداتسیا دنرماس تشپ هک یصخش ندید

. دیچیپ منهد یوت یروش هزمی ،هک مدیزگ ور بلماه هاگآدوخان
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: تسشن شاه بل یور ینوج یب دنخبل و دموا ولج

؟ مناخ یبوخ -

: تفگ شندید واب تشگرب بقع هب امین

. مرکچم ایند کی منک! رکشت مرهاوخ تاجن تباب نوتزا یروج هچ منود یمن -

: تفگ امین ورهب ناماس

! دیراد رایتخا -

داد: رارق شبطاخم ور نم نیاراب دزو یدنخبل مهب هریخ

! متسین رضاح هنحص رد مه هشیمه ،نم دینک عمج ور نوتساوح -

.رد متسشن بقع یلدنص و مدیشک مه یوت ور مخاماه ،هک دنورپ باال هنوشییا

دایب ملا بند یک ات هرارق زومرم و هنک رسپ نیا مدرک رکف نیا وهب متسب مکحم ور

هدب؟! همادا شاهزیرگ و بیقعت وهب

تشپ امین دز، در تسد شندنوسر نمض امین یاه  فراعت هب ناماس نیاهک زا دعب

هش،هک راوس تساوخ داصرم دشو زاب مرانک .رد شرانک فتاه و تسشن نومرف

ِنوریب هناشوگیزاب هک یدنرماس و داصرم نم، یور فتاه و امین یاه مشچ

دز! ودود ، دنورپ یم دگل کیتس وهبال دوب هداتسیا نیشام

منک زاب بل نم نیاهک زا لبق یلو ، مدنوخ ور نوشفرح و متخادنا نوشهب یهاگن

: تفگ فتاه

. دیایب دیریگب سنا ،هیآژ میرادن اج نویاقآ -

یوت یهاگن و دموا ولج ماس راب نیا ،هک تفر بقع دزو یدنخزوپ داصرم
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: تفگ و دنوخرچ نیشام

میش؟! یمن اج داصرم خیلا؛نمو یاج همه نیا ینعی ؟ فتاه یگیم یچ -

یم یجک نهد مهب ملباقم هنیآی یوت دوب،هک امین مهرد یاه مخا هلصاف وبال

درک!

: مدیرپ نوشفرح طسو رکف و یگنهامه ِنودب

نیش! راوس امش ، مدرگ یم رب سنا ابآژ -نم

: دیرغ امین هک

تاج! رس نیشب -

مرس یوت مومت مکحت وراب شروتسد ییا هفاضا فرح و حیضوت چیه ِنودب

مکشخ یلدنص یور ینطاب لیم نودب دوب! هتشاذن یقاب یفرح یاج و هدیبوک

امین دشوهب هدایپ نیشام زا فتاه ،هک منوخرچب نهد یوت نوبز متسنوتن دزو

فتاه داد هزاجا دشو هدایپ شفرح زا عبط هب مه امین هش؛ هدایپ درک هراشا

رانک ولج داصرم ، تفرگ یاج مرانک و دموا بقع شدوخ ، هنیشب نومرف تشپ

درک. شوخ اج امین رانک ، نیشام فرط نوا دنرماس تیاهن ورد تسشن فتاه

! ندوب هتشاذگ زاب ور نم نهد و هدش لح الت کشم مومت هداس ییاج هباج ابهی

غادو ِرون ،هک مدیشک نییاپ ور هشیش . دموا رد تکرح هب توکس یوت نیشام

شتسد فتاه ! مشکب ورباال هشیش هرابود دش ثعاب و درک متیذا دیشروخ نازوس

نیشام یوت یکنخ داب هقیقد دنچ زا دعب درک،هک شنشور و درب رلوک تمس ور

دنچ زا دعب و دیچیپ نیشام یوت یلیابوم یادص درک. مک میگتفشآ وزا دیچیپ

تسود و مدوب هدش شوگ ارچ منود یمن ! هفتاه هب قلعتم دش،هک صخشم هقیقد
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دوب طخ فرط نوا هک یصخش مه دیاش هدز؛ گنز شهب یک منیبب متشاد

! مدوب هدرک ادیپ عالهق فتاه یادص ندینش هب رتشیب و تشادن یتیمها

داد: شزاون ور مشوگ شادص و مدیسر ملد دارم هب هرخ باأل

؟! مناج -

شفرح مدوب نئمطم یلو ، مدیمهف یمن ور دوب طخ فرط نوا هک یصخش فرح

: تفگ دزو زمرت یور مکحم فتاه هک هدوبن یبوخ زیچ

اجک ناج؟صاالًزا لا رام یگیم یچ یتسه هجوتم ؟ دهشم هدموا هک یچ ینعی -

مدش! دازآ نم هدش رادربخ

،هکک میدش هدایپ یگمه یوال. هب نوم  ندیسر اب دوب هدش نامز مه شندرک زمرت

: تفگ دعب و دیشک شبل رود یتسد یشیامن الهفو

لا... رام نک شمومت -

داد: همادا لبق رتزا تسس

! دینک یم ملظ رتخد نوا هب نیراد امش . ًافطل دینک شمومت -

شیدعب فرح و دنورپ شاپ ریز هزیر گنس هب یدگل دز، شدوخ رود یخرچ

: شسامت ی همتاخ دشاب فداصم

قح! هانپ .رد شماوخ یمن مدز، ور مافرح -بقًال

ور دروآ یم نوبز هب هنوگ  سامتلا ور شمسا مادم طخ فرط نوا هک ینز یادص

درک. عطق ور سامت و تفرگ هدیدان

فتاه موز ور مواکجنک هاگن و مدیشک شرود ور منوبز بلماه، ندش رَت یارب
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نومرانک هچباهزا توهبم یاه هاگن نمو هب یهجوت نیرت  کچوک ِنودب ،هک مدرک

یادص اب یلو هنک، زاب ور طایح رد تساوخ و درب شبیج یوت تسد . تشذگ

هب نم اب نامز دشومه کشخ شتسد دش دنلب نومرس تشپ هکزا یرتخد

. دیخرچ بقع

! دمحم -اقآ

دشو سبح هنیس یوت شسفن درک. عمجت فتاه تسوپ ریز دوب،هک نوخ و

. تسشن شینوشیپ یور یدرس قرع

ارسپ یور ورزا شهاگن نوم  لباقم رتخد . تخادنا ریز ور شرس و تفگن یزیچ

مبلق زا عبط هب منم و تشادن یبوخ سح شاه هاگن دنوم. نم ِموز و دنوخرچ

، دنلب یاه درک.مژه ششاکنک هاگآدوخان مشچماه . متشادن شهب یبوخ سح

شمرف شوخ حلا نیع ورد کیراب یاه وبل ِرفکالیغ یاهوم ، دیفس تسوپ

یرُه ملد یوت یزیچ یمداد. هولج زیگنارب  نیسحت یدایز و هداس شور هفایق

و مدرک بوکرس ور مبلق مظنمان یاه  شپت یلو دوب! ملد ِدوخ مه دیاش ، تخیر

: تفگ فتاه ،هک متفرگ شزا مشچ

مایم! منم ...االن لخاد دیرب ؛ ارسپ -

لا بند وهب نتفرگ فتاه ورزا نوشتوهبم و مهبم یاه هاگن ماس و داصرم و امین

هدز ریجنز و لفق ماهاپ ورهب ینت دنچ هنزوی راگنا نم یلو ، ندش لخاد مه

تناس دنچ ی هزادنا هب یتح متسنوت یمن و مدوب هدش کشخ اج نومه ؛ نشاب

! مروخب نوکت

مزا شرگ  شنزرس یاه هاگن اب ملباقم رتخد دشو موز نم یور فتاه روخ لد ِهاگن
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منک! کرت نوااجور هک تساوخ یم

دراو . مدرک درگ بقع هدش نیگنس یاهاپ واب مداد نوکت یرس ، مدموا مدوخ هب

یمن ملد یمدزو دنت یبیجع زرط هب مبلق . مداتسیا رد تشپ و مدش طایح

و متسنود یم فتاه کلا ورم مدوخ هناکحضم ! مراذب نوشاهنت مه اب تساوخ

! متشاد شور یصاخ بصعت

: دروخ مشوگ هب فتاه یادص ،هک متفرگ راصح راوید تشپ

! دینک حرطم نوت ندموا نیااج یارب یقطنم لیلد هی دینک فطل مناخ، یلیل -

درک: مورحم مزا ژنور یسکا یلیل فرح و

یچیه و یدش دازآ ! متدزمان یتم ال !سان دمحم هیراتفر هچ نیا یمنمش هجوتم -

یمینز؟ مسپ یروط نیا یراد تلا بند مدموا مدوخ ،حاالمه یتفگن

هار یوت و دوبر مزا ور سفنت گنس هبثملا یزیچ دش، تخس مارب ندیشک سفن

هب تیاهن ورد دیشوج و دیشوج و دیشوج ممشچ یوت کشا داد. مل مولگ یور

کحضم یچ همه دوب، کحضم مداد! رس یراو  هنووید و هفخ هدنخی ، هیرگ یاج

دوب! هدش هدنخراد و

دوب! هدش هدنهدرازآ یچ همه هگید داد؛ رازآ ور مشوگ فتاه هفخی ِیادص

.... مودک یمنمش؛ هجوتم هک منم نیا ! موناخ یلیل -

. مدرک یم سح کالهفشور تاکرح راوید تشپ زا یتح و دادن همادا ور شفرح

؟ یگب یتساوخ یم یچ یچ؟ مودک -

یلو منک، ادیپ فتاه یاه فرح نیبام زا یدیما ی هنزور دیاش ات مدرک زیت شوگ
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ملد: درد یور دش یشیتآ شباوج

تافیرشت ِیَپ مایب شدعب مداد، هک ور ماه یهدب متساوخ طقف ؟ ندز سپ مودک -

! نیمه . یسورع

نم یارب نیمه دوب؛ نیمه یاربنوا نیمه دز، گنز مشوگ یوت شنیمه ! نیمه

متساوخن هگید ، متسنودن زیاج ور ندنوم راوید نوا تشپ هگید دوب! درد ایند هی

رت شیب منادجو و مدوخ شیپ مرورغ مدادن هزاجا هگید ، نگیم یچ شدعب منودب

هش! درخ نیا زا

ردو یور منیگمشخ ِهاگن مدش، مقاتا دراو یدنت و متشاذگ منهد یور تسد

هیاپش هب یدگل ، مدرب موجه یلدنص تمس یبصع و دموا رد شدرگ هب شراوید

و دیچیپ ماپ چم یوت درد نم! ِخآ ندش دنلب دشاب نامز مه شنتسکش و مدز

یرپ زابو مقاتا رد ،هک دیشکن هیناث دنچ مدش.هب هدیبوک نیمز یور اج نومه

کشا هب تروص یور هدرک بورغ ِدیشروخ دش.ِرون نایامن رد هاگیاج یوت

منک. مشچماه ظافح ور ماه تسد رایتخا یب دش ثعاب و تسشن م هتسشن

مدب زاحلا یزیچ ات مدیدزد شزا ور متروص درک. هیکت شهب و تسب ور رد

هشن! هجوتم

! یسای -

واب دموا ولج مداد. نوشن هدرکم مرو یاپ لوغشم ور مدوخ و مدادن شهب یباوج

ور متروص و مدرک رت شیب ور متمواقم ،هک دیشک ورباال مرس هنوچم نتفرگ

. مدنودرگرب

. مدرک سح ور ماپ یور شهاگن ینیگنس دادو مل مرانک
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؟ تدوخ اب یدرک یچراک -

: دیسرپ زاب ،هک مدادن شهب یباوج

وناب؟ یسای هدش یچ -

: متفگ و مداد ورف ور مضغب . دیشوج ممشچ یوت هرابود کشا

! هدشن یزیچ -

: تفگ اباحم یب

؟ یدروآ تاپ رس بالور نیا و ندش یکشا تامشچ یچیه هساو -

، نداد باوج  نودب و درک شوخ هدشماج کشخ یاه بل یور یخلت دنخبل

مداد. نوکت شارب یرس

هدش! یچ منود یم نم یلو -

یمن . مدنوم شنودنخ یاه مشچ هریخی و مدنوخرچ شتمس ور مرس یدنت

! دیدنخ یم بیجع شاه مشچ یلو ، دیدنخ

یچ؟ -

مشچماه ِموز ، دیشک ورباال شهاگن و دیبوک مبلق یور شور هراشا تشگنا مرن

دز: وبل دنوم

! قیفر یتخاب ور تلد -

ال ودزب مدرک عمج ور مبلق یاپ و تسد عیرس یلو دش، سبح هنیس یوت مسفن

مدز: تقیقح ریز هن

اوعد... امین اب طقف ... طقف ! شمزابب هک مرادن یلد ؟نم ترس هب هدز -
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یگنشق هدنخی دادو نوکت یرس دادن. مهب شور همادا ی هزاجا و دیرب ور مفرح

ادیوه مه یکیرات نوا یوت یتح شاه هنوگ ،هکچلا تسشن شاه بل یور

ندش!

و تفر غارچ تمس یرپ و مدنوشن تخت یور ور متخرک وِنت مدش دنلب

: متفگ هنک،هک شنشور تساوخ

هرت! گنشق یکیرات -

دز: چپ مشوگ وریز تسشن مرانک دموا ، دیشک سپ ور شتسد

؟ یراد تسود ور یکیرات -

ِقشع ِهوبنا ِمجح ورزا ملد متساوخ یم طقف و طقف ، تشادن دوجو یسرت هگید

: متفگ منک؛ هیلخت هدش سبح

مراد... تسود ور شاه مشچ گنر -

مداد: همادا و متخود شهب ور مهاگن

! هکیرات یدایز شاه مشچ -

درک: همزمز و درک ینیگمغ هدنخی

؟ یگب شدوخ هب هدشن رید ات تسین رتهب ! یگب نم هب دیابن هک ور -انیا

دش لیدبت قهقه هقههقمهب ،هک مدیدنخ و مدیدنخ .نِاردق مدیدنخ هاگآدوخان

! دیسام مبل یور هدنخ و

هدش! رید -

هم... تسین رید تقو چیه قشع هساو ، ممهف یمن ور تروظنم -
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: مدیرپ شفرح طسو و مدادن شهب همادا ی هزاجا

هراد! دزمان -

درک: رارکت ور مفرح توهبم و جیگ

هراد؟! دزمان -

: تفگ دنتدنت ،هک متفگن یزیچ و مداد نوکت یرس

؟ یگیم ور دوب رد یولج هک هرتخد نومه -

: تفگ یعنصت هدنخی و یلا حشوخ مداد،هکاب نوکت ور مرس یبادص مزاب

! هشاب شرهاوخ دیاش اه! یراد باالیی لیخت هوق ؟ ترس هب هدز -

: متفگ رصتخم و مورآ هرابود

! هشدزمان ، مدینش مدوخ -

: تفرگ مغ یوب شادص و تخاب ور شیلا حشوخ

هراد؟ شتسود نوا یچ؟ فتاه -

: متفگ و مداد شهب ور مهاگن

اه! یسرپ یم ازیچ ؟هچ منودب اجک زا -نم

مدز: بل مدوخ زاب ،هک تفگن یزیچ و دنورپ باال هنوشییا

! دوبن یسورع تافیرشت یپ تشادن شتسود -هگا

: دیخرچ منوبز یور ؤسملا ،هک تفگن یزیچ مزاب

دوب؟! یچ تروظنم یچ؟ تشادن -هگا
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: تفگ و دیبوک هنوشم یور یتسد

، نریم نوشقشع یپ امدآ نکن کش دوب! وت هساو طالیی ِتصرف هی تشادن -هگا

. رابجا هن

تفر. نوریب قاتا وزا دادن مهب هگیدییا فرح لا جم

ِداهنشیپ هب .نِاردق متشاذگ مینوشیپ یور ور مدعاس و مدش ولو تخت یور

موجه مهب یدیدش دردرس ،هک مدرک رکف و مدرک رکف یرپ فرح یوت هتفهن

درب...! جارات ورهب مشمارآ و دروآ

***

" فتاه "

دیبوک هنوشم یور دنرماس مداد،هک تروق ور منهد وبآ دنوم مایپ یور مهاگن

دشو دنلب شتوس یادص ،هک دیشکن هیناث دنچ .هب دیشک متسد ورزا لیابوم و

ور شدوخ . شمدیپاق اوه یوت یروف و درک ترپ متمس ور لیابوم دز. هدنخ ریز

: تفگ و درک ترپ هتفر وور گنر ِلبم یور

هدلب! راک نومشاداد ، دموا  مشوخ -هن،

: دیسرپ و تسشن یلدنص یور سکعرب ناهیآ

هیچ؟! ارجام ؟ ارسپ هدش یچ -

داد: باوج نم یاج هب ماس ، منوخرچب نهد یوت نوبز نیاهک زا لبق

یم ینودب تس؛  هبرجتاب یدایز هکیتدرم ! ندید نومارب یباوخ هچ یرادن ربخ -
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هشک. یم توس تخم هنک، در زرم زا رکنات ات دنچ لوا یرس نیمه هساو داوخ

: تفگ و درک ییا هناحول هداس هدنخی داصرم

پملپ عفًال یدوخ یاهورین زرم نوارو داد، جورخ اتدنچ ره بخ اباب! هنوتچ -

! شارب یمنننز

مداد: باوج تیاهن ورد دموا رد شدرگ هب شتروص یازجا یور مکوکشم ِهاگن

نوا یاکرش یاپ ندروآ نویم وهب شدادرارق طرش ، نیریگن مک تسد ور دارهب -

! تسانیشام همهی پملپ هبعالهوی جورخ یبآ فرط

دز: وبل دیشک شندرگ تشپ یتسد ناهیآ

یچ؟ هدنبب ور گنلف پملپ ِدعب و یچ همه ریز هنزب -هگا

کسیر .راک منکب دیاب یچراک متسنود یمن و مدوب هدرک ریگ یدب تسب نب یوت

دوب ناهیآ اب قح تفر. یمن کسیر نیا هب ملد و تسد منم و تساوخ یم یدایز

؛ دوبن دنب ییاج چیه هب نومتسد تسب یم ور گنلف پملپ و جورخ دعب وهگا

هیلع تسنوت یم هک یکرادم همهی شنداد جورخ اب میتشاد نومدوخ یتح

! میدرک یم کاپ ور هراذب اج هب شدوخ

طایح یوت . متفرگ هلصاف نوشزا ملیابوم نتشادرب واب مداد نوکت یرس جیگ

. مدیعلب مدوجو مومت وراب دازآ یاوه و متفر

اب یادص ،هک دیشکن هیناث دنچ .هب مدرک رارقرب ور سامت و ضوع ور مطخ عیرس

: دیچیپ مشوگ یوت شتهبا

رسپ! مدوب ترظتنم ؟ دمحم دش ادیپ هلکت رسو هرخ -باأل



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

272

: متفگ یقیمع مدزاب مدو ِدعب

و میلست یلا،ای متحا ِتخاب و کسیر ! ناخاقآ مدرک ریگ یدب یهار ود یوت -

؟! یمتح ِتخاب

دایب. مبل هب هدنخ دش ثعاب و دیچیپ مشوگ یوت ش هدنزرس هدنخی یادص

باختنا ور مودک نیبب نکو رارکت تدوخ هساو ور تفرح راب !هی دمحم : ناخاقآ

؟ ینک یم

: مدرشف مه یور ور بلماه گنرد یب

! هیدب هیهار -ود

: تفگ مکحت اب

! یدرک باختنا ور ،دب رتدب دبو نیب هشیمه ؟وت هتفر تدای ور تنوناق -

ریگرد ور منهذ و هتخیر مه ورهب مباصعا یروج دارهب مایپ . دیدنخ و مدیدنخ

! مدوب هدرب دای ورزا زیچ همه میگتفشآ دوب،هکاب هدرک

هک دوب یروج شاه فرح اهو میمصت هشیمه یلو ، تشادن ربخ یچیه زا ناخاقآ

هراد! ربخ همهیچ زا راگنا

دز: وبل درک ضوع ور ثحب شیشگیمه بوخ ِتداع ِقبط

؟ فتاه یراد یچراک نوااج ! ترامع یتفر هدیسر ربخ مهب -

: متفگ و مدیشک نودند ورهب مبل

مگب! ور یچ همه نیاراب مدیم لوق ... مگیم ؛ ناخاقآ -

درک! عطق ور سامت نم، یرسرس یسرپ لا وحا زا دعب و تفگن یزیچ
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و مدرک بقعدرگ . مدنودرگرب مبیج یوت ور لیابوم و مدرک ضوع هرابود ور طخ

یور دشو سبح هنیس یوت مسفن ملباقم رتخد ندید مش،هکاب لخاد متساوخ

مدش. ترپ نیمز

و مدز شسپ ،هک تفرگ مولج ندرک کمک یانعم ورهب شتسد دزو یدنخبل

مدش. دنلب مدوخ

وت؟ یدموا یروط -هچ

: دنورپ باال هنوشییا ویبیخلا دیشک باال شرانک یوکس ورزا شدوخ

! هگید هملغش مدرم ِراوید زا نتفر ،باال تسین یبیجع زیچ -

: مدیسرپ هرابود و ندیلول مه یوت ماهوربا

؟ یاوخ یم یچ نیااج -

دنت نیاراب و درک زارد شتمس ور شتسد ، تخود شرس ِهامباالی ورهب شهاگن

. دنوشن نم یور ور شاه مشچ

هسر... یمن شهب متسد هرود، یلیخ یلو ماوخ، یم ور هام نوا -نم

: متفگ و شفرح طسو مدیرپ

راین! رد یزاب  هرخسم ... ورهام -

داد: همادا مفرح هب هجوت یب

هسر! یمن تهب متسد ؛ یرود هام نیمه لثم مه وت یلو ماوخ، یم ور وت -نم

مدز: شین مومت یمحر یب واب خلت

؟ یراد یمن رب مرس زا تسد ارچ مرود ینود یم یتقو -
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. تفگن یزیچ و دیدنخ خلت

شارب ملد بیجع و تسشن شیا هوهق یاه مشچ الرغو ِتروص یور مهاگن

هگیدییا هار یلو ، منزب شسپ و منک شریقحت یروج نیا متساوخ یمن ! تخوس

دوب. هتشاذن مارب

رب تسد تهب ندیسر هساو زاتالش تقو چیه یمنمش، دیماان تقو چیه -نم

! شویراد مراد یمن

داد: همادا یمدرک ریس هگید یاج هی هک راگنا

ره نیاهک دوب هدش مراک ... مدوب هدش شقشاع هک یکسورع نومه لثم تسرد -

ریس ور مدوخ نوازور ، ندروخ ترسح واب منک شهاگن نیرتیو تشپ زا زور

منک!

مدز: بل رایتخا یب

؟! یدیسر شهب یچدش؟ شهت -

داد: باوج هرادرب مشچ اه تخرد نیاهکزا نودب و دیدنخ

دوب... هدیسر نیاماج هب هگید -

داد: همادا دزو هراشا هنوچش هب

دزو... مرس هب زور -هی

: تفگ دشو زیت شهاگن

! شمدیپاق -

: متفگ و مدیبوک منهد یور ور متسد داد،هک رس یدنلب هقههقی
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وش! تکاس تدج وش،رس تکاس -

داد: همادا مورآ

! یدیسرپن ور شهت -

: متفگ و متفر هار شلد اب

یچدش؟ شهت هگم -

داد: باوج دزو یدنخزوپ

 تشم یوت نوج وات تخادنا مریگ دوب، زیت یلیخ هزاغم بحاص ی هکیتدرم -

هچبیهدسهلا ِنم ِرس تشاد شتفاثک یاه

درک! خیلا

راسگنس ور میزوس لد یلو مرب، هار شلد هباپیاپ مزاب متساوخ . دیشک ریت مبلق

: متفگ خلت و مدرک

ینک! بحاصت روز وراب تسین تهب قلعتم هک یزیچ دیابن ، هنیمه -

: تفگ ،هک مدیزگ ور مبل

وت؟ لثم تسرد -

: مدرک دییأت ور شفرح

نم! لثم تسرد -

وزا دنوکت یلا متحا کاخ و درگ ورزا شهاتوک یوتنام ، دیرپ نییاپ وکس یور زا

: تفگ و دیخرچ متمس شجورخ زا لبق یلو ، تشذگ مرانک
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یمنهش. مدآ هروخن گنس هب شرس ما،هکات یسخت ِرتخد نومه -نم

دز! نوریب غاب زا بقع بقع و دیدنخ

نیمدنچ یارب ماس یادص مدش،هکاب مقاتا دراو و مدز گنچ ور ماهوم هنایشحو

دش! قیرزت مهب کوش زور لوط یوت راب

هاگن ور نوریب و دوب هداتسیا غاب یورهب هرجنپ تشپ ،هک تسشن شور مهاگن

یمدرک.

: تفگ و دیشک شندرگ تشپ یتسد

یمدز! انشآ -

مدش: ولو لبم یور و مدرک هدنخییا

! شیتخانش نزن؛ هار نوا ورهب تدوخ -

هیکت شتشپ راوید هب هک ،ردحیلا هداتسیا حتلا نومه یوت و دیخرچ متمس

درک: رتزاب ور شترشیت هقیی و تخادنا اپ یور اپ دوب هداد

؟ تساوخ یم یچ -

: متفگ اباحم یب

ور! -نم

. متفایب هدنخ هب منم دش  ثعاب ،هک شدنلب دشابهقههقی فداصم مفرح مامتا

؟ شاهاب یتفرن ارچ بخ اباب! -یا

: مدرک ماه تسد راصح ور ماهوناز و متخادنا ریز یرس



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

277

راین! رد یزاب  هرخسم -

مداد: همادا ،هک تسشن مرانک و دروخ هدنخشور

شدوخ تسد یراک هی شرخآ ، مشویراد نم یمهنک رکف زونه هرتخد نیا -

ماس! هدیم

: تفگ و دنوخرچ متروص یازجا یور ور شهاگن دنرماس

یتقو ، شندادن وول تکحضم یزوس لد نوا اب نوازور ، دمحم ییوت رصقم -

نوا،هچ یارب هچ یقافتا ره سپ ... یدش رصقم هشابن ریگ شاپ هک یدرک یراک

! یرصقم وت هتفایب میت یارب

یزور نوا درک! رابنلت ملد یور ور ومغ تفگ ور تقیقح ییا همهاو چیه نودب

هتشذگ شمولظم هرهچی و شموش ی هتشذگ رطاخ بیجرب،هب ورهام هکزا

هدب! متسد راک شاج ویب هناگچب ِقشع یمهنوت هک دوبن نیا هب مدای ، مدوب

مدرک یم رکف ؛ تیراکادف و ینوشوپ ال نوا دعب ازور... نوا یلو ، هشن ترواب دیاش -

! یراد شهب ییاه سح هی مه وت

! متفایب هدنخ هب دوب هدش ثعاب و هدرک مریگلفاغ شفرح اب ماس

: متفگ هدیرب هدیرب هدنخماه نویم مدز. هدنخ وریز مدرکن راهم هقههقمور

! یگیمن هک ییازیچ ...هچ بشما ترس هب هدز ًاعقاو رسپ... یه -

نوریب زا لبق و داتسیا ملباقم دش، دنلب لبم یور وزا دیدنخ نم اب نامز مه

دش: روآدای شنتفر

. یباوخب بوخ هدن! تتسد راک -اپب
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نیاهک نودب . تشاذگ اهنت ویخلا رکف زا ییایند وراب ونم تفر نوریب قاتا زا

رس دش رارق و متفرگ ور ممیمصت ، متنوشکب هیشاح هب ورهام رکف مدب هزاجا

وهب مدرک رارقرب ور سامت ، متشادرب ور نفلت مش! رتریذپ  کسیر دارهب اب هلماعم

: متفگ دیچیپ مشوگ یوت یلعریما یادص نیاهک ضحم

شکرادم بورغ ادرف ات تیاهن ، ناورس یاج مدز نیزگیاج هانپ... هدزیا نمسای -

. متسد نوسرب ور

دراو ور نمسای نیاهک مدز.زا هنوچم ریز ور نفلت یصرح و مدرک عطق ور سامت

!... متشادن مه هگیدییا هراچی رضاح ردحلا یلو ، مدوبن نئمطم منک یزاب نیا

***

عقاو .رد متشادن ور یمسر پیت یهی هلصوح هروج چیه و دوب مرگ یدایز اوه

نیاهک اب نامز !مه تشادن المز یمسر پیت میرب دوب رارق هک مه ییاج نوا

ماهوم یوت یتسد و متفر هنیآ یولج مدرک یم نت ورهب میسوط ترشیت

، مدرک کچ ور دارهب ِمایپ نیاهک زا دعب و متشادرب زیم یور ورزا لیابوم . مدیشک

. شمداتسرف مبیج یوت

شنیشام نتسش لوغشم امین . مدنودرگ غاب روداترود یهاگن و متسب ور قاتا رد

و هداد هیکت ییا هشوگ مه ناهیآ و داصرم یمدزو فرح اتیزر اب دنرماس دوب،

! ندوب ندز فرح لوغشم

متفر هلپاهباال .زا مدرک یفوه وکالهف مدیشک مه یوت ییوربا نمسای ندیدن اب

 هتفرگ یادص اب هیناث دنچ زا دعب . مدیبوک رد هب هقت دنچ شقاتا هب ندیسر واب

: تفگ ییا
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وت! -ایب

و دیزخ شاج یوت ،هک متفر قاتا یوت و متفگ "یهللاییا"

. تخادنا شرس یور دزو گنچ ور دوب شرس هکباالی شلا ش

: دیرغ یبناج هب قح نحل واب داتسیا ملباقم درک، ترپ ییا هشوگ ور وتپ

؟ قاتا یوت نیایب داد هزاجا امش هب یک -

و متفرگ هدشش خرس و رامخ یاه مشچ زا هاگن هدیرد یاه مشچ و بجعت اب

: متفگ

وت! ایب نیتفگ نوتدوخ -

: تفگ دشو هنیس هب تسد

؟ میرادن ربخ وام نیدش یرپ امش یک یرپ!زا وت ایب متفگ -نم

ور نومود ره باصعا و مگب یزیچ ادابم ،ات مدرشف مه یور ور بلماه یصرح

مدز: وبل مدیشک مندرگ تشپ یتسد منک! یطخ طخ

؟ یتسین رضاح ارچ امش منیبب مدموا !االمن دیتفگ نوتلد یوت ور یرپ -الدب

؟! نیدوب یظفلر یز رظتنم هنکن

: تفگ راو همزمز و دنورپ باال ییوربا توهبم

یچ! ینعی ؟ متسین رضاح -

یمدق هدیسرت ،هک مدیبوک مینوشیپ یور یتسد مکحم دشو زیربل مربص هگید

: مدیرغ و مداد نوکت شولج راودیدهت مور هراشا تشگنا . تشادرب بقع هب

زا منیا ، نیدروآ راب هب زورید هک یدنگ زا نوا ! موناخ نیبب -
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لا یرس و ملیف نیع یچ همه نیدرک رکف ارچ . نوتاه  یزاب  هرخسم و االننوت

نوتاهاب نم نیدرک رکف ارچ ؟صاًال نیرایب رد یزاب  هرخسم نینوت یم و تساه

؟! مراد یخوش

مفرح هلای بند یرت مورآ نحل درک.اب هاگن مهب تکاس و دیشک نودند ورهب شبل

: متفرگ ور

ات دیاب نیتشادرب هک ور لوا مدق ، موناخ نمسای تسین رادرب یخوش ارجام نیا -

؟ دیهجوتم . نیرب شهت

دز: وچپ دیدزد مزا ور شهاگن

؟ تساجک شهت -

: متفگ ینیچ  همدقم و رکف ِنودب

! هشاب هتشادن صاًالهت ثملا ضرف -رب

مداد: همادا رت هنامحر ویب رتدنت ،هک دنوخرچ متمس شور هدیرد هاگن

نوااج ینووج جوا وت هک ییاراکمه ندوبن !مک هشاب نوتسربق شهت مه دیاش -

نوش!  یدبا هنوخی هدش

. تشادرب بقع هب یمدق دشو سح حوضو هب داد شتروق هک شقازب یادص

: متفگ ومالمیرت مدرک یفوه

زا یریگولج یوت هک دینیبب ور ییزور نوا ... نیبب ور ناویل همینیرپ امش؛ یلو -

! یدش کمک تکلمم یلم عبانم جورخ

مدز: یمدرک.بل هاگن مهب تامهدز زونه
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. نینک هلجع ، مینوترظتنم نییاپ -

متشاذگ نوریب ور ماپ هک نیمه . متفر نوریب قاتا وزا مدادن شهب یفرح لا وجم

دنوم. نم موز و دیخرچ هبباال امین هاگن

: مدرک همزمز بل وریز مدیبوک مینوشیپ ور یتسد

! متشاد مک ور دروم هی نیمه -

هنزب یفرح نیاهک نودب . مدیبوک هنوشش یور و متفر نییاپ وداتودات هلپاهور

منک: هدایپ یحیضوت شنیگنس یاه هاگن ربارب رد مدوخ متسنود المز

هش. هدامآ متفگ شهب متفر دوب! هتفر شدای لک -هب

دش،هک شنیشام هشیش ندرک زیمت لوغشم شلا متسد دادواب نوکت یرس

: متفگ

دایب. نومراک هب منکن رکف ، نکن شزیمت دایز -

: دیخرچ متمس وهب تشادرب یراکزیمت زا تسد

هگم؟ روطچ -

مدز: وبل متخادنا باال هنوشییا

! نتسرف یم نیشام نوشدوخ مرادن کش -

زرط هب مندیسر مدش،هکاب ناهیآ و داصرم کیدزن و متفرگ هلصاف شزا

! یکاخ هداج یوت ندز یترابع وهب ندرک ضوع ور نوشثحب یکوکشم

: مدیسرپ و مدنورپ باال ییوربا

هیچ؟ ارجام -
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دش: ؤسملا یوگباوج و دیشک هدرکش قرع ینوشیپ هب یتسد داصرم

!هن؟ هشتقو ... مینزب باال یتسد ناهیآ هساو مگیم ، یچیه -

ور متکاس هاگن دوب. هتفر رد ؤسملا ریز وزا هدنوچیپ ییولبات و کحضم زرط هب

شیکشم ترشیت هک وردحیلا تفرگ راوید زا هیکت ،هک مدنوخرچ ناهیآ یور

: تفگ دنوکت یم ور

یمهش! لح ، تسین یصاخ زیچ -

: مدیرغ بل وریز مدز گنچ ور شتسد چم مکحم ،هک هشب در مرانک زا تساوخ

! مشاب نایرج رد دیاب دش یچ منم،ره میت نیا تسرپرس -

یانعم ورهب شتسد ناهیآ هنک،هک هلخادم تساوخ داصرم

و درک متروص موز ور شسح یب ِهاگن دادو نوکت شارب اوه یوت " تسین "المز

: تفگ

! هدرکن راک بایدر ؛ هدروخن نشیکول -

مدرک. هاگن شهب تسس دشو لش شتسد چم رود زا متسد هرابکی هب

.... شادیپ یمهش؟ هگم یچ؟ ینعی -

لیس ! متسنودن زیاج ور مفرح ی همادا دادو نوکت مارب دییأت یانعم ورهب شرس

. ندروآ موجه منهذ هب یفنم راکفا مامت و دیود متسوپ ریز تینابصع و مشخ

درک: زاب فرح هب وبل دموا مرانک داصرم

،هن؟! میتفر ؟ول هلسنک سپ -

یور بیجع رسپ نیا یاهراتفر نیرت یئزج و ندوب گنخ یلو ارچ، منود یمن
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تفر! یم رژه مخم

شیدیفس هب یزمرق متشادن کش هک ییاه مشچ واب مدرک ییا هچورق نودند

: متفگ ، هتسشن

دارهب هنوخی نودنق و نودلگ یوت زا یدونش وای بایدر ره هرارق هگم -هن!

؟ هشاب ام هب قلعتم دش ادیپ

. متفر امین تمس هرابود و مدادن یتیمها دش،هک هریخ مهب توهبم یاه هاگن اب

ور دوب هتسشن بقع هک هدامآ و رضاح نمسای و دیخرچ نیشام یوت مهاگن

. مدرک هدهاشم

ندیبوک مه ورهب نوشاه  تشم امین .اب دموا نومتمس دزو نوریب قیچ زاآال ماس

: متفر رشت ،هک دنوخرچ فارطا ور شهاگن و

؟ یدرگ یم یصاخ صخش لا -بند

: تفگ و درک موزاب وحهلای یتشم هدنخ اب

ور! هدنوماو نوا نک رسپ؛غالف یه -

داد: همادا شدوخ ،هک متخادنا باال ییوربا بجعتم

! مگیم ور تِرام شین نوا -

و مرایب ریگ ور یکی متشاد تسود دوب، یطخ طخ بایدر نتفر زاول مباصعا زونه

ییا! هریجنز ی هنووید هی لثم تسرد هشب. خیلا مصرح ات شمنزب تشاد نوج ات

نیا دنرماس ادابم ،ات مدرک لر تنک ور مدوخ و مدیشک نودند ورهب مبل تسوپ

هشب! فقاو مولظم ی همعط
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داد: حیضوت یدج نحل واب درک روج و عمج ور شدوخ

نیا یوت ور نومدوخ یرفن شیش هگا نیاهک نوم،مه همه هساو تسین اج -مه

نواروط هگید منکن رکف ، هریم ؤسلا ریز یسیئر فتاه تهبا لک مینوپچب نیشام

هنک! زاب باسح تور دیاب هک

. مدرک یم شلا هبح یرکف هی دیاب یمدزو یقطنم فرح

: متفگ امین ورهب

! نیایب ام تشپ تدوخ نیشام اب ترهاوخ و امش ! شاداد امین -

درک: یگزمشوخ داصرم

دایب! ام بسا لا بند دیاب -الدب

ملیابوم یحیضوت چیه نودب . متفر شهب مشچهرغییا و مدرک لر تنک هدنخمور

: متفرگ ور ریما ی هرامش و مدیشک نوریب مییا هچراپ راولش بیج ورزا

! دیئامرفب ، متسه امش تمدخ رد دبهم سنا -آژ

: متفگ یشیامن و مدرک فاص ور مادص

! رایتخا ...رد متساوخ یم نیشام -هی

دز: بل یداش نحل اب

... نوتتمدخ متسرف یم عیرس ؛ دییامرفب ور نوت سردآ -

درک: هفاضا

! نوتدصقم ومه ادبم -مه
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عطق ور سامت و متفگ شهب ور سردآ رتشیب شیامن یارب و مداد نوکت یرس

: تفگ یروف ماس .هک مدرک

؟ یتفگ تسرد ور دصقم ینئمطم -

: متفگ و مدرب ورف مبیج یوت یتسد درس نوخ

! تسین ییاهن دصقم نوااج شاب نئمطم متفگ مه امین -هرآ...هب

مدز: بل امین ورهب

یزاب هچب ادابم نزب، فرح ترهاوخ هاراب یوت تمحز ،یب نیایب پنسا لا -بند

هنزب. یدنگ وای هرایب رد

: دیسرپ و دیشک مه یوت ور شدننام  یتشه یاهوربا

؟! یگیم ور نیا ،هک هتفگ یچ مرهاوخ هگم یچ؟ ینعی -

مداد: باوج رصتخم و مدنوخرچ یرس

! مگیم نانیمطا ضحم ؛ هتفگن یزیچ -

یرس و مدرک زاب ور طایح .رد متشذگ شرانک وزا مدیبوک هنوشش یور یتسد

بل یگنر دیفس سراپ پژو ِنومرف ِتشپ ریما ندید ،هکاب مدنوخرچ هچوک یوت

و دموا یم شهب یدایز رتاتتسا یارب شدیدج ششوپ . دموا شک هدنخ هب ماه

منک! داهنشیپ شهب ور دیدج لغش نیا تیرومأم مامتا زا دعب متشاد رظن رد

مدز: داد ارسپ وورهب مدرک بقعدرگ

. نینکن لطعم ، دموا پنسا ... ارسپ یه -

یولج نیشام نیاهک ضحم وهب متخادنا متسد یور ور مینجل ی هقیلج ممدوخ
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مدش. راوس ولج یلدنص دز زمرت ماپ

: تفگ یخوش نحل واب دیبوک ماپ یور یتسد ریما

اه! دوب هدش گنت تارب ملد رسپ، یه -

دز: دادوبل قوس متروص یور ور، شهاگن نیاراب

. هتخت هب منزب هتفر... تتسوپ ریز بآ یلو اه! هتشذگن هام -هی

مبل هب هدنخ دش ثعاب ،هک دیبوک نومرف یور راو یردبرض ور شتسد هلصاف بال

مدز: چپ یخوش نحل واب مدرک هفخ دایب.هقههقمور

زا منوا نیا، زا نیا ! نتفرگ ور مرود کقلد تشم ،هی ترکش هبترم رازه ایادخ -

! دنرماس

کش یب هک هتبلا . دنودرگرب مزا وور دیشک مه یوت ور شاه مخا یشیامن

. دیجنگ یمن ریما مارم یوت تقو چیه اه یزاب  سول نیا و دوب شملیف

دز: وبل دنوخرچ متمس ور شرس یدنت

ور! تفرح یممنک ناربج -

: مدرشف مه یور فرح ورهب وبلماه مداد نوکت یرس هدنخ اب

نک! ناربج -

: تفگ تقو توف ِنودب

و تشز تروص ورزا مخا هتسنوت ،هک هموناخ یدایز همولعم هیک؟ هرتخد -

هنک! کاپ تسوبع

یوت شلا هقههقییبیخ یادص ،هک مداتفا هفرس وهب دیرپ مولگ یوت منهد بآ
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دز: وچپ دیچیپ نیشام

هک! یممنک ناربج متفگ -

رد منک،هک شراب یفرح متساوخ و تسشن شنودنخ هرهچی یور م هدیرد هاگن

. تسشن نیشام یوت ناهیآ دشو زاب بقع

مدز: چپ بل ریز

! تدب تاذ هب تنعل -یا

. متخادنا هدننار یلدنص یتشپ یور ور، متسد و مدیخرچ بقع هب

؟ نینک یم یچراک نیراد هتعاس راهچ ؟ ناجک ودات نوا -

دز: دادوبل یلدنص هیکتشورهب

دش! نوشاوعد ماس و اتیزر -

همه و هدوب نیمه هدوب .ات مدیخرچ ولج هب هرابود و مدیبوک یلدنص یور یتشم

زا یمک هگا دیاش یتح . نتشاد تداع ماس زرو یاه  یزاب هبرگ و شوم نیا هب

! دروخ یمن مه هب نوشراب نوا یدزمان ندرک یم مک نوش  یزیتس  قشع ِیوخ نیا

ییا هچورق  نودند . نتسشن ناهیآ رانک و ندز نوریب هنوخ زا مه اب ماس و داصرم

لقادح مگن. شهب یزیچ مداد حیجرت و مدرک

! متفگ یم یزیچ دیابن تیعقوم نیا یوت االن

یهاگن درگاش هنیآی .زا دموا رد تکرح هب نیشام و مدز هراشا ولج هب تسد اب

. دموا یم نومتشپ تشاد امین ،هک متخادنا تشپ هب

: تفگ نم هب باطخ دزو زمرت یور ریما لگنج هب ندیسر اب
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؟ بانج نیش یم هدایپ یدورو یولج نیمه -

مداد: باوج و مدنوراخ یرس یشیامن

! هشاب افرط نیا دیاب هبلکییا ورب...هی غیجرس -هناتِهت

هب هرابود ور نیشام هگیدییا فرح نودب دادو نوکت یرس دییأت ی هنوشن هب

و یمدرک ریگ لگنج لگوالِی الی یهاگ هگ نیشام یاه خرچ . دروآرد تکرح

مدوب مدب، ماجنا دوب رارق هک یکسیر اهو همانرب ِرکف یوت تفر. یم ولج یتخس هب

دش نامز مه مندیخرچ . مدرگرب یدنت دش ثعاب و هدیبوک هنوشم یور یتسد هک

! نیشام ظافح ی هریگتسد هب مینوشیپ ندرک ریگ اب

یهاگن و مدیخرچ بقع .هب متفگ یخآ و مدیشک هدشم ربز ِتسوپ ورهب متسد

و دوب اوه هب ماس یمدرک،هقههقی هاگن مهب ینارگن اب ناهیآ ؛ متخادنا ارسپ هب

! تشادن ام هب یهجوت چیه داصرم

یم نیمخت ،هک دیشوج یروج و داتفا لقلق هب منوخ تیعقوم ندرک کرد اب

هنک! ناروف ماس ِرس ناشفشتآ لثم نآ ره مدز

مدز: هدبرع

!... نارهت میدرگرب طقف ... میدرگرب طقف یمنیش! مدآ تقو چیه -

وهب مدرک ورغالف دوب هدنوم اوه یوت راودیدهت یگنفت لثم مهک هراشا تشگنا

: دیچیپ مرس یوت دنرماس یادص ،هک مدیخرچ ولج

دادو ات راهچ زا منم نکن رکف ، تتفرگ غیجرس ِفوخ ییوسرت هچب تدوخ -

اه! مسرت یم وت دیدهت و هدبرع
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یکی راک شهت متشادن کش اوعد،هک هی زا یریگولج و میدرس نوخ ظفح یارب

یصرح ور مشچماه ، دیشک یم ناتسرامیت هب یکی نوا وراک ناتسرامیب هب نوم

مشچ هرابود نیشام فقوت اب عقوم نومه یلو ، مدیزگ ور مبل و مدرشف مه یور

! دروخ نم تمس ی هشیش هب یقت ،هک متخادنا فارطا هب یهاگن و مدرک زاب

شزا مشچ ضیغ واب تسشن ملباقم درم ی هتخوس همین ِتروص یور مهاگن

واب مدرب تسد . مشکب نییاپ ور هشیش دز هراشا و دیبوک هرجنپ هب هرابود . متفرگ

: تفگ هلصاف ،هکبال مدیشک نییاپ ور هشیش یلد ود

؟ یسیئر -

مدوخ نوا، بناج زا هگیدییا فرح نودب و مداد نوکت دییأت ی هنوشن ورهب مرس

نیشام مشچهب ندش.اب هدایپ نم زا عبط هب مه ارسپ و مدش هدایپ نیشام زا

یهاجنپ لوارت وودات مدیخرچ نیشام تمس هرب. منک شدر دز،هک هراشا

هرب. مدرک هراشا و مدز شهب یسوسحمان کمشچ ، متفرگ ریما تمس

هتسشن نوش  نیشام یوت یروط  نومه امین و نمسای ،هک داتفا تشپ هب مهاگن

کنخرت لگنج لخاد یمداد. شندوب نشور زا ربخ نیشام ِروتوم یادص و ندوب

مدیشوپ ور هقیلج . ندرک یم ذوفن متسوپ ریز نتشاد تبوطر و امرس ومکمک دوب

مدز هراشا و مدیبوک امین رانک ی هشیش هب هقتییا . متشادرب مدق 20۷ تمس و

دوب، یسای هب مساوح زا مه یمین امین اب مندز فرح تدم مامت یوت نش. هدایپ

دوب! شلیابوم اب نتفر رو ِلوغشم تخس مه رد یاه مخا هکاب

: تفگ دشو مکیدزن دوب هدموا نوم لا بقتسا هب هک یدرم

. نامش رظتنم انیشام لگنج فرط نوا ، نیتفایب -هار
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یور ور نوا شندرک تکرح اب نامز ومه تشادرب نیمز یور زا یبوچ شدعب

: مدیسرپ یباوه ،هک میداتفا هار شرس تشپ ! دیشک  نیمز

هیچ؟ تمسا -

داد: باوج و داتفا هار هرابود ، تخادنا مهب یزومرم ِهاگن و تشگرب

! یمخز تروص وگب ... هرادن ینادنچ ریفوت -

مدز: بل هناواکجنک

؟ هتخوس ارچ تتروص -

روبع متروص یاضعا کتهبکت یور ورزا شکانبضغ هاگن و دیخرچ متمس زاب

هب یتشم و مدز یدنخزوپ درک. تکرح هرابود یباوج چیه نودب مه دعب داد،

نوا هب ندیسر .اب مدیبوک دیدنخ یم تشاد هفخییا ِتروص هب هک دنرماس یوزاب

ندوب هدرک کراپ ییا هشوگ هک یگرزب و گنر یکشم نَو ِندید و هنوخدور فرط

. مدنوسر یضترم ورهب مدوخ و مدرک دنت مدق

ششوگ ریز یزیچ دایب، ولج دز هراشا شلباقم ِرسپ وهب درشف ور متسد مکحم

نوریب شبیج زا ییا یکشم ی هچراپ و دموا ولج هرسپ درک. هراشا ام دزوهب چپ

مدز: بل توهبم ،هک دروآ

؟! ینک یم یچراک یراد یه... -

یضترم .ورهب تسب ور امین یاه مشچ همه زا لوا مشچدنب واب دادن یباوج

: مدیرغ

هیچ! اه یزاب نیا ، مامش -اب
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: دیبوک مفتک یور یتسد مهب شدوخ ندنوسر واب درک ییا هدننز هدنخی

هراک. طرش طایتحا ناج، رسپ -

: متفر رشت تقو توف نودب

هراک! الهمزی مه دامتعا یلو -هرآ،

نحل واب دیبوک هنوشم یور یتسد ددجم درک، هدنخییا

دز: چپ یمی مال

. سرپب اقآ ورزا شنیا هگید -

کراپ ِگنر یکشم زنب یوت شدوخ درک، هرسپ هب هگیدییا ی هراشا تشگنا اب

دوب! شاه بل نیب ِپیپ مدید هک یریوصت نیرخآ و تسشن نو ِتشپ هدش

***

هاگآدوخان دش ثعاب و درک تیذا هدشمور زاب هزات یاه مشچ دیشروخ ِزیت ِرون

نوش!  مدنبب هرابود

فارطا هب یهاگن . مدرک نوشزاب هلصاف اب نیاراب و مدیشک مشچماه هب یتسد

ور نوش مشچ یولج تسد مهاب انوا ،هک مدید ور هگید یاه هچب و مدنوخرچ

هب یترابع ،هب تشادن یتخرد رادو چیه و دوب زاب یدایز هطوحم ! ندوب هتفرگ

دوب! نوم  لباقم گرزب اراگژ ؛ توهرب نوا هیاسی اهنت و دنوم یم نوبایب

نم زا عبط هب مه ارسپ ،هک متفرگ رگنس هیاسش وریز متشادرب ولج هب یمدق

هک یدارهب دشو اراگژزاب ِرد عقوم نومه . نداتسیا هنوشم هب هنوش و ندموا ولج

داد. شندب هب یسوق و شک و دموا نوریب دنوم یم شوم هب تمظع نوا لباقم رد
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رسپ! یدموا شوخ -

. مدادن نوشن شلباقم رد یشنکاو چیه ،هک دیبوک موزاب ورهب شتشم

درک. هراشا رابنا لخاد هب تسد اماب هب باطخ دزو چپ یضترم شوگ ِریز یزیچ

هلهوی رد ،هک مدنوسر لخاد ورهب مدوخ دنلب یاه ماگ نتشادرب ،اب فراعت ِنودب

و گرزب ی هرجنپ هکزا یرون مکمکاب یلو دز! ور ممشچ قلطم یکیرات طقف لوا

کی . منزب دید رتهب اراگژور تعسو و تمظع متسنوت دیبات یم لخاد هب راد ظافح

ممشچ یولج تسد فک دز،هکاب ممشچ یوت دشو نشور یگنر درز رون وه

یب ِدادعت ِندید اب ،اما مدیشک سپ ور متسد مکمک هیناث دنچ زا دعب و متفرگ ور

ندیشک سفن هاتوک ی هظحل دنچ یارب ملباقم هدشی فیدر یاه  نویماک رامش

! مدرب دای ورزا

هدرک نومریگ لفاغ و روضح عاالم نیشام ِرون هکاب ییا هدنشک نومه ی هدننار

وحم هظحل دنچ یارب . دنوسر نومهب ور شدوخ تعرس وهب دموا نییاپ دوب،

مدز: چپ ملد یوت و مدنوم شیرفرف هلکی هثجیزیرو

! تسین شوم هب تهابش -مک

ادا ور یتاملک و دیخرچ دارهب تمس ام روضح هب هجوت یب مداد،هک نوکت یرس

یمندرک! تبحص یسراف ایوگ نوچ ؛ مدشن هجوتم شزا یزیچ چیه یلو درک،

یروف ،هک تشذگ نومرانک زا تقو توف نودب منوا دادو نوکت شارب یرس دارهب

: مدروآ نوبز ورهب ؤسملا

؟ دوبن یناریا -

یوت مرازه راب یارب و دیبوک هنوشم یور یتسد یضترم زا دیلقت هب مه دارهب
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داد! یرارف هدشمور سبح ِتینابصع زور لوط

داد: باوج تفر یم انیشام ِتمس و دوب نم هب شتشپ هک روط نومه

.... همدوخ ی هدرورپ  تسد یلو هرآ، شتیلصا -

ِنویم هک روط نومه . مدیشک هدرکم قرع ینوشیپ هب یتسد و مداد نوکت یرس

: متفگ و مدش هنوور شلا بند دیلول یم انیشام

! هدایز شکسیر -

داد: رس یکحضم هدنخی و درک لفق شرمک تشپ ور شاتسد

یمهزرا... یلو ، هدایز -

داد: همادا رت هنافاکشوم و دیخرچ متمس هیوه

؟! یدز ،ای...اج یایمن رب شسپ زا هنکن -

دوبر. یم مزا ور تفلا خم ِناکما و دنوشک یم متسب نب هب تشاد یبیجع ِزرط هب

مدز: وبل مدیشک مشیر هت هب یتسد

. مدوبن نیااج مدموا یمن رب شسپ زا هگا نکن کش -

هب مرس دش ثعاب و درک ادیپ وکا رابنا گرزب ِطیحم یوت شزیمآرخسمت هدنخی

! هشکب توس یبیجع زرط

یلوا نویماک نومه رانک ، میدوب هتشگرب و هتفر ور ریسم فصن ردحیلاهک

: مدرک زاب ور فرح رس نم نیاراب ،هک دنوخرچ فارطا ور شهاگن و داتسیا

مه دامتعا متفگ منم هراک، طرش طایتحا تفگ یم یضترم -

؟! راشفا ِبانج تسین نیاروط هراک... الهمزی



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

294

نیا یمدز، هدنخ ِریز یفرح ره هکاب شیگشیمه و کحضم تداع زا یچیپرس اب

درک: زاب فرح هب وبل درک هاگن مهب یدج و کر یلیخ راب

یمهنک. ادیپ یرترب دامتعا هب طایتحا هشاب رازابرومام یتقو بخ یلو ! هتسرد -

نشاب هدرب وب همهیچ هب هگا هک مدرک رکف نیا دزوهب خی منت هظحل دنچ یارب

وای مرگ سالِح چیه نودب توهرب نیا یوت کش ؟یب یمهتفا نومارب یقافتا هچ

! میدرک یم بسک ور دیهش بقل هگید تعاس دنچ ات یدرس

،هکاب مدرک همزمز ییا هحتاف بلِریز ارسپ ِندیدن واب مدنوخرچ فارطا هب یهاگن

. مدیخرچ شتمس هب یدنت دارهب یادص

هک! نیااج نتخیر متفگن ، هرازابرومام متفگ ؟ رسپ هتچ یه -

. تسشن شرس تشپ یوشات یلدنص یور و دنوخرچ تسار و پچ هب یرس

نداد یزاب دصق وای تشادن ربخ یزیچ زا ًاعقاو ای یمدرک تباث شفرح نیا اب

دوب! هدرک ور نوم

: متفگ شهب هجوت یب دز،هک هراشا شلباقم یلدنص هب تسد اب

؟! نتفر اجک هچباه -

داد: باوج شییاچ ِندیشک تروه زا لبق و داتسرف شنوبز ریز ور یدنق

. ننزب فارطا نیا یخرچ هی نتفر یضترم ...اب سرتن -

مدز: چپ ،هک دیشک رس ور ییاچ نامز ومه

! تسین یکاب -

عیرس و دموا شوج هب منوخ ملباقم ی هنحص ِندید اب یلو هگب، یزیچ تساوخ
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مدش. رود شزا

دوب هدیچیپ ماپ هب بیجع هک هرهچییا شوم ی هکیتدرم ندز رانک هب یعس اب

واب مداد نوکت شولج راودیدهت مور هراشا تشگنا . مدنوسر نوشهب ور مدوخ

هنیس تخت ندوب هدرک داجیا یکیفارت بیجع مچم ِهار طسو شاه گر هک یتسد

: متفگ و مدیبوک ش

... منیبب هگا ،هک منیبب موناخ رود ور یمحازم مرادن شوخ ناخ یضترم -

مداد: همادا و مدرک مدرک لدب درو نمسای و یضترم نیب یهاگن

؟! یهجوتم . هروخب شوم مدیم ور تناخ ... یتسین ناخ یضترم هگید ِعقوم نوا -

ِرتخد ِهار ندرک دس یارب یریسفت و حیضوت تساوخ و دیشک مه رد یمخا

واب مداد نوکت بلماه یور مورآ ور متسد تشپ ،هک هشکب فص هب مارب مرانک

مدز: رغ نامز ومه شمدیشک مدوخ لا بند نمسای نیتسآ نتفرگ

؟ دینکن داجیا رسدرد و دینومب نوتشاداد رانک هقیقد ود دینوت یمن -

: متفگ وزاب مدینشن یباوج

؟ دیرب ولج یلدم نیمه راک ِنایاپ ات دیاوخ یم -

یاه مشچ ِتوهبم و مدیخرچ شتمس هب ،هک دموین رد شزا ییادص مه وزاب

هک راگنا نوا و مداد نوکت شارب ی"هیچ" هنوشن هب یرس ! مدنوم شکاکنمن

دز: بل دوب هدرک مبرت ور شادص هک یضغب ،اب هشاب هدوب یرگنلت رظتنم

امین هخآ ! اموناخ شیپ تمربب ایب یسرزاب هساو تفگ مهب ... تفاثک ی هکیتدرم -

... ندرک یم یسرزاب ور هگید یارسپ و
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: تفرگ ور شفرح هلای ،بند شضغب نداد ورف زا دعب و درک قاچ یسفن

... تفاثک -

دز: وداد تفر باالرت شادص هتفر هتفر

! قمحا ... قمحا -

مرس نواهچزا و مدرک سبح ور هنک ارجا یشیامن تشاد یعس هک هدنخییا

: مدروآ نوبز ورهب تشذگ

! نیدش یبصع نِاردق هک درک یچراک ؟ هداتفا یقافتا -

شوزاب یدنت ،هک دیدزد مزا ور شهاگن و درک کاپ ور شکشا من تسد فک اب

: متفگ یرکف چیه نودب هنک. هاگن مهب مدرک شراداو و مدیشک ور

درخ ور شندرگ مرب دیگب ، دنوسر نوتهب یرازآ و تیذا وای درک یطلغ -هگا

منک!

داد: ور مباوج و درک لیامتم تسار و پچ هب یرس

! ترپ و ترچ یافرح طقف -هن...

ور ماه تشگنا یبیجع زرط هب شقرع ،هک مدیشک مندرگ تشپ یتسد کالهف

مدز: !چپ دنوسیخ

؟ نیدیچ ور نوتامشچ ِبآ ترپ و ترچ ات راهچ هساو -

: متفر رشت داد،هک نوکت دییأت ی هنوشن هب یرس

هک! نیداد یکی نم یاترپ و ترچ هب یباوج بوخ کیفارت یوت نوازور یلو -

داد: باوج یدنت
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؟! ینک یم هسیاقم هلبق ورهب درمریپ نیا وراب تدوخ وت هخآ -

هش! دنلب ماباحم هقههقییب دش ثعاب و دیبوک شنهد یور یتسد هلصاف بال

مدز: چپ ششوگ رانک و متفر رتولج

... دیکلپن یضترم ِرود دعب هب نیا -زا

: مدوزفا شدنب تشپ و مدرک یهاتوک ثکم

...وناب! دیکلپن شرود ییاهنت -

شهب ماتشگنا کون یتح نیاهک نودب هدشش، درگ یاه مشچ هب هجوت یب

و تشادرب مدق نم هنک.مهیاپ تکرح ولج هب مدرک هراشا هشاب هدرک دروخرب

: تسکش ور توکس شدوخ دارهب هب ندیسر زا لبق

؟ نیدوب درگرس -

مدز: بل شنتشاذگ هبرسرس دصق وهب مدنورپ باال ییوربا

؟ تشاد دهاوخ امش میمصت یوت یریثأت ، مندوب گنهرس ای درگرس -

. تشادنرب مدق زا مدق دشو کشخ شاهاپ هار طسو ،هک متخادنا شهب یهاگن

یمدش! سح شاه بل یور یراکشآ وزرل دوب هدنومن شراسخر هب گنر

: ندموا رد تکرح هب مه یور شاه وبل مداد نوکت یرس توهبم و جیگ

؟ یمیمصت -هچ...

مندرگ تشپ یتسد دوب یگتسخ زا لصاح هک یگف ،ابکال ندیدنخ نودب نیاراب

: متخادنا باال هنوشییا لبق ویبیخلارتزا مدیشک

دوب! نوماهاب ِیراک مه هب مروظنم وت؟ یدش یلدم نیا ارچ -
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منامگ هب ،هک شمدوب هدرک باطخ درفم واب هدش هلا خرسپ ییوهی و دوز یلیخ

شدوخ عیرس و تشذگ مرانک زا مهب هجوت یب نوچ ؛ دموین شوخ شقاذم هب نیا

. دنوسر امین رانک ور

میا هچراپ راولش یوت ماه تسد ندرب ورف واب متخادنا ورباال ماهوربا تفج

،هکاب دیزغل یضترم ی هنامصخ یاه هاگن یور مهاگن و متشادرب مدق نوشتمس

مداد. شهب ور مهاگن و مدموا مدوخ هب دارهب یادص

بخ؟ ناخ... فتاه یدز ور تارود -

بخ؟! -

هک روط نومه ، شندرک عمج و شوشات یلدنص یور زا ندش دنلب نیح رد

درک: رتدنلب ور شادص دوب مهب شتشپ

؟ یایم رب شسپ -زا

مداد: باوج دوب مراک ی هجیتن نتسنود زا لصاح هک یرفاو سفن هب دامتعا اب

؟ مایب دیابن -

و درگ و درک ترپ نویماک هدننار درم نومه لغب یوت ور هدش عمج ِیلدنص

. دنوکت ور شاتسد یلا یخ کاخ

راک هرذگب هک شدح زا یزیچ ره یلو ، هزیگنارب نیسحت تسفن هب دامتعا -

هراد. یدنیاشوخان بقاوع کش ویب هدیم یمدآ تسد

: متفگ دننام ؤوسلا مدیشک بلماه رود یتسد

؟ ِلثم -
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داد: باوج حیرص و کر هلصاف بال

 همانرب همهی هنکمم هک امش ِبذاک مه دیاش و طرفم سفن هب دامتعا لثم -

. یسیئر بانج ... هزیرب مه ورهب نوماه

وهب مدرک هاگن نتشاد رظن ریز ور دارهب یناهنپ مشخ واب توهبم هک هچباه هب

رشت یخوش و هدول نحل ،اب دوبن ممارم یوت ندروآ مک هک میگشیمه تداع

: متفر

! راشفا ِبانج امش... ی هزادنا شیب ِعمط لثم ... هتبلا -و

ورهب شرورغ کش یب متشاد متاملک یور هک یدیکٔات و ثکم

. تشاد شندرک ناهنپ رد یعس شروآراجزنا هدنخی اب یلو دوب، هدیشک شلا چ

جراخ دزات هراشا اراگژ رد هب تسد دادواب نوکت مفرح دییأت ی هنوشن هب یرس

. دیخرچ بقع هب نومرس ماس ِبناج هب قح یادص اب جورخ زا لبق یلو ، میشب

ناخ! دارهب بانج -

شهب هدروخ  سکو یاه  شفک کون یور ندز خرچ واب داتسیا شاج رس دارهب

داد: همادا ارسپ نمو توهبم یاه هاگن هب هجوت یب ماس ،هک دیخرچ شتمس

هی طسو نیا دینک یمن رکف یلو ، دیتفگ ور نایاپ نون ات مسبهّٰللا ب زا زورما -

؟ دیتخادنا ملق ورزا یزیچ

مودک دروم رد دنرماس ،هک مدوب رکف نیا یوت و دوب هدش رتشیب مهاگن تهُب

یمدرک؟! قطن هداتفا ملق زا ِعوضوم

: دنوراخ ور شینوشیپ رکفتم و دیشک ششیر هت هب یتسد مه دارهب
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. تارب مرایب شملق هب مدوخ ات نک رَت نوج...بل رسپ هداتفا ملق زا دروم مودک -

: تفگ دوب هتفرگ ور شدوجو لُک یلا ویبیخ یدرس نوخ هک دنرماس

... تسام قوقح رهحیلا االنورد عوضوم نیرت مهم -

نم درک،هک لفق مه یوت ور شاهاپ دزو شتشپ نویماک هیکتشورهب سکلیر

قرب شیعمج ساوح هتبلا و یدرس نوخ رطاخ هب میت هگیدی یاه هچب و

کیدزن ماس هب رتشیب هدیرد یاه مشچ اب دارهب ! تشذگ نوماه مشچ زا نیسحت

دز: شوزاب هب یتسد دشو

! دموا مشوخ -

دز: رشت شهب دوب تکاس عقوم نوا هکات ناهیآ

دایم. نوتشوخ ازیچ یلیخ زا امش -

دز: وبل دیخرچ نم تمس هشاب هدینشن ور شفرح صاًال هک راگنا

؟ نوت یداهنشیپ ِمقر بخ... -

: تفگ عیرس و دنت ، تروشم نودب داصرم

... میاوخ یم مهس اه تخوس شورف لوپ -زا

درک: هفاضا رتراودیکٔات و

! یدصرد ِمهس -

یب ،هک میدیخرچ شتمس هب شدوخرس تکرح و فرح زا بجعتم یگمه

هریخ ییا هبیرغ هاگن واب تشاذگ ولج هب یمدق نوم هدرب تام یاه هاگن هب تیمها

هرپب! شکلپ یتح نیاهک نودب دنوم... دارهب ی
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دوب ام هب شتشپ هک ردحیلا هگیدییا نکمم نامز ره یبیخلارتزا دارهب واما

: تفگ یمدرک کرت اراگژور و

. نیدب ربخ مهب نیدیسر قفاوت هب شدصرد ِرس تمیت هب تقو -ره

دارهب . متفر نوریب یضترم رس تشپ و مداد قوس داصرم تمس ور مارغ هاگن

نییاپ ور شیدود ی هشیش و تسشن یگنر یکشم سراپو پژ بقع یلدنص

یزیر  همانرب یاهراتفر و دارهب هب مهاگن نیسحت قرب راب نیلوا یارب ،هک دیشک

درک! ادیپ قلعت هدشش

درک،هک نوزیوآ هرجنپ ورزا شتسد ورباالدزو شدیفس نهاریپ یاه  نیتسآ

چیه نودب منوا و مدرک مخ یرس شندید رتهب یارب و متفر ولج هاگآدوخان

: دیشک خر ورهب شریگ مشچ تسایس نم بناج زا یلا ٔوس

... مرادن تسود هروج چیه ور ندرک هجوت بلج -

: تفرگ ور شفرح هلای بند هدولییا نحل اب نیاراب

. همتکلمم ِنووج یارتخد ِهجوت بلج هب مروظنم -

درم ًاعقاو مدرک فارتعا ملد یوت ، تداسح ینزوس رس نودب و مداد رس هدنخییا

شوه نتفرگ رظن ابرد اسب ؛هچ تشاد مه یدایز ناهاوخ کش ویب دوب یباذج

مدآ تشاذ یم رانک ور شتکلمم زا یدزد هلد تداع ،هگا شریظن یب تسایس و

یمدوب! یقفوم قوف

: متفگ زیمآرخسمت و مدرک دییٔات هتفگشور رس اب

هروط.  نیمه ًامتح -
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: مدنوشک یرت یدج بلا طم ورهب ثحب عیرس و

روج ور نوماه  همانرب نیدب طاالع ور دیراد رظن رد جورخ یارب هک یدعوم -

. مینک

. دیچیپ مینیب ریز ینپا ژ یوکابنت یانشآ یوب دزو شراگیس ِریز یکدنف

مراد! کحضم یوکابنت نیا هب یدیدش عالهقی بیجع -

! تشاد یدایز مهعالهقی یهاوخ هب ولد دوخرس یاه  حیضوت هب درم نیا راگنا

شرش زا متساوخ و متفگ »ییا هزاجا مداد،«اب نوکت یرس

ِدود هریخی ادص ویب متشگرب شتمس هب کالهف شادص مش،هکاب خالص

مدش. نیشام لخاد هدیچیپ

پچ. تمس چیپب هداج رس نیدیسر هک نوتدوخ نیشام -هب

. مدرب ورف مبیج یوت ور مپچ تسد و متخادنا باال ییوربا

ارچ؟! -

داد: باوج یبل ریز شسکول هتبلا دص و الیت مجت یچم تعاس هب ندرک هاگن اب

یهار هنسرگ ور ماراکمه مرادن تداع مه ونم هدنومن بش هب یدایز ِمیات -

منک... نوش هنوخ

***

« نمسای »

ویب مدز مرازس ساالد یوت یلا گنچ ، مدوب هدز هنوچ ریز ور متسد هک ینیح رد

یور ، دروخ لوو متسد زا لا گنچ ،هک مدیشک نودند ورهب یغرم هکت هلصوح
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ماهوربا ! تشاذگ اج ورهب یبرچ هکلی و دموا دورف مگنر یکشم و یخن راولش

.کالهف مدرک ترپ مباقشب یوت ور لا گنچ راجزنا و یگتسخ واب ندیلول مه یوت

زا امین مداد،هک نوکت ور ماهاپ راو کیرتسیه و مدیشک م هتفشآ یاهوم هب یتسد

ًاعقاو ملکشم حیضوت . تخود مهب ور شجیگ هاگن و درک عانتما شاذغ ندروخ

واپو تسد هچبییب رتخد هی یراک لوا نیمه زا متشادن تسود و دوب تخس

. مسرب رظن هب هضرع یب

یاهرون مدرک فارتعا و مدروآ رد شدرگ هب سنلا روداترود مور هتفشآ هاگن

هداعلا قوف ناکم ، ناروتسر دیفس نویساروکد و درگ یاهزیم ، گنر شفنب ینوئن

هداعلا قوف یلو مشچریگ، الِت مجت زا رود هب یناکم ... ندوب هدرک داجیا ور یسکول

! سکول و کیش

میلدنص یور زا رایتخا یب دش ثعاب و درک بلج مور هجوت ناروتسر یتشپ ِرد

باقشب یوت ور شقشاق مه فتاه دش. بلج متمس هب همه هاگن مشو دنلب

مدرک شزاب یقیمع سفن زا دعب ، متسب ور مشچماه درک. مهاگن هریخ و تشاذگ

: متفگ بطاخم ناونع هب یصخش چیه نداد رارق نودب و

... یتشادهب سیورس ات مرب نم هزاجا -اب

شهاگن یرکفتم هاگن واب دیخرچ شتمس مشچماه یرانک یلدنص قت یادص اب

دز. هراشا ناروتسر یتشپ تمسق هب تسد ،هکاب مدرک

. دیئامرفب -

واب تفرگ فتاه ورزا شهاگن یدامتم یاه هیناث زا دعب ،هک مدرک هاگن امین هب

درک. رداص ور هزاجا رس نداد نوکت
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یعرف . مداتفا هار فتاه تشپ و مدیشک مگنر یکشم یرتم هس هبشلا یتسد

« ناوناب یتشادهب سیورس » یولبات یور مهاگن میدیچیپ هک ور پچ تمس

و متفر لخاد ، مرانک ِرسپ نیگنس یاه هاگن عیرسرتزا هچ ره ِرارف یارب و تسشن

زا دعب و مدرب شرگسح ریز ور متسد . مدرک فقوت یگنس ییوشور نیلوا یولج

دش. کاپ ینآ رد ینغور هکلی ،هک شمدیشک مراولش هب متسد ندرک سیخ

و هدرشف مه یور ور شاه مشچ هک مدید و متفر نوریب ، مدیشک بقع ور متسد

مدرک عفر ور مولگ یکشخ منهد قازب نداد تروق هدز.اب هیکت شلباقم نوتس هب

مدز: بل تسس و

ماوخ! یم رذع -

: تخادنا مهب یهاگن و درک زاب ور شاه مشچ

؟ ِتباب -

هب... المز مایب متسنوت یم مدوخ ... نیدش لطعم -

: تفگ و درک عطق ور مفرح

؟ دیراد سرتسا -

: مدیسرپ شدوخ زا دیلقت هب مدرک یم کاپ ور ماه تسد لا متسد هکاب ردحیلا

؟ ِتباب -

نامز دز.مه هراشا یلصا هبسنلا تسد واب دموا شک هدنخ هب شاه مشچ

داد: باوج و مداتفا هار شاهاب

ابام. یراک مه تباب -
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دوب... شرارکت ردحلا مادم ،هک تشاد هملک نیا یور یرارصا هچ منود یمن

هنک، ادیپ هار مبلق هب یدیما رون هراذن و هشکب خر ورهب نوم  هطبار داوخب هک راگنا

هدش بلس نم بلق زا دیما یاهرون همهی دوب هدموا یلیل هک زورید زا دنچ ره

! ندوب

! مریگب سرتسا شارب ماوخب هک هیچ ینم هفیظو منود یمن یتح ارچ؟ غورد -

گنت ور هدنخ شوخ بقل تقو توف نودب دز،هک هگیدییا هدنخی مینهچ

. مدنوبسچ شمسا

. مدیم حیضوت نوتارب هنوخ میسرب ... تسین یکانسرت -راک

زیم تشپ و میتفگن کالیم هگید نومدوخ هرفنی تشه زیم هب ندیسر اب

دارهب فرح ،هکاب متفرگ تسد ورهب قشاق یرت  شیب یاهتشا اب نیاراب . میتسشن

ی هتفایدامجنا یاه کف و مدنوخرچ فارطا هب یهاگن دش. کشخ متسد یوت

درک. قیرزت مدوجو ورهب یرت  شیب بارطضا و سرت ارسپ

دنچ ًامتح نتفر زا لبق منک! توعد مه ور انوا یراد نومهم یتفگن ارچ : دارهب

. نوشارب ربب اذغ سرپ

هک راگنا هن راگنا دش، شاذغ ندروخ لوغشم و تخادنا باال هنوشییا یبیخلا

! هشاب ییا هلئسم وای هتفگ یزیچ

یلدنص هب دشومکمک تشم شاه  تسد درک، لو باقشب یوت ور شقشاق فتاه

یلو ، هوجب ور شلباقم یخم ور ِدرم ی هرخرخ االن نیمه متشاد راظتنا داد. هیکت

: تفگ دشو یس*ن*ه هب تسد شمارآ اب

مه هانپ هدزیا مناخ کش ...یب تسین نم هب قلعتم طقف یبابرا ترامع نوا -
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! ندموین ییاهنت

مدش. هریخ مینوتسبات یاه  لدنص هب هرابود و مدرک دنلب یرس ممسا ندینش اب

نم یترابع ایهب مینک یراکمه هگید مه اب هرارق ام راشفا بانج ... هتبلا -و

همه منیب یمن المز طسو نیا ،و هشب ام بیصن مه یدوس و مزادنب هار ور نوتراک

مدب! حیضوت ور هرادن نوم لغش هب یطبر هک ییازیچ ی

نیسحت قرب دشو کشخ اذغ یور ور هک دوب یضترم و دارهب یاه  تسد نیاراب

! تشاد مه نیسحت شیباوج رضاح هک ٰیقح ... تشذگ ارسپ هاگن زا

: تفگ یعنصت دنخبل دشواب هباجاج شیلدنص یور یضترم

؟! متساوخ یحیضوت نم هگم بخ... -

داد: باوج هراذب رانک ور شدراگ نیاهک نودب فتاه واما

ماوخ! یم حیضوت امش زا نم یلو -

: تفگ دارهب زا تباین وهب دیرپ باال یضترم یوربا یات

؟ ِتباب -

دز: بل هلصاف بال فتاه و

؟! نیتشاذگ نابهگن گس ممیت نمو یارب ییا، هزاجا و... لیلد هچ -هب

تمسق هروج چیه زیم یور رادبآ کیتسا نوا ِندروخ راگنا و دوب یجنرغب طیارش

یهاگن یلدنص هب هداد هیکت یس*ن*هو هب تسد و متشذگ شریخ یمندش؛زا

هقههقم یادص دوب نکمم ملباقم ی هنحص ندید ،هکزا مدنوخرچ زیم روداترود

یس*ن*ههب هب تسد میت یارسپ مومت هبعالهوی !نم هچیپب ناروتسر یوت
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یضترم ییایفام ثملا هب رگ شسرپ یاه هاگن واب میدوب هداد هیکت نوماه  یلدنص

تهب زا هرخ .باأل میدوب هدرک هرود ور ندوب هتسشن سلجم ردص هک دارهب و

هزمهزم ور شلباقم رتسلد زا یپلق شیدرس نوخ ظفح یارب دارهب و ندموا نوریب

: تفگ و درک

. هدنوسر نومشوگ هب داب ریگب ضرف ... تسین راک رد ینابهگن گس -

یور ور یهاجنپ لوارت دنچ ام یاه هاگن لباقم دشورد دنلب شیلدنص یور زا

درک. کرت نوااجور ییا هنابدٔوم « یظفاحادخ واب« تشاذگ زیم

هب منم یاه  نودند دشو دنلب ارسپ هقههقی یادص نوش نتفر ضحم هب

: تفگ و دیبوک فتاه یوزاب هب دنرماس . نداتسیا ییامندوخ

. شیدنوزچ بوخ ... لویا -

درک: هفاضا یمورآ نحل اب ناهیآ

هنک! رارف خاروس مودک زا تسنود یمن دروآ مک یروج لدزب شوم -

،هک تخادنا اپ یور واپ درک دییأت ور شفرح یصاخ ژ یتسرپ رسو اب داصرم

: دیرغ یروف فتاه

یمینز؟! فرح و یریگ یم میمصت دوخ رس ارچ -وت

دز: وبل درک هزمهزم ور شرسد توافت یب

؟ یتشاد یرتهب داهنشیپ -

درک: هلخادم نوشثحب یوت ناهیآ

؟ ِظاحل -زا
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هش. رت مکحم نوشاهاب نوم  یطابترا هرگی نیاهک ظاحل :زا داصرم

: تفگ و درک کاپ ور شاتشگنا رس یذغاک لا متسد اب فتاه

... مرادن راک شدب ای بوخ -هب

داد: رارق شفرح بطاخم ور داصرم وزاب تخادنا نم هب یهاگن

! رفدار بانج ... تسامش نتفرگ میمصت دروخرس ام ثحب -

ورهب شدوجو ِصرح مکلب ؛ دوبن مارتحا زا شنتفگ بانج هک دیدرت نودب و

. تشاذ یم شیامن

: تفگ یتسس واب دیرپ نوشثحب نویم امین

... میرب هگید ام هرتهب مرظن -هب

داد: همادا ناهیآ ورهب

؟! نوتارب مراذب ور نیشام یاوخ یمن ینئمطم -

فتاه درک. یرکشت و درشف ور شتسد مکحم دش، دنلب شیلدنص یور زا ناهیآ

: تفگ یفراعت چیه نودب مراظتنا الف خرب

. میایم سنا ...ابآژ هنکن درد تتسد -

هک ناروتسر .زا متخادنا مشود یور ور میتشپ هلوک منم و نداد نوکت یرس

ال یقیسوم یادص و مدب م هتسخ نهذ هب یشمارآ مدوب هتسنوت هزات میتفر نوریب

. مونشب ور شخپ ردحلا ِتی

چیه نودب منوا و متسشن امین رانک ولج ، مدرک ترپ بقع یلدنص یور ور هلوک

یم ییامرف مکح نیشام یوت هک یتوکس دروآ. رد تکرح ورهب نیشام یفرح
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گنهآ یادص و منک نشور ور طبض دش،هک یلیلد نیمه و دوب مخم یور درک

. هچیپب نیشام یوت یمورآ

! نیتشادن یصاخ حیرفت چیه نیدموا یتقو -زا

بل هرابود و درک ضوع ور گنهآ درب تسد ،هک دیخرچ شتمس مرس شادص اب

داد: نوکت فرح ورهب شاه

؟ نشاب روخ لد تزا تاتسود ینک یمن رکف ... یسای -

: متفگ هدیرد یاه مشچ اب

یچ؟! یارب -

داد: باوج و دیشک ییا هتسخ ی هزایمخ

! یدنورذگ ورابام هام نیا فصن ووت هتشذگ هام -هی

نوشارب یباوج و دوب ضحم قح شافرح . مدیزگ یبل و متفرگ ور شفرح رشت

: متفگ یبل ریز اقآ مرح ندید .اب متشادن

. میتفرن مرح مرتشیب راب هی میدموا یتقو -زا

. دینزب دهشم یوت یرود هی دینیچب همانرب تاتسود وراب ادرف یاوخ یم -

... مدرب نوریب نیشام ی هرجنپ ورزا متسد و دیود متسوپ ریز یعوبطم سح

***

هچباه! -

داجیا نوشاه هاگن یوت یرییغت نیرت  کچوک یلو ، متخود نوشهب ور مناوتان هاگن

: متفگ بل وریز مدیشک نوریب دمک ورزا میخن یوتنام . دشن
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! تسین یمهم ی هلئسم دینک رواب -

: تفگ دادو مل قاتا ی هشوگ یلدنص یور اتیزر

نک. رواب یگیم یرایب غورد مسق یاوخ یمن و یگیم غورد یتقو یتح نک رواب -

شپل ندیشکن یارب متسنوتن مدرک یراک وره دوب هدش نیکمن یدایز ش هفایق

هس ره هب باطخ ،هک تفر بقعرت و دیبوک متسد یور غیج منک.اب داجیا یعنام

: متفگ نوشرفن

؟ نیش رضاح نیاوخ یمن -

، متخادنا باال هنوشییا ندش. هریخ مهب توکس یوت یس*ن*هو هب تسد

شیدنلب قاتا یبوچ هنیآی یولج و مدیشک نت ورهب مگنر ییومیل یخن یوتنام

. مدرک زادنارب ور دوب ماپ باالیچم تناس جنپ هکات

! یتحار روج ره مزیزع نمسای بخ... رایسب اهر:

دز: بل زانیرپ و اتیزر ورهب دعب

میش. رضاح میرب هرتهب ... ارتخد -

شرس تشپ و ندرک غیرد مزا ور نوشروخلد هاگن یتعنامم ای فرح چیه نودب

رطاخ ورهب اهر ملد یوت و مدیشک م هقیقش هب یتسد .کالهف نتفر نوریب قاتا زا

مدوب هدرکن نوش هاتوک تدم نیا یوت هک ماه یرتچ . مدرک نیسحت شم کال ذوفن

ماهوم یور ور میکشم !شلا ندوبن میقتسم یطیارش چیه وهب ندوب هدش رتدنلب

. متفر نوریب قاتا زا یبل قرب ندز واب مدیشک هبمژهماه یلمیر ، مدرک لو

ندوب هدرک ادیپ مزا هک یروخلد اب مداد یم حیجرت و دوبن ارتخد زا یربخ زونه
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ریت زا رتهب رتو شیب یروط نیا هک ارچ ؛ مراین راشف نوشهب ندش هدامآ یارب

! مدوب ناما رد نوشسٔار

هبآ ینوتسبات نازوس باتفآ ربارب رد نتفرگ رگنس یارب هتفه دنچ نیا تداع هب

هب هک شندید .اب مدیشک هیر ورهب شعوبطم یاوه و مدرب هانپ طایح قیچ ال

هک میکشم هلوکی دش.زا بارطضا و سرتسا زا زیربل مدوجو دموا یم نم تمس

ات مداد تروق ور شیپلق و مدروآ نوریب ور بآ یرطب دوب، هدش میگشیمه رای

هرب. نییاپ هشو هتسش شاهاب مولگ سگ معط

داد، یخرچ ور شدنمونت یاه  تسد نویم هدرک شوخاج ٔیش و داتسیا هبورمور

مدب. صیخشت ور امین نیشام چیوس متسنوت ییا هظحل رد هک

ریخ! هب نوتزور -

. مدرک هاگن شنودنخ یامشچ هب تلا جخ واب متفرگ شاه  تسد زا مشچ

-سالم...

یسرپ لا وحا و مشکب شخر ورهب مندوب بادآ یدابم متشاد یدایز عالهقی

خسم هظحل نوا یوت هک فیح رازه و فیح یلو ، مشاب هتشاد شاهاب یکیش

تخس نوشزا ندنک لد بیجع و مدوب هدش شتلا ح شوخ یاهوم و شامشچ

دوب!

: تفگ و تسشن هبورمور ینتب یلدنص یور فراعت نودب

؟! دیرب یم فیرشت ییاج نوتاتسود -اب

...ره مریگب دراگ شربارب ،اترد مدیدن شرد یتلا وخد دوب شمارآ بلا بل شنحل

هک ارچ دوب؛ ییا هجیتن ویب کحضم لمع رسپ نیا لباقم نتفرگ دراگ دنچ
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نوخ و مرن نحل اب دوب دلب بوخ و دموا یم رظن هب ییا هداعلا قوف نکشدراگ

! هزاسب یدس یفرح ره یارب شیتاذ یدرس

-هلب!

: متفگ رتشیب یتبحص مه یارب

هگم؟ روطچ -

دز. هیکت شیلدنص هاتوک ِیتشپ هب یصاخ ژ یتسرپ واب تخادنا اپ یور اپ

ماجنا نومقح رد هرارق هک یفطل دروم هن!رد ...هک فیاظو دروم رد متساوخ -

مدب. حیضوت نوتارب نیدب

ریخا زور دنچ زا تداع هب یلو مدش، تذل رد قرغ ش هنابدؤم نحل و مارتحا زا

. تفرگ ردرب ور مدوجو ینادجو باذع

! تشاد دزمان شدوخ ،هک مشب یقوشعم ی هتسبلد دوبن رارق

مداد. نوکت یرس و متفرگ هریخمور هاگن تلا جخ اب

یمنمش! نوت محازم دیراد هلجع بخ...هگا -

: متفگ هریتش یاه مشچ هب هاگن واب مدرک دنلب ور مرس دنت

نش. رضاح حاالحاالاه ارتخد منکن رکف -هن...هن!

درک: زاب حیضوت هب بل ششیر هت هب ندیشک تسد واب درک یمسبت

لوئسم هک هداز میخف ناورس یاج هب هرارق طقف ... تسین یتخس نادنچ -راک

 هزاجا و ینزن یفرح یلعج یاهزوجم ِیسرزاب عقوم و... یدب تفیش هتمسق نوا

. یدب جورخ ی
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بل یور هدنخییا تسب شقن منهذ یوت هک یروصت ،زا شفرح ندش مومت اب

و دنورپ باال ییوربا راو تنطیش ،هک متفرگ ور منهد یولج تسد واب تسشن ماه

: تفگ

؟! متفگ یراد هدنخ زیچ -

مدز: وبل مداد نوکت یرس راسمرش

! مداتفا هدنخ هب یروصت ابهی طقف ، دینکن تشادرب ماوخ...دب یم ترذعم -

دش،هک مخ زیم یور رت هنامیمص و درک مهقالب یوت شور هدیشک یاه  تشگنا

. تسشن شتشگنا یوت هدرک شوخ اج ِتوقای رتشگنا یور مهاگن

؟ یروصت هچ ًاتراسج : فتاه

یم سح یبوخ هب شم کال تنطیش یلو دوب، رخسمت و هدنخ زا رود هب شنحل

دش!

بخ... و مدرک روصت یماظن سابل یوت ور مدوخ -

: تفگ نیتم و مورآ

بخ؟ -

یم یراکشآ زرط هب ینعی نیا دوب، قاتشم فرحماه ندینش یارب ینعی نیا

یارب نیریش دیاش و کاندرد سح هی ینعی نیا و هدب شک ور ثحب تساوخ

نم!

: مدرشف مه یور ور ،بلماه ماتشگنا ندنوکرت اب هارمه

هنم! تاروصت زا رود یمک نیا بخ -
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: دیسرپ هرابود روگیف نومه اب

؟! مشیم بوسحم یلوضف مدآ ، هنوتتاروصت زا رود ارچ مسرپب -رگا

شندوب لیاتسا  شوخ هب متسنوت هزات دزو هیکت یلدنص هب هنیس هب تسد نیاراب

ور شندوب لیروگ نیا متشاد دای هب هتبلا ... مربب یپ یسوط ِترشیت نوا یوت

! مدوب هدرک فارتعا شدوخ هب لبقرت یلیخ

: متفگ شاهاب فراعت ِنودب ملا، حم یاهایور رد قرغ

هک مه ناتسریبد و مدش رت گرزب دوب. یسیلپ الهقم عدروم لغش مدوب هک هچب -

مرب هک متشاد نیا هب یبیجع ِقوف عالهقی نانچ م،مه هتشر الف خرب متفر

! یرسفا هدکشناد

: تفگ یعونصم قوذ اب

؟! هگید دیتفر بخ؟ -

مدز: شقوذ یوت سح ویب درس

-هن!

دشومکمک کشخ نشاب هدرک خیلا شرس یور ور یخی بآ چراپ هک راگنا

درک. روج و عمج ور شدوخ

ارچ؟ -

: متفگ ثحب ندرک ضوع یارب و تسشن مبل یور یدنخشین

ننکن کش ،هک نراد فیرشت لقع  نیریش نِاردق راشفا بانج ِمیت نیا ینعی -

روبع زرم ورزا یتخوس ِرکنات همه نوا یمهنوت یزرم سرزاب هی طقف یروطچ
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هدب؟

هلصوح ،اب مشاب هدرک ضوع هنایشان یروط نیا ور ثحب راگنا هن راگنا درس... نوخ

داد: باوج

یاسرزاب فصن دارهب رظن !زا یشاب امش میت نوا یامن  سرزاب اهنت تسین رارق -

نوش!  مدیرخ ننم...ای قالیب ِمیت یامدآ ایزا کرمگ

: تفگ و دنوشک یلبق ثحب ورهب عوضوم هرابود لبق رتزا هنارهام نیاراب و

! دیتفگن ور شلیلد -

: مدیسرپ و مدز یلا یبیخ ورهب مدوخ

یچ؟! لیلد -

دز: وبل تشاذگ شیامن ورهب شاه  نودند یباذج هدنخی مینهچ اب

؟! دیدرکن لا بند ور ارچعالهقنوت نیاهک -

بل شدوخ هرابود ،هک مدرک نوشزاب و متشاذگ مه یور ور مشچماه صرح اب

دز:

! ملوضف یمک طقف ، یمک ًاتاذ بخ... ، میلوضف زا ماوخ یم رذع -

: متفگ مولگ کبیس هب هجوت لبق،یب رتزا فراعت ویب مدیشک نودند ورهب مبل

تارکفت ، ناتسرهش کیچوک یاضف . نارهت میدموا هسسهیلا بخ...ام -

دادن! نم ورهب تصرف نیا هگید لئاسم زا یلیخ و منایفارطا

دیسرن هقیقد هب یلو ، تشذگ شهاگن زا بجعت قرب هاتوک دنچره ییا هظحل یارب

: تفگ ویبیخلا دنوشن شبل یور دنخبل هرابود هک
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یتیعقوم ره وراب نوشدوخ نریگب دای دیاب امدآ ... تسین مه یمهم زیچ بخ -

! نشاب قفوم نوش  ینونک تیعقوم یوت و ندب قفو

منک! شمیدقت ور مشین دوب،ات هدموا شیپ یتیعقوم هرخ باأل

: مدیسرپ حیرص و کر

؟ یدب قفو ور تدوخ یتیعقوم ره اب یتسنوت اتاالن امش ینعی -

یور زا دشویباوه کشخ م هداتسیا تکرح زا یاه بل یور شاه مشچ

! مدرک شهاگن هبباال نییاپ ،زا شبیجع تاکرح زا هدز بجعت دش. دنلب شیلدنص

: تفگ دوب نتفر نموردحلا هب شتشپ هک حلا نومه رد

شاهاب ور نوشدوخ ننوتن نراد قح امدآ و نتسه انثتسا ییاه  تیعقوم -هی

ندب! قفو

درک: هفاضا شفرح ِدنب تشپ ییا هتفرگ یادص اب

. هرذگب شوخ نوتهب -

دشواب در متوهبم یاه مشچ یولج زا هدب نم هب یفرح لا جم نیاهک نودب

دز! نوریب غاب زا امین نیشام

ور شندوب جنردوز متسنوتن و دوب هداتفا قافتا ییا هظحل و دنت یلیخ همهیچ

منک! مضه

همه ملولعم ِنوبز ،هکاب مدوبن دلب ور ندز فرح تسرد زرط نم مه دیاش وای

؟! مدنوجنر یم مدوخ ورزا

متمس هب ناود ناود زانیرپ مدش،هک ولو یلدنص یور هرابود و مدیشک یهآ
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دروآ. موجه

: تفگ قوذ واب درشف شاتسد یوت ور ماه تسد

! کلک یدوب هدرک تولخ رای هکاب منیب یم -

رطاخ ایهب مراذب شرس هبرس ماوخب ،هک مدوب هدش یزیچ نوا رتزا هلصوح یب

شتوهبم یامشچ یولج زا ندرک رذگ واب مدز شسپ . مروخب صرح شافرح

یلدنص متسنوت و دوبن لفق هناتخبشوخ . مدنوسر اتیزر نیشام ورهب مدوخ

.یب تسشن مرانک زانیرپ رخآ ورد ندش راوس مه اهر و اتیزر . منیشب شبقع

: متفر رشت و متخادنا شدوبک یاه بل هب یهاگن هلصوح

؟! یدید رود مشچ -

مه ورهب ماهوم نایب رد شیامن هب شاه هنوگ چلا دش ثعاب هک هدنخییا اب

دز: وبل تخیر

اراین! رد یزاب رهوشرهاوخ -

دش! مگ اهر زرو یاه ندز تسد و توس یوت ، شتکرح هب مضارتعا دادو یادص

: دیخرچ نومتمس اهر و دروآ رد تکرح ورهب نیشام زر هرخ باأل

حاال؟ میرب اجک -

مدز: چپ یبل ریز

! میدرگرب بش فصن بش ،هک میرب یردق -نِا

: دنورپ باال ییوربا و درک میظنت متروص یور ور هنیآ زر

ارچ؟ یدموا نوریب تییاهنت هلیپی زا هرخ ...باأل بیاجع -
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نیشام درس ی هشیش ،هب مدوب هدز هنوچ ریز هک یتسد واب متخادنا باال هنوشییا

مدز. هیکت

هک؟! مش مشچ وت مشچ نوتومعرسپ اب ماوخ یمن متفگن ،هک تشادن یلا کشا

یلدنص یوت هلک واب منک ظفح ور ملداعت متسنوتن ، اتیزر ییوهی ِندز زمرت اب

ور مزورما لک تینابصع مومت مداد حیجرت ، مدرک دنلب ور مرس مدش! هدیبوک اهر

مدز: وداد منک خیلا شرس

؟! ینک یمن یگدننار مدآ لثم ارچ هتچ؟ وبای، یوه -

دیاش و دموا رد شدرگ هب متروص یازجا کتکت یور نوشبجعتم یاه مشچ

نم! بناج زا یشنکاو نیچمه دوب، بیجع یمک طقف ... یمک نوشارب

زر ،هک مدرک هاگن مرانک زیگنا یلد هرظنم وهب مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ

دایب: رد اهر یادص دش ثعاب و تفرگ بقع هدند توکس یوت

؟! یتشگرب ارچ ؟ اتیزر هدش یچ -

دزواب زمرت نوبایخ ی هشوگ بقعرت رتم دنچ توکس یوت نانچمه اتیزر واما

زا هاگن هدیرد یاه مشچ درک.اب هاگن ور شرس باالی هدش زیر یاه مشچ

رنب ندید مدش.اب باال نوا ندز دید هب قفوم مندش مخ واب متفرگ شتاکرح

زا لبق هقیقد دنچ یگلصوح ویب تشذگ مامشچ زا قرب هدش بصن یتاغیلبت

. دیشک رپ منت

نامز ... دهشم رد هفرح نیا گرزب دیتاسا یرواد ،اب یزپشآ وش نیرت  گرزب -

...۴/۳۱ هبنش جنپ طقف و طقف هقباسم رد تکرش و یراذگرب

یرفن راهچ . ندیخرچ بقع هب اهر واب دنومزاب نتم ی همادا ندنوخ زرزا یاه بل
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: تفگ راو تنطیش یتاکرح وزراب میدرک لدب درو مه نیب یهاگن

؟ دینک یم رکف یممنک رکف نم هک یزیچ نومه هب مه امش -

دز: وبل دیشک نییاپ ور شرانک ی هشیش زانیرپ

هک... ،هن میشاب شوخ میدموا زور !هی نوتردام ِنوج -یبیخلا

درک: عطق ور شفرح اهر

؟ مزیزع ِزانیرپ ینیب یم یچ یوت ور یمرگرس و یشوخ -ووت

داد: باوج و تخادنا شاه پل یوت یداب

متیعمج هی هساو میرب هزات ، نتفر ناروتسر یاج هب هک نیاروط هن هگید بخ... -

! مینک یزپشآ

: متفگ و متخادنا رنب هب هگیدییا هاگن

روت رد ناگیار تکرش ی هفاضا هب دقن لوپ نویلیم هد لوا هورگ هزیاجی -

! ناهفصا هب یترفاسم

: تفگ ییامن  نودند دنخبل اب یرپ و میتخادنا مه هب هگیدییا هاگن

! هییابیز تدش هب حیرفت یممنک رکف -حاالهک

هظحل دنچ ِیلسک نوا زا هرخ وباأل درک وررپ نیشام طیحم نوم هدنخ یادص

! متفرگ هلصاف ملبق

***

رانک و هشوگ هدشی کراپ ِنیشام همه نوا ندید زا مرس زیدناش هب نومدورو اب

لبق، هب تبسن نیشام تعرس . دموا رد شدرگ هب مجیگ هاگن و دیشک توس
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دوب! تخس ًاعقاو وهایه نوا نویم تکرح و هدش فصن رتزا فصن

یم بقع هدند تشاد هک وردحیلا تشاذگ اهر یلدنص تشپ ور شتسد زر

: درشف مه یور ،بل تفرگ

. دیسیونب مسا دوز نیرب امش یمهش، ادیپ کراپ یاج تخس یلیخ هچباهاالن -

مایم. االن منم

یور شیسابلا رژک ندیشک اب نامز ومه دنودرگ شیکشم فیک یوت یتسد اهر

: تفگ شابل

! میرب مه اب همه نک، کراپ ! هیراک -هچ

دوز . هعومجم زا جراخ مرب دیاب ؛ هدنومن کراپ هساو ییاج هک نیااج اباب :هن اتیزر

! هدشن لیمکت تیفرظ ات دیسیونب مسا دیرب

: مدرک قطن و مدیرپ نوشثحب نویم

. هدشن رید ات میرب نیایب ، هگید هگیم تسار -

یرپ و اهر مدش. هدایپ نیشام زا عیرس و متشادرب ماهاپ یور هلوکمورزا مدوخ

نوااج غولش ِقوف تیعمج ِنیب یهاگن و ندش هدایپ نم زا عبط هب مه

هچ ره ،ات مدرک تکرح کراپ یاهتنا تمس و مدیشک ور اهر تسد ! میدنوخرچ

و دوب کراپ ی هشوگ هک یزیم ندید .اب مینک تکرش هقباسم یوت عیرسرت

متفر. رتولج و مدرک لو ور اهر تسد ندوب هدش هدیچ شور یگرزب یاه  قودنص

داد مادص ندش هدینش رتهب یارب زیم تشپ مادنارغ وال نووجون رسپ هب باطخ

مدز:

؟! مینک یسیون مسا هقباسم هساو دیاب نیااج رسپ، -اقآ
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: تفگ مفرح دییأت وهب تخادنا مهب ییارذگ هاگن

-اه!

: متفگ و مدز سپ دنت ور یمداد ملوه بقع هب هنایشحو هک یموناخ

منک؟! یچراک ، مینک تکرش هقباسم یوت میاوخ یم مه -ام

دز: داد هدب نوکت شلباقم ذغاک یور ورزا شرس نیاهک نودب

یچاشامت ناونع هب یاوخ یم ،هگا موناخ هلیمکت اه هدننک  تکرش تیفرظ -

؟ مدب طیلب نوتهب

: متفگ بل وریز مدرشف مه یور ور مشچماه صرح اب

! میدرک یم یزاب یچیق ، ذغاک ، گنس میتشاد ام سناش میسقت عقوم -

دز: ورغ دموا ولج هرابود مدوب هدز شسپ هک یلپت و نسم ًابیرقت موناخ

! میریگب طیلب ودات نکن ورعالف تلم لقادح ، یرادن هک تیبرت نوج رتخد -

شدوخ دزو مبقع ششارت شوخ یاصع ،اب مروابان یاه مشچ هب هجوت یب

دش. طیلب دیرخ لوغشم

داد یادص مش،هکاب رود نوااج زا متساوخ و مدرک بقعدرگ نوزیوآ یاه بل اب

. مدنوم هریخش قوذهدز و متشگرب شتمس هب تیعمج نویم هرسپ

رد سناش هک ایب یتفر اجک موناخ ؟ تساوخ یم هدننک تکرش طیلب دوب یک -

هدز! هنوختور

وراب ندیبوک یم هلکیمه رسو یوت یچاشامت ِطیلب قتالی هب هک ییاموناخ

مادم هک یتیعمج هب هجوت .یب مدنوسر شزیم ورهب مدوخ و مدز رانک مناوت مومت
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دوب ندموا هلهویباال رد هک هدورییا ولدو نداد یم مراشف زیم تمس هب

: متفگ

! متساوخ یم هدننک  تکرش طیلب اقآ؟نم هدش یچ -

ایوگ هک یدنلب یادص دادواب نوکت اوه یوت ور دوب شتسد یوت هک یذغاک

: تفگ دوب یثرا

هداد! افعتسا هقباسم زا هدننک  تکرش یاه هورگ زا یکی هدز، تسناش -

شاه بل هرابود ،هک مدرک شهاگن هریخ و مدز گنچ شتسد ورزا طیلب قوذ اب

: درشف مه یور فرح ورهب

؟! شلوپ ... موناخ یه -

یوت تکرش هساو دیاب هگم ،هک مدرک رکف نیا وهب مدز لز شهب بجعتم

درک؟! تخادرپ لوپ مه هقباسم

! مامش اب یجبآ -

مدز: وداد مدموا نوریب تورپه زا

؟ شلوپ هردق -هچ

! لباقان نموت ۳00-

، مدنودرگ میتشپ هلوک یوت یتسد مدوب شتمیق کوش یوت زونه هک ردحیلا

! دوبن هک دوبن میرابتعا یاه  تراک و لوپ فیک زا یربخ یلو

: تفگ و تسشن مشچماه یور ش هلصوح یب هاگن

! منیبب هدب ، وطیلب نوا نم هدب بخ... راذن راک رس وتلم یرادن لوپ -
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مداد: باوج و متفر شهب مشچهرغییا

! منیبب مریگب لوپ متسود زا نک ربص هیچ! یرادن لوپ -

داد. نوکت مارب یرس راو فسأتم و درک هدنخییا

! تهب شمدیم یدروآ لوپ ور طیلب نم هدب بخ، هلیخ -

مدز: رشت و مداد شهب ور طیلب یلِد ابود

اه! هگید یکی یداد وطیلب منیبب ماین ، مدرگ یم -االنرب

ی هنوشن هب یرس هبرسهار و عیطم دش ثعاب و دوب زیمآدیدهت بیجع مفرح

هدب. نوکت دییأت

ور ارتخد ،هک مدنوخرچ فارطا هب یرس و مدش جراخ تیعمج لد زا روز هب

داد زر هب باطخ و مدیود نوشتمس یدنت . مدید کراپ ِورس ِتخرد رانک هداتسیا

مدز:

! هدنوم طیلب هی طقف ودب ، هدنوم اج ملوپ فیک ؟ یراد لوپ ردقچ -

متفر رتولج ! دیشک شدوخ لا بند ورهب ونم تفرگ ور متسد اهر ، اتیزر یاج هب

: تفگ مندید اب هرسپ و

؟ یدروآ لوپ -

تمس ور شیرابتعا تراک و درک در تیعمج نویم زا روز ورهب شتسد اهر

. تفرگ هرسپ

2020 شزمر -

داد.... نومهب تراک ِدوخ و دیسر هفاضا ورهب طیلب و دیشک ور تراک هرسپ
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***

مدز: داد یبصع

؟ میشاب هتشاد هدننک  تکرش تیدودحم مشهت ،هک میداد لوپ -نِاردق

: تفگ و دیشک شبترم و دنلب یاه شیر هب یتسد وش، ِیامن  یرجم

هس رتزا شیب زیم ره رانک ! نیزادنب اهزیم همهی هب یهاگن ! مرتحم موناخ -

؟ دینیب یم هدننک  تکرش

: تفگ و درک عطق ور مفرح یرپ ،هک منکب یضارتعا وای مگب یزیچ متساوخ

هقباسم یوت تکرش هب مهعالهقییا لوا زا نم هک ینود یم یبیخلا! یسای -

. متشادن

داد: همادا یرت  شیب تنطیش دزواب مهب یکمشچ

! کیرش منم نیدش هدنرب مه یزیچ امش،هگا یاپ شتمحز -

، مریگب ور تخبدب یرجم هقیی هرابود متساوخ و مداتسرف نوریب ور مسفن کالهف

طیلب ات تفر یرپ دوب. هداد یرارف نومرانک ورزا شدوخ هناتخبشوخ هک

دامن ،هک هقباسم صوصخم یاه دنباهوکاله شیپ ارتخد نمو و هرخب یچاشامت

. میدیشوپ ور دوب هدش کح نوشور همانرب یراصحنا

یهاگن دروآ. موجه مدوجو هب ناجیه اب هتخیمآ یسرتسا و میداتسیا زیم تشپ

هرهچ هتبلا و دوب هداتسیا نس یور هک ارواد زا یکی و متخادنا زیم یور داوم هب

: تفگ اه هدننک تکرش همهی هب باطخ تشاد مه یدننام ییا هیسور ی

کی رسد، کی دیاب زیم یور داوم ...اب دیراد تقو تروشم یارب هقیقد جنپ -
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. دینک تسرد یلصا یاذغ کی و اذغ شیپ

داد: همادا و تخادنا شتسد یوت تعاس هب یهاگن

هدش! عورش االن نیمه زا میاتنوت -

ارواد زیم هب یکوکشم هاگن اتیزر و میتخادنا زیم یور داوم هب یهاگن یرفن هس

دز: وچپ تخادنا

بلج ور ارواد رظن عونتم و دیدج یاذغ ابهی مینوت یم نم رظن بخ...هب -

! مینک

درک: هفاضا دادو نوکت دییأت ی هنوشن هب یرس رکفتم اهر

! هییاکساب غرم ِیور یلصا یاذغ هساو نم رظن -

: متفگ و مدنوخرچ زیم یور راودصر ور مهاگن

! میرادن سیسوس -

: تفگ دیخرچ یم تاج  هیودا نیب هک ردحیلا اهر

. میریگ یم نوشزا -

درک: ضارتعا نم یاج زرهب

شیتآ یور دیاب ، نرادن زاگ قاجا هک نیااج نوا... زا یادج هراد، یفنم زایتما -

هک... مینک تسرد

فرح دوب، هتفرگ لغب ور شاهوزاب هک وردحیلا دیخرچ نومتمس هب کالهف اهر

: دیرب ور زر

ضوع رد یلو ، منود یم ور همهیانیا ؟ دینک یم اربک ارغص نِاردق هنوتچ یاو -
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! همهم هجیتن

داد: همادا و درک ییور هبور زیم هب ییا هراشا شتسد یوت ِقشاق اب

؟ هردقچ هدرک شیارآ ملق تفه ِرتخد نوا ِرنه ِتیاهن نیدرک رکف -

درک: هراشا تسار تمس زیم هب نیاراب هدب نومهب یفرح لا جم نیاهک نودب

ور ارواد رظن شیلحم یاهاذغ اب یمهنوت ردقچ نوبرهم ِگرزب  نامام نیا -ای

هنک؟! بلج

روج نوا میتسنوت یم وهگا دوب قح شافرح میدرک یم باسح هک یفرط ره زا

هب یهاگن ! میدرک یم بلج ور ارواد رظن کش ،یب مینک تسرد ور اذغ نیا دیاب هک

شاکنک ور نومرس تشپ یلا غذ لقنم نیاراب و متخادنا هقباسم گرزب ی هطوحم

معط اذغ نیا ندرک تسرد یدود اب میتسنوت یم یتح دیاش بخ... . مدرک

؟! میدب شهب یدیدج

: متفگ قوذ واب مدنوخرچ یرس

؟ هبسانم اذغ شیپ هساو زایپ ِپوس نوترظن -هب

! میدیبوک مه ورهب نوماه  تسد ناجیه واب نداد نوکت یرس

ًامسر هگید ی هقیقد اتهی هقباسم و هدش مومت تروشم میات درک،هک عاالم رواد

یمهش. عورش

و هلجع اب یمیت دشوره رت شیب یغولش و همهمه ، دموا رد ادص هب هک یتوس اب

مدز: داد مادص ندش هدینش یارب . ندیود یم فرط نوا و فرط نیا هب سرتسا

یممنک! تسرد االن نیمه نم ور شپوس ارتخد -
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نتشاد تسد ورهب ییاذغ داوم زا هکتییا مودک ره هک ردحیلا اتیزر و اهر

: نتفگ

! نوسرب ور تدوخ یدوز ... مینک یم هدامآ ور یلصا یاذغ یدودح ات مه -ام

،اب متفرگ تسوپ ور متسد یوت گرزب ِزایپ دنتدنت و مدنوخرچ اوه یوت یتسد

ِساوسو .اب متخادنا زیم یور ییا هشیش و گرزب فرظ یوت و مدز شرب هقیلس

متشاد هتنچ یوت هقیلس یچ وره تسشن دوجوم یاه  هیودا یور متسد ، مامت

.... مدرک ور پوس ندرک هزمراد یارب

***

گرب نیرخآ و مدرک کاپ لا متسد وراب دوب هتسشن مینوشیپ یور هک یقرع

زا دعب هظحل نومه تسرد . مدرب راک هب اذغ ِشینراگ یارب ور متسد یوت یرفعج

دز ور تقو نایاپ توس رواد شک، مدآ یامرگ نیا یوت هفقو یب یزپشآ هقیقد ۹0

اهر وابزرو میتفر بقعرت . نریگب هلصاف نوشاهزیم زا ندش روبجم همه و

ات مدنورذگ رظن ورزا یچاشامت تیعمج مشچ .اب میدیبوک مه ورهب نوماه  تسد

ملباقم ی هنحص ندید مدب،هکاب ور نومراک ِزیمآ تیقفوم مامتا یرپعالِتم هب

مه یوت رت شیب رتو شیب مخاماه مه اب رفن ود نوا ندید وزا دیرپ مرس زا قرب

هدنوخ اب یلو ، هشاب هدوب دید یاطخ دیاش تشذگ مرس زا ییا هظحل ! ندیلول

وهب مدرکن ادیپ ندرک رکف یارب یلا جم یرجم بناج زا نومزیم ی هرامش ندش

مدش! هدیشک زر لا بند

اهاذغ یور یزیمآ  نیسحت هاگن نوشرفن راهچ وره میداتسیا ارواد زیم لباقم

: تفگ ام هب باطخ یراد  هجهل نحل ،اب هرهچ ییا هیسور رواد . ندنوخرچ



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

328

. نیدب نوتاهاذغ زا یفرعم ،هی اموناخ -

هگیدییا فرح چیه نودب رواد راهچ وره درک یفرعم ور اهاذغ تبون هب اتیزر

ندش. اذغ ندرک هزم لوغشم

مسا هک یلوا رواد ، ناجیه و سرتسا یرپ هقیقد هد تشذگ زا دعب هرخ باأل

درک: زاب فرح هب بل دوب هدش هتشون شمرف ینوی یور ینیسح

ییاکساب غرم معط نوا یلصا یاذغ دوب. بسانم ماکًال نوتفورظ باختنا بخ... -

یلو... ، تشادن ور تشاد یم دیاب هک

: متفگ و مدرک زاب ضارتعا هب بل شفرح ندرک عطق اب

یوسنارف لیصا یاذغ هی تخپ روتسد اب تسرد اذغ نیا ینیسح یاقآ یلو -

دوب! هدش تخپ

دز: دادوبل یخرچ شتسد یوت ور شراکدوخ

! نیدب هزاجا موناخ -

داد: همادا و تخادنا زیم یور یاذغ هب هگیدییا هاگن

لفلف زا هدافتسا ایوگ ، هرتشیب یلیخ شیدنت معط لیصا ییاکساب غرم -

! تشاد یریظن یب هداعلا قوف معط حلا نیا اب یلو ! هدوب مک یلیخ نوتاکیرپاپ

همه نوا لباقم قوذ واب میدز یغیج رفن هس ره شفرح رخآ تمسق ندینش اب

. میدیشک شوغآ یوت ور هگید مه تیعمج

یصاخ یفنم رظن یموس رواد داد، ریگ پوس ندوب کمن مک هب یمود رواد

و فیرعت زا دعب دننام ییا هیسور یاقآ نومه یمراهچ رواد تیاهن ورد تشادن
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یبسانم باختنا هروج چیه تشاد داقتعا هک یرازس ،هبساالد شتیاهن یب دیجمت

دش! ضرتعم تسین پوس و اذغ نوا اب تس یارب

دراو ور نوشاهزایتما ،هک میدش رظتنم و میتفرگ هلصاف زیم زا ارواد ی هزاجا اب

ندموا یم نومفرط هب هنوشیمه هب هنوش هک داصرم و زانیرپ ِندید ننک.اب

بیجع ازور نیا هک یموس صخش ندید یارب و نتفر مه یوت مخاماه هرابود

مدز. دید ور نوشرس تشپ یمداد، وجالن نم یصخش یگدنز یوت کوکشم

زانیرپ وهب متفرگ شرس تشپ ورزا مدیماان ِهاگن داصرم یادص ندینش اب

. متخود

هک مراک حاال متفگ . مدید ور موناخ زانیرپ ،هک متشاد راک یمک فارطا نیا -

منک! یهارمه ور امش و منومب نیااج هدش، مومت

نوا ،هک مدوب هدینش ور نیا طقف شاه  یسرپ لا وحا سالمو مومت هکزا راگنا

یمدرک! مهاگن راکبلط یروط

، ندوب هدش داصرم یاهدیجمت و فیرعت قوذهدزی هک اهر و اتیزر هب هجوت یب

: مدیسرپ

؟ نیدروآ فیرشت اهنت -

: تفگ و تفرن هرفط شریز نوش،هکزا مدید دوب هدیمهف دیاش

مدش. مهمدق نوشاهاب مکی و مدید ور ناماس اقآ نیااج یلو هرآ! هک اهنت -

: دیسرپ و دنوم متروص موز شزومرم و بیجع هاگن

هک؟! تسه نوتدای ور نوشیا -
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: تفگ اهر و مداد نوکت دییأت ی هنوشن هب یرس

ننک. یم ورعاالم جیاتن هگید تعاس مین -

دز: هیکت شتشپ تخرد هب هنارورغم اتیزر

. مینومدوخ هدنرب نینکن کش -

درک: دوجو عاالم زانیرپ و مدرک هدنخییا

یمهش؟! عاالم جیاتن ،ات مینزب یخرچ فارطا نیا میریگب ینتسب هی تسین رتهب -

مهمدق نوماهاب یئورپ تیاهن رد مه داصرم و میدرک ورعاالم نومتقفاوم یگمه

طسوت شاهب تخادرپ و تمیق نورگ هویمی دنچ ینتسب شرافس زا دعب دش!

یاه مشچ الف خرب دیاش یمدش. ضوع شهب تبسن مرظن تشاد مکمک داصرم

؟! دوبن مه یبسچن دایز مدآ ، شزومرم و زبس

ذوفن مزغم قمع ات شندوب وخی متشاذگ منهد یوت ور ینتسب زا هگیدییا قشاق

دز: چپ مشوگ ریز یرپ درک!

؟ هنملتنج یدایز یراد لوبق -

مدز: بل مخا ،اب مریگب ملباقم ینتسب ورزا مهاگن نیاهک نودب

دش؟ نملتنج ندیرخ ینتسب -ابهی

: مدرک هفاضا هیانک اب

شندوب نملتنج رادقم زا ادابم ، هرخب ینتسب تارب هشیمه امین مگب هشاب مدای -

هشب! مک

: تفگ دادو یروخ لد یوب شنحل هب
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! یسای یبسچن و کحضم یلیخ -

ضوع داصرم نمو یاج ندیرخ ینتسب وهی هقیقد دنچ یط هک دوب بیجع

! مدوب هدش باطخ بسچن نوا یاج هب ونم دوب هدش

یلدنص یور ،زا داصرم زا ندرک رکشت واب مدز بقع ور هساک

: متفگ و مدش دنلب کراپ ی هشوگ الیک

ننک. ورعاالم هجیتن تسان !اال هگید میرب نیش دنلب ... ارتخد -

واب ندرک کاپ ور نوشبل ی هشوگ یذغاک لا متسد اب مفرح زا عبط وزرهب اهر

همه مشچ . نداتسیا نم رانک و ندش دنلب زیم، یور زا نوشاه فیک نتشادرب

نوکت دصق ایوگ و هتسشن یلدنص یور یبیخلا هک یزانیرپ هریخی نوم

دش! تیبثت متروص یور رت شیب رتو شیب مخا و دنوم ، تشادن ندروخ

: متفگ یضیغ رپ نحل اب

؟! یایب ابام یرادن دصق ناج... زانیرپ -

داد: باوج ییور و مشچ یب مه دیاش و یدرس نوخ لا مک ورد

اج. نیمه نیدرگرب یدوز یچدشو هجیتن دینیبب دیرب ، مزیزع -هن

زرم مراشف دوب،هک یداع دیاش و تسشن داصرم دنسرخ یاه مشچ یور مهاگن

هنک؟! در ور درادناتسا

مدش، رود طیحم نوا زا اهر تسد ندیشک اب هگیدییا ثحب نیرت  کچوک نودب

: دروخ مشوگ هب شادص هک

ناج! نمسای -
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هدش خرس صرح زا متشاد متح هک ییاه مشچ ،اب یفرح چیه نودب و متشگرب

داد: همادا شدوخ و مدرک هاگن شهب ندوب

یلو... ، یروخب صرح زانیرپ یاهراتفر زا مدیم قح تهب نک رواب -

: متفگ و مدرک عطق ور شفرح رت هنانیگمشخ نیاراب

یچ! یلو اهر؟ یچ یلو -

داد: حیضوت و درک رت بترم ور شاهوم زاب قرف

! هیگداس یور زا یرپ یاراتفر همهی شاب نئمطم یلو -

یکدنف سکعرب یلو ملد، شیتآ یور هشب یبآ شفرح نیا تشاد راظتنا دیاش

مومت ِرصقم دوب،هک هدرک تداع زانیرپ ! دیشک شیتآ ورهب ملد رت شیب دشو

هساو یمدق نیرت  کچوک و هنودب شیگداس ور شتشز و ضیقن دضو یاراتفر

! هرادن رب شکحضم یاه  تداع کرت

: متفگ و متفر مشچهرغییا

تساوخ شلد یراتفر ره ییا همهاو چیه نودب ، هدرک تداع زانیرپ ناج! اهر -

! هراذب یگداس ور شمسا تیاهن ورد هدب ماجنا

دز: وبل دموا متیامح هب اتیزر

! هدروآ رد ور شروش یرپ ... هگید هگیم تسار یسای -اباب

ملد هرفسی مه دیاش و مگب یزیچ دوب، هدموا شیپ شتیعقوم حاالهک متساوخ

و مدروخ ور مفرح هقباسم یرجم یادص منک،هکاب زاب رهاوخ ودات نیا شیپ ور

تسد .نم میتفرگ شیپ رد ور هقباسم یراذگرب ریسم ناود ناود اهر و زانیرپ اب
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هب ندیسر یارب هک یتیعمج زا روز ور!هب اهر تسد منوا و مدوب هتفرگ ور زر

برطضم و میدرک روبع ، نداد یم له ور هگید مه هنامحر یب یرجم زیم رانک

دادوورهب نوکت یرس ارواد اب تروشم زا دعب . مدنوم یرجم تسد هریخی

: تفگ راضح

مومت گنس یگمه ًاعقاو ،هک هدننک  تکرش ِمیت جنپ هب مگیم دیشابن هتسخ -

. ندوب هتشاذگ

داد: همادا و درک هنحص یور روضح هب توعد ور هدننک تکرش یاه میت کتکت

دش، نیا رب رارق و ندش یرواد مومت هفرحی ،اب مرتحم دیتاسا روضح اب اهاذغ -

ودات یاهاذغ هک ییاج نوا زا بخ یلو هش... باختنا هدنرب ناونع هب میت کی هک

... ندوب تباقر رد مه اب یبیجع زرط میتاههب زا

موبموب مبلق دش! شیپ رتزا شیب عمج ی همهمه و تخادنا شاتبحص نیب یثکم

یرجم ،هک مدرک هطاحا ور زر یاتسد خیهدزم یاه  تسد واب دیپت یم مهنیسیوت

: تفرگ ور شفرح هلای بند

هدنرب ناونع هب جنپ ی هرامش میت و کی هرامش میت دش نیا رب میمصت -و

نش... باختنا

غیج واب میدنومن یرجم یافرح ی همادا رظتنم هگید جنپ ی هرامش ندینش اب

ندید واب داتفا کی ی هرامش میت هب مهاگن ! میدیشک شوغآ یوت ور هگید مه

مدز! هدنخ ریز اباحم ویب منک لر تنک ور مدوخ متسنوتن لباقم ی هنحص

: تفگ دزو موزاب هب هدنخ اب اهر

؟ تساوه هقههقتهب هتچ -
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مداد: باوج و مدیشک بلماه هب یتسد

اب ننوت یمن ش هداونوخ و نوبرهم گرزبردام نوا یدوب هتفگ همدای هک ییاج -ات

ننک! بلج ور ارواد رظن نوش  یلحم یاهاذغ

دز. هدنخ دادوریز نوکت اوه یوت یتسد مفرح ندینش اب

دش نیا رب میمصت و تفر ولج هیده تراک نتفرگ یارب ام، ِمیت زا تباین هب اتیزر

ننک...! موس میت میدقت ام، تیاضر ورهب ناهفصا روت طیلب

***

! دیشک شدوخ لا وبند تفرگ مکحم ور موزاب امین

مدز: رغ ضرتعم

امین! -

! داتسیا طایح دیب تخرد کت رانک ، طایح تشپ و دادن یباوج

: تفگ و دیشک مه یوت ور شاه مخا

یمدرک؟ یچراک امش اب هرسپ نیا -

مداد: باوج و متفرگ لغب ور ماهوزاب شدوخ زا دیلقت هب

مگب... ور نیمه متساوخ یم قیقد منم -

دز: وداد دیرب ور مفرح

؟! یدب سپ باوج نوشیا هب نم یاج هب دیاب اتحاال یک ؟زا فتاه -هب

امین کش یب بخ مدز. مدوخ رود یخرچ و مدیشک مینوشیپ هب یتسد کالهف
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لوجع نیا تسنوت یم شاک یلو ، هشب ضرتعم و یبصع یروط نیا تشاد قح

هدب! ندز فرح لا جم امدآ هب نداد حیضوت یارب و هنک کرت ور شندوب

؛ مدیشک شوزاب هب یتسد مداتسیا شلباقم

بخ... یلو مداد، یم حیضوت وت هب لوا دیاب یگیم تسرد ناج! امین -

: تفگ یروخلد مالمیرتو نحل اب نیاراب و دیشک نوریب متسد ریز ورزا شوزاب

نم؟ ِرهاوخ یچ بخ -

. متسشن شرانک و تسشن تخرد ریز گنس هتخت یور

هبادخ! هکوکشم یلیخ هرسپ نیا اباب... مگب یچ -

دروآ رد شدرگ هب متروص یازجا کتکت یور ور شکوکشم هاگن ، دیخرچ متمس

دز: بل تیاهن ورد

هیچ؟ تروظنم -

: متفگ لبق رتزا نئمطمان و مداد مزغم هب یتحارتسا ماه هقیقش ندرشف اب

! شمدید هرسپ نومه اب کراپ یوت زورما -

: مدرک لیلحت شارب مدوخ ،هک دنورپ باال ییوربا رگشسرپ

دوب! هدش مفداصت عنام ... دارهب هنوخی یولج نوازور، هک نومه -

: تفگ درس نوخ دادو نوکت یرس هشاب هدموا شدای هک راگنا

دوب! اجک شکوکشم تمسق ؟ نیمه بخ... -

هیقب و امین ! مداتسرف مدوخ هب یتنعل یبل وریز مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ
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رادید کش ویب نتشادن ربخ شاه  تمحازم و ناماس نمو ییانشآ هکزا

یمن و مدوب هدروآ دوب!مک ییا یعیبطارف زیچ زیدناش یوت داصرم و نوا یفداصت

هب یکوکشم و بیجع زرط هب فتاه هظحل نومه مگب،هک دیاب یچ متسنود

دش! امین اب شب و شوخ لوغشم و قحلم نوم هرفن ود عمج

: درشف مه یور ور شاه بل امین هلصاف بال

؟ ینئمطم داصرم هرسپ نیا !زا فتاه اقآ امگیم -

: دیسرپ و نتفر باال ییوهی ؤسلا نیا زا فتاه یاهوربا

هگم؟ -هچروط

هخآ... امین:

ترذعم دشواب عطق یمدز شادص غاب فرط نوا هک یرپزان یادص اب شفرح

و دنوشن نم یور ور شرگ  شسرپ هاگن نیاراب فتاه تفر. شتمس هب یهاوخ

! مریگب تسد هب نم ور امین فرح ی همادا دوب رظتنم هک راگنا

نیا هب رت شیب مدرک یم رکف رت شیب یچ ره یلو مدب، حیضوت شارب متساوخ

! مدوب هدرک شغولش یکلا نم و دوبن کوکشم صاًال هیضق نیا مدیسر یم هجیتن

: متفگ

. مدرک شغولش هظحل هی !نم دوبن یمهم زیچ اباب یچیه -

بل یبطبر یلیخ و مگب یزیچ دیاب مدرک ساسحا دش،هک مرگ هراظن فرح نودب

مدز:

ماوخ! یم ترذعم -
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: تفگ و تشذگ شهاگن زا بجعت قرب

یچ؟! تباب -

، مدوب هدنوم شکوش یوت و متسنود یمن ور میهاوخ  ترذعم لیلد مه مدوخ ًاعقاو

: تفرگ ور شفرح هلای بند شمهرد یاه مخا هکاب

! دایمن مشوخ صاًال لیلدنوت یب یاه  یهاوخ  ترذعم نیا -زا

تعرس وهب تفرگ نومرانک دیب هیکتشورزا هدب مهب یفرح لا جم نیاهک نودب

ادیپ شراتفر لیلحت یارب یتصرف نیاهک زا لبق دش! وحم مشچماه یولج زا

: تفگ یراکشآ قوذ اب لبق دشوربخالف ادیپ امین ی هلکورس منک

؟! یدش هدنرب هزیاجییا نیچمه یتفگن ارچ ! یسای -

مدز: دشورغ نوزیوآ بلماه رایتخا یب

! یشیم ضرتعم مشدعب ... یدیمن مدآ هب ندز فرح لا !جم هتداع هشیمه -

ور متسد ،هک تسشن ماپ ریز مدنگراز یور هریخم هاگن و مدنودرگرب شزا ور مور

دز: وبل تفرگ

ماوخ! یم رذع ًاعقاو -نم

نوبرهم یامین دموا یمن ملد یفرط وزا متشادن ور ندرک یزان هلصوح یفرط زا

: متفگ یرت مرن نحل اب رطاخ نیمه منک!هب تیذا یروط نیا ور هداسلد و

اباب! ترس یادف -

مهمدق، ِداصرم و زانیرپ ندید مدب،هکاب حیضوت شهب هزیاج دروم رد متساوخ

: مدرک ضوع ور مفرح و ندروخ هرگ مه هب ماهوربا
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؟ تسه زانیرپ هب تساوح امین -

و ندوب هتفر نوااج زا یلو درک، هاگن شرس تشپ وهب دیرپ باال شوربا یات

: دیسرپ بجعتم ! دشن نوش  ندید هب قفوم

هگم؟! بخ...هچروط -هرآ

دوب،یب شساوح .هگا مدرک شنزرس ور هداس یامین ملد یوت و دیرپ مپچ کلپ

مه یرذگهر درم ره اب مادم ش هدنیآ رسمه یمنداد هزاجا شتریغ گر کش

: مسرپب ندرک رکف نودب دشو ثعاب و تشذگ مرس زا یرکف هش! مدق

؟ هجاودزا ، زانیرپ اب تقافر زا تدصق ًاعقاو امین!وت -

هب شتروص گنر دش ثعاب دوب،هک دنیاشوخان و اباحم یب یدایز ؤسملا دیاش

! هوجب ور شاه بل تسوپ و هرایب ور یخرس

؟ یدرک ضرف یچ ور !نم نمسای هک ًاعقاو -

هلای وبند دادن یتصرف ،هک مرایب شرد مهافتءوس وزا مگب یزیچ متساوخ

: تفرگ ور شفرح

؟! هجنگ یم نم مارم یوت ، حیرفت هساو مدرم رتخد اب ندوب -

"هن"دوب! شربارب رد مباوج کش ویب هدیشک شلا ورهبچ منهذ شلا ؤس

!... مزیزع یامین -

هب روبجم تشاذگ شینیب لباقم توکس ی هنوشن راو،هب کیرتسیه هک یتشگنا اب

تسار و پچ هب ورکالهف مرس ! تشذگ متوهبم یاه مشچ لباقم وزا درک متوکس

هب مهجوت ،هک مدیشک مرانک دیب روطق هندبی یور یتشگنا و مداد نوکت
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هدش هدیشک شور هنوخ هی ِلکش لثم یزیچ دش. بلج هنتش یور یاه  یکاکح

. هنیشب مبل یور هدنخ دش ثعاب و دوب

! مشاب هتشاد یتخرد هنوخی هی متشاد تسود یلیخ مدوب هک هچب -

ینیس ،هک تسشن یس*ن*هم ی هسفق یور متسد و مدیخرچ بقع هب هدیسرت

. دموا متمس وهب تشاذگ تخرد ریز گنس هتخت یور ور شتسد یوت یاچ

دز. شکشخ شاج رس فتاه و متشاذگ بقع هب یمدق هاگآدوخان

! متشادن ور نوت ندنوسرت دصق ؛ مفسأتم -

روخلد و ندیلول مه یوت ماهوربا شلبق تعاس دنچ ییوخدنت اب ندرک رکف اب

: متفگ

! مدروخ ...اج مدیسرتن -

و فیفخ یلیخ هنوگی چلا عقوم نومه و تسشن شبل یور ینیکمن هدنخی

، تفرگ ملباقم و تشادرب ور ییاچ یاه  ناکتسا زا یکی ! دموا ممشچ هب شوحم

. مدنوم هریخش شنتشادرب نودب هک

! هبسچ یم یلیخ نیااج یابورغ یوت ییاچ -

لوغشم و مدز گنچ شتسد یوت ورزا ناکتسا یرت  شیب تبغر و لیم اب نیاراب

دوب! قشع هزمی ، شبسچ لد تدش هب معط هک دیاش مدش. شندرک هزمهزم

متشاد تسود داد. هیکت تخرد وهب تشادرب ور هگید ناکتسا مه شدوخ

مشچ م هرهلد و نادجو باذع یور دوب هدش هک مه یمک تاعاس یارب لقادح

و مدش مدق شیپ نومثحب نداد لوط یارب ! مربب تذل شرانک ندوب وزا مدنبب

: متفگ
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یچدش؟! شدعب بخ... -

دش: هریخ یاچ راخب هب هرابود و تسشن متروص یور شارذگ هاگن

دنوم! ملد هب شترسح ... دشن -

دیاب یچ متسنود یمن و مدرک مگ یکالمور هتشر شادص یوت ِمغ زا بجعتم

داد: همادا شدوخ مگب،هک

یلیخ ونم مشلوا زا گرزباباب بخ یلو منک، قارغا وای هشب ایر ماوخ یمن -

! تشاد تسود

: تفگ و دنودرگرب ینیس یوت ور ناکتسا یاچ، هب ندز بل نودب

تدوخ تمحز اب تدوخ دیاب یاوخ یم یچ ،ره تفگ یم مشلوا نومه زا هتبلا -

! مدیمهف ور شلیلد سلا جنپ و تسیب دعب ! یرایب تسد هب

: مدیسرپ رکف، نودب مه زاب دشونم نییاپ باالو شولگ کبیس

دوب؟ یچ شلیلد -

دز: بل هنک ضوع ور ثحب تساوخ یم هک راگنا ؤسملا، هب نداد باوج نودب

نوخ هب زج بخ یلو مدش، یتخرد هنوخی تخاس لوغشم مومت هتفهی -ود

! دشن مدیاع یزیچ مندب نتو ندش هدیشک

داد: همادا ، یزیمآ  تنطیش نحل و مشچماه هب ندرک هاگن اب

! مدوب یتفلچ واپ تسد هدرُخ هی نوااتقو شتقیقح -

لیلد نودب ود ره شدعب و درک ییامرف مکح نوم نیب توکس ور ییا هظحل دنچ

! میدز هدنخ ریز یقطنم
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شاهاب رت شیب رتو شیب منوتب دوب،هک هداد هزاجا مهب اه یراتفر  شوخ نیا دیاش

: مدروآ نوبز ورهب دوب هدرک شدوخ ریگرد ور منهذ هک یلا مشوؤس مهکالم

دوب! هدموا شیپ هساوم یلا ؤس -هی

زاب ،هک تفگن یزیچ و تسشن مشچماه یور شنوبرهم هتبلا دص و یدج هاگن

مداد: همادا

؟! نرادن ربخ لغشنوت زا انیا اهر و نوت هداونوخ ینعی -

دوب، هدرک هدامآ ؤسلا نیا هب ییوگباوج یارب ور شدوخ دوب تقو یلیخ هک راگنا

: تفگ ثکم نودب و دنت هک

شیدج یلیخ و دوب یمرگرس هساومهی ، یتینما نامزاس هب دورو -واالش

! مدوب هتفرگن

: تفرگ ور شفرح هلای وبند درک یهاتوک ثکم

و دوب بوخ مدرک یم رکف هک یزیچ نوا رتزا شیب میت،حملا یوت بخ یلو -

منک. رارف اه تیعقاو یلیخ زا مدوب هتسنوت

 تیعقاو نتسنود یارب بیجع هک ینهذ بوکرس دشواب جک یتمس هب بلماه

: متفگ ، ندوب هداد یرارف ور فتاه هک ییاه

؟! نتسین نایرج رد ینعی ... متفرگن ور مباوج قیقد یلو ، مفسأتم -

نامز ومه دیشک شاه بل هب یتسد ، مدوب هدید شزا هک یتقو دنچ نیا تداع هب

: تفگ تخرد هیکتشزا نتفرگ اب

لد شزا متسنوتن مدموا مدوخ هب یتقو مدش،هک مراک قرغ ونِاردق -نِاردق
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یکچیه همیت یاه هچب زا شدوخ هک دنرماس زج ...هن،هب شتقیقح بخ و منکب

! هرادن ربخ

مدز: وبل متخادنا باال ییوربا هدیرد یاه مشچ اب

ارچ؟! -

! متشادن تسود دیاش... -

بیجع و مدز هدنخ ریز شروضح زا ندیشک تلا جخ ِنودب ، شلیلد ندینش اب

یمدرک، هیجوت ورابعالهقش شدب یاراک مومت هک یسول و زابجل هچبی ِهیبش

! مدرک شروصت

. تسشن شبل یور هدنخ دشو هتساک شهاگن مغ زا هرخ مهباأل شدوخ

: تفگ ینیچ  همدقم نودب

عالهقهش... یور زا شتریغ دینکن کش و هراد نوتتسود یلیخ امین -

داد: همادا هنادنمشهاوخ ، یرت  مولظم نحل اب

! موناخ نمسای دینکن شتیذا -

اب هانپدزیا موناخ یاج هب دوب،هک یراب نیلوا نیا هام هی ًابیرقت تدم زا دعب و

یوت یاهدنق ندش بآ عنام منوتن یمدش ثعاب و یمدرک مباطخ کیچوک مسا

! مشب ملد

: متفرگ دراگ و مدش طلسم مدوخ هب روز هب

؟! مدرک شتیذا اجک اباب!نم -یا

دز: بل فراعت نودب
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! دینک یم کیرحت ور شتریغ و رورغ نوتاه  تنطیش -اب

یم یبیجع یاهوب شفرح "نیا مدز چپ ملد یوت دشو کشخ مولگ یوت فرح

داد"

راگنا ،هک مریگب ور شچم مه دیاش و مشکب ششلا هبچ یفرح اب متساوخ

و درک هنوهب ور دنرماس مرگشسرپ یاه هاگن ریز زا رارف یارب دزو سدح شدوخ

هدشمور درس ییاچ ناکتسا و مدیشک نودند ورهب مبل دش! رود مزا تعرس هب

.... متفرگ شیپ ور ترامع ریسم و متشاذگ ینیس یوت

***

" فتاه "

هب نیاراب و تسشن یمدش گنر گنرهب مادم هک یناهیآ یور م هنامصخ هاگن

هدشم هفخ ِداد یادص ،هک تشذگن یلیخ مدش. هریخ درس نوخ ِدنرماس و داصرم

: مدیرغ و دیچیپ قاتا یوت

! متشادن ور یراظتنا نیچمه امش ...زا رفدار یاقآ -

روبجم تسد هنک،هکاب متوعد شمارآ هب مه دیاش و هنک تلا خد تساوخ ماس

مداد: همادا و مدرک شینیشن بقع هب

دییأت ور نوتراک و نوتدوخ مه وانوا نیدش دنرماس و ناهیآ مهیاپ هک لوا -زا

... مدرک لا بقتسا نوتزا زاب یور واب متفگن یزیچ منم ، ندرک

مبیغرت مفرح ندادن همادا یارب شروخلد هاگن یتح دشو جک یتمس هب شاه بل



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

344

. درکن

بایدر نیمود نیا نیهجوتم ! متشاد راظتنا نوتزا انیا زا رتشیب ، فیراعت نوا -اب

؟ نریگ یم ور شدر هک هیدونش و

زا امین فرح ییا هظحل طقف ... هاتوک ییا هظحل یارب ، منهذ یوت مفرح کاو ابپژ

: مدیسرپ مدوخ وزا درک روبع مزغم

؟! مدوب نئمطم داصرم زا ًاعقاو -

ورزا مترچ رکف دوب، هداد مل یلدنص یور یبصع هک ناهیآ هب ندرک هاگن واب

یعشاخ ناورس فیراعت طقف و مدوبن نئمطم داصرم زا دیاش مداد! یرارف منهذ

یم و مدوب نئمطم ماس و ناهیآ زا یلو ، شمریذپب میت یوت دش ثعاب هک دوب

یمنننز! بآ هب رادگ یب نوشراک یوت متسنود

: تفگ هشاب هتشاد ور شدوخ زا عافد دصق نیاهک نودب ، تمادن اب داصرم

یم ور نوشدر عیرس ردق نِا هک هیچ ارجام منود یمن ًاعقاو ...نم فتاه مفسأتم -

ننز!

: متفگ یرت مورآ نحل اب نیاراب و مدرک منت راصح ور ماتسد ، متسشن تخت یور

! همومت راک ننک کش نومهب -

: تسشن ملباقم دزو شتسد یوت بیس هب یزاگ یبیخلا ماس

هبادخ! یدوبن ساسح نِاردق هک هتچ؟وت ملگ... ردارب ناج... فتاه -

: تفرگ دراگ نم یاج وهب دموا ولج ناهیآ

! تسین دوخ یب مه نِاردق شتیساسح ، مدیم قح فتاه هب ...نم دنرماس -اقآ
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: تفگ و درک توش قاتا ی هشوگ یبلح لا غشآ لطس یوت ور شبیس ماس

هراد، مه قح و همیت تسرپرس فتاه هتسرد ! هدوخ یب شتیساسح متفگن منم -

! نینک یم شغولش نیراد یلیخ یلو

ولج دوب، هتفرگ هانپ راوید ی هشوگ هظحل نوا ات یراکاطخ هچبی لثم هک داصرم

درک: دییأت ور ماس فرح یزاب  شین واب دموا

رفن رازه اب یزور ! هدوب ام تمس زا بایدر ننودب ناوخ یم اجک !زا هتسرد -

یمهنک! هلماعم و هراد شب و شوخ

ندش درخ یادص ،ات منوخرچب ور شندرگ هجرد ۱۸0 تساوخ یم ملد بیجع

هدب! شزاون ور مشوگ شاه  نوختسا

یوت دش،هک هدیشک یدنرماس هب مهاگن و مداد نوکت شارب یتسد اوه یوت

دوب.مرن یکی اب تبحص وردحلا هدنوسر رد ورهب شدوخ نم یاه  یترپ  ساوح

متسنوت مندوب رتدنلب دق رطاخ هب ،هک مداتسیا شرس تشپ و متفر رتولج مرن

! منیبب ور اتیزر

؟! یایب هاتوک یاوخ یمن یزر... ماس:

: تفگ هشیمه رتزا هناقترس دوب، هدشن نم روضح هجوتم هک ردحیلا اتیزر

هن! یدن افعتسا یتفوک نامزاس نوا زا یتقو -هن...ات

دز: وبل دیشک شندرگ تشپ یتسد ماس

مه... فتاه یلو -

: مدرک عطق ور شم کال یدنت و مدیبوک هنوشش یور
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؟ شاداد یبوخ -

مشچ درک،هکاب هاگن مهب ییامن  نودند دنخبل واب دیخرچ متمس هب لوههدز

مداد: رارق مهاگن فده ور زر نیاراب و مدیشک شارب ینوشن و طخ

هدش؟! یزیچ ناج! اتیزر مناج -

یور فرح ورهب شاه بل برطضم دزو رانک ور دنرماس شتسد یوت ِلیابوم اب

: درشف مه

ترواب ، ندرک نومهم نیااج ور نوشدوخ بشما رهمدار یاقآ ی هداونوخ مگب -

یمهش؟!

بشما ِیلا متحا یاه  نومهم زا یریوصت ات متسب مشچ هاتوک ی هظحل دنچ هساو

. مدرواین رطاخ هب یزیچ مدرک رکف یچ ره یلو ، مشاب هتشاد

؟! اتیزر هیک رهمدار یاقآ -

ماس هب یزومرم هاگن دعب دز. رانک شتروص یوت ورزا شاهوم و درک یفوپ کالهف

دز: بل تسس و تخادنا

... ندرک یراگتساوخ ورزاوت ثمًالنم نوازور هک نومه -

درک: هفاضا یعنصت دنخبل اب

! هگید مگیم ور ییبیب هداوناخ -

هداتسیا ییا هشوگ هظحل نوا هکات دنرماس مدب، شهب یباوج و مایب مدوخ اتهب

هرب، طایح رد تمس تساوخ و درب هلمح نومتخاس جراخ تمس هدرک مر دوب

! شمدیشک بقع هنوششهب نتفرگ واب مدیبوک مینوشیپ یور مکحم هک
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: دیرغ و دیخرچ متمس هب هدش تفچ کف اب

هیچ! مهفن ی هداونوخ نیا باسح فرح منیبب نک ملو ! دمحم نک ملو -

هفخ یادص واب مدیشک مه یوت ور مخاماه ش، هبیرغ ِنتفگ دمحم هب هجوت یب

مدز: داد هدشییا

هراد! تهارک دیس ی هداونوخ هب نیهوت رسپ! هگنراد تمرح -

هدش بوکرس مشخ ،هکاب متفرگ هلصاف شزا و مدروآ شوزاب هب هگیدییا راشف

دز. هیکت رد بوچراهچ هب تکاس و تفرگ نودند ورهب شبل ییا

: تفگ یم دش،هک دنلب هنوخ لخاد زا ناهیآ یادص

؟ هدموا شیپ یلکشم شاداد -

طسو یترابع !هب مدرک شتیاده نوریب ماس،هب نداد لُه واب متفگ یمورآ "هن"

: متفگ و مدرک شترپ طایح

... هزیزع مه ترطاخ ، یمییادرسپ دنرماس -

و متخادنا دوب هداتسیا قیچ یآال هشوگ هک درس نوخ یاتیزر هب ییارذگ ِهاگن

مدز: چپ ملد یوت

! هدرک روج مه اب بوخ ور هتخت ردو ادخ -

اوه یوت راودیدهت هک یتشگنا و دنت ینحل واب مدرک هاگن دنرماس هب هرابود

مداد: همادا دروخ یم نوکت

شارب ور شیگدنز زرط هک یرادن مه قح ، یرادن اتیزر اب یتبسن یتقو ات یلو -

ینک! نییعت
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: مدیرغ یمدرک،هک هاگن نم هب هدش  کشخ

؟! یدش هجوتم -

درک: ضارتعا دشو کیدزن مهب یرت  شیب تعاجش اب نیاراب

تریغ و یبگر ؟نِاردق منکب دیاب یچراک مینک ادیپ تبسن یمنهراذ یتقو -

؟! مدزمان هساو دایب راگتساوخ ممشچ ولج مراذب مدش،هک

: تفگ و دیرپ ولج اتیزر مدب شفرح هب یباوج متساوخ ات

! امتسین وت دزمان زونه -نم

هدامآ یزر هرخرخ ندیوج یارب ور شدوخ و دیشک مه یوت ور شاهوربا ماس

مکلب ات متفر اتیزر هب مشچهرغییا و متفرگ هدششور تشم ِتسد درک،هک

! هنکن کیرحت ور دنرماس تریغ نیا رتزا شیب شافرح واب دایب هاتوک

و هدموا ایند هب هک منتفر کدوکدهم زور نومه ،زا متخانش یم یگچب ورزا ماس

یتقو منودب ،هک شمتخانش یم بوخ یردق نِا سپ دوب! هدرک وررپ ماه ییاهنت

ور یعبط خوش نوا راظتنا دیابن هگید نتشاذ یم شبصعت و تریغ یور تسد

ندش! یم لمحتم ور دیدج ماکًال مدآ هی دیاب و نتشاد یم شزا

: متفگ اوعد و ثحب نتفای همتاخ رتدوز یارب

ینک! تالش شنتشاد یارب دیاب یشاب هتشاد ور اتیزر یاوخ یم یتقو دنرماس -

: تفگ هفقو نودب و دنت

! مشنتشاد هساو ردحلاتالش زور و بش نم یلو -

مدز: بل یرت مالمی نحل اب نیاراب
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؟ یراذب مارتحا ش هتساوخ هب هک یدرک تالش -نِاردق

دروم لغش نتشاذگ رانک و ندیسوب ش هتساوخ هگا یتح -

؟! هشاب عالهقم

ات مدرک یم لمع یقطنم دیاب یلو مگب، شهب یزیچ نیچمه تساوخ یمن ملد

مدز: چپ ششوگ وریز مدز شرود یخرچ . مشن نوش  مودک چیه ی هذخاؤم

ات! رازه یمهش،هن رفن یهی هتسبلد طقف و طقف شیگدنز یوت وبغلا لقاع ِمدآ -

ورهب متشاد ور شراظتنا هک یزیچ و دییاس مه یور ور شاه  نودند صرح اب

دروآ: نوبز

یزور هی موناخ یلیل هگا ینعی ؟ یدیمن افعتسا هفرح نیا وتزا ارچ سپ -

... داوخب تزا و همهفب ور تیعقاو

: مدرک عطق ور شفرح و مدیبوک هنوشش یور یتسد

مزا ور نیا هشاب م هدنیآ رسمه هشاب رارق عالهقم،هک دروم رتخد یزور هی -هگا

! مریذپ یم لیم لا مک اب ...هرآ داوخب

مسق اج نومه مدوب رضاح و تخیرورف ملد یوت یزیچ مفرح ندش مومت اب

تمس مرکف مه دصرد هی یتح الهق عدروم رتخد هملکی نتفگ ،هکاب مروخب

دوب! هدشن هدیشک یلیل

چم مدوخ و قاتا یوت هرب ،هک مدرک هراشا ماس هب ینیگمشخ کالهفو هاگن اب

یب منوا و هنیشب مدرک هراشا . شمدیشک قیچ آال لخاد وهب متفرگ ور زر تسد

طسو یبوچ و درگ ِزیم یور اباحم
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هک ییادص .اب متخادنا اپ یور واپ مدز هیکت نوتس هب شلباقم . تسشن قیچ آال

: متفگ منک لر تنک ور شمولو مدرک یم یعس

؟! یرایم رد هیچ اه یزاب هرخسم نیا -

لوغشم شنخان یور الک ندرک کاپ هب هک هنک،ردحیلا دنلب رس نیاهک نودب

درک: همزمز دوب هدش

؟! مدرک یچراک -

و درک دنلب ور شرس ،هک متسشن شلباقم و مدیشک نوریب اهور یلدنص زا یکی

. تخود مهب ور شتوافت یب هاگن

شارب باصعا تسه تساوح ؟ شبصعت و تریغ یور یراذ یم تسد مادم ارچ -

؟! یتشاذن

: تفگ دادو نوکت  نوکت اوه یوت ور شاه  تسد بناج هب قح

نم؟! ِردارب هراد یطبر هچ نم هب شبصعت و تریغ -

مداد: باوج و تسشن متروص یور یزیر مخا

! یمهف یمن ِنیا لکشم ! یمهف یمن -ِد

مداد: حیضوت یرتریذپ  فاطعنا نحل اب نیاراب ونم درک نوزیوآ ور شاه بل

وت هساو دنرماس تریغ گر نم! ِلگ هراد... بصعت وت یور دنرماس نم! ِزیزع -

یمهنک! داب

تسشن شبل یور یدنخبل هچمین دوب، هدش مرنرت فرحماه ندینش هکاب راگنا

. تخادنا ریز ور شرس تلاهدز جخ و
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مداد: همادا نحل نومه اب

سپ منود یم ...هبادخ اتیزر هدروخ هرگ شهاگن شیپ مه وت لد هک منود یم -

؟ ینک یم شتیذا نِاردق ارچ سپ ! نکن راکنا

: مدرک هفاضا نوم نیب نیگنس وج ندش ضوع یارب راو تنطیش

یم هتسخ تزا تشکزان ینیب یم وهی هراد... یدودح دحو مندرک زان -واالهک

اه! هشک یم ور هگید یکی هش،زان

دش: ضرتعم هدش درگ یاه مشچ واب تفرگ ورباال شرس گنرد یب

! فتاه -

: تفرگ ور شفرح هلای بند رتروخلد ،هک مدرک هاگن شهب فرح نودب

یمنمنک! زان هک -هبادخ

یچ؟! سپ -

درک: غاب فارطا یاتخرد ِترپ ور شساوح و دیچیپ مه یوت ور شاه  تشگنا

؟! یناخ دنرماس نیمه مهِراک مه وت منود یمن یدرک رکف -

: متفگ یعنصت دنخبل واب متخادنا باال ییوربا کوشهدز

هیچ؟ تروظنم -

داد: باوج و دنوم نم یاه مشچ ِموز نیاراب

و هدوب لغشنوت نیمه هقحی مه تنتفر نادنز ! یتدوخ ... مشاداد یتدوخ -

سب!
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عافد یارب مه یفرح ًاتقیقح . مدرک هاگن شهب ویبادص مدیشک متروص هب یتسد

ورزا ماس نوبز تساوخ یم ملد بیجع دیاش طسو نیا و متشادن راکنا ای

منک! ادج شموقلح

: تفگ یمورآ یادص واب دنوخ مهاگن ورزا ملد فرح هک راگنا

. مدیمهف مدوخ ! هتفگن دنرماس -

؟! یروطچ -

شتشگنا هاگآدوخان ! متفایب هدنخ هب شاپ مه رایتخا یب دش ثعاب و درک هدنخییا

: متفگ و مدیبوک شتسد یور مورآ درب،هک ورف هنوگم چلا یوت ور

دایم! مدب ، نکن -

: تفگ ینوطیش نحل اب

نم؟! -زا

تفر: رد منهد زا

! کحضم ی هیثرا نیا -زا

چیه دوب،هک هتفر کُش یوت راگنا و درک وررپ نوم نیب یتوکس مفرح ندینش اب

یمدرک! هاگن مشچماه هب راکشآ یتمادن یمندزواب یفرح

نادجو باذع اتیزر ومه منیبب رازآ مکرت نم مه ات مدرک یم ضوع ور ثحب دیاب

! هشاب هتشادن

مدز: بل

؟! یدیمهف ...زااجک یتفگن -
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داد: باوج لبق هب تبسن یرت  هناموناخ نحل اب

! ییولبات سب ؟زا مگب یچ -

: مدروآ نوبز ورهب تشذگ منهذ نواهچزا

... ناخاقآ ینعی -

داد: حیضوت شدوخ مشو تکاس دش ثعاب موزاب یور شتسد نتشاذگ اب

هونش مزونه هراد... وقاعالهن یقطنم لیلد تنتفر نادنز تسنود یمن -هگا

؟! یدوب

-هن!

: تفگ و درک هدنخییا

! مشاداد یدش گنخ -

مداد: نوکت یرس شفرح دییأت هب

مدش! گنخ -

دز: وبل دیرپ نییاپ زیم یور زا

! نشاب هدامآ بش هساو مگب هچباه هب -مرب

 هیضق وزا دوب هدرب مدای ورزا هلئسم تروص لک اتیزر و دنرماس دجلااب و ثحب

یارب دیس ی هداونوخ بشما ًاعقاو ،هک مدرک رکف ! مدوب هدش فرحنم یلصا ی

؟! مشاب نم بشما ِعمج رت گرزب دیاب ؟ ندموا یم یراگتساوخ

نیااج لیلد دوب نکمم و تشادن ناکما یزیچ نیچمه نیقی هب عطق بخ

! یراگتساوخ زا ریغ یزیچ ...ره هشاب هگیدییا ی هلئسم نوش  ندموا
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: متفگ اتیزر هب باطخ

؟! نیرادن المز یزیچ -

داد: باوج دنوکت یم ور شزیموش هک روط نومه و درک یجک نهد

! هگید مینک یم نوشفراعت ییاچ هی شهت ... شاداد ناخ -هن

. هدرک یخوش طقف مدش،هک نئمطم دزو ییامن  نودند دنخبل

ندرک لمع و دوب نیناوق ردص ندوب زاون نومهم نادناخ نیا موسر و بادآ یوت

! بجاو شهب

***

مدز: هراشا دنرماس وهب مدموا ییوربا و مشچ ناهیآ هب باطخ

داین! نوریب بشما نیا ... هشاب تساوح هگید -

. تخت تلا -یخ

معضو رسو ندوب بترم زا یتقو و مدیشک مییا هتسپ نهریپ هقیی هب یتسد

یوت اهر تقو توف نودب مدز. ییاریذپ قاتا ِرد هب هقتییا مدش نئمطم

هدشش صاالح یاهوربا تفج نیب یزیر مخا مندید دشواب رهاظ رد بوچراهچ

! تسشن

منوا هناتخبشوخ و هدب دورو ی هزاجا مدز،هک هراشا و مدرک جک یتمس ورهب مابل

اهو یزابجل نیا متفگ یم تفر.هگا رانک ملباقم وزا تسنودن زیاج ور یزابجل

دوب زیگنارب  بجعت هساوم یمک ، مورآ و موناخ هشیمه یاهر یاه  نتفرگ دراگ

؟! مدوب هدرک قارغا
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ریظن یب یوب مدورو .اب متشذگ شرانک وزا مداد نوکت یرس

: متفگ و مریگب ور منوبز یولج منوتن دش ثعاب ،هک دیچیپ مغامد ریز کشالیت

؟! دایم اجک وبزا نیا اتیزر نم! یادخ -

یضیغ رپ نحل دزواب رانک شتروص یوت ورزا شیکشم رِفو یاهوم زانیرپ

: دیسرپ

هدب؟ -

: متخادنا باال ییوربا

یچ؟! -

دز: دزوبل شرمک هب یتسد

! هگید نیگیم هک ییوب نومه -

ِرتخد نیا تسد ریز زا هشاب یچ ره هب قلعتم وب نیا دوب،هک هداد شول شبصعت

وبلماه مدنوراخ یرس یشیامن شنتشاذگ هبرسرس یارب ! هدموا لمع هب لوجع

مدرک. جک یرو کی ور

! هحاضتفا مگب... دیاب بخ... -

دز. هدنخ ریز یقپ اتیزر و درک هاگن مهب هدیرد یاه مشچ اب

...عهیلا! مدرک یخوش -

قاتا ی هشوگ یتنطلس حرط یاه  یلدنص زا یکی یور قوذهدزش هاگن هب هجوت یب

مشچ زا یچیه یلو ، مدوب پیکا نیا یمراهچ رفن لا بند مشچ واب متسشن

! دشن ...هک دشن مدیاع ندنودرگ



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

356

: تفگ و تسشن مرانک اتیزر دش،هک جک یتمس هب بلماه

یچراک؟! مایب نم نامش نومهم یمهگ ! دایمن -

پچ یلع ی هچوک ورهب مدوخ یعنصت ِیلا یبیخ واب مداد تروق ور منهد بآ

مدز:

یک؟! -

داد: باوج و دموا ییوربا و مشچ

! یدرک رتم ور قاتا نیا راب تسیود شندید هساو هک ینومه -

ور مشچماه دوب، هدش وزیت زرف بیجع ازور نیا هک ییاتیزر هب ندرک هاگن اب

: متفگ لبق هظحل دنچ ویبیخِلا مدرک کیراب

تس؟! هنوخ امین -

دایب. بش رخآ منامگ -هن...هب

مدز: وبل مدیشک مه یوت ور مخاماه

اهنت داوخ یم بش رخآ تس؟ات  هبیرغ هانپدزیا موناخ طقف عمج نیا لک -زا

؟! هنومب

و مدش دنلب یلدنص یور زا شراو  تنطیش هتبلا و توهبم یاه هاگن هب هجوت یب

. متفرگ شیپ ور شقاتا هار دیدرت یب

یور نم، هب تشپ . مدرک زاب ور قاتا رد شدیئامرفب واب مدز رد هب هقتییا

شدنلب و یلسع یاهوم هب مساوح دوب. هدش مخ یزیچ یور و هتسشن یلدنص

روصت زاخالف رتارف یزیچ مدرک قارغا و تفر هسرب شرمک ات متشاد متح هک
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یبلر !یز تشادن ینوخ مه شرس یولج ِهاتوک یاهوم صاالًاب هک نوچ دوب؛ نم

،هک متخادنا ریز ور مرس و مدز رد هب هگیدییا هقتی و متفگ هللا"یی رفغتسا "

هک هتبلا ! مدیدزد یم هاگن دعب ، مدوب هدز دید گنشق ... تسشن مبل یور هدنخییا

هک شادص واب مدیشک مبل هب یتسد هدنخم ندرک عمج یارب حالهل. رظن هی

. مدرک دنلب ور مرس یمداد دورو ی هزاجا

-ذُع...

نحل .اب هنیشب مبل یور هدنخ دش ثعاب و درک عطق یهار هنویم ور شم کال

درک: صاالح ینیگمرش

! مدشن نوتروضح هجوتم ... مفسأتم -

: متفگ ندز نوشن وود ریت هی یترابع وهب میواکجنک ندرک فرطرب یارب

دوب! هگیدییا یاج لوغشم تخس نوتساوح ایوگ بخ... -هلب

اب نامز دزومه یدنخبل مدز. هراشا دوب زیم یور هک یذغاک هب تسد اب

: تفگ هنودب حیضوت هب فظوم ور شدوخ هک راگنا ، شنتشادرب

. مدرک یم یحارط متشاد -

هب یهاگن و متفرگ شتسد ورزا دوب هتفرگ ملباقم ینطاب هکابعالهقی یذغاک

دش ثعاب تهابش و...هی متخادنا ذغاک یور هدشی یحارط هنادنمرنه یوهآ

مدز: وبل مشب منوبز عنام منوتن

! ِهیبش یلیخ نوتامشچ -

و تامهدز یاه مشچ ،هکاب متخود مشچ شهب و مدرک دنلب ور مرس یدنت
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زا ییا هشوگ یشیامن یمدرک. هاگن مهب دوب شندرک عمج ردقتالی هک یدنخبل

: مدیسرپ ، ثحب ندرک ضوع یارب مرشهدز و مدنوراخ ور مینوشیپ

؟! دیراد عالهق یحارط هب یلیخ راگنا -

یم شمیاق یترابع هب شروس کال یوت هک وردحیلا تفرگ متسد ورزا ذغاک

: تفگ درک،

ثمالً! همتشر بخ... -

: مدروآ نوبز ورهب تشذگ مرس نواهچزا یراکشآ بجعت اب

تایبدا یوجشناد اهر و اتیزر لثم مه امش مدرک یم رکف دینک رواب ؟ ًاعقاو -

! نیتسه

داد: حیضوت ، مروضح هب توافت ویب دیخرچ متمس هب

رنه! متفر بخ یلو... ، هیگنشق ی هتشر مه تایبدا -

ارچ؟! -

: تفگ مدوخ زا دیلقت هب یزیمآ  تنطیش نحل واب دنورپ باال ییوربا

! متشاد تسود نوچ... -

. دیدزد مزا تلاهدزشور جخ ِهاگن و دیچیپ قاتا یوت هقههقم یادص

: تفگ یرت مورآ یادص ِنُت اب

تسد یکی نیا زا هروج چیه مراد... عالهق یلیخ م هتشر !هب یخوش زا ِیادج -هن

! مدیشکن

، میتشاد یخوش مه هکاب میدوب هدش یمیمص نِاردق یک ام نیاهک هب هجوت یب
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هدولییا نحل واب مدرک نیسحت ور شاه  هتساوخ ندروآ تسد هب یارب شتعاجش

: متفگ

! لزاومدام -عهیلا

شیتبحص مه یروط وهچ مدوب هدموا شقاتا هب یچ یارب نیاهک یروآدای اب

مدز: وبل مدیبوک مینوشیپ یور یتسد دوب، هدرک ترپ ور مساوح

نیاماج! یچ هساو تفر مدای صاًال یاو -

درک: مریگ لفاغ شسدح واب تخادنا باال هنوشییا درس نوخ

. دینک توعد نوت ینومهم ورهب نم نیدموا نیقی هب عطق -

لبق، یاهزور هب تبسن مدرک فارتعا ملد یوت و مدیشک مبل ی هشوگ هب یتسد

خر ورهب شیتاذ شوه دوب هتسنوت هزات و هدش یداع ماهاب مهکالیم یوت یلیخ

! هشکب

! منوترظتنم طایح یوت سپ -

شهب ور یتفلا وخم فرح لا جم نیاهک نودب ، میگشیمه ژی تارتسا زا دیلقت هب

یادص هظحل نومه ،هک متفر نییاپ یکی یکی وهلپاهور متسب ور شقاتا رد مدب

یبلر ویز متخادنا یهاگن میچم تعاس هب بجعتم ! دموا رد ادص هب غاب هقتیرد

: مدیسرپ مدوخ زا

؟! تسین دوز نوش  ندموا هساو یلیخ -

رد ورهب مدوخ یراوتسا و مکحم یاه ماگ واب متخادنا باال هنوشییا یصرح

ِنوریب دارفا ندید ،هکاب مدرک شزاب و متشادرب ور شدنب  تشپ ، مدنوسر یلصا
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ای مدب نوشن یشنکاو منوتب نیاهک زا لبق دش! کشخ رد یور ماه تسد طایح

دز: ورغ دیشک مشوغآ یوت همع ، مشکب خر ورهب مبجعت یتح

؟! یدادن ربخ و یدش دازآ ... دیفس مشچ ی هرسپ -

دزو رانک ور همع شاصع اب ناخاقآ منک،هک ارجا ور هیعافد شیامن متساوخ

: تفگ

! تاداس همطاف -

شاه ندز رغ ِرش زا نم ِندش وخالص همع ندش تکاس هساو شبیهن نیمه

هزاجا ،هک مسوبب هدششور  کورچ یاه  تسد متساوخ و متفر رتولج دوب. یفاک

ششوغآ یوت مرشهدز و مدرک دنلب .رس دنوشن ماهوم یور ییا هسوب و دادن

. مدیشک

! ناخاقآ متور ی هدنمرش -

هنزب،هک یفرح تساوخ دش. ادج ومزا دیبوک متشپ یتسد هنودرم و مکحم

: تفگ دشو کشخ مهب شهاگن

نیاهک زا لبق هرتهب االن مرظن ...هب ناخدمحم مینز یم فرح ًادعب هراب نوا -رد

! دینک نشور ور هگیدییا لئاسم ، نرایب فیرشت دیس ی هداونوخ

هکباال ینمسای وهب متفرگ ور شهاگن در دز،هک هراشا مرس تشپ هب شاصع اب

! مدیسر دوب هداتسیا سارت ی

نوشتیاده لخاد هب فرح نودب و متخادنا ترامع ِنوریب هب ییا هتسخ هاگن

رورغ و ابصالتب هشیمه لثم ، شهاتوک ودق تشرد ِلکیه نوا اب همع . مدرک

، دنوسر ییاریذپ سنلا لخاد ورهب شدوخ و تشادرب مدق گرزباباب رانک یصاخ
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یهاوخ  ترذعم اب زانیرپ مدنبب ور رد نیاهک زا لبق و متفر نوش لا بند عیرس هک

اهنت همع و گرزباباب وراب اتیزر و اهر ونمو تفر نوریب قاتا زا یبلرییا یز

کالیم چیه نودب و تسشن سلجم ردص ِلبم یور درس نوخ ناخاقآ . تشاذگ

رتولج . تشاذگ شیروخ  ینیریش فرظ یوت ور زیم یور کشالیت کیک زا هکتییا

مداد: حیضوت مدوخ و متسشن شلباقم هرفنی کت لبم یور ، متفر

ندموا الت یطعت هساو متسنود یمن ... متشادن ربخ ارتخد روضح زا دینک رواب -

... هنرگو ، ترامع

ی هتشر دش ثعاب و درک دنلب " توکس " یانعم ورهب شتسد

هشب! جراخ متسد کالمزا

دز: وبل تخادنا دوب شلباقم ِکیک ندروخ لوغشم هک همع هب یهاگن

مهاب دنرماس ... نیرایب ور نم یاصرق نیشام لخاد زا نیرب ارتخد اب همطاف -

. هرایب ور نودمچ ، دیربب نوتدوخ

و نرب شهایس دوخن ِیپ ارچ و نوچ یب ارتخد و همع دش ثعاب شفرح مکحت

نیا یراگنا دوب... هدیرپ مرس زا قرب گرزباباب فرح ،هکزا مدوب نم طسو نیا

! تسنود یم دیاب، هک ینوا زا رتشیب هبرجت واب هدیدایند ِدرم

: تفگ و تخادنا مهب یهاگن

مراد! نامیا تهب نوچهک ، متساوخن هراب نیا رد یحیضوت -

سپ... -

دز: وبل دیرپ کالمم نویم
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! دمحم یدیم ماجنا ًادیدج هک ِییاراک ... مفرح -

داد: همادا دعب درک، هزمهزم ور شیمک و تشادرب ور شلباقم بآ ناویل

مزا هک هدش نیکرچ نم زا تلد دیاش ... یدوبن اه یراک  نوهنپ نیا لها لبقرت -

؟! ینک یم رارف

: متفگ و متخادنا شدوبک و نوزرل یاه بل هب یهاگن بجعت و تریح لا مک رد

! ناخاقآ هیفرح هچ نیا -

دز: وبل دیبوک نیمز هب مورآ ور شاصع

نیکرچ لد مزا مدیمهف ناخاقآ مدش تناجاقآ یاج هب هک یزور نومه -زا

! یدش

یم تسرد ؟! دوبن کدب ، مدوب یم تسارور منادجو و مدوخ اب یمک هگا دیاش بخ

ماراتفر یمک طقف ... یمک ، مدوب هدیمهف ور تقیقح هک یزور نوا وزا تفگ

منک! رارف م هداونوخ و هنوخ زا مدرک یم یعس و دوب هدش ضوع

: مدرک همزمز متخادنا ریز ور مرس

! مشاب روخلد نوتزا یمک دیاش هرآ... روخلد یلو هن، هک نیکرچ بخ...لد -

ینک! یمن رکف نم لثم وت نوچ ... دمحم مدیمن قح تهب -

دنلب یلدنص یور ،هکزا مدرک هاگن ش هتسب یاه مشچ وهب مدرک دنلب ور مرس

: تفرگ ور شفرح هلای بند دعب ، داتسیا هرجنپ یولج دشو

هی زا نم یلو ، هشاب هدوب یهاوخدوخ وت رظن زا مدرک نم هک یراک دیاش -

! مدرک یریگولج تیانج
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! دنوکشخ مولگ یوت ور فرح شهاگن تهبا و دیخرچ متمس هب

: تفگ قاتا طیحم یوت ندز مدق ردحلا

یمدز... تبلق ، تشاد نایرج تاه گر یوت نوخ -

هکزا راگنا دادن. نوکت متروص یور زا یلیم هی یتح ور شهاگن و داتسیا ملباقم

دز: داد هشاب هدش ینابصع یزیچ یروآدای

! دوجو ؟ یمهف یم ... یتشاد دوجو -وت

یضغب .اب متفرگ متسد یوت ور شنوزرل یاه  تسد و مدش دنلب یلدنص یور زا

مداد: باوج متشاد شندرک هفخ رد یعس هک

! متسین روخلد ننک، ممورحم ندرک یگدنز زا نیتشاذن نیاهک رطاخ هب نم یلو -

نم و تسشن ملباقم یلدنص یور و دیشک نوریب متسد یوت ورزا شاه  تسد

. متسشن ماج رس هرابود

: متفرگ ور مفرح هلای وبند مداد ژ اسام ور ماه هقیقش ، تشگنا اب

! مدوب روخلد یراک  نوهنپ سلا همه نیا ِرطاخ هب طقف -

دز: وبل دیکچ نییاپ ش هتفرگ رابغ ِیکشم یاه مشچ زا یکشا هرطق

ندشن هتساوخ درد اب رمع هی هک متفگ یم ور تقیقح ؟هگا متفگ یم یچ -

رسپ! یدرک یم یگدنز

ارجام لصا یوت یرییغت مزونه یلو ... نکممان شراکنا و دوب ضحم تقیقح

یمدرک! ینیگنس مشود یور متشاد رمع ات درد نیا و دوب هدشن داجیا

مبیغرت ندز ورغ ندش یبصع یارب ،هک مینهذ یاه  هتساوخ همهی هب توافت یب
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: متفگ سکلیر ، ندرک یم

ِبقل هک دوب نیا دش، هفاضا میگدنز هب تقیقح ندیمهف هکاب یزیچ اهنت -

! مردام و ردپ مسا ِهت منوبسچب ور کلا مملا  هاوخدوخ

دسو ور مولگ هار زیر یودرگ یهی هزادنا هب یزیچ ردام و ردپ مسا نتفگ اب

یور ور شمرگ یاه  تسد دشو مخ ولج درک.هب راوشد مارب ور ندیشک سفن

. درشف خیهدزم یاه  تسد

یم ملد و مدوب هاوخدوخ نم هتسرد ! هشیمه یارب راب مگب،هی تهب دیاب : ناخاقآ

نئمطم یلو ... هشاب هتشاد همادا هرابود رسپ هی روضح اب نادناخ نیا تساوخ

! هدوب ینم هتساوخ رتزا شزرا اب یلیخ تدوخ دوجو و روضح شاب

اب هقیقد دنچ زا دعب ،هک مدیشک ششوغآ یوت تخس و تفس و مدرک یمسبت

هدیرپ گنر یاتیزر هب یهاگن دز. هراشا مرس تشپ وهب دیبوک متشپ هب شاصع

: مدیسرپ و متخادنا دوب داتسیا رد بوچراهچ یوت هک

؟! اتیزر هدش یچ -

: تفگ و درک هقلح یرد هریگتسد رود ور شنوزرل یاه  تسد

امین! امین... -اقآ

شتمس مدش.هب دنلب لبم یور زا گنرد ویب تسب هنخر مدوجو یوت یسرتسا

: مدرشف متسد یوت ور شنوزرل هنوچی و مدرب موجه

هدش؟! یچ امین ... منیبب نزب فرح -

دز: بل مندیشک نوریب اب نامز ومه تفرگ ور متسد
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ِنوخ! ِقرغ شندب نتو ِلُک ... هدروخ وقاچ -

ی هتسدوراد راک دیاش نیاهک .زا دیشک اجرپ رازه هب مرکف و مدنوم تباث ماج رس

تشم ور متسد ! نشاب هدیمهف ور زیچ همه دیاش هک نوااج ات هشاب هدوب دارهب

هار نوا زا رتولج درک،هک هاگن مهب فرح نودب اتیزر . متفرگ منهد یولج و مدرک

شرود هک اهر و همع و دنرماس و ناهیآ . متفر امین قاتا ِتمس میقتسم و مداتفا

قاتا ی هشوگ نمسای مدش. قاتا لخاد یروف و مدز بقع ور ندوب هتسب راصح

امین ِینوخ یولهپ توهبم نم یمدزو شدوخ رس یوت و دوب هداتفا شتخت رانک

واب دوب رایشوه زونه . مدیود شتمس وهب متسنودن زیاج ور للعت ! مدنوم

یمدرک. هاگن مامشچ هب یبحیلا

: مدیرغ یبصع

؟! سنا رواژ هنزب گنز دیسرن شلقع هب یکینوت -

: تفگ یتسس دزواب گنچ ور متسد چم امین ، هشب وگباوج یسک نیاهک زا لبق

! مشیم م... بوخ هنک... نامسناپ دایب یرپ ... هیحطس -

شرس شندوب یقطنمریغ رطاخ هب متساوخ و ندش لیدبت روک هرگی هب مخاماه

مدرک یم سح ارچ منود یمن درک... متوکس هب روبجم شامشچ قرب ،هک منزب داد

زانیرپ هب یمدرک مروبجم یمهنز،هک جوم شامشچ یوت یبیجع ی هتساوخ

منک! دامتعا

دشو قاتا دراو شتسد یوت ِینیس و هدیرپ یور و گنر اب زانیرپ هظحل نومه

دز: داد اتیزر ،ورهب هشب نم روضح هجوتم نیاهک زا لبق

رایب! شوج بآ تشت هی -ورب
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درک،هک هراشا اهر هب نیاراب زانیرپ و دیود نوریب تمس یلطعم نودب اتیزر

: متفگ یلطعم نودب و مدش مدق شیپ هربب. نوریب قاتا ورزا نمسای

! شمرب یم -نم

مدز: وبل متفر ولج

. نوریب میرب دیش دنلب ًافطل -

مدز: رشت داد. رارق شهاگن ریسم ور امین هرابود و تخادنا مهب یدرس هاگن

؟! نوتمربب مدوخ نیتسین ندش دنلب هب لیام -هگا

قاتا دشوزا دنلب نیمز یور زا تخت هب هیکت اب یهاگن نیرت  کچوک نودب نیاراب

مدوخ و مداتسرف قاتا لخاد ، زانیرپ هب کمک هساو ور اتیزر و اهر تفر. نوریب

: مدنوم تباث ماج رس همطاف همع یادص مرب،هکاب شلا بند متساوخ

؟! هربخچ نیااج همع! دمحم -

نس اپهب ِنز نیا یاه  ییوجزاب هب نداد حیضوت هساوی یبوخ تقو االنصاًال

. مدرک یم رارف شراب ریز زا یروج هی دیاب و دوبن هتشاذگ

مدز: بل

! نیربب شارب ور شاه  صرق هک ِرظتنم قاتا یوت ناخاقآ ... مدیم حیضوت ًادعب -

هک مدز سدح ، امین ِنیشام غارچ ندوب نشور واب مدنوخرچ فارطا هب یهاگن

شارخ ور ماه شوگ شقه قه یادص و متفر رتولج . هشاب هتفر نوااج نمسای

رد هب طایح ِتخس و تفس یاه گنس یور ، شرانک و مدرک یفوه داد.کالهف

هنک،هک نوهنپ ور شاه  کشا درک یعس و تخادنا مهب یهاگن مداد. مل هدننار
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: متفگ

ننک! یم نوهنپ ور نوشاه  کشا و ننک هیرگ ننوت یمن فیعض یامدآ -

دز: داد

هراد؟! مشاداد حِلااالن یوت یریثأت ای رییغت ، یوق ای مشاب فیعض -نم

دوب هدرکن شور هکاتهباالن رتخد نیا ی هبیرغ و دیدج ی هیحور هب تهبهدز

یوت مداد، یم حیجرت دیاش و متشادن شلباقم نتفگ یارب یفرح چیه . مدرک هاگن

! منکن شیشیتآ نیا رتزا شیب تیعضو نیا

شتمس ور مدیفس لا متسد و مدرب ورف مییا هچراپ راولش بیج یوت ور متسد

دعب ، دیشک شاه مشچ دزوهب شگنچ متسد زا یفرح چیه نودب . متفرگ

مدوخ نوا، بناج زا یلا ؤس چیه نودب هک دنوم لا متسد ِطسو ِموز شهاگن

مداد: حیضوت

هتخود لااه متسد نیا زا شاه همهیهون هساوی ... ِزرمایبادخ نوج موناخ -ِراک

یمدرک! یزود لا متسد شور مه ور یسک ره مسا دوب،

تسس ، هشاب هتشادن نم تاحیضوت هب یهجوت صاًال هک راگنا و دیخرچ متمس هب

دز: بل

؟! مدب یچ ور واباب نامام باوج ِنم... ِریصقت همهش -

: متفگ و مدرک یمسبت

! ِنیشن لد یلیخ نوت یریذپ  تیلوئسم ساسحا نیا -

هب هگا مدرک رکف عقوم نومه ،هک تفرگ مزا ور شور و تفر مهب مشچهرغییا



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

368

یشنکاو "هچ دایم مشوخ نوت هیحور نیا زا یلیخ " متفگ یم نیشن لد یاج

یمداد؟! نوشن

، شنتفرگ فرح هب یارب و مدودز مرس ورزا مترچ یاه ویخلا رکف رابغ

: مدیسرپ

دوب؟! هتفر اجک -

راگنا . تشاذگ هنوشش یور ور شرس و تخادنا باال هنوشییا یفرح چیه نودب

هک دیاش یمدرک، توکس رت شیب نوا و یممدز فرح رت شیب نم دیاب بشما

یمدش؟! مک شاه  ینورگن اهو سرت زا یمک

: تفگ شدوخ ، مریگب تسد یکالمورهب هتشر هرابود منوتب نم نیاهک زا لبق

؟! هشاب دارهب ِراک هنکمم -

یقطنم یتقو یلو دوب، هدیسر مه مدوخ نهذ هب رکف نیمه امین ِندید زا لبق

! هرادن ناکما یزیچ نیچمه مدش نئمطم مدرک رکف

تسرد دیدج رسدرد شدوخ هساو ،هک تسین هزاتراک واپو تسد یب -نِامه

هچ امین هب ندنوسر بیسآ زا یضترم ای دارهب هگم افرح... نیا زا یادج هنک!

؟! یمنرب یدوس

ور ناهیآ و مدیخرچ بقع دش؛هب کشخ مرس تشپ هب شهاگن ، یفرح نودب

دوب! هداتسیا نیشام زا رترود مدق دنچ یبرطضم هکابحتلا مدید

یمورآ یادص واب مدرشف ور شوزاب . متفر شتمس وهب مدش دنلب نیمز یور زا

: مدیسرپ
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هدش؟! یزیچ -

: تفگ و دیشک شیکشم و تخَل یاهوم ِنیب یتسد

امین! هساو مریگب وراد و مرس یرس هی مریم مراد اباب... -هن

مدز: ،بل تشذگ منهذ هکزا یرکف واب مداد نوکت یرس

نیبب درگب ور فارطا ورب اتیزر ِنیشام ،وتاب هریگب ماس هدب بخ -

؟! تسین یربخ

داصرم خیلا یاج هب مدای هرب،هک مرانک زا تساوخ و دیبوک هنوشم یور یتسد

: مدرک شنداتسیا هب روبجم ، شچم ندز گنچ دشواب هدیشک

! شمدیدن ؟ تساجک داصرم -

داد: باوج ندرک رکف نودب و دنت

! هتشگنرب هگید هتفر، نوریب هنوخ هکزا بورغ -زا

یاهرکف و دادن تسد مهب شفرح ندینش اب یبوخ ِسح یلو ارچ؟ منود یمن

دزن! مرس هب یدنیاشوخ

! تساجک نیبب نزب گنز -

واپو نیا و دوب لکشم شارب شفرح ندز راگنا و تخود مهب ور شنارگن هاگن

: مدیرغ دنت یمدرک،هک اپ نوا

هیچ؟! ارجام هتچ! -

! هدیمن ور یسامت چیه باوج -

اپ کون یور . مدیشک یقیمع سفن مندش مورآ یارب و متسب صرح وراب مامشچ
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مدز. ماهوم یوت یگنچ و مدز یخرچ

؟! یگب دیاب وراالن نیا ... ناهیآ -

اب نمسای هظحل نومه ،هک داتسیا مرانک دادویبادص نوکت راسمرش ور شرس

دز: بل شنوزرل یاه بل واب دروآ موجه نومتمس ویبحیلا تسس ندب

امین... هساو -

: مدرک هدوسآ ور شلا یخ مدوخ و هنک لیمکت ور شفرح تشاذن شقه قه

! شابن نارگن -هن

بلماه یور یفیفخ دنخبل شدامتعا بلج یارب درک،هک هاگن مهب نئمطمان

. میدش رود نوااج زا ناهیآ تسد نتفرگ واب مداد نوکت شارب یرس . مدنوشن

ًابیرقت مولو یمدرک.اب ینیریشدوخ شارب مادم و دوب داتسیا همع رانک دنرماس

. دنوسر نومهب ور شدوخ یدنت و مدز شادص یدنلب

: تفگ و تفرگ شتمس ور یذغاک ناهیآ

. درگرب یدوز و ریگب هنوخوراد ورزا هدش هتشون ذغاک نیا یور یچ -ره

مدز: داد ،هک تخادنا نم هب یهاگن ماس

! هگید ورب بخ -

دش. رود نومزا یدنلب یاه ماگ دادواب نوکت یرس

: متفگ یدنلب یادص اب

ورب! نیشام ،اب ریگب ور زر نیشام چیوس -
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یبا همکد تفر. قاتا ِلخاد دادو نوکت اوه یوت یتسد متمس هب نتشگرب ِنودب

زا نوریب مکلب ات میتفر یجورخ رد تمس ناهیآ واب مدرک زاب ور منهریپ الیی

. دروخ مشوگ هب ندز رد یادص هظحل نومه ،هک مینک ادیپ هراچییا ترامع نیا

، مدرک شزاب و مدنوسر رد ورهب مدوخ هگیدییا نکمم نامز ره رتزا طایتحا اب

لخاد هدششور  تسس ِندب دش! ولو متسد یور یمدآ نوج یب مسج هیوه هک

 تسد شدوبک یاه مشچ ندید واب درک دنلب ور شرس . متسب ور ورد مدیشک

هدنوم نوویح هلگ هی دگل و تشم ریز تعاس راهچ هک یمدآ لثم دش! درس ماه

دوب! هدش ینوخ و دوبک شتروص رساترس ، هشاب

: متفگ و مدیشک شغامد نوخ ِریز ور ملا متسد

؟! هدموا ترس !هچبالیی داصرم هدش یچ -

تینابصع زا یرتشیب و رتشیب زُد درک،هک هاگن مهب یحیلم دنخبل اب توکس یوت

مداد: شنوکت مکحم و متفرگ ور شاهوزاب دش. قیرزت منت یاه لولس هب

نیااج... مَاوت! -اب

دوب، هداد هیکت هدرن فک ورهب شاه  تسد و هداتسیا سارت هکباالی گرزباباب

درک: لیمکت ور مفرح

؟! هربخ -هچ

مه کمک واب تفرگ ور داصرم یوزاب ریز دوب هدموا شدوخ هب هزات هک ناهیآ

درک هراشا ییاریذپ قاتا هب شاصع اب ناخاقآ . میدرب هلپاهباالش زا روز ،هب هگید

. میدرک تعاطا شروتسد زا مه وام

: تفگ و دموا فرح لبم،هب یور داصرم ِندنوشن ضحم هب
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! تسین انوا ...ِراک...راک دیشابن نارگن -

هاگن ینیگنس بیجع هگیدییا فرط وزا دوب هدرک تحار ور ملا یخ یفرط زا

یرس ،هک مدرک شهاگن سمتلم و مدیخرچ بقع !هب مدرک یم سح ور ناخاقآ

نم، یاج هب نیاراب و متشگرب داصرم تمس تفر. نوریب قاتا دادوزا نوکت

: دیسرپ هدشییا لر تنک یادص اب ناهیآ

؟! هدروآ نوترس بالور نیا یک -

داد: باوج ، مدوب نم شهاگن ریسم زونه هک ردحیلا داصرم

... ندوب نوبایخ هچوک ِطاولا منود! یمن -

رکف ًاعقاو داصرم ،هک مدرک رکف نیا دزوهب مکشخ ماج رس شفرح ندینش اب

یمداد؟! نوم  لیوحت فرحاهور نیا و هفرط هچب ابهی دوب هدرک

: مدیرغ و مدرک ییا هچورق نودند

ماوخ! یم نئمطم و تسرد باوج هی ینعی دوب... یک راک مگیم یتقو -

دز: وچپ درک مهاگن موز ور شتوافت یب یاه مشچ

! فتاه تسین نتفگ هساو یغورد -

لوا! ِلوا هدب، حیضوت لوا زا داز یمدآ لثم سپ -

؟! مداد صیخشت هابتشا نم مه دیاش و تسب شقن شاه بل یور یدنخزوپ

: تفگ و تخادنا شبل هدشی هراپ ی هشوگ هب یتسد

مشدعب و مریگب سابل تسد دنچ فارطا نیا یاه  کیتوب زا متفر بورغ -نم

نتخیر رفن ود هنوخ تشپ ِیکاخ نیمه یوت مدید ،هک متشگ یم رب هدایپ متشاد
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... نتفرگ شدگل و تشم وریز مدآ هی ِرس

داد: همادا لبق رتزا نئمطم نیاراب و درک قاچ یسفن

مدش... ریگرد نوشاهاب ولجو متفر ، شمتخانش و مدید ور امین نیشام یتقو -

نم! هک منیا و ندز وقاچ ور امین ادرمان

معناق هروج چیه داصرم یافرح و دوب کوکشم یبیرغ و بیجع زرط هب ارجام

سب! و دایب شوه هب شدوخ امین مدش یم رظتنم دیاب یمندرک...

هب یهاگن وجالنداد! مزغم یور و دموا رد ادص هب هنوخ گنز مدنچ راب یارب

! نشاب بشما یانومهم مدز سدح و متخادنا میچم تعاس

: تفگ بل ریز ناهیآ

دوب! سحن نوش مدق -هچ

هربب. نوریب قاتا نوا ورزا داصرم مدز،هک هراشا و متخادنا شهب ینیگمشخ هاگن

شب و شوخ یادص قاتا زا منتفر نوریب ضحم وهب مداتفا هار رتولج مدوخ

وهب متفر نییاپ هلپاهور نئمطم و .ابصالتب دیسر مشوگ هب غاب لخاد ِتیعمج

باذج حلا نیع ورد هداس هرهچی یور مهاگن . مدرک لا بقتسا نوشزا یمرگ

،زا بشما یاهوهایه همهی زا رود .هب تسشن ملد هب بیجع و دنوم دیس ِرسپ

هک مدز هراشا تسد واب مدرک یمسبت یمدش! ماس هساو یبوخ بیقر مرظن

مرس تشپ مه شرسپ و مداتفا هار ویبیب دیس ، ناخاقآ رس تشپ نرب... رتولج

یمدش! سح بیجع همع ِدوبن طسو نیا .و دموا

مرگ مه عمج و ندوب هدرک ادیپ رارقتسا قاتا یوت یگمه دوب،هک هتشذگن یلیخ

دوب. هدش رت ینومدوخ رتو
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بلج نوشدوخ ورهب مهاگن ، شاهوگنلا یادص و دیشک رتولج ور شرداچ یبیب

دز: بل ناخاقآ ورهب هنینأمط !اب ندرک

! مینزب ور نوم لد فرح نیدب هزاجا مه امش دیس... ی هزاجا -اب

داد: همادا دادویبیب نوکت یرس دنخبل اب گرزباباب

نیایب بشما هرارق تفگ و مدرک یم تبحص هک ناج همطاف اب یحبص -واال

نوت محازم ریخ رما هساو و مینکن فلت ور تقو مه ام متفگ دیس ،هب دهشم

. میشب

: دیسرپ و دنوخرچ فارطا هب یهاگن

! دوبن مساوح ؟صاًال تساجک شدوخ نم... ِیاو -یا

: متفگ و متخادنا اپ یور اپ

! نرایم فیرشت -

: تفرگ ور شفرح هلای بند گرزباباب هب باطخ هرابود دزو مور هب یدنخبل

واال... شتقیقح ... یسیئر اقآ جاح -

هدب! همادا یمدرک هراشا دیس هب مادم دوب،هک راوشد شارب شفرح نتفگ دیاش

لیمکت ور یبیب فرح و تشاذگ شلباقم فرظ یوت ور شبیس هرخ باأل دیس

درک:

اقآ هساو ور تلگ ،هونی یدب هزاجا رگا هک میدش محازم ... تنوبرق یجاح -

! مینک یراگتساوخ نومریما

ریما ! ندرک یم شباطخ اقآ ،هکاب ندوب لئاق یصاخ مارتحا نوشرسپ هساو راگنا
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مساوح هزات درب،هک ورف شسابل هقیی یوت هلکشور شیپ زا رتشیب تلاهدز جخ

رتشیب رسپ نیا مارتحا مدرک ادیپ نانیمطا و دنوم شندرگ رود زبس شلا ِعمج

دوب! افرح زا

نم شهاگن فده هک ،ردحیلا ناخاقآ وورهب دروخ ینوکت شاج یوت یبیب

دز: رشت مدوب

رواب هک ِناج!واالام اهر ِدزمان تفگ یم ینووج رسپ هی زور نوا هک هتبلا -

! میونشب نوتدوخ نوبز زا میتفگ ، میدرکن

نیگمشخ و توهبم یاه هاگن زا غراف دزو مکشخ ماج یوت اهر مسا ندینش اب

: مدروآ نوبز ورهب تشذگ مرس نواهچزا اباحم ،یب ناخاقآ

! یدیشک شیپ ور اتیزر زا یراگتساوخ فرح نوازور امش ... موناخ جاح -

چپ بل ،ریز شردام هب باطخ یتوهبم هاگن واب تفرگ باال یدنت ور شرس ریما

دز:

-یبیب!

نیب یهاگن هدز کشخ هدرک یهابتشا هچ تسنود یمن زونه راگنا هک مه یبیب

ال خرب و تخادنا تیعمج هب یهاگن تلاهدز جخ ریما درک. لدب درو شرسپ نمو

: تفگ گرزباباب نمو ورهب یصاخ مکحت هدرکش،اب قرع هرهچی ف

ور موناخ اتیزر و موناخ اهر مسا هشیمه زیزع ماوخ... یم ترذعم یلیخ -نم

! نتفگ ور موناخ اتیزر مسا یهابتشا مه نوازور ایوگ یمهنک، یطاق

ور اهر ،عالهقشهب شرورغ ایحو ظفح اب ییا هنابوجحم یلیخ روط هب تشاد

دوب! هدز مقر ور یباذج تدش یهب هنحص و یمدرک زاربا
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هک ییاه  سابل اب همع ، هظحل نومه و درک یهاوخرذع شدوخ تبون هب مه یبیب

شب و شوخ طاسب دشو دراو ندوب هدش نیزگیاج یبانع نماد و تک حاالابهی

دش. هدیچ عمج نوا ِموناخ ودات

یمی .دابمال مدرک کرت ور قاتا و مدش دنلب لبم یور عمج،زا زا یهاوخرذع اب

ریت یکاندرد زرط هب مرس حلا نومه ورد دودز متروص ورزا قرع دیزو هک

همهی مدش،هک امین قاتا دراو شمارآ لا مک ورد متفر نییاپ !هلپاهور دیشک

هداتفا و نوج یب مسج هب یهاگن و متفر رتولج . ندوب هدرک عمجت نوااج هچباه

یاه  تسد و مدز وناز نمسای رانک ، هیقب روضح هب هجوت .یب متخادنا شتخت یور

. متفرگ تسد یوت ور امین

مدز: بل

؟! امین هبوخ -حتلا

هدیشک هدشش نامسناپ مخز و هنهرب ندب هب مهاگن دادو نوکت یرس هفرس اب

: تفگ یمورآ یادص مولو اب زانیرپ ، منزب یفرح نم نیاهک نودب دش.

یمهش! بوخ هگید زور دنچ مدز،ات یبذج هیخب ور شمخز -

: مدیسرپ و مدیخرچ شتمس رکفتم

؟ یرتکد امش -

داد: باوج دزو ینیتم دنخبل بذعم

ما! یراتسرپ یوجشناد اباب! -هن

ورهب دادن.بلماه تسد مهب یبوخ سح شهب تبسن و مدیشک مه یوت وربا
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: مدرشف مه یور فرح

؟! شمخز هنکن تنوفع -

دز: بل هدیرپ باال یاهوربا یس*ن*ه،اب هب تسد و تفرگ دراگ ملباقم

! دیشاب هتشادن کش نم راک ...هب بانج ریخ -

نوکت یرس شخب  نانیمطا یمدرک، هاگن ام ثحب هب تکاس هظحل نوا هکات اهر

: تفگ دادو

ناخ! فتاه هدلب ور شراک یرپ -

مدز: هنعط و دموا شک بلماه رایتخا یب شندید اب

؟! موناخ سورع ینک یم یچراک نیااج -وت

نوا ندز زا هاتوک ی هظحل دنچ یارب ،هک تفر ورف یبیجع توکس یوت قاتا و

مدش! نومیشپ فرح

: متفگ و مداد تروق ور منهد بآ

! اتیزر ،هن تسامش طِبلا دیس ِرسپ ایوگ بخ... -

رب اهر و تفکش دنرماس هرهچی ِلگ زا لگ یراکشآ زرط هب مفرح ندش مومت اب

. تخادنا ریز ور شرس تلا جخ اب اتیزر خالف

ورهب نتفر نوریب زا لبق و مدش دنلب ماج ،زا داصرم و ناهیآ خیلا یاج سح اب

مدز: بل اهر

! هتشز ربب... یاچ رود -هی

زا ممسا ندینش ِسح مرب،هکاب باالیی قاتا تمس متساوخ و مدرک کرت ور قاتا



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

378

لثم ، یگنشق سح ملباقم رتخد ندید واب مدیخرچ بقع هب یصخش نوبز

داد! تسد مهب نوتسبات یامرگ جوا یوت کنخ داب هی ندیزو سح

: مدیسرپ هاگآدوخان دشو مهمدق ماهاب

؟! هرتهب -حلانوت

دش: هریخ شلباقم هب هرابود و تخادنا مهب یهاگن

بخ... یلو مدش... رتهب یمک دش، تحار ملا یخ هک امین بناج -زا

: مدرک هاگن شهب شیوشت ورپزا مداتسیا اج نومه

یچ؟! یلو -

: تفگ و دیشک شسرتسا زا هدرک قرع ی هقیقش هب یتسد

ندز... گنز امین و مدوخ لیابوم هب راب رازه ، شیپ تعاس مین زا واباب نامام -

! مرادن ور شنداد باوج ِتماهش

: متفگ و مدنوراخ هنوچمور

مراد. دامتعا امش ندوب روسج هب مه !نم هداتفاین یصاخ قافتا -

مداد: همادا لبق ومالمیرتزا دیشک نودند ورهب شبل مرشهدز

! ندشن نارگن نیا رتزا شیب ،ات دینزب گنز نوشهب االن نیمه ًافطل -

ور شلیابوم نیاهک زا دعب و مدز شور هب یدنخبل نئمطم هک درک مهاگن هتفشآ

مدش...! رود نوااج زا شندوب تحار یارب ، دروآ رد شیدوه بیج زا

***
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هب مکحم ،هک مینزب نوریب طایح زا میتساوخ و میتفر نییاپ هلپاه زا دنتدنت

نیاهک نودب . مدرک زارد شندرک دنلب یارب ور متسد یجیگ واب مدروخ اتیزر

: تفگ شراولش ندنوکت اب نامز دشومه دنلب نیمز یور زا هریگب ور متسد

! مشاداد نیبب ور تمشچ ولج هتچ؟ -

مدش: فسأتم و مدرک یمسبت

؟! یبوخ زر! ماوخ یم ترذعم -

مرانک هک نمسای ندید اب یلو ، هنکب زان هشیمه لثم و هدب مهب یباوج تساوخ

. دیشک یتوس یس*ن*ه هب تسد و دروخ ور شفرح دوب هداتسیا

! یشاب هتشاد هلجع مدیم قح -

داد: همادا هدیرپ باال یاهوربا اب

؟! نیدرک یم رارف اجک نیتشاد -

یم تعرس هب هک نامز هب هجوت ویب درس نوخ و مداتفا هدنخ هب هاگآدوخان

: متفگ تشذگ

! بوخ بوخ یاهاج -

نومزا و تفرگ ور شهار دش،هک روخلد اًالمزا متحا و درک هاگن مهب ییور  شرت اب

نودب . تسشن نوماه بل یور دنخبل و میتخادنا مه هب یهاگن نمسای دش.اب رود

نومرف تشپ هک ناهیآ . میدش امین نیشام راوس میدزو نوریب طایح زا ریخات

درک: دنلورغ و دیخرچ نومتمس دوب،هب هتسشن

اه! دش بورغ ؟ هتعاس راهچ نییاجک -
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: متفگ هدیرپ باال یاهوربا اب

! ناهیآ یتشادن اتداع نیا -زا

هنعط و تخادنا مهب یهاگن هنیآ یوت زا دوب هتسشن شرانک هک دنرماس نیاراب

دز:

یمهش! جازم شتآ ،ظملا هریگب هدرخ داوخب راب هی مولظم ِمدآ -

گنشق یلیخ ، مدوب هدش باطخ ظملا مرمع یوت راب نیلوا یارب نیاهک مرظن زا

دوب!

مدز: ورغ متفر مشچهرغییا

! دینک یم لطعم رت شیب امش -االنهک

رد تکرح هب نیشام و درشف زاگ دپلا یور ور شاپ هگیدییا راتفگ نودب ناهیآ

: دیسرپ نیح نومه .رد دموا

زرم؟! میرب دیاب -

مدز: ،بل مدنورذگ یم رظن ورزا ماه فیتون و دوب لیابوم یوت مرس هک ردحیلا

! هگید -هرآ

شهب یتفگش دوب،اب هداتسرف هک یسکع دولپآ زا دعب و مدرک زاب ور ریما مایپ

هب هرابود ونم درک هاگن مهب بجعت .اب مدنوم نمسای هریخی نیاراب و مدرک هاگن

. مدرک هاگن ملباقم سکع

: متفگ و مداد نوکت شلباقم ور لیابوم

؟! شدیسانش یم -
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یساوسو ،اب متشاد راظتنا هک نواهچ وربخالف درک هاگن لیابوم هب تریح اب

داد: باوج

دوب؟! هدش میجان دارهب هنوخی یولج نوازور هک تسین ینومه بخ... -

مدز: بل ددرم

؟! دیراد تخانش شزا دح نیمه رد طقف -

: تفگ یراکشآ ِیعنصت مخا اب

؟ شمسانشب انیا رتزا شیب دیاب -

یب اب طقف و درکن مک میکاکش نظو زا مه شنتفرگ ههبج یتح دوب،هک بیجع

: متفگ یشیامن ِییانتعا

-هن!

مداد: همادا مزاحرت

! دموا کوکشم مرظن هب مکی هدش، دازآ نودنز زا هیتقو دنچ ورای طقف -

غیرد مزا ور شنازیرگ هاگن و دیرپ شتروص زا گنر یراکشآ و بیجع زرط هب

هب باطخ دعب ، متخود مشچ سکع هب هرابود و تسشن مبل یور یدنخشین درک.

: مدرک ینارنخس ندوب ناهیآ و دنرماس مهاگن ریسم هک ردحیلا نمسای

شیپ هام دنچ نیمه یلو ، هدوب نوبایخ هچوک شابوا بیجربو ، یدارم ِرباص -

! هدرک شدازآ و هتفرگ ور شاه  یکاش همه تیاضر یکی

: دیسرپ دوب، شلباقم هداجی هب شساوح هک نیح نومه رد ناهیآ

هراد! طبر هدنورپ نیا هب هک وگن بخ؟ -
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مدز: ور رخآ وریت مدز یدنخشین

! هدوب یضترم هدرک شدازآ هک ینوا ، تساج نیا ارجام یجبلا هطقن -

مداد: همادا زیمآ هیانک ! مدید ور نمسای یاه هنوش شزرل حوضو وهب

! نگب دیاب موناخ نمسای ور شطبر یلو -

یور یتسد ،هک دیخرچ متمس هب تریح واب تشادرب هنوچش ریز ورزا شتسد

رتخد ، نابوتا طسو شنداتسیا هنک.اب زمرت مدز هراشا و مدیبوک ناهیآ یلدنص

زا هزمغ نودب منوا و مدرک توعد نیشام زا نوریب ورهب مرانک هدرکی قرع

: متفگ شیمدق یهی هلصاف یوت تسرد و متشگرب شتمس دش.هب هدایپ نیشام

اب هام هی زا رتشیب یتقو مرادن تداع یلو ، تزا ماوخ یم ترذعم نیاهک لوا -

! منومب یمسر شاهاب لوا لثم یروط  نومه مدرگ یم یصخش

: متفرگ ور مفرح هلای بند یرگ  شسرپ ابحتلا ونم تخادنا ریز یرس

یمدش؟! تمحازم -

یمدادو دییأت یوب شتوکس دش. قارب مامشچ یوت و تفرگ ورباال شرس یدنت

یوت امور هروج همه نیاهک یارب دارهب . مسرب نونج زرم هب کمرن مرن دش ثعاب

دوب هدرک کیدزن نمسای ورهب شدارفا شدیلپ یاه  هشقن اب هشاب هتشاد شتشم

م هقیقش یور ی هتسجرب یاه گر هب یتسد . دموین شوخ مقاذم صاالًهب نیا و

: مدیرغ و مدیشک

؟! یدرک شنوهنپ تدم همه نیا ارچ -

ور شفعض ندید تقاط هک ینم و تسشن شاه مشچ یوت کشا ِمن مکمک
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: تفگ ینوزرل یادص .اب مدنودرگ وررب شزا متشادن

! مدادن ور شباوج -هبادخ

! شادص تیمولظم هساوی تفر فعض ملد هظحل نومه و

مدش: ضرتعم

. هرایب ترس دوببالیی نکمم ! یتفگ یم نم هب لقادح دیاب -

: مدرک همزمز مورآ دش،هک هبرسریز هرابود و دیزگ ور شبل

! مدوب هدرک کش زور نومه -

دز: بل

... همهفب امین ماوخ یمن -

: تفگ ،هک مدنوم هریخش ییور  شرت اب

! ًافطل -

طقف راگنا هک منوا مدز. هراشا نیشام وهب مداد نوکت دییأت ی هنوشن هب یرس

ورهب شدوخ تعرس دوب،هب نم یاه هاگن ریز زا نتخیرگ یارب تیعقوم هی لا بند

زا رارف یارب نوا نیاراب واما متسشن شرانک لبق لثم دش. راوس و دنوسر نیشام

مدیشک مه وت وربا یمدرک! کیدزن نیشام رد ورهب شدوخ رت شیب رتو شیب نم

: متفگ هشکب خر ورهب شیلوضف دنرماس نیاهک زا لبق و متسب ور مشچماه ،

! هتشذگن جورخ تقو ات ورب رتدوز طقف ، تسین یمهم زیچ -

دز: چپ مشوگ رانک نمسای

؟! نیدب حیضوت ور مدب ماجنا دیاب هک یراک هگید رود هی...هی یمهش -
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***

" نمسای "

زا دعب . متفر دوب هداد نوشن فتاه هک یزیرکاخ تشپ و مدش هدایپ نیشام زا

نوریب هلوکم ورزا رداچ ، ندوب هداد مهب هک یباذج یاه ینویمرف ندیشوپ

ور لمحت هگید . مدرک شمیظنت مرس یور شندرک زادنارب لا بند وهب مدیشک

مشچوت فتاه اب هظحل رد ،هک متفر نوریب هپت تشپ زا ددرم و متسنودن زیاج

... مدرک نوهنپ رداچ ریز هرهچمور و مدوبر شزا ور مراس مرش هاگن مدش! مشچ

شهب تبسن یزیگنا  تفگش تلا جخ مششوپ هساو ومه میراک  نوهنپ هساوی مه

مایب! رانک شاهاب یتحار هب متسنوت یمن و متشاد

دایم! تهب یلیخ رداچ -

رد نیاهک ! متفگن غورد داتسیا شزرل زا هاتوک ِمد دنچ هساو مبلق مگب وهگا

فیرعت مزا یروج نیا ومه دوب هدش رت ینومدوخ ،مه نامز مه تعاس دنچ ضرع

دوب! لیلحت لباقریغ یمک یمدرک

: متفگ ، فطع ی هطقن نوا زا ندش رود و نوم نیب وج ندش ضوع هساوی

؟! ندموا مه نوشدوخ یضترم و دارهب -

ی هشوگ یقلخدب ؛اب دموین ششوخ مثحب ندرک ضوع ی هوحن هکزا راگنا

داد: باوج و دیشک شبل ورهب شتسش

؟ نشاب دیاب -
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: تفگ لبق رتزا فوئر ،هک متفرگ ور شزا شندز هیانک و هنعط زا هدرزآ

ِرخآ ات تیاهن هراد... زاورپ شدوخ ننک! یمن اکسیر نیا زا هنیا،انوا مروظنم -

ِبآ. نواِرو بش

: مدیسرپ تریح واب مدش ندموا همشرک ،یبیخلا شفرح ندینش اب

-هگا...!

: دیرب ور مفرح مگب، ماوخ یم یچ تسنود یم هک راگنا

! میرتریذپ  کسیر ام شاج -هب

دز: دزوچپ شدوخ رود یخرچ زجاع

! هدرگ یم اهرب نویماک صیخرت و لیوحت ضحم هب مرادن کش ، هدرگ یم -رب

شدوخ هب یلیخ نم مه دیاش و... تسنود یم یبیجع زرط ورهب زیچ همه فتاه

! مدرک یم رظن یروط نیا هک متشاد داقتعا و دامتعا شغوبن و

مدز: بل

؟! دینک یم شریگتسد ، هدرگرب -هگا

: تفگ دشو قارب مشچماه یوت ، ثکم هیناث دنچ زا دعب دزو هدنخ ریز یباورپ

هرابود تکارش هساوی هدرگرب یتقو یمهش! عورش ام ِراک هزات هدرگرب یتقو -

! هرایب نویم ورهب شیناتسکاپ و یناتسناغفا یاکرش یاپ هروبجم

فارتعا و دیزرل ش هنایوج هطلس وکالِم مکحت زا منت هاتوک هیناثی دنچ هساوی

 نیمه مه شیگدنز یوت مکلب هفرحش راکو یوت اهنت رسپ،هن نیا رورغ مدرک

ِدایز! ردق
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رتشیب ات منک ضوع ور نومثحب عوضوم متشاد تسود مادم ، نونجم مدآ هی لثم

: متفگ مش. مهکالم شاهاب رتشیب و

؟! نیناتسرامیب نوا بحاص ًاعقاو امش -

مدز: بل تلا جخ اب مدوخ و درک هاگن مهب ، مندوب یتیصخش دنچ زا جاهوجاو

! هگید ؤسِلا یلو ... هرادن یطبر منود یم بخ -

: تفگ دزو یدنخشین

هراد. مهس نوااج ناخاقآ طقف اباب... -هن

و دنوخ ور مفرح شدوخ ،هک مدرک هاگن شهب هدیرد یاه مشچ واب توهبم

داد: حیضوت

! هگید ما ناخاقآ ثراو منم ! نکن مهاگن یروج نیا -

: مدرک صاالح ور شفرح و مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ

! نیتسه نوشیا یاه ثراو زا یکی امش -

نوا طسو ، هظحل نوا یوت . هتفایب هدنخ هب دش ثعاب و مدرک دیکات " یکی " یور

یوت هک یزیچ اهنت ؛ یزاب سیلپ و دزد کانرطخ یزاب نویم ، توهرب و نوبایب

نونجم یسک دوب...وهگا شباذج و نودنخ یاه مشچ یمداد وجالن نم نهذ

! تشاد قح نیقی هب عطق یمدرک مباطخ

شاهاب هنوشش هنوشهب ، گنر یکشم رداچ نوا یوت دزو هراشا ولج هب تسد اب

درک: زاب ور فرح رس ددجم نم، زا دیلقت هب نوا نیاراب مدش. مهمدق

؟! ینومب یمسر نم اب یروج نیا ور، یتسه غاب هک یتدم نیا لک یاوخ یم -
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مدب...؟ دیاب یباوج هچ متسنود یمن دشو کشخ مولگ یور هار ِطسو منهد بآ

 هزادنا دش،هب یمسر ماهاب و درک هدافتسا ءوس شتینابصع هکزا مه هظحل نومه

دوب! هدرک دراو کوش مهب یفاک ی

مدز: هنعط و مدش خلت ش هظحل نوا فرح ِدای اب

شاهاب ، متشاد رذگ و تشگ یصخش اب هام هی رتزا شیب هگا مرادن تداع -نم

! مشب ینومدوخ

، دنورپ شاپ ریز گنس هب هک یدگل اب نامز ومه تفرگ ور کالمم شین تعرس هب

: تفگ زاب ِشین اب

! مرادن یتداع نیچمه منم -

داد: همادا شفرح صاالح هب شدوخ و مدرک هاگن شهب پچ پچ

! یتسین یسک ره هک امش ... شتقیقح بخ... -

ملد شیزاب نوبز و شرهم دوب،هکزا یراب نیمدنچ هظحل نوا متشادن ودای

تفر! یم فعض

یبیغ دادما ادخ هک راگنا و مدیشک نودند ورهب مبل تلاهدز جخ نوا،نم یاج هب

لفاغریگ هساوی یدیدج فرح ِلا جم هگید کرمگ هب ندیسر ،اب هشاب هداتسرف

! میدرکن ادیپ هگید مه ندرک

ور مدوخ ، مشیوشت ندرب دای زا یارب و مداتسیا مصوصخم یسرزاب هاگیاج یوت

یکی یوت هک یدنرماس هب مساوح مداد. نوشن لوغشم مرداچ ندرک بترم هب

یم ورف شنودند ورالی یبوچ ویبیخلا هداتسیا یسرزاب یاه  هاگیاج زا هگید

یمدق سرت دشواب ادیوه ممشچ یولج هرابود فتاه هظحل نومه ،و تفر درک
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! متشادرب بقع هب

: تفگ دادو نوکت  نوکت ممشچ یولج ور یتراک

! تتیوه تراک ... گنخ -

نم نیاهک یلو یمدرک، در زمرقاهور طخ هزادنا زا شیب رسپ نیا ًادیدج مرظن زا

! نتشون یم میگنووید یاپ دیاب ور مدش یم یشوخ رد قرغ شنتفگ گنخ زا

مگنر زبس ی هعنقم دوب،هب شهارمه هک یقاجنس واب متفرگ شتسد ورزا تراک

دش! دیدپان مهاگن زا زرم یاه  یغولش یوت فتاه و مدرک لصتم

ور اهزوجم و کرادم دشو هدایپ شنیشام زا رکنات نیلوا ی هدننار هظحل نومه

. مدرک شیسرزاب وثمًال متفرگ ور شتروپساپ نوزرل یاه  تسد داد.اب نوشن مهب

هک یتروص نوش،رد  یروص تکرش ِیلعج زوجم اهو همانراب هب ندرک هاگن زا دعب

یور یدرس قرع و مدیبوک ور جورخ رهم نیلوا ، مدرواین رد رس شزا ینزوس رس

! تسشن مرمک

***

ِنویماک دصیس نداد جورخ لوغشم هفقو یب دنرماس واب دوب هتشذگ یتعاس دنچ

اوه هب یموس یسرزاب هاگیاج زا یراوه دادو یادص ،هک میدوب زرم یوت رضاح

مرب! ندرک هتکس زرم ،ات تهج ویب دوخ یب دش ثعاب و تفر

گنج یاشامت وهب مدز نوریب مکقاتا یممنک،زا یچراک مراد منودب نیاهک نودب

هب ریحت و بجعت !مکمک مدنوم اه هدننار زا یکی اب سانشان ِیموس سرزاب عازن و

زا مه سرزاب نوا هگم مدرک رکف نیا وهب دروآ موجه میزغم یاه لولس

؟! دوبن دارهب و فتاه ی هتسدوراد
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اباحم دوب،یب هدنوشوپ هرهچشور تشاد شرس هک وکالیه کسام هکاب هدننار

دز: هدبرع و دیبوک سرزاب یس*ن*هی تخت ور شتسد

یکِز! هراد؟! لکشم نم تروپساپ -

اه یغولش یوت دنرماس ! دموا انشآ مشوگ هب شادص بیجع هظحل نومه و

دز: وبل دنوسر مرانک ورهب شدوخ

جورخ ینیشام وعفًال نومب تهاگیاج رس ؟ورب ینک یم یچراک نیااج امش -

هدن!

دز: قن بل وریز متخادنا شهب یجیگ هاگن

! هگید ورب بخ -

یتفلچ واپ تسد هرابود و منکن داجیا یلکشم نیاهک هساوی ؛ شفرح زا عبط هب

کیلش یادص اب یلو ! مدنوم اوعد مامتا رظتنم و متفر کقاتا لخاد ماین، مشچ هب

نوریب مهاگیاج وزا متسنودن زیاج ور ربص هگید اه، همهمه ندش دایز و هلولگ

تسد ریسا هک یتسد هب هحلسا ی هدننار و نوخ رد قرغ سرزاب ندید .اب مدیود

یور ور متسد و مدیشک یفیفخ غیج هاگآدوخان دوب، هدش کرمگ یاه زابرس

هیکت شرس تشپ ینهآ کقاتا هب انتعا نم،یب ِسکع هب دنرماس . مدیبوک منهد

منک! شیدرس نوخ و شدوخ راثن یشحف یبل ریز رایتخا یب دش ثعاب و دوب هدز

هشب! یمدآ هچ نز دوب رارق متخبدب یاتیزر

نمو تمس ،هب تشاد نت هب یسیلپ ینویمرف هک ییا هدروخ سلا ًابیرقت درم

یادص نت واب دیود ندوب هداتسیا ام رانک ،هکحاال یزرم یاهرومام و دنرماس

دز: داد یدنلب
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! نیدن جورخ ور ینیشام چیه زورما هساوی هگید تس،  هتسب زرم -

هداتفا ِسرزاب نینوخ و نوج یب مسج ِکوش یوت زونه ، شفرح هب هجوت یب ونم

! مدوب نیمز یور

ی هطوحم هب تسد ،اب هشاب هتشاد ماهاب یسامت نیرت  کچوک نیاهک نودب ماس

ی هشوگ ، مدیمن نوشن مدوخ زا یتکرح دید یتقو دزو هراشا کرمگ یتشپ

لا بند مورهب هتفراو لشو ندب هدزم تریح هاگن لباقم ورد تفرگ ور مرداچ

ور شرود هک کرمگ ِتشپ دننام یدرگ ی هطوحم هب ندیسر !اب دیشک شدوخ

نومه و دنوسر فتاه ورهب شدوخ و درک لو ور مرداچ ، ندوب هتسب راصح

دز: ورغ درک شراثن یمکحم ِیندرگ سپ فتاه هظحل

؟! ِمرتحم ِموناخ ابهی دروخرب زرط -هچ

: تفگ هتفر، مه رد تروص واب ضیغرپ مه دنرماس

هدز؟! شکشخ نوااج کسرتم نیع یتقو منک یچراک اباب! هبُخ -

: دیسرپ و دنوسر مهب ور شدوخ ماس، هب نداد سپ باوج نودب فتاه

؟! رتخد هدش چگ ِنیع تگنر ارچ ؟ یبوخ -

مدز: ،بل نوزرل یاه بل واب متفرگ شرس تشپ ورزا مهاگن

هشب! هتخیر ینوخ هک... دوبن رارق -َق...

نیاراب دوب،هک هداتفا نومرت فرط نوا رتم دنچ یقافتا هچ مدوب هدیمهف هزات راگنا

مدز: داد رتاسر

هگم... ! ندرک یروج نوا ارچ هیچ؟ ارجام -
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: تفگ و تشاد هگن شینیب یور " سیه ی" هنوشن ورهب شتشگنا

! مدیم حیضوت ... شاب مورآ -

کالم نودب دزو هراشا دوب، هدش کراپ فرطرت نوا هک امین نیشام هب تسد اب

ورد درک زاب ور .رد مداتفا هار شلا بند هگیدییا

مرانک زا حیضوت نودب مداد. مل بقع یلدنص یور دوب، نوریب ماهاپ حیلا

یوت یروج هچ متسنود یمن یتح هک یبآ رپزا ناویل اب دعب هقیقد دنچ و تشذگ

 تسد و متفرگ شتسد ورزا ناویل دز. وناز ماپ یولج دوب، هدروآ ریگ توهرب نوا

روبجم و درک هراشا شهب مخا مدرک،هکاب هقلح شرود وخیهدزمور نوزرل یاه

مدب! تروق ور شیپلق دنچ مدش

: تفگ دوب،هک هدیمهف ور میگف کال راگنا

دوب! ناهیآ مه هدننار نوا اباب... دوب شیامن همهیچ -

و مدرک هاگن ندوب هدنومزاب تکرح هکحاالزا ییاه بل هب یتفگش و تریح اب

داد: حیضوت شدوخ

! ندوب هداد ور رکنات دص طقف جورخ ی هزاجا  گنهرس -

: متفگ ، مدوب هدیسرن ییا یقطنم ی هجیتن چیه هب شاه فرح هکزا ینم و

؟! نیتخادنا هار دوب یچ یزاب نیا بخ؟ -

،کالهف هشاب هدش دیماان مزا نیاهک ثملا وهب دنوخرچ فارطا هب ییا هتسخ ِهاگن

دز: بل

یشیامن ِیریگرد نوا لیلد وهب نیتفر یم شیپ رسدرد نودب یروط نیا -هگا
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جورخ اتور دصیس همهی بورغ ات ناخ دنرماس و امش ،هک میتسب یمن ور زرم

! نیداد یم

زا زرم نتسب هساوی هک یشوه و مدرب ورف مرداچ یوت ور مرس مرشهدز

. مدرک نیسحت ور ندوب هداد نوشن نوشدوخ

تسشن متسد لغب فتاه . متسشن نیشام یوت تسرد و مداد شتسد ورهب ناویل

ورهب رد مکحم و دیپچ نیشام یوت ناهیآ هظحل نومه دش،هک هدننار ماس و

دز: داد یمکحم نحل واب دیبوک دنرماس ِیلدنص یور . دیبوک مه

-ورب،ورب!

یور اهتنا ورات شاپ نم، ِریحتم هرهچی هب انتعا ویب درکن یدرمان مه دنرماس

: متفگ طقف هظحل نوا دش!و هدنک اج زا یترابع هب نیشام و درشف زاگ دپلا

امین! هراچ -یب

: تفگ فتاه و دیبوک فتاه تشم ورهب شتشم یشوخرس اب ناهیآ

! یتشاک لگ ... لویا -

دز،هک هدنخ ریز یقپ و تخادنا نم ِمهرد هرهچی هب یهاگن هنیآ یوت دنرماس

هدنخ هب نوش همه دش ثعاب متکرح نیا و مدرک یجک نهد شهب هدارا نودب

. نتفایب

: دیسرپ و تخادنا فتاه هب یهاگن هنیآ یوت زا ماس

ناخ؟! دمحم ، یدب یاوخ یم یچ ور یضترم و دارهب باوج -

باال شیتشه یاهوربا ، نشاب هدیسرپ شزا یبیجع یلیخ ؤسلا هک راگنا فتاه و
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دز: وبل ندیرپ

! دنرماس -

: تفگ دزو هدنخ ریز ماس

! متشاذگ ترس هبرس -

صاًالمه دنرماس ؤسلا مرظن وهب متشادن ربخ یزیچ چیه زا طسو نوا هک ینم

: متفگ دوب، هباج یلیخ و دوبن یخوش

؟ نیدیم یچ ور دارهب باوج ! هگیم تسرد بخ -

یمدز، جوم شاه مشچ یوت هک یرورغ دشواب لیام متمس هب شاج یوت فتاه

داد: باوج

؟! هطوبرم ام ،هب روصنم ش هدننار نوا یگضرع یب هگم -

یمن شافرح زا یزیچ نیرت  کچوک یمدز،هک فرح گنگ نِاردق مرظن زا

ِینوشیپ یور یتسد فک ! ندوب ندرک یلا صتا ردحلا مزغم یاه میس و مدیمهف

داد: حیضوت و دیبوک شقارب و تخت

دنگ هک هدوب ش هدننار نیا دارهب رظن .زا تساه  سیلپ تسد روصنم !االن نیبب -

ام! هدز،هن

قوذ واب دموا شک هدنخ هب مبل ، مدوب هدش نوش ژی تارتسا هجوتم هزات هک ینم

مداد. نوکت یرس

شدوخ رت شیب فتاه ،هک ندوب شتاقافتا و زورما رورم لوغشم ناهیآ و دنرماس

دز: چپ مشوگ وریز درک کیدزن مهب ور
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اه! یتفرن ور یرسفا هدکشناد دش بوخ -

تمسق دنچ هب طسو نومه تساوخ یم ملد و دروخ یم ور منوخ نوخ ، صرح زا

ور شزا ییور  شرت ،اب هزمغ زانو زا یادج منک! شلیدبت و میسقت یواسمان

دش.اب دنلب ملیابوم گنز یادص هظحل نومه هک هگب یزیچ تساوخ و متفرگ

نوریب لیابوم زا شغیج یادص هلصاف وبال مدز ور لا صتا ، اتیزر ی هرامش ندید

دز:

؟ سای یتسه یروگ مودک -

: متفگ و مداد هلصاف مشوگ زا یمک ور لیابوم

هدش؟! یزیچ هتچ؟ -

ور شادص هک درک هراشا دوب، هتسشن هرهچش هب شیوشت گنر راگنا هک فتاه

! مدرک تعاطا شضرع زا منم و مراذب رکیپسا یور

: تفگ یدنلب یادص مولو اب هرابود زر

! ندموا واباب نامام هنوخ،هک رایب فیرشت و نکب لد مشاداد زا نک فطل -

گنرد دزویب گنز مشوگ یوت شلوا تراپ ، شفرح رخآ تمسق هب توافت یب

کف مخا واب دیشک متسد ورزا لیابوم فتاه دیود. هنوگماه ریز یخرس ِگنر

دز:

یمهنک؟! یچراک نوااج ومع ؟ اتیزر هربخ -هچ

لا وحا سالمو تنکل ،اب هدروخ اج فتاه یادص ندینش زا دوب صخشم هک اتیزر

داد: باوج تیاهن ورد درک یسرپ
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! تساهر ِیراگتساوخ بشما ؟ هتفر نوتدای -

دزو یرادادص دنخزوپ ناهیآ ، مینک ادیپ یفرح لا جم فتاه ای نم نیاهک زا لبق

دز: داد هونشب مه زر هک یدنلب یادص اب

اقآ تماقا لحم نایب یراگتساوخ ِمسارم هساو سورع ی هداونوخ هدش -دم

؟ دامود

تشاد هرهچ یور هک یمخا اب فتاه و مدنوم ناهیآ دیدج تکرح و نحل توهبم

. دنودرگرب مهب ور لیابوم ، سامت ِعطق زا دعب و تفگ و هشابییا اتیزر هب باطخ ،

هب تیعقوم نوا یوت مداد حیجرت و دیچیپ نیشام یاضف یوت ینیگنس توکس

یمایپ ندید واب مدرب ورف ملیابوم یوت ور مرس ! مچیپن شاتسود و فتاه یاپورپ

نابرض و ندرک در ور یگدیرد زرم مشچماه دوب، هتسب شقن هحفص یور هک

ردتالشدوب! رازه هب ندیسر یارب مبلق

هدشی یزاب هحفص توکسم و مدرک سح مدوخ یور ور فتاه هاگن ینیگنس

قرع یاه هنود و ندش رت هتسجرب ش هقیقش یاه گر ،هک متفرگ شتمس ور مایپ

! ندروخ رُس شزا

: متفگ توکس نتسکش و کانفوخ ی هنحص نوا زا تاجن هساوی

؟! نیشاب هتشاد نوتتشم یوت ور انوا امش نیاراب مدب، ور شباوج نیاوخ یم -

مدرک رکف مدوخ واب تخادنا مکَش هب هظحل دنچ یارب فتاه وزیت دنت هاگن و

! مشاب هدرک شراب ییازسان دیاش

: دیرغ هدشش تفچ یاه کف نیب زا
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هک مدب رارق هلیسو ور ،وت یزاب نیا یوت درُب هب ندیسر هساوی هشاب رارق -هگا

ش! هتسدوراد لاو غشآ ِدارهب هگنلی یکی مشیم منم

مشچ .اب مدنوبسچ نیشام رد ورهب مدوخ هاگآدوخان دشو رت کیدزن مهب یمک

دز: بل هدشییا خرس یاه

وناب؟! تسین نیاروط -

؟! مزابن شهب ور ملد یمدش هگم و

ادص رسو وررپ مسفن مزا، شندش رود واب مداد نوکت دییأت ی هنوشن ورهب مرس

هب یمومغم هرهچی ،اب ششیپ تعاس مین الف خرب ناهیآ . مدرک تیاده نوریب هب

دز: بل فتاه وورهب دیخرچ نومتمس

؟ ننکب ور محازم نیا ِرَش هچباه مگب یاوخ یم -

داد: باوج ، هرادرب هرهچینم یور هریخشورزا هاگن نیاهک نودب فتاه

هنزن! شرس هب اطلغ نیا زا هگید راب هی دینک شروگ مگو یروج -

یهی هزادنا هب یتح متسنوت یمن و مدوب هدنوم شم کال رورغ و مکحت ی هتفیش

درک: دنلورغ دنرماس مدب،هک نوکت ور مهاگن یلیم

هنک؟! کش تهب راشفا ینک یمن رکف ! هگید ترس هب هدز -

دز: هدبرع یدنلب ًابیرقت یادص واب دنوخرچ ولج ورهب شرس دنت

خیبات ور شندرگ هزادنب پچ هاگن مسومان هب داوخب یتقو ... راشفا یاباب روگ -

یممرب! خیب

! مدرک کش ماه شوگ ندوب هبسملا شتقیقح و مدنوم شفرح ِکوش یوت ونم
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ممدوخ ،هک فوئر حلا نیع ورد یدج درم نیا ِسومان مدوب هدش اتحاال یک زا

؟! متشادن ربخ

ناهیآ و دنرماس بخ... و تخادنا نینط نیشام یوت ییا هدنهدرازآ دبو توکس

! نشب هکوش فرح نیا ندینش زا نتشاد قح مه

یپ دوب هدز هک یفرح وهب هدرک شکورف شرس بت هزات نیاهک هبثملا فتاه

: تفگ دزو هرگ مه یوت ور شاه  تشگنا ، هشاب هدرب

راد تناما هک میفظوم ، هدرپس ام تسد ور شوربآ امین یتقو وربآ. ینعی سومان -

! میشاب یبوخ

مک ور دوب هدز ملد ریز هک ینیریش ، شاه فرح نیا زا هملکییا یتح نم رظن زا

هاگن نومهب یکریزریز زیرو یاه هدنخ اب طقف مه ناهیآ و ماس یتح و یمندرک

! ندرک یم

مومت هک یرداچ هجوتم هزات و مدرک نوریب یاضف ِترپ ور مهاگن تلاهدز جخ

یامرگ دش، بلج شهب مساوح نیاهک ضحم مدش!هب ، مدوب هدیچیپ مرود تدم

و ربص هگید مینوشیپ یور قرع نتسشن واب درک عمجت متسوپ ریز یبیجع

مرانک رسپ یاه هاگن ینیگنس . متشادرب ور رداچ و متسنودن زیاج ور یلطعم

ندرک هاگن ِتماهش مدوخ ،هب امین و مدوخ یوربآ ظفح یارب یلو یمدرک متیذا

مداد! یمن ور شهب

نینودرگ شرب ،هک نیدب بیترت هساوش یگتخاس یدزد ی هنحص :هی فتاه

! نودنز

تیلا عف راگنا یمدرک! یور هدایز تشاد هگید مه فتاه یلو ، دوبن تره رهش
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رس عناوم همهی هک تشاد ور نیا تردق و یمدرک یربارب هغبان ابهی شزغم

هنزب! سپ یتحار ورهب شهار

و داتسیا مرانک . مدنوپچ هلوکم یوت ور رداچ و مدش هدایپ ، نیشام نداتسیا اب

دز: بل

هراد! تمرح رداچ -

لباقم مدب،زا نوشن شربارب رد یشنکاو وای مگب یزیچ منوتب نیاهک زا لبق

یمدآ نیا مدرک رکف نیا .هب مدنوم شفرح قمع قرغ دشونم وحم مشچماه

کیفارت یوت زور نوا هک یرسپ نوا هب ور،هچ یمدز مد رداچ تمرح هکزا

هبرساوه ِرسپ نوا و اجک هبرسریز و بوجحم ِمدآ نیا ؟! متشاد دروخرب شاهاب

اجک؟!

. مدنودرگ شرب فیک یوت رت بترم نیاراب و تسشن مرداچ یور متسد هاگآدوخان

ارتخد مشچ زا رود یمدش،هب یروج ره دیاب و دوبن م هعنقم ضیوعت یارب ییاج

! مدنوسر یم لخاد ورهب مدوخ

خیم مهاگن و درک بلج مور هجوت ملباقم ی هنحص ، مسرب هلپاه هب نیاهک زا لبق

یور ور مفیک ، مزیگنارب کش ششوپ عون هب هجوت دنوم.یب داصرم و زانیرپ یور

مندید اب داصرم هظحل نومه و مدرک جک نوشتمس ور مهار ، مدرک لو هلپاه

هدشن مروضح هجوتم دوب مهب شتشپ نوچ یرپ یلو ، دروخ ور شفرح ی همادا

دوب!

: متفگ و مدرک زاب بل

مراد! تراک ایب هقیقد هی ناج زانیرپ -سالم...
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یدنت و دنومزاب داصرم اب ششب و شوخ و فرح ی همادا زا مادص ندینش اب

مدز! شهب یضیغرپ و یصرح دنخبل ،هک دیخرچ متمس

هدششهب درگ یاه مشچ هقیقد دنچ زا دعب ، مروصت الف خرب

ور متسد ، داصرم زا ییا هنابدٔوم یهاوخ  ترذعم واب نتشگرب نوش لوا حتلا

تفر. غاب طسو کیچوک ضوح تمس وهب تفرگ

: تفگ و دیشک ندروخ یم لوو شتروص یوت شهک هتفشآ یاهوم هب یتسد

هرپ! تپوت زاب هتچ -

داد: همادا کوکشم و تخادنا ماپاترس هب یهاگن

هگم؟ یتشگرب هسردم ؟!زا هشعضو هچ نیا -

هب انتعا نودب . متخادنا متس راولش وتنام هب یهاگن و مدرشف مه یور ور بلماه

: مدیپوت شهب ، شلا ٔوس

اه! یرپ یم دب ًادیدج ! یتفرگ مرگ هرسپ نیا هکاب -زاب

تخادنا مرس تشپ هب یهاگن دش. هنیس هب تسد و دیشک مه یوت ور شاه مخا

داصرم ، بقع هب منتشگرب منک.اب هاگن تمس نوا هب منم درک مراداو میواکجنک و

دزو مهب یدنخشین

مدز: ورغ مدیخرچ زانیرپ تمس هرابود تفر. هلپریز قاتا لخاد هصاف بال

؟! یرادرب تسد تاراک نیا زا یاوخ یم یک -

: دیسرپ و تخادنا باال ییوربا

راک؟! مودک -
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نیرخآ و نیلوا یارب متفرگ میمصت دزو هقرج منهذ یوت شلا راک؟!ٔوس مودک

یمک یروط نیا دیاش منک... شانشآ شتیصخش تقیقح هدش،اب هک مه راب

یمداد! رییغت شدوخ

مدز: بل یمورآ نحل اب

ندز... الس ینعی ... یزاب لوه ینعی اراک نیا ... مزیزع رهاوخ -

مداد: همادا شصرح زا هدش خرس تروص هب توافت یب

ینود یمن ؟!وت یریگ یم مرگ شاهاب ادیدب دیدن نیع ینیب یم رسپ اتهی ارچ -

؟! هساسح ازیچ نیا یور امین

دش، ادیوه رتشیب دوب هدز شتروص هب هک یمرک و تسشن شینوشیپ یور قرع

درک: مریگ لفاغ شباوج و درس نوخ نحل اب شرهاظ الف خرب یلو

... ِندوب یعامتجا و یرکف  نشور طقف ؟یبیخلا!انیا یزاب لوه -

درک: لیمکت ور شفرح و دنوشن شبل یور یراکشآ دنخزوپ

چیه نم هب تشاداد یاج ویب هرخسم تریغ وت،ای ندوب یوزنم نک رواب -

! هرادن یطبر

هب منوخ دوب، هدرک امین تیصخش هب هک ینیهوت و شاه الل دتسا ندینش اب

دش. ضیوعت قمحا ِسیلبا ابهی ممشچ یولج زانیرپ ریوصت و دموا شوج

: متفگ و مداد نوکت شتروص یولج راودیدهت مور هراشا تشگنا

ور تاه  تداع نیا ینک...ای نشور وام تدوخ وراب تفیلکت زورما نیمه هرتهب -

! یشک یم طخ ور امین رود ینک،ای یم کرت
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مراتفر نیا یمندشزا لا حشوخ دیمهف یم امین هگا کش ویب مدوب هتفر دنت مکی

درک! دراو مهب ور کوش نازیم نیرت  شیب داد هک یباوج اب زانیرپ یلو ،

: تفگ و دیدنخ راو کیرتسیه

؟! میرادن مه اب یتبسن چیه هگید تشاداد ناخ نوا نمو یرادن ربخ وگن -

: مدرک زاب بل جیگ و توهبم

؟! هبآرکش نوت هنویم یچ؟ ینعی -

داد: باوج دادو نوکت یرس

یممنک، شمومت ًامسر بشما ممدوخ هزور. ود-هس هدش مومت ام نیب همهیچ -

سپ...

داد: همادا دادو نوکت راودیدهت نم، زا دیلقت ورهب شتشگنا

! نیشاب هتشاد نم راتفر زرط و طباور یوت یتلا خد هگید مرادن عالهق سپ -

دش. وحم مدید زا یدنت وهب دیشک ور شهار هدب، نم هب یلا جم نیاهک نودب

، سرت ... ندروآ موجه مهب تاساسحا زا یمجح و مدرشف مه یور ور بلماه

هک یزیچ ندش مضه یارب ! یزوس لد یتح و مشخ ، ترفن ، ینارگن ، سرتسا

دراو یروف و مداد نوکت فرط نوا و فرط نیا ورهب مرس ییا هبترم مدوب هدینش

دنچ . مدرک ترپ قاتا طسو و مدیشک مرس زا تینابصع موراب هعنقم مدش. مقاتا

هیر ورهب قاتا کنخ یاوه شطع ورپ مدرک زاب ور میخن یوتنام یباالیی همکد

... مدیشک

***
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مدای . دوبن مفیک زا یربخ چیه و مدوب هدرک ریزوور ور قاتا لک وکالهف جیگ

و مدیبوک مینوشیپ یور یتسد ! مدوب هدرک شلو هلپاه یور هک یرصع هب داتفا

نت هب یسوق و شک منک، فلت ور تقو رتشیب نیاهک نودب . مدرک رس ورهب شملا

و مدرک هاگن نییاپ هب سارت یور متفر.زا نوریب قاتا وزا مداد م هتفوک و هتسخ

مرب،هکاب نییاپ متساوخ . تسشن مبل یور یدنخبل یهلپ، هشوگ مفیک ندید اب

تباث اج نومه و مدش نومیشپ قاتا نییاپ زا یدننام چپچپ یادص ندینش

یارب نیمه و دوب امین و زانیرپ هب قلعتم اهادص هک متشادن یدیدرت چیه . مدنوم

و متسشن درس نیمز یور ، سارت ی هشوگ یمدرک! ممصم رتشیب عمس قارتسا

: دیرغ ییا یبصع کالهفو ابحتلا امین ،هک مدرک زیت شوگ

شگرزب نِاردق ارچ ،حاال میتشاد یثحب هی شیپ بش یچ؟هس ینعی افرح نیا -

؟! ینک یم

: تفگ منک، سح ور شرد رخسمت متسنوت یم منم یتح هک ییادص اب زانیرپ

هگیدهییا. زیچ شتقیقح ؟صاًال هراب نیمدنچ یک؟ !ات ثحب ، ثحب ، ثحب -

: مدینش رت حضاو و رتهب ور امین مورآ یادص و مدیشک رتولج ور مدوخ یمک

؟! سپ هیچ هلئسم -

ات مه زونه یلو ، هشاب هدش ییاوه زانیرپ مدرک یم سح و مدوب هدز ییاه  سدح

یمندش! مرواب مدینش یمن شدوخ نوبز زا

درک: زاب بل مرشهدزییا و تسس ابحتلا زانیرپ

؟! امین سهتلا دنچ -

داد: ور شباوج یتوهبم و جیگ نحل اب امین
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یمنهش! مرواب هک ِنوم ینس الف تخا سلا دنچ تلکشم وگن ...2۷-2۸-

ینس الف تخا سلا شش کش ویب مدرک یمن رواب ور فرح نیا مه نم یتح

هلیماه ورزا مرس و مدوب هدش رتواکجنک ! تشادن ینادنچ تیمها زانیرپ هساو

هب یتسد کالهف زانیرپ . منیبب ور یرپ و امین یمک متسنوت هک مداد روبع

: تفگ و دیشک شتروص

... شتسار بخ بخ... یلو -هن!

: تفگ امین ،هک تشاد مرش یمک یتح راگنا و دوب لد ود شفرح نتفگ یارب

هدش! یچ منیبب وگب ؟ ینک یم تسد  تسد ارچ -

یخرچ درب! کوش قامعا امورهب یود ره شلیلد و فرح دوب،هکاب زانیرپ و

: تفگ ، امین زا نتفرگ هلصاف اب تیاهن دزورد شدوخ رود

هن زونه و 2۷سهتلا هنیا ملکشم ... ملکشم ! تسین ینس الف تخا نیا ملکشم -هن

ییا! یگدنز و هنوخ وهن یراد ینومرد تسرد لغش

داد: همادا زجع واب درک نمنم یمک

؟! سب و یطسق نیشام ؟هی ینک متخبشوخ یچ اب یاوخ یم -

زیلهد یوت درد دوب، هدز شکشخ راگنا هک ییامین یاج هب شافرح ندینش واب

ریقحت ور امین هنامحر درک!یب دس ور مولگ هار ضغب و دیچیپ نم بلق زیلهد هب

تسار رمک یتحار هب هنوتب مدرک یمن رکف و دوب هدرک لا میاپ ور شتاساسحا و

دز: دوب،بل هدرک هفخرت ور شادص و دوهشم هک یضغب اب امین هنک!

هنک؟ تتخبشوخ یمهنوت نوا ینئمطم -
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،هک مدرک یم رکف نیا وهب مدرک بجعت زانیرپ مهیاپ منم شلا ؤس ندینش اب

؟! هدیمهف اجک ورزا تقیقح مردارب

: دیسرپ ییا یعنصت وابحتلا دیخرچ شتمس هب یدنت زانیرپ

یمینز؟! فرح یک دروم -رد

یصخش هچ دروم رد امین میتسنود یم بوخ یلیخ شدوخ نمومه ومه

،هک تفگن یزیچ امین یمدرک. شراکنا الهن دزب یلیخ تشاد طقف یمهنزو فرح

: تفگ و دموا هاتوک شدوخ زانیرپ

هداد! لوق -

درک: زاب بل یدنت امین

! هنومب وقالش یور ،هک هشاب درم نِاردق مراودیما -

دز. نوریب غاب زا شنیشام نتشادرب نودب ، تقو توف نودب و دنومن نوااج هگید

هب ترفن دش.اب رت تخس و تخس مسفنت وهار دیتلغ هنوگم یور یکشا هرطق

تساوخ یم هک یترفن ... مدرک هاگن دوب هدز همتابمچ راوید ی هشوگ هک یزانیرپ

منت راصح ور هدرن ! موجب شور هرخرخ و مربب هلمح یرپ هب اباحم یب هنک مراداو

هلپاهور یعنصت ی هنینأمط مدش.اب دنلب نیمز یور زا مکشا ندز سپ واب مدرک

درک.مکمک هاگن مهب یتفگش واب هدز تریح ،هک مداتسیا شلباقم و متفر نییاپ

مهب هک یمشخ دیدرت نودب ،هک داتسیا ملباقم دشو دنلب شاهوناز یور زا

اه هتفرگ قرب نیع مدز. ششوگ ریز یلیسییا و مدرک اهر ور دوب هدروآ موجه

شیگدز مرش نامتک یارب مه یفرح کش ...ویب تفگن یچیه واما درک هاگن مهب

! تشادن
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مدز: هنعط خلت و مدرک زاب بل

... یتشادن ور شتقایل -

: مدرک رارکت و مداتسرف نییاپ یتخس ورهب دوب هدرک عمجت منهد یوت هک مقازب

! زانیرپ یتشادن ور شتقایل -

؟! اموناخ هدموا شیپ یلکشم -

و متفرگ دوب هدش روفنم ییا هظحل ره زا شیب هک ملباقم رتخد زا هاگن ضیغ رپ

مرشهدز دزومکمک مکشخ اتیزر و اهر ردارب ندید ،هکاب مدیخرچ بقع هب

. متخادنا ریز ور مرس

: مدرک رت نوبز وراب منییاپ بل

! مدشن نوتروضح هجوتم مفسأتم ؟ نیتسه بوخ ... رایمار -سالماقآ

تفر. هلپاهباال زا یروف دادو سالیم یبلر یز زانیرپ هظحل نومه

، متخود شبجعتم و هدش  کشخ هاگن ورهب مهاگن و متفرگ ورباال مرس هرخ باأل

دز: یدنخبل دادو نوکت یرس هک

مدش. نوتتسود و امش محازم ماوخ یم رذع امش؟نم -سالم.حلا

یوت ،هک تسه یثرا یدروخرب شوخ و تباجن نیا مدرب یپ هظحل نومه و

بغلا هزات رسپ نیا یتح هراد...و نایرج اه یسیئر نادناخ یاضعا کتکت نوخ

یبوخ تقو دوب هدیمهف راگنا دزو هگیدییا دنخبل ! دوبن مورحم شزا مه هدش

تشپ و تفگ یبل "ریز ریخب بش ،هک" تسین ندرک هکیتهراپ فراعت یارب

ارچ مدرک رکف نیا وهب مدرک لا بند ور شنتفر ریسم رت بجعتم تفر! نومتخاس
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بقع وهب مدز یفیفخ غیج فتاه یادص ندینش تفر!هکاب نومتخاس تشپ

. مدیخرچ

: تفگ مورآ و دیشک شندرگ تشپ یتسد

! تمدنوسرت یم دیابن م... هدنمرش -

! تسب یمن معمج هگید و مدوب درفم رسپ نیا هساو هکاالن داتفا مدای زاب ونم

،سال عضو حلاو نوا یوت یتح ، مبدا ندیشک هبخر یارب و متخادنا ریز ور مرس

مداد. یم

: دیسرپ و درک زاب بل شدوخ مزاب

؟! یدرک هیرگ ؟ هبوخ -حتلا

رسپ نیا لباقم منوت یمن "صاًال مدرک فارتعا و مدیشک مشچماه ریز هب یتسد

شاهاب مدش یم هسوسو و یمدرک ءاقلا مهب یبوخ یاه سح یتح "! مشاب راددوخ

: متفگ و مدرک جک یرس ، مکحضم راکفا نداد هساویرپ منک! ولد درد

ر... یبصع راشف یمک دوب، یتخس زور زورما ! مبوخ نونمم -

: دیرب ور مفرح دوب، هتسشن شتروص یور هک یمخا اب

! یدوبن ییوگ غورد مدآ -

درک: مریگ لفاغ شیدعب فرح واب

، هیوق رسپ امین . هشاب مهمرت تارب ، تدوخ زا یسک چیه راذن ایند نیا یوت -

دایب. رانک الشت کشم اب یمهنوت شدوخ

مدز: هنعط و درک عمجت متسوپ ریز مشخ ، بشما لوط یوت راب نیمدنچ یارب
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توافت یب میگدنز صاخشا نیرتزیزع هب تبسن امش لثم منوت یمن نم یلو -

! مشاب

ور شهاگن و درک دنلب ور شرس ، تشادرب شاپ ریز گنس زا مشچ نیاراب

ترپ ور مهاگن دشوهبروز سبح هنیس یوت مسفن . تخود نم هب میقتسم

. مدرک نومفارطا طیحم

: مدینش مشوگ ریز ور شادص

هبحلا یریفوت مه تنتخیر کشا یلو ، شاب توافت یب متفگن نیاهک لوا -

! هرادن تردارب

داد: همادا دشو رت یصرح هتبلا دص و رتزار و زمر رپ شادص

؟! مدوب توافت یب میگدنز مهم صخش مودک هب تبسن مود...نم -و

تنعل ور مدوخ مدز هک یفرح رطاخ وهب مدوب هداتفا ریگ یدب تسب نب یوت

نم هگم "و یدوب توافت یب نم مگب:"هب تشاد راظتنا ممهفن ِبلق .الدب مدرک

یرس ! مردارب نیع یکی منم هن! نیقی عطقهب ؟ مدوب شیگدنز صخش نیرتزیزع

همه ورزا نوا و مشاب مفرح هجوتم نیاهک نودب مدز. یدنخزوپ و مداد نوکت

: متفگ مشاب هدیجنس تهج

گنل هتاپ، ریز رازاب ِمتسیس نیرخآ نیشام هک ییامش هگم ! نوتدزمان ش هنومن -

؟! نیدنوم یسورع جرخ لوپ رازه ود

هنک،هک لر تنک هدنخشور تسنوتن هگید راگنا و درک مهبهاگن هدش  کشخ یمک

سوبع نیاهک یاج هب نیاراب دز! هدنخ ریز تدش دزواب هیکت شتشپ راوید هب

لوغشم و متخادنا ریز ور مرس تلا جخ ،اب مدوب هداد هک ییا یتوس رطاخ مش،هب
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زا دعب دشو هدنخشمکرت یادص مدش.مکمک شملا نییاپ یاه  هشیر ندز هرگ

ور مرس یواکجنک ،هکاب دشن هدینش شزا ییادص هقیقد دنچ

باالو یراکشآ هبزرط مولگ کبیس . دروخ هرگ شهاگن یوت مهاگن و متفرگ باال

ور مبل ی هشوگ ! تخیر ورف ملد یوت راب نیمرازه یارب یزیچ دشو نییاپ

: تفگ یمی مال یادص ،هکاب متفرگ شزا هاگن و مدیزگ

؟! ینک یم عمس قارتسا نیاروط... -هک

رخسمت و یگدول هدب، شنوشن یدج قوف تشاد یعس نیاهک سکعرب شنحل

هنک.اب شکورف متلا جخ زا یمک طقف ... یمک یمدش ثعاب و یمدرک یبداد شرد

مدز: بل یگدز مرش

! مدینش یقافتا -

"! هزارد تدوخ یاشوگ ": تفگ شلد یوت مه دیاش دزو یدنخشین

: دیشک مشلا هبچ شلا ؤس اب نیاراب و مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ

ننک! لمع رت شوهاب ییاه  تیعقوم نیچمه یوت اموناخ مدرک یم رکف -

: مدیسرپ و متخادنا باال ییوربا

؟! تیعقوم مودک -

: تفگ و دیکچ شینوشیپ زا یزیر قرع و دیشک شربتس ندرگ تشپ یتسد

اهر! و اتیزر یاباب ، همومع ناخ ِنیشام نوا نیاهک لوا بخ -

درک: همزمز نئمطمان کالهفو شلا بند وهب

ور یسورع هی جرخ منوتن ،هک تسین دب مه نِاردق میلا م عضو نیاهک...هرآ -و
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مدب!

: متفگ روابان هک تشذگ منهذ زا یرکف

سپ... -

: تفگ و درک عطق ور کالمم

! منزب ورهبمه یدزمان نیا ییا یروخ لد چیه نودب منوتب مراودیما -

هدینش راکشآ یلیخ شادص غاب ِتوکس رطاخ وهب مداتسرف نییاپ ور منهد بآ

و لقع دوب، هدش لا حشوخ یلیخ ربخ نیا ندینش زا مبلق نیاهک الف خرب دش.

مدیشک مه یوت وربا ! ندرک یم مییور  شرت هب راداو و نتشادن یبوخ سح منهذ

مدز: هنعط و

. هشاب هانپنوت و تشپ ادخ ! دینک یم ییاقآ یلیخ نیرفآ -

دز: بل هدش  کشخ یاه بل واب تفرگ ور کالمم شین

! میرادن یکارتشا هطقن چیه موناخ !نمویلال هیندشن جاودزا نیا -

: متفر رشت هرابود ، متدوب هتفرگ وج راگنا هک ینم و

! هیگنودرم زا رود مدرم رتخد لد اب ندرک یزاب ؟ نیتسنود یمن ور نیا لوا -زا

. متشادرب بقع هب یمدق ونم تشاذگ ولج هب یمدق ، تفرگ راوید هیکتشورزا

نوکت یرس یتفگش درک،هکاب وحهلام ینیگمشخ هاگن و دنوم اج نومه تباث

: متفگ عاضوا ندشن رتدب هساوی و مداد

هیشاح هب دوب،هک امین مه ام فرح عوضوم ... هرادن یطبر نم هب انیا هتبلا -

ریخ. هب نوتبش ! میدش هدیشک
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متسوپ ریز امرگ . متفر مقاتا یوت یروف ، مفیک نتشادرب زا دعب و مدرک دنت اپ

نوشامرگ زا ماه تسد فک ، مدیشک هنوگماه ورهب متسد یتقو و درک عمجت

. تسب شقن مهاگن یولج شاه مشچ هرابود و مدروخ رس رد یولج ! تخوس

. دیشک یفیفخ ریت شادص یوکا زا مبلق و ندش حالیج مزغم یوت شاهدنخبل

. متفر ملیابوم تمس نارگن و مدش دنلب نیمز یور زا عیرس ، امین ندروآ دای ابهب

ور سامت نانچ دش،مه هتخاون هک ییاه قوب ددعتم زا دعب و متفرگ شور هرامش

نیرخآ زا دعب ،هک متفرگ شور هرامش وهسهراب هرابود و متفرن ور دادن!زا باوج

: دیرغ یبصع دادو باوج ، سامت ندش عطق زا لبق قوب،

! نمسای مرادن هلصوح -

: متفگ یشعترم یادص اب امین هب باطخ و مدرک قمحا ِزانیرپ راثن یشحف بل ریز

! مینزب فرح غاب درگرب ، تشادن ور تتقایل ... مشاداد مشب تادف -

 سفن .اب متسب مشچ هظحل دنچ یارب سرت واب دیچیپ مشوگ یوت شداد یادص

: تفگ سفن

درک! مدرخ یروط هچ یدید مه !وت یدید مه وت سپ -

: متفگ و دیکچ هنوگم یور هناجوجل یکشا هرطق هرابود

هآ نکن کش درک... ریقحت ور شتیصخش و شدوخ طقف زانیرپ هک امین!هبادخ -

هریگ. یم ور شنماد مه نوم

دش: سمتلم ییا هتخوس ولد هتسخ نحل اب

دوب،هک نم یگدنز رتخد نیرخآ و نیلوا زانیرپ ،هک شکن وگن!هآ ... یسای وگن -

! هگید یکی ،اب دشن نم ...حاالاب هموزرآ شیتخبشوخ



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

411

؟هن! متفگ غورد دش هکیت یکی و رازه مبلق شاه فرح ندینش زا مگب وهگا

سامت و تفر لیابوم تمس متسد مدش. زجاع ندز فرح ی همادا وزا مدز قه

 هبرقع یور مهاگن . ممهفن ور مردارب یگتسکشرس رت شیب نیا اتزا مدرک عطق ور

.لد دروخ یمن نوکت هگید دوب،هک هتفرگ شباوخ منوا راگنا و تسشن تعاس ی

درد، ، ینارگن ، سرت زا .هبرود یسح ره زا ...هبرود تساوخ یم مورآ باوخ هی منم

یمن ممدوخ ور مدوب هدروآ مک یروط نیا ور بشما ارچ !و ناجیه یتح ، تسکش

! متسنود

هب یتحارتسا و منک تحارتسا ور یمک متساوخ و مدنوسر تخت ورهب مدوخ

ات مدرب شروی شتمس رایتخا دشویب دنلب ملیابوم کمایپ یادص مدب،هک مزغم

نوزرل یاه  تسد ،اب فتاه مسا ندید مایب.اب رد ینارگن زا یمک و هشاب امین دیاش

دوب: هتشون و مدرک زاب ور مایپ

؟!" هگید دیرایم فیرشت ًامتح ، هتفرگ نشج ور ادرف راشفا "

، هدوب دارهب نومه راشفا زا شروظنم ، مدیمهف یتقو و مداد منهذ هب یزکرمت

شارب یمداد، نوشن نودند مایپ یوت بیجع هک شیمسر نحل هب هجوت نودب

: متشون

؟!" شاه  همانرب نتخیر شوهبمه هچون ندش تشادزاب هساوی هنکن ؟ نشج "

دیماان شنداد باوج زا متشاد هگید و مدنوم باوج راظتنا ورهب ییا هقیقد دنچ

رید مدیمهف یتقو و متخادنا لیابوم ی هحفص باالی تعاس هب یهاگن مدش. یم

دش. دنلب لیابوم یادص هرابود ،هک هشاب هدرب شباوخ دیاش مدز سدح هتقو

هدامآ بش تشه تعاس هساوی ادرف هرن، نوتدای لا حره یمهش!هب صخشم "
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". دیشاب

یلا صتا مزغم یاه میس . مدرشف مه یور مشچ و مدیباس مه یور ور ماه نودند

: مدرک پیات شارب و ندرک

نشج هساوی دیراد امش دعب ، تساجک مردارب تسین صخشم ...صاًال مایمن "نم

؟!" دینک یم متوعد

: داتسرف هساوم ،هک دیشکن لوط یلیخ

"! ریخب نوتبش مراد. ربخ شزا دیشابن امین نارگن "

رت شیب نوموگتفگ و ثحب هجو چیه هب تشادن تسود ینعی ریخب بش نیا و

رارف ردحلا مادم ،هک رفنتم مدیاش وای هشاب روخ لد نم زا راگنا هشب... راد همادا

دوب!

 سیلپ نیا یتح هگید مدش. شتسوپ ندنک لوغشم و مدیشک نودند ورهب مبل

مدرگرب عیرسرت هچره مداد یم حیجرت و تشادن یناجیه هساوم مه اه یزاب

منوتب مکلب ات مدرک ممشچ راصح ور مدعاس و مدیشک زارد تخت یور . نارهت

هاگآدوخان دش ثعاب دشو دنلب قاتا رد یادص ،هک مرایب ممشچ ورهب باوخ

مدز. رانک ور وتپ صرح واب متسشن تخت یوت . مشکب ییا یصرح و فیفخ غیج

مصرح مومت ادابم منک، مورآ ور مزغم مدرک یعس و مدیشک ماه هقیقش هب یتسد

ور ورد مدیشک رس ورهب شملا مه دعب منک، ردخیلا تشپ صخش رس یور ور

ویب متفگ "یی تنعل " یبلر دوب،یز هداتسیا رد تشپ هک اتیزر ندید .اب مدرک زاب

قاتا یوت مدوخ و مدرک لو ور .رد دنومن هدینشن شزیت یاه  شوگ زا کش

: متفگ و مدرک شل تخت یور . متشگرب
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! اتیزر دایم مباوخ ؟ یبش فصن یاوخ یم یچ -

راکبلط و مدیشک ممشچ ریز یتسد درک. نشور ور قاتا غارچ و تسب ور رد

دش: ضرتعم دزو هیکت رد رانک راوید هب هنیس هب تسد ،هک مدرک هاگن شهب

وت؟ هساو بش فصن هدش هدزای تعاس اتحاال یک -زا

دیمهف شدوخ و مدرک هاگن شهب ، شلا ؤس هب نداد باوج نودب و مدرک یفوپ

: تفگ ،هک مرادن یتسرد حلا

! یدموین ندنوم ترظتنم انیا نامام یچ ؟ره یتشگرب رید ارچ -

رس زا دعب و مدرک خی بآ رپزا زیم یور یلگ چراپ ورزا مدوب هتشادرب هک یناویل

: مدیسرپ درس نوخ ، شندیشک

مایب! دشن متشاد ؟راک هدموا شیپ یلکشم -

تفر: رشت

! میتشاد راک وگب هتبلا -

هی هب طقف و متشادن ور لکلک و ثحب ی هلصوح صاًال یلو مگب، یزیچ متساوخ

داد: حیضوت شدوخ و مدرک تیافک هنامصخ هاگن

. تساهر یدزمان هتفه رخآ -

و یک اهر ، دموین مدای مدرک رکف یچ وره مدرک هاگن شهب کوشهدز شفرح اب

! مدیمهفن ارچ ونم دوب هدرک جاودزا یک اب

: متفگ هدز تریح

یک؟! !اب نکن یخوش -
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داد: باوج و درک پچ یمشچ

... هگید ریما اه!اب یمینز جیگ -

درک: لیمکت ور شفرح یعقاو ِیلا حشوخ دزواب یدنخبل

داد. ور هلب مه اهر و یراگتساوخ ندموا ًامسر زورما -

یمن و مدوب هدینش بوخ ربخ ،هی دنیاشوخان تاقافتا و ناجیه رپ زور هی زا دعب

: متفگ و مدرک زاب منک.بل راکنا ور میلا حشوخ متسنوت

! هکرابم . مدرگب -

مگب،هک کیربت اهر وهب مرب نوریب قاتا زا متساوخ و مدیشک ششوغآ یوت

: دیسرپ و دیشک ور متسد

؟! ینک یم یچراک یراد -

مداد: ور شباوج و مدیشک مه یوت یمخا

اهر. شیپ مریم بخ -او!

: تفگ و درک هدنخییا

. نباوخ همه هبادخ!االن ییا هنووید -

مبل یور هدنخ لبقرت تعاس دنچ تاقافتا یتح و تعاس یروآدای اب هرابود

مداد.... نوکت یرس دییأت ی هنوشن وهب دیسام

***

هساوم سجرن و امین هک یگنر یکشم ی هتلکد دوب! هدموا مراک هب هرخ باأل

وباأل دایب مراک هب مکلب دهشم شمدوب هدروآ مدوخ اب منم و ندوب هدروآ تاغوس
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، هشاب راشفا ینومهم هساوی یبسانم سابل نیا مدوبن نئمطم . دموا نوازور هرخأ

عنم و هیدنلب و هدیشوپ سابل مدیمهف یم ، مدرک یم رکف مه یروج ره یلو

متروص هب یتسد ات متفر هنیآ یولج و متخادنا ییا هشوگ ور سابل . هرادن ششوپ

زاب ور مرب.رد شتمس یدنت دش ثعاب دشو دنلب قاتا رد یادص ،هک مشکب

متساوخ و مدز یدنخبل . مدید شتشپ ور مبلق یازور نیا صاخ بطاخم و مدرک

هدروآ موجه مهب هک یتاساسحا راهم زا دعب و مدیزگ ور مبل یلو مناج"، " مگب

: متفگ ، ندوب

یممش. هدامآ -سالم.االن

هتسشن شتروص یور هدنخ و مدوب هداد حیضوت مدوخ هگب یزیچ نیاهک نودب

ورزا یگتفشآ گنر تسنوت یمن مه یگتخاس یاه هدنخ نیمه یتح یلو دوب،

: مدیسرپ و مدش نارگن . هروشب شتروص

هدش؟ یزیچ -

درک: رت بل مه دعب و دیشک مقاتا لخاد یکرس ، یراکشآ زرط هب

؟! مشاب هتشاد نوتزا شهاوخ هی یمهش بخ... -

تقو توف نودب و مداد نوکت هساوش یرس کالیم چیه نودب ، گنگ و جیگ

: تفگ

... دینکن شیارآ مه دایز و دیشوپب هدیشوپ سابل -

هملکی نتفگ وراب شفرح ،هک مدرک هاگن شهب هدز تریح و هدیرد یاه مشچ اب

درک. لیمکت " ًافطل "

مدز: هنعط یخلت واب مدرک جک بل
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هب مساوح مدوخ نیشاب نئمطم ! متسین یراب و ویبدنب یبدیق رتخد -نم

. تسه مششوپ

درک: یفوه دادو شاه مشچ ی هشوگ هب ینیچ

؟ مدرک تشادرب نیا ریغ نم هگم -

: متفگ دنت

یمدرک. تابثا ور نیا نوتافرح -

دز: ور مفرح دنت و

؟! دیراد دجلاعالهق و ثحب هب یلیخ -

ور زورما لقادح نیاهک یارب مدب،هک شهب یباوج متساوخ و متخادنا باال ییوربا

دش: مدق شیپ ندرک هیجوت و ندز فرح یارب هرابود شدوخ داین، شیپ یثحب

. تسین یتسرد مدآ ... طقف مراشفا نارگن ماوخ. یم ترذعم -

و هناصلا خ یاه  یهاوخ  ترذعم نیا هساوی ملد بیجع هک مدرک یم فارتعا دیاب

. مشب ش هتسبلد رت شیب زورهبزور یمدش ثعاب و تفر یم جنغ شرورغ زا هبرود

: مدیسرپ هنک کرت نوااجور نیاهک زا لبق و مدرک یمسبت

؟! امین سپ -

: تفگ هنک، هاگن مهب و هدرگرب نیاهک نودب

نیااج! دایب ور یتدم هی شدوخ منکن رکف . متفرگ ور نوت هزاجا -

رت شیب ِیجارو  هب منوبز یلو ؟" ینامز رادقم هچ ینعی یتدم "هی مسرپب متساوخ

شیارآ اب عیرس و متفر قاتا لخاد شنتفر .اب دنومن نوااج هگید منوا و دیخرچن
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عیرس . مدرک نیزم هرهچمور ، هنیشب متروص هب گنر طقف هک یدح الیتی،رد

مدوخ یمنداد، ششوپ ور مرمک رتزا شیب هک هنیآییا لباقم و مدیشوپ ور سابل

یوت مدوخ هرهچی ندید لبقرتزا هک یسفن هب دامتعا سکعرب مدرک. زادنارب ور

تسود دادن. تسد مهب مدوخ ندید زا یبوخ سح نیاراب یمدرک، هنخر مدوجو

شرظن زا یبوخ ،هب متنیبب یسابل نیچمه یوت دوب رارق هک راب نیلوا یارب متشاد

متروص رژمهب یسابلا ک گنر مدز سدح و متسب ور مشچماه صرح .اب مشخردب

و گنر مک ییوله کیتام اب نیاراب و مدرک شکاپ لا متسد واب مدرب تسد . دایمن

وزاب مدرک هاگن هنیآ یوت ور مدوخ مه مداد.زاب باعل و گنر بلماه هب الیتی

یم ملد یمدزو مرس هب تشاد هگید . دموا رظن هب هبمهنز حلا یدایز م هفایق

مایپ ندید دشواب دنلب ملیابوم مایپ یادص . مبوکب راوید ورهب مرس ، تساوخ

ترپ هنیآ یولج ور متسد یوت ِکیتام ، تشاد ندوب هدش لطعم یاعدا هک فتاه

یور ور دوب هدش نیزم گنر تفه لیلکا ،هکاب مگنر یکشم و کزان .شلا مدرک

نیاهک زا لبق مدز. نوریب قاتا زا میخن یوتنام نتشادرب زا دعب و متخادنا مرس

یوت یچره یلو و مدش یرارف طایح ،زا هشب ادیپ یمحازم هلکی رسو هرابود

،هک مریگب سامت فتاه اب متساوخ ! دوبن امین نیشام زا یربخ مدز دید ور هچوک

دنلب ور مرس و مدنودرگرب میتسد فیک یوت ور لیابوم ینیشام قوبقوب یادص اب

یلیخ یمدش، کیدزن مهب هک یمتسیس نیرخآ گنر یکشم زورکدنل مدرک.

نییاپ زا دعب دزو زمرت ماپ یولج . مدروآ یمن شرطاخ هب واما دوب انشآ هساوم

مشچ نیاهک مدب.اب صیخشت ور فتاه شاشب هرهچی متسنوت ، هشیش نتفر

و شیلا حشوخ دوب، هدرک میاق یگرزب و گنر یکشم یباتفآ کنیع تشپ ور شاه

دشو ینحنم باال تمس هب مبل دوب. ندز سدح لباق یبوخ هب شندوب هدنزرس
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درک،هک هساومزاب ور ولج ورد درک مخ ولج ورهب شدوخ یمک دز. یقوب هرابود

، ندیسر ریسم لک و متسشن یم ولج دیاب . تسشن مینوشیپ یور یدرس قرع

زیتس و گنج رد مدوخ ؟!اب مدرک یم لمحت کیدزن ی هلصاف نوا ورزا شنت رطع

: تفگ و درک زاب بل ،هککالهف مدوب

؟! نیش یمن راوس -

هب .هن هنیشب مبل یور دنخزوپ رایتخا یب یمدش ثعاب و دوب یمسر شنحل مزونه

زا دعب مزونه ! شنداد عضوم رییغت وهی نیا هب وهن شزورید ندش ینومدوخ نوا

سدح ور شیتآ یاهراتفر اهو شنکاو متسنوت یمن ، شاهاب مهکالیم هام ود

یمدرک. میبصع و هاگآ نوماه  توافت رتزا شیب نیمه و منزب

هار رد،هب ندش هتسب مدش.اب راوس نئمطمان و مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ

مولو ،اب ییولم کیزوم درب. شخپ هاگتسد تمس ور شتسد نامز ومه داتفا

: متفگ و دیچیپ نیشام یوت ، نییاپ یادص

! هکرابم ؟ نیدیرخ نیشام -

و تخادنا مهب یهاگن مین . تسشن شبل یور ییا هناشنماقآ و باذج هدنخی

. تخود نوم  لباقم زبسرس هداجی تمس ور شهاگن هرابود

. مومع نیشام ینعی ؛ نیدید نواراب هک هینیشام هشاب نوترطاخ -هن!هگا

نیشام نیگنس هداعلا قوف توکس یوت و مداد نوکت یرس یبادص شیروآدای اب

ندرک دایز واب درکن یدرمان مه فتاه ،هک مدرک زیت شوگ گنهآ ندینش یارب

دروآ. مور ورهب متکرح ، گنهآ یادص
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هگید روج هی ور وت منیب یم نم هشیمه "

یمهگ ونیا مامشچ ، تماوخ یم مگن یتح

"... هظحل هی یوت همهیچ دش، ضوع یدموا وت

تفر: رد منهد زا هدز تریح و متفرگ گنهآ زا شوگ

! نیشاب هتشاد عالهق نیعم لثم ییا هدنناوخ هب مدرک یمن رکف -

داد: باوج دنخبل واب درک مک ور کیزوم مولو هرابود

؟! دایمن مهب ارچ هگم؟ -هچروط

مدرک رکف هظحل هی ارچ ًاعقاو . مدوب شلا هساویؤس یباوج لا بند هب منهذ یوت

تیصخش و پیت نوا اب یمدآ ...زا دموا یم شهب مه یلیخ ًاقافتا ؟ دایمن شهب

،اب هشوپب ییا هچراپ راولش زج یراولش یتح مدوب هدیدن ،هکاتهبحلا هناشنماقآ

یمن راظتنا اه گنهآ نیا نداد شوگ زج یزیچ فلج، ریغ و هنابدؤم راتفر نوا

ِیگنهامه زا هداعلا قوف ِنازیم نیا زا مه متیفگش و بجعت دیاش و تفر

دوب! فتاه یتیصخش

مدش: فسأتم و مدیزگ یبل

-آ...هن!

نهد هب نوبز مداد یم حیجرت و متشادن م هرخسم ؤسلا هیجوت هساوی یلیلد

: تفگ نیاراب و تفرگن هلاشور بند هگید مه فتاه . مریگب

. نیریگن دراگ زاب ًافطل یممگ یزیچ -هی
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هساوی یرس و مدز هدنخ ریز شروضح هب انتعا ،یب شزجاع و سمتلم نحل زا

یروف دوب،نم هدز یفرح تقو ره هراچ یب نیا مداد. نوکت مدوخ توربج و ربج

دوب! هدنوسرت ور فتاه متکرح نیا و مدوب هتفرگ ههبج شلباقم

مدز: وبل مدرک راهم هدنخمور ، منییاپ بل ندیشک نودند ابهب

! دیئامرفب -هن

: دموا فرح وهب دموا شک اراکشآ ششین

مدرکن شدییأت نم ات ندرک فراعت یندیشون ،هگا دیروخن مُج نم رانک -زا

! نوتاخ ... دیکلپن یضترم فارطا مه هجو چیه ،هب دینزن بل شهب

نوا ی هدنیآ یلا متحا تاقافتا هساوی شاه  یعمج ساوح همهی زا یادج و

، دنوبسچ یم مجالشت هت رابره هک یدیدج و زیمآ  مارتحا هملکی ره ،اب ینومهم

یمدرک. ترپ  ساوح ور نم

لباقم رد متشادن نتفگ هساوی مه یزیچ ... متفگن یزیچ و مداد نوکت یرس

! تمی مال همه نوا

مدز: بیهن مدوخ وهب درک کراپ ینومتخاس یولج ور نیشام

! تشذگ یروطچ صاًال هقیقد ۴۵ یدیمهفن ، یدرک رهورک -نِاردق

ور رد شدوخ شینملتنج لیمکت هساوی متشاد راظتنا دشو هدایپ نیشام زا

هب هجوت ویب تسب ور شتک ی همکد کت ! لطاب یخلا یهز یلو هنک، هساومزاب

. مدرک یم ییورشرت دیاب زاب راگنا و مدیزگ تفر.بل یوال یدورو رد کیدزن نم،

! هشاب یگشیمه ،ای شابن بوخ و نکن تبحم ای هگب شهب دوبن یکی
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ی هشیش هب هقتییا و تشگرب بقع دید،هب ور ندش هدایپ هساوی مللعت یتقو

هنوش نیاراب مدش. هدایپ نیشام وزا مدیشک گنچ ورهب میتسد فیک دز. مرانک

یادص .رداب درشف ور شگنز یوال هب ندیسر واب تشادرب مدق ماهاب هنوشم هب

درم هن ینعی نیا !و میدش دراو هنوش هنوشهب رد، تعسو رطاخ دشوهب زاب یکیت

. میدوب ربارب مکلب نز، وهن دوب مدقم

ور شتسد . دیبوک فتاه تشم ورهب شتشم و دموا نوم تمس هب رود زا یضترم

هب یهاگن . متفر وباالرت متفرگ شتشگنا وزا دروآ ولج مهب نداد تسد هساوی

شزا ور ضیغ ورپ متخادنا شگنر مرک ِتس و نتاس ی هقیلج و نویپاپ

کون یتح نیاهک نودب دادو رارق مرمک تشپ ور شتسد فتاه . مدنودرگرب

مششوپ هنک رکف یضترم هک درک دومناو یروج ننک، دروخرب مهب شاه  تشگنا

و ندش رت هدیشک ماه سفن ، شروضح سمل و شتسد ِیکیدزن همه نیا !زا هدیم

: تفگ و داتفا هار رتولج یضترم . تسشن مرمک یور یدرس قرع

! رتسم دوب هداعلا قوف تراک -

فتاه راک ،هک تفگ یم تشاد نیا و دوب هداتفا سیلپ ریگ نوشاه  هدننار زا یکی

؟ هدوب عیلا

عیلا نومراک یمدرک،هک دومناو نیا و ندوب هدشن هداد جورخ اه نیشام فصن

؟ هدوب

زور نوا هنک...و ظفح ور هیضق رهاظ ات یمدرک دومناو طقف یضترم ! دومناو هرآ

! مدوب هداس هچ ِدومناو و راوطا اداو انیا مدرک رکف نم هک

 تریح درم نیا تکرح زا منوا متسنود یم و دوب تکاس ، تفگ یمن یچیه فتاه
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تس. هدز

هلپی تفه زا نتفر یوالوباال ِطایح لیوط و ضیرع ریسم ندرک یط زا دعب

! ندروآ موجه نومهب اهادص زا یبمب و درک زاب ور ،رد یدورو ِیگنس

، تشاد یمورآ و یمور یامن شرهاظ هک ینومتخاس گرزب و یلخاد یاضف

صقر واب دندیلول یم مه یوت سنلا طسو یدایز تیعمج دوب. سکعرب تسرد

! ندوب هداد تاجن یکیرات ورزا گرزب سنلا نوا رون،

یداع شارب هک هن ییا هنحص نیچمه ندید راگنا نوا و متخادنا فتاه هب یهاگن

دوب! دنیآشوخ یتح ، هشاب

مدز: هنعط خلت بل ریز

رتسم نیا . ِدنیاشوخ یرسپ هساویره هدرک کزود کزب ِرتخد همه نیا ندید -

هک! تسین ءانثتسا یدالقمه

دش. یمدش،مگ لر تنک یجید طسوت هک یکیزوم دنلب یادص یوت مادص و

یروط نیا هک ایوگ ؛ تشاذگ متشپ ور شتسد هرابود و تخادنا مهب ینئمطم هاگن

هدب! مششوپ تشاد یعس

یچره . میدش در هدنصقر تیعمج نیب زا روز وهب میدش دراو یضترم تشپ

 شاکنک ِهاگن ، شفقوت یمدش.اب مورآرت رتو تولخ اضف میتفر یم شیپ رت شیب

، شدعب نیااجهب وزا میدوب ییاریذپ سِنلا یاهتنا . مدنوخرچ فارطا ور مرگ

ادج مه زا یزارد و کیراب یور یهار هلیسو هب نییاپ هقبطی دوجوم قاتا راهچ

زا یبوخ هب نیا هارور،و ِتسار تمس قاتا وود دوب پچ تمس قاتا ندش.ود یم

یور هار یاهتنا هدرپی یور ممشچ دوب. صیخشت لباق نوشگنر یسوط یاهرد
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: تفگ یضترم و تسشن دوب ملباقم هک

یم قحلم نوتهب مه فتاه نمو هگید مکی . دینک ییاریذپ نوتدوخ زا هزیشود -

میش!

ور یتعاس کی مک ِتسد و مدش یم ادج فتاه زا دیاب ؟ تفگ یم یچ تشاد نیا

منک! یکسیر نیچمه دوب لا ؟!حم مدنورذگ یم شوخرس یامدآ نیا نویم

دش: ضرتعم و نتسویپ مه هب شاهوربا مه فتاه

دایم. نوماهاب مه نمسای ! هدرکن -المز

بناج ،زا مندش باطخ ورپصالتب مکحم یروط نیا تشاد یتذل !وهچ نمسای

مدآ! نیا

گنر یاهوربا نیا . تخادنا ورباال شیکشم یاهوربا و دیخرچ بقع هب یضترم

! ندوب یبلا ج تس شدیفس یاهوم اب هدش

: تفگ دزو یدنخشین

! نروخ یمن هک ور موناخ رسپ؛ سرتن -

داد: ور شباوج مکحم فتاه و

. هشاب نومدوخ شیپ یممد حیجرت سپ -

و تفرگ ور موتنام دنلب ِچم فتاه ،هک هرایب و"هن" هنکب یضارتعا تساوخ یضترم

: دیسرپ یضترم هب باطخ

ِتیرومأم یوت مه نوشیا هگم ؟ هشاب لفاغ هسلج نیا زا مراک مه دیاب ارچ -

؟! نتشادن تکرش زورید
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مرس و مدیشک نودند ورهب مبل ، درشف یم شتشم یوت هک ینیتسآ زا مرشهدز

. متخادنا ریز ور

نوش نیب عفنااالیت و لعف ،هچ مندوب هبرسریز ِییا هقیقد کی تدم یوت منود یمن

. دیشک شدوخ لا بند ور ،نم توکس یوت و نتفگن یزیچ هگید هک دوب هداد خر

نودب منوا و مدیشک بقع ور متسد یمک موتنام نیتسآ ندیشک نوریب هساوی

یوب یروط نوا یتقو دوب، مهم هگم یلو و دوب هدش چول نیتسآ درک. ملو قتال

یمداد؟ ور شتسد رطع

درک. ییامندوخ نوم  لباقم ِییا هشیش ورد دیشک ور هارور یاهتنا هدرپی یضترم

ور بدا کش .یب میرب ولج نیاراب ام درک هراشا و دیشک تسار تمس ورهب رد

درمریپ نیا هنرگو هنک! نومتروکسا ،هک تساوخ یم طقف و دوب هدرکن تیاعر

؟ بدا هب هچ ور تفرخ

وود یضترم ، شرت فرط نوا یمک و میدش طایح یاه هلپ اب فهفک ِسارت دراو

 سابل اب هگیدییا درم .ود ندوب هتسشن ینهآ ِدیفس یاه  یلدنص یور هگید درم

 کانسرت و ندوب هداتسیا نوشرس برعاهباالی سابل لثم دیفس اپاترس یاه

دوب! نوشاه  تسد یوت هرقنِییا یاه تلک ، هنحص نیرتروآ بعر و نیرت

ندش دنلب نوش  یلدنص یور زا فتاه مارتحا هب منامگ هب درم ود نوا ام، ِدورو اب

لدم نوش،  نشور گنر و داشگ راولش و زولب منک. نوشزیلا نآ متسنوت رتهب ونم

یمدرک. رت تحار ور نشاب یناغفا نیاهک صیخشت نوشاهدنبرس و نوشاه مشچ

داد سالمامور باوج رس واب دیخرچ بقع هب یمک دوب، ام هب شتشپ هک دارهب

متسد رود هدششور هتسب یشوم مد یاهوم متشاد تسود ردقچ هظحل نوا و

! شمنوخرچب طایح طسو گرزب رختسا نوا رود و مچیپب
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خیلا ِیلدنص ود یور فراعت یب مه وام درک هراشا ولج هب تسد اب یضترم

سارت یوت هگید منوا و درک چپچپ ور یزیچ یضترم شوگ ِریز دارهب . میتسشن

. دیشک یم ریت یهاگ هگ مرس و متشاد شنت و سرتسا . دنومن

اب نامز ومه تشاذگ شیامن ورهب شتسد کی و دیفس یاه  نودند فیدر دارهب

: تفگ فتاه هب باطخ یمدرک، کیدزن شبل ورهب یزوم هکت نیاهک

. یسیئر ِبانج افو هدعولا -

هدیرب - هدیرب تاملک اب نوش یکی و درک هراشا درم ودات نوا هب شفرح مامتا دعب

: تفگ ییا هچاپتسد و

؟ ییامش یمهرب فیرعت شزا راشفا هک سَک نآ سپ -

داد. نوکت یرس سکلیر و تخادنا اپ یور اپ فتاه

شنکاو نیلوا و تسکش ملیابوم گنز ندش دنلب اب نوم نیب توکس یادص وهی

هک ییا هحلسا ندید .زا نداد نوشن نوشاه  هحلسا ندرک دنلب اهاب ظفاحم ور

مشنکاو . متفر گرم لا بقتسا وهب مدز خی دوب هدش میظنت مینوشیپ یور تسرد

مدز! گنچ ور دوب هتسشن مرانک ،هک فتاه یاپ سرت واب دوبن مدوخ تسد

شور هحلسا درک هراشا تشرد ونت تماق دنلب درم نوا دزوهب هقههقییا دارهب

یشدنچ دنخبل اب شظفاحم رس ندز رغ زا دعب یتبرغ ِدرم یکی نوا و هرادرب

: تفگ نم هب باطخ

! نساسح ادص هب .انیا مادام دیشخبب -

تسد نتشاذگ اب فتاه و مدوب مدوخ تکرح ِتام طقف و طقف هظحل نوا ونم

 تریح و یتفگش درک.اب کوشهدزم رت شیب هدرکم، قرع یاه  تسد یور شمرگ
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. مدرک شچم و مدیشک نوریب شتسد ریز زا هنایشان ور متسد هدز

هک یتکرح زا مرشهدز دشو عطق نم یاه  یلحم یب ،اب ملیابوم یادص هرخ باأل

. متخادنا ریز ور مرس ، مدرک یم رکف شندوب تشز هب رت شیب تشذگ یم یچره

درک؟ عمج ور هدش هتخیر بآ یمدش هگم یلو

: دنوشک یلصا عوضوم ورهب ثحب ، هشاب هداتفاین یقافتا چیه راگنا دارهب

؟ ارکنات زا ربخچ -

و میرایب نوبز هب زرم زورید تاقافتا زا یزیچ درم اتود نیا شیپ دوبن زیاج

یمنهگ. یزیچ مهاآلن فتاه مدوب نئمطم

داد: ور شباوج دزو کمن ور یرایخ

یمنمنک! رواب ،هک ندش پملپ ارکنات همهی شیپ تعاس مین ینود یمن وگن -

یور دارهب موز هاگن ندید وزا مدرک دنلب ور مرس یهاگن ینیگنس ندرک سح اب

هب هک یهانپ هچبییب لثم مزاب و مدیشک رتولج ور دز.شملا مکشخ مدوخ

و تخادنا مهب یهاگن . مدرک رت کیدزن فتاه هب یمک ور  مدوخ ، هربب هانپ شردپ

. درشف مه یور یراب دنچ نئمطم ور شاه مشچ

نوا ... متشاد نامیا نوشهب ، متشاد نوشرواب ، مدوب نئمطم مشچاه نیا هب نم

! متشاد نامیا مشچاه نیا هب هناقمحا بیجع ازور

داد: ور فتاه باوج هدنخ ،اب هریگب نم زا هاگن یتح نیاهک نودب ؛ دارهب واما

تدوخ نوبز زا هگید راب هی متشاد تسود ،هک مدرب ظح نِاردق یلو ارچ! -

. مونشب
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مداد. یشحف شتجامس و تراسج همه نیا وهب مدرک یفوپ یبل ریز

هزوری و نوشاه  باقشب لخاد هوبنا یاه هویم ندنوبمل هب بیجع مه درم ود نوا

! نتشاد عالهق نتفرگ توکس

: مدیخرچ شتمس ،هب فتاه زومرم یادص اب

هش!هن؟ هتخیر مباسح هب نم قوقح هشتقو هگید مرظن بخ...هب رایسب -

یچراک؟ تساوخ یم لوپ هنرگو یمدرک! رهاظت و دوب هفرحییا

دز: دادوبل نوکت یرس مه دارهب

؟ دصرد دنچ . نیاوخ یم دصرد تفگ تتسود -

: دیسرپ شدوخ هرابود هدب، ور شباوج فتاه نیاهک لبق

! تسین یربخ تاراکمه زا هتقو یلیخ یتسار -

درک: همزمز یبل ریز فتاه

! هیشاح رپ کدرم -

: تفگ ، شلا ؤس نیمود هب نداد باوج نودب دعب . دنومن رود منم یاه  شوگ وزا

. دصرد ۳0-

چیه نودب دادواما گنر رییغت یخرس هب یروب زا یراکشآ زرط هب دارهب تسوپ

: تفگ یتمواقم

! تسین یفرح -

هب کوشهدز و درک یغلبم نتشون هب عورش و تفر شکچ هتسد تمس شتسد
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: تفرگ ور شچم فتاه ،هک مدرک هاگن شیدرس نوخ

؟! یشک یم کچ یراد ،هک یتخورف ور اتخوس همهی یدوز نیا هب هگم -

زا لبق دش. لو زیم یور دارهب تسد زا سیوندوخ و دوب هدز فده هب تسرد

شریگ تسب نب یوت هرابود فتاه هنک، ینوشوپ وال هرایب یلیلد داوخب نیاهک

: تخادنا

تباسح فرط و یرادن هلماعم تعامج ،ابدالل مدوب هدز سدح تسرد سپ -

نَا! یناتسکاپ و یناتسناغفا یاه  تکرش

داد: همادا و تشادرب اپ یور ورزا شاپ

هرخ! یمن ور تخوس همه نیا مه ییا یزرم دالل چیه هتبلا -

ِدرم مادم لد یوت و دوب هدرک داجیا درم ود نوا و دارهب هساوی ور یدب تیعقوم

هتشاذگ هساوش تیکلا م میم ؟ مروسج مدرک. یم نیسحت ور مروسج و شوهاب

م هنورتخد مرش ، منادجو شیپ یتح . مدیشک یم تلا جخ مدوخ زا یباسح و مدوب

دوب! هدش رادیب

هیناث دنچ مکرتزا رد مه وانوا ننک نومکرت درک هراشا درم ود نوا هب دارهب

شاوتحم درومرد و درک کیدزن شاه بل ورهب یدنلب هیاپ ِناویل ندش. بیغ

یممدز. ییاه  سدح

: تفگ و تشاذگ رانک ور ناویل ، شندیشون هئرج هئرج- زا دعب

؟ مراد هلماعم ابدالل مدوب هتفگ نم هگم -

دوب. مه قفوم هک قحلا و هدب نوشن یبیخلا ور شدوخ تشاد یعس



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

429

دز: هنعط و دروآ یمن مک مه فتاه یلو

! یدرک شورف  شیپ یدوب هتفگن -اما

ذوفن اب تساوخ یم راگنا درک. هراشا نم هب دارهب و مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ

نوا زا هاگن نیاهک نودب فتاه ، مروصت الف خرب و هیدایز مروضح هنومهفب شهاگن

: تفگ نم هب باطخ ، هریگب یذوم شوم

مایم! نم هارورات یوت ورب ًافطل نمسای -

دز: چپ مشوگ وریز درک کیدزن مهب ور شدوخ یمک

. روخن نوکت مه ور مدق هی هارور نوا یوت -زا

مکیدزن .نِاردق دنزوس ور مبلق و دنزوس ور متسوپ شسفن یاه مره یغاد

دوب! یباذع هچ هگید نیا نم یادخ ؟ شمتشادن واما شمتشاد

مگب: متساوخ و مدرک عمج ور بلماه

مندروخن ای ندروخ نوکت هگم هگید هایس، دوخن یپ ینک یم مکد یراد یتقو -

هراد؟ یقرف

.زا منکن بارخ ثحب لکلکو وراب زورما مکلب ،ات متشاذگ رگیج یور نودند اما

س یوت مدش. جراخ سارت ،زا میتسد فیک نتشادرب واب مدش دنلب یلدنص یور

. متخود هبورمور هدشی یمرد  یسکات ِباقع کالهفمورهب ِهاگن و مداتسیا نلا

هراچ ییب هدنرپ نیمه لثم تسرد سرت عقاوم منم ، مدرک یم رکف نیا هب متشاد

یلیخ دشاب تباث مهب تشذگ هبورمور هکزا یصخش ندید یمهنز،هکاب مکشخ

مشچماه وهب دوب شدوخ منئمطم دوب؛ شدوخ یمهنز! مکشخ مه هگید یازیچ

ششاکنک یرت  شیب تقد واب کیدزن وزا متشاذگ ولج هب یمدق . متشادن کش
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هدش قیرزت نوشهب ژل یلیم کی ی هزادنا هب لقادح کش یب هک ییاه .بل مدرک

وزا ندوب تس شیغ ال کرپ یاهوم هکاب یگنر یکشم و هبرگییا یاه مشچ دوب،

هیرتخد نومه نیا یمدرک تباث همه و همه ش، هدیشک و دنلب دق مهمرت همه

دوب! هدرک مواکجنک داصرم مسا ندروآ واب مدوب هدید دارهب هنوخی زور نوا هک

دوب هک یچره یلو ، مدوب نیبدب و کوکشم رتخد نیا هب نِاردق ارچ منود یمن

زا یکی تسد ور شدنلب هیاپ ناویل . مشاب واکجنک شهب تبسن یمدرک مبیغرت

س نوا ِچیپرام تسار تمس یاه هلپ زا یدرس نوخ اب شدوخ و درپس اه مدختسم

مدش یم نئمطم و متفر یم دیاب ، متفر یم شلا بند دیاب تفر. درگباال نلا

، فتاه اب راذگ و تشگ بخ هدوب. هگیدییا ِمان داصرم زانط ِرتخد نیا بطاخم

هار نومه شوماخ افوشِژ یور ور مفیک دوب! هدرک نشور مه ور نم یسیلپ مش

نیا یوت . متفر شلا منک،بند هجوت بلج نیاهک نودب مورآ - مورآ و متشاذگ ور

هبباال ندیسر دوب!اب ریگ واپ تسد هساوم مه کیچوک فیک نوا یتح تیعقوم

زیچ هنرگو ، هشاب هتفر قاتا شیش نوا زا یکی یوت مدز سدح و شمدیدن هگید

باق یور ممشچ . دروخ یمن مشچ هب گرزب سنلا نوا یوت قاتا زج هب هگیدییا

یم خر ورهب نارگاهب یشاقن هی مودکره هک اهراوید یور طالیی رود یاه

دوجو هگیدییا زیچ سنلا طسو تفاب  تسد ی هچیلا وزجق مدنودرگ ندیشک

! کیش حلا نیع ورد هداس . تشادن

شلا بند یچ هساو دیاب .صاًال مشاب هرتخد نوا لا بند قاتا مودک یوت متسنود یمن

یچ؟! یمدش تسرد یرسدرد هساوم ؟هگا متشگ یم

رکش ور ادخ . متفر رتولج و مدز سپ مرس، نداد نوکت وراب میفنم راکفا همهی

. دموا یمن شوگ هب مشفک وقتقت دوب دایز یلیخ نییاپ یاهادص
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سناش منک،هک عمس قارتسا قاتااه -کت کت رد تشپ متساوخ و مدش کیدزن

تمس نوا پچ،هب تمس یلوا قاتا زا یغیج یادص ندش دنلب واب دوب مرای

مشوگ هب هرتخد نومه یاه  نیرفن و مدرک رت کیدزن ور مشوگ . مدرب موجه

: دروخ

؟! یمهف یم ، یدش یفخم تردارب تشپ هک ییوسرت قمحا هی نک!وت ملو -

شتاجن دیاب ، مدرک یم شکمک دیاب تفر. اوه هب شغیج یادص هرابود هلصاف وبال

یوت رفن دنچ ،ایصاًال هربخچ قاتا نوا یوت متسنود یمن یتقو یلو مداد! یم

! دموا یمن رب متسد زا یراک چیه ، نقاتا

هی مساوح همهی اب مدرک یعس و مدش مخ  هناخاتسگ ، قاتا رد ِنییاپ ندید اب

تفج ،ابهی تشاد هباپ ییا هتسش یبآ یل راولش هک یدرم یاهاپ . منیبب یزیچ

مرس دوب. هداتسیا هرتخد نومه لباقم ،هک مدید یم ور سادیدآ ِتروپسا شفک

دزمتسد و مدرک جک رت شیب ور مشچماه ، ندید رتهب هساو یلو ، دیکرت یم تشاد

گر شاتسد دوب. هنودرم تسد هی ریسا هک رتخد هنوچی ِندید دش؛ متامحز

شگنر یرجآ ترش یت ریز زا مه شراد  هلضع یاهوزاب و نتشاد ییا هتسجرب یاه

هساوی بیجع هتسجرب یاه گر نیا و نتشاد گر شاتسد . ندوب هدز نوریب

! ندوب انشآ نم یاه مشچ

هب هک ییاه مشچ واب ندش رت هدیشک ماه سفن رد، تمس هب ییاه مدق ندموا اب

نییاپ هلپاهور دنت-دنت و متفرگ هلصاف رد زا تعرس ،هب ندرک یم درد تدش

اب یلو ، دیشک یکانتشحو ِریت مرمک و دیچیپ هبمه ماپ هلپ نیرخآ .رس متفر

و مدرک لمحت ور درد ، ندموا یم نییاپ تمس هب هک ینئمطم یاه مدق یادص

مادم و ندرک یم یبوکیاپ هنایشحو همه . مدنوسر تیعمج یوت ور مدوخ یروف
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ممشچ یوت کشا ماپ، ِدرد وزا تسشن مینوشیپ یور قرع ندز. یم هنت نم هب

چال یاهاپ نومه واب متفرگ نودند ورهب مبل ، مادص ندشن دنلب هساوی . تسشن

ییور هار نومه ورهب مدوخ مدش. جراخ صاقر تیعمج ِلد زا نوشک  نوشک ق،

فرح و عیطم ردقچ نم هک یاو و مدنوسر منومب نوااج دوب هتفگ فتاه هک

هاگن افوشژور یور ، مدرک یم سح مشچماه یوت هک یفعض !اب مدوب نک شوگ

شزا یرثا چیه یلو مرب، نوریب هرد منهج نیا زا رتدوز و مرادرب ور مفیک ات مدرک

مدوب هتفرگ متام دز. دزد منوا هک متشاد یترپز ِلیابوم دش؛هی رون یلع !ِرون دوبن

تفج هی ِطسوت هنوشماه ندش هدرشف منک،هکاب یچراک دیاب متسنود یمن و

ییا یلوضف ره ًاعطق و دوب مومت مراک هگید ! تشگرب و تفر مسفن ، یشحو ِتسد

هداتفا هشعر هب منت همهی و متشادن ور بقع هب ندیخرچ ناوت . تشاد یناوات

و متفرگ ش هنودرم یاه  شفک کون .زا داتسیا ملباقم و دموا ولج شدوخ دوب،هک

هی مه انشآ ِگنر یسوط و یتیربک کت ِتک نوا یتح هظحل نوا و متفر باالرت

، مدرک هاگن شاه مشچ یوت میقتسم نیاراب و مدیزگ هساوم.بل دوب شمارآ ایند

کیرات نومسآ دوب؛ ینافوط ... دوبن یگشیمه شمارآ نوا زا یربخ چیه یلو

دوب! ینافوط شاه مشچ

: مدرک یم هئربت راب تتامش یاه هاگن نیا ورزا مدوخ و متفگ یم یزیچ دیاب

-نم...

مدش. هفخ و مدرک تعاطا شروتسد .زا داتفا هشعر هب منت همهی دز هک یداد اب

ندز فرح زرط نیا هب هچ ور درم نیا متفگ یم زونه وش"ونم هفخ دوب:" هتفگ

؟

درد . دیشک شدوخ لا بند ور متسد هنایشحو دوب! شتداع ؛ دادن مهب یفرح لا جم
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نِاردق یلو ، مدرک یم سح ور شندرک مرو بوخ یلیخ و دوب هدش رت شیب ماپ

جراخ تیعمج لد زا هرخ .باأل مدرک یمن ادیپ ندز فرح تصرف هک دوب یبصع

متسد زا ملداعت درک. لو ور متسد ، یلصا نومتخاس زا نوم  جورخ واب میدش

چیه بلقلا  یسق ی هکیتدرم و مدش ترپ بقع هب ناروخ وولت-ولت دوب هدش جراخ

و مدیشک نودند ورهب مبل ، مفعض ندادن نوشن هساوی دادن. نوشن یشنکاو

هنک،هکاب مراثن یشحف تساوخ و ندش زاب مه زا شاه مداد.بل تروق ور مضغب

. تسب ور شنهد هرابود یضترم ندید

امودات، نیب شکوکشم هاگن ندرک لدب درو زا دعب و دیود نومتمس یضترم

: تفگ

! مراذب ًارمع ،هک یرب یدوز نیا هب یاوخ یم وگن -

نیچمه هیبصع یتقو متسنود یم بوخ و دیشک شبل ی هشوگ هب یتسد فتاه

هنک هاگن نم هب نیاهک نودب و درشف ور یضترم تسد . هدیم نوشن یشنکاو

: تفگ

. هاگنامرد نوش مربب دیاب ، هدروخ چیپ نوشاپ موناخ -

ماهاب یروط نوا مه زاب یلو مراد، درد همه نوا و هدروخ چیپ ماپ تسنود یم

! دیزرل ملد یمحر ویب یتوافت یب همه نیا هساوی ؛ دیزرل ملد یمدرک؟ راتفر

ور نم مزاب مدیمهف طقف . مدید یمن یچیه هگید و دوب هدرک رات ور مدید کشا

درک مترپ یترابع هب بقع ِرد ندرک زاب زا دعب و دیشک نیشام ات شدوخ لا بند

داد.و تسد مهب ندوب شزرا یب ِسح شتکرح نیا واب تسب ور .رد نیشام یوت

ملد؟ اب یدرک هچ هک فتاه یاو
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یعس شاه  هلضع . درگاش یلدنص یور شتخادنا و درک جراخ شنت ورزا شتک

نیا هگید هظحل نوا هگم و ننک هراپ ور شگنر یسای ی هنودرم نهریپ نتشاد

! دوبن دوب؟هن مهم هساوینم ازیچ

هدنک اج زا تعرس هب نیشام دپلا، یور شاپ ندرشف واب تسشن نومرف تشپ

و توکس نیا ؛ مسرپب شزا ،هک متشادن ور نیا ناوت یتح هظحل نوا دش.ونم

هیچ؟ هساوی تهاگن مدرک غیرد و مشخ

دز یدنخزوپ . مدید هنیآ یوت ورزا شمخا و مدیشک نودند ورهب مبل ماپ ِدرد اب

: تفگ و

یمهنک؟ درد -

؟! تسنود یمن

مداد: ور شباوج ، هنعط اب

! هاگنومرد نیربب ور نم دوب رارق منک رکف -

رت شیب یمک . دیخرچ بقع هب تینابصع دزواب زمرت یور نوبایخ زا ییا هشوگ

: دیرغ و مدش عمج میلدنص یوت

! هاگآراک یممش ترتکد مدوخ ؟ هاگنومرد -

هدایپ نیشام .زا ممهفن ور هاگآراک هملکی هنعطشزا ،هک مدوب کوشهدز نِاردق

رد هب رت شیب نیمه هساوی و تشاد نتسشن دصق . مدرک زاب ور بقع دشورد

نیب هگیدی رفن یود هزادنا مزونه واما تسشن مرانک مدش. کیدزن مرس تشپ

! هگید دوب رکیپ لوغ یانیشام نیا یایازم دوب...زا هلصاف نوم
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هرخ هشاب.باأل هدموا مغارس هرابود بلق شپت یممدز سدح یمدزو دنت مبلق

درک: ناروف و تسکش ور توکس

؟ مدب یچ ور امین باوج نم دایب، ترس بالیی هگا یتفگن ؛ قمحا ی هرتخد -

ملد نارگن ؟ دوبن نموحملا نارگن دوب؟ امین هب شنداد سپ باوج نارگن امین!

؟ دوبن

؟! یدروآ مبلق رس هب یچ هک فتاه یاو .و تفرگ مضغب و تفرگ ملد نیاراب ونم

هرطق و مدیشک یفیفخ غیج ، دیچیپ ماپ چم یوت هک یشزوس و درد ساسحا اب

و هزادنب اج ور ماپ چم دوب هدرک یعس یمحر یب .اب دیکچ هنوگم یور یکشا

یم طقف یممنک، یچراک مراد مدیمهف یمن دوب. هدرک رت شیب ور مدرد سکعرب

هدایپ مدوخ تمس رد وزا مدز سپ ور شتسد مش. رود نوااج زا دیاب متسنود

مرات ِدید نومه دزواب گنچ ور متسد چم ،هک مرادرب ور مفیک مدش مخ مدش.

. مدرک هاگن شهب

دز: .بل دموا یمن شهب وصاًالمه تشاد مخا

ینک. رهق ینوت یم دعب ، تمنوسر یم یمنیر. چیهاج عضو رسو نیا -اب

و منک شوگ شفرح هب ندرک یم مروبجم معضو ورسو ماپ درد شم، کال مکحت

نیشام . تسشن نومرف تشپ دشوزاب هدایپ شدوخ . متسشن نیشام یوت هرابود

یشیتآ ات رسپ نیا تمی ومال شمارآ زا مدرک رکف نیا وهب دموا رد تکرح هب

تس!  هلصاف ور ییوم یرات هزادنا هب شندش

دز: هنعط

! یراکمه مامتا هش. زاب اهاج نیا هب تاپ هگید کیراب مراذب ، مشاب هدرم هگم -
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شیهارمه مدوخ هگید یمداد، هزاجا مه رگا یتح و دوب هدش راد هحیرج مرورغ

! قمحا نیبرترب دوخ ی هرسپ . مدرک یمن

مدز: هیانک و منک توکس متسنوتن هگید

امش! هن منم ، هیکی نوا هجاتحم هک نوا -هرآ؛

رتو شیب یتح ور نیاراب یلو یمدش، وحم شمخا طخ ماه یزارد نوبز بقالًاب

مرواب یتح دوب،هک هداد جرخ هب تمی ومال ینوبرهم درک.نِاردق مخا رت شیب

! هشکب هدبرع و هنک مخا هنوتب یزور هی رسپ نیا یمندش

یروط نیا تساوخ یم مه دیاش دوب، هتشاذگن ملحم ینعی نیا و دادن ور مباوج

هنک؟! لر تنک ور شمشخ

ناگنل  ناگنل و مدش هدایپ نیشام نوش،زا  یدادجا ِترامع هب ندیسر ضحم هب

دیلک اب فتاه ،هک مبوکب رد هب متساوخ و متشادرب یگنس . مداتفا هار هنوخ تمس

شرس تشپ مه ور رد یلو ، دنومن نم رظتنم دش. دراو و درک زاب ور رد لفق

چیه هک سناش زا یاو و مدیشک لخاد ور مدوخ و مدرک شهب یجک نهد . تسبن

دیود. نم تمس دشو ادج فتاه زا اتیزر . هرادن یشوخ ی هنویم نم اب تقو

هار یوت یمدرک یعس و تفرگ ور موزاب ریز یفرح چیه نودب دوب،هک بیجع

هنک! مکمک نتفر

: دیسرپ یمورآ نحل اب

هدش؟ نوتاوعد -

و مدرک یم فیرعت شارب ور زیچ همه شدعب دیاب مداد، یم تبثم باوج هگا

! ندوبن یندش روسناس هروج چیه ینومهم تاقافتا
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مداد: ور شباوج و مدنوخرچ تسار و پچ ورهب مرس

اباب! هچبمیا؟هن هگم -

درک: کوشهدزم شیدعب ؤسلا اب

؟ هدروآ تاپ رس ور هلب نیا یک سپ -

؟! متشاد یکیزیف یاوعد فتاه اب دوب هدرک رکف هگم یک؟

: متفگ ریحتم و مدیخرچ شتمس ،هب مداتسیا اج نومه

؟ هنزب ور نم ،هک هیناور و یناج تومع رسپ هگم -

: تفگ و دروخ هدنخشور

یروجدب یمهنک.االنمه ادیپ نزب تسد یمهش یبصع یتقو یلو -هن،

! یدوب هدرک شیشیتآ

! هشاب هتشاد تقیقح تشادن ناکما و یمدرک یخوش تشاد کش یب

: دروخ مسق و دنوخ ور مفرح ،هک مدرک شهب یمخا

و یدوبن درک، شیبصع دنرماس نیمه راب یممگ.هی ور تیعقاو مراد -هبادخ

! شنهد یوت دیبوک یروطچ یدیدن

؟ تشادن تباث تیصخش هی ارچ دوب؟ یک رسپ نیا نم! یادخ

رظن قطن هساوم شاه یرگ  یشحو زا دیاب ، مدوب هدید ور شاه یبوخ جوا االنهک

اتیزر مدز. هیکت متسد ورهب مرس و متسشن هلپ نیموس یور هتسخ ؟! ندرک یم

هتسخ و مدرک دنلب ور مرس ،هک تشاذگ هنوشم یور ور شتسد و تسشن مرانک

: دیسرپ ژدادو اسام هنوشمور . متخود مشچ شهب
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هیچ؟ ارجام یگب یاوخ یمن -

مدز: بل

! تسین ییارجام -

: تفگ دنت و

اب نیچرواپ - نیچرواپ و یکدزد راب راهچ هام،هس- نیا یوت و تسین ییارجام -

؟ هتعضو حلاو نیا واالمن نوریب یدز هنوخ زا فتاه نیمه

متباجن و تیصخش دروم رد تواضق .زا ندوب هتفرگ فده ور مفعض هطقن وزاب

زا دنت-دنت . تسشن یم منت هب هشعر عقاوم روج نیا یوت هشیمه و مدوب یبراز

: مدرک عافد مدوخ

هنود! یم مه امین یتح تس، هگید زیچ هی هلئسم ؟هبادخ هترس یوت یچ -

دز: هنعط ، منداد صرح رت شیب هساو دمع وهب دیدنخ

هتشاد ربخ شدامود یاهدمآ و تفر زا دیابن سورع تریغ شوخ ِشاداد هگم -

؟ هشاب

: متفگ و مدیچرب هنک.بل میبصع رت شیب تشاد یعس راگنا و مدوب یبصع

... هیراکمه طقف یام هلئسم ! اتیزر نک سب -

: مدیسرپ و مدیخرچ شتمس هب

؟ یدیمهف -

دز: دشوبل مورآ زاب

مراد... ربخ مدوخ ، مدرک یخوش اباب هشاب -
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؟! مدوب هدش هدب مدآ و هدرک یراک  نوهنپ نم ارچ تدم همه نیا سپ ؟ تشاد ربخ

هنک. زاب بل مدرک هراشا رس ،هکاب تشاد دیدرت شفرح ی همادا نتفگ هساوی

: تفگ و درک رت یبل

یمنهش. مرواب مونشن شدوخ نوبز اتزا متفگ ، تفگ یم یزیچ هی زانیرپ -

زانیرپ دوب. هدروآ موجه مهب یکانتشحو یگدز مرش و داتفا سخ سخ هب مسفن

داوخ یم مدوب نئمطم دوب! هدش مه یرج امین نمو راتفر وحاالاب دوب لوضف

: تفگ مورآ و درک زاب .بل متخادنا ریز ور مرس مرشراس و هسرپب ور یزیچ هچ

نم هب لوا ،هک متشادن تقایل رهوش رهاوخ هی ناونع هب نهدقل ِزانیرپ ی هزادنا -

؟ یگب

یروج نیا تسنود یمن واما هرایب رد ینیگنس نوا ورزا وج حازم اب تساوخ یم

هنک، رواب منوا و منک راکنا ، منزب شریز متسنوت یم یمهنک. تلاهدزم جخ رتدب

عالهق یروط نیا زانیرپ یتقو یلو یلو... هنک، ریگ مولگ خیب دوبن قانح مه غورد

هنوهب و مدوب یم قداص دیاب هنک، مبیرخت تشاد یعس و دوب هدز راج مور

مداد. یمن شتسد

شتسد . هنودب شاه فرح دییأت وررب متوکس لیلد مداد حیجرت و متفگن یزیچ

: تفگ دزو ماپ یور ور

یممنک. شتسرد -

نیا . مدرک هاگن شهب هدیرد یاه مشچ واب مدنوخرچ شتمس ورهب مرس یدنت

مدوب نئمطم و هشاب نم یوربآ رکف هب دوب،هک فرحاه نیا رتزا بارخ هلک رتخد

یمنهد. وجالن شرکف وت یبوخ زیچ
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مدز: بل

؟! هترس وت یچ -

داد: ور مباوج ، ممصم و درک هدنخییا

وراتحاال فتاه نک رواب یلو یممگ، ور انیا تیشوخ لد هساو ینک رکف دیاش -

! مدوب هدیدن یتریغ و ساسح نِاردق نز هی هب تبسن

چیه هساوی اهور ینوبرهم و تابصعت نیا ،هک تشذگ منهذ زا عقوم نومه و

دوب؟ هدادن جرخ هب یثنوم سنج

داد: همادا ور شفرح یدجرت

زاربا یوت ، یتسین لیم یب مه وت هنودب یتقو یممنز... فرح تدروم رد شاهاب -

یمنهنک! دیدرت عالهقش

دوب! یدج ماکًال هشیمه ِسکعرب و تشادن یخوش . مدرک هاگن هرهچش هب

: متفگ و هدز شرس هب مدرک سح بیجع

! هکانتشحو مه شیخوش یتح -مگوش.

هک یزیچ هب ًاعقاو دوب.هگا هدش مومت نورگ هساوم یلیخ نیا و دیدنخن مه زاب

؟! متفرگن ور شولج ارچ زور نوا نم،هک رب یاو یچ؟و یمدرک لمع دوب هتفگ

دز: دشوبل دنلب هلپ یور زا

نم! هب شرپسب -

و رورغ وزا متسیاب شولج متسنوتن یتح ،هک مدوب کوشهدز شتاکرح زا نِاردق

تعرس وهب دوب هدش رید یلو مگب، یزیچ و منزب غیج متساوخ منک. عافد موربآ
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هراد هچبالیی مدید و مدموا مدوخ هب یتقو . دنوسر فتاه قاتا ورهب شدوخ

هدنوم کوش یوت دشو هتسب شقاتا دوب!رد رید واما مدیود شلا دایم،بند مرس

یمن یلو ، مشکب شنوریب قاتا زا هدش یدنفرت ره وهب منزب رد متساوخ مدوب.

دیاب تفگ یم ملد هت یزیچ وهی نتفر ماه تشگنا زا نوج هظحل نوا ارچ منود

منک؟! نانیمطا اتیزر هب

 همدقم چیه نودب ، هشیمه لثم هرابود اتیزر راگنا و مداتسیا شوگ رد تشپ

دوب: هتفر بلطم لصا رس ییا ینیچ

؟ یراد عالهق نمسای هب ؛وت شاداد -

مش بیغ متسنوت یم یرهرتاپ لثم شاک . توکس و دوب توکس طقف هقیقد دنچ

ور فتاه ی هظحل نوا ی هفایق ،ات مرایب رد قاتا نوا رسزا یئرمان تروص وهب

! منیبب

تشم هی رتخد نیا ارچ مداد. رارق نیرفن و نعل دروم ور اتیزر و مدیزگ ور مبل

؟ تشادن تسایس و لقع

هرخ مدز.وباأل هیکت یبوچ ِنوتس هب رت شیب ونم دموا ییاه ندز مدق یادص

درک: زاب بل فتاه

نک! تحارتسا مکی ،ورب یدیرخ ی هتسخ راگنا ؟ یسرپ یم هیلا ؤس هچ نیا -

مدوب هدش راودیما و یمدرک خیلا هنوش نداد باوج ریز زا هنایشان یلیخ تشاد

رتو ممصم شباوج ندینش هساوی ممدوخ .اآلن هشاب مرش زا شتکرح نیا

یمنهراد. رب شرس زا تسد ، هراین شفرح زراتهب متسنود یم و مدوب رتواکجنک

سفن یادص درک. رارکت رت مکحم ور شلا ؤس زاب اتیزر دشو مه روط نیمه و
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یم مه ور شاه  سفن یادص یتح مروخب مسق مدوب رضاح و دموا یقیمع

: دیسرپ و درک نمنم یمک . متخانش

؟ یدرک یرکف نیچمه یچدش -

یلو ، هرایب یلیلد هچ تسنود یمن و تشاد دیدرت شفرح هساوی مه اتیزر راگنا

: تفگ دشو ناوررت شنوبز هرخ باأل

! تسین لیم یب مرظن ،هب هشب مشاداد نز مدرک سوه بیجع -

شدوخ هب کدرم نوا ،هک یدز یمن ور فرح نوا و یدش یم الل شاک اتیزر خآ

هنک: مدرخ یروط نوا و هدب تئرج

ماوخ یم متفگ یدینش و یدوب هداتسیا شوگ بش نوا مدیمهف نیبب -یبیخلا!

یلو... ، منزب ورهبمه یلیل اب میدزمان

اماو یمدرک؟!زا تسد  تسد مندرک دوبان هساوی ؟ تشاد دیدرت ارچ یچ؟ یلو

درک: مدوبان هملک هی دز،وت هک یفرح واب تشادرب تسد رگا

افرح! لدم نیا وزا مشاب هتشاد رظن وت تسود هب یمنهش،هک لیلد نیا یلو -

: تفگ یم یزیزع هی داتفا مدای

هک هنیا همهیانیا؛ رتزا تخس یلو ، هتخس مه ندرک شومارف ، هتخس راظتنا -»

؟!» یشکب راظتنا ای ینک شومارف دیاب ینودن

و تسد هدرُخییا هامو دوب!ود هدش مومت دوب... نم حلا فیصوت ًاقیقد نیا و

ارچ دشونم مومت ؟ متشادن ضغب ارچ دشونم مومت راظتنا اب ندرک مرن هجنپ

؟! متخیر یمن کشا ارچ دشونم مومت یمنمدز؟ داد
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مبلق ؛ مدوب هتخاب ور یزیچ هی طسو نیا واما مدوبن فیلکت بال هگید نوچ دیاش

! مدوجو و مبلق نمو اب یدرک هچ هک فتاه یاو و مدوب هتخاب ور

وش متسب ور رد مقاتا هب ندیسر .اب متفر هلپاهباال زا مورآ و مدوب هدش کشخ

یبلر ویز مدرک زادنارب ور مدوخ هنیآ یوت . متخادنا ییا هشوگ ور موتنام لاو

: متفگ

؟ یتساوخن ور نم دموا یمن مهب سابل نیا نوچ -

مییوله ِکیتام واب متفر هنیآ یولج . مدیدنخ شوخرس و دنلب ؛ مدیدنخ

مدز: چپ هرابود مه دعب . مدرک گنر یوت قرغ ور بلماه روداترود

؟ مدش بوخ -االن

کقلد دوب. هدش کقلد مدوجو لک هکلب هرهچم، اهنت ؛هن مدوب هدش کقلد هیبش

مشوگ یوت شاه هدنخ یادص و دیدنخ یم ! دیدنخ یم مهب نوا و مدوب هدش

! تخادن یم نینط

مداد: شمسق و مدرک هاگن مدوخ هب

هریم! فعض هساوت ملد نم ، یدنخ یم یتقو ؛ دنخن نک. شمومت ادخ ور -وت

دوب. هدموا رد مکشا ونم دیدنخ یم نوا ؛ تشادن یمومت

هک ،نم یتسین نم هب قلعتم هک ؛وت نکن م هنووید ، نکن یربلد ، دنخن یتنعل

! دنخن ماوخ... یمن ور منهج شیتآ

هدروآ هزوس.مک یم شیتآ یوت هراد منت لک مدرک یم سح و دیشک ریت مبلق

ورزا ملداعت وهی . مدنخب ، مکشا ندموا دنب هساوی متسنوت یمن یتح هگید و مدوب
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مدز. هیرگ وریز مدیبوک هبورمور هنیآی یوت ور کیتام مداد، تسد

غیج . ندنوشک منونج وهب نتسب شقن هنیآ ی هتسکش یاه هکیت یوت شاه مشچ

مدز:

هدن! مرازآ نک، شمومت -ورب!

نم یسک ،هک دوبن مهم هساوم هگید یتح هظحل نوا و مداتفا قهقه هب اباحم یب

! هنیبب حلا نوا یوت ور

سح ور قیمع ی هسلخ هی بیجع و یمندرک بوخ ور حملا یچیه هظحل نوا

. مدرک یم

مدب،هکاب یراد لد ور مدوخ یمک یپد گنهآ اب متساوخ و متشادرب ور ملیابوم

هدنخم . تسشن مبل یور هدنخییا « یسیئر فتاه زا« خساپ یب سامت جنپ ندید

؟ تشادن ! تشاد درد

مبیغ ینومهم یوت یتقو مدز سدح و دوب شیپ تعاس دنچ هب قلعتم شنامز

. هشاب هتفرگ مور هرامش دز،

ومه منیبطاخم تسیل یوت زا ،مه مدرک شکاپ و تفر ش هرامش تمس متسد

!واما یسیئر بانج تندرک شومارف هساوی مدق نیلوا ؛ مسامت شرازگ تسیل

ظفح فیلکت هی نیع ور هرامش نوا مقر هب مقر ،هک مدرک یم یچراک مور هظفاح

دوب؟!

سح هک یگنهآ چیه واما مدرک نییاپ باالو یراب دنچ ور ماه گنهآ تسیل یلپ

هساوی هک یتیاس نیلوا زا لگوگ یوت . مدرکن ادیپ هدب نیکست ور حملا منک

ور مشچماه ، متشاذگ نآالنی شخپ یور ور یگنهآ ، دروآ باال مچرس ی هجیتن
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یم قاتا یوت هک ینز زادگ و زوس رپ یادص ،هب متخت ِیتشپ هب هیکتهدز و متسب

. مدرک شوگ دیچیپ

دش هناوید ولد یتفر »

دش هناگیب یشوخ ره اب

درادن نایاپ مغ زوس نیا رگد یبوت

دش هناخ مه ملد مغاب

دش هناریو ما هناشاک

« درادن نامرد ، تنتفر درد هک ادرد

اضف نوا یوت هگید نم واما یمدرک ادیپ وکا مروجنر و توکسم ِقاتا یوت گنهآ

 ندرک مخا ، شاه  ینوبرهم ، مدرک یم ریس شادنخبل یاوه حلاو یوت . مدوبن

! شامشچ نوا زا ؛خآ شامشچ ... شاه

! منادن رگید منک، رس هنوگچ «یبوت

ارم راهب ،ون نازخ هدوبر متسد ِز هنوگچ مرادن رواب

ارم» رارق مناج، ِز هتفرگ تناج ِنتفر هک یرادن رواب

***
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هدش مخ رمک نیا ؛ مدوب هدیدن شیپ بش دنچ . مدرک هاگن امین هب سارت زاباالی

ردارب مدیمهف یم حاال هدید جنر ...وِنم شهاگن ش،مغ هدیکت یاه هنوش ور،

هبرجت مه ور ییا یفطاع ی هطبار یتح !نم دیشک یدرد هچ بش نوا مزیزع

طقف ممرورغ . مدرک یقشاع ور هام ود ،نم امین ودسِلا یاج .هب مدوب هدرکن

نوج ورهب همهیانیا هک ییامین زا ناما یلو دوب! هدش درخ اتیزر و مدوخ شیپ

و تباث داین، هکیچوک رهاوخ یوربا هب مخ نیاهک هساوی وحاال دوب هدیرخ

یمداد. همادا شیگدنز وهب دوب هتشگرب راوتسا

یوت ور مدوخ رت شیب یمک داد،هک نوکت هساوم یتسد و دروخ مهب شهاگن

مدز. شهب یدنخبل و مدیشک شوغآ

مدوخ ،هب مدرک یم لغب ور مدوخ ، متشاد یم ور مدوخ یاوه مدوخ دیاب ازور نوا

هساوی مدوخ ی هزادنا تسنوت یم یک . مشب تیذا متشاذ یمن و مدرک یم ینوبرهم

! یکچیه ؟ هشاب راکادف و زوس لد نم

رت شیب مراد، ربخ زیچ همه زا ندوب هدیمهف راگنا هک اهر و اتیزر تدم نیا یوت

اب شرس زانیرپ . هنکن متیذا ات نتفرگ یم ور زانیرپ یولج و نتشاد ور ماوه

هگید مه اب یراکشآ زرط ام،هب ِنداد صرح رت شیب هساوی و دوب مرگ داصرم

دوب.ونم... هدیشک طخ ور پیکا ِرود لک هب ییاروج وهی نتشاذ یم حیرفت رارق

نیا زا لبق ورِلا هب مدرک یم یعس و مداد یم همادا میگدنز هب هشیمه لسکرتزا

. مدرگرب یگتسبلد

دوب،زا هدرک قرغ شیارآ یوت ور شدوخ هک ییزانیرپ زور، دنچ نیا لثم مزاب

، داصرم ندید دش.اب هنوور شلا بند مه داصرم دعب، هقیقد دنچ و تفر نوریب غاب

و شفک نوا دوب. رواب لباقریغ مدید یم هک یزیچ و ندروخ نوکت ماه کخاش
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سابل نیا زا داصرم طقف دهشم لک یوت هگم مدز، بیهن مدوخ !هب انشآ ِراولش

هراد؟! یطبر هچ نم هب هگید ؟صاًال تشاد

تزا. ماوخ یم ترذعم -

. متشگرب شتمس هب نوزرل یاه  تسد دشواب رت هدیشک مسفن شادص ندینش اب

یتسد . ندوب یفاک متوکس هساوی همه و همه ... ضغب ، یگنتلد ، قشع ، ترفن

دش: ررکم ییا هنوگچب و مولظم ِنحل دادواب نوکت مشچماه یولج

! شخبب -

یتح ؟ مندز سپ یمدرک؟ یهاوخ  ترذعم یچ هساوی . شفرح زا مدوب کوشهدز

هب دوب.بلماه کاندرد هنودب ور مراکشآ ِقشع مه فتاه نیاهک هب ندرک رکف

: مدیسرپ یتخس وهب ندوب هداتفا هزرل

یچ؟ تباب -ب...

مدرک رکف ارچ ؟ نارگن . تشاذگ ولج هب یمدق و تخود متروص ورهب شنارگن هاگن

متکرح نیمه و متشادرب بقع هب یمدق یمهش؟! نارگن مدب نموحلا هساوی

: تفگ و دیشک شبل ی هشوگ هب یتسد . هنومب تباث شاج رس دش ثعاب

؟ موناخ رتخد یبوخ -

لباقریغ و کاندرد هساوم هچردق یمدرک مادص هبیرغ یروط نیا یتقو هک خآ

هگید . متشگرب سارت ِینوریب یویو تمس و متفر بقع هگیدییا مدق دوب. رواب

: متفگ و مدرک یفوپ بل .ریز میدوب هدنوم اهنت و دوبن غاب یوت یسک چیه

! مبوخ -
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دش: سمتلم شنحل مدرک سح

! شدعب مرایم رد تلد ؟زا میشخبب یمهش -

مدز: ورغ مدز هیکت هدرن ،هب متشگرب شتمس هب وکالهف یبصع

؟ دینز یم فرح یچ ؟زا مشخبب ور یچ -

: تفگ و دنورپ باال ییوربا

. مرخب هچولآ هساوت مدیم لوق منم نک، شومارف ور نوازور وشن. یدب رتخد -

شهب راب نیمرازه هساوی مه زونه متسنوت یم هک یتفص نیرتهب ! نوبرهم

یمهنز،هک فرح زور مودک دروم رد متسنود یمن و مدوب جیگ زونه منک. شادها

.نِا داتفا راشفا ِینومهم یوت نومثحب هب مدای ، ندرک رکف عمجرت  ساوح یمک اب

دوب. هتفر مدای لک ورهب یکی نیا دوب،هک نیگنس شدعب درد ردق

درک: همزمز

یممش! تخبدب هن،هک یگن ؟ هگید یراد تسود هچولآ مه -وت

تسود هچولآ یمدز.هگا ندش تخبدب مدزا نوا و مدوب هدیشخبن زونه نم

یم یعس هک ینحل واب تسشن منوبز یور ارچ؟!ؤسملا یمدش؟ تخبدب ، متشادن

داد: ور مباوج ، هسرب رظن هب هدنخراد درک

... مدیرخ هساوت سیخ هچولآ ولیک ود متفر بشید -

داد: همادا و درک مولظم ور شنحل

منک؟ یچراک همه نیا ،اب یشاب هتشادن تسود -هگا

مش: خلت مداد یم حیجرت و دوبن هدنخ ِسح عضو حلاو نوا یوت
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... نیتسکش ور نوش لد هک ییانوا زا هگید یکی هب نیدب -

مداد: همادا خلترت

! هگید هنوترنه نتسکش لد هشابن یچره -

درک: مریگ لفاغ شفرح دزواب هیکت هدرن هب

! شمد یمن یسک چیه ورهب امش ی هفحت ، مدیرخ امش هساو ؛ هموناخ یاهآ -

نوا و دوب هدز مسپ اراکشآ یمدرک؟ یربلد یروج نوا و تساوخ یمن ور نم

ماکشا ادابم ، مدیشک نودند ورهب مبل و مدرک ضغب یمدرک؟! یربلد یروط

: متفگ ینوزرل یادص ننک.اب ماوسر

ماوخ. یمن -نم

رد ِتشپ ، مدورو زا دعب و متفر قاتا تمس مدب، شهب یفرح تصرف نیاهک نودب

.اب تخوس مدوخ هبحلا ملد بیجع و متخیر کشا .یبادص مدروخ شرس هتسب

یقیمع سفن مدش. دنلب نیمز یور وزا مدرک کاپ ور ماه کشا هقتییا یادص

چیه منک. دروخرب شاهاب رت مکحم منوتب نیاراب دیاش ، مدرک زاب ور ورد مدیشک

و مدیشک نوریب هب یکرس مدش. هدز تریح خال نیا وزا دوبن رد تشپ یسک

رد،  یولج هساکی ندید ،هکاب مدنورذگ رظن ورزا یبوچ یور هار روداترود

هک یگنر دیفس و گرزب هساکی و مدرب تسد ندش. کشخ اج نومه مشچماه

یهاگن ور دوب هدیبسچ شور هک یذغاک . متشادرب ،ور متشادن کش شاوتحم زا

هساک ، متسشن قاتا ی هشوگ ِیلدنص یور . مدرک بقعدرگ مقاتا یوت و متخادنا

: مدنورذگ رظن ورزا ذغاک یاوتحم و متشاذگ زیم یور ور
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راوید نوچ یلدگنس رد هک مینامداش »

« تسام ینامیس لد رد یا هرجنپ مه زاب

یم تنم شینوبرهم هساوی تشاد ؟ مدرک یم تشادرب یروجچ ور شموهفم دیاب

هتشاد شنتم زا یتسرد کرد متسنوت یمن هروج چیه دوب؟! شلها ؟صاًال تشاذ

اب یش لثم ور ذغاک . مدروخ یم یدب ِتسب نب هب راب ره همجرت یوت و مشاب

ًاعقاو شیشرت مدش. هچولآ ندروخ لوغشم و متشاذگ ملوپ فیک ی هشوگ یشزرا

: مدرک دنلورغ بل دوب!ریز هداعلا قوف

هدلب! ور ارتخد ی هقیلس بوخ ، زابرتخد ی هرسپ -

و مدرک یم فت شور هتسه ، متشاذ یم منهد یوت اهور هچولآ زا هنودییا راب ره

! مدرک یم فتاه راثن یشحف یبل ریز

قرع ِتروص واب مدنوسر شفصن ورهب هساک مداد،هک همادا ور دنور نیا نِاردق

متشاد راظتنا و تفر یم یلیو یلیق بیجع ملد مداد. هیکت یلدنص یتشپ هب هدرک

! مشب شوه یب فعض زا هظحل ره

***

دیاش همک... یزیچ هی مدرک سح مزاب و متخادنا هدشم پاکیم ِتروص هب یهاگن

! دنخبل هی لثم یزیچ

و دوب هداتسیا هارور یوت اتیزر . متفر نوریب قاتا وزا مدروآ شک ور بلماه ًارابجا

،اب دنورذگ رظن ورزا مرس قرف اپات کون درک.زا دنت اپ مفرط ،هب مندید اب

مدرک هدنخییا . دیمد متروص یوت ور شسفن و درک همزمز یزیچ بل ریز یگدول
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رخسمت ،اب شدوخ زا دیلقت دنوم.هب شگنر یسای ی هتلکد هریخی ممشچ و

هب تساوخ و داتفا هدنخ .هب مدرک توف شتروص یوت و همزمز بل ریز ور یدرو

: متفگ و مدیشک بقع ور مدوخ هنک،هک یزارد  تسد هدشم ورف دنلب یاهوم

اه! میتشادن ایزاب هچب نیا -زا

دز: وبل درک جک یرس

! یدش گنشق یلیخ یلو ، هشاب -

یم نییاپ هلپاه زا هنوشیمه هب هنوش هک ،ردحیلا نومثحب ی همادا هساوی

: متفگ ، میتفر

. یدید هزات ، یتسش ور تامشچ ،وت مدوب گنشق -

همادا ور ثحب ، فتاه هب نوم  ندیسر واب تفرگ موزاب زا ینوگشین سابل یور زا

شییا  همروس ِناتک راولش و شنت هوهقِییا یاه  هیشاح اب ییا همروس کت تک دادن.

سکع هی سابل نیمه اب داتفا مدای ، مدرک رکف یتقو و یمدرک هولج انشآ یلیخ

مدز متقامح دایز مجح و ماه هجوت هب یدنخزوپ ! تشاد شمارگلت لیافورپ یور

شهب یرسرس یمهش،سالم دب حملا ندوب فتاه رانک زا تسنود یم هک اتیزر و

و مداتسیا شلباقم مکحم و تباث درک. منتفر هب بیغرت ، موزاب نتفرگ دادواب

: متفگ فتاه هب باطخ

؟! یسیئر ِبانج همومت نم یچدش؟راک راشفا ی هلماعم -

دیشک بقع ور شدوخ یمک دوب،هک هدروخ اج کالمم ِیدرس ِمجح نوا زا راگنا

داد: باوج نم-نم واب

یاکرش اتاب متفگ شهب هنزب! بکر تساوخ یم ، ندوبن شیعقاو یاکرش -انوا...
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. تسین راک رد ییا هلماعم ، مشاب هتشادن رادید شیلصا

مدش: ررکم و مداد نوکت یرس دییأت ی هنوشن هب

؟ همومت نم -راک

درک: وطالین ور ثحب نداد باوج هساوی

؟! دیراد هلجع هگم؟ -هچروط

؛ نارهت میدرگرب مدوب هدرک دصق و هتفرگ ور ممیمصت هتفه هی نوا تدم یوت

...وهچ میتشادن ندنوم دهشم هساوی ییا هزیگنا هگید ، امین نموهن هن هک ارچ

: متفگ ور تیعقاو و مدرک رت دوب!بل هدش نم یگدنز ی هزیگنا فتاه هداس

! نارهت مدرگ یم رب بش رخآ -نم

و دیشک یرادشک سفن دوب، هدروخ اج مییوهی میمصت ندینش زا راگنا هک اتیزر

دش: ضرتعم

. هدنوم نوتسبات زا هام هی ِدودح زونه ! نکن یخوش -

مدز: بل توافت ویب درس

. تساهنت تسد مه سجرن و تسین بوخ شلا ح نامام -

و درک یمخا ! مدوب هتشاذگ هیام مردام ،زاحلا فتاه زا رارف هساوی هداس وهچ

: تفگ وطالینییا ِثکم زا دعب فتاه . تفرگ نودند ورهب شبل یبادص

! تسین امش اب یراک بخ...هن، رایسب -

! هتشادن نم هب یجایتحا چیه مه لوا زا دوب هدرک دومناو هداس وهچ

هنوخ یوت یدزمان ِسلجم . متشذگ شرانک زا عیرس و مداد نوکت هساوش یرس
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اهر اب حبص زانیرپ . میرب میدوب هدنوم اتیزر نمو طقف یمدشو راذگرب ییبیب

هنوخی حبص زا مه هیقب و نشکب نوشتروص هب یتسد هی هاگشیارآ ندوب هتفر

ِدعب هشنو یکاخ ات متفرگ باالرت یمک ور میکشم ی هتلکد هلای .بند ندوب یبیب

هنوخی سکعرب . مداتسیا یگرزب هنوخی یولج ، هچوک ِیعرف زا ندیچیپ

شیگرزب هب یمدش مه نوریب وزا تشاد یرت  یزورما یامن انیا، اهر گرزبردپ

هنوخی نیا هب ؛هن دوبن یداع اتسور نیا یوت یزیچ چیه مرظن درب.هب یپ

و تفرگ ور موزاب اتیزر ! یرجح و یتیپرد هنوخی نوا هب وهن سکول و یزورما

هک شدننام  یلیطتسم و میقتسم تسد کی ِطایح .زا دیشک شدوخ لا بند هب

س لخاد و میتشذگ ، نتشاد رارق شفرط راهچ ییاه غارچ و دوب هدش یراک نمچ

و یکشرز یاه لبم سنلا، ِیراک فنک ، گنر یریش ِیراک  تکراپ . میتفر یلصا نلا

بصن گرزب یاهرتسول ، نتشاد رارق سنلا ِدننام لِا ِتمسق هک یتنطلس لدم

نتشاد رارق زاسنلا هگیدییا ی هشوگ هک یتحار لبم تسد کی و نویزولت هدش،

همه و همه یمدش، ادج یلصا زاسنلا نپُا ی هلیسو هب هک ییا هنوخزپشآ و

دیفس ِرداچ اهر . ندوب نومتخاس ِنوریب هب تبسن لخاد ندوب رت سکول رب یلیلد

میاق هدششور رف یاهوم نوا ی هلیسو وهب هتخادنا شرس یور ور یراد لگ و

، متخادنا زانیرپ ظیلغ شیارآ زابو ًاتبسن سابل هب یهاگن و متفر رتولج دوب. هدرک

طقف یمدرب ررض یزاب جل نوا هکزا یسک اهنت ، تشادن یتیمها هساوم هگید یلو

: متفگ و متفرگ متسد یوت ور اهر خیهدزی یاه  تسد سب! و دوب شدوخ

اه! تس هداس یدزمان و تیمرحم هغیص اباب؟هی وت هتچ -

هساویهی هدوبن المز همهفب و هفنشب راوید ات متفگ یم رد هب دیاش یروط نیا و

هنک! ناتیپ  ناتیت همه نوا هداس یدزمان
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یم هدرخ شهب رایتخا یب وزاب متسنوت یمن ، مشاب یبیخلا متساوخ یم ردقچره

. متفرگ

،کشالیت شلباقم فرظ یوت یمدز.زا یدیفس هب اهر گنر مدرک یم ساسحا

: تفگ و دیوج مورآ - مورآ مداد.کشالتور شهب و متشادرب

هک! مراد یسرتسا هچ ینود یمن یاو -

دز: ورغ دنوخرچ تسار و پچ هب یراب دنچ ور شرس

؟ مدش سورع ییوهی هچ یدید یاو -

مدز: وبل مداتفا هدنخ هب شنحل زا

لوه! ، مرهاوخ یدوب لوه -

: متفگ بل وریز میداد همتاخ ور ثحب اه، نومهم ندش دایز اب

؟ مدرک هابتشا نم ای تس هداس یدزمان هی ًاعقاو -

هداتسیا اه نومهم زا لا بقتسا رد،هب یولج ،هک مدید یم ور ناهیآ و فتاه رود زا

نوا اتهب دیاش ؟ مدرک بجعت ناهیآ رکپ تروص ندید زا ارچ منود یمن و ندوب

! شمدوب هدیدن یروج نوا حلا

ویب مدادن یتیمها یلو درک، مریگ لفاغ شهاگن واب دنوخرچ ور شرس فتاه

. مدیخرچ هگیدییا تمس ، شهاگن ینیگنس هب یخلا

ور شرداچ و داتسیا مرانک دوب یشوپ کیش ۴۹سهلاو ًابیرقت نز هک اهر ِردام

طقف ور رداچ نوا متشاد متح و دوب هدیشوپ ینوتیز نماد و تک . دیشک رتولج

. هتخادنا شرس یور دیس، ی هداونوخ مارتحا هب
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: تفگ نم هب باطخ دزو رانک شتروص یولج زا یمک ور رداچ

ناج؟ نمسای یبوخ -

مداد: ور شباوج ییورشوخ اب

امش! ِیبوخ هب منونمم -

درک: همزمز و داتسرف لخاد رت شیب ور شاهوم یمک

لگ. موناخ ، تدوخ ِیسورع هللا شنا -

: مدیسرپ ثحب ندرک ضوع هساوی و مدرک یرکشت یبل ریز

؟ تسین دایز انومهم دادعت مکی یلو ، دیشخبب -

داد: باوج و تخادنا مهب یهاگن

نیا تیمرحم دهاش رت گرزب اتراهچ ،هک هدوب دیس ی هتساوخ .هب مزیزع -هرآ

! هشابن یثیدح و فرح و نشاب انووج

ندش هدیشک سح ،هکاب متخود مشچ ملباقم ی هنحص هب تکاس و متفگ یناهآ

یاهوم اب یکیچوک هچبی رسپ . متخود نییاپ ورهب مهاگن ، یصخش طسوت ماپ

یزیچ و دیشک یم ور مسابل مادم یلسع ِتشرد یاه مشچ و طالیی هماخِییا

: متفگ و مدش مخ . مدینش یمن ،هک تفگ یم

خهلا؟ مناج -

دوب، لا حشوخ یلیخ ، مندرک ادص هساو شاه تالش ندیسر رمث هکزاهب راگنا

: تفگ شا هنوگچب نحل واب تسشن شخرس یاه بل یور یدنخبل

دهلا. کتِلا ییآ -
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: مدیسرپ و مدیشک مه یوت وربا بجعتم

هیک؟ ییآ -

درک: یمخا و تفرگ هنیس هب تسد روگیف

هید! نم،ایب ِییآ -

هار شلا بند یزیروربآ ندموین راب هساویهب و دیشک رت شیب ور مسابل نییاپ

ندینش مگب،هکاب یزیچ متساوخ . داتسیا ییا هشوگ و میتفر طایح یوت . مداتفا

. مدیخرچ بقع وهب مدرک کالهفییا فوپ ، فتاه یادص

: تفگ هچب پل ِندیشک دشوردحلا مخ وناز یور

! کجورو یشابن هتسخ . همومت تیرومأم -

: تفگ قوذ مهاب هچب و تشاذگ یماظن مارتحا

هلن! تدای یساب بابا ییآ -

هساوی اج نومه تساوخ یم ملد دادو نوکت فتاه یارب اوه یوت ور شتشگنا

مخا واب دیشک ور هچب غامد کون ، فتاه منک. فعض شینیریش زا مجح نوا

دز: بل یعنصت

! تیزاب یپ ورب ودب ، نابرق مشچ -

: متفگ بل ریز

! تهایس دوخن یپ ورب ودب -هرآ

مدرک فتاه وحهلای یپچ هاگن دش. رود زاام ناود ناود و درک جک یرس هچبرسپ

درک: زاب بل شدوخ مگب،هک یزیچ متساوخ و
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؟ نیتسه تیرومأم نیرخآ هیاپی -

مدز: وبل ندروخ هرگ مه یوت رت شیب ورباماه

! هگید نیرادن نم اب یراک نیتفگ لبق تعاس دنچ -

: تفگ ییا هنوگچب نحل واب درک جک یرس ، هچبرسپ نوا زا دیلقت هب

یلا! دن کیلا بش لبَدَا ات مَتفُد ؟ هِلَتُد تساجُت تِساوَا -

هدنخ وریز منک لر تنک ور مدوخ متسنوتن شراد هدنخ ِنحل و شادص ندینش اب

و دموا یمن فتاه ِدننام یروگنا لیروگ ِلیاتسا هب ینحل نیچمه ًاعقاو مدز.

یمدز! مقر ور یراد هدنخ هداعلا قوف ی هنحص

مدش: خلت هرابود و مدرک راهم هدنخمور هرخ باأل

! متمدخ رد دیئامرفب -

یدج نحل واب درک عمج ور شدوخ لبق، هظحل دنچ یمیمص وج هب هجوت یب

: تفگ ییا

! میدنبب دادرارق دیایب تفگ هدز، گنز راشفا -

: مدنورپ باال ییوربا

یچراک؟ مایب !نم دیرب بخ -

دز: بل لصأتسم و دیشک شییامرخ یاهوم نیب یتسد

یمن هگم نوازور یمنگ ، ندرک !جل تسین نوت ندموا هب ملد منم هک هللو -هب

! شیرایب دیاب ،االن هنومراک مه مه موناخ نیا یتفگ

: متفگ و ندروخ هرگ مه هب شیپ رتزا شیب ماهوربا
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؟ هگید ینومهم ِدعب ، هشاب -

درک: مریگ لفاغ شفرح اب

هراد. زاورپ بش اآلن! نیمه -هن،

.رپ متشگرب فتاه تمس هرابود و مدنوخرچ ینومهم تمس فرح نودب ور مهاگن

مه راب نیرخآ هساو دوبن دب مرظن وهب ودوب هدش هریخ مهب انمت و شهاوخ زا

یروف . متشگرب ترامع تمس و مداد نوکت یرس منک! شهب یکمک هی هدش هک

وراب مشیارآ . مدرک ضوع یکشم دنلب یوتنام و هتسش یبآ ِیل راولش وراب مسابل

زورکدنل یوت ، شیپ تقو دنچ لثم . متفر نییاپ و مدرک کاپ بوطرم لا متسد

برض نیشام نومرف یور یروطچ هک مدید یم نوریب وزا دوب مرظتنم شومع

منیشب ولج دوبن مهم هگید بخ... . متسشن شرانک و مدرک زاب ور دوب.رد هتفرگ

تمس متسد ، امین یروآدای .اب دوبن یمهم صخش هگید فتاه ِدوخ نوچ ! بقع ای

: تفگ مش،هک هدایپ متساوخ و تفر هریگتسد

! متفرگ ور نوت هزاجا -

هب هقیقد دنچ زا دعب و مدش تذل رد قرغ شرحبت و یعمج  ساوح نازیم نوا زا

مدز: بیهن مدوخ

هدش! مومت هساویوت هگید فتاه -

: مدیسرپ ، منهذ ریسم رییغت هساوی و مدیزگ بل رت مومغم

؟ ندموین ارچ میتنوت یاه هچب -

داد: ور مباوج هتفر مه رد یاه مخا واب تخادنا مهب یهاگن مین
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تیرومأم نیا متشاذگ و هرادن ور تیرومأم یوت تکرش قح هککًال داصرم -

! گنهرس ِرتفد هب هسرب نوماپ هشو مومت

یسفن . هرادن یشوخ لد داصرم و زانیرپ ی هطبار زا منوا متسنود یم و تشاد قح

داد: همادا و درک قاچ

و هدرب دای ورزا تیرومأم لک نزومع،هب هساو ینیریشدوخ لا بند هک دنرماس -

مه... ناهیآ

درک: لیمکت ور شفرح و درک للعت یمک

زا نوچ ، تسین مهم نوشدوبن و دوب رهحلا هلا!هب وحا شوخان مکی مه ناهیآ -

! دوبن نوش  ندوب هب رارق مه لوا

نوا یوت مندوب هساوی دارهب رارصا متسنود یمن و متشادن روضح لوا زا منم

یزیچ هگید و مدز هیکت نیشام هدشی غاد ی هشیش ورهب مرس هیچ! عمج

. متفگن

و درک کراپ رهش زا جراخ هب هیبش ییاج ور نیشام عبر، هس زا دعب هرخ باأل

نوبایب لک هب فارطا و رود دش. هدیشک هبورمور دننامرصق هنوخی ِتمس مهاگن

ِیمور یامن . دیشخرد یم یبوخ ،هب ندوب یهت زا مجح نوا یوت هنوخ و دوب

نومه زا شییا هلیم وِرد هاتوک یاهراوید لیلد دوب.هب هقبط وود تشاد یباذج

یولج هدش کراپ گنر یکشم وِزنب طایح طسو هراوفی متسنوت یم مه نوریب

،هک دیشکن لوط یلیخ دز. ور گنز فتاه و میتفر ولج . منیبب ور یلصا رد

: دیچیپ فافا یوت دارهب یادص

باال! دیآیب -
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تومیر شدوخ مرب، لوا نم درک هراشا فتاه دش. زاب یکیت یادص ورداب

هلپی هس وزا میدرک یط ور یشرف گنس ریسم . دموا ملا دزوبند ور شنیشام

مه وام دوب زاب نومور هبور ی هتخوس هوهقییا و گرزب .ِرد میتفر باال نوم  لباقم

ی هنیموش ،ات هتفرگ سنلا ِبوچ حرط یاه  تکراپ .زا میدش لخاد ندز رد نودب

و همه هدش، یراک فنک یاهراوید هب هدش بصن یتنطلس یاه باق و شوماخ

اج نومه و مدرک لش ور شملا یمک . نداد یم هولج مرگرت ور هنوخ یاضف همه

غیج هاگآدوخان دشو ادیپ نومرس تشپ زا دارهب ،هک مداتسیا فتاه تشپ

یگتخاس  . متخادنا ریز ور مرس و مدیشک نودند ورهب مبل . مدیشک یفیفخ

یتنطلس حرط و گنر یریش یاه لبم ِتمس هک وردحیلا درک فاص ور شولگ

: تفگ ، تفر یم

هچباه! دیدموا شوخ -

مه وام درک نومتوعد نتسشن !هب میدوب هچب مه ردقچ ، فتاه هچباه!ونمو

هرخ ،هکباأل دنوم هریخیام ویبادص تخادنا اپ یور .اپ میتسشن شور هبور

دز: هنعط و تسکش ور توکس فتاه

؟ راشفا یتفرگ توکس هزوری -

دز: وبل درک هیرکییا هدنخی

؟ ربخچ بخ -هن!

: تفگ ، هدیشک هت یزاب ی همادا هساوی ش هلصوح هگید دوب صخشم هک فتاه

؟ نشوک تاکرش ! تسامش شیپ اربخ -

دز: دشوچپ مخ وناز یور دارهب
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! یسیئر ینیبب ور نم کیرش نیرت  یلصا ، هگید ی هقیقد اتهد هرارق -

یامرگ جوا یوت مدرک ساسحا و تسشن منت هب زرل شدولآزار و زومرم نحل زا

،خیمدز! نوتسبات

هساوی و دوب مخم یور یسنلا، هشوگ ِیراشبآ لدم تعاس کات کیت یادص

ِرد ،هک متفگ یم رکذ و مدنوخ یم اعد زور نوا ندیسر مامتا هب رتدوز هچره

. دموا لخاد یسک دشو زاب سنلا یلصا

، فتاه اب نامز ومه مدیشک یقیمع سفن . متسب مشچ و مداد تروق ور منهد بآ

مزغم فقس هب مشچماه ملباقم ی هنحص ندید ،هکزا مدیخرچ رد تمس هب

ورزا ندیشک سفن یتح ،هک مدوب هدش کوشهدز یروج شندید !زا ندیبسچ

. مدرب دای

، هدروخ هکی ش هتسشن نوخ هب یاه مشچ ِندید وزا متخود فتاه ورهب مهاگن

درک: یجه بل وریز دندوب هدش رترادشک شاه  سفن . متفرگ هلصاف شزا یمک

؟! ینک یم یچراک نیااج -وت

، شور هبور ِدرم روضح هنک دومناو و هنزب لوگ ور شدوخ تساوخ یم هک راگنا

هق یلو ، هشاب هتشاد هگیدییا لیلد ، راشفا دارهب هنوخی یوت و هظحل نوا یوت

و یمدرک تابثا ور هگیدییا زیچ دوب هتخادنا وکا سنلا یوت هک داصرم ههقی

نوششیر وهب هداد یزاب ور همه ، تدم همهی مدرک یم کرد یبوخ هب نم

رطاخ هب ،هک مدوب قمحا ردقچ ، مدوب هدرک کش شهب هک ینم ...و هدوب هدیدنخ

! مدوب هتفگن یزیچ چیه فتاه اب یزابجل

رخآ نوااج کش .یب مدینش ور شاه مدق یادص و متسب یگتسخ وراب مشچماه
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! دوبن نومراظتنا رد یبوخ نایاپ و دوب طخ

تسکش نم لیابوم گنز اب سنلا ِتوکس دش. مخ لبم یور و داتسیا مرس تشپ

ور زانیرپ طقف تیعقوم نوا یوت . مدرک هاگن شنیرکسا هب نوزرل یاه  تسد واب

سب! و متشاد مک

دوب! هدروخ ور شابیز رهاظ و داصرم لوگ منوا هک یقمحا ِزانیرپ ... زانیرپ خآ

. هشاب سوباک هی یچ همه ، مدرک وزرآ و دیکچ نییاپ ممشچ زا یکشا هرطق

نوکت مه شاه مشچ کمدرم یتح و دوب هتسشن تماص و تکاس نانچ مه فتاه

ونم هنک هتکس هظحل ره مدیسرت یم دوب،هک دب شلا ح یدح .رد دروخ یمن

رت کانسرت یلیخ ندرم ِدوخ ،زا ندرم ییاهنت ًاعقاو ...و مشچب ییاهنت ور گرم

دوب!

دز: چپ مشوگ ریز داصرم و دیچیپ سنلا یوت لیابوم یادص مود راب یارب

؟ یدب ور زانیرپ ِباوج یاوخ یمن -

قهقهو هلصاف مدز،هکبال ور خساپ و تفر لیابوم ِتمس متسد هاگآدوخان

: دیچیپ مشوگ یوت زانیرپ شعترم ِیادص

؟ نیدرک یطلغ هچ تدم نیا ، قمحا فتاه نوا ؟وتو ییاجک نمسای -ولا،ولا

مدب، شهب یباوج متسنوتن و دیشک ریت مبلق شنویرگ و نوزرل یادص ندینش زا

: تفگ نانز  سفن  سفن شدوخ هرابود هک

لا...! غشآ ِداصرم نوا نک... رارف یتسه ییاج ره ادخ ور ...وت سای نک رارف -

دشو نوزیوآ مندب رانک ماه تسد دش.یبحلا عطق سامت و تفر لیابوم راشژ

دوب! اجک واآلن هدروآ زانیرپ رس ،هچبالیی دوبن مولعم . داتفا روش هب رت شیب ملد
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هریخ شییا هبرگ و زبس یاه مشچ هب رفنت ورپ مدنوخرچ بقع ورهب مهاگن

: دروخ مشوگ هب فتاه شخِراد یادص مدش.

... رفدار ِداصرم سپ ؟ یتسه یک -وت

شهب شراکمه همهفب هکاندرد ردقچ متسنود یم و دوب زجاع شفرح ی همادا زا

! هدرک تنایخ

: تفگ هتفر باال یاهوربا واب تسشن دارهب ِرانک نوم  لباقم مه داصرم

! یسیئر بانج ییانعم مامت هب قمحا هی -وت

: منزب داد متساوخ

! تسین قمحا نم ِفتاه -

دوب؟! نم هب قلعتم فتاه هگم و

درک: همزمز هتسب یاه مشچ واب دیشک یقیمع سفن فتاه

! داصرم ، مقمحا ینکب ور شرکف هک یزیچ نوا رتزا شیب -نم

دوب! زیگنا ومغ کاندرد ، شتسکش لوبق و شفارتعا ردقچ و

مدش. هریخ ملباقم یزاب هب ویبادص مدیزگ بل

: تفگ ام هب باطخ و تخادنا دارهب ِندرگ رود ور شتسد داصرم

! میکرتشم ردپ ،زا تسین یکی نوم  نامام ؟ میتسین مه ِهیبش -

داصرم و دارهب منک، رواب متساوخ یمن یروج چیه و مدوب هدرک کش ماه شوگ هب

نیگنس ور مسفن و متشاذگ هدشم غاد ِینوشیپ یور ور متسد تشپ ! نردارب

هساوم طیحم لمحت و ندوب هداتفا شدرگ هب مرس رود اهرتسول . مداتسرف نوریب
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شتروص . متخادنا شندرگ هدشی هتسجرب گر و فتاه هب یهاگن دوب. تخس

: دیرغ و درشف مه یور نودند دوب! هدرک قرع و هدش خرس

! یتسین یعقاو ِرفدار وت سپ -

نتساوخ یم دش. هارمه شاهاب مه دارهب نیاراب و دیدنخ رخسمت اب زاب داصرم

 هشوگ یگدول اب دارهب . ندوب مه قفوم هک قحلا و ندب صرح ور فتاه یروج نیا

: تفگ و دیزگ ور شبل یباالِیی

؟ ینزب هسیاقم همخپ نوا وراب نم ِزرف ِشاداد یاوخ یم هنکن ! یراد رایتخا -

 تسد فتاه دوب! زیت یلیخ یروخ مدرم وملا نداد یزاب یوت شردارب هک هتبلا

و دیشک متمس ور شدوخ یمک یمدرک. شزاب و یمدرک تشم مادم ور شاه

دز: بل

هساوی مه ۱۵0ات نومه یممنک، رکف ندش...حاالهک پملپ هک تانویماک -

؟ یتساوخ یم یچ هگید سپ ، هدوب یلیخ غشلا یوت

یبیجع زرط هب رسپ نوا . متشادن مراتفر یور یلر تنک هگید و دیدنخ زاب داصرم

رطخ! عالتم ینعی نیا و دوب هنووید

: مدموا فرح هب نم نیاراب و مدیشک یسفن

؟ هنووید یدرک یچراک زانیرپ -اب

دز: وبل درک شنشور ییوپیز کدنف ،اب تشاذگ شبل ی هشوگ یراگیس

یخ... زا دعب هراد؟ ینارگن شزرا رتخد نوا -

مدز: غیج و مدیرب ور شفرح
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؟! یدرک شراک یچ ور زانیرپ ! قمحا هرادن یطبر وت -هب

ور راگیس دش، دنلب لبم یور .زا دوبن راکنا لباق هلئسم نوا و مدوب هدرک شیرج

فتاه ،هک هرایب شروی متمس تساوخ . دموا نم تمس و درک هل یراگیس اج یوت

هدیسرت داد! نوشن شنکاو نم، لباقم شندش رپس و شندش دنلب اب یروف

دز: هدبرع یلعج ِداصرم هب باطخ و متفرگ هانپ شتشپ

یممنک. درخ ور تاتشگنا ، ینزب شهب تسد ؛ یضوع -

تروص یوت ور منهد وبآ مدش هزبرج مدش...اب مورآ مدش... مرگ شتیامح  زا

ِتشپ حلا،اب نومه ورد تخود مهب ور شهاگن هدز تریح . متخادنا داصرم

فارتعا دزو یدنخبل درک. کاپ ور شتروص ، شدیفس ی هنودرم نهریپ نیتسآ

دوب! رت کانسرت شامخا زا شادنخبل مدرک

وهب تفرگ نم زا هاگن .هیوه دیشک مولج ور شدوخ رت شیب فتاه و دموا رتولج

دز: وچپ دیبوک هنوشش یور یتسد . تخود مشچ فتاه

! درگرس ینک یم تظافح ت هقوشعم زا بوخ -

یلعج ِرفدار یاقآ دش. هزات ملد غاد دشو غاد ماشوگ شکحضم فرح ندینش زا

؟! تشادن ربخ ، فتاه طسوت نم ِندش هدز سپ دوب،هکزا راک یاجک

: تفگ دزو یدنخزوپ فتاه

! یدروخ یزاب تحار و یتسین شوهاب مه نِاردق منیب یم ؟ هقوشعم -

: تفگ نوا و متخادنا باال وربا ، داصرم اب نامز مه

؟ یزاب -
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درک: زاب فرح هب لبق،بل رتزا هناصیرح فتاه

ورد ینزب ،هک هتره رهش تکلمم یدرک رکف ! قمحا ! کیچوک ِراشفا یقمحا -

یر؟

درک: هلخادم یکیرتسیه وابحتلا دموا ولج دارهب

؟ یسیئر هیچ تروظنم -

شتک ی هشوگ و درب شبیج یوت یتسد فتاه . مدوب یتقو ره زا رتواکجنک ونم

دز: وبل دیشک رانک نم یولج ورزا شدوخ تفر. باالرت یمک

،هب شنتشاد هتنچ ابوت ینوتب ،هک همهم هساوینم رتخد نیا یدرک رکف ارچ -

؟ یسرب تاه  هتساوخ

دش! هلا چم مبلق وزاب دیرپ مرس زا قرب ، یکر نازیم نوا اب شاه فرح ندینش زا

! متشادن مرورغ نتخاب هساوی تقو ، هظحل نوا یوت دیاش و مدرک ضغب

داد: همادا رتدرس نوخ و درک هراشا نم ،هب دیشک شبل ی هشوگ هب یتسد

یممنک! نوت میدقت یتسد ،ود هرادن هساوم یشزرا نیرت  کیچوک -

دوب؟ هدنوم یقاب یبلق هگم ؟ بلق مودک دزو... مبلق ورهب شرجنخ

یلیسییا دزو یدنخزوپ . دیخرچ متمس وهب مدز گنچ شنهریپ ی هشوگ هب

: متفگ شعترم و مدیزگ ور مبل مدز. ششوگ ِریز

درک! دامتعا وت هب امین ؟ ینوت یم یروطچ ... سجن لا... غشآ -

شهاگن ! دوبن راک رد ندش ظفح هساو یرورغ هگید و دیزغل هنوگم یور مکشا

و درک تشپ مهب . دوبن صخشم هرهچش زاحتلا یزیچ چیه واما دوب نورگن
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: تفگ مورآ

! مدوب هدادن یدهعت !نم نیشاب نیتساوخ نوتدوخ ؟ دامتعا مودک -

یوت روز هب مدوخ دوب... مقح دموا یم مرس هب یچ وره تفگ یم تسار هک خآ

دوب! هدادن ام هب یدهعت نوا و مدوب هتفر نوش هورگ

: مدیسرپ ، یسمتلم نحل ،اب داصرم هب باطخ لبق، وماررتزا متخادنا ریز ور مرس

هن؟! هگم هملا! س زانیرپ -

داد: ور مباوج هناقداص و دیدنخن هگید ور نیاراب

ور زیچ همه یتقو ... میرب ایب، نم اب متفگ شهب ! متشاد شسود نک رواب -

درک... ومر شرس هب ،دز دیمهف

داد: همادا و درک قاچ یسفن

تفر! رد دروآ ریگ تصرف دوب،ات زرف یلو مداد، شیلا مشوگ مکی طقف مکی... -

تقافر ، تقافر و تسشن ملد هب یدیما ،رون شرارف و یتم سال ربخ ندینش زا

! مدوبن نکش  تمرح ونم تشاد تمرح تقافر دوب!

: تفگ داصرم هب باطخ دشو ولو لبم یور فتاه

؟ راشفا یتساوخ یم ور نیمه -

دز: وبل دیشک شبل ی هشوگ هب یتسد داصرم

... مدرک یم رکف هک یتسه یزیچ نوا لارتزا غشآ -

داد: همادا دزو هراشا نم هب تسد اب
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هک! یدز وران مه هتخاب لد ِتخبدب نیا هب یتح -

داد: ور شباوج نم، یاج هب فتاه و مدرک یمخا درک. مدوبان و درک مریقحت

! هرادن نم هب یلیم چیه منیا ، هشابن تمغ -

؟! مدوب هدش قمحا دیاش دادو یروخ ولد هنعط یوب شفرح مدرک سح بیجع

لبم یور .زا دیشک ور موزاب ییوهی و دموا ولج دارهب ،هک مدنودرگرب شزا ور مور

تساوخ فتاه و مدیشک مه یوت وربا . دیچیپ مفتک یوت یدب درد و مدش ترپ

هدنخی اب داصرم . مدیشک بقع ور مدوخ و مدز شسپ تسد هنک،هکاب مکمک

یاه  تشگنا ورزا موزاب ، ضیغ درک.رپ مدنلب و تفرگ ور موزاب ،ریز شیخم ور

مدز: وداد مدروآ نوریب شسجن

! قمحا نزن تسد نم -هب

دارهب هب یلیخ شییوهی یاه نداد زاف رییغت نیا دزو هرگ مه یوت ور شاهوربا

دوب. هیبش

: تفگ و دیشک شبل ی هشوگ هب یتسد

ینک! مادص داریه ، قمحا یاج هب ینوت یم مراد... مسا -نم

مدز: هنعط و مدیدنخ صرح ،اب شدوخ زا عبط هب

! قمحا ناخ داریه هشاب -

ماه شوگ و تفر یم جیگ مرس دز. مشوگ ریز یلیسییا و درکن یراددوخ هگید

یاو و مدش هریخ شهب رفنت ورپ مدیشک هنوگم یور یتسد . ندیشک یم توس

دوب! هداتسیا اشامت هب ییا هشوگ هک یتریغ یب ِفتاه هب
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. دیشک شدوخ لا بند وهب تفرگ ور موتنام ی هشوگ یلعف ِداریه و قباس ِداصرم

هشب جراخ دنوم یم سارت هب هک ییا هشیش ِرد زا تساوخ و میتفر هنوخزپشآ یوت

هساوی ییوربا و دیخرچ بقع .هب میدش فقوتم نوماج رس دارهب یادص ،هکاب

: تفگ و دیشک شدنلب یاهوم یوت یتسد منوا ، تخادنا باال شردارب

؟ شیرب یم اجک -

داریه . منودب ور ؤسلا نوا باوج متساوخ یم ًاعقاو منم و دوب نم هب شروظنم

ور نم تسد . هشاب شتداع متشاد متح و دیشک شروب ِشیر هت هب یتسد هرابود

داد: ور دارهب ِباوج و درشف رت مکحم

مراد. شاهاب یکیچوک راک ،هی شمرب یمن یصاخ یاج -

زا یدرس قرع ! دیشکن رپ هک اهاجک هب مرکف و تسشن و منت هب زرل شفرح زا

یم لمع شداضتم هنوگماه باهتلا و یغاد حلا نیع ورد دروخ رُس مرمک یور

درک!

: تفگ و شدوخ تمس ور نم تسد ، دموا رتولج دارهب

نیا ، یدن یرارف ور تزانیرپ نوا و ینک عمج ور تساوح مکی یتسنوت یم -

هنم! ِمهس

نوا هب قلعتم یمدرک رکف یسک وره ندرک یم دروخرب ماهاب یشزرا یب یش لثم

ور نوش  ندرگ دوب،هک اجک متریغ شوخ ِردارب و دوب هدموا رد مکشا یکیما...!

هنک؟ درخ

هقیش تسد تفر.ابهی دارهب ِتمس ، دننام شروی و درک لو ور نم تسد داریه

: دیرغ بل وریز دیشک گنچ ورهب
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یوت یدموا یتقو متفگ تهب ملوا !زا شاداد ناخ نکن رتزارد تمیلگ زا وتاپ -

یرادن قح ، یدز اج نم یاج ، یلصا شقن ناونع ورهب تدوخ و ارجام نیا

! هنیبب لوپ زج یزیچ ، تمشچ

س ِنوج نوااج زا یمدرک،نم ور شرکف یک و نتشاد اوعد مه هگید مه اب یتح

؟ مربب رد هب ملا

، شیبآ ِترشیت هقیی ندرک بترم زا دعب دزو سپ ور داریه تسد روز هب دارهب

: تفگ داریه هب باطخ

ییازیچ بحاص ، تردام یاهادا زانو ِفطل هب هشیمه ! دومحم ِیراغت ؛هت نیبب -

! اتسین تردام هگید نیااج ! یدش دوب نم هب قلعتم هک

دارهب دوب! کحضم وهچردق ندوب هتفرگ اوعد نم ،رس ارجام لاو جنج نوا یوت  

دیبوک داریه هنیسی تخت دوب، هتفرگ شتشم یوت ور نم ِنیتسآ هک روط نومه

ش هقیقش یور ییا هحلسا ِنتفرگ رارق ،هکاب هربب شدوخ وراب نم تساوخ و

ِنیب زیگنا بعر ِتلک و داریه هب هدز تریح نومود وره ندش لش شاتسد

واب دیبوک یم دارهب ِینوشیپ یور ور هحلسا شتسد .ابهی میدرک هاگن شاتسد

مکشا هرخ ،باأل مفعض نازیم نوا دز.زا گنچ ور نم چم هرابود هگیدش، تسد

ِرد وزا دیشک شدوخ لا بند ور نم داریه ندش. رت هدیشک ماه سفن دشو ریزارس

دشو هدیشک تشپ زا وهی یچدش،هک منود یمن تفر. نوریب هنوخزپشآ ِیتشپ

یور ور شاپ دارهب و هداتفا  نیمز یور داریه . مداتفا نیمز یور برض اب منم

؟! تفرگ یم ور فتاه غارس مبلق تیعقوم نوا یوت ارچ دوب.و هتشاذگ هنیسش

شدوخ فرطرتزا یمکنوا ،هک تفر داریه ی هحلسا تمس مهاگن و مدیزگ یبل
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ورهب شتسد تشاد یعس داریه دوب! شهب نوشود ره مشچ و هداتفا نیمز یور

نیشام آژری یادص یمدرک!هیوه رت شیب ور شاپ راشف دارهب یلو ، هنوسرب هحلسا

دش. ترپ شرس تشپ هب دارهب ساوح و دیچیپ یوال جراخ یاضف یوت یسیلپ

منوا و دنوبوک دارهب یاپ هب یدگل و درک هدافتساءوس تیعقوم زا داریه

یور شورزا هحلسا و تشادرب زیخ یروف داریه دش. ترپ بقع هب ناروخولتولت

هدش کشخ نیشام ِرانک ونم دوب یجنرغب و کانسرت تیعقوم درک. دنلب نیمز

دارهب تمس شور هحلسا ، داریه ؛ داتفا قافتا  هیناث دنچ یوت همهیچ . مدوب

و دیرد ور دارهب ی هقیقش میقتسم .ریت دیشک ور هشام یروابان لا مک ورد دیشک

ماه شوگ یور ور ماه تسد دش. هدیبوک نیمز هب مکحم ، هیناث دنچ زا دعب

هلکی هنامحر .یب مدرک ندز غیج هب عورش متشاد هک یناوت نیرخآ واب متشاذگ

ریز کیرتسیه ؟! تشاد مه محر صاًال مدآ نوا هگم و دوب هدنوکوپ ور شرادرب

م هقیقش یور تسرد شور هحلسا ِیدرس مدش،هک راوآ نیمز یور و مدز هیرگ

دوب! هدز خی شیپ زور دنچ ؟ مبلق دزواما خی منت . مدرک سح

دز: هدبرع هدشش هگرود یادص اب

! مدرکن تمالیش مه ور وت زغم وشات وش...اپ -اپ

تشپ ِگنر یکشم زنب یوت ش، هحلسا ِراشف واب مدش دنلب نیمز یور زا عیطم

. متسشن مرس

وراب غاب ِینهآ .رد تفرگ بقع هدند تعرس واب تسشن نومرف تشپ شدوخ

یارغ یاه هاگن مدید هک یزیچ نیرخآ دشو جراخ طایح درک،زا زاب تومیر

یمک ، ندوب هدز راصح هنوخ رود هک ییاه  سیلپ نیشام نوم  جورخ دوب!اب فتاه

: تفگ وگدنلب ،اب اهرومأم زا یکی و نتفر بقعرت
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! هدنومن یرارف ،هار راشفا وش میلست -

واب دیبوک م هقیقش یور شور هحلسا ، دیشک نییاپ ور نم ِتمس ی هشیش داریه

دز: داد هدنخ

یم شمورح هلولگ مش،هی جراخ زرم زا بشما دیراذن هنیا!هگا نم رارف -ِهار

منک!

لصا ورد نتفرگ گنج مرس عالهق رطاخ هب مدرک رکف ،هک مدوب هداس هچ یاو و

یاه شیر هب یتسد ، رومأم نومه ! متشاد ور هرهمیدرب هی مکح نوش هساو نم

درب هرهب تیعقوم زا داصرم داد. ینیشن بقع روتسد و دیشک شیمدنگوج و دنلب

ی هطوحم ، هقیقد تسیب مکرتزا یوت دش! هدنک اج زا نیشام ، شنداد زاگ واب

مدیبسچ یلدنص هب سرت یمداد.اب اریوژ انیشام نیب وزا درک در ور دننام  نوبایب

هدیشک تلا فسآ هب هک اه کیتس .ال دیچیپ ور هداج هنایشحو  ، هظحل نومه و

. هشاب هدنومن مراسخر هب گنر متشاد متح و ندرک داجیا یدب یادص ، ندش

: متفگ و مدرک عمج ور مناوت و هزبرج همهی

؟ یتشک ور تشاداد تسه تساوح تخبدب ؟ ینک یم یچراک یراد -

: تفگ رخسمت واب تخادنا مهب یهاگن مین رفنت رپ

دوس رکنات ۱۵0ات نوا مرظن هب طقف دوب! وت هساو ینک رکف هرادن ترب -اوه

منک! شکیرش ممشاداد وابثمًال مایب ،هک نتشادن یدایز

هب هظحل دوب. رت هنایشحو یلیخ نیا و هدنوسر لتق ورهب شرادرب لوپ رطاخ هب

آژری یادص . مدوب هدز گنچ ور یلدنص سرت یمدشواب رت شیب شتعرس هظحل

و تشاد سرتسا . تخادنا تشپ هب یهاگن یروف دشو دنلب هرابود ، سیلپ نیشام
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یرامش یب دادعت دوب. صخشم ، شرکف نودب الهنو وجع ِتاکرح همهی زا نیا

ورزا شلداعت دوب. هدش یشحو داریه و ندموا یم نوم لا بند یسیلپ نیشام

. دنوبسچ ور نیشام ِرپمآ دادو تسد

مدز: غیج سرت اب

هگنراد. ، یتنعل هگنراد -

دز: داد

یممنک. یطلغ هچ مراد منیبب راذب وش هفخ وش، هفخ وش، هفخ -

یمدش ترپ بآ مشنهد دوب،زا هدش مروتم شندرگ گر و خرس ندز فرح عقوم

یولج میلبق فداصت ِیاه  هنحص همهی سولا چ هداج هب ندیسر .اب نوریب

دوب هدموا رد مکشا . مدنوپسچ نیشام یلدنص وهب مدوخ سرت واب دموا ممشچ

: مدرک شسامتلا . دیزرل یم مادص و

؟! یمهف …یم یدیم نوم  نتشک هب یراد هگنراد، نآرق ور -وت

. دیبوک شینوشیپ یور یتسد مکحم

. رتخد وش تکاس -ِد

تردق . متفرگ ور منهد یور ماه تسد تفج دش،هکاب لیدبت قهقه هب مکشا

دوب. مندرک شغ ناکما نآ ره ،هک مدوب هدیسرت ونِاردق هداد تسد ورزا مملکت

لر تنک . نومور یوت دموا هرقنییا سراپ پژو هی عقوم نومه هک دیچیپ ور هداج

 نیشام اب ییولج سراپ پژو دتمم قوب یادص و هتفر رد شتسد زا نیشام

هتت واب مدرک زاب نوبز روز دوب.هب هدیچیپ هداج یوت ندوب نوم لا بند هک یبقع

: متفگ هتپ



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

474

راد! شهگن هگن... -

هک ییا یکاخ هپتی ِندید !اب دوبن راکهدب مافرح هب ششوگ و دوب هدش هنووید

نوا زا کش مدز.یب رخآ میس دزوهب منهذ هب یرکف دوب، فرطرتزاام نوا مکی

زاب ور نیشام .رد مدرک یم کسیر دیاب و مدرب یمن رد هب سملا نوج فداصت

مدش هدیبوک هپت یور . مدیرپ نوریب نیشام زا غیج هپت،اب هب ندیسر واب مدرک

متسنود یمن و دوب هدش غاد متروص . تسشن منت ِلولس هب لولس یوت درد و

ِنیشام ود نتفرگ شیتآ و ندش رجفنم زا لصاح یامرگ ،ای همندب ترارح

شیتآ دوب، هدرک ییادز دمآرد شزا هک یتخوس نومه ی هلیسو هب داریه . ملباقم

هانگ، ویب هنامحر یب هک ینیشام ِنیشنرس کت هب یاو دشو هلا غزج و تفرگ

هپت یور عوهت حتلا ساسحا دوب!اب هدش داریه ِنونج و فیثک یزاب نوا ِینابرق

یشزوس واب نتفر یهایس مامشچ . مدروآ باال نوخ زا یدایز مجح و مدش مخ

شوه ویب مدیمهفن مفارطا تاقافتا زا یزیچ هگید ، تسشن متسد یور هک

مدش...!

***

حلا» نامز هب تشگزاب »

 سفن و مدش ترپ هبحلا هتشذگ ،هیوهزا هشاب هتشگرب امک هکزا یصخش لثم

ریز رایتخا نودب و مدیشک هدرکم قرع ِینوشیپ هب یتسد ندش. رت هدیشک ماه

هرابود و دیچیپ قاتا وخیهدزی درس ِیاضف یوت هفخم قهِقه یادص مدز. هیرگ

هی همهیچ مدرک یم اعداعد دز. جنر،خی و درد مجح نوا زا مبلق وهسهراب
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،خال مدوب هتفرگ ناکسا شرد هک یقاتا سانشان یاضف واما هشاب هدوب سوباک

یویو باالهب نوا وزا متفر قاتا گرزب ی هرجنپ یولج یمدرک! تابثا ور شف

یور مشچ درد واب مدنوبسچ کنخ ی هشیش ورهب مینوشیپ مدش. هریخ نوریب

مه ور ؤساالمت یلیخ باوج و هدرک یطخ طخ ور مدیفس ی هحفص . مدرشف مه

یلو هنوخ، متشگ یم رب دیاب و متشادن ییاطخ چیه متسنود یم ، مدوب هدرک ادیپ

پژ یوت نیاهک . نداد یم وجالن مزغم یوت مه یدایز یاهامعم طسو نیا

دسج نیاهک وای دوب نووج ِدرم هی طقف ، میدوب هدرک فداصت شاهاب هک یسراپو

یک ، ندوب هدرک شنفد هراتس ناونع وهب هدرک ادیپ نیشام رانک هک ییا هتخوس

دوب؟!

یادص . متفر شتمس و مداد م هقیقش هب یراشف ، قاتا نفلت یادص ندش دنلب اب

یوت یدرم یادص . متشادرب ور شیشوگ و مدرک فاص ور مدنمدرد و هتفرگ

: دیچیپ یشوگ

نراد! راک امش اب نییاپ ییاقآ ؛هی رورپرهم ِموناخ -

نودب ! نداتفا هزرل هب ماه تسد و داتفا مروجنر ِنت هب هشعر شفرح ندینش زا

: متفگ یشعترم و نوزرل یادص ؟اب هنییاپ یصخش هچ مسرپب نیاهک

مایم! ،االن هشاب -اب...

یدوگ و رازن هرهچی هب یهاگن ، قاتا ِمومح هنیآی یوت وزا مدرک عطق ور سامت

هک یزیچ اهنت و دوبن مرُپ ووت درگ تروص زا یربخ . متخادنا مشچماه ریز

! ندوب هدشم  هتسجرب یاه  نووختسا یمدرک، ییامندوخ

ولج ور .شملا متفر نوریب قاتا زا نوزرل یاهاپ واب مداد تروق ور منهد بآ
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. متفر نییاپ منک،هلپاهور هدافتسا لته ِروسناسآ نیاهکزا نودب و مدیشک

رانک یراکبلط هکابحتلا یدرم هریخی ممشچ و مدنودرگ الیب یوت یهاگن

دش! کشخ دوب، هداتسیا یبانع یاه لبم

متمس ، مندید .اب متفر شتمس وهب مدرک هدشموررت  کشخ یاه ،بل نوبز اب

هنیس هب هنیس . مرادرب مدق زا مدق متسنوتن دزو مکشخ اج نومه سرت واب دموا

دز: وچپ داتسیا م

ارچ؟ -

و مدرک زاب دوب،بل هدرک ادیپ ور شدوخ هار هگید هک یکشا و نوزرل یاه بل اب

: متفگ

... مدوخ نم هبادخ یتلوص یاقآ -َم...نم...

دز: هدبرع نیاراب و دیرپ مفرح نویم

؟ یدز ،اج هراتس یاج ور تدوخ ، هشقن ارچاب !وت موناخ نزب فرح یچ؟ -وت

هاگن لته، ِنابهگن و ندیخرچ نومتمس هب رضاح ِدارفا همهی ، شاه  هدبرع اب

مدز: مدشوبل رت تئرج ،رپ شاه  تمهت ندینش درک.زا نوم وحهلا یدب

هداد تسد مورزا هظفاح ،نم ینود یم تدوخ وت یتنعل ؟ هشقن مودک ؟ هشقن -

! مدوب

دز: داد مخا واب نداتفا چول شییا هوهق یاه مشچ ی هشوگ

دوب! غورد هی منیا -

مدز: غیج شرس
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! دوبن -

و تفرگ ور شتسد چم یکی هنزب،هک مشوگ ریز تساوخ یم و ورباالدرب شتسد

هدرک مر یروط نوا هک یگشیمه ِ نوبرهم ِداشرا هب یروابان .اب دنوچیپ ور شتسد

متمس ، داشرا و هبیرغ درم نوا یاه  شکمشک هب هجوت یب زانیرپ و مدرک هاگن دوب

مدز. قه ویبادص متشاذگ هنوشش یور ور مرس . مدیشک مشوغآ یوت و دیود

نشب درم نوا اب شاوعد عنام ات ندیود داشرا ِتمس ، هگید درم ات دنچ و نابهگن

دز: چپ مشوگ .ریز دیشک متشپ یور ور شتسد مورآ زانیرپ و

! شاب مورآ دش. مومت یچ همه مناج یسای ، شاب مورآ -

دوب هدش گالزیو داشرا هکاب ییا هبیرغ درم یور مرگشسرپ هاگن و مدش ادج شزا

داد: حیضوت یمورآ نحل اب شدوخ زانیرپ و تسشن ،

و شرس هب دز یتلوص نیا ، ناریا دوب هتشگرب هراتس هک حبص زورما ! همرهوش -

. میدموا شلا بند شوروک اب یروف و مدیسرت منم ... ناهفصا هساو تفرگ زاورپ

مدز: وبل متخود شهب ور مبجعتم و هدز تریح ِهاگن

؟ ناهفصا هدموا داشرا ،هک نیدیمهف اجک زا امش -

: تفگ و درک ییا یعنصت هدنخی

بخ... مدوب تتارگن منم ، دشن تزا یربخ هگید و یتفر یتشاذگ ییوهی -

داد: همادا لصأتسم و تخادنا شفرح نیب یثکم

یدر هی مکلب ، تکاخ ثمًالرس میدوب هتفر مه واب متفگ شوروک ورهب زیچ همه

... فرط نیا میدید منک،هک ادیپ تزا
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: تفگ و درک هراشا داشرا هب تسد اب

مدیمهف شدعب هک هرتخد دادویبدادابهی واب هدرک الهباپ یواو کاخ -رس

یمدرک! ثحب تس، هراتس

 نوهنپ و مهافت ءوس هی .رس متخادنا ریز ور مرس هدرک  ضغب و مداد نوکت یرس

منک. یچراک دیاب متسنود یمن و مدوب هتخادنا هار لا جنج اترازه ، یراک

ِریسا هک ردحیلا شوروک و ندرک ادج مه ورزا شوروک و داشرا روز هب انابهگن

دز: هدبرع دوب، انابهگن زا یکی تسد

؟ ینک دنلب هراچ یب ِرتخد نوا ور تسد یتساوخ یم ... هکیتدرم -

تکرح هب شوروک یور راورگزیلا ورنآ مهاگن ، مندش باطخ هراچ یب هب هجوت یب

! داریه زج هب هتبلا ... نتشادن صقن زانیرپ یاه  باختنا مدرک فارتعا و مدروآ رد

و دنلب شیر و تشاد یباذج و ییابرهک یاه مشچ دوب، رتدنلب داشرا زا شدق

و مدز هنت زانیرپ هب جنرآ ،اب شکمشک نوا یوت . دموا یم شهب یلیخ مه شروب

: متفگ

؟ هگید یدروآ ریگ اجک ورزا اباب نیا -

مرش مه، زانیرپ هگم . مدرک کش مشچماه وهب تخادنا ریز ور شرس مرش اب

دوب؟ دلب ندرک

: تفگ و درک کزان یمشچ تشپ

! تشاذ یم هبالالم یلیل نِاردق شوروک هساو مه شلوا ؛زا تسارهز ِشاداد -

مدز: هنعط هتساوخان و مدز ینوج یب دنخبل
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! هگید یراد ساپاز هی هشیمه ، دشن دب وت هساو -

درک: همزمز و تخادنا ریز وز شرس روخلد

یاهدگل و تشم ریز متشاد نوازور ینود یم صاًال ؟وت یدن مباذع یمهش -

؟ مداد یم نوج نوویح ِداصرم

: متفگ ، مرشت و هنعط زا مدان و مدیزگ بل

! داریه -

مداد: حیضوت مدوخ و درک هاگن مهب جیگ

دوب! داریه شمسا -

: تفگ دشو رفنت رپ شهاگن

! منهج هب -هرب

: متفگ و مدیدنخ رتاباحم یب

! منهج هب تفر -

هتسشن نوخ هب یاه هاگن .اب متسشن شلباقم لبم یور و متفر داشرا تمس

: متفگ و مدرک رت یبل ! هرایب هلمح متمس هظحل ره تشاد ناکما و درک مهاگن

م هظفاح ههام راهچ طقف ... یتلوص بانج مدوب هداد تسد مورزا هظفاح -نم

! مروآ دای ورهب یچ همه ومکمک هتشگرب

: دیرغ یبصع

دوب؟ یچ تدصق ؟ یتفگن یزیچ شیپ هام راهچ ارچ سپ -
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چیه متسنوت یمن و هدوب یچ یراک  نوهنپ نوا زا مدصق متسنود یمن ممدوخ ًاعقاو

مدز: هنعط مدادو نوکت ور مرس هدنمرش . مرایب هساوش مه ییا هنوهب

امش ، دینکن کش یلو ، نتسین نیشن رهش امشباال لثم ینم، هداونوخ هتسرد -

یمنمد... حیجرت انوا ورهب

: مدرک هفاضا رت مکحم

تقو! چیه -

مداد: ندیسرپ تئرج مدوخ وهب درک مهاگن ماررت

،هک... مجیگ ًاعقاو ؟نم هبوخ نوش حلا موناخ هراتس -

داد: حیضوت نانکدنلورغ و دیرب ور مفرح

تفگ دزو گنز زرمایبادخ شرآ هب هراتس ،هک میدوب امیوالییگالن نوازور -

... شلا بند هاگدورف ،هرب تساوخ شرآ وزا ناریا دایب هتفرگ زاورپ

، مدوب هدرک یگدنز نوشاهاب هک ودسیلا یوت دادو نوکت سوسفا وراب شرس

هدش شراد غاد و هتشاد تسود ور شرت  کیچوک رادرب ردقچ متسنود یم بوخ

داد: همادا و داتسرف نوریب دننام ورهآ شسفن دوب.

تفر یمهش، بش نورهت مسرب ات تفگ یم ، هراتس ِلا بند هرب تشاد هلجع شرآ -

گنز شلیابوم هب هراتس ایوگنوازور بخ ... تشاذگ اج ور شلیابوم و شلا بند

نوچ... ، هلسنک شزاورپ هگب ،هک هدوب هدز

: متفگ رتواکجنک

؟ نوچ -
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: تفرگ ور شفرح هلای دادوبند ماجنا  یمدزاب مدو

سیلپ ریگ و دوب هدش ادیپ داوم شفیک یوت ، ندوب هتخود شوپاپ هساوش -

! داتفا کرویوین

: مدرک همزمز و متشاذگ منهد یور ور متسد

نم! یادخ -

: تفگ دادو نوکت راودیکأت ور شرس

وزا هدیمن تیمها شهب شرآ هدوب هدرک رکف دوب، هدش هئربت هک هام دنچ دعب -

نیاهک ،ات هتفرگن یربخ و ناریا هتشگنرب هگید ... هنورتخد یاه  یزاب  سول نیا

! هتشگرب و هدینش ور شرآ توف ربخ شیپ هتفه دنچ

بیجع هتخانشن و هدیدن هراتسی هساوی ملد و تفرگ مضغب شافرح ندینش زا

شقوشعم و دزمان کاخ رس دوب هتسنوتن یتح مهافتءوس هساویهی ! تخوس

ممشچ زا یکشا هرطق و متخادنا ریز ور مرس دوب. کاندرد یلیخ نیا و هسرب

! متفرگ یم ازع مه هیقب هساو دوب، مک مدوخ درد . دیکچ نییاپ

: مدروآ نوبز ورهب دوب هدرک ریگرد ور منهذ هک یلا وس

؟ نیدرک شکاخ هراتس یاج هک ینوا سپ -

داد: باوج کالهف

هدش! ینابرق هانگ یب هرِرذگ هی دیاش ... تسین صخشم زونه ، منود یمن -

: تفگ و دموا فرح هب شروک و مدیشک یهآ

هساو نم دیدب مه نوت همانسانش و دینک عمج ور نوت لیاسو هانپدزیا موناخ -
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. مریگب طیلب ماوخ یم بش

نوم عمج هب مه زانیرپ مدید و مدرک دنلب ور مرس شییوهی میمصت ندینش زا

تخبشوخ ًاعقاو نیاراب مرظن وهب هتسشن شرهوش رانک هناموناخ هدش. قحلم

: متفگ نم-نم واب مدیزگ یبل دوب.

زونه... -نم...

دز: رغ زانیرپ

! رامرهز و زونه -

داد: همادا و درکن یهجوت درک،هک شهب یمخا شوروک

ورهب امین ...اقآ نتتشگرب رظتنم و ندش رادربخ ت هداونوخ ترذعم ضرع -اب

نیااج! دایب ، هریگن بلا میدرک یضار روز

گنچ مولگ هب ضغب ، یرپ بناج زا شندش باطخ واقآ امین مسا ندینش اب

ارچ و مدرگرب دوب،هک هدش شتقو . مداتسرف نییاپ ور منهد بآ روز وهب تخادنا

دوب؟! کانسرت نِاردق مرظن زا

: تفگ داشرا و متفگن یزیچ

! منزب فرح تاهاب دیاب ، تکرش ،ایب نارهت میتشگرب یتقو -

هکاب شدنلب تماق دشو دنلب لبم یور هدب،زا مهب یفرح لا جم نیاهک نودب

یهآ درک. وحم مدید ورزا دوب هدش رت باذج یکشم ناتک راولش و مرک کت تک

منک... عمج ور ملیاسو ،ات متفر ویبادصباال مدیشک

***
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گنز زانیرپ . متفر ولج نوزرل یاه مدق واب مدیشک گنچ ورهب نودمچ ی هتسد

رت هتسکش و رترغ دش.ال شادیپ رد هاگیاج یوت امین هقیقد دنچ زا دعب دزو ور

نم! هب تنعل و دوب هدش

رات ور مدید ماکشا ! ندوبن نتفر یارای ماهاپ و یممدز هلهل ششوغآ هساوی

هتخادنا ریز یرس .اب مدرک یم قتال شندید هساوی مه زاب یلو ، ندوب هدرک

و درک دنلب ور شرس ییوهی ، تفگ یرپ هک یزیچ دادواب ور زانیرپ سالم باوج

. دنورذگ شرظن ورزا هچوک

دوب شاپ هک ییا یکیتس پال یاه  ییاپمد مدز.اب هیرگ وریز دنوم نم ِخیم شهاگن

ویبادص مدز گنچ هریتش ِنهریپ .هب دیشک مشوغآ یوت مکحم و دیود متمس

درک: همزمز و دیسوب ور ماهوم یور مدز. قه

مرگ! تمد ؟ نوم هساو یدرک هزجعم ایادخ -

: تفگ هدزییا ترسح هاگنِ واب درک ادج شدوخ ورزا نم

؟ مکسورع یدوب اجک -

تفرگ ور موزاب مگب.ریز یزیچ مزاب متسنوتن و مدرک هزمهزم ور مکشا هتساوخان

شغ م، هداونوخ ندید عقوم تشاد ناکما و مدوب هدز ناجیه . میتفر هنوخ لخاد و

دروآ. شدوخ وراب منودمچ شوروک و دموا لخاد فراعت یب مه زانیرپ منک!

پژ هک ییا ینودعمش یاه لگ و هنوخ کیچوک طایح یور راو ترسح ور مهاگن

هار یلصا سنلا تمس نوزرل یاهاپ واب مدش رت مومغم . تسشن ندوب هدش هدرم

و مدیشک هبشملا یتسد مش. لخاد نم دز هراشا و درک زاب ور رد امین . مداتفا

ِرانک نوش همه ریما و اهر ، دنرماس ، اتیزر ، سجرن ،اباب، نامام . متشاذگ ولج یمدق
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مضغب مزاب لا! بقتسا ینعی نیا و ندوب هداتسیا راظتنا ردهب یور هبور یاه لبم

ور شنت رطع . مدرک ترپ نامام هدشی زاب شوغآ یوت ور مدوخ و تسکش

واما دوب هدش رتدیفس ووم رتریپ یمندش. مردام هساوم یسک چیه و مدییوب

ِیگدیمخ یور و متفر ورف اباب مرگ شوغآ یوت ، نامام ِدعب دوب. مردام مزونه

هدش هگیدییا تقو ره رتزا نوبرهم ، مبصعتم و ریگ تخس ِردپ . متسب مشچ شنت

! تخیر یم کشا اباحم ویب دوب

ِمکش یور مهاگن و مدیسوب ور اتیزر . مدیشک شوغآ یوت ور نوش همه کتهبکت،

: تفگ و تفرگ تسد یوت ور ماه تسد . تسشن اهر ی هدموا رب

! نمسای  تارب مریمب -

: متفگ یگدول واب مدز سپ ور مکشا ، تشگنا ی هشوگ اب

هتفگ ، مرادن ور اراک نیا ی هلصوح هک نم هنک؟ گرزب یک ور ردام یب نیا -

! مشاب

تشادن ور قباس تنطیش . مدرک هاگن دنرماس وهب میداتفا هقههق قهقه،هب یوت

مه شندز دنخبل و ندرک هاگن زرط زا یتح یتحار هب نیا و دوب هدش رتاقآ و

: متفگ و مدز شهب یدنخبل دوب. ادیوه

! دیدش مورآرت مدیدنوت، هک یراب نیرخآ -زا

: تفگ هبترم هی یلیخ دزو یبوجحم دنخبل

؟ منزب فرح نوتاهاب یمهش -

ی هنوشن هب واباب مدرک شدنم  شهاوخ ِهاگن ِموز ور مرگشسرپ و هدز تریح ِهاگن

سنلا ییاهتنا ی هشوگ وهب مدنک ور مبل تسوپ داد. نوکت یرس « هرادن یلکشم »
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مهب لصأتسم . میداتسیا همه زا رترود هارور، یوت و میدش .مهمدق مدرک هراشا

مدز: بل یمدرک،هک للعت شفرح نتفگ هساوی و درک هاگن

؟ هدموا شیپ یلکشم ! دیشاب تحار -

: تفگ دزو یعنصت دنخبل

! هدموا راب هب هعجاف هن، هک لکشم -

هب ینارگن و سرتسا و متخود مشچ ش هدنومزاب تکرح زا یاه بل هب هدیسرت

: مدیسرپ و مدرک زاب دروآ.بل موجه ملد

ونم! دینوسرت یم دیراد ؟ دنرماس اقآ هدش یچ -

: تفگ و دیشک شیلسع یاهوم یوت یتسد

هراد! مه سرت ًاعقاو -

: متفگ نوزرل یاه بل واب مدیشک مبهتلم یاه هنوگ یور یتسد تشپ کوشهدز

؟ دینزب فرح یمهش -

: دیپوت دنرماس هرغ،هب مشچ واب دنوسر نومهب ور شدوخ اتیزر وهی

؟! تیم نیع هدش شگنر ینیب یمن ؟ ینک یم شتیذا ارچ ؟ یرادن لقع -وت

: تفگ و تفرگ ور ماهوزاب

یمهنک! شگرزب هراد نیا هبادخ، هدشن یزیچ ، مزیزع شاب مورآ -

قحلا و دنودرگرب ور شور و درک اتیزر هب یجکییا نهد ، قباس لثم مزاب دنرماس

! دوبن وشب مدآ ، دوجوم نیا هک



نوتاخ ناسیرپ رثا گرگدنب

486

داد: همادا و دیشک هنوگم یور یتسد زانیرپ

؟ زونه یراد تسود ور فتاه ؛وت یسای -

یروابان دوب.اب هدرک هدزم تریح و هدرک حرطم ور شطوبرمان ؤسِلا ییوهی یلیخ

هب یهاگن . نتسشن مه یور بلماه فرح یب هرابود و مگب یزیچ ، مدرک زاب بل

: تفگ و تخادنا دنرماس

! هیدوخ ماس ، شابن بذعم -

: متفگ و متخادنا ریز ور مرس

؟ اتیزر هیچ هساو ؤسلا نیا -

درک: هاگن مشچماه وهب تفرگ هنوچمور

؟ یراد شتسود -

بوخ ؟ مراد تسود ور فتاه زونه مدرک رکف و مدرک هاگن شهب تماص و تکاس

ور نم هب شندوب لیم ویب درکن یدرمان مه رخآ زور یتح نواهک ، مشاب هتشاد

دز! راوه

: تفگ و دموا ولج هرابود دنرماس مدب،هک در باوج متساوخ

هنک! شدقع ور هرتخد یمهر رصع ، یبنجن هراچ؛ یب نکن -زان

: مدیسرپ رایتخا ویب مدنوم هریخش توهبم

؟ رتخد مودک -

داد: باوج شاج هب اتیزر

! تسین گنشق نکصاًالمه رواب یلو ، هشمسا ورهام -
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زیچ، همه هب توافت ،یب هظحل نوا یوت یمدزونم، فرح یصرح و ضیغ اب

، مدوب هدش اوسر و نتسنود یم ور زیچ همه یتقو . مدوب نتسنود ی هنشت طقف

دوب؟! تلا جخ و مرش هب زاین هچ هگید

: مدیسرپ هتساوخان و هاگآدوخان هرابود

یچدش؟ موناخ یلیل سپ -

: تفگ دادو شینیب هب ینیچ زانیرپ

!کًالودسهلا شاهاب دز مه ورهب شیدزمان ، تندرم ثمًال دعب فتاه اباب... یچیه -

! هتفرگ رود همه زا

مدز: رغ وکالهف مدیشک نودند ورهب مبل صرح اب

هچ؟ نم هب صاًالانیا یاو ؟ هریگب نز داوخ یم ارچ اآلن سپ -

داد: ور مباوج هدنخ اب دنرماس

ترواب مگب یزیچ هی نیبب هدش! هنووید هدنزییا، هدینش هک شیپ زور هس -زا

یمهش؟

شدوخ مداد،هک نوکت یرس و تسشن مبل یور یدنخبل ، شراد هدنخ نحل زا

: تفگ

درک! شغ هدنزییا، متفگ شهب یتقو -

یمهگ؟ ور تیعقاو ای یمهنک قارغا هراد مدرک رکف و مدرک هاگن شهب روابان

: دروخ مسق هچب هی لثم هرابود ، شدوخ هک

یممگ! تسار ادخ -هب
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: متفگ ویبیخلا مدرک یفوه

بخ؟ -

درک: دنلورغ ، یضیغ رپ نحل اب دنرماس

؟ یمهفن هب یدز ور تدوخ ای یمهف یمن ًاعقاو !وت ضرم و بخ -

مدز: هنعط و مدرک یمخا

؟ دینک تبحص تسرد یمهش -

: تفگ و دیشک شاه مشچ ی هشوگ هب یتسد

! مدیرب یم ور تشوگ ،هک یدوبن مشاداد منک؟نز تبحص تسرد -

دش: ضرتعم اتیزر

! دنرماس -

: تفگ و تخادنا شهب ییا هنوقشاع هاگن

هگم؟ مگیم غورد ! دنرماس ِگرم -

دوب! هدشن فیرعت درم نیا هساوی ندوب یدج متشاد متح و

: متفگ هناقداص و مداتسرف نوریب ور مسفن

؟! منکب دیاب یچراک مدیمهفن مزونه نم دینک رواب -

: تفگ یمی مال نحل واب میدش رود ماس زا یمک ، تفرگ ور متسد اتیزر

! شیدیشخب وگب شهب وورب نکن تسد  تسد ، یراد شسود ناج؛هگا نمسای -

مدز: غیج و مدرک یکیرتسیه هدنخی
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؟! متیصخش نمو نوج زا نیاوخ یم یچ اهامش ؟ یدش هنووید -

: تفگ و تفرگ ور موزاب

شهب . یونشب فتاه دوخ نوبز زا دیاب هک تسه ییازیچ هی یلو ، تمهف یم -

هدب! تصرف

ام هب هنک نیع هرابود دنرماس . متفرگ شزا وور مدرشف مه یور کلپ یصرح

: تفگ زر هب باطخ دوب، نم هب شهاگن هک وردحیلا دیبسچ

! تفرگ یمن ور میمصت نوا ،هک تشاد لقع تشاداد -

دز: بل نم هب باطخ نیاراب

مزاب هگا دعب ، مگیم تهب ییازیچ هی مدوخ ، ریگب نهد هب نوبز هقیقد -ود

... شیتساوخن

درک: لیمکت ور شفرح و درک یثکم

! کرد -هب

رود یخرچ مدش. تکاس و مدرک رما تعاطا ، شندوب کر نازیم زا هدز تریح

درک: زاب دزوبل شدوخ

نیمز نوشدیاقع ،کًال فتاه ِردام و ردپ ینعی ، موناخ وطال ناخ نموه ؛ نیبب -

یمدرک... قرف گرزباقآ اب نومسآ ات

دعب و درک یثکم ، هشاب شفرح لیمکت هساوی یبسانم تاملک لا بند هک راگنا

داد: همادا دزو ینکشب

ور فتاه ، موناخ طال یتقو ! ندوبن قفاوم هن...صاًال هک دایز ، ندش هچبراد -اب
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یمسق و هیآ چیه واب هدیمهف گرزباقآ ننک،هک شطقس نتساوخ ، هدوب رادراب

هشب... طقس هچب هتشاذن

. منودب ور فتاه یگدنز ناتساد ی همادا متشاد تسود و مدوب هدش واکجنک

داد: همادا مورآرت و دوب هدش مورآ یبیخلا، هشیمه ِدنرماس

شگرزباباب هب نداد ور فتاه ، ندرک جل نموه دوب،طالو هدموا ایند هب هک هچب -

! نتفر ناریا زا هشیمه هساو و

مرس یروابان واب متشاذگ منهد یور تسد ، مدوب هدینش هک یزیچ زا کوشهدز

هکزا ییا هدیدن تبحم هچبی مدرک یم کرد هزات مداد. نوکت تسار و پچ ورهب

دوب. ساسحا ویب کشخ نِاردق ارچ دوب، هدش درط شردام و ردپ فرط

ساسحا ویب هتسب مشچ شاتبحم همهی یور ،هک مدرک یمن یفطل ومک

؟ مدوب هدرک شباطخ

: مدیسرپ درس نوخ و مدنوخرچ هقدح یوت یمشچ ، مدرک ظفح ور مرهاظ

؟ دنرماس اقآ تشاد یطبر -

یهاگن اتیزر تفر. بقع نم، اب ثحب زا هتسخ و دیبوک شینوشیپ یور یتسد

: تفرگ ور شافرح ی همادا و تخادنا شهب

و یشن شفعض هطقن داوخ،هک یمن ور وت هتفگ داریه و دارهب هب نوازور فتاه -

! ننکن تتیذا

مدز: داد شرس یبصع و متفرگ هلصاف ملا یبیخ ِرهاظ زا

! مدینش ؟ یمهف یم ، مدینش مدوخ یچ؟ وت -هب
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داد: حیضوت دنتدنت و یروف

ارچ منود یم نم ... هگیم بش نوا وزا شدوخ رس وت یمهنز بش ره -ودسهلا

! تفگ یروج نوا

: تفرگ ور شفرح ی همادا شدوخ و مدز یدنخزوپ

داوخ یم و تسین ابیلال شلد دوب هتفگ تهب یتقو ، ارجام نوا زا لبق بش -ود

... یرادن عالهقییا شهب دوب هدرک رکف نوا و یدوب هتفرگ دراگ هیلعش هش، ادج

: تفگ زجاع و ستملم

! مهفن ... مهفب -

مدرک رورم ور نوم  هطبار رخآ ات لوا ،زا مرازه راب یارب ... مدرک رکف و مدش تکاس

. متفرگ یم یقطنم میمصت هی میگدنز یوت دوب، هدش مه راب هساویهی دیاب و

یمدش؟ شرس قطنم ، قشع و

؟ تشاد لقع ، قشع و مدرک یم دروخرب قاعالهن دیاب

؟ تشاد کرد و مهف ، قشع و متفرگ یم ور میگدنز میمصت نیرت  گرزب دیاب

: مدروآ نوبز اهورهب تیعقاو یخلت واب مدیزگ ور مبل

،هب هتشادن عالهق زاربا تئرج یتح هک یمدآ امش، رظن ...هب دنرماس ...اقآ اتیزر -

؟ هروخ یم نم درد

هساوی ،هیراب، مدرک یم شمومت دیاب . مرایب مک متساوخ یمن واما دیزرل یم مادص

! هشیمه

مداد: همادا و مدرک کاپ ور مکشا
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و اهنت یروج نوا ، شقشع ثمًال تشاذگ ، ندیرخ تقو هساوی هک یمدآ -

؟ هروخ یم نم درد ،هب هنومب هدروخرس

یادص ،هکاب نتفگ یمن یزیچ و ندرک یم هاگن ور نم هدز تریح و یروابان اب

مدز: داد یشعترم

نید؟ یمن ور مباوج ارچ ؟ هروخ یم مدرد -هب

، هدروخن تسد زیچ همه ! مقباس ِقاتا ... مدیود مقاتا تمس و مدنومن یباوج رظتنم

تخت یور قهقه واب مدرک لفق ور دوب.رد کیرات و درس حلا نیع ورد زیمت

مدش. ولو باوخ

هک یدرم . هشاب میهانپ یب یازور ِهانپ تسنوت یمن و دروخ یمن مدرد هب فتاه

ِهانپ تسنوت یمن ، تفرگ یم میمصت یقطنمریغ هشیمه و دوب هتشادن هانپ شدوخ

. هشاب نم

ِدوخ تقیقح دوب... رامرهز تقیقح دوب... خلت تقیقح و مدوب هتفگ ور تقیقح

دوب! گرم ِدوخ

! ممیمصت ِلثم دوب، سگ ! مدرک یم سح ور شیسگ بیجع و تخوس یم مولگ

. مدروآ نوریب یذغاک و متفر مقاتا ی هشوگ ِکیچوک ی هنوخباتک تمس

: متشون نوزرل یاه  تسد واب متشادرب ور مسیوندوخ

... شراصح رد ریسا ِگرگ ، ناقشاع و تسا گرگدنب ایند -»

شا... هتشگ ومار عیطم ِگرگ ، ناگتخاب ولد تسا گرگدنب ایند

شا...!» تشونرس ِتسد زا هدروخ ریت ِگرگ نامه ونم، تسا گرگدنب ایند
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.رد مشاب توافت یب متسنوتن ، نامام ِشعترم یادص ِندینش دشواب هدز قاتا رد

و دیدن ور شرتخد ِیقشاع ، مزیزع ردام . متسشن تخت یور هرابود و مدرک زاب ور

... دیسر شتسکش هب

: تفگ و دیشک ماهوم یور یتسد

؟ یتفرگ ور تیمصت ، مسای ِلگ -

! یتقو ره رتزا هتسخ ... مدوب هتسخ و نتخوس یم مشچماه درد، و هیرگ طرف زا

درد واب ددرم درک. شزاون ور ماهوم و متسب مشچ ، متشاذگ شوناز یور ور مرس

: متفگ

! شماوخ یمن -هرآ،

دز: چپ مشوگ ریز

؟ ینئمطم -

همهی لثم ، تشذگ یم منیا ِدرد ! منئمطم مدرک یم دومناو دیاب و مدوبن نئمطم

! ندوب هتشذگ هک یزیگنا مغ یاه  هعمج بورغ

: مدرک زاب بل

! مشاب یقطنم ماوخ یم ... نامام مدش گرزب -نم

: تفگ ممصم

؟ مسای ِلگ هراذب تلد هب درد یرمع ، قطنم نیمه ادابم -

مداد: ور شباوج خلت

یرتخد هی هرارق زورما جل، هساو و هدش یرارف نم ِندوب هدنز زا یتح مدآ نیا -
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ی هدنمرش ، مبلق نوازور منک؟هگا یچراک هنزب، اج یگدنز طسو هنک! دقع ور

؟ مشکب سفن ییور هچ ،اب هشب مقطنم

دز: دزوبل مینوشیپ یور ییا هسوب

! یدش گرزب نِاردق هک ملا حشوخ -

و دیخرچ متمس وهی یلو هرب، نوریب قاتا زا تساوخ و مدش دنلب شاپ یور زا

: دیسرپ

؟ یسانش یم ردقچ ور داشرا نیا ، نمسای -

: متفگ و مدرک زاب ،بل داشرا ِدرومرد شییوهی ؤسلا زا بجعتم

هگم؟ -هچروط

داد: باوج ؤسلا، وراب ؤسملا

؟ هیبوخ مدآ -

ورد نوبرهم دوب.یبایرو بوخ یلیخ داشرا دوب؟ یبوخ مدآ داشرا مدرک رکف

طقف متسین ش همعرتخد نم دوب هدیمهف یتقو یتح ! یدج و ردتقم حلا نیع

دوب! هدموا هاتوک و هدرک افتکا ماکان ِیلیس دادویبدادوهی ودات هب

: مدیسرپ برطضم

هدش؟ یزیچ -

: تفگ همدقم نودب

هزاجا یقفاوم درک،هگا یراگتساوخ هساوش ور دزووت گنز شردام بشید -

؟! نایب ، میدب
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نم زا داشرا . مدرک هاگن نامام هب هدز تریح و مداد تروق ور منهد بآ

! هناشنماقآ و یمسر یلیخ دوب، هدرک یراگتساوخ

؟! مگب یچ متسنود یمن ونم

؟! متشگ یم رب میداع یگدنز هب دیاب دیاش بخ

یچ هساو مللعت سپ ؟ شماکان ِقشع و بلق هب دوب هدرکن ادیپ یرترب قطنم هگم

دوب؟!

نوفیآ وهی مدب،هک ور شباوج متساوخ و دوب هتخود مشچ نم هب رظتنم نامام

دز: داد دنلب سجرن دعب، یمک و دموا رد ادص هب

!... هیبصع مه یلیخ هراد، تراک رد یولج هرسپ هی سای -

ریثأت ممیمصت یوت یلیخ ، هظحل نوا یوت رسپ، نوا روضح ، متشاد متح ونم

... هشاب هتشاد

۱۴00-۱-2۱: عورش

۱۴00-۱2-2۳: نایاپ

نم وراب نامر تراپ هب تراپ ،هک مزیزع ی هماگنه و ناجرم زا نونمم پ.ن:

! ندرک میهارمه ، نوشابیز تارظن واب ندوب هارمه
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: نوتاخ ناسیرپ پیات ردحلا یاهدنلب نامر

ردخم نامر

طاولا التو نامر

رتراتسا نامر

زولا نامر

: تارظن لا سرا یارب هدنسیون یمارگلت یدیآ

Parisan_khatoon@


