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االنیمنا! نیشب امله...ایب -بود

اه یچا شامت هاگیاج یرسعدر و داد تعرس شیاه مدق هب کرتخد

: دیشک شلا ش هب یتسد و تشادر ب مشچ اراز شکنیع . تفرگ جا

! هیقب ولج تفر نوموربآ ... ینک می ادص رسو ردقچ اباب مدموا -

بجعت واب دند وب هدنادرگربرس ولج فید زار هک یدنول ب نارتخد هب وور

: دروآ باال تسد یدزو عنصت ی دنخبل ، دندرک یم ناشهاگن

-Hi!

هب یا هملقس و تفر نیب زا شبل یور د نخبل شد، رتمک هک هیقب هاگن ینی گنس

دز: شا یرانک ی ولهپ

ایمد؟ ...امنو میرم -

ه کنیا نودب دوب، نتفرگ یفمل لوغشم تسد هب یشوگ هک روطنامه ممیر

: دیسرپ دنک، شهاگن

یک؟ -

درب: ششوگ کیدزن رس امله

ورلتو اتا جن قیرغ زا یکی هدز شیپ سلا ود نت فگ یم هک هرسپ نومه -

اهیدمد! یمازعا جوز ور شمسا ... ندرک شمو مرح هقباسم وزا هدرک اپر
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... شمدیدن امیپا وه وت یلو

: تخاد نا شواکجنک ی هرهچ یهب هاگن مین میرم

زور ...هی نایب نا ریا کیپملا نا وراک ناب دادن راختفا نوشیا ! موناخ یترپ -

نا... رواک به هدش قحلم صعر زورما هزات و هدموا ادج ام، ندیسر زا دعب

! هدموا کالس تسرف .اب مدید شجیپ وت ور شاسک ع

: تسب ار شبجعت زا هدنام زاب ناه د امله

واو! -واه...

ادهر تسود شمه ... ییامندوخ هب ادهر تداع راگنا فرط منم! ؟ دیرب تفک -

. هشاب هجوت زکرم

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن امله

؟ تسادرف ش هقبا سم حاال... تسه یا هفحت هچ راگنا -

ت: شگرب شتمس و درک شوماخ شار لیاب وم نیبرود یرسع میرم

... سپ شاهاب یراد هسلج بشما هرآ! یاو -

درک: شهاگن درسنوخ امله

بخ؟ -

: تسش ن میرم یاهور با نایم یمخا
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! هداتفا لیف غامد زا راگنا هرس ؟پ یرادن سرتسا بخ؟ یسرپ یم -تاهز

شد: هریخ وربور هب هنیس هب تسد و درک یا هدنخ کت امله

من مشدع ؟ب مشاب هتشاد سرتسا ارچ ؛نم هداتفا لیف غامد زا نوا -

هساو نوشس رتسا هک منک کمک هیقب هب هرارق ثمال... مناوراک سانشناور

! ندموا ... هملغش . هشب مک هقباسم

ندشد، یم هکودرا نا ریا ناوراک ندید واب درک هاگن وربور هب عیرس میرم

شد. نتف رگ یفلس و یرادربملیف لوغشم و درب شا ی شوگ هب تسد عیرس

داتفا وا هب شمشچ درک، یم هاگن اهراکشزرو هب راختفا هکاب روطنامه امله

: دروآ ششوگ کیدزن رس میرم و

مدق دم سنلا وت هراد راگ قدوباال...نا نیا زا ربکا هللا ؟ شیدید -

! هراد یمرب

هدرب ورف شت خود شوخ راولش و تک بیج رد تسد هک وا هب هریخ امله

: دناخرچ هساک رد مشچ ، تشاد یمرب مدق هنارورغ وم دوب

لر تنک مدع هب مه ور یگتفیشدو اللخ تخا هشاب مدای حاال... ینکن -غش

منک. هف اضا شمشخ

درک: کزان یمشچ تشپ میرم
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! قوذ یب -

دش: دنلب امله هک دش یم جراخ تشاد مک مک ناریا ناوراک

. منزب منامام هب گنز هی نم -

ار شتراک دش. جراخ اه یچاشامت هاگیاج زا امله و داد ناکت یرس رممی

فلت،پسزا خم یاهروش هیاک ناوراک که تشاذگ ینلا س واپهب داد ناشن

یتولخ جنک . دندش یم ر قتسم نآ رد لته هب نتشگرب ات کیپملا هیح ات تفا

سامت اددو ناماس رسو ار شلا زاش هدمآ نوریب یاهوم و درک ادیپ

دشو رارقرب شردام اب سامت هک دوب هدیشکن هیناث چدن .هب تفرگ یریوصت

ت: سشن شبل یور دنخبل

! نامام -سالم

دوب: اش یمرگلد یشوگ ی هحفص تشپ زا شر دام دنخبل

دوب. تندید هظح ملدتنِگهیل حبص ؟زا نامام یبوخ مرب... تنوبرق -سالم

دز: ادص و

! تسامله ...ایب زرما -رف

دز: لز شریوصت هب یگنتلد با امله

دش... رد ناریا ناوراک االن نیمه . مدوب ریگرد یلیخ حبص زا مدرگب ترود -
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؟ نویزیول دزات یدید

داد: ناکت رس قوذ اب شردام

دمو... متا اباب ... میدید میدی -د

دی: شک رپ هناخ یارب شلد و دید شردام رانک ار شردپ

اباب... -سالم

ی؟ رادن یرسک ناج؟مکو اباب یبوخ ... مرتخد -سالم

یباسح هرارق ادرف زا طقف . تسین یرسک مکو چیه مرب... تنوب رق وخمب -

! هشب غولش مرس

درک: شهاگن نیسحت شاب ردپ

. شاب تدوخ بظاوم یلک اباب... ینومراختفا ثعاب -

دش: رت قی مع امله دن خبل

؟ منزب فرح شاهاب شت ؟نسی تساجک هایل یتسار ... مشچ -

... تاهاب میمگ تشگ رب یتقو اباب... هراد کالس ترهاوخ -

شلیابوم و دینشن ار شردپ یاه فرح ی همادا ، دروخ هک یمکحم ی هنت اب

هب مه شدوخ هکنیا زا لبق یا هظح ل تسرد دشو پتر نیمز یور مکحم

رد شبل .ق تشاد شا هگن تو سشن شرمک تشپ یتسد ، دروخب نیمز برض
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هسفق شوری رس ! شا ریزبنیی یا هنادرم یوبشوخ رطع زدو شیولگ

... شا هنیس رد دوب هدش سبح سفن و دوب هدمآ دورف یمکحم ی هنیس

شرمک درم هک دنیبب ار شیوربو ر دنلبدق درم تروص ات دنک دنلب رس تساوخ

: تشادرب بقع هب یمدق و درک اهر را

؟ دیدیدن هک همدص ؟ دیبوخ -

یبآ، نا مشچ نآ یور شزا هاگن و داتسرف نییاپ رادادص ار شنا هد بآ امله

: دیخرچ شا هتسکش ی هحفص و لیابوم تمس

! ملیابوم -

یور ارزا لیابوم دشو مخ ، تشاد نادجو باذع راگنا هک ردحیلا درم

: تشادر ب نیمز

! هشب ضیوعت دیاب ... هتسکش هش حفص -

ار شا هدنامرد نحل تسنا وتن یلو تفرگ ار شمشخ یولج یتخس به امله

دنک: لر تنک

. نشیم نارگن ناخاودهم ! هیشوگ نیا وت میچ ...ههم متاع ماه!طاال هرامش -

شنامشچ یلو درب ورف شتلا ح شوخ یاهوم نایم یتسد یتحاران مدراب

: تشادن یساسحا چیه
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هحفص ندش تسرد ورات نوتتاع طاال منوت یم . ماوخ یم رذع اعقاو نم -

منک. یبایزاب یشوگ

درک: شک ورف امله یتحارا زان یمک

؟ اعقاو -

داد: ناکت رسی مدر

ور نوتتاع .طاال مرادن شه یزب عفالاین هک هما هاب هگید یشوگ هلب...هی -

. منودرگ یم شر ب نوتهب و شور منک یم لقتنم

دش: دراو تفلا خم رد زا عیرس امله

دیی. امرفب امش منک. یم شیراک هی مدوخ . تسین اینزی هن -هن

ییوربا درم ... شیو ربور درم زا یبوخ ی هنیمز شیپ هن تشاد دامتعا هن

دش: شکیدزن یمدق و تخادنا باال

. متسین نگیم اه هناسر هک یا یدب نوا هب ؟نم دیرادن دامتعا -

درک: ر اکنا عیرس امله

ن... یروظنم نم -هن

دش: عطق وا طسوت شفرح

! افطل منک... بجارن ور کمرا دیراذب -پس
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هب رت کیدزن یوایانراب ادص ی هنادرم دشونت زارد شتمس یتسد

دیس: ر ششوگ

هک هبدا زا رود اما دیسانش یم اال متحا انش... راکشزرو ... منافوط نم -

... ِموناخ نوتاهاب ییان شآ زا متخب شوخ . منکن یفرعم ور مدوخ

: درشف ورآما تشاذگ وا تسد رد تسد دیدرت اب امله

. ناوراک سانش اورن ! یمارآ امله ... متسه یمارآ -

شیاهر وا تسد هب یمارآ اشفر دشواب رت قیمع نافوط بل جنک دنخبل

درک:

هسلج مه اب بشما منک رکف دی. شاب سانشناور هروخ یم نوتسیف -به

! هزاجا .اب منودرگ یمرب ور نوتلیابوم عقوم نوا .ات میراد هرواشم

سفن امله و تشذ گ شرانک ،زا دشاب امله زا یفرح رظتن م هکنیا نو ودب

: داتسرف نوری ب یتحاران اراب شا هدش سبح

... ملیابوم -

شدین: شرس تشپ ارزا میرم نا رگن یادص تو سب مشچ یا هظحل

؟ نیا تشاد تراکیچ ؟ یبوخ امله... -

دوخ تسناو یمت وا شیپ ... شا یمیمص تسود و دوب ناوراک ر اتسرپ میرم
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و تخادنا ن یمز یور شا یشوگ خیلا جیا هب یهاگن . دشاب شا یعقاو

: تفگ

دش! رخد می شوگ هحفص مهب... ینتهدز قافتا -

: دروآ نی یاپ ار شی ادص نت میرم

؟ تفر نییا تپ خادنا و شرس زب نیع روطنیمه ؟ تفگن یزیچ -

باوج درب یم سنلا یج مسترخو هک روطنامه و تفرگ شار یوزاب امله

داد:

مه ور میشوگ طاالاعت تفگ درک! یهاوخرذع یلک هراچیب اباب... -هن

بش. ات هنک می یبایزاب

: تخادنا باال ییوربا یات میرم

؟ تفگن یا هگید زیچ ! نملتنج هچ -

درک: مخا امله

یلک انیا.اتاالنمه منامام منزب گنز هدب تور یشوگ ادخ؟ هدنب هگب یچ -

... امتح ندش نارگن

رکد، یم دراو هار رامش هک روطنامه امله و تفرگ وا تمس ار شل یاب وم میرم

رکف نافوط با شا یناهگان دروخرب و تشاد شا یشوگ رد هک یتاع طاال هب
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دوب! هدیدن وا نا مشچ رد ینا می شپ یا هرذ اما ارچ تسناد یمن درک...

***

و درک یم نی ارباالویاپ یشوگ ی هحفص ، شتخت رانک راوید هب هداد هیکت

شیپ کرتخد ی همان نایاپ دش. یم رت گنررپ هظحل ره شا یبصع دنخشین

دوب رارق یهک سانشناور ! شمشچ اخِر همان نایا پ ناونع بدوو شمشچ

در شیپ تقو یلیخ ارزا شزمرق طخ دنک، شتاق همال رواشم یارب بشما

داد یم لا قتنا دیدج یشوگ ارهب شت طاالاع هنادرسنوخ نافوط بدوو هدرک

ت... شاد دیدج یمرگرس هب زاین درک! یم هریخ مهذ شدوخ یارب و

چیه هب دوبن رارق ، نارهت هب شتشگرب زا سپ هلصاف یایهکبال مرگرس

هن هب هقیقد .هد تخاد نا شا یچم تعاس هب یهاگن ! دهد شتسد از ناونع

ش نت یگنر یک شم بذج یباک دشور ...بدنل شا هرواشم تقو و دوب هدنام

تس کراولش ... دندرک یم هریخ ار یمشچ ره شیو وزاب هنیس الت ضع درک.

شوخ یاهوم دش. لیمکت یگنر یکشم یناتک اب شپیت و دیشوپ ار شترشیت

تذل اهر... شا یناشیپ یور ار یرات دنچ و درک هناش هبباال ور شار حتلا

فرت.اب نوریب اتاق وزا تشادرب ار شا یشوگ ن! دوب هجوت زکرم زا درب یم

یلوئسم ... دیخرچ یم شتمس یرتشیب یاه هاگن تشاد یمرب هک یمدق ره
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شیارب درک! یط یلا یخیب نافوط و داد رکذت شپیت دروم رد مارآ ناوراک زا

هاگتسد دوش...از رشتنم وا زا تیعضو نآ رد یملیف ای سکع هک دوبن مهم

هدکهد اجی همه اهراکشزرو افرهحلا یارب هک اذغ راکدوخ شورف یاه

دننک، تفا یرد یندی شون ناگیار دنتسناوت یم و دوب دشه هداد رارق کیپملا

، هرواشم سنلا هب شدورو زا لبق ! تفر باال برض کی و تشادرب یرت سلد

یدزوفگت: کمشچ تش میذگ شرانک زا هک ردحیلا یناتسهل ی رتخد

-you'resohandsome!

(! یباذج لیخی (وت

شبهسنلا،رس ندش دراو زا لبق یا هظحل تسرد دزو یدن کجخ نافوط

ربد: وا شوگ کیدزن

-wecanbetogether...ifyoulike!

(! یاوخب ...گاه میشاب بامه مینوت (یم

ناراکشزرو ی هرواشم دش.ااتق سنلا دراو و داد ب اوج ار شکمشچ و

دوب هتسشن ش مزی تشپ امله دی. شک رسک زاب همین رد وزا درک ادیپ را ناریا

دز: رد هب مارآ راب ود نافوط . تشون یم یزیچ و

؟ لخاد مایب منوت یم -

@
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دز: یگنرمک دنخبل و درک دنلب رس شیاد ص ندی نش اب امله

... دییامرفب -

زا اصوصخ درک.م یمن تفا یرد یبوخ سح ن افوط زا ارچ تسناد یمن

دوجو یرتسکا خ ودگیو نآ رد یساسحا چیه درک یم سح ! شن امشچ

زیم یور ار شتسد رد لیا بوم . تسب شرس تشپ نردار افوط . درادن

دز: یدنخبل و تشاذگ

تاع طاال تباب ...زا یشو گ نیا رو مداد لا قتنا ور نوتتاع -طاال

یزواجت نیر ت کچ یوک هزاجا نم . هشاب تحار نوتلا یخ مه نوتیصوصخ

ر طاخب وخما یم رذع مزاب . مدیمن نوتیص وصخ میرح هب مدوخ بناج زا ور

. داتفا هک یقافت ا

توریمزی میق نارگ لیا بوم ارزا شهاگن و داد ناکت ن یفرط رسیهب امله

: تشادرب

دی. نیشب ییاد مرفب منو. نمم یلیخ ... تسین یلکشم -

رتشیب ... شنا درگ یلدنص وری مه امله تو سشن ییا لدنص یور نافوط

وفگت: دیخرچ دوب هتخا اپناد یور اپ هنا درسنوخ نهک افوط تمس

زا لبق بش . اجنیا نایم نوشس رتسا عفر هساو اهراکشزرو -عمومال

@
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یمن نوشباوخ بصح دوخ ات یتح ای نباوخب ننوت یم رت تخس تاقب اسم

نیا تاقوا رثکا نت... سنوتن زا سر وت نراد دیدش بلق شپت یهاگ هرب.

ندرسنو الخ ماک هن... مه یها هصگ خشم نوشیندب تاک رح ای هرهچ وت سرت

. مدب رارق هتسد مودک وزج ور امش منود یمن ... سرتسا رپاز نورد زا اما

؟ سک عرب ؟ای دیراد سرتسا اما دیدرسنوخ

شیامن اربه شپل هنوگ چلا شباذج دنخبل دشو مخ ولج هب یمک نافوط

: تشاذگ

زدین؟ یم سدح یچ نوتدوخ -

درک: لفق مه اررد شناتشگنا امله

... دیاش ؟ دینک می یف خم ور نوت سر تسا -

سلا ود هک یقافتا هن؟زا ...مهگ دیراد ربخ ینم هتشذگ زا اعطق امش -

... داتفا شیپ

داد: رستناک امله

هک یسرتسا دیاش اما... دیایم رظن هب یدرس نوخ مدآ امش دنچ ...ره مراد -

هنک! یم ادیپ زورب دیدش تیناب صع هی لکش هب وهی دید یمن ربزو

درک: یا هدنخ کت و داتسرف نوریب رادادص ار شسفن نافوط

@
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بدو! هدرکن فیصوت ونم حلا قیقد ردقنا اتحاال یسک منک ف ارتعا دیاب -

هگا دینک یم سح ؟ دینک یم یفخم ور نوتس رتسا امش ... هتسرد سپ -

زهن؟ یم هبرض نوتر رغو هب دیدب شزو رب

دییات دادن ناکت رس اب اهنت دعب، و درک ش گنها فرح یب یا هظحل نافوط

: دهد همادا امله دش ثعاب نی ومه درک

و هدرد ینکمهی ش هفخ هفطن وت هکنیا ه. یدرف یره عیبط شنکاو سرتسا -

هگن لداعت رشطم هب اما هبوخ سرتسا درد... هی مه هرذگب دح زا هکن یا

رانک و سرتسا اب هلباقم یاه هار مامت می نوت یمن هسل ج .ماتوهی شنتشاد

درد زا رارف ، مدیتا سا زا یکی لوق امابه نکمی نیرمت ور شاها ب ندموا

و مینک شلو !بق شاهاب میشب وربور دیاب سپ تس... هگید درد هی شدوخ

هب نداد شوگ ای هداس نتفرگ شود هی یهاگ . میدب ششهاک مینک عسی

تقو مو یراد نوشتسود هک ییامدآ نتفرگ ش عالهق،ردآوغ دروم یقیسوم

هنوت یم باتک هی ندنوخ ای هاوخلد شزرو ماجنا ، نوشاهاب ندنورذگ

ندرک مک هسا و یعیلا هنیزگ هی مه نشیتیدم هنک... رتهب لیخی ور نوملا ح

. هسرتسا

دز: یخل ت دنخبل ن افوط

@
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م هداون اخ هک ینامز نومه !زا یگچ ...زاب شزا مدرک رارف هشیمه نم -

یتقو ! یقی سوم ، شزرو ، سرد . مشاب نیرتهب یا هصرع ره وت نتشاد راظتنا

یب ابیرقت وتن مشب قرغ نوم یوال رختسا وت دوب هدنو مکم یگلا س تفه وت

لیسیدز! مهب مندرک لغب جیا هب ماباب ، نوریب ندروآ بآ زا ور منوج

مش اب هضرع یب دح اتانی هرارق هگا فگت یم ... همدای بوخ ور شافرح

رهم! داد نا دناخ وت سرت و فعض رادهبه فرش گرم تفگ یم . مریمب هرتهب

که ییامله ار... امله نامشچ رد یفخم مغ نیمه ! تساوخ یم ار نیمه

: دنکن شراک ریگرد ار یزوسلد سح و تاساسحا درک سیع

ندیم ماجنا ییاهراتفر اهردام و ردپ زا یلیخ هنافساتم ... مفساتم اعقاو -

ماجنیا نم ه. نومب نوشاه هچب یور رمع رخآ هنات کمم شبرخم تاریثات که

هت شاد یرتهب حلا شلبق تعاس دنچ و هقباسم نیح لقاد ح منک نوتکمک ات

نوت هرواشم تاسلج ، نارهت تبه زابرشگ دعب منک یم داهنشیپ ...اما دیشاب

. دیدب همادا نوتدامتعا دروم سانشناور وربا

دش... کیدزن شفده هب یرگید مدق نافو ط

؟ دیشاب امش ، سانشناور نوا هشی -وم

: دناشن بل یور یگنرمک دنخبل روز هب امله

@
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! هراختفا ثعاب تس...اما ه یرتهب لیخی یاه هنیز گ اعطق -

: تفگ رکدو زارد مستش تسد . داتسیا امله زیم ی وربور دشو دنلب نافوط

تاسل ج نیا مراودیما درک... رتهب یلیخ ور حملا اما دوب یها توک ی هملا -کم

نکه. ادیپ همادا مه نارهت رد

داد: ناکت ورس تشاذگ شتسد رد تسد امله

... ادرف ی هق باسم وت نوتتیقفوم دیما -هب

: دروآ نییاپ ار شیادص دشونت مخ مزی تمس یمک نافوط

!رد یمارآ مونا خ دوب دها وخ نم طالملا لا سما اما... دشن شیپ سلا -ود

و ریمع ت مرب یم ور نوتلیابوم نا رهت هب نومن تشگرب ضحم ...هب نمض

! شوخ بش . مدیم نوتلیوحت وسامل حیحص

نامد امله دشو جراخ هرواشم قاتا ،زا دشاب امله زا یف رح رظتنم هکنیا بی

یتح دنک. شراک هکنا دوبن یزیچ نافوط تیباذج ... شناشیرپ شراکفا و

دیسر یم رظن هب برت دوم رتو مرتح ،م شفارطا یاهدرم لیخیزا هب تبس ن

رکد!و یم رهاظت یزیچ هب هک راگنا ... تفرگ یمن وا زا یبوخ سح یلو

هب هدز هیکت نافوط ، دیگنج یم شمهرد راکفا اب امله هک هظحل نامه ت سرد

هک یردقنوا هنک... یم میبصع هرتخد ت" شون یم یسک ربیا شقاتا راوید

@
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! هدوز یلو نکم مومت ور شراک هتفا یم شم شچ هب ممشچ ات داوخ یم ملد

هش!" مومت یزاب دوز ردقنا هفیح منک... لمحت بدیا

***

-Swimmingmen's200m freestylegoldmedalgoesto

ToofanDadmehrfrom Iran.

( ناریا زا رهمداد نافوط هب دوش یم ادها ۲۰۰تمر دازآ یانش طالی (مدلا

شق هان ید یس لا مامت یور نافوط دشومان شخپ سلان مامت هکدر ادص

هک یدنخبل اب امله و تفر باال یناریا نارادفرط ی هدز ناجیه ،جغی تسب

نافوط . دیبوک مه ارهب شنا تسد دوب هتسب شقن شیا ه وریبل رایتخا یب

هناش یور یا هلوح عیرس ل ماوع زا یکی و داد ناکت تسد اه نیبرود هب ور

ار یمشچ ره شا هکت شش مکش و هدیزرو تدش هب لکیه . تخاد نا شیا ه

شک نودب هقب، اسم رد شندش لوا زا سپ اصوصخم درک. یم خهری

ش رادفرط ی دایز دارفا دشو یم شخپ ناهج زا یرتشیب طاقن رد شریو صت

هظحل تسرد و دوب هتخیر شا یناشیپ رد شا الیغ کرپ یاهوم . دندش یم

، داتسرف ارباال سیخ یاهوم رات ونآ درب ورف ناشنایم تسد نافوط هک یا

یا هدنخ کت اب نامزمه وهامل دندرک ش خپ شار ریوصت اه ید یس ال مامت

@
shahregoftegoo



21

راگنا فرط " دوب دشه رت گنررپ شن هذ رد هظحل نآ میرم فرح دش. بدنل

"... هشاب هج وت زکرم هراد تسود شمه ! ییامندوخ هب هراد تداع

شقن دیاش هکنی .ا داتسرف نوریب رادادص ار شسفن دزو سپ ار شراکف ا

یم ریزارس شدوجو ارهب یبوخ سح ، تشاد نافوط یزوریپ رد یکچوک

دنیبب تشاد تسود دوب. هدمآ شیاشامت یارب هک دوب یا سماهقب نیلوا درک.

دوب هدرک اشارفشا یگدنز زا یگرزب زار لبق بش هک یزومرم راکشز رو

ندید اب یا هظحل هک تشگ یم یجورخ لا بند ... دراد یدرکلم ع هنوگچ

هد اتسیا رود هک مستوا ندرگ و داتسیا دیاه یس لا رد نافوط ریو صت

اقیق ود تشگ یم تیعمج رد یسک ندبلا راگنا مه نافوط د. ناخرچ دوب

تشگنا اه، نیبرود هب هجوت ویب داتفا امله هب شمشچ هک دوب هظحل نامه

امله تمس اگنهاه وتمام درب باال ینادردق و یزوریپ ی هناشن ارهب شتسش

ار شناهد بآ امله ... داتفا قافتا هیناث ردچدن زیچ .ههم دیخرچ شفارطا و

شنا وت ،ابمتما دندز شلف شمشچ رد هک ناه یبرود و داتسر یاپینف رادادص

یور ت سد ... داتسیا تول خ ییاج ، یمومع وردسنلا دیود نوریب زاسنلا

خم برطضم دز، یم سفن سفن هک وردحیلا تشاذگ شا هنیس هسفق

دش:

@
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! نتفرگ سک ...ع نتفرگ سکع یاو -

دفا! کشب ار شا هنیس هسفق هدنام مک درک یم سح و دوب شنا ردده شبلق

هتفرگ ناشر فن ود هکازره ییاه سکع و شدنخ وبل نافوط رخآ تکرح

مشچ یول یج سرت چیه نودب نافوط و دوب زاس هیش اح کش نود ،ب دندوب

دوب... هدرک ینادردق وا اهزا نیبرود و تیع مج

***

نافوط یتناما لیابوم و دوب هدرک عمج ار شدوخ تخت ی هشوگ ی تحاران اب

: درشف یم شنا تشگنا نایم ار

نامام . دیراد دامتعا مهب هک منود یم . تسه مساوح هشاب ... نامام هشا -ب

... مریگ یم سامت تاهاب من

یور شرانک ار یشوگ شا، هداوناخ اب وطالین سامت هقیقد یس زا سپ

شکشا دوب هدرک سیع یلیخ . تفرگ شناتسد نایم ورس تشاذگ تخت

از جراخ دوب، هدرک لمحت زور ود نیا هک یراشف بندو. قفوم ویل دیاینرد

و تشاذگ قاتا اپهب میرم هک یا هظحل تسرد شضغب دس و دوب شنا وت دح

: تسکش دید، ار شا یکشا نامشچ

؟ مدب و نوشباوج یچ منک؟ ر اکیچ نم میرم -

@
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دش: کیدزن یتحاران اب میرم

منی! بب ملغب ؟ایب ینک یم چاررگهی هنووید -

: تخاد نا شنازرل نت رود تسد و تسش ن امله رانک

لبق... هقیقد نچد ات یدوب بوخ هک ؟وت هگم نتفگ ی زیچ تردام و ردپ -

: دیخرچ میرم تمس هدنامرد رکدو ینیف نیف امله

جا همه ینا یور هرسپ نیا تکرح مت! سین بوخ ورهز ...ود مدوبن بوخ -

هدش منک.مههجارپ نشور و متنرتنیا هقیقد ود مرادن تئ رج هدش... شخپ

تسود روضح زا فورع م راکشزرو ی نادردق " نتشون شریز و شملیف زا

! رتخد تسود نک... رکف "! هاگش زرو رد شرتخد

زد: امله ینیب هب شتشگنا کون با یمارآ ی هبرض میرم

؟گمه ندرک تاوعد ای ندز یفرح تاباب نام گمهام مشدعب ! داوخب مشلد -

؟ هدوب یچ هیضق یدادن حیضوت نوشارب

دی: شک شسیخ نامشچ ریز یتسد امله

! نتحاران دوب صخشم یلو روطنیمه ممنامام . مراد دامتعا تهب تفگ ماباب -

رکف نو شدوخ شیپ یچ و ندید ور ملیف لیماف و کف زا رفن دنچ نک فرک

رکف نوشلد هت اباب و ناما وخمام یمن طقف نم همه! ردپ روگ ال صا ... ندرکن

@
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جول نوشرس نم تیرخ رطاخب اوخم یمن . مدرک تنایخ نوشدا متعا هب ننک

. هشاب نییاپ یقبه

: دناشن شیا هوربا نایم یمخا میرم

... وشاپ ! ندرک تیبرت یموناخ نیا هب رتخد ؟ هشاب نی یاپ نوشرس ارچ -

شغ ات روخب یزیچ هی مشدع ب نزب ت تروص و تسد هب یبآ هی ورب وشاپ

؟ یدب هیحور اراکشزرو هب یاوخ یم ادرف ت هفایق نیا .اب یدرکن

فپ نامشچ و خرس تروص ندید واب تفر نییاپ ت خت زا فرح یب امله

: دنام زاب شناهد هنیآ رد شا هدرک

؟ مدش یل کش نیا ارچ نم -

دیش: ک زارد تخت یور و داد ناکت فسا هبت یرس میرم

... وتدوخ یدرک -نبادو

هک شا عمهد روق و راق یادص و دیشاپ شتروص هب درس بآ تشم چند امله

وفگت: تشاذگ شمکش وری تسد ، تفر باال

؟ مریگب اذغ منوت یم ونهز همن... شگ -

: تسشن شیاج رس میرم

؟ مریگب اذغ تارب یاوخ یم هرآ... -

@
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درک: نت اشار یشزرو ترشییوس و دیشوپ شیلا امله

خهرو. یم م هلک هب مه یداب ...هی مریم مدوخ -

درب: باال یالکی هناشن ارهب شتسش تشگنا میرم

رتشیب هظح رهل ینک بوخ ور تدوخ حلا یاوخ یم هکنی !ا دموا مشو -خ

هنک. یم تباث ور تندوب سانشناور

درب: مه رد هرهچ امله

ور. هدن وماو تشگنا نوا نییاپ رایب ... تکرح نیا زا مدش رفنتم یاو -

زا تعاس . دینش ار میرم ی خهدن یادص رخآ ی هظحل دزو نوریب قاتا وزا

منی مشچ هب ید ایز دارفا ه، مدخ زا یدادعت وزج دوب هتشذگ شب هدز اود

و دندید یم تع اس نآ اررد هاشداپ تفه باوخ اهراکشزرو رثکا دن. دروخ

سنلا دراو . دسرب شا هراچیب ی هدعم داد هب تساوخ یم هزات امله

درک. دنت حاللاپ یاهاذغ ی هفرغ تمس تسار کی دشو یرو خاذغ

یم اررپ شی اذغ کچوک ینیس دشو یم در هفرغ ره یولج زا هک روطنامه

درک: تسیا هنیس رد شبلق و شدین شرس تشپ ارزا ید رم یادص درک،

؟ موناخ امله -

. تفرگ ار شدوخ یولج یلو شد مشخ هب لیدبت هیناث کی رد شسرت سح

@
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: تشگر ب نافوط تمس تیدج دشواب ساالد نتشا درب یِلا خیب

هب ونم مشیم نون ...مم مرتحم اقآی مرادن ندرک تبح ص طیارش نماالن -

دی! راذب مدوخ حلا

ارزا وا یادص هک هارتف یل دنص و زیم تمس و تشذگ نافو ط رانک وزا

: دینش شرس تشپ

! مینزب رحف بدیا یلو -

. تسشن مزی تشپ و دیشک نوریب یا یلدنص هدش نکتلر یتینابصع اب امله

: مرتح نم انچمه اما دوب یدج نافوط نحل

من؟ یشب منوت -می

داد: وا نامشچ ارهب شخرس هاگن امله

سک ع هگید رفن االنهی هگا هدش. تسرد هیشاح مارب یفاک ی هزادنا -به

... هریگب

دوشن روب جم امله دشتا مخ یمک و تشاذگ زیم ی هبل ار شت سد نافوط

: دریگب دحباال نیرخآ ارات شندرگ وا دنلب رطقِد اخب

اجنی ا یناریا راکشزرو ای راگنربخ لقادح نت... سین اجنیا یدایز یامدآ -

؟ یمارآ موناخ منیشب منوت یم . تسین
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نافوط دشو لوغشم شیاذغ اب فرح یب امله درک، رارکت هک ار شلا وس

: تسشن شی وربور

منک. تسرد ه یشاح نوتسا و متس اوخ یمن اعقاو نم -

یا هظحل وات درب ناه ارهبد شباقشب یرد هدش لیرگ غرم زا یا هکت امله

دش: شرهز هملک ی عقاو یانعم وابه گنها ریز ، داتسرف ش یاپنی هک

دید! رک تسرد یلو -

د: اتسرف نو ریب رادادص ار شسفن کالهف نافوط

منک؟ ناربج منوت یم رو طچ -

درک: اهر باقشب اررد شلا گنچ امله

! نیمه ... دیشابن من فارطا -قفط

ن... یصا خ روظنم چیه اعقاو هظحل نوا دوب. رکشت مدصق نم -

: دیرپ شفرح منای امله

م! هدا وناخ ولج هتفیب نییاپ نم رس دش ثعاب امش ی هداس رکشت -لوی

ملا حشوخ اعقاو نم هش. تسد هب تسد مدرم نیب مملیف و سکع دش ثعا ب

نیا دیاش ! تشذگ منهج لثم نم هساو زور ود نیا یلو دیدش لوا هک

هک ینم ... تسین نم هساو یلو هشاب یداع امش هساو اه هیشاح و طباور
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زنتسزیتالش تعامج نیا نویم هشی مه هک ینم ! مشاب اجن اتیا مدیگنج

فده امش ی هداس رکشت . مسرب م فادها هب منوت یم مدب تاشنون مدرک

دیاش ، هشا بن امش ریصقت دیاش درب... لا وس ریز ور اجنیا رد نم ندوب ِی لصا

یدهگی ایاضق یلیخ لثم مه هیضق نیا و مداد نوشن تیسا حس یدایز نم

االن... یلو هشیم شومارف دعب رزو دنچ

داد: ودااهم دیشک یهاتوک سفن

االن یلو م تسین نتسکش لد مدآ نم . منزب یهاب تشا فرح ماوخ یمن -

مشی م نونمم سپ ... مشب ن ومیشپ ادعب هک منزب یفرح هنکمم ماو ینابصع

! مینک مومت اج نیمه ور هملا کم نیا

یقطنم یدایز شیوربور خدتر دش. تشم زیم ریز زا مکحم نافوط تس د

و دناشن بل جنک یگتخاس یدنخلت درک... یم رت تخس ار شراک نیا و دوب

داد: ناکت رس شباوج رد

یچ ودمن یمن . مدرک لمع رکف یب یدایز نم ... یمار آ مون داخ یراد قح -

یم یلو مشب نوترازآ ثعاب هتساوخان راب ود هاتوک رفس وتیان هدش ثعاب

می! رکف یب تباب ماوخ یم رذع مزاب نم ... هدوبن دصق زا هک دینودب وخما

! شوخ نوتبش ... نشیم مومت اه ثیدح و فرح نیا ادرف دیشاب طممنئ

@
shahregoftegoo



29

و مهرد راکفا اراب کرتخد دشو ،بدنل دشاب امله زا یفرح رظتنم هکنیا بی

یم دوب! هتشاذگ یا هطقن دب یور تسد . تشاذگ اهنت شنادجو باذع

عفن ارهب قرو دناوت یم وا، نادجو باذع نداد رارق فده هک تسن اد

... دنادرگرب شدوخ

***

یروخاذغ کچو ک یاهزیم زا یکی ت ،شپ شرانک یرد سک روضح نودب و اهنت

هب سوسحمان اما شه اگن د... ناخر میچ اتساپ اررد شلا گنچ و دوب ه تسشن

واب دوب هت سشن اهزیم زا یکی تشپ هک یرتخد وهامل...هب دوب ورب ور

یم دنو تفگ یم ین ااری رتخد ناراکشزرو زا رفن وود شا یمیمص تسود

ی هحفص رد یتییوت امله،اب اب شا هملا کم زا سپ بش نامه . دندیدنخ

همه زور دنچ زا دعب وحاال دوب هدرک بیذک ارت ابوا هطبار شا یصخش

دنتش واد دوب رگید تعاس دنچ ناشزاورپ دوب. هداتفا دنت رود یور زیچ

عمج ار ناشلیا سو . دندروخ یم کیپملا ی هدکهد اررد ناشراهان نیرخآ

داش دش! یم هدید مه اب غموشیدا اهراکشزرو ی هرهچ ورد دندوب هدرک

یاهزور هک یطی حم زارتک نیگمغ و هداوناخ و هناخ شوغآ هب نتشگرب زا

و درب ارهبدهنا شیاتساپ زا یمک نافوط دن. دوب هدنارذگ نآ اررد یبوخ
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با وج ورد دیشون شا یندیش ون زا یمک وا، هاگن هب هجوت نودب امله

شفده وحل نتاه نافوط نهذ و دیدنخ یم گنشق . دیدنخ شتسود یخوش

ثعاب نیمه و دوب هدیچ شدوخ یارب هک یتدم هاتوک فده د. یخرچ یم

نیرخآ .هامل دشاب ه جوت یب کرتخد یابی ز یاه هدنخ هب تبسن دش یم

دز. دنخزوپ وا یندیشو هبن هریخ نافوط و درب ناهد ارهب شیاذغ قشاق

شا یلد نص تشپ هب هنادرسنوخ دعب، و تخادنا شا یچم تعاس هب یهاگن

و دوب هدیرپ شگنر . دیدنخ یم رتمک و دوب دشه رت تکاس امله داد. یکته

شسابل ی هقی یمک فرت! یم شیپ بوخ تشاد ن افوط ی هشقن ینعی نیا

یم اتر تشاد هک یهاگن د. اتفا نافوط هب شهاگن هظحل کی و درک ازآد ار

اگنهزا دش. دنلب و دور یم یتشادهب سیورس هب هک تفگ میرم هب دش...ور

و دروخ نیمز ت روص کهاب دوب هتشادنرب ار لوا مدق زونه و تفرگ نافوط

شد: دنلب میرم غیج یادص

امله! ادخ... -ای

تمس هلج باع میرم رو... طنیمه مه نافوط دشو دنلب زیم تشپ یرسعزا

: تسشن وناز کی یور شرانک و تفر امله

؟ امله ؟ یبوخ ... رتخد هدب مرمگ ادخ یاو -
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دش دیفس سر زات هدیشکن هیناث هب میرم گنر . دروخ یمن ناکت یا هرذ امله

هیا هاگن دش ثعاب شا هدیسرت غیج . دنادرگرب شدوخ تمس ار امله و

د: خرچب نا شتمس یرتشیب

؟ یدش یچ امله هنک... کمک ادخییک ور !وت هروخ یمن نوکت ... هشوهیب -

رانک! ورب -

دناوتن میرم دش ثع اب شا یدج نحل دزو رانک ار میرم عیرس نافوط

ور هب گنر و دوب هدش غامد نوخ کرتخ .د دنزب یفرح نیرت ک چوک

یسک هکنیا زا لبق و تشاذگ شندر گ گر یور تسد نافوط ... تشادن

ناراک شزرو دش. دنلب و تخادنا امله رمک و اهوناز زری تسد دوش، نامعش

و دنتف ر رانک عیرس دندوب هدش عمج ناشفارطا هک یا یجراخ و یناریا

سنلا یجور خ تمس تشاد شوغآ اررد امله ف یرظ نت هک ردحیلا نافوط

مامت هکبا رو طنامه میرم دوب! هاک ثملرپ تسرد شیارب امله نزو ددیو.

هدیرب هدیرب یرگهیا ،اب دسرب وا یاپ هب درک یم یعس و دیود یم شناوت

فگت:

هرآ؟ دز یم شضبن میدز؟ شضبن -

ناج شیب تسد ، نافوط عیرس مدق ره وبدواب هت شگر ب بقع هب امله ن درگ
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دای رف میرم رس ات تفر ارگ شدوخ یولج یتخس هب نافوط خدرو. یم کتنا

: دشکن

هرآ... -

دش: کیدزن سعیر ناور لاک وئسم هک دن دوب هدک هد زهج م ناتسرامیب کیدزن

نکاالن ربص ! نری گ یم سکع نوتزا نراد ناف... وط هدش؟ یچ نافوط -

! نافوط ... نرایم دراکنارب

دز: داد ششوگ رانک وا قطن زا وکالهف داتسیا هظحل کی نافوط

م نیشب ... هریم یم م اتسد ور داهر هرتخد ! نریگ یم سکع هکدنرا کرد -هب

؟ دراکن ارب رظتنم

هرابو د نافوط دشو هفخ رددم شرانک لا سنایم درم هک دیشک دایرف چنان

اب عیرس اهراتس زاپر رفن دشوود ناتسر امیب دراو . تفرگ رس ارزا ند یود

کی زا رتمک و تشاذگ د راکنارب یور ار امله نافو دشدن.ط کیدزن دراکنارب

دوب: هن یاعم لوغشم سنا رواژ کشزپ دعب، هقیقد

-Whathappenedtoher?

؟) هداتفا شارب یقافتا (هچ

یم سفن سفن هک وردحیلا درب ورف شیاهوم نایم یتسد مکحم نافوط
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داد: باوج دز

-Shefaintedsuddenly.Herpulseisweak.

(. هفیعض شضبن دش. شو هیب (وهی

هب وور تخاد نا امله نامشچ شاررد صوصخم قهوی غارچ رون رتکد

گتف: نافوط

-Waitoutsideplease.

(. شاب رظتنم نوریب افطل )

یزاب شقن رو طچ تسناد یم دوب! هدرک ن یرمت ار ندش نارگن اهراب ناف وط

تشادرب هامل یباتهم ترو ارازص شهاگن رکدوعبد، دیدر یات هظحل دنک...

یب امله زو، رما هکاتهب تسناد یم مه شدوخ ... تفر نوریب وارژناس وزا

بدو! شا عطهم نیرت هانگ

***

ی هتسب رد هب سیخ نامشچ واب دوب هداتسیا راوید هب هداد یکته رممی

رکد: یم هاگن شیوربور

یم حفر میتشاد هک... دوبن ش یزیچ امله ؟ شلا زاح ندیمن یربخ هی ارچ -

بامه. میدز
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یور جنرآ دوب، هتس شن اه یلدن ص فید زار یکی یور ردحلایهک نافوط

یاه فرح و میرم هیا هیرگ . تفرگ شناتسد نایم ورس تشاذگ شیاهوناز

. دنتفر یم ورف شباصعا رد غیت لثم نا وراک لوئ سم

محرمو سلا دنچ مزاب یاوخ یم ... نافوط هشیم شخپ هرا بود نوتاسکع -

؟ یشب

د: ندروخ هرگ مه رد تخس شیا ه مخا و درک دنلب رس نافوط

مشچ سنلا... فک دوب هداتفا شو هیب هرتخ ؟د موه ؟ مدرک یم راکیچ -

؟ متفر یم متسب یم

تسرد . تفگن یزیچ رگید و داتسرف نوریب رادادص ار شسفن شران ک درم

: دیود رتکد تمس میرم دشو زاب رد هک دوب هظحل نامه

-issheok?sheisawake...isn'tshe?

هدم...گمههن؟) وا شوهب ؟ هبوخ شلا (ح

داد: ناکت یرس کدرت

-sheisawakebutherbloodpressureissolow.Wetooka

bloodtestfrom hertofindoutwhy.

ات میتفرگ نوخ شیامزآ ش .زا هنیی اپ یلیخ ش نوخ راشف یلو هدموا شوهب )
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(. میشب هجو تم ور شلیلد

فگت: ین ارگن واب تشاذگ ولج یمدق ناوراک لو ئسم

-Weareflyingtonight,doctor.Isn'titdangerousforher?

؟) تسی ن کانرطخ شارب نیا . رتکد میراد ز اورپ بشم (اما

-itisbetternottotravelbyplaneuntilherconditionis

proven.Wehavetowaitforthetestresult.

باوج رظتن م دیاب . هنکن رفس امیپاوه اب شتیعضو ندش تباث ات هرتهب )

(. مینومب شیا مزآ

داد: هم ادا عمج هب وور تخادنا شندرگ رود ار شا یکشزپ یش وگ

-Onepersoncanstaybyherside.Butdon'tgethertired.

(. دینکن ش هتسخ ...ویل هنومب شرانک نوته یم رفن (هی

: دیخرچ ن اوراک لوئ سم تمس ینارگن اب میرم و تشذگ ناشرانک زا

یچ ؟ مینک ر اکیچ ... هاگدورف میرب یابد هگید تعاس هس !ود هزاورپ بشما -

؟ دایب نوماهاب هنوتن هگا هشیم

د: یشک شندرگ تشپ یتسد یگف ابکال ناوراک لوئسم

. هگید تعاس هس ود ات هشیم یچ مینیبب دیاب . نومب ششیپ عفال امش -
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هب ور میرم و تفرگ هلصاف ها نآ یزا مهم سا مت نتفر گ یارب و

فگت: نافوط

هامل... تباب منونمم -

زا نافوط هاگن دش. قاتا دراو میرم و داد ناکت شباوج رد یرس مارآ نافوط

یا هظحل تسرد دو اتفا دوب هدیشک زارد تخت یور ملهاکه هب ردنمیهزاب

هک رو طنامه دشو رود یشنکاو چیه درک،یب شراکش هامل قمر یب هاگن هک

واب دیشک نوریب شبیج شارزا لیابوم ، تفر یم ناتسر بامی یجورخ تمس

درک: پیات یص اخ یزوریپ سح

-sheisminenow!

هنم!) االنمال رتخد نوا )

***

رد وکملا مامت شرکف یلو داد یم ناشن لوغشم ار شدوخ رهاظ به

وج و سر پ یدایز رگا تسناد یم و تشادن یدید ج ربخ دوب. ناتسرامیب

کردنهلامو لغب ِملیف ... دنوش می ساسح رتشیب هیقب شک نودب نکد،

و دیخرچ یم تسد هب تسد اهراکشزرو نایم ناتسرامیب تمس یوددشن

یملیف ادنردن قح وبدکه هدرک دیکات یناریا ناراکشزرو هب ناوراک وئل سم
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وخب نیا و تسا نکمم ریغ هک تسناد یم نافوط دنچ !هر دننک شخپ ار

شرت کید زن وتناستهبهامل یم هک دوب یا هد نرب گرب شدوخ رظن دوب...زا

گنیپ هکابوا یسور راکشزرو دش،روهب سنلا دراو هک میرم دنک.ابیددن

: تشا ذگ زیم راریو شتکار زدو یگنر درک،لخبندمک یم یزاب گنپ

-Goodjobboy!Ihavetogo...

مرب...) دیاب نم ! رسپ دوب بوخ تراک )

دمع وزا رتف سنلا یجورخ تمس ، دشا واب زا یباوج رظتن م هکنیا نو ودب

... تسین میرم هب شساوح که درک دومناو یروط

! رهمداد یاقآ -

عیرس میرم . تشگرب شتمس و ارشدین میرم صدیا هک دوب یجورخ کی دزن

شبلق یور تسد دز یم سفن سف هکن وردحیلا دناسر وا ارهب شدوخ

: تشاذگ

! رکشورادخ ... دییا جنیا -

دش: شکیدزن یمدق ناف وط

؟ نگیم چی ارتک ه؟د روطچ امله -حلا

مسا ینشدن زا هک وردحیلا دات سرف نی یاپ ار شناهد بآ یتخس هب میرم
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دوب،گتف: هدرک ب جعت وا نابز "زا مناخ " دنوسپ نودب امله

یلو شه دنلب تساوخ یم روز .هب نانچمه هراد فعض یلو هرتهب ... هرتهب -

! نیمز ه روخب دوب کیدزن هک دوب هت شادنرب ور لوا مدق زونه

داد: همادا هدنامرد و تفرگ کشا من رتشیب شنامشچ

ششیا مزآ وت یچ همه . ندیمن نوشن ور یصاخ زیچ شاه شیام بزآ اوج -

و شیش شور راشف گتف یم رتکد . تسین بوخ لهام حلا یلو نمرلاه

هزی اجا . شارب انهک رطخ یلیخ تیعقوم نیا وت زاورپ گتف یم ! هتفه

... هدیمن صیخرت

و دیشک شیاه ردمو یتسد . دهد ناشن ارکالهف شدوخ درک یعس نافوط

درک: مخا

تع سا هس ود هراد ناریا نا وراک ؟ اجنیا هنومب وهنتا کت هرارق یچ؟ ینعی -

! هدرگ یمرب هگید

: دیشک شسیخ نامشچ ریز یتسد میرم

ش؟ شیپ مبوهن هرارق یک ! ندرگ یمرب ادنر ناوراک لک . مگیم و نیمه منم -

ششیپ هراذیمن ناوراک لوئسم یلو ادهر تل هم هگید اماتهیههتف یازیو

ات هدش ورزر بشما ه ساو اه طیلب مامت ب! شما مدرگر ب دیاب .مهگی منومب
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تو امله یتقو م درگرب روطچ ... ندرگرب ، ندنوم هک یلماوع و اراکشزرو هیقب

؟ بیرغ روشک نیا تو اهنت هنکتکو راکیچ حهلا؟ نیا

هک یروط ، تشذگ هک یا هظحل و داتسرف نوریب رادادص ار شسفن نافوط

: دیسرپ ، هدرکن یپک اج کی ار امله یشوگ تاع طاال مامت راگنا

یمرب دجا . تسین بشما نم زاورپ ؟ دیراد شردام ای ردپ زا یا هرام -ش

. منومب ششیپ منوت یم . مدرگ

درک: شهاگن تهب اب میرم

ملها دوخ هشب یضار مه ناوراک لوئس الم صا طچور... امش هخآ ... هخآ -

. ندش صخرم ه ساو دز یم شیت وآ بآ هب وشدوخ تشاد ! هنوم نیم

رت خد یاه یفرحرپ لباق ردم هک تفرگ ار شدوخ یولج یتخس هب طوناف

: دنزن دایرف شیوربور

دروم رد مدوخ . شردام دپرو اب دیریگب سامت گمه؟لطاف هشدوخ ت سد -

. مدیم حی ضوت نوشهب امله

هفب... ش ردام و ردپ میراذن درکه دیکات هامل هخآ -

درب: ادصباال نافوط هک دوب هدشن متما شفرح

...گمه ناتسرا میب هشوگ هداتفا ب یرغ روشک تو هرتخ ؟د موناخ هش یم هگم -
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االن نیمه هک منک یراک منوت یم ؟نم شردام و ردپ به میدن ربخ هشیم

اجنیا زا نراذب دیاب طقف کنن! شیرتسب وشرو ناتسرامیب نیرت زهج م

! دیری گب سامت نوشاها ب افطل سپ . هنکن تمواقم مشدوخ و نوریب شمر بب

درک... ضغب میرم و تشگرب نا شتمس اه هاگن رتشیب ، شدنلب ی ادص زا

زاربا تصرف یتح یلو دنزب داد شرس همه مشچ شیپ تشادن قح نافوط

ار یشوگ و تف اررگ امله ردپ ی هرامش رحف یب . تشادن ار شا یروخلد

نتفگ "ولا" یادص و تفر هلگ صاف میرم زا یمدق دنچ نافوط داد. او تسد

: تفگ همدق م دزویب یا هفرس کت ، دیچیپ ششو ردگ هک لهام ردپ

. متسه رهمداد نافوط . بانج -سالم

ات دیشک لوط یا هظحل دنچ دوب. هتخا ارشن وا هک ینعی امله، ردپ توکس

: دهد باو ج طخ تشپ لا سنایم درم

د... ییامر -سالم.فب

درب: ورف شا یشزرو راو لش ارردجبی شتسد یک نافوط

. نتفر شوه زا راهان نیح زورم ا نوترتخد -

؟ هبوخ شلا دی؟ح گیم یچ؟چیادیرد -

ار زین نارگن یادص یتح نافوط و تف رگ جوا هرابکی به امله ردپ یادص
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: دنزب ار شفرح عیرس درک یعس . دینش

یلو ندیم نن وشن یرو صاخ لکشم مه اه شیامزآ ...ناتجی ندموا شو -هب

اخونم امله . صیخرت هساو هدیمن تیاضر رتکد هو نییاپ نان چمه نوشراشف

نیا با زاورپ هگیم رتکد یلو نشب صخرم نراد رارصا نو شدوخ

ور شنو هداوناخ نتساوخ ...منی کانرطخ تدش هوهب کسیر ون شتیعضو

نوشیا هب نم . مریگب سامت مدوخ دش ثعاب نیمه و نراذب نا یرج رد

کنن! یم بیزا نوشنوج اب نراد منیبب منوت یمن و منویدم

افطل ... افطل ؟ هشاب شبقارم هرارق یک راده. طیلب بشما هساو نم رتخد -

امله. هب دبدی ور یشوگ لوا

: تفگ تفر یم نات سرامیب تمس هک روطنامه دشو جراخ زاسنلا نافوط

ود لات قادح اهزاو رپ هیقب هک منئمطم تس. هگید هسروز هساو نم زاورپ -

زور هس هساو خیلا یلدنص هی نوشارب منوت یم یلو ... ندش رپ هدنیآ فههت

زا نوشندش صخرم ات مه تدم .وتانی ندرگرب نم هکاب منک ورزر هگید

. تسه نوشه ب مساوح ناتسرا میب

ور شلیلد اام هیگرزب فطل ؟ دیدب ما نماجن رت خد هساو وراک یابدنیا -چار

دبدی قح نم به ویدیو نوا ندش رشتنم زا دعب صوصخ .هب مشیمن هجو تم
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. مشاب هتشادن راک نیا هب یبوخ سح که

نانچمه اما شی ادص درک... تشم یبصع ار شناتسد زا یکی نافو ط

دوب: درسنوخ

مهدهدا تسد هب تسد یروط یچز همه هنافساتم ... یمار آ آیاق دیراد قح -

رضاح ردحلا نم فده اهنت یلو اینم. رظن هب ید امتعا لباق مدآ نم هک

نم هب یگرزب کمک نوشیا دینایرج رد هک روطنومه وچن ه نوترتخد هب کمک

. ندرک

نامه ورد دیسرپ هلامار قاتا ی هرامش یراتسرپ دشوزا نا تسر بامی دراو

داد: همادا حلا

اب نانیمطا هساو د ینوت یم یتح . نوشدوخ هب مدیم یور شوگ -االن

زجسملا یفده نم هک دیشاب نئمطم . دینک صحتب ناوراک لوئسم

. مرادن ناریا هب نوترتخد ندنودرگرب

ه تسشن ها یلدنص فیدر زا یکی یور لصاتسم هک دید ار ناوراک لوئسم

هب وا ندید اب امله دش. قاتا راود دزو رد هب رابآرما ود وا ههب جوت یب دوب.

قاتا اپبه عیرس شرس تشپ لا سنایم درم دشو زیخ مین شیاج رس یتخس

: تشاذگ
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؟ ینک می راکیچ نافوط ... نافوط -

: تفرگ شتمس ار یشو وگ هاملرتف تمس میقت مس نافوط

! نتسه نوترد -پ

ره هک یتینابصع و یت حاران وا،اب ناتسد رد رممی یشو گ ندید اب امله

: دیسرپ تف، رگ یم دشت هظحل

هتف؟ رگ نوتیزاب نامرهق امش ؟ای ماباب هب هدز گنز میرم -

درک: هراشا دوب ردزا وا تمس ن انچمه هک شتسد هب نا فوط

! نطخ تشپ -

: دنابسچ ششوگ وهب دیشک وا تسد ارزا یشوگ راچان هب امله

اباب... -ولا

: درشف تشگنا کون اربا شکاندرد یناشیپ امله و تفر بقع یمدق نافوط

تس. داسه راشف تفا خادهی هب اباب مبوخ وخمب... -

سدح ال ماک تسن اوت یم یلو شدین یمن ار امله ردپ یاه فرح نافوط

یم حیجرت و دوب هد اتسیا ناشیوربور تیناب صع اب ناوراک لوئ سم ... دنزب

ربص شتسد فک نافوط حق نتشاذگ یارب کملاهم ندش مامت ات لقا دح داد

داد: همادا و درک نافوط هب ینیگمشخ هاگن امله دنک.
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... یدایز نیا . تسین میزیچ اعقاو اباب -

درک: ادا ار تاملک شیاه نادند نیب واز درک یثکم

؟ نامام ن.ولا درک شغولش یدا یز نوشیا -

زا دوب هدنام مک دادهبدووهامل شردام تسد یارهب شوگ شردپ

دنک: هیرگ ی گدنام رد

مرب؟ تنوبرق ینک یم هیرگ ارچ ... نامام مبوخ -

زا هک نیا زا لبق دوب. ه داتفا سفن س فن وهب دیرپ یم رتشیب تشاد شگنر

و دیشک شتسد یارزا شوگ نافوط ، دتفیب شتسد از یشوگ فعض دشت

: تفرگ ناوراک لوئسم سمت

زراههب یم نتشگرب رترید زور هس .ود دیگب ش هداوناخ وهب شتسار -

ننوت یم نوشیا هت... عاس هدزا ود هد زاورپ هنتوهی یشب حاشل نیا اب هکن یا

! ندرگرب نم اب

، دینش یم نافو زاط یفرح نینچ دوب راب نیلوا هک ردحیلا شیوربور درم

یارب شنامشچ رهکاب وطنامه و تفر گ شتسد اراز یشوگ حفر یب

شد: تبح ص لوغ شم دی شک یم ناشن و طخ نافوط

... یمارآ یاقآ -سالم
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: تفر امله مست نافوط

. شکب زارد -

درک: شهاگن دردرس و کشا زا خرس نامشچ اب امله

زدید گنز یقح هچ ...هب نشیم نارگن م هداوناخ مد! رگرب بشما دیاب نم -

نیمه دیاب نم ؟نم... مرتحم یاقآ هطوبرم هچ امش هب نم ؟حلا مردپ هب

... بشم ا

ارهب شدوخ یدنلب مدق اب نافوط هک رتف یم جیگ شتد هب تشاد ش رس

اش یبآ نا مشچ در امله خرس هاگن ت. خادنا شرمک تشپ تسد و دناسر او

هک روطنامه و تشاذگ تشلا وریب شار رس یمارآ هب نافوط و دروخ هرگ

دز: بل مارآ دوب، هدش مخ شت مس

بشا نئمطم ! موناخرت خد هش بوخ حتلا همهم مارب هک یقح نومه -هب

. مرادن یا هگید دصق

بلق نابرض هک یا هظح ل تسرد دشو یم شخپ امله تروص یور شسفن

نانچمه هک ناوراک لوئسم هب دش هریخ و دیشک ،عبق تفرگ جوا امله

دوب: تبح ص لوغشم

امله. تیاضر اب هگم هد یمن ندش صخرم ی هزاجا شرتکد هلب...لبه -
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ار نافوط دندوب هدرک شروب جم راگنا هک یرو وط تخادنا نافوط هب یهاگن

: تفگ دنک، دی یات

مونش یم هک هراب نیلوا نم . نتسه ام مان هب یاه راکشزرو زا نوشیا هلب... -

لوی... نریگب طیلب امله هساو ناوخ یم نوشیا

: دهد همادا وا عفن هب دش ثعاب ، نافوط کانتش حو مخا

بشم ا شلا ح نیا اب امله هک هرتهب منم رظن منک!هب یم نوشد ییات من یلو -

. هشن امیپاوه راوس

ناوراک ول ئسم و تسشن ن افوط هیا بل یور یا هنادن مزوریپ د نخشین

: تفرگ شتمس ار یشوگ

ننک. تبحص ابوت ناوخ یم -

ت: شاذگ ششو گ رانک ار یشوگ نافوط

. دییامرفب -

بدو: مکحم نانچمه یلو دیزرل یم ینارگن زا امله ردپ یادص

همه و منک یم دامتعا هرت.دمرا مهم نم هساو یزیچ ره زا امله یتم -سال

ت یتناما هب تساوح ... تناما تتسد م راپس یم بیرغ روشک وت ور میگدنز

م! رسپ هشاب
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: تفگ ه نامرتحم تو خادنا امله هب یهاگن ناف وط

. دیشابن نارگن . تسه نوشهب مساوح منوج لثم دیشاب نئمطم -

کمن. تبح ص شاهاب ماوخ یم امله. هب دیدب ور یشوگ افطل ... منونمم -

هلباالن... -

دش: ش ابپرد تبحص لوغشم مخا اب امله و تفرگ امله تمس یار شوگ

هک... تسین المز یدج وخمب... اعقاو نم اباب -

هب تی ناب صع د.اب رواین هن رگید امله هک تفگ هچ ملها ردپ دیم نهف نافوط

: دیپت یم دنت رود یور نانچ مه شبلق لوی درک یم هاگن نافوط

ور میشوگ مگیم میرم .هب مراذیمن نوتربخ میب دوخ زا مشچ بابا... هشاب -

. مشی پ هرایب

هک میرم هب یهاگن دوب، هدروخ فده هب میقتسم شر یت هک نردحیلا افوط

اب میرم امله، ی هملا کم ندش مامت ضح وهبم تخادنا دوب هداتسیا انکررد

تش: اذگ اپهبتاقا ینارگن

... نوشدو خ رهمداد یاقآ نزگزنمد. یسک هب ادخ هب نم ملها... -

و درک زارد ش ستم تسد دوش. هتفشآ نیا زا شیب کرتخد تشاذگن امله

دزوبا یا هتسخ دنخبل امله . تفرگ ار شتسد ک شارپ نامشچ اب میرم
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وزابکدر: تسب مشچ نانیمطا

؟ یرایب ور میش گو ینک فطل هشیم . مزیزع منود یم -

ادد: ناکت رس دنت ودنت درک دراو وا تسد هب یمارآ راشف میرم

هرآاالن. هرآ... -

ن اوراک لوئسم تمس هنادرسنو خ نافوط و تفر نوریب قاتا زا عیرس و

: تشگرب

! هشن نوترید تقو ،هی یدارم -اقآی

داد: شل یوحت یعونصم یدنخبل و درک شهاگن هدش تنکرل یصرح اب یدارم

ور ناوراک نیا چزی همه رکشورادخ رهم! داد بانج هشیمن ریخ...یدر -

! هنزب شمه هب کنهن یعس یسک هگا هم.لابهت ظن

: تخادنا باال ییو ربا ناف وط

! تنعل شرکنم -رب

یور دشوطوفنا جراخ قاتا زا دوش شثح ب نافوط با هکنیا زا لبق یدارم

: تسشن هامل تخت رانک یلدنص

؟ دیرتهب -

ند نام سح درک! می یسک یب سح د. ناخرچ یرگید تمس ار شندرگ امله
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و دنکش یم شضغب دنک زاب بل ارگ تسناد یم ... هبیرغ رپزا یناکم رد

تبحص یمسر هرابود هک یناف وط . دهدن نافوط هب یباوج دش ثعاب نیمه

درک... یم

. مرادن و متشادن بید دصق نم . دیدش تیذا هتساوخان هگا ماوخ یم رذع -

شفرح دنک! داجیا نادج و باذع شلباقم فرط رد هک دوب دلب بوخ نافوط

بل ریز و تشاذگ ش رورغ یور اپ امله هک دش دنلب رفنت دصق اردزوهب

: تفگ وا هب باطخ

. منونمم -

دز: یگنرمک دنخبل و دیخرچ شتمس نافوط

یچ؟ هساو -

: داتسرف نییاپ ار شناه د بآ یتخس هب امله

ه ساو مه مه... ... دیدرک کمک روطچ مدش شوهیب یتقو فگت بمه میرم -

یلو... دیرادن نم هب تبسن یتیلو ئسم چیه اعقاو امش االن!

: دیرپ ش فرح نایم ن افوط

! مینی بب روط نیا ور امش می رادن تداع ...ام دینک زکرمت نوتندش بوخ یور -

راکفا اراب وهامل تفر نور یب قاتا ،زا دشاب امله زا یفرح رظتنم ه کنیا ویب
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دوب! هدش رجاا ومکلا مامت شا هش قن تخس تمسق . تشاذگ اهنت شمهرد

***

دیس: ورپ دروآ ارباال امله تخت ت شپ یمک

؟ دیتحار -

: تفگ بل ریز و داد ناکت رس مارآ امله

نو. نمم هلب... -

زا زونه ملها شچمنا و دوب هتفر هاگدورف هب لبق تعاس دنچ ناریا ناوراک

شد وجو باامتم هظحل .نآ تشاد من میرم اب شا یظفاحادخ ی هظحل

تخت هب کیدزن ای یلد صن یور نافو دوب!ط هدرک سح ار تبرغ یو یاهنت

: تخا اپناد یور واپ تسشن وا

نوش ورن یص اخ لکشم اه شیامزآ جیاتن . مدرک تبحص نوترتکد -اب

. دیشیم صخرم باالرت دایب نوت اشفر ادرف ات هگا ندادن.گتف

: دیسرپ دیدرت اب امله

؟ هتسرد ... میرب کیپملا هدکهد زا دیاب شدعب -

ورزر قاتا نوتار ب منومب هرارق لتهیهک نوا .وت دیشابن نارگن . میریم هرآ -

. اجنوا میریم نوتندش صخرم زا هلبدع صاف ...بال اینولوپ لته درکم!
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ورزر هک یتمیقنارگ تدش هب لته و ناف وط یدرسنوخ تدش زا امله زغم

: دیشک توس دوب هدرک

؟ لته ؟ میری -م

دش: مخ ولج هب یمک نافوط

. هگید مینومب ییاج هی دیاب عقوم نوا تس.ات هگید ورز هس نومز اورپ -

درک: تنکرل ار شمشخ یتخس هب امله

ه تشاد لیامت من دیاش ؟ دینک تروشم نم اب شلبق دوبن رتهب یلو ... منونمم -

. مریگب قاتا رت بسانم تمیق یاجیاب هی مشاب

دوب رارق زور هس نآ رد دوب هدرو آ شدوخ هکاب یل ِروپ تشیب هکنیا رکف

نایم یگنرمک مخا . دریگب تدش شمشخ دش یم ثع دوش،اب هلت فرص

: تسشن ن افوط یاهوربا

نکدی؟ تخادرپ یلوپ امش هرارق هگم -

درک: یبصع یا هدنخ تک امله

اعقاو ! رهمداد یاقآ هنک لگ نوتیزاب نملتنج مه دروم نیا وت هرارق هک دیگن -

تخادرپ امش ور ینورگ لته نیچمه وت مقاتا لوپ مدیم هزاجا دیدرک فرک

؟ دینک

@
shahregoftegoo



52

دش: جک یبصع یدن خشین هب نافو ط بل جنک

کدین! تخا رپد یلوپ مراذب میمه اب یتقو دیراد عقوت هک دیگن -

شن امشچ ن درک زاب اب ومهمزنا دریگب مارآ ات تسب مشچ یا هظحل امله

فگت:

نیا وت مشیم نون مم یلو ... رهمداد یاقآ منک یم کرد ور امش تین نسح -

منک! یچاکر مریگب می مصت مدوخ دیراذب میناتسهل هک یزور دنچ

رت یتهر نافوط یبآ هاگن ویل دوب یداع تساوخرد کی نتاه شفرح

زا امله درک، زاب بل هک یتقو دشو ضو ع هظحل کی رد هک یهاگن دش.

: دیسرت هناندوب تسود رگید که ینحل واو مب تدش هب یادص

؟ موناخ رت خد ینک یم تمواقم یدایز ادیر ینک یمن رکف -

بآ امله دش ثعاب نیمه و دوبن شنحل رد یخوش زا یرثا نیرت کچوک یتح

دشو تشم شت سد رد مالهف هدارا .بی دهد تروق راد ادص ار شناهد

ار شسفن و دیشک شند رگ تشپ یتسد مکحم دمآ. شدوخ هب عیرس ن افوط

: داتسرف نو ریب رادادص

. متشادن یروظنم ... ماوخ یم رذع -

گنز ! رطخ گنز ینعی نیا و دوب دهدا ناشن ار شا یعقاو دوخ هظحل یک
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گرزب توافت کی شیاه همعط ریاس اب امله هکنیا یروآدای یارب یرطخ

! لقتسم یتیصخش و رورغ تش... اد

هکنیا زا لبق ات داد یم حیجرت دش. دنلب نافوط و تفگن یزیچ امله

درک یعس و داتسیا هامل تخت رانک دنک. کرت ار قاتا هدشن رتدب تیعضو

دنک: ه یجوت ار شلبق هظحل چدن فرح

امش و هیگر زب رهش اجنیا . هشاب نوتهب مساوح هک مداد لوق نوتردپ هب نم -

ات مشیم نونمم . دیتسین انشآ شاضف واب وشرو دیدموا هک هراب نیلوا مه

هب هک یور لوق ماوخ .منی دینک د امتعا مهب ناریا هب نومتشگرب نامز

! منکشب ، مداد نوت پرد

. تفر نوریب قاتا زا دشاب امله زا یفرح رظتنم هک نیا ارزدویب شف رح

رد دوب سبح زونه ش سفن و دوب هدش کشخ هتسب رد هب شهاگن هک ییامله

دیفس ؟ تسیک ا عقاو درَم "نیا دیسرپ یم شرس رد مادم رفن کی و هنیس

ایدب؟" تسا بوخ ؟ هایس ای تسا

***

شفیفخ فعض ههب جوت یب درک یعس و تسب شندرگ تشپ ار شیانادن با

یم شندش صخر زام یتعاس .سه دشکب نیم ز یور ار شنیگنس نادمچ
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هدک ده نافوط هارم بوداتهبه هدرک عمج ار شلیا سو مامت هلجع وبا تشذگ

تسناد یم و دوب هتشذگ حبص تشه زا تعاس دنک. کرت کار یپم لا

نافوط دیآ.هب یم دورف نطو رد یدوز االهب متحا ناریا ناوراک یامیپاوه

شجو زاخر سپ هلصاف وبال دوش یم ق حلم وا هب هطوحم رد هک دوب هتفگ

دشو هدیش ک شنادمچ ی هتسد ، هطوح ردم نت شاذگ واپ یلصا زاسنلا

دید: شران ارک نافوط دنلب تماق

؟ دیدرک عمج ور یچ همه -

دوب هدید .مکن تشاد تسود دزار یم فرح ی مسر زونه ناف وط هکنیا

و درک زارد شناد مچ تمس تس .د دندش یم ینامدو هکزدوخ ار یناد رم

: تفگ

. مرایم مدوخ ؛ دیشکن تمحز -لبه...

شهار اوهب فرح هب هجوت دزویب مشچ ارهب شا یدود کنیع نافوط

داد: همادا

! یمارآ مناخ دینکن ف راعت هرتهب -

. دیوگن یزیچ رگید امله دش ثعاب شا، هناتسود حلا نیع ورد یدج نحل

. تسشن امله لد رد نابا یخ ند ابید جعییب قوذ ندشدو جراخ هطوحم زا
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تشاد تسود ، وشرو شیابیز تختیاپ و ناتسهل هب شدورو ی هظحل زا

زا یتمسق هب دوب رارق دیاش وحاال ددرگب ار رهش نیا بجو هب بجو

د. سرب شا هتساوخ

؟ میرب اجک بخ... -

داد: همادا نافوط و دناخرچ شتمس ندرگ ، نافوط مب یادص ن دینش اب

حاال نیمه مینو یمت دیا هتسخ هگا دنچ هبهلت!ره نتف ر هساو هدوز -

. میرب

درک یعس و تخادنا رممد یوهایه و شفارطا غولش نابا یخ هب یهاگن امله

دنک: ف راعت رتمک هدش هک مه راب کی یارب

. مرادن یلکشم نم . دیرت تحار امش روط -ره

: دروآ نوریب شراولش بیج زا ینیشام چییوس دزو یباذج ک مشچ نافوط

! وشرو رد هاتوک شدرگ هی هب منک یم نوتتوعد سپ -

یگنر زمرق ویلبد بیما یاه غارچ و داد راشف ار چییوس ی همکد و

دش: نشور ناشلباقم

! میرب -

شد: زاب رخآ ات شیور شیپ نیشام ندید زا امله نامشچ
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؟ دیدرک هر اجا نیشام -

: تفرگ عقم نافو ط بل جنک دنخبل

... دییامر !فب همدوخ نیشام -

نافو .ط دونشب ار شزغم ندیشک توس یادص تسناوت یم حوضو هب امله

نیش ام تمس وا یاپ دوب؟اپهب هدیرخ نیشام شنا یزور مین شدرگ یارب

دشو راوس و درک یرکشت بل ریز امله درک. زاب شیارب ردار نافوط و تفر

هب مه امله و تسب ار شدنبرمک . تسشن نامرف تشپ هلصاف مهبال نافوط

قرف یمک شلدم . تسناوتن هک ددنبب ار شدنبرمک تساوخ وا زا تیع بت

نا فوط یتقو دش. یم ینیشام ینچن راوس دوب شراب والنی امله و تشاد

هدارا یب امله دشو خم شنت یور یمک دید، دنبرمک نتسب یارب ار تالشوا

شیاه هنوگ درک سح امله و تسب ار دنبرمک نافوط د. یبسچ شا ی لدنص هب

هکاب یا هظحل تسرد و داتسرف نیی اپ رادادص ار شناهد بآ . هتفرگ شتآ

یازدوگتف: هفرس کت . دیشک بقع نافوط ندشد، مشچ رد مشچ هم

؟ میرب مینوت یم -االن

یادص هک دنک نشور ار نیشام تساوخ نافوط و داد ناکت رس مارآ امله

مسا ندی ابد دعب و تخادنا امله هب یهاگن مین دش. دنلب شلیابوم گنز
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داد: ب اوج لیم یش،یب وگ هحفص یور شردپ

-ولا؟

: دیسر مه امله شوگ هب هک دوب دنلب یدح هب شردپ دا یرف

تدوخ ل طعم ور مدآ همه نیا ؟ یناور ی هرسپ یتسه یروگ مود -ک

یچ؟ هک یدرک

ه کنیا زا ربخ یب درک. تشم ناوت مامت اراب شپ چ تسد ناف وط هک دید امله

دشه کنخ هد اوناخ بقلا رد شف زاااده یکی هب ندی سر زا شرانک درم بلق

دوب:

؟ گمدر یمرب یک دیدیسرپ هگم -

دوب: رتدنلب راب نیا شردپ دایرف

ندموا ما یاتسود و لیماف یلیخ ! یزادنیم تسد ماور یدرک طلغ -

تردام و حشلاینم .خو نتشگرب رتزارد زااپ تسد و تب کن یوت لا بقتسا

هرآ؟ ... یدرک هدز تلا جخ مدآ همه نیا ولج ور

: دیرغ شیاه نادند نایم نزا افوط

نوت هبگشو یچ نم لوق زا هکنیا گمدر... یمرب یک مت فگن تقوچیه نم -

ن... نم ریصقت ندنوسر
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زرلناد: ار امله نت شردپ نیگمشخ تدش هب لنح

! یدر یگ مرب زاورپ نیل .ابوا نربب ور تادص مدرپس وشاتن هفخ وش! هفخ -

متاباب هنن باوج و یتسه یصاخ هگ ینزب مهوت هک میدرک تن جرخ همه نیا

... یدن

هک رسخوا تروص ند ید زا امله و دیچیپ نافوط شوگ ازآدرد قوب یادص

درشف می شناتشگنا نایم ار شلی ابوم نانچ ناف وط . دیسرت دز، یم یدوبک

شیاه نادند ندش هدیباس یاد دنک.ص شدرخ تشاد ناکما هظحل ره هک

لا حشوخ شلد هت هک ینافوط ! دیسر یم مه امله شوگ هب یتح مه یور

زیچ همه هامل هکنیا زا نیگمشخ نامزمه و شردپ ندرک هدز تلا جخ زا دوب

رگا کش نودب وم! هب ار...وم هدننک بیرخ ت تاملک نآ دوب...متما هدینش ار

یتقو یلو درک یم درخ نیشام ی هشیش اررد شلیا بوم ، دوبن شرانک ملها

درک: شک ورف یمک طقف ، یمک شمشخ شتآ داد، شرارق بطاخم امله

؟ دیبوخ ... رهمداد -اقآی

نیشام یولج ار دشونآ رتمک یشوگ رود ارادههب یب شناتشگنا راشف

دز: یگنرمک دنخبل وزر وهب درب ورف شیاهو ردم یتسد . تشاذگ

نم. یاپ اپهب ییافرح نینچ ندینش تباب ماوخ یم رذع ! مبوخ -خمبو...

@
shahregoftegoo



59

داد: ناکت نیفر ط هب رس عیرس امله و تشاد درد شنحل

! تسین یلکشم -نه...هن

د. یشک یم تلا جخ درک، یم یهاوخرذع هناعضاوت م راب ره نافوط هکنیا زا

وربور هب شهاگن هک وردحیلا داتسرف نو ریب راد ادص ار شسفن نافوط

: تفگ دوب،

نیا وت یچ همه ، نیشام نوخه، . نراد ور ناتسهل تماق ینما هداوناخ -

ا جنیا ور یدایز نامز یگچب زا زااانو تیع هببت منم همه! فار نوشارب روشک

. هتشذگ رهش نیمه وت مهاگشناد نارود شدعب و ینووجون لک . مدنو گذر

کیدزن شف ده هب مدق کی ، تسشن امله هاگن رد هک یمغ دزواب یدنخلت

شد:

شوخ هگیم هنیب یم نور زایب یک !ره هگنشق نیرتیو هی هیبش نم یگدنز -

شراک درکهن،وت لیص روحت ادلوپ ش هداونوخ ، هرسپ کت ... شلا ح هب

یباذج نکنام نوا تشپ تسرد ، نیرتیو نوا تشپ ننود منی یلو ... هقفوم

یم یگدنز هراد یا هدروخ مخز هچآمد ، ندرک شنت لگشوخ یاه سابل هک

لوی تس هزات و گنشق ش نوریب ! هدروخ مرک یسِب هی ملث تسر هنک.د

تکرش نوت هرواشم تاسلج دش،وت شتصرف زور هی هگا دیاش ... شنورد
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نیل وا امش .رهچند... منزب ور اه فرح یلیخ منوتب یاشد عقوم نوا منک!

! دیونش نممی زا ور اه فرح نیا هک دیتسه یسک

هدننک مرگلد شدنخبل درک یعس و دمآ درد هب وا یت حاران سح زا امله بلق

: دشا ب

. نوتمنیبب مکینیلک وت مشی م لا حشوخ ... امتح -

دش: نافوط یرتسک اخ هاگن هب هریخ رت قیمع و درک ی ثکم

هن، لماک کدر...شدیا نامرد هشیم رو هتشذگ زا یمخز ره دیشاب نئمطم -

ی قاب شزا گنرمک در هی طقف و هشب رتمک شدرد هک درک یراک هشی م اما

. هنومب

درک: نشور ار نیش دزوام شباوج رد یدنخبل نافوط

دوب! دهاوخ زیگنا هرطاخ نوتارب زورما دیشاب نئمطم امش -و

شیارب ار تزار زا یتمسق درک." رورم شن هذ اررد زیچ همه مدق هب مدق

شبلق رخب، ار شدامتعا دنک، ندوب درف هب رصح نم سح هک یروط نک شاف

نک!" شدرخ رآما مارآ ،حاال ریگب یزاب ارهب

***

: تفگ هد ارا یب شفارطا هب هریخ دزو لد هت زا یدن خبل قوذ اب
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! هلگشوخ یخیل اجنیا یاو -

ات هنآ تنس یاسیلک بدو.زا هتشگ نافوط اراب فلتخم ناکم دنچ حبص زا

یمی دق یون ایپ رانک نپو! ش هزوم ات وشرو گنهرف خاک النیزکی...زا کراپ

هدمآ قوش رس ناتسه ل خیرات شواک از شحور و دوب هتفرگ سکع هزوم

ز یگنا ناجیه خیرات باتک کی لثم شیارب وشرو و دوب خیرات قشاع دوب.

ندن، اوخ رب ارعالهو شا هحفص هب هحفص تشاد تسود هک دنام یم

دنک! یگدن ز

دز: شباو ردج یک چوک خبلند وطفنا

بش! وت اصوصخم -

و دوب هدنارذگ هک یبوخ تاقوا رکف زا شلد وهت داد ناکت رس دنتتدن امله

ی هتفگ اتهب دندو ب هدمآ هعلق نادیم دش.هب مرگ تشاد همادا مه زونه

زا یکی ورد دنهد ن تسد ارزا نادیم نیا یاب یز یاه بش زا یکی نافوط

وا زا مدق دنچ ی هل صاف اب نافوط . دنروخب شذغا فورعم یاه ناروتسر

بل جنک یدنخبل واب دوب هدرب ورف شبیج رد تسد کی دوب. هداتسیا

هک درک یم رکف ، تشذگ یم ناشرانک زا سک ره هک یرو درک!ط یم شهاگن

هاگن شیو ربور رتخد هب شزرا واب یت قمی یش کی لثم تسرد دراد نافوط
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هاگن اررد یدرس زا مجح نآ تسناوت یمن رگید هم امله یتح دنک. یم

ملهازا دوب! یقا ب شدوخ توق هب نانچمه هک یا یدرس . دنیبب نافوط

تعاس هب یهاگن دید، ار نافوط توک س یتقو و تفرگ یفلس دنچ شدوخ

رکف ! دیرپ شرس زا قرب قدیهق هدز هدوناپ ندید واب تخادنا شلیابوم

شا هدز تلا جخ دوب هدمآ وا یاپ اراپهب زور فصن ابیرقت نافوط هکنیا

مه لویزاب دوب هدرک یزیر همانر ارب زیچ همه شدوخ نافوط دنچ درک.ره

بدو،گتف: هدش رت مارآ هک ین وباحل داتسی واا یوربور . دیشک یم تلا جخ

مید! رگرب هرتهب . دیدش هتسخ مه امش . دوبن تع اس هب مساوح ال صا -

دش: شکیدزن یمدق و تخادنا یباال یوربا نافوط

... ندن وم رادیب هب مراد تداع و مبش قشا ع منم هبش! رس هزات -االن؟

نوت رانک زورما یهک بوخ حلا همه نیا زا هشیم نآ!گمه ماک ؟ یگتسخ

؟ مشب ه تسخ متشاد

! هنامرتحم حلا نیع ورد یمیمص . دیسر یم رظن به یمی مص شنحل

مشچ نافوط . دناشن شبل یور دنخبل و داد امله هب یبوخ سح هک یمارتحا

: دیسرپ و دناخرچ شفارط ا

هم! نسرگ یب اسح هک ؟نم میروخ ماشب -
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دعب، هقیقد جنپ زا .کرتم دنداتفا رها فلا خم تمس اددو ناکت یرس رآما امله

زا امله و دندوب هداتسیا یگرزب شتد وهب یتنس ناروتسر یوربور ود ره

: دیرپ باال شی وربا یات رونا، تسر کیش حلا نیع ورد یمید یق رامع م ندید

ونار تسر هی دیت شاد رظن رد حبص زا هک ینارو تسر نوا درکم یم رکف -

هتشاد عالهق رتشیب نردم گن هرف اهو هزاس هب میکمن سح ! هشاب نردم

. دیشاب

: تشاذگ ونار تسر اپهب شلا بند وهب دوش دراو وا لوا هک درک هراشا نافوط

اه تقو یلیخ ما. یرارف خیرات زا یدح ات نم دیاوخب ور شتسار ! هتسرد -

... هرادن یتیباذج شمه هتشذگ و تسین یبلا ج دوجوم ناسنا منک یم فرک

زج هتبلا مدا... دن نوشن عالهق خیرات به تقوچیه دایم، مدای هک ییاج ات

! زورما

ید ایز اه مدآ ندرک اوغا رد نافوط ملها! دل ندرب یارب هنادنمشوه یتکرح

رس سوسحمان دیو شک کران امله یارب یا یلدنص هنانملتنج . تشاد رحبت

درب: ششوگ رانک

مون اخ مدموا دجو هب میتفر هک ییاج ره ندید اب امش یاپ اپهب زورما -

! یمارآ
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. تفرگ هل صاف وا زا نافوط و داتسرف ن ییاپ راداد ارص شناهد بآ امله

داد: ه مادا شیابیز یقدنف نامشچ هب هریخ و تسشن امله یوربور

منک! هبرجت ور یناروتس ر نینچ وت ندوب ماوخب هک دش ثعاب نیمه دیاش -

. مروخ یم اذغ ناتسهل ی هتشذگ وت مراد راگنا هک یروط

نزبد: بل تسناوت اهنت زدو یدنخبل امله

. مونش یم ونیا ملا حشوخ -

حیلا نینچ هک دوب راب نیلوا . دیبوک یم هنیس هب ترد ق مامت اب شبلق

یور شیپ یونم وهب دیایب کیدز کهن تساوخ نوسراگ زا نافوط دش! یم

درک: هراشا امله

! دینک باختنا -

و داتسیا زیم رانک دوب، هدیشوپ سابل ی مسر و دوب یناوج رسپ ونهک سراگ

تسناد یمن عقاو .رد دیمهف منی یماسا زا یزیچ . تشادرب ار ونم هامل

و ددنبب ار ونم داد ح یجر .ت تسیچ ونم رد هدش هتشون یاهاذغ بیک رت

فگت: نا فوط هب باطخ

؟ دیراد یداهنشیپ . منود یمن ناتسهل یاهاذغ زا یزیچ نم -

دش: مخ ولج ومکیهب تشاذگ زیم یور ار ونم نافوط
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انی دینو دب هک ...جهبلا هیبوخ داهنشیپ اذغ شیپ هساو لوسور پوس -

دا هنشیپ هنوت یم صالی یاذغ ه ساو یگوریپ !و هناتسهل یلم یاذغ ، پوس

شهیبشت ی ناریا یاهاذغ هب ماوخب هگا کهیو شاریپ عون .هی هشاب یبوخ

! هشاب هتشاد تهابش مه هملد هب یدح منک،اشدیات

دز: دنخبل درک یم زاورپ یدجد یاه معط سح زا شحور زا هک ملهاردحیلا

-عیلاه!

زا تشاد دای زا سپ نو سراگ و تفگ نوسراگ ارهب ناشیاه شرافس نافوط

وخب ملهاار لد اهحلا یلدن وص زیم یودرگ بوچ یوب . تفرگ هلصاف زیم

ت یمها شیارب یا هرذ رگید شنییاپ راشف و فعض هک یردقنآ درک. یم

هدارا د،یب نارذگ یم رظن ارزا شف ارطا یتنس یاضف که روطنامه . تشا دن

درک: زاب بل

نودب یلو ، هشاب هتشاد مه ییاه یه ایس اهو یتخس یاشد ! هگنشق خیرا -ت

هگا امدآ ... هریگ یم دای خیرات زا مدآ . هراد مه ور شدوخ اهی ییابیز شک

تهبا همه نوا رلتی مه!ه نوج به نداتفا یمن تقوچیه ندنوخ یم خیرات

نارس ... ششترا زا هن شدوخ زا !هن یچیه ؟ شزا موهدن یچ واالن تشاد

االن مودکچ ،یه نتفر تسد زا شرطاخب لیخیزاآامد هک یا یناهج گنج
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تربع وخدن یم خیرات هگا ناسنا ! نرامش تشگنا ، نشاب هگا ای نتسین هدنز

... هدوب لحن هار تقو چیه . هدوبن گنشق تقوچیه تنوشخ هک تفرگ یم

عقوم و تفرگ یم رت نوسآ ور یگد نز اعطق ، دنوخ یم خیرات هگا ناسن ا

راگدن سوم کچیه یچزو چیه هک" درک یم رارک ت شدوخ اب هشا یتخس

! هگنشق خیرات مگیم هک هن یمه هساو تس." ین

رت مارآ هک ینحل با نافوط و دروخ هرگ نافوط یرتسکاخ هاگن رد شهاگن

لبدز: ینات سهل رت،هب ومب دوب هدش

-niepięknajakty!

وت!) یگ نشق هب (هن

رگاوغا و یمیمص نانچ دوب، هک هچ ره یلو دیمهفن ار شفرح ینعم ملها

نافوط ارزا شهاگن تسناوتن و درب ارباال کرتخد بلق نابرض هک دش نایب

: دریگب

یچ؟ ینعی -

اهاذغ اب نوسراگ هک دوب هظحل نامه اقیقد و تخادنا باال ییو بار نافوط

یتخس ارهب شناهد ن،بآ اشنا یم نیگنس زاجو امله دش. ناشکیدزن

. تفر و تشاذگ ناشلباقم ار پوس هیا باقشب نوسراگ و داتسرف نیی اپ
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پوس اررد شقشاق فرح یب امله و دنک عورش درک هراشا هبهامل نافوط

! شدراذگب یرامخ رد داد حیجرت مه نافوط و دیسرپن یزیچ رگید درب. ورف

دشویب ر ثاتم شب وخ معط ،زا تشاذگ ناهد هب هک ار پوس قشاق نی لوا

: تفگ هدارا

! -عهیلا

دز: شباوج رد یدنخبل نافوط

دش یم شاک ! نرشحم روشک نیا ی اهاذغ . هدموا نوتشوخ هک ملا حشوخ -

. مینک ناحتما ور همه مک تدم نیا وت

: دروخ شپوس زا یر گید قشاق لهام

یارهش دیاش و. شرو مایب ترفاسم یه هرابود هگید سال دنچ مراد تسود -

خیرات و روش ک نیا زا دح نیا ات مدرک یمن رکف ت قوچیه ! متشگ مه ور هگید

. دایب مشوخ شاهاذغ و

منک! نوتی هارمه منوتب مه عق وم نوا مراودیما -

درک سبح یهامل هنیس رد سفن ، دروآ ابزن هب همدقم یب نافوط هک یفرح

اب درک یعس امله و دوب ولهپ ود نافوط فرح . تفرگ شتآ شیاه هنوگ و

ِتسود کی ناو نع هب اهنت ، یهارمه زا نافوط روظنم هک دنک کفر شدوخ
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یر... گید زیچ هن تسا یع امتجا

شوخ امله هبمذقا یدح هب یلصا یاذغ دشو ورس شمارآ رد اذغ شیپ

هک یتقو و دمآ یمن ششوخ فا رسا درک.زا مامت رخآ ارات شبا قشب هک دمآ

وا هب تبسن یرتهب سح ، تشاذگن یقاب شباقشب رد یزیچ مه نافوط دید

ماش لقادح هک تفگ هلمج کی اهنت ، باسحتروص تخادرپ ماگنه درک. پادی

شدوخ اب امله و دهد ه مادا هک تشاذگن ناف وط مخا و دنک یم با سح ار

یناریا یاهدرم رثکا لثم اقیقد ،وا ییاپورا ناد الفرم خرب هک درک رکف

نوریب ارونهک تسر .زا درادن یداقتعا ندرک با سح یگند وهب دنک یم راتفر

اب امله و دندرک یور هدایپ گنیکراپ هب ندیسر ارات یهاتوک ریس ،م دنتف ر

نیفگت: ادردق

اعقاو ! مدرک یم رکف هک یزیچ نوا زا رتشیب دوب... بوخ یلیخ زورما -

. منون مم

: تشاذگ شیامن ارهب شپل چلا نافو ط دن خبل

حلا نینچ یسکچیه رانک دوب اه تدم هک مگب قارغا نودب یمتمنو -

... زیزع یامله نوتیهارمه تباب ی سرم ! متشادن ی بوخ

و درک یم ادص مسا هب شدوخ مشچ شیپ ار کرتخد هک دوب راب نیلوا
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هکنیا درک. رتدیدش ار امله بلق نا برض ، دنابسچ شمسا رخآ هب "یهک زیزع "

سح ، دنکن ندوب رابرس سح امله هک دوب هدرک راتفر یروط زور ردتمما وا

رد ریسم رتشیب و دندش نیشام راوس . تخیر یم شبلق هب یبوخ یلیخ

امله و دوب هدرک شخپ نیشام اررد لدا هیا گن هآ نافوط . تشذگ توکس

نیشام درک. یم نی سحت ار وا ییا یقیسوم هقیلس ردلدش لته هب ندیسر ات

لته هوکش و ییابیز ندید زا امله ، داتسیا اینولوپ للجم لته یوربور هک

نامتخاس اننهب چمه هک ار کرتخد تمس دش.رد هد ایپ نافوط و دنام تام

دش. هدایپ ی هاتوک رکشت اب امله و درک زاب درک یم هاگن شیوربور

داد حی جرت امله و دندوب هدرک تمیقنارگ لته نیا رس اررب ناشیاهاوع بقالد

. داتسیا شریذ پ زیم یورب ور نافوط و دندش لته دراو . دیوگن یزیچ رگید

تشاد امله درک. اهار قاتا لکدی تساوخرد یسیلگنا وهب تفگ ار شمسا

: تفر باال نافوط یادص ناهگان دنکه ارذگ یم رظن ارزا الیب یاضف

-Whatdoyoumeanthatonlyoneroom isreserved?

هدش؟) ورزر قاتا هی طقف هک یچ ینعی )

یرپد: دوب، شیوربور هک یناوج رسپ یور زا گنر

-ButYoutoldmethatyouwantedadoublebedroom sir!
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اقآ...) دیاوخ یم هتخت ود قاتا هی هک دیتفگ نم هب امش یلو )

مارآ دشو نافو ط کید زن یمدق یلو دوب هدش هجوتم ار ناشیاه حفر امله

: دیسرپ

هدش؟ یچ -

: داتسرف نو ریب راداد ارص شسفن نا فوط

هظ... حل -هی

شیاهورب ا نایم ی غظیل مخا هک وردحیلا تشگرب شیوربو ر درم تمس و

گتف: دوب ه تسشن

-IsaidIwantedtobooktworooms!Whatshouldwedo

now?

؟) مینک ر اکیچ دیاب منک!االنام رزرو قاتا ودتا ماوخ می (نمگمتف

هب قح و یدج نانچ شنحل ... دوبن مهم شیارب و تفگ یم غورد ی تحار هب

واب تسا شدوخ زا هاب تشا هک دش نئمطم ابی رقت کرسپ هک دوب ب ناج

: تفگ یگدنمرش

-Sorrysir...allofourroomsarefullexceptonedouble

bedroom thatitsbookedforyou!
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هک یا هتخت ود قاتا نو مه زج هب هرپ نوماه قاتا همه اقآ... دی شخبب )

هدش!) ورزر نوتارب

ارزا شمشخ هک دنک رکف یتاعوضوم هب دحا و نآ رد دوب دلب بوخ نافوط

یلو هلت لکشم هب رطب یب رهچدن یتاعوضوم ! دنناسر یم صد هب رفص

یور تسد هک دندرک شنیگمشخ نانچ هدیشکن هیناث دنچ دوب،هب هک هچ ره

درب: ادصباال دیو بوک شریذپ لوئسم زیم

-Areyoukiddingus?Yourfuckinghotelhavetopayfor

this!

بهد!) سپ ور شناوات دیاب امش یتنعل ؟تهل یدرک هرخسم ور (توام

تسد هد یسرت امله هک دش ثعاب نیم وه دوب هدش خرس شندرگ و تروص

: دشکب شبقع و دراذگ ب شیوزاب یور

هنک. یمن لح ور یزیچ دادزند ... رهمداد یاقآ دیشاب مو -رآ

هک راگنا امله و تخاد نا شیوزاب یور امله فیرظ تسد هب یهاگن نافوط

زا هاگن و دیشک بقع شار تسد عیرس ، دشاب هدیجنس ار تیعقوم هزات

هک وردحیلا دوب هدرک تشم مکحم ار شناتسد هک ینافوط . دیدزد نافوط

هنوگ هب هریخ نافوط یولگ بیس دز. یم سف ن سفن دوب هدش خرس شندرگ
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رگید یایند کی رد راگنا هک یروط و تفر نییاپ امله ی هتفرگ شتآ یاه

دز: بل درک یم ریس

منوت یمن یتح هدش بارخ نیا وت هک دایب مدای ... دایب یمدا بدیا هشیم -ه

هک... یردپ ی هنوخ برم

ار شیوزاب هراب ود امله و تفر جیگ شرس راگنا هک دوب هدشن متما شفرح

: رتشیب ربارب صد یا ینارگن راب،اب نیا یلو تف رگ

؟ هبوخ نوتلا ...ح نافوط -اقآ

ند خشی ن یتح دنک. رکف نافوط فرح هب هک تشادن تصرف هظحل نآ رد

مسا ارهب شرانک درم وبدهک راب نیلوا . دیدن ار نافو ط بل جنک حمو

دش! یم بوسحم گرزب یتیقفوم نافوط یارب نیا و درک یم ادص کچوک

یروط و درک زاب ار شنامشچ دراد، هجیگرس درک یم دو مناو هک روطنامه

: درادرب کرت خد ناتسد یور ارزا شنزو دنک یم تالش راگنا هک داد ناشن

. تفر جیگ مرس هظحل ...هی مبوخ ... مبوخ -

زا ییک یور درک کمک نافوط دوهب اتسرف نیی اپ راداد ارص شناهد بآ امله

: دنیشنب الیب یاه بمل

؟ دیرتهب -
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فگت: راو همزمز دوب، هداد هیکت ملب یت شپ ارهب شرس هک ردحیلا نافوط

! هیبصع ... مشیم روطنیا یهاگ ... مبوخ -

بدو: نارگن هزون هامل هاگن

. دینک درخ ونو تدوخ باصعا ردقنا هک هرادن شزرا یوهس هابتشا -هی

! دینک تکسهمی االن هدرکن ییادخ ...فگمت هظحل هی دش دوبک نوت گنر

داد: شل یوحت ناج یب یا هدنخ کت ن افوط

رکمد. نو تنارگن دیشخب !ب مون اخ امله مافرح نیا رتزا تخس نوج نم -

یب ت. فرگ گنر رتشیب امله یاه هنوگ و درک ادص مسا ارهب کرتخد مه وا

دوب، یرپده یمک شگنر هک شریذپ لوئسم هب دشوور رود نافوط زا فرح

: تفگ

-pleasegivemethehotelroom lockcard.

نمبدید.) هب ور لته قاتا لفق تراک (لافط

: تفر نافوط وهلامستم تشاذگ شیورب ور ار تراک عیرس ناوج رسپ

؟ هگید دیرتهب -

: تفگ امله و داد تناک یرس مارآ ، نافوط

. دینک تحارت سا قاتا وت هرتهب -
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دنک: بیذکت دشات بلدن نافوط

ن... یزاین ... مبوخ نم -

روطنامه امله دزو هجیگرس ارهب شدوخ هرابود هک دوب هدش ن مامت شفرح

درک: مخا دوب هتف اررگ شیوزاب هک

... افطل دییامرفب ! دیبوخ یلیخ ... هصخشم -

نارگن کرتخد یتندنک. مواقم داد حیجرت نافوط و درک هراشا روسن اسآ وهب

توا سد ارزا شیوزاب هکنیا یب درک! یم رکف هک دوب شهد یزیچ نآ رتزا

داد: هیکت شا هر اوید هب نافوط و دندش روسناسآ راوس ، دشکب یبرنو

. میتفر یم ا جنیا زا دیاب دین. ومب قاتا وتیه نم اب دیتسین تحار منود یم -

: دیشک یهاتوک سفن امله

. دایمن رظن به بوخ نوتلا ح مشامه و هدن ومن حبص ات یزیچ ... هتقو رید -

منک. تحارت سا یمتمنو مه وتالیب نم

: تسشن ناف وط یا هور با نایم یمخا

وت منام هم مراذیم دیدرک رکف منک! کش میگنودرم هب دیاب نم هک روطنیا -

؟ هباوخب الیب

رتزا وعلقا رترور غم یلو دمآ شوخ امله قاذم هب بیجع ، نامهم اوژهی
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دوش: ماخ هملک دنچ هکاب دوب نآ

مین! ومب قاتا هی وت مه اب دیراد ع قوت هک ؟ندیگ رهمداد یچآیاق سپ -

: تفرگ روسناس یآ هراوی ارزاد شا هیکت نافوط

هتس؟ ...رد یمارآ موناخ دیرادن دامتعا نم هب امش -

! مراد ومدوخ یا هزمرق طخ طقف نم -

ارزاآناه یتبحص عون ره لا جم ، دیسر رظن دروم ی هقبط هب هک روسناس آ

شدوخ و دوش جراخ روسناسآ زا رتدو ز امله هک درک هراش ا نافوط . تفرگ

وزا درک رازاب قاتا رد تراک اب امله دش. جراخ روسن اسآ زا وا رس تشپ مه

هنادرسنوخ اام نافو .ط تخادنا یباال یوربا شیور شیپ للجم قاتا ندید

دوب! گرزب دح زا شیب رفن ود یارب قاتا . تسب شرس ت شپ دشوردار دراو

ترد شپ زا تسناوت یم امله و تشاد ادج مامح یو تشاد هب سیورس

ار یزیچ ره راظتنا . دنیبب ار مامح یزوکج و ناو شیورب ایور هشیش

هرفن ود زیاس گنیک تخت ! ناشقاتا رد یا هشیش مامح کی دوجو زج تشاد

داد حیجرت امله و دمآ یم مشچ هب یدایز ، قاتا یک شرز و دیفس روکد و

للجم یاه قاتا عون نیا راگنا که نافوط ثمل تسرد دنک. راتفر یداع

دوب. العیدا ماک شیارب

@
shahregoftegoo



76

سفن کی درک. ش وزاب تشادرب یبآ یرطب قاتا ی هش وگ لا چخی نزا افوط

خرس گنر یلو یمآدم رظن هب کالهف .هزون تسشن تخت ی وهبل دیشک سر

هب تش اد امله و دوب نیگنس تدش هب ناش نایم وج دوب. هدش رتهب شتروص

ی زاخهنا تشاد هک نیا درک.هب یم رکف نافو شط یپ هقی قد دنچ فرح

ار شسفن ن افوط . دنام هفصن شم وکال تفگ یم رهش نیا رد شا یردپ

درک: ملها هب وور داتسرف نوریب رادادص

؟ دینیشب دیاوخ یمن -

یگنرمک دنخبل و تسش ن تخت یوربور تسرد یا هرفن کی لبم یور امله

: تسب نقش نافوط بل جنک

؟ لته مایم مردپ هنوخ اجی هب ارچ هک هلا وس نوتارب -

: دهدن ناشن شنحل اررد شا یواکجنک درک یعس امله

منک. دختلا نوتیصخش لئاسم وت ماوخ یمن -

درک: زاب ار شنهاریپ زا رگید یا همکد نافوط

هدجه زا دعب یتقو هک یردق نوا ! میرین وپ دراک لثم تسرد مرد وپ نم -

هنک مروبجم تساوخ ،می ناریا هدرگرب مردام اب درک دصق وهی میگلا س

اهنت منوا سهلا هدجه رسپ یه ندنوم شدوخ لوق ...هب مدرگرب نو شاهاب هک
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هشیمه ! تقوچیه ... تشادن دامت عا مهب . دوبن صالح ازآدهب روشک نیا وت

. مدرگرب و مرب هدنن ابار درک یم مروبجم م نتفر هسردم عقوم

داد: همادا و درک یا هدنخ کت

بشرخآ ات یهاگ و هسردم دشمزا یم میج ! مدوب هتفرگ ودای شهار منم -

ملا... بند هتسرف یم مدآ ات رازه متسنود یم . مدنوم یم نور یب بابما جل زا

یتح میرکد! ملا حش وخ مدروایمرد ونوا صرح نم مه یهاگ هکنیا رکف

حلا نوا دش یمن ثعاب خدروممه یم کتک هنوخ هب منتش گرب زا دعب یتقو

هش. بارخ م شوخ

دش: مخ ولج هب یمک نافوط و درک شها گن یتحاران با امله

!من مدوبن یمحرت لباق ی هچب نم ... خامون امله دینکن هاگن یروطنیا -

هدج ه عقوم ماباب یتقو یتح ن. نکن تلا مخد یگدنز وت هک مدیگنج هشیمه

همه وهب نوریب درک رپمت هنوخ زا ناریا به شنتشگرب زا لبق و میگلا س

یم رکف شدوخ یخلا ...هب مدرواین مک مزاب بند، مهار نرادن قح هک درپس

زا تسد هش یم ثعاب سهلا هدجه رسپ هی ندرک اهر هنوخ ویب لوپ یب درک

گرزب هافر وت دیاش متش... نمبگنر یلو ش. هداون اخ شیپ هدرگرب رتزارد اپ

هچب هی لثم لوی وطالهین ش هیضق مایل... ظاحل زا طقف لوی مدوب هدش
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، هفاک ، ناروتسر وت ندرک راک هب مدرک عورش ! مدوب هدموین راب سول رادلوپ

ات رازه تابر لثم تس رد ...زابچیگ ندب باوخ جیا مهب که ییاج ره

نودب ... یقیسوم ، نابز ، هتاراک انش، . ندوب هدرک ممان تبث فلتخم کالس

یچ همه مدوب روبجم تابر هی لثم اقیقد ایهن، مراد تسود نسرپب هکنیا

تاجن قیرغ ... مداد سرد زبنا یصوصخ مدرک عورش مک .مک مریگب دای ور

مک ...مک دروآرد لوپ شزا دش یم هک یا هفرح ره ای انش یبرم مدش،

هب دیسر ات مدرک شروع کیچوک ی خهنو منک.ابهی هر اجا هنوخ متسنوت

مه سرد شرانک ...رد رتهب رتو گرزب ی هنوخ هریهی اجا و نی شام دیرخ

... سرد وتکراو دوب هدش خالهص میگدنز مامت ! یندب تیبرت . مدنوخ یم

م! تشادن ندش قشاع تقو یتح

درک: شهاگن رت قیمع نافوط و داتس رف نییاپ ارصادراد شناهد بآ امله

. میدز کیتوب اارینو متشگرب شیپ سلا راهچ ، ماتس ود زا یکی داهنشیپ -هب

.وت مشب انش نویساردف دراو متسنوت و تفرگ رورم هب نو مراب و راک

رتم تسیود آداز یانش طالوت لا لبق،دم سلا هس یانش یی ایسآ تاقباسم

ق یرغ زا یکی ،اب تشپ رکلا شیان هقبا سم زا لبق تسرد یلو مدرک بسک

دشو... مثحب ود خیب عوضوم هی رس اه تاجن
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یم ار نافوط فرح ی همادا درک. شهاگن فرح یب امله و تسب بل

وکم هدز گرم دح ارهب هراچیب تاجن قیرغ هک ...نیا دنزب سدح تسناوت

دنک! شا هفخ ر ختسا رد دوب هدنام

؟ دینومیشپ -

دش. شا هریخ اهنت نافوط و دیسرپ ار نکمم لا وس نی رت هرظتن مریغ

هدرک ارمرور هظ حل نآ شدوخ اب اهراب یا! هرذ یتح ال... دوب؟صا نا میشپ

رس دنک... ارمتما شمامتان وراک ددرگرب بقع هب درک یم رآوز وهرراب دوب

شدوخ یول ج رگا هک دوب هتفرگ لد هب یا هنیک نانچ شت یمورحم یارجام

نآ راک هاگ شزرو نوریب ییاج دش، یم مهارف شتیعق ووم تفرگ یمن ار

. دهد ول امله ارهب زیچ همه وبند رارق یلو درک... یم مامت ار تاجن قیرغ

! دایز ... منومیش -پ

داد: همادا نافوط دشو نشور امله لد هت یدیما رون

تسد یهاگ یلو ... مداد یمن ما جنا وراکنیا ،قعطا بقع هب متشگ یمر ب هگا -

... مشب یناب صع هگا یلو ما یدرسنوخ مدآ ال ومعم نم ! تسین نم

درک: ل یمکت ار شفرح ملها تو سب بل

؟ هتسرد ... دینک لر تنک و نوتدوخ دین وت یمن -
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داد: ناکت یرس نافوط

ی مشخ ی هجیتن انیا ی همه دیاش . مسانش یمن ممدوخ یتح هظح ل نوا -

تقوچیه هک یمشخ هدش. عمج مدوجو وت سلا همه نیا هک هشاب

منک! شزاربا تسرد متسنوت یمن

رپزا یتیصخ ،ش نافوط ِمارآ و باذج ی هرهچ تشپ هکنیا رو صت زا امله

: تخوس شلد ،مه دیسرت هدش،مه ناهن پ مشخ

ردمهنا... قلبا یدایز دح التات کشم نیا مامت -

دز: شباوج یدر رادانع م دنخبل نافوط

کدرت! مون ،اخ متسه نوم هروا شم تاسلج رظتنم هناربص -بی

دن خبل و ددیو امله تسو "زیرپ رتکد " ظفل ندینش زا یبیجع ینیریش

دز: یگن رمک

ی. رتکد نو مزآ ه ساو منوخ یم مراد ینعی ... متسین رتکد زونه نم -

امله مشچ دزنرد فرح نیح شپل وچلا درب باال ییوربا یات نافو ط

دش: پررنگرت

کش! نودب ... یدوز هب دیش یم مه رتکد -

د. ریگب هدیدان ار شبلق شپت درک یعس دشو رت قیمع امله دنخب ل
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: تفگ دزو یا هفرس کت

. هتشگنرب یعیبط حلات هب زونه نوتگنر . دینک تح ارتسا هر تهب -

نتفگ یارب یفرح هک گناهکدن شلب ماق فرط هب یروط دوب دلب بوخ نافوط

و تخود امله نامشچ اررد شیاه یبآ ! تفلا خم یارب ... دراذگن یق اب

دز: بل مارآ

یبد؟ اوخب وتالیب دیراد دصق مزونه یچ؟ -شام

: دیرپ شف رح نایم نافوط هک دیوگب یزیچ تساوخ امله

یلو،قاعط هن همه هساو دیاش ... یمارآ موناخ ما یرازآ یب نمآمد -

! منکش یمن ور امش تمرح تقوچیه

و دیپت یم رت عیرس تشاد شبلق . داتسرف نییاپ راد ادص ار شناهد بآ امله

شبلق شا یگد ردنز راب نیلوا یارب هکنیا ... دوبن بوخ شرظن یانرد

یمن ... دزرلب شلد تساوخ یمن ! دوبن بوخ یمتدیپ، ید رم یارب تشاد

فادها هب ندیسر زا لبق ار شدوخ تساوخ یمن دوش! ق شاع تساوخ

ناتهوقلبا سود یردقنآ نافوط نحل یلو دنک یطباور نینچ ریگرد ش مهم

بل ... دروایب هن تسنا وتن هک دیپت یم شیولگ رد نانچ شبلق و دوب دامتعا

: دندروخ ناکت رایت خا یب شیا ه
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. مباوخ یم هپان ورکا اج نیمه منم . دینک تحا رتسا امش امش... -

: تشذگ نافوط هاگن زا یقرب

ور... یمتمنو ،نم دیباوخب تخت ور امش -

دنک: لماک ار شفر ح تشاذگن امله

ن ارگن افطل سپ ر... همداد یاقآ مرادن ندیباوخ هپاناک ور اب یلکشم نم -

. دینک تحارت وسا دیشابن یزیچ

و دیشک زارد تخت یور داد. ناکت یرس ونتاه درکن تفلا خم رگید نافوط

هب مه یمشچ ریز یتح درک یعس و درک لوغشم شپات پل اراب شدوخ امله

هاگن ینیگنس و دوب باال نان چمه شبلق نا برض . دنکن هاگن شیوربور درم

هتخادن ا شپت ارهب شبلق هک یدرم هاگن ینیگنس درک. یم سح ار نافوط

! فده دوب...اب

***

دیون داد! یم نتشگ رب دیون ن، یمز یور شنادم چ خرچ ندش هدیشک یادص

اپهب نافوط وبد. هدن ارذگ نآ اررد شتاقوا نیرتهب هک یروش زاک نتف ر

ار شرت نیگنس ِنادم هامل،چ تفلا خم وربخالف تشاد یمرب مدق شیاپ

و تشذگ یم ک یپم لا هدکه زاد ناشندش جراخ زا زور هس درک. یم لمح
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حلا شوخ یارب یش تال چیه زا نافوط هک دنک راک نا تسن اوت یمن لهام

ار وشرو رتشیب دناوتب زور ردسه درک یمن رواب دوب. هدرکن غیرد شندرک

دندوب هدش روبجم ار لوا بش دوش! بوخ حلا قرغ شدوجو وامتم ددرگب

زا ناف وط دوب. شهد ادج ناشقاتا موس ودمو بش و دننامب قاتا کی رد

درک یم یعس امله و دوب هداد همادا ار شا یدرگ وشرو روت دعب زور حبص

لثم ! دریگب هدهع ارهب جراخ زام یتمسق وا دیدش یاه تفلا خم بخرالف

ای راهان یاه هدعو زا یخ رب ندرک باسح وطافنیا یارب هزوم طیلب دیرخ

راک نیا یزا رتهب سح امله و دمآ یمنرب شسپ زا یهاگ نافوط ... ناشماش

هب پاک چ یارب ار کرت خد نافوط ، ناشز اورپ زا لبق تعا س دنچ . تشاد

دوش نئمطم دهاوخ یم هک درک یم دومناو یروط و دوب هدرب ناتسرامیب

دوب دنمشزرا یدایز لهام یارب شراک نیا ! تسا دعاسم زاورپ ربیا امله حلا

دییات ار امله یدوبهب هک کشزپ ! دنسرخ شا هنا دنمش یوه هدیا زا نافوط و

رها هاگدورف تمس یهاتوک تحارتسا زا سپ و دنتشگرب لته کدر،هب

هدش رضاح هاگد ورف رد رتدوز تعاس وود دوب بشرخآ ناشزاورپ دند. اتفا

قیقد ت عاس ات تفر هاگدورف یاهدروب زا یکی تمس نافوط . دندو ب

. تسشن اه یلدنص فیدر زا یکی یور امله کدنو کچ رابه ود ار ناشزاورپ
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یم شلد وبدو ابیز و گرزب رایسب شرظن رد وشرو یللملا نیب هاگدورف

دنخبل ، نافوط نتش گرب .اب دنیبب ار نآ یزا تمسق ناشزاورپ اتعاالم تساوخ

دش: دنلب دزو یگنرمک

؟ منیبب ور هاگدورف مک هی تسه تقو -

: تخادنا شا یچم تعاس هب یهاگن نافوط

زاو. اتعاالمرپ هدنوم یتعاس یک اقافتا هرآ -

داد: همادا یرت مارآ یادص رتشدواب کیدزن امله هب یم ودق

متش. گن ور وشرو هاگدورف ونهز -نمم

دی: پسر هدز بته امله

ک... یگدنز اجنیا سال دنچ دیتفگ نوتدوخ ؟ هشیم هگم -

: دیرپ شفرح منای یا خهدن کت ناب افوط

. منومب اج مزاورپ زا دوب کیدزن هک هاگدو رف مدموا یم رید ردقنا هشی -مه

حیت! مدنوم اج مراب هی

ددا: تناک نیفر ط هب دیوسیر دنخ ها توک امله

! مهاگدورف وت لبق تعاس دنچ زا هشیمه نم... سکعرب اقیقد -

درک: همزمز وا دنخبل هب هریخ نافوط
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ورز... ما لثم -

درک: تکرار امله و

زور! ما لثم -

عوضوم هک راگنا دزو یا هفرس کت امله هک دوب هدش نیگنس ناشنایم جو

: تفگ دش اب هدمآ شدای ار یمهم

! میدیرخن یتاغوس یاو -

دش: شا هریخ بجعت اب نافوط

زور! نچد نیا دید یرخدرک همه نیا هک امش یلو -

دنک: کچ ار شا یدوجوم ات تخادنا شلوپ فیک هب یهاگن امله

نیا صوصخم طقف که مریگب یزیچ هی مراد تسود ت... سین باسح نواا -

! متفیب وشرو و ناتسهل دای شمنیب یم تقو ره هک یزیچ !هی هشاب رو شک

گرتف: شدوخ هب یرکفتم ی هرهچ و تخا باالدنا ییوربا طوناف

! دیاوخ یم یچ منود یم ... موه -

لا واورابند تف رگ شنیتسآ یور ارزا امله تسد چم راب، نیل واربیوا

نایم شتسد چم هب یهاگن ملها . دناشک اه هفرغ زا یکی تمس شدوخ

یولج ، دشاب ادنده ماجنا یب یجع راک هک را گنا نافوط و تخادنا وا نات شگنا
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درک: اهر ار شتسد و داتسیا اه هفرغ زا یکی

نیرت فورع زام یکی ! هتشرف ه مسجم نگیم ی بوچ یاه ه مسجم نیا -هب

تسه مه شیریمخ و ییاوقم ای یذغاک یا، هشیش ... هناتسهل اهی یتاغوس

! هدیم نوشن نات سهل زا یرت ی تنس ریوصت شیبو چ یلو

: داتسرف ن ییاپ راد ادص ار شناهد بآ امله

! نگنشق ... هبوخ -

هکاب دوبن راب نیلوا دز. یم ضبن شچم یور نافوط ناتشگنا یاج

وزا دیشک یهاتوک سفن ... تفرگ می تدش ش ضابرنبلق وا یاهراتفر

شدوخ دوب هتفگ نهک افوط فرح ربارب ورد دیسرپ ار تمیق هدن شورف

گتف: اهنت دنک، یم باسح

! هنوخ یاضعا ه ساو مرخب یتاغوس مدوخ مراد تسود -

امله " درک رارکت شرس یرد سک و داتسیا بقع . درکن یتفلا خم رگید نافوط

... یرادن و یراد وت هک یسک ؛ دشاب شرظتنم هک یسک هد! اوناخ ... دراد ناخه

ه!" راچیب دشهی درط ِنافوط

و تداسح قرغ شدوجو ...متما دیرخ ار همسجم یِک امله هک دیم هفن یتح

ارزا شبوبح م بابیز ابسا هک هیا چبرسپ لثم تسرد دوب. هدش مشخ
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یم شدوخ یارب ن افوط هک ار ییاهزیچ مامت امله ارچ د! نریگ یم شتسد

؟ تشاد ،یکاج تساوخ

؟ رهمداد یاقآ -

دش: هریخ کرتخد هب جیگ و دمآ شدوخ هب امله یاد ابص

هلب؟ -

؟ هبوخ نوتلا -ح

دز: دنخبل روز وهب دیشک شندرگ تشپ یتسد نافوط

؟ دیدیرخ دش. ترپ مساوح هظحل وخمب.هی ... مبوخ -

: تفرگ ارباال هتشرف ی هم سجم ود یواح کیت پالس امله

امش... یاه ییامنهار فطل هب هرآ -

دی شک شیاه هیر هب قیمع ار اوه . دشا طب لسم شدوخ هب درک یعس ناف وط

فگت: یا هفرس کت واب

. مینیبب میراد تصرف زاورپ هکاتعاالم تسه ها هفرغ یلیخ -نهزو

داد: همادا و درک هراشا نا شیوربور هب

رد دایز ا نئمطم ! ناتسهل صوصخم یاه یو کشالتاگ هفرغ نوا اصوصخم -

. دیدین ش شدروم
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شیارب هک دوب هدرک دیکات راب چدن شرت کچ وک رهاوخ هک نیا یروآدای اب امله

وگتف: دیزگ یا هظحل ار شنییاپ ،بل دروایب یواگ کشالت ناتسهل زا

! تفر یم یمدا تشاد یاو -

هدنشورف تمس نافوط کشالتاهفرتو ی هفرغ تمس هلجع واب

ی ابرهک گنس و تارهاو ج هبعج ، همسجم رب .عالهو دیخرچ اه همسجم

تمیق نارگ زا یکی وری تسد . دناسر یم شورف هب مه ار ناتسهل رعموف

مه ییابیز تارهاوج ی هبعج و تشاذگ خوهدر شارت یاه گنس نیرت

تساوخرد ارهب شیا هریجنز نیرت زاهب یکی هدنشورف درک. باختنا شیا رب

تخادرپ زا سپ نافوط داد. رارق هبعج ورد تخاد نا گنس ریو نافوط

کچو یک هبعج امله شچم زا رود و تفر شنادمچ تمس یدایز ی هنیزه

سکا ودب اب امله هک دوب هظحل نامه تسرد . تشاذگ نادمچ اررد تارهاوج

یگدوسآ اب دشاب هدش تحار شلا یخ هک راگنا و دمآ شتمس کشالت گرزب

: تفگ

شکالتها نیا زا شارب درک شرافس یلیخ مرهاوخ هرب... مدای دوب کیدزن -

! مریگب

: تفرگ اج شرانک نافوط و تسشن اه یلدنص زا یکی یور
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؟ دیرادن تسود یچ؟ نوتدوخ -

ددا: ناکت نیفرط هب یرس ملها

. تسین بوخ تاج ینیریش کشالتوکال اب دایز ینم هنو -یم

ندروآ تسدب یارب یرتشیب هیا هدیا هظحل .ره تخاد باالنا ییوربا نافوط

ی هاگن ! تخانش یم ار وا رتشیب هظحل .ره دیسر می شنهذ هب کرتخد لد

دش: وبنلد تخادن شا تعاس هب

. میدرگب ور هاگدورف مزاب می نوت یم . تسه تقو زونه -

یور ملهااپ هک دوب قات شم نانچ نافوط دش.لنح دنلب تف خملا یب امله

.اتعاالم درکن یتفلا خم و تشاذگن هاگدورف رد نتشگ یارب ش لیامت

ار فل تخم یاه یتاغوس و هاگدورف زا یدایز تمسق ن افوط ناشزاورپ

ار شیاه نادمچ درک مکک امله ،هب ناشزاورپ عاالم زا سپ و داد شناشن

یکی دننک، رفس نآ اب دوب رارق هک ییامیپاوه . دنتشذگ وزاگتی دهد لیوحت

نودب ! دنام تام یا هظحل شتمظع ندید اب امله و دوب اهامی پاوه ن یرتهب زا

اهار یلدنص نیرت یداع طیلب رگا یتح بندو، نازرا یزاورپ نینچ طیلب کش

به رادنامهم و دنتفر باال یکی یکی ار امیپاوه یاه هلپ درک... یم ورزر

گرزب شراظ تنا دح زا شیب امیپاوه لخاد یاضف فگت. دمآ شوخ یسیلگنا
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هیک زارت دعب و هیکرت نات اریا اهاز نآ هکاب ییاه امیپاوه ِربارب ود دیاش دوب!

امله و دوب ن افوط تسد ناشی اه طیلب و زاورپ تراک بدو. هدمآ ناتسهل ات

یلو دنک ادیپ ار ناش یلدنص هرامش ن افوط هک تشاد راظتنا هظحل ره

یاضف هب رادنامهم و دندرک کالساردر یمونوکا یاه یلدنص مامت یردغ!

اب امله هک دیشکن لوط رتشیب هیا یناث درک.چدن ناش ییامنهار ید یدج

هب هریخ و داتسیا ، تشادن ار شراظتنا دصرد کی یتح هک یزیچ ندید

: دیسرپ هدز تهب شیوربور

کالس؟ تس -رف

داد: باوج هنادرسنوخ ، دشاب هداتفین یصاخ قاف رهکتا اگنا نافوط

هرآ...چطرو؟ -

تح ار باوخ تخت هچرا هب تهابش هکبی یا یلدنص راهچ زا یکی وهب

وفگت: درک هراشا دوبن

. دییامرفب -

یسک ِنید ریز زا دوب رف نتم . دیوگن یزیچ هک درشف مه یور نادند لهام

درک. یم شدوخ نوی دم ار وا تشاد رتش یب هظحل نره افوط و ندوب

هک ییاه هن یزه مامت ناریا هب شندیسر زا سپ هلصاف بال تساوخ یم
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مامت رب بعالهو اسح نیا واب دنادرگرب ار دوب هدرک تخادرپ شیارب ن افوط

زا یکی تمس . دروآ یم هممک یدایز غلبم کش نودب ، شزادنا سپ ندش

بجعتم یلدنص ندوب تح ار تدش یااز هظحل . تسش ون تفر اه یلدنص

کقاتا رد ازجم ییوشتسد و مامح .ود تخادنا شفارطا هب یهاگن دشو

نافوط . تشاد رارق یلدنص ره یوربور ییاهروتینام و دوب ناش هرفن چراه

زا یادرگی همکد زاههم لوا و تسشن شیوربور یلدنص یور تسرد

مه رگید رفاسم ود دوب رظتنم هظحل ره امله زابکدر. ار شنهاریپ باالی

: دیسرپ و درک نافوط هب ،ور دشن یربخ یتقو یلو دنوش دراو

؟ میرفن ود ام طقف -

داد: ناکتن یفرط هب یرس ن افوط

. نشاب مه هگید رفا سم االودات متحا ... منود یمن -

دمع زا هک تف !گن تسا هدرک ورزر ار یلدنص هچرا ره دمع زا هک تفگن و

داواب تسرف نوریب ر ادادص ار شسفن امله ... دنامب اهنت امله اب دهاوخ یم

: تفگ مارتحا تو یدج

نوتدوخ دروم .رد دوبن هنیزه همه نیا هب زاین اعقاو ... رهمداد یاقآ -

نم... هساو اما دیراتخم
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درک: نیگنس و کبس شنهذ اررد تاملک و درک یثکم

. مدوب یکوا کالس یمونوکا زاورپ ابهی اعقاو نم -

: تفگ تیدج نامه دشواب مخ ولج هب یمک نافوط

امش تی ونما یتحار ...و یما رآ موناخ ندرپس نم تسد ور امش نوتردپ -

هرت! مهم یچ همه زا نم هساو

: تسشن امله یاه وربا نایم یگنرمک مخا

هل یسو نم ! رهمداد یاقآ دینودب مردپ زا ادج ونم تیصخش مشی م نونمم -

الل قتسا اه وسلا هملا س شش تو سیب . مشب هدرپس یسک تسد هک متسین

م هداو ناخ ودرزا سلا شش یلو هشاب میجراخ رفس نیلوا نیا دیاش . متشاد

ور امش تبحم و فطل ا عقاو هنی زه همه .یان مدنوخ سرد هگید رهش هی وت

مه اب امتح ن، اریا میدیسر یتقو مرا ودیم ا یلو منونمم نوتزا و هنوسر یم

. میشاب هتشاد تدم یان یاه هنیزه رومد رد باتک بو اسح هی

زا یدب زرل هک یردقن دوب!آ شدوخ خام رتزا ظیلغ ربارب دنچ ن افوط مخا

درک... شهاگن فرح یب هظحل دنچ نافوط و تشا ذگ امله تارقف نوتس

درک، یم هک یراک !ره شیاه نادند راشف تدش زا دش یم درخ تشاد شکف

یمن رکف شندوبن نویدم زج یزیچ هب امله و دوب چیه امسر امله مشچ رد
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الل! قتسا ... تشاد افحش توافت یک شفارطا یاهرتخد رتشیب اب امله درک.

. دشاب زیچ همه شمشچ رد تسناوت یمن لوپ اما دوبن یرادلوپ رتخد امله

زا نافوط و دنک بذج شدوخ تمس ار وا لوپ اب تسناوت یمن یسک

نامه زا شیاه تالش مامت هک راگنا ... ینابصع و دوب هدش هتسخ ش تمواقم

ار امله و هدش خرس شتروص گنر تسناد یم هدیدن ... دشاب هدش چیه لوا

زا مه هظحل کی یتح امله دیاش دوب، شیپ سلا دنچ ِنافوط رگا . هدناسرت

لر تنک ار شدوخ یدح ات تسناو یمت حاال یلو دنام یمن ناما رد شتسد

دنک: زاب ار شیاهوربا نایم هرگ درک عسی دزو یا هفرس کت دنک.

نوتتح اران نم مست زا اهراتفر رحفای نیا هنکمم متسنود یمن اعقاو نم -

یتحار ساسحا مشا وبندهک نیا زج یزیچ مدصق فگمت، هک رو طنومه کهن.

لا وس ریز مد صق تقوچیه منک، یم دیکات ت... قوچیه ...و دینک ت ینما و

! تسین امشنوبهدو الل قتسا ندرب

بدو! بوخ امله یارب نادج و باذع یمک شرظن ...زا درکن یهاوخرذع

فرح راب دنچ و نیدنچ امله دشو رارقرب ناشنا یم یتدم وطالین توکس

یمک دیاش هک درک یم رکف وبنداما نامیشپ درک. مرور شدوخ اراب شیاه

رد رگا اه فرح نیا و دوب هدرک شقح رد یدایز فطل ن افوط ! هتفر دنت
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ینابصع دح نآ ات شیوربور درم دش،شدیا یم حرطم یرگید نامز

و شتروص گنر زا امله یلو دوب هدادن زورب ار شمشخ ن افوط دش. یمن

دش ضبق نم هک یکف و هیناث دنچ یارب شظیلغ مخا دش،زا ه تسجرب هک یگر

نتفگ هب درک عو رش و تشاذگ نیباک هکاپهب رادنامهم دوب. هدیسرت تدش هب

ک قاتا هب تسی ن رارق یرگید رفاسم هک دیمهف امله ، زاورپ نیح ینمیا تاکن

یارب و هرابود دوب... هدش تاهن نافوط اب هرابود وشد. هفاضا ناش یپ یآ یو

وطالین! و هتعاس هد ورپایز

***

. دیشک شا هتسخ ندرگ تشپ یتسد و داد کتهی شا یلدنص یتشپ هب رس

هتفر باوخ هب نافوط لبق یتعاس وزا دوب یق اب زاورپ زا یتعاس هس نهزو

لدب درو ناشنای م یفرح چیه رگید ، ناشثحب ندش مامت زا سپ تسرد دوب.

شپات دوب،پل ناشنیب نسیگنیکه وج زا بذعم امله هک یردقنآ دوب. هدشن

حتلا دنصلیاشارهب نافوط دشو لوغ شم شا وبامقلاه درک زاب ار

دوب رارق هکنیا رکف درک... یم درد شرس . دیشک دواردز روآرد باوخ تخت

زا ین ابصع هدز... ناجیه ومه درک یم شا ین ابصع دد،مه رگرب هباینار

هار امله یاکهاب یزاب نتفرگ جوا زا هدز ن اجیه و شردپ اب ندش وربو ر
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اه همانرب یپام اوه یپ یآ یو کقاتا رد امله اب شند نتاهش یارب دوب! هتخاد نا

یلیخ یاشد هک درک یم رکف ، دندنا م قاتا کی رد هک یبش یتح ... تشاد

مامت اب کرتخد یباد. وخ ه پاناک یور حبص تا امله یلو دتفیب اه قافتا

تسناوت یمن نافوط ندرک جرخ لوپ و تیباذج . تشاد قرف شیاه همعط

تحار فلا خم سنج ارهب شزاین هشیمه هک ینافوط دنک. شماخ یتحار هب

مامت و دربب شباوخ ات دیشک طلو تعاس ود زا رتشیب دوب... هدرک فرطرب

سف ن مظنمان یادص زا امله یلو دوب، هتسب ار شنامشچ هکنیا با تدم

ریگرد شرکف ،ای تسین هتسخ ...هکای تسا رادیب هک دیمهف یم شیاه

شیاه سفن دنک. یم مرن هجنپ و تسد باوخ لک شم اهاب وایسلا تسا

و ددنبب ار پات پل هک داد هزاجا شدو خ هب امله دشدن. مظنم هرخ هکباال

و دوب زومرم شیا رب درم دنک!یان شهاگن نتف، رگ هاگن تعاس دنچ زا سپ

یفخم هک تشاد یگرزب شا،زار یخی و درس هاگن تشپ هک راگنا ... مرتحم

زا گرم دح هب راب ود ارفنکدهک تعا شدوخ هب تس ناوت یم دوب.حاال هدرک

هک ییامیپاوه ردهمنا راب نیرخآ و ناتسرامیب رد راب کی دوب! هدیسرت او

هب روبص زا شتروص حاتل رییغت و نافوط ظیلغ مخا دوبند. شراوس

.نآ هدمآ بدن شنابز درک می سح هک دوب هدناسرت ار امله نانچ ، نیگمشخ
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تسناوت یم هک یدرم دوب. شیور بور یر گید درم هک راگنا هظحل

! دوجب تر دق مامت اراب شا هرخرخ

مشچ یا هظحل تساوخ و دیشک شیاه هیر هب قیمع ار کقاتا لخاد یاوه

ار شا هجوت باوخ رد نافوط کاندرد یلو رآما یاه ناهل یادص هک بیددن

اجنآ یسک ناشدوخ زج یلو دنک یم هاب تشا درک یخلا شلوا درک! بلج

تروص یور و دریگب شا یلد نص ارزا شا هیکت دشهامل ثعاب نیمه و دوبن

قرع شندرگ و یناشیپ یور و دوب پیرهد تدش هب شگنر دوش. قیقد وا

زا راگنا یهک درد اب نامزمه دنو دیزرل یم شیاه بل دش. یم هدید درس

درک: یم رارکت دمآ یم شحور قمع

... نزن ... نزن -نه...نه

ار شیاهاپ . دیخرچ ولهپ هب نافوط و داد تروق راد ادص ار شناهد بآ امله

دشدن: رت کان درد شیاه وناهل درک مجع شمکش رد

...هن! دنبرمک ...هن... هسب -ن...هن...

هرابکی هب شا هدیرپ گنر تروص هک یردقن .آ دیزرل یم رتشیب و میگتف

کانتشحو یسوباک تشاد کش نودب ن افوط . دیسرت دشوهامل خرس

وافرک زج یسک چیه و زیچ چیه هب تسناوت یمن هظحل نآ ولهام دید یم
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شمشچ یول دوب،ج هدرک راک همه شیارب هک یدرم دنیبب تسن اوت یمن دنک.

تخت رانک که دمآ شدوخ یهب تقو . دزرل یم باوخ ورد دنیب یم سوباک

یناشیپ و ندرگ ی هدز نوریب یاه گر یور شنامشچ و دوب ه داتسیا نافوط

یور تسد امله هک دیایب بدن دوب هدن ام مک نافوط سفن . دیخرچ یم وا

کدر: شیادص هدز تشحو و تشاذگ شیوزاب

... نافوط !اقآ دینیب یم سوباک دیراد ... نافوط ...اقآ رهمداد یاقآ -

هتفرگ شتشم اررد هامل بلق راگنا یسک دش... یمن رادیب . تشا دن یا هدیاف

نرد افوط ، دشکب بقع تسد هکنیا زا لبق یا هینا ث تسرد . درشف یم و دوب

هفخ هک دندش یا هیرگ یبشه شیاه همزمز دزو گنچ ار شتسد چم ب اوخ

دوب:

ورن...رنو... -ن...

زا دوب هدنام .مک تسکش یم ناف وط ناتشگ نا نایم تشاد امله تسد چم

: دتفیب هیرگ هب حلا نآ رد وا ندید

! نافوط منک... یم شهاوخ دیش! رادیب منک یم شهاوخ ... نافوط -اقآ

، دروآ هبزناب دنلب یادص اراب کوا چوک مسا راچان هب هک یا هظح ل تسرد

. دیشک شدوخ مست ار امله ش دنلب سفن ناب امزمه و درک زاب مشچ ناف وط
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بلق نایم ییاج ش غیج و دمآ دورف شا هنیس هسفق یور کرتخد رس

دشو یم نییاپ باالو تدش نهب افوط ی هنیس هسفق دش! هفخ نافوط

شنامشچ بدوو امله یاهوم یور شتسد دوب. شبلق قفِل امله یناشیپ

ینافوط لثم تسرد دوب! هدرب شتا ملهامهم ... فقس هب هریخ هدز تشحو

. تفرگ یم مارآ تشاد مک مک یلو تخانش یمن مه ار شدوخ هظحل نآ هک

دش. یم مرت ظنم شیاه سف ون دمآ یم نییاپ تشاد شبلق شدید نابرض

امله دوب. هدرک مک ار شیاه سوباک زا دعب ِسرت یمک هکووجِدلهام، راگنا

ار شتیع قوم هظحل کی ورد داتسرف نییاپ یندنک ناج ارهب شناهد بآ

دوش دنلب تساوخ درک؟ یم هچ تیعضو نآ ورد نافوط شوغآ .رد دیمهف

شیوزاب یمنا ار وا رت مک حم دمع زا راب نیا و دمآ شدوخ هب مه نافوط هک

: درشف

! افطل ورن... -

دز: بل یا هتفرگ یادص اب نافوط دشو سبح شا هنیس رد امله سفن

... طقف هقی قد ...هی هقیقد -هی

شندرگ یور نافوط مرگ اهی سفن درک. تشم ناوت مامت اراب شن اتسد امله

یم وا یاهوم و ندرگ رد دمع نزا افوط هک ییاه سفن دش. یم شخپ
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مارآ شناتشگ بدو...نا هدش شخپ اش هنیس هسفق یور هک ییاهوم ! دیشک

شبلق دنک. لمحت تسناوتن رگید کرتخد و دنتفر ورف امله یاهوم نایم

ارزا شدوخ و تشاذگ نافو یط هنیس تخت تسد ! دیرپ یم نوریب تشاد

یور هتفش آ شی اهوم و دوب هداتفا سفن سفن درک.هب دازآ وا ناتسد بدن

خرس یاه هنوگ هب هریخ دشو زیخ مین نافوط . دندوب شهد اهر اش هناش

دز: وبل دیشک ش ندرگ تشپ ی تسد ، کرتخد

نم... -

هدارا یب ار امله رخآ ی هظحل .هکات تسا امین شپ هک درک یم دومناو دیاب

دیه شک شیاه وم منای مکحم شناتش وگنا تس ب مشچ ... هتفرگ شوغآ رد

شدند:

مدوجو هک راگنا هک... راگنا طقف منک. یم راکیچ مراد مدیمهفن اعقاو -من

! شهب دز گنچ کردو ادیپ ور شنما ی هطقن هظحل نوا

تساوخ ت.منی فرگ دشت امله لقب نابرض و دناوخ شنما ی هطقن ار امله

هک دنک وابر تساوخ یمن ... هتفرگ یبو خ سح وا یاه فرح زا هک دنک رواب

یتح لوا ی هقیقد هک درک شتام و هدز ناجیه نانچ وا شوغآ نرد دوب

یلو بدپت روط وانآ یارب شبلق تساوخ یمن ! دروخب ناکت تسناوتن
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شبلق رد یرجنخ لثم ، نافوط خرس و راد گر نام شچ . تشادن یرایتخا

. دندز یم تآشش رتشیب هتفرگ نوخ یاه یرتسکاخ ونآ دنتف ر یم ورف

و تفر بقع بقع . دتسی اب دناوت یمن و هدش تسس شیاهاپ درک یم سح

و درک لا بند نتسشن ی هظح اراتل شیا ه مدق نافوط . تسش ن یلدنص یور

وبد... یدهد یکانتش وح سو داد!باک شدوخ عفن هب یرگید زایتما شرس رد

دشه مامت شعفن هب شکانتشح و سوبا راب،ک نیا یلو هشیمه لثم تسرد

کرتخد بلق نا برض یادص تسناوت یم درک، یم تقد یمک رگا دیاش دوب!

: تفرگ امله زا مشچ و تف رگ شناتسد نایم رس . دونشب مه ار

نم... هب تنعل -

-نه!

درک.زا زاب مشچ هدز تهب نافوط و تفگ "هن" شب اوج رد رایتخا یب امله

هدروآ نابز هب هک یا هملک زا شدوخ یتح هک دوب صخشم امله نامشچ

هفخ شیادص درک یعس دشو نی باالویاپ نافوط یولگ بیس تس. ا توهبم

دنک: یم لمحت ار یدیدش نادجو باذع راگنا هک یروط دس. رب هبنرظ

... مدرک نوتتیذا -

د ایرف شرس رد یسک دز. گنچ تردق مامت اراب شا یلد نص ی هتسد امله
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رتخ!" ایبد تدوخ ایب...هب تدوخ میدز"هب

؟ دینیب یم سوباک هشیمه -

نافوط و دروآ هبزناب دیسر شن هذ هب تیعض و نآ رد هک ار یلا وس اهنت

: تفگ و داد ناکت یرس مارآ دنک. ضو ارع ثحب دهاوخ یم امله هک دیمه ف

! یگلا س راهچ هس، وهتق...زا یلیخ -

دش: هدرش ف امله بلق

؟ هراد یصاخ -دلیل

وسالار نیا زا شندیسرپ دصق نافوط تسا نکمم درک رکف شدوخ اب

درک: حیح صت عیرس و دنک تشاد "رب تلا "خد

گن... دینوت یم د یرادن تسود هگا ... مدیسرپ سانشن اور هی ناونع -هب

ادد: باوج نافوط هک دوب هدشن مامت شفرح

ور...ره امش طقف !هن یمارآ موناخ نوتدنوسرتب ه نکمم یمن هتشذگ -

هتف. رگ هلصاف مزا هدیم هف یمون هتشذگ هک یسک

هب امله . دریگب هلصاف وا زا مه امله دهاوخ یمن فگتهک می قتسم ریغ

: دیشک شیاه هیر ارهب اوه یت خس

هک هیدارفا هب کمک یمن هفیظو رهم! داد یاقآ مسان شنا ور هی نم نم... -
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نم... . هشک یم جنر نوشحور

رپدی: شفرح نایم یصاخ حلن اب نافوط

هار نداد و عجارم فرح هب نداد شوگ وراب نوش هفیظو اه سانشناور -

نوش لجو مه یا هریجنز لتاق هی اهگ یتح یهاگ ... ندیم ماجنا نو شهب حل

چی نمهفب و شننیبب شتیانج و مرج زا غراف ننک یم یعس ، هشاب هتسشن

،چی هنزب لتق هب تسد هدش ثعاب یچ هدب، ماجنا وراک نوا هدش ثعاب

زا یتقو اه سانشناور نوا یلو ! هدرک یا هریجنز لتاق هی هب لیدبت ونوا

و هداوناخ نو...هب شی عدا یگد نز نهب درگ یمرب نو، نبری ریم هرواشم قاتا

بش ره یگلا هچراس هس زا هک یمدآ اب سک چیه نو! شیداع یاه تسود

هشیمن یمدآ نیش ام راوس سکچ .یه هدرگ یمن ور رهش لک هدید یم سوبا ک

همه شادهر. دوخ اب یلا سگرزب ورات شتارثا و هدوب درد طقف ش هتشذگ هک

م هتسخ نم ... یداع یاه تسود ! یداع یامدآ اوخن... می عیدا یگدنز هی

ات منک یفخم مور هتشذگ منک یم یعس هشیمه هکنیا !زا مون اخ امله

م... هتسخ دنم، تسد زا ور میگد نز مهم های مدآ

دوب. هدروآ با سح اههب نآ زا یکی ار امله ، نافوط هک یهورگ مهم! یاه مدآ

زا ده اوخ یمن و تسا مهم شیارب درک یم دومناو هک ییاه مدآ زا یکی
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تسناوت یم یتح ار هب هک دوب هدرک یزاب شقن هشیمه ردقنآ . دهد شتسد

و دوش رت نی گمغ امله هاگن دش ثعاب نیمه و دشاپب ضغب گنر شیادص هب

هن دوب امله بلق زابکدر، بل هک یسک هظحل نآ دیاش و رترارق شیب بلق

: شدوخ

یعس هک یتسود ! تسود هی...ثملهی ِلثم ... مدیم ش وگ نوتهب نم -

شدبه! وگ طقف ... هنکن تواضق هنک یم

هتسشن شبل جنک یوحم دنخشین که دشوردحیلا مخ لجو هب یمک نافوط

کدر: همزمز یناتس هبهل مارآ دوب،

-Gdybyświedział,żeprzedtobąsiedziosobachora

psychicznie,czynadalbyśgosłuchał?

شوگ شفرح هب مزاب ، هتسشن توربور یناور رامیب هی یتسنود یم (هگا

دادی؟) می

درک: شهاگن جیگ امله

یچ؟ -

دش: ضوع یگنرمک دنخبل با شدنخشین دزو یا سهفر کت نافوط

... مونش یم هک هراب نیلوا -
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دز: هرگ مه اررد شناتشگنا امله

ور؟ یچ -

نود !ب تسود هی لثم ، عقوت یب هدب... شوگ مهب داوخ یم رفن هی هکنیا -

... تواضق

یدنخبل روز دوب!هب رفنتم درک یم یر ارق یب شا هنیس رد هک یبلق از امله

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن نافوط و دناشن بل یور

رطاخب دش یم روبجم مردام یهام دنچ ،رهزا میگلا س هد ات یگلا س هس -زا

ندیشک یم لوط هتفه ود لقادح هک ییاه ترفاسم ... ترفاسم هرب شراک

... هتفه ود نوا ووت

: تفرگ امله زا هاگن دشو ضبقنم شکف

ماباب ، مردام نتف زار دعب هلصاف ...بال مدنو م یم اهنت مردپ اب نم -

دش. یم ع ورش نم سوباک و درک یم صخرم ور نومراکتمدخ

شد هریخ نافوط هب تفر گ یم لکش شرس رد هک یلا متحا زا هدز تهب امله

: دنزب فرح دناوتب ات دیشک شیولگ یهب تسد نافوط و

و درک یم شوماخ ور اه رچغا همه دش یم هک بش دش... یم هک بش -

ونم... ! نویزیولت وری تشاذیم ور درک یم یفخم هشیمه هک ییاه ید یس
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هک... درک یم مر وبجم و شدوخ رانک دنوشن یم ونم

: دشکب سفن دناوتب هکلب درک زاب شنهاریپ زا رگید یا همکد

هس رسپ ...هی ِرسپ منک!هی هاگن ور اه ملیف شاهاب هک درک یم مروبجم -

ور! سهلا

عون هچ نافوط روظنم هک دنزب سدح تسناوت یم یتحار هب امله

، شردپ رانک ساهل هس یکرسپ ینما سونا رت روصت .زا تسا ییاه ملیف

تشاد راب نیلوا یارب یلو ارچ دیمهفن نافوط و تفرگ ار شیولگ ضغب

وآدر: یم ارهبزبنا قیاقح زا یلیخ

زونه ور نوشاهادص هاورمیددی. ملیف نوا یرز حبص،هی دوخ -ات

ور شمه ... شمه همم! شچ ولج ونهز اه هنحص نوا مامت ... مونش می

. مرایب رطاخ هب قیقد منوت یم

درم . دنزن هقلح شمشچ رد یکشا هک تفرگ ار شدوخ یولج یت خس هب امله

کی اهنت هک تساوخ یم امله . تفرگ یم رارق محرت دروم دیابن شیوربور

! نما ی هطقن کی ناف، وط لوق ...هب دشاب شاون ِشوگ

هک... درک یم مروبجم درک. یم قرف همانرب اما شدعب بش -

درک: ش هاگن ینارگن اب امله دزو یدوبک هب شتروص
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ره... مداد -آیاق

: دروآ باال شلا ح ندوب بوخ یانعم ارهب شتسد ن افوط

و... مرای برد ور ماه سابل مامت درک یم مروبجم -

خالهص هملک سه نیا رد هظ حل شنآ تاساسحا مامت ! رجز درد... ... مشخ

دش. یم

یمر گ نوا زونه ... زونه درک. یم سم ول منت بجو هب بجو تسداش -

همت! سوپ تسداشور روفن م

عیرس ار شیوربور بآ یرطب امله و دیشک شتروص هب مکحم ار شناتسد

: تفرگ شلباقم ار یرطب و تفر نافوط تمس دش. دنلب و درک زاب

! دیروخب مک -هی

هباشم دراو م اهراب س، انشناور کی ناونع هب شا یراک یاه سلا لوط رد

زا شنت دح نآ ات دندوب هدشن ثعاب ما دکچیه یلو دوب هدید نار افوط

یمک درک. رکشت بل ریز و تفرگ ار یرطب نافوط . دزرل اهب هنحص نآ روصت

شندرگ و تروص یور را یرطب بآ یقاب ، هرظتن مریغ یتکر وابح دروخ بآ

و تسشن شیاج رس هرابود امله ! نورد زا تفرگ یم شتآ تشاد درک. خیلا

: تفرگ رس دوب،رحفشارزا هدش رت مارآ یمک هک ردحیلا نافوط

@
shahregoftegoo



107

مخز ای یدوبک و هدرگرب مرد ام هگا ت سن ود یم . تفر یمن فررتا سمل -زا

وتقا یضعب بخ... یلو ! هشیمن ال یخیب هراینرد ور هیضق ه،تاهت نیبب منت ور

یتقو ! تشاذ یم شبهاج یگنووید زا یرثا ویه داد یم تسد زا ور شلر نکت

هب داد یم شطبر مردپ ، دیسر یمپ ور شلیلد و تشگ یمرب مردام هک مه

هی ندب زا یتمسق هشیم ثعاب هک یلومعم زیچ ره ای هداس ندروخ نی مز هی

. هشب وبکد هچب

یاه یرتسکاخ هب هریخ و داتسرف نیی اپ یندنک ناج ارهب شناهد بآ امله

: دیسرپ نافوط نوخ قرغ

نوترازآ نوتردپ هک دیتفگن نوتردام هب تق وچیه ؟ دیتفگ یمن نوتردام -هب

؟ هدیم

دز: دنخلت نافوط

زا یا هملک هگا هک درک یم مدیدهت هشیمه مردپ راب! هی یتح ... تقوچیه -

نوخه هب تقوچیه هگید مردام هک هنک یم یراک مگب، یسک هب تاقافتا نوا

تسد زا متسنو یمت هک دوب ینما ی هطقن اهنت عقوم نوا مردا .م هدرگنرب

! مدب شتسد زا ادابم که متفگ یمن شهب یچیه سپ ... مربب هانپ شهب مردپ

دش: هدرشف دوب هدیشک یکدوک رد وا هک یجنر روصت زا امله لقب
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تب حص هراب ردانی سانشناور اه،ابهی سلا نیا لوط ورد نم زا لبق -

؟ دیدرک

تدم مدز... یمن فرح دایز یلو سانشناور شیپ متفر یم یگچ -زاب

هب هرواشم هک دوب دیدش ردقنوا میحور بیسآ یلو مدوب نامرد تحت یدایز

نیرتهب نامرد تحت ن اریا وت میگلا س هدزاود درک.هدات یمن هقافا ییاهنت

وزج رتف یمن یراک ترفاسم گیده مردام . مدوب اه کشزپناور و سانشناور

چیه نومد.هب یم مشیپ تدم ،تمام تکرش دشبهر یم روبجم هک ینامز

هک ند وب هدش ایزد ردقنوا ماه سوباک . متفگ ورنیم تقیقح یسانشناور

صر ق تشم تشم لا سگرزب هی لثم مدوب روبجم نوشندش رتمک هساو

وهی مردپ داد، مزیتونپیه داهنشیپ مسانشناو هکر ینامز تسرد . مروخب

ندش رتهب هساو وراک نیا هک تفگ همه وهب مینک ترجاهم تفرگ میمص ت

. هدیم م اجنا هگید روشک هی وت شتراجت یاقترا و نم

دش؟ رتهب تیعضو نوتترج اهم زا دعب -

داد: ناکت نیفرط هب یرس ن افوط

متشاد هک یتب ثم تار ییغت ،ویل هنکن ر ییغت یزیچ کال هکنیا ...هن دایز -هن

نیا ثعاب هک یسک ، مردپ ! مراذب یدوبهب ور شمسا هک دوبن دایز یردق نوا
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تسنود یمن مردام و درک یم یگدنز هنوخ هی اباموت نانچمه دوب، حملا

... هدروآ شرسپ کت ناور ورحو هچبالییرس شراکادف ق وشع م

؟ ندرکن مادقا مزیتون پیه هساو هگید نوتردام -

درد شحور قامعا رد ییاج دش. یم کالهف اهزور نآ یروآدای نزا افوط

! دیشک یم

هک دید مرد ام یتقو درک!ویل یم تفل خما ادیدش راک نیا اب هشیمه مردپ -

هی شیپ درب مون هگب یسک هب هکنیا نودب زور ،هی منیب یم سوباک نانچم ه

، یعونصم باوخ نوا یاشدوت درک یم رکف هنک... ممزیت ونپیه ات سانشناو ر

... مرای ب نوبز هب منوت یمن یداع حتلا وت هک مگب ور یقیاقح

-گیتفد؟

نکه...هن ممزیتونپیه ت سنوتن درک یچتالش ره سانشناور نوا ! دشن -

ییاه مدآ ی هتسد وت نتشاذگ ونم مه شرخآ ! یسانش ناور چیه نوا، طقف

ومتما... نشی من مزیتونپیه هک

شا هتش ذگ زا حضا و ردقنآ که دوب راب نیل ...وا نداد همادا دوب شتخس

اه،رد ینآ هنا هب هب هک تساوخ یم ... شی ا هدرد نی رتدب زد!زا یم فرح

تساوخ یم هک یزیچ هب تیا ددهوردهن همادا ارابهملا شتاسلج نا رهت
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که رادنامهم . تفرگ یم همشچ اشرس هتشذگ زا هک یموش دصق د!هب سرب

ود ،ره دنیشن یم نیمز هب امیپاوه رگید ی هقی قد هدزناپ زا رتمک درک عاالم

: تفگ امله و دندیمهفن ار نامز رذگ هک دندرک رکف ناشدوخ اب

هم اادا جنوا ور نومتاسل ج مینوت یم . کینیلک مدرگ یمرب زاشهبن نم -

شیپ مورآ مورآ مینوت یم . دینک تیذا ور نوتدوخ تسین یزا ...ین میدب

... هراد نا مرد هب زاین بیسآ نیا هرو یذپ بیسآ مسج لثم اقیقد حور . میرب

دیرا یب نوبز وربه هت شذگ تتخل ارطاخ و تاقافتا مامت هک هتخس منود یم

شهب و میریذپب ور درد ه کنیا درده! ِن درک لو ،بق نامرد یلصا تمسق یلو

هو شیم ترت حار شندروآ نوبز هب مک مک هک تس عقوم نوا ... میدب ت یمها

. هدیم نوشن نامرد هب یرتمک تمواقم درف

دش: مخ ولج هب یمک و داد ناکت رس یگنرمک دنخبل اب نافوط

! هگنشق هینرف... ِنامرد د یشب هکنیا -

را دنامهم هک دوب هظحل نامه تس دشورد سبح شا هنیس رد امله سفن

امیپا وه ندش فقوتم ی هظحل دنوات دنبب ار ناشیاهدنبرمک عاالمرکد

نهذ هک وردحیلا تفرگ امله زا هاگن نافوط . دننکن کرت اشنار یلدنص

کتهی شا یلدنص هب یضار دوب، هدرک ریگرد شفرح اب هراب ود ار کرتخد
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داد...

***

نا شندش یپایهد هظحل .زا دوبن دایز لوبناتسا هاگدورف رد نا شراظتنا نامز

یرگید یامیپا وه رد ناشندش راوس هراب اهوود نادمچ ل یوحت امات یپاوه زا

یلدنص ندید زا امله سفن و دیشک لوط تعاس ود زا رتمک نا، رهت دصقم هب

نافوط اب هرابود دوبن رارق هکن دمآ.یا رتباال تحار ناش کالس یمو نوکا هیا

بوخ ، دورب اشباال هنیس هسفق نتسکش زرم ات شبل ق نابرض و دنامب اهنت

نیگنس وج زا هک امله . تفر اجگ شرانک ناف وط و تسشن هرجنپ بدو...کران

ویب دناباوخ اشار یلدنص تشپ یمک دوب، شهد تحار ناش لبق زاورپ

کقاتا !رد دیباوخ نارهت رد امیپ اوه دورف شف،ات ارطا یاهادص هب هجوت

نیا رتزا تحار رب ارب نیدنچ زیچ همه هکنیا ،اب یلبق یامیپاوه یپ یآ یو

و دراذگب مه یور مشچ هظح کیل یتح دوب هتسنا وتن یلو دوب، امیپاوه

دبا. وخب ت سنا وت یم ت حار یخلا ،اب دندوبن ودنرف ناشدوخ قفط حاالهک

ندید وزا دیخرچ هامل تمس یمک نافوط دمآ، دورف نارهت رد هک امیپاو ه

: تفگ بل ریز دزو یدنخشین باوخ رد وا موصعم ی هرهچ

تکدر! موناخ ما... یزاب ی همادا رظ تنم هناربص یب -

@
shahregoftegoo



112

درک: شیادص نافوط و داد وربا هب ین یچ امله

! میدیس ؟ر مون اخ امله ... یمارآ موناخ -

هدایپ دنتشاد هک ییاهرف سما ند وابید درک زاب ار شنامشچ یمک امله

: تسشن شیاج رس دشدن،صفا یم

؟ میدی سر -

دز: شب اوج رد ینابرهم رهاظ هب دنخبل نافوط

؟ هنزب هگید رود هی امیپ اوه -گبم

رد زونه هک یا یگت سخ از قلخدب و تسشن امله یاهوربا نایم یگنرمک مخا

درب: شدنب رمک تمس تسد دوب شنت

؟ هشیمن زاب ارچ نیا -

هب یلو دمع زا نافوط هکنیا رب دش ی لیلد نامه و دوب هدرک ریگ شدنبرمک

: دراذگب هامل تسد یور تسد ی قافتا رهاظ

منک! نوتکمک دیراذب -

شتسد تسوپ زا یتمسق یور نافوط تسد یمرگ و تف رسباالرگ امله

زا هاگن هکنیا یب نافو اددوط تروق ارصادراد شناهد بآ دش. روم روم

درک: زاب ار شدنبرمک ، دریگب هامل یقدنف نامشچ
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دوب... هدرک ریگ -

درک. رکش ت بل ریز و دیشک نوریب نافوط تسد ریز ارزا شتسد عیرس امله

هد تزا عاس . دندش ه دایپ امیپا وه زا دهک ندوب یتارف ن نیرخآ وزج ابیرقت

درک یم یروآدای رتشیب هظحل ره مها دادرم غاد باتفآ و تشذگ یم حبص

رسزااپ شا هداوناخ ندید قوش زا امله ادن. هدیسر نارهت هب هک

زا شا هداوناخ ندید تف،زا رگ لی وحت هک ار شیاه نا دمچ . تخان ش یمن

شردپ . دیود نوریب ن اوت مامت دشواب یراج شکشا هدارا هیب شیش تش پ

: تسکش شردام ضغب و درک زاب ار شناتسد هناردپ یدنخبل اب

! نامام امله... -

لغب یگنتل ارابد ناشرفن هس ره امله و تفرگ مشچ زا کشا شرهاوخ ایله،

د، زیرن کشا کدر یم یعس هک ردحیلا شردپ . تسکش شضغب و درک

: تفگ و دیسوب ملهاار ینا شیپ

... یتشگر ب شوخ اباب... یتشگرب شوخ -

: دیشک ارباال شا ینیب دزو امله یو زاب هب یمکحم تشم ایله

دوب! هدشن گنت تارب ملد -اصالمه

: تفگ شرهاوخ هب دزوور شردام ی هناش رس یا هسو ملهاب
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! منیبب ملغب هص...ایب خش -اکمالم

ییاج هب شردپ هک دید امله و درک ب حاص شارت رهاوخ ش وغآ مامت لهای

یاراز نادمچ خرچ یادص هک ددر گرب تساوخ دنک. یم هاگن شر س تشپ

: شدنب تشپ ار نافوط مب یادص و ترسشدین شپ

-سالم!

. دنداد ار سالموا باوج شردام و ردپ و دمآ نوریب ششوغآ زا ایله

یمدق نافوط ! مرتحم اما مکح م ین حل اب شردپ و ثکم یمک اب شردام

درک: ملهاردزا ردپ تمس تسد و تشاذگ ولج

! رهمد اد نافوط . متسه رهمداد ... یمارآ یاقآ مت قوشوخ نوتی یانشآ -زا

: درشف ار شتسد مارآ تو خادنا ن افوط تسد هب یهاگن امله ردپ

... مرسپ نینچمه -

امله هب یو حم دنخبل دمآ.با یم رظن یهب مرتحم لوا،مدر هاگن رد نافوط

: تفگ ش ردپ هب وور درک هاگن

. نشاب هدشن تیذا زور دنچ نیا موناخ امله مراودیما -

ششوخ امله هک تسناد یم دزن. " ندوب رادتناما تن"و" زا"اما یفرح

یارب و داد ناکت یرس امله ردپ دوش. ساسح هک تساوخ یمن و دیآ یمن
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دز: یگنرمک دنخبل وا ردجوبا راب نیل وا

ور مرتخد یاوه زور چدن نیا هک منونمم . هزیزع ربما تدش هب امله -

منک. ناربج ور نوتفطل منوتب مراودیم .ا دیتشاد

دش: رت قیمع نافوط دنخبل

من قح رد یگرزب ف طل موناخ امله دین، ود یم هک روطنوم تس...ه هف یظو -

هنک. یمن نا ربج ور نوشتبحم زا دصرد کی یتح نم راک نیا . ندرک

ی هداوناخ مشچ داد،به ناشن شدوخ زا لوا دروخرب رد نافوط هک یتنا تم

ایهب هملق س شجنرآ ،با نافوط باذج خرمین هب هریخ ولهیا دمآ امله

درب: ششوگ رانک دزورس امله یولهپ

! هلگشوخ ردقچ -

درک: تالیف رتدب ار شا هملقس امله

... دنبب -

ردحیلا نافوط . درشف ار شکاندرد یولهپ و درک هفخ ولگ اررد شغیج هیلا

نخدد... یمن یلو گرهتف شا هدنخ هک درک دومناو دوب، هدش ناش ه جوتم هک

هراشا و دوب هداتسیا هاگدورف جورخ دزنیکرد هک یناوج درم ندید اب

: تفگ و درک هدیهامل اوناخ هب ،ور دورب شتمس درک یم
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دشم. لا حشوخ یلیخ نوتاهاب یای نشآ -زا

داد: همادا امله سخر یاه هنوگ هب هریخ و

! هزاجا -اب

وبدهک هدیسرن مود هب زونه شلوا دقم ویل دراذگب ناشر نکا زا تساو خ

دز: شیادص دنلب ی زیچ یروآدای ملهااب

! رهمداد -قآیا

. دیخرچ ناشرتخد تمس بجعت اب امله ی هداوناخ هاگن تسداو یا نا فوط

اش، هداوناخ هاگن ریز و درک تنعل شا یشومارف رطاخب ار شدوخ امله

: تفر نافوط تمس و درک راخج شا یتسد فیک شارزا تیزیو ترا ک

... کینیلک سوامس ردآ -

یروط ، شنتفرگ اب نا مزمه و تخادنا امله تس ردد تراک هب یهاگن نافوط

دز: بل دنونشب ناشدوخ طقف هک

مت! سه نومتاسل ج رظتنم هنا ربص یب -

وا زا هاگن یتخس ملهاهب . داتفا هار جورخ رد تمس و دنامن یفرح رظتن وم

: تفرگ

هسا مهین...و هساو . ندب همادا هرواشم تاسلج هب نارهت وت ناوخ یم -
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ن! وشهب مداد تیزیو تراک نی مه

کهپرد دیوگب یزیچ تساوخ دشو هریخ ش رتخد یهب نارگن اب امله ردام

وفگت: تخادنا شرتخد ی هناش ودر تسد امله

... مرتخد میر اد لماک دامتعا تهب -ام

،هب هاگدورف زا شج ورخ زا لبق یا هظ دشوطافونحل گمر امله لد هت

وهب تخاد ان یهاگن دن دوب هداتسیا شرس تشپ هک یتخبشوخ ی هداوناخ

دش: قحلم دوب ه دنام رظتنم هک شتسود

! هروخ یم مه هب نوشندید زا -حملا

: تخادنا باال ییورب کدروا شا هداوناخ ملهاو هب یهاگن درم

؟ هابور ای یریش -

دش: نیشام راوس دزو مشچ ارهب شا یباتفآ کنیع ناف وط

هدش! عورش هزات شیزاب هک یریش -

***

درک، یم جراخ نادمچ ارزا شلیاسو و دوب هتسشن قاتا فک هک روطنامه

: دیشک راک زا تسد و تفر لهای هرغایهب مشچ

ل! قادح تافرح نیب ریگب سفن چبه؟هی یرادن س رد هگم -وت
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اجنبفگت: هب قح و داد وربا هب ینی چ ایله

مفرح ور زونه نم مشدعب ! هچب یگیم مهب دایم مدب متفگ راب رازه یجبآ -

... هراد تِس دو هلگشوخ رسپ نیا ... متسه

د: اتسرف نوریب راد ادص ار شسفن امله

یرو طنیمه مه انیا نامام ولج وهی . هراد مسا هل گشوخ رسپ نیا -واالهک

هجیتن نیا هب رو طچ مسرپب هشیم امود نک... شع بایومج دعب ، یگیم

ید؟ یسر

زد یراد مانع دنخب .ل تسشن امله هب رت کیدزن و دمآ ولج شیاهوناز ریو ایله

فگت: یرت نییاپ یادص وبانت

زا رتهب هک .وت یجبآ منک یم کش تندوب سانشناور هب اتقو یضعب ادخ -هب

! یمهفب ور شروظنم شاهراتف زار دیاب همه

نوریب ار شیا ه سابل هک روطنامه دشو ش راک لوغشم هرابود امله

،فگت: دروآ یم

. هرادن یصاخ روظنم هک مگیم مسانشناور نوچ اق افتا -

داد: ناکت نیفرط هب یرس فسات لهایاب

هزور دنچ هزات هک یسک هساو ،آمد نیبب منک... تنشور دیاب ! هشیمن -هن...
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دشات دب حتلا هک یا هظحل هک!زا هنک یمن راک همه نیا شدسانش یم

هدرو خن مج ترانک ،زا نیمز تسشن نارهت وت نوتامیپاوه هک حبص ز ورید

امی پاوه طیلب هداد، تنوشن ور رهش لک برهد هتشادرب ، هتفرگ لته تارب دوب!

نوبرهم تاهاب مه یدایز اعطق کالس! تسرف یچ؟ منوا ... تارب هتف رگ

... یتفرگن دراگ ششیپ هک هدرک می راتفر مرتحم وبهدو

: دنارذگ رظن ارزا هامل یهیف س ردنا لقاع دزوابنهاگ یجک دنخب ول

ساسح یاا هرذ درم هی تمس زا هگا !وت یجبآ مس انش یم ور -منوت

ه نابلطواد هکن ...هنیا ینوم یمن ششیپ مه هظحل هی یتح ینک، ینما نا

! یدب شهب مه ور تتیزیو تراک یرب

زیچ همه زا یدایز ناف وط درک. یم ناقع ار امله تشاد مک مک شیاه فرح

هدرک شیارب راک همه یعقوت نیرت کچوک نودب وبد. هتشاذگ یامه شیارب

درک یم یعس دش، یم یناب صع رای وخلد یمک امله هک ینامز یتح و دوب

... تفرگ یم جوا تشاد ش بلق نابرض . دروایبرد شلد وزا دنک یهاوخرذع

ثعاب رفنت نیمه دشو یم شخپ شبلق رد هک ینیریش سح زا دوب ر فنتم

: دروآ دورف شرهاوخ ندرگ سپ مکحم و دربب باال تسد هک دش

هنک. یم هناقشاع لئاسم لیلحت نم ارب هتسشن ! هچب تسرد رس ورب -
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دش: دنلب و تشاذگ شندرگ تشپ تس د مخا اب ایله

! یرخ ... هگید یرخ -

نور یب قاتا وزا درک کزان یمشچ تشپ دیو، گب یزیچ امله هکنیا زا وقلب

همادا شراک هب تسا وخ دشو هریخ هتسب رد هب نادجو باذع اب .هامل تفر

: تفگ هدنخ واب دروآ لخ رساد ایله هک دهد

! هراد تِسود مگیم مزاب نم یلو -

ایله و درک ترپ وا تمس ار دمآ ش تسد هب هک یزیچ نیلوا صرح اب امله

. داتفا و دروخ رد هب مکحم سروا، یاج هب یتسد فیک . تسب ردار عیرس

کمایپ یادص هک دوب هظ حل نیمه اقیقد و دیشک یقیمع سفن صر ابح امله

تا درک شواکجنک رتشیب نیمه و دوب سانشا ن هرامش دش. دنلب شا یشوگ

مراودیما . متسه ناف وط دی؟ بوخ ... یمار آ موناخ "سالم دنک زاب ار مایپ

؟" دیراد هرواشم هسا و خیلا وتق ادرف مسرپب متساوخ . مشاب هدشن محازم

شیاه ناد ند نایم ار شنییاپ بل هدار دشویبا رتدیدش امله بلق نابرض

کدن.اب مادقا هروا شم یارب عیرس ردقن آ نافوط هک تشادن راظتنا . درشف

. دیمحارم ، منونمم . رهمداد یاقآ "سالم درک پیات دیزرل یم فیفخ هک یتسد

د." یرایب فیرشت دینوت یم رهظ زا دعب هس تعاس ادرف هلب
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هب نافوط تشادن راظتنا . درشف شناتشگنا ایمن ار شلیاب اردزووم ِسدن

یتسار . منونمم لیخی " تشون شیارب هلصاف بال یلو دهد باوج یدوز نیا

". نوتمنیب یم ... شمرایم نوتارب ادرف هدش. تسرد هم نوتلیابوم

شلیابوم زور کی نامه رد نافوط و تشذگ یم ناشندیسر ورززا کی طقف

. منونمم " درک تکرح دیلک هحفص یور ش تشگنا دوب. هدرک تسرد مه ار

". نوتمنیب یم

تسد . داتسرف نییاپ راد ادص ار شناهد وبآ تشا ذگ شرانک ار یشوگ

یلو دنک لوغشم ار شدوخ درک یعس و درب شنادمچ دخال لیاسو تمس

دش... یم رارکت شرس رد ایله یاه فرح دوب. لوغشم یرگی جیاد شرکف

شیر هب تشاد یر گید االجیا متحا بدوو هدرک ریگرد ار شرکف کرتخد

هک درک وزرآ زدو گنچ شناوت مامت اراب شیاهوم . دیدنخ یم شا هتشادن

هشیمه هک یقافتا نیرت هرظتن مریغ ؟ قشع کبشد! غیج تسناوت یم شاک

داد... یم خر مک مک تشاد و درک یم شراکنا

***

باال سفن کی ار شتسد رد بورشم یرطب و درک ترپ زیم یور ار شلی ابوم

: تفر
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داد! یکوا ادرف هساو -

: تشا درب ار شا یرطب و تخادنا باال ییوربا شیوربور درم

ناخ! نافوط نوم هشقن یتم سال -هب

داد: هیکت لبم ی تشپ وهب درک یا هدنخ کت نافوط

هنامحر یب یدای مکز هی راک عو رش هساو نومشور ترظن ...هب نیشفا یلو -

وهی؟ هری من هرتخد تس؟ ین

دش: مخ ولج هب یمک و تشاذگ زیم یور اشار خیلا یرطب نیشفا

؟ هتخوس شلد نومیبآ مشچ رسپ هوا! -

: دنادرگربور نویزیولت تمس دنی خزوپ اب طوناف

! شممهفب هک وگب یزیچ ؟هی یزوسلد اباب... ورب -

دز: اوه رد ینکشب نیشفا

! محر ،یب یناور رخ، هلک ... هنیم ه یعق وطافناو دش! -حاال

خرچادن: ش تمس ند دشورگ رت قیمع ن افوط دنخزوپ

هچ اقیقد کیه، یعق ناو افوط همهف هکمی یزور نوا م نیبب مقاتشم یلیخ -

و لقاع یدا ...یز نیشفا تس هبرجت بی یدایز هرتخد نیا ؟ هشیم حیلا

زمن یم سدح هک یردق نوا تس! هبرجت یب یقشاع و قشع وت یلو هرور غم
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. هدیم رها شبلق وت هتساوخان ای هتساوخ هراد هک مشاب یرفن نیلوا نم

درک: زاب تکرح کی اراب شرد و تشادرب زیم یور زا یرگید یرطب نیش فا

هشیم ته دوخ ؟ یرتخد نیچم وره یراذب تسد هدش ثعاب یچ -و

! ندیمن حلا تهب رتمولیک رفص یارتخد گفیت یم

ی هظحل یتح . تفر گ دوخ هب یرک فتم ی هرهچ کدرو جک ندرگ نافوط

دش: یم ضبق نم شکف مه امله دروم رد ندز فرح

یگچب زا نم هک یزیچ ...ره هراد یچ همه ! نیشفا هلا حش وخ یدایز نوا -

... یماح و زوسلد هداوناخ ،هی نوبرهم یاباب هنن متش!هی اد ور شترسح

... تقوچیه نم هک یزیچ ! شمارآ

: دندش لفق مه یور شیاه نا دند

همهف یم یچ ؟ دنبرمک یاه هبرض زا همهف می یچ نوا ! متشادن تقوچیه -

ی هچب رسپ هی نت هیا مخز زا همهف یم یچ ؟ ندش ل یفودپ یهی هچیز زااب

سلاه؟ هدزیس ، هدزاو د

دز. گنچ یمز یور زا یرگید یرطب ن افوط و درک شهاگن فرح یب نیشفا

. دیشون راو هناوید ار شرخآ ی هرط واتق دنابسچ شیاه بل ارهب یرطب رس

هتف... شآ شیاهوم و دوب خرس ِخرس شنامشچ
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وت دایب شدوخ یاپ هکاب قشاع ردقن ...وا نیشفا منک شقشاع اوخم یم -

شرس ور هتخاس یهک گنشق یایند وهی !و متخاس ش ارب هک یهاگلتق

زرلهنم یم رمکبدن یاه هبرض ریز هک یسک هگید عقوم نوا هش... بارخ

هنک! یم سامتلا ندش دازآ هساو هک تسامله عقوم نوا ... متسین

***

ندید واب تشاد هگن ار نیشام ناکشزپ نامتخاس یوربو ور هچوک رطف نآ

همزمز بل ریز دوب، شدوخ کینیلک هب قلعتم اه نآ زا یکی هک ییاه ولبات

درک:

! سانشناور ... یمارآ امله -

در نامزمه با رطضا و بوخ سح دو رشف ار نامرف هدارا بی شتسد

با رطضا و دوب شقشاع هک یراک هب نتشگرب زا بوخ سح . دندیود شنا ج

هدرک یااف شا یگدنز رد یمهم شق ن اهزور نیا هک یدرم اب ندش ورب ور زا

تسا وخ یمن . دشاب طلسم شدوخ هب درک یعس و دیشک یقیمع سفن دوب...

قح شدوخ وهب دنک یکی شراک اراب شا یصخ ش تاساسحا و یگدنز

هعفد .ود دنیبب عجارم کی زا رتشیب ار نافوط ، هرواشم میات رد هک داد یمن

و درب هری گتسد تمس تسد دعب، و دیشک شیاه هیر هب قیمع وهاار رگید
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یارب ار شدوخ هظحل ره یلو رتمک شسرتسا و دوب رتشهد مارآ دش. هدایپ

وا هب تسنا وت یم لقادح درک! می شنزرس نافوط هب تبون نیلوا دادن

نیلوا ، شراک هب تشگرب زا سپ هکنیا هن دیایب رترید یتعاس هس ود دیوگب

واب درش ارف شناتشگنا نایم شار فیک ی هتسد دوش. وربور ابوا رفن

دراو تع رس اب ینیشام هک داتفا هار کینیلک تمس رطف، ود هب یهاگن

ات رتم کی زا رتمک نیشام . دیخرچ شتمس تشح ابو امله ندرگ دشو هچوک

شیاج رس ! درادرب مدق زا مدق تسناوتن امله و تشاد هل صاف وا هب دروخرب

هک یتسد شا،اب هدیسرت غیج و درشف شیاه شوگ یور تسد دشو کشخ

دشوهب نامزمه داد شله نابایخ فرط نآ وهب تسش ن شرمک یور مکحم

نآ هب یمسج ندش هدیبوک و نیشام کانتشح و زمرت ی ادص هک دیشکن هیناث

دید. یمن ار نیشام و دوب هدروخ نیمز شناتسد یور ... دیچیپ شش ردگو

رکف شدوخ هب هظحل کی یتح و درک ندیبوک هب درک عورش سرت اب شبلق

االهنام متحا و دهد شتاجن ات دوب هداد شله تردق مامت اب رفن کی . درکن

شنت رد رگا یتح هظ حل دوب!نآ هدرک دروخرب نیشام اب شیاج هب رفن کی

مه ار شیاه تسد فک شدید شزوس . دیمهف یمن مه تشاد یگ تسکش

هب نیشام نتشذگ ،با هثداح لحم تمس شندیخرچ دوب. هدرک ش ومارف
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ک اندرد و هدیرب یاه سفن یادص امله دشو نامزمه شران زاک تعرس

یور یار تسد امله هک دندیود یم ناشتمس ند تشاد دنچنرف . دینش ار ید رم

درک: سح شیوزاب

؟ دیدید همدص ؟ دیبوخ موناخ ... موناخ -

وبدوزا هداتفا تلا فسآ یور هک انشآ یدرم و دوب وربور هب اهنت شهاگن

دنچ دز. سپ ار نز تس ود دیپت شیولگ رد شبلق . تفر یم نوخ شر س

ولت وولت رتف یم یگج شرس هک ردحیلا امله و دنتف اررگ درم درو رفن

درک: زاب هیقب نیب ارزا شهار ، دروخ یم

یربدکران! -ب...

رت یمخز درم اب یتبسن اال متحا وبدهک نیا یایوگ شا، یمخز عضو رسو

ی هلصا زاف درم ندید .اب دنورب کران عیرس دش ثع اب نیمه و دشاب هت شاد

دز: وناز وا سکران دشوابرت لیدبت نیقی هب شک رت،ش کیدزن

! نافوط ر...اقآ...اقآ همداد -اقآی

نوخ شرس دز.زا یکان درد ی هفرس کت چرناخدو شتمس ندرگ ناف وط

همین نامشچ دنک. نوخ ارغقر تلا فسآ مامت هک امانهردحید تفر یم

شیوزاب یور تسد دوش. نشور امله لد هت یدیما رون دش ثعاب شزاب
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: تفگ ، دنزب بیسآ وا شهب تکرح ره دیسرت یم هک ودرحیلا تش اذگ

! سنا رواژ هنزب گنز یکی ... دیدنبن ور نوتامشچ ادخ ادخ...وترو ور -وت

درم و دندش نفلت هب تسد عیرس ، دندوب هتف اررگ نا شرو هکد یمدر م

دش: کیدزن یلا سن ایم

. شاب مورآ ...وترهان مرتخد مدز -نزگ

دوب، هتف رگ شا هیرگ سرت زا هک دروردحیلا شف شناهد یور تسد امله

راتفرگ وا ناتشگنا نایم شتسد چم هک دیش ک نافوط یوزا ارزاب شتسد

: دینش ار شکاندرد ی هم زمز دشو

... مبوخ وخ... -

مه شار دازآ تس د هدا را ویب درک مرگ ار امله لد هت یمک شندز حرف

: تشاذگ نافوط تسد روی

نوتامشچ دیدن .بن دینک هاگن نم بخ؟هب ... تسین یزیچ ... تسین یزیچ -

. هسریم سن ال وبمآ ؟االن هشاب ور...

مین شیاج رس هرظتنمریغ یتکرح ورد درک دراو توا سد هب شفایر نافوط

و دمآ شدوخ هب هک دی شکن لوط یزیچ و درک شهاگن تهب اب امله دش. زیخ

دوش: عنام درک یعس ینارگن اب
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دیاش . هشاب هت سکش نوتییاج دیاش . دیروخب نوکت دیاب ...ن دیباوخب -

ک... یلخا د یزیرنوخ

: دیرپ شفرح نایم نافوط

... تسین میزیچ -

درک یم رکش را ادخ رددل امله لبق... ترزا حضاو یلو وبد هتف رگ شی ادص

کشا سیخ شترو ص هک دیمهف یمن . دیزرل یم ینارگن زا حلا نامه ورد

: تسا

! دایم نوخ نوترس ن... وترس ... افطل دیباوخب -

تدش شا هیرگ دش ثعاب ویل درک مرگ ار شلد هت نافوط گنر دمک نخبل

دش؟ یم هچ داد، یمن شتاجن نافوط رگا . دریگب

! نکن یرگه -

نامشچ اب یتقو دز، یحفر مسرریغ و شنامشچ زلزدرد نافوط هک یتقو

نافوط و دیزرل رتدب امله ی هناچ ، دنکن رگهی تساوخ و درک شهاگن شخرس

... داتفا شپ هبت رتدب امله بلق هک قیمع ردقنآ . دنام شا هریخ یا هقیقد

یتخس دنوهب تفرگ ار شیوزاب ریز درم رکد،ود ندش دنلب دصق هک نافوط

ناتسر امیب هب دیاب دنتفگ یم هک یمدرم باوج دش.رد دنب شیاهاپ یور
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داد. دبی شحف نیشفا بهب اطخ وردلدش تفگ هن مارتحا ،با دورب

: تفرگ ار شیوزاب هرابود امله و تفر جیگ شرس هک درادرب یمدق تساوخ

! ناتسرامیب یربم دیاب -

دمآ! یم ینارگن زا هک یرو تسد ... یروتس ود دوب رت مکحم راب نیا امله لنح

داد: ناکت رطف ود هب دزورس یدنخبل هبزرو نافوط

! مبوخ هک... متفگ ... داوخ یمن -

درب: ادصباال و تسشن امله یاهوربا نایم وا تمواقم زا یمخا

نیشا هش...ابم ؟اب دیرب ابآوبمالسن دیاوخ یمن ! دایم نوخ هراد نوترس -زا

! میریم نم

تکرح کی رد نافوط هک دنک تیاده شنیشا م ارستم نافوط تساوخ و

شلد اعت امله . دیشک شدوخ تمس ار ووا تفرگ ار امله تسد چم یناهگان

تشپ نافوط تسد ، دتفیب هکنیا زا لبق تسرد و داد تسد زا یا هیناث ار

هب درک دوب،ور دشتمک هب ناش هلصاف هک وردحایل تسش ن شرمک

د: ندرک یم ناشهاگن دنو دوب هد اتسیا زونه هک یدادع ت

... دییامرفب خوهب. ن.حملا وتکمک زا منونمم -

سفن دیخ، رچ امله تمس هک نافوط هاگن و هشدند دنکارپ مک مک مدرم
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دز: بل آمار نافوط دشو دازآ اش هنیس زا کرتخد ی هدش سبح

داسه نامس ناپ هی طقف مرس ؟ تسین ناکشزپ ن امتخا س هگم اجنیا -

! داوخ یم

ار شدوخ درک یعس سوسحم وان داتسرف نییاپ راداد ارص شناهد بآ امله

امله گنر دیش. ک رانک عیرس مه نافوط و دنک دازآ نافوط تسد ی هقلح زا

بندود: هدش خرس شیاه هنوگ ویل دوب هد یرپ تدش هب

! هراد المز هیخب ... هیخب -

رایتخا یب درک سح هک یشزو وزاس دنابسچ شا یناشیپ هب تسد نافوط

: تفگ ی سیه

. هدموا بدن شنوخ ... داوخ یمن -

رگید فگت... یم تسار . دیخرچ نافو ط مخز تمس ملها س یخ نامشچ

رگید امله د، نورب نامتخاس تمس درک هراش هکا نافوط دمآ. یمن نوخ

شتسد فک شزوس تشاد هزات امله . دندش نامتخاس دراو و درکن تفلا خم

هدش کشهدی تلا فسآ یور هک ییاهوناز شزوس نینچمه درک... می سح ار

، شراولش ی هراپ یاهونا نز دید واب تخاد نا شراولش هب یهاتوک هاگن دوب!

هکاب یلسنرپ و مدرم هاگن ریز و درشف شیاه نادند نایم ار شنییا پ بل
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هاگن روطنآ دنتشاد قح رفدنت. روسناسآ مست دندرک یم ناشهاگن بجعت

انکر ،رد یکاخ یوتنام و هراپ ر اولش و هدش جک ی هعنقم اب یرتخد . دننک

دوب هدش هراپ ط سو ات شا هقی هک یدیفس نهاریپ و ینوخ یناشیپ اب یدرم

امله دن! دوب هتخاس یا هدننک نارگن بیکر کاخ،ت رپزا یکشم راولش و

هزات ود ،ره ناشند ش راوس و روسناسآ ندیسر اردزواب روسناسآ ی همکد

و دوب مخز رپزا امله یناشیپ و هنوگ . دننیب ارب هعجاف عقم دنتسناوت

. تسب مشچ و تفرگ روسناسآ ی هلیم ارهب شتسد امله ... رتدب نافوط

همه نیا و هداتفا شراشف تسناد یم ندد. یزرل می رتدب شحاال یاهوناز

دشو دنلب عیرس ی رظن،مشن دروم هقبط هب ندیسر درک.اب یم رتدب ار زیچ

: دیشک ینیه ود نآ تیعضو ندی ابد

یم! ارآ مناخ -

: تفگ حلا ویب درب "باال تسین یزیچ " یانعم ارهب شتسد امله

لافط. مقاتا رایب ور هیلوا یاه کمک هبعج -

درک. ییامنهار شق اتا تمس ار نافوط امله و "یگتف مشچ " عیرس یشنم

شیارب هظحل نآ ورد دیسر وامی هب لوا دیاب دوب. رتدب نافوط هیا مخز

هدنام مک فعض تدش وزا دنزو س یم شیوناز و تسد فک هک دوبن مهم
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هک تشادن ناوت یتح هظحل ونآ درک زاب ار قاتا دنک!رد شغ اج نامه

لبمی کت دشوهب اتاق دراو نافوط رزا تولج . دروآ اج ارهب لومعم تافراعت

درک: هراشا

. اجنیا دینیشب -شبیدین...

وا یاه مخز هک دیوگب امله وهب دروآرد یزاب نملتنج داد یم حیجرت نافوط

و دنی شنب دش روبجم هک درک یم درد حید هب شرس یلو تسا برت جاو

. دیشک می ریت شا یناشیپ و تخوس یم شمخز ببدند. مشچ هدارا یب

. مدروآ ور هیلوا یاه کمک ی هبعج -

امله: یرسع یاه مدق شدنب تشپ و دینش ار یشنم یادص

نم... هب شدب -

... متسه نم دیتش اد المز یکمک هگا -

... نونمم . مایمرب شسپ زا مدوخ -

هدنام مک امله یاهوناز رکد. کرت ار قاتا و تقگ منک"ی یم شهاوخ " یشنم

هشوگ و تشادرب یتابنبآ یمز یور از راچان .هب دنوش مخ فعض تدش زا دوب

درک رازاب هبعج دنک. مک شفعض زا یمک تابنبآ ینی ریش ات تش اذگ شپل ی

نافوط تمس مادم شهاگن درک. فیدر مه رانک ار شزاین دروم لیاسو و
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نامزمه و دریگب تعرس شراک دش یم ثعاب نیمه و دیخر چ یم

. دنزرلب شتدبر یاه تسد

! اهانیا ... میاوخ یم هبنپ رتشیب -نپهب...

دید. شدوخ یوربور تسرد ار امله و درک زاب ار شنامشچ یمک نافوط

وحاالاب دوب هدینش کشالتار ای تابنبآ تسوپ هیبش یزیچ ندرک زاب یادص

نآ اب امله دوب. هدش لیدب ت نیقی هب شکش ، کرتخد پل یگدمآ رب ندید

دوب هتخا س یا هرظنم خرس، نام شچ بو ترمان ی هعن وقم شپ ل جنک کشالت

دنلب دوب، شقشاع نافوط رگا هک یردقنآ درب. یم ار یقشاع ره لد هک

طقف و دنیشنب هکنیا نه دزرلن ات تفر گ یم ششوغآ رد مکحم دشو یم

دنک. شهاگن

و دوب هدرک هتشغآ نیداتب ارهب یا دش.نپهب مخ ناف وط تمس یمک امله

، شنا مشچ هب نافو ط میقتسم هاگن دنک. زیمت ار مخز فارطا تساوخ یم

هب لد هک هظح ل نامه تسرد و دریگب تدش شبلق نابرض دش یم ثعاب

درد زا نافوط ، تشاذگ نافوط مخز رانک ار شتسد یرد دزونپهب ایرد

: تفگ عیرس وهامل دیشک یربدهیا سفن

... هشیم مومت ...االن هشیم مومت ... دیشخبب ؟ تفرگ درد -
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ندید واب درک بزا درشف یم مه یور درد زا هک ار شنامشچ نا فوط

و دوب هداد وا مخز ارهب شساوح مامت امله نامد. تام امله یاه کش ا

کشا روطنآ وا رطاخب تشاد امله . دیمهف یمن مه ار شدرد رگید نافوط

نئوپ کی ؟ تشاد نادج و باذع طقف ای دوب نارگن دح نیا ؟رد تخیر یم

ن ییاپ امله دنلب یاه هبمژه هریخ شیولگ بیس و داد شدوخ هب رگید تبثم

و دنابس چ مخز ارهب یلیرتسا وزاگ درک زیمت ار شمخز فارطا امله . تفر

دز: بسچ شیور

یلو.... متفگ ... داوخ یم خبیه ...گمتف دایم نوخ زونه -

! موناخ امله -

هک دیخر چ شتسد چم تمس نافوط یناشیپ مخز امله،زا سیخ هاگن

نییا رادپ ادص ار شناهد بآ دوب. هدش راتفرگ ناف وط ناتشگنا نایم یناهگا ن

فگت: یصاخ نحل اب نافوط و داتسرف

بخ؟ وخمب... نم -

نییاپ اررآما امله ی هدز خی تسد نافوط و درک شهاگن بیرحف امله

وآدر:

! دیدرک فعض ... هزرل یم نوتتسد -
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ناف وط و داد تروق اج کی دوب هدش کچوک هک ار شبل جنک تابنبآ امله

ن دمآ رت نییاپ و دوب شتسد نهزودر امله تسد چم . دناشن بل جنک یدنخبل

دشو دنلب دنک، یتمواقم امله هکنیا درک.بقلزا یم سح ار شندب یامد

بقع یکوک یکسورع لثم امله . دنیشنب وربور لبم یور هک درک ش کمک

رطاخب ار نیشفا راب نیمکی و رازه یارب نافوط و تسشن و تفر بقع

وناز کی یور امله یورب ور تسرد درک. تنعل دوب شثع هکاب جیهیا گرس

ضبن امله چم یور شنا تش گنا یاج درک. اهر ار شتسد هرخ وباال تسشن

ینیداتب وپنهبو درب هیلوا یاه کمک ی هبعج تمس تسد دز... یم

لبق . تشاد یگدیسر هب زاین هک دوب یزیچ نیلوا امله ی وناز مخز . تشادرب

فاف ش نامشچ هب هریخ و تفرگ ،رسباال دنابسچب شمخز ارهب هبنپ ه کنیا زا

دز: بل امله

مک... هی هزوسب هنکمم -

ی ونپهب تفرگ نوا امشچ اگنهشارزا ثکم اب نافوط . تفگن یزیچ امله

ی هسی شیونا ز یناهگان شزوس زا کر تخد . دنابسچ شمخ ارهبز ینیداتب

نافوط شا، هدز امنهبت شچ لباقم و هرظت نمریغ یتکرح ورد دیشک

ثمل تسرد هک وا یور امله توهبم هاگن درک... شم خز ندرک توف عهب ورش
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دش. ترپ درد زا شس اوح و دنام هریخ درک یم توف ار شمخز اه ملیف

تش اد نافوط درک... ندیپت هب عورش شیولگ باالمآدورد مارآ مارآ شبلق

بآ امله و دروآ رسباال نافوط دش، وطالین هک ناشنیب درک؟سکتو یم هچ

اهزور نیا ، یرتسکاخ یبآ یاه مشچ نیا . داتسرف نیی اپ راد ادص ار شناهد

هک یهاتوک قیا قد نآ رفدنت.رد یمن رانک شنامشچ یولج زا هظحل کی یتح

رد مارآ یسک دش، لفق مه رد ناشهاگن و درک یگدیسر شمخ هبز ناف وط

ر وضح هک تسناد یم "... نومب درو درم نیا رکد"زا همزمز امله شو گ

تسرد عقاوم رثکا شمشش سح و دوب یداعری غ یمک لوا نامه زا نافوط

ادص و سح نآ هب تساوخ شلد ، شرمع رد راب اربیاونیل یلو فگت یم

ه دمآ شدوخ هب هزات راگنا که یروط نافوط یازد... هفرس کت و دنکن هجوت

: تفر نییاپ شی ولگ بیس و تفرگ هلصاف امله زا یمک دوب،

! تسین قیمع ... شمخ -ز

یحن درک وتالش تشادرب هیلوا یاه کمک ی هبعج زا یمخز بسچ و

: دنکن دروخرب امله تسوپ هب شتسد زمخ، یور شندنابسچ

دش... مومت -

درک عمج ار شیاهاپ هدارا یب دن. ودرامن امله مشچ زا شا هنانمل جتن تکرح
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ره هعفدکی و تسشن یا هرفن کت لبم یور امله یوربور دش. دنلب نافوط و

دای هک ییاهزیچ قبط رب نافوط و رایتخا یب امله . دندیدنخ ناشرفن ود

هچ رد تسا نکمم یداع یاه مدآ که دوب هدن اوخ دایز دوب!بقال هتفرگ

یی وربا و دیشک شرس نامسناپ هب یتسد دن. ریگب ناش هدنخ ییاه تیعقوم

: تخاد باالنا

دوب! ینیب شیپ لباقریغ یدایز زیچ همه زورما -

باذع تو خاد نا دندوب هدش یکاخ هک وا کرام یاه سابل هب یهاگن امله

: تشگرب هرابود شنادج و

... داتفا یم نوتارب یقافتا هگا -

: دروآ ارباال شتسد ود ره نافوط

! هدشن یزیچ ... دینیبب -

ددا: همادا دزو شنامسناپ هب یمارآ ی هبرض شا هراشا اباگنشت

امش! فطل ...هب هشیم وخب دوز -یامن

.رد دیخرچ وربور یر اوید تعاس یور شهاگن دزو یگنرمک د نخبل امله

ندر افوط . دناوخن شنامشچ شارزا سح اتوا نافوط زا تفرگ هاگن عقاو

درک: لا بند ار شهاگن
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مومت هروا شم ی هقیقد جنپ و لهچ ... تشذگ نامز یک میدیمهفن -اصال

. دیشاب هتشاد دیدج عجارم االن منک رکف ؟ هتسرد هدش،

... هرواشم زج دندوب هداد ماجنا یراک وره دوب هدمآ هروا شم یارب نافوط

ار رگیدک ی یاه مخز تدم مامت دعب، و دوب هداد تاجن ار شناج نافوط

دن... دوب هت سب

دش. یروطنیا نم رطاخب ! ماوخ یم رذع مزاب نم ... هتسرد -

داد: ناکت فرط ود هب یرس هناعضاوتم طوافن

بوخه... نو حتلا امش ،نیاههک همهم هکاالن یزیچ اهنت ... دیگن ونیا -

دنلب داد. شدوخ هب رگید تبثم نئوپ نیک افوط دشو ضوع امله هاگن گنر

راگنا و داتسیا کرت خد یمد ق دنچ رد نافوط ... شرس ت شپ مه امله دشو

ار امله لیاب ووم درب شراولش بیج رد تسد ، دشاب هدم آ شدای یزیچ هک

: دروآ نوریب

... دییا .فبمر هدیدن بیسآ فداصت وت رکشورادخ -

درک: ش گنها ینادردق واب تفرگ وا ارزا شلیابوم امله

. منونمم یلیخ -

دی: سرپ هشیمه دجیرتزا دعب، و داد ناکت رس دنخ اببل نافوط
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؟ تسین نوتدای ور نیش ام نوا -پالک

هکات داتفا قافتا عیرس ردقنا یچ همه و مدوب هکوش ردقنا ... هنافساتم -هن

دوب. هدرک رفرا هدن ،نار مدموا مدوخ هب

فگت: یکانسرت حلن دشواب کیدزن امله هب یرگید مدق نافوط

! هدیم سپ ور شراک ناوات دیشاب نئمطم -

زا لبق نناشدو بل جنک ی دنخبل .تاهن دشاب امله زا یشنکاو رظتنم که دنامن

: تفگ شنتفر

زور ... نامسناپ تباب منونمم مزاب ریگم... یم تقو هرابود نوت یشنم -زا

! شوخ

ظرها هب یلو دمع ارزا شتسد ت ،شپ تشذگ یم امله رانک زا هک یا هظ وحل

دشنرد هتسب یادص دش. جراخ اتاق دیوزا شک هامل تسد تشپ یقاف تا

اجیخیلا یور شهاگن و درک اهر یلد نص یور ار شدوخ امله دمآ، هک قاتا

زا لبق ای هظحل نافوط هک تشاذگ ی تسد یور تسد . دروخ رس نافوط

نشدی: روز هب مه شدوخ ار شا همزمز و دوب هدرک ش سمل شنتف ر

؟ یتسه یک -وت

! شبلق م ظنمان نابرض زا دوب هدش هتسخ ... مگردرس و دوب جیگ
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؟ هبوخ نوتلا ...ح یمارآ -اخمن

درک: شهاگن جیگ و تشگرب بقع ،هب یشنم یادص ندینش اب

هدش؟ یچ ... مبوخ -

دز: یگنرمک دنخبل کرتخد

رکمد. نوتادص راب دنچ -

: دیشک شا یناشیپ هب یتسد امله،کالهف

... دوبن مسا وح دیشخ -بب

ل؟ خاد شمتسرفب ... هدموا یدعب عجارم -

دش: دنلب دو اتسرف نور رادبی ادص ار شسفن امله

شتسرف ب دعب هقیقد جنپ و شزا نک یهاوخرذع ریخات رط اخب نم فرط -زا

. افطل لخ اد

اپتدنکرد. شکچوک دمک تمس امله و تسب وردار تفگ "ی مشچ " یشنم

درک... یم ضوع سابل دیاب

***

وادددز: دیبوک نیشفا ی هنیس تخت مکحم تسد ابکف

یا یدج قافتا هشاب ت ساوح متفگن هگم ؟ هکیترم یتشاد و منتشک دصق -
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؟ هتفین

شت سد ود دوب،ره شهت ادرب بقع هب یمدق کی وا تسد برض زا هک نیشفا

: دنارذگ رظن ارزا نافوط یاپ ورسات دروآ ارباال

ور اه فرح نیا هک یحطس مخز ؟هی یناور !چهت مورآ یه... یه یه -

! هشیم مه تیراکلدب یاعدا ...ثمال هرادن

هلمح وا هب هک تفرگ ار شدوخ یولج یتخس دزوهب یدنخشین نافوط

: دنکن

؟ یحطس مخز -

: دیرغ شیاه نادند نیب وزا درک هراشا شا یناشیپ هب

فک مزغم دوب رتش یب تتعرس هرذ طسحی؟هی مخز ی گیم نیا هب -وت

ور هرتخد مدرک یمن هلجع هگا ! کرد هب النم صا شد... یم شخپ نوبایخ

... یتفرگ یم ریز

درک: جک ورس تخادنا باال ییوربا نیشفا

هن راگنا شید؟ شنارگن ؟ کرد هب اخن!وت نافوط مونش یم دیدج یاف رح -

دوب! تدوخ ی هدیا هک راگنا

درک: تشم مکحم ار شتسد ود ره نافو ط
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! نیشفا وگن ترپ و ترچ -

یبورشم ی هشیش فرت. شکچوک راب تمس و درک یا خهدن کت نیشفا

: دیسرپ و تشادرب

؟ یروخ یم -

زاب تکرح کی اراب یرطب رد نیشفا دشو شا هریخ تی ناب صع اب نافوط

درک:

وهی هدروخ هبرض ترس ! هرتهب یروخن منک، یم رکف مدوخ -نچ...حاالهکاب

! ینک یم مر

شترپ لبم یور و درک زاب مشخ اراب شا یکاخ نها ریپ یاه همکد نافوط

: داتسیا شراب کیمز یدزن و تفر نیشفا تمس لبدن هیا مدق درک.اب

یاوخ یم هگا مجعنک... و تساوح ! نیشفا مدیم هشراد تهب مراد -

! یکاخ داجه نزن دوخرس ، یشاب یزاب نیا زا یتمسق

: تفگ راب هبمزی ادهد هیکت و تفر باال سفن اریک هشیش فصن ن یشف ا

رد یول زاج تقو ؟ثمالآرخ یکاخ هداج مینزب مه اب دعب دهعف هیچ ترظن -

و گند همه نیا ؟ موه هدب... سیورس نومرفن ود تاهب شمیدز دب شکینیلک

! هروج هک مه نو مناکم اوخد... یمن مه گنف
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دشواب در ششوگ رانک زا تسرد ناهگان هک یبور شم یا هشیش یرطب

رکدوهب سبح شا هنیس اررد سفن ، دروخ راوید هب یکانتشحو یادص

درب: م وجه نافوط تمس مشخ واب دمآ شدوخ هب هک دیشکن هیناث

؟ یناور هتگرم -چه

شچم نافوط هک دربب باال تسد تسا وخ و دیچیپ هناخ رد شدایرف یادص

داد: هشل بقع وهب تفرگ مکح ارم

! نیشفا تمشچ ولج مرایم ور تدابآ دجو یچیپ ماپب رپو هب یاوخب -

مرت! یناور تدوخ زا نم هشاب تساوح

اه توپهل شذگ شرانک زا یمکحم ی هنت اب نافوط دزو یدنخشین نیشفا

تسد اررد شا یرطب هک روطنا ومه دیخرچ ش تمس نیشفا . تفر ارباال

درب: ادصباال د ناخرچ یم

ینعی یزاب وت یدروآ ونم یتقو ناخ! نافوط دوبن نومراک وت یرو -تکخ

؟ هتفرن هک تدای ... مراد ومد وخ هسم ممن

.رد دیبوک مه هب مکحم شار قاتا ورد تفگ شباو ردج اباب"یی "ورب نافوط

هب هریخ دشو مخ هنیآ زیم یور دز، یم سف ن سفن مشخ زا هک حیلا

درک: هم زمز شا یناشیپ نامسناپ
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هنم! ملا تنو یخ هرطق نیرخ ،اتآ تمسج ، تحور ! ینم -ملا

***

؟ هخآ یدروخ نیمز یروطچ ؟ نامام ؟هرآ هبوخ حتلا ینئمطم -

: دروآ نیی اپ شت روص یور زا مارآ و تفرگ ار شردام تسد امله

... هدشن یچ !یه نیبب ... نامام مبوخ -

: تشگرب شردپ تمس کشارپ نام شچ با شردام

... هدیشک درد مچردق هچب ور... شتروص نیبب -

: تشاذگ شرتخد یوزاب یور تسد دشو کیدزن یمدق یتحاران اب امله ردپ

اباب؟ رتکد میرب یاوخ یمن ینئمطم -

داد: ناکت نیف رط هب رس دزو یشخب نانیمطا دنخبل امله

... مبوخ اعقاو -

: درشف ارآمار شیوز اب امله ردپ

اباب. نک تحارتسا ... رکشورادخ -

را ادخ دندوب هدرکن کش هکنیا لداز ورد دیسوب ار شردپ ی هنوگ امله

ربای دوب یرتهب یلدل ندروخ نیمز دنک... ناشنارگن تساوخ یمن درک. رکش

دشو اتاق دراو شر دام و ردپ نارگن هاگن ریز ف! داصت ات شیاه مخز
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همه زا لوا و تسشن تخت ی درک.هبل زاب یکی یکی ار شیوتنام یاه همکد

هک یا یف اضا سابل تسد کی تش. اذگ شر اولش یوناز یور شار تسد

جنپ زا رتشیب شفداصت دوب.زا هدمآ شر اک حاالهب تشاد بطم در هشیمه

دنک لوبق تساوخ یمن . تشادن نافوط زا یربخ رگید و تشذگ می تعاس

تسناوت یمن امله و دوب هدید بیسآ ی روجدب شرس دوب. شنارگن یلو

هکنیا رکف ویل تشادن یریصقت هک دنچ د.ره شخبب نآ رطاخب ار شدوخ

دش یم ثعاب ومه داد یم شباذع دوب،مه هدید بیسآ وا رطاخب طافون

دوش. رت یوق شا هتخانشان سح

نافوط هب دیاب درک. زاب ار شا هحفص و تفر لیاب وم تمس دیدرت اب شتس د

تاجن ناربج هب لقادح و دنزب گنز هک دوب نیا شتسرد دز... یم گنز

دوش، شندش فرصنم ثعا ب دیدرت ه کنیا زا لبق . دسرپب وا زا ،حیلا شناج

ار سامت یرارقرب نکیآ دوب هدرک شوی ر"س همداد هک" یا هرامش هب هریخ

ود زونه دوب. هدش کشخ شیولگ د. نابسچ ششو ارهبگ یشوگ و درک سمل

نادند نایم مکحم ار شنییاپ بل دش. فرصنم هک دوب هدروخن رتشیب وبق

ششو ردگ یسا نشان درم یادص هک دنک عطق تساوخ و درشف شیاه

: دیچیپ
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-ولا؟

: تفگ و تخادنا هرامش هب یهاگن دی درت اب

ته؟ سرد ... متفرگ سامت ر همداد یاقآ اب نم -سالم.

دمآ: یم غولش اتبسن ییاج زا درم یادص

مگیم نوشهب هنک. تبح ص هنوت یمن االن نافو .ط مشتسود نم هلب... -

. دیتف رگ سامت

: دیسرپ ینارگن اب امله

؟ هبوخ نوشلا -ح

: دهد با وج طخ تشپ درف ات دیشک لوط

.االن تفر ش وه زا وهی شیپ تعاس دنچ ن افوط اما... مگن نوتهب تفگ -

رتکد و تشاد یزی رنوخ شرس ... رکشورادخ هدموا شوهب و هناتسرامیب

... هتیعضو یان تلع هدروخ شرس هب هک یا هبرض تفگ

: تخیر ورف شا هنیس رد امله بلق

هرآ؟ نب وخ -االن...االن

دوب... هتخیر شلد یهکدر سرت درک.زا بجعت شیاد ص شزرل زا

ادرف ات هگا و هشاب یرتسب طایتحا ضحم ور بشما تفگ ...کدرت هبوخ -

@
shahregoftegoo



147

ننک. یم شصخرم دوب، تبا ث شتیعضو

: دیشک شا یناشیپ یهب تسد مکحم امله

نوشلا کح ینیلک زا نتفر زا لبق ...ات مگب یچ منود یمن اعقاو نم نم... -

نوشروبجم هگا ... ناتسرا یبم میتفر یم عقوم نومه دوب.اهگ بوخ

دش. یمن یروطنیا ناتسرامیب میرب مدرک یم

حاال شتسد درک. یم شنزر ارس شدوخ تشاد ینلع هک شلد رد طقف هن

. تشاد کشا من شنامشچ و دیزرل یم رتدب

سامت هگا هک دوب هدرپس نم هدی...هب باوخ . هبوخ شلا االنح نافوط -

نایرج رد مداد حیج رت نم یلو دی شن نارگن هک نوتهب مگن یز یچ دیتفرگ

. دیراد قرف هیقب ناب افوط هساو امش هرخ .باال مدب نوترارق

هب رفن کی هک تشاد مک ار نیمه طقف تیعضو نیا یترخالص!رد

کت و دیشک شیاه هیر ارهب اوه یتخس مادننزبد.هب شتاساس حا

دز: یا هفرس

نوتبش . مریگ یم سامت ابمز ادرف نم ... دیداد طاالع مهب هک منونمم -

. شوخ

... شو خ مه امش بش تس. هفیظو -
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نافوط . دروخ رس شا هنوگ یور هرخ یکباال شا هرطق دش، عطق هک سامت

تساوخ یمن نافوط ... دنادب شدب زاحلا یزیچ وا هک تساوخ یمن

یتسد مکحم دوب! هدید بیسآ دح وااتآن رطاخب نافوط دنک... شنارگ ن

شاک هک درک وزرآ و تشاذگ شبلق یور تسد دعب، و دیشک شنامشچ ریز

مک اه شپ ...انیت دروآرد ار شبلق و دفاکشب ار شا هنیس تسناوت می

! دنربب ار شسفن دوب هدنام

***

درک: یم ش رتدب نیشفا ی هدنخ یادص و تشاد دردرس

؟ دیسر تنهذ هب یا هدیا نیچمه روطچ سپر! یناطیش دوخ -وت

درش: ارف شکاندرد یاه هقی قش نافوط

وش! هفخ هقیقد چدن طقف وش... هفخ -

ترپ زیم یور وطافنار لیابوم و دناشن وربا ایمن یگ تخاس یمخا نیشفا

درک:

هساو هشاب یسورع شاج هی هکنیا یاج نک... شاگن اباب! نک وزاب تامخا -

! نفلت تشپ هتفیب سپ دوب هدنوم مک هرتخد .اباب هتفرگ هفایق ام

: دریگب ار شبل جنک دنخشین یولج تس ناوتن ناف وط
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! یداتفا سپ رتشیب وت -عفالهک

درک: مک ار نویزیولت یادص و تخا دنا اپ یور اپ نیشفا

هک دوب هدرپس نم هب نافوط ور؟" ندز فرح ملق ظفل یدرک حلا ییادخ -

رد مداد حیج رت نم یلو دی شن نارگن هک نوتهب مگن یز یچ دیتفرگ سامت هگا

". دیراد قرف هیقب ناب افوط هساو امش هرخ .باال مدب نوترارق نایرج

دز: خنهد ریز یقپ و دروآرد ار شدوخ یادا

ور یسک ردپ هتشادن همانرب اتحاال نافوط هخآ ! دیراد قرف مه یلیخ هرآ -

. هرایبرد ردقنا

داد: کتهی لبم یت شپ راهب شرس نافوط

... دنبب -

داد: ناکت رطف ود هب یرس فسات اب نیشفا

هدب!ابهی تنز هدش روط ره داوخ می تابا هکب خاالهتق نیمه هساو -اشدی

ت... دروخ هشیمن لسع نم

: دندروخ هرگ مه رد رتدب شیاه مخا و درک دنلب رس نافوط

؟ ماباب -

داد: ناکت ورس دناکش یا همخ ت نیشفا
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!زابالک تفرگ و شرسپ لگ رسغا دز گنز سب زا تاباب دروآرد ونم ردپ -

درک! نو مسیورس بخ... شور هر امش رایبرد

فگت؟ یم یچ -

ب اوج یدج یمک داد حیجرت هرخ مهباال نیشف وا دوب یدج نافوط لنح

: دهد

رپبدو... هشی مه زا رتشیب شپوت یلو یگشی مه یاه فرح نومه -

هدنوم ینز،مک ب نوشهب رس هی یت فرن و ناریا یدیسر هک نوچ اصوصخم

! شحف هب هشکب تو لکیه لک دوب

درک: ه فاضا رخسمت واب تخادنا باال ییوربا

! تشز شحف -

دوب: هدش ضبق نم مشخ زا نافوط کف

. شهب منزب رس مرب ات هنیشب -

: دناکش یم همخت زیر کی وا تینابصع هب هجوت یب نیشفا

! هداد تنز ربخ یب ینیبب یایب تدوخ هب زور اتهی نیشب مه -وت

شد: شا هریخ دردرس زا خرس نامشچ اب نافوط

زونه ینک یم رکف ؟ هیکلا هگم مشدعب ! راینرد ردقنا ور یتفوک یان یادص -
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؟ مروخ یرس وت نووجون ن ومه

ضبقنم و دنا کش ار یرگید ی همخت ناف، وط خرس نامشچ هب هریخ نیشفا

: تفرگ هدیدان ار وا کف دشن

ی...زا سرت یم تاباب زا گس لثم مزونه ! رسپ مسانش یم بوخ نمتوور -

یادا نم هساو ! شیچ همه ت،زا یشوگ ور هتفیب ش هرامش هکنیا ،زا شمسا

تای کلمم نیا زا ورب نکب ...یالد شاب هراچ یه رکف و راینرد ور اه لا یخیب

! تور نش چرتاب ردقنا یگلا س تفه و تسیب وت راذن یدنوم هگا

دشوهب دنلب دوب، هدش یروآدای وا هب هرابود شفعض هطقن هک نافوط

: درواین شیوربور درم رس هکبالیی تفرگ را شدوخ ی ولج یتخس

! تدح ایزدرتزا یلیخ ... نیشفا ینز یم رحف یدایز -

هدنخ اب نیشف اهفرتهکا هلپ تمس نچگدزو زیم یور ارزا شلیابوم و

درب: ادصباال

دش؟ فوا نوتتاساسحا اقآ؟ هب -ربخدرو

ات تشگنرب هک دوب ادخ وراک درک تشم ناوت مامت اراب شن اتسد ن افوط

رارکت شرس رد مادم اما وا یاه فرح دنک... عطق ار نیشفا سفن

رد یا هقرج درک. یم مامت ار زیچ همه هشیمه یارب راب کی دیاب ندشد! یم
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ییامندوخ ت ردق مامت ،اب شدوجو رورش تمسق و دوب هدش هدز شرس

و امله سکع هب هریخ دش. شا یرلا گ دراو و تسشن تخت ی رکد.هبل یم

درک: جک دزورس یدنخ جک دوب، هدز سکع رد هک یلد هت زا دنخبل

؟ هراد تسود سانشناور سورع ماباب ترظن -به

***

دش یمن ثعا ب مادک چیه یلو رتف یم یدرس هب ور اوه و دوب زییاپ کیدزن

طایح رد هک یقیمع و گرزب رخ تسا در... ذگب یوال رختسا رد ندر انشک زا هک

نشا نآ رد مه اهار نا تسمز ، تسب یمن خی بآ رگا یتح ووا دند وب هتخاس

یزیچ اوه یامرس و تشاد ایرد اردر انش رتمولیک تسیب ی هبرجت درک. یم

ارهب شدوخ بآ، ریز زا یف یعض یاد ص ندینش دنک.اب شفقوتم وبندهک

هب ور مک مک تشاد اوه و دوب رصع . دروآ نوریب ورس دناسر رختسا ی هبل

رس ارزا شندرک انش تساوخ و هدینش هابتشا درک سح فرت. یم یکیرات

تسشن شیاهوربا ییمنا مخا . دیبوک رد هب تردق مامت اب رفن کی هک دریگب

درب: ادصباال و

زاب؟ یدربن تدوخ وراب یتفوک دیلک نوا -

رد تشپ زا یسک . ددرگ یمرب رصع که تفگ یم و دوبن هناخ رهظ زا نیشفا
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دش یم هدیبوک یوال رد هب هک ار اهیی تشم یادص نافوط و دادن باوج

کی .اب تشاذگ رختسا ی هبل تسد و داد بل ریز یدب شحف . دینش رت دنلب

درک یم چهک شیور رسو زا بآ هک وردحیلا دیشک ارباال شدوخ تکرح

فرت: رد تمس

؟ ینز یم رد ردقنا ه تگرم هچ ... مدموا -

نانچ ببیدن! تسرد ار شیوربور درف تسناوتن یتح و درک زاب ردار مشخ اب

شلداعت دناوتب هکنیا زا لبق دشو ترپ بقع هب هک خدرو شناهد یرد تشم

دز: رت مکحم ار یدعب تشم و تسشن شا سهنی یور ی درم دنک، ظفح ار

! وربآ ییب هرسپ -

هن .سامر تفرگ هار شبل زاکران نوخ و تفر ورف شنییاپ ردلب شنادند

ثعاب نیمه دشو لفق شندب . تخادنا شنت هب درملزر یان شآ یادص یلو

... دروخب مه ار یدعب تشم هک دش

نم یوربآ یدرک رکف نایمی؟ یراذ یم قلا هاگدورف وت مدآ رکشل ورابهی -ام

مومت یدرک رکف یدرک وربالک نوم هرامش ناه؟ تس؟ هچیزاب تردام و

تلا بند یرب هک مه جمنه دوخ منک؟نمتا یمن تادیپ یدرک رکف دش؟

! منهج دوخ یمما...ات
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هب دش یم ثعاب تشاد مک مک دروخ یم شت صور هب هک ییاه تشم

لفق شندب ، شردپ اب ههجاوم ضحم دوب...هب نیمه هشیمه . دیایب شدوخ

شبدو ردپ دق مه تس دمآ.رد یم شدوخ هب هظ حل دنچ زا سپ و درک یم

ت. شادن ی بجعت شندوب راکشزرو رطاخب نیا رتو هدیزرو یلو

اراب وا نافوط که دوب هدم ینا نییاپ زونه یلو باالفرت هرابود شردپ تسد

دش: دنلب و درک ترپ یرانک هب ترد ق مامت

! نوریب وشمگ ینم هنوخ -زا

شردپ اب رگا دنک. ل محت ار وا روضح رگید ی هیناث کی یتح تساوخ یمن

هک دوبن یزیچ نیا و دنامب ش رانک یرتشیب نامز دوب روبجم دش، یم ریگرد

شناتسد دوب، هداتفا ن یمز یور تروص هکبا شردپ ... تساوخ یم ن افوط

یتح و دوب هدش زمرق شتروص فرط کی دش. دنلب و درک شنت نوتس ار

دی. شک شا یکاخ نهاریپ هب یتسد و داتسیا اپ یور یتخس !هب تشاد مخز

درب: یم تذل دوب نافوط مشچ رد هک یمشخ اب هتخیمآ ِسرت ندید زا

وس! ِترت خبدب ... تخبدب -

: درشف یم مه یور نادند تردق مامت اب نافوط

! وشمگ -
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دش: شکیدزن مدق هب مدق شردپ

! یتشاد تسود ور نوماه ییاهنت لیخی ؟بقالهک هسرت یم اباب رسپ هیچ؟ -

.هب تفر یوا هنت نییاپ تمس شتسد و داتسیا ن افوط ی هنیس هب هنیس

هب هکنیا زا لبق و دید ار شرسپ یولگ بیس ندش نییاپ باالو حوضو

دایرف یادص . دناچیپ تردق واب تفرگ ار شتسد چم نافوط ، دسر ب شفده

راجفنا زرم ات شندرگ هکرگ دیشک دای رف یروط نافوط دشو بدنل شردپ

: تفر

لا! غشآ نزن نم وهب تفیث ک تسد -

درد هب هج وت یب شیوربور درم هک دوب هدرکن اهر زونه ار شردپ تسد چم

رخسمت یلو درد واب تفرگ ار شا هقی شرگید تسد ،اب تشاد هک یدیدش

: دیرغ شتروص در

مثل مزونه ! هزرل یم تنت ... هتینوشیپ ور درس ...عقر ینز یم سفن سفن -

رکف منک! تهل ماپ ریز هچروم هی لثم منوت یم مزونه ... یسرت یم مزا گس

تسد هک ینامز .ات نوج هچب هشلوا هزات ...هن! متشادر ب ترس زا تسد نکن

هطقن ور مر اذیم تسد مدوجو ،ابمتما تردام و نم یور یوربآ راذب

! یتفیب ندرک طلغ هب هک مدیم ترجز نانچ ... نافوط مدیم ترجز ! تفعض
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نیمه و دیزرل یم تشاد شا سهلا وهتف تسیب رسپ ... تفگ یم تسار

یقیمع سفن هدارا دش،یب دازآ اشهک هقی دش. یم شردپ تذل ثعاب

ت: خادنا شیاپ رسات هب یزیمآریقحت هاگن شردپ و دیشک

... هتفیب سپ هدنوم مک سرت لویزا هشیم شیراکشزرو یاعدا نک! شاگن -

یشیم شوم نم ولج ! هسکوب تسیپ وت تفیرح هب طقف تاه ندیبوک تشم

! شوم ... هچب

اوهتناک رد یتسد دش یم رود هک روطنامه و دنادرگرب یور دنخزو وابپ

داد:

منم نزبمباال... نیتسآ تارب هداد ریگ یدایز ازور نیا تردام یتسار -

رس مایب هنا هب نیمه هب راب ره ههک شیم ثعاب نیا هگا ! دایم ن مدب نیچمه

! هبوخ مه ،خیلی تتقو

... تفر نوریب هناخ دزوزا شرسپ مشخ زا دوبک ی هرهچ هب یکمشچ و

شدوخ تعرس نیرخآ با شبلق . دنام رد هب هریخ روطنامه اما نافوط هاگن

ریگ شا هیر و ولگ منای ییاج شسفن . دیبوک یم شا هنیس هسفق ارهب

دش. هدیبوک شا هنیس هسفق هب تردق مامت وبا دمآ باال شتشم دوب. هدرک

دنب شنابز نشد. جراخ شن اهد زا ییادص یلو دنزب دایرف هک درک زاب بل

@
shahregoftegoo



157

ار شرگید تسد دشو مخ دش. مخ و تشاذگ شیولگ یور تسد دوب؟ هدمآ

شا یسهن هسفق ... دشن د. شکب سفن درک یعس و تشاذگ شیوناز یور

... تغارس دایم مزاب " درک یم کتررا شرس رد مادم رفن کی و تخوس یم

دش،رد مخ ییاد ص یب دایرف هب هک شندرک زاب بل هرابود "! دایم مزاب

شمسج درک! ترپ نآ اررد شدوخ و رددیو ختسا تمس یناهگان یمیمصت

شنت هب ناهگان هک یکوش و بآ یدرس هکنیا دیما هب تفر ورف بآ رد مکحم

و تسد دش. سک عرب زیچ همه یلو دشکب سفن دنک شراداو دش، یم دراو

ارهب شدوخ تسناوتن یتح ، کیپملا ِلوا رگ انش و دندرک لفق مه شیاهاپ

یانعم !هب دهد ناکت ار شتشگنا کون تسناوتن یتح ... دناسرب طسحبآ

دیاش هک دیم درک،هف دروخرب رختسا هت هب هک شرمک دشو جلف هملک یعقاو

رظن هب رات بآ ریز زا هک ینامسآ هب شهاگن . دشاب هدیسر شنایاپ هبنطقهی

هدش داجیا شرس هکباالی ییاه با بح دعب،هب و دنام هریخ دیسر یم

هک دندز یم رتیت اه یراز گربخ ادرف زا ینعی ؟ دریمب روطنیا دوب رارق دوب...

دش"؟ غقر شا هناخ رختسا رد کیپملا فورعم رگانش "

. دیسرن ییاج به شیاه وتالش تخوس تدبر ییاوه یب زا شا رهی

تسار شردپ شدو... شناه د دراو بآ هک داد هزاج وا تسب ار شنامشچ
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عملابدو... ِدرم نیرت عافد وا،یب لباق .ردم تفگ می

***

ید رم یادص و دنداد می راشف ار شا سهنی هسفق ترد ق مامت اب ییاه ت سد

شندی: یم رود زا راگنا ار

! تهب تنع ل شکب سفن ... نافوط شکب سفن -

و دینش یم بآ یادص زونه شیاه شوگ درک.رد یم درد شا هنیس هسفق

... شیاه هیر اب دوب هبیرغ زونه اوه

قح ندادن ناوات تدوخ تسد هب یتقو !ات یریمب یروطنیا یرادن قح -

... یریمب یرادن

هیر شزوس رت! کیدزن یا هلصاف شدین...زا یم رت حضاو ارحاال ادص

یزر دراد شا هنیس ه سفق درک سح هک یتقو تسرد و دوب هدش رتدب شیاه

هسفق یور راشف و داتفا هفرس هب کانتشحو ، دنکش یم وا ناتسد راشف

یادص و دندناخرچ ولهپ ارهب شنت ها تسد نامه دش. هتشادرب شا هنیس

داد: صی خشت ار نیشفا

! شکب سفن ش... کب سفن ! رسپ نیرفآ ن... یرفآ -

تشپ تسد رآما نیشفا . تخیر یم نوریب شناهد زا دزوبآ یم هفرس
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دریگب سفن شیاه فرسه منای درک یم سیع نافوط و دیشک یم شرمک

رارکت مادم نیشفا ! شردپ اب ندش وربور یتخس هب تسرد دوب. تخس یلو

درک: یم

... مدزاب ...مد، مدزاب ...مد، شک ب سفن -

دوب. هداتفا شا یبآ نامشچ رد رختسا بآ ساکعنا و دوب زاب همین شنامشچ

یندنک ناج ارهب اوه داد؟ یم ناج رختسا نیمه رد دی سر یمن نیشفا رگا

دیبوک شفتک ود یمنا مکحم راب دنچ نیشفا و دیشک شیاه هیر هب هرذ هرذ

هک ردحیلا نیشفا دنک. ارخیلا شا هیر یاه بآ مامت نافوط دش ثعاب و

شیاه س .فن دیباوخ طقابزا نافو وط تسشن شرانک زد، یم سفن سفن

زونه ،عینیهک دشکب نفس تسناوت یم هک نی مه یلو کاندرد و دندوب هاتوک

دوب... نزهد

اج چیه ویل لخا د مدموا عیرس . مدید ور تاباب نیشام مدیسر یتقو -

...می یتسین هنوخ مدرک رکف . یدادن جواب مدز ادص یچ .ره تمد یدن

سیخ هک رختسا کران نیمز هب داتفا ممشچ هظح هیل یلو مرب متساوخ

هدز؟ ت کتک ؟ دموا یم ترس هچبالیی ییاجنوا مدیمهف یمن هگا دوب...

؟ یشکب و تدوخ یتساوخ یم یا هلئ سم ن یچمه ؟رس هگم هراب نی هرآ؟لوا
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... دیدنخ ناج ویب تشاذگ شا هنهرب ی هنیس هسفق یور تسد نافوط

، داتفا یم هدنخ هب شحو ر درد زا هک ییاهزور مامت لثم تسرد و یبصع

: تخود نیشفا نامشچ اررد شخرس نامشچ و دیدنخ

یتح درک! لفق بآ وت وهی مندب ... مندب ی؟ شکدوخ رمیتهک... هشوخ تلد -

! هگنشق ندرم ... مدرم یم شقوف دش. یمن یزیچ مه یدیسر یمن هگا

و دیخرچ یرگید فرط هب شتروص ، تسشن شترو ص رد هک نیشفا ت شم

شت روص ورد دروآ شرد زیخ مین حتلا رگفت.هب مکحم ار شیوزا ب نیشفا

دز: داد

هک یسک ،ره تردپ ... نشب هدنرب یراذب یراد قحن ! یرایب مک یرادن قح -

نشکب درد ابدی نوشکت دوب،تک تخب وخش وت جیا هک یرخ داد،ره ترجز

! یدیم نوشهب ور درد نیا هک یتسه ینوا ووت

دش. دنلب و درک شیاهر تین صعبا اب نیشفا و تفرگ دشت نا فوط نخهدی

: دتسیاب دش ثع اب نافوط فرح هک درک دنت اپ طایح رد تمس

! شمشکب ماوخ یم -

درک شنت نوتس ار شتسد نافوط و تشگرب شتمس یگنرمک مخا اب نیشف ا

دوب: کیرات شهاگن . تسشن و
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حملا فیصوت هساو هیدایز شو !م مسرت یم ش زا نم ... هگیم تسار -

! هتفین شم شچ هب هگید ممشچ هک شمش اوخمکب یم ... شمنیب یم یتق و

... ماوخ !می کرد هب مزاب ؟ تشک ردپ پرس، نگیم ! کرد ؟هب نادن ز متفا می

: دیرب ار شم کال نامزمه و تشادرب مدق شت مس نیشفا

یراد راگنا یروطنی !ا دندا ترجز هک ییامدآ هساو هتازاجم نیرتمک گرم -

... یتخاب راب ره ووت درک یزاب تاهاب ترد اهپ ...سلا ینک یم فطل نوشه ب

؟ هشب هدن رب نوا مزاب یاوخ می

داد: همادا یناطیش یدنخشین واب داتسیا نافوط رانک

هک تردام رتفراکدر،مه تاهاب نوویح هی زا رتدب اه سلا هک تردپ مه -

یتور گچب یوزرآ هک یرتخد نوا ،مه دشن تدب حلا ریگیپ یدج تق وچیه

ش ییاراد نیرتدنمشزرا شن وب رهم ردام و ردپ و هنک یم یگدنز هراد

کههبگهیر ییوت زور نوا ...و ندب سپ ناوات دیاب همه ، نشیم بوسح م

ای! هدنرب هک ییوت زور !وان یدن خ یم نوشاه

فرح هک دناوخ یم وا هاگن دنک.زا رکف یرگید بهچزی نافوط هک تشاذگن

درک زارد نافوط تمس تس .د دراذگ یم ار شدوخ ریثات دراد مک مک شیاه

: تفرگ قمع شدن خشین و
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هن؟ هگم -

ار شتسد ثکم دعب،اب و تخادنا شهدیوا زارد تسد هب یهاگن نافوط

. دروخب نیمز هک یدح رد هن اما تفر یم جیگ شرس دش. وبلدن تفرگ

دوب مکحم راب نیا شیادص ... دریمب هک یدح رد هن یلو درک یم درد شبلق

رت! یمخز ... رترورش دیاش و

! گرم زا رتدب ... ندیم ناوات -

***

دش! یم رجفنم درد ادشتزا شرس و دوب هدرک عمج را شدوخ وتپ ریز

و دشاب اه یتحار نیمه هب تسین رارق شنتشگر ب گرم زا هک تسناد یم

هک سف مهن زونه . تسا شراظتنا رد یدیدش ندروخ امرس کش نودب

تس وخا یم شلد هک یروط ... تخوس یم شا هنیس هسفق ، دیشک یم

دنلب هک شلیابوم گنز یادص ! دریمب طقف تعاس دنچ وبیار دشکن سفن

تساوخ شلوا درک. زارد یلسع تمس تسد و تفگ بل ریز "ی تنعل دش،"

رس دش، یم باالواپیین هحفص یور هک یمسا ندید اب یلو کدن سامت در

داد: باوج و تسش ن شیا ج

-ولا؟
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روجد هکب دش نئمطم ! دنام تام یا هظحل شا هتفرگ تدش هب یاد ص زا

نارگن یادص . دنارذگب تخت اررد هدنیآ زور دنچ ت سا رارق و هدر وخ امرس

شدین: طخ تشپ ارزا کرت خد

؟ دیبوخ ... رهمداد -سالمآیاق

دنک: ارصفا شیاد ص یمک دزات یا هفرس کت نافوط

؟ نبوخ هداوناخ ؟ دیرو طچ امش ... یمارآ موناخ وخمب -

ثکم اب امله ... هدوب ناتسرامیب ثمال دناد یم امله هک درواین شدوخ یور هب

داد: باوج

نوتتسود . مسرپب ور نوتلا ح متف رگ سامت زورید شتسار . نونمم میبوخ -

... مدش .نگرنا دیناتسرامیب نتفگ

درک رکف نیا وهب تفگ نیرفآ شا هشقن هب لد رد راب نیمدنچ یارب طوناف

: هدرک رت یعقاو ار شغورد شی ادص یگتفرگ هک

رذع ... دوبن یا یدج زیچ . مدش صخرم حبص هگن... یزیچ فگمت نی شفا -هب

! دیدش نارگن هگا ماوخ یم

. نتفگ هک دش بوخ اقافتا تس. ین یلکشم هن... -هن

داد: همادا یرتشیب نادجو باذع واب
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منک. نا ربج دیاب رو طچ منود یمن دید. ید بیسآ نم رطاخب امش -

یدن خشین دش ثعاب نیمه و دوب دوهشم شیادص الرد ماک نادجو باذع

: دنیشنب نافوط بل کجن

! هیفاک من هساو هبوخ نوتلا ح امش هک نیمه -

هک دوب نئمطم قرت... یمع نافوط دنخشی دشون برقرار توکس یا هظحل

نحل اب نافوط دش، طوالین هک ناشتوکس هتش! اذگ ار شدوخ ریثات شفرح

دز: ادص یصاخ

؟ موناخ امله -

دنک... یم نوگر اردگ کرتخد ،حال مسا هب امله ندز ادص هک دوب هدیم هف

: دینش ار امله قیمع سفن یادص

. رادهگناد .خ هشب رتهب نوتلا ح رتدو هچز ره مراودیما . مشیمن نوتمحازم -

... ظفاحادخ . دیمحا -مر

شقاتا رد نامزمه درک. ای هدنخ کت و دیچی پ ششوگ رد دازآ قوب هلصاف بال

تش: اذگ قاتا اپهب شتس ردد ینیس کی اب نیشفا دشو زاب

هیر؟ !بخ هرارقرب تینا طیش هدنخ یلو مریی یم یراد -

و غاد پوس هب یهاگن نافوط و تشاذگ تخت یور نافوط لباقم ار ینیس

@
shahregoftegoo



165

: تخادنا نآ نورد بآ ناویل کی و صرق

! مسرپب دیاب نم ونیا -

داد: شنامشچ یهب خرچ و تسشن کار یلدنص یور شلباق م نیشفا

هفایق . مزپب پوس اقآ هساو مدیشک مراک هجنپ و تسد زا یلک اباب... روخب -

نم! بار هریگ یم

: تخادنا باال ییوربا و درب فور پوس اررد قشاق ن افوط

نزگدز! هرتخد -

: دیرپ باال هنایذوم مه نیشفا یوربا یات

بخ؟ -

: تشاد دش،رب یم دنلب زاسپو هک یرا خب گناهشارزا نافوط

باذع ،مه دیشک یم تلا جخ مه راگنا درک! عطق مه یدوز . دیسرپ -حاملو

... تشاد ادجن و

دش: مخ ولج هب یمک فاشین

ن؟ یمه -

: دنادرگرب هس رداک هرابود ار شقشاق نافو ط

دوب؟ نارگن مدیاش -
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دز: یجک دنخبل نیشفا

؟ قشاع مد یاش -

تشگنا و درب ناهد هب زاسپو یقشا دعب،ق و درک شهاگن یا هظحل ن افوط

دز: اوه رد ینکشب نی شفا تف. نرگ یشفا تمس دییات ی هناشن ارهب شتسش

یرساپ دوز دیاب م. یرادن تقو یگدروخ امرس هساو ... روخب روخب ! هنیمه -

... نوبسچب هغاد رونت اه،ات یمیدق لوق !هب یشب

داد: ادر شه هناتسود ینح ،بال قاتا زا جورخ زا لبق یا هظحل دشو دنلب و

! میرادن یروخ کت اخن... نافوط هرن تدای -ویل

هبدر هریخ نافوط مخا . تفر نو ریب قاتا وزا دنزب یفرح ن افوط تشاذگن

اهر ینیس رد مکحم ار یزلف قشاق دشو رت گنررپ شیاهور با نایم هتسب

یلو دیمهف یمن یتح ار نتشاد تسود ... تشادن تسود ار امله درک.

یارب ومکلا مامت امله دنک! تمسق یسک وارااب درادن ناکما هک تسناد می

ش! دوخ ِدوخ دوب... شدو خ

***

! مشیم شقشاع مراد منک رکف -

داد: له شت مس را نبآ اویل عیرس امله و دیرپ میرم یولگ رد اذغ
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یش! ادخ...خهفن -ای

: دیشک یقیمع سفن هفرس دنچ وپسزا دروخ بآ زا یپلق روز هب میرم

؟ نافوط ؟وت؟ قشاع -

کتنا رس هنامولظم و درشف شیاه نادند نایم یا هظحل شار نییاپ بل امله

... دنزب فرح رفن کی اب تشاد زاین طقف هک دوب مگردرس کالهفو ردقنآ داد.

: دروآ رت نییاپ ار شیادص دشو مخ ولج هب میرم

رکف ! تسا ه لدم یبشه امسر ؟ یدید ور هرسپ هفایق ایب... تدوخ هب امله -

شقشع نیل وا هرارق ؟ایوت هدوبن ی سک هفاتحاالاب ایق نیا اب ینک یم

؟ یشاب

: تخود شلباقم یاتساپ باق شب ارهب شهاگن یگ نرمک مخا اب امله

ماوخ یمن ! مشیم شقشاع مراد مگیم االن؟ مراد ش هتشذگ هب راکیچ -

! راذب ولجپما یهار بمش...هی شقشاع

: دروخ بآ زا یرگی د پلق و داتسرف نو ریب رادادص شار سفن میرم

؟ یدیسر هجیتن نیا هب هک دش یچ نک... فیرعت مارب رتشیب -

دشونت مخ ولج هب وا لثم تسرد دعب، و تخا دنا فارطا هب یهاگن امله

: دروآ نییاپ ار شیادص
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وت مه ! هگید ور اراکنیا هنک یمن یداع مدآ بخ... هک... کهن یم ییاراک -هی

مبذعم شندرک جرخ ...پلو ناریا میدیسر یتقو ،مه میدوب هک وروش

مامت زور کی لثم داد! یم ماجنا مه یا هگید یاراک شرانک یلو درک یم

یاه ناکم زا یلک و درب ونم هکنیا لثم نم... رانک نا تسرامیب وت شند نوم

هک مه یتقو ... ماوخب شزا هکنیا نودب داد! منوشن ور وشرو یخیرات

بمگ... روطچ بخ... ، مدید م هداوناخ هکبا ور شدروخرب زرط ، میتشگر ب

درک راتفر مرتحم ردقنوا همهم! یلیخ درم هی ندوب مرتحم و بدا نم هساو

. نتفرگن شزا یدب سح مه ماباب و نام ام یتح هک

و درک اررت شیولگ یمز یور هی ویمبآ اب یمک دوب... هدش کشخ شیولگ

داد: همادا

و درک یم فیرعت مارب شور هتشذگ یتقو ... همحرت مدرک یم سح شلوا -

ش هب نامزمه و هزوس یم شارب ملد مدرک یم سح دز، یم دنت شارب بلقم

یلو یلو... هدب تاجن ور شدوخ هتسنوت بوخ ردقنا که مدرک یم راختفا

. تخادنی م شپ وهبت مبلق هک دوبن ش هتش ذگ فرح طقف دعب هب ییاج هی زا

. مریگب بلق شپت دش یم ث عاب شتاکرح لیخیزا ، شافرح زا یلیخ

داد: همادا ثکم یمک وبا تسب مشچ یا هظحل
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به یتقو ، هنزب شهب نیشا نمم رطاخب دوب کیدزن شیپ زور ود یتقو -

منک... یم هیرگ دایب شرس بالیی هکنیا س زارت مراد مدید و مدموا مدوخ

داد: ناکت نیفرط هب یرس میرم و تسب بل

... تفر یدش قشاع یدج یدج ! رتخد یتفر تسد -زا

رس ،اصف تساوخ یم ار بوا یذکت طقف شیاه تب حص لوا زا هک امله

: دیپوت و تسش ن شیاج

که مراد ف وده همانرب لکی هزون نم ! ماوخ یمن ؟ مدش قشاع ور یچ یچ -

! میرم راذب اپم ولج یهار مدا...هی دن نوش ماجنا

درک: شهاگن فسهی ردنا لقاع میرم

اج زا مک مک مه ور رد هنشاپ ردهو تشپ ینی ریش و لگ هاب رسپ راگنا -حاال

؟ یشب قشاع هراد یلا کشا هچ هک لوا ... سکلیر ، مرهاوخ سکلیر هنک! یم

و ینک یم راک یراد ... یدرک مومت هک مه ور تسرد و سهتلا شش و تسیب

لکش نیرتهب هب مه یور رتکد نومزآ ! یداتسیا تدوخ اپی ور سهلا چدن

زا دعب هک هدب تدوخ هب ور قح نیا ! مدیم لوق تهب ... یشیم لوبق نکمم

ه! زرلب یکی هساو تلد وتالش، وراک سرد همه نیا

داد: باوج یگدنامرد اب امله
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یلو... -

درک: طقع ار شفرح و تش اذگ شتسد یور تسد رممی

جاودزا و یتسود د اهنشی جروپ رازه !اتحاال یتسه یلقاع رتخد -وت

ور یتای صوصخ نوا مودکچیه نوچ ارچ؟ ... یدرک در ور همه ویل یتشاد

ف ارتعا تقشع هب یراد االن تدوخ هکنیا ! نتشادن یتساوخ یم هک

اب منوا ...و یاوخ یم هک هیزیچ نوا ِدصرد دون نافوط ینعی ینک، یم

... تسین لیم یب تهب دصرد وهن دون هداد، م اجنا تارب هک ییاهراک دوجو

هک نک رکف نیا وهب جنسب ور شرا تفر نک!خاالقو رکف شور مزاب یلو

باالرتزا یلیخ طسحمیلا اب هداوناخ هی .زا تسین یداع درم هی نافوط

یلو هش اب توافتم تاهاب شرکف زرط هنکمم و هدشن گرزب نار ،یا تسام

تدوخ زا ور شنتشاد تسود سناش هک هشیمن ثعاب انیا زا مودکچیه

! نتخبشوخ هکدنرا ید ایز توافت دوجو اهاب جوز زا یلیخ ... یریگب

دز: بل مارآ و درک اودر وا تسد یهب مارآ راشف امله

م... سرت یم -

درک: یم مارآ ار شبوشآ بلق میرم نا مبره هاگن

... یریگ یم ور میمصت ن یرت تسرد عطقا هس،وت رب هک شتقو -
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. دیشون یآرخ هرطق ارات شا هویمبآ و داد ناکت رس یگنرمک دنخبل اب امله

سح ! دروایبرد اج ارزا شبلق تساوخ وبدولدشمی هتفرگ شتآ نو رد زا

... تفرگ یم تدش تشاد یدایز اهزور نیا شا هتخانشان

***

شیور شیپ ی هچرتفد یور ار راکدوخ و درک اردبرهق شعجارم دنخبل اب

ار شراکفا ات تسب مشچ یا هظحل و درک مخ نییاپ هب ور ار شندرگ اهر...

دینش ردار یادص هراب کهود نیمه و دنک مظنم یدعب عجارم اب تبحص یارب

نامد! تام دوب هداتسیا رد بوچراچ رد هک ید رم ندید واب دروآ ،رسباال

وا مب یادص و درک سبح شا هنیس اررد سفن درم بل یور گنرمک د نخبل

: دیچیپ ششوگ رد

! رتکد موناخ راد... ید قات شم -

کت یرسع و درب ارباال شبلق نابرض وا، نابز "زا رتکد مناخ " ظفل ندینش

دش: دنلب شی رسجا دزوزا یا هفرس

. دییامرفب ... رهمداد یاقآ -سالم

یدایز دح نکد.ات هولج درسنوخ درک عسی کدرو هراشا یا یلدنص وهب

دنخبل امله . تسشن و تفر مستش دنلب ییاه مدق اب نافوط دشو قفوم
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: تفرگ رارق شیاج رس هرابود دزو یگنرمک

؟ رکشورادخ هرتهب نوتلا -ح

: تخادنا هم یور ار شدنلب ی اهاپ نافوط

مدرک سح زورما و مدرک تح ارتسا یزور دنچ ... نونمم . مرتهب لیخی -

هرواشم تاسل ج عورش هساو مایب رتدوز متشاد دصق . هرتهب یلیخ حملا

مریم متفگ مدوخ اب اما زورما ... هگید دینایرج رد نوتدوخ بخ... یلو

ور تاسلج زورما نیمه ،زا نتشاد خیلا وتق رتکد موناخ هگا و کینیلک

منک... یم عورش

داد: همادا یصاخ نحل واب تسشن شب ل جنک یدنخبل

... رکشورادخ دوب رای ماهاب تخب -

داد: شنامشچ هب دوا نخبل ارزا شهاگن و دیشک یهاتوک سفن امله

تیاهن ویب مفسات م قافتا وان تباب مزاب ...و هرتهب نوتلا ح هک حملا شوخ -

مت. سین رتکد موناخ زونه نم ... متفگ بقالمه یلو نو. تزا منونمم

دش: مخ ولج هب یمک تو خادنا باال ییوربا نافوط

! اعطق ... هتفیم قافتا نیا یدوز هب فگمت منم -

شلد هک دنک راکنا ت سناوت یمن ت. فگن یزیچ دزو یگنرمک دنخبل اهنت امله
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تساوخ یمن نانچم ه یلو دوب هدش تگن شیادص ندین واوش ندید یارب

ثمل عجارم کی طقف نافوط ، هظحل نآ دنک...رد شبلق ریگرد را شدوخ

ریگرد ار تا ساسحا هک درک یم مکح یا هفرح راتفر و دوب شنیعجارم ریاس

. دنکن شراک

هتش اد تسود هک تسه ی صاخ عوضوم ؟ مینک عورش اجک بخ...زا -

؟ دینک تبحص شدروم رد لوا دیشاب

. تفرگ دوخ هب یرک یتمف هرهچ و داد هیکت شا یلدنص یتشپ هب نافوط

یولج درک یم یعس یتخس وهب دوب امله هب هریخ میقتسم اما شهاگن

دنک؟ شکمک تشاد یعس امله . دریگب ار شدنخ شین

؟ صاخ دروم -

داد: ناکت رس امله

عورش ،زا دینزب فرح نوتی گچب زا لوا یدد یم حیجرت هکنیا لثم -

ای هشا ب شریگرد نوترکف زونه هن کمم هک هتشذگ خلت تاقافتا و نوتت ال کشم

نوترازآ ثعاب هنکمم هک الیت کشم و دیراد االن نیمه هک زاحلا؟زاحیلا

. مدب شوگ نوت افرح اتهب ماجنیا ،نم هشاب هک یزیچ ...ره نشب

کدین؟ یم مکر -د
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ثع دیس،اب رپ هرابکی هب هک یلا وس . دوبن ت یمیمص زا یگنر شدرگی نحل رد

دش: طلسم شدوخ هب رسعی یلو دروخب اج یمک امله شد

هدوبن انو یاج وچن هنک کرد لماک ور شلباق رطفم هنوت یمن سک چیه -

یلو ننک، شتحاران هن کمم صخش نوا الت کشم و اهدرد ... تسین و

نم یلو ... رتمک وهن رتشیب !هن هروصت دح رد طقف اهدرد نو مه زا شروصت

نودب ... میدب شوگ رت قیمع اه عجارم رحف هب مینک یم یعس ما راکمه و

ییاه وزمخ هدرگرب شلا مرن یگدنز هب مینک کمک نکمی یم یعس تو! اضق

جنپ و لهچ نوا رد هک مینک یم نور ومش کهن.تال گنرمک ور هدروخ هک

و هشاب عجارم هب نومساوح و رکف مامت ، هرواشم تعاس کی یلا هقیقد

! هدیم شوگ شاه فرح تهکبه سه یکی هنودب عجارم

و گتف یمن غورد لقادح امله هک نیمه لقادح دز. وپزخدن شلد رد نافوط

دنک؟ کرد تسنا رومیوت طچ دوب... بوخ دنک، یم شکر د درک یمن اعدا

داد: باوج و تخادنا ییباال وربا

... هتبلا . متفر یدایز یاه سانشناور شیپ ،مناتحاال دیاوخب ور شتسار -

هرواشم تاسلج هب دعب،دهگی هب ییاج هی !زا هشیپ سلا دنچ هب طوبرم نیا

محرت مهب مه اه سانشناور یتح مدرک یم سح نوچ مدادن همادا م
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م رفنتم شزا مردپ زا دعب هک یزیچ نیرت گرزب ، دیاوخب ور شتسار ننک! یم

، مردام . متفرگ مناکی دزن مامت زا ابیرقت ور روآرجز سح نیا ه!و محرت ،

م حرت عهب ورش دیم، هف یم م هتشذگ ردمدرو مک هی هک یسک ...ره ماتسود

عطق یشن مات،فا سود جزکییزا همه وراب مطابترا زور هی ونم درک یم

متاقباسم یاشامت یارب ای مندید هب دایم یهاگ رهزا مر دام هتب ...لا مدرک

شیپ شندید هساو تساه سلا یلو منک! شدر دایمن ملد ، شتسار و دایم

... دایم مغارس لوا نوا هشیمه . مدشن مدق

دوش: ضبقنم هدارا یب شکف دش ثعاب شردام زا تبحص

هرخ، یم تعاس و سابل ، هرایم یگنوخ ی اذغ مارب هنک. ناربج هراد عسی -

اقیقد یگچب وت دوهن یمن مزونه یلو هنک زاب ور تبحص رس هنک می یعس

دیاب هک ینامز . مرادن ش نتفگ هساو یدصق منم و هتشذگ یچ مهب

محور ردپ رهاظ هب نوا تسد ریز راب ره ونم دوبن شساوح ، دیمهف یم

؟ هراد یا هدیاف هچ االن شن تفگ دش! هکیت هکیت

شیا گفهته ریاس یلو دوب غورد فلتخم یاه سانشناور شی پ شنتفر

دنک. یم شاف ار اهزیچ یلیخ دراد هدار هکبیا دیمهف یمن ... تسار

تاسلج ... دیراد ی دودح طم باور اه مدآ مدش،اب هجوتم نم رهک وطنوا -
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؟ دوب هتفر شیپ اجک ات هتشذگ رد نوت هرواشم

: داتسر ف نوریب رادادص ار شسفن نافوط

! هنود یمن یسک امش زج ور هدا تفا یقافتا هچ اقیقد میگچب وت هکنیا -

یلو دوب هتفگ بقالمه دنچ ...ره دروخ اج امله هک درک سح حوضو هب

رارق ریثات تحت رتشیب شیوربور رتخد دش یم ثعاب شا هرابود نتفگ

. دریگب

. مدرک یگدن ز جراخ .سالاه مدموا ای یندب رادلوپ ی هداو ناخ وت نم -

دایز هیقب زا یلو هبوخ م هرهچ هک متشادن ور سح نیا تقوچیه

دش... یم داهنشیپ مهب گنیلدم یاه سنا زاآژ اهراب نیاو. مدین میش

! تسه یا هبارخ هچ نم یگ دنز سک ول رهاظ تشپ تسنود یمن سک چیه

دوب... هیقب دید زا نم یگدنز نیا

درک: لفق مه اررد شناتشگنا امله

؟ روطچ نوتدوخ دید -وزا

دشتوت هب یه اگ هک ارگنایم مدآ !هی هشیمه ... مدوب یرازآ یب مدآ نم -

داد! تاجن ونم شزرو هرب. یم تذل مدرم اب ترشاعم زا یها وگ هشدوخ

مزا هک یناور ورحو ،اب مدرک یمن عورش ور شزرو ینووجون زا هگا یاشد
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داد! مت اجن شزرو یلو ... یشکدوخ هب مدروآ یم عطقاور دوب هدش دوبان

تسیب ، میگل سا تسیب دلوت بش راو! هناوید شانمیرکمد... تدم وطالین

! نوتسمز طسو ... متشگ ورب مدرک انش سراف جیلخ روت تمولیک

دز: یگنرمک دن خبل امله

یهاگ یلو ! هنیسحت لباق دینک کمک نوتدو خ هب دیدرک یم تالش هکنیا -

نیا و ندیم نوشن ی ناجیه یاه شنکاو اه تیعقوم زا یرس وتیک دارفا

دش؟ رارکت مزاب انش ی هبرجت .وان هزادنب رطخ هب ور نو شنوج هنکمم

-هن...

تیناب صع وت یها هکگ دیدوب هتفگ مهب ...بقال مسرپب وسال هی دیراذب سپ -

هگا یلو هتفا یم مک یخیل قافتا نیا و دینک لر تنک ور نوتدوخ دی نوت یمن

! هدیدش ، هتفیب

دو اتفا ییایسآ تاقباسم نیح شیپ سلا دنچ هک یقافتا لثم تسرد -

؟ مگیم تسرد دش... متیمورحم ث عاب

تر تحار ار امله دوب،راک هدرک هراشا عو ضوم هبانی نافوط دوخ هکنیا

درک:

هدش؟ رارکت یا هگید لکش اتحاالهب هبرجت هتس...یان -رد
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داد: ناکت رس مارآ دعب، و درک شهاگن فرح یب هینا ث دنچ نافوط

هدش... -

هکغقر یا هظحل تسرد ؟ منودب هظحل نوا رد ور نوتسح یمتمنو -

دی! مشخ

... شمربب نیب زا داوخ یم کرد"ملد همزمز ادص بی نافوط نورد از یسک

دش!" مومت تاهاب مراک هک یتقو االنهن... یلو وت! لثم تسرد

: درواین بزنا هب اما ار شلد فرح

یلیخ ریخا سلا دنچ رد قافتا نیا ! مسانش یمن و مدوخ راگنا ... هظحل نوا -

... متیعقوم نیا وت یتقو یلو ردسلا راب ود یکی دح رد دیاش . هداتفا مک

بدر: ورف شیاهوم رد یتسد کالهف

اوعد ی هدننک عورش تقوچیه هنک... یم ملر تنک هراد هگید یکی راگنا -

تسد زا رایتخا وهی ونم هدرک مکیرحت اوعد هب لباقم فرط هشیمه . مدوبن

نوشن ییایسآ تاقباسم وت هک دوب ی شنکاو ن ومه ، مشنکاو نیرتدب . مداد

! تیمو رحم سلا ود دش ش هجیتن بخ... و مداد

داد: ناکت نیفرط هب رس یدن خلت واب دیشک شندرگ ت شپ یتسد م کحم

هفخ رختسا وت ور تا جن قیرغ نوا دوب کیدز ن هکنی زاا دعب ، شیپ سلا -ود
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هب ندوب هدرک هلمح یدا ییز هدع دش! هتخاس مساو یدایز یشاوح نکم،

قیرغ نوا م... دوب هتفگ ...بقال مدرک بوخ نتفگ یم مه هدع م،هی هحفص

یلو ... مدوب تفره رد هروک زا وهی ونم دوب هدرک نیهوت مروشک هب تا جن

هک متشاد نا دجو باذع یردقنوا ! دوبن همم مارب یا هرذ یتح قبهی تارظن

کمن. رکف یا هگید چزی هب متسنوت یمن

: داتسرف نوریب راد ادص ار شمد وزاب دیشک شیاه هیر هب قیمع ار اوه

قح مدوخ هب تقوچیه نم یلو دوب، نوا اوعد ی هدننک عورش هکنیا -اب

نویساردف هک قافتا نوا زا وربگمری!بدع شنوج ماوخب هک مداد یمن

ادیپ ور تاجن ق یرغ نوا هدش هک یتخس هبهر رکمد یعس کدر، ممورحم

منک.

: دیسرپ امله و درک ایمثک هظحل

ارچ؟ -

: تخود وا نامشچ هب میقتسم ار شهاگن طافون

هرذ تشاد نادجو باذع سح نوا منک! یها وخرذع شزا متسا وخ یم -

ِنم دوب، هتخاس نم زا مردپ هک الیی ویه متساوخ یمن درک... یم مدوبا ن هرذ

هنک! ریخست ور یعقاو
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؟ دیدرک شادیپ -

ادهر. رامیب ی هچب هی هک مدیمهف وراد ریگ نومه دوب...وت یدنه ! مدرک -

زاورپ هی زور .هی تشاد یدایز غلبم هب زاین ش هچب لمع ی هنیزه هساو

هدز! رس ش... هنوخ متفر و متفرگ یلهد هب میقتسم

شهاگن دوب شفرح ی همادا رظتنم شدت هب راگنا هک ینامشچ با امله

درک: یم

دوب؟ یچ ششنکاو -

درک: یا خهدن کت نافوط

منک. اوعد مدموا درک یم رکف ... دروخ اج دید نوفیآ وت زا ونم هک نیمه -

لوینم هنک منوریب هک سدرپ نومتخاس نابهگن وهب تفگ هاریب چدناتدبو

رسو ردقنوا . دشن مف یرح نابهگن اجبمنز. اه یتحار نیمه هب متشادن دصق

اب مدی فمه یمن ! هدیبسچ مور هقی نو ییاپ هدموا مدید وهی هک دش دایز ادص

شلتاق دوب کیدزن ینامز هی ههک تفرگ ور ینم ی هقی هدموا یتئرج هچ

مدش شمحازم هگیم نویساردف هب هنرگو مرادرب شرس از تسد تفگ ! مشب

متسین ینابصع شدوخ لثم دید یتقو یلو ... مراد ور شنوج دصق یتح و

مرب... هک تفگ هرابود و درک لو مور هقی دش... مو رآ وهی ،
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؟ دیتفر -

دز: یگنرمک دنخب ول داد ناکت نیفرط هب سیر نافوط

متفر ! منزب اج اه یتحار نیا هب هک متسین یمدآ هک...من متفگ ... متفرن -

مهو هب مدنوبسچ ور ماتسد نوشدوخ هویش ...هب مداتسیا شولج

لمع هساو منود یم فگمت شهب دش... یمن شرو .اب شزا مدرک یهاوخرذع

نابه گن وتددی ههک شوگ هی شمدیشک . هراد یدایز هبپلو زاین ش هچب

! هنکشب شرورغ متساوخ یمن . میشابن

هچ هکنیا دوب. هدرک یزیر همانرب شیاه فرح ی هبکهمل هملک یارب وم هب وم

ات دنک دیکات شت مجال مادک یور هکنیا ارهن... یزیچ هچ و دیوگب ار یزی چ

در! اذگب ار ریثات ن یرتشیب

درک رکف دش. رت ینابصع دید هک ور کچ لبق... زا مدوب هدیشک کچ شا -رب

دادیب و داد تساوخ یم ! هریگب سپ ور شتیاکش هک مد یم هوش ر شهب مراد

هک یسک اهنت و هرادن ربخ نویساردف .فگمت مدرک یها وخرذع هرا هکدبو هنک

ش هچب لمع هساو نودم یم متفگ ... مینوا و ،نم هنود یم ور عوضوم انی

هک مدروخ مسق هنک...و لوبق ور لوپ وان هرتهب و نرادن یدایز تقو

دش! د هاوخن رادربخ تقوچیه نویساردف
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هک دوب هداد رارق ریثات ت حت نچنا ار کرتخد . تشاد نیسحت گنر امله هاگن

شنام شچ زا مه کشا هرطق ود یکی دیاش دن، دوب یرگید تیعقوم رد رگا

ار تاجن قیرغ نآ هب کمک زا وا یعق او فده یتح زونه امله ... تخیر یم

! تسناد یمن مه

درک؟ لوبق -

درک: وزاب تسب مشچ ش باوج رد نافوط

مراد شهب دادن لوپ زا یا دهگی فده درک می رکف شلوا هک هتسرد هرآ... -

شور اتسد ور. هظحل نوا هریمن مدای تقوچی درک...ه لوبق شرخآ یلو

زا اعق او هظحل نوا درک. یهاوخرذع هیرگ هبهماب دنوبسچ نم ملث تسرد

شاک متفگ مدوخ نکه...اب ادیپ یدب سح مدش ثعاب دیاش ! دموا مدب مدوخ

ور غلبم نوا دهگی قیرط هی وزا مداد یمن نوشن ومد وخ تقوچیه

. شتسد هب مدنوسر می

هدید شیاه فرح رد غورد زا یرثا ! شدوخ عفن هب رگید تبثم ی هرمن کی

یارب یلو دوب هداد ماجنا ار اهراک نآ مامت دوب! هدش یا دش...حهفر یمن

داد: ناکت نیفرط هب رس دن خبل اب امله ... رگید یفده

مه تا جن قیرغ نوا هک دیشاب نئمطم . دیداد ماجنا ور تسرد راک امش -
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هنک. یم ور رکف نیمه

دح نیا ؟ات تسا بوخ دح نیا ات نافوط ایآ هک دیسرپ شدوخ ورددلزا

یلهد دوب،ات هدش شا سهلا ود تیمورحم ثع هکاب یدرم مککهب یارب هک

؟ دورب

لی میا نویساردف زا زور ،هی متشگرب یلهد زا هکنیا زا دعب ... مراودیما -

هتفرگ سپ ور شتی اکش تاجن قیرغ نوا نکه دوب هتشون ... مارب ندات سرف

سلا! ود هب هداد رییغت سال راهچ زا ور متیمورح م تدم نویساردف و

هک ینادجو باذع رطاخب ... مدوب هداد ماجنا ی دصق چیه نودب وراکنیا

رتش یب هظحل ره نم و تفرگ سپ رو شتیا کش نوا یلو دوب! مرکهد هفخ

سلا راهچ نوا درک، یمن وراکن یا هگا دیاش ... مدش هدنمرش مدوخ شیپ

. هشب مکرت منادجو باذع دش یم ثعا ب تی مورحم

اصخش تاجن قیر غ نآ هکنیا وبد! نیمه لوا زا شفده هک تفگن و

شدای بوخ ... دزادنیب اه نابز رس ار نافوط وامس دریگب سپ ار شتیاکش

یهک لیلد نتشاد هگن هنامرح م یارب نویساردف یاه تالش دوجو هکاب دوب

سکچیه دشو رشتنم ییاج اهزا ربخ دوب، هدش شتیمورحم شهاک ثعاب

اه هناسر دعب اه تدم درک!ات رشتنم ار اهربخ نآ شدوخ نافوط هک دی مهفن
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یناریا فورعم رگانش ی هناهاوخریخ و هنایفخ م میلا کمک زددن" یم رتیت

دوب..." هدش شتیمورحم ثعاب هک یتاجن قیرغ هب

لا سما دش، یمن رتمک متیمورحم متد هگا میمگ مدوخ اب یفر زاط یلو -

مد! ید یمن ور امش ... هجیتن ودر منک تکرش کیپملا وت متسنوت یمن

فگت: شدو خ صاخ دنخبل اب نافوط روآدو موج ه شیولگ هب امله بلق

! موناخ امله دوب... نم یگدنز تاقافتا نیرتهب زا یکی امش، اب ندش انشآ -

تشاد نافوط ... درشف شناتس د نایم هدارا یب ار شیوتنام نییاپ امله

معیق هظحل دنچ نا فوط فگت؟ یم شباوج رد دیاب هچ درک؟ یم فارتعا

: تخادنا شتعاس هب یهاگن دعب، و درک هاگن شنام شچ هب

؟ مگیم تسرد ... همومت نومزورما هرواشم میات منک رکف -

شیاه هیر هب قیمع ار اوه دش، کب سفن د شاب هدمآ شدای هزات هک راگنا امله

: دیشک

هلب... -

طسو هک دیوگب ابواو دنک اوعد . دیوگب هچ یابد تسناد یمن ! نیمه

یتح و دورب جنغ شلد ایهت تسین عالهق زاربا تقو هرواشم ی هسل ج

دش: لبدن نافوط و تفگ هملک کی روز دس...هب برت
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دوب، م هروا شم جسلهی نیلوا و میدرک تب حص تعاس کی طقف هکنی -ابا

هدزن فرح سکچیه اب دوب اه تدم . هرتهب یلیخ حملا منک یم سح یلو

ور!زا ملد فرح مگب متسنوت یمن کال...ویل منزن فرح هکنیا ...هن مدوب

! شوخ زور ... مریگ یم تقو یدع ب هسلج هساو یشنم

لبق زا رتشیب و دیچی یمپ کرتخد بلق رود مکحم یب انط لثم شیاه فرح

هب تسرد ... دربب شی رتپ عیرس ار زیچ همه هک دوب شتقو درک. یم شریسا

رد تمس درک، یم ی ظفاحادخ دزو یم را رخآ فرح هک شا هشی مه تداع

دش: دنلب هکهامل تفر

رهم! داد یاقآ -

. دسرب رظن هب مکح م شنحل هک درک ار شش تال مامت امله و داتسیا ن افوط

و دیخرچ شتمس ناف وط دنک... یکی مه اراب شساسحا و راک تساوخ یمن

دز: بل شیوربو ر درم یبآ نامشچ هب هریخ امله

تبحص هنک یم با جیا لئایهک سم دروم قفطرد اجنیا هک مشیم نونمم -

! مینک

لوی تشاد سرتسا یمک . دنام وا شنکاو ر ظتنم اردزو شفرح هناعطاق

یک یور یتحار ارهب وا نافوط هک تساوخ یمن درک. یم یکب س ساسحا
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. دناخرچب تشگنا

... تسامش اب قح . مدرک نوتتحاران هگا ماوخ یم رذع -

و داد ار شباوج دوب، هدروخ واج نامیشپ اعقاو راگنا هک ین حل اب نافوط

نآ زا رتشیب امله درک. کرت ار قاتا دنامب امله زا یشنکاو رظتنم هکنیا یب

شن ازرل ی اهوناز وری تسد و تسشن ی لدنص یور . دتسیاب ترساپ سناوتن

دیاش هکنی ا رکف یلو ! تسناد یم . دوبن لیم یب وا هب نافوط . تشاذگ

شتیذا تدش ،هب تشاد یر گید دصق هرواشم تاسلج ی هناهب هب نافوط

دیشک ش تروص هب یتسد عیرس دش، دنلب هرابو هکد قاتا رد یادص درک. یم

: دناشن وریبل یدنخبل روز وبه

. دییامرفب -

ملها اراب هرواشم هسلج دنچ حلا یهکاتهب ناوج رتخد دشو زاب قاتا رد

: تشاذگ قاتا اپهب دوب هدنارذگ

-سالم.

درک: شن تسشن هب توع ود داد ار شباوج ییورشوخ اب امله

! یایم رظن هب رتهب یلیخ زو رما ؟ یدرگ یم رب هاگشناد -زا

ش هاگشناد یتشپ هلوک و تشا میزذگ یور ار شتس یردد هشوپ عجارم
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... شرانک ار

هشی م ثعاب هاگشناد و سرد هب متشگر ب هرابود هکنیا ... رکشورادخ مرتهب -

منک. ادیپ یرتهب سح

عامتجا یوت ریم یتقو م زونه ای هدش رتهب روط؟ اهچ مدآ زا تسرت سح -

... فلا خم سن زاج اصوصخم ؟ یسر یمت

: تفر گ ارهببیزا شناتشگنا کرتخد

یتا نیرمت منک. ادیپ مفارط ا یاه مدآ هب یرت تبثم دید منک یم یعس مراد -

ارو هولق ود مسرت یم مز ونه یلو... هدرک مکک مهب یلیخ دیداد مهب که

نوشزا هشاب هنوخ نوشردپ هگا یهککالسرادم، نامز دهم! مراذب لبق لثم

ننوم یم نوشگرزبردام ی هنوخ اه هچب مه اتقو رتشیب و هنک یم یرادهگن

هش. مومت تاکالمس

؟ نتشگر وب نتفر ییاهنت زا یراد سرت ن انچم یچ؟ه هاگشن اد ریسم -

و هریگ می یصخرم من رطاخ ب هدش ویرآ . مریم مرسمه اب تاقوا رتشیب -

هی منک تالشمی مراد مک مک یلو ... مرهوشردپ مه یهاگ ملا. بند دایم

تینما ساسحا رتشیب غو لش یاها ج .وت مایب اهنت مدوخ ور یهاتوک ری سم

یلو... منک یم
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: تفگ یش خب نانیمطا دنخبل اب امله

. مزیزع هدب همادا -

: تفگ امله ن امشچ هب هریخ دعب، و تخادنا هتسب رد هب یهاگن کرتخد

یکی منک یم سح یها گ یلو هدش رتمک اه مدآ زا مسرت هک هتسر -د

س اسح یلیخ اه مدآ هاگن عون هب تبسن ! هیوق یلیخ سح نیا ...و هملا بند

.ثمال...ثمال هدیم مرازآ یلو مسرت یمن بقل لثم ... اهدرم اصوصخم . مدش

یلو... مگب ونیا هشابن تسرد دیاش دش! جراخ نوتقاتا زا هک یی اقآ نیمه

داد: همادا شیوربور رتخد و دیشک رپ امله بل زا دنخبل

! مدیسر ت شهاگن زرط دو نخشین -زا

دنچ یارب دشو فقوتم شبلق نابرض درک سح ... داتسیا امله یارب نامز

یی ادص لوی دن روخ یم ناکت شی وربور رتخ د یاه بل هک دید هنتا هیناث

؟ دوب هدیسرت نافوط هاگن زرط و دنخشین ؟زا تفگ یم ار نافوط . دینشن

هدیسرت ودابر یلو دنزب د نخشین نافوط هک بدو هدیدن حلا اتهب شدوخ

و دوب هدش ضو ع هظحل کی رد نافوط دوم هک یراب !ود شهاگن زرط زا دوب

دوب... هتشگرب لبق حتلا هب هرابود

؟ هبوخ نوتلا ...ح یمارآ موناخ -
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: دیایب شدوخ هب دش ثعاب شعجارم یادص

. دیشخبب مون هظحل ...نچد منونمم مبوخ -

با تسنا وت یمن . تفر شقا تا کچوک یتشادهب سیورس تمس دشو وبدنل

هب هریخ دمآ. یم شدوخ هب دیاب ... دهد هرواشم ریگرد رکف و حلا نآ

دیاش ات دیشاپ شتروص هب بآ تشم دنچ هنیآ، رد شا هدیرپ نرگ ریو صت

"نیا دیسرپ یم لبق لثم مادم هک ییاد دوش...ص شوماخ شرس رد یادص

؟" تسیک اعقاو درم،

***

د... یشابن هتسخ -

دز: دنخبل شا یشنم باوج ورد درک اج اجهب شا هناش یور ار شفی ک دنب

ایمی. رظن هبه تسخ . هنوخ ورب مهزتدور امش . مزیزع ی شاب -سالتم

: تخاد نا شزیم یور یاه هقرو هب یهاگن یشنم

. منونمم ... هنوخ منک،یممر ب ترم ور انیا -

شدای یزیچ ناهگان هک دورب جورخ رد تمس تساوخ و داد ناکت سیر امله

: دیسرپ و تشگرب یشنم تمس دیدرت دمآ.اب

؟ نتفرگ تبون هتفه نیا هساو رهمداد یاقآ -
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داد: ناکت نیفرط هب یرس یشنم

. نتف رگن سامت هگید ندوب اجن کهیا شی پ هتفه -هن...زا

. درواین شدوخ یور هب یلو درشف شتشم اررد امله بلق ر اگنا یسک

دش یم زادهرزو رتشیب . تفر نوریب کینیلک وزا درک یهاتوک یظف احادخ

ناش هرواشم ی هسلج نیرخآ و نیمتفه زا تسرد دوب... هدیدن ار نافوط هک

هک دوب هتفگ ناهگان ، شنامرد رد تفرشیپ زا سپ نافوط هک یزور نامه و

ب اوج و دوب هدی سرپ ار شلیلد امله ! تسا مگر درس و تسین بوخ شلا ح

یارب دراد هکتیدرد دوب هتفگ دوب... هتفرگ کرت خد زاچمش باوخ نافوط

!زا تساوخ حل هار امله وزا تسا همم شیارب هک ینز هب شقشع ِف ارتعا

و دزرلن شیادص ات دنک ناج امله و دراذگب شیاپ شیپ یهار هک تساوخ وا

و شدوخ طقف ... دیوگب کیربت نافوط ندش قشاع یارب و دنزب دنخبل یتح

دوب هدنام ومک دوب شناه درد شبلق هظحل نآ هک دنتس ناد یم شیادخ

شعجارم مشچ شیپ دوب لبد بوخ یلو امله ... دنکشب شضغب امهناج

هار یلو دوب... مهکهدر ار راک نیمه . دنزب دنخبل و دزیرب شلد اررد شدرد

گیدر، ینز فهب ارتعا یارب بدو شقشاع هک ید رم یاپ شیپ نتشاذگ حل

هدرک بت مامت زور ،دو نافوط نتفر زا سپ هک یردقنآ ! تشاد درد بیجع
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و هدر وخ امرس دندرک یم رکف ت. سناد یمن یسک ار شلا ح لیلد و دوب

دوب. هتفرگن سامت رگید مه نافوط داشت. ربخ شدرد از بوخ شدوخ

: تفر نییاپ اهار هلپ روسناسآ هب هجوت ویب تسشن ش بل جنک یدنخلت

پشا شیپ متشاذگ هک ییاه هار امتح ال؟ صا اینزهی هچ ؟ هنزب نزگ ارچ -

... هداد باوج

نایم تردق مامت اراب شفیک دزودنب یم فرح شدوخ اب بل ریز

شلد رگید و دوب هدرک را شیاه هیرگ لوا زور . درشف یم شناتشگنا

هب نتسب لد سح ! تشاد ندوب قمح ا سح دنک. هیرگ وا یارب تسا وخ یمن

هطو حم دزواپهب نوریب نامتخاس .زا تسا یرگید زن قشاع هک ید رم

ار شیوتلا هکپ دمآ شدای هزات و ددیو شنت رد هام نابآ درس یاوه . تشاذگ

هک شدو جراخ یل صا رد زا تساوخ پوتلا، نتشادرب اِل یخیب . هدرک شومارف

و دنیبب ار شیور شیپ ودلپهی هک تشاذگن ، شنامشچ یور کشا ی هقلح

نیی شام رد ندش زاب یادص اب شغ یج یادص . دروخ رس مکحم ار هلپ ود

درک: شیادص مسا مبوهب یادص اب ید دشورم نامزمه

امله! -

دشو لش شچم رود ،هب درشف یم ار شکاندرد یاپ چم مک حم یهک تسد
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ش تمس هک دید ار ییان شآ درم کش، یا هقلح تشپ .زا تفرگ رسباال

و دوب ه تسشن زونا کی ریو شیور بور وا هک دیشکن لوط یزیچ و دیود یم

درک: یم شهاگن ینارگن اب

وهی؟ دش یچ بوخید؟ -

هب هک ینافوط دوب! شدوخ دش. خیلا کشا زا شنامشچ دزو یکلپ امله

یور طایتحا ،اب نافوط تسد دوب... هت شگرب هرابود ، تفر دزو شا یگد نز

: دیسرپ یتحاران واب تسشن شیاپ چم

هنک؟ یم درد لیخی -

شیاپ درد رطاخب هک دنک یم رکف کش نودب وا هک درک رکف شدوخ اب امله

ریثات یب اه کشا نآ رد مه شدیدش درد هک دنچ زیرد.ره یم کشا رادد

درم تروص اررد شسیخ هاگن درک. یم درد رتشیب شبلق یلو دوبن

راگ کهنا یروط . تشاد خرس یاه هگر شا یبآ نامشچ . دناخرچ شیوربور

اب شر ردس یسک دوب. هدم ینا شنامشچ هب باوخ وطالین تعاس نیدنچ

هب راگنا دنک... فارتعا شقشع هب هتسناوتن امتح هک درک همزمز یمح ر یب

شیاپ چم ارزا نافوط تسد دش ثعاب نیمه و دنتخیر هزر شناج مامت

: دنزب سپ
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؟ دینک یم راک یچ اجن .یا تسین یزیچ -هن...

زا لبق ارربدیو شناما درد هک دوش بدنل تساوخ و تفرگ راو ید هب تسد

شی اهوزاب ریز ی دنمتردق تسد دننک، سمل ار نیمز شیاهونا ز هراب ود هکنیا

: دیسر ششوگ هب هر ابود وا نارگن نحل و تسشن

ال صا . دیشاب هت شاد خیلا تقو دیاش متفگ ... هرواشم هساو هوبدم دمو -ا

دیایب ! هشاب هتسکش نوت اپ هنکمم ... تسین مهم م،االن اجنیا ارچ نم هک نیا

. لخاد میدرگرب

قارب شتروص دزورد سپ شناو ت مامت راببا ارانی وا تسد هدارا یب امله

دش:

! تسی ن یزیچ متفگ -

هروک زا دح نیا هکات یراب نیرخآ . دنام تام شدوخ نازرل و یبدنل ادص زا

امله و دوب هدروخ اج حوضو هب نافوط مآد. یمن شدای ار دوب هتفر رد

و تشادن یریصقت نافوط شرظن دش.زا یم شخمبآ و تلا جخ از تشاد

ویب تفرگ ر اوید هب تسد دوب. هداد لد یهاب تشا ِدرم هب هک دوب شدوخ

اررد ور هدایپ ریسم دیگنل یم هک ،ردحیلا دشا واب زا یکمک رظتنم هکنیا

درک: دس ار شهار و داتسیا شیوربور دق مامت نافوط هک تف رگ شی پ
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. دیریگب سکع نوتاپ زا دیاب . تسی ن بوخ نوتلا ؟ح دینک یم یکلج -اب

دش: رت ظیل غ امله مخا

دیدب هز اجا هگا و هبوخ !حملا رهمداد آیاق منک یمن جل یسک اب نم -

... دییا مرفب . نوتکمک زا منونمم . هنوخ بمر ماوخ یم

درک: مخا ال باقتم مه نافوط

حلا نیا ؟اب هتسرد ... دیدرواین نیشام . هبوخ نوتلا ح هصخشم ال ماک -

؟ دیرب یلص ا نوبایخ ات دیاوخ یم

شلیابوم و درب شفیک رد تس ،د درشف یم مه یور نادند هک ردحیلا امله

: دروآ نوریب ار

اج. نی مه دایب نیشام منز یم گنز ؟ مریم ی لصا نوبایخ ات هتفگ یک -

شتسد ارزا یشوگ نافوط هک دوب هدرکن زاب ار شا یشوگ قلف زونه و

: دیشک

منک. نوتلو اج نیمه حلا نیا اب هگا مملا ودع ِدرمان منم -پس

اردزرکد: ار شتسد مشخ اب امله

مشاهب منک. یچاکر یگمر یم میمصت مدوخ نم ... منیبب دیدب ور میشوگ -

...خآ! یقح هچ
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: تفرگ ار شیو زاب ریز هرابود نافوط دشو مخ شیاپ دیدش درد زا

بخ؟ ... نوتمنوسرب دیراذب طقف . هدیرپ نوت گنر -

و تفر نابایخ فرط نآ عیرس نافوط هک دتفیب هیرگ وبدهب هدنام مک هامل

: تفرگ ملهاارباال یشوگ

دست زونه نوتیشوگ رت... کیدزن مرایب ور نیشام ینکدات ربص اج نیمه -

مهن!

هیکت شرس تشپ راوید ارهب شرمک و درک تشم مکحم ار شناتسد امله

ینیریش سح یلو ارچ تسنا د یمن درک؟ یم شدیدهت تشا د نافوط داد.

شیا پ یولج ار نیشام ن افوط هک دیشکن هیناث دنچ دش...هب شخپ شلد هت

دش: ه دایپ و تشاد هگن

یربد؟ هار دینوت یم -

فرح یب هک دش ثعاب نیمه و تسین رادرب تسد هکاو تسناد یم امله

مدق دشو شخپ شیاپ رد یدب درد ، تشادرب هک ار لوا مدق . دهد ناکت رس

تسد هک دوب هتشا دنرب ار موس مدق ... دیایبرد شکشا دش ثعاب دمو

ششوگ رانک ار وا روخلد یمک و نارگن نحل و تسشن شیوزاب ریز ن افوط

: دینش
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بخ؟ ... نیشام ات طقف -

ناوت زند. سپ ار نافوط رگید و داتسرف نییاپ راد ادص ار شناهد ملهابآ

نافوط دش، راوس هک نیمه و تفر نیشام واات کمک ...اب تشادن تمواقم

ملها . تفرگ تسد اردر شی اپ چم دشو مخ وناز کی یور نیشام رانک

درک: شهاگن هدز تشحو

؟ دینک -چاکیرمی

: تشاذگن نافوط هک دشکب بقع ار شیاپ تساوخ

دی. شاب مورآ هظحل دنچ ... هتفر -رد

: دیسرت رتدب امله

! ماوخ یمن ؟ یزادنب شاج یاوخ یم -

دن خبل هک دش ثعاب نیم وه دنز نیم فرح یمسر یدرگ هک ندوب شساوح

دن: یشنب ناف وط بل یور ی گنرمک

. هزادنب اج رتکد میدب مینوت یم ؟ لخاد میدر گرب سپ -

شک نیب یا هلصاف رد تسرد شا، هنه اپیرب چم یور وا ناتسد یمرگ

و دوش روم روم شتسوپ هک دش یم ثع اب شراولش ی هچ واپ باروج

شار چم ناهگان نافوط ، دشکب بقع ار شیاپ دورابه تساوخ هک نیمه
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زا ناج دش... نامزمه ش کاندرد غیج اب ناوختسا نداتفا اج یادص و دیشک

سح شتروص یور ار یتسد . داتفا مه یور ناج یب شنامشچ و تفر شنت

: شدنب تشپ ار یمارآ یاه یلیس و درک

ناج؟ امله ... موناخ امله -

ناج وهب تفرگ دشت دنابسچ شمسا هت هب وا ناج"یهک زا" شبلق نابرض

اقیقد وا نارگن و یرات داد.چهره هلصاف مه ارزا شیاه کلپ یندنک

دید، لهامار زاب نامشچ هک نافوط یمک... هلصاف ورد دوب شیوربور

تسد یور امله هاگن . دروآ شنییاپ عیرس و دنتفرگ شزاون حتلا شناتسد

درک: همزمز دز یم جوم نآ رد ینامیشپ هک ین حل اب نافوط دشو هدیشک وا

تف؟ رگ درد یلیخ -

دییات هک دماین ولهامدشل دوب هدش موصعم یدایز ، شگنرشوخ یاه آیب

ایاب هظحل ار شنییاپ بل نافوط و تخادنا باال یرس فرح یب دنک...

ریثات تحت ار امله هک دوب هدش قفوم . درشف شیا ه نادند نایم ینامیشپ

بقع قودن ص دشورد دنلب ، دشاب امله زا یفر ح رظتن م هکنیا یب . دهد رارق

هرابود و دروآ نوریب ژی ادناب کدر. ادیپ ار هیلوا یاه یمکک شجهبع نی شام

امله هک دربب شچم تمس تسد تساوخ و تسشن وناز کی وری امله رانک
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: دیشک بقع ار شیاپ

؟ دینک یم وراکنیا ارچ -

: تفگ کرتخد نامشچ به وخهری دروآ رسباال . دروخ اج امله لا وس زا

؟ دیدب شنوکت دینوت یم دش... یدنبب تقو دنچ ات دیاب -

رد نافو .ط تشادن درد مه لبق لثم و دوب هدرک ناحتما ... تسناوت می

ار ناوختسا نتخادنا اج نافوط هک تسناد یمن امله و دوب یا هفرح شراک

و دوب هدیم ارهف شلا وس ینعم کش نودب هک ینافوط دوب. هتفرگ دای اجک زا

گنرمک ن افوط و داد ناکت یرس اهنت وا باوج .رد دروآ یمن شدوخ هبریو

دز: دنخبل

... هبوخ -

یمرگ کندر. یتمواقم رگید امله و درب وا یاپ چم تمس تسد طایتحا واب

تسا وخ یم شلد و تفر یم باال شبلق دوخ ،ات شتسوپ یور نوا اتشگنا

دنک. رارف

؟ دیتفرگ دای نور وختسا ن تخادنا اج اجک -زا

رسباال یا هظ حل نافوط کدن. تم واقم شا یواکجنک ربارب رد تسناوتن

: تفرگ
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هرخ! باال مراکشزرو هی نم -

دنبانز؟ اج نوختسا لبند ارگانش همه -

: تسشن شبل جنک ی دنخبل و تفر ارگ شم یکال هنعط طوافن

! موناخ امله مدیم ماجنا مه یا هگید یاه شزرو نم -

اهراب وا هک تسناد منی کرتخد دش. دنلب ژدزو ارهببادنا هرگ نیرخآ و

هتخادنا اج شدوخ ار شدوخ ناوختسا یم، خز نت واب هقباسم گنیر طسو

دش: راوس نافوط تو خادنا وا یا حرهف نامسناپ اگنهیهب دوب!هلام

؟ هنوخ دیریم -

: دناخ چر شتمس ن درگ امله

. مشب نوتمحازم ماوخ یمن -

نافوط کند؟ یم هچ وا نیشام رد هک دیسرپ شدوخ زا راب نیمرازه وبیار

درک: مخا

؟ هیفرح هچ نیا -

داد: وربور ارهب شهاگن امله

. منونمم رهحلا -رد

: تخادنا وا خرمین هب یه اگن ونمی درک نشور ار نیشام ن افوط
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تس. هفیظو -

ییاه مزنا مامت لثم تس اررد شف یک دنب امله دمآ، رد تکرح هب هک نی شام

سردآ ن افوط ت شادن تسود . درشف شناتشگنا نایم ت شاد بارطضا هک

شرانک درم هکن زایا ربخ یب . دوبن یا هراچ یلو دریگب دای اشنار هناخ

کهرد نیشام ! تشادن ربخ مه شدوخ یتح هک تسناد یم یار یاهزیچ

رد زونه هک یدیدش فعض ،اب تفر شیپ اشن خاهن ریسم یخالف ریسم

دوب،گفت: شنت

... ریسم نیا یلو... وخما یم رذع -

درک: عطق ار شفرح نافوط

. هگید یاج هی میریم لوا -

الف خرب نیشا وم دوب هتسشن تخانش یمن تسرد هک ید رم نیشام رد اهنت

دوب هدیسرپن زونه و تفرگ ار شناج سرت ! تفر یم شیپ ناش هناخ ریسم

و تشاد هگن یشورف ینتسب و هویم بآ کی یوربور نیشام ؟"هک اجک "

درک: هراشا هزاغم هب نافوط

هنک. یم رتهب ور نوتل حا اعطق نیریش زیچ ...هی هداتفا نوترا شف -

و توهبم هاگن شیپ دش. هد وایپ دنامن امله زا یباوج رظتنم و
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عون دنچ شرافس و تفر هزاغم تمس دنلب یاه مدق دزهیوا،اب تلا جخ

ناف،اب وط نهپ اهی هناش و دنلب تماق ریخههب امله داد. ه ویمب وآ ینتسب

دنا وت یمن رگید دهد، همادا نیا زا شیب نافوط رگا هک درک رکف شدوخ

زاب ار نیشا هکدرم تفگ یم شرس رد یی ادص دنک. یفخم ار شساسحا

مه نافوط و دوب دهدی بیسآ شیاپ هکنیا یلو دودب شناوت مامت واب دنک

بندو. ریثات یب رارف یارب شا یناوتان دمآ،رد یم شتمس تشاد

هک دشوردحیلا راوس ، تشاد تسد یاکهرد یکی پالتس ینیس ناب افوط

درک: امله هب ور دشک یم تلا جخ یمک درک یم دومناو

نوتعبط باب شات دنچ لقا دح م راودیم .ا دیراد تسود یچ مت سنود یمن -

. هشاب

! شنامشچ دعب،هب و تخادنا او یاپ یور ینیس هب یهاگن بجعت اب هامل

شا ی نیس هوورد آیمب لدم هس و ینتسب لدم هس دوب. هدیرخ زیچ همه

امله تسناد ؟منی دوب هناوید دش! یم همدهدی یفاک سیآ و کپ سیآ یتح

حوضو ؟هب تشادن مه ندیسرپ سولا ناوت یلو دراد ت سود هچ

...هب دیمهف یم ی بوخ هب مه امله و دروایبرد یزاب نملتن ج تساوخ یم

: دیسرپ و درک هراشا ینیس

@
shahregoftegoo



202

همه؟ یلو...انی دیدیشک تمحز -

: تفگ شدوخ صاخ دنخبل ناب افوط دوب. هدیشک جخلات تدش هب

. دییامرفب . دینکن رکف شازیچ نیا -هب

ربد یفاک سیآ تمس تسد دیدرت با امله . درادر ب یزیچ درک فرا عت امله وهب

دش: عنام نافوط هک

باختنا نیریش زیچ هی هنییاپ نوتراشف نوچ هرتهب هنم... مال هوهق هن! -هن

. دینک

دوب: هدش رتمک ش تلا جخ سح . دریگب شا خهدن دوب هدنام مک امله

؟ هرادن یهار چیه -

: تخاد ارباالنا شیاهوربا تفج نافوط

! نیریش زیچ هی لوا یلو . شدعب مریگ یم مه هوهق -

رتشیب ناشیاه رحف هکنیا زا لبق و تشگرب هرابود امله تلا جخ سح امتم

نا فوط زا مشچ اهبدر. هویمبآ از یکی تمس تسد دنک، ادیپ شک نیا زا

شخپ شناه ردد هک هویمبآ نیریش عطم رکد. اررت شکشخ یو ولگ تفرگ

لبق زا شیب ار ناف وط هاگن ینیگنس یلو تسا رتهب حلاش هک درک سح دش،

هب وور داتسرف نییاپ یتخس ارهب شناه یردد هوی درک.مبآ یم سح
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درک: ن افوط

؟ دیروخ یمن امش -

رود هب امله تسد دز. یگنرمک دن خبل و داد ناکت فرطین هب یرس نافوط

: دیسرپ نافوط دشو رت مکحم شت سد رد ناویل

؟ مریگب نوت ارب دیاو خ یم یا هگید زیچ ؟ دیرادن تسود ینتسب -

داد: ناکت نیف رط هب سیر دنت دنت امله

. هیلیخ شدوخ منک مومت مه ور ناو هییل نیمه .من تسین یزاین اعقاو -

... هشیم فارسا . دیتفرگ دایز هک هفیح

درک: هراشا ناشیوربور وهب تسشن نافوط بل یور یرادانعم دنخبل

! هشیمن فارسا -

ار تیعقوم زونه و دید ناشنیشام یرتم دنچ اررد راک یاه بهچ امله

یولج و تشادرب ار یفاک سیآ ینیس زا اهنت نافوط هک دوب هدیجنسن

نافوط و درک تسیا شا هنیس لهامرد بلق دش. هدایپ و تشاذگ نی شام

و ینتسب ندرک شخپ لوغشم یوا، هدز تهب نامشچ شیپ ت سرد

ناب افوط و دندوب هتفرگ ار شرود اه هچب دش. راک ناکدوک ایمن ها هویم بآ

ناشدادعت یتقو یتح و داد یم ناشتسد اهار هویمب وآ ینتسب ییورشوخ
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هدنام مک امله ! دیرخ ی رتشیب دادعت و تفر هزاغم تمس هرابود دش، رتشیب

رگا یتح دوب. گنشق یدایز هظحل نآ رد نافوط راک دنک. گهیر دوب

ِیاکروا گنشق زج هظحل نآ رد امله دنک، ندوب بوخ هب دومناو تساوخ یم

راوس هرابود نافوط و دندش هدنکارپ اه هچب ی تقو دید. یمن یرگید زیچ

اب نافوط و دنیبن ار شکشا شرانک درم هک دناد رگربو دش،هاملر نیشام

دز: شیادص مب یادص نامه

؟ موناخ امله -

یروط ن افوط داد. وا ارهب شهاگن و درب ورف یتخس ارهب شضغب امله

لد رد ویل هدنام تام او نامش چ کش ا هقلح ندید زا راگن هکا درک دومناو

تسنا منیوت دح نیا ات یراک چیه کش نودب درک. نیس حت ار شدوخ

وری یکشا هرطق ! دهد رارق ریث ات تحت ار امله ی هنات سود ناسنا تاساسح ا

و دمآ امله تروص تمس مارآ ، نافوط تسد و درک زاب هار کرتخد ی هنوگ

رد تسد ...کالهف دیشک بقع دشو تشم ، شتروص یکیدزن رد تسرد

حو ضو ارهب شبلق نابرض هک یرتخد هب باطخ و درب ورف شیاهوم

ینشد،فگت: یم

... دیشخبب اعقاو د... یشخبب -
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ییاوه درک یم سح دی. مهف وحلاشارمنی دوب هدش خرس امله یاه وگهن

سح نامزمه لوی دن امب هدنز ات دنک رارف دیاب و درادن دوجو نیشام رد

کشخ هرابود شیولگ . دیشک یم وا تمس ار شنت لول س هب لولس یبیجع

دنک اراپک شکشا تساوخ یم نافوط ... تخس شن دی شک سفن و دوب هدش

دزو یا هفرس کت د. شاب قلعم نامسآ و نی مز منای تشادن وتنا رگید ؟

هتشادن یشزرل چیه رکد یم یعس هک ینحل واب دناخرچ وا تمس ندرگ

: تفگ ، دشاب

نومه زا تس !رد هدوب عجارم و رواشم ی هطبار لوا امش،از و ینم هطب -ار

، دیداد منناجما هساو یا هگید یاهراک هچ امش هکن و...یا شرو وت لوا رزو

هی. داعریغ یدایز وسط نیا ییاهزی چ هی یلو هنوسر یم ور نوتفطل

ار زیچ همه هشیمه یارب راب کی دیاب یلو شیارب دوب ت خس ندز فرح

مارتحا مکلا رد هک دوب هتفگ شن یعجارم هب اهراب کدر. یم ص خشم

زا هک تساوخ یم هم شدوخ وحاال دننزب لباقم فرط ارهب ناشفرح

داد: باوج یا هتفر گ یادص اب ناف وط . دورب شیپ رها نامه

... ممهف یمن ور نوتروظنم -

: دهد هما دا دناوت اتب دیشک یقیمع سفن امله
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طباور یرس منوتیه دیاش ... رهمداد یاقآ هدرک جیگ مون امش یاهراتفر -

شورات نوج یع جارم چیه هک منود یم لقادح ویل مشاب هبرجت یب یمک

و هنزب شهب نیشام هک یدح !ات رطخ هوت زادنیمن ش رواش م هساو دح انی

ات هرب یمن ور شرواش م یع جارم ...هچی هشب یرتسب ناتسرامیب بش هی

افرص یعجارم چیه هدب... ش نوشن ومکلا مامت بور یرغ روشک هی تخی اپ

شاپ . هدیمن نو هشن جوت شه دحب نیا ات شرواشم زا رکشت و ناربج یارب

شیهارمه ناتسرامیب ات اتیاهن و هنک یمن نامسن واپ هزادنیم اجن ور

هنک... یم

حلا نیا اب یلو داد می ندز فرح ی هزاجا یتخس هب شبلق شدید نا برض

دنک: مامت ار شفرح درک یعس

و دیراد تسو ورد رفن هی هک دیتفگ بمه نوم هر واشم هسلج نی -وتآرخ

حل هار نم ینکد.زا فارتعا ور نوتقشع شهب یرو طچ دیراد دیدرت

. میدز فرح شدروم رد ور هسل ج نوا مومت دیوام تساوخ

ورف شبلق رد میقتسم دشو راخ ، هسل ج ینآ هیناث هب هیناث هک تف وگن

یلو یدج ینح وبال تخود وا نامشچ هب رت قیمع ار شهاگن . تفر

: دیسرپ هشیمه رتزا نازرل
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ییاهراک رطاخب منکمه دیراد شتسود هک یرت خد دیدرک رکف نیا -اتحاالهب

؟ هشب تحاران ددی یم ماجنا نوترواش م هساو هک

! دییامش مراد شتسود هک یرتخد -

شب .لق دنام بآیوا هاگن ِتام شهاگن و دروخ هرگ کرتخد نیسهی رد سف ن

رارق ی تیعقوم نینچ رد هک دوب برا نیلوا ... راگنا دز یمن رگید مه

هدینشن شدوخ اربه یسک ی عالهق زاربا حلا اتهب هکنیا تف.هن رگ یم

قشع زاربا و دوب یسک قشاع شدوخ هک دوب راب نیلوا یلو ...هن! دشاب

درک: جک رس یمک یدزو گنرمک دنخبل نافوط شدین. یم ار شقوشع م

؟ موناخ امله -

کت یرسع و دیای ب شدوخ هب امله دش ثعاب شنابرهم و یمیمص نحل

اهی هشوگ اب یزاب ل وغشم هدارا وبی تف رگ وا زا هاگن یابزند. هفرس

دش: شلا ش

نم... -

داد: هماد وا دیشک شیاه هیر هب یتخس ارهب اوه

... مگب یچ منود نیم اعقاو نم -

شا رینا نخس تردق هب هشیمه . دندش یمن فی در شرس اهرد هملک
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دنخبل دده. رارق مه رانک ار هملک دنچ تسناوت یمن یتح وحاال یمبدیلا

دو مناو رد دوب داتس ...ا برطضم یمک دیاش شهاگن دشو وحم نافوط

بطاخم دوب هدش رت مب هک ییادص واب دیخرچ امله تمس رتشیب ! ندرک

داد: ش رارق

؟ دیشاب هدید عجارم هی زا رتشی ونمب راب هی طقف راب... هی یتح هدش -

یقرف هک تشاد داقتعا اقیمع اد. تسرف نییاپ راد ادص ار شناهد آب امله

قشاع رگا هک تشاد تسود هشیمه یلو درم ای دنک فارتعا نزالو درادن

دوب هداتفا قافتا نیا وحاالهک دوش مدق شیپ لوا شلباقم فرط دش،

: تفگ بل وزری داد ناکت رس مارآ . تشادن نامتک یارب یلیلد

هدش... -

ار وا یامن نادن د دنخبل و دید مشچ ارهب تشذگ نافوط هاگن زا هک یق رب

: شدنب تشپ

االن! همنهد وت مبلق -

ادد: همادا یا هدنخ کت اب نا فوط دزو یناج مک دنخب ل یتخس هب امله

. هشیمن م ...بروا ایادخ هدش؟هرآ؟ اعق -او

ت وکس هب یا هیناث دنچ . دناد رگربور نافوط و تفرگ قمع امله دن خبل
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کشا زا بلا بل شا یبآ ن امشچ درک، شهاگن هرابود ن افوط یتقو و تشذگ

وبد!

بوخمید؟ اکر مودک ش اداپ مشا -

جنغ شلد وهت درک ندیپت هب عورش شا هنیس رد تردق مامت اب امله بلق

یکی شیاهای ور هک راگنا ؟ تخیر یم کشا شر طاخب تشاد نافوط فرت.

، قشاع یدر کاپ،م یقشع یا یور ! دندرک یم ادیپ قحیتق دنتشاد یکی

... دراد یم هگن هشیمه ار شقوشعم تمر ح هک یقشاع

... رهمداد یاقآ -

شمشچ ریز یتسد عیرس ن افوط و ارصادبدنز وا اهنت تسناوت هظحل نآ

: دیشک

... دیشخبب ... دیشخبب -

مشچ رهب تشیب دندوب هدش کشا سیخ حاالهک شا یکش وم دنلب یاه مژه

دند وب هدرک توکس هک ار یتاظحل وا هک تسناد یمن امله دن. دمآ یم

دروایبرد ار هتسخلد یاه قشاع یادا !ات دیایبرد شکشا ات دزن کلپ هفقو یب

. دربب لبق زا رتدب ار وا ولد

منک؟ نوتادص کیچوک مسا نوتماب یم -
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ربود. شیارب رتشیب امله لد دش ثعاب تف، هکمیرگ یا هزاجا و شلا وس

وا کچوک مسا زند ادص بیار یتح دزو یم فرح یمسر زونه نافوط

هزا جا شیاه کلپ نتسب هکاب امله . تفرگ هزمی اجا " موناخ " ِدنوس پ نودب

رحف یب یا هقیقد و تفر نییاپ نافوط یولگ بیس درک، رداص ار

شقشع باد رم ورد دوش قرغ شها ردنگ امله هک یردقنآ دش. شا خهری

رت! قرغ

امله! -

ارکه شمسا ، تسشن امله شوگ رد هک شا هنادرم وِمب گنهآ شوخ نحل

راصح زا یکشا هرطق دمهفب هکنیا ،یب دینش وا نابز زا هشیمه مصمییرتزا

درک: لا بند ار شکشا در نافوط و دیود ن وریب شنامشچ

هی هساو یردقنوا ملد متشاد وزرآ هشیمه اما... دایب رظن هب قارغ ا دیاش -

ماوخب هک ملدبهر یردقنوا ! مبلق وت هشب راخ شکشا هرطق ره هک هرب نرف

رانک هراد درد هگا ، هدنخب مرانک هک یکی تکمن. مسق شاهاب ور میگدن ز مومت

! مشاب شرانک ، هشاب مرانک متشاد مغ هگا هنک، هیرگ نم

درک یم سری رگید ییایند رد راگنا هک یروط و تخود ور بور ارهب شهاگن

داد: همادا
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می ساوح یب هکاب یزور نومه زا دیاش دش... شرعو اجک زا منود -منی

، هقباسم زا لبق هک یبش نومه زا .اشدی هنکشب نوتی شوگ هحفص مدش ثعاب

! مریگب مورآ ... هشب مک مسرتسا دیدش ثعاب فرح هملک ابچدن طقف

دز: وبل تخود امله هاگن رد قرت یمع راب نیا ار شهاگن

ی هرهچ ت شپ دیتسنود یم هکن ...ابیا دیدز فرح ماهاب تواضق نو -دب

تاجن قیرغ هی گرم ثعاب دوب هدنوم مک ینا مز هی هک هیمد آ نوتو ربور درم

... مدرک وراکنیا ارچ هک دیسرپب همه رتزا یق طنم مزا دید رک یعس ،لوی هشب

رایتخا روطنوا دش ثعاب یچ داد... یم مباذع هظحل نوا وت یچ دیدیس رپ

هب نداد ب اوج زا نم راب! نیلوا هساو دمدا... باوج دیدی، سرپ ! مدب تسد زا

مراد یدرد هچ هنودب رفن هی هکنی ،زاا سانشناور شیپ نتف ،زار هیقب لا وس

هروا شم تا سلج مومت ! مدش یم هگید هیآمد امش شیپ یلو مدوب رف نتم

نم و دینزب فرح امش . مینزب فرح یه و هشب فقوتم نامز مدرک یم وزرآ

... مشب مورآ دیونم نزب فرح امش منک. نوتهاگن

شیاه ن خان هک مکحم ردقنآ درک... تشم شناوت مامت اربا شناتسد امله

ات داد نا شر اشف رت مکحم دمع مهاز شدوخ و تفر ورف شتسد فک

نافوط هک درک یم وزرآ . دنزب سپ هظحل اردرنآ شدید ش تاساسحا
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... دندوب هتفرگ مهآشت شیاه گهنو کش نودب . دونشن ار شبلق یادص

هب مدرک یعس مت سن وت هک ییاج ات یلو ... متشادن ی گنشق ی هتشذگ نم -

هب ندش ک زانیدز مدیسرت یم منک! ربجان مدز، هگا و منزن یب یسآ یقبه

! مدب نوشرازآ هتساوخان هکنیا ،زا نراذب مادرد ور درد هکنیا ...زا امدآ

سیع یکی هکنیا داد.حس رارق مهار رس ور امش ادخ هک دش یچ منود یمن

ه! گنشق ، هدیم شوگ ماه فرح به شدوجو مامت واب هنک مک رد هنک یم

زا رفن هی رس بالیی هرارق هگا مدرک وزرآ ، دینک فداصت دوب کید زن هک یزو ر

یدایز ... ندید بیسآ هساو دیبوخ یدایز امش ! مشاب نم رفن هی نوا دایب، ام

دی! فیح

ار شکشا درک، د وخیب دوخ زا رتشی هکب ار کرتخد دز،لد هک ار شیاه فرح

ات دنک شکرت یا هظح دنچل ندیرخ هوهق ی هناهب اددهب حی در،تجر وآرد هک

دوش: قرغ شراکف ردا رتشیب

. مریگب هگید یکی مریم دش! مرگ نوت یفاک سیآ -

هزاغم تمس تساوخ دشو هدایپ ، دشاب امله زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

دوش: شعن اتام دیشک نییاپ ار هرجنپ امله هک دورب

ناف! وط ... رهمداد یاقآ ... هبوخ نیمه تس. ین یزاین اعقاو -هن
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ناف، وط نداتسیا دزواب ادص اقآ دنوش پی نودب ار وا کچو ک مسا هدا را یب

هک درک یم ادخ ادخ . تفرگ زاگ ار شنییاپ فگهتوبل هچ هک دیم هف هزات

دش. دیما شان دیما مامت شتمس هب ِنوا تشگرب اب یلو دشاب هدینشن ن افوط

ابوا شا هلصاف هک وردحیلا تشادرب مشچ ارزا شا یدود کنیع نافوط

یادص نت اب دندوب ور هدایپ رد هک یدارفا هب هجوت دوب،بی دایز یمک

فگت: یرتدنلب

! نشیم یمیمص دوز یاهیهک مدآ زا دموا یم مدب هشیمه -

ار درک.وا خی شی واپ تسد و تسکش شا هنیس رد ادص اب امله بلق

داد: همادا نافوط هک تفرگ ار شدوجو دنب جخلاتدنب سح ؟ تفگ یم

مگب و مشب یمیمص یدایز راب هی هک هشاب هتشادن لا کشا منک فرک یلو -

؟" نافوط "اجِن

یکمشچ اب نافوط دشو دازآ شا هنیس زا رادادص امله ی هدش سبح سفن

وردحیلا تسشن شبلق یور امله تسد . تفر هزاغم تمس و دنادرگربور

درب ار شلد رخآ رد هک یکانتشح و یخوش واو فرح کوش زا زونه هک

شیاه فرح الف خرب درم ...انی دریگب مارآ ات تسب مشچ دوب، هدماینرد

! تشاد ترا هم یقشاع و قشع رد یدایز
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***

دنخبل و دیخرچ نافوط تمس دش، فقوتم ناش ردخهنا یولج هک نیشام

زد: یگنرمک

. نوتهب مداد ت محز یلیخ زورما دیشخبب . منونمم -

داد: ناکت نیفرط هب یرس نافوط

تس. هف یظو نکم... یم شهاوخ -هن

رد یولج تسرد ار امله،وا یاپ تیعضو رطاخب هک بدو کهدر رارصا

شدب دنچ دوب.ره هتفریذپ راچان هب مه وهامل دنک هدایپ ناش هناخ

شیاهزمرق طخ یلو نارد بذگ نافوط رانک ار یرتشیب نامز هک آدم یمن

دنک. ناشدر یتحار هب هک دندوبن یزیچ

. منونمم مزاب مرب. هگید نم -

: تفگ وطفنا هک دوش هدایپ تساوخ

منک! نو مکتک دیراذب -

ار وا تمس دشورد هدایپ دنک، یتفلا خم امله هکن زایا لبق رادزو شفرح

رکد: زاب

؟ هرتهب نوتاپ -
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داد: ناکت یرس مارآ و تخادنا شا هدش یچیپدناب یاپ چم هب یهاگن امله

. نونمم ... مرتهب -

سح ار شدرد رتشیب ، تشذگ می تشاد نامز وحاالهک دوبن رتهب ! دوبن

هچ دمهف یم ادعب و تسا غاد هثداح ی هظحل مدآ شردام لوق درک.هب یم

هت خاد اجنا یا هفرح ال ماک ار شناوختسا ناف وط دنچ ...هر هدمآ شرس رب

رد هب تسد و تشاذگ نوریب ار شملا س یاپ لوا دوب. هدرک نامسناپ دعب و

درد درک،زا سم ارل نیمز شا هدید بیسآ یاپ هک نیمه یلو تفرگ نیشا م

: تسشن شیوزاب ریز عیرس نافوط تسد و گتف یکاندرد خآ شدیدش

؟ دیراد درد ؟ دیبوخ -

هدن ام داد.مک یم فراش مکحم و دوب هتفرگ ار وا تسد چم هدارا بی امله

تش: ادن وا زا نتساوخ کمک زج یا هراچ ! دیایبرد شکشا درد زا دوب

؟ مرب هنوخ اترد دینک مکمک فطلا ... افطل هش -یم

: تسشن نافوط یاهوربا نایم یگ نرمک مخا

؟ منکن کمک هشیم هگم . هرادن ندیسرپ ال صا -

رت مکحم . تشاد تسود ار درک یمن شیاه ر تخس طیارش رد نافوط هکنیا

اب طوناف تسد ، درادرب یمدق تساوخ هک نیمه و تفرگ ار وا تسد چم
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: دروخ هرگ مه رد ناشهاگن و تسشن شرمک تشپ طایتحا

... دینک هیکت نم -هب

ارهب کرتخد بلق دوب، طشهد ولخ وام مب یادص هکاب یرگ تیامح نحل

هک نیمه و تفر ناخه اترد نافوط کمک .هب درکن ی تفلا خم و تفرگ یزاب

شدوخ زدای تفرشیپ دی. شک بقع ار شتسد نافوط ، تفرگ راوی هبد تسد

درک! یم نیسحت ار

میدز،فگت: سفن سفن هک ردحیلا امله

بخ... لوی منک نوتییامنهار لخاد که...به هنک یم کحم بدا -

: دیرپ شفرح نایم عیرس ن افوط

اب مه اه هداوناخ یدوز مهب راود د...امی یشاب تحار منک. یم کرد ال ماک -

! نشب انشآ هگیدمه

نافوط هک تشاد ن راظتنا یا هرذ تحی . دنام شا هریخ ب جعت اب امله

یهک نعی ...انی دراذگب نایرج اررد ناش یاه هداوناخ یدوز نی مه هب دهاوخب

ریز و داد ناکت یرس اهنت . تشادن یگدامآ ملهاهزون یلو دوب یدج شدصق

: تفگ بل

. رادهگنادخ . نوتکرد از منونم -م
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زاب هناخ رد هک دورب شنیشام تمس تساوخ و داد شباوج دنخبل اب نافوط

نامد: تام برد وچراچ رد شردام ند ابید امله دشو

! نامام -

اال متحا و دراد روکنک کالس ایله و تسا راک رس شردپ هک تسناد یم

واو نیب شر دام هاگن دید. یم مه اهاراب نآ هک دوب یسک نتاه شر دام

: تفگ ینارگن اب امله ی هدش یچیپد ناب یاپ ندید اب نا هگان و دیخرچ ناف وط

هدش؟ یچ هدب... مگرم ادخ یاو -

درک: دادن حیضوت هب عورش وا زا لبق و دیسر امله ادد هب عیرس نافوط

ندروخ کینیلک نومتخاس یولج زورما یمار آ موناخ ناج... ردام -سالم

کهزا یراک .تاهن ندرک تفلا خم یلو ناتسر امیب میرب مدرک رارصا نی. مز

. نوشمنوسرب هنوخ هکات دوب انی دموا ی مرب متسد

شا ی نارگن اب نا مزمه و دناخرچ یم ود نآ نیب ار شهاگن کش اب امله ردام

دوب: هتسشن شیاهوربا نایم یگنرمک امخ

لخ. اد دییامرفب ... یدرک ف .طل مرسپ منونمم -

داد: رطفکتنا ود رسیهب هنابدوم نافوط

. نوت هزاجا .اب مشیمن محا -مز
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ملهاهک هب یهاگن نیشام هری جنپ دش.زا راوس و تفر شنیشام تمس و

تش. ذگ ناش رانک زا یق وابتکوب تخاد نا دوب هداتسیا اج نامه نانچ مه

تاقافتا مامت دنک! یراذگمان شا یسناش شوخ زور زرا ورما تشاد تسود

هک یرت خد دامِر اب ندش وربور یتح ... دندوب هدش مامت شعفن هب هرظتنمریغ

جرو زورما زا امله ردام کش نودب دوب! هدید شیارب یدایز یاه باوخ

درک... یم شهاگن یرگید

***

؟ رتکد میرب ی اوخ یمن ینئمطم ؟ ردام یبوخ اعقا -و

ار شیا ه شف ک درک یم یعس یتخس وهب دوب هدش مخ هک روطنامه امله

داد: ب اوج دروایبرد

. هشی هبرتم یدوز مراین راشف ماپ .هب نامام مبوخ -

تف اررگ شتسد رسعی شردام و درک تفج ی شفکاج یولج ار شی اه شفک

دنک: شکم اتک

تت رفاسم زا نیا نم... نوج وبالتهب درد وت؟ رس دایم بال ردقنا چار هخآ -

سرههب یم راب ره هک هزرمایب ور هچب نیا ردام و ردپ ادخ زااالن.بزا منیا ،

. تداد
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: دروای ن شدوخ یور ارهب نافوط هب شردام ی هراشا امله

رس دوب زیل نومتخاس ولج ی هلپ ... تنوج زا رود ؟ نامام هخآ هچبالیی -

بدای. شیپ هنکمم یسک هر هساو . مدروخ

درک: ارابز امله قاتا رد شردام

هرواشم هسلج زورما ... تتاجن ی هتشرف هشیم هرسپ نیا مه هعفد -ره

؟ شاهاب یتشاد

هدش واکج نک هک تس ناد یم . دنکن هجوت شر دام یا هیانک نحل هب درک یعس

تسشن تهک خت یور دشو قاتا دراو . دشک انکرمنی دمهفن ار هیضق واتهت

: تفگ دیو شک یقیمع سفن ،

. هشیمن هنوخ اج ...هچی شیخآ -

درک: شهاگن مخا اب شردام

! رتخد ورن هرفط -

درک: جک ندرگ امله

هتشاد مه اب مینوت یم یا هگید راک هچ نوا و ؟نم نامام مگب یچ هخآ -

؟ هرواشم جز میشاب

: تسشن شرانک و درک شهاگن هیفس ردنا لقاع شر دام
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ها گدورف وت یهک زور نومه زا .اونی همرتحم و بدوم خیلی هرسپ نیا -

! تاباب نم،مه مه . میدش هجوت م شم دید

: تفرگ شردام زا هاگن دزورسیع یکچوک دنخبل امله

هرآ... -

داد: شرارق بطاخم هرابود شردام هک درب شبارو ج شک تمس تسد

هک مه فدهع هللا...ره ماشا تسه هک رهچهمه شوخ دقوباالو شوخ -

! هشیم ظرها تاجن هتشرف لثم دایم شیپ تساو ی لکشم

اب شردام و تسشن شیاج رس فاص ، شیا ه باروج ندروآرد یِلا خیب امله

داد: هما دا دیدرت

هیرسپ و رتخد هاگن لثم مه هب نوت لوی...گنها منک می هابتشا نم دیاش -

هنک؟ یم تهاگن رواشم هی لثم طقف یهک نئمطم مزاب مهب! دادن لد هک

هک تفرگ شردام زا هاگن هرابود و داتسرف نییاپ راد ادص ار شناهد بآ امله

د: ناخر چ شدوخ تمس ار وا رس مارآ و تسشن شا هناچ ریز شردام تسد

ین؟ ئمطم م؟ نامام هرآ -

رسیباال د. یوگب ار یزیچ تیعقوم نیا رد تسناوت یمن کش نودب امله

: تفگ بل ریز و تخادنا
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عالهق زاربا وهی فرح دح در طقف ...عفال ناما م تسین یدج یچیه زونه -

منم منم... شتسار درک. فیرعت هک هی نومه اقیقد زمه ورما قافتا تس...

! یشاب هتشاد دامتعا مهب هک ماوخ یم تزا لوی متسین لیامت یب شهب

. هتسکشن ور متمرح تقوچیه .اتحاال شمس انشب رتشیب اوخم یم

دجیرت ماوخب هک هدش ثعاب نیمه و هدرکن در ور ماه زمرق طخ تقوچی ه

کمن. رکف شهب

درک: همز مز ضغب اب امله دوب. هدز هقلح ش ردام نامشچ رد کشا

؟ هگید یراد دامتعا مهب -

: دیسوب ار شیاه وم یور و تفرگ شوغآ اررد شرس دوجو مامت اب شردام

ور میمصت نیرت تسر د هشیمه نم رتخد ... ناما م مراد دامتع هکا همولعم -

! یدرک تباث تردپ و نم هب هشیمه ونیا . هریگ یم

درک: اج وا شوغآ رد اریبشرت شدوخ امله

؟ هنومب نومدوخ نیب عفال عوضوم نیا هشیم -

تف: رگ ششوغآ رد رت مکحم شردام

ش... ابن نارگن -

هقلح شردام رمک رود ار شناتسد و تشاذگ مه یور کلپ یگدوسآ اب امله
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سح نادست، یم ار عوضوم نیا شا هداوناخ زا رفن کی درک.حاالهک

دوب! شراظتنا رد یهک کانتشحو ی اهزور هب رتهب سح ... تشاد یرتهب

***

ی کدهم ود همه زا لوا دش. هدای وپ درک کراپ شردپ یوالی یولج ار نیشام

ژن یسکا دوبمک هنوگ ره یارب ار شدوخ ات درک زاب ار شنهاری باالیپ

تمس دوب. ریگ سفن هشیمه شا هداوناخ اب ندش وربور دنک! هدامآ متحلای ا

لوط یزیچ . تشاذگ گنز یور ت سد و تشادرب مدق هناخ گرزب یفسدو رد

فیآون تشپ ارزا شردام راکتمدخ یادص نافوط دشو زاب رد هک دیشکن

ادد: صیخ شت

! ندموا نافوط ،اقآ موناخ ... دییامرفب ... دییامرفب اقآ... دیدموا شو خ یاو -

هدش راد ربخ شردا .م تسشن نافو ط نکجبل یدنخ زوپ دشو عطق شیادص

هکاپ نیمه و داد له ولج یمآدم.ردارهب شلا بقتسا یبه دوز وهب دوب

راک ناشیارب لبق اه زاسلا هک ینابغاب در مریپ ، تشاذگ ط ایح لخاد

دمآ: شتمس ییورشوخ دشواب شا هجوتم درک یم

! نوتدوخ ی هنوخ هب دیدموا شوخ . دیدموا شوخ -سالمآاق...

تخ: ادنا باال ییوربا دشو رت قیم ع نافوط دنخزوپ
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بابما... هنوخ طقف و طقف ! هماباب هنوخ اج ...نیا نسح شم نکن هاب تشا -

یدور و تمس ار شد نلب یاه مدق ، دشاب وا زا یف رح رظتن م هکنیا ویب

دش: جراخ نآ زا شردام هک دوب هظحل نامه اقیقد و تشادرب نامتخاس

! مدرگب قدوباالت رود یهلا ردام یاو -

نافوط یودد! یم شتمس تشاد ابی رقت و دوب کشا سیخ شردام نامشچ

شلد رد دنق دیاب ثمال هک دیسرپ شدوخ وزا داتسیا ط ایح ط سو اج نامه

یتینابصع و مشخ زج تشادن شیوربور نز هب یسح چیه ! دشن دوش؟ بآ

نافوط و تفرگ ششوغآ رد همدقم یب شردام دوب. هدش گ نرمک هک

باال تسد هک داد یمن نامرف شزغم . دنام ش یاج رس هدش کشخ روطنامه

هک شر دام دنک. هقلح دوب هتف رگ ششوغآ رد هک ینز نازرل نت رود و دروایب

زا بلا بل شنامشچ هک وردحیلا تفر بقع یمدق دش، شا یدرس هجوتم

: تشاذگ نافوط تروص فرط کی طایت حا واب دروآ باال تسد دوب، کشا

لقاد ی؟ح دزن نو مهب رس هی یتشگرب یتق زاو ارچ ؟ نامام یبوخ -

. تسین سرتسد رد شمه هک مه تنفلت . تمنیبب هکبایم ییاج ک یتفگ یم

؟ یدرک ضو ورع تطخ

دوب! بوخ ... هدرک اربالک شر دام و ردپ ی هرامش وا هک تشادن ربخ زونه
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شیپ ار شراک تسن اوت یم ترت حار نافوط و دوب بوخ ، تشادن ربخ هکنیا

ار هیانک تسناوتن و دروآ ن ییاپ شتروص یور از مارآ ار شردام تسد . دربب

دنک: فذ ح شم زاکال

؟ دادن تهب مور هنوخ سردآ ترهوش -

درک: شهاگن ابهبت شردام

هدز؟ رس تهب تدم نیا وت کباب یچ؟ ینعی -

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن ن افوط

و مگب یزیچ هی مدموا . مرادن اه لا وس نیا هب نداد باوج هساو تقو -

مرب.

یور دنخبل اب داضت رد هک یمغ دید. شردام نامشچ اررد مغ درگ حوضو هب

دوب: شبل

. لخاد میرب ...بای نامام هشاب ... هشاب -ب...

بدنز. فرح لخاد داد حیجرت و تخادنا ناشترامع نابغاب هب یهاگن ناف وط

. دناسر ب شر دپ شوگ هب حفر یسک اه همدخ و نابغاب زا هک دوبن یعبد

دش، دراو هک نیمه و تفر باال شرد ارابام نامتخاس هب یهتنم یاه هلپ

هشی مه هناخ نیا درک، یم روصت هک روطنامه هدش... مک اوه درک سح
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شیولگ و رسخدرو نویزولت تمس رایتخا یب شهاگن گرتف! یم شار سفن

نامه ناک زجم دندوب هداد رییغت ار هناخ ن ویساروک د مامت دش. کشخ

درک یم شرو جمب شر دپ هک نامه دوب! شا یکدوک سوباک هک ینو یزیو لت

زا شردپ کش نودب ... دیابن هک دنیبب ار ییاه ملیف و دنیشنب نآ یوربور

وا یارب یبوخ ی هجنکش !زبارا دنهد رییغت ار شناکم هک تشا ذگ یمن دمع

دوب... هتشاذ گ راگدای هب

؟ نامام یبوخ ... نافوط -

: دیایب شدو خ شدهب ثعاب ، کیدزن زا شردام نارگن یادص

؟ هگم رو طچ ... مبوخ -

تف: رگ ینارگن اربا شتسد شردام

. یدادن باوج زمد تادص یچ ؟هر یدرک خی ارچ -

: دیشک نوریب ارزادستوا شتسد نافوط

. تاهاب مراد فرح . نیشب وایب نک صخرم ور همدخ . مبوخ هک متفگ -

هب نافوط لد یا هرذ یتح و دوب هدنام هدش کشخ روطنامه ش ردام تسد

.ردحیلا دیایب شدوخ هب شردام دیات شک لوط یا هقی دمآ.قد یمن محر

: تفگ دزو ینازرل دنخبل درک، یم ارکتنرل شضغب ستخی هب هک
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ن... ییار یذپ تزا زونه هخآ -

... افطل نیش ب متفگ ! هرهز هرب نییاپ نم یول زاگ یچ ره هدش بار خ -وتانی

ناکما هظح .رهل دوشن دنلب شیادص هک تشاد یعس یتخس هب مه نافوط

وربور بقلزا هک تس اوخ یم نافوط و ددر گرب هناخراک زا شردپ تشاد

درب: ادصباال و درک کاپ یرسع ار شمشچ کشا شر دام . دورب ابوا ندش

االن! نیمه ... نوریب دیرب همه -

واب دندش جراخ هناخزپشآ زا عیرس ، شوپ مر وفین ووی ناوج رتخد هس

نا شرس تشپ هک .رد دنتفر نوریب نامتخاس زا نافوط هب یهاتوک سالم

وفگت: تسشن ن افوط یوربور شر دام دش، هتسب

؟ ردام هدش یزیچ -

دش: مخ ولج هب یمک ن افوط

تسرد ... یبد هرب یزور دنچ دیاب هامیکراب، هس ود ره هشیمه لثم اباب -

؟ مگیم

داد: ناکت رس یمگرد رس اب شردام

؟ هگم روط هرآ...چ -

؟ هریم یک -
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. منود یمن ور شقیقد خیرات ... هگید هس،هچراههتف هساو ادودح -

! یراگت ساوخ یایب نم ،اب تفر هک عقوم ره ماوخ یم تزا -

دش: اش هریخ توهبم شر دام اردزو شفرح همدقم یب

؟ تدوخ هسا ی؟و راگتساو -خ

دز: یدنخ وطافنکج

یک؟ هساو سپ -

: تشاذگ شبلق وری تسد قوذ با شرد ام

رتخد ؟کهیانی ناما م یدش قشاع ؟ مونش یم تسرد ادخ...ادمر یاو -

؟ تخبشوخ

شا هرهچ رد یلو دیدنخ ریس لد کی " تخبشوخ " ظفل نردلدشهب افوط

: دشن داجیا یرییغ ت چیه

ِنودب ووت... نم ت... سین ناریا هک ینامز نومه اقی ؟قد یایم ی... تفگن -

اباب!

شرانک دش. ونلبد داتسرف ن ییاپ یتخس ارهب شناهد بآ شیوربور زن

: تفگ و تسشن لبم یور

هدش! قشاع مرسپ ینما؟ ارچ ایمم! هک... -وامند
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دشو هج وتم مه شر دام و تشادن ار شی اه فرح ی هلصوح نافو ط

: دورب بلطم لصا رس عیرس داد حیجر ت

تردپ نودب ی راگت ساوخ هگم بدای؟ نوماهاب تاب اب یاوخ یمن ارچ یلو -

؟ هشیم

درک: مخا نافوط

مدیشک شبهرب؟مک هداوناخ و هرتخد یولج مون فرش هک دایب شنه؟ ارچ -

؟ شزا

هک دیم هف یمن تقوچیه شردام دنک. یفخم ار شمشخ تس ناوت یمن رگید

مه دیاش ... تسیچ شردپ از رفنت یلصا ی هشیر و هتشذگ هچ وا هب اعقاو

... دوبن یتحار دراک امتعا بِت ندش هتسکش ! دمهف هکب تساوخ یمن شدوخ

هدش ثعاب نیمه دیو سرت یم یگدنز رد ندروخ تسکش زا هشیمه شردام

شتسد وری هک وا تسد . دریگب هدید اران شرسم ه تاهابتشا رثکا دوب

: تفگ شر دام و دشکن بقع هک تفرگ ار شدوخ یولج یتخس ،هب تسشن

ینابصع لیخی همهفب ادعب تاباب هگا بمر.فطق تن ایممرقوب ... نامام هشاب -

. نشب وربور تردپ اب دیاب ش هداوناخ و رتخد نوا هک هرخ !باال هشی م

درک: تشم وا تسد ریز ار شتسد ناف وط
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منک رکف . همهم یلیخ دروخر ب نیلوا ! هیراگ تساوخ بش نومه شنیرت مهم -

روضح اهاب هداوناخ در وخر ب نیلوا هگا هک ینزب سدح ینوتب مت دوخ

نم! شود رو نراذیمن مه ور نوشرتخد ی هزانج انوا ، هشاب ترهوش

. دوبن اه قشاع ثمل نافوط زند فرح درک.لنح شهاگن فرح یب شردام

فرح شگرم زا یتح و درک یم باطخ " هرتخد ار" شقوشع م یتحار هب

زد. یم

... تاهاب ایمم . شابن نارگن -وت...وت

دش: دنلب و داد ناکت رسی نافوط

ور! هرامش هدن اباب م.هب زادنیم کلا سیم تار ب مدیدج هرامش ...اب هبوخ -

نک... مربخ یبد تفر تقو ره

شدز: یادص شردام هک دورب جورخ رد تمس تساوخ و

؟ نافوط -

دن: اسر وا یوربور ار شدوخ مدق دنچ اب شردا وم داتسیا

؟ شزا یراد ن سکع شچهی؟ مسا -

: تفگ بل ریز و دیم ارهف شروظنم نافوط

امله... -
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: دریگب شا هیرگ هظحل هر شر دام هک دوب هد نام مک

! گنشق هچ -

هک ار یسک .ع دروآ ن وریب ار شلیابو وم درب شراولش بیج رد تسد نافوط

وفگت: داد ش ناشن دوب هتفرگ امله اب وشرو رد

دوب... کیپملا سانشناور . مدش انشآ شاهاب ناتسهل -وت

: تفرگ شتسد ارزا یشوگ ب جعت اب شر دام

... نومه هک نیا هک... نیا -

: دیرپ شفرح نایم نافوط

. ندرک تسرد هعیاش دشو شخپ شاهاب مملیف هک هینومه ! هتسرد -

تشپ زا شردپ یادص ندینش وطافناب هک دیوگب یزیچ تساوخ شر دام

! دنام رس،امت

! میدید مه مشاور یور ام بجع هچ -

و تفرگ شرد ام ارزا لیا دمآ...مبو باال شیولگ دوخ ات شبلق درک سح

درک: شوماخ ار شا هحفص

... مریم -من

وا تسد رد شیوزاب درذ،هک گب شر دپ رانک زا تساوخ و دناد رگربور و
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دش: را تفرگ

؟ ندادن تدای ر تگرز هبب مارتحا -

: دیرغ ش یاه نادند نایم وطافنزا

! منیب یمن یرتگرزب -

دش: یکی شردام غیج ،اب دنازوس ار شتروص فرط کی هک یا سیلی یادص

! کباب -

وا دایرف و دناخرچ شردپ تمس رس ، شبل جنک شزوس هب هجوت بی نافو ط

: تسشن ششوگ رد

یشآغلا! هرسپ نک مگ ینم هنوخ وزا تروگ -

دوب: هداتفا هیرگ هب شر دام

بدنل تسد حیق هچ ...هب هدموا تقو همه این دعب ؟ یراد شراکیچ -

؟ هچب ور ینک یم

ار شبل ی هشوگ مخز درک یعس خرس ن امشچ واب داتسیا نافوط یوربو ر

دنک: کچ

؟ هراد درد ... نامام تمنیب -ب

شردپ هب شور مشخ زا هتفر گ یادص دزواب سپ ار شردام تسد نافو ط
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: تفگ

ت! دوخ ینوزرا ت هدش بارخ -

شردا م یاه ندز ادص هب هج وت یب . دونشب ار وا یاهدایرف و داد دهک نامن و

مامت دش!هت یم نیمه ه شیمه . دیبوک مه وردارهب تفر نو بری هناخ زا

دش... یم مامت یلیس کی اب طقف دروآ یم سناش ،ارگ ناشیاه ندش وربور

هک درک وزرآ لد ورد تشذگ همدخ زیمآ محرت بو جعتم ینهاگ ولج زا

کش نودب ... تشاد تداع اه هاگن نیا .هب دیوگن شردپ هب یزیچ شردام

! دندوب هدینش همه ار شا هرابود نت سکش یادص

***

اهو یرطب ندید درک.اب ترپ لبم یور و دنک نت ارزا شرتشییوس مشخ اب

دندوب شخپ فرط ره هک ییاه سابل و زیم یور بورشم یگالساهیخیلا

درک. دنت اپ شقاتا تمس دشدنو لفق مه یور رت مکحم شیاه نادند ،

دمآ، یم وا قاتا زا هک ییاهادص واب دوب نیشف ا قاتا رانک تسرد شقاتا

شباصعا یمک رگا . تسا رارق هچ زا هیضق هک دنزب سدح تسناوت یم

هب لولس هظحل نآ یلو تش ذگ یم تواف یبت تا قوا رثکا لثم رآامرتبود،

اب راب وچدن داتسیا رد تشپ ... تینابصع وبدو مشخ قرغ شنت لولس
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: دیبوک نآ هب تشم

... ونوتادص مونشن دوز! ور... نوتاه یراک تفاثک انی دینک شمومت -

هدش عطق اهادص دش. شقاتا دراو و دنک نت زا مشخ اب مه ار شترشیت و

مهم شیارب ددرا! شی ردپ نیشفا اب یدب یاوعد هک تسناد ومی دوب

رهاظ هب نآ ارزا شرکف تسناوت یم هناناج ی اوعد کی یتح یاشد بندو...

ردآنیه، شا هدش هراپ بل ندید دشواب مامح دراو کدن... فرحنم ردپ

تهری شت سوپ شددن. دنلب شیاه نادند یادص هک دش ضبقنم نانچ شکف

لثم . دنام یم شندب یور یبوخ وابه تسد رضب یاج هشیمه و دوبن

دوب. هدش دوبک شتروص یور او ناتشگن ا یاج حاالهک

ی هبل تسد ت وافت یب ویل دوش زاب رتشیب شبل خزم دش ثعاب شدنخشی ن

وره دیشک یم ار شردپ لتق ی هشقن شرس رد راب .ره تشاذگ ییوشور

مامت فعض سح و تفر یم شدا ی زیچ همه دش، یم وربور باوا تقو

و درپس یم یر گید رفد ارهب زیچ همه رگا دیاش . تفرگ یم ار شدوجو

ناوت ن یرخآ اب شبلق دوب... رتهب تسشن یم اشامت هب دوگ زا جراخ شدوخ

هدش تخس شندیشک سفن یرسعهک نانچ . دیبوک یم شا هنیس هسفق رد

شمارآ مه شرس رد وا لتق ی هشقن ندیشک یتح دش... یمن مارآ دوب.
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راشف هکاب درس بآ درک. زاب ار درس وبآ دنادرگر بور شود تمس درک. یمن

شا هناچ درک یعس و دنابسچ شیوربور راوید هب یناشی ،پ تخیر شنت یور

نآ،ات زا دعب و دوب تفره خی بآ ریز دیدش قبل نابرض نآ اب راب کی . دزرلن

کی فک ار شناج هک دوب هناو دوب؟اشدی...ید هناوید ! یبلق ی هلمح زرم

ریز هیا قیقد دنچ ! شرگید تسد فک ار هیقب ناج و تشاذگ یم شتسد

ی هرجنپ دش.زا جراخ مامح زا شرمک رود ای هلوح ندیچیپ واب دنام بآ

ناگنل هک دنیب ب طایح اررد یمادنارغ ال رتخد تسناوت یم ، شقاتا امتمدق

مدق تخس و دوب هدیرپ تدش هب شگنر . تفر یم جورخ رد تمس ناگنل

داد رادشه شرس رد رفن کی و دندش تشم هدارا یب شناتسد . تشاد یمرب

و قیفر موااب یسقت ربیا یدصق چیه ... دریم یم نیشفا تسد ریز امله هک

زونه دشو شیاه سابل ن دیشوپ لوغشم ! تشا دن شا هناوید ی هناخمه

مشخ زا خرس تروص دشو زاب برض هب شقاتا رد هک دوب هدرکن نت نهاریپ

دید: ار نیشفا

نم؟ یاه همانرب و مینزیهبغرور دنگ یقح هچ وت؟هب هتگرم هچ -زاب

هرگ مه رد مکحم ش یاه مخا و درک ترپ تخ وریت ار شترشیت نافوط

: دندروخ
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داده رادشه تهب چی... همه هب منزب دنگ داوخ یم ملد ! همدوخ نوخه -

وخهن. یرایب رتخد یرادن قح زور طسو مدوب هتفگ ! نیشفا مدوب

دن: ارذگ ارازنرظ شیاپ رسات فسهی ردنا لقاع نیشفا

هکیه اقآ هتفر شدای . هراد قرف یلیخ شبش و زور وت هساو راگنا -حاال

رد شتسد یزا ثنوم سنج چیه و دوب هدر وخ هرگ مه هب شبش و زور ینامز

. دوبن انام

داد: ناکت وا مشچ شیپ رادشه اراب شا هراشا تشگنا ن افوط

شیپ سلا چدن یتخانش هکمی ینافوط نوا ! نیشفا وفبهم تنهد فرح -

نومرد تسرد راک هی یتح زونه یتخانش یهکمی نافوط نوا درم...

و هرخ ورب نارهت لک هنوت یم هنک هدارا هگا ناالن افوط نیا یلو ... تشا دن

ییاپ رسو یب ره .اب هراد نوناق شدوخ هساو نافو ط نیا ! هشورفب

... شیگدنز وت هراد مظن ورهمو هزیر یمن

: تخادنا وا بل یهبکجن هاگن زیمآرخسمت زدو یدن خشین نیشفا

... سرت یم شاباب سگزا لثم زونه نافوط نیا یمدا رظن هب یلو -

ترپ قعب مهب کحم و دروخ شتروص رد یتشم هک دوب هدشن مامت شفرح

درب: ادصباال مشخ واب درک ظفح را شلداعت یتخس دش.هب
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یرس ِتتو خبدب ! یشیم شوم تاباب ولج تخبدب اقآ؟ هب دروخرب یچه؟ -

روخ...

و داتفا نیم ز یور هک مکحم .آنردق دروخ شناه مرتد کحم مود تشم

دز: تشم و تسشن شا هنیس هسفق یور نافوط

! مدوب هتفگ ... ینکن در مون قزمر طخ مدوب هتفگ تهب -

: دیبوک تشم وا تروص رد راو هناوید و دنازرل ار هناخ یاهر یداو شدایرف

! مدوب هتفگ ... مفعض هطقن ور یراذن اپ مدوب -گهتف

: دیدنخ یم راو هناو ید اما دوب نوخ قرغ نیشفا تروص

...خآ! نوماهرارق و لوق ور یتشاذگ پا لوا -وت...وت

ار یدعب تشم هکنیا زا لبق و تفرگ فد اره شا اچهن هرابود نافو ط تشم

هک بدو نافوط وحاال درک ترپ یرانک ارهب وا عیرس یتکرح ،رد دروخب

دز: یم دایرف هک دوب نیشفا و دروخ یم تشم

مشچ ودورزا مینک تمس مهق وراب هسانشناور نوا دیدا لوق هک ییوت -

هتفر تدای تس؟ حلامینی یدرک رکف ! ینک یم هگید یاه هیغلط یراد نم

! میرادن یروخ کت درک؟ منی تها گن یتح هرتخد مدوبن نم هگا هک

: رتدنلب یدایرف دزو یرگید تشم
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! میرادن -

هب دزدن یم سفن سفن ردحلایکه ود وره دات فا نافوط رانک حال ویب

مه جنا هب گرم دح هب هک دوبن ناشرا ب نیلوا دشدن. هریخ فقس

شبلق وری تسد نافو .ط دندرک یم عاالم سب شتآ ناهگان و دنداتفا یم

: تسب مشچ یا هظحل و تشاذگ

هک یزور که... یزور ! نوریب وشم ینم...گ هنوخ وزا نک عمج رو تشل -

طخ هک یا هظحل مد وب فگهت تهب ، هنوخ نیا وت یتشاذگ ور تسحن مدق

زمن! یم طخ میگدن توزاز مسا ینک مزودر مرق

داد: همادا دز یم سفن سف ن زونه هک وردحیلا دیدنخ هاتوک

... یدرک ضرف هدنشخ ب یدایز اشفین!مون هشوخ تلد ید ؟ایز امله -

زااالن یلو یلو... دوب ییاهرارق و لوق هی ووت نم نیب نیا زا لبق اشدی

رسو یب سپ ... مراذیمن تشود ور مه ور امله ی هزانج هک شاب ن ئمطم

! وشمگ ادص

هک دش دنلب دز، ادن یب شرانک درم هب یهاگن مین هکن یا ویب درک زاب مشچ و

نشدی: شرس تشپ وارازا یادص

بوخ ور زورما ! نافوط منک یم تن وم یشپ دب یزور یش...هی یم نومیشپ -
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... هشاب تدای

تخت ی هبل درد رپزا ینت وبا دیچیپ ششوگ رد،رد ندش هدیبوک یادص و

اهر شا یناشیپ یور شسیخ یاهوم و تفرگ شناتسد نایم رس . تسشن

و ینا میشپ سح یا هرذ یتح ن،هن! امیشپ اما هتسخ دوب... هتسخ دش.

اقیقد نتشاد نادجو باذع هک دیمهف یمن تقوچیه . تشادن نا دجو باذع

ماجنا نکمم حتلا نیرت سح یب اهاررد نیرتدب هشیمه ددرا. یس ح هچ

زا شراک هک تسناد یم یچ؟" "هک درک یم رارکت دوخ با شرخآ و داد یم

، شدوخ مه داد. یم شماجنا مه زاب یلو تسا طلغ نوریب یاه مدآ رظن

دنتسناد یم قفط ود ...ره دندی مهف یمن ار نادجو باذع ود ،ره نیشفا مه

توافت نیا .اب دنداد یم شماجنا هنامرش یب یلو تس ا طلغ ناشیاهراک هک

هن... نیشفا ویل تشاد نوناق شدوخ وابیار هک

گیدر دش.حاال یخهر فقس وهب تخادنا تخت یور تشپ ارزا شدوخ

شیاه یزاب اهی هناوید یاپ هکاپهب تشادن را یس ک رگید دوب. هنتا یاهنت

رد شیارب همه ... قشع یر،تدهع، دارب ، تقافر ، یتسود دنک. شکمک و دیایب

ارهب ید رم یتحار هب هک دوب هدش ثعاب نیمه وبس! دند وب هملک چدن دح

، نادنز زا یدازآ زا دعب و دوب هتشک ار شدوخ ردپ هک دهد هار شا هناخ
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رفنتم شدوخ لثم یاه مدآ نعما...زا مامت هب شایع کی هب دوب هدش لیدبت

و هدیشاپ مه زا ییاه هداون اخ ک...اب رتشم یاهدرد اب ییاه مدآ دوب!

و یکدو زاک راد هشیر ییاه هدقع رت...اب هدیشاپ زاهم ییاهرور غ

اب دوب هدش ثع هکاب یلیلد اهنت اه... نیرت کیدزن تمس زا قیمع یاهی مخز

رورغ میمرت اهو هدقع ندرک مارآ دوش، هناخمه شدوخ لثم یکی

ینابرق هک تسی ن یسک اهنت دیوگب شدوخ اب هکنیا دوب. شا هتس کش

ن ودب هک یکی ! تساوخ یم هنا وید یزابمه کی شلد هدش... شا هداوناخ

. دنزب یهابتشا ره هب تسد شیاپ اپهب نادجو باذع

رد تمس و دیشک یم نیمز یور شار نادمچ هک هرجنپ زا نیشفا ندید اب

درک. یم مامح هرابود دیاب دش. دنلب و ددنا رگربور سح ،یب تفر یم جورخ

امله هب تسناوت یم رت تح دوب،ار هدی رب شا یگ دنز ارزا وا یاپ حاالهک

یمک دیاش هک یزیچ اهنت دنک. دوخ دنباپ رتدوز ار کرتخد و دوش کیدزن

دراو دش! یم امله هج وتم هک یرطخ و دوب نیشفا رادشه درک، یم شنا رگن

د: یچیپ شفارطا ی هتسب یاضف رد شمب یاد دشوص محما

و طقف ! ینم ملا ومکلا مامت هدب...وت ترازآ هرادن قح نم زج سک چیه -

نم... طقف
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***

زا سپ دش. هریخ درک یم ی گدننار هک وا وهب تفر گ نوریب رااز شهاگن

،حاال رتشیب ییانشآ یارب وتالش ناش هطبار عورش زا هام ود تشذگ

چاو وپال دوب نامرف یور شتسد کی دنک! شهاگن رت اورپ یب تسناوت یم

لثم تسر ارد شکرام دوید کنیع وبد. هتخادنا هشیمه لثم را شتمی قنارگ

تسود هشی مه امله و دوب هدز مشچ هب درک یم یگدننار هک یعقاوم مامت

باتفآ رد ناشگنر دنک. اشامت یباتفآ کنیع نودب ار وا نامشچ هک تشاد

شحطس هب دیشر وخ رون یهک سونای قا لثم تسرد دش. یم رت نشور

ییابیز ناتسد دش. هدی شک ش ناتسد یور وا خرمین زا شهاگن . دبات یم

دنو درک یم شباذج ید ایز شا هتسجرب یاه گر و هدیشک ناتشگنا ! تشاد

رد درم نیا زیچ همه ... راگنا دندوب هدش روکینام یدادادخ شیاه نخان

اه ناسنا هب هک یمار تحا و شق خاال همه زا لوا دوب. بوخ شرظن

، هرهچ ...ثمال! دیپت یم شا هنیس رد هک یگرزب بلق و تش اذگ یم

زا سپ ... مود ی هجرد رد شیارب اما دند وب مهم میلا حطس التو یصح ت

دایز توافت هک تسناد یم ،خبو سانشناور ناونع هب ندرک راک اه سلا

بوخ مه وزاب دوش زاس لکشم دناوت یم دیاقع و تو التورث یصحت

@
shahregoftegoo



241

باالرت شا هداون چدنلپهزااوواخ میلا رظن زا نافوط هک تسناد یم

هک دش یم ثع وااب ندوبن بذعم و یتحار یارب نافوط تالش یلو ... تسا

دوب مه هیبش یدایز یلیخ دح ات ناشدیاقع . دیایب مشچ هب رتمک توافت نیا

وری هک دندو ب هدرک دن،تالش دوب هتخانش ار ناشدوخ امزنیهک زا ود وره

ردوغ نا شدروم رد نافوط یاهیهک زیچ اهنت دیاش ! دنتسیاب ناشدوخ یاپ

ندرک شدنوراک لقت سم یارب وتالش شا هتشذگ زا یتمسق دوب، هتفگن

دوب...

مب؟ اذج لیخی -

. تفرگ ارازوا شهاگن ورسعی دیایب شدوخ هب دش ثعاب نافوط لا وس

! قشاع یمک مه دیاش دوب... درسنوخ شنحل ولی دندش غاد شیاه هنوگ

! هراذیم تقو یدایز شاه هدنب یضعب هساو ادخ -

ت: سشن شمشچ رد نافوط یابیز دنخبل

وت! زا رتشیب -هن

ثعاب نیا یلو دیشک می تلا جخ اه فرح نآ ندینش زا مه هزون امله

ره هک دوب هدش ثعاب شا دنک!حهفر هولج فیعض وا لباقم هک دش یمن

دنک. راتفر نبغلا اسنا کی لثم تسرد شرانک درم اب دنا وتب یلو تخس دنچ
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: تخود وربور ارهب شها دزوگن یکچوک دنخبل سپ

؟ میکیدزن -

ناجیه رتشیب هشیمه زا یلو دمآ یم رارق رس وبندهکابوا راب نیل وا

دنیبب ار شراک حمل دراد تسود دوب هتفگ وا هب هک هرراب حلا .اتهب تشاد

ار اکروا لحم دوب رارق هرخ حاال،باال یلو دوب هدروآ هناهب یعون هب نافوط ،

کی یوربور نیشام ین اهگان نداتسیا واب داد ناکت یرس نافوط . دنیبب

نوری هبب نافو وط تشگرب ش تمس بجعت اب امله ، گرزب و کیش کی توب

درک: هراشا

! میدیسر ... کیدزن یلیخ -

بوخ قطان زام یکی رد شکیتوب دش. هدایپ و دنامن زااو یفرح رظتنم و

بلج ی دایز شتمیق نارگ نیشام حلا، نیا اب یتح لوی دوب عقاو نار هت

اه مدآ دمآ وفرتو دوب رصع کیدزن ! رتشیب شا هرهچ و درک یم هجوت

مشچ ارزا شکنیع درک. یم سح ار یدایز یاه هاگن ینیگنس و دایز

درک: زاب ار امله تمس اه،رد هاگن متما ریز دزو شسابل ی هقی وهب تشادرب

؟ مونا خ دیدیم را ختف -ا

! شنامشچ یقمهب تسم دعب، تو خادنا یوا هدش زارد تسد هب یهاگن ملها
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ابروبند نیلوا دوب. هتفرگ ار شتسد یوا هزاجا اب راب دنچ قبالمه نافوط

راب،رد نیا یلو درک یم دروخرب مارتحا واب درک یم زاب ردار شیار هکب

تگمرو سد رد یمار ارهبآ شتسد آدم... گنشق ید ایز کرتخد رظن

شبل جنک یدنخبل واب تسب ردار نافوط دش. هدای وپ تشاذگ یوا هنادرم

: تفگ

! نشب آانش نافوط ِزیزع هکاب هشتقو -دهگی

ناف وط ! دنام وا ِتام شنامشچ و درک تسیا شا هنیس رد امله قبل

باطخ شدوخ یزعِز و دوخ هب قل عتم ار وا حضاو دح اتیان تقوچیه

کم شچ اب نافوط و داتسرف نییاپ یتخس ارهب شناهد بآ دوب. هدرکن

لسنرپ مامت هاگن ، شدورو ضحم .هب دیشک کیتوب مست شار تسد یباذج

ارگنو درک.رب دراو نافوط تسد یهب راشف هدارا یب امله و دیخرچ شتمس

هتشادن یدب ساس حا دایز دیدج اهی مدآ عمج رد هک دش یم ثعاب شندوب

دنک کفر درک یعس . دندرک یم شبذعم یمک رادانعم یاه هاگن نآ یلو دشاب

هب یهاگن . دربب تذل اجنآ رد ندوب وزا هدش دراو یداع کیتوب هبیک هک

نآ ندوب کیش و یگرزب ندی زاد هظحل ره هک وردحیلا تخادن فا ارطا

به مادک ره اه هدنشورف تش. ادرب مدق نافوط درک،اپهبپیا یم بجعت
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ناشهاگن و دنت میفگ دمآ شوخ سالمو مارتحا اب نافوط ندی د ضحم

ار رفن ره باوج مارتحا اب مه نافوط . دروخ یم رس ود نآ تسد یور

شرانک رد امله ندوب دهد ناشن همه هب هک درک یم رات فر یروط و داد یم

! تسا را ختفا

ییوربا نافوط ، دندش یم یهتنم مود هقبط هب هک ییاه هلپ هب ندیسر با

: تفگ یرادان عم دنخبل واب تخاد باالنا

! هنوم یپ یآ یو یاه یرت شم صوصخم -باال

اهباال وزاپهل دیشک ار شتسد ، دهدب نداد باوج تصرف وا هب هکنیا ویب

. دیسر وا فرح هب عیرس امله مود، طهقب هب ناشدورو ضح .هبم دنتفر

کی !اب دیشک یم توس ناشندید زا امله دنوغمز دوب کرام اه سابل کت تک

. تسا لصا ناشم امت هک دوش هجوتم تسن اوت یم مه هداس هاگن

فگت: نافوط بهب اطخ دشو کیدزن مار تحا اب ینز ی هدنشورف

. دیدموا شوخ -سالماقآ...

دز: یگ مکنر دن خبل و دیخرچ امله تمس شهاگ ن هلصاف بال

-سالم...

نافوط دوب. بیجع لنس رپ کت کت یارب نافوط رانک رد یرتخد ند ید
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. دروآ یمن هاگشورف هب شدوخ واب تفرگ یمن ار یسک تسد تقوچیه

هیقب دیاش و تشادن ربخ شزرم دحو طیب باور از نیشف جزا سکچیه

با وج امله ... تسا ساسحا ویب یخی درم کی دکهوا ندرک یم رکف

: دیسرپ نافو وط داد ار شم سال

هت؟ سرد دیسر زورید نوم یزییاپ یاهوتلا ،پ روپیلع مو ناخ -

داد: ناکت رس دنت ودنت تشادرب امله زا مشچ سعیر نز

. دییامرفب هلب... هلب -

اهوتلا گرلاپ یوربور ... شلا بند هب امله و نافوط و تشذگ اه گرلا نیب وزا

درک: نداد حیضوت هب عورش و دات سیا

دیتفگ چنو یلو نتش اد ور نوشد یرخ دصق ها یرتشم زا یلیخ زورید -زا

ردقنوا شتسار . میدرک عانتما شورف ،زا دیایب نوتدوخ ات مینک ربص

یاج هی کمین نوشلقتنم نوتند موا ات میتشاد دصق هک دوب دایز یضاقتم

. هگید

وفگت: دیشک تخود شوخ یاه زاپوتلا یکی هب یتسد نافوط

. منونمم -

شرظ ن دروم ی ،پوتلا نافوط دش. رود اه نآ وزا داد ناکت یرس د نخبل اب نز
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: تشاد هگن امله یوربور و تشادر گرلاب ارزا

سان شناو ر خامون هی هساو ... هیعونصم شمرچ ! نتخود وت هساو ر اگنا -

! تاناو یح یماح و نوبرهم

نا مشچ وهب دروآ باال یلدرخ تخ ود شوخ یوتلا پ یور ارزا شنامشچ امله

دش: شکیدز ن یمد ق نافو .ط تخود نافوط یبآ

! تسامله ، نومدیدج یاهوتلا پ یرس نیا مسا ... هنومدو خ نشکلا -زاک

. تخود باالیپوتلا کرام ارهب شهاگن دشو سب کح رتخد ی هنیس رد سفن

امله و دوب وازهد مسا ارهب شدیدج نشکلا ...ک تفگ یم تسار نافوط

: دهد ناشن یشنکا چهو تسناد یمن اعقاو

. مگب یچ دمنو یمن اع قاو نم نم... -

ناشن ار شدوخ ِنیرتهب ، دنتشاذگ یم رارق مه هکاب یتدم مامت نرد افوط

... کرتخ د بلق هب دوب کهدر کی لش هرابکی خالصارهب وحاالریت دوب هداد

: شتسد رد یوتلا یابهپ هراشا و درک جک رس شدوخ صاخ دنخبل نبا افوط

هک ور نوشمودک ره ینوت یم ...لوی ندز حرط تدوخ صوصخم ونیا -

! تسه مه وت کی توب اجنیا . ینک باختنا یتشاد تسود

فگت: بل ریز و داتسرف نییاپ یتخس ارهب شناهد آب امله
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... نافوط -

اترپ دوب هدنام مدق کی اهنت و رسخدرو شیاه بل ،رآماریو نافوط اگنه

ارهبهمدز: ناشتولخ رس تشپ یزا یادص هک ناش هلصاف ندش

ق! یفر -سالم

ادص بح سمتاص ندرگ و تسشن نافوط یاه باور یمنا یگنرمک مخا

یتقو درک. یم ناشهاگن و دوب هداتسیا یجک دن خبل با نیشفا دنا. خرچ

دز: هیان وک دمآ ولج مناد، باوج یب ود نآ زاطفر شم سال

مه؟ هب ینک یمن یفرعم -ماور

مه اب تیعضو نآ رد امله و نیشفا هک درک یمن رکف یا هظحل طافونتحی

ره عقوت و هتفر ناریا زا یتدم یارب نیشفا هک دوب هدینش . دنوش وربور

دندش فقل مه یور شیاه ن ادند هظ! حل نآ رد وا ندید زج تشاد ار یزیچ

گتف: راچان وهب

... مکیرش ن، یشف -ا

تف. اررگ شدنخشین یولج روز نهب یشفا و درواین تسود و قیفر زا یمسا

یکچوک دنخبل اب امله ! دندوب هتسب ور زا مه اربیار ناشریشمش ود ره

فگت:
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مت! قوشوخ -سالم...

داد: ناکت یرس وحم دنخشین اب نیشفا

؟ مراد ور یسک هچ اب ییانشآ ر اختفا ر... وطن یمه منم -

داد: باوج وا یاج وهب تشاذگ امله تمکر شپ تسد دمع نزا افوط

م! هدنیآ رسمه امله، -

. تفرگ شتآ شرمک یور وا تسد یاج و دروخ ناکت امله بلق رد یزیچ

رت! قشاع وشدیا... درک یم راتفر هشیمه رتزا بی جع زورما نافوط

: تخادنا باال ییوربا نیشف ا

مرن ور نسگیاقآ بلق هتسنوت هرخ باال یکی یدوب هتفگن ! هکرابم هب... -هب

هنک...

. تخات یم شتردق مامت واب دوب هتخادنا ریگ ار نافوط یتی عضو دب رد

دی: وگن یزیچ هک تفرگ یم ار شدوخ یولج تشاد یتخس هب نافوط

؟ یتشگرب -کی

شدوخ هب یرکفتم ی هرهچ و درب ورف شبی ارردج شتسد کی نی شفا

: تفرگ

وت هراد یلیخ مدوبن مدرک سح ! شیپ زور هد مدیاش دوب؟ شیپ هتفه -هی
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... مشا ب اهراک رس باال مدوخ هک متشگرب . هشیم ساسحا هاگ شورف

ت سد و درک یا هدنخ کت دنام، باوج یب ود نآ تمس زا هک شیاه فرح

: دروآ باال

... دیشاب تحار ! مدش نوتتولخ محا زم منک رکف اهو... هوا -

رادادص ار شا یسهن رد هدش سبح سفن امله و تفرگ هلصاف اه نآ وزا

کی دوب. هتخانش ار نیشفا یادص . تشادن وا هب یبوخ سح . داتسرف نو ریب

نحل و دوب هدز فرح ینفلت دوب،ابوا هدرک فداصت نافوط هک ینامز راب

تو افت دز یم هیا نک هفقو یب زورما رمدیهک ن،اب یشف ا زور نآ مرتحم

تشادن کش امله و دندرک یم راتفر درس مه یاب دایز ود .ره تشاد یدایز

دنک: ضو ارع وج کدر یعس نافوط هدا... تفا ناشنیب یقافتا هک

! هئوت زور ، زورما ور... اهوت نکپلا ورپ ورب -

از تشا دن تس .ود تسا یموجن اشن تمیق هک تسناد یم ه دیسرپن امله،

فگت: سپ دشارتب جرخ نافوط یارب حاال

نم... ت. سین یزاین اعقاو -

ار دوب وا مسا هب هک ییاهوتلا پ کت کت رحفوا هب هجوت یب نافوط

داد: شله یگرزب ی ورپ قاتا تمس تو شادرب
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فراعت سپ ! هئوت هب قل عتم اجنیا یچ همه ی نودب و یشاب تحار مراودیما -

نک... باختنا ور یراد تسود هک یزیچ ره تحار یخلا واب رانک راذب ور

یفر ح تساوخ ، دنروخب رس شتسد زا دوب هدنام مک هک ییاه ابپوتلا امله

و تسب شتروص رد مارآ ار ورپ قاتا دزورد یک مشچ نافوط هک دنزب

هاگشورف فرط نآ نیش !فا دیشک رپ شتروص زا هدیشکن هیناث هب شد نخبل

ناف وط تسد ود میرکد.ره شهاگن اورپ ویب دوب هداتسیا قودنص رانک

شا یسهن هب هنیس و تفر مستوا اهیبدنل مدق واب دندش تشم مکحم

: داتسیا

؟ ینک یم یطلغ هچ اجنی -ا

شکید: نافوط ی هقی ارهب شتسد دنیزدو خزوپ نیشفا

تدوخ لوق ت!امبه سه منم کیتوب ا جنیا ... قیفر هتفر تدای هکنیا لثم -

... میکیرش

سمل ره هب تبسن دز. سپ شسابل یور زا مکحم ار وا تسد نافوط

دوب. ساس ح اهدرم تمس از یکچ وک

هی ینوت یم یدرک رکف ! راگنا هتشاد ترب اوه ... هکیتر م شک وب تت سد -

ت! هریشع ولک تدوخ ریز زمن یم ؟ شریز ینزب وعبد یگب یزیچ
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: تخادنا وا یاپ رسات هب یهاگن و درک یا هدنخ کت نیشفا

شدی؟ هسانشناور نوا قشاع اعق او !نهنک مورآ ؟ رسپ هتچ -

ت: فرگ شدوخ هب یمحرت یرپزا هرهچ و دیشک یفوپ

هک بدو هتفر مدای ! یرادن ندش قشاع تردق هک دوبن مدای ... یراس ! سپ -وا

... یسوپب تدوخ ییاهنت وت هرارق رمع رخآ ات

نافوط و تف عمقرگ شدنخزوپ دش، رگتفرا نافوط تسد رد هک شا هقی

: دیرغ شمشچ رد مشچ

هسم ... نیشفا دایب سمگباال یور راذن ! نوریب شکب نم یگد -اپتوزانز

ماپ ریز راذن ! هنوجنف تفیلهب بسن لثم هدش، تنعل ِه اگشو رف نیا یوت وت

زانزگدی هشیمه هساو ور تروگ ووت تزا مرخ یم ور تمهس منک... تهل

نکی! یم مگ نم

نافوط یارب مه وا هک دوب شتقو دز.حاال یمن دنخبل رگید نی شفا

: ددنبب ور ارزا شریش مش

اجنیا زا ونم هنوت یمن مه وت رتزا هدنگ هسهل، هک ...وت قیفر نکن هابتشا -

تقو وره مراد قح اجنیا مزاب ، هشاب مه مک هگا نم مهس هنک! نوریب

هیچ؟ ام توافت ین ود یم ... مایم و مریم ما وخب
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: دروآ ششوگ کیدزن دشورس کی دزن نافوط هب یمد ق

دیاب ! هدشن هدولآ نوخ تهب تسد ،اتحاال تندوب یض وع مامت -وتاب

نوخ دش، هدول آ نوخ به یدمع تتسد یتقو ینودب ات ینک ش هبر جت

مکحم ور تق شع و تدوخ هرت...پسکاله اعید تارب یدعب اهی نتخیر

! قیفر بسچب

لر تنک نافوط هکنیا زا لبق یا هظحل تسرد و درک دیدهت هنامحر بی

صاددز: یرتخد دشو زاب یمک ورپ قاتا دهد،رد تسد ارزا شمشخ

ن؟ افوط -

رخسمت اب نیشفا و دروآ نییاپ راچان هب دوب هدرب ارکهباال یتشم نافوط

ورپ قاتا ربد.هب یم تذل هظحل نآ رد وا ندوب دعاف یب درک.زا شهاگن

وفگت: درک هراشا

! هرظتنم تلگشوخ -ربو...اخنمو

درک: همزمز مشخ اب نافوط

... وشمگ -

شت یرومام هک نیشفا . تفر ورپ قاتا تمس دنلب یاه مدق واب دنادرگربور و

تمام یدرسنوخ دوب،اب ادهد ماجنا یب وخ ارهب نافوط ندرک هتف شآ بیار
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: تفگ و داتسیا ورپ قاتا زاب ردینهم تشپ نافوط درک. کرت ار اجنآ

؟ مناج -

یباخ تنا یوتلا پ ندید زا نافوط و داد له ولج ردارهب دیدرت اب امله

درک. نیسحت لد اررد شا سقیله راب نی مدنچ وا،باری نت رد شدوخ

ن یسحت .اب دراذگ یم پوتلا نامه یور تسد امله رخآ هک تسنا د یم

لبق هظحل دنچ مشخ زا یتارثا شنحل درک یعس و دنارذگ ظنر ارزا کرتخد

: دشاب هتشادن

رادی؟ شتسود !خوتد دایم بته یلیخ -

: تفگ و داد ناکت یرس دوب، هدز تلا جخ یمک یهک دنخبل اب امله

هل... گشوخ یلیخ -

نامز رد رگا دنت. فرگ می هیده رگیدکی اربی اه جوز رگا دش یم خبو یهاگ

حیجرت امله رکدو یم رت قیمع ار ناش ه طبار ، داتفا یم قافتا یان شتسرد

وا یرگی د نامز رد تسناوت یم . درواین هن وا لباقم راب نی لوا یارب هک داد

ی زاههید هک تشا دن یلا کشا هظحل نآ رد یلو دریگب دههی نافوط یارب مه

ارزا نافوط تو خادنا هنیآ رد شدوخ هب یرگید هاگن بدرب. تذل وا یابیز

ضوع وا گنها گنر یلو ت یعقا ایو دوب یخال تسنا د یمن دید. شرس تشپ
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دوب: هدش رت مب مه شیادص یتح رت... هتفرگ شا هرهچ و دوب هدش

هک ور مودک نیا،ره رب مدای!عالهو تهب یشوپب هک یزیچ ره کش نودب -

هک میراد مه یا دهگی یاه سابل اجن نک...یا باختنا یتشاد تسود

ننک! هولج وت توینت نرظتنم

سفن هدارا یب امله و تسب د،ردار شاب امله زا یباوج رظتنم هکنی ا نودب و

دیبوک یم شا هنیس هسفق هب تعرس نیرخآ اب تشاد شبلق . دیشک یقیمع

لبق لثم نافوط حلا هک دمهفب تسناوت یتمهمی عضو ردآن یتح ویل

ال ماک دوب، هدرک یفرعم شکی رش ار وا نافوط هک یسانشان درم ... تسین

! دزیرب مه ارهب شمارآ هشی مه ِنافوط هک دوب هدش قفوم

***

، تشاد همادا هفقو یب هک ییاه تبحص دنو دوب هدمآ هک یریسم الف خرب

نافوط دش. یمن لدب درو مه هملک کی یتح ناشتشگرب ریسم حاالرد

امله درک. یم یگدننار توک وردس دوب هدش هریخ وربور هب میقت سم

هب هک یکف یتح دنک... سح نامرف رود ارهب شناتشگنا راشف ت سنا وت یم

یدرم ربطهب یب نافوط دوم ریی وبدکهغت نئمط دوب!م هدش ضب قنم تدش

نیا اررد نافوط هک دوب راب نیلوا ... تسین دند، وب هدید کیت وب رد هک
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رد اهدرم زا یخرب . دهد ناشن یشنکاو هچ تسنا د یمن و دید یم تیع ضو

شدوخ اب امله و دننک توکس دنداد یم حیجرت یتح اران و تینابصع زنام

توکس سپ ... دشاب اه نآ زا یکی هم ناف وط تسا نکمم هک درک یم رکف

دنک. زاب بل شدوخ اتوا دنک ربص داد می حیج ورت دوب هدرک

شار سفن نا فوط ، للجم و گرزب فاکهیا لباقم نیشام شند فقوتم با

: دیخرچ امله تمس و داتسرف نوریب رادادص

... مدرب رس تور هلصوح هک دیشخبب -

داد: ناکت نیفرط هب یرس امله

. هراد زاین توکس به یهاگ یسک ره هک منک یم کرد هن... -هن

امله دنک. زاب ار شدنبر مک دشات مخ شتمس دزو یگنرمک دنخ بل نافوط

، ندیشک بقع زا لبق یا هظحل نافوط و دیب سچ شا یلدن ص هب هدارا یب

درک: همزمز و درب ششوگ زندکی رس

نم... وفهِم کرد اب ِزیزع -

ار شا هنوگ ، هرظتنمریغ یتکرح نرد افوط و دروخ ناکت امله لد هت یزیچ

ی هسوب یاج و درک تسیا شا هنیس در امله بلق ! دیشک بقع و دیسو ب

نامه ؟ دوب هدیسوب اوه یب ار وا نافوط . تفرگ شتآ شا هنوگ یور نافوط
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یسح گفرت؟ یم هزاجا راک یچزوههم همه یارب هشیمه هک ینافوط

رد دنق ینیریش به یمعط یتح ! دشن یلو... دوش ت حارا ن فگتکهبدیا یم

دیش: ک شند رگ تشپ یتسد مکحم نافوط دشو شخپ شنا هد

! تفر رد متسد زا ملد رایتخا هظحل هی دیشخبب شدی... خبب -

دوب یشوگیزاب ی هچبرسپ هیبش تسرد شنامشچ اما درک یم یهاوخرذع

اهر و درب ناه ردد یا هظحل ار شیاه لب امله . تسین نامیشپ شراک زا هک

زا مه شدوخ رایتخا هکنیا زا لبق دداو تروق راداد ارص شناه د بآ درک.

دنک: ضو ارع ثحب درک یعس ، دورب شتسد

؟ هفاک نیا هب یدموا -بقال...بقال

: دیخرچ شتمس رتشیب تو خادنا باال ییوربا نافوط

که دوب گتفه مهب بقال رفن هی نوچ ! هصاخ یلیخ نم هساو اجن هرآ...یا -

لکش نیمه هب اقیقد یگزا هبت مه اجنیا کیسه... کال نویسا روکد قشاع

هدش! نیازی د

هک درک یم ادخ ادخ یلو داد یمن ناشن ار شنورد یزداحلا هامل رهاظ

شدوخ دوب... هدی مهف را شروظنم . دونشن ار شبلق نابر ض یادص نافو ط

نافوط و تسا نویساروکد عون نیا قشاع دوب هتفگ نافوط به ناتسهل رد
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یروط ار زیچ همه . تخادنا یمن یارزالقم زیچ چیه لومع م قبط

زا رتشیب تسناوتن نکد. زیارپروس هظحل ره ار وا میرکدهک یزیر هما نرب

دش ثعاب نیمه و دیم هف مه نافوط د. روایب بات ار نافوط قیمع هاگن نیا

، دربب یرد هری گتسد تمس تسد امله هکنیا زا لبق و دوش هکپیهدا

دنک: زاب شیا رداررب هنانملتنج

؟ دیدیم راختفا -

ار شتسد نافوط دشو هدایپ دنک. ناهن شارپ بل یور دن خبل تسناوتن امله

اب غولش اتبسن و گرزب یا هفاک . تشادرب مدق هفاک یدورو تمس و تفرگ

حرط و شکی یاه سابل هکاب ییاه نوسراگ و یشنماخ ه حرط نویساروکد

ییابیز حمو یلکهم عقاو یا نعم هب امله . دندوب راک لوغشم ناش یتنس

نامز ، شلباق م تسرد ناف وط زند وناز هکاب دوب هدش شفارطا طیحم

ر تشگنا واو تسد یرد هقلح ی هبعج هب داتفا شها ...گن داتسیا شیارب

هک ینحل نیرت راذگریثات اب نافوط و دیشخرد یم نآ نایم هک یساملا

دز: ،بل تسناوت یم

یعقوم نومه تسرد ، نتشذگ یم یرارکت مارب ازور هک ینا مز وت تسرد -

مدیمهف و یدموا دش! رت گنشق یچ همه و یدموا دوب، بوشآ مبلق هک
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فرت!وت تارب ملد و یدموا یچ... ین نوجمعی لثم رفن هی نتشاد تسود

مومت ی هیاپ نامزمه و نیرت یقطن ،م نیرت نوبرهم ، نیرت گنشق

تف... رگ مورآ ترانک مورآان ِنافوط نوا و ید موا ... یدوب ماه یگنووید

ناف! وط ِسف ن یدش ... نافوط نوج ِمورآ یدش

دزو هقلح امله مشچ رد کشا هک درک یم نایب ترا املک سح اب نانچ

درک: کی لش شبلق خالصاربه ریت نکمم نامز نیرتهب رد نافوط

؟ ینک یم ج اودزا نم -اب

ار یتاظحل مامت هیناث دنچ ورد داتفا شیاپ شی پ تسرد امله کشا هرطق

هی دکه ردد هک یزور نامه زا تسرد درک! رورم دندوب هدنارذگ مه هکاب

ِنیرتهب هشیم ه نافوط ... هظحل نامه ات دندید ار رگیدکی یقافتا کیپم لا

و بوخ ردقنآ ! شا گتی خاس روژن نیرت بوخ دوب... هداد ناشن ار شدوخ

رواب ار شا یگتخا س یور مه ثملهلام یا هربخ سان شنا ور هک یا هفرح

نیمه . تشاذگ نیم یقاب تفلا خم یارب ییاج نافوط یاهرا تفر دوب. هدرک

دز: دنخبل و تخیر کشا ، تخود وا هاگن رد رت ارعمقی شهاگن هک دش

هلب! -

... دهد هلب دنلب اتبسن یادص آمد،اب همه نآ هاگن ریز درک یمن رکف تقوچیه
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نافوط . دندز یم تسد ناشیارب و دندوب هداتسیا مادک ره هک ییاه مدآ

ره راگنا هک یروط ! قوذ ...اب دیدن خ هاتوک دعب، دزو ییامن نادن د دنخبل

و تفرگ ار امله تسد . دنکشب شضغ اهب هدنخ نآ نایم تسا نکمم هظح ل

نیگن طالییارکه رتش گنا وبد. هدشن ادج مه زا زونه ناشهاگن درک. شدنلب

ار شتسد تشپ و تخادنا امله ی هقلح تشگ ،ردنا دیشخ رد یم شساملا

دنتسناوت یم یتخس ارهب شتمیق یاهرفص دیاش هک یرتشگنا . دیسوب

. دنناوخب

! مایند مدر نیرت تخبشو خ نم -

یاهوم دنت، فر یم ورف کرتخد وورح بلق قمع هکدر یتاملک اب نامزمه

یور هک شیاه بل . تشاذگ ولج یمدق و داتسرف ششوگ تشپ ارآمار امله

قیمع ار شا یناشی پ نافوط و تسب مشچ کرتخد دن، تسشن امله یناشیپ

هک دندرک یم رکف مدرم دیاش دشو دنلب اه توس و تسد یادص د. یسوب

نآ نایم قشع هب ناشلد رد دیاش شدنو! یم ادیپ مک اهزور نیا یعقاو قشع

، نافوط یاهراتفر ی هدرپ تشپ هکن زایا ربخ یب دندروخ یم هطبغ ود

شدوخ ِتساوخ هب هک یناطیش دوب. هدیباوخ یا هدروخ مخز ناطیش

یرگید ی نابرق ی، نابرق دوب!و ابرقنی رتشیب هک یناطیش ... دشن ناطی ش
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یک یتح ، تخیر یم کشا زاشقو هک یرتخد دیاش میوآدر... دوجوب

بارخ دنس ! هدرک اضما ار شا یگتسکش لد دنس هک درک یمن رکف هم هظحل

... شیاهوزرآ خاک ندش

، تفرگ رارق وا قبل یور هک شرس و درک هقلح شرمک تشپ تسد نافو ط

لثم نافوط بلق ارچ هک دیس رپ شدوخ زا هظ حل کی طقف ، هظحل کی امله

نوریب عیرس ار دوب هدیسر شنهذ هب هک یا یفنم رکف زدن؟ یمن دنت شدوخ

درک. یم شلغب نافوط هک دوب راب نیلوا دنک. رکف تبثم درک یعس و درک

یهارمه ابوا مه امله راب، نیا دشویل یم مدق شیپ وال نافوط هشیمه

دی: سوب ار شیاهوم یور نافوط و تخادنا نافوط رمک رود تس درک.د

نم! ِساملا نیرت شزرا ...اب مشاب ت نتشاد القی مراودیما -

همزمز ادص یب شلد رد کرتخد دزو امله یقشاع هب یدییات همر شا ه مزمز

رای تخا یب شیا ه بل . دراد تسود ر تشیب مه شناج ارزا درم نیا هک درک

: دندرو خ ناکت

... نافوط -

اه نوسراگ زا یکی یادص اب یلو دهد ارب شباوج هک درک زاب بل نافوط

... دنام شناهد رد فرح
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! سیئر مگیم کیربت -

دوب هدا تسیا ناشرس تشپ هک یناوج رسپ و نافوط نیب ار شهاگن امله

: دیسرپ نافوط هب باطخ و دناخرچ

؟ سیئ -ر

: دیشک یقیمع سفن یتیاضرا ابن نافوط

هک... مگب تهب مدوخ متس اوخ یم -

: دیرپ شفر ح نایم امله

؟ هئوت ملا اجنیا -

درک: وزاب تسب مشچ ، دییات ی هناشن دزوهب یدنخبل ناف وط

! ندرک نیاز ید وت گنشق ی هقیلس وت،هب هساو ور اجنیا ... هنومود ره -ملا

هک یشزرا زا بوخ سح . تشذگ امله بلق زا نامزمه یدب و بوخ سح

و درک یم شق هبعالی هک یدایز ه جوت دشو یم لئاق شیارب هشیمه نافوط

میلا ظاح ،زال نافوط شدهک یم هجوتم رتشیب هظحل ره هکنیا زا دب سح

نافوط و دشاب رفص وا هکنیا لثم . دراد شدوخ اب یدایز یلیخ توافت

ملث هشیمه نافوط ... شرخآ نافوط و دشاب هار لوا وا هکنیا لثم دص...

کی ،هب شیاهراک مامت رخآ یلو درک یم راتفر قشاع و یعقاو یماح کی
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زاورپ ، وشرو لته نیرتهب رد قاتا نتفرگ لثم دش! یم متخ دایز جرخ

درک می ورزر ناش یاهرارق یارب هک یتم یق نارگ یاه ناروتسر کالس، تسرف

ر تشیب شتمیق هک یرت شگنا دیرخ و شدوخ پاش یفاک رد فارتعا وحاال،

اه هاگن امتم زری درک عسی دزو یدنخبل روز دوب...هب امله سلا کی دمآرد زا

: دهد باوج

! هگنشق اعقاو اجنیا ... نافوط منونمم -

درک: رت کید زن شدوخ ارهب ووا تشاذگ شرمک یور تسد نافوط

وت! یگنشق هب -هن

امله قشع نازیم هظح رهل دوب دلب بوخ و تشاد نیتسآ رد یباوج هشیمه

ییامنهار هرجنپ رانک تسرد یزیم تمس ار امله . دهد شیازف ارا شدوخ هب

نافوط و تسشن ی هاتوک رکشت اب امله . دیشک قعب یا یلد نص شیارب و درک

زا تشاد مک مک اه نوسراگ و هفاک یاه یرتشم هاگن ... شیوربور مه

نافوط . دشک ب سف رتن تحار تسناوت یم امله دشو یم هتشادرب ناشیور

: تفگ شدوخ صاخ دنخبل وبا داد له شتمس نموار

بنک! اختنا -

هبر جت هک یدایز ناجیه رطاخب درک. شزاب و تخادنا ونم هب یهاگن امله
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زدن یم شناهد رد شبل ق درک یم سح زونه و تشادن اهتشا دایز دوب، هدرک

ونم حرط یتح دش. هفاک کیش یونم هب ندرک هاگن لوغشم حلا، نیا اب یلو

ای یندیشون ره مسا و دوب یشنما ،هخ هفاک یلخ اد نویساروکد لثم هم

هدش هتشون مه یخ یم طخ اب شا یسیلگنا و یسرا ف مسا زا ادج ، کیک

دز: بل نافوط ن امشچ هب هریخ و دروآ رسباال بجعت دوب!اب

نیا... -

: دیرپ شفرح نایم نافوط

ونم نیا ! یریگب دای یراد تسود و یراد عالهق یخی م طخ به یدوب هتفگ -

یتقو ! مدرک شیحارط مدوخ اوعق، هدش...رد یحارط تدوخ راختفا هب

تخس مدرک یم رکف هک نانچنوا یخیم طخ هک مدیم ،هف شلا بند مت فر

. تسین

تهب ؟اب دوب هتفرگ دای یخیم طخ وا رطاخب نافوط دوب... یدایز رگید نیا

: دیسرپ

؟ یتفرگ دای یخیم طخ هک یگیم یراد -

داد: هیکت شا یلدنص تشپ هب رورغ اب نافوط

دا؟ یمن مهب -
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درک: ای هدنخ کت توهبم امله،

کی طقف یش!ام وهاب یدایز ، عقاو ...رد نافوط یا هداعلا قوف -وت

طخ نیا لماک هتفه کی یوت ووت، میدز فرح دروم نیا رد هک تس هتفه

؟ یدرک یحار ط شا نموهاب هی یتح و یتفرگ دای ور

دش: مخ ولج هب یمک و تخادنا باال ییوربا نافوط

وشرکف ینوت یمن یتح هک شوهاب ردق نوا ! مشوهاب یدایز نم هرآ... -

... ینکب

تسناو ت یمن . دنام خهری وا هب تهب دشواب سبح امله ی هنیس سرد فن

زا یرثا نافوط نحل کدن.رد راکنا دوب هتشذگ شیاه ناوختسا زا هک ار یزرل

هجوتم هک ناف وط و داتسرف نییاپ یت خس ارهب شناهد بآ ... دوبن ی خوش

هدارا یب هک یار فرح درک یعس و تفرگ ار شتسد دش، ناشنایم نیگنس جو

دنک: تس رد دوب هدز

تتسد ،زا مدوبن شوهاب هگا ... یدوبن مرانک وتاالن هک مدوبن شوهاب هگا -

! مداد یم

هک یفر ح رطاخب ار شدوخ دشو تشم زیم ریز زا مکحم شرگید تسد و

ار امله شه یجو هکت دوب راودیما درک. شنزرس دوب هدروآ نابز هب رایتخا یب
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هک دیمهف وا، زازناب یبی جع ابلنح شمسا ندینش هکاب دشاب هدرک ناقع

... هدشن عناق مه دایز

نا... فوط -

درک: دراو وا تسد هب یمار آ راشف و دناشن بل یور را شا یگتخاس دنخبل

ی؟ درک باخ ؟تنا مناج -

تساوخ یم اه تدم هک یار تاملک شنهذ ورد درک رت ارابزناب شبل لهام

دیچ: مه رانک یکی یکی دوب، هدمآ شیپ شت یعقوم وحاال دروا یب نابز هب

ور ینک ملا حشوخ یاوخ یم هکنیا ... نافوط منک وردرکمی تتبحم نم -

سح نیرت گن شق مارب ، یراد متسود و مراد تتسود هکنیا منک! یم کرد

ودست یلیخ ور نشقشاع هک یسک تمس زا نتفرگ هیده امدآ ... تسایند

هی هشبرماملث یناث ،ره مینورذگ یم هکابهم ینامز ! منیمه منم و نراد

یلو... هشزرا یبا هیده

داد: همادا یرادانعم دنخبل واب تشاذگ نافوط تسد وری شار رگید تسد

مامت و یتفرگ مارب هک ییاه هیده مامت ، میتفر مه هکاب ییاهاج مامت -

هساو ویل هزرا یم ایند مومت ردق م ساو ، میتخ اس مه هکاب ییاه هرطاخ

نیرت یچک وک اب نم ... تسین نو رگ یاه هیده هب یزاین نم، ند رک لا حش وخ
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اب یلو دایب رظن هب یا هشیل ک دیاش ! مشیم لا حشوخ وت تمس زا ازیچ

رد زند فرح عقوم یهک مارتحا و بدا ، یلئاق هکبمار یمارتحا ، تدن خبل

دنچ و ینز یم زل مهب ی تقو ، تندوب ی ماح ، هتادص موت هداونا ومدرخ

رد یلو کیچوک رهاظ هب یازیچ نیا مومت ینک،اب یم ماگن قیمع هیناث

... مشیم لا حشوخ گرزب نطاب

: تفرگ شدوخ هب یبرطضم ی هرهچ و تفر نییاپ نافوط یولگ بیس

؟ امله منک یم تبذعم نم -

فرط باوج ندینش و شلا وس ندیسرپ زا هک دوب یسک لثم تسرد شنحل

داد: ناکت فرط ود هب رس نتددنت رادد.هامل سرتسا لباقم

دمی، نورذگ مه هکاب ییازور مومت هک... متفگ ! ناونع چیه -نههن...هب

! یتفرگ دای هک یخیم طخ نیمه ...ثمال هشزرا اب مساو ش هظحل هب هظحل

یلدل ییاهنت هب تدوخ ی تقو ؟ مدرک قوذ شن دینش زا ردقچ ینود یم

تمحز وت همه نیا م ندرک لا حشوخ هسا وخماو یمن نمی، حیلا شوخ

ی... تفیب

، دروآ رسباال هیناث دنچ زا سپ یتقو و تخادن ا نییاپ رس یا هظحل نافوط

دوب: خرس یاه هگر رپاز شنامشچ
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؟ هتسنود وت لثم یا هتشرف نموالقی ادخ هک مدرک ر اکیچ میگدن -وتز

درک: همزمز تهب و دیود امله یولگ هب ضغب

... نافوط -

دی: شک شمشچ یزر یتسد عیرس ، نافوط

! مدش یتاساسحا ه ظحل ...هی دیشخب ...ب دیشخبب -

رکد: جک سر قشع کدنواب فاص ار شی ادص دزات یا هفرس کت امله

؟ هشاب ! شوهاب یاقآ یدب دای یخیم طخ منم هب هدب لوق نم... ِلدزیزع -

ددا: ناکت رس یا هدنخ کت اب نافوط

! یریگ یم دای دوز یلیخ منئ مطم ... امتح -

دکدر: ییات و تخادنا باال ییوربا وا لثم امله

! یتخانش ونم بوخ -

: دنابسچ هنوگ دیوهب سوب ار شت سد تشپ ، هرظتن غمری یتکرح رد نافوط

نیا بجو هب بجو مراد تسود ... هنوخ یرب حاالحاالاه داوخ یمن -دمل

هک منک یم روصت بدن شیپ وراب نومود ره !وتذهمن مدب ت نوشن ور هفاک

باختنا یزیچ عفالهی سپ . مینک یم تسرد ومه رومدعالهق کیک میراد

! هتفیب قافتا نیا هک یزور ات نک
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، نافوط ی وگهنو تسد یامرگ . دنکشب اج نامه هک دوب هدنام مک امله ضغب

دز دنخبل ، دیزرل یم یمک ضغب زا هک درک.ابلیب یم ارخبو شلا ح بیجع

: تفگ و

! منوم یم زور وان رظتنم -

ارهب شلد فرح دوب هتسناوت هرخ باال هکنیا درک... یم یکبس ساس حا

هک دی سر یم نیا هب رتشیب هظحل نا،ره فوط و دوب بوخ زبدن، نافوط

دوب! هدش رت تخس شراک دنک. اخم شتورث اراب امله دناو منیت

***

: دیسرپ و تشگرب شرهاوخ تمس سرتسا با

؟ ترظن هب مبوخ ؟ مروطچ -

تخود شوخ راولش و تک نآ اررد شرهاو خ راب نیمدنچ یارب ایله

دییات ی هناشن ارهب شتسش تشگنا و دنارذگ رظن نرگزا مرک و هنارتخد

: تفرگ باال

ت. متفرگ یم مدوب رسپ هگا ... تشیارآ مه هگنشق تسابل مه ! یدش -عیلا

و تشگرب آهنی تمس دز. یکچوک دنخبل نامز ومه تفر یا هرغ مشچ امله

و تشاد سرتسا درک. ارچک شگ نرمک و حیلم شیارآ راب نیرخآ یارب
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هار زا دوز ر دقنآ یراگ تساوخ مسارم درک یمن رکف دوب. لا حشوخ نامزمه

وا زا نکمم لکش نیرت هوکشاب وهب ردکهفا هک یزور یا درف نافوط د. سرب

و دریگب سامت امله ردام اتبا شردام هب دوب هدرپس دوب، هدرک یراگتساوخ

دوب هداتسیا رظتنم شقاتا رد امله ...وحاال دننک نییعت ار یراگتساوخ زور

... تشادن ربخ شبیرخت نازیم زا هک ینافوط . دسرب هار نزا افوط ات

: تفر جورخ رد تمس و دنا چخر هساک اررد شنامشچ هلای

... هشیمن مرگ یبآ هک وت منک.زا مد ییاچ مریم نم ادخ... هب یلگشوخ -

... انومهم ولج ریگب ربب ور ییاچ ینیس ایب طقف ندز، هک تادص

دز: رغ بل ریز و

هک... هنود منی ردق ! یرهاوخ ب جع -

ی هبل شن تسشن و امله هاتوک ی هدنخ دشاب نامز ،مه قاتا زا شنتفر نوری ب

و یزپشآ دشورد یمن مرگ وا زا یبآ . تفگ یم تسار ایله ... تخت

ارهن...یان شتصرف یلو دریگب دای تشا .عالهقد تشادن یتراهم شتاقتشم

هتفگ نافوط هک ینامز زا تسرد ... دریگب دای تشاد تسو د دایز لوی اهزور

دنک! یم روصت ناش عالهق دروم کیک نتخپ وردحلا دنبشیپ اراب وا دوب

یارب ندرک مد یاچ ِسرتسا ، سرت اس همه نآ نایم هک ایله زا لد رد
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ندش کورچ سرت وزا درک رکشت دوب هتشادرب ششود یور ارزا راگتسا وخ

هناخ نزگ یادص هک دخرچب هنیآ تمس هرابود تسا وخ دشو دنلب شسابل

هک دیشکن لوط یزیچ و درک خی شیاپ و تسد ! تخی ر شلد دشو دنلب

. دینش ار شردام و نافوط اب شا هداوناخ یسرپ لا وحا سالمو یادص

و قاتا دنک. مارآ ار شدوخ ندیشک قی مع سفن اب درک یعس و دیزرل شیوناز

. دشکب کرس شقاتا رد زا تسناوت یمن و تشادن دید ییاریذپ هب هناخزپشآ

فگت: بل ریز و تشاذگ شبلق یور تسد

... مور ...آ ریگب مورآ -

زا تبلق هکنیا ؟ تسا حیلا نینچ یقشاع هک دیسرپ شدوخ زا لد ورد

شردپ رگا ات تشاذگ زاب ارکیم شقاتا دوش؟در هن اوید شندید قوش

اچی ندرک کچ ی هناهب وهب درواین تقاط مه رس رخآ بشدون. درک شیادص

قاتا واز درک رس ار شا یریش ،شلا ناشیاه فرح ندینش لصا رد یلو

دوب، اه ناویل رد گنرشوخ یاچ نتخی ر لوغ هکمش ایله . تفر نوریب

: دیسرپ ینییاپ یادص نت واب تشگرب شتمس

ی...هن؟ رایب تقاط ی تسنوتن -

: تخود اه ناجنف ارهب شهاگن و داتسرف نی یاپ رادادص ار شناهد بآ امله
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. مونشن قاتا وت زا ور اباب یادص مدیسرت -

دز: یجک دنخبل و تخادنا شیاپ رسات هب یهاگن ایله

. اجنیا تدرواین تلد المه صا هرآ... -

دنک: ضو ارع ثحب درک یعس و درک یمخا امله

هک! هنک یم ؟خی یتخی رن ییاچ دوز -

یدز: کمش چ ایله

... ینیب یم !حاال هرادن فرح من یدنب نامز -

لد ورد دری گب تارآما دیشک شیاه هیر هب قیمع ههاوار رابود هو رابود امله

دایز نافوط ... تسا رفنتم یراگتساوخ یتنس موسر زا هک درک فارتعا

سفن دش. یم هدینش نافوط ردام و شردام یادص رت شیب دزو یمن فرح

دز: شیادص ش هکپرد دوب هدیس یرن موس هب شقیمع یاه

. مرتخد جنا...ایب امله -

رب درک یعس یلو دش هبنپ هظحل دوب،ردیک هتشر شن شد مارآ یارب هچ ره

یدنب زازنام دنت دنت تشاد هک ایله اچیارزا ینیس و دشاب طلسم شدوخ

دیسرت یم و دوب ینیس زری زونه ایله تسد . تفرگ درک، یم فیرعت شقیقد

دنک: شیاهر
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یاچیور! یزیرن -

: داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ امله

! هگید سنییور نک لو هن... -هن

دهک سرپب هرابود امله هکنیا زا لبق و تشادرب ینیس ریز ارزا شناتس د ایله

: دروآ ارباال شتشم و درک شتیاده مسترد ، تسا بوخ

! گنیتیاف -

دنک ترپ دند یزرل یم سوسحما هکن شناتسد ارزا شساوح درک یعس امله

: تشاذگ ییاریذپ واپهب

-سالم...

یمب ادص نامه اب نافوط . دندش دنلب شندید اب هلصاف بال شر دام و نافوط

رظن ارزا شا هدنیآ سورع دن خبل شاب وامرد داد ار شباوج یگشیم ه

د: نارذگ

ت ارب شلد ردقنا تشاد قح نافوط شاماهللا! ناجم... .یا ملدزیزع -سالم

هرب!

: تفگ مارآ دزو یا هدز جخاتل دنخبل امله

... هنوتفطل رظن -
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لد ارچ...رد ار شردام یلو دنیب ب تسر ارد نافوط دوب هت سناوتن ونهز

یازجا مامت . تسا شردام هیبش یدایز دح ات نافوط هک درک فارتعا

کش نودب دز. یمن وم شردام شا،با یبآ نامشچ زج هب شتروص

ارزا شا یبآ نامشچ دیاش و دوب هدرب ثرا هب شردام ارزا شتیباذج

ش ردپ دروم دوب،رد هتفگ نافوط هک هچنآ از رتشیب تقوچیه امله ! شردپ

زا نآ رتزا شیب بمرالشدوو یرتشیب قیا قح دیسرت یم دوب. هدر کن یواکجنک

و تسا یراک ترفا سم شردپ هک دوب هتفگ نافوط ... رفنتم ن افوط ردپ

دبا واات هک درک یم وزرآ امله و دنک دیپا روضح یراگتساو ردخ دناوت یمن

یارب دهد، رازآ روطنآ ار هانگ کیب دوک کی تسناوت یم هک یدرم ! ددرگنرب

دوب... نکمم مدآ نی رت کانتشحو امله

و تفرگ یاچ وا ردام یولج لوا امله و دنتسشن هرابود شردام و نافوط

نافوط کدر سح درک، فراعت بل ریز و داتسیا نافوط یورب ور یتقو دعب،

شوخ و یکشم راولش و تک . دونش یم حضاو ار شب قل نابرض یادص

خلت طعر و دوب درکه هبباالاشهن ور یهک یاهو ،هبعالهویم نافوط ت خود

دنک! هولج نکمم حتلا نیرت ب اذج رد دش یم ثعاب ، شیوب وخش درس و

: تفرگ رسباال و درب ناه اجنف زا یکی تمس تسد نافوط
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. مسفن شاب مو ت...رآ بلق یادف -

فقسه ارهب شدوخ رتدب امله دشقبل ثعاب شا، هن اقشاع ی هم زمز

تمس تشادرب ار شا وطافناچی هکن پسزایا هلصاف دبوبال وکب شا هنیس

هک درک یم وزرآ نامزمه و دوب هتفر ب یجع شلد تش. گرب شردام پردو

داماد ن اجنف ورد دنک تسرد هوهق تسناوت یم هی، کرت مدرم مسر هب شاک

مسارم رخآ ات هدش هک مه شنابز نتخوس رطاخب نافوط هکلب دزیرب لفلف

شیاه هنوگ هک دوب نئمطم باالرتندرب. شیاه فرح وارااب بلق نابرض

اه نآ هب تشاد یهک تقو شردام و ردپ گ نرمک دنخبل ارزا نیا هدش! خرس

ندروآ اچی یاز سرتسا مسر زا هک نیمه و دیمهف درک، یم فراعت یاچ

کیدزن رفنهیا کت لبم یور و تشاذگ زیم یور ار ینیس خالصشد،

نیسحت واب درک هزم هزم ار شا اچی یمک نافوط ردام . تسشن شردام

فگت:

ابیز، ، رتکد موناخ شاماهللا... هراب یم رنه هی نوتگنشق رتخد تشگنا ره -زا

دا! دعت سا مکاالت،اب اب

شدوخ زا لد رد امله و ددنخن هک تفرگ ار شدوخ یولج وزر هب ایله

یاج ، هدرک مد شرهاوخ ار یاچ تسنا د یم وطفنا ردام رگا هک دیسرپ
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و دیدنخ شدوخ مهزی یب روصت هب لد رکد؟رد یم یراگتساو خ ایله زا وا

داد: باوج شردام

. دیراد فطل امش -

واو نایم دنخبل اراب شهاگن و تشاذگ زیم یور را شناجنف نافوط ردام

: دناخرچ شرسپ

! بلطم لصا رس میرب مک یدبد،مک هزاجا -اهگ

داد: ناکت رس مارتحا اب امله ردپ

... دیراد رایتخا -

درک: عور دزوش یا هفرس کت ن افوط ردام

... نووج ودات نیا ، دینود یم هک روطنومه -

رد امله بلق دشو دنلب هناخ زگن یادص که دوب هدشن مامت شفرح

هب یبیجع ی هروشلد یلو ارچ تسناد یمن ! لیلد یب ... تخیر ورف شا هنیس

دش: بدنل شردپ و داتفا شنا ج

... ماوخ یم رذع -

داد: باوج نآ، تشپ زا یلا سنایم درم ن دید واب تفر یآفون تمس و

؟ دییامرفب -
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: دیچیپ ششوگ رد درم بم یادص

؟ یمارآ یاقآ لزنم -

درک: رت کید زن ملهااربهمه ردپ یاهوربا یگن رمک مخا

مشا؟ هلب... -

داد: ب اوج وابغرور دنا شن بل جنک ی دنخبل درم

! منافوط ردپ -

: تفگ بل ریز و دنارذگ رظن آفیونارزا تشپ درم بجعت اب امله ردپ

دی... یامرف -ب

یسک هکن زایا لبق و درک زاب مه ار نامتخاس ییآفوناردزورد همکد و

یرادانع م دنخبل دشواب رهاظ رد بوچراه ردچ نافوط ردپ ، دسرپب یزیچ

: تفگ عمج هب ور

-سالم...

ناشرس رد هک ییاه لا وس و بجعت امله،اب و شرد وام نافوط زج هب همه

. دیمهف را شا هروشلد تلع امله و دنداد ار شباوج شد یم نییاپ باالو

نافوط اب درم نآ تبسن هک دمهف ب تسناوت یم مه هاتوک هاگن کی اب یتح

ه جوتم ار یبآ مشچ درم هاگن و دیخرچ نافوط تمس شنامشچ ... تسیچ
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: تخادنا شنت هب هزرل وحلنوا دید نافوط

! مشاب ه درکن رید مراودیما -

هیناث دنچ هب شتروص گنر دشو تشم شناوت ابمتما ناف وط تسد

ار شم سال باوج مجع هکمنای یسک اهنت دز. یخرس هب مشخ زا هدیشکن

فگت: هک شردام و دوب امله ردپ داد،

. دیدموا شو ب...خ انج -سالم

اب امله هاگن ! دروخ ارمی خوشن نوخ ، نافوط و دندوب هدرک ب جعت همه

... ندرک سالم هب دیخرچ یمن شنابز و دیخرچ یم شتروص یور ینارگن

ار یهانگ ییب هچبرسپ هک یدرم درک؟هب یم سالم یسک هچ هب دیاب

دید،رس هک ار شردام هاگن ینیگنس دوب؟ هداد ب اذع گرم دح رس اهات سلا

. دندش دنلب شر دام و نافوط و شدوخ زج همه هک دیمهف و باالآدرو

دش: دنلب او لباقم راچان وبه درک تشم نافوط ثمل تسرد ار شناتسد

-سالم...

رظن ارزا شیا رستاپ نافوط ردپ و دهدب ار شم سال باوج ات داد ناج

: دنارذگ

! موناخ سورع میدینش ور امش یادص بام جع هچ -
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اب نافوط و دورب مه رد امله ردام و ردپ دشامخ ثعاب ، شحضاو نعطهی

داد رادشه شتسد نتف ابرگ شردام هک دیوگب یزیچ تساوخ تینابصع

یفرح تساوخ یم درک.گار شهاگن طقف و تفگن یزیچ امله . دنامب تکاس

دش... یم هباپ رش کش نودب ، دنزب

... دییامرفب ... دینیشب د ییامر -فب

یور نافو ودپرط دمآرد ک شخ حتلا نآ مکیزا وج امله، دامر ف راعت اب

مامت . دیشک یمن سفن راگنا نافوط . تسشن شرسپ رانک یا هرفن کت لبم

شتسار تمس هب یا هرذ یتح درک یم یعس و دوب دشه ضبقنم شت ال ضع

شرانک تسرد شا، یگدنز درد نی رتدب و فعض هطقن نیرت گرزب . دنکن هاگن

. تسا شدوخ حتلا نیرت فیع ض رد هک تسناد یم نافوط و دوب هتسشن

هدناوخان نامهم نآ یهب بوخ سح مادک چیه دز. یمن فرح سکچیه

شرسپ ی هناش یور تسد معد وزا تخادنا اپ یور اپ نافوط ردپ . دنتش ادن

: تشاذگ

نم هنافساتم ... مایب یراگتساوخ هسا هکو تشاد ارصر ا یلیخ نافوط -

مسارم هب ومدوخ و مریگب طیلب متس تنو رخآ ی هظحل یلو م دوبن ناریا

! مدموا ربخ ویب هدزرس اوخمهک یم رذع . منوسرب
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وا ناتسد سح زا دوب رفنتم دش. روم روم ناف وط ی هناش یور ش تسد یاج

: تفگ مارتحا اب امله ردپ ... شنت ریو

منک. یم شهاوخ -

رت مکحم یوحم دنخشین اب شردپ دیو شک بقع ار شدوخ یمک نافوط

دوب،فگت: هتسشن تکاس روطنامه هک امله هب باطخ و درشف ار شا هناش

ام؟ هب هدب داوخ یمن ییاچ هی نوم هدنیآ سورع -

رد رتشیب امله ردام و ردپ هکامخ دش ثعاب ، شرخسمت ورپزا هنارمآ نحل

غدیر: شی اه نادند یمنا زا نافوط اه... نآ زا رتدب امله مخا و دوش مه

اباب! -

دز: دنخشین نلعا شرد پ

؟ مدز یدب فرح هیچ؟ -

واو دیایب شیپ یثح هکب لدشنیدما امله و دوب یدب تیعضو رد نافوط

شچم شر دام ربدوکه هناخزپشآ شدووهب دنلب تساوخ دوش. تیذا ر تشیب

دش: عنام و تفرگ ار

! مریم نم ... نیشب -وت

گتف: بل ریز یتیاضرا ملهاابن و دیرخ ار امله رورغ شفرح
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... نامام -

تمس دی وگب یزیچ هکنیا ویب درک دراو شتسد هب یمارآ راشف ش ردام

پا ریز عمج یولج ار شرتخد مارتحا تشادن قح یسک . تفر هناخزپشآ

. دراذگب

؟ مدیسر رید ای دیتشاذگ ور اهرادم رارق بخ... -

دنا: مب مارآ تا درک تنکرل ار شدوخ یتخس هب امله ردپ

... هدشن هدز یص اخ فرح زونه -

: تخادنا باال ییوربا هنارورش شی وربور درم

! هبوخ -

ارهب اوه تسناوت هزات نا فوط و تشادر ب نافوط ی هناش زاریو تسد و

هک دوب هدرک هشیر شا ویپ گر رد چنان مشخ دش. کب شیاه هیر هب یتخس

شهد،هب همهک شیور شیپ یروخ هویم دراک هاب ظحل نامه تسناوت یم

سلا دنچ ِنافوط رگا دیاش ... دربب ار شسفن اج نامه و دتفیب شردپ ناج

لر تنک شدو حاالخ یلو درک یم شلر تنک دح نیا شخمات دوب، شیپ

! یدح دوب...ات هتفرگ تسدب ار شمشخ

و دشن لدب درو یفرح چیه ، هناخز پشآ زا امله ردام ندمآ نوریب ی هظح اتل
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امخ یاچ یعتراف هظحل هک تفر ارگ شدوخ یولج یتخس هب امله ردام

: دنکن

... دییامرفب -

و تشادرب ییاچ نا دوب،فجن هدش هریخ امله کههب ردحیلا نافوط ردپ

: تفگ

ش هدنیآ رهوشردپ هب یبوخ سح دایز نومسورع منک یم سح ... نونمم -

نه؟ هگم ! هرادن

هک دش ثعاب نیمه و تشاذگ یمز یور مکحم هدارا یب ار ینیس امله ردام

: دیدن خ نافوط ردپ و دوش دنلب یدب یادص

! مدرک یخوش ... مدرک یخوش -

یفنم رناژی دز،حاالزج یم جوم شی اضعا نایم بوخ سح هک یعمج

ت... خیر یم مه یچزارهب ههم تشاد نافوط ردپ یخاتسگ . تشادن یزیچ

؟ ینم رسپ سانشن ...راو مونا خ سورع بخ -

داد: باوج تیدج اب امله و تسب مشچ تینابصع اب نافوط

هلب... -

شرس ایمنواوپ ار شه اگن هک روطنامه و درک جک ندرگ نافوط ردپ
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: تفگ دناخرچ یم

مدرک یمن رکف هخآ مه؟ ور نزیر یم نوشسانش اورن اب اهرامیب ی همه -

هنک! لمح ونمت رسپ هنوتب یسک

دش: بدنل نافوط و درک شها گن تینابصع اب امله

اباب! هسب -

دید یم هک دوب راب نیل ووا دید یم ار نافوط مشخ هک دوب راب نیلوا امله

: تسا ینابصع دح نآ ات شردپ

! دیرا د هگن ونو تدوخ مارتحا -

ارباال شناتسد تفج ، دشاب هدمآ ششوخ یزاب زا هکتهزا راگنا نافوط ردپ

گتف: رخسمت رپزا دنخشین نامه واب دروآ

؟ نافوط هن هگم ... نرادن ییانشآ نم یاه ی خوش اب زونه هکنیا لثم -

اهنت . دیزرل یم شتسد و دوب هدیسر شدح نیرخآ هب نافوط بلق نابرض

و دوب شرد دنک،پ شعافد ویب فیعض دح نآ ات تسناوت یم هک یسک

... سب

نک... سب -

و داد هیکت بمل تشپ بهب ناج هب قح شردپ و دیوگب هملک ود تسناوت اهنت
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درک: هزم هزم شا یاچ زا یمک

وخب امتح ! هتفر رفن ههی ساو دح نیا ات تلد منیب هکمی ملا حشوخ -

رو جاودزا مسا هگا ، متخا نش یم نم هک ینافوط هخآ ... هدرک تنامرد

را گنا نافو ط نیا یلو ت خیر یم وربهمه نامز و نیمز یدرو یمآ شولج

باشه دهعتم داوخ هدومی یشک شاه یزابرتخد زا تسد هک هقشاع ید ایز

رفن! هی هب

و رتف ورف یکانتشحو کسوت رد عمج درک... خی نافوط خالصاردزو ریت

: تفگ روابا ن،ن افوط ردام

... کباب -

وری عنلزا راهچ و دزاتب هنامحر یب روطنآ شرسمه رکدکه یمن وابر

مشچ شیپ شرسمه دید یم وبدهک دوش!وایلنراب شدر رورغ و نافوط

اهنت شهاگن و دیزرل یم وس سحم دنک...هلام،حاال می درخ ار شرسپ همه

دوب هدیبسچ شمسا تشپ " زابرتخد " بقل هک ینافوط دوب. نافو ط هب هریخ

دوب لا حم دوب، هدید وطفنا زا یهک تیصخش درک... یمن رواب امله و

یدایز هرسپ راکدر" رکت شر ردس هنامحر یب یسک ... دشاب زابرتخد

ینامش ابچ ناف وط دشو هدرشف شبلق شور؟" اهرا ک هتفر ت دای هیا! هفرح
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یلو تیناب صع اب امله ردپ داد. ناکت نیفرط هب ورس درک شهاگن راد گر

: تفگ هدش لر تنک ییادص

! نوریب ربدی ینم هنوخ -زا

: تشاذگ ولج یمدق نافوط و تسکش امله بلق رد یزیچ

... یمارآ یاقآ ماوخ یم رذع اعقاو نم نم... -

حلا نآ اررد وا امله هک دوب برا نیلوا . دیزرل یم ح وضو هب شیادص

ردپ دوب. هدش هچاپتسد تدش ،حاالهب شتهبا واب یوق ِنافوط دید. یم

دنک: لر تنک ار شمشخ ات دیشک یقیمع سفن امله

. هتفرن نیب اهزا هداوناخ یبن مارتحا نیا زا رتشیب ات ورب ... نووج -بور

زیم مکروی حم دمع ارزا شن اجنف و دیشک رس ار شا یاچ نافوط ردپ

: دیبوک

ور یراگتساوخ ننک می لوبق هک یا هداونا ؟خ لوا دوبهزا یمارتحا هگم -

؟ نراد مه یمارتحا هگم ننک، رازگرب داماد ردپ بایغ رد

داد هشیمه رتزا هدنامرد و دنک ارنکترل شمشخ تسناوتن برا نیا نافوط

دیش: ک

! هسب بابا... هسب -
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دمآ: جول تینابصع اب امله ردام

هزاجا نو تدوخ هب یقح هچ ؟هب مرتحم مثال یاقآ دیدرک ضرف یچ ور -ام

نکدی؟ نیهوت یام هداون اخ دهب یدیم

درک: ناشهاگن ر یقحت دشواب دنلب نافوط ردپ

امش یاپ رسات مینک هدارا مرسپ و نم ! دینود یم مهم ور نوتدوخ ی دایز -

ادیپ نوترتخد ه ساو رادلوپ راگتساوخ هی دیدید می...ات تخورف و میدیرخ ور

؟ تشا د نوترب اوه هدش

درب: موجه وا تمس مشخ اب امله ردپ

! یباسح رمد وبمهف تنهد رحف -

: دیشک غیج امله هک دریگب را شا هقی تساوخ و

-بابا...

: داتسیا شردپ واو نایم نافوط و

... ماوخ یم رذع ... ماوخ یم رذع نم -

ردپ هک دوب هدش ته سجرب چنان شندرگ گر و تشاد درد نانچ شخرس هاگن

: تفگ و تشادرب بقع به یمدق وبدع، درک شهاگن نیگمشخ یا هظحل امله

هرادن حق سک !یهچ نوریب ورب ینم هنوخ وزا ریگب تور هداوناخ تسد -
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ینم امله هب هرادن قح سکچیه ... نییاپ هرایب ونم ی هداوناخ مارت حا

ای تدوخ ... مروخ یم مسق همیگدنز مامت هک امله نوج هنک!هب نیهوت

مورآ زورما لثم مدیمن لوق ، منیبب مرتخد یرتمولیک کی تور هداوناخ

...بهسالتم! منومب

دز: یدنخزوپ نافوط وپرد دروخ رس شا هنوگ یور امله ک شا هرطق

وننهش! تدوخ ینوزرا ت رتخد ... یتسین یما هلصو -

ناشهاگن یگدنم رش با تسناوت اهنت نافوط ردام و تفر جورخ رد تمس و

رورغ تسناوت یمن هظحل نآ یفرح چیه . دورب شر سمه رس تشپ و دنک

هداتس یا روط امهن اما نافوط دنک... میمرت ار شا هدا وناخ و امله ی هتسکش

هتشر !رهچه شا هنوگ وری کشا هرطق درک.بهرد یم اگنه امله وهب دوب

رد هشیمه هک یدامتعا ... مامت و دوب هدرک هبنپ هظحل ردچدن شرد ارپ دوب

و دوب درد نآ یاج و تشادن دوجو دز،حاالدرگی یم جوم امله نا مشچ

امله هکپرد دیوگب یزیچ تساوخ دشو نییاپ باالو شیول گ بیس درد...

: تشاذگن

! نوریب -

نا... فوط ومه شا هداوناخ و امله مه ... دندوب شسکته فرط ود ره
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هکنیا از لبق و دنیبب نیا زا شیب را شنتسکش تسناوتن امله هک ینافوط

دز: ادص هدارا یب نافو وط تفر شقاتا تمس دشو دنلب ، دنکشب شضغب

امله! -

داد: رادشه مشخ وبا تشاذگ شا هنیس تخت تسد امله ردپ

چیه نم رت خد ! یمارآ موناخ هن... مه موناخ تحیلهام ! موناخ امله -

... هرادن یابوت تبس ن

شخرس گنها هک روطنامه و تشادرب ملها قاتا ی هت سب رد زا مشچ نافوط

دز: بل دیخرچ یم امله ردام و ردپ نایم

همه مدیسرت یم ... یراگت ساوخ مسا رم وت مردپ روضح زا مدیسرت یم -من

ماوخ یم یلو حارته... شلا دزوحاالیخ مه زبهنو...زد!هب وربهمه زیچ

از رتشیب ور امش رتخ نمد ! دوبن غور تد قوچیه نم تاساسحا که دینودب

... مراد تسود منوج

هراب ود تفر یم تسد زا تشاد هک ار یدامتعا نادند و گنچ اب تشاد یعس

م چرپ دناوتب هظحل نامه هک دوب نآ رتزا یناب صع ملها ردپ یلو دروآ تس دب

و دمآ ولج امله ردام که گتف بل ریز هللا"ی ."الهلااال دربب لصحارباال

: تخود وطافن یبآ هاگن اررد شکشا زا سیخ نامشچ

@
shahregoftegoo



288

... تسین شتقو ...االن مرسپ ورب -

. دیخر چ امله قاتا تمس هرابود شهاگن و تفر ن ییاپ ن افوط یولگ بیس

شندرگ گر و تشادرب بقع به یمدق ... تفر یمن ش دای ار امله روابان هاگن

لمحت هک یدیدش راشف زا شا ه قیقش و تشادرب رگید ی مدق دز. ضبن

نامتخاس ،زا دیوگب یرگید زیچ هکنیا نودب دو نادرگربور د. یشک ریت درک یم

دح رابیهکاتیان نیرخ دوب.آ هتف اررگ شنامشچ یولج نوخ دز. نوریب

رد هک دوب ینامز لثم تسرد شلا دمآ.ح منی شدای ار دوب هدش نیگمشخ

ییاج دیاب و دوب هدش بیرغ روشک کی اهرد نابایخ ی هراو ،آ یگلا س هدجه

وا شردپ هک دوب یبش نامه لثم تسرد شلا درک...ح یم ادیپ باوخ یارب

دوب! هتخادنا نوریب هناخ زا یمحر اربایب

و درک یم شهاگن هنادرسنوخ هک ارردحیلا شردپ درک، زاب هک ار طایح در

درُم! شقطنم و لقع و دید نیشام تشپ ، تخوس یم شبل جنک یراگیس

رد تساوخ یم هک یصاصق ! صاصق ... صاقت ...حِس تشاد م ااقتن سح

ی هدنخ و دیزرل یم شنت مامت ... دیزرل یم مشخ دنک.زا شیا رجا هظحل

درک! یم خاروس ار شزغم یغاد ی هلولگ لثم شردپ ی هنام حر یب

یراگت ساوخ مسارم وت یدرک رکف وجن؟ اباب یتشاد تسود و مزی ارپروس -
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ما؟ یمن مرسپ کت

دز: شرسمه یوزاب هب هیرگ اب نافوط ردام

کن! شمومت کباب -

ن افوط یتح مآد، دورف شرسمه یاه بل یور تردق مامت هکاب کباب تسد

ار شردام ندروخ کتک هک دوب راب نیلوا ! دیرب شردام سفن و امتمدنا مه

رهاظت شردام شیپ لقادح شردپ هک دوب راب نی دید...لوا یم یناج زاآن

درک. یمن ندوب بوخ هب

هزاج مهازنما تندیشک سفن هساو یتح م، هدنز نم هک یزور -ات

هب مه یرادیمرب تاهاپ هکاب یمدق م،ره هدنز نم هک یزور !ات یریگ یم

... هنرگو منه نذا

داد: همادا دزو یا هنامحر یب دن خشی ن

منک! یم درخ و تاهاپ ملق -

شرسمه و ...گتف تسکش مه رد راب نیمرازه یارب ار نافوط و تفگ

یادص هک دوب هدرک تشم ار شناتسد چنان نافوط درک. شهاگن توهبم

نآ یلو دوب هتف رگن ار یسک ناج حلا .اتهب دینش یم را شیاه ناوخ تسا

اش، هتفر گ شتآ زغم و بلق راکیات دنک.ره یراک ره تسناوت می هظحل
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ندیشک ابباال نام زمه دزو یک مشچ هک شردپ دوش. مکینخک طقف

تمس نافوط ات دیشک طلو هیناث چدن اهنت درک، تکرح نیشام یاه هشی ش

: دشکب دایرف رد ندیبوک اب نامزمه و دودب شدوخ نیشام

! تمش ک یم بشما نیمه ت... فاثک تمشک یم -

زاگ لا دپ یور پا شترد ق مامت زرلادنواب ار نی شام یاه هشیش شدایرف

رارکت شرس رد هک دوب لتق رکف طقف و دوب هدش شوماخ شزغم درش. ف

ات یکدوک زا تسرد وبد، هدیشک درد وا تسدب هک ییاهزور مامت دش. یم

دوب،ات دربه جارات ارهب شحور و مسج ردپ طصالح هکآنهبا شا یناوجون

نامشچ شیپ زا همه وا،ههمو طسوت شا ی رحو یاه هجن کش و یناوج

نیشام . درشف یم زاگ لا دپ یور رتاپ مکحم و دنتشذگ یم شا هتف رگ نوخ

هی شیش دو یسر شرانک نافوط هک دوب هدیسرن هچوک رخآ هب زونه شردپ

داد: نیی اراپ نیشا م

! هکیترم کران نزب رانک... نزب -

ندید اب هشیمه دش. یم اورپ یب دح نآ ات شرد اقمبلپ رد هک دوب راب نی لوا

و دوب مشخ طقف حاال، ویل دیزرل یم مشخ و سرت زا شناوخ سات زغم واات

دز: دایرف نافوط و دندیچیپ یلصا نابایخ رد ود ...ره مشخ
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رانک! نزب ... یراد وشدوجو هگا کران نزب -

هدیسرت یمک راب نیلوا یارب دیاش و تفر یم تعرس نیرخآ مهبا شردپ

ن ابیرگ زور کی ، نافوط اب شیاهراتفر شکرت هک درک یمن رکف دیاش دوب.

ک یدزن شردپ نیشا هبم نکمم دح ارات شن یشام ن افوط . دریگب ار شدوخ

چسیبدو یلدن ص هب رت مکحم شردام هک دیبوک نآ هب مکح تم شپ وزا درک

: دیشک غیج کشا زا سیخ تروص اب

رانک! نزب ... هدیم شدوخ تسد یراک االنهی هچب نیا ... کباب رانک نزب -

دز: داد شرسمه رس و درشف زاگ لا دپ یور رتاپ مکحم کباب

! تاج رس گرمت -ب

ارهب نافوط هک دوب اه تدم درب. یم تذل تشاد ومه دوب ینابصع مه

دراو دش! یم مرگرس تشاد یدایز وحاال دید یم دنزه ِیمرگرس کی مشچ

ناشن ،زایب شرانک یاه نیشام هب هجوت یب نافوط دشدنو ینهپ نابایخ

: دیبوک شردپ نیشام هب رانک ارزا شنیشام و دیشک الیی

لا! غشآ ونربم تسفن هگا متسین نافوط ... مزیر یم و تنوخ -

دنک: شغ سر زات دوب هدنام مک شردام

! دینک سب ادخ ور ...وت نافوط ... هسب کباب -
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و درک یم گهیر شدیدش تشحو وزا دوب هتشاذگ ششو گ یور تسد

و وخنو دوب نوخ طقف شنا مشچ یولج دید. یمن یزیچ چیه نافوط

تف... رگ یم دیاب هک یماقتن وا دوب !خنو دناسر یم لتق هب دیاب هک ید رم

زا تسناوت یمن یلو درک نیم کرد ار هانگ سح و نادجو باذع تقوچیه

ناوات یکدوک زا هک دوب هدرک یهانگ هچ ؟" هانگ مادک هک"هب دسرپن شدوخ

ی هتفرگ شتآ هیا گر رد یغیت لثم اه نیشام وبق یادص داد؟ یم پس

ن یرخآ هکبا دوب هدنا رهانم راهچ هب ندیسر ات یزیچ دنو تفر یم ورف شرس

شتکرح درک! دس ار وا هار شن یشام دنواب اسر شردپ ارهب شدوخ ت عرس

نامه اب هدا وبیرا دنک زمرت تسناوتن شردپ هک دوب عیرس یو ناهگان نانچ

دشو لبدن شردام غیج یادص ! دیبوک نافوط نیشام هب کانتشح و تعرس

رود دشو فلا خم النی دراو نافوط نیشام ، ناشرفن ود ره مشچ شیپ

رد تعرس اب ینیشام ، شند رک پچ با نامزمه دیو خرچ دیو خرچ شدوخ

دز: هجض تردق مامت اب ینز و تفر ورف شا هنیس

نا! فوط -

***

... رتدب شیاه شوگ ! دیشک یم توس شرس دوب... نگگ شفار طا یاهادص
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تلغ نیح راب نیدنچ شرس ! دیشک یم غیج ششوگ رد رفن کی هک راگنا

رد نامرف دعب، و دوب هدروخ هشیش و فقس هب تردق مامت اب نیشام ن دروخ

شا یناشیپ یور ار نوخ یمرگ تسناوت یم دوب... هتفر ورف شا هنیس

یکی تحی شی اه سفن ! شیاهو اتِرم رات نیب ... شا هقیقش یور دنک. سح

نامه داد!رد یم ناج راب وهد دیشک یم سفن راب کی ... دوبن مه نایمرد

دیاش و هتسکش شیاه هدند هک دشاب نئم طم تسناوت یم مه حلا

شنهذ یلو درد و دوب درد شناج مامت . دنشاب هدش خارو س شیاه هیر

یادص دوب. هدنز هکهزون ینعی نیا نشدیو یم ار اهادص ... رایشوه

و دوب نامرف یور شرس یممدر... همهمه اه... نیشام غیج...بقو

ید رم نامه تسد هب شرخآ مک؟ مک داد یم ناج تشاد ! هتسب شنا مشچ

ر اگنا دوب! شنامشچ یولج زونه شردپ هاگن درک؟ منهج ار شا یکدوک هک

هدرکن یاتالش هظحل یتح ... شرسپ کت ِندش هناوید زا درب یم تذل هک

هچ دنک... شمارآ ات دوب هدرکن یاتالش هرذ یتح دنک. شفقوتم ات دوب

دزو هفرس ؟ دیشک یم دپراریکد مسا طقف هک یناطیش زا تشاد یعقوت

ارزا رفن کی یادص دزو رسهف ... تفر نییا وپ دمآ باال شیو تالگ نوخ

: دینش نوریب
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ومبنه... نزهد هرادن ناکما ... هنوم یمن هدنز -

حاالهب هک یمکحم ِنیشا ندزد.م یم هقلح نیشا ودرم دنتشاد مک مک مدرم

دنلب رس ات درک ار شش دوب!متماتال هدش عمج شدوخ رد یکانتشح و زرط

شش، تال تیاهن ... دشن و دناخرچب شار ندرگ یمک ات داد ...اجن دشن و دنک

راد، گر و زاب همین نامشچ نامه واب شنامشچ ندرک زاب هب دش یهتنم

هک ار شتسار تسد و دید دوب، هداتفا شرانک یلدنص یور هک ار شلیابوم

وتالش دوب نا مرف یور شخرمین درب. ولج دهد کتنا تسناوت یم هزون

کون یتقو رت! تخس شا یگدنز ،زاکل لیاب هبمو ند یسر یارب شیاه

ناج وهب دیشک ربدیهیا سفن درک، دروخرب لیاب یوم هحفص هب شتشگنا

حلا، نآ اب یلو دید یم رات شنامشچ درک. نشور ار شا هحفص یندنک

شتسد ، تشاذگ نوفیآ یور هک ار سامت و درک سمل ار امله ی هرامش

راهچ گرتف. هار شمشچ ی هشوگ زا یکشا هرطق و داتفا شران ک ناج یب

و حلا هب یدنخلت شلد داد.رد یمن باوج امله و دوب هدرو وبقخ راب

تساوخ یم دز؟ یم گنز وا هب ارچ ال ؟صا تشاد یعق وت هچ دز... شزور

زا هدافتساوس دصق درمان ِیضوع کی شق ردن تدم مامت هک فکدن ارتعا

شدو رارق رب سامت هک دوب هدروخن مجنپ قوب ؟ هتشاد ار شحور و مسج
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: دیچیپ ششوگ رد امله ی هتفرگ یادص

هلب؟ -

واب تشاد هگن زاب روز ،به تفر یم ندش هتسب هب ور هک ار شنامشچ

دز: درک،بل یم سکعنم ار درد هک یراد شخ یادص

رچ...چار؟ -چ...

رجز یلدل . دیسرپ یم یارزاهامل زیچ هچ لدلی هک تسناد یم شدوخ فطق

شیا بدو!صد گرم یمدق کی رد هک هظحل نامه تا یکدو زاک شندیشک

شنحل و درب دای ارزا شا ی روخلد امله هک درک یم سک عنم ار درد نانچ

دش: نار گن

؟ هیروطنیا تادص ارچ دشه؟ یچ نافوط ... نافوط -

: تفرگ هار شبل جنک زا نوخ دزو یکاندرد فرسهی نافوط

مدو... دعاف...ب یب ی... هچب هی...هی طقف نم نم... -م...

.بیار تشادن یدب تین و دصق امله هب شی اه فرح نتفگ زا راب نیل وا یارب

دوب... هدرب هانپ وا هب شجنر و درد جوا راب،رد نیلوا

: دیشک داد نوریب رفناز کی

! هریم می هراد هرسپ ؟ سن ال وبمآ نیا وک سپ -
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دمآ: ی رگید رمد یادص

نو... ریب شمی رایب دیاب که... انرطخ ... شن یشام زا هزیر یم نیزنب هراد -

: شباوج رد یدرگی یادص و

هشب زاب هگا یتح . هشیمن زاب نوریب زا نیشام .رد هدرک فد اصت دب یلیخ -

... هشاب هدید بیس آ شعاخن هنکمم . میدب ش نوکت دیابن مه

: کرت یخد هدیسرت دایرف دش شا هجیتن و دینش یم امله و دنتف گ یم

... نزب رحف ادخ ور ...وت نزب فرح نافوط ... نافوط -

روط چ هک تسناد یمن و دوب هدش دوبک . دشکب سفن تسناوت یمن نافوط

نزبد: دنخلت تیعضو ردآن دناوت یم

ارچ...چار چ... هک ینودب ب... دیاب ! یسانشناور ... ناور -ت...وت...وت

اببم...چار...ابماب...

داد: یم ناج شیاپ اپهب تشاد مه امله . دهد همادا تسناوتن

نم... اب وراکنیا نکن نافوط ؟ ییاجک ناف وط نا... فوط -

باال نوخ ، یشوهیب زا لبق شر یخآ هفرس اب نامزمه و دیزرل درد زا نافو ط

: دیراب نوخ ش نامشچ و دروآ

... مسرت یم یم... نم ملهانم... -ه...
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شا، هیرگ نیرخآ دیاش دمآ... یمن شدای ار دوب هتخیر کشا هک یراب نی رخآ

یردقنآ دعب، و دیشک رجز شرد پ تسد هب هک یراب نی لوا هب تشگ یمرب

دوب رارق زیچ همه دوش؟ مامت دوب ...رقرا درکن هیرگ رگید هک دوب هدش هکوش

نیرخآ و داتفا مه یور شکلپ دوش؟ مامت دریگب ار شماقتنا هکنیا ِنودب

نایم وبدهک وا نابز زا شمسا و امله ی هدز تشح و غیج ، دینش که یزیچ

دش... مگ شر دام یاه هجض و سن ال وبمآ آژری

***

جنشت کی ی هناتسآ رد یدرف لثم تسرد کی! رتسیه ... دیزرل یم

دراد هگن ار شلیابوم تسناوتن هک دن دیزرل یم نانچ شناتسد ... کانتشح و

شا هدا وناخ دشو زاب شا،رد هحفص نتسکش لو یابوم نداتفا اب نامزمه و

: دندش لخاد همیسارس

گب... ترود یشک یم غیج ارچ امرد؟ هدش یچ امله امله... -

. داتفا امله لیابوم تمس ناشهاگن هک دوب هدشن مامت شردام فرح

نآ نایم " نافوط " مسا و دوب رارقرب هزون سامت اما دوب هتسکش شا هحفص

دنلب و حضاو ردقنآ طخ تشپ زا نز یادص دش. یم هدید هتسکش یاه هکت

: دسرب ناش همه شوگ هب هک دوب
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زا هراد ... دیدب شتاجن ادخ ور ...وت تفر تسد مزا هچب م... هچب -

ادخ... ور زیره...وت یم نیزنب شن یشام

: دیشک یا هدی رب سفن امله

... نافوط وط... -

تف: اررگ شیوزاب عیرس شرهاوخ ندرک شغ سرت زا ایله

هدش؟ یچ یجب آ امله امله... -

ار شرهاوخ تسد امله که تشادرب ار لیابوم دشو مخ ینارگن ملهااب ردپ

در: یگب شردپ ارزا لیابوم درک یعس دزو سپ مکحم

ادخ... درک فد اصت درک... فداصت نم... هب هدب هدب... -

: تخادنا رگهی هب مه ار شردام دشو یکی شضغب نتسکش و غیج

مرب... تنوبرق ابش مورآ امممنا... شاب آورم امله -

: تشادرب بقع هب یمد ،ق یشوگ نشور ی هح فص هب هریخ شردپ

... نامز -ایماما

دمآ: یم یشوگ تشپ زا زونه نز یاه هجض یادص

ی هچب درم... ان یداد نتشک هب ...بهچمور تمشخب یمن کباب ... کبا -ب

! یداد ن تشک هب وتدو خ
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دوجو ینافوط درگی ینعی ؟ مامت و دوب هدرم شا یبآ مشچ درم دوب؟ مهدر

نحل نیرتابیز اربا شمسا شا هنادرم باذج مبو یادص نآ هکاب تشادن

اخک؟ ریز دورب دوب رارق قشع یو یابیز زا مجح آن ینعی دنک؟ ادص نک مم

شبندو،اب ردام شوغآ رد ورگا رتف یهایس شن امشچ دوب؟ رمهد شن افوط

دامر دنک، عطق ار سامت تساوخ شردپ هک نیمه . دروخ یم نیمز رس

داد: رارق بطاخم ار امله نافوط

نرب یم نراد و منافوط ؟ یونش یم ؟ وما دص یونش یم -ولا...ولا

شردپ مشاو ؟ دیدش یضار نوخه... قرغ شنت مامت م هچب ! ناتسرا میب

؟ دیدرک هچب نیا لد هب نوخ ردقنا هک دیدش یضار

هک راگنا ... رترود هلای صاف زا اما دیسر یم شوگ هب مه نافوط ردپ یادص

در: یگب شرسمه تسد ارزا یشوگ تشاد یعس

نم... هب شدب نم... هدب ور یشوگ نیما -

زد: یم راز هفقو یب اما شرسمه

! مشخب یمن و نوتمود کچ ...یه تمشخب یمن ... درمان نک ملو نک... ملو -

شردام ناتسد راصح ارزا شدوخ حلا، نآ اب یلو تفر یم جیگ امله رس

دز: گنچ شردپ تسد ارزا لیابوم و درک دازآ
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؟ ناتسرامیب مود ک دیریم دی هدش؟راد یچ نافوط ... نافوط -ولا...

ردام . تشادن یتوافت راوید چگ اب شگنر و دوب هداتف ا هرامش هب شی اه سف ن

: دیشک غیج طخ تشپ نزا افوط

... تنعل ور نوتمه ادخ هنک... نوت علتن ادخ -

: دیچیپ امله شوگ رد نافوط ردپ یادص دشو عطق یا هظحل ادص

... ِناتسرا -یبم

هب تسد کرتخد درک... عطق هامل یور ار سامت و تفگ ار ناتسرامیب سام

: تفرگ ار شیو زاب هدز تشحو شردام و دروخ ولت وولت تفرگ شرس

! نامام امله ... ارهز هم طاف -ای

درک: ایله هب ور ینارگن با شردپ

نک. تسرد دنق بآ ترهاوخ هسا و ورب -

تساوخ امله ردپ و دیود نوریب قاتا زا همیسارس یکشا نامشچ لهایاب

: تفرگ ار شیو زاب هیرگ اب امله یلو دنیشنب هک دنک شکمک

االنربمی... نیمه دیاب ... ناتسرامیب ربمی دیاب اباب اباب... -

ندید اب شبلق دید! یم لا حدب دح نآ ارات وا شردپ که دوب راب نی لوا

دمآ: یم اجرد زا تشاد شمارآ هشیمه رتخد یاه هیرگ
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م دوخ دشی هک مورآ ... یشب مورآ دیاب الو یلو م... یریم هشاب ... هشاب -

اباب... تمرب یم

ار شتروص و تسشن ت یخت ،هبل تفرگ مارآ وا فرح زا یمک هک راگنا امله

: دناشوپ تسد ود ره اب

... تقوچیه ادخ ...خآ هشب شیروط هگا ... دایب شرس بالیی هگا یاو -

... ومدوخ مشخب یمن تقوچیه ... مشخب یمن ومد وخ تقوچیه

شنافوط . تفر یمن شدا اری شنا هملا کم نیرخآ رد نافوط مو لظم نحل

رخآ تاظحل ،رد شنیشام یاه هکت نایم هداتفا ریگ دس... رت یم دوب هتفگ

ییاه ردنت مه دیاش دوب... هتفر شو وزاه دسرت یم هک دوب گهتف یرایشوه

را شفیرظ یاهو وزاب تس شن شیوربور وناز کی یور شر دوب!دپ هداد جنا

: تفرگ

وتد وخ . تسین وت ریصقت یچیه اباب؟ هشا ...ب تسین وت ریصقت یزیچ -

ش! ارب نک ،داع تدوخ ندر ک شنزرس اجی ...هب نکن شنزرس

دش: خیلا کشا زا شنا مشچ یدزو کلپ امله

... دیشک یم درد تشاد اباب... دیشک یم درد تشاد دز... گنز -هبم

لد هت زا تسناوت یمن یتح امله و تف رگ ششوغآ رد یتحاران اب شردپ

@
shahregoftegoo



302

شا هفخ تشاد و دوب هدیبسچ شیولگ خیب ینارگن و بارطض دنک.ا هیرگ

دش، دراو دنق بآ هکاب ایله تهقنزبد... حار تسناوت یمن یتح درک! یم

ملها قلح اررد شرخآ ی هرط واتق تف رگ شتسد ارزا ناویل عیرس شردام

ار ییوتنام نیلوا دش. ولبدن داتسرف نییا ارپ دنق بآ روز هب امله ت. خیر

بطاخم هیرگ اب شردام هک تفر جورخ رد تمس و دیشوپ دمآ، شتسد هک

داد: شرارق

تشاد روطچ شرد ام یدیدن ؟ نامام ینک راکیچ اجنوا یرب یاوخ یم -

تسین وخب ...حتلا هریگب ربخ ناتسرامیب هرب تاباب راذب درک؟ یم نومتنعل

! یزرل یم دیب لثم مرب.ادری تنوبرق

نیا زا رتشیب هک دیسرت یم ... شهانگ یب رتخد ندش شنزرس زا دیسرت یم

کنند... شکرتخد رگج هب نوخ

داد: ناکت نیفرط هب رس هیرگ اب امله

انپه شندش شوهیب زا لبق نافوط م... نومب رظتنم منوت یمن ... منوت یمن -

؟ مراذب تسد ور تسد و هنوخ وت منیشب منوت می روطچ نم! هب دوب هدروآ

! مریم یم ش نوج ِسرت زا مراد ... نامام یممر یم سرت زا دمرا

فرح هکاب دنزب یفرح تساوخ و دمآ ولج . داتفا هیرگ هب برتد شردام
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دش: فقوتم شرسمه

اترآوم هنیبب ور هچب نوا حلا شدوخ یامشچ با دیاب . ناتسرامی ب میری -م

. هشب

ردپ . دناخرچ شرتخد و رسمه نیب ار شهاگن سیخ نامشچ اب امله امرد

: تشادرب ار شچییوس و تفر نوریب قاتا زا عیرس امله

یربم... -

ینارگن اب ایله و تفر شردپ لا یمتدیپ،بند شی ولگ رد هک یبلق اب امله

گتف:

... راذن ربخ یب ور -ام

رگا دش. راخج هناخ ددهوزا ناکت رس ین دنک جنا هب تس ناوت اهنت امله

... دیشخب یمن ار شدوخ عرم رخآ دمآ،ات یم نافوط رس بالیی

***

... هدرک فداصت ه؟ شخب مودک وت رهمداد نافوط ... نافوط -

نافو دوب،زاط هتسش ن شریذپ زیم تشپ هک یراتسرپ باطخ سرت با امله

دش: متسیس ندرک کچ لوغشم شیور بور رتخد و دیسرپ

! هلمع قاتا ... شندروآ شیپ تعاس مین ... رهمداد نافو -ط
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: دیسرپ و تفرگ ار شیو زاب طایتح اربیا شردپ دشو خیلا امله لد هت

؟ تسا جک لمع قاتا -

... یاهتنا ... مود -طهقب

هکنیا واب دیود روسناسآ تمس امله هک دوب هدش ن مامت زونه شفرح

شا رابدهمک دنچ و نیدنچ یلو ، درادن شندمآ رتدوز رد یریثات تسناد یم

لوا قبطهی اتهب دیشک یم لوط و دوب مجنپ ی هقبط رد روسناسآ اردز.

نیمز سرت شزا ردپ درک. دنت اپ هلپ مستهار و درکن للعت سپ دسرب

: دیود شلا بند ابیرقت ِنوا، دروخ

اباب! مورآ امله امله... -

قاتا رد تشاد هک یدرم دوب هدش شرک وذ رکف ...امتم دینش یمن راگنا امله

سفن سفن یلو وبد هتفر ارباال هقبط کی اهنت . دیگنج یم یگدنز یارب لمع

: دیسرپ سفن ویب تفرگ دید، هک ار یراتسرپ نیلوا یولج زد. یم

؟ تساجک لمع قاتا معل... قاتا -

لوی تفر لمع قاتا ستم یهاتوک رکشت اب امله و داد ناشن رهاار راتسرپ

ف یدر یور رب هتسشن ار نافوط ردام و ردپ نآ، ِیرتم دنچ رد تسرد

یبات یب تدش نهب افوط ردام دش. تسس شیاه مدق و دید اه یلدنص
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اما شر سمه ... درشف یم شبلق ارهب شرسپ ینوخ تک و درک یم

سفن تشاد هیرگ زا وا هک راگنا هن راگنا و دوب هتسشن شرانک توافت یب

هک امله دز... یم واپ تسد یگدنز و گرم نایم تشاد شرسپ و دیرب یم

. دراد رب مدق زا مدق تسناوت یمن دوب،حاال هدیود سفن کی ار هظحل نامه ات

تبحم شردپ زا حلا هکاتهب تفگ یم تسار فگت... یم تسار نافوط

! شا هدیشک ددر کرسپ ... رازآ و هدوب رازآ شمامت و هدی دن

هگن رساپ ار کرتخد هقیقد دنچ اربی دوب هتسناوت اهنت دنق بآ ناویل کی

دش یلیلد نیمه و رتدب شناتسد و دیز رل یم شیاهوناز هرابود .حاال دراد

شردپ مرگ ناتسد ، شنداتفا زا لبق تسرد و دروخب ولت ولت هکنیا یارب

دیس: ر ششوگ هب وا نارگن نحل دشو هقلح شرود

امله... -

هدیدان ار شا هجیگ رس تشاد یعس و دوب هدنابسچ شردپ بلق هب یناشیپ

شا هجوتم نافوط ردام و ردپ دش ثعاب یلو دوبن دنلب شردپ یادص . دریگب

دش: دنلب هشیمه رتزا نیگمشخ ، نافوط ردام و دنوش

؟ دینک یم راکی چ اجنیا -

هلصا وزااوف درک تشم شتسد اررد شردپ ترش ییوس رایتخا یب امله
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لثم مه دید.وا یم رات دمآ یم شتمس تشاد هک ار نافوط ردام . تفرگ

ار امله ش نامشچ مشخ لوی دوب هدش خرس رگهی وزا تشادن سفن شدوخ

د: ناسر ت

هک دینیبب مور هچب ی هزانج دی دموا ناه؟ ؟ دینیبب ور یچ دی دموا -

؟ هشب ت حار نوتلا یخ

رد راک نیا هک تس ناد یم امله و درک یم شنزرس هاار نیرت هانگ یب تشاد

جوا هب یحور راشف هک یعقاوم رد تسرد . تسا یعیبط عقاوم یخرب

.آب دندرگ یم ناشدوخ ریغ یدرف ندر ک شنزرس لا بند نارگید و دسر یم

هک نافوط ردام هب باطخ و داتسرف نی یاپ یندنک ناج ارهب شناهد

: تفگ شضغب از هتفرگ یادص دوب،اب هدیسر شیوربور

بیسآ ممهفن امش لثم دیاش منک...هن...هن یم کرد ور نوتلا ح نم نم... -

متسین ردام نوچ هراد یسح هچ همدآ نوخ و تشوگ زا هک یا هچب ندی د

یچ! ینعی یراد شتسود هک یسک ندید بیسآ ممهفب منوت می یلو

دز. یمن یفرح و دوب هداتسیا شیو ربور خرس نامشچ نامه اب نافوط ردام

رس تشپ امله ردپ دوب! کشا و مشخ رپزا شنامشچ و دیزرل یم شا اچهن

نافوط ردپ و دنک تظفاحم وا زا موزل تروص اترد دوب هداتسیا شرتخد
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و داتسرف نییاپ یندنک ناج اربه شناهد بآ امله ... شرسمه ترس شپ

دش: شکیدزن یمدق

بخ؟ ... هشی م بوخ شلا ح نافوط -

دلوی اتفا هیرگ هب رتدب نافوط ردام هک دوب دردرپ و راد ضغب نانچ شنحل

کی نابز ارزا فرح نیا تشاد زاین هک راگنا دش. نشور شلد هت یدیم ا رون

رود تسد و تفر ولج هک یرتخد نامه دوب! رفن کی نامه امله و دونشب رفن

دز: بل ششوگ رانک و درک هقلح شنازرل نت

! منئمطم گهدر... یمرب ن افوط -

اررد شرس دز.پ راز لد هت وزا تشاذگ شا هناش یور رس ناف وط ردام

نافوط یارب شدوخ ملث رفن کی وحاالهک دوب هدید نکمم تیعضو نیرت دب

دوش. بذج شتمس هدارا یب دش یم ثعاب درک، یم لد ولد دوب نارگن

و تسب شچم دی، شک یم شرمک تشپ تسد مارآ هک روطنامه امله

یمدق دید، تین ما اررد تیعضو هک شردپ دشو خیلا کشا زا شنامشچ

هد اتسی ا شرسمه رس تشپ سح یب روطنامه ناف وط ردپ . تشادرب بقع هب

. تسین تسرد نایم نیا یزیچ کی هک دنک سح تسناوت یم یسک وره دوب

! دوبن رسپ و ردپ ی هط بار هیبش نا ونع چیه ،هب شردپ اب نافوط ی هطبار
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دیگنج یم گرم اب تشاد نافوط هک یتقو دن، دوب روخلد مه زا رگا یتح

سح نیرت ک چوک زا غیرد یلو دش یم هدید شردپ مشچ رد یا ینارگن بیاد

هقدز: امله شوغآ رد هنامولظم ، نافوط ردام هن! اردپ

رتکد ... رتکد دمآ... یم نوخ شرس دوب...زا هتسکش شانوختسا م هچب -

! مینک هدامآ یزیچ ره هسا و ونومدوخ دیاب ... دیاب تفگ

زا نافوط ردام . دیشارت ار امله بلق هرذ ورذه تشادرب کدراک ناگرا یسک

در: شف تسد رد هدارا یب ار شیاهو وزاب تفرگ هلصاف امله

تفه تو سیب طقف ... طقف هچب نیا نه؟ هگم ... هریم یمن نم ِن افوط -

... هریگب نوماس رسو تساوخ یم هزات هچب نیا ! هشلا س

رسبه و دروخ رس شا هنوگ یور بش نآ رد امله کشا هرطق ین مرازه

داد: ناکت نیفرط

نافوط هدب! ماجنا هک هراد اهراک یلیخ زونه نافوط ... نافوط -هن...

... سپ نشرظتنم ها یلیخ زونه هک هنود یم هک... هنود یم

ییوب و گنر نآ رد هک یزیچ دنک.ره هدافت یمدر"سا یمن زافعل" تسناوتن

ثکم اب سپ دنک تسس ار شیاپ و تسد تسناوت یم دز، یم جوم گرم زا

درک: لماک ار شا هلمج
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... هدرگ یمرب نافوط -

ند رک راودیما هک تسناد یم . تسا هابتشا نداد ب ذاک دیما هک تسن اد یم

، هظحل نآ یلو تسا هاب تشا تشادن دوجو یدایز دیما هک ردحیلا رفن کی

. دهد مهایمد شدوخ هب تساوخ یم ، نافوط ردام عالهوبر راگ نا

نافوط ردام ن امشچ رد یهک دیما رون کدن. مارآ مه ار شدوخ تساوخ یم

یا یلدن ص فی در یور درک شکمک امله دشو نشور هرابود دوب، هتخاب گنر

سدتشار درک،حاال یم شتتامش لبق هظحل دنچ تشاد هک ینز . دنیشنب

ردق ناش یارب ، تشذگ یم هک یا هی ناث هب هیناث درک! یمن اهر یا هظحل یتح

لمع قاتا رد هک تشذگ تعاس چدن دندیمهف ون دیشک یم لوط سلا رازه

نافوط ردام تسد هک دوب عقوم نامه دمآ. نوریب نافوط کشزپ دشو زاب

: دیود لا سنایم درم تمس دشو ادج امله ت سد زا هرخ باال

؟ هگید هبوخ ؟ هبوخ نافوط ...حلا نافوط ... رتکد -د...

نافوط ردام هب هرابود و دناخرچ شی وربور دارفا نیب ار شهاگن رتکد

: تخود

هنفعال اتخبشوخ اما بدو هدش دراو شیل خاد یاه مادنا هب یدیدش ب یسآ -

نینچمه و هتسکش شپچ یاپ و پچ تسد . میدرک فقوتم ور یز یرنوخ
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وانی هدش دراو شرس هب یاههک هبرض همه، تدبرزا ... شاه اتزادهدن راهچ

یمکحم لیلد را گنا ! هیوق نوترسپ اما... هنک یم نومنارگن همه زا رتشیب

ابتالش یلو میداد شتسد زا ابی رقت راب ود لمع قاتا ...تو یگدنز هس او هراد

... تشگرب یکشزپ تمی

هب رتدب دوب، هداتسیا راب ود هک یبلق و شرسپ درد روصت زا نافوط ردام

: داتفا هیرگ

هن؟ هگم ایمد... شو ...هب هگید دایم شو -ب...هب

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن رتکد

یلیخ هدنیآ تعاس تشه و لهچ . مگب نانیمطا وراب یزیچ منوت یمن -االن

حطس هک می راودیما میو شاب هتشاد رظن ریز ور رامیب تی عضو دیاب همهم.

میگب مینوت ب دیاش ، هرذگب هک تعاس تشه و لهچ نیا باال. دایب شیرایشوه

... هزاجا .اب هدرک یرودر لصا رطخ هک

و درک خیلا وناز نافوط ردام ت، شذگ ناشرانک زا هک نیمه اردزو شفرح

مک شیو بورر نز . دنیش نب درک شکمک و تفرگ ار شیوزاب ریز عیرس امله

یلو تشادن وا زا یمک تسد مه امله وحلا دنک شغ زاگهیر دوب هدنام

هک ینعی نیا و دیشک یم سفن زونه نافوط . دنامب کدررآما یم یعس
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دنب اب درک سح ، دیخرچ نا فوط ردپ تمس هک شهاگن . تشاد دوجو یدی ما

و دوب هداد هیکت راوید هب هنادرسنو خ نانچ ! تسا رفنتم زااو شدوجو دنب

نکد. یم دیدهت گرم طخر ار شرسپ راگنا هن راگنا هک دوب هتخادنا پا یور اپ

ِدص رد دص ِرصقم ار ،وا شلد هت یلو دنک شنزرس یار سک تشادن تداع

ریوصت داو تسیا ناشیوربور تسرد شر ...قوتیدپ تسنا مید نافوط حلا

کیتس پال شردپ و دشکب سفن تسناوت هزات ، دناشوپ ار نافوط ردپ روفنم

داد: ش تسد دوب هتفرگ را ییاه یکاروخ

اباب... هدیر پ تگنر -

امله ، هظحل تانآ دیاش نکد... فراع مهت نافوط ردام هب هک درک هراشا و

زا دناوت یم رفن کی هکنیا دوب... هدیمه ارفن یگنادرم یانعم حضاو ردقنآ

هتشاد ار تیاوه ترانک ِدرمان ِدرم زا رتشیب ،اما دشاب تان هداونا خ یاضعا

! دشاب

***

رد تدم مامت که یبلق ! رتدب شبلق دی... زرل یم ناگ ندیشوپ ماگنه شناتسد

یوژه هیا تبقارم ارهب نافوط لبق... زا رتدب وحاال دیپت می شیولگ

ار وا دوب هتسناوت هظحل کی طقف امله ، شلا قتنا نیح و دندوب هدرک لق تنم
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دوب چگ رد هک ییاپ و تسد ِتام دوب... هدرک شتام هظحل کی نامه و دنیبب

پکل یتح هتو سب نامشچ ...امِت شتروص تشرد و زیر یاه مخز ات

رواب و هدش درخ شتروص رد نیشام ی هشیش هک بدو هدی !نش شا یمخز

شبلق . دشاب هدمآرد تیعضو نآ هب شنا فوط باذج تروص هک درک یمن

،اباو دیدش ِدرد نامه نایم و دوب هدیشک هک یدرد روصت زا تفرگ یم شتآ

ارچ؟" " دسرپب اهنت ات دوب هتفرگ سامت

نآ هک یسک .ره دنورب نا فوط ندید هب رفن ود وبدهک هداد هزاجا درتک

ردام و امله رفن ود نآ کش نودب هک تسنا د یم دید، یم ار هرفن راهچ جمِع

تفگ یمن یزیچ دوب! هتخیرن مه کش ا هرطق کی یتح شردپ دنا... نافوط

شرسپ کانتشح و فداصت هب یصا خ سح هک دوب صخشم شراتفر امااز

و تسا رت تحار ان نافوط ِینوخ ردپ زا امله هکپرد دمآ یم رظن .هب درادن

دش... یم هجوتم دید، یم هک یسک دوب!ره مه نیمه

یور تسد و داد تهیک شرس تشپ راوید ناگ،هب ِندیشوپ زا غراف

هیرگ ریس ِلد کی شلد ... دوبن بوخ .حلاش تشاذگ شیاهوناز

شرسپ شیپ نافوط ردام ن تفر هزا قیقد جنپ طقف هکنیا واب تساوخ یم

نافوط یارب . تشذگ یم سلا دص ردق هامل یارب هقیقد ره یلو دوب، هتشذگ
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نودب تسناوت یم امله و دندوب هتفرگ تاناکما مامت اب یا یصوصخ قاتا

دوب هدرکن بزا مشچ زونه هک ینافو ،ابط دونشب ار شیادص یسک هکنیا

، قاتا نآ هب شیا پ ندش زاب زا سپ هل صاف هکبال تش ادن کش یلو دنزب فرح

شا یوق نافوط رس رب دندوب هدروآ هچ . دریگ یم شتآ لبق زا رتشیب شبلق

دز: قه و درشف شیاه وناز یور تسد ؟

... یشب دیما ان یرادن قح ... یرایب مک یرادن قح -

ندید ِلد مه دش. یمن مارآ ویل دهد ی رادلد ار شدوخ درک یم یعس

...اب تفرگ یمن مارآ دید یمن ار وا رگا ،مه تشادن ار تیعضو نآ رد نافوط

هک ار نافوط ردام و دروآ رسباال شی، وربور یزا یاهاپ یادص ندین ش

رتدب و دنک تنکرل ار شدوخ تسناوتن دید، شیوربور هشیمه رتزا هت سکش

دا: تفا هیرگ هب

دش؟ یروطنیا ارچ -

دمآ. ولج کرحت م یا هدرم لثم تسرد و تفرگ مشچ زا کشا نافو ط ردام

کهب چگ...ردشا یدیفس هب شگنر و دوب هدرک فپ و خرس شنامشچ

دش. یم هدید ش دیفس تس وپ یور حوضو

... هدرکن بزا وشامشچ زونه م هچب م... هچب -
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دشدن: راتفرگ وا نازرل ناتسد رد شیاهوزاب و تفرگ راوید زا هیکت امله

یاو... ... هاگتسد همه نوا نویم م هچب م... هچب -

: دیزرل امله ی دشواچهن خیلا کشا شزا نامشچ دزو کلپ

... شمنیبب ماوخ یم -

شتشگنا . دروآ ارباال شنا زرل تسد و دیشک یا هدیرب سفن نافو ط ردام

هنارد ارام شتروص فرط کی دعب، دشو هدیشک امله مشچ ریز راو شزاون

: تفرگ باق

؟ یراد وانحلا وت مور هچب ندید ؟لد یراد ور شلد -

اب تسناد یم هکنیا دعب،اب و درشف هم یور ار شیاه بل یا هظحل امله

درک: یراشفاپ رتشیب دنک، یم اجن تیعضو نآ رد وا ندید

... هشیمن مورآ ملد شمنیبن -ات

بش دوب. هدروآ مک شدوخ داد،حاال یم ی اردرادل وا تدم مامت که یرتخد

یگدنز و گرم نایم داماد دشو می لیدب زعات هب تشاد شا یراگتساوخ

نامزمه و دیشک امله زریچمش تسد هرابود نافوط ردام دز. یم واپ تسد

داد: ناکت رس شیاه کشا ندرک کاپ اب

هب نکه،حرمکهن سح شدوخ رانک ور وت هگا دیاش ! شنیبب ...بور هشاب -
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نکه... زاب ور شامشچ و نوم همه

هب یمارآ راشف دعب، و درک هاگن ن افوط ردام رحفهب یب یا هظحل امله

را گنا تشاد یمرب دقم هاگ لتق تمس ت. شذگ شرانک وزا درک دراو وا تسد

یو رهار . دهد تعرس شیاه مدق هب دش یم ثعاب ، نافو ط ندید سح یلو

نوریب قاتا زا یرات سرپ ، دیسر هک یا هشیش رد یولج و دنارذگ ار یهاتوک

کدر: دیکات و دمآ

! هقیقد جنپ طقف -

. تشاذگ اهنت ضغب و یگنتلد ایند کی اراب کرتخد و تشذگ امله انکر وزا

شیوربور تسرد ! ناشنایم یا هشیش رد کی و دوب شیوربور تسرد نافوط

و تکاس ، شنابرهم هشیمه ِن افوط ... فلتخم هاگتسد نیدنچ ویمنا دوب

شیا زاج تشاد امله وقبل دوب هدیباوخ اه هاگت سد نآ نایم مارآ

هدیشارت ار شیاهوم یزا تمسق و دوب هدش یچیپدنا ب شرس دمآ! یم رد

داد! یم ناج نا اربیراتتشرا امله هک یتلا ح شوخ یاهوم نامه . دندوب

. دهد له ولج وردارهب دیایب باال امله نازرل تسد ات دیشک لوط یا هقیقد

زا ایمه هشیش رد نامه .حاالهک دهدب نتف ر ولج نامرف شیاهاپ اتهب

شار لباقم یمخز رمد تسناوت یم رت حضاو دوب، هدش هتشادرب ناشنایم
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نافوط ی هنیس هسفق شد. یم شندید عنام مماد شمشچ کشا اما دنیبب

یبلق نامه داد. یم ناش ارن شبلق نابرض یهاگتسد و دوب هدش یچیپدناب

! تسناد یمن امله و تشادن ی سح چیه هک

ترو ص هب هک شتشگنا کون درب. ولج ار شنازرل تسد و داتسیا شتخت رانک

یولج یندنک ناج دشوهب خیلا کش زاا شنامشچ درک، دروخرب نافوط

: تفرگ ار شضغب نتسکش

...ممن! نافوط -

امله ناتشگنا رس ... شیوربور درم ردلپک یشزرل نیرت کچوک یتح زا ردغی

: دندرک سمل ار شا هنوگ یور مخز

...لافط... افطل نافوط ! یدیب اوخ اجنیا هک...هک هدش تعاس جنپ ... جنپ -

: تفرگ شزرل هرابود شا هناچ

! نکن ... نافوط روننک اکنیا نم ...اب تردام نم...ابما...اب فطلااب -

وا تخت ی هبل هب تسد دشو مخ شیاهوناز . دروایب تقاط تسناوتن

: تفرگ

... هفاک مهبمیر کهاب ماجنیا ماج! نیا نم نم... نک!ببنی زاب وتامشچ -

نم... مگب هک ماجنی می!ا نزب مدق ور رصع یلو اپهباپیمه میرب هک ما جنیا
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هک مدرک هابت شا یلو یلو... دیدم تامشچ وت ور درد بشید ... بشید نم

زا هدموا رست هب یچ هک متفگن و مدن ومن هک مدرک ها بتشا ... قاتا وت متفر

! نافوط نم...خآ ِنافوط ... یگچب

تسد زا شسرت نیرت گر زب هشیمه دز... وراز دنابسچ وا تسد هب یناشیپ

زج اکیر ووا تفر یم تسد زا تشاد شزیزع وحاال، دوب شناز یزع نداد

و دروآ رسباال هک تش ذگ ردقچ دیمهفن آدم. یمنرب شتسد زا ندرک اشامت

شا یناشیپ دشولبهب مخ وا تمس دوش، ش معنا یزیچ هکنیا زا لبق

دز: بل ششوگ رانک و دیکچ لپکوا یور شکشا . دنابسچ

! نافوط یتسین محر ...تویب هشب محر یب ردقنا ابام هنوت یمن قشع -

درک! یم یقشاع یاعدا طقف هک یدرم یمحر بی جوا زا تس ادن یمن و

ین، ابرق دنو دوب هدرک شمحر یب هتفر هتفر شحور یاه مخز هک ید رم

نآ زا رتشیب تحی بدو. هدش متما شنامز ... دروآ یم دوجو ب یرگی قابرنید

ربیار اتسرپ یدوز هب هک تسن اد یم و دوب هدنام قاتا هاررد قیقد جنپ

دیآ... یم شند اتسرف یبرنو

م! نافوط ی نوم منی اهنت ... مدرگ یمرب دوز -

ویل دناد ر گربور یندنک ناج وهب درک وازمهمز شوگ رانک شار رخآ فرح
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شبلق و تفر اهباال هاگتسد غیج یادص هک دوب هت شادن اررب لوا مدق زونه

دنک. کمک تساوخرد ای دشک ب غیج تسناوتن یتح درک! تسیا وا بلق اب

روتینام فاص طخ بو کخیم شنامشچ و دندیخرچ او تمس شیاهاپ اهنت

دش:

هن... ادخ ور -نه...نه...وت

ایحا میت هک دیشکن هیناث دنچ وهب دینش شدوخ طقف ار شا هفخ ی نهلا

شیورب ور هب هکوش هک امله هب یهاگن نمی نافو ط رتکد دشدن. قاتا دراو

: تفگ راتسرپ هب باطخ تو خادنا دوب، هدش هریخ

... نوریب دی تسرف روب رامیب هارمه -

درک: ارچک شا یت ایح وعالمئ دیشک ارباال نافوط کلپ و

نک! قیرز ت نیرفن یپا منک... یم عورش ور رآ -سییپ

تشاذگ تخت ی هبل ار شیوناز کی رتکد دشو راک لوغشم سعیر یراتسرپ

ار نافوط ی هنیس هسفق تردق مامت هکاب یناتسد مه... یور ار شناتسد و

نکدار شنوریب تشاد یعس هک یراتسرپ یادص امله و دنداد یم شفرا

نشدی: یمن

طلاف... دی شاب نوریب ... نوریب دیرب مونا -خ
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غیج یادص یلو دوب موهفمان یا همزمز لثم شیارب ایحا تمی یادص

دراد شزغم درک سح اوضحهک ردقنآ ! دینش یم حضاو اهار هاگتسد

: دیشک غیج شیاهوزاب ندر ک دازآ اب نامزمه وشدو یم خ اروس

ریمه... یم هراد نافوط ... هریم می هراد نک... ملو -

یارب یش تال رگید هک درک هراشا راتسرپ وهب دناخرچ شتمس ندرگ رتکد

ایحا میت و دوب مهم ذگشت یم هک یا هیناث هب .ثناهی دنکن شند رک نوریب

کرتخد دنک. یرگید زیچ رصف ار یتایح یاه هیناث نآ تسناوت یمن

یتاظح درک،متمال دروخرب راو ید هب هک شرمک و تفر عبق بقع لداعت یب

: تفگ راتسرپ هب رتکد و دمآ شمشچ یولج دوب هدنارذگ نافوط هکاب

... هاجنپ دصو شور راذب نک... رضاح ور کوش هاگتسد -

یور تسد . داتسی یما شیاپ اپهب تشاد مه امله بلق دوب هداتسیا وا بلق

هقدز: هفخ و تش اذگ شا هنیس هسفق

! یرادن قح ... یرب یروط نیا یرا دن قح ... یرادن -حق

یاه لا ودپ تشادرب نافوط ی هنیس هسفق یور ارزا شناتسد فراش رتکد

نتفرگ هل صاف اب نامزمه و دنابسچ شا هنیس هسفق ارهب فدبیالروت

امله دش... هدیبوک ت خت وهب تفرگ هل صاف تخت زا نافوط ،نت اهراتسرپ
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درک: رارکت بل ریز سفن ویب داد ناکت نیفرط هب رس دنت دنت

مو... ...رآ هریگ یم شدرد ... مورآ ... مورآ -

؟ هتسکش شی اه هدند هک دنتفگ یمن رگم دوب... هدش یح ارج هزات شنافوط

نیلوا ...زا رورم ار شنا تاظحل مامت امله و درک عورش ار ایحا هرابود رتکد

... نافوط نیگمغ هاگن و ناشرادید نی رخآ ات کیپملا ی هدکهد رد ناشرادید

...زا یسو ر یاه کسورع دیرخ ابواات نتشگ را وشرو ب جو بهب جو زا

ونآ شیابیز دنخبل راک...از ناکدو ک یارب اذغ دیرخ ات شنیشنلد فارتعا

هک یبلق ، شمشچ شیپ و درک رورم ار همه و همه ... ایرد گنر نام شچ

...نتیهک ندیپت هب دش راداو اهراب و اهراب دوب هداتفا شپت زا شنت شنوریب

دشو هدیبوک تخت وهب تفرگ هل صاف تخت زا راب نیدنچ دی، تسرپ یم

... تفر مه امله نت زا ناج ، دیشک رانک رتکد هک نیمه

هدش؟ هقیقد دنچ -

فگت: شباوج رد راتسرپ رکدو کاپ ار شا ی ناشیپ قرع رتکد

هک... هشتقو دیاش ... هقیقد راهچ و یس -

ار کالموا شش نیتال رخآ ناونع وبه داتسرف نوریب راد ادص ار شسفن رتکد

: تفگ رکدو عطق
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... تصش و دصیس ور راذب ور کوش هاگتسد -

الت ضع هک دروخب مسق تسناوت یم امله و درک راشژ ار هاگتسد ر اتسرپ

مهپاهبپیا وا دیاش ... دنزب لپک تسناوت یمن دنو دوب راکااتفده زا شکلپ

ی هنیس هسفق هب راب نیرخآ یارب اهار لا دپ دوب!کدرت هدرم شی وربور مدر

هب تدش وهب تف رگ هلصا تف خت زا هرابود شنت هک نیمه دنو ابسچ نافوط

یور فاص طخ و داتفا شیاهوناز یور مکحم امله دش، هدیبوک تخت

: تفگ کدرت هب باطخ قوش راب اتسرپ دش! هتسکش هاگتسد

کدرت! تشگرب -

یاه دشوبل دازآ دوب، هدروخ رگه امله ی هنیس رد تدم مامت فنسیهک

: دندیدنخ هیرگ یمنا شنازرل

... متسنود یم ... یدرگ یمرب متسنود متس...می نود یم -

قاتا و دید یم رات شنامشچ دمآ. یم قیمع یهاچ قمع زا راگنا شیادص

وبدو هداد تسد ارزا نافوط ، شمشچ شیپ . دیخرچ می شرس رود ت شاد

رد هک شیاهوزاب مدر! یم تشاد شنافو دوب...ط هتفرگ سپ ادخ زا هرابود

اب شی و ربور لا سنایم راتسرپ و دروآ راشد،رسباال تفرگ یراتسرپ ت سد

فگت: ینابرهم
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! ندنوم اجن ابیا ید رک دب تدوخ مهبه لوا زا هک وشاپ م... رتخد وشاپ -

... وشاپ ... تشگرب تزیزع

قاتا نو رهببری اتسرپ دو اتسیا شیا هاپ یور وا کمک واب یتخس هب امله

درک: شتیاده

. تسه شهب نومساوح -ام

تخت فا رطا یاه هدرپ دش، هتسب هک یا هشیش ورد داتسرف نوریب ار امله

دیاب هکن ار ییاهز یچ . دیدن یز یچ رگید امله و دندیشک نارامه فوط

درک یم رارک ت شرس رد هنامحر یب ییادص و دوب هدید وم هب یدد،وم یم

"... تشگرب ، تفر ... تشگرب ، تفر "

هاگن درک، زاب ردار هک نی ومه دنتف ر یم جورخ رد تمس رایتخا یب شیاهاپ

لبق ... دیدن یزیچ رگید امله و دیخرچ شتمس نافوط وامرد ردپ و شر دپ

نحل و دروخ نیمز ترو دراد،ابص شا هگن دناوت مهب شردپ یتح هک نیا زا

: دینش شی ایند ندش ک یرات زا هکقلب دوب یزیچ نیرخآ وا نارگن

امله...بباا! -

***

و درک زاب یند نک جنا ارهب شنامشچ شا، ینیب رد یدیدش درد سح اب
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دش: جراخ شکشخ یاه بل نایم زا یکا ندرد ی ناهل

-خآ...

و دید ار شزاب نامشچ دوب، هتسشن تخت رانک یلدنص یور هک شردام

دش: دنلب عیرس

؟ مدر گب ترود یبوخ ؟ یبوخ ! نامام امله... -

. داتسرف نییاپ ار شناهد بآ یتخس وهب دناخر چ شر دام تمس ندرگ امله

رت، خرس نامشچ و هیرگ زا خرس تروص اب شردام وبد. کشخ شی ولگ

. دهد باوج امله دوب رظتنم و دوب هدش مخ شتمس

دشه؟ یچ...چی -

که ینافو ...ط نافوط ! مسا کی ... هملک کی رپزا نامزمه و دوب خیلا شنهذ

و تفرگ مشچ زا کشا شردام دوب. هتفر ناشاتاپیمگر مشچ ی ولج

درک: شزاو ارن امله یاهوم

... یدوب شوهیب مامت تعاس شش ! نامام یدش هیبوش ت... ارب مریمب -هلای

شا ینیب یور ات دروآ باال تسد هک نیمه دشو شخپ امله ینی ردب درد

: دروآ نییاپ و تف اررگ شچم ش ردام ، دراذگب

من... نوج تبه درد هخآ ! نیمز یدروخ ترو ...باص نزن تسد -
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شهاگن فرح یب هک امله هب هریخ و دنک اصف ادص دزات یا سهفر کت

داد: همادا درک یم

تینیب ت نوج زا رود دوب، رت مکحم مک هی هبرض هگا تفگ رتکد -

... تارب ندرک شنامسناپ ت!عفال سکش یم

... نافوط -

شنامشچ را صح زا یکشا هرط وق دیخرچ وا مسا نتفگ هب شنابز هرخ باال

مک ار زیچ همه و تشگ یمرب لماک روط به تشاد شا یرایشوه درک. رارف

ی هتسکش یاه هدند تردق مامت هکاب ار یناتسد . دروآ یم رطاخ مکبه

تخت وهب تفرگ یم هلصاف تخت زا راب ره هک ینت و دندرشف یم ار نافوط

دش. یم هدیبوک

! نافوط ... نامام -

تالش یتخس دوهب رشف شار تسد عیرس شرد ام هک تفرگ شزرل اش هناچ

: دنکن هیرگ درک

. نشبقارم ارتکد ناج! نامام هبوخ نافوط ... نافوط -

دوب: هدرک خی شردام تسد ملهارد تسد

؟ هدموا شو -هب
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داد: ناکت نیفرط هب رس شردام

... هشک یم لوط بخ. هتشاد فبید داصت -هنهزون...

یعس دوب! اهارزارب مشچ نآ امله فگت. یمن یبوخ زیچ شردام نامشچ

و تش اذگ شا هناش یور تسد شر دام هک شدو زیخ مین شی اج رس درک

دش: عنام

. مدرگب ترو د هچگ لثم تگنر ... هدشن بوخ حتلا ...هزون وشن -بدنل

دز: گنچ هدیسرت ار شردام یوزاب دشو زیخ مین ش رسجیا یتخس به امله

هن؟ هگم ... ینک یم یفخ نمم زا ور یزیچ هی یراد -ادیر...

رتدب امله و دمهفن یز یچ شنامشچ زا امله واات زا تفرگ هاگن شرد ام

هک دراذگب نیمز تخت ارزا شیاهاپ درک یعس زدو رانک ار وتپ . دیسرت

: تفرگ شار یاه وزاب ینارگن اب شردام

نراذ یمن ! هتاق ملاال عونمم نافوط ؟ حتلا نیا اب یرب یاوخ یم اجک -

... نامام شینیبب

: دیسرپ هشی مه رتزا هتفشآ امله

؟ یریگ ورمی مولج که هدش ش یزیچ هدش؟هرآ؟ شیزیچ نا فوط -

دز: قه امله و داد ناکت فرط ود هب رس هتفشآ شردام
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ور گرم نم دزن... هگید شبلق م امشچ ولج ! مدید ور یچ همه ... مدید نم -

نا... مام مدید ور یچ همه نم ! مدید شرس باال

شیاهوزاب نایم مکحم ار ووا درک هقلح شنا زرل نت رود تس د شردام

در: شف

... دیدیشک درد ردقنا هک نوتود ره هساو مریمب ... تلد ه ساو مریمب -

تش... گرب ت نافوط ناج! نامام هشک یم سفن تنافوط

شوغآ دوب.زا هتفرگن ار شلا وس باوج هزون یلو تفرگ مارآ مکی امله

: تخود وا خرس نا مشچ رد مشچ و دمآ نوریب شردام

! یگیمن نم روهب یزیچ هدش...هی یزیچ هی یلو -

هک ار یدارفا شنکاو . تخانش می بوخ اهار هاگن و دوب سانشناور امله

رزا تشیب یتح ار شردام دوب... زارب دننک ناهنپ ار یزیچ دنتشاد یعس

شا هلمج دشو شرتخد رظتن م هاگن میلست هک یردام ! تخانش یم شدوخ

درک: راوآ امله رس یور ار ایند

امک... وت هتفر -

ریوصت . دیشک توس ششوگ و دروخ خرس شردام ی وزاب یور زا امله تس د

لمجهیا زج دینشن یزیچ رگید دشو ناهنپ کشا زا یا هقلح تشپ ، شردام
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نکمم هک ینعی نیا و دوب امک رد نافوط دش... یم رارکت شرس رد مادم هک

ود !ره دنکن زاب مشچ هرابود دوب نکمم شنافوط ... دوشن رادیب رگید دوب

درس ونت تسشن شرانک ی نارگن اب شردام دش، خیلا کشا زا هک شمشچ

: تفرگ ارردرب وا

تفگ یم ش رتکد مرب. تنوبرق هشاب ادخ هب تلکوت امله... یدرک خی -

. هدایز شندموا شوهب متلا حا

راو ید دهد،هب ناکت ار شتشگنا کون یتح ای دنزب یفرح هکنیا نود ب امله

یر گید زا سپ یکی شکشا تشرد یاه هرطق و دوب هریخ شیوربور دیفس

ی هچبرسپ ریو صت مادم ، شنهذ .رد دندرک یم بزا شا هنوگ یور ار ناشهار

عافد یب شردپ یاهرازآ ربارب رد هک تسب یم شق یان هدیسرت و سهلا هس

شقن یبآ نامشچ اب یا سهلا تفه و تسیب درم ریوصت شن، هذ دوب!رد

و دوب رگم شناتسد هک ید رم ریو صت ... دیدن خ یم گ نشق هک تسب یم

دش. یم گم شتسد رد وا تسد

دوب! شلا س هس طقف ... طقف نافوط -

: تفرگ هلصاف امله زا سرت اب شردام

؟ نامام یگیم یچ -

@
shahregoftegoo



328

زا مرس لدین ندیشک نو ریب اب نامزمه دزو سپ ار شردام تسد امله

دش: دنلب کرحتم یا هدرم لثم تسرد ، شتسد

ابش فگت یم دش! یم نا مرد تشاد هش... یمن میلست دوب هتفگ نا فوط -

. هنیب یمن ور شدرمان یاباب سوباک هگید

شیا ه شف لاک بند هب نیمز یور ار شرات نامشچ داو تسیا شیاهاپ یور

: دناخرچ

یتقو هک... یتقو اه یگزات تفگ یم منک! یم شمورآ نم تفگ هک... تفگ -

فگت... یم هرت. یوق شولج هنیب یم ور شاباب هک

زیچ همه غلابرب شبلق شزوس د. یمهفن دزو نوریب شمخز یاج زا نوخ

ندرک زاپیاد دیما وان درک ادیپ ناتسرامیب ییاپمد تفج دوب!یک دشه

ار شلداعت هک دربب ورف ییاپم د یاه هگنل زا یکی اپرد تساوخ ، شیاه شفک

ت: فرگ ار شیو زاب عیرس شردام اددو تسد زا

؟ هخآ یگیم یراد یچ دامر... تدوخ اب نکن یروطنیا امله امله... -

و دوب شع جارم نافوط دوب. هدزن ناف وط ی هتشذگ زا یفرح تقوچیه امله

مهنا یتح . دنکن شاف ار شزار هک تسناد یم فظوم ار شدوخ امله

و تشادن شیاه رحف یور یرایتخا ، تفگ یم نافوط زا تشاد هک هظحل
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کشا هک یضغب لثم تسرد . دندش یم یراج شنابز وری ناشدوخ تام کل

شرد ام هب هداد کتهی امله ریدز... یم ورف مشچ شدووزا یم

شمشچ پیش هرابو هکد درادرب یمدق تساوخ و دیشوپ شار یاه ییاپ مد

درک: شنتسشن هب روبجم شردام دشو هایس

هراد تتسد نیبب ! یراد فعض مرب... تنوبرق یدموا شوهب هزات امله... -

ت هنیاعم دایب رتکد مگب ات ریگب مورآ مک هی ادخ یاضر ضحم ... دایم نوخ

هنک.

درک: سامت لا ضغب ملهااب

! مشیمن مورآ شمنیبن مدوخ یامشچ ...اتاب منیبب ور نافوط ماوخ یم -

دش: عنام تید ابج راب نیا شردام هک دوش دنلب هرابود تساوخ و

درتک راذب ... ششیپ هرب هنوت یمن مه شردام یتح !االن شینیبب نراذیمن -

مد ات تمرب یم مدوخ دوب، بوخ یچ همه هگا شدعب هنک. ت هنیاعم لوا

... شینیبب هشیش ت شپ زا نراذب یتح دیاش ! هشب ت حار تلا یخ هک شقاتا

؟ نامام هشاب

دید، رت رآما یمک ار وا هک شردام دشو نشور امله لد هت یدیم ا رون

دی: سوب ار شا یناشیپ و دشکب زارد هرابود درک شکمک
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. مدرگ یمرب مرب.االن تنوبرق نک تحار تسا مک -هی

یرکف اب شردام و داد نانیمطا وا ،هب شنامشچ ندرک وزاب نتسب اب امله

هداد نافوط دب زاحلا ربخ راچا هبن هک یردام . تفر نوریب قاتا زا ریگرد

یوزرآ لد هت زا رفن کی یارب تساوخ یم شلد نراب یلوا یارب امله و دوب

هک یرد پ رهاظ هب یارب ... نافوط یکدوک سوباک و حور دنک!اربیقلتا گرم

! دتفین یدب قافتا اددهک یمن نیمضت دش، یم وربور ابوا هرابود امله گار

***

یهک قاتا زا امله درک، دییات ار شندش صخرم و حلا ندش رتهب رتکد یتقو

یوژه یاه تبقارم تمس میقت سم و دمآ نوریب دوب هدش یرتسب نآ رد

و دورب هسرد هبم دوب هدش روب جم دوز حبص و دوب ملعم شردپ . تفر

اتزاحال شکرتخد هک تسناد یم بوخ ... دشن امله نتف ر عنام مه شر دام

یوژه یاه تبقا رم هب هچ ...ره دریگ یمن مارآ دوشن نئمطم نافوط

شردام و تف میرگ تدش ر ایتخا یب شیاه دقم تعرس دش، یم رت کیدزن

درک: یم رت نارگن ار

... نیمز یروخ یم تنوج زا رود ! نامام اسیاو امله... -

شا هناچ هک درشف مه یور نا وددن دسرب وا هب شردام ات داتسیا امله

@
shahregoftegoo



331

سفن سفن هب یمک هک وردحیلا تشاذگ شرمک تشپ تسد شردام . دزرلن

دوب،فگت: هداتفا

. هدشن بوخ حتلا زونه ... مدرگب ترود شاب مورآ -

سپ کدن. یم زاب رس شضغ ب دنزب فرح هملک کی رگا هک تس ناد یم ملها

داد: ناکت رس شردام و درک هراشا ناشیوربور هب فرح یب

... میریم ... ردام هشاب ... هشاب -

ند ابید امله و دنداتفا هار شخب تمس رت مارآ راب نیا ، شرتخد واپهبپیا

تشپ یاه یلدن ص فی در زا یکی یور بشید لثم تسرد هک نافوط ردام

. تشادن ور هب ورگن دوبن ش رانک شرسمه ... داتسیا دوب، هتسشن وا قاتا

مدق دوب؟ هدش شرسپ فداصت ثعاب هک یدرم زا تشاد یعقوت هچ امله

ردام ، داتسیا وا یوربور هک ینا مز ات تسرد و دنتفر ولج مارآ مارآ شیاه

نامشچ اررد شنوخ گنر نا مشچ و دروآ رسباال ... دشن شا هجوتم نافوط

: تخود امله ر ادمن

؟ یرته -ب

هکنیا درد! دوب...رپزا هتفرگ و راد شخ دمآ. یم هاچ هت زا راگنا شیادص

یور یگنر دمک نخبل دش ث ،عاب دیسرپ یم ار امله حلا مه شتیعضو ردآن
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امله ردام هدد. ناکت رس نینا مطا وهب ددنبب شقن کرتخد کشخ یاه بل

ره یارب ات تفرگ هلصاف فرح ویب دنراد ییاهنت اینزهب ود نآ هک درک سح

یتح و دوب هدروخن یزیچ لبق بش زا نافوط ردام . درخب راهان ناشیود

ماهدن هدروخن تسد مه دوب هدیرخ نا شیارب امله ردپ هک ییاه یکاروخ

ات دوب هدنامن یتح . دنتشادن نافوط ردپ نآ زا یعقوت چیه مادکچیه دوب.

امله دوب. هدرک کرت ار ناتسرامیب حبص ومد دوش صخشم نافوط تیعضو

دوب هدش نئمطم دید، یم اج نامه ار نافوط دامر .حاالهک تسشن وا رانک

ونز دنک فاص ادص دزات یا هفرس .تک دشک یم سفن زونه شنافوط هک

زند: فرح یارب دش مدق شیپ رتدوز شرانک

نک. تحارتسا هنوخ ورب ... هزمرق تامشچ -

داد: ناکت فرط ود هب یرس مارآ امله،

وخمب... نم -

نتاه یتقو حاال هک یفرح نار ازه ! نتفگ یارب تشاد شلد رحفرد نارازه

د. یوگب تس ناوت یم دندوب هدش

تشاد هزات ارچاالن...االنهک ه... دیشک درد شیگدنز وت یلیخ هچب نیا -

؟ هتفیب قافتا نیا دیاب دید یم نور تشاد تسود و شمارآ گنر
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: دنزن یفرح تسناوتن امله و داتفا هیرگ هب نافوط ردام

یچ شدرد نافوط دیم هفب دیدرک یعس راب هی طقف راب... هی یتح -اتحاال

دوب؟

ود امله هاگن رد شهاگن و داتسیا شزرل زا شا .چهنا دروخ اج نافوط امرد

دز: ود

هیچ؟ تروظنم -

؟ دیمهفب ور شندیشک زرج یلص ا لیلد رابتالشرکددی هی یتح -اتحاال

یعس ردام،اتحاال هی ناو نع هب امش ن! هتسباو نوشردام هب ارثکا اهرسپ

؟ هشک یم رجز راده یچ ازا عقاو دیمهفب دیدرک

دات: سرف نییاپ یتخس ارهب شناهد بآ ناف وط ردام

! همچب نافوط ؟ مشاب هدرکن یعس هشیم هگم ! مردام هی نم -

: دشاب طلسم شدوخ اتبر درک تشم مکحم ار شتسد ود ره امله

ور دیتسب مشچ وشام هدیشک رجز نوتشوگ لغب اه سلا هک -چبهیا

! شدرد

رد درد زا شتروص دش، ریسا وا تسد نایم تردق مامت اب ناهگان هک شچم

درب: ادصباال هدش تنکرل یا هیرگ و مشخ اب نافوط ردام و تفر مه
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یچ ام یرسپ و ردام ی هطبار و نافوط ناه؟زاددر ؟ ینود یم یچ -وت

؟ ینز یم ت مهت تحار ردقنا هک ینود یم

: درکن شتسد ندرک دازآ یارب یش ملهاتال

راک هب مرس میگدنز مو !مت مدرکن تلا خد سکچیه یگدنز وت تقوچیه نم -

هک ییامد هم!آ داوناخ ... متشاد گرزب زمرق طخ هی هشیمه یلو هدوب مدوخ

زونه نافوط ... نتسه و ندوب زمرق طخ مارب هشیمه مت، شاد نوشتسود

شلد ی هرفس که هید رم نافوط ه... مبلق از هکیت مااهی تسین ینم هداوناخ

. هدموا شرس هب یچ وفگت درک نمبزا شیپ مدآ همه نیا نیب زا ور

! دیمه فن سکچیه و دیشک رجز یگچب زا هک هیدرم نافوط

دش: رتشیب شچم رود هب نافوط ردام تسد راشف

هک مدرک ور تالمش مومت شیگچب نومه زا نم ! ینک متو اضق یرادن قح -

ردقنا !هک هریگب مورآ هرذ هی هچب نیا هک مدرک یراک همه ... ممهفب ور شدرد

و سانشناور کی زهراو یتقو مدرک یم دیاب راکیچ ... هشابن شدوخ وت

ن؟ دیم هفن ور شدرد مه روا شم

؟ هشاب شرد پ شندیشک درد یلص ا لیلد دیاش هک دیدرک رکف -اتحاال

دش: لش شچم رود زا نافوط دامر تسد
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؟ شردپ -

دز: یدن خلت و درک ارزآدا شچم امله

رصقم نافوط ف داصت رطا خب دیتشاد بشی د نوتدوخ بیه؟ جع -

! شدیتسنود یم

درک: شهاگن ت وهبم ناف، وط مردا

نم یلو یلو... داین رظن هب شراتفر وت دیاش ! هنافوط قش اع کباب ... کباب -

نو شردپ اهاب هچب ی همه !یبن هزیزع شارب یلیخ نافو ط هک منود یم

... مدوب هدش هکوش نم... دوب! روط مهنی مه بشید ... دایم شیپ وعدا

نومرد و اود یلک و سلا دنچ زا دعب زا... دعب .ام دوبن مدوخ تسد فرحام

ندیشک درد ثعاب هنکمم رو طچ ... هشرسپ کت نافوط ... میدش راد هچب

؟ هشاب ش هچب

لبق، بش هک ینز دوب. رکهد شروک قشع هک دید یم ار ینز شی وربور امله

فداصت ر صقم ار شرسمه تشاد هک شندی یم ار شیادص نفلت تشپ زا

درک. یم بیذکت ار زیچ همه وحاال تس ناد یم نافوط ندرک

؟ مگیم تسرد ... دینوترسمه ق شاع -

نمه! زیچ همه کباب -
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زرط هب نز نیا دنا. وخ ار هیضق اتهت امله و داد باوج ثکم ای هظحل نودب

ار وا زج زیچ چیه تشاذگ یمن هک یقشع دوب. شرسمه قشاع یراو هناوید

هب تسناوت یم دش...چه یم دوبان رذه هرذ تشاد هک ار شرسپ یتح . دنیبب

شفرح یور مه زاب دوب هدید هک یدهاوش دوجو اب حیت هک دیوگب زین

... دیابن هک دنز یم ار یفرح ، دنامب رتشیب رگا تسناد یم درک؟ یم رارصا

: تفرگ را شیوز اب نافوط ردام هک دورب تساوخ فرح دشویب دنلب سپ

؟ هتفگ یزیچ شردپ شزا هرواشم تاسلج وت نافوط -

هک درک یم سامتلا شنامشچ اب تش اد هک تشگرب ینز مست ثکم اب امله

ندیشک اهزرج سلا یناب و ثع اب شرسمه .هک تسا غورد زیچ همه دیوگب

... تسین شرسپ

یسک رایتخا رد ور معجارم تاع طاال هک هنک یم مکح نم یراک -خاالق

زا دینوت یم عقوم نوا ... دایم شوهب نافوط ش! ردام یتح ... مدن رارق

د. یسرپب شدوخ

هار جورخ رد تمس دنیبب ار نافوط هکنیا نودب و درک دازآ ار شیوزاب و

هک شردام ندید ...اب دورب وا تاق هبمال تیناب صع اب تش ادن تسود . داتفا

ود وهنتارد داتسیا دش، یم کیدزن تشاد شتسد رد راهان ی هتسب باود
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فگت: هلمج

. مروخب اوه مک هی نوریب مریم نم -

. تشاد رب ناتسرامیب ی جورخ تمس ار شیاه مدق و دنامن حفری رظتنم و

مادم یسک دشو یم هناوید اه مدآ یضعب رد تقا مح زا مجح نآ زا یهاگ

اه!" نافوط هراچیب راچهطافون... "یب درک یم رارکت شرس رد

***

... رتکد مناخ دیشابن هت سخ -

داد: ناکت رس یا هتسخ د نخبل شا،اب یشنم باو ردج

! متسین رتکد مناخ زونه نم دنچ... ...ره یشابن هتسخ مه امش -

رد مامت زور هد هک تخادنا یم یسک دای ار امله وا، ِنتف "گ رتکد "اخمن

ار شفیک .بدن تشادن شنامشچ ندر زابک یارب ید صق زونه و دوب باوخ

فداصت عبدزا زور دز.ود نوریب کینیلک وزا درک اج اجهب شا اشهن یور

. ددرگرب راک رس هک دوب هدرک وجرو عمج ار شراکفا و شدو ،خ نافوط

گیدر زور دنچ درک. یمن لح ار یزیچ نتشاذگ تسد یور تسد و نتسشن

مک هک دوب هداد لوق شدوخ هب دشووا یم رازگرب شیارتکد نومزآ

ار شند ش رتکد مناخ دراد تسود هک تفگ می هشیمه ناف وط ... درواین
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هدش، هک مه شا یحور تیعضو نیرتدب رد تشاد صقد امله و دنیبب

نافوط یتقو تساوخ یمن . دربب شیپ لبق لا ور قبط ار شیاه همانرب

دنک. شنزرس ار شد وخ مه نافوط و دوش هدن شمر شیولج مییآد، شو به

دعب هک تقو دیا.ره ردیب شکشا هک دش یم ثعاب مه وا هب ندرک رکف یتح

شلد هب مغعملا مامت هک راگ ،نا نافوط تاق مال ِکیدزن دشو یم رهظ زا

رس هک ییاهز ور نیا متما لثم دز، نوریب هک نامتخاس .زا دروآ یم موجه

دید. شنیشام هب هداد هیکت و هچوک رطف نآ ار شردپ دوب، هتشگرب شراک

و لقاع یفاک هزی ادنا به شرتخد دوب. هدرکن عنم نافوط ندید ارزا امله

هتس اوخ وا زا هناردپ یلو دریگب میمصت شا یگدنز بیار شدوخ هک دوب بغلا

هک دوب نارگن دنک. شا یهارمه نافوط قاتا رد تشپ و ناتسرامیب هکات دوب

لوبق مه امله و دنشاب هتشاد شرتخد اب یدب راتفر یوا هداوناخ ادابم

رناژی ار شدوجو رسارس دید، یم ار نافوط هکپرد ینا مز دوب.ره کهدر

دنک. تینما ساسحا وا لباقم دش یم ثعاب شرد پ روضح . تفرگ یم یفنم

مرگ شلد دید، هک ار وا یاه بل یور دنخبل و داد ناکت تسد شردپ یارب

: تفگ و تشادرب هچوک رطف نآ تمس ار شیاه مدق دش.

اباب... -سالم
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دش: رت قی مع شردپ یاه بل یور د نخبل

. یشابن هتس ناج...خ اباب -سالم

دی: سوب ار شرد رادپ شی هتر تر وص و داتسیا اپ ریونکو امله

د. یشاب -سالتم

هب امله اما دیسر می رظن هب هداس یسک ره رظن رد ناش هملا کم دیاش

ه تسخ رگید هک درک می سح وا، یاه نتفگ دیشابن هتسخ ِندین ش ضحم

مه شار نافوط و دشوپب مزر سابل تسناوت یم نآ، زا دعب هشی .مه تسین

! ندنام هدنز یارب گنج دنک. توعد گنج به

ناتسرامیب هچبه دش.ره یرپس توکس رد هشیمه لثم ریسم رت شیب

امله و دناود یم هشیر شیولگ رد رتشیب ضغب ، دندش یم رت کیدزن

هک دوبن یزی چ نوا درک نارگن ر تشیب دنک. هیرگ شردپ یولج تساوخ یمن

ود ،ره ناتسرا میب کی دزن نیشام ندش فقوتم .اب دشاب هتشاد ار شدصق

ت عاس دن. داتفا هار یدورو تمس شردپ ی هناش هب هناش و دندش هدایپ

ییاه مدآ کت کت بیار امله ... هشیمه رتزا غولش ناتسرامیب و دوب تاق مال

بیار یتم سال یوزرآ درک. یم شمارآ یوزرآ د نتشذ گ یم شرانک زا هک

! شدوخ لثم تسر .د دنتشاد ناتسرامی ب تخت یور هک یزیزع
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و تسد نافوط ردپ ندید اب رگید ، دندیسر یوژههک یاه تبقارم کیدز ن

و شدوخ مه دوب... بوخ ، دشاب رت یوق دوب هتفر گ دای هکنیا . دیزرلن شیاپ

ناکت یرس ناشباوج رد اهنت نافوط ردپ و دندرک یهاتوک ،سالم شردپ مه

دوب، هتفرگ یزاب هب یگلا س هس شارزا رسپ هک یدرم زا یعقوت چیه داد.

هکاب یتدم متما ورد دیایب نوریب نافوط ردام ات دندنام رظتنم ... تشادن

رظن هب نیگنس مه اوه ،تحی دندیشک یم سفن ناکم ردیک نافوط ردپ

ونز شدند دنلب شر ودپ امله ، قاتا زا نافوط ردام ندش جراخ !اب دیسر یم

: دیشک شسیخ نامشچ ریز یتسد شیوربور

. مرتخد یدموا شوخ ناج... امله .سالم یمارآ یاقآ -سالم

دش: شکیدزن امله و دنداد ار شم سال باوج ود ره

. منونمم -

درک: شا ییا منها ر لخاد وهب تشاذگ شرمک تشپ یتسد نافوط ردام

هدرکن زاب ور شامشچ زونه دیاش . هترظتنم م هچب هک ورب ... لخاد ورب -

ور! تندموا هنک یم سح اعطق یلو... هشاب

رگا داد. ناکت رس فرح ویب داتسرف نییاپ یتخس ارهب شناهد بآ امله

زور دنچ ثحب و هملا کم زا سپ . تسکش یم اج نامه شضغب دز، یم فرح
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یلو دنیبب یدرس وا زا تسا ن کمم هک درک یم رکف ، نافوط ردام اب ششیپ

درک... یم دروخرب هناردام و یم یمص نانچمه نافوط دامر بندو. روطنیا

. دشوپب ار صوصخم ناگ درک شکمک ر اتسرپ دشو ویژه هیا تبقارم دراو

ترت حار دش یم ثعاب دن، دوب هتفرگ نافوط هکبیار یا یصو صخ قاتا

هسفق هک ردحیلا هاگت سد مهه نآ نیب ش ندید نزبد.با فرح ابوا دناوت ب

رس هنوگ یور هرخ شباال کشا دش، یم نییاپ باالو یمارآ هب شا هنیس

درب: شیپ وا تمس را شیاه مدق و دروخ

-سالم...

ار شا اچهن شزرل یولج درک وتالش تسشن شتخت انکر یلد نص یور

: دریگب

دوب! هدش گنت تارب یلک ملد یلو... تمدیدن زور هی طقف ... طقف -

: دتسرفب نییاپ ار شضغب ات درک دیوتالش شک شیولگ هب یتسد

نم زا نوشیکی ... نوشیکی بصح! زا مدی د عجارم ات تشه وز رما ... زورما -

... رسپ و رتخد ادهر!هی لگشوخ یولقود هی یلو هرت کیچوک سلا راهچ هس

داد! منوشن ور نوشاسکع زورما ... زورما

دز: دنخبل نازرل اهی بل نامه واب دنک اصف ار شیادص دزات یا هفرس کت

@
shahregoftegoo



342

زا دعب اه!ام داوخن هچب تلد تقو ...هی تقو هی مگ یم هک ور انیا -

! میدرگب ور ایند لک ییات ود چندسلا دیاب ... دیاب نومجاودزا

: دیزرل شا هناچ و تفرگ شتسد اردر نافوط تس د

؟ درمان یباوخب یاوخ یم یک !ات هگید نک توزاب امشچ -

هتخاس هناخ نافوط ربیا نآ رد هک یبلق نامه ت. خوس یم شبلق قمع ات

هو تفرگ یادص هک تسک ش شضغب و دنابسچ وا تسد هب یناشی دوب...پ

: دینش شکیدز ارزان یا هنادرم راد شخ

وت! هیبش ... داوخ می ولقود هی ملد نم نم... یلو -

یادص هک دروآ رسباال عیرس ونچنا درک تسیا شا هنیس رد امله بلق

وا خرس و مینهزاب نامشچ رد تهب اب شهاگن . دینش ار شندرگ اهی هرهم

: دندروخ ناکت ر ایتخا یب شی اه دزوبل ود ود

! نافوط -طو...

درک: همزمز و دناشن بل یور یدنخبل یتخس هب نافوط

؟ نافوط ِناج -

یا هدی رب سف .ن دیسر می رظن هب هتفرگ ژن یسکا کسا م ریز زا شیادص

ناکت نیف رط هب دشورس لبدن عیرس امله ، داتفا هفرس هب هک نیمه و دیشک

@
shahregoftegoo



343

داد:

... نافوط یدش رادیب ! یدش رادی ادخ...ب یاو ! نزن فرح ... فرح -

چم که دنک ربخ ار هیقب اتدکرتو دورب نوریب قاتا زا عیرس تساوخ و

شد: راتفرگ وا تسد رد شتسد

... نومب -

دنک: دازآ ار شتسد هک دماین شلد امله

رگمد. یمرب ... دایب مگب رتکد هب دیاب ... دیاب -

درک: دراو شتسد هب یما رآ راشف نا فوط

؟ هزمرق ... ردقنا تامشچ ارچ ارچ... -

درک: شهاگن ضغب ومغو تینابصع اب نا مزمه امله

یتشاد ... مگیم ک یربت ! یدوب شوهیب مامت زور ارچ؟هد یسرپ یم هزات -

ر! همداد یاقآ یداد یم نت شک یهب راگتساوخ بش وتدوخ

شناوت مامت و درک شزاون ار امله تسد تشپ مارآ تسش تشگنا اب نافوط

: دسرب رظن هب هدنمرش شنحل ات درب راک ارهب

مدر... گب ترود -

: دنیبن ار شکشا نافوط ات دناخرچ ندرگ ملها
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... نوج زا رود -

درک: دازآ یمار ارهبآ شتسد چم ، شرگید تسد وبا

-االنیمما...

نوریب قاتا زا شصوصخم ناگ ندروآرد نودب دنک، تفلا خم وا هکنیا زا لبق

هدز تشحو شا، هتفشآ وحلا خرس نامشچ ندید اب نافوط ردام وددیو

داد: ربخ امله ، دسرپب یزیچ هکنیا زا لبق شدو دنلب

! هدموا شوهب ناف وط ... نافوط -

هب هک دیشکن لوط یزیچ و درشف شناهد یور تسد تهب اب نافوط ردام

بل امله بهب اطخ هنامحر یب شرسمه هک دیود قاتا تمس و دمآ شدوخ

دز:

! یرادن اجنیا یراک هگید -

زد: رشت تهب با نافوط ردام و دیخرچ شتمس هکوش هلام، هاگن

! کباب -

دش: وبدنل دناشن لب جنک یدنخشین شرسمه

هگید ام... هب هدنو بسچ و شدوخ یدایز مه اج نیمه ؟ات مگیم غورد هگم -

هنک! مک ور تمح مکز مک هشتقو
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: تفر شتمس مشخ دشواب تشم مکحم امله پرد تسد ود ره

یب! اسح درم توبمهف نهد فرح -

هب ورس داتسیا شر دپ یوربور عیرس امله هک دوش ریگرد ابوا تساوخ و

داد: ناکت فرط ود

-بابا...هن!

ارنکتلر شا هناچ شزرل تشاد یعس یتخس وهب دوب سیخ شنامشچ

شا هنیس هسفق دید! یم نیگمشخ دح نآ ارات شردپ هک دوب راب نیلوا دنک.

امله هک یدح دوب.هب هدز نوریب شندرگ گر دشو یم نییاپ باالو تدش هب

طقف هک یروط ، شمشخ و ضغب زا هفخ یادص واب دیسرت شندرک هتکس زا

زد: بل دنونش ب رفن ود ناشدوخ

... هرادن و ششزرا -

زونه دوب. ینابصع مه زونه یلو دش رتمی رآما تشاد شردپ یاه سفن

طقف ... دیزرل یم مشخ زا مه زونه دوب. هتشگنرب یداع حتلا هب شگنر مه

دو زادنیب نافوط ردپ هب ینیگمشخ هاگن شردپ هک دیشک لوط هیناث چند

و دوب هتفرگ نافوط هک ار یتسد نامه تسرد . دریگب ار امله تسد چم

یلو دورب بندلاش دش روب جم ها سابل نامه اب امله . دورب ج ورخ رد تمس
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نیمه دنک. شرتد ب تساوخ منی امله و دوبن بوخ شردپ زند.حلا یفرح

دز: بل هدن امرد ، دندش جراخ ناتسرامیب زا هک

! متسد اباب... -

ش ناتشگنا . دیشک شیاه هیر هب قیمع ار زییاپ درس ی اوه و داتسیا ش ردپ

: تشگرب شتمس دشو زاب امله چم رود زا مارآ

نوخه! می ریم -

که درک یم شکرد دوب. هدینشن شردپ زا دایز ار یروتسد نحل نیا

موج ه دروم هکنیا بیار شردپ ! شدوخ لثم تسرد ... دشاب نیگمشخ

دوب... بیجن و بوخ یدایز ، دریگب رارق نافوط ردپ لثم یدارفا

... رظتنم االن نافوط ! ششی پ مدرگ یمرب فگمت نافوط هب نم نم... اباب -

ادصباال شرد هکپ دوب هدشن مامت ش فرح و دروآ نابز تارهب املک ضغب اب

درب:

؟ مدرک تگرزب یروطنیا ور وت نم ... نافوط ... نافوط ... نافوط یه -

ور تدوخ ردقنا ؟ نتسکش ور تتمر ح هک ییاج هب یدرگرب هک یروطنیا

ی؟ نود یم شزرا بی

: ددرگ یمرب دوب هداد قلو نافوط هب یلو دوب شردپ اب قح
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منک... شلو اهنت ی روطنیا دایمن ملد طقف نم ... طقف نم جامن... اباب -

شدوخ اب هکنیا زا لبق یا هظحل تسرد و تفرگ ار شتسد هراب ود شردپ

فگت: شا هدش کدیل یاه نادند نایم دربب،زا نیشام تمس

... نشرانک شزوسل وامردد ردپ ! تسین اهنت -

وندبالوا چدیک شا هنوگ یور شردپ راد گر نامشچ هب هریخ امله کشا

درک: زاب شیارب ردار شردپ . تفر نیشام تمس

وش... راوس -

: تشاذگ زاب باالیردنهمی تسد امله

... افطل اباب -

: دنامب رآما درک عسی یتخس دشوهب شا هریخ یتحارا ابن شر دپ

امله! وش راوس ... ننکشب ور تتمرح نیا زا رتشیب مراذی -من

دزن یفرح رگید هک ییامله د... نیبن ار امله پرزاغم نامشچ ات دنادرگربور و

و دوب هدمآ شوهب نافوط دش. راوس شصوصخم ناگ ندروآرد از سپ و

وزرآ شلد رد امله هک ینافوط ش... یاهزور نیا قاف تا نیرتهب ین عی نیا

دنک... شکرت یظفاحادخ یب بش نآ هدش روبجم هک دمهفب درک یم

***
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ار شنامشچ ی هشوگ هراش، وا تسش تشگنا واب تشاذگ رانک ار شا هوزج

دش یم ی زور دنچ و تشاد ا رتکد نومزآ حبص . درشف هشیمه رتزا هتسخ

هب هداد هیکت و درک ش وماخ اشار هعلا مط غارچ دوب. هدیباوخن تسرد هک

ار شیاه کلپ نیا زا شیب تسناوت یمن تس. ب مشچ شنادرگ یلدنص تش پ

نرف کی ریو صت ندید و ناشنتسب هب دوب راچان ... ندنام زاب هب دنک روبجم

یور هاگتسد همه نآ نایم ید رم یبآ نامشچ ر یوصت اه! کلپ نامه ت شپ

هب روبجم هک ییامله و ددرگرب امله دوب رظتنم هک ید ...رم ناتسرامیب تخت

دش! نتفر

هک یبش نامه دید...زا یم تروص نآ ارهب شردپ فلا خم هک دوب راب نیلو ا

و دورب نافوط تاق هبمال درادن قح دوب هتفگ ، دندوب هتشگرب ناتسرامیب زا

و مشخ واج رد .ارگ دریگب مارآ شردپ دنکتا توکس دوب هداد حیجرت امله

نودب زیچ همه ، دناشنب یسرک ارهب شدوخ فرح تساوخ یم وا یتحاران

راک رس تساوخ یمی تقو دعب، زور و دوب هدرک ربص دش. یم رتدب شک

یضار یتح . درادن تیاضر نافو ابط تلصو یارب هک دوب هتفگ شردپ دورب

ی هدهع اررب زیچ همه دعب، و دورب نافوط تاق هبمال شرتخد هک تسین

دریگب را ییاهن میمصت دیاب هک تسا امله رخآ رد هک دوب!نیا هتشاذگ وا دوخ
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مه زاب امله ... درادن تیاضر ردپ، کی ناونع هب یلو دوش یمن شهار دس و

اربی ار امله هش یمه لثم و دوب هدش مارآ یمک شردپ دوب. هدرک تو کس

حضاو ردپ، کی ناونع هب مه ار شعضوم اما دوب هتشاذگ دازآ یریگ میمصت

ندیسر ریارات سم مامت زور نآ هک درک یمن شومارف امله دوب! هدرک عاالم

هک ینافوط ... نافوط وهن تشاد یریصقت شردپ درک...هن هیرگ کینیلک هب

دوب نافوط ردپ ه جوتم ، اهریصقت مامت ! تشادن ربخ شا یع قاو دصق زا امله

ساسح ا گرم دح هب رفن کی هب تب سن شا یگدنز رد راب نیلوا یارب امله و

وهب تشذگ س اکرورد ش،هب رتدعب و دعب یاهزور و زور درک.نآ یم رفنت

یما یپ .هن دنکشب ار شردپ تمرح تساوخ یمن . تفرن نافوط تاق مال

هب دمهفب نافوط هک تش اد وزرآ لدش وهت درک تفایرد یپمای وهن داتس رف

ات درادرب یمدق نافوط هک تشاد وزرآ ... هدماین ش هبمالتاق رگید یلیلد هچ

ناتسرامیب زا هک تسناد یم دنک.عبدی تس اررد زیچ همه شیاپ اپهب مه وا

کی یتح نافوط هک دیسرپ یم شدوخ حلا،از نآ واب دشاب هدش صخرم

هراب ود ار هعلا طم غارچ ؟ دوب هدشن واکجنک ش ندماین تلع دروم رد ابرمه

هب رتدب شراکفا هک دش یم ثعاب یکیرات زاب... ار شنامشچ رکدو نشور

یفوپ درک، سمل هک ار شتروص یسیخ و دروآ باال تسد ! دننک هلمح شرس
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یتح اهزور نیا درک. کاپ دوب هتخیر یکی رداتر هک ار هییا کشا و دیشک

واب تخادنا شلی یوماب هحفص هب یه اگن ... دیمهف یمن مه ار شندرک هیرگ

لیاب یوم هحفص زونه دشو دنلب دوب، هتشذگ بش ود زا هک یتعاس ن دید

تس: ب شق باالینآن یمایپ هک دوب هدشن شوماخ

؟" یرادیب ناج... امله "

نآ رد هک یا هظحل ند وب یعقاو هب یتح درک. شک شنامشچ ایهب هظحل

مان یور ش مشچ و تشادرب ار لیاب !وم شندوب ن باوخ و دیشک یم سفن

هب ناهگان هک ینافوط ! نافوط دوب... شدوخ ... دیخرچ و دیخرچ هدنتسرف

هب شتسد دش... دید پان تع رس مهنا وهب درک ریوناش شدزو مارآ یگدنز

هجوت یب . داتسرف نییاپ راد ادص ار شنا هد وبآ تفرگ شزرل لیابوم رود

ناشتچ هحفص دراو دیدرت ،با دیکچ وا مسا یور تسرد هک یکشا هرطق هب

ار شتسد شزرل درک یعس ... شناهد ملهارد بلق و دوب نآالنی نافوط شد.

درک: پیات و دنک لر تنک

؟" یبوخ ... مرادی "ب

یا هظحل ... دنامب توافت یب مه زاب تسناوتن . دسرپن حلاشار تسناوتن

: دهد با وج نافوط ات دیشک لوط
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امله!" هتگنتلد یلو م حور ... دیاش ی مسج ؟ بوخ "

و دیبوک شا هنیس هسفق ارهب شدوخ هشیمه رتزا مکحم امله بلق

فگت؟ یم دیاب هچ . دزیرن کشا ات دیشک شمشچ ریز یتسد مکحم ن امزمه

هحفص زا یلو دادن یباوج ؟ تفگ یم دیاب هچ وا یاه تبحم باوج رد

یرگید فرح نا فوط هک درک یم ادخ ادخ شبلق . دشن جراخ مه ناش تچ

...ودز: دنزب

منوت یم !لوی هتسکش تلد ودمن یم ... تار ب هدش گنت ملد مرب... ت نوبرق "

... تارب هیمهم زور ادرف ؟ نافوط ِزیزع یشاب بوخ ور بشما هی ماوخب تزا

منک. تسرد ور یچ همه دوز یلیخ مدیم لوق . یدوب شرظتنم اه تدم

؟" ینک یم مرواب هرابود

رد نافوط . دوشن دنلب شا هیرگ یادص هک درشف شناهد یور تسد امله

امله!رد ِن کمم حتلا نیرت گنتلد بود...رد هداد مایپ نکمم نامز نیرتدب

د: سیونب شیارب تسنا دوب...هنتاوت راشف تحت فرط همه زا هک ینامز

"هرآ..."

که تشادن ار شلد و دمآ یمن شلد دوب. هتفرگ سپ ادخ ِدوخ نارازا فوط

مایپ ... تشاد نادجو باذع وا ندیدن زا هک ینامز هم دنک.نآ تبحص دب
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دوب: شبلق شتآ یور بآ لثم ، نافوط رخآ

ر یخب تبش ... مدیم لوق تهب ! هریم شیپ بوخ یچ همه ادرف ... ملدزیزع "

". رتکد مو ناخ

و دناوخ ار شمایپ دوب، هدش ترا کشا ی هدرپ تشپ زا هک ینامشچ اب امله

داد: باوج و تفر وا فورعم ظفل یارب شلد

"... ریخب بش "

درک. شو ماخ ار شلی ابوم هحفص دشو جراخ ناشتچ هحف ص زا عیرس و

درک یم رارکت شرس رد رفن کی و دیپت یم تعرس نامه اب زونه شبلق

مامت هظحل کی رد هک تشادن ربخ و دوب هدرک رواب ؟" ینک یم مرواب هرابود "

ورف مه شحو ور مسج ،هک شرواب طقف ...هن تخیر دهاوخ ورف شی اهرواب

... دزیر یم

***

کی دز. سپ ار شتقوم ی هدننار کمک دشو هدا یپ نیشام یزا تخس هب

و دیشک یدردرپ س حلا،فن نآ اب یلو دوب چگ رد زونه شیاپ کی و تسد

شا هدننار هب باط درک،خ یم اج اجهب نیمز یور ار شیاصع هک روط امهن

: تفگ
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منز. یم زنگ مدرگرب سمت اوخ ... یرب ینوت یم -

اقآ... مشچ -

ن یشام راوس دعب و دوش رترود اتوا دنام رظتنم یمک شر، انک ناوج رسپ

فرط نآ هب یتقو و درک یط ار ناب خای ضرع یندنک ناج هب نافوط دش...

ت خوس یم شا هنیس هس .فق دریگب سفن ات داتسیا یا هظحل ، دیسر نابایخ

شا هتسکش یاپ و تسد . دیشک یم اشریت هدروخ شوج هزات یاه هدند و

زا دعب زور یلقاع مدآ مادک هک دیسر یمپ شدوخ زا مادم و همه زا رتدب

درد هکاز ینامشچ زدن؟ یم هسرپ ناه ابایخ رد روطنیا شندش صخرم

ار دنک انش دناوتن رگید دوب نکمم هکنیا رکف و درک زاب ار درشف یم مه یور

و تسد زا دناوت یم ه رابو هکد دوب هتفگ شکشزپ درک. نوریب شرس زا

. دهد همادا لبق لثم انشرا دناوتن تسا نکمم یلو دنک هدافتسا شیاپ

مه تیعضو نامه رد یتح نامدو هریخ ش یوربو ر درم هب میقتسم ، شهاگن

ی رتکد نومزآ ی هزوح یو ربور تسرد امله ردپ . تسشن شبل جنک یدنخشین

ثمل تسر درک.د می کچ شار تعاس مادم و دوب هداد هیکت شنیشام ،هب

نافوط هک یزیچ . تسا شدن زرف رظتنم و نارگن هک نابرهم ردپ کی

دوب... هدرکن هبرجت شا یگدنز رد تقوچ یه
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دنچ یاه هدقع و راکفا درک یعس و دیشک ش یاه هیر هب یتخس ارهب اوه

ورف شا یگشیمه نملتنج شقن رد ودباهر دیاب . دنزب سپ ار شا سهلا

، دیسر هک شکیدز ون تشاد رب وا تمس رآما مارآ ار شیاه .دقم تفر یم

زد: ادص

... یمارآ -آیاق

ار نافوط هک نیمه یلو درک کش شدوخ یاه شوگ هظایهب حل امله ردپ

ناد: رذگ رظن ارزا وا وسراتپیا تفر گ نیش ام ارزا شا هیکت بجعت دید،اب

؟ ینک یم چیراک اجنیا ن؟ افوط -

داد: هیکت نی شام اوبه رانک کدرو یط ار هدنام یقاب مدق دنچ نافوط

دین! یبب یروج نیا ونم زورما هرارق هک... ماوخ یم رذع -

دش. یم هدید درس قرع اش یناشیپ یور و دوب هدش خرس درد زا شتروص

: تسشن شرانک درم یاهوربا منای ینارگن زا یمخا

؟ اجن یا یدموا حلا نیا اب ارچ ؟ یدش صخرم -کی

دز: یگنرمک دنخبل و تشاذگ شرانک ار شیاصع ناف وط

راک نم هک تسنود یمن ... مشب صخرم رتدوز دادن تیاضر رتکد ! زورید -

هنک! یم م هفخ هراد نادجو باذع هک تسنود یمن . مراد نوریب نیا یمهم
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داد: همادا شنا شچم هب هریخ و دیخرچ وا تمس ر تشیب

.هب متشادن ور نوت هرامش ... یمارآ یاقآ مدز یم فرح نوتاهاب دیاب -

. منزب لتنف تشپ زا ور ییاه فرح نینچ ماوخب هک مداد یمن هز اجا ممدوخ

نم...

دنام شناهد رد فرح درک، شتوعد تو کس وهب دروآ باال تسد هک امله ردپ

شدین: یم فرح وا زا هکبدیا دوب نافوط وحاال

جاودز ا نیا ثحب ویل هدش رتهب حتلا هک ملا حشوخ ... رسپ یدرگرب هرتهب -

تس! هدش مومت نم رظن زا

درسنوخ نانچمه شا هرهچ حتلا یلو دش تشم مکحم نافوط سملا تسد

دوب: نامیشپ یدح وات

اب خیلی نم هساو نوش هداوناخ و موناخ امله م... هدن مرش اعق او نم -

داهم وناخ ای نم هک ماوخ یمن و متساوخ یمن مه هظحل هی یتح . نشزرا

. میشب نوت شجنر ثعاب

تف: رگ وا نامشچ ارزا شهاگن و درک یثکم

هکنی ابا هیضق نیا . مرادن مردپ اب یبوخ ی هطبار هک سهلا یلیخ نم -

مدو وخ هک ینا مز نومه زا هدش ثعاب یلو ، هدوب ه دننک تحار هشبرماان یمه
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یتح تقوچیه و مدرک راک ینووجون .زا مسیاو مد وخ یاپ ور متخانش

منزا یگدنز هک تساه .سلا مدوب ن شتورث و مردپ هب هتسباو یا هرذ

که مدب نانیمطا منوت یم ... مطابترا رد مردام اب طقف و تسادج م هداوناخ

. نشن تیذا نم ردپ تمس تزا قوچیه دعب هب زاانی موناخ امله

داد: طفرینتناک هب یرس امله ردپ

رسپ و رتخد طقف تس... هداوناخ ودات دنویپ جاودزا ! نووج یماخ -هزون

مه! اب ننک یم تلصو هداوناخ ننک...ودات یم تلصو مه هکاب نتسین

محر شرسپ هب ردپ هک یا هداوناخ وت متسرفب ور مرتخد منوت یم روطچ

هنک؟ یمن

هدش ثعاب ش ردپ . تفگ یم تسار ش کران درم دش. ضوع نافوط هاگن گنر

تشاد دوب! هتخیرن مه کشا هرطق کی شیارب یتح و دنک فداصت دوب

دش... یم یبصع

متفرگ دای تساه سلا نم یلو... تسامش اب قح ال ماک ... تسامش اب قح -

یوت منک. ادج مردپ زا ور مهار و نوری ب مشکب بآ یزا یاهنت ور مد وخ میلگ

شبهو مشمارآ ملخ مردپ هک هدموا شیپ راب هس ود طقف سلا، دنچ نیا

هک مدیم لوق نم ...ویل دموا شیپ مه یراگتساوخ وت قافتا نیا هنافساتم
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لبق، رتزا هد نمرش و منک تراسج ماوخ یم و هشیمن رارکت هگید تافقا نیا

منک! ی راگتساوخ نوتزا هراب ود ور موناخ امله مبلق بامتما

رگید هکابیک دوب نا شهاگن اهنت دشو رار قرب تو کس ناشنایم یا هظحل

هک یناوج ورمد شرتخد ی هدن زایآ نارگن یردپ هاگن دز. یم فرح

توکس . دناشنب یسرک ارهب شدوخ هدش،رحف یتمیق ره هب تساوخ یم

: تسک ش امله ردپ ار ناشنایم

راتفر تزا اتحاال نم ! منوج زا رتزیزع یتح ... هزیزع یلیخ نم هساو امله -

تتیعضو نیا اب یتح و یدرک دروخرب مارتح ابا هشیمه سپر... مدیدن دبی

لد وت بآ هدرک سیع هک هشیمه یردپ ناونع هب ...ویل اجنیا یدموا یدشاپ

و ردپ یاوعد نویم مرتخد ه کنیا نار !گن منارگن هرو، خن نوکت شرت خد

. هنیبب بیسآ شام یرسپ

دنزب یفرح تساوخ نافو .ط داتسرف نور بی راداد ارص شمدزاب و درک یثکم

دش: عنام و دروآ باال تسد هرابود امله ردپ هک

! هیوق مه ردقنومه تس، هدننکش هک ردق نومه نم رتخد ... نووج نک شوگ -

شلک نیرتهب هب هشیمه و هدوب دازآ شیگدن اهیز یریگ میمصت مامت وت

ور شرکف هک یزیچ وره راک ات هتفرگ هتشر با ختن .زاا هدرک معل نکمم
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مدوب شرانک مه هشیمه و مدشن شعنام تقوچیه شردپ ناونع .هب ینکب

مدشن نئم طم ات یلو مشیمن شعنام ! منارگن راب نیا ، متفگ هک روطنومه یلو

مت. سین جاودزا نیا هب یضار ، هرادن هکابدی ور یشمارآ نوا ت رانک مرتخد

: دیشخ رد نافوط مشچ رد ترا رش قرب لثم تسرد یدیما رون

. مدیم لوق نوتهب منک... یم واثبت مدوخ -

نامه اقیقد و داد ناکت رس رحف دعب،یب و درک شهاگن یا هظحل امله ردپ

رانک نافو ط ندید واب دمآ نوریب روکنک ی هزوح زا امله هک دوب هظحل

هرگ شها گن رد نافوط یبآ هاگن ! تام ِتام دش... فقوتم شیا ،رسج شردپ

کی ناشمادک ...هر دیشوج و دیشوج ملها نامشچ رد کشا ومن دروخ

درک. یمن رواب دید یم هک ار یزیچ امله و دندوب هداتسیا نابایخ فرط

یاها پ یور دوب... هداتسیا ش ردپ رانک ردگچ، ییاپ و تسد اب نافوط

بوخ زیچ همه وبدهک هداد لبق،وقل بش دوب... هدمآ ن افوط ! شدوخ

مارآ و دروآ باال تسد هک نافوط دوب. هتفر شیپ بوخ و دور یم شیپ

ایخابن وزا دیشک شنامشچ ریز ی تسد عیرس امله داد، ناکت تسد شی ارب

شیاه د،لب یسر هک اه نآ یوربور ! هشیمه رتزا ساوح یب دش... در

: دندروخ ناکت هرخ باال
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-سالم...

داد: باوج یگنر مک دنخبل واب تفرگ وا ارزا امله یتشپ هلوک شردپ

نو؟ مزآ دوب بوخ ... یشابن هتسخ اباب... تهام -سالمور

شردپ و نافوط نیب شهاگن و داتسرف نییاپ یتخس ارهب شناهد بآ امله

: دیخرچ

! رکشورادخ دوب بوخ دوب... بوخ -

و تسب نیسحت اراب شنامشچ و داد امله لیوحت ار شفو مرع دنخبل نافوط

هش یمه اه،زا نآ نایم روصحم بآی نامشچ و شدنلب درک.مژهاهی زاب

شباذج مه شمشچ ی هشوگ مخز یتح کندرد. هولج امله مشچ رد رتابیز

: تفگ نیس حت اب شردپ دوب! هدرک

اباب... رکشورادخ -

یردقنآ نافوط روضح اب ناشنایم وج یلو تشاد امله اب یدایز یاه فرح

یتشپ هلوک . دننزب ار ناشلد فرح دنتسناوت یمن مادک چیه هک دوب نیگنس

نودب نا فوط هک دوب هتسبن ردار وهزون تشاذگ بقع یلدنص یور ار امله

: تفگ وا بهبپرد اطخ ، دریگب امله ارزا شها گن هکنیا

منک؟ نومهم یندیشون هی هب ور موناخ امله دید یم هز اجا ... یمارآ یاقآ -
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تبحص مه اب اهنت دنهاوخب اه نآ هکنیا راظتنا ت. شاد ار شراظت نا امله ردپ

اربهوا: باخ تنا قح و داد امله ارهب شهاگن . دننک

. داوخب امله روط -ره

ارعاالم شتیاضر شتوکس واب دیدزد شردپ ارزا شهاگن فرح یب امله

: تفگ امله ردپ هب باطخ و دناشن بل یور ی دنخبل نافوط درک.

شدعب و اجنوا میرب مینوت تس...می هفاک هی اجنیا یرتم هاجنپ ادودح -

. هنوخ ندرگرب نم هدننار اب دیدب هزاج ا هگا

اب نافوط دداو تیاض ر ،اما دوبن یضار شلد هت هک ردحیلا امله ردپ

: تفگ مارت حا

... یمارآ یاقآ دیدر ک فطل اعقاو -

درک: فر اعت امله وبه

... دییامر -فب

: تفگ کدرو شردپ هب ور نتف زار لبق یا هظحل امله

اباب... مدرگ یمرب دوز -

: دیچیپ امله شوگ رد شا هتفرگ یادص و داد رستناک شردپ

ناج... اباب هشاب -
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تسن اوتن رگید و داتفا اره ناف وط شوداشود ، تفرگ هک ار شردپ دیی ات

وا تمس ن درگ و دروخ رس هنوگ یور شکشا دنک. لر تنک ار شا یگنتلد

: دناخرچ

؟ نوریب یدموا حتلا نیا اب ارچ هخآ -

گنر و دوب هداتفا سفن س فن دوب،هب هتشادرب هک یمدق دنچ نامه اب نافوط

او هکنیا زا نیگمشخ ... نیگمشخ و درک یم نارگن ار کرتخد شا هرهچ وبکد

هچوک دراو نافوط ، دندیسر هک یتولخ ی هچوک رس وبند. شدو هبفرکخ

: شلا بند هب مه امله دشو

... افوط مگیم یچ یونش یمن -

ت سد نافوط دشو هدیبوک راوید هب آمار شرمک هک دوب هدشن مامت شفرح

: دنابس چ راوید هب وا رس رانک ار شم سلا

! نافوط یزعزدِل ... نافوط لد -جِنا

هسفق مه... هب هریخ ناشهاگن و دوب ت ناس دنچ دح رد اهنت ناش هلصا ف

شناه ردد امله بلق دشو یم نییاپ دنتباالو دنت ناشیود یره هنیس

فک دو زرلب امله ی هناچ دش ثعاب ، نافوط گنتلد گمرو نحل یمتیپد.

اب شدوخ لثم مه نافوط بلق . دنیشنب وا قبل یور هدارا یب شتسد
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و شدب یمسج زاحلا وا بلق ... قشع هناب یلو دیپت یم تعرس نی رخآ

و دیپت یم نکمم حتلا نیرت عیرس اب دورب هار دوب هدش روب جم هک یریسم

قشع ار نافوط بلق شپت هک ملهایی ! تشاد وا هب یهک قشع از امله بلق

کچدی: هنوگ یور وا ییایرد نامشچ هب هریخ شکشا و دناوخ

! تنتف زار مدیسرت ... مدیسرت یلیخ -

: دسرب هبنرظ نیگمغ شنا مشچ هک ارکدر شش تال مامت نافوط

یرو طنیا تگنشق یام شچ مدش ثعاب هک شخبب ... تمدنوسرت هک شخبب -

... نزیرب کشا

اررد امله نازرل نت شتسد کی ،اب نکمم نامز نی رت ساسح رد تسرد و

دمآ: دورف شکاندرد یاه دنده یور مکحم امله یناشیپ و دیشک شوغآ

؟ رتکد موناخ هن هگم ... هشیم تسرد یچ همه مدوب هداد لوق -هبت

درد اتزا دیزگ نبل افوط و درک هقلح وا رمک رود تسد طایتحا با امله

زا امله و درشف شدوخ هب رت مکحم ار هامل دمع .زا دنزن دا یرف شیاه دهدن

ت: شاذگن نافوط هک دیایب نوریب ششوغآ زا تساوخ وا، ندید بیسآ سرت

... تشذگ منهج ثمل مارب یدوبن هک زور دنچ نیا ! افطل ... نومب -

ارهب شدرس هاگن نافو وط درک سیخ ار شنهاریپ امله یاه کشا هرطق
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: تخو ورد بور

هدش روط زمد!ره فرح تردپ مزا...اب ینومب رود مرادن تقاط هگید -

رود هظحل هی یتح منوبدن... جاودزا هب تیاضر که منک یم نوشیضار

؟ ینک یم دام تعا !بمه هنداد نوج ثمل مساو تزا ندنوم

دشولحن صرق شیاه حفر هب کرتخد لد هک یردقنآ دوب. مرگ اما شنحل

: دیچیپ نافوط شوگ رد شراد ض غب

هرآ... -

پاهب ینسم نز هک بدو هظحل نامه تسرد و دیسوب شار رفقرس نافوط

: دیشک مه رد وربا و تشاذگ هچوک

نیب هگید هرا دن دوجو یی ایح !شمرو میدق یاه نووج هب تمحر دص -

اه... نو وج

تسد رت مکحم دمع زا نافوط هک تفرگ هلصاف نافوط زا تلا جخ اب امله

: تفگ وا بهب اطخ و دیچیپ شرمک رود

؟ مون اخ جاح هراد یلا کشا هچ ی! دوز هب هشب وخنهم موناخ هرارق -

: تفرگ ار شدنخبل یولج روز وهب داد هبباور ین ،یچ شیوربور نسم مناخ

ش... هداونوخ تسد شنوسرب ربب ! یدوز هب یگیم یراد -
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داد: همادا بل وبد،زری نافوط شروظن هکم وردحیلا

مشااهللا... تسه مه ربوور شو -چهخ

ار یوا هدنخ هک مه نافوط و دریگب ار شا هدنخ یولج تسناوتن رگید هامل

وا فرح یاجک هک دیسرپ شدوخ دوزا یدنخ یساسحا چیه دید،یب

... دیمهف یمن ار تاساسحا نافوط دوب؟ راد هدنخ

***

دیفس سابل ! هنیآ رد شدوخ هب هریخ میقتسم دوب... وربور هب شهاگن

و دوب هتسشن شنت رد رت مامت هچ ره ییابیز شا،هب یقیاق هقی و یسکام

دنک رواب هک دش یم ثعاب دوب، هدش نوین شی ییابیز هب شهک دنلب یا مهو

هک دوش یم ید رم سورع ، رگید ت عاس دنچ ...هکات تسا یعقاو زیچ همه

شرتابیز هشیمه ،زا شحیلم ویل التی شیارآ رادد. تسود رتشیب شناج زا

اهی ،بل دندیش لکک شدو خ ردام و نافوط ردام هک نیمه و دوب هدرک

درک. ش گنها نیسحت اب رگشیارآ دشو زاب یتلا جخ رپزا دنخبل هب شخر س

رد مشچ . تفرگ یمارآ ارهب شسورع ی اهوزاب دشو شکیدزن نافوط دامر

داد: شرارق بطاخم یا هناردام ضغب واب دناخرچ شترو ص

مشچ تزا وتهن یمن مه هظحل هی یتح نافوط ناج... امله شید هام -
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! هرادرب

: دورب نییاپ مه شضغب هکلب داتس رف نییاپ راد ادص ار شناهد بآ امله

امرد... دیراد فطل -

شیوربور نز گنرشوخ نامشچ کدر. یم ادص ار"امرد" وا هک دوب راب نیلوا

: دنکن بارخ ار ششیارآ شکشا ات تفرگ ورسباال دندیشخرد کشا زا

هملک نیا ندی نش رتزا گنشق یسح !چه ینم نافوط ی جان -اجِنامرد...تو

؟ تزا

هکاب داتفا شرد ام امله،هب هاگن و تفرگ شوغآ رد یمارآ ارهب امله و

ردام شوغآ رد یا هظحل کدر. یم ناشهاگن قوش کشا زا خرس نام شچ

دشورسات کیدزن شردام ، دنتف رگ هلصاف هکازمه نیمه و دنام نافوط

: دنارذگ رظن زا رادمن نام شچ نامه اراب شیاپ

؟ هشیم سورع هراد یدج یدج مرتخد -

درک: شلغب عیرس شردام و دیزرل ضغب زا یهامل هناچ

هر ادن نوگش مرب... تگنشق ی امشچ نوا نوبرق اه! ینکن هیرگ یآ -یآ

هنک. هیرگ شیسورع زور سورع

درک: هم زمز ضغب وبا درک هقلح شردام رمک رود تسد امله
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-اممنا...

درک: همزمز ششو گ رانک و دیشک شر مک تشپ تسد یما هبآر شردام

... ییام گنشق رت خد مزاب یرب، هک مه اج ره -وت

رد تمس همه ، شرهاوخ فرح هکاب دوب ندی کچ رشف رد امله کشا هرطق

... دنتشگرب

! دموا داماد -

... تشگرب هنیآ تمس هراب وود درک ندیپت عهب ورش شناه ردد امله بلق

مامت هام هس ، شندروآ تسدب یارب هک ینافوط نامه دوب. هدمآ نافوط

ار ناشتیاضر و دنک تباث یوا هداوناخ اربه شدوخ ات دوب هدرک تالش

هک ید دوب...رم هدرکن اررد شزمرق طخ راب کی یتح هک یدرم نامه دری. گب

و سابل ییور درک کمک شردا !م شزیچ همه و دوش شرسمه دوب رارق حاال،

ناشدقع ... دنریگن یسورع دوب هداد ح یجرت امله . دشوپب ار شدیفس شلا

تعاس دنچ و دوش رازگرب رضحم رد ناشکیدزن ن اگتسب روضح اب دوب رارق

ار نا شکرتشم ی گدنز و دننک رفس ناتسهل هب لسع هام یارب یزور دنچ دعب،

یسورع نشج هامل یلو دوب هدرک تفلا خم شتردق مامت اب لوا نافوط ! زاغآ

و درادن شنا گتسب اب یبوخ ی هطبار نا فوط هک تسناد یم ... تساوخ یمن
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بذعم تخانش یمن ار شنان امهم رتشیب هک ینشج اررد وا تساوخ یمن

شت. تادن اهاردسو یسورع دایز ت افیرشت اه، نآ مامت زا ادج دنک.

شلد بدو... باذع شیار ب دندیشک یم داماد و سورع هک یسرت سا

، دنصقرب ، دندنخب ! درذگب شوخ ناشیود هبهر هک دنک یراک تس اوخ یم

رو ضح ای شیا ورآ سابل دشن بار خ سرتسا نودب ... دنشک ب دایرف

و دوب شا یبآ مشچ درم ، تساوخ یم ایند زا هک یزیچ مامت اه... نامهم

و دوب هدرک نت سورع سابل دنورب هیلتآ هب دوب رارق یهک زور اهنت ... سب

. تشاد هداس یلو کیش دیفس سا بل نآ اررد حلا نیر بهت شدقع زور حاال،

درک... شا هق ردب دنخبل اب شردام و دیشک شی اه هیر هب یتخس ارهب اوه

و تخت ه نشاپ یاه لدنص اراب شیاه مدق امله و درشف یمارآ ارهب شتسد

، تفر یم رت ولج یهک مدق .ره تشادرب هاگشیارآ یجورخ تمس ، شدیفس

هلگ تسد اراب نافوط درک، زاب ردار هک نیمه و دیبوک یم رت مکحم شبلق

لباقم یتخود شو خ یا همرس راولش و تک و شتسد رد یگنر رسخ زر

هک راگنا ! داتسیا نامز راگنا و دروخ هرگ مه رد ناشهاگن دید... شدوخ

هاگن و تفر نییاپ نافوط یولگ بیس ... ناشدوخ و دند نام ناشدوخ طقف

و تفر باال مارآ مارآ هک یهاگن دز... ود ود وا گنرشوخ نا مشچ ملهادر
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ورد شا یکشم تاوارک یور دعب، و دیخر چ وا حتلا شوخ ومهیا یور

رتهب شدوخ ارزا شا هقیلس نافوط ... خرس گلزر هتسد نآ یور رخآ

درم نیرت قشاع شرظن رد نافوط و دوب قشع دامن رسخ، !زر تسناد یم

لگباال هتسد یور ارزا شه اگن امله دشو کیدزن رآما مارآ نافوط ایند...

یا هرطق نهک یمه دشو راتفرگ یوا هناد رم تسد رآمادر شتسد . درواین

و خرس ار نافوط نام شچ و تفر رسباالگ هدز تهب ، دیکچ شتسد یور

قوش زا شکشا درک؟ یم رگهی تشاد شا شچمآیب درم دید... درا گر

؟ تفرگ یم ار شیاه هشقن یزوریپ نشج تشاد ای دوب وا هب ندیسر

: دندینش رفن ود ناشد خو طقف ار نافوط ی همزمز

؟ هیعقاو ... هظحل نیا ... نافوط یزعِز نم... ِنیرت گنشق -

داد. شتسد ارهب لگ هت سد نافوط دزو لحهق امله نامشچ رد رتشیب کشا

. دندرک تبث اهار هظحل هفقو یب رادربملیف و ساکع دیو شک لک یسک

زاب شیارب وردار درک ییامنهار شزمر ق کورک نیشام تمس ار وا نافوط

سابل ِنماد ندرک مجع زا سپ نافوط دشو راوس مککوا اب امله . تشا ذگ

یمرتحم یلو هاتوک یظفاحادخ دزواب رود هک ار نیشام . تسب ردار وا

امله تمس و دناشن بل جنک یباذج دنخبل دش، راوس ناش هداوناخ زا
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: تشگرب

؟ موناخ سو رع میدرگب رو رهش لک یا هدامآ -

یارب امله درک. ن شور ار نیشام نافو دشوط شفر ربح یدییات امله، دنخبل

راب کی امله . درشف دپالزاگ یور اپ نا فوط و داد ناکت تسد ناش هداوناخ

سو رع نیش ابام نتشگ قشاع اهنت ، یسو رع یاه تمسق لک زا هک دوب هتفگ

هک هچنآ زا رتشیب یتح ار یوا هتساوخ تشاد دصق مه نافوط و تسا

شا ینا دنز م ادعا زا لبق هک یناب نا دنز لثم تسرد دنک. یلمع تساوخ یم

درک... یم رضاح شیارب نکمم لکش ن یرتهب راهب اذغ ی هدعو ن یرخآ ،

باالیامیشن،مه تعرس زا هک وردحیلا تشگرب وا تمس دنخ بابل امله

: تفگ میربد، تذل ومه دوب هدیسرت

رت! مورآ ادخ ور ...وت نافو -ط

و تفرگ مکحم ار وا تسد ش دازآ تسد واب درکن مک ار شتعرس نافوط

دز: داد شف ارطا هب هجوت یب

! متقشا هنم...ع ی گدنز زور نیرتهب زورما -

: درشف ار وا تسد و داتفا هدنخ هب امله

ننک! یم هاگن نراد ... نافوط -
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درک: جک رس زدو ییامن نا دند دنخبل نافوط

تسدب ور شموناخ هدازهاش رخآ ن افوط هک نمهفب رهش لک راذب ! رتهب -

! دروآ

زا یا هظحل نافوط . دیدزد نافو زاط هاگن دنو تفرگ گنر ملها وگهنهیا

قسف ... فقوتم نابایخ رانک ار نیشام دعب، و درک شهاگن مشچ ی هشوگ

هک دش یم ثعاب نیشام یدود یاه هشیش هک وردحیلا تسب ار شنیشام

شناهد آب امله و دیخر چ امله تمس رتشیب دنی، اربن لنآ خاد یسک ا بیرقت

رآما مارآ هک نافوط ت سد دوب... شناهد رد شبلق داد. تروق راد ادص ار

ار کرتخد بلق نابرض یادص ، تفرگ باق ار شتروص فرط کی و دمآ جول

دز: بل مارآ نشدیو

امله! منک یم تتخبشوخ م... ایند درم نیرت تخبشوخ نم -

ونتی دصق داب اضت رد ردقچ ، شیاه فرح که تسناد یم شدوخ اهنت و

دشورد کیدزن وا تروص هب مارآ مارآ شتروص است... شا یعق او

نچگدزو ار وا تاوارک هدا را یب امله نا، شیاه یبل تناس دنچ ی هلصاف

نیب و داد ریسم ریی غت وا یاه بل دنک،زا زاب ار شنامشچ هکنیا یب نافوط

ش دشوبلق رت مکحم توا اوارک رود هب امله تسد . دیسوب ار شیوربا ود
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درک: مه زمز ششوگ کران نافوط دا... تسیا هنیس رد راگن ا

نیا زا رتشیب نافوط ِزیزع تقایل ه... شاب اج نیا نوم ه سوب نیلوا هفیح -

! تساه

دنلب ملها مکش روق و راق یادص ، دشکب بقع هکنیا زا لبق یا هیناث تسرد و

و تشاذگ شمکش یور تسد تلا جخ اب امله . تفر نییاپ نافوط دشواگنه

رکد یعس و تسش ن نافوط بل جنک یدنخبل . داتسرف تنعل شدب سناش رب

د: سرب رظن هب نابرهم شنحل

؟ هتشاد هگن ه نسرگ ونم موناخ یک -

دز: یا رسهف کت امله

؟ رضحم میرب ... میرب . تسین -گ...گنشهم

دش: رت قیمع نافوط دنخبل

؟ میرب یاوخ یم یدوز نیا حاالحاالاه!هب هدوز -

درک: سمل ار شا وگهن نافوط و تخادنا باال یرس هنامولظم امله

...هن؟ یدروخن هنوحبص -

: دیوگب غورد تسناوت یمن امله

! دشن ... هاگشیارآ میتفر یا هل جع یلیخ حبص -
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دز: یکمشچ و درک ارابز ووا شدوخ دنبرمک نافوط

! همنشگ منم هر... ادن یبیع -

زاب ار امله تمس ،رد شفارطا های مدآ هب هجوت دشویب هد ایپ نیشام وزا

ت: فرگ شتمس تسد و درک

؟ یدیم را ختف -ا

با شنامشچ دعب،یخرههب و تخادنا یوا هدش دزار تسد هب یهاگن امله

: دیسرپ ب تجع

یچ؟ -هب

زا یرثا چیه شنحل هک وردحیلا تفر ارگ شتسد دن... امن رظت نم نافوط

: تفگ ، تشادن یخوش

! میروخب ویچ دناس میرب هکنیا -هب

درک: شهاگن تهب اب امله

اه؟ سابل نیا ؟با نافوط هتفرگ تیخوش -

ای هچب رتخد دش. هدایپ نیشام زا راچان هب امله و دیشک ار شتسد نافوط

: تفگ شردام هب باطخ ابذقو ناش یکید زازن

! سورع ، نامام -
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: دیسرپ و داد هیکت نیشام هب وا رطفنت کی ار شتسد نا فوط

یراد تسود ، میریگن یسورع هگا یتح یتفگ تدوخ ؟ هشچ نو ماسابل هگم -

! هشا زیگب نا هرطاخ یلک هگیدمه ی همانسانش وت هریم نوماه مسا یهک زور

داد. یمن شرازآ یلو دوب بیج ع امله وابیار ییاورپ یب زا مجح نآ

ی هیاپ ار ناف وط یتق وو دوب هدرک وراک دوب هدناوخ سرد اهنت اه سلا

وا لثم درک... یم ندوب هدنز ساسح لدا هت دید،زا یم شیاه یزاب هناو ید

داد: اکتن ورس تخادنا باال ییوربا

م! هیاپ -

درک: جک ورس تفر رتگ مکحم ار شتسد نافوط

؟ میودب -

تسد رکدندده، رکف تصرف وا هب هکنیا زا لبق و دادن امله باوج رظتنم

. دندرک ندیو هبد عورش ور هد ایپ ریسم رد ود وره تفرگ رت مک حم ار وا

راگنا هک دوب وصفا یبآ نانچ نامسآ ... هفوکش اهرپزا نابایخ و دوب راهب

اه نآ اتهب دوب هدمآ نوریب ا هرابغ گردو ریز زا زور نآ مه نارهت نامسآ

تهک سناد یمن یسک و دوب ناش هریخ اه هاگن و دندیدنخ یم نزبد. دن خبل

کی زا رتمک ددیو، یم شداماد یاپ اپهب هناشوخرس یهک سورع هیا هدنخ
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دوش... یم لیدبت کاندرد یاهی هیرگ هب رزودرگی

***

مادک ،ره شدوخ ردام و نافوط ردام ... دیباس یم دنق نا شرس باالی ایله

ار هبطخ تشاد دقاع و دندوب هتشاد هگن ناشرس ارباالی روت رطف کی

وهامل، دناوخ یم هک دوب راب نی موس راب! نی موس یارب . دناوخ یم

. دنیبب ار نایفارطا ب جعتم هاگن شرس یور کزا ریزترون زا تسناوت یم

شو ورف دیرخ شرظن رد جاودزا هکس! کی یتح دوب... هتساوخن هیرهم

مامت ، ضو .ردع دجنسب هکس ارابچدن ششزرا یسک داد یمن هزاجا و دوبن

هک یدنزر ف تناضح قح طالق، قح دوب. هتفرگ نافوط ارزا شقو وقح قح

قح و لیصحت قح ، روشک زا جورخ قح ، دروایب ایندب هدنیآ رد دوب نکمم

شدای زا درک حرطم شا هداوناخ و ناف وط اراب شا هتساوخ هک یزور راک!

مارتحا اب امله و دوب هدیشک شیپ ار هیرهم ثحب نافوط ردام . تفر یمن

نکمم هک یقو قح مامت ، ضوع ورد درادن هیرهم هب یداق تعا هک دوب هتفگ

حضاو و بوتکم ... دهاوخ یم ار دوش بلس وا قزا حان به جاودزا اب تسا

... شردام وهن نافوط ...هن دندوب هدرکن یتفلا خم مادک چیه ! هماندقع رد

تقوچیه هک یدرم شرظن ،رد نافوط و دوب یلیصا نز شردام
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کی قح یاهیهک هتساوخ . تشاذگ یمن اپ ریز ار شا یق مطن یاه هتساوخ

و دوب هدرک تقفاو م ثکم یا هظحل نودب نافوط ! ناسنا کی دوب... زن

امله یلو دننک نییعت مه یا هیرهم نآ، رب هکعالهو دوب ه تساوخ یتح

درسنوخ باقن ریز هظحل نآ نافوط تسناد یمن هک یی امله ... تساوخ یمن

وااب رادتقا و شوه زا هک اددر دوجو ینیگمشخ درم چرههاش، یضار و

و دوب هدید امله یارب یکانتشحو یاه باوخ زدن... یم سفن س فن خمش

درک یم ت خس شنداد رازآ یارب ار ،راک تساوخ یم هکاو یقوقح و قح

ناشقشع هب امله درک، یم تفلا خم رگا دنک. تف خملا تسناو ت یمن یلو

... دهاوخ نب افوط هک دوبن یزیچ نیا دشو یم کوکشم

م؟ لیکو مناخ سورع -

زا ناشهاگن داد، رارق بطاخم ار امله راب نیرخآ یارب هک دقاع یادص اب

هک ار یهاگن نیرت قشاع نافوط و دروخ هرگ مه هب دقع هرفس یاب ییز هنیآ

راگنا هک یروط . تفر نییاپ شیولگ بیس تو خادنا امله هب تسناو یمت

هکاب ییاهزور و تفرگن ار شهاگن امله ... دتسرف یم نییاپ ار شضغب

سابل هکاب زور نامه یتح . تشذگ شمشچ یولج زا دندوب هدنارذگ مه

هاگن وزری دنسرب یشورف چیودناس اتهب دندوب هدیود اه نابایخ رد شدقع
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قدیرتزا ویب دننیش نب دازآ ی هط وحم رد یا یلدنص و زیم تشپ ، مدرم

ششیارآ هک دوبن مهم امله یارب دن. نزب زاگ ار نا شلف فال چی ودناس هشیمه

هاگن دوب! زیچ همه ، نافوط اب شا هظحل نآ شوخ دوش...حلا بارخ یمک

شدای زا دوب هدید اه سابل نآ اهاراب نآ هک یتقو هدنشورف بجعتم

رس زا یاه یزاب هناوید و نایفارطا ب جعتم یاه هاگن روصت . تفر نیم

شهاگن هکنیا ویب ددنبب شقن شیاه بل یور یدنخبل دش ثعاب ، ناشقشع

: دنزب بل هشیمه ترزا ممصم ، دریگب نافوط یبآ نامشچ و هنیآ ارزا

،هلب! اهرتگرزب و مردام و ردپ هزاجا -اب

قوش رس زا امله کشا و تفر اهباال نامهم ندز فک و توس و لک یادص

هاگن ریز باالدزو یمارآ اربه وا رس یور روت نافوط چدیک. شا هنوگ یور

اهرت ناوج ندز فک و توس یادص ... دیسوب ار شا یناشیپ اه، نامهم

... دهدب اتلبه دیسرپ ار شلا وس هم نافوط زا دقاع و تفر باال هرابود

. تخود ش ردام ارهب شهاگن نافوط و تفر رفو تو کس رد هرابود سلجم

دیوگ یم "هلب" هملک کی قعدشهنتا مسارم الرد ومعم داماد که تسناد یم

هلب یسک یچه هزاج واابدیابا هک دیسرپ شدوخ ،زا شلد هت یلو سب و

مسارم رد هک تساوخ یمن دمع زا نافوط و دوب ترفاس یهکم ردپ ؟ دهدب
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وزا دوب هدید ار شجنر اه سلا هک یردام ای دشاب هتشاد روضح شدقع

دوب؟ هدرک تو کس و هتسب مشچ ش، رسمه هب یطارفا عالهقای تدش

مک حم شتسد ود وره تفرگ ار شدوجو مامت یسک یب سح یا هظحل

ردپ کی ... تشاد شا یگدنز ،رد تشادن وا هک ار یزیچ تمام امله دش. تشم

دش، یم شنارگن هک یردپ دن، تشاد شتسود هک یا هداوناخ ، زوسلد ومردا

رد تق وچی ،ه نافوط هک یزیچ درک... یم عافد وا زا حلا همه رد یهک ردام

تشم ناتسد ندی وابد تفر نییاپ امله، هاگن دوب... هدرکن سح شا یگدنز

شا هدش تشم تسد یور تسد فرح ویب دیم ارهف شلا شا،ح هدش

نایم زا هرخ باال هملک کی ونآ درک زاب مارآ ار شتشم نافوط . تشاذگ

دش: جراخ شیاه بل

هلب... -

ملها دش...حاال مامت امله، ِند روآ تسدب یارب شش هامتال دنچ دش! متما

سلا دص ی هزادنا راگ هکنا هام زاچدن دعب دوب! شرسمه ینوناق یو مسر

تسناوت یم ،حاال دوبن هک یزیچ هب رهاظت اهزور زا سپ دوب، هدیشک لوط

یاه هشقن یارجا یارب دنک اتهز سفن تسناوت یم ... دشکب تحار سفن کی

بیجع یشوخرس کی ،اب شلبق هظحل دنچ یگدنامرد سح ... شا یلصا
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قیوشت ار شموش ی هشقن اهواو نامهم هک درک روصت دشو ن یزگیاج

ار! یگناوید ِرس وزا یگتخاس دقع نآ هن دننک یم

دههی شرسپ هب یتمیق رگنا تع واس سورع هب طالیی تس نافوط ردام

: تشاذگ مه تسد اررد شسورع و رسپ تسد و داد

... ایهل دیشب تخبشوخ -

زا تشادن ربخ . دیزرل یم ضغب زا شیادص و تشاد کشا من شنامشچ

امله وبد... امله ر اظتنا رد هک ییاهزور زا تسناد یمن ... شرسپ یاه هشقن

هچبدیا ... افتکا یا هداس " نونمم هب" نافوط و درک رکشت مارتحا اب

اب نامزمه و دندمآ ولج ابعقش شرهاو وخ امله ردام و ردپ ؟ تفگ یم

رد کش ازا خرس ینامشچ اب شردام . دنتفگ کیربت ناشیاهوداک ندرک می دقت

: دیسوب هن اردپ ار شا یناشیپ شردپ دعب، و تفرگ ششوغآ

اباب... ِر تخد یشب تخبشوخ -

رقرااشن بطاخم یرت مرگ نحل راب،اب نیا و تخود نافوط راهب شهاگن

داد:

مه... اب دیشب تخبشوخ -

: درشف شتسد اررد امله تسد دزو دنخبل وزر هب نافوط
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هنم! یگدنز همه امله منک... یم شتخبشوخ -

یا یگدنز ... شا هغدغد مامت دوب! شا یگدنز مامت امله ... تفگ یمن غ ورد

دنک... شر تسکاخ و دنزب شتآ دنک... شناریو یمحر یب اب تساو خ یم هک

. تفرگ شتسد اردر وا فیرظ تسد ناف وط و دیسر اه دادنحهقل تقو

تو خادنا یاو هقلح تشگنا اررد ساملا کچوک نیگن اب یطالیی هقلح

زا قوذ اب ایله بدرو ورف نافوط تشگنا اررد هنادرم ی هداس گنی مهر امله

. تفرگ سکع ناش هقلح هب نیزم یاه تسد

ملها و دنرا ذگب مه ناهد رد تسام و لسع ، داماد و سورع هک دوب نآ تقو

. تفرگ زاگ مارآ نار افوط تشگنا اه، سورع یم قید یاه تنطیش هبرمس

ناشزو نآر یاه تنطیش ات "یگتف سنجدب " بل ریز و دیدنخ نافوط

ار نزبدووا امله بلق هکتریخالصارهب دوب امزن نیرتهب دوش... لیم کت

اه، نامهم مامت و ناش هداوناخ هاگن ریز ندای! نز نیرت قشاع دنک... رت قشاع

و ناتسهل رد هک ار ییابرهک دنبندرگ ی هبعج و درب ورف شتک بیج ترد سد

نوریب شبیج دوب،زا هدیرخ وا یارب هنایفخم ناریا هب ناشتشگ زاب ماگنه

نافو دشوط کشا زا بلابل امله نامشچ دی. خرچ امله تمس رتشیب و دروآ

، دنونشب رفن ود ناشدوخ طقف هک یروط و تسب شیارب مارآ ار دن بندرگ
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دز: بل هناقشاع

ور دن بندرگ نیا ، یدرک یم باختنا یتاغوس یتش واد شرو وت یهک زور -

... لوا نومه !زا مدوب تقشاع هظحل نومه زا نم هنومب مدای ات مدیرخ

یاه هنوگ یور تسد ن افوط و درک رارف شنامشچ راصح زا مارآ امله کشا

دوب یهانگ یب یو هآ لثم تسرد امله نکد. کاپ ار شکشا ات دیشک شراکش

تشاد دصق هک یا یچراکش ، نافوط و دوب هدش شا یچ راکش قشاع هک

شناتشگنا ، شنهذ ورد دنک دنب هلت رد رتشیب و رتشیب ار وهآ یمخز هاپای

گنفت ی هلول ... دندش یم هدیشک وا سیخ یاه هنوگ یور هک دندوبن

دوب! شراکش

***

نمتما افوط و دوب ارپرکهدر هاگدورف ی رتخد و ردام یاه هیرگ یادص

. دسرب هبنرظ یت اساسحا زبدنو یگنرمک دنخبل هک درک یم ار شش تال

و دوبن راک رد یا یسورع شجن ، تساوخ یم امله هک روطنامه

یلسع هام . دنورب لسع هام هب دندوب هدرک دقع هک یبش نامه دنتساوخ یم

امله دوب! هدیچ همانر ب شا هیناث هب هینا ث یارب یوژه روط هب نافوط هک

اررد شسیخ نامشچ دمآ. نوریب شردام شوغآ وزا دیشک ارباال شا ینیب
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گتف: ضغب دزواب هرگ یوا اگنهامدرهنا

! مدرگنرب هک تسین رارق مرب... تنوبرق نکن -رگهی

درب. ورف شراولش بیج رد تسد و تسشن نافوط بل جنک یوحم دنخشین

شرتخد ی اهوزاب یور تسد امله ردام . تشادن ربخ یزیچ چیه زا کرتخد

شرارق بطاخم دوب هدش عورش هظحل نامه زا هک یا یگنتلد واب تشاذگ

داد:

نام! اهام یدب ربخ تدوخ زا دنت دنت ... مدرگب ترود -

تخس شیارب مه زور دنچ یارب یتح شزیز ع رتخ د نتفر هک نیا اب هامل ردپ

: دیرپ شرتخد و رسمه ضغب و هیرگ نایم دزو دنخب دوب،لویل

،ویل هشیم گنت نوملد ام هک هتسرد ناج... اباب دینورذگب شوخ -کیل

هتشاد مه رانک ور یشوخ تاقوا امش هک تسین نیا رتاز مهم یچیه

. دیشا ب

دشواب خیلا کش زاا شنامشچ هک ییامله . دندوب نافوط و امله شبطاخم

دز: بل ضغب

اباب... -

: تفرگ باق ار شتروص فرط کی و دیسوب ار شا یناشیپ شردپ
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یاوه هشیمه و دیشب ت خبشوخ م... رتخد ی شب تخبشوخ اباب... ِناج -

. دیشاب هتشاد ومه

هب مکحم هاگ هیکت کی لثم درک یعس و داتسیا هشیمه رتزا یمسر نافوط

: دسر ب رظن

شساو ور تاقوا نی رتهب مدیم لوق ناج... ردپ تسه امله هب مساوح -

مزا! سب

دعب، و دیسوب ت، خیر یم کشا هک ار شکرتخد یناشیپ هراب دو امله ردپ

ادد: ناکت رس ن انیمطا واب تشاذگ شداماد ی هناش یور تسد

هساو امله ! تتسد سرپمد ور متناما هک هصرق ملد ... مرسپ هصرق تهب ملد -

ماوخ یم و تتسد مدرپ س ور میگدنز ...مهه هدنمشزرا یلیخ شردام و نم

زیزع رسپ مه ،وت زورما وزا هنم ر تخد هشیمه امله که هنو مب نوتدای ود ره

لگ زا وت طقف ، شاب شبقار وتم طقف هک مگب هفرط کی ماوخ !نیم ینم

نوتساو ح ود ره مگب ماوخ یم ... نکشن ور شلد وت طقف وگن، شهب رت کز ان

یقاب دبا ات شم خز هک دینزن یفرح ، دیشاب هگید مه بقارم ! هشاب مه لد هب

! نمه لمک م رهوش و نز . دیتفیب مه مشچ زا هک دیدن ماجنا یتکرح ه، نومب

... هریگب لکش بوخ یگدنز هی هک نشاب هتشاد ومه یاوه دیاب ود ره
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داد: ناکت رس هناعیطم دشو رت قیمع نافوط دنخبل

ِرسپ و امله کهالقی مراودیما ... مراپس یم رطاخ وربه نوتافرح -

. مشا ب ندوب مشا ی هداو ناخ

دش، عاالم نا شزاورپ هک نیمه و درشف یمرگ ارهب نافوط ی هناش امله ردپ

ار شدوخ ی ولج یتخس رکدوهب لغب مکحم هرابود شار ردام و ردپ امله

اج هب شدوخ زا یزیگنا یمغ هرطاخ تساوخ یمن . دنکن هیرگ هک تفرگ

مدق دنچ ی هلصاف هکاب ییایله ِن درکن هیرگ یارب تالش ندید یلو دراذگب

ضغب رتدب دش ثعاب کدر، یم نا شهاگن هنامولظم و دوب هداتسیا اه نآ زا

: دورب شتمس و دنک

! هچب غبمل -ایب

ار شرهاوخ هنادکی هک رکدوردحیلا اج امله شوغآ اررد شدوخ ایله

یولج یت خس دزوهب شیوزاب هب یتشم ، درشف یم شدوخ هب مکحم

: تفرگ ار شا هیرگ

داوخ یمن ملد ، مشدعب ... مدب روکنک هرارق دهگی هام ود نم ! یتدوخ هچب -

مضغب هدن... فراش مکحم مون ردقنا سپ منک هیرگ تیبآ مشچ رهوش یول ج

! نور یب هرپ یم
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شرهاوخ ی اهوم دز، یم فرح بل ریز هک روطنامه و دیدنخ ضغب اب امله

ت: خیر مه هب شلا یور ارزا

ونم... ِنافوط اصوصخم نک! باط خ تسرد ور مدرم تفگم راب رازه -

.لهایرد دنیبب ار وا سیخ هاگن ریو صت نتفر مد تساوخ منی شلد

یا هرغ مشچ امله . دروآرد ار شرخآ ی هلمج یادا دشو اربق شنامشچ

ناشز دن،پاور تفیب مه ناج هب هاگدورف ط سو هکنیا زا لبق تسرد و تفر

: تفرگ ار شتسد نافوط دشو اعالم هرابود

ناج... امله ربمی دیاب -

بل رگا تسناد یم ... شا هداونا خ یارب یتسد و داد ناکت رس فرح یب امله

یمدق دنچ . دندو ب روطنامه مه هیقب و دتفا یم رگهی شکهب نودب دنک، ابز

: تفر ارگ شنامشچ ندش سیخ یولج ی تخس هب شردپ و تشادرب بقع هب

ناج... اباب سالتم نوترفس -

دز: بل نارگن دوب، هتفرگ ار ایله یوزاب هک ردحایل امله امرد

! دیدب ربخ د یدیسر -

: دسرب ظنر هب شزرل نودب شنحل هک درک ار شش تال مامت ایله و

هرن! نوتدای نم یتاغوس -
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، دیسر که تیگ کیدزن و دنارذگ رظن زا قشع اراب نا شرفن هس ره امله

درب: ادصباال دسرب هس ره شوگ هب شف رح هک یرو ط

! منوتق شاع -

یاهزور زا ربخ دوب،یب هدز وا مان یشارهب اهوزرآ خاک هک یدرم وردکران

یور ت وهمراراس تشذگ تیگ زا تشاد شیپ کهرد یکانتشحو

دش... هدز شا یناشیپ

***

هکاب یراب نیل یوا هرطا ،خ دنتشاذگ هک امیپاوه کالس تسرف تمسق اپهب

و تشذگ امله مشچ یولج زا یفمل لثم دشهوبدند امیپاوه اوسر مه

شر مک درو تسد و درک شلغب تشپ زا اوه دید،یب ار شتوکس هک نافوط

ن افوط و دیشک یا هدیرب سف وان یناهگان تکرح هزا کوش امله ... دناچیپ

درب: ورف شندر گ یدوگ رد رس

! ینک ضارتعا یاوخب هک نکن رکف نیا هب یتح -

راتفر بوخ ابوا دوب روبجم زونه . تفگ یم ار ناشس کال تسرف زاورپ رزرو

وا ناتسد یور تسد ملها ! وشرو رد ناشیامیپاوه نت سشن ات لقادح دنک...

: تسشن شیاه بل یور یدنخبل و تشاذگ
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یچ منک ضارتعا هگا کالس؟ تسرف ای ییوهی لغب چی؟ هب ضارت -عا

؟ هشیم

یآ یو تمسق درک.رد حهقل وا ندرگ تشپ تسد و دیخرچ نافوط تمس

و تخادنا باال ییوربا ناف وط ... ناشدوخ و دندوب ناشدوخ اهنت ، امیپا وه یپ

شد وخ تمس مکحم ار کرتخد و تفر ارگ وا رمک ، یناهگان ی تکرح رد

دی: شک

! تماوخب لبق زا رتشیب ازهرراب داوخ می ملد هک یشیم ینتساوخ ردقنو -ا

هساو دیاش و لبق تشرزا یب راب رازه منک... تلغب لبق رتزا شیب راب رازه

! تمسو راب...بب نیلوا

رد امله درب. نیی سراپ مارآ مارآ نافوط و دروآ موجه شیولگ هب امله بلق

زا لبق یا هظحل تسرد و تسب مشچ ناش هناقشاع ی هسوب نیلوا راظتنا

هب آنود ندید دشواب یپ یآ یو تمسق دراو ی رادنامهم نا، شندش یکی

هب رادنامهم و دیشک بقع شار دوخ سعیر امله یازد. هفرس کت راچان

: تفگ یسیلگنا

-Sorrybutwouldyoupleasesitdownandseatyourbelt?

We'regonnatakeoff...
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ورببنیدد؟هب نوتدنبر ومک دینیش ب تسه شناکما وخما،ویل یم رذع )

(. مینک یم زاورپ یدوز

هفیظو هک دوب امله وسلا نس هومهو یکرت لها ی ناوج رتخد ، رادنامهم

دنک. ناش یهارمه ت، یزنارت یارب هیکرت رد ناشیامیپاوه دورف ات تش اد

روبجم نیاکه زا شلد رد دیاش و دید یم یا هنحص نینچ هک دوبن راب نیلوا

تس ناد یمن یلو دیشک یم تلا جخ دیایب اه نآ یاه هن اقشاع نایم دوب هدش

هظحل نامه ا میپاوه تا دندوب داده مه تسد هب تسد زین اه هیناث راگنا که

ار کانرطخ یوک یاس کی اب گهان رتییب خد هی سوب ن یلوا و دنک زاورپ دصق

د... زادنیب ریخات هب

***

هب بآ دنت تدن شرگید تسد واب تشاذگ ییوشو یر هبل ار شت سد کی

شتسد . دیشک یم تری شلد ریز و دوب هتفرگ رگ شنت مامت . دیشاپ شتروص

ی هرهچ ندید واب دیشک شیا هوم ریز و ندرگ وهب درک سیخ هرابود ار

رس زا یضغب ، دندوب هدش دیفس یاهیهک وبل هنیآ رد شا هدیرپ گنر

کشا زا شنامش چ هک دیشکن لوط یزیچ و دناود هشیر شیولگ رد یگنتلد

تداع ، ناشترفاسم و دقع سرتسا دشت زا هک تسن دا یم دش. خیلا
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هک درک یمن رکف یا هرذ یتح یلو هداتفا قافتا دعوم زا رتدوز شا هناهام

امه عورش زا لبق ت عاس دنچ تسرد و هیکرت اه گدورف رد قافتا یان

درک. یم هبرجت ار حلا نیرتدب لوا زور ود رد هشیمه دت. فیب ناشلس ع

ورد تفر یمن کینیلک ارهب زور ود نآ هشیم هکه دیشک یم درد یردقنآ

شیارب یوقم یاهاذغ و مرگ یبآ هسیک هشیم ه شردام . دنام یم اخهن

یلو دش... یم رتهب مک مک شیاه ندیشک واوزان فطل به امله و دروآ یم

از ردقنآ تیعضو نآ رد هک دوب راب نیلوا ، هاگدورف ط سو تسرد حاالو

هب ناریا لامیپک ناوراک هکاب یا هتفه ود نآ رد یتح دوب. ودر شردام

شگنر یب یاه بل دوب.رژیهب ه دادن خر قافتا نیا مه دوب هتفر وشرو

یلو دیزرل یم فعض زا شیاپ و تسد درک. کشخ ار شتروص و دیشک

دنک. با رخ ار شلسع هام هرظتنمریغ یلو یعیبط ق افتا نآ تساوخ یمن

یتشادهب سیورس یجو رخ تمس ار شیاه مدق و تفرگ راوید به تسد

هداتسیا شرظتنم هنانز یتشادهب سیو رس نوریب نافوط . تشادر هاگب دورف

: تفرگ ار شیوز واب تفر شتمس عیرس کارددی، رتخد هک نیمه و دوب

یب؟ وخ ؟ امله هدیرپ تگنر ردقنا ارچ -

زا هک یقشاع درم دوب.ثمل تمی ومال تیدج رگنانیو یزا بیکرت شنحل
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هب مخ ات دهد ماجنا یراک ره تسا رضاح و دسرت یم قوشعم ندی د بیسآ

یتح د. اتسرف یم تنعل شدب سناش هب تشاد ، نطاب رد یلو دیاین رباویوا

! تسیچ ش درد هک دمهفب تسناوت یم مه وا یور و گنر هب هاگن کی اب

نامه زا تساوخ دنک.منی هاگن وا نامشچ هب میقتس اتم تفرگ رسباال امله

ناف وط ... تشادن دوجو ند یشک خجتلا یارب یزیچ . دیوگب غورد لوا

درک. یم شکرد و دوب شرسمه

! مدش دویرپ ... تسین یزیچ -

و نحل لوی داتسرف شسناش واو هب یتن عل شلد رد هرابود نافوط

: دادن ناشن ار شا یعقاو سح زا یزیچ چیه شنا مشچ

ور حتلا یچ ؟ تارب مریگب نکسم ؟ مزیزع رادی درد ...خلیی مناج -یا

هنک؟ یم بوخ

لد هدش. لوه هک درک یم دومناو و دروآ یمرد ار نارگن ی اهرسمه یادا

: تفر شند رحفز نحل یارب امله

هگید تعاس .ود مدروآ مدوخ هماب نکسم ! مشیم بوخ ... نافوط مبوخ -

هدش. رتهب حملا میوروش سرب وات منک یم تحارتسا امیپاوه وت مه

رتف: نییاپ شهاگن رد نافوط یول گ بیس
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کنه؟ تتیزیو رتکد یاوخ یم ! هراد هاگنامرد ا جنیا ؟ ینئمطم -

دش: بآ شلد رد دنق نا مزمه و داتفا هدنخ هب وا ینا رگن زا امله

ملد شمه یروطنیا ! ینوبرهم و کرد تواب ردقچ هخآ ... مناج نافوط -

اه... مشب ضیرم داوخ یم

درک: مخا ن افوط

... نزن ور فرح نیا تقوچیه هگید ! هنکن ادخ -

. تفر وا یارب لبق زا رتشیب شلد و تفرگ ار شدنخبل یولج روز هب امله

تشپ تسد هک روطنامه نافوط ! دیتسرپ یم شدوجو دنب اراببدن درم نیا

رکد: تیاده اه یلدنص فیدر تمس ار دوب،وا هتشاذگ شرمک

. هدنوم ت عاس ود زاورپ ات زونه ... نیشب -

ار شترشییوس مهه زا لوا نافوط و تسشن ها یلدنص زا یکی یور امله

: تخادنا وا یاهاپ یور و دروآرد

مه لوبناتسا زا وشرو هزات ؟ یدیشو پن مرگ سابل ارچ امله... ی درک خی -

هرت! درس

هک یردقنآ درک... یم رت قشاع ار کرتخد تشاد شیاهراتف زار مادک ره

و تفرگ ار شتسد امله ، درادرب یمدق تساو وخ دنادرگربور نافوط یتقو
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دش: عنام

؟ یریم اجک -

تعاس نیدنچ بیار شندرک یزاب شقن دوب. هداتسیا وا هب تشپ نافوط

تا تسب مشچ و درشف مه یور یاددنان هظحل درک! یم شا هتسخ تشاد

ناتسد . تسشن شیوربور وناز کی یور و تشگرب شتمس دعب، و دریگب مارآ

: تخود شمشچ شچمرد و تفرگ شتسد اررد امله

یندیشون یه تارب وخما یم ! مموناخ ید رک خی ... نافوط ه درگب ترود -

، هتدویرپ کیدزن سمت نود یم ...منگاه هدرس ردقچ ت اتسد نیبب . مریگب مرگ

مهب یتفگن ارچ ... یشن تیذا وترها ردقنا هک متفر گ یم طیلب هگید زور دنچ

؟ هخآ

درک: دراو وا ناتسد هب یمارآ شفرا امله

ولج شخیرات زور... دنچ نیا متشاد سرتسا ... هشاب زورما دوبن رارق -

. داتفا

: دنابسچ شا هنوگ ارهب وا تسد فک دزو شتسد تشپ یا هسوب نافوط

لوبق هاگشناد فرط هی !زا یراشف تح ت ردقچ مدیمهفن هنم... ریصقت -

فرط هی وزا کینیلک یاهراک فرط هی ،زا هاگشناد مان تبث یاه وراک تندش
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... نومسلع هام هساو نتسب نودمچ نوخهو ندیچ و دقع یاهودب ودب مه

هک هنم ریصقت کدرت! مناخ یدوب راشف تحت تدم یان نم زا رتشیب یلیخ وت

... مدی نمهف

: تشاذگ وا تسد یور تسد و تف رگ ناج هرابود امله ضغب

یح رو تیعضو نوا وتی یدش ثعاب هک یدوب ...وت نافو ط ونیا وگن -

ات یدموا و یتف رابر رازه که یدوب .تو مشب لوبق یور رتکد نومزآ مب ارخ

،جلو یتفر مکا ،وت یدرک فداصت هک یدوب .وت ینک تب اث ماباب وهب تدوخ

... تبلق ... تبلق ممشچ

مادم هک دوبن یسا سح رتخ د امله . تسکش شضغب و دهد همادا تسناوتن

مه تسد تبه سد شا یح ورو یمسج تیعضو ، هظحل نآ یلو دزیر ب کشا

شهاگن یگت خاس یمغ اب نافوط . دیایب رد شکشا یتحار اتهب دندوب هداد

: دیشک شوغآ رد همدقم یب ار دعب،وا و درک

هب نافوط بلق ؟ تسین اه کشا این فیح مرب... تنوبرق زیرن کشا -

! تادف

: دیپوت مخا واب دموا نوریب ششوغآ زا امله ، دیشک طسو ارکه شبلق ثحب

... نکن سکچیه یادف ور هپتب هرابود ات مدز لد لد هک یبلق ... ونیا وگن -
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نم! یتح

یاپ هب یراخ نتفر رو صت زا یتح هک قشاع یردقنآ دوب... قشاع کرتخد

شبلق دوخ ات یدوز هب هک یراخ دوب! امهنخرا ناف وط و دیسرت یم نافوط

دزو یباذج دنخبل رسخوا نامشچ هب هریخ ناف وط ... تفر یم ورف

د: یسوب ار شا یناشیپ

. مدرگ یمرب االن نومب اج نیمه هظحل !نچد مگیمن ... مشچ -

وا لبدن تماق ارهب شهاگن امله و رتف ناشیوربور هاگشورف تمس و

. تخا هکمینش دوب ید رم نیرت نابر وهم نی رت کرد اب نافوط . تخود

و دیش ک لوط ردقچ دیم هفن ! شبلق ِدوخ دوب... دشه شزیچ همه نافوط

و شتسد رد یگرز ب اتبسن ک یتس ابپال نافوط هک درک شهاگن قچرد

هب یه باگن جعت با امله و تشگرب شرگید تسد رد یمرگ یندیشو ن

: تخادنا کیتس پال

؟ یدرک دیرخ مهه نیا ارچ -

داد: شتسد یارهب ندی شون ناویل نافوط

کشالت واب عالهتق دروم یندیشون منود .می روخب همرگ ...ات تساکوم -

بایدباال. تراشف مک هی هک ننک شنی ریش متفگ یلو یرادن تسود نیریش
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. دیود شتسوپ ریز نآ شخب تذل یام دشورگ لحهق ناوی رودل امله تسد

: تشاذگ شی اپ یور کار یتس وپال تسشن شران ک نافوط

ای دش ت هنسرگ قوت هی هگا هک امیپاوه وت هساو هیکا وخر مهیهمک -اانی

امیپاوه وت ور انیا زا یرس هی دیاش ...فگمت یروخب ، تساوخ تلد یزیچ

! داوخب تلد تیعضو نیا ووت نشاب هتشادن

ملث روطنآ شا هناه ام تداع رطاخ ناب فوط رگا هک کدر رکف شدوخ اب امله

درک یم لمح شدوجو اررد وا دنزرف ینامز ،رگا دیخرچ یم شرود ه ناورپ

داد. شدوخ هب لد رد هظحل نامه ار شب اوج داد؟ یم ناشن یشنکا هچو

دش! یم ندای ردپ نیرت قشاع نافوط

دوب، هتفر فعض وا یارب شلد هک وردحیلا تشاد اررب کیتس لهامپال

: تخادنا ش لخاد هب یهاگن

... هخآ همه؟ نیا -

بآ شامدن. رددناه ،حفر داتفا نآ نورد مرگ یبآ هسیک کههب شم شچ

لثم تسرد ناف وط . داتفا شردام دودای اتسرف نییاپ راداد ارص شناه د

لد دید،رد مرگ یبآ هسیک ارهب وا هاگن هک نافوط درک! یم راتف ر شردام

آدرو: نوریب اهدیرخ کیتس ارزاپال ونآ تفگ نیرفآ شدوخ هب
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رتمک ور درد مدینش یلو ایهن، تدرد ندش مک وت هراد ریثات منود یمن -

! مدیرخ ور شی سای گنر ، یتشاد تسود یسای هنک... یم

رود تسد شقشع مامت واب هدارا یب . دریگب ار شدوخ یولج تسناوتن هامل

: تشاذگ شا هناش یور ورس درک حهقل وا ندرگ

ناف... وط -

یور تسد و دیدنخ روز دوب،هب دشه هکوش وا یناهگان تکرح زا هک نافوط

: تشاذگ شرمک

... وتدوخ ینوزوسن مش! تادف هتتس د هوهق نا... فوط ناج -

: دیشک نفس قیمع ار وا یوبشوخ رطع و تس ب مشچ امله

هگا تسین مهم مارب ... نومب یلکش نی مه مک هی طقف ... تسه م ساوح -

زا رتشیب منک یم سح ، هظحل نیا هکاالنووت هنیا مهم ننک. نومهاگن

! مراد تتسود هشی مه

ار شلد فرح ، دیزرل یم شیادص هک نوردحیلا کمم نحل نی رت هناقداص اب

: تفرگ ارردرب وا فیرظ نت رت مکحم نافو وط دروآ ابزن هب

! رتشیب لیخی یلیخ نم نم... ِگن شق ِینتسکش -

هداد هار شتولخ ارهب دوب،وا هدش شرسمه دوب، هدش شا هتسباو کرتخد
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هکوش یردقنآ تق، یقح ندیمهف زا سپ امله هک تشادن کش ن افوط و دوب

هتکس وا یلصا یاه هشقن عورش زا قلب تسا نکمم یتح هک دش دهاوخ

تساوخ یمن شلد . تشادن یدصق یلو تفر یم شیپ رآما مارآ دیاب دنک...

ورف یمحر یب اب شیاهوزرآ خاک هک ارردحیلا یوا هکو یش هرهچ ندید

... دهد ب تسد ،زا دزیر یم

***

لوط مامت امله وبدو هدنامن وشرو رد ناشیامیپاوه ندمآ دورف تا یزیچ

هیا ندیشک اهوزان نکسم دوب. هدیباوخ لوا تعاس کی زج ارهب زاورپ

تمسق دوب! دربه ورف یقیمع باوخ ارهب کرتخد و دوب هدرک رثا نافوط

نافوط ... ندیباوخ یارب بسانم و دوب تکاس یدا یام،یز پاوه یپ یآ یو

قرغ ی هرهچ هب تدم مامت دوب! هتشاذگن هم یور مشچ هیناث کی تحی یلو

اهی بل !هب شتروص یازجا کت کت دوب.هب هدش هریخ کرتخد باوخ

... شدنلب یاه وهبمژه یملق ینیب وبد،به هدیسوبن زونه هک یمرف شوخ

هب درک یم رکف درک. یم روصت هدنیآ یاهزور اررد یوا هرهچ شدوخ اب

رگید هک ییاه ومژه دنک شب دیاش هک یغامد و دوش پهرا دوب رارق هک یبل

نکمم حتلا نیرت محر یب اررد شدوخ دوش... کشخ ناشکشا بندو رارق
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ریاس اب امله قرف ! یناسنا ِس کوب هسیک کی لثم ار امله و درک یم روصت

و یعقاو ِناف وط هک تسناد یمن امله دوب... زیچ کی رد اهنت شط باور

یاهر نتراپ مامت ... دنتسناد یم نارگید هک تردحیلا سیچ الشت یامت

ار ناشناج ند اتفا رطخ هب کسیر یتح و دندوب هاگآ چیز شا،زاههم یلبق

اپهب لیم مکلا ایاب هدع اددو یم یتفگنه لوپ نافوط . دنتفریذپ یم مه

مامت دوب رارق امله ... دوبن روطنآ امله یلو دنتشاذگ یم شباوخ قاتا

ک رتخد دوب! شقشاع امله دنک... هبرجت نافوط اراب شیاه نیلوا

دوب... شقشاع دوب، هدش اش همعط هک یا هتخاسدوخ

امله کلپ دز. رانک شا یناشیپ یور زا اررآما وا یاهو ولجبدروم تسد

دوب نآ نرتزا یگنس شباوخ ها نکسم فطل .هب دشن رادیب یلو دیزرل یمک

شا رتخهری قیقد و درک جک ندرگ ناف وط دوش. رادیب شزاون کی اب اهنت هک

... دندرک یم محر ناش یم یخز همعط هب مه اه ناویح زا یلیخ یتح دش.

. دوبن مهم شیارب یلو "! یرتمک ناویح هک"زا درک یم رار کت شرس رد یسک

یمک اهنت رگا هک تسناد یم یا! هرذ یتح ... تشادن نادجو ب اذع سح

درذگب یزور هس ود رکدات یم ربص لقادح ، تشاد دوجو شنو رد تیناسنا

رت نابرهم دیاب هک تسناد یم . تشادن ی دصق نینچ یلو دوش رتهب امله و
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ت سوپ شناتشگنارس و تفر نییاپ شتسد ! تشادن یسح چیه یلو د شاب

یولگ یور ار شناتشگنا یاج تشاد . دندرک سمل ار هامل ندرگ فافش و مرن

دنک! یم هفخ هرذ هرذ لار وتقم هک یلتاق لثم تسرد درک. یم رو صت وا

جنک ی دنخشین .اب درکن دراو یراشف یلو دش هقلح وا ندرگ رود مارآ شتسد

: تفگ راو همزمز شبل

ناوت ردقچ ندش ینافوط هساو تمورآ حور و مسج ؟ یرایم موود ردقچ -

؟ هراد

رد امله که نیمه دشو مرت کحم وا ندرگ رود هدارا بی شناتشگنا راشف

شنام شچ امله و دیشک بقع ار شتسد عیرس نافوط ، داتفا هفرس بهب اوخ

شدوخ وبدن ربص یب هب لد رد نافوط و درک یم هفرس نانچم رکد.ه زاب ار

درک: شد بنل مارآ و تشاذگ وا رمک تشپ تسد . تفگ تن عل

وهی؟ دش یچ ؟ مزیزع ی بوخ ناج... امله -

رکد یم هفرس زونه داد. ساماژ ار شندرگ تسد واب تسشن شیاج رس امله

لبق: ثمل مااهن

تو مدرک سح هظح ...هیل مولگ وت دیرپ منهد بآ منک رکف منک... رکف -

! مشیم هفخ بدمرا اوخ
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: دیشک مکروا تشپ مارآ اراب شتسد ناف وط

ی؟ رتهب ...االن ملدزیزع -

یبآ یرطب نافوط هک دز فرسهیا کت و داد ناکت رس تبثم ی هناشن هب امله

: تفرگ شتمس و درک زاب شیارب

هدش! دوبک تگنر ... مزیزع روخب بآ مک -هی

یور ار شتسد تشپ رتکرد. ییولگ و تفرگ نافوط ارزا یرطب امله

درک: رکشت یگنرمک دنخبل واب دیشک شی اه بل

... نونمم -

ند: اچیپ شفیرظ نت رود ت سد و داد ار شدنخبل وجاب نافوط

نا... فوط ِناج میدنوسرت -

درک: یفخم نا فوط ی هنیس رد رس امله

؟ میسرب ه دنوم دی...خلیی شخبب -

: دیسوب ار شیاهو م یور نافوط

... تعاس مین زا االکرتم متحا -

دیس: رپ تهب واب درک دنلب رس امله

؟ مدیباوخ مه رس تشپ ردقنا نم ینعی ؟ وشرو میسر یم هگید تعاس مین -
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داد: شلیوحت یباذج دنخبل و دیشک شا ین یب هب ینیب نافو ط

ولا! باوخ مونا -خ

: تفرگ هلصاف وا زا یتحارا ون مخا اب امله

؟ یدرکن مرادیب ارچ -

شلد ... رادیب نافوط و هدوب باو خ تدم مامت هکنیا ادشتهب یدب سح

ت عاس مین ویل دننک تبحص مه اب تدم مامت زاورپ لوط رد تساوخ می

وبد. هدش رادیب امیپاوه دورف هب هدنام

: دیشک وا تسد تشپ ارابمالمیت شتسش تشگنا نا فوط

! ینک عمج ور رناژتی دیاب ... مزیزع دوبن بوخ -حتلا

: تفرگ وا زا هاگن امله

! یدرک می مرادیب دیاب مزاب یلو -

هب یدایز اتحد شا یناهگان یاه یروخلد اهو یریگ هناهب هک تسناد یم

تسناد یم بوخ هنرگو تس... نی شدوخ تسد و ددرگ ی مرب شسا ما یپ

ندش رتهب به دنراد زاین و دنا لقتسم درف کی زین نیجوز زا مادک ره هک

! دنهد تیمها ناشدوخ حلا

زا تساوخرد و رگید یقیاقد ات امیپاوه دورف رب ینبم رادنامهم باعاالم
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ار شدنبر دشومک مخ امله تمس نافوط ناش، دنب رمک نتسب یارب اهرفاسم

: تسب

ور رهش نوخهای میرب لوا یراد تسود ... میسرب دنههک ومن یزیچ -

؟ میدرگب

داد: باوج ثکم نودب امله

! هنوخ -

یلو دوب هدش گنت نآ رد راذگ و تشگ و وشرو یاه نابایخ ندید یارب شلد

نافو !ط دنیبب راب نیلوا یارب ار ناش هناخ هک تشاد تس نآ،ود زا رتشیب

امله . دننک رضاح اتآنار هدرپس و هدیرخ وشرو رد یا خاهن هک دوب هتفگ

اراب لی اسو دهدنو ماجنا ار اخهن یاهراک مامت ناشدوخ تشاد تسود

وشدن، راگد نام وشرو رد دوبن رارق هک اجنآ زا یلو دننی چب ناشدوخ ی هقیلس

نارهت رد دنتساوخ هکمی یا هناخ یارب دوب هتشاذ ارگ شیاه هدیا ر تشیب

داد: ناکت رس دنخبل واب دیشک شیاهوم یور یتسد نافوط . دنشاب هتش اد

! هنوخ میریم ... هشاب -

یار دازآ تصرف نیرخآ هتس اوخان امله "! یتس اوخ تدوخ " تفگ ادص ویب

دعب، هقیقد دنچ ... تسناد یمن و دوب هتفرگ دوخ زا ندش سب زاح لبق
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هب هناش امله هک دیشکن لوط یزیچ و دمآ دورف وشرو هاگدورف رد امیپاوه

هلوک لقا دح هک تشاد رارصا . تفر نوریب امیپا وه زا ناف وط ی هناش

هدرک تفلا خم شتیعضو رطاخب نافوط یلو دزادنیب شدوخ ار شا یت شپ

ییا هنت شدوخ دندوب هدرب امیپاوه رد هک ار ییاه یتسد کاس و هلوک و دوب

کی کید زن ناش یسرزاب ماجنا و ازیو و تروپساپ ندش کچ درک. لمح

دزو هامل تروپساپ رارد رهم هاگدورف رومام هک یتقو و دیشک لوط تعاس

دو یشک یتحار سف ن امله گتف، کیربت ناتس ارهبهل شدورو یسیلگنا هب

هاگدورف زا نافوط تسد رد تسد ، ناشیاه نادمچ نتفرگ لیوحت زا سپ

هدنامن ناتسبات ات یزیچ هکنیا واب دوب هتشذگ بش هد زا تعاس دز. نوریب

زرل هب تشاد شنت ... تشاد ار شدوخ یدرس مه زونه اوه یلو دوب،

کیدز ون تخادنا وا یاه هناش یور ار شترشییوس نافوط هک تسشن یم

درک: همزمز ششو گ

! یدموا شوخ تمود ی هنوخ -هب

ندینش ضحم ،هب نافوط ترشییوس دوجو اب یتح یلو ارچ دیم هفن

. دیخرچ شتمس دنخبل وبا درکن یهجوت دشولی شدرس رتشیب یوا هم زمز

دید شدوخ یوربور هاتوک نیتسآ کی هنتااب ار وا هک دیوگب یزی چ تساوخ
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: تفگ ینارگن واب

! نافوط ی روخ یم امرس -

دز: شا هنوگ یور یرسع یا هسوب نافوط

... میرب نزب ماه! فرح نیا رتزا یوق نم -

تمس ار ناشیاه نادمچ دهد،واو تف خملا تصرف امله هب هک نیا زا لبق و

یسکات عبق یلدن ص ود دعب،ره هقی قد دنچ رکدو تیاده اه یسکا زات یکی

دوب رارق هک یا هناخ ... دنتف ر یم وشرو رد ناش هناخ تمس و دندوب هتسشن

تسد رد تسد رار یسم مامت امله ! دشاب هتشاد ار منهج مکح امله یارب

ریظن ییب هرظنم و دوب هدش هریخ نوریب هب نیشام ی هشیش زا نافوط

و شرو هب شرس مه هکاب تشادن رواب زونه درک. یم هاگن وار شرو یاه بش

، شلوا رفس رد هک یدرم انشو کی پملا نامرهق !اب نافوط ...اب هدرک رفس

تمس هب تشاد نیشام دوب. شرسمه وحاال تشاد ابوان یتبسن هچی

یوالاه ریظن یب یامن ندید زا هظحل ره امله و تفر یم سکول قطانم

دص زا رتشیب یا هلصا ابف مادک ره هک دش.ویالاهیی یم هدز تریح رتشیب

مثل یزبسرس ی هطوحم ناشفارطا بدودنو هدش هتخاس رگیدکی زا رتم

دوب. تشد
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هیچ؟ ترظن -

دز: وبل دناخرچ شتمس ندرگ ناف، وط یادص ندینش اب

هری! ظن یب -

ت: خادنا باال ییوربا وطفنا

بدای! تشوخ مه نوم وخهن زا مراودیما سپ -

یسکات ایهن، تسا هقطنم نیمه رد ناش اخهن دسرپب امله هکنیا زا لبق و

درک: هراشا نوری هبب نافوط رکدو فقوت یوالیی یولج

! میدیسر -

یگنس یامن با یسکول یوالی ندید واب دیخرچ هرجنپ تمس قوذ اب امله

: دیسرپ هدز ،بته دیفس و هایس

؟ تسام ی هنوخ نیا... -

ار وا تمس رد هنانملتنج دشو هدایپ ن یشام دهد،زا باوج هکنیا یب نافوط

: تفرگ شت مس تسد و درک زاب

! یدموا شوخ نوخه -هب

هاگن وحم شها گن هک وردحایل داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ امله

ارهب وا نافوط دش. هدایپ و تشاذگ شتسد رد تسد دوب، هدش وا یبآ
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: تفگ و درک کید زن شدوخ

. هشاب تدنسپ دروم مراودیما -

هب یا عالهق تقوچیه دنک. ضغب ییابیز زا مجح نآ زا دوب هدنام مک امله

یگد نز یارب ار هناخ نآ قشع اب نافوط هکنیا رکف یلو تشادن تاید ام

نییاپ ار ناشلیاسو هدننار . دروآ یمرد ار شکشا دوب هدیرخ ناشک رتشم

عورش نافوط با امله ییاهنت ، تفر دشو نیشام راوس هک نیمه و تشاذگ

هراشا ملها وهب داتسیا رانک دش. وردابز درک دراو ار یزمر نافوط دش...

دوش: دراو لوا هک درک

-ladiesfirst!

اه...) مناخ لوا )

مارآ شیاه مدق . تخادنا باال ییوربا نافوط لثم و درک یا هدنخ کت امله

امله ! تسب شرس تشپ ردار نافوط و دندرب شمنه ج تمس ار وا آمار

یوال،رپزا گرزب طایح ... شیوربور ی هرظنم زج تشاد ار یزیچ ره راظتنا

و دوب نات سمز و زییاپ لزا صاح کشخ یاه هخاش و گرب و کاخ و درگ

نیقلت شدوخ هب تساوخ .منی دروخ یم مشچ هب درنآ یدنمونت نا تخرد

نآ یتح زیچ همه د... یسر ظنرمی کهب انسرت یدایز زیچ همه یلو دنک
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هک طای ح طسو ِقیمع و گرزب رختسا و دوب هدید یهک سکول نامتخاس

و دیشخرد یم یزیمت ،بآشزا شفار طا وخکا درگ رپزا طیحم الف خرب

د اتسرف ن ییاپ ارصادراد شناه د بآ هدش! ضوع یگزات هب هک دوب صخشم

رختسا ...از دیسرت یم بآ دش.زا فقو تم رختسا هب هدنا ونچدتمرم

هک درک منی مه ار شروصت یتح تقوچیه ! تشادن یبوخ ی هرطاخ

شا هدنیآ رسمه اب کرتشم ی هناخ رد قیمع و گرزب دح نآ یات رختسا

سپ تسا نشگار نافوط هک درک عناق ار شدوخ لد رد رسعی . دشاب هتشاد

زا وا یاه دقم یادص . تسا یعیبط شا هناخ رد یرختسا نینچ دوجو

یمک هل صاف اراب نافوط د، نادرگرب ور هک نیمه و دیسر ششوگ هب رس تشپ

: دیشک ینیه هدارا ویب دید شدوخ یوربور

! هظحل هی مدی سرت ... دیشخ -بب

ش تمس هناقشاع هاگن ه شیمه یهک نامشچ . دیشکن ار شزان رگید ناف وط

دوب! یگناوید و رخسمت دن،حاالرپزا درک یم هلا وح

؟ یدل انشب -

اجخدرو: یوا همدقم ویب یناهگان لا وس لهامزا

انش؟نه... -
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دش: کی دزن یرگید مدق نافوط

ارچ؟ -

: تفر بقع یمدق امله و

هچب یتقو راب !هیابر...هی مرادن بآ زا یبوخ ی هرطاخ نم ... شتسار -

انشوبآ دعب، هب اجنوا ...زا مشب قرغ مومع غاب ر ختسا تو دوب کیدزن مدوب

دش! ایبوف لهب متیدب ساو

هم ادا وا تمس هب شا هنادرسنوخ یاه نتشا درب مدق هب نانچمه نافوط

داد: یم

؟ یریگب دای انش یراد تسود -

ین افوط هب یتهابش چیه شی وربور رکد.رمد یم رطخ ساسحا تشاد امله

... تشادن ، تخانش هکمی

! متشادن ور شتئرج اتحاال یلو یلو... مراد تسود -

شت مس نانچم نه افوط و دوب ه دنام رخن تسا ی هبل هب شندیسر ات یزیچ

دمآ: یم

! مدب اید انش تهب ماوخ یم -

درک: یا هدنخ کت روابا ون دیشک یا هدیرب سفن امله
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-ا...االن؟

: شیوربور نافوط و داتسیا هدز تشحو ، دیسر رهک ختس یا هبل هب

؟ یریگب دای شان یراد ت سود یتفگن -گمه

د: اتسرف ن ییاپ سرت اراب شناهد بآ هامل

امرس نیا ووت متیعضو نیا اب یراد عقوت ؟ نافوط ینک یم یروطنیا ارچ -

بآ؟ رپبموت

رس اررپکرد. ناشنایم ی هلصاف و تشادرب شتمس هب یرگی د مدق نافوط

زد: بل یکانسرت نحل واب دروآ ششو کگ نیدز

! رتکد موناخ یدموا شو خ تمنهج -هب

غیج اب دروهامل شف شا هناش ریو تسد وا، روابان گنها هب هریخ و

زا لبق و تفاکش رخار تسا درس شبآ دش!نت ترپ بآ رد یا هدز تشحو

همه تررتف. نییاپ و نییاپ ، دشاب هتشاد ندز واپ تسد تصرف یتح هکنیا

ار شسفن ندرک تص رف یتح هک عیرس ردقنآ ! داتفا قافتا هیناث دنچ رد زیچ

راک زا ینا هگان کوش رطاخب التش ضع هک راگنا . دنزب واپ تسد ای دنک سبح

درس بآ، نو .رد دهد ناکت ار شتشگنا کون تسناوت یمن یتح و دوب هداتفا

ی درسنوخ هکاب ار نافوط زا یرات ریوصت تسناوت یم یلو دوب کیرات و
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بآ ریز هدارا ،یب ییاوه یب تدش ...زا دنیبب دوب، هداتسیا رخ یاتس هبل

شغارس یمحر یب اب یگفخ دش. شیا ه هیر دراو تدش هب وبآ دیشک سفن

ناشن هک یدرم نآ نافوط د؟ ریمب روطنآ دوب رارق . دشاب شگرم تلع ات دمآ

؟رد تفرگ یم ار شناج تشاد ن افوط دوب؟ هدروخ ب یرف ؟ دوبن داد، یم

دراو رتشیب هظحل ره دشوبآ یم رارک یت کاندرد وساالت هفقو یب شرس

رطف ود ناج یب شناتس ،د دروخ رخ تسا هت هب هک شرمک ... شیاه هیر

رگا هک نیا ...هب شر هاوخ درک...هب رکف شر دام و ردپ دشدنوبه اهر شنت

! دسرن شا هداوناخ تسد هب شا هزانج یتح یاشد ، دریمب مناک نیا رد

رآماو تشاد هک یبلق نابرض . دینش یم بآ ریز را شبلق نابرض یادص

کی... دوب. نافوط ریاتر وصت هب هریخ زونه اما شهاگن دش. یم رت مارآ

! درمش یم ار شگرم ات هدن ام یاه هیناث تشاد شرس هس...رد ود...

یب انط لثم یگفخ یلو تش ذگ یم دربآ شند وب زا چردق تسناد نیم

دمآ. یم باال هرذ هرذ تشاد شناج و دوب قلحهکهدر شندرگ تدرو سد

زا ددن!جنا اربب شنامشچ درکن تصرف یتح دش... هایس زیچ همه ناهگان

. تشگ ت ایح زا یرثا ندبلا هب بآ رد هنادرسنوخ نافوط هاگن و تفر شنت

دنک سامتلا تاجن یارب و دنزب وپا تسد شمشچ یولج وا تشاد راظتنا
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هقیقد ود زا رتشیب دوب! رهتف گرم ماک هب اهن مولظم و ادص امله،یب یلو

اشار همعط هک تساوخ یمن درک. سح ار رطخ یوب نافوط هک دوب هتشذگ

نشان ییاپ هب دزوور هجریش بآ رد شناوت مامت .اب دهد تس زاد دوز ر دقنآ

هب یتقو بدو. رختسا ته کرتخد و تشاد قمع تمر هد کی ندز رختسا درک.

شنت زا یز ورل دروخ هرگ وا ِناج ویب زاب همین هاگن رد شهاگن ، دیسر وا

ی تعرس نیرخآ واب درک هقلح وا نت ریز تسد عیرس دوب؟ هدرم .هامل تشذگ

یقی مع سفن ، دیسر هک بآ حطس درک.هب انش روهبباال تسناوت یم هک

ی هبل ار امله ی هدش نیگ نس ،نت شاه هیر نتخوس هب هجوت ویب تفرگ

هدش دوبک کرتخد گنر . تفر نو ریب رختسا زا هلجع واب دنابا وخ ر ختس ا

بآاز هک وردحیلا تسش شن رانک وناز ود یور ... هایس شیاه وبل دوب

ضبن عیرس دوب، هتخیر شا یناشیپ رد شیاهوم و دیکچ یم شی ور رس

... دوبن یمد ...مدوابز دوبن یضبن درک. ارچک شسفنت و تفرگ ار شندرگ

بلق یلو چابسدن امله ی سهنی هسفق ،رسبه شبلق یادص ندین ش دیما هب

یگدنامرد و مشخ اب رآما...طوناف شا هنیس هسفق بدوو تکاس کرتخد

دز: داد

! یتنعل -
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و دیشک یقیمع سفن دهد، ب تسد ارزا دنوا نادرگرب تصرف هکنیا زا لبق و

شفرا اراب اوه و تشاذگ شیاه بل یور ،بل کرتخد ینیب نتف ابرگ نامز مه

زاب همین نامشچ بدو! گرم ی هسوب ناش، هسوب نیلوا . داتسرف ش یاه هیر رد

یلو دش جراخ شناهد زا بآ یمک داد. یم نافوط تیانج بخرزا امله

هملا یاه بل هب بل هرابو ود تفرگ سفن ودابهر ناف وط . تشادن یریثات

، دشن لص اح یرییغت ی تقو و درک رارکت ار شراک راب دنچ و نیدن .چ دنابسچ

دز: داد و دیبوک شرانک نی مز هب یتشم رای تخا یب

امله... یرادن قح االنمبریی! یرا دن قح ... درگرب -

: درشف ملهاار ی یسهن هسفق تردق مامت واب درک لفق مه اررد شناتش وگنا

... راهچ هس... کی...ود... -

و داد یعونصم س فنت راب دعب،ود و درمش شدوخ یارب تسیب ات بل زری

داد: همادا ار وا شوماخ اماسژقبل هرابو د

! یتنعل درگرب هس...ِد کی...ود... -

سح شدنمتردق ناتسد دشدی راشف ریز ار امله یاه ندهد ندرو خ کرت

اهیوا هیر رد تردق اراب اوه هرابود دیو شک یقیمع سفن درک. یم

هب تش اد رتشیب هظحل ره وهامل تفر یم تسد زا تشاد نامز . داتسرف
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یور و درک لفق مه رد هرابود ار شناتشگنا نافوط دش. یم کیدز ن گرم

و داتفا هفرس هب امله ، شتسد ابفراش نامز ومه تشاذگ امله ی هنیس هسفق

: دناباوخ ولهپ یرسعهب ار وا نافوط و تخیر نو ریب شناه زاد بآ

! تهب تنعل ... تهب تنعل -

امله، دوب. هدرک هبرجت یهک تشح ایو تسا مشخ زا شدایرف تسناد یمن

نیب ی هاگ و دیشک شمی رمک تشپ تسد نافوط دزو یم هفرس س فن یب

امله ی تقو دنک. ارخیلا شا هیر یاه بآ مامت ات دیبوک یم تشم شفت ودک

نافو دی،ط شک شیاه هیر ارهب اوه هرخ یمررکباال هفرس نی دنچ زا سپ

تمس و درک شدنلب تسد یور و درب شرمک و اهونا ز ریز تسد عیرس

عیرس یاه مدق واب دوب هدش مخ بقع هب امله ن درگ . دیود نامت خاس

، یرایشوه و یشوهیب خدرو.یبن یم بات شنت رانک ناج شیب تسد ، نافوط

ششوگ رد ییادص نشدیو یم ششوگ ریز ار نافوط دیدش بلق نابرض

نامشچ دش، زاب نافوط دگل هکاب نامتخاس !"رد یتخاب " درک یم همزمز

اه هظح نآل کانتشحو تقیقح هکنیا زا لبق و داتف مها یور شزاب همین

... تفر شو دوش،زاه تبا ث شیار ب رتشیب

***
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زا هک شیاه نا دند واو نا زرل نت یور شه واگن دوب ه تسشن تخ یت هبل

طسو ار وا سیخ و هدز خی .نت دیخرچ ،می دروخ یم مه هب دشتزرل

هک تسناد یم درک. یم شهاگن یشنکاو یهچ نودب و دوب هتشاذگ تخت

ای دشاب هدیسرت هکنیا وبد.هن هدرک لفق شزغم راگنا یلو دنک یراک دیاب

همه لوا ی هظحل مهنا درک یمن رکف طقف ...هن! نامیشپ و دشاب هدش نارگن

مشچ ارهب گرم کرتخد هک یدح بدور.ات شیپ کان رطخ دح نآ ات زیچ

یگدنز هب نافوط یاه هکابتالش دشکب لوط یا هقیقد دنچ و دنیبب

دشدی یامرس و یناهگان بت زا خرس شیاه هنوگ و دوب شو هیب امله . ددرگرب

تسد زا راک لوا ارهنام ،وا دنکن یراک هکارگ تسناد یم نافوط بآ...

نوریب دمک ،زا تشاد قاتا رد هک ار ییاهوتپ مامت دش. بدنل سپ ددا دهاوخ

هناخ یشیامرگ متسیس دشو جراخ اتاق زا عیرس . تخادنا امله یور و دروآ

هک امله ندید واب تشگرب قاتا ...هب دایز دح نی رخآ وتا درک نشور ار

رادادص ار شسفن ربدو ورف شیاهوم رد یتسد ،محمک دیزرل یم نانچمه

: داتسرف نوریب

... تنعل -

ِر سمه کی لثم تسرد راب، نیلو ا یارب و تشاذگ تخت ی هبل ار شیوناز کی
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درک. سمل ار شا یناشیپ دیدرت واب درب وا یناشیپ تمس تسد ، نارگن دیاش

شزرل و دیشک بقع ت سد هدز تهب ، شتسد ریز یدشد یامرگ سح اب

گنز ... دروخ مهمی هب مکحم شیاه نا دند گرتف. تدش امله ی اچهن

و تشادرب ار شلیابوم راچان .هب دمآرد ادص هب رتشیب نافوط یارب رطخ

هک درم ِنتفگ "ولا" یادص . تفرگ ار دمآ شرظن هب هک یسک نیلوا ی هرامش

دی: سرپ همدقم ،یب دیچیپ ششوگ رد

یم؟ اس کمن راکیچ تس باال یلیخ شبت هک یسک -اب

دنچ ِناتس ود رهاظ هب طخ،زا تشپ درم دش. شیادص شزرل هجو تم هزات

زا جراخ یاهراک بیار هارمه کی هیبش رتشیب هن... تهک سود دوب. شا سهلا

دوب هدرک اهر یلیصحتلا رافغ هب هدنام سلا ود ار یکشز هکپ یدرم ! شفرع

. دسرب الشت یامت هب ندناوخ سرد ی هغدغد زا جراخ ات

تس؟ هجرد دنچ شبت -

: دیخرچ شدوخ رود کالهف نافوط

هب هروخ یم شانودند ... هدرک زرل تس! باال یلو منود ...نیم منود -نیم

مه!

؟ هشوهب -
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: تخود امله ی هتسب نامشچ ارهب شهاگن ناف وط

-هن...

! ناتس رامیب شربب هی... رطخ -

درب: ادصباال ، شیاه نداد واودرُا یدرسنوخ زا نیگمشخ ناف وط

مدز! یمن گنز یناور وتی هب هک ناتسرامیب شمربب مت سنو میت هگا -ِد

نشدی: ار یماس یبصع دنخشین یادص

! دایمن رب کیرا یناور ِنم ...زا هگید یکی هب نزب گنز سپ اهآ! -

شرورغ ، شرمع رد راب نیلوا یارب نافوط که دنک عطق ار سامت تساوخ و

: تشاذگ زریاپ هناقداص ار

... هریم یم هراد منک؟ راکیچ وگب ! مدرک هابتشا هشاب ... هشاب -

هتس کش زا طخ تشپ درم هک راگنا دش. رارقرب تو کس ناشنایم یا هظحل

نایم از نافوط دش، وطالین که ناشتو کس درب! می تذل وا رورغ ندش

: دیرغ شیاه نا دند

؟ یماس -

هرآ؟ رادی... نوخهتونا موم ح -وت

دش: رتشیب نافوط یاهوربا نایم امخ
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هرآ... -

ناو! وت شراذب و رایبرد وشاسابل نک... رپ مرلو بآ وراب ناو -

: تفر نییاپ امله هب یخهر نافوط یولگ سبی

یچ؟ -

ارشدین: وا رخسمترپ لنح

ت نشو ر لماک راذب ؟ یدرواینرد ور شسابل اتحاال یگب یاوخ یم ین -عی

و ینک یم شلغب ، یرایمرد وشاسابل ینک، یم رپ مرلو بآ وراب ناو منک!

هن، هگا ... یچیه هک دموا نییاپ هقیقد چدن بدع شبت هگا بآ... وت شیراذیم

یتفرگ ! هشب یعیبط شندب یامد هک یدح میکین...ات درس رو بآ مک مک

ینوت یم دوب، گرزب ناو و تساوخ تلد هگا مه طسو نوا ؟ مگیم یچ هک

مه... تدوخ

: دیرپ شفرح نایم هدش دیلک اهی نا دند با نافوط

منک! یم عطق -

ناو ات درک زاب ار بآ . تفر محما تمس و درک ترپ یا هشوگ ار شلی ابوم و

تدبر کرتخد دز. رانک شیور ارزا اهوتپ و تشگرب امله شیپ دعب، و دوش رپ

د. یزرل امله نهاریپ لوا ی همکد یور نافوط تسد و درک ندیزرل هب عور ش
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هکنیا وحاال،هن تسا مهم شیارب امله رحمی هک دوب درکه دومناو اه متد

ی دوب!کدهم یبیجع سح شمیرح نتسکش یلو ، دشاب مهم شیارب اعقاو

... یمو س غارس وهب درک زاب ار یمود . تفر یمود غارس رکدوهب زاب ار لوا

و رتف شراولش غارس . دروآرد شنت ارزا زولب و درک زاب رخآ اهارات کدهم

دش.عقر غاد شیاه شوگ و ندرگ ت درک،شپ زاب هک ار شراولش ی همکد

تشاد دصق . دیایب ش دوخ رکدهب یعس و تسشن شا یناشیپ یور درس

مه ار کرتخد راولش . دوبن شتقو حاال یلو دنک فرصت ومکلا مامت هاملرا

ترشیت و دروآرد هت سشن حتلا ارهب امله ، تخادنا های شوگ وهب دروآرد هک

بآ دوب... ششو غآ رد ریز سابل اب اهنت ملها .حاال دیشک نوریب شنت زا مه ار

و درب وا رمک و اهوناز ریز تسد عیرس و داتسرف نییاپ یتخس ارهب شناهد

ار امله نا زرل ونت تفر مامح تمس دنلب هیا مدق درک.اب شدنلب تسد وری

، تفر یم یدرس هب ور هک یمرل و بآ رطاخب امله شزرل . تشاذگ ناو نورد

ندی دت،ابد فیب هراچ رکف هب دناوتب یتح نافوط هکنیا زا لبق و تفرگ دشت

وتهزا تفر نییاپ شهاگن ... دنام امت تفرگ می نوخ گنر تشاد هک یبآ

ووا، دوب شا هنای هام تداع لوا زور رد کرتخد . داتفا امله تیعضو دای

ارزا شا هشقن ، مامت ِیمحر یب در.اب ذگب زور دنچ هک دوب هدادن ناما یتح
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نمر هجنپ و تسد گرم اب تشاد زونه کرتخد و دوب هدرک ارجا لوا نامه

هک تفر یم بآ ریز و دروخ یم رس ناو ی هبل زا تشا د امله رس درک! یم

ناو نورد کرتخد . تشاذگ شندرگ ریز تسد و تفر شتمس عیرس نافوط

یور شهاگن و دوب امله رس ریز ، شتسد دعاس یلو نآ نوریب نافوط و دوب

تسد ... دیزرل یم هک ییاه .وریبل دروخ یم رس یوا هتسب نامشچ

درس دی. شک وا نییاپ بل یور ار شتسش تشگنا و تفر ولج ،آمار شدازآ

! شدوخ بلق لثم تسرد بدو...

یتشگرب هار چیه هگید هکنیا رکف هساو نم، یاه هجنکش لمحت هساو -وت

زا وت هانگ هن... یلو امله! یهانگ یب یدایز نم اب تندوب اهنت هساو ، تسین

رتخد هی طقف !وت یدش دلوتم نم یاهوزرآ یوت هک دش عورش ییاجنوا

... یدب سپ ور تهانگ ناوات هرارق هک یراکهانگ

دش یم رتمک تشاد امله شزر ...ل دیچیپ یم مامح توکس رد شا مه زمز

هتفر ار ،بآ یماس ی هتفگ .بطق تخوس یم بت رد شنت مه زونه یلو

نآ رد هک درک ار شش تال مامت و دیایب نییا پ امله ندب ی امد ات درک درس هتفر

یاه تحیکدمه اما دوب هدش شمرگ . دهدن ما جنا یطوبرمان راک قیا قد

رایتخا دوب، شیولج سابل نودب وا حاالهک دیسرت یم . درکن زاب ار شنه اریپ
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دز: بل مارآ و درب ملها شوگ کیدزن رس دنک. رتدب ار شلا وح دهد فک زا

... یریمب ناوات نودب مراذیمن ! مرادیم تهگن هدنز نم ... ینوم یم هدنز -وت

یتق وو دیایب نییاپ یمک امله ندب ی امد ات دیشک لوط یا هقیقد چدن

نتفر نو ریب تقو هک دیمهف ناف وط درک، ندی زرل هب عورش شا هناچ هرابود

امله شیپ هرابود . تشاد رب یا هلوح و رتف نوریب مامح زا عیرس . تسا

محما کدر.زا بدنل شناتسد یور و دیچیپ هلوح اردر وا فیرظ ونت تشگرب

هن یلو بدو هدش رت مرگ قاتا . تشاذگ تخت یور هلوح اراب دشووا جراخ

سابل ات تفر شدمک تمس نافوط . دریگب ملهاار ندیزرل یولج دحیهک رد

دش. نام یشپ اه سابل زیاس ندید اب یلو دناشوپب وا نت ارهب شدوخ یاه

و قوش ملهااب هک ار ینا چدم راچان .هب دوبن امله هزی ادنا ناشمادکچیه

هب هک یزیچ اه،ره سابل نیب وزا تخیر نوریب دوب، هدیچ یصاخ ساوس و

هک دمآ یمن شدای . تسشن تخت ی لهب هراب وود تشادرب ار دمآ مرگ شرظن

حلا ارهب شیاه رنتراپ هشیمه ...وا دشاب هدرک ی رتخد نت سابل حلا اتهب

هلوح ی هبل تسد دوب! رفن نیلوا .هامل تفر یم و درک یم اهر ناشدو خ

راد بت نت هب سابل ات دیشک لوط یا هقیقد دنچ درک. شزاب مارآ و تشاذگ

گنر تروص یور شهاگن دنک. شا یفخم وتپ ریز هرابود و دناشوپب کرتخد
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دنلب تساوخ و دیخرچ دوب هدمآ باال شندرگ یور هکات ییوتپ یواو هدیر پ

درک: شفقوتم ب اوخ رد وا کاندرد ی همزمز هک دوش

دبه! متاجن ... متاجن ... نافو وط...ط -

دش مخ وا نت یور دوب، هداتسیا هک روطنامه و تسشن شبل کجن یدنخشین

دز: چپ ششوگ رانک و

هگتر؟ جنکش ؟هب ینک یم سامتلا یک -هب

ی هلح رم رد زونه دیاش تف. گن یزیچ رگید و درک یا نهلا باوخ رد امله

نافو ...ط هدید یکا نسر ت باوخ هک درک یم رکف زونه دیاش دوب... راک نا

مامح تمس یا هلوح نتشادرب اب نامزمه و داتسرف نوری رادب ادص ار شسفن

درک. ترپ یا هشوگ اربه نهاریپ و درک زاب ار شن ه اریپ یاه همکد . تفر

زاب ار درس بآ همدقم دش،یب محما ودرا یتقو و درب شدنب رمک تمس تسد

اشارهب یناشیپ د. ننزب شالق شن هبت هب بآ درس تارطق ددا هزاجا و درک

امرس زا شا هناچ هک درشف مه یور نادند و داد هیکت شی ور بور راوید

زاب مشچ ویزربآ دوش لداعت م شندب یامد ات دیشک لوط ای هقیقد . دزرلن

شمش .چ دنیبب رتهب ات مه شارهب سیخ یاه ارباالدزومژه شیاهوم درک.

کت کت درک؟ یم هچبدیا امله... شیپ شنهذ و دوب و ربور راوید هب
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وحاال دوب هدرک یزیر مه انرب هیناث هب هیناث ، دندوب هدنارذگ هک ار ییاهزور

شیپ دح هچ دنک،ات عورش شموش ی هدیا مادک دنک،زا هچ تسنا د یمن

تساوخ یمن ویل تشا دن شدوخ یارب یدودح دحو که دنچ ...ره دورب

. دهد تسد زا لوا زور دنچ نامه ار امله

و تسب شا تهن نییاپ رود یا هلوح . دیشک لوط هق یقد هد کمرتزا شمامح

سابل دوب. هدیباوخ تیعضو نامه رد زونه امله دش، جراخ هک مامح زا

ندینش زا یتح امله دنک. کشخ ار شی هوما ات درک نشور را وشس و دیشوپ

شب اوخ محازم هک دوبن مهم نافوط یارب . دشن رادیب مه راوشس یادص

کی یزا شان یمسج یگتس خ جوا رد هک ینا مز داد یم حیجر ت یلو دوش

یارج ا غارس هب دعب و دنک تحار تسا یمک لوا ، تسا هتعاس دنچ ز اورپ

و درک شوماخ ار راوشس ، شیاهوم ندرک کشخ زا غراف . دورب شیاه همانرب

نت رود هدارا یب شناتسد . دیزخ وتپ کی ریز امله رانک وایلنراب، یارب

هسفق هب امله یناشی هکپ دمآ شدوخ یهب تقو و دندش لحهق وا فیرظ

. دینش یم کیدزن ارزا وا مظنما ن یاه سفن یادص و دوب هدیبسچ شا هنیس

بلق سکع دوب...رب مرن درک. سمل ار امله یا هوم رات مارآ و دمآ باال شتسد

کیدزن ی هلصاف زا هک کرت تندخ رطع و دیشک ی قیمع سفن ! شدوخ یگنس
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زا وتپ میخهدز. امله ووری داد فک زا رایتخا ناهگان ، دیچیپ شماشم رد

تخت یور رطفدبنوا راود شیاهاپ نافوط و نکرارتف ناشیود ره یور

ساسحا امله یلو دوب هتخ ادنی ن کرتخد ونهزریو ار شنز .و تشاذگ

نآ،رس هب هجوت یب نافوط دشو رت تخس اهیش سفن درک. یم ینیگن س

: درشف شا یناشیپ هب یناشیپ و درب ولج

یاه هجنکش ریز متشاد هک یعقوم ! یتشاد مور تساوخ یم هک یزیچ -ره

یابد ارچ ... یدرک می یزاب تاباب لغب وت یتشاد ،وت مدیشک یم رجز ابماب

درک؟ ونم ی هظح مال یسک هگم ؟ منکب تور هظح مال

ار شیاه بل هجوت یب نافوط و گتف یفیفخ خآ شا یناشیپ درد هاملاز

ناهگا ،ن شندروآ مک سفن سح زا امله درک. هفخ ار یوا وآدرونهلا نیی اپ

، دیسوب یم هنایشحو ار وا هک ردحیلا نافوط ندید رکدواب بزا مشچ

تسا وخ دش! هفخ وا نا هد شرد غیج و تشاذگ شا هنیس تخت تسد

زا هدنام مک درک سح هک یا هظحل امله و دادن انام نافوط هک دریگب هلصاف

ضحم وهب تخادنا وا یاهوم رد گنچ شناوت مامت دوش،اب هفخ ییاوه یب

داد سفن ویب دیبوک شترو درص یمک حم یلیس امله ، نافوط ندیشک عبق

دز:
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نک! ملو لا... غشآ نک ملو -

: دیشک غیج شدوجو مامت واب تشاذگ شیاه شوگ یور تسد

! نزن تسد نم... هب نزن تسد نک... ملو -

شهاگن ک انسرت و راد گر ینامشچ اب نافوط و دیشک یم غیج کیرتسیه

درک: یم

؟ یدرک بدنل تسد نم -االن...ور

که تساوخ یم وا زا مه رس تشپ و دیشک یم غیج ... دینش یمن یلو امله

دمآ. بدن شسفن نا هگان و دیشک غیج هفقو یب یا هقیقد ... دنکن شسمل

داشگ دح نی رخآ ات شنامشچ هک دزوردحیلا گنچ ار شا هنیس هسفق

و دید ناشدوخ نک مم حتلا نیرت کانسرت اردر نافوط نامش دوب،چ هدش

هک ییاه هیر و دوب ه دما باالین زونه هک یسفن داد.اب رارف نا مرف شز غم

رخآ، ی هظحل هک دورب نییاپ تخت واپزا تسد راهچ تساوخ ، تخوس یم

قاتا یا هظحل خدرو. نیمز یناشیپ با امله و تفرگ ار شیاپ چم وطافن

ارزا شدوخ زیخ هنیس تساوخ حلا، نآ اب دشویل یسها شنامشچ شیپ

زا دناوتب امله هک دوب نآ زا رتدنمتردق نافوط یلو دهد تاجن نافوط تسد

دز: غیج و دیبوک نیمز ریو مکحم ار شتشم دنک. رارف شتسد
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! یناور نک ملو ... هنوخ مرب وخما یم مرب... ماوخ یم نک... ملو -

لبق و تفرگ ار شنامشچ یولج نوخ رکد. رت هناوید ار ناف وط " یناور " ظفل

وزا تخ ادنا شا هناش یور ار دهد،وا ناشن ی شنکاو دناوتب امله ه کنیا زا

: تفر نوریب قاتا

! یتش اذن ... مشاب هتشادن تراک هب یراک هگید ور بشما هی متساوخ یم -

درک: یم رگهی هدیرب هدیرب دیو بوک یم تشم شرمک هب امله

... درمان نک ملو نک! ملو ملو... -

ورف شا هناش و رمک تسوپ رد هک وا هیا نخان و امله ههب جوت یب نافوط

ش دش!نت الل رختسا ند ابید امله و تفر طایح مهب یقتسم رتف، یم

شزرل نافوط دش. تشم شتسد رد نافوط نهاریپ رکدو ندیزرل هب عورش

داد. همادا شی اه مدق هب هجوت ویب درک سح شدوجو دنب دنب اراب وا

درک: رادی ارب شنورد ناطی دوش اتسیا رختسا یولج

امله... یتفرگن دای انش -هزون

دوب، هدموا دنب هک یسفن واب دیبسچ ار وا نهاریپ شتردق بامتما امله

درک: سامتلا

هن... ادخ -هن...نه...وترو
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توف ار شسفن و تخود نا شرس باالی یربا نامسآ ارهب شهاگن نا فوط

درک:

یشب هرابود ات ادید تس زاد ور پوت یامرگ ... دایب ربف هرارق منک رکف -

! یتس اوخ تدو ...خ رختسا خی بآ نومهم

: داتفا قتال هب هرا بود سرت تدش زا امله

؟لومنک... یاوخ یم نوجم زا یچ -

هب درک یم وتالش درب یم ورف وا ندرگ تسوپ رد مکحم ار شیا ه نخان

تردق دوب هدش ثعاب سرت دنک. شیاهر نافوط هکلب دشکب گنچ شنامشچ

دنک: راهم ار وا یاه قتال درک تالش مشخ اب نافوط کدن. ادیپ یب یجع

علتنی! ریگب مو رآ مگیم امله...ِد ریگب مو -رآ

امله، یاه دوب.قتال سیخ رختسا ی وهبل دندوب هدات فا رختسا کیدزن تسرد

ترپ رختسا رد ود ره ناهگان و دهدب تسد ارزا شلداعت طفونا دش ثعاب

یهک نافوط دید... ار نافوط وهامل تفاکش رخار تسا درس بآ ناشنت شدند.

واب دمآ شدوخ هب دوز یلیخ یلو دوب هداد تسد زا بآ ریز ار شلدا عت

دیشک سف ن بآ ،زری سرت تدش زا هک ییامله ... تشگ امله لا بند شنامشچ

ِتمس ناف،هب وط تمس ارهب شتسد هدیسرت دش، رپ بآ زا هک شیاه ویره
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وا نامشچ ندید ناب افوط هک دوب برا نیلوا دیاش درک!و ردزا شرگ هجنکش

اردز شردپ تمس ارهب شتسد هک ینامز .اید داتفا شدوخ یکدوک دای

رد مادم یسک . داتفا یم شناج تدبرهب شردپ و دهد شت ناج هکلب درک یم

ی..." تسین تردپ !وت ینافوط ی...وت تسین ترد "وتپ درک یم ر ارکت شرس

بیسآ هب هجوت ،با دهدن تاجن هظحل نامه ار امله کهرگا تسن اد یم

شناوت مامت هکاب دش ثعاب ن یمه و دروآ یمن ماود ید ایز نامز شا هیر

، تفر دشن هتسب هب ور امله نامشچ هک یا هظحل تسرد و دنک انش او تمس

رد دوب هدرک سبح هک ار یسفن و تشاذگ شیاه بل یور بل نافوط

و درک زاب هشی مه رتزا قمر یب ار شنامشچ امله . داتسرف وا یاه هیر

شن اتسد زا یکی و تخوس یم ییاوه یب زا شیاه هیر هک ردحیلا نافوط

بآ حطس هب نهک یمه و درک انش هبباال دوب،ور دشه هقلح امله رمک رود

وا ند رگ رود تسد هیرگ واب داتفا هفرس هب شناوت مامت با امله د، ندیسر

درک: حهقل

ن... افوط نکن ملو ... نکن ملو ولکنن... ونم -

وهامل دنام ششوغآ رد کرتخد ِتام دز، یم سفن سفن هک نردحیلا افوط

: تشاذگ شا هناش یور رس
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منوج دصق هک وگب ... یدادن مبیرف هک وگب ... منیب یم باوخ مراد هک وگب -

ید... ونرک

و دنورن ورف بآ رد هرابود ود ره ات تفرگ رختسا ی هبل هب تسد نافوط

: دیبوک وا بلق هب تردق مامت اربا شتشم ملها

! یدوبن داد،وت مله بآ وت هک یدرمان انو وگب مدز... مهوت نم هک وگب -

هک یرو صت تاجن یارب ینز هناچ دز. یم ناچه و درک یم سامتلا هنا مولظم

یزیچ نافوط هک دوب ب یجع و دوب شقشاع یهک درم تش!زا اد ناف وط زا

شتسد ... تبثم شنکاو ونه داد یم ناشن شبید نکاو فگت...هن یمن

را شد وخ . دیبوک یم تشم شبل هبق امله و دوب هدش تشم رختسا ی هبل

ارچ سپ درک... یمن سب ووا دنک سب درک یم سامتلا شردپ هب هک دید یم

درک؟ یمن دیماان ار امله دیما هرابود ارچ دوب؟ هداتسیا مارآ شدوخ

هار تفرگ هکاید روطنامه دش... دیماان ی ردککدو شدوخ دیما هک روطنامه

یلو ساسحا شم،یب ب یادص و تسب مشچ یا هظحل ! تسین جنایت

: دیسر امله شوگ هب هشیمه رتزا گفرهت

ن... ومب ، ینومب مهیناج یاوخ یم هگا ... نوریب مرب ر ختسا زا ماوخ یم -

درک: شلغب مکحم امله هک دنک زاب وا رمک رود رازا شتسد تسا وخ و
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-هن...نه...

ترا یریوص شا،نتاهت ی سگلا هس دز.زا کب شلف شا هتشذگ هب نافوط نهذ

اباب... یپچدی"هن یم ششوگ رد حضاو ش یادص یلو دروآ یم رطاخ هب

نه..."

ددرگرب حلا نامز هب شنهذ ات تسب مشچ در. یگب مارآ شبلق ات تسب مشچ

؟ دروایب امله رس دناوت یم یرتدب هچبالی بش نآ رد درک رکف شدوخ واب

کرتخد "... تسا لیمک ت امله بش نآ تیفرظ " داد ار شدوخ باوج شدوخ

لوا نامه هک دوبن یطایتحا یب درم نافوط و دوب هتفر گرم یاپ ودبراات

رارکت شرس رد هرابود دوب، هدینش رختسا رد هک یی ادص . دهد تسد ارزا وا

ی سک ی چهره یتح دش. یم رت حضاو تشاد ادص "! یتسین تردپ دش"وت

هس ای ود .هب تشگرب کیدزن یا هتشذگ هب شنهذ دوب! هدز حرفار نآ هک

هک رکددرحیلا ادیپ وا کینیلک ورد امله یوربور ار شد وخ لبق... هام

... نافوط ی تسین تردپ "وت، تفگ یم شمارآ اب شنامشچ هب هریخ کرت خد

"! یدب تاجن وتدوخ ینوت یم ...و یتدوخ !وت، ینافوط وت،

هک ینا مز نامه .هب تشگرب حلا هب نامز دشو رت فیعض هتفر ادص،رهتف

شوغآ رد سرت زا مکحم ار وا امله و دوب هدش شناج ِدنب کرتخد فیرظ نت
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مارآ و دیایب باال شدازآ تسد ات دیشک لوط . دیزرل یم امرس وزا دوب هتفرگ

و بآ رد یتح و دوب هدیبسچ شنت هب امله اهی سابل . دنیشنب امله رمک یور

یور ناف وط تسد سح درک. سح ار شنت یغاد دش یم مه سابل یور زا

دوش: مرگ شلد هت مه دسرت مهب هک دوب دشه ثعاب ، شرمک

همد! رس س... -

لوط یزیچ دو یسر نافوط شوگ هب شیاه نا دند ندروخ مه هب یادص

یا هتفرگ وابصدیا درک شتیاده رختسا ی هبل تمس نافوط هک دیشکن

داد: رو تسد

... رختسا ی هبل راذب تور اتسد -

حهقل وا ندرگ رود تسد رت مکحم و داد ناکت نیفرط هب رس دنت دنت امله

درک:

بآ... ریز مریم ن! ییاپ مریم -نه...نه...

اهر ار شدیما رون یا هظح دشل یمن رضاح هک دوب دیدش یدح هب شسرت

داد: شبیه وکالهفن دیشک یفوپ نافوط دنک.

امله... -

: داتفا هیرگ کهب رتخد
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! ینک یم ملو منود یم ... مریمب تا ینک یم ملو ! ینک -وملمی

دز: داد یگدنامرد وااب سیخ نامشچ هب هریخ دیو شک بقع ندرگ وطفنا

منک! یمن تلو -

هب تشادن دصق بدو. یکی نافوط نابز و لد فرح هک دوب راب نیلوا دیاش و

و داتسرف نییاپ ار شناهد بآ تهب اب امله . دشکب تسد امله اهاز یدوز نآ

هب تسد درک شروبجم و درک زاب شندرگ رود ارزا وا ناتسد زا یکی نافوط

: دریگب رخت یسا هبل

هک مدرواین تتسدب تحار ... تزا مشکب ت سد حاالحاالاه مرادن دصق -

امله! مدب تتسد زا تحار

درک... شهاگن فرح ویب دروخ رس امله ی هنوگ یور هنامولظم یکشا

اب طابتر ،ا شفادها و اهوزرآ کت کت دید. یم هدش ناریو شار قشع ی هناخ

... شنافوط ... شنافو ...ط شنافو شر،ط واک سرد شا، هداوناخ

لثم سکچیه ! دشاب نا فوط دناوت یمن درم نیا هک تفگ یم شدوخ به

اهو فرح آن مامت هک دش یم رگم دوب. هدیتسرپن هناقشاع ار وا نافوط

؟ دشاب غورد اهراتفر

دوب؟ غورد شمه -
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نافوط و دیسرپ ار شلا وس دیزرل یم هک یلد ،اب دیزرل یم هک ییاه بل اب

درک: تشم شتسد اررد وا نهاریپ امله . تفگن یزیچ

؟ یدوبن مقشاع ... مراب هی یتح راب... هی -حیت

یخلت دن خبل و درک جک ندرگ ضغب اب امله و تفر نییاپ نافوط ی ولگ بیس

دز:

و یدرک فداصت هک نو می راگتساوخ ...ورز یتح ... یتح ؟ نافوط تقوچیه -

ونم و یدموا شو هب هک یزور یدز، گنز هبم تندش شوهیب زا لبق زا... لبق

وبا یتفرگ و متسد هک نومدقع زور ! زورید ... نومدقع زور ، یدید تران ک

یشاب مقشاع هظحل ،هی هظحل هی یتح هدش ... میدیو دد اماد و سورع سابل

؟ شمه دوب؟ غورد شمه ؟

! شمه -

ار شبلق نتس کش یاد ،ص دیچیپ ششوگ رد هک وا عطاق یلو هتفرگ نحل

درب: ششوگ کیدزن رس نافوط و شدین

شتسدب نودند و گنچ هکاب همعط هیا!هی چیزاب هی شهیب نم هساو -وت

هی طقف !وت وشبلق مشک ب نودند ...اتهب شبلق هب مشکب گنچ ات مدروآ

نم... طقف هنم! ملا شبلق ، شحور ، شمسج ایهک هچیزاب
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یتح و تشاذگ رختسا ی هبل ار امله رگید تسد اردزو شفرح هنامحر یب

کی اراب شدوخ و تفرگ رختسا ی هبل تسد . دنیبب ار وا تهک شگنرب

، شرس تشپ هک تشادن کش . تفر نوریب بآ وزا دیشک باال تکرح

دوب هتسک شن ار امله دوش...وا یمن هتخاس زگره هک هتشاذگ اج هب یا هبا رخ

شتسد ود وره داتسیا که دوب هتشاد نرب رتشیب هسقمد دوب!ود هدرک درخ ،

نتف رن یارب ی سامتلا دوب.نه هدینشن وا یزا یادص چیه درک. تشم مکحم ار

ادیم... یوسروک رکدن پادی یارب ییاه لا وس وهن بآ رد شندرکن اهر وتناه

ی هبل ارهب شا یناشیپ که امله ندید واب تشگرب وا تمس مارآ یچز! چیه

رس یا هظحل امله و تسشن شیاهوربا نایم یمخا دوب، هداد هیکت رختسا

یمخز و دیماان و ردخیلا دوب.قنآ خیلا شراد گر و خرس هاگن تف. باالرگ

هب هزرل رتدب وا وخیلا درس ولنح دیزرل شدوخ هب یا هظحل نافوط هک

: تخادنا شنت

هگا... یتح یدب، نوج مامشچ ولج هگا یتح ! تقوچیه ... تمشخب یمن -

مدب تتا جن منوتب هک مش اب یسک اهنت ونم هشب عطق امم شچ ولج تسفن هگا

... مریم و منک یم هل ماه اپ ریز ور تدوجو دنب دنب ور... تبلق ور... ،وت

! مریم و تمرا ذیم رس تشپ
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دش، هتسب شنامشچ نهک یمه دشو یم رت فیعض و فیعض تشاد شیادص

ندش بقلزابزا یا هظحل تسرد و ددیو شتمس روطچ دیمهفن ناف وط

ار ووا تفرگ ار شتسد بآ، رد شنتفر ورف و رختسا ی هبل زا امله نا تسد

تسد . دروخب نیمز تشاذگن نافوط دشو خم امله یاهوناز ... دیشک باال

درک: شدنلب تسد یور و تخادنا شرمک او هوناز ریز

امله... مرادن ینزا وت ششخب نمبه -

نچد دیدرت نودب و عطاق نحل زا دویل یسر یم رظن هب درسنوخ ، شنحل

کرتخد دو یسر امله شوگ هب شا همزمز وبد... تام مه زونه وا لبق هظحل

رظن ارزا وا تروص یازجا کت کت ، شرات اگنه رکد. زاب قمر یب ار شنامشچ

ار ششیر درک.هت اپهل ریز رتشیب ار شبلق یاه هدرخ راگنا یسک و دنارذگ

هسوب شراد شیر هت تروص رب هناقشاع هک ییاهزور ی هرطاخ و درک اگنه

هرطاخ و درک هاگن ار شدنلب و سیخ یاه درک!مژه ض وع ترفن دزاراب یم

درک... ضو ع ترفن اراب تفگ یم شدنلب یاه مژه ییابیز زا هک ییاهزور ی

اراب بآ ریز شتاج ین هسو وب قلب یقیاق د ودای درک هاگن ار شیاه بل

یوب ندیچیپ و ششوگ ریز وا بلق یادص ندینش ناهگان و درک ضو ع ترفن

او شوغآ رد ند .وب دچیپ مهب هب شا هدعم شد ثعاب شا، ین ردیب وا رطع
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و داد له ولج هب شیاپ اراب نامتخا س یدورو نافوط دز! مه ارهب شلا ح

: دیبوک یوا هنیس هب ناج یب ار شتشم ملها دش، راود نهک یمه

... نیمز مراذب اذبر... -

ار شناوت مامت امله و رتف قاتا تمس میقت سم ! درکن شهاگن یتح طوناف

: دیوگب رت دنلب و دبوکب تشم وا بلق هب رت مکح هکم درب راک هب

! تسین بوخ ...حملا...حملا نافوط نیمز راذب ونم -نمو...

ثع اب نیمه و تسین یعیبط یزیچ هک دیمهف نافوط شدند، هک قاتا دراو

دوب، دشه دیفس چگ لثم هک ردحیلا کرتخد . دراذگب نییاپ ار امله هک دش

. تفر یتشاد سهب یورس تمس شناوت ن یرخآ واب تفرگ راوید تهب سد

قع . دروا ارباالیب شدرد هکلب دز قع و درک مخ زونا یگنرف تلا وت یوربور

شی اه قعزند و دوبن شا هدعم رد یزیچ ! دروایب ارباال شناج دزبلهک

شرس رود دنتشاد اهراوید دوش. رت ناج یب هک دش ثعاب طقف

سیورس نوریب درک. یم سح ار نافوط هاگن ینیگنس و دندیخ رچ یم

رد هک تسن اد یم امله رکد. یم شهاگن سح ویب دوب هداتسیا یتشادهب

کرند ادیپ هکات دنک یم مکح طایتحا و درادن یتردق باقملش ناخهیواو

مامت نچنابر شدرد و مشخ یلو دنکن هناوید ار نافوط ربیافرار، رایه
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شیاه گر رد نوخ لثم تشاد ماقتنا سح هک دوب شهد مکاح شتاساسحا

زور ره هک تشاد دصق و دوب هتشک راب کی ار وا نافوط دش! یم پمپاژ

خمت هبمگر شعاف د رگا یتح . دنکن عافد تسناوت یمن ملها و دشکب

هک تساوخ یم اه هظحل نآ داد،رد یم تسد ارزا شناج دشو یم

ندید ضحم هب سپ ... دنزب مخز فیرح نآ،هب زا لبق و دریمب هن اعاجش

مشچ شیپ شدو دوب،لبدن هدش بصن یتشا دهب سیورس رد هک یا هنیآ

نوخ دشو درخ هنیآ ! دیبوک هنیآ رد شت قرد مامت رکدواب رپ تشم ، نافوط

دز: داد نافوط و تف رگ رها شناتش گنا نایم زا

؟ ینک می یطلغ هچ -

زا یا دشوتهک مخ . درکن فلت تقو امله و دیود یتش هباد سیورس تمس

: تشاذگ شت سد گر یور و تشادرب ار هت سکش ی هشیش

نوش! کید -زن

شتسد ،رهدو شیوربور یمخز ربب هدام نامشچ هب هریخ و داتس یا نافوط

داد: رادشه و دروآ ارباال

... نیمز راذب ور هشیش نوا ... تزا یمهر نوخ هراد ! وشن قمح -ا

رت مکحم ار هشیش و تخا ناد شا هدش هحرش هح رش تسد هب یهاگن امله
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: درشف شتشم نایم

؟ دایم نوخ راده هک مهمه؟مههم -

هک تشاذگ ولج یمدق مشخ اب نافوط و تفرگ رها نوخ ردییا شی اپ ریز

دز: غیج امله

منز! یم گرمو هنرگو ولج ولج...این -این

: دیرغ شا هدش دیلک یاه نادند نایم وزا داتسیا هرابود نافوط

! ینک یمن یطلغ نیچمه -وت

. درشف شتسوپ هب ارکیم هشیش دمع وزا درک یا هدنخ کت یبصع امله،

، تفرگ رها شچم زا هک نوخ و دیرب ار شتسوپ هشیش ! شگر ریو اقیقد

: دیشک دایرف ن افوط

... قمح یا هرتخد ! تهب تنعل -

و درک دنت اپ شتمس شا، یدعب تکرح زا یری گولج واو تاجن یارب دیاش و

ریز اراز هشیش تکرح کی رد امله هک در یگب شتسد ارزا هشیش تساوخ

اب شتسد زا هشیش ندش اهر یادص و دیشک ش بل کیدزن ات نافوط مشچ

و شا ینا هگان میمصت زا هدز تهب دش...لهام، نامزمه نافوط درد درپ ایرف

و تفر بقع یمد دوب،ق هدیشک هظحل کی رد هک یا هشقن ندش یلمع
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یور هرطق هرطق نوخ وآدر، نیی اپ شتروص یور ارزا شتسد هک ناف وط

زا ماقتنا نیریش سح درک. کنخ ار امله شلد قیمع مخز و تخیر نیمز

مامت نامزمه و ددیو شتسوپ ریز دوب هداد شبیرف هناد رمان هک ید رم

جنآا ؟هب دیسر اجنآ هب ناش هناقشاع ناتساد ارچ هک دش مغ قرغ شدوجو

شناف وط وا،هب هب شدوخ تسد کندواب سمل ار گرم نافوط تسد هکاب

دش... یمن کاپ تقو چیه هک شتروص یور قیمع یمخز ! دنزب مخز

ییا دصها ،نتاه ناشتف ج هیا سفن هاو کیمارس یور نوخ ن دیکچ یادص

و دیشک یم سفن یزوریپ اب هتخیمآ یسرت با امله دش. یم هدینش هک دوب

رگید شنامشچ یدیفس دوب هدش ثعا هکب یمشخ نانچ ! مشخ با نافوط

هدیبوک یاد دش!ص هفاضا اها دص هب یرگید یادص ناهگان دو شابن صخشم

یدنمترد ق ناتسد نآ، زا دعب هل وبالفصا شرس تشپ راوید هب هامل نت ندش

نافوط یاج ارهب هدروخ مخز لتاق کی یادص امله قلحهشدو شند رگ رود

: دینش

... تمشک یم مدوخ یاتس امله!ابد تم شک یم -

یور ار شتسد ود ره هک ردحیلا امله و دنازرل ار مامح یاهراوید شدایرف

ایمن دنک، شیاه هیر دراو ندیشک سفن یارب ییاو وبداته هتشاذگ وا تس د
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درب: ارباال شا یز وریپ مچ دزورپ دنخبل یند نک ناج هب شندنک ناج

تلگش وخ تروص ... ِتروص ... یتشاد ... شاد هک...هک یزیچ اهنت اهنت... -

! یرادن ... یچیه ...یدهگ هگید ... نافوط بدو

مه سفن یتح راگنا دوب. شده خرس امامت نا فوط نامشچ فسیید

کرتخد یول وهبگ دوب هدش عمج شناتس ،ردد شتردق !متما دیشک یمن

ناج تشاد . دوبن نامیشپ دوب، هدرک هک یراک زا اما امله ... دروآ یم راشف

مبیدر، هظحل نآ رد دوب رارق .گار دوبن نامیشپ مه وهنزو دنک یم

هظحل ره نافوط ناتش اشفرگنا ... دشا ب یزوریپ با شگرم که تساوخ یم

دوب رارق ...بشیهک وترترا رات شنام دشوچش یم رتشیب شندرگ هبدرو

ه کنیا زا لبق هیا ظحل تسرد و دوب هدش شگر م بش ، دشاب شلا صو بش

شیا ه وبل دروخ رس شکلپ جنک زا یکشا هرطق دوش، هتسب شنامشچ

ند: دروخ ناکت ادص یب

اباب... -ب...اب...

یگشیمه یماح مسا رمشد، یم ار شا یگدنز یاه هیناث نیرخآ هک ردحیلا

درک! شیاهر نافوط ناهگان هک تسب مشچ یگنتلد دزواب ادص ار شا

و کش خ یاه هفرس و داتفا نیمز یور امله دوب... هدی نش ار شیادص
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راگنا هک وردحیلا تفر بقع یمدق ن، افوط هک درک اررپ مامح کش اندرد

دز: درک،بل یم ریس رگید ییایند رد

! متشادن اباب نم نم... -

صروتسخر یور اوه، یا هرذ یارب ش یاه هفرس نایم امله رات نامشچ

: تشادر ب بقع یربه گید دقم نافوط دشو فقل نا فوط

! ماوخب کمک شزا هک متشادن و سکچیه نم نم... -

: دیشک دایرف دزو گنچ تسد ود ره اراب شیاهوم

شمت... وادن متشاد اباب نم -

ناهگان دشو نامزمه شندروخ نیمز و اهون دشناز مخ ،اب شرخآ ی هملک

: داتفا یرگه هب

زا ندش خالص هساو هک یراد ور یکی ! ینزب شادص هک یراد و تاباب -وت

شدوخ ماباب ! متشادن و سکچ یه نم ... یربب هانپ شهب یناج هی تسد

ت! پوکیاس ِیناج دوب.یه یناج

هک یسفن و بارخ حلا نآ اب یتح دشو ر ارکت امله رس رد تپوکیاس ظفل

مه رانک هظحل دنچ اررد ناف وط یاهراتفر کت کت دوب، هدماین باال زونه

ناشتاقوا یمنا هک ییاه هظحل ! دندش ور شیارب یکی یکی دهاوش و دیچ
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هیناث چدن دح رد هک یراب دنچ و دهد یم دوم رییغت نافوط دوب هدرک سح

تباث شیارب زیچ همه آدمدنو شمشچ ی ولج ییک یکی دوب، هدیسرت وا زا

هب دنک دومناو تسناوت یم بوخ دوب... یرهام رگیزاب ، شیوربور درم دش!

! یگتخاس و یرهاظ تیصخش کی .هب تشادن دوجو شنورد هک یزیچ

ار نافوط یاه هتفگ دوب...حاالهک هدید رازآ ار شا یکدوک مامت هک یدرم

کی تس! ا تپوکی اس کش نودب مه وا ردپ دیمهف یم ، تشاذگ یم مه رانک

دناد یم ! دمهف یمن ار تاساسحا درف، هک الیل تخا ... یکیتن ژ یناور الل تخا

ودجنا باذع شنداد ماج ابنا یلو تسا دب مدرم رظن زا هککیرا

بوخ را شدوخ شرسمه ی ولج دوب هتسنا وت بوخ نافوط ردپ ... دریگ یمن

دوب. هت خاس ینابر ،ق ینابرق . دهد رازآ ار ناشرسپ سروا تشپ و دهد ناشن

دنک... ینا برق مه ار امله تساوخ یم وحاال دوب هدش ینابرق نافوط

: دیبوک مامح فک مکحم امله ت وهبم هاگن لباق وم درک رپ تشم هک ینا فوط

هشیمه نوش هداونا ثملوتکهخ یا هدرورپزا ن یاه مدآ مر...زا فنتم -

!زات مرفنتم نبوک نممی لا ثما سر وت ور نوشتی قفوم و هدوب نوشتشپ

امله... مرفنتم

ود ره فک دشو یکی دوب هتسکش هک یا هنادرم ضغب اب شکاندرد دایرف
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کت کت ات بلق زا هک یدرد اب شناتسد . تشاذگ مامح فک ار شتسد

: تشاذگ نیمز یور یناشیپ دشو تشم دوب، هدش هدیشک شناتشگنا

فهمه... یمن سکچیه ... مشک یم درد مراد نم ... مشک یم درد نم -

... دیمهفن سکچیه

ی هبرجت راب هس زا شی اه هیر و دیشک یم سفن یتخس هب هک ردحیلا امله

اما دوب هدش رتمک هک ییاه هفرس نایم ، تخوس یم بش نآ رد ییاوه یب

زا نازرل نت هب هجوت ویب تفر ولج شیاهوناز یور دیدرت دش،اب یمن عفر

! تقوچیه ... دیشخ ب یمن ار نافو دش.ط فقوتم وا یورب ،ور شبت و سرت

هب دوش...هک مارآ وا هک دنک یراک تسناوت یم لقادح ، هظحل نآ رد یلو

سانشناور .وا دشکب رارف ی هشقن هدنیآ یاهزور رد دناوتب و دتفین شناج

،هب نافوط هب تساوخ یم دوب... هدرک کمک یدایز دادعت دوب!هب یلباق

دیابن هک تسناد یم وبد، هدیمهف ار شدرد دنک!حاالهک کمک شدوخ

تسناوت یم یتحا دش،هبر یم هناوید رگا نافوط دنک. کیرحت ار شم شخ

نافوط ی هناش یور هک نیمه و دروآ ارباال شنازرل تسد ... دهد ش نتشک به

و دروآ رسباال نافوط . دیشک بقع تسد امله و دیزرل نافو ط ،نت تشاذگ

: داتسرف نییاپ راداد ارص شناه د بآ امله
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! نافوط وط... -

دوب، هتفرن شوه از زونه هکنیا دوب. هوخشدرا تفرگ تدش هب شیادص

یزیچ وا هب تب سن مشخ و درد زج هک ینامش باچ !طوناف هزجعم ینعی

ارباال شبلق ار، شلد . دروآ باال تسد امله و درک شهاگن درک، یمن سکعنم

ردد زا یسیه نافو دی.ط شک ن افوط تروص قیمع مخز رانک تسد و دروآ

اراب وا ین وخ تروص . تشاذگن امله هک دشکب بقع رس تساوخ و دیشک

دز: شا،لد یبآ نا مشچ ی خرس هب هریخ و تفرگ باق شنوخ قرغ تسد

م... مهف ومی تدرد نم... ! ممهف یم نم -

رفت: نییاپ شنامشچ هب هریخ نافوط یولگ بیس

یمد! هفن مردام یتح ... یتح ! دیمهفن ت قوچ ،یه سکچ ...یه همهف یمن -

هنامولظم نانچ . دنام تام امله و دروخ سر شا گهنو یور یکشا وقطهر

صقد لبق هقی قد دنچ هک تسا یلت اق وا راگنا هن راگنا هک دوب هتخیر ک شا

مه هب شدوخ زا شلا دیوح مهپچی هب شبلق . تشاد ار شناج نتفرگ

دنز... یم وا یارب شبلق .هک دزوس یم وا یارب شلد نهزو هک دروخ

نوخ و دمآ یمن دنب شتسد نوخ دش. یم ورات رات تش اد شنامشچ

وتصریو تخوس یم ناشتفج یارب امله لد مه... نافوط تروص
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: دندروخ ناکت ناج همین ، شیاه بل دش. یم وحم مک مک تشاد شیو ربور

! نافوط ی تشک ونم وت... یلو یلو... تممهفب مدرک نمتالش نم... -

دمآ. ورفد شا اشهن یور لهام دزورس ود ود شهاگن رد نافوط نامشچ

درو، خب نیم هکز نیا بقلزا یا ثاهین تسرد و دوب هتفر شوه کزا رتخد

: تشاد هگن ششوغآ اررد ووا تشاذگ شرمک تشپ تسد نافوط

-هامل؟

، شرگید تسد و درکن رواب مه شدوخ یتح را شتشحو هتاب خی مآ نحل

: درشف شناتسد نایم مکحم ار کرتخد و تسشن وا رمک یور و دمآ باال مارآ

هرآ؟ ... یدیباوخ ؟ یدیباوخ -

عیرس دمآ. شدوخ هب نافوط دشو اهر شنت فرط ود ناج امله،یب تسد

بلق نابر ،ض تشگر ب بقع هب هک امله ندر وگ درک ادج شدوخ ارزا وا

شدنلب و تخادنا وا رمک و اهوناز ریز تسد عیرس دشو مظنمان نافوط

درک:

... مدیم لوق منک! یمن تتیذا هگید بشما نم نم... باوخب ... باوخب -

***

زابکدنو مشچ دش ثعاب دز، یم شنامشچ رد میقتسم هک یدیشروخ نرو
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نتدتدنباال شا هنیس هسفق دن! تفیب راک زا شت ال ضع تمام تشحو زا ناهگان

ادج شرس باالی دیفس فقس زا دوبن رارق راگنا شهاگن دشو یم نییا وپ

دیچ.زا یم انکرمه ار تاقافتا مامت تشاد شنهذ و دوب هدش حبص شدو.

رد راب نیمود هکبیار یا هظحل ات نافوط ی اخهن رد شنتشاذگ یاپ هظحل

ارربدیه شد وخ تسد هک محماوردحیلا رد دمآ شد ...ای داتفا ر ختسا

زرم ات بش نآ رد راب نیمو س ربیا وا تسد وهب دیرب ار نافوط تروص دوب،

هب هک دوب یزیچ نیرخآ وطافن، شوغآ رد شندش شوهیب ... تفر یگفخ

ارهب شناه د بآ دش! رت حضاو شیارب زیچ همه ناهگان و دروآ یم طاخر

ندرگ داد. شندروخ امرس زا ناشن شیولگ شزوس و داتسرف نییاپ ی تخس

ورد هرفن ود تخت نامه یور هک نافوط ندید واب دناخرچ شتسار تمس

و تخیر شلد دوب، هتفر باوخ هب نها ریپ نودب وا زا یکیدزن ی هلصاف

هدز نافوط کههب یمخز یاج درک. ندیپت هب عورش ناوت نیرخآ اب شبلق

مخز بسچ زا غیرد درک! یم ییامندوخ شتروص یور حضاو دوب،حاال

مه زونه و دوب هدش کشخ نوخ شم، خز فارطا نآ... یور یا هداس

رانک ، شقیمع مخز هب یگدیسر نیرت کچوک نودب نافوط ت. شاد یز یرنوخ

رطاخ ارهب بشید تاقافتا رت حضاو هظح رهل امله و دوب هدیباوخ وا

@
shahregoftegoo



445

کهاب شت دس ندید واب دروآ باال دوب یدهد بیسآ هک ار یتسد . دروآ یم

و مدنا د،متا ندوب هدش ضوع هک شیاه سابل و دوب هدش یچیپدن اب تقد

مامت دعب، و دوب هدز مخز وا هب هک ینافوط . دیخرچ ناف وط تمس شهاگن

موج ملهاه یولگ هب یناهگان هک ضغب دوب. هدرک شنامرد طایتحا شباب

لبدن شا هیرگ یاد اتص درشف شناهد یور ار شا هدید بیسآ تسد ، دروآ

هت مه زونه ؟ دیسر اجنآ هب دش هچ هک دیسرپ یم شدوخ ادممزا دو. شن

وزرآ ... دشاب کانتشح و سوب اک کی اهنت زیچ همه هک درک یم وزرآ شلد

هب هک دنیبب ید رم نابرهم و مرگ شوغآ اررد شدوخ شدوو رادیب درک یم

موصعم تدش ،هب باوخ رد نافوط ی هرهچ . تسب لد شا یبآ نامشچ

یور قیمع مخز ونآ یکشم دنلب یاه ،مژه شزاب همین هیا بل دوب. هدش

تیعقاو یسک رگا هک یردقنآ دن. داد یم نا شن رت موصعم ار ،وا شترو ص

ن افوط هک دنک رکف دوب نکمم هابتشا دوب،هب هدیدن ار هرهچ نآ تشپ

ناشدقع زا مه تعا س تشه و لهچ زونه ! تسا عملا درم نیرترازآ یب

کی هب یزاین چیه هک یلقتسم رتخد امله، هک یجاودزا و دقع دوب. هتشذگن

هدیشکن زور ود وهب داد نت قشع نآبهانم ،هب تشادن تیا مح یارب رمد

ار شتروص کشا تشرد یاه هناد دش. راوآ شرس یور شیاهوزرآ خاک
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! دیخرچ نافو ط التقیو ضع و یمخز تروص وری شهاگن و درک شزاون

اتهل دراشف یم شناتسد نایم نانچ ار وا یزور تفگ یم هشیمه نافوط

وا یارب برا نارازه شلد و دیدنخ یم ... دیدنخ یم هشیمه امله و دوش

ار وا نافوط ت. دسنا یمن ار نافوط هیا فرح تشپ ینعم و رتف یم

فعض و هیرگ زا امله دوب!نت هدرک هل شیا هن،زریپها هک شناتسد نایم

هب تسا وخ یم . تشاد رارف ی انمت شدوجو مامت نامزمه ویل دیزرل یم

ار شنییاپ بل هک نزبد!ردحیلا شراز قاتا اهرد تعاس و ددرگرب خهنا

یاهاپ دزو رانک ار دیفس فاحل ، دیایب دنب شا هیرگ ات تفرگ یم زاگ مادم

و دیشک یکانتشح و ریت شلد ریز . تشاذگ نیی اپ تخت زا مارآ ار شا هنهرب

درکه مامت شقح اررد یدرمان ناف وط دز. گنچ ار شمکش سیخ نام شچ اب

شندرک هجنکش یارب زور کی یتح و تسن اد یم ار شتیعضو نافوط بدو!

هب مه ار یگنسرگ هکباالرتف، شا هدعم روق و راق یادص دوب. هدرکن ربص

همقل کی ، دروخب اذغ تبودنا رگا یتح هک تسناد یم درک. هفاضا شیاهدرد

مادم . دیمهف یمن هک شا هدعم یلو تفر دها وخن نییاپ شیولگ زا مه

داد! یم ناشن رت روفنم شرظن اررد نافوط و دیشک یم شخر ارهب شفعض

حلاتواب نامه رد نانچمه نار افوط یتقو و دناخرچ وا تمس ند رگ
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رد شتسد چم هک دوب ه دشن دنلب زونه دزویل ایرد هب ددی،لد هتسب نام شچ

کیدزن یا هتفرگ ی ادص ندین ابش نامزمه دشو راتفرگ یدنمتردق تسد

دمآ: دورف ت خت یمرن یور مکحم شنت ، ششوگ

؟ اجک -

لبق بش هک یتلا ح نامه رد تسرد ار نافوط و دیسر رازه هب شبلق نا برض

دیشک یا هدیرب سفن ددی. شرس دنکباالی ضرعت شمیرح هب تساوخ یم

نآ چم نافوط نزبدهک رانک ار ووا دروای ارباالب شدازآ تسد تس اوخ و

یاهاپ درک! لفق شرس ارباالی امله هیا تسد و تفرگ مه ار شتسد یکی

یدز: دنخشین و تخادنا ریگ شدوخ یاهاپ اب مه ار کرتخد

دز؟ نومسانشناور موناخ رس هب رارف یاوه هرابود -

راد! گر و دوب باوخ قرغ شخ، رس نامشچ

درک: هاگن وا وهب تخیر شنامشچ اررد شترفن مامت ملها

نک! ملو -

: تخادنا باال ییوربا ناف وط

منک؟ تلو -

دز: بدروبل امله شوگ کیدز رسن
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؟ تسین دوز -

یدر م یاه سفن یامرگ سح ،از شندرگ یور وا سفن یامرگ سح زا امله

دنخشین و دیشک بقع رس راجز داد،ابنا یم ناج شی ارب لبق زور ود هکات

دش: رت قیمع ن افوط

؟ یرادن تسود تشز درم دشم؟ تشز هیچ؟ -

تدش دوب،هب هدیشک شتروص وری یشاقن لثم امله هک یمخز یروآدای

دش: لفق مه یور شیاه نادند دزو نماد شمشخ نتفرگ

اکلم زونه نم هک هتفر تدای ؟ رتکد موناخ یرپ یم لها گشوخ اب طقف -

ربی؟ منک تلو ؟بدع مدرواین تتسدب

: دیدنخ هاتوک ، شدنب تشپ و درک یچن

مدلب منم ؟ هبوخ تدوخ ی شاقن طقف یدرک رکف ! مدرک تادیپ اتهز نم -

مش... کب یشاقن

داد: همادا خیلا یهاگن واب درک جک رس

! مشکب یشاقن تتروص ور ماوخ یم منم -

دندروخ ناکت هدز تشحو شیاه وبل دروخ هرگ شا هنیس رد امله سف ن

ناف وط هک ییاهراک روصت زا شنابز ... ییادص نی رت کچوک زا غیرد لوی
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کی اررد وا تسد ود ره چم ن افوط دوب. هدمآ دنب دهد ماجنا تسناوت یم

دز: ششوگ تشپ را امله یاهوم مارآ ، شدازآ تسد واب تف رگ شتسد

هدش! تکاس یدایز نوم رتکد موناخ -

ی هلصاف زا الشت ضع دوب. هدش نیگنس شناب دوب.ز شیولگ رد امله بلق

، شیاهوم تو روص یور نافوط ت سد سح دشو ضبقنم کابوا یدزن

: دینش روز هب مه شدوخ ار شا همزمز . دچیپب مه هب شلد شد ثعاب

م... هداوناخ هب منزب گنز راذب -ب...

دش یم ثعا ،ب دندوب هدیشک هچ وا یزا ربخ یب رد شا هداوناخ هکنیا رکف

یلو داد دهاوخن هزاجا نافوط هک تسنا د یم دوش. ربارب دص شدرد

ارهب هرد هت هب شطو قس یمک ات دوب هدز گنچ یا هکهن نامسیر ههب نادیماان

درک: اررزی شنامشچ نا فوط دز. ادنیب قیوع ت

! مدینشن یچ؟ -

: دنزب فرح رامجعرکدات شنا وت متما امله

طقف ! مگیمن نوشهب یزیچ ... یزیچ م! هداوناخ هب منزب گنز راذب -

. مدی سر هک هشب تحار نوشلا خی ماوخ یم

هزرل ناف، وط یناهگان ی هدنخ و دنک مک شیاد ص شزرل زا یمک ات دنک ناج
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شرمع هی فیطل نیرتراد هدنخ راگنا هک دیدنخ یم نانچ ! تخادنا شناج هب

هتشاذگ شیا من ارهب شدیف یس هدش تنی دریفومل یاه نادند . هدین ارش

هدش صخشم حضاو شیاه هنوگ چلا هک دیدن خ یم لد هت زا یروط و دوب

تشاد نافوط . تسی ن یعیبط ها هدنخ نیا هک تسن اد یم امله ! دندوب

طخر! گنز ین اهعی هدنخ ونآ دیدنخ یم یبصع

و تخادنا باال وربا دنک. تردق سح دش یم ثعاب شنت یزر امله نت شزرل

داد: ناکت رس دش یم رتمک تشاد هک یا هدنخ نایم

؟ یاوخب هک تسه مه یا هگید زیچ ... مزیزع ی نکن ؟عتافر هگید رما -

داد: همادا و تفرگ شدوخ هب یرکفتم ی هرهچ

؟همو؟ تاباب نامام لغب و نارهت به تشگر ب طیلب -مثالهی

نانچ دو! جب شیاه نادند اراب یوا هرخرخ و دوش دنلب ت شاد تسود امله

جاخدرو: مه ناف وط یتح هک دوب شنامشچ رد یترفن و راجزنا

؟ هگیم یچ اه مشچ نیا یه... یه... -

شدوخ تسناوتن امله هک دیشک وا سیخ کلپ ی هشوگ ارآرما شتشگنا و

و درب ورف نافوط تسد فک رد نا دند ، یدارا ریغ یت وردحکر دنک لر تنک را

! تفرگ زاگ شتردق مامت اب
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تدش زا شنامشچ یدی فس ناهگان و درک هفخ ولگ اررد شکاندرد خآ نا فوط

دنک، رکف هکن زایا لبق و درک تش ارم شدازآ تس دش!د نوخ گنر مشخ

ترپ نیمز یور هبرض تدش زا کرتخد هک دروآ دورف هامل تروص رد نانچ

هب دستشهک نیب ار شهاگن نافوط درک. اررپ قاتا شکا ندرد غیج دشو

تشپ هک ییامله و دوب هتسب ش قن ورینآ امله یاه نادند یاج حضاو روط

تس ارابد شدولآ نوخ ناهد و ینیب تشاد و دوب هداتفا نیمز یور وا هب

امله هب نآ هکاب ار یتسد دمآ.مچ نییا پ تخت وزا دیخرچ ، درشف یم

،اب دناخرچ یم هکآمار روطنامه و تفرگ شر گید تسد رد دوب هدز تش م

دش: کیدزن وا هب یکانسرت یدرسنوخ

ید! رم یم بشید نوم ه دیاب -

درب دای ارزا درد درک، سح ار شروضح هک کرتخد و داتسیا امله باالیرس

دش: کیدزن و دناشن بل یکجن دنخشین نافوط . تفر بقع دزه تشح وو

؟ تمنزب منوت یمن یدر ک رکف -چهی؟

دیبوک امله پیا قاس به یمک حم دگل دنک! رکف شفرح هب هامل تشاذگن یتح

دز: داد و

یش! نمدور زا مدق هی ینوتن هک منکش یم و تاهاپ تفج هدش -
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دز: شتسد چم ارهب یدعب دگل نافوط و دیشک یکاندرد غیج امله

! ینک نو شدنلب نم یور نوتن هک منکش تومی اتسد تفج -

دوخ هب نی اجنشوریمز نهمی مسج و دروخ هرگ اش هنیس رد امله سفن

هک دیمهف یمن نافوط و دوب هداتف ا هرامش هب هک ییاه سفن ... دیچی پ

لبق، بش رد شند ش هفخ هسبرا ی هبرجت ت! سا گرم ردحال کرتخد

تروص رد هک یدی دش درد وحاال دننیبب بیسآ شیاه هکرهی دوب هدش ثعاب

یلو نافوط داد... یمن ندیشک سف ین هزا دوب،جا هدیچیپ شیاپ و تسد و

هتفرگ ار شنامش چ یولج نوخ ! تسا میخ دحو هچ تیعضو هک فهدیم یمن

یز یچ شدوخ نیگمشخ و هاتوک یاه سفن یادص زج شیاه شوگ و دوب

هسیک ار شا،وا اخهن هب هامل ندروآ زا سپ هک درک می رکف . دینش یمن

یلو دنک خیلا وا یور ار شا ساهل دنچ یاه هدقع مامت ات دنک یم شسکوب

رارق امله محالت رومد مه شدوخ هک درک یمن روصت دصرد کی یتح

هتخادنا طخ دوب ییاراد ن یرت مهم نافوط یارب هک شار تروص ملها ! دریگب

ت مواقم و رورغ . دریگب زاگ شار تسد هک دوب هداد تئ رج شدوخ وهب دوب

شدوخ تسد ترد هکق تساوخ یم دوب. هدش مامت نارگ نافوط اربی امله

زا شمسج دیاش ! تسا رت یوق ملها هک دیمه ف یم ، شلد هت ویل دشاب
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دنچ تا جن یارب شن دیگنج و تراسج شر، غور یلو دوب رت فیعض نافوط

امله، زا .وا دهاوخب یبآ مشچ درم هک دوبن یزیچ نیا و دوب نافوط ربارب

! رورغم و ریسا ی هکلم کی هن تساوخ یم یمیطع هدرب کی

: دینش روز ملهاارهب ترفن یرپزا ززمهم

... هشاب اب... هدنوم هدن... وم مگرم هب...هب زور هی طقف هگا هگا... -ا...

! نافوط ... تمشک یم...می

یاهوم ت. سشن شیوناز کی یور وا رانک و درک یبصع دنخهیا کت نافوط

رکد: دنلب شیا ارابمهو وا ورس تف رگ شتسد اررد امله دنلب

! شکب ونم ، یدنوم هدنز هگا ... هشاب -

درد زا کرتخد دزو امله درد رسخاز تروص رد ییامن نادند دنخبل و

هرگ نافوط یبآ هاگن اررد شا یشحو هاگن اهنت تف. آخگن شیاهو یم هشیر

هک دوب دایز حید هب شهاگن ینیگنس ! دشکب ار کهوا دروخ مسق زدو

درک هرا برض ارهب شیاهوم دوش. شا هریخ نآ زا رتشیب تسناوتن نافوط

کرتخ د سفن دزو امله مکش هب یمکحم دگل ، نتفر زا لبق یا هین اث تسرد و

ِسیخ شراولش ی نهنت ییاپ ناهگان و دیچیپ شلد ریز یکانتشح و درد یربد!

ار شدنلب هیا مدق ، شتردق ِندیشک خر هب زا یضار دش.طوناف، نوخ
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چیه د. اتسیا ، قاتا کرت زا لبق یا هیناث تسرد و تشادرب جورخ رد تمس

هک دوب دیدش یدح هب شا هبرض هک تسن اد یم دوب! هدینشن امله زا ییا دص

گنز وبد! رطخ گنز امله تو کس یلو دنامب تک اس درد زا دناوت ن کرتخد

دیواب چخر وا تمس ! شندرم مه دیاش ...ای گرم هب شندش کید نز ِرطخ

دش! بوک خیم شیاجر س هدز تشحو امله، نت ریز هد اتفا هار نوخ ندید

امله هی ناهام تدا ع مود زور هک دوب هتفر شدای دوب؟ هتشک ار کرت خد

هن راگنا خدرو. یمن تناک امله ... دشاب هدنشک دناوت یم شرخآ دگل و تسا

سفن یادص یتح . دیچیپ یم شدوخ هب درد زا لبق هقیقد دنچ هکات راگنا

و دیایب شدوخ هب دوز لیخی ناف وط هک دش ثعاب نی ومه دمآ یمن ش یاه

شدوخ تمس ار ووا تسشن وناز کی یور شرانک . دودب امله تمس

د: نادرگر ب

... راین یه!ااد -ه...

و گنر و شا هت سب نامش دشوچ مخ رطف کی هب ناج امله،بی ندرگ

داد! شلا ح تماخو زا ناشن دش، یم رت دیفس تشاد هظحل ره هک ییور

رهم ناف وط یاد ص شز .رل تشاد یزیرنوخ و دوب هتسکش رظن هب شا ینیب

نافوط . تسین ادا کرتخد تیعضو دناد یم مه شدوخ هک دز نآ یهب دیی ات
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نآ یلو دیمهف یمن ، تفرگ یم رارق شردپ لباقم هک ین امز زج ار سرت

امله دیابن هک دز یم داد شرس رد یسک دوب! هدیسرت شدوجو مامت اب هظحل

و دهد شتاجن دیاب هک دیشک یم دایرف شر ردس یسک ... دهد تسد ارزا

، شندروآ شوهب یارب و دراذگب شیاپ یور ار امله رس هک دش ثع اب نیمه

نزبد: شتروص هب مکحم یلیس دنچ

امله! ... مگیم تهب وتامشچ نک !زاب وتامشچ نک زاب امله -

مهباال شا هنیس هسفق یتح . تشادن تایح یااز هناشن نیرت ک کچو امله

هک دوب فیعض یردقنآ شیاه سفن شد، یم مه دشورگا منی نییاپ و

ت. شادن هدیاف شیاه یلیس دید. یمن شا هنیس هسفق تکرح نافوط

دز: داد شت قرد مامت اب نافوط داد. یمن باوج کرتخد

... تهب تنعل -

شتس د ریز هک ار یفی عض ضبن و تشاذگ ملها ندرگ گر یور ار شت ش وگنا

یا هرامش و دروآ نوریب شراو لش بیج ارزا شلیاب مو عیرس درک، سح

یانی شآ درف یارب ار وشرو رد شدوخ ناکم دیاب هکن تسناد یم . تفرگ

! تشادن یا هراچ هظحل نآ یلو دهد ناشن یسک ملهاارهب ای کدن شاف

وبد،هب هدرک هکابوا ییاهراک بدرب. ناتسرامیب ارهب کرتخد ت سناوت یمن
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دشو یم بوسحم یگناخ تنوشخ و نانز هیلع تنوشخ یعطق روط

تیعضو نآ ارهب شر سمه هک یسک و روش نآک دنورهش ناونع هب نافوط

رود سپ تسا شراظتنا رد ینیگنس تازاجم هک تسناد یم دوب، ته خادنا

نت فگ ولا یادص و دنابسچ ششوگ ارهب یشو .گ دیشک طخ ار ناتسرامی ب

: تفگ همدقم یب شا یلبق سامت شدین،ثمل هک ار طخ تشپ درف

ا! جنیا االنایب نیمه ... یماس متسرف یم تارب مور هنوخ سردآ -

دمآ: طخ تشپ زا ماس ندیشک فوپ یادص

؟ یبا سح درم ماوت تسد ی هرخسم نم هگم -

دز: داد یشوگ رد هشیمه رتزا نیگمشخ نافوط هک دوب هدشن مامت شفرح

یا هدش بارخ نوا ات ...ایب اجنیا االنایب نیمه و رادرب ور تشل مگیم -ِد

! مدرکن بارخ ترس یور،ور تسه هک

تفلا خم تسناوتن ماس هک دوب ک انسرت و دنلب یدح هب شرادشه و دایرف

شیاد یپ هدش هک مه گنس ریز زا نافوط ، دورن رگا هک تسناد یم دنک.

: درکن تفلا خم سپ دزیر یم ار شرهز و دنک یم

ایمم. هک...االن یترم ت حور وت گس -

امله گنر یب ترو ص هب هریخ نافوط یولگ بیس و درک عطق ار سامت و
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درب امله یاهون کرمواز ریز تسد دعب، و داتسرف سار ردآ عیرس . تفر نییاپ

یور هدا کهیز دیمهف یم بوخ تش.حاال اذگ تخت یور ار شناج یب ونت

ریز دیفس ی ومالهف دوب هدرک روم یحضاو زرط لهامهب یاپ چم ... هدرک

هناق شاع ی زور هک یرتخد . تفرگ یم نوخ گنر تع رس هب تشاد شیاپ

دیت... لغ یم شدوخ نوخ رد وا تسد ،حاالهب دیتسرپ یم را نافوط

***

و دمآ نییاپ دش، یم امله گر دراو هرطق هرطق هک ینوخ هسیک زا شهاگن

شت، سد و دوب یمخز شتروص دش. لفق کرتخد گنر یب ترو وریص

تفگه ماس د. ندوب ه تسب لتآ ار شیاپ و تشاد رارق شرانک هدش یچیپدن اب

ت... سکش می امله یاپ کش نودب دوب، رت مکحم مکی شا هبرض گار هک دوب

ردحایل ماس و درب ورف شیاهوم نایم یتسد یگف واابکال هب خهری نافوط

: تشگرب شتمس درک، یم میظ ارنت امله مرس تع رس هک

؟ یراد مسیداس -

: دیخرچ شتمس نافوط راد گر هاگن

وگن! ترپ و ترچ -

: تخادنا اپ یور واپ درک اهر یلبم وری ار شدوخ ماس
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مزا ودکچیه وتی تقوچیه ؟وت شنوج هب یداتفا یروطنیا ارچ سپ -

! یتفر یمن شیپ دح نیا ات تطباور

دش: لفق مه یور نافوط اهی نا دند

؟ یدوب هداتس یا رظان ناو نع هب نم باوخ تخت نوریب هشیمه -وت

دش: جک یدنخشین هب ماس بل جنک

نیا ات تقوچیه رهمداد نافوط منودب هک تمسانش یم یردقنوا یلو -هن...

تم! مهف یمن ... نافوط یدوب طاتحم یدایز هشیمه !وت هریمن شیپ دح

هرجنپ تمس وبد. شتآ شنت مامت دش. دنلب و تخادنا وا هب یدب هاگن نافوط

درک: شزاب و تفر

تراک هرامش وبور... نکب ور تیکشزپ یاه هیصو ...ت یداد ماجنا و تراک -

هرن! تدای

: تشاذگ شا هناچ ریز شار تشم دشو مخ ولج هب ماس

... هراد بت هرتخد . دنبب ور هرجنپ همه زا لوا احیجرت هچالجر! -ووا...

: تشگرب شتمس و دیبوک مه ارهب هرجنپ نافوط

! نوریب ورب -

درک: یا هدنخ کت ماس،
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ونم هشاب تسرد منکن رکف ! یشن لتاق مدش ثعاب ؟نم یدوز نیا -هب

نو. ترپتنکیریب هنوخ زا یروطنیا

تفر لهام تمس دش. دنلب ماس و درک تشم مکح ارم شتسد ود ره نافوط

: دیشک شیاهوم یور یتسد مارآ و

! تباوخ تخت وت هشاب ه دموا شدوخ یاپ اب دایمن رظن ...هب یلفط -

یاه وم یور ارزا وا تسد دشو شکیدزن یداراریغ یتیناب صع اب نا فوط

دز: سپ هامل

! نزن تسد شهب -

دنک.رد تظفاحم نارگید ربارب لهامرد زا دیاب هک تفگ می شلد یهت سح

امله زا نیشفا هک دوب مزنای لثم ماس، هب شسح ! شدوخ زج یسک ره ربارب

. دروآ یمرد ار شرفک دزو یم فرح

: تفر بقع ی مدق و تخادنا باال ییو ربا ماس

... یسا سح شور ردق نا متسنود یمن ! مورآ ... هشاب هشاب -

دش: رت قیمع ش دنخشین و تخادنا ملها رساتپیا هب یهاگن

! شیشکب دوب هدنوم مک هک ساسح ردقنوا -

: درشف مه یور نادند نافوط
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! وشمگ -

: درواین مک یلو ماس

ترو ص یور مخز ... یداتفا شنوج هب یرو طنیا ارچ منزب سدح منوت یم -

! فوا ... هدروخ تکک شرنتراپ هرزا مداد نافوط ! هزیچ همه یایوگ ت لگشوخ

لبدن هیا مدق دنک.اب بوکرس ار شمشخ نآ زا رتشیب تسناوتن نافوط

: تفرگ شتشم رد تردق مامت اراب ماس ی دزویهق رود ار تخ ت

یگنودرم زا روطچ نممیتهنو باصعا ور نتفر رژه ینود یم بوخ -

مت، خادنن ت تروص ور نیا رتزا قی مع طخ هی هک نیا زا لبق هنک!ات ت طقاس

نک... مگ اجنیا وزا تروگ

هب هنیس ر... تدنلب ی تناس هس ود نافوط و دوب هز ادنا کی ابیرق ت ناشدق

هب وا ناتشگنا راشف رطاخب هک ردحیلا وسما دندوب هداتسیا یمه هنیس

وریت دنام شا هریخ هنادرسنوخ یلو دوب، هدروآ مک سفن شندرگ و هقی

خالصاردز:

شاهاب هک وگن ... نافوط هتسار ننز یم تدروم رد هک ییاه حفر وگن -

! یدرک جاودزا

تسد ، شیوربور درم دزو ماس یاه فرح یهب دییات ناف،همر وط توکس
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: دروآ نیی اپ مکحم و تشاذگ شتسد یور

هب هداد ومدن،نت یمن خیلا شتخت مه بش یه یتح هک !مرید هتسار سپ -

! ینا اری رتخد یک؟هی اب منوا عتده... !هب جاودزا

درک: لفق مه رد شن درگ تشپ یا هظ حل ار شناتس ود دیدنخ هاتوک

؟ جاودزا رو همدا د نافوط ه! شیمن مرواب ... ایادخ -

دش: کیدزن نافوط وهب دروآ رت نییاپ ار شیادص

!بروا یرپ یم رفن ابهی تساه تدم هک مدوب هدین ش وانو نیا -زا

؟ جاودزا یلو ... مدرک یمن

دی: دنخ هناروابان هرابود

! هیندرکن رواب -

دز: شا هنیس تخت تینابصع اب نا فوط

! یره ... یداد ماجن وا تر -اک

یا هفرس کت شا هدنخ نایم و تشاذگ ناف وط ی هبرض یاج یتسد ماس

دز:

تشم رت خد نوا هاهب تس د نیمه !اب هدایز دستت برض زونه هک -خآ

؟ یدز
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: دیسر ششوگ همهب یور ن افوط یاه نادند شند هدرشف یادص

ماس... هری من نوریب خهنو نیا زا تمه هزانج ینک میناور ! نکن یناور ونم -

: دروآ باال میلست ی هناشن ارهب شتسد ود ره ماس

مشچ همخم ور دب میواکجنک هک منک راکیچ یلو ! مورآ ... هشاب اباب... هشاب -

مور هتشادن کردم و مشاب یکشزپ یفارصنا یوجشناد دیاش ... گنش ق

ور... ییازیچ هی ممهف یم خبو یلو ، مقاتا راوید هب منزب و منک باق منوتن

! یدیباوخن شاهاب وت

ارهب شا هدنرب گرب تساوخ یمن و دوب دشه ور شیارب ال ماک نافوط تسد

هب یتسد دشوسما ابز هدز تهب ، نافوط ظی لغ مخا دنک. اهر یتحار

: دیشک شا هقی

تس؟ هگید زیچ یه هساو شیزیرنوخ ممهف یمن یدرک رکف هیچ؟ -

یادص .با دراد ی منرب شرس زا تسد ی تحار هب ماس هک تس میناد نافوط

: دیرغ یا هتفرگ

؟ یاوخ یم -چی

درک: هاگن ملها هب مشچ ی هشو وزاگ داتسیا هنیس هب تسد سما

هک یاوخ یمن هگا ... شغارس یرن یبش دنچ منک یم یصه همه،وت زا لوا -
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نک! ربص شندش بوخ ،پسات هریمب تتسد ریز

درک: جک ندرگ یبصع یدنخشین اب نا فوط

ایهن؟ مباوخ ب منز اب نم ینک نییعت هک یش اب یک رخ -وت

ت: خادنا یاباال هناش هنادرس ماس،خنو

رگمد یمر ب یتدم ه ساو مراد بشم طاالعت،ا ضحم یلو ی! لیام روط -ره

، شیرب مگرب یاپ وات یشب یشح و شیپ ت سعا دنچ لثم هگا سپ ... ناریا

اجن. یا دایب تیرا کبارخ ندرک مجع هساو هک تسین یسک

درک. کرت ار هناخ ، دشاب نافوط زا یفرح رظتنم هکنیا ویب دنادر وربوگر

ویل دوب شا هدنرب گرب بدو، هدز هبهامل هک یبیسآ و نافوط جاودزا

ریس شنا زاج زونه دنک. دیدهت ار نافوط اه نآ اب هظحل نامه تسن اوت نیم

وبد! هدشن

رادادص شار سفن ، دیسر نافوط شوگ هب هک طایح رد ندش هتسب یادص

یچیپدن اب تسد . تسشن امله تخت رانک یلدنص یور و داتسرف نوریب

ار وا تسد تشپ مارآ شتسش ت شگنا واب تفرگ شتسد اررد امله ی هدش

درک: شز اون

؟ تاهاب منک راکیچ هنک... یمن لا حشوخ ونم تنتشک -
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تو خادنا یم رختسا اررد کرتخد . دیمهف یمن ار شدوخ حلا مه شدوخ

تشم درک...با یم شیاهر دو رشف یم شندرگ رود تسد داد... یم شتاجن

هک یدرم درک... یم ربخ رتکد شنامرد یارب و داتفا یم شناج هب دگل و

یکانت شحو یهارود درک،حاالرد یم یلمع ار شیاه هشقن هناعطاق هشیمه

خرمین ش خرس هاگن هک وردحیلا تشاذگ تخت ی هبل رس دوب. هداتفا یگر

: تشاذگ مه یور مشچ مارآ ، دنارذگ یم رظن ارزا امله هی دیرپ گنر

! مرفنتم هنوخ نیا تو کس بخ؟زا وش... رادیب رتدوز -

***

تدم دوب، هک هچ لویره درذگ یم شندش ر ادیب زا هقیق د دنچ تسن اد یمن

زا ناشن ه، رجنپ نوریب یکیرات دوب. هدن ام هریخ فقس هب سح یب ید ایز

دنب ... هدرک رس یشوه ارردیب زور فصن رزا تشیب هکنیا و داد یم شند بش

و تشم موجه دروم نافوط هک یطا قن کت کت درک. یم درد شد وجو دنب

هک نیا تش.هن ادن یسح چیه امله کدرو یم دوب،ددر هداد رارق شیا هدگل

رد قیمع یا هرفح دوب. خیلا شبلق یلو درک یم سح ... دنکن سح ار درد

. تساوخ یم گرم شلد و تشاد دوجو شبلق

هتسب زا لبق یا هظحل ، تفر شو زاه نافوط هیا دگل و تشم ریز هک حبص
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هدش رادیب وحاال، دوش ن رادی ب تقوچیه رگید هک درک وزرآ شنامشچ ندش

شندرگ وشد. هدیبوک شرس رب کتپ لثم هرابود شفارطا تتخل قیقح ات دوب

رختسا باالی نشور اهی غارچ ندید اب یتح و دیخرچ هرجنپ تمس ،آمار

ثعاب تسناوت یمن رگید یزیچ کههچی راگنا . درکن سرت ساسحا مه

دش.اب مه نیمه و دشاب انش درحلا نافوط هک دز یم سد دوش.ح شسرت

نوری ب بآ وزا تشاذگ رختسا ی لهب تسد نافوط هک دید شدوخ نا مشچ

نآ زا امله و دوب ه دیشوپ وناز اتباالی یبذج و هاتوک کراولش اهنت دمآ.

یور زا یا هلوح . دنیبب ار شور رسو زا بآ ندیکچ تسن اوت یم مه هل صاف

ادص یب یکشا و تخادنا شا هناش یور و تشا درب ر ختسا کیدزن یلدنص

انش شدوخ اب جاودز زاا لبق هک اهزور چدیک.چه امله مشچ هی شوگ زا

اشا مت ارهب نآ راب رازه ایور، ورد درک یم رو صت ار نافوط ندرک

ی هقدص نا برق لد رد دید یم ار وا هک راب ،ره جاودزا زا لبق ... تسشن یم

تقوچیه هرهچ درم. می شنا مشچ گنر یارب و تفر یم شی دقوباال

ثعاب درک، یم روصت نافوط زا هک ینابرهم حور یلو دوبن مهم شیارب

زا دعب هک درک می روصت . دسرب رظن هب رت باذج مه شا هرهچ دش یم

گدری، یم دای انش مدق هب مدق زدن،ابوا یم سپ ار بآ زا شسرت جاودزا
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ار ناش عالهق دروم ملیف بش وره کدنن یم تسرد اذغ مه اب رختسا زا دعب

یور امله یهک درم دوب. هتفر ن شیپ شروصت ملث زیچ چیه یلو دننیب یم

امله و دوب هدرب گرم یاپ ارات وا راب نیدنچ ، دروخ می مسق شا یگنادرم

تیزیو شکینیلک اررد هدی شک درد نانز و یگناخ تنوشخ یاه سیک یتقو

ینابرق شدوخ یز ور هک درک منی مه ار شرو صت یتح تقوچیه رکد، یم

دوش. اه تنوشخ نآ

و داتفا هار نامتخاس تمس درک، یم کشخ ار شیاه وم هک ردحیلا نافوط

واب دیخرچ هرجنپ تمس شهاگن . داتسی ا یهاگن ین یگنس سح اب ناهگان

چیه ملها نامشچ دش... نییاپ باالو شیول گ بیس ابزلهام، نامشچ ندید

شنت رد یحور و دوب هدرم بزا نامشچ هکاب راگنا . تشادن یگدن یزاز رثا

هب وزرآ و دیما رازه یهکاب رتخد روزا وشرپ نامشچ نآ تش.زا ادن دوجو

رد یدب درد دوب. هدنامن یا هدیسوپ ی هتسوپ زج زیچ چیه دوب، هتسب لد وا

مک یگفخ هک یراب دنچ لثم تسرد دش. گنت شسفن دیو چیپ امله بلق

اراب شا هنیس هسفق هک نیمه دشو گنت شسفن ، دریگب را شناج دوب هدنام

نیمز یور ار هلوح نافو ،ط داتفا قتال نهب دیشک سف ن دزوبیار گنچ درد

دزو شا هنیس هس فق هب یتشم امله ددیو. لخاد شتردق مامت واب تخادنا
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شنابرض و تفرگ می تدش تشاد شبلق درد دش. زیخ مین شیا رسج

هسفق هب یناج یب تشم ارمیشدین. شیا دص که دوب هتفر باال نانچ

شا، هدش هکت رازه بلق دش. داشگ ییاوه یب زا شنامشچ اشدزو هنیس

دیفس سفق هب هریخ . دریمب درک وزرآ امله و داد یم نا شن خر تشاد حاال

ندروآ مک زا لبق یا هی ناث تسرد و دید ار شا هداوناخ ریوصت ، شرس باالی

ریز یتسد و ارشدین راوید هب شندش هدیبوک ردو ندش ش،صادیزاب بلق

و تفرگ رارق ش مینهبزاوخکش یاه بل ایمنای یرپسا . تسشن شندرگ

هب تعرس اراب اوه دورو راب دش.ود شیاه هیر دراو شفرا اب اوه ناهگان

باق شار تروص یت سد . تشگرب شسفن سمو وراب درک سح شیاه هیر

دشو یم نییاپ دنتباالو دنت شا هنیس هسفق هک وردحیلا تفرگ

شرس ارباالی هدز تشحو و یبآ مشچ تفج کی ت، خوس می شیاه هیر

ناف، وط تسد دش. شکاو رس رد شا هدیرب هیا سفن یادص ددیو

: دشکب سفن درک یم رارصا و دوب هتفرگ باق ار شتروص

... رتخد شک ب سفن ! نیرفآ ... مدزاب دش...مد، مومت ش! کب سفن ملها... -

کینا یپ هلمح وا،هب نام شچ هب هریخ کدرو تشم شتسد اررد ملهامالهف

زا کش نودب ، دیسر یمن نافوط هرگا کنیا درک.هب رکف شلبق هظحل دنچ
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یزیچ چیه رگید دوب؟ هدروآ ش رس رب هچ نافوط داد... یم ناج ییاوه بی

هگن هدنز یارب نافوط ت اکرح زا مادکچیه درک. یمن قیرزت شبلق ارهب دیما

مامت ثعاب یتقو دمآ یم دجو هب دیاب .چار دروآ یمن دجو ارهب شوا نتشاد

نآ زا هک ییاوه یتقو دی شک یم سفن دیاب ارچ دوب؟ نافوط دوخ شیاهدرد

د: ندروخ ناکت مارآ شی اه دوب؟بل یکی نافوط درک،اب یم سفنت

؟ یدیم متاجن ارچ -

نافوط رکدو بجعت مه شدوخ نآنبدو، رد یسح چیه هک ییاد ازص

اه هدنز هب یتهابش چیه لوی دوب دنزه ،قفط ششوغآ رد کرتخد ... رتشیب

تش. ادن

؟ مندرم هساو هدوز زونه -

امله دشو تشم وا راد شخ یادص ندی نش هرابود اب نامزمه ، نافوط تسد

ددز: نخبل جنا ،یب

ه؟ دشن یلمع تاه هشقن زا یلیخ زونه ونهز... -

شیاه هیر ارهب اوه ی تخس اریددوهب ناف وط کف ندش ضب قنم امله

: دیشک

هی لثم ور نز ور...هی مدآ هی یتقو یتح ... یتح ؟ یرادن یسح چیه -
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ی؟ رادن یسح ینک،هچی یم هل تاهاپ یزر شزرا ییب هلیسو

دنتشاد ش دوخ ی هدارا نودب شیاه بل . تشادن ندی بشن اوج عقوت

بخرالف یلو دن درک یم وگزاب ار کان رطخ زانعو تپوک یاس کی تایصوصخ

داد: ناکت فرط ود هب یرس نافوط ، شرو صت

ی... -هچی

همادا هت فرگ یادص ،ابهنام نافوط سریدو امله شوگ هب شمارآ مهی زمز

داد:

... مرادن یسح چیه -

ار ناف وط ی هرهچ نیرت هن اقداص تشاد امله . دوبن راک رد یغورد چیه

باذع چیه داد، یم ماجنا فرع خالف راک یتقو هک یدرم ی هرهچ دید! یم

: دیشک تیر رتدب امله ...قبل تشاد ن ینا دجو

؟ یدیم مت اجن ارچ سپ -

شت ارچناج داد؟ یم شتاجن ارچ . تشگ باوج هبدبنلا شنهذ رد نافوط

یمخز ار وا شدوخ هراب دو دوب رارق هک یتقو درک یم شنامرد و داد یم

: دروآ نابز هب یمحر یب ینشاچ اب مه ار نامه و تشادن یب اوج دنک؟

؟ هدیم فیک دیاش ... منود یمن -
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یلو ، دسرب رظن هب مکحم شنحل ارمیرکدهک شش تال مامت ه کنیا اب

هدینش شیاد ص زا هتخانشان ردافراک ندش ثملمگ یسح و یگدن امرد

. تخوسن شلد یلو دشک یم رجز مه وا تسناد یم هکنیا دشوهلام،اب یم

شلد شا، یحور و یمسج یاهدرد جوا رد هک دوب هدید یدب وا زا یردقنآ

دراد رب وا تسد یور ارزا شرس ت ساوخ دنو ادرگرب ...ور دزوسن وا بیار

دش: عنام نافوط هک

! نومب -

هک یفر زاح نافوط دشو لفق یبآ نامشچ نآ رد هرابود امله، گناه

ششو غآ هلامرد تساوخ یم ارچ . دنام تام دوب هدروآ نابز هب رایتخا یب

چیه نودب وهامل درشف شدوخ هب رت مکحم ار کرتخد هدارا دن؟یب امب

دز: بل شمشچ شچمرد یدیدرت

! مریم یم منهج نیا یممر،ایوت منهج نیا -ایزا

گرم رفنتیا روصت کدر. اهر هلامار هدا را ویب تشذگ نافوط بلق زا یزرل

ثعاب نیمه و دودب شتسوپ ریز ندرم هرذ هرذ لثم حسی دش یم ثعاب وا،

درک: تیپاد بشها کانسرت ِن افوط نامه هب شنحل شدوو دنلب هک دش

نتم...وت ودرگ یمرب و مایم تلا یندابند نوا هرب،ات تنوج هگا یتح -
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امله! یشیمن خالص نم تسد زا تقو چیه

تفر نوریب قاتا زا لبدن یاه مدق ،با دشاب وا زا یشنکاو رظتنم هکنیا ویب

هسفق ارهب شدوخ تعرس اب تشاد زونه شبلق داد. هیکت هت سب رد وهب

نا برض نآ ...منای دیشک یم دای رف شرس رد یسک دیو بوک یم شا هنیس

یور نتس شن اب نامزمه و دمآ باال شتسد ، شرس مهرد یاهادص و دیدش

درک: ه مزمز بل ریز ، دیپت یم تعرس هکاب یبلق

هنز؟ می دنت رد قنا مبلق ارچ ویل... مرادن یسح چیه نم -

***

تالش یتخس وهب دوب هدش هریخ نور یب هب هرجنپ زا هشیمه رتزا حور یب

...زاشیب هتشاذگن نوریب قاتا اپزا زور دنچ هک دروآ رطاخ اتهب درک یم

و تشذگ یم زور هس ، دیسر شداد هب نافوط و تفر ندیرب سفن زرم هکات

ایرد دیاین شندید هب هک نیا دوب.هن ه دمای ن شغارس نافوط زور هس نآ رد

رازآ داد! یمن شرا زآ یلو تشاد روضح بشاد،هن... هتش روناد ضح قاتا

یلو دی باوخ می شر انک اه بش ،هن... یمسج ویل دوب اج هب شا یحور

شمظ نم یاه سفن ی ادص ندینش زا یتح امله هک دنچ درک.ره یمن یراک

وات دروآ یم ماش و راهان و هناحبص شی ...ارب دیسرت یم مه باوخ رد
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! دروخ یمن ناکت شمشچ یولج منیرکد،زا مامت ار شبا قشب هکهامل ینا مز

دوب رکهد دیدهت نافوط و ندروخ اذغ یارب دوب رکهد تمواقم امله لوا، زور

اررد اذغ روز هب دوشن روب جم ات دروخب ار شیاذغ شدوخ تسا رتهب هک

رگا هک تسناد یم دوب. هدید ار وا کانت شحو وری امله ! دزیرب شقلح

شبیصن یرگید یچز دیدج یحور و یمسج اهی بیسآ دنک،زج تفلا خم

هک تشاد زاین . دروخب ار شیاذغ صحل رد دوب دداه حیجرت سپ دوش یمن

هب شدورو لوا زور رد هک ییاه ب یسآ دنا. درگرب ار شناوت و دریگب رناژی

امله و دنک دوبان یحور ظاح ارزال یسک ره تسناوت یم دوب، هدید هناخ نآ

تسد زا تاجن هب دیما ! رارف هب دیما . تشاد دیما زونه یلو دوبن انثتس مهم

اتهب دوب ارتالشرکهد شا یگدنز مامت دوب... شقشاع ینامز هک یا هناو ید

، هابتشا ی هتساوخ کی و هابتشا ِدرف کی و دسرب شیا ه هتساوخ و اهوزرآ

هب هظحل هکباری یا یگدنز . دهد داب ارهب شا یگدنز مامت تسناو ت یمن

دوب، هدرک دوب،راک ه دناوخ سرد وبد، هدرک یزی ر همانرب شا هظحل

زاب یادص ندین ...باش دزاسب ار شکلنآ نیرته اتهبب دوب هدیشک یبا وخ یب

. تشاذگ قاتا اپهب نافوط رکدو ضبقن ارم الشت ضع هدارا رد،یب شند

دوجو اذغ یسنی نافوط تسد ،رد هشیمه الف خرب ربدوو اهان تقو
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! تشادن

! دایم هبنرظ بوخ لیخی زحتلا ورما -

شا هناچ دش. شکیدزن نافوط و درک تشم شملا س تسد اررد امله،مالهف

: دنارذگ رظن قدتزا اراب شتر وصو تفر راگ

منک! عاالم ور باوخب و روخب متخ وخبکه ردقنوا -

هار شنامشچ هب سرت هک درک ار شش تال مامت ویل تشاذگ امله نت زا یزرل

،هب نیگمشخ واتحید سح یب نا مشچ نامه واب حفر یب اهنت . دنکن ادیپ

چم و تفر تخت نییاپ کدر. شیا یره دنخز ،باوپ نافوط و درک هاگن نافوط

درک: سمل یمار ارهبآ کرتخد ی دهدی بیسآ یاپ

... یرب راه ینوتب منک رکف -

داد: همادا یرورش د نخزو وابپ دروآ امله یاپ چم یهب راشف و

! شمنکشن هرابود هگا هتبلا -

هب فیعض تساوخ یمن ... تفگن خآ یلو تفر مه رد درد یلهامزا هرهچ

: دیسر پ هنادرمان نافوط . دسر ب رظن

کهن؟ یم درد -

مشچ ملها زا هظحل کی یتح و درک ر تشی ارب شناتسد شفرا دمع وزا
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ن امشچ کرد شا درد تدش کهزا داد هماد ا شراک هب یردقنآ . تشادنرب

خآ اب نام زمه ... تفگ یا هفخ خآ هدارا لحهقزدویب امله خرس و ینابصع

ار نیمه هک راگنا ... فاص ار شرمک رکدو اهر ار شی اپ نافوط ، شنتفگ

و دشکب خر ارهب شت ردق تساوخ یم دوب! هتفر گ مارآ وحاال تساوخ یم

زا فعض جوا ورد یکد وک اهرد سلا هک یدر .م دهد هولج فیعض ار امله

هدیبوک شتروص رد اهراب وا یمسج تردق وبدو دهدی بیسآ شردپ تمس

دص شحور هک دیشک یم یرت ارهبرخخد شا یمسج ترد دوب،حاالق هدش

دوب هتشاذگ تخت یو ایهکرربو هرفن کت ملب یور وبد! رت یوق وا زا ربارب

واپ تسشن داد، یم باذع ار امله نآ یور شنتسشن اه تعاس اب زور وره

: تخادنا پا یور

شد... مومت ینومهم ! ینک یم تسرد اذغ وت زورما -زا

شتسد ود ره جنرآ دش. مخ ولج هب یمک نافوط رکدو شه اگن تهب اب امله

درک: لفق مه اررد شناتشگنا و تشاذگ شیاهوناز یور ار

راهان و ماش شرهوش هساو هک خهرو یمن رتکد مو ناخ یچه؟هبکالس -

؟ هزپب

هک درشف مه یور نادند یلو دش ر تشیب امله نامشچ رد هدز هقلح کشا
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تسود ار ندرک یزپشآ دنک... ینابصع ار توا ساوخ یمن . دنزن یفر ح

تسناد یمن اعر درم یارب وهن نز ارهنبیار هناخ راک تقوچیه و تشاد

هتشک راب نیدنچ وارا هک درک یم تسرد اذغ یدرم یارب دیاب رو طچ یلو

هچ شا هتفر تسد زا قشع اب امله ... تساوخ یم قشع یزپشآ دوب؟

هیرگ نامز ومه ددنخب هملک نآ اههب تعاس تسنا وت یم ؟ رهوش درک؟ یم

ار شدوخ تشادن .حق دشاب ه دروای ن شرس رب نافوط هک دوبن دنک...بالیی

یاه هتساوخ مامت هک یتقو اه،ات نآ مامت ...اب دمانب وا رهوش و رسم ه

ماجنا اب نامزمه و دنکن تفلا خم داد یم حیج دوب،رت دح نامه رد نافوط

و یناوج دوبن ارقر دنک. رکف رارف یارب ییاه هار هب اهراک نآ نداد

دوب، کانرطخ تپوک یاس کی نافوط بابدز.گار منهج نآ اررد شا یگدنز

هدرک فرصنم یشکدوخ ارزا یدایز دادعت هک دوب یرهام سانشناور مه امله

دش: لصحودرا رد زا سپ دوب... هدرک نامرد ار کانرطخ الل تخا نیدنچ و

منک؟ تسرد یچ -

تبحص ا بیرقت زور، نچد نآ دوب.رد راد شخ گتفرهو تدش هب شی ادص

رد هک یبآ واو نا تشگنا شفرا زا زونه شیولگ و رابجا هب رگم دوب هدرکن

تمو اقم راظتنا نافوط درک... یم درد دوب هدش شیاه هیر دراو رختسا
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باال ییوربا بجعت دید،اب هدمآ نییاپ ار امله دراگ یتقو یلو تشاد

: تخاد نا

... متشادن راظتنا ع! یطم هچ -

ریز ار نافوط بلق ، شرو صت دشورد رتشیب مه یور امله اهی نادند راشف

تخادنا ناشهیاباال اریدد، شتوکس هک نافوط درک... زیر زیر شیا ه نادند

: تفگ و

ووت مموناخ تخپتسد هب هک یی اذغ نیلوا ناونع هب یلو ! هرادن یقرف -

هک یزیچ !هی هشاب بوخ زیچ هی بدیا اعطق ، میروخ یم نومد وخ ی هنوخ

! هراد مهگن مورآ هک یزیچ هنک،هی یم ضار

درواین رظن هب یزیچ ابزمه یلو منک..." یم تسرد رهز " دیرغ ردلدش امله

دش: دنلب وا توکس زا هتسخ ناف، وط و

د اماد و سورع چلا خی تس! هنوخزپشآ ...وت مداد شرافس ور هیلوا -مداو

... هزاگ باالی تنیباک وت مه تزاین دروم یاه واچشین هیودا ... هشاب رپ دیاب

! مدیم تقو تهب تعاس ود طقف

تعا بهس یها دنک،گن یم نییعت ار هقباسم تقو که یرواد لثم و

: تفگ و تخادنا شدنمشوه
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الک! دوگ دش... عورش زااالن تتقو -

ندش هتسب اب نامزمه . تفر نوریب قاتا زا دنلب هیا مدق دزواب یک مشچ و

بل ریز دزو سپ ار شکشا مشخ رسخرود.اب شا هنوگ ریو امله کشا رد،

داد: بیهن شدوخ هب

! ینک هیرگ یرادن قح ... ینک گهیر دیابن -

شنت نوتس ار شتسد . تشاذگ نیمز تخت ارزا شیاه دزواپ رانک ار وتپ و

درد تدش ،از داتفا شا دیده بیسآ یاپ یور شنزو ف صن هک نیمه و درک

: تفر ارباالگ شیاپ و تسک ش شضغب

هنک... تتنعل ادخ -

یور درک. یم هفاضا شبلق درد هب رتشیب ، یمسج درد و دوب هتسکش شبلق

داد.ردحیلا هیکت نآ هب تسد دو ناسر راوید ارهب شدوخ یتخس یکاپهب

نوریب اتاق زا مارآ مارآ دوب، هتفرگ باال تدم مامت ابیرقت ار شپچ یاپ که

رکش ار ادخ شندوبن رطاخب وهامل دوبن وهلا هناخز پشآ رد نافوط . تفر

یارب و دوش رضاح اذغ ات دوب هدن اهام قاتا زا یکی رد کش نودب درک.

ه جوت دشوبی هناخزپشآ ودرا نا گنل ناگنل . دزیرب هشقن شنداد رازآ رتشیب

ریس دنک.م هزات سفن ات داد هیکت راوید ،هب رتناک یور دیرخ یاه هسیک هب
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تو اجی زبس عاونا تناکر، یور دوب! هتفر ارگ شسفن هناخزپشآ ات قاتا

هک دوب هدید هر زاپجن حبص خدرو. یم مشچ هب شهد یدنب هتسب یاه یمهو

دوب. هتف رگ لیوحت لزنم اررد ییاذغ داوم ی هتسب یدایز دادعت نافوط

رز یرف و لا چخی تمس و تفر گ راوید ارزا شا هیکت اجمآد، یمک هک شسفن

دیمهف دوب، رپ ابیرقت هک یزیرف و لا چخ ی ندید واب درک زاب شار .رد تفر

دوب!زا هدیرخ چزی همه ... هدید شیارب یرت بیجع اهی باوخ نافوط هک

و تسب ار لا چخی اه...رد یندی ونشو تاینبل ع اونا ات هتف رگ غرم و تشوگ

ییاه هیو دا مامت دوب. هتفگ نافوط هک دش یتنیباک امهن شا، یدعب دصقم

رد تساوخ خدرو. یم چمش هب نآ دش،رد اب شزاین دروم دوب نکمم هک

زا یکی رانک یکچ یوک هتسب هب شمشچ ناهگان هک ددنبب ار تنیباک

هتسب و دنک زارد تسد هک دش ثعا ب شا یواکجنک و داتفا هیو اهیدا هشیش

یک یتس یپال هتسب ریو وابامژکی تشرد هک یا هملک ندید .اب درادرب ار

رد دوب هدناوخ هک یتاملک و درک اهر ار نآ هدز تشحو دوب، هدش هتشو ن

"... جنرب ِصرق دش" رارکت شرس

یکی یکی شتشرد یاه کشا هرطق دوش، ه جوتم شدو خ یتح هکن یا نودب

هسفق یور تسد دو ندیکچ اه کیمارس یور رابگرم صرق نآ رانک
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شرس هب هین اث دنچ رد یهک رکف دوب!زا هدروآ مک سفن . درشف شا هنیس

رواب ... دروخ یم مه هب شدوخ زا شلا ح یتح و دوب هدیرب سفن دوب، هدز

درک یمن رواب دنک! رکف شقشع گرم هب هک دشاب هدیسر ییاج هب درک یمن

رکف نآ همهب زونه و داتفا شدوخ ناتسد وااب نتشک رکف هب هظحل کی هک

شا یعقاو دوخ زونه نافوط هک اهیی تعاس و اهزور ،هب شنهذ درک... یم

تسرد . داتفا شیاهوناز یور ناهگان دزو کب شلف دوب هدادن ناشن ار

یعونصم یاهد نخبل دزو وناز دوب، هدش شناج لتاق هک یا هتسب یورب ور

هکنیا رکف زا دوب رفنتم درک. روصت شرس در دوب شقشاع ینا مز هک ار یدرم

، شنافوط ...هک دشاب کانسرت باوخ کی زیچ همه درک یم وزرآ مه هزون

مخز ناطی ید.ش خرچ یم شرس رود هناورپ لثم هک دشاب یدرم مهنا نهزو

درک یم ر وصت نافوط زا ینام هکز یا هتشرف دوب،به هدید هک یا هدروخ

هک ینافوط نآ هیبش ش چزی ،هچی شرهاظ زج . تشادن یتها بش چیه

ناشتفج بالیجنا تسناوت یم یهک رهز یوربور وحاال، دوبن تخانش یم

یسح درک! یم رکف و دوب هدز وناز ... تخی ر یم کشا و دوب هدز وناز دوش

... دشاب تشه اذگ شتسد مد دمع ارزا نآ نافوط تس ا نکمم که تفگ یم

اج نامه اقیقد دوب. هدرک هراشا اه هیودا تنیباک حهب ضاو روط ،هب نافوط
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هک تفگ یم شلد هت یوق یسح دوب. هدید نآ اررد یتنعل جنرب صرق نآ هک

دنک رواب هک درک می سامتلا رت، یوق یسح یلو دشاب یقافتا دناوت یمن نیا

دشهات ه تشاذگ شیا پ شیپ یتاجن هار هرخ ...هکباال تسا یقافتا زیچ همه

... دورب و دنزب اپ تشپ یچز همه .هب دورب

شتشگن ا کون هک نیمه دشو زارد هتسب نآ تمس مارآ مارآ ، شنازرل تسد

اررد یدایز یاه سیک درک. تشم تسد و تشذگ شنت زا یزرل ، دروخ نآ هب

یناسک ی هداوناخ ایزا دندوب هدز یشکدوخ هب تسد هکای دوب هدید کینیلک

اهای نآ هب دوب هداد لدرادی اهراب . دندوب هتفرگ ار ناشدوخ کهجنا دندوب

دوب. هدرک داع ناش بلق شما رآ یارب راب رازه ، شلد وته ناشیاه هدنامزاب

ردقنآ ... تشک یم و درک یم شکرجز دید، یم شیوربور هک یرابگرم صرق

سح ار شندرم هرذ هرذ امدنو یم هدنز یتعاس دنچ درف هک کاندرد

ات ِدای ... داتفا دوب، هدنارذگ یمنهج ی هناخ نآ رد هک یزور دنچ دای درک. یم

هب شا هدروخ یمخز بلق دای راب! دنچ و نیدنچ ... شیاه نتفر گرم یاپ

سح ار شبلق ِگرم هرذ هرذ هو دنام هدنز اهزور هم شدوخ وا... تسد

ار هتسب ونآ دنک ردزا تسد هرابود درک شروبجم هک یبلق نامه دوب. رکهد

سفن اب یلو دیزرل می شنت مامت ... دیزرل یم شتسد ! تشُم شتسد فک
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چیه زونه دوب. هداتفین یق تااف زونه . دنامب مارآ تشاد یعس ندیشک قیم ع

رد کچ یوک هتسب دنک. رکف تشاد تصرف سپ دوب هتفرن زابنی جینا

.اب تشاذگ کنیس ی هبل تسد و درک یفخم اه فرظ تشپ ییاج ار شتسد

ردحیلا بل ریز و دیشا پ شتروص هب بآ راب دنچ و نیدنچ ، شرگی د تسد

داد: ی درادل شدوخ هب دز یم سفن سفن هک

... هدشن یچ یه زونه ... شاب مو ...رآ هدشن یچیه -

، یفرظا ردج هدش فیدر یاه ناویل ههب جوت رکدویب سیخ ار شندرگ

درس، بآ . دیشون تسناوت یم هک واتجییا درب بآ ریش ک یدزن بل ناهگان

،بآ دروآ رسباال یتقو رکدو درس یمک طقف ، یمک ار شا هتفرگ شتآ نورد

. تفر لا چخی مست و درک کشخ ار شناتسد چدیک. یم شی رسوور زا

هب ارکهشدیا یز یچ وره دیخرچ شتایوتح وم لا چخ ردی مودنر شهاگن

داوم رپزا هناخز پشآ نپا ه، قیقد زاپجن رتمک .رد دروآ نوریب دمآ یم شر اک

ناشارهب تشگنا دنک. تسرد هچ هک تسناد یمن زونه دوب. هدش ییاذغ

درک: سا متلا شدوخ وهب درشف شا هقیقش

نک... رکف نک... رکف نک... رکف -

هکنیا زا لبق و داد نا کت رس دنت ،دنت دیسر شنهذ هب هک یرکف اب ناهگان و
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تسرد هشیمه هک یغرم کاروخ دز. دی یات رهم شباختنا هب شدو نامیش پ

رد یس لویک دوب را هان دوب.وتق دزناب مهز لیماف نایم یتح درک، یم

"... رخآ ِماش ... رخآ ِماش رکد" یم رارک دممات شرس

یچزار همه دش. لوغشم و درک فید ر شرانک تشاد زاین هک ار یداوم

و درک درب،ریز یم راک هب هشی مه هک یتخپ روتسد لثم و قی قد روطن امه

شدوخ داد.اب ندیکچ ی هزاجا شیاه ک شا ،هب دیسر اهزایپ ینبوتهب تقو

زایپ ندرک درخ اربه شیاه کش ا دناوت یم ، دسرب مه نافوط رگا هک تفگ

هک یردقنآ داد. لوط ار شندرک درخ تسناوت یم هک ییاج پسات دهد طبر

دورف مغر یور ار وقاچ یتقو دزو. سب شنامشچ و دوش مامت شیاه کشا

یور هککادر درک یم سح دنک... یم درخ را شبلق درک یم سح ، دروآ یم

یدیدش شزوس سح هکاب دش رات شدید یردقنآ . دراذگ می شدوخ گجر

شرگید تسد اب مکحم ار شتشگنا و گتف یدردرپ ،خآ شتشگنا کون رد

دمآ: نوریب قاتا زا نافوط هک درشف

دش؟ یچ -

تفرگ رسباال هدز تشحو ، دشاب شهد بکت رم یکانتشح و هانگ هک یسک لثم

فرت: بقع ی مدق و
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! یچیه یه... -

شرس تشپ دش. ه ناخزپشآ دراو و تسشن ناف وط یاهورب ا نایم یمخا

مک حم ار شتشگنا که ییامله و نپا یور نوخ یاه هرطق ندید واب داتسیا

: تفگ و تفر ارگ شتسد چم ، درشف یم

! منیبب وتتسد نک ؟زاب یدیرب و تتسد -

و داتسرف نییاپ ی تخس ارهب شناهد شا،بآ یکیدزن رد وا سح زا امله

تشگنا ندید اب نافوط هک یار سفن ی ادص درک. زاب ارآمار شتسد

رانک ار یوا ادص ، شدنب تشپ و دینش ، داتسر ف نوریب رادادص شا ینوخ

: ششوگ

ت؟ سین تدوخ هب تساوح ارچ هخآ -

ندرگ هدز دوب،هبت هدین ش وا زا هک ینارگن واشدی همبرنا نحل امله،زا

هب لد امله هک یفورع م یاهدنخبل نامه زا یکی نافوط و دناخرچ شتمس

داد: شل یوحت ار دوب هت خاب اه نآ

؟ موه -

و درم نآ ینامز کی . تسکش ادص واب داتفا نو ریب شا هنیس لهام،زا بلق

اربی تشاد وحاال دیتسرپ یم ار شیاه هنوگ بیزاوچلا یاهدنخبل
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هک یکانتشحو یزاب دنک... رواب تسناوت یمن دیچ؟ یم هشقن شنتشک

دش ثعاب ن یمه و دوب شلمحت زا جراخ دوب، هدرک عورش تشونرس

وحم مارآ مارآ ، نافوط دنخبل . دننک زاب هار هنوگ یور هرابود شیاه کشا

شد:

دش؟ یچ -

همزمز شضغب زا هفخ یادص دمآ،اب ش نهذ هب هک ار یا هناهب نیلوا امله، و

درک:

سهزو... یم -

ناکت یمارآ هب ناف وط یاه وبل دروخ هرگ مه رد یا هظحل دنچ ناشهاگن

: دندروخ

... ترپ ساوح ِم وناخ -

کنیس تمس ار مک،وا ار شا هل صاف ای دنک اهر ار شناتسد هکنیا نودب و

زا هک یت ابر لثم امله . تفرگ بآ ارزری امله ی نوخ تشگنا و درک تی اده

نیی عت شیارب وا هک ار یلا معا هنوگ تابر ، دشاب هتشادن نکترل شدوخ

وهب دیشک کیدزن یا یلدنص . تسب ار بآ ریش نافوط و داد ما جنا درک یم

، تسشن تفلا خم بی شدیدش فعض رطاخب هک امله . دنیشن ب درک هراشا هامل
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یور امله یوربور و تشادرب هیلوا یاه کمک زاجهبع یمخز بسچ نافوط

حرط ی اکهف نآ رد هک یزور نامه لثم تسرد . تسشن شی وناز کی

دنک! یراگ تساوخ شدوخ یارب ار دزاتوا وناز رفن نیدنچ ،لجوی یشنماخه

مخز بسچ شیار ب بیجع یتمی وابمال تفرگ شتسد اررد امله تشگنا

دش، لفق امله سیخ نامشچ رد هک شف افش و یبآ واگنه تفرگ رسباال دز.

: دیسرپ نافوط و دروآ موجه شی ولگ هب کرتخد بلق

هنک؟ یم درد -

"لقمب... دیشک دایرف وردلدش داد ناکت رطف ود ارهب شرس امله،آرما

دروایب بات ار وا ندش نابرهم هع فدک ی تسناو تن هک یبلق هنک!" یم درد مبلق

: دیشک نوریب وا تسد ارزا شتسد ناهگان و

؟ ینک یم ور اکنیا ارچ -

ار، شبلق ار، شدوخ دناوتب هک یلیلد لا بند ... تشگ یم لیلد ندبلا

وا هب هک یلیلد د...دبنلا ننکن عطق ار وا تایح گر هک دنک راداو ار شناتسد

دیاب . دوشن شبیصن اه تدم ات دوب نکمم ، تشاد هک یتصرف ! دوشن راودیما

ار شهاگ ن نافوط درک... یم عناق ار شدوخ تف.ابدی رگ یم میمصت تسرد

بسچ یور نوگه شزاو ارن شتسش تشگنا هک روطنامه و داد وا تسد هب
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: تفرگ شدوخ یهب رکفتم ی هرهچ دی، شک یم زمخ

منک؟ یم وراکنیا مراد ارچ ترظن -هب

دش: هریخ کرتخد نا مشچ رد میقتسم و دروآ رسباال

؟ شمودک زات؟ مرفنتم م؟یا تقشاع -

ار شتسد چم نافوط هک دشکب نو ریب وا تسد ارزا شتسد تساوخ امله

: تفرگ مکحم

؟ شمودک ... یدادن ونم باوج -هزون

دنک: دازآ ار شتسد درک یعس و داتفا سفن سف هبن امله

کن... ملو -

: تخا باالدنا ییوربا نافوط

ارچ؟ منک؟ تلو -

: تفگ شا هدش لفق یاه نا دند نایم زا هامل

! نافو ط نک ملو -

، تشاد ،مغ تشاد ضغ دوب!ب مکح وم ممصم راب نیا الفبقل، خرب شنحل

اه نتسکش نیا مامت هک درک یم ار شش تال مامت یلو دیزرل یم شیادص

یراشف نافوط . دنکن هولج فیعض وا، مشچ یولج ...هک دشاب شدوخ نورد
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: دروآ شا هدید بیسآ تسد چم هب

منک؟ تلو ارچ -

: تفگن خآ یلو دیشک مه رد وربا شتسد درد زا امله

منک! تس رد اذغ دیاب -بدیا...

شهاگن فرح یب یا هظحل نافو ؟ط رهز ای اذغ دیسرپ شدوخ ورددلزا

تسد اراب شتس د چم امله دش. دنلب و درک اهر ار شتسد دعب، و درک

تس وپ یور وا ناتشگنا یاج ندید واب داد ژ اسام یما هبآر شرگید

وری هدش ف یدر ی هیلوا داوم نافوط درک. شراثن یتنعل لد ،رد شدی فس

: تخادنا شتعاس هب یهاگن و دنارذگ ارزانرظ نپا

هلجع ... هدنوم تع سا هی زا رتمک ، تتعاس ود !زا هشاج رس زونه نومرارق -

... هشنشگ روجدب اجنیا یکی هک نک

ف داصم ، شنتفر نوری .ب تفر نوریب هناخزپشآ دزوزا امله هب یکمشچ و

یبلق . درشف شبلق یور تسد ملهاو ی هدش سب ح سفن ندش دازآ دشاب

شلد هت هک تسناد یم . دوشن ماخ درک یم شسامتلا شپ، رهت هکاب

مه هکهزون تسن دوب.میاد هابتشا یلو دنک د امتعا وا هب دهاوخ یم

دوب... تقیقح یلو دشاب سوباک غیا ورد زیچ همه دهاوخ یم هناقمح ا
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هک تشاد تداع ناف وط نا! مرد س وپس دوب هدرک شا یمخز اهراب ، نافوط

مکحم دوش، نامیش پ هکنیا زا لبق د. زاسب ون وزا دنک ناریو و دبوکب ار وا

تسرد اذغ دیاب دش. دنلب و دیشک شسیخ نامشچ اربه شتسد تشپ

وا تسد هب دوب رارق نافوط هک ییاذغ نی رت هزمشوخ و نیرتهب درک... یم

بلق دای ار وا شزلو و زلج یادص ، تخی ر غاد نغور رد هک ار اهزایپ ! دشچب

شتآ رد وا تسد هب شبلق راب دنچ هک دیسر پ شدوخ توزا خادنا شدوخ

و درک هفاضا هبا تیهام به یکی یکی ار شزاین دروم داوم ؟ تخوس و داتفا

دش، کیدزن نایاپ هب شنامز هک یتق دش،و مامت ابیرقت شرا یهکک تقو

...ای تشادن یتقو "! یریگب میمصت دیاب هک" دیشک دایرف شرس رد ییادص

دش! یم هتشک ،ای تشک یم دیاب

! تسین هانگ تنتشک راب ...هی یتشک راب دنچ -وتمون

ود اررد اهاذغ . درکن رواب مه شدوخ یتح ار شا هنامحر ییب همزمز

رد نافو .ط تخادنا نوریب هب یهاگن یهلا هرجن وزاپ دیشک ادج فرظ

هناخزپشآ هب امله دوب. رختسا رانک هیا الپم ندرک تسرد لوغشم طایح

تسد د، ندیزرل یم یکانتشحو طزر هب شناتسد هک وردحیلا تشگرب

و نآ نیب مادم شه اگن . دروآ نوری ارب یکی و درب جنرب صرق ی هتسب تمس
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شچم و دوش دراو هظحل ره نافوط هک دیسرت یم . دیخر چ یم یدورو رد

شیاه ینابرهم تشاد نیقی امله هک ینافوط در! یگب مرج باکترا نیح ار

درک: یم رار کت شدوخ اب بل ریز . تسا شیامن اهنت

... نکن شرواب ... نکن رواب -

هتخاس هک ار یرابگرم ردوپ و درک هل قشاق تشپ واب یتخس ارهب صرق

ناحتما ی هیضرف درک. طولخ م اذغ واب دیش اهاپ باقشب زا یکی یور دوب

تساوخ یم نافوط رگا دوب. هتخادنا رود ار نافوط طسوت شندش

دریگب ار شدو خ ناج دهاوخب همه زا لوا امله دوب نکمم دنک، شناحتما

ارزا شزیچ مهه هک یرتخد رایت خا اررد یزیچ نینچ متح روط هب سپ

دنک.زا عناق ار شدوخ هک دوب درقتال داد.هامل یمن قرار دوب هداد تسد

اباهار قشب دوب. هدرک شوما رف مه ار نتخیر کشا یتح رگید ، سرت تدش

دز: ادص دنلب ، دزرلن تشاد یعس هک ییادص واب تش اذگ زیم یور

! هرضاح اذغ ... نافوط -ط...

هک ییاج ...زا راگنا دوب هدیسر بل هب شناج دزو یم شیولگ رد شبلق

شنامشچ . دوبن شهاگن سرریت رد نافوط ددیو یمن ار هرجنپ دوب، هتسشن

امله دش، دراو رد زا نافوط هک نی ومه دندز یم ود نود امتخاس رد یور
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لفق مه رد زیم ریز ار شناتشگنا و داتسرف ن ییاپ رادادص ار شناهد بآ

درک:

! هرضاح اذغ... -

دوزا جو مامت واب درک رارک ارت شفرح یندنک ناج هب هرابود بل ریز

اهارزا مدآ ناور اه سلا هک تشاد ار یسانشناور سح دش. رفنتم شدوخ

متما هک راگنا در! یگب ار یسک ناج دهاوخ یم وحاال، هداد تاجن گرم

رد میقتس وم دوب هدش ،ددو ندوب ناسنا و ندوب خبو شربیا یاه تالش

رتف... یم شدوخ چمش

رتزا قیقد ار کرتخد شا، یبآ هاگن کدر. ثکم رد یولج ای هظحل نافوط

هفقو رایب شدوخ تشا دنک.د هاظر ظفح ات دنک اجن امله و دیواک هشیمه

عناق و دنک عناق ار شدوخ تس اوخ یم ت. فرگ یمن مارآ و داد یم یرادلد

که تسین دیعب ، دنامب جمنه نآ رد یرتشیب یاهزور رگا تسناد یم دش! یمن

دنک ادیپ تاجن اوده خب هک دوب قاعالهن سپ دهد ب تسد زا مه ار شناج

! دفاکشب ار شا هنیس هسفق دوب هدنا کمم شبل رگفت.ق یمن مارآ یلو

رفت، یم تاقا تمس هک روطنامه دعب، و درک شه اگن یا هظحل دنچ نافوط

فگت:
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منک،یمما... ضوع س -ابل

شمشچ شیپ زا نافوط هک ینامز .ات دهد ناکت تسر سناوتن یتح امله

زیم یور رس تشاد یدیدش ی هجیگرس هک وردحایل درک شهاگن دش وحم

هک یدرم یولج دیاب روطچ . دیرب یم ار شناما تشاد عوه ت .حتلا تشاذگ

؟ دروخ یم اذغ دوب هتخیر رهز شیاذغ رد

هتچ؟ -

شدوخ لباقم ار ووا دروآ رسباال هدز تشحو ، نافوط یادص ن دینش اب

دید:

... هریم جیگ مرس مک !هی یچیه یه... -

دوب یزیچ شهاگن .رد تسشن شیوربور و دیشک نوریب یا یلدنص نافو ط

: تخادنا یم امله نت هب زرل هک

ارچ؟ -

: داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ امله

... دیاش همنشگ -

یاذغ ظفر هب یهاگن نافو ط هک درب قشاق تمس ار شنازرل تسد و

دش: جک یدنخشین هب شبل جنک و درک امله و شدوخ

@
shahregoftegoo



492

؟ یدیشک باقشب ودات وت ارچ -

دورف یادص اهر... ش تسد زا قشاق دشو سب ح شا هنیس رد امله سفن

و درک لمع شزغم تمهرد نتفر ورف لثم ، کیمارس ریو یزلف مسج ندمآ

: دیرپ باال هدز تشحو

... یروطنیمه -

شد: مخ ولج ومکیهب تشاذگ زیم یور ار شتسد ود ره دعاس نافوط

؟ نروخب اذغ فرظ هی وت دیابن رهو وش نز هگم -

درک: جک ندرگ نافوط و تفر امله نت زا ناج

هگم ... نرو خ یم نوشدوخ ی هنوخ وت هک ییاذغ نیلوا اصوصخم ؟ موه -

؟ تسین یروطنیا لا ور

رد هب سملا ناج هک دوب دیعب ، تفرگ یم ار شچم نافوط رگا درک. خی امله

هدیمهف چزیار همه مه هظحل نیمه ات تشاد ناکما هک دنچ ...ره دربب

داد: ناکت طفر ود هب یندنک ناج هب دوب شهد کشخ هک ار شندرگ ! دشاب

... تسین مسر یام هدا وناخ -وت

ت: خادنا باال ییو ربا نافوط

؟ یدج -

@
shahregoftegoo



493

درب: شقشاق تمس تسد ن افوط و داد کتنا رس فرح امله،یب

! یکوا -

ناج راب رازه نورد زا امله دشو تشم قشاق رود حضاو روط هب شت سد

تایوت حم اررد شقشاق ، دریگب وا ارزا شهاگن هکنیا نودب نافوط دنک.

عهب ورش حضاو ال ماک امله، ت سد دش. ضبقنم شکف و درب ورف باقشب

رظتنم داد، یم ناج ناش اربی یزور یهک نامشچ هب هریخ و درک ند رلیز

اذغ قشاق نافوط هکن زایا لبق یا هیناث تسرد دوب! هدش نوخ شلد امدن...

دزواب شتسد ریز هدارا یب ... دروایب تقاط تسناوتن امله دربب، ناهد ارهب

درب: ادصباال س رت

! روخن -

: دیسرپ دشه ضبقنم کف نامه واب تخیر نا فوط دیفس ترشیت یور اذغ

ارچ؟ -

وهب درک زاب هار شا وگهن یور یتشرد یاه دیراورم لثم تسرد امله کشا

: داتفا هیرگ

... روخن -

دز: ییامن نا دند دنخبل ناهگان و تفر نییاپ نافوط یولگ بیس
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! متشاد ور شراظتنا -

نامشچ شیپ دش. دنلب ن افوط و داتفا نوریب شا هنیس امله،زا بلق

ت: شگ تقهلا تلآ لا بند وهب درک زاب اهار هیودا تنیباک رد یوا هدز تشحو

! تسین -

شتسد ود ره تشپ .زا تشگرب شتمس نافوط دشو هایس امله مشچ شیپ

: دروآ ششوگ کیدزن ورس تشاذگ یهامل هناش یور ار

؟ رتکد موناخ یشکب ونم یتساوخ -می

شیاه یبل هلصاف نافوط و درک ن دیزرل هب عورش رتدب شتسد ریز امله نت

: رتمک او شوگ اراب

؟ مدیم هفن یدرک -فرک

ی هظحل نامه ...زا تسناد یم لوا نامه درک.زا یم شا هجنکش تشاد

با قشب شرگید تسد واب تشادرب امله ی هناش ارزا شناتسد زا یکی ! لوا

داد: له وا تمس ار شدوخ

؟ مدب تدوخ دروخ هب ور اذغ نیمه منوت یمن یدرک رکف -

: دیخرچ شیورب ور یاذغ باقشب یور امله ی هدیسرت و سیخ هاگن

ن... افوط وط... -
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: تفرگ شار تسد و تشاذگ وا تسد اررد قشاق طوناف

؟ نافوط -اجِن

و شرس تشپ ی هناو ید درم نحل دنک. هیرگ تسناوت یمن رگید یتح امله

و تخادنا امله لد رد یرتشیب سرت ، شکانسرت یلو زیمآ تبحم ب اوج

: درشف ار شبلق نامز مه

ارچ؟ ؟ یدنوسر اجنیا هب ونم رچا -

درش: ف مکحم ار شا هناش نافوط و دیشک غیج ار شرخآ ی هملک

، ماذغ وت یزیرب ات یدرک یم ردوپ ور قالیب جنرب صرق نوا یتشاد یتقو -

اعدا ! ننیمه اه مدآ ی همه ... تیعقاو ذتا هیبش ! یدوب تدوخ هیبش یدایز

، هسرب هک شاپ یلو هسر یمن مه هچرو هبم نوشرازآ و ننو برهم ننک یم

یکی ! بوخ یکی ، هریم رد دب شمسا یکی طقف ... نشکب مدآ یتح نرضاح

هک ینومه دبم! مدآ نومه نم ... هبوخ مدآ هشیم یکی و هدب مدآ هشیم

جنرب صرق دمع زا هک بمد مدآ نومه نم . هرادن مه ندوب بوخ یاعدا

... یدوب هبوخ مدآ هک ییوت ! ینک یم راکیچ منیب اتب تمشچ یولج متشاذگ

اب هظحل ره اقمحا نیع و مدرک تاشامت تدم مامت هک مدب مدآ نومه نم

ات هنوت یمن امله ،لوی نشاب اهدب مدآ ی همه دیاش ... هنوت یمن متفگ مدوخ
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بهر! شیپ دح نیا

باالرت شیاد دشوص ر تشی ب کرتخد نا یزرل هناش یور شناتشگنا راشف

: تفر

وخب یاعدا هک نوریب نوا یاه مدآ مومت یعن یدش ! یتفر شیپ یلو -

! لتاق یدش ... ههای س نوشنورد یلو هشیم نوشندوب

شا هناش یور زا تدش ارهب وا تسد . دروایب تق اط تسناوتن رگید امله

دش: دنلب دزو سپ

یتشک راب رازه ونم ...وت یتخاس لتاق نم زا !وت یدنوسر اجنیا هب ونم -وت

ناف! وط

ربد. موج واه تمس هدارا ویب درک اررپ هناخ شکیرتسیه یاه غیج یادص

غیج هیرگ واب دیبوک یاو هنیس هسفق هب تردق مامت اراب شیاه تشم

: دیشک

یرادن قح ، یدنوسر ا جنیا هب ونم هک ییوت ... ینک مشنزرس یرادن قح -

! ینک شنزرس یروخ یم اذغ نوا زا منیبب متسنوت هکن ور ینم

ووا تفرگ ار شتسد ود ره چم نافوط هک دنک رپ تشم هرابود تساوخ و

و دمآ دورف زیم یور برض هب امله رمک داد! له زیم یور تردق مامت اراب
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، شدردرپ ابآخ نامزمه ... داتفین اذغ غاد باهی اقشب یور هک دوب ادخ کرا

: دروخ ب ناکت تشاذگن دشو خم شنت یور نافوط

متساوخ منک...می دامتعا تهب متساوخ یم امله! هنیمه تیعقاو تاذ -

... یتشاذن تدوخ ! یتشاذن ... مدن ترازآ هگید و منک دامتع ا

ن درک لزاب وغشم ش تسد کی .اب دیکچ یم نوخ ر اگنا شنامشچ یدی ازفس

داد: همادا مشخ دشواب امله نهاریپ یاه همکد

تناحتما منک...وت دامتعا متساوخ یم بمر. شیپ مورآ مورآ متساوخ یم -

! یتشاذن امله... یدروخ تس کش

دوش: دازآ شتسد ریز زا هک درک یم قتال ابرگهی امله

نک... ملو ادخ نک...توور ملو -

: دادن ناما و درک زاب رخآ اهارات همکد ن افوط

ز ورما ... یشیم نم ملا ومکلا مامت زو رما امله! هرید یلیخ ... هرید هگید -

! یریم یم تدوخ وت راب رازه

ناهگان دیو شک غیج هدز تشح و امله هک درب رفو شندرگ یدو ردگ ورس

، شقطنم ، شنهذ ، شلقع . داتفا زیم یور ی روخ ویمه یوقاچ هب شه اگن

و دندرک مکح وقاچ نآ نتشاد هببر ناهگان شزی چ وههم شا هراپ هراپ بلق
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رمک رد تشپ ارزا وقاچ یک یرتسیه غیج ،اب دیایب شدوخ هب هکنیا زا لبق

رفوربد: نافوط

! کرد هب ورب -

درم دردرپ ن امشچ امت امله و درک اررپ شیاه شوگ ن افوط کاندرد ی نهلا

رواب زدند... یم یروابان ِد ایرف ، شنامشچ هک یدرم تام ! دنام شیوربور

ناتسد ،حاالاب دیسر یمن مه هچروم هب شرازآ هک یرتخد امله، هک درک یمن

شنامشچ زا هدز تشحو امله کشا . دشاب هدز وا هب یم خز نینچ ش خدو

ناکت ناج ،نهمی نافوط یاه بل دش. مگ شا هقیقش یاهوم ورد درک رارف

: دندرو خ

؟ یدرک ر اکیچ -چ...

دز. یم ن وریب شناهد زا تشاد امله بلق و دوب وفخه هتفرگ شیادص

سفن دش، یم رت خرس درد تدش زا هظحل ره هک یخرس نامشچ هب هریخ

دش دوب،زاب هدز نافوط رمک هب هک ییوقاچ رود زا شتسد و دیشک یا هدیرب

زا مجح نآ ندید ،زا دروخ شتسد هب هک شمشچ اهر... شرانک جنا همین و

هک یدرم خرس نوخ دوب! ش تسد یور نافوط نوخ . دیرب شسفن نوخ

: دیچیپ ششوگ رد یوا هفخ یاد دوب.ص شقشاع ینامز
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ارچ... -چ...

زا لبق یا هیناث تسرد دش. تسس شنت دزو یکاندرد ی هفرس ناهگان و

نوریب وا نت ریز ارزا شد وخ دت،هامل فیب هامل یور شنت ینیگنس هکنیا

ملها،ابگهیر دش. ترپ اه کیمارس یور نافو ط ناج همین مسج و دیشک

هتفر ورف نافوط رمک رد هتسد هکات ییو قاچ هب هریخ و رتف بقع یمدق

درک: ه مزمز شدوخ اب بل ریز شا، ینوخ ناتسد و دوب

؟ مدرک راک یچ نم ایادخ ... ایادخ ؟ مدرک ر اکیچ نم -

شتمس تسد ، تفر یم شنت زا ناج رتشیب هظحل هکهر نردحیلا افوط

: دشکب وا تمس هب نیمز یور ار شدوخ درک یعس و درک زارد

! یرب مراذیمن ... مراذیمن -ن...

: دیشک غیج و تفر قعب بقع هدز تشح امله،و

ولج! -این...این

. داتفا یم نوخ در اهیسدیف کیمارس یور یمآدم، ولج هک وطفنا

دوب: رت خرس شن یزرت نوخ زا شا یبآ نامشچ

... یرب مراذیمن ! ینم -وت...وتماِل...

نوریب شرمک زا تکرح کی اررد وقاچ ملها، ی هدیسرت نامشچ لباقم و
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: دیسرت ملهابدرت دز، نوریب راشف هکبا نوخ و دیشک

! ینک یم یزیرنوخ ... نوریب شیدروآ یم دیابن -ن...هن!هن

که دید یم ار ینابرهم نافوط ،مه شلباقم ورد. یمن چار تسناد یمن

رگا دوب. هدرک ش رگج هب نوخ هک یدرمان نافوط ومه دوب شقشاع ینامز

درمان نافوط دنام،شیاد یم رگا درم. یم شنابر هم نافوط ،اشدی تفر یم

زیم هب تسد ش، دیدش یزیرنوخ هب هجوت نیب افوط ! تفرگ یم ار شناج

دیاب . تسا رارف تقو هک دیمهف امله دش، زیخ مین هک نیمه و تف رگ

هناخزپشآ .زا تفر یم و دیود یم تشاد ناوت هک ییاج ات دیاب . تفر یم

یا هلیسو ای کر ادم هک تشادن تصرف یتح ، هظحل ونآ ددیو نوریب

ار نآ یناهگان می مصت کی مزی،رد یور نافوط لیابوم ابددین اهنت رباددر.

شیا ه مدق شدین!هب شرس تشپ ارزا نافوط یاه مدق یا دص تو شادرب

دش! ه دیشک تشپ زا شیاهوم هک دوب نامتخا ردس کیدزن و داد تعرس

و داتف ا شتسد لزا یابوم د. یسر شهباجو بلق نا برض و تفر باال شغیج

دنک: دازآ ار شیاهو کدرم یعس

نک... -خآ...ومل

نا مزمه و نیرت کانتشح دوب،ابو هداتسیا وزررساپ هب هک نافوط
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زد: بل نکمم حتلا نیرت کاندر د

! یریم یم ...ای ینوم یم !ای... مراد ور قفط...قفطوت نم -

درک: قتال رتشیب و بدیر سف ن شیا هوم ی هشی ر درد زا امله

نک! ملو ... ینا ور نک ملو نک... ملو -

طقف هدش خنو لد اب امله ارادردو وا هکفطق دوب هدرک فارتعا ، نافوط

یکی نافوط ... دریم یم مه دنامب رگا هک تسناد یم . دورب هک تساوخ یم

راراه شیا ومه نانچمه و دیچیپ یوا هناش رود تشپ ارزا شناتسد زا

: درکن

امله... منک یمن تلو کمن... یمن تلو -ن...نه...

شیاپ ریز زیمن یور دزو یم جوم یگدنامرد و درد و مشخ شیادص رد

میلست ار کرتخد هکنآ زا لبق یا هظحل تسرد دوب... هداتفا هار نوخ یایرد

نافوط مخز ورد درک رپ تشم هرظتنمریغ یتکرح رد امله دنک، شدوخ

: دیبوک

! درمان نک ملو -

ی اشهن رود زا شناتسد هک نیمه و درک اررپ هناخ نافوط دردرپ ی نهلا

نتشادرب اب نامز رکدومه دازآ ار شدوخ عیرس امله دش، لش کرتخد
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نامتخاس زا وهامل داتفا شیاهونا وریز نافوط ، نیمز یور زا وا لیاب وم

هک دید و دناخرچ ندرگ رخآ، ی هظحل و دیود شناوت مامت .اب دیود نو ریب

هک دش ثع نیم،اب ز یور وا نداتفا یاد .ص دروخ نیمز تروص اب نافوط

رارف هک"بور! دنزب داد شرس رد یسک و دنوش ب وکخیم نیمز یور شیاه اپ

حلا هکاتهب درک یم هیرگ نانچ وربو!" نکن هاگن ور ترس تشپ نک...

دردرپ هاگن هک نی ومه درک دنلب رس شقمر نی رخآ ،با نافو .ط تشادن ساهقب

داد: ناکت نیف رط هب رس دنت دنت امله ، داتفا امله هب شسمتلم و

! منوت یمن ... منوت یمن -

یاپ .اب تفر نوری وب درک زاب ار نامت خاس دوش،رد نامیشپ هکنیا زا لبق و

ش ناوت مامت ،اب دوبن نوریب رسدو لصف نآ بسانم هک ییاه سابل و هنه رب

ناتسد . تفرگ دیه دان ار مدرم بجعتم هاگن و درک ندیو هبد عورش

فک هک دیود یردقنآ ! دندرک یم هجو ت بلج یزیچ ره رزا تشیب شا ینوخ

یفاک ی هزادنا هب یتق دمآ...و دنب شسف دشون دولآ نوخ یو مخز شیا هاپ

. تشاذگ شیاهوناز یور تسد و داتسیا ، دیسر ینابایخ کیدزن شدو رود

هیکت یراوید ...هب تخوس یم شا نیسه هسفق . دشکب سفن تسناوت یمن

هاگن ار شرس تشپ نافوط ن دمآ سرت زا هظحل ره هک وردحیلا داد
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یسک دیاش . دریمب شدوبن رد نافوط دیاش فگتهک شدوخ درک،اب یم

. دناسرب ناتسر میبا ارهب شدوخ دناوتن دیاش د. سرب شداد هب هک دشابن

هدش نارگن وا یارب هکنیا زا امله و دنک شکمک هک تشادن دو جو یسک اعطق

نایم و دیشک شیاه وم هب یگنچ . دروخ یم مه هب شدوخ مه زا شلا ح دوب

دز: داد شدوخ رس نیگمشخ شا، هیرگ و هدیرب یاه سفن

؟ قمحا ینوت یم رو طچ ؟ یشاب ش نارگن زونه ینوت یم رو طچ -

رت... هحرش هحرش هامل بلق دشدنو یم رتشیب هظحل ره بجعتم اگنهاهی

هب شهاگن ، نکمم نحتلا یرت هدنامرد دزورد شا هنیس هسفق هب یت شم

ت شاد لفق ، لیابوم درک. نشور ار شا هحفص و داتفا شتسد رد لیاب وم

نافوط گرم رکف اب تسناوت یمن . دریگب یرارطضا سامت تسناوت یم یلو

نا زرل تسد دوش،اب نامیشپ ه کنیا زا لبق سپ دیایب رانک شدوخ تسد به

رو تارپا یادص . دناب سچ ششوگ ارهب یشوگ ارگفرتو سنا رواژ ی هرامش

دز: بل ینازرل یادص واب همدقم ،بی دیچیپ ششوگ رد هک

-someonestabbed...pleasehelphim!

'! دینک شکمک افطل ... هدروخ وقاچ رفن (هی

و درک عطق ار سامت ، دسرپب یزیچ رو تارپا هکنیا زا لبق و داد ار سردآ و
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ار شا ینوخ تسد ، دیزرل یم شنت مامت هک ...ردحیلا شوماخ ار لیاب وم

وسراو داتسیا شیاپ شیپ یسکات هک نیمه و درک زارد یسکات نیلو ا یارب

: تفگ هدیرب هدیرب هدننار هب باطخ دش،

-please...pleasetakemetothefirst...firstpolicestation.

(. دیربب سیلپ هاگتسیا نیلوا ... نیلوا ونمبه افطل (طلاف...

***

ییوتپ یتح و دیزرل یم شنت مامت ... دیزرل یم و دوب هتسشن سیلپ یورب ور

یرد .قنآ تشادن یریثات شزرل ندش رتمک رد مه دندوب هدروآ شیارب هک

. دروخ یم مه هب شیاه نادند وبدهک بار خ شلا ح

-pleasedrinksomewaterandberelax.Youhavetostop

cryingandtellmewhathappend.ThenIcantrytohelp

you.

یگب مهب و ینک مومت ور ندرک هیرگ دیاب . شاب مورآ و روخب بآ یمک افطل )

کمن.) تکمک منوت یم نم شدعب هدش... یچ

واب دوب .جناو تخود شیوربور درم نامشچ اررد شس یخ نامشچ امله،

گنرمه تسرد شنامشچ درک. یم تبحص یسیلگنا ، یناتسهل ظیل یغ هجهل
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و تفرگ جوا رتدب شبلق نابرض . دندیسر یم رظن هب نسمه و دوب نافوط

شندیسر ی هظحل دش.زا لیدبت تشحو رس زا ییاه هکسکس هب شا هیرگ

لکهم کی یتح دوب، هتشذگ تعاس مین اتحاالهک سیلپ هاگتسیا هب

رتدب شلا ح دش یم ثع اب شیوربو ر درم نامشچ . دنزب فرح دوب هتسناوتن

تسناد یم یلو دنکن شهاگن هک درک یم شهاوخ ، تسناوت یم رگا دوش.

دش دهاو خ مهتم ییوگغورد هب اعطق ، دهاوخب وا زا یزیچ نینچ رگا هک

لباقم طفر نامشچ رد دنناوت یمن نتفگ مدرغو اگنه اه، مدآ زا یلیخ نوچ

سپ . دنتش اذگ یم یزیچ نینچ یاپ ار شتساوخ االرد متحا و دننک هاگن

درک: تبحص هب عورش ین دنک ناج دزوهب مهگهر اررد شناتشگنا

-I'm iranian.Icameto...cametopolandwithmyhusband

for...forhoneymoon.Heisafamousswimmerofolympic.

Toofan...ToofanDadmehr!

ناتسهل هب لسع هام هساو ... هساو مرسمه اب...اب نم ما... یناریا (نم

همر!) داد نافوط ... نافو .ط هکیپملا فورعم رگانش نوا می. دموا

: تسشن شیوربور درم یاهوربا نایم یگنرمک مخا

-continueplease.
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(. دیدب همادا فطلا )

. تسا متسیس رد نافوط مسا ندرک چرس لوغشم وا هک دش هجوتم ملها

نکد! دییات ار شیوربور رتخد یاه فرح تحص تساوخ یم رهک اگنا

داد: همادا و دات سرف نییاپ یتخس ارهب شناهد بآ امله

-Hemarriedmeandtookmetowarsaw.Hefooledme!

Afterarrivinghere,hedrownedme!evenhedidn'twaitfor

onenight!Hedrownedmeinthepoolofhishouse...Heis

apsycho!I'm apsychologistandI'm surethathehasa

psychopath!

زا دعب داد! بیرف ونم نوا . دروآ وشرو هب ونم رکدو جاودز ماها اب نوا )

نوا ... درکن بصر مه بش هی هساو یتح درک! قرغ ونم ، اجنیا هب ندیسر

و مسانشناور نم ... هیناور هی نوا درک! قرغ ش هنوخ رختسا وت ونم

(! هتپوکیاس هی نوا هک منئمطم

ار بموا یاد ص هرابود امله دوب. هدش ضوع شیوربو ر درم نامشچ گنر

: دینش شدوخ هب باطخ

-continue...

هدب...) همادا )
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دوب: هداتفا سفن سفن هب امله

-Heliterallytookmetodeathandbroughtbacktolifefor

threetimes!Hedrownedmeandsavedme,hetriedto

strangledme,hebeatedmebadlyandtoday...todayhe

wantedtorapedme!

داد، متاجن رکدو قرغ ونم ... دنودرگرب یگدنز وهب تشک ونم راب هس نوا )

تساوخ یم زورما ... زورما دزو مکتک یدب زرط هنک،هب م هفخ درک یعس

هنک!) زواجت مهب

بدیره یاه هیرگ نامه .اب داتفا هیرگ وهب دنک لر تنک ار شدو خ تسناوتن

داد: هما دا هد یرب

-Istabbedhim withthekitchenknife!I...Istabbedhim

andranawaytosavemyself...beforecominghereor

eventakingataxi,lcalledandambulancetosavehim!He

wasmylovebutheisapsycho...Hewasmyeverything

buthealmostkilledme!Please...pleasehelpme!Please

helpmetocallmyfamily...lcouldn'tbringmyIDcardsand
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passportwithme.butyoucansearchmyname.I'm Helma

Arami.Iwasthepsychologistofiranianathletesinthelast

olympic.

هساو و مدز وقاچ شهب نم نم... مدز. وقاچ هنو خزپشآ یوقاچ اب شهب (نم

،نم یسکات نتفرگ یتح ای اجنیا هب ندموا زا لبق ! مدرک رارف مدوخ تاج ن

دوب... وکیاس یلو دوب نم قشع نوا مدز... گنز سن ال وبمآ هب شتاجن هساو

! دینک مکک مهب مهب افطل ... افطل ! تشک ونم ابیرقت یلو زیچموبد همه نوا

وراب متروپساپ کو رادم متسنوتن نم . منزب مزگن هداوناخ هب هک دینک کمک

. متسه یمارآ امله نم ! دینک چرس ور ممسا دینوت یم ...ویل مرایب مدوخ

م...) دوب ریخا کیپملا رد ین اریا ی اهراکشزرو سانش ناور نم

و دیخرچ شیوربور روتینام و امله سیخ ترو ص شی،بنی وربور درم هاگن

یلطع م دید،یب یمن امله هک یدرف هب باطخ درب. نفلت هب تسد سیرع

: تفگ

-findtheimportantinformationaboutToofanDadmehr

andhiswife...theycametopolandafewdaysago.

زور دنچ انوا نک. ادیپ شرسم وه رهمداد ناف وط زا ور یمهم تاع (طاال
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(. ندموا ناتسهل به شیپ

: دیسرپ لهام هب وور داد هلصاف ششوگ ارزا یشوگ

-Ishethecitizenofpoland...right?

؟) هتسرد ... هناتسهل دنو رهش نوا )

عطق ار سامت دعب هیناث چدن شیوربور ورمد داد ناکت رس فرح یب هامل

: دیسر می رظن رتبه نئمطم برا نیا شا یبآ هاگن کدر.

-weareheretohelpyou.Youaresafeheresodon'tworry.

(. شاب ن نار گن سپ یناما رد .وت مینک کمک تهب هک مییاجنیا (ما

مارآ تالشکدر یتخس وهب دیشک شسیخ نام شچ ریز ار شنازرل تسد امله

دنک: زکرمت شندیشک سفن ووری دنامب

-please...pleaseletmecallmyfamilyiniran.

(. منزب گنز ناری موتا هداو ناخ هب دیراذب ...لافط افطل )

گناارهک امله درک. هراشا نفلت اددوهب ناکت یرس رحف یب شی وربور درم

درک: ر ارکت یلطعم دشویب دنلب ،سعیر دشاب هتفرگ هرابود جینا

-thankyou...thankyousomuch...

(. منونمم یلیخ منو... (نمم
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ار نفلت ، شیور شیپ ناو ج سیلپ . دیزرل یم ناجیه و فعض زا شیا هوناز

امله یلو دنیشنب وا هب کیدزن نصدیل یور دناوتب امله ات داد له شتمس

هب زند گنز ،یپ شندب های لولس کت کت و سا وح مامت . تسشنن

مه زونه د، یخر چ یم ها هرامش یور شناتشگنا یتقو بدوو شا هد اوناخ

هک ینا مز .ات دریگب طابترا شا هداوناخ اب دناوت یم هک درک یمن رواب

زونه و دنابسچ ششوگ ارهب یشوگ درک. یمن رواب شدین یمن ار ناشیا صد

رد شردام نارگن و ضغب رپزا یادص هک دوب هدیسرن مود هب لوا قوب

: دیچیپ یشو گ

؟ نامام ؟هامل امله -

زور دنچ هک یردام رایدده. ناتسهل ی هرامش شیپ شردام هک تسناد یم

سامت کی رظتنم دوب... رظتنم و هدنارذگ ی ربخ یب اررد یمنهج

وبه تش ملهاذگ نت زا یبیجع یامرگ نامزمه و فیفخ ش...لزر رتخد زا

د: اتفا هیرگ

! منامام ... نامام -

: داتفا هیرگ وهب دیشک یفیفخ غیج شردام

؟ مدرگب ترود یتدو ؟خ نامام یتدوخ امله امله... -
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درب: ادصباال هیرگ اب شرتخد و رسمه هب باطخ و

هدز. گنز امله ایب ایله...حدما ... دماح -

: تفگ ملها هب باطخ هرابود و دنامن شرسمه رظتنم

؟ یداد بیمن اوج تو نفلت ارچ ؟ ردام یوت یاجک ؟ امله یبوخ ؟ یبوخ -

هرآ؟ ... دیبوخ د؟ یبوخ نوتود ؟ره تساجک نافوط

بیسآ نافوط از شرتخد هک دیسر یمن شر دام نهذ هب مه دصرد کی یتح

ناشن امله اربه شراتفر نی رتهب ناریا رد هک روطنامه !طوناف دشاب هدید

ه سفق یور تسد . تشاد ار راتفر نیمه زین یوا هداوناخ شیپ دوب، ادهد

فرح هیرگ نودب ات دنک ناج و دشکب سف ن دناوتب هک تشاذگ شا هنیس

: دنزب

هب هدب ور یشوگ افطل ... افطل ... میبوخ ام نامام ... نامام -ام...

فطلا... اباب...

هک اهیی فرح نکد. رتدب ار شردام رامیب بلق شیاه فرح هک دیسرت یم

: دیسرت رتدب شر یربد...مدا یم سفن ناشرورم زا مه شدوخ یتح

؟ هزرل یم ردقنا تادص ارچ ؟ مدرگب ترو د هدش یچ -

هب دمما ار یرجنخ یسک هک راگنا . دروآ یم دنب ار شسفن شر دام ی هیرگ
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ادصباال هد ارا یب وا بهب اطخ یتحاران .اب دروآ یمرد و درب یم ورف شبلق

درب:

اباب... هب هدب ور یشوگ افطل ... افطل نامام ن... امام -

دز: قه و درشف زیم ی هبل تسد

... افطل -

: دیچیپ یشوگ رد شردپ یادص هک دوب هتفگن یزیچ زونه شردام

؟ مرتخد یبوخ اباب؟ یبوخ ؟ امله -ولا...ولا

،اب دشاب هدرک ادیپ ار شا هداوناخ هک یا هدشمگ ی هچبرتخد لثم هامل

: داتفا رگهی هب لبق زا رتدب شردپ یاد ص

هدب... ناجمت اجن زایا ادخ ور وت اباب اباب... -

شردپ ندش رت هبنرگنا تسناوتن هظحل نآ هک دوب بارخ یدح هب شلا ح

: دیچیپ ششوگ رد یوا هدننک مرگلد هشیمه اما نارگ ن نحل دنک. رکف

مه اتاب شاب م ورآ هدش. یچ وگب وهبم شاب مورآ اباب... زیزع امله... -

. مینک شلح

: دنزب فرح ات دنک ناج . دشکب سفن تسناوت می یتخس هب هامل

ونم نافوط وطفنا... متش... دنا یطابترا هار چیه زور دنچ نیا نم نم... -
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زو رما نم نم... درک. مسبح اجنیا میدیسر اباب!ات درک سبح هنوخ وت

شهب مدوخ یاتسد اباب!اب مدرک شیمخز نم . شتسد زا منک رارف متسنوت

منود یمن یاهن... هبوخ شلا ح دمنو یمن ... سیلپ شیپ م دموا و مدز قاچو

شهاوخ منک... می شهاوخ ! تشک ونم راب چدن نوا یلو ایهن تس نزهد

اباب! نودرگرب ونم ادخ ور ...وت سیلپ ش یپ ورب اباب... هدب متاجن منک یم

و تسشن یلد صن راریو چان .هب دننک لمحت ار شنزو دنتسناوتن شیاه وناز

کدر: شلد هب نوخ ر تشیب شردپ ناز رل یادص ضغب

مد رگب ترود ... مدرگب ترود اباب؟ رکهد تراکیچ د رمان نوا امله امله... -

ه؟ دموا ترس هب یچ

: دشکب سفن تسناوت یمن دز. گنچ ار شا هنیس هس فق امله

نک! مکمک اباب اباب... -

با شیو ربور وجنا سیلپ هک داتفا سخ سخ شدوهب اهر شتسد زا نفلت و

دش: دنلب گنرینا

-Madam,areyouok??

؟) هبوخ نوتلا مناخ،ح )

درک. هراشا دشوهبتنفل هریخ وا هب شا هدیرب هدیرب هیا سف ن نایم امله
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سیلپ اگنه . دسرب شا هداوناخ شوگ هب شندنک ناج یادص تساوخ یمن

ش کلپ . دروایب تقاط نآ زا رتشیب تسناوت ن امله و دیخرچ نفلت تمس جناو

... تفر شوه زا وا مشچ شیپ و داتفا رویمه

***

و دندرک لقتنم سنا اروژ شخب تخت یور د راکنارب ارزا شنوخ قرغ نت

دش: تبحص لوغشم ی ناتسهل هب سنا رواژ نیسنکت

راشف و هداد تسد زا یدایز نوخ ... هرادن رمهاه . هدروخ وقاچ شرمک -هب

نو وساالمت وهب هشوهیب ابیرقت هنک. یم تفا هراد شبلق نابرض و نوخ

هنک. یم هم زمز ور هملک هی تاقوا یهاگ یلو مندیه باو ج

یسررب ار شرمک مخز دنا وتب کش دنتاپز دوب هدناخرچ ولهپ ارهب نافوط

ل وغشم و تشاذگ شا ینیب و ناهد یور یسژنار کا کسام ر اتسرپ دنک.

یاه شکتس د رتکد دش. شا هنیس هسفق هب بلق راون یاهد ورتکلا ندنابسچ

. دیشک ارباال نافوط ولپک دروآرد مخز یسررب زا سپ ار شا ینوخ

درد زا یزیچ چیه هک روطنامه ... تشادن ید ایز شنکاو ناف وط یبآ نامشچ

رتکد ! مسا کی دوب... هدرک رپ هملک کی ار شن هذ یلو دیمهف یمن شفارطا و

دز: شیا وصد تخادنا نافوط مشچ اررد شا یکشزپ ی هوق ارچغ رون
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-sir...sircanyouhearme?

؟) یونش یم ونم یادص (اقآ...آاق

نیف رط هب یرس بلق راون هاگتسد هب هریخ رتکد و دادن یباوج چیه نافوط

داد: ناکت

اهی مادنا ندید لاآسبی متحا هنک. یم تفا هراد رامی ب یتایح -عالمئ

! دینک رضاح االن نیمه ور لمع ایزده.تاقا شیلخ دا

درک: شفقوت وام ناج ییب هم زمز هک درذگب ناف وط نکرا زا تساوخ و

امله... -ه...

و درب وا کیدزن رس . تسشن شیا هوربا نایم یگنرمک مخا و تشگرب ش تمس

درک: رارکت ی قیمع درد اب نافوط

ملها... -

کدرت روهب نیسنکت و دروخ رس شا هتسب مشچ ی هشوگ زا یک شا هرطق و

فگت:

امله! هنک... یم رارکت ور هملک کی نیمه طقف -

ار هملک نآ تشپ درد سکچیه . تشادن نافوط یعق او درد ربخاز سک چیه

درک: تسار رمک و داتسرف نوریب ارصادراد شسفن د...دکرت یمهف یمن
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... لمع قاتا ش دیربب -

***

ماهتا ر،هب همداد نافوط مهتم دوش... یم رداص ترو ص نیا هب هاگداد یار -

مرجم هناخ، رد وا ندرک سبح نین چمه و دوخ رسمه یحور و یمسج رازآ

یمسج رازآ نیح دوخ زا عافد لیلد ،هب یمارآ امله و دوش یم هتخانش

دوش. یم هدنادرگزاب شروشک هب دوخ تساوخ هئواب ،ربت شرسمه ط سوت

بوسحم ناتسهل دنورهش و یتیعبات ود رهمداد نافوط هک اجنآ زا نینچمه

رد هاگداد ، هدرک دییات وا اررد یتاپوکیاس الل تخا سانشناور و دوش یم

نارود هک دنک باختنا دناوت یم وممهت هدش لئاق فیفخت یمک وا مکح

یباختنا رو شک نیناوق ههب جوت اب ناتسهل ای ناریا اررد شتیموکحم

. دنارذگب

و درک رداص نافوط راد گر هاگن و امله راد من نامشچ لباقم ار یار یضاق

: دیبوک شکچ راب هس

... هاگداد متخ -

بدر شیاه نادند یمنا تردق مامت رااب شنییاپ وبل تف رگ نییاپ رس امله

نابز یهب سیلگنا هب یضاق هک یتاملک . دنکشن شضغب دوش ثعاب درد کلبه
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و درک یم شمارآ دوب،مه هدرک همجرت ی هبفسرا شنهذ رد ووا دوب هدروآ

تممه هب هاگداد وحاال، دوب هدمآ روشک نآ هب قشع کحم ...هب مارآان مه

درم یم شیارب یزور امله هک ید ددا!رم یم مکح شا یبآ مشچ درم ندوب

دوب... هتفر گرم یاپ وا تسد هب یلو

دنلب یضاق مارتحا هب همه یتقو و درک تشم ترد ق مامت اراب شن اتسد

مست هک نیمه و دنک لر تنک ار شدوخ تسناوتن دش. دنلب مه امله ، دندش

، نادنز سابل نرد افوط بدنل تماق ندید ،اب دناخرچ ندرگ هتمم هاگیاج

ریز یتسد مکحم ، دکچب شک شا هکنیا زا لبق و دیشک ریت یدب زرط به شبلق

: دیخرچ شتمس ن افوط هک دنادرگربور تساوخ و دیشک شمشچ

امله... -

و تفر نییاپ مارآ مارآ دعب، و دروخ هرگ وا یبآ نامشچ امله،رد خرس هاگن

درشف هم یور نادند . دنام تباث دندوب هدز شناتسد هب هک یدنب تسد یور

دش. رورم شنهذ رد دوب هدنارذگ رس کهزا ییاهزور و دزرلن اش هناچ هک

ریز و ناتسرا میب عبدرد زور و رتف شو زاه سیلپ هاگتسیا رد یتقو

شا یحور و یمسج تیعضو هک دیمهف دمآ، شوه یژنب سکا هاگتسد

صیخ شت ار یویر بیسآ رتکد دنک... یم روصت هک تسا یزیچ رتزا میخو
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راشف . دریگن رارق زا شنت یاه تیعقوم رد هک دوب هدرک دیکات بدوو هداد

وبندشرد یرتسب یاهزور مامت دنک. رتدب ار شلا ح تسناوت یم یبصع

یتح تسا نکمم هک تسناد یم و دوب سیلپ تظافح تحت نا، تسرامیب

شی، اه فرح نتفگ و ناتسرامیب زا ندش صخرم زا دعب یلو دوش ینا دنز

تسناوتن رگید امله و دوش رازگرب هاگداد ات درب نما ی هناخ ارهب وا سیلپ

هل هل شدوجو مامت و دروخ یم ار شدوخ نورد زا تدم مامت ! دسرپن یزیچ

زا هدنورپ لوئسم یتقو ... تسا حیلا هچ رد نافوط دمهفب هک دز یم

بخر امله ندید یارب وا مه رس تشپ یاه ت ساوخ نورد افوط یبسن دوب هب

ار وطفنا اب تاق لویمال تفرگ مارآ یمک زور دنچ زا سپ امله بلق داد،

... دهد رارق وا رانک اررد شدو خ رگید راب کی یتح تساوخ یمن ! تفریذپن

رسمه ، ناتسهل دنو رهش و یتیعبات ود یدرم دوب! یبیجع ی هدنو رپ

اهرد تیذا و رازآ نآ مامت و دوب هداد یحور و یمسج رازآ ار شا یناریا

شا، یناور الل تخا و ندوب یتیعبات شد...ود یم خالهص شا یناور الل تخا

شار ولیک هاگداد تاسلج مامت امله،رد و دوب هدرک تخس ار هاگداد میمصت

نتفر زا دوب هتسناوت ن ییاهن هاگداد رد یلو دوب هداتسرف شدوخ یاج هب

مکح، وعاالم هاگداد هب نافوط دورو ی هظحل و دوب هتفر نزبد. زاب رس
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هظ حل مهنا تسرد رخآ، ی هظحل اما دوب هدرکن شهاگن هم هظحل کی یتح

نامشچ وبد هتسناوتن ، تفر یم و تشاذگ یم شرس تشپ ار وا دیاب هک

هدرک راکش ار شهاگن نافوط دنو خرچن وا تمس هک دنک لر تنک ار شسیخ

دوب هدن اشوپ یبترمان شیر ارته شتروص ! هدیر پ گنر و دوب هدش بدو.الرغ

نارود وا هک دوب هدینش امله ... دیکچ یم نوخ راگنا شا یبآ نامشچ وزا

یدوب زاهب لبق و هتشگرب گرم ...کهزا هدنارذگ ناتسرامیب یاررد تخس

زا رارف یارب شیاه تقال نایم و دنک رارف وا ندید یارب هدرک ،تالش شلماک

زا دعب زور دنچ ، نافوط هک تسنا د یم ... هتفر شوه ،زا سیلپ تسد

مشچ رد مشچ ! شیوربور تسرد دوب... اجنآ وحاال هدش صخرم شدوخ

نافوط مشچ رد مه اراب مشخ و ینامی شپ راب نیلوا یارب امله ارچ و دندوب

هشیمه ندوب. نامیشپ شیاهراک یارب مه راب کی یتح ن افوط دید؟ یم

قمع رد تسرد دشوحاال، یم هدناوخ ش هاگن رگیزا یغای و مشخ

نیگنس یردقنآ ناشنایم وج دش. یم دهدی بی جع ینامیشپ کی شنامشچ

هنیس ارزا شا هدش هراپ هراپ بلق د. روایب تقاط تسناوتن امله هک دوب

شرس تشپ ارزا وا یادص و دناد رگربور دعب، و تشاذگ اج نامه و دروآرد

: دینش
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اسی! امله...او -

یلو دیشک ریت شناتسد فک . داتسیان یلو دیزرل شا ...اچهن داتسیان

دمآ: نوریب مهتم هاگیاج زا نافوط دداو همادا شی اه مدق .هب داتسیان

ربی... یرو طنیا یرادن قح ورن! امله... -

اه سیلپ هک ربدو شت مس ست اوخ نافوط و تسک صادش یب امله ضغب

دایرف دوش،با دازآ ناش تسد زا درک یم قتال .ردحلایهک دنتفرگ ار شیولج

داد: ش رارق بط خما یا هتفرگ و خشراد

یگدنز زاانی نم مهس مامت ...وت اسیاو یتنعل اسیاو ... اسیاو مگیم -ِد

نم زا وتدوخ یرادن قح ی... دوب مفده نیرت وطالنی ید!وت وب یگس

ملها! یرادن قح ... یری گب

رد کی دزن و دوش ن دنلب شا گرهی یادص هک درش ف شناهد وری تسد امله

درک: دیدهت هب عورش نافوط هاگد، جاد ورخ

یراد و یدوب چزیم همه امله!وت مریگ وزاتمی تزیچ همه ربی هگا -

! تیگدن هبز منزیم و مشیم شیتآ هنرگو ورن ... یریگ یم نم زا وتدوخ

ور همهم تارب هک یچ ،ره مریگ یم زات تور هداوناخ و ناریا مدرگ یمرب

م هنوخ وت هک ینامز هب یدرگرب ینک وزرآ منک یم یراک ... تزا ریگم یم
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! یدوب سب ح

. تشگن رب شت مس مه زاب یلو تخیر ورف هنیس رد شیاهدیده زات امله بلق

روط ونآ دشاب نامیشپ یسک دش یم رگم درک... کش شنامشچ ؟هب ینامی شپ

لا بند هب وا رد مه زونه هک دش رفنتم شدوخ دنک؟زا دیدهت هناد رمان

نافوط ناهگان هک بدو جور ردخ یمدق کی درگد...رد یم یدیفس ی نقهط

درک: سامتلا و داتفا هیرگ هب

هامل... ورن ورن! ، یتسرپ یم هک ییادخ نومه ورن...هب -

یندنک اجن وددیوهب نوریب هاگداد ،زاسنلا شبلق رد یرجنخ سح با امله

هک یبلق ثمل شضغب . تسکش شضغب و دناسر یزاب هط وحم ارهب شدوخ

ت: فرگ راوید تهب سد و تسکش و داتفا ، تشادن دوج و شا هنیس رد رگید

ادخ... -خآ

راز یردام دوب.ثمل هدیخرچ شتمس اه هاگن مامت هک دز یم راز نانچ

رد چزی همه هک راگنا رنه اگنا ... هتفر ارگ شدنزرف مادعا مکح هک دز یم

... تسکش سح ! تشاد گرم سح دوب. هتفر شیپ شعفن هب هاگد اد

شا یرپسا و درب ورف شف شارردکی رلناز تسد ، داتفا هرامش هب هک شسف ن

راب،ود کی دز. فاپ و تشاذگ شی اه بل نیب ار یرپسا رس . دروآ نوریب ار
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شیاهوناز راوید رانک اج دعب،هنام و ددرگرب شسف هکن یردقنآ راب، هس راب،

: درشف شار دشوبلق خم

! تهب تن... ...عل تهب تنعل -

ار شدرد هک زور نی دنچ زا سپ و تخیر یم کشا شترو ص یانهپ هب

شدوخ وبهحلا دروآ یم باال هیرگ اراب نآ مامت تشاد دوب،حاال هدروخ

یولج از نافوط خرس نامشچ ... ناشتف ج وا،بهحلا حلا دز.هب یم راز

سامتلا دشو یم رارکت شرس رد مادم وا یاه دیدهت دش. یمن رود شمشچ

دوب هتفر ووا دورن هک دوب هداد شمسق نافوط دبرت... شرخآ ی هظحل

یگدنامرد جوا رد یتح نافو ...ط دورب هک دوب روبجم ! تفر یم دیاب نوچ

کرتخد تسرد میمصت رب یدییات مهر نیمه و دوب هدرک شدیدهت زاب مه

نا هرب و لیلد شدوخ یارب مه ردقچ .هر تخوس یم شبلق یلو میدز

رتسکاخ تو خوس یم ناشزیگنا مغ تشونرس یارب شبلق ، دروآ یم

درب ورف فیک اررد شنازر ل تسد ، شلیاب وم گنز یادص ندین دش...ابش یم

دیاب هچ دش. رتدیدش شا هیرگ دید، هحفص یور هک ار شردپ مسا و

ارچ سپ دیسرپ یمن شردپ داد؟ یم ار شتشگزاب خبو ربخ فگت؟ یم

؟ تخوس می شتآ رد شدوجو مامت یتق و تفگ یم دیاب هچ دنک؟ یم هیرگ
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ددا؟ یم حیضوت ار بیجع ضقانت نآ رو طچ

نار گن یادص و درک سمل ار سامت یرارقرب نکیآ ، بارخ وابحلا راچا هبن

د: یچیپ ششوگ رد شردپ

دش؟ یچ ناج؟ اباب یبوخ امله... -

درک: رارکت نوخ ولد هیرگ دزواب گنچ رت مک حم ار شبلق امله

! هنوخ مایم مراد ... مدرگ یمرب مراد اباب! دش مومت دش... مومت -

***

تام شدوجو یدر سح یب زا مجح نآ دمآ،زا ن ییاپ ارکه امیپ اوه یاه هلپ

ی هرابود رادید قوش دوش،زا زاب نطو هب هک شیاپ درک یم روصت ... دنام

متما هک را گنا رِس! دوب... سح یب یلو دسا نشن رسزااپ شا هداوناخ

، دشاب هتشادن تسود ار شا هداوناخ هکنیا دوب...هن درمه شتاساسحا

،رپ دشاب هدزن اهپر هینآ رابود ندید یارب شلد هکنی دوب!هنا ناشقشاع

رد هک ییاهدرد . تخان ش یمن مه ار شدوخ هظ،حیت حل نآ رد یلو دوب هدز

هرذ هرذ ات دوب هدناسر شبل هب ناج دوب، هدرک لمحت ییاهنت وهب تبرغ

، یضرف صفا طخ کی یور و درک بترم رس یور ار شلا ...ش دریمب

سوبوتا زا یتقو یتح و تشادرب هاگدورف سوب وتا تمس ار شی اه مدق
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، دریگب لیوح ارت شنادمچ ات تشاذگ هاگدورف سنلا دشواپهب هدایپ

لیوحت ار شلیا سو هک نیمه ادد. ماج ارنا شیاهراک کت کت وگهن تابر

دش... هدرشف شیولگ دندوب هداتسیا رظتنم هک شا هداوناخ ندید ،اب تفرگ

هکنیا زا لبق و دروخ رس شا وگهن یور ادص یب یکشا هرطق ! رتدب شبلق

رانک یسک و درک ادیپ ییان وشآ مرگ شوغآ اررد شدوخ ، درادرب یمدق

دز: هجض ششوگ

نم... یامله ! نامام امله امله... -

هلصاف شردام روآدو موجه شی هبگول ضغب وهب درد تدش زا شب لق

شهاگن روابان و تشاذگ شک رتخد ی هدز خی ترو ص یور تسد . تفرگ

درک:

تارب ترد نم...ام مدرگب ت رود ؟ ردام یتشگرب هرآ؟ ... یتد ؟خو یتدو -خ

! هریمب

: دیزرل ناج امله،نهمی هیا بل

... ناما -م

دنچ هک شیا هوم ندید او، دیفس یاه وم ورات دیخرچ شردپ تمس ش هاگن

: دنزب وصاد دنکشب شضغب دش ث دوب،عاب هدش دیفس لبق ربارب
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اباب... -

شردپ مرگ شوغآ ،رد دیایب شدوخ هب هکنیا زا لبق دشو هدی شک شتسد

نشدی: ششوگ رانک ار یوا هنادرم و راد بضغ یادص و رتف ورف

ی! تشگرب هرخ ناج...باال اباب یتشگ امله...بر -

ویل دشاب شران ربدواتک ناتسهل هب هک دوب اررکهد شش متماتال شر دپ

هشی مه رتزا گنتلد ایله دشو حهقل ناشرود یرگید تس دوب...د هتسناوتن

دز: ادص هیرگ اب

... یجبآ -

رگیدکی نا شرفن راهچ بدع،ره هظحل دنچ و دیخ رچ شتمس ملها سیخ هاگن

هیرگ ناشفارطا یاه هاگن ههب جوت ویب دندوب هتفرگ شوغآ اررد

اراز شندرک هیرگ دنلب ییاناوت هک را گنا همه! زا رتادص یب امله ... دندرک یم

دوب... هداد تسد

***

رد شتسد کی واو تسد رد شتسد کی و دوب شر دام ی هناش یور شرس

هریخ نوریب هب هرجنپ زا سح یب ار هناخ ات هدن ام ریسم مامت ایله... تسد

دهاوخ چه شا یگدنز اب دعب هب نآ زا هک درک یم رکف شدوخ واب دوب هدش
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ریسا ووا تشذگ یم شعورش زا هام کی زا رتشیب هک یهاگشناد درک؟اب

درک یم رکف شلغش ...هب دناسر ارهبکالساهب شدوخ دوب هتسناوتن و دوب

نآ اب تسنا وت یمن کش نودب هکنیا !هب شکانتشحو یحور تیعضو و

کی و تشاد رواشم هب زاین شدوخ ... دهد هرواشم یسک هب تیعضو

لوط یلو وبد هتفای دوبهب شمسج یاه مخز ... نامرد وطالین ی هرود

دیپانکند... دوبهب هم شحور یاه مخز هک دیشک یم

... دیسرپ یمن یزیچ وا دروم رد سکچیه دز! یمن فرح نافوط زا سکچ یه

نیرتروآرجز یروآد ای دصق و دندرک یم ار شتاعارم هکنیا دوب! خبو

را هتشذگ دیاب دوز ای رید هک تسناد یم دوب... ،خبو دنتشادن ار شتارطاخ

هدش لصو نافوط هب نآ هکاب یا هدیسوپ ارازدنب شدوخ ات دنزب مخش

طالق یارب نکمم نامز نیلوا رد هک دوب هداد لوق شد وخ دنک...هب اهر

لوا نامه ارزا شق طال قح هک درک یم رکش دخاار شلد وهت دنک مادقا

،حاالهب تشاد ار شنتخاس دصق هک ییابیز و ییایور یگدنز ... هتفرگ

هک ینا ازنز تشاد خرب بوخ امله دشهوبدو بارخ نک شکلمم نی رتدب

اه دعب،سلا و هتشاذگ کرت شم یگدن اپهبز ناش هیلوا قو قح نتفرگ نودب

یبایغ تساوخ یم دنا... هدنام راچان اددهب یم نا هکزجشر ید رمان رانک
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رس زا هک یتاقافتا و ناف وط یناور الل تخا ههب جوت !با دریگب ار شق طال

دنک اراپهر ناشنایم دنب وا روضح نودب و یبایغ تسناوت یم دوب، ه دنارذگ

: دیسر ششوگ هب شردام راد ضغب یادص ! دشکب سف اتن

... هخآ نم نوج هب تدرد ... منام ام الرغشید ردقچ -

رکد: همزمز بل ریز و تشاذگ مه یور مشچ هامل

... هنکن ادخ -

: دیزرل لبق زا رتدب شیادص و دیسو ارب شرس قرف شردام

منک، اشامت ور تندروخ اذغ اوخد یم ملد ! متخپ تور عالهق دروم یاذغ -

وت بلق راگنا مزا یدوب رود هک یهام ود نیا ور... تندیدنخ ور، تندیباوخ

... یدیپت یم نم زا رود هگید یاج هی هک یدوب نم بلق ...وت دوبن م هنیس

وخلازرج طخ ش وخ رام نوا یاتسد وت ردقن هکا هر یمب تارب امرد

! هریمب تارب ...امرد یدیشک

ریت امله بلق ، تسکش شردام ضغب دشو هدیشک طس هکو نافوط رحف

داد: رادشه یا هتف رگ یادص اب شردپ و دیشک

! تسین شتقو ...االن موناخ -

داد: کتان رس دنت ودنت دیشک شسیخ نا مشچ ریز یتسد امله ردام
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! هریگ یم شیتآ هراد مبلق ویل منود یم ادخ ...هب منود یم -

دز: بل ناج ویب درک قلحه شرد ام نا زرل ودرنت ار شناتسد امله

! هبوخ حملا نم نام... -ام

درک: شلغب رت مکحم امله دشو سبح شردام ی هنیس رد سفن

! مشیم مه هبرت مباوخب هک مقاتا ،وت مروخب ورکه تتخپتسد -

هراب ؟ود دوش یم بوخ شلا ح هرابود هک دیسرپ شدو زاخ لد ورد

دوش؟ لبق ی امله دناوت یم

قرغ ار امله ت روص رسو و داتسرف نییاپ ارصادراد شناهد شبآ مردا

درک: هسوب

امرد! همادخ ...زا یشاب وخب وت همادخ زا نم -

نآ ریو صت هک درک وزرآ و دیشک ی قیمع سفن ش امرد شوغآ رد امله

دوش... کاپ شکلپ تشپ زا یخی یاه یبآ

تخپتسد شو خ رطع و تشذگ ناش اخهن اپهب هام ود زا سپ یت قو

تمس میقتسم و درک رواب ار شنتشگرب رتشیب دز، شا ینیب ریز شردام

: تفگ ین ارگن واب دمآ شلا بند شر دام . تفر شق اتا

؟ نامام یاوخ یمن یزیچ امله... -
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ادد: نا کت نیفر ط هب رس یگنرمک دنخبل اب امله

... مایم منک، ضوع سابل ... نامام -هن

ی هقی ... تسشن و سرخدرو رد،آرما هب هداد دشوتهیک شقاتا دراو و

هک یسو ر کسورع و ریرحت زیم هب شمشچ نهک یمه دزو گنچ ار شسا بل

وردحیلا دمآ شغارس هب هرابود یگفخ ، داتفا دوب هدیرخ شیارب نافوط

ار شا یرپسا ، دوشن یقبه شوگ هب شیا ه ندز سفن سفن درک یم هکتالش

بدو هتشگن رب لماک ش سفن زونه دز. فاپ روآدو نوریب شا ی تسد یکف زا

ورد تشادرب یگرزب ی بزهلا کیتس دش.پال دنلب و تفرگ راو ید هب تسد هک

شیا وابر هک درک یلیا سو مامت ندرک عمج ید،رشوعبه اراریغ یتکرح

اهوطالاهو سابل ات هتفرگ یسو ر کسورع نآ زیچ...زا همه دوب! هد یرخ

رارق رس ها نآ هکاب ییاه سا بل یتح دوب! طوبرم ناف وط هب هک یزیچ ره

، تخادنا نآ نو اررد شدقع سابل یتقو رخآ، رکدورد عمج ار دوب فرهت

دیشک شسیخ نامشچ ریز یت سد آدرو... نوریب هنیس ارزا شبلق درک سح

ی هدز تهب و نیگمغ نامشچ لباقم و درک زاب ،ردار دیدرت یا هرذ نود وب

: تشاذگ نور اربی بزهلا گرزب کیتس اه،پال نآ

رو نوشمودکچیه هگید ... هگید یکی هب دیدب دروای دیزادنب -نیااور
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! ماوخ یمن

***

اضما دیاب دنک. یریگولج شتسد شزرل اتزا تفرگ رت مکحم ار راکدوخ

وریت درک یم هراپ هشی هم یارب ار نا شنایم ی هدیسوپ دنب دیاب درک! یم

دوب! هدیسر شتقو دز. یم شکاندرد تاساسحا خالصهب

؟ هبوخ نوتلا ،ح یمارآ مناخ -

وور تفرگ رسباال عیرس ، دشاب هدش هدیشک نوریب یرگید یایند زا هک راگنا

درک: هاگداد ی شنم هب

وخمب! هلب هلب... -

هدش رتهب شا یویر لکشم زند. یم سفن سفن تدش هب هک دیمهف هزات و

یارب ار شک ینیلک داد. یم شرازآ از شنت یاه تیعقوم مه زونه ویل دوب

روط وهب دشاب ندناو خ سرد شا ه غدغد اهنت ات دوب هدرک لیطعت یتدم

هب ور شحور و مسج دری. گب رارق شکشزپناور و تسیپ ارت رظن تحت یدج

شردپ یاپ ندش،اپهب رتهب یارب شیا قتاله نایم و رتف یم یدوبه ب

. دریگب ار شق طال یب ایغ رتدوز هچ ره ات دوب هتشاذگ اپ ریز اهار هاگداد

ناتسهل رد دبا واات هک درک یم وزرآ امله و دوب هدماین ناریا هب زونه نافوط
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ریز ندیشک سفن روصت ... دنار ذگب اج نامه ار شتی موکحم نارود مبنادو

و دنازو س یم ار شبلق ، دیشک یم سف نآن ریز مه طوناف هک ینا مسآ

رسعی یلیخ زیچ همه هک دوب هدش ثعا ب شق طال قح درک... یم رتسکاخ

و دوب شیوربور طالق یاه هقرو ... هاگداد دوب!رد اجنآ وحاال دورب شیپ

ندرگ ، تسشن شا هناش یور یهک تسد دنک!اب اضما هک دندوب رظتنم همه

دی: سرپ ینارگن نحل اب شردپ و دناخرچ شتسار تمس

اباب؟ یبوخ -

! تسناد یمن ؟ دوب کدر...خوب رکف و دات سرف نییاپ راداد ارص شناهد بآ

اه هگرب ندرک اضما طقف طالق هک تسن اد یم دی. مهف یمن ار شدو خ حلا

یتخس مه دکما وره تشاد هلح رم نیدنچ .طالق تسین هناخ ندرک ادج و

هک یک ان درد فطاوع ریگرد ! لحارم نآ ریگرد و دوب مگردرس ار... شدوخ

سح هک دوب هتفگ شرواشم .هب دندیشک یم شلا چ ارهب شزغم و بلق

بوخ شدوخ و دنک یم تسکش سح گرم دح دنک!هب یم تسکش

نکمم وطالق، کرتشم یگدن ز نایاپ ...هک تسا ی عیبط که تسناد می

لطالقارهب حارم درف ورگا دنک داج ای نیجوز اررد تسکش حس تسا

هک تسن اد یم ! ددرگ ی بمزا شا یلبق دوخ هب هرابود ، دنارذگب یتسرد
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ار یا هدرو خ مخز سح لوی گنرمک و دنوش یم نا مرد ورمر هاهب مخز

نایاپ هب هدرکن عورش ار شکرتشم یگدنز د. رادن نامرد شمخز هک تشاد

.وا دوبن هدی قع توافت یا نتشادن مهافت لیلد هب اهنت شق دوب!طال هدن اسر

درک یم سح اه تدم و دوب هداد تسد زا ناف وط اب جاو دزا اررد شبلق

اب مه ار لحارم نآ مامت رگا هک تسناد یم ... درادن دوجو شا هنیس رد یبلق

مه ،زاب دصقرب و ددنخب هرابود رگا یتح ذگبارد، رس تشپ تیقفوم

اکیر ناف،زِمخ وط تسد شبه دوش...زمخ یمن رپ شا سهنی یخیلا هرفح

یناب همر هکاب دید یم ار یسک دوب.ره هدش هبآمدهاهل شدام تعا دوب!

د؟ شاب شیامن ناشمامت دنکن هک دی سرپ یم شر ردس ییادص کدن، یم راتفر

ار ناشتب مح هشیمه رتزا شیب یتح و هشی مه لثم شا هداوناخ یتقو یتح

.زا دیسرت یم د شابن یعق وا اهر اتفر نآ هکنیا زا شلد ،هت دنداد یم ناشن

مخز ات دیشک یم لوط . دیسرت یم دنشاب هدش هتسخ شتسد زا هکنیا

یق اب دبا شات مخز یاج رخآ، لویرد دوش گنرمک ایدبو دوب هب شحور

. دنام یم

درک: هم زمز و داد ناکت رس مارآ ، شردپ باوج رد

-خومب...
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"! نکن هیرگ " دیشک داد شدوخ رس لد،رب ورد

به زاین رهوتق .هک دریگن ار شیاه هیرگ یولج وبدهک گهتف شتسیپارت

،ردحیلا هظحل دلوینآ زیرب نوریب ینآ هلیسو ارهب شدرد ، تشاد هیرگ

درک!ماقلب یم تم واقم هناتخسرس ، تشاد یرگه بلط شدوجو دنب دنب هک

ار راکدوخ دوب، هداتسیا شرانک هنادرم هشیمه لثم هک یردپ نیگمغ نامشچ

راکدوخ و درک رکف دیتسرپ یم یزور هک ید رم یاه هدنخ .هب دناسر هقرو هب

یاهیهکاب هیده شا،هب یعقاوریغ یاه تبحم !هب دروآرد تکرح ارهب

داماد و سورع سا ناببل ،هبددیو ناشدقع زور ،هب دیرخ یم یلبقی هشقن

غیت شراکدوخ راگنا یهک روط و دروآرد تکرح ارهب راکدوخ ... نابا یخ رد

نای رش و دیشک شبلق ارروی ،تغی شدوخ بلق شیوربور ی هقرو و دشاب

درک. راه هقرو یور ار راکد وخ دزو هراوف شبلق زا نوخ درک! هراپ ار یلصا

ریو امله کشا هرطق و دند رساد گرم و یدیماان بوق یضرف یاه هاگتسد

شمدزاب درک!مدو ارعاالم دشل گرم و رتف بقع یمدق کچدی. هقرو

شیاهدرد ر تشیب هک راگنا ... هراپ ناشنایم ی هدی سوپ بانط دشو تر تحار

. دشکب سفن تسناوت یم هزات شندرک هراپ واب دوب یئرمان بانط نآ لصو

یاه مدآ هب هجوت ویب دیشک ناش مشچ ریز یتسد ، هشی مه رتزا مارآ
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فگت: بل ریز شف، ارطا

دش... مومت -

یاه یبآ نآ هب شتاروصت رد راگنا یهک روط و تشادرب بقع هب یرگید مدق

درک: هم زمز هشیمه ترزا خلت یدزو گنرم ک دنخبل کدن، یم هاگن رادگر یو خی

دش! مومت ام... نیب یچ -مهه

***

ارهب شبلق . دوبن شا هنیس بلقیرد رگید دز، نوریب هک هاگداد زاسنلا

نایم ار یدیدج یگدنز !ات دشکب س تافن دوب هدرک اهر جا نامه یندنک ناج

دز.خوب یمن یفرح چیه شردپ دنک... عورش ندروآ ماود یارب شیاه قتال

دوب هدیرپ تدش هب شگنر . دراد تولخ و توکس هب زاین ملها هک تسناد یم

اضما ی هظحل ار شیاه کشا نیرخآ . تشاد یمرب مدق مکحم نان چمه یلو

هظح کیل و تشا د یمرب مدق شیاپ پاهب شردپ دوب. هتخیر اه هقرو ند رک

یراکف !زاا دراد تسود ایند مامت هزی ادنا ار شرانک درم هک درک سح امله

شنیبدب اهدرم مامت هب تبسن و دندمآ یم شغارس هب هاگادوخان هک

بجعت اب شردپ . تفرگ ار شردپ تسد مارآ و دیشک تلا جخ ، دندرک یم

زد: دنخبل یتخس هب امله دو اتسیا
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! یدرکن متوخیلا شپ تقوچیه هک یسرم اباب... ی سرم -

دن، دوبن شا یماح هداوناخ ،رگا تشادن ار وا کهرگا درک فارتعا لد ورد

ناشیوربآ ارهب وا هک یا هداوناخ دش... یم رتدب زیچ همه کش نودب

مامت ،اب نایفارطا رسوهت یب یاه فرح هب هجوت ویب دندوب هداد حیجرت

دن! دوب هداتسیا ناشرتخد تشپ تردق

: درشف ش سدتنا در مکحم را امله درس ت سد و تفرگ کشا من شردپ هاگن

کمن؟ وخیلا تتشپ ه شیم هگم ... ینم زیزع رتخد -وت

لد هت زا شفارطا یاه هاگن هب هج وت یب تساوخ دشو رت قیمع هامل دنخ بل

: دنزب خی شیاه گر رد نوخ دش ثعاب ییادص هک دریگب شوغآ اررد شردپ

ناج! امله -هامل...

هک شردپ هب باطخ تسنا وت اهنت تگن... شسفن دشو رتدیدش شبلق نابرض

: دیوگب کدر، یم هاگن ار ناشرس ت شپ تینابصع اب

اباب... !ربمی میرب -ب...

: تفگ شیاه نادن د نایم وزا دیخرچ مستوا شردپ گنها

ناج... اباب میرب -

دو اتسیا ناشیوربور دق مامت ناف وط ردام هک دندوب هتشادن رب یمدق زونه و
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تارطاخ ،متما نافوط وااب زدای تهابش . دروخ هرگ شا هنیس رد امله سفن

: دندروخ ناکت ناج ینهم شیاه وبل درک یروآد ارای شکانتشح و

کران! دیرب -

رد شی وربور یانشآ نز دز. یم جوم شهاگن و هرهچ رد هک بدو درد و مشخ

درک شهاگن سیخ نامشچ ،اب هدنامرد و دوب هدش هتسکش تدش هب هک حایل

داد: رستناک دنت ودنت

کمن! یم شهاوخ نک. شوگ مافر ح هب هقی قد هی طقف ! مریم هشاب ... هشاب -

رلزدی: شا هناچ و تف رگ شتسد اررد امله تسد

امله... نک شوگ مهب منک! یم تسامتلا -

ت ارطاخ دنک. ازآد ار شتسد تشادن وتنا یتح . دیزرل یم تشاد امله

اب ملیف لثم ،حاال دیایب رانک اه نآ اب دوب هدرک یعس یتخس هب هک یکاندرد

دازآ ار هامل تسد مشخ اب شردپ دش. یم شخپ شنامشچ یولج یتیفیک

داد: رادشه و درک

!دمرا مرتحم موناخ هشن نوت یپاد نم رتخد یولج تقوچیه هرتهب -

... مدیم رادشه هنامرتحم

هدیدن ینابصع دح نآ ات تقوچیه ار شردپ هک دروخ مسق لد رد امله و
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دنک! تبقارم وا زا شدوجو مامت اتاب دوب هدرک نت هب هرز هک راگنا دوب.

دز: قه و تخادنا نییا رسپ نافوط ردام

. مدموا یم دیابن نودمهک م...می هدنمرش اعقاو نم م... هدنمرش نم -

دو نیا هار حاالهک اصوصخم ... ماوخب یزیچ نوتزا مرادن قح هک منود یم

مزو نه یلو هر اکها نگ نافوط ! مردام هی منم یلو هدش... ادج مه زا لماک ات

؟ هدنومن شزا یزیچ منیب یم یتقو نکبم منوت یم راک یچ ! همرسپ

: تشاذگ ولج هب یمدق و درک ت شم ت ردق مامت اراب شتسد ود ره امله

ت هچب رس هچبالیی ترهوش مد وب هتفگ هن؟ هگم ... مدوب هتفگ تهب -

... یدوب وردهدی دوب ش رص قم ترهوش یهک فداصت تدوخ مشچ !اب هدروآ

شن دوب ی عیبط ریغ ... یدوب هدید تور هچب ن دیشک رجز اتاالن شیگچب زا

؟ یدرک راکیچ یلو ! یدوب هدید تدوخ یامشچ ورابجتف

درب: ادصباال هدارا یب امله و تفر گ تدش نافوط ردام ی رگهی

نور تسب مشچ زج یدرک ر اکیچ را؟ وکنا ندرک اشامت زج یدرک راکیچ -

ایندب هک یموصعم رسپ ی؟ شک یمن تلا جخ ؟ ترهوش یاه ی راکتفاث ک

نم بلق وت ور شانودند دشو ال ویه هب لیدبت شردپ وتو رطاخب ، یدروآ

درک! ورف
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درک: زاب هار شا وگهن یور کشا و دیبوک شبلق هب یتشم

هدب!هب یزاب اه هام ور رفن هی داد هزاج ا شدوخ ،هب یدرک تیبرت هک یرسپ -

وت رسپ هدب... هجن کش و هنک سبح ش هنوخ وت ور مدآ هی داد هزاجا شدوخ

مرش اهامش ؟ مغارس ایمی ی شک یمن تلا جخ درک! هل ونم وجمس حور

؟ دیرادن

دندوب هداتسی ا یدایز دادعت دز. یم جوم شیادص رد مشخ اب هتخیمآ ی ضغب

. دندرک یم اشامت دوب هداتسیا رساپ ترد هکابق ایار هتسکش رتخد و

شروبجم هجیگرس ویل دروخن نیمز ات دوب هدرک ار شش تال مامت هک ییامله

: دنزب بل یت خس وهب دریگب ار شردپ یوزاب درک

اباب... میرب -

داد: ناکت رس عیرس شرد !پ ندی شک سف هبن زاین . تشاد هزات یاوه هب زاین

... مرتخد -بمیر...برمی

نا رحفندبشلا یب نافوط ردام و دنوش جراخ اتزاسنلا درک مکک امله وهب

تسد همدقم یب شردپ و تسشن یتکمین یور شردپ کمک هب امله رتف.

لهام رس تشپ شار تسد کی درک. ادیپ ار شا ی رپسا و درب ورف وا فیک رد

فاپ و تشاذگ وا هایس یاه بل یمنا ار یرپسا شرگید تسد واب تشاذگ
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، نافوط ردام ند وابید دیشک شیاه هیر ارهب اوه یتخس هب امله دز.

رکد: وا هب ور تینابصع اب شردپ . دریگب مارآ ات تسب مشچ یا هظحل

هدش... ادج مه زا هک هتقو یلیخ ام یاه هچب هار ! موناخ دیدرگرب -

سفن ، نافوط ردام فرح هکاب دنک شدنلب تساوخ اررگفتو یهامل وزاب و

... دروخ هرگ کرتخد ی هنیس رد

! ناریا ندنودرگرب نور افوط -

اهزور نیا درک.امتم هنخر شناج رد مارآ مارآ تشحو و درک زاب ار شنام شچ

کی ریز دوب.حاالابوا هتشگرب وحاال ددرگنرب وطفنا هک درک یم وزرآ ،

ردام و دندرک ندیزرل عهب ورش کیرتسی ه شناتسد . دیشک یم سفن نامسآ

داد: ه مادا هیرگ اب ناف وط

... اجنوا ندرک ش ینادنز ! یناور ناتسرامیب ندرک شیرتسب -

: دنزب دنخشین ات دنک ناج دشو دنلب شا، هدیرب هدیرب یاه سفن نایم امله

یوخ جنوا لقا ادح دیاش ... دیسرن شهب یریخ شهک هداوناخ !زا هبوخ -

دیاش ... هنکن هلمح اه مدآ هب ندب شدای دیاش ننک! راهم ور شیشحو

ننک! شنام رد

هکابحرفوا درادرب یمدق تساوخ و تفر گ شی وربور نز وگنهازا
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دش: فقوتم

نمهکهور ریصقت منود یم ... یدیشک رجز منود یم ت! سین وخب -حلاش

رو شگرم نوتم یمن همچ. ب ناف وط ادخ هب یلو متسب مشچ شردپ یاهراک

... منیبب

رد نوخ وا رخآ فرح اب ناهگان هک تفرگ رس ارزا شیاه مدق هرابود امله

دز: خی شیاه گر

... هشک یم وشدوخ شتاق مال یرن هگا هتفگ هنک! یم یشکدوخ هتفگ -

شکشزپناور ... ندیم وراد شهب وزر هلام...هب خهرو یمن ور شاهوراد

ت. سین وخب شتیعضو یمهگ

تسناوت یمن . دنازوس ار شیاه وگهن کشا و درشف مه یور مشچ امله

،ردحیلا ددرگرب نیاکه یب ... تساوخ یمن و تسناوت یمن . دنیبب ار نافوط

: دیوگب درک روبجم ار شدوخ یلو ندوب، شلد هت زا هک

! تسی ن مهم مارب -

، نافوط امرد سیخ و هدز هبت نامشچ لباقم دشو هراپ شبلق رد یگر

رکدو نشور را نیشام شردپ درک! لفق لخاد دشوردارزا نیشام راوس

و دیود نیشام لا بند هیرگ اب ناف وط ردام داد. یکته هرجنپ ارهب شرس امله
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دز: قه و دنیبن ات دناشوپ شناتسد اراب شتروص امله

... هرادیمنر رسمب زا تس تحیحاالمهد ... هرادیمنر ب مرس زا تسد -

***

هاگن نوریب هب یسح چیه هکبی دمآ یم رظن وهب دوب هداتسیا هرجنپ تشپ

! ندش میلست دوب...ردحلا ندیگنج ردحلا نورد زا کدنویل یم

سوه یسک ات دندو ب هدز هرجنپ یوربور هک اهیی هدرن نایم زا شهاگن

واب دوب هدن ام یناور ناتسرامیب جورخ رد هب هریخ ، دنزن شرس هب ندی رپ

هک دیسرپ نیم شد وخ اه،زا مدآ زا یلیخ الف خرب درک. یم رکف شد وخ

حاال، هک یلیلد ! تسن اد یم وخب ار شدب حلا ؟دلیل دیسر جنآا هب دش هچ

دوب...خبو ینادن ز مرجم کی ناونع به یناور ناتسرامیب رد نآ رطاخب

دندوب ین ارامیب افرص یقبه . دراد قرف اجنآ یاهرامیب ریاس هکاب تسن دا یم

وبه دندش یم صخرم دعب، و دندنارذگ یم انار شنامرد لحارم دن تشاد هک

زا کرتم شا یر وخ اوه تا عاس دوب! دشه سبح اجنآ وا یلو دنتفر یم هناخ

، دندش یم دراو شیاهوراد قیرزت یارب اهراتسرپ ورهوتق دوب هیقب

رطاخب دارفا هک ییاه ناتسرامیب الف خرب درک. می ناش ی هار مه یرومام

زا یلیخ ، دنارا میب هک دنتسناد یم و دندش یم یرتسب نآ رد ناشمسج
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اهراب ... دندرک یم راک ارنا ناش یرا میب یناور ناتسرامیب رد یرت سب نارامیب

ای رتکد ندید ضحم هب نارا میب یخرب هک دوب هدینش ای هدید هرجنپ از

"! هنوخ مرب راذب ... متسین رامیب هک"نم کدنن یم رارک اهر،ت اتسرپ

!زا تسا یداع نیا و دوش یم ر امیب مسج دننام مه حور هک دنتسناد یمن

یرتسب اه ناتسرامیب نیا رد سک ره هک دندوب هدناوخ نا شرس رد یکدوک

هکلب ، دنتسین اهیداوهن نآ هک دوب هتفگن یسک یلو تسا هناو دوش،ید می

شدو... یم ضیرم ناشمسج هک یدارفا مامت دنا.امدنن رامیب

و درک می هاگن نو ریب هب شقاتا ی هرجن تپ شپ اهزا تعاس نافوط

دز. یم سدح ار دنتشاد یمرب مدق هطو حم رد هک هییا مدآ تشونرس

یاشد دنک، لمحت ار شقارف هتسناوتن و هداد ت سد زا زیزع یسک یاشد هکنیا

شیا ه نیر ت کیدزن زا یسک دیاش ، هدمآ اجنآ هب یگدرسفا دشت زا یسک

دیاش و دندو ب کهدر یرتسب ار اه،وا نآ ندرک یرتسب یاج وهب هدرو خ مخز

اه... زیچ یلیخ

! دراد هیقب اب گرزب قرف کی هک تسناد یم و دوبن کرتشم یسک اب شقاتا

اکار نرطخ نارا میب طقف ن اتسرامیب نآ دعب،رد و تسا مرجم هکنیا لوا

هب سانشن اور هک ردحیلا .یکراب دننک یم یرتسب یقاتا مه نودب اه تدم
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رد یقافتا ، دنزب فرح ابوا تشاد یعس یتخس وهب دوب هدمآ شندید

ش مسا انکر هک دوب یدهد دندرک یم بثت نآ اررد شتاع طاال هک یا هدن ورپ

هب اهوراد قیرزت ی هظحل ار اهرا ت سرپ سرت دنا. هتشون " کانرطخ دروم "

نآ دوب هت سناو دعب،تن هب ییاج کی وزا دید یم ناشنامشچ ضووحرد

یارب هک دوب هدرک تمواقم دوب.چنان هدرک تمواقم و دروای ب بات اهار هاگن

روز دنوهب تشاد یم هگن ار شیاهاپ و تسد دنچنرف یهاگ ، اهوراد قیرزت

رد هک یمحر دوب...زات رفنتم اه هاگن نآ .زا دندرک یم قیرزت ار اهوراد

شسا نشناور هک تفرگ یم مارآ یمک ینامز اهنت میدز! جوم نا شهاگن

ر اتسرپ یا درک یم زاغآ ار هرواشم یزوسلد و محرت یا هرذ نودب و دمآ یم

اذغ رگا یتح زور، ود نآ ورد دوب تف یش هتفه رد زور ود هک یلا سنایم نز

داد یمن هز اجا مه زاب درک یم تمواقم شیاهوراد قیرزت یارب ای دروخ یمن

اذغ اج کی ابوا یهاگ هک دید یم نافوط و دوش روز هب لسوتم یسک

ای راهان ن دروخ هب عورش و تسش یمن شیوربو ور قاتا کی !رد دروخ یم

امرد کی لثم تسرد و داتسرف یم نور یب قاتا ارزا رومام درک. یم شماش

ار شیاذغ رتدوز هک دز یم دشورغ یم کیرش ارابوا شراهان ، یعقاو

دی. سرپ وامی زا مه یهاگ و تفگ یم شلغش یاه یتخس زا یهاگ . دروخب
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شیاه تبح ص وهب دروآ یمن مک مه داد،زاب منی یباوج نافوط رگا یتح

مکلا ورد داد یم ار شیا هوراد ، شنتفر زا لبق مه رس رخآ داد. یم همادا

طقف نافوط خدرو. یم ار شیا هوراد تمواقم نودب نافوط ، بجعت

یسک هک تساوخ یم . دنیبب ار زیمآ محرت هیا هاگن نآ هک تساوخ یمن

هت شاد ار شیاوه هناردام ، دشاب هت شاد هفیظو هکنآ نودب یسک دنک. شک رد

... دشاب

اردر امله هب شندش هتسبا و دلیل یهاگ دوب! یشوهاب درم نافوط

اهی سلا مامت هکنیا د.هب یسر یم زیچ کی وهب درک یم وجت سج شیاهدرد

زرج شدوخ رد ووا دید یمن ار شدرد شردام یتقو شا، یکدو ک

دمآ،رد یمن و دیایب شکمک هب شردام هک تشاد وزرآ ی تقو د، یشک یم

عقوم !ره هتساوخان درک... و جتسج امله اررد شک مک هب زاین یلا سگرزب

ادهدبدو، ناشن ارهبهملا شا یعقاو دوخ یتقو یتح ت، حاران ای دوب رامیب

نافوط هک دوب یزیچ نیا دشو یم نا رگن شیارب یهاگ کرتخ د

حاالهک یلو ... محرت ننه تشاد تسود ِرس زا یاه !یانککم تساوخ یم

هک یراتسرپ یاه تبح دوب!جزم نیگمشخ ، تشا دن شدوخ رانک اررد امله

و دوش ش نارگن لد هت زا هک دوبن ییامله رگید دمآ، می شندید هب یهاگ
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دوب... رفنتم ، هدرک شیاهر امله هکنیا دوب!زا رفنتم تباب نآ زا نافوط

ندش هراپ رکف واب دشاب هتفر طالقگ تسا نکمم یتح تهک سناد یم

دش... یم گمینرت شخ ناشنا ییم هدیسوپ نامسیر

ره هب شندروآ تسدب هرابود بهواو ندیسر و رارف ! تساوخ یم رارف شلد

نامه ندید واب دیخرچ رد تمس شهاگ ،ن قاتا رد ندش زاب یت...اب میق

اجیش موترس اقم ن ودب دوب، هدروآ ار شراهان هک رشآانردحیلا اتسرپ

نورد ارزا شا هوهق ناویل و تشاذگ زیم یور ار اذغ ینیس ر اتسرپ . دنام

: تشادرب نآ

ناخ! نافوط هراهان تقو -

؟" هروخ یمن نهارا ماهاب نوا هگم " تفگ می شدوخ اب هکنیا رکف ،زا نافو ط

راگنا . دشاب مهم شیارب غرهبی کی ندروخ هکغاذ درک یمن رواب ! دنام تام

وجت سج ار شردام او دوجو دشورد می سلاهیا هس کدوک وا، لباقم هک

بل یور هتای سخ دن خبل ر اتسرپ دوب... زیچ ههم یایوگ شهاگن درک. یم

: تفرگ ارباال شا هوهق ناویل و دناشن

مهک روخب هوهق هی متفگ ! مرادن ندروخ اذغ نوج م. دوب تفیش بشید -زا

منک. یگدننار هنوخ ات منوتب لقادح
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یوربور لبم یور راتسرپ دو اتسرف نییا پ رادادص ار شناهد بآ نافوط

درک: ه راشا اذغ ینیس وهب دروخ شا هوهق زا یمک . تسشن تخت

مرب... وتنم یمن یروخن ور تاذغ !ات هگید روخب -

و هدش تمام تسا یتعا س کی وا تفیش هک تسناد یم وخب نافوط و

لثم تسرد ... هتفر ن هناخ هب شندر وخ اذغ زا ندش نئمط م یارب افرص

: دیسرپ همدقم تویب سشن تخت ی هدش،هبل یزیر همان رب یت ابر

؟ دشن یربخ مرد ام -زا

ار شردام هک دوب هت ساوخن مه راب کی یتح ، شندوب یرتسب یاهزور نآ رد

هک ینامز مه راب،نآ کی طقف وبدو هتفریذپن را شیاه تاق ببیدن!مال

دوب، هدم آ شتاق هبمال شردام و دوبن ت فیش ناتسرامیب رد شبوبحم راتسرپ

شیا هورا وزرد اتهب دندوب هتشاد هگن ار شی واپاه تسد هک تزمینا سرد

هدز یرفاد درک، می شیاشا مت هیرگ اب اقات نوریب زا شردام و دننک ق یرزت ار

! دشک یم ار شدوخ د یاین شتاق بهمال دعب ی هتفه کی هلامات رگا هک بدو

درکهد یکات ، دورب شوه اهزا نکسم رطا خب هکنیا زا لبق یا هظحل تسرد

یدج ار شفرح لنس رپ زا یسک متاال وحا دشک یم ار شدوخ هک دوب

هت یلو ... تشادن دوج و ردتاقا یکانرطخ مسج چیه نوچ دوب هتفرگن
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کی ترزا شیب وحاال دریگب یدج ار شفرح شردام هک دوب راو دیما ، شلد

طقف ، یمک ات دندوب ر اتسرپ یاه بل هب هریخ شنام شچ دوب. هت شذگ هتفه

دش: خیلا شلد هت بوا اوج اب ویل دوش ر اودیما یمک

تت؟ مالاق دایب مگب یندا! یدوب تفگه شهب تدوخ -

نوخ و دروخ شبلق هب میقتسم دوب، هدرک اهر یکیرات رد نافو ط هک یریت

به شتاق مال یارب زور ره هک ینز ! تخان ش یم ار شر دام کچهکرد.

شعناق مالقتا یارب هک تساوخ یم لنس رپ زا هیرگ واب دمآ یم نات سرا میب

شر دام هک تسناد یم ناف وط و دوب هدماین هک دش یم تفهه کی دننک،حاال

رد تخل تقیقح ندیبوک ابواو ندش ورب ور یاج هب دهد یم تجریح

شردام و دوب کدوک هک ینا مز یتح دوب! نیمه هش یمه دنک... رارف شتروص

شعق دید،زا یم یدوبک یاج وا نت یور و تشگ یمرب ترفاسم زا

تقیقح ادابم هکنیا سزا ورت تشاد شرسمه هب هک یزیمآ نونج

و تخ یر یم ار یدعب یراک رفس ی همانر دوش،ب اشفا شدرو درم یکانتشح و

. تفر یم تر فاسم هب هرابو زدود یخیل

دیاین ادرف اتغورب شردام هکارگ دوب هتفرگ میمصت ی تقو لبق، بش

ربخ شردام رگا یتح هک دوب هتفگ ناده یما ان شلد ،هت دشکب ار شدوخ
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طقف راگنا اددر... یم هگن تسد یزور ،نچد دروآ مه ار هامل ندماین

و دیایب یلو ، دشاب بخردب حلما رگا یتح ! دیایب شردام هک تساوخ یم

. دنکن رارف هشیمه ملث

: دیسرپ همدقم اذغ،یب فرظ هب هریخ و تسشن شبل کجن یدنخل ت

؟ مریگ یم درد هدعم مرو، خب صرق یخیلا هدعم اب هگا -

دوب... هدیسرپ شرمع رد وبدهک یلا وس نیرت هنارا هو ناوید نآ دیاش و

شیو ربور نز درک وزرآ ، شندیسرپ نیح هک یلا وس ! شیاه قتال نیرخ آ

درک زاب بل وا هک یتقو شدیما نیرخآ و دریگب ار شفرح کاندرد ی هتکن

دش: دیما ان

دعب اذغ، لوا خبو... رسپ ین زب فلا خم زاس یاوخ یم !گنوهک اعطق -

. صرق

درک: همزمز مارآ دشو رت قیمع ناف وط دنخلت

! هشاب -

چیه نودب وا، بجعتم نام شچ یولج و درب ورف اردرذغا شقشاق و

اپکرکدو لا متسد اراب شبل .درو دروخ ار شجنرب رخآ ی هناد ات یتمواقم

: تفگ نیسحت راب اتسرپ
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! هرتهب یلیخ حتلا هک منیب یم -

: تخادنا باال ییوربا نافوط

! دیاش دمنو... یمن -

یلاونبآ کی هارمه ار صر وق تشادرب ش یوربور ارزا اذغ فرظ ر اتسرپ

وا تسد رد دیفس و شلک یا هریاد صرق هب یهاگن نافوط داد. شتسد هب

تاراب سرپ د. اتسرف ن ییاپ بآآنار ناو یل کی اب یتمواقم چیه ویب تخاد نا

درک: شهاگن دن خبل

اج... نیا زا یری م دوز یلیخ هرب شیپ یروطنیمه ! نیرفآ -

: دیشک زارد تخ ت یور وا، روضح هب هجوت یب نافوط

دوز... یلیخ -

شنامشچ ناب هیاس ار شتسد . دینش روز هب مه شدوخ یتح ار شا همزمز

وگتف: درک

مبا! وخب وخما یم ... هدایز رون ؟ یشکب رو پهدر هشیم -

ی لکهم هب هملک .رد تسناد یم ار باوخ نآ ینعم ش دوخ طقف و

: تسب ار هرجنپ راتسر دز...پ یم جوم تاج ن یارب ییاه ،قتال شیاه فرح

... یباوخب بوخ -
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: تفگ هدارا یب نافوط هک رتف جورخ رد وستم

! نونمم -

دنک. رکشت یسک زا هک دوبن یدرم ، نافوط . تشگرب شتمس بجعت اب راتسرپ

یلو دمآ یم بیجع رظن هب زیچ همه یا! هناقداص رکشت نچنی مه نآ

داد: باوج و دناشن بل یور یدنخبل

... هرتهب حتلا هک من ونمم . منونمم نم -

قاتا زا دعب یا هقیقد راتسرپ و دیخرچ ولهپ دهد،هب باوج هکنیا یب نافوط

نوریب لایار متسد و درب شکشت ریز تسد ناف وط هک ودندی رتف نوریب

تدم مامت دوب. شخبمارآ صرق یس زا رتشیب نآ، نایم هک یلا متس .د دروآ

یسک و دوب هدرکن تمواقم ها صرق نآ ند خرو یارب طقف ، شندوب یر تسب

یلا متسد دعب،رد راددو یم هگن شنابز ریز اهار نآ نافوط هک تسن اد یمن

شتشم رد مکحم ار لا متسد دنک... یم هریخذ ادابم زور یارب شتخت یزر

: تفرگ رها شمشچ ی هشوگ یکاز شا هرطق و درشف

د وجو ینافو ط هگید دشو مومت یچ هکههم یتقو م، گرم زا دعب ومرا دیما -

امله! ... یشکب ب اذع یدموین هکنیا رکف هدب،رهبرازا ت باذع هک تشا دن

فخهو تشلا ردب شا همزمز دشو گم شا هقیقش یاه وم رد شکش ا هرطق

@
shahregoftegoo



551

... دیشک شرس یور وتپوار دروخ ار صرق یس ره یدیدرت چیه دعب،بدنو

***

... هرته ب یلیخ حتلا منک یم سح -

وتالش دوب هتس شن شتسیپارت یوربو ،ر ریخا یاه هب نشکی مامت لثم

شهاگشناد داتسا هک شیوربور نز باوج دنک.رد ارهبرت شلا ح درک یم

داد: ناکت دزورس یگنرمک دنخ دوب،بل مه

ور نداد هرواشم و کینی لک هب نت شگرب یگدامآ زونه !لوی یلیخ هرآ... -

. مرادن

ل صاح مورآ مورآ تفرشیپ ، ینود می تدوخ هک روطنومه ... هیعیبط -

! یدموا ور هار رتشیب فصن ووت هشیم

: دیسرپ شرواشم دشو رت قیمع امله دنخبل

؟ هتسرد ... تتاق مال هدموا شردام هک یدوب هتفگ لبق، -جسلهی

داد... ناکت سر شباوج رد فرح یب امله

لیلد شدوخ ی هتفگ وهب شرسپ ندی د یرب هک هتساوخ تزا یتف -وگ

. هتشاد تساوخرد نیا هساو یمکحم

... وشدوخ ، شتاق نمرمال هگا تفگ -رآه...
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درک: ادا یتخس ارهب تاملک

... هشک یم وش دوخ -

داد: هم ریزلبادا و دندرک ن دیزرل هب عورش شناتسد

هک تسه بارخ هلک ردقنوا ... مسرت یم یلو مرف نتم ش ...زا مسرت یم -

بهنک! وراکنیا

عیرس ش رواشم و دندرک رارف شنامشچ راصح زا رایتخ یبا شیاه کشا

: تخیر شیارب یبآ ناویل

... روخب بآ پلق وهی شکب قیمع سفن ناج... ملها شاب مور -آ

هس ... شیاه هیر هب قیمع ار اوه و دیشک شنا مشچ ریز یتسد عیرس امله

: تشاذگ یمز یور ار ناویل و دروخ بآ یمک دعب، و دیشک قیمع سفن راب

... منونمم -

هدش تمکر وبایاکنه دمآ یم شغا رس هب هاگیب و هاگ شا، یبصع محالت

بامه شحور و مسج دز، یم فرح نافوط زا یدج روط هب یتقو دوب،لوی

. دنداد یم ناش ن شنکاو

؟ یرتهب -

درک: وزاب تسب مارآ شار نام شچ
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. افطل میدب همادا ... مرتهب -

رس ارزا شیاه فرح دعب، و درک شهاگن فرح اییب هظحل شرواشم

: تفرگ

؟ شت مالاق یرب هک یدرک رکف نیا زور،اتحاالهب دنچ نیا یوت -

: تسشن امله بل جنک یدنخلت

هن؟ هگم ... مقمحا هرآ... -

هرذ هی هگا ، هشاب وت یاج مه یا دهگی سک ...ره بوخ رتخ د یتس ین قمحا -

زا ِسرت نوچ ارچ؟ هنک! یم رکف تاق مال نوا هب هشاب ش دوجو وت تیناسنا

توت یناسنا و ینوبرهم زونه نوچ ... هراد ور مدآ هی نوج نتفر تسد

ادیپ لح هار شساو ...یبا نکن شنزرس ور تدوخ سپ تس! هدنز شدوجو

. مینک

: داتسرف نییاپ یت خس ارهب شناهد بآ امله

هنود یم نوا ! مسرت یم ش گرم زا نم یلو درب گرم مد ونم...نموات نوا -

نور، یب ونم هسب ح ناتسرامیب وت هک االمن یتح هدب... مرا زآ روطچ

زا مسرت یم ! مسرت یم نم ... هزیرب مه هب ور منا وور حور روطچ ودهن یم

هنک. دیدهت شنوج اب ونم هعفد ره نوا و شتاق مال مرب و مشب هنووید ه کنیا
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هک تسه هنووید ردقنوا ... هشکب وشدوخ اعقاو شو مالتاق مرن مسر یمت

رهرزوزا ات هرذ گب شنوج زا نم نداد رجز هساو نم، نداد باذع هساو

منک؟ راکیچ دیاب نم ... مریمب راب رازه نادجو باذع تدش

دو زرلن شا چهنا هک درشف مه یور نادند و درک لر تنک را شض غب یتخس هب

... دنام شرواش م باوج رظتنم

هک یدرم یهب دهعت چیه ! یدازآ نز هی امله.وت تسین وت ریصقت یزیچ -

هیعیبط ال ماک و نایب تغارس ممکهن ینین چ نیا راکفا ... یرادن هداد ترازآ

... یایب رانک شاهاب یریگب دای دیاب طقف ! نکن شن سزر وتدوخ سپ

دز: دنخبل یت خس وبه دیشک یقیمع سف ن امله

نم... ربیمما! شسپ ...زا مریگ یم دای -

زیم یور شفیک هب یهاگن . دنام شناهد رحفرد شلی ابوم ندروخ گنز اب

: تفگ تو خادنا

منک. شت نلیاس رتف مدای ... ماوخ یم رذع -

: دهد باوج هک درک هراشا دنخبل اب رواشم

. مزیزع هدب باوج ... هرادن لا کشا -

ندید .با دروآ نوریب شفیک ارزا شلی ابوم و تفگ یدیشخبب بل ریز امله
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هب شلد هت یسح یلو دهدن باوج تساوخ شلوا ، سان یانشا هرامش

ملکهیا زونه دنو ابسچ ششوگ ارهب یشوگ رکد. شبیغرت نداد باوج

یپچدی: ششوگ شآانرد یا هیرگ یا دص هک دوب دزنه فرح

؟ حیلا شوخ ؟االن هبوخ هرآ؟االنحتلا ... یدش تحار دش؟ تحار تلا یخ -

اررد شبلق دشو رارکت شرس رد نافوط ردام مشخ اهیرپزا هجض

هدرک کاپ شا یشوگ ارزا نافوط یواو هرامش هک یزور درک! شحس یولگ

ناشتمس زا یکانت شحو سامت نینچ هک درک یمن رکف هظحل کی یتح دوب،

: دیسرپ یند کن ناج دنک!هب تفایرد

هدش؟ یچ یچ... -چ...

: تفرگ شتد یشوگ تشپ زا نافو ط ردام یاه هیرگ

هدنز هنکمم نگیم ...دکرتا هدرک یشکدوخ صرق ماب هچب ! هدرک یشک دوخ -

امله! هنک تتنعل ادخ هنک... تتنعل ادخ ... هنومن

، شهاگن . داتفا امله تسد ووگشیزا درک کاررپ رتخد اهی شوگ ش دایرف

رارکت شرس رد وا یاه فرح و دنام هریخ وربور هب تام زهدو تشح و

هدرک یشکدو دوب،خ هتفگ هک روطنامه دوب! هدرک یشک دوخ ن افوط دش...

و دیخرچ یم شرس رود تشاد قاتا . دیمهف یمن ار شدوخ حلا امله و دوب
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ورگا تفر ش سفن هک دیمهف ینامز ار هعجاف قمع دوب... هدش گنت شسف ن

شدوبک هیا بل نایم ار یرپسا و دیسر یمن شداد هب عیرس شرواشم

یاه هیر ژنهک یسکا داد. یم جنا ییاوه یب زا کش نودب ، تشاذگ یمن

نز نارگن تروص یور شهاگن دیو شک س فن دنت درک،دنت اررپ شنازوس

دز: ود ود شیوربور

مرب! دیاب نم نم... -

: تسشن ش یوزاب ریز یتسد و تفر جیگ ش رس هک دوش دنلب تساوخ و

هدش؟ یچ ؟ یرب یاوخ یم اجک حتلا نیا ناج...اب ملها شاب مورآ -

: دندروخ ناکت سرت امله،اب یاه بل

! هتشک وشدوخ نافوط ... هتشک وشد وخ ! هدرک یشکدوخ دوخ... -

: داتفا هیرگ هب امله و درک شهاگن تهب اب شرواشم

مرب... دیاب االن نیمه نم مرب! دیاب نم نم... -

رواشم هب هجوت یب . تشادرب ار شفیک و درک دازآ وا تسد ارزا شیوزاب و

ود شنی شام هب ندیسر دودیوات جورخ رد تمس دز، یم ادص ار شمسا هک

دشو نیشام راوس ، یمخز دعاس و ینوخ یونا .ابز دروخ نیمز راب

. تسن اد یمن ار شمسا تحی هک یناتسرامیب تمس هب درک تکرح یلطعم یب
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تشپ نفلت اب ندرک تبح ص هک هشیمه وربخالف درب شلیابوم تمس تسد

ار یشوگ و تفرگ ار نافوط یامرد هرامش دوب، شیاهزمرق طخ وزج نامرف

هک دش ثعاب نیمه و داد یمن باوج داد... یمن باوج . دنابسچ ششوگ هب

: دشکب وجغی دبوکب تشم نامرف هب هیرگ اب امله

هدب! باوج هدب... باوج -

: دیسرپ ،ابرگهی سامت ندش رارقرب ضحم وبه تفرگ ار هرام ش هرابود

؟ هناتس رام یب مودک -

داد: باوج تین ابصع و هیرگ اب طخ تشپ زا نافوط ردام

اجک تدنیبب رپمیدز رپ تشاد م هچب یتقو ؟ یدش شنارگن ؟ همهم -

؟ یدوب

طرف کی وزا نافوط ی شکد وخ فرط کی دنک...زا لمح ت تسن وتنا امله

... دیوج ارمی شنا وور حور تشاد ، قحان وابه هب ردام یاه شنزرس

درک: اررپ نی شام شا یتحاران و صرح رس زا دایرف یادص

؟ هناتسرامیب مودک ن افوط هنا؟ تس رامیب مو مدک گیم -

دروآ نییاپ ار شدراگ هاگادوخان نافوط ردام هک دوب بارخ یدح هب شلا ح

و تخادنا یلدنص یور شرانک ار یشوگ امله . تفگ را ناتسرامیب ومان
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شدوخ دمآ،اب یمن دنب هک یا رگهی .مینا دیشک شمشچ ریز یتسد مکحم

درک: رارکت

رجز مرمع رخآ ات یروط نیا ونم ی رادن قح ! نافوط یریمب یرا دن قح -

! یرا دن قح ... یدب

نافوط . درشف زاگ لا دپ یور رتپا مکحم دزو گنچ ار شا هنیس هسفق و

... دریمب تسناوت یمن

***

و ددیو شریذپ سات ووددی!یکفن درک کراپ ناتسرامیب کید ارزن نیشام

یور تسد ... رگید تش ادن هنیس رد یسف ،ن دیسر شریذ پ زیم یوربور یتقو

یندنک ناج ارهب اوه رکد یم عسی هک وردحیلا درشف شا هنیس هسفق

: تفگ ر اتسرپ هب ،ور دعلبب

؟ تساجک ر... همداد نافوط ... نافوط وط... -

دنک، کچ ار متسیس هکنیا ویب درک یهامل هتفشآ حلا هب یهاگن راتسرپ

: دیسرپ

؟ دوب هدرک یشکدوخ هک ینووج درم نومه -

داد: ناکت سر هتفش وابحلاآ تفرگ زیم هب تسد دش. تسس امله یاهاپ
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... هشدوخ هرآ هرآ... -

یوژه. یاه تبقا ...رم موس هقبط -

و دیود هرابود ... دیود تو شگر ب امله یاهاپ هب ناج داد، باوج هک راتسرپ

و تفر هلپباال اراب هقبط هس دوب، مجنپ ی هقبط رویهک سناسآ هب هجوت یب

نارا فوط مسا درک. ادیپ یوژهار یاه تبقارم لنس، رپ زا وج و سرپ اب

تصرف یتح کدر. یم رییغت نا شهاگن گنر ، دروآ یم هک یسک ره یولج

یاه تبقارم شخب تمس سفن یب دنک. لیل حت اهار هاگن نآ هک تشادن

. داتسیا ، شرانک رد سا نشان ینز و نافوط ردام ندید واب درک دنت یوژهاپ

درک، یم هیرگ هک ردحیلا نافوط ردام و دندش بوکخیم نیمز هب شیاهاپ

شفیک ودربدن امله تسد دش. عطق شیاه هیرگ و دیخرچ وا تمس شهاگن

بآ امله ... روطنیمه مه شرانک نز . داتسیا نافوط ردام دشو مکحم

باذع و درد زا دیاش دش. رپ شنامشچ و داتسرف نیی اپ رادادص ار شناهد

نافوط ردرببار یدهعت چیه و تسین رصقم هک تسناد یم ، شلد ن!هت ادجو

هولج چزی همه رصقم ار شا،وا هتخیر مه هب ِتاساسحا یلو درادن

مدق وا تمس دیو شک شمشچ ریز یتسد مکحم ن افوط .مردا دنداد یم

نا مشچ درو. خب ناکت شیاج رس زا مدق کی یتح ت سن اوتن امله . تشادرب
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امله داد. یمن ناشن ار یبوخ زیچ شی و ربور نز نیگمشخ و خرس

هظح نآل اددن.رد یم شرسپ یش کدوخ رصقم ار نز،وا نآ هک تسن میاد

... تشادن ییانعم چیه قطنم

و درک شهاگن فرح یب یا هظحل ! داتسیا شیورب ور تسرد ن افوط ردام

تروص یور هکنیا زا لبق ویل درب باال تسد هرظتنمریغ یتکرح دعب،رد

هیرگ و مشخ اب نافوط ومردا تفرگ ار شتسد چم امله ، دروآ شدورف هامل

درک: قتال

تلد روطچ ؟ محر یب دموا تلد روط ...چ مگیم تهب نک ملو نک... ملو -

؟ یتسنوت روطچ ؟ شتاق مال یاین راب هی یتح دموا

هدش مامت نارگ شیارب " محر "یب تفص رکد. دازآ برض ارهب وا تسد هامل

درشف مه یور نادند دنک... شب اطخ روطنآ ت شا حقدن نافوط ردام دوب!

: تشاذگ ولج یمدق و دزرلن شا هناچ هک

؟ محر یب یگیم نم ؟هب محر یب -

داد: هما دزودا شا هنیس هسفق هب هراشا تشگنا اب

و مدوب ترسپ ت سد ریسا بیرغ روشک وت یمنهج زور نی دنچ هک نم -هب

؟ محر بی یگیم مدش، یم هجنکش
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شا هراشا تشگنا امله هک دنک زاب یفرح نتفگ هب بل تساوخ نافوط مردا

دز: یوا هنیس هسفق اربه

جما لویاالننیا مراد ن ترسپ هب یدهعت چیه هک نم نم...هب -وت...هب

؟ محر یب یگیم

شا هنوگ یور یاه کش ارزاا نیا امله روآد. نییاپ ار شدراگ ناف وط ردام

: دیزرل شرسپ یارب هنار دام اچهنایهک .زا دیمهف

! یدموین امله... یدموین ... شتا مالق یایب مدرک تسامتلا ... مدرک تسا متلا -

: درشف مه یور نادند رت مکحم و درک کرت ار شنامشچ راصح امله، کشا

ونم نکن یعس ! میدش ادج نافوط و نم ... متشادن یا هفیظو چیه نم -

... یدب هولج رصق م

ی؟ یاجنیا ارچاالن سپ -

نات سرامیب ارات شدوخ سفن کی ارچ دوب؟ اجنآ ارچ درب... شتام امله

دز: دنخلت شیا ه کشا ،منای نافو ط ردام دوب؟ هدن اسر

ارچ سپ ؟ شزا یدشن ادج هگم ؟ یرادن یا هفیظو یتفگن ناه؟گمه -

ی؟ دموا ارچ ؟ ییاجنیا

اه نآ زا هلصاف هکاب یلا سنایم دزونز داد ابیرقت ار شرخآ ی هلمج
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درک: هلخاد وم دمآ ولج دوب، هدا تسیا

! هناتسرامیب ا جنیا ... افطل دیشاب مورآ -

امله درک. شتیاده اه یلدنص فید ر تمس و تف اررگ نافوط ردام یوزاب و

رد تسد تساوخ یمن شلد یتح تیعضو نآ دوب.رد هد اتفا سخ سخ هب

نز مشچ زا شدب حلا یلو د روایب نو اربری شا یرپسا و دربب شفی ک

و تفر امله تمس دن، یشنب درک کمک هک نافوط ردام .هب دنامن رود لا سنایم

کدر: شهاگن ینارگن اب

ناج؟ رتخد یراد مسآ -

کی تس وتنا یمن یتح . تشادن سفن یلو دهد باوج هک درک زاب بل امله

ومکک تشاذگ شرمک تشپ تسد ت، نشخا یمن هک ینز . دنزب فرح هملک

ردام زا یلدنص کی ی هل صاف .اب دنیشن هاب یلدنص زا یکی یور درک

: دیسرپ و تفرگ شتسد ارزا کرتخد ناف...یکف وط

؟ هفیک ؟وت ینک یم هدافتسا یرپسا -

فیک ارزا یرپ .سا درکن فلت تقو ونز دهد ناکت رس تسناوت طقف امله،

دزو فاپ راب هس . تشاذگ ک رتخد هایس یاه بل نیب و دروآ نوریب امله

: دیسرپ ، دیشک ی دنلب سفن هکباالرخه هامل
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؟ یرتهب -

،اب دیشک یم سفن تخس مه زونه یلو دوب هدش رتهب هک درحیلا امله

داد: باوج یا هتفرگ یادص

. نونمم ... مبوخ -

دوب، لهام دب حلا دهاش هک نافوط دامر دو نادر گرب فیک نورد را یرپسا نز،

فگت: هدز تهب

! یتشادن مسآ هک هک...وت -وت

دش: کج یدنخلت هب شبل جنک و داد کتهی شرس تشپ راوی ارهبد شرس امله

؟ محر یب یگیم مهب مزاب ! هترس پ یسورع ی هیده ... هیده -

دنلب شا گهیر یاد ص دهک رشف شنا هد یور تسد تهب ،اب نافوط ردام

ابرو یلو بهدر یگفخ زرم ارات کرت خد راب دنچ ناف وط هک دوب هدینش دوش. ن

... دشاب دجی دح نآ ات زیچ همه رکد یمن

تسنا وت هرخ ناخدوباال رچ شی وربور انشانس نز تمس ار شهاگن امله

دس: رپب

ه؟ روطچ شلا ...ح شلا -ح

: تسش شن نز،کران
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ادیپ ور صرق همه نوا اجک زا دومن یمن ... هدوب هدر وخ صرق ات یس -

یرو ج هی دادنور یم بهش هنازور هک ییاه صرق مد یم لا متح ...ا هدرک

! اجنیا شمید نوسر دوز ههک دروآ سناش تفگ یم رتکد ... هدرک یم هر یخذ

تبقا رم وت دیاب دایب شوهب هک ینامز ات یلو نداد وشتسش شور هدعم عفال

! همهم یلیخ هدنیآ تعاس تشه و لهچ ... هنومب یوژه یاه

درک. زاب رها شنامشچ جنک زا یک شا هرطق شفردو مه یور مشچ امله،

درک... می شمارآ یمک نیمه و دوب هدنام هدنز نافوط دوب! هدنز نافوط

داد: همادا نز

لثم و مدوب تفیش زو رما . مراتسرپ ، ناور و باصعا ناتسر امیب یوت نم -

و هروخب ور شاذغ ات منک یم ربص شیه ...مه شارب مدرب ور شراهان هشیمه

یدایز ... هسخت یدایز هچب نیا . نوریب مایم قاتا ش،زا اهوراد نداد زا دعب

نم ی تقو هشیمه یلو منک فیرعت مدوخ زا وخما یمن تس! هدیشکدرد

قرف هشیمه اب یلو زورما کهن. یمن یقلخدب مرب، یم وراد ای اذغ شار ب

ینوب ز یب ِنوبز اب راگ !نا هنوشن اهش،رپزا وحفر دوب رت مورآ ... تشاد

"! دیدب م تاجن ... مشکب ومدوخ ماوخ یم هک"نم تفگ یم

: دناخرچ شتمس ندرگ امله
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؟ تفگ یم یچ -

یلو دوب هدرک هکت هکت ار شبلق و اهوزرآ نافوط دوب. دوهشم شی ادص ضغب

پرد تسد زا هک دید یم هدیشکرجز سهسلاهی رسپ نامه ،اوار شلد هت

دیز: رل نافو ط راتسرپ یادص . دربب نپها سکچیه هب تسنا وت یمن شمحر یب

هب شلوا ؟" مریگ یم درد هدعم مروخب صرق یخیلا هدعم "اهگاب دیسرپ -

لوا متفگ شهب ! اعطق متفگ ... مدرکن تقد دوب شلا وس نیا تش هکپ یمایپ

و خدرو رخآ ورات شاذغ یتفلا خم چیه نودب ... صرق دعب ، هروخب اذغ

شور... صرق شدم عب

: دیزرل رتدب شیادص

ید سرپ درک. یمن رکشت قوت چیه نافوط درک! ر کشت مرب، مت ساوخ یتقو -

مو دیشک ور هدرپ "! مباوخب وخما یم ... هدایز ی؟ونر وربشک هدرپ هشیم "

سمر وت شافرح یلو ن وبا یخ لد هب مدز و مدش نیشام سراو یتح متف... ر

یسح دوب...هی بو شآ ملد . دوبن یعیبط طسو نیا یزیچ دش.یه یم رارکت

نافوط هب مگب و ناتسرامیب نزبم گنز درک مروبجم . منزب رود درک مروبجم

لنسرپ مد ،ید مدیسر یتقو مدو رگرب درک مر وبجم یسح !یه دینزب رس

و... ندش عمج نافوط اقات یولج

@
shahregoftegoo



566

درک. یم یگ دنز مکک هب زاین یک رسپ راگنا شنهذ دنا.رد وخ ار شهت تا امله

ملظ ید ،ایز نافوط ! شدو خ رکهدبندود...حیت شد رط همه هک یک رسپ

شرا نک زا تو افت تیب سناوت یمن یلو دوب هداد شرجز دوب...یزاید کهدر

گرم یلو دراپسب ش تاساسحا تسد ارهب شدوخ هک تساوخ یمن درذ. گب

یارب مسا نیرت بسانم " تیناسنا .اشدی" تساوخ یمن مه ار نافوط

دوب. شتاساسحا

هنادازآ شیاه ک اددشا هز اجا و درک یفخم شناتسد نایم ار شتروص

و دنک شمارآ ات تسش ن شا اشهن یور یتسد . دننک سیخ ار شیاه هنوگ

درک: همزمز درد امله،اب

... شزا مرفنتم ؟ مرب و منکن هاگن ور مرس تشپ منوت یمن ارچ ارچ... -

... هریمب اوخم یمن ... داوخ شومنی گرم ملد یلو شزا مرفنتم

ار امله یاه تسد . تسشن وناز کی یور شیو ربور دشو ،نلبد نافوط ردام

،ههم شنحل شخ، رس نامشچ . دروآ نییاپ شتر صو یور زا ورآما تفرگ

دن: تشاد ضغب زا یگنر شزی چ

ن ومر جز هک میداد ییادرم هب لد نومود امله!ره میمه لثم ووت نم -

ووت... نم منک... یم تکرد نم دادن.
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دز: دن خلت و دیشک نوریب وا تسد زا مارآ شار ناتسد امله

هتخا س مساو ت رسپ هک یمنهج یوت نم ... میتسین مه لثم !ما نکن هاب تشا -

وت یلو نو... ریب مدیشک منهج نوا از ومدوخ و کمدن نوج ! مدنومن دوب،

نوی مهم ترسپ هک یمن نجه ومه ید... رک باختن ورا هجمن یچ؟وت

ترهوش ینود یم االنهک...االنهک یتح دش. رتسکاخ و تخوس ششیتآ

تخت تور رسپ هداد،االنهک ماجنا ترسپ قح رد ور یتایانج هچ

زا یتسین رضاح کهن،بمزا یم هرنم جنپ و تسد ادهرابمگر ناتسرامیب

! یشکب ت سد ت رهو ش

نیمه و دوب هدنز نافوط . تشادن نات سرامیب رد ندن ام یارب یلیلد رگید

ونهز دش. دنلب دو رشف شناتشگنا مکمنای حم ار شفیک دنب ! شیارب یفاک

درک: شفقوتم نافوط ردام فرح هک دوب ه تشادنرب ار لوا مدق

یلو بهچم... یگدن هبز مدیشک شیتآ هک دامریما نم ! مرصقم نم هرآ... -

هب تسد تقوچیه هچب نیا ، نافوط تاق مال یدمویم هگا هک ییوت یچ؟ وت

یان یوت ؟ سانشناور یراذی ؟م مدآ یراذیم وتد وخ مسا دز... یمن یشک خدو

امله... یرصقم ینم هزا دنا مه !وت میرصقم نومودر ه نافوط حلا

هنتاهب شنابز و درک تشم مکحم ار شتسد ود .ره دیخرچ شتم س امله

@
shahregoftegoo



568

: دیخر لمجهچ کی ِنت فگ

ننک! یم شن زرس ن وشد وخ یاج هیقبهور شیمه ف، یعض -آدامی

دش. نلبددور یاه مدق دواب نادرگربور و

***

یو؟ نش یم ور مادص ... نووج -

هدیشک ارباال شکلپ رفن کی رات! یلو دید یم ... یتخس هب یلو دیونش یم

دز: یم شیادص و دوب

و؟ مادص شونی یم -

سدح ... تفر یم گجی شرس دش. یم نییاپ باالو درد اب شا هنیس فقسه

شندب یاز جا کت کت ! هدنام هدنز هک تسن اد یم . دشاب ناتسرامیب هک دز یم

یفرح نتفگ ارهب شنابز تسناوت یمن یلو زدند یم دایرف عجزار

: تخادنا هوق چغار شمشچ ورد دیشک ارباال شرگید لپک رتکد دنا. خرچب

... دایم شوهب هراد -

: تفرگ ار نافوط تسد و

هدب. راشف ور متسد یونش یم و مادص هگا -

اودرکدر وا تسد هب یمارآ راشف ، یرادی وب باوخ نایم یملا ردع نافوط
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هب باطخ و داد ناکت رس اهراتسرپ هب ور .کدرت درادرب شرس زا تسد هکلب

: تفگ ناف وط

؟ ینود یم ور تمسا ! هبوخ ... نیرفآ -

ییاه صرق ریث ات دوجو هکاب یردقنآ دش. یم رتشیب تشاد شا یرای شوه

شرس باالی درم هک دمهفب ، دندوب هدرک ق یرزت هک ییاهوراد و دوب هدروخ هک

اثینهمه دنچ یارب یتح . دسرپب ار نیتور سواالت نامه دهاوخ یم

مه یور مشچ ، شدردرس و قاتا دایز رون دنک.زا نا شلمحت تسناوت نیم

درک: ونهلا درشف

... وشمگ -

بیج نورد ار شا یکشزپ ی هوق غارچ و دناشن وربا نایم یمخا رتکد

ها راتسرپ هب وور داتسرف نوریب ر ادادص ار شسفن . دنادر گرب ششوپور

: تفگ

شلقتنم دوب، تبا ث شتیعضو گیده تعاس ود ات هگا ... راگنا هبوخ شلا -ح

... شخب دینک

هظحل هب هظحل ار شف ارطا یاه ادص هک دوب هدش ثعاب اه، شخبمارآ تاثری

باالو شنهذ رد زیچ کی اهنت مه تیعضو نآ رد یتح . دونشب رت فیعض
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... دندوب هداد شتا جن هکن دوب!یا هدنام هدنز هکنیا دش. یم نییاپ

دوب! یرتسب ی صو صخ ی قاتا دش،رد رادیب یتقو و تفر باوخ هب هرابود

رانک ی هلیم هب دنبتسد هکاب شتسار تسد چم وهب تفر نییاپ ش، رات هاگن

دز کلپ راب دنچ و تفر نییاپ شی ولگ بیس دش... هریخ دوب، هدش دنب تخت

تو شادرب دازآ تسد اراب شترو ص یور ژن یسکا کسام دنی. رتبب حضاو ات

درک: همزمز شدوخ اب بل ریز

! تخب ...دب یریمب ینوت نیم یتح ... یتح -

زارد قاتا ک چوک ی هپاناک یور هک شردام شوگ ،هب شما یرآ همزمز

درک: زاب مشچ عیرس و دیسر دوب، هدی شک

! نافوط -

دوب، هدش قاتا رد یرگید صخش روضح هجوتم هزات هک ردحیلا نافوط

دش: دنلب هتفشآ شردام و دناخرچ ادص تمس ندرگ

اسیاو رکدی؟ دوب هچکیرا نیا هخآ ن؟ امام یدش رادیب نم... مدرگب ترود -

منک... ادص ور رتکد

: داتسیا ، نافوط فرح هکاب تفر جورخ رد تمس و

د؟ یداد متاجن ارچ -
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تسد ارزا شرسپ ، دندش یم ه جوتم رترید هقیقد دنچ اگر هکنی ا روصت زا

: تشگرب نافو ط تمس و تخیر ورف شا هنیس رد شبلق داد، یم

رجز هنوت یم یردام مو ؟دک ینود یمن و شلیل مدار؟د هیلا وس هچ نیا -

؟ هنیبب شرو هچب گرم و ندیشک

.ردحتلا داتفا هدنخ به هدارا دعب،یب و دناش ن بل جنک یدنخلت نافوط

ثعا ب یراد هدنخ عوضوم چیه تش... ادن ندیدنخ ییاناوت یتح یداع

تسنا وت یمن ار شکیرتسیه یاه ،خهدن هظحل نآ یلو دش یمن شا هدنخ

دنک: نکتلر

ی! زوسلد ردام هچ ... یخآ -

ورد درک سی ارخ شترو ص کشا هک درد ای دوب ندیدن خ تدش زا هک دیمهفن

ریز تسد مکحم دوب، شترو ص رد هدنخ زا یتارثا هم زونه هک حیلا

: دیشک شن امشچ

! دایب تهب هک وگب یز یچ -هی

زا مه نافوط ی هدنخ هرذ دش...مهنایک کشا زا بلا بل شردام ن امشچ

دش: شنیزگیاج مخا و تفر نیب

نوا رط ورباخ ترسپ هک تدوخ دامر؟امس یراذیم وتد وخ مسا ؟ ردام -
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دامر؟ یراذیم یدرک ینابر لاق غشآ

درک: ندیزرل هب عورش شردام ی هناچ

... نافوط -

رکد: تشم ناوت مامت اراب شتسد ود نره افوط

راکیچ یلو مداد رادشه تهب ... متاق مال دایب نک یضار ور امله متفگ تهب -

؟ تساجک امله ؟ یدرک

، دیچیپ شا هدعم رد یهک دیدش درد وزا دیشک داد اتبسن ار شرخآ ی هلمج

دش: کیدزن نارگن شردام هک دیشک مه رد هرهچ

... مدرگب ترود شاب مورآ ... ردام شاب مورآ -

ار شردام تسد هک نیمه شفردو شکاندرد ی هدعم یور ار شتشم نافوط

ارپسدز: وا مشخ رکد،اب سح شتسد وری

...خآ! وریب ورب ... نزن تسد نم -هب

باق ار شترو ص هیرگ اب شرد دشوام عطق یکاندرد ی ابنهلا شفرح

: تفرگ

دنوسر وشدوخ سف هین تنوج سرت ...از منافوط دموا امله ! دموا امله -

. ناتسرامی ب
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نییاپ ار وا دراگ هک شرد شدوام یخهر شیوربور نز هب هدز تهب ، نافوط

داد: همادا و تف اررگ شا هیرگ یولج یتخس ددی،هب هدمآ

... نافوط ادهر تتسود مزونه امله درک! یم هیرگ دوب... تنارگن امله -

ین ابرق ار کرتخد شدوخ تسد ،اب تسا ید رمان تسناد یم هک ردحیلا

ار شراو هناوید ِنتس اوخ شتآ ! تخیر ناف وط بلق شتآ رد مزیه و درک

دش: زاب نافوط تشم و درک رورت هلعش

؟ دموا -

داد: ناکت رس دنت دنت شرد ام

! دموا هرآ هرآ... -

؟ تساجک -

داد: باوج و درب نادند ریز یا هظحل ار شنییاپ بل درک. تسار رمک شر دام

... تفر -

: تفرگ شرد ام زا هاگن و درش مهف یور ددننا نافوط

هن یبب شدوخ یام شچ هکاب دمو هن؟ا هگم ... مدرم هشب نئمطم هک دموا -

... مدرم

شبلق میشدو ریزا رس شزغم هب ینک بارخ هناخ لیس ،ثمل یفنم راکفا
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قشع شوهن دوخ قشع دنک.هن ارردک قشع تسناوت یمن سوزدنا. یم ار

ار... وا

داد: ناکت نیفرط هب رس دنت ودنت تفرگ ار شتسد ود ره شر دام

دوب! هدش تنارگن امله دوب... تنارگن هک مگیم ...هن! نافوط -هن

غدیر: شیاه نادند نایم زا نافوط

یبرنو... ورب -

درک: شهاگن کش زاا بلا بل نامشچ اب شر دام

... نافوط -

! نوریب ورب متفگ -

اب شردام دز، نو ریب شندرگ و هقی قش ورگهیا درک اررپ قاتا هک شدایرف

: دروآ ارباال شتسد ود وره تفرگ هلصا ف سرت

... شاب مورآ خاد ممری...توور هشاب ... هشاب -

رد،ردحیلا تشپ رومام ندید اب نافوط دشو جراخ قاتا زا نوخ لد واب

درب: ،صادباال درشف یم ش کاندرد ی هدعم یور تس هکد

ندید زا هنوت یم ینادنز هکنیا هن هگم ادخل... هدن هار ور مردام -

هنک؟ بانتجا شاه یتاق مال
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: تفگ ه مدقم دشویب لخاد دعب، و درک شهاگن حفر یب یا هظحل رومام

! تدنیبب داوخ یم تردپ -

ار شمان ناهگان و هدروخ یلیس شردپ زا هک یکچوک ی هچبر سپ لثم

جنآا شردپ . تشذگ شنت زا وزرل تفرگ ار شدوجو مامت سرت ، دونش یم

وبد... اجنآ ، دسرب هطقن نآ هب نافوط دوب هدش ثعاب دیهک رمان ِدرم دوب!

: دیسرپ یندنک ناج دشوهب نییاپ باالو شیولگ بیس

ارچ؟ -

درک: شها گن هلصوح ،یب ناوج رومام

؟ شینیبب یاوخ یم -

یضار رگا دوب !یدوهنا تساوخ یم رگا دوب هناو دنی؟ید بب تساوخ یم

تیاضر هب تشاد یسح ، شلد هت یلو دنی اربب شرگ ه جنکش دش یم

ندید ت بحم یا هرذ یارب سهلا هس ی هچبرسپ ، شلد درک.هت یم شبیغرت

هک ار یردپ نامشچ . دنیبب ار شردپ نامشچ تساوخ یم درک! می سامتلا

و ترسح دنا. هدنادرگ شرب گرم وزا هدز یش کدوخ هب تسد شرسپ

دمهفب رکنددهک یم شبیغرت یک، دوک نارود از شکانتشح و یاه هدقع

؟هک محر یب هشیمه لثم ای تسا نا میشپ ایآ ...هک تسیچ شردپ شنکاو
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؟ دنازوس یم ار وا لد ایابزمه میسدزو شلد

هرآ... -

دوب! شنو یرد یسهساهل هچبرسپ ... دوبن شدوخ داد، باوج که یسک

نلبد تماق ، تفر نور یب قاتا زا نهک یمه و داد ناکت رس فرح یب روما م

ندیزرل هب عورش سوسحم ، نافوط دش.نت نای امن رد بوچراچ رد شردپ

ناشن شنکا و دشبرتد یم ثعا ب شا یندب فعض و دوب هدش فیعض درک.

لثم ! دنارذگ رظن زا حضاو ار شردپ راد، گر و خرس نامشچ نامه .اب دهد

هب ...نچنا ینامیشپ هرذای نودب شنا شچم و دوب شوپ کیش هشیمه

مرن هجن وپ تسد گرم اب شرسپ راگنا هن راگنا هک دوب هدیسر شدوخ

! دیسر یم ماشم هب مه هل صاف نامه زا شخلت و درس عرط ...بیو هدرک یم

؟ هروطچ -حاتل

ات درک یفخم وتپ ریز ار شدازآ تسد ، دیچیپ ششوگ رد هک وا یادص

ت یعقاو ؟"لویرد همهم " دیشک دایر لدف .رد دیای ب مشچ هب رتمک ششزرل

ارردجبی شتس د کی هنارور غم شردپ . درواین نابز هب هملک کی یتح

دش: کیدزن و درب ورف شراولش

م! دشن هکوش هرذ ،تحیهی یدرک راکیچ تفگ مهب ترد یام تقو -
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درک: جک ندرگ و داتسیا ن افوط تخت یو ربور

! تیگچب نومه ...زا یدوب فیعض مشلوا زا -وت

. دنتفر رژه شنامشچ ی ولج شکاندرد تارطاخ دشو لفق نافوط کف

تحاقو زا مجح آن یلو تسین رتهب شردپ زا هک تسناد یم بوخ شدوخ

شت یخت هبل شردپ درک... یم تام مه ار نافوط لثم یسک تحی یدرمان و

ششوگ هب وا راد ادص دنخزوپ . تفرگ هل صاف هدارا یب نافوط و تسش ن

: شزیمآریقحت دیولحن سر

برمی... شی پ دایز مینوت یمن ناتسرامی !وتب سرتن -

.دبن دیشک نافوط پیا نار یور و درک در وتپ زازیر مارآ ار شتسد و

هدز تشح و هاگن دز، یم سفن نفس تدش هب هک درک!ردحیلا لفق نافوط

دش...زا یم لوابیدعاف باقم .رد تخود شردپ ارهب شراجزن ورپزاا

دوش یم ثعاب وا نتسشن ی هیواز هک تسناد یم دوب! رفنتم شدوخ فعض

رتشیب شردپ هک دش ثعاب نیمه و دوشن شتکرح هجوتم روم ام هک

: دروآ رت نییاپ ار شیاد وص دنک یورشیپ

تدوخ ورملا هرتخد یراد تسود ... مدب هرابود سن اش هی تهب که مدموا -

؟ یشب ینادنز ناتسرامیت وت ور تینووج لک ای ینک
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را شیا هاپ تسن اوت هرخ وباال داتسرف نییاپ راداد ارص شناهد بآ نافوط

رد تسد دشو رت قیمع شردپ دنخزوپ . دشکب رانک شزواجتم تسد زا

تسد هرابود و دروآ نور ایبی یبیج کچوک یو قاچ رکد. شنهاریپ بیج

دز: بل ششوگ رانک و تش اذگ ن افوط تسد فک ار وقاچ درب. پوت ریز

و سابل تارب هینفر زو رما وش! خالص هرومام رش زا یرو یهج نیا -اب

هی لثم و ینک ضوع ور تا سابل ینوت یم ... قاتا وت هراذیم کی شزپ شوپور

وتدوخ وقاچ ن یمه نک،ایاب رارف اجنیا نو!ایزا ریب ینزب قاتا زا رتکد

هت! دوخ اب باختنا ... شکب

هکمرگ دز یم دایرف شرس رد یسک و درک می شهاگن تکرح ناف،یب وط

ریگ هنیس رد شسفن دنک؟ توعد یشکدوخ شارهب دنز یرف ردپ دوش می

راگ... نا دوب هداتسیا نامز دوب! لفق شردپ یور شنامشچ و دوب هدرک

! هرتهب حتلا هک منیب یم -

یفخم شنت ریز ماضنادرار ی وقاچ عیرس ناف وط ، قاتا هب رتکد ابودور

نافوط رس رد شیاه فرح شد. دنلب تخت ی هبل زا درسنوخ شردپ و درک

هک یا هدروخ مخز رمد دز...هب وا هب یا رشورهنا کمشچ و دندش رارکت

دند! اد یم جوالن شرس رد یکان تشح و راکفا
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***

تسد ِر اتسرپ هک یکیت هبپالس هریخ و تشاد تس ارردد ماضنراد یوقاچ

ناتسد یاج درک... یم رکف دوب، هتشاذگ هپ اناک جنک شیارب شردپ ی هدناشن

نانچمه هک ینوخ مه ناتسد یاج دش! یم روم روم شیاپ یور زونه شر پد

مامت اراب وقاچ ی هتسد درک. یم زو اجت شا سهلا تشه و تسیب سپر هب

نتفر دیچ.زا همانر ب شا هدنیآ زور کی یارب دو رشف شناتشگنا نایم تر دق

هب دییات رهم هک یردپ دوب. رهظ کیدزن و تشذگ یم تعاس دنچ ، شردپ

شبل جنک یدنخبل دش، ی عطق هک شمیمصت دوب... دزه شکانتشح و راکفا

ینامز لثم تسرد دوب! هدیسر شتقو . تخادنا وقاچ هب یهاگن و تس شن

و دناشن بل جنک ی دنخبل دیچ، یم همانرب امله ندروآ تسدب یارب هک

رتمک دوب! درد دی،رپزا شک یم یهک سفن درک.ره یفخم وتپ ریز ار شتسد

هک دوب هدینش شکشزپ زا اصخش و تشذگ یم شندمآ شوهب زا زور کی زا

رگا .حیت تشادن ندنام یارب یدصق یلو دشاب رظن تحت یزور دنچ دیاب

ماجنا زا دعب و دورب هک تساوخ یم دش، یم مامت شنا ج تمیق هب شنتفر

واج ناجیه تدش زا شبلق نابرض ! دریمب دوب، شرظتنم ها سلا هک یراک

دز: ادص و دیشک شیاه هیر هب یتخس راهب اوه دوب. هتفرگ
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؟ تسه نوریب نوا یسک -

: تشاذگ قاتا اپهب یناوج زابرس دشو زاب قاتا رد هک دیشکن لوط یزیچ

-بهل؟

دوب هدش هتسب تخت رانک ی یمهل هب دنبتسد هکاب شتسار تسد نهب افوط

کرد: هراشا

... ییوش تسد مرب ماوخ یم نک! وزاب متسد -

. دروآ نوریب شراولش بیج ارزا دیلک و دناشن شیا ه وربا نایم یمخا زابرس

ناما نافوط درب، ورف دن بتسد لفق اررد دیلک هک نیمه و تفر نافوط رانک

دز! شندرگ ساسح ی هطقن هب یمکحم ی هبرض شداز آ تسد واب دادن

رسپ هیا بل یفخیفیازیمنا ناهل اهنت که هنارهام و یا هفرح ردقنآ

یا هظحل نافوط . داتفا ن یمز یور شوهیب دعب، دشو اخجر شرانک

زاب ار شدن بتسد عیرس دنک، فلت تقو هکنیا وبی درک شهاگن توافت یب

. درکن یهجوت یلو تخوس شا هدعم ات یان .زا تفر نیی اپ تخت وزا درک

تخت رانک ی هلیم ارهب رسزاب تسد همه زا لوا شا، هجیگرس هب هجوت یب

شیپ مادم و ندوب بوخ شلا .ح تفر هپاناک یور کیتس پال تمس و تسب

رکدو ضو ارع شیاه ساب ل عیرس حلا، نآ لویاب دش یم هایس شنا مشچ
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یلوپ دزویکف شتروص ارهب کسام . دیشوپ همه زا رخآ را دیفس شوپور

شرا ولش بیج رد دنهد رارق ها سابل نایم دوب هدرپس شردپ هک ار

قاتا وزا تخادنا دوب، تیعضو نامه رد هک سزابر هب یرخآ هاگن ت. شاذگ

ویلبا هنادر سنوخ و درب ورف شراولش بیج اردر شتسد کی . تفر نوری ب

. تفر نی یاپ سفن کی ار هقبط هس و تفرگ شیپ اررد هلپ لبدن،هار هیا مدق

رد دوب نکمم . درخب ناج ارهب ندش راوس روس ناسآ ِکسی ر تسناوت یمن

...هب دشاب هتشادن یرارف هار چیه و دنک دروخرب شآنییا درف ورهب سناسآ

هباجو شدرد دوب. هدنامن شیارب یسفن هکرسدی،درگی ناتسرامیب طایح

ی نابهگن ، تفرگ ر اوید هب تسد ددر تدش زا هک ینامز تسرد و دوب هدیسر

دش: شکیدزن هلجع اب

؟ هبوخ نوتلا -ح

داد: ناکت رس و درک تسار رمک ... داتسرف تنع ل شدب سناش رب نافوط

... مبوخ -

منک یم نوتکمک ؟ دیشخ ب مودک راتسرپ ! هدیرپ یخیل نوتگنر ؟ دینئمطم -

. لخاد دیدرگرب

اررد شتشم ات دنک ناج و درک تشم ناوت مامت رااب شناتسد نافوط
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: درواین دورف وا تروص

. افطل دییامر -خمبو...فب

تبسن ار وا کش رتشیب هکنیا زا لبق نافوط و درک شها بگن جعت اب نابهگن

هک نیمه . تفر ناتسرامیب یجو رخ تمس دنلب یاه مدق ،اب درخب شدوخ هب

بزهلا لطس نیلوا ورد دروآرد ار ششوپور درک، ادیپ ن ارردخابای شدوخ

دیدرت دشن،یب راوس ضحم وهب تفرگ ار یسکات نیلوا یولج . تخا دنا

داد... هیکت یلدن ص تشپ هب هنادر سنوخ و شارگتف ردپ راک لحم سردآ

دوب! هد یسر شم اقتنا تقو

***

به دوش هدایپ هکنیا ،یب نافو وط داتسیا شردپ ی هناخراک کیدزن یسکات

دوب هدش بصن شردرس گرزب هک هناخراک یدورو دش.هب هریخ نور یب

هاگن رت قیقد و داد هیکت ه رجنپ ارهب شرس "... رهمداد گنس ی هناخراک "

یلو دسرب وا هب شردپ عبدزا دوب رارق ، شتهبا نآ اب هناخراک درک.نآ

را ناش هناخ ی سگلا هدج رده دش روب جم هک یبش از تسرد ت! ساوخ یمن

روشک رد بزهلا کی لثم هک یدرس و ینارا شبب مهنا دنک،زا رتک رابجا هب

شدوخ یاپ یور و دنک ادیپ یهانپرس ات دنک دشواجن هتخادنا رود بیرغ
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یکدوک رد شندیشک رجز ماقتنا . دریگب ماقتنا یزور هک دروخ مسق ، دتسیاب

... یگلا س هس رد شم اگنهدوز گرم ماقتنا یلا، سگرزب و

! امیدیسر -اقآ...

رد هک ار یگن ر یکشم پک .کاله دروآ شدوخ ارهب نافوط ، هدننار یادص

هک یلوپ اب هیارک تخادرپ زا سپ و تشاذگ سر یور دوب هدیرخ ریسم

رت نییاپ یمک ار شه دش.کال هدایپ نیشام زا دوب هتشاذگ شیارب شردپ

یدورو زا دناوت یمن هک تسناد یم . تشادرب مدق هناخراک تمس و دروآ

دوش. هناخراک دراو یعرف یدورو اتزا درک جک هار سپ دوش دراو ی لصا

فک ار شناج و تخادنا شفارطا هب یهاگن ، دیسر هک اه ظافح یوربور

شنامشچ شیپ مادم و تخوس یم تدش هب شا هدعم . تشاذگ شتسد

اه .سلا تفر وباال تفرگ راوید هب تسد حلا، نآ اب یلو دش یم هایس

یانراب شا ی مسج تیعضو یلو دوبن یزیچ شیارب اهراک ونآ هدرک شزرو

اههب ظافح ارازباالی شدوخ درک.وقیت یم مک شتعرس زا یمک

و دوب هدناشو ارپ شا ی ناشیپ درس ،رعق دناسر ه ناخرا نوک یریب هطوحم

ندروآ مک دصق یلو درد نکدزا یم اجن تشاد داد. یم نوخ طمع شیولگ

هک یریسم ارزارببدو.حیت هناخراک یعرف یاهریسم کت کت . تشادن
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دو رشف شا دعمه یور تسد . دناسر ب شر دپ قاتا ارهب وا میقتسم

ناهگان هک تشادرب هناخراک ن امتخا س هب یعرف یدورو تمس ار شیاه دقم

تشاد شردپ و دوب لیطعت زور نآ هناخراک . داتسیا شردپ یادص ندین ابش

تشپ نافوط درک. یم تبحص ی لصا نامتخاس رد اهرگراک رفناز ود اب

یرت کیدزن ی هلصاف ارزا شردپ یادص . دنام رظتن وم تفرگ هانپ راوید

: دینش

د! یشابن هتسخ دوب... بوخ نوت راک -

یسرزاب لوغشم و اهنت ار شردپ هک نیم وه دیشک ن درگ طایتحا ،اب نافوط

! تسا تصرف نیرتهب هک تفگ شلد هت یسح دید، هناخر آالتاک نیشام

تشگ یمرب شقا هبتا دوز یلیخ اال متحا مه شردپ و دندوب هتفر اهرگراک

دوب! هدرم اهر ،اب نافوط و دوب گرم زیچ همه درک.هت یم هلجع دیاب سپ

دز: ادص ، یلصا نامتخ اس هب نتشاذگ اباپ نامزمه

اباب! -

شردپ و دیچیپ نامتخاس رد شیادص . تسب ش رس تشپ ردار دمع وزا

: تشگرب ادص تمس هدز تهب

... نافوط -
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سمل ار وقاچ ید رس و درب ورف شراولش ارردجیب شتسد کی نافوط

درک:

؟ یدوبن مرظتنم -

ت: سشن شردپ یاهوربا نایم یمخا

؟ تدنیب یم یکی ی تفگن ؟ ینک یم یطل هچغ اجنیا -

شرسپ شت ادن راظتنا یا هرذ هک راگ دز.نا یم جوم یروابان ش نامشچ رد

... دیایب شدوخ غارس هب همه زا لوا و دوش رارف هب قفوم

: تخادنا باال ییو ربا نافوط

؟ مشب ریگتس د ؟گنارین همهم -

: دیرغ شی اه نادند نایم زا شر دپ

وگن... فر خزم -

درک: یا هدنخ کت درد با نافوط

راب هک هدوب شرسپ کت نا رگن یِک ر همداد ِناخ کباب ! هفرخز ...م هگید -آره

هش؟ اب شمود

ید رم هاگن هیبش ! کانسرت یلو دوب خیلا مه راب نیا شا، خلای هشیمه اگنِه

زا هک یکیرات یلو راد گر هاگن . درادن دادن تسد زا یارب یزیچ چیه هک
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تذل و دید شنامشچ اررد سرت حوضو هب نافوط . دنامن رود شردپ مشچ

درب!

نولوج اجنیا ها یرارف لثم متفگن نک... تدوخ ورملا هرتخد متفگ تهب -

هدب!

دش: شکیدزن مارآ مارآ ، نافوط

اباب؟ هن هگم ... هگید ما -منفاریر

اریدد. وا یولگ بیس نتفر نیی اپ حوضو دوهب یسر شردپ یمدق دنچ رد

داد: همادا ی کانسرت دنخبل اب

! کانرطخ ِی رارف -هی

نوری ب شبیج ارزا وقاچ ، تکرح کی رکدورد یط ار هدن ام یقاب مدق وود

یتح کوش تدش زا هک ید رم یولهپ درب!رد رفو شردپ یولهپ ورد دیشک

نافوط یبآ نامشچ رد شدرد ورپزا هدز تشحو هاگن . دنزب فیردا تسنا وتن

د: یدنخ ، نافوط دشو هتخود

؟ هراد درد -

درک: مه زمز درد ورپ تش اذگ شتسد ریو تسد ، شردپ

؟ یدرک یطل هچ...چهغ -
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درب: ارباال شیاهوربا تفج نافوط

؟ دوبن حضاو -

دایرف درب... ورف شمکش رد رت مکحم راب وانی دیشک نوریب ار واچوق

: درشف تردق مامت اراب شردپ ی هناش نافوط و تفر شباال ردپ دردرپ

؟ مدرک یط چهلغ یدیمهف -االنچی؟االن

هدشن کنخ نهزو نافوط لد ویل تخی ر یم نیمز ریو هرطق هرط ق نوخ

دز: بل یندن ک ناج راد،به گر هاگن مهنا وااب هب هریخ شردپ دوب.

! تمتشک یم ... یگچب نومه وت ...ابدی دیاب -ب...

نادند دشو شخپ نافوط لولس هب لولس رد درد یلو دوب وا نت رد وقاچ

: دزرلن شا هناچ ات درشف مه یور

منم! -

دز: دایرف شناوت نیرخآ اب شردپ دیو شک نوریب ار وقاچ و

... شک یم مون هراد ... هراد یناور نیا ! کمک -ک...

رد راب دنچ و نیدنچ قاچوار نافوط که دوب هدشن مامت شفرح زونه

، دوبن شدوخ تسد هک یک شا زا سیخ تروص واب درب ورف شمکش

: دیشک دای رف راو هناوید
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! ریمب -بریم...مبری...

شردپ یاهوناز . داتفا هر امش هب یسفن دزو دایرف دات. اسی نامز دزو دای رف

نوخ یای رد ارهب شهاگن خورد. نیمز مکحم ، نافوط مشچ شیپ دشو ات

تسد مشخ ناب افوط . داتفا تشپ وهب تخود شدیفس نهاریپ یور

دوب، شرخآ اهی سفن هک وا هب هریخ و دیشک شمشچ ریز ار شا ینوخ

: دیدنخ کی رتسیه

ش... انودند اباب!هیهویالهکاب یتخاس ال ویه هی نم نم...زا زا -وت

! دیوج تور هرخرخ

: تسشن وناز کی یور شرانک ، نافوط و دروآ باال نوخ دزو هفرس شر دپ

کمک شزا هک متش اد ویک ؟نم اجنیا ِنوری ب یامدآ ؟زا یاوخ یم کمک -

؟ ماوخب

: دیشک شارباال ونت تفرگ تسد ود ره اراب شردپ ی یهق

؟ مربب پهان شهب هک ادشمت ویک ناه؟نم -

زا لبق دشو هتسب و زاب بآ زا هداتفا نو ریب یهام لثم شر دپ یاه بل

نافوط هب شناج یب ...گنها تفر شنت زا ناج ، دنزب ار شفرح نی رخآ ه کنیا

: داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ نافوط و دنام هریخ
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دوب! تدوخ یصر -قت

: دیشک دایرف شناج قمع وزا داد ناکت مکحم ار شردپ ناج یب نت

! یتشک و تدوخ ، تدوخ -

یول زاج یکانسرت ملیف لثم ی، سگلا هس زا شیاه ندیشک رجز مامت و

دوب! هدش لتاق دوب...حاال لتق شا هدرکن دش...هنتاخالِف در شنا مشچ

... شردپ تاقِل

؟ هیلصا نومتخاس دوب؟زا یچ یادص -

ناج یب دش،نت یم کیدزن نامتخاس هب هک اهرگراک زا یکی یادص ندینش اب

شریوصت ن یرخآ . دیود نوریب نامتخاس زا ناوت مامت واب درک اهر ار شردپ

دوب... نوخ ورغق حور یب مسج کی دوب، هداد شرازآ اه سلا هک یدر زام

و حور دوب... هتشک شدوخ هک یمسج دوب! هدرک ضبق شدوخ یهک حور

! شردپ مسج

***

رسخزا یاه تسد !اب ینوخ نا تسد نامه رکد...اب یم یگدننا ر تعرس اب

سانشان ی درم ندید واب هناخراک زا جور زاخ سپ هلصاف ...بال شردپ نوخ

هتفرگ روز ارهب شنی شام و هدرک پادنت شتمس اه، نیشا زام یکی تشپ
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تشپ ار شمسج و دوب هدرک ششوهیب رسبزا نامه ثمل تسرد دوب.

و دوب هدش مه براض ، لتاق رب اهر...حاالعالهو نا بایخ رانک هی چغا ب

چیه ... دوبن مهم شیارب کدر. یم هفاضا شیاه مرج هب دیاب مه ار تقرس

تمس هب تع رس هکاب یرتخد جز تشادن نداد تسد زا یارب یزیچ

اررددی، شردپ مسج هک هظح ل نامه ار شقطنم کدر. یم یگد رانن شا هناخ

مامت اب شبلق . دریگب را شیولج هک تشادن دوجو یقطنم دوب... هتشک

رت کیدزن امله ی هناخ هب هچ .ره دیبوک یم هنیس هسفق ارهب دوخ تردق

نوخ معط رتشیب شیولگ و تفرگ یم تدش شبلق نابرض دش، می

هک تسناد یم ... شندرکن فداصت دوب ادخ ِراک . دوبن بوخ شلا داد...ح یم

شیارب یلو داد دهاوخ ناج شک نودب د، ناسرن ناتسرامیب ارهب شدوخ رگا

... دوبن مهم شیارب شدوخ اب امله ندرب زج یزیچ چیه . دوبن مهم

ی خهنا کیدزن هک تفر یم یکیرات هب ور تشاد وبدووها رصع کیدزن

اه، نآ نامتخاس زا هناخ دنچ ی هلصاف با تسرد . داتسی ا شا هداوناخ هلامو

تسا نکمم هظحل ره هک تسناد یم . دنام رظتنم رکدو فقوتم ار نیشام

دوشن شیادیپ دعب اترزو الهامل صا ای دنزب ار شدر نیشام زاپالک سیلپ

امله ندید هب دیما . تشاد یم شا هگن هدنز هک دوب دیما هرذ کی نامه یلو
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وا! زا شا هتشادن ِقح نتفر هبگ دیما ... شند ورب

تسد ... درذگ یم شندنام رظتنم زا تعاس ایچدن هقیقد دنچ تسن اد نیم

. درشف شا دعمه یور ار شپچ تسد دشو تشم نامرف وری شتسار

اش هجیگرس ات داد ناکت نیفرط هب مکحم ار شرس ... دوبن بوخ حاشل

دش، هچو ک دراو هک امله تبیه رد یرتخد ندید اب ناهگان و دوش فرطرب

تسرد یهامل هرهچ دشو یم کیرات تشاد درک.هاو شومارف ار شدرد

یور .زا دسانشب یتلا رهح اررد وا تسنا وت یم نافوط یلو دوبن صخشم

کیدزن تشاد هک دوب امله . تخا نش یم ار وا مه شیاه مدق و نتفر هار

یهاگرصع یور هدایپ کی ،هب شمهرد راکفا تدش هکاز دوب امله دش! یم

تشپ هب یهاگن هنیآ از نافوط ... تشگ یم رب تشاد وحاال دوب ربهد هانپ

یدر نیشام تردن وهب دوبن هچوک رد وا زج سک .هچی تخاد نا شرس

دش. هدایپ و درب رد تمس تسد دوش، شعنام یزیچ هک نیا زا لبق دش. یم

رها امله تمس مارآ دعب، دیو بوک مه ارهب نیشام دوب.رد شیولگ رد شبلق

یور نوخ ات دوب هدرب ورف شراولش اردریجب شتسد ود .ره داتفا

ات تساوخ یمن . تشاد یمرب مدق هدرمش هدرمش و دوشن صخشم شنات دس

. دراذگب رارف واپهب دوش شروضح هجوتم کرتخد امله، رانک ند یسر زا لبق
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تدش شماقتنا و نتساوخ شطع دش، یم کیدزن وا هب هک یمدق ره

هتشاذگ ششوگ رد تسده . دیسر یم رظن هب هدیر پ گنر امله . تفرگ یم

.ات دهد نا ماس رسو ار شمهرد راکفا ات داد یم شوگ گنهآ وهب دوب

هک نیمه و دشن شا هجوتم دیس، شر یوربور ابیرقت نافوط هک یا هظحل

و داتف ا شرانک درم هب شمشچ هظح کیل گبذدر، شرانک از تساوخ

هدز تشحو و تخا نش شنامشچ ارزا ،وا ثکم یا هیناث نودب ! تخا نش

: تشادرب بقع هب یمدق

ناف! وط -ط...

بل جنک یدنخشین وآدر. شنیی اپ مارآ و درب شکسام تمس تسد نافوط

داد: شرارق ب طا خم تخادنا یم امله نت هب هزرل هک ین وباحل دناشن

! رتکد موناخ ... رادید -ماتشق

غیج هکنی زاا لبق یا هیناث تسرد تو خیر ورف شا هنیس رد امله بلق

. داتفا ششوغآ رد شوهیب کرتخد دزو شرس تشپ یا ضهبر نافوط ، دشکب

هم یور نادند نامزمه و دوب هدش تسم وا هکازعرط ردحایل نافوط

نیبزیت ریزنهاگ و تخادنا شرمک اهو وناز ریز تسد ی لطعم ،یب درشف یم

درک... دنت اپ نی شام تمس اه، نامتخاس نیبرود
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***

هریخ فارطا هب جیگ و درک زاب مشچ ، شرس تشپ رد یدیدش درد سح اب

همه ارزا شدوخ و دوب مگکهدر ار نا وکم نامز راگنا دید... یم دش.اتر

هپاناک یور شیوربور تسرد هک نافوط ندید اب نا هگان یلو ... رتشیب

زیخ مین شیاج رس هدز تشحو درک، یم شهاگ هن نادرسنوخ و دوب هتسشن

یاهزور یروآدای و کوش تدش .زا تفگ یخآ شرس درد دشوزا

هب شیاه سفن دوب، هدنارذگ یوا هناخ رد شجاودزا دعب هک یکانتشحو

و تفر بقع بقع تخت دش.وری کشا پرزا شنامشچ و داتفا هرامش

دش: مخ ولج هب یمک و تشا اپربد یور اپزا نافوط

! یتشاد هلج ع یلیخ مندید هرابود هساو راگ ...نا یدموا شوهب دوز -

یزاب هراب ود تشا شد سفن . درشف شا هنیس هسفق یور ار شتشم امله

روآد: یمرد

االن...االنوت... دیابن هگم -ت...وت...وت

داد: همادا ار شفرح ن افوط

؟ ینیبب اجنوا ینمو تشاد تسود ؟ مشاب نات سرامیت -وت

: تسشن نافوط یاهوربا نایم یکانتشح و مخا و دیشک یا هدیرب سفن امله
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؟ موه ؟ مندی د یدموین ارچ سپ -

: ندیشک سفن دادبیار ناج تکدرو شم شرگید تسد نایم ار مالهف امله

... نافوط وط.. -

و تخادن ا فارطا هب یهاگن دش. وبلدن درک یبصع یا هدنخ کت نافوط

هب هزات امله شچم ندشد. رورم شیارب هناخ نآ رد شکان تشحو یاهزور

یهک تخت یور رتشیب ار شدوخ . تفر شنت زا داوجنا تفا وا ینوخ ناتسد

یاه مالهف رطا خب هک یکاخ و درگ وزا دیشک بقع داد یم ادص شنهآ

تشگنا دنب کی رزا تشیب یا هل یسو ره یور . داتفا هفرس هب دش دنلب فیثک

هک راگنا . دیسر یم رظن هب هک ورتم و یمی هناخ،دق و دوب هتسشن کاخ

هجو تم ار امله هاگن هک نافوط . دشاب هدزن رس نآ فنرهب کی یتح اه سلا

نیب ار شهاگن رهک وطن امه و دناشن بل جنک یدنخلت دید، شا ی نوخ ناتسد

درک: فی رعت هب عورش ، دناخرچ یم شفار یواوطا هدیسرت نامشچ

! مراد ربخ شز نما طقف هک یمی یدق هنوخ هما...هی یباب هنوخ اجنیا -

بدو، شنتشگرب کیدزن راکیو تر فاسم رتف یم امردم یتقو ، مدوب بچههک

مرد ام هظحل ره هکنیا سرت روزا شتیذا و رازآ ناکم ردپ الح طصا هب نوا

... اجنیا دروآ یم ونم داد! یم رییغت هسر ب
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دش: کید یزن مدق

! تخت نیمه ...ور هنوخ ن یمه -تو

دشو رت کید رادنز گر نامشچ اب نافوط . داتفا هکسک بهس سرت زا امله

درک: زاب ار شنهاریپ یاه همکد نامزمه

وآرد... یمرد و ماسابل -

: دادن تیمها و دیشک ریت شا هدعم

ور! ماسابل مامت ... هنود هنود -

: تشگ ورب دمآ شیولگ وخنات و تشاذگ تخت ی هبل وناز

هب هطقن ! مندب ور دیشک یم تسد یلو تش اذیمن اج ردیهب شدوخ -زا

ونم... درک می سمل ور منت هی طقن

دز: داد

مادص و مدیزرل یم و مدیزرل یم ش اتسد ریز دعاف یب ِنم رخ! ِنم -

منتشک دشواب رمی ارکت شراک هکانی ...هرراب مدوب هکوش . دموی منرد

... مدش بقلمی ترزا هکوش درک، یم مد یدهت

: دیدنخ کیر تسیه زابکدرو رخآ اهارات همکد

شامدآ و مفارطا تاق افتا هب یصاخ سح یگچب ...هن؟نماز هراد هدنخ -
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لا حشوخ مت. شا درک،دن یم ملغب یتقو مردام هب یدنزرف سح مت. شادن

یزیچ هکیه مدیمهف یم ونیا ملد، هت مدش،ویل یمن تحاران مدش، یمن

مدوخ !زا تسی ن تسرد یزیچ هی هک مدرک یم سح ونیا . تسین یعیبط

هنک؟ یم ماهاب وراکنیا ماباب ارچ مدیسرپ یم

دز: گنچ ار شیاهوم تشپ مکحم و درک اررپ هناخ شدایرف

و مسج هب راب ره هک مدوب هدرک شراکیچ ؟ مدوب درکه شراکیچ هگم ارچ؟ -

کدر؟ یم زواجت محور

: تفرگ ک شا من نافوط مشچ و دیزرل ومغ سرت زا امله ی هناچ

ین اور ضی رم دوب!هی ضی رم مردپ ... مدوب هدرکن نمکیرا هک مدی مهف ادعب -

! شرسپ نم...هب اه...هب هچب هب یسنج لیامت ! تشاد یلیفودپ ... کانرط خ

تیعضو واو کیرات ی هتشذگ رو صت ،زا شدوخ واو درد زا رایتخا یب امله

: تفر ن ییاپ نافوط ی ولگ بیس دزو قه شدوخ

ادعب دوب... دشدی شیرامیب ! تشاد یلیفودپ نامزمه و دوب تپ وکیاس مرد -پ

هک مدیمهف ادعب . هدیسر مهب مردپ زا یتنع ل یتا پوکیاس نیا هکژن مدیمهف

منوج به روطنوا یناور نوا ،گاه دیسر یم مداد هب یگچب وت رفن هی هگا

رازآ یب تپوک یاس هی شرخآ ات هنک،نم مکمک هک دوب یسک هگا ، داتفا یمن

@
shahregoftegoo



597

... همهف یمن ور تاساسح قفطا هک یداع مدآ هی هیبش ! مدنوم یم یقاب

! انعم مامت هب ِیناور ...هی تخاس یعقاو یوکیاس هی نم زا مردپ یلو مهین!

... بنیب

دز: ییامن ددننا دنخبل و تفرگ ارباال شناتسد

... شمتشک ! همات سد ور شنوخ -

نتکدن: ارزا شنهاریپ نافوط دشو فقوتم تشحو زا امله ی هیرگ

مارب شدوخ ! هریمب هک مدز چوقا شهب ردقنوا ... شمتش ک مدوخ یاتسد -اب

ای نک رارف شکمک ایبا نا...گتف تسرامیب تو دوب هتشاذگ ور وقاچ نوا

! شمتشک وقاچ نومه اب نم ... شکب وتدوخ شاها ب

هسفق دوب!هب هتش ارک شردپ ، شیوربور درم . دشکب سفن تسناوت یمن امله

و زاب بآ زا هداتفا نو ریب یه ام لثم شیا ه وبل دیبوک تشم شا سهنی

دش: هتسب

مرب... راذب -ب...

درک: جک ندرگ و تشاذگ تخت وری مه ار شرگید یوناز ، نافوط

؟ اجک ؟ یرب -

: دیزرل کرتخد دشو کیدزن امله رآمابه مارآ
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؟ یرب مراذب اجک ! یدشن من ملا زونه -وت

و دیشک شار چم نافوط هک دورب نییاپ تخت زا تساو خ سفن امله،یب

دز: همیخ شنت یور

! مسیئر نم راب نیا یلو ... هنوخ نیمه نتختووت یمه یش!ور یم نم -ملا

ود وره درک لفق شیاهاپ اراب وا یاهاپ نا، فوط و درک قتال غیج ملهااب

درب: ش ارباالیرس وا تسد

... مشک یمن رجز نم راب نیا ه! سیئر فوطان راب نیا -

تشحو اب کرت خد هک دراذگب امله یاه بل یور بل تنو شخ اب تساوخ و

: دنزب فرح ات داد ناج و درک قتال

! نافوط یتسین تردپ ...وت تردپ !وت یتسین تردپ -ن...هن...وت

یدوگ رد رس دو رشف شناتسد نایم ار وا تسد چم تردق مامت اب نا فوط

شبدر: ندرگ

لو اجنیا یزرل یم یروطنیا یتقو ور وت نم مت... سین مردپ نم -هن!

! میریم شدعب و منک یم مد وخ ورملا منک...وت یمن

هیا همکد ندرک زاب هب عورش و تفرگ شتسد کی اراب امله چم ود ره

درک: شیوتنام
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مه! اب نومود ...ره مینک یم رارف مه -اب

: دیشک غیج شنا ج قمع زا هیرگ ملهااب

نک... ملو ادخ ور نک...وت -ومل

و تفرگ ار وتنام ی وا،یهق یاه قتال نایم اه دهمک ندر زابک زا هتسخ نافوط

ترپ رطف کی هب مادک هاره همکد هک تنوشخ واب مکحم ردقنآ ! دیشک

دزواب شا هنیس هسفق وری یا هسوب وا دیفس پات زاباالی نافوط ... دندش

درک: همزمز شدوخ

! هسی ئر نافوط ... هسی ئر نافوط ... هشک یمن رجز نافوط -

رد رببدهک امله پات ریز تسد تساوخ و دیشک دایر ارف شرخآ ی هلمج

: دیشک دایرف ید دشورم زاب هناخ

وش... میل وست ترس رو راذب تو اتسد ! سیلپ -

شیولگ بیس درک. شهاگن تهب ،اب نافوط دشو هفخ مد رد امله ی رگهی

: دندروخ ناکت هکوش شیاه وبل تفر نییا پ

امله... -

د. زیرب مه هب هظحل نامه تسرد چزی هکههم درک یمن رواب رکد. یمن ابرو

دوب هدیسرت یردقنآ امله گبریدن. وا زا هظحل نامه ار امله هک درک یمن رواب
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لوی دوب هدمآ نییاپ نافوط راگد ... دروخب ناکت تسناوت یمن یتح هک

و راد گر نا مشچ معق رد یلو دیزرل می طقف روخد... یمن ناکت کرتخد

ردقنآ دوب! هدز تهب درک...هک یم سا متلا هک ددی یم ار یا هچب وا،سپر ِیبآ

هب نیمز یور و دند رک شلبدن یور ارزا وا اهرومام یتقو هزات هک هدز تهب

ادص هدنامرد و دمآ شدوخ دزدن،هب دنبتسد ار شناتسد و دندناباو خ مکش

دز:

امله! -

رارق شا هناش یور یتک هک دز قه سف دیویبن شک مکش رد وناز هامل،

: دنتفر گ ششوغآ یرد مرگ ناتسد و تفرگ

دش... مومت دش... مومت ... شاب مورآ امله...اباب! -

مکر یور وناز راهک یسیلپ ی ادص ، شدنب تشپ و ارشدین شردپ یادص

: دروخن ناکت ات دوب هتشاذگ نافوط

ی! تشادزاب زو اجت و متش و برض ، تقرس لتق، مرج ،هب رهمداد نافوط -

ره بیار شلد دز. قه شناج قمع وزا درک لغب ار شردپ یوزاب امله

تسد بدو... هدش متخ هط قن یکهبهنآ قشع دوب.بیار هتفرگ شتآ نا شیود

ناف وط اهرومام زا رفن ،ود شنامشچ یولج هک دندیزرل یم زونه شی هاپا و
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درک: قتال وا هب ند یسر یارب تدش هب نافوط داتببردنو ندرک دنلب ار

یلو متشادن یسح هچی تقو چیه نم رکمد! سح ور وت طقف نم -هامل...

دشی شوهیب هک بش نو ن...مه اتسهل وت بش نومه ترکمد... سح ور وت

هک مدرک سح بش نوا ... منزب بیسآ بته متساوخ یمن ! مدرک تسح

بنزبم! یسآ تهب ماوخ یمن وخما... یمن

و سیخ نامشچ رسخو ترو فوطان،ابص و دندرب یم ار وا دنتشاد

دن یسر یارب اهرومام تسد ارزا شدوخ تشاد یعس هدز نوریب یاه گر

دنک: دازآ وا هب

امله! ... مراد ور وت طقف نم ... نربب ونم راذن نک... شوگ امله -

مغ تدش زا شبلق ت. فرگ نا دند نایم ترد ق مامت اراب شنیی لباپ کرت خد

ایمن وطفنا ی هنادرم هکهق تفاکش یم ار شا هنیس هسفق تشاد

: دیرب ار شسفن شد، ایرف

مله... نک مکمک ... نربب ونم راذن نک! مکمک امله -

نوخ امله، ی هدیسر ت نامشچ اقمبل دزو هفرس هک دوب هدشن مامت شفرح و

بقلزا یا هین اث تس مخورد یدر م یاهوناز دشو فقوتم نامز ... دروآ باال

د: ندروخ ناکت شنوخ قرغ اهی ،بل شنا مشچ ندش هتسب
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نک... ... مکمک -ک...

***

وا ندید ِسرتسا ! تشاد سرتسا دوب. رظتن وم هدز هرگ اردرمه شناتشگنا

و قشع خالصهب ریت هک ید رم اب ندش وربور سرتسا هام... جنپ زا دعب

هدمآ ، شدوخ اب نتفر راجنلک هام جنپ زا سپ دوب! هدمآ دوب. هدز شد امتعا

کی ناو نع ،هب قشاع کی و نز کی ناونع هب دنک...هن شکمک تا دوب

شرس وری زا مادم هک ار شا یکشم رداچ ی هشوگ دوب... هدمآ سانشناور

سابل رد هک یدارفا مامت یور را شهاگن و تفرگ یزاب روخدهب یم رس

لا بند ! تشگ وامی د.ندبلا ناخرچ شندد، یم تاق سانلمال اودر نادنز

... یخی ِیبآ نامشچ اب یدرم لا بند ... یراکش زرو لکیه و دقبدنل اب یدرم

هداتفا مه ناج هب شدوجو در فلتخم ساسحا وود دوب شیول ردگ شبلق

دوب تخس . دنامب که تساوخ یم یسح و دورب هک تفگ یم یسح دوبند!

و دوب هدرب شیپ مگر ِزرم ارات وا هک یدرم ی هناب لطواد ندید اب ندمآ رانک

دبا ات شسر هکت تساوخ یمن وا یلو دوب تخس ... زواجت زرم ات یتح

ی وترجهب بآ زا شدیدش سرت دوجو تحیاب اهزور نیا دنک. شریسا

ببدر.وا نیب اراز شیایبوف ات دوب هدرک مان تبث انش ،کالس تشاد هک یخلت
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تیناسنا هک یرتخد وآدر... یمن مک هک یا هتخا سدوخ رتخد دوب! امله

دز! یم ار لوا رحف شیارب

، نافوط لبدن تماق ندید اب ناه گان هک تفر یم راجنلک شراکفا اب تشاد

امله هکارگ یردقنآ دوب! هدش ...الرغ روطنیمه وطافنمه و داتسیا هدارا یب

شیاه شیر . تخان ارمنیش دیدج نافوط نآ اعطق ، دوبن ارزارب شا هرهچ

دش! فرح رپزا امله ن دید شا،اب واگنهخلای دندوب شیر هت زا رتدنلب یمک

هدمآ شتاق هبمال هرخ واباال هک درک یمن رواب راگ ونا دوب هداتسیا امهناج

شتمس هرخ باال نافوط و دورب ولج دزات نافوط یوزاب هب مارآ ، زابرس . دشاب

هک داد نامرف شنامشچ ااتفدوهب امله رس یور داچرزا . تشادرب مدق

ی هتشذگ تاب سناوت یم ترت حار دنز.حاال یرن کشا هرطق یک یتح

ینابرق ای رسمه هاگیاج در دوبن رارق .حاال دیایب رانک تشاد یکهابوا هایس

یا هظحل نافوط دوب! س انشناور هاگیاج دن...حاالرد یشنب نافوط یو ربور

درب. یشوگ هب تسد و تسشن ی صلدن یور دعب، و درک ثکم هشی ش یولج

هک یتقو شتسد فیفخ شزرل . دنیشنب هرابود امله دیات شک لوط یمک

ناششوگ رانک ار یشوگ ود .ره دنامن رود ن افوط مشچ از تشادرب ار یشوگ

دنچ زا سپ هک دوب نافوط ندزد. یمن فرح مادک چیه و دندوب هتشاد هگن
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دش: مدق شیپ وا یاه سفن یاد ص هب نداد شوگ هیناث

... یایب مدرک یمن رکف -

: درشف شناتشگنا یمنا یار شوگ امله

م! دموا -

درک: جک ندر گ نافو ط

؟ هراد یتیباذج هچ مادع یتغا ریز ِینادنز هی ندید ارچ؟ -

دش: هریخ شنامشچ رد یدج امله،

تگرزبردام و گرزبردپ هک ییاجنوا ...وزا هداد تیاضر تردام مدینش -

... یتسین مادعا غیت ریز هگید ، هدوب دن زرف کت تردپ و ندش توف

: دناشن لب جنک یدنخلت نافوط

... یدموا و یدرک قیقحت سپ -

داد: ناکت رس لهام

! مشب تسا نشنا ور منوتب هک مدرک یم قیقحت دیاب هرآ... -

شیا ه تساوخرد هب هرخ باال امله هک درک منی رواب ... دنام تام نافوط

داد: همادا واددی، نا مشچ رارد تهب هک امله . دشاب هداد خساپ

تیاضر نامرد هب مشب تسانشناور نم هک یتروص رد طقف یدوب تفگه -

@
shahregoftegoo



605

نک! کمک یتفگ مهب زور... نوا !و یدیم

: تفر نییا پ نافوط یولگ یسب

؟ ینک کمک هک ییاجنیا -

داد: باوج ثکم ن ودب هامل

هرآ... -

ور تاهوزر هکآ یدرم ؟هب دیدزد ور امدآ هب تدامتعا و قشع هک ید رم -هب

درک؟ بارخ

نم منک... دامتعا منوت یم رت تخس !رهچدن مامدآ ق شاع مزونه نم -

نجمگ... یم میگدنز هساو و مراد وزرآ مزونه

هنک؟ مکک شقباس قشع اتهب هدرگر ب دیاب ارچ یمدآ نی چمه -

لا وس نی مه شدوخ زا اهراب ... دهد باوج مد رد هظح ل نامه تسناوتن امله

نافوط رظتنم نامشچ اررد شهاگن تش... ادن یباوج و دوب هدیسرپ ار

وهن تسیب ِنا فوط یاج هب .یکنآ دیمهف ار شباوج نآ کی و دناخرچ

دید: شد وخ یوربو ارر هیا دیشک جنر ی هچب رسپ سهلا،

! مقباس قشع منک،هن کمک سهلا هس ی هچبرسپ نوا هب هک ماجنیا نم -

هروخب ور شاه صرق هنک لوبق هنک، رارف شاه درد زا منک شکمک هک ماجنی ا
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! هشب گرزب بوخ ... هشب گرزب مورآ مورآ و

امله... -

یلو دنک تشم مکحم ار شدازآ ت سد امله دش ثعاب وا، راد شخ ی همزمز

: دهد خساپ دجی نانچمه

! رهمداد یاقآ ماوشام، یمارآ درتک اجنی نما -

یردقنآ . دناوخ ار زیچ همه اتهت نافوط دش، یمسر هرابکی هب هک شن حل

ندی د یارب یتح هک دوب هدیرب یردقنآ دوش. نا مرد دنک لوبق ات دوب ه تسخ

لیامت مه زونه هک دهد ییاه صرق ندروخ هب سا،نت نشن اور ناونع هب وا

و سانشناور کی لثم دنک. شکمک ات دوب اجنآ امله . تشادن اه نآ هب یدایز

! قوشعم و قشاع کی لثم ...هن عجارم

! یمارآ مناخ منک یم لوبق رو... نامرد -

***

و تخاد نا شا هناش تشپ دوب نآ رد شلیاسو هک ار شا یشزرو کاس

یاوه و تش اذگ مه یور شچم ، شرس تشپ نا دنز رد ندش هتسب اب نامزمه

، تشاذگ نادنز هکاپهب یزور الف خرب شکید! س فن قیمع ار یدازآ

دوب مهم همه لبق،ربیا سلا جنپ دن. دوب هدیشکن فص رد تشپ اهراگنربخ
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لکش ن یرتدب شهب ردپ لتق هب مادقا ناش یلم نامر دشکههق چه دنناد هکب

رطاخ هب تسرد مه ار شمسا یسک رگید سلا، جنپ زا دعب وحاال درک نکمم

دوب... یضار ، شَت خانش یمن یسک هکنیا دوب...زا یضا .ر دروآ یمن

درب ورف شر شاول ارردجبی شتسد کی ، هشیمه تداع وهب درک زاب مشچ

ت یاضر زا سپ و لبق سلا جنپ شت. ادرب نابایخ تمس ار شیاه مدق و

کی فطل هب شنا زم تدم هک یمکح ... دندیرب مکح سلا هد شیارب ، شردام

لحارم تیدج ،اب مامت سِلا جنپ هک یسانشناور فط دش!هبل فصن رفن

هب ینامیشپ اب شردا م فارتعا دش... ،آمار نافوط لاکدرو بند ار شنامرد

نآ متما زا شی طالقپ بیار شیوزرآ شو ردپ تای انج یور نت سب مشچ

دیمهف یمن تسر ارد تاساسحا نانچمه دش...اشدی وآمار دید تار اقافتا

اهو وراد فطل دوب.هب هتفر زابنی شیوج م اقتنا و یشحو یوخ ویل

رظن دیدجت ِهاگداد ورد تشادن یف لخت چیه نادنز ،رد شمظنم یاه هرواشم

هداد فیفخت شمک ،ردح شبسانم راتفر و تشا هکد الیل تخا هب هجوت ،اب

رد تسرد و هدش نییعت امزن زا رتدو سلاز جنپ دوب! دازآ دنوحاال،وا دوب

ش... رزوتدلو

ار امله ی هرامش و درب شکاس رد تسد ، شلیابوم گنز یادص ندینش با
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هک یسک والونی دوب هدرکن ضوع ار شا هرامش زونه . تخانش هظحل نامه

سمل ار سا مت نبقراریر کیآ دوب... امله ، تفرگ یم سامت اباو یدازآ زا دعب

و دیسر یلصا نابایخ هب نام زمه . تشاد هگن ششوگ رانک ار یشوگ و درک

درک. یم شهاگ ن تسد هب یشوگ هک دید ار انشآ یرتخد ، نابایخ طفر نآ

و تسش ن شبل یور یگنرمک دنخبل ... شلا بقتسا دوب هدمآ دوب! شدوخ

درک: همزمز

ید! موا -

، گنرمک دنچ ره یهاگ تسناوت یم درک.حاال یم کرد یمک ار ندیدنخ حاال

: دیچیپ ششوگ رد امله یادص ... ددنخب یلو

! تلا بقتسا یمما تیدازآ زور ، یشب رتهب هگا ... مدوب هتفگ هک تهب -

نامه اب امله دشو ساسحا ن افوط یولگ ،رد فیفخ ضغب کی لثم حتلای

داد: هما دا مارآ نحل

! رهمداد ِن افوط ... کرابم تیگلا س راهچ و یس دلوت -

دوب کشا رتف.من نییاپ شیولگ بیس دشو رات یمک ، نافوط مشچ یولج

دلوتم لوا زا هک تشاد ار یدازون سح رکد. یم رات ار شدید هک دیاش

نابایخ فرط نآ تمس ار شیاه مدق هدارا ،یب دیوگب یزیچ هکنیا یب هدش!
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یا هظحل امله دش. یم در ینیشام تردن وهب دوب رهظ از دعب . تشادرب

قشع زا یفرح رگید . داتفا هار شت مس دعب،واهمهب رکدو ثکم اج نامه

د نچره ... شنامرد تحت ، نافوط و دوب رگنامرد ناور امله، . دوبن ناشنایم

ار شیا ه صرق وا ندید یارب تدم مامت ، نافوط هک تسناد یمن یسک

یسح اددر... وا هب یبیرغ سح هتدشل زونه دیاش امله، و دنک یم فرصم

ی نامز هک ید رم رانک ندنام لثم یسح اهنت... ی هچبرسپ کی هب کمک لثم

دوب! شقشاع

کی دیدش زاگ یادص هک دن ریگب رارق مه یوربور ات دوب هدنام دقم دنچ تاهن

ندید اب امله . دخرچب تسار تمس هب ناشیود ره هاگن هک دش ثعاب ، نیشام

و دیشک یغیج دش، یم کیدزن کانتشح و تعرس یهکبا دنلب یساش نیشا م

دنخشین نامه ، رورش ِنامشچ نامه ! تخانش ار نیشفا هظح کیل رد نافوط

دروایب بات ار نافوط ندش نامرد دوب هتسناوت ...ن یگناوید نامه بل، جنک

تمس به میق تسم دش... یم قرغ یهابت رد رتشیب و رتشیب زور ره یتقو

نافوط هک دوب هدنا من شنتفرگ ریز ات یزیچ و درک یم یگدننار امله

دز: داد هدز تشحو

ملها! -
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نیمز یور .هامل دهد شله تسناوت وتاهن دیود وا تمس شناوت مامت واب

و درک د روخرب نافوط هب ترد ،مشاینابق شنامشچ یولج دشو ترپ

... تسکش نیشا یم هشیش ، هبرض تدش زا هک دید شدوخ مشچ اب کرتخد

یور تدش وبه نیشام تشپ تسرد دعب، دشو باترپ هبباال نافوط جمس

غیج شناج قمع ملهازا دشو رود تعرس اب نی شام دمآ... دورف نیمز

: دیشک

! نافوط -هن...

فرط بقلنآ هظحل دنچ هکات یدرم . داتفا قافتا هینا ث دنچ رد زیچ همه

وشک، تدش دوب.زا هداتفا نیمز یور وخن قرغ دز،حاال یم دنخبل نابایخ

دنلب دوب، شیولگ رد شبلق هک دی...ردحیلا خرچ یم امله رس رود چزی همه

واپ تس د راهچ یتح وددی... وا تمس و دروخ نیمز . دیود وا تمس دشو

دز: وناز ش رانک و دناسر وا ارهب شدوخ

... نافوط -ط...

زاب همین ناف، وط .چمشنا دندش یم عمج ناشرود مک مک دنتشاد مدرم

وا زونه دوب. رایشوه زونه یلو دش یم عمج نوخ تشاد شرس ریز بود...

ردسرهامل کانسرت همای زمز ملث مدرم یاه فرح دید. یم شرس ارباالی
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دش... یم رارکت

درک! رارف و تفرگ شریز درمان -هی

! سنا رواژ دینزب گنز ه... نووج یلیخ راچه -یب

ریمه؟ نوخ شزا هراد روطچ دینیب یمن ... هشک یمن ناتسرامیب -هب

ت؟ سین هرگانش نوا ... تسانشآ ش هرهچ -

ِسیخ شتروص ... دروایب ارباال شبلق دوب هدنا .مکم دیزرل یم سرت زا امله

ای دربب وا رس ریز ت سد دیسرت می یتح ... نازرل شیاه وبل دوب کشا

هب یرتشیب بیسآ شنتفرگ شوغآ رد هکنی زاا دیسرت یم . دریگب ار شتسد

و تسکش شضغب دش، ریسا نافوط تسد رد ناهگان هک شتسد . دنزب وا

: درشف ار امله تسد شناوت ی هدن ام باهت نافوط

امله... له... -

دز: قه شتو اذگ وا تسد وری ار شنازرل تسد هامل

... نافوط نزن فرح ... نزن فرح -

درک: سامت لا هیرگ اب دندوب هدش عمج ناشفارطا رممدیهک هب وور

... سنا رواژ بهنز گنز ادخییک ور ...وت سنا رواژ دی نزب گنز -

دی: دنخ ناج همین شقیمع درد ووا،یمنا تشگرب نافوط تمس و
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...مون! هسانشب ... انشب یسک ... یسک هگید رکف...کفرمنیکمدر -

دز: وراز دنابسچ وا تسد تشپ هب ینا شیپ امله

! نزن فرح ادخ ور ...وت نزن فرح -

تشاذگ امله تروص فرط کی ار شتسد ، شنی گنس یاه سفن نایم نافوط

درک: کاپ ار شکشا و

جب... ور مداد تهب هک یدرد هنوتن ... هنوتن مندرم یتح ... یتح دیاش -

ملا! حش وخ یلو... هنک ناربج

ناکت نیفرط هب رس دنت ملهادنت تف. رگ هار شبل جنک وخنزا دزو هفرس

داد:

همه ...االنهن...االنهک یرب یروطنیا یرادن !حق نافوط یرادن -نه...حق

هدش،هن... تسرد چی

درک: ادا ار تاملک یت خس وهب دیشک یا هدیرب سف ن نافوط

امله! له... وخهب ... یلیخ وخبه! ... مریم یم یم... تساو هکنی ...ا هکنیا -

دش. جک فرط کی هب شندرگ و دروخ رس امله تروص زا ناج ،یب شتسد و

ار شتسد دعب، و دنام هریخ شا هت سب نامشچ هب هدز هبت یا هظحل کرتخد

: دیشک وجغی درشف ش یمنادسنات مکحم

@
shahregoftegoo



613

ن... افوط تمشخب یمن یر! بیم هگا تمشخب یمن هن... ادخ ور -هننه...وت

***

رگشهو وپژ ینیلا ب یسانشناور یارتکد ، یمارآ امله رتکد تمدخ رد زور -ما

الل تخا دروم ،رد نوشدوخ نابز زا میاوخ یم سهتمیو یناور الالت تخا

نوش هعلا مط دروم یزیچ ره زا رتشیب ریخا سلا دنچ رد هک یتاپوکیاس

! دینک نوشقیوشت افطل ... میونش ،ب هدوب

دن خبل نام زمه و رادتقا امله،اب و تفر باال راضح تسد یادص

تشپ و تفر ارباال نس هب یهتنم ی هلپ هس ، شبل یور یا هناعضاوتم

: داتسیا نوبیرت

-سالم...

شزرل ای دنک شوما اررف شیاه فرح هک یردقنآ هن یلو تشاد سرتسا

دوش. صخشم ش یادص

. دیتفریذپ رانیمس نیا هب مون یشهو پژ میت توعد هک منونمم تیاهن یب -

منک. تبحص ی تاپوکی اللاس تخا دروم رد ماوخ یم زورما

دش. شا هریخ تقد اهاب هاگن مامت و تفر ورف توکس رد سنلا

رد یدایز تاع وطاال ندین ش ور شمس ا طقف مدرم رتشیب هک الیل تخا -
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الل تخا هبانی رفن کی رفن، دص ره ازا دودح هک ...ردحیلا نرادن شدروم

تس! تبمال

همادا حلا نامه واب تسب شق ن دوب دهدی مشچ هب هک یرفن کی ، شنهذ رد

داد:

رد هنوت یم تیبرت و طیحم یلو هیثرا و یکیتن الژ ومعم الل، تخا نیا -

، تپوکی اس دارفا ! هشاب هتشاد یدایز ریثات شتفرشیپ مدع ای تفرشیپ

تقو ،اما نسر ب رظن هب یداع ال ماک و باذج تدش هب رهاظ رد هن کمم

راکشآ ور نوش زاعالمئ یرس کی هن کمم ، دارفا نیا اب وطالین ندنورذگ

هنک...

دارفا نامه زا یکی تسد ریسا اهزور هک شدوخ درک.هب رکف شدوخ وهب

دوب...

و نادجو ، نگیم غورد هنوگرامیب تروص ،هب ننابز الرچب ومعم دارفا نیا -

تاساسحا و نراد یمک ییخیل هفطاع ، هرادن دوجو نوشرد ابیرقت یلدمه

ننک... یمن کرد تسرد ور

دش... رورم شیارب یکی یکی دوب، هدنارذگ یهک یاهزور

یسنج یراب و بیدنب راچد هنکمم ... نرادن هنانیب عقاو فادها و نراکبی -رف
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کی طقف نیا ...اما یناوجون و یکدوک رد راکهزب نینچ ومه رگشناکت ، نشاب

رد یرامیب هگا . هراد دارفا نیا یور یدایز ریثات طیحم تس! هیضق فرط

رد کدوک صیخشت مدع تروص رد یتح بهش،ای هداد صیخشت دوز یکدوک

لیدبت الل تخا نیا دوجو اب یتح هنکمم ، هشب تیبرت و گرزب یبوخ طیحم

هنک... یگدنز هیقب رانک یداع مدآ کی ثمل یدودح بهشوات رازآ ییب درف هب

اما هدرگ یمرب کیتن هبژ یرامیب نیا زا یدایز ت مسق ، متفگ هک روطنومه

. هشاب هتشاد یرامیب تدش ندرک مک یرد دایز خیلی ریثات هنوت یم طی حم

هداد صیخشت دوز هگا هک منز یم ثملا ور یو یآ چا سوریو نوتارب من

مه شرمع رخآ ات یتح هنکمم و هنک می وراد فرصم هب عورش درف بهش،

لیدبت تقوچیه و هنومب یقاب هتفهن تروص هب شندب رد سو ریو نیا

. هشن زدیا یرامیب هب

داد: تبحص ی هزاج ملهاا و دروآ باال تسد راضح زا یکی

... دییا مرفب -

دش: دنلب یناوج رسپ

ربتعم نوتم اهو هلا قم مامت ،رد نوتدیفم تاح ی ضوت زا رکشت -اب

شامرد رظن ... هرادن یعط ق نامرد الل تخا نیا هک هدش ذرک یسانشناور
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هیچ؟ شد روم

ربیا زورما هکاتهب هتسرد هلب دید. ومرف هک ییاج یهب هتکن زا منو نمم -

یرس کی اصوصخ وم ینامرد ناور ماا هدش ن ادیپ یع طق نامرد الل تخا نیا

هنک. مورآ ور درف و هدب شهاک ور یرامیب تدش هنوت یم اهوراد

داد... تبحص ی هزاجا امله و دروآ باال تسد یرگید درف

یراددوخ شزا و نراد ن وراد ف رصم هب یلیامت ال ومعم دارفا نیا -اما

تسه؟ ننک...رد یم

داد: ناکت رس دییا یت هن اشن هب امله

وراد فر صم ه ساو یمه یم هزیگنا ای مکحم لیلد هگا یاشد ...اما هتسرد -

ننک... طی ور نامرد لحارم و ندب تیاضر شهب ، نشاب هتشاد

: دروآ باال تسد یر گید درف

قشاع دارفا نیا نینچمه ؟ هنکمم ریغ دارفا نیا یارب تاساسحا کرد -

؟ هتسرد ... نشیمن

وری هک دیخرچ یدنلبدق درم یور شهاگن درک... ثکم یا هظحل امله

یور یگنرمک خبلند درک. یم شهاگن و دوب هت سشن سنلا رخآ یاه یلدنص

داد: همادا وا، ِیبآ نامشچ هب هریخ و تسشن شبل
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یزیچ هچی ابیرقت ایند، یان یوت ...اما هدشن تباث ینهزو ملع رظن -زا

ثع اب بآ ناویل کی هب زیمآ تبحم تاملک نتفگ یتقو . تسی ن نکمم ریغ

تبحم نیا ،پس نریگب نوشدوخ هب ییابیز لکش شاه لوکلوم هک هشیم

هچ یسک ه! راذیم یربارب دنچ ریثات ناسنا نهذ و بلق یور نشک ودب

دیاش سانلبشان... نیا امرد نیب دارفا نیا االنمه نیمه دیاش ؟ هنود یم

انوا تقونوا ، ننیبب تتبحم و هنک نوشک رد یسک هگا دیاش هس، رب هک شتقو

! نشب قشاع ننک، یگدنز ننک، کرد ور تبحم ننوتب مه

***

... نایاپ وکی، اس

1401 نیدرورف هدجه

رصع ی هقیقد وشش هاجنپ و شش تعاس
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