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شدنخشین و دیچیپ یم ششوگ رد شیوربو ر درم ی هدیسرت یاه سفن

یم ت ردق سح ! شنا چمش سامتلا ندید درباز یم تذل دش... یم رت قیمع

هب دنتسناوت ،منی دندش یم اش هیلع رب مه ایند مامت رگا هک یر دقنآ درک...

و دیشک شا هتسکش یوربا جنک یتسد ه، شیمه اعدت دن.هب سرب ش یاپ درگ

دش: کیدزن یمدق

یروطنیا شن وج سرت زا زور هی شو یاچ هلوت درک یم رو شر کف یک -

وتدم تشذگ و محر دادن دای تهب تاباب هک فیح ؟ شا مشچ کهناب سامتل ا

! هناسفا ینعی یناط نلس روس هاگتسد و

نیمز مکح دشوم خیلا شیوناز ریز هرابکی وهب تفر قعب یمدق درم

: تفگ تنکل واب داد تروق یتخس شارهب ناهد بآ . دروخ

... یربخ چیه ماباب یاراک زا نم نم... -

کدر: عطق ار شم کال نروس ی هدنخ یادص

... مافرح نیا ته مدوخ نم ! یوب نآ ماک -

رشت و درک ضوع یظیلغ مخا اراب دوخ یاج شا هدنخ ، هدیشکن هیناث هب

دز:

! وشاپ -

و داتسرف نوریب رادادص ار شسفن دش، عمل شیوربور نازرل هک درم تماق
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: تفرگ شظفاحم تمس تسد هلصوح یب

! راگنا هتفر شرس هلصوح مه اشاس منک. فلت اجنیا هک مرادن ی دایز تقو -

: تشاذگ شتسد اررد یا هرقن تلک دیدر دشوابت شکی دزن یمدق ظفاح م

نومارب ادعب ؟ دینک مومت ور شراک اج نیمه دیاوخ هکمی دی نئمطم -

... رسدرد

: داتفا سا متلا دزوهب وناز نیمز یور اشاس که دوب هدشن مامت شفرح

یم چازی یلیخ نم نیبب ... نیبب کمن. شناربج مدیم لوق ... مدرک طلغ -

زیچا یلیخ ... وشکت کت ... مگیم تهب و شمه یرذگب زاجمنو هگا ! منود

. ینود یمن هک تسه

و نیریش جِنا نو مه ثحب دش؟ یچ ! یتشادن ربخ تاباب یاراک زا هک -وت

؟ دازیمدآ نیا هیچ ؟خآ تساه فرح نیا

زا نامشچ هب ویخهر تشاذگ اشاس یولگ ریز هرابکی ارهب شا هحلسا رس

: دیرغ اش هدز ن وریب هقدح

شتازاجم "آاق"، دنوسپ ِنو دب نم مسا کرند ظفلت یدیمهف رید هک -حفی

... نمض المت!رد یکشت وت نداتسرف مدآ و یسوسا ج هب هسرب هچ هگرم

دش: فقوتم شا ین اشیپ طسو و دیشک ارباال هحلسا رس

... هرذگب شوخ منهج ! مرادن زاین ا راکف خال هجوج تاع طاال هب نم -
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و دیچیپ سواه تنپ نک،رد هفخ ادص دوجو اب حیت هحلسا ک یلش یادص و

بهضبر هدش خاروس یناشیپ اب یمسج ... دیشا پ شهایس سابل یور نوخ

درسنوخ و تفرگ شظفاحم تمس ار هحلسا ن روس داو تفا نیمز یور

: دیسرپ

؟ نسر یم یک ارتخد -

: تفرگ شتسد ارزا هحلسا عیرس ظفاحم

گیدهاقآ... تعاس مین -

لا متسد اراب تسداشن یور هدش هتخیر نوخ رهک وطنامه نروس

و تشادرب جو رخ مسترد ار شدنلب یاه مدق کدر، یم زیمت شصو صخم

داد: همادا

تسد زا ور یا هیده نیچم ه شوا .حفیهچ دینک زیمت اور جنیا داوخ یمن -

دبه!

***

( انیاس ، صخش لوا ی (وار

یمباهر رنه هی تتشگنا ره ه.زا تسرد تراک تفگ یم اشاس نک! نوشتست -

ر... اگنا

. مداد ما هتسخ ماد هبنا یسوق و شک مو تشاذگ لبم یور امرا یتشپ هلوک
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و هناخ نیا هب مدوب هدناسر ار مدوخ یتبیصم هچ اب تسناد می ادخ

درم دنلب تماق هب یه اگن مین مو تخادنا م ندرگ رود ...شلامار شبحاص

: مدرک م یوربور لا سنایم

ناخ! شو اچو میا هدرو رپ تسد -

یتنطلس لبم یور م یوربور تسرد و تسشن شو اچو بل جنک یدنخشین

یهک داوم کچ وک هیا هتسب هب شهاگن واب تخادنا پا یور .اپ تسشن شا

کدر: هراشا دن دوب هدش فیدر زیم یور

؟ یشاب ورای نوا صقر وت دیابن هگید تعاس مین هگم ! بنجب -

هب اما منهذ هتبمدر. سب نیلوا تمس تسد رحف ویب دیرپ یبصع مبل، جنک

نیمه !رد مدوب اج نیمه مه لبق سلا کی دز. کب شلف لبق سلا کی

درم! مهین یوربور تس خهنا...رد

داتفه درم یلو هشلا س تفه و تسیب ! یناطلس نروس ... هنروس شمسا -"

مدآ ... شترامع وت هنک یم یهاشداپ . هشیم تسار مخو شولج مه سهلا

یگنر یامشچ تفج ولج مه وت ردپ ! شکمدآ هب هفورعم ... ناریا لک وت هراد

هن؟ هگم ...خآ! دیسر لتق هب نوا ت سد ،به یشاب شکهوت هنودردزیزع

دش: مکیدزن یمدق ووا مبلق رد یدرد و تسشن مبل جنک ترفن زا یدنخشین

شاهاب و بش هی نراد وزرآ اهرتخد یلیخ هک یردقنوا ! دایز ... هباذج -
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هتفرگن یدج ور یرتخد چیه شرمع لک !وت داوخ یمن نوا یلو ... ننورذگب

... شقاتا وت ینک زاب هار دیاب وت یلو

: تخادنا باال ییوربا

...و ینک مار ... ینک بآ ور امن ناسنا گنس نیا دیاب ! شلغب ...وت شتخت -وت

ور هحلسا و شابل ور یراذب ،بل یدرک فرصت ور شبلق یتقو تسرد

! شبلق

تس ارردد یکس یو تاش هک رو طنامه دشووا سبح هنیس رد مسفن

داد: همادا دناخر چ یم

مغ زا تردام ینک شومارف دیابن درک... راکیچ تردپ اب هرب تدای دیابن -

هنک!وت مومت مد رد هک ینزب خالصرو ریت دیاب یروج درک.هی هتکس تردپ

هک ینزب دیاب یروج !هی زهجم ناتسرامیب هی امسر ... تسه رتکد ترامع نوا

هدب... شتاجن هنوتن یرتکد چیه

دز: وبل داتسرف مشوگ تشپ اررآما میاهو دش...م مخ متمس

ندیرد زج هک یشحو گرگ هدام هی هب هدش لیدبت ، حاتف جاح ی هدرورپزان -

رتخد نوا درک یم ور شرکف یک . تسین شیلا ح یچیه شانمشد ندرگ

وت ور هشا بش و هشب شورف داوم نتفر جراخ ی هناهب هب هنودردزیزع

؟ ترامع نوا وت هنک زاب هار هرخ اتباال هنک حبص یمیت هنوخ

: تشاذگ متسد فک یا هحلسا هک مدرشف مه یور دندان ترفن اب
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! ششکب دعب نک... شقشاع -

دوب. هدز ما یگدنز ی هشیر هب هشیت هک یدرم ندرک ق شاع دوب تخس

، شنتشک یلو دوب... هد نازوس ار مبلق یهک لتاق یارب ندرک ی ربلد دوب تخس

برمیا! دوب رت تحار آب ندروخ زا

یلو دوب یرگید یاج مرکف . مدرب ما ینیب تمس ار داوم ی هتسب نی لوا

درک: یم وخباکر مماشم

صاله! -

رببم، هتسب نیمود مست تس د هکنیا از لبق و داد ناکت یرس نیس باحت

متسن اوت یم یلو تفگ هچ طخ تشپ مدفدر یم هفن روخد. گنز شلیابوم

دشو دوبک شتر وص گنر ات دیشک لوط هی ناث دنچ هکتاهن مروخب مسق

اررلازدن: منت و هناخ نوتسر اهچ شدایرف

دپر! گس ی هدازمورح -

دنلب ت دش.ابوشح هکت رازه هک درک ترپ نیمز وری نانچ ار شلیابوم

مدش:

هدش؟ -چی

هقد ردح شیاه کمدرم و دیشک شا یمد نگوج یاهوم تشپ ی تسد مکح م

: دیزرل
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... اشاس -

درک: هنخر مه شیادص هب شزرل

... ماشاس -

آدرو: دورف شرانک راوید رد ناوت وابتامم درب ارباال شتشم

! شمشک می مسق اشاس نوخ ...هب شمشک یم -

: مدیسرپ هدز تشحو

هدش؟ -اساشچی

: دیشک دایرف لیاسو مامت نتخیر اب ومهمزنا زیم ریز دز

... یضوع نروس نوا ! شنتشک -

هک ندرگ ؟ دوب هتشک ن روس ؟ دندوب هتشک ار اشاس . دیزرل یم شنت مامت

دش: س بح شا هتسشن نوخ به نامشچ ندید اب مسفن ، دناخرچ متمس

هدش! ضوع هشقن -

یم رگا ...هک نتسکش هب تشادن تدا ع ناخ شو وچاو درک تسار رمک

دنب مه ههب یناث راردچدن شا ه تسکش یاه کته دوب لبد بوخ مه تسکش

دنک.

زج یسک . هشب باختنا جزوتنیابد یسک نیاالن! قرص...مه نوا هب یریم -

... هشب ناجی وان کیدزن دیابن وت
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: مداد ناکت رس

دوب... مهین هشقن -

: دیرغ و زیم وری دیبوک تس د فک

کن! شو -گ

شا هرا وشا تسش نایم مکح ارم ما هناچ و دمآ متمس دنلب هیا مدق اب

دوش: کح مهاگن رد شراد گر هاگن ات درشف

ریگ هک یتصرف نیلوا !وت هفذح هشقن زا شن درک قشاع . میرادن تقو -

ش،ای گرهاش ندیرب ،ای شبلق وت کیلش .اب یربب رو شسفن دیاب یدروآ

رهز! با شرگیج ندنوز وس

***

روتینام رد هک یار رتخد راهچ و داد هیکت شنادرگ یلدنص تشپ هب

شرانک که ردحیلا شظفاحم دنا. رذگ رظن زا یکی یکی دید یم شیوربور

: دیسرپ دشو مخ یمک دوب، هداتسیا

؟ نابرق هیچ نوترظن -

نایم یمخا و درک موز اهرتخد زا یکی یور دهد، یباوج هکنیا یب نروس

: تسشن شیاهوربا

. هنکن هجوت بلج نوش هرهچ هک دیشاب ییاهرتخد ندبلا -فگمت
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روتینا م نورد ِی رتسکاخ مشچ رتخد هب هریخ دزو یا هفرس کت ظفاحم

: تفگ

...از هرادن فرح شراک هنک. یم راک هراد نومتسد ریز سهلا -ود

رهچهی زا ادج س! یئر ِترامع هب هدنوسر و شدوخ ، کراپ وت یشورفدا وم

. هراد یا هداعلا قوف یاه ییاناوت ، شباذج

و دوب یزادناریت ، شنیزگ ی هلحرم نیلوا . دنام رظتنم فرح بی نروس

سانشا ن رتخد ناتسد یور شهاگن ... هحلسا ندرک رپ لوغشم اهرتخد

رارق فده یورب وور درک رپ همه زا لوا ار شا هحلسا هنارهام هک دیخرچ

یوربور ه، حلسا ندر رپک زا افغر اهرتخ د مامت هک دیشکن لوط یزیچ . تفرگ

مود، ی بطهق رد ینلا اهزاس هح لسا کیلش یادص ! گنب و... دنداتسیا فده

، دروخ فده طسو تسرد هک یگنر مشچ رتخد وریت دیسر وسرن شوگ هب

دز: دنخشین و تخادنا باال ییوربا نروس

! سپوا -

دنخبل ، شیا ه فرح یوم هب وم نداتفا قافتا حشالزا وخ ظش فاحم

: تفگ یدزو قاتشم

... نابرق دیدید -

رد فرح ، دیخر چ شتمس تیدج واب تفرگ روتینا زام مشچ هک نرو س

: تخادنا نییاپ ورس مدنا شنا هد
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. ماوخ یم رذع -

شیا اژهد حرط طالیی کدنف نتفرگ اب نامزمه دزو شتآ یراگیس نروس

: دیسرپ راگیس زری

؟ هدادن نوشن ش هلوت گرم هب یشنکاو زونه -چواوش

هن... کمم یلو ... نابرق ریخ -

داد: هما اردا وا فرح دزو شراگیس هب یکپ نروس

الشت یکشت نوخهو زا مشچ ! هزیرب شو رهز داوخب یدوز نیمه هب هنکمم -

روصنم . هشب لر تنک تدش هب دیاب مه ترامع هب اهدمآ و تفر . دیراد یمنرب

؟ ناریا دیسر

: تخادنا شتعاس یهب هاگن ظفاحم

... هنیش یم هگید هقیقد دنچ ات نوتردپ زاورپ -

درک شوم اخ شکدنف حرط یراگ یساج اررد شراگیس یدزو دنخزوپ وسرن

دش: دنلب و

ردپ! یاقآ لا بقتسا میرب هبجاو سپ -

***

هک دوب هدرک نیرمت تقو دنچ نیا رد یردقنآ ! نورد دوب...از بذعم
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همه مشچ شیپ اهار سابل نآ اب شندوب بذعم تسا محلا تسنا د یم

طالیی وشلا شخرس هاتوک نماد و هدش یزود یسگن .باالهنت دهد زورب

هک راگنا نه راگنا و تشاد نت هب هک دوب ی ششوپ اهنت ، شرمک ودر یبرع گنر

شار وت دیفس مادنا اه مشچ دوب. لبق هقیقد دنچ امره زادناریت نامه

که یرت خد نیموس هب هریخ ووا دندرک یم دصر هنافاکش وم ار شا هدروخ

هب دورو یارب دوش. شتبون ات دوب هدنا م رظتنم دوب، شصقر شیامن ردحلا

یزادنار دوب!زایت هتفرگ و تفرگ یم دای یدایز یاه ت راهم دیاب ، ترامع نیا

یربلد همه، زا رخآ و داوم شورف و یزاساج و صیخشت ،ات یصخش عافد و

،زا دنرا صالحیدن چیه هک ینامز دندوب هتفرگ دای ! زاین دروم عقاوم رد

رگا درک. یمن رواب ار شندوب اجنیا مه زونه یاسان و دنراذگب هیام ناشدوخ

و نیسحت ؟ تفگ هچمی دید، یم وارا تیعضو نیا ورد دوب هدنز شردپ

دوب هتفرگ شار رتخد ِزیچ همه میهک یااقتن همادا یارب درک یم شقیو شت

؟

! یدع -ب

ییاه مدق ...اب هدیسر شتبون که داد رادشه دوب، نا شلوئسم هک ینز یادص

یا هوم . داتسیا صقر تسیپ ورد تفر سنلا طسو نازرل ینورد اما مکحم

لثم هک شگنر ی کشم یاهوم و درک زاب تکرح کی اراب شا هدش هتسب

شخپ گنهآ و داد شندرگ هب یبات دمع دش،زا اهر شر مک نییاپ ات یراشبآ

تشادن کش درک... عورش هناربل د یدنخبل واب دیشک یقیمع سفن دش!
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! شدوخ و تسا شدوخ ، یزاب ی هدنرب

***

دنک: یا خهدن کت شد ثعاب ، ترامع طسو هم ینآ برع گنهآ دنلب یادص

هنیبب و دایب هش!گاه مومت روصنم ندیسر اتبقلزا شنیزگ هنوتعفن -هب

... هتفا یمن یبوخ یاه قافتا نصقر یم یبرع نراد شترامع طسو

داد: باوج درک یم تکرح شرس تشپ هک روطنامه ظفاحم

. همومت هگید هظح نچدل .ات نابرق دیشابن نارگن -

لبق یا هظحل تسرد و درب ورف شراولش بیج شاررد تسد ود ره نر وس

سلان زاب همین رد شزا مشچ ، ترامع جورخ رد تمس شهار ندرک جک زا

جوم و دنلب یاهوم دا. تسیا و داتفا صقر تسیپ طسو ی رتخد به شنیزگ

یم تبا شکی راب رمک هب هنارهام و دروخ یم ناکت شتکرح ره ،اب شراد

و دوب هدرک شب اذج بیجع شا، یرتسک اخ نامشچ رژرسخو بیکرت داد.

شکیدز ن یمدق ظفاحم ، داتفا نر وس هب یقافتا شهاگن هک یا هظحل تسرد

دشوفگت:

. هنیش یم هگید هقیقد دنچ ات امیپاوه ... نابرق -

و تخادرپ شصقر ی همادا وهب دنا در گربور ، نروس هب هجوت یب رتخد

: تشادر ب مشچ و درک تشم مکحم را شتسد ود ره هدارا یب نروس
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... میرب -

تسی هبل مه ار یخاتسگ دیاب نروس یاتر! هفرح صقر یا، حهفر یز ادنار تی

درک... می هفاضا وا یاه تر اهم

***

و تخاد نا شردپ یوزاب درو تسد هوشع هکاب دیخرچ ینز یور ، شمشچ

رتکدر: کیدزن ار شدوخ

... هنرگو مبمدای اوخ یلیخ هک ...حفی روصنم تشذگ شوخ یلیخ -

درک: ای هکسکس

... تلغب وت حبص ات تساوخ یم ملد . میدنورذگ یم شوخ رتشیب هنرگو -

: درشف هد ارا یب شار ناوج رسمه یوزاب دزو یا هفرس کت روصنم

یتس م یریگب شود یه باوخ لبق ه رتهب ناج. انتآ یدرک یور ه دایز بشما -

. هرپب ترس زا

رخسمت وسرنزا بل جنک و دییاپ یم ار شرسپ یمشچ ریز ، روصنم هاگن

رد هشیمه تداع ارهب شتسد کی دوب. هدیرپ باال دید یم هک یا هنحص

: تفگ دنلب دمع وزا تشا بدر مدق شقاتا تمس و درب ورف شراولش جبی

... شن وباوخب ربب رت دوز دایم شباوخ ت هچب اباب -

یم شتروص رد هشیمه ار تشاد شردپ رسمه هکاب یمک ینس توافت
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نسمه رتشیب دنک یروآدای ههباو کنیا زا رتشیب یزیچ تسناد یم . دیبوک

دنک! یمن کنخ ار شلد شر سمه ات تسا روصنم دن زرف

و تفر نروس مست لداعت یب اهر... رار وصنم یوزاب و درک یظیلغ مخا تآان

: دیشک غیج

مهدر؟ مردا یدز یرز هچ -

رگید هکن زایا اغلف دوب ارزارب نروس فعض هطق ن نیرت گر !زب تسناد یم

، نروس شنکاو اهنت دنک. کیرحت اه فرح نآ اراب شتینابصع تسناوت یمن

داد: ناکت ردهاو هک یتسار تسد و دوب شپچ تسد ندش تشم

ناخ... روصنم شربب رت دوز -

داد: همادا بل ریز و

هنز! یم مه وهب -حملا

دش. شقاتا دراو نروس دزو گنچ ار شرسمه یو زاب یبصع ، روصنم

هپاناک یور هشیمه رتزا هتسخ و دروآر نتد ارزا شا یسوط بذج ترشیت

هاگدورف زا شردپ هارمه مه ار تکرش یاکرش دش یمن روبجم رگا . تسشن

رفن... لاازآنود بقتسا یارب دوش مدق شی پ تشادن ناکما دنک، یهارمه

ار شقا ردتا هک دوب هظحل نامه اقیقد و داد هیکت هپا ارهبپتشیناک شرس

دنک زاب ار شنامشچ هکنیا نودب و داتسرف نوریب راد ادص ار شسفن . دندز

دز: بل
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-ایب...

ارشیند: شا یصخش ظفاحم یادص دعب، ای هظحل دشو زاب قاتا رد

ور شهد باختنا یهک رتخد . مدش نوتتحارتسا محازم وخما می رذع -

. دیدب شهب ابدی نوت خدو ور المز یاهرادشه دیدوب هتفگ مد. روآ

درک: زاب مشچ هلصوح ،بی نروس

... لخاد ش تسرفب -

یاه س رتیابابل خد هک دیشکن لوط یزیچ و تفگ "ی مشچ " ظفاحم

دوب هتس ب یبسا مد شرس باالی مکحم هک ییاهوم و یکشم ترساتپا رپس ا

و داتس یا نروس یوربور دش. هت سب شرس تشپ ورد تشا ذگ قاتا ،پاهب

یرتسکا خ نامشچ یور و ،باالرتف کرت خد ترپسا اهی شفک زا نر وس گنها

دش: فقوتم شا هدیشک

؟ مسا -

یا هرذ نودب دوب...دخرت هدید ار شصقر هک یرتخ د نامه دوب! نامه

داد: باوج شتاکرح رد سرتسا

یاسان... -

اهنت ... دیرپ یم شکلپ ،هن دیزرل یم شیادص درک،هن یم تشم تسد هن

هکازگنها دوبن یزی چ نیا و تشاد شزرل یمک شذفان نامشچ کمدر م
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دشو هنلبد نهرب ی دنک،ابباالتهن نت یت رشیت هکنیا یب . دنامب رود نروس

: تفر شر اک زیم تمس

چهی؟ اجنی ا تراک ینود یم ! انیاس -

: دیخرچ شتمس مارآ وسانیا تسشن شراک مزی تشپ

! هنوتظ فا حم عقاو رد یلو هنک... یم نوتیها رمه رنتراپ ناونع هب هک یکی -

دز: شتآ یراگیس و تفرگ شدوخ یهب رکفتم ی هرهچ نر وس

مگر! شیپ یگب دیاب رتشیب ... ظفاح م هیبش یزیچ -هی

کپ دید. یمن ار دش یم شخپ انیاس بلق تررد شیب هیناث هب هیناث که یترف ن

شد ود نداتسرف نوریب اب نا مزمه شدزو کلب ناتیپ اک راگیس هب یمک حم

: تفگ

هیچ؟ شینعم ینود یم یاس! -

داد: ناکت رس مکحم اما مارآ یرها یاسان،ابظ

ریش! مش -

: تخادنا باال ییوربا نر وس

ر یشمش لثم ، یریم هار نم رانک یتقو ماوخ یم ... هبوخ ! سپ ینود یم -

مخز هک روطنو رمه یشمش ! شبحاص یاتسد وت ابیز ، هدنرُب ، تردقرپ ! یشاب

... شبحاص یاتسد نویم هنک یربلد بهدل بوخ هنز، یم
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مدق دشو دنلب درک. شوماخ یر اگیساج دزورد شراگیس پکارهب نیرخآ

رس زا چنیا کی یتح کرت ،خد تشادرب انیاس تمس ارکه شمکحم یاه

یب شصقر ماگنه زورما که یرتخد دنیبب دوب واکجنک . دروخن ناکت شیا ج

یوربور اینه... دنک ت مواقم شلباق م دناوت یم مه ،زاب دنادرگ وررب یخلا

ان مشچ رد میقتسم دناوتب دشات مخ یمک ، شدنلب دق رطاخب و داتسیا انیاس

دنک: هاگن وا

نک! هاگن ما مشچ وت میقتسم منز، یم فرح تاهاب یتقو ... لوا نوناق -

شو چاو فرح دشودای لفق شیوربو ر درم گنر یلسع هاگن ،رد انیاس هاگن

و دنلب .مژههیا تفگ یم تسار ! دایز ... تسا باذج هک تفگ یم . داتفا

شا ین ردپاشی هناشوگیزاب هک شگنر یکشم راد حتلا یا هوم راتاز دنچ

زا مجح نآ زا انیاس بلق یلو درک یم شرت باذج یتح دن، دوب هتخیر

هک دوب ادخ وراک دوب هداتسیا شردپ لتاق یوربور دوب. هتفرگ شتآ ترفن

هک دید و داتسرف نییاپ رادادص ار شن اهد بآ ت! سکش ارمنی شندرگ

هدرک نیرمت ... اهراب و اهراب دوب. هدرک نیرمت شد. شکیدز نن روس تروص

یور نروس یاه سفن هک نیمه یلو شردپ تاقل لباقم یربلد یارب دوب

هک دیشکن هیناث وهب دنادر اربگر شتروص رایتخا دش،یب ش خپ شندرگ

ینوخ نامشچ ِلفق ، شنامشچ دشو راتفر گ نروس تسد نایم شا هناچ

وا...

! ینودرگ یمن وربر نم ،زا یشاب گرم حلا هب هگا یتح ... مود نوناق -
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درب: ادصباال نروس دزو ود ود شهاگن رد انیاس هاگن

منک؟ تیلا ح یا هگید روج ای دش تیلا -ح

دوب هدش مامت نارگ واو زا درک یم بانتجا روطنیا یرتخد هک دوب راب نیلوا

هکدن: نخر شیادص رد شترفن تشا ذگن و داد ناکت رس مارآ !اسانی شیار ب

... مدیمهف -

رتف: مامح تمس و درک اهر برض ارهب شا چهنا نروس

! نوریب -

کی ازهرو شرس نامدورد شا هدیزرو الت ضع هب هریخ ، انیاس نامشچ

ار قاتا ینآ هفخ یاضف تسناوت نیم نیا زا رتشیب درک. رورم ار لتق شور

اراب شناتسد ت سناوت هزات دزو نوریب قاتا وزا دنادر گربور دنک. لمحت

. دیشک یم ریت شا اچهن یور نروس ناتشگنا یاج دنک. تشم شناو امتمت

سح . تسب شرس تشپ مکحم وردار تخادنا شقاتا اررد شدوخ

لولس هب لولس ترفن ! شردپ لتاق طسوت ندش سمل زا هدش سجن رکد یم

هک خی وبآ رتف شود ریز سابل دش.با یم ریثکت و دوب هتف اررگ شنت

هب هجوت یب ویل دیرب شسفن یا هظحل دش، هتخیر شا هتفرگ شتآ نت یور

صرح واب مکحم ردقنآ . تسش ار شا هناچ ومحمک تشادرب ینوباص نآ،

ریز ترفن .اب دتسیاب رساپ تسناوتن رگید دشو ب هتلم و زمرق شتسوپ هک

. دنابسچ شیوربور رم رم هیا یشاک هب ینا شیپ و درک مخ وناز شود
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هبل دیرب هدیرب ، دروخ یم رس شنت شتآ وری بآ یاه هرطق هک روطنامه

دز:

مشچ هن عقوم وان مدیم لوق ... یشک یم نم رانک ور ترخآ یاه سفن -

من! ودرگرب رس ،هن تزا مریگب

***

جراخ مامح درک،زا یم کشخ ار شیاهوم ک چوک یا هلوح هکاب روطنامه

هرذ دوب هتسناوتن مه یا هقیقد دنچ شود کی . تسشن شتخت ی دشوهبل

هب دوب هدروخ دنگ و تشاد ای هدننک هتسخ زور دنک. رتهب ار شلا ح یا

واسانی دشاب هدز شسپ حلا اتهب یرتخ هکد تشادن دای !هب شب شرخآ

بملپتر یور را شا دوب.حهلو رکهد ناسکی کاخ رااب شر غور مامت بشما

یم . تشاذگ تشلا ب یور رس شسیخ یاهوم ندرک کشخ ِلا یخیب کدرو

یسک نروس دادد... هاوخ ِننرُبده امشچ بنآ حاص هب یبوخ سرد تسناد

یا هقیقد ونهزو تشاذگ مه یور مشچ ! دنکن ارتالیف قبهی راک هک دوبن

ادصباال و درک زاب مشچ یبصع دش. زهد شقاتا رد هرابود هک دوب هتشذگن

درب:

؟ هشن ممحازم یسک متفگن هگم -

داد: صیخ شت ار شظفاحم ی ادص

نا... برق ه یمهم .اکر مدش نوت تحا رت سا محازم میخماو رذع -
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اپهب ظفا حم دش ثعاب شت وکس و داتسرف نوریب رادادص ار شسف نرن وس

: دیسرپ یظیل غ مخا واب تسش ن شیاج رس هلصوح یب . دراذگب قاتا

شب؟ هفصن ود تعاس ه یمهم -چهراک

: داتسیا اش یمدق دنچ رد ظفاحم

ش هداوناخ اب هیتقو دنچ هک هدیسر ربخ نومه هد...آویرآژدن!ب رگرس نوا -

هتف. دهعهرگ روهب هدنورپ ت یلوئ سم هرابود تهتارهنو شگرب

: دیشک شیاهوم یمنا یتسد مکحم نروس

شهب شیپ سلا ود یهک رادشه ؟ تقو دنچ نیا رکهد یم یطلغ هچ شنز -

؟ دوبن یف اک میداد

هتشادن ِباصعا ات تشاد مک نار یمه طقف ، شیاهز ور نیا یاه یریگرد نایم

: تشاذگ ولج یمدق ظفاحم دوش. خدر نیا زا رتشیب شا

رکده. عورش ور هد نورپ ور راک هرابو د شنز طاالع نودب هنکمم -

. یگب روصنم هب یزیچ تسین منک.المز یم یگدیسر شهب مدوخ -

: تخادنا نییاپ رس ظفا حم

! ندوب هداد طاالع نوترد هبپ نم زا لبق یلو... م هدنمرش -

دش: مهقلف یور تی نابصع اب نروس هیا نادند

؟ هسرب من شوگ هب لوا ترامع نیا وت یربخ ره دوبن رارق هگم -
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زا لبق و درک هراشا جورخ رد دوب.هب هدیسر خآر هب زورما یارب شلمح ت

دهد،شترزد: یباوج شیوربور رمد هکنیا

... نوریب ورب -

دز: بل دیدرت اب دنام شیاج رس ظفاحم

نیا هب رتدوز نوت دوخ تسه شناکما هگا یلو ... دیشخبب نمو تراسج -

یچ همه هنکمم ، نشب هیضق انی ریگرد نوترد پ هگا ینکد. یگدیسر عو ضوم

شبه! رت هدیچیپ

***

زاعطر یقیمع سفن ، تفاب ارمی شکرتخد دنلب یاهوم هک روطنامه

: دیسوب ار شلپت وپل دیشک شیاهوم

اباب... منوج -

کرسپ و داد باوج ار شا هس ووب دناخرچ ندرگ شتمس قوذ اب شک رتخد

دمآ: ولج مخا با شا یلسع چمش

! سو ب منم هن... اناید -

. تسب ار دانای یمشیربا و هدش فابته یا هوم نییاپ و درک یا هدنخ کت ویرآ

: تفگ و درک رااربیسپرکشزاب ششوغآ

اباب... -ایب



25

شوغآ اررد شدوخ درک، یم شرت ه زماب ربارب دنچ هک یمخا نامه کاب رسپ

درک: لحهق شندرگ رود تسد مکحم و تخادنا ویرآ

... همدوخ یاباب -

: دیسوب ار شیا هوم یور و دیشک ش رمک تشپ تس یرآود

... هشابا ب یوک -دای

غیج اناید نکد، شزاب وغآ شکرتخد یارب هکنیا از لبق یا هیناث تسرد و

که دوب دنلب حید هب شغیج . دنزب رانک ار شردارب درک عسی و دیشک ید نلب

اه نآ شکمشک هب هریخ و تخادنا اه هچب قاتا اردر شدوخ سرت ،اب نیریآ

: دیسرپ

هدش؟ یچ -

کدر: هراشا دنتف ر یم باال شلوک زاسرو هک اه هچب هب هدنخ اب ویرآ

منک. ورکیپ یلیاف هی دیاب ؟ تسه نوشهب تساوح هظحل -چدن

دمآ: وجول تشاذگ زیم یور ار شتسد رد یاه هوزج و باتک نیریآ

دهم... نرب مدرک یم نوش هدامآ دیاب مک .مک متسه سنم رب تراک -هب

دش،اب هدیسوب هناریگل فاغ هک شبل جنک و دنا من رود شمشچ زا ویرآ دنخبل

ارددا: شبا وج یکم شچ دزورآویاب شیادص ی هاتوک غیج

! رتکد موناخ -
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شو ندش ردپ هرابود زا سلا .ود تشذگ یم اه دوولق ندمآ ای ندب زا سلا ود

شمارآ وچبهاه، نیریآ دوجو دوب! بوخ شلد حلا بیج ،ع اهزور نیا

درک.ود یم رکش ناشدوجو تباب ار ادخ شتو لخ رد زور وره دوب شصلا خ

ار شیا ه هچب و رسمه جِنا ادخ بدوو هتشگر ب گرم زا شنیریآ لبق، سلا

شبحاص ، شیپ سلا دنچ که یبلق ! شا هدروخ مخز بلق هب دوب هدی شخب

یگدنز شیارب اهو لقود و نیریآ وحاال، دوب هداد تسد ارزا شرسپ و رسمه

ره هک یرد درس...قنآ ناتسم ز کی زا دعب ز یگنا یلد راهب لثم . دندوب هراب ود

دش... یم تسم ناشرطع زا هی ناث

هدنورپ ریگرد اهزور نیا . تسشن شراک یمز تشپ دشو شباوخ قاتا دراو

ندبلا هچ وره درک نشور ار شپات پل ! غولش تدش هب شر وس دوب یا

اش یچم تعاس هب یهاگن ... درکن هک درکن ادیپ ، تشگ شا یرومم شلف

ها هچب و نیریآ دیاب مه شهار ورس دوب هدش شرید دش... دنلب و تخادنا

زیم تمس دنلب یاه مدق واب داتسرف نوریب رادادص ار شس .فن دناسر یم ار

اجنآ ار ناشیاهر راشژ و شلف نیریآ یهاگ هک دوب هدید . تفر نیریآ وتاتل

درک، وور ریز ار لیاسو هک یمک دیو شک نوریب ار وشک نیلوا . دراذگ یم

هک نیریآ باوج .رد تشاد شرب و دروخ یگنر یکشم شلف هب شمشچ

گتف: دنلب وبد، هدز شیادص

. مایم -االن

مان یب یردلوف دز. پات پل ارهب شلف و تسشن شراک زیم تشپ عیرس و
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و درذگب ش رانک زا توافت یب تساوخ لوا دش، نایامن شمشچ شیپ هک

کدر یم شروبجم یسح راگنا یلو دنک کیپ شلف یور را شرظن دروم لیاف

مه هب شیاهوربا را یتخا ،یب ییویدیو لیاف کی ندید !با ردلو ف ندرک زاب هب

دیاش و دیچ اتاقیپ رد یدرم یادص درک. کیلک لیاف یور و دندش کیدزن

هریخ هدز تهب و دروخ هرگ شا هنیس رد سفن هک تشذگ هیناث چدن اهنت

... شدوخ ِش یپ سلا ود زا یملیف دوب! شدوخ ... شیوربور روتینام هب دنام

هدرک اپ نیریآ هک یزور نامه ! دریگب شریز شامیین دوب کید زن یهک زور زا

نیب بش و شردام ندید به ناتسدرک دورب دهاوخ یم هک شفک کی رد دوب

نیب ییاتسور دوب هتسناوت اهنت ویرآ هک یبش نامه دوب. هتفرگ شدرد هار

و نیریآ ندنام سملا دوب ادخ وراک یراد هب کی ، شدنب تشپ و دنک ادیپ هار

چبهاه...

زابکرد. ار لوا ی همکد وود تسشن شسابل ی هقی یور هدا را یب شتسد

، ویدیو یور یادص دش. یم رتش یب هظحل ره شمخا و دوب هتفرگ شسفن

اجِنوا... .اب دندوب هدرک دیدهت ار نیریآ داد! یم رارق بطاخم ار نیریآ

هدزن فرح لکهم کی یتح مامت سلا ود شرسمه و دندوب هدن اسرت ار نیریآ

دوب هدرکن هراشا یکراب یتح وبد. هتسا وخن کمک ویرآ زا یکراب یتح دوب!

! شلد رد یفخم ِسرت هب

االنم... یتفگن هگم ویرآ -

یور یادص ندین هکابش ینیریآ ارشدین... نیریآ یادص دشو زاب شقاتا رد
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یادص دش. اهر شتسد زا شهاگشناد فیک و دنام شناهد رد فرح ، ویدی و

نیا ! هبوخ شلا ...ح شاب مورآ ؟ یدید دش" یم شخپ نان چمه وید یو یور

زا نک رود و ترهوش راب! نیرخآ و راب نیلوا هساو دوب... رادشه هی طقف

هک یروج هرت!یه هدننک عناق شارب ینک یم رکف هک یا هناهب ره ...اب نارهت

هشکب هشیمه هساو هنک یم راک شور هراد هک یا هدنورپ نوا زا ور شاپ

هکلب ، ترهوش طقف ...هن هشیم در شور زا راب نیا نیشام نوا هنرگو نوریب

زور !ود یشکب رجز ات ینوم یم هدنز ووت کرد هب نریم تاه هچب تفج

"! شاب تاه هچب گرم و ویرآ ی هزانج رظتنم موس زور ... مدیم تصرف تهب

ویرآ ندرگ دشو مامت ویدیو پتدی. شیولگ رد نیریآ بلق دشو مامت و یدیو

شیاه ناوختسا یادص هک دوب هدش ت شم شچنان تسد . دیخر چ شتمس

مسق تسنا وت یم نیری دشوآ دنلب ش راک زیم تشپ دش.زا یم هدینش

رازا قاتا دوب.در نیدهد کانسرت دح نیا ارات وا حلا اتهب تقوچیه دروخب

تفر یم شتمس هک روطنامه ویرآ و تسب دنونشب یزیچ چبهاه هکنیا سرت

درک: هرا شا پات ،بهپل

دوب؟ یچ نیا -

: دیشک یا هدی رب سفن و تفر قعب بقع هدارا یب نی ریآ

م... حیضوت ... تارب نم نم... -

: دیرب ار شم کال ویرآ دایرف
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دوب؟ یچ نیا مد یسرپ -

: دروخ راوید هب شرمک و تسشن شیا ه شوگ یور نیریآ تسد

...میمگ. مگیم ... شاب م ورآ ... مورآ -

تعاس کیهک شجنگ ملث تسرد . دیزرل یم شنت مامت و دوب هداتفا رگهی هب

و شمولظم یلسع نام شچ دنا... هدادن شهار وهبالنه هدنام نا راب ریز اه

شا هتفرگ یادص . دشک ریتب ویرآ بلق دش ثعاب دی، زرل یم هانپ یب هک ینت

: تشاد درد مه

...ات یتفگن تن؛ دنوسرت ... یتفگن ؛ ندرک تدیدهت ! یتفگن نم... هب یتفگن -

! یتفگن ... یتف ...گن یتفگن یت؛ فر گرم اپی

دز: نزرا یریآ و تسکش ولگ رد شدایرف

مدیسرت . مدیسرت ... تنتشک یم ! تنشکب نتساوخ یم ... دشن ... متسنوتن -

یم . نوتنریگب مزا مدیسرت اه... هچب ر طاخب مدیسرت . تندید بیسآ زا

نم... . دموا یم رب نوشزا ادخ ...هب نتسن وت

دش: هدیبو هبدویراک شرس رانک ویرآ تسد کف

ید تاپورک مامت سلا !ود سرت نیا اب یدرک صبح ور تابش مامت سلا ود -وت

اه هچب ، یدوب هدرک نا میاز هزات ... ینومب نارهت یاوخ یمن هک شفک هی وت

م.با تفرگ هنوخ ناتسدرک ... هرادن بیع ، هساسح متفگ ن، دوب کیچوک
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رو شهاگشناد تقو دنچ متفگ ! نومتفج هساو متفرگ یلا قتنا یتخبدب

شخب از یتقو دنچ هدش مهکه ششمارآ هساو منم ، هدیم همادا ناتسدر ک

زا لبق هظحل دنچ تسرد ! تهب مدو ب هداد لوق ... نوریب مایم سیلپ ییان ج

مایب شخب نوا زا مداد قول دوب من هد وت مبلق یتقو لمع، قاتا بیر هکنیا

... مدموا و نوریب

: دیزرل وا سیخ هاگن ناشرد مشچ کمدرم

... نوریب مدموا تلد شمارآ رطاخب اه، مشچ انی نتخ یرن کشا رطاخب -

هی نوا و هدرک دیدهت ور منز مشوگ خیب یکی متسنود یمن ... متسنو د یمن

و شلد وت هت خیر مامت سلا روود شدرد مامت ...هک هتفگن نم هب مه هملک

می درگرب میدش روبج م سلا ود دعب یتقو ؟ ممهفب دیاب ...االن هتفگن مهب

هخرچ یم شدوخ هساو تسار تسار هراد یناور جِینا نوا ؟االنهک نارهت

؟آهر؟ ممهفب دیاب

دوب راب نیلوا و دریگب ار ویرآ تسد تساوخ و دمآ باال نازرل ، نیریآ تسد

نا دند و تشاد نایرج نوخ ، شهاگن دز!رد سپ مکحم ار شت سد رآوی هک

و تس کش شا هنیس رد ادص اب نیریآ بلق دوب... دشه لفق مه یور شیاه

: تشاذگ ولج یمدق تقاط یب

نم... اب نکن یروطنیا ... مدیسرت طقف مد... یسرت نم -

یم شبلق زا یا هکت اهو کشا آن رطاخب تخوس یم یرآو، بلق یااز هکت
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نآ ویل دشکب شوغآ ارهب شناج مامت ِنازرل نت تساوخ یم ! مشخ زا دیزرل

، دنامب آاجن رتشیب هی ناث دنچ رگا درک یم تس...حس ناوت یمن هظحل

اهو مشچ نآ زا دنادر گربو ر یلو داد ناج وشند... یم هراپ شر اهیس گر

تشپ هک قاتا ...رد دورب و دنزب چگن زیم یور ارزا شچییوس تسنا وت اهنت

رد وناز . دروخ رس راوید رانک و درک مخ زونا نیریآ دش، هتسب مکح م شرس

شرس دیسرت یم هک یزیچ دش... هفخ شی ولگ رد هیرگ دیو شک شمکش

دوب! هدمآ

***

یاهاذغ ! تعاس هب بدو هدنام ریخه هک سب دوب دشه کشخ شمشچ کشا

چبهاه رطاخب زور مامت یهک مشچ رد دش یم راخ ، شیوربور ی هدرک خی

دهم مه اهولقود دوب. هتفرن ها گشناد ! نتخیرن کشا هب دوب هدرک ناشراداو

و دندوب هد روخن مج شرانک زا ندیباوخ هی ظحل ورزات مامت دن... دوب هتفرن

دنک. ظفح ار شرهاظ هدش هک هامه نآ رطاخب دوب روبجم نیریآ

شیولگ رد رتشیب ضغب دش، کیدزن بش هدزای کههب تعاس اهی عقهبر

ویرآ هک ندوب یبش نیلو درب.ا شلیابوم تمس تسد تقاط ویب دنا ود هشیر

می سامت داد... یم ربخ لقادح یلو مدنا یم نامزاس رد تقو رید ات

و دنک سامت در هکنیا ..."هن روخب رو تماش هک"وت درک یم دیکات و تفرگ

یر ارقرب نکیآ شن رلاز تسد . دراذگب ربخ یب شدوخ زا زور ارمتما نیریآ

ار دیلک شخرچ ی ادص هک دوب هظحل نامه تس ورد درک سمل ار سامت
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شبلق لقادح ، ویرآ دنلب ت ماق ند دشوابید هلبدن شیمه رتزا گنتلد . دینش

: دیزرل ش یادص فرتو نوریب ه ناخز تف.زاآپش رگ مارآ یمک

؟ یدوب اجک -

رتزا هتفرگ دنک، شهاگن هکنیا ویب دروآرد رد یولج ار شیاه شفک ویرآ

دز: بل هش یمه

... نامزاس -

هلصاف نامه .زا تسکش مه اررد نیریآ بلق رت شیب ، شکشخ و هاتوک باوج

ارهب شناهد بآ ارببنید. شدرَم ن امشچ خرس یاه گره تسن اوت یم مه

ضغب ،اب درذگب شرانک زا تساوخ ویرآ نهک یمه و درب ورف یندنک جنا

: دیسرپ

؟ یدروخ ماش -

مد! روخ -

هدروخن ماش مه... ویرآ . دینش را شبلق نتسکش یادص حوضو هب نیریآ

دوب، تحاران یتقو ! تخانش یم شدوخ زا رتشیب یتح ار وا نیریآ دوب...

ش تازا جم "ات مدروخ " تفگ یم ... تفر منی نییاپ شیول زاگ اذغ یا همقل

بندو!" سب " داد لد اررد شباوج شدوخ ؟ یربخ یب زور کی دوبن سب نکد؟

... محر یب یمک و دوب هدش روخلد بیجع راب نیا ، شما رآ هش یمه یویرآ
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؟ دریم یم شیا ه تبحم نودب یلسع مشچ کرتخد ت سناد نیم

هکات ینیریآ . تشاذگ شرس تشپ ار نی وریآ درک جک چبهاه قاتا تمس اره

... دروخن دهک روخن ناکت شیا رسج ،زا قاتا زا رآوی ندمآ نو یریب هظحل

همکد رهک وطنامه و دیشک شیا موه نایم یتسد هشیمه رتزا هتسخ ویرآ

رگید نیریآ و تفر ناشباوخ اتاق تمس درک، یم رازاب شنه اریپ یاه

: دروایب تقاط تسنا وتن

؟ مینزب فرح -

: تفر شرس تشپ نیریآ دشو شقاتا دراو رحف یب آویر

... ویرآ -

: دیخرچ شتمس و دروآرد شارازنت نهار پی ویرآ

؟ هدنوم یفرح -

شکشا لپکدزات دنت دنت نیر !یآ شقوشعم بلق رد میقتس م رگید ی ریت

: دکچن

. مینزب فرح دیاب -

شبل جنک یدنخلت و دیشک نوریب شنت ارزا ششوپری ز تکرح ابیک ویرآ

: تسشن

! باوخب تس... هتسخ تامشچ -
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محما، رد ندش نتسب دشو مامح دراو ، دشاب یفرح رظتنم هکنیا ویب

یور ت سد مکحم و تس کش شضغب ... کرتخد شو ردگ دوب گرم سوقان

یور یاهاذغ تشادن ناوت یتح . دوشن دنلب شا هیرگ ی ادص ات درشف شناهد

شیا هوم شک وبد، هدش شا هیرگ ینشاچ هک یتینابصع دنک.اب عمج ار زیم

تدش زا هدنا مکم شبلق درک یم خدیز...حس فاحل ریز زابکدرو ار

، شدلوت یارب ندید کرادت یاج هب ووا دوب یرآو دلوت ادرف د! تسیاب یتحاران

ت... خانش یمن ار ویرآ نیا دنک. هفخ تش ردبلا شیاه هیرگ تسناوت یم تاهن

شاک زاب... مامح دشورد عطق بآ یادص تهک شذگ هقیقد چدن دی مهفن

فاحل ریز ین اشیپ .ات دینش ارمنی شا هدیرب هدیرب یاه سفن یادص ویرآ

رد مکحم بش ره لثم یلو دیباوخ شران ک ویرآ عبد، هقیقد دنچ و تفر

ار شتروص یاز جا کت کت ، درکن یزاب شیا ومه رات رات ،اب تفرگن ششو غآ

شمظنما ن یاه سفن یادص زا نی بش،ریآ همین دوخ ات طقف دیس... نوب

دشو مظنم شیا ه سف هکن دوب هتشذگ بش همین ...زا تسا راد کهیب دیمهف

نازرل ، شناتشگنارس . دیخرچ شتمس یرگی د نامز ره رتزا گنت ،لد نیری آ

کلپ هک یردقنآ کدر! شهاگن حبص دوخ ات تس ورد تسشن وا شیر هت یور

درد شرس . تسب شچم و دیشک قعب ار شتسد عیرس نیریآ دیو یرآوزرل

یرآو درک ...حس تفرگ یم ار شیولج هک یرگهیا و یباوخ کدرزابی یم

زا لبق ار شی اهوم یور اه، حبص مامت لثم هکنیا یب دش. دنلب تخت زاریو

شسفن طقف دنک... ضغب تسناوت یمن یتح ...یدگر دسوبب سرکرا نت فر

شندرگ ارات هتفر کران فاحل ، ویرآ هک دوب هظحل نامه اقیقد دشو تخس
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هقیقش یاهوم رد هنامولظم ، نیریآ کشا . تفر نوریب وزااقات دیشک باال

زونه ششوپ هایس درم ... تسشن ش یاه بل یور یخلت دنخبل دشو مگ شا

یتقو و تشاذگ مه یور مشچ هشیمه رتزا هتس !خ تشاد ار شیاوه مه

یاه همکد هک وا هب ترسح ،اب تشگرب کدرن ضو ع سابل ربیا ویرآ

یم نی وریآ دوب هداتسیا نیریآ به تشپ درک. هاگن تسب یم ار شنه اریپ

مرگ تشاد شمشچ در! یمب دن دوب نیرت نما هک ینهپ تاربیاشهنهیا سنا وت

ویرآ دوبن تونزای شادن هاگشن اد زورما ... دیبا وخ یم دی لویابن دش می

سابل ن درک ضوع زا غراف که ویرآ دهم... دنراذگب هارا هچب و شدناسرب

درک. شهاگن هقیقد دنچ ویرآ و تسب مشچ عیرس ، دیخرچ شتمس شیاه

ردار ندش هتسب یادص هک نی ومه دوب یتکرح ر ظتنم تدم متما نیریآ

دیاب .ن تسشن شیاج ورس دروخ رس شا گهنو یور هنادیما یان کشا ، دینش

بش هب دوبن رارق ناش یروخلد نکد! هیرگ تس اوخ یمن درک... یم هیرگ

آدم نییاپ تخت دنک.زا ادیپ همادا اه نتفرگ هلصاف یان تشاذگ یمن . دشکب

اب نامزمه و تسب مکحم را شیاهوم شا، هدیرپ گنر ی هرهچ هب هریخ و

یم دهم وات داد یم اهار هچب یاذغ دیاب . تفر نوریب قاتا زا یقیمع سفن

دوش! ی صاخ زور دوب رقرا زورما ... ناشدناسر

***

شا یلدنص یتشپ وهب تفرگ شپات پل زا مشچ نشدی، هک یردار ادص

داد: کتهی
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-یبا...

یک شم و یمسر ی هنارت خد راولش و تک رد انیاس ندید دشواب زاب قاتا رد

.اب تسب شرس تشپ ردرا انیاس و تسشن شبل جنک یوحم دنخشین ، شگنر

: داتسیا شزیم یوربور و دمآ ش ستم مکح م ییاه مدق

د. یدوب هدرک ادص -نمو

و تشاذگ مزی یور ار شتسار تسد دعاس دش. مخ ولج هب یمک نروس

تخ: ادنا شتعاس هب یهاگن

ی! درک رید هقیقد -یه

دش: ضبقنم انیاس کف درک سح

. مدش یم رضاح مت شاد . ماوخ یم رذع -

ددا: ناکت نیفرط هب ورس داتسرف نوریب رادادص ار شسفن نر وس

مهم یچ زاههم ندوب سانش تقو ، ظفاحم هی هساو ! تسین لو بق ترذع -

اب بش ، هشب رضاح عیرس تسین شناوت رد هنود یم هگا هک یردقنوا هرت.

! هباوخب شراک سابل

یاه همکد هک توافت نیا دوب.اب ناگداپ یاه هدنامرف هیبش تسر ،د شرات فر

شود عبدزا نهزو دوب صخشم هک یرادمن یاهوم و شنهاریپ زاب همین

زج داد یم شا هولج یزیچ ره هیبش ، هدرکن ناشکشخ شا یهاگحبص
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! ناگداپ ی هدنامرف

. مشچ -

راباز دنچ ! شردپ یاه سفن لتاق هب نتفگ " مشچ " دوب ندنک ناج خدو

دوب؟ هداد ناج شدوخ رد زورید

هب هرابود و تفرگ شیوربور رتخد یر تسکاخ نامشچ از مشچ نرو س

: تخود شپات یپل هحفص

همم! ینومهم ...هی ینومهم مایب ماهاب دیاب بش -ما

اه مشچ نآ رتسکاخ هب هریخ هرابود و درک لا سرا ار شرظن مدرو لیمیا

دش:

! ظفاحم مر،مه اپنتر ناونع هب مه -

: تفرگ عقم شدن خشین و تخادنا یاسان یاپ رسات هب یهاگن

ناش رد سابل ...هی هرایم سابل تارب راکتمد .خ یایمن اه سابل نیا -اب

! یناطلس ن روس

شاام ولنح هرهچ دش. لفق وریمه شناو ت مامت اب انیاس اهی نادند

دوب: درسنوخ نانچمه

-لبه...

رد رتشیب هظحل ره هک یمشخ زا ربخ ویب درک ه راشا جورخ رد هب نروس
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دش: شپا ت پل هب هریخ هرابود ودادن، یم هشیر شیوربور رتخ د ناج

... یرب ی نوت یم -

بشید تکرح ندوب. یفاک یلو هدروآرد ار شصرح یدح ات تس میادن

راهچ و تسی هبب تساوخ یم هک دوب هدش مامت نارگ شیارب یدح ،هب انیاس

نروس و تفر نوریب قاتا زا فرح یب انیاس نکد... هتالیف دیشکن تعاس

های مدق دشواب دنلب ش زیم تشپ درب.زا ش لیابوم تمس تسد هلصاف بال

هدرپ ، دینش هک ار طخ تشپ درف نتفگ "اول" یادص . تفر هرجنپ تشپ دنلب

طایح رد هک یا هدید شزومآ و یراکش گرزب گس هبدو هریخ دزو رانک ار

دز: ،بل دندوب هدش هتس ب ترا مع

! شاب رضاح . مایم هرتخد اب بشما -

***

ورس درب ورف ی تخس ارهب شناه د ش،بآ تسد رد شیامز آ باوج ریخههب

هار ات دیشک یقیمع سفن ... راگنا تشاد ندی راب یاوه مه .آسنام تفرگ باال

نیرت تخس و نکمم حتلا نیر ت نیگمغ درک...رد یمن رواب دوش. شزاب سفن

یم لا حش وخ شندی نش زا ینز یاشدهر هک دوب هدی نش یربخ ، شتیعضو

،نچنا شلد هت طقف درک...هن! یم یرکشان و دوبن لا حشوخ هکنیا دش.هن

تسناوت می ربخ نیا ...شدیا دیعلب یم ار شا اشید هک دوب یگرزب مغ

یم ها توک هرخ باال شندینش زا دعب ویرآ دیاش دنک. رتهب ار ویرآ اب شا هط بار
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هاگشیام وزازآ تشاذگ شفیک اررد شیامزآ باوج هگرب رکف، نیا دمآ...اب

بشم ا نشج زج یزیچ به تساوخ یم تعاس دنچ بیار طقف دز. نو ریب

شد. هدایپ ناش خناه کیدزن هاگشورف یولج دشو یسکات کندن...سراو رکف

دوب هک یتخس ره هب یلو تخوس یم هدمآ شیپ تاقافتا زا شبلق مه زونه

یرخد دش... هاگشورف راود و داتسرف شنهذ یاه وت سپ تشپ ار شدرد ،

درم ندرک ریگلفا غ یارب دیرخ مه درک.نآ یم بوخ ار شلا ح هشیمه ندرک

! ششو پهایس

یاه هسیک رپزا نا تسد واب دیرخ ار ینیئزت لیاسو و کیک زاین دروم داوم

ار هناخ ات هاگشورف ریسم تساو خ یم شلد دز. نو ریب هاگشورف زا دیرخ

رکدو یم رتهب ار شلا ح زییاپ کنخ یاوه . تفرگن یسکات سپ دورب هدایپ

زا تعاس ، دیسر هک هناخ .هب تخادنا یم شیاه ناوختسا هب زرل نامزمه

ضو ع یارب و تشاذگ خزاهن پشآ شاردر کیک داوم دوب. هت گشذ رهظ هدزاود

رد هک نیمه و تشادر رسب ارزا شلا دش.ش قاتا دراو شیاه سابل ندرک

دشو هتسب شسفن ،هار دروخ تلا وت زیم یوشک هب شمشچ وال هاگن

دوب، هدش گنررپ شلد رد هک یمغ واب تسشن تخت ی ...هبل تسس شیوناز

ار شلف لوا نامه ارچ درک رکف شدوخ واب درک زاب ار شیوتن ام یاه مکده

نیا ات ارچ ؟ نارهت دوب هدروآ شدوخ اراب شلف ارچ ال دوب؟صا هدرکن دوبان

شاک هک" داد رادشه شرس رد ییادص بدو؟ هتشاذگ تسد رس ار نآ دح

هرصاحم هراب ود یفنم راکفا هکنیا زا لبق ..." یتفگ یم ویرآ هب لوا نامه

ه دیرپ گنر ی هرهچ هب هریخ . تسب ار شیاهوم مکحم دشو دنلب دننک، شا
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همزمز و دیشک شیا هبلبه شدوخ لد یارب و تشادرب هنیآ،رژی رد شا

درک:

! هشاب دیاب ... هیبوخ زور زورما -

دنک ظفح ار شا رناژی درک یم یعس هک وردحیلا تفر نوریب قاتا زا

اب تشاد تسود لوی دریگب نو ریب ارزا کیک تسناوت یم دش. راک لوغشم

دنک! رضاح ار ویرآ دلوت کیک شدو خ ناتسد

کیک هب یدنخبل دوب. هتشذگ هس زا تعاس دش، متما هک شکیک ندرک تسرد

راق یادص داد، یم شرارق لا چخی رد هک روطنامه دزو شیور شیپ یابیز

درک... یم فذح شار هیا هدعو دیابن دعب ارشندی.زایانهب شمکش روق و

شدوخ یارب یا هداس یور مین ! تسناد یم یسک ره زا رتهب حاال شدوخ

... هدروخن مه هناحبص دمآ شدای ، تسشن مزی تشپ که نیمه و درک تسرد

تسن اد یم . تفر یم نییاپ شیول زاگ یتخس هب ویرآ روضح نودب شراه ان

یباوخ شلد ، دروخ هک ار شراهان ... دنام یم نامز اس بش رس ارات زور نآ

ار شیاهراک رتدوز دیاب . دباوخب تسناوت یمن یلو تساوخ یا هقیقد دنچ

لوغشم ابشقو اما دوب ه تسخ . تفر یم چبهاه لا بند وهب داد یم ما جنا

هتشذگ رصع جنپ زا تعاس مآدهک شدوخ هب یتقو دشو سنلا نیئزت

قاتا هب وسعیر تخادنا هدش نیئزت ی هناخ هب یهاگن نیسحت دوب...اب

دوب،زا هدیرخ ویرآ دلوت یارب شیپ زور چدن هک ار یکیش یچم تعاس . تفر

گربهی تمس هدارا یب شتسد ت. سشن تخت یور و دروآ نوریب شفیک
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هاار هیده زا یکی داد. شرارق ت عاس بعجهی رانک و تفر ش یامزآ باوج

ویرآ تشادن کش اما هتساوخان دنچ ناش...ره یگدن هبز دوب هدیشخب ادخ

درک. جراخ شف یک زا مه ار شل یابوم دزو یخلت دنخب دوش.ل می لا حشوخ

دز. گنز شدوخ و تفرگ رتشیب شلد ! تشادن یسامت چیه ، هشیمه الف خرب

یادص ، هدیسرن موس قوب دنک.هب بارخ ار شقوذ یزیچ تشا ذگ یم دیابن

: دیچیپ ششوگ رد ویرآ مب

-ولا؟

ات درشف مه یور نادند نیریآ ! زورما زج هشیمه ..." مناج " گتف یم هشیمه

دزر: لن شا هناچ

؟ یبوخ -سالم...

نشدی: ار وا قیمع سفن ی ادص

. نونمم ... مبوخ -

نیریآ ز! ورما زج هشیمه ... دیسرپ یم ار شلا ح لوا هشیمه هک دوب رآوی

: دزرلن شیادص درک یعس و درشف شدازآ تسد نایم مکح ارم مالهف

؟ یایب رتدوز مک هی بشما هشیم ... مگیم -

ارچ؟ -

: دیزرل شیامرس زا کرتخ د بلق هک یردقنآ دوب. درس شیادص
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؟ هشیم -

اال. متحا مایم رید ... مراد راک یلیخ زونه -

نیمود یارب شبلق نتسکش یادص درک. رارف شمشچ زا هنازابجل نیریآ کشا

دیس: ر ششو هبگ زور ود نیا رد راب

. شاب تدوخ بظاوم ه... شاب -

!متام تساوخ یم هیرگ اه تعاس درک.دشل عطق و دنامن یف رح رظتنم

دش دنلب دوب، شلد رد هک یمغ و تینابصع دوب...اب هدش وکر شدیما و قوذ

هک دوبن یدرم ویرآ ت. نشخا یمن ار ویرآ یور نیا درک. ضوع سابل و

ی هبعج و تخادنا شفیک در یبصع ار شلیابوم دنک... اشت زاجم روطنیا

قاتا درک.زا اهر تخت یور روطنامه ار شیامزآ باوج ی وبهگر تعاس

هزات شلد غاد دوب، هداد ما جنا ییاه هبنت هک یتانیئز ت ندید واب تفر نوریب

روسناسآ رظتنم تساوخ یمن شلد یتح دز. نوریب هناخ زا عیرس دشو

نییاپ هلپ اراب هقبط هس دنک! شا هفخ دوب هدنام مک هناخ یاضف . دنامب

یلو دنادر گرب ار شسفن کیم تهزا یاوه ، تشاذگ نوریب هکاپ نیمه و تفر

ات تفرگ راوید هب تسد . تفر شگجی رس هک بدو هتشا دنرب ار مدق نیمود

هاو هچب یارب ینارگ .ن تشاذگ هم ریو مشچ ای هظحل و دروخن نیمز

یسک روضح دز. یم دنما شدب حلا تش،هب ذگ یم دنت رود یور هک ینا مز

هب یمکحم ی هبرض دنک، زاب مشچ تساوخ هک نی ومه درک سح شرانک ار

اب هکنیا زا لبق یا هیناث و دیچیپ شرس رد یدب درد ! دروخ شهاگ گجی
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هایس شناهج و دیچیپ شنت رود یدن متردق تسد ، دروخب نیمز ت روص

دش...

***

نرو س رانک یگنر یکش م زنب رد هک یا هظحل ات تسرد درک... یمن بروا

کی تروکسا هیبش درک! منی رواب التار یکشت و هاگتسد مدو ،نآ تسشن

و دندرک یم ناشت ر وکسا نیشام دنچ مهم، یتیصخش ای یدوویل ها یت یربلس

ارحظف شرهاظ درک یم یعس . تفرگ یم سرتسا رتشیب هظحل ره انیاس

نروس هک یگنر وطالیی هتلکد یسکام سابل دوب. هدز خی شنو رد یلو دنک

تک و تشاد یصاخ ی هولج شنت یور دننک، رضاح شیارب دوب هدرپس

شنت رد رتشیب زییاپ ی امرس دش یم ثعاب دوب، هدرک نت نآ یور هک یهاتوک

ود اقیقد دوب... هدیشوپن ییاه سابل روطنیا هک دش یم سلا دنک.ود ذوفن

دش. ی ترپ ریسم دراو نیشام هکنیا ات دوب هار رد تعاس کی زا رتشیب سلا!

. دنیبن ار نروس تر وص ات دوب هدش هریخ نوریب هب هرجنپ زا فرح یب انیاس

! شرانک درم وگارِن وبشوخ رطع زا دوب ر فنتم

و یکشم راولش و تک دوب. دهدی نیش ام هب ندش راوس زا لبق ار نروس

ه سفق و دوب زاب همین ات شدیفس نهاریپ یاه همکد و تشاد نت هب یبذج

شحتلا وخ یاهوم . تشاذگ یم شیامن النیاشارهب ضع ی هنیس

شا یناشیپ نامهم هناشوگیزاب یرات دنچ و دوب هدز رپکالیغاشارباال

و هرهچ ش وخ ، شوپ کیش یدرم هیبش تسرد کالم، کی .رد دندوب هدش
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درک. یم هولج لا یخیب

! هشن کشخ تندرگ -

و درک تشم مکحم نشار اتسد زا یکی ، دینش هک ار نرو س رخسمترپ نحل

دش، لفق نروس یلسع هاگن رد هک شهاگ .ن دناخرچ وا تمس ندرگ فرح یب

درب: شکیدزن رس نر وس و داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ

هلصاف ای ندیدزد هاگن ، ندنودر گربو ...ر ینک هولج رنتراپ هی بشهی دیاب -

! عونمم نتفرگ

هدش سفدی شتسد فک نرد اشندرشف تدش زا انیاس الک نودب یاه نخان

داد: باوج یمارآ وهب داد ناکت یرس دوب.

! مدلب و مراک -

: تفر باال نروس بل جنک ... دوبن دب مه ندرک هولج یغای یمک

! دلبراک ِموناخ ... هبوخ -

یلس ع ازنآ نتفرگ مشچ یارب درک ادیپ ای هناهب انیاس ، نیشا م نداتسیا اب

دوب، هدش قاوع شتسار مست هک یللجم و هقبط هس ترامع ندی اه...ابد

،ره گنهآ دنلب یادص ایو هفرح رون صقر ... دیرپ باال رایتخا یب شیوربا

درک. یم رت صخشم ار یترپ اجی نچنی رد ترامع ندش عقاو لیلد هظحل

وا تمس رد یظفاحم و درک زاب ار نروس تمس دشورد هدایپ عیرس هدنن ار

، تشاذگ نو ریب نیشام زا هک ار شیاپ کی دیو شک یقیمع سفن انیاس را...
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،یب شگنرمک مخا و نروس ندید .اب تفرگ دشورسباال زارد شتمس یتسد

شسابل دش. هدایپ نیشام زا یتخس وهب تشاذگ ش تسد رد تسد فرح

رت تخ ارس نتفر هار شگنر طالیی شفک یتناس هد یاه هنشاپ و دوب دنلب

یم شلد رتشیب هظحل وره دوب هدرک خی نروس تسد شرد تسد کدر. یم

دوب. مرگ الفوا خرب اما نروس تسد ... دریگب هلصاف تسا وخ

تشادرب مدق توا سد رد تسد راچان ارهب نا شیور شیپ فرش گنس ریسم

هکات یناراکتمدخ و تفرگ ار نروس یوزاب ، دندش هک ترامع طایح دراو و

یدورو یاه هلپ . دندرک شبجعتم رتشیب دندش یم مخ نا شیارب مکر

نارگ یاهرطع سح زا انیاس سفن ندشد، ل خاد و دنتفر هکباال ار نامتخاس

عیرس ینز ر اکتمدخ و تفرگ دوب، هدش هت خیمآ مه رد یهک فلتخم و تمی ق

رود هک اه نامهم هب یهاگن انیاس دش. ناشکیدزن فیک و تک نتفرگ یارب

، دندیص میقر صقر تسیپ یاکهرد هدع و دندوب هدش عمج دنلب یاهزیم

یمن ارهن... شفیک یلو درپس راکتمدخ تسد ار شتک راچان وهب تخادنا

ی هناش و .بوزا دراپسب ی سک تسد دوب هحلسا ش لخاد هک ار یفیک تس وتنا

ارمنی شتسد نروس ورگا دوب درکه شب ذعم هظ حل نامه ،زا شسابل تخل

شتک نتفرگ یارب هظحل نامه تشاد ناکما درب، منی یزیم تمس و دیشک

هب برتزا رایسب ییاه س دید،ابل یم هک ییاهرت خد رثکا دنک. ادص رار اکتمدخ

نروس د، یسر هک ناشزیم کیدزن دوب... بذعم نانچمه یلو دنتشاد نت

دز: وبل درب ششوگ کیدزن رس درسنوخ

؟ ینیب یم هداتسیا توربور یمز تشپ اهنت هک ور یدرَم -
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خالصاردز: ریت هظح مال یب نروس و داد تناک یرس مارآ انیاس

... هتتیرومام نیلوا نیا ! شیشکب ادص بیرسو یراد تقو هقیقد -هد

، نروس دشو هریخ دوب هداتسیا شیوربور هک یناوج درم هب هدز تهب انیاس

درک: تهزا ییولگ و تشادرب راکتمدخ ینیس زا ینیاپم یگالساش لا یخیب

! هرذگ یم هراد نامز -

دزنیک رس دنک. شغ کوش تدش اجزا نامه هدنام مک درک یم سح انیاس

فگت: شیاه نادند نایم وزا درب نرو س شوگ

و شراک ادص رسو یب مدآ همه نیا نیب روطچ ، اشفک و ساب ل نیا اب نم -

منک؟ مومت

: دروخ شنیاپماش زا رگید یمک و تخادنا باال ییوربا نروس

-yourproblem.

(. هئوت لکش (م

یم گنهآ لبدن یادص نایم ار تعاس کات کیت یادص درک یم حس انیاس

دوب؟ هدشن دناب نیا ودرا دصق نیمه الگمراب ؟صا تشک یم .بدیاآمد دونش

یمن هک ید رم نهن روس نتشک دصق "هب داد شلد اررد شباوج شدوخ

وراک نروس به یطبر ها نامهم رثکا ه کنیا س دح دوبن تخس "... تخانش

تخانش یمن هک ار یسک ناج ت سناوت یمن ابزمه یلو دنتشاد خالف
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؟ دناوتب هک دوب هدرک لتق رگم حلا بگدری.تاهب

ه! قیقد تشه دش -

شتسد رس ار شفیک هک روط نامه و درب ورف یتخس ارهب شناهد بآ

درک... یم مجع ار شراک فا دیاب . تفر شیوربور زیم تمس دوب، هتخادنا

نامه و هتفر شسابل ریز ش نماد هک درک دومناو دمع ،زا دیسر هک زیم کیدزن

دز شتسد ریز یاسان ، دروخن نیمز دیات چیپ ش رمک رود تسد هکمدر هظ حل

و هدش هکوش درک دومناو . تخیر وا فسدی نهاریپ یور را نیاپماش مامت و

: تفر قعب یم دق عیرس

! نوتس ابل یاو -

یدز: گنرمک دنخبل و داد هلصاف ش ارزانت تک ریز نه اریپ درم

ه. رادن لا کشا -

درب: نهاریپ تمس تسد و تشادر ولجب ارهب هتفر قعب مدق انیاس

م... شفک ریز تفر مسابل دیشخبب ونم یاو... -

ندش هدیشک !حس دشاب ربلد نامزمه و نامیشپ شا هرهچ درک یم عسی

دنزب ی رادانعم دنخبل وا هک دش ثعاب درم، ی یسهن هسفق یور نش اتشگنارس

: دهد ناکت نیفرط هب ورس

. هرادن لا کشا هک... متفگ -
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نیمه و درشف شیاه نادند نایم جخلات هب رهاظت اراب شنییاپ بل اسانی

دید،فگت: شیا ه بل یور مدرار هاگن هک

نم. اب دیایب افطل منک. یم شزیمت نوتارب نم -

درک: سامتلا شهاگن اب انیاس هک دنک تزاب فلا خم لبهب تساوخ درم

ه. شیم مک منادجو باذع زا یمک یروط ...نیا افطل -

اررد شتسد کی نروس . تفر انیاس ی هناش هب هناش و درک جک ندرگ درم

ار شراک بوخ رک تخد درک. یم ناشیاشامت و دوب دربه رفو شراولش بیج

نهک یمه و درک ناش ییامنها ر یتشاد هب سیورس تمس یراکتمدخ دوب! لبد

هچ یراد اقیقد " دیسرپ شد زاخو راب نیمر ازه بیار انیاس ، دندش دراو

نکی؟" یم یط لغ

: دیخرچ وا تمس و تشاذگ یدنلب زیم یور ار شف یک

. دیرایبرد ور نوتنهریپ فطلا -

هک روطنامه روآدو رارد شتک دراد، بر انیاس ترو ازص مشچ هکنیا یب درم

: دیسرپ دوب شیاه کدهم ندرک زاب لوغشم

وردرام؟ ابیز مون اخ نیا اب ییانشآ راخت -فا

درب: جول تسد دزو یگنر مک دنخبل انیاس

مت... سه انیاس -
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: تشا ذگ شتسد رد درمآرما

-عارف...

! متقوشوخ -

درک: شیا وهر داد شتسد یهب آمار راشف فر اع

نچنی... -مه

نیآهمی .زا داتسیا وا هب تشپ انیاس و درک زاب ار شنهاریپ یخآر همکد ود

از لبق یا هیناث ت سرد و دوش یم شکیدزن هن هرب ی اعرفابباالهنت هک دید

نامزمه دیو شک نو ریب شفیک ارزا هحلسا ، دروخ ب شنت هب وا تسد اکنیه

هکنلاهی دز شیاه اپ نایم یا هبرض نانچ ششفک .ابکف دیخر چ شتمس

تمس ار هحل سا یلطعم یب انیاس خدرو. نیمز شیاهونا ز یور و درک ید نلب

داد: ر ادشه و تفرگ شا یناشیپ

ادصنکین! هرسو تعفن -هب

: تشاد درد شیادص . تفر ن ییاپ س عرافابرت یولگ بیس

؟ یاوخ یم وجننم زا یچ -

دز: دن خشین یبصع ، انیاس

؟ تسین صخشم ور! تن وج -

: دیزرل اعرف نا مشچ ک مدرم
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؟ تتداتسرف یک -

درک: جک ندرگ انیاس

. تسین مهم ش نوا -

یم شردپ ماق تنا یارب ! دشکب دایرف شنا وت مامت اب تسا وخ یم دشل

دیوگب یزیچ تساوخ فر دری؟اع گب تخانش یمن ارکه یدرم جان تساوخ

هک شتک بیج تمس تسد طایتحا درک.اب شفقوتم ش لیابوم یادص هک

داد: ر ادشه دنلب یادص اب انیاس هک درب دوب هداتفا نیمز یور

! همومت تراک هروخب تک نوا هب تتسد -

یور سا مت هک دیشکن لوط یزیچ و دیشک بقع تسد فرح عرافیب

: دیچیپ ن اششوگ ایرد هچبرت خد یادص و تفر ریگماغیپ

؟ ییابا ب یایم فر؟کی اع اباب -ولا؟

یارب نانچم ه کرتخ .د دیزرل ش ناتسد نایم هح لسا رکدو خی انیاس نت

دز: یم رحف شدوخ

هگب هصق مارب داوخ یم ؟اممنا هنوخ ایمی م باوخب هکنیا لبق یتفگن هگم -

. یگب هصق مارب وت ماوخ یم خماو. یمن یلو

ار یسک چه جنا تساوخ یم دش. یم رتدی دش هظ حل ره انیاس بلق نابرض

درک: سامتلا فر دشواع قعط سامت ؟ دریگب
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... مراد هچب و نز نم ! رذگب وجمن زا افطل ... یتسه هک یک ره فرط -زا

دنک: ظفح ار شرهاظ درک یم عسی یت خس یاسانهب

؟ یدز یم الس نم یاب یوشتسد وت یتشاد و یراد هچب و نز -

رلیزد: فر اع یادص و دیشک ار هحلسا ندگنلگ

... شکن ونم -

هحلسا شتسد ود ره .اب دراد تقو ه قیقد ازود رتمک هک تسن اد یم اسانی

! دیزرل یم گرم دح هب یهک تسد دو. هراشن شتسد زا هک دوب هتفرگ ار

ار نروس دشو سبح شا هنیس رد سفن ، یتشادهب سیورس رد ندش زاب اب

اب نروس و داتسرف نییاپ دصاراد ار شناه د بآ دید. شرانک ی هنیآ در

: تفگ تید ج

! نزب -

هچبرتخد یادص ... دیشک یمن سفن انیاس و دوب هداتف ا سفن سفن هب فراع

دش: رت ظیلغ نروس مخا دش. یم رارکت ششوگ رد رتشیب هظحل ره

نک! کیل ش ؟فگمت یتسه چی رظتنم -

ن روس شا، هدیرب سفن اب نا مزمه و دیزرل انیاس ناتسد نایم برتد هحلسا

درب: ادصباال
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... نزب ی! جار خا مد رد ینکن کیلش -

هک یا یحور راشف تدش زا شنامش .چ دتفیب هیرگ هب دوب هدنام مک انیاس

درک. یم یبیرغ شیا ه هیر اب اوه و دوب هدش کشا دوب،رپ شناوت زا جراخ

ماق تتنا سنا منیوت درک یمن کیلش رگا دش... جمی ارخا درک منی کیلش رگا

؟ تفگ یم هچ دوب شرانک ؟رگا لتق نیا هب دوب یضار شردپ ... دریگب

ار هشام شدنو، شعنام شراکفا ه کنیا زا لبق و درشف وریمه مشچ مکحم

نک هفخ ادص هحلسا ... دماین ییادص ! دروآ ارباال شبلق هک راگن وا درشف

واب درک زاب ار شنامشچ .الی دیاین ییادص چیه هک یدح رد لویهن تشاد

درک، یم شهاگن دن خزوپ هکاب نرو وس دوب هتسشن درسنوخ هک فرا ع ند ید

نانچ درک. اررپ اضف اه نآ یاه هدنخ یادص دشو اهر سدتش زا هحلسا

؟ دندو ب هداد شا یزاب دی! چخر یم یاسان رس اجدرو همه هک دندیدن خ یم

دز: وا تشم ارهب شتشم نروس دشو دنلب دی دنخ یم هک روطنامه فر اع

-goodjobbro!

(! شاداد دوب بوخ ترا (ک

داد: همادا وابخهدن

؟جید؟ فرا -باباع

: تخادنا باال ییوربا و درک یا هدنخ کت فر اع

؟ مشب اباب دایمن مهب -
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داد: همادا و تفگ یا هفخ خآ

! مداتفا یگنودرم از منک رکف -هرنچد

داد: کتهی شرس تشپ را وید هب نروس

! یضوع ی اباب -هی

هک روطنامه و تشادرب ار شتک ، شنهاریپ لا یخیب و درک یا هدنخ کت ف راع

بل دوب هدش خرس مشخ زا هک انیاس هب باطخ ، تفر یم جورخ رد تمس

دز:

دوب... زاباال روتسد ! وناب دیشخبب ونم -

ن درگ شمشخ تیا ابهن انیاس و تفر نو ،ریب دشاب یف رح رظتنم هکنیا ویب

دوب هدرک هبرجت هک یکانتشح و سرتسا زا زونه شنت . دناخرچ نرو س تمس

هب .ور داتس شای رانک تسرد و تفرگ راوید ارزا شا هیکت نروس . دیزرل یم

: تفگ درک، یم بترم ار شیاهو هکم روطنامه و دیخرچ هنیآ

وزا نوشاپ که ییاهولوچوک رتخد دوب...هب کیچ وک رادش قفطهیه نیا -

ننک! یم رتزارد نوشمیلگ

داد: همادا هنیآ زا انیاس سیخ و راد گر هاگن هب هریخ و

... دموا مشوخ دوب! بوخ تراک یلو -

یاهوناز ریز و تفر نوریب دزو یک مشچ ، شیا هوم ندرک بترم زا غراف
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رد،اب هب هریخ دتو فین هک تفرگ ییوشور ی هبل تسد دش. خیلا سانیا

کش ... دوبن مینا شپ شندوب یضو زاع یا هرذ رمد نیا دز. سفن سفن ضغب

یلا! خیب و هدوب درسنوخ روطنیمه مه شردپ ناج نتفرگ ی هظ حل تشادن

هب هریخ ، دنوش درخ راشف تدش زا شیاه نادند دوب هدنام مک هک ردحایل

درک: ه مزمز هفخ ییادص اب هنیآ شرد خرس تر وص

! مدنخ یم تن داد نوج هب هک منم زور نوا هنم... ملا ترخآ سفن -

***

. تخادنا شیوربور تعاس یهب هاگن و دیشک شا هتسخ ندرگ تشپ ی تسد

ششومارف یا هظحل نیریآ یادص دوب...غم هتشذگ بش زاهتف تعاس

شنیریآ قح دنک؟ شاردر تس اوخرد روطن آ دوب هدمآ شلد ر وطچ دش... یمن

ار متسی وس داتسرف نو ریب رادادص ار شسفن دشن؟ تازاجم روطنیا وبد

دوب هتسشن شیوربور زیم تشپ هک ینام هب باطخ دشو دنلب درک. شوم اخ

: تفگ ،

... هنوخ مریم نم -

داد: ناکت رس یگن رمک دن خبل اب ینام

. راذن رظتنم نیا زا رتشیب ور تاه هچب و نز . شاداد ورب -

زیم یور ارزا شلیابوم تساوخ دزو گنچ یلدن ص تشپ اراز شتک ویرآ

نیمنای ارگن زا یمخا ، کدوک دهم ی هرامش ندید .اب دروخ گنز هک درادرب
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داد: باوج و تسشن ش یاهوربا

-ولا؟

: دیچیپ ششوگ رد دهم مرید یادص

آژدن؟سالم... یاقآ -

دوب! انشآ هک ییاه هیرگ دمآ. می هچب ی هیرگ یادص

هدش؟ یزیچ -سالم.

یدرسن وخ درک می یعس طخ تشپ درف دوب. هتفرگ تدش اه هیرگ یادص

دنک: ارحظف شا

...به هشوماخ نوشیشوگ اه. هچب نندبلا دموین زونه نوتموناخ شتسار -

. ندی من باوج نزمی یم گنز هک مه وخهن

دش: خیلا هرابک هبی ویرآ لد هت

دهم. هرایب هاور هچب زورما دوبن قرار مموناخ هخآ ؟ دینئمطم -

ایبن نو شدوخ رصع دوب رارق . نوشن دروآ وبدهک حبص هدزای -هدونمی،

یلو... اه هچب لا بند

شفرح نایم درک یم یرارق یب شا یسهن رد ینارگن زا هک یبلق اب ویرآ

: دیرپ

. دیداد ربخ هک نو نمم اه. هچب لا بند متسرف یم ور مردپ نم -
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ننک. یم یرارق یب اه هچب . افطل رت عیرس طقف اقآیآژدن. هشاب -

راکفا مامت . تفر نییاپ شیولگ بیس و درک عطق ار سامت فرح یب ویرآ

نارگن رتشیب هظح دنورهل دوب هد روآ موج ه شرس هب هظ حل کی رد یفنم

دز: شیادص ینام هک تفر ردخرجو تمس دنلب یاه مدق دش.با یم

هدش؟ یزیچ ... ویرآ -

داد: باوج د تسیاب ه کنیا یب ویرآ

مده. هراذب ور اه هچب زو رما دوبن رارق ال صا اه... هچب بندال هتفرن نی ریآ -

،هب دیسر هک اه هلپ نییاپ . تفر نوریب یلطعم ویب دنامن یف رح رظتنم

تمس و تفرگ ار نیری یآ هرامش حلا نامه لویاب دوب هداتفا سفن سفن

ار شردپ ی هرامش هلصاف داد!بال یمن باوج بدو... شوماخ . دیود شنیشام

یهب تخس ارهب اوه ، دیچی پ ششو ردگ هک نیعم جاح مرگ یادص و تفرگ

: تفگ و دیشک شیاه هیر

... افطل اه؟ هچب لا همدبند یرب االن هشیم اباب... -

دش: نارگن شردپ

؟ ینز یم سفن س هدش؟رچافن یزیچ -

درک: نشور ار نیشام و تشاذگ ر کیپسا یور شرا لیابوم ویرآ

. هشوماخ مشیشوگ . نوشلا بند هتفرن یلو همد هتشاذگ ور اه بهچ نیریآ -
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فطلا... ... هنوخ مریم مراد

: دیرپ شفرح یمنا نیعم جاح

. راذن ربخ یب ونم ینک. گدننار ط ایتحا .اب شابن نارگن اباب نوشلا بند -یممر

. نونمم ... امتح -

یاه یلسع . تسشن نامرف یور وتنا مامت شاب تشم دشو عطق سامت

ه کنیا زا دیسر یمت . تفر یمن رانک شمشچ شیپ زا یا هظحل نیر یآ سیخ

ار شبلق دشو یم گنررپ شرس در یرگید لا متح ...ا دشاب هدش دب شلا ح

ن درک رهق لها نیریآ ! هدناکش شار کرتخد دبدِل تسناد یم دنا. زوس یم

رتمی گنررپ ویرآ یارب هظحل ره ناتسدرک به شنتفر ِلا متحا یلو دوبن

نامتر آاپ یولج و درک یط هق یقد تسیب اررد یا هق یقد لهچ ِریسم دش.

دیاب . تفرگ ار نیریآ ردام ی هرامش نامزمه و تخادنا دیلک دش. هدایپ

داد: باوج نیریآ هکمردا دوب هدروخن مود دش...وبق یم نئمطم

وخبن؟ اه هچب و نیریآ ؟ ردام یبوخ م...)سالم. رسپ پرسم...(جمنا منایگ -

هب نیریآ دش. گنررپ شنه ردذ لوا لا متحا و تفر زایبن شمود لا متحا

گرم مد ارات ویرآ دش اب هدمآ شرس بالیی هکنیا رکف بدو. هتفرن ناتسدرک

د. ونشن ار شندز سفن سف ن نیریآ ردام ات دیشک یقیمع سف درب.ن یم

: تفگ ، تفر یم اهارباال هلپ هک روطنامه و دنامن روس ناسآ رظتنم

. مسرپب رو نوتلا ح مدز گنز ؟ دیبوخ امش رکش. نبو...هلای -خ
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؟ منزب فرح شاها ب هترانک نیری ...آ هشاب سالتم تنت . میبوخ -امهم

ویب تسب مشچ یا هظحل دوب. هدیرب شسفن دیسر هک یسمو هقبط هب

داد: باوج سفن

بگهری. سامت نوتاهاب ادعب مگیم . منامزاس نماالن -

. سرب تراک .هب مرسپ -بشاه

. ظفاحادخ ... دیشاب نوتدوخ بقارم -

، دناخرچ یم رد هک ار دیلک و درک عطق ار سامت نکمم نامز نیرت ه اتوک رد

ادص نارگن دشو هناخ دراو دی! چخر یم شرس رود مه فارطا ی اهراوید

دز:

-یآرنی...

ی هناخ ندید واب درب قرب دیلک تمس تسد دوب. شو ماخ اه غارچ متما

راخ ، ینیئزت ل یاسو اهو کنکداب وخدر. هرگ شا ردسهنی سفن هدش نیئ زت

دوب سهت اوخ ... داتفا نیریآ رحف هب شدای هزات و شقشاع بلق رد دندش

ال صا ویرآ هک یدلوت ! دریگب دلوت شیارب تساوخ یم . دیایب هناخ هب رتدوز

شیار ب تساوخ یم دوب،وا هدناکش کرتخ زاد هک یلد دوجو .اب دوبن شدا ی

کمدرم وا؟ رتزا مهم یراک هچ ؟ دراد دوب؟راک هتفگ هچ ویرآ و دریگب دلوت

درب: ادصباال ینارگن !اب رتدب شبلق ... دیزرل یم شمش چ
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؟ ییاجک نیریآ نی... ریآ -

داتفا یچم تعاس ی هبعج هب یا هظحل شمشچ ! دوبن دش... ناشق اتا اودر

دوب! هدیرخ مه هیده شیارب یتح ارنددی... شیامزآ باوج ی هگرب یلو

... دوبن اهشد. هچب قاتا دراو ؟ شنی ریآ اب دوب هدرک هچ ... تفرگ تآش شبلق

دش.ندوب... سار ت دراو درک.بندو... زاب ار مامح و یتشادهب سیورس رد

سارت ی تهبل سد . دزرل یم شی اه زونا درک یم سح ! دوبن هناخ یاج چیه

دش: مخ سفن ویب تشاذگ

وت؟ ییاجک نیر... -یآ

ینابصع شدوخ دوب.زا هدش یکی شمشخ و ینارگن ، سرت ، نادجو باذع

سف دوب...ن هدین شن ار نیریآ یاه فرح راب نیلوا یارب هک شدوخ دوب!زا

تش. یگ منرب شسفن دید یمن ار نیریآ .ات تشادن هدیاف ندیشک قیمع

دور. یم جکا تسناد یمن دز. نوریب ناخه زا لبدن یاه مدق وبا دنادرگربور

متما شناج تمیق اگرهب یتح نکد... شیا دیپ دیاب هک تس ناد یم طقف

دوش!

***

دندی دنخ یم رتدب ! دیسر یمن ش داد یهب سک . تشادن یا هدیاف شن درک قتال

ار شمشچ و ناهد و دوب هدش هتسب یا یلدنص هب مکحم ... راگنا شدرد هب

یم شمشچ و دوب هدش مخز شبل که مکحم نانچ ... دندوب هت سب مه

دوب، هدنارذگ رس زا زور درود طقف هک یتاقافتا درک... یمن رواب . تخوس
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روخلد ، دیمهف ار شزار دنک.آویر رواب دناوتب هک دندوب شناوت دح زا اخجر

ناربج تساوخ شد... محر یب هتساوخان ششوپهایس درم دش، درس دش،

ندش ه تسب تعاس دنچ دعب لویحاال، دننک یتشآ ات دریگب دلوت تساوخ دنک،

شا هدش هتسب ن امشچ شیپ زیچ کی اهنت ، ندرک قتال هدوهی وب یلدنص هب

رگید دش، یم مک شنیریآ رس زا ییوم رگا هک ییویرآ دش... یم گنررپ

...یرآو تشا دن کش نیریآ داد! یم جنا مد آدرو...رد یمن تق اط

تح ار هک دوبن گنس ویرآ دنک. لمحت راب ود ار غاد کی ت سن اوت یمن

با تسناوت یمن دوب! دوب،پنها قشاع دوب، نا برهم ششوپهایس درم ... دنکشن

و دوب شدوج و مامت ویرآ . دربب دای ارزا شیاه یبوخ وا ندش درس ودرزو

ِیگدنز یارب اهو... لقود یارب ... دیسرت یم وا یارب شدوخ زا رتشیب ن یریآ

زا نیریآ زج سکچیه هک یهانگ یب نینج ! شمکش رد هتفرگ ناج هزات

... تشاد خربن شدوجو

! بصم ال هراد گس شاشچ -

؟ وشا شچ یدید -

... شدوخ بار هیتبعل ،هرآ! شرس وت منزب هکنیا زا لبق هیناث -چدن

نایم ی تسد . دیزرل یم شفا رطا یاه هملا کم ندی نش زا شدوجو مامت

دش: دنلب هنادرمان یا هدنخ یادص و دیزخ شیا هوم

... هدرگرس نوا هدرک یم حیلا هچ ! شاهوم ه مشیربا -
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ناشرات رات نایم تخ ادنا گنچ درم هک دنک دازآ ار شیاهوم ات داد ناکت رس

درب: ادصباال و

ست. هیناث راکیه مارب تاسیگ ندیرب ! نکن قتال یوه -

هناش یور یتسد هک نیمه دشو یم هفخ شناهد رد شیاه هیرگ و غیج

یمک مح یلیس و درک قتال شدوجو مامت ،اب تفر نییاپ و تسشن شا

دز. شتآ ار وصرشت

مه سیئر . تسین یسک نم لا ثما و نم جز اجنیا گس! ردپ نکن قتال -فگمت

ور! ینورذگ شوخ هدرک دازآ

ورد دمآ جول عیرس اه ظفاحم زا یکی دوب. دشه یداعریغ نیریآ نت زرل

: تفگ دوب، هدز یلیس نیریآ کههب یظفاحم شوگ

. میراد ورالمز هرتخد !حاالحاالاه نکن یور هدایز -

وخیدند: درک رها برض ارهب نیریآ یاهوم ، شرا نک درمان رمِد

.حفی نوریب بره ترام زاع هرت یخد هزانج هرا رق شهت یخالبابا... -یب

؟ میشب نوملا وح قشع یخلا تیب سین

ار رگید ظفاحم یادص درک. یم سح ار شبل رانک زا نوخ ندروخ رس نیریآ

: دینش

. یدب دیاب ت دوخ ور سیئر با وج ! یناددوخ -
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! مشچ هب -یا

راود هرابکی هب یتس .د تخوس یم شا هدش هفخ یاه غیج زا نیریآ یولگ

ناهد اب شنا وت ،ابمتما دینش هک ار شسابل ندش هراپ ی ادص دشو شا هقی

دیدنخ یم ید نابنرما انچمه شاما ظفاحم ! دیراب نوخ و دیشک غیج هتسب

... دیرد یم ار شنت بجو هب بجو و

***

: دیشک شیاهو م نایم یتسد دداو یراکتمدخ تسد ار شتک

؟ یدیل تشذگ شوخ -

شدوخ وزا دروآرد ارزااپ شیا ه شفک . داتسیا شیاج رس صرح اب انیاس

هار شلا هبند نهرباپ دش؟ اب هقبط کی رد نروس اب شقات ا دیاب ارچ که دیسرپ

: تخادنا شمه رد تروص هب یهاگن نمی نروس و داتفا

! نکن دای...اخم من تهب -امخ

شتمس نروس نهک یمه و درک ارنتگرت شیا هوربا هرگ یزابجل نیاسااب

مستسنلا ،رس نروس و دندینش یار درم ی هدنخ یادص ود ،ره دیخرچ

رس مگر درس انیاس و تفر سنلا تمس دنلب هیا مدق .اب دنادر گرب شنیزگ

وبد ردکلجنرا شدوخ اب یا هیناث دنچ ؟ تفر یم شلا بند دیاب . دنام شیاج

لا وبند تفر ارباالگ شسابل مادن دش. زوریپ شرورغ رب یواکجن ک یلو

وجیغ هنا درم اهی هدنخ ی ادص ، دندش یم رت کیدزن هچ فرت.ره نروس
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فگت: اهنت نروس دند، یسر که ردسنلا تشپ دش. یم رت دنلب یرتخد ی هفخ

یای! من لخاد -

.زا تسب شتروص دشودراررد لخاد ، دشاب وا زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

دروخب سقم ت سناوت یم انیاس ندوب. یربخ ششیپ هقیقد دنچ رخسمت سح

شرس تشپ راو ید هب رظتنم یدد! یم یدج دح اراتانی وا هک دوب راب نیلو ا

ِرتخد . دندیشک بقع یرسع نروس دنلب تماق ندید اهاب ظفاح وم داد هیکت

یور و دیزرل یم سرت زا هدش هراپ نییاپ یات هقی ،اب یلدنص هب هدش هتسب

ار وا تسناوت یم هاگن کی اب اهنت نروس دوب! گنچ در شندرگ هاو هناش

تسه شناکما دش"هگا گنررپ شر ردس شظف احم رادشه . دسانشب

هیضق انی ریگرد نوترد پ هگا ینکد. یگدیسر عو ضوم نیا هب رتدوز نوت دوخ

شبه!" رت هدیچیپ یچ همه هنکمم ، نشب

؟ هربخ هچ اجنیا -

هتت اههب ظفا حم زا یکی و دنازرل ار ترامع یاه نوتس شن، یگمشخ دایرف

: داتفا هتپ

...ام... نابرق -

نامشچ رد هریخ زدو گنچ را شا هقی نروس هک دوب هدشن مامت شفر ح

: دیرغ شا هدیسرت

؟ یدروخ یم یهگ هچ یتش -اد
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: دشکب سفن درک یعس یتخس هب ظفاح م

... هرتخد اب مینوت یم هک...هک نتفگ نوشدو نخ وتردپ ... نوتردپ -پ...

دوب دایز یدح هب هبرض تدش . تسشن شتروص رد هناریگل فاغ نروس تشم

دز: داد مشخ اب نروس دشو ترپ ن یمز یور لکیه دقو نآ هکاب

! وشا -پ

... دیخرچ ن یریآ تمس نر وس هاگن دشو دنلب ه دیشکن اثنهی کی هب ظفاحم

یسانلا دحا هب ناشرازآ حلا هکاتهب ییاه نآ ...زا موصعم و دوب گهان یب

باامتم نروس دوب. نوخ رد شا یناشیپ یور و دیز رل یم نپاه یب ! هدیسرن

رکد. یمن تلا خد عوضوم نیا در شردپ شاک درک... تشم ار شنا تسد ناوت

... شدو دهعهیخ به تشاذگ یم ار زیچ همه ، شیپ سلا ود لثم شاک

... دینک شزاب -

. دنشاب ه تشادن تفلا خم تئرج ظفاحم ود ره دش ثعاب شا، یروتسد لحن

دزو تروص وهب دروآ نور یب شراولش بیج زا یگنر ی کشم کسام نروس

لوغشم رفت! یم ول رفن کی ِتحیت یوه دیابن ... روطن یمه هامه ظفاح م

یاه بل نایم هی چراپ . تفر لجو یمدق نروس و دندش اه بانط ن درک زاب

مه یور رتدب شیاه نادند ، شبل انکر نوخ ندید واب دروآ نییاپ ار نیریآ

. دیشک یم شکاندرد یاه هیر ارهب اوه هدیرب هدیرب نیریآ . دندش لفق

یمن ! لکش نآ هب یسک دندا رازآ زا دوب رفنتم ، نروس و دوب هدمآ شدنب نابز
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مست رایتخا شیب تسد دوش... رمرو شیارب هرابود زیچ همه تساوخ

وا مشچ یور زا هایس ی هچر هکاپ نیمه و رتف نیریآ مشچ یور ی هچر اپ

نامز دشو س نیسهبح رسخرد هیا یل سع نآ ندید اب شسفن ، دروخ رس

و درک شفقل نت مامت لبق... سلا وود تسیب !هب راگنا تشگرب هبعبق

ار شا هدش هراپ سابل فرط دش.ود لبدن شنت یدشد شزرل دوجو ناب یریآ

باال تسد دراد، اررب شتوهبم هاگن نروس هکنیا زا لبق و درک کیدز مهن هب

هک مک حم ردقنآ دز! نروس تروص هب یمک مح یلیس شتردق مامت واب درب

درک. سلاناررپ مامت یلیس یادص و تشگرب فرط کی هب نروس تروص

! درمان -

ن روس توهب م هاگن دش ثعا ،ب شنازرل هیا بل زامنای نیریآ ی همزمز

هدش رات هک یهاگن اب نیریآ و دخرچب نوخ نایم سوبح نام مشچ نآ تمس

نزبد: بل شخرس تر وص و نروس تفرهی کران کسا هبم هریخ دوب،

... یرادن ت اتسدریز اب یقرف چیه -وت

نتفر رانک هجوتم هزات دوب؟ شنا رگگو هک یرت خد دوب؟زا هدروخ یلیس

هدنامرد و تس کش نیریآ ضغ هکب دینش و دنادرگ ربور دش...سعیر شکسا م

دز: قه

. دینکن دیدهت نم نوج وراب ویرآ -

شار یاه وزاب اهسیرع ظفاحم قش... واع دوب روسج ! کزا بدوولدن روسج
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دی: شک غیج شیاه قتال نایم نیریآ دنو تفرگ

دوب!چیزا مسوباک سلا ود نیا مومت ت ادص ... تمسانش یم ور وت نم -

د؟ رمان یاوخ یم نومن وج

قافتا نیرتدب دنک... ارتالیف شراک ات ددرگ یمنرب ارچ تسن اد یمن ن روس

ینعی وا لثم یسک یارب نیا و دوب ولرهتف شا هرهچ دوب! هداتفا نکمم

سلا وود تسیب شزا نهذ ارچ منیکدر؟ هیبنت ار کرتخد رچا ... هعجاف

تفر یمن رانک شمشچ شیپ هازا مشچ نآ ریو صت ارچ دش؟ منی ادج شیپ

: دیرغ اه ظفاحم هب باطخ شا هدش دیلک یاه نادند نایم ؟زا

منک! یم شملق خروهد شهب ی تسد مم هفب هگا ... شن یدنبب هرابود -

ار نیریآ یاه رگهی درک یعس و تفر جورخ رد تمس دنلب هییا مدق اب

ارزا شا هیکت عیرس انیاس ، تشاذگ نوریب زاسنلا هک .اپ دریگب هد یدان

تفر شقاتا مست تسار کی ... دشن شا هجوتم یتح نروس و تفرگ راوید

واب تسشن انیاس بل جنک یدنخشین دنک. شتروص ارزا کسام یبصع و

دز: بل وا،آمار تروص طفر کی ِی سخر ندید

! شوخ تس -د

درک هتسب ِرد یهب هاگن مه... ار نر وس یاهدایرف دوب. هدی نش ار یلیس یا دص

رد ندش هتسب ی ادص دش... یم جبلا تشاد ه یضق . تخادنا یاباال واشهن

ن یمز یور ارزا شیاه شفک ، دینش نییاپ ی هقبط زا هک نار روس قاتا
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! دهد ناش ن یدوخ دوب ش تقو هاراتفدا. شقاتا مست هن هرباپ و تشا درب

***

ار شن وخ نوخ، کدر... شترپ نیمز یور و دنک نت شارزا نهاریپ مشخ اب

ید وخریغ وخدیو تاز عاس نچد ضرع رد دش یمن شرواب خدرو! یم

و دوب هدرک هچیزاب ار یهانگ بی رتخد وا زا ربخ یب شردپ ت. سا هدروخ

زا شهاگن دوب! هدز شت روص رد یلیس همه مشچ شیپ گنها، یب رتخد نامه

لفق مه یور شیاه نادند و داتفا شخرس تروص ،هب وربور یدق هنیآ

تر امع رد دوب رکهد تئرج یسک حلا اتهب دیسرپ شدوخ وزا دندش

هکاب دوب اه تدم مه شردپ یتح ! سکچ دنک؟یه درخ ار شرورغ شدوخ

تاجن ار کرت خد تساوخ یم ، شدوجو زا یت مسق کدر. یم دروخرب طای حات

یم سپ ناوات دیاب کرتخد . تساو خ یم ار شهیبنت یرگید ت مسق و دهد

یم . تسب شچم یا هظحل و تشاذگ زیم ی هبل تسد و دنادرگربور داد!

یم همه، زا لوا یلو درک دهاوخ اصف مه شردپ اربا شباسح تسناد

هدرک لتخم ار ششما رآ سلا هس کیدزن که یدرم اراب شباسح تسا وخ

در یادص ندینش واب داتسرف نوریب رادادص ار شسفن دنک! فاص دوب

دز: بل هتفرگ و درک زاب مشچ ، شقاتا

-ایب...

یدرسنوخ هدش ثعاب لیسی نآ راگنا هک دنک دومناو یرو ط تس اوخ یمن

در خی سرپم وک انیاس ندید دشواب زاب قاتا ده.رد دب تسد ارزا شا
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درک: تسار رمک و تسشن شیاهوربا نایم یظیلغ مخا ، شتسد

-لبه؟

شارباالوآدر: تسد رد خی سرپمک و تسب ردار انیاس

... مدموا هیان ساو -

هدیمهف ار شن وخدر لیسی انیاس نشدی. ار شرور غ نتسکش یادص نروس

دنلب ییاه مدق دمه؟"اب فن دش یم رگم " داد رادشه شرس رد ییادص دوب؟

روسج . دروخن ناکت شیاج زاسر تناس کی یتح انیاس و تفر اسانی تمس

سابل کرتخد . تشاد یمنرب وسرن نامشچ زا یا هظحل ار شه واگن دوب

هک ییاهوم و شداشگ ترشیت و هنارتخد نیج دوب. هدرک ضوع ار شیاه

یم ناشن شا یعقاو دوخ هب هیبش ار دوب،وا هتسب یب سا مد هشیم ه لثم

: داتس یا شا هنیس هب هنیس و تسشن نر وس بل جنک یو حم ند خشین داد.

... عونمم یزوسلد ! عونمم راککدرن دوخرس ... هنوخ نیا نوالو -ناق

! عونمم ی نیریشدوخ

و درب نروس شوگ کیدزن رس د. اتسیا پا کون یور و درک جک ندرگ انیاس

درک: ه مزمز

تس االند هرته یرب،ب هار تدارفا ولج دوبک تروص اب ادرف ی اوخ منی هگا -

! یرادرب ت هناهاش رغرو زا

وهب دنابسچ یوا هنوگ ارهب سخی رپمک د، شاب هزاجا رظتنم ه کنیا ویب
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رد هرابو ود دیشک بقع رس دید. ار شتراسج زا نر وس ند نام تام ح وضو

اربه نروس طسوت شنت ندیزرل تسا وخ یم . تفر ورف شا الکجید

درم گرم هب دوب رارق که یعورش دوب! شعورش هزات نیا و دنک یوتالیف حن

ارزا سرپمک مشخ اب نر وس هک دیشکن هی ناث دنچ وشد...هب متخ شیوربو ر

: دیرغ شیا ه نادند نایم وزا تفرگ شتسد

نو! ریب وشمگ -

لیسی حوضو هب هک یرتخد ! شیوربور رتخد دوب...اب ر یگرد شدوخ اب

شدر د یاود دوب هتساوخ نام وهزم دوب هدیبوک شتروص اررد شندروخ

داد: ناکت یرس درسنوخ ، انیاس دوش...

! سیئر شوخ بش -

هب مه دوب! هدز ار هبرض نیل دش...وا قیمع شبل جنک دن خشین و دناد رگربور

... شبلق هب ،مه نروس رورغ

***

وت ادخ ور وت یجا .ح ردام یرب یم نیب زا وتدوخ یراد ... ویرآ ریگب مورآ -

وگب. شهب یزیچ هی

ار شیاهولقود دیدش ی هیرگ یادص .حیت دینش یمن ار شردام یادص

دندوب هدیدن زور فصن زا رتشیب هک یردام ! دنتس اوخ یم ار ناشردام مه...

دندوب هداد فک زا تقاط دش، یم کیدزن حبص جنپ هب تعاس ی تقو وحاال،
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درک. یمن ناشمارآ یزیچ چیه هک دنتخیر یم کشا تروص بهپانهی نانچ و

یم یعس هک ییومع ونز ومع ،هن ناشگرزبردام و گرزبردپ یاه هنتالش

یم ار نا شردپ دب .حلا دندش یمن ق فوم دنو ناباوخب ار اهولقود دندرک

نو درگ وبد! گرم هکبهحلا یردپ ...حلا دنتف رگ یم هناهب رتدب و دند ید

یم بوشآ ار شردام لد شا،برتد هتسجر ب یاه گر و ویرآ خرس ت روص

و لوط هک دش یم ی تعاس دنچ . دنیشنب یا هیناث تس ناوت یمن ویرآ و درک

و دیزرل یم یبصع شپچ ت سد درک. یم رتم شیاه مدق اراب سنلا ضرع

نچد رگا تشادن هرازبدووشک یور شبلق نابرض . دیشک می ریت شفتک

یم مخ ازون یبلق تسیا اجزا نامه ، درذگب لا ونم نیمه هب رگید تعاس

دنک...

درو خب گنز شنفلت بدو یفاک لتنف! یادص زج شدین یمن یزیچ چیه ش شوگ

بشرخآ ...ات یلسع مشچ رتک خد زا خیرب دیما هب دربب موجه شتمس ات

وج و سرپ تسنا وت یم هک ره دوب،زا هتشگ ار فارط اهیا ناب ایخ مامت

یربخ دنو دوب ی ریگیپ ردحلا هفقو بی نامزاس یوژهایرد میت بدو، هدرک

اخهن هب اهولقود رط اخب کدر یمن شروبجم ن یعم جاح رگا دوب... هدشن

یمن هناخ اپهب درک یم ادیپ شنیریآ هکردیزا نامز ره ،ات ددرگرب

درک، شنداتس هبیا روبجم و داتسیا شا هنیس هب هنیس هک شردپ ... تشا ذگ

درک. سح شیوزاب یور ار وا تسد و دیشک شیا ه هیر ارهب اوه یتخس هب

... هیرگ زا نک!هالکشند محر تاه هچب هب ینک یمن حرم تدوخ -هب

،میودمن ینارگن لد منود یم بابا... نوزرلن و شنت ردقنا ! نیبب و تر دام
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.وت نراد جایتحا تهب اهاالن هچب نیا . تسین شهار نیا لوی هبوشآ تبلق

... انوا هب مه

: تفر نییاپ شیولگ دزویسب ود ود شهاگن رآیورد مشچ کمدرم

اباب... -

ت... شادن یقرف ویرآ بوشآ نورد ،اب شنورد اما دوب هداتسیا مکحم شر دپ

. مناج اباب... مناج -

دز: بل شنامشچ هب هریخ تمحرک، یا هدرم لثم ویرآ

سامت ...لا مدروآرد و شکشا ... مدنوکش و منیریآ لد ... وشکومدن شلد -

بابا. مدیدن ... مدیدن و شامشچ

دوش: زاب شا ییاوه هار هکلب ت شاذگ شندرگ یور تسد

و ندز گنز دهم زا یتقو دوب! هدید دلوت کرادت مارب ...انو نوا ش ضوع -

هساو مدید ! هدرک نیئز ورت اج همه مدید ، هنوخ متفر روطچ مدیمهفن نم

رهظ... هک دوب نوا

: دیشک یا هدیرب سفن

ونم... ایب رتد وز تفگ دز... گنز مهب رهظ -

: دیبوک شبل ق یور مکحم ار شتسد فک

گمتف شهب مت شگرب درمان ِنم رخ... ِنم ... روعشیب ...مِن هتسکش ندرگ ِنم -
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نم... هب تنعل . مراد راک

دز: داد و دیبوک شبلق یور تر مکحم

نم... هب تن -عل

ششوغآ رد ناساره شردپ و داتفا سخ سخ هب ییاو ه یب زا شا هنیس

: تفرگ

مورآ ... شارب ور یچ همه کین یم ناربج . هشیم ادیپ بابا... شاب مو -رآ

! ریگب

اهنت ... تسکش یمن و دوب هدناود هش یر ویرآ یولگ هلاایرد سرازه ضغب

دوب نوخ هی ساک شنامشچ ... یکشا هرطق زا غیرد دزو یم سف ن سفن

،زا دندرک غبل مکحم ار شیاهاپ هک یکچوک نا تسد . تخی ر یمن شکشا یلو

و تخوس قیمع شا هنیس هسفق ، اهولقود ند وابید تفرگ هلصاف شردپ

هکسکس هب هیرگ دشوزا یمن کخیلا شا زا یا هظحل نا شنامشچ دش. مخ

: دندرک یم رارکت مادم و دندوب هد اتفا

! لغب اباب -بابا...

حلا، بانآ یلو دوب تدبرشهد شفتک درد و دیزرل می نانچمه شپچ تسد

: دیسو ارب ناش هیرگ از خرس یاه وگوهن درک لغب ار ناشیود ره

... مناج ... ییاباب مناج -



73

ناشردپ یادص رد هتفه ن درد ! دندیمهف یم اه هچب و دوب هفخ شیادص

و دنتخادنا آویر ندرگ رود تسد مکحم ود .ره دنامب یفخم هک دوبن یزیچ

: دنتشاذگ شا هناش یور رس

! نامام اباب... -

؟ شهانگ اهیبی هچب هب تفگ یم هچ . دروخ گهر شا یسهن رد ویرآ سفن

. دندوب هتفرگ مارآ یمک وا شوغ وحاالردآ دوب هدیرب هیرگ زا ناشسف ن

و دوب ه تفرگ مارآ یا هرذ شبلق ناش، ندرک لغب ی هظحل زا یلو روطچ دیمهفن

اه هچب دوب. هدرب اه قاتا زا یکی ارهب اهولق ود هک دمآ شدوخ هب یتقو

... تساوخ منی مه وآویر دنوش ادج ششوغآ زا دن تشادن دصق نانچمه

وابدِل تسشن تخت ی !هبل تیموصعم یوب دن... داد یم ار شنیریآ یوب

: تسب مشچ ای هظح ل نوخ

تحار دنا یدوب رادیب اتاالن هنیبب و دایب گاه یلو ... هدرگ یمرب نامام -

اه! هشیم

ویرآ هب شمولظم و سیخ نامشچ واب درک دنلب شا هناش یور ایدکورسزا

دش: هریخ

؟ دایم می... باوخب -گاه

یب بهچبههیا تفگ یم هچ دش. نییاپ باالو درد با ویرآ یولگ بیس

کدر: کاپ شکرسپ ی هنوگ از کشا دزو یا هفرس کت ؟ شه انپ
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. دایم امتح ایمد... نامام -

قه نانچمه هک ار شکرتخ د دنلب یاهوم یددو شکرسپ هاگن اررد دیما قرب

: دیسوب درک یم قه

ادیب...خب؟ وخب -ابدی

یور دنو دمآ نوریب ویرآ شوغآ زا فرح نیب اشر دام ندمآ یماد هب هرود

ار ناش یناشیپ و دیشک ناشکچوک نت ارریو وتپ ویرآ دند. یشک زارد ت خت

دیس: وب

ری... خب بش -

ار شرهاظ درک یم یعس یتخس هب دنورآوی دیسوب ار شا هنوگ هردو

ندر ک شوما زاخ سپ و درک نشور ار تخت رانک کچوک دنک.ابآژرو حظف

شبلق رد یدب درد شن، تفر نو ریب ضحم وهب تفر نوریب اتاق زا الپم

تشا ذگ شا هنیس هسفق یور تسد . تفر مه رد درد زا شا هرهچ دیو چیپ

اه هباقات سنلا هک درک راشرک ادخ شلد دش.رد راوید بند شرگید تسد و

گنز یادص یدد... یمن ار شنداتف ا گرم حلا هب یسک و تشادن دید

درد و دیشک نوریب شبیج ارزا لیابوم یلط عم ،یب دینش هک ار شلیابوم

یم ن ییاپ باالو هحفص یور هک ینام مسا ندید دش.با ششو مارف شبلق

داد: باوج نارگن و تفرگ راو ید ارزا شا هیکت دش،

ن؟ یدرک شادیپ دش؟ -بخیر
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: دینش ار ینام دننام هآ سفن

یم کچ ور هتسبرادم یاه نی برود ملیف نت شاد اه هچب هظحل ن یمه -ات

! تسین فار طا نوبایخ یاملیف زا مودک یهچ ...وت تسین . ندرک

ددا: هما دا ینام دشو راوید دنب هرابود ویرآ تسد

یم مه هگا ... هدشن تبث شمسا هب زورم ییاا تنر تنیا ی سکات -یهچ

ه چوک رس ات دیاب لقادح ، هریگب یسکات شدوخ بهرای سوبوتا اب هتساوخ

. ندرک یم تبث ور شملیف اه نیبرود تروص نوا رد هک هتفر می

دز: بل سفن یب دش... راوآ شرس یور ویرآ یایند

؟ شندیدزد -

: دیسرت شلا ح ندش دب زا ینام که دوب حید هب شیادص رد هدرک هنخر درد

. تسین صخشم یچیه زونه ... ویرآ ت سین یعطق یچیه -

ار شنزو لمحت شیا هوناز . تسشن و دروخ رس راوید هب هداد یکته رآوی

د ندوب هدیدزد روطنیمه اقیق ارد شرسپ و رسمه لبق، سلا تفه ... دنتشادن

! دندوب هدیرب سفن شمشچ یولج دعب، و

...نه؟ ندیدزد ور نی ریآ -

دندمآ شردام و ردپ دیمهف .نیم دینش روز هب مه شدو ارخ شا خهف یادص

هک ارردحیلا شردارب هینز دیسرت هاگن ننکد. یم شهاگن هدز تشح وو
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ار شردارب نار گن هاگن دید. دوب،منی هدنابسچ هنیس هب مکحم را شکرتخد

دش: شص خال ریت ینام فرح مه...

رظتنم دیاب اال متحا یلو میدیم همادا ور تاقیقحت ...ام هنیا نومسدح -

یعطق یچیه زونه ... مگیم مزاب ننک. رارقرب ط ابترا نوماهاب انوا میشاب

ت. سین

خیر .ات دیزرل یقیم ع درد و مشخ زا شبلق و دروخ رس ویرآ تسد لتنفاز

یگدنز هیا مدآ نیرت هانگ بی ناج از دنتساوخ یم هچ دوش؟ تارکر دوب رارق

شیپ نیریآ سیخ هاگن و داد وجالن شرس رد یفنم رکف کی ازهرو ؟ شا

ت سناد !منی دندوب هدید ارزد شا هتسکش لد ِک رتخد . تسب شقن شمشچ

... دروایب تقاط راب ود ار درد کی تسا نکمم روطچ

***

زا هک یرون بآ! یا هرطق زا غیرد و دوب هنشت ... دندید یم تار شنامشچ

هدیدزد نا مز وزا هدش حبص هک دروآ یم شدای ، دیبات یم لخاد هب هرجنپ

و دوب زاب اه هرجنپ مامت دنا... هدادن شدروخ هب بآ هرطق کی شحیت ندش

ناد هتشاذگ زاب ار سنلا یاه هرجنپ مامت دمع !زا تسا دمع زا درک یم حس

مامت . دیسرت یمن شدوخ یارب دنک... هنخر شنت لولس هب لولس رد امرس تا

وبد. هدش هاگآ ش رو ضح زا زورید هزات هک یل فط رد دش ،خالهصمی شدرد

رب هچ ... شیاهولقود ،رد ویرآ وا،در رد دوب هدش خالهص شناج مامت

هب امرس زا شیاه نادند دش؟ یم مک شرس زا ییو م رگا دمآ یم ناشرس
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تسد هک یا هظحل زا تسرد ... یمخز و دوب کشخ شب .ل دندروخ یم مه

زا بل رگید ، دنتسب یلدنص ارهب شنت وسرندزو تروص رد یلیس و درب باال

نیا ... دنیبب بی سآ شلفط و دنزب یفرح دی سرت یم دوب. ه درکن زاب بل

.حیت دیزرل یم و دوب هدش مخ نییاپ به شندرگ ! دنتشادن محر تعامج

در یناج ... تشادن .وتنا دروایب رسباال دشن ثعاب مه رد یادص ندینش

اهیی مدق ، شدنب تشپ و دینش اهار ظفاحم یادص ! رگید دوب هدنامن شنت

دش... یم کیدزن هک

... نابرق ریخب نوتح بص -

برض ارهب شرس و تف رگ شیاهوم زا رفن هکیک دروایب رسباال تساوخ

رت کیدزن اه مدق یادص و دنتسب شنا مشچ یور یهایس ی هچراپ دی. شک باال

هدیشک شیاهوم یور ورا شز اون یتسد و داتفا هشعر هب شنت مامت دش...

دش:

... تتروص ور یدوبک ،تحیبا هدیرپ ِگنر نیا تحیاب ... یگنشق -

رتزا گرزب سلا دنچ دیاش یدرم یادص دوب! دیدج ... تخانش یمن ار ادص

... نروس

درک: سح شبل وری ار وا ناتشگنا سر

اه... بل نیا ِیکشخ اب یتح -
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یلیس که دیشک بقع رس رای تخا ویب دمآرد ادص هب شرس رد خرط گنز

دش... اتفر رگ یدنمتردق نا تشگنا یمنا شا هناچ و درک هراپ ار شبل یمک حم

درد. زا ینک ینهلا شاب یتشادن نوج منک رکف !رهچدن... دایمن رد تادص -

ار شا هناچ رت مکحم سانشان درم تسد و درک رارف شمشچ زا یکشا

: درشف

! هرادن ربخ زونه ی... نود یم -

: دیزرل رتدب شنت و دینش ششوگ نکرا اقیقد ار وا یادص

هچ ورد ییاجک هکنیا ... تندیدزد هرادن ربخ یتح !هزون مگیم و ترهوش -

! شکشیپ حلا،

یم ... رتدب ویرآ رکف ولدشزا تسک تمحلش تعاس چدن دعب نیریآ ضغب

.می تسین یربخ یب نیا زا رتدب ش شوپهایس درم یارب یزی چ چیه تسناد

و درم اربیوا شلد ی... نارگن و ویخلا رکف زا دنک یم جنا تسناد

شوگ هب شا هدیرب هدیرب یاه سفن اهنت درک... هفخ ولگ شاررد قه قه

شنت رد رهز لثم او یاه هدنخ و دیسر دوب هداتسیا شیوربور هک یدرم ان

دش: شخپ

یزاب نوناق هک ییاه مدآ اب اصوصخم ! مندرک بیزا قشاع ...من ینود یم -

! شیپ سلا ...ود میدوب هداد رادشه تدرگرس رهوش ...هب ندلب بوخ ور

لوا نومه زا شور نوناق دش...وت عورش اج نومه زا یزاب هک؟ هتدای
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تخاب ترهوش یلو ... یزاب یم ، یشن میلست هگا اتقو ی ضعب هکن ید.یا یمهف

هگا هن! هک ارچ فگمت مدوخ یرکهاب دقنوا ... یزاب هب داد همادا ! هرادن تسو د

ردام ش،اب قشع ...اب شاهاب منک می یزاب منم هراد،خب تسود یزاب نوا

! شاه چبه

شا چهنا هک درشف وریمه نادند ویل داتفا سفن سفن هب سرت زا نیریآ

د: زرلن شنمشد مشچ شیپ

؟ یاوخ یم ام...چی نوج -زا

: دینش ششوگ رانک ار یا همزمز دشو دازآ وا ناتشگنا نایم از شا هناچ

شاهاب نم هک هشتقو تش!حاال ذگ شدوخ دح زا ترهوش هک... متفگ -

کی مراذیم ... یرامخ وت شمراذیم شلوا ! مورآ مورآ هرذ... هرذ منک. یزاب

یم شز یارپ وس گنشق یوید یو ابهی شدعب ! یربخ یب زا هنزب هل هل مامت زور

تس؟ نی منک.جابل

هب دوب هتشذگ هچ ... رتدب ویرآ ردِد زا شبلق . دیشک ریت نی ریآ لد زری

زا وا یاه س د؟فن نتساوخ یم ش ناج زا هچ زور؟ کی نآ رد شا هداوناخ

: دینش ار شدنلب یادص دشو هتشا درب شن درگ روی

! نویامه -

دش: کیدزن عیرس یظ فاحم
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ناخ... روصنم منوج -

جک ید نخش ین هب شبل جنک و تخادنا وا تسد رد نی برود یبه هاگن روصنم

دش:

؟ هرضاح یچ همه -

-بهلآاق...

: تسشن شا ی تنطلس لبم یور درسنوخ دزو شتآ رساگیری وصنم

! دیدنبب ور اه هرجنپ -

اقآ... مشچ -

تشادن تئرج دز... قه هدیسرت رشدو تدنلب نی ریآ شوگ رد رطخ گنز

یکی اه هرجن دنک...پ ی نابرق ار شه نگا یب لفط تساوخ یمن . دنزب یفرح

و داتفا هفرس .هب دیچیپ شم اشم رد رتدب راگ یس دنت یوب شدو هتسب یکی

هب مکحم اه نآ یاهیهکاب بانط زد. کپ شگرب سیراگ هب رت مکحم ر وصنم

چم رود اهییهک با نط زج هب همه ... دندرک زاب ار دوب هدش هتسب یلدنص

رفن دنک،ود کرد ار تیعقوم دناوتب هکنیا زا لبق دوب... شیاهاپ و تسد

.خآ دندرک شترپ درس یاه ت کراپ یور مک حم دنو تفرگ ار شیاهوز اب

: تخادنا وریاپ اپ درسنوخ روصنم دشو هفخ ولگ رد شدردرپ

؟ نویامه یریگ می ملیف یراد -



81

دز: یدنخشین تشاد تسد یرد نیبرود هک ظردحیلا فاحم

اقآ... هلب -

ن اجیه لا نیف کی عو رش رظتنم هک یسک لثم و درب باال ییوربا یات روصنم

: دیدنخ هناشوخرس ، تسا زیگن ا

! دینک عورش -

جراخ شناهد زا یا هملک هکنیا زا لبق یلو درک زاب بل تشحو ،اب نیریآ

ادیپ تنهلا صرف یتح بدیر... شسفن روخدو شرمک رد یمکحم دگل دوش،

یارب هکنیا زا لبق و تفر گ هناشن ار شیونا ز لبق رتزا مکحم مود، !گلد درکن

یاه سفن نایم و درک مجع ار شناوت مامت ، دریگب رارق فده راب نیمو س

: دیشک غیج درد اب شا هدیرب

دی. دی...نزن نزن ادخ م...وترو هلما ح نم -

و دندنام امت شفرح زا یا هظحل ، دندوب هداتفا شناج کههب یظ فاحم ود

مشخ دید،اب هک ار ناشندرک عتلل روصنم دش... لش ناشیاپ و تسد

درب: ادصباال و درک ترپ یا هشوگ ارهب شراگ یس

! دینزب ؟ دیتسه یچ رظتنم -

شیپ ناج همین کرت خد تسن اد یمن ... شدوجو رد محر یا هرذ زا غیرد

تصرف نیرتهب فگت، یم تسار رگا یلو غ ورد ای دیوگ یم تسار شیور
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! درادن ی خوش دهد ناشن ویرآ هب هک دوب

دز: داد هک دندرک شهاگن دی درت اهبا ظف احم

-یاال...

ی مکحم دگل و دیبوک سهنیاش هس فق هب هشیمه رتزا رسعی نیریآ بلق

شا هنوگ دشو دوبک ازددر شترو ص گنر . تفرگ هن اشن ار شمکش تسرد

دش: ه درشف درس نیم هبز

م... هچب -

رتزا مکحم یدعب یاهدگل ... دینشن شدوخ یزج سک ار شناج یبی نهلا

یکی ، دروخ یم شمکش هب هک یا هبرض وره دنتفر گ هناش ارن شنت متما لبق

دنک. شنت شارسرپ دتس تس اوتن یمن یتح دش... یم مک شیاه ناج زا

شار ناج همین نت زا تمسق مادک هناد رمان ، یدعب یاهدگل ددی یمن یتح

شناج هب روطنیا دنیبب هک ششوپهایس درم دوب اجک ... دنهد یم رارق فده

یظفاح دشوم یم رارکت ششوگ رد روصنم ی هدنخ یادص دنا؟ هداتفا

ظفاحم زا یکی هکنیا زا سپ یا هی ناث تسرد ... تفرگ یم ملیف هناشوخ رس

عیام ندروخ رس ، تفرگ هناش ران شمکش دمع وزا راب نیمدنچ یارب اه

شا، یرای شوه نتف ر نیب ابزا نامزمه و درک سح شیاهاپ نایم ار یمرگ

روآد! یمن تقا ارط درد نیا ... دنکن زاب مشچ تقوچیه رگید درک وزرآ

***
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یلو دوب هدش حس شیب تسد هک یر دقنآ ... دیبوک یم هبدر شناوت مامت اب

: دروآ یمن مک

نک... شزاب ادخ ردو...وترو نیا نک -زاب

دنک...هک یم س اامتل شنمشد هب دراد هک درک یمن رکف نیا هب هظحل نآ رد

دنز: یم رد هب سفن ویب هدیود سفن کی وا قاتا ات

نک... شزاب ورد نیا ... نوریب ایب ادخ ور -وت

هک یدردرس رطا خب ندیب اوخن حبص ات بش کی زا دعب ! یقافتا دوب... هدینش

هتفر ن ییاپ اهار هلپ هوهق یناجنف ندرک ردست دیما درک،هب یمن شیاهر

باب شید نروس هک ییاج نامه دوب...زا هدی نش ار یرتخد غیج یادص و دوب

دوب هدینش اهنت ، شغیج نایم دمآ... نوریب یلیس زا خرس تروص

دیمهف یمن ار... یدر م یاه نتف "گ دینزب ش،" دنب تشپ هم..."و لماح "نم

هچ یور تس .منیناد دیسرن شنهذ هب نروس زج یسک هظحل نآ رد ارچ

یم کمک شردپ لتاق ...زا نتساوخ اربیمکک دز یم ار وا قاتا رد یباس ح

هظح ارردل شراکفا ؟ تخانش یمن یتح هک یسک یارب ؟مکک تساوخ

نروس دشو زاب قاتا ،رد دنزب رد هب هرابود تساوخ هک نیم وه درک شوماخ

دید: هتفشآ یاهوم هنو هرب ی ارابباالهنت

؟ حبص لوا هتگرم هچ -

هب انیاس و دباوخب تعاس کی دوب هتسناوت اهنت دی! راب یم شتآ شن امشچ زا
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. دیوگب یزیچ دادن ناما نروس دوب.هب هدرک شرادیب نکمم لکش نیرتدب

هب شرگید تسد ،اب نانز سفن س وفن درشف شا یسهن هسفق یور تسد

درک: هراشا یسنلا هتسب ورد نییاپ قبطه

رتم... خد هی غیج یادص ... ننزیم ور یکی نراد اجنوا ... اجنوا -

ینه اریپ هکنیا دزویب شرانک مکحم ن روس هک دوب هدشن مامت شفرح

مست ، تسا نکمم تی عضو نیرت هتفشآ رد دشاب مهم شیارب ای دشوپب

دوب لفق .رد داتسیا ردسنلا تشپ نروس و تفر شلا بند انیاس . دیود سنلا

بهرد دیبوک تسد فک شناوت مامت دمآ.اب یم لخاد زا دروخ دزو یادص و

درب: ادصباال و

نوترس قسفاجنیاور،ور ات دینک ش ور...زاب یتفوک رد نیا نکدی -زاب

! مدرکن بار خ

یمن حفری نروس هک دنتسناد یم ترامع نیا رد همه دوب... یدج شدیدهت

دشو عطق وخدر دزو یادص ! دشاب طممنئ شن درک یلمع هب هکنیا رگم دنز

هک داد له ولج ردارهب ننچنا روس . دندرک زاب ردار هک دیشکن لوط یزیچ

یادص دشو ترپ بقع هب یمدق دنچ دوب، هداتسیا رد تشپ هک یظفاحم

: دنازرل ار ترامع یاهراوید نروس دنلب

... طلغ هچ خهرب؟ هچ اجنیا -

اب شردپ نامدو شناهد رد فرح سنلا، طسو ن ینوخ مسج ندید اب
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: تشادر ب مدق شتمس یدرسنوخ

یم رس ش هلصوح تشاد مک !مک نومنومهم زا رکمد ییاریذپ طقف نم -

. تفر

تسناوت منی مه دنک،زاب فحظ ار شا یدرسنوخ درک یم عسی هچ ره

شزا رسپ یور نیا ندی دنک.د ناهنپ شر سپ یگتفشآ ند ید ارزا شبجعت

. دینشن ار شیاه فرح زا یا هملک دوب!سونر نکمم تاق اافت نیرت بیجع

دزو ود ود نی مز یور نوخ قرغ و فی حن جمس یور ،رب شراد گر هاگن اهنت

کرتخد نآ اب دندوب هدرک هچ لبق! سلا دنچ و تسیب هب کب شلف ، شنهذ

رد یرادربملیف نیبرود ؟ دیشک یمن سفن راگنا هک دندوب هچکهدر ؟ هانگ یب

فگت؟ یم هچ ظاه فاحم زا یکی تسد

ندید وددی.اب نیریآ تمس ناوت مامت واب دمآ شدوخ هب راگنا هظحل کی رد

داشگ دح نیرخآ ات شنامشچ دوب، نوخ قرغ که کرت خد سابل ی هنت نییاپ

و تسیب دوب... رابدهدی کی ار هنحص نیا . تفر نییاپ شیولگ بیس دشو

کی یور نیر یآ رانک وشد، شعنا م یزیچ هکنیا زا لبق لبق! سلا دنچ

ولهپ هب هک ار کرتخد د، یزرل یم تدش هب هک یتسد واب تسشن شیو ناز

شتر وص رد شنوخ زا سیخ ی اهوم . دنادرگرب شدوخ تمس دوب هداتف ا

یسک ر اگنا داتف، ا نوریب شسابل ریز زا شدنبندرگ نهک یمه و دوب هتخیر

ِتام ، شهاگن و دیشک یتر قیمع ، شبلق ت... فرگ مد اررد نر وس ناج

رهک اگنا ! تشادن ناک دش...ما یمن درک... یمن رواب ! دنام هزو ریف دنبندرگ
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، شنازرل تسد ت! شگرب قعب هب نامز هک راگنا دش. رارک ت شیارب خی رات

یاه ومژه هتسب نامشچ دزونآ رانک شتروص یور اراز کرتخد یاهوم

شنت مامت هک تفرگ شتآ نانچ شبلق ! دندز شدید رت خالصراهب دنلب،ریت

نی دنچ زا دعب هک یسرت تخ...اب وس شیاه هلعش رد هدنز هدنز و دناز وس ار

هب ضبن و درب ن یریآ ندرگ مست تسد دوب، هدرک ادیپ اره شدوجو هب سلا

و اهون زا ریز تسد یلطعم درک،یب سح شتشگنا ارکهزری یفیفخ تدش

دشوهت مخ قعب هب ناج نیر،یب یآ ندرگ درک. ش دنلب و تخادنا مکروا

ریز ، شنا وت مامت ؟اب تعاس دنچ نآ رد دندوب هدرک هچ سرونخیلا... لد

و تفر جورخ رد تمس دندوب رضاح ردسنلا هک ید ارفا توهبم هیا هاگن

: دیرغ شا هدش دیلک اهی ناد ند زامنای شردپ هب باطخ

! یدیم وپس تراک نیا ناوات -

درک: هفاضا دی کات واب

! نوتمه -

شلا بند هلج وابع دمآ شدوخ هب یا هظحل ، انیاس و تفر نوریب زاسنلا

به نروس ندرک کمک روطنآ درک. یمن رواب دوب هدید یاراهک هنحص رتف.

و دوب هدرک شتوهبم سنلا طسو نوخ قرغ مسج ند ید زا رتشیب ، نیریآ

رس تشپ ؟ دراد ابوا یطابت هچار نروس هک دیسرپ یم شدوخ زا تدم مامت

له وبااپردار داتسیا شدوخ قاتا رد تشپ وسرن یتقو و تفر نروس

هک دید مشچ دز...هب دنما انیاس ب جعت هب ربارب نیدنچ شد، واودر داد



87

شتخت یور ار نوخ قرغ کرتخد ، شتخت ندش فیثک هب هجو یبت نرو س

قاتا رد انیاس هب باطخ شنا رگن دایرف هک دیشکن هیناث دنچ وهب دناباوخ

دی: چیپ

االن! نیمه بدای... وگب تکدر -هب

دوب،در هد ینش شوواچ زا ترامع هب شدورو زا لبق کهسانیا هییا حفر

"! زهجم ناتسرامیب هی امسر ... تسه رتکد ترامع نوا دش"وت رار شکت شوگ

ادددز: مشخ اتهد،اب سیا شیاج سر مهچننا دید هک نروس

! مگیم تهب بنجب درم... هرت خد -

داد: ناکت رس دنت مآدوتدن شدوخ هب عیرس اسانی

... هشاب هشا -ب

د. یخرچ نی ریآ تمس نرو س خرس هاگن و تفر نو ریب زااقات هلجع اب

یم ار وا رتشیب هظح ورهل دوب هدشن یاکم هرذ یتح شا یزیرنوخ

درک: شیادص دزو نیری آ دوبک ی هنوگ هب مارآ یلیس دنچ . دناسرت

وابزنک! تامشچ ؟ یونش دصماومی -

یا هوم درک. هنخر شناج رد رتشیب سرت ... یشنکاو نیرت کچوک درغیاز

: دروآ نابز راهب شمسا دیدرت انکردزواب شتروص رازا نیریآ

صدمارو؟ یو نش یم ... نیریآ -
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که شسمل و تفر دنبندرگ تمس هرابود ، شنازرل تسد داد... یمن ی باوج

تشپ تشادن تئرج دش. در شنت زا ویتل رازه دنچ یقرب راگنا درک،

لویاب زند ایرد هب لد دوب تخس ! تشاد گرم سح دنک. هاگن دنرا بندرگ

نآ تشپ زیر ی هتشون ندید واب درک هاگن ار دنبندرگ تشپ شا، یتخس مامت

نم..." ِنیرتابیز " داتسیا تکرح زا یسهن رد شبلق ،

دشوهب اهر شتسد زا دن بندرگ ، شهارمه لا سنایم درم و انیاس دورو اب

دش دنلب تخت ی هبل ..."زا شاب مو ...رآ ریگب مورآ ... مورآ " داد بیهن شدوخ

دی: سرپ نامزمه و تفر نیریآ تمس عیرس رتکد و

؟ هداتفا عضو نیا هب هک شنوج هب تفااند یروط -چ

رظن ارزا شی اه کمدرم شک چوک ی هوق غارچ واب دیشک ارباال نیریآ کلپ

دنا: رذگ

؟ هدروخ ضهبر مه شرس .هب هفیعض شکمدرم شنکاو -

: دیشک شندرگ تشپ تسد ینارگن اب نروس

دمنو... یمن ... منود یمن -

ادد: رادشه دشو جید مد رد شنحل

هدب! شتاجن یلو رذگب تنو زاج هدش ... یدب شتاجن دیاب -

دمآ: ولج یمدق انیاس شدو هنی اعم ل وغشم تکدر
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تس! هلماح -

: دروخ هرگ شا هنیس رد نروس سفن و تفر فور تو کس رد یا هظحل قاتا

یچ؟ -

ار شسفن و تخادنا نی آری سابل نوخ قرغ ی هنت نی یاپ هب یهاگن رتکد

اتسد: رف نو بری رادادص

دوب! میگب دایز،یابد لا متح -هبا

یردقن دشدن.آ لفق وریمه نرو اهیس ناد وند دیشک ینیه هدار ،یبا انیاس

از مجح .نآ دیسر نیاسامه شوگ مه،هب یور نا شندش هدییاس ی ادص هک

شمشخ مامت اب نروس درک... یمن رواب ار تعامج انی ندوب هدنرد و یناج

تشپ یدب یادص دعب،رداب یا هظحل و دیشوپ دزو گنچ دمک زا ینهاریپ

دریگب رارق وا مشخ ِفده دوب رارق یهک سک یارب دشوسانیا هتسب شرس

! دناوخ ده شا

***

نوتس مامت ، راوید هب شندش هدیبوک ی ادص هک درک زاب برض نچانردارهب

ن وریب ه رجن وزاپ دوب هداتسیا وا هب تشپ هک روصنم ! دنازرل ار ترامع یاه

نوخ شنامشچ زا هک نروس هب هریخ و دیخرچ شتمس درک، یم اشامت ار

ت: سشن شیاهوربا نایم ی گنرمک مخا یکچد، یم

؟ هیعضو هچ نیا ؟ رسپ تچه -



90

ندش درخ زرم شرد یاه ناوختسا هک دوب هدرک تشم تسد چننا نروس

هداتفا شتا رطاخ ، هدیرب یاه سفن نآ میدزومنای سفن سفن ! دندوب

... رارکت رود یور دندوب

؟ یدرک و راکنیا ارچ -

مامت هقیقد دنچ رد هک راگنا ...مب! هدیشک درد دوب. هتف شرگ یادص

یفرح ش ندرک مارآ اربی تساوخ روصن ...م دشا هدب روآ ارباال شیاهدرد

زد: دایرف شدوجو قمع زا نر وس هک دنزب

ی؟ تسنوت روطچ ارچ؟ -

تشم هک درادرب شرسپ تمس یمدق تساوخ و تفرگ تدش روصنم مخا

ن امزمه و تسشن هیوا ناخباتک یاه قبطه زا یکی رد شتردق مامت اب نروس

! دناوخ ار وا تسد ی هحتاف روصنم اه، بات ک نتخیر اب

منک... تتساوخزا ب دیاب هک منم !یان نروس ایب تدوخ -هب

. تشادرب مدق وا تمس مشخ واب درک شرت ،رجی شردپ لباقتم دایرف

لا سنایم درم ی هقی . تشادن منعا شیارب هظحل نآ رد هاگیاج و مارتحا

دشو گنت ر وصنم سفن هک درک تشم ش تسد نایم نانچ ار شیو ربور

: شتروص رد دیرغ نروس

قح ... ینک شت یذا یت شادن قح شیدیدزد یتقو ... شیدزدب یتشادن قح -

! یتشادن قح ... فرش یب یتشادن



91

نروس ، دیوگب یزیچ هک نیا زا لبق و تسشن سپرش چم یور روصنم تسد

: درشف ار شا هقی رت گنت

مدوب هتفگ ! نکن نمدختلا راک وت مدو ب هتفگ ... مدوب هداد رادشه تهب -

! ینک نمدختلا راک وت یتشادن قح منک... یم شلح مدوخ

دز: داد هدنامرد

... شینزب ی تشادن قح -

دز: بل هشیم رتزاه هتفرگ دوب، هدروآ مک سفن هک رردحیلا وصنم

یزیچ یراذ ب دیابن مدو... ب هتفگ ؟بته تفعض هطقن دشه هرت خد نوا ِیچ -

نیبموت یم موربور هک یسک ! هشب تفعض هط قن یسک دیابن هنک. تفیعض

م... شلر تنک شتا سا سحا هک هیدرم زا فیعض یت...یهروژن سین

دوب! هلماح -

لش شتس ردد وقیهیوا دیرب ار شردپ ،کالم شنیگم شخ و هدنا مرد نحل

درب: فور شیاهوم نایم مکحم ار شتسد ود وره تفر بقع یمدق دش.

دوب... ه لماح -

شمشچ شی نزاپ یمز یور نوخ یوج ، شنامشچ گنر ، نیریآ دنبندرگ

: تشاد درد هک یدایرف حنی دیزرل شیادص و تش ذگ

دوب! ه لماح ... شنوج هب یتخادن وا تدوخ رتزا نوویح دوب!نچدات هلماح -
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گرم نیب هراد شدوخ یت! شک شور ...بهچ ننزب ش کتک گرم دح یهب تفگ

ووت... هنز واپمی تسد یگدن وز

درک: یا هدنخ تک یبصع

مچه؟ یسرپ یم زامن -وت

داد: ناکت نیفرط ورسیهب دیدن خ کیر تسیه

! یناطلس ِرو صنم تزا هروخ یم مه هب وخره...حملا یم مه هب تزا -حملا

زا شا هناچ . درشف شناتشگنا ارمنای زیم ی هبل شناوت ابمتما روصنم

: دیزرل یم مشخ

! مهفب تو نهد فرح -

: تخادنا وباورباال درک جک رسی نرو س

؟ تاه هچو ن یاپ و تسد ریز یزادنیم منم ؟ هشیم یچ ممهفن -

تسناوت یمن و دوب هتف رگ ضبر نیم وریز هدارا یب شتسار یاپ اب

: دیخرچ شیاپ یور ریقحت ،اب شردپ هاگن دنک. شفقوتم

یدرکن روج و عمج و تدوخ ی تقو ...ات اجنیا زا نوریب وشمگ ! هبارخ -حتلا

. هتفین تهب ممش چ

تفرگ راگیس زا یمکح م ماک دز. شتآ یراگ ویس درک دنت اپ شراک زیم تمس

: تسشن شزیم تشپ ید رسنوخ ،اب شدو د نداتسرف نوریب اب نامزمه و



93

نوا هساو که هشیم یا هقیقد دنچ نومزورما را کهاش یویدیو -ارتسی...

شو نداد ما جنا ی هضرع شیپ سلا ود زا وت راکیهک هدش! سدن هدرگرس

دای مزا دیاب هک هدنوم ازیچ یلیخ زونه نم! ... مداد ماجنا ،نم یتشادن

... یریگب

یارب ار کرتخد ندروخ کتک یو یدیو ... دروخ هرگ شا هنیس رد نروس سفن

دزو کب شلف لبق سلا دنچ و تسیب هب شنهذ ؟ دندوب هداتسرف شر سمه

شیپ اه اهارسلا هنح ص انی مامت ! مشخ و ییاوه یب زا دش دوبک شتروص

ارچ رکهدبدو! سم دوب...ل هدید هدنز هکلب ، یشوگ ی هحفص تشپ زا هن

؟ دیشاپ یم شمخز یور منک شر دپ

مهنیم ار شدو خ یتح هظحل نآ .رد دندیشک یم تری شر س یاه گر

هوا کنیا زا لبق و درک اپنتد شردپ زیم تمس دنلب یاه دقم .اب تخانش

راگیس شتآ هب تسد فک ، دروایب نییاپ ش کپ نیمود زا اربدع شراگیس

دش: نامزمه روصنم دایرف اب شتسوپ ن تخوس یادص و دنابسچ

رست؟ هب هدز -

و تفرگ شار ردپ چم . تشاذگن نروس هک دشکب بقع ار راگیس تساوخ

: درشف ش تسد فک لبق رتزا مک حم ار راگیس

راب نی مود هساو ، زورما هرن هکایمد منت ور مدز تدوخ تسد واب غاد نیا -

ید! رک کاخ تدوخ یا تسد نموبا
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هب شا ی گتخوس دوب هدنا ومکم دوب هدز نوری ب درد زا شتر صو یاه گر

شت سد قیمع یگتخوس هب هریخ دیو شک بقع تسد هک دسرب ن اوختسا

دز: یدنخلت

روخنا... صنم نهر تدای یلو -

هدش کدیل یاه ن ادند نایم وزا تخود شردپ مگ ردرس نامشچ رد مشچ

داد: هما اشدا

! یشیم نومی شپ تراک زاانی دب یزور -هی

می نوخ ش ناتشگن ا نایم ...زا تخوس شتسد زا رتدب شبلق دو نادرگر بور

قیم ارع شیاه هیر دی، شک سفن هک ژین یسکا و تفر نوریب قاتا کچدی!زا

. تشادن دوج دینو شک سف ن یارب ییاوه قاتا نآ رد هک ...انراگ دنازو س

یا هرذ ک شا من دزات کلپ دونتدتند زرلن شا هناچ هک درش مهف یور دندان

یارب ار شرمع ی هن حص نی رتدب زو، رما که این مشچ رادتقا رب دوشن طلسم

هب تسد ... دنرادن ناوت رگید شیاهوناز درک یم سح دوب! هدید راب نیمود

دش: مخ نانز سف ن سف یان هظحل رگفتو راوید

ِناخ ر وصنم یمهفب هک یزور زا یاو ید... رک راکیچ ی مهفب -اویگاه

... یمهفب هک یزور زا یاو ! یناطلس

***
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ِضغب هک یردقنآ درک... یم ضغب هک دوب راب نیلوا ، ترامع هب شدورو زا دعب

یم ار شندیکچ یولج یتخس وهب شمشچ رد دوب دشه کشا ،من شیولگ

ن میرت وصعم ... تشاد ار هرهچ نیرت هانگ ،یب تخت یور کرتخد تف. رگ

ضوع نخزمهاو درک زیمت باووجد یتح ! هرهچ نیرت هانپ یب ... هرهچ

!و ناسن ...ا دروآ ی مرد ار یناسنا ره کشا مه ،زاب شیاه سابل ند رک

دوب... هدرم ترامع ردانی هک یتیناسنا

ف ارتعا شندوب رادراب هب شدوخ ن، یریآ هک یتقو دوب؟ ه دمآ ناشلد رو طچ

ن یریآ ی هرهچ ؟ دنوش شدنزرف مگر ثعاب مآد ناشلد روطچ دوب، کهدر

ار شتیوه لوا یاه هظحل نامه هک یردقنآ شآان! یلیخ دوب... انشآ شیارب

سمئلو درگرس زا یسردآ لا بند هک ار ییا هزور رتف یمن شدای دوب. ه دیمهف

ینآ هناخ رد تشپ اهراب ، شندرک ادیپ زا توبدع شگ می شردپ ی هدن ورپ

رادراب لبق، مها دنچ و سلا ود هک یکرتخد دوب.هب رکده سامتلا نیریآ اههب

متام دراد شرسمه تفگ یم و دمآ یمرد شکشا وا درد ندید وزا دوب

بیغ شرسمه هارمه دعب، هب ییاج کی زا هک یرت خد کدن. یم تالششار

لتاق تسناوت یم دش...رآوی هدرپس یرگی د روم ام تسد دنههب ورپ دشدنو

هب یگدیسر زا ناهگان ارچ دیمهفن تقوچیه انیاس کدنو ادیپ ار شردپ

زیچ همه ... تشاد ترف مهن ویرآ زا یتح ، شیپ سلا شکید.ود رانک دنه ورپ

هداوناخ ناخهو راخج،زا هب نتفر ی هناهب اتهب دوب هداد مه تسد هب تسد

ره هب خهنابدو!هک ناشمسا طقف یاهیکه ناخه رد دراذگب واپ دربب شا
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سلا،رد ود زا دعب ...وحاال دسرب شردپ و نروس ترامع اتبه بدنز یرد

دید پان ناهگ نا شی سلاپ ود هک دوب هداتسیا یرتخد باالیرس نروس ترامع

هدرک دیدهت شنی رتزیزع اب مه نار یریآ دیم! هف یم ار شلیلد دش.حاال

... دندوب

: دیشک ارباال شکلپ کدرو قیر ریآینزت مرس کرارد یتویب یتنآ رتکد

دنه. ورذگ رس زا ور یلصا رطخ ... دایم شو -هب

: تشادرب رتکد تمس یمدق و تفرگ مشچ زا کشا انیاس

د... یزیرنوخ زونه هخآ ن؟ اتسرام یب شمیربب تسین زاین -

: دیرپ شفرح نایم رتکد

جنین طقس دعب ه. یعیبط شی زیرنوخ ه... رادن مک ناتسرا ازمیب یزیچ اجنیا -

یلو... م تشاد نیاو زا رتدب راظتنا ،

یچ؟ -

نروس امدن. شناه ردد رتکد دیورحف خرچ رد تمس ناشرفن ود ره هاگن

شبا خر حلا یایوگ ، شتسد مروتم ناوختسا و خرس نامشچ دوب... هتفشآ

هدز یرد ره ارهب شدوخ یاکه هظحل ... رتدب شا هگرود یادص دنو دوب

هک دوب هدش ثعاب هچ رتف... یمن انیاس دای زا دهد تاجن ار کرت خد ات دوب

ن دید هکبا دوب هدش ثعاب هچ ؟ دهد ت اجن را نیریآ دهاوخب شردپ اقلت
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دوش؟ رتشیب و رتشیب شنامشچ یخ ورس دزرل ب شتسد ن، آیری

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن رتکد

دوب. رید شت اجن ه ساو ... هداد تسد زا شور هچب -

ندش تشم دید! مشچ اربه شی وربور درم یاه کمدرم ندیزرل نیاسا

زده تشحو ، دیکچ نوخ شتسار تسد نایم زا یتقو مه...و ار شنات سد

چنان نر وس درک... تشح و ارچ هک دیمهفن مه شدوخ دشو شا هریخ

رهلظحه شیا ه نادن د داد یم لا متحا سیاان هک درشف یم مه یور دندان

! دنوش درخ

شت اجن دیاب هک متفگ تهب ؟ دایم شوهب ؟ هنوم یم دنزه یچ؟ شدوخ -

! یدب

داد: ناکت یرس رکدو رتشیب ار نیریآ مرس تعرس رتکد

یلو هکسیر ... هشاب قلطم تح ارتسا دیاب زور دنچ لوی هنوم یم دنزه -

هک تقو ره مینوت یم هگید اتاق هی هب تدوخ قاتا زا قتنااشل هساو

یاو... خب

: دیرب ار شم نرکال وس

! یرب ینوت یم هدش مومت تراک هگا . تسین -عفالالمز

یارب نیر یآ اعطق درک! بمی جعت دحم نیا ارات انیاس هک دوب راب نیمو د
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قاتا وزا درک مجع ار شلیاسو فرح بندو...درتکبی یداع نز کی نروس

تخت تمس وبند، مکحم هشیمه ثمل هک ییاه مدق ناب روس و تفر نوریب

تمینغ ار تصرف انیاس و دوب هدش رتشیب شتسد یزیرنوخ اپنتدکدر.

شدرم:

یادهر! زیرنوخ نو تتسد -

: تسشن نیریآ تخت ی هبل نرو س

... کرد -هب

ن یمه و دنک اهر شدو فنعخ هب یریت هک دوب رفصت نیر هبت انیاس یارب

ندید دنک.اب زاب ار شتشم هزاج ویبا دورب نروس تمس دش ثعاب

ناب روس ! کنخ نامزمه دشو خلای شلد وا،هت تسد فک قیمع یگتخ وس

شیا هشه قن یارج ا یارب تسناد یم انیاس و دیشک قعب ار شتسد مشخ

دش... رواب سج یابد

! هراگیس یابته گتخ وس نیا -

زد: یدنخشین نروس

. یتفگ هک یسرم ! متسنود یمن -

هنک. یم تنوفع شنه نامسن اپ هگا -

: دناخرچ نیریآ ستم ند رگ نرو س
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. هرادن یطب وتر -هب

سوالی تمس شه اگن . دهدن زورب ار شمشخ ات دیشک یقیمع سفن انیاس

ار وش شتس مُرِس و دیخرچ دوب هتشاذگ نیریآ یارب هکدرتک نامسن اپ

یم شهاگن مغ دوب...اب دشه هریخ نیریآ هب تدم مامت نروس ت. شادرب

درک یم شهاگن قیمع ردقنآ ... تسناد یمن ار شلیل یاساند هک یدرد درک!با

مامت هک یتقو تسرد و هتسشن وناز کی ریو شلباقم سانیا دیمه هکنف

ار شتسد انیاس دوب، هدش سبته نامشچ تزمخیو روص نآ قرغ شساوح

نروس و تخیر شمخز یور ار وشتسش مرس رادشه نود وب درک زاب

درک: شهاگ ن مشخ واب تفگ یدردرپ آخ یبارهدا

؟ هرادن یطبر وت هب متفگن ...گمه تهب تنعل -

و تف اررگ شتسد رت مک حم انیاس هک دشکب بقع ار شتسد تساوخ

: تفگ تیدج دوب،اب یگتخوس لحم یوشتسش لوغشم که روطن امه

. هشیم کانرطخ دیسرن شهب هگا ! هشاب ود هجرد یگتخوس دایم ظنر -هب

؟ دینک هزرا بم نو یاپترد مدآ لباق م دیاوخ یم تسد نیا اب

دش: رت ظیلغ نروس مخا

... نوم وخد هب طقف مردپ و نم طباور -

یرپد: شفرح نایم ید رسنوخ اب انیاس هک دوب هدشن متما شفرح
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هک یراک ن یرت گرزب .االن هراد طبر نوتدوخ ...قفطهب هشاب ه شاب -

. مسرب نوتمخز هب دیراذب که هنیا دیدب ماجنا یمتینود

لوغشم مخز یوشتسش زا ،فغرا دشاب زاسرون یباوج رظتنم هکنی ا نود وب

، دیشک ن بقع ار شتسد رگید نروس هکنیا دش. نامسناپ نو درک ی نوفعدض

هک دید مشچ وهب درک یفخ ارم شدنخشین دوب! ش عفن هب تبثم زایتما کی

یاه گر . تفر پییان شیولگ بیس دشو هریخ ن یریآ هب هرابود نروس

نابادژدزو ارهب هرگ نیرخآ انیاس دوب. زهد نوریب درد شزا ندرگ و ین پاشی

تسد چم هب شهاگن دنک، اهر نار روس تسد ت خوسا هک یا هظحل تسر د

هک یم یدق یگد نچدیرب گنر مک یاج ند وابید دات فا شگر یور تسرد او

دشو سبح شا هنیس رد سفن ، دندوب قیمع ناشدوخ امزن شکرد نودب

دی: شک بقع را شت سد سونر

دش؟ مومت تراک -

: تفر ورسباالگ داد تروق ار شناهد بآ یتخس هب ساانی

دش... مومت -

درک: ه راشا جورخ رد هب رس اب نروس

نو! ریب سپ -

هک شدوخ زا همه زا لوا دوب... هدش ینابصع دش... ضبقنم اسانی کف
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ارردسلط ینوخ یا هزاگ ت! شاد ار شردپ لتاق زا رکشت عقوت یا هظحل

.هب تفر منی کران شمشچ یولج اهزا یگ دیرب نآ یاج دش. دنلب و تخا دنا

ردارشیند، ندش هتسب یادص نروس هک نیمه و تفر نوریب قاتا زا راچا ن

تشپ مارآ ار نیریآ یاهوم و تخادنا شا شهد یچیپدنا ب تسد یهب هاگن

مه ،زاب شتروص یور ژن یسکا کسام دوج ابو یتح . داتسرف ششوگ

تزا ادسن یم میدز... نماد نر وس مشخ هب نیمه و دیشک یم سفن تخس

مشچ یا هظ رذگد.حل یمن بدودن هدا یآرینتفا ناج هب هک یدرمان ود هانگ

: دنیبن ار شنیرتزیزع ی هدش فصن طسو زا بیس ات درشف مه یور

؟ مدب تتاجن اجنیا زا یروطچ -

مدآ و ترامع نیا ارزا نیریآ رتدوز هچ ره دیاب درک. یم ادیپ یهار دیاب

دمآ... یم شمشچ هب رتشیب نحاال آیری دنبندرگ داد... یم ت اجن شیاه

و تفر اپیین شهاگن . تشادن ار شن درک سمل تئرج حاال، هک یدن بندرگ

و کرتخد درد روصت زا تف رگ شتآ شلد دش. لفق یآیرن تخت مکش یور

: تشادن ناج رگید هک چبهیا

... مدیسر رید -

را شسفن . دروآرد شراگزور زا رامد تسا رارق نادجو باذع تسناد یم

مخز . تفرگ شن اتسد نایم را شرس و داتسرف نوریب هشیمه رتزا هتسخ

کی یتح تساوخ یمن لبق... تدش هب هن یلو تخوس یم شتسد فک

دعب یتاعاس تسا روبجم هک تسنا د یم یلو درادرب مشچ نیریآ زا هیناث
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وا؟ زا تبقار م یارب شدراو اتهز ظفاحم زا رتهب یسک وچه دراذگب شیا هنت

کزری رتخد کش نودب دز، یمن ار شقات وردا دمآ منی رگا هک یظفاح م

تنم یب ار شمخز هک یظفاحم داد... یم ناج شردپ هیا مدآ یاپ و تسد

دوب! هتسب

***

هک نیا وخدر.هن شتر وص هب درس ی اوه زا یجوم تش، اذگ اپکهبهخهنا

هک یردقنآ بدو. درس ب یجع وا، نودب ی ...نه!اخهن دشاب درس هناخ دوخ

تشپ رد ندش هتسب ی ادص رسام... ای دیزرل یگنتلد زا شا هناچ دیمهفن

یتح دوب! هدیباوخن مامت زور ...یک ششوگ رد دش گرم سوقان ، شرس

یاگمر هیناث زا وردغی دری گب مارآ دوب هتسناوتن یا حبص،لحهظ ات بش

وا یلسع نامشچ و دراذگب وریهم مشچ دیسرت یم ... شنا مشچ دشن

ِتوکس نایم و دراذگب مه یور مشچ دیسرت .می ددنبب شقن لپکش تشپ

هدرو این تق اط رگید دوب، دزه بهک اتفآ ! دونشب ار شی ابیز یاه هدنخ بش،

ردام و ردپ باوج بدوورد هدیسو ارب شباوخ قرغ یاهولقود دوب...نتاه

یارب هک دوب تفگه ، دندوب هدیباوخن ار بش متما وا لثم تسر هکد شبات یب

ندروآ ی هناهب دوب.هب وفرهت دور یم هناخ چبهاههب سوالی نتشادرب

شدوخ اب تولخ عطرواو ندیشک سفن یارب وا... ِیگنتلد زا یلو لیاسو

یوب شبجو بهب جو و دوب ناشنیگمغ اشدو یاهزور دهاش هک یا هناخ رد

سلا دون ردق شبلق و تشذگ یم بصح زانه تعاس داد... یم ار شنیریآ
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ویب شم شچ رد دش یم ،خار شدلوت یارب شهد نیئزت ی هناخ ... تشاد درد

ِلد دوب ه دمآ شلد روط .چ دروآ یم دای ارهب ناش هملا کم نیرخآ هفقو

ار شا هتسکشلد ِکربلد دن دوب هتسناوت رو طچ و دنکشب ر وطنآ ار شکربل د

ندد.وری روا ین تقاط رگید شیا هوناز ، تشادر هکب مدق هس ؟ود دندز دب

! ندز اذغن هب بل متما زور کی زا تخوس شا هدعم و تسشن شی اهون از

... شدوجو متما زاحِلا دنداد یم ربخ شاک دند. اد یم یربخ لقا دح شاک

رات شمشچ دش. یمن شوماخ درد و شا هدعم یور دوب هدش تشم شتسد

دز: دشولد مخ نییاپ هب شندرگ دید. یم

-خآ...

درک! یم درد شبلق دوب. ه ناهب شدرد هدعم

؟ ییاج نم...ک هب تنعل -

شرس رب کتپ لثم اهچدیک،وبنِدوا کیمارس یور هک شکشا هرط ایلونق

شچممدر زا کشا یا هرط ق تش اذگ یمن دوب، رگا دمآ...هک دورف

درک. شنت نوتس ار شتسد و دیشک ای هدیرب سفن ! دکچب ششوپهایس

ومنی دوش شوما خ درد هکلب دش می هدرشف شا هدعم یور زونه شتشم

تکاس ار شدرد هدعم دیاب . تفر هناخزپشآ مست دشو دنلب راچان دش...هب

ت... سناوت یمن شا عمهد دیدش درد واب دنام یم رساپ دیاب درک. یم

هرهچ ارزا درد نیریآ و تشگ ی مرب نا مزاس کهزا داتفا ییاه بش هب شدای

و دروآ یم انعن قرع شی ،ارب دیوگب یزیچ هوا کنیا ویب دناوخ یم شا
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دراو انعن، قرع ندرک ادیپ مادی ؟هب شدرد مهرم دوب اجک همیکدر... زجع م

راوآ شرس یور هناخ زیم، یور زپی کیک لیاسو ندید اب یلو دش هناخزپشآ

هب یتقو و دیخرچ اه لیاسو یور تام ای هقیقد ، شهاگن ... راگنا دش

یم نوخ هک ینامشچ واب دوب هدرک زاب ار چلا خی رد هک دمآ شدوخ

درک. یم هاگن دوب خپته شدلوت ناربی یریآ یهک کیک ،هب کشا یاج دندیراب

گنچ ، شتسد ود ..."ره ویرآ اباب ک رابم تدلوت " کیک یریو هتشون هب

شلد هت یسح دوب. هدروآ کم سفن . تفر بقع بقع و شیاهوم رد دندش

زیم رد وچنان دنک تش م تسد هدارا شدیب ثعاب نیمه و داد یم دب هاوگ

ار شناوختسا ندر وخ کرت یادص و دنز بیر نیمز یور لیاسو هک دبوکب

: دونشب

؟ مدرک را کیچ ؟ مدرک چیاکر نم ادخ... -

قاتا مست گنه یاهیانمها دنوابقمد ازرل یاخهنرا اهر اوید ، شدایر ف

شص خال ،ریت شرانک ی وروهق تخت یور تعاس ی هبعج . تفر ناشباوخ

هقرو تمس تسد رااهد یب درک. زاب همین ارات شنه اریپ اهی وکدهم دندش

جراخ ش بیج ارزا شلیابوم هلجع دشاب ثعاب ی مایپ ندیسر یا دص هک درب

.ابیددن دونش ب یربخ یبلهک یادص نی رت کچوک هب دوب هدش ساسح دنک...

رد رطخ گنز دوب، هدش لا سرا شیار کهب ییویدیو و سانشان ی هرام ش

نامز و درک زاب ار ویدیو دیزرل یم هک یتسد دشواب عفلا ششوگ

هک شنیریآ ، یلدنص کی هب هدش هتسب هتو سب نامشچ اب یرت خد ... داتسیا

دشه داشگ امن شچ دشوبا شیولگ دنب هد ارا ،یب شدازآ تسد دوب؟ ... دوبن
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ترپ ن یمز ارریو شهانگ یب کرت خد و زاب اهار بانط هک دید ، تهب زا

؟ نویامه یریگ یم ملیف یراد نشدی" رمدیار روفنم ی خهدن یادص ... دندرک

! ندرک عورش رب ینبم مدر ِنامرف و دوب تبثم هک یبا وج ، شدنب تشپ "و

رمک رد دگل هن ادرما ین درمان دنو تفر نیریآ تمس تمس رفن ود یتقو

، تفرگ هناشن را شیوناز دهد نهلا تصرف وا ههب کنیا ویب دیبوک شن یریآ

..."نم دیچیپ ششوگ رد نیریآ دردنکا غیج دشو اهر شتسد زا بومالی

! تسکش شرمک دشو ات شیوناز دی..." ...نزن دینزن ادخ ور م...وت هلماح

شمشچ دشو نامزمه نیریآ یاه غیج ،اب نیمز هب شیوناز دروخرب یادص

دز: ود ود دندوب هداتفا نیر یآ ناج نهب اشتردق مامت هکاب یدرم ودنا یور

-هن...

... دیزر یمل ویرآ و دندز یم اهدر !انم دیدنخ یم یسک و دندز یم اهدر مان

دش"نم می رارکت نیریآ کاندرد ،جغی ویرآ ش وگ ورد زدند یم هدا نرما

ویرآ کا ندرد دایرف و دنتف رگ یم هناشن ار شمکش دمع زا اهد هم..."گل لماح

د: یچیپ یم ن امتخاس متما ،رد شلیابوم ی هحفص خریههب

نو... تهب ...لعتن نوت هب تنعل -نه...هن...

دید، ارکه شا هت نسب امشچ ریزتنیآیرنو زا هدش یراج نوخ جیو

تاهابت ِنشا اوات ت هچب نشدی" ار یدرم یادص اهنت دشو هایس هحفص

مابهم..." یراد اه فرح عقوم نوا ، دنوم نزهد تنز هگا داد! سپ رو شردپ
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مک شبلق درک سح دشو متما وی دیو مه... ویرآ دشوجنا مامت ویدیو

کتک گرم دح ارهب شها نگ ِنیب یریآ ... دفاکشب ار شا هنیس هسفق مدناه

دنتسناد یم زدند؟ یم و دنتسناد دوب؟می رادراب کرتخد بدودنوخآ... هدز

درک، یم تبح ص ملیف رخآ هک ید رمان ؟ شدن زرف لتق هب دندوب هتسب ومکر

. دیخر چ تخت یور ی هقرو تمس شند امدن؟"رگ زهدن نیریآ "رگا گتف یم

، دیزرل یم هک یتسد واب دیچیپ شبلق رد یدب درد بدو... شیامزآ باوج

یشیامزآ ! شنیریآ مسا وهب دوب خنو شیا مزآ دن... اوخ زدو ارچگن هقرو

داد... شمی ندش ردپ هراب ود زا ربخ و دوب تبثم هک

مک !قبلیهک دینش یم حضاو اما ار شبلق ی ادص میدز. گنز ششوگ

رخاوا ردانی نیریآ حلا هب شدای ... دریمب نیریآ درد روصت زا دوب هدنام

ندش سا سح لصهو وح یب ،هب شیاه یگتسخ هاو یگدیرپ گنر .هب داتفا

؟ هراب ؟ود دوب ادهد تسد ارزا شد نزرف ؟ دوب مگر حلا هب شنیریآ ... شیاه

دشو اهر شتسد زا هقرو ؟ دندوب هتف اررگ شناج ِناج ، شلغش رطاخب زاب

... دیشک یم ار شرخآ هیا سفن هک راگنا ... شوماخ شا یشوگ ی هحفص

س کع دش. ه دیشک تخت وی ربور راوید هب شهد بصن سکع یور شهاگن

. دونش ارمی شیادص درک سح یوا... وزاب رد وزاب سو، رع سابل اب نیریآ

نوخه؟" یایب رتدوز بشما ه شیم کی!" دزن ردق نامه ، ششوگ رانک تس رد

درک: شترپ یا هشوگ شتر دق دشوابمتما تشم شت سد رد فاحل

ننک...ننک... ناح تما مازیزع اب ونم ایادخ -
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شخپ شا هنیس هسفق رد درد و تسکش شنا ج یب دا یرف اب نامزمه شضغب

هدید بیسآ تسد ... دیشک ریت شا هقیقش ... تخوس رتدب شا هدعم دش...

که دیشکن هیناث نچد ...هب نوخ ِگنر شمشچ و دوب درد شنت مامت ! رتدب شا

ها،اب کیمارس هب شرس ندش هدیبوک ی ادص دشو مخ فرط کی به شنت

ی هشو زاگ یکشا هر طق دش. نامزمه دش یم دنک شنابرض که یبلق

یب شدو بک یاه ،بل شیایند ندش هایس زا لبق یا هظحل کچدیو ش مشچ

د: ندروخ کتنا ناج

... منیریآ -خآ...

***

و تسش تشگنا رااب شا هتسخ نامشچ جنک و تخادنا تعاس هب یهاگن

... شوهیب نانچمه ، نیریآ و دوب هتشذگ رهظ هدزاود زا تعاس . درشف هراشا

رتهب هک دوب هتفگ راب ود وره دوب هدمآ شا هنیاعم یارب راب ود صحب زا رتکد

کدشو یم درد رتدب ، دیایب هبوش وچنرگا د باوخب یرت وطالین نامز تسا

انیاس رگا دش یم درک...چه یم تنعل ار شدوخ رتشیب هظحل ره نروس

؟ کرتخد هب ندر ک کمک یارب درک نیم شسامتل وا دمآ یمن شقا هبتا هدزرس

دوب...خآ ه دیشک هک یدرد زا اهوخآ یناج نآ یاپ و تسد ریز داد یم ناج

دوب... هداد تسد زا هک یهانگ یب لفط زا

یم شبل . دیخرچ ن یریآ گنر یب تروص یور شا، یباوخ یب زا خرس اگنه

ود نیا رد روطچ دوب. هتسشن درس قرع شندرگ و یناشیپ یور و دیزرل
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؟ دوب هدشن تهابش ههم نآ هجوتم ، تخانش یم رود ارزا وا هک سیلا

یسک رکد. شزاب شندرگ وزا تفر نیریآ دنبندرگ تمس هدارا ،یب شتسد

! شردپ همه، رتزا مهم یدد... یم ار نآ دیابن شدوخ زج

شدین،زا هک ار شلیاب وم گنز یادص و داتسرف نوریب یتحاران اراب شسف ن

دنبندرگ . تشادرب مدق قاتا یرساترس ی هرج مستنپ دشو دنلب تخت ی هبل

شراولش یجب لخاد ار !نآ تشا د یصاخ ی هولج شناتشگنا منای هزوریف

شآان دید یم هحفص هکریو یا هرامش . دروآ نوریب را شلیابوم و تشاذگ

نیگمشخ یادص دو نابسچ ششوگ ارهب یشوگ فرح یب هک یردقنآ دوب.

: دینش ار طخ تشپ درف

؟ شارب ن یدوب هد اتس رف هک دوب چی نیا ؟ ویرآ ناب یدرک ر اکیچ -

: تسب مشچ یا هظح ول دناب سچ هرجنپ هب تسد فک نروس

یتخ ادنا و تا دص هک ینک یمن صحتب تر کون ...اب نییاپ رایب و تادص -

! ترس

دید: نخ یبصع طخ، تشپ درم

ویرآ یلو ممورآ نم ! هشاب ؟ هشی لحم یچ همه مشاب م ورآ ؟ همهم نیا -االن

یم تکدر دوب. هداتفا قاتا طسو شوهیب ؟ مگیم یچ یمهف یم ... هدرک هتکس

درک... یم مومت ناتسرا میب شم دنوسر یم رت رید هق یقد دنچ گاه تفگ

: تفگ لبدن هدار ویبا تسشن ن روس یا هوربا نایم تهب یزا مخا
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؟ هدرک هتکس که یچ ینعی -

... ویرآ -آ...

دنک. عطق ار سامت یلطع م یب نروس دش ثعاب ، نیریآ ناج ییب همزمز

وا تمس هکنیا زا لبق ! نکمم نامز نیرتدب دوب...رد ه دمآ شوهب کرت خد

دی، خرچ شتمس ه کنیا ضحم شدزوهب تروص ارهب شکسام ، ددرگرب

نی ریآ ... تخوس قیمع ، شبلق و دید سیخ و زاب همین نامشچ اراب آیرنی

شدوخ زا هظحل کی دش؟ یم یزاب نیا ر یگرد دیاب هک دوب هدرک یه چهانگ

هانگ وحاالیب دوب هدرک عورش شیپ سلا ود شدوخ ار یزاب نیا دمآ. شد ب

مدق داد...اب یم سپ ناوات همه یاج هب تشاد ، تخانش یم هک یدرف نیرت

کسام تشاد یعس ارکه وا تسد چم و تفر نیریآ تمس دنلب یاه

: تفرگ ، دروایب نییاپ ار ژشن یسکا

هد. شن بوخ حتلا زونه . نییاپ شراین -

رت: هتف یژن،رگ سکا کسام ریز زا نیریآ یادص و دوب هتفرگ شیادص

... ویرآ -ب...چبهم...

! دندرک یم هیرگ نوخ دنتسناوت یم رگا شنامشچ زدو یم قه ناج یب

لوا دوب... روطنیمه و هدی نش ار شیاه فرح ریآین هک دز یم سدح نروس

یدرم ای تشادن نطب رد رگید کرتخ هکد ینینج گتف؟زا یم ناشمادک زا
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دز: نماد نی ریآ حاِلدب هب شتوکس ؟ دوب ستکهرکهد هک

؟ هدرک هتکس ویرآ یتد؟آ...رآوی... شک -ب...چبهمور...ک...

دوبک تسد هدارا یب دنا. سرت یم ار نروس ن یمه و دیشک یم سفن ت خس

داد: ناکت نیفرط هب رگفتورس شتسد یمنا ار نیریآ

. شابن نارگن ... هبوخ شلا ح ویرآ -

ت: شاد مشخ نی، دریآ ردرپ هاگن

؟ هدرم م هچب م... هچب -ب...

یرگید تمس ندرگ دوب، شهد بانط شیولگ رود هک ینادجو باذع اب نروس

هناموصعم ی هیرگ یادص و تفر ورف شتسد رد نیریآ یاه نخان دو ناخر چ

دوب چگ شرد پچ یاپ و تسار تسد دز. وا ناج به شتآ شلد هت زا یلو

تساوخ یمن ن روس و دوش دنلب هدش هک یتخس ره هب تشاد یعس ویل

: دراذگب

... تارب مگ مگ...یم یم تارب ور یچ همه -

نآ هیا دگل هکزری هظحل نامه زا نیریآ دوب. هدنام ن نتفگ یارب یزیچ

... تفر شا چبه جِنا هک درک داد،حس تسد ارزا شا یرای شوه اه ظفاح م

شند ش دنلب عنام دناسرب وا هب یبیسآ هکنیا نو دب روطچ تسناد یمن نروس

درک یم سح و دوب هدش دوبک شدیدش درد زا نیریآ تر وص دوش.
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درب: ادصباال راچان هب نروس . هتفرگ تدش شا یز یرنوخ

... رتکد ؟ تسه نوریب یانو سک -

سفن هدیرب هدیرب و دوب درکه ترپ یا هشوگ ارهب ژشن یسکا کسام نیریآ

: دیشک می

! هدرم م... هچب !ب... هدرک کسهت ... ویرآ -

درب: ادصباال شمش ردچ مشچ و تف رگ مکحم ار وا سملا تسد چم نر وس

! نیبب ونم ... هبوخ تر هوش -حلا

گهنواشچدیک: یور وا هب هریخ ، نیریآ کشا

! لتاق -

شبلق ،چنان هظحل نآ ویل درک یم شباطخ " لتاق " یسک دوبن راب نیلو ا

و تش گرب گرم سالزا وچدن تسیب دعب شنیرت زیزع راگنا هک دش ه درشف

وکدرتکهپاهب انیاس دشو زاب قاتا دز.رد شمشچ رد مشچ ار فرح نیمه

با طخ و درک ضوع یاسان رااب شیاج و دیشک بقع نروس ، دنتشاذگ قاتا

گتف: رتکد هب

نزبه. بیسآ شدوخ نک.منکمههب قی رزت شهب یزیچ یشخبمارآ -هی

قی شرزت گر اررد شخبمارآ رتکد تا تشاد هگن ار نی ریآ یتخس هب انیاس

تساوخ درک...منی یم هیرگ ... دیشک یم غیج درک... یم قتال نی وریآ دنک
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وزاحاِل دوب ادده تسد دشارزا نزرف یتقو دیباو خ یم روطچ ... دباوخب

هدش خجرا شتسد زا شیاه قتال رطاخ ب مرس لدین ؟ تشادن ربخ ویرآ بلق

تسه ناوتن زونه هک رتکد دز... یم نوریب شتسد گر زا هک دوب نوخ و دوب

و درک قیرزت ن یریآ ندر گ گر ارهب رنآ اچان دنک،هب قیرزت شار خبمارآ بدو

،حاال تشک یم مدآ یدرسنوخ هکاب یدرم ... دنادر گربور رایتخا یب نروس

هتفر ، نیریآ دور...تن یم ورف وا ند رگ رد لدی هکن دنیبب تشادن تقاط

اهنت وسرن ، داتفا مه یور هک شکلپ دشو ناج یب انیاس ناتسد نایم هتفر

دز: بل انیاس هب با طخ

... شاب شبظا -وم

یهک تقو دوبن بیج ع ویرآ ندرک هتکس ! دشکب سفن ات تفر نوریب قاتا وزا

مدر... یم ش یارب نیریآ

***

محر شینووج هب تدوخ ایادخ ... شخبب مهب مور هچب جئاوحلا باب -ای

کن...

ی ربخ شاک و درک می یبات یب هفقو ،یب ناتسرامیب هب شندیسر ی هظحل زا

عقاوم نیا رد تسنا وت یم وگمر دوب !امرد شلا حدب رسپ زا دن داد یم

رمک هناخ ،رد شرسپ دن دوب ادهد ربخ هک یتقو تسرد مه دنک؟نآ یروبص

سفن ؟ شندناسر ناتسرامیب هب ناج همین و هدروای ن بات ش وبلق هدرک مخ
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: تسشن ازون کی وری شیولج نیعم جاح و دیشک یا هدیرب

هلمح هی هتفگ شهب رتکد گتف؟ یچ ینام یدی نشن هگم ... موناخ ریگب مورآ -

. هدنورذگ رس زا ور رطخ و هدوب فیفخ یبلق

دی: سرپ و دناخرچ دوب هداتسیا یا هشوگ فرح کهیب ینام تمس ندرگ

؟ مرسپ هن هگم -

دمآ: ولج یمدق و تفرگ راوید ارزا شا هیکت ینام

-بله...

رطاخب اهنت نیعم جاح تهک سناد هفخ...می شیادص و دوب هتفش آ شنهذ

... دسرپب هک هاددرا لا وس یلیخ تصرف نیلوا درکهورد توکس شرسمه

منی وانی دندوب هدرک شیادیپ ش ویبوه دوب تفره هناخ هب ،سملا ویرآ

شهاگن ینارگ وابن تف رگ مشچ زا کش ا ویرآ ردام دش. اب یقافتا تسناوت

درک:

بلق فرط هی یمهر...زا هار رازه هراد ملد ش؟ منیبب نراذیمن چار سپ -

وردچه تساج ک شنیریآ تسین مولعم هگید فرط ه...زا ضیرم م هچب

ور؟ یربخ بی نیا هرایم تقاط ر وطچ شا رب مری مب یاو حلای.

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن ینام

هراذب ماوخ یم ش زا دش مومت هک شراک . هراد االنمعل شر تکد -
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... شدینیبب

ددز: نخبل شا هیرگ نایم ویرآ امرد

... ردام ینی بب تینووج زا ریخ ؟ یگی م تسار -

نام شچ هکبا شسورع هب دش.ور دنلب نیعم جاح دزو یگنر مک دنخبل ینام

: تفگ و درک دوب هداتسیا ناشرا نک خرس

اباب... هشا ب موناخ جاح هب تساوح -

دز: بل مارآ و تش اذگ شرمک تشپ تسد . تشادر ب مدق ینام تمس و

. مینزب فرح دیاب -

دن. تفر ناتس رامیب یجورخ تمس مه واب داد ناکت یرس فرح یب ینام

ی تکمی ن یور دشو زاب ناش سفن دز،هار ناشتروص هب هک زییاپ کنخ یاوه

ولد دیشک شیاهوم تشپ یتسد هشیمه رتزا هتسخ نیعم جاح . دنتسشن

دز: ایرد هب

هن؟ هگم ... ینود یم ور ویرآ حلا نیا لیلد . مرسپ نک فیرعت مارب -

داد: هما دا نیعم جاح دشو تشم شیاهوناز یور منای تسد

؟ هدید یزیچ دزن؟ شهب نیریآ زا یفرح -

: تفرگ هناردپ هاگن نآ زا مشچ ینام

-دهدی...
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زا هک داتف یما گرم حلا هب یتقو و دوب دایز ویرآ لمحت دز... یم سدح

هک دندز می ششتآ نانچ شفعض هطقن ...هکاب دنتف ر یم ارفرت شلمحت دح

... دزوسب و دزوسب اه تعاس شبلق

ناج... اباب نزب فرح ؟ هدید -چی

ی هتفشآ درم هب تخود مشچ و درب ورف یت خس ارهب شناهد بآ ینام

: شرانک

ی هحفص ، مدرک شادیپ یتق ...و شارب اتند سرف ور نیریآ ندز کتک ملیف -

وبد. هدش شوماخ ملیف نومه ور شیشوگ

: دندروخ ناکت تهب ،اب نیعم جاح یاه بل

یاو... -

: تسب مشچ یا هظحل دیو شک شندرگ تشپ یتسد مکحم

یم یچ نتفگن ؟ ندیدزد ور نیریآ چار نتفگن ...خآ... هچب لداین زا -خآ

؟ ناوخ

رد کتپ لثم رتشیب هظحل ره تقیقح و تفرگ یم جوا هتفر هتفر شیادص

تس نا وتن مه وزاب داد ناکت نیف رط هب یرس ینام دش. یم ه دیبوک شرس

دنک: هاگن ن یعم جاح نامشچ یمهب قتسم

... هکنی ا همه زا رتدب ... نتفگن -
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و تفگ یم دیاب دوب، تخس هک مه ردقچ .ره دناد ب تشاد قح ویرآ ردپ

: تفگ

. هداد تسد زا شور هچب . هدوب رادراب نی ریآ -

ند ید د،زا ناخرچ ش تمس ن درگ که نیمه کدرو شنار ،گن شران ک درم توکس

هدنمرش رتشیب وا، یادص دیدش شزرل و دنام تام ش نامشچ خرس یاه هگر

... تسن اد یمن سکچیه هک یقیاقح زا درک شا

نه... هرابود -

شرس وپ ویرآ رسمه لبق، را...فهتسلا رکت ودر یور دوب هداتفا یچز همه

و دندوب هدیرب ار ناش سفن ویرآ مشچ ی ولج دعب، زور دنچ و دندوب هدیدزد ار

قح . درواین تقاط تشاد قح ویرآ بلق دش... یم رارک مهت زاب خیرات

: درشف هنادر وم تشاذگ یوا هناش وری تسد ینام دنک... مخ رمک تشاد

نکمی. یم شادیپ -

ینام نفلت هک دوب هظ حل نامه اقیقد و درشف شناتسد نایم ،رس نیعم جاح

دنچ وهب داد باوج یلطعم ،بی ناتسرامیب مشاهری ندید .اب دروخ گنز

فگت: نیعم جاح به باطخ دشو دنلب هک دیشکن هیناث

. ماهاب هنزب فرح وخدا یم هدم.گهتف وا شوهب ویرآ -

دخاار بل ریز داو تسرف نوریب اشار هنیس رد هدش سبح سفن نیع م جاح

رکد: رکش
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. مرسپ شنیبب -بور

یاه مدق دز.اب نیعم یحجا هناش رس یتسد و داد ناکت یرس دنت دنت مینا

هکنیا زا لبق دید، هک ار رآوی ردام قوش کشا دشو ناتسرامیب دراو نلبد

دش: مدق شیپ شدوخ ، دنزب یفرح ووا دوش یوژه یاه تبقارم دراو

دنچ منزاالن.ات می فرح شر تکد ؟اب هشیم حلاشتهبر متفگ دیدید -

. شدینیب یم هگید هقیقد

دنچ اهنت صوصخ م یاه سابل ندیشوپ یوژهو یاه تب رمقا هب شنتفر

شیوربور آیروار تخت هک دمآ شدوخ یهب تقو و دیشک لوط هقیقد

یور ژن یسکا کسام ... دوبک شیاه وبل دوب خرس ، شتر وص گنر میدید.

رتشیب هظحل شا،ره هنهرب ی هنیس هسفق هب لصتم یاه میس و شتروص

باذع زا مادکچیه ، شیوربو ر درم قح میدز. نماد ینام نادجو باذع هب

. دوبن ، دیشک یم که ییاه

هک ینامشچ درک. زاب ار شنامشچ رآوی هظ حل نامه و تشادرب مدق شتمس

تسد مارآ و داتسی ا شتخت رانک ینام . تخی ر یمن هک یکشا دناز دوب رسخ

: تشاذگ شا هناش یور

... مشاداد -

: دندوب نوخ رگن شنا مشچ درک، یزاب تقو و تسب کلپ یا هظحل ویرآ

... شیدید -
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هنو اردارب هاگن .نآ دیسر یم رظن هب هتفرگ یسژن کا کسام ریز زا شیادص

داد ناکت یرس مارآ دوش. رفنتم شدوخ زا دشمینا یم ثعاب ، دامتعا رپزا

دز: وبل

... شمدید -

هب هک .ردحیلا دروآ شنییاپ و درب یژنش سکا کسام تمس تس د ویرآ

دز: سبل متلم ، دیشک یم سفن یتخس

هدب... شتا -جن

درد: درزا شف مه ریو مشچ

! شنشک -می

تسد زا ِدرد دوب... هدرک هبرجت ن کمم لکش نیرتدب هب راب کی ار درد نیا

ناتسر میبا تخ ت یور ناج همین یتقو ار...وحاال دنزر وف رسمه نداد

و راکمه نیرت یمیمص زا نت سا وخ کمک زج تشادن ی هار دوب، هداتفا

داد: ناکت نیفرط به یرس و تفر نیی اپ ینام یولگ بیس ... شقیفر

! یدیم شتاجن ... میدیم شتاجن -

: شدنب تشپ یدنخل یازدوت هفرس سفن ،یب ویرآ

... مازیزع نوج بادیاب هگید راب دنچ ... نتفرگ یم ونم جنو شاک -اکش...

؟ مشب ناح تما مازیزع گرم اب
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درک: شهاگن یتحاران اب ینام

... ویرآ -

شندز سفن سفن زا ینام و دزرلن شا هناچ درکه شف مه یور نادند ویرآ

دش: مخ شتمس و تشاذگ شتروص وری هرابود ژنار یسکا کسام . دیسرت

ور راذب ور تزکرم بخ؟عفالت ... مدیم ماجنا دایبرب متسد زا یراک -ره

. یشاب اهت هچب و نز باالرس ینوتب شبهات رتهب حتلا دیاب . تیتم سال

باذع درک یم وزرآ ... دنادر گربور ومینا تسب مشچ فرح یرآویب

بی درم انی ندید تقاط ! دابآاجکان هب دنک رارف دو زیرب اردرو شنادجو

ورد تساجک نیریآ تسناد می یبوخ زاالو،هب وتقیهک تشادن ار هانگ

حیلا... هچ

***

یوکدوب مخز نت هب دوب هتخود مشچ ، فرح ویب دوب هتسشن ت یخت هبل

وحاال دنک ضوع تعاس شش ره ار شیاه نامسناپ دوب هدرپس رتکد وا...

اه نکسم زود دوب. هدش راک هب تسد شدوخ انیاس وبد، هد یسر شنامز هک

قاتا رد زونه ... یشوهیب هب هیبش یباوخ رد نانچمه نیریآ و دوب دایز

یمحر یب هکاب یدرم . دیمهف ارمنی نیریآ هب وا طبر انیاس و دندوب نروس

رکدواسانی یم مههراک هب یرغ یرتخد یارب ناهگان ،حاال دیشک یم ار هشام

یکی یکی و درب نی ریآ نهاریپ یاه همکد تمس تسد ... هشیمه رتزا جیگ ار
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یاه هکل ، شیولهپ دناب یور دوب. ژ ادناب زمخو بسچ شنت رکد.متما ناشز اب

رب هک یراد جآ یاه شفک اب شندش یمخز رو صت و دروخ یم شچم هب نوخ

و دیشک مه رد هرهچ یتحاران هداب ارا یب . دوبن بیجع دندمآ می دورف شنت

همه، زا رتدب یلو دنام تام شیاه مخز و یدوبک ند ید درک،زا زاب هک ار دناب

بدو هیبش رتشیب دوب. شمکش یور ی هنهک ویل قیمع مخز یاه هیخب یاج

واب دمآ شدوخ هب هزات ، دیکچ هنوگ یور هک شکشا ... یحارج شرب هبیک

. تفرگ یم رارق شتاس اسحا ریثات تحت دیابن . دنادرگربور ای هفرس تک

داد: رادشه بل ریز و تسب مشچ یا هظحل

... ییاجنی یچا هساو دایب تدای ایب... تدوخ -هب

ندید واب درک شچمابز شدین،رسعی هک ار نیریآ ِناج یب یلو دردرپ ی نهلا

: دیسرپ دشو مخ شت روص یور وا، زاب نامشچ

؟ یراد درد ؟ یدش رادیب -

شنهاریپ زاب یاه هبل تسا وخ و تسشن ن یریآ یاهوربا نایم یگنرمک مخا

دش: شعنام انیاس هک دنک کیدزن مه ارهب

. هتنامسناپ ند رک ضوع تقو ... نکن -

؟ ییاجنیا ارچ... -تو

هب دز لز میقتسم نی وریآ درک ارخیلا انیاس لد شا،هت هرظتنمریغ لا وس

: یرتسک اخ نام شچ نآ
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یلو...لوینم... تمس نشا یمن یدز کسام نوچ چنو... ینک کفر دیاش -

! همدای بوخ ور ام شچ انی

دنک: ظفح ار شعضوم درک یعس و درب ورف ار شناهد یآب تخس هب انیاس

... یتف رگ هابتشا -

نتفر ِسول ازرت شبلق هک دشوردحیلا نامسن اپ ندرک ضو ع لوغشم

دنک: ضوع ار ثحب ات دیسرپ ،سویلا دیبوک یم شا هنیس هسفق هب مک حم

هیچ؟ ه ساو ... مخز یاج نیا -

به رتشیب هظحل ،ره دیصقر یم شمشچ رد هک یک وشا نیریآ خرس نا مشچ

هک روطنامه یلو تش ادن نداد باوج عق دز.وت یم نماد شنا ودج باذع

داد: باو ج هرظتنمریغ نیریآ دوب، نامسن اپ ندرک ضوع لوغشم

ویب کیچوک یرادهب هی !وت متفر گرم یاپ اه،ات هچب ندموا بندای عقوم -

دش... هرظتنمریغ یلیخ یچ همه . تشاد کشزپ هی طقف هک...هک تاناکما

! تشاد ارفرور مکح هنم ساو نارهت امزا نتفر یلو... تسنو د یمن آویر

ا رطخ روهب ماه هچب و نم نوج ، شیپ هکدوسلا یسک زا رارف حکم

! تفرگ مور هچب نوج ... زورم وا تخا دن

دیوگب هک درک زاب بل هد ارا یب دش. ه درشف انیاس بلق و دیزرل ،دب شیادص

بل هک بدو هتفگن لکهمای زونه یلو تسا ری صقت یب زورما قافتا رد نروس
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یم یسک هچ دش.زا شدوخ هب تبسن مشخ ،رپزا شدوجو وتمام تسب

فرح دشو نامسنا پ لوغشم رحف ؟یب شردپ تاقل دنک؟زا عافد تساوخ

دز: هرگ شا هنیس اررد سفن نیری آ

ه ساو هک ییوت هدن... وم وتذهمن بوخ شیپ سلا ود !زا تادص ... تامشچ -

ومن هنوخ رد تش یپ دموا یم ور ازور رتشیب ، تردپ اقلت ندرک پادی

نواا؟ زا یکی یدش تدوخ ،حاال منزب فرح ویرآ اب یتساوخ یم مزا وزام...

: دیشک بقع یبصع ژزدو ارهببادنا رخآ هرگ انیاس

منم هرآ... یلو یتف رگ هابتشا یک اب ونم منود یمن ... موناخ رتخد نیبب -

متسشن ا جنیا هداد رو تسد مسیئر نوچ هک ماه یناج نومه زا یکی

ترس ور بالیی نومه گبه مهب هگا شتقو منک.هب یم ضوع ور تنامسناپ

منک یمن غیرد ، تخت یبتفیور نوج همین یروطنیا هدش ثعاب هک مرایب

هن رگو یفابن مه هب ترپ و چتر هتعفن .به مرادن انوا اب یقر ف منم نوچ

. منیشب ترانک م ورآ یروطنیا مدیمن لوق

تاپ حار ... یدح ات دوش محر یب وحیت دنک ظفح ار شعضوم دوب رو بجم

دوش. بارخ شمشچ شیپ زیچ تههم حار هک دوب هتشاذگن ترا مع نیا هب

یاه همکد عیرس دیزرل یم هک یتسد اب نیریآ دش، دنلب هک رد یادص

هدا را برد،یب وچراچ رد نرو س ند دش.ابید دنلب وسانیا تسب را شن هاریپ

د: یسرپ ن روس و درک تشم تسد شن اوت مامت اب

دش؟ مومت شنامسناپ -
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هرآ... -

. راذب نوماهنت -

مین ، قاتا زا شنتف ر نوریب زا لبق و درک عمج ار لیاسو فرح یب انیاس

...رد هدرکن رواب هک دوب صخ شم اما دوب هدیسرت . تخادنا نی ریآ گنهایهب

نروس !زاکران تشاد مک ار وا تمس زا نتفر طخِرول طقف تیعضو نیا

و تشادرب مدق نیریآ تمس ن روس دش، هتس ب شرس تشپ هک ورد تش ذگ

ت: سشن شتخت رانک یلدنص یور

! هبوخ ی... تفرگ مورآ هک منیب یم -

تمواقم شلا وس ندیسرپ لباقم رد تسناوتن ویل دنادر گربور ترفن اب نیریآ

نکد:

هدش؟ یچ ویرآ -

درم دیسرت یم ... دشاب دهدی بیسآ یا هرذ ویرآ هکنیا بودزافرک نوخ شلد

! تشاد قح و درواین تقاط ششوپها یس

ه. دموا شوهب وخهب... شلا -ح

نروس تمس ندر گ راچان وهب دیکچ نیریآ ی هنوگ یور یک شا هرط ق

: دناخر چ

؟ ینک یم وراکن ارچباامیا -
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: تسکش یم شار تمواقم رتشیب هظحل ،ره نیریآ سیخ نامشچ ندید

. متشادن یشقن ت هچب نداد تسد وزا ندروخ کتک وت نم -

: تسشن نیریآ بل جنک یدنخلت

و تشم یزر نتفرگ ؟هک ندیدز د ونم هک ییامدآ از ییاوس وت ینعی ؟ اعقا -و

؟هک ندش م هچب گرم ثعاب هلم ماح نتسنود یم هکنیا ؟هکبا نوشدگل

...خآ... ویرآ دشن ثعاب

اب نرو وس دهد راشف مه یور مشچ درد زا دش ثعاب ، شلد ریز دیدش درد

شد: دنلب ینارگن

دش؟ یچ -

زا دوب هدنام ومک دوب هدش یخز مین هد. نامن شنت رد ینوخ درک یم سح

ازهر دنچ یقرب راگنا ، تسش سرشن یور نهک روس تسد ... دربب شسفن درد

دز: سپ ار وا تسد مشخ دشوبا در شنت زا ویتل

. نزن تسد نم -هب

دندی. وا ناتسد نایم ار شیوم رات دنچ نی دیوریآ شک بقع تسد نروس

منز. یمن یبیسآ تهب نم -

: دیدنخ سیخ نامشچ ،با نیریآ

یاپ ات امش رطاخ مرب هوش ! مداد تسد موراز هچب ؟نم ینز یمن -
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ر... گرم

یربد: ار شم کال نرو س فیردا

! نودن یکی مرد -نموابپ

شا یناشیپ هب یتسد یبصع نروس و دروخ هرگ شا هنیس رد نیریآ سفن

دی: شک

نز هب تقوچیه یلو مت شک مدآ مرمع وت ینک رکف هک هچن زااو رتشی نمب -

! مشک یمن هانگ یب نم منز. یمن ب یسآ اه هچب و

داد؟ سپ ور یچ نا وات ینم هچب -

هچ ... کاپ ، شزغم تاغ ل هریاد دشو سبح شیوربور درم ی هنیس رد سفن

یتقو تفگ یم هچ دوب؟ هداد تسد ارزا شا هچب یهک ردام هب تفگ یم

شدوخ تساوخ یمن ؟ تسناد یم رصقم ش زاپرد رتشیب تحی شار خدو

ک یدزن یمدق . دراد فعض وا لباقم هک دهد ناشن تساوخ یمن د... زابب ار

حوضو دشوهب مخ شتروص یور تش. اذگ ش تخت باالی تسد شدو نیریآ

دید: ار نی ریآ مشچ کمدرم ندیزرل

هک یا هدنورپ ناوات داد! سپ ور شردپ یاه یور هدایز ناوات یوت هچب -

رتزا هدنگ یامدآ اب نداتفا نرد اوات درک. یم لوبق هرابو د دیاب ن شردپ

! شدوخ
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یر! ادن تردپ اب یقرف چیه -وت

یبصع و درک کیلش شرورغ خالصارهب ،ریت نیریآ ترفن رپزا نحل

دز: دنخشین

... همهف یمن ، همهفب داوخن هک یسک -

بیج رد تسد اتاق، شزا ندش جراخ زا لبق یا هظحل و دنادرگربور

داد: رادشه و درب ورف شراولش

فیعض هگا مدآا نیا نویم ... یرایب تسدب ور تیت سالم رتدوز هتعفن -هب

ی! تخاب ، یشاب

شتمس و تفر گ راوید زا هیکت وا ندی ابد شظفاحم و تفر نو ریب زااقات

دمآ:

... نابر -ق

کیدزن وا هب یمدق ارندید، یسک یتقو و تخاد نا فارطا هب یه اگن نروس

دز: بل مارآ دشو

ی هتشذگ ش، هداوناخ یچ! همه دروم نی...رد ریآ دروم رد نک قیقحت -

... هتفر یم هک یا هسرد ،م هدموا ایندب شوت هک یناتس رامیب ش، هداوناخ

شدروم رد یراد هک همهفب د یابن مه سکچیه . یزادنب ملق زا دیابن یهچیور

کین! یم قیقحت
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داد: ناکت شباوج رد یرس هناعیطم ظفاحم

... نابرق مشچ -

هدش ناهنپ یا هشوگ هک ار انیاس و تفر اه هلپ تمس لبدن یاه مدق وسرناب

درک، زاب هک ار شتشم یدند. داد، یم شوگ نا شیاه حفر هب هنایفخم و دوب

رات یزیچ ره زا لبق دشو قاتا دراو دوب! ش تسد رد زونه نیریآ یا هوم رات

یور درب. شل یابوم تمس تسد و داد رارق صو صخم ی هسیک ار اهوم

: تفگ همد قم ،یب دیچیپ ششوگ رد هک رتکد یادص و تسشن شکار یلدنص

! ینک کچ مارب ور یزیچ یه دیاب ... رتکد -

***

هتفرگ ار شیاهوزاب ریز رفن ود هک شهد فیعض دح نآ دشات یمن ش بروا

دنامب نا تسر امیب رد نیا زا رتشیب دوب هتساوخن . درادرب مدق دناوتب هکلب دنا

صخر م شدوخ یصخش تیاضر ،با هیقب دیدش یاه تفلا خم دوج وابو

دوب؟ حلا نیرتدب رد شنیریآ یتقو بکدش زارد تسناوت یم رو طچ دوب. هدش

نداد ت سد سزا رت نا شردام رب عالهو زور ود نیا رد شیاهولقود یتقو

و درب ورف یند کن ناج ارهب شن اهد دن؟بآ دوب هدرک هبرجت مه ار ردپ

: دیسرپ ، درادرب مدق درک یم شک مک هک شر دپ هب باطخ

ادددی؟ ربخ ش... ردام و ردپ -هب

دنزب یفرح ویرآ هب دیسرت یم . دیمهف شار روظنم هظحل نامه نیعم احج
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شنایرج رد دوب روبجم دوب، هدیشک ش اریپ ثحب نیا وا دوخ حاالهک ویل

: دراذگب

. مدن با وج متسنوتن اباب. ندز یم گنز تیشوگ هب تدم مامت ... مداد ربخ -

ن... نارهت هار وت

هب دوجو مامت اراب اوه هدار یبا ویرآ و دنتفر نوریب نات سر امیب نامتخاس زا

: دیشک ش یاه هیر

... یدرک بوخ -

... نیریآ ردام و ردپ تمس شزا ندش زرسنش ِرکف زا دوب.هن هدروآ مک سفن

نت هب هک ییاه مخز دوب!زا هدرک یمخز ار شبلق هک ییویدیو هب رکف زا

یم رارق تیعقوم نیا رد هک دوبن شراب نیلوا زدند. یم ش هانگ یب نیری آ

دش. یم دیدهت شنی رتزیزع ناج واب دندیدزد یم ار شرس مه ...هک تفرگ

دوب. رتدب شدرد ابر نیمود هک خاد وهب دروخ یم مخز هک دوب مود راب

ات دشابن ... دشابن درک یم وزرآ و داتفا یم زااپ هک دز یم شبلق هب نانچ

دو جو تقوچیه رهک اگنا شود مامت و دری ومب دشابن دن... شکن رجز شنازیزع

هتفرگ زابکدر، شیارب ردار شردارب دنو دیسر هک امشنی ...هب هتشادن

: تفگ شر دارب و ردپ هب باطخ

... مداد نو تت محز -

دوش: راوس درک هراش نناشدوا وربا نایم یمخ آمرناا
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نامام . یدنوزرل ومنور همه تن زورید زا شوهک ...سراو مشاداد وش راوس -

لبق شقش لکه رسپ ه مهفب هگا . ناتسر امیب دایب هرابود صعر تساوخ یم

... هدرک ص خرم وشدوخ رهظ

داد: هما دا شسفن ند اتسرف نوریب اب نامزمه تو سب بل

... تدوخ اب نامام . تسین طوب رم نم -هب

گرم هکدشل یر دقنآ دوب. هتسخ دش. راوس و داد ناکت یرس فرح یب ویرآ

شتاجن دوب رظتنم یسک ! دیشک یم شار راظ تنا یسک یلو تساوخ یم

یتشپ شارهب ،رس نیشام تکرح ...اب دریمب ه ظحل نآ رد تش ادن قح دده.

هی زاجا یلو دیصقر یم شمش ردچ کشا . تسب مشچ و داد هیکت ی لدنص

مامت هب فعض تشاذگ یم دیابن داد! ارنیم هرطق کی یتح هب ندیک چ

گار یتح داد... یم تاجن ار شا یلسع مشچ کرتخ د دیاب دنک. هبلغ شناج

دش! یم متما شناج تمیق هب

نرد وبابغا تشذگ دنک رود یور نامز ، شمهرد راکفا نایم روطچ دیمهفن

نامرآ و داتسیا نامتخاس رد یولج نیشام درک. ابز ناشیارب ار گن یکراپ

: تشاذگن و دروآ باال تسد ویرآ هک دنک شکمک دشات هدایپ رتدوز

... مایم مدوخ -

فرح یب نامرآ دنک. هولج فیعض شیاهو لقود مشچ شیپ تساوخ یمن

هدایپ ویرآ دوش... یمن شفیرح تسناد یم دی. شک بقع و داد ناکت سیر
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تهب یهکاب ردام و دیخرچ نامتخاس تمس همه زا لوا شه، دشواگن

دمآ: نوریب

؟ یدش ص خرم یدوز نیا هب تبلق نوبرق ... ردام مدرگب ترود -

: دیسرپ ینارگن اب شرسمه هب باطخ و

؟ نراد شهگن زور دنچ ندوب رارق ی؟گمه جاح هرآ -

هب یهتنم لپههای شرسمه و تخادنا یاباال هناش فرح یب نیعم جاح

به شهاگن دش. فقوتم ههیارها نایم ویل دمآ نییاپ یکی یکی نار امتخا س

دراو ضغب نامزمه و نیگمشخ یادص ویرآ و داتفا ویرآ رس تشپ ییاج

: دینش شرس تشپ ارزا ییانشآ

؟ تساجک منیریآ -

. دوبن شبلق درد زا شندروآ وربا هب مخ و تشذگ ش بلق زا یشزوس

سفن دنا وت یمن کدر سح هک درک ریخست ار شدوجو مامت نانچ یگدنمرش

،یب نیریآ ردام و ردپ ندید واب دیخرچ ادص ب صحا تمس سفن یب . دشکب

خرس هیا هگر و دوب نوخ کساهی شردام نامشچ . تخا دنا نی یاپ رس هدارا

رکهدبدو. سبح شن امشچ رد هک ددا یم یک شا زا ربخ شر، دپ نامشچ

تس رد نیری آ ردام هک دیشکن لوط یزیچ رانشدیو ییاه مدق یادص

: تفگ بل ریز ینارگن اب نامرآ . داتسیا شیوربور

... موناخ ناجر -م
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هجوت ،یب نیریآ ...مردا دنتشا د ربخ ... ناشداماد ندر ک هتکس زا دن تشاد ربخ

دز: هبآریوبل باطخ دیزرل یم که ییادص واب نامرآ هب

نک! هاگن مامشچ -وت

کییزاجنا درک سح ، دروآ رسباال یتقو و تفر نییاپ ویرآ یولگ یسب

هب شتآ شهاگن درد و مشخ و تخیر یم کشا ، نیری آ ردام دش... مک شیاه

ویرآ نت زرلههب شا هتفرگ یادص یلو تخیر یم ک دز.شا یم ویرآ اجن

: تخادنا یم

رو میگدنز هکههم متفگ تهب ، تتسد وت متشاذگ ور شتسد هک هک یزور -

؟ متفگن ... تهب مراپس یم مراد

دز: ود ود شهاگن رد ویرآ هاگن

م... هدنمرش -

نیریآ دامر یادص دش. یم رتشیب هظحل ره شبلق درد و دوب فخه شیادص

رت: دنلب هتفر مهرهتف

هن؟ هگم -گمتف

: تسکش شیولگ رد ادص

... متفگ -

م... هدن مرش -
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مشچ نی آری ردام و تشاذگ ولج هب یمد ق شلا ح ندش سدب زارت ویرآ ردپ

: تفگ ضغب اب ویرآ مشچ رد

هدب! سپ وهبم مرتخد ... ماوخ یمن و تیگدن مرش -

یی! اباب -

ا هولقود نامرآ همرس یتقو و اشنددیو هملا مک نایم شکرت ایدان،خد یادص

لغب ار شیاپ و دندیود نا شر دپ تمس ودابرگهی وره تشاذگ نییاپ ار

: دروآ نابز دهب تسیاب تکرح زا دوب هدنام مک هک ار یبلق کندرد،رحف

منک! یم شادیپ ... هشب مومت منوج تمی هبق هگا تحی -

رطع ، دندرک شلغب مکحم هک اه هچب و تسشن شیاهوناز زا یکی یور و

درک. رارف شنامشچ راصح زا یکشا هرخ وباال دیچیپ شماشم رد نیریآ

لقب تاع ،رما نیریآ ردام و ردپ و دندز یمن وم ناشردام اب اهولقود

... دندوب هتسب بل هک دندرک یم ار شضیرم

***

هکدگیر دیشون یم یردقنآ رکد... یم یور هدایز نوبدهک شراب نیلوا

،یا دردب وشد، گرگ شدو، گنس تسناوت یم .هک تخا نش یمن مه ار شدوخ

دیو شون همین ات سفن کی ار موس یرطب دنک... زک هشیمه رتزا اهنت یا هشوگ

: شیوربور غولش زیم یور دنابوک ار یرطب شدین، هک ردار یادص
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-ایب...

تسن اوت یم شاک . دهدن شهار قاتا ارهب یس اهک تدم ات تسناوت یم شاک

، ندشن نیمه دشو یمن ... ددرگن ورب دورب ترامع زا وطالین یتدم اربی

ت سناوت یمن و تشاد زاین شروضح هب یسک . تفر گ یم ار شن اوت یرو جدب

هرابود ...هک دننک رارکت ار زورید قافتا ت سناد یمن دیعب ، تفر یم رگا . دورب

اتقوم دنام، یم شقاتا رد نیریآ امزنیهک !ات دنتفیب هانگ یب یرتخد ناج هب

ظفاحم ، شوایس ندید دشواب زاب قاتا دوب...رد هتفر یرگید قاتا هب

شزی م یوربور ش وایس و دیشک شا یناشی یهبپ تسد هتسخ شا، یصخش

: داتسیا

... هگید نا مز هی دیا هتسخ هگا . مدش محا زم تقو رید ماوخ یم رذع -

: دیرپ شفرح نایم نروس

! نزب و تفرح -

هب هریخ عبد، یا هظحل و دیخرچ رپوخیلا یاه هرطب یور شوایس هاگن

: تفگ نروس ی هتفرگ نوخ نامشچ

... مداد ماجنا ور دیتف اقتیهکگ یقحت هرتخد نوا دروم -رد

نایم یگنرمک مخا تو فرگ شا یلدنص ی تشپ ارزا شا هیکت نر وس

: تسشن شیاهوربا

بخ؟ -
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ماوخب رت قیقد یلو میتسنود یم لبق زا دوب هکالمز ور چازی یلیخ -

! ناتسدرک ... تفه دو اتفه دادرم هس دلوتم . هشلا س هس و تسیب بمگ...

از دعب زور کی اقی قد ینعی ؟ دادرم هس دش. سبح یسهناش نرد روس سفن

درب: ورف یندنک اجن ارهب شنا هد ؟بآ موش زور نآ

بخ... -

ندش یمن راد هچب ور نوشجاودزا لوا سلا شهد .دپرومردا هدنزرف کت -

. دایم ایندب نیریآ هکنی اتا

دش. رتمی حضاو ه ظحل هب هظحل نرو س یارب زیچ همه

؟ هدموا این دب ناتسرامیب مو هدب...دک همادا -

همادا شم دزاب نداتسرف نوریب اب نامزمه و دیشک یهاتوک سفن شوایس

داد:

یم ایند ب هنوخ تو اتسور نوا یاه چبه رثکا شیپ سلا دنچ ات هکنیا لثم -

... ندموا

روطچ دیمهفن دشو همتما ظحل نامه دوب، هدنام شیارب یناج رگا دش! مامت

دش... هکت رازه هک دنابو ک زیم یور نانچ و دیشک رس رخآ راات یرطب

دمآ: ولج یمدق ینا رگن با شوایس

... نابرق -
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دز: بل یا هگرود یادص واب درک زاب یرگید یرطب نرو س

. یرب ینوت یم دوب... وخب تراک -

: داتسی ا شیاج سر دیدرت ،با شوا یس

... نابرق تسه مه دیهگ زیچ -هی

کدر: شهاگن راد گر نامشچ اب نر وس

-مهمه؟

هلب... -

وگب! -

د یدموا نی ریآ قاتا زا یتقو زو رما ؛ مگیم ور انیاس ... نوتدیدج ظفاحم -

دوب ده اتسیا شوگلا ف هنایفخ منک،م قیقحت شدرو ردم دیتفگ وهبم نوریب

عقوم ، اجنیا مایب هکنی زاا لبق هقیقد دنچ درک! یم شوگ ور نومافرح و

. مدیمهف انیبرود ندرک کچ

درف کی طقف ، تیعق وم دش.ردانی تشم شناوت مامت اب نرو س تسد

! تشاد مک ترامع اررد کو کشم

. مقاتا دایب وگب شهب -

درک: تع اطا هناعیطم ش وایس

ناب... رق مشچ -
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یرطب هب هریخ نروس دش، هتسب ش رس تشپ هک ورد تفر نو ریب قاتا زا

دز: یدن خلت مراهچ

! تفه داو تفه دادرم ...ود تفه و داتفه دادرم هس -

شناما دوب هدن ام مک دردرس . تشاذگ زیم یور دورس یشون مینه ارات یرطب

شباصعا یور یلر تنک چیه هک تسا یتیعضو رد تسن اد یم و دربب ار

دعب، هیناث دنچ دشو هدز شقاتا رد هک دیشک وطل چردق دیمهفن ! درادن

هب یهاگن مین هکنیا ویب تفرگ رسباال ارشدین. انیاس یاه مدق یادص

لوغشم ی تعاس هچ دروایب رطا خب درک یعس ، دزادنیب شیوربور رتخد

دوب. قاتا یدر ولج شظفاحم اب تبح ص

... دیدوب ه تساوخ ونم -

یتقو دنو ارذگ ظنر زا دنت رود یور اهار ملیف دهد، یباوج هکنیا یب نر وس

تسار شظف درک.ماح رتمک ار ملیف تعرس ، دیسر شر ظن دروم تمسق هب

اه نیبرو هبد درک یم سح هک دوب هداتسیا یاجی تسرد انیاس ! تفگ یم

دندو ب هدش ته شاذگ راک یروط ها نیب رود کارث هک نیا زا ربخ یب . درادن دید

دش. یمن ناش ه جوتم جامیلا هاگن کی اب یسک هک

هیچ؟ انی دروم رد ترظن -

ار شناهد نیاسابآ درک. هراشا روتینام وهب دیسرپ یلا وس هرظتنمریغ

نروس هک نیمه دشو رت کیدزن ن روس زیم وهب داتسرف نییاپ را دادص
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دوب؟هب هتفر !ول دنام امت شدوخ ملیف ندید ،اب دناخرچ شتمس ار روتینام

سفن تسر د دناوت یمن درک سح ؟ لوا زور چدن نامه ؟رد یتحار نیم ه

... دشکب

؟ موه -

دید، هک ار وا بل جنک نخد شین و دیخرچ وسرن تمس هدز تشحو ، شها گن

دز: بل یتخس هب

هدش! مهافتوس نیا... -

یور شمروب خیلا یاه ی رطب ندید زا انیاس و درک ای هدنخ تک نروس

راک یت میق ره هب هظحل نیمه دوش، روبجم ترگا سناد یم . دیسر ت شزی م

نرو ...س دریگ یم وا رس تشپ مه ار شد وخ ناج و دنک یم مامت ار نروس

مک حم مه زونه اام دوبن هشیمه لثم شلداع دمآ.ت نوریب شزیم ت شپ زا

هدش شن وخ دراو اکلل یدایز مجح هک راگنا هن راگنا . تشاد یم رب قمد

قعب هاارهب مدق نامه کرت دشوخد کیدزن انیاس دقمهب هب دوب...قمد

یمکحم ای زیت مسج ند رک ادیپ دیما ارهب فار ،طا شهاگن . تشادرب

ار شرد و تشادرب رپار یاه یرطب زا یکی نروس ، هظحل نامه و دیوا ک یم

درک: زاب تکرح ابیک

؟ مهافت وس -



138

درک، دروخ رب راوید هب هک شرم وک دیچیپ ششو ردگ نروس ی دصایخهدن

بزا همین هیا بل رامنای یرطب ی هبل نروس ! دشکب سفن درکن تصرف یتح

درک وقتال درک سح شنا هد اررد لکلا معط انیاس هک نیمه و تشاذگ انیاس

تسد کی اراب شنت . دادن شناما یا هظحل یتح نروس ندی، شک سفن یارب

: درشف هایش بل هب رت مکحم ار یرطب و تخادنا یگر

مدوخ مهگر! تر امع نیا وت یذوف هین مکح هن؟ هگم ... مدوب هتفگن تهب -

منک! یم شصا صق م مدوخ ریگم... یم فارت عا شزا

تروص اب انیاس و دیشک بقع دوب هدش خیلا شفص زان رتشیب ارکه یرطب

: ندی شک س فن یارب درک دزوتقال هفرس شهد دوبک

...ن...کنن... متسین ... یذوفن نم نم... -

تفرگ ارنمی شیو زاب نرو واگرس دیکچ یم کشا فقوه ،یب شنامش زاچ

: تخادنا شنت هب هزرل نروس دنخشین ... دروخ یم نیمز

یکی هد سرگر نوا متشادن کش ! موناخرتخد یداد ول ور تدوخ ؟ یتسین -

مهب دایم شنز وجن تاجن هساو هک ...ییک مامدآ نیب هتسرف یم لبق زا ور

کهن! یم سامتلا

: تسشن شا هنیس هسفق یور انیاس تسد

یمن و شرهوش نم نم... ... تخوس شارب ملد ملد... طقف نم نم... -

... متشادن ... نوتافر ح هب نداد شوگ زا...زا یفده چیه نم مس. انش
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دوبک های بابل انیاس هک دروآ ارباال یرطب هرابو ود درک یا هدنخ کت نروس

درک: همزمز

... مسفن ... لکلا هب...هب مراد -آ...رلآژی

شیا ه بل یمنا ار یر طب رس هرابود نروس هک دوب هدشن شمتما فرح

پچدز: ششوگ رانک و تشاذگ

ور یچ همه تدوخ گیده هق یقد هرپ!چدن وت لا ثما یافرح زا نم شوگ -

منک... تر وبجم ه کنیا نودب ! یگیم

رتمک انیاس هتقالهای ظحل هب هظحل و دوب هدن یامن رطب ندش یاتخیلا زیچ

شیاه وبل ترو ص گنر و تفر ندش هتسب وربه هک شک دش...لپ یم

زا سانیا جنا همین ونت دیشک بقع ار یرطب هدا را یب دش،سونر رتدوب ک

نانهمی مشچ . داتفا نی مز یور برض هب تشپ وزا دروخ رس شنا تسد نایم

درک یم قتال هداتفا نور امهیزاآبیب لثم و دوب هت شگرب بقع هب شزاب

و درک شهاگ ن تهب اب هیا ظحل نروس . دیزرل می شنت و ندی شک سفن یارب

انیاس ناشهی یور تسد و تسشن وناز یک یور مآد. شدوخ به ناهگان

: تشاذگ

! شک ب سفن ؟ هتگر هچم -

نیرت عیرس رد هک ار شضبن یتقو و تشاذگ انیاس ندرگ گر یور تسد

زاب یلطع م یب ار وا نه اریپ لوا ی کدهم هس درک، سح دوب ن کمم حتلا
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دز: شیادص دنلب و تشاذگ شندرگ تشپ تسد درک.

ونم...اسانی! نیبب -

و دوش هفخ دوب هدنام مک دز.اسانی یم شیادص مسا هب هک دوب راب نیلوا

ه کنیا زا لبق و دیشک یقیمع سفن ! تفرگ میم صت هظحل کی رد نروس

رد شناوت ارباامتم اوه و تشاذگ وا دوبک یاه بل یور شدو،بل نامیشپ

و دید ی کنکداب لثم ار یوا سهنی هسفق ندش .داب داتسرف وا یاه هیر

ش ونت دوب رسد کرتخد یاه بل درک... رارکت ار شراک راب دنچ و نیدنچ

انیاس هک ششوغآ رد سفن یب ِکرت خد هب داد سفن راب دنچ دیمهفن ... رتدرس

یور ارزا انیاس یا هوم نروس . دیشک یدنلب سفن نامزمه دزو هفرس

نروس درک. ش هاگن زاب نینهم امشچ اب انیاس دزو رانک شسیخ تروص

رکد، سح ار شضبن ندش لا مرن ی تقو و دنابسچ ش ندرگ هب تسد هرابود

: داتسرف نو ریب رادادص ار شسفن

... تهب تنعل -

رد زیچ همه ! دهد شنتشک هب دوب هدنام مک لکلا گتف. یمن غ ورد کرت خد

یمن ه ظحل نآ دیاش ! لوا نامه دوب...زا عجبی شیارب رتخد نیا دروم

زیچ مهه یدوز هب هک تشادن کش یلو دشکب فرح ش نابز ریز زا تسن اوت

... دمهف یم وم هب وم ار

***
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شدوخ هب هکنیا وبقلزا دیخرچ خیلا یاه یرطب یور ، شخرس هاگن

قمع دززا دایرف و تخیر نی مز تکر ح کی اراب ناشما دوش،مت طلسم

: شدوجو

... نوتم هبه تنعل -

: شیاهوم رد دش چگن شتسد و دمآ دورف زیم وری شرس

... نوتهب تنع -ل

زا یا هقیقد دنچ دمآ. نیم شدای ار دوب هدی باوخ هک یراب نیرخآ دوب. هتسخ

هب مه دش یم دراو اه هر جنپ زا هک یرون یتح و تش میذگ باتفآ عولط

گرم اتاپی شمشچ شیپ کرتخد ی تقو لبق بش دز. یم نماد شدر درس

دراترد اپسب یظفاحم تسد ارهب وا دوب هتسناوت اهنت دوب، ته شگرب و هتفر

سو ساج دوب ن کمم هک ار یرت خد هب یگدیسر تقو دنک. شا ینادنز شقات ا

رکف . تسناوت یمن و دنک بترم شار راکفا تس اوخ یم ت... شادن ، دشاب

،ای دشاب رکهد شتازاجم هانگ یب ووا دشاب هانگ دبی صرد کی انیاس هکنیا

یمن نو ریب شرس زا یا هظ دوب،حل هداتفا شقاتا رد ناج همین هک ین یریآ

زغم یادر هلولگ راب نیا و دری گب تسد یا هحلسا تساوخ یم شلد . تفر

دنک. کیلش شدوخ

نیا زا رتشیب درب. شلیابوم تمس تس ود داتسرف یبرنو رادادص ار شسف ن

زا لبق دعب، و درک ثکم یا هرامش شوری هاگن دنک. للعت ت ساوخ یمن
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ششو ارهبگ یشوگ و درک سمل ار سامت یرارقرب نکیآ شدو نامیشپ هک نیا

ار شا کملاهم داد یم حیج رت یلو دوب یبای در لباقریغ شطخ دن. ابسچ

و دهد باوج هدیشکن هی ناث هب طخ تشپ درف تشاد راظتنا وطالنینکند.

شد: مه نیم ه

-ولا؟

درک: رارکت یا هتفرگ ی ادص اب درم و داد هیکت شا یلدنص یتشپ هب

؟ نیریآ -ولا؟

آژدن! ویرآ درگرس -

دش: شکاندرد یناشیپ ،دنب شتسد و درک سح ار ویرآ ند یرب سفن

؟ هروطچ تبلق عضو -

! فرش یب -

ویرآ درد و مشخ . دهد هلصاف ششوگ زا یمک ار یشوگ دش ثعاب ویرآ دا یرف

دوب: هدش یکی

؟ نیاوخ یم شنوج زا یچ ؟ نیدروآ نیریآ رس -چهبالیی

یارب دنزب یرد ره ارهب شدوخ ...هک دشکب دایرف هک وا هب داد یم قح

یب یارب دنزب ،لد دشکب رجز ، دشکب درد هک وا هب داد یم قح ! شنی رتزیزع

ربخی؟ یب مامت زور ود دوب ناسآ رگم ! شن رتی هانگ
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عفال! هتبلا وخهب... تنز -حلا

و درشف یم مه یور نادند مشخ زا هک ارردحیلا ویرآ حال تسنا وت یم

دنک. روصت دیزرل یم

نیریآ هرا. دن نم تاقیقحت وت یش قن نهچی ...آیری درمان منم تباسح رطف -

نوده. منی هدنورپ یزا چیه

دز: دنخشین و تخادنا باال ییوربا نروس

یم تدوخ راگنا یلو منک یفرعم ومدوخ دیاب مدرک می رکف دش! -جبلا

. هتنز ندش هد یدزد تشپ یک ی نود

: دشک یم سفن یتخس هب ویرآ درک می سح

،وت ندوب هدیدزد ور رادراب نز هی یتقو شیپ سلا هس ت! شآنسا تادص -

کمک و تساجک یتفگ هک یدوب رش...وت هوش و نم وهب یدز گنز هک ید وب

... دوبن تزا یدر چیه ! یدوب اجن چیه یلو یدوب نکمی...وت شادیپ یدرک

تیوه هچ اب نودهادیر نیم یتح یسک ! هدشن تبث اج چیه تمسا یتح

ایهن...هک تسه تیعق او مسا نر وس .هک ینک می تی عفلا یا یلعج

هیچ! تفده ... ...نچدسهتلا هیکش هچ ت هرهچ

مف؟ ده -

درب: ورف شر اولش بیج رد تسد کی و دمآ نور یب شزیم تشپ زا
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زا ور کرادم ،تمما نوریب ش کب هدنورپ نیا وزا تاپ ... هصخشم مفده -

نک! شم عاال هموتخم ربب، نیب

هنک!ره یم شلوبق هگید یکی مش، کب رانک هدنورپ نیا زا نم هگا یتح -

ِنیریآ ؟ دیریگب ور هانگ یب یا مدآ نوج ه رارق ؟ هشب دزدیهد کیی هرارق دهعف

نم...

: دیزرل ،بد شیادص

چه شمکش وچبهیوت نیر !یآ شنیدز یروطنوا رابدوو دراب نم نیریآ -

؟ نتشاد یهانگ

یعس ، تسد هب هحلس ا یاه ظفاح هبم هریخ و داتسیا هرجنپ تشپ نر وس

: تشادن نیریآ ربارب رد هک یا یمحر یب هب دنک ر هاظت درک

هدنورپ نوا وزا تاپ داد! سپ ور شردپ هیا یزا ورپدنل ب ناوات ت هچب -

تارب شور ندش هجنکش ملیف زور ره هکنی زاا لبق ... درگرس نو ریب شکب

کین! یم ش کرت نیدز گرم هب مدق ینک،هی رید هک یزور کی تم.هر سرفب

نوریب نت زا نهاریپ ... ترپ شتخت یور ار شلیابوم و درک عطق ار سامت

بآ شود دنک، شفقوتم یزیچ هکنیا زا لبق و تشاذگ مامح واپهب دیشک

شرس یارزا تسم دیاب ... دیزرل کوش زا یا هظ حل شنت و درک زاب ار درس

یاه شور و درک یم تلا خد رگا شردپ درک. یم ادیپ ی هار و دنارپ یم

... دروآ یمن تق اط نیریآ درب، می راک ارهب شدوخ
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***

خدتم تردپ وتو هب هک ییاه سلا نیا یوت ... مسرپ یمن تزا ور شلیلد -

راب... یلو هدوب همه عفن وهب تسرد تتامیمصت هک یدمد هشیمه ، مدرک

؟ ینئمطم ... مسرپ یم راب نیرخآ و نیلوا هساو

: تسشن وا زیم هب کیدزن لبم ریو هشیمه رتزا هتس خ نروس

؟ تسه یهار وگب طقف ... سرپن یچ ...یه رتکد سرپن منیمه یتح -

یب .زا درشف هراشا و تسش ت شگنا رابا شا هتسخ نامشچ ی هش وگ

و داتسرف نو ریب رادادص ار شسفن ، شیوربور درم دوب! مگر حلا هب یباوخ

و دروآ نوریب ییوراد کچوک ی هشیش ، اهوراد ی هسفق تشپ دش.زا دنلب

: تشاذگ زیم یور

! تسه -

یقلقدب شیاه هیر اب اوه ، دیخرچ وراد یور که شها دشوگن دنلب نروس

تمس شتسد ؟ دورب شیپ دح نآ ات دوب روبجم . درواین وربا هب مخ ویل درک

رادش ه شخ رس ان مشچ هب هریخ و دیشک بقع ار وراد رتکد هک تفر هشیش

داد:

اعطق یچ، همه زا لبق یلو مدب بته تاحیضوت یرس هی !ابدی نکن هلجع -

کسیر شنو رسج یراد و هفیعض شن کهدب ینود یم خبو تدوخ

مینکی!



146

درک: وزاب تسب مشچ هشیم رتزاه هدنامرد نروس

هک یت میق .بهره مدب ش !ابدینتاج تسین یا هراچ یلو ... منود -می

. هرایمن موود ترامع نیا وت هرتخد هدش...

یارب یقافتا رگا ودمیدز. ود وا تسد کرد چوک ی هشیش وری شهاگن

ار شدوخ روطچ تفرگ یم ار شنا ،ج شتاجن اجی هب رگا ... داتفا می نیریآ

ممصم هاگن دید یم هک دوب راب نیلوا ، شیوربور لا سنایم دیش؟مدر خب یم

یم نروس ... تشاد یگزات هک دوب شهاگن هت یس !رت دزرل یم نروس

دوب! شنمشد هکهمرس دنک تظفاحم یسک زا تس اوخ

طوبرم نم هب هتفا یم ش دعب هک یقافتا ...ره مدیم تهب ور وراد نم -

ت! سین

دوب ه داتفین یقافتا چیه زونه . تشادرب ار وراد نروس و دیشک عبق تسد

ش تسد رد کچ یوک هشیش رود شناتشگنا میدز. شیولگ رد شبلق یلو

داد: ناکت رس مارآ و دندش مکحم

! همدوخ اب رخآ ات شتیلوئسم -

، شهاگن رتف. نوریب قاتا وزا دنادرگرب ،ور دشاب یفرح رظتنم هکنیا ویب

زا رتشیب هک درک رکف شدوخ واب دیخرچ انیاس قاتا رد تمس هدارا یب

سبح شترامع رد رفن تس!حاالود سا بح شقاتا رد هک شدو یم زور فصن

یمن زونه هک یرتخد و دوب هتخا ارب شدنزر هکف هانگ یب یرتخد . دندوب
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هدی شک وا قاتا مست هدارا یب شی اهاپ نگها... یب ای تس ا راکهانگ تسناد

... دندش

***

،اسانی) صخش لوا یوا (ر

مدوب هداد هیکت مه، رس تشپ تعاس نچد هک سب ... دندرک یم درد میاهوناز

دنچ دوب!بسهک کشخ مندرگ . مدوب هدرک ناشعمج ممکش ورد راوید هب

ر اوید به مدوب هد نام هریخ دمه ناکت رس یا هرذ هکنیا ،یب مامت تعاس

زا مدوب درکه غیرد مه ار بآ هرطق کی یتح دوب! کشخ میولگ ... وربور

متساوخ یمن ، مدروخ یم کشست مفده رد رگا ... متساوخ ...منی مدوخ

هب مدوب هتشاذگ اپ دعب و مدوب هدناوخ ار مده شا نم . منامب هدنز

ارچ...هن مری مب وا یب هکنیا زا یلو متشادن یسرت ندرم زا نم ت! رامع نیا

معط دیاب ...هن!وا مسرتب ندرم اهنت هزا کنیا ،هن دشاب هتفر شیارب ملد هکنیا

. مدناروخ یم وا ارهب گرم دیاب نم . دیشچ یم ش ناج ارابمتما گرم

و دخرچب رد تمس مهاگن دش ثعاب طقف لفق، رد دیلک ندیخرچ یادص

. منیبب رد بوچرا ارردچ شد بنل تماق اقات، کیرا ت همین یاضف نایم

ممشچ شیپ زا هاتوک یملیف لثم مدوب هدنارذگ لبق بش هک یتاظحل

داد یمن ناما و درشف می میاه بل ارهب بورشم یرطب هنادرمان . تشذگ

دوب. هدنادرگ مرب یگدنز هب ِسوا وفن مدو ب هتفر گرم !اتپیا مشکب سفن

، قاتا رد مندش سبح لوا تاعاس . مزادنیب رود ار میاه بل دش یم شاک
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. دندوب هدش مخز که ناشمدوب هتسش ی ردقنآ

هک والپم قرب دیلک تمس درب تس .د تسب شرس تشپ دشوردرا دراو

نتسشن تعاس دنچ زا دعب . مدرک گنت شچم هدارا یب یا هظحل دش، نش ور

. دنتش ادن تداع رون هب منامشچ ، یکیرات رد

مرانک هک یا هدروخن تسد یاذغ ی نیس یور ام، هتسخ نامشچ شزا هاگن

هب دوب هدنامن تسوپ فقلشد. ما یمخز اهی بل دعب،ریو و دیخرچ وبد

دوب. کهدر ناش سمل مت ایح ظفح یارب ب شید وا هک ییاه بل

! وشاپ -

ار شر کف یتح ! مکحم نانچم ه یلو دوب هتسخ شا، یرو تسد نحل

... دیایب مقاتا هب شدوخ یاپ اب بشر ،خآ هدیشکن زور کی درکمکهبه نیم

یدب ریت میاه وناز وزاکفاپات متفرگ راوید هب تسد ندش، دنلب دصق هب

. مداتسیا ، راوید کمک وهب یتخس هب یلو دوب هتفر باوخ ...اپمی دیشک

مدوب رظتنم هظحل دنک...ره هرخسم ار میاه ندزونا یزرل متشاد راظتنا

و هراپ هراپ بلق هب قیمع یمخز ، شدنب تشپ و دنزب ار شفور عم دنخشین

یهاتوک دق هکنیا دوجو اب ونم دوب هداتسیا میور بور دزن... یلو منیگمشخ

گتف... یم تسار شوواچ . مدی سر یمن مه شا هناش ات یلو ، متشادن

هدمآ نم، و دنک یم هریخ شدوخ ارهب یمشچ ره هک یردقنآ ! تسا باذج

... موش ت یباذج تاقلانی هک مدوب
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منک، یمن تتازاجم و ماجنیا االن هکنیا ... متشذگ تهانگ زا نکن رکف -

منک... دامتعا دیدج یامدآ هب زور هی وت مرادن تقو هک هنیا قفط شلیلد

دوب: نییاپ زاباالهب شهاگن دش. مکیدزن یمدق

هک منود یم بوخ ونیا لق ادح یلو ...نه! مشاب هتشاد دامتعا تهب هک -هن

هی افرص زوسهای یم شارب تلد ه. سرب نیریآ هب یبیسآ داوخ یمن تلد

زور دنچ دیاب هک هنیا ، همهم هک یزیچ اهنت ! منود یمن تس... هنونز ی دردمه

مه ور شاذغ یتح ... هشاب شرانک دیابن وت زج یسک . هشاب شهب تساوح

! یرب یم شارب تدوخ

لباق میارب شا یناهگان عضوم رییغت نیا ... شباوج رد متخادنا باال ییو ربا

ندوب: کرد

چی؟ مشب شدرد ، دردمه یاج هب هگا ؟ مرای ن شرس بالیی مولعم اجک -از

هکاتی مدید ... تسا لمحه ، عافد نیرتهب هش یمه یلو ! دیاش ؟ مدوب هناوید

مدق ! فورع م دنخشین نآ هرخ مه...باال شبل جنک یرپد. مهباال وا یوربا

: دنابسچ راوید هب مرس رانک ار شتسار تسد فک و تشاذگ ولج یرگید

یچه؟ ینود یم یلو تن! وج هب مزادنیم مدوخ ور درد نوا ربارب دص -

شنامشچ هب هریخ ات مدروآ رسباال . دیزرل ف یفخ شدیدرت نودب حلن زا منت

دنک: هاگن منا مشچ رد میقتسم ات درک مخ ندرگ یمک شومووا

آیسب رتخد نوا هب ...وت هراذیمن شی اپپ هشابن نئمطم یزیچ اتزا نروس -
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! ینز منی

اجک زا وا یلو مدز یمن یبیسآ نیری هبآ نم ! شنحل رد دیدرت یا هرذ زا غیرد

بقع یمدق زونه و درک ادج راوید زا تسد فک دوب؟ نئمطم دح نآ ات

هب میاهوناز ریز و دنداد فک زا ناوت ما، هتفر باوخ یاهاپ هک دوب هت شاذگن

ی دنمتردق تسد ، نیمز هب ناشدروخرب زا لبق تسرد یلو دش هرخیلا ابکی

شنامشچ یلسع اب من امشچ رتسکاخ . تشاد ما هگن و دیچیپ می وزاب رود

یور شناتشگنا ریز ییاج م. داتسرف نییاپ رادادص ار من اهد وبآ درک تالیق

دوب؟ هدش شگر هچم بشما درم دوب.انی ملدآشبو دزو یم ضبن م یوزاب

هک یدرم اب درم نیا لا! وس ورپزا مدوب هدز لا...بته وس ، تهب ، ترفن

قرف نا مسآ ات نیمز ، مدوب هدید ترامع هب مدورو وال یاهزور و بشید

نیا بحاص درک... یمن ر اکنا ار شندوب تاقل ِتیعقاو زیچ یهچ یلو تشاد

ار... چمزی همه دوب! هتشک ار مردپ ، یلسع نا مشچ

کش نودب و درس رطع . مدیشک یدنلب سفن هد ارا ویب دیشک بقع تسد

تمس مدیود قعزمدو هدارا ونم،یب دیچیپ مما شم رد شتمی ق نارگ

حلا هکاتهب دوب ییاهرطع نیرت وب شو ،زاخ شرطع یت... شاده ب سی ورس

لتاق دوب، هداتسی ا میورب ور مردپ لتاق هکنیا کفر یلو دوب هدروخ مماشم به

ارهب ما یخیلا هدعم ، مدوب دعاف یب مردپ لتاق لباقم درک، یم مکمک مردپ

ورد متشاذگ ییوشور ی هبل تسد دعب، یا هقی دوب.قد هدناشک نونج رمز

رسو زا هک یبآ یاه هرط وق مدش هریخ مسیخ و هدیرپ گنر تروص هب هنیآ
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یا هظ حل یتح یتق و منک شقشاع متسناوت یم روطچ ... دیکچ یم میور

درک؟ یم اردب حملا مه ندوب ش کیدزن

***

( انیاس ، صخش لوا یوا (ر

از متشاد سرت ! دیاش دوش؟ رادیب مدیسرت یم هلادمد... ولج هب ردارآمار

دنتف ر نارهت زا ناهگان شرسمه اب شیپ سلا ود هک یسک ندش تیذا رتشیب

درگر یاکهس ورپنهد و مدنام نم ... مردپ فد اصت ی هدنورپ و مدنام ونم

رد کیدزن . درکن شزاب رگید و تسب شندمآ ضحم ،هب ویرآ ن یزگیا ج

مردپ لتاق هک یرتخد . دزرل می وتپ ریز یرتخد مسج مدید و مداتسیا

متشاد لد هب هنیک شرسمه زا دیاش هک یرتخد ! مشاب ش بقارم دوب هت ساوخ

فافش ... مدوب هدید حلا هکاتهب تشاد ار ینامشچ نیرت هانگ یب وا یلو ،

ت عرس هدارا بی میاه مدق . دوبن مدوخ تسد ما ینارگن اه! مشچ نیرت

: شدرس رعق زا سیخ نت یور زا مدز ارنکرا وتپ و دنتف رگ

؟ یبوخ یه... -

ندید زا یا هظحل . درشف یم ش مکش یور تسد و دوب هدش عمج شدوخ رد

رد تخود ار شزاب همین نا مشچ ربدی! مسفن تخت یور نوخ مجح نآ

: دندروخ ناکت ناج همین ش، کشخ هیا وبل منامشچ

... مبوخ وخ... -
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هرذ شلا ح یتقو تشاد یرارصا هچ ند؟ رک دومناو هب تشاد ارری صا هچ

؟ دوبن شوخ یا

متشاذگ شرمک تشپ یتشلا .ب دنیشنب رکمد شکمک و متف اررگ شیاه هناش

مد: رشف مناتسد ایمن ار شتسد هدارا ویب

یت؟ فگن یزیچ اظفا حم هب ارچ ؟ هگیم یچ نوخ مجح نیا ؟ یراد درد -

یم ار شرخآ هیا سفن هک یسک هیبش ! دیما دوب...ان مرق یب شنامشچ

: دشک

...لافط! تدوخ ی اراولش زا یکی زا... یکی ؟اب...اب یرایم مارب دپ -هی...هی

. مریگب یزیچ نیاا زا ماوخ یمن ... ماوخ نیم

نم اوتن هک دوب ه دماین شیپ حلا هناخ،اتهب هب مدور هیو ظحل نیلوا زا

رگا یتح و مداتسیا یم مکحم منک. کتنرل یسک یولج ار منتخیر کشا

... هظحل نآ یلو منتخوس هب مدز یم دنخزوپ ، تفرگ یم آشت مبلق

: تفرگ جوا میادص و درک زاب هار ما هنوگ یور یکشا هرطق ! متسناوتن

؟ یری گب یزیچ انوا زا یاوخ هرت؟نیم مهم ترو رغ مزاب و یریم یم یراد -

! مانو مه نممزا

یت! سین -

: دروخ ناکت فرط ود هب مارآ شرس یربد. یگنرمک دنخبل اراب کالمم
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! یراد قرف ... یلیخ ... یراد ...فقر یتسین واان زا -وت

تسد شراهان و دوب رصع . دنتفر ورف متسد فک رد ناوت مامت اب میاه نخان

ییاه آن دندرک یم یطلغ هچ سپ دش... یم هدید یلسع زیم یور هدروخن

شقاتا رد تشپ وا زا تظفاحم یارب حبص ابشدن؟زا شبظاوم دوب رارق هک

، قاتا رد مدوب هتشاذگ واپ مدوب هدز ایرد هب لد وحاالهک مدوب هداتسیا

؟درآن تسین شدب واوحلا هب شساوح رفن کی یتح هک مدید یم دیاب

زا یکی و جورخ رد تمس مدیود م. تشادن ندرک ثحب تقو هظحل

مدز... ادص ار اهراکت مدخ

؟ موناخ هلب -

منک: تنکرل ار متین اب صع متسناوت یم هظ حل نآ هک دوب ادخ اکر

یاز تحار راولش و زولب ...ابهی دیرایب ریز سابل و یتشاد هب دپ هتسب -هی

! مقاتا یوشک

مدز: رشت ونم درک مهاگن بجع ابت

؟ یتس ه یچ رظتنم -

ردار هکنیا نودب دشومن رود عیرس داد. ناکت رس دنت ودنت دمآ شدوخ به

ارچ متسناد یمن . دیخرچ شگنر یب تروص وریواو منارگن ،نهاگ مدنبب

هقیقد رهبیک اکتمدخ دز. یم گنچ ار شیاه تخر ملد رد راگنا یسک

ار قاتا سرپد.در متسد ارهب مدوب هتساوخ هک یدراوم و تشگ هرب دیشکن
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: متفر شتمس و متسب

هدب دح نیا ات یحتلا تقو دیاب ... یسرب ت دوخ هب دیاب ... یدرک طقس هچب -

! یاوخب کمک

!زا تشاد رارق شتشپ قیمع ینارگن کی هک یمشخ دوب...زا دنلب میادص

. متشاد مدوخ هب تبسن یهک مشخ

وت! دهگی...زا متساوخ کمک -

: دنتفر فور متسد فک رت مکحم میاه نخان

؟ مونا خ نیریآ دش یم یچ ا؟ جنیا مدموا یمن نمکال هگا دش یم یچ -

عون زا شسن ندوب...ج یعقاو مارتحا ،زا مدنابسچ شمسا "یکههت موناخ "

شنامشچ رد کشا دیدمهک لوی تشاد هنعط هک دوب ییاه مارتحا نامه

دز: قه درد شا،اب هرطق نیلوا ندیکچ با نامزمه و دیشوج

... موناخ نیریآ -

رد یهاگ او، یویرآ که متسناد یمن ! تشاد هیرگ مفرح یاجک متسناد یمن

... شیا بر تفر یم کرتخد ولد درک یم شیادص روطنیا شساسحا جوا

مخ شتمس متو شاذگ شتخت ی هبل وناز . منکن ضغب ات مدز فرسهیا کت

مدش:

زاب مگب رتکد هب دیاب مشدعب منک. یم تکمک ... ینک ضوع سابل وابدی شاپ -
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هنک. هت نیاعم

: تسشن مت سد یور شتسد

... منوت یم مدوخ -

هت؟ سکش وپیا تس د نیا -اب

یمتمنو... -

رد یتح . مدرک یم ارردک شمرش . مدرکن یرارصا یلو دوبن بوخ شلا ح

هظحل ات مدنادرگربور و مدش دنلب فرح یب ... مدوب شسنج مه منهک ربارب

یتح یاشد دوب. شا هز ادنا قی قد رنم اولش . مدرگرب تفگ شدوخ هک یا

! مدوب شنا رگن دوش... هتسب هک تفر یم تشاد شنامشچ ! میدوب نسمه

یم . مزادنیب دجدی ی اتمالهف دوش دنلب متساوخن یلو مدرک عمج ار مالهف

وری شرانک و متشادرب ار اذغ ینیس . دتسیاب شیا هاپ یور دناوتن مدیسرت

: متسشن ت خت

لوق یلو ننک شمرگ بارت مگب منوت یم . تسی یان هراچ یلو هدش درس -

! هشن ماو عد نوشا هاب هتفیب نوشهب ممش چ هک هرابود مدیمن

... هبوخ نیمه -

یم مراثن تنم یب ار شنیگمغ و مکرگن دن خبل یتقو دز... یمن دنخبل شاک

اگنه شنامشچ یاکنههب یب مر! یمب تلا جخ و مرش زا تساوخ یم ملد درک،
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متسد دش ث عاب شفرح که مراذگب شناهد رد اذغ زا یقشاق م تساوخ منک،

: دنامب اوه رد

... نونمم -

یچ؟ هساو -

یچ! همه -

ووا مدیشک یم تلا جخ مدوخ زا یتح ...من شیارب مدوب هدرکن یراک نم

ناکت رایتخا یب میاه موبل تشاذگ باقشب اررد قشاق درک؟ یم رکشت

: شباوج در دندروخ

نم... هک مدرکن یراک -

: دیزرل مهاگن رد شهاگن

اتز هگید زیچ هی منوت یم یلو... ! یدرک ردحمق کارا یلیخ ... یدر -ک

؟ ماوخب

: دهد همادا هظحل زاچدن سپ دش ثعا ب نیمه و دوب مدییات ناشن کسومت،

تقوچ ...یه تقوچیه ویرآ هک ینک یراک هشیم ... داتفا مارب یقافتا هگا -

هر؟ یگن رارق تیعمج نیا یوربور

دز؟ یم فرح دش...زاچه خیلا ملد هت

شا زیزع نوخ ماقتنا یاپ یتقو ور! نتف رگ ماقتنا هدلب وخب نم یویرآ -
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! گرم زا ندش،هن یمخز زا .هن هسرت یمن یهچی زا هگید ، هشاب نویمرد

یور تسد وتقی دوب سی خ شنا مشچ . مداتسرف نییاپ رادا دص ار مناهد بآ

: تشاذگ متسد

نیا تقوچی ،ه نوریب متفرن تر امع زاانی هدنز نم هگا ینک هاکیر شیم -

؟ هشیم ؟ هنکن ادیپ ور امدآ

: دناکش یمن ضغب لوی تخی ر یم کشا

مدرگرب هکنیا هساو جمگن یم نک!من یچ وک یلیخ زونه من یاناید وو کاید -

... ندب تسد زا مه ور نوشرد پ ماوخ یمن م، تسنوتن هگا یلو نوششیپ

حماظف دشوود زاب برض هب قاتا د!رد نتشاذگن . مهد یبا وج متسن اوتن

دننک، ار نیریآ یحلا هظح مال هکنیا یب دش... لدمخیلا .هت دندش دراو درم

نت تنوشخ دزن!با راگنا نم بلق و دنتخادنا شیاهوزاب ریز را ناشتسد

دایرف مت ساوخ ومن دندیشک نییاپ تخت دیدهاشارزا بیسآ و یمخز

هفخ میولگ رد ادص اه ظفاح زام یکی فرح هکاب تسا یمخز شنت منزب

دش!

... نکن تس!دختلا هدازاقآ روت سد -

، شناج تاجن یارب هک دهدب یسک رازآ هب روتسد نروس تشاد ن اکما مرگ

هدیود دندز یم کتک اجنآ را کرتخد هک ینلا اتس شقات زاا نهاریپ نودب

وحاال مشاب شبظاوم دهاوخب و دیایب مقاتا هب لبق بش دش یم رگم دوب؟
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هک یبش نامه لثم دنک؟ ما هجنکش تساوخ یم دوش؟ ش ناج بالی شدوخ

و تفرگ ار مسفن یهک نامز ؟ای مشکب ار یدرم ات دوب هداد متسد هحلسا

ی هت سکش یاپ !زا یمحر یب ِمجح نآ زا مدوب هدنام ؟متا دنادر گرب شدوخ

ویب دوب چگ کهرد یتس ،زاد دیشک یم نیمز یور و دوب چگ رد نهک یریآ

ی هظحل سا،ات متلا هکاب یکرتخد هانگ یب هاگن ...زا دندیشک یم هنامحر

دوب! نم هب هریخ اتاق زا شن درب یبرنو

***

درک. زاب همین ارات شنهاریپ یاه همکد دشو قاتا اودر هشیمه رتزا هتسخ

زور دو دوب ناسآ رگم و دوب داده فک زا تقاط دش. کب سفن ت سناوت نیم

وا؟زا نداد تسد زا ِسرت مامت زور ود دوب ناسآ ؟گمر قوشعم زا یربخ یب

؟ شیاپ هب یراخ نتفر

هموتخم ار هدنورپ و دربب نیب ارزا کرادم مامت ویرآ هک تساوخ یم نر وس

هیضق رطف کی یتقو دشک ب سفن تسن اوت یم روطچ ویرآ و دنک عاالم

سلا ود نآ رد هک یدناب هیا تیانج ، رگید یفر وط تشاد رارق شنیری آ

زا هک دربب نیب ارزا یا هدنورپ تاع طاال تسناوت یم روطچ دوب؟ هدیمهف

داد؟ یمن ار نآ هب یسرتسد ی هزاجا شقوفام ، نیریآ ندش هدیدزد مزنا

یراک نادجو و دهعت که دنتسناد یم . دنتخانش یم ار ویرآ شناراکمه مامت

ناوختسا هب هک دراک یلو دهد یمن ار یراک نینچ ی هزاجا تقوچیه شا



159

یم دوش... یم ت خس ند روآ تقاط دنامب مخز هکالی ناوختسا ، دسرب

ار ویرآ لثم یمکحم درم یتح ، نیریآ نداد باذع هکاب تسین بدیع دنتسناد

یتمیق ره وهب درخب ناج ارهب نتفر نادنز هک دنناسرب نونج زرم به نانچ

یسرتسد هدنورپ هب دنتشاذگ یمن هک دنتسناد یم ... دهد ت اجن ار شرسم ه

نآ رد شدوخ ندی وابد داتفا هنیآ هب یا هظحل شهاگ .ن دشاب هتشا د

هدش رتدنلب ش یاه شیر و دوب نوخ ی هساک ، شنامشچ ! دنام تام تیعضو

ی هیرگ یادص . تشادن ور هب گنر و دوب هدش رترغ ال راگنا شتروص دن. دوب

تشادن ی شوخ حلا شدوخ هک شردام یادص دمآ. یم زاسنلا نیریآ ردام

هکبارهکسرد نیعم جاح یادص نکد. مارآ ار وا درک یم یعس یلو

و تفرگ یم سامت دنک کمک دنا وت یم درک یم رکف و تخان ش یم نامزاس

دوب! یدرد دب شا هنادرم یادص شزرل

اج نامه تسناوت یم شاک . دنادر گربور دزو هنیآ رد شا هرهچ هب یدنخل ت

زا لبق اش یلسع مشچ کرتخد هب تفگ اه هچ هک دورب شدای و دریمب

...هک دیدن ار ندرک یتشآ یارب وا یاه تالش روطچ ...هک ندش هدیدزد

ارهب شبل توق سشن اش هنیس پچ تمس ، شتسد ! تسکش ار شلد روطچ

شقاتا ...رد ندزن ومد درد همه نآ ندروآ تقاط دوب ادخ راک . دیشک گنچ

ود نآ زا یرود ناوت رگید درک سح ، دینش اار هولقود یادص و دندز هک ار

. درادن ار کچوک مسج

جمنو؟ اباب ؟ ییاباب اباب... -
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ی هناهب وکاید و درک یم هیرگ ! شکرتخد درک یم هیرگ وبد. اناید یادص

: تفرگ یم ار شردام

... ماوخ یم یناما !م نامام -بابا...

وناز کی یور ، شندرک زاب ضحم وهب تفر رد تمس دنلب هیا مدق اب

درو تس د مکحم ود .ره دیشک شوغآ در دوجو مامت ااراب هولقود تو سشن

یوب . دیزرل شا هناش و دیشک اروب ناشرطع ویرآ و دندرک هقلح شندرگ

هنیس ارهب ناشکچوک ونت ناش رس قرف دزبر هسوب ! دنداد یم ار شنیریآ

: دنابسچ

. دایب دیاب ... دایم ناما اباب...جمنا...م مناج -

زا رامه ناشرد پ دندیسرت یم راگنا هک دندوب هدرک شلغب نانچ اه بهچ

ره ناش هیرگ که دنک یم هیرگ ناشردپ دن دوب هدرک سح دنه. دب تسد

یزیچ رکدو سح ار یسک هاگن ینیگنس ویرآ . تفر گ یم تدش رتشیب هظحل

: دینش ار شردارب رس قشاقی،مه یادص هک دیشکن لوط

ندموا قاتا زا یک منود یمن ... هنوخزپشآ ات متفر هظحل هی طقف نم یاو -

. نوریب

داد: همادا اه ولقود هب وور

!ربمی اهدینک یزاب هداد ور شیشوگ نامرآ ومع اه... هچب تس ه تسخ -بابا

؟ قاتا وت
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زا ود دننک،ره یزابجل تسا نکمم رکد یم رکف هک ویرآ روصت برخالف

: دیشک شردپ ی هنوگ یور یتسد ضغب اب اناید و دندمآ نوریب ششوغآ

هن! هیرگ اباب... -

هسوب از تسنا وتن ویرآ و درک یم شهاگن دوب هدیچرب بل هک ردحیلا وکاید

در: ذگب ناش یاه پل یور یا

هک... کمن یمن هیرگ -

هناکدوک نحل و هزماب مخا بیار شمغ جوا رد ویرآ ولد درک ی مخا وکاید

رتف: شا

؟) هسیخ تتروص ارچ سپ ؟( هسیخ تتل وص چال سپ -

می راب دص ش مدز مدواب دنکباره یم سح اه؟هک نآ هب تفگ یم هچ

و دمآ ولج قیاقش ، دنیوگب یرگید زیچ هک نیا زا لبق وشد؟ یم هدنز و دریم

: دربب اتاق اهارهب هچب درک عسی

. مدب هب نهب وتهب ربمی دیایب -

دز: بل وا هب باطخ هتفرگ ، ویرآ

. دینک امش...حالل ندرگ هداتفا مه اه هچب تمحز -

دز: یگنرمک دنخبل و تفرگ ار اهولقود تسد قیاقش

. دینک ت حارتس ...ا مدوخ یاتینب لثم مه وکویدانا اید ت. سین یتمحز -
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نز اهاب هچب رکدو وزاب تسب مشچ رکشت ی هناشن حرفهب یب ویرآ

منیدزویل نیریآ ندش هدی دزد زا فرح ناشیو لج یسک . دنتف ر ناش یومع

تیعضو رد ناشردام دنمهفن هیقب اهی یبات ویب هیرگ زا دش یم رگم

؟ تسین ی بوخ

شلیابوم گنز یادص هک دوب ه ظحل نامه و تسب شرس تشپ را قاتا رد

نا، مزمه دشو می خیلا یسامت ره اب شلد هت وبدهک زور دش.ود دنلب

یعس که سانشان یا هرامش ندید !اب شنیر زایآ یدر ند رک ادیپ رهب اودیما

یلطع م ویب تفر نییاپ شیولگ بیس نکد، رارق رب یریو صت سامت ت شاد

و دوب یسهای هحفص یک طقف ای هظح رکد.ل سمل ار سامت یرارقرب نکیآ

هک یا هیرگ ! هیرگ یادص رفن... نچد یاه مدق دصای دمآ... یم هدنخ یادص

: دروخ هرگ شا هنیس رد سفن و تخا نش لوا ی هظحل نامه

! نیریآ -

تف: رگ تدش شا هیرگ هک دینش یم ار شیادص مه نیریآ راگنا

-یرآو...آ...

و دیچیپ ویرآ شو ردگ یمکحم یلیس یادص هک دوب هدشن مامت شفرح

دز: دایرف هدز تشحو

! منیر نیر...یآ ...یآ دینک شلو -

تفر رانک هایس ی هحفص تدبر! ییاوه یب زا شیاه هیر و تخوس یم شبلق
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رسات هیا سابل اب درم وود دوب هدش هتسب یلدنص هب هک نیریآ ندید واب

،بل دندوب هداتسیا ش رانک دندوب هدناشوپ ار ناشتروص هک ردحیلا هایس اپ

یتاوصا یتح زا غیرد روخدو ناکت بآ زا هداتفا نوریب یه ام لثم شیاه

یتخس ...هب مخز رپزا شتروص و دوب چگ رد نیریآ یاپ و تسد ! موهفمان

درم هک دید یم مه دید!وا یم ار ویرآ مه ووا دیشک یم سفن

یم یدیآ... منرب شتسد زا یراک و هداتسیا وا زا رود ییاج ، ششوپهایس

یدرم ! دشک یم درد وا یرود ،زا تسا هتفشآ ، تسین بوخ شلا ح هک دید

: تفرگ هناشن ار ویرآ اش، یلسع هاگن واب تشاذگ نیریآ ی هناش یور تسد

ینک، لطع هکم یز ور کی ره مدوب هن؟فگته هگم ... درگرس مدوب هتفگ تهب -

! یدیم سپ تنیرتزیزع ی هجنکش وراب شنا وات

***

دوب ییاه هنحص تام ، هدمآرد هقدح زا نا مشچ واب دوب هداتس یاای هشوگ

هتسب یلدنص هب سنلا طسو ار کرتخد . داتفا می قافتا شمشچ شیپ هک

دوب هدید مشچ دش.هب یم هدید بیجع ی یوراد گو نرس زیم، یور و دندو ب

دزو شت صرو لیسیرد نیریآ ندرک زاب بل ضحم اه،هب ظفا حم زا یکی هک

اررکهد شش تال مامت هک یدرم !زا نروس یتواف یبت زا دوب هدنام امت اسانی

وا ناج بالی شدوخ وحاال... دهد تا جن روصنم تسد ارزا نیریآ ات دوب

زاحلابدور.بی نیریآ هک تسا نکمم هظحل ره درک یم سح دوب! هدش

دز: یم دایرف نفلت تشپ زا هک یدرم یارب درک یم یبات
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مراذیم ترسو و منک یم ت ادیپ هک مسق خاد ،هب هشب مک شرس زا وم -هی

... تمشک یم مدوخ یا تسد ت!اب هنیس ور

تسد منای شا یگدن ز مامت ! تشاد سرت ، تشاد درد ، تشاد مشخ شیادص

یاپ یا دص ندینش دمآ.اب یمنرب شتسد زا یراک ووا دوب راتفرگ درمان دنچ

! شرسپ زج دیخرچ شتمس همه هاگن دمآ، می نییاپ اهار هلپ هک روصنم

نیا و هدیچ یا هما نرب نینچ شردپ طاالع نودب نروس هک دنتسناد می همه

نیبرود ! دروآ یم شو ج ارهب روصنم نوخ کش نودب ندش، هتفرگ هدیدان

هاگن ،نتاهبا روصنم و تشاد هطاحا شرانک درم وود نیریآ یور طقف

راداد ارص شسفن نروس . دیایب شتمس هک تساوخ نروس زا شنیگمشخ

یبنچدیک. رود هب هریخ نیریآ ک وشا تفر شردپ تمس و داتسرف نو ریب

شردپ یوربور نروس حلا! نآ رد ویرآ ندید زا دوب هتفرگ شتآ شبلق

بدو: نییاپ شیادص نت یلو تفرگ ار شیو زاب مشخ رواب صنم و داتسیا

ی؟ دیچ ور همانرب نیا طاالعنم نودب یقح چه -هب

یم مه کسام تشپ ارزا شدنخزوپ ر اگنا انیاس یلو دوب هدز کسام نروس

شد. یمن ناش هملا کم هجوتم شردپ و نروس زج یسک یدد.

یلیلد نومه !هب ینک تلا خد نم راک وت یرادن قح متفگ هک یلیلد نومه -هب

روصنم نک اشامت و نیشب طقف ...حاال ینک تلا خد یتشادن حق مشلوا زا هک

... هشب ممیلست همعط هک منک یراک مدلب وخب نم ! یناطلس ِناخ

. تفر نیریآ تمس ، شردپ نیگمشخ نامشچ شیپ دزو هناعطاق ار شفرح
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: درشف ار شیاه هناش مارآ و داتسیا شتشپ

؟ ردخم ؟ رکوش ؟شالق؟ درگرس کمن عورش یچ -اب

راپه شیولگ دیسرت یم انیاس هک دیشک یم دایرف طخ تشپ زا نانچ ویرآ

دوش:

! فرش یب نزن تسد ش ...هب شک وزازننمب تفیثک تسد -

یاد !ص سامتلا ... هیرگ یادص دمآ... یم طخ تشپ زا غیج یادص

دش. یم هدیبوک هتسب رد کی هب هک هییا تشم

!نت نیریآ گنر یب خرمی هبن تخود مشچ و تخاد ییباالنا وربا نر وس

... دیزرل یم شتسد ریز کرتخ د

! مینک عورش رد خم اب هرتهب منک رکف -

زیم تمس دوب، ه دیرب سفن هک ینیریآ و طخ تشپ درم دایرف هب هجوت وبی

درک، یم گنرس دراو ار وراد هک روطنامه و تشادرب ورادوار گنرس . تفر

داد: همادا درسنوخ

بمب لثم ،وبم! نوریب دایب بهشو دیلوت هگا ! میتخاس هک هیدی دج داوم -انی

... هنوکرت یم

شهاگن ، هظحل نآ رد هکنیا سدح دوبن تخس دوب... هتفرگ مارآ ویرآ

ید! خرچ یم نروس تسد یور زهد تشح و
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... تسه یلکشم هیچ؟هی ینود می یلو -

فگت: یتیاضر وابان دناشن وربا ایمن یگنرمک مخا

! هدشن تست یسک اتحاالور داوم نیا -

دن. دنام شا هریخ توهبم ها، ظفاحم و دروخ هرگ مه هب ،برتد روصنم مخا

! شردپ یتح ... دورب شیپ دح نیا ات درک یمن رکف سک یهچ

. دشکب سفن دناوت ب هکلب داد ژ اسام مارآ و تشاذگ شیولگ یور تسد انیاس

ره زورب ت روص اترد دوب هداتسیا یا هشوگ مه ترامع صوصخم کشز پ

نامه اقیقد و دیشک یا هدیرب سفن انیاس دوش. اکر هب تسد عیرس ، یلکشم

باریراب تشاد هک یرتخد تمس . دیخرچ شتمس نروس هاگن هک دوب هظحل

و شردپ لوا دید!راب یم شمشچ شیپ ار یهانگ یب نتف ر تسد زا مود

... ویرآ هانگ ِنیب یریآ حاال،

ترفن کی . درادرب مشچ دناوت ن نروس دش ثعاب هک دوب انیاس هاگن هت یزیچ

یم سفن سرت زا نیریآ یاج هب تشاد وا هک راگنا ... دیدش درد کی ! قیمع

! دیرب

یور ارزا نی ریآ یاهوم و تشا درب مشچ دوش، ش عنام یزیچ هکنیا زا لبق

هب هریخ ، شسیخ هاگن اهنت درک... منی سامتلا کرتخ دز.د رانک شندرگ

و بآ ارهب شدوخ و درک یم شهاگن روت ینام تشپ زا هک دوب هدنام یدرم

دنر: ادرب تسد هکلب زد یم شتآ
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ریگرد ور نی ریآ ... ههانگ یب نم ِنیریآ ! درمان نکن ... شکب و تتسد -

منک! تمی سامتلا ... نکن تماقت نا

زبدن. دنخبل شضغب ایمن درک یعس و تسکش نیریآ ضغب درک، هک سامتلا

داد: یم جنا ناشیارب ویرآ هک ییاهدنخبل مهنا زا

... ویرآ -آ...

ارهب شبل هکق وا تسد ن دید اب نیریآ و دیکچ شا هنوگ یور ویرآ کشا

... دیسرت دوب، هدیشک گنچ

نم... هب تنع نم...ل هب تنعل ... مناج ... ویرآ ِناج -

دش: نام زمه نیریآ ی هم زمز اب شند رک لد لد

... تسی وتن ریصقت یچیه -

نامز و درک سح شندرگ اررد یشزوس هک دوب هظحل نامه ا قیقد و

یرآو یتح شدند! تکاس ترامع مامت دشو هفخ شیولگ رد ادص ... داتسیا

نوریب ش ندرگ ارزا لدین نر وس دعب، یا هظحل ... دیشک یمن دایرف رگید مه

درک: ترپ یا هشوگ ارهب گنرس و دیشک

! درگر س واهل دنار هزات -یان

. دناسرت رتشیب ار انیاس دش، یم رسخرت هظحل ره هک نی ریآ تروص گنر

شمشچ ... رتدوبک شیا ه دشوبل دوبک هیناث چدن ضرع در شتروص گنر
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دز: دای رف اه ظفا حم هب ور روصن ،م شنتسب کلپ اب نامزمه و دیخرچ هبباال

! رتکد شنکدی... -زاب

دنک! یم جنا هک یسک لثم دنک. یم جنشت هک یسک لثم . دیزرل یم شنت

یور . دیود شتمس رتکد و دندرک زاب ار شیاپ و تسد تعرس اهبه ظفاحم

کی هب جنا یب شند ورگ تفر شرآماگ نت شزرل شن، دناباوخ هک نی مز

راگنا دشو هریخ شی رو شیپ ی هنحص هب تهب اب نروس . دیخرچ فرط

دمآ.هن یمن ویرآ یادص درک. یمن رواب ار دید یم هک یزیچ مه شدوخ

دش راوید ،دنب انیاس تس وبد؟د هدرُم ... مارآ هی مزمز کی یتح وهن یدا یرف

و تشاذگ کرتخد ند رگ یور تشگنا ت. سشن نی ریآ رانک یلطع م یب رتکد و

مخا . درشف شتشم نایم ناوت مامت اراب یلدنص ن،باالی روس هک دید انیاس

: تفگ ها ظفاح زام یکی هب .ور دوبن یبوخ هی ناشن رتکد

! شاب ونمبرای...وزد یکشزپ یشوگ -

. تشگرب ی کشزپ یشوگ اب هدیشکن هیناث دنچ دشوهب رود عیرس ظفاح م

ار شسفنت و ضبن اهراب دشو نیریآ یتایح عالئم ندرک کچ لوغشم کدرت

تو کس رد هک یا هقیقد د! یشک یمن سفن ... تشا دن ضبن کرتخد درک. کچ

ووا شدوخ طقف ار هاگن نآ ینعم و دیخرچ نروس تمس درتک هاگن ، تشذگ

: دندیمهف

درُمه! -
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***

یم یبوخ هب قاتا زا نوریب یاه غیج و هیرگ یمنا ار شبلق نابر ض یادص

تساوخ یم و دوب هدش رجنخ شا، هحرش هحرش بلق هک راگنا شدین!

هدش شو ماخ شم شچ شی پ لیاب یوم هحفص ... دفاکشب ار شا سهنی هسفق

یم غیج یسک و دندوب هدرک عطق ار سامت . دیبوک یم بهرد یسک و دوب

رد سفن ... دندش یم تکاس شاک و دیخرچ یم شرس رود قاتا . دیشک

هتسشن نوخ هب هاگن مد! رد داد یم ناج واکش دروخ یم هرگ شا هنیس

"... هدرُم " درک یم رارکت شرس رد یسک و وربور هب دوب هدن ریخهام شا،

شنیریآ ندی یورزرل صت ، شمشچ شیپ و وربور هب دوب هدن ام هریخ شهاگن

ناج بی شندرگ هک یا هظ حل روصت ... هظحل نیرخآ رد شکشا ریوصت دوب!

سلا دنچ هک یتقو دروایب تقاط دش یم رگم وخآ! دیخرچ فرط کی هب

مامت وحاال... دندوب هدیرب رس شمشچ شیپ ار شرسپ و رسمه لبق،

یتقو درو ایب تقاط دش یم رگم دوب؟ هدش رپ رپ یخرس لگ لثم شدوجو

شمهرم ، شیا هولقود ردام ، شمدمه شا، یل سع مشچ کرتخد ، شنیریآ

دنک؟ یراک دوب هتسن اوتن یتح ووا دوب کدنه ناج شمشچ شیپ روطنآ

!هک هرابود ... هداد تسد زا هک دید یم ار شدوخ شی، ور شیپ ی هنیآ رد

شا یگدنز مامت ار... شیاه سف ن لیلد ... هداد تسد وزا هدناکش لد راب نیا

که مکحم ردقنآ . دیبوک شا هنیس هبقسفه یمکحم ی هبرض شبلق ار...

دز: دایرف ارو شا هنیس پچ تمس دیشک گنچ
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ادخ... -خآ

یم ار شا هنیس هک دوب یغ زااد شدایرف بندو. بلق درد زا شدایرف

هن... اوید دشو ن ونجم ... دنتفر ولج شیا ه مدق هک دش هچ دیم هفن ! دناز وس

و دمآ دورف شیوربور ی هنیآ رد ناوت مامت اب شتشم ! نونجم دشو هناوید

دز: یم دایرف رد تشپ زا یسک دید... هکت رازه ار شدوخ صتوری

... ویرآ اباب... نک زاب ورد ویرآ ... ویرآ -

شزوس و چدیک یم دیفس یاه ک یمارس یور هرطق هرطق نوخ ش تسد زا

زاب یتقو دوش مارآ دش یم رگم دش... یمن مارآ دی. مهف یمن شار هیا مخز

راب نیا شا ینوخ تشم ؟ دریم یم شسک همه هک دوب هدید شچم هب مه

: راوید رد دمآ دورف

دیگ... یم غورد -

: شبلق رد

دیگ! یم غورد گس -ثمل

: شیوربور راوید هب دیبوک رس راب دنچ و نیدنچ و دندش مخ شیاهوناز

ی... تسکش هرابود ادخ... یتس کش و مرمک ... یتس کش و مرمک -

زاب هار شا یناشیپ یور نوخ . دیشک می ریت شبلق دزو یم سف ن سفن

.نیم داتسیا یمن شبلق هکنیا دوب ادخ راک دی... مهف یمن ار درد و دوب هدرک
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: نامرآ یا دوب شردپ یادص دیم هف

! ویرآ نک شزاب ... شمنکش یم ه نرگو ورد نک -زاب

داد: صیخشت اما ار نیریآ ردام غیج یادص

نگامه) یب رتخد )... مهانگ یب یچ ...ک منایگ ... منیریآ -خآ

نامشچ .اتبا دیایب شدوخ هب دش ثعا واب نابز زا نیریآ مسا ندینش

... هدرک شکرت هک درک یمن رواب دید، یمن ار نیریآ ندیشکن سفن شدوخ

! دوبن هار همین قیفر شنیریآ

تس دش...ابد دنلب هتسک ش رمک دش.اب دنلب لوی دینش یم مه اررد اهادص

زیم یور ارزا شچییوس تسناوت تاهن هظحل نآ !رد هتسکش رس ...اب یمخز

زاب بل دند وب رظتن م همه ... دندوب رد تشپ همه دنک. زاب وردار دنزب گنچ

درک: همزمز زهد تشح اشو هتفش آ عضو ندید اب شردپ دنک!

... نیس -ایح

نی مز کش نودب تفرگ یمن ار شیوزاب قیاقش ورگا دروخ ولت ولت شردام

: دروخ منی

! سرب شد اد یهب جاح م... هچب ... ارهز ی همطاف -ای

...هب نیم ...هبز شتروص هب تخادنا یم گنچ و دوب هدز وناز نیریآ ردام

یمن یا هرذ یتح نی ریآ ردپ و داتفا منی شناهد ن"زا یریآ " مسا ... شبلق
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ار شرسمه ناتسد ابآنحلا، یلو تشادن یبوخ دنک.حلا شمارآ تسنا وت

نامشچ اب نامرآ دش. یمن شفیرح و دنزن بیسآ شدوخ اتهب تفرگ یم

دمآ: جول دوب شدیدش ینارگن زا یشان وامخیکه خرس

وخ... اب یدرک راکیچ -

جو رخ رد تمس شدزو رانک ناو ت مامت اب هکآویر دوب هدشن مامت شفرح

دش: لبدن شردام جغی یادص ... تفر

ش! ریگب یجاح حلا... نیا اب هرب اذنر نامرآ -

درک زاب هک دوب.ردار رساپ زونه ابآنحلاش روط چ دیم هف نیم ویرآ

دش: شرگتفرا رد ارب ناتسد یمنا شیوزاب

یش... در ینم هزانج ور -یابدزا

نانچ شقیمع درد و مشخ هک راگنا ، دشاب هدش رباربدص ویرآ ناوت هک راگنا

نو ریب نامر آ تسد زا مکحم ار شیوزاب ، دروخن نیمز نکندهک شتیاده

درک: ارخیلا شردارب لد شهت راد شخ یادص دو یشک

شنیریآ ... شا هاب مریم م مدوخ درگم،ای یمرب نیریآ ...ایاب شردام هب -بوگ

! هنوم یمن نتاه

یزک رم لفق دش، هک نیشام راوس و تفر . دیسرن شیاپ درگ هب نامرآ و رتف

کیتس ال ندش هدیشک یادص و دوش شها دسر ات دیود نامرآ و تفر اردز...
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روی تسد هک یردپ . دیرب را شردپ و ردارب سفن تلا فسآ یور نیشام یاه

: تفرگ ار شیو زاب سرت اب نامرآ و تش اذگ بلق

اباب... -

ندینش ! تشاد یدرد دوب،دب شهاگ هیکت هشیمه هک ید رم کش ندا ید

مه: شدردر یاپ دص

هر... ایمن تقاط راب ود ور درد نیا م هچب راب... نیا ه رایمن تقاط ویرآ -

***

و نیریآ جنا یب مسج نیب اگنهش هک روطنامه و دیشک ارباال رتکد ی هقی

دز: داد دوب شدرگ رد شیوربور درم نامشچ

ینودرگ می شرب ؟ سپ ینک یم یطلغ هچ اجن ؟وتیا هدرم هک یچ ینعی -

! تمراذیم ن هدنز یندا... نوا مت سرف یم شاهاب مه توور هنرگو

درک: دازآ ار شا هقی تینابصع واب تشاذگ ن روس تسد وری تسد رتکد

رد هرتخد . هدیمن باوج ایحا ... مدرک تالش تعاس مین نک! هاگن تعاس -هب

... شیتشک ! هدرُم مد

هدنامرد هاگن . تفر بقع یمدق دشو نییاپ باالو درد ،اب نروس یولگ بیس

شار ردپ نیگمشخ یادص و دیخرچ نیریآ ی هدیرپ گنر تروص یور شا،

شدین: شرس تشپ اهزا ظفاحم هب باطخ
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دعفال... یرادرب اجنیا زا ور هرتخ د دسج -

داد: همادا شا یصخش ظفاحم هب وور

هک... دینک شر مگووگ یروج ،هی دیشمج -

درب: ادصباال مشخ واب دیخر چ شتمس ن روس هک دوب هدشن مامت شفرح

نیم... تسد شهب ی سک -

ی هدرپ شردپ وفایرد دیرب ار شم ،کال دروخ شتر صو رد هک یمکحم یلیس

: دنازرل ار ششوگ

یچ... همه هب یدز دنگ رخ! هلک ی هرسپ یدز دنگ -

نامه رت مکحم ار مود یلیس دنک... شهاگن یتح که دادن ناما نر وس هب

شردپ دایرف درک. سح ار شبل یور نوخ شزغل نروس دزو شتروص فرط

دوب: لبق زا رتدنلب راب نیا

یم روطچ ور یدز هک یدنگ نیا ناه؟ ؟ ینکب یطلغ هچ یاوخ یم -حاال

؟ ینک عمج یاوخ

هک دوب راب نیلوا وخدر. یم یلیس شردپ زا عمج یولج هک دوب راب نیلوا

نار روس نهاریپ ی یهکیهق ردپ درک! یم شهاگن تفخ و یدیم اباان شردپ

: دیرغ شمشچ رد مشچ درو شف شناتشگنا نایم

شرهوش هکن عبدزایا هناالن!بدیا یلو هریمب دوب رارق هرخ باال هرتخد -
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ک رادم هناالن!هناالنهک شمی تشک یم درب یم نیب زا ور ام عهیل کرادم

... هدید ورالوی شنداد نوج ی هظحل شرهوش و هشاج رس

چیه نودب و تی دج اب شردپ دش! راوآ نروس رس رب راب نیمرازه یارب ایند

قاف تا رتدوز زا اهنت و تفگ یم هانگ یب رتخد کی لتق زا ینا دجو ب اذع

د یشم دوب؟ج هدروآ ودما وا رانک اه سلا روطچ دوب... نیگ مشخ ش نداتف ا

وا هب باطخ اما شردپ هب خهری نروس هک شدو کیدزن نیریآ هب تساوخ

دز: داد

منک! یم ملق ور شهب هروخب یهک تسد -

مک حم ار شچم نروس هک دنزب صورشت اررد موس یلیس تساوخ روصنم

: تفرگ

نیا هب تاه هچون زا مودکچیه تسد منک! یم کاپ مدوخ ور مدز هک ید -نگ

خهرو... یمن هرتخد

دز: ادص یلطعم ویب

. مایب ات نی شام شوت ش...براذ وایس -

: دیرغ شیاه ددننا نایم از روصنم

! نروس -

... نیشا وتم شرا بذ متفگ -
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و اهوناز ریز تسد کندر. للعت رگید شوایس و دوب ر تدنلب شردپ زا وا دایرف

و دوب مرگ یمک زونه شنت درک. شدنلب تسد یور و تخادنا کرت خد رمک

راک نروس اهکران !سلا شتیمولظم حلا هب تخوس یم مه وا لد یتح

شوگ ی هزیوآ ار یفرح لوا نامه زا هک تشاد تد اع نروس و دوب هدرک

دوب... هتشک مولظم شدوخ !"وحاال عونمم یشک مولظم " دنک شدارفا

هک روصنم دنک. تلا خد تشادن ت ئرج یسک و تفر جورخ رد ستم

،یب کرتخد پچ تس ...د دنوش نامع دن تشادن قح ینعی درک، یمن تفلا خم

یسک ره مشچ رد راخ لثم شجاودزا ی هقلح و دروخ یم بات شرانک ناج

ی هقی زا روصنم تسد ، تفر نوریب زاسنلا هک شوایس ! تفر یم ورف

و سیخ هاگن رد شهاگن هک دنادرگربور وسونر رسخدرو شرس پ

درک: شف قوتم شردپ فرح دشو لفق انیاس ی هدز تهب

! یدرک مدیم اان تدوخ زا مدآ همه نیا یولج -

فیفخ شزرل تسنا وت یم نروس و دوب هتفرگ راوید هب تسد انیاس

رد هک یترفن یتح ار...ای شن اتسد ندش تشم ... دنیبب ار شیاه وناز

ی هن اهاوخریخ تیان ؟ج دوب هدید دوب! هتسشن شسیخ نامشچ رتسکاخ

ی هتفرگ ش تآ بلق زا تش اد ربخ یسک هچ دوب؟ هدید وم هب وم ار شزورما

؟ شدوخ سرونزج

یمن که یکشا از دنتخوس یم ش، نامشچ دشو جک یدنخلت شهب نکجبل
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هاریدبا: شمشچ هب یا هظحل یتح تشاذگ

! دیابن ناخ... روصنم یداد یم متاجن شی سلاپ وود تسیب دیابن -

شدنب تشپ دزو نوریب زاسنلا نوخ لد واب دشن شردپ زا یفرح رظتنم

هک شوایس هام! رذآ یامرس طسو هنادرم نهاریپ ابیک ...تاهن نامتخاس زا

آدم: شت مس عیرس دوب، هداتسیا شنی شام رانک

... زونه منک رکف نم ... تسه یمهم عوضوم هی نابرق -

دیوگب یزیچ وا هکنیا زا لبق دز، یم سد ارح شا یدعب هککالم نروس

: دیرپ شفرح ایمن

؟ نیشام وت شیت شا -ذگ

... هبقع یلدنص ور هرآ -

! میرب -

بیوگد. یرگید زیچ نا شفارط ا یاه مدآ مشچ شیپ شوایس هک دادن ناما

: تسشن لور تشپ مه شوایس دشو نیشام راوس

بمر؟ اجک -

بل نیریآ یباتهم ی هرهچ به هریخ و دناخر چ ند رگ بقع مست هب نر وس

دز:

مشلا... نارهت ن ابوتا -
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روطنامه دزو نوریب ترامع گنیکراپ زا تعرس واب تفگ "ی مشچ " شوایس

: تفگ نروس هب باطخ درک، یم هاگن نیری هبآ هنیآ زا یهاگ هک

دوب! مرگ زونه هرتخد نت یلو یلو... هشا ب هابتشا مفرح دیاش ... نابرق -

یم... سفن مدرک سح یتح

تس! هدنز -

و درب ورف یتخس ارهب شناهد ،بآ نروس یناهگان باوج ندینش اب شوایس

دنک: ظفح ار ششمارآ درک یعس

... دیشاب هتشاد یفده شهب وراد نوا قی رزت زا هک مدز یم سدح -

مرگ تشاد هتفر هتفر شنت . تفرگ ار نیریآ تسد و درک زارد تسد ن روس

دوب. هدش ع ورش شنا طالیی نام ز سوکعم شرامش ینعی نیا دشو یم رت

نو ریب رادادص ار شسفن شف، یفخ نابرض سح واب تفرگ شرا ضبن

شیپ اعقاو هک دوب هدرک رکف یا هظ ،حل کرتخد ندش شوهیب نامز . داتسرف

، تسا هدنز هک تفگ منی شهاگن اب رتکد ورگا تسا هداد ناج شمشچ

دز! یم راد نادجو باذع ارزا شدوخ اج نامه

. میرا دن تقو ورب... رت -سعیر

گنت هک یسفن اب هدارا یب نروس و درشف زاگ لا دپ یور راپ تشیب شوایس

دش: نیشام مک رون رد نیر ییآ هتسب نامشچ هب هریخ دوب هدش

هدنز روط وچ هدش یچ سرپن ... سرپن مزا یچیه تر امع هب نتشگرب -ات
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دیاب ترامع نوا یامدآ هساو نیریآ ! نکن زاب نوبز سکچیه شیپ و تس

... هشاب هدرم

داد: ناکت رس هناعی طم شر، امش یب یاه وسال الف خرب شوایس

... نابرق مشچ -

مشچ یا هظحل و درشف شتسد یمنا هدارا یب ار نیریآ درس تسد نروس

: تسب

گنز ویرآ هب دیاب شمت... اذگ اج تر امع ووت مدوخ هدب؛ملا و تلیابوم -

بزمن!

***

غاد یسخ درک می سح ! شیاه گر تک کت . تخوس یم شتآ رد شبلق مامت

، شتسد هدز! خی نوریب وزا دوب شتآ نورد دنا...زا هدرک ورف شبلق رد

و دنک یگد حلارننا نآ درد ناوت یم روطچ تسناد یمن ! شکشا ، شسفن

کشا . دشکب سفن روطچ تسناد یمن . دهدن نتشک ارهب یرگید شای دوخ

دوب درد ، مشخ و دوب مشخ درد، و دوب مشخ بدو... هتفر شدای مه ار نتخیر

دش: هدی بوک مرفان یور مکحم و باالرتف شا یمخز تشم درد... و

هنم... ریصقت -

وربور هب شا واگنهخیلا تفر یم نوخ شتسد دوب.زا هفخ شیادص
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دیآ. یمرب شتسد زا یراک ره هظحل نیا رد تسناد یم دوب. ریخهامدنه

! یرگید ای شدوخ کاندرد زغم رد هلولگ کی ندرک خیلا یتح

هنم... رطاخب -

ومک دیرب شسفن هک دیشک ریت نانچ شتسد ناوختسا و رگید یتشم

: درواین

منه... سحن دوجو رطاخب -

اهار نابایخ مادک تسا تعاس دییک مهف یمن دور. یم اجک تسناد یمن

یا هرامش !هن قیمع هردای هت دیاش ... دورب هک رتف یم طقف نکد. یم یط

باذع ... یدر نیرت ک چوک ،هن تشاد شا یلسع مشچ رتخد نیلتاق زا

گنز هفقو یب شلیابوم دزو یم واپ تسد نآ رد هک یتیعضو دوب ضحم

یمن . دهد باوج تساوخ یمن ... ینام ، شردام ، شردارب ، شردپ . دروخ یم

! دنامب هدنز تساوخ

! یدرک ضرف مکح م یدایز -وتمون...

: ددنخ یم شدرد هب هک یا هناوید لثم دیدنخ

! یدرک ضرف درَم یدایز نمو -وت

: دیدنخ رتدن ولب دیکچ هرخ باال کشا

و تدوخ شوپهایس ؟ ینک تدوخ ِشوپ هایس ونم شرخآ هک یتف -ر
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داد؟ ناوات شدرمان ردپ یاج هدم وین هک یا هچب

: شا هدنخ نایم دز قه

مرب یم سفن یشکن سفن هگا هک ینو د یمن ... موناخ نیریآ یتس نود یمن -

اب انوا زا لبق و مسَفَن نم ؟ هسفن لتق ! ماراکهانگ هت ؟نم ههانگ ! مدوخ زا

... متشک مدوخ یاتسد

دش! یم هفخ شلیابوم یادص شاک و شبلق وری دیبوک تشم

مادرمان هت نم . متسین یبوخ رادتناما نم مزا... هریگب ناوات هراد قح ادخ -

گنها نیب وتآیری ...خآ...خآ یدب سپ ناوا نمت یاج وت هک تسین قح یلو

! ینم

مهکه یور در شف نا دند دیز. رل رتدب شا هناچ و تخیر کشا هنادرم

هب هاگن دش ثعاب ، شلیابوم کمایپ یادص ... دشن و دنک لر تنک ار ششزرل

ند وابید دخر بچ شا ی شوگ ی هحفص تمس یا هظحل شا هتسشن نوخ

تلا فسآ وری شیا ه کیتس هکال دز زمرت داجه رانک نانچ ، سانشا این هرامش

هب یر"ایب گید مایپ شدنب تشپ و دوب هدش هداتسرف یسردآ دن. تخاد درنا

لبق ! فور عم تخرد کت نومه ریز ... تساجنیا ت یتناما ! درگرس سردآ نیا

بای..." هشب غشاال و گرگ ک هشخارو زانج هکنیا زا

نانچ دش! داشگ دح نی رخآ ات شن امشچ و تشذگ ویرآ بلق زا بید درد

بات تسناوت یم هک ...زالقیب رگید زاستکهیا داد یم رادشه هک یدرد
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یرمد تقو لبق، !سهسلا تشاد دای هب بوخ ار تخ رد کت .نآ درواین

واپ دوب هدز ار نروس در شهانگ یب رس ِممه اقتنا یارب شدوخ لثم یرگید

نابوتا رد یتخرد کت ریز ار شا یمخز نت ویرآ ، شتر امع رد دوب هتشاذگ

رگا دوب هتفگ . تفر یمن شدای ار نرو ورحفس دوب درکه ادیپ مشلا نارهت

ناج نتبی راب نیا ، دنوش شچیپاپ هرابود شناکی دزن زا یسک ای شدوخ

شبلق دشو راه شتسد لزا یابوم نااددز! یم تخرد تک نامه ریز ار نیری آ

هب شدوخ و دوب شرخآ یاه سفن ! نایم مظ...کییرد نمان زد. شیولگ رد

ار شفارطا هزات ! درشف زاگ لا دپ یور اپ سفن ولییب دیم هف یم یبوخ

یم ن ابوتا ردهامن ربخ ویب هدارا ،یب تدم مامت هک دیمهف هزات و درک کرد

. درادن یا هلصاف شنیریآ وحاالاب هدنار

: دیزرل شبل و درشف بلق یور تسار تسد

! ینومب اهنت مراذیمن ... نیریآ مکیدزن ... مکید -زن

تفرگ یمن لغب ار وا سدر نت درک.ات یمن رواب دید یمن ش دوخ مشچ اتاب

گرگ .زا دیسرت یم یکیرات .زا دیسرت یم ییاهنت زا شنیریآ درک. یمن رواب

گرگ و دوب هدیباوخ یتخرد ریز امرس و یکیرات ورد اهنت وحاال، دیسرت یم

یفورعم تخرد کت ات دوب هدنام رتم چدن اهنت ... شیارب دندوب درکه نیمک اه

زاگ لا دپ یور رتاپ مک حم رود، زا شندید ضحم وهب تفگ یم ن روس هک

زا شی وناز . دیود نوریب دزو زمرت یور هداج رانک دعب، یا هظحل و درشف

هدی شکن هیناث وبه دروخب نیمز دش ثع اب نیمه و دوب هدش تسس فعض
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ش تشم اردر شبلق . دنیبب تخرد ریز ار یفیرظ نت تسناوت یم دوش. دنلب

دز: ادص و تفرگ

... نیریآ -

: هراپ هراپ بلق و یمخز یون ابزا دیود

م... نیریآ -

شوغآ اردر شرس هدز تشحو و تسشن وناز یک یور و دیسر شرانک

تف: رگ

ادخ... ...خآ ویرآ یزعِز مدموا ... مدموا -

گر یور شنازرل تسد . دناسرت یم ار ویرآ رتشیب نیمه و دوب رسد شن ت

ت سد ش، تشگنا ریز یفیفخ تدش هب یاه هبرض سح واب تسشن وا ندرگ

دز قه و دید درک،نخ سح هک ار شفیعض یاه سفن و تفرگ شا ینیب ریز

یاشار: گدنز ناشیرپ هومای دیسوب و

زا میریم االن سرتن ... ماجنیا نم سرتن ... رکشورادخ ... رکشو رادخ -

لقمب... هب تدرد سرتن ... اجنیا

چگ یاپ و تسد زا تفرگ شتآ ولدش تخادنا وا یاه وازون رمک ریز تسد

دیپت یم شبلق هک نیمه ، تشاد سفن زونه وا هک نیم ه یلو شا هتفرگ

... دیود و تفرگ ششوغآ !رد شرارق یب ِدرم یارب زیچ همه ینعی
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دز: بل شش وگ رانک رارق ویب تفرگ ش شوغآ رد

م... نیریآ رایب موود م... دیم تتاجن ... رایب موود -

بقع یلدنص یور ار نیریآ ناج همین ونت درک زاب ار نیشام بقع رد

هتسشن ش نیشام ،رد رترود رتم دنچ هک ار یدرم دیدن سکچی وه تشاذگ

ندمآ تباب زا هک شلا ویخ درک یم هراظن ار زیچ همه نوخ وابدِل دوب

پک نام زمه دزو ید نخلت دش، تحار یلسع مشچ کرتخد تینما و ویرآ

درک: همزمز شظف احم هب باطخ و شا هتخوس مین یسگرا هب یقیمع

... میرب -

***

ریسم هب شهاگن کی دز. یم شباصعا هب ریشمش مخز ش لیابوم گنز یادص

...هب بقع یلدنص یور شوهیب رتک بهخد شها گن دص و دوب وربور

زگره ِک دوک و اهولقود دامر ...هب یلسع نامشچ بنآ صحا !هب شنیریآ

کیفارت و دوب هتشذگ بش هد زا تع !اس شم دمه ناش...هب هدماین ایند ب

نیرت کچوک نیریآ دمآ. یم دورف شرس دشورب یم کتپ نارهت روآ ماسرس

وهن دیزرل یم شکلپ داد.هن یمن ناشن شیاه ندز ادص هب یشنکاو

... مارآ یا یردغازنهلا یتح و داد یم ناکت ار شتشگنا

یول .زاج دروایب تقاط تسن اوتن ،دیرگ دروخ گنز هرابود که شلیابوم

دینش ار نامرآ نی گمشخ و نارگن یادص طقف یا هظحل دزو شگنچ نیشام
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: دادن ناما و

یم... اظن اتسِن رامیب شمرب می مراد -

هک درک ترپ شرانک ار لیابوم نانچ زرلادنو ار نیشام یاه هشیش شدایرف

بوخ ... دینش توکس یادص طقف یا هظحل دش! هکت رازه و دروخ هرجنپ هب

یاه سفن یادص تسناوت یم روطنآ دیاش روخد. یمن گنز شلیابوم هک دوب

و دیخرچ قعب هب نیشام ی هنیآ زا شا ینوخ هاگن ! دیاش ... دونشب نرا یریآ

: درشف زاگ لا دپ رتاپریو مکحم نامزمه

؟ دایمن تاسفن ادص ارچ ! یرب یم و مسفن یراد نی ریآ -

دیبوک تسد فک دیو زرل ! دشن دو... زرلن شا هناچ هک درشف مه یور نادند

دز: ادص و نامرف هب

ومز... یچ همه مزا مزا...گنری شریگن ادخای -

دوب... هداد جان راب ارصداه ریسم متما ووا دوب هدنامن ناتسرامیب یات زیچ

ویرآ و دموا نوری ب شکقاتا زا عیرس نابهگن ، دیسر هک ناتسرامیب یولج

داد: نییاپ ار هشی ش

شنک! ردو...زاب نیا نک -زاب

درگرس ن اتسر امیب نآ رد هک دوب یسک رگم . دوبن تراک نداد ناشن هب یزاین

شد. لخاد نیشام اب ویرآ و درک زاب ردار عیرس نابهگن ؟ دسانشن آژندار ویرآ
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درک ف قوتم ناتسرامیب یدورو کیدزن ار نیشا دز...م یم شیولگ رد شبلق

بقع رد ویرآ و شدند کیدزن دراکنارب اب راتسرپ دش.ود یپداه یلطعم ویب

تمس . تشاذگ دراکنا رب یور و تفرگ لغب ار نیریآ اجن همین ونت درک زاب ار

: دیسرپ ویرآ هب باطخ راتس ورپ دندیود ناتسرامیب یدورو

رچهی؟ امیب لکشم -

هک یبلق اه،اب وددی.اپهباپینآ یم و دوب شنیریآ تسد رآوی،دنب تسد

دز: یم سفن س وفن دیود یم شناج تاجن یارب دزومنیدز، یم

دوب... یچ منود یمن مدخر! لثم یزیچ ...هی ندر ک قیرزت شهب ییوراد -هی

... منود یمن

دشودنب ادج نیریآ تسد زا ویرآ تسد و دند یسر یوژه اهی تبقارم هب

گتف: اهنت و داتسیا شیوربور دق مامت ی درَم راتسرپ اپهر! شلد

... درگرس ام هب دیراپسب ور شدعب هب اجنیا -زا

نیمز هک دش رد نامه دنب ویرآ تسد و تسب شترو ص اررد یا هشی وردش

زا شناج همین نت نت شاذگ دید! یم یچزارموبهوم همه دید... یم . دروخن

و رتکد نا رگن هاگن ... شا یتای ح عالمئ ندرک کچ ... تخت یور دراکنارب

هلول لوغش م رتکد یتقو و دندش یم شنت دنب هک ییاه هاگتسد اهر... اتسرپ

دز: بل هفخ و هشیش ریو درک تشم تسد ویرآ دش، شسفنت یارب یراذگ

یاو... -
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یدرد چیه شاک ... دیشک یمن درد نیریآ شاک دش. هکت رازه وا درد زا شبلق

مامت روط چ ددی یمن تقوچی ه شاک دمآ. یم شوهب دعب و درک یمن سح

. تسا نییاپ ش راشف و دوش ادیپ یگر لبهک دننک یم خاروس خاروس ار شنت

... تسین گر

دنا، درگ ربور هکنیا زا لبق و دینش رس تشپ دنچنرفارزا یاه مدق یادص

ارشدین: شردارب نارگن یادص شدو راتفرگ یا هنادرم تس د نایم شی وزاب

؟ حهیلا هچ نیا مشاداد ویرآ ... ویرآ -

یوزاب رگا کش نودب و دیخرچ یم ویرآ نامشچ و نیریآ نیب شهاگن

و دمآ زین نویش و غیج ی ادص . دروخ یم نیمز درک یم اهر ار شردارب

رسمه و شردام . دنیبب ار نیریآ ردام و دناخ رچب ندرگ تسنا وت اهنت رآوی

هب ادابم هک دندوب هتفرگ ار وا یوزاب دنتشادن یبوخ حلا هکنیا اب نامرآ

ید روک هب بل ریز دشدن. شمنی فیرح مه وزاب دنزب بیسآ شدوخ

جاح دش! عطق مد رد شا هیرگ دید، ار ویرآ هک نیمه و تفگ یم ییاهزیچ

دوب هدرک هنخر که یضغب واب تشا ذگ شر یسپ هناش یور تسد نیعم

: دیسرپ ش، مکحم هشیمه نحل نایم

؟ ندروآ مرتخد رس هچبالیی اباب؟ هدش یچ -

زا نیریآ هک دنتسنا د یم بوخ شا هداوناخ و ،آویر تسناد یمن هک ره

کسوت نایم ها هاگتس یجغد یا دص ... تسا رتز یزع ناشیارب ینوخ رتخد

همه! زا لوا ویرآ وگنها دخرچ ب نیریآ تمس همه گنها دش ثع ،اب نیریآ ردام
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ار هاگت سد غیج یادص ویرآ هک دوب هداد مه تسد هب تسد زیچ همه دیاش

و تفر بقع یمدق هدز ت شحو نیع م جاح دری... ومب دری ومب دونشب حضاو

شد: راوید دنب شتسد

... نامز ماما -ای

شرس رد یسک و دید یم ار اهرا تسر وپ کشزپ یاه تالش طقف ویرآ و

دش..." مومت درب! شدوخ واب تلد ... یتسکش و شلد " دیدنخ یم هنادرمان

نیریآ دنخبل صتوری شک، لپ تشپ و دنام خهری وربور ههب کوش نیریآ ردپ

ار شضغب دشو لیدبت یرگه هب هدیشک ن هیناث هب هک یریو صت ت. سب شق ن

شناکد:

! نیریآ ... منایگ -خآ

ردآن بلق کی هک ار یا یسهن هسفق داد می راشف شتردق مامت اب یراتسرپ

دنچ ره یضبن ندنا در گرب اربی درک یم یتالش سک وره دوب شو اخم

هک دوب بی جع دمآ. یمن نیریآ ردام یادص هک دوب بیجع ...و فیعض

رپ رپ زج یسک ساوح و دندوب هدرک اهر ار شیاه دوب.ابزو هدش تکاس

دیم...حیت هفن ار وا ندش کیدزن ویرآ ندوب. یرگ دی زیچ هب کرتخد ندش

یم وا یاپ اپهب دراد هک درک سح اهنت دی... نشن ار شیاه شمدق یادص

درد! ...اب مارآ هرذ...رآما هرذ . دریم

! ویرآ -
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، تشگر شب تمس سفن یب هک نیمه و دینش رس تشپ ارزا ینز یادص

نیریآ تمردا سد رد شنهاریپ و دیخرچ فرط وابهیک یسیل زا شتروص

دش: تشم

یم و میگدنز مراد !فگمت تسه شهب تس اوح دادی لوق دادی...هبم لوق -

ی دوب شبظاوم ! تسه شهب مساوح میگدنز زا رتشیب یتف ...گ تتسد مراپس

؟ تخت ورانی هدیم نوج هراد هک

دز: وراز داد ش ناکت

شاپ و تسد هک یدوب شبظا هنز؟وم یمن شبلق هک یدوب م هچب بظاوم -

مزا؟ شنتفرگ هک یدوب شبظا ؟وم ندنوکش ور

شا هنوگ یور هک دوب کشا طقف داد. منی ناشن یشنکاو نیرت کچوک ویرآ

طقف و دوب هدرم هک راگنا ... دیزرل مهنیم شا چهنا یتح و دروخ یم رس

یم مه زا شیاه گر نورد وزا دوب هدرم هک راگنا ! دینش یم شیاه شوگ

هریخ ویرآ و درک مخ وناز دشو اهر شنهاریپ زا نیریآ مردا تسد ... دیشاپ

دز: بل ادص یب دوب هداتفا شیاهونا ز یور هک وا هب

هنم! ریصقت -

و تفرگ هلصاف ت خت زا هک ینت ندید وبا دیخرچ نیر یآ تمس شهاگن

درک: رارکت سفن دش،یب دیه بوک تخت هب هرابود

هنم... ریصقت -
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دشوخط عطق اه سدتهاگ غیج شا،صادی یدیما ان جوا رد تسرد و

رااه تسرپ و رتکد وریبل یا هتسخ دنخبل . تسکش روتینام یور فاص

زاب یگ نرمک دنخبل هب شبل اهنت . دنامب رسپا تسناوتن رگید ویرآ و تسشن

: دیشک یدب ریت شبلق دشو

نم! ِنوج ...هب تدرد -

... ددنب ب مشچ یا هظحل تس وتنا یم وحاال دوب هتشگ رب شنیریآ

***

چدن نآ رد دوب نراب یلوا هدا... تفا شیاه واشهن دوب نیگنس شیاه مدق

یاه هلپ درک. می سح ش دوجو یاررد گتس مغوخ دح نآ هکات سلا

ناوت یتح شد، هک لخ واد تفر باال یکی یکی ار نامتخاس هب یهتنم

لبم هبپتشی ورس تسشن یلبم یور . دناس رب شقاتا ارهب شدوخ تشادن

دصق و دندوب هدش غاد نز وس شراکفا . تسب مشچ یا ولحهظ دنابسچ

هب کهور یردق دوب...نآ رارق یب . دننک خارو ارس شیاه گر کت کت دنتشاد

خالص شراک درداف زا دربهکل شف شناتسد نایم را شرس دشو مخ ولج

! دشن و... دوش

تااتاق؟ منک ن وتیهارمه دیاوخ یم -

دش: هریخ شوایس هب شا ینوخ نامشچ واب تف رسباالرگ

؟ ییاجنیا زونه چار -وت
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دوب: نارگن شیوربو ر درم ی هرهچ

؟ منزب ادص ور رتکد -

ی سهنی تخت یتسد . داتسیا و درش مهف یور نادند تینا بصع نربا وس

درب: ادصباال دزو شوایس

حمو ما مشچ ولج زا طقف مرادن مه ومدوخ باصعا یتقو متفگ -هرازبرا

دعب ... دینکن خداتل تسین طوبرم نوتهب هک یراک ...وت دیسرپن لا وس دیش!

؛هن؟ هداتفین اج تارب عو ضوم نیا زونه ، تندوب نم رانک سلا همه نیا

: تخادنا نییاپ رس شوایس

. ماوخ یم -عرذ

ی هلصوح . دنادرگرب ور فرح ویب داتسرف نوریب رادادص ار شسفن نروس

گر رد نوخ درک یم سح درک. یم درد مه شندرگ و هناش . تشادن ثح ب

شدای و دنک نت زا نهار یپ همه زا لوا دشو اتاق هتس...ودرا خیب شیاه

ی هدیسرت نامشچ ریوصت ولی دید یم رات شنام .چش ددنبب ردار تفر

کرتخد ندرگ رد لدین نتفر ورف ریوصت یلو دید یم ...اتر حضاو ار نیریآ

کیتس هکپال دمآ شدو خ هب یتقو و دیمهف یمن ار شدوخ ...حلا حضاو ار

و تشادرب یسانکسا . تخیر زیم یور و درک هراپ نادن ارابد یکچوک داوم

شگ نر یکشم تخل یاهوم زا دش.نچدرات مخ زیم تمس و درک لول

رد یمنا زا تهب اب یرتخد دیدن و دنتخیر شا یناشیپ یور هناشوگ یزاب
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یم شا ینیب یاه گر درک سح و تف رسباالرگ دنک. یم شهاگن زاب همین

ار شچم یت سد هک دنک رارک ارت شراک ت ساوخ دشو مخ هراب دنز.ود وس

: دینش یا همزمز و تفرگ مکحم

! نکن -

مخا شا، دجی نا مزمه اما خرس نامشچ و انیاس ندید واب تفرگ رسباال

: تسشن شیاهوربا نایم یظیلغ

؟ اجنیا نکی یم یطلغ هچ -

یمن لا متحا دصرد کی یتح درک. یمن رواب دید یم هک ار یا هنحص انیاس

هدش نی ریآ جنا لتاق هک ینروس . دشاب هدننک فرصم شدوخ نروس هک داد

ن روس دوب! هتشک دعب، و هداد تاجن ار نیریآ شدوخ هک دوب...مرید

نوریب ار وا هکنیا وبقلزا دیشک نو ریب انیاس تسد زا ضبر ارهب شتسد

: دیبسچ ار شچم رت مکحم انیاس هک دورب داوم تمس هرابود تساوخ دنک،

ن... شهار نیا -

لباقم دزو انیاس تسد ریز شتردق مامت اب نروس هک دوب هدشن مامت شفرح

تسد زا سان کسا دشو ترپ نیمز یور مکحم ،سانیا شروابان نامشچ

زیم هب تسد دشو شناج گیدر،بالی ینز هب ندز ب یسآ رکف . داتفا نروس

دنک: ظفح ار شلداعت هک تفرگ

! نوریب ورب -ربو...
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: تفرگ زیم هب تسد دشو دنلب شیاپ قاس شیدد درد هب هج وت یب انیاس

! هنیئ اکوک نیا -

شیاهوم دنب هشیمه رتزا مکحم شتسد و درک یبصع یا هدنخ تک نروس

دش:

؟ یاوخ یم مه !وت متسنود یمن -جید؟

ت: سشن انیاس یاه وربا نایم یگ نرمک مخا

تراک یشب ش هتسباو یتقو راب...ویل راب،ود هنک...هی یم تمورآ شلوا -

تس! هتخاس

ی هدند رتیک خد هب یر گید ب یسآ ادابم هک درک تشم تسد نروس

نزبد: شیو ربور

! نوریب دوب... -جابل

دنک. تب اراث شدوخ هکنیا یارب تسا تصرف نیرتهب هک تسناد یم انیاس

دوش... ل یدبت مه دیدهت هب تسن اوت یم هک یتصرف

داوم نیا نم ! یتفیم هفایق و تخیر زا دهگی زور ...ود نکن هباالتن هاگن -

هی یلو متشاد رسوراک نوشمه اب مامت سال ...ود مظفح زا ور شلا ثما و

.می مروخب نیمز ت حار مت ساوخ یمن نوچ منک فرصم مدوخ هک دشن مراب

نیئاک وک هنک یمن یقرف وومقت... هیلا یخ هدیم مدآ کههب یشمارآ متسنود
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دعب هب ییاج هی زا شمه ... فلع و لگ ای ارادلوپ امش ِن موت ادخ یمرگ

هنک! یم تدوبان

انیاس هک دیدنخ یردقنآ ! دیدن خ قوهف دعب،یب و درک یا خهدن کت ن روس

شن یاپماش یرطب تمس تس ...د هیرگ ای تسا هدنخ زا شمشچ کشا دیم هفن

یرطب انیاس هک دشکب رس سفن کی تس اوخ و درک شزاب تکرح کی واب درب

نتسکش یادص اب شدنل ب یادص درک. ترپ یا هشوگ وهب دیشک شتسد ارزا

دش: نامزمه یرطب

شتشپ و ندز کُک هساو ینک یم لول کابالسی؟دالر یلیخ ی درک رکف -

هتسرد یچ یتفرگن دای زونه و سهتلا یس کیدز ؟ن ینک یم زاب نیاپماش

؟ طلغ یچ

یلو دش خیلا هتدشل یا هظح ،ل دیچیپ شیوزاب رود هک نروس ناتشگنا

: شتروص یور دش مخ نروس و درک رهاظ ظفح

نوج ، همدو خ لوپ . مرارد ور کابالاس ادا داوخ یم ملد ! متفرگن دای -نه...

یچ ندادن مدای ماباب هنن هرآ ! شم هبه منزب دنگ داوخ یم ملد همد، وخ

و ترس مامت ییوررپ اب دراو هزات یوت هک ندادن مدای ... طلغ یچ ه تسرد

! یراد بیمر تحیصن زاف نم قاتا وت یایم و نییاپ یزادنیم

دعب دشو غاد شرس یا هظح دوب،ل هدیشک هک یداوم ری وثات مشخ تدش زا

نکد. فرصم داوم دمآ یم شیپ درک.مک سح شبل تشپ ار نوخ یمرگ ،
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جیگ یا هظحل شرس درک. یم هبرجت ار هضراع نیمه راب ره یلو مک یلیخ

شو بجم و تفرگ ار شیوزاب انیاس دهد، تسد زا لداعت هکنیا زا لبق و تفر

د: نیشنب درک

! یدش غامد نوخ -

دنا: بسچ لبم یتشپ هب رس نروس

منک! یم جارخا ور وت زاههم لوا ... ادرف -

تف: رگ شا ینیب ریز یلا مت سد نروس فرح ههب جوت یب انیاس

... یدرک یم پوک نس یدرو خ یم بورش م هگا -

و گرم ؟ تساوخ یمن ار همنی رگم ردک!" "هب داد رادشه شرس رد یسک

اردداو شدوخ باوج لد رد شدوخ ؟ نکمم لکش نیرتدب هب نروس ی دوبان

هنک، یم کیلش شبلق وت هک ینوا ، هریگ یم و شنوج هک ین "وا درک هیجوت

منم!"

: تفر نییاپ شیولگ سبی یددهک انیاس یدزو دنخلت نر وس

! بوخ هچ -

ترفن نایم هکنیا سح رو... طنیمه شمه ونت دیزرل یم فیفخ اسانی، تسد

زا دوب هتخوس شردپ لتاق یارب وا، یارب شلد هظحل کی ، نروس زا شدیدش

شرانک دیایب امدغشدنب نوخ هک یا هظحل درک...ات یم شدوبان نورد
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ار ینوخ لا متسد انیاس . تفگ یمن یزیچ رگید ن روس هک دوب بیجع و دنام

درک: همزمز شا هدش دیلک هیا نادند نایم وزا تخادن ا لطس رد

شمت. ادن مافرح زا ویر ظنم نم -

قفوم ردقچ تسنا د یمن دویل سرب نهبنرظ امیشپ شنحل درک یم یعس

ارزاتن شا یباکر شوپریز وا، هب هجوت ویب درک زاب مشچ نروس دوبه.

داد: ناکت اوه رد یتسد تفر یم مامح تمس هک روطنامه و دیشک نوریب

! یایب موبهاما مح تاوت یاوخ منی هگا هتبلا دش... مومت تافرح هگا ورب -

مامت اب انیاس ... دوبن مه نیگم شخ رگید یلو تشادن رکشت زا یناشن شن حل

انیاس ، تسب شرس تشپ ار مامح رد هک نرو وس درک تش م تسد شناوت

شزا یاهوناز . تسشن قاتا فک اج نامه و دروایب تقاط تسناوتن رگید

هب شردپ تهک سناد یم .وقیت دیزرل یم ووا شدوخ هب تبسن ترفن سح

شدوخ نامشچ وااب تسد ارهب نیریآ گرم یتقو ، هدیسر لتق هب وا تسد

؟ دناز وس لد هظحل کی روطچ وبد، هدید

***

شیپ تعاس دنچ تاقافتا هک یر دقنآ ! رایشوه شنهذ یلو دوب نیگنس شک لپ

خآر، ورد شا هتسب نامشچ وا، نت یدرس ... دروآ یم رطاخ هب حضاو ار

ار شپچ تسد ! داتفا شپت هب هرابود و داتفا شپ زات شمشچ شیپ هک یبلق

هرخ درک،باال سح شتسد رد لدین زا هک ار یفیفخ شز وس و داد ناکت
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ریت شرمک ات ندرگ .زا تسشن شیاج رس برض وهب دنک زاب مشچ تسناوت

ینارگن اب نامرآ همه... زا برتد دوب هدش یدن ب لتآ هک شتسار تسد و دیشک

دمآ: شتمس و تفرگ ر اوید زا هیکت

. تدنیبب ایبد هرابود رتکد یابد شاداد باوخب ؟ یبوخ ... ویرآ -

و تخادنا شرانک هاگت سد هب یهاگن دز، یم سفن سفن هک درحیلا ویرآ

شا هنیس هسفق ارزا بلق راون باهی سچ دوش، شعنام نامرآ هکنی زاا لبق

نوریب شتسد زا هدید بیسآ تسد نامه اب یتخس ارهب لدین و درک جدا

درب: ادصباال نامرآ دزو نو ریب شگر از نوخ . دیشک

شاب زنوچبهت رکف یتسین تدوخ رکف ؟ یباسح درم نکی یم راکیچ -

. ینو زرل یم و نوشنت هظحل ره ضیرم بلق هکابهی

شفقوتم تسنا وتن مه نامرآ تحی دش. دنلب تخت ی هبل زا هجوت یرآویب

شرس یا هظحل ... تفر یم ندش نشور روهب اوه و دوب حبص کیدزن دنک.

یاه همکد هک روطنامه و درک ظفح ار شلداعت یتخس هب یلو تفر جیگ

دز: تس،بل یمب تسد کی اراب شنهاریپ

؟ هبوخ نیر نیر...یآ -یآ

دهدن ناشن یزیچ شن رکدحل یم یعس داد. نو ریب رادادص ار شسفن نامرآ

دنک: یفخم ت سن ارمنیاوت شنامشچ شآوب اما

تفگ یم رتکد یلو یوژه... یاه تبقارم ووت هشوهیب زونه ... هبوخ -
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! هبوخ

دق مامت نامرآ هک تفر جورخ رد تمس دوب هدرکن رواب هک ردحیلا ویرآ

: داتسیا شیوربور

تشاد نامام ... تسین بوخ تبلق عضو هنک. ت هنیاعم رتکد لقادح راذب -

هی هک هنوخ شدرب شی پ تعاس هی روز هب اباب ! یداتفا یتقو درک یم هتکس

نکه. تح ارتسا مک

یم شیولگ رد شبلق دنزن داد ...ات دنامب مارآ ات تسب شچم یا هظحل آیرو

دپت!

و رتکد ... دایم حلاهینبد هچ االنوت نیریآ هکنیا رکف زا هراد مسفن -

. تسین نم درد یاود ناتس رامیب

دز: یدنخلت و تشاذگ شبلق یور تسد

! هدیباوخ یسیو یآ تخت ور شاود . تساجنی نما درد -

و دوب درد شنت مامت . تشذگ شرانک زا ویرآ دشو شا هریخ مغ اب نامر آ

یاه تبقارم شخب کیدزن ت. شگ یم چزی کی یپ طقف شنهذ و برتد شبلق

زا شیاهوناز . داتسیا یا هظحل نی ریآ ردام و ردپ ندی ،ابد دیسر یوژههک

هب درک روب جم ار شیاهاپ دیز!هبزرو رل شا یگدنامرد و نز نیا درد ندید

نییاپ رس .اب تشادن هاار مشچ نآ هب ندرک هاگن یور یتح و نتفر ولج

زد: شیادص نیریآ ردام هک تشذگ ناشرانک زا هداتفا



199

-رآیو...

. دیخرچ شتمس فرح ویب داتسیا . تفرگ ادص ینآ هناردام ازمغ شبلق

شیوربور دشو بدنل نیر یآ ردام دنک... هاگن شنامش چ هب هکنیا نو دب

نیمز ادابم هک دوب شرانک هظحل ره شر سمه و تشادن لداعت . داتسیا

. دروخب

... شمن یبب نراذیمن ؟ منیبب مور هچب نراذب یگب نوشهب هشیم ه... شیم -

چمشهاو نآ رد تخود مشچ هرخ وباال تفر نییاپ ویرآ یولگ بیس

اقیقد شا، هنوگ یور نیریآ ردام تسد دمآ... دنب اه نآ یخرس زا شسفن

دز: بل ضغب واب تسشن دوب هدز یلیس هک ییاج نامه

... شخبب ی! منی ریآ زیزع ...وت هنکشب متسد -

در: شف مارآ و تشاذگ شتسد یور تسد ویرآ

منز. یم رحف شرتکد ...اب همقح انیا زا رتشیب -

جراخ شخب زا رتکد هک دوب هظحل نامه اقی وقد دروآ نییاپ ار وا تسد و

دش:

... درگرس -

: دناسر وا ارهب شدوخ دنلب مدق نچد اب ویرآ

؟ هروطچ نی -حلاآری
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: تفگ یمارآ یادص نت واب تخادنا شیور ش یپ عمج هب یهاگن رتکد

. شینیبب هقیقد دنچ ینوت یم . هشوهیب زونه اما هلبیت شعفالسا طیارش -

... مقاتا شایب دعب

شلد هک وردحیلا تخادنا نیریآ ردام هب یهاگن دش. یرآوخلای لد هت

: تفگ رتکد هب باطخ دز، یم رپ نیر یآ ند ید هظحل کی یارب

؟ شدنیبب شردا م لوا هشیم -

داد: ناکت رس نیر یآ ردام هب یهاگن اب رتکد

. متسه ترظتن مقم اتا ...وت هشیم -

ینازرل دنخبل اب نیر یآ ردام . تشذگ شرانک دزوزا ویرآ ی هناش رس یتسد و

دش: کیدزن ویرآ هب

؟ منیبب و منیریآ منوت یم داد؟ هزاجا -

: تسکش نیریآ ردام ضغب و درک وزاب تسب مشچ یگنر اببلنخدمک ویرآ

. تسین ملد وت لد ... مرسپ هدب تریخ ادخ -

نیر یآ ردام ندرک رضاح هکبیار راتسرپ و درشف ار شتسد رحف یب ویرآ

دش! شم شچ ِراخ یآرنی ردپ ، خرهاش هاگن گنر و تشذگ ناشرانک دمآ،زا

ویرآ و دوب هتفگن چیه و هتخیر کشا شر سمه یاپ اپهب طقف هک یر دپ

هب یگرزب ملظ هتشذگ رد مه خرهاش یتح ... تسنا د یم ار شلیلد بوخ
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. تشادن ار شداماد ندرک شنزرس یور وحاال دوب هدرک ن یریآ

دش، رداص هک یودور هزاجا دز. رد هب راب دنچ و داتسیا رتکد قاتا در تشپ

دید: شزیم تشپ ار رتکد و تشاذگ اتاق اپهب

؟ تسین بوخ نی ریآ -حلا

دش: اه شیامزآ یس ررب لوغ شم رت قیقد دزو مشچ ارهب شک نیع تکدر

. مرسپ نیشب -

دش: شا هریخ ینارگن واب تسشن وا هب کیدزن لبم یور راچا یرآوهبن

هدش؟ یچ -

شیاهوربا نایم یگنرمک مخا و داتسرف نو ریب رادادص ار شسفن رتکد

: تسشن

هدیم نوشن اه شیامزآ یلو ... ندرک قیرزت شهب ردخ م عون هی یدوب هتفگ -

. هدوبن ردخم هک

: داتسرف نییاپ ار شناهد بآ یتخس هب ویرآ

؟ هدوب یچ -پس

هرایم تدش هب تعاس چند هساو ور درف یتایح هکعالمئ بایمک یوراد -هی

تس... هدنز درف هک ندن صیخش ت یداع دارف ا هنکمم که یردقنوا ! نییاپ

هب بدع تعاس هس ات رثک ادح دیاب هدش قیرزت شهب وراد نیا که یسک
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. هتخس شنداد تا جن هنرگو هشب لقتن م نات سرامیب

نتفگ هب بل هکنیا زا وقلب دیبوک شا هنیس هسف هبق سرت یرآواب بلق

داد: همادا رتکد دنک، زاب یفرح

هی اری خا تموناخ اما مگیم ونیا هک مفساتم اما... شیدنوسر عقوم هب -وت

نیمه متش... و برض راثآ هورپزا فیعض تدش هب شندب . هتشاد طقس

ور وراد نوا تقاط شندب نوچ دش ششیپ تع اس دنچ یبلق تسیا ثعاب

؟ مرسپ یبوخ اما... هلبیتسا شتیعضو االن رکشو رادخ . تشادن

شنیریآ رس هب هچ شد. تشم شکاندرد ی هنیس هسف ق یور ویرآ تسد

دش. یم کیدزن تیعق او هب رتشیب شت متحاال ا هظحل ؟ره دندوب هدروآ

دمع وزا تسا هدنز نیریآ هک تسناد یم لوا نامه زا نروس هکنیا لا متحا

وبا دیشک یا هدیرب سفن ... دیایب شندرب یارب ات دوب هدرک رادربخ وارا

داد: ناکت سر حلا نامه

... دیدب ه مادا -

رکد رت ییولگ راچا هبن ویرآ . تفرگ شتمس و تخیر شیارب یبآ ناویل رتکد

: تفگ رتکد و

نوشن اه شیامزآ هناف .مسات هشا هتب شاد ید ایز ضراوع هنکمم وراد نیا -

مینک یم یعس هدش.ام دشدی ییاسران اچدر نوتموناخ یاه هیلک هک ندیم

مینودرگ رب یداع حتلا هب ور رامیب تیعضو و مینک یریگولج شتفرشیپ زا
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ای زیلا ید هب روبجم هنک هرن،مم شیپ نومتاراظ تنا قبط ازیچ یلیخ هگا اما

ینوخ ودلا نا ونع هب شردام و ردپ هک هنیا نم داهنشیپ ! میشب دنویپ یتح

دش، دنویپ هب زاین هگا دبنهک ورناجما المز تاشیامزآ رتدوز هچ ره رامیب

. مینک مادقا رتدوز هچ ره

شا ی ناشیپ هب یتسد مکحم و دیکچ شا هنوگ یور هنا روابان ، ویرآ کشا

کنند! یم شیاه هیر دراو غیت درک یم سح ، دیشک یم هک سفن . دیشک

؟ دایم شوهب یک -

: تشادرب شچم ارزا شکنیع رتکد دمآ. می هاچ رازهت اگنا شیادص

هللا اشنا . همهم یلیخ هدنیآ ت عاس تشه و لهچ . مرسپ شاب هتشاد ربص -

. هریم شیپ ن ومتاراظتنا قبط یچ مهه هک

و دیزرل شناج مامت ... دیزرل شا هناش وباالخهر درشف ش تسد نایم رس ویرآ

... دشخبب شبلق ارهب نیر یآ ادخ درک وزرآ

***

! هراد تقب اطم دصرد مهد تشه -ندوونهو

سبح س دش.فن لفق شیامزآ با وج یور و تفر نییاپ ، نروس خرس هاگن

ار دنبندرگ هک یزور نامه فرت...زا نییاپ شیولگ ویسب شا هنیس رد دش

هنادیما لویان تسناد یم تار قیقح شلد دوب،هت دیده نیریآ ندرگ رد

قح اررد یتیانج نینچ شردپ ...هک دشاب هدرک هاب تشا که دوب ر اودیما
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ارهب یکانر طخ یور اد چنین شدوخ ...هک دشاب هدرک ن شیان یشآ هبیرغ

... دشاب هدرکن ق یرزت ش هانگ یب نیرتانشآ

: دیشک شی اهوم نایم یتسد مکح شدوم جک یدنخلت هب شب کجنل

نه؟ هگم ... هراد دوجو یمه رتدب هی هشیمه -

دز: بل شیوربور درم نی گمغ هاگن رد هریخ و تفرگ رسباال

؟ تسه منیا زا رتدب -

... نروس یداد شت -وتناج

: دیبوک شز یم یور تسد مکحم نروس

یب ِنم رطاخب ... هدرک یبلق تسیا بشید ! مدرک کسیر شنو رسج نم -

... هدمو ین شوه ب یتح زونه . هتشگ ورب هتفر گرم یاپ ات نادجو

: دیشک یا هدیرب سفن

یچ؟ داین شوهب هگا -

هکاز دش زاب برض هب نانچ قاتا لویرد دی وگب یزیچ درک زاب تکدربل

اب روصنم و دیزرل ترامع مامت یاه نوتس ، راوید هب شندش هدیبوک یادص

: دیشک دایرف شمشخ تیاهن

! لقع ییب هرسپ یدنک و نوم همه روگ ! یدن ک وتدوخ -گرو

ی هقی رد تسد دمآ. ولج دنلب یاه مدق واب دنزب یفر ح دادن ناما نروس هب
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شهاگن بل جنک ید نخلت و خرس یهاگن هکاب ار ووا تخادنا شرسپ

زا نوخ هک دز شتر وص در یتشم نانچ و درک بدنل یلدنص رکد،زاریو یم

دات: فا هار شبل جنک

... مهفن ی هرسپ هدرمن ... هدرمن تس! زهدن هرتخد -

کدر... یمن یعافد نیرت ک چوک نروس و دوب رت مکحم شمود ت شم

دنگ یچ... همه هب یدز دنگ اوه... ید اتسرف یدرک دود ور نوم هدنرب گرب -

! یدز

دش هدیبوک شا هنیس رد یا هقرو یلو دنزب ار موس تشم هک درب باال تسد

دز: داد شدرد و مشخ مامت اب نروس و

رشف... یب رتهت خد هت! رتخد -

: دروآ ورفد زیم یور ار شتشم نروس و دنام اوه رد روصنم تسد

یمحر وفهتسلابایب یدوب ش قشاع که یسک ر تخد ابیز... وتو ِرتخد -

هب دوب کیدزن تامدآ رکدی... هجنکش و ترتخد ی! دوب هدرک شسبح مامت

هک یا هچب نوا ... یتشک وتدوخ ی هون ننک! یزارد تسد تدوخ رت خد

! فرش یب دوب تدوخ ی هون یتشک

... دیزرل یم و دیخرچ می شیامزآ باوج یور رو، صنم ی هدز تهب نهاگ

رتخد ! شا وخنی ر تخد دوب... شدوخ رتخد نیریآ ! قباطت دصرد دص کید زن
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یرتخد ... دیدن تقوچیه هک یرتخد نامه ! نروس رهاوخ ابیز... و شدوخ

تسد ... دشن . دروایب تقاط تس ن اوتن ... هدرم شردام هارمه درک یم رکف هک

یب رتکد و دمآ دورف شیاهوناز یور و...ندش! دتفین هک تفرگ زیم ی هبل هب

درک. کرت ار قاتا فرح

ار شتسش تشگنا و تخادنا شیوربور ی هتسکش درم هب یهاگن نروس

: دیشک شا هراپ لب جنک

شتاجن یاهب و دمدا شتاجن ... تتسد زا مداد تاجن و ترتخد ؟ هدنرب گرب -

دزن! هقیقد دنچ هساو هک یبلق دش

... هرادن کماان -

ار هگرب تو سشن شیاهونا زاز یکی یور درک... ش رت یرج روصنم ی همزمز

تشگنا نامه واب دیرب ار شتشگنا ذغاک دی. شک شردپ تسد زا برض هب

درک: هراشا ذغاک یور دصرد هب ینوخ

ق باطت ووت نم اب دصرد دمه تشه وهنو دون هتشون ! نوخب ... نیبب -

انو گرزبردپ یشیم یوت نعی ! مشردا رب نم ینعی ... یشردپ ...عینیوت هراد

! شنتشک شردام مکش ...وت نتشک تامدآ هک یا هچب ... شییاد ونم هچب

راب نیلوا سلا، وود تسیب از دعب دید. یم ار شر دپ کش هکا دوب راب نیلوا

دوب!

ییازیچ ...هی یدو ب هدیمهف ؟وت مهب یتفگن رتدوز ؟چار یتف وزتدرگن ارچ -
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... شزا یتفرگ یا نا ید شیامزآ هک یدوب هدیمهف

نروس ... دیسرپ زدومی یم دایرف دز... یم دایرف و تخیر یم کشا

شردپ سیخ نامشچ شی پ شکشا ات دیشک شمشچ ریز یتسد مشخ اب

درب: ادصباال ال باقتم و دزیرن

نوریب شمدیشک تاه هچو ن یادگل و تشم ریز زا نوج هکنمیه یزو -ر

یمن یلو یدوب هتخیر شرهو ش وهب ترهز وت هک یزور نومه ... مدیمهف

تی... سنود

درک: همزمز شیاه ندز سفن سفن نایم

ناخ... روصنم تی سنود یمن ور چازی یلیخ -

: تفرگ وا مشچ شیپ ار نیری آ دنبندرگ و درب رفو شراولش بیج رد تسد

رخآ زور هکات ینومه ... تیگدرب ناشن نومه ! هنامام دنبندرگ ... نیبب -

دوب! شندرگ

شتسد فک ار دنبندرگ وسرن دز. یم ود ود دنبندرگ یور روصنم سیخ هاگن

: تشاذگ

تش پ ونیا یدو هب تفگن وت هگم نم..." ِنیر !"بیزتا نوخب و شتشپ ... ریگب -

زا دنبندرگ انی یزور طقف یدوب هتفگن شهب هگم ننک؟ کح نامام دنبندرگ

؟ هشابن گیدهزهدن هک دایمرد ش ندرگ
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دوب! شدوخ تدبر... شیاه سفن رلزدیو یم کانتشح و شردپ تسد

داد... تسد زا هنامحر ویب دروآ تسدب هنادرمان هک ینز دنبندرگ

نانچم ه اما رو صنم . داتسیا شیاهاپ یور و تف یمیزرگ هبل تهب سد نر وس

دوب... هدز زونا

تس؟ ینزهد تسنود یم ؟ شهب یدرک قیرزت دمع زا ور وراد نوا -

دش دنب شیاهاپ یور یت خس هب روصنم هک دز شتآ ی راگیس رحف یب نرو س

دز: گنچ نار روس تسد چم و

؟ یتسنود یم -

دز: هرگ وا هاگن اررد شخرس هاگن نر وس

... متسنود یم -

هدرگرس نوا شیپ هدرگرب یتشاذگ و یتسنود یم ؟ یتفگن و یتسنود یم -

؟

: دیرغ شیا دندانه نایم زا نروس

... هشرهوش هدرگرس نوا -

ینم! نوخ نمشد -و

رآما تسنا وتن رگید و دیچیپ ششوگ ررد وصنم در درپ و نیگمشخ دای رف

: دنامب
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تفج هتر...دپر تخد بلق وت ینوخ نمشد ! هترتخد ر هوش وت ینوخ نمشد -

و یتفرگ تر امع نیمه وت شور هچب نوج هک یرت خد ! هترتخ هیاد هچب

؟مثل ینک شسبح هک فگمت یم تهب نم؟یابد زا یراد یع هچتقو حاال

شمک ش یوت هچب اب زور زور...هی هی شرخآ و دیدن شو خ زور هی هک نامام

نم... مشچ ولج

طقف هک درک اراتنمیهزاب شنهاریپ مکدههیا مشخ .اب دهد هما دا تسناوتن

یراگیسا ردج دوب هتخوس شفص زان رتشیب هک ار یراگیس ! دشک ب سفن

داد: رادشه و تخاد نا

درد ... شهب یداد درد یفاک هزی ادنا ناخ...به روصنم یشیمن شچیپاپ -

ور شنوج ی هل صو ... یتفرگ ازش نوج اخن!هی روصنم ی شیمن شا درد ور

هدنو م تارب هک یسک اهنت ! یدیم تسد زا ونم هنرگو ناخ روصنم یر یگ یمن

ید... یم تسد زا ور

***

،اسانی) صخش لوا یوار )

دزموحاالهک یم سفن سفن م. درشف بلق یور تسد و متسب ار قاتا رد

مدوبن ر وبجم و درک یمن مهاگن یسک م،حاالهک دوخ مو دوب م دوخ فطق

هک ییاه فرح ! دیزرل یم کیرتسیه نتم ،تمام یدرسنوخ هب منک دومناو

هک دوب حید هب ناش ید نلب هک ییاهدایرف ... مدرک یمن رواب ار مدوب هدینش
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، روصنم رتخد دوب؟ روصنم رتخد نیریآ هم... ونم دند ینش ترامع مامت

مدوب هدرک س لاامت منمشد رهاو خ هب مامت هام دنچ ونم نر وس رهاوخ ی نعی

رهاوخ تاجن یارب دوب؟نم هتشک گهان یب دپرمار هک یدرمان ر هاوخ ؟هب

یراتسرپ نروس رهاوخ زا زور دنچ ؟نم مدوب تفره نروس غارس منمشد

؟ مدوب هدرک

یمن ! دریگب ار جامن دوب هدنام ،مک متشاد مدوخ هب تبسن نترفیهک سح

، روصن یم هدشمگ رتخد . مدرک یم تقا مح سح ... مشکب سفن متس ناوت

نیا از رتدب تسنا وت یم یزیچ هچ و دوب م ردپ ی هدنورپ لوئسم ِرسم ه

حفر نم ؟ دوش مبلق رد راخ زاانی رتشیب تسناوت یم یزیچ هچ ؟ دشاب

یرگید ظفاحم ره لثم ومکلا! مامت ... مدوب هدینش ار شردپ و نروس یاه

زدار یم مجو شیاهدایرف رد هک یدرد و مشخ و ضغب نم ... ترامع رد

شلا ح هب یا هظح مال هناوید لد ام... یتنعل لد ملد... و مدو ب هدی نش

سلوی خت یاه هچبرس هکملثپ لبق بش لثم تسرد دوب... هتخوس

هب قمحا ِنم و دوش مارآ هک درک یم ناحتما ار یطل غ هار ،ره هدیشک درد

هک دروآ می مدای رتشیب اه، ندناز وس لد نیا و مدوب هدن ازوس لد شلا ح

شلد یتح هک دنک یم ی زگدن یجنران کزان ِکرت رت خد نامه مه زونه منورد

لد مهک دیم هف یم شاک یلو ... دورب یا هچروم یاپ هب راخ دهاوخ یمن

م دوخ اب رتشیب هظحل ره شاک ! گرم وخِد ی منعی ردپ لتاق یارب ندنازوس

ت! سا هتشک ار المن صا اباب سهلا، تشه و تسی ب درم نآ درکمهک یم رارکت
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ورف متک بیج رد تسد . مرپب باال هدارا یب دش ثعاب ، ملیابوم گنز یادص

. دروخ هرگ ما هنیس رد رتدب سفن ، هحفص یور شوواچ مسا ندید واب مدرب

مدوجو محر یب تمس .ق متشادن ار وا هب نداد پس باوج ناوت هظحل نآ رد

هدارا یب متشگنا هک دش ثعاب نیمه ! دیشک یم خر ارهب شدوخ تشاد اما

رد شوواچ ی ادص هک دیشکن وطل یزیچ دزو غلب سامت یرارقرب ن کیآ یور

: دیچیپ مشوگ

؟ دیدج ربخ -

یم محور ارهب شیاه هجنپ و دیدنخ یم نانچ دی! دنخ یم م نورد ناطیش

وره مدوب ه داتفا ریگ تابالق رد هک راگ ...نا دوبن یهار تاجن یارب دکه یشک

. مشا ب بوخ متساوخ یمن نم م. تفر یم ورف رت شیب زمد یم واپ تس هچد

منورد موصعم رتخد متس اوخ یمن نم مت! ساوخ یمن ترامع نیا رد لق ادح

نامه متساوخ نممی ! منازو سب لد منمشد یارب متساوخ ...منی ددرگ رب

رس هک یسک نامه ... دنخشین و شنامشچ رد دنز یم لز هک مشا یب سک

یمر هکگ دنک یم کیلش نانچ ! گنب و دراذگ یم نروس بلق ارریو شتلک

دنک... سح شناتشگنارس اراب وا نوخ

! مراد ربخ...زدای -

. تخادنا منت هب هش عر شوواچ هاتوک ی هدنخ یادص

. مونش یم ... دموا مشوخ هوا! -



212

نم . تسب شقن مکلپ تشپ نیریآ مو صعم ی وچهره متسب مشچ یا هظحل

رار اکهانگ هکگنِها مدوبن قطنم یب یردقنآ ! تقوچ مدو...یه بن قطنم یب

! متشون یلو... مسیونب هانگ بی یاپ

! دموارد بآ زا روصنم ِرتخد ، ندوب هتفرگ ن اگورگ هک یرتخد -

هب میاهوناز ندش هدیبوک اب نامز ومه متفگ دش. مخ میاهونا وز متفگ

هدی مهف ار روصنم فعض هط قن شوواچ ... مدرک هچ هک مدی مهف اه، تکراپ

: دیشک مب اصعا یور زمرق خط شا خهدن یادص دوب!

! درک...عهیلا شورپادی هدشمگ رت خد هرخ -پسباال

دوب هدش دوقفم شیپ اه سلا هک یرتخد دوج زاو تشاد ربخ ؟ تخانش یم

د؟ نداد یم ار شگرم لا متح وا

اجک... زا امش امش... -

: دیرپ مف رح نایم

مقاذ هبم بیجع تدیدج ربخ هک نودب طقف ... تسی ن طوب رم وت هب شن -وا

! دموا شوخ

... مونش یم ملااونی حشوخ -

دروآ یم نیریآ رس بالیی رگا . مدین ش روز مدهمهب وخ ار مما یرآ همزمز

هب مدای ؟ مبلق م؟اب نادجو ؟با مدوخ اب مدوب هدرک هچ ؟نم مدرک یم چه
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متسد هب نروس هک یا هحل ورگااس دوبن نر وس تسدمه رگا ... داتفا فراع

تسرد ؟ هانگ یب کی لتاق ؟ مدش یم لتاق دش؟ هچمی وبند خایل داد یم

؟ مدوب هت خادنا رطخ اررد یهانگ بی ناج ثملحاالهک

؟ ینک یم مومت و راک یک -

: ممهفن مداد ح یجرت و مدی ارهفم شروظنم

راک؟ مودک -

ووا تسا هدنز هزون نر وس ما...هک هدرک رید هک آدرو مدای شیادص تی دج

! مربب ار شسفن تصرف نیلوا در دوب هدرپس

ور شراک رتدوز ! ییا جنوا هک ههام کی کیدزن ... نزن وانهار وهب تدوخ -

اراک هزات باالیسر فنربدیا ...هی مراد تمز .ال مدوخ شیپ درگرب و نک مومت

وت؟ زا رتهب یسک هچ و هشا ب

: مدرک زاب ار منهاریپ لوا ی همکد ود

منک... یم تالمشو مامت -

... مرظتنم ! هبوخ -

یارب مسرت و مدنا ومنم درک عطق ار سامت ، دشاب یفرح رظتنم هکنیا ویب

! مداتسرف یم گرم ماک به دیاب هک یدرم و مدنام نم ... هانگ ییب رتخد

***
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: دنابسچ هنوگ وهب دیسوب ار شتسد فک

مزا؟ ی درک غیرد و تامشچ ردقنا ندشی هتسخ ... هتگنت ملد -

دش: جک یدنخلت هب شبل جنک و تخادنا شا ی چم تعاس هب یهاگن

هب تنعل ... یدیباو خ هک تس هقیقد وپجن یس و تعا س لهچ قیقد -االن

یراک منوت یمن هک نم هب تنعل تس. وین هشاب نم نت وت دیاب تدرد هک نم

ابزنکی. رتچمش دوز منک

د: یسو نارب یریآ تسد هرابود و دیکچ شکلپ ی هشوگ از یکش ا هرطق

؟چیهب مدروآ ترس هب یچ ه. مزیچ همه هک تلد یادف ... متسکش و تلد -

؟ ندروآ ترس

یم رتکد . دنکن هیرگ وا شیپ هک درشف مه یور نادند و دیزرل شا هناچ

شوهب رتدوز دنک یم شکمک ابوا زند فرح تفگ یم ونشد! یم تفگ

... دیایب

دنک: راهم ار شضغب ات دیشک یهاتوک سفن

وت هک یا خهنو وت مرب مرادن و شلد ... یدرگرب نر ظتنم اناید و وکاید -

یب بلق ور مدش درد مدش، درس نم . شاب وخب مدو،وت دبب نم ... یتسین

زا هریگ یم شیتآ هراد هک یبلق هساو شاب مهرم ... شاب مرگ ،وت تهانگ

... تامشچ ندیدن ِت رسح
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یم ،اخر شترو ژنوریص یسکا کسام و گر ندشن ادیپ زا شناتسد یدوبک

تشپ زا ییاه مدق یادص . دروآ می دنب ار شسفن یرآوو مشچ رد دش

. تفرگ مشچ زا کش ا عیرس ، رتکد ند دوابید ناخرچب ندرگ دش ثعاب شرس

عالمئ ندرک کچ لو غشم دزو یگنرمک دنخبل شی، ور شی لاپ سنایم درم

دش: نیر یآ یتا یح

ن! ووج دایمن رظن وخبهب دایز وت حلا یلو . هلبی تسا شتی عضو -

ادص دزات یا هفرس کت ، شدوخ حلا هب رتکد ی هراشا هب هج وت یب ویرآ

: دیسرپ کدنو فاص

؟ دایمن شوهب -چار

درب: ورف ششوپور بیج اررد شتسد کی کدرت

... یحور ،مه یمسج .هم هدنورذ رسگ زا ور یتخس یاه بیسآ تمو ناخ -

یدایز ر ییغت شیرایشوه حطس ! ندش رتهب هساو هنک می هزرابم هراد یلو

لثم شتیعضو . هراد یراودیما یاج هدشن رتمک هک نیمه اما شهت ادن

ش نکاو ین وریب های کرحم هب تیعضو الردیان ومعم رامیب ... تسامک

... هراد شتسود هک یسک ی ادص لثم . هدیم نوشن

دزن: ای هظحل ویرآ بلق

امک؟ -

داد: ناکت رسی مارآ تکدر دز. یم ود تکدرود هاگن رد شهاگن
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زا ور تدیما . نشیم جراخ تیعضو زایان زور سه ود دعب اهرامیب زا یخیل -

دنه... تسد

ار وا اهملث سلا نیا رد !مک تخانش یم بوخ ار کشا زا رآوی مشچ قرب

ناشرس یور ایند هظح کیل رد هک ار ینانز و درم دوب هد یدن دوب...مک هدیدن

شد! یم راوآ

شردام و ردپ زا لبق دیاب هک تسه یعوضوم ... مقاتا ایب هگید هقیقد دنچ -

. مراذب نویم رد ابوت

دش: لبدن ینا رگن اب ویرآ

هدش؟ ی زیچ -

داد: ناکت نیفرط به یرس رتکد

. متسه تر ظتنم . هرادن دوجو ینارگن یاج -

شیولگ بیس و دیخ رچ نیریآ مست ویرآ نارگن هاگن ، تفر نوری هکب قاتا زا

دش مخ دش... یم رارکت شرس رد رتشیب هظ حل ی"امک"ره هملک . تفر نییاپ

مززهمکدر: ششوگ رانک و دیسوب ار شا یناشیپ و

... مدرگ یمرب دوز -

نوریب یوژه یاه تبقار زام لبدن یاه مدق بدو،اب اجنآ شلد که وردحیلا

ندید دنواب دوب هتسشن رظتنم شخ نوب ریب شدوخ نو آیری ردام و ردپ دز.
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: شهار دس دشو دنلب نیریآ ردام همه زا لوا ، ویرآ ی هتفشآ حلا

هدش؟ یزیچ ؟ هبوخ م هچب -

داد: ناکت فرط رسبهود دنت دنت ویرآ

. دینیبب ریآینور دینوتب االن منک رکف . تسی ن یزیچ هن... -هن

ند رک لطعم نا وت هن هظحل نآ دش.رد رود عیرس و دنامن یف رح رظتنم

دزو رد هب مارآ راب دنچ و داتسیا درتک قاتا رد تشپ ... نتفگ غ ورد هن تشاد

دش: لخاد وا نتف "گ دییامرفب ی" ادص ندینش اب

... رتکد -

دن: یشنب درک هراش ا رتکد

نو... وج ن یشب -

یور یاه هقرو هب یهاگن رتکد و تسشن اه لبم زا یکی وری راچان هب ویرآ

: تخادنا زیم

یلیخ ش هیلک تیعضو هنات خبشوخ و هدموا ترس اهیمه شیامزآ باوج -

دوب. دهاوخن ینارگن یاج هگید هرب، شیپ روطنیمه هگا . هرتهب

شا ینا شیپ یهب تسد دشو جراخ شا یسهن زا ویرآ ی هدش سبح سفن

: دیشک

... رکشورادخ ... رکشورادخ -
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کدر: یرآوارخیلا لد هت هک یدنخبل دز. یگنر دمک لنخب رتکد

؟ تسه مه یا هگید زیچ -

: تخادنا اه هقرو یهب هاگن هرا بود رتکد

دنویپ یارب مودکچیه هناف ساتم و هدموا مه شردام و ردپ شیامزآ باو -ج

نر. ادن قباطت شاهاب هیلک

تس: شن ویرآ یاهوربا نایم ینارگن از یمخا

ارچ... سپ ؟ هرتهب شتی عضو دیتفگن هگم -

: دیرپ شفرح ایمن رتکد

. هرادن هبدیزیلا یزاین یتح رضاح وردحلا هرتهب ش تیعضو ... هتسرد -

هست... یا هگید عوضوم

داد: همادا هظحل دنچ زا سپ کدروکدرت شهاگن ر ظتنم رآوی

! شر دام ،هن هشر دپ لثم هن ترسمه ینوخ هورگ -

دز: بل تهب با ویرآ

... ینعی -

داد: ناکت یرس تکدر

! تسین نوش ینوخ ِرتخد ت رسمه هک ندیم نوشن اه شیامزآ ی نعی -
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دش: دنلب هدز تهب رآوی

هدش. ی هاب تشا اه شیامزآ وت دیاش چی؟ ینعی -

یم نان یمطا ضحم اما هنییاپ یلیخ هییا شیامزآ نینچ وت اطخ دصرد -

امش اب شردام و ردپ زا لبق ور عوضوم نیا نم بند. شیامزآ هرابود ننوت

اه شیامزآ نیا خالف یزیچ هگا و نک تب حص نوشاهاب . متشاذگ نویمر د

. تسه شیامزآ رد اطخ لا متحا عقوم دوب،وان

اه شیامزآ ی تنیهج هکنیا رکف . دیشک شیاهوم نایم یتسد مکحم ویرآ

دوش دیرگ یحور ی هبرض کی ل محت هب روبجم نیریآ دشو اب هتشاد تقیقح

مک سفن نزبد. فرح یا هملک تشادن ناوت یتح ! دناسرت یم اردب شبلق ،

رتکد فرح هکاب دوب هتشادنرب ار مود مدق وهزون دنادرگربور دوب... هدروآ

دش: ف قوتم

. تسه مه یا هگید عوضوم یلو مفساتم -

یدنب لتآ شا، هدش بیسآ تسد دش. تشم شنا وت مامت اب ویرآ سملا تسد

شنا وت مامت اب مه ار نآ تسناوت یم رگا بدوویل نازی وآ شندرگ دشهوزا

واتیر فرح و درک ش گنها حفر ویب تش گرب رتکد تمس درک. یم تشم

دش! شص خال

ونیا هک مفس و...مات هدش اودر تر سمه مکش هب یدیدش یلیخ تابرض -

تنوهچبهرادبشه! یمن هگید اما مگیم



220

ورگا تفر بقع یمدق لداع یبت دش... هایس یا هظحل ویرآ مشچ شیپ

اب رتکد وخدر. یم نیمز کش نودب تفرگ بملاهنیم زا یکی هب تسد

دش: دنلب ی نارگن

مر؟ سپ یبوخ -

دز... شیاه گر کت کت هب شبل ق درد و درش مهف یور مشچ یا هظحل ویرآ

دنتشاد ار اناید و وکاید اه ،هن...نآ دشاب شندش ردپ هراب ود نارگن هکنیا هن

یارب یدصق چیه تاق، تااف نیا مامت زا لبق دوب. هتساوخان ناشمو س دنزرف و

دوش... یم دوبان نیریآ تکه سناد یم یلو دنتشادن ندش راد هچب هراب ود

زورما یهک خلت یاهربخ ندینش ناوت ش هانگ یب ِنیریآ ... شحور ، شبلق

هک یزور ات درک دهع شدو ابخ هظحل نامه ویرآ و تشادن ار دوب هدینش

کندن! زاب بل زا ،بل دوشن روبجم

***

... تکرش یایم ماهاب ! شاب رضاح هگید هقیقد هد -ات

شا هریخ هدز تهب انیاس و تفر و تفگ دنک، شهاگن یتح هکنیا نودب

حلا لبق زور هک راگنا هن راگنا وبدو هشیمه رتزا یمسر یمک شپیت ! دنام

راگنا نه راگنا لا! یخیب نامزمه و تشاد یمرب مدق مکحم ... تشادن یبوخ

هدا ورحوجناشتفا هب هک یدرد راب ریز شرمک دوب هدنام مک زو رید هکات

... تقو هقیقد وهد واسانیمدنا داد روتسد هلمج ود دوش...رد مخ دوب

یتح و دنک یهارمه ترامع زا نو ریب ار نروس دوب رارق راب نی لوا یارب
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هب عیرس دش! یم جراخ اجنآ زا ترامع هب شن زاآدم دعب هک دوب راب نیلوا

تک . تخادنا شدوخ هب هدنیآ یرد هاتوک هاگن همه ووالزا تشگرب ش قاتا

اهنت . درکن فلت ار تقو سپ دوب نوریب ب سانم ال ماک ، شگنر یکش م راولش و

و دیشک شیاه بل هب یگنرمک ورژ دیشوپ شراول وش تک گ نرمه شیلا

مه هزون ینعی نیا و دوب هتشذگ هقیق هسد تخ. ادنا شت اسع هب یهاگن

اب ترامع یرد ظفاحم ره هک ار یگنر یکشم تلک هک یردقنآ تش... اد تقو

رتسکاخ هب یم شچ طخ و دراذگب ش رمک تشپ درک می لمح شدو خ

و دیسر یم رظن هب رت هدی شک شا،حاال یرتسکاخ نامشچ ! دشک ب شنامشچ

یهممش! اهراک یارب دوب ت یعقوم نیرتهب

زا دربب ندش،لد ورگا دریگب ناج تسناوت رتمی تحار ترامع زا نوریب

شبل جنک دنک! ک یلش شبلق رد تلک نامه اب دنا وتب هک یزور ات شردپ لتاق

درک.هزون شت عاس هب یهاگن . دنادر گربور هنیآ دشوزا جک یدنخشین هب

! تفگ یم نیرفآ شا یسانش تقو هب دیاب نروس و تشاد نامز هقیقد اهچر

دوب،هب هداد هیکت شدیدج یکشم الک یداک هب گنیکراپ رد هک وا ندید اب

: تفرگ نیشام ارزا شا هیکت نروس و داد تعرس شیاه قمد

. هشک یمن لوط ارتخد هیقب لثم تندش رضاح -

دش: رت قیمع انیاس دنخشین

یچ همه زا ندوب سانش تقو ، ظفاحم هی هساو دی... تفگ نوتدوخ -
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بش ، هشب رضاح عیرس تسین شناوت رد هنود یم هگا هک یردقنوا هرت. مهم

؟ تسین نوتدای ! هباوخب شراک سابل اب

: دنامن رود انیاس مشچ زا شبل جنک دنخبل و تخادنا باال ییور با یات نروس

وش! راوس ... یتف رگ دای بوخ و تاسرد -

: تشاذگ ولج یمدق ب جعتم انیاس هک درک زاب ار هدننار کمک مست ورد

؟ لور تشپ من یشب نم -

: تشاذگ نیشام زاب همین باالیرد تسد نروس

منک؟ تعیاشم تکرش ورات موناخ من یراد عقوت هنکن ؟ هنیشب یک سپ -

: تسشن انیاس یا هوربا نایم یگنرمک مخا

. دیرب هدنن ابار هشیم ه لثم دیاوخب دیاش ...فگمت دوبن انی مروظنم -

منو؟ مدبشک وخ لا بند ور هگید یکی هیزاین هچ مرب یم ور وت یتقو -

. درشف مه یور ن ادند انیاس دشو راوس ، دشاب یباوج رظ تنم هکنی ویبا

هکنیا ویب تسشن لور تشپ دوش! لتاق متح روط هب دوب رارق زورما راگنا

: تسب شار دنبر مک دنک شهاگن نروس هب

ربم؟ اجک -

زد: مشچ ارهب شکرام یباتفآ کنی ع نروس
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نک! نهاگ تدوخ . تسه سا یجپی وت ریسم -

هک تفرگ ار شدوخ یول ج یتخس دشوهب ضب قنم لبق زا رتشی اسانیب کف

راب کی قفط میدادرگا تسد ارزا شرس اال متحا نروس دی. وگن یزیچ

داد! یم باوج هنعط نودب و تسرد

هدی دن هکنی .هنا تسشن یم یسکول ن میشا چنین تشپ هک راببدو نیلوا

دوب هدش اوسر اهار نیشام نیرتهب شردپ ندوب هدنز نامز ،هن...رد دشاب

ت شگنا ناریا رد یددهک یم ار ییاه نیشام و هلی سو ، ترامع نیا رد یلو

دش،یب جراخ هک ترامع وزا درک زاب تومیر اراب گنیکراپ ...رد دندوب رامش

شبیغرت رتشیب ، شیاپ ریز نیشام باذج یادص و داد زاگ رت مکحم هدارا

شیا رب زیربت یاه بش لبق، سال دنچ ش! صرح ندرک وخیلا تعرس به درک

درک یم ابرو یسک هچ دشو یم خالهص بش رخآ یاه نتشاذگ سروک رد

دوب،ود هدرک مرت رورغ اراب شرهش یاه نابایخ مامت زور کی هک یرتخد

اپهب رخآ و دشاب رکده یگدنز نارهت یمیت یاه هناخ زا یکی رد مامت سلا

ود ندید واب تخادنا شر س تشپ هب هنیآ زا یهاگن درا؟ بذگ ایفام ترامع

شلد دند، میرک شا یهارمه یر گید نیشام رد هک اه ظفاحم زا رفن

و...دز! دنزب هنعط هک تساوخ

. نیدنوشکن نوت دوخ لا بند مه ور سکچیه رکشورادخ -

درک: لا بند ار انیاس هاگن در یلا یخیب وسرنبا
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اینز وات ننک یم تیاع ورر هلصاف . نتسین واپ تسد وت دایز -واان؟اانو

... نایم ولجن هشابن

دیوگب تساو خ یم میقتسمریغ دش. لفق نامرف رود مکحم انیاس ناتشگنا

هدرک شرو جمب نروس ارچ سپ دوب واپ تسد رد ؟رگا تساپ و تسد رد هک

خیلا زاگ رس ار شصرح دهد،متما یب اوج هکنیا دنک؟یب شا یهار مه دوب

یتح یا هظح ول دناخرچ شتمس ندرگ یگنرمک مخا اب نرو وس درک

: دیوگ یم هچ یمد هفن مه شدوخ

ینو ت یمن یشو رفب مه ور تدوخ ، هتفیب نیشام ورب...خطهبانی رت مورآ -

! یدب و شتراسخ

رفامن شتردق مامت اب هدارا یب هک یردقنآ دش! مامت نارگ انیاس ربای شفرح

نروس فرح دش... فقوتم ایخابن رانک یدب یادص اب نیشام و دناخرچ ار

یلو درم شدوخ رد راب نیمرازه یارب و شح ورو بلق و مشچ رد دش راخ

ار شمسا درک یمن تئرج یتح یسک لبق سلا هس رت!ات کاندرد راب نیا

هزره گنا یلا یخیب اب شردپ لتاق وحاال، دنک ظفلت " مناخ " دنوسپ نودب

سفن سفن . دوبن شدوخ تسد شنا مشچ دز...من یم شناج به ندوب

و درک می سمل شار رمک تشپ ی هح لسا هدارا یب شپچ تسد مه... شندز

، شروصت الف خرب . تفرگ ارمنی نروس ناج مد اجرد نامه هک دوب ادخ راک

ندش فقوتم زا هقیقد ود یتقو یتح ! تفگ یمن یزیچ چیه اما نروس

روطچ دوب هدیم هف مه شدوخ راگنا دزن. یفر ح مه دوب،زاب هتشذ گ نیشام
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هام یک طقف ... تسین شرانک رتخد قح هک هدروآ ارهبزناب یفر ح هنادرمان

دوب شرانک تاظحل نی رت تخس در اما تشذگ یم ترامع هب انیاس ندمآ زا

! یفرح نینچ ندینش دوبن شقح و

هاگن شرانک به هکنیا نود وب دیشک شیاه هیر ارهب اوه ی تخس هب اسانی

فرح یاج یلو دوب هدش رت مارآ یمک رکد. نشور ار نیشام هرابود دنک،

دز، کلپ هچ ره هک یر درک...نآدق یم درد ! تخوس یم شبلق رد نروس

ریز یتسد صرح واب دزیر هکن دنک ریگرد شیاه اربامژه شکش ا تسناوتن

یم یگدننار رت مارآ دنا. من رود نروس مشچ زا شتکرح . دیشک شنامش چ

! دیزرل یم فیفخ ، نامرف رود شتسد ود وره درک

ی هظحل اهنت نروس و دند زن فرح یا کهمل مادک چیه ، تکر ش هب ندیسر تا

: تفگ دشن هدایپ

وش... هدایپ هنک. یم کراپ و نیشام گنیکراپ لوئ -مس

شتمس عیرس یناوج درم دشو هدایپ ، دشاب یفرح رظتنم هکنیا نو ودب

دنک. کراپ ار نیشام ات تفرگ ار انیاس یاج و تفگ دماشوخ مارتحا دمآ.اب

یدور و تمس هک روطنامه و درب شرفو راولش بیج اررد شتسد کی نروس

دز: ینشدوبل ار انیاس یاه مدق یادص ، تشاد یمرب مدق تکرش

. رادرب مدق نم کیدزن -

شیپ سکو ول هقبط دنچ نامتخاس و داد تعرس شیاه مدق هب انیاس
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تشادن شیوربور درم زا یهاوخرذع عقوت . دنارذگ رظن رتاز قیقد ار شیور

. دسانشب رتشیب ار شفارطا یاضف هظحل درنآ داد می حیجرت و

و ایرت هفاک رت! کیش یتح و دوب لته البی هیبش تسرد نامتخاس یدورو

اهی ملیف هیبش یدایز ، دندرک یم ددرت هک ینادنمراک و یتحار یاه بمل

داتسیا یا هشیش رو سناسآ لباقم نروس ... نارهت نشیکول اب یلو دوب یجر اخ

نروس دوب؟ هدرکن رکف شتمسق نیا هب ارچ دزن. یا هظحل انیاس بلق و

شگنر . تخادنا شرس تشپ رت یبهخد هاگن مین اردزو روسناسآ ی همکد

؟ شفرح بدوزا تحاران زونه ... دیمهف یمن را شلی لد ووا دوب هد یرپ

ار مهدزاود هقبط ی همکد نروس و دندش راوس ود ،ره روسناس آ ندیسر اب

مشچ زا مه شتکرح نیا دشو تشم نآ یاه هلیم رود انیاس تسد دز.

مشچ مکحم انیاس روس، تآناس کرح ضحم ؟هب دیسرت یم . دنامن رود نروس

! دینش ششوگ اررد ششیپ سلا هس اهی غیج یادص و درش مهف یور

دوب هدنام ومک درک می سح شناه ارردد شا هدعم اما بدو هدروخن یزیچ

تسد شیاه شن کاو یلو درک یم سح ار نروس هاگن ینیگنس ... دنزب جغی

تر تخس ار زیچ همه شندوب یا هشیش هک کچ وک کقاتا نیا ندوب. شدوخ

ود یانیاس رگا کش نو ودب دروآ یم شدای ار کانتش حو قافتا کی درک، یم

مهد هقبط درک...ات یم کسهت روسنا هبآس شدورو ضحم دوب،هب لبق سلا

، شنداتفا زا لبق دشو مخ شیاهوناز عبد، هب ییاج کی زا یلو دروآ تقاط

تف: اررگ شیوزاب مکحم نروس
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؟ یراد ایبوف تچه؟ -

مه ریو وبل داد ناکت رس مارآ دنک، ارابز شنا مشچ هکنیا نودب انیاس

یم دنکباال زاب ار شنامشچ روسناسآ تکرح ماگنه رگا تسناد یم ... درشف

ارگ انیاس و درکن اهر ار شیوزاب نروس ، مهدزاود ی هقبط هب ندیسر .ات دروآ

درک! یم عطق وزاب زا دوب هتفرگ نرو س هک ار یتسد ، تسنا وت یم

ناج دیوهب شک نوریب نروس تسد ارزا شیوزاب ، روسناس آ ندش فقوتم اب

زابکدر: مشچ یندنک

... مبوخ -

شسرت هجوت م نروس تسناد .می دینش هبزرو مه شدوخ ار شا همزم ز

یم حی جرت یلو درب یمن شیپ ارزا یراک وا لا وس هب شندادن باوج هدش.

هک نرو س هب باطخ و تفرگ رسباال دنک... ظفح ار شعضوم نانچمه داد

دز: بل دوب هدات سیا شیوربور تسرد

؟ دیشیمن هدایپ -

رارق وا تروص ساب امم شتروص دشات مخ یمک شدنل دقب رط اخب نروس

داد: انیاس لیو حت ار شا یگشیمه دنخشین و درک جک رس . دریگب

! مدوب وت رو تسد رظتنم -

روسناسآ دنوزا ادرگربور ، دیود انیاس نامشچ هب هک یصرح ههب جوت ویب

یمنهج یاضف نآ وزا داد بل ریز یشحف وا تماق هب هریخ انیاس دش. هدا یپ
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یاه تکرش هیبش تسرد شنیازید و دوب یگرزب تکرش دز. نوریب

یاهراک واتاق دندوب راک لوغشم ناش زیم تشپ یدایز نادنمراک ... ییاپورا

مارتحا واب دندش یم دنلب ن روس ندید .ههماب دروخ یم مشچ هب یدایز

درک.اسانی یم افتکا یرس ادند هبتناک اهنت نر وس و دنتفگ یم دمآ شوخ

درک... هفاضا شتافص هب مه رو"ار عشیب " تفص هظحل نآ رد

کیش و ناوج رت خد هک یش ونم تفر شراک قاتا تمس سمتمیق نروس

دش: دنلب شندی ابد دوب یشوپ

. دیدموا ش وخ ... یناماس ب انج -سالم

رگم که دیسرپ شدوخ زا لد ورد درک هاگن ک رتخد بهب جعت اب انیاس

؟ دوبن یناط ،لس نروس یلیماف

: تفگ اتاق هب شنتفر نیح و داد ناکت یرس نرو س

داه نشی پ همه زا لوا ... مقاتا وربرای هراد اضما هب زاین هک ییاهدادرا -رق

منک. شیسررب دیاب ! یبد گارد دِم یراک

و تسب معدن دش.ردارزا شقاتا دراو نروس و "یگتف مشچ " یشنم

و رتف شراک مزی تمس درک یم راخج نت ارزا شترپسا تک که روط نامه

ادص یب شدوخ ؟ دنام یم قاتا نو ریب دیاب . دنام شا هریخ لصا تسم انیاس

رتفد رد نر وس . دنامب نوریب هک دوب نیا شت داد...درس ار شدوخ باوج

نروس هک داتسیا رد کیدزن هباو تشپ ؟ تشاد دراگیداب هب یزاین چه شرا ک
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دز: شیادص

وت! یه -

نادند نایم دیوزا خرچ وا تمس . دیوگن یزیچ هک در شف وریمه نادند

داد: ب اوج شیا ه

هلب؟ -

درک: نازی وآ شنادرگ یلدنص تشپ ار شتک نروس

؟ لخاد ایب یرادن صقد -

. تشاذگ قاتا اپهب راچ وهبان داتسرف نوریب رادادص شار سفن انیاس

: دوبن شدوخ تسد شا یباوجرضاح

! مدوب امش رو تسد رظتنم -

درم درک می رکف هک شراظتن بخرالفا یلو دش خکن یمک طقف ، یمک شلد

تشپ درسنوخ و تخادنا باال ییوربا نرو دوش،س یم ی نابصع شیوربور

: تسشن شزیم

! هروتسد نببد... ترس تشپ مرد -

تفرگ ار شدوخ یول ج یتخس هب انیاس دشو متس یس ندرک نشور لوغش م

خملتف تاراختفا کو رادم زا دوب رپ قاتا یاهراوید . دبوکن مه ردارهب هک

لوغشم نر وس ... دنکن هاگن هک دری ارگب شدو خ یول ج تسناوت ن انیاس و
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تسرد درک.هزون یم یرپس شار تاقو ا یوح بیادهبن انیاس و دوب شراک

سلا هک یت کرش ندرک هرادا و یزاسوراد هب هچ ار نروس هک تسنا د یمن

دوب! هدرک بسک شیابقر نایم ار تکرش نیرت هب راختفا لا دم یپایپ یاه

یزاس وراد تکرش بدو. هدید نامتخاس هی ندش دراو ی هظح ارل تکرش مسا

باطخ ین" ساما بانج ار" نروس مه یشنم هک دمآ شدای ... رتسگ ناماس

و دنارذگ یم رظن ارزا راوید یور یاه باق فرح یب هک روطن امه دوب. هدرک

زا شناهد و دروخ ی کردم هب شمشچ ، دناوخ یم ار شیاه هتشون لد رد

یارتکد ی... سناما نرو نامد!"س زاب دوب هدش هتشون هکباالینآ یمسا

وا تمس تهب اب شهاگن ". نارهت یکشزپ مولع هاگشناد زا یزاس وراد

نیرتهب واب نارهت هاگشناد رد مه دوب؟نآ هدناوخ یزاس وراد نروس . دیخرچ

: دریگب ار شا یواکجن یک ولج تسناوتن ؟ لدعم

و... یزاسوراد یو ناماس ؟ هکیف نیا -

یرپد: شفرح مینا نرو س

هت! سرد شازیچ ،بهیق شین اماس زج -

: نروس هب یهاگن و تخادنا کردم هب یهاگن ه رابود سانیا

؟ نارهت هاگشناد منوا ؟ دیدنوخ یزاسوراد امش ینعی -

درک: جک نرس روس

دای؟ من مهب -
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داد: یکته شا یلدنص تشپ هب نروس و تفگن یزیچ انیاس

وت مدامتع ا دروم دارفا زج یلو ... ینود یم تدوخ مور یعقاو یلیماف -

. هنود یمن ور میعقاو ی لیماف یسک ، تکرش

؟ منوتدامتعا دروم نم -

ارهب شتسد کی و داتس یا انیاس یوربور دش. شبدنل زیم تشپ زا نر وس

داد: هیکت ش رانک راوید

! یشاب رادزار هک یروبجم طقف -وت

: دیسرپ ن روس و داد تروق راداد ارص شناهد بآ انیاس

تس؟ ایین هگید لا وس -

وا یاوه .رد دنامب مارآ درک یعس و درک تشم مکحم را شت سد ود ره انیاس

درک. یم شنیگمشخ ندیشک سفن

... تسه -

دز: ایرد هب لد یاسان و درک شهاگن تنمظر نروس

؟ تسه سیزا وراد تکرش طقف اجنیا -

دش: شکیدزن یمدق نروس

ی! مهف ،می یشاب یبوخ رتخد هگا ... ینود یمن هک تسه ازیچ خلیی زونه -
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یشنم هک دوب هظحل نامه اقیقد دزو ود ود نروس یلسع هاگن رد شهاگن

دش: دراو اردزو قاتا رد

. مدروآ ور اهدادرارق ... سیئر بانج -

: تفر شزیم تمس و تفرگ نیاسا زا مشچ نروس

یمز. ور نوشراذب -

زیم یور ار شتسد رد یاه هقرو و تخادنا اسانی هب یهاگن ب جعت اب یشنم

رظن هب مه هب کیدزن یدایز ود ،نآ قاتا هب شدورو ی هظحل . تشا ذگ نروس

دوش! یمیمص تحار هک دوبن یسک نروس و دندیسر یم

؟ تسی یان هگید رما -

یشنم هب باطخ شندناوخ نیح و تشادرب ار اهدادرارق زا یکی نروس

: تفگ

... مقاتا رایب هویم -هیبآ

دش: جک شفورعم دنخشین هب شب ل جنک و تخادنا یاسان هب یها گن ونمی

هدش! دراو کوش شهب یدایز زورما ...کیی هشاب نیریش -

***

درشف شتشم یمنا مکحم ار هدرن میدز، سف ن سفن تدش هب ردحلایهک

تس: شن هلپ نی رخآ نییاپ و
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... مدرم ادخ... یاو -

حاال! یریمن -

. دناخرچ ادص تمس ندرگ سفن زابکدرویب مشچ ، نروس یادص ندینش اب

شیاهوربا نایم ی مخا دوب، هداد کتهی راوی هبد هنادرسنوخ هک وا ندید اب

وتنه!" زا لبق " داد باوج لد ورد تسشن

دحاو تمس وبد، هدما باالنی زونه شسفن دشوردحلایهک دنلب یتخس به

: داتسیا زاب همین رد وکران تشادرب مدق نروس

؟ دیدوب نم رظتنم -

یدز: جک دنخبل و تفرگ راوید ارزا شا هیکت نر وس

! مدب ت سد زا ور هنحص انی تساوخ منی ملد -

دش: لفق مه یور انیاس یاه نادند

؟ هباذج نوتارب یلیخ حلا... نیا وت رفن هی ندید -

: شنتش اذگ رس هب رس زا درب می تذل راگنا نروس میدزو سفن سفن زونه

! تنعل شر کنم -رب

دش: ل خاد انیاس ی هدز تهب نامشچ لباقم دزو یک مشچ و

ور هقبط هدزیس ، هدزاود هقبط بنک!زا تایبوف نیا حلا هب یرکف -هی

دیاب ور هقبط ونپج تسیب تشگرب عقوم نم... سو اه تنپ باالات یدموا
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. نییاپ یدرگرب

و دیشک توس هلپ اب هقبط جنپ و تسی ب نتفر نییاپ روصت زا انیاس زغم

دش: لخاد

؟ دیسرن مدوخ رکف هب روطچ هتنو. یصوت زا منونمم -

ندید .اب تسب شرس تشپ ردار انیاس و داد کتنا اوه رد یتس د نروس

ت: سشن یلبم یور نر وس و دیرپ شباال یور با یات ه، شیش رسارس یاه هرجنپ

ربدی؟ تفک -

و تش گرب نر وس تمس یگنرمک مخا واب درک عمج ار شدوخ عیرس نیاسا

: تخادنا اپ یور اپ نروس

خلت تس. ه نوخزپشآ وت زاس نک...هقهو تسرد وسرپسا .هی نکن مخا -

! هشاب

دشو هناخزپشآ دراو . دنزن یفرح هک درک تنکرل ار شد وخ یتخس هب انیاس

نییاپ ات شیاهوم ار... شیاهوم دمع زا دعب و درک زاب ار شلا ش همه زا لوا

هب ندش کیدزن یارب ار یت صرف چیه تساوخ یمن انیاس و دیسر یم شرمک

نپا یور ی ناجن رکد!ف یم سح ار وا هاگن ینیگنس . دهد تس زاد شفده

هب یبات ، تسین نروس هب شساوح درک یم دومناو هک وردحیلا تش اذگ

دنلب نروس هک ددنبب شرس اهارباالی نآ هرابود تساوخ و داد شیاهوم

دش:
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هقوهم! وت هزیرن تاهوم ... لزنوپار یه -

: دیبوک نپا یور ار هوهق سک صبا نیاسابارح

تس! ین هنوخ نیا جزماتو سکچیه ؟ دینک یم دی لوت داوم اعقاو اجنیا -

دیلوت داوم دهاش نارهت لک دی اوخ یم هنکن ... دیدیشکن ور یا هدرپ چیه

یخلا شوخ ِنم و اجنیا دی دروآ نو شتمو دصاقم هساو ونم ؟ نشاب نوتندرک

منک؟ یم تسرد هقهو نوتارب ادمر

: داتسرف نو ریب رادادص ار شسفن نر وس

درک! د یلوت داوم هشب اجنیا هک هسر یمن مه وت رکف هب یتح ؟ ینیب -می

هی سواه تنپ وت بدای تهبا همه نوا اب یناماس نرو ؟س هشیم هگم ال صا

ناکما نکه؟ دیلوت داوم هراد رارق ربج نومه وت مه شتکرش اضق زا هک جرب

ور نیمه اقی قد ...ونم ینک می شدر تو یتح همه ههک یزیچ نیا ! هرادن

خماو! یم

اه قاتا ی هت سب یاهرد هب نروس رفوبدرو یتخس ارهب شناهد بآ انیاس

درک: هراشا

رفن دنچ موشن ودک ره لخاد و هراد ادصدض اهاعقی قاتا نیا تک کت -

ننک! یم راک نراد

و دیشک زاسکران هوهق ریز ارزا نا فجن عیرس ، شتسد ن تخوس سح اب انیاس

دوب دشه ششوه نو روس یاه حفر تام ردقنآ فگت. یدردرپ خآ هدارا یب
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دش: شکیدزن لبدن مدق دنچ اب نروس دوب. هدیمهفن ار هوهق نتف رسر هک

تو؟ تسد یدنوزوس دش؟ یچ -

ک نیس مست زدو گنچ ار شتسد چم دوش، شع نام انیاس هکن زایا لبق و

درک: زاب شتسد یور ار درس بآ ریش و درب

؟ مدی م حیضوت باذج ردقنا ؟ تساجک ت ساوح -

درک: دازآ وا ناتشگنا راصح زا روز ارهب شچم انیاس

؟ اجنیا دی دروآ یچ هساو ونم -

: دیشک شندرگ تشپ یتسد یگف ابکال نروس

... همهم اربم شتیف !یک ینک تست دیدج سنج یرس هی دیاب -

ی!" ریذپ تیلوئس یم هدننک دیلوت دز"چه دنخزوپ لد یاسانرد

... متسه نوم تاسنج تست سمئلو دیتفگن مندش مادخ تسا عقوم -

یم اه لبم زا یکی ستم هک روطنامه و تشادرب ار شا هوهق ناجنف نروس

،فگت: تفر

ییاسنج تمیق م... دوخ طاسب یاپ ینیشب زور مهی تشاذگ یدید وهی هدب؟ -

! نمو ادخت یمرگ تدوخ ؟هبقلو هگید ینود یم هور ترامع وت هک

درک: همزمز بل ریز ترفن اب اسانی
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! داتعم هکیترم -

: دیشون شا هوهق زا یمک نر وس

... مدین -ش

شا هوهق ندروخ لو مغش شمارآ رد نروس و درک شها گن تش حو نیاسااب

دش:

یاتشگنا دادع هبت هتفر ازیچ نیا تمس تسیئر هک یتاعفد دا دعت ... سرت -ن

. هسر یمن مه تسد

یجه وت وا لب اقم اررد شدوخ تشاد ارچ هک دیسر پ شدوخ هزا لصاف وبال

دمآ: نوریب هناخزپش ازآ انیاس درک؟ یم

هک... نیئاکو ک !امنو هراد ضراوع مه یحیرفت یتح -

: دیرپ شفرح نایم نرو س

ودهن! یم هشک یم هک یسک ...ره منود یم -

؟ مدرم یاه هچب تسد دید یم داوم ه کنیا زا دی ودجنادتشا باذع -اتحاال

یب دح نآ ات روطچ ! دیرب ، دیسرپ رایتخا یب هک یلا وس زا شسفن هل صاف بال

شا هوهق ناجن نف روس ؟ دروایب نابز ارهب شلد فرح هک دوب هدش طایتحا

: تشاذگ زیم ارریو

راک راکف خال هی هساو ه کنیا زا یتشاد نادج و باذع یچ؟اتحاال تدوخ -
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؟ انوا زا یکی یدش هتقو یلیخ هکنیا ؟زا ینک می

: داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ انیاس

. ماوخ ...عرذمی متشذگ مدح -زا

دش: دنلب و درک زاب ار شنهاریپ لوا ی همکد ود نر وس

ایب... ملا بند -

باذ ع نروس رگا هک درک رکف شدو ابخ وسانیا تفر اه قاتا زا یکی تمس

اراب شلا وس هکنیا هن تفگ ش"هن"می باوج رد هناعطاق شت، ادن نادج و

هشیش ندید دشواب اه قاتا زا یکی دراو وا رس تشپ . دهد باوج لا وس

لوغشم کسام و صوصخم سابل هکاب یدرم راهچ یو یایمی ش داوم یاه

دنلب نروس مارتحا هب رفن راهچ وره دنام زاب بجعت زا شناهد ، دندوب راک

ینیب ریز نانچ لکلا یوب هلصا بالف یلو دیوگب یزیچ تساو خ نروس . دندش

تسد نددیو. وریب فخه یاضف نآ وزا دنک لمحت تسناوت هکن دز اسانی

نروس رکدهک یم هفرس هفقو ویب دوب هتشاذگ شا هنیس هس فق یور

ارگرتف: شیوزاب

وت؟ یراد تیساسح مه یت عنص لکلا -چته؟هب

زا کشا هک وردحایل درک ف قوتم ار شیاه هفرس نکندی ناج هب سانیا

رکد شکم ک نروس ددا. ناکت رس و دیشک یدنلب سفن چدیک، یم شنام شچ

: تخیر شیارب یبآ ناو دنویل یشن ب یلبم یور
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... هشب تیزیچ هی امتح ه رارق راگنا زو رما -

درک: همزمز بل ریز و دروخ ارب بآ درک هرا شا

تم! دروآ یم مدو ابخ دیابن شلوا -زا

مشچ شیپ دح زا شی ب زورما ... دمآرد ادص هب ساانی شو ردگ رطخ گنز

نیا زا رتدب شیا رب تسناوت یمن یزیچ و دوب هدرک هولج فیعض نر وس

دنک: هاگن ن روس نامشچ اتهب تفرگ روخدورسباال بآ .مکیزا دشاب

... هشیم هگا ... هبوخ -حملا

دز: یا هفرس کت

کمن. تست ور اه سنج ناج یمه هش یم هگا -

یکی دراو ، دیوگب یزیچ هکنیا ویب داتسرف نوریب رادادص ار شسفن نروس

یم شا هنیس هس .فق تفرگ شناتسد یمنا ار شرس دشواسانی اه قاتا زا

رکد: اهر و درشف شیاه ن ادند یمنا مکحم ار شنییاپ ...لب تخوس

! یدز ...گدن انیاس یدز دنگ -

نچد توسونر سش ن شیاج رس ،صفا نروس یاه دقم یادص ندینش اب

: دیشک اهار هدرپ و تشاذگ شیوربور زیم یور ار داوم کچوک سبتهی

. ینک تست امعرت وت ادعب ینوت می تسین وخب حتلا هگا -

یبا وج هکنیا دوب!بی بوخ درک، یم مه شزاربا و دوب ش نارگن نروس هکنیا
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دعب، و دیشک وب یمک کدر!وال هراپ نادند واب تشادرب ار هتسب نیلوا دهد،

شرکد: کاپ ملا تسد صافلهاب دزوبال شنابز رس ار گنر دیفس ردوپ زا یمک

! هلصا -

درک. تست یکی یکی اهار هتسب مامت انیاس و درک شهاگن ن یسحت اب نروس

شیوربور درم هب وور تشاذگ زیم یور ار هت سب نیرخ عبد،آ هقیقد دنچ

گتف:

. مدوب هدید ن تیفیک ابانی داوم اتحاال مگب منوت یم ... نرا دن یصلا خان -

دش: دنلب و داد ناکت یرس شبل جنک دنخبل اب نروس

! یدراو یدایز لوی دایمن تهب -

: تفر اه قاتا زا یکی تمس ن روس و درک رکشت بل ریز انیاس

. ترامع میدرگ یمرب وش... رضاح -

یا هظحل هلپ، هقبط جنپ و تسیب رکف دشواب دنلب بیرحف انیاس

درک، یم شبت رم هنیآ رد هک روطنامه و دیشوپ ار شلا د.ش یزرل شیاهوناز

ید: خرچ شتمس مارآ و دید ار نرو س

؟ دیدرگ یمرب هد ننار .اب هشک یم وطل مندموا نیی -اپ

: تخادنا شتسد رس ار شترپسا تک نروس
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همه ورامدابیان هزات ظفاحم مراذیمن اعطق ، هدننار یب های دننار -اب

. هخرچب شدوخ ه ساو اهنت تاع طاال

رها شرس تشپ تیناب صع اب انیاس و رتف نوریب دش اب رظتن م هکنیا نود وب

: داتفا

منک! شخپ و تگرم ربخ -

یروسناسآ یوربور نرو دوب.س هدش کانسرت یدایز شن یگمشخ یاه همزم ز

یا هشیش روسناس یآ دهمک نرو س هکنی بزاا جعتم انیاس و داتسیا یلومع م

: تشاذگ اه هدرن ی هبل تسد دوب، هدزن ار

یمما... ابپهل نم -

داد: شرا قر بطاخم وسرن هک دنادر گربور تساوخ و

! یایم نم -تواب

: دروخ هرگ انیاس ی هنیس در سفن

یچ؟ -

داد: کتهی روسناسآ رانک راوید هب نر وس

! روسناس آ نیا ...اب یایم نم وبند؟وتاب حضا -و

دند: اتفا شزرل هب هرابود شیاهون زا درک سح انیاس
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ابپله... مدیم حیجرت نم نم... -

: دیرب ار شم کال نروس

! یایب یچ ماب دیم حی جرت هک منم -

رت کید زن جنپ و تسی هبب هظحل ره هک روسناسآ هی رامش ریخههب انیاس

نر وس . درکن یتفلا خم رگید و داد تروق راداد شارص ناهد دش،بآ یم

یم ار شرهز باالرخه تشادن کش وسانیا دوب هدش نا برهم یدایز زورما

اب هقبط جنپ و تسیب هک دوب نارگن شلد هت نروس هکنی ربخازا یب ! دزیر

! دهد ک رتخد یاه سفن تسد ن،راک تفر ن ییاپ پهل

روادد: تسد هلمج کی رد اهنت ، روسناسآ ن دیسر اب

وش! راوس -

شیاه هیر ارهب اوه یتخس دش.سیاانهب لخاد وا زا رتولج شدوخ و

هتسب اردزواب فکمه هقبط ی همکد نروس شرفت. رس تش وپ دیشک

و درشف شناتسد نایم ار روسناسآ ی هلیم شناوت ابمتما انیاس رد، ندش

زری شخلت و درس رطع و دوب هداتسیا شیور بور اقیقد نروس . تسب مشچ

دنت انیاس و دوب هدیسر تسیب ی هقبط هب هزات روسناسآ زد. یم شا ین یب

دنک.تافقا ترپ ار شدوخ ساوح درک یم عسی و دیشک یم سفن تدن

را نروس و تشذگ یم شمشچ شیپ از مادم شیپ سلا هس کانت وشح
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غیج و درک زاب مشچ هدز تش حو ، روسناسآ ف یفخ شزرل درک.اب یم تنعل

: تشاد شا هگن مکحم و دیچیپ شنت رود نروس یاهو زاب هک دیشک ای هفخ

. میسرب ومننده یزیچ . هیعیبط اه شزر ل نیا ... تسین یزیچ ! شیه -

هل صاف درک یعس حلا نآ اب یتح و تش اذگ نروس یوزاب یور تسد انیاس

دش: رت گنت نروس تسد راصح هک دری گب

ی هلصوح منک.قفط تلغب دایمن مشوخ نیچ مه منم . روخن لوو ردقنا -

... مرادن یشک شعن

شن ت شزرل ، شروصت الف خرب یلو درشف مه یور نا دند صرح اب انیاس

ار شا ییاذغ ی هدعو نیرخآ درک... می فعض ساسحا نانچمه دش. مکرت

دش، دنلب هرظتنمر یغ شم کش روق و یراق ادص ی تقو و دمآ یمن شدای

درک: یا هدنخ کت نروس دشدنو داشگ دح نیرخآ ات شنا مشچ

؟ ندیمن غاذ اظفا حم هب ترامع -وت

شناتسد هرگ نروس دشو شتاجن یمهکف،هار هقبط هب روسناسآ ندیسر

دنک. هبلغ اش هجی ربسگر درک یعس و تفر ن بوری عیرس انیاس درک. اربزا

هب تسد همه وا، یوبشوخ رطع شو دیدش فعض و روسناسآ ی هفخ ی اضف

! دنهد شیازفا ار شن دروخ نیمز زغم اب لا متحا هک دندو ب هداد مه تسد

و داتسیا شیاج رس هدز ،بته تفر یم یرتا هفاک تمس هک نروس ندید اب

نروس و دمآ شزی یرسعسرم ن وسراگ ت. سشن اهزیم زا یکی تشپ نروس
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رت خد هک دیشکن لوط یزیچ ! تفگ هباو باطخ یا هملک دنچ سانیا هب هریخ

: تفر انیاس مست مرف سابل نوس،اب راگ شوپ کیش

. نراد اکر امش اب نوشیا -

رتف. زیم تمس دوب بوش آ هکدشل دداوردحایل ناکت رس رآما انیاس

: دیسرپ و داتسیا نروس یوربور

؟ منومب رظتنم نوریب نم دیاوخ یم -

درک: ه راشا شیوربور یلدن ص هب نروس

! نیشب -

: دیشک یه اتوک سفن انیاس

. متسین ه نسرگ نم -

فگت: تیدج با نرو س

مغاذ وربور هن یشب هینرف مدیم حیجرت ...لوینم هطوبرم تدوخ -هب

مهب! نزبه لز مندروخ اذغ عقوم هکنیا هات روخب

... رظتنم نوریب متفگ نمکه -

ن! یشب -فگمت

راچان وهب دیوگب یزیچ تسناوتن ، دیرب کالمشار مکحت برااب نیا هک نر وس



245

هب هک روطنا لهدداومه شتمس ار اهونم زا یکی نروس ت. سشن وا یوربور

: تفگ درک، یم هاگن شدوخ یونم

نک! باختنا -

روخدهک نیم شی درک.هبکالسباال هاگن شیو ربور درم هب بجعت اب انیاس

... دروخب اذغ ایرت هفاک رد

ن... هنسرگ هک... متفگ -

نو! سراگ -

دنک: باختنا سانیا دادن ناما نروس و دمآ ناش زیم سر عیرس نوسراگ رت خد

... اتساپ -ودات

لباقم زا نوسراگ هک نیمه و داد ش رافس اسانی زا نتساوخ رظن نودب

: تفگ و درک شتعاس هب یه اگن نروس شد، رود یسانیا هدز تهب نامشچ

فعض تدش زا نو مرف تشپ هم دننار داوخ منی ملد اشهم... -اتمی

. تحار تلا یخ منک کممی تقوقح زا ور اذغ لوپ نکه! شغ

ن روس دوب. یضار شلد لویهت درک تشم ص رح زا مکحم ار شناتسد نیاسا

! تفر می شیپ بوخ تشاد شیاه هشقن ینعی نیا و دوب دشه مرن یمک

.ره دروخ ار شی اذغ رخآ وزرات هب یلو دوب تخس وا روض ردح ندروخ اذغ

رکدو یم شهاگن دب نروس دنک، اهر ه فصن ار شیاذغ تساوخ یم هک راب
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نآ د!رد یشک یتحار سف ن انیاس دش، دنلب زیم تشپ زا نروس هرخ یباال تقو

ویب درک باسح ار اهاذغ نروس دوب. هدش مک شیاه ناج فصن تعاس دنچ

اگنه ... شلا بند یاسانهب و رتف جورخ رد تمس دنک شهاگن یتح هکنیا

یرتخد تقو هچی نروس دوب! نیگنس دنتشذگ یم ناشرانک زا هک ینادنمراک

درک... یمن نا مهم همه مشچ شیپ ار

دش یمن شرواب دوب. ذگشهت بش هن زا تعاس دند، اتفا هار هک ترامع تمس

ش ناج نتفرگ یارب ی مادقا چیه و هدنا رذگ نر وس اراب زور فصن رتزا شیب

و دربب ار شسف دنان هکبوت یت صرف ! تشاد تصرف هبیک زاین اهنت ... هدرکن

دوب تخس ترامع .رد دنکن تبث ار هنحص نیا یناسنا چیه مشچ ای رودبنی

نا شلا بند مشچ رازه اج همه رت... تخس ترا نمع وریب و دنک مامت ار شراک

یب نر وس و تخادنا وا یهب هاگن مین نرو، س نفلت ندروخ گنز درک!اب یم

داد: باوج وحصهل

هلب؟ -

: تفر باال نرو س یادص هک تفگ هچ طخ تشپ درف دیمهفن

ننک. یراک ننو ت یمن غول ش یاج ...وت دیدب ششوپ ور نیشا -م

واسانی درک عطق ار سامت ، دشاب طخ تشپ درف زا یفرح رظتن م هکنیا ویب

: دناخ چر شتمس ندرگ

هدش؟ یچ -
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یبا شخ دروبشاد وزا دیشک نوریب ش رمک تشپ اشارزا هحلسا نروس

: تشاد رب

. ننوملا بند یلو نا یک فرط زا منود یمن ... ننوملا بند -

: داتسرف نییا رپ ادادص ار شناهد نیاسابآ و درک اررپ شا هحلسا

مرب؟ رت دنت -

: دیشک ار شا هحلسا ندگن لگ نرو س

وت یتقو تس.ات هل ولگدض مه نیشام ! هیغو لش نوبایخ اجنیا -نه...

نک. تکرح ا نیشا م نیب ننک. یراک ننوت یمن میشاب یغولش نوبایخ نیچمه

.ود تخا دنا شرس تشپ یهب هاگن هنیآ وزا داد ناکت یرس دنتتدن انیاس

اه هدننک ب یقعت نیشام دنو دوب ناشرس تشپ نروس یاه ظفاحم زا نیشام

ششوگ اررد شبل ق یادص انیاس ، دنداتس هکیا زمرق غارچ ت شپ دید. یمن ار

یارب دوب ت یعق وم نیرتهب درک! رضاح ار شا هحلسا نر وس لثم و دینش

طقف رکده... کیلش یسک هچ دیمهف یمن تیعضو نآ رد یسک و شراک مامتا

زبس رچغاکه دوش... مامت شعفن هب هک یتصرف ! تشاد تصرف کی هب ینزا

گنز شنف لت هظحل امهن اقیقد و تخادنا شرس تشپ هب یهاگن نر وس دش،

دایرف یا دص ناهگا داد،ن رادشه ینارگن هکاب شیاه ظفا حم زا یکی و خدرو

: دنازرل ار نیشام یاه هشیش نر وس

ورب ینوت یم هک یتعرس نیرخآ ...اب نتسین نیشام ودات یکی ورب! -بور...
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یع! رف نیلو وتا چی وپب

. درشف زاگ لا دپ یور پا شناوت مامت دشواب سبح اش هنیس رد انیاس سفن

تعرس هکاب ییاه نیشا م تسناوت یم و دوبن کیفارت شیوربور ریسم

. دنیبب ار دندرک یم ناشبیقعت

... یعرف نیا وت زادنب -

هک یکیراب ی هچوک دراو و داد ماجنا ار نروس رو تسد یلطعم یب انیاس

درک. راسد ناشهار و دیچیپ ناشیولج یگنر یکشم بدنل یساش ، دندش

شروب جم نرو س هکنیا زا لبق دزو زمرت یور شناوت مامت با هدارا نیاسایب

زا شوایس دنک، زاب ار وهار دبوکب ییوربور نیشام هب شتعر س ابمتما دنک

دمآ: ناشتمس هلج دشوابع هدایپ نیشام

نکدی! ضوع نیشام دیاب . ندرک نوتمگ شدی... هدایپ -

و شوایس ایپدهشددن، هک ود وره درک زاب ار شدنبرمک یلطعم یب انیاس

زا شیپ هیناث دنچ تسرد دو ندرک ناشتروکسا عیرس یر گید وجان ظفا حم

کدر یم ناشلا بند تدم اهکهمتما نو زا یکی ، دنوش نیشام راوس هکنیا

، دنهد ما اجن یتکر ح نیرت کچوک دنناوت ب هکنآ زا لبق دشو هچوک اودر

اقیقد نیاسا روضح زا ربخ یب نروس ظ فاحم دشو بدنل هلول گ کی لش یادص

! دینش ار ینز فخهی وخآ تخا دنا نر وس یولج ار شدوخ ، شرس ت شپ

نه اریپ همه... والزا نروس هاگن و تشگرب انیاس تمس اه هاگن مامت
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خون گنر ه دیشک ن هیناث دنچ دوب،هب هدیشوپ شتک ریز انیاس هک یدیفس

: دیچیپ ششوگ رد نرو یس هدز تشحو دایرف و تفر گ

نیاسا! -

، دیچیپ شم کش رد هک یدیدش شزوس و درک هاگن شنهاری هبپ تهب نیاسااب

،سرون دروخب نیمز وناز ود یور هکنیا وبقلزا رتف شیاهاپ زا جنا

یاه کیل ابش شدایرف یادص و داتسرف شتشپ ار ووا تفرگ ار شیوزاب

دش: یکی دوب، هدش کیلش نآ زا هلولگ هک ین یشام هب شا یپ ایپ

! هدازم ورح ی هکیترم ... هدازم ورح -

لوا ! دروخ فده هب میقتسم شا هلولگ هس درک، کیلش هک یا هلولگ اهچر زا

ورد دیخ وچر دیخرچ که نیشام دشو هتفا هشک دننار یناشیپ همه زا

هک یدرف راهب مراهچ یسموو هلو ولگ دادن ناما نروس دش، هدیبوک راوید

لحم یور تسد . تشگرب اسنیا تمس و درک کیلش رکدهبدو یمخز ار انیاس

دشو خیلا شلد درک،هت زاب هار شناتسد نایم زا هک نوخ و درشف هلولگ

دید: ار شیولگ بیس نتف ر نییا پ سانیا

. دایب ترس بالیی مراذیمن . تسی یچن ...یه تسین یزیچ -

شنت ، دنکش یم طسو زا هک یبوچ لثم و دیکچ نیاسا مشچ زا یک شا هرطق

تخادنا شرمک و اهوناز ریز تسد یلطع م وسرنیب دشو مخ نرو س تمس

دز: داد شو ایس هب وور
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نو... دمهریب وین نوخهاه نیا زا یسک ات بن نک!جب نشور و نیشا -م

یقعب لدنص یور را انیاس وسرن، و تسش ن لور تشپ عیرس شوایس

تسد شبدوو یاپ یور انیاس رس . تفرگ اج شرانک مه شدو وخ تشاذگ

درک زاب ار هدننار ککم تمس رد عیرس شرگید ظفا حم ! شمخز یور نرو س

: درشف زاگ لا دپ یور اپ شناوت مامت با شوایس دشو راوس و

ه؟ دروخ تری شاجک ؟ هقیمع شمخ -ز

بدو،هب شنت رد هک یا هلولگ یاج دز. یمن یفرح یلو دوب نیاسازاب نامشچ

می نروس نار گن گنها هب هک شهاگن و تخوس یم و دوب دشه غاد تدش

"! یهد یم نتف،جنا رگ ناج زا هک"قلب دز یم داد شرس ،کسیرد داتفا

: درشف مخز توری سد رت مک حم نروس

تسیب .ات هراد یزیرنوخ یلیخ هش... اب رضاح وگب و زبنبهدرتک گنز -

نوا ور هدب راشف رتشیب و تاپ ...ِد هرایمن مو ود ترامع میسرن هگید هقیقد

زاگ.

هبرض دنچ شرگید تسد با نروس و درک رتشیب را نیشام تعرس شوایس

دز: انیاس صروت هب مکح یم

تندب یرب شوه زا هگا ؟ ومادص یونش یم ! یرب شوه دزا یابن ... انیاس -

... هشی م شکو دراو

رات ار نروس و دیزرل می شنت . تسناوتن و دیوگب یزیچ درک زاب بل انیاس
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شردپ تاقل زا قلب دوب ؟ارقر دریگب ار شماقتنا دوب هتسن اوتن دید. یم

داد: ناکت ن یفرط هب رس دنتتدن نروس ؟ دریمب

یه یراذ ب یرادن قح ... رادنرب نم توزا هاگن ! یراد یزیرنوخ ... نزن رحف -

. هرایب ترد زااپ هلولگ

دروخب ریت انیاس دوب دشه ث عاب شنداد اجخلای هک یناوج ووربهسپر

: دیرغ

... منوش یم تازع وهب تردام دایب شرس -بالیی

: دیخرچ شتمس هدز تشحو شظ فاحم

تظفاحم امش زا متساوخ یم رسمه. تشپ مت سنو د یمن نم ادخ هب نابرق -

ک...

: دیرب را شم کال نرو س دا یرف

وربنیمد... تادص مد وخ وشات هفخ فخهشو! -

سیئر هب هنیآ زا شوای وس دیرب نروس نیگمشخ دایرف زا کرسپ سف ن

یارب دح نآ ات نیریآ زا دعب نروس هک دوب راب نیلوا درک! اگنه شنیگمشخ

دش... یم نارگن یسک

***

ناخ... خرهاش -
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دشو دنلب تکمین یور ،زا دناخرچ شتمس ند رگ هک درمر دزویپ شیادص

: تفر شفرط هب یا هتسخ د نخبل اب خرهاش

اباب؟ -بهل

ش باطخ "اباب" تس ناوت منی ویرآ یلو درک یم باطخ هناردپ ار رآوی هشیمه

شدای را نیریآ ردحق وا یاه ملظ زونه اما دوب هتشذگ یدایز نامز دنک.

دوب. هتفر ن

نکمی؟ تبحص هشیم -

: تخادنا شتسد رد دیرخ ی هسیک اگنهیهب خرهاش

مرب . هشب ضیرم مسرت یم مشنارگن ... ناجرم هساو م تفرگ یکاروخ -یهمک

. مدرگ یمرب ور انیا مدب شهب

دش: شعنام ویرآ هک دورب ناتسرامی ب نامتخاس تمس تساوخ و

نومافرح شبن. نا رگن موناخ ناجرم هنکمم د یدرگرب هرابود و دیرب هگا -

... نیریآ شیپ مد رگرب دیاب منم . هشک یمن لوط دایز یلو ممهه

دش: شکید زن یمدق خ رهاش

هدش؟ دبرت شلا ؛هرآ؟ح هنیریآ عوضوم هدش؟ یزیچ -

درک: بیذکت ویرآ و دیود شنامشچ رد هدیشک ن هیناث دنچ هب سرت
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... هرتهب نیریآ تیعضو -هننه.

: تسشن خرهاش ی اهوربا نایم یگنرمک مخا

چی؟ سپ -

: تفرگ اج خرهاش رانک مه شدوخ و دنیشنب تکمین یور درک هراشا ویرآ

! دیشاب صداق ماهاب مراودیما منک... ریگرد ور موناخ ناجرم متساوخن -

: دیسرپ همدقم یب ویرآ دشو رت ظیلغ خرهاش مخا

؟ تسامش یعقاو رت خد نیریآ -

و دندش هت وسب زاب اببته شیاه وبل دروخ هرگ نیسه رد خرهاش سفن

خرهاش هک درک یم ادخ ادخ شلد !یرآورد یتاوصا نیرت کچ وک زا غیرد

. تفگ یمن یبوخ زیچ یوا هتفشآ حلا یلو دنک بیذک ت

ه؟ تسرد ... تسامش یع قاو رت خد -

درب: ورف یندنک ناج اربه شناه د بآ خرهاش

زج هشاب هنوت یم یک رت خد ! همیعقاو رتخد هک همو لعم ؟ هیلا وس هچ نیا -

؟ ناجرم و نم

دورب نامتخاس تمس تساوخ دشو دنلب دهد، ارول شدوخ ه کنیا زا لبق و

درک: شفقوتم یرآو فرح هک
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هگیم . دیتسین شردام و ردپ امش هگیم یمنگه! ونیا اه شیامزآ باوج -

تس... ین امش یعقاو رت خد نیریآ

وحاال تشگرب ویرآ مست هک دیشکن وطل یزیچ و درک تشم تسد خرهاش

دوب: هدش تشم شتسد رد ویرآ نهاریپ قیهی

زا دعب رکمد یگنودرم ! رسپ کن هزم هزم لوا ور یرا یم نوب هبز رحفیهک -

تبلق ت اعارم ... تشوگ وت مد نوب اوخن هدیشک دمیه وا مرتخد رس هک بالیی

ایهن؟ همیعقاو رتخ د نیریآ یسرپ یم نم زا رکمدوحاالوت ور

: دروآ شنییاپ و تشاذگ خرهاش تسد یور تسد ویرآ

ور هگید کوش هی تقاط نیر !یآ هشاب نوتیعقاو رت دخماهخد زا منم -

ناخ! خرهاش هدیسر شهب یدایز امش ...زامنو هرادن

تشپ ی تسد مکحم ویرآ دزو کب شلف شیپ سلا دنچ خبه رهاش نهذ

: دیشک شندرگ

موناخ ناج ورم امش یعقاو رتخد نیریآ ندیم نوشن اه شیامز آ نوا -

هاگشیامزآ ات دنچ ...وت دیدب شیامزآ هرابود ! هشاب ؟ ههابتشا ... تسین

دینک یم ناهنپ دیراد ور یزیچ هگا هتس، در هگا یلو بدید شیا مزآ فلتخم

و هون نیاوشب هبیرغ هی نهد زا هک تسین تی یعضو نوت یریآ نوچ دیگب بمه

هنک... شلمحت هنوتب

! یگب نیریآ هب اونی یرادن قح -تو
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: تسشن ویرآ بل جنک یدنخلت

... هتسرد سپ -

! ویرآ -

دنا: مب مارآ تس ن اوتن رگید ویرآ ، تفر خهکباال رهاش صادی

ترو رتخد یت ساوخ یم هک ییا جنوا ...زا شلوا ناخ!زا خرهاش گبو -برما

هک... هفنیمد رخ ِنم و یناج ِراکف خال بههی یدب لوپ ر طاخب

: دیرب ار شم وکال دیبو ک ویرآ سنیهی تخت مکحم خرهاش

مامت لوی تسین ناجرم و نم یعقاو رت خد نیریآ هرآ وبمهف! تنهد فرح -

و نم لغب وت شی گزور زایه یلو تسی ن میعقاو رتخد نیری ...آ هنومیگدنز

ناجرم و نم راب نیلوا یلو تسی ن میعقاو خدتر نیریآ هدش! گرزب نا جرم

زور نیل هت.وا شادرب ندقماهشورابام یلوا ... هدرک ادص ن امام و اباب ور

همو نوج دوخ هن... نوجمهک زا هکیت هی نیریآ ! هتفر نم شوراب هسردم

؟ ینک یم متساوخزاب رادی هرب گرم یاپ دشات ثع تاب یدرمان که یی وت

تکمین یور دز، یم سف سن فن هک خردحیلا وشرها دیشک ریت ویرآ بلق

: تفرگ ش ناتسد نایم ورس تسشن

رد رفن ،هی دموا ا یندب هدرم ناجرم و ینم هچب راب نیموس هساو یتقو -

یگتفش هکآ غبلزین وت هزور دازیه ون دوب!هی شلغب نتو یریآ دزو ور هنوخ

وراب طوالین ریسم دوب.هی هدرک رارف دیر... میاب شور رسو زا سرت و
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یاتسور هب دوب هدروآ ونپاه دوب رکهد رارف ندوب هدرپس شهب هک یا هچب

... هرطخ وت هچب و شدوخ نوج گتف یم م. یدب شهار درک سامتلا ام...

ایندب هدرم مه شمو یس هچب دوب هدیمهفن یتح بدو. هتفر نزاحلا اجرم

دز وخهنوراز وت دمو ا شلغب یوت هچب اب نز نوا یک دیمهفن یتح هدم. وا

دوخ !هکات نتشک ور هچب ردام و هراد یلوپ هداو نوخ هی راکتمدخ هک

کشن...زا یم و نوشتفج ننک نو شادیپ هگا و ندز ونرو شدر ناتسدرک

دوب! م ردارب لثم درک. یم ینوبغاب یام هنوخ وت دمحم شیپ تقو یلیخ

هرادن یهانگ چیه چبه .گتف میدب نوش پهان تفگ وبمه هشوگ هی دیشک نمو

هب مینو یمت و هرادن یا هداونوخ مه هچب سپ تبهگ، سار نز نوا هگا و

ی هچب ناون هبع ور هچب مینوت یم ... هدرم ش هچب هک میگن نا جرم

متسنوت یم یچ ... متفگن یچیه شلوا . مینک گرزب و مینزب اج شیعقاو

دموا شوه نب اجرم یتقو و دیزرل یم طایح ی هشوگ سرت اب نز نوا ؟ مگب

هد... شن هرابود گبمهک متسنوتن ، تفرگ شور هچب غارس همه زا لوا و

داد: همادا ویرآ راد گر نامشچ هب هریخ دزو یدنخ لت

هدیچیپ والیهیمالهف دوبن شنت سابل یتح زونه هک یا هزور یهی هچب -

الف خرب منک... راک یچ ماوخ یم متفگ شه وب متفرگ نز نوا زا ور شن دوب

هک یا هظحل نومه دوب!زا شادخ زا راگنا ... درکن یتفلا خم چیه مروصت

ک وشا ناج مر لغب وت شمتشاذگ یتقو ملد... هب داتفا شرهم مدرک شلغب

ور نیریآ کیچوک یاهاپ و تسد وری شاه هسوب یتقو ، مدید و منز شقو
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ن اجرم هب هظح ل نیم ،اته زورما نیمه مت...ات فگن دش. هتسب منوبز مدید

... متفگن

ویرآ یو ربور دوب هدش مخ تارطاخ راب گناارزری هک یر مک دشواب دنلب

: داتسیا

و دمحم و نم زج سکچیه ت. سین شیعقاو رت خد نیریآ هرادن ربخ ناجرم -

دعب هام دنچ دوب، هدروآ ور نیریآ هک ...زین هنود یمن ونیا شزرمایبادخ نز

شردام زا نی ریآ یراگد دش.ای راگدن وم اج نومه و درک جاودزا دمحم اب

! ندروآرد شندرگ زا افرش یب هک تس هزوریف دنبندرگ هی طقف

دز: هبل شیمه رتزا هتفرگ ویرآ

... هشیم نوغ اد نیریآ -

: تفرگ ار شیو زاب بارطضا با خرهاش

ن یریآ . هضیرم شبلق ناجرم ... همهفب یاون دیابن ی سک گبی! نیریآ هب دیابن -

مرمع لک هابت شا نیرت گرزب شیپ سلا دنچ نم هرآ ... هدرکن زاب مشچ زونه

هسو سو مگیمن ... جینا تدوخ هبقلو ِراکف خال هی زا مدروخ بیرف ورکمد!

یتقو مسق شی تسرپ یم هک ییادخ نومه هب یلو ! مدش ارچ... ... مدشن

هی بقلا رد ور مرتخد ی هدنیآ دوب کیدزن مدیمهف یتق دش،و ال مرب تقیقح

دیده ور گرم دوخ ات نم رطاخب نیریآ مدیمهف یتقو منک، بارخ نیمز یرس

اطخ نم ... مرادن مه شور امشچ وت ندرک هاگن یور یتح رزو نوا ،زا
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ور شن دز رپ یددنرپ شناوات ! همرتخد وجن با ندش ناحتما شناوات رکمد.

هبعاونن لقا دح ،ای نیریآ ردپ ناو نع گاههب یلو دوب. ناتسرامیب تخت

که وگن هبیآرنی ونیا ، یلئاق مارتحا مارب هدش گرز ب شلغب وت نیریآ یهک سک

وگن! ... هشیم نوغاد ینود یم بوخ تدوخ

نایم ... تسشن شبلق یور ویرآ تسد و تفر دزو ویرآ ی هناش سر یتسد

دنو تشاد مک ار نیمه طقف دوب، هداتفا شنیریآ ناج هکبه ییاهدرد متما

هب شدای . دنکن ال مرب ار تقیقح تقوچیه هک دروخ مسق هظح ل نامه ویرآ

وحاال دوب هدرک شنزرس شا یراک ناهنپ رطاخب ار نیریآ هک داتفا یزور

... یراک ناهنپ راک!هب نآ هب دوب هدش روبج م شدوخ

سکچیه هک درک همزمز شر ردس یسک دشو مخ و تشاذگ وناز یور تسد

نکدو یم شن زرس نکد...منیناددو یم هچ د شاب یرگید یاج ناددرگا یمن

بلق زور کی دوش... یم ضوع هدناکش هک یبلق بحا ابص شیاج ورز کی

! دنکش یم ادص اب شدو خ

***

درس شنا تسد یور هک ینت اب دیود یم ! شلغب رد ینوخ مسج اب دیود یم

وردحیلا دیود سفن کی ار ترامع نامتخاس یدورو ات نیشام دش...زا یم

شوایس هب ور دیچیپ یم ششوگ رد وا ووکتها هدیرب یاه سفن یادص هک

دز: داد
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ور! یتف وک رد نیا نک -زاب

شوغآ اررد سانیا هک ردحایل نروس و درک زاب ردار یلطعم یب شوایس

: تفر شدو خ قاتا تمس تشاد

دوز! ... دایب وگب رتکد -هب

روخدن ریت ثعا هکب یظفاحم کرسپ و دیود رتکد قاتا تمس شوایس

یاسان هکنیا زا دیسرت یم درک. زاب ار نر وس قاتا رد عیرس دوب، هدش انیاس

همین تن نروس دنک... ت ازاجم ار وا شلک نیرتدب هب شسیئر و درواین تقاط

: دیشک گنچ ارهب مالهف درد زا انیاس و تشاذگ تخت یور ار انیاس ناج

-آ...خآ...

نروس دش ثع دز،اب یم یدوبک هب درد زا هک شتروص گنر و دردرپ ی نهلا

: دنزب دا یرف نامزمه و دربب انیاس نه یپار یاه همکد تمس تسد

؟ سپ دش یچ رتکد -

ارگمرکد: شی واپ تسد کرسپ

. تسا جک منیبب مریم -االن...االن

چم مرق یب انیاس هک درک زاب ار همکد نیلوا نروس دشو رود ه لجع واب

دز: گنچ ار شتسد

... نکن -ن...
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درک: شه اگن مشخ اب شیاه ینارگن نایم زدو سپ شار تسد نر وس

یچه؟ هساو تیزا بجل ! تخبدب یریم یم یراد -

: دیشک یا هدیرب سفن انیاس

...وتنه! دایم رتکد -کدرت...

درک: یا هدنخ حلاتک نامه اب نروس

هن؟ ؛نم همرحم رتکد اهآ -

: تفر یم جیگ شر .س درشف مه یور مشچ درد اب انیاس

یم...خآ... ت یمها مرح و...نام مرحم هب وت هک...هک مر دقچ -

ناتشگنا نایم یبشرتزا نوخ و تفر شسفن هک دیرب ار شناما انچن درد

: تفرگ هار نرو س

! زابجل ی هرت خد ... تزا هریم نوخ رحفزنن -

؟ هدروخ ریت تس هقیقد دنچ -

: دیرغ مشخ اب نروس ، قاتا هب رتکد دورو با

... هتعاس مین قدیهق، جنپ و تسیب وت؟ یدنوم اجک -

درک: اربزا شتنوسما س وکفی تف اجرگ انیاس رانک یلطعم یب رتکد

. هشاب درکه هراپ ور شیلصا گر هلولگ مسرت یم . هدیدش یلیخ شیزیرنوخ -
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وش... اه همکد نک .زاب میرادن یدایز تقو

تف خملا ناوت یتح انیاس و درب شنهاریپ هیا همکد تمس تسد نروس

شیولهپ کیدزن هلولگ دوب... هتفرگ نوخ گنر شدی فس نهاریپ مامت . تشادن

یمآدرو! مهبدن ار نروس سفن یتح نوخ زا مجح ونآ دوب هد روخ

! شاهاب نزب فرح ... شت صرو وت نزب هرب... شوه زا راذن -

فیفخ شتسد که وردحیلا دات سرف نییاپ راد ادص ار شناهد بآ نروس

: دورن شوه زا هکلب دز انیاس صروت رد راب ،چدن دیزرل می

نک تو!زاب امشچ نک ...زاب یرب شوه زا دیاب نک.ن ظفح و ...رناژتی انیاس -

. مگیم تهب

ب یمک ار شیاه پکل انیاس دش. زمخ یسررب لوغشم و درک لصو مرس رتکد

داد: ناکت سر دنت دنت نروس و درک زا

انی تهب بخ؟ ی! بریم بشم ا تس ین رارق اگنهنک...وت نم !هب هبوخ هبوخ -

... مدیمن ور هزاجا

نآ هک راگنا دزو یلیس هرابود نروس و تفر ندش ه تسب هب ور انیاس مشچ

وخدر: ش خدو تروص رد یلیس

! یریم می نوشدنبن رت... خد وتامشچ دنبن -

دوب یبیکرت هک راگنا . دیمهف یمن تسرد ار دوب انیاس خرس هاگن رد هک یفر ح
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! یماکان و مشخ و درد زا

هدب راشف تو تسد مکحم . مرایب شرد ناالن یمه دیاب . هشنت وت زونه ه لولگ -

ورزمخ.

یم خون گنر هدیشک ن هیناث کههب ییاهزا گ یور تشاذگ تسد نروس

دن: تفرگ

درم! ه رتخد بخ... رایبرد -

: تشگ ار شتنوسماس فیک بارطضا اب رتکد

دمرا مفیک درکموت یم رکف ت. رامع وت میرادن یسح یب یای شوه یب یوراد -

یلو...

: دیبسچ ار یوا هقی شدازآ تسد اب نروس

و رازه ترامع نیا ؟وت ینک یمی طلغ هچ وت سپ ؟ میرادن هک یچ ین -عی

عیرس تسرفب ور ؟ییک میرا دن روطچ ه... شیم ادیپ فلتخم یو راد لدم کی

! هریگب

: تفر ن ییاپ رتکد یو لگ بیس

یم مراینرد ور هلولگ رتدوز . هداد تسد از نوخ یلیخ ... هرایمن -اطقت

... هریم

: دیزرل یم مشخ زا نروس ی هناچ
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هبت! تنعل ... تهب تنعل -

دینش یم ادصهاار شیب درک.مکو ارخیلا سانیا لد هت شدا یرف یادص

شزاین دروم لیاسو و غیت هک روطنامه رتکد دش... یمن ه جوتم تسرد ویل

: تفگ نروس هب ور درک یم فیدر ش رانک ار

ور راذب ور توناز ی.هی شاب هتشاد طلست شور هک شرانک نیشب یروج -هی

ور... شاها مهپ هگید رفن یگبروهی مکحم ور شاتسد و تخت

داد: شب تکدریهن هک درک شهاگن ینارگن اب نروس

... شانودند نیب راذب ور زاگ نیا لوا ! بنجب -

.رد تشاذگ سنیاا یاه دادنن نایم یتخس وهب گتف رتکد زاگرازا نر وس

چراته تسناد یمن یلو دوب هدید یمخز مدآ و مخز و نوخ راب رازه شرمع

سیاانرا یاهاپ رکد هراشا نر وس ظفاحم هب رتکد دوب... هدش خیلا شلد

رگفت: مکحم ار شی هوا دزوزاب همیخ انیاس یور ابیرق نرت وس و دریگب

! تاهاب منک راک یچ منود یم دایب شرس -بالیی

مخز ن درک ینوفعدض لوغشم زاههم لوا و تف رگ هدیدان ار شدیدهت رتکد

رد ادص که دشک ب غیج تس اوخ و درک زاب مشچ دشدیی درد اب انیاس هک دش

نرو ...س دیزرل یم شظفاحم و نروس تسد زری شنت دش! فخه شی ولگ

داد: تروق راداد ارص شناهد بآ رتکد و دیشک یهاتوک سفن
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. دیراد شهگن مکح منک!م یم عورش -

مک حم نروس دز. یم جوم انیاس نامشچ ضووحرد حاالهب تشحو و سرت

ات سانیا نامشچ یا هظح دش،ل لوغشم هک رتکد و تفرگ ار شیاهوزاب رت

ناتسد نایم ارزا شدوخ ات درک قتال ناج همین دعب، شدو زاب درد زا رخآ

یم شمشچ شیپ ار گرم . دیسر یمن شروز و دنک اهر شظفاح وم نرو س

درک... یم زاب مه ارزا شنت دنب دنب یسک راگنا یددو

! هروخب نوکت راذن -

تر مکحم تساوخ ، دیبوک یم شا سهنی هسفق هب مکحم بلقیهک اب نرو س

هک دشوردحیلا دازآ انیاس یوزاب یا هظحل هک دریگب ار انیاس ناتسد

را نروس ی هنوگ شیاه نخان دنک، یم هچ دراد دیمهف یمن مه شدوخ

یوزاب ه رابو د شتروص دیدش شزوس هب هجوت بی نروس و دندیشا رخ قیمع

دز: بل شدرس قرع زا سیخ ترو ص رد وخهری تف اررگ وا

... هدنومن یزیچ ! رایب ت قاط ؛ هشیم مومت ...االن هشیم مومت -

رارق شیاه نادن د نایم زاگ بدوورگا هدش لفق مه یور یاسان کف

شنا مشچ کمدرم دش... یم درخ شیاه نادن د مامت شک نودب د، نداد یمن

ار هلولگ رتکد هک یا هظحل تس ورد دیزرل می نروس یاه یلسع هب هریخ

دایرف . دنامب شو هب تسناوتن رگید و تفر نیاسا نت زا قمر ، دیشک نوریب

دش: نا مزمه زلفی فرظ رد هلولگ نداتفا یادص اب نروس نارگن
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! نکب یراک دش؟هی شچ -

دش، تح ار هک ویخاشل درک ارچک شسفنت و ضبن بارطض ابا رتکد

رفسدات: نور یب رادادص ار شسفن

ور شمخز دیاب . هشی م یعیبط هراد شسف ونت ضبن دشه... شوهیب درد -زا

آسیب شیلخاد یاه مادن وا یلصا گریا هب هلولگ رکشورادخ . منزب هیخب

نکی. لو و شاتسد ینوت یم . هدزن

کدر.نهزو اهر یمارآ راهب انیاس تسد دعب، و تسب مشچ یا هظحل نروس

یور شناتشگنا در دوب نئمطم ویل دندوب هد رواینرد ارکلما انیاس نهاریپ

هب هریخ نروس دشو ندز هیخ ب لوغشم رتکد ... هدنام کرتخد دیفس تسوپ

درک: همزم ز بل ریز و دنام سانیا سیخ و گنر یب تروص

دی... شک درد یلیخ -

ت: خادنا شا یمخز ی هنوگ هب یها گن مین تکدر

هدش... یمخز تت -صرو

شیاه نادند دزوزامنای رانک شا ینا شیپ یور ارزا انیاس یا مهو نروس

: دیرغ

منک! یم سیو رس ور وت نهد نم یلو ... تسین مهم -

سنبت دح نآ ات نروس هک دوب راب نیلوا داد. دااهم شراک حرفهب یب رتکد
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هک انار مسنا ارزدوپ هیخب نیرخآ داد. یم ناشن تیسا سح شدار فا هب

، قاتا زا شن تفر زایبرنو لبق دشو دنلب تخت ی هبل زا نروس درک، تمام

رازه ردق شیارب تعاس کی دز...نآ گنچ مزی یور ارزا شراگیس و کدنف

دیا! یبرد اج زا دوب هدن ام مک شبلق ... شبلق و دوب هتشذگ سلا

***

هک ندرک یه انگ هچ اموصعم لفط نیا اباب... یدیدن و تاه هچب -ودرهزو

ردپ؟ مه شند مورحم ردام زا مه

یلد نص یور زا هشیمه رتزا هتسخ و دناخر شچ ردپ تمس ندرگ رآوی

دش: دنلب ناتسرا میب

نم ؟ریآیِن شزا نشاب شهد محرمو هشیم هگم رگهد... یمرب نو شردام -

وابپیا تس هدنز نیریآ هنز... یم شبلق زونه ! هشک یم سفن نهزو

! شاه هچب شیپ هدرگ یمرب شدوخ

درک: الح صا ار شفرح و درش ف شرسپ ی هناش یور تسد نی عم جاح

نیریآ هک ینامز ات مگیم ؟نم هنیا ریغ هگم ! منود یم اباب... منود یم -

سح راذب . شاب ون شرانک هنوخ ورب یهاگ لقا دح ، نوششیپ هدرگر ب هنوتب

یمن مینک یم رکف ن!ام هچب اناید و وکاید . تسه نو شهب تساوح ننک

یتقو نیریآ . تسین اجش رس یزیچ هی نهک مهف یم بوخ یلو نمهف

حیلا هچ یدوب لفاغ شاه ی تناما زا زور دنچ نیا همهفب و دایب شوهب
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جنا! اباب یراد قح ؟ شارب ی نورگن ؟لد هناتسرامیب تخت ور تنز ؟ هشیم

... موصعم فطل ودات نوا هب ینک یهجوت ییب رادن قح یلو

و درک وزاب تسب مشچ یا هظحل . داتسرف نوریب رادادص ار شسفن ویرآ

دش: شردپ نیگمغ نامشچ هب هریخ

هور لماح نز مهک هداوناخ زا شمد اغلف نانچ نم ... تسامش اب قح -

ندبمه...اغلف نودر گرب نوج همین ور شدوخ و نتشک شور هچب ! ندیدزد

مامشچ ولج مور سهلا یود هچب و نز میگلا س شی وش تسیب وت هک مدوب

اباب... م دوب اغلف هشیمه نم ند! سریرب

و رتف بقع یم .دق دروآ شنییاپ مارآ و تشاذگ شردپ تسد یور تسد

: تسشن شبل جنک ید نخلت

وت هشاب هتشادن جئزت سهلا راهچ و یس درم هی هکنیا ...هن؟ هراد -خهدن

ریو ویل نوشارب زبهن رپ شلد هکنیا هنک... هاگن ش سهلا ود یاه هچب مشچ

... هشاب هتشادن ور نوشندرک لغب

داد: ناکت رس و درک زاب ار شنها ریپ لوا ی دوکدهم

یمرب اهو هچب شیپ هنوخ مریم رس هی شدعب ... منیبب ور نیریآ مریم -

یم . مشاب ن شرس هشونمباال رادیب نیریآ مسرت یم . ناتسرامیب مدرگ

ه! سرتب مزاب هک مسرت

ش دوخ ک دوشا نادرگربور ارندید... شردپ سیخ ن امشچ و دنادرگربور
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دشو یوژه یاه تبقارم دراو و دیش وپ صوصخم سابل . دیکچ هنوگ یور

دشو تسس شیاهوناز یا هظحل ، هاگت سد همه نآ ریز شنیر یآ ندید اب

ار کهوا دوب زور دش...ود منی یداع شیارب . دتفین هک تفرگ راوید هب تسد

مامت ماه کی شدوخ دوش؟ یداع دش یم رگم یلو دید یم تیعضو نآ رد

و گرم یمنا ندز واپ تسد مامت هام کی دوب! رکهد هبرجت ار حلا نیا

یط ار یزارد هار ! هدرُم ویرآ دندوب هتفگ شنیریآ هب هک اردرحیلا یگدنز

زا ییاه هکت ندیشک شوغآ وهب ندش مد مه دات"ام"شند...ات ندوب رکهد

شدوخ زا ودمما تشذگ یم ش نیر یآ ندش ادیپ زا زور ود طقف نا! شناج

شدوخ ویرآ ات دوب هدرو آ تقاط ار هام دنچ نآ روطچ نیریآ هک دیسرپ یم

شکرتخد ؟ هتشگرب وا یارب و دشک یم سفن زونه دیوگب و دهد ناشن ار

... تشاد هانگ یدایز شک رتخد دوب! روبص زایید

یدنب لتآ تسد تساوخ یم شلد دشو تشم راو ید یور شملا س تسد

مه شیاه مدق یتح درک... یم شتیذا هک سب دنک عطق وزاب رازا شا هدش

اردر وا دوبک تسد و تسشن نیریآ تخت کران یل دنص یور ت! شاد درد

و دوب مخز شتر وص مامت درک... شهاگن فرح یب یا هظحل . تفرگ شت سد

؟ شا یلسع شچم کرتخد با دندوب هدرک هچ ! یدوب ک

.یممر... منیبب ور اه هچب هنوخ بمر تفگ یم نیعم جاح ... تمنیبب مدمو -ا

مه وت یمهگ اباب . مدرگ یمر ب دوز و مریم یلو اجنیا زا منکب لد هتخس

نیر... !یآ یاوخ یم ونی مه
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: دیزرل شا هناچ و تشاذگ نیریآ تسد یور یناشیپ

. مبلق وت هرذگ یم هراد یچ ینود یم وت طقف ! یمهف نمومی وت طقف -

وخب مدش،وت دب تقو ره هشی !مه ندز مشیتآ ورهز دنچ ینود یم وت طقف

نم ... یتشاذگ مه رم نومتفج یامخز وری زمد،وت مخز تقو ...ره یدوب

هکایمد هدن وم ازیچ یلیخ زونه منک. یم هارمومگ تو نود م!ب هچب زونه

لفاغ هزور چراود هک کین مشنزرس دیاب ... مشوگ وت ینزب یشاپ دیاب ! یدب

یشاب ینابصع دیاب . مبلق وت ینزب تشم دیاب ... تنو هایج هلصو زا مدش

ش زا سلا ود هک یعوضوم رس نم یاه یز ابجل رطاخب ایهک هچب هساو

هساو ... نتشاذگ تنت ور هک یمخز ره هساو . یداد تسد زا دوب هتشذگ

! یدیشک نم نودب هک یدرد

دشورد دنلب . دریگب تسناوت یمن ار شی اه کشا ی ولج دوب هک وا شیپ

تشاذگ شا ناشی یپ یور دوب،بل هدرکن اهر ونهز نیرا تریآ سد هک حیلا

رد وا تسد ، دشکب بقع تساوخ هک یا هظحل تسرد و دیسو ب مارآ و

درک: هاگن شن اتسد هب رواب وان دیزرل شتسد

! نیریآ -

یرپدهی گنر وصرت تمس هک شسیخ هاگن و تفر نییاپ شیولگ بیس

شیاه سفن هک دیشکن طول یزیچ و دید ار شکلپ شزرل دش، هدیشک نیریآ

دز: شیولگ رد ویرآ بلق دشو رت عیرس
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؟ یونش یم و مادص ن یریآ ... نیریآ -

اه ادص ! شرس دزباالی یم هل هل یسک دشنو رادیب یارب دیگنج یم نیریآ

فیعض دنچ ره ار آویر یادص تس ناوت یم یلو شدین یم فیعض ار

و دوب شیول ردگ یزیچ راگنا و تخوس یم اش هنیس هسفق . دهد صی خشت

و درک عمج ار شناوت هکتمام یتقو ! ددنبب ار شیاه بل تسناوت نیم یتح

رااب ویرآ داد، هلصاف مه زا یمک ار شیاه کلپ یندنک ناج هب حلا نآ اب

ار شتسد ویرآ و دید شرس باالی دیزرل یم هک یدن خبل و سیخ نامش چ

: درشف

وزاب تا مشچ هک رک شورا دخ منز. یم ادص تکدرو االن مناج ... مناج -

! رکشورادخ ید... رک

ن وریب رهک اتسرپ و رتکد دزن ادص یارب و درک اهر یتخس ارهب توا سد و

سح . تشگرب بقع هب شند ورگ تشاذگ شیولگ یور تسد نیریآ ، تفر

یز یچ دش... یم شیاه رهی دراو راشف یژناب سکا نامزمه و تشاد یگفخ

یب رتکد و دندش اتاق دراو ویرآ هارمه هب راتسرپ و رتکد هک دیشکن وطل

: تفگ راتسر هبپ ور تفر نیریآ تمس یلطعم

راد... هگن تباث و شر -س

نوریب ن یریآ رازاحقل هلول رتکد دومهینهک اتسیا قعبرت ینارگن آرویبا

: تفر ویرآ تمس عیرس راتسرپ و داتفا هفرس هب ادیدش ک رتخد ، دیشک
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! دییا ...فبمر مینک کچ رو رامیب ت یعضو دیاب ... نوریب دییامرف -اقآب

: دیشک ندرگ نیریآ مست ینارگن اب ویرآ

! رتکد هنک؟ یم هفرس یروطنیا ارچ ؟ هبوخ شلا -ح

گناه ویرآ هب یا هظحل و تشاذگ نیریآ تر وص یور ژنار یسکا کس ام رتکد

درک:

... شاب رظتنم نوریب شکمن. هنیاعم !یابد نوو ج هدمو ا شوهب ت موناخ -

وردحیلا تشاذگ اج لخاد ار شبلق دش، هتسب ویرآ ترو ص رد هک قاتا رد

تبقا رم ،زا دفاک راشب شا هنیس ه سفق دوب امدنه مک شبل ق دیدش تابرض هک

ن یعم جاح و دندوب ه دیسر هزات هک نیریآ ردام و ردپ دش. جراخ یوژه یاه

دن،لب سرپب یزیچ هک نیا زا لبق و دندش دنلب دزه تشحو شلا ح ندید اب

بل شی ولگ رد ضغ باب هشیمه ادرترزا شخ و دروخ تناک قوش اب ویرآ یاه

دز:

! دموا ش وهب نیریآ ... دموا شوهب -

***

! متسه شرس ؟نمباال دینک تحا رتسا دیاوخ یمن -

تسار رمک و دیشک شا هتسخ ندر گ تشپ یت سد ، شوایس یادص ن دینش اب

درک:
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دنچه؟ تع -اس

: تخادنا شتعاس هب یه اگن شوایس

هین... وخ مه نوتاسابل ! دیدیباوخن هک ورهز کی کیدزن ورعب... تشه -

وخن و دوب اتینمهزاب شیاه مکده . دنارذگ رظن ارزا شدیفس هن اریپ نروس

هنتا هک یرتخد رانک ار بش دش یمن شرواب دش. یم هدید شیور رب کرتخد

انیاس هدی یرپ گنر تروص هب یه اگن رکده... صحب دراد ار شظفاحم مکح

یوتپ جنک درک.آرما تحار ار شلا یخ یمک وا مظنم یاه سفن و تخادنا

نوخ ی هکل رابودن شرمک ودر هدش هتسب ژ ادناب یتق دزوو اسیانارکران

شد: ولبدن دات سرف نوریب هدوسآ ار شسفن یدد،

ور قاتا نیا هب ودور قح یسک رتکد و تدوخ زج . هشاب شهب تساوح -

! هرادن

وحاال نیریآ امدن...وال یم شق اتا رد یمخز یرتخد هک دوب ابر نیمود

هب شا یصخ ش لیم اب ندر ک تحارتسا یارب هک دوب برا نیمود ! شظفاحم

دنک تبحم ینلع تشادن تدا هکع یدرم یارب نیا و رتف یم یرگید قاتا

دوب... بی جع یدایز

، تشاذگ هریگتسد یور تسد هک یا هظحل ت ودسر تشذگ شوایس رانک زا

درک: شفقوتم وا فرح

. دیشیم ن ارگن ن وتاتس ریزد زا یکی یارب دح نیا ات یمبمنی هراب نیل -وا
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.سلا دندش ت شم هد ارا یب شنا تسد ویل تسشن نر وس بل جنک دنی خشی ن

را شمب هکزریو یردارب و تسود واشدی ظفاحم ناون ارهبع شوایس اه

وا هک دندوبن یمیمص دح نآ ات تقوچیه ویل تشاد دوخ کران تس ادن یم

یدا ییز ویاننعی دروایب شیور ارهب انیاس هب شا هزادنا زا شیب ه جوت

شوایس تمس دوب.آارم ادده ناشن هجوت کرتخد به همه مشچ شیپ

اررد شتسد دوب،یک هتسش ن شیاهوربا نایم هک یگنرمک خام واب دیخرچ

درب: ورف شر اولش بیج

؟ روظنم -

تف: رگ وا زا هاگن شوایس

. متشادن تراسج صقد -

شد: شک یدزن یمد نق روس

شو نکاو نی مه دروخ یم هریت رتخد نیا زج مه یا هگید سک ره اعطق -

ه کنیا تقو ... نشوهاب و هدید شزومآ نوشمه نم یامدآ ! مداد یم نوشن

نوشت اجن مد یحیم جرت سپ مرادن ور مدرگب نیزگیاج لا بند نو شارب ماوخب

... مدب

اکتن شباوج در یرس یلو ی!" تدوخ فگت"خر یم هک راگنا شوایس اگنه

درک: دییات و داد

ه. نیمه اعطق هلب -
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ارزارب نروس یاهراتف نکد.ر ناهنپ ار شبل جنک وحم دنخبل تسنا وت یمن

و دنک یفخم شدوخ تحیزا یار زیچ تشاد یعس ح وضو هب شسیئ دوب!ر

هجوتم تسناوت یم یتح بهوا،بهار تمدخ سلا دنچ از سپ شوایس

اور دیده ارت شا هرا شا تشگنا و تخادنا انیاس هب یهاگن نروس دوش...

داد: ناکت شوایس لباقم

قح مه درُم ه رتخد هگا یتح ! هشب مباوخ محازم هرادن قح سکچیه -

؟ همهفریش ... دیدب و شگر خربم دی ایب دیرادن

تف: اررگ بشنیدن شبل یور تفر یم هک یدنخبل جلیو یت خس به شوایس

شنف ود نفک کایار ادص رسو یب نومد وخ مه درُم هگا یتح ... نابرق هلب -

. دینک تحارت سا تحار یخلا مید.اب یم ما جنا و

یرغد: شیاه دادنن نایم زا نروس

هک! یترم نک کاپ مه هتور رخسم دن خبل نوا -

شوایس ی تکخهدن یاد یبروندزوص زاتاقا یم گردرس و تینابصع واب

دوب رتشهد قیمع هک یدن خشی دشوابن تشم حمکمرت شتسد ارشدین.

داد: ناکت رس شدوخ یارب

هک یدنو سر ییاج هب ور ندر رک اتفر عیاض ناخ! نروس م گیم کیربت -

! یراد نیرف آ اعقاو ... هزادنیم تتسد تظفا حم

شوایس یاه فرح اب هتدشل یلو درک یم شنزرس وخدشار بل ریز
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میرکد... راتفر هشیمه رتزا توافتم ا هزور نیا یناطلس نروس دوب. قفاوم

***

حلا سپاو لد هک یردام و نیریآ یور شهاگن و دوب هدات سیا یا هشو گ

دعب رتکد . دیخرچ یم ، تفر یم شا هقدص نابرق و دیسرپ یم ار شرتخد

دوب. هدرک شلقتنم شخب وهب هدرک عاالم تباث ار شتیعضو تعاس زاچند

و ردپ دن... امب شرانک رفن کی اهنت و دننکن غو لش ار شرود هک تشاد دیکات

رایدده ناشسورع بدو هدش لقتنم شخ هبب نیریآ هک هظحل نامه آویر ردام

تحارتسا ند اوتب و دشا نب غولش شرود رتکد فرح قبط ات دندو ب هتفر و

شک شا هک وردحیلا دیس اربو شرتخد تسد یاه یدوبک نیریآ دنک.امدر

دش: شا هدیر پ گنر ترو یص خهری دمآ یمن دنب

؟ منومب تشیپ منم هشیمن مرب؟ و منکب لد روطچ -

داد: همادا و دیخر چ ویرآ تمس شهاگن

... بشما مشا ب ششیپ نراذب وگب نوشهب ادخ ور ؟وت هشیم -

شعنام نی ریآ فرح هک دی وگب یزیچ تساوخ و تفر گ راوید زا هیکت ویرآ

دش:

. دیدرگ یمرب هرابود ادرف ... ادرف ... نامام تسه ویرآ -

دز، یم حفر ایهک هملک ره واب دوب راد شخ و هتفرگ تدش هب شیادص

لوله رطاخ ب شا هرجنح تفگ یم رتکد ! تفرگ یم شتآ شیا یرآورب لد
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یم رصقم وا ارردحلا شدو خ رتشیب هظحل ره ویرآ و هدید بیس آ یراذگ

ی هناش یور تسد نیریآ ردپ دنک، تفلا خم شر دام هکنیا از لبق ... تسناد

: تفگ و تشاذگ شرسمه

گدرمی. یمرب ادرف ... ناجرم نکن ش هتسخ -

دنچ زا سپ شدام واد نیریآ هک تسناد یم ... دیخرچ ویرآ تمس شهاگ ون

! هدید شچم ارهب گرم زور دنچ نیا رد ویرآ ...هک دنراد تولخ هب نیزا زور

زا شیب تساوخ یمن خ رهاش و دوب هدرک ظفح هظحل نامه شارات زار ویرآ

. دراذگب شراشف تحت انی

ار یآرنی یناشیپ ، تسین بارتفن شلد دوب صخشم هک ردحیلا شرسمه

: درشف ار شتسد و دیسوب

گنز بهم امتح یتساوخ یزیچ تم... نیب یم مایم دوز ادرف مدرگب ترود -

؟ منام هام شاب . مرایب ت زبنارب

شا یناشیپ یور مه شردپ ی هسوب دداو ناکت سر یگنرمک دنخبل نبا یریآ

: تسشن

اباب... وش بوخ -زدو

هاگن زا تشادرب مشچ خرهاش و تفرگ من شردپ هب هریخ نیریآ هاگن

دنچ روطچ تسناد یمن و تشادن ار شکشا ن دید تقاط یتح ... شرتخد

ردام و ردپ . دروآ یمن وربا هب مخ و دید یم ار وا یاه ندز جضه شیپ سلا
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آویر یولگ بیس د، نتفر دو نتشاذگ اج نا شرتخد شیپ ار نا شلد هک نیریآ

تسد ... دروخ رس شا هنوگ یور نیریآ کشا و تفر ن ییاپ شنیریآ هب هریخ

زا دعب شد. شا خهری هشیمه رتزا گنتلد و درک زارد ویرآ تمس ار شملا س

هتبلا دش. یم اهنت هکابوا دوب راب نیلوا ، شنتفر گرم یاپ وات ندش هدیدزد

هیاکه چبرسپ لثم ویرآ ... تفر گ یم هدی دان ار شا یشوهیب نامز رگا

و دیشک شش وغآ ورد تفر نیریآ مست ، هتشگ وطالنیرب ی رفس زا شردام

نایم تفس ار شا یمخز کرتخد ات تفرگ ار شدوخ یولج یت خس هب

وباتمام ادص یب مه ویرآ ضغب و تسکش نیریآ ضغب د... راشفن شی اهوزاب

: دیسوب ار نیریآ رس قرف و یناشیپ شدوجو

... منوج تهب درد ... درمان ِنم جنو تهب درد -

رکد: سمل ار شیا ه شیر هت ویبتبا تفرگ هل صاف ویرآ زا نیری آ

... یروطنیا وگن وگن... -

: تسشن ویرآ بلق یور و تفر نییاپ شتسد

ترس بالیی هکنیا رکف زا رکمد قد ؟ تبلق رس هب ندروآ هنک؟چی یم درد -

مهب... وگب و شتسار ! یدرک هتکس نتفگ یم ه... شاب وامهد

در: شف شتسد یمنا مکحم ار نیریآ تسد یرآو

تزا هک یبلق ناوات تشاد طقف . تشاد مک توور طقف مبلق ... مبوخ -

ی، شک یم سفن ، ییاجنیا ،االنهک یتسه داد!االنهک یم سپ رو متسکش
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خهبو! ینک،حملا یم ماگن

-آویر...

چدیک: وگهن یور شمرازه کشا و دیزرل رتدب شا چهنا

م! هچب -

خِرا شا رهتف تسد زا دنزرف خیلا یاج و تشاذگ ش مکش یور تسد

شد: شم شچ

! ویرآ متسنوتن منک... تبظا وم شزا مت سنوت -ن

دز: قه نیریآ و دنابسچ شا ینا شیپ هب ینا شیپ درد اب ویرآ

ت بلق هگا سرامبدای؟ دیاب بال همه نیا ارچ دخایا م! هچب ِنوج وت... بلق -

هک یا هچب با منک راکیچ ایادخ ؟ مدرک یم راکیچ دیاب آدرو یمن تقاط

حسکرمد؟ منت لولس هب لولس واب شگ رم

نا نیمطا وبا تفرگ باق ار نیریآ تروص رطف کی شملا س تسد یرآواب

داد: ناکت رس

ییانوا کت کت نورتنت، تشاذگ مخز هک ییانوا کت کت ند! یم سپ ناو -ات

... تبلق مامشچ ولج ندش ثعاب و نوم هچب زا نتفرگ نوج هک

رپ ناتسرا تمیب خت یور تشاد شنی هکآری یا هظحل ... دهد همادا تسناوت ن

ریخههب و تشذگ شمشچ شیپ زا یزیگنا هاوغم توک یفمل لثم دش یم رپ
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داد: هماد یواا هدیسرت نام شچ

زا همه زا لوا ! حتلا نیا یناب و ثعاب زا مریگن ناو ات هگا متسین درم -

م... دوخ

داد: ناکت رطفنی هب رس سرت اب نیریآ

-نه!

یم ... دیسرت یم نیریآ و تشاد رحبت نتفرگ ماقتنا رد ششوپهایس درم

درد تقاط "... نداد تسد "زا رتشیب زا دیسرت یم ! شندید بیسآ زا دیسرت

یرآوار یوزاب هدز تشحو ... تشادن یرگید گرم تقاط . تشادن یرگید

دیز: رل وا هاگن رد شنامشچ کمدرم دزو گنچ

ماقتنا تدوخ زا یرادن قح ویرآ ! ینک ماقت نا ریگرد وخدوت یرادن قح -

ی... درک ریگرد وتدوخ ممهفب هگا مسق اه هچب و مدو خ نوج ی...هب ریگب

ب... هگا مسق ادخ هب ویرآ ... ویرآ

دنک: شمارآ درک یعس ینارگن اب ویرآ ااتفدو هفرس وهب دیرب شسفن

... ماجنی مه نم شکب سفن ... نیری آ شکب سف -ن

درک. یم هفرس رتدب هظح رهل نیریآ و دیشک یم شتش پ تسد مارآ

دز: ادص ار راتسرپ هدز تشح و ویرآ هک دش یم دوبک تشاد شتروص

... نیبب ونم !یآرنی راتسر ...پ راتسرپ -
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. دشکب زارد تخت یور نیریآ درک کمک دشویرآو قاتا دراو عیرس راتسرپ

سفن نیریآ هک نیمه و تشاذگ ش تروص یور ژنار یسکا کسام ر اتسرپ

رور اتسرپ دشو جراخ شا هنیس ییرآوزا هدش سبح سفن ، دیشک یدنلب

داد: رادشه ویرآ هب

افطل وخبینست. شارب ند رک تبح ص دایز و هراد تحارت سا هب زاین رامی -ب

! دینک ت ریاع

شخبمارآ قیرزت هکپسزا راتسرپ درک... رکشت وزیربل داد ناکت رس ویرآ

یزیچ دو رادر ارب ژشن یسکا کسام تساوخ نیریآ ، تفر نوریب قاتا زا

نامشچ هب هریخ و دیسوب ار شا ینا شیپ شد... شعنام هکآویر دی وگب

دز: بل شخرس

بخ؟ ... مروخن مج ترانک از مدی م لوق ... ماجنیمه نم -

یکچدار شمشچ ی هشوگ زا هک یک شا وآویر درک توزاب سب مشچ نیریآ

ارهب گرم ! تشاد قح و دوب هدش هشیمه رتزا تقاط شیب نیریآ ... دیسوب

یراخ نتف ور کانتشحو ی هبرجت نآ رارکت زا تشاد وحق دوب هدید مشچ

سرد. تب شنازیزع یاپ هب

شباوخ اهور اد رثا رطاخب دشو مظنم دعب هقیقد چدن هک نیریآ یاه سفن

... تفرگ شناتسد نایم رس و تسشن شتخت رانک یلدنص یور ویرآ درب،

سپ ناوات کش نود ب شنیریآ دب حلا ثعاب ! تخانش یم وخب ار شدوخ
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یمن هظحل نآ ویل داد یم سپ ناوات ویرآ ناتسد شهب تقو داد...هب می

سپ ادخ ِدوخ رازا شکرتخد ... دنازر ارلب نیریآ نت نیا زا شیب تس اوخ

دوب! هتفرگ

***

هب شهاگن همه زا لوا و درک زاب مشچ شی، ولهپ رد یدیدش شزوس سح اب

هیر راهب اوه یتخس دوب...هب هتفر ورف شتسد تشپ هک داتفا یمرس لدین

ار شدوخ یت رتشدو.قو حضاو شدید لپکدزات یراب دنچ و دیشک شیاه

دشویب داش گ شنامشچ درک، ادیپ وا تخت یور وقدیاق نروس قاتا رد

دیدش شزوس زا شسفن . تسشن شیاج ضربرس کی شتیعضو هب هجوت

نتاه شا دز...باالهنت رانک ار وتپ و دیرب ، تفرگ تدش هرابکی هب هک شیو لهپ

و دوب هدش هدی شوپ دوب زاب شیاه همکد یهک نهاریپ زریو سابل کی اب

، نروس طسو ت شنت ندش یدهد سح .زا دندوب هدرک یچی پد ارناب شمخز

بش هب شدای نامزمه و دندش لفق مه یور درد و مشخ زا شیاه نادند

هتفرگ ششوغآ در قاتا ِدوخ ات شندروخ یتری هظحل زا نرو دا.س تفا لبق

جراخ ار هلولگ ات دوب هدرک کمک رتکد هب یسک زاهر رتشیب دعب، و دوب

زا هکنیا یارب شیا .تالشه تشاد ر طاخ ارهب وا یاه فرح زونه ... دننک

درک. حسمی شیاهوزاب یور ار وا نا تسد یامرگ زونه ... دورن شوه

شدایرف میفرت، نییاپ یباالو نارگن هکاب شیولگ بیس ، شنارگن نامشچ

هدرتسگ هظحل ره ژهک بادنا یور نوخ لهک ندید ...اب شدارفا و رتکد رس رب

رد کشا . تفرگ اگز درد ارزا شنییاپ دشوبل خلای شلد دش،هت یم رت
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و دوبن شرانک سکچیه درک... یم یناوتان ساس وحا دوب هدز هقلح شمشچ

یم دوب! هدروخن مج شرانک زا لبق تعاس ود هکات ینروس زا تشادن ربخ

ار شنامسن اپ دیاب و هدش شمخز یزیرنوخ ثعاب شندش بدنل روطنآ تسناد

شیارب نیا و دنشاب شهد زاب شیاه هیخب داد یم لا متحا یتح دنک. ضو ع

هبل عیرس ، شوایس ندش لخاد شنددرو زاب یادص دوب!اب هعجاف تیاهن

دز: ید نخبل شوایس و درک کیدزن اربههم شنهاریپ بزا یاه

؟ یرتهب شید؟ راد -یب

رد یرس انیاس و تشاذگ تلا وت زیم یور ار شتسد رد یاهوراد ی هسیک

داد: تناک شباوج

منک. ضوع و منامسناپ یابد ...قفط...فطق مبوخ -

دش: شکید وزن تسشن شوا یس یاهوربا یمنا یگنرمک مخا

یچ نوخ نیا هدش؟ زاب تمخز ... منیبب شک ؟اردزب یدش لبدن ارچ الوت صا -

؟ تسابل رو هگیم

ژهب ادناب زا هک یا هکل ند وابید تخادنا ش دیفس نه اریپ هب یهاگن اسانی

: دادن ناما شوایس هک دیوگب یزیچ تساوخ دوب، هدرک تیارس شنهاریپ

هدش! زاب تمخز ... لوا شکب زارد -

: تشاذگن سانیا هک دنزب ارکنرا وا نه اریپ تساوخ و
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و... دناب مهب . مایمرب شسپ زا مدوخ -

داد: همادا و دیش ک یدردرپ سفن

ندبدیفطق... یداتب و دناب -

: داتسرف نوریب ار شسفن یگف ابکال شوایس

. دایب رتکد مگیم نک ربص سپ هک... تمروخب ماوخ یمن -

کلپ وسانیا تفر نوری ب قاتا ،زا دشاب وا زا یف رح رظتنم هکنیا نود وب

درک: مزه مز بل ریز زاددرو درشف مه یور

! یروع شیب تسیئر لثم -

***

هک داتفا شوایس هب شهاگن ، تسب یم ار شنیت سآ یرس همکد هک ردحیلا

عیرس ردقنآ . تفر رتکد قاتا تمس دنلب یاه مدق واب دوب دشه جراخ قاتا زا

دز: شیادص نروس و دشن نروس هجوتم یتح هک

؟ شوایس -

ش: یورب ور نرو وس دات سیا شوایس

؟ هبوخ هر تخد ه؟ لجع نیا اب اجک -

و هداد یم ناشن هج وت انیاس هب همه مشچ ش یپ یدایز هک دوب هدش هج وتم

تسناوتن وا، یگتف ندآش ابید یلو دهد هماد ارا دنور نیا تساوخ یمن
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و دمآ شتمس شوایس ... دسر ارپن انیاس حلا هک دری ارگب شدوخ یول ج

: تخادنا قاتا ی هتسب رد اگنهیهب

هک هدشاپ رو طچ و هدرک چاکیر لوا نومه منود یمن یلو هدمو ا شوهب -

منک. ادص و درتک مریم مراد ... شمخز هدرک یزیر نوخ

دش: شا هریخ مخا اب نروس

؛ سرب تراک هب ورب .وت نوریب تفر ترامع زا شیپ تعاس هی هک یترم نوا -

. متسه مدوخ

: دنارذگ رظن وارازا نوریب پیت شوای س

؟ تکرش تسیدیربد اوخ یمن هگم -

: تفر شقات ا تمس دنلب یاه مدق دزواب یدن خشین نروس

. هروخ یمنرب ییاج هب رترید تعاس ود یکی ؟ مسیئر نم هتفر تدای -

زاب هیا هبل عیرس انیاس . دینشن ار شوایس ی همزمز دشو قاتا دراو

: تسشن شیاهوربا نایم یظیل غ مخا و درک کیدزن مه ارهب شنهاریپ

؟ ندادن تدای ندز -رد

شعنام دنا وتب انیاس هکنیا زا لبق و تفر شتمس دنلب یاه مدق اب نروس

درک: زاب ار شنه اریپ و تفرگ شتسد کی اراب وا تسد ود ره چم دوش،

دوب! بوخ تمخز هک حبص ؟ات تدوخ اب یدرک راکیچ -
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نات روس ... داتفا شچم ندرک دازآ یارب وزاقتال درک ش هاگن ب جعت اب انیاس

درک... بلج ار شا هجوت نروس ی هنوگ دوب؟خزم هدنا م شرس باالی حبص

دوب! هدید وان تروص ارریو مخز نآ بشید ،ات تشاد رطاخ کههب ییاج ات

رسعی ار اسانی تسد چم دوب، هدیرپ شنا زاده هک یف رح ِصرح نزا روس

دناب هک روطن امه و درک زاب ار شا یلسع زیم یوش د...ک نادرگربور و درک رها

: تفگ ، دروآ یم نوریب شار زاین دروم لیاسو و

. تسین ترامع وت رتکد منک... ضوع و تنامسناپ ش کب زارد -

درک: شهاگن درد اب انیاس

. نوریب ربدی افطل منک. یم ضوع مدوخ -

ات درش ف شیاه هناش وری تسد و تسشن تخ بلهیت شرانک نروس

: دشکب زارد دنک شروبجم

. مرادن تقو باوخب ... مدید ب شید ور دوب هک یزیچ -ره

تس .د دنادرگ بورر شیاه هنوگ یغاد سح واب دیشک زارد راچان به انیاس

شیاه نادند نایم حمکمرت انیاس نییاپ وبل تسشن شیولهپ یور نروس

رد شا هرهچ وا بدشلک مخز ندید وزا درک نابدراابز نروس دش. هدرشف

: تفر هم

تدای ری! اکهدب مهب نهریپ هی یلو ... ندشن زاب تاه هیخب ی دروآ سناش -
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منک... کممی تقو قح هرنانیمزا

: دیسر بپ جعت واب درک ش دیفس نهاریپ هب یهاگن انیاس

؟ هئوت نهری -پ

: تخادنا داد یم راشف تشلا ارهبب شخرمین هک وا هب یهاگن ینم نروس

سیئ ر مودک ؟ سپ هیک ملا یدرک رکف مشدع مشا!ب هک"وت"نه... لوا -

هدیم هدیش وپن مراب هی یتح هک شور کرام ی هنودر م نهریپ نم زج یزابلد

؟ شهب هنزب دنگ یروطنیا هو شوپب شیمخز ظفا حم

شد: شعنام نرو س هک دوش دنلب تساوخ صرح با انیاس

هنک. یم یزابجل من هساو حاال درم یم تشاد بشید اباب... باوخب -

: تفگ شا هدش هیاکدیل نادند زامنای انیاس

نوتر اک محازم میزا بجل حاالاب هک مریمب دیراذب بشید نومه د یتسنوت یم -

ن...

یب انیاس و تخیر شمخز یور ار نیدات ب نروس هک دوب هدشن متما شف رح

دش: دوبک شا هرهچ و تفگ یدردرپ آخ هدا را

... تهب تنعل -

دش: مخز نتسب ل وغشم و تشادرب یزیم نابدت نروس

دروخ یم تنوبز وت دیاب هلولگ نوا ... هشرکشت ضوع ! تدوخ هب تنعل -
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! بشید

دش. دنلب دزو ارهببدنا رخآ گهر نروس و درک تشم تسد صرح با کرتخد

ش دمک زا یرگید هن اریپ نروس و تخادن ا شزیمت نامسنا یهبپ هاگن انیاس

وآدر: نور یب

... یدی م شسپ وونبمه زیمت یروطنیمه ! شوپب -

درک: همزمز بل ریز نه هبپاری یخهر انیاس

... هنهریپ ودات ریگ تورث مهه نیا -اب

یم جو رخ رد تمس که روطنامه و تخاد نا لطس اردر ینوخ نابد نروس

داد: ار شبا وج تفر

! مدینش -

بل ریز و دنام هریخ رد هب یا هظحل صرح اب انیاس ، دیبوک مه هب هک وردار

فگت:

! کرد -هب

نییاپ یتخس ارهب شناهد دشوبآ هدیشک ن روس نهاریپ تمس ش هاگن

، دسرتن ات دوب هدرک شلغب رو سناسآ رد هاگت سد مدو نآ سیئر . داتسرف

یترار رتکد هک یا هظحل ات شندروخ یریت هظحل دوب،زا هدیرخ اشم شیارب

ار شنامسناپ وحاال دوب هدنام شر انک حبص ات یتح و درک جراخ شندب زا
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... دشوپب وبدات هداد ار شیا ه نهار رکدهوبدوودتاازپی ضوع شیارب مه

یم درک. یمن تیقفوم سح انیاس و دوب هدش شبذج حوضو هب نر وس

... دزرلب شلد و تسد لقبوا، هب کیلش ی هظحل دهک یسرت یم ! دیسرت

***

هدم! وا شوهب نوترهاوخ -

شرس ت شپ زا شوایس یاد ص ند ینش هکاب دوب هدشن نیشام راوس زونه

دش: فقوتم

؟ هبوخ شلا یِک؟ح -

... شخب هدش لقتنم ! حبص زو رما -

: تسب مشچ یا هظحل و داتسرف نوریب رادادص ار شسفن نروس

... هبوخ یلیخ ... هبوخ -

یم رت تحار ربادتشدن... شا هسهنی سفق زاریو ینیگنس راب درک می سح

! دشکب سفن تسناوت

. مدرگنرب رصع تا دیاش ... هشاب هرتخد هب تساوح -

: تشاذگ جول یمدق شوایس هک دوش راوس تساوخ و داد روتسد

ه. کانرطخ زونه نوریب ت. کرش ات منک یم نوتی هارمه -
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: تشگرب شتمس یگنرمک مخا اب نروس

متفگن ! شاب شبظاوم ؟فگمت ایگز تا یریگ یمن تاج چیه رحفمنوهب -

. تفیب هار نم لا بند

... هخآ -

دش: رت ظیلغ نر وس مخا

هک یسک ما! فرح نیا رتزا جنو گس نابشمن نارگن ایس... ل خاد درگر -ب

خاروس وت شسرت هنک،االنزا ور مامدآ و نم نوج دصق درک تئرج بشید

ور مراذیم و شرس منک شادیپ یتقو هنود یم اعطق نوچ دشه میاق شوم

هنک... یمن رارکت راب وود شتقامح نیسهش!

... شوواچ هنکمم ؟ هشاب کراکی دینز یم سدح -

: دیرپ شفرح نایم نروس

ش تهلو رطاخب ... هدنک وشدوخ روگ تساه تدم شوواچ ! تسین دیعب -

شدوخ تسد هکبا یروگ نومه هن،تو هچ هشاب نوا اکر هچ امز. هراد هنیک

منک! یم شلا دنکهچ

تسناد یم ... تخانش یم وخب ار شسیئر داد. ناکت یرس مارآ شوایس

دراذگ یمن تحار یت میق چیه ارهب لبق بش ی هلمح وبینا ثعاب نرو س

: دادن ماان نرو س هک دنک رارصا شند رک یهار مه یارب هر ابود تساوخ .
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یم هک ییاج ...تا نشاب هدرک طبض ور نیشام یفمل انیبرود بشید هنکم -م

شرازگ و یزادناریت میات ساسا رب یلو تسین نیبرود هچوک نوا وت منود

نوا زا لبق هظحل دنچ که ییاه نیشام هلیفموپالک نکمم اج نوا نینکاس

سیلپ هری ادا وت هرسپ نوا ننک!هب یسررب ور ندش هچوک دراو قافتا

جدید رسدرد هساو تقو هش. خالص یفامل نوا رش زا یروج هکیه راپسب

. مرادن

. هربب نیب زا ور املیف هک ندرپس شهب ب شید نوترد -پ

: تخادنا یباال یوربا نر وس

وخهب! -

هدش ترپ کرتخد زج یزیچ ره زا شساوح هک دوب نارگن یدح بهب شید

ینعی هع! جاف ینعی درک یم طایتحا یطی رهشار رد هک وا یارب نیا و دوب

... دتفیب قاف تتا ساوخ یمن هک یتاریی غت عورش

***

: دنادرگربرس نیریآ هک درب نیریآ اهی بل کیدزن ار موس ق شاق

... هگید منوت یمن -

رکد: شهاگن ینارگن واب تشاذگ پوس ی هساک اررد قشاق ویرآ

ایبد؟ مگب رتکد هب یاوخ یم ؟ یراد دردولگ یهک... درو یخن زیچ -
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شنامشچ یا هظحل دوب، هدمآ شوهب نیریآ هک یمین و زور و کی نیا رد

یور ار وتپ تدم !متما تسیچ شدرد هک تفگ یمن دشو یمن ک شا زا خیلا

یاه نامز رد یتخس وهب تفرگ می تو کس وورهزی دیشک یم شرس

هولج یداع شدوخ و ویرآ ردام و ردپ یولج ار شلا ح درک یم یعس تاق مال

ورد تفر یم ورف شدوخ ردالک هرابود اه، نآ نتفر ض حم .هب دهد

ومه شدوخ مه ! دوبن بوخ ... تفگ یمن " مبوخ جز" یزیچ ویرآ باوج

ی مخز شحور ، شمسج زا رتدب ...هک تسین وخب هک دن تسناد یم ویرآ

نیلو ا یارب و دیشک شا هتسخ نامشچ ریز مکحم ار شملا س تسد ت! سا

اردز: شلد فرح مین، و زور کی نآ رد راب

دشه... ماهتگن هچب ه ساو ملد -

اررد شسیخ هاگن دش. تشم شتسد رد ویرآ نهاریپ و تس کش شضغب

درک: سامتلا و تخود وا نام شچ

... هروخ یم مه هب اجنیا زا .حملا...حملا هنوخ ربب ونم -

شنیری دی!آ شک یم درد وا یاپ اپهب ویرآ و دوب یمخ وز هتفرگ شیادص

و دنیبب شار یاه کشا هنامولظم روطنآ دش یم رگم و دوب شسفن دوب...

: دیسو ارب شا هقیقش و دیشک ش وغآ به مارآ ار وا فیحن وآدر؟نت تقاط

...وقل یشب رتهب مک هی دیاب طقف میریم دوز ... هنوخ میریم ... میریم -

وخهن... میریم دوز مدیم
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: تفرگ هلصاف و تش اذگ ویرآ نیسهی تخت تسد فک نیریآ

هچب هزور تش ...ه مرای ب تقاط اجنیا منوت یمن ... منومب اجنیا ماوخ یمن -

... مرود نوش زا هزور تشه ! مدیدن ور ماه

شوهب زا دعب نیریآ وبدهک راب نیلوا دنک... شمارآ روطچ تسناد یمن ویرآ

! شندیشک شوغآ رد زج دوبن دلب یهار ویرآ و درک یم نایغ ط روطنآ شندمآ

هب یتشم هدار بیا نیریآ شهک نت رود دنک هقلح تسد هرابود تس اوخ

: دیشک غیج دزو شبلق

ور یس ک ماوخ یمن ... هروخ یم مه هب یچ همه زا ...حملا نزن ت سد -بمه

یم طقف ... مشاب ماه هچب شیپ ماوخ یم طقف ! تمنیبب ماوخ یمن . منیبب

مش. ااب جنیا خوما یمن منک... نوشلغب ماوخ

یب نینج ِناج نتفر دوب! منهج دوب،خِدو هدنارذگ رس زا هک ییاهزور

و دندوب هداتفا شناج هب رفن نیدن دوب،چ هدرک سح دوجو مامت اراب شهانگ

ها هنحص نیا مامت دشو یم کیدزن شتسد رد یگنرس اب نروس ندزد، یم

وا تشم دبیزا درد و تسش ن ویرآ مشچ هب کش !ا رارکت شنهذ رد هظحل ره

: دیچیپ شبلق رد

... نیریآ -

مکحم ار شچم ویرآ هک دشکب نوریب شتسد ارزا مرس تساوخ نیر یآ

دش: عنام و تفرگ
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؟ تسین بوخ تلد حلا مدیمهفن هزور ود یدرک رکف ... ماهاب نزب رحف -

؟وت ینک یم هیرگ ینیب درومی ونم مشچ ات ممهفن هک مرخ ردقن ا یدرک رکف

...می یداد تسد زا تور هچب ودمن! یم ... یدنورذگ ور یتخ س یازور

. تسشن یم من رونت اهدگل نوا که راگنا و مدید ادخ ...هب مدید ! منود

هب ور وت یلو ... مدب ت تاجن متسنوتن هک ینم منک... یراک مت سنوتن که ینم

نی... آری نکن کنن! تدوخ و نم اب ورا کنیا ... مسق همزیچ همه هک تبلق

ویرآ تسد و دناب سچ ویرآ بلق هب رس دوب، هدیرب زاگهیر هک یسفن اب نیریآ

: تسش ن شیاهوم وری

اجنیا مرایب ور چبهاه یاوخ یم هنک؟ یم بوخ و حتلا یچ وگب ... مناج -

نو؟هرآ؟ شینیبب

دز: قه سفن یب نیریآ

. ننیبب تیعضو نیا وت ونم ماوخ یمن ... ماوخ یمن -

: دیسوب ار شرس قرف رآوی

می. ریم امتح هشب رتهب حتلا مک .هی اجنیا زا میریم دوز -

اما دز یمن قه تش. اذگ ویرآ بلق وری تسد ینارگن واب درک دنلب رس نیریآ

وبد: نوخ ی هساک ش مو مصع نامشچ

؟ تفرگ درد -
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داد: ناکت نیفرط هب رس یگنرمک دنخبل اب ویرآ

-هن...

: دیکچ نوگه وری نیر یآ کشا

زاههم رتشیب نم ! تمنیبب ماوخ یمن هک...هک مگب متس اوخ یمن نم نم... -

دوب... هدش هوتنتگ ساو ملد ملد...

: دیسوب ار شا هنوگ یور ک شا هرط ق ویرآ

... مبلق هب تدرد -

زد: بل کرت وخد دنابسچ نیریآ یناشیپ هب یناشیپ

یتقو ، تسین وخب تبلق ضوع هک مدی نش تر امع نوا وت یت ...قو یتقو -

... مسرپ وب حتلا متسنوت یمن یتح وبندو دنب اج چیه هب متسد

ود یکی شندمآ شوهب زا دعب نیریآ ... دینشن ار شیا یرحفه همادا ویرآ

یلو هدرک هتکس ویرآ تسناد یم هکنیا دوب.به هدرک هراش شا بلق رابیهب

زج ! دربب یپ فرح نیا ندوب ب یجع هب هک دوبن عمج شساوح یردقنآ ویرآ

هتکس زا یرگید سک ، نامزاس دارفا زا رفن دنچ و ومینا شا ه داوناخ

هب عو ضوم نیا هک دندوب هدرک را ناشش تال مامت و تش ادن خرب شندرک

یعس هک ین حل واب تشاذگ نی ریآ یاه هناش یور تسد . دنکن زرد نوری ب

: دیسرپ نکد، نا رگن ار وا رتمک درک یم
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؟ تفگ تهب یک ؟ مدرک هتکس یدیم هف روطچ اجنوا -

: داتسرف نییا ارصدادراپ شناهد بآ نیریآ

اب ینفلت تشاد ... مدینش نوا !زا نروس ... تفگ هرسپ نوا ...خدو شدوخ -

درک... یم صحتب رفن هی

درک: شهاگن س ابرت نیریآ و تسب شچم ای هظحل ویرآ

هدش؟ ی زیچ -

دز: ششوگ تشپ ار نیریآ یاهوم ویرآ

؟ یروخ منی ور تاذغ ! نیمه دوب؛ هدش لا وس مارب طقف . تسین یزیچ -

ت خادنا شپوس فرظ هب یهاگن ، هدشن اقعن دوب صخشم هک ردحیلا نیریآ

و تشاذگ شا هناش یور تسد ... درکن رارصا رگید ویرآ تخ. ادنا ورسباال

: دشکب زارد درک ش کمک

ب... اوخب -یهمک

دش: شا یخره خرس یآیرنابچشنام

بخ؟ . نزب فرح شاهاب ... هبوخ حملا ؟نم ینز یم فرح مرتکد -اب

: دیسوب ار شا یناشیپ ویرآ

؟ هگید رما منز... یم فرح -
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ویرآ لد رد دنق هک راگنا نچدرزو زا دعب دزو یگنرمک دن خبل هرخ باال نیریآ

دش: بآ

! مدرم یم مدی، د یمن ور تاه خهدن هگید مک -هی

درک: یمخ ا نیریآ

... هنکن -خدا

درک: بترم شیور ار وتپ ویرآ

. منزب فرح تکدرت اب -ممری

یزیچ کی . تفر جورخ رد تمس هت فشآ ینهذ اب ویرآ و داد ناکت یرس نیریآ

! دوبن ت سرد نایم نیا

***

دوب؟ امش راک -

هب ندیس ر ضحم حلا،هب نآ اب ویل دیرد یم ار شنت لولس هب لولس درد

یسک هچ هکنیا رکف اب تسناوت یمن دوب. هتفرگ سامت شوواچ اب شقاتا

دنک. نمر هجنپ و تسد هدروآ شرس نآبالار هتساوخ ان

نزی؟ یم فرح یراد یک اب رهتف تدای ؟ رتخد یدروخ ور -سالتم

ب...خآ! امش راک مدیس -رپ

یربد درد زا شسفن هک دوب هدشن مامت شفرح و باالرتف هدارا یب شیاد ص
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درب: صادباال مشخ اب شوواچ و

؟ ینک ر ادربخ رو همه یاوخ یم ! قمحا ی هرتخد نییاپ رایب و تادص -

دز: بل یندنک ناج وهب درشف شمخز وری تسد اسانی

دبدی... ونم باوج ونم... ب اوج -

: دیچیپ ششوگ رد شوواچ قیم ع سفن یادص

ت... هتشادن ِس ناش هباپی مراذیم ونیا ! مفساتم ... یدروخ مریت دینش -

تمداتسرف یچ؟ ه ساو اجنو مدا اتسرف ور وت سپ ... دوبن نم راک هن! یلو

وزاگ مزغم رخ . ینک مومت ور هر سپ نوا اکر یسک ره رتزا زیمت رتو هک اجنو ا

هشقن گنمهک وت هب شلبق و مریگب ور شنیشا م ولج نوبایخ وت هک هتفرگن

هدش... ضوع

: دیشک یا هدیرب سفن انیاس

یک... اکر سپ ... سپ -

: دیرپ شفرح یمنا شوواچ

نانچمه یوت هفیظو سپ . هدوبن نم یا مدآ زا هدوب یسک ...ره منود یمن -

نک. عمج بوخ و تساوح . هدوب تنارگن یدایز هر سپ مدینش ! هشاج رس

رتدوز ... مدوب هتفگ تهب بقالمه یلو زین یم و شخم یراد مک مک راگنا

... ادرف و زورما نیمه هدش یتح نک! مو ومت شراک
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ت شپ زا انیاس رکدو عطق ار سامت ، دشا ب انیاس زا یفرح رظتنم هکنیا یب

و تشذگ یم ش ندروخ ریت زا زور ود کیدزن ت. خادنا تخت یور ار شدوخ

رهزا شوایس ونتاه دوب هدزن رس بهوا رگید شمخ ز نتسب زا سپ نرو س

ات تخت ریسم زج هک درک یم دیکات و دمآ یم شندید هب یتعاس نچد

کدرت قوتیهک ات دورب یرگید یاج درادن قح ، سکعرب و یت شاد هب سیورس

قاتا دوب،هب هدید رود ار شوایس مشچ هظحل کی یتقو هزددهوحاال، اجا

شقاتا و مود هقبط هب ندیسر زالپهاهتا نتف وباالر دوب هتشگر ب شدوخ

زا یربخ باالدز. یمک ار شتر شیت سرت ربایش...اب دوب هتشاذگن سفن

زا رتش !یب دیرب یم را شنام ا تشاد درد یلو دوبن ژش ادناب یور نوخ ی لهک

یارب دوب هدش ی لیلد نیمه و دروایب تقاط وا قاتا رد تسناوت یمن یان

مه حالشارهب نروس یوب شوخ رطع شابآنحلا... هباقات نتشگرب

کت کت اه...ریو ومالهف تشلا ب یور دوب... اج همه که یرطع زد! یم

رد شبلق رد، یناهگان شند زاب !اب شردپ لتاق یوبشوخ ...عرط شیاه سابل

یدد: برد وچرا ارردچ نروس دنلب تماق و تخیر ورف هنیس

؟ ینک یم یطلغ هچ اجنیا -

یوا هتسشن نوخ به نامش چ هب هریخ و تسشن شیاج رس یتخس هب

داد: باوج

... مقاتا متشگرب -
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مخا . دوبن قفوم دایز یلو دباین راه شا هرهچ و ادص هب درد درک یم یعس

: تفر شتمس دنلب دقمهیا دشواب تر ظیلغ نروس یاهوربا نایم

! سپ هبوخ -حتلا

. دیشک قعب ار شدوخ سرت اب انیاس و تشاذگ تخت ی هبل ار شیوناز کی

تسد . دروای ب شر س رهبالیی یت حار به تسناوت نمی روس شلا ح نیا اب

همیخ ار وا هک بدو هدیشکن هیناث دنچ هشدوهب درشف شا اشهن یور نر وس

دید: شنت روی هدز

؟ تنت وت یراد نوج ؟ ینزب نموپس هک بوخ ردقنوا -

دش: دنلب یدنخشین اب نروس و دیزرل شهاگن رد انیاس مشچ ک مدرم

و تصوصخم ی اراولش و تک زاانو یکی االن نیمه هک بوخ ردقنوا -

؟هرآ؟ یدب ینابهگن مقات ردا تشپ و یشوپب

را گرم ، هاتوک ی هیناث دنچ نآ دوب.رد هتسشن انیاس یناشیپ یور درس قرع

کش ... دروخ یم مه هب شفعض و شدوخ زا شلا وبدوح هدید مشچ هب

رارس نروس شناج تمیق هب هدش دوب، یداع یت عضو رد شندب رگا تشادن

هظحل کی ارچاام دیمهفن و تسشن شیاج رس درد ...اب دناشن یم شیاج

! تسا نارگن وسرن هاگن درک حس

! نییاپ مایم ... مشی م رضاح -
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دنک یم اضما شدوخ تسد اربه شگر م دنس یزابجل با دراد تسناد یم

باو دج یدرت یب نانچ کدن. هولج فیعض شچموا شیپ تساوخ یمن یلو

ایمن زا شچمیددوشیندهک ارهب فکوا ندش ضب قنم هک داد ار سونر

دز: بل شا هدشدی لک دندانهیا

... زابجل ی هرتخد -

زا یتخس دز.هب شز وور حلا هب یدن خلت انیاس و دیبوک مه وردارهب رتف

شدنخلت هنیآ، رد شچگ گنر یهب هرهچ ندید دشواب دنلب شیاج رس

دنک... ضوع سابل ات رتف شدمک تمس دشو رت قیمع

***

-اقآ...

یزابجل هکاب یرتخد و درک یم هاگن شیور شیپ روتینام هب یم شچریز

هداتسیا ش قاتا رد تشپ تعاس جنپ زا رتشیب داد! یمن هیکت راوید هب یتح

چگ لثم ِگنر دوب. هدروخن اکتن شیاج زاسر تنا س کی یتح و دوب

جنپ تشِرنآ یب نر وس و دوب صخ شم مه روتینام ت شپ زا حیت شت روص

! شا ارخهری تع اس

؟ یناطلس با -نج

شرمک و درشف یم شمخز یور تسد یا هقیقد قفطرهزاچدن کرتخد
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درک... یم فاص رمک روز هب هرابود و دوش خم هک تفر می

ناخ! نروس -

مدر تمس شه واگن دمآ شدوخ درک،هب شیادص موس راب هکبیار شوایس

: دیخرچ شیوربور

هیچ؟ -

و تشاذگ نروس یولج زیم وری ار تکرش هب طوبرم یاه هدنورپ شوایس

: دیسرپ

. مدرک نوتادص ؟سهراب هبوخ نوتلا -ح

: دیشک شا یناشیپ هب یتسد مکحم نر وس

ی؟ دروآ ور اه هدنورپ ... مبوخ -

داد: ناکت یرس شوایس

. نراد ورالمز امش یاضما طقف -

هکاب انیاس ندید واب دیخر روچ تینام تمس هدارا یب هرابود سونر، هاگن

بط اخم هرابود شوایس و تفر نی یاپ شی ولگ بیس دوب، دشه مخ درد

ددا: شرارق

وخبن... دایز شلا ح دایم رظن ؟هب شقاتا هرب مگب دیاوخ -می

زیم یور تسد فک مک حم دوب، کدره ناروف هرابکی هب هک یمشخ اب نروس
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دش: دنلب و دیبوک

مه ونیا زونه سلا دنچ دعب ! نکن دختلا تسین طوبرم تهب هک یراک -وت

؟ یمه ف یمن

: تخادنا ورساپیین تفر بقع یمدق شوایس

... ماوخ می رذع -

: داتسرف ارابخمشباال شیاهوم دز، یم سفن سفن هک ردحیلا نروس

! همهف یمن هنک... تحارتسا نک"، تحارت "سا مگیم یتقو همه فب -بدیا

داد: همادا و درک دنخهای کت یبصع

وخیلا مقاتا هک هنکن درد تتسد بمگ هراد عقوت هه! ... مقاتا مت شگرب هگیم -

فطل هنک !حسمی همابا منوب ملا شمه و هقاتا رپ تر امع ؟انی یدرک

؟ هگید اتاق هی هتفر هدرک

: تفرگ ار دنیشنب شبل وری تفر یم هک یدنخبل ی ولج وزر هب شوایس

تس... ابشام قح -

درک: شهاگن مخا اب نروس

؟ ینک یم هاگن ونم یداسیاو ارچ -وت

یم ار شیاه یانحتلا یبوخ هب مه شوایس و دوب کالهف حوضو هب

: تخانش
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. نوتتمدخ زا مشیم صخرم -

زا دنزب یرگید فرح هکنیا یب شوایس و تسشن شزیم تشپ هراب ود نر وس

ظیل غ شمخ دشوا لفق روتینام یور هرابود نروس هاگن رتف. نوریب قاتا

رد انیاس فگتو یم یزیچ و دوب هداتسیا انیاس یو ربور تسرد ش وایس رت!

دوب... هدیرپ رتشیب شگنر داد. یم ناکت نیفر ط هب رس شباوج

صتوری هب هریخ ، تفر هک شوایس و درک تشم تسد شناوت مامت اب نر وس

درک: ه مزمز بل ریز انیاس

... قمحا بجلاِز هی رتخد ! یرایب موود ینوت یم ردقچ منیبب -

زا ینابصع ... دیمهف یمن ار شلیلد هک یا ینارگن ! ینا بصع و دوب نارگن

یم هدافتسا یتصرف ره زا شفا رطا نارت رخد تشیب هشی !مه کرتخد یزا بجل

نارگن ... تفرگ یم هلصاف انلع انیاس وشدنو کیدزن وا هب مدق کی ات دندرک

وحاال،وا دوب هدادن شدای یسک ! دوبن دلب دنک. زاربا تسناوت یمن و دوب

یمن ادج وا ریوصت زا هک یهاگن و نارگن یبلق و هتفش آ ینهذ و دوب هدنا م

دش...

! کرد -هب

دش ندز اضما لوغشم و تفگ "ی کرد و"به تف رگ تسد اررد شراکدوخ

ناش مشچ هک دوب رکنده اضما مه ار شیور ش یپ یاه هقرو فصن زونه اما

تسد هک اسانی ند دیوابید خرچ روتینام تمس شدوخ ی هزاج یبا هرابود
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هقرو ارریو راکدوخ دش، یم مخ تشاد شیاهوناز و دوب هتفرگ راو ید هب

هلجع دوش،اب عنام شا یتاذ یتخسرس و رورغ هکنیا درک.بقلزا هرا اه

هک درک یم طوق س تشاد انیاس ناج مینه .نت تفر نوریب قاتا دشوزا بدنل

دنک، زاب ار شرات امن شچ هکنیا زا لبق و دیچیپ شرمک رود ی دنمترد تق سد

سح اوه نو یمز نایم ار شدوخ و تس ششن یاهونا ز ریز یرگید ت سد

. تفر گ رارق یشپترپ بلق یور شرس و دیچیپ شماشم رد نر وس رطع درک!

ششوگ رانک تسرد ار نروس یادص هک دنک زاب مشچ دوب هدرکن تئ رج زونه

شدین:

... هنووید زابجل ی هچبرت خد یا!هی هنووید -وت

م کحم شنداتفا ِس دور.زارت یم ادردزالپهاهباال نر وس درک یم سح

. دینش ار شق اتا رد شند یزاب ادص و درک تشم شتسد اررد وا نهاریپ

قاتا تخت وری ار شدوخ رکدو زاب مشچ درک، سمل ار تخت یمر کهن شنت

! شیوربور اقیقد کان، تشحو خام کی اراب نر وس و دید شدوخ

! هبوخ حملا نم نم... -

و مشخ اب نروس روخد. یم رس شیولهپ یور دراد یمرگ امعی کدر یم سح

ددز: نخشین ینا رگن

! یریمب هدنوم مک طقف ... یتح یرتهب منم !زا همولع م هرآ -

دز: داد شندرک زاب اب نامزمه و تفر رد تمس دنلب یاه مدق اب
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دوز! باال... دایب وگب رتکد ...هب شوایس -

دوش شوهیب زاددر دوب هدنام مک هک انیاس وهب دیبوک مه ارهب قاتا رد

داد: رو تسد

... باوخب -

رد دراد تسناد یم و دوب شتآ شنت درک. شهاگن یشنکاو چیه یب انیاس

: تسش ن شا یناشی وریپ نروس تسد وسدز! می بت

مگ... یم تهب باوخب ! یراد بت -

دز: داد هرابود و

؟ یدنوم یروگ مودک شوایس -

هک ندیب اوخ هب دنک شروب جم ت ساوخ و تشاذگ انیاس ی هناش یور تسد

شتسد در درک تشم ار نروس نهاریپ یولج رکد. هدافتسا تصرف زا انیاس

دز: بل شسفن هب سفن و

؟ یمنارگن -

نیا ،هب شدب حلا جوا رد هک رایشوه ردقنآ دوب! رایشوه لوی تشاد بت

هب ندش کیدزن و شا هشقن یارج ا بیار تسا تصرف نی رتهب هک دنک رکف

وااعد دراذگب نا یذه یاپ ارهب شیاه رحف مامت ادعب تسناوت یم ... نروس

وا بت زا خرس نامشچ هب هریخ نروس یولگ یسب . تسین شدای ی زیچ دنک
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: دیسرپ هرابود انیاس و تفر نییاپ

؟ مریمب ... یسرت یم -

دز: رشت شیاه نادند نایم زا نروس

! یگیم نویذه ...ادیر باوخب -

: تشاذگ نر وس شی هتر یور تسد و درب رت کید رسنز انیاس

؟نم... یمنارگن -چار

: دیشک شیاه هیر ارهب اوه ی تخس هب

وت! هب هدروآ انپه هک...هک مراک و سک رتبی خد هی...هی نمفطق -

ار وا نت فیفخ شزرل حوضو کدروهب ناهنپ نروس ندرگ ی دوگ رد رس

داد: همادا حیلا یب دشواب شخپ وا ندرگ یور شغاد سفن درک! سح

هب...وت! هداد -هکدل

نروس دور... یم تسد اشزا یرایشوه درک سح و دینش ردار یادص

قاتا دراو شوایس تکدرو هک نیمه و دوب هریخ ششوغآ رد رتخد هب توهب م

اب رتکد هب وور تشاذگ تشلا ب یور دوب رایشوه همین هک ار انیاس شدند،سر

: تفگ تینابصع

! یدموا یمن -حاالمه



307

دز: بل بارطضا اب نروس . تفرگ جایشار رتکد دشو دنلب اسانی رانک زا

... هراد -تب

درک: جراخ تش نوسماس فیک اشارزا یکشزپ یشوگ رتکد

. میرایب ورد شتک نک کمک -

شرد زیخ نمی حتلا وهب تشاذگ انیاس رمک تشپ تسد هرابود نروس

ی هن ارتخد ،کت رتکد کمک نودب ن روس و درک یفیفخ ی ناهل انیاس . دروآ

. تشاذگ تش بال یور ار شرس هرابود و درک اخجر شنت اراز گنر یکشم

ار شچم نروس هک تفر انیاس مشیک نهاریپ یاه همکد تمس رتکد تسد

دز: گنچ مکح م

؟ ینک یم راکیچ -

درک: شها گن یگف ابکال رتکد

زا دعب زور دنچ بت، نیا و حلا نیا ! هشاب هدرک یزیرنوخ ش مخز هنکمم -

؟ شدوخ اب هدرک ر اکیچ ... تسین یعیبط شندروخ ریت

دیش: قعبک راچان هب نروس

. تسین طوب رم وت هب شنوا -

ای تف.رهدهمک رگ نروس وگنهااز داتسرف نوریب رادادص ار شسفن رتکد

رد قرغ بدنااژ ندید دش.اب یم تش رتم مکحم نروس تسد درک، یم زاب هک
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: تشادرب ار دناب رتکد دشو سبح شا یسهن رد سفن وا، نوخ

. منزب هی خب هراب ود هدش.الهمز هراپ ش هی -خب

: دیشک شیاهو م نایم یت سد مکحم نادجو باذع ناب روس

لبق هعفد لثم هک تسین رارق ؟ هعفدنیا یراد ی سح یب ! نزب -خب

؟ هشک ب درد یرو طنوا

درک: خجرا شفیک زا یگنرس و وراد رتکد

! ینک یم مهب یگرزب کمک یسیاو بقع ... مراد -

یمدق هس دوود هدن یبا وج هک تفرگ شار دوخ یولج یتخس هب نروس

هااررد نزوس نآ دز،گناارهک یم هیخب رتکد هک یتدم .تمام تفر بقع

را رکت شرس رد ثکم نودب انیاس هیا فرح . دندرک یم ورف نروس یولهپ

یمن درک. یم سح شندرگ یور زونه ار وا هیا سف ن یغاد دشو یم

یم بجلایز و دوش یم هناوید وا لباقم روطنآ هک هدمآ شرس رب هچ تسناد

عملا! درم نیرت نارگن شدو یم دعب، و دنک

درک، لصو انیاس هب یمرس نامسناپ زا دعب و درک مامت ار ندز هیخب هک رتکد

: دنکن ادیپ دومن شیادص رد دایز ینارگن کدر یعس دشو کی دزن نر وس

؟ هبوخ شلا -ح

داد: ناکت یرس درک یم مجع ار شلیاسو هک روطنا مه رتکد
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رب بت شهب نکه! تحارت سا طقف ور هدنیآ زور راهچ هس ابدی یلو ... هبوخ -

. هشاب شساوح باال تفر شبت هگا هک هشاب شرس باال رفن هی هرتهب یلو مداد

یم سفن مظنمان نیاسا . تفر نوری ب قاتا زا رتکد و داد ناکت یرس نروس

دوب. دشه رتهب شیور و گنر یلو دیشک

؟ هنومب ششیپ مگب ار اکتمدخ زا یکی هب دی اوخ یم -

: دیسرپ رای تخا وا،یب لا وس ههب جوت ویب دناخ چر شو ایس تمس ندرگ

رنمه؟ یصقت -

باذع شسیئر ینوگدی. زیچ داد یح جرت و دیمهف ار شرو ظنم شوایس

: تخادنا انیاس هب یه اگن نروس ! تشاد نادجو

هنم؟ ر یصقت ... شلا ح نیا -

ن ییاپ یتخس راهب شناهد بآ . داتفا ش لبق زور دنچ وحاِلدب نیریآ دای

درک: زاب ار شنها ریپ لوا ی همکد وود داتسرف

... انیاس ، نیریآ ، مردام ... هنیب یم ب یسآ میگدنز وت کهیمدا ینز -ره

و نیری آ رانک اررد انیاس مسا ن روس یتقو دش. شکیدزن ی مدق شوایس

دوب! هداس ظفاحم کی زا رتشیب شی ارب رتخد ینآ ،نعی دروآ یم شردام

. دیتشادن یریصقت داتفا مو ناخ نیر ویآ نوتر دام ه ساو هک یقافتا وت امش -

دش: جک یدنخلت هب نروس بل جنک
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یچ؟ د اتفا انیاس هساو هک یقافتا -وت

دز: یگنر مک دنخبل شوای س

؟ مشیم مک،خارجا هی مگب هگا -

هاب تشا شراک دمهفب !هک دریگب نا دجو ب اذع یمک هک تش اد زاین نرو س

سهلا هاچدن رمه و ظفاحم زا رتهب یسک هچ و دنک رکف شرا ک یور و هدوب

شوای وس تفرگ قمع نروس دنخل دنک؟ت یرو آدای ار نیا تسناوت یم شا

یگلا س تشه و تسیب رد شس یئر ... دراذگب اهنت انیاس اراب وا داد حیجرت

! دوبن دلب ار اهزیچ یلیخ ونهز

***

اام تشاد درد یمک ! حبص کیدزن و دوب شیم رگگو اوه درک، کهزاب مشچ

شگر دراو هرطق هرطق هک یمرس یور شهاگن دوش... تیذا دحیهک رد هن

سح ویب جیگ یدایز دح وبددنات هدش ثعاب اه نکسم . دیخرچ دش یم

هک نروس ندید .اب دناخرچ شتسار تمس ندرگ و دیشک یقی مع سفن . دشاب

رارق شتسد رد یجنس بت و دوب هدرب شباوخ قاتا جنک کار یلدنص یور

یلدن یص هتسد یور ار شجنرآ ! دروخ رگه شا هنیس رد سفن ، تشاد

ش حتلا شوخ یاهوم زا رات دنچ ... شا اچهن ریز ار شتسد و دوب تشه اذگ

و درسنوخ ی هرهچ الف خرب دنو دوب هتخیر شا نای شیپ یور هناشوگیزاب

تسرد دوب! هدش موصعم یدایز دح ات شا هرهچ هشاش،انیبرا یمه رور غم

یم ، باوخ ورد درب یم ش باوخ بیزا نیح که یشوگیزاب ی هچبرسپ لثم
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ایزا هظح ل انیاس ازآرهک یب ردقنآ ایند! ی هچب رسپ نی رترازآ یب دوش

نینرف؟ دنچ نازیزع لتاق ؟" دشاب لتاق دناوت یم درم "نیا دیسرپ شدوخ

رد ِجنس بت و دیراب یم نروس ی هرهچ زا یگتسخ اه؟ مدآ ی اهوزرآ لتاق

کی ... هدوب رادیب وا باالیرس تعا س دنچ هک تشاد نیا زا ناشن شتسد

نیمه دشو ه دیبوک شا هنیس هب مکحم انیاس بلق هظحل کی طقف هظح، ل

ار ترف ون تسشن شیاهوربا نایم ی مخا ! دیای ب شدوخ هب دش ثعاب

. دنازوسب لد شردپ لتاق بیار تشادن قح درک... شا یزوسلد نیزگیا ج

! تشادن قح

شبلق نابرض تو سب مشچ عیرس ، شندروخ ناکت و نروس کلپ ندیزرل اب

! رتدن ارلب شدوخ بلق نابرض و دینش ار وا یاه مدق یادص . تفر رازه یور

... تسا رادیب کرتخد هک دمهفن دوب ومحلا دمآ یم شتمس تش اد نروس

درک. سح ش تخت رانک ار نروس روض وح دیشک گنچ ارهب وتپ مارآ سانیا

یلو تسا باوخ هک یسک لثم تسرد دش... کب سف ن مظنم درک یم یعس

شص خال ت،ریت سشن شا یناشیپ وری هک نر وس تسد . دوبن قفو م دایز

! دینش نروس هک تش وشکادن داتسرف نییاپ رادادص شار دناه بآ دش...

یور زونه نرو س تس ...د دینش حضاو ار شبلق نابرض یتح زیچ همه

تشادن دصق هک وا هب تفگ یم ازسا ن شلد رد انیاس و دوب شا یناشیپ

ررض" و منهج " دیوگب شلد رد تساوخ یم هک یا هظحل تسرد . دشکب بقع

مارآ ی همزمز و تشادرب شا یناشی پ یور زا تسد نروس دنک، شچمزاب و
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شدین: ششوگ رانک تسرد ار وا

نکمهب یم تریجنز و لغ ، تمنیبب قاتا نیا نور یب هگا هدنیآ زور هس -ات

؛ یرادیب منود یم ... تراک رس درگرب وش، بوخ نک، تحارتسا ! تخت نیمه

رتخد یا یشان یدایز زونه نم نداد ب یرف ه ساو ! یونش یم ودمن یم

... موناخ

یاه یرتسک اخ هب هریخ نروس و درک زاب ار شنامشچ صرح اب انیاس

کون هب یمارآ ی هبرض شا هراشا تشگنا دزواب نید خشین وا گنرشوخ

قاتا زا دشاب یبا وج رظتنم هکنیا ،یب انیاس توهبم ن امشچ لباقم واو ینیب

یت قو تسرد دعب، وبدو هدرک کچ شار بت راب نیدنچ حبص .ات تفر نوریب

دوب... دربه شباوخ یلدنص یور دوب هدش تحار شلا یخ هک

زا یلیخ زور، نچد نیا مدنا.رد یم دیبار رفن کی هکباالیرس دوب ابر نیلو ا

یا ین امیشپ چیه هک دوب بیجع و دوب کهدر هبرجت ش"ار یاه نیلوا "

نداد ینابهگن هب وا ِندرک روبجم زج شیاهراتفر زا مادکچیه ...از تشادن

وبند... نامیش حلاپ نآ اب شقاتا ترد شپ

. دیشک شیاه هیر ارهب اوه یتخس وهب تشاذگ شبلق یور تسد انیاس

درک: مزه مز بل وزری دیخرچ کار یلدن ص یور وا خیلا یاج تمس شهاگن

ین... اور ی هرسپ -

***
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وال شا ی مخز کرتخد درک کمک و داتسیا رت بقع ویرآ دش، زاب هک هناخ در

هدرک زاب ار شتسد چگ دش... لخاد سروا تشپ مه شدوخ و دوش دراو

یلو نتف هارر نیح دیگنل یم . دوبن چگ رد رگید مه نیریآ یاپ و دندوب

یم هک یردقن تش.آ اد یرتهب یمسج یت عضو لبق یاهزور هب تبس ن

دعب زور هس تسرد دوب! هدش صخرم و دورب هار شدوخ یاپ یور تسناوت

صخرم ، رتکد اب تبح ص یارب ویرآ شزا یاه تس اوخ ورد ندرک یبات یب زا

! دندی شک یم س ردآنفن شیاهو لقود هک یا هناخ هب دوب هتشگر وب دوب هدش

... ویرآ یردپ ی هناخ به

، تفر یم یرعوسش هقد ص نابرق لد هت زا هک ردحیلا ویرآ مردا

ار هناخ ،رد نیریآ ردام و ردپ دورو زا سپ نیعم جاح دشو ناشکیدزن

یم نیریآ و دوب فرهت شر وسپ سورع لا بند هب اصخش شدوخ . تسب

زونه ... درادن تسود رتمک شدوخ ردپ ارزا وا هک دروخب مسق تسناوت

کشا و تفر ورف رآوی ردام شوغآ رد هک دوب هدیجنسن تسرد ار تیعقوم

دوب... هدش گنت سک همه و زیچ همه یارب دز.لدش هقلح رتشیب شمشچ رد

باق شار تروص مارآ دوب، وا یاه مخز به شساوح هک ردحیلا رآوی ردام

دز: بل ینازرل دنخبل واب تف رگ

! یدموا شوخ ... ردام تدوخ نوخهی هب یدموا شوخ -

شیا هولقود هک دنک زاب رکشت هب بل تبحم همه نآ لباقم رد تساوخ نیریآ

بلق ند... داتسیا نا شر دام ندید ضحم وهب دندی ود نوریب نامتخا زاس
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زونه وکاید . داتسیا ها ولقود رس تشپ نامرآ رسم شدزوه یولگ رد نیریآ

ود دوب.ره هدیود ن وریب هتفش آ یاهوم با اناید و دوبن هدیشو پن نهاری پ

ناشرضاح نا شیوم ع نز هکنیا زا لبق و دندوب هدرک سح ار ناشردام روضح

بل ود .ره دنتف ر یمن ولج هببدع ییاج کی وزا دندوب هدیو د نوریب نکد،

ود زا سپ !باالرخه هدمآ ناشردام هک دندرک یمن رواب راگنا و دندوب هدیچرب

نیریآ هب یمدق ویرآ ... تسا ناش یوربور تس ورد هتشگرب یرود هتفه

دری: ارگب شضغب نتسک ش یولج تسناوتن نیریآ دشو رت کیدزن

... نامام دیایب ...یدناا... وکاید -

دوب. هدرک زاب اه نآ یارب ار شملا س تسد و دوب چگ رد زونه شتسد کی

و درد زا دوب هدنام مک نیریآ بلق و دندوب هتشادنرب یمدق زونه اه هچب

هک یدنخبل تواب شاذگ اهو لقود ی هناش یور تسد قیاقش ! دکرتب یگنتلد

داد: ناشرارق بطاخ م تشاد ضغب

ش. لغب دیرب ید یودب ... هدموا نامام -

گنچ ار قیاقش مادن یکشا نامشچ اب ودانای وکاید هک هیا ظحل تسرد و

ار شیوزاب ویرآ دشوارگ تسس نیریآ یاهوناز ، دندش میاق وا تشپ ندزدو

اهو هچب نایم تشح ابو نیریآ هاگن ! دروخ یم نیمز کش نودب تفرگ یمن

: دیخرچ ویرآ

؟ ملغب ن ایمن ماه هچب ارچ ارچ... ویرآ -
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دازآ وا ناتسد ر اصح ارزا شیوزاب نیریآ و تفر نییاپ ویرآ یولگ بیس

درک:

نک... ملو -

، دنداتفا هیرگ هب ود ره هک اناید و وکاید و تشادرب اه هچب تمس یمدق

: دیچیپ ش رمک رود تسد ینارگن اب ویرآ و تفر یهایس شنامشچ یا هظحل

! نیریآ -

داد: ناکت فرط ود هب رس تدنتدن نیریآ

نو شلو ننک یم رکف مزا؟ دایم نوش نم...نه؟دب زا نس رت یم ماه هچب -

؟ مدرک

شه اگن . دیشک یم سفن هدیرب هدیرب و دوب هدناشوپ ار شتروص امتم کشا

.ره دندمآ یمن ولج وا... اهزا هچب هاگن دشو یمن ادج اه هچب زا یا هظحل

و دندمآ ولجنیم ناشدیدش یگنتلد دوجو واب دندوب هداتفا هیرگ هب ود

سفن و تشا ذگ شا هنیس هس فق ریو تسد دش... نیریآ خالص ریت نیمه

تمس شنت . دراد شا هگن تسن اوتن مه ویرآ رگید و دندش ر ادشخ شیاه

: دیشک غیج ویرآ ردام و درک طوقس نیمز

یزاره... همطا -ایف

یور و تخ ادنا شنت ریز ت سد ، نیمز هب نیریآ دروخرب زا لبق تسرد ویرآ

دز: داد نیعم جاح و تسشن وناز کی
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. هرایب بآ ...ییک لخاد ربب ور اه هچب قیاقش -

یمارآ ی هبرض هدز تشح و ویرآ و دیود نامتخا لس خاد سرت اب ویرآ ردام

نیزد: یریآ هنوگ هب

! شکب سفن نی؛ ونمآری نوسرتن ونم... نیبب ! شکب سفن منیریآ ... نیریآ -

ارگفرت شرتخد ی هدز خی تسد و تسشن نیریآ رانک سرت اب نیریآ ردام

شدز: یادص نایرگ و

زبهن گنز یکی ... نامام شک ب سفن ...( مناما (م مکی نی،اد ریآ ... نیریآ -

. سنا رواژ

دربب ل خاد اهار هچب تساوخ قیاق وش درب نفلت هب تسد عیرس نیریآ ردپ

ناشردام تمس هیرگ دواب ندرک هرا ار شتسد ود ره هظح ردیکل هک

کران هیرگ اب اهولق مآدوود نوریب شتسد بآیدر ناویل اب ویرآ ردام . دندیود

دن: تسشن نا شردام

... یناما -م

ش لوبق هرابود دن؟ دوب هتشگرب ششیپ هرخ باال اهولقود دید... یم رات نی ریآ

شرس ریز تسد هکآویر دش یم مخ بقع هب تشاد شندر دن؟گ دوب درکه

درک: کیدزن وا یاه بل هب دوب هتفرگ شردام زا هک بآیار ناوی ول تشاذگ

! نیریآ ... روخب بآ نیا زا مک -هی
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گنها هب هریخ شزاب نهمی نامشچ ورممدک دوب هداتفا سخ سخ هب نیریآ

ضرعم در نتفر ارقرگ ای ناجیه هنوگ ره رتکد ! دیزرل یم اهولقود سیخ

ی هظحل نامه نیری وآ دوب هدرک عونمم شیارب یار تحاران و سرتسا

هدز پس ِسوباک دوب. هدش وربور اه سوباک نیرتدب زا یکی اب شندیس ر

دوش، عطق شسفن هکنیا زا لبق یا هی ناث تسرد ش... یاه هچب تمس زا ندش

تو فرگ یدنلب سفن نیریآ و دیشاپ شترو ص یور ار ناویل ل خاد بآ ویرآ

شمرگ تسد و دوب هداتفا سفن سفن .یرآوهب داتفا هفرس هب شدنب تشپ

داد: یم ژ اسام ار ییاوه یب زا یوا هدز یخی هنیس هسفق

. نتران ک اجنی چبهاها نیبب دش... مومت ... شکب سف ن مناج ... مناج -

. نوشنیب ب

دنلب درک یعس ، دیشک یم شیا ه هیر ارهب اوه یتخس هب ردحلایهک نیری آ

و دنتفر ورف ششوغآ رد اناید و وکاید شن، درک زاب شوغآ ضحم وهب دوش

درک: هسوب قرغ ار ناشتروص رسو نیریآ

...جمنا... مناج ... منامام ادخ...خآ -خآ...خآ

وهقزد: دیسوب راب رازه ار ناشیاهوم یور دو ییوب ار ناشنت رطع

نا مام هک ادخ درم...هب یم نوتی رود زا تشاد ملد دوب... هدش گنت ملد -

م... تساوخ یمن هک ادخ .هب هنومب رود نوتزا تساوخ یمن

شا یمخز نت هب درد هک دندوب هتفرگ ششوغآ رد مکح م نانچ اه هچب
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یم رگم وبدو گنتلد دوب... ردام . دروآ یمن هبباور مخ یلو دوب هت سشن

مک ویرآ بلق دنک؟ رود ش دوخ اهارزا نآ شنت درد دوجو اب یتح تسنا وت

نآ اب یلو دت سیاب دوب درکه ه برجت لبق هقی قد دنچ هک یتشحو زا دوب هدن ام

دنلب رکددن کمک نیریآ ردام کمک واب تشاذگ وا رمک تشپ تسد حلا،

دوش:

. دیروخ یم امرس اوه؛ هدرس ... لخاد -بمیر

د: ندرک یم ترکرا ضغب وبا دندوب هتف رگ مکحم ار نیریآ یاهاپ اه هچب

... لغب ... لغب -

شوغآ ارادر هولقود شدوخ . دادن امان ویرآ هک دوش مخ تساوخ نیریآ

درک: هم زمز ناششوگ رانک و دیشک

بخ؟ هنک؛ تحارتسا م یراذب دیاب ست... هتسخ ناما -م

رد یارب شلد هک ردحیلا نیریآ و دندرک شهاگ ن سیخ نامشچ وداب ره

هناخ دراو ویرآ ردام و شدوخ ردام کمک دز،هب یم اهرپ نآ ندی شک شوغآ

درک: ابز شیارب ار یقاتا رد ویرآ ردام دشو

جا یتحا یچ .ره متشاذگ مه یتحار سابل تارب ... ردام نک تحارتسا -

؟ هشاب وگب... یجاح و نم هب یتش اد

داد: ناکت یرس مارآ و تسشن تخت ی هبل اه نآ کمک هب نیریآ
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... منونمم ... مشچ -

: دیسرپ نیریآ هب باطخ ینارگن واب تشاذگ نییاپ ار اهولقود ویرآ

؟ ناتسرامیب میرب ؟ یبوخ -

زد: یگنر مک دنخبل نیریآ

... مشیم رتهب ... مبوخ -

و ینارگن یارب نیریآ ولد درب ورف ش یاهوم نایم یتسد مکحم ویرآ

ی هزادنا به هتفه ود نآ رد ششوپ ایسه درم ... تفرگ شتآ شبا رطضا

دوب. هدیشک رجز شدوخ

ی هحفص هب یهاگن دی. وگب یرگی د زیچ ات دادن ناما ویرآ هب نفلت گنز یادص

نتاهاب ویرآ هک دوب طخ تشپ یسک چه دی مهفن نیریآ و تخادنا لیابوم

با نیریآ بلق دزو نو بری قاتا زا هل جع اب یهاتوک "... مدرگ یمرب ِن" تفگ

و درک سمل ار سامت یرا رقرب ن کیآ ویرآ . دیپت شا ردسهنی بارطض ا

داد: باوج طایح هب شنتش اذگ بااپ نامزمه

-ولا؟

دی: چیپ ششوگ رد شناوج راکمه یادص

دیایب دیاب م. تفرگ سامت عقوم دب هگا اوخم یم رذع ... درگرس با -سالمنج

هدش... کاپ میدوب شیس ررب لوغشم هک یمهم یاه یفمل زا یکی ! نامزاس
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نوت دوخ هک روطنومه دوبه. شیپ بش جنپ کوکشم یز ادناریت هب طوبرم

ربخ ی سک عفال یلو متفرگ پاکب اه ملیف مامت زا طایتحا ه ساو ، دیدوب تفگه

! هشاب یدوخ راک منز یم سدح هر. ادن

وگن.االنیمما. یزیچ دروم ردانی یسک هب نانچمه -

ناب... رق هلب -

کی که تشادن کش ا بیرقت و هدش کیدزن نروس هب مدق کی درک یم سح

نروس یارب شند رک هتکس زا هک نرف کی دنک! یم یسوساج ناشنا یم رفن

کاپ سیاشنار ررب تحت های ملیف نیرت مهم زا یکی وحاال، دوب ربهد ربخ

دوب... هدرک

نیریآ د، ناخرچ قاتا ی هرجنپ تمس هک ندرگ و درک سح ار یه اگن ینیگنس

دز بل ادص دوب،یب هدنام وا شیپ هک یبلق واب دید شدو خ هب هریخ ار

... تشادن تقاط . دنیبب ار وا نیگمغ هاگن هک دنامن ..."و مدرگ یمرب دوز "

بالیی ربارب دص و دنک ادیپ نیر دبیآ حلا یناب و ثعاب زا رید تساوخ یم

نتفرگ ماقتنا رد ویرآ . دروایب شرس ار دندوب هتخادنا شرسمه ناج هب هک

ویرآ نتف هکابر دیسرت یم انچن ... دیسرت یم نیمه زا نیریآ و تشاد رحبت

... تخیر ورف هنیس رد شبلق و دنابسچ هنیس ارهب اهولقود هدز تشحو ،

! دیاش تسکش مه شلد

***
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دوب، هتسشن زیم تشپ هک ین اوج درم دش، هک قاتا دزواودر رد هب راب دنچ

داد: یماظن وسالم داتسیا

! درگرس -

دز: یگنرمک دنخبل ویرآ

؟ یدارم هبوخ -حتلا

داد: ب اوج مارتح ابا شیوربور درم و تفر ولج

! هشاب رود ...بالهب منونمم -

هب شدورو ی هظحل درک...زا رکش ت بل ریز دداو ناکت یرس مارآ ویرآ

رس تسار اددیک حیج دوب.رت هدینش رفن نیدنچ رازا هلمج نیا ، نامزاس

ربدو: بلطم ل صا

ور یتفرگ پاکب ش زا هک یملی ف دیاب ... داتفا یقافتا هچ نک فیرعت -بارم

. منیبب

مدرو لیاف هک دش.ردحیلا مخ و تشاذگ شراک زیم ی هبل تسد مارید

داد: رارق بط اخم ار ویرآ درک یم زاب ار شرظن

هی دروم نا...رد مزاس هب دش ع اجرا یهمم هدنورپ هی شیپ زور -ود

هلولگ برض هب نوشنیشا وتم رفن ود هک نارهت برغ وت یزا دناریت و یریگرد

و ندینش کیلش یادص راب نیدنچ نگیم اه هیاسمه ... ندوب هدیسر لتق هب
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نیمز ور هک ینوخ دش صخشم ، ینونا ق یکشزپ تاشیامزآ دعب نین چمه

. تسین یکی لوتقم ود نوا ینوخ دوب،ابگهور هتخیر

: تسشن ویرآ یاهوربا نایم یگنرمک مخا

رفن دو نوا تیوه ... هدیسر لتق ایهب هدید بیسآ مه هگید رفن -هی

هدش؟ صخ شم

ددا: ناشن ویرآ ارهب روتی نام یور سکع یدارم

سهلا... تشه تو سیب ، یبارت ومیالد سهلا جنپ تو سیب ، یمی هاربا لیه -س

شیپ سلا نود وشندش دوقفم شراز گ طقف . نرادن یرفیک هقبا س مو دکچیه

! نتشا دن ربخ مودکچیه سلااز ود نیا وت نگیم نوش هداوناخ و هدش هداد

... هراد دوجو نوشرفن ود ره دروم رد یمهم ی هتکن هی

داد: ه مادا هظحل دنچ زا سپ یدارم و درک شهاگن رظتنم ویرآ

ی هدن ورپ اب نا مزمه تسرد نا! یزاسوراد ی هتشر لیص تلاح غراف ود -ره

دراو هناکریز ال ماک راب ره هک یر دخم داوم جحمزا نوا و یناطلس نر وس

قافتا رفن ود نیا هب طوبرم هتسب رادم نیبرود دشنیفملیا کاپ ، هشیم رازاب

... هیکوکشم

: درشف هراشا و تسش تشگنا اراب شا هتسخ نامشچ جنک ویرآ

؟ داتفا قافتا نیا روطچ -
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دش: اه ملیف ی هش وپ دراو یدارم

دنچ تس ورد میت نادشا مزاس وت یا هقیقد دنچ قرب یعطق صحب زورما -

یتقو ... یربیاس هلمح لثم تسرد ! داتفا راک اهزا متسیس امتم لبق هیناث

زا یلو دوب! هدش کاپ هگید رفن دنچ و نم متسیس یور یاملیف دموا قرب

یل کشم مریگب پاکب یچ همه زا تقو دنچ نیا دیدوب هتفگ مهب هک یی اجنوا

. دموین شیپ

درک: کیلک شرظن دروم ملیف وروی

اب نامز نا!مه یدو اهد هشیش ومتما هصخشم نیشام ...قفطپالک دینیبب -

هیاسمه هو شیم هچو ک دراو نیلوتقم نیشام یبدنل، ساش الک یداک نیا دورو

هب نیبرو د هنافساتم . ندینش کیلش ی ادص تعاس نیمه وت تسرد نگیم اه

. هرادن دید هچوک لخاد

دش: رت ظیلغ ویرآ مخا

؟ یتفرگ المپالکور عتس -ا

مه هنیشیپ وس و رهیلا یبرم ،هی یلماع شوایس مسا هب نیشام ... متفرگ -

اجکه نیا ات اما مد ادن ماجنا شدروم رد ور رت قیقد تاقیقحت ونهز . هرادن

. مامش روتسد رظتنم ... هرادن دوجو شدروم رد یکوکشم زیچ

: تسب مشچ های ظحل دو اتسرف نوریب راداد ارص شسفن ویرآ

کمن یم دیکات ه. نومب نومدوخ نیب دیاب نانچمه نتفرگ پاکب عوضوم نیا -
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!هب یراد پالکور هرامش یفملو نوا زونه هک هشب رادربخ دیابن سکچیه

زا لوا دش هک ید یدج ربخ .ره شاب روتسد رظتنم و هدب همادا تتاقیقحت

! یراذیم نایرج رد مون همه

ی هویش وهب تشاذگ شا هقیقش رانک تسد رکد... تسار رمک یدارم

: دیبوک نیمز اپ یماظن

... نابرق مشچ -

فقوتم رحفوا هکاب تفر جورخ رد تمس دزو شا هناش سر یتسد ویرآ

دش:

... درگرس تسه مه هگید عو ضوم -هی

دمآ: نوریب زیم تشپ زا یدارم و تشگرب شتمس ویرآ

اما... ایهن هشاب تسرد شنتفگ منود یمن -

گفت: مکحت ورآویاب درک مثک دیدرت اب

هدب... همادا -

هی نداد هسا و ییاسراپ درگ رس ، قافتا نیا زا لبق هقیقد دنچ تسرد -ارمزو

امش ی سهلا دنچ تسود و راکمه نوشیا منود یم ... ندوب هدموا شرازگ

هلمح رفن هی دیتفگ نوچ اما مگب ونیا نوشدروم رد تسین تسرد و نتسه

، هدوب هداد شرازگ نروس اههب یراک ه ظفا حم مامت الف خرب ور نوتیبلق
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... نوشیا دصرد هی هک هنکمم مدز سدح

ملث تسرد ینام . تفر نییاپ ویرآ یولگ ویسب تشاذ گ مامتا ارن شفرح

دوب... هدرک کش وا هب رفن نیلوا مه شدوخ هکنیا تشاد درد و دوب شردارب

شتسد ود دوب.ره هدن ام شرانک هنارد ارب اه سلا یهک راکمه و قیفر هب

دز: بل یا هتفرگ ی ادص دشواب تشم

... سرب تراک -هب

هدش... گنت شسفن درک یم سح دز. نوریب قاتا وزا دنامن یفرح ر ومظتن

ندینش هکاب تفر روسناسآ تمس و درک شزاب نهاریپ زاباالی یا همکد

... داتسیا شرس ت شپ زا رفن کی بج عتم یادص

؟ ویرآ -

: تشگرب ینام تمس و دندش تشم رت مکحم شناتس د

-سالم...

: تخادنا شیاپ رسات هب یهاگن بجعت اب ینام

دش صخرم ت موناخ ... نامزاس یایم زورما متسنود یمن ؟ یبوخ -سالم...

؟ رکشورادخ

کی دشورد گنت دشاب راکتنایخ شیوربور درم هکنیا رکف یرآوزا سفن

"... درادن ناک هک"ما دیشک دای رف ادص یب شدوجو دنب دنب هظحل
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مدنا. یم نامرآ لثم تسرد شیارب یلو دندوبن نوخمه دوب! ش ردارب ینام

رب دهاوش یخ دنک؟رب تنایخ دش یم رگم و دوب هدمآ شیاپ اهاپهب سلا

هدیقع ارربخالف یزیچ دصرد کی یتح تسناوت یمن ویرآ و دوب وا هیلع

داد: باوج دزو یگنرمک دن خبل یتخس واابروکدن...هب دروم رد شا

شیپ ها متسیس ه ساو یلک شم نداد شرازگ اه هچب ش... یپ تعاس ود هرآ -

... مایب مدش روب جم ؛ هدموا

داد: ناکت رس فس ابات ینام

و شلیلد نراد یر وانف یاه هچب . هشاب ی ربیاس هلمح هنکمم هن... افساتم هرآ -

هتسر د تس هگید زور هس ات تیصخرم نوخه؟ یدرگ یمرب ننک. یم یس ررب

؟

داد: با وج ویرآ و درک ضو ارع ثحب هنادنمش هو

. زونه مراذب اهنت ور نیریآ تمنو یمن هرآ... -

: درشف مارآ و تشاذگ شا هناش یور تسد ینام

نک تحارتسا ...یهمک هرایم تسدب و شیتم سال رتدوز هچ هللاره اشنا -

هنز... یم داد ور یگتسخ ت هرهچ داداش!

زا لد ورد تشک ویرآ اررد اهدیدرت و کش مامت شنارگن هو ناردارب لنح

؟ دشاب راکتنایخ کی هب قلعتم د ناوت یم روط چ نحل هکانی دیسرپ شدوخ
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دا متعا دش، یم تباث شا یردارب خالف رگا هک یردارب دوب... شردارب ینام

دش! یم تسین سک همه و زیچ همه هب تبسن رآوی

***

یهب بیجع شمارآ سح ، شرس تشپ طایح یلیر رد ندش هتسب با نامزمه

روضح لثم یسح ! شتینما و هناخ لثم یسح دش... قیرزت شا ه تسخ نت

تعاس ... شا یمخز رت وبک ندیشک سفن لثم یسح ... هناخ نامه رد یربلد

درحلا هناخ یلا ها دز یم سدح و دوب هتشذگ رهظ زا دعب راهچ زا

شار سفن و دنا بسچ یلدن شپتیص هب رس یا هظحل . دنشاب تحارت سا

اهیلا شیپ دنک...ات مارآ ار شنهذ تا تسب مشچ . داتسر ف نوریب رادادص

شقیفر نیرت قی فر هب تبسن هک یدیدرت و کش ،هب شربلد ناخهو نیا

ویخالمه رکف وتنا دوب!درگی یفاک شز ورما ننکد...اربی رکف تشاد

تش... ادن

وا یوق یسح . تفر گ تعرس شیا ه مدق هدارا ،یب تفر ن وریب هک نیشام زا

یتح دوب... هدیشک وا یرود زا هک یدرد زا وخآ دنا شک یم شنیریآ تمس را

مک ار شا یگنتلد دوب هتسناوتن مه ناتسرا میب رد ندنام انکروا هتفه کی

هزات دز، شا ینی ریزب هک شردام ناجنسف یوب دشو نامتخ سا دراو دنک.

زا زور دنچ اتحاالهک نیریآ دشن هدیدزد ی هظح ازل تسرد هک دمآ شدای

هتسب شیولگ هار ... دروخب اذغ تسرد هتسناوتن ، تشذگ می شندش ادیپ

هرجنح ند بید یسآ رطاخب ناتسرامیب رد نیریآ دید یم هک یتقو دش یم
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! رتولج رتم دنچ یقاتا رد تسرد دوب... ...حاالوا دروخ یم اذغ رجز اب شا

یا هزجع م شکرتخد هار... هب اذغ وبیو دوب نشور هرابود هناخ غارچ حاال

سح شنتشگرب هک دوب یشمارآ شکرتخد ددا. ناج شدوبن رد هک دوب

... دروآ یگدنز

یادص ندینش هکاب دورب قاتا هب تساوخ ادص رسو یب . دوبن یردهلا سک

: تشگرب وا تمس شردام

مرب؟ تنوبرق یتشگرب ... ردام ویرآ -

: تفر ولج دزو یگ نرمک دن خبل ویرآ

؟ هدیباوخ نیریآ ... نامام -سالم

: تخادنا قاتا ی هتسب رد هب یه اگن شرد ما

منک، شادص راهان هساو متفر رهظ ! دروخن مراه م...ان هچب دیباوخ هرآ -

بنزم. شادص دمو ین ملد ... نباوخ شلغب وت مه اه هچب و هدیباوخ مدید

: دیسوب ار شر دام یناشیپ یرآو

. یدش تیذا یلیخ زور دنچ نیا ... هشاب -نتتسالتم

رد دوش ریخه کشا اتاب تفرگ رسباال شرسپ دنلب قِد رطاخب ویرآ ردام

ش: نامشچ

زور... چدن نیا وت ردام یدش نم؟بآ مدرک راکیچ هگم مدرگب ترود -
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؟ یدروخ !ناراه نوتتفج هس او مدرگب

: تفرگ مشچ کزا شا عیرس شر دام و داد ناکت نیفرط هب رس ویرآ

... تارب منک یم رورگم اذغ یروشب و تتروص و تسد -ات

دش: فقوتم ویرآ فرح هکاب ددرگرب هن اخزپشآ هب هرابود تساوخ و

یم اذغ مه شبهاب رهک ادیب ... نامام هریمن نییاپ مولگ زا نیریآ نودب -

میر. وخ

دن خبل هنتااب ...هک درکن تفلا خم هک تخا نش یم ار شق وخبخاال شردام

رون یلو دوب بورغ کیدزن درک. شقاتا یهار ار ویرآ و داد ناکت رس

هام نوچ رهچهی یور تسرد دو اتفا یم قاتا لخاد مه زونه دیشروخ

لد حلا بیجع ، ینافوط زور دنچ زا دعب دیشروخ و هام بیکرت ! شنیریآ

اهولقود و هدیرپ ِگنر اب دوب هدیباوخ ن یریآ درک... یم بوخ ار شا هت سکش

... دندوب هدرک یفخم شی وزاب رد ورس دندوب هتفرگ اج شف رط کی مادک ره

شیپ نیشنلد ی هنحص هب دز ولز داتسیا اج نامه هق یقد چدن دیمهفن ویرآ

د اتسیا ... شبلق زا ییاه هکت یاه سفن یادص هب داد شوگ و داتسیا ! شی ور

ندیشک سفن رطا خب ار ادخ راب رازه شلد ورد تفرگ کشا من شمشچ و

کی درک سح هک درب شنیتسآ رس ی همکد تمس تسد درک... رکش شسفن

دوب، هدش رادیب هزات هک نیر ویآ دناخ رچ ندرگ دش... اج باج تخ ردت رفن

سح ار وا هاگن ی نیگنس هدش...هک رادیب دمهفن ویرآ ات درشف هم یور مشچ

ندرگ ت شپ یتسد و دروآرد نت ارزا شنهاریپ ویرآ هدش... رادیب و هدرک
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! گنت ولد دوب روخلد دنک. شها تاگن درک زاب مشچ نیریآ و دیشک شا هتسخ

دن خبل و درک ضوع یترشیت اراب شنهاریپ ...آویر هتسکشلد و دوب گنتلد

دشکه یم رگم و درک می شه اگن تشاد نیریآ ... تسشن شبل ریو یگنرمک

شتسد رد .مالهف تسب مشچ هرابود نیریآ و تشگرب وا تمس مارآ ؟ دمهفن

تس ناد یم و دوبن بوخ شلا ...ح دزیرن کشا ات داد ناج دشو تشم

... تسا لیخد شبارخ ورحی ردحلا یدایز دح ات مه شا یمسج تیعضو

؟ نیریآ -

دوب! رازه یور شبلق نابرض هک شدین ارردحایل ویرآ یادص

؟ موناخ نیریآ -

هشی ر شیولگ رد رتدب ضغ زدشن،ب ادص نیح ویرآ یگشیمه ظفل ندینش زا

زا یکشا هرطق دنک. تمواق م شنامشچ ند رک زاب لباقم رد تسناوتن دناودو

ی: نارگن زا درک مخا ویرآ و دروخ رس شکلپ جنک

؟ یراد درد هدش؟ یزیچ -

دوشن اه شندبهچ رادیب ثعاب شندش دنلب درک یم یعس هک ردحیلا نیریآ

لبق تعاس دنچ دی. شک شسیخ نامشچ یزر یت سد و تسشن شیاج ،رس

زاین و دوب هتفر اتاپیمگر نیریآ دنو دوب هدرک یبیرغ هظحل کی اه هچب

یمرب دوز " دنزب بل هرجنپ تشپ زا هکن ...هنیا دشاب شرانک ویرآ هک تشاد

رطاخب ویرآ تسناد یم ... دشکب لوط تعاس هس شنتشگرب دوز "و مدرگ



331

خزا نرس ندرک ادیپ ماو قتنا هب یطبر کش نودب شنتفر ...هک هتفر شدوخ

ماقتنا ... تساوخ یمن نیریآ یلو ادشهت شنیر یآ یاهدرد مامت یناب و ثعاب

... تساوخ ارمی ت!وا ساوخ یم شمارآ ... تساوخ یمن

شتمس تسد ویرآ هک دیایب ن ییاپ تخت زا تساوخ دهد، ی باوج هکنیا نود ب

اب ویرآ دز! سپ مکحم ار شتسد هدارا بی نیری وآ دنک شکمک ات درک زارد

شوهب ی هظح دز.زال هقلح نیریآ هاگن رد رتشیب کشا رکدو شهاگن تهب

شدر یاهدرد راب نارازه دوب، هدش هریخ ویرآ هب هک هظحل نامه ات شندمآ

دنچ راب نارا دوب...زه هدرم شدوخ رد راب رازه و دندوب هدش رارکت شرس

ید ازهرابررم و درک یم سح ار شنینج گرم و دنداتفا یم شنا ج هب رفن

... رتدب شبلق و درک یم درد شرس دش! یم کیدزن شت سد رد لو پمآ کی اب

کدنواب ضوع سابل ، قاتا هب شندی سر ضحم هب هک دوب هدش یلیلد نیمه

یتخس ...هب دربب شباوخ ات دنک هیرگ ادص وآدقنریب دزخب وتپ ریز اه هچب

ت: فرگ شار یوزاب ویرآ هک درادرب یمدق تساوخ دشو دنب شیاهاپ یور

... دیشخبب ! منود یم ... متفر یم دیابن -

ردحیلا نیریآ و درک یم یه اوخر ذع ... شرو رغم درم درک یم یهاوخرذ ع

درک یعس دشو وا نامشچ هب هریخ دوب، هدش یکی شمغ و تینابصع هک

: دورن باال شیادص

ی،رتفی... شاب مت شاد زاین هک هظ حل نومه تسرد ! یتفر یلو -

یلو تشادرب یمدق و دیشک نوریب ویرآ تسد زا برض ارهب شیوزاب
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تسد ینا رگن اب ویرآ و دیدن اجار چیه هظحل کی ، شدیدش فعض رطاخب

درک: هقلح شرمک درو

نی! ؟ریآ یبوخ -

وا نارگن بلق نابرض یادص و دوب هدناب سچ ویرآ ی یسهن هسفق هب یناشیپ

دنک. شهاگن تساوخ یمن دنک... دنلب رس تساوخ یمن ارمیشدین.لدش

رآما ینتسکش یمسج لثم و درک حهقل یوا هناش رود ار شرگید تسد ویرآ

: درشف یسهن ارهب شا هدیشک درد نت

فرح شدع ب روخب یزیچ !هی یدروخن مراهان تفگ نامام ی... درک فعض -

بخ؟ نزمی... یم

دش: شا هریخ درد واب درک دنلب رس نیریآ

ی؟ دروخ راهان -وت

داد: ناکت ن یفرط رسبه ویرآ

مد؟ روخ اذغ نوتِکی ودب نم -هن...

خلت ویل... روطچ دیمهفن مه شدوخ دش... جک یدنخ هبلت نیریآ بل جنک

دش!

ند... یدزد ونم هک یبش نومه زا لبق بش ؟هی مدروخ ماش یتفگن هگم -

بشر !خآ یدرک سامت ...در یدادن باوج درک! یم درد مبلق ... تهب زمد گنز
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تنوج شون "! مدروخ " یتفگ ؟" یدروخ ماش " مدیسرپ هنوخ یتشگرب یتقو

... شی تسکش ... ویرآ تسکش ملد ! هنکشب هکدمل یتفگ یاون یلو

ارزا شدوخ درک یعس و دیزرل نیریآ ی هناچ و تفر نییاپ ویرآ یولگ بیس

تش: ادن ار نیگمغ اگنه نآ ندید تق دنک.اط دازآ وا ناتسد راصح

نک... ملو -

. دندیزرل یم هک یناتس دش.د هقلح شنت رود رت مکحم ویرآ تسد ود ره

بش نوا د یابن ! تزا متسکش لد مدز... مخز دمنو! یم ... مدرک دب نم -

هنک... تنعل نمو ادخ ... متفگ یم غو رد

هقدز: مارآ نیریآ

نک... ملو -

یم رصقم ار شدوخ یمآدمو شیاپ وپاهب درک یم یهاوخرذع هک ویرآ

قرغ شبیجع یاه سح نایم رتشیب و تسک ش یم رتشیب وا بلق ، تسناد

و تشاد یمگردرس و مشخ ، تشاد ،مغ تشاد یگنتلد هک یسح دش. یم

! کرتخد یارب تشاذگ یمن سفن

و تز ان مدوخ ... تنهد مراذیم اذغ قشاق قش اق مدوخ منک... یمن تلو -

... ینم گنشق ن یریآ نمی...وت نی توریآ هخآ مرخ! یم

دوش. دنب شیاه وناز نآریو زا شیب تسناوتن و تسکش رتدب نیریآ ضغب
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وا یاپ یور رس و تسشن زونا کی یور شیولج ویرآ و تسشن تخت ی هبل

یب ود وره تش اذگ وا یاهوم یور ناچه نیری وآ دیزرل شا ناشه . تشاذگ

... دندیراب ادص

***

زور هس . داتسیا یآهن یوربور و تسب شر س تشپ مکحم ار شدنلب یا هوم

نور یب قاتا حلاشزا ندش رتهب ات دوب هداد موتا میتلوا نروس هک یزور زا

یدوبهب هب ور یدایز دح اشات یمسج تیعضو وحاالهک تشذگ یم ، دیاین

! ددرگر ب شا یداع یگدنز هب یرسعرت هچ ره داد یم حیجر دوب،ت هتفر

ار شا هنارتخد تک یاه ازدهمک یکی دزو شز وور حلا یهب دنخشین

"! یداع " یگدنز زجیک تشاد تهابش یزیچ ره یاشهب گدنز . تسب

ه دنام ومک دوب هتشاذگ شردپ لتاق ی هناخ اپهب یگلا س وچراه تسی ردب

ود ...ره دیای برد زااپ وا نمشد تمس زا یا هلولگ ش،اب نتش زاک لبق وبد

رطاخ وبه دوب هدرک مک نزو . دیخرچ ولهپ توهب فرگ باال یمک ار شتسد

دوگ شنام شچ ریز دوب! هدید دحالرغ نآ ارات شدو خ ینامز هچ هک تشاد ن

ثعاب شدیفس ت سوپ لبق... ثمل هن اما دوب هدی رپ نانچم ه شگنر هو داتفا

اتبه درب یم نامز تسناد یم . دیایب رظن هب هدیرپ گنر رتش یب دش یم

شدوخ نامز نآ ات تساوخ ومنی ددرگرب شندروخ هلولگ زا لبق تیع ضو

زا رتشیب هچ وهر دوب هدید ارن نروس زور، هس دنک.ردانی سبح قاتا اررد

نیمه هب وا هک تشادن راظتنا دش... یم شررض هب رتشی دنام،ب یم وادرو
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زا لبق تعاس دنچ زا نروس دنک. تحارتسا ات درادرب شرس زا تسد یتحار

دوب، هدنام روسناسآ رد هکابوا یا هظح زال تسرد و شندروخ ریت

شراک هک دوب راودیما انیاس و دوب هداد ناشن شدوخ زا یبیجع ای هراتف ر

هک یا هظحل تسناد یم بوخ شلد هت دنچ ...ره دشا ب هدش رت تحار

! دیزرل دهاوخ مه اب شلد و تسد فد، اره وا وقبل دریگب تسد هح لسا

یم تبحم اورپ ویب تسوربور شلوتق ِرم تخد نادداب یمن هک یلتا ق یارب

دنک.

قاتا رد رتشیب یمک . دنادرگربور هنیآ وزا داتسرف نو ریب رادادص ار شسفن

اه هلپ ندید ،زا تشاذگ نوریب اتاق هکاپزا نی دش!مه یم هناوید نامد یم

دو شاب یباال هقبط دیاب شدوخ قاتا ارچ تسناد دش.نیم دنلب شداهن هآزا

باال هقبط یاه اقات یویو ، تشاد ربخ هک اجنآ !ات لوا ی هقبط ن روس قاتا

ار هلپ نیلوا و تشادرب مدق اه هلپ تمس و تخادنا یاباال هناش دوب... رتهب

. تفر مه رد درد زا شا رهچه و درشف شمخز یور تسد دمآ، نییاپ هک

زا نروس هارمه شوایس دشو نزاب روس قاتا رد هک دوب هظحل نامه تسرد

نروس هاگن و داتسی ا مود لپهی یور اج نامه انیاس . دندش جراخ اتاق

دنخبل شبه بل جنک و درک شه ناگ فرح یب هیناث دنچ شرچخدی. تمس

و دینشن انیاس هک تفگ یزیچ کدر. شو ایس روهب دعب دشو جک یگنرمک

ابقمد شوایس . تفر جو رخ رد تمس ش وایس ادند ناکت رس اب نامزمه

، نامتخاس زا شندش جراخ زا لبق ن روس و تفر انیاس تمس بدنل یاه
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: تفگ شوایس هب باطخ و درب ادصباال دس رب انیاس شوگ هب هک یروط

هدش... یبماز هیبش ننک! شپاکیم بوخ وگب -

ار شندید نخ یولج یتخس هب شوایس شدو لفق مه یور انیاس یاه نادند

رگفت:

! سیئر مشچ -

اه هلپ شوایس دزو نوریب ترامع زا دوب هتفرگ قمع هک یدنخشین اب نروس

: تفر باال یکی یکی ار

! یشب رضاح بشما هسا و دیاب . تقاتا درگرب -

: دروخ هرگ شا ردسهنی انیاس سفن

؟ هربخ هچ ب شما ؟ بشم -ا

داد: ناکت نیفرط هب رس دنت ودنت درک یا هدنخ کت شوایس

نوشدوخ وراب وت ناوخ یم سیئر حاتماال... یدش هجوت دبم ور مروظن -م

ُشراک. ینومهم نربب

: داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ انیاس

؟ هگید دراگی داب نا ونع -هب

: ددرگرب ش قاتا هب درک هراشا انیاس وهب داتس یا شرس تش پ شوایس



337

! ینک یم یهارمه ینومهم وت نوشرنتراپ ناونع هب ور نوشیا -وت

! ماوخ یمن -

دشو شا هریخ تهب اب شوایس هک داد باوج رکف نودب و یناهگان نانچ

درک: الح صا ار شفرح عیرس اسانی

یاه هنیزگ . متسین نوشیا یهارمه بسانم من مگیم هک... مگی یم نعی -

ی... رتهب یلیخ

: دیرپ شفرح نایم شوایس

ای کنن تهیبنت ینومهم ی هنا هب هب تسین رارق هعفد نیا شاب ن نارگن -

یلیخ یلو عیدا ینومهم بهی ...اشم یشکب و رفن هی هک تتسد ندب هحلسا

! یشاب نوشهارمه وت نتساوخ طقف و هسیئر هساو مهم

درک: شهاگن هدنامرد اسانی

... هخآ -

! افطل تقاتا در گرب -

و تشگرب شقاتا هب راچان .هب تشاذگن تفلا خم اربی ییاج شوایس تیدج

دا: تسیا قاتا طسو صرح اب

لیلد یب هش یم هگم ... هریگ یمن شوم ادخ یاضر ضحم یا هبرگ چیه -

... مشیم هنووید مراد ایادخ ؟ ینومهم هنوشکب شدوخ لا بند ونم
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رفن شدوود زاب قاتا رد هک دشکب غیج دوب هدنام دزومک گنچ ار شیاهوم

فیک اب یرگید و شفک و سابل سکاب .کییاب دندش ل خاد اه راکتمدخ زا

، دیسر یم رظن هب وسلا نس مک هک یراکتمدخ ! شیارآ مزاول صو صخم

. تفر نوریب قاتا زا فرح ویب تشاذ گ تخت یور ار شفک و سابل سک اب

واب دنیشنب تلا وت زیم یورب ور درک هراشا انیاس نسباالرت،هب ِر اکتمدخ

: تفگ تیدج

. نیشب افطل دبم. ماجنا تور پاکیم نت فگ مژهدم...اقآ نم -

ی لدنص مست و تف اررگ شیا ه هناش رکدومژهد شهاگن تهب اب انیاس

تقد .اب تفرگ رارق شیوربور ووا تسشن فرح یب انیاس درک. شتیاده

ت: خادنا ییباال وربا و درک شها گن

پدیرهیا! گنر تدش هب اما هر ادن پاکیم هب زاین دایز و هبوخ تتسوپ -

منک... شرواک دیاب و هدش هایس هک تام شچ ریز اصو صخم

: تسب مشچ و دیبسچ شا یلدنص یتشپ هب انیاس

... نکب داوخ یم لدت یراک -هر

دش: راک هب لوغشم و درک یگنرمک مخا مژهد

هکنیا زا هرتهب ... مداد ماجنا ور مون اخ انتآ پاکیم راک طقف -مناتحاال

! نشن رادربخ منک یم پاکیم ور امش زورما

درک: زاب ار شنامشچ انیاس
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هیک؟ موناخ انتآ -

ار شی ادص دش، نئمطم هک شندوب هتسب وزا تخادنا رد هب یهاگن مژهد

طفگت: ایتحا واب آدرو نییاپ

ناخ! روصنم رسمه اقآ... یاباب نز -

درک: شهاگن بجعت اب انیاس

نکه؟ یمن یگدنز اجنیا ؟ شمدی چاراتحاالدن سپ -

شراک لوغشم هک روطنامه و ددنبب ار شنامشچ درک هراشا اسانی هب مژهد

داد: باوج دوب

... ینومهم ن!ایسرفنای تسین هنوخ ور تاقوا رتشیب ارچ...قفط -

درک: زاب ار شنامشچ الی انیاس

... سپ ناخ روصن وپلم اب هنک یم وحلا قشع ! سپوا -

یزگد: بل مژهد

؟ ینز یم هیفرح هچ رت؟یان خد یطایت حا یب ردق وتنا ارچ -

داد: ناکت اوه رد یتسد یلا خیب انیاس

زایاهن؟ ریغ هگم -

هک یا هقیقد دنچ . دیوگن یزیچ داد حیجرت و درشف مه یور بل مژهد
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دی: سرپ و تفر رس انیاس ی هلصوح ، تشذگ

؟ یتسار هشن رادربخ ارچ -

: ددنبب ار شنامشچ هرابود درک هراشا مژهد

نوشرگشیارآ دایمن نوششوخ موناخ ... متفگن ورات تامش چ نکن زاب ردقنا -

هنک. شی ورآار یا هگید سک

: دیسرپ یواکجنک اب انیاس

گمه؟ هشی م یچ ارچ؟ -

دش: شا هریخ یگف مژهدابکال

اللغط صا ... هشب رسدرد مارب هنکمم دایم نور یب نم نهد هکاز یا هملک -هر

. مدروآ ور موناخ انتآ مسا مدرک

دشو دراو تیمولظم رد .زا تفر ارگ شیوزاب سمتل زابکدروم مشچ انیاس

کدر: شهاوخ

یهارمه ور نوتاقآ مراد اج همه ازور نیا نم ... نوج مژهد دهگی وگب -

! هگید هربخ هچ هنوخ نیا وت منودب دیاب کمن. یم

دی: شک زااکر تسد و درک شهاگن لص اتسم مژهد

بخ؟ هنوم یم اج نیمه منز یم هک یفرح رتخ...ره وتد تسد -از
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: داتسرف نوریب دننام شارهآ سفن ومژهد داد ناکت رس دنت دنت انیاس

وات هدرک جا ودزا ناخ رو صنم ساهلاب هدزنوپ موناخ واال...نتآا مگب یچ -

جنپ نم ... نتشادن هدازاقآ اب یبوخ هطبار لوا ،زا منود یم نم هک ییاجنوا

راببهمه تحیهی هک مدیدن سلا جنپ نیا وت یلو منک یم راک اجنیا سهلا

ور هگیدمه هرادن ناکما ... نرینپ و دراک لثم تس !رد ندب نوشن شوخ یور

. هشن هباپ ورش ننیبب

فگت: قایتشا واب درک یا هدنخ تک انیاس

بخ؟ -

درک: شهاگن مخا مژهداب

نتفگ ادمداب داب وهب مدوخ رس مه اج نیم رتخ...اته د تلا بهمج بخ -

نوشن یصاخ هجوت وت هب ناخ نرو س نوچ هک یکالمنیا انیا...خالهص

ساسح هیضق نیا ور موناخ انتآ هنکمم ، مداد ماجنا ور تپاکیم منم و ندیم

! راینرد ور شادص سپ شبن

دز: یکمشچ سانیا

ننک؟ یم اوعد ینا چهمز رتشیب وگب طقف ... نوج مژهد تحار تلا یخ -

! منیبب مدش کوا جنک

رتشد: ظیلغ مژهد مخا



342

اب هریگ یم باال ثحب خهنو هکتوانی هعفد رتخ...ره د ننک اوعد هنکن -خدا

! هشک یم ور یکی نوا هنز یم نوشیکی االن مگیم مدوخ

دش: زاب رخآ بات جعت زا انیاس نامشچ

دح؟ نیا -رد

دز: رشت و درب چمش طخ هب تسد مژهد

رضاح ه نیبب هدرگرب .اقآ هدنوم پت اکیم ف صن زونه ور تامش چ دنبب -

هنک. یم هذخاوم مههمون زا لوا یتسین

رکف دوب هدیمهف هک یعوضوم هب هک وردحیلا تسب مشچ بیرحف انیاس

وری دراد نامز درک یم سح دوش. مامت شپاکیم امدنات رظتنم رکد، یم

تسد ریز یل دنص نآ یور تعا س دنچ تسناد یمن . درذگ یم نکد رود

دنک،مژهد زاب ضارتعا هب بل تساوخ نهک یمه یلو دوب هتسشن رگشیار آ

: تفگ

دش! مومت -

نامد.مژه تام هنیآ رد شدوخ ندید اب انیاس و تفر رانک هنیآ یولج وزا

شنامشچ یا هبرگ مشچ دنوخط دوب هتفرگ مجح لمیر یمک اب شدنلب یاه

کچوک یتح دنو دوب هدروخ خرس رژ شیاه بل داد. یم ناشن رت هدیشک ار

یور تسد و داتسیا شرس تشپ .مژهد دوبن شا یگ دیرپ گنر زا یرث ا نیرت

: تفگ نیسحت دزواب یدنخبل . تشاذگ شا هناش
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هنک... یم اغوغ تامشچ ! رتخد یدش هام -

دز: یا هتسخ دنخ بل انیاس

... هنکن درد ت تسد -

: تشاذگن و درشف شا هناش یور تسد مکحم هکمژهد دوش دنلب تساوخ و

! زونه هدن وم تاهوم ؟راک اجک -

: دتفیب هیرگ هب دوب هدنام مک انیاس

مژ سرب ت راک هب امش منک یم تسرد و ماهوم مدوخ ؟ هگم هشچ ما هوم -

... نوج هد

دش. نامیشپ وا مخا ندید شدوکهاب دنلب هراب ود تساوخ و

ور تاهوم نتفگ ؟اقآ ینک شو گ فرح هک تهب منک وتخم مخا دیاب امتح -

! هراد قلق منوا هک هداس ند برک ترم هی دح رد طقف نمنز... تسد دایز

: دناخرچ شت مس ندرگ انیاس

امش هب ور انیا هتفگ شوایس هب اصخش شدوخ ینعی ؟ هتفگ شدوخ -آاق

؟ هگب

داد: ناکت یرس مژهد

. تساقآ دوخ روتسد هک تفگ نوش دراگیداب -واال



344

دش: یخهر هنیآ رد شدوخ صهب رح اب انیاس

... هدادن رظن یزمر سابل زیاس دروم رد طقف اتحاال نوت -واالاقآ

: تفرگ رارق شیوربو زگدیور بل هدنخ مژهداب

یهمک طقف ور تاهوم ی ولج ... هدیم داب روهب ترس رخآ تنوبز نیا -

ی. شوپب تور سابل دیاب شدعب و مدیم حتلا

تفر رانک شیوربور عبد،مژهدزا هقی قد دنچ و دنام رظتنم حفر یب انیاس

اهر شا یناشیپ طفر ود ییابیز یکهبه یوم اهی هقلح ند یاسانابید و

یم شرمک نییاپ ات شراد جوم یاهوم ... دیرپ باال شیوربا یات ، دندوب هدش

تمس ه لجع .مژهداب دندمآ یم مشچ هب هشی مه زا رتشیب وحاال دندیسر

: تفر سابل سکاب

! یشوپب و تسابل دیاب ... نسر یم مک مک !اقآ هشیش تعاس نک هلجع -

دیوگب ی زیچ تساوخ دش. دنلب و دیشک شا هتسخ ندرگ ت شپ یتسد انیاس

: تفرگ ارباال سابل امدنومژهد شناهد رد فرح سابل ندید هکاب

یلیخ تنت وت منئمطم هللا... اشام هقن یلس شوخ یلیخ ! تساقآ ی هق یلس -

هنک! یم ولجه

یک سام خرس سابل دش. کیدزن و داتسرف نییاپ شار دناه بآ تهب اب انیاس

یدا ،یز تشاد نی یاپ هب وناز زاباالی هک یکاچ و شا یقی اق یاه نیتسآ ابآن
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درک... یم هولج یسک ره مشچ رد

؟ بشما مشوپب دیاب نم...انیو -

درک: زا دنار ارب سابل مژهدابدتق

تسد ! مدید هک هییاه سابل نیرت لگشوخ زا یکی ش؟ زا دموی تن شوخ -

! هدرو خ بآ اقآ یاپ نموت هدزن وش هدزنوپ مک

داد: شب یهن ومژهد دیشک توس دینش هک یمقر زا انیاس خم

ه. سرب اقآ هک تساه .االن شیشوپب منک ت کمک -بود

: دیشک ی هاتوک سفن انیاس

؟ افطل دیراذب ماهنت هشیم ... مشوپ یم مدوخ -

: درپس شتسد سار ابل مژهد

نک... مادص یتساوخ کمک مق. اتا نو ریب نم -

شیوربور ار سابل . دیخرچ هنیآ تمس مارآ انیاس و نورتف اتاقریب وزا

دش! رپ ترفن زا نامزمه و تفر جنغ ییابی ز همه زاآن شلد وهت تفرگ

س وبدراجن هدش یرادیرخ شردپ یتاقل هقیلس و لوپ هکبا ییابیز سا بل

هزادنا اقیقد سابل هکنی وزاا درک ارعوض شسابل راچان ...هب تسناد یم

دن. دوب هتخود شدوخ صوصخم تس اررد نآ هک راگنا ! دنام متا دوب شا

یکشم کت شدمک ریبدو.زا ظن یب سابل یخرس و شدیفس تسوپ ب یکرت
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. تسشن تخت ی وهبل دیشوپ شسابل وآدروریو نوریب یهاتوک ی هنارتخ د

دندوب هدر وآ شیار ب سابل نکرا هک یدیفس یاه لدنص دشو مخ یتخس هب

هنشاپ درک. مکحم دیسر یم ش یاپ چم هکاتباالی ار شیاهدنب و دیشوپ ار

هنشاپ اب تسین رارق هک درک ارشرک ادخ لد رد انیاس و دوبن دنلب دایز شا

هکاپ نیمه و تخادنا سر یور ش تک گنرمه شد.شلای دنلب و دورب نلبدهار

درک: ارجبل شا هجوت ینز نیگمشخ یادص ، تشاذگ نور یب قاتا زا

؟ یتسه یرخ مودک هگید -وت

هک یشوپ کیش تدش وهب لا سنایم نز ندید واب دناخرچ ادص تمس ندرگ

هد هنشاپ یاه شف وابک درپس راکتمدخ تس ارد شت میق نارگ و هاتوک تک

: دنتف رگ مخا حرط شیا ه وربا ، تشادرب مدق شتمس شا یتناس

خ... مودک تدوخ مشا -

هک میدز وبلابلا دوب هداتسیا وا رس ت شپ هلصاف هکاب مژهد ندید اب

تسد ناوت مامت اب شیوربور ونز دنام شناهد رد فرح ، دیوگن یزیچ

: دیبوک شا هنیس تخت

یم یطلغ هچ وت شیپ نم رگشیار م...آ خهنو نیا موناخ نم ! هتاباب رخ -

درک؟

وبد نئمطم هک ینز هب هریخ دشو لفق مه یور مشخ اب انیاس یاه نادند

: دیرغ مشخ ،اب تسا نروس یاب اب ونز فورعم "انتآ"ی نامه
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... دیراد وگنه نوتدوخ مارتحا -

شردپ یهب سک تشاذگ یمن اما تشادن ت یمها یا هرذ ش، دوخ به نیهوت

دنک! نیهوت

هزات اه هن شاپ نآ دوج ابو شدق هک دزوردحیلا یدنخزوپ تینابصع اب انتآ

: تفگ شمشچ رد مشچ و تفرگ مکحم ار شا دوب،اچهن هدش ربارب انیاس با

همولعم ت هفایق و پیت ؟زا یراز یود هرتخد هشیم یچ مرادن هگن -

هب اجک ؟ موناخ هتشذگ شوخ بش یعالیف! هرس پ نومه باوخر یز

؟ دیرب یم فیرشت ؟ممهنوی یتم سال

دش: شکیدزن یمدق و درک دازآ برض ارهب شا هناچ انیاس

هدازاقآ رتفناب ینومه م هساو منز یم هل هل هن ما یسک باوخریز نمنه -

زا ترامع نیا وت ینم هفیظو ... نداتسرف نوشیا مه ور نوترگشی !ارآ نوت

راختفا اتحاال امش و نم هکنیا م! هدازاقآ ظفاحم نم ... هصخشم لبق

هنم؟ یر صقت میتش ادن ومه با ییانشآ

هب شمشخ هک وردحیلا تخادنا انیاس یاپ رسات هب یهاگن ریقحت اب انتآ

و تشاذگ یاسان سابل ی هقی یور تسد دوب، هدش رجنم یبصع یا هدنخ

: دیدن خ

هی یت سنود یم هک دوب صخشم هگا ونهز... تسین صخشم هت فیظو -هن
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هنک! یم را تفر ترامع نیا موناخ اب روطچ ی رازود ظفاحم

ندش پهرا یادص و دیشک نییاپ سنیااار سا یبل هقی شمشخ مامت وبا

دش: نامزمه نروس دایرف اب سابل

! هکین ز شکب و تتسد -

نییاپ یخآرار هلپ ود مشخ هکاب نروس تمس هدش ناهنپ ی سرت اب انتآ هاگن

و درک اگنه شنهاریپ ی هدش هراپ ی هقی هب تهب اب انیاس و دیخرچ دمآ، یم

ار شسابل یاه هبل درک یعس دز، یم سفن نفس ضغ وب مشخ زا هک ردحیلا

نتگ شسابل یور تک دنک... کیدزن مه هب دوب هدش هراپ شا هنیس ریز هکات

ار شتک نرو س دش ثعاب نیمه دنو اشوپ یمن ار سابل یولج و دوب

و شا هناش یور دنک ترپ ا بیرقت ار تک دنک، شهاگن هکنیا نودب و درو ایبرد

: دورب انتآ تمس مشخ اب

؟ یدروخ یهگ هچ ناه؟ االن؟ یدروخ یهگ -چه

نروس یوربور مکحم و دوب مرگ شرس هبهم شتشپ هک هشیمه الف خرب انتآ

داد نر وس و تفر بقع بقع سرت کدر،اب یم یباوجرضاح اتسدو یا یم

دز:

راه متسبن تور قالهد زور ابماب؟ود ِیلگوس یدید رود و تر هوش شچم -

یمن مرب دروو یامدآ و نم یاپ رپو هب فگمت تهب وال نوم ؟زاه یدش

؟ متفگن ای متفگ ... یچیپ
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دز: غیج و دیبسچ ر اوید هب رمکآانت

! هرایبرد و تردپ رو صنم مدی ...م ینزب یرحف روطنی نما اب یر ادن قح -

ی هرت خد نیا رطاخب یرادن قح هنک یمن تباسح مدآ متاباب یتح هک ییو ت

نم... اب بار خ

اب نامزمه و درب باال تسد شمشخ مامت اب نر وس هک دوب هدشن متما شفرح

: تفرگ ار شتسد شوایس انتآ، ی هدز تشحو غیج

منک! یم ش هاوخ آاق... دیشاب مورآ -

: دیدنخ یب صع دشو تشم شناوت مامت اب نرو س تسد

ی هزاوآ ! بار خ هگیم یک کیهب نیبب ... تخبدب هنم پرد شدوخ ر وصنم -

ات نک بزا نهد هگید راب هی یراد تئرج ... هدیچیپ هشر لک وت تای راک تفاثک

منک! وخدر تانودند

ادددز: شوایس هب وور

... شک وب تتسد -

الل سرت زا هک هبتآان یرگید ک انسرت هاگن نروس و داتس یا بقع شوایس

: تفر انیاس وستم تخادنا دوب دشه

! قاتا تو ورب -

دوب هدناشوپ سورن تک اراب شسا دشهیبل راپه تمسق هک ردحیلا انیاس
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دشو قاتا دراو دوب، هدماین نوریب بقل هقیقد دنچ قافتا کوش زا زونه و

: تفگ شوایس هب ور نر وس

ن... رایب شارب هگید سا هیبل وگب -

داد: همادا شوایس هب باطخ هبتآانو هریخ و

ش... هلیوط دیتسرف -نیاومهب

: دیبوک دشوردرابهمه قاتا دراو اسیان رس تشپ و

من ظفاحم یدمو ا ینک تظفاحم تدوخ زا یتح ینوت یمن هک یی -وت

نوا شچم یول ج دوب هدنوم ه!مک دنوم ت هنوچ ور شاتشگنا یاج یش؟ ب

هنک... تتخل مدآ همه

: درشف شا هنیس هب رت مکحم ار تک انیاس

... نوریب دیرب فطلا -

هاتوک دصق نرو وس دیزرل یم دوب هداتفا شناج هکبه یدرد و مشخ زا

: تشادن ندمآ

تدوخ زا یتساوخ یم روطچ وبند مولعم هک مدوب هدموین ؟نم نوریب مرب -

نکی! عافد

هک یسک لثم و سرونرتف تمس مشخ .اب دنامب مارآ رگید تسناوتن انیاس

یوا هنیس هسفق رد مکحم و درک رپ تشم ، دشاب هدش یبصع ی هلمح راچد
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: دیشک غیج و دروآ دورف

وره مدرک یگدنز تفاثک وت سلا ود نم منک... عافد مدوخ زا مدلب نم -

عافد مدوخ مزا دوخ وربهرد منت ب جو هب بجو یکی دوب کیدزن هک هعفد

اتهب مدیشک هک ییادرد یزا نود یم نم؟چی زا ینود یم یچ رکمد!وت

ماوخ یمن ... مرادن یچیه هب زاین ... مرادن ت تیامح هب زاین ؟نم مسرب اجنیا

... ماوخ یمن ! ینک عافد مزا

هظح ل تسرد دشو یم رت خرس هظح رهل شخر س دزوصوتر یم تشم

نیمز یور شا هناش یور دشواز راه شنازرل ناتشگنا نایم زا تک هک یا

انیاس سفن درک... شلغب مکحم و تف اررگ شتسد ود ره چم نرو ،س داتفا

. دشن نروس ف یرح یلو دریگب هلصاف تساوخ روخدو هرگ شا هنیس رد

دری ارگب شناج وبد رقرا هک یدرم رطاخ ارب اهریقحت نیا مامت هکنیا رکف

درک یم شا هناو بدو،ید هتفرگ ششوغآ رد درم نامه وحاال درک یم ل محت

خی نت نروس . دشکب غیج ی گدنامرد و مشخ تدش زا تساوخ یم شلد و

د: نابسچ هنیس هب رت مکحم ار یوا هدز

مهم هنک...ربما ت ریقحت هرادن قح یسک نکی یم راک نم هساو یت قو -ات

هراذب نم یامدآ ور تسد یک یا!ره هگید رخ ره ای هشاب نزبباما تسین

منک... یم سیورس و شنهد

دز: قه هدنامرد سانیا

نک... ملو -



352

دش: جک یگنرمک دنخ هببل نروس بل جنک

... هداتفا متک -

دز: بل تن طیش اب نروس دشو داشگ تهب زا انیاس نامشچ

منک؟ لو -

دنک: صرح ارزا شبل تسوپ هدارا یب سانیا

م... درگرب نم ات دیدنبب و نو تامشچ افطل -طلاف...

سچبدنا: انیاس یاهوم هب هناچ و تخادنا باال یرس یزابجل اب نروس

! ماوخ یمن -

: دبوکب نروس یاهاپ ویمنا دروایب باال وناز صرح زا دوب هدنام مک انیاس

-اقآ...

! نروس گبی مهب دیاب ینومهم -وت

درک: تشم مکحم ار شتسد ود ره انیاس

! نروس نک ملو -

دش: رت قیمع نروس دنخشین

! ینومهم وت -فگمت

دز: یبصع یدن خبل انیاس
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ناخ... نر وس دینک ملو -

منک! یم هاگن منک تلو -

دش: درگ وا یی وررپ زا مجح نآ زا انیاس نا مشچ

لغ... امش -

اررها وسانیا تسب مشچ نر وس رد، یادص اب نامزمه و دروخ ار شف رح

هب تشپ نروس . دیشوپ و تش ادرب نیمز یور ارزا تک عیرس انیاس درک...

: تفگ رد تشپ درف هب باطخ و داتسیا وا

-یبا...

: تشاذگ لخاد اپهب شتسد رد یسابل ی باجهبع شو ایس دشو زاب رد

... مدروآ ور نوشسابل -

داد: ناکت رسی نر وس

... تخت ور شراذب -

نوریب اب نامزمه و تشاذگ تخت ارریو ولبسا "یگتف مشچ " شوایس

درک: اسانی نرروهب وس ، قاتا زا شنتفر

وت هدامآ و رضاح هگید تع اس عبر هدش...تا بارخ تاهوم و شیار -آ

... هتدوخ یاپ شبقاوع ینک !دری تمنیب یم نیشام

شتروص تخ. اادن هنیآ رد شدوخ هب یهاگن انیاس دشو جراخ قاتا وزا
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تا ندوب بآ دض دوجو اب یتح هک یل میر زا هایس شنامشچ ریز و دوب خرس

ار تک ... هتخی بهمهر یمک شیا هوم و دوب هتخیر شم شچ ریز یدح

دوب، هدش هراپ یکانتشح و زرط هب هک شیابیز سابل ی هقی ندید واب درو آرد

هک نیمه درک. ش وزاب تفر دیدج سابل سکا ب تمس دشو دنلب شداهن هآزا

، داتفا شنت سابل زا رتابیز ربارب دنچ یگنر ای هزوریف سابل هب شمشچ

زا ناج س ابل ییابیز رطاخب ... تسشن تخت ی وهبل دنامب رساپ تسناوتن

تدش هب اهزور هکانی دوب یرکف رطاخب شفعض دوب... هتفرن شیاهاپ

یم دش"هگا یم رارکت ششوگ رد مادم هک یفرح رطاخب داد! یم شرازآ

تبحم تهب یرو یاطن تقوچی ،ه شیشکب تدوخ ی اتسد اب هرارق تسنود

درک!" یمن عافد ...زات شاه ابوز نویم تتفرگ یمن رکد... یمن

***

( انیاس ، صخش لوا یوا (ر

ات راگنا هن را گنا هک کدر یم هاگن نوریب هب نی شام ی هشیش زا درسنوخ نانچ

ی پیت دوب... هدرک اوعد شردپ رسمه اب یکانتشح و زرط هب لبق تعاس مین

و ددنب می تاوارک مدید یم که دوب راب نیلوا و تشاد هشیمه رتزا یمسر

هاگن ،نتاه مدوب هدش هک نیشا م راوس . تسین زاب همین ات شنهاریپ اهی همکد

دنک. تکرح دوب هتفگ هدننار دعب،هب و دوب هدرک هلا وح مسمت یهاتوک

متسد هک دش یم تقو وخیلی تفر یم رهش جراخ تمس ت شاد نیشام

شهر جراخ ییاه یوال رد تینما ظفح یارب ار ناشیا ه ینامهم دوب هدمآ
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سفن هدارا دش،یب کیرات و یکاخ داجهیا اودر هک نیشام . دننک یم رازگرب

ار حملا هک یتینما دوب... رپ مانتی سح زا ملد هت یلو مدرک سبح هنیس رد

ندوب منک؟ تینما سح دش یم ثعاب مردپ لتاق رانک ندوب دز. یم مه هب

مدنک را مبل تسوپ صرح ؟با دوب هدرک نما اران ما یگد نز متما هک یسک انکر

نم و دیخرچ متمس شندرگ فگمت. یا هفخ خآ شا یناهگا ن شزوس وزا

منک... جوله یداع مدرک یعس

دش؟ یچ -

مدز: یگنرمک روزلخبند هب

. تسین یزیچ ... یچیه -

نور یب ارهب شدرسنوخ هاگن هرابود دعب، و درک مهاگن فرح یب هیناث نچد

الخ گنس یریسم دراو نیشام م. داتسرف نوریب رادادص ار مسفن ونم تخود

ممشچ هب رود زا یللجم یوالی یاه غارچ هک دیشکن لوط یزیچ دشو

و دات اسی دیفس یگنس یامن اب هقبط ییوالیود وربور نیشام . دروخ

شد: مخ رمک وات دمآ نیشام مست ه لجع اب یظفا حم

د. یدموا شوخ ... نابرق -سالم

اب عیرس ظفاحم دنک. زاب درار درک هراشا و داد ناکت یرس نتها سونر

دش.ردار یوال منادن وبغا گرزب طا یح دراو نیشام و درک زاب ردار تومیر

تمس ت سد دشو مکیدزن ش، ندش هدایپ از لبق و دندرک زاب نروس یارب
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: مدیشک بقع رس هک دروآ مت روص

نکدی؟ یم راکیچ -

داد: منا وشن دیشک مبل جنک ار شتسش و درک مهاگن تیدج اب

! دایم نوخ تبل -

داد: همادا دشو جک یدن خشین هب شبل جنک

! هشاب هیقب هب نومیزاب قشع تابثا ی شنوهن هنوت یم ... تسین مدب هتبلا -

ار شباوج هک ازنیا لبق دشووا مشخ شمرو قرغ مدوجو مامت شفرح از

درک: زاب ار نم تمس دزورد رود نار هشد.میشا دایپ نیشام بهدمزا

وش... هدایپ -

جنک دن خشین هب یهاگن مو تخادن وبدا اردزشهد متمس هک شتسد هب یهاگن

راچا هبن سپ دراد یبق اوع دب منک اردر شتس د رگا متسناد یم ... شبل

ونکرا گرتف متمس ار شیوزاب . مدش هدای تموپ شاذگ شتسد رد تسد

مچپزد: شوگ

. یشیمن نم...ازنمدرو تظافح تحت !و ینم رتخد تسود بش ما -وت

! هیناث هی یتح

می. تشادرب مدق یدورو تمس و مداد ناکت رس یلکدشهد،آمار هیا نادند اب

الکملد یداک دوب، شهد کراپ طایح رد هک یسکول یاه نیشام مامت نایم



357

متک ینز ر اکتمد خ نا مدورو ضحم !هب تشاد یصاخ ی هولج نروس باالی

هتفرگ راگیس و تمیق رگنا یاهر طع یوب از مسفن هک وردحیلا تف اررگ

ناکت رس اهنت یس سالمرهک باوج رد نروس و میتف ر باالیسنلا تمس بدو،

... درشف ار ناشتسد هاتوک یتح و درک سالم رفن دنچ باوج وقفطرد داد

زا منت مامت مدو. ب هدرک هفاضا شتافص هب لبق ها تدم ارزا یروعشیب

یم سالم ونم داد یمن با وج نرو س هک راب وره دوب هدرک خی سرتسا

! کرد وهب دیخرچ یم تمسم ابرش تتامش ،اگنه مدرک

اه نامهم تمس یتقو و رتف سلجم ردباالی یتنط لس لبم ود فرط هب

ی نیس اب اکیر تمدخ . هتسشنن زونه سکچیه دمهک یمهف هزات د، یخر چ

دمآ، متمس رهک اکتمدخ . تشا درب یگالسی نروس دشو کیدزن نیاپ ماش

یس یگال درک مر وب جم نروس مارآ هی مزمز هک منک رادر شتسد متساوخ

: مرادرب

! رادرب یرو، خ نیم هگا یتح -

ارباال ناشما هاج نامهم مامت . تفرگ ارباال شماج نرو وس متش رباد

: تفگ نروس و دنتف رگ

... نومتکارش سالمیت -هب

اهنت ار شی دزوصاد جمما ارهب شما ج نروس و دنت سالمیت"فگ "هب همه

: مدینش نم



358

وت! یتم سال -هب

شنیاپم اش زا یمک . تخادنا باال ییوربا اهنت نروس و مدرک شهاگن هدز تهب

: تشاذگ زیم ریو شن تسشن اب نامز مه ار شس ویگال دروخ

! نیشب -

نروس هب باطخ اما اه نامه ریخههبم و متسشن شران ک یتنطلس لبم یور

: متفگ

ننک؟ یم راک امش هساو موانیآامد -مت

: تخادنا اپ یور اپ

... نزن فرح یمس ر ماهاب ا جنیا هن...وت! امش -

: مداتسرف مشوگ تشپ یگف ارابکال میاهوم

؟ هئوت ه... ساو یوال نیا -

دنا: خرچ متمس ندرگ

هنم! هساو یوال نیا ننک،مه یم راک نم هساو انیآامد رتشیب مه -

ار دی.یگالمس شک توس نس نآ رد شتورث و تاطابترا از مجح نآ زا ممزغ

درک: بلج ار مهج وت یرتخد ی هوشع ورپ دنلب یادص که متشاذگ مزی یور

! میدید ور امش ام بجع هچ ناج... نروس یاو -
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رد مک حم ار شدوخ هک منیبب ار شترو ص تسرد مدوب هتسناوتن زونه

: دیسوب ار شا هنوگ و تخاد نا نروس شوغآ

! یریگ یمن لیوحت اقآ... ییادیپ دوب!مک هدش گنت تارب ملد ردقچ هک -خآ

و تشاذگ رتخ د تخل رمک تشپ تسد نروس هک تفرگ جوا ینامز مب جعت

زد: یگنرمک دنخبل

! یدش لگشوخ هچ ا؟ نیداپ یبوخ -

شخرس سابل هب کرتخد شیارآ غقر تروص زا مهاگ ؟ن فیرعت و نروس

شیامن ارهب شرادن و راد مامت دوش مخ رتشیب یا هرذ رگا مدیس ورت داتفا

ود دیاش شا یدن زاب...لب شرمک و دوب لش شندرگ رود سابل دنب . دراذ گب

نروس یاپ یور تساوخ ابیرقت ی تقو دی. سر یم شنساب رتزا نییاپ تناس

ارزا وا یعن صت یدن خبل اب نر وس و مهرتف رد هدارا یب متروص ، دنیشنب

: تفگ وا بهب اطخ اما نم هب هریخ و درک رود شدو خ

! مرتخد تسود ؛ انیاس منک... یم یفر -عم

دز: یگنرمک دنخبل روز وهب تخادنا رساتپایم هب یهاگن پداانی

روطنیا ریگرد ور شدوخ داوخب نرو س مدرک یمن رکف ؟ رتخد تسود -

هنک. طبا ور

مدوخ دهد، ار شباوج نروس هکنیا زا لبق و دنام زاب مناهد شا ییوررپ از
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: مداد باوج

. هراذیمن یسک ره ور تسد نروس هخآ ! مدوب بوخ ردقچ نم نیبب هگید -

نامشچ ... مفرح ددزبه ییات رهم اش خهدن کت و درک مهاگن ب جعت اب نروس

هک یفر .زاح تفر دزو نروس هب یدنخبل روز دشوهب خرس ص رح زا انید اپ

مهم میارب نروس طباور دیاب ارچ ؟ مدوب هدرک تداسح مد... نام تام زمد

؟ دشاب

ورد دوب هتشادرب ار شس یگال هرابود هک وردحایل درک جک ن درگ نر وس

و دیشک رس خآر ارات شس یگال هرابکی وهب دیدنخ ها توک د، ناخرچ یم تسد

: دنابوک زیم یور

... وشاپ ! هشاب مادغ هلک دیاب بشما یلصا تمسق هساو -

: مدرک شهاگن هدز هبت

ارچ؟ -

و تفر ارگ متسد ما، هتسشن نان چمه دید یتقو . دوبن مرس یرد بوخ راکفا

و میتشذگ اه نامهم نیب .زا دناشک ش دوخ ندبلا دهد ار مباوج هکنیا نودب

: مداتسیا هک میدش یا هلپ هار ودرا

؟ میریم اجک -

: دیخرچ متمس کالهف



361

یاراک ا جنیا هرت! تحار ترامع وت نوشندرب شیپ ، هتنهذ وت هک یراکفا نوا -

... میراد یا هگید

هکنیا .زا متفر شلا ندب دیدرت اب ونم تفر نییاپ دریگب ار متسد هکنیا ویب

، میدیسر هک اه نهلپ ییاپ ... مدوب نای بصع مدوخ زا دوب هدناوخ ار مراکفا

نروس و دروخ ممشچ هب هتسب رد دنچ اب للجم و وطالین یورهار یک

قاتا درک. شزاب دنزب رد هکنیا نود وب تفر اهرد از یکی سمت میقتسم

ومدر دروخ ممشچ تهب اناکما مامت و هایس و دیفس روکد با یگرزب

دش: دنلب نروس ندید اب دوب هتسشن اه زاملب یکی یور هک یلا سنایم

... مدوب ترا یدد قات شم ناخ! نروس -بههب

: تسب شرس تشپ وسرنردار

ناخ! ریشدرا ... ینومهم هب بیای اصخش رکمد نیم رکف -

یتخس ارهب شت یک طسو ی کدهم ریش درا داد. ار وجاشب شدوخ نحل اب

: تشادرب مدق نروس تمس و تسب

یلیخ مه انیداپ ! میدنبب هرا رق یمهم دادرارق نیچم ینما؟ه دش یم هگم -

. تدنیبب تساوخ یم وبدهک تقو

داد: ناکت یرس قایتشا اب نر وس

! تسا درم بس چ یدایز ترتخد نک لوبق یلو اتافاق... شمد ید هرآ -
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د: ندروخ هرگ مه ررد یشدرا یاه وربا

وفبمه! تنهد -حرف

: تخاد ارباالنا شیاهوربا تفج نرو س

ی؟ نعی نم زا رتشیب ؟ یدش ینابصع ؟ای دروخرب تتریغ دش؟هب یچ -

نانچ ار شرس و تف اررگ شیوربو ر درم ندرگ ، یناهگان تکرح کی ورد

ونم درک اررپ قاتا مامت شدردرپ دا یرف ی ادص هک راوکبودنا ید هب مکحم

: مدیشک جغی

؟ ینک یم راکیچ نروس -

نانچمه ن روس رگفت. هار شا هقیقش رانک زا نوخ دیو زرل ریشدرا ای هوناز

: ییاوه یب زا درک یم سخ سخ ر یشدرا و دوب هتفرگ ار شندرگ

؟ ینک یم ... وراکنیا ارچ ارچ... -چ...

: دیدنخ شتروص اهرد هناوید لثم و درشف ار شند تررگ مکحم نروس

ناخ! ریشدرا مرب و تور اباب ارچ؟ یسرپ یم هزات -چار؟

. دیچی پ قاتا رد شیاه هفرس یادص و درک پرت نیمز یور مکحم ار ریشدر ا

مدرک یم عسی هدش، هچ متسناد یمن هک وردحیلا مدوب هداتسیا یا هشوگ

ار مشوگ ی هدرپ شدایرف دزو شیوله هبپ یمکحم دگل نروس مز... رلن

ازرلند:
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اتز مرذ میگ مدرک تادیپ حاالهک یدرک رکف منک؟ یمن تا دیپ یدرک رکف -

! دیابن ... یداتفا یم رد شکمدآ دابهی یابن ؟هن!

اهراک نیا و تسا اش یلصا بقل ش کم دآ هک دمآ مدای راب نیمرازه یارب

... دشک می مدآ شا یدرسنوخ باقن تشپ درم نیا !هک یداع اربیش

ود یور ، تفر یم نوخ شرس وزا درک یم هفرس زونه هک ردحیلا ریشدرا

درک: سامتلا تو سشن وناز

انید برذگ.اپ مرتخد و نم نوج ناخ...زا ن روس مدرک تی رخ ... مدرک طلغ -

. هرادن یهانگ چیه

. تسشن زونا کی یور و دیشک ن وریب ش را ولش تشپ ارزا شا هحلسا نر وس

: تفگ و درشف شیوربور ارهبپاشینیمدر هحلسا

وسزن یم مه اب کشخ رتو یتس نود یمن هگم ؟ یهانگ یب مه یچ؟وت -وت

؟

نگها یب نروس هک مدوب نشدیه یلو تسیچ ریشدرا جمر متس ناد یمن نهوز

کدش! یمن

دوب: هداتفا یرگه شهب هتبی نآ اب ریشدرا

. نداد مهب ور داین راگنا دیدنوم هدنز مدی مهف یتق م...و دوب دشه هسوسو -

ناخ... نروس کمدر تیرخ منک؟ ادیپ امش لثم یرتهب کیرش جکا
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دز: داد ریشدرا دایرف ناب امزمه و درشف شر س مخز ارهب هحلسا نر وس

لا حشوخ ! هکیترم درم یم تشاد وت تی رخ رطاخب ینم امدآ زا یکی -

! تدو رخرتازخ یاه هچ وون یتدوخ ؟رخ مدنوم زهدن یدش

روطنیا ار وا تشاد نم رطاخب . تسا رارق هچ زا هیضق مدیمهف اتهز

ندیشک اب نا مزمه دشو دنلب ؟ ماقتنا هب تشاد تداع ای درک یم تازاجم

نادند ندش درخ یادص دزو ریشدرا ناهد رد یدگل ش، هحل سا ندگنلگ

هدز تشحو ونم تفرگ ریشدرا رس تمس ار هحلسا . مدی نش ار شیاه

: مدرک سامتلا و متفرگ ار شتسد م. داتسیا شی وربور و مدرب جهوم شتم س

ادخننک! ور وت نکن ... نکن -

: دیرغ شیاه نادند یمنا وزا درک مه اگن مشخ اب

رانک! ورب -

: مداد ناکت نیفرط هب نتدنتدرس

! نکن ... هشب هدولآ شنوخ هب تتسد هفیح -

هب هدز تشحو و زاب همین نامشچ واب دوب یراج شرس و ناهد زا نوخ

نا دند دوب هدنام ومک دیزرل می مشخ زا نروس کف رکد. یم هاگن نروس

دوش: درخ شیاه

دوب هدنوم مک یهک مدآ هنک!زا ونم نوج دصق هدرک تئرج مدآ نیا -
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کین؟ یم دعاف یریمب شرطاخب

نروس زا رتدب دیاش دوب یدرم ریشدرا ... مدرک یم عافد ارچ متسناد یمن

... دشک یم مدآ مه ...زاب دشک یم مدآ وا هک منیبب متس اوخ منی یلو

هک دوب هظحل نامه اقیقد "و نکن زمد" بل ادص متس!بی اوخ یمن هنا قمحا

شند درخ یاد کهص ریشدرا اپی چم هب یدگل نانچ دزو یدنلب دایرف نروس

ی دنخشین درد زا شنداد ناج ریخههب نر وس و مدینش ار شناوخت سا

دز: یبصع

لبق نک اعد هت... فیم نیی اهیاپ قاتا هب رفن یه رذگ راب هی سلا دص -ره

هدب! تتاجن دایب درمنتکیی

ریشدرا درب.زاجنا نوریب قاتا از دنلب یاه مدق دزواب گنچ ار متسد چم و

کش نودب مرد نیا م... دوب هدید مشچ ارهب شا یمحر یب یلو دوب هتشذ گ

یب تفگ هکمی درک یم دوب!لغط هتشک یمحر بی نامه اربا مهانگ پردبی

زاباال لبق دش ثعاب نیمه و دوب هتفرگ هشعر منت ...متما دشک یمن هانگ

: دخرچب مسمت و دتسیا ازلپهاه،ب نتفر

؟ هتدرس -چهت؟

لیلد امرس یلو دوب هتشذگ یروآدای و تشحو ازنترفو مزرل ... دوبن رسمد

مدیمهف یم دیا بن نروس وا! لباق لقم ادح دمن... یزرل یارب دوب یرتهب

ار شتک منامشچ هب هریخ ووا مداد ناکت یرس فرح ما...بی هدیسرت
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رت کیدزن شدوخ هب یمک ار منت و دناشوپ شت ارابک متخل یاهوزاب . دروآ رد

درک:

نک رارکت تدو ابخ راب دنچ تخ، وس ییامدآ نیچمه ه ساو تلد تقو -ره

یناطلس نروس یماهزر. نوش هدنز زا رتشیب نوش هدرم امدآ نیا "! هشق "ح

! هشخب یمن اخئنور هی تقوچیه

نروس ... مداد ناکت رس فرح ویب مداتسرف نییاپ رادادص ار مناهد بآ

! دیشخب یمن اهار نئاخ تقوچیه

***

... مایب منوت یم مدوخ -

دنخبل واب تخادنا دوب هتشاذ گ نیریآ یوزاب یور هک شتسد یهب هاگن ویرآ

: دیشک بقع یخلت

هدب. هیکت نم هب دوبن وخب حتلا هگا -

اب دوب رت یمخز هک ار شتروص زا یتمسق و داد ناکت یرس فرح یب نیریآ

مامت مه روسناسآ ی هنیآ رد شا یم خز تروص ندید یتح . دناشوپ شلا ش

تسناد یم یمآرود. شد هبای دوب هدنارذگ رس زا هک ار یکانتشح و تاظحل

رد وک اید تسد نه! شلد مخز یلو دنور یم زابنی یزور کی شنت یاه مخز

رد ندش زاب ضحم وهب شردپ تسد ایدانرد تسد و دوب نیریآ تسد

هبباالو دندرک عورش رد تشپ و دندیود نوریب قوذ اهاب هچب ، روسن اسآ
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: ندیرپ نییاپ

... هنوخ میدموا ! هنوخ -

هک ردحیلا وآویر دناشن شبل یور دنخبل زا یگنر مک در یتخس هب نیری آ

جراخ روسناس زاآ وا لوا هک دنام رظتنم ، دروخن نیمز نیریآ دوب بقارم

شدای هزات ، تخادنا دیلک هک نیمه و دروآ نوریب ار هناخ دیلک دعب، و دوش

و دندوب هدیدزد ار نی ریآ هک تسا یزور ثمل تسرد هناخ تیعضو هک دمآ

ی هناخ هب هک دوب هدرک رارصا هرابکی هب نیریآ دش. دنلب شداهن هآزا

یها ر ناشیاه تفلا خم مهبرخالف شار ردام و ردپ و دندرگر ب ناشدوخ

یارب طقف هک یتو لخ جنک ... تساوخ یم ییاهنت شلد دوب. هدرک ناتسدرک

! یگدنز یداع لا وور شما رآ یا هرذ ... دشا ب شدوخ

؟ ویرآ -

و هدات سیا رد تشپ تسا هظحل دنچ هک دیمهف هزات زد، شیادص هک نیریآ

هب شساوح روطچ دسرپ یم ش دوخ وزا دناخرچ یمن لفق اررد دیلک

وشق اهاب هچب . داتسیا بقع و درک زاب ردار راچان ؟هب دوبن هناخ تیعضو

یاضف اهو کنکداب و یگنر ذغاک ندید دش،اب نشور هک غارچ و دندش دراو

: تشادرب یکنکداب اناید و دندیرپ نییاپ ناخه،باالو ی هدش نیئزت

؟) میروخ یمن م؟( یلوخ یمن ه؟هلآ؟(هرآ؟)یکک دلوت -

اب ویرآ هکنیا زا لبق و تفر یه ایس هناخ ی اضف ند ابید نیر یآ نامشچ
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: دیدن خ روز وهب تفرگ راوید هب تسد بدرب، موجه شتمس ینارگن

! تساب اب دلوت ... منامام هرآ -

دز: بل وا راد گر نامشچ هب هریخ و دنادرگرب یرآو تمس ور

هن؟ هگم -

تف. رگ وا ارزا شسیخ هاگن نیریآ و تفر نییاپ ابددر ویرآ یولگ بیس

: تفگ اه هچب هب باط وخ دروآرد ار شیاه شفک

نامام ،عبدمش میرو ش یم نور وماتسد و مینک یم ضو ع سابل لوا -

! هدیم کیک نوتهب

دز: لد ویرآ و دندیود ناشب اوخ قاتا تمس قوذ وداب ره

... نیریآ -

: تشاذگ هناخ واپهب تشادر رسب زا شلا نیریآ

؟ یروخب تد لوت کیک زا یاوخ یمن ؟ منوج هب تدرد هیچ -

هقی و دنلب نیتسآ سابل ند ابید ویرآ بلق و درک زاب ار شیوتنام یاه دهمک

. تفرگ شتآ لبق زا رتشیب دوب، هدیشوپ شیوتن یزرما نیریآ ایهک یکسا

ندیشوپ دنک...زا یم یگفخ سح تفگ یم دوب! رفنتم یکسا هقی زا نیریآ

ماجنا ار اهراک نیا یود مآدوحاالره یمن ششوخ وتنام ریز دنلب نیتسآ

. دتفین اه نآ هب مه شدوخ مشچ دنا.ات شوپب ار شنت یاه مخز ات دوب داده
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یم مخز رایتخا ویب دوب دشه خلت شنابز یلو دوب نی رت نابرهم شنیریآ

جزر رتشیب شدوخ دنز، یم هک یفرح ابهر نیریآ هک تشادن کش دز.یرآو

... دشک یم

هچب دعب، هقیقد جنپ تمکرزا دش. اه هچب قاتا دراو نیریآ و تسب ار هناخ رد

ار شیاهوم هک ردحیلا نیریآ و دندش جراخ قاتا زا یتحار سابل اهاب

واب دوب چگ رد زونه شتسد کی دمآ. ن وریب دوب هتسب یبسا مد شرس باالی

دشو هناخ زپشآ دراو . دیگنل یم مه زونه دوب هدرک اربزا شیا چگپ هکنیا

فگت: دوب هداتسیا رد امهناجکران نانچم هکه ویرآ هب باطخ

؟ نروشب و نوشاتسد ینک یم نوشکمک -

واب درب لا چخی رد تمس ار شنازرل تس د نیریآ و داد ناکت یرس مارآ ویرآ

نیمه نو دیزرل هب دندرک عورش یبصع شناتسد ، هدروخن تسد یکک ندی د

فگت: ینازرل یادص واب یبصع فرت، شت مس ینا رگن یرآواب هک

! نروشب و نوشاتسد نک کمک اه هچب هب ویرآ -

درب: کیک تمس تسد نیریآ و دیشک ریت ویرآ بلق

فطلا... -

یم بآ شنامشچ شیپ شبلق هک دنیب وب دنامب نآ زا رتشیب تسناوتن ویرآ

وکاید هک نیمه و دنیو شب ار ناشتسد درک کمک و تفر اه هچب لا بند دوش!

ریشآب ریز رس ،رآوی دنتفر نوریب کیک ندروخ یارب لای حشوخ اب ودانای
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شتداع انی کرت .دمتهازا داتفا شنت هب زرل یا هظحل و تف رگ درس

تسد درس... بآ هب درب یم هانپ یلا حدب جوا رد مه وحاالزاب دوب هتش ذگ

هقیقش دیفس یاهوم ورات سیخ تروص هب هریخ و تشاذگ ییو شور ی هبل

... دیدنخ ادص دزویب دنخلت دز. یدنخلت دندمآ یم شمشچ هب هزات هک شا

مگ شتروص یور بآ هیا هرطق نایم شیاه کشا و دیدن خ شی اهدرد هب

دش!

و نیریآ ندید واب رتف نوریب یتشاد هب سیورس زا هشیمه رتزا هت سخ

یم اه هچب ناهد دلوت کیک هک ینیریآ دنو دوب هتسشن زیم رود هک اه هچب

هک رتف ناشب اوخ اتاق تمس و دنک لمحت مغ تدش تزا سناوتن تش، اذگ

دز: شیادص نیریآ

؟ یروخ یمن -

: ضغب نیریآ و درک تشم تسد مکحم شبلق درد زا ویرآ

! مدرک تسرد وت دلوت هساو -

سفن دنا وت یمن درک یم سح درک. زاب همین ارات شنهاریپ یاه همکد ویرآ

دز: بل هفخ . دشکب

! مایم -االن

ت یخت .هبل تشاذگ شنابز ریز یصرق همه زا لوا دشو قاتا دراو و

کهتآش تشاذگ یبلق یور نهاریپ ریز ارزا شا هدز خی تسد و تسش ن



371

دوب: هتفرگ

هدب! متقاط هدب... متقاط ایادخ -

... ویرآ -

از تسد عیرس و تف شا،رسباالرگ یلا حدب جوا نرد یریآ یادص ندینش اب

: تشا درب شبلق یور

. نوریب مدم وا یم متش -جمنا...اد

تش: اذگ شبلق یور تسد و داتسیا ویرآ یوربور نیریآ

؟ یراد درد -

داد: ناکت نیفرط هب یرآورس

هن... هگید -

: دروخ رس شا هنوگ ریو نیریآ کشا هرط ق

نمه؟ رطاخب -

: دروآ شنییاپ مارآ و تش اذگ ن یریآ تسد یور تسد ویرآ

... تسین وت ریصقت یچیه -

مت؟ سکش و تلد -

: دیسوب ار شتسد تشپ آویر
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-هن...

! تسین م دوخ ت سد ادخ -هب

کدر: هقلح شنیریآ فیحن یاه هناش رود تسد و داتسیا ویرآ

زورا... نیا هرذگ -می

: دیزرل و درشف ویرآ ی اشهن هب یناشیپ نیریآ

باوج مدو... ب هدیر خ تارب هک یتعاس دوب! ت خت ور مشیامزآ باوج -

مافرح ... متخیر بهمه لبق تدبرزا وهی دوب. تخت ور میرادراب شیامزآ

تآیرو. سین مدوخ تسد

درک: تنعل ار شدوخ راب نیمرازه یارب ویرآ

دوب... نم ریصقت . مدرک یم روج و عمج نومندموا زا لبق ور هنوخ -ابدی

؟ مدب شرافس ماش

تشح و ویرآ و تفرگ تدش نیریآ ندیزرل هک دنک ضوع را ثحب تساوخ

درک: ادج شدوخ ارزا وا هدز

! نیریآ -

: دندروخ یم مه هب مکحم نیریآ یاه نادند

! هدرس درس... س... -

شیاهاپ یور تسنا وت یمن دوب. هدرک جنشت راگنا هک دیزرل یم یدح به
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و دزادنیب شرمک و اهوناز ریز تسد عیرس ویرآ دش ثعاب نیمه و دتسیاب

نیریآ و دیشک ناچهاش ریز ارات فاحل . دناباوخب ت خت یور ار شنازرل نت

دز: قه

نک! ملغب -

رکد: لغب ار وا نازرل ونت دیشک زارد ش رانک نوخ ِلد اب ویرآ

یاالن... شیم مورآ ... یشیم مرگ -االن

درک: یفخم ویرآ ی هنیس رد رس نیریآ

؟ هدیشک درد ... ینعی -

دز: گنچ ار شنهاریپ نیریآ دشو سبح ویرآ ی ردسهنی سفن

نکه... یمن سح ور درد ههام ود نینج دوب! شهام مود هچب م... هچب -

نه؟ هگم

درک: همز مز دوب هدش گنس شیولگ رد هک یضغب یرآواب

هنک. یمن سح هرآ... -

هاگن شنا مشچ رد تشح وابو دیشک عبق ویرآ ی هنیس یور رسزا نیریآ

لبق: تدش هب هن اما دیزرل یم مه زونه درک.

اهنت مسرت یم ! مسرت یم یلو یلو... هاگشناد مرب داوخ یم ملد ملد... -

اه هچب هرابود مسرت یم تحی ... یتح ! مغارس نایب زاب مسرت یم ... مشاب
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! سرت زا مشیم هدنز و مریم یم سرراک، یری وتم یتقو دهم... مراذب ور

درک: رت مکحم وا نت رود ار شناتسد ی لحهق ویرآ

نرب عفال اه هچب تسین یزاین . مریگ یم یصخرم مه هگید زور دنچ -

. شابن یچیه نارگن دهم...

داد: ناکت ن یفرط هب رس آییرنتدنتدن

یم تهب هک ییا فرح ... تسی ن یداع سرت تس!این ین تس رد نیا هن... -هن

هنووید مراد نم !یرآو... تسین تسرد منک یم هک ییاراک ... نراد درد منز

؟ مشیم

: دیسوب ار شراد ضبن ی هق یقش ویرآ

یراد قح ! یسرتب قحدیرا ... یدنورذگ رس زا ور یتخس یا زور -وت

شسپ زا مه .اب نرذگ یم اه یتخس نیا مومت ... ینک هیرگ ... یشاب تحاران

بخ؟ ! تحور ،مه هشیم بوخ ت مسج حلا مه میا. یمرب

ارهبزابن یفرح دوب، هدش مرگ وا یاه فرح هب شلد هت هک ردحیلا نیریآ

: دیسرت یم شنتفگ اهزا تدم هک دروآ

یشکدو خ هب مراد هچب ودات دوجو اب نم نم... ... مراد یپا رت هب زاین نم -

منک! یم رکف

دنچ یارب ار نیریآ سفن ِن تفر . دیزرل وا ندوب ن هظح کیل سح زا ویرآ نت



375

نآ واب دزن ای هظحل شبلق ... دیسرت یم رتدب وحاال دوب کهدر هبر جت هقیقد

دنک: اررآما وا درک سیع حلا

یچ همه . مینک یم یر یپیگ ور تنامرد ! سانشناور شی پ میریم می... ریم -

. هشیم تسرد

ار ایند گرتف، هلصاف دشوزاآروی ضوع هظحل کی رد هک نی اگنهریآ زرط

دز: ویرآ یترخالصهبقبل شفرح و درک بارخ شرانک درم بررس

مدوب گرم حلا هب یتقو اهو هچب ندموا این دب زا لبق منریه ایمد -لوینم

تق... وچیه نم ! یدموین و نوریب میای نامزاس زا یداد لوق مهب ،

... تمشخب رآوی!منی تمشخ ب یمن یتسکش یهک لوق رطاخب تقوچیه

***

منک... یمن مک تق وقح ؛زا شابن نارگن ؟ یروخ یمن -

و دوب هتخود مشچ دروخ می ماش مامت یدرسنوخ هکاب نروس هب بجعت اب

دوب! هدز کتک گرم دح ارهب ید رم لبق تعاس کی هک راگنا هن راگنا نروس

دش: مخ ولج هب یمک و تشاذگ مزی یور تس د انیاس

! دیروخ یم اذغ اهتشا اب ردقنا منیب یم هراب نیلوا -

یور تسد انیاس لثم تسرد و درک کاپ متلا سد اراب شناهد رود نروس

دش: مخ ولج وهب تشاذگ زیم
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بخ! روخب مه ...وت مروخ یمن هک ور وت مهس -

: دناشن وربا نایم یمخ وسرنا و دنک صرح اراب شبل تسوپ یاسان

نم! ما ینشخ مدآ چه هنک یم رکف هنودن یک ورکه!ره تابل یدرک دوبان -

: دنام زاب شنا هد وا ییوررپ زا مجح نآ زا انیاس

دی؟ تسین -

درک: هزم هزم شن یاپماش زا یمک نروس

؟ یراد تسود نشخ -

شناهد اررد بابک زا یا هکت تینابصع وبا دیشک یصرحرپ سفن انیاس

ن ادند اربا نروس هی رخرخ راگنا هک یروط دش. ندیوج لوغشم و تشاذگ

: دیشک رس رخآ ارات شس ویگال درک یا هدنخ کت نروس دوج! یم شیا ه

! تولگ وت هرپن روخب مورآ -

فرح دش.بی عنام نروس نفلت گنز یادص هک دیوگب یزیچ تساوخ انیاس

: تشاذگ ششوگ اررد شداپریا نروس و داد هیکت یلدنص ی تشپ هب

؟ دیدج ربخ -

شیاهوربا زا یکی فگتهک نروس هب هچ طخ ت شپ درف دی مهفن انیاس

: دیرپ باال زیمآرورغ

... ترامع زا دینک شجراخ ادص رسو یب بوخه! -
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هب انیاس دشو شماش ندروخ لوغ شم هنادرسنوخ و دروآرد ار شدا پریا و

رد ییاه سدح شدوخ . دسرپن یزیچ هک تفرگ ار شدوخ یولج یتخس

یم ار شماش هنادر سنوخ هک روطنامه نروس . دوبن نئمط م یلو تشاد نهذ

تخ: ادنا شیوربور رتخد هب یهاگن یمشچریز خدرو،

هدش؟ یچ ی سرپب یاوخ یمن -

: دهد ب اوج یمسر درک یعس انیاس

یگد. یم مهب نوتدوخ دینودب صالح هگا -

درک: هرا باقشب رارد شلا گنچ و قشاق نر وس

اعقاو ینعی مش... دعب ؟ نزن فرح یمسر ماهاب اجنیا مت فگن هگم نآ! -کما

؟ هداد نوج شیپ هق یقد دنچ تبراض هک ینودب ی تسین قات شم

دز: یجک دنخ بل نروس و درک شها گن تهب اب انیاس

؟ شساو تخوس تلد هیچ؟ -

: داتسرف نییاپ یتخس ارهب شناه د بآ اسیان

یم نییاپ نوا هب یکی رذگ راب هی صدسلا ره یهک تفگ امش...وت یلو -

هی زونه ونهز... ؛آهر؟ نتشاد شرظن تحت لوا نومه تزا امدآ ... هتفا

؟ شنتشک ای... هدرُم . هتشذگن شندروخ زاککت متعاس

درک: لش ار شتاوارک نروس
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! شمتشک -

کمد بهرم هریخ نروس دشو سبح یسهن رد کالموا تحارص زا انیاس سفن

داد: همادا وا نازر ل یاه

رجز هک مدز یروط ! دوبن عاید تحارج هی شا تحارج ... هحل سا نودب -

رد هب شمشچ و هشکب درد یردقنوا نو! رد ...زا هشب هکیت هکیت هش.هک کب

هدب... نوج ات کمک هساو هشاب

: دندروخ ناکت یتخس هب انیاس یاه بل

هک... یتس نود یم -وت...وت

داد: ناکت یرس هنا درسنوخ نروس

تعاس کی رتزا شیب حتلا نیرتهب رد تیعض و نوا اب متسنود یم هرآ... -

اخنئ هی هساو زیچ نیرتدب ینود یم ... شهب مداد دیما یلو هرایم ن موود

هیچ؟

و دروآ انیاس شوگ کیدزن رس دش. بدنل یلدنص یور دزوزا یدنخشین

کدر: همزمز

کشخ رد هب هظحل نیرخآ ات شمشچ هکنیا ! شهب یدب یهاو دیما هکنیا -

ووت تسین یدیما همهفب شرخآ هکنیا ... دایب شتاجن هساو یکی هکلب هشب

ه! ریمب یدیماان جوا



379

نیاسا . دیشک بقع شبل کنج یدن خشین اب نروس و تشاذگ انیاس نت زا یزرل

رد یسک . دشکب سفن دناوتب هکلب داد ژ اسام و تشاذگ شندرگ یور تسد

ات نروس ، دروخب تسکش شم اقتنا رد رگا هک ددا یم رادشه مادم شرس

اهرا نئاخ تشادن تداع وا هک نوچ دکم یم ار شنوخ ی هرطق نیرخ آ

گرم ماک ارهب رفن کی خیلا تسد هحواب لسا نودب ! هجو چیه ...هب دشخبب

کی ت سنا وت یمن درم نیا روخد. یم ماش ید رسنوخ وبدعاب دوب هدات سرف

دوب! هناوید درم نیا ... دشاب عیدا مدآ

؟ میصقرب -

دتسیاب شا یسهن رد سرتسا زا دوب هدنام مک هک یبلق واب دروآ سرباال

دش: نروس نامشچ هب هریخ

؟ صقر -

درک: هراشا دنتف ر یم سنلا طسو صقر یارب هک ییاه جوز هب نروس

اتحاال؟ یدیصقرن هرآ... -

داد: ناکت رس انیاس

ارچ... -

: دیدن خ هاتو دزوک یتسد نروس

! یدیصقر یم یبرع رو طچ تمادختسا زا لبق دوب هتفر مدای هوا -
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و دمآ نوریب مزی تشپ زا نروس شدو تشم زیم ریز انیاس تسد ود ره

: تفر ش تمس

! وشاپ -

تمس ش وابخدو تفرگ ار شتسد هک نروس و درک شهاگن لص اتسم انیاس

شدوخ زا دناوت یمن یتمواقم چیه هظح نآل کهرد دیمه درب،ف صقر تسیپ

یور ار همه هاگن ینیگنس و دوب هداتسیا تسی پ طسو مگردرس . دهد ناشن

ات داتسیا اپ کون یور دشو نروس کیدزن یمدق درک. یم ساسحا ش دوخ

: دنزب بل وا شو ردگ دناوتب

... متسین دلب وگنات نم -

: تشاذگ شا هناش یور و تفرگ ار وا تسار تسد رحف یب نروس

نک! یهارمه نم اب طقف -

رد هک ناشداز آ تسد ناتشگنا و تسشن انیاس یولهپ یور شپچ تسد و

اه هدنزاون دو اتسرف نییاپ یتخس ارهب شناهد آب انیاس دش، لفق رگیدکی

به درک یعس انیاس دشو دنلب اه نامهم قیوشت و غیج یادص . دنتخاون

... دنکن هاگن نروس نامشچ

؟ یراد یسح هچ -

شس رتسا تسناوت یمن هکنیا زا انیاس و دوب درسنوخ تیاهن یب نروس لنح

: شدوخ زا یکاش دنک، لر تنک ار
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! هیبوخ سح ... هبوخ -

زا مک مک دیاب . دربب شیپ ار شا هشقن ات درک یم یهار مه نر وس اب دیاب

درک رت مکحم ار نا شن اتسد لفق نروس دش. یم جراخ شدوخ کشخ حتلا

: تفگ دندرک یم تکر ح مارآ هک روطنامه و

... تفر نومدای ور مهم زیچ -هی

درک: هراشا نا شناتسد هب نروس دشو شنامشچ هب هریخ انیاس

... خهیلا نومتشگنا قلحهوت یاج -حهقل!

زا تشاد دوب.تنرف هتفرگ شتآ شیاه هنوگ و درک ت سیا یسهن رد اسانی بلق

شتروص کیدز دزورسن یگنرمک دنخبل نروس ! شا هنارتخد مرش و تلا جخ

: دروآ

هک؟ انسرت زاههم رتشیب تتروص چیوت ینود یم -

... دیپت یم شتردق مامت حاالاب انیاس بلق

! هگنشق یدایز هک... انسرت یدایز تامشچ رتس کاخ ! تامشچ -

دی! سوب و تش اذگ وا یاهوربا نایم ،بل هرظتنمریغ ال ماک یتکر وردح

هک روطنا .مه تفرگ هلصاف ن روس دشو دنلب اه نا مهم روابان قیو یشت ادص

ندش مامت اب نامزمه دنو اخرچ ار وا رود کی دوب، هتفرگ ار انیاس تسد

درک: مزه مز مارآ دزو شتس د تشپ یا هسوب ، گنهآ
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! مادا هن؟م هگم ... مینک یزاب بوخ ور نومشقن دیاب -

وردحیلا تفرگ رسباال دش. شکیدزن یمدق و دیشک ی هاتوک سفن انیاس

یم لکش شبلق رد هک یا هتخان شان ساسحا و رفنت شمرو درک یم یعس هک

دز: وبل تخادنا باال ییوربا یات ، دباین هار شیادص هب تفرگ

! ویسوم می... تسه یبوخ یار گیزاب کش نودب -ام

***

یم شا یمخز بلق هب شمارآ راد، شخ دنچ ره نیری آ یاه سف ن ندینش

رون و دوب تشه ذگ حبص تش زاه تعاس درک. یم مرگ ار شلد وهت تخیر

یگنرمک دنخب دوب.رآویل هداتفا شن ریآی یباتهم تروص یور تسرد باتفآ

دز: بل مارآ و درک نیریآ نا مشچ بنا هیاس ار شتسد . دیخرچ ولهپ زدوهب

هگا یتح ، یشخب ونمن مه تق وچیه هگا یتح ... تاسف ن هساو رکشورادخ -

ت! اسف ن هساو رکشورادخ مگیم مزاب ، مریمب مندوب ر اکهانگ درد اب

رد هتخیر یاهوم و تشاذگ نیریآ ی هقی قش یور یمارآ ی هسوب دشو خم

یعس هک ...ردحیلا تفر یم ناش رات رات یارب شلد دز. رانک ار شا یناشیپ

. دیشک درپهار همه زا لوا دشو دنک،نلبد داجیا ار ادص نیرتمک درک یم

رهچهی هب یرگید ...گنها تشاد شما رآ هب زاین هشیم زاه رتشیب شن یریآ

. تفر نوری ب قاتا وزا تخادنا باوخ اهرد مخز نآ دوجو اب یتح شی ابیز

ردار هک نیمه و درک دنت اپ ناشقاتا تمس . دیشک یم پر اهولقود یارب شلد
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ارهب ناشدوخ و دنتسب ار ناشنامشچ هرابک هبی هک ود ره ندید درک،اب ابز

دش: قاتا دراو و تسشن شیا ه بل یور ی دنخبل ، دندز باوخ

؟ هروخب هنوحبص اباب اب داوخ یم یک -

نیریآ یلو تفر دهاوخن نییاپ شیول زاگ مه همقل کی یتح تسناد یم

یهار و دهدب اهار هچب ی هناحبص تعاس نیمه رد اقیقد تشاد تد اع

ویرآ که نیمه دو ندرشف یم مه یور مشچ نانچمه اهولقود دنک. ناشدهم

زا لبق و دنتسشن ناشیاج رس هدنخ داد،هروداب ناشکلقلق هرظتنمریغ

ینیب کون هب شا هراشا تشگنا اب یمارآ ی هبرض ویرآ دننک، تمواقم هکنیا

دز: ناش

؟ دینز یم لوگ ور اباب هگید -حاال

دیخرچ در تمس شهاگن دوب، شیاه بل یور هدنخ زونه هک ردحیلا وکاید

: دیسرپ بجعتم ویرآ و دیچرب بل اناید دش! اپک شد نخبل حرط هرابک وهبی

! منیبب دیایب هدش؟ -چی

ناشردپ شوغآ .رد دندمآ نییاپ ناشتخت زا ود وره تسشن وناز کی یور

دوب، هدرک یفخ م ویرآ ی هناش اررد شت صرو هک ردحیلا اناید دنو تفرگ اج

: تفگ شا هناگچ ب نحل اب

همقل هدب! ه نوحبص شدوخ داوخب هسی مه لثم ی نامام دیاس ... دیاس میتفُد -

هنوحبص شدوخ داوخب هشیمه یملث نامام دیاش ... دیاش میتفگ بلیگه...(
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هری...) گب همقل هدب!

یزیچ شا رهچه درک یعس یلو درشف شناوت مامت اراب ویرآ بلق راگنا یسک

دنخبل وزر درک،هب یم شزاون ار ناشیاهوم مارآ هک .ردحیلا دهدن ناشن ار

دزوفگت: یگنرمک

دیاب تس! هت سخ مک هی نامام هدب... هنوحبص نوتهب داوخ یم اباب زورما -

بخ؟ هنک. تحارتسا میراذب

: دیسرپ شکمن اب مخا واب تشادرب شا هناش یور رسزا وکاید

؟ هدیمن ه نوحب )ص هگید ددیه( نامام ی نعی -

داد: همادا ار شفرح اناید

ینع هلب؟(ی یمن دهم ور ام هدید ؟ میسوپب سابل دیاب نومدوخ هدید ینعی -

هرب؟) یمن دهم ور ام هگید ؟ میشوپب سابل دیاب نومدوخ هگید

دشو دنلب ؟ شنت یاه هراپ فگتهب یم هچ . تفر نیی اپ ویرآ یو لگ بیس

: تفرگ شتسد اررد ود ره تسد

دهم! دیر یم نامام اب هراب ود ،مه دیشوپب سابل هنک یم نوتکمک زاب مه -

مینک شکمک ابدی مه تس.ام هتسخ مک هی طقف نامام هک... متفگ

بخ؟ هرب. رد شیگت سخ

. تفر نوریب اتاق ازا هولقود تسد رد تس د ویرآ و دنداد ناکت رس ود ره
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ندروخ ریش ی هناهب ود ره یتقو ندو یوشب ار ناشتر وصو تسد درک کمک

داد. ناشتسد وهب تخیر ریش هشی وردش درک رضاح ار ناشریش د، نتفرگ

ن اویل کی هب مه شدوخ یارب ویرآ و دندش ندروخ لوغ شم قوذ وداب ره

زا یا همقل نیریآ نودب دش می رگم و تشا اهدن تشا درک. هدنسب مرگ ریش

؟ دورب نییاپ شیولگ

...هن؟ دیدید رود ور نامام مشچ -

دنخبل و دنتشگر ب هبعبق هس ،ره ناشر تس شپ زا نیریآ یادص ندین ابش

: تفگ ویرآ هب باطخ دشو رت قیمع نیریآ ی هتسخ

ریش؟ هشیش -بمزا

: دروآ باال میلست حتلا ارهب شناتسد تفج رآوی

! مشی من نوش فیرح وت لثم نم -

اپ نیریآ دشو رتدیدش ویرآ بلق نابرض ، تفرگ قمع رتشیب هک نیریآ دن خبل

دندش یم سهلا هس رگید ودمها تمکرزا شیاهولقود . تشاذگ هناخز پشآ هب

و درک زاب الار چخی .رد دهد ناشکرت را ریش هشیش تشاد یعس نیریآ و

دش: دنلب شندرک کمک دصق هب ویرآ هک دنک رضاح هناحبص تساوخ

. مرایم نم ... نیشب -وت

دشک یمن بقع شلا ح نیا دوجو اب یتح تسن اد یم . تخان ش یم ار نیریآ

و دندیچ هق یقد جنپ زا رتمک رد یرصتخم ی هناحبص زیم دش. مه نیمه و
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رد ناشردام ی هرابود ندی .د دندرک یم ناشه گنا قوذ اب تدم مامت اه هچب

یم ناش هنا بگچ یایند رد هک دوب یزیچ مامت ، شدنخ وبل یگداوناخ عمج

و درب شناهد تمس و تفرگ شیارب یلسع و هرک ی همقل .آویر دنتساوخ

فرح یب نیر دز...آی لد وا بل جنک ق یمع مخز راببیار نی مرازه یارب

زا ناشلا یخ هک اه هچب . تشاذگ ش ناهد اررد لهمق ویرآ و درک زاب ار شناهد

وبیار دنتشادرب ار ناشریش هشی دش،ش تحار ناشردام و ردپ خبو حلا

یم ار شا همقل مارآ هک نیریآ هب هریخ ویرآ و دنتشگرب ناشقاتا هب یزاب

: تفگ ، دیوج

منک. رضاح هگید زیچ هی تارب ، هشی م تیذا تولگ هگا -

داد: ناکت نیفرط هب یرس و داتسرف نییاپ وزر ارهب شا مقله نیریآ

. مبوخ -هن...

ارهب شنیریآ فیحن کدر.نت حهقل شا هناش رود تسد زدو یدنخبل ویرآ

دز: شا هقیقش هب یا هسو دروب شف شدوخ

تقوچیه !هک هسیاو هظ حل نیمه امزنوت هک مدب ور مرمع همه مرضاح -

... یشکن درد

درک: ضغب وا یا دص ی هنادرم ضغب زا نیریآ

! ویرآ -

دنک: ضو ضفاارع درک یعس دزو یا هفرس کت ویرآ
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کمن؟ مرگ ریش ؟ لسع ای یروخ یم ابرم ؟ تارب م ریگب مقله -

: درشف نانیمطا واب تش اذگ وا نا زرل تسد یور تسد نی ریآ

... هبوخ حملا نم ویرآ -

زا هرابو ...ازد دیسرت یم و دوب هتسکش حوضو ،هب شمکحم هشی رمِدمه

اررد وا یتقو تفرگ یم شتآ نیریآ بلق و دیسرت یم شنیریآ نداد ت سد

یرگید ی همقل و دیشک شیاه ارهبرهی اوه یتخس هب دید.آویر یم حلا نآ

ندینش دش...اب یمن یداع اه یدوز نیمه هب زیچ چیه . تفرگ نیریآ یارب

شا هحفص یور هک وا لی ابوم تمس نیریآ هاگن یتح شل، یابوم گنز یادص

ویرآ هکنیا وبقلزا دیخ روخد،چر یم مشچ هب یمان " یدا ی"رم هرامش

دش: شعنام نیری دنک،آ عطق ار سامت

هدب! باوج -

: تشاذگن نیر هکیآ دهد سامت در تساوخ ویرآ

گنز تیصخر م دوجو واب صحب عقوم نیا هک هشاب هتشاد یمه م راک دیاش -

هدز.

اج نامه دوش، دنلب هکنیا نودب و دات سرف نوریب رادادص ار شسفن ویرآ

داد: باوج

؟ یدارم هلب -
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: دیچیپ ششوگ رد شناوج راکمه یادص

هیاسمه .کییزا متفرگ سامت عقوم دب هگا ماوخ یم رذع ... درگرس -سالم

ور رفن یهی هرهچ هراد اعدا ، هدوب یزا دناریت لحم رد بش نوا هک ییاه

اب ییاهن ی هرهچ ... یهاگآ دوب هدمو ا یراگن هرهچ هساو زورید و هدید

یم راک شردپ ی هدنورپ یور شیپ سلا ود امش هک یلوتق م رتخد رهچهی

حلا هگا افطل ... متسرف یم نوتارب ور شسکع . هراد تقباطم دیدرک

ایهن... نسانش یم ور صخش نیا دیسرپب نوش زا هدع اسم نوتمون اخ

! میسرب ی بوخ یاه خنرس هب هنکمم

. دیوگ یم یسک زاچه شراکمه هک دنزب سدح تسنا وت یم هدید یرآو،ن

داد: باوج دشو تشم مزی یور شدازآ تسد

. مدیم تهب ور شر -بخ

! درگرس منونمم -

لبدن تسا وخ ویرآ دش. لا سرا شیارب یس هعک لصاف دش،بال عطق سهک امت

: تفرگ ار شیوزاب نیریآ وشدهک

هنم؟ طهب وبرم -

دنک: دراو وا هب یشنت نیرت کچو ک حبص لوا تساوخ یمن رآوی

رگمداالن. یمرب ت... سین یمهم زیچ -



389

د: رشف مارآ ار شیوزاب نیریآ

! مینکن یفخم مه زا ور یز یچ دوب رارق -

فرط زا می قتسم یهک سکع دش. شلیمیا دراو و تسشن راچان به ویرآ

نی قی هب شکش هک وردحیلا درک اربزا دوب هدش لیمیا شیارب نامزاس

: تفرگ نیریآ مست ار شا یشوگ دوب، هدش لیدب ت

؟ شی سانش یم -

یزیچ وره سک .ره دروخ هرگ هنیس رد انیاس سکع ندید اب نیریآ سفن

. دروا یب دنب شار سفن تسنا وت یم ترامع نآ هب طوبرم

نی؟ ریآ شیسانش -می

داتسرف نییاپ یتخس ارهب شنا هد درک،بآ رارکت ار شلا وس هراب ود یرآوهک

دز: وبل

! تسانشآ ش هرهچ -چ...

: درشف ار شتسد ویرآ

ی هدن ورپ ر طاخب شیپ سلا ود هک هیرتخد نومه نیا نک. هاگن تقد -اب

؟ هتدای ... هنوخ رد تشپ دموا راب دنچ شردپ

داد: ناکت بدزددرس هاگن ویرآ زا درک یم یعس هک درحیلا نیریآ

دمو. ا مدای هرآ هرآ... -
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هدرب هک ییاج . هشاب هتشاد تندش هدیدزد هب یطب رتر خد انی هنکمم -

ی؟ ورندید رتخد نیا انایحا ، تندوب

درک می تکرح شرمک ی هریت یور درس قرع . تفرگ دشت نیریآ بلق شپت

یم کسام ترامع نآ رد همه هکنیا دوب!اب هدید دوب. هدش تخس شسفن و

هکنیا اب انیاس ... دیوگب تسناوت یمن یلو دوب هتخانش و هدید ار انیاس ، دندز

نآ رد نیریآ و دوب هدرک شکمک یلو درک، یم راک ارنا شتیوه دمت مامت

: دیوگب ار تقیقح تسناوتن درک هچتالش ره هظحل

! ندز یم کسام اههم جنوا ... اجنوا ... مدیدن -

کدر: هاگن شنا ردچمش می قتسم و تشاذگ زیم یور ار شلیابوم ویرآ

؟ ینئمطم -

.هب دهد کتنا رس تسناوت یمن هدش... کشخ شندرگ کدر یم سح نیریآ

کی دوش...رد اه مدآ ونآ هدنورپ ریگرد رآوی تساوخ یمن ناونع چیه

درک: وزاب تسب مشچ دی ییات هناشن هب اهنت دزو ایرد هب لد هظحل

! منئمطم -

یلو دنک یم یفخم ار یزیچ ن یریآ هک داد یم رادشه ویرآ رس رد ییادص

یگنر مک دن خبل . دسرپن یرگید زیچ وا حلا نآ واب هظحل نآ رد داد حیجرت

داد: ناکت دزورس

... روخب تور هنوحبص ... هشاب -
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شنیریآ ! دیمه ف یم دیاب هک یتقیقح ... دوبن تسرد نایم نیا یزیچ کی

یلسع دنک، یفخ ارم یزیچ درک یم یعس هک یتقو . دوبن دلب نتفگ غورد

! دیزر میل شگنرشوخ یاه

***

( انیاس ، صخش لوا یوار )

اپهب یا هوهق نا جنف ندیشون دصق وهب مدیشک ما هتس خ ندرگ هب یتسد

هیناث یتح نم و میدوب هتش گرب ینامهم زا حبص کیدزن شمت. اذگ هناخزپشآ

نیا و دوب کیدزن راهان میات ... مراذگب وریمه مشچ مدوب هتسناوتن یا

لثم ، راهان زا دعب هلصاف بال دیاب و متشادن تحارتسا تقو رگید ینعی

دوب، هداتسیا زاگ رانک هک ینز زپشآ . مدنا م یم نروس گنز هب شوگ هشیمه

مدرک یم سح یلو ارچ مناد یمن و دیخرچ متمس و درک سح ار مروضح

... هدرک مگ ار شیاپ و تسد

؟ دیراد زاین یزیچ -

زیم رانک یاه یلدنص زا یکی سلاه... هس وود، تسیب دیاش و دوب ناوج

یم هک دوب گرزب یدح هب هناخزپش .آ متسشن و مدیشک ارنکرا یروخراهان

درک. یزاب توفبلا نآ رد دش

منک. یم تسرد مدوخ تسین هگا ! هرضاح هگا هتبلا ... هوهق نو -هیفجن

درک: مک ار زاگ ریز یدزو گنرمک د نخبل
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. نوتارب منک یم تسرد االن یلو . تسی ن رضاح -

مدش: دنلب هک تفر زاس هوهق ستم

. سرب تراک هب امش ! نونمم ... منوت یم مدوخ -

و مدز قرب ارهب زاس وهقه مت. شادرب یناجنف ونم تفر رانک فرح یب

یاذغ عون دنچ هب یه دوش،اگن رضاح ما هوهق مدوب رظتنم هک روطنامه

: متخادنا زاگ یور

؟ یدرک تسرد تدوخ ور انیا همه -

ادد: ناکت رس دوب ل وغش هکم روطنامه رکدو کشخ یلا متسد اراب شتسد

بوخ شلا زوح رما . تسه مت سد کمک رفن هی هگید یا زور هرآ... ور زورما -

نم. ندرگ داتفا هنوخزپش یآ اراک لک نی مه هساو دوبن

: دیشک یفو وپ تخاد نا زیم یور ییاذغ داوم و لیاسو هب یهاگن

. هدنوم اراک زا یلک زونه هزات -

یمک و مدیشک اروب شی وبشوخ رطع رُپ، مناجنف دشو رضاح هک ما هوهق

: مدرک هزم هزم

منک؟ تکمک یاوخ یم . مرادن یراک عفال نم -

دش: هچاپت سد حوضو هب

... شسپ زا منوت یم مدوخ ارچ؟ امش ... موناخ -نه
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: مدیرپ شفرح نایم و مدروخ ام هوهق زا لقیپ

منک. راکی چ وگب طقف -

درک: هراشا زیم یور تاجیزبس دعب،هب و درک مهاگن ل صاتسم

یمرب یرسع و منز یم میرم هب رس هی نم . دینک تسرد ساالد هشیم هگا -

هش... یم هگا اتراسج . هشاب هدش رتدب شلا ح هراچیب رتخد مسرت یم درگم.

داد: همادا هیناث دنچ دعب و درک یث کم

مت. شگرب یا هقیقد هش.هد اب مه اهاذغ هب نوتس اوح هشیم هگا -

: مداد ناکت ورس مدز شسپاو لد هاگن هب یدنخبل

. تحار خیتلا ورب -

ار ما هوهق نرتف. وریب زناخه پشآ زا شدنب شیپ ندروآرد زا سپ و درک رکش ت

جابل میارب درک یم مبا طخ " موناخ " هکنیا مت. سشن زیم تشپ و مدرک مامت

! مدوب هدرک ادیپ نروس رانک یبوخ هاگیاج هرخ باال هکنیا ینعی نیا دوب.

ثعاب هوهق . مدرک رضاح ساالدار هقیقد جنپ زا رتمک ورد دوب نتد متسد

. مداتسیا زاگ رانک فده ویب مدش دنلب ... درپب یدح ات مب اوخ دوب هدش

دوب! دایز ید ایز ترامع نیا دارفا یارب ، جنرب هسنعو و تشروخ ونع راهچ

کرتخد هک دوب هظح ل نامه اقیقد و مدرک مک طایت حا یارب ار اهاذغ ریز

دش: هناخزپشآ ودرا
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... دیدیشک تمحز . موناخ نکنه درد نوتتسد یاو -

: مدیسرپ تنیباک هب هداد هیکت و مدز یگنرمک د نخبل

ید؟ رک تسرد اذغ همه نیا ارچ یتسار وگب... تسه یا هگید راک هگا -

؟ هگم هیربخ

دش،اب نئمطم یسک ندماین زا یتقو و تخادنا هناخزپشآ نوری هبب یهاگن

فگت: ینییاپ یادص نت

یزیچ و نروخب راهان یگ داوناخ ناوخ یم ز ورما نت !فگ هناخ رو صنم رما -

. هشاب رسک مکو دیابن

: متخادنا اهاذغ ایهب هرابود هاگن بجعت اب

؟ نروخب ناوخ یم چردق هگم رفن؟ هس ه ساو اذغ همه -انی

: دریگب شا هدنخ دوب هد نام مک

. هشاب یرسک مکو دیابن هک... متفگ -

: متخادنا ایباال هناش

؟ مدب ماجنا نم تس ه یا هگید راک -

درک: متی اده رد تمس و تفرگ ار میاه هناش

. هشیم یکاش هنیبب هدازاقآ ناج. موناخ دی درک کمک یلیخ مه اج نی مه -ات
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دش: جک یوحم د نخشی هبن مبل جنک

منو. ریب نیمه نم یتشاد یراک هگا اینک...خالهص یم ف راعت دایز -

تیساسح هکن دش.یا رت قیمع مدنخشین و متفر نوریب هناخزپشآ وزا

رهاار رتشیب فصن ینعی د، ندوب هدش هجوت م یدح ات ارم به تبسن نروس

مباوخ هک مدیخرچ یم مدوخ یارب ترامع یاضف اجرد نامه م! دوب هتفر

ندیچ لوغشم تعرس درک،هب یفرعم امیر ار شدوخ ادعب هک یزپشآ و دربن

یا هفرح . مدرکن رارصا نآ زا رتشیب نم و منک شکمک تشاذگ یمن دوب. زیم

هن پشا یاه شفک قت قت ندینش و دیچ ار زیم هق یقد جنپ ضرع ورد دوب

یوزاب ترد سد هک ردحیلا انتآ اهکناشد. هلپ تمس ار مهاگن یدنلب

نم شهب هاگن هک نیمه و دمآ می نییاپ اه هلپ دوب،زا هتخادنا شر سمه

ش ناهد رد فرح نروس قاتا رد ندش زاب هکاب دیوگب یزیچ تساوخ ، داتفا

هبمن یه اگن مین و درک ترپ یلبم یور ار شندرگ رود ی هلوح نروس . دنام

: تفگ بل ریز و تخادنا

! یشیمن رود یا هیناث ... اسیاو نم رانک -

و دیشک نوریب یا یلدنص ، دشاب هیقب رظتنم هکنیا نودب و تفر زیم تمس و

: تسشن

ناخ! روصنم ریخب رهظ -

دش. رتشیب نروس رانک مندید اب انتآ مخا و مداتسیا ش رانک راچ هبان
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دیوزا وگب یزیچ نروس یولج درادن تئر ج زورید قافت زاا دعب متسنا د یم

نودب روصنم دنک. زاب نابز شرهوش روضح رد هرابکی هب دوب نکمم یفرط

امیر ! نروس ی وربور راچ بهان انتآ تو سشن زیم ردص دهد ار شباوج هکنیا

: دیسرپ روصنم هب باطخ دشو ک یدزن عیرس

اقآ؟ مشک ب نوتارب یچ -

درک: شهاگن مخا اب روصنم

؟ تساجک هرتخد نوا -

درک: مگ ار شیاپ و تسد حوضو هب امیر

ور. زورما نکه تحارتسا نداد هزاجا هداز اقآ...اقآ دوبن بوخ شلا -ح

فگت: روصنم و دیخرچ ن روس تمس بجعت اب مهاگن

وت! یه -

شتمس ندرگ ، دادن ار شباوج یسک یتقو یلو دشاب نم اب مدرک یمن رکف

: متفر ولج یمدق ، شنیگمشخ هاگن ندید واب مدناخرچ

اقآ... هلب -

روادد: تسد و درک هراشا اهاذغ به

ا؟ جنوا یراد ور کسرتم شقن ! شکب اذغ نروس و موناخ هساو -

ار مت سد چم نروس هک منک کمک متساوخ و متفگ بل ریز یمار "آ مشچ "
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: تفگ شردپ هب باطخ هناد رسنوخ هک مدرک شهاگن هدز تهب . تفرگ مکحم

رنکه، اکیچ منک یم نییعت نم هنم! زا تظف احم ش هفیظو من ظفاحم -

! هنکن را کیچ

یاه نادن د نایم دوب،زا هدش کچوک شچممجع شیپ هک ردحیلا روصنم

: دیرغ شا هدش دیلک

ا جنیا یمهفب هک منزب شراد تدوخ مشچ ولج راذن ! رسپ نودب و تدح -

هیک... سیئر

درک: جک ند دزورگ یدنخشین نروس

! هشب بارخ نو میگداو ناخ راهان هفیح ناخ... روصنم نریگ تخس -

اب دروخ یم ار شنوخ نوخ هک انتآ هب باطخ و درک دیکات " یگداوناخ " یور

دیس: رپ رخسمت

امش؟ دیشخبب -

دش: دنلب غیج با انتآ

! روصنم وگب شهب یزیچ -هی

دز: داد و دیبوک یمز یور تسد تین ابص ابع روص نم

! منوتتفج ینکد...اب سب -

: تفگ هدش لر تنک مشخ نامه اب امیر هب وور
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ور! اذغ نک ورس ؟ یداسیاو ارچ -

یارب همه زا لوا و دمآ ولج عیرس ، دیزرل یم شتسد ود ره هک ردحیلا امیر

مت خادنا نروس باقشب هب یهاگن . دیشک اذغ نروس و انتآ یارب دعب و روصنم

شوخ زا یکی نروس ! دنام زاب منا هد شباقشب رد یاذغ مجح ندید وزا

ب شید اما ناشنیرت اذغدب زا یکی و مدوب وبدهکدهدی ینادرم نیرت لکیه

مه زورما و دروخ یم اذغ اهتشا دوب،اب هداد ماجنا که یلتق زا سپ

یداش سح لبق شب مدز یم سدح وبد... هدرک رپ هرخر اراتخ شبا قشب

یتح ابآانت شثحب هک دهد ناشن تساوخ یم زورما و تشاد لگ زا سپ

. دراد ن ریثات ش هتیا شا یور یا هرذ

! شتسد فک یتش اذگ ور ریشدرا باسح بوخ ب شید مدینش -

زد: شر دپ هب یور جک دنخبل وسرن

؟ دیتشاد کش -

: تخادنا باال ییوربا روصنم

هرب! راظتنا دیابن منیا زا رتمک سپرنم -زا

.یدمد تفرگ قمع ش بل جنک دنخبل و تش اذگ ناهد هب یرگید قشا نق روس

هک لوا ی کدهم ود رب وعالهو تفر ش نهاریپ یاه همکد مست شتسد هک

دوب هدش خرس شندر وگ تروص گنر زابکدر. مه یدرگی همکد دوب،ود زاب

دش تشم مکحم شپچ تسد ، داتسرف نییاپ نکدین ناج هب هک ار شیاذغ و
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یم مک سفن هک یسک ثمل تسرد ... دیشک شیولگ ارهب شتسار تسد و

دشو رت خرس شتروص گنر ه رابکی هب هک مدرک یم شها گن لصات سم ! دروآ

هدیرب هدیرب نر وس و دیخرچ شتمس انتآ و روصنم دا.گنها تفا هفرس هب

دز: بل درک یم شهاگن تشحو هکاب امیر هب باطخ

اذغ؟ نیا ...وت یتخیر یچ یچ... -چ...

هب شیاهوناز دروخرب یلو دوش لبدن تساوخ دشو رتدیدش شیاه هفرس

دش: نامزمه نم غیج اهاب تکراپ

-اقآ!

روصنم میچدیک. کشا هفقو یب شنامشچ وزا دوب هداتف ا سخ سخ هب

مدز: زونا نروس یوربور نم و دمآ نوریب شز یم تشپ زا یلطعم یب

دیب؟ وخ -اقآ...اقآ

هدش دوبک شیاه بل ... تسنا وت یمن و دیوگب یزیچ درک یم یعس نر وس

واب دمآ شرسپ تمس عیرس روصنم ! ندز فرح یارب تشادن یسفن و دوب

دز: وناز ش رانک ینارگن

؟ یدش یچ اباب نروس ... نروس -

دنک... یم زاربا ار شا ینارگن نحل نآ اب روصنم یدمد یم هک دوب راب نیلوا

لبق و دنک ه راشا اذغ هب دیزرل یم تدش هب هک یتسد اب تسنا وت اهنت سونر

تشاد نروس ! تسا رارق هچ زا هیضق مدیم ،هف دیوگب ی زیچ روصنم هک نیا زا
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هب یسک ورگا داد یم ناشن )ار دیدش رلآژکی شنکاو ) یسک ال یفانآ عالمئ

نم! مشچ شیپ ... دهد ناج همه مشچ شیپ ممکنبدو دیسر یمن شداد

... مریگب ار شناج مدوخ مدوب هدروخ مسق و دوب هت شک ار مرد هکپ ینم

دنک، راکی یسک هکنیا زا لبق د! ریمب تحار ردقنآ تشادن قح نروس

زاب یکی یکی ار شنهار یپ یاه همکد و دباوخب تشپ هب مدرک شروب جم

رکمد:

یبدا... دیگب رتکد ...به هداد نوشن ت یسا سح اذغ وت یزیچ هی االهب متحا -

! دینک هلجع

فگت: دوب هداتسیا نروس باالیرس ینارگن هکاب شوایس

. نوری ب هتفر یراک هساو ... تسین ت رامع وت رتکد -

نروس یناشیپ یور تس ونمد دیشک ینارگن و مشخ رس زا یداد ور صنم

: متشگ یم راچه بندالرها ونم دوب خی شنت . متشا ذگ

ادیرد... ترامع االوت متحا ! هشب قیرزت شهب نیرفن یپا دیاب ... نیرفن -پای

نار روس تسد تش حو اب روصن وددیوم دکرت قاتا تمس عیرس شوایس

: تفرگ

دوب! روطنیمه یگچب ...زا زمرق لفلف هب هراد ت یساسح -

دز: داد درک می ناشهاگن و دوب هداتسیا سرت هکاب امیر هب وور
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اذغ؟ وت یتخیر زمرق فلفل -

تش اد شنامشچ . متشاذگ نروس بلق یور تس دوب...د هداتفا هیرگ هب امیر

... رتراد شخ شیا ه سفن دشو یم هتسب

وت هرب ه نکمم هرب. شوه زا میراذب .نابدی تسین اه فرح یان -االنوتق

امک...

متسد ریز نروس بلق منز! یم داد یسک چه مشچ شیپ هک دوبن مساوح

رد هک متک ی هش...هبل یمه رتزا عیرس نم بلق و دیب وک یم عیرس و مظنمان

مر دپ لتاق ات منک یراک منک... یراک دیاب هک مدیمه دش،ف تشم نروس تسد

موش،رد نامیشپ هکنیا زا لبق ! دریم ب مدوخ تسد هب شتقو اتهب دنامب زهدن

هک وا هب مداد سفن و متشاذگ شیاه بل یور بل هرظتنمریغ یتکرح

شوایس عیرس هیا مدق یادص و مدرک رارکت راب دنچ دوب... هدمآ دنب شسفن

: متفرگ شتسد ارزا وراد و گنرس و مدروآ دش،رسباال رت کید زن هک

باالرت... نزب ور شن یتسآ -

نادن ارابد گنرس شوپر ونمد تسشن نرو س رانک وناز کی یور شوایس

روصنم هک منک ق یرزت متساوخ و مدیش ک گنرس نورد را وراد . مدرک زاب

: تفرگ را مچم

؟ ینک یم یط لغ هچ -

: مدیشک نوریب وا تسد زا شبقاو هبع هجوت نودب ار متسد
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م. ینومب کدرت رظتنم مینوت یمن ... هریم یم منکن ق یرزت هگا -

گر یتخس تف.هب گن یزیچ رگید روصنم زمدو نروس یوز یاباالیاب هبرض

سفن و دیزرل یم فیفخ نانچمه نروس ارزتریق...نت وراد و مدرک ادیپ

ما هریخ ش وسخر زاب نهمی نامشچ لبق... لثم هن اما تشاد شخ شیاه

هداد شتاجن میاه سفن اب وراد قیرزت زا لبق یتح ! مدوب هداد شتاجن دوب.

دوب! نم نویدم ار شن اج مردپ لتاق ... مدوب

اب ناهگان دزو رانک شسیخ یناشیپ یور زا هناردپ ار شرسپ یا هوم روصنم

شماهتا تشگنا کرتخد هک دوب هظحل نامه اقیقد و تفر امیر تمس مشخ

: تفرگ متمس ار

تس! هرتخد نیا راک ... مدرکن یراک من ادخ هب -اقآ

شوپا پ میا رب مدیم کههف دیش کن هیناث وهب دروخ هرگ ما هنیس رد سفن

درک می مهاگن یوحم دنخشین نتآاهکاب تمس مترفن پرزا هاگن دنا... هتخود

: امیر و نم نیب رو صنم نیگم شخ هاگن و دیخرچ

ت؟ فرح نیا هساو یراد یکردم هچ -

: دزرلب رتدب دش ثعاب روصن م دایرف و دیزرل یم حوضو هب امیر

! نزب فرح -

دن دوب هدناوخ ششوگ رد هک ییاه ورحف تخاد نا انتآ هب یهاگن مین امیر

کدر: هتکید ار
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زا مودک ره منود یم اقآ... منک یم راک اجنیا مراد سهلا دنچ نم نم... -

هب منود یم هن... ییاذغ هچ و نراد تسود ییاذغ چه ترامع نیا یاضعا

حالش مرایتسد زورما ... زورما اذغ... وت مزی رب رادنونبدیا تیساسح یچ

. مدرک رضاح چیور همه مدوخ ... مدوخ و دوبن بوخ

غورد و منامشچ رد دنزب لز تسناوت یمن ... دنادرگربور وسعیر درک مه اگن

دی. وگب

! نتساوخ یم هوهق ... هنوخز پشآ وت ندموا هدازاقآ ظفاحم راهان یاکیدزن -

ور اهاذغ هنو وخزپشآ ، منزب میرم هب رس هی متساوخ یم حبص زا هک ممن

جنپ طقف متشگرب و تفر ادخ ادخ...هب هب .اقآ نوریب متفر شو هب مدرپس

زمرق لفلف مدوبن نم هک یا هلصاف وت هر تخد نیا هک وگن ! دیشک لوط هقیقد

اهاذغ وت هدازاقآ ت یسا سح رطاخب ال صا ال... صا ام اذغ...اقآ تو دوب هتخیر

زا هرتخد نیا منئمطم هنو! خزپشآ وت میراد الن صا . میزیر یمن زمرق لفلف

... هدرک وراک نیا صقد

مکحم مبلق داد... ظاهعالتم فاحم زا یکی وهب درک مهاگن مشخ اب روصنم

رو صنم ظفاحم هک نی دشومه هدیبوک نیسهما هسفق هب هشیمه رتزا

مین شیا رسج شوایس کمک هب نر وس کدر، مدنلب و تفرگ مکحم ار میوزاب

: میدینش شوایس و نم طقف ار شناج یب یادص دشو زیخ

نک! شلو -
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اقیقد و منزب زونا درک مروبجم روز دوب،هب هتفرگ ار میو هکابز یناوج رسپ

: تسشن ما هقیقش یور روصنم ی هحلسا هک دوب هظحل نامه

! یریگ یم روتسد یک زا یگب یراد تصرف هیناث -هد

تر امع هبیان دش یم هام ود هزات هک ینم دوب... نم هیلع رب دهاوش متما

رحف ات دوب دنس رتشیب ناش ساهل دنچ راکتمدخ فرح اعطق و مدوب هدمآ

نم...

-یک!

رد مدز زل مروایب وربآ هب مخ هکنیا ونمبی درک ندرمش هب عورش رو صنم

: شنامشچ

؟ مدرک ور شنوج دصق هک مدب تاجن ور یسک دیاب ارچ -

دش: رت ظیلغ روصنم مخا

! جنپ -

رتمک ونم درمش یم شلد ورد دوب هدشن دوب...اقعن هدشن عناق ینعی وانی

متخاد نا درک یم مهاگن تذل هکاب انتآ هب یهاگن ! متشاد تصرف هیناث جنپ از

: متسب مشچ میوگب یرگید زیچ ه کنیا دعب،یب و

... مرادن یا هگید فرح -

مدوب رظتنم هک یا هیناث تسرد و دمآ هحلسا ود ندگن گل ندیشک یادص
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و تف اررگ میوز اب یسک یبتفد، یا هرظتنمریغ قافتا شدوای یش متال مزغم

یدرم ار... شنهپ یاه هناش ! مدید مدوخ یوربور ار نروس ونم درک مدنلب

رساپ یتخس دزوهب یم سف ن سفن هک ،ردحیلا مدوب هداد اجنتش هک

هتفر هناشن انتآ تمس ار شا هحلسا و هداتسر ف شتشپ ارم دوب، هداتسیا

و دنک ناهنپ ش رهوش تشپ ار شدوخ تساوخ تشح کهابو ییان دوب!تآ

شیاج رس غیج اب انتآ درک! کیلش شیاپ یو لج تسرد یا هلولگ نروس

: دیشک دایرف روصن دشوم بوکخیم

؟ ینک یم ر اکیچ -

: دیرغ شردپ بهب اطخ دز، یم سفن سفن هک ردحیلا نروس

اباب! ... نییاپ رایب ور هح لسا نوا -

رتزا نیگمشخ شردپ یادص و دوب راتف رگ نروس تسد رد نانچمه میوزاب

: هشیمه

! نروس -

هکنیا رطاخب روطچ ... روطچ زورید ...هن؟هک هتفگن تهب زونه تیلگوس -

هک... هتفگن ؟ تفرگ ور انیاس ی هقی دوب هدرک شیارآ ونم ظفاحم شر گشی ارآ

درک؟ هراپ شنت وت هیضق نیا رط اخب قفط ور انیاس سا هکبل

ِن ارگن دوب... نارگن روصنم و درک یم ادا ار تاملک هدیرب ِس ابفن یتخس هب

د ناخرچ شرسمه تمس ندرگ حلا... نیا یناب و ثعاب زا نیگمشخ ! شرسپ
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دز: بل تینابصع واب

؟ مهگی یچ -انی

ه دما شین دوخ هب شیپ هظحل دنچ ی هلولگ کیلش زا زونه هک درحیلا انتآ

: تخیر حاسمت کشا دزو گنچ ار روصن م یوزاب دوب،

ولج نمو ترسپ یلو مدش ینابصع هرآ! ... مدش ینابصع زوری نمد نم... -

؟ زورید یاوعد زا مدز فرح هملک ال؟هی صا متفگ یزیچ نم درک. فنک همه

... مشب رسپ و ردپ یاوعد ثعاب متساوخ یمن

! تسکش یم شناتشگ نا نایم تشاد میوزاب دز... یدنخ شین ن روس

نیا وت یتشاذگ ور تسح ن مدق هک یا هظحل نومه !از زوسلد هچ ... یخآ -

و ردپ طباور نارگن وهی ... ماباب نوج هب یزادنن نمو هک دوبن یزور ، ترامع

نزیرب یتفگن وت ور یتفوک نوا منک رواب یاوخ یم ... یاوخ یم ؟ یدش رسپ

؟ ماذغ وت

هب بل تساوخ تینابصع وآنتااب دروآ نییاپ ار شا هحلسا هدز تهب رو صنم

دادزد: نروس هک دنک زاب شدوخ زا دعاف

! شوایس -

: تفر شتمس هلجع اب شوایس دوب... راد شخ و هتفرگ شیادص

هلبآقا... -
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درک: هاگن امیر هب مشخ اب نر وس

شهب یک هنک فارتعا هشعفن نک!هب رود ممشچ ولج زا ور هرتخد نیا -

... نوریب هریم ت رامع نیا شزا هزانج هنرگو هداد روتسد

: داتفا شیا هوناز یور امیر و تفر امیر تمس عیرس شوایس

منوج زا ادخ ور !آاقوت مروخ یم مسق ... مدرکن یراک نم ادخ هب -اقآ

... دیرذگب

یور میراار نازرل نت ابیرقت هک دزوردحیلا گنچ ار شیوز اب شوایس

هظحل امیر یاه یجغ یادص . تفر و رهار رخآ یقا تا تمس ، دیشک یم نیمز

... مدید یم محر دحبی نآ ارات شوایس هک دوب راب نیلوا دش! یمن طقع یا

انتآ هب یدب هاگن نروس دش، هتسب امیر و شوایس رس تشپ هک قاتا رد

: تخادنا

اباب! نز ... یرذگ یم تدح زا یراد -دهگی

چمم هک ...ردحیلا دنکش ارب متس د چم میوزاب یاج هب درک دصق راب نیا و

ار منت دشمننا، دراو ضحم وهب داتفا هار شقاتا تمس دوب، هتفرگ مکحم ار

: دروآ مشو گ کیدزن ورس دیبوک نامرس تشپ راوید به

...هن؟ میدش ی واسم دمدا! تتاجن ... دیدا متاجن -

شرس هک یا هظحل تسرد دشو یم ش خپ مندرگ یور شغاد هیا سفن
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هک مدرک هقلح شرمک درو تسد شد، تسس شنت و دمآ دورف ما هناش یور

: دتفین

-اقآ...

دیس: ر مشوگ شهب ناج هییب مزمز

... هدرس س... -

وهب مندرگ رود متخادنا ار شتسد بدو! غاد شنت ... متشادن ار شنز لو محت

: شمدرب تخت تمس یتخس

االن... دایب مگیم رتکد !هب طقف دیدرک بت ... تسین یزیچ -

شا یناشیپ تمس تسد هدارا ویب دشکب زارد تخت یور مدرک شکمک

شتآ متسد هک نیمه زمدو رانک ار شا یناشیپ رد هتخیر ی اهوم !رات مدرب

و مدی !رتس مدیسرت ملد... وهت مدیشک قعب درک،رسعی سمل ار شنت

مهد،رد طاالع رتکد هب مهاوخب هکنیا زا لبق و نورد زا مدرک یروخدوخ

: دنتشاذگ قاتا اپهب رتکد هارم هبه شوایس شدو زاب قاتا

؟ هروطچ شلا -ح

رانک تنوسماس فیک هکاب یدرمریپ باوج ورد متف رگ هلصاف تخت زا یمک

ت،فگمت: سشن ن روس تخت

! هراد بت یلو ... هرتهب ش یگنت سفن -
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فگت: نیسحت اب حنی نامه دشورد هنیاعم لوغشم رتکد

دوب یا هنادنمشوه مادقا ! یدرک مادقا یرسع روط چ هک تفگ شوایس -

امک... وت هرب یتح دوب نکمم شهب یدرک یمن قیرزت نیرفن یپا ...گاه رتخد

؟ یدید شزومآ بقال

و تسد رکمد یعس ونم دیخرچ متمس نروس قمر وبی زاب همین نا مشچ

! مدوب هدرکن رکف شتمسق نیا ...هب منکن مگ ار میاپ

...اب مدرک راک یفلتخم ی اهاج ترامع نیا هب مندموا زا لبق ...هن! شزوم -آ

! متفرگ دای حنی نومه ...رد مدش وربور یمدآ عون همه

نانچمه نروس وگنها داد ناکت یرس ، هدشن اقعن دوب صخشم هک ردحیلا

... مدوبن مدوخ اهزور نیا هک ینم هب هریخ دوب! ریخهما

***

؟ منزب فرح رتکد اب اهنت هشیم -

: دیخرچ نا شیوربور زاب همین ورد نیریآ سمتلم نامشچ بنی ویرآ هاگن

؟ مایب تاهاب ی اوخ یمن ینئمطم یلو... هشن ارچ -

هک دمه ارفب یتقیقح شبارخ یح ور تیعضو جوا رد نیریآ هک دیسرت می

شیپ ار شا یکشزپ ی هدن ورپ تسه اوخدوخ نیریآ ... دوبن شتقو زونه

ومی دوب هدروآ دش یم بو سحم شهاگشناد دیتا سا زا هک رگید یکشزپ
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یتق حیق رتکد هکنیا زا دیسرت یم ... دشاب وا رظن ریز دهد یم حیجر ت تفگ

هتسایدزو خ دنخبل نیریآ . تشادن ار شا یگ دامآ نیریآ هک دیوگب ار

: درشف نانیمطا ارهب شیوزاب

. هشیم مومت راکم دوز ... مراد هنونز یافرح یرس -هی

ندید شاب یوربور نز دش. قاتا دراو نیر ویآ داد کتنا یرس راچان هب ویرآ

: تفر ش تمس شدو دنلب نار ،گن تیعضو نآ رد نی ریآ

؟ حهیلا هچ یان مرتخد ناج... نیریآ -

یم و تش بخرادن شتیعضو زا یسک دوب. هدش وطالین هاگشناد رد شتبیغ

راگ: نا دمآ یم هاچ هت زا شی ادص دوب! دهاوخ یبوخ رادزار وا هک تسناد

... رتکد -سالم

د: ناخر چ شتر وص رد مشچ و تفرگ ار شناتسد ینارگن اب رتکد

. نیشب ؟ایب...ایب رتخد یدش یچ -

یبآ ناویل همه زا لوا و دنیشن اهب یلدنص زا یکی یور درک شکمک و

: تخیر

. هدیرپ یلیخ تگنر ... مزیزع روخب -

درک: رت ییول گ روز وهب درب ن اویل تمس ار شنازرل تسد نیریآ

مشی نوم نمم . هاگشناد نمای مامخز ندش رتهب متحاالات نما نم... -
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. هنومب نومدوخ نیب ن ومتاق مال

درک: مرگ ار شلد هت رتکد شخب نانی مطا هاگن

. هشاب تحار تلا یخ . امتح -

... نانز صصختم ی، باراد میرم . تخا دنا وا مزی یور یول بات هب یهاگن نی ریآ

یمز یور ار شا یک شزپ ی هدن ورپ و دیشک شیاه هیر ارهب اوه یتخس هب

: تشاذگ وا

دشه... دراو ممحر به یدایز یاه بیس هنم.آ یکشزپ ی هدن ورپ نیا نیا... -

متش! اد جنین طقس

وا لا وس و تخ ادنا ریز رسبه درک. رتشیب ار شدرد رتکد ی هدز تهب هاگن

دز... هرگ هنیس اررد شسفن

هدز؟ ت کتک تر هوش -

درک: یفن هدز تشحو ن آیری

! ناونع چیه -هن...نههب

ار ناشدنزرف هک ینانز زا دوب هدینشن یک،مک شزپ رد شلیصحت سلا هس در

قح رتکد اههب نیا مامت اب ...اما دنداد یم تسد زا یدرمان یاپ و تسد ریز

. دنادب رصقم دح اراتیان شهانگ یب یویرآ هک داد منی

... ماوخ یم رذع -
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. دریگب ار شناتسد شزر ل یولج دزات هرگ مه رد مکحم ار شن اتشگنا نیریآ

: دنزب فرح درک یعس دزو یگنرمک دنخبل اهنت وا یهاوخرذع ب اوج رد

یا هرذ نم یاه تحارج اام مدب حیضوت دایز منوت یمن . هسیلپ مرسمه -

. تسین مرسمه صخش طهب موبر

دوب: هتفرگ شسفن درک. لش مکی ار شلا ش

گرم امک...زا وت ور شلوا زور وود مدوب یرتسب ناتسرامی ب زور هد دودح -

یدح وخدمات . دینک اگنه مور هدنو رپ ماوخ یم ... ماوخ یم ! متشگرب

! منود یم هک ویرآ هب متفگن یلو یلو... هرارق هچ زا هیضق مدش هجو مت

: دیشک شدوخ تمس هار دنورپ دزو مشچ اشارهب یبط کنیع درتک

؟ شهب یتفگن ور یچ ... مرتخد یشا ب -سالتم

زد: بل دمآ یم اچه هت زا راگنا هک ییاد ابص نیریآ و درک زاب ار هدنورپ

مش! راد هچب منوتن دهگی دیاش ... دیاش منود یم هکنیا -

قرو هک روط نامه تو سشن رتکد یا هوربا نایم هدنورپ ندید زا یگنرمک مخا

دز،فگت: یم

ملع رکش! ورادخ نملا صیححوس تا هو لقود ... یراد هچب -وتاالنودتا

یش، ادرب هچب مزاب ینوتن هگا یتح اما هراد نامرد یزیچ ره هدرک تباث

. یدادن تسد زا ور یزیچ
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یم خیم شبلق طسو تسرد رفن کی هک راگنا دی... زرل رتدب نیری آ تسد

: دیبوک

؟ هتسرد منوت یمن سپ -پس...

: تخادنا هدنورپ هب یرت قیقد هاگن رتکد

تتاشیامزآ !ناتجی هرادن هراچ هک هگرم طقف ... تسین یعط ق یزیچ -یهچ

یم یکشزپ تدوخ ... نراد اه نادمخ حرموت هب دیدش بیسآ ی هنوشن

رتهب هک تیمسج حلا ینوت یم ! مگیم یچ یش یم هج طقعاموت سپ . ینوخ

منک... یمن نیمضت ور یزیچ اما ینک ع ورش ور نامرد دش

: دینش یمن تسرد ار شیادص یهک نیریآ هب دش وخهری تسب ار هدنورپ

! گنشق رتخد هنک یمن مک وت شزرا زا یچی ،ه هتفیب هک مه یقافت -رها

هد نورپ ر وطچ و درک ر کشت بل ریز رو طچ دش... دنلب روطچ هک دیم هفن نیریآ

رد یبش هب دز کب لفش شنهذ فرتو رد تمس روطچ دز... گنچ ار

رد راب نیلو اربیا هک یتقو تسرد دوب؟شدیا! شیپ سلا هس ! هتشذگ

اه هراتس هب هریخ بشرخآ دنو دوب هدی شک سدزار ارت رد ویرآ ،اب ناتسبات

وخارهای متشاد وزرآ هشیمه ! ویرآ مدوب دنزرف کت ..."نم دنتفاب یم ایور

هک بوخ ! مدوب اهنت هک بوخ مگیم اتقو یضعب یلو ... مشاب هتشاد ردارب

... دشن گرزب طیارش نوا وت نم نوخمه یا هچب نم، ملث یا هگید ی هچب

مدید یم یگچب !زا تخس یلو دوب رت نوسآ یلیخ زااالن هک یطیارش وت
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ینود یم ... ندش یم رپ رپ اتسور وت تانا کما دوبن رطاخب هک ور ییامدآ

ردام زور هی منک!هک کمک امدآ نیا هب زور هی هک مشب رتکد هموزرآ ،نم ویرآ

هک یی ایند میسهزا.هی شاه هچب هساو یگنشق یایند هک ینز مشب ... مشب

و ردپ بنا زاج ماه هچب لقادح یلو هراد، یتخس و هیرگ همه هساو هچ گار

، ننوخب خبنند، دنلب ، نرپب نییاپ ننک،باالو ودب !دبو نشکن درد نوشردام

مراد تس قفرور!ود درد هن نشچب ور نتشاد ردارب و رهاوخ معط ... نصقرب

ردپ ینوتب هگا م، شاب یبوخ ردام منوتب هگا ... هشاب غولش نوم هداونا خ

هنوخ وت هچب یادص هس رب هک شتقو مراد ت سود ، یتسه هک یشاب یبوخ

"! نشاب لا حشوخ هک ییاه هچب بهش... دنلب نوم

شتس ود دوب چگ لثم نیریآ گنر دش. دنلب شندید اب ویرآ و درک زاب ردار

مدق ابدو ویرآ درک. یم سمل ار شها نگ یب لفط ...اجیخیلا شمکش یور

نیریآ یلو دز یم فرح ! تفرگ ار شی وزاب و دناسر وا ارهب شدوخ دنلب

وری هک نیریآ یناشیپ ... دینش یمن نیری آ یلو دز یم بل ... دینش یمن

شدین: شیا ه ینارگن یمنا تسرد ار وا ناج یب یاد دمآ،ص دورف شبلق

! ندی چ ور زام اورپ هک...بلا نوشهب تنع -ل

***

یادص . تشاد ن شنامشچ ن درک ناجیاربیزاب اما دوب رایشوه ال ماک شنهذ

! حضاو ینشد... یم نمیشن ارزا رفن دنچ ندز فرح

؟ ویرآ ینکب یاوخ یم راکیچ -
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: دینش نیعم جاح ب اوج اررد ویرآ ی هدنامرد یادص

زا نتشگرب دعب دوب هدنوم مک زورما ! مشنارگن اباب... منود یمن ... منود یمن -

راک یچ منود یمن . ناتسرامیب میرب دش یمن یضار اما هرب شوه زا بط م

اباب؟اب کمن راکیچ . مدب ش نیکست یوح ن چیه هب متسین دلب هک راگنا منک...

منک؟ راکیچ ندز شهب نم رطاخب هک یمخز

تشم .مالهف تشاد کشا من نیر یآ نامشچ و دوب هدش راد شخ شیادص

دنک... زاب مشچ تساوخ یمن دمع زا راب وانی شناتسد رد دوب هدش

یدرد مک هدیشک تنز هک یدرد ! ینک ارادم دیاب ناج... اباب هشیم تسرد -

شردام هگا یتح ، هشاب ه دموین ایندب زونه هگا یتح ه! زیزع هچب . تسین

هنک یم شسح شمکش وت هک یا هظحل نومه ،زا هشاب هدرک ن شلغب زونه

هک هنزب یفرح هتساوخان ه نکمم اباب... هشک یم درد هراد تنز . هزیزع شارب

هرذگ یم ... شاهاب ینک ارادم دیاب یلو هنک یقلخد ب هنکمم ، هنکشب و تلد

... هرذگ یم ازور نیا ی همه اباب.

: دینش شرسمه فرح دنب تشپ ار ویرآ دامر راد ضغ ب یادص

یم زور دنچ نا؟ مام ؟رآه نومدوخ اب می ربب ور اه هچب یاوخ -می

... یزیچ یترفاسم هی شربب ریگب ور تنز تسد مه ؛وت نوشمی رب

رکف اهنت ! تفرگ سر ارت شدوجو مامت دشو تباز شحو ،اب نیریآ نا مشچ

دش دنلب هدز تشحو دنک. شدوبان تسناوت یم مه شی اه هچب زا ندش ادج
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قاتا دوب،زا هدش چگ گنر هک یتروص و شا هتفشآ یاهو هبم هجوت ویب

نارگن ویرآ و دندش حالبدنل نآ رد شندید اب نیر یآ ردام و ردپ رتف. نوریب

شرفت: تمس

؟ یبوخ ... نیریآ -

ار شتسد نیریآ هک دریگب ار شیوزاب تساو خ نیریآ ِن دروخ نیمز ِسرت زا

یارب هک ویرآ دامر و ردپ هب ،ور دیزرل یم شنت مامت هک دزوردحیلا سپ

: تفگ دن، دوب هدمآ ناش هناخ هب یسرپ لا وحا

قح یسک ! هبوخ حملا نم ... نوشدیربب مراذ ؟یمن دیراد ماه هچب رهب اکیچ -

هنک... مادج ماه چبه زا هرادن

فگت: تمی وابمال دروآ باال تسد معنی جاح هک دیوگ ب یزیچ تساوخ ویرآ

. مرتخد شاب مورآ اباب... هنک ت ادج تاه هچب زا تسین رارق ی سک -

دمآ: ولج یمدق دوب دشه هچاپتسد حوضو هب هک ردحیلا ویرآ ردام

هی متساوخ ...می متساوخ یم طقف نم . متشادن ی روظنم نم ادخ -هب

نم ... ردام هش ضوع تاوه و حلا دیاش ترفاسم دیرب ویرآ اب یزور دنچ

... متساوخ منی اعق او

ارربدی: شف رح نیریآ

باال متسه مدوخ ... مرادن ممه حرت هب یزای .ن مرادن ترفاسم هب ینایز نم -



417

ادخ .هب دیریگب زام ور ماه هچب دیاوخب هک مدشن هنووید نم ماه! هچب رس

... متسی ن هنووید نم

شنامشچ دنک... هیرگ تسنا وت یمن یتح و دندیزرل یم کی رتسیه شناتسد

ردام دپرو هاگن مغ دنک. دازآ ار شدرد هک یقه قه زا غیرد اما دندیراب یم

ت شاد تسود شدوخ ردام و ردپ لثم اهار داد...نآ یم شرازآ رتشیب ویرآ

داد. یم شرازآ دوبن شدوخ تسد شیاه رحف را یتخا هکنیا و

دز: یگنرمک دنخبل روز وبه تشاذگ شرسمه رمک تشپ تسد نیعم حجا

زهد؟ یفرح ن یچم ه یک ناج... اباب می نود یم -

داد: همادا کدرو ویرآ هب ور

رابنش... دیب اه بهچ هنکمم . میرب ام هرتهب اباب... هتقو -دری

درک: ش رسمه هب وور

مو... ناخ میرب -

لبم نیرت کیدزن یور دشدی فعض .اب دتسیا ب شیاهاپ یور تس ناوتن نیریآ

ضغب دنک. ناش هقردب دهاوخ یمن هک گتف ویرآ هب نیعم جاح تو سشن

نایم یتسد مکحم ویرآ و تسکش رد ندش هتسب یادص اب نام زمه نیریآ

رخآ دشو یم شبلق وری مخز ، نیریآ زیر قه یادص . دیشک شیاهوم

هدنامرد و تسشن شیوناز کی یور نیر یآ یوربور . دروایب تقاط تسنا وتن

دز: بل
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؟ یریگب مورآ منک راکیچ ؟ نیریآ منک -چاکیر

اهزور نیا شمواقم ه شیمه ی ویرآ ! کشا یاج دیصق ر یم نوخ شهاگن رد

رت: هتسخ شدوخ و دوب هتسخ ید ایز

! ویرآ هرید یلیخ ... هرید -

: دندش یم یراج شنابز یور شدوخ ی هدار ا نودب تاملک

تسد زا لبق نچدسلا ور تنووج نز ! یداد تسد ...زا میداد تسد -زا

نوج نتفر ... مداد تسد زا منم تور!حاال سهلا ود رسپ ... ویرآ یداد

زا وت هک دش یروآدای مهب هظحل وره مدرک سح منوج مامت موراب هچب

نوخ ... یدمو ین نوریب و یدید غاد ... یدموین نوریب یتفوک نامزا س نوا

منامیاز لبق ، شیپ سلا هس ... یدمو ین نوریب و نتخیر تور هچب و نز

ید! وینمو نوری ب یایم اجنوا زا یداد لوق مهب مدوب گرم حلا هب یتقو

مبلق ، منوج هب نداتفا نو شراد جاع ی اشفک درم،اب ممکش بچهومنوت

ووت... تشگرب و رتف مسفن ، داتسیا

: دیدن خ شیاهدرد دزومنای ویرآ ی هنیس هس فق هب هراشا تش گنا اب

هچ ندوب یداع سیلپ هگم ... یدموین نوریب یتنعل نامزاس نوا زا -وت

ت؟ یلوئسم ساس ؟حا یتشاد اج؟تعده نوا هب یدیبسچ هک تشاد یلکشم

ور هیقب هک ییوت د، رمان یوت ، لوقدب یوت تف... رگ تزا ور تازیزع وت دهعت

ییوت ت، هچب و نز گرم وت یرصقم هک ییوت ، یداد حیجرت ت هچب و نز هب
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م! هچب گرم وت یرصقم هک

دمآ شدوخ هب یا هظحل و تفگ ! ضغب و درد خمشو جوا ...رد تفگ و گتف

. تسشن نیمز یور شرگید یو وناز دروخ رس شا هنوگ یور ویرآ کشا هک

ید رم رحفاهارهب نیرتدب دوب... هکدری هتفگ چه دیم ایهف هظحل و تفگ

لوط هک یدرم . تشاذگ مهمی رم شمخز یور شدوخ ی نامز هک دوب هدز

رواب شد! یمن شرواب درس... یمک شبلق غاد و دوش بوخ ات دوب هد یشک

شتآ ویرآ بل جنک د نخلت هدز! ششوپهایس یویرآ رحفاهارهب نآ درک یمن

: رتدب وا راد شخ یادص زد. شناج هب

زنو گرم ...وت مرصقم نم ! یراد قح ... تافرح مامت هساو ... یراد قح -

نم ! داتسیا ممشچ ولج که تبلق رطاخب مرصق ...م نوم هچب گرم م،وت هچب

... یراد قح . نیریآ متخاب ور میگدنز لک ... متخاب

کدر ناه ارنپ شدوخ و تفگ دوب... خمشهد هک یرمک دشاب دنلب و تفگ

نا میشپ نی ریآ هک دینشن و تفگ ! دربب انپه درس بآ تاهب مامح در تش پ

ت شپ نی ریآ یاهوناز و دندش مخ درس بآ ریز شیاه وناز مینکد... شی صاد

غیت ایهک هملک .هب تشاد هراش کیا هاقفطاینزهب مخز یضعب ... هتسب در

مخز دوب... هدش زاب ناشی اه مخز مامت دنک!حاال زاب اهار مخز ونآ دوش

دوش... بوخ اه یدوز نیا هب دنتسناد یم دیعب هکهرود ییاه

***
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( انیاس ، صخش لوا یوار )

هب هریخ . متخادنا تخت یور تشپ ارزا مدوخ هشیمه رتاز هلصوح یب

توس وممزغ مدرک رمرو ار هتشذگ زور کی تاقافتا مرس، باالی دیفس فقس

مدوب روب جم و دتفیب بایسآ زا بآ ات قاتا رد مدوب هدش سب ح ابیرقت دی! شک

دنچ تسرد . منامب اج نامه دنک رداص ار ما یدازآ مکح نروس هک ینامز ات

هداد روتسد وا بناج زا شوایس ، شرس باالی رتکد ندیسر زا سپ هظحل

و منامب مقاتا ،رد رصقم ندش صخشم و نرو س حلا ندش رتهب هکات دوب

هدز رس مقاتا هب راب ورزچدن لوط اکتررد مدخ مش. ابن روصنم مشچ یولج

فارتعا شدوخ ندوب رصقم هب امیر هک مدوب هفمهدی هتسبر س ونم دوب

هدش ثعاب هچکسی متسناد یم ... تسا هدی شکن ط سو ار یسک یاپ و هدرک

نکم.رقرا ریگرد ار مدوخ نیا شزا یب متساوخ یمن یلو شدو دب نروس حلا

.اب موش یتاعوضوم نینچ ریگرد مهاوخب هک منامب اجنیا یدایز تدم دوبن

: مدیشک ترمبم ان یاهوم یهب تسد و متسشن عیرس ، مقاتا رد یادص ند ینش

. دییامرفب -

ما ییاذغ یاه هدعو ندروآ لوئسم یهک راکتمدخ کرتخد دشو زاب قاتا در

: دروآ لخ رساد دوب

. دیشاب نییاپ گیده هقیقد هد ات نتفگ . نرظ تنم نیشام وت -اقآ

تعاس ! مدنام میاج رس تام نم و تسب درار دشا ب یباوج رظتنم هکنیا یب

یانیم هجیتن چیه ،هب مدرک یم رکف هچ وره تشذگ یم بش هدز اود زا
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سابل دصق وهب مدش دنلب راچان ...هب تساجک ن روس دصقم هک مدیسر

مشوپب یا هداس ر اولش و وتنا م متساوخ لوا . متفر مکد تمس ندرک ضوع

نم اب دهاوخب سونر هک دمآ یم شی رابپ دنچ .گمر مدش نامیشپ یلو

تمس هدارا بی متسد و مدیشوپ فسیید نهار فسدیویپ نیج ؟ دورب نوری ب

و ازسهای یبیکرت هک مدمآ مد وخ به یتقو . تفر مکشیما تفاب نوفاراس

...کالهو هایس نهاریپ نآ یور و مدوب هدرک نت نفک هک راگنا ! مدوب دیفس

گنر تروص دوب... هام ذآر درس یاوه بسا نم تسرد ، مدیفس ندرگ شلا

! مدی شک گنرر رژمارپ دمع واز تف رگ گنر شیارآ مابامکی هدیرپ

ما یتسد فیک اررد ما هحلسا ، قاتا از مجورخ زا لبق یا هظحل تسرد

کمدر یم سح یلو... ارچ م تسناد یمن مدز... نوریب قاتا وزا کمدر یفخ م

نامز نکدومه یم کنخ ار ما هدید غاد بلق هک دتفا می یقافتا بشما

هحلسا ایزا هلولگ هک تس ا یبش نامه ، بشما کمدر یم سح دنز! می شتآ

دوش... یم کیلش ما

و دوب توکس .مههاج دیچی یمپ ترامع اهی وریهلپ مشف قتک قت یادص

نامتخاس د.زا ندرو خ یم هر جنپ هب مارآ ناراب یاه هرطق ، توکس نیا نایم

تش ارپ شوایس و مدید نش ور ار نروس الک یداک یاه ارچغ مدش، جراخ هک

. موش ساور کدر هراشا مندید ضحم وهب دوب هتسشن قعب نروس ... نامرف

ییاه مدق دوب،اب هتفرگ تدش هک یناراب زا همیا سابل ندش سیخ زا لبق

مدش: وسراو متفر نیشام تمس عیرس
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-سالم...

یهاگن مین شا یگشیمه دنخشین اب نروس و داد ار بسالمم اوج شوایس

: تفگ شوای س هب باطخ و تخادنا میاپ سرات هب

-ربمی.

راگنا هن راگنا م. دنام میاج رس فرح یب دشونم جراخ ترامع نزا یشام

یاپ ات هتشذگ زور کی رد هک راگنا هن راگنا و مدوب هداد ت اجن ار شناج هک

؟ متشاد یعقوت هچ ونم داد یمن ار سالمم باو ج دوب!حیت هتفر گرم

. منیبب متسناوت یم نیشام کیرات همین یاضف رد یتح ار شا گدی یرپ گنر

شگنر یکش م یناراب ترشییوس و دیفس ناتک راولش ... تشادن یمسر پیت

مدیم هف کدروتهزا بلج ار مهجوت دوب هدیشوپ نآ ریز هک یدیفس نهاریپ و

یلدل نیمه هب دیاش ! تسا هدش تس نامی اه سابل یگنه هما چیه نود ب

درک. یم مهاگن ب جعت دنو خشین اب نیشام هب مندش راوس ی هظحل

تق اط ار اضف نآ ما هتسناوتن رگید تش، ذگ تو کس رد هک یا هقیقد دنچ

: مدناخرچ ش تمس ندرگ و مروایب

؟ میریم اجک -

داد: باوج درسنوخ نکد، مه هاگن کنیا یب نروس

ن! ارهت -بما

: مدیسرپ هدز تهب
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ی زیچ یا هقعاص هیوهی عافترا وت دی گیمن ؟ نوراب شب؟وتیان عقوم نیا -

؟ نومهب زهن یم

-هن!

میوگب متسناوت یم هچ شد... هتسب مناهد و داد ار مبا وج تناج هب قح

دنچ و مدیبسچ ما یل دنص هب ؟باامخ شندوب سخت حمجاز نیا لباقم

نودب و دوب تولخ گنیکراپ دش. ف قوتم گنیکراپ رد نیشام دعب، هقیقد

هدایپ درکند... یم نار هت ماب هب ندمآ سوه اوه نیا رد یمک دار فا کش

نیا رد مندز خی . مدرک تنعل را مدوخ مدوب هدیشوپن پوتلا هکنیا وزا میدش

یب نروس و داد وسرن تسد به یگنر یکشم چرت شوایس دوب! یم تح اوه

: دیشک شدوخ تمس و تفرگ ار میوزا ب همدقم

! یشن سیخ یه... -

نروس دشو سبح ما هنیس رد سفن ش... کیدزن و متفرگ اج شرتچ ریز

. دروایب رادنب مسفن تسناو یمت ش کچوک سمل درک.ره اهر مارآ ار میوز اب

میدز نو ریب گنیک ...زااپر دوبن ترفن کش نودب هک یسح زا مه ترفن زا مه

زا یتمسق ات شوایس دز. ما هنیس هسفق رد هشیمه رتزا عیرس نم وقبل

. میور اتنتاهب داتسیا دعب هب جایی کی وزا دمآ نامرس تشپ ار ریسم

میدید یم نامفار طا هک یدارفا . تفرگ ار مدوجو مامت رایتخا یب سرتسا

م یتشاد هک میدوب ام طقف ... تشگرب ردحلا همه و دندوب رامش تشگنا

. میتفر یم باال دوب هدش تمکر شتدش هک یناراب ناررد امیور شیپ عافترا
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یم مرس سرهب تاقوا رثکا هک وا ردمدرو نیا دزو یمن یفرح چیه نروس

مک ...مک ریگرد شرکف و دوب شدوخ هکدر راگنا ببدو. یجع تشاذگ

هک ییام رفن! ود ...ام مینامدوخ طقف و تسین نامفارطا یسک چیه مدیمهف

می! وش لتاق دوب رارق ...ای میدوب لتاق ود ره

هدروآ مک سفن نروس یلو متشاد سفن ونهز ،نم میدیسر هک نارهت ماب هب

هکبانآ نیمه و دوب هدرکن شیاهر زونه شدیدش تیساسح ضراوع دوب.

رکدهک یم تباث رتشیب دوب، هدروآ نارهت ماب هب ارم نا راب نآ ورد حلا

! تسا هناوید

نارهت هببما ناراب رد هک دوب وایلونراب دوب نامیاپ ریز تسرد نارهت تمام

متسناوت یم دوب! ر شحم میور شیپ ی هرظن کالمم کی ...رد مدمآ یم

یم رظن ارزا فارطا هک منک...ردحیلا هاگن طقف متو سیاب اه تع اس

: مدیسرپ ، مدنارذگ

ا جنیا یسک اوه نیا وت هک هیعیبط دنچ ؟ره تسین اجنیا سکچیه ارچ -

یلو... هشابن

: دیرپ مفرح نایم

! مدیرخ تعاس دنچ هساو ور کراپ نک رکف -وت

: درپب نوریب هساک زا دوب هدنام مک منامشچ

یچ؟ ینعی -
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دش: رتمک امن هلصاف و داتسیا میوربور تسرد

ت! سین اجنیا یسک ام یاتصحب،زج نعی -

رارق میاه هناش روی شترشییو س هک مداتسرف نییا پ رادادص ار مناهد بآ

دوب: هدروخ هرگ ما هنیس رد سفن . تفرگ

! هدرس یلیخ اوه بشما . هدشن بوخ لماک نوتلا ح زونه امش امش... -

ربگ... هرتهب . دینومب نوراب ریز اوه نیا وت هک انرطخ

رشنددوبل اتفرگ شناتشگنا نایم میوزاب ود ره هک دوب هدشن مامت مف رح

: دروآ مشوگ کیدزن

؟ یمنارگن -

دش: شخپ مندرگ یور وا سفن یامر وگ دروآ مو جه میولگ هب مبلق

؟ مدش غامد نوخ هک یزور نوا لثم ؟ زورید لثم -

هنیس تخت تس درک!د یم یگدنز هجوت جاتحم یا هچبرسپ ، شیادص رد

د... روخن ناکت تناس کی یتح و مریگب هلصاف هک متشاذگ شا

مد. یسرپ لا وس طقف نم ... روخن لوو ردقنا ! رتخد یه یه -

و مدنا م میاج رس راچ ؟بهان دزرل یم یمک شی ادص مدرک یم سح چار

: دیشک بقع رس تو سشن مرمک یور مارآ وا تسد

منک؟ یم تتیذا مراد -
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: مدرک همزمز شنامشچ هب هریخ

-نه...

یبلق زا مدش یم تیذا وا؟هن... شوغآ رد ندوب !زا دایز ؟ مدش یم تیذ ا

تشادن قح نم بلق . دیپت یم ما هنیس رد راو هناوی ود دوب هدش شک رس هک

زا ارم نروس ... مشوخ یاهزور لتاق دوب! مردپ لتاق نروس وابدپت. یارب

! دپتب شیارب تشادن قح نم بلق درک... شکمدآ هب لی دبت اباب ِرتخد

. مفیک نمآرمادر تسد دزو خب مندرگ تشپ شتسد دش ثعاب من تفگ "هن"

رد شنامشچ کمدرم وا! راد گر نامشچ هب مدرک هاگن ... دیزرل یم هک یتسد

نییا رسپ ... رتمک شا هلصاف دش. هرا شتسد تچرزا ... دیزرل یم مهاگن

زا لبق تسرد شدو دنلب هلول گ دنچ کیلش ی ادص رت، رود یا هلصاف وزا دروآ

باق ار متروص فرط کی ش تسد ، دخرچب فارطا هب تشحو اب مندرگ هکنیا

: دیشک شدوخ تمس مک حم ارم شرگید تسد وبا تف رگ

تسود ، هریگب هنوشن مون بلق اه هلولگ نوا از یکی نیاالن مه هگا یتح -

هب مگب و ملد فرح ... مگب راب نیلوا هساو ... مگب شلبق و منک یگنووید مراد

! یدش مدرد مهرم یهک دوب یسک اهنت مر دام دعب وتییهک

نایم دوب مه کشا و درک یا هدنخ کت دوب. هدش رتشیب اه هلولگ یادص

؟ شتروص ریو ناراب یاه ه رطق

نم ! متسنوتن ،مه متساوخن مه ... مدرکن دام تعا ینز چیه هب مردام دعب -
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و مداد تسد زا نکمم لکش ن یرتدب هب مامشچ ولج یگچب وت ور مردام

رطاخب و میگدنز وت دایب ینز هکنیا زا مدیسرت نممی منک. یراک متسنوتن

مدز بیسآ تهب نم و میگدنز وت یدموا ! یدموا وت یلو ... هنیبب بیسآ نم

ال... ؟صا متشاد ور شتقا م...یل امخز ور یدش م هرم ؟ یدرک راکیچ وت یلو

هبزرو! هدش یتح ؛ مراد تهگن ماوخ می یلو

بی همیا کشا ! دیزرل یم کانتشحو هک یتسد دش... هقلح هحلسا رود متسد

... دنتخیر یم رایتخا

هنز! یمن بیسآ مهب من ئمطم هک یتسه ینز مر،هنتا دام دعب -چنوتو

متشاد هک حیلا دوب منهج ایادخ زمد... یم سفن سفن زدو یم سفن سفن

،اب متخانش یم که یدرم نیرت سخت و دیخرچ میاه وریبل شهاگن ؟

نتسب اب ونم تساوخ هزاجا همیا بل هب قشع رهم ندیبوک یارب ش نامشچ

و متسب مشچ ! مدرک رداص ار شگرم مکح ... مدرک رداص ار هزاجا منامشچ

میاه کلپ تشپ ار مهانگ یب ردپ ات متسب مشچ دش. رت کی دزن مدرک سح

شبلق وری تسرد ار هحلسا موش،رس نامیشپ هکنیا زا لبق و منک روصت

: شا هدز وهبت سخر نامشچ رد مدرک ابز مشچ و متشاذگ

نودب ور مرد هکپ ینومه !وت سکعرب ... یتخانشن تس رد ونم تقوچیه -وت

! منهج هب متسرف یم ور وت هک منو ...نمممه یتفرگ مزا نادجو باذع

ار هشام ، شیاه بل یور میاه بل نتشاذ ابگ نامزمه و مدا دن ناما و

مترو ص رد هک ینوخ اب هلولگ کیلش کا نتشحو یادص ! گنب و... مدی شک
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را مردپ لتاق ، ناراب نمزیر تموقف... اج نامه نامز دشو ن امزمه دیشاپ

! متشک ش... مدیسوب یم هک ردحیلا

مدآ نم ... مدرک هچ مدی مهف هزات تخ، ری متروص یور هک شنوخ یاه هرط ق

واشدی دمآ یمن نروس یاه سفن یادص ... متشک لتاق و مدش لتاق ! متشک

شخآ یادص ، شبلق هب هلولگ ندش کیلش ی هظحل یتح مد. وب هدش رک نم

دیابن رگم ... ایادخ و متفر بقع یمدق هدز تشحو . مدینشن مه ار

؟ مدیگنج یان هظحل نینچ یارب ار مرمع سلا هس رگم ؟ مشاب لا حشوخ

رسمی شناتشگنا یمنا زا وخنو دوب شا هنیس هسف ق یور شتسد

نانچ درک! یم مه وهبتاگن درد هکاب ینامشچ !اب زونه دوب رساپ ... دروخ

نیمز به ناشند هش دیبوک یادص دشو مخ شیا هوناز قوتی هک توهبم

منت .متما تشادنرب منا ارزاچمش شهاگن یا هظحل ،تحی مدینش ار سیخ

زا هحلسا هک مدیزرل یم دوب...نچنا هدیر ب هدیرب میاه سفن و دیز رل یم

از غیرد ویل دیوگب یزیچ هک درک زاب بل نر وس دشو هرا مناتشگنا نایم

رارف نم ارچ ... ایادخ و ندوب صخشم رگید شنه ریپا دیفس گنر یا! هملک

درد شندیشک درد هکاز منیبب ار یسک نداد ناج متساوخ رکمد؟می یمن

نو ریب یهام لثم اهنت شیاه بل دی... وگب یا هملک تسناوتن ؟ مدیشک یم

شن امشچ من! امشچ خسم شدیماان هاگن دشو هتسب و زاب ازبآ هداتفا

؟ دزیر می کشا مدرک یم سح ارچ و تفر یم ندش هتسب هب ور تشاد

دشو مخ نی مز تمس شنت ؟ دزیر یم کشا هک مدیمهف نمی اراب رد روطچ

: مدینش ار شوایس نارگ ن دایرف هک دوب هظحل نامه اق یقد هو تسب شنا مشچ
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؟ دییاجک -اقآ...اقآ

نا مشچ مت. شادن رارف تصرف هک ینعی نیا شدو یم رت کیدزن شی ادص

دروخرب نیمز هب شرس هکنیا زا لبق یا هظحل تسرد دشو هتسب سونر

کمک و دیشک یم غیج هک یرتخد متف. رگ شوغ ارردآ شرس و متسشن کند،

؟ مدوب ...من تساوخ می

. دینک کمک خاد ور !وت شوایس ...اقآ مییاجنیا -

توهبم دوب، ه داتفا نی وریمز هک نر وس ندید .اب مدید رود ارزا شوای س

دودی: نامت مس و دمآ شدو خ هب هک دی شکن هیناث دشوهب ف قوتم شیا رسج

! نروس -

"اقآ" تفر شدای هک دیس انچنرت درو. خب نی مز دوب کی دزن وددیکه نانچ

ی هیرگ نایم و مدرشف نروس مخز یور تسد . دنابسچب نروس مسا گنت

: متفگ ما هدیرب هدیرب

! شبل وتق دروخ ریت ... ندوب رفن !ود شندز ... دروخ ریت -

دوب. هدنز زونه یهک نعی نیا و دیزرل می فیفخ مناتسد نایم نر وس نت

واب تشاذگ شدوخ یاپ یور ار نروس رس دزو مرانک ناوت مامت اب شوای س

دز: شی ادص ی نارگن

...اقآ... ونوتامشچ دینک ربدی!زاب شوه زا دیابن -اقآ...اقآ
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اب درک یم یعس هچ ره شوایس و تفر یم نوخ شمخز زا تدش به

متشاذگ ولج یمدق . دوبن قفوم دریگب ار شا یزیرنوخ یولج مخز ندرشف

: منکن هیرگ ات مداد ناج و

... شمیربب اجنیا زا .ابدی دادن باوج مدز شادص یچ ...هر هشوهیب -

! هدیدش یلیخ شیزیرنو خ

شدوخ ندرگ رود ار نروس تسد و درک ترپ متمس ار شچییوس شوایس

دنک: شدنلب ات تخادنا

دوز! رت... کیدزن رایب و نیشام -

: متخادنا متسد رد چییوس هب یهاگن

نم؟ -

: دنازرل ار مشوگ رپهدی شد ایرف

. اجنیا نتخی اسرن یلپ ات شاب دوز ؟ تساجن وتیا زج یک -

؟ مدرک یم هچ متشاد . مدیود نییاپ ار یبیشارس و مداد ناکت رس نتددنت

منک: ناقع ار مدوخ مدرک یعس منک؟ کمک نروس تاجن به متساوخ یم

... نزادنیم تریگ ینک فرار هگا ... تدید نروس باالیرس شوایس ت... دید -

دیاب طقف ... ینارگن ینک دومناو دیاب طقف ه. نومب هدنز تسین رارق نروس

... یتشادن یریصقت چیه ینک دومناو
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نییاپ هقیقد جنپ زا رتمک ، میدمآ باال هقیقد هد رد یتخس هب هک ار یریسم

رارف دیاب نم . مدوب نامرف تشپ هک مدمآ مدوخ هب یتقو و مدیود

یتح . دریمب وا هک متشاذگ یم متو فر یم دیاب ! نیشام نیمه کمدر...اب یم

رد هک یا هلولگ زا دنتسن اوت یم رفن دنچ رگم دوب! هدرم حاالمه نیمه دیاش

بقع دهدن هدا را ؟یب دنربب رد هب سامل ناج هدش کیلش ناش هنیس ه سفق

هک مدز زمرت !نچانوری متسناوتن ... دشن ویل منزب رود متساوخ و متفرگ

: مدیشک غیج هدنامرد و دروخ نامرف هب ما یناشیپ

! هسب ... هسب ایادخ -

مدوخ تسد مد رشف یم ار زاگ لا دپ ترد ق مامت اب یتقو میاهاپ ر ایتخا

: دننک معناق دنتسناوت یمن رگید مه اه هملک یتح . دوبن

موو د نروس ! یرب ور رها نیا رخآ ات ننک...بدیا یم تادیپ ینک فرار هگا -

هرب. یمن رد هب سملا نوج نعونا چیه ...هب هرایمن

هک مدید ار شوایس و متفر ولج دنک تکرح تسنا وت یم نیشام هک ییاج ات

ار نیشام هک نیا نودب دمآ. یم نیی اپ یت خس وبه دوب هدرک لوک ار نروس

: مدیود ناشتمس و مدش هدایپ منک، شوماخ

روه؟ طچ شلا ...ح شلا -ح

دز: یم سفن سفن شوای س

... هریمب نوته یمن ... هریمب دیاب ...ن هشک یم سفن -
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نیشا م تمس درک مراداو شوایس یرو تسد وحلن مدیسر نیشام کی دزن

: مودب

وش... راوس وخوتد نک زاب ور بقع -در

و قیفر ناج همین نت یتخس هب شوایس و متسشن بقع یلدنص یور عیرس

... میاپ یور را نروس ورس تشاذگ بقع یلدن ص یور ار شردارب و سیئر

ار شرخآ یاه سفن تشاد هک راگنا ... فیف وخ دوب راد شخ شیاه سفن

داد یم تس زاد هک ینوخ دوجو وبا تشادن رگن شتروص ! دیشک یم

دز: داد شوایس . تشادن مه یبجع ت

ور یزیرنوخ یولج یدح ات دیاب هدب... راشف هلول گ لحم وور تتس -د

! میریگب

ی تسد . متشاذگ ن روس مخز یور تسد ونم تفر بقع ق ودنص تمس و

مدرک یم کمک مردپ لتاق تاجن هب نم ! درشف یم ار وا مخز و دیزرل یم هک

شیولگ سبی هب هریخ ؟ مدوب شلا ح نیا ثعاب مدو خ هک یدرم تاجن ؟هب

ی هشوگ زا یکشا ، شنازرل یاه دشوبل یم هنباالواپیین امولظم هک

شتسد رد هیلوا یاه کمک ی هبعج هک ردحایل شوایس و دروخ رس ممشچ

و تشاذگ مه یور تشاد ل یرتسا زاگ هچ ره عیرس دش. نیشام راوس دوب

داد: م تسد

. میراد نیشا وتم ور دادعت نی مه طقف ورزمخ... هدب راشف مکحم -
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ابیرقت و شندز رود اب نامزمه و تشاذگ ششوگ اررد شتسده هلجع اب

دش: دنلب شنارگن یادص نا، بایخ رد نیشام ز اورپ

نک. رضاح ور لمع قاتا ! هدروخ ریت نروس -

: مرپب شدباال ثعاب شداد یادص

نک رضاح ور لمع قاتا ! هدروخ شبلق هب ...تری هریم یم یزیرنوخ زا هراد -

. میتر امع هگید تعا س عبر زا رتمک . مگیم تهب

: تخادن ا نروس هب یهاگن هنیآ وزا درک ارقعط سامت

آهر؟ هشک یم سفن ؟ هشک یم سفن -

. دیسر یمن شوایس شوگ هب هک دوب ناج فویب یفخ شیاه سفن یردقنآ

: مداد ناکت رس نتدنتد مداد یم فراش هلولگ لحم وری ار اهزاگ هک روطنامه

ورب! رت عیرس . هشیم دایز هراد شاسفن نیب ی هلصاف یلو هرآ هرآ... -

دز: نامرف هب یمکحم تشم شوایس

ور هدب راشف رت مکحم ور یتنعل زاگ نوا . تفر هشیمن نیا رتزا عیرس -

! شمخز

هسفق یور نم تسد و دوب قرع سیخ شتروص . متخادنا نر وس یهب هاگن

کی رو طچ و دیود متسوپ ریز ناطیش روطچ مناد یمن دی. زرل یم شا هنیس

ش مخز یور ارزا متسد راشف هک متشگرب بقمل محر یب بهحتلا هظحل
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ونم تخیر نوریب مخز زا راشف اب نوخ هک دیشکن هیناث !هب متشاد رب

ین اشیپ تس. کش مضغب و مدرشف شمخز یور ار زاگ متردق مامت اب هرابود

ناج ییب هفرس یادص مدز... راز مدوجو مامت واب مدنابسچ شیاهوم هب

متسناوتن رگید تفرگ رها شبل جنک زا نوخ ی تقو دعب، دشو دنلب نرو س

: مدرب ادصباال شوایس هب باطخ و منک لمحت ار ممحر یب یور

؟ میسر یم یک . هرایم باال نوخ هراد -

: دیزرل یم شوای س یادص

... میکیدزن ... میکی دزن -

درک: سامت هلا نادرم یضغ باب نروس هب باطخ و

. رایب تقاط ادخ ور ...وت نروس ایبر تقاط -

دص راگنا یلو میدی سر ترامع هب دوب هتفگ شوایس یهک نامز زا رتمک در

هک مدید ار روصنم دشو فقو تم ترامع طا یح رد نیشام ! تشذگ سلا

: دیود یم نیشا مستم

هرآ؟ تس هدنز تس؟ هدنز ؟ حاشل هروطچ هدش؟ یچ -

... مدرک کمک مه نم راب نیا و تشاذگ شرمک یور ار نروس هرابود شوا یس

ورار صنم . مدیود ترامع تمس ناشیا واپهبپ مدش ه دایپ نیش ازام عیرس

هک مروخب مسق متسناوت یم ! مدوب هدید هتن سکش دح نآ ات حلا اتهب
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واب درک زاب یار قاتا رد عیرس ظاه فاحم زا یکی . تشاد کشا من شنامشچ

علم هکتاقا مدیمهف ت ازیهجت از مجح ونآ قاتا گنر زبس یاضف ندید

تخت یور راهک یدرم درکم... یم اشامت وقفط مدوب هداتسیا بقع . تسا

! مدرک یم اشامت دندوب هدرو آرد ار شنوخ قرغ نهاری وپ دوب هدیشک اردز

هلول هک یا هظحل تسرد و درک یم کچ ار شا یتایح کدترعالمئ هک یدرم

میاه وناز مدرک سح رکندد، شلصو الروت یتنو وهب دند رب ورف شقلح رد یا

: دیسرپ یم وهفق یب روصن متف...م رگ راوید هب تسد دشو تسس

هن؟ هگم نومه یم هدنز مهنو؟ یم دنزه -

درک: اگنهش یگف ابکال رتکد

... هداد تس زاد یدایز نوخ . هشاب زهد بیسآ هیر ای بلق هب هنکمم هلولگ -

منک. یم تالمشو مامت

: تفگ شوایس هب باطخ و

االن! نیمه ... نوری رببب ور ناخ ر وصنم -

: تفرگ ار شیوزاب شوایس هک تفر ولج مشخ راب وصنم

. دیشاب رظتنم نوریب افطل -

درب: ادصباال کدرت بهب اطخ ینارگن اب روصنم

ا جنیا هتزا زانج یباد شرس !بالیی دیاب ؟ یمهف یم ! یدب شتاجن دیاب -
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... نوریب هریم

دمآ: نییاپ اهار هلپ هدز بته انتآ و تفر نوریب قاتا زا شوای س ِروز وبه

؟ هلمع قاتا هدش؟کیوت یچ ناج روصنم -

: دنابسچ نآ هب یناشیپ و تسشن راوید وری رو مصن تشم

وتمن... یمن . مدب شتسد زا منوت یمن هنم... رادن و راد مامت نروس -

مکح بدوم هتسناوتن رگید هک راگنا ! مدید یم اشار هیرگ هک راببدو نیلوا

نآ ات شردپ متسناد یمن هک یرسپ دوب! نایم رد شرسپ ناج یاپ دنا... مب

هفای ق یلو دز قرب تخت یور نروس ندید اب انتآ نامشچ . دراد شتس دحدو

تف: رگ شدوخ به ینارگن ی

؟ هچب نیا رس هدموا هچبالیی بهد... مگرم ادخ یاو -

بقع هب یمدق متساوخ ... دندیزرل یم میاهوناز . متشادن را اضف نآ لمحت

دز: میادص رتکد هک مرادرب

... رتخد یه -

شهاگن ! دوبن اجنآ یرتخد چیه نم زج یلو دشاب نم اب مدرک شک شلوا

دوب،فگت: لوغشم هک روطنام ه رتکد و مدرک

نیا زا یر ایمرد رس یتفگن ...مهگ لمع قاتا وایب نک ضوع سابل عیرس -

راک؟
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مدا: تسرف نییاپ رادادص ار مناهد بآ

نم؟ -م...

درب: ادصباال باامخ رتکد

میر! ادن نک...وتق هلجع -

م دوخ هب یتقو دز. می ولگ رد سرت زا نم بلق و دیخرچ متمس همه هاگن

ار ما ینوخ یاه تسد مت شاد و دوب نتم لمع قاتا لیر تسا سابل هک مدم آ

ام...هک هدن اوخ یر اتسرپ هک تس ادن نیم سکچ !یه متسش یم زاعمل لبق

شندمآ شوهب ضحم ،هب دنامب دنزه و منک کمک نرو س ندنا م هدنز هب رگا

صو صخم و دوب قاتا نامه رد هک یکق اتا میورد!زا داب هب مدوخ رس

رسات هب یهاتوک هاگن ودرتک متفر نوریب ، ندرک ضوع سابل و وشت سش

: تخادن ا پمیا

؟ ییانشآ یحارج تاز یهجت -اب

ادمد: ناکت یرس وآمار مداتسیا نروس رانک شی وربور

... یدح -ات

منک! می عورش -

رد مبلق . دیخرچ نروس ی هتسب نامشچ یور نم هاگن و درب غیت هب تسد و

خاروس ار شا سهنی هسف ق مدوخ نمیهک ارچ متسنا د یمن و دوب مناهد
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هد اتسیا کدن! یم چه رتکد هک منیبب یت حار هب متسنا وت یمن ، مدوب رکده

تسرد و مداد یم شتسد ارهب تساوخ یم رتکد هک یتازیهجت و مدوب

هدش سبح سفن ، مدین ارش فیزل فرظ رد هلولگ نداتفا یادص هک یا هظحل

بلق زیلا نآ لوغشم ندز، هی وخب مخز نتسب اب نام زمه رتکد دش. دازآ ما

. دیخرچ وا رانک روتینام یور نم هاگن دشو بلق یوکا هاگت سد وسرناب

فگت: سرتسارپ یا یحارج زا هتسخ تکدر

یلیخ نوخ یلو ... هدزن یدج بیسآ ش هیر و بلق هب هلو لگ هناتخبشو -خ

تاجن لا متحا ، هروخ می هنیس هسفق هب هلولگ یتقو . هداد تسد زا یدایز

می نوت یم هنک ت مواقم ور هدنیآ تعاس دنچ هگا یلو هدصرد هد زا رتمک درف

یچ مینیبب مینومب رظتن م دیاب تس. شباال یندب یاوق ... میشاب راودیما

میهش.

نیی اراپ مکسام . متفر بقع یمدق دنچ و مداد ناکت شباوج رد سیر مارآ

مهاگن . دنتشادن ار منزو لمحت رگید میاهوناز متس. یانش هشوگ و مدروآ

مدوب هتسن اوتن م. دیشک همیا هیر ارهب اوه یتخس وبه دیخرچ نروس یور

مدوخ بلق تمس ،حاال مدوب درکه کیلش هک یریت ... منزب خالصار ریت

درک... یم زاب مشچ نروس هک یزو زار یاو و دوب هت شگ رب

***

ی نئمطم . هراد زاین تهب نامزاس هک ینود یم بوخ تدوخ یآژدن؟ نئمطم -
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؟ یشیمن نومیشپ

: دنامن رود شمشچ زا ویرآ خلت دنخبل

ن ووج نز لبق سلا تفه راب! قبرنا...ود مداد تسد مروزا هداوناخ نم -

ایندب تقوچیه هک مدش یا هچب رادغاد ساهلمور...وحاال ود رسپ و

تخت ور ادهر میگدنز مامت مدید یتقو مبلق ور نتشاذگ غاد . دموی ن

هیروز هک ییامدآ ات مدیگنج سلا هد زا رتشیب نم هنز! یم رپ رپ ناتسرامیب

نیا یا رتخد تا مدیگنج . نراذن من طومه لد ور غاد ندش م هداوناخ لتاق

هک ینووجون تسد ندن داوم ات مدیگنج . ننکن در زرم کاالزا لثم اخکور

یمرب نامز هگا قمس ادخ وهب مدیر !ب نابرق مدیرب یلو هاره... لوا هزات

یمن هگید االن... یلو کمدر یم باختنا ور هار نیمه مزاب بقع هب تشگ

... منوت یمن هگید دش. ینابرق ازنم نوج هسات ! منوت

ارهب ویرآ شند گرزب هک ید !رم تشاد فرح نارازه یدح وم گنهرس هاگن

شا یدرگرس ی هجرد هک یزور ات شندوب زابرس نامز دوب...زا هدید مشچ

و نتسک وش ندش گرزب ... دندرک اط عا وا هب شا هداوناخ گرم راپسزا

زج یزیچ وا هاگن وحاال...رد دوب هدید ار شیورب ور درم نتفرگ اپ هرابود

یر اکدوخ دی، وگب یزیچ هکنیا یب دید! منی شبلق ی هتسکش هیا هکت

دز: اضما ار شیور شیپ ی هقرو ریز و تشا درب

ور تراک یشاب هک یشخب ره وت انئم طم ... درگرس دش تقفاوم تلا قتنا -اب
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. یدیم ماجنا نوح نیرتهب هب

داد: یماظ دشوسالمن لبدن ویرآ

منک. یم ور .متماتالمش نابرق منونمم -

دمآ: لجو یمد ق دنچ ویرآ و داد ناکت یرس گنهرس

رومام ناو نع هب ینم هت ساوخ نیرخآ نیا . متشاد نوتزا یشهاوخ -هی

... هنامزاس یوژهی

داد: همادا هظحل دنچ زا سپ ویرآ و درک شهاگن رظتنم گنهرس

تق فاوم امش هگا اما مدیم لیوحت رو همت سد هکزری ییاه هدنورپ متما نم -

منک. یریگیپ مدوخ نانچمه ناطیور لس نروس ی هدنورپ ماوخ ،می دینک

ره ماوخ یم ، ننودب عور وضوم نیا یدایز دارفا هکنیا نودب و هنایفخم

. منزب ور شدر هدش روط

: تسشن گ نهرس یاهوربا نایم یگنر مک مخا

ابانی یرضاح ! هشاب هتشاد ینابرق مزاب هنکمم تس. هدباال نورپ نیا کسی -ر

؟ ینک شلو حالبق

: تخادنا در شیاه بل یور یدن خلت و تشاذگ ولج یرگید مدق ویرآ

هدنورپ نیا یریگیپ منم! دوخ نوا بهش، ینابرق ی سک هرارق هگا راب -انی

دوب. دهاوخ نامزاس رد نم راک نیرخآ



441

نحل و داد نا رسیکت . دنکن دی درت گن هرس دش ثعاب شممصم هاگن

دی: سر ویرآ شوگ هب شا یگشیمه

دش... ت قفاوم -

درک کاپ ار شدنخبل در هدیشکن هیناث چدن وهب تفرگ قمع ویرآ خلت دنخب ل

داد: یماظن وسالم

. نابرق منونمم -

دز: شی ادص گنهرس هک درادرب یمد ق تساوخ و دنادرگربور و

-آژدن!

لثم هک دوب وا طقف زد. یم شیادص یلیماف هب نامزاس رد هک دوب وا طقف

سالم هک دوب یدحوم گنهرس وحاال دیخرچ ش تمس . دنام یم شدوخ ردپ

داد: یماظ ن

انی مدرم هساو تندی گنج مارتحا ت...هب هداوناخ اپک نوخ مارتحا -هب

! کاخ

و تشاد هگن سر رانک تسد ش قوفام ل باقم راد،رد گر یهاگن با ویرآ

... دنام اج اقات ردهنام شا یگدنز و لغش یزا مهم تمسق

***

! دیود شناج در یگدنز سح دزو شا ینی زریب اذغ یوب دش، هک هناخ دراو
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دز: ادص و دروآ نوریب رد یولج ار شیاه ش فک

؟ نیریآ -

تمس و تسش ن شیاهوربا نایم ینارگن زا یگنرمک مخا ... دینشن یباوج

: تفر هناخزپشآ

؟ مونا خ نیریآ -

شناتسد نایم ورس دوب هتسشن هناخزپشآ زیم تشپ هک نیریآ ندید اب

: تفرگ تدش شا ینارگن دوب، هتفرگ

... نیریآ -

: تشاذگ شبلق یور تسد هدیسرت و دروآ رسباال هرابکی هب نیریآ

ت... رخی مبلق یاو -

: تشاذگ زیم یور ار شتسد یرد هقرو دشو شکیدزن ویرآ

؟ یبوخ ... دیشخبب -

نییاپ رادادص ار شناه د وبآ تخادنا زیم یور ی هقرو هب یها گن نیریآ

دات: سرف

. یدرگنرب بش ات هرارق مدرک رکف . یدموا مدیمهفن ... مبوخ مبوخ -

شرانک دنزب فرح یا هملک ه کنیا نودب ویرآ ، ناشبشید دیدش یاوعد از دعب

دنزب یفرح تساوخ یمن و دوب هت سکش شلد وا... هب تشپ و دوب هدیباوخ
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تشپ بزا اوخ رد یتح دمت مامت وا هک نیم !ه دنکشب مه نیریآ لد هک

دینش یم ششوگ رانک ار شمظنم یاه سفن یادص ویرآ و دوب هدرک شلغب

دوش، را دیب وا هکنیا زا لبق دوب! هدرواین تقاط اما دوب...صحب یفاک شیارب

باوخ نیریآ باوج ...رد نامزاس هب نتفر یارب رضاح و دوب هدش راد یب

وبد هتفگ دوب،نتاه هدش رادیب هناخ کرت زا لبق یا هظحل تسرد هک شدولآ

وبندهک نئمطم حبص دور... یم نامزاس دشهوهب مامت شا یصخرم هک

ار وا تساو خ یمن ایهن. دنک یم تقفاو م شا ین اهگان عافی تسا اب شقو فام

: تسشن نیریآ یوربور و دیشک نوریب یا یلد نص دنک. راودیما هدوهی ب

... مداد افعتسا -

: داتسیا اش هنیس رد نیریآ بلق و تفر بلطم لصا رس همدقم یب

یچ؟ -

درک: هراشا هقرو هب شها ابگن ویرآ

مشیم نمقتل ادرف .زا متسین نامزاس یوژهی رومام هگید ... نوخب رادرب -

! یداع سیلپ هی ناونع .هب یماظتنا ورین

تشادر ارب هقرو یتقو شنا تسد . داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ نیری آ

: دیزرل یم ،

؟ یداد افعتسا اعقاو ... اعقاو -

دی: شک ریت شبلق رد یگر و داد ناکت یرس ویرآ
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دش... مومت -

: تفرگ کش منا نیریآ نامشچ

اعقاو بشید ... بشید نم ... یداد افعتسا نم رطاخب هگا ینعی نم... -

م... یچ مراد مدیمهفن

رد هریخ و تشاذگ شنازر ل تسد یور تسد ویرآ هک دوب هدشن مامت شفرح

دز: بل شسیخ نا مشچ

مدوخ هب شند ثعاب طقف ت افرح ! یتفگ یم تسار ... نیریآ متخاب نم -

. مایب

داد: همادا حلا نامه واب دنامن رود نیریآ مشچ زا شب کجنل دنخلت

یمن هگید ! نیریآ مزاب یمن هگید یلو ... امدآ نیا هب متخاب نوج هسات نم -

. هشیم مومت ه یضق نیا هشیمه هساو راب ...هی مزاب

درک: شه اگن تشح ابو نیریآ

... ویرآ مدنوسرت یم هراد ت افرح -

: درشف رت مکح ارم یوا هدز خی تسد ویرآ

روطنی ا منیب یم یتقو مشک یم درد مک ینک یم رکف ... زرلن ریآین... زرلن -

نزیوزا یم یفرح یهی تقو هریگ منی درد مبلق ینک می رکف تن؟ تسکش

و نوم شمارآ انوا ی؟ شک یم باذع رتشیب تدوخ شدعب و تسین تلد هت
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ترب مهب هرابود ادخ و نتف رگ مزا ور ور!وت نوم هچب . نتفرگ نومزا

هظح ل نوا روصت زا راب ره نم بلق و یت شگرب و یتفر ممشچ .جول دنودرگ

رپوهدن مامت نم . نیریآ مشخ بب شاب هتشادن عقوت مزا سپ ! هسیاو خداو یم

زا مداد لوق تهب هک شیپ سلا هس یتح ... یکی زج مداد لیوحت ور ماه

ریز هک مسق خاد ،هب ناتسدرک هب متف رگ یلا قتنا و مدیم افعت سا نامزا س

روتسد . مدرگرب تساوخ مزا نامزاس . نارهت میتشگرب هک یزور زنمدات ملوق

رت مهم و منک مومت ور مومتان ی هدنورپ ات دنچ ات مدرگرب مدش روبجم دوب!

! ندی دزد ور وت شتشپ یا هکآمد یا هدنورپ همه زا

و دیشک نوریب ویرآ تسد ریز ارزا شنات سد دوب. هدیرپ تدش هب نیریآ گنر

دش: دنلب

؟ میداد نا وات نکی؟هرآ؟مک یری گیپ تدوخ ی اوخ یمی یچ؟نعی ینعی -

دی: شک غیج نیری دشوآ لبدن ویرآ

ور وت راب نیا ... اناید و وکاید غارس نایم راب ؟انی ویرآ می داد ناو ات -مک

! نشک یم ما مشچ ولج

تف: اررگ شیا هوزاب ویرآ

شنک... نوگ یریآ -

: تسکش شضغب و درک دازآ ضبر ارهب شیاهوزاب ن یریآ
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؟ یریگب ماقتنا مزاب هرارق هکن منک؟یا شوگ ور یچ ... نزن تس نمد -هب

سبح مها شش نم شی سالپ راهچ ! مدید ور وت نتفرگ ماقتنا نم ویرآ

نم مد... ید ور تندروخ ریت نم . یدوب یذوفن شوت وت هک یترامع تو مدوب

تاپ اپهب لوینم یتف رگ ور تماقتنا دش! بارخ ترس ور نومتخاس مدید

؟ یریگب ماقتنا یاوخ می شمدوحاالبمزا هدنز و ممدر

ناتسد دنب زا ندش دازآ نباری یریآ یتقو و تفرگ مکحم ار شیاهوزاب ویرآ

ادصباالربد: هدار یبا ویرآ درک، قتال وا

دگل و تشم ناب درک تئ رج انوا نک! شوگ نم... هب نک شوگ و ریگب مورآ -

منم ،چبهی هچب وان نیریآ نت! شک ور نوم هچب انوا . نتفیب منز وجن به

نوا زونه اه یناج نوا ؟ مریگب ناوات نوش شزا رطاخب مرادن قح وبد...

نایب کممنه نوری مب یراذیم هنوخ هکاپومنوزا هظحل ره ینعی نیا . ننوریب

ض رف تریغ یب ردق نا ونم ؟ ینک یگ دنز سرت ابیان یاوخ یم .وت نومغارس

یراذی م هنوخ وزاانی تاپ هک هظحل ره یاوخ یم ... کرد هب ؟نم یدرک

ایبد؟ اه هچب ای تدوخ رس هکبالیی یشاب هت شاد ونیا س ،رت نوریب

: تفر بقع یمدق و درک اهر ار نی ریآ یاهو ابز

تمنو یمن نم . ینک یگدنز سرت مرابیان اذب منوت یمن نی...نه!من -نهریآ

م هچب زنو غارس بنای هرابود افرش بی نوا هنکمم هکن یا رکف اب هظحل ره

هد نورپ نیا ندش مومت دعب و مداد لیو حت ور هما هدنورپ مامت نکم... یگدنز

یلو ! متسین مه نامزاس یفخم رومام یتح هگید ، نوشند ش تازاجم و
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! نیریآ منوت یمن ... نوشمشخبب منوت ...نیم منوت یمن شلبق

یا هظحل رگا درک یم سا .اسح دیشک می ریت شبلق دزو یم سفن س فن

و درک جک ه ناخزپشآ یجورخ تمس هار ... دتسیا یم شبلق دنامب رگید

تسشن یا یلد نص یور دنک. لمحت ار شنزو تسناوتن رگید نیریآ یاهوناز

تساو خ یم !دشل داتفا نوخ هک درشف شیاه نادند نایم نچنا ار شبل و

و دندوب باوخ شهانگ اکنیب دوک یلو دشکب غیج دنک... هیرگ ... دنزب راز

. دنشاب هدش رادیب اوعد یادص رطاخ حاالمهب نیمه هک دیسرت یم نیریآ

و دریگب نا وات تساوخ می ششوپ هایس درم ... تخان ش یم بوخ ار ویرآ

دوب... هدیشک کلف هب حاالرس هک وا مشخ زا دیسرت یم ... دیسرت یم ن یریآ

! شیاپ هب یراخ نتفر زا دیسرت یم

***

( انیاس ، صخش لوا یوار )

ی هنیس هسفق و هتسب ن امشچ نیب ، مهاگن و مدوب هتسشن شتخت رانک

و دوب هتش ذگ رهظ زا دعب هس زا تعاس . دیخر میچ شا هدش یچ یپدناب

زا ونم تسا تباث شتیعضو تفگ یم رتکد ... شو هیب نانچمه نروس

یتح ، تشاد ار وی یس یآ مکح تسرد هک یقاتا هب شندرک لقتن یم هظحل

رانک تسرد ! مدوب هداتفا ریگ ... مدوب هتشاذگن مه یور مشچ هیناث کی

هدروآ سناش و مدوب هداد رارق فده ار شبل ق هلولگ اب مدوخ هک یدرم

یم خاروس ار شبلق ، دروخ یم رطفرت نآ رتم یلیم دنچ هلولگ رگا دوب...
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... مدوب نیرت سناشدب کش نودب ومن دوب هدرب رد هب سملا ناج درک!

! دیپت یم شنا وت مامت .اب تفرگ یمن مارآ یا هظحل یتح مبلق ضابرن

ملد دش. یمن کاپ منامشچ کزا شا ...من نورد زا مدیزرل یم ... مدی رتس یم

داد. متسد هب هحلسا و تفرگ ار مردپ هک یتشونرس بدو.بیار هتفرگ شتآ

ومن درک فارتعا شقشع هب هک یا هظح ل یرو دایآ زا تفرگ یم شتآ ملد

نیمه مامت سلا هس رگم دوب... هدشن کنخ ملد ! مدرک شبلق نامهم ار هلولگ

؟ دزوسب وا یارب درادن قح هک مدوب هدرکن مکح ملد هب رگم ؟ متساوخ یمن ار

؟ مدوب هتسشن تکرح یب ارچ ؟ تخوس یم شی بار مناج مامت حاال ارچ

بشید نامه ار مرس دوش. یم هچ دنک زاب مشچ رگا متسناد یم کش نودب

! مدوب هداد بهداب

کیدزن یمدق . مدش دنلب ف ده ویب مدیشک ممشچ ریز یتسد صرح با

منک؟ چه متساوخ یم . متشگر ب بقع ارهب مدق نامه هرابود و متفر شتخت

یم زاب مشچ رگا نروس دش. یم مامت ما یگد نز دمآ یم شوهب رگا نروس

هدرک دهع و دوب هتفرگ ار مردپ ناج هک یدرم ... تفرگ یم ار مناج درک

کسام زازری هک شیاه سفن یادص ندینش !اب مریگب ار شناج که مدوب

قمبل یور مت سد و متفر بقع یرگید مدق دوب، هدش رتراد شخ ژن یسکا

تای سا مهوت متسناد یمن ! مدرک یم شساسحا مناهد رد هک یبلق . تسشن

یم ارکتنا شندرگ اعقاو ای تسا یخلا متسناد یمن . دزرل یم شکلپ اعقاو

هس فق دوب هدنام مک مبلق و دوب هدش سبح مسفن درپ... یم شتشگنا و دهد
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نیا و دمآ یم شوهب تشاد دمآ... یم ش وهب تشاد ! دنکشب ار ما هنیس

شبلق نابرض دش! یم اضما یدیرگ هظحل دنچ ات نم گرم دنس ینعی

لبق ... مدی ود هک اهباالرتمیرتف هاگتس ید ادص و تف میرگ جوا تشاد

شبلق نا برض لر تنک هاگتسد ، دنروایب موج ه قاتا هب شردپ و رتکد هکنیا زا

بزاویب همین دوب! زاب شنامشچ ، متشگرب شتمس یتقو و مدرک شوماخ ار

نم یهک درد ! دردرپ و دندوب نوخ ی هساک هک ینامشچ دوب... رادیب اما قمر

رد درد درک. مهاگن فطق یشنکاو چیه نودب مدو... ب هتخادنا شناج هب

یم ... دیمهف یم ار تیعقو رام گنا یلو دوب جیگ ! دیصقر یم شنامشچ

و مدش کیدزن شتخت هب یمدق داد! یمن ناشن یشنکاو چیه دیو مهف

: تسشن منازرل یاه بل کجن یدنخزوپ

! ندش نوتنارگن ترامع ؟هی هدازاقآ دیدرک وابز نوتامشچ هرخ -باال

شتخت ی هبل تسد دز! یمن فرح یلو دوب هتفرگ تدش شیاه سفن

: شتروص یور مدش مخ و متشاذگ

تنایخ ادهر یدرد هچ ؟ ندروخ یدوخ زا هراد یسح هچ ؟ هراد ی سح هچ -

؟ ندید

زا یکشا هک مدز.دمدی سپ صرح اراب دیکچ ممشچ ی هشوگ زا هک یکشا

! نکمم حتلا نیرت عافد یب دوب...رد عافد یب . دروخ رس شک یلپ هشوگ

کرمد. شزاون ار شتسد تشپ مارآ مت سش واب متشاذگ شتسد یور تسد

ششوگ کیدزن رس ونم تسناوتن هک دشکب قعب تسد تساوخ قمر یب
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: مدرب

طوقس یا هشیش روسناس آ نوا اب مامشچ ولج ور هقبط هد مردپ هک یزور -

ی زور ، مدیشک یم غیج نییاپ ومنزا روسناسآ هب دیبوک یم هک یزور درک،

روتسد زا لا حشوخ ور تنیاپماش وجما تترامع وت یدوب داده مل وت هک

! مداد تس زاد ور ماباب ،من یدنوخرچ یم تتسد وت یدوب هداد هک یلتق

یچ؟ ی نعی نداد تسد زا زیزع یم هف یم ... مداد تسد زا عزیز

: مدیدنخ درد ت.اب توسنا یمن و ندز فرح یا لکهم یارب درک یم قتال

عضو نیا هب روط ؟چ تهبا همه نوا رتف اجک ناخ؟ نروس هتچ هیچ؟ -

؟ یداتفا

زا دکچب نوخ دوب هدنام مک هک ینا مشچ ...رد شنامشچ بودرد درد و مشخ

مرس رد کتپ لثم رتشیب تقیقح شمدید یم حاالهک راگنا ! ناشتفج

دوب رفنتم وا زا زونه ملد دوب،اکنیه هتفر شیارب ملد هکنیا دش. یم هدیبوک

دزم... یم واپ تسد یهار ود نیا ونم،یمنا

من هظحل .نآ تفر ژن یسکا لوسپک تمس مدازآ تسد و مدیشک بقع رس

یب جوا هب هک دوب منورد نا طیش ! متسب ار ژشن یسکا لوسپک ریش مهک دوبن

درد دشدنو دوبک شیاه بل هک دیشکن هیناث دنچ .هب دیسر شا ی محر

تخت ی هبل وناز دهک روایب ارباال شدازآ تسد تسا وخ ... رتشیب شنا مشچ

... دندیزرل یم هک یناتسد متف. اررگ شتسد ود ره چم مناتسد واب متشاذگ
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کسام نود ب تسناوت یمن ... تشاد مخز شنت ! دیزرل یم شن اج مامت

و متخی ر یم کشا ! مدوب هتسب ار شتایح عبنم ونم دشکب سفن ژن یسکا

مدز: یم وبل متخیر یم کشا مدز... یم قه

مدوخ یهب نومب هدنز وت هگا ! مدرک تنا یخ هبابماب ینومب هدنز وت هگا -

! مرادن قح ... مشب تقشاع دیابن ! هگرم تقح ... مدرک تن ایخ

حملا متسناد یم ... رتدیدش یمن هیرگ دشو یم مکرت تشاد شیا قتاله

نآ روات طچ هک مدیمهف یمن مه مدوخ یتح نم ! تسا یبصع ی هلمح هیبش

نیا ب حاص د... یراب یم یهانگ یب شنامشچ ام...زا هدش محر یب دح

مک شچم رود مناتسد راشف ؟ دشکب ار مردپ تسناو یمت رو طچ ها مشچ

دشو رتشیب شراد شخ یاه سفن نیب ی هلصاف مکرت... وا شزرل دشو

جنک زا یکشا ، مدیشک بقع تسد هدز تشحو هک یا هظحل تسرد

تکرح زا شا هنیس هسفق و تسب مشچ ... تسب کلپ و دروخ رس شنا مشچ

کید ارزن منا زرل تسد ! داتسی ا تکرح زا شیاپ اپهب مبلق هک راگنا ... داتسیا

ار شن ژ یسکا کسام ... مدرکن سح متشگنا ریز یضبن و مدرب شندرگ

مدر...زا مبلق ! دوبن یمد مت...مدوزاب فرگ شا ینی ریزب تشگنا متو شاد رب

رد ما هم زمز و متشاذگ مناهد یور ار مناتسد ود وره مدمآ نییاپ تخت

شد: هفخ مناتسد

-هن!

تقیقح هاگتسد غیج یادص و مدرک نشور ار شبلق نابرض نکتلر هاگتسد
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ژن یسکا کسام رکمدو زاب ار شلوس پک ریش . دیشک متای ح گر رب تغی لثم ار

... مود راب یارب هک منک رواب متس اوخ یمن . متشاذگ شترو ص یور ار

! شمتشک

! شکب سفن ... سفن ... شکب سفن یه... -ه...

هاگت سد غیج یادص دوب. هتفر مدای ار هیلوا ت امادقا مامت . تشادن ی ریثات

زا دوش یم رپ تاقا رگید ی هظحل دنچ ات متسناد یم و دیچی یمپ مشوگ رد

مت، شاد که یتشحو مامت واب مدمآ مدوخ هب هظحل کی ...رد ترامع د ارفا

متو فرگ .مد متشادرب ار ژشن یسکا کسام و متشاذگ تخت ی هبل ازون

منت بدو! درس شیاه بل ... مداتسر ف شی اه هیر هب تردق مامت اراب ممد زاب

: مداد ناکت نیفرط هب رس هیرگ چکدیواب شتروص یور مکشا ... دیزرل

یر! ادن قح ... یری مب یرادن -حق

یمن ...نفس تشادن ی ریثات . متشا ذگ شی اه بل یور وبل متفرگ مد هراب ود

مه یور ار منا تسد . متشادن یا هراچ یلو دوب یمخز شا هنیس هسفق ! دیشک

: مدرشف مناوت مامت اراب شا هنیس هسف وق متشاذگ

! درگرب ادخ ور ...وت درگرب ... درگرب -

کدرتار نارگن دایر دش.ف زاب بهضبر قاتا ورد درک هراپ ار میولگ جمغی

مدی: نش

رانک... -ربو
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ریش هک یتسد نامه ... دیزرل یم م تسد ارگفرت. میاج دزو مرانک ابیرقت

و درک کچ ار شا یتایح عالمئ رتکد دوب! هتسب ار ژشن یسکا لوس پک

: دیسرپ درشف اشارمی هنیس ه سفق هک روطنامه

تس؟ هقیقد دنچ -

: مدوب هدز خی

... هقیقد هس -ود...ود

یم هتفشآ دش. قاتا دراو شردپ یک مدیمهفن هک مدوب هدز خی نانچ

دوش: امنع تشاد یعس شوایس و دیایب ولج تساوخ

... افطل دیشاب مورآ هدب... ماجنا ور شراک رتکد دیراذب -اقآ

: دیشک یم دایرف هدنامرد روصنم

... مگیم تهب نک ملو نک... ملو هنم! رسپ هنز یمن شبلق هک ینوا -

: دیزرل مهمی شوایس یادص دمآ! منی دنب مکشا ... دندش مخ میاهوناز

. دیشاب مورآ ادخ ور هنک.وت یم ور شش یتال همه هراد رتکد -اقآ

دیاش دوب... گرم حِلا !حملا قیفر ِندیشکن س فن تشاد درد ... تشاد ضغب

یعقوت یلدل نیمه هب دیاش نم... زا تساوخ یمن کمک رتکد دلیل نیمه هب

هنیس هس فق ارهب کوشورت کلا یاه لا دپ رتکد هک یا هظح ل تسرد ... تشادن

مشچ شد، هدیبوک تخت وهب تف رگ هلصا تف خت شزا ونت دنابسچ نروس ی
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نم..." هب تنعل نم... هب تنعل " مدیشک غیج لد ورد منیبن هک متسب

هب راداو ار نروس بلق راب دنچ و درک رارکت ار شراک رتکد نچدراب مدیم هفن

: مدروآ رسباال شفرح هکاب ندی پت

! تشگرب ت... شگرب -

میا هاپ هب ناج هک راگ ...نا مدیشک منامشچ ریز تسد و مدش دنلب رسعی

... تشادن دوجو رگید فاص طخ .نآ دیشک یمن غیج رگید هاگتس !د تشگرب

رون شنامشچ ورد تشاذگ شتروص یور عیرس یژنار اسک کسام رتکد

: دهد ناج شنامزمه وخشحیلا و تشحو زا دوب هدنام مک روصنم . تخاد نا

وخهب؟ ؟حلاش هبوخ -

یشو ایس ... دورن ولج ات دوش شعن ام دوب هتسناوت مهن شوایس یتح درگی

وفگت: درک ارپکا شا یناشیپ قرع رتکد دوب. هتفرگ راوید هب تسد هک

-عفالهرآ...

داد: هما دا نم هب ور رتکد و تشاذگ شرس پ تسد یور تسد روصنم

شتاجن لا متحا یدرک یمن عورش ور ایحا عیرس هگا دوب! بوخ تراک -

. دموا یم نییاپ

هک یهاگن . دیخرچ متمس روصن م هاگن و مداتسرف نییاپ راداد ارص داهمن بآ

یم مرس تشپ زا چپ چپ یادص ... تشاد ینادردق شقمع رد راب نیلوا اربی



455

متسناوت اهنت . دندوب هدرک عمجت قاتا نوریب ترامع شکاهیلا نودب . مدینش

راتفرگ شوایس دنمت ردق نا تشگنا یمنا میوزاب یت وقو مهد ناکت رسمار

مدآ !زامنای متفر شلا بند یتمواقم چیه نو درب،دب منوریب قاتا دشوزا

و میتش دوب،ذگ هتفرگ هن اشن ارم میقتسم ناشهاگن ینیگنس هک ییاه

درک: زاب ار مقاتا رد شوایس

وت! -بور

هقیقد دنچ هک یسرتسا ای تسا مشخ زا متسناد یمن دوب... هتف رگ شیادص

: دیرغ شیا ه نا ایمنددن زا شوایس و مدش دراو فرح دوب.بی هدیشک لبق

! نوریب یراذب قاتا نیا وزا تاپ یرادن قح نروس ندموا شوهب -ات

رس تکرح یب یا همسجم لثم درک... شلف وق تسب متروص ورداررد

اهنت نروس رابیهکاب ود ...ره متشادن کش دوب! هدرک .شک مدنام اجمی

نم دنک. کش تشاد قح شوایس وبدو هتفر گرم یاپ ات نروس ، مدوب

و مدش لتاق نم ! مدرک شعورش مدوخ هک یا یزاب ی هدنز ...اب مدوب هدنز اب

. مربب ار نروس سف ن متسناوت منی نم ... مداد شتاجن و متشک ار مردپ لتاق

هب مدو مب وکحم نم منک... هاگن شنداد ناج به توافت یب متسناوت یمن

شاک هک یگرم ... مگرم مکح ندش رداص ات قاتا رد ندنا هبم موکحم ! گرم

... متشادن ن دنام هدنز تقایل نم دی. سر یم ر تدوز

***
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؟ یراد کش هرتخد -هب

: دیرغ شیاه نادند نایم زا شو ایس

هدب! ور هلولگ -

نوریب ن روس نت زا هک یا هلولگ دعب، و درک شهاگن فرح یب یا هظحل رتکد

: تشاذگ شتسد فک ار دوب هدیشک

هدب... شتاجن داوخب شدوخ کهنو کیلش شهب شدوخ هک تسین یقطنم -

هی؟ قطنم

انیاس ی هحلس ا یاه هلولگ ریاس هککماالاب هلولگ هب یهاگن شو ایس

تشم شناوت نیرخآ اراب شتسد ود دعب،ره و تخادنا ، تشاد تقباطم

درک:

؟ هراد ... هرادن ییاج نمطق ترامع نیا -وت

و تفر نوریب قاتا .زا دنادرگربور و درک درگ بقع ، شبل جنک یدن خشی وابن

عبات هشیمه لثم رگا . دیشک نور بی شرمک تشپ هارزا حلسا نام زمه

مد اررد انیاس ناج و درک یمن بصر شندمآ شوهب ،ات دوبن نروس تاروتسد

دوب،زا هدش عمج شتخت جنک که انیاس و درک زاب برض .ردارهب تفرگ یم

و درک لفق شرس تشپ ردار شوایس ! دیرپ باال راوید هب رد دیدش دروخر ب

واب تشاذگ کرتخد یناشیپ یور ار هحلسا رس . تفر وا تمس همدقم یب

فگت: مشخ زا هتفرگ ییادص
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! مرذگب تنوج زا شند موا شوهب هکات لیلد هی طقف اربمیبرا... لیلد -هی

دز: لز شیوربور درم نامشچ رد هتسش ن نوخ به نامشچ اب انیاس

! تشک و ماباب -

و یسا وح یب هک یا هحلسا نامه دوب. شوایس تسد شدوخ ی هح لسا

شوایس تسد وحاال دنک شیاهر ناراب ریز اج نامه دوب هدش ثعاب شسرت

دوب... هداتفا

دش: رت گنررپ شوایس مخا

کهی؟ تاباب -

شکشا نامزمه دشو ل یدبت لتخرت یا هدنخ ،هب انیاس خلت ی هدنخ کت

: دیکچ

؟ هتفر رد نوتتسد زا شباسح هک دیتشک مدآ ردقنا -

دز: گنچ ار شا هناچ ابخمش شوایس

! نزب فرح -

: درشف شا یناشیپ هب رت مکحم ار ونآ تشاذگ هحلسا یور تسد انیاس

درک شسبح ! تشک نادجو باذع نودب تسیئر یهک درم ... حاتف الن صا -

یراک ، تسیئر روتسد هکبه یروسناسآ نومه یا... هشیش رو سناسآ هی وت

... مدوب شرتخد هک ینم مشچ یولج هنک! طو قس ور هقبط هدزاود ندرک
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نم! یاباب ... مدید ور شگرم هک ینم مشچ یولج

رس هکاو یتقو دیزرل شنت مامت دشو هفخ شوایس تسد شرد دایرف

: دیرغ ششوگ رانک و دروآ کیدزن

حتلا هب ملد هک تسی ن نیا هساو مریگ یمن رو تنوج االن هکنیا -

یارب و نروس ی امشچ وت ینز یم لز هک یا هظحل ماوخ یم هت...هن! خوس

فده ور یهاب تشا مدآ بلق ت هحلسا و نداد تیز اب دایم تدای راب نیمرازه

هملک هی ینوتن یتح مرش وزا یشب نومیشپ راب نی مکی و رازه یارب ، هتفرگ

لسع هک یسک تسد ...هب یدیم سپ ناوات نروس ت سد هب !وت ینزب فرح

! یتف رگ زاگ ور شبلق دوخ وات تنهد تشاذگ

هب شتروص که تشا درب انیاس ناهد یور زا تسد نیگمشخ نانچ و تفگ

تهب هاگن دشن ثعاب رد ندش هتسب دنلب یادص یتح و تشگرب فرط کی

و شفارتعا ماگنه نروس قاتشم هاگن دوش... هتشادرب وربور زا شا هدز

درک، یم ژنقتال یسکا یا هرذ یارب هک یا هظحل ش دعاف ویب کاندرد هاگن

ار شغیج تونا مامت دوش،با هناوید هکنیا زا لبق و تشاذگ شمشچ شیپ زا

شد یم تباث شوایس یاه فرح تقیقح رگا دز... وراز درک هفخ تشلا ردب

هب دوب هدش لی ،دبت شدوخ یهک نعی دوب... هت خاب ار شلا س هس هک ینعی ،

! دشک یم هانگ کهیب یشکمدآ

***

. درشف یم شناتسد نایم رس و دوب هتسشن یلدنص ،وری نروس تخت رانک
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یبلق تسیا زا مامت رزو کی هک یدرم یارب ینارگن و دوب مشخ شناج مامت

هکبایب ینز زا تش دا مشخ دوب. هدرکن چشمزاب وهزون تشذگ می شا

هچ تسناد یمن شوایس وحاال، دوب هدرک خاروس ار شقیفر بلق یمحر

تسناد یم دنک! ارجا مکح شدو ایخ نروس ندمآ شو اتهب دنک ربص دنک...

یمن و دوب زیزع نروس یارب ردقچ انیاس ، اهارجام انی مامت زا لبق هک

دوب، هدرک تمدخ وا هب سلا هد هک یدرم درک... دهاو خ هچ نروس تسناد

، شمحر ویب یخلا هچهرییب تشپ یلو دن درک یم شیادص شکمدآ

هب دوب هداد لد هک یا هچبرسپ درک. یم یگدنز هدی شک درد یا هچبرسپ

دوب! هدش شبلق رد میقتسم یا هلولگ کیلش ، شباوج و یکرتخد

یزیچ . داتسرف نور یب رادادص ار شسفن و دیشک شا اچهن هب یتسد مکحم

دوب... هتسشن نروس تخت رانک حبص زا ووا دوب هدنامن اوه ندش کیرات ات

یمدق زونه اما دنک کرت ار قاتا ی هفخ یاضف هقیقد دنچ یارب تساوخ

: دینش ژشن یسکا کسام تشپ ارزا نروس ی گرهتف یادص هک دوب ه تشادنرب

ایس... س... -

شزاب نامشچ ندید واب تشگرب شتمس عیرس وا، ندمآ ش وشِقبوه زا

درک: پادنت تخت تمس

منزاالن. می ادص ور رتکد دی! دموا شوهب هرخ -آقا...باال

شوهب زا قوش ک دوب.شا هتسشن کشا من شنامشچ رد یلو دیمهف یمن

دنک کرت ار قاتا تساوخ دوب... مهم شی ارب ایند نیا رد هک یسک هنتا ندمآ
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دز: گنچ ار شتسد چم ناج ،یب نروس که

... شوایس -

دش: مخ شتمس یمک شوایس

؟ دیراد زاین یزیچ هلبآاق... -

دز: یا هفرس کت ابدرد نروس

؟ تساجک -ک...

و دندش لفق مه یور شیاه نادند ! دیمهف مد اررد شروظنم شوایس

دز: بل هتفرگ

... شقاتا -وت

: دروآ نابز ارهب تاملک یتخس هب نروس

! هسرب شهب ... روصنم تسد راذن -نراذ...

درک. کرت ار قاتا رتکد هب نداد ربخ یارب و داد ناکت یرس فرح بی شوایس

یرگید تسد به انیاس هک تساوخ یمن نروس ! تخانش یم بوخ ار نروس

! تفرگ می نا وات شدوخ نر وس دوش... تاز اجم

***

؟ هبوخ ؟حالش رتکد -خهبو
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هکبا رو صنم هب وور تخا دنا شندرگ اردرو شا یکشزپ یشوگ رتکد

دز: یگنرمک دنخبل دیسرپ یم ار شرس حالپ ینارگ ن

نچدورز یلو هدش. عفر رطخ و هتباث شتیعضو ناخ! روصنم هیوق ترسپ -

! هدرب سملابهرد نوج یتحارج دب هنک.زا تحارتسا اقلطم دیاب ور هدنیآ

یارب و داتسرف نوریب یگدوسآ اراب شا هنیس رد هدش سبح سفن روصنم

هم زمز ششوگ رانک و دیسوب ار نروس یناشیپ همه مشچ شیپ راب نیلوا

درک:

. مدب تتسد زا مدیسرت یلیخ اباب... میدنوسرت یلیخ -

رود نروس مشچ زا نیا و دوب هتسش ن کشا من شرور غم هشیمه هاگن رد

نانیمطا ددی!بیار یم ی سرت شنچنی ردپ هاگن رد هک نراببدو یلوا دن. امن

دز: بل جنا ویب درک وزاب تسب مشچ اهنت وا، هب نداد

م... هتسخ -

دنک: اصف ادص دزات یا هفرس کت روصنم

نک. تح ارتسا اباب هشاب -

داد: همادا شوای س بهب اطخ و

. نومب ششیپ -

گتف: شوایس هب ور قاتا کرت زا لبق یا هظحل رتکد و درک تعاطا شوایس
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هگا ...اما هیعیبط هک هشاب هتشاد درد مزاب هنکمم . مدرک قی رزت نکسم شهب -

هرابود هگید تعاس هس ود مم دوخ نک. مادص حامت دش دیدش یلیخ شدرد

. شهب منز یم رس

... امتح -

گنر ی هرهچ یتحار ابان شوایس د، ندرک کرت ار قاتا هک روصن وم درتک

درک: هم زمز ن روس و دنارذگ رظن ارزا نروس ی هدیرپ

... نیشب -

کسام ن روس و تسشن تخت رانک یلدنص یور فرح بی شوایس

: دروآ نییاپ ار یژشن سکا

... وشدوخ یر وطچ ؟ هدرک یم کمک شهب یک یک... -

دز: یا هفرس درد اب

ا؟ جنیا هب... هدنوسر هداس داوم یقاس هی هی...زا زا وشدوخ یروط -چ

داد: ناکت نیفرط هب یرس شوایس

راب ود امش و مدوب ینابصع . منزب بیسآ شهب مد یس ...رت مدیسرپن -

منومب شق اتا وت رتش یب هگا مدیسرت ! دیدو ب هتفر گرم یاپ تا شرطاخب

الن صا ! هشردپ شیلصا هی زیگن ا یلو هش... جراخ متسد مزا هحلسا رایتخا

هت شک شوواچ روتسد هب شیپ سلا هس هک یراد هنو خراک نومه ... حاتف
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دش!

درک: می درد شبلق . تشاذگ شا هنیس هسفق یور تسد نروس

هی...هی هنوت منی نوا لثم سکچیه ... سکچیه ! هشوواچ راک ِراک... -

! ترامع هب...هب هتسرفب ادص سرو یب ردقنا ور یذوفن

میمصت نو تدوخ ات دیایب شوهب مدوب رظ تنم منز. یم و سدح نیمه منم -

. دینک چیراک شاهاب دیریگب

؟ هبوخ شلا ...ح شلا -ح

داد می شبراض هب نرو س هک یت یمها تدش او،زا یسرپ لا وحا زا شوایس

درک: تشم تسد

. دایم نوریب هد روخن تسد ، شقاتا هب هرب یم راکتمدخ هک ییاهاذغ مامت -

! منکن رکف یلو... شمدیدن

داد: همادا دیدرت واب درک یثک م

نوتبلق یتقو زورید . تسین صخ شم شدوخ اب مه شدوخ فیلکت ر اگنا -

دوب! کهدر ایحا هب عورش رتکد ندموا زا لبق ، داتسیا

: دیچیپ نروس ی هنیس هسف ردق رتدب درد

... شوایس -

دش: دنلب یرسع و دیسرت توا روص ندش دوبک از شوای س
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منک؟ ادص ور رتکد -اقآ...

رود وا هاگن از دیکچ شمشچ ی هشوگ زا یهک کشا و تسب مشچ نروس

: دنامن

! تفرگ و منوج راب راب...ود ،ود مدرک دامتعا شهب هک یسک هک... یسک -

: دیدنخ درد اب نروس و درک ش هاگن یتحاران اب شوایس

دامتعا شهب ... شهب هک دوب ی سک هنتا مردام دعب ... مردام دعب هک یرتخد -

یلو یلو... داد متاجن وربدی! مسفن شدوخ یلو... هتفرگ مس فن ،ددی مدرک

! هتفرگ هزون نم ِسفن

: دنزب فرح ات داد ناج نر وس دشو خرس مشخ زا شوایس

ناوات دیاب ... دیاب رتخد نوا ! شوایس یرایب شرس بالیی هنکن ... هنکن -

یتح ... یتح هرادن قح سکچیه نم! تسد هب یلو یلو... هدب ور شتن ایخ

! هروخب انیاس هب شتشگنا کون

رت نیگمشخ ات ارخدرو شضغب و تفگ دز... شناج مامت هب درد و تفگ

بدوو هتفرگ شتآ هک یبلق درد هب دوش هفا ضا شی ولگ ِدرد دوش...ات

و دامتعا هب تن ایخ دورن شد ار...هکای شا هدش درخ ِدامتعا دنکن شو مارف

! تشاد درد بیجع ، شقشع

***



465

( انیاس ، صخش لوا یوار )

ینعی مراد ناش هگن زاب متشاد ناوت زونه هک نیمه دن... دید یم رات منامشچ

آدم.حیت یمن هک یگرم ... تساوخ یم گرم ملد ! مندوب تخس ناج جوا

رد دشمن سبح زا زور دنچ متسناد یمن ! مبلق و نم اب دوب هدرک جل مه گرم

کی زا کرتم تدم نیا ...رد متسناد یمن زور؟ هد ای هتفه کی ه... تشذگ اتاق

مقلح رد بآ یمک روز رهب اکتمدخ یهاگ و مدوب هدروخ اذغ هدعو

نر وس ما... هدروخ کرت یاه بل هب دیشک یم سیخ لا متسد یا تخی ر یم

یزیچ مه ونم داد منی ربخ شلا زاح یسک ... مدوب هدیدن تدم نیا مامت ار

تشاذگ قاتا هکاپهب رخآ وابر دوب هدمآ راب دنچ شوایس اهنت . مدیسرپ یمن

و مناج همین نت هب کدنن لصو مُرِس درپس هک دید متروص رد هچ مناد یمن ،

هدنز وبد مهم ناشیارب طقف هک را گنا رحفنزبد! هملک کی هکنیا فرت...بی

جاار مکح و دیایب نروس نکد! تازاجم و دیایب نروس ات منامب ...نزهد منامب

. دورب رد هرذ هرذ مناج هک دوبن .همم موش بآ هرذ هرذ هک دوبن مهم کدن...

یارب منک سامتلا لد رد ...هک منامب زهدن نروس تازاجم هکات دوب نیا مهم

! دسر ن تقوچیه گرم و گرم

اهنت و دنخرچب رد تمس مقمر یب نا مشچ دش ثعاب رد، ندش زاب یادص

هدیشوپ هایس سراتاپ هک یدرم زا دنلبدق یا هیاس ... منیبب هایس یا هیاس

دش هتسب .رد دنتشادن ندنا م زاب ِناج منامشچ ... داتفا هرامش هب مسفن دوب.

تف. رگ جوا مبلق نابرض و دیچیپ قاتا رد ییانشآ رطع منم... نامشچ و
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منک.ات زاب مشچ هرابود ات مدنک ناج دشونم رت کیدزن شیاه مدق یادص

هرابکی به مرس لدین درکم سح هک یا هظحل تس شهدورد مخ متمس منیبب

یا هلصاف ارزا وا یادص فگمتو یا هفخ خآ هدارا دش،یب جراخ متسد زا

: مدینش کیدزن

؟ تشاد درد -

هب راب ود هک مرید نامه ... هناد بمرم یادص نامه دوب! شد وخ یادص

دنچ دوب! هدمآ دوب...باالخهر هدمآ . تشگرب و تفر گرم یاپ ات نم ناتسد

نم! هب ور شخرمین و دوب ه تسشن متخت رانک . منیبب رتهب ات مدز کلپ یراب

نانچمه شگنر ! متخانش یم هک ید رم الرغرتزا یلیخ دوب... دشه الرغ

بلق ِمخز رگم ... هدشن وخب لماک ادشتهکهزون نیا زا ناشن و دوب هدیرپ

دش. مخ منت یور ووا دنتف رگ من منامشچ دش؟ یم بوخ اه یتحار هبیان

مدی: نش مشوگ رانک تسرد ار شی صاد

هساو هلزند ؟ایهل بلق وت هلولگ هی کیلش ی هزا دنا ؟هب تشاد درد ردقچ -

یژن؟ سکا هرذ هی

بآ! زا هداتفا نوریب یهام لثم ... متسب و مدرک ابز بل

ی...هن؟ دوب مرظتنم -

! میاه هیر هب اوه ندیشک یارب مدنک یم ناج دوب. هدیرب هدیرب همیا سفن

نه؟ هگم تم... کح یار ِرجا ظتنم -
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: دیزرل یم شیادص . دروخ رس مکلپ جنک یکاز شا هرطق

؟ متش اذگ ترظتنم یدایز -

: مشوگ رانک وا یادص و دیزرل تمن

رساپ ات دیشک لوط یدایز دیاش دوب! یراک یدایز هکزید یمخز دیاش -

... مشب

رد مشچ . دروآ مرد هتسشن حتلا وهب تخ ادنا مندرگ ریز تسد هرابکی هب

تینابصع زا شا یناشیپ ی هدز نوریب یاه گر و مدرک شزاب خرس نامشچ

. مراد هگن ار گرمند یتح متش ادن !جنا مدید منامشچ یرات دوجو اب یتح ار

بلق نابرض نایم ار شیا دص و شبلق هب داد هیکت ار مرس هک دیمهف راگنا

: مدینش ششپترپ

راب ود هک یبلق هنز! یم زونه ؟ وشادص یونش ...هن؟می ینک یم شسح -

اصالن! ِرتخد نزه یم ونهز ، شندرک شوماخ هب یتسب رمک

راگنا و رتف رازه یور مضغب و درد م...خمشو دیزرل دروآ هک ار مردپ مسا

شدوخ هب رت مکحم ار منت هک موش ادج ششوغآ زا مهاوخ یم دیمهف

! تشاد مخز زونه شا یسهن هسفق ... شبلق ایادخ و درشف

؟ تشگرب تماقتنا حس دموا اببات مسا هیچ؟ -

دش: شخپ مندرگ یور وا یاه سفن و دیکچ م کشا
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هساو رچندسلا وطچ ؟ یدروخ یزاب تحار ردقنا ر وطچ ... هراچیب ر تخد -

؟ یدیگنج هابتشا دآم هی شیپ ن دموا

مرمک رود ار شتسد کی جادرکد. شدوخ مکهرمازا دیشک یا هدیرب سف ن

: تفرگ مکحم ار ما هناچ شرگید تس وابد تخا دنا

هک ید رم ...هب هترد پ لتاق یدرک یم رکف که یسک نک!هب هاگن نم -هب

سملا تسیب راب نیلوا ! مشکمدآ نم هرآ... تشن. ذگ شغیت مد زا رفن نیدنچ

وت ممشچ ولج مدآ نوا نوچ ارچ؟ ینودب یاو خ یم . متشک مدآ هک بدو

و دوب هت فرگ شاهوم دز!زا کتک گرم دح ورات راکتمدخ هی ِیبابما نومهم

تسم . دیزگ یمن مشکک سکچیه و قاتا وت شتربب هک نیمز رو شدیشک یم

کی !لش شمتشک دوب؟ یم مهم نوشارب دیاب رچا ... شدوخ زا رتدب هیقب دوب!

ورنطقه دوب ه تشاذگ ت سد نوچ دش... خکن ملد و شینوشیپ طس و مدرک

که یدرد ...ور میگچب سوبا ...ورک هانگ یهزنیب ِنداد رازآ !رو مفعض

! مدش گرزب شاهاب

: دیدنخ کیرتسیه . دیزرل یم شناتشگنا نایم ما هناچ

مت. شک رو رفن دنچ اتحاال تسین مدای ال!حتی صا مت... سین یبوخ مدآ نم -

دوب هدیسرن یسک به مرازآ دش، زاب میگدن هبز وت یاپ هک یزور زا تسرد یلو

لثم ند... رک کیلش هبت یهک رفن ود نوا لثم ! تدوخ زا عافد ه ساو هگم

مدآ رکمد یعس وت رطاخ نمب داد. نوج مدگل و تشم هکزری نوشسیئر

ِنم ! یمهف یم و مدرد نرادی... ادجو ... یمدآ درکم یم رکف نوچ مشاب
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رخ...

: تفرگ دشت شا خهدن

رس ...زا هتندوب مدآ رس از تاراک مدرک رکف هنووید ق...مِن محا ِنم -

یشک یم متسد زا بورشم و ردخم داوم یتقو مدرک یم رکف ت... ینوبر هم

دوب هتسب رمک رفن هی یتقو مدرک یم رکف ودرزنمنک... مهمهوا تارب ین عی

سفن همهم تا رب ینعی ید شاپ زیم رس زا رفن نیلوا وتو مسفن ندیرب هب

... دوبن ! مندیشک

دش: شبل جنک ید نخلت هب لیدبت شا هدنخ

... یدوب هدموا ماقتنا هساو وچن ! دوبن -

دز: داد مسیخ نامشچ هب هریخ و تف اررگ ما هناش

نمنکشتم! هک ید رم ماقتنا -

نامز ... دیکچ شا هنوگ یور نروس کشا هرطق هک ویدمد دات سیا نامز

؟ تشاد تقیقح شوایس اهی فرح دش... ر ارکت مرس رد شفرح و داتسیا

هتفرگ ف ده ار یهاب تشا مدآ بلق ؟ مدوب ه تشاذگ یهاب تشا آدم یور تسد

؟ مدوب

: متوهبم هاگن رد تفرگ قمع ش دنخشی ن

تشاد یتقو شوواچ ...نه؟ ندرو کربخ هراد درد ...هن؟ هتخس شرواب -
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ه؟ تشک و تاباب روطچ تف گن اجنیا ت داتسرف یم

هدیشک میا هوم یور راو شزاون نروس تسد و دروخ رگه ما هنیس رد سفن

دش:

رو طچ کندر لو بق ور شیر کمها داهنشیپ تاباب یتقو تفگن ... هراچیب رتخد -

؟ شدنوکشخ هشیر زا

؟ دنشک یم سفن روطچ اه مدآ دخایا... و دوب هتفر ارگ متروص کمتما شا

یاباب هک ممحر یب لتاق نومه تمشچ وت مزونه ...نه؟ ینک منی رواب -

؟ تشک تواسق وراب تبیجن

: مناج مامت هب دز مخز شخرس نامشچ واب درک جک ندرگ

یور ن دید زا دعب یتشادن قح یلو یدروخ یزاب ...دب! یدروخ یزاب -وت

هک ینیا رتزا یضوع نمو یتش ادن قح مت... شک هانگ یب هک ینک رواب میعقاو

یمن نئاخ نروس ، هشک یمن هانگ نیب روس ... مدوب هتفگ تهب ! ینی بب متسه

... شمشخب یمن هک ینئاخ نومه یدش ! هشخب

رتف: جیگ رتدب مرس و تشذگ منت زا یزرل

نم... -

مدوخ هک یراد شخ یادص بدو. هدمآرد میادص ورز دنچ ِدعب متسناد یمن

: مدینش وزر هب مه
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! شکب -مون

شلبق حتلا هب هک دیشکن هیناث هب یلو دش تام هظای حل شهاگن

یور ارآمار منت ! تشاد کشا رمن تشیب راب نیا شنامشچ طقف ... تشگرب

م... دید ار شدنلب تماق طقف ونم دنادرگربور دش. دنلب و تش اذگ تخت

دش زاب قاتا رد هک دیش کن لوط یزیچ رحفدزو شلیاب وم اب یا هملک دنچ

شتسد ِسُرمرد هب ممشچ ارآدرو. شزاین دروم سوالی ها راکتمدخ زا یکی و

درک: شنازیو آ متخت رانک مرس هیاپ هب نروس و داتف ا

؟ یتسین هاوخدوخ ی دایز -

و تشاذگ شیا ارریوپ متسد . تسشن متخت ونکار تشادرب ی لکلا نپهبو

. دیشک ما یمخز تسد ت شپ مارآ را هبنپ

؟ تسین یتلا دع یب تنتش رابک !هی یتشک دوراب ونم -وت

درد زا هن اما دمآرد مکشا درب، ورف مگر رد همدقم یب هک ار مرس لدین

میاهوم دزو متسد یور یبسچ بدو! هدش هراپ هراپ هک یبلق درد ...زا متسد

دز: رانک متروص یور زا مارآ ار

ت هرخ سم یاذغ باصتعا نیا زا تسد ! یرایم تسدب ور -رناژتی

شیپ تسرد هگا هک ییاراک ! مراد تاهاب اراک یلیخ زونه نم ... یرادیمر ب

هتکس هک تردام نوج ...اب مدیم ترجز ت هداو ناخ نوج اب هرذ هرذ نرن،

اب یتح !ای ترتکیچوک رهاوخ .باجون هدرک شریگ نیمز شیپ سلا هس
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ت؟ یهچراساهل هدازرهاوخ جنو

ناج به هریخ تشاد ووا دمآ یم باال تشاد مناج . دیپت میولگ رد مبلق

داد: یم همادا منداد

هساو که یچوک یدایز ت هدازرهاوخ ؟ هتسرد دوب؟ینال... یچ شمسا -

! هشاب مها نگ یب ینابرق نیلوا هک هنیا ساو . ندرم

اررگفمت: شنیتسآ سرت هکاب دوش دنلب تساوخ دزو مخز و تفگ

...هن! انوا لوی...لوی نک تازاجم نم...نمو هن... ادخ ور ادخ...وت ور -وت

: دیچیپ قاتا رد شکاندرد دایرف دشو تش م مکحم شتسد هک مدید

وت منک کی ور؟لش تمسج ای مریگب ور تحور ناه؟ منک؟ تتازاجم رو طچ -

تلو ییبپرد هچب بته؟ابهی منک زواج رشفت یب درمان هی لثم ؟ تبلق

قمبل شیت هکآ منک را کیچ ؟ ماظفاحم تسد زری تمت سرفب ؟ انوب ایخ وت منک

هنتف رگ ماق ِفتنا لتخم های شو رپزار مرس یتقو منک ر اکیچ هش؟ شوماخ

دامتعا او هزمرق طخ مومت وراب یلبق ِن روس ی تقو منک راکیچ ؟

...آخ! یتقو کمن راکیچ ؟ یتشک ش هناقمح ا

شیا رحفه کت دش.تک دوبک درد زا شا وچهره دیشک گنچ شاربه بلق

سهنی هسفق وری شتسد ! دیسرت شبلق یارب مبلق و تفرگ لکش مرس رد

درب: ادصباال هرابکی وبه تفر بقع یمدق ... دیزرل یم شا
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... اجنیا دایب یکی -

قاتا هکاپهب مدید ار شوایس دشونم زاب قاتا دعب،رد هی ناث دنچ تمکرزا

: تشاذگ

اقآ... هلب -

فرت: شتمس ینارگن اب شوایس و دروآ نییاپ شبلق زاریو تسد نروس

منک؟ ادص ور رتکد ؟ دیراد درد -

رت... فیعض ناشیادص دش. مکمی تشاد ما یرایشوه

و منامتراپآ راپس هش!ب رسپا ادرف ات دیاب ه رتخد نیا ... دایب وگب شهب -

ننک. رضاح

دش... یم رارکت مرس رد شیاه فرح ! دتسیا یم دراد قمبل مدرک می سح

... ماقتنا ماق... سهلا،تنا راهچ ما،ینالی هدا وناخ ییبپرد، هچب ، زواجت

دیدم دش، هتسب و ژنزاب یسکا یا هرذ یارب یهام لثم هک میاه بل ! ماقتنا

و تخاد نا منت زری تسد . دیود متمس و درب دای ارزا شدوخ درد نروس که

نتفرن تسد از یارب ار شیاه یسیل اهنت ... مدینشن ار شیادص رگید نم

مدرم دیاش . مدیم هفن یزیچ رگید هک مدرم دیاش و مدرک سح ما یرای شوه

دش... شوماخ منامشچ شیپ ناهج هک

***
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هوزج و هتسشن تخت یور دمآ... یم ناشقاتا زا اهولقود ندرک یزاب ی ادص

سرد یارب یزکرمت نیرت کچوک زا ودغیر دوب هتشاذگ شیوربور ار شیاه

دوب،حاالرد شقش اع ینامز هک یا هتشر و سرد دش یمن شرواب ! ندناوخ

شاربا تاسلج دیاب هک تسناد ...می درادن یشزرا نیرت کچوک یتح شرظن

یهاگ هک تشاد داقتعا تدش دنک.هب عورش رسیعرت هچ ره سانشناو ر

... دراد نامرد هب زاین ناشمسج لثم تسر اهد آمد حور

ییاه صرق دش. دنلب و درک مجع ار شیاه هوزج هشیمه رتزا هلصوح یب

تساوخ یم شلد دشدنو می شس ردوز یگتسخ ثعاب درک یم ف رصم هک

قبط ووا دوب رهتف یرتن هبکال شراک لیوحت یارب ویرآ ! دباوخب تدم مامت

درد و هناخ تو کس و دوب رهظ زا دعب دوب. هدنام هناخ هارد هچب اب لومعم

ار ییاه صرق زا یکی . دنداد یم شرازآ هشیمه زا رتشیب شحور و مسج

شکاندرد یولهپ و دروخ بآ ناویل ف صن اب دوب هدرک زیوجت شیارب رتکد هک

نداتفا راک رمِززا ات شا هیلک شا، یشوهیب هکزنام دوب هدینش . درشف ار

یتح درک یم سح ! وراد و صرق ی هزور فره رصم زا دوب هتسخ ... هتفر

تق وچیه ار شیاه شیامزآ باوج دوش... یمن مک شدب زاحلا یا هرذ

دش هچ دیمهفن . تفر یم شرتکد تیزیو یارب ویرآ اب هشیمه و دوب هدیدن

و دوب هتسشن شکرادم یوشک یولج وناز ود هک دمآ شدوخ هب یتقو اما

دش یم ثعاب ن دناوخ یکشزپ مرت دنچ ت. شگ یم اه شیامزآ باوج بندال

اه شیامزآ باوج ندرک ادیپ زا دیما .ان دروایبرد رس اه شیا مزآ دحیزا ات

مسا ندید واب دروخ گنر یبآ یتکاپ هب شمشچ هک ددنبب ار وشک تساوخ
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نور یب تکاپ زا عیرس اهار هقرو دش. لیدبت نیقی به شکش ناتسرامیب

د، ناوخ یم راو همانزور و دنارذگ یم رظن زا یکی یکی هک روطنامه دو یشک

هک یشی امزآ !ود دوبن شدوخ هب طوبر کهم داتفا یشیامزآ بهود شمشچ

دجر تشرد ود ره ریز و دندوب هتشون هقرو ارباالی شردام و ردپ مسا

شیپ هظحل کی و داتفا شتسد اهزا هقرو "! تقباطم مدع دوبند" هدرک

شرس رد مادم هملک ود ونآ دوب شیولگ رد شبلق دش. هایس شنامشچ

هک یناتسد واب درک رازاب شنا مشچ یندنک ناج .هب دندش یم رارکت

دنچبهرا و هراب ...ود دناوخ و تشادرب اهار هقرو د، ندیزرل یم کانتشح و

ینوخ هورگ هک تشادن نا کما دوب! طلغ نایم نیا یزیچ کی دن... اوخ

نامه دوب هدنا د.مکم شاب هتشادن تقباطم شردام ای ردپ هبکلاب یدنزرف

ش کرتخد یادص ندینش هک دوب هتفر شدای ندی شک سفن . دورب شوه اجزا

... دشکب یدنلب س فن دش ثعاب رس، تشپ زا

؟ ینامام -

: دنزب دن خبل ات داد ناج و درب ورف یتخس ارهب شناهد بآ

؟ مناج -

هناش وری ورس درک اج شردام ی هدز شخی وغآ اررد شکچوک نت اناید

: تشاذگ شا

؟ نوج نامام ی هنوخ -منیرمی
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. دندوب هدش نیشن هناخ شدوخ لثم اه هچب هک دش می هتفه کی زا رتشیب

عیرس نیریآ دش ثعاب ن یمه و ناشگرزبردام ی هناخ وهن دنتفر یم دهم هن

دوش: بدنل شیاج رس زا

سابل منک کمک مایم وگب.االن مه تشاداد هب ورب ! نامام میریم می... ریم -

د. یشوپب

: دیبوک مه ارهب شکچوک ناتس د قوذ اب اناید

! مشوپ یم ور هیکسورع مادن نوا نم سپ -

شتسد نورتف، ریب قاتا زا شرتخ هکد نیمه و داد ناکت رس دنخبل اب نیریآ

راوآ شرس یور ایند درک یم سح . دتفین فعض زا هک تفرگ راو ید ارهب

.ابعلجه دیایب نوریب هدنز شری زاز تشادن ناکما که یراوآ هدش.

دید،زا یکشم رساتاپ ار شپیت هنیآ رد یتقو و درک ضوع ار شیا ه سابل

هک یناسک لثم وحاال یکشم گنر زا دوب رفنتم درب! شتام یا هظحل بجعت

چبهاه هب هقیقد جنپ زا رتمک دوب.رد هدیشوپ یکشم سراتاپ دن اراد ازع

نیشام تا تفرگ سامت ابآژناس یزیچ ره زا لبق و دنشوپب سابل درک ککم

تسد ، دیسر هک سنا .آژ دنامب یسکا ت رظتنم نو تریب شادن .جئرت دنتسرفب

نودب قافتا نآ زا دعب هک دوب راب نیلو دز.ا نوریب هناخ هاارگفرتوزا هچب

ی هریت یور درس قرع هک دش ثع اب نیمه و دمآ می نوریب ویرآ رو ضح

لور تشپ هک ینسم اتب سن درم ، دندش هک نیشام راوس د. روخب سر شرمک
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نیمه و داد هناردپ ین وحل ییورشوخ اراب شم سال باوج دوب هتسشن

ی هناخ هب ندیسر اهات هچب دوش. ککم رتخد سرت زا یمک دش ثعاب

دشو یم ناشثحب مه اب یهاگ و میزدند فرح زیر یک ناشگرزبردام

همه شک نودب هک ییویرآ . دهد ربخ ویرآ هب تشادن دصق نانچمه نیریآ

تعاس مین زا سپ هک نیشام دوب... هدرک یفخم وا وزا تسناد یم ار زیچ

دنامب رظتنم هک تفگ هدننار هب ور نیریآ اتسد، یا نیعم جاح ی هناخ یوربو ر

یادص هک دیشکن چدناثنهی فیآوناردزوهب گنز دش. هدا اهیپ هچب واب

: دیچیپ ششوگ رد ویرآ امرد نابرهم

... نامام دیباال !ایب تساجنی کیا نیبب ملد؛ ناج -یا

داد: شل یوحت یگنر دمک نخبل تلا جخ نیبا ورداردزوریآ

دنچ مدروآ ور اه هچب رادم. نوریب یراک هی ؟نم دیبوخ ناج نامام -سالم

. مدش تمحز ثعاب هک دیشخب .ب ننومب اجنیا ی تعاس

دوب: هدش نارگن ویرآ دامر لنح

. مدش نارگن ؟ هتشیپ ویرآ ... ردام هدن دب ادخ -

: دهدن ناشن شا هتفشآ نورد زا یزیچ شنحل هک درک ار شش تال مامت نی آری

. مدرگ یمر ب دوز ناج. ممانا تسین یزیچ -

. مرتخد شاب تدوخ بقا رم یلک . یرب ویرآ اب یدرک یم ربص شاک -
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... دنسرت یم هثد اح نآ رارکت زا شدوخ ملث تسرد همه هک تسناد یم

ه کنیا زا سپ و گتف شباوج "یرد مشچ دنک." لطعم نآ زا رتشیب تسنا وتن

درک: دیکات دیو سوب ار ناش هنوگ ، دندش طایح دراو چبهاه

... اهدینکن نوج اباب و نوج نامام تیذا -

دش: ن یشام راوس دوب شنا ردده هک یبلق واب تسب ناشرس ت شپ وردار

(...) ِناتسرامیب دیرب افطل -آاق

زا یک شا هرخ بسچادنوباال نیشام ششیهی هب رکد،رس تکرح هک نیشا م

زرم رد یهاگ که یردقنآ دوب! ت خس ندوب ردام درک... رارف شنامشچ راصح

... یدنخ یم تیا ه هشوگر گج وبیار ین داد اجن

***

نییاپ و دوب هد اتسیا دکرت بطم رد تشپ دش، یمن هکتمام یسرتسا اب

هظحل دش ثعاب یشنم یادص . درشف می شناتسد نایم مکحم اهار هقرو

. ددرگر ب ایند نیا هب یا

ل... خاد دییامر دیو،فب اج مناخ -

یلا سنایم درم که شکشزپ دش. قاتا دراو و داد ناکت یشنم با وج رد یرس

یدنخبل نیریآ ند ،ابید شنامرد لحارم مامت نایرج رد الو نامه وزا دوب

دز:



479

. هشاب زورما تپاک چ تقو رکمد یمن رکف ؟ یرتهب ... مرتخد -سالم

رانک الت ضع راگنا هک یروط تو سشن وا زیم کیدزن یا نصدیل یور نیریآ

: دنزب گنرمک دنخبل کی یتح تسناوتن ، دندوب هدش لفج شبل

... تسین زو رما ! هتسرد ... رتکد -سالم

درک: نارگن را شیوربور درم نیمه و دمآ یم هاچ هت زا راگنا شیادص

؟ یدموا اهنت هد؟ اتفا یقافتا -

: تشاذگ وا زیم یور ار شتسد رد یاه هقرو نیر یآ

. مدموا هر ادن ربخ ویرآ هلب... -

دش. ن شور شیارب ثملورز چزی همه هل صاف وبال تشادر اهارب هقرو رتکد

؟ دایمرب نم تسد زا یکمک هچ -

زد: هرگ مه رد مکحم ار شناتشگنا نیریآ

هدش. ها بتشا اه شیامزآ وجاب وت یزیچ هی منک می رکف نم نم... -

هب هک رو طنامه درک؟درتک شدوابر یم رگم ال صا دنک. بوار تساوخ یمن

نیریآ و تسشن شیاهوربا نایم یگنرمک مخا دوب، هت خود مشچ اه هقرو

: دناسر وا زیم یوربور ار شدوخ مدق کی دشواب .لبدن دنیشنب تسناوتن

یلکه نوش بهبهچ ننو تن ود ره اردام و ردپ یضعب هک هن کمم نیا...یان -

تقباطم شردام ای ردپ اب لک چبههب ینو خ هورگ تسین نکمم یلو ندب
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! هرادن ناک ...ما هشاب هتشادن

گتف. یمن یبوخ زیچ شهاگن ... تشادرب اه هقرو زا تکدرچمش

؟ مرتخد مشاب تسارور تاهاب یراد تسود -

درک. دییات شرس تکرح داواب تسرف نیی اپ رادادص ار شناهد بآ نیریآ

: تشادرب مشچ ارزا شکنیع رتکد

یزیچ ه کنیا ...اما هراد یمک یلیخ ی اطخ د صرد نات سرامیب نیا هاگشیامزآ -

کهاب نگیم اه شیامزآ نیا ! تسین نکممریغ هشب هاب تشا اه شیامزآ وت

ور ینوخ هورگ نیا امش هک هرادن ناک ،ما تردام و ردپ ینوخ هورگ هب هج وت

احیج ایرت دیدب یدانیا شیامزآ نانیمطا هساو دینوت یم ... یشاب هتشاد

. یراذب نویم رد تر دام و ردپ وراب عوض وم نیا

همسجم ملث شنا مشچ دربه... دای ارزا ند یشک سفن درک یم سح نیریآ

یم رارکت شرس رد وا یاه فرح و دوب هدنام یخهر رتکد هب ناج یب یا

لیدبت شا یگدنز هتفه دنچ ضرع ترد نسا کمم رو طچ تسن اد یمن دش.

دوش! ه ناریو هب

؟ هنود یم ویرآ -یرآو...

داد: ناکت یرس مارآ رتکد

ور عوضو م نیا حتلا ندش رتهب ات داد یم حیجرت ترسمه نوده... یم -

منک. یم ش دییات منم و یشن هج وتم



481

... یمارآ قه یتح زا غیرد یلو دندرک زاب رها شا نوگه یور نیریآ یاه ک شا

؟ تساپ رس زونه رو طچ دیسرپ شدوخ زا راب رازه و تق رگ زیم هب تسد

حتی "یهک ظفاحادخ " نتف وابگ تشادرب کدرت زیم یور اهارزا هقرو

دوب. هتشذگ رصع شش زا تعاس دز. نور یب بطم زا دینشن مه شدوخ

زا لبق یایهکات یاهنت و یکیرات دش. یم کیرات دوز اوه و دوب ناتسمز

هب یا هرذ ،حاالحتی دریگب سرت ارزا شناج تسناوت یم بخر نآ ندینش

تسرد و تفرگ ار شهار ، شیور شیپ نهپ یور ایپده دمآ.زا یمن شمشچ

مولعمان یناکم تمس ار شیاه مدق ناج ویب یکوک یکسورع ملث

زیمآ محرت بو جعتم هاگن کوتحی وشا دوب کشا شتروص مامت . تشادرب

می حی جرت و دوب هدش رت راوآ هظحل کی رد شیایند دید. یمن شار نایفارطا

و دوش وحم و دریمب دوش، رادربخ ی سک هکنی ویبا ادص یب ! دریمب داد

... مامت

***

دوب. هاررهتف مامت تعاس شش هک راگنا هن راگنا ... دیمهف یمن ار نامز رذگ

ره دوب!اب شیولگ رد هزون اما شبلق ... رگید درک یمن سح مه ار شیا هاپ

هظحل وره تسک ش یمن هک یضغب ... شضغ هبب دز یم نماد رتشیب شپت

رد رگید شنینج هک دمآ یم شدای رتشیب هظحل درک!ره یم شرت هفخ

ردپ یعقاو دنزرف یتح دوش،هک راد هچب دناوت یمن رگید ،هک تسین شنطب

و دوب هداتسیا راب کی هک یبلق نامه درک! یم درد شبلق ... تسین شردام و
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ی تهری یور ورعقسدر دیشک یم ریت شیولهپ پتدی. یم حاالهبزرو

دمآ شدوخ هب هظحل کی دز، شناوختسا زغم هب هک درد دوب. ه تسشن شرمک

ه لصاف اب غارچ دنچ اهنت و دوب کیرات تدش هب اوه . داتسیا شیاج ورس

دش یم در نیشام کی یا هیناث دنچ دوب.رهزا هدرک نشو ر یمک ار نابایخ

به سرت دن. دوب هتسب یزور هنابش تکرام سرپو کی جز اههب هزاغم رثکا و

یم هزات تف. واجرگ شبلق رضبنا و درک ارپر شنت مامت هدیشک ن هیناث دنچ

مه شیاپ و تسد ، هداتسیا وحاالهک تسا درس گرم دح هب اوه که دیمهف

و درک یفخم یا هچوک راوید تشپ ار شدوخ ندزد... یم خی مک مک دنتشاد

ویرآ زا کلا سی دصم بیشزا ندید درب.اب ورف شفیک اررد شنازرل تسد

ِروصت دوب،زا هتشذگ بش هدزاود زا هک یتعاس و ویرآ دامر و ردپ و

هب هک یتس دشوابد خیلا شلد هت ناشدیدش نی ارگن هاو نآ ندناسرت

دو نابسچ ششوگ ارهب یشوگ . تفرگ ار ویرآ ی هرامش دیزرل یم تدش

زرلادن: ار ششوگ ی هدرپ وا نارگن دایرف هک دوب هدروخن لوا قوب هونز

ی؟ دیمن باوج و تیشوگ ارچ ؟ نیریآ ییاجک -

ث عاب نیمه و تشاد ضغب ومه دوب نیگمشخ شا،مه هنادرم مب یادص

: دکرتب ادص اب نیریآ ضغب دش

! ماجک منود یمن نم ایب... ادخ ور وت ویرآ -یرآو...

: تسا گرم حال هب ینارگن زا ویرآ هک دنک حس تس ناوت یم
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هی امتح هیچ. تفارطا ببنی نک هاگن و شاب مورآ ... نیری آ شاب مورآ -

. تسه یزیچ ییولبات

شفارطا هب یهاگن و تشاذگ دیپت یم تدش کههب شبلق یور تسد نیریآ

: تخادنا

ِمسا الهل... ِنی شام هاگشیامن ه... نیشا م هاگشیامن هی موربور ... موربور -

الهل. هدزن یوپ هچ همه...وک چوک

: دینش طخ ت شپ ارزا ویرآ نیشام رگتفن اجو یادص نیریآ

ما. جنوا هگید هقیقد هد .ات نومب اج نومه مکی دزن ... مکیدزن -

درک: هقلح شا هدز خی یوزاب رود ار شدازآ تسد نیریآ -

! مسرت یم ... نکن عطق ... عطق -

دز: یم سفن سفن آیرو

ماج. االنوان شاب م ورآ منک... یمن طقع هشاب ... هشاب -

: تسشن و دروخ رس راوید .کران دتسیاب شیاهاپ یور تسناوتن رگید ن یریآ

... هدرس س... -

دنک: لر تنک ار شیادص نت تسنا وت یمن رگید ویرآ

؟ ینک یم تدو وخ نم با وراکنیا ارچ ؟ یتفر یدشاپ اجک حتلا نیا اب هخآ -
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درک... توکس یا هظحل دش،یرآو رتدیدش هک نیریآ ی هنام ولظم ی هیرگ

زاب بل هک راب نیا ! شنزرس نامزمه و درک یم مارآ ار شدوخ تشاد راگنا

دوب: هدش رت مالمی شیادص درک،

. مسر یم مرب.االن تن وبرق شاب مورآ -

زا درم ود روفنم و رادشک یاد ص ندینش کهاب دیوگب یزیچ تساوخ نیریآ

دش... سبح شا هنیس رد سفن ، شکیدزن

بش؟ هف صن هگیم یچ موناخ لگشوخ نیا ! نوج -

ندید .اب داتسیا شیاهاپ یور روطچ دیمهف ن یلو دوبن شنت رد ناج یا هرذ

کانسرت تارطاخ ، دنتشاد سلا یس از رتمک شک نودب هک یناوج درم ود

ناج همین شیاه دشولب در شمشچ شیپ زا هاتوک یملیف ثمل تر امع

: دندرو خ ناکت

... ویرآ -آ...

درم به باطخ دزو یدن خرهز دش، یم کیدز هکن رو طنامه ها نآ کییزا

گتف: شران ک

... راگنا هضیرم طقف ! رایزام هیتبعل هچ -

نشدی: ار ویرآ نارگن یادص نیریآ

هیک؟ یادص ؟ نیریآ یبوخ -
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هک یدر .م دنتشادن ندز حرف هملک کی ِناوت یتح سرت زا نیریآ یاه بل

هاگن اراب نیریآ یاپ ورسات تخادنا باال وربا وبد، هدش باطخ رایزام

: دنارذگ رظن زا شفی ثک

فرح رادیابکی ... هشابن شمغ ! مینک یم وخب و شلا ح نو مدوخ -

؟ هلگشوخ زنی یم

یا هدز تشحو جغی نیریآ هک ناشندیسر وبدات هدنام مدق ود زا رتمک دیاش

ددیو: هچوک رخآ تمس شناوت مامت واب دیشک

! ویرآ ایب... ادخ ور وت ویرآ ... ویرآ -

دوب: هدش یکی ویرآ د ایرف و اهدرم ی هدنخ ی ادص و دیود یم

! نزب فرح ؟ هتلا بند یسک ؟ نیری آ هدش یچ -

زا یشو دشوگ هدیشک تدش هب شیوزاب ، تشاذگ هک تولخ نا بایخ اپهب

ار وا هک روطنامه و دندوب ارگرهتف شیاه بوزا مکحم رفن .ود داتفا شتسد

هدش کراپ هچوک رس هک ناشنیشا م تمس و دندیشک یم نیمز وری اب یرقت

دن. درک یم سمل شار وجبهبوجبنت نا شد ازآ تسد ربندد،اب یم دوب

نامه تسرد و تشادن ریثات یا هرذ یتح شیاه غیج و نیریآ یاه قتال

نیریآ دمآ، دورف ش ناهد یور ترد ق مامت اهاب نآ زا یکی تسد هک هظحل

اهدرم زا یکی نتهی نییاپ هب یمکحم ی هبرض وناز اب شدرد هب هجوت یب

درم ِت سد دش ثعاب نیمه و درک اهر ار نیریآ و داد رس یدنلب د ایرف درم دز!
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درک هد افتسا تصرف زا نیریآ دوش... راه شیوزاب زا یا هظح ل یارب مه رگید

رون یوددو ایخبنا طسو هرابکی دنک،هب هاگن شفارطا یاکنههب نودب و

زا شیاهاپ ارسازوند. شمشچ دوب شا یتن اس دنچ رد هک ینیشام باالی

رفن کی هک دید شم شچ شیپ ار گرم و شدند لفق نیمز یور تشحو

یم دش. هدیبو یک شپتر پ بلق یور شرس و دیشک مکحم ار شیوزاب

یوبق ادص زا دینش یم ششوگ ریز هک یبلق یاد ص دروخب مسق تسناوت

رطع یوب دنک. سح تسنا وت یم ار ویرآ رطع یوب دوب! رتدنلب نی شام دتمم

! شا یجا ن رطع دش.وبی یم دنتتدنباالوپیانی شا هنیس هسف هکق یدرم

ناشنا وت مامت د،با نتشاد ار شح جمسوور هب زواج ت دصق هک یدرمان ود

رد کشجنگ لثم هک یکرتخد و دوب ماهدن ویرآ وحاال دندو رکهدب رارف

وا، حلا ندش دب ِسرت زا ویرآ که دیزرل یم نانچ . دیزرل یم ش آغشو

ار شتروص ات درک ادج شدوخ زا یمک ار ووا تف رگ مکحم ار شیا هوزاب

: دنیبب

جمنا... نیریآ ... نیریآ -

و خرس نامشچ رمدیاب ریو صت دید. یم اراتر شیوربور درم ریوصت نیریآ

مک هک یدرم ... هشیمه الف خرب هتفشآ یی اهوم و زاب همین ات یاه همکد

ی هدز خی تر وص یور یکشا هرطق دنک! هتکس وا ناج ِسرت زا دوب هدنام

مشچ د، شاب کهدر ادیپ ار شنما هانپ ویرآ ند هکابید راگنا و دروخ رس نیریآ

دش... هرا وا شوغآ جنامنای شیب ونت تسب
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***

نایم مکحم ار شتسد ود وره تفر یم رژه ناتسرامیب رد وا قاتا در تشپ

یب نیریآ هک یا هظحل ... تشادن رارق و مارآ درب. یم ورف ش تشپرپ یاهوم

یمن دور شمشچ یولج زا هین اث کی یارب دوب،تحی هد اتفا ششوغآ رد جنا

یب دعب و هتفشآ روطنآ ار امتِمجاشن هکنیا هب ندرک رکف تشاد درد دش.

مه هب دح نآ شارات نیریآ یزیچ هچ تسناد یمن یتح و دید یم ناج

هکنیا نودب تعاس دنچ و دنزب نوریب هناخ ربخاز یب هک یدح !ات هتخیر

روز هب دصق درمان ود دعب دنک، رتم شیاه مدق ناهاراب ابایخ دوش هج وتم

زا شندید اب کرتخد دهک سرب رس ردحیلا ویرآ و دنشاب هتشاد ار شن درب

! دفاک شب ار شا هنیس هسفق ه دنام مک شبلق درک یم سح دور... یم شوه

بطاخم هیرگ اب شر دام شد ثعاب نیمه و دوب خرس شندرگ و تروص

: دهد شرارق

؟ یتسین تبلق رکف دامر.چار ریگب مورآ هرذ مرب...هی ت نوبرق -رآوی

شردام پدرو تمس دوش، رجفنم هک تشاد یا هقرج هب زاین ویرآ هک راگنا

: تفر باال یمک دیشک یم هک یدیدش درد زا شیادص ونت تشگر ب

ِنم و هشک یم درد هراد هزور دنچ نم بلق ... نامام هقاتا نوا وت نم بلق -

غبملو وت داتفا نوج یب نم بلق منک! شمورآ هرذ هی منوت یمن یتح درمان

نمه ریصقت دیاش ... مدش هدنز و مدرم راب رازه ناتسرامیب هب شن دنوسر ات

! نامام
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: تسکش ولگ شرد یادص

رتخد نوا دیاش درکم. یم میگدنز دراو ور نیریآ دیاب ن لوا زا نم دیاش -

و مرت گرزب شزا سلا هد هک دش یم نمی یگدنز ریگرد دیابن تقوچیه

یلیخ ... نامام مدوب هاوخدوخ نم هنک! یم م هفخ هراد زونه م هتشذگ

! مدوب هاوخدوخ

؟ نووج ینوسرت ورمی تنز یراد حتلا نیا هکبا تسه تساو -ح

و ردپ و دیخرچ وا تمس عیرس ، دینش شرس تشپ زا هک ار رتکد یاد ص

بزا یادص یتح هک دوب بارخ شلا ح ردقنآ . دندش هلبلدن صاف مهبال شردام

وبدو زاب همین قاتا دوب!رد هدشن هجوتم ار رتکد ندمآ نوریب ردو ندش

: دشکب کرس قاتا ادخل درک یم عسی ینارگن اب ویرآ

نه؟ هگم هدموا ش وهب ؟ هبوخ شلا ؟ح رتکد هبوخ -

دز: یگنرمک دن خبل و تشاذگ شا هناش رس یتسد رتکد

! هدموا شوهب ... هبوخ -

: دیشک شیاه هیر ارهب اوه یتخس یرآوهب

؟ شمنیبب منوت یم -

. مینک تبحص مه .ابدیاب مقاتا ایب شدعب افطل ...اما ینوت یم -

دش: رت نارگن ویرآ
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شهد؟ یزیچ -

: درشف مارآ اشرا هناش رتکد

... شابن نار -گن

ولج یمدق نیع م جاح و تش ذگ شرانک ،زا دنزب یرگید فرح هک ننیا ودب و

: تشاذگ

اباب. شنیبب ورب -

و دوب حبص ناذا کیدزن دش. قاتا واودر داد ناکت یرس رحف یب ویرآ

لوغشم هک یبات هم اب شگنر درک. یم هاگن نو ریب ههب رجنپ نزا آیری

یم مشچ الهب ماک اام شنامشچ یخرس . تشادن یتوافت دوب شیاشامت

! دندمآ

؟ نیریآ -

دناد یم ویرآ هک تسناد یم ... تسب مشچ درد اب نیریآ و درک شیادص رآما

ر اصح زا هراب ود شیا که شا ات دنک شهاگن وبدهک یفاک اما تسا رادیب

هاگت سد و دناسر یآیرن رانک ار شدوخ مدق دنچ اب ویرآ . دننک رارف شن امشچ

هک ییاهزور .اید دنازرل ار شلد هت وا هب لصتم بلق نابرض لر تنک

تقوچیه دز یم پررپ ناتسرامیب اهرد تخت نی مه یور شکرتخد

: دیسوب مارآ و تشاذگ وا یناشیپ ریو دشوبل دش.خم یمن شش وما رف
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... منوج هب تدرد -

شمشچ رد مشچ هرخ باال نیریآ و دیکچ نیریآ تروص ریو شک شا هرطق

درک: زاب

نکنه... ادخ -

ش دنلب یا مهو یور تسد !یرآو سیخ شنامشچ و دوب ناج یب شا هم زمز

: دیزرل اهوم نآ رات رات سمل اب شلد دیو شک

؟ مینزب فرح یاوخ یم -

باوج وسالو هظح ل نیا هدش...رد هچ هک دسرپب م یقتسم تساوخ یمن

ت. سناد یمن شدوخ قح ار نیریآ ن درک

: تشاذگ مه شچمریو یگتسخ اب نیریآ

م... هتسخ -

یم رصقم ار شدوخ مه زاب ششوپهایس درم دوب. هدینش ار ویرآ یاه رحف

یم گرم دح ارهب وا هظحل ره هکنیا !زا شهانگ ِریب ادافو ِدرم . تسناد

درش: ارف شتسد یگنتلد اب ویرآ ... دروخ یم مه هب شدوخ زا شلا ح دناسرت

. ماجنیم ه نم ... مزیزع باوخب -

زا تساوخ یمن درک. مرگ یمک ار کرت یخد هدز یخ بلق شتسد یمر گ

رد جنین خیلا یاج ... تساوخ یمن هظحل نآ لقادح . دنزب فرح شد رد
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هک راگنا ... شبل ردق ند وب اباب و نا مام ِر تخد خلاِی یاج کدر. یم ردد شنطب

ار ویرآ تسد یامرگ طقف وحاال دوب هداد تسد زا هبش کی ار شزیچ همه

هسوب هر ابود درب. شباوخ اتوا دنام اج نامه ردقنآ هک یی ویرآ . تساوخ یم

قاتا زا دوب ه دنام مهاناج شلد هک ودرحیلا دناشن شا یناشیپ یور یا

یارب هک دز یم سدح ویرآ و دندوبن رد تشپ شر دام و ردپ . تفر نور یب

یهاتوک سفن . داتسیا رد تشپ و تفر رتکد قاتا تمس . دنشا ب هتفر زامن

دراو ، دینش هک ار وا نتفگ د" ییامرفب یا" دص دز. رد هب مارآ ودوراب دیشک

شن تسشن هب توعد دزو دنخبل شندید یمزاب تشپ لا سنایم دش.مدر قاتا

بآ یناویل شیارب رتکد و تسشن وا هب کیدزن یا یلدنص یور ویرآ درک.

ربص دوب تخس اررت... شکشخ یولگ و درک رکشت بل ریز ویرآ تخ. یر

دش: مدق شیپ شدوخ سپ ند رک

کدرت؟ هدش یزیچ -

: تفگ همدقم ویب تشادرب مشچ ارزا شک نیع کدرت

دیمه. روهف شرد وام ردپ ی هیضق دوب. اجنیا رصع ز ورما تموناخ -

: داتسیا تکرح زا شا هنیس رد یا هظحل ویرآ بلق

ن... یزیچ هک ؟نم هدیمهف روطچ -

: تفر اه شیامزآ باوج تمس شنهذ و تشاذگ مامتان ار شفرح

یاو... -
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داد: هم تکدرادا و دیش ک شندرگ تشپ یتسد مکحم

حلا زاداللی یکی نیا اعطق دوب. هدروآ شدوخ وراب اه شیامزآ ب اوج -

! تسین شمه یلو تسه شدب

: دروآ باال تسد رتکد و تخود مشچ رتکد هب ینارگن اب ویرآ

هدنورذگ رس از تموناخ هک الیت کشم ... تسین یدیدج زیچ ! نووج سرتن -

و ردپ ی هیضق هب میدب طبر طقف ور شبشما حلا هک نتسی وداتن یکی

عورش رو شینامرد ناور رت عیرس هچ ره کمن یم هیصوت نم ... شردام

ریث ات تموناخ یحور تیعضو . هشب رتدب عاضوا هظحل ره هن کمم چنو دینک

زا تسرد . مراد شرظن تحت هک سهلا دنچ نم ! هراد شمسج یور میقت سم

دشو دیدش راشف تفا دراچ باوخ عقوم شیرادراب وت هک یبش نومه

وربور شت ال کشم اب بدیا همه زا لوا دوب...اما یحور ی هبرض هی شل یلد

توکسم نیا زا رتشیب مرظن ...هب شردام و ردپ ی هیضق اصوصخم ! هشب

شح رطم شردام و ردپ با هرتهب . تسین تسرد عوضوم نیا نتشاد هگن

هن کمم شت ال کشم اب ندش وربور . ننزب رحف نیریآ اب دیاوخب نوشزا و دینک

دهاوخ یرتدب تاع بت نوشاهاب ندشن وربور اعطق اما هشاب هتشاد درد

! تشاد

. درشف تشگنا کون اراب شکاندرد یاه هق یقش و تسب مشچ یا هظحل ویرآ

... رتکد نونمم -
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رکد: شهاگن هناردپ تکدر

وقی تدوخ دیاب همه والزا ریسم ؟وتیان نووج تسه تبلق هب تساوح -

. یدب بلق توق تموناخ هب ینوتب هک یشاب

داد: باوج هتفرگ دزو یگنرمک دنخبل دش. دنلب و درک چشمزاب ویرآ

... تسه مساوح -

ار یتخس یاهزور رتف. نوریب قاتا زا ویرآ و داد باوج ار شدنخبل درتک

هب سفن یارب و دنک نت مزر سابل تساوخ یم هک ییاهزور . تشاد شیپ رد

یور هک ینام مسا ندید و شا یشوگ گنز یادص ! دگنجب شنیریآ سفن

ب اوج و دتسیاب ر اوید هب هداد هیکت دش ثعاب دش، یم نیی باالواپ هحفص

: دهد

؟ نوشدیتف -گر

: دیچیپ ششوگ رد ینام مب یادص

. نداتفا ندرک طلغ ور!هب نوشود هرآ...ره -

: تشاذگ شکاندرد بلق یور تسد و تس شن رآوی بل جنک یدنخشین

! رتشیب ...خیلی هنوشقح انیا زا رتشیب ! هبوخ -

ارهب ینز تشادن قح یدرم چیه . دهد رازآ ار شن یریآ تشادن قح یسک

... دهد رازآ شزاین حمک
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( انیاس ، صخش لوا یوار )

یسک کمک نود مب ناوتن یتح مهک شاب هدش فیعض دح درکمتانآ یمن رواب

مزاباالیلپهاه تسناوت یم و دوب هتفرگ مار یوزاب ریز رفن رادم.یک رب مدق

نروس . دنتفر یم گنیکراپ تمس ام زا رتولج ارببنیمهک شوایس نو روس

یم و تشذگ یم شندروخ ریت زا زور هد زا رتشیب تش! اد یمرب مدق مکحم

دوش وخب اه یدو ز نیا دشتبه بانآ یتحارج درادن ناکما مهک تسناد

هاگن ردقنآ . دهد ناشن ار شدرد هک دوب اه فرح نیا زا رترور غم نروس یلو

هک یراکتمدخ و دندش وحم منامشچ شیپ زا شوایس و نروس درکمهک

: تفگ دوب، ماررگفهت یوزا ب

. نرظتنم رت...اقآ عیرس افطل -

رت عیرس درکمهک روب جم مار تسس یاهاپ درک. یمن ار متاعارم مه وا یتح

م...هن دوب هدیشوپ هایس رساتاپ ! مزور و حلا هب مدز دنخلت و دنرادرب مدق

سابل م یارب دوب هداد رو تسد هک یدرم باختنا هب هکلب م، دوخ باختنا هب

رارق که دنک یرو آدای نم هب تساوخ یم شتکرح ره رااب گنا ! دنروایب هایس

رتزااالنم... تخب هایس . موش تخب هایس تسا

یندنک اجن هب یتقو و تش ادن یتوافت ندنک ناج اه،اب هلپ مزا نتفر نیی اپ

تشاد مشچ هب یباتفآ کنیع هک ارردحیلا نروس دیم، سر طایح رد یولج
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راکتمدخ ... نیشام رانک هداتسیا ار شوایس دیدمو هدننار رانک یلدنص یور

تکرح اب شوایس مو ورب نییاپ ار طایح هب یهتنم ی هسپهل درک م کمک

واب درک اهر ار متسد کرتخد ربرگدد. لخاد هک درک هراشا وا هب شرس

ناخ روصنم هب لبق زا نر وس . تشگرب نامتخاس لخاد هب زیگنا محرت یهاگن

ت اجن ار شناج هکنیا بجارِن یارب دراد یعس و مرامیب تدش هب هک دوب هتفگ

شردپ دوش. ضوع میاوه اتحالو رهشبدرب جراخ ارم یزور دادهام،چدن

تسناد یمن شیخلا وخ ِناخ روصنم دوب... هتفریذپ یتفلا خم چیه یب مه

... هدید میارب یاهی باوخ هچ شرسپ هک

مهاگن درب. نی شام تمس و تفرگ مکحم ار میو وزاب دمآ متمس شوایس

ار مناوختسا هک دوبن یدح مهب یاهو زاب رود شناتشگنا راشف یلو درک یمن

یمک مه وا دیاش ویل دشاب منت هب رس درادن تسود متسناد دنک!می درخ

و درک زاب ار بقع درک...رد یم تاعارم هک دوب هتخوس مبارخ حلا هب شلد

هلصاف وبال تسب ،ردار متفرگ اج هک یلدنص .روی موش راوس درک هراشا

میب دوب ناشریسا ! دندرب یم ریسا اردز. یزکرم لفق شندش راوس زا سپ

گنر اهزور دشونمپسزا جراخ ترامع زا تع رس هب نیشا کش...م

هب مهاگن . تشاد من زونه لبق بش ناراب زا هک ینابایخ اریدمد. نابایخ

زیچ همه ... تشاد ندیراب یاوه مه زاب هک راگنا دوب! هایس ... داتفا نامسآ

دب حلا هکنیا رکف موش،زا هجنکش دوب رارق هکنیا رکف دوب.زا هایس زورما

مدی: ونلا دیچیپ مه هب ملد ، دوبن یزیچ هدنیآ هایس یاهزور لباقم رد االمن
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رانک... نزب -

ناج یب متشم دشو لفق متروص یور نی شام ی هنیآ زا ناشرفن ود ره هاگن

: تسشن ه رجنپ یور

... مرایم باال مراد رانک. نزب ادخ... ور -وت

: دیوگب رفن کی و یشاب گرم حلا ؟اکنیههب تسیچ یناد یم گرم زا رتدب

ن! هبمیشا هدزن دنگ ات کران نزب شوایس -

زا یتح نم درکم! ضغب نرو س نابز زا یفرح نینچ ندی نش درکم...زا ضغب

وا راب ود نم دنک! راتفر روطنیا تشاد قح مدو. رتب شزرا همیب شنیشام

ار نیشام شوایس درک. یمن مهاگن مه هنیآ زا یتح رگید ... مدوب هت شک ار

یان عم هب نم و درک زاب ارم تمس دش.رد ه دایپ و تشاد هگن ناب ایخ رانک

ود یور بآ یوج رانک . مدرک نوپتر ریب هب نیشام ارزا مدوخ هملک یعق او

و مدز عق مرویل وایب هکباال مدوب هدروخن یزیچ قعزمد. و مداتفا وناز

یور تسد فک ، مناتسد ندش فیثک هب هج وت یب م. دروآ ارباال مناج اشدی

ش وایس هک مورب شوه اجزا نامه دوب هدنام ومک مدوب هتشاذگ نیمز

هب مناد یمن و متفرگ شتسد ارزا یرطب فرح یب . تفرگ متمس یبآ یرطب

ار یهاگن ینیگنس رخآ . دیخر چ نیشام ی هرج نپ تمس مها گن یدیما هچ

یتقو ! دشاب وا هب قلعتم گنها نیا هک متشاد وزرآ ملد وهت مدرک یم سح

و تسکش ادص اب مبلق زا یرگید ی هکت ، مدید و ربور هب یخهر ار شهاگن

مهاوخب هکنیا رکف یتح . مدرک خیلا متروص یور ار یرطب ر تشیب فصن
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ناتسد راتف یاهمرگ وزاب هرابود دز. یم اربهمه ملد مه مروخب بآ یپلق

توق هب زونه میولگ ضغب . مدش نیشام راوس دشو شوایس دنمتردق

، منتسب مشچ و یلدنص ی تشپ هب مرس نداد هیکت واب دوب یق اب شدوخ

هک تشذگ ردقچ مدیمهفن منک. رکف معوه ت حتلا هب رتمک مدرک یم یعس

نیشام هک یجرب ندید اب مسفن . مدرک زاب مشچ ونم داتسیا نیشام

: تفگ شوایس بهب اطخ نروس و دیرب دوب، هداتسیا ش یوربور

؟ یدز گنز شهب -

! هسرب هگید تعاس مین ات منک رکف اقآ... هلب -

فرح هچ زا متسناد یمن دش. هدایپ نیشام وزا داد ناکت یرس ن روس

مستنمرازاب رد نروس دوب. نآبجر بوکخیم زونه مت وهبم هاگن زدند. یم

. مدوبن دنب میاهاپ یور . دیشک نو ریب نیشام زا ارم می اهوزاب نتف وابرگ درک

دش: یمن ادج بجر مسا زا مهاگن

... اجنیا -یان...

دز: دن خشین هنامح ر ویب تف رسباالرگ

... تسایم ال جرب هرآ! -

و درک هراشا دندوب صخشم ردنوش زا مدرم هک یا هشیش یروسناس هبآ

داد: همادا
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درک! طوقس شزا تردپ هک رهی وسناسآ نو که؟مه هتدای ور روسناسآ نوا -

دوب! هنا محر یب یدایز شراک نیا دوب. هدش لفق مه یور همیا نادند

منک. تکسه کوش دشت امهناجزا دوب هدنام مک هک هنامحر ییب ردقنآ

رود ارهب شناتش گنا ددی،فراش گرم حلا وهب توهب روم طنامه رما یتقو

و جرب یدور و تمس شدوخ لا بند ارهب مناج همین ونت درک رتشیب م یوزاب

رانک راوید ارهب شا هناش اردزو شا همکد . دیشک روسناسآ نامه تمس دعب

داد: نآتهیک

... یدو ب هداتسیا اج نیمه درک یم طوقس تشاد تاباب هک عقوم نوا -

؟ هتسرد

: دیشک بقع شدوخ اب ورمامه تفر بقع ی مدق دنچ . دیزرل یم تمن مامت

یشاب هداتسیا ییاج هی دیاب هرخ !باال هدوب اجنیا منک رکف دوب؟هرآ اجن -اییا

. ینیبب حضاو ور یچ همه ینوتب هک

دوب: تاجن یارب تالمش تیاهن ما هفخ ی همزمز

! نکن -ن...

دز: وبل دروآ مشوگ کیدزن سر

وگب... هرابود ! مدی نشن یچ؟ -

: دندیزرل میاه بل
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! نکن ادخ... -توور

ار میوزاب هک ،ردحیلا روسناسآ ندیسر واب درک یا هدنخ تک هنادرسنوخ

: تشادرب مدق یا هشیش کقاتا نآ تمس دوب هتف رگ

... یتقاط یب یدایز ! مزیزع هدنوم یلصا زیارپروس زونه -

ار هس و تسیب هقبط ی کدهم نروس دشو هتسب نامیور هب هک رو سناسآ رد

: مداتفا روسناسآ فک وناز ودو تفرگ ه شعر منت دز،

...بهس! هسب ... هسب -

اب نروس مدز. یم غیج ناوت مامت وبا مدوب هتشاذگ همیا شوگ یور تسد

: دیشک ارباال منت و تشادرب همیا شوگ یور ارزا مناتسد مشخ

طوقس روسناسآ نیمه تو تاباب ور! تیتنعل یامشچ نوا نک نک...بزا هاگن -

درم! اج نیمه ت اباب درک.

: متسناوت یمن و منک دازآ را مناتسد چم مدرک یم قتال

مباذع یروج نیا یلو شکب ونم یتسر یمپ یچ ره هب ور ...وت شک ونمب -

هدن.

شلد رکمد سح هک مدوب ق محا دیاش ؟ دیزرل شا ی لسع هاگن رکمد سح چار

زاب یمار راهبآ دعب،شملا و درک مهاگن فرح یب هیناث دنچ . تخوس حملا هب

درب: رفو رگدمن رد ورس درک
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ملغب ...وت انیاس یدیم نوج هرذ !رذه تحار ...هن اجنیا هن یلو تمشک -می

! یدیم نوج هرذ هرذ

یم بانط اه فرح یهاگ . دوبن لگو رود هب بانط ندیچیپ طقف ندش هفخ

!رد مدش هفخ رخآ ی هقبط هب روسناسآ ند یسر ونم...ات تیولگ درو دندش

زدهک مرس هب هظحل کی و تفای نا یرج نیباک رد اوه هک را دش،گنا زاب هک

.در موشن سبح یوا هناخ رد یلو متفیب سیلپ ریگ مدوب رضاح . مشکب غیج

بل زونه و دیمهف ! دونشب ار میاد ص هک دش یم ادیپ رفن یک لقادح جرب نیا

شدحاو رد تمس روز هب ارم و درشف مناه د یور تسد مهک دوب هد رکن زاب

: تشادرب ار شتسد و داد مله لخاد هب ابیرقت و درک زاب درب.ردار

! شکب یجغ یاوخ یم یچ .حاالره تسادص دض ااعقی جنیا یاهراوید -

هب مدناخرچ مفارطا هاگن هک مدوب شهد هناوید ! دیاش ؟ مدو ب هدش ه ناوید

یدرسنوخ اب نروس و منک ارخالص مدوخ هک زیت مسج لایک بند

: دروآرد ار شترشییوس

...ره یشکب وتدوخ شاهاب هک تسین اجنیا یدایز یچز ! نکن تالش دایز -

ت هداوناخ ... مدوب تفگه تهب ؟ هگید هشی م یچ یریمب هگا ینود یم دنچ...

! یشکب سفن وت هک نشک یم سف ن ینامز ات

را هناخ یاه هدرپ ! ندرم زا یتح درک. مدیما یچزان همه زا کهمل دنچ با

لخاد یرون قد مامت و یر ساترس هیا هرجنپ زا تشاذگ یمن و دوب هدیشک

داد: باوج درسنوخ دشو دنلب شلیابوم گنز ی ادص . دیایب
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! میرظتنم . موس و تسیب ی طهقب دیای اقآ؟ب جاح دی دیسر -

بآ یرطب لا چخی وزا درک عطق ار سامت نم هب باطخ یدنخ شین واب

: دیشک رس سفن کی و تشادرب یکنخ

هدق! -اع

: دیشک ریت مبلق رد یگر

یک؟ -

وگتف: تشاذگ لا چخی نو رد هرابو ارد هفصن یرطب

! مئاد ... مینک دقع هرارق ؟ مدوب هتفگن هوا ... دایم هبطخ ندنوخ هساو -

زآرا یارب هنتا شیاه فرح مد. اتفا بمل ریو تشپ وزا تفر جیگ مرس

هن؟ رگم راکندوب... رد یدقع و دقاع نه؟ رگم دوب... منداد

: تسشن میوربور ملب یور نروس

هشاب هتشادن تسود اشدی دوب...فگمت یدقتعم مدآ تاب اب جاح هخآ -

! مرحمان باوخ تخت وت دایب هدرکن دقع شرتخد

وا درکمهک یمن !بروا متشادن کش ... دشکب ار محور تساوخ یم نر وس

دند: روخ ناکت درد اب همیا بل . دورب شیپ دح نیا ات دناوت یم

... یشاب دب ردقنا ینوت یمن -وت

نیرت راد خهدن راگنا هک دیدنخ نانچ ! دیدنخ دعب... و درک مه اگن یا هظحل
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: هدینش ار شرمع ی هف یطل

؟ ینود یم اجک ؟زا منوت یمن ا؟ عقاو -

گنز یادص ! شبلق درد زا وشدیا هدنخ زاشدت دیاش دوب... خرس شتروص

رد ندرک زاب زا لبق و درک مامت ار شا هدنخ یا هفرس کت دش،اب دنلب هک

: تفگ

یکام! نم هتفر تدا رای گنا -

اپهب شلغب ریز یگرزب رتفد با شوپ راولش و تک لا سنایم ردابزشدورمد

نامه ، مدوب هد یرپ گنر یحور هیبش کش نودب مهک ندید .اب تشاذگ خهنا

: تفگ نرو س هب باطخ و داتسیا رد اجکران

؟ ننوشیا موناخ سورع -

هک تشاد د امتعا وا هب نروس و دوب اهزیچ یلیخ نایرج رد متشادن کش

یمن یچهزاار یلیخ اعطق یلو دوش اشزاب هناخ هب شی اپ دوب هتشاذگ

 هرفس سر دیاب اه هدرم هیبش یرتخ چارد هکنیا و دقع .ثماللدلی تسناد

داد: نا کت یرس ش باوج رد نروس . دنیشنب شا یلا یخ یعدق

. هشاب هداد حیضوت ور یچ همه مرایتسد منک رکف ؟ تسی ن صخشم -

هک ینک یراک هی ینوت یم منئمطم . تسین رضاح االن سورع ی همانسانش

. داین شیپ یلکشم

ییاد وابص داد ناکت یرس مارآ دمآ. یم رظن هب هد یسر ت یمک دقاع چههری
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،فگت: دیزرل یم یمک هک

می. دب ماجنا ادعب ور اه یزابذغاک مینوت یم -

دز: یجک دنخبل نروس

! هبوخ -

هچ هک مدیمهف یمن ... نامیوربور دقاع و تسش ن هرفن ود ملب یور مرانک و

کی دوب... با وخ کی زیچ همه هک راگنا . تسا دادن ردحلارخ یقافتا

یکشم یلیطتسم میرف کنیع و درک زاب ار شرتفد دقاع ! کانتشح و سوباک

دز: مشچ ارهب شگنر

... حاتف انیاس و یناماس نروس -

لیماف و مسا دنک. دقع شا یگتخ اس یلیماف نامه اب تساوخ یم نروس

نم یارب و دوب یزاب کی وا یارب زیچ همه هک راگنا دوب! یعقاو مناما

... کانتشحو یتی عقاو

هیچ؟ موناخ سو رع هیر -هم

: درشف مارآ و تشاذگ ما هدز تخی سد یور تسد نروس

. شما هبن مدز هیرهم ناونع هب ور دابآ تداعس نوت امتراپآ دحاو -هی

هنک. یم هئارا نانی مطا هساو ور کرادم و دنس بادع مرایتسد

درکه اجرا همه رکف نروس دش. هدرشف درد زا میولگ و مدرک شهاگن تهب اب
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دی وگب و دزادنیب یاباال دش،شهنا ور یسک یارب شتسد رگا هک یردقنآ دوب!

درک: عورش و داد ناکت یرس قاعد "! تساوخ شدوخ "

ها رمه یهب شوخ و ریخ تل صو نیا مهک راودیما ... منوخ یم هرو بطخ -

! هشاب ه تشاد

هک راگنا گتف. یم یرگید زیچ شهاگن دزو یم فرح یشوخ و ریخ زا

دهاوخن ریخ هایس سابل و خرس نامشچ اب یسورع دوب ن ئمطم مه شدوخ

دید...

و درب ورف شراولش یجب رد تسد دعب، و مدینش ار نرو س رادادص د نخزو پ

ینال ما هد ازر هاوخ ر یوصت دعب، هینا ث دنچ زا رتمک . دروآ نوری ارب شلیاب مو

دوبن دا زون رگید هک زاینالیی دیدج یریوصت دوب! میوربور مردام شوغآ در

دنچ ! دندوب هتفرگ هزات ار سکع نیا دوب... هدش هشی مه رزا تریپ مهک ردام و

. تشاذگ زیم یور ار نآ دعب و تشاد هگن ممشچ شیپ ار شلیابوم هظحل

یم ناوات همیا نی رتزیزع ناج ،اب میوگن هلب رگا هک دیوگب تساوخ یم راگنا

! مهد

؟ ملیکو مناخ سو -رع

نروس ؟ مدوب مناخ،نم سورع شزا روظنم ... دناوخ ار هبطخ یِک مدیمهف ن

یکانتشحو توکس درک... زاب مارها هنوگ یور ک وشا دروآ متسد هب یراشف

: دیسرپ هرابود دقاع دوب. مکاح اضف رد



505

؟ ملیکو اخمن... سو -رع

ار مگر سدنم ممارآ ی همزمز واب مداتسرف نییاپ یتخس ارهب من اهد بآ

: مدرک ا ضما

-لبه...

یگنرمک دنخبل ، تفگ "هلب" بل ریز اومه یتقو و دیسرپ مه نروس زا دقاع

دز: نامیود ره هب ور

! هکراب -م

دوب... هدرک مخا . تشادن مه دن خزوپ یتح . دیدنخ یمن رگید یلو نروس

داد: تسد نروس اب هاتوک دشو دنلب دقاع ! کانتشحو

. دیشب ت خبشوخ -

هکنیا رکف ،زا تفر قاعدهک ؟ تفرگ یمن شا خهدن تفگ یم هک یت زاکامل

یتح ! متخان ش یمن ار نروس نیا ... دیزرل رتدب منت ما هدش اهنت ابزمهباوا

یلسع نامشچ هت هک دمدی یم مدش، می شکیدزن ماق تنا دصق هب هک ینامز

ی هایس دوب. یهایس طقف شنا مشچ وحاالهت هدش ناهنپ یتیموصع م شا

هک روطنامه دنک، مه اگن هکنیا ویب درک زاب ار شنهاریپ یاه همکد ! قلطم

: تفگ ، تفر یم مامح تمس

هن! ومبا وخ قاتا ،رد یمود ...دِر ریگب شود و نک ضوع ور تاسابل -
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. دیبوک مه دشوردارهب محما ودرا دشاب یباو ج رظتن م هکن یا ویب تفگ

ورد دمآ هک یدرم خیلا یاج دش...هب کشخ دقاع خیلا یاج هب مهاگن

کش نودب هک یدرم رسمه ! تفر و درک عاالم نرو س رسمه ارم هقیقد دنچ

ممدر... یم شا هناخ رد

***

شماشم رد هک هناخ یمتزو مالهفهیا یوب ، تسشن تشلا ب یور هک شرس

درک: بت رم شیور ارهب وتپ ویرآ دشو مارآ یمک شبلق درد ، دیچیپ

؟ یرادن زاین یزیچ -

: دیسوب ار شا یناشیپ ویرآ و داد کتنا نیف طر هب رس مارآ نی ریآ

ویمما. منک یم هقردب ور انیا نامام -

شیپ شلد هک ردحیلا ویرآ و درک وزاب تسب مشچ شدییات در اهنت نیریآ

شندی. یم قاتا ارزایبورن ناش هملا کم نیریآ . تفر نوریب قاتا زا دوب وا

ویرآ ردام دوب، هدش صخرم وحاالهک دوب هدن ام ناتسرامیب رد بش کی

و دوش تیوقت کرتخد وبدات هدرک تسرد موقی یاهاذغ ناشزور دنچ یارب

تبق ارم شناج ملث اهولقود اوزا ندش بوخ امزن هکات دوب هداد نانیمطا

یم تبحم و دنتشاد شتسود یردقنآ هشیمه ، ویرآ ومردا ردپ دنک. یم

یزیچ و دمآ رد ندش هتسب یادص . دیشک یم تلا جخ یهاگ نیریآ هک دن درک

: تشاذگ قاتا اپهب ویرآ هک دیشکن لوط
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؟ منیچب زیم ای میروخب اذغ قاتا یا؟وت هنسرگ ... نتفر -

نیریآ وا... کاروخ و درخ و حلا ِنارگن هشیمه لثم وآویر دوب هظر کیدزن

درک شکمک درک. ش تمس رسعی ویرآ و دوش زیخ مین شیاج رس درک یعس

: تشاذگ شرمک تشپ یتشلا وب دنی شنب

یت؟ حار -

؟ ینو می شپ نم اب جاودزا -زا

نامشچ رد شهاگن دز. هرگ ویرآ ی هنیس رد سفن نیریآ ی همدقم یب لا وس

درک: دشوامخ لفق کرت یخد لسع

؟ سوهیلا هچ نیا -

: دزیرن کشا هک درک ار شش تال مامت نیریآ

! ناتسرامیب ...وت مدینش مدوخ -

مارآ ات تسب مشچ یا هظحل و دیشک شندرگ تشپ یتسد یگف ابکال ویرآ

درک: زاب مشچ درو شف شتسد نایم ار نیریآ تسد . دشاب

! تقوچیه ... نیریآ مت سین و مدوبن نومیشپ ابوت جاودزا زا تق وچیه -

من تشاد شنامشچ . دیشک نوریب وا تسد ارزا شتسد رایتخا یب نیریآ

تف: رگ یم

مشچ هب هراد یخیل نومینس توافت سلا هرآ؟هد منک... یم راتف ر هنوگچب -
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ویرآ ماه؟ هدرم راگنا هزور دنچ ه کنیا ؟زا ماندز قن زا شید هتسخ ؟ دایم

نم...

دش: رت ظیلغ شمخا دو نابسچ کرت خد یاه بل هب هراشا تشگنا یرآو

تسد زا متشاد بشید نم ! نیریآ نک هزم هزم لوا رو ینز یم هک یف رح -

ور یتقو مبلق هک ادخ وهب مداد تتسد زا راب هی نم نیر ت...یآ مداد یم

مدز... یم ور فرح نوا دیابن ! دایبرد شاج زا داوخ یم یناتسرامی ب تخت

...هب ینک کش تدوخ وعالهقمهب قشع هب یرادن قح یلو ! یراد قح

! یدوب نم،وت باختنا اهنت مزاب دش یم رارکت هتشذگ مه راب رازه هگا هکنیا

... تمتف رگ سپ ادخ زا یتقو منوا ؟ مشاب نومی شپ تنتشاد زا هشیم هگم

: دروخ رس شا هنوگ یور نیریآ کشا هرطق

... ویرآ -

د: یسو ارب شکش ا هرطق آویر

... مناج -

: تسکش شیاهدرد زا نامزمه دشو مرگ وا یاه فرح زا نیریآ لد

؟ یتف گن نم وهب یت شاد ربخ هن؟ هگم ... یتش اد ربخ -وت

داد: ناکت رس مارآ و تفرگ هلصاف یمک ویرآ

... مگب تهب دعب ، هشب رتهب حتلا مدوب رظتنم -
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: دیشک شنامش چ ریز یتسد نیریآ

یفخم یور یازیچ بقیههی ندیدن بی سآ هساو نوم همه ...ام ممهف یم -

نومدصق یلو... هشابن وخب مه شنتفگن دیاش هک ییازیچ .هی مینک یم

! هتظفا حم طقف

کرد ونم یتفگن وت هک تفگن ! یدش خلت ووت مدرک یفخم مه نم هک تفگن

شت سد یور تسد نی وریآ دیدزد نیریآ زا هاگن یتح اران اب ویرآ ... مدرک

تش: اذگ

نم؟ یتح ؟ای یدیم هف وت هک ننود یم اباب و نامام ؟هرآ؟ یراد ربخ -وت

ور؟ یچ ههم نتف گ تارب

را شتروص فرط کی ویرآ . دریگب ار شیاه کشا یولج تسناوت یمن دگیر

دش: هدیشک وا مشچ ریز رآما شتسش تشگنا و تفرگ باق

یتح وترو تردام و ردپ ! هرادن ربخ یچیه زا تردام ... هرادن ربخ ترد -ام

. نراد و نتشاد تسود نوشیعقاو ی هچب زا رتشیب

مت؟ شنسی رت خد نم هنود یمن منامام -

داد: ناکت نیفرط هب یرس ویرآ و درک همزمز ضغب با

... هنود -منی

؟ ناتسدرک یرب یم ونم -
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هقیقش و تفرگ ششوغآ رد دوجو مامت اب ویرآ هک تشاد درد نانچ شنحل

: دیسوب ار شا

و منز می فرح ترتکد !اب یونشب تردپ زا ور یچ همه هرتهب مرب... -می

یلو ! میریم امتح ، تسین دب تارب هداج نوت دوب و ترفاسم هک تفگ هگا

...خب؟ ینک تحار تسا دیاب شلبق

دز: قه و دیشک گنچ ارهب وا نهاریپ نیریآ

... مشک یمن هگید منک یم سح هنک... یم درد مبلق -

شرمک ت شپ تسد ورآما درک یفخم یوا هناش اررد شکشا هرطق ویرآ

: دیشک

! مدیم لوق ... نرذگ یم نوشمه ازور نیا ... دایم وخب یازور -

لوق هب هشیمه نیریآ هک را ،گنا دشاب هدرک اررگم کرتخد لد شلوق هک راگنا

ششوغآ اهدر هقیقد دشو مک شنت شزرل ، دشاب هتشاد نامیا یوا هنادرم

دوب... شنما ی هطقن آویر شوغآ مدنا.

***

و هرفن ود تخت نآ زا یا ارگوهش شدوخ ناج، یب یتشوگ ملثتهک تسرد

هب شا عقوم بد ِمامح وبدزا هدرک زرل . دیزرل یم و دوب هدرک عمج للجم

دید، یم ینامرفان ینشدو یم هن رگا یهک درم رو تسد ...هب نروس رو تسد

رس زا ییوم یلو دریمب دوب رض اح انیاس و درک یم دیدهت ار شا هداوناخ
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! تسا شا یگدنز رخآ ی هط اجقن نآ درک یم سح ... دوشن مک شنا زیزع

... دریمب درد و یدیما زاان هدنام مک درک یم ...حس تخت ی هشوگ اج نامه

هس هک دوب،کفرنیا هدیگنج یها بتشا مدآ ِلتق یارب مامت سلا هس هکنیا ِرکف

دش یم ثعاب دوب، هدش ه چیزاب رتدب وحاال دوب هدروخ یزاب مامت سلا

دنک! گرم یوزرآ

هظحل امهن لثم تسرد دوب. هدیچ همانرب هرذ هرذ شنداد رازآ یارب نروس

کدنو ضوع سابل و دورب دادبهمحما رو تسد دعب، و درک شدقع هک یا

باوخ سابل زج یزیچ شدمک رد هک دید ، تشگرب محما یزا تقو انیاس

یتوافت نانچنآ ناشندیشوپن و ندیشوپ هک ییاه باوخ سا .بل تسین

اب دعب محماو رد شناوت مامت هکبا یا هظح زال تسرد شنامشچ . تشادن

یدد. یمن تسرد رگید دوب، هدز راز ریرح باوخ سابل نآ رد شدوخ ندید

و دوب هدرک مجع ار شدوخ فاحل ریز تخت ی هشوگ رات! دوب...ِرات شهد رات

... دگنج یم هچ یارب تسناد یمن . دیرپ یم باال دینش کهمی ییاد ص ره

نت هک دوب هدن ام یقاب یحور رگم و دنک ف رصت ار شنت تساوخ یم نروس

شیاج رس و دشکب ینیه هدارا یب دش ثعا ،ب قاتا رد یادص ؟ دشاب مهم

نروس نلبد تماق ندید واب دیچیپ شدوخ رود رت مکحم ار وتپ . دنیشنب

یشزرو ک راولش اهنت و دوب هنهرب شیوربور درم ی دیز!باالهنت رل شنت مامت

رد اهوم نآ زا رات وچدن تشاد من راگنا زونه شیاهوم بدو. هدیشوپ یب ذج

هک کانتشحو ردقنآ وبد! کانتشح و اما شمخا دوب. هدش هرا شا یناشیپ

رتشد: ظیلغ نروس مخا و داتس رف نییاپ رادادص ار شن اهد بآ انیاس
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ور! وتپ نک -زاب

هدارا یاسانبی هک دوب هدش مب نانچ شیادص و دوب یرو سدت نانچ شنحل

درک یعس دنو ابسچ مه هب مکحم ار شیاهاپ دز. رانک شرود ارزا وتپ

و تف اررگ شیوزاب نروس هک دنک لفق ریرح سابل ی هنیس یور ار شناتسد

زا ابیرقت انیاس هک دیشک ار شی وزاب یروط وا، هب ندز بیسآ هب هجوت یب

رگا کش نودب . دیچیپ قاتا رد شکاندرد غیج دشو ترپ نییاپ هب تخت

دش! یم نیمز شقن کرت رکد،خد یم اهر هظحل نآ اررد شیوزاب نر وس

! متسد -د...

و دیوگب هملک کی تسناوت اهنت دوب هدش سیخ درد کهزا ین امشچ اب انیاس

راشف را شناوختسا تشاد . تخاد وانا یوزاب یور شتسد هب یهاگن نروس

نازیم هکنیا رکف ... دهاوخب هک دوبن یزیچ یکیزیف بیسآ و داد یم

نکدو یم اردر شیاه زمرق طخ هدارا یب هک تسا یدح هب شزاسانیا نترف

دنک. شیاهر یشزرا یب مسج لثم ت سرد دش ثعاب نزد، یم بیسآ شنت هب

ال ماک سابل نآ اب درک یم سح . دتفین هک تفرگ راوی شارهبد تسد انیاس

و تشادرب یلسع زیم یور زا یلر تنک نروس . تسا هداتسیا وا یورب ور هنهر ب

یم ار نیا ... تشادن نداتسیا اجِن یتح کرتخد . تسشن تخت ی هبل

یا هوم . دمهف ب یبوخ هب شنامشچ رود یهایس و وناز شزرل زا تسناوت

یدشد یگدروخ امرس کی ات یزیچ دیاش وبدو سیخ راگنا زونه ش دنلب
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دش، دش،دب درس دح نآ ات روطچ هک دیم حلا،هفن نیا ...اب تشادن هل صاف

ارپر قاتا مامت یبرع ک یزوم یادص و درشف ار یا کدهم شدهک در مان یتح

دز: بل هن ادرسنوخ نرو دشوس شا هریخ تهب اب انیاس درک!

! صقرب -

... تسا لبق زور ِنهد روس نامه ، شیوربور درم دنک رواب تسناوت یمن انیاس

: تفگ و درک ر تدنلب ار کیزوم یادص نروس ... ندروخ ریت زا لبق ِدرم نامه

! صقرب ... ترامع یدموا مادختسا هساو هک یزور نیلوا لثم تسرد -

. تفرگ راوید ارزا شا یکته و دروخ رس انیاس ی هنوگ یور یکشا هرطق

دش. می بآ هرذ هرذ نورد زا انیاس و دناو خ یم هناشوخرس هدنناوخ

و درک مخا نرو وس داد تناک ارابرمتی شرمک راچان هب هک یا هظحل تسرد

رد شناتسد هک هظحل نامه زا تسرد ،"! رتشیب هک" تفگ یناب ز یب نابز اب

ی محر یب اب سابل و دنتخی ر شفارطا ییابیز هب شیاهوم و دروخ بات اوه

زا ناج ، تشاذگ شیامن ارهب شناج مامت نرو س هاگن ریز هچتمامرت ره

و دیخرچ و دیخرچ . دیخرچ شرس ودر قاتا هرابکی وبه تفر هرذ هرذ شنت

تسد دنک، دروخرب درس یاه ت کراپ هب ترد ق مامت اب شرس هکنیا زا لبق

دش... هایس اج همه و تسش ن شنت ریز یدنمت ردق

***

ورف کسوت رد قاتا . دینش یم ار مرس تایوتحم ندیکچ هر طق هرطق یادص
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درک یم تکرح یا هچرو م رگا هک تکاس ردقنآ ! قلطم تو کس دوب... هتفر

دوخ یاج هک شرانک درم یاه سفن . دونشب شیاهاپ یادص تسناوت یم هم

ناج شیب کشخ یاه بل ... دندوب هدز بسچ راگنا را شی اه کلپ ! تشاد

دش: هدیشک شیا ه بل هب یسیخ متلا سد درک سح دو ندروخ ناکت

! وتام شچ نک -زاب

و یروتسد ردق نامه درد! رپ مه دیاش و درس ردقنامه بدو... نروس یادص

دنک. زاب مشچ هک تساوخ یم هنا سمتلم یا هچب رسپ ، نحل نآ تشپ دیاش

هتسشن ار نروس و داد هلصاف مه زا یمک ار شیا ه کلپ یندنک جان نیاساهب

! سیخ متلا سد شنورد و دوب یکچو ک بآ تشت شرانک دید. ش تخت ی هبل

دیزرل وا تسد یدرس زا یا هظح ،ل تسشن شا یناشیپ یور هک نروس تسد

دی: شک بقع ار شتسد نرو وس

... هسب یریم یمن عفال هک نیمه ! تسین مهم یلو ... یراد بت مک هی زونه -

دش. لبدن نر وس و تفرگ شتآ یوا هنامحر یب نحل زا انیاس بلق رد یگر

تعاس هب یهاگن نیاسا . تفر نوریب قاتا وزا تشادرب ار کچوک تشت

دیمهف دوب، هتشذگ بش همین زاسه هک تعاس وابیددن تخادن ا شیوربور

نروس و هدوب شوهیب تعاس تفه ... هدوب شوهیب تعاس فهت زا رتشیب هک

دوب هدرک شرامیت مامت تعاس تفه ، تشاد ترفن وا زا هک ید !رم شراتسرپ

زاب وبل تشگرب قاتا کیرات همین یاضف هب نرو س هک یا هظحل تسرد و

دش: دیما ان کرت خد دیما مامت درک،
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! هروخ یم تهبهم اندرک فعض و شغ نیا زا -حملا

یور بسچ همدقم یب نروس و دنیبن ار شک شا نروس ات دنادرگربور انیاس

خآ انیاس . دیشک نو ریب دوب هدش مامت هک ار یمرس لدین و دنک ار شتسد

: تسشن شتخت رانک هرابود نروس و گتف شتسد تشپ شزوس زا یا هفخ

هی زا دعب تعاس دنچ یتقو ردربمد، هب سملا نوج هلولگ نوا زا یتقو -

هتدای ! مشکب سفن یتشاذن و یدوب ،باالرسم مدرک زاب مشچ ساسح یحارج

؟

مارآ ار وا یاهوم زا یتمسق نروس و دیکچ شمشچ ی هشوگ اسنیازا کشا

: داتسرف شش وگ تشپ

نمپردتو ! متشکن نم مگب و منزب فرح متسنوت یمن یتح هک ینم -

! یدیرب ور متشادن ندز فرح ناوت یتح هظحل نوا هک ینم سفن ... متشکن

تشپ ار کرتخد یاهوم زا یر گید تمسق نروس دزو یمارآ قه انیاس

دز: ششوگ

تِسود هک یکی دش، ترخ هک یکی ور... گرم بهحلا ِیمخز هی سفن -

! تشاد

اب شهاگن و دنکشب هشی مه زا رتدب انیاس بلق دش ثعاب ، شکاندرد ف ارتعا

، شبحاص هک ییاه یلسع وا... گنرشوخ یاه یلس ردع دوش قلف ینامیشپ

درک: همزمز و درب انیاس شوگ ک یدزن سر
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؟ هراد حیلا هچ ین ودب یاوخ یم -

کرتخد !نت دیسوب ار شندرگ ن روس هک دوب رحفنهدز یا هملک زونه انیاس

دز: یدنخلت و تشاذگ وا فنت رطنآ ار شتسد کی نروس و تفرگ زرل

یخلام نیع یا هرذ و منک ور حتلا تاعارم دیاب هکنیا ادهر؟ حیلا هچ -

؟ هراد حیلا هچ ، تسی ن

: دیسوب ار شبل رانک نروس و درک تشم شناتشگنا نایم ار مالهف انیاس

موه ؟ هراد چهحیلا هنک یم هدافتسا وس زات هراد رفن هی ینک سح هکنیا -

؟

ار شنامشچ درک! یم درد هک یبلق درک... سح شناهد اررد شبلق انیاس

نآ ششوپ هنتا هک ینت ... تفر کران شنت یور زا وتپ و درشف مه یور مکحم

تکرح دشویب فقوتم هیناث دنچ نروس دوب... ریرح هاتوک نهاری پ نامه ،

... دشک ب غیج ، دیوگب دنک،هن تمواقم انیاس دوب رظتنم هک راگنا درک. شهاگن

انیاس وا،گار یارب شیاه ندناوخ یرُک الفامتم خرب هک تشادن کش

یلو دور... یم نو ریب قاتا وزا دنک یم شیا هر هلصاف دنکبال تمواقم

زا هک شسابل ودنب داد راشف مه یور رت مکحم ار شنامشچ اهنت کرتخد

یچز چیه رگید . درپس او تسد ارهب شدوخ رتف، رانک شا هناش یور

. دنار ذگ یم ار شا یگدنز بش نیرخآ درک می سح ... دوبن مهم شیار ب

دید... دهاوخن بصحار درک یم سح
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***

زا باتفآ یدد. شرانک ار انیاس و درک زاب مشچ ، شرانک یدرس مسج سح اب

یور و گنر بی تروص یور دوب تفره رانک همین ات شا هدرپ هک یا هرجنپ

و دوب هتسب شنا شچم ! دروخ یمن ناکت یا هرذ کرت وخد دیبات یم انیاس

و تسش ن شیا رسج یناه گان نروس دمآ... یمن مه شیا ه سف ن یادص یتح

خدتِر ندید واب دمآ بشید هب شد ای هزات دش! ناشتیعضو هجوتم هرابک هبی

مسج شد...نآ سبح شا هنیس رد سف دوب،ن هزانج ملث تسرد هک شرانک

انیاس هب قلعت م دوب هدرک سمل وارا هدارا یب باوخ رد شتسد هک درس

وا تسد ارهب شدوخ لبق بش هک یها کیبپن رتخد هب قلعتم دوب...

ذهر یتح شیاه دوب!لب هدش رتدیف س راوید چگ زا شگنر وبدوحاال هد رپس

شیوزاب یور تسد تشح ابو نروس دش ثعاب نیمه و تشادن گنر یا

: دراذگب

... انیاس -

بلق هب سرت ! دیزرلن مه شکلپ یتح . دادن ناشن یشنکاو نی رت کچوک انیاس

ارآمهب یلیس دنچ و تف رگ باق ار کرتخد گنر یب تروص و داتفا نروس

دز: شتروص

! وتامشچ نک زاب انیاس ... انیاس -

دیس رت ...نچنا دیسرت نرو وس دوب هدز خی یناج یب مسج لثم ت سرد شنت

درک.آقنرد سح ار یفیفخ ضبن و تشاذگ انیاس ندرگ یور تش گنا هک
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تسد زا مه نا برض همنا تش اد ناکما هظحل ره راگنا هک هل صاف واب فیفخ

هک یا ربنههیواومالهف نت ند دزوابید رانک ار وتپ هدز تشحو ... دورب

دمآ: دنب شسفن دوب، هدش یکی نوخ با شدی فس گنر

ادخ... -ای

لبق تعاس دنچ دای هدز... ادص ار ادخ یک راب نیرخ هکآ دمآ یمن شدای

هو دیشوپ سابل هک دوب با رخ شلا ح نانچ و هداد ماج ارنا شراک ! داتفا

رب ینبم شکشزپ دیکا یاه هیصوت دوب.بخرالف درکه اهر کار رتخد

و دوب هدرک دود مه ترس شپ ار خن دنچ اکلم، یدوبهب ات راگیس ندیشک ن

شردزا رانک حبص ات اهنت نروس و دوب باوخ دوب.اسانی هتشگرب قاتا به دعب

و تسا گرم زرم در یزیرنوخ زا کرت هخد کنیا زا ربخ یب دوب. هدیشک

هک تشاد ار یا هچبرسپ سح دنک. یمن شناج بیار یسامت لا نیرت کچوک

! گرم سح دنک. اکیر دناوت یمن و دریم یم شمشچ شیپ دراد شردام

عیرس دز، یم شیولگ رد بلقیهک ...اب شا یگلا س جنپ لثم تسرد یسح

درم بدوکه هدی سرن مود قوب . تفرگ ار شکشزپ ی هرامش دشو دنلب

داد: باوج ال سنایم

وس... -ولا

دز: داد نروس هک دوب هدماین نوریب زاداهنوا لماک زونه شمسا

االن! نیمه ش... یرجت نامتراپآ -ایب
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دوب: هدش نارگن رتکد یادص

دشه؟ یزیچ -

شیاهوم نایم یتسد مک حم ندوب، زهدن راگنا هک ییانیاس هب هریخ ن روس

: دیزر دبل برا نیا شدنلب یاد وص درب ورف

وتدوخ دوز ! هخی شنت ... هریم یم یزیرنوخ زا ممشچ ولج ادهر هرتخد -

نو...وزد! سرب

تسشن تخت یور انیاس رانک درک. عطق ار سامت و دنامن وا زا یفرح ر ظتنم

: تفرگ شوغآ شاررد درس ونت

نک... نوشزاب ! وتامشچ نک ...زاب انیاس -

هکنیا رکف دنک... هتکس سرت زا دوب هدنام !مک شکلپ ندی زرل یتح زا غیرد

دنلب دنک. گرم یوزرآ دش یم ثعاب دوب، هدرو آ انیاس رس نآبالار شدوخ

ندید واب دناشو واپ نت ارهب شدوخ نهیا هاریپ زا یکی زاههم لوا دشو

: دیزرل شیولگ دوب،یسب هدش رت هدرتسگ تخت یور هک ینوخ

؟ مدرک یطلغ هچ رکمد؟نم یطلغ هچ -

گنز ی ادص و تفر شنت زا ناج راب رازه شا، هناخ گنز ند مآرد ادص اتهب

دش: دراو هلجع اب رتکد و دیود رد تمس شن اوت مامت ،اب دینش هک ار

؟ تساجک -
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هراشا ناشب اوخ قاتا هب نروس و تشاذگ هناخ اپهب شرس ت شپ شوایس

درک:

... اجنوا ... تساجنوا -

ناج یب یدسج اب شگنر هک انیاس ندید دشواب قاتا اودر عیرس رتکد

درک: تشح و تشادن توافت

؟ یدروآ شرس هچبالیی -

ریت هک دوب حضاو ردقنآ نیاسا حلا لیلد ... هدمآ شرس هچبالیی دیسرپن

دادزد: ناهد مرد نروس و تفرگ فده ار نروس میقتسم شماهتا

! یدب شتاجن دیاب هدب... شتاجن -

یصوصخ قاتا اپهب تساوخ یمن دوب. هداتسیا قاتا نوریب شوایس

نروس دوب! مههیچز یایوگ دینش یم هک اهیی هملا کم یلو دراذگب شسیئر

ن روس هک تسناد یم شوایس اهنت و دوب هدرک رادر شزمرق طخ نیر تدب

تقوچیه نروس هک ییاهراک نیرتدیعب ... هدرک مه دقع رتکار خد یتح

ی هطبار یو رابجا جاودزا کی لیمحت ! دهد شم اجنا درک یمن روصت یتح

... شدعب یرابجا

نروس رگا . دنام زاب شناهد نوخ زا مجح نآ ندید دزوزا رانک ار وتپ رتکد

لوا درک! یم درخ شناهد اررد شیاه نادند شک نودب ، دوبن شسیئر رسپ

شد.اب شراشف نتفرگ لوغشم عیرس و درک لصو کرتخد هب یمرس همه زا
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زا سانیا هک یکانتشح و رطخ روصت زا یا هظحل ، جنسراشف یور ددع ندید

: دنام تام دوب هدنارذگ رس

رتر ید هقیقد دنچ فطق هگا ینعی یچ؟ ینعی ینود !می هشیش ور شراشف -

یم میمگ؟ یچ یم هف یم ... گرم مشدعب و امک وت تفر یم مدیسر یم

ه... تشاد یز یرنوخ شیپ تعاس شیش جنپ زا لق ادح رتخد نیا درم!

درب: فور شیاهوم تشپ مکحم ار شتسد ود ره نروس

؟ هنوم یم هدنز -

مشخ و ینارگن اب نروس هک دنک زاب شتتام بهش بل هرابود تساوخ رتکد

دز: داد

؟ هنوم می هدنز مدیسرپ -

انیاس نت ریز ارزا ینوخ ی .مالهف داتسرف نوریب راد ادص ار شسفن رتکد

درک: ب ترم شیور ار وتپ و دیشک نوریب

راتسرپ هی هرتهب ، ناتسرامیب شیرب یمن منود یم هک ییاجنوا هرآ...وزا -

. هشاب ش بقارم زور دنچ هک ینک ادیپ نز

فیک رد شلیاسو نتشاذگ لوغشم و درک قیرزت مرس رد فلتخم یو راد دنچ

: داتسیا شیوربور نروس هک دورب نوریب قاتا زا تساو دشوخ تنوسماس

؟ دایم شوه -کیب
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دز: لز شنامش ردچ یدنخشی ابن رتکد

؟ شنوج هب یتفیب هرابود هک دایب شوهب -

دز، یم نرحف روس اب مارتح ا نودب رپهدو یب روطنآ هشیمه هک یسک اهنت

: دیرغ شیا ه نادن د نایم زا نروس دوب. ناش یگداونا یخ سهلا دنچ ک شزپ

وهفبم! تنهد فرح -

دش: شک یدزن یمدق مخا اب رتکد

درک کمک نم هب هک دوب رتخد نیمه ، ترامع تندروآ هدروخ ریت هک یزور -

یشح و گرگ هی لثم هک یرتخد نیمه ! ردبیرب هب سملا جنو هلولگ نوا زا

وردیید... شنت بجو هب بجو

درک تشم شتسد اررد یوا هقی مشخ .اب دنامب مارآ تسناوتن گیدر نروس

درب: ادصباال و

؟ ینز یم رزمتف تدوخ ارب هک ینود یم یچ ه؟ کیترم ینود یم یچ -وت

دنک: نا شیادج درک یعس دشو قاتا دراو عیرس ش وایس

...اقآ... افطل دیشاب مورآ -اقآ

اتاق وزا داد ناکت فسات هب یرس اهنت ودرتک دیشک قعب ار نروس هبزرو

دیش: یبرنوک شوایس ت سد زا مشخ اراب شیوزاب نروس . تفر نوریب

... وتتسد شکب -
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یدگل وبد هداتفا سف ن سف هبن هک ردحیلا نر وس و داتسیا بقع شوایس

دز: شرا نک یلدنص هب

هب یچ همه سک،زا همه ،زا مدوخ زا ...حملا هروخ یم مه هب هراد -حملا

! هروخ یم مه

و تسشن تخت ی هبل یتقو و دوب هتسشن شراد گر نامشچ رد کشا من

شرس یرد سک دشو شا هریخ یتحارا ابن شوایس ، تفر شی اهاپ زا ناوت

دش..." دهاوخن لبق لثم رگید درم "نیا درک همزمز

***

ار شندرگ یتح . درذگ یم هداج هب شندش هریخ زا تعاس دنچ ت ادسن یمن

هب زاین شکرتخد هک تسناد یم راگنا مه ...رآوی رگید درک یمن سح مه

دش گنررپ نیریآ مشچ رد هک ناتسدرک یو لبات دز. یمن یفرح و دراد کسوت

هرذ یلو دوب درس اوه . دیشک نییاپ ار هرجنپ و تفر یگ دنلب سفن هدارا ،یب

یوب داجه فارطا ین اتسهوک یاضف رسِد .داب تشادن ت یمها شیارب یا

یدرم و نز مه زونه و دوب شا هناخ ینامز هک ییاتسور یوب داد! یم هناخ

رتخد دوب هدیمهف هک یردام و ردپ ... دندیشک یم ار شراظ تنا هناخ نآ رد

تساوخ یم شلد دوب، ه دمآ ناتسدرک وحاالهکات تسین ناش یعقاو

شلد ... دناد یم ار تقیقح هک راگنا هن راگنا نزبد. نتسنادن ارهب شدوخ

شردام رانک اه تعاس تشاد تسود دعب، و تساوخ یم ار شردپ شوغآ

حرطم بش نامه ار شلد ِدرد هک داد لوق شدو خ هب هظ حل نامه ... دباوخب
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.حق دیوگن هظح مهنال ار ناتسدرک هب شنتفر یناهگان لیلد ...هک دنکن

؟ تشادن قح ... دریگب مارآ شا یردپ ی هناخ رد بش کی یارب طقف تشاد

دوب. هدن امن نا شیاتسو بهر ندیسر ات یزیچ دشدنو یم در اتسور هب اتسور

لبق سلا راهچ زا رتشیب هک یکچوک تشد نامه به کید ...زن دندوب کیدزن

هنا یفخم دوب. درکه ادیپ یمخ ارز ششوپهایس درم ، شنات خرد زا یکی تشپ

رد تارطاخ دن... دوب هدرک شنام ورد هدرب هناخ هب شدمحم ومع کمک واب

و تسیب درم کی دوب. رت ناوج ویرآ اه عقوم .نآ دندش یم رت گنررپ شرس

و دوب اریدهد شا سهلا ود رسپ و رسمه غاد ... هدیدغاد ی سهلا هن

تاجن ار شناج هک یدرم ! ماقتنا سح تدش وبدزا هتف رگ نوخ ار شنامشچ

سلاشمتما راهچ و یس هک دوب هدنامن یزیچ و دوب شر سمه دوب،حاال هداد

اپ اهزور نیا و تسا یچزش همه دروخب مسق تسناوت یم هک یدرم دوش.

رمدیهک نیرت قشاع تخ، انش یم یهک درم نیرت یقطنم دیآ. یم شی هباپ

و دوب ششوپهایس ی ویرآ ، تخانش یم هک یدرم نیرتدرم ، تخانش یم

هک دیوگب ... تسیفاک دیوگب و دریگب شوغآ اررد شبلق تسناوت یم شاک

رخآ ات شاک ؛ مهاوخ یمن ماقتنا هک دیوگب ... تسیفاک م اقتنا ، ریگب مارآ

... دسانشن امار نامدو زجخ سک چیه شاک . مینک چوک دابآاجکان هب نامرمع

؟ هتدای دوب! اج نیمه -

و درک هراشا دن دوب هدش کشخ ناتسمز رد شنا تخرد هک یتشد هب هدارا یب

هراشا نیریآ هک ییاج تمس شهاگن . تشاد هگن هداج رانک ار نیشام ویرآ
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کدر: شهاگن نیریآ و دیخرچ دوب، درکه

... یمخز ! یدوب شوهیب هخآ ... تسین تدای -

لد . تشاد خرس هیا هگر شمشچ یدیفس و دوب هدش هایس شنامشچ ریز

تف: رگ شتآ شا یگ تسخ یارب ویرآ

ور! هبیرغ ِیم خز درم ادید...یه -جنامت

دز: چپ بل وزری درک سمل ار ششیر هت نیریآ ناتشگنارس

... شوپهایس ِدرم -یه

هشیمه رتزا گنتلد ار شتسد فک و تشاذگ شدرس تسد یور تسد ویرآ

: دیسوب

ی! دروآرد شنت زا هایس -هک

هرجنپ مست ندرگ هرابود و رسخدرو شا هنوگ یور نیریآ کشا هرط ق

: دناخرچ

ه. مشچ وان کیدزن تخرد نومه ؟ ینیب یم دوب... اج نومه -

: دیسرپ کاندرد یدیدرت واب تفر نییاپ ویرآ یولگ بیس

یتسن ود یم هگا ، بقع هب یتشگ یمرب هگا ؟ یداد یم شتاجن هرابود -

نتفگ یم تهب هگا ، قیمع ردقچ شامخز و هکانتشح و ردقچ ش هتشذگ

هس، منیشان مه وشدوخ یتح یهاگ هک هدروخ هرگ ماقتنا اب شبلق یردقنوا
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دایب، تگنشق یامشچ هب کشا هرارق یاندآم رطاخب زور هی یتسن ود یم هگا

؟ یداد یم شتا جن مزاب

هرآ! -

ندرگ ویآیرن تسشن ویرآ مشچ کرد شا من هک داد باوج دیدرت یب نانچ

ارابمتما ویرآ تسد و دیزرل یم ضغب زا هک یبل دزاب دنخبل درک. جک

: درشف شقشع

هک یروج هی دعب لبق! لثم تسرد ... مدرک یم شرامیت ... مداد می شتاجن -

شامشچ یتقو ، هشاب نم درم هرارق هدروخ مخز درَم نیا مت سنود یم راگنا

ووت مدرک یم ش لغب مکحم ، دروآ یمن هباورب مخ دشو یم خرس درد زا

شادرد همه دعب (... منوج هب تدرد من"...( ایگ هل تاضق فگمت" یم ششوگ

شرازآ هک ور یزیچ ور...ره شاه سرت همه ! مدیرخ یم مدوخ نوج هب ور

یم شرس زا ماقت نا رکف دیاش . تفرگ یم مورآ ملغب وت دیاش ش دعب داد! یم

ال صا ... هشاب هتشاد تسود رتشیب ور شدوخ درک یم یعس دیاش دا. تفا

... دیاش

: دیزرل شیادص و درک یا خهدن کت

هروخب ریت هرابود هکنیا زا لبق ! دیزرل یم مارب شلد اج نومه دیاش ال صا -

مزا اج نومه و دیزرل یم مارب شلد هرب، گرم یاپ ات راجفنا نوا ایوت

؟ موه درک... یم یراگت ساوخ
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شنیریآ . تسب مشچ فرح ویب دنابسچ شا یناشیپ هب یناشیپ ویرآ

ود سهلا...ره دنچ ی هنامحر ویب تخس ِیزاب کی زا هتس دوب...خ هتسخ

دادند. شوگ مه نازرل ساهی فن یادص هنتاهب هق یقد دنچ و دنتسب مشچ

ماقتنا ات ویرآ گربردند، بقع هب مه راب زهرا رگا هک تسناد یم نیریآ

یم بوخ مه شدوخ وا! ِقشاع و دوش یمن ارآم دریگن ار شا هداوناخ

ناش نایم ی قشع چیه ، دندیگنج یمن مه مهوبیار یاپ اپهب رگا هک تسناد

. دوبن نامیشپ ندوب ِروا سمه زا تقوچی ه نیریآ و تفرگ یمن لکش

هتسکش دوب... هدش هتسخ !قفط شتاظحل نیرت تخس رد یتح و تقوچیه

ردقچ ره شیاهدرد مامت هک تسناد یم بوخ ، شلد !ویلته هشیمه رتزا

دوش... یم خبو آمار مارآ وا ،ردکران تخس مه

***

هک وردحیلا دیسوب ار شداماد و رتخد یناشیپ ینابرهم اب نیریآ ردام

دز: بل تشاد کشا من شنامشچ

؟ دیدرواین اهرو هچب ارچ ! دیدمآ شوخ یلیخ ... دیدمآ شوخ -

گفت: ویرآ و دنتخادنا رگ یدکی هب یهاگن ویرآ و نیری آ

. امتح نوشمیرایم دعب هعفد هللا اشنا . ندنوم مردام و ردپ شیپ اه هچب -

داد: ناکت یرس هنانابرهم نیریآ ردام

. مشچ ور نوشمدق -
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ما جنا ار هناخ یاهراک زا یشخب کانور شرتخد اهاب سلا هک دم حم ومع

دوب،اب هداتسرف رهش هایرد گشن اد شارهب رتخد یگزات وهب دنداد یم

شوغآ رد هیناث دنچ نیریآ و درک لا بقتسا نیریآ و ویرآ زا ییور شوخ

شنت زا یزرل دش ثعاب دناد، یم ار زیچ همه شردپ هکنیا رکف . دنام شردپ

وره درشف شتسد نایم ار نیریآ ی هدز خی تسد درک... سح ویرآ و درذگب

و تفرگ اج شرتخد کران نیریآ ردام . دنتسشن یا یتشپ هب هداد هیکت ود

: دنارذگ رظن ارزا یوا هشیمه والرغرتزا هدیرپ گنر تروص

؟) منامام یبوخ ؟( مکیاد یبوخ -

رظن به یداع شنحل درک یعس و دناشن شبل یور د نخبل یتخس هب نیریآ

دس: رب

یاوه هک دوب یزور دنچ ملد ... مبوخ (. نامام مبوخ )... هکیاد مبوخ -

اینم. متسنوتن ! تشاد ن اتسدرک

ت: فرگ قمع یمک ش دنخبل و تخادنا ویرآ هب یهاگن

. میداتفا هار شدعب تعاس وچدن متفگ ویرآ هب رهظ -

درک: هاگن ویرآ هب ینادردق اب نیریآ ردام

دوب! هدش هرذ نهی اتارب ملد ... یدرک بوخ .( مناج ) منا یگ یدرک بوخ -

داد: ناکت یرس هنامر تحم ویرآ
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. میدوب نوت گنتلد مه تس.ام هفیظو -

زا دوب هد نام مک نیریآ ردام دش. یم مرگ شناتسد نایم تشا ند یریآ تسد

یفرط زبدنوزا هیرگ ریز دوب هدش فیعض دح نآ هکات شک رتخد ندید

عمج زا هزاجا بسک دشواب دنلب . تشادن زرم دحو هک دوب لا حشوخ ردقنآ

فگت:

! میراد ور نیریآ عالهق دروم یاذغ .اشم، دیایم هک دوب هداتفا ملد هب راگنا -

. هرضاح ماش دیروشب ور نو تور و تسد ات

دیشکن لوط یزیچ . تفر هناخزپشآ تمس و دنامن اه نآ زا یفراعت رظتنم

خیس هب یاه تشوگ گرزب ینی س نیریآ ردپ و درک ادص شار رسمه هک

ندمآ راختفا هب دنتساوخ یم . تفر طایح وهب تفرگ وا ارزا هدش هدیشک

اه تدم از سپ نیریآ ننکدو تسر د یدر وک باب ناک شداماد و رتخد

! شا هدز خی بلق رد یبیجع یامرگ ساسحا کدر. یم یگدنز سا سحا

تفرگ ار شهاگن در ویرآ و تشگ یم شردام یپ هناخز پشآ زاب ِرد اگنهشزا

دش: دنلب هرابکی وهب

منک. کمک ترد هبپ مرب نم -

اب نیریآ . دراد زاین شر دام اب ندنام اهنت هقیقد دنچ هب نیریآ هک تسناد یم

دش دنلب یگن تلد اب نیریآ . تفر طایح هب ویرآ و داد ناکت رس یگنرمک دنخبل

هک شردام و تفرگ ششوغآ رد تشپ درک.زا زاور پ شردام تمس ابیرقت و
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د: یشک ینیه دوب هدش ریگلفاغ

؟ نیریآ -

دز: وچپ تشاذگ شردام ی هناش یور رس نیریآ

هکی... -اد

دش: عنام نیریآ هک دخرچ ب شتمس تساوخ شردام

. مینومب یروطنیمه هظحل دنچ -نه...

دوش: یکی شردام ی دنخهورگهی دوب هد نام مک

. منایگ هشاب ... هشاب -

تشاد تداع هشیمه شکرتخد دوب. هداتفا نیریآ یناوجون و یکدوک دای

ارزا شردام ، دوبن بوخ شلا ح هک تقو .ره دریگب مارآ ات دنک شلغب ر وطنیا

درک. یمن شیا هر دش یمن مارآ هک یا هظحل وتا تف رگ یم شوغآ رد تشپ

؟ نیریآ شهد یزیچ -

ریز نیریآ . دیمهف یم حاللدشار شا هشوگرگج هاگن از هشی دوب...مه دامر

درک: راکنا بل

منک. تلغب داوخ یم ملد طقف -هن...

: تفرگ باق ار شا هدیرپ گنر تروص و دیخرچ شتمس یناهگا ن شردام
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... یدمآ یمن ربخ یب تقوچیه حالتلدو!وت ممهف یم ... مردام نم -

: تفرگ را شکشا یولج ین دنک ناج هب نیریآ

... هکیاد مبوخ اعقاو ... مبوخ -

درک یم مکک شردپ وهب دوب هدز ارباال شیاه نیتسآ هک ویرآ هب هرجنپ زا

وفگت: تخادنا یهاگن دندرک یم تبحص یا هملک دنچ نامز وهم

... راگنا هدراو هنک! تسرد بابک نومار مهب نارهت مگب -بدیا

هاگن .در دادن همادا رگید مه شردام و دنک ضوع ار ثحب تساوخ یم

: تسشن شیاه بل یور یدنخبل و درک لا بند ار شرتخد

. هشاب سالتم شنت هرآ... -

نآ عیرس نیریآ هک دروآ ن وریب تنیباک یوشک ارزا دزوسهرف یا هفرس کت

تف: رگ شتسد ارزا

مز. ادن یم هرفس نم -

هک نیمه و تفر نو ریب هناخزپشآ دنک.زا تفلا خم شرد ام هک دادن ناما

ینی ابس ویرآ و شردپ و هنزگ شآ یگرزب فرظ اب شردام ، تخادنا ار هرفس

اما گنرمک ، تسشن نیریآ بل یور هک یدنخبل ندشد. یی اریذپ دراو بابک

زا رتمک رد هرفس دزو وابقر یعق او دن خبل ندید اب ویرآ نامشچ دوب! یعقاو

هدنارذگ ار یتخس یاهزور رهکادم هک یا هداوناخ دش. هدیچ هقیقد پجن
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باقشب رد ویرآ . دنتسشن رسسهرف مه رانک همه اه تدم زا سپ دن، دوب

نهب امزمه و تخیر یم شآ شیارب شردام و تشاذگ یم بابک نیریآ

دعب زور هک تسناد یم کرتخد داد. یم ناشن یصاخ هجوت مه شداماد

هشیت ، دونشب شردپ زا دوب رارق یهک تقیقح تسناد یم . دیشک دهاوخ درد

وطریکه درک. یگدنز شناج مامت اراب هظحل نآ یلو دش دهاوخ شحور ی

... تشادن دوجو ییادرف راگنا

***

. داتفا ویرآ هب شه اگن همه زا لوا و درک زاب مشچ یی، انشآ یاد ص ندینش اب

و تشاذگ شرس ریز ار شتشم ... شیم و گرگ هزون اوه و دوب حبص کیدزن

هداتفا شترو ص یور یمک رون هک ردحایل وا باوخ قرغ ی هرهچ هب دز لز

وطالین یگدننار کی زا هتسخ هک یدرم ش...هب دنلب یاه هبمژه دوب.زلدز

رات رآما شناتشگنا رس دنک. تحارتسا ت سناوت یم یتعاس ،حاالچند

یب دوب. هدش رتشیب شدیفس یاهوم . دندرک سمل ار شا هقیقش یاهوم

درم هک ییاهرات هب دز هسو .ب دیسوب مارآ و دنابسچ شا هقی قش هب بل هد ارا

دوب... هدرک دیفس وا رانک ششوپهایس

یم حبص ارهب بش شا یردپ ی هناخ قاتا رد هکابآویر دوب راب نیلوا

زیم رو یرحت زیم ، تخت دوب. هدادن رییغ ارت یز یچ چیه شر دام . دناسر

یم شلد نیریآ و دوب هدن ام یقاب لکش نامه هب زونه زیچ همه تلا، وت

و ردپ هک ییاه کشت نامه یور . دنباوخب نیمز یور ار بش هک تساوخ
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یم ار ینیگنس یاه فاحل نامه شلد دناادنز. یم نامهم یارب اهردام

دن. داد یم هتشذگ یوب هک تساوخ

تشلا هبب شرس زونه ویرآ ، بشرخآ دنو دوب هدرک رصف شما ارردرآ ماش

.بیار تفر شا یگتسخ یارب نیریآ ولد درب شب اوخ هک دوب هدیسرن

شلد تهی ساوخ ارهب کرتخد دزات یم یرد همه هب هکنیا و شا یگنادرم

د. ناسر ب

زا دنکن رادیب ار ویرآ هک یروط نیریآ دش، رارکت هرابود هک انشآ یادص نآ

مرساهب زا هظح کیل ، یراخب ندوب نشور دوجو واب دمآ نوریب فاحل ریز

اب کش نودب هک دوب کشالت شبسا ی ههیش یادص ادص، د. یزرل شد وخ

شد محم ومع هک تسناد یم . دهد ناشن شنکاو تساوخ یم یسک ندید

هدز کل یراوس بسا کشالتو یارب شلد دور. یم ل بطصا هب دوز حبص

دوب!

ندید .اب تفر شدمک ستم ادص رسو ویب درک بترم ویرآ یور ار فا حل

و دیشک رپ هتشذگ هب شلد ، دنتشاد رارق اج نامه مه زونه هک شیا ه سابل

نوریب مکد زا یدنلب و مرگ یدروک سابل . تسشن ناش مشچ رد یکشا من

نیورس شلا، یاج درک.به ضوع نآ اراب شا یتحار راولش وولبزو دروآ

سلا دنچ ِن یریآ هک راگنا دز. یگنر دمک نخبل هنیآ رد شد وخ ندید واب تسب

زیم تمس و دیشک شمشچ ریز یتسد درک. یم شهاگن هنیآ در شیپ

تش ون ویرآ یارب یا هچرتفد کچو یک هقرو درک.وری دنت اپ شر یرحت
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. شمنیبب مریم کشالتورکهدر. یاوه ملد ... ریخب ت .صحب مزیزع "سالم

منک. یمن مه یراوس بسا ماپ رط اخب و متسین .نتاه هرادیب مه دمحم ومع

"... شاب نان رگن

زا مارآ ییاه مدق واب تشاذگ ویرآ رس کیدز ،ن شدوخ تشلا ب یور ار هقرو

نیمه طقف ویرآ باوخ هک درک یم ادخ ادخ . تفر نوریب و تشذگ ش رانک

امرس زوس و درک زاب اررآما نامتخاس دوش.رد ن رادیب و دشاب ن کبس راب کی

مک دیشروخ . تفر نوریب و درک لغب مکحم ار شیاهوزاب دز، شتروص رد هک

کشالتو تاب ولخ یارب یمک تصرف ینعی نیا و درک یم عولط تشاد مک

ناشکیراب اتبسن ی هچوک واپهب دیشوپ ار ششف .ک تشاد دمحم ومع

. درادرب مدق رت عیرس نیریآ دش ثعاب نیمه و دوب زاب لبط صا .رد تشاذگ

یمن ثعاب ش فیفخ درد یتح و دوب هدروخ شوج ی گزات هب شیاپ ناوختسا

،اب دیسر هک ناشکچوک ل بطصا یوربور شمککدن. یاه مدق تعرس زا دش

کشالت دنلب هبیلا تسد و دوب هداتسی واا هب تشپ هک دمح م ومع ندی د

دز: ادص قوذ ،اب دیشک یم

ومع...) )! ومام -

دنخبل هناردپ اه سابل نآ رد وا ندید وزا تشگرب مستش عیرس دمح م ومع

دز:

! یروخ یم امرس اوه... هدرس .(... رتخد مناج ) یچک منایگ -
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: تخادنا باال ییوربا و تش اذگ لبطصا اپهب نیریآ

... ومام مراد تداع (! مدروک رتخد !(نم مدروک یچک نم -

کشالتار رس هشیمه رتزا گنتلد نیریآ و داد ناکت رس دنخبل اب دمحم ومع

: تفرگ شوغآ رد

... مگنشق رسپ کشالمت! -خآ

بحاص دوب هدرک سح هک راگن دوب،ا هتخانش ار نیریآ هک راگنا کشالت

یور یه واگ دیشک یم نیریآ ی هناش هب هزوپ ناج ،بایه هتشگر ب شا یل صا

کشا یولج تسنا وتن رگید نیریآ داد. یم رس ههیش و داتسیا یم شیاهاپ

: دریگب ار شیاه

دوب... هدش گنت ملد منم ! منایگ منا... -یگ

شا هتشون یاد یلو تساوخ ار ناتسهوک رد باوا نتخات شلد هظحل کی

هب ور هنانادردق و درک اراپک شیاه کشا دش. ف رصنم و داتفا ویرآ اربی

درک: دمحم ومع

دوب. شهب نوتساوح هک منونمم -

درک: شزاون بار سا یلا دمحم ومع

نیا هکات تسا ه تدم دوب! رارق یب بشید .زا یدمآ دوب هدرک سح راگنا -

. هتشادن ناجی دحه
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: دیسوب ار شلا وی تشگرب کشالت تمس نیر یآ

. شمنیبب مدوب رارق بی منم -خآ...

دی: سرپ ، دروایب هن دناوتن وا هک ین حل واب تشگرب دمحم ومع تمس و

. میرب هار طقف . مشن راوس مدیم لوق ؟ نوریب شمیربب -

فگت: دیدرت اب دمحم ومع

! یروخب امرس مسرت یم ... یدش رساپ هزات -

تخ: ادنا باال یرس و درک زاب شرانک درنهی کشالتارزا را سفا نی ریآ

. باتفآ عولط عقوم ات طقف ! افطل ؟ میرب ... هشن یزیچ مدیم -وقل

نیریآ کشالتارزا را سفا و دات سرف نوری ب رادادص ار شسفن دمحم ومع

: تفرگ

! باتفآ عولط ات طقف رت. خد مشیمن فتو یرح نم -

درب. نوریب لب طص کشالتارزاا دمحم ومع و داد ناکت رس دنت دنت نیریآ

هیر ارهب یصحب هزات یاوه نیریآ دو نتفرگ شیپ اررد یکاخ ی ریسم

ندید ِیلا حشوخ زا مه دوب. اجرباپ زونه اما شیولگ ضغب . دیشک شیاه

رد هک یمغ زا ومه شا هتشذگ ش وخ یاه هبرجت ن درک رارکت کشالتو

داتسیا هک دندوب یور هدایپ ردحلا هقیقد چدن دیمهفن دوب. هدرک هناخ شلد

دز: ادص تقاط ویب
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مامو! -

ار زیچ همه دمحم ومع که درک یم ساسحا دنک. ربص تسناوت یمن درگی

و راکتمدخ دمحم ومع ، شندمآ ایندب زا لبق ها وم!سلا هب ...وم دناد یم

هکننادد! دوب لا حم ... ردارب لثم شر دپ یارب و دوب ناش هناخ ِنیما

: تشگرب شتمس ینارگن دواب اتسیا دمحم ومع

... رگرب هرتهب ؟ یراد درد ؟ یبوخ ... منایگ -

: دیرپ شفرح نایم تقاط یب نیریآ

نم دش... زاب هنوخ نیا هب شاپ هک ید ازون نوا زا وگب مامو... وگب مارب -

هک... منود یم

: دیزرل شا هناچ و درب ورف یندنک ناج ارهب شنا هد بآ

! متسی ن نوشی نوخ ِرتخد هک منود یم -

هچ کر تخد ... شا هنیس رد دروخ هرگ سف ون دیرپ دمحم ومع یور زا گنر

: دندی راب یم اراکشآ حاال شنا مشچ . تشاذگ ولج یمدق نیریآ فگت؟ یم

یرس !هی مدوب شوهیب زونه هک عقوم ن ومه دوب... هدیمهف رتدوز ویرآ -

... ویرآ وهب هنک کش رتکد هک دوب هدش ثعاب شی امزآ باوج

داد: همادا یتخس وهب دیشک شیولگ یور یتسد

ور هیضق مدوخ یتقو ... مشابن وابماب نامام ِرتخد نم دیاش هگب ویرآ -هب
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... هشب رتهب حملا هدوب رظت هگب.نم مهب هتساوخ یم هک تفگ ویرآ مد، فهیم

... هرادن ربخ یچیه زا منامام هک رحفدزه!گتف بابما اب تفگ

دوب راب نیلوا اه زاسلا سپ دیاش و تفر نییاپ شیوربو ر درم ی ولگ بیس

دید: کش ِمنا وا مشچ رد نیریآ هک

دی... سر شتقو هرخ باال سپ -

درار مریپ نیتسآ و تسکش نیریآ ضغب دوب. رادشخ و هتفرگ ، شمب ی ادص

دز: گنچ

نمکیما؟ ! مونشب امش نوبز زا ماوخ یم ... ماوخ یم گبوموما... مهب -

نایم زا هک دید یار کشا هرطق ویآیرن تسب مشچ یا هظحل دمحم ومع

: دروخ رس شا هتسب نامشچ

... مینیشب اباب...ایب -ایب

ار شا هیرگ یولج ی تخس هب ویآرنی دنتسشن یگر زب گنس هتخت یور

ارموهب زیچ همه تساوخ یم شلد دنک... ش وگ تساوخ یم .دشل تفرگ

مه اررد شناتشگنا و تشاذگ شیاهوناز یور ج نرآ دمحم ومع ! دمهفب وم

ار تاملک ات شا یناشیپ هب داد هیکت ار شناتسد یا هقی قد دنچ درک. لفق

: دروآ نابز ارهب تارطاخ دنی.ات چب مه رانک

... کانور دامِر مدئاه! ِلغب ...وت تمدید هک دوب تزور -هی
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شا هدش توف رسمه رحفزا دمحم عوم ارچ شد. هریخ وا هب تهب اب نیریآ

میدز؟

نومه تسرد ... یگن سرگ و امرس زا یدوب هدش ...هالک یدرک یم هیرگ -

ور هنوخ رد رفن ،هی دموا ایندب هدرُم ناجرم و خرهاش موس ی هچب هک هظحل

و ننوشلا بند ناره زات !گتف شلغب وت هچب ابهی دوب ن ووج نز دز...هی

دوب. هدرک مخ رمک ر اوید رانک خرهاش . میداد نوشهار هرط... خ وت نوشنوج

هظح هبل هظحل هساو راب رازه هک یا هچب نداد تسد زا راب هس تش اد درد

... مدی سرپ رو شتیوه نز نوا ...زا یدرک یفا یخلاب ندموا ایندب زا دعب ش

هنوخ موناخ و هدوب نارهت خهنوتو هی راکتمدخ ور!گتف شیگتفشآ لیلد

... نتشک ور

روا شبان یاه بل درب. ورف نیریآ بلق رد رجنخ یسک راگنا و درک توکس

: دروخ ناکت

؟ نتشک -

: دناخرچ نیریآ تمس ن درگ و دیشک شمشچ ریز ی تسد دمح م ومع

دنبندرگ هی طقف ن، دوب هدی چیپ شلخاد ور هچب نوا هک یا مالهف یور -

راب نیا تردام هک میتسن ود یم ود ره خره واش نم دوب... همان وهی هزوریف

هچب راب هس وره یشکب راظتنا راب هس تشاد درد . هرایب تقاط تهنو یمن ور

.گفمت هنزب فرح نز نوا اب متفگ خرهاش ...هب نراذب تلغب وت هدرُم تور

ت لغب وت لوا ورز نومه ایزا هشا ب تدوخ نوخ زا هچب کهن یم یقرف هچ
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هگا راب نیا هک دوب هتفگ تردام هب رتکد ت... شاد دیدرت خرهاش هش؟ گرزب

و تشاذگ ش اهوناز رو تسد ، تشذگ هک هقیقد دنچ ... هشیمن هگید ، هشن

هظح ل نودب هدئام ، تردپ و نم راظتنا الف خرب دزو فرح هدئام دش.با دنلب

درک! لوبق دیدرت یا

هک تفر یدنبندرگ تمس شنهذ ! تام ِتام دوب... هدش خسم راگنا نیریآ

هدش شوگ شد، وجو مامت دوب. شهد دیدپان شند ش هدیدزد زا سپ تسر د

... دینش یم و دوب

داد... ریش درک...هبت تلغب ! یدوب شرانک درک،وت باز مشچ هک ناجر -م

زا دوب ناجرم هکباالرس یریپ ی هلباق و هدئام و خرهاش زجمنو سکچیه

یمبهر... روگ وربه زار نیا هک تفگ هلباق . دشن رادربخ هیضق نیا

گرتف: نیریآ از هاگن و دیشک شیاه هیر ارهب حبص لوا درس یاوه

تر اتسرپ دش. راگ ومدن اج نومه مه هدئا ...م هنوخ نوا ِرتخد دشی -وت

یتق و حبص زور ...ره نوبرهم و دوب بیجن تر! دام تسد کمک و دوب شده

ه...ود داجس ِرس و هرادیب نم زا رتدوز مدید مدش،می می رادیب زامن هساو

درک یم توکس طقف خرهاش و نم یاه لا وس باوج رد هدئام و دوب تهام

ور شرداچ ش...رپ هداجس رس متسشن زور ...هی تخی ر یم کشا مورآ و

نیا دش. می بآ هرذ هرذ تشاد ! هنزب فرح مداد شمسق و متسد وت متف رگ

هک هدروخ قمس تفگ و تسکش شضغب . درکن تو کس هشیم الفه خرب راب
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هدنز هگید کهاالن هنکشب ینز هب ور شلوق نوته یمن هگن.گتف یزیچ

! تیعقاو دامر ...هب تسین

، دمحم عوم یاد وص دوشن دنلب شا هیرگ ات درشف شناهد یور تسد نیریآ

دیز: رل دب

یشاب هدش هجوتم تدوخ هک هگب ور یچ همه یزور هدروخ مسق -گتف

شتوف زا لبق تیعقاو ردام تفگ ... یتسین ناجرم خو رهاش ینوخ رتخد

نا! یک تردام و ردپ ی مهفن تقوچیه و ینک ادیپ هداونوخ هی هتساوخ یم

... هدئام تسد دوبه هدر پس ور همان و هدوب هتشون همان هی تارب تردام یلو

نکی! زاب ور همان زور نوا ، یدیمهف ور تقیقح زور هی هگا هک

... ومام -

شرس دمحم ومع هک دش ثعاب نیمه و دمآ باالمنی ضغب تدش زا شسفن

: دریگب شوغآ اررد

(... مناج ... رتخد ...(جمنا منایگ ... یچک -گایمن

دز: قه یتحاران اب نیریآ

؟ شنتشک ارچ هدش؟ هتشک مردام ارچ -

: تفگ هنادرم یضغب ،با دیشک یم تسد شر س یور که روطنامه دمحم ومع

دنبندرگ نوا تیگلا س هد دلوت طقف ... طقف ... تفگن تق وچیه هدئام -
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هی هک هنیریآ "حق تفگ مهب و داد هیده تهب شدوخ فرط زا ور هزوریف

، دنبندرگ نوا هک همهفن تقوچیه هگا ه...حتی شاب هتشا دامرشد زا هنوشن

و نم و تسب ایند نیا زا مشچ هد ئام هک یزور شه!" موحرم ردام دنبند رگ

لوق زام شلبق هظحل دنچ تسرد درک، تکر هشیمه ه ساو ور نوم رتخد

هدیمهف ور تقیقح وت هکنیا هگم منکن زاب وتق چیه ور همان نوا هک تفرگ

! یشاب

داد: همادا راو همزمز و تسشن شبل یور یخلت دنخبل

بابا... هئوت االنملا همان -وان

و درک یفخم دوب شردپ لثم تسرد هک ید رم ربتس ی هنیس رد رس نیریآ

رد شیادص و تخانش یمن هک یردام یارب دز راز شلد هت دز.زا راز

یمتیپد! شا هنیس رد هک یا هتفرگ شتآ بلق ...بیار دیچیپ ناتسهوک

***

ار شا ییاهنت هک یدیفس فقس هب هریخ خیلا! دوب...خِیلا خیلا شهاگن

شت ال ضع هدارا یب هک یردقن !آ دایز ... تشاد درد میدز. شمشچ رد رتشیب

شتخت یوربور هک یتعاس تمس شخرس نامشچ دوب. هدرک ضب قنم ار

ار شیوتپ دوب، تفه کیدزن ایهک هبرق ع ندید دیواب خرچ دوب هدش بصن

با هدارا دیویب چیپ شلد ریز یدب درد دش. زیخ مین شیاج دزورس رانک

دش: مخ درد
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-خآ...

شگرم اهزا سلا راگنا هک یحور درک! یم درد ش حور دوب... هفخ شیادص

لوا نامسآ هب یهاگن دوب، هتفر رانک همین هکات قاتا ی هدرپ .زا تشذگ یم

اشهک هنهرب یاپ فک . تشاذگ نیمز تخت ارزا شیاهاپ و تخادنا حبص

دش. دنلب یتخس وهب تشذگ شنت زا یزرل درک، سمل ار کیمارس یدرس

رطع داد! ارمی نروس رطع یوب هک ینهاریپ دوب. شنت یدی فس دنلب نهاریپ

هب هک یدرم وبد... هدرک خ اروس هاب تشا ارهب شا هنیس هس فق هک یدرم

دوب نروس تبون وحاال، دوب هتشگرب و هداد ناج وا ناتسد هب راب ود هاب تشا

و دوب هتفرگ ومکلا مامت دیاش ار شماقتنا دوب... هدرک دنک!تالیف هکتالیف

... تساوخ یم گرم شلد دید. یم یللجم قاتا رد سوبح ارم شدوخ انیاس

لدی ن شدوخ و دوب هدرک زاب مشچ ییاهنت رد هک لبق تعاس ود زا تسرد

درک! یم بلط را گرم شلد دوب، هدروآرد شتسد ارزا مرس

رگا یتح ...سونر تشک یمن هانگ یب نروس دوب. هتخانش بوخ ار نروس

اردر شیاهزرم دح نآ ات تقوچیه دید، یم وا زا یتفلا خم نیرت ک چوک

غاد ...زا ندیگنج سلا هس زا هتسخ دوب! هتسخ یلو کرتخد درک... یمن

! نتخاب یه و نتخاب ...زا ندید

نروس هک تسناد شندد.می هدیشک قاتا هی رجنپ تمس هدارا یب شیاهاپ

اه هچب یهب بیسآ نیرت کچوک نرو س هک تسناد .می دشک یمن ار شردام

درس درک.داب شزاب مارآ و تفر هرجنپ تمس شنازرل تسد . دناسر منی
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هدیگنج چیه یارب سلا هس . دیزرل رتدب شنت و دروخ شتروص رد هام ید

تمس . تشادن حور هک یمسج لثم تسرد ! شدوخ دوب هدش چیه و دوب

کیدز ارن نآ هک دمآ شدوخ یهب تقو و دناخرچ ندرگ شیارآ زیم یلدنص

نآ رهبسرد.ات جنپ هب شدق ات دوب هداتس یا شی وور دوب هدیشک شدوخ

دایز عافترا شنامشچ یتقو یلو دنک گنها نییاپ هب دوب هدرکن تئرج هظحل

هار شلد یهب سرت چیه بجعت مکلا ارددی،رد نیمز ات موس تسیب قبطهی

وطالین... باوخ کی ... تساوخ یم باوخ شلد یا! هرذ یتح کندر... پادی

زااپ تشاد درد وبد. هد یرب ار شناما عوهت ! دوشن رادیب تقوچیه هک یباوخ

مخ درگی یمک دوب یفاک طقف ... رگید دنتشادن ناج شیاهاپ . دروآ یم شرد

زا دیاش و دیایبرد زاورپ هب موس و تسیب ی هقبط زا شحور و مسج دشات

دش!" دازآ یا هدنز مسج رد هدرم "ورح دندز یم رتیت اه همانز ور رفاد

رد هک تسب مشچ و دیشک شیاه هیر هب قیمع راب نیرخآ یارب دیاش هاوار

رس تشپ ارزا یدرم ی هدز تشحو دایرف ی ادص شدو زاب برض هب قاتا

شدین:

-اسانی!

نکمم حتلا نیرت هتفش ارردآ نروس و دناخرچ ادص بحاص تمس ندرگ

هسف ق تسناوت یم انیاس و دوب هتسبن ار شیاه همکد هک ینهاریپ دید!اب

هدش هرا شا یناشیپ رد شیاهوم ... دنیبب اشار هدش یچیپدناب ی هنیس

هدیرپ شگنر دمآ! یم مشچ هب یزیچ ره زا رتشیب شخرس نامشچ دنو دوب
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داب هک یا هتف وشآ دنلب یاه فسدیووم نهاریپ نآ اب شلبا قم کرتخد و دوب

رد یزیچ درک! می هولج ناگدرم سورع لثم تسرد دز، یم ناشرات رات ریز

ولج یمدق طایتحا اب نروس و درک ندیپت هب عورش کرتخد ی هنیس هسفق

: تشاذگ

! نییاپ -ایب...ایب

ک انتش حو یعافترا شیوربور هک راگنا هن راگنا درک. شهاگن سح یب اسانی

یم شب اذع وحاالوا دوب هداد شباذع هک یدرم ، شرس تشپ و تشاد رارق

: دیزرل دبرت شیادص و دروآ شارباال تسد ود ره نروس داد!

ایب یتفوک یلدن ص نوا ور ...زا انیاس نکن یگنووید بخ؟ ... وشن قمحا -

! نییاپ

اراب شردام هک یبش سو دش.باک یم رارکت یکانتش حو سو شباک رس رد

شش ِنروس و دندرک ترپ نییاپ هب مود ی هقبط زا هتفشآ دنلب یاه وم نامه

نیم هبز شردام نت دروخ رب یادص زونه وم! هب دید.وم یچزار همه سهلا

شگنر یب یاه وبل تشاذگ هرجنپ ی هبل تسد بدو...سانیا ششوگ رد

دن: دروخ ناکت مارآ

م... هتسخ -

شا هنوگ ریو یکشا هرطق دمآ... یم قیمع یهاچ قمع زا راگ نا شیادص

: شدنب تشپ مه نروس ِکشا هرطق و دروخ رس
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منک! یم شهاوخ ... نییاپ -ایب

هک دی مهف یم ... دیمهف یم انیاس دشو یم کیدزن انیاس هب تشاد مارآ مارآ

یارب ، تخانش هکمی ید رم نیرترورغم دده. شتاجن تساوخ یم نرو س

نتخاب و ندیگنج دوب.از هتسخ واسانی درک یم سامتلا وا ندنام هدنز

ناکت ناج یب شیاه وبل دیخرچ هرجنپ تمس هراب ود شها دوب.گن هتسخ

: دندروخ

...بابا! تشیپ مایم مراد -

زدو دایرف ار شمسا نرو س هک هراکدن ار شنت تساوخ و تسب مشچ و

هقلح کرتخد رمک رود تسد دن. اسر وا راهب شدوخ دنلب مدق ود اب نامزمه

نیمز یور تشپ زا مکحم نر وس ! دنداد تسد ارزا ناشلداعت ود وره درک

ی هنیس هسفق رد یکانتشح و درد . داتفا شنت یور انیاس دشونت ترپ

درک ضوع انیاس اراب شیاج تکرح کی نآ،رد هب هجوت ویب دیچیپ نروس

دز: همیخ وا نازرل نت یور و

ی هرتخد یدرک یم یطلغ چه یتشاد ناه؟ ؟ یدرک می یطلغ هچ یتشاد -

ق؟ محا

یم کشا شیاه ندز دایرف نایم هک دیمهف یمن و دوب هدش خرس شتروص

ی ،ربلهک انیاس نازرل هاگن ! دراب یم نوخ ، کشا یاج شنامشچ زا زیرد.هک

ن روس دزو ود ود دش یم رت هدرتسگ نروس ژ هکریوبادنا ینو خ

داد: شناکت مکحم و تفرگ ار شیاهوزاب
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نیمود یرادن قح بید... مهب ور درد نیا هرابود یرادن قح ... یرادن قح -

! یرادن منک...حق یراک مت سنوتن و درک طوقس ممشچ ولج هک یشاب زنی

هناد ورم تسشن اش هناش یور نروس یناشیپ و تفرگ شزرل انیاس ی هناچ

هقدز:

! یرادن قح ... تهب تنعل -

انیاس نازرل نت ریز تسد دش. دنلب نرو وس داتفا هیرگ هب هنامولظم انیاس

تخت یور ار کرتخ درک...د سح دش یراج شمخز زا هک ار ینوخ و درب

تفرگ راوید تهب سد هک تفرگ تدش چنان شا هنیس هسفق درد و تشاذگ

ژشرگن ادناب مامت ات دوب هدنامن یزیچ . تسشن شبلق ریو شدازآ تسد و

د. ندرب یم ورف شبلق ررد جنخ راگنا ، دیشک یم هک یسف ورهن دریگب نوخ

دز، یم سفن سف هکن وردحیلا تسشن شیاهوربا نایم یظیلغ مخا

دش: تشم راوید یور شتسد

مخز خزمور یرادن ...حق یرادن قح تس... هزات زونه یدز هک یمخز -

! یرایب

نا مشچ نایم تش ابوح انیاس هاگن دشو یراج شناتشگنا نایم زا نوخ

ار شناج تشاذگ یمن نروس دی. خرچ شیوربور درم ی هنیس هسفق و خرس

وا...هن! دادنارهب ناج ی هزاجا یلو داد یم ناج نر وس . دریگب

زونه شتسد کی . تفر انیاس تمس و درک عمج شیاهاپ اررد شناوت مامت
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ارهب کرتخد زدو ارچگن انیاس یو ،زاب شرگید تسد واب دوب شبلق یور

نرو وس تفگ یکاندرد خآ شتسد درد زا انیاس . دیشک نییاپ تخت زا روز

ریز یدب درد رکد. شترپ یلبم یور اب یرقت و درب شنوریب قاتا هزا جوت یب

و تشلا .ب دیخرچ شیو ربور ی هپاناک تمس شهاگن و دیچیپ انیاس دل

قاتا نوریب ار بش مامت نروس هک تشاد نیا زا ناشن هپ، اناک یور ی مالهف

. دناسرب وا ارهب شدوخ ییادص نیرت کچوک هکاب دوب هدیباوخ

رسجتا! زا یروخ یمن نوکت -

یور ارزا شلیابوم و دیرغ انیاس هب ور ار یا هلمج هدش، دیلک یاه نادند اب

دید، یم رات هک ینامشچ .اب تفر یم جیگ تشاد ش رس دز. گنچ زیم

نآ،ود دادنهب هیکت و راوی هبد شندیسر وات تفرگ ار شوایس ی هرا مش

وهب دوبن صخشم رگید ژش ادناب دیفس .نرگ دروخ ولت ولت ار مدق هس

درب: ادصباال مشخ ،با شوایس ی ادص ندین ش ضحم

االن! نیمه ... ترام ع میدرگ یمر -ب

تفگ چه شوایس دیم ت؟هفن رامع ... داتسیا شا هنیس هسفق رد انیاس بلق

دز: دایرف درک یم سکعنم ار درد هک ین حل اب نروس هک

رکد یم رپت هرجنپ زا وشدوخ تش !اد تشک یم و شدوخ تش اد هرتخد -

عمج نوبای زاکفخ ور شاه هکیت هکیت دیاب االن مدوب هدی نسر هگا ... نییاپ

رکدم... یم
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یاسان بلق رد یزیچ . دیشک یا هدیرب سفن دشو تش م شبلق وری شتسد

کت نروس دش! یم رت هد رتسگ تشاد هک دوب شا ینارگن دیاش دی... زرل

، دیسرپ یم ار شلا ح ینارگن اب تشاد شوایس هک دزوردحیلا یا هفرس

هک شیاهوناز و دروخ رس شن اتشگنا نایم زا لیابوم درک. ارقطع سامت

داد حلا نامه اب نروس دشو بدنل تشحو شددن،اسیاناب هدیبوک نیمز یور

دز:

! تاج رس نیشب -

نیمز زاب شدوویل دنلب درک یعس نروس دشو بوکخیم شیاج رس اسیان

شخار دنخلت دزو هرگ انیاس نازرل یاه ر تسکاخ اررد شرا د گر هاگن . دروخ

وا: ردچمش دش

یمن ؟حاالهک...حاالهک نییا پ ینک ترپ وخدتو یاوخ یمن ... یاوخ یمن -

یاوخ یمن ، مسیاو ماه اپ ور منوت یمن یتح ،حاالهک مریگب و تولج منوت

؟ یراذب لدم هب رمع رخآ وات تغاد

: تسشن راوید هب ادهد هیکت نروس دزو قه ادص یب انیاس

! هتشگرب گرم زا هک یمدآ هب ینزب مخز هرابود یدلب بوخ وت...وت هخآ -

داد: ناکت فرط ود هب رس یقیمع ی تحاران اب انیاس

یزاب سلا هس ... یتشکن و ماباب وت متسنود یمن ... متسنود منی نم -

هک... متساوخ یمن نم ... مدروخ
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: دیبوک نیمز هب تردق مامت اراب شتسد فک نروس

هک یقمح یا دوب!ثملبهچ شردام هب هچب هی دامتعا لثم تهب مدامتعا -

راب...ود وتزدی!ود یلو منینزه... شرد ،ام هنزب مخز شهب یک ممطنئهره

! کرد هب منت مخز . مشن رادیب هگید مدرک وزرآ راب ره هک یدز مخز نانچ راب

د امتع ا تهب ق محا هی لثم هک ییوت ... یدز یمن وت خزمور نوا شاک یلو

کر...خآ!

دش وسنیاابدن درشف وریمه مشچ درد دنک.زا مامت ار شفرح تسناوتن

دن: دیزرل یم هک ییا هوناز یور

! هدیدش تیزیرنوخ ... نوخ -

دای رف هک یتقو نابادژشبدو یور نوخ گنر تسرد ن، روس نامشچ یدیفس

دز:

! تاج رس گرمتب -

دنووتنا یبب هرجنپ بل ار وا هرابود هکنیا ...زا شندرک رارف زا دیسرت یم

ود ره هاگن دش، دنلب هک نا شدحاو گنز یادص . دهد شتاجن دشاب هتشادن

: دیرغ ن روس هک درادرب یمدق تساوخ دی درت اب انیاس و دیخرچ رد تمس

رس...خآ... گرمتب تفگم -

شتردق مامت اب رفن کی هک دوب هظحل نامه اقی دشوقد دوبک درد زا شگنر



551

: دندینش ار شوایس یاد ص ود دزوره رد هب

ورد... دینک زاب ؟اقآ هبوخ نوتلا ح -اقآ

یمنا هدرک هنخر مشخ یتح و تخادنا نروس هب یهاگ ن تشحو اب انیاس

رد تمس شنا وت نیرخآ .اب دریگب ار شیولج تسنا مهنوت وا نامشچ درد

دیش وطلکن یز ویچ دنام تام انیاس ندید اب شوایس درک. شز وبا تفر

تش: اذگ ل خاد اپهب نارگن و تسشن شیاهوربا مینا یظی لغ مخا هک

؟اقآ! یدرک زاب ورد ارچ -وت

: دیود نروس تمس دزو رانک ار کرتخد حلا، نآ رد نروس ندید اب

! دینک هاگن نم هب ؟اقآ هبوخ نوتلا -ح

تشگنا و درک زاب ار شنا مشچ دوب، هداد هیکت راوید هب هک روطنامه نر وس

: تفرگ انیاس تمس ناج یب ار شا هراشا

. راذن هرب... راذن ... هریم -

: دندش لفق مه یور شیاه نادند و دناخرچ انیاس تمس ندرگ شوایس

. هداتسیا رد تشپ ظفاحم . مدموین اهنت اقآ... هریمن -

مه یور هرابود شیاه کلپ دوب، هدش تحار شلا یخ یا هرذ هک راگنا نروس

ار انیاس شهاگن دشواب دنلب . تفگ بل ریز "ی تنعل " شوایس و دنداتفا

هدیشکن هی ناث چدن هب تفر قاتا !هب دروخن ناکت شیا رسج زا هک درک دیدهت
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قرغ دز.ابادنژ وناز نروس یور بور و تشگرب ه یلوا یاه کمک ابجهبع

مشخ اب شهاگن دوب، هدش زاب هک ییاه هیخب ندید واب درک زاب ار شنوخ

شدوخ ، دوبن همم نروس یارب فگتارگ یم یهک هاگن . دیخرچ انیاس تمس

هک مثلبالیی تس راب!رد دنچ نو یدنچ ... تفرگ یم شار ناج همه زا لوا

دوب... هدروآ شس یئر رس

***

یگنس ابنیام دیفس نامتخاس دشوآن فقوت م ترامع طایح رد هک نیشام

رایتخ داویبا تسرف نییاپ رادادص ار شناهد دید،آب شی وربو ارر للجم و

ود نامه ورد دندوب هدش رود ترامع زا زور ود طقف دش. عمج شدوخ رد

زا شرس رد یسک ، تشگرب ریسم مامت دوب... هداتفا اه قاف تا نیرتدب روز،

یرتخد و دیشک یم غیج دوب هدرک طوقس نآ رد شردپ هک یروسناسآ ندید

وم هب وم زیچ همه درک... یم شاردر یاهزرم یدرم و دیصقر یم راد بت

یارب دوب هدش رضا ح نروس ش، راظت الفنا خرب دشو یم رارکت شرس رد

ترامع هب هرابود وا یارب یرتهب یاه بنا نادنز ندرک ادیپ دیاش و تظفا مح

مه ممه شیارب . دنزب سدح اشار یدع ب تکرح تسناوت یمن ددر.اسانی گرب

بندو! یگنر هک یهایس گیدر...باالرتزا دوبن

؟ هدرگ یمرب یِک روصنم -

داد: باوج شوایس و تس کش ار ناش نایم ریگ سفن توکس نروس
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رفس زا دعب هر ارق هک نتفگ یم موناخ انتآ یدهگ. هتفه هس االدو متحا -

... یبد نرب ناخ روصن ابم مه یزور ،نچد لوبنا تسا

یزور دنچ روصنم هکنیا دش. هدایپ فرح دزویب یدنخشین اهنت نر وس

بوخ دهد، حیضوت ار شنتشگرب لیلد دش یمن روبجم نروس و دوبن ترامع

یلو دیشک یم ریت شمخز ! تشادن مه ار شدوخ هی لصوح یتح دوب...

و دوب هدمآ بدن شمخز یز یرنوخ ، شوایس فط روآد.هبل نمی وربا هب مخ

یمن شلد یتح دوب. یفاک تفرگ خنونیم گنر درگی شنامسناپ هک نیمه

ورد دوب هتفرگ ار شردپ تسد هک دنک فرک ینز هب هظحل کی تساوخ

شلد دوب... هتسخ ! ترفاسم هب دوب هدرب ناش یراک تیعقوم نیرت ساسح

یم رادیب یتقو دنک وزرآ و دباو دب.خب اوخب طقف ار یزور دنچ تساوخ یم

. دشاب هدش تس رد ییاسآ هزجعم زرط هب زیچ دوش،ههم

! هشاب شبظا مو راذب مه ور رفن .هی شق اتا ربب ور انیاس -

هرخ باال انیاس . تشادن روض ح اجنآ انیاس راگنا هک درک یم راتفر یرو ط

تساوخ یمن نروس ت. خود وا دنلب تماق هب نیشام ی هشیش ارزا شهاگن

نروس و تفگ ش باوج رد آاق"یی مشچ ش" وایس نکد؟ شسبح شدوخ شیپ

فص شندید اهاب ظفاحم و اهراکتمدخ . داتف هارا ترامع یدورو تمس

یتح دیاش . تفر گ شیپ اررد شق اتا هار هجوت یب نروس و دندیشک

مک اه نکسم .ارث دیشک یم ریت رتشیب حاال شمخز ارندید. نا شمادک یهچ

یکی ار شنهاریپ یاه همکد دشو شق اتا دراو . تفر یم نیب از تشاد مک
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یم هچ .بدیا دروآرد نت شارزا نهاریپ و تسشن تخت ی درک.هبل زاب یکی

؟ شبلق تاقِل اب درک یم ؟چه یرتسکاخ مشچ کرتخد اب درک یم هچ درک؟

تخادنا تخت یور تشپ ارزا شد وخ دوب، تخت نییاپ ش یاهاپ هک روطنامه

مه اه مالهف یدرس یتح دش. هریخ شرس باالی دیفس فقس وهب

درد اب شا یسهن هسفق که .ردحیلا دننک شوماخ ار شنت تآش دنتسناوت ن

یزیچ . دینش ردار هب هقت نچد یادص و تسب مشچ دش، یم نییاپ باالو

: داتسیا ش تخت دزنیک ید دشورم زاب رد هک دیشکن لوط

ناخ... ن روس -

یمن شرانک ه ناردارب ش وایس رگا درک رکف ش ابخدو هظحل کی دوب. شوایس

دی: سرپ دنک، زاب مشچ هکنیا یب دوب... مهدر شیپ اه سلا دیاش دنام،

؟ شقاتا شیدرب -

هش. اب شب ظاوم هک قاتا وت متش اذگ مه ور اهراکتمدخ اقآ.کییزا هلب -

: دیشک یدن سبل فن نروس

ش... وایس -

دش: شکیدزن یمدق ش وایس

اقآ... هلب -

؟ مروصنم بشهی نم -
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دحیاما ات هرهچ ظاحل زا دیاش دوب؟ هیبش درک. شهاگن فرح یب شوایس

و داد شرس اررد شباوج ال! صا ... ناشیاه زمرق طخ خاالقو ظاحل زا

دز: یدنخلت نروس

روصنم دوب... یر بته ناب نادنز روصن هن!م یلو ...گمههن؟ مدش شهیبش -

درک... می تی سمکلا اسحا مدیاش ه! نووید اعشق مربدو...هی دام قش اع

هتشاد شتسود مردام ات درک ورتالش ازور نوا دوب،متما هک یچ لویره

شلد ...لویهت مشح و مدخ ر، هاوج ش،طالو ارب تفرگ یم تف ایض . هشاب

هتخاس خاک شارب هنک! رارف دیسرت یم مربهر... دام دیسرت یم ! دیسرت یم

نوا متسن میود بوخ نم نم... یلو نکنه ور نوریب یاوه مردام لد ات دوب

عقوم نومه ، دوبن رتشیب سملا شیش جنپ هک عقوم نومه یتح ! هنادنز خاک

مرد ام هک متسنود یم دوب، هدش هدر سفا و درک یمن اوعد هگید مردام هک

ابن... نادنز ، روصن وم هینادنز

ناج هل ولگ نآ زا شاک هک درک وزرآ لد دشورد تشم شبلق یور شتسد

درب: منی رد هب سملا

مه یسک یوم رات اتحاالهب مردام ... موصعم ... کاپ وبد. هانگ یب -مدامر

... انیاس یلو دوب هدنوسرن بیسآ

دش: لیدبت یکان درد و هاتوک ی هدنخ هب شدنخلت

یم هک ور مامشچ ... مونش یم ادص مرس مک!تو مک مشیم هنووید مراد -
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نوا وت شیکشا و محر یب یامشچ ریوص !ت همکلپ تشپ شریوصت نبمد

شرجز هک یا هظحل شخرس یامشچ ریوصت درک، کیلش مهب هک یا هظحل

... متخوس شاپ اپهب مدوخ مت...خآ! خوس و مداد

دوب. هدش رتدیدش درد . دروآ یم راشف شبلق هب تشاد هدارا یب شتسد

: دیسرپ نارگن شوایس

منک؟ ادص ور رتکد -اقآ...

و داد ناکت ن یفرط هب یرس . تسشن و درک شنت نوتس ار شتسد نر وس

دز: بل هفخ

مبا. وخب منوتب هک یزیچ هدب...هی هبم نکسم -هی

یور یاهوراد ی هسیک توزا رخی یبآ ناویل ش یارب یلطعم یب شوایس

یو تخس ارهب صرق نرو داد.س شتسد و دروآ نکییبورن سم ، یلسع زیم

دشورد مخ شوایس . دیشک زارد تخت ووری داتس رف نییاپ بآ یمک اب

: دیسرپ یتحار درک،ابان یم بترم نروس یور ار وتپ که حیلا

؟ دیرادن زاین یا هگید -چزی

دوب. رادیب نانچمه شنهذ یلو مرگ ش نامشچ دشو یم رتمک تشاد درد

دی: شک یم درد نانچمه شح ور

هبنهارا نوشساوح راپسب اهراکتمدخ نکه.هب شپاک چ هرابود وگب کدرت -هب
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!ره هروخ ورب شاذغ ات شرس باال یسیمیاو تدوخ هدش ... هشا ب شماش و

. دینک شمجع قاتا زا ور هنزب بیسآ شدوخ هب شاهاب هنوت یم هک یزیچ

ش! وایس وت یتح هنک. یراتفردب ش اهاب هرادن قح یسک

یزیچ و داد ناکت نانیمطا هب یرس ن روس خرس نامشچ هب هریخ شوایس

... نکسم ندرک ِدرثا یون شیور بور درم مظنم یاه سفن هک دیشکن لوط

دوب! هدینش هابتشا ار شلا وس دیاش درک رکف ش دوخ اب شوایس هک یدرم

...؟" دراد زاین یزیچ هچ انیاس هک" دوب هدینش نروس دیاش

***

یم ریس رگید ییاج شحور و دوب هتسشن ناش یگداو ناخ عمج رد شمسج

هدش امردجاد زا هک یدازون مسج لبق!رد سلا وچدن تسیب رد دیاش درک.

! دیشک یمن سفن هک یردام قارف دوب...رد

؟ نیریآ -

وا تمس ندرگ ، تسشن شی وزاب یور هک یتسد و ویرآ یادص ندینش اب

ادن: هدرک توکس همه هک دیمهف هزات دو ناخرچ

؟ مناج -

دندوب هتسشن فرح یب هک دمحم ومع و نیریآ ردام و ردپ هب یهاگن یرآو

: دروآ رت نییاپ ار شیادص ونت تخاد نا

. ندرک تادص نچدراب تر دام ؟ یبوخ -
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نیرت کچوک دوب، هدرک شیادص ویرآ هک یراب نی رخآ زج دوب. دیمه هفن

شرد ام تمس و دناشن بل یور یگنرمک دنخبل روز دوب.هب هدینشن ییاد ص

: تشگرب

( نامام مناج ؟( هکی اد من ایگ -

: دنارذگ رظن ارزا نیریآ هدی یرپ گنر تروص شر دام

؟ هدش یزیچ ... نیریآ هدیرپ تگنر -

ددا: ناکت نیفرط هب ورس دنزب د نخبل رت یعق او درک عسی نیریآ

. طقف م هتسخ !یهمک هدشن یزیچ -هن...نه

حبص دشهبدو. نارگن مه وا یتح . تخادنا ویرآ هب یهاگن مشچ ی هشوگ زا

یزیچ ویرآ شنتشگرب زا سپ دوب، هتفر و هتشاذگ نهما ویرآ کهاربی

هب هک یزور ود نیا درک...رد یم رکش ار ادخ لد هت زا نیریآ و دوب هدیسرپن

هدرکن ه راشا مه شردام یدپرو هیضق هب یتح دن،یرآو دوب هدمآ ناتسدرک

یم صالح هک ینامز ره نیریآ . دهد شرارق راشف تحت تساوخ یمن دوب.

یزیچ تسا وخ یمن دیاش و درک یم حرطم ار زیچ همه شدوخ ، تسناد

. دیوگب

کی طقف شرتخد یگد یرپ گنر لیلد دوب هدرکن رواب که ردحایل نیری آ ردام

دش: دنلب نیریآ هک دیوگب یزیچ تساوخ ، تسا هداس یگتسخ
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. مشیم رتهب مروخب اوه . طایح وت مریم مک هی نم -

دش: دنلب ویرآ هک درادرب یمدق تساوخ و

بمای؟ تاهاب -

داد: باوج هشیمه رتزا هتس یخ دنخب وابل تخادنا باال یرس نیریآ

گمدر... یمرب دوز -

از نیریآ و ندرک یتفلا خم درگی ویرآ . دشاب اهنت تساوخ هکمی ینع ی نیا و

یور ش... تآ شنورد یلو دوب درس ن وریب یاوه . تفر نوریب نامتخاس

شیاهوناز و تسشن دش، یم یهتنم طایح نهب امتخاس زا هک یا هلپ نیم ود

لبق یچزهب همه شاک دب... اوخب ار یزور دنچ تسناوت یم شاک درک. لغب ار

یمن اه قاف تا نآ تقوچیه .کشا تشگ یمرب دوب هدش هدیدزد هک یزور زا

یم ذوفن ش ردنت تشاد مککم امرس زوس یلو وبند مک شیاه سابل . داتفا

هک درب نییا دحپ ن یرخآ ارات شندرگ و درک لغب مکح ارم شیاهوزاب درک.

رانک ار دمحم ومع ، دروآ وسرهکباال تسش ن شیاه هناش یور ییوتپ

دید: شدوخ

... هلور یروخ یم امرس -

درک: رکشت بل ریز و دیچیپ شدوخ رود رتشیب ار وتپ نیری آ

... نونمم -
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رت نیی اپ یا ودپهل ار شدنلب یاها وپ تسشن شرانک تسرد دمحم ومع

: تشاذگ

... نایگ ور تلد درد وگب -

: داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ نیریآ

... ومام -

هریخ تشاد کشا من هک ینامشچ اب نیریآ و درک ش هاگن رظتنم دمحم ومع

دش: شا

دید؟ یم مهب تهور شون م ردام د یتفگ هک یا همان نوا ور... همان نوا -

یم بوخ لوی ایهن دوش وربور نآنهما هکاب دراد ار شناوت تسناد یمن

الف خرب آدرو... یمن تقاط د، نامب یربخ ردبی نانچم ه رگا هک تسن اد

تکاپ و درب ورف شا یدروک نهاریپ بیج رد تسد دمحم ومع ، شراظتنا

دمحم ومع و دزن یا هظحل نیریآ بلق . دروآ ن وریب ار یا یمیدق ی همان

: تفرگ شتمس ار همان

! شبحاص تسد دیسر هرخ -باال

شا هدز یخی هنوگ ریو نیریآ کشا هرط ...ق دیزرل یم یمک درمریپ یاد ص

یدزو خلت دنخبل دمحم ومع . تفرگ ار همان دی زرل یم هک یتسد واب دیکچ

دش: دنلب
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دایز یلو ... نوخب مانهور شمارآ .اب داین نوریب یسک تسه م ساوح -

. هدرکن ییادخ یروخ یم امرس اباب... نومن نوریب

بل نیریآ و تشگرب لخاد دش، اب نیریآ زا یفرح رظتن م هکنیا نودب و

همان یور شنامشچ . دنزن قه هک درشف شیاه نادند نایم مکحم ار شنییاپ

جراخ تکاپ ارزا هدروخ یات همان رایتخا یب شناتسد و دیخرچ یمی یدق

تسناوت هک تخادنا ایرد ارهب شلد دیاش دزو شیولگ رد شبلق دند. رک

دوب: هتشون شوخ طخ اب یسک کنهه، ذغاک ی هحفص دنک.باالی زاب مانهار

"! نیریآ ، مگنشق رتخد "به

تسد واب درشف شناه د یور تسد مکحم دنک. لر تنک ار شا هیرگ تسناوتن

رد همان تاملک یلو دندرو خ یمن اکتن شیاه بل . تشاد هگن ار همان شرگید

: راگنا دنتش اد ادص شرس

هب کشا تقوچیه مراودیما . هسرن تتسد هب همان نیا تقوچیه مراودیما "

ترانک من ینعی ین، وخ یم ور همان نیا یراد هگا ندای... تگنشق هیا مشچ

یعقاو رتخد هک یدیمهف ینعی ی! شاب هدیدن مون تقوچیه دیاش و متسین

یاوخ یم دیاش ... یباوج لا وبند هتفرگ دتل دیاش ... یتسین ت هداوناخ

، مسیون ورمی همان نیا ؟االنهک یتسه یک نا،وت یک تردام دپرو ینودب

وت تندموا ه ساو هدوز .االن یملد وت هک هزور تسیب و هام تشه تسرد

یم دگل یراد تتردق نام!بامتما ام یراد هلجع یلیخ راگنا یلو ایند نیا

وزرآ ونم هریم هراد شتع رس نیرخآ ،اب میتسشن شوت هک ینیشام ... ینز
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رتخد منود یم ... نامام ینک ربص نما اجی هی هب نومندیسر تا منک یم

مک حم هراد تشاداد . تسه نامام هب تساوح ودمن یم یت. سه یبو خ

یگدنز لیلد تشاداد ...وتو هبلق توق مرانک شندوب . هدیم اشفر و متسد

". دینم

ریز یتسد مکحم ؟ تشاد ردارب چدیک. هقرو یور نیریآ کش هرطا ق

: دناو خ لد ورد دیشک شنامشچ

نامام هک ینودب ماوخ یم تزا ، دیسر تتسد هب زور هی همان نیا "هگا

! هتقش اع ابیز نامام ینودب ماوخ یم . هراذب تاهنت تساوخ یمن تقوچیه

هنک، توب هنک، تلغب ه، شاب ترانک تسنوتن هک داوخ یم ترذعم نامام

دیشخبب ! دیگنج رخآ ی هظحل ات نا مام هک ینودب وخما یم ت... دسوب ب

، مگنشق رتخد شنن... عطق ماه سفن .هک منومب ترانک که مدوبن یوق ردقنوا

و نشا ب ترانک بوخ ردام و ردپ ،هی ینوخ یم ور همان نیا یتقو مراودیما

لیلد شاک ... یشاب هدرک ادیپ ور تردارب شن دنوخ عقوم هک مرتراودیما

نروس ، شینوخ یم یراد یتقو شاک ... هشاب تردارب ، همان نیا ندنوخ

نک کاپ ور شاکشا مه کهن.وت کاپ ور تاکشا و هشاب هدرک تلغب مکحم

هشا هب تشاد ردپ دیاش مر نم،سپ زا دعب . تساهنت یلیخ نر وس جنا... ممانا

نیا نروس ... تقادنق ور مراذیم مور دنبندرگ ! هرادن ور یسک وت زج یلو

"! هسا نش یم ور دنب رگند
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یور شتسد "! نروس "... رارک ت شر ردس یمسا دشو اهر شتسد زا همان

! شا هزوریف دنبندرگ درک. سم ارل شدنبندرگ خیلا یاج و تسکش شندرگ

کح دنبندر گ تشپ و دوب هدرک یفرع ابیز"م ار" شدوخ هک یر دام دنبندرگ

نم..." ِنیرت ابیز " دوب هدش

واب تفر نییاپ لداعت دوب،بی هداتفا اه هلپ نییاپ هک یا همان ندید اب

. دناوخ ار شردارب مسا راب دنچ و نید نچ دوب کشا سیخ هک یتروص

مه دوب هدیسر شداد هب راب نیدنچ ترامع ردآن هک یدر م مسا ... نروس

هدا تسرف دیدهت یویدیو شیارب شیپ سلا هس هک یدرم مسا دوب! نروس

فاررکدن. ترامع زا دوب هدرک کمک ییو راد قیرزت دعب،اب سلا هس و دوب

هتشک شمکش اررد شا هچب رمدیهک رسپ دوب! شردارب ... دیاش هک یدرم

شا نهو گرزبردپ هک ینعی هن؟ دش...مرگ یم مه وا ردپ ، نروس ردپ دوب...

ار شا هدازرهاوخ رو هاوخ تساوخ یم نروس هک ینعی دوب؟ هتشک ار

یمن را زنام رذگ ندشد. اهر شنت فرط ود ناج یب شناتسد ؟ دهد ت اجن

در شدنبندرگ دیچ. یم هم رانک یچزار همه تش اد مک مک شن دیم.هذ هف

هکنیا ؟جز دهد شتاجن نروس تشاد یلیلد هچ دوب. هدش مگ ترامع نامه

؟ تشاد یلیلد هچ دوب، شر دارب

هدروخ رس شیاه هناش یور زا وتپ دوب. هدرک ند یراب عهب ورش مک مک ناراب

ییاج رایتخا رایب همان طقف . دیمهف یمن ار اوه دیدش یامرس یتح و دوب

تارطق ات تفرگ رسباال . دوشن سیخ هک دوب هدرک یفخم شی اه سابل ریز
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. دشاب باوخ زیچ همه درک وزرآ و دنیایب دورف شتروص یور رت مکحم ن اراب

یم زرل هب تشاد شنت . دننک شرادیب محر یب تارطق نیمه رکدهک وزرآ

رس واباالی یناراب تکروا و دیچی پ شماشم رد ویرآ رطع تهک سشن

: تفرگ رارق ناشتف ج

؟ یدش هنووید -

نارگن نامشچ رد دنزب ولز دروایب رسباال دش ثعاب رآوی، دنلب اتبس ن یادص

ردپ شد. خیلا وا یکشا و خرس نامش چ ندید رآویبا لد !هت شیوربور درم

هب ابوا راچان هب نیریآ ردام و دورن رتولج هک تفرگ ار شرسمه تسد نیریآ

بوخ ناشکرتخد لد حلا هک دندوب هدیمهف بش رس .زا تشگرب لخاد

ضغب ایاب هقیقد نیری .آ دنراذگب شیاه نت ویرآ اب دنداد یم حیجرت و تسین

وا رمک رود ار شناتسد و تسب مشچ دعب، و دنام هریخ ویرآ نامشچ هب

... تسکش او قبل نایم ییاج شضغب دو نابسچ شا هنیس رسبه درک. هقلح

. تخادنا نیریآ یاه هناش وری ار تکر ووا تفر نییاپ یرآو یولگ بیس

مامت تسناوت یم شاک هک درک وزرآ لد دورد ناچیپ شنازرل نت رود تسد

... دیشک یمن درد ر دقنآ شنیریآ شاک . درخب ناج ارهب شیا هدرد

***

درک. یم کشخ یمارآ ارهب شدنل ب یاهوم ویرآ دنو دوب ه تسشن کشت یور

یمن . تسیچ شیا ه کشا لیلد و هدش هچ هک دوب هدیسرپن یا هملک یتح

هک ار شسیخ یاهوم زا یا هرط .ره دراذگب راشف تحت ار نیریآ تساوخ



565

اهزور نیا شکرتخد دش. یم ش ندروخ امرس ِن ارگن رتشیب درک، می کشخ

یدو ردگ رس دش، مامت هک شیاهوم ندرک کشخ دوب... هدش فیعض یدایز

یم فیفخ زونه نیریآ .نت دیشک سفن قیمع ار شرطع و درب نیریآ ند رگ

تسد ویرآ دنک... شلغب یسک تشاد زاین دیاش ... رتدب شیاه هناش و دیزرل

زارد شرانک مه شدوخ دش. کب زارد رکد کمک و تشاذگ شی اه هناش یور

به هریخ و تش اذگ ویرآ بلق یور تسد فک دیخ. رچ شتمس نیریآ دیو شک

دز: بل شنام شچ

... یتسه هک وخهب -

ار شیاهوم یور . دشاب هدروخ امرس دیسرت یم ویرآ و دوب هتفرگ شیادص

درک: هقلح شنت رود تسد و دیسوب

... ماجنیمه نم ب. اوخب مک -هی

مه یور ار شخرس نامشچ و درک اج وا شوغآ رد رتشیب وخدشار نیر یآ

شرس رد همان طخ هب طخ و دروخ رس شکلپ ی هشوگ زا یکشا . تشاذگ

دیمهف یمن تقوچیه شاک . دنام یم ی ربخ یب رد هشیمه شاک دش. رارکت

ویرآ شاک هت... شک اروا شا هچب و تسا در مان ِیناج ،یک شردپ هک

مه یور مشچ ! تسا یدرم نینچ رتخد شرس مه هک دیمهف یمن تقوچیه

شاک هک درک وزرآ هناها وخدوخ شرس رد یسک . دیشک ینازرل سف ون درشف

داد... یم ناج شمکش یرد هچب ورزاب نامه

***
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شرس باالی یتع سا ود ویرآ درک. زاب مشچ هک دندوب هتفگ ار حبص ناذا

شن یدب امد و تشاذگ یم شا یناشیپ یور تسد مادم و دوب هدنام رادیب

بوخ زا شلا ییخ تقو و دشاب هدرک بت هک دیسرت یم درک. یم راچک

اما نیریآ ... دراذگب هم یور مشچ تسناوت هرخ دش،باال ت حار وا حلا ند وب

هدیرپ باوخ وزا هدید هتفشآ باوخ مادم ، شندیباوخ تعاس دنچ نامه رد

... دباوخن رگید داد یم حیجرت هک یردقنآ دوب.

بترم ان شیاهوم زا رات دنچ درک. سم ارل ویرآ ی اهوم و دمآ باال مارآ ش تسد

. تسشن ششیر هت یور و دمآ نییاپ شتسد . دندو ب هتخیر شا یناشیپ رد

ویرآ یولگ بیس یور شهاگن ... شیاه بل یور شم، رف شوخ ینیب یور

دنک ش سمل ورگا تسا ساسح شندرگ هب تبسن هک تسناد یم . دروخ رس

و تفر یم شلد . تفر یم درم نیا زیچ همه بیار شلد دوش. یم راد یب

. تسناد یم رصق م تسشن یم نوا امشچ رد هک یمغ ره یارب ار شدوخ

و دوشن رادیب هک درک اعد لد .رد دیسوب ار ویرآ ی هنوگ دشو مخ هدارا یب

شیاج رس یمک وقفط دشن رادیب ویرآ هک داد خساپ شیاعد هب ادخ راگنا

دنلب دزو رانک ار وتپ درک. یم عولط مک مک تشا د دیشروخ . دروخ ناکت

ار ویرآ شیاه مدق یادص تساوخ یمن . دراد رب مدق مارآ درک یم یعس دش.

نوریب ار شدنلب یدروک یاه سابل زا تسد ویک تفر دمک تمس دنک. رادیب

رد یراوس بسا بسانم ... ناتسمز صوصخم و دوب مرگ سابل دی. شک

ینیورس . تسب شرس ت شپ شار دنلب یاهو وم درک نت سار !ابل ناتسهو ک
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لثم ... شدسانشب ی سک تساوخ یمن . دناشو ارپ شا ینیب یور وات درک رس

"... مراد تِس .دو مدرگ یمرب دوز ها" توک یلو تشون یتشاددای لبق، ورز

تو کس رد .خهنا تفر نوریب قاتا وزا تشاذگ یلبق یاج امهن ار تشاد دای

مین و هدناوخ ار شز امن دمحم بصح،معو عقوم کهنآ تسناد یم دوب.

وزا تشادرب ار لبطص ا دیلک اهنت دوب. دلب اار هدیل .اجیک دباوخ یم یتعاس

ونهزرد شا یراوس بسا صوص خم هاهی مکچ دز. نوریب نامتخاس

یلو دوش بسا راوس تسنا وت یم مه اه نآ نودب دوب. رد یولج یشفکاج

نیا زا رتشیب دوب هدروخ شوج هزات شنا وختسا هک ار اپیی داد یم حیجرت

اپنتد لبطص ا تمس میقتسم دشو هچوک دراو شوپ ه مکچ . دزادنی خرطن هب

کشالت، ندید داد.اب له ولج ارهب ینهآ ورد دناخرچ لفق اررد دیلک درک.

ولج تو سشن شبل یور یدنخبل تعاس دنچ زا سپ هرخ ،باال شبوبحم بسا

: تفر

... مگنشق رسپ -

دوب. مارآ کشالت درک. زاب ار شراسفا و دیشک شکالت دنلب هبیلا یتسد

اب اهنت دنک. یم درد شبحاص دوجو رد یزیچ هک دیمهف یم مه وا راگنا

ار شرا سفا نیریآ دوب... هدز لز نیریآ هب شا یا هوهق تشرد ن امشچ

یمن نیریآ و دمآ یم شیاپ کشالتاپهب دش. جراخ ل بطصا وزا تفرگ

و دشاب شدوخ طقف تساوخ یم شلد دنک. رکف یزیچ چیه هب تساوخ

اهرد تدم لبق، اه سلا هک یناتسهوک نامه ... شبی جن بسا و ناتسهوک

تسناد ووامی تسین هدنز دنتفگ یم هک تسشن یم یی ویرآ راظتنا هب نآ
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دمآ شدوخ یهب تقو ... ددرگ یمرب ویرآ هک تسنا د یم ! دنیوگ غمی ورد هک

. تخادنا فارطا هب یه واگن داتسیا وبد. هدش زورید ری سم نامه دراو هک

راوس و تش اذگ ب سا باکر یور ار شیاپ کی دعب، و دیسوب کشالتار یال

هس زا دعب وبندهک یردقنآ . درکن ه جوت یلو دیشک ریت یمک ش ناوخت دش.سا

هب قیمع ار حبص یژنمد سکا دنک. شفرصنم ی راوس بسا زا سلا

نتشادرب مدق کشالتشورعرکدهب درک... یه ار بسا و دیشک ش یاه هیر

یزیچ دشو مخ بسا یور یمک نی ریآ . تفرگ تعرس شیاه مدق مک ومک

! تخات شناوت نی رخآ کشالتاب هک دیشکن لوط

***

لبق زور لثم تسرد ... نیریآ خیلا جیا ندی دشابد نامزمه ، شند ش رادیب

ندی دشوابد زیخ مین شیا سرج عیرس ! تخیر تدبر شلد راب، نیا اما

یمرب دوز " دناوخ و تسشن شیاج رس فاص ، شتشلا ب یور هاتوک تشاددای

ردقچ دوز، زا شر وظنم ارچ... و هتفر اجک دوب هتف ..."گن مراد تِسود . مدرگ

دوب؟

ره زا رتشیب نیریآ ِن تفگ دمرا تتسود دش. دزوسرعیبلدن رانک ار وتپ

هت شاد کش شدوخ هب یوا هبعالهق هکنیا دوب.هن هدرک شنارگن یزیچ

، تشاد نیریآ نتفر زا نا شن هک ینتم یاهتنا جهلم نآ ندید یلو ...هن! دشاب

درک... یم سبح هنیس اررد شس فن
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نیریآ ردام ندید دزواب نوریب قاتا شا،زا یتحار یاه سابل هب هجوت یب

دمحم ومع هکاب نیریآ ردپ و درک یم رضاح هناحبص هناخزپشآ رد هک

زیچ همه . داتسیا هلا طسو اج نامه ، دندوب هچغاب یهب گدیسر لوغشم

هک دوب نئم طم دمآ. یم باال یتخس هب شسفن لوی دیسر یم رظن هب یداع

. تسی ن یداع ایمن نیا یزیچ کی

؟ ردام یبوخ ... ویرآ -

نییاپ شیولگ بیس و تخود وا ارهب شهاگن ، نیریآ ردام یادص ن دینش اب

: تفر

؟ تساجک نیریآ ... نیریآ -

زا ینارگن واب درک اهر هبات اررد شتسد رد یبوچ قشاق نیریآ ردام

: تفگ و تخادنا ویرآ عضو بهرسو یهاگن دش. جراخ هناخزپشآ

تس؟ ین قاتا وت هگم -

: دیشک شیاه وم نایم یتسد مکحم ویرآ

. هدرگ یمرب دوز هتفگ و هتشاذگ شدوخ زا تشاددای ...هی تسین -

ه کنیا زا لبق و دیب وک شا هنیس هسفق ارهب شدوخ سرت اب نیریآ ردام بلق

ومع درک، زاب هک رتف.ردار طایح تمس بدنل یاه مدق اب ویرآ ، دیوگب یزیچ

: دادن ناما ویرآ و دندناخرچ شتمس ندرگ نیریآ ردپ و دمحم
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؟ لبطصا هتفر نیریآ -

: تسشن دمحم ومع یاه وربا منای ینارگن زا یمخا

ت؟ سین وت شیپ هگم ... مدرکن کچ -

ردام یاه لا وس باوج .رد تشگرب لخاد و تفگ بل ریز تن"ی "عل ویرآ

سابل . تفر قاتا هب هلجع واب دناد یمن یزیچ مه شدوخ هک تفگ نیریآ

ینشپاک یا تک هکنیا ویب درک ضوع نکمم نامز نیرت هاتوک شاررد یاه

دز: نوریب قاتا زا دشوپب

... شلا بند -ممری

وا، نارگن نامشچ لباقم ورد تفگ نیریآ ردام بهب اطخ هلمج کی اهنت

دش: دراو دمحم ومع هظ حل نامه اقیقد وبدو زاب طایح دز.رد نوریب

... هتفر نوا االاب متحا . تسین شبسا -

شوج هزات هک یناوختسا اب نیریآ درک. ت شم تسد شتردق امتم اب ویرآ

یمرگ سابل هکنیا یب نیریآ دوب؟مردا هدرک یراوس بسا یاوه دوب، هدروخ

دت: فیب سپ دوب هدن ام ومک هدمآ طایح طسو ات دشوپب

هدش؟ یچ نیریآ ؟ تساجک -

تساوخ دنک. مارآ ار شرسمه تسناوت یمن هک دوب نارگن یدح هب خره اش

فگت: دمحم ومع هب باطخ ویرآ هک دیوگب ویرآ هب ور یزیچ
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! ماوخ یم ب سا ...هی ناتسهوک هتفر متحاال -ا

و دناد رگربور عیرس دعب، و درک شهاگن فرح یب هظح دنچل دمحم ومع

: تفگ

ایب... ملا بند -

: تفگ نیریآ دامر و ردپ هب وور داد ناکت یرس ویرآ

منک. یم شادیپ -

: تشاذگ ولج یمدق خرهاش

ایمم. تاهاب منم -

فگت: نانیمطا واب تش اذگ خرهاش یوزاب یور تسد ویرآ

. میدرگ یمرب و منک یم شادیپ . دینو مب ردام شی پ افطل -

هناخ زا ویرآ دشو یض ار شرسمه رطاخب اما دوبن ندنا هبم یضار خرهاش

تشاد و دوب هتفرگ ار یدنلبدق و هایس ب سا راسفا دمحم ومع دز. نوریب

" کلب " شدوخ شوم چ بسا دشتدای ارهب ویرآ هک یب دش.سا یم کیدزن

ار بسا راسفا و دناسر وا ارهب شدوخ دنلب یاه مدق ت.اب خادنا می

: تفرگ

... نونمم -

فگت: ینارگن اب دمحم ومع دشو سراو یلطع م ویب
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ه... کانرطخ ریسم . شاب بقارم -

یم بوخ ار ریسم نیا درک. یه ار بسا و داد ناکت نانیمطا هب یرس ویرآ

رد تعرس تیاهن اب ویرآ بلق و تخات ش قترد مامت اب هایس بسا ! تخانش

دوب؟ کجا شنیریآ ... شا هنیس

***

رتم دنچ تسرد دش. فقوتم دنلب یا ههیش کشالتاب و دیشک بار سا راسف ا

دززایک یم سف ن سفن دوب... انشآ شی ارب یدایز هک یهاگترپ هب هدنام

ی نونیب اهد یور ارزا شنیورس ! یناتسهوک یریسم رد نتخات مامت ِت عاس

یم شا هنیس هسفق دنک. لر تنک ار شیاه سفن درک یعس و دروآ نییاپ شا

رت دنلب دروخ یم شتروص هب هک یدرس داب زا شیاه سف ن یادص ... تخوس

دوب.

یاه گنس یور تشاذگ .اپ تفرگ تسد اردر شر اسفا و دمآ نییاپ بسا زا

تشاد امرس . تسب یتخرد کشالتارهب راسفا همه زا لوا و تشرد و زیر

ورد هظحل نآ رد هک راگنا بندو. مهم شیارب یلو ددیو یم شناج ررد تشیب

ی تخرد کت تمس هدارا یب شیاهاپ ! دوبن همم شیارب یزیچ چیه ، ناکم نآ

. تسشن یم ویرآ راظتنا رد نآ هب هداد هیکت لبق، اه سلا شنددهک هدیشک

ِکنآ شخ ی هنت هب دنابسچ تسد فک و تسب شقن شبل یور یخلت دنخبل

هدرک شوگ شیاهدرد هب وطالین یاه تدم هک یتخرد ... دنمونت تخرد

دوب!
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تحار شسفنت . دیشک شیاه هیر هب قیمع ار اوه و تخادنا ور بور هب یهاگن

. دسرب هاگترپ ی هبل اتهب درادرب مدق ود دوب یفاک وحاال، دوب هدش رت

: دندرو خ ناکت شکشخ اهی دشوبل مخ تخرد تمس هدارا یب شندرگ

؟ ینک یم شوگ مهب مزاب ... مدموا هرابود -

هد باالمآ یدایز دید. یم ار فارطا یاهاتسور مامت دوب، هداتسیا هک ییاج زا

کچوک شتسد فک شزوس وهب دروخ رس تخرد یور زا شتسد بدو...

دوب. هداد شا رخ ار شتسد فک تخرد تخم یز هنت . درکن یهجوت نیرت

؟ تشاد عافترا زا سرت . داتسیا هاگت یپر وهبل دنتفر ولج هدارا یب شیاهاپ

هب یا هقیقد دنچ ! دیسرت یمن هشیمه زا رتشیب اما زور ...نآ تقوچ یه

ادرد؟ درد ندیرپ دوش؟ یم هچ درپب رگا دی سرپ شدوخ واز درک هاگن نییاپ

ال صا ای... دریگ یم نادجو باذع یسک ؟ دنزیر یم کشا شیارب رفن دنچ

تشادن یباوج و دندوب زدای وساالشت ؟ شندیرپ تسا مهم یسک یارب

درک. نازیوآ نآ ارزا شیاهاپ و دنیشنب هاگتر یپ هبل داد حیجرت ... ناشیارب

و دوب تسس کاخ دش. ترپ نییا وهبپ دروخ لق شرانک زا یا هزیر گنس

دوش. ترپ نییاپ هب هزیر سگن نامه لثم تسرد مه وا هک تشاد ناکما

؟ دندیشک یم مهددر اه ...سگن یتسار

. تشاذگ نیمز یور تشپ ارزا شنات سد فک و داد ناکت ار شی اهاپ

! هتشک مور هچب ماباب -

: تشاذگ مه یور مشچ و دندروخ شتناک یاه بل



574

... مدب شتاجن مت سنوتن -

درک: تشم شن اتسد ارمنای کاخ

مرت... کیچ کو شزا سلا هد هک ینم اب جاودزا زا هنومیشپ تفگ یم ویرآ -

داد: ناکت ورس درک یا تکخهدن

... هراد قح هگب یچ ...ره هراد قح -

درک: زاب مشچ و تفر نیب زا ینآ هب شا هدنخ

... ماکشا ندید مئاد زا هدش هتسخ کمن. تبقارم ش هچب زا متسنوتن هخآ -

هنک؟ یم هیرگ هراد شمه هک داوخ یم ور ینز یک

: رتدنلب راب، نیا و دیدنخ هرابود

... شکمدآ ردارب !هی مراد ردارب هی نم ... هزات -

درک: لش ار شنیورس گهر داب

مک هک درک مدیدهت هما هچب و ویرآ نوج اب نانچ شی سلاپ هس هک یردارب -

. مریمب نامیاز رس دوب هدنوم

: دیزرل شا هناچ

یاهدگل ریز ننک،زا زو اجت بمه تشاذن ترامع نوا وت ادعب هک یرد -ارب

... اجنوا اددزا متاجن یلو درک کسی ر منوج یور ، دیشک ریبومن شاظفاحم
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دش: مخ ولج وهب تشاذگ هاگت یرپ هبل مه ار شناتسد

درد دشن ثع هکاب ییامدآ یک؟زا هر!زا یگب ماقتنا داوخ یم هگیم ویرآ -

مش! اداد ...زا ماباب ...زا هریمب نوم هچب دشن ثع هکاب ییانوا ...زا مشکب

درک: رارکت شدوخ اب بل ریز و

دب؟ یک ؟ هبوخ یک دب؟ یک ؟ هبوخ یک -

: تخادنا نییاپ ورس دیدنخ

همه که...هک منود یم طقف ... مدیدنخ ردقنا یک راب نیرخآ دایمن مدای -

... هراد درد یدایز یچ همه ! هراد خهدن یدایز یچ

: دنام هریخ م ولعمان یا هطقن هب شهاگن دشو ضوع شتروص حتلا

و تقا یل یتح هک یردام هن؟ هگم ... منوشردام ؟نم ناجک ودانای وکاید -

... هرادن ور شاه چبه زا یراد هگن ناوت

ضغ ب گنر یا ذهر یلو شیادص دی. مهف یمن و دوب کشا سیخ شتروص

... تشادن

خداو یورنیم ردام یا هچب چیه م... شاب رود ماه هچب زا ناوخ یم همه -

! سکچیه ... هشیم قرغ ش دوخ وت رتشیب هراد ورز ره هک

شهب یاپ ریز از یدایز یاه هزیر گنس دش. دنلب و دیشک غیج ار رخآ ی لکهم

رگا دش یم هچ . تشادرب بقع هب یمدق هد ارا یب نیریآ و دندش ترپ نییاپ
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ی همه " درک ر ارکت هنادرمان شر ردس ییادص ؟ تفر یم اه هزیرگن س هارمه

وت!" درد انوا،مه درد مه ... نشیم مو مت اهدرد

شمشچ ی ولج هاتوک یملیف ملث دراد ار شرمع یاه سلا مامت درک یم سح

مه داب یتح دوب... مارآ زیچ همه دوب... هتفرگ مارآ اما شبلق شپت . دنیب یم

دوب رپ شبلق یدد. هدش ارتامم شدوخ و تشاذگ مه یور مشچ نیمآدم...

کیرات تمسق و دیگنج یم یگدنز یارب شد وجو زا یتمسق وخلای...

یم ادص شرس نرد امزمه و دوب هدش خیلا شنهذ ... گرم یارب شدوجو

... کیلش غیج، ، هیرگ ، هدنخ یادص . دینش

و آویر ریوصت . دروخ رس شا هنوگ یور یکشا هرطق و درشف مه یور مشچ

هک یریوصت یتح ، کانور و دمحم ومع و شردام و ردپ ریوصت ، اهولقود

یگدرسف .ا تسب شقن شک لپ تشپ دوب هدید نروس زا هیناث دنچ یارب

، دیسوب یم ار شا ،گهنو دیدنخ یم شقشع هکاب دوب ینز هیبش تسرد

ترپ هبپییان هاگترپ ارزا شدوخ دعب، و تشون یم مراد تتسود شیارب

هدرک ندیزو عهب ورش هراب ود !داب دیاش دوش... مامت درد دیاش هک درک یم

ولج هرابود ار دوب هتشادرب بقع هب هک یمدق دوب... کشخ شی دوب.لگو

یادص و تشادرب رس ارزا شن ورسی داب هک دوب هظحل مهنا اقی وقد تفر

دش: نامزمه یدرم یان شآ دایرف اب بس یا ههیش

! نیریآ -

تردق مامت اب شا یناشیپ و تفرگ ار شیوزاب رفن کی هک دوب نداتف زرما رد
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کی ... دشکب سفن درکن تصرف یتح درک. دروخر ب یمکحم ی هنیس هس فق هب

درم ناتشگنا نایم تردق مامت شاب یاهوزاب و تخ وس شت روص فرط

مامت اب ویرآ ؟ ششوپهایس درم زا دوب هدروخ یلیس . دندش ه درشف شیوربو ر

دز: داد شتروص ورد داد ش ناکت تردق

؟ یدرک یم یط لغ هچ ناه؟ ؟ یدرک یم یطلغ هچ یتشاد -

گر دوب. هدش دوبک تشاد هک یتشحو و تینابصع زا ویرآ تروص گنر

یم شناتشگنا نایم تشاد نیریآ یوزاب دز. یم ضبن شا هقیقش نو درگ

نیب ار شهاگن . دیوگب یزیچ نیریآ ادندهک .امنا دیمه ف یمن و تسکش

: تخاد نا نینط هوک رد شدایرف و دناخرچ وا نامشچ و هاگترپ

و وکاید نم... ؟ میشز را یب تارب ردقنا ؟ یرب یتساوخ یم یروگ مودک -

وت دعب یت فگن ؟ یدرکن مه ور تاه هچب رکف یتنعل ... تردام و ردپ ... اناید

؟ دایم سمر هب یچ یتفگن ؟ دایم نوش رس هب یچ

هک ینیریآ دش. رتمک شیوزاب رود هب ویرآ تسد راشف و دیزرل نیریآ ی هناچ

ویرآ دنک؟ یشکدوخ تساوخ د...می یمهف یم ار هعجاف قمع تشاد هزات

نانچم ه شرگید تسد یلو دیشک شیاه وم نایم تردق مامت اراب شتسد

یاهوم ! شنت فر زا دیسرت یم دنک. شیاهر دیسرت دوب...می وا یوزاب دنب

هب شا هدز خی هیا بل ... دیصقر یم ردابد ناشرات واتر دوب هدش زاب نیریآ

د: ندروخ ناکت یتخس
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نم... دش... یچ یچ... مدیمهفن نم نم... -

: دیزرل رتدب اچهناش

! مشک یم درد مراد ... مراد نم -

ادص اب شضغ وب تفرگ شناج یب تشم یمنا ار ویرآ نهاریپ قیهی

: تسک ش

بوخ یچیه هنک... یم درد م هچب خیلا یاج هنک... یم درد مبلق -

... هشیمن تسرد یچیه هش... یمن

و تفر گ ششوغآ رد مکحم ویرآ هک دیزرل یم هشیمه زا رتدب تشاد شنت

: دیسوب راب دنچ و نیدنچ ار شیاهوم یور

... مینک یم شتسرد ... هشیم تسرد یچ همه ... هشی م تسرد -

اش هنیس رد رس نیریآ ! تشاد ضغب گنر ب یجع شا هنادرم مب یادص

رگهی مه وا دی مهف ، دیزرل هک ویرآ ی هناش دز... راز لد هت وزا درک یفخم

بلق نابرض درک. می سح ششوگ ریز ار ویرآ بلق دیدش نابرض دنک... می

شرس رد یسک و دنک هتکس دوب هدنام مک هاگترپ بل وا ندید زا هک یدرم

درد دش؟"زا هچمی ی، دیسر یم رترید هی ناث دنچ که"رگا دیسرپ یم مادم

... تسا کانتشح دحو هکتاچه تسناد یمن یلو تشاد ربخ شنیریآ

بوخ مه شدوخ لبق! اه دوب...سلا هدرک هبرجت ار حلا نیا مه شدوخ
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نیبیرا رخآ نیا دیاش دننک، ن عورش ار نامرد هلصاف بال رگا هک تسناد می

... دسر یم دوز هک دشاب

***

ت: خادنا باال ییوربا یات و داد هیکت شا یلدنص تشپ هب رورغ اب

! تام و... شیک -

فرط همه زا هک شدیفس هاش و جنرطش ی هحف ص بهب جعت اب شفیرح

: داتسرف نور یب رادادص ار شسفن و تخادنا یهاگن دوب هدش شیک

... مزاب -

! تکرح راهچ اب طقف راب نیا -

: داتفا هار شرس تشپ شرایتسد دشو دنلب

... نابرق هشیاتس لباق نوتتراهم -

شرس تشپ درم هب یهاگن مشچ ی هشوگ وزا تسشن شبل جنک یدنخ شین

: تخادنا

منک؟ تام و شیک مه ور یضاردوخ زا هاش وان منوت یم ِکی ترظ -هبن

نی اپماش ینیس ،اب شوپ مرفینوی ینز راکت وخمد تشاذ گ ترامع اپهب

هزم هزم و تشادرب یماج ، تفر اهمی هلپ تمس هک روط نامه دش. کیدزن

درک:
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؟ موه -

: تفگ شناوج بابرا دنلب تماق هب هریخ درم

یدایز هک ییاه هرهم ... دینک عو رش هگید یاه هرهم زا لوا هشا ب رتهب یاشد -

نش! اب مهم شارب

نییاپ رس و تفر بقع یمدق د، ناخر چ شتمس ندرگ و داتسیا هک وا

: تخادنا

... دیشخبب ونم تراسج -

هب خر هک دی شکن لوط یزیچ نشدیو ار وا مکحم یلو مارآ یاه مدق ی ادص

دوب: هداتسیا شخ ر

! شرهاوخ ...ثمل هشریسا هک یرتخد لثم هرهم !هی هیبوخ -فرک

داد: ناکت ورس تفر نییاپ شیولگ بیس

و هیماظن شرهوش نوچ هشاب کسیر شرها وخ ناب داتفا رد دیاش ... اقیقد -

! هیبوخ هنیزگ اعطق ش، ریسا یلو تس... هیضق نیا ر یگیپ ی دایز

هرابود ت! رارش هیبش یزیچ ... دیشخرد شیوربور درم نامشچ رد یزیچ

اهنت ، تفر ارباالمی شسکلبود ترامع یاه هکلپه روطن امه و دنادرگربور

فگت: هملک ود رد

؟ دیدج ربخ -
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: داتفا هار شرس تشپ

یلو ه تشگنرب هزون روصنم ... همورآ هک تسه یهام کی کیدزن شترامع -

و شدوخ زج ! راگن ا هدرک تیری دم بوخ خیلی ور یچ همه شر سپ

یهک نعی نیا هدش...و ن جراخ ای دراو ش ترامع هب یا هگید ش،آمد اظفاحم

! تساج نومه زونه هرتخد

شدو: دراو مه شرایتس اتد تشاذگ زاب ردار دمع دشوزا شقاتا دراو

؟ هدرک کیلش شرسپ هب یک هنود یمن هزون روصنم -

داد: باوج دو اتسیا رد کیدزن

ریت بش هک تسه ییامدآ ندبلا رد هب رد رازو نیا مه نروس ... نابرق -هن

. ندرک یم یزادناری ت نوشت مس نتشاد شن دروخ

وزا درب ورف شیاهوم رد یتسد . تسشن تخت ی وهبل دروآرد نت زا نهاری پ

ت: رخی ناشمه هب دمع

هن؟ هگم نکمی... ترپ یچزدیهگ هی هب ور شساوح هشتقو مک مک منک رکف -

درک: رداص ار روتسد و دنا من شرایتسد زا یباوج ر ظتنم

مزنایهک تسرد ! هدرک کیلش شرس هبپ یک هک دینوسرب روصن م شوگ -هب

هنک... ارجا ور مکح ییاهنت ه نوتب روصنم و هشابن هنوخ نروس

***
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یلو دوب رهظ دوب. هدرک لغب ار شیاهوناز و هتسشن تخت هبتجا هداد هیکت

دوب هدیشک یروط اهار هدرپ ... تشاد تهابش بش هب تسرد قاتا یکیرات

تشاد ار شن دنک...گارتاو یگدنز تساوخ یمن . دوشن لخاد یانرو هرذ هک

یمن یلو درک یم ارخالص شدوخ هظح ل نامه ادددن، یم وااجهز

هب دهاوخب بمادا هک دوب هتشاذگ نیبرود ش قاتا رد یتح نروس ... دنتشاذگ

یمشچ راهچ همه هک دوب هدرپس مامت هام کی هک یدرم . دنزب بیسآ شدو خ

هم روتینام تشپ زا یتح هوبدو دماین شندید هب راب کی ، دنشاب شبظاوم

درک... می درد شبلق رد رفن کی خایل یاج که یدرم درک. یمن شهاگن

دوب هدرک قرع ... تشاد عوهت .حتلا دیشک ینازرل سفن دزو رانک تپوار

ارزا شیاهاپ درک... یم دز،زرل یم ارکران پوت هکنی زاا سپ هلصاف لویبال

سمل ار کیمارس یدرس هک شا هنهرب یاهاپ وکف تشاذگ نییاپ تخت

یا هچراپ ییاپمد اررد شیاه اپ عیرس و تشذگ شنت زا یدب ،زرل دندرک

اذغ عقوم یهاگ و تشادن اهتشا هک دوب یزور دنچ درب. ورف شا هنارتخد

ند رک رارص زاا تسد مه راکت مدخ هک دش یم دب یدح هب شلا ح ندروخ

شیارب و هدش فیعض هک تفگ یم کشزپ . دیشک یم شندروخ اذغ یارب

فعض کی طقف هی ضق که درک یمن رکف وا ویل دوب هدرک زیوجت نیماتیو

دی... شاپ یم مه ذهرزا هرذ تشاد شنورد هک راگنا . دشاب هداس

هدرو خن یزیچ حبص دش.زا دنلب یندنک ناج وبه درک شنت نوتس ار شتسد

هک ار لوا مدق . تسا ن دمآ ردحلاباال شا دعمه درک یم سح ویل دوب
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ودنت تشاذگ شا یناشی پ یور تسد . داتسیا و تفر جیگ شرس ، تشادرب

شیاهاپ یتخس دش.هب یم رتدب تشاد شا عوهت . دیشک سف ن ناهد زا دنت

ار شا یخیلا هدعم هدنام مک درک سح ی تقو و داد تکرح نیمز یور ار

یتشاد هب سیورس تمس و تخیر شیاهاپ رد تشاد ناوت هچ ،ره دروآ باال

نامه دش ثعاب اهنت شی اه ندز قع و درک مخ زونا یگنرف تلا وت رانک . دیود

دنچ هک دیشکن هیناث چدن .هب ددنبب مشچ فعض زا راوی هبد هداد هیکت اج

دز: داد دنلب ورمدی دنتشاذگ شقاتا یتشاد هب سیورس اپهب رفن

نک... شدن -لب

نایم ار شدوخ و تفرگ رارق شیاهونا ز ریز و رمک تشپ دنمتردق یتسد

شش،شدزاب تال مامت و دنک زاب ار شنامشچ درک یعس درک. سح اوه و نیمز

کی درک، سح هک ار تخت یمر رتم...ن نچدمیلی دح رد شیاه کلپ ندرک

: دیشک ارباال شک دشولپ مخ شنت وری رفن

؟ یونش یم ادصمو -اسانی...

تخان ش یم مه ار دوب هدش مخ شنت یور نارگن هک یدرم یتح ... دینش یم

و تفرگ ار شتسد ، ترامع صوصخم کشزپ . دهد ی باوج ت سن اوت یمن یلو

: تفگ تیدج اب

هدب... راشف و متس -د

فیک تمس عیرس رتکد و درشف مارآ ار وا تسد یتخس هب انیاس
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: تفر شتنوسماس

. دینزب گنز نروس -هب

کیدزن یمدق دوب، هدرک شدنلب تخت ات یتشادهب سیورس زا یهک ظف احم

دش:

. هشوماخ نوشیشوگ ... نتسه امیپاوه وت زونه هدازاقآ -

دیچیپ انیاس یوزاب رود ار نوخ راشف دنبوزاب فگتو بل ریز "ی تنعل کدرت"

: تفگ دعب یا هقیقد و

... هنییاپ شراشف -

مک مک شچگ لثم گنر درک. لصو کرتخد هب یمرس و دروآرد ار دنبوزاب

کش رتکد دمآ، باال یمک هک شراشف ت. شگ یمرب یداع حتلا هب تشاد

هبرض چدن تشگن ودا واب تسب ش جنرآ ارباالی نوخ شیامزآ صوصخم

شتسد اررد یفیفخ شزوس واسانی تفرگ گر یتخس دز.هب شگر هب

شیامزآ ی هلول اررد نوخ و دیشک نوریب شگر ارزا لدین رتکد درک. سح

زاب همین نامشچ حاالاب هک وا هب هریخ و تشگرب انیاس .ستم تخیر

: دیسرپ درک یم ش هاگن

؟ یشیم حلا نیا هتقو دنچ -

: داتس رف نییاپ یتخس ارهب شناهد بآ انیاس
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؟ همهم -

شهاگن فرح یب هظحل دنچ رتکد دمآ. یم قیمع یهاچ هت زا راگنا شیادص

داد: رارق شفی ارردک شیامزآ هلول دعب، رکدو

یقافتا ادابم هک هتشاذگ ن یبرود مه تقاتا وت یتح هک رفن هی هساو ! یمهم -

ه. تفیب تارب

نیا کهرد دوب مهم نرو س دش...بیار کج یناج کم دنخلت هب انیاس بل جنک

شلد رد شدوخ ار شباوج دوب؟ هدماین شند ید هب مه راب کی یتح هام کی

"! شری سا ؟هب هدیم ت یمها شبل ق لتاق "یکبه داد

دشاب ش هکماربق درپس یراکتمدخ دش.هب دنلب و درک مجع ار شلی اسو رتکد

نامز نیرتدب رد نروس رکد. کرت ار قاتا یکشزپ ی هیصوت دنچ زا سپ و

هب رتشیب هظحل ره درتک کش هک ینامز دوب...رد هدرک کرت ار ترامع نکمم

دش! یم لیدبت نیقی

***

االن! نیمه ... نوریب دش یرایب -

و درک زاب مشچ ش، قاتا نوریب زا یدرم نیگمشخ و دنلب یادص نشیند اب

ظفاحم زا رفن دشودو زاب برض هب قاتا رد هک دوب هدماین شدوخ هب زونه

گنچ ار شفیحن یاهوزاب ! دشکب سف ن درکن تصرف یتح دشدن. دراو اه

ناشک ناشک ابیرقت شا، هنارتخد یتحار راول وش یدنب پات نامه ندزدواب
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دشو یم هدیشک نیمز ریو تشاد شیاهاپ بردند! شنوریب اتاق زا

: تشادن هیا دیاف چیه شیا قتاله

ک...خآ! ملو کدین... ملو -

شیاهوم دش. یمن مک یا هرذ یتح شیوزاب ودر اههب ظفاحم تسد راشف

شیاه هباپ هک یبیسآ هب هجوت وآناهبی دوب هتخیر شتروص رد هتفش آ

شمرس هزات د. ندرب یم شنییاپ اه هلپ زا تنوشخ اب دنتشاد دش، یم دراو

. دوبن مهم سکچیه اربی یلو تشاد ع وهت و هجیگرس زونه و دوب هدش مامت

زا شقاتا یتش ادهب سیورس رد ابیرقت لبق، تعاس کی هک راگنا هن راگنا

شیوزاب هک روطنامه اه ظفاحم درک، در هک ار رخآ ی هلپ دوب... هتفر ش وه

شبلق . دینش ار رفن کی یاه مدق یادص و دندش فقوتم دندوب هتشاد هگن ار

یم شنا زاج هچ دوب. هتفرگ ار شنت زج هب زج سرت و دیپت می شیولگ رد

عنام دوب هتخیر شترو ص رد هک ییاهوم . تشادن یرثا شیاه د؟قتال نتساوخ

. دنیبب ار شیوربور درف هک دندش یم

زا دش ثعاب ، تفر ارباالگ شرس دزو گنچ ار شیاهوم هک یدنمت ردق تسد

یلیس هک دوب هدشن مک یا هرذ شرس ردِد وهزون دنک اجین ییب نهلا درد

قمع زا هدارا دشویب اج اجهب شکف درک سح . دروخ شتروص رد یمکحم

دز: نهلا شناج

... نروس -
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ارصاد نروس تیعضو نآ رد ارچ تسناد یمن و دوب کشا سیخ شتروص

روطنآ شمسج هب دراد ناکما یسک ره تسناد یم شلد هت هک راگنا زند. یم

دوش... ترپ نیمز یور م کحم دش ثعاب مود لیسی ! نروس زج بزبدن یسآ

یاهاپ دوب، هداتفا ولهپ هب هک وردحیلا تفر رانک شترو ص یور زا شیاهوم

دشو یم جراخ هنیس زا هدیرب هدیرب شیاه سفن دید. ش رانک ار رفن کی

دز شا هنیس هسفق هب یمکحم دگل شران ک درم هک دوب هدروا رسباالین هزون

: کانتشحو یدایرف و

! تسین ه دیشک مرسپ هک یدرد زا هرذ هی ناربج یتح نیا -

رازا یرات ری وصت تسناوت دش، یم هایس مادم هک ینامشچ واب تفر شسفن

و هدرک کیلش نرو س هب وا تشادن ربخ هک ید !رم نروس ردپ ... دنیبب روصنم

دوب. هدرک ورف غاد خیس شبلق رد راگنا یسک . تسناد یم کش نودب حاال

تسد دشو مخ ش تمس . تشاد یمنر ب تسد روصنم شباالنیمآدمو سفن

: تشا شذگ یولگ یور

ناه؟ تم؟ شخب یم نروس لثم منم یدرک رکف ؟ ممهف یمن ی درک رکف -

هب ناج ویب دمآ باال شتسد و داتفا سخ سخ هب ییاوه یب زا انیاس

یت یمها روصنم یلو دش یم هفخ تشاد دز. تشم روصنم د نمتردق تسد

داد: یمن

... رتدوز یلیخ ! مدیرب یم و تسف ن دیاب انیا زا رتدوز -
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عطق هبکل شسفن هکنیا زا لبق هظحل چدن تسرد و دوب هدش دوبک انیاس

: تفگ اه ظفاحم هب وور درک شیا هر روصنم دوش،

ردقچ سامر نیا وت من یبب ماوخ یم ! ترامع یولج نوتس دشهب یدنبب -

... هرایب مو ود یمتهنو

شسفن دهک ندادن ناما تحی اه ظفاحم و داتفا رسهف هب کانتشحو نیاسا

شنو ریب ترامع زا ناشک نا شک و دنتف رارگ شیاهوز اب هرابود . ددرگر ب

دشوود رتدب شیاه هفرس درک، هنخر کرتخد ناج رد هک اوه یامر .س دندر ب

اب مکحم و دنداد هیکت ترامع یدور و یاه نوتس زا یکی ارهب شنت رفن

یم فور شنت تشوگ اهرد بانط درک سح مهک کحم ردقن !آ دنتسب بانط

دش: کیدزن روصنم و دنتفر بقع دش، مامت هک ناشراک ... دنور

هیضق نیا تشپ یک ! یریم یم یرتمک درد نکیاب فارتعا رتدوز -رهچی

تس؟

و تخوس یم شا هنیس هسف .ق دشکب سفن تسرد تسن منیاوت هزون انیاس

دزو گنچ ار شا هناچ تردق مامت اب روصنم دید. یم رات ار شیوربور درم

: دروآ ارباال شرس

-نبلا!

یوهتشار روصنم رگا . تخود مشچ روصنم هب شقمر یب نامشچ اب انیاس
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یم رگا یتح . تشاذگ یمن تحار ار شا هداو ناخ کش نودب ، دیمه میف

ار ارجام ی هدرپ تشپ وبد نکمم مه ،زاب هدرک یم راک شوواچ اربی دی مهف

ار شتوکس هک روصنم درک... یم ف ارتعا دیابن میدز. یفرح دیابن . دمهفب

درک: ادص اهرا ظفاحم زا یکی دزو ششوگ یزر مشخ دید،اب

دراالن! -

دش: کی دزن دوب،رسعی هدش با طخ دراالن هک یظفاحم

اقآ... هلب -

: تفگ وا هب باطخ و دنارذگ رظن ارزا انیاس رساتاپی دنخ شین اب روصنم

نک! شرادیب هدی... رپن شب اوخ زونه دایم -هبنرظ

! مشچ هب -یا

ی هط قن .هب دیبوک یم شا هنیس ارهب شدوخ ترد ق مامت اب انیاس بلق

هک یخی بآ لطس دوش؟اب شلتاق دوب رارق روص دوب؟نم هدیسر شنایاپ

ریخه شیاه نادند زامینا روصنم و دمآ دنب شسفن شد، هتخیر شنت ریو

: دیرغ وا نازرل نت هب

نروس شوگ هب هگا ... هرادن ور ترامع زا جورخ و دورو قح سکچیه -

منک!ات یم قطع مدوخ ور نیچ ربخ نوا سفن هربخ، هچ اجنیا هک هسرب

هک یسک هر! یمن طقف هک یروط ... دینک ش هجنکش هدرکن ف ارتعا هک ینامز
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... هریمب تحار هرادن قح هنک، کیلش نم رسپ درکههب تئرج

***

؟ مرادن جورخ هزاجا هک یچ ی نعی -

شتیاده نامتراپآ ل خاد هب مارتحا درک،اب یم راک روصنم یارب یهک ظفاحم

درک:

بشم ا تسین المز نتفگ ناخ روصنم کدرت... دینومب نوتدحاو ل خاد افطل -

! ترامع دیدرگر ب

دش: رت ظیلغ رتکد یاهوربا یمنا مخا

؟ هداتفا یق افتا -

: تشاد هگن ردار تینابصع اب رتکد هک ددنبب را دحاو رد تساوخ ظفاحم

حیضوت شتبا ب مرادن قح ! دینک یم سبح منامتر اپآ وت ونم دیراد امسر -

؟ مونشب

دش: یم کالهف تشاد مک مک شیوربو ر درم

ناخه روصن روم تسد نیا . ترامع دیدرگرب دینوت یم یدوز هب دیشاب نئمطم -

. مدیم م اجنا مور فیاظو مراد طقف ونم

لوح همه زا لوا شنهذ و هداتفا یدب قافتا هک دوب هدش نئم طم ابیرق ت رتکد

نیا وزج دوب ،وا انیاس هب نروس زا بدع درف نیرت کیدزن . دیخرچ یم انیاس



591

، دیوگب یرگی د زیچ هکنیا یب دنک. شسبح ردخهنا روصنم هک تشادن یلیلد

گفت: مارت حا اب ظفاحم هک ددرگرب لخاد تساوخ

بدید. لیوحت ور نوتل یابو فطلام -

درک: هفاضا عیرس ظفاحم و دیخرچ شتمس رتکد رگ تتا مش هاگن

! هناخ روصنم رو تسد -

شراولش بیج رد تسد ، درادرب وا درس گنها شارزا هاگن هکنیا نودب رتکد

دز: هنعط و تشاذگ وا تسد فک ار شلیابوم و درب ورف

؟ ندرگب ور ماسابل ناوخ یمن خنا روصنم -

درک: شا ییامنهار ل خاد هب وا نحل ههب جوت یب ظفا حم

ید... یامرفب -

شرس ت شپ زا هک ردار ندش هت یسب ادص دشو لخاد تینابصع با رتکد

یا هرفن کت لبم یور وکالهف دیشک شیاهوم نایم یتسد مکحم ، دینش

هک ینامز تسرد داد. یم یروتسد ینچن روصنم هک دوب برا نیلوا . تسشن

زا لبق نروس دوب. اهنت ترامع رد انیاس و دوب هتفر کیرا تر فاسم هب نروس

یور تسد روطنامه تسناوت یمن رتکد و دوب هدرپس وا ارهب انیاس ش زاورپ

. دراذگب تسد

شراک قاتا مست شار دنلب یاه مدق دشو دنلب ، دیسر شنهذ هب هک یرکف با
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شیامزآ باوج هب یهاگن هرابود همه زا لوا و تسشن زیم تشپ . تشادرب

ارچ تسنا د یمن و دوب هتفرگ ل یوحت هزات هک یباوج .هب تخادنا نآ یور

یارب ار شدوخ لد .رد دزیرب مه هب زیچ همه دیاب نامز نیمه رد تسرد

، تشگ ی مرب هبعبق نامز ترگا شا دن کش و درک شنزرس ترامع کرت

ار وراک تفر یمن نوریب ترامع زا شیامزآ هلول ندرب یارب ا صخش شدوخ

. درپس یم یرگید درف هب

هداس یا کدهم لیا بوم اه، هقرو ه وبنا ریز وزا دیشک نوریب ار شز یم یوشک

و تخادنا نوریب هب یهاگن شقا تا زاب رد درک.زا ش نشور و دروآ نوریب یا

نشور لیاب وم دنام رظتن وم درشف ار رواپ یدد،کدمهی مارآ ار عا ضوا یتقو

. تشادن ربخ طخ نآ زا یسک نرو س بدووزج یبایدر لباقریغ شطخ دوش.

کی هک درک یمن رکف تق وچیه و دوب هدرک شا هیهت یرورض عق اوم یارب

نرو س یارب و تشون ینتم دش،رسیع نشور هک لیابوم . دیایب شراک هب زور

ملی مواب یتح مش. جراخ منامتراپآ زا هراذیمن روصنم " درک لا سرا شوایس و

ممای فطلااتپ . هشاب انیاس هب طوب رم هیضق نکم یم سح مزا! نتفرگ مه ور

ربخ یسک نم عفالزج یلو تس هلماح انیاس . ترامع دیدرگرب دیدید ور

د. نادرگرب اه هقرو ریز ار نآ هرابود و درک شوما ارخ لیاب !"ووم هرادن

طقف ار نا شروشک زا جراخ ی هرامش رتکد دنو دوبن نا ریا شوایس و نروس

طخ هب دوب هدش ر وبجم بدو... ظفاحم تسد هک تشاد ویس ی لیابو ردم

دن. نیبب شار یپما نتشگرب ضحم کههب دشاب ر اودیما و دهد مایپ نا شناریا

رتدوز یارب و دنیشنب تسناوت یم طقف دنووا دوب رطخ رد شا هچب و انیاس
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دنک... اعد نروس نتشگرب

***

دنچ قیقد تسن اد یمن دوب! هدش رِس درک... یمن سح ار شیاهاپ و تسد

و حبص دشو بش هک دندوب هدید ، شقمر یب نا مشچ یلو هتشذگ تعاس

هدش هتسب طای ح طسو ینوتس هب زور کی زا رتشیب بدو... بش هراب حاالود

شی ها مخز یور یسک ! ناتسمز یامرس جوا وبآ...رد اذغ نودب دوب!

لبق! زا رتدب راب دنت...ره شاذگ یم خزم یور مخز طقف . تشاذگ یمن مهرم

دوب، هدروخ شمشچ ریز تسرد هک یتشم یاج دشو یمن زاب شتسار مشچ

رتدوز هک درک وزرآ لد درک...رد یم ساسحا هک دوب یدرد نیرتدیدش

تسین رارق یسک دز" یم بل رخسمت اب شنهذ قمع رد یسک . دننک شص خال

"! دایمن نروس ... دایب تتاجن هس او

تروص اب دندرک می زاب اهار با نط ورگا دوب هدش مخ نییاپ هب ور شند رگ

اه ظفاحم هک یهاگ و دوب هدرک خی شناوخت سا زغم ...ات دروخ یم نیمز

یم شیور یمرگ بآ لطس ، دریمب امرس زا تسا نکمم دندرک یم سح

هدنز حس هظحل کی یتح که دنتساوخ یمن خی! بآ شدن ب تشپ و دنتخیر

رتزا عیرس و درد اب شبلق و دینش ار ییاه مدق فیعض ی ادص دنک... ندن ام

تخ. انش یم رگید ار روصنم یاه مدق یادص . دیپت لبق

! دینک شرادیب -
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دش... مه نیمه و تسا شراظتنا رد یرگی د خی بآ لطس هک تسنا مید

و دروآ ارباال شرس . تفرگ ار شیاهوم روصنم و دیزرل بآ ید رس زا شنت

: دیرغ شتروص رد

مه وت رتزا تخسر ...زاس شابن نارگن !لوی نوج رتخد یتخسرس یدایز -

ت مشچ ولج اج نیمه تور هداونو خ یاضعا کت کت هک مد!رفاد یشک فرح

... هراد یناوات هچ تنم رامع نوت درک یشکر س یمهف یم ، مدیرب رس

بل تشحو اب سانیا هک دنادر گرب رکدوور اهر برض ارهب کرتخد ی هناچ

دز:

... شوواچ -

هب شا هداو ناخ ناج سرت زا انیاس و تسشن ر وصن یم اهور اب نایم ی مخا

: داتفا گهیر

! هریگب ... نروس زا...زا ور شرسپ ماقتنا هک...هک داتسرف ونم -نمو...

: دیخرچ شتمس روصنم و درک ادا یتخس هب شا هیرگ نایم ار تاملک

؟ شوواچ -

درک: نییاپ ارباالو شرس یندنک ناج هب انیاس

... مگیمن ن... غورد ... هنود یم نروس ... نروس -

سح شناه ردد رتدب ار نوخ معط ، دروخ ششوگ ریز هک یمکحم یلیس اب
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: دیرغ ش مشچ رد وچمش تخاد نا شپات ی هقی رد تسد روصنم رکدو

یزا دایز لوی !وت هگرم هنزب بیسآ نم رسپ یوم رات هب هک یسک یازس -

... یتشذگ تدح

دز: ادص مشخ واب

دراالن... -

دش: کی دزن رسیع شا یصخش ظ فاحم

اقآ... هلب -

گتف: دنخزوپ اب اسانی یمخز نت هب وخهری تفر بقع یمدق روصنم

... هرای موب ود نوشنی ب هنوت یم ردقچ منیبب ماوخ یم نک! زاب ور اگس -

یتح . دنام هریخ روصنم هب تهب واب دروخ هرگ شا ردسهنی انیاس سفن

س کچیه . دنتخود شچم روصنم هب بجعت اب مه اهراکتمدخ اهو ظفاحم

روتسد زا تیعبت دراالنهب . دورب شیپ دح اتاین روصنم درک یمن رکف

یم هگن ار ناش یدده شزومآ یاه گس هک تفر یلحم مست شسیئ ر

تش. بگر یراکش هایس و گرزب گس ود هکاب دیشکن لوط یزیچ و دنتشاد

و دندرک یم سراپ انیاس تمس تدش هب یلو دوب شتسد رد ود قالهدیره

. دنداد یم ناشن ار ناشیاه نادند

دراالن؟ یدادن اذغ نوشهب هزور دنچ -
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: دناخرچ روص اسانیومن نیب شار هاگن دراالن

ن! هنشگ یباسح ... نابرق زورید -زا

: تخادنا ییباال باور روصنم

نک! نوشزاب ... نرای برد ازع زا یلد هرارق زورما -

درک. اهر اهار گس ودراالنقالهدی درب دای ارزا ندیشک سفن اسانی

یمر یخزب شتمس ت ردق مامت هکاب دید ار گنر هایس دوجوم هنتاود کرتخد

رد یزیت یاه نادند نتفر ورف با نامزمه هک دیشکن لوط یزیچ و دنتشاد

تشحو دایرف ، دیشک شمکش هابه گس زا یکی هک یقیمع گنچ و شی زابو

ارشدین: نروس ی هدز

... انیاس -

هک دوب هدیجنس ارن تیعقوم زونه و دیخرچ طایح رد تمس روصن م هاگن

درک یعس و دناسر انیاس ارهب شدوخ هایس رستااپ یاه سابل اب نروس

دنک: رود اهار گس

آو...خآ! شرس هچبالیی دید؟ رک یطلغ هچ -

در انیاس و درب نرفو روس یاپ قاس اررد شیاه نادند تردق مامت اب یگس

نارگن ی هرهچ ارهب شرات هاگن دوش، شوه یب درد زا دوب هدنام مک هک حیلا

درک: شلغب دوجو مامت وااب زا تظفاحم یارب نروس تو خود وا
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ور...سانیا! اگس دورنک شوایس -

تشاد . داتفا مه یور شکلپ و درک سح شیاهاپ نایم ار یمرگ یامع انیاس

و دندرک سح ار ناشب حاص یوب سگاه هک دوب هظحل نامه اقیقد دش؟ متما

یور ناج یب انیاس سر هک نیمه و دنتشادرب ناش ندرک هراپ هکت زا تسد

اهار گس اه ظف احم زا درگی یکی کمک هب شوایس د، اتفا نروس ی هناش

یمخز تروص رد مشچ و تفرگ ار انیاس یاه وزاب تشحو اب نروس درک. رود

دنا: خرچ شا

! دینک شزاب ...ِد انیاس وتا... مشچ نک بزا انیاس ... انیاس -

نت هکنیا زا لبق تسرد و درک هراپ ار بانط یبیج یوقاچ اب عیرس شوایس

شر ومک اهوناز ریز تسد ن روس دننک، طوقس نیمز تمس انیاس ناج یب

انیاس دیفس راولش یور هک ینوخ ی هکل هک دوب عقوم نآ هزات و تخادنا

یزور شن،هب وهذ دیچ شیپ دربلق یدب دید.ددر ار دش یم رت هدرتسگ

تکدررد مایپ بدوو هدرک ادیپ تیعضو نامه اررد نیریآ زدهک کب شلف

هنادرم ی ضغب و مشخ زا شا هناچ تس..." هلماح انیاس دش" رارکت شر س

ادصباالبدر: شردپ هب وور دیز رل

وور ترامع نیا هشب مک شرس زا وم ...هی مروخ یم مسق مردام کاخ -هب

منک! یم بارخ نو ترس

هب هک ییاپ و ششوغآ رد یمخ ز مسج واب درک زاب هار شا گنوه یور یکشا
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درک: مسترداپتدن تفر یم نوخ شمخز زا تدش

نک! نشور و نیشا م شوا -سی

: تفر شلا بند تینابصع و تهب اب روصن م

! نروس ؟ یدیم تاجن ور یک یراد تسه تسا وح ؟ رسپ ینک یم راکیچ -

: دنازرل ار ترامع یاه نوتس شدایرف دو اتسیا یا هظحل نروس

! رادرب نم یولگ ور -اپتوزا

نوریب تر امع شزا مشچ شیپ ن روس دشو بو کخیم شیاج رس روصنم

سیرع نرو س ندید دوب...اب رظتن وم هدرک نشور ار نیشا م شوایس دز.

یور ار ششوغآ رد ناج یب مسج نروس درک. رازاب بقع دشورد هد ایپ

شیاپ یور ار انیاس رس . تسشن ش رانک مه شدوخ و تشاذگ بقع یلدنص

دز: داد شوایس هب وور تشاذگ

دوز! ... رتکد ن امتراپآ ورب -

ار شنا تسد زا یکی نروس و درش زاگف لا دپ یور اپ ترد ق مامت اب شو یسا

: تشاذگ انیاس تروص یور

نم... اب وراکنیا ...کنن وتامشچ ...ابزکن انیاس -

یم رت فیعض هظحل ره شیاه سف ...ن انیاس یاه کلپ ندیزرل تحی زا غیرد

هب دز،ور یم مظنمان هک یضب ن سح واب تفرگ ار شندر گ ضبن نرو دش.س
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ادددز: شوایس

! هریم یم هراد ورب... رت عیرس -

ی هنت نییاپ مامت ابیرقت یهک نوخ دیو خرچ انیاس تخت مکش تمس ش هاگن

دوب: هدرک خرس ار شراول ش

... متشاذیم شاهنت دیابن هنم... ریصقت -

دز: قه هناد ورم دناب سچ انیاس درس یناشیپ هب یناشیپ

نم! هب تنعل ... هدرمان ِنم ر یصقت -

یمن ار شیا پ قیمع مخز شزو .س دیشارت یم ار شبلق تشاد راگنا یسک

دنب یارب نروس دشوتالشاهی یم رتدرس هظحل ره انیاس دی...نت مهف

نیشام هک نیمه . تشادن یا هجیتن میرتف شیوزاب زا یهک نوخ ندروآ

تمس دشورد هد ایپ رسعی شوای دا،س تسیا ناشرظن دروم نامتراپآ یولج

یدورو تمس و درک دنلب تسد یور ار اسانی هرابود نروس درک. زاب ار نروس

کش نودب و تشاذگ گنز یور هفقو یب ار شتسد شوایس . دیود ن امتراپآ

رطاخب نروس درک. زاب ردار رسعی هک داد نا شصیخشت یآفون تشپ زا رتکد

ی تقو و تفر روسناسآ تمس شناوت مامت اب یلو دز یم گنل یمک شیاپ

ن امتراپآ . دیخرچ اه هلپ تمس و دنامن رظتن دید،م روسنا سآ یور ار پجن ددع

یاج دنک. ربص روسناسآ ندیس اتر تسناوت یمن واو دوب مود ی هقبط کدرت

هب ناش ندی سر ضحم ددا.هب یمن مهاییت لوی دیشک یم ریت شا هلولگ خزم
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زادیراو هیکت تهب اب دوب هداتسیا ترد شپ یهک ظفاحم یدمو، هقبط

: تفرگ

ناخ! نروس -

هب ور ندش دراو زا لبق ثیناهیا نروس و درک زاب ار شدحاو رد رسعی رتکد

: دیرغ ظفاحم

نک! ضرف هدرم وتدوخ -

توافت ناجی یب دسج با شگنر هک اسانی یور ار شهاگن ینارگن کدرتاب

: دیسرپ نامزمه و درک ناش ییامنها ر باوخ قاتا تمس . دناخرچ ، تشادن

؟ ندرک شیمخز رو طچ -

تش: اذگ تخت یور ار اسانی درس نت نروس

... ندز شکت ...ک نوتس هب شندوب هتسب -

و دیخرچ دش، یم جراخ انیاس ی وزاب مخز زا هک ینوخ یور ش هاگن

: دیزرل رتدب شیادص

هنم... ریصقت هتف... رگ شزاگ گس -

یتحاران اراب شسفن دوب نوخ هکغرق وا راولش ی هنت نییا پ ندید دکرتاب

گتف: شوایس هب باطخ و داد نوریب

هدش. یمخز ... نوریب شربب -
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هک دوب هدزن فرح یا لکهم زونه و تشاذگ نروس ی وزاب وری تسد شوایس

دز: سپ ار شتسد ترد ق مامت اب نروس

ریصقت یچ همه دش... یرو جنیا نم رطاخب مرب؟ رچا ... نوریب مری -من

منه...

. دیایبرد اج زا دوب هدنام مک شبلق و دوب هداتفا .هبگهیر دوبن خبو شلا ح

دش: لوغشم دعب،رسعی و درک شهاگن یا هظحل رتکد

... رایبرد و شسابل -

. دنکن فلت اددوقت حیجرت سپ دور یمن نوریب نرو س هک وبدهک نئمط م

واب دیشک نوریب شنت یاسانارزا یدنب پات ، دیزرل یم هک یتسد اب نرو س

درک: رارف شنامشچ راصح زا رتدب کشا ، شمکش یور گنچ یاج ندید

رخ... نم...مِن رطاخب ... هدیشک درد -

ایب! تدوخ هب ادخ یاضر ضحم -

بیس رتف. ورف توکس ایرد هظحل قاتا دزو دایرف شدوجو قمع زا درتک

هب اتوا دوش محر مکییب دش وبجر دشوکدرتم باالواپیین نروس ی ولگ

: دیای ب شدوخ

ت اجن ور شدوخ دیاب یلو هدش طقس عطقاچبه ، یزیرنوخ زا مجح نیا -با

دیاب ... هشک یم س تس!فن هدنز ؟ یمهف یم تس! هدنز زونه تنز ... میدب
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هنک. منی شهب یکمک تدوخ ندرک شنزرس . میدب شتاجن مینک تالش

دوب هدش داجیا کرتخد مکش یور یهک قیمع یاه مخز هب هریخ نرو س کشا

فگت: شوا یس هب ور رتکد و دروخ سر شا وریگهنو

. مرادن هنوخ نک.وت هیهت ژن یسکا لوس وپک یراه نس کاو ودات عیرس -

ش نیزا اسویلمدرو دش.درتک جراخ قاتا زا هلجع واب داد ناکت رس شوایس

: تخادنا دوب هدش رت مارآ هک نروس هب یهاگن و درک فیدر شرانک ار

شنکاو هبددر هنکمم . مرایب یوربدن زیر نوخ و منک زیمت رو شامخز -بدیا

. هدیم بلق توق شهب ت ندوب ... ریگب و شتسد هدب. نوشن

یمنا یاسانار دوبک تسد ، دیشک یم سفن یت خس کههب ردحیلا نروس

فک و دروخ رس شک لپ جنک زا یک شا هرطق . تسب مشچ و تفرگ شتسد

: دنابسچ نوگه دیوهب سوب ار انیاس تسد

رکمدابوت؟ را کیچ نم -

هک دروخ مسق لد وکدتررد دیسر شیور ورب درم ش وگ اشهب همزمز

یارب حلا اتهب نروس دوب... هدی دن هتسکش دح اتیان تقوچیه ار نروس

دوب! هدرکن هیرگ روطنآ س کچیه

***

یم وا گنر یب تروص یور شخرس هاگن و دوب هتسشن یاسان ت خت رانک
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ندش رادیب یارب اج هنام ردقچ و هتشذگ تعاس دنچ تسناد یمن . دیخرچ

شند عفر از شندش نئمط م ضحم هب هک تسناد یم یلو هدرک ربص وا

اجن هب روطنآ هک دروآ یم ینادرمان رس رب رتدب ربارب نیدنچ رطخ،بالیی

دنرادن قح هک دوب هد رپس همه هب شنتفر زا قلب تسرد دن. دوب هداتفا انیاس

!اب دندوب هت شک ار شا هچب اه ونآ دروخب انیاس هب ناشت شگنا کون یتح

ی هظحل ورگا دندوب هتفرگ ناشدگل و تشم ریز ار کرتخد مامت یمحر یب

دوب کانتشحو یردقنآ ناشهانگ . دنتفرگ یم ار شنا ج یتح ، دیسر نیم رخآ

... دهد ناشن یتمی مال نیرت کچوک تساوخ یمن ن روس هک

نک! تحارتسا مک یا...هی هتسخ -

یاه همهر نداد ادص و دناخرچ رد تمس ندرگ ، رتکد یادص ندینش اب

کرتخد هب ثکم نودب و وطالین ی تدم هک دنتشاد زاانی ناشن شندرگ

یتقو دنک تح را تسا تسناوت یم روطچ . هدوب هریخ تخت یور ش وهیب

ِرکف اب تسناوت یم روطچ دز؟ یم شناهد رد تردق نامه اب زونه شبلق

دندرک یم هراپ هکت ار شیان یاس اه گس دیسر یم رترید هقیقد کی رگا هکنیا

ومنی دوب هتفرگ ار رتکد ،ایپم نارهت هب شندیسر ضحم ؟هب دیایب رانک

دوب. هدنا سر ترامع ارهب شدوخ یتعرس ابچه تسن اد

... مدیسر یم رترید هق یقد هی هگا -

نکمم یهک قافتا زا تشح درک.و تشم تناو مامت اراب شناتسد و تسب بل

نور بی یتحار ارابان شسفن رتکد دوب... هتفرگ ار شناج ،متما دتفی ب دوب
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دش: ک یدزن و داتس رف

دیاب طقف . هدرک در ور یلصا طخر مه انیاس ... یدیسر تقو رس -حاالهک

ور یزیچ ینیشب شرس حلاباال نیا اب هکنیا ... دایب شو هب مبومین رظتنم

هنک. منی لح

تو خادنا شنازرل یاه وبل انیاس ی هدرک قرع ین اشیپ هب یهاگن نروس

تش: اذگ شا ین اشیپ یور تسد

روطچ ؟ هدرک در ور رطخ یگیم ر وطچ بت... وت وسهز می هراد -ادهغ!

؟ هبوخ شلا ح یگیم

درک: شها گن مخا اب رتکد

! ترامع طایح وت نوتس هبیه نتسب بش وردو هرتخد ایوت؟ مکشزپ نم -

و نتشاد شهگن امرس وت بش ،ود هروخ می کرت گنس هک یی اوه نیا وت

یم تدوخ ای ندروآ شرس ییاه هچبال هگید مگب ؟ هنکن بت یراد عقوت

... ندرک ش هجنکش حلا نیا واب هدوب فیعض شیروجنیمه هرتخد ؟ ینود

هدش! طقس ش هچب تابا ب درمان یاظفا حم دگل و تشم ریز و هدوب هلماح

؟ ینود یم تدوخ ای مزاب مگب ... هتفرگ شزاگ گس

نروس دشو تشم شیوربور درم د نمترد ق ناتشگنا نایم ناهگان شا هقی

درب: ادصباال شمشچ رد مشچ

یمن هگا منود یم ! منود یم هنم... ریصقت یچ همه منود یم ! منود یم -
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...ره هداد تسد زا شور هچب منود یم ! منود یم ... شنتشک یم ، مدیسر

یکی هدوب رظتنم شلد ،هت هدیشک یم درد ادگل و تشم نوا ریز هک هعفد

مدو... بن نم ... هدوبن یسک و هدب شتاجن

: دیراب نوخ ، کشا یاج شمشچ وزا تس کش شیولگ رد ادص

... منود یم ... منود یم ... منود یم -

ریز تسد عیرس رتکد هک داتفا یوا هقی زا شتسد و دندش مخ شیاهوناز

: تشاذگ شیوزاب

ت. سین بوخ حتلا رسپ نیشب ... نیشب -

دیخ: رچ انیاس تمس شهاگن و تفر نیی اپ نروس ی ولگ بیس

تقایل ،هن متشاد ور انیاس تقایل هن هک ینم دوب... منم ی هچب ، هچب نوا -

هنک یم درد مشک یم هک یسفن م،ره حور مبلق، ... تفر ، هدموین هک یا هچب

مهن! ریصقت چی همه منود یم نوچ منک... لگه مرادن قح لوی

دز: یدنخلت و دیشک شمشچ ریز یتسد مکحم

نوا تک کت هکنیا زا دعب یلو ... مدیم مدب، ور شناوات هشاب رارق هگا -و

! کرد هب مداتسرف ور امدآ

اب رتکد دش. جراخ قاتا زا دنلب یاه مدق واب درک دازآ برض ارهب شیوزاب و

: تفر بنداشل ینارگن
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. ریگن میمصت رکف نودب ... نروس اسیاو -

هب هج وت یب دشوسونر لبدن ناشندی دوب،ابد هتسشن ردسنلا هک شوایس

هب وور دیشک شیا هوم نایم یتسد مکحم رتکد . تفر نور یب هناخ اهاز نآ

درک: شوایس

تسد یراک هی مسرت یم ت... رامع هریم هراد کمن رکف ... شلا -ربوبند

هدب! شدوخ

دش: جراخ هناخ زا عیرس و داد ناکت یرس شوایس

. دیسیاو -اقآ...آاق

درک. یمن وا یهب هجوت نیرت کچوک و دوب هدیسر اه هلپ نییاپ سرون

دش جراخ هناخ زا هک نیمه و تفر نییاپ اه زاپهل شناوت ن یرخآ اب شوایس

سف ن شوایس و تشذگ شران زاک یکانتشحو تعرس اب نروس نیشام ،

درب: ادصباال نانز سفن

... یتنعل -

هک دش یم اه تدم . دهد یرگید ای شدوخ تسد راک نرو س هک دیسرت یم

دوب! هدیدن هناوید حد نیا ارات وا

***

هک ینادرم دش! ل خاد یکانتشحو تع رس اب نیش رکدوام تزاب ومیر رداراب
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هب هک ینیشام ند د،ابید ندرک یم وصحتب دندوب هد اتسیا طایح طسو

تزمر یور مکحم نرو وس دنتفر رانک هدز تشحو دمآ می ناشتم س تع رس

ار نیشام هکنیا نود وب تشاذگ شا هحلسا یور ینک هفخ ادص دز.

درک، یم هجنکش ار انیاس هک ییاه ظفاحم زا یکی دش. هدایپ دنک شوماخ

دستباالبدر: هدز تشح و نروس ندید ضحم وهب دوب طایح رد هیقب رانک

ب...خآ! ناخ روصنم روتسد ادخ -آاق...اقآبه

فخهنک ادص رطاخب هک یا هلولگ کیلش یاد ص هک دوب هدشن مامت شفرح

هک !ردحیلا ظفاحم دردرپ دایرف شدن ب تشپ دشو بلدن دوب هدش رت مارآ

نروس و داتفا وناز یور ، درشف یم مکحم ار شا ینوخ تسد عاسد

هس . داتفا هار تر امع یدورو تمس دییاس یم مه یور نادند هک روطنامه

هباید یبوخ هب دندرک یم هجنکش ار انیاس هک یرفن هس هچهری ! دندو فنرب

. تفرگن ار شیولج یسک دشو ترامع دراو شتسد یرد هحلسا .اب تشاد

نا شرس بالییبرتد نروس ، دنوش شعنام گار هک دنتسنا د یم خبو

داد و دمآ نییاپ اهار هلپ عیرس روصنم ، شدور زاو سپ هلصاف یمآرود.بال

دز:

؟ رسپ ینک یم راکیچ -

دو ناخرچ فارطا رد مشچ دعب، و درک شهاگن فرح یب هظحل دنچ نر وس

هب بندود،ور هدرک هجنکش ار انیاس هک یناوج رسپ ود ندی ابد هلصاف بال
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درب: ادصباال شردپ

منک! یم ورقلم هدش دنلب شور هک یتسد مراد -

ظفاحم دردرپ دا یرف دشو دنلب کیدزن ی هلصاف اب هلولگ ود کیلش یادص و

هح لسا هب یهاگن ن روس و داتسیا اه هلپ طسو تهب اب روصن هاباالرتف.م

: تخادنا شا

! هراد هگید هلولگ هی زونه -

حاالرد شی اهاپ ! هشیمه رتزا بوش ،آ نورد وزا دوب درسنوخ ن وریب از

: دنتفر یم رو صنم تمس نکمم حتلا نیرت ادهن رسنوخ

؟ یدز ور انیاس ارچ -

. دوبن مهم شیارب یلو درک یم کاندرد ار شنتفر ،هار شیاپ قیمع مخز

: تشاذگ هلپ نیلوا یور اپ نروس و درک ش هاگن فرح یب روصنم

دوب؟ هدز مون نوچ -

: تفر ارباال هلپ نیمو د

دوب؟ هتفاک ش ور ترسپ ی هنیس نوچ -

هلپ... نیموس

هدش؟ ر ارکت خیرات مگب هگا ی شیم حیلا هچ -
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: داتسیا وا رتزا نییاپ هلپ کی تسرد و هلپ نیمراهچ

یت؟ شک تور هون هرابود مگب -هک

تشاذگ او تسد فک ار شا هحلسا نروس و دنام اش هریخ تهب اب روصنم

! شدوخ بلق دعب،وری و

! نزب -

دز: داد نرو وس دیزرل هح لسا رود هب روصنم تسد

...بنز! بلق نیا از هدنومن یزیچ اباب... نزب -

هتشک ار شا هون درک. یم شها گن ناج یب یا همسجم لثم ت ردسر وصنم

گتف؟ یم هچ وسرن راب؟ نیمود دوب؟باری

م... تسنود نمنیم نم... -

یا هدنخ کت یبصع نرو وخردند،س ناکت یندنک ناج هب هک روصنم یاه بل

: تخادنا باال واورب درک

! انیاس ،ور تدوخ رتخد ...ور نمه م مارب هک ییاه ورزن یتشاذگ تسد -

دح وهب عافد یب نز هی نوج گبیفیبتنهب تام دآ هب هک هنیا تیگنودرم

ورح هک هراب نیمود اباب... هراب نیمو ؟د ینک یم ترد ق سح ش؟ زبنن گرم

نوخ زا هک ییاه هچب ! یریگ یم شور هچب نوج و یشک یم ور نز هی

ینم! ...بهچ یدش یم نوشگرزبردپ ... ندوب خدوت
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: دیزرل شا ارادددزوچهنا شرخآ ی هلمج

رباممههم! هک ینز ی...چبهی تشک یمون هچب بشما اباب... ینم هچب -

مدیشک اگس ن دودن نیب زا ور همهم مارب هک ینز ... تسین بوخ انیاس حال

اباب؟ ابام؟چار ینک یم وراکنیا ارچ نو... ریب

ن ییاپ ارهب هح لسا عیرس دید، هدمآ نییاپ یمک ار نروس عضوم هک شرد پ

ت: فرگ مکحم ار وا یوزاب ود وره درک رپت

یم لمح ور یوت هچب هرت خد نوا هک متسنود یمن ... متسنود یمن نم -

نوا دوب! رکهد کیلش وت هب نتشک هبقدص هرتخد نوا ... نروس یلو هنک...

... تساوخ یم هرت خد

نوتس شدایرف و دیشک نوریب وا تسد زا ترد ق مامت اراب شیوزاب نروس

: دنازرل ار ترامع هیا

من! ینوناق نز هنم... ونز تسانیاس شمسا ! هراد مسا هرتخ د نوا -

: دیرغ شیاه نادن یمناد زا نروس و دیرپ روصنم خر زا گنر

زا وم هی هگا نوچ ... هرایب موود هک نک اعد شنوج هب ورب اباب... نک -داع

، کرد هب هریمن نوشتسد قفط تنوو یح یاه ظفاحم ، هشب مک شرس

ووت... منک یم خاروس رو نوشزغ م

داد: ناکت ن یفرط هب یرس و تفر نییاپ قعب بقع ار یا هلپ



611

مر! یگب وت زا شور ماقتنا هک هسرن یزور نک اعد -

یب نروس دشو هدینش ینیشام ندش دراو و ترام شدنردع زاب یادص

هک دوب هظحل نامه اقیقد و دنادرگربور ، دشاب وا زا یفرح رظتنم یاکنه

اه هلپ شدوخ یاپ با تش اد هک نروس ندید دشواب دراو ینارگن اب شوایس

زا سپ هلصا .بالف داتسرف نو ریب ار شا هدش س بح سفن دمآ، یم نییاپ ار

رد هک ینوخ دوب... هتفر شلا وبند هتشادرب ار رتکد نیشام نرو، س نتفر

کاخ گدرو شسیئر هک تشاد زاانی ناشن دوب، هتخیر ترامع فک و طای ح

دشو جراخ نامتخاس ،زا دزادنیب وا هب یه اگن هکنیا یب نروس ... هدرک هباپ

تسرد نروس .حلا دراذگب شیاهنت هک دیسرت یم ... تفر شلا بند شوایس

تقوچیه شتآ نیا هک درک یم وزرآ شوایس و دوب رتسکاخ ریز شتآ لثم

شدوخ اراب تعامج کی دز، یم رخآ میس هب رگا نروس ... دوشن رو هلعش

! دنازوس یم

***

و درک زاب ار شخ رس نا مشچ دش، فقوتم نامتراپآ گ نیکراپ رد هک نیشام

دز: شیادص شوایس هک دوش هدایپ ت ساوخ

-اقآ...

شوایس د. ناخرچ وا تمس ند دشورگ تمقوف یرد هریگت سد یور شتسد

: دیسرپ دیدرت واب دناخرچ شسیئر ی هتسخ تروص شاررد هاگن
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ور نوتنام تراپآ مگب ؟ای ترامع دیدرگ یمرب بنش رتهب هک موناخ یاسان -

نکن؟ رضاح

یهاجی شمرب یم ... هنوم می منهج ملث انیاس هساو ود !ره مودکچیه -

. هگید

درک یم رارکت یسک شلد دش.هت هد وایپ داد ب اوج هاتوک ی هلمج دنچ رد

"! همنهج ش ،ارب یشاب اجکهوت "ره

دوب هدادن هزاجا شوایس دوب. هدرک اهر ترامع اجرد نامه ار شنیشام

نامرف تشپ شت ینابصع هکبانآ تشا دن یرا رصا مه نروس و دنک یگدننار

طقف هک دوب هتشاذگ مه یور مشچ ار تشگرب ریسم لوط مامت دن. یشنب

... دیپت یم تعرس نیرخآ اب شبلق مه زونه و دوش مارآ یمک

زا لبق و دندش هدایپ ود شد،ره فقوتم رظن دروم ی هقبط رد هک روسناسآ

درک: زاب ناشیارب ردار رتکد دننزب رد هکنیا

وت... دیایب -

دوش: رت نارگن نروس دش ثع اب نیمه و دوب هتفشآ

؟ هبوخ شلا ح انیاس هدش؟ یچ -

رد هک انیاس ند کدر.ابید دنت اپ قاتا تمس و دنامن رتکد زا یباوج رظتن م

یناشیپ یور عقر تشرد هیا هناد و دوب هدیباوخ تخت یور تیعضو نامه

یزیچ وا هکنیا زا لبق رتکد و تفر ولج نارگن دش، یم هدید شندرگ و
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،فگت: دسرپب

هگا اما مداد ماجنا دموا یمرب متسد زا باالرت...رهاکیر هریم هراد شبت -

. ناتسرامیب شمیرب ب دیاب کهن ادیپ همادا هگید تعاس مین ات تیعضو نیمه

یور تسد هدز تشحو و تشاذ گ تخت اربلهی شیاهوناز کییزا نروس

و دیشک بقع تسد عیرس ، شتسد ریز شتآ سح داد.زا رارق انیاس یناشی پ

درب: ادصباال کدرت هب ور

هبم؟ یدزن گنز ارچ شهد؟ رتدب دح نیا ات شلا ح ؟االنهک یگب دیاب -االن

داد: باوج هدش لر تنک ی تینابصع اب رتکد

رت خد نیا ی تقو دوب! مرگ ماقتنا هب هدازاقآ ؟رس ینکب یتسنوت یم راکیچ -

یکاش ت...حاال ماقتنا لا بند یتف ور یدرک شلو تخوس یم بت وت تشاد

یم . تسین وت زا رتمک انیاس هساو نم ینارگن شاب نئمطم نم؟ بار یشیم

رو طچ ور شنت یاه ؟زمخ یگب یچ ناتسرامیب شیربب ینک شلغب یاوخ

هک مدرک یم یط لغ هی دیاب ننک! یم تسرد هدنورپ تارب ؟ ینک یم هیجوت

یاهرتکد زا یکی اب مدرک گنهامه . ندن ریگ تهب ناتسرامیب شیرب یم یتقو

دش، تدبر شتیعضو .گاه مداد ور یصوصخ قاتا هی بیتر وت مدام تعا دروم

سپ . مینک یم شیرتسب هشب تبث ناتسرامیب وت شزا یمسا هکنیا نود ب

بنرباال... ضیرم ورباالرس تادص هعفد ره افطل

مکحم نروس . تفر ورف کسوت رد یا هظحل قاتا و داد رادشه تیعطاق اب
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همادا ار ثحب هک تفرگ ار شدوخ یولج یتخس وهب درشف مه یور نادند

هک دش می ثعاب دننک، یرتسب ار انیاس دنتسناوت یم هک نیمه . دهدن

قاتا زا هک رتکد ... دنکشب ار شیور بور درم تمرح نیا زا رتشیب دهاوخن

. دناخرچ تخت یور شو هیب کرتخد تمس ندر گ نروس ، تفر نوریب

سرنکرا هشیمه رتزا هتسخ دزو رانک شا یناشیپ یور ارزا شیاهوم

تش: اذگ وا تشلا ب

نک... وزاب تامشچ -

و هتفرگ شیاد ص هک سب ... دینش روز هب مه شدوخ ار شسمتل یم هم زمز

و تشاذگ اسانی کدوب تسد یور تسد ... تشاد درد هک سب دوب! درا شخ

: تسب مشچ هیا ظحل

تاز اجم تدوخ اب ونم ... تمد نور مدوخ زا هک ییوت ؟ مراد جزوتکوی نم -

! نکن

وهب دیشک یم سفن هات ووک دنت دنت دوب. هتفرگ تدش انیاس یاه سفن

دنا وت ونیم هدرک تنوفع شا هکرهی یسک ثمل تسرد راد... شخ تدش

درس یاوه رد ندنام زور ود زا سپ تهک شادن یبجعت . دشکب سفن تسرد

و دندروخ ناکت ناج همین ، شکشخ یاه بل . دتفیب شیارب یقافتا نچنی

درک: همزمز راو نایذه

! هنوخ ربب... ب... ونم ... هنوخ اباب... -ب...
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ثعاب انیاس نت ."اباب"فگ تفگ یم نایذه و درک یم هیرگ یشوهیب درعملا

وا نت یور و تسشن شی اج رس عیرس دزی... رب ورف نروس بلق رد یزیچ دش

دش: مخ

... وتامشچ نک زاب یاسان ... انیاس -

دوب، هدش مخ شتروص هکریو ینارگن مدر مشچ شیپ و دیزرل کرتخد لپک

: دندیزرل شیاه وبل داد هلصاف زاهم یمک ار شیاه کلپ

... هنوخ ونم...ببر -

نروس هکنیا زا لبق تسرد و دیسر نروس شوگ هب شکاندرد ی هم زمز

دش. تفس شندب و تشگرب بقع هب کرت خد نامشچ دهد، ناشن ی شنکاو

دشو دوبک شیاه دمآ...لب بدن شسفن و دیود شندرگ و ترو ص هب خنو

قافتا هیناث ردچدن زیچ همه درک! ندیزرل هب عورش کانتشح و شنت ناهگان

و دمآ شدوخ هب عیرس دعب، و درک شهاگن هکوش یا هظحل نرو د...س اتفا

دز: ادص دنلب

... رتکد -کدرت...

نروس . دوبن شدوخ تسد الشت ضع شزرل و دوب هدش فسدی انیاس نامشچ

شفقوتم دناوتب دزات همیخ شنت یور ابیرقت و تف اررگ شیاهوزاب مکحم

درک. یمن ار شا هراچ هک دوب شدید یردقنآ نتاو شزرل ویل دنک

! رتکد -
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وکدرتسعیر شوایس دش. زاب برض به قاتا دزورد دایرف هرابود ینارگن اب

: تفر ت خت فرط نآ رتکد دنو تشاذگ اپهبتاقا

دوز! ... ولهپ هب شنوباوخب -

شیا هاپ درک هراشا شوایس هب رتکد و دناخرچ ولهپ ارهب انیاس عیرس نرو س

: دناخرچ رتکد و انیاس نیب ار شهاگن سر ابت نرو .س دریگب ار

! نکب یراک ...هی هرای باالم فک هراد -

دنک: زاب ار انیاس ی هدش قلف کف تشاد کدرتسعی

هر. یگب زاگ ور شنوبز هنکمم ... شانو دند نیب میراذب یزیچ هی دیاب -

یب نرو ،س ددرگب یزیچ ندبال هکنیا زا وقلب درک زاب ار انیاس کف یتخس هب

ترد ق مامت اب انیاس یاه نادند و تشاذگ وا کف نیب ار شتسد فک یلطعم

و تفر مه رد درد زا هظحل کی طقف نروس ی هرهچ ! دنتفر ورف شتسد رد

ادددز: شوایس هب وور درک هقلح وا نازرل نت رود وزاب م کحم دعب،

نک... نشور و نیشام -

درک: شها گن ینارگن اب رتکد دشو یراج نروس تسد زا نوخ

... تتسد -

درک: رت مکحم وا نازرل نت رود ارهب شیاه وزاب نروس

... کرد -هب
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رتکد ... روطنی مه مه شیاه نادند راشف دشو یم رتمک تشاد ششزرل

دش: دنلب و درک کچ ار شکم درم عیرس

... ناتسرامیب شمیربب -ابدی

ربدو شرمک و اهوناز ریز تسد نروس هک دوب هدش مامت بیرقا ت ششزرل

... شیاپ اپهب مه وکدرت دیود جورخ رد تمس اوتن مامت درک.اب شلغب

ت سشن ولج شوایس رانک وکدرت تشاذگ بقع یلدنص وری ار سانیا عیرس

شتسد دنک... هتکس سرت زا دوب هدنام مک نروس داد. ار ناتسرامیب سردآ و

بل ریز و دنابسچ وا یاهوم یهب ناشیپ . دیمهف یمن و تشاد یزیرنوخ

درک: رارکت مه رس تشپ

... رایب تقاط ... مدیم لوق ... منکن تتیذا هگید مدیم لوق ... رایب ت قاط -

هک تشذگ ردقچ دیمهفن نروس و درک شهاگن هنیآ زا یتحا ابنرا شوایس

دنلب تسد یور ار وا هرابود نروس دش. فقوت م ناتسرامیب یول ج نیشام

تدش هب هک ییادص اب نروس دش. کیدزن دراکنارب اب عیرس یرا تسرپ و درک

: تفگ هاتو وبد،ک هتفرگ

... شم رایم مدوخ -

شا ییامنهار یصوصخ قاتا .هب داتفا هار وا رزا تولج و درکن ی رارصا کدرت

قاتا دراو ینز کشزپ ، تشاذگ تخت یور ار کرتخد نروس هک نیمه و درک

دش:
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ه. شاب نوریب رامی هارب مه افطل -

دش: شعن ام رتکد هک دنک زاب تفلا خم هب بل تساوخ نر وس

هساو یروطنیا هدب. ماجنا ور شراک رتکد مناخ راذب ... افطل شاب نوریب -

. هرتهب مه انیاس

قاتا وزا تشاذگ شلد یور دعب،اپ و درک هاگن انیاس هب دیدرت اب نروس

رگید نروس و تفرگ راوید ارزا شا هیکت وا ندید اب شوایس . تفر نوریب

شناتسد نایم تورس سشن یا یلدنص .ریو دتسیاب رساپ تسناوتن

دمآ... یمنرب شتسد زا یراک چیه هک دوب راب نیلو .ا تفرگ

***

( انیاس ، صخش لوا یوار )

ار مکلپ رفن .یک مهد نا شن یشنکاو متشادن وتنا یلو مدین ش یم ار اها دص

: تخادنا ممشچ رد هوق ارچغ رون و دیشک باال

. نییاپ هدموا مه شبت هدش. رتشیب شکمد رم شنکاو -

: تفگ شباوج رد یدرم هلصا وبالف دوب هنانز ش یادص

طقس و تاحارج هب هجوت ؟اب یفار گونوس هساو شمیرب ب مینوت یم -االن

. هشاب هتشاد یلخاد بیسآ مسرت یم شنین ج

یعقاو میاه وگامن سدح مامت آدرو... موجه میولگ هب مبلق ؟ نینج طقس
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متسناوت یمن . مهدب اکتن ار متشگنا کون متسنا وت یمن حیت ونم دوب هدش

تخت یور یناج یب تشوگ هکت لثم تسرد و منزب دایرف ار مدب سح

مخ وناز ترا مع رد هکنیا زا لبق یا هظح ل تسرد ! مدرک سح . مدوب هداتف ا

ناج هک دوب منورد نگها یب نینج دیاش دشو خیلا ملد هت مدرک سح کمن،

هچب ؟ نرو یمنوس هچب . مدوبن شندمآ رظتنم تقوچیه هک ینینج داد...

! تقوچیه ... شمتساوخ یمن ؟ مدوب هدرک کیلش شبلق هب هک ید یرم

تمن یور یا مالهف مدرک .حس متشاد زرل نوریب وزا دوب شتآ نورد زا منت

داد: باوج مدوب هدین ارش شیادص نزیهک نامه و دندیشک

. میدب شلا قتنا هیفاک طقف تس. هدامآ یچ همه ... رتکد هلب -

. تشادن یا هجیتن چیه یاهم نزبموتالش حفر مهک دیگنج یم نورد زا

رد ندش زاب فی عض یادص و دمآرد تکرح مهب دراکنارب درکم حس

دادم: صیخشت ار نروس یادص دشو راتفرگ ی تسد نایم م تسد م. دینش ار

؟ شدیرب یم اجک -

... تفرگ دشت مبلق نابرض

. هشاب هتشا دن یلخاد بیسآ میش نئمطم ...بدیا یفارگونوس -

داد را شبا ،جو تسا ترامع کشزپ نامه مدوب هدیمهف شیاد ص زا هک یدرم

ار شتس وبد...د نروس تسد رد متسد دم. آرد تکرح هب هرابود دراکنار وب
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در، اکنارب ندش فقوتم واب درکن ادج متسد وبندزا روبجم هک یا هظحل ات

یم فیعض ار ناشیادص میا. هدیسر ناش رظن مدرو ناکم هب هک مدی مهف

یکنخ ارباالدزدنو مسابل مدرک سح یمتدیپ. رت رسعی مبلق و مدینش

عورش ممکش یور یتفس مسج یتقو . مدرک ساسحا ممکش یور ار یزیچ

دنهد یم ماجنا یفار گونوس دنراد هک مدیمهف منهذ قا معا ترکد،رد کرح هب

درک: ندز فرح هب عورش مدوب هدینش ار شیادص لبق هظحل دنچ هک ینز و

نک! ربص یلو... ... رتکد منیب یمن یلخاد بیسآ -

باال یمک شیا دص نت هک دیشکن لوط یزیچ دشو ب جعتم ناهگان شن حل

: تفر

؟ هدشن قسط نینج دکرت؟ منیب یم تسرد -

مشوگ رد هییا مدق ندش کید زن یاد دشوص سبح ما هنیس رد سفن

: دیچیپ

نم... هدب -

ی هدز تهب نحل دشو هدیشک ممکش تسوپ یور رت مکحم تفس مسج نآ

درک: رت بارخ مرس یور ار ایند تکدر

هدشن طقس هدید ردام هک یبیسآ همه نوا دوجو اب نینج هن کمم روطچ -

؟ هشا ب
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تش وپ مدرک سح ما هناش یور ار یتسد دوب. هتفرگ تدش مبلق نابرض

: هنانز یادص نامه شدنب

... وتامشچ نک ...زاب مرتخد -

متشاد لبق یتعاس راات گنا هن راگن هکا مدوب هدز خی نانچ ... متشادن ناوت

. متخوس یم ردتب

. شقاتا میدب شلا قتنا هرتهب ... تسین رایشوه لماک زونه -

: دیسرپ هنادرم یادص نامه و

رتهب ... هفیعض دشت هب رتخد نیا ؟ رتکد تاخمن سین کانرطخ شساو -

هسا و شمی تسرفب و مینک عاالم ور یگلماح متخ رتدوز هچ هر تسین

؟ژ اتروک

: مدین ارش دشاب نانز کشزپ مدز یم سدح نزیهک یادص

شریخا تاحارج ادهرو دیدش ینوخ مک هک هدیم نوشن رامیب تاشیامزآ -

. هتشاد گرم رطخ شارب طقس هنکمم ! هدرک دیدشت ور ینوخ مک نیا مه

لوا دیاب . هشب کوش راچد هن کمم و هرادن ور هگید یزیر نوخ هی تقا ط شندب

. میریگ یم میمصت هنیاعم زا دعب منک. ش هنیاعم

ار قمبل تش اد راگنا یسک ! مدوب الل نوریب وزا مدیشک یم غیج نو رد زا

نم . متساوخ یمن یا هرذ یتح ار هچب نیا ... متساو خ یمن . دیشارت یم

مدوخ اراب یها نگ یب دوجوم چیه مت شادن قح . متشادن ندش ردام تقا یل
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ناج هب ونم دمآ رد تکرح هب هرابود دراکنا منک...رب قرغ مکیرات یایند رد

دش... یم دازآ میادص شاک . مهد ناکت ار مت شگنا کون متسناوت یندنک

نامه رد مدرک سح دعب ه ظحل دنچ و مدینش فیعض ار رفن چند یاه ادص

منک... زاب ار منامشچ هک مدوب هدرک عمج ار مناوت مامت ما... یلبق قاتا

! دایب شوهب راده رتکد -

مدید یم ...رات مهد هل صاف مه زا یمک ار مکلپ ات مداد ناج دوب. انشآان ادص

غارچ هلصاف دشوبال کیدزن یلا سنایم نز هک مدید رات، نام شچ ابهنام یلو

واوفگت: متسب دایز رون ارزا منامشچ . تخادنا ممشچ رد هوق

... هرایشوه ابیرقت -

دز: ادص و تشاذگ ما اشهن یور تس ود

نک! وزاب تام شچ ... موناخ رتخد -

یتخس هب هرابود دندوب دشه هدنا بسچ مه هب بسچ اب راگ هکنا ار میاه کلپ

: تفرگ ار متسد رتکد و مدرک زاب

دبی؟ راشف مون تسد ینوت یم -

فگت: دنخبل ووااب مدرک دراو شتسد هب یمار آ راشف

هیچ؟ تمسا وگب مهب نیر...حاال -فآ

.اب تخوس یم ما هنیس هسفق ، مدیشک یم هک سفن و دوب کشخ میولگ
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مدز: بل یراد شخ تدش هب یادص

... انیاس -اس...

درک: راتسرپ هب وور داد ناکت رس دنخبل نامه اب رتکد

... هنیاع م هسا و میشیم هدامآ -

زا مبلق نابرض مد، ارنید ترامع کشزپ یتقو و مدناخرچ اتاق رد مشچ

شیاد ص دنروایب قاتا نیا هب ارم هکنیا زا لبق مدوب نئمطم دش. رتشیب سرت

لثم تسرد درک،وا یمن هجوت نم هب نروس هک یتدم امتم ما.رد هدینش ار

تنکرل هاگت سد یادص ... شمدید یمن وحاالرداقات دوب مر انک یزوسلد ردپ

یم ار شا یکشزپ هیا شکتسد هک ردحیلا ودرتک تفر باال مبلق نابرض

دش: مکیدزن دی شوپ

... مدزاب .مد، شکب قیمع سفن تس. هداس هنیاعم ...هی مرتخد شاب مو -رآ

. تشا دن یدایز ی هدیاف یلو مهد ماجنا تفگ یم هک ار یراک مدرک یعس

شها گن تشح ،ابو تفرگ رارق میاپ نییاپ تسرد دزو رود ار تخت هک رتکد

ار میا هاپ تلا جخ و سرت اب دنزب رانک ار مالهف تساوخ هک نیمه درکمو

: مدرک مجع

؟ یراد م راکیچ -

را تسرپ وهب داتسر ف نوریب راد ادص ار شسفن رتکد . تفر یم یگج مرس



624

دنک: شکمک درک هراشا

ر! اتسرپ مشیه... مومت دوز منک. ت هنیاعم دیاب -

یب هک دنزب رانک ار مالهف تساوخ رتکد و تفرگ ار میاهاپ عیرس راتسرپ

و مدش زیخ مین میاج دوب،رس هتفرگ ار منت مامت هک ید یدش درد ههب جوت

مت: فرگ رت ارمحمک مالهف

... نزن نم هب تسد ... ماوخ یمن -

تر مارآ اه نآ یداع ندز فرح ،زا میادص نت نیرت .باال مدوب هداتفا هیرگ هب

شهاگن دوب، هدش کالهف راگنا هک رتکد . متشادن ندیشک غیج اوتن زونه وبد.

وفگت: تخود منامشچ رد تی دج اراب

. هشب موم ت دوز مدیم لوق ... رتخد نکن یزابجل تیتم -ابسال

درک: راتسرپ ووربه

هنک. کیدزن مه هب ور شاهوناز راذن -

عمج ار من اوت مامت ونم تشاذگ میاهوناز یور تسد مالهف یور زا راتسرپ

: مدیشک یجغ هرخ وباال مدرک

! دینک ملو نک... ملو -

: مدین ارش نروس نارگن دایرف دشو زاب برض به قاتا در
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؟ دینک یم ی طلغ چه دیراد -

دش: دنلب تینابصع اب رتکد

شتیذا هک میاوخ یمن منک! ش هنیاعم هراذی من نوت اقآ...نز دیشا ب بدوم -

... مینک

دمآ: ولج و تخا دنا رتکد هب ینیگمشخ هاگن سرون

؟ هدیسرت دینیب یمن هگم کران... ورب -

رد مکحم ار مرس . تسش من تخت رانک نروس و تفر رانک عیرس راتسرپ

: دیسوب دنت دنت ار می اهوم یور و تفرگ شوغآ

... ماجنیا نم ... تسین ی زیچ -جمنا...اجمن

زا سی خ تروص . تسکش ادص ماب ضغب رکدو هنخر مبلق هب یب یجع ش مارآ

مدز: گنچ ار شنهاریپ و مدرک یف خم شا هنیس اررد مک شا

... هنوخ مرب ماوخ -می

ی هناخ مروظنم هک متسن اد یم طقف ... میوگ یم هناخ مادک زا متسناد یمن

هک یا هناخ نامه ... متفگ یم ار مردپ ی اخهن .شدیا تسین شترامع ای وا

ت: فرگ مشوغآ رد رت مکحم نروس ! مدوب هدیشک دق نآ رد

... میریم دوز ... میریم -

چزی همه ، مدینش ار شبلق نابر ض یادص هک نیمه و دوب شبلق سمرریو
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رادراب درم وزایان مدوب هدرک کیلش درم انی بلق هب نم آدم. مدای هرابود

یمن ... مراد شهگن دنتساوخ یم اه ونآ دوب هدشن طقس هچب ! مدوب

تمو شاذگ ن روس ی هنیس تخت هد ارا یب ار مت سد ود ره فک ! متساوخ

: مریگب هلصاف مدرک یعس

نک! ملو -

درک: مهاگن تهب اب نروس

... انیاس -

: مدیشک یجغ هیرگ واب منک دازآ شناتسد راصح ارزا مدوخ مدرک یعس

... ماوخ یمن ور هچب نیا ... تماوخ یمن نوخه... مرب ماوخ یم نک... ملو -

نک... ملو ! مریمب داوخ یم ملد

. متخانش منی مه ار مدوخ یتح ... موش دازآ ات مدز یم تشم شا هنیس هب

مدید . مریگب ار شیولج متسناوت یمن یلو تسا یبص یع هلمح متسناد یم

شدقتالیاهم ثعاب نیمه و دمآ ولج شتسد لرد وپمآ کی با راتسرپ هک

دوش: رتشیب

... هنوخ مرب ماوخ یم . دینک مباوخ هرابود وخما یمن ... مباوخب ماوخ یمن -

... هنوخ مرب دیراذب

! شریگب مکحم نروس -
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مهد، ناشن ی شنکاو مناوتب هکنیا زا لبق و مدینش ار ترامع کشزپ یادص

حس میوزاب اررد یشزوس و درک قلف شیاهوزاب نایم ار منت مک حم نروس

... دنهد مرجز دنتساوخ یم طقف ... دننک مباوخ دنتساوخ یم هراب .ود مدرک

ار شا هچب هک تساوخ یم طقف مه بدو!وا تسدمه اه نآ اب مه نروس

وجالن مرس رد یف نم راکفا . دوبن مهم مه ممدر یم رگا دعب و مروایب دبینا

دنتشاد راکفا نامه هک راگنا دش. یم سح یب تشاد منت و دنداد یم

. تسا نکسم تارثا هک متسناد یم منهذ هت یلو دندیع لب یم ار ما یرایشوه

هک ینامشچ دوب.اب جا نامه زونه نروس تف، رگ رارق تشلا ب یور هک مرس

ار ومالهف دیسوب ار ما یناشیپ ! ناشمدید یم خرس دح نیا ات دوب راب نیلوا

دی: شک ماباال هنیس یور ات

هنک. تتیذا هنوت یمن یسک ... ماجنیا نم -

شاک . داتفا وریمه مارآ وپمکل مدین ش مشوگ رانک ار شا همزمز

میممدر...

***

... دیخرچ یم کرتخد گنر ِتیب روص یور شهاگن و دوب هتسشن تخت رانک

دوش رادیب دوب رظتنم مه درک. یم شهاگن هفقو یب هک دش یم یتعاس دنچ

ندش ردپ زا یروص ت چیه ؟ ندش ردپ ... دیسرت یم ش ندش رادیب زا ومه

نیرتدب یاسانرد دوب. هدش راوآ شرس رب زیچ همه هرابکی وحاالهب تشادن

شهد زاب ناش یگدنز هب هانگ یب یا هچب یاپ وبدو شا یحور تیعضو



628

شو تساوخ یمن شردام دنو دوبن شر ظتنم مادک یهچ ایهک هچب دوب...

ات زیچ همه رگا ! تشادن دشن ردپ دروم رد یا هدیا چیه نرو ش...س پرد

شند ش ردپ میبیدنو باوخ دراد هک درک یم رکف ، دوبن یع قاو دح نیا

روصن اجیم هکاپ نیا .زا دیسرت یم ندش ردپ زا هشیمه ... تسا یخلا

هک شدوخ حور لثم تسرد دنک... دوبان ار یهانگ ییب هچب وروح دراذگب

یم بوخ یلو تش ادن ار شا یگدامآ انیاس لثم دوب!اومه هدش دوبان

. تسا رتدب ربارب دص وا یارب زیچ همه هک تسناد

ار ادخ راب نیمرازه یارب و درشف شناتسد رتمنای مکحم را انیاس تسد

شکشزپ ی هن یاعم زا لبق،اسانی تعاس دنچ درک. رکش شندوب هدنز رطاخب

یروط دوب... هدز شسپ نکمم لکش نیرتدب هب ناهگان و دوب هدروآ هانپ وا هب

ثعاب شدوخ هکنیا رکف . دننک شمارآ شخب مارآ اب دندوب رشده وبجم هک

اب دوب درکه درک.دبات یمن شیاهر هظحل کی یتح دوب، یاسان حلا نیا

تسد ِندیزرل سح دوب!دب...اب هدرک خاروس ار شبلق هاب تشا هب هک یرتخد

مخ وا تروص یور داو تسرف نییاپ رادادص ار شناهد ،بآ شتسد رد اسانی

شد:

... وتامشچ نک -اسانی...زاب

ینامشچ درک. زاب ار شنامشچ که دیشکن لوط یزیچ و دیزرل کرتخد کلپ

درک ش هاگن یشنکاو چیه یب هظحل دنچ ! نوخ ِگنر ... دندوب خرس ِخرس هک

دشکب نو ریب نروس تسد شارزا تسد تساوخ دی. مهف ار تیعقوم ناهگان و
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: دنابسچ شبلق ارهب وا تسد و تش اذگن نروس هک

هنز... یم یادره روجچ ...ببنی نکن -

یم شلد راب نیلوا یارب و دوب رازه یور شبلق ناب رض ... تفگ یم تسار

ِلد . دنامب مارآ کلبه کدن هدافتسا شدوخ عفن هب وا فعض ه طقن ستزا اوخ

و دیپت یم تعرس وااب تسد ریز شبلق . تشا شاردن ندید حلا دب هراب ود

رس شمشچ ی هشوگ زا یکشا ه رطق د. نامب مارآ انیاس هک دش ثعاب نیمه

دز: بل یتحاران اب نروس هک دناخرچ یر گید تمس ن درگ و دروخ

؟ ینک یمن اگنم -

زندن. قه که درشف مه یور اسنیابل

نم! زا ریگن و تها -اسانی...گن

رت: مکحم ار شتسد نروس و داد مرویمهفشرا کحم شار نامشچ اسانی

هک منک تروبجم یزیچ هب ماوخ یمن نم ! ماوخ یمن هچب نم -من...

. یرادن ور شی گدامآ

هدرک روبجم یزیچ ارهب یاسان،وا حیلا دب جوا رد مآدهک شدای هلصاف وبال

ار انیاس دنخ تل یادص ناش... هتساوخا ین هچب وبد هدش شا ه جیتن هک دوب

دش. رفنتم شدو زاخ دوجو مامت واب دینش

؟ لسطینا نر وس ینک یم فطل نم هب یراد -االن
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دشواسنیا خلای نروس لد درک،هت زاب بل هشیمه رادرتزا شخ هک انیاس

: دناخرچ شت مس ند رگ

دوب؟ یچ ینک مقح رد یتسنوت یم هک یفطل نیرت گرزب ینود یم -

داد یم رهز معط هک یدن خلت اب واسانی رتف نییاپ نروس یولگ بیس

درک: همزمز

! نییاپ منک ترپ ومدوخ حبص زور وان یتشاذیم هکنی -ا

دز: ینازرل دنخبل انیاس و تسشن نروس یاهوربا نایم یمخا

یدایانی تقو منز؟ یم فرح شدروم یرد تقو یشیم تحا هیچ؟ران -

تور لتاق ووت مدرک خاروس هلولگ وراب تبل ق تفارتعا جوا وت هک یتفا یم

؟ یداد تاجن گرم زا

: درشف شناوت مامت وارااب تسد هدارا بی نروس

... هسب -

از یشب تمرف یتش رادی...حقاد قح ؟ هنکش یم تلد ارچ؟ منک؟ سب -

یلو... هشابن منت هب رس داوخب تلد ی تشاد قح من...

دنک: شف قوتم هک درشف وریمه نا دند و دیزرل شا هناچ

لتاق مدرک یم !کفر ندوب هداد بیرف مه ونم ... مدوب ینابرق منم یلو -

، مدرک یم تلغب تقو ی...ره درک ممیتی هک یدوب وت مدرک یم رکف ... یماباب
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نادجو باذع زا هظح ل نوا تساوخ یم ملد دز، یم تارب مبلق هرقوت

زا ...حملا تترامع وت متشاذگ دشمواپ گرزب غورد هی ِینا برق نم ! مریمب

یم سدتت زا داوم ی تقو . مدش یم تنارگ ن یتقو دروخ یم مه هب مدوخ

و یدروخ هلولگ ی تقو ، متسب یم و تمخز ی تقو ین، کن زودروا هک مت فرگ

ور تسفن ی تقو هش، رتمک تیزیرنوخ هک دمدا یم شفرا هدار یبا تور مخز

مدوخ ،زا یدرگرب ات مدز ردی ره وهب تفر تاهاب ممدوخ سفن و متفرگ

هک ینک رکف نیا هب راب هی ینوت یم ؟ ینک مکرد ی نوت یم ! نروس مدش رفنتم

؟ مدوب ینابرق منم

... مدرک هابتشا -

انیاس ضغب دشکه ثعاب ، شنوخ گنر ِنامشچ و نروس کا ندرد ی مززهم

دوش: رت گنررپ

یم شردپ هن هک یا هچب ... هراد جنو هک یا هچب هدش ووت، نم ابِه تشا -

و هشک یم مدآ ن دروخ بآ لثم شاباب هک یا هچب ... شردام ،هن شداوخ

شند! شکمدآ هی ِدراگ یداب هب هدیسر یشورفداوم زا شردام

مت... سین شک مدآ نم -

ی! تشک ونم یلو -

یتسد مکحم . دنامب مارآ تسنا وتن رگید نروس ، تسکش هک اسانی ضغب

ادصباالبدر: وا لثم و دیشک شندرگ تشپ
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نم ؟ مینک طقس ور هچب یاوخ یم ... راذب ماپ ولج هار منک؟هی راکیچ -

هحلسا یاوخ یم ؟ ینک مومت ور تمومت همین راک یاوخ یم . مرادن یلکشم

طقف ما یض ار هک قمس تام شچ ؟هب ینک ک یلش وزاب مبلق ور یراذب

رفنتم لویوت هیقب یابا ب روگ نم... زا شابن رفنتم ... نکن نماگ یروطنیا

زام! شابن

یم سامتلا شردام هب ندش هدیشخب یارب هک یا هچبرسپ لثم دوب هدش

هب شا هنادرم ضغب دز، یم هک داد وحیت دوب کشا رپ شنامشچ دنک.

دوب... صخشم حوضو

... مرفنتم مدوخ -منزا

داد: ناکت نیفرط هب رس دنت دنت نروس

ه طقن ی...منوتروهبانی شاب رفنتم تدوخ زا یرادن قح ! یرادن -حق

ماپ ولج یهار ...هی یتفیب حلا نیا هب مدش ثعاب متیرخ مد!مناب نوسر

منک. نا ربج هک راذب

دش: جک یخلت دنخبل هب انیاس بل جنک

؟ هنوخ مرب یراذیم ؟ثمال... ناربج -

دز: شتآ ار شلد شدردرپ ولنح نروس اگنه مغ

یتح ... یتح نم منک... تتیذ ا هگید ماوخ یمن ؟من دایم تدب نم زا ردقنا -

مراذن مدوب هداد لوق تهب نوچ ننک ت هنیاع م متشاذن یدوب شو هیب یتقو
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نکه.... تتیذا ی سک

نآ هکات وا زادیند انیاس و شدشخبب اسانی هکلب دز یم گنچ یزیچ ره هب

دش: می هدرش ف شبلق دز یم شتآ و بآ ارهب شدوخ دح

؟ هنوخ مرب یراذیم ... یناطلس نروس یتفگن -

اجخدرو: وا لا وس رارکت زا نروس

؟ یرب داوخ یم تلد دح -اتیان

؟ یراذیم هرآ... مگب هگا -

داد: همادا انیاس ندزو هظحل دنچ یارب نروس بلق

یراذیم مدب، ولتو سیلپ شی پ مرب هلصاف بال هنکمم هکنیا دوجو اب یتح -

مرب؟

گتف: شیاه نادند نایم زا نروس

! ینک یمن یراک نیچمه -وت

اب تندرب یم تسد هب دنبتسد نتشاد هک یا هظحل هگا یچ؟ مدرک هگا -

درک! خاروس و تبلق هک ما ینومه نم هخآ یچ؟ رکمد تهاگن تذل

! هسب ... انیاس هسب -

دوش: رت هتخورفارب انیاس هک دش ثعاب نروس دایرف
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ونم دز!ای مخز تهب هک ما ینومه راده؟نم درد مه شروصت یتح هیچ؟ -

... هنوخ مرب راذب ای شکب

دز: گنچ ار شتسد چم وسرنابخمش

! ینوم یم نم رانک ...و ینم -وتملا

: دیدن خ درد یاساناب

م حور ! هدرم محور یلو ی درک رگتفی،اسمری ور ممسج ! یراذی ید؟من -ید

! نروس ی تشک و محور ... هشاب وت ملا تسین رارق تقوچیه

سبح هنیس رد انیاس سفن دمآ، دورف تخت رانک زیم یور هک نروس تشم

دز: داد ن روس دشو

نم زا وتدوخ مراذیمن هکدمرا! یتسه یسک همه ...وت یرب مراذیمن -

یر... یگب

! مرایم ا یندب تور هچب -

محر یب ستهک اوخ شلد و دید ار شیوربور مدر توهبم هاگن حو ضو هب

دوب: هدش محر بی ینامز هک وا لثم تسرد بشاد...

! شام شچ ا صوصخم نم... وشبهی هشاب رتخد نوم بهچ مراد تسود -

نوا و هتفیب نم دای تدوجو مامت ینک، یم ش یاگن تقو که هیبش یردقنوا

زور...
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وخدر: رس شن امشچ رتسکاخ زا یکشا ه رطق

،ایاب ینکن م ادیپ تقوچیه هک ییاج متفر !ای متسین گیدهنم ورز نوا -

! یدرک مکاخ تدوخ یات سد

ادن: درگر بور انیاس و دمآ دنب وا گرم ای ندوبن روصت زا یتح نروس سفن

... تلغب مدیم سملا !چبهتور شابن نار هنک...گن معیانه دایب وگب رتکد -هب

دش دنلب دوب. هفخ شیارب قاتا یاوه . دشکب سف ن دناوت یمن درک سح نروس

یاه هنایم ویل تفر مسترد دوب هدش تشم شتسد ود کهره وردحیلا

هلولگ یاج . دیشک یدردرپ سفن و تشاذگ شبلق یور ار شتشم . داتسیا رها

دوب... هشیمه رادرتزا شخ شیادص درک. می درد دوب هدرک کیلش یاکهوا

رت! مب

شریز هتقو خلیی هنک،نم لغب ور وت هرارق هک یکاخ نوا بشا نئمطم -

! مدیباوخ

***

دوش: درخ شن اتشگنا راشف تدش زا دوب هدنام مک شتسد ِنرد اویل

هدب... همادا -

شیادص ندیز رل نودب درک یعس شظفا ومح دیرغ شیاه ن ادند یمنا زا

: دهد هم ادا
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هزادن نیاساورب ه تساوخ یم روصنم هک یا هظح ل نومه ا قیقد هکنیا لثم -

هک ندوب هدید نومامدآ . هدیم شتاجن و هسر یم نروس ، شاگس لجو

وهی نوریب هدروآ ترامع زا ور هرتخد حلا نیا واب هدش یمخز مشدوخ

! هدرک شردپ اب مه دب یاوعد

: دیرپ یبصع شسیئر بل جنک

؟ تساجک -االن

کی دزن ی نارگن با شظفاح دز.م یم یخرس هب مشخ تدش زا شتر وص گنر

دش:

رآ... ؟لافط نابرق هبوخ نوتلا -ح

شد ایرف شدو درخ شس یئر تس ردد ناویل هک دوب هدشن مامت شفرح

دنا: زرل ار قاتا یاهراوید

؟ تساجک االن مدیسرپ -

عیرس داد حیج رت شناوج ظفاحم و دیکچ اه تکراپ ریو هرط ق هرط ق نوخ

: دهد باوج شلا وس هب رت

شیرتسب دش... دب شلا ح انیاس یلو شصوصخم کشزپ نامت هبپآرا تفر -

ناتسرامیب و دیرخ وجن هب ور کسیر نیا اصخش نروس نات! سرامیب ندرک

درک. شیرتس ب
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داد: همادا شیور بور درم رسخ هاگن هب هریخ و تفر نییاپ شیولگ بیس

تس! حماهل هرتخد ... هدرک شد -قع

دی شکن لوط یزیچ و دید شناوج بابرا نامشچ رد هیناث دنچ یارب ار تهب

درک: اررپ قاتا وا یبصع یاه هدنخ هک

هرآ؟ ... ممهفب دیاب -ونماالن

هدنخ اب رتف یم شیوربور ی هدیسرت درم تمس هک روطنامه دشو نلبد

داد: هما دا

شوخ اضق وزا هتخاس ثراو شاباب هسا و گس مخت ی هرسپ نوا -االنهک

می یفاب یخلا هدرب رد هب سملا نوج هک یا هچب هساو شنز رانک هراد مرخ و

هنک؟

دز: داد شتروص ورد تفرگ ار شیوربور درم ی هقی

-االن؟

زا شظفاحم هک دش ثعاب نیمه و دوب نوخ گنر تسرد شنامشچ یدیفس

: دتفیب تنکل هب سرت زا

مهتو نروس تحی ... یتح . میدیمهف بش هفصن منومدوخ ام...ام نابرق -

راب... شنز هک هفمهدی ناتسرامیب

دشو ترپ بقع هب یمدق نچد وا مکحم تشم هکاب دوب هدش ن مامت شفرح
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: دیزرل وا دایرف زا ششوگ ی هدرپ

هک یروخندرد یهب امدآ نوا تش،وتو ادن ربخ هم هرتخد دوخ هگا یتح -

! دیدی مهف یم دیاب متشاد هگن مدوخ رانک

: داتسیا شیاج رس فاص و تفرگ هار شبل رانک زا نوخ

... تسامش اب قح -

نانیمطا اب همه هب بشید شد وخ که دنک یروآدای بهوا درکن تئرج وحتی

تح ار دهاوخ یم ار بشم وا دور یمن اش هشقن ومالیدرز هک تفگ

کش نودب حبص و دوش شباوخ مح ازم درادن قح یسک دوب هتفگ ! دباوخب

تفره شیپ یرگید روط زیچ همه وحاال هتسشن شقوشع م یازع هب نرو س

یارب نکمم ق افتا نیرتد دش...ب یم ردپ تشاد نروس و دوب هدنز انیاس دوب.

دوب! هدرک یزیر هما زیربنر هب زیر را زیچ هکههم وا

یگدیرب هب یهجوت نیرت کچوک و تفر یم وخن تشاد تدش هب شتسد زا

نیمه و تسین شرخآ نیا هک تسناد یم شظفاحم درک. یمن شق عیم یاه

هیناث چدن هب هرابود دشو اجباج شکف درک سح وا، مود ِتشم دش...اب مه

: داتسیا شیاج رس فاص هدیشکن

ن... وتتسد نابرق -

هک دید و دنام شناهد رد فرح دش، وحاهل شتمس هک وا نیگمشخ هاگن

شرانک زیم یوشک وزا تسشن شبوبحم رکا یلدنص یور هراب ود شسیئر
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هک غاد و تفرگ ربنا ریز ار شتمیق رگنا کدنف . دروآ نوریب یا یحارج ربنا

هرهچ . دشکب نوریب شت سد فک اهارزا هشیش هدرخ شدوخ درک یعس دش،

وا، هب تمدخ سال دنچ زا سپ ت. فگن یزیچ یلو تفر ردهم ظفاحم ی

اال متحا و درب یم تذل ندیشک درد زا شیوربور رمد هک تسنا د یم بوخ

رکف یردقن دنک...آ رکف و دوش مارآ شدهک یم ثع اهاب ندیشک درد نیمه

! دسرب شن هذ هب یرت هنا محر حلبی کههار دنک

! هشیمن رارکت هرابود بشید ...تاافق هشکب تحار سفن تسین رارق نروس -

هرب. رد رسق مزاب تسین رارق

هیکت شا یلدنص تشپ هب درسنوخ ، دروآ رد شتسد زا هک ار هشیش نیرخآ

: تخادنا باال ییوربا و داد

!یه انیاس و هدرک ادیپ زاته هک یرهاوخ ن... مهم نروس هساو یدایز رفن -ود

هتشگر ب شیگدن هکز ین امز تسرد ... راذب شرهاوخ هساو نروس زا یدر

یزاب هی ارچ هداد، نوشن عالهق یزاب هب نروس !حاالهک یداع لا ور هب هشا ب

رهوش اب دایمن شدب منوا ئممن طم ؟ شارب مینکن یحارط رت یناجیه

هنک! یزاب سیلپ زددو شرهاوخ

دایرف شیپ هظحل دنچ ات راگنا هن راگ یهکنا روط ! مارآ دوب...آِمار درسنوخ

دوب. هدرک دوبان ار شتسد میدزو

وت شور هچب ردپ ی تقو ه نکشب شلد رذه هی دیاش ! انیاس ... هرتخد نوا -و
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هن؟ هگم ه... نیبب گیده نز هی لغب

: دیسرپ دیدرت دشواب کیدزن یمدق شظف احم

مسرپب منوت یم ، انیاس دروم رد ...اما مراذیم رد شرهاوخ هساو نرو -زاس

؟ نابرق هیچ نوت همان رب

هک تفرگ وا تمس ار شتسد و تسشن شی وربور درم بل یکجن دنخشین

دنک: نامسناپ شی ارب

وشِق عم ور ربهش وبجم نرو س هک یزور یلو... یمهفب هک هدوز زونه -

وددز، هرفنتم شزا شنز یهک زور نومه اقیقد ، هشکب هح لسا شرها وخ

شرانک سکچیه زور نوا ... سکچیه و هنکش یم شدوخ هدز،وت ور سیلپ

دوب! دهاوخن

***

دش. ادج اه نآ زا هاگشناد یرد ولج و درک یظفاحادخ شیاه یس مهکال اب

عورش ار شا هرواشم تاسلج و دندوب هتشگ رب نارهت هب هک یهام ود نآ رد

رتمک عامتجا زا شسرت دید. یم ار شلا ح ندش رتهب حوضو دوب،هب هدرک

ار اخهن ات هاگشناد ریسم شدوخ یهاگ هک دش یم یزور دنچ و دوب هدش

هک ین عی نیا و دوب هتشاذگ کدوک دهم هرابود ار شیاهولق .ود تشگ ی مرب

لا ور هرابود یگدنز هک راگ دش.نا یم رتشیب تشاد اه مدآ هب شدامتعا

ناشن ار ششوخ یور تشاد هتفر هتفر و دوب هتفرگ شیپ رارد شا یداع
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دوب، هتفر هاگترپ بل ات شن اج نتفرگ یارب لبق هام ود هک یرتخد داد. یم

، شسانشناور ی هیصوت وهب دیشچ یم ار یگ دنز معط تشاد هرابود حاال

وربور اه نآ اب درک یم یعس تخ. ادنا یمن شوگ تشپ ار شیاهدرد رگید

هکابآناه دریگب ،دای دوبن یهار ورگا دنک ادیپ ناشیارب یلح وهار دوش

ور هدایپ ورد درک اجباج شا هناش یور ار شا یتشپ هلوک دنب . دیایب رانک

ناتسمز ! تشاد تسود ار ندش هزات نیا وبدو دیع کیدزن . تشادرب مدق

دراو هک یروتوم یا دص ندینش دوب.اب هار رد راهب دشو یم متما تشاد

یعس و دیشک رانک شف ارطا یاه مدآ زا یمک ار شدوخ دوب، هدش رو هدایپ

درادرب یرگید مدق ت سا وخ دوش. مارآ شبلق شپ اتت دشکب قیمع سفن درک

تع رس اشاب هدز تش حو غیج دشو ترپ شتروص رد یتراک ناهگان هک

و درک دروخرب شهبدیراو رمک دش... یکی شنتفر و روتوم نتفرگ

شیوزاب یور تسد ینز و دندمآ شتمس عیرس رفن دنچ . دندیزرل شی اهوناز

: تشاذگ

هبت؟ ؟دز یبوخ موناخ ... موناخ -

شیوربور لا سنایم نز هب هریخ دوب، هدمآ شدنب نابز هک ردحیلا نیر یآ

گتف: اهرباع زا یکی و داد ناکت فرط ود هب یرس

؟ سنا رواژ منزب گنز ؟ یدید ن بیسآ ینئم مط موناخ هدش... هکوش -

وهب دیخرچ دوب هداتفا نیمز یور هک یا یراج ت تراک تمس نیری آ هاگن

دز: بل یندنک ناج
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. نونمم مبوخ ... مبوخ وخ... -

دوب،در هدمآ شکمک هب هک ینز . دندش یم هدنکارپ دنتشاد مک مک تیعمج

: دیسرپ و تفرگ ار شهاگ ن

؟ تسامش -ملا

: تشاذگ شتسد فک ار تراک دشو مخ ونز داد ناکت رس هدارا بی نیریآ

؟ مریگب بآ تارب یاوخ یم . مرتخد نی شب مک -هی

رد یگنرمک دنخبل و تسشن ور هدایپ رانک یتکمین یور وا کمک به نیریآ

دز: شباوج

. منونمم . تسه مهارمه بآ -

دش، طممنئ شلا ح ندوب بوخ زا یتقو و دنام شرانک یا هظحل دنچ نز

زاسوراد ،درتک یناماس نروس دنک." هاگن تراک هب تسناوت هزات نیریآ و تفر

هرگ شا هنیس رد سفن گسرت..." ناماس یزاسو راد تکرش ماعل ریدم ،

درک: رارکت روابان و دروخ

... نروس -

مانه هب شدای و دندش هدنز شن هذ رد هرابو دوب،د هدش هدیدزد هک ییاهزور

چیه ن یریآ هک یردارب دوب...زا هتفگ نرو زاس هک یردام . داتفا شردام ی

دهد ن اشن ار شدوخ هکنیا یب رفن کی وحاال تشادن شندرک ادیپ یارب یدر
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یم سح شناهد اررد شبلق ن یریآ و دوب هدناس ر شتسد ارهب وا تراک ،

دراو و دروآ نوریب شا ارزاکهلو شلیاب ،وم دیزرل یم هک یتسد درک...اب

نروس " درک پیات ابیانحلا یلو دندید یم ترا شنامشچ شد. لگوگ

، شدیدرت ندرب نیب زا دیما ..."هب رتسگ ناماس یزاسوراد ت کرش ، یناماس

زا لوا و دمآ واباال مسا هب قمهلا دنچ شروصت نرسچاردزوربخالف کیآ

ار وا راب کی طقف هک ید رم ندید واب درک زاب ار سکع نیلوا ! شسکع همه

شناهد یور تسد ار، شنا مشچ طقف رگید یاهزور و دوب هدید کسام نودب

ن یلوا و رپشدند هظحل رد هک شنامشچ زندن... غیج کوش تدش دراتزا شف

و تخیر شیا هاپ اررد شناو ت مامت کچدی، وا سکع یور شکشا ی هرطق

شتاجن اه ظفاحم دگل و تشم ریز زا هک یدرم نامه دوب! شدوخ دش. دنلب

ت زاعرام یلو دوب هتخادنا رطخ ارهب شن اج هک یدرم نامه دوب. هداد

دیم. هف یمن ار شد وخ ...حال یلسع نام شچ نامه دوب. هداد شا یرارف

و دنزب سپ شار ضغب درک یعس خستی دشوهب راوس را یسکات ن یلوا

هاگن شخرس تروص هب هنیآ بزا جعت اب یا هظحل هدننار . دیوگب ار سردآ

کانرط اوخ غارس شنتفر هک تسناد یم کرتخد . داتفا هار دعب و درک

دورب تسد درکهزا ادیپ هزات هک یشمارآ تسا نکمم هک تسناد یم ... تسا

زد! یمن بیسآ هباو تقوچیه نروس دوب... نئم طم زیچ کی زا ویل

***

دش. هدای وپ درک تخادرپ نک مم حتلا نیرت عیرس اررد یسکات ی هیارک
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هلجع دح نیا ات ییاج هب ندیسر یارب هام ود نیا رد هک راببدو نیلوا ابیرقت

رد هک یباتفآ رون رطاخب و داتسیا ، شیور بور لبدن جرب ندید .اب تشاد

دروایب دوب هدرک شوم ارف ار شکنیع درک. زیر ار شنامشچ زد، یم شمشچ

ت شاد بیجع رهظ، زا دعب باتفآ بندو. مهم شیارب وتحیرذهیا

تشادرب مدق یدورو تمس بدو! یربا دب شلد یاو ه یلو درک یم ییامندوخ

. درکن ب جعت شیور شیپ سکول یاضف ندی دش.زاد راوبزا کیتاموت وردا

نارهت ی هطقن نیرت ردباال هراتس جنپ لته کی الیب لثم تسرد جرب، الیب

و رتخد درک! یم هولج زیچ همه یمنا بیجع ش پاش یفاک و دوب کیش

ناشکیش مر وفینوی با اهاتسیراب و دندوب هتسش مزیاهن تشپ اوجن یاهرسپ

دن. دوب راک لوغشم هفقو یب

شهاگن و دروآ نوریب شا هلوک از دندوب هدرک ترپ شت روص رد هک یار تراک

یکه درم هب شا یکیدزن .زاحس تفر یم مهدز اود ی هقبط هب درک.بادی

ندیسر دش. روسناسآ دراو و تفرگ تدش ش بلق نابرض دوب، شردارب شدیا

روسناسآ هک نیمه و تشذگ سلا هدزاود ردق شیارب مهدزاود ی هقبط هب

وزا درشف ش تشم میمنا کحم ار تراک . دشکب سفن تسناوت هزات ، داتسیا

شندید یاب شوپ راول وش تک و دنلب دق ظفاحم . تفر نوریب روسناسآ

اب یلو یدج ینحل ،اب شیاپ رسات بهب جعتم ی هاگن زا سپ دشو کی دزن

: تفگ مارتحا

کمن؟ نوتکمک منوت یم روطچ -
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دیسرپ یم شدوخ زا دنک.قاعط شهاگن روطن هکآ داد یم قح وا هب نی ریآ

ارهب شناهد دنک؟بآ یم اجچه نآ هاگشنا د پیت اب ین اوج رتخد هک

داد: ب اوج دو اتسرف نییاپ یتخس

! منیبب ور نوتسی ئر نمبدیا نم... -

تس: شن شیوربور درم ی اهوربا نایم یگنرمک مخا

؟ دیراد یلبق تقو ؟ یناماس بانج -

فگت: ظفاحم و داد ناکت نیفرط هب رس نیریآ

ننک.اما یمن مالاقت یا هگید سک اب نوشیلبق یاهرارق زج زورما متاال -حا

. مدب طاالع یشن هبم دینک ربص

دش: شکیدزن یمدق عیرس نیریآ هک دنادرگربور و

منک. یم شهاوخ ... نوشمنیبب ز ورما امتح دیاب نم -

: دناخرچ شتمس ندرگ ظفاح م

. دینک ربص جا نیم ه هظحل دنچ افطل . موناخ تسین -دستنم

فگت: نیریآ هک ربدو یشنم زیم تمس هرابود تساوخ و

... هسانش یم هدم!قاعط وا نیری آ دیگب شهب -

هک نیمه داد. ناکت رس فرح ویب داتسرف نوریب راداد ارص شسفن ظفاح م

ظفاحم . تشاذگ شیوناز یور تسد و داد هیکت راوید هب نیریآ ، تفر
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ود دز.ره یم رحف یناوج رتخد واب دوب هداتسیا اهزیم زا یکی ی وربور

اراز شا هیکت نیر درب،یآ نفلت هب تسد رتخد هک نیمه و دندرک یم شهاگن

و دوبن بوخ شیارب دایز سر تسا . تشاذگ شبلق یور تسد و تفرگ را وید

رس ار هکلتنف یشنم دنک. شغ سرتسا نامه تدش زا دوب هدنام حاالمک

نیریآ بلق نابرض دش، شیوربور درم اب تبحص لوغشم و تشاذگ شیاج

فرح مامت آدمو شتمس ظفاحم هک دی شکن لوط یزیچ و تفرگ تدش

درک: خالهص جهلم دنچ رد هنامحر یب ار شی اه

نوتاهاب تاق مال هساو یلیا ومت نسا نش یمن ور امش ن گیم یناماس بانج -

بیربد. فیرشت افطل . نرادن

درک: شهاگن توهبم نی ریآ

ور؟ ممسا دی تفگ شهب ؟ هسانشن هنکمم روطچ -

داد: ناکت ابکالگفیرس درم

... افطل دییامرفب . نسانش یمن هک نت فگ نوشیا و تفگ نوشهب یشنم هلب... -

یم کیرتسیه شیاه تسد هک ردحیلا نیریآ و درک هراشا روسناسآ وهب

مکحم ظفاحم هک دورب نروس قاتا تمس وا رانک زا تس اوخ ند، دیزرل

ت: سشن شیاهو ربا نایم یظ یلغ مخا و تف اررگ شی وزاب

مش! لسوتم روز هب دینکن مروب جم -

دش: یمن قفوم و دنک دازآ ار شیوزاب تشاد یعس نیریآ
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دیاب زو رما نم مگیم نزی؟ یم تسد نم هب یقح هچ -لومنک...هب

!آخ... شمنیبب

یم درخ وا دنمتردق تسد راشف زا دراد شیوزاب ناوختسا درک یم سح

مشخ و درد زا شنامشچ . دهد ماجنا ت سناوت یمن یراک واهچی لباقم دوش.

هدرب روسناسآ تمس روز هب ابیرقت ار وا ظفا حم و دوب هدش کش زاا بلا بل

و دورب لخاد درک شروبجم ظیلغ مخا نامه دش،اب زاب هک روسنا سآ دوب.رد

ف کمه هقبط ی همکد دوب، هتشاذگ روسناسآ لخاد ار شیاپ کی هک ردحیلا

ارزد:

باوج سیلپ هب دیاب مود !فدهع مرذگ می تم حازم نیا زا ور راب نهی یمه -

دبدی. سپ

بقع نیریآ دش... هتسب کرتخد نامشچ لباقم ورد دیشک بقع ار شیاپ و

. داتسیا و درک دروخ رب روسن اسآ ی هراوید هب شرمک هک یدح ات تفر بقع

زد. سپ مشخ اربا شکشا هرط وق داتفا شخرس نامشچ هب هنیآ اگنهشزا

ار شردارب وا هک تس وخا یم شردام یلو دنیبب ار وا تساوخ یمن نروس

هچ مهدزاود ی هقبط رد یتکرش سیئر و تشاد سوال کی و رازه دنک. دیپا

یمکح م لیلد نروس طممئنوبدهک ! تشادن ناک انشسد؟ما یمن گفت؟ یم

یلو ی رهقتمی هب ترامع زا شنداد یرارف لثم تسرد . دراد شندیدن یارب

هب هریخ و دیشک شیاه هیر هب قیم ارع اوه . دشکب سپ اپ تشادن دصق وا

داد: ناکت رس شدوخ ریوصت
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! نوری ب یایم تکرش نوا زا هک هرخ -باال

***

ادصباالبدر: مشخ واب دمآ دورف زیم یور تردق مامت اب شتشم

؟ اجک ؟زا هدرک ادیپ ور هدش بارخ یان سردآ اجک -زا

دوش. هراپ راشف تدش زا شندرگ گر بدو هدنام ومک دیز رل یم مشخ زا

دش: کیدزن ینارگن با شوای س

... افطل دیشاب مورآ -اقآ

درک: باترپ وا تمس ار شمشخ مامت و دیدنخ یبصع ن روس

ادیپ ونم ! هدرک ادیپ ور تکرش سردآ نیریآ مگیم ؟خری؟ مشاب مورآ -

دایب هشا پ شدوخ سی لپ شیپ نتفر یاج هب دیاب ارچ ترظن ...هب هدرک

تبسن هچ هنود یم هک هنیا ؟زج هدیمهف ور یچ همه هک هنیا ؟زج اجنیا

؟ مراد شاه اب یا یتفوک

دنک: شم ارآ درک یعس و تخیر یبآ ن اویل شوایس

دینک در ور شاهاب تاق مال روطنیمه که تقو دنچ ، هشاب هدیمهف هگا یتح -

نوا هشاب یچ ...ره هشک یم رانک کش نو ندب،دب رادشه شهب دیراپس یاب

... دیشردارب اعقاو امش هک هشاب نئمطم هنوت یمن و هدید ورن امش ی هرهچ

! هدید -
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: دیشک شندرگ تشپ یتسد مکحم ن روس و درک شهاگن ابهبت شوایس

هشاب هدی مهف هگا یتح دید... مور هرهچ هظحل دوب،هی هک ترامع -وت

نوا تا شاه مدآ یهک سک تکرش دایب هشاپ هک تس هنووی د هگم ، مشردا رب

و درک یم مهقرض هگید یاپ دوب،هی یا هگید سک ؟ره نداد شرازآ دح

رتخد نیا م... مهف یمن ... منکن شا دیپ تقوچیه هک دش یم د یدپان ی روط

! ممهف یمن ور

مشچ یا هظحل تساوخ . تفرگ شناتسد نایم ورس تسشن شزی م تشپ

. داتفا شیوربور روتینام هب شها گن هک دنک رکف و دریگب رآما یمک ات ددنبب

هتسشن ار نیریآ و دید یم روتینام اررد جرب ی هتسبرادم یاه نیبرو د ملیف

نچدراب شار تشم و دندش لفق مه یور مکحم شیاه نادند ! جرب ردالیب

: دیبوک زیم یور

! تنعل ... تنعل ... هتفرن -

: تخادنا روتینام هب یهاگن و تفر شتمس شوایس

؟ نابرق دید یم ی روتسد هچ -

ناشار مشچ ی هشوگ هراشا و تسش تشگنا واب دیشک یقیمع سفن نروس

: درشف

هک هشیم ساسح رتشیب یروطنیا هک... منک شنو همبری زاالیب منوت یمن -

! مراد رارصا شن تفر هب ردقنا ارچ
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دیریم تکرش زا روطچ ... همون اخ انیاس یفارگون وس تقو هگید تعاس -ود

؟ نوریب

مشخ تدش زا دوب هدنام دش.مک شا خهری هدنامرد و درک زاب مشچ نروس

خالصکدن! هلولگ کی اجاب نامه ار شدوخ یگدنامرد و

منک؟ شلسنک دیاوخ یم -

داد: ناکت ن یفرط هب سیر شباوج رد نروس

هرب. شاهاب هک مرادن امد تعا یسک مرب.هب شاهاب هک مداد -هن...قلو

طچور... سپ -

: دیرپ شفرح نایم دشو دنلب یناهگان یمی مصت وسرنرد

هار وتالیب یگتخاس یاوعد هی راپسب اه ظفاحم ودتازا ...هب میریم -

. نزادنب

" مشچ " شوایس . دنوشن ور بور مه کدناتاب ترپ ار نیریآ ساوح دوب روبجم

ی هتسب بهرد هریخ ن روس دش. جراخ قاتا زا دنلب یاه مدق یفگتواب

دز: بل یا هتفرگ ی ادص واب تشاذگ زیم یور ار شتسد ود ره فک ، قاتا

ریش! نهد وت یایم یراد هک یمهف یمن ... هتدوخ رطاخب انیا ی همه -

***

ویرآ هکارگ تسناد یمن دوب. هتفر گ برض نیمز وری شیاهاپ اب هدارا یب
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لسنک شرخآ هککالس درک یم رکش را ادخ طقف ... دیوگب هچ ، تفرگ سامت

تقو . تسا هاگشناد زونه درک یم رکف ویرآ دوب، هدادن ربخ نوچ و دوب هدش

.حاالهکاپ دورب یدوز نیمه هب هک تساوخ یمن یفرط وزا تشا دن یدایز

نارهب روس تکرش هب ندمآ کسیر و دوب هتشاذگ شیا ه سرت امتم یور

رفاید یاد ...ابص دنزب هااج یتحار نیا هب تساوخ یمن دوب، هدیرخ ناج

... تفرگ رسباال هدیسرت شا، یکیدزن یزا درم نیگمشخ

؟ یفرط رخ اب یدرک رکف ! یزادن تمی سد ونم ینک یم لغط -وت

ار شناتسد ، دندوب هتفرگ رارق هم یورب ور هک یدن دقبل درم نود دید اب

ی سهنی تخت مکحم شتس د فک اب درگی درم دنو زرلن هک درک تشم مکحم

: دیبوک شیور ربو درم

رس... مش وکب تراولش مدآ همه ولجانی نکن یراک اباب... بریم هفخ -

اب نیریآ و تسشن شناهد رد یمکحم تشم هک دوب هدشن مامت زونه شفرح

ناج هب یکانتشحو زرط هب درم ود هک دیشکن هی ناث دنچ دش.هب بلدن تشحو

. تشاد ن یریثات ناشندرک ادج اربی مدرم تالشهیا یتح و دنداتفا مه

ی هاوخرذع رفن،رسعی کی به شدروخرب واب تفر بقع یم دق دنچ نیریآ

درک:

دیش... خبب ... دیشخبب -

ار جنشتم یاه طیح وبند.م بوخ شلا درک.ح یم سح شناهد اررد شبلق
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اجنمه هب گرم دح ات رفن ود شیوربور وحاال دنک لمح ت تسنا وت یمن

هکاب دناسرب اه نآ زا هطقن نیرتر ود ارهب شدوخ تساوخ دن! دوب هداتفا

یکشم کسام ود .ره داتسیا دنتفر یم جورخ رد تمس هک یدرم ود ندید

هک انشآ ردقن دوب...آ انشآ یدایز اه نآ زا یکی و دنتشاد ترو ص هب یگنر

نور ردیب زا هک دز شیادص یتقو و تخانش ار وا لوا ی هظحل مهنا نیریآ

دوب: هتفر

! اسیاو -

کش دوب! نروس . دیود جورخ رد تمس و تخیر شیاهاپ اررد شن اوت مامت

تشاد شا یرتم دنچ رد هک وا ندید واب تفر نوریب نامتخاس ...زا تشادن

: دیود شتمس دیو شک شیاه هیر یتخس راهب اوه دش، یم ن یشام راوس

! نرو نک...س ربص -

نیریآ هکنیا زا لبق دشو نیشا م دنک،سراو شهاگن یتح هکنیا یب نروس

یروط . تشذگ شرانک زا تع رس هب نیشام ، دناسرب وا ارهب شدوخ دناوتب

سفن سفن هک ردحیلا نیریآ و تخادنا در تلا فسآ ریو شیا ه کیتس هکال

یم شا هدیدان دمع زا نروس دید... ار شندش رود سیخ ن امشچ دز،اب یم

وشد... وربور هکاباو تساوخ مهنیم هظحل کی یتح نروس ! تفرگ

***

... یفا رگون وس نوتنر هکبب نهار وت ناج؟اقآ ناخم دیش یمن رضاح -
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! دیدروخن هک مه ور نوتاذغ

: دنادر گرب هرجن پ تمس توور سشن اسیان بل جنک یدنخلت

... شربب -

: تفگ دیدرت دوب،اب هتفرگ شیارب ن روس هک یراکتمدخ

یلو... -

رارصا ه رابود هکن یا یب . دنام شناهد رد فرح دید، هک ار انیاس ی هریخ هاگن

شم کش یور انیاس تسد رتف. نوریب اتاق وزا تشادرب ار اذغ ینیس دنک،

درک: همزمز ، تشاد دنخلت مه زونه هک وردحیلا تسشن

نکم؟ یم تت هن؟رادمیذا هگم ... دایم تدب مهازنم -وت

تماقا نروس یصخ ش یاه نامتراپآ زا رگید یکی رد هک یهام ود نیا رد

تور اذغ "... یرما ی هلمج دنچ رد دش یم خالهص ناشطباور مامت ، تشاد

نروس ار رخآ ی هلمج هدن!" مباذع ، رتکد بمیر وشاپ ، شوپب مرگ سابل روخ، ب

هک تسناد یم ... دوبن شدوخ تسد انیاس و دوب درکه رارکت اهراب و اهراب

نتفرگ یارب یدصق عفال یلو هدیسر یکانر طخ لحارم هب شا یگدرسفا

وااب ناج هب ندز خزم اهنت و دوبن شدوخ تسد شاما نابز ... تشادن شناج

یارب شلد یتح ...دیرگ دهد همادا دناوتب هک دش یم ثعاب شیا رحفه

الف خرب هک دوب یدرم اربی شا یزوسلد مامت ... تخوس یمن مه شدوخ

یا هچب و درک می یروبص وا یاه فرح ربارب ،رد شتهبا دجیو تی صخش
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هدمآرب اتبسن مکش راوریو شزاون ار شتس ...د تشادن ار شردام همر هک

ت: سب مشچ و دیشک شا

شلد هک هدنومن زایان"نم" یچی منک...فقطه تتیذا اوخم نمنیم یلو -

دنباپ ونم ملد... وت یتسشن و یدموا ه دنوخان نومهم هی لثم هرب!وت تارب

یچ ...یه متسین ینابصع وت زا نم ! سر تن یلو ... یدرک تاباب ی هنوخ

. منزب تهب یبیسآ ماوخ منی منم ت. سین وت ریصقت

دی: شک زارد ت خت یور وهبپوله تسب ار شنامشچ

یزور نوا نک اعد نکبرما! اعد مرب... منوتب ، تندموا هکاب مراودیم ا طقف -

ندیم سملا ور وت هک یزور نوا نک ...داع هشاب نم گرم زور یایم ایندب هک

... نوریب دایب لمع قاتا رد زا ینم هزانج تاب، غبلاب

؟ یدروخن ور تاذغ ارچ -

کشا دی. نشن اتاقار رد ندش زاب یادص هک دوب غقر شدوخ یایند رد ردقنآ

... تسش ن شیا ورسج درک کاپ ار شمشچ ی هش وگ

هنشگ ت هچب ... شاب ن نارگن ؟ هداد ور مرامآ ابز یتشاذگ مارب هک ییاپب -

ور متسد هشیم ه لثم !ایوت هشیم کوپ ما نوخ تسا مومت ش تیاهن . هنوم یمن

... ینک یم خارو س تمرس لدین اب

یارب ار یلا سنایم راکتمدخ ، دنزب بیسآ شدوخ هب وا هکنیا سرت زا نر وس

دوب هتسشن نروس هب تش .پ دشاب شبقار کهم دوب هدرک مادختسا زور متما
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هک دوش دنلب تساوخ و تشاذگ نیمز یور ار شیاهاپ یدد. یمن ار ووا

: داتسی ا شیوربور و تفر شتمس دنلب یاه مدق اب نروس

نم با یزابجل هساو و یدش نوختسا و تسوپ یهک یوت نارگن ! ماوت نارگن -

... یرب یم نیب زا ور تدو خ یراد

یردقنآ گتف... یم تسار . تشذگ شرانک دزوزا یدنخلت بیصاد انیاس

یمن سدح دصرد کی یتح دید، یمن ار شمکش یسک رگا هک دوب هدش الرغ

یر اولش و وتنا وم تفر شی اه سابل دمک تمس میقتسم . تسا رادراب هک دز

: دیشک نوریب

صخشم ت هچب تیسنج زورما ناخ! نروس شاب ال حشوخ ؟ همهم -

... هشیم

: شرس ت نشپ روس و داتسیا هنیآ یوربور

! هچب یاباب روگ مگب هک نکن یراک -هی

و دیخرچ شتم س انیاس ... ضبقن م شکف و دوب شیاهوربا ایمن یظیلغ مخا

دنک: هاگن شی وربور دنلب دق درم نامشچ رد دناوتب ات تفرگ رسباال

یمدا؟ تلد -

درک: شهاگن یتح اران اب نر وس

ت! دوخ و نم اب نکن یروطنیا -
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درک: جک رس شتلا وت زیم هب کتهیدهدا اسانی

منک! ضوع سابل ماوخ یم ؟ نوریب یریم -

: تخادنا باال وربا یا هدنخ کت اب انیاس و درک شهاگن فرح نربی وس

! هیداع وت هساو اه هن حص نیا هک دوبن مدای -خآ...

هلصاف و تفرگ مکحم ار شچم نروس هک تشاذگ شترشیت نییاپ تسد و

درک: مک ار ناش

لثم هک یمد هبآ ندز نوبز رادهزمخ یسح هچ ؟ موه ؟ هراد ی سح هچ -

؟ هنومیشپ گس

وا: رگراد یاه یلسع دعب،هب و تخادنا شتسد چم یبه هاگن انیاس

... هسرب رتدوز داوخ یم ملد یهک گرم رمگ! سح -

یب هاگن انیاس دوب. هدش رتشیب شچم رود هب هدارا نربی وس ناتشگنا راشف

درک.در شیاهر رسیع دشو ه جوتم هزات نروس و تخادنا شتسد یهب سح

نایم وزا تفر بقع یمدق دوب. هدنام اسانی فسدی تس وپ یور شناتشگنا

: تفگ شی اه نادند

هساو ، تندروخ اذغ هساو هک نکن یراک ! نکن ناح تما تدوخ نوج اب ونم -

شبم... لسو تم روز هب هت ندیشک سفن رمبوطهب هک یزیچ ره

قاتا زا تساوخ و دنادرگربور کدن، ناروف نآ زا رتشیب شمشخ هکنیا زا لبق
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... داتسیا انیاس رحف هکاب دورب نوریب

! مراذیم تلد وبه مغاد -

ار شهاگن . تشگ رب شتمس دشو تشم شناوت مامت اب نروس تسد ود ره

: تفگ چرناخدو شنامشچ واو مکش یبن

هراد،هنپرد! ردام هن هچب نیا گیده عقوم نوا ... نکب وراکنیمه -

مه وردارهب تفر نوریب قاتا ،از دشا واب زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

وخدر رس انیاس ی هنوگ یور یکشا هرطق رد، ندش هتسب اب نامزمه . دیبوک

یب ناش هچب اه، نابز وزمخ ثحب و اوعد مامت نایم . تسشن ت یخت وهبل

رت... نگها یب ناشی ود ره دوب!زا نیرت هانگ

***

نیاسا) ، صخش لوا یوار )

یفارگونو بس ورپ نانز کشزپ و مدیشک یسیه هدارا ژل،یب یکنخ سح اب

: دیسرپ دنخبل واب داد تکرح مم کش یور رت مکحم را

؟ هدرس -

.ابفصاله داتفا نروس هب مهاگن و مداد ناکت رس تبثم ی هناشن هب فرح یب

هگر . تشاد مغ شنامشچ درک. یم مهاگن و دوب هداتسیا رد کیدزن نم زا

هک مدوب هدرکن تقد ارچ ! مدید یم هشیمه رتزا حضاو ار شخرس یاه
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دوب؟ رت خرس هشیمه زا شن امشچ زورما

حهلا. هچ رد نومولوچوک مینیبب بخ... -

کشزپ ط سوت لبق، هام ود هک ینز نامه . مداد رتکد هب هراب ود ار مهاگن

نرف نیل وا هک نامه . مدوب شرظن تحت لوا وزا دوب هدش یفرعم نروس

! دراد ناج زونه منینج بدو هدیمهف

یم هخآ ؟ مگب نوتهارمه هب ادعب دین؟ای ودب دیاوخ یم وراالن تیسنج -

یم تیس نج نییعت نشج اهردام و ردپ زا یلیخ اهزور نیا هگید دینود

! نریگ

یتخبدب واو یلا یخ شوخ منک.هب ناهن ارپ لمب جنک دنخلت متسناوتن

نم هک دوب رظتنم . تفرگ راوید زا هیکت نروس و مدیدنخ ادص یب نامدوخ

نییعت نشج نامدنزرف یارب یتح مه، اوخب رگا هک مت سناد یم . منزب فرح

. دریگ یم مه تی سنج

! منودب االن ماوخ یم -

ت: خادنا ناشهیاباال رتکد

مینیبب وبدع میدب شوگ شبلق یادص به لوا بخ... دی... تحار روط -ره

... موناخ ای تساقآ ولوچوک

شیار ملدب . دیخرچ یم روتینام و نم نیب شهاگن دش. کیدزن یمدق نروس

، قاتا رد یعیرس بلق نابرض یادص ندیچیپ !اب نامتفج یارب . تفرگ شتآ
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نیا . متشاذگ بلقم یور تسد رایتخا ویب تفرگ تدش مه نم بلق نابرض

شسح و مدینش هکمی دوب راب نیم ؟ود دیپت یم نم نطب رد ییاج بلق

نرو س تمس ندرگ و تسشن ممشچ رد کشا دوب...نم راب نیلوا لثم

... تشادن نم زا یمک تسد مه وا .حلا مدناخرچ

درادی! هار وت لگشوخ رتخد ...هی مگیم کیربت نوتهب -

شندوب سپر ای رتخد هب لوا ...زا کشخ میولگ دشو سبح ما ردسهنی سفن

دای وسرنار نامدنزرف ندوب رتخد هک متسناد یم یلو مداد یمن یتیمها

نم هیبش ن امرتخد مراد تسود مدوب هتفگ ... دزادنا یم ما هنامحر یب فرح

شکشخ شیاج رس !اومه دتفیب نم دنک،دای یم شهاگن ینامز ره ات دوش

دوش... یم رارکت شرس رد دراد م فرح هک متسناد یم دوب. هدز

منک. کچ ور شندب جازیا دیراذب بخ... -

رتکد یتح دش. مگ ما هقیقش یاهوم رد مکشا ه رطق و متفرگ نروس زا هاگن

دش، مامت هک شراک دوب. هدرک بجعت نامنایم نیگنس وج و تو کس نآ زا مه

نربه وس . تفر شزیم تمس و منک کاپ ار ممکش ات داد متسد هب یلا متسد

سپ ار شکمک . منیشنب ات تشاذگ مرمک تشپ تسد طایتحا واب دمآ مکمک

نییاپ ار مترشیت دوب. هدش رت تخس منتسشن و ندش دنلب اهزور نیا . مدزن

مرمک تشپ زونه نرو س تسد . متشاذگ نییا پ تخت ارزا میاهاپ و مدیشک

هچ ام دیسرپ یم شدو زاخ امتح ! رتکد یاهوربا نایم یگنرمک مخا و دوب

... میسرپ یمن ار نامدنزرف لا وحا یتح هک میتس ه یردام و ردپ
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. مینک تبح ص دیاب دی. نیشب اجن یا افطل -

: داتسیا میوربور هک موش مخ میاه شف ک ندیشوپ بیار متساوخ

! وشن مخ -

ت. سش ن وناز کی یور میاپ یولج دشو مخ ، میوگب یزیچ هکنیا زا لبق و

یتح . مشوپب ار متروپسا یاه شفک درک مکمک و تفرگ یمار ارهبآ میاپ چم

! تام ...امِت مدوب هدنام تام ! مهد ناشن یشنکاو نیرت کچوک م تسناوتن

دنب رگید رفن کی یولج و دوب هدش مخ ، شتهبا و غرور نآ اب یناطلس نروس

نیا زا رتشی ب درم هک"نیا درک یروآدای مرس رد ییادص ؟ تسب یم را مشفک

"! هتشاذگ یامه تیارب اه

هدش کزان لد . تفرگ متمس ار شتسد دشو دنلب درک، مامت هک ار شراک

رد تسد ؟ منزب سپ ار شت سد متسناوتن هک تخوس یم شی ارب ملد ای مدوب

تسد الف خرب دوب... مرگ شتسد . مدمآ نییاپ تخت وزا متشاذگ شتسد

هزون نامیاه تس ،د میتس شن یتقو و میتفر رتکد زیم مست ینم... هدز خی

: تفگ و تشادرب مشچ ارزا شکنیع رتکد دوب... مه ِدنب

هب تبسن ش دشر ! هتفرگن نزو دایز نینج یلو... منک نوتنارگن ماوخ یمن -

. هبوخ اتبسن شیمومع تیعضو اما همک راده رارق شرد هک یهام

حاال رتکد ؟ دوب نم ریصقت درک. خی نرو س تسد دشو هدرشف مکحم مبلق

درک: یم هاگن نم هب میقتسم



661

سرتسا . هردام ی هیذغت وس ای بسانمان ی هیذغت ال ومعم ش، یلصا لیلد -

. هشاب لیخد شرد هنوت یم مه دایز

گیدر هک سرتسا و تفر یم نییاپ میولگ زا روز هب اذغ ! متشاد ار ناشمامت

. تشا د دوخ یاج

؟ تسه ت هیذغت هب تساوح -

ی راکتمدخ زا هشی مه هکنیا دوجو .اب مدرشف مکحم نار روس تسد هدارا بی

هک تسناد یمن یلو ، دیسرپ یم هظحل هب هظحل ار حملا دوب هتفرگ میارب هک

رس زا رتشیب هک درک یم رکف ... تسا کانتشح دحو هچ ات میاه عوهت

یاربی لیامت دوب، هتشذگ هک ییاهزور رد مه ونم مروخ یمن اذغ یزابجل

... متشادن شندرک بیذکت

. مراین وباال مروخب یزیچ هی دایم شیپ مر.مک وخب اذغ تسرد منوت یمن -

نروس تمس زا ما یراک یفخم ر طاخب رگا یتح . منزب فرح مدوب روبجم

... دوبن مهم مه مدش یم شنزرس

زور؟ مامت ابیرقت ؟ای هرتشیب اه حبص تعوهت -حاتل

: مداد باوج بل ریز

زور... مامت -

دش: نتشون هخسن لوغشم و داتسرف نوریب رادادص ار شسفن
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هبدهعف تبسن مه تدوخ ، نینج نتفرگن نزو زا ادج ! تسین وخب نیا -

صر وق نیماتیو یتلو م تارب . یدش رترغ ال یدوب هدموا نوسو هساو بقلهک

. یروخب اذغ هنک یم کمک و هنک یم رتمک ور تعوهت . مسیون یم عوهت دض

. تسین یخوش تندرک مک نزو و ینوخ هش.مک تاب هیذغت هب تساوح ابدی

داد: همادا نروس هب وور

ای راذن شاهنت ناکما دح !ات هشاب تموناخ هب تساوح یلیخ دیاب مه امش -

. هنومب ششیپ رفن هی امتح ، یتسین شرانک ییاه نامز هی تدوخ هگا

و راد شهگن رود جنشتم یاهاضف و سرتسا !زا باوخ نامز اصوصخم

هب هنکمم یتح ، هنکن ی رییغت شتیعضو هگا . هبوخ ش هیذغت هک وش نئمطم

تساوح . میسرن هلح رم نوا هب هک مراودیما و هشب رجنم سردوز نامیاز

؟ هگید تسه

: تفر نییاپ شیولگ یسب هک مدید و دیخرچ نرو س تمس مهاگن

... تسه مساوح -

یزیچ ام نیب یاضف هک تسناد یمن رتکد دوب. راد شخ و هتفرگ شیادص

ادخ رکهدیام. ادج مه ارزا نامی اتاقاه حیت ...هک تسا جنشتم زا رتشیب

مرانک اه بش هک دنزن شرس هب نرو ،س رتکد فرح هکاب مدرک یم ادخ

... دباوخب

و دیریگب وهن خوراد زا شاهوراد هیقب .اب متشون مه مرس ش ...ارب هبوخ -
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. دینزب اج نیمه

تفرگ رتکد تسد ارزا هخسن دش. بدنل نرو وس تفرگ نامتمس ار هخس ون

فگت: بل ریز و

. نونمم -

نگتف: امیود ره هب دزوور یدنخبل تکدر

رادرتخد دنچ !ره مدب نوتهب وخب ربخ یلک دیایم هک دعب هعفد مراودیما -

... هدوب ربخ نیرتهب اعطق نوتندش

یاشدمه و تسناد یمن ام نیب تیعضو زا یزیچ چیه تس... ناد یمن

سپ و مدش دنلب نروس کمک نودب راب نیا دز... یم ن تسنادن ارهب شدوخ

! مدق هب مدق دمآ. یم می.اپهباپمی تفر جورخ رد تمس رتکد زا رکشت زا

: تفگ و تفرگ شوایس تمس ار هخسن ، میتشاذگ نوریب هکاپ بطم زا

. ریگب ور شاهوراد -

اه یلدنص زا یکی یور اج نامه ونم تفر هناخوراد تمس رسعی شوایس

مدوخ یولج متسناوت ن یلو مدزدب هاگن وا زا دبا ات تساوخ یم ملد . متسشن

واب دوب هداد هیکت راوید هب نم یوربور تسرد ! مدرک شهاگن و مریگب ار

شدوخ دراد یتخس هب هک متسن اد یم درک. یم مهاگن هدز نوریب ندرگ گر

شا ربخی یب یارب ات دوش رتهب حملا یمک تسا ر ظتنم و دنک یم لر تنک ار

! مدوب ظفح ارزا شیا ه ینارگن و درم نیا نم دنک... مشنزرس زاحامل
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***

ناخه اپهب مرس تشپ مه شدوخ و موش لخ اد اتوالنم درک ربص

مدرک ،حس ددرگ یمرب نادنز هب هرابود یهک ریسا لثم تسر .د تشاذگ

تمس شگرزب نامتراپآ یاهراوید مامت رهک اگنا هدش... تخس مندیشک سفن

اب دوب هدرک مادختسا نروس یهک راکتمدخ ، میرم . دندروآ یم موجه مبلق

دمآ: نوری شب قاتا ردزا یادص ندینش

. دیدموا شوخ -سالم...

تمس میق تسم کر محت یا هدرم ثمل نم و داد ناکت شباوج رد یرس نر وس

یروبص هشیمه میاه یقلخدب ربارب بدو...رد یبوخ نز . متشادرب مدق مقاتا

زا زور کی مدرک یم وزرآ هک یدرم لثم تسرد دش... یمن هتسخ و درک یم

آردورمد ار میوت ونام دنک.شلا میاهر و دوش هتسخ میاه یراگزاسان و نم

هک مد ناخر چ هرجنپ تمس ،رس قاتا هب شن دمآ سح .اب متسشن تخت یور و

شیاهزور نیا راد شخ مبو یادص نامه واب تشاذگ مرمک تشپ یتشلا ب

داد: مرارق ب طاخم

هدب... هیکت -

مه مدوخ ،زا مروخلد هکازوا ردقنامه تسناد یمن نکم. شهاگن ات متشگنرب

یروط ود وحاال،ره مدوب هدرک کیلش شبلق هب یزور نم دیآ... یم مدب

چیه ، مروصت الف خرب . تسا ر اکهانگ وا طقف راگ هکنا میدرک یم راتفر

اهوراد نتفرگ زا دعب و دوب نهدز رتکد بطم زا ندمآ نوریب زا سپ یفرح
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یارب و منزب ار ممرس دوب هدرکن ربص یتح می. دوب هتشگ رب هناخ هب میقتسم

تشاد یمرب مرس زا تسد ...اکش مدوب هتسخ . تشا دن یتیمها زین مدوخ

مه نیمه و دنزب مار مرس شدوخ دراد دصق هک متسناد یم رتف. یم و

نایم یمخا درک، نازیوآ صوصخم ی هیاپ هب هک یمرس ندید دش.اب

تساوخ ، دهاوخب رظن نم از هکنیا یب مر... انک ووا تسشن میا هوربا

: مدیشک قعب ار متسد هک دنزب ارباال منیتسآ

؟ ینک یم راکی -چ

تف: اررگ متسد هرابود

! نکن یزابجل . منزب ور تمرس دیاب -

: مدیپوت هشیمه ترزا ناج یب

! منزب ناتسرامیب اجوت نومه تفگ رتکد -

درک: هدامآ یلکل وا هبنپ باالدزو شدوخ ار منیتسآ

ننک! تورکدوب اتسد لک تگر ندر ک ادیپ هساو داوخ یمن ملد منم -

هنامحر یب ! تفرگ یم گر بوخ هشیمه ووا مدوب گر گتف...دب یم تسار

: مدیسرپ

؟ یراد دامتعا تدوخ هب یلیخ -

: دروآ ورسباال دیش ک متسد تشپ را یلک یلا هبنپ
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؟ هریگ یم تدرد منز یم مرس تارب یتقو -

: مداد ناکت نیفرط زمدورسبه یدنخلت

! یدز مبلق هب هک یمخز زا رتشیب -هن

شیولگ بیس هک مدید ... منامشچ رد وا یاه یلسع کمدرم و دیزرل میادص

داد: متسد هب هرابود ار شهاگن و تفر نییاپ

! هبوخ ، هریگن درد هک نیمه -

یاه تسد هک دوب هتفگ حلا یاتهب سک مه... شناتسد دیز... رل شیادص

دوب؟زا هدرک فیرعت شا هنادرم مب یادص زا حلا یاتهب سک ؟ دراد یگنشق

یزاب یدایز شردام کش نودب ؟ شا یکشم رپو یاه ومژه یلسع نامشچ

نز... نآ زا هدش یپک یا هخسن دیاش ووا، دوب

هسفق مخز یاج دوب،هب زاب نشهک هاریپ لوا ی کدهم هس نایم زا مهاگن

زا رتدب یتح دیاش دوب... هدیشک درد مه .وا مدرک ضغب و داتفا شا هنیس

زج هک درک ادیپ ار رمگ بوخ ردقنآ ؟ دروآ نیم میور هب رگید ارچ نم!

دش: دنلب دزو متسد ریو یبسچ نرکمد. سح یزیچ فیفخ یشز وس

منک. یم تادص ماش هساو ب... اوخب مک -هی

رس منا... مشچ زا نم کشا هرطق شدو اخجر قاتا از دنلب هیا مدق وبا

مشچ تخت جات هب ادهد هیکت و دندرک سمل ار مت سد تشپ آمار مناتشگنا

یم ...اکش مراکها نگ نگِها یب کرسپ ما... یکلفط مو صعم کرسپ . متسب
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... متسین ،نم شدرد یاود هک دیمهف

***

مکحم مناتسد و مدرک سح ما یناشیپ یور شار تسد ، یرادیب و باوخ نیب

دنک... کچ ار مبت ردخاوب هک دوب هدش ش تداع ... دندش تشم فاحل ریز

جنشت شا هناخ ورد داد متاجن شردپ ترامع زا بشیهک نامه زا تسرد

رتف... یم و تسشن یم متخت رانک یا هقیقد دنچ و دمآ یم کمدر!رهشب

ن امسآ یاج ،هب بابح یک لثم میوزرآ یلو دوش روطنیمه هرابود مدرک وزرآ

: مدینش ار شی ادص ! دیکرت و دروخ فقس هب

... روخب ماش وشاپ -

دیفس ترشیت . مدرک شهاگن و مداد هلصا مهف ارزا ما هتسخ یاه کلپ

یوب ... هتخی مهر هب یمک و رادمن شیاهوم و دوب شنت یهات وک نیتسآ

محماو زا دعب هشیمه منک. سح متسناوت یم ار شوی شرتف وا وپماش بوخ

یرسپ لثم تسرد داد. یم ناشن رت ناوج شا هرهچ ، اهوم لدم نآ اب

کیدزن شا یگلا س تشه و تسی وتلدب هک یدرم ساهل...هن هس وود، تس یب

... شنامشچ هب هرابود و متخادنا یلسع یور یاذغ ینیس هب یهاگن دوب!

شرانک یِک هام ود نیا ؟رد مروخب اذغ شروضح در مناوتب تشاد راظتنا

نوتس تسد سپ درادن یریثات متفل خما هک متسن اد یم ؟ مدوب هدروخ اذغ

ناشه و یدنب اتپ ندید اب یلو دنک مکمک هک دروآ مسمت تسد درکمووا منت

ت: سشن شیاهو ربا نایم یمخا ، متخل یاه
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؟ یدیشوپ هیچ نیا -

مدز: هیانک مب اوخ زا هتفر گ یادص واب مداد هیکت تخت جات ارهب مکمر

؟ ینک لر تنک وتدوخ هرابود ینوت یمن هیچ؟ -

هب یِک ودمها نیا "رد دیسرپ مرس رد یسک دشو ضبقنم شکف مدرک سح

: تفگ شیاه نادند نایم ؟"از دناسر رازآ تمسج

ی؟ روخ یم امرس یگیمن ! دایم فرب هراد نوریب -

شنتفگ مهبیار یدصق . تسناد یمن ی رادراب یاهمرد یگتفرگرگ زا یزیچ

... متشادن

نیتسآ اوه نیا وت ارچ تدوخ ! مباوخب اباتپ مداد حیجر دوب...ت ممر -گ

؟ هتنت هاتوک

ادصباالندرب: هک درک یم لر تنک ار شدوخ تشاد یت خس هب

؟ ینک یم هسیاقم نم دوختواب تی عضو یراد االن اعقاو -

و تشا درب تخت ارزاباالی متفاب ییور دش. دنلب و دنامن م باوج رظتنم

: تفگ یروتس د

! شوپب -

مرسا دوب مهم شی ارب مه مدوبن رادراب ؟رگا شا هچب ای دوب نم نارگن

: دزرلن ما هناچ مدرک یعس و مدیشک شتسد تارزا ؟فاب مندروخ
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! هروخ یمن امرس ت هچب ... سرتن -

: تفگ یبصع و درک یا هدنخ کت ... دنامب مارآ تسناوتن

چبهم؟ نارگن االن ینک می رکف اعقاو ؟ هچب -

وبل شندرک هتکس زا مدیس دز.رت یم ضبن حو ضو هب شا هقیقش گر

تخت رانک دنک. عاالم سب شتآ ادد حیجر دید،ت هک ار متوکس ... متسب

رد یهک پوس باقشب ود ند .ابید تشاذگ نامنایم ار اذغ وسنیی تسشن

شمد: شا هریخ بجعت ،اب تشاد رارق ینی س

-ودات؟

بل یور مهاگن کدر. توف مارآ و درب ورف سوپ راد هبل باقشب اررد قشاق

: تشاد هگن میاه لب لباقم قار شاق دشووا هدی شک شیاه

! روخب ور تاذغ و شاب یبوخ رتخد سپ م... یروخ یم ماش مه اب بشما -

شتسد یور غاد وسپ ، مدرک هچ ممهفب هکنیا زا لبق و مدز ش سپ هدار یبا

زا شا هرهچ هک یدمد هظح کیل .نتاه داتفا ی نیس رد ادص اب قشاق تو رخی

د، شاب هداتفین یقافتا راگن هکا یروط اما تفر مه رد شتسد نتخوس

شتسوپ درک. کاپ ار شتسد و تشادرب یلسع یور زا یلا مت سد درسنوخ

باال ییوربا مدووا اتسر ف نییاپ یتخس ارهب مناهد بآ دوب... هدش زمرق

: تخادنا
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؟ تسای روطنیا -

؟ متفگ یم ارچ سپ ... دنکش یم ار شلد اهمی فرح متسناد یم

ماهتش ا ینک می رکف ؟ همهم ماهاب تندر وخ اذغ ینک رکف هدش ثعاب یچ -

؟ تمنیب یم یتقو هشیم دایز

: مداد ناکت نیفرط هب یرس

! مولگ وت هشیم رهز اذغ ... هشیمن -هن!

نتسکش یادص ... رتشیب شنامش چ خرس یاه هگر ضشدو وع شهاگن گنر

میاه فرح هب ششنکاو و مدینش هام دنچ نیا رد راب نیمرازه یارب ار شبلق

رت: هتفرگ ییادص و دوب گنرمک یمخا طقف ،

قاتا نیا ،پماوزا یدروخن ور تاذ اتوتغ یلو . مروخ یمن اذغ نم ... هشاب -

هگم مرب. تسین رارق ...حاالحاالاه تسین نیمه طقف ! نور یب مراذیمن

! هشاب ترانک باوخ عقوم بش دیاب یکی ؟ تفگ یچ رتکد ید ینشن

مرانک تساوخ یم . مدرک ش هاگن توهبم و دروخ هرگ ام هنیس رد سفن

دهمنا لبا قم ار پوس قشاق هرابود ووا تفرگ تدش مبلق نابر ؟ض دباوخب

: تشاد هگن

مدرگ یمرب بشما وزا مترهوش ؟ هتفرن هک تدای ... مترهوش نم ! روخب -

! مشاب دیاب هک اجیی
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هرهچ ناهگان دش... ایند وبی نیرتدب شویشرتفا و وپماش شوخ بوی ناهگان

کیرا مینهت تاقا نآ رد لبق هام جنپ هک دش یدرم ی هرهچ ، ممشچ شیپ شا

شنت یوب واو هب نم درک... مدنباپ یا هچب اب دعب و مصقرب درک مروب جم

نامه بیو یتح . مدش رترفنت شم زیچ همه زا هظحل نآ یلو متشادن رایو

ناهگان ، مروخب متسناوت یم میاه عوهت جوا رد هشی مه هک یکبس پوس

من اهد یور تسد ونم دمآ میولگ ماات هدعم دیسا هک درک اردب حامل نانچ

و دوب توهبم شهاگن . مدمآ نییاپ تخت زا یناوت هچ اب مدیمهفن و مدرشف

سیورس هب نکمم حاتل نیرت عیرس اررد مدوخ یندنک ناج منهب

خیلا ما هدعم دش... مخ یگنرف تلا وت لباقم میاهوناز و مدنا سر یتشادهب

وا یوب م... ورب زاحلا عوه ت تدش زا دوب هدنام ومک مدز یم قع یلو دوب

لب اقم ششیپ هام دنچ ی هرهچ دوب... ما ینی ردب زونه شیاذغ وبیو

منا! مشچ

: تشاذگ مرمک تشپ تسد و دناسر انکرم ار شد وخ هدز ت وشح

شید؟ یچ ...سانیا انیاس -

ت سد دی، شک کهریت ملد ریز دوب... تخس ندیشک سفن . مدوب هداتفا هیرگ هب

دش: ن امزمه دوا ایرف ماب کاندرد وخآ مدرشف مدرد حمل یور

دوز! ا... جنیا بای میرم -

دی: سرپ هشیمه رتزا نارگن و تش مگاذ تسد یور تسد
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هنک؟ یم تیذا هچب ؟ دیرا درد -

دوش. رتدی دش معوهت دش می ثعا ،ب متسد ت وشپ رمک یور شتسد سح

: دراد ار شز واجتم تسد زا رارف دصق هک دوب ینز یجغ لثم تسرد غیجم

! یشک یم ...نمو رادرب مرس زا تسد ادخ ور ادخ...وت ور نک...وت ملو -

اوخمباال یم تمنیب یم یتقو ؟ یمهف یم ! هروخ یم مه هب حملااتز

اتز... هروخ مهمی هب .حملا مرای ب

فرط ود تکرح یب شتسد هک تسکش !نچنا تسکش شهاگن رد یزیچ

مدید ار نمممیر هبدروبداما وا تشپ تر... خرس شنامشچ دشو اهر شنت

هتفشآ تیعضو درک.زا یم نا مهاگن روابان و دوب هدا تسیا برد وچر اچ رد هک

...ات مورب شی دحپ نآ ات درک یمن رکف یلو تشاد ربخ نروس و نم نایم ی

دن زرف هب هک یردام لثم تسرد منک! درخ روطن نارآ روس هک یدح

تخ. ادنا ارپانیی شرس و درک مهاگ رگن شنزرس دنک، یم هاگن شراکاطخ

یور شکشا هرط ق ندیکچ یادص و دیخرچ نروس تمس هرابود مندرگ

... منیبب ار شنوخ گنر ِن امشچ که تشاذگن یلو دیسر مشو هبگ کیمارس

... دوبن ملد ریز یدرد هدش؟درگی مخ شرمک کمدر یم سح ارچ شدو دنلب

ی محر یب وزا دوب هتسش یان هشوگ تکاس زین مهانگ یب نینج راگنا

هت فرگ شتآ که یبلق رد دوب هدش خالهص مدرد مامت درک. یم ضغب ش ردام

رسپ هرابود ملباق ...م مدید یمن نروس ارزا کانتشحو ی هرهچ نآ رگید دوب!
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رگید یاهیهک مدق دوبند!اب هدرک شدرط ایند مامت هک تشاد رارق ای هچب

ار مناج رممی هب باطخ شراد شخ یادص و ردرتف تمس ، دوبن مکحم

... تفرگ

... نومب انیاس انکر بش -

مشچ یولج ار وا زا مرفن هکت ینم ؟هبفرک زونه دوب؟ من رکف هب مه زونه

هناچ ندیز دشبارل ف داصم شنتفر ؟ شتروص رد مدوب هدیبوک رگید رفن کی

ن: امیشپ یا هم زمز ماو

... تسکش شلد -

دمآ: متمس و دکچن شکشا دیات شک شمشچ ریز یتسد میرم

... هدرس نیمز د یشاپ ناج... مناخ دیشاپ -

مشوغآ رد زوسلد یردام لثم ، مشوغآ جاتحم دید یتق شدوو مخ متمس

مدز: قه ونم تفرگ

نم... هب تنعل ... متسک وش شلد -

یم بوخ مه روا اگنا تف. گن یزیچ و دیشک مکمر تشپ تس د هناردام

... دراد قرف اه یلبق ،اب نتسکش لد نیا هک تسناد

***

کیلش انیاس تسد هب هک یا هلول گ مخز یاج اقیقد دی... شک یم ریت شبلق



674

یراک نرو دشوحاال،خزمس هتسکش و تسکش هک ینز تسد دوب!هب هدش

شنت خزم . تفاکش ار شا هنیس هلولگ هک ینامز رتزا قیمع دوب... لبق رتزا

یمن میم حاالحاالاهرت شحور مخز ویل دنک میمرت تسناوت یم دیاش ار

...هب فرح قفطهب ؟هن دروخ یم مه هب ازوا شلا ح هک دوب گهتف دش.سانیا

ت! سا مس کرتخد یارب شدوجو هک بدو هدید چمش

هب روسناسآ ن دیسر درش،اب ف یم شا یسهن هسفق یور مک حم هک یار تسد

ددوبه رگرب هک تشادن تئرج . تفر نوری وب دروآ نییاپ فکمه هقبط

یمن دوب! وخن ی هساک شن امشچ کش ن ودب دنک. هاگن هنیآ رد شدوخ

،زا تفر یمن نوریب رگا یلو دوب درس اوه . دشکب سفن تسرد تسناوت

ج ورخ رد تمس و تشذگ داد...زاالیب یم ناج اج مهنا یگنت سفن تدش

دز: شیادص رس تشپ زا یدرم هک تش ادرب مدق

! نروس -

طقف تیعقوم .ردیان دندش تشم لبق رتزا مک حم شناتسد و داتسیا

شردپ هب سح ویب دیخرچ ادص ب صحا تمس مارآ . تشاد مک ار نیمه

: تفرگ ار شیاهو وزاب دمآ ولج عیرس شیوربو ر درم دش. هریخ

؟ حهیلا هچ نیا ؟ یبوخ ... نروس -

دوب نئمطم دنک. ینارگن زاربا حضاو دح نیا ات شردپ هک دمآ یم شی مکپ

تشادن یبجعت سپ دنز یم دایرف ار دب حلا یخ سرف دنچ زا شا هرهچ هک

و درک ازآد وا ناتسد ارزا شیاه وزاب . دمهفب حلاشار لوا هاگن با شر هکپد
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قعبفرت: یمدق شنارگن نامشچ لباقم

؟ همهم -

دز: هیا نک نروس هک دهد باوج ات درک زاب بل یگتفشآ اب شردپ

؟ اجنیا ندموا دادنو راختفا گرزب ِناخ روصنم هک هدش یچ -

درک: شهاگن یتحاران اب روصنم

! متردپ منم و ینم رسپ وت مزاب ، هشا ب هدموا شیپ هک مه یزیچ -ره

دری: راگب شدنخشین یولج تسناو نتن روس

ی هچب وجن دوب هدنوم ومک تشک ور شیرتخد ی هون هک یردپ ردپ... -

! هریگب مه ونم

دنک... زاربا هکنیا ددی...هن یم هد نمرش دح نآ ارات شردپ هک دوب راب نیلوا

دوب. هدن مرش شنامشچ طقف هن!

یوتو هچب اسانی هک متسنود یمن ... همرتخد نیریآ هک متس نود یمن نم -

نی هبهچم تسد مزاب ، متسنود یم گاه ینک یم !کفر هرادرا یمونب هون

؟ مدز یم یراک

داد: ناکت نیفرط هب یرس دنخ شین اب نر وس

وت هظحل نوا ، دوبن مه ترتخد هگا یتح نیری آ یلو یت سنود یمن -هن...

، دوبن هلما ح مه ونم ی بهچ هگا یتح یاسان دوب! عافد یب نز هی تت رامع
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ناخ... روصن فدعابدوم یب نز هی تتفلک ندرگ یاه ظفاحم وتو نیب مزاب

راکهانگ هگا یتح ... نوشحو جمسور هب ینزب مخز ی روطنیا یت شادن قح

! یتشادن قح مه ندو ب

یلو دورب دهک نادرگربور . دهد همادا ناش هملا کم وهب دنامب تشادن ناوت

درک: شفقو تم هرابود شردپ فرح

... ترامع درگرب -

دایرف درد زا شیاه ناوختسا هک دوب هدرک تش م نانچ ار شناتسد نر وس

دش: شک یدزن ی مدق روصنم . دندز یم

یم وت رسپ تو... ورث هاگتسد مدو نیا لک ثراو ! هرادراب ونم ثراو تنز -

ور... یگدنز نیرتهب هنوت

دی: خرچ ش تمس هدش کتنرل یمشخ اب نرو س

! هرتخد -

درک: یا هدنخ کت یبصع نروس و درک شهاگن فرح ریب وصنم

شاظفاحم هدیم روتسد هک یدرم دوبن مدای ... سپوا ؟ یدش هیچ؟انمادی -

مه شرسپ و رتخد ی هون نیب اعطق ، ننزب گرم دح ورات هانگ یب نز هی

! هراذیم قرف

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن روصنم
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! هترامع توت هچب و وتونز یاج رسپ، هچ رتخد هچ ... درگرب -

می رتدب زیچ همه ، شروصت الف خرب ولی دنک نار بج یدح ات تساوخ یم

شد...

! هدیسر دایز ام مشاهب بابا...زا ترصق به درگرب -

شردپ نامشچ اررد یدیما ان حوضو دزوهب عطاق ار شرخآ سورنکالم

دید:

... هزاب تور هب هشیمه ینم هنوخ -رد

هب یهک مخز . تشذگ شرانک وزا داد ار شب اوج یا هتفرگ ی ادص اب روصنم

اراب وا نتفر ر یسم نر وس دش... یمن بوخ حاالحاالاه دوب هدز شرسپ

ار شنیشام ندرک تکرح یا هشیش رد تشپ زا ووقیت درک لا بند شه گنا

نامه زج . تفر نوریب و تشادرب جورخ رد تمس ار شیاه مدق دید،

هنامحر یب امرس دش ثعاب نیمه و دوبن شنت یزیچ ، هاتوک نیتسآ ترشیت

دوب رو هلعش یدح هب شنورد شتآ ... دوبن همم شیارب دنک. هنخر شناج رد

و دیشک شیاه هیر ارهب اوه دنت دنت ... تشادن یعانتما مه ندیزرل زا هک

یدرس از شیاه هیر دشو .خم تشاذگ نیشام تو پاک یور ار شنا تسد فک

یسک راگنا وحاال دوب هدمآ تیعقوم نیرتدب رد شردپ ... دنتخوس اوه

ر ارکت مادم ششوگ رد ییادص دی. شک یم ار شرس باصعا کت کت تشاد

"! هروخ یم مه هب تزا ...حملا مرایب باال ماوخ یم ت منیب دش"یم یم
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دش، دنلب هک زدگدری یادص و دیبوک توپاک یور راب دنچ ار شتسد فک

. دوبن شدوخ تسد شلا ...ح تخوس لبق زا رتدب شبلق و دیدنخ کیرتسیه

... رگید تشادن یلمحت

دعب و درک عطق ار ریگدزد یادص دوب هدز خی هک یتسد دشواب نیشا م راوس

دروبشا ،د دشاب هتشگرب شدب یتا صوصخ مامت اب یلبق نروس هک راگ ،نا

شراک هک تسناد یم . دیشک نوریب یکچوک ی هتسب و درک زاب ار نیشام

یم ش رس رب هچبالیی وبند مهم انیاس یارب دوب. هدرک جل یلو تسا بها تشا

شزغم و دوب هتفر شقطنم دنک. دوبان ار شدوخ تشادن ایل کشا سپ دمآ

اج نامه زا یسانکسا هک دش ثعاب نیمه و درک یم رداص مکح قطن م نودب

سانکسا اه، اهوآمد نی شام روبع یتح یزیچ ره هب هجوت کدنویب ادیپ

وپدور دنک هراپ ار شتسد رد کچو یک هتسب نادند دعب،اب و دنک لول ار

یلو دن دوب یدود شنیشام یاه هشی .ش دزیرب شتسد فک ار گنر سدیف

فرصم نیئا راددککو دصق نابایخ رانک هک دیمهف یمن مه دوبن رگا یتح

تمس و تشاذگ شا ین یب ریز شهدار لول س انکسا تمس کی دنک...

مامت شراک هک هقیقد دنچ زا سپ و شتسد فسیدرد ردوپ یور ار شرگید

شا ی نیب زا نوخ ... تسب مشچ و داد هیکت شا ی لدنص یتشپ هب دش،رس

: دیدن خ لدلی ویب تفرگ هار

؟ تسین مهم تارب ...بزام امدش غامد نوخ -

. دیشک یاش نیب ریز ی تسد و دروخ رس شا هتسب مشچ ی هشوگ زا یکشا
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... دوبن لبق لثم زیچ یهچ رگید وحاال دوب هدش شعن ام ینامز اسانی

. تسین مهم تارب ممریمب هگا یتح -

: دیبوک نامرف ارهب شرس راب دنچ و تفرگ تدش شا هدنخ

راب! هس هن... یت!هن شک ونم راب ود تدوخ وت هخآ -

: دیزرل ،دب شیادص و دیشک ریت شبلق

دوب! راب نیموس بشم -ا

شبلق شدید نابرض یادص طقف ... تفر ورف یکانتشح و توکس رد نیشام

قح شبلق و دوب هدیشک دایز . تسکش یم ار شفارطا رابگرم تو کس هک دوب

جا نامه ردقچ دیمهفن . دبوکب شا هنیس هسفق هب راو هناوی د روطنآ تشاد

شنیشام رانک زا تردن حاالهب هک ییاه نیشام یادص ندینش ویلاز دنام

حاال شبلق . تسا وتق رید هک دمهفب تسنا وت یم شنهذ ،هت دنتشذگ می

دنک. رکف شبلق ِدرد هب تشاذگ یمن شا هتفشآ نهذ یلو درک یم درد رتدب

هیا کلپ تشپ یکی یکی دوب، هدش هدز سپ انیاس فرط زا هک یتاظحل مامت

سح ... شیاه لولس کت ردتک مشخ وحس تفرگ یم ناج شا هت سب

مشخ وحاالقفط دوب هتفر نیب زا شق شع هک راگنا ... ماقتنا سح ! ریقح ت

دش. رادیب شنورد ناطیش درک، زاب ناهگان هک ار شنامشچ ... مشخ و دوب

و درشف شناتشگنا منای مکحم ار نامرف ... رگید تخانش یمن مه ار شدوخ

: دیرغ شا هدش یلکد یاه نادند نایم زا
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؟ ینز یم سپ ونم یقح هچ -هب

دز: دنخشین و تسکش ار توکس شراد شخ یادص

! یدرک یطلغ هچ تدو خ هتفر تدای راگنا -

هکن یا نودب دوب. هدمآ شیاج هب رگید یدرم و دوب هتفر یلبق نروس

هدایپ و درب یرد هریگتسد تمس تسد ، دشاب هتشاد شدوخ زا یرایتخا

یمن دیدج ِنروس وانی دوب هدرک راد هح یرج شاردب رورغ رفن کی دش.

یاه مدق و دیبوک مه هب مکحم ار نیشام د.رد رذگب تو افت یب تسنا وت

و تفر روسناسآ تمس تسار کی . تشادرب جرب یدورو تمس ار شدنلب

یاه همکد و دوب نوخ ِگنر شنامشچ اردز. شرظن دروم ی هقبط ی همکد

و دوب هتخی ر شا یناشیپ رد شیاهوم زا زاب...چندرات همین ات شنهاریپ

دش! یم دوبک مشخ زا تشاد شگنر

ردو، یم ینابرق تمس هک جالید لثم دشو هدایپ داتس، هکیا روسناس آ

دوب، هتسش ردهلان هک میرم . تخادنا دیلک و تفر شدحاو تمس میقتسم

: تفر ولج دشو دنلب وا ندید اب

. ندیباوخ موناخ نیاسا -سالمآاق...

تس ناوت یم مه کیرات همین یاضف نآ رد یلو وبند نشور یدایز یاه غارچ

: دیسرپ و داتسرف نییاپ سرت اراب شنا هد بآ ارببیدن. نروس ی هتفشآ حلا

؟ هبوخ نوتل -حا
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و تفر انیاس قاتا تمس ، دزادنیب وا هب یهاگن مین یتح هکنیا یب نر وس

و دوب هدیبا وخ وا هب تشپ انیاس درک. لفق ردار همه زا لوا دش، هک دراو

دوش رادیب انیاس دوب نکمم هکنیا هب هجوت دوب.بی هتفر ورف یکیرات اتاقدر

دنتخوس یم شنامشچ درک. ن شور ار تخت رانک باوخ غارچ و تفر ولج ،

ارات وتپ دش. هریخ وا وهب تسشن تخت ی .هبل تشادن ار دایز رون لمحت و

همه هرابود . دیشک یم س فن راد شخ یمک و دوب هدیشک باال شندرگ ریز

تسنا وت یم رت حض او راگنا دش.حاال رارکت نروس یارب کت هب کت زیچ

ویب دشکب زارد شرانک هک دش ثعاب نیمه و دروایب دای ارهب وا یاه فرح

و درک زاب ار شنامشچ هدز تشحو انیاس دنک. شلغب مکحم تشپ زا اوه

و تشاذگ شناهد یور تسد نروس هک دوب هدم اینرد لماک شغیج زونه

: دیرغ ششوگ رانک

! یسرتب هک هدنو ؟حاالحاالهام یدیس هیچ؟رت -

هدیچیپ شا ینیب رد نیئاکوک یوب . دشکب سفن تسرد تسناوت یمن انیاس

رت مکحم نروس . تشادن یا هدیاف وا تسد زا ییاهر یارب شیاه وقتال دوب

سابل ی ویهق درک یورشیپ رتشیب شن اتسد واب درشف شدوخ ارهب وا

دش: هراپ طسو یاسانزا

یاپ ات ونم راب ود هک تفر تدای ؟ تشاد ترب اوه مدرک یهاوخرذع تزا -

و مدوخ درد ور متسب مشچ بندو؟مک سب تنوج ند یشخب ؟ یدرب گرم

؟ هیربخ یدرک رکف ؟ مدیشک و تزان
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: دینشن ، دیبوک ردمی هب هدز تشحو هک ار میرم یادص و تفر باال شیادص

...اقآ تسین بوخ نوشلا ح موناخ انیاس زابکدین. ورد ادخ ور وت -اقآ...اقآ

. دیشاب هتشادن نوشیراک ادخ ور وت

ن روس تسد تشپ هب شیاه ندیشک نخان یتح و دیزرل یم سرت یاسانزا

نروس تسد دنک. شیاهر شرس تش پ نیگمشخ درم هک دش یمن ثع اب مه

نا دند تشاد ناکما هظحل کهره دروآ یم شفرا شیاه بل هب مک حم نانچ

رمک . دنادرگرب ار نوا روس هک دوب هداتفا سخ سخ وشدن!هب درخ شیاه

نروس دش! هفخ وا تسد رد شغیج دشو هدیبوک تخت هب مکحم انیاس

: دیدنخ یم یبصع و دوب هتشاذگ وا نت فرط ود ار شی اهاپ

اب راب ره یتقو هشیم بوخ حملا یدرک رکف ؟ همهم مساو تنوج یدرک رکف -

مت؟ فیم تتسد یوت هحلسا و یتفو ک بش نوا دای تندید

نیا ! تخانش یمن ار نروس نیا . تخیر یم کشا شتروص ی انهپ هب انیاس

یناج دوب. هدش مکرت شیاه ...قتال دریگب ار شناج بشما تسناوت می درم

هب مکحم ار شناتسد انیاس دزو همیخ شنت یور نر وس ... رگید تشادن

قفو م دایز یلو دزادنین وا یور ار شنزو هک درشف نروس ی هنیس هسفق

دنک.نچگ هزراب م ناوت نیرخآ اب دوب هدش ثعاب شا، هچب ناج سرت . دوبن

رانک نروس درک... یم قتال یقیرط ،بهره دیبوک یم تشم ، دیشک یم

دز: بل ششوگ

ور! شردام مدیاش منک... سح مور هچب ماوخ -می
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شا هنوگ هب انیاس هک یگنچ اب اما درب ورف کرتخد ندرگ یدو ردگ تروص

: دیبوک شتروص رد یمکحم سیلی نا هگان دشو رت نیگمشخ ، دیشک

! تاج رس گرمتب -

دیشک شیاه هیر ارهب اوه روز هب انیاس و دنازرل ار قاتا یاهراوید ش دایرف

: دنزب فرح ، تسناوت یم حاالهک درک یعس و

...هب یشیم نومیشپ ... وراکنیا نکن ! یتسین ...اینوت نروس ی تسین وت نیا -

! یشیم نومیشپ ادخ

و تسش تشگنا نایم مکحم ار یاسانی هناچ و دیدنخ کیرتسیه نروس

: درشف شا هرا شا

ت... فرگ یم ور شانمشد نوج ندروخ بآ لثم هک ینومه ! ممدوخ نم -

ورزو تفه ، دیریمب ممشچ ولج تمکش یوت هچب وتاب هگا هک ما ینومه نم

مبلق نمشد مثلوت سکچی ه نوچ گریم یم نشج ترامع وت بش هتف

! دشن

: تخی ر یم کشا دیو دنخ یم

! درکن مدرخ وت لثم سکچ ...یه درکن یمخز ونم وت لثم سکچ -یه

شرخ ور محر یب شکمدآ نوا ور، یناطلس نروس ونم، وت لثم سکچیه

ندرک...
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: دیبوک یم رد هب ابرگهی نانچمه میرم

می شهاو ینکد...خ محر نوش هببهچ لقادح ... نرادرا ب موناخ انیاس -اقآ،

منک.

شت: ادرب زاتقال تسد و دیکچ انیاس ی هنوگ یور یکشا

وسرن... ... یشیم م... نومی شپ -

ناتسد دوب. هدش تخ س شیارب ندیشک سفن و دیشک یم ریت شلد ریز

دوب هدش هشیمه از رتدنمتردق راگنا حاال هک ار وا دنتسناوت یرظفشمنی

امهن هب خهری نروس و داتفا شی اه وریبل تس نرد روس کشا . دننزب پس

درک: هم زمز درد اه،اب بل

نم... زیزع قُکِش شاع -

زاشتد انیاس نامشچ هک دسوبب ار یکشا یاه بل نآ ات درب کیدزن ورس

هب یمکحم دگل رفن کی نامزمه دشو هایس دوب هدیچ یپ شلد ریز یهک درد

دش: لخاد هدز تشحو دزو رد

-آقا!

. دندید ار شوایس شراد نرگ امشچ و دناخرچ رد تمس ندرگ ، نروس

هیاکه تفشآ درم و انیاس ی هتسب نامشچ نیب ار شهاگن ینارگن اب شوایس

د: ناخرچ دوب هدز همیخ کرتخد یور
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! شاب دوز ... رتکد نزب گنز -رممی

و تفر نوریب قاتا زا عیرس درک، یم هیرگ سرت زا هک ردحیلا میرم

درک: دنت اپ نرو س تمس شوایس

ت! سین بوخ مونا خ انیاس دیش...حلا دنلب -اقآ

شوایس و دوب هتفرگ سامت ابوا راچان ،هب انیاس ندید بیسآ سرت زا میرم

هب تشاد مک مک دوب.سونر سراهدن ار شدوخ نکمم حتلا نیرت عیرس رد

و هتسب نامش زاچ یلو دوبن شد ای تسرد ار لبق تاظحل دمآ. یم شدوخ

تسرد شا یگناوی د ِریت هک دمهفب تسناوت یم ، انیاس لیسی زا خرس ی هنوگ

هب با طخ لوی وا هب هریخ و تفر رانک هدز تشحو ! هتفرگ فده ار کرتخد

: دیسرپ شوایس

؟ مدرک راکیچ نم نم... -

: تفرگ ار انیاس ضبن و تشاذگ تخت ی هبل وناز عیرس شوایس

تس... -نزهد

د: یسرپ دوب، هدمآ قاتا هب هرابود هک میرم هب باطخ و

؟ رتکد هب یدز -زگن

داد: ناکت رس هیرگ اب دنت دنت میرم

مدز. گنز هرآ هرآ... -
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: دناشوپب ار شنهاریپ دشهی هراپ ی هقی درک یعس و تفر انیاس تمس و

ادخ ...یا ونوتا مشچ دینک زاب ادخ ور ناج...وت مناخ ونوتامشچ دینک -زاب

ند؟ آرو موصعم لفط نیا رس هب یچ

: تشاذگ نروس یوزاب یور تسد شوایس و درک یبیاجین نهلا انیاس

. هسریم رتکد اقآ...االن دیش دنلب -

... تام ِتام دوب... تام دز. یمن مه کلپ یتح نروس

... شوایس -

: دیسرپ توهبم ن روس و درک شهاگن یتحاران اب شوایس

؟ مدروآ شرس بالور نیا نم -

دنک: شرود اجنآ زا درک یعس شوایس

منک. یم شهاوخ دیش... -لبدن

د یشک گنچ هب ناج یب ار شمکش یرای شوه و یشوهیب هکمینا انیاس تسد

دز. سپ ار شوایس تسد و دیا یب شدوخ هب لماک نروس دش ثعاب ،

درک: لغب ار شرس و تفر انیاس تمس هدز تشحو

ادخ؟ مدرک ی طلغ هچ درکم؟ یطلغ هچ نم -

: وندیلا داتفا سخ سخ هب درد زا انیاس
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م... هچب -ب...

داد: ناکت نیفرط هب رس دنت ودنت تشاذگ وا تسد یور تسد نرو س

... مراذی ...من هشب یزیچ دیابن ... هشیمن یزیچ -

ن روس دش. راترت شمشچ شیپ وا ری وصت و دیچیپ شدوخ هب درد نیاسازا

نتفر تسد زا یولج دزات یلیس شتروص هب رآما راب دنچ خنو لد اب

: دریگب را شا یرای شوه

... انیاس ... نوشدنبن نروس گرم وت... امشچ دنبن -

شرانک اجن یب هک شتسد و دروخ رس انیاس مشچ ی هشوگ از یکشا هرطق

شوایس شد. دنلب یرد ادص نام زمه و درک تسیا یسهن رد نروس بلق ، داتفا

د: شکب شبقع درک یعس و تفرگ ار نروس یوزاب ود ره

. هدیسر منک...کدرت یم شها وخ آاق... دیش دنلب -

: تفر نییاپ سرت اب نروس یولگ بیس

! شمتشک نم نم... ... تسب ور شامشچ -

د: یشک دایرف شناج قمع دزوزا سپ شناوت مامت اربا شوایس ناتسد

... متشک ور مانیاس ... شم تشک مدوخ یاتسد -اب

االن! نیمه ... اجنیا زا نوریب ربب ور نروس ، شوایس -

ار نروس دوب هک یقیرط ره هب شوایس ، دیچیپ اتاق رد هک رتکد بدنل یادص
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تمس ات درک یم قتال شناوت مامت ردحلایهکاب نروس و درک رود انیاس زا

دز: قه دورب انیاس

نم... هب تنعل نم... هب تنعل -

هب شوایس هک دش ثعاب نی ومه دورب وا تمس رکدهک یم قتال تدش هب

قاتا . دنزب نروس ندرگ ساسح ی هطقن هب یمکحم ی هبرض شتسد اب راچا ن

یور نروس نامشچ هک دیشکن لوط یزی وچ تفر ورف تو کس رد یا هظحل

دش... واراه نات سد نایم ناج یب شنت داو تفا مه

***

... شمنیبب ماوخ یم ... شمنیبب -بدیا

هک ودرحیلا دوب هدمآ شو هب صحب کیدزن ت، عاس دنچ تشذگ پسزا

ههب جوت ویب دوب هدیشک شتسد ارزا مرس لدین ، تشاد هجیگرس زونه

زاب قاتا رد هک دورب انیاس ندید ربیا تشاد قدص شتسد تشپ یزیرنوخ

ی هدیشک یادص و تفر نرو س تمس میق تسم دمآ. نوریب رتکد شدو

د: یچیپ هناخ رد دز وا هب هک یمکحم

! فرش یب -

رتکد . دنام هریخ نیمز هب شنامشچ و تشگرب رطف کی هب نروس تروص

: دنزن دایرف هک درک ار شش تال مامت و دنارذگ رظن زا فسات اراب وا یاپ رسات
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یم و هنزیم داوم یدرمان درم مودک درم؟هرآ؟ یراذیم ور تدوخ -امس

ش؟ هلماح نز نوج هب هتفا

دنک: هلخادم درک یعس شوایس

... رتکد -

ورد درشف شتشم نایم مکح نارم روس ی وا،یهق هب هجوت یب رتکد

: دیرغ شتروص

ورب نک! روگ مگو وتد وخ شلبق ، ینکب ها طلغ نیا زا یتساوخ تقو -ره

بیسآ یسک هب یتساوخ هگا ... هشابن یا هدنز دوجوم چیه هک ییاج هی

هدنوم مک هک شیپ تعاس دنچ زا رتشیب یلیخ ! نزب بیسآ تدوخ ی،هب نزب

هن... هیقب به یلو نزب بیسآ تدوخ هب ینک بلقی تسیا دوب

: دروآ شنییاپ و تشاذگ وا تسد یور تسد شوایس

! هیفاک -

رتف. بقع یمدق و تخادنا شوایس جید نامشچ هب یهاگن نمی رتکد

دش: فقوتم نروس هکابحفر ددرگرب قاتا تمس تساوخ

؟ هبوخ -حاشل

: تشگرب شتمس و داتسرف نو ریب رادادص ار شسفن رتکد

... نبوخ هبت! هنک یم حرم ردقنا هک هدید تدوجو وت یچ ادخ منود یمن -
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ور نوشتفج هک دوب هدن ومن یزیچ یلو هبوخ نوشلا تح هچب ،مه تنز مه

. یدب تسد زا

شمشچ رد کشا اب یندنک ناج کدروهب شهاگن نادجو باذع اب نروس

شلا ح هب مه شیوربور درم لد یتح هک دوب بارخ یدح هب شلا .ح دیگنج

: تخوس

هی هت سیا یم تبلق یتفگن ؟ ینک فر صم نیئاک وک ابمز یتسنوت روطچ -

راگیس خن هی ایحیت داوم تمس یتشادن قح هلولگ مخز نوا زا دعب قوت؟

تمار قشع مدرک یم رکف ... نروس یدش مار مدرک یم رکف ... یرب هداس

... شرس باال مسر می هگرم حلا هب هرتخد ی تقو هک هراب نیمدنچ ! هدرک

منک... وشل اهنت تاهاب هرابود منوت ...نیم نروس هشیمن

وفگت: داتسرف نوریب رادادص را شسفن

تاهابتشا بقال دیاش ... تدنیبب هک دوب هدموا بشم ا روصنم مراد ربخ -

بیسآ شدوخ نوخمه هب دمع زا هک منود یم وخب یلو هشاب هدرک یدایز

... شمسانش یم دح نیا ات لقادح ، یتسود سلا همه نیا زا دعب هنز. یمن

روصنم ترامع هدش،وت هک شمه هچب رطاخب !اسانی ترامع یدرگرب بدیا

... اجنیا هنات اما رد رتشیب

قاتا تمس دشاب نروس زا یفرح رظتنم هکنیا دزویب هناعطاق ار شفرح

، دشاب طسو هک انیاس یاپ تسناد یم . تشادن تفلا خم راظتنا . تفر انیاس



691

هک قاتا .رد دراذگ یم شرورغ شهدی درخ یاه هکت یور اپ ابزمه نروس

هنیس هسفق یور تسد و دیشک یدب ریت شبل دش،ق هت سب نرو س مشچ شیپ

: تفرگ ار شیوزاب شوایس هک درشف شا

منک؟ ادص ور رتکد اقآ... دی نیشب -

شبلق وری زا تسد و تسشن شرس تشپ ی هرفن کت لبم یور نر وس

ار شدوخ ناج ، تسناوت یم رگا ... دشکب درد هک تساوخ یم . تشادرب

تف... رگ یم هظحل نامه

! هگیم تسار رتکد ما... مس اسانی یارب نم -

وا طقف دوب. هدینش حلا اتهب شوایس هک دوب ییادص نیرت هتفرگ ، شیادص

هب دربب هانپ هرابود ات دشاب دب شسیئر حلا بدیا ردقچ هک تسناد یم

یتحاران ...اب شندید یارب دنکن گیدرتقال کر، تخد ناج ِسرت زا مخرد!هک

دنتسناوت یمن هظح نآل رد تاملک دنک. توکس داد حی جرت و درک شهاگن

... دنهد مایتلا ار نر وس مخز

***

؟ یاوخ یم نم نوج زا یچ -

پا یور اپ درسنوخ و دنارذگ رظن ارزا شیوربور نیگمشخ و نایرگ نز

: تخاد نا
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! موناخ انتآ ... مسرپ یم لا وس هک منم طقف اجنیا -

ار شدوخ درک یم وتالش دوب هدش هتسب یلدنص هب مکحم هک ردحیلا انتآ

: دیشک غیج دنک، دازآ اه بانط دنب زا

زا هدش وخهن، مدرگنرب هگید تعاس دنچ ات هگا ! هرایمرد و ترد روپ صنم -

ت! هنیس ور هراذیم ترسو و هنک یم ت ادیپ گنسم ریز

هدرک فیرعت شیارب یراد هدنخ ی هف یطل هک یسک لثم تسرد ناوج درم

: داتف ا خهدن ،هب دنشاب

ونم وحاال اجنیا یدموا تاملیف ندش شخپ سرت زا تدو خ یاپ ؟اب اعقاو -

یدایز هدرک تن ایخ شرهوش هب راب رازه که یسک ناونع ؟هب ینک یم دیدهت

وراب تامل ویف همهفب ور تاه یراک تفاثک روصنم هگا ینئمطم ! یعاجش

عقوم نوا م؟ای هنیس ور هراذیم ونم رس مزاب ، شارب متسرفب نوا و نیا

؟ یشیم یخ سال هک ییوت

دز: هیرگ ریز سرت اب انتآ

؟ مدرک تراکیچ نم هگم ؟ درمان یاوخ نممی نوج زا یچ -

: تشادرب مدق شتمس مارآ دشو دنلب شیوربو رمدر

تهب نم هک ییاهراک ! یدب ماجنا هرارق اهراک یلیخ یلو ... یدر کن یراک -وت

ور فلتخم یادرم اب تاه یراک تفاثک یدن،یفمل نوشماجنا هگا و مگیم

هشیمه هک هنودب روصنم منکن رکف ... ترهوش هساو متسرف یم میقتسم
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! ینک یم یطل هچغ ش مشچ زا رود ، تسین ناریا یتقو

: دیزرل یم سرت زا هک انتآ شوگ کید زن درب ورس داتسیا وا رس تشپ

مه شور هون یکی انو هدوب کیدزن و هتشک وشدوخ ونهی هک یدرم -از

! شاگس ولج تدزادنب هظحل نومه هک تس نی دیعب ، هشکب

یتح یهک ناوج درم دمآ... دنب شا هیرگ و دروخ هرگ انتآ ی هنیس رد سفن

یم اهزیچ یلیخ دوب، هدز کسام تدم مامت و داد یمن ناشن ار شا هرهچ

... تشادن ربخ اه نآ زا یسک ، ترامع دارفا زج هک اهزیچ یلیخ ! تسناد

: دیسرپ و داتسرف نییاپ یندنک ناج ارهب شناهد بآ

؟ ینود یم اجک زا نیااور -وت...وت

ی هرهچ هک یروط ! درشف مکحم دمع وزا تشاذگ شا هناش وری تسد درم

درک: همزمز ششوگ رانک وواابزمه تفر مه رد درد زا انتآ

ندیمهف هتخس ، مراد ور هیقب باوخ قاتا توت ملیف یتقو ت رظن -هب

؟ هتفا یم ترامع وت جبلایهک تاقافتا

هک درک یمن رکف یا هظحل یتح دوب. هتف رگ شز رل لبق تدبرزا انتآ ی هناچ

. دربب شراک هب یپ یسک

وجننم؟ زا یاو خ یم یچ... -چ...

، دیخرچ یم شا یلدنص رود هک روطنام ه درم و درک ارااد تاملک یتخس هب
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: تفگ

هکنیا نودب ماوخ یم شور! ندش درخ ... منیبب ور نروس یدوبان ماوخ یم -

شانوخ تسا همه ندش درخ زا رتشیب یدرد منک یراک ، منکشب شزا ینوختس ا

!و هشب دنلب هنوتن هگید یهک روط ... منزب شنیمز ماوخ هنک!می سح ور

! ینک کمک مهب هرارق راک،وت نیا هساو

: دیبوک یم شا هنیس هسفق هب مکحم ار شدوخ سرت زا انتآ بلق

هدش! هگید مدآ هی ترامع هتشگرب هرتخد نوا یاب تقو زا نرو ...س نروس -

ال صا ... هچی یمپ شاپ بهرپو هرذ هی هک یسک ره ندرک دوبان هب هتسب رمک

یتقو شیپ بش دنچ ... شیپ بش دز!نچد فرح شاهاب هملک هی هشیمن

هک...زا انرطخ درم دوب!یان وخن رپزا شسابل ، ترامع تشگرب بشرخآ

رتدب ربارب دص شور هدقع ویل شدنیبب هریمن یتح و هتفرگ هلصاف زشن

هنک! یم خیلا شانمشد رس

ت: خادنا باال ییوربا درم

سرت زا هک هیرتخد نومه اقیقد ، نروس فعض هطقن ... هبوخ یلیخ ! هبوخ -

؟ هشهام دنچ هرتخد ! شدنیبب هریمن یتح شهب ندز بیسآ

درک: شهاگن سرت اب انتآ

؟ ینک راکیچ یاوخ یم -
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: تفرگ ار شا هناچ و دمآ ولج مشخ اب ناوج درم

هدب! ونم باوج -

... تفه -ه...

؟ شقاتا هب هراد وآدم تفر مئاد و هشبقار م یک -

: تسک ش یم وا ناتشگنا نایم تشاد شا هناچ

تهک عرام کشز هک...خآ...پ یکشز وپ شیص خش ر اکتمدخ ...فطق طقف -

. هریم هش نیاعم هساو زور ره

زور؟ ره ارچ -

: دیشک یا هد یرب سفن انتآ

همس! شساو یش نت ترنی کچوک . تسین بوخ هرتخد حلا نگیم نگ... -یم

. شندید هری من نرو س هک هنیمه رطاخب نگیم یتح ... یتح

تس؟ هنوخ دمت مامت نروس -

: دروخ رس هنوگ یور شا اچهن دیدش درد رطاخب انتآ کشا

... بشرخآ ات نو ریب هریم حبص زور الهرورز...ره ومعم -

: تسش ن شیور بور رمد بل جنک یرورش دنخب ل

! -عهیلا
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دیو خرچ فرط کی هب انتآ تروص هک درک راه برض هب نانچ ار شا هناچ و

هقدز:

ین؟ یکب اوخ یم راکیچ -

: تسشن شیوربور لبم یور درسنوخ رابه درم،ود

! ینک یم جاار ،وت مدیم سدترو نم -

: دندروخ ناکت سرت اب انتآ یاه بل

ور؟ یچ -چ...

ش! هچب و انیاس گرم کحم -

داد: ناکت نیفرط سرهب هدز تشحو انتآ

! هشک یم ونم نروس ... منوتیمن -نه...نهنم

: دنازرل ار شناوختسا زغم تا درم دایرف

یم ارجا وتدوخ گرم مکح هنرگو یدب ش ماجنا یهک روبجم ! ینوتب دیاب -

منک...

دنک: شغ سرت زا دوب هدنام مک انتآ

گاههی ینک یم رکف درک... تنکرشل هشی شهد...من یناور وراز نیا ن روس -

دلب یراداز نع روس ؟ هنیش یم تکاس هشب شمک هچب و نز رس زا وم

! هزیر یم نوخ ... هریگ یم ما قتنا . تسین
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درک: جک رس هشیمه رتزا لا یخیب درم،

یگتس !ب هشن هج وتم یسک هک یدب ماجنا زیمت ور تراک ردقنوا دیاب وت سپ -

وت یزیر ب یزیچ ایهی شینوسرتب ... یدب شماجنا روطچ رادههک تدوخ هب

اهنت ینک، مومت ور شراک ینوتن هگا نوچ یشب قفوم که هتعفن ...هب شاذغ

یمسا .هن تسی اجن چیه نم زا یدر چیه ! یتدوخ هشیم تازاجم هک یسک

هنم! تسد ت املیف هکنیا همه رتزا مهم ... یدید مور هرهچ هن ینود یم مزا

! نییاپ یشیم ه دیشک اهنت ی،ای شیم قفوم ای سپ

: داتفا سفن سف یرگههبن تدش زا انتآ

نمبدررا... رس تزا سد ادخ ور ادخ...وت ور -وت

دش: مخ ولج هب یمک دوب، هتسشن هک روطن امه دزو یدنخشین درم

ور اهوی دیو مومت هگید هیناث هد ید،ایات یم شم اجنا ...ای هتدوخ اب میمصت -

مت! سرف یم روصنم هساو

: درمش و آدرو نوریب ش راولش بیج ارزا شلی ابوم و

-هد...

درک... شهاگن تشحو با انتآ

... تفه ... تشه -هن...

جغی انتآ هک درمش یم د، ناخرچ یم شتسد ار لی ابوم ورهک طنامه درم
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: دیشک

! مدیم شماجنا هشاب ... هشاب -

دز: کمشچ هنادنمزوری پ شی وربور مدر

! متسین یروبص مدآ نم ... یراد تصرف هتفه قفطهی هرن دش!ایدت -حاال

: تفگ شرایتسد هب باطخ و

شرب مه هتسب مشچ ، اجنیا دایب هتسب مشچ درک لوبق هک رو طنومه -

! ترامع دینو درگ

مشچ .اب تفر انتآ تمس اه ظفاحم زا یکی هارمه و تفگ یمشچ شرایتسد

طلو یزیچ و درک کیرات شیوربور نایرگ نز شیپ را ایند یگ نر یکشم بدن

ارصادراد شسفن درم دش. کاپ وا یاه هیرگ یادص زا تر امع هک دیشکن

یا هظحل اددو هیکت لبم یتشپ هب رس ، هشیمه رتزا یضار و داتسرف نوریب

دوب رارق هک یا یراک خزم زا شوخرس و تشا درب ار شکسام . تسب مشچ

و داد یادص هک تفرگ برض نیمز یور ششفک بدنز،اب نروس بلق هب

درک. اشارجبل هجوت ، نامتخاس نوریب زا یدای رف

یم ونم مگیم ...ِد منیبب ور نوتسیئر زو رما نیمه دیاب ... شمنیبب دیاب نم -

؟ هشی من نوتیلا ح فرح ارچ ! هسانش

اودر نامزمه شرایت سد دش. دنلب و داد صیخشت لوا ی هظحل نامه ار ادص

: دیسرپ خام دشووااب نامتخاس
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هیچ؟ هس او اهادص سرو نیا -

دصق هب ههک یتقو دنچ نرو ،س دینود یم هک روطنومه رقبنا! هشوواچ -

ش وم خاروس لا بند هک تسین واجیی هدش هراوآ منوا ه. شلا بند شنتشک

هدموا ییور هچ اب منود یمن وبد. هدش یگموگرو تقو دنچ .هی هدرگن

هرب... شمتسرف یم .االن اجنیا

دش: فقوتم شسیئر فرح هکاب دورب در تمس تساوخ و

وت! دایب راذب -

گتف: بجعت اب ناوج رسپ

... نابرق یلو -

منک! یمن رارکت مو فرح -

و درک یهاوخرذع عیرس شرایتسد و دناشن ی سرک راهب شفرح تیعطاق اب

نام تخاس اورد شوواچ هکاب دیشکن لوط یزیچ . تفر نوریب نام تخاس زا

یور تشادن لبق شوواچ هب یتهابش چیه هک ار یا هت سکش دشورمد

دوب، هدیچیپ شنت مامت رد هک یدرد هب هجوت یب شوواچ درک. ترپ نیمز

: تفرگ ار شی وربور درم یاپ و تفر ولج وناز یور

... یدرک یگنودرم ... یداد مهار یدرک فطل ناخ زارآ ناخ... زارآ -

دوب اه تدم . تفر بقع یمدق و درک دازآ وا تسد زا راجز ارابنا شی اپ زارآ
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" نابرق "اقآ"و" همه هک سب دوب هدینشن ی سک نابز ارزا شدوخ مسا هک

شوواچ فیثک و هراپ یاه سابل هب یزیمآر یقحت هاگن . دندرک یم شیادص

فگت: مخا واب تخادنا

دامتعا ...باچه میدیمن شرورپ ادگ اجنیا !ام هکیترم شکب و تفی ثک تسد -

؟ اجنیا یدنوشک ور تشل یسفن هب

درک: شهاگن سامتلا اب شوو اچ

منک! یم و نوتیرکون ... دیدب هانپ مهب ا جنیا ادخ ور وت -اقآ

و درک ریی غت شا هرهچ ،حتلا دشاب هدمآ شدای یزیچ هکنیا لثم ناهگان و

: تفرگ دوخ هب مشخ نرگ شیادص

هب ور مترامع هرا جاذب هب شدوخ زا یدر هکنیا نودب فرش یب نر وس نوا -

ور ماه نام تراپآ مومت ... مدرب رد هب سملا نوج مدرو آ سناش ! تسب هلولگ

کیشک ماه وخهن یولج نراد بش وره زور ره شامدآ . هدرک هرصاحم

... هتسب ور ماباس ح همه . لته برم منوت منی یتح ! ندیم

درک: سامتلا دز یم س فن سف هکن وردحیلا دمآ رتولج شیاه وناز یور

نروس رش زا دینک مکمک اقآ... منو مب اجنیا دیراذب منک یم ن وتسامتلا -

مش. خالص

درک: شهاگن هیفس ردنا اعلق زارآ
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؟ منکب ور اکنیا دیاب ارچ -

: داتسرف ن ییاپ یند نک ناج ارهب شناهد بآ شووا چ

نروس هب تبسن هک یمه ترفن اقآ... مراد یدایز یلیخ تورث نم نم... -

رسپ هت... شک ور مرسپ نروس ! منکب یراک ره منوت یم هک هقیمع ردقنوا مراد

دینک مکمک اقآ... دیدب هانپ مهب داد! نوج یناور نوا تسد هب منووج

. مزیرب نوتاپ هب ور متورث شدعب و مریگب نرو زاس ور مماقتنا

ت: خادنا باال ییوربا یات و درب رفو شراولش بیج اررد شتسد کی زارآ

؟ ینکب یراک ره نم هب تدوخ ندرک تباث هساو یرضاح -

داد: کتنا رس دنت دنت شوواچ

... یراک ره هلب اقآ... -بهل

: دیسرپ شب ل جنک یدن خبل واب تسشن وناز کی یور زارآ

؟ شندرک تسین هب ورس نیریآ ندیدزد یتح -

درک: جک رس زارآ و تفر نییاپ تهب اب شوواچ یولگ بیس

نم ! مدیمن ما جنا میقتسم مدوخ مور اراک تقوچیه نم یهک... نود یم -

وت هگا هنو... من یقاب مزا یدر نیرت کچوک شهت هک منک راکی مدلب وخب

یم ور تنو ج یتفیب قبهی ریگ هکنیا زا لبق ، یروخب تسکش شند یدزد

کس یر تنوج نم،رس هب تی رادافو تابثا هساو هک هتدوخ اب باختنا ! مریگ
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ایهن... ینک

: تفگ شوواچ هک دوب هدنادر گنربور زونه دشو وبلدن

اقآ... منک یم تباث نوتهب ومدو ...خ مدیم مش اجنا -

هب باطخ دهد ی باوج هکن یا دعب،یب و تخادنا وا هب یهاگن مین زارآ

: تفگ شرایتسد

! هدیم ماجنا ور شتیرومام ادرف ... شهب دیدب قاتا -هی

درک: رکشت هفقو یب شوواچ و تشادرب مدق اه هلپ تمس و

دیشاب نئمطم منک... یم نوتدیفسور ... منونمم یلیخ اقآ... منونمم -

منک! یم نوتدیفسور

باال یکی یکی اهار دنک،هلپ وا هب یهجوت ن یرت کچوک یتح هکنیا بی زارآ

هب شیاهاپ و تسد هک یناوج هنو هرب همین رتخد دش. شق اتا دراو و تفر

زارآ ندید ضحم وبه دنادرگربور وا تمس حیلا یب دوب،اب هدش هتسب تخت

: دروآرد نت زا نهاریپ دزو یدنخشین زارآ ت. فرگ سرت نرگ شهاگن ،

هقیقد اتچدن تندرم هس او هک دی شخبب ... متشاد ینکدرخ باصعا زور -

! متسین نومیشپ متسد ریز هگید

غیج شدوجو مامت اب کرتخد و تشادرب شصو صخم زیم یور زا وشالیق

... دیشک



703

***

دعب ... هناخ ات هاگشن اد ریسم وطالنیزا اهی یور هدایپ هب دوب هدرک تداع

تاس دوب.لج تهبر یلیخ شلا ش،حاالح ندش هدیدزد زا هام دنچ تشذگ زا

دنک. رتهب هاگشناد اررد شتا رمن دوب هتسناوت و داد ارداماهمی شا هرواشم

ورپزا مارآ ، ویرآ اب شا یگدنز و دنارذگ یم تقو اهولقود با لبق زا رتشیب

میدز! شمه هب زیچ یک اهنت هک یشمارآ دوب. شما آر

نوریب هک ییاهزور و درک یم رکف هتشذگ هام هس ،هب باوخ زا لبق بش ره

نروس مه راب کی یتح دنو یبب ار اتوا دنام یم رظتن م نروس تکرش

تدم دنتفگ یم دوب، هدیسرپ هک جرب نینکاس دوب.زا هدادن ناشن ار شدوخ

از سپ هرخ باال نیری وآ دیآ یمن تکرش هب اصخش نروس هک تس یا دایز

بش ره نیر ویآ دنیبب ار وا تساوخ یمن ن روس دوب. دشه دیما ان هام دنچ

و دنامب نروس رانک دوب هتساوخ هک یردام درک. یم رکف شردام ی همان هب

یا هفرح خالکفرا کی هب لیدبت شرسپ هک تشادن ربخ مه شحو ر دیاش

! تسا سیلپ شرتخد ِر سمه و هدش

سرت ،زا داتسیا یم رظتنم نرو س تکرش یو لج هک یت دم مامت د... یسرت یم

هک دوب یل یلد نیرت گر زب نیا دیاش و دیسر یمت نروس و ویرآ ندش وربور

دیمهف وزاته داتسرف نوریب رادادص ار شسفن دش... میلست هام دنچ زا سپ

اه هفوکش یوب ات هدش هاگشناد کید زن یزبسرس ریسم دراو هشیمه لثم که

یم نآ یاکهزا هچ ...وک رتمک شره یغولش وبدو رهظ دنک.عبدزا سفنت ار
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تعرس شیاه مدق دش.هب یم رد ینیشام تردن هب یلو دوب ،هپن تشذگ

درک! زمرت شر س تشپ تسرد دشو شکیدز ن تعرس هب ینیشام هک داد

رد لا سنایم ی هدننار هک تشادرب بقع هب یمدق هدز تشحو تو خیر شلد

. دیود شتمس دشو هد دوب،ایپ هدز تروص هب یگنر یک شم کسام هک حیلا

زا شا یتشپ هلوک دنب هک دنک رارف تساوخ و دیشک غیج شلد هت زا نیریآ

: دیدن خ راو هناوید درم دشو هدیشک تشپ

گس! هلوت تم خادنا تریگ -

دوش: اهر وا ناتسد نیب اتزا درک یم وقتال دیشک یم غیج هفقو یب نیریآ

ن...خآ! تسد نم نک...هب ملو ادخ نک...توور ملو -

ش ونت رتف یها یس شنامشچ ، دروخ شرس تشپ هک یمکحم ی هبرض با

ششوهیب هک دوبن دیدش یردقنآ هبرض دش... اهر وا ناتسد نایم ناج یب

! دینش یم یلو تفر یم یهایس شنامشچ و دوب هتفر شنت زا ناج دنک.

درک شترپ نیشام بقع ی لدنص وری شوواچ . دینش یم قیقد ار زیچ همه

نهک یریآ هب باطخ و دیخرچ شتمس یا هظحل دش. راوس مه شدوخ و

: تفگ و تخادنا باال ییوربا ، درشف یم ار شا هنیس هسفق

! یتر دام یپک -

لفق اب شوواچ دوب. شرس زا رتدیدش دوب هدیچیپ نیریآ بلق رد هک یدرد

وبدو هدروخ شسپ یلک هب ضهبر یلو دوب هدیبوک شرس تشپ تسرد نامرف
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دیعب ! داتسیا یم سرت زا تشاد اما شبلق دوب. هدرک ارکم شتدش نیمه

هناشوخرس و درشف زاگ لا دپ یور اپ شو واچ کدن... هتکس اج مهنا هک دوبن

دز: توس

دایمن مدب ت، ندرک زاخالص لبق طقف ! هشک یمن لوط دایز ... سرتن -

دزمتسد ش زا تردام گرم لبق هک روطنو ...مه مریگب زات مه ور مد دسزمت

! متفرگ

شناتسد وبدو هدش لفق هم یور شکف تفااد. سخ سخ هب سرت زا نیریآ

یم اجک ارزا شردام شوواچ دز؟ یم فرح هچ زا شووا ت...چ شم

تلا فسآ وری راگنا نیشام هک دینش می یلو دید یمن یزیچ تخ؟ انش

لفق وبدو شهد رت حضاو شدید هدش. یکا خ ریسم دراو کدنو یمن تکرح

، دشکب رجز وا تسد ریز شگرم زا لبق وبد رارق رگا زاب... هتفر فرهت شکف

و تفرگ میمصت هظح دنک!ردل راخالص شد خو رتدو دادز یم حی جرت

درک... یم رارف درم،ای یم یردربد.یا هریگتسد تمس تسد

. تخادن ا نوریب نیشام ارزا شدوخ و درک زاب ،ردار یناهگان یتکرح رد

دلوی یچیپ شیاه ناوختسا کت ردتک درد و دروخ لغت یکاخ نیمز یور

اب نامزمه و دربب رد سلامهب ناج هک دش ث ،عاب شیاپ ریز مرن اتبسن کاخ

: دیود وا فلا خم ریسم تمس دشو دنلب یندنک ناج ،هب شوواچ دزن زمرت

... دینک مکم ...ک کمک -
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نآ مه رفن کی یتح ! غیرد و دون شب ار شیادص یسک هکلب دیشک یم غیج

هب لداعت ویب دیشک یم ریت شوواچ ی ضرهب یاج ... دوبن فارطا و رود

دز: داد شرس تشپ زا شووا چ هک داد یم همادا ندیود

! هطیلس مرایمرد و تردپ -

ی هقی تشپ تسد دوب. رت عیرس شووا چ یلو داد تعرس شیاه مدق هب

: درشف شیاهوزاب ممنای کحم را نیریآ تو خادنا شیوتنام

یرتمولیک هی یش؟وت خالص متس زاد ینوت می یدرک رکف ؟ ینک یم رارف -

! هسر یمن سکچ یه شوگ هب تا غیج ... هشیمن دیپا مدآ اجنیا

: دیشک یجغ هیرگ اب نیر یآ

؟ یاوخ می منوج زا یچ ... فرش یب شکب نم وزا تفیثک تس -د

شی وتنام ی هقی رد تسد و دیشک شرس رازا شلا ش هناراو هناوید شوواچ

: تخادنا

! تنوج مشدعب ... تنت -وال

وریمزین شوواچ و دندش ترپ فرط کی دکامبه ره شیوتن ما یاه همکد

هگن شرس باالی مکحم را شناتسد چم دزو خهمی شنت یور رکد. شتر پ

: تشاد

ترد وام یدوب تردام مکش وت عقوم نوا ! یمریز هک تسین تراب نیلوا -
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و دیشک یم غیج درک... یم سامت لا یراد وت هک ییامشچ نیمه اب تسرد

ایندب یتشاد منک! سح منت ریز شور هچب یاهدگل متسنوت یم نم

ید... یمامو

، دردب ار شنت بجو هب بجو تشا د دصق هک ید دش!رم هفخ مد رد نیریآ

یکش ا هرطق ؟ دوب هدرک شکرجز روط ارنآ شرادراب ردام دوب؟ شردام لتاق

بلق درب. ورف شندرگ یدوگ رد رس شوواچ روخدو رس شکلپ ی هشوگ زا

کدر دهع شدوخ واب دیبوک شا هنیس ه سفق ارهب شدوخ لبق زا رتدب نیریآ

تمام شناج ت میق هب رگا !حیت دسرب شفده هب هرابود شوواچ دراذگن هک

تصرف زا وبدهک هدش مک شچم رود هب شو واچ ناتشگ نا راشف دش... یم

شار یاه ،نخان شتسار تسد چم ندرک دازآ اب ومهزنام درک هدافتسا

یخکا تشم نیریآ ، تفر هکباال وا دایر وف درب رفو شوواچ ندرگ رد مکحم

و درشف ار شنامشچ تسد ود ره اب شوواچ . تخی شر تروص ورد تشادرب

درک: نهلا شدیدش شز وس زا

منک! یم تنوم یشپ با... هیرخ رتخد -

ار لوا مدق وهزون دیشک نوریب وا نت ریز رازا شدوخ عیرس نی ریآ

ار شیاپ چم شوواچ و دیچ یپ ششو ردگ ینیشام یادص هک دوب هتشادنرب

شراولش تشپ ارزا شا هحلسا شوواچ و دروخ نیمز مکحم ! تفرگ

شوگ هب ییانش آ دایرف یادص هک دوب هظحل مهنا اقیقد دیو شک نوریب

: دیسر نیریآ
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آشغلا! تمشک یم ... تمشک یم -

یور ار هح لسا رس نیریآ و تفرگ ار کرتخد مکحم شتسد کی اب شووا چ

زاب درشف یم مه یور تشاد مکح هکم ار امین شچ و درک سح شا هقیقش

، دندوب هتفرگ شوواچ تمس ار ناش هحلسا هک ردحیلا ناوج درم درک...ود

اهار نآ زا یکی ی هرهچ هظحل نامه نیریآ و دندش یم کیدزن دنتشاد

دا: تسیا شیا رب نامز دداو صیخشت

... نروس -

رپس را نیریآ هک ردحیلا شوواچ و دینشن مه شدوخ یتح ار شا هم زمز

: درشف اش هقیقش هب مرت کحم را هحلسا دوب، هدرک

منک! یم کیلش شهب هنرگو وشن کیدزن ... وشن کیدزن -

... شرانک مه شوا ویس داتسیا دوب، هدش خرس مشخ زا هک ردحیلا نروس

: دیشک نیریآ ی هنیس هسفق یور ار شتسد دزو یدن خ شین شوواچ

مترد ...هن؟ام هشاب تدای دیاب مین... یبب اجنیا هور گیدمه مدرک یمن رکف -

دی! شک می رجز متسد یزر یرو طن یمه

هریخ تهب ناب روس و داتفا هیرگ هب شا هنیس وری وا تسد سح زا نیریآ

راگنا و تشذگ شمشچ یولج زا تیفیک اب یملیف لثم زیچ همه . دنام شا

! شردام ار نی اوجنرتددیوریآ ار شوواچ هک

... یتسار ه؟ تفیب نم ریگ مترهاوخ یدرک نیم رکف شید؟ هکوش هیچ؟ -
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ور تردام ؟ ینومب باال هقبط یرادن تئرج زونه ؟ هنییا بطقهپ تقاتا نهزو

ش هدموا ایندب هزات داز ون هب تشاد هک ور تردام هن؟ هگم ... دایم تدای

! موب ... نییاپ رکمد شترپ زاباال ونم درک یم نهاگ

زا سپ هلصاف بال دعب و هدرک زواجت شرادراب امرد هب هک ید دوب...رم شدوخ

شوواچ دوب، هدرک ترپ نییاپ هب مود بطقهی رازا شردام ، هچب ندمآ ایندب

دوب!

هدش ضبقنم کف واب درک رارف نروس یلسع نامشچ راصح زا یکشا هرطق

: دیرغ

... فرش یب -

تسد هب رگا یتح هک تسن اد یم . تسا طخ رخآ هک تسناد می شو واچ

تساوخ یمن نکدن. مامت ار شراک ات دنا هدرک نیمک زارآ دارفا در، یمن نرو س

مه ار نروس هک تساوخ یم دوش. یم هدیشک نییا هکپ دشاب یسک اهنت

دعب،ابخیلا و دنک ارانوبد شناور و حور ! دشکب هاچ هبته شدوخ هارمه

دیوچنان دنخ هناراو هناوید ... دشکب ار شا یگدنز نایاپ توس تحار

دمآ... کدنب رتخد س فن هک درشف شدوخ ارهب نیریآ مکحم

نوتراکتمد خ لغب توت رهاو هک؟خ هتدای ! ترامع طسو دوب هدیچاپ شزغم -

تشاد یسح هچ هفخ...الل... ! یدوب هدش تکاس یلو درک...وت یم هیرگ

؟ یگلا س شی ش اهوت هنحص نوا ندی د
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: دنوش درخ ناشمامت دوب هدنام مک هک در شف یم مه یور نادند نچنا نروس

تهب ور یدرد منک! یمن تلو مه ایند نوا یتح ایند... نیا وت طقف -هن

... مسق مردام کاخ ...هب هدرکن ش هبرجت سکچ هکاتحاالیه مدیم

! فرش یب منک یم تشکرجز

زاب، همین ن امشچ نامه اب یلو داتفا یم مه یور تشاد نیریآ نامشچ

هب شتآ وا مشخ و درد وحلنرپزا دید یم نار روس مشخ زا دوبک تروص

و درک می سمل ار شنت هنامرش ونهزیب شوواچ تسد . دیشک یم ش ناج

شا یبلق تسیا ات یزی چ هک تسناد یم دوب. هداتفا هرامش هب شبلق نابرض

هک دنکشن شنامشچ یولج نآ رتزا شیب نر وس ات تسب مشچ پس هدنامن

: دیسر ششوگ هب شوواچ یمخز و ممصم نحل

هدنز هگا یتح ... نریم یم تامشچ ولج یکی یکی تیگ دنز -زانیهمم

انیاس ردپ نم ... نکب وشرکف خویر! یم رضهب هک ییوت شرخآ مه ننومب

یدوب شقشاع هک یی وت بلق نم،وت کحِم هب نوا و کرد هب مداتسرف ور

ت! دوخ و... ینوم یم تدوخ طقف شرخآ هشیمه ... هراچیب درک! کیلش

هلولگ دشو راک هب تسد رتدوز یا هیناث نر وس هک کدن کیلش تساوخ و

ار شوواچ یناشیپ و تشذگ نیریآ ی هقیقش یرتم یلیم زاچند تسرد

زا شوواچ نا تسد هک نیمه و دیشاپ کرتخد صروت رد نوخ درک! خاروس

هک ردحیلا نرو وس دروخ نیمز شیاهوناز یور مک حم دش، زاب شرود

رگید یا هلولگ و دیدن ار نیریآ دب دوب،حلا هتفر ارگ شنامشچ یولج نوخ
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شا هحلسا اهی هلول گ مامت دعب، و رگید یا لگوهل شرس تشپ و درک کیلش

دز: هرعن شناج قمع وزا درک شرد ام لتاق ارحارم

! فرش یب ... فرش ...بی فرش یب -

زا زاب نامشچ وبا نوخ قرغ ، دنکش هکمی یبوچ ملث تسرد شوواچ

هب هریخ و درک ترپ یا هشوگ را شا هحل سا نروس ... داتفا نیم ز یور تشپ

هنادرم ضغب و نیریآ یرتم دنچ رد تسرد دش... ات شیاهوناز شردام لتاق

: تسکش شا

رشف... یب ِدرمان ... درمان -

دنچ قاف تا کوش زا زونه هک وردحیلا درک شهاگن نوخ یلد اب نیریآ

خارو س خاروس هلولگ اب شنامشچ ی ولج یدرم و دوب هدما دینر لبق هظحل

نیمز رفتو ولج یمد دش.ق دنلب و تشاذگ شیاهوناز یور تسد دوب، هدش

هناو ید شمشچ ش یپ ید رم وبندهک شراب نیلوا دش. لبدن هرابود و دروخ

! تفرگ یم ماقتنا شمشچ شیپ ید رم هک دوبن شراب نیلوا دش. یم

شردام هب هک یهانپ ییب هچب رسپ لثم نرو وس رتف ولج ناروخولت ولت

رود ار شناتسد راب نیلوا یارب نیر دزویآ قه شبلق درد کدن،زا یم هاگن

شوغآ رد رس نروس درک. ش لغب مکحم و دناچیپ شردارب نهپ یاه هناش

شدوخ اررد شدرد هک ییاهزور مامت ی هزادنا وهب درک یفخم نیریآ

یم شرمک تشپ تسد مارآ یلو دوبن بوخ نیریآ دز...حلا قه دوب هتخیر

درک: یم هم زمز ششوگ رانک و دیشک
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دش... مومت شد... مومت -

دمآ: نوریب ششوغآ وزا تفر ارگ کرتخد فیحن یاهوزاب نروس

؟ یدید همدص -

ریز تسد نیریآ درک. یمن رگهی رگید یلو دوب هتفرگ تدش هب شی ادص

داد: ناکت نیفرط ورسبه دیشک شردارب نامشچ

... یتس نی بوخ وت یلو وخمب -خمبو...

هک دیسرپ شدوخ زا نروس ... دندوبن بوخ ناشمادک چیه . دوبن بوخ

، شوایس ی هناردارب یاه ینارگن وبد؟زج هدش شنارگن یسک هچ راب نیرخآ

"هب درک همزمز شرس رد یسک بدو؟ هدرک وا جرخ ار شا ینارگن یسک هچ

نک..." هاگن تیوربور

بیج رد تسد دوش، نامیشپ هکنیا زا لبق دشو نییاپ شباالو یولگ سبی

تهب اب نیریآ . دروآ نوریب ار شردام ی هزوریف دن بندرگ و درب رفو شراول ش

: تسب شیارب ار دنبندرگ نروس و درک هاگن شا هدشمگ دنبندرگ هب

... تشگرب شیلصا ب حاص هب هرخ -باال

: دیسرپ نا وزرل دنازوس ار کرتخد یولگ ضغب

؟ ماجن یا یدیمهف روطچ -

تسرد ، شندید بیسآ سرت هکاز تفگن و درک شهاگن فرح نیب روس
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سا یپ یج ش لیابوم رد داد شا یرارف ترامع زا هک یزور نامه

شا هجوتم یرطخ رگا نکد.ات شا یبایدر هشیمه تا درک بصن یصو صخ م

کیدزن شا، حیلا دب جوا رد اهزور یلیخ ...گنفتهک دسرب رفن نیلوا دش،

شیاه هیر یتبه خس ارهب اوه ... دنیبب ار شرهاوخ ات داتسیا یم هاگشناد

داد: رادشه شمدزاب نداد ن وریب اب نام زمه و دیشک

! تارب ممس نم نشو... متکرش کیدزن ... درگن ملا بند ... ریگب هلصاف نم -زا

نیلوا مت! شک ورمن هداتفا اجنوا هک ینوا ما... مس ت هداوناخ وتو هساو

یمن هگا ... ریگب هلصاف یمس مدآ نیا زا سپ ! متشک ایزددآم ... تسین مراب

هل صاف نم ،زا منزب بیسآ شهب و هشب یزی چ هجوتم تس ریلپ هوش یاوخ

تس! هدولآ نوخ هب شتسد هک دایر یردارب نک شومارف و ریگب

و نیلوا یارب . تفر لجو نروس و دنازوس ار کر تخد ی هنوگ یکشا هرطق

دشو دنلب دوش، نامیشپ هکنیا زا لبق و دیسوب ار نیریآ یناشیپ راب، نیرخآ

: تفگ شوایس بهب اطخ

هی زادنب ورهم شوواچ سجد ش... هنوخ نودرگ شرب و ریگب سابل شارب -

! هشب ساگ گاروخ هک اج

هتفرگ شیپ اررد یریسم فده یب هک ار وا دنلب تماق ینارگن با شوایس

درک: تعاطا و دنارذگ رظن زا دوب

اقآ... مشچ -
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دش. دنلب دزو سپ ار شتسد نیریآ هک دنک شکمک ات تشگرب نیریآ تمس و

اب نی وریآ تشاد شا هگن مکحم شوایس هک دو دب نرو س تمس تساوخ

دی: شک غیج هیرگ

... مراد اه فرح یلیخ زونه نم ! یرب یروط نیا یرا دن قح ن روس ... نروس -

! نروس

دز: داد شوایس هب باطخ و

نک... ملو -

یم رترود رتو رود تشاد ، ددرگرب ش تمس یا هظحل یتح هکنیا یب نروس

دوب: هدز دایرف هک سب درک یم درد شیولگ رت... هدرش ف نیریآ دشوقبل

منک... یم شها وخ ... مینزب فرح دیاب ن روس -

عیرس شوایس هک دن درک طوقس نیمز تمس شیاهوناز دزو قه ناج همین

درک: شدنلب تسد یور و تشاذگ شرمک و اهوناز زیر تسد

... دیدرگرب رتدوز دیاب ... تسین بوخ ن -حوتلا

یمن وربا هب مخ شوایس و دوش دازآ ات دیبوک یم شا هناش هب تشم نیریآ

... دروآ

ه! رادن قح هرب... یروطنیا هرادن قح ... نیم ز راذب ...نمو نیمز مراذب -

دوش. سراو درک روبجم روز ارهب نیریآ و درک ارابز نیشام رد شوایس
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دز: داد شوایس هک دورب نوریب نیشام زا تساوخ نیریآ

! ریگب مو رآ مهمه تارب ترهوش و نروس وجن هگا -

یرت رآما ابلنح شوایس و درک لمع نیریآ یارب یوق یکوش لثم شفرح

ددا: همادا

ه! سیلپ ویرآ ور... تردارب مه یشاب هتشاد ور ترهو ش مه ینوت یمن -وت

... هتفا یم رطخ هب نوشود ره نوج ، هشب هجوتم نروس زا یزیچ هگا

قه ناشکاندرد تشونرس دز...بیار قه و تشاذگ شبلق یور تسد نیریآ

مه شدوخ و تسب دید،ردار لبق رتزا مارآ کار رتخد هک شوایس دزو

زا سیخ ی هرهچ هک اردزوردحیلا یزکرم لفق نانیمطا ضحم شد. راوس

رود ارزا نرو ،س رتول ج رتم دنچ درک. تکرح یدد یم هنیآ اراز نیریآ کشا

نیشام هک یا هظحل و تشاد یمرب مدق تشاد هشیمه رتزا هتسکش هک دید

زا نرو س هک یا هظحل ات طقف ... درکن تقال درگی نیریآ ، تشذگ شر انک زا

یاه فرح و تسب مشچ دعب، و درک شهاگن دش حمو شنامشچ شیپ

ار شرسمه و ردارب ت سناوت یمن تقوچیه دش.وا رارک ت شرس رد شوایس

! تقوچیه ... دشاب هتشاد شدوخ رانک مه اب

***

شرانک تکاس و یمخز ِرتخد تمس و تشاد هگن هچوک رس ار نیشام

: دیخرچ
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؟ ناتسرامیب میرب تسین هکالمز دینئم طم -

داد: ناکت ن یفرط هب دزورس یگنرمک دنخبل روز هب نی ریآ

... منونمم -نه

هریگتسد تمس تسد نیریآ و داد ناکت رسی شباوج رد فرح یب شوا یس

دش... فقوتم وا زازناب شمسا ندینش هکاب درب یرد

! موناخ نیریآ -

دیدرت . داتسرف نوریب ادر ادص ار شسفن شوایس دو ناخرچ شتمس ندرگ

رهاوخ ...هب تشادن یبوخ حلا یهک رتخد هب شفرح نتفگ یارب تشاد

! شس یئر

هلب؟ -

: تفگ دزو ایرد هب لد شوایس داد، ار شباوج بل ریز هک نیریآ

زابم... یلو مهنو یم نوت وخد شی پ نروس اب نوتزورما رادید منود یم -

داد: نانیمطا و دیرب ار شم کال سپ دوب ارزارب شف یرح همادا نیری آ

هک هشن تقوچیه هگید دیاش منز. یمن یسک هب یفرح دیشاب نئمطم -

... مشورف یمن ور مردارب دیشاب نئمطم یلو شمنیبب

دنخبل شوایس داد. یم تق ادص بیو شیاه فرح و دوبن یدیدرت شنحل رد

زد: شباوج در یگنرمک
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من... ونمم اعق ...او منونمم -

وگتف: ربور هب هریخ و دیشک شا یناشیپ هب یت سد هشیمه رتزا هتسخ

نوا ننک! یم رکف هیقب هک ینوا زا رتشیب یلیخ تس... اهنت یلیخ نروس -

یگدنز ... ندشن ش روبص گنس مود کچیه ، هاگتسد ومدو تورث زا مجح

نش ازیزع هنیب یم یتقو هک منئمطم !لوی هدرک دبات شاهاب هشیمه

گرزب ! هشیم رتهب شلد حلا منوا ، ندنخ یم ننک، یم یگدنز نلا، حشوخ

شکرت ات هریگ یم هلصاف . ننیبب بیسآ شرط اخب هیقب هک هنیا شسرت نیرت

یم . هریگن فده ور یا هگید سک وخهر می شحور و مسج هکبه ییاه

و رهاوخ ی هط جزبار هک منود مهمه...می نوتارب ن روس هک منود

یلو... دیتشگ شلا بند تدم نیا هک دیتشاد یمکحم لیلد اعطق ، نوتیردارب

داد: همادا نیریآ خرس نامشچ هب هریخ و درک یثکم

! هراک نی رتهب نوتود ره تینما ه ساو نیا ... دیدرگن شلا بند هگید افطل -

نی رتهب ن روس یارب ...یان نوتگشیمه یگدنز دهب یدرگرب و دیدرگن شلا بند

داش و ندرک یگدنز ریو صت ! هنیبب شرهاوخ یگدنز زا یمتهنو هک هیریوصت

... شرهاوخ ندوب

زا هتفرگ یادص واب دروخ رس شا وگهن یور هنامولظم ، نیریآ کشا هرطق

درک: همزمز شضغب

... دیشاب شبظاو -م
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نامه ... دنام اج توهرب ِنابایب نامه رد ییاج شلد دشو هدایپ نیشام وزا

شهاگن ریس لد کی تسناوتن یتح دشو ادج شردارب زا روز کههب جییا

! دیوگب وا هب شر دام مانهی زا تسن اوتن هک اج نامه دنک...

ار وا شوایس نرو، شزاس ندش ادج زا دعب ... تسس و دوب مارآ شیاه مدق

درخب یر گید راولش و وتنام شی ارب نروس روتسد اتهب دوب بهدر یکیتوب هب

یواب تخس به نیریآ . دنکن شا خهنا یهار نوخ قرغ و هراپ یاه سابل واب

هدرک گنرمک ار شناتسد تو روص یور یاه مخز یاهو دوبک یاج شی، ارآ

... تسناد یم دیعب دنچ .ره دربن یز یچ هب یپ ویرآ هک دوب راودیما و دوب

دوب لا حم اهز ور نیا دش. یم هجوتم ار زیچ همه هشیمه ششوپهایس مدر

. دنامب رود ویرآ مشچ ردحلاشزا رییغت نی رت کچوک هک

و دینش ار شوایس نیشام یادص درک،اتهز زاب وردار تخادنا دیلک یتقو

دوش. نئمطم شنتفر اتزا هدوب هداتسیا رظتنم هظحل نامه واات هک دیم هف

دید،زا روسناسآ ی هنیآ اررد شدوخ ی هرهچ یتقو دشو گنیک راپ دراو

هرابود ار ششیار دشآ روبجم و دنام تام شا هدیرپ یور نرگو ندید

باال یمک شراشف ات دوب هتفرگ ینیریش شیارب یتح شوایس دنک. دیدمت

یمن بوخ ندروخ ینیریش اب شراشف تفا هک تسناد یم نیریآ و دیایب

میمصت یلو کدن ادیپ هرابود ار شدوخ ات تشاد زاین نامز یزور دنچ دوش.

بطق ود تسرد نرو، وس ویرآ . دهد زورب شدب زاحلا یزیچ هک تشادن

یم ار نروس یعقاو تیوه ویرآ رگا دش یم کانتشح وو دندوب فلا خم
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ار هناخ دشورد هدایپ ، شرظن دروم ی هقبط هب روسناسآ ندیسر ...اب دیمهف

اتعیبط و هدش لسنک شزورما کالس نیرخآ هک دوب هتفگن رآوی درک.هب زاب

هناخ هکوادر نیمه ... هدوب هاگشناد ار هظحل نامه هکات درک یم رکف ویرآ

سابل اب ویرآ و دندرک لغب ار شیاهاپ هیناث زا یرس ردک کچوک مسج دش،ود

دش: جراخ اه هچب قاتا زا یماظن

؟ یدمو -ا

اررد اهولق ود ات تسشن شیاهوناز زا یکی یور دزو یدنخبل روز هب نی ریآ

: دریگب شوغآ

. یشابن هتسخ -سالم...

داد: ار شدنخبل باوج آیرو

مایب متساوخ یم . یراد کالس تفه ات مدرک یم رکف ... مزیزع -سالم

دش؟ مومت رتدوز تس ؟کال مهب یدزن گنز رچا االن... تلا بند

وگتف: دیسوب اهار هچب ی هنوگ نیریآ

. دایب نامام ات دینک یزاب قاتا وت دیرب -

: دیسرپ شکرتخد هک دنک ادیپ ویرآ لا وس یارب یباوج تساو وخ

؟) یدرک ضوع وتاسابل ارچ نامام ؟( یدل ک ضب ع وتاسابل چال نامام -

طقف و دوب راک رس ویرآ ، هاگشناد هب شنتفر ی هظحل درک... خی نیریآ
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هدید ها سابل نآ اراب ناشردام دهم، هب ناشنتفر زا لبق هک دندوب اهولقود

: دیشک اناید یاهوم هب یتسد ویرآ هاگن ریز دزو یدنخبل یتخس .به دندوب

... مایب منم ینکدات یزاب دیرب دی ودب ! نامام مهک درکن ضوع -

دیوگب یزیچ تساوخ و درک شهاگن هدشن عناق دوب مولعم هک یروط اناید

. دیود وا لا بند مه شدوخ دشو ف رصنم ، قاتا تمس شردارب ندیود هکاب

: تفگ ویرآ هب باطخ و تشاذگ بمل یور ار شا یتشپ لوکه نیریآ

ربخ دیشخبب . مدموا ها گشناد اهی هچب زا یکی دش...اب مومت رتدوز -کالمس

... دوبن وخب حملا دایز زورما . مدادن

: دیود شا هرهچ هب ینار دشوگن ضوع رآیو هاگن گنر

هدش؟بلقته؟ یچ ارچ؟ -

یزیچ شنامشچ زا ویرآ هکنیا زا لبق و درک زاب ار شیوتنام یاه همکد نیریآ

دنا: بسچ شا هنیس هب رکدورس هقلح شرمک رود تسد ، دمهفب ار

کمدر... بارخ ور مناحتما -

حیجرت دش. مگ ششوگ ریز تسرد ویرآ دیدش بلق نابرض نایم شا همزمز

دوش... هجوتم رتدوز ویرآ هکنیا ات دیوگب شدب زاحلا شدوخ لوا داد یم

ت: سش ن شا هناش یور و دمآ یرآوباال تسد

... ترس ادف ... تشذگ هگید ... ترس ادف -
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شکشا دش ثعاب درک، یم شزاون شرا یاهوم یمار هبآ هک وا ناتسد سح

دوب! شنما ی هناخ ویرآ دنک. هقلح شرمک درو تسد رت مکحم و دیایبرد

تقوچیه ویرآ و نر وس ... دنام یم رود شردارب زا دیاب هک ینما ی هناخ

! دنوش وربور مه اب دنت سناوت یمن

... هشیم ضوع مه تاوه و ؟حلا نوریب میرب ماش یاوخ یم -

مآد: نوریب ویرآ شوغآ وزا دیشک ارباال شا ینیب نیریآ

... مباوخب دوز بش ماوخ منک.می یم تسرد یزیچ هی مدوخ م... هتسخ -

: تشاد قرف لبق اب شهاگن یلو داد ناکت رس یشخب نانیمطا دن خبل اب ویرآ

یم .زگن شابن مه ماش نارگن . روشب ور تتروص و تسد ورب . مزیزع هشاب -

االن. مدیم شرافس زمن

هت یور یا هسوب دش. دنلب اپ کون یور و تشادرب شتمس یمدق نیری آ

: تفگ دزو ششیر

مرب. تنوبرق -

هب ویرآ هاگن گنر . تفر یتشاد هب سیورس تمس عیرس و دناد ووربرگر

هدشن هجوتم یزیچ هک درک یم ادخ ادخ نیریآ و دوب هدش ضوع ح وضو

کی و دوب هدیدن شر سمه نت اهاررد سابل نآ حلا هکاتهب ییویرآ . دشاب

"! دهد یم هنادرم رطع یوب نیریآ " درک یم رارک ت شرس رد مادم رفن
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***

؟ ینک هاگن ونم یسیاو اجنوا یاوخ یم یک -ات

فگت: هشیمه رتزا نار وگن دمآ ولج یمدق شوایس

اقآ... تسین بوخ ن -حوتلا

داد: یکته شنادرگ یلدنص تشپ دزوهب یدنخلت نر وس

؟ مریم یم مراد ارچ؟ -

ز یربل یا هساک لثم تسرد ، شسیئر نامشچ رکد. شهاگن فرح یب شوایس

نوریب شندرگ و هقیقش یاه گر دش. یمن هدید شا یدیفس و دوب نوخ زا

دوب هدنا مکم هک مکحم ردقنآ دوب... هدرک ت شم ار شناتسد دوبندو هدز

ت شاد یدیدش درد نزا اشن ، شتروص بکدو گنر دن. نکشب شیاه ناوختس ا

روطنا هم شوایس دید یتقو دز. یمن ومد درک می لمحت شدوخ رد هک

یور مشچ دشو لیدبت یا هدنخ هبتک شدنخلت دنک، یم شهاگن و هدات سیا

: تشاذگ هم

ربب... رادرب ور همق اتا وت هک یردخم ای بورشم یاه یرطب مامت ربب... رادرب -

درک: همزمز بل ریز شوایس

-اقآ...

: تشاذگ زیم یور ار شرس و درب رفو شیاهوم نایم یتسد مک حم نروس
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... یرامره ز نوا غارس مرب مزاب هنکمم هک مت ریغ یب رد نماقنو -رآه...

نیاسا! غارس مرب رفن نیل ،وا شندروخ عبدزا هنکمم هک هدش گنت دمل ردق نوا

. هشب تحار یخاتل ات ربب رادرب ور نوشمه

: داتسیا شزیم یورب ور تسرد شوایس

موناخ انیاس هب دایمن نوتلد تقوچی ه امش آاق... دینک یمن وراکنیا امش -

. دینزب بیسآ

: دیبوک زیم یور تسد فک و درک دنلب رس مشخ اب نروس

رطا خب زو رما نیریآ دزم! بیسآ همه ،هب انیاس هب طقف مدز...هن یلو -

بآ رتشیب زور هب زور ...ساانی هریمب دوب کید زن نم اب شوواچ ِینمشد

جنا هبیا هک دش یچ دش؟ یچ مسرپ یم مدوخ زا یه رخ ِنم و هشیم

نیریآ یروطنوا یتقو زورما ینو د یم ؟ تفر اجک یوق رتخد نوا ؟ میدیسر

ندنک یلد هظحل ینود یم ؟ مدش حیلا هچ متفر و مرس تشپ متشاذگ ور

هیبش نیریآ داد! یم مرو دام یوب نیریآ ؟ متشاد حیلا هچ ششوغ زاآ

مرب... و مراذب مرس تشپ منوا مدش ر وبجم یتح نم ... شوایس همردا م

یم مسامتلا هراد م ونشن ات مشب ورک شاه هیرگ ور مدنب ب مشچ مدش روبج م

هنک...

شا هت سخ هاارابقمدهیا نابایخ دهد ربخ یسک هب هکنیا ،یب بشرخآ ات

اررد روصنم تساوخ می شو ایس هک ینا مز تسرد دعب، و دوب هدرک رتم
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دوب... هدرک پادی ترامع رد تشپ ار شدوخ دهد، رارق شن تشگنر ب ِنای رج

شیاهونا !ز هشیمه رتزا هتسکش و هام تشهبیدرا دشدی ناراب زا سی خ

و تفرگ زیم هب تسد هک راگنا دنتسکش ... دننک لمح ارت شنزو دنتسناوتن

: تشاذگ شا هناش یور تسد یتحارا ابن شوای دش...س مخ

راک نیا هکاب دینک رکف نیا .هب تسین امش ریصقت یچیه اقآ... دیشاب مورآ -

دینک رکف نیا .هب دینک تظف احم ش هداوناخ و نوترهاوخ زا دیتساوخ می

! دیتفرگ شلتاق زا ور نوتردام ماقتنا هک

: دیدنخ ابددر سونر

یدرد زا هرذ تحیهی ؟انی ماقتنا یگیم شن داد نوج تحار ؟وتبه ماقتنا -

... یتح نم یلو مهندوب! شدرد زا هرذ هی یتح ... دوبن ، دیشک مردام هک

مه: یور مشچ و درشف شبلق یور تسد

بلق اسانی دش ثعاب ماقتنا ...هن؟ هراد هدنخ م! هتسخ مه ماقتنا زا یتح -

مه انیاس هکنیا ور مدنبب مشچ دش ثعاب ماقتن هنک...ا خاروس یهاب تشا ونم

دش ثعاب م منک!ااقتن خاروس هلولگ نودب ور شبلق و دوب هدروخ ب یرف

...ناقتما... هشکب درد نیریآ دش ثعاب ماقتنا ... هریمب هانگ یب روطنوا مر دام

تناقما... هب تنعل ... ماقتنا

هب نانچ شگنر و دوب هدرک تشم شتسد اررد شبلق نامه ار، شنهاریپ

: دیسرت شوای س هک دز یم یدوب ک
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... یروطنیا نکدی یم تکسه ... افطل دیشا ب مورآ -اقآ

: دیشک یدردرپ سفن و درک زاب شی وربور مدر نارگن نامشچ رد مشچ نرو س

... شوایس م هتسخ -

نییاپ درد اب شی ولگ بیس و دروخ رس شا هنوگ یور رایتخا بی یکشا

: تفر

... شوایس داوخ منی ونم ... داوخ یمن ونم هدش... گنت شارب -لدم

ار شیو دزوزاب رود ار زیم عیرس شوایس هک دوب ه داتفا هرامش هب شسفن

تف: رگ

. دیرب یم وزابنی نوتدوخ دیراد ... دینک تحارتسا دیاب -

: دیدنخ ناج همین ن روس هک دربب شتخت تمس ار وا درک یعس

؟ همهم شساو ؟ همهم هگم -

درک: هاگن شی وربور هبمدر یهانپ یب کرسپ لثم و تسشن تخت ی هبل

شارب گس لدمثمل هک همهم ؟ هشیم هکیت هکیت درد زا هراد بلقم هک همهم -

؟ همهم هدش؟ نتگ

یم نییاپ ابرددباالو شا هنیس هکقفهس دیوردحیلا شک زارد تخت یور

: تسب مشچ دش،

! یجارخ مرس،ا یباال رایب رتکد ... نوریب ورب -
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اررد شیاه هتسکش هک کانتشح رو دقنآ دوب. هتسکش هشی مه زا رتدب امشب

هشیمه لثم و ددنبب بل دوب هت سناوتن راب نیلو ا یارب درک. یم سح شبل ق

یم مسق شتهبا یور هشیمه هک یرو رغم درم . دزیرب شدوخ اررد شدرد

وبد شردارب ثمل هک یدرم و قیفر شیپ یگنتلد تدش ،حاالزا دندروخ

هتسکش یاه وابکته ددنبب مشچ . دریمب تساوخ یم شلد و دوب هدرک هیرگ

ناکت نیفرط هب رس و تفر بقع یمدق شوایس در. یمب شرو ورغ بلق ی

داد:

! تحار نوتلا یخ منک... یمن ادص ور رتکد -

.حلا تشاذگ شرمک تشپ و تشادرب ار نروس ی هحلسا زیم، یور وزا

. دهد شدوخ تسد راک دیسرت یم شوایس هک دوب بارخ یدح هب نروس

هب شمش ،چ تسب وردار تشاذگ نو ریب هکاپ نیمه و درک شوم اخ ار الپم

شناتسد دش. راخج وا قاتا زا هک سنیااافدات یصخش راکتمدخ ، میرم

: تفگ بل ریز و دندش تشم مکحم

! هتدرد یاود دهگی ...ییک دایم نرب رتکد زا یراک -

اه نآ تزا شاد هک ار میرم ورها تشا درب اه هلپ تمس ار شدنلب یاه مدق و

درک: دس دمآ، یم نییا پ

؟ هرادی ب موناخ انیاس -

: داتسرف نییاپ ار شناهد بآ سرت اب میرم
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هدش؟ یزیچ هلب... -

: تشک اردرمد شدیدرت شوایس

یعس سپ ! مرادن مه ور شهب ندز بیسآ دصق ... منزب رحف شاهاب -بیاد

... یری گب ور مولج نکن

زا شوایس و دنزب فرح ای کهمل تسناوتن میرم که دوب مکحم نانچ شن حل

تسناد یم . داتسیا انیاس قاتا رد تشپ و تفر اهراباال هلپ . تشذگ شر کان

یلو دش د هاوخ ینابصع یکانتشحو زرط دوش،هب ه جوتم نرو س رگا هک

یم حیجرت شندرم اربه شسیئر ندش ینا بصع و جارخا ندوب. مهم شیارب

دوب، هداتسیا شرس تشپ ینارگن هکاب میرم هاگن ریز و دروآ باال تسد داد!

دز: رد

وت. مایم ...دمرا مشوایس -

ار شفرح تیدج اینه.اب دشاب هتشاد تاق ابوامال تسا لیام هک دیسرپ ن

ار انیاس دشو قاتا دراو دعب، و دوش رضاح انیاس ات درک ثکم یمک دزو

گنر ی هرهچ و دوب هدیسرت حوضو هب کرتخد دید. تخت ی هبل هتسشن

دز: یم داد ار ینارگ ن شا ه دیرپ

هدش؟ یزیچ ن روس هدش؟ یچ -

دنک: لر تنک ار شا یبصع دنخلت تسناوتن شوایس
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زا تسد یمهرویل رد نوتنوج مه هساو . مدنوم نوتتفج راک وت اعقاو -

! دیراد یمنرب یزابجل

ادد: ناکت رس و دیشک شندرگ تشپ یتسد مکحم

نوج هراد تیگنتلد وزا هتشاد یکانتش حو زور رفن هدش!هی یزیچ هرآ... -

هگا هنک! تکسه باوخ تو مسرت یم و هدیباوخ دب ابحلا رفن ...هی هدیم

بشما هک یدرم ... ششیپ ورب شوو رضاح ، همهم تارب مه هیذهر شنوج

شقاتا وت زا ور ردخم یاه هت وسب بورشم یاه یرط ب تساوخ یم زام

شاب نئمطم ، هشب زاب قاتا نیا هب شاپ و هنک فرصم ادابم هک منک مجع

ش ؟حلاتزا یریگب ماقتنا یاوخ یم هنز... بنیم یسآ تهب تقوچ یه هگید

طقف ... همهم تارب نک دومناو ور بشما هی یلو هشاب ؟ هروخ یم مه هب

ب! شما نی مه

کمث شهاگن رد یا هظحل شوایس و تفرگ کشا من انیاس نامش رچ تسکاخ

بندو... نامیشپ . تفر نوریب قاتا زا دیوگب یرگید زیچ هک دعب،بینیا و درک

کرتخد هب رگا بشما نروس ... دوبن نامیشپ دش یم مه جارخا رگا یتح

هب یهاگن انیاس داد! یم اجن ییاهنت ،رد دیسر یمن شا یرتسکاخ چشم

شا هدمآرب کشم وری تسد رایتخا دعب،یب و تخادنا شو ایس خیلا یاج

درک: هاگن میرم به ضغب واب تشاذگ

؟ میرم هدب یلیخ شلا -ح
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کشا و تفرگ را شتسد . تسشن نیاسا رانک دزو سپ ار شمشچ کشا میرم

درک: کاپ ار شمش چ

یم مه هچب نیا ، دیسرتب هک امش ناج... مناخ دیدن رها نوتلد هب -دب

... هسرت

دش: خیلا کشا شچمناشزا و دیزرل انیاس ی هناچ

شوایس هک هدوب دب شلا ح یلیخ تحام ... امتح نروس منک؟ راکیچ دیاب نم -

ادخ؟ منک راکیچ دوب. هدیسرت روطنوا

هداتفا شناج وهب دوب هدرک فرصم ردخم نروس هک یبش زا متما ودمِها

اه بشرخآ زج دوب... هدما ین شن دید هب رگید بش، نآ وزا تشذگ یم بود

هک تسناد ونیم دمآ یمن شقاتا دوب،هب هدیباوخ نیاسا هک ینام وز

شرمک تشپ تسد میرم دنک... یم سح ار شندمآ تو رسا ادیب کرتخد

درک: شاراپک کشا نابرهم یردام وثمل تشاذگ

! دینک شوگ نوتبلق یادص هب ور بشما گیمه.یه یچ نوتبلق دینیبب -

کهیب یبلق تس. شن شبلق یور ش تسد و تشاذگ شا هناش یور رس اسانی

رد میرم ، تسکش که شضغب لا! حدب ید رم رقِرا یب ... مگردرس و دوب رارق

نیا ... دزیرب کشا شا هن اردام شوغآ رد هک داد هزاجا و تف رگ ششوغآ

! تشک یم ار ناشیود ره تشاد یرود

***
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وهب دوب هدرب شباوخ ، تخت هب شنتف یر هظحل ابرزا دنچ تسناد یمن

در درس دوب. هدیرپ باوخ زا یکان تشح و سوباک اب هدیشکن هقیقد دنچ

یار کانتشحو زور ... دباوخب تسر وهند دوش دنلب تشاذگ یم هن شدیدش

باوخ . دشاب هتشاد ی تحار ب اوخ دناوتب هک تشادن ناک وما دوب هدنارذگ

یور مشچ سوبا ک نود ارب تع اس کی تسناوت یمن یتح ... چیه هک تحار

! دراذگ مهب

شبلق وبدو هدروآرد ار شنهاری ،پ کاندرد یاه یرادیب و باوخ نامه نایم

تسرد دوب! هدرک کیلش انیاس هک یا هلولگ زمخ یاج تسرد ... تخوس یم

زمهمنا و تخوس یم شنت دوب... ه تشاذگ ورزرس ما شرهاوخ هک امهناج

نامد... یم اهنت یتیعقوم نچنی رد هک دوبن شراب نیلوا دوب. کهدر زرل

و گر رد لبق زا رتدب درد راگنا هظ حل نآ یلو دنام یم اهنت شدرد اب هشی مه

ی کرتخد رود... نامزمه و دوب کیدزن شدرد نامرد درک. می هشی ر شنت یپ

نتِگ نروس ولد دیسر یم رظن هب رود یدایز دنک، شنامرد تسناوت یم هک

تش... اد هکمرمه ییاهزور نامه گنت دوب. ششو غآ

وشد مک شنت شتآ زا یمک هکلب ، درشف تشلا ب درس تمسق ارهب شا هنوگ

دشوحاشل فقوتم مهانحتلا شدنرد،رد زاب یاد ص ندینش اب ویل

دنک. هاگن شرس تشپ وهب ددرگرب تسناوتن یتح هک دوب بارخ یردقنآ

شدو. انمادی شدیما مامت و ددرگرب دیسرت یم ... تساوخ یمن مه دیاش

زا وقلب دیزخ شیوتپ ریز یشقنزی ر مسج دعب، و دینش ار هییا مدق یادص
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و دندرک ش لغب تشپ زا یفیرظ ناتسد ، ددرگر ب شرس ت شپ درف مست هکنیا

ابز ناوت دردرس تدش زا هک ینامشچ ! دیچیپ شماشم رد سانیا رطع

مناهد هریخ شیوربور ی هتسب ی هرجن تهبپ وهبم ،حاال تشادن ار ناشندرک

... دیپت می هشی مه رتزا عیرس شبلق و دوب

؟ انیاس س... -

وآن دنام تام دوب، شناج ییب همزمز رد هک یمغ و تهب و درد تدش زا

یور مارآ و دمآ باال شتسد . دنتف رگ ششوغآ رتدر مکحم رظیف ناتسد

: تسشن توا سد

؟ انیاس -

رد ،رس شرس ت شپ رتخد و درک رارکت هشی ترازمه گنتلد ار شمسا هرابود

دنچ طقف ! نشور شقاتا دشوالپم زاب رد ناهگان هک درب ورف شندرگ یدوگ

نر وس و دچیپ ب قاتا رد یزیچ نتسکش و نداتفا یادص هک دیشک لوط هیناث

ب وچراچ رد هدیرپ یگنر واب هدز تهب ، انیاس . تسشن شیاج رس یلطعم بی

تسرد نر وس یارب هک یشونمد ناویل درک... یم شهاگن و دوب هدات ردیاس

یرتسکاخ هاگن د. یزرل یم شن اتسد و دوب هدش درخ شیاپ شیپ دوب، هدرک

هتسشن تخت یور شرانک یدنب پات کی اب اهنت هک یرتخد و نرو س نیب شا

و دناخرچب شرانک رتخد تمس ندرگ ت سناوت هزات نروس و دیخرچ یم دوب،

ارتا وتپ سرت اب کرتخد ! دنام تام شتخت رد اهراکتمدخ زا ییک ندید اب

رظن ارزا شی وربور درم ی هنهرب ی باالهنت انیاس و دیشک باال شا اشهن یور
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و تفر بقع یمدق نآ، هب هجوت یب یلو دیچیپ شلد زری یدب درد . دنارذگ

: تفگ بل ریز

... درمان -

راگنا ،حاال دیبوک یم نروس ی هنیس هسفق ارهب شدوخ تدش هب هک یبلق

دش: یم چگ گنر ر تشیب هظح رهل انیاس تروص و دوب هداتفا شپت زا

لا! غشآ ِد رمان -

یمن داد. رفرا نامرف شزغم و دیچیپ ترامع در شکاندرد غیج یادص

دن. یبب رگید ی رتخد اب تیعض و نآ اررد نروس نیا زا شیب و دنامب تسناوت

پهلها تمس ، تفرگ یم تدش هظح رهل هک یدرد و شتیعضو هب هجو بیت

دویب یایب شدوخ هب نروس ات دیشک لوط هیناث نچد طقف و درک دنت اپ

شندیشوپ با نامزمه زبدنو گنچ را شنهاریپ ، شرانک نازرل رتخد هب هجوت

دو: اتاقدب رد تمس

... انیاس -

دشویل رت عیرس کرتخد هیا مدق و دیچیپ انیاس شوگ رد شنارگن دایرف

واز تش اذگ شمکش ریز ت سد پهل، نیلوا یولج تسرد و دادن شنام دردا

دش: مخ درد

ادخ... -خآ

واب هدز تشحو ، ددنبب ار شنها مکدههیاپری دناوتب یتح هکنیا یب نر وس
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: دیود شتمس هنهرب پیا

؟ یبو خ انیاس ... انیاس -

رد دوب هدات فا سفن سفن هب درد زا هک ار وا تساوخ و دیسر شی وربور

شتروص فرط کی ترد ق مامت واب تفر اسانیباال تسد هک دشکب شوغآ

یکشا هرطق و تخادنا نینط ترامع رد شمکحم یلیس یادص ... تسشن

درک: هاربزا انیاس ی هنوگ یور

-شآغال!

ار شبلق ، انیاس لد هت یزا همزمز و دیخرچ رطف کی هب نروس تروص

هب هظحل کی رد دح نآ ات زیچ همه درک یمن رواب درک. خاروس مود راب یارب

دنک... دبات ناشرفن ود ره دحاب نیا ات ایند تشادن ناک .ما دشاب هتخیر مه

دیخر اهچ هلپ تمس حلا، نآ اب یلو دنک مخ وناز درد زا دوب هد نام مک انیاس

یگدنامرد ،اب دیزرل یم شی صاد هک وردحیلا تفرگ ار شیوزاب نروس هک

دز: بل

! تسین ینک یم رکف هک یزیچ نوا -

هک وردحیلا دیشک نوریب نروس تسد زا تردق مامت اراب شی بوزا انیاس

تسد فک دوب،اب هدن اشوپ درس ارعقر شن درگ و دوب کشا سیخ شترو ص

: دیبوک نروس ی هنیس تخت مکحم

... تزا هک مشاب یک نم هدن... حی ضوت نم -هب
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داد: هم سادا فن ویب تفرگ دشت درد

هنک؟ یم لمحت ور هدرسفا و ضیرم یکیهزن ؟ مونشب حیضوت تزا -هک

ناج! مون -اخ

تخت هرابود نآ هب هجوت ویب شدین یدمو هقبط ارزا میرم روابا ن یادص

: دیبوک شیوربور درم ی هنیس

... تفاثک ورب ! راذن شرظتنم ورب -ربو...

هدش نیگنس نت هب هجوت یب ار پهل دنچ و داتفا هیرگ هب هشی مه رتزا لا بحد

تشپ زا نرو س ناهگان هک تفر باال تسناوت یم هک یت عرس نیرخآ واب شا

: دهد همادا شهار هب تشاذگن و درک شلغب

متواضق یروطنی ا یرادن قح ... مدیم حیضوت تارب ... ینک شوگ مهب دیاب -

! یرادن ...حق انیاس نکی

هدرک خی شناتسد نیب انیاس ونت دیشک یم ریت یکانتشحو زرط هب شبلق

دوب...

نک! ملو -

شرارق بطاخم دوب، هدش یکی شضغب و ترفن و مشخ هک ینحل اب کرتخد

درک شلغب رت مکحم نرو س هک دنزب ارکران نروس هیا تسد تساوخ و داد

: تشاذگ شا هناش یور ورس
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نوم یزاب یراذب یرادن قح یربی... روطنیا ی رادن قح یر... منک،یم تلو -

! ندب

: دیشک غیج و درب رفو وا تسد چم رد نخان انیاس

نک! ملو ... مراد درد نک... ملو -

دمآ: نییاپ اهار هلپ ینارگن اب میرم هک داتفا رگهی هب

یم بخ؟ باال... میرب لوا دیراذب . تسین وخب نوشلا ح موناخ انیاس -اقآ...

! افطل ... دینزب فرح نوشاهاب باال دینوت

دو یشک بقع هدارا سرونیب هک دی زرل یم شناتسد نایم نانچ کرتخد نت

"... هدنشک مس مسی!هی ش ساو "وت درک رارکت شرس رد هراب ود یسک

ار: شیوزاب ریز میرم و تفرگ اه هدرن هب تسد اسانی

؟ دیراد درد ناج؟ موناخ دیبو -خ

مدناهار یقاب ی هلپ نکندیچدن ناج وبه درشف مه یور مشچ درد زا انیاس

: تفر باال

... قمح ا یانیاس رخ... یانیا -س

رسو زدوزا شتآ شار دز،بلق یم شدوخ هب باطخ هک یبل زیر یاه فرح

دش: جراخ ش قاتا زا عیرس شوایس دوب، هدش هکلبدن ییاهادص

-اقآ!
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حضاو یدایز دح ات دید یم هک یزیچ لوی هداتفا یقافتا هچ تسناد یمن

و دوش نروس مه رم هک دوب هتساوخ انیاس لبق،از تعاس کی از رتمک دوب!

لپهارباال نیرخآ انیاس دوب... هدش رتشیب ربارب دنچ ناش هلصاف راگنا حاال

: شلا بند هب هاتوک ی ثکم با نروس و تفر

دوز! ... دایب بوگ رتکد هب شوایس -

ریز تسد انیاس و تفر بندالکدرت عیرس شوایس . دوبن بوخ انیاس حلا

و تفرگ ار شیوزاب ریز عیرس نروس هک دش مخ درد .زا تشاذگ شمکش

: دیشک یجغ کرتخد

یدرک سمل ور هرتخد نوا ش اهاب هک یتسد ... نزن نم وهب تفیث ک تس -د

! نزن نم هب

کران نرو وس دیخرچ نروس قاتا تمس نامزمه ومرمی شوای س ندرگ

: دیشکن

مت!حتلا ساوخن زجتو ور یسک تقوچیه نم ... مدرکن سمل ور یسک نم -

... انیاس نکن یزابجل ... تسین بوخ

دش: زاب دح نیرخآ تا شنا مشچ دزو یدنخش ین روابا سانیا،ن

نم م... دید تتخت وت هگید رتخد ورابهی ور...وت وت ؟نم اعقاو -لبجزای؟

... مدید دوب کهدر تلغب ردحلایهک ور ور...وت وت

درب: ادصباال دزو نروس بلق هب مکحم شا هراشا تشگنا اب
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و دیسرت ملد تینارگن زا هک ییوت م! دید شلغب وت سا بل نودب ور وت نم -

! درمان منک تلغب مهک دمو نمادر...ا مشب تمهرم هک مدموا

تساوخ . دیبوک یم امرد نطب ارهب شدوخ ترد ق مامت اب شهانگ یب نینج

درب: ادصباال درد واب تفرگ ار شتس د هرابود نروس هک دورب شقاتا تمس

! انیاس تسین ... تسین ینک یم رکف هک یزیچ نوا -

: دیشک غیج و دشکب نوریب وا تسد ارزا شی زابو هک درک تالش انیاس

رف... نتم تزا ! مرفنتم تزا -

ی هبل شیاپ ، شرانک درم زا یی اهر یارب ردتالش هک دوب هدشن متما شفرح

نییاپ اههب هلپ همه،زا مشچ یولج تسرد و یهاتوک غیج واب دیزغل هلپ

دز: دایرف هدز تشحو نروس دشو ترپ

! انیاس -

یم یدوبان ردحیلا شلباق ارم شیایند هک ید رم بیار نامز ... داتسیا مزنا

دعب راب نیم ود یارب و تشگرب بقع هب دیاش و داتسیا نامز ... داتسیا دید،

یادص دشو پرت نیی هباپ شمشچ یولج دیتسرپ یم هک ینز ، شردام زا

اررپکدر: ترامع میرم غیج

ناج! موناخ -هن...

اه قاتا رد ندش زاب ،اب تکراپ نهب روس یاهوناز شند هدیبوک ی ادص
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دوب! رادراب شیان یاس درک. خرس ار انیاس بدنل نهاریپ نوخ دشو نامزمه

ولج تسرد انیاس دوب. هدش پتر نییاپ هب درک یم لمح هک یا هچب اب انیاس

دنک. اکیر دوب هتسناوت ووان دوب هداتفا اه هلپ زا شمشچ ی

؟ هربخ هچ اجنیا -

هب تسد نیاسا، یمخز نت هب نشدیوخهری ار شردپ توهبم فیردا نروس

داد: ناکت نیفرط هب رس دنت ودنت تفرگ اه هدرن

-نه...نه...هن!

، رتکد اه، ظفاحم هرا، اکتمدخ دند. وب هدمآ نوریب ناشیا ه قاتا زا همه

یفخم ار شا هدیسرت د نخشین درک یم تالش یتخس هب هک ییانتآ و روصنم

هک ید رکد.رم یم هاگن شیوربور ی هنحص هب هدز تهب شوایس دنک.

اررد تیعضو دنک،حاال تسرد ار زیچ همه تش اد دصق هناهاوخریخ

و دمآ باال انیاس ینوخ مسج زا روصنم هاگن دید! یم نکمم حتلا نیرتدب

دنچ و تسیب را هنحص ودانی دش.ره لفق شرس یپ هتسکش مسج یور

سلا دنچ و تسیب ار ناش یگدنز ننز یرت مهم ود !ره دندوب یدهد لبق سلا

اررپ سانل هک میرم های هجض ... دندوب هدید سفن ویب نوخ قرغ لبق،

دز: ناهل شدوجو معق زا نروس درک،

...هن! انیاس -هن...هن

حلا، نآ اب ویل دروخب نیمز دوب کیدزن راب دنچ دشو رساپ روطچ دیمهفن
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یور نیاسا رانک و تفر نییا پ تسناوت هکمی یتعرس نیرخآ اهاراب پهل

: داتفا شیاهوناز

... انیاس ... وتامشچ نک زاب انیاس ... انیاس یاس... -

شتر وص یور ارزا کرت خد نوخ قرغ یاهوم و درب ارجول شنازرل تسد

مکش یور شا، ینوخ یناشیپ یواو هتسب نامشچ یور شزا دز.نهاگ رانک

: تسشن نیمز یور تردق مامت شاب تشم و دیخر چ شا هدمآرب

هن... هن...ودبهرا هرابود هن... ایادخ -

ش سفنت هک دیسرت یم . دشاب درس شنت و دربب وا تمس تسد هک دیسرت یم

هک درب ش رس تمس تسد حلا، نآ اب یلو دشابن یمدزاب ومدو دنک ارچک

: تسشن وناز کی یور شلباقم یرسع رتکد

! نزن تسد شهب -

نییاپ نروس یولگ بیس دوش. رتدب و دشاب هدید یدب بیسآ دیسرت یم

: دیشک یا هدیرب سفن و تفر

... داتفا اه هلپ اه...زا هلپ ...زا داتف -ا

ی هوق غارچ واب دیشک شارباال دعب،کلپ و تفرگ ار انیاس ضب ن عیرس رتکد

درک: کچ ار شکم درم شصوصخم

دوز! ... دینک رضاح ور نیشام -
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بقع یمدق دوب، هد اتسیا اج نامه هدز تهب تدم مامت هک ردحیلا شوایس

ار رتکد نهاریپ ن روس ددیو. جورخ رد تمس شناوت بامتما ناهگا ون تفر

: دیسرپ یا هفخ ی ادص دزواب چگن

هن؟ هگم هشیم بوخ هرآ؟ ... هشیم وخب شلا -حلاش...ح

انیاس یارب و دروآ نوریب یا یبط دنب ندرگ شا یکشزپ فیک زا عیرس رتکد

: تسب

شمیربب دیاب نک. شدنلب طایتحا ...اب مگب یزیچ وتمن یمن -االن

. ناتسرامیب

هک ینعی ؟ دریمب دوب نکمم شیانیاس یهک نعی نیا و تفگ یمن یزیچ رتکد

ریز ار شا هدز خی تسد ؟ دهدب تسد شارزا زیچ همه هرابود دوب رارق

، هدماین ناشکرتخد ینعی درک. شدنل ب تسد یور و درب انیاس رمک اهو زونا

شیاه مدآ و ناهج لک هک راگنا ... دینش یم ادص شرس دوب؟رد هتفر

! دندیدنخ یم شلا ح هب دنتشاد

دناخرچ اه ظفاحم زا یکی تمس ندر .گ داتسیا ، دیسر جهک ورخ رد کیدزن

: دیرغ شا هدش یلکد یاه نادند نایم وزا

هنک! رارف همقاتا وت یهک رتخد نوا راذن -

ترامع وزا تخادنا انتآ هب یدب هاگن نروس و درک ت عاطا عیرس شظ فاحم

تساوخ یم دمع زا رفن کی . دوبن تسرد نایم نیا یزیچ کی . تفر نور یب
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اه نآ ندی دوب،ابد هت سشن نامرف تشپ هک شوایس دنک. ب اطخ ار زیچ همه

دنادرگربور و درک زاب نروس دش.رداربیار ویپاهد تفرگ بقع دهدن عیرس

تشم مکحم شتسد ود .ره دنیبن ار گرم ردحلا یردام نوخ قرغ مسج ات

دوب. هداتفا شند رگ رود یمک حم بانط لثم نادج و باذع و دوب هدش

: دینش شدوخ اهنت ار شنامیش یپ همزمز

هنم... ریصقت -

یمن وا وزا تفر یمن انیاس غارس رگا هک دنکن رکف نیا هب تسناوت یمن

هک رتکد ... داتفا یمن اه قاف تا نآ زا کماد چیه ، دنیب ارب نرو س هک تساوخ

ار نیشام و تسشن لور تشپ عیرس مه شوایس دش، راوس ولج یلدنص

شسیئر ی هرهچ اررد سرت زا مجح نآ تقوچیه حلا درک.اتهب نشور

زا مه دیاش و داد یم تسد ارزا شا هچب و نز تشاد نروس دوب! هدیدن

ز شا هچب هلپ، ههم نآ زا طوقس زا سپ یرادراب نز مادک دوب... هداد تسد

شنازر ل تسد نر وس زدو نوریب ترامع زا شتعرس نیرخآ ؟اب دنام یم هدن

: تشاذگ انیاس تروص فرط کی را

هن؟ هگم ... ینک یمن کرت یروجنیا نمو هک -وت...وت

یا هرذ یتح کرتخ ...د شبلق ، شتسد شا، هناچ ... دیزرل یم شیادص

یم ار نرو س رتشیب هظحل ره شدیدش یزیرنوخ و تشادن ی رایشوه

دهد، تسد ارزا شا وبهچ نز رگا دوب نئمطم شوایس هک ینروس . دناسرت

راب رازه مه هظحل نامه یتح ن روس دش... دهاوخن رساپ تق وچیه رگید
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: شیارب ولدزد دنابسچ وا یناش یپ هب ین اشیپ هک هظحل نامه دوب! هدرم

! نکن م کرت ... ینم یانیاس -تو

***

دراکنارب یاپ ،اپهب درشف یم شتسد نایم مکحم ار وا تسد هک ردحیلا

ادج وا نوخ قرغ و رگن یب تروص یااز هظحل ش خرس هاگن و دیود یم

دش: یمن

... ینک مکرت یرادن ...حق یرب یروطنیا یرادن قح بخ؟ ام! جنیا نم نم... -

لمع قاتا یو ربور ! گرم ردحلا سرت زا شرانک درم و دوب شوه یب کر تخد

درک: دس ار شهار ی راتسرپ دشو ادج مه زا ناشناتسد ، دندیسر هک

... دیشاب رظتنم نوریب -

جا نامه یا هقیقد دز، یم سفن سف ردحلایهکن نروس و تسب وردار

ناتساد دوب؟ هدش مامت نامد. هریخ هتسب رد هب یشنکاو چیه داویب تسیا

دیایب نوریب لمع قاتا کدرتزا دوب رارق دوش؟ مامت روطنآ دوب رارق ناشقشع

؟ دراپسب کاخ هب هدیشکن شو غآ ارهب شدن زرف دوب رارق دنک؟ فسات زاربا و

دنک؟ شکرت هشیمه بیار یرتسکاخ مشچ کرتخد هک دوب رارق

-نه...

: تشا درب بقع هب یمدق و دینش شد وخ طقف ار شکاندرد ی همزم ز
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نم... هب تنعل -

رگید ینعی . تفر یمن رانک شمشچ ی ولج زا اسانی ومغ ترفن رپزا هاگن

یور شتسد ؟ هدوب شق شاع تدم مامت دیوگب هک درک یمن تصرف یتح

: تفر بقع یرگید مدق و تسشن شبلق

نم! ...هب تنعل -

بلق هب تردق مامت اربا شتشم ناهگان دشو تشم شبلق یور شتسد

: تسکش شا هنادرم ضغب و دیبوک شکاندرد

... تنعل ... تنعل نم... هب تنعل -

اباب! نکن ... نرو -س

ش ردپ ندید واب دناخ چر ندرگ رفن، کی ناتسد رد شتسد چم ندش ریسا اب

: دیخرچ شت مس یدزو دنخلت ،

؟ هتدای ! داتفا یروطنیمه مه نامام مه... نامام -

شرسپ ی هناش یور ار شرگید تسد و تفر نییاپ روصنم یولگ بیس

: تشاذگ

! ندیم تاجن ور نوشود ...ره ندیم شتاجن -

دش: کاندر یاد هدنخ هب لی دبت شا هیرگ و دیشک یا هدیرب سفن نروس

منوج زا مگب متسنوتن منک! یه اوخرذع شزا متسنوتن شر ی؟خآ دید -
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برته شلا ح مریگب هلصاف شزا هگا هگا... مدرک ...فرک مراد شسود رتشیب

، شنداد تسد زا سرت زا یروجنیا بش هی متسنود یمن یلو...لوی هشیم

! یدیم ی رادلد مهب وت

هک یدرم دید. شردپ نامشچ اررد کشا من هرابود وطالین، یتدم زا سپ

تکه سناد یم بوخ دوب،حاال هتخادنا ش یاه گس یولج ار شسو رع ینامز

شردپ نامشچ زا هاگن نروس هک نیمه ... دریم یم انیاس نودب شرسپ

رود تسد ارسدرکدو شهار روصنم ، درذگب شرانک زا تساوخ و تشادرب

: تخادنا شرسپ ی هدز خی نت

! مرادن مه شور قح یتح ... مرادن ور تهب نداد ی رادلد تقایل نم هرآ... -

مک... هی راذب ور بشم .هیا مشاب تردپ راذب بور شما ...هی بشما هی یلو

منک! تمورآ مک هی طقف

رس نروس دوب، شرسپ زا یدب شن کاو رظتن م هظحل ره هک شروصت ربخالف

: تسب مشچ درد واب تشاذگ شا هناش یور

نم... نم... -

هقدز: هنادرم و دیشک گنچ ارهب شرد پ نهاریپ

یلیخ وشنور ود ره نم ور... نوم هچب ور... انیاس ور... نوشود ره نم -

...نیم نرب یروطنیا مراذب تمنو یمن نم نم...هن...هن اباب! مراد تسود

... منوت
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اه تدم زا سپ نروس . درشف ار شا هناش هناردپ روصنم و دادن شناما هیرگ

ار شنامشچ رد هدز هقلح کشا یسک ات تسب مشچ دوب! هدرک شباطخ "اباب"

: دنیب ن

اباب؟ هشا ...ب نوریب نایم لمع زااقات سملا نوشود -ره

وا نازر تنل شدوجو مامت اب روصنم دزو قه ششو غآ رد فرح یب نروس

تو سیب ار نروس درک!حلا یم کرد ...حلاشار درشف شیاهو زاب نایم ار

نیرخآ یارب ار شیابیز دناوتب هکنیا نودب دوب... هدرک هبر جت لبق سلا دنچ

دوب... شدوخ یدایز ، نروس دنک! لغب ار ناشکرتخد و دشکب شوغآ هب راب

***

می لمع قاتا رد تشپ نش تسشن زا تعاس ایچدن هقیقد دنچ تسناد منی

کی یتح هکنیا یب شوایس و دوب هدنا م شرانک تدم مامت روصنم تش... ذگ

شیوربور راوید هب هشیمه رتزا هتسکش ، دروخب کتنا شیاج رس زا تن اس

هب تساوخ یمن نیاسا زا رگا هکنیا رکف درک! یم شها وگن دوب ادهد هیکت

زا هرذ هرذ تشاد ، تفر یم شیپ یرگید روط زیچ همه ربدو نروس رادید

دندش دنلب ناشرفن هس لمع،ره قاتا رد ندش زاب درک.اب یم شدوبان نورد

ت خت ترایهک سرپ ندید اب ویل دسر پب یزیچ هک درک زاب بل هتفشآ نروس و

دز: دنخ ربل اتسرپ دشو فق وتم شی اج درک،رس یم محل ار دازون راد چخر

! هرتخد ... مگیم کیربت -
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تخت یور شهاگن و درک اررپ نروس بلق ، سرت اب هتخیمآ یبو خ سح

سلامزا مه شی انیاس ... دورب رتولج دوب هدرکن تئ رج .هزون دیخرچ د ازون

هن؟ رگم دمآ. یم نوریب رد انی

هرآ؟ هبوخ ؟ هبوخ شلا ح انیاس ... انیاس -

دش: رت گنرمک راتسرپ دنخبل

و نتش ادن رارق ی بوخ تیعضو وت ود ره هچب و ردام دوب... یتخس لمع -

یکشز پ میت ابتالش هناتخبشوخ ویل دوب دیدش یلیخ نوترسمه تاحارج

! ندرک ادیپ تاجن ود ره

شبلق یور ینیگنس راگنا دشو دازآ شا هنیس ،زا نروس ی هدش سبح سفن

دوب!اربی هدیگنج یلو دوب هدید بیسآ تدش هب شیان یاس رتف. نیب زا

راتسرپ و تسشن شرمک تشپ روصنم تسد دوب... هدیگنج ناشکرتخد

داد: هم ادا

نشی م لق تنم هجیتن ؛رد هدشن لبیتسا نوشت یعضو زونه نوترسمه -

یآ نا دیاب ،عفال هدموا ایندب رتدوز نوچ نوترتخد یوژهو یاه تبقارم

. هشاب یرتسب ویس

شیاهاپ دمآ، نایم هب هک شرتخد زا فرح و تفر نییاپ نروس ی ولگ بیس

دوب هدش هدی چیپ وتپ نایم هک یکچوک مسج ندی وابد دنتف ر ولج هدارا یب

شبل یور یدنخبل هدارا دش،بی یم نییاپ نتدباالو دنت شا هنیس هسفق و
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: تفرگ شزرل شا هناچ و تسشن

اباب! ... یدنوم سملا هک یسرم هک... یسرم -

کشا هرابود ات تسب مشچ و دیود شیاه گر رد لسع ینی ریش هب یسح

ی هناش دنخبل اب روصنم و دروآرد تکرح دارهب ازون تخت ر اتسرپ . دزیر ن

: درشف ار شرسپ

... نشور تمشچ -

راوید ارزا شا هیکت شوایس و درک وزاب تسب مشچ رحف یب نروس

تف: رگ

... مگیم کیربت -

دشو شلا ح ندوب یعیبطریغ هجوتم نروس هک دوب هتفرگ یدح به شیادص

دش: عنام شوایس ، دسرپب یزیچ هکنیا زا لبق

ه... طوحم وت مریم هظحل دنچ نم -

دو نادرگربور ، دشا ب شسیئر زا یباوج رظ تنم هکنیا نودب راب نیلوا یارب و

لمع، قاتا یدر هرابود ندش تش.زاب ادرب دقم ناتسرامیب یجورخ تمس

: تفر ولج سانیا،رسعی دراکنارب ندید واب دسرپب یز یچ نروس هک تشاذگن

یاسان! -

تسد نروس و دنداتسیا ، دندروآ یم رد تکرح ارهب دراکنارب یهک رفن ود
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درش: ف شناتسد ایمن ار سانیا درس

... مداد تتسد زا مدرک رکف -

یچیپدن رساب یور زا شهاگن و چدیک وا تسد یور هدارا یب شکشا ه رطق

رد شهک یاهاپ وکییزا تسد ود ره یور یاسان، ی هتسب نامشچ و هدش

دنا: بسچ شتسد چگ هب یناشیپ نوخ وابدِل دیخرچ دوب چگ

منک... یم شهاوخ نک... زاب وتامشچ دوز ! هترظ تنم نومرتخد ... نومرتخد -

هیر رد وهفق یب ژنار یسکا و تش اد تسد رد گب وبمآ هک یدرم راتسرپ

: تفگ نروس هب باطخ ، داتسرف یم انیاس یاه

. مینک شلقتن م دیاب -

هب هراب ود هک انیاس در اکنارب داد. ناکت رس حفر ویب درک تسار رمک ن روس

سانیا کشزپ ندمآ نوریب اب یلو دورب شلا دبن تساوخ نروس دمآ، رد تکرح

ار انیاس لوا نامه زا هک ینز کشزپ دش. فقوتم ش یاج لمع،رس قاتا زا

: تفگ شراد گر ن امشچ هب هریخ و داتسیا شی وربور ، تشاد رظن ریز

شرس هب هک یا هبرض هناتخبشوخ یلو تشاد یلخاد یزیرنوخ نوترسمه -

میراودیما و میتفرگ ور یزیر نوخ یولج نبهدو.عفال دیدش دایز هدش دراو

زاپهل ندش ترپ عق وم نوترسمه منز یم سدح ... دایب شوهب رتدوز هچ ره

بیسآ هچب ات هدرک شمکش ظافح تی عضو نوا وت ور شتسد ود اه،ره

بهد. یتم سال ادخ ... نتسکش شاتشگنا اتزا دنچ و تسد ود ره چم . هنیبن
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تفر بقع یمدق شا، یر اکادف و دوب هدیشک انیاس یهک درد روصت نزا روس

یتح ... دراد تسود ار ناشکرتخد انیاس " درک همزمز شرس رد یسک و

"! شناج زا رتشیب

***

ار شکرتخد . تسشن ویس یآ نا درس ی هشیش یور و دمآ باال مارآ شتسد

ژن یسکا تشاد ردحلایهک صوصخم هاگت سد نآ نایم ییاج دید... یم

مه شردپ تسد یکف هزادنا دیاش شنت لک دوب. خرس شگنر و تفرگ یم

دید، یم ندیشک سفن یارب شار تخس یاه تالش یتقو نروس شدو یمن

سفن ار شکرتخد و انیاس دب حلا یناب و ثعاب و ددرگرب تساوخ یم شلد

ات دوب هتفگ رتکد و دندوب هدرک لقتنم یوژه اهی ارمقتب ارهب انیاس ! دربب

یتحار هب هک تسن اد یم نروس . تسا تاق ملاال عونمم ش ندمآ شوهب نامز

تیعض ارردآنو باوا ندش وربور ناوت یلو دورب شندید هب دناوت می

فنرو کی ! تشاد رفنت شدوخ ...زا دیشک یم تلا جخ شدوخ .زا تشادن

که دندوب هدش ثعاب و هتف رگ یزاب ارهب شا یگدن ز یتحار هب رفن دنچ دیاش

لبق زا زیچ هکههم تشا دن کش دت. فیب خرط هب شرتخد و انیاس یگدنز

دراو ی تحار هب دناوتب یسک دوب نکمم لا حم نوچ تسا هدش یزیر همانرب

وشد... ش قاتا

: دندروخ ناکت شیاه دشوبل تشم هشیش وری شتس د

شنوج ،اب هدنوسر بیسآ تردام وتو هب هک یسک ... مریگ یم تور ماقتن -ا
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میهد! سپ ناوات

یادص ندینش واب دروآ نابز ارهب تاملک شا هدش دیلک یاه نا دند نایم زا

ندید اب اددنویل رگربور و هدمآ شوایس هک دز سدح شا، کی یدزن زا ییاپ

: دیسر پ همدقم اه،یب ظفاحم زا رگید ییک

؟ تساجک شوای -س

دا: تسیا شیوربور مارتحا اب ناوج رسپ

! ترامع نتش گرب -

ورد دورب ربخ یب هک دوبن ی درم شوایس . تفر مه رد رتشیب نروس مخا

سح ، انیاس نداتفا ی هظحل نامه .زا دراذگب شیاهنت یت یعق وم نیچمه

رتشیب ناتسرامیب ورد تسین هشیمه لثم شوایس حلا هک دوب هدرک

یدییات رهم دوب، هتفر ترامع هب ربخ نودب هک دوب...حاالمه دشه هجوتم

... هداتف ا یقافتا کش ن ودب هکنیا به دوب هدز

رفن نیلوا دش یربخ !ره یروخ منی مج ناتسرام .زابی ترامع مدرگ یمرب -

... یراذیم من ایرج رد

شکرتخد هب یر گید هاگن نتفر زا لبق نروس و تفگ "ی مشچ " شظفا حم

ار شماقت نا دیاب . تفر ناتسرامیب ی جورخ تمس دنلب یاه مدق واب تخادنا

دراو دوش. وربور اسانی اب تسناوت یمن نآ زا لبق ت. شگ یمرب تو فرگ یم

و دیود شناج رد لبق زا رتشیب درس دش،داب هک ناتس رامیب محوطهی



751

لا بند نتفر و قاتا زا شجورخ ی هظح هکل ینهاریپ نامه اب دمآ شدای

هدید شنهاریپ یور نوخ یاه هکل ... هدمآ ناتسرامیب هب دوب هدرک نت انیاس

موش یاه هظح نآل هب رتشیب نا شندید اب هظحل ره نروس نهذ دشو یم

نامرف تشپ هک یا هدننار و تفر شنیشام تمس میقتسم دز. یم کب شلف

دش: هدایپ عیرس دوب هت سشن

تقآا؟ رامع دیریم -

تعرس اب نانچ و تسشن نامرف تشپ شدوخ دز. شرانک فرح یب نروس

... تخادنا در تلا فسآ یور شیاه کیتس هکال دز نوریب ناتسرامیب زا

***

هلج ابع یظفاحم دش. هدایپ و درک فقوتم ترامع طایح طسو نار یشام

دمآ: ش تمس

داقآ... یدموا شوخ -

دش: جک ی دنخشین هب شبل جنک و تخادنا شتمس یهاگن مین نروس

! مدموا شوخ یلیخ -

دش،اب دراو نهک یمه و تشادرب ترامع یدور و تمس ار شدنل ب یاه مدق و

دوب، هداتفا شیاهوناز یور سنلا طسو ی نوخ تروص یهکاب رتخد ندید

ی هدرک وپف خرس نامشچ هب نروس ندید اب یرتشیب سرت ... داتسیا

دوب،به هداتسیا شرانک هدز نوریب ندرگ گر هکاب شو ایس و دیود کرتخد
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تدنب شاد و دوب هداتفا شناج هب شتآ لثم نادجو باذع درک! هاگن شسیئر

ترامع هب رتدوز هک دوب هدش ثعاب ن یمه . دنازوس یم ار شدوجو دنب

روصنم انتآ، ! دشک ب فرح کرتخ د زناب ریز زا همه زا لوا دنک یعس و ددرگرب

هار هب تر امع ط سو هک ار یا هکرعم دنو دوب هداتسیا همه اهر اکتمدخ و

نیمه و تشاد لماک دامتعا شوایس هب روصنم . دندرک یم اشامت دوب هداتفا

رتخد نوخ قرغ تروص زا نرو س هاگن . دنکن تلا خد هک دوب هدش ثعاب

درک را رکت شرس رد یسک و دیخرچ شوایس ینو خ تشم مست ، شیوربور

متما بش نآ شوای درک!"س یمن دنلب ت سد ینز یور تقوچیه شوایس "

دوب... هتشاذگ اپ ریز ار شیاهزم رق طخ

شرمک تشپ ارزا شوایس ی هحلسا و تفر ناشتمس همدقم بی نروس

اررپ تر امع ش سامتلا ، تسشن کرتخد یناشیپ یور هک هحلسا رس . تشادر ب

درک:

ادخ... ور وت ...اقآ مدرک غطل -اقآ

مکحم هار حلسا دش! کالل رتخد و تفرگ ار شا هناچ تردق مامت اب نروس

: دیرغ شتروص رد یا هتفرگ یادص واب درشف شا یناشی هبپ رت

؟ یریگ یم رو تسد یک -زا

: داتفا هیرگ هب سرت زا کرت خد

... سک یهچ زا نم ... مدرک هاب تشا نم من... ادخ هب -اقآ
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و دیبوک شناهد هاررد حلسا قادنق نرو س هک دوب هدشن مامت شفرح

: دنازرل ار تر امع یاه نوتس شدایرف

-ِدنبلا!

اب انتآ . تفرگ هار شبل جنک زا نوخ دشو ترپ نیمز یور مک حم کر تخد

تفرگ ار کرتخد ی اهوم دش. مخ نروس داو تسرف نی یاپ ار شن اهد سبآ رت

: دیشک بقع شیاهوم اراب شرس و

؟ یری گ یم ور تسد -زاکی

قهزد: و درب مه رد چهره شیاهوم ی هشیر درد زا کرتخد

... مدوخ ... قاتا وت مدموا مدوخ ... مدوخ -

هرابود نروس و دیشک یکاندرد غیج دز، شناهد رد مکحم نروس هک یدگل اب

درک: شدن لب شیاهو ابم

ت هکیت هکیت ات ماگس ولج تمزادن ب هکنیا زا لبق !ات نکن ضرف رخ ونم -

؟ یریگ یم روتسد یک ...زا نزب فرح ننک

دش: خیلا نوخ و کشا زا شنامشچ دزو یکلپ کرتخد

! سکچیه یه... -

: تخادنا باال وربا و دیشخرد ی کانتشحو مشخ زا نروس نامشچ

! هرذگب شوخ اگس نودند ...الی نزن رحف ... هشاب -
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دیشک شدوخ وبندال نی مز یور ار وا شیا هوم دهد،اب شناما هکنیا ویب

دیشک یا هدیرب سفن سرت زا انتآ ارپرکرد... ترامع کرتخد کاندرد غیج و

یناب صع دح نآ راات شس یئر تقوچیه رکدهک فارتعا شلد رد شوایس و

کی دزن دید... یمن ش دوخ رد ینشخ یور نینچ مه روصنم یتح دوب! هدیدن

دش: می لست هرخ باال کرتخد هک دند وب ترامع یجورخ

! مگیم ... مگیم -

دش، یم نییاپ باالو تدش هب شا یسهن هسفق هک وردحیلا داتسیا نر وس

دوب! شت شم رد زونه وا یاهوم درک. شهاگن رحف ویب تشگرب شتمس

زا یشان یاه هکسکس نایم کرتخد و تسشن شیوربور وناز کی یور

: تفگ هدیرب هدیرب شس، تر

! ینک یم تظفا حم زام هدب لوق ... لوق -

درک: جک ندرگ یکان سرت دن خشین اب نروس

؟ یتسین عق وترپ مک -هی

: تفگ هراب وود درک عمج ار شتعاجش مامت کرتخد

هدب! ...قول لوق -

درک: شهاگن تیدج اب نروس

؟ یریگ یم رو تسد یک -زا
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وا تمس ار شماهتا تشگنا کرتخد و تفر بقع یمدق هدز تشحو انتآ

: تفرگ

و نوتقاتا وت ماین بش هفص ن هگا هگا... تفگ درک... مدیدهت مرت خد نوج -اب

یا هطبا مهر اب راگنا ... راگنا هک کنمن دومناو یروط موناخ انیاس یولج

! هشک یم ناتسرامیب وت ور مرتخد ، میراد

شهبدرو تسد و دنا خرچ تشادن هبرو گنر هک انتآ تمس ندرگ نروس

سامتلا سرت با کرتخد دوب! هدش لیدبت نیقی هب شکش دش. لش وا یاهو م

درک:

بالیی دیرا ...ذن هضیرم م هچب ... دینک تظفاحم مرتخد زا ادخ ور وت -اقآ

... نرایب شرس

درک: هاگن شرسمه هب تهب اب روصنم

؟ هگیم یچ -انی

، داتفا شی اهوناز یور وا هک نیمه و درک اهر ار کرتخد یاهوم نروس

دش: ریسا وا ناتسد نایم شیا چمپ هک درادرب یمدق تساوخ

ور اکنیا ندرک مروبجم ادخ ...هب مرتخد زا دینک تظفاحم ادخ ور وت -اقآ

منک...

مشخ اراب شیاپ نرو دوب.س مناهد نروس ت شم رد شیاهو زام رات نید نچ
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یرغد: اه ظفاحم زا یکی هب وور درک جراخ وا تسد زا

. دینک شسبح نیمزریز -وت

شا هحل سا ندگنلگ و تفر انتآ تمس وا، یاه سامتلا و غیج هب هجوت ویب

دی! شک ار

! هگیم غورد گس لثم گس... لثم ... هگیم غورد -

شدوخ کدر یعس نامزمه و دوش ن اهنپ روصنم تشپ سرت اب تساوخ نتآا

و تفرگ هناشن وا تمس ار شا هح لسا ! دادن شن اما نروس هک دنک ارتئربه

دز: داد هدز تشحو روصنم درک. اررپ ترا مع هلولگ کیلش یادص

انتآ! -

هاگن دش یم رت هدرتسگ تشاد هک ینوخ هکل و شسابل یولهپ هب تهب نتآااب

کت وا، درد وپرزا توهب م هاگن هب هریخ نرو .س داتفا شیاهوناز یور و درک

: دناخرچ شتسد اررد شا هحلسا و درک یبصع یا هدنخ

تظفاحم تزا هنوت یم تزیز ع رهوش مرذ؟ای گ یم تنوج زا یدرک رکف -

هنک؟

دز: داد نکمم حلا نیرتدب اب روصنم

! نروس -

: دناخرچ شرد پ تمس ار شهاگن نروس
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داد! یم نتشک هب ونم رتخد ونم... یانیاس تشاد وت اخن؟نز روصنم هیچ -

؟ مریگب ش زا شور هیلک هی لقادح مرادن قح

: داتسرف نییاپ یتخس ارهب شناهد بآ روصنم

! نیمز راذب ور هحلسا نوا -

وخندید: تخادنا شتسد یرد هحلسا هب یهاگن نروس

؟ هشاب مک هیلک هی یسرت یم ننک؟ای کیلش مهب یگیم تاظف احم ارچ؟هب -

داد: ناکت ورس تخادنا یباال یوربا

یازیزع یوم رات هب یتح یهک سک ناوات هخآ منک! می ورک ف نیمه ممدوخ -

! هگرم هنز یم بیسآ نم

شیوربور شوایس هک دهد راشف ار هشام هرابود تساوخ دیدرت ویب

: تفرگ ار شتسد چم و داتسیا

... دیشاب مو رآ ادخ وترو -اقآ

دنک: دازآ را شتسد ات درک قتال نروس

وجن زونه ی نیب یمن ؟ هشک یم سفن هراد زونه ینیب یمن ش! وکب تتسد -

؟ هراد

یمن روصنم . دیتلغ یم شدوخ نوخ ورد دوب هداتفا نیمز یور درد زا انتآ

رد یانتآ نارگن ای دوب شتسد رد هک یا هح لسا و دشاب شرسپ نارگن تسناد
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: دنزب داد اه ظفاحم زا یکی هب باطخ تسناوت طقف هظحل نآ !رد گرم حلا

! شقاتا دیربب ور انتآ -

یارب هلولگ کیلش یادص دمآ، کی دزن یظفاحم هک هظحل نامه تسرد و

زا شتسد . داتسیا شا هنیس رد نروس بلق و درک تاررپ عرام راب نیمود

دز: داد سرت اب روصنم و دروخ رس شوایس یوز اب یور

! نروس -

درم سابل یور نوخ در لا بند هب شهاگن و تفر بقع یمدق نروس

تهب اب شیاه دید،بل ار شوایس ینوخ یوزاب نکه یمه و تشگ شیوربو ر

یوزاب ، تفر یم شیو زاب زا هک ینوخ ههب جوت بی شوایس دش. هتسب و زاب

: دشابن صخشم شنحل رد شد دشی درد درک یعس و تفرگ ار نروس

! مراد فرح نوتاهاب ... نوتقاتا یربد فطلا...لافط -اقآ...

هک روطنامه روصنم و درب شقاتا ارهب یمخز یا نتآ ظاه فاحم زا یکی

دادزد: و تفر شلا ،ندب دیخرچ یم ووا نروس نیب شهاگن

االن! نیمه ... دایب گبدی رتکد -هب

دز: بل هدز هبت نروس

! یدش یمخز -

داد: ناکت نیفرط هب رس شوایس
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! افطل ... مبوخ نم -

رییغت شقاتا تمس . دروایب هن تسناوتن نروس هک دوب یدح هب شهاگن درد

تمس نروس ، دندش هک اقات دراو ... شیاپ اپهب مه شوایس و داد ریسم

داد: روتسد دیزرل یم هک ییادص واب تفر هیلوا یاه کمک ی هبعج

؟ یدش ریگرد ارچ ! قمحا ی هکیترم ... نیشب -

: دهد نانیمطا وا هب شنح درکل یعس شوایس

هک! یچو ک مخز اقآ...هی مبوخ نم -

دز: داد و درب ورف شیاهوم نایم یتسد مکحم نروس

... مگیم تهب نیشب -

باذع و تفرگ شتآ شلا ح هب دبرت شوای س لد هک دوب هتفش آ یدح هب

: دنامب تکاس نآ زا رتشیب تشاذگن شنادجو

! نوتقاتا تفگمایبن اخنمو انیاس هب نم -

نوریب ه یلوا یاه یمکک هبعج ارزا شزاین دروم لی اسو تشاد هک نروس

: دروآ دشورسباال فقوتم یا هظ ،حل دروآ یم

یچ؟ -

دش: یراج شناتشگنا زامنای نوخ و درشف مکحم را شمخز شوایس

وبد... نم ریصقت ! ننزب رس نوته ب متساوخ ... متساوخ موناخ انیاس زا نم -
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دوب...کرم لیمکت شزور نآ تیفرظ . تشادن ار یکی نیا ل محت نروس

دز: ود ود وا نامشچ رد شا یلسع هاگن و درک تسار

؟ یگیم یچ -

: دیشک یا هدیرب سفن درد زا شوایس

یدب تافقا مدیسرت ... مدیسرت ! دیدوب ن بوخ ال صا ... دوبن وخب نوتلا -ح

. هتفیب نوتارب

دز: نوریب نروس ی هقی قش گر

؟ هتسیا یم تسیئر بلق هراد شیر ازود هکنیا ؟ شهب یتفگ یچ -

دش: شکیدز ن نروس و تخاد نا نییاپ رس شوای س

؟ شولج یدرک درخ و مرورغ ؟ یدر ک مدرخ -

دز: داد شا هنیس هب هنیس نرو وس دزن یفرح مه زاب شوایس

! نزب فرح -

: تخود وا نامشچ اررد شخرس هاگن شوایس

... مدوب نوتنار گن طقف نم -

: تفر نییاپ شوایس یولگ بیس و دیزرل مشخ زا نرو یس چهنا

هب نایب هک متساوخ یمن موناخ انیاس زا نم هگا منک. یم لو وبق مهابتشا -
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. داتفا یمن قافتا نیا تقو چیه ، نوتقاتا

دز: بل درد اب شوایس دشو تشم شناوت مامت اب نروس تسد هرود

منک... می لوبق هشاب رهچیهک متازاجم -

شرس وخبندوب...رد شلا دنک.ح لمحت نآ زا شیب تسناوت یمن ن روس

ظو فاحم هکنیا زا رتشیب شوایس ! دندز یم انرحف مزمه دنچنرف راگنا

هتساوخان شا یهاوخریخ هک یردارب دوب. شردارب و قیف ،ر دشاب شرایتسد

تحی هظحل ...نآ دشخبب تسناوت یمن . دنیبب بیسآ انیاس هک دوب هدش ثعا ب

... دشخبب تسناوت مهنیم ار شدوخ

تومگکن روگ هشیمه هساو ... شد ناکهنوعب مرد ور تمخز وگب رتکد -هب

ت! رامع زا

و خرس نامشچ ات دنادرگر بور و مدنا تام شدوخ ی هتفرگ و درس حلن زا

یگنرمک دن خبل دعب، و درک شهاگن یا هظحل شوایس د. نیبن وارا درد رپزا

فگت: لد هت دزوزا

اقآ! دوب نم راختفا نیرتگرزب امش... تهب مدخ -

ضغب زا شیولگ ، دیچیپ نروس شوگ رد هک قاتا رد ندش هتسب یادص

: تخیر نیمز مشخ اربا شزی م یور لیاسو و تخوس یقیمع

! نوت مه هب تنعل ... تنعل -
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شزیم ی هبل تسد نانز سفن سفن و دنک نت ارزا شا ینوخ نهاری پ

زااپ تسناوت یمن زیچ چیه رگید ، دروآ یم تقاط رگا ار بشما . تشاذگ

... دروآ شرد

***

یجنفسا باب حرط هز ماب یاهدنبشیپ نآ هکاب دز اناید و وکاید هب ید نخبل

: دندروخ یم اذغ و دندوب هتسشن زیم تشپ ناش

! مرسپ و رتخد نروخ می اذغ گ نشق ردقچ -

راک دعب یا هیناث مه وک واید دیبوک شفرظ اررد قشاق قوذ اب اناید

دنخبل نیب ار شهاگن ویرآ ... دندو ب رگید ییک هنیآ درک. رارکت ار شرهاوخ

نایم قشع اراب شرسمه تسد دنو اخرچ شیاهولقود و نیری آ یابیز

اهو لقود ایهک هظحل تسرد دو ناخرچ شتمس ندرگ نیریآ . درشف ش تسد

ناش هجوتم عیرس هکدیانا دز ویرآ شیر هت یور یا هسوب ، دوبن ناشساوح

: تفگ شردارب هب باطخ دشو

درک! سوب ور ییاباب نامام ... شاداد شاداد -

نیریآ ی هناش تشپ تسد و تفرگ ار شا هدنخ یولج یتخس هب رآوی

: تشاذگ

مه ور ویدانا وکاید اباب، و نامام ! نراد تسود ومه یلیخ اباب و نامام -

... نراد تسود لیخی
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اهر با قشب شاررد قشاق وکاید و دیبوک ارهبهم شناتسد قوذ ایداناب

درک:

نک! سوب ور ینامام مه اباب...وت -

شرسپ هب باطخ بل ریز هدنخ اب ویرآ و دندرک مه هب یهاگن نیریآ و ویرآ

فگت:

... هتخوس ردپ -

ن وفیآ گنز یادص هک دنک ناربج ار شا هسوب ات دنادرگربور نیریآ تمس و

نوریب ار شا هدش سبح سفن دوب، هدش خرس هک ردحیلا نیری دش.آ نلبد

،فگت: دنونشب رفن ود ناشدوخ طقف هک یروط و داتسرف

ولجبهچ؟ -

دش: دزوبدنل یکم شچ ویرآ

! موناخ ن یریآ یدرک عورش تدوخ -

: داتسرف ششوگ تشپ ار شیاهوم نیریآ فرتو نوفیآ تمس و

هیک؟ -

دیش: اروپ شرتشییوس و تش اذگ شیاج رس ار نوفیآ ویرآ

؟ یدوب هداد شرافس یزیچ ... یچتس -پ

زابکدر: ار نامتخا ردس وآویر داد ناکت نیفرط هب یرس فرح یب نیریآ
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. مدرگ یمرب -االن

تسناد یمن . تخیر ورف اش هنیس رد نیریآ دزولد نوریب نامتخاس وزا

ات درک لوغشم شیاذغ اراب شدوخ دوب. هتفرگ هروشلد چهیلدل وهب ارچ

رد یت کاپ اب ویرآ هک دی شکن لوط یزیچ و دنر اربوخ ناشیاذغ مه اهول قود

: دیسرپ و داتسرف نییاپ ار شیاذغ نیریآ . تشگرب شتسد

هیک؟ فرط -زا

درک: هاگن ار تکاپ تشپ ویرآ

رد ریز زا ور تکاپ منک، ردوزاب هکنیا زا لبق . تسین صخشم ش نتهد سرف -

وفرتهوبد. لخاد دوب هتخادنا

نیریآ هک دنک زاب ار تکاپ تساوخ ویرآ دشو دنلب زیم تشپ زا نیریآ

: تفرگ ار شتسد چم هدیسرت و تفر شتمس

! نکن -زاب

دز: بل شنامشچ هب هریخ نیریآ و تفرگ رسباال آروی

. هشابن شلخاد ی کانرطخ زیچ هی وهی -

: دیسر شوگ هب اکذغوماوق لثم ی یادص اهنت و داد ناکت ار هتسب ویرآ

... شابن نارگن . منکن رکف -

تکا وپ درب رفو تکاپ لخاد تسد و درک هراپ طایتحا اراب هتسب وباالی
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حضاو یتشرد طخ اب تکاپ یور . دروآ ن وریب نآ لخاد اراز یرگید دیفس

مدآ سگردر! یشاب هتشاد تسود ور یمز ارپروس مراودیما " دوب هدش هتشون

"... هروخ یم هبرض هنک یمن و شرکف هک ییاج زا هشیمه

دن، اوخب ار تکاپ یور نتم نیریآ هکنیا زا لبق و تفر نییاپ ویرآ یولگ بیس

، دروآ نوریب ار نآ لخاد ی هدش اچپ سکع دنچ هک نیمه و درک شزاب

دی: سرپ دشو مخ شتمس نیریآ ... داتسیا شیارب نامز

؟عکس... نداتسرف یچ -

نار روس هک ردحیلا شدوخ یاه سکع ندید هکاب دوب هدشن متما شفرح

توس ششوگ ود وره تشادرب بقع هب یمدق . دنام دوب،امت هدرک لغب

ییای ند رد شحور هک راگنا دید. یم توهبم ار هکآویر دوب راب نیلوا . دیشک

نیریآ بلق . دیخر اهمیچ سک ع یور شنامشچ طقف و درک یم سری رگید

شدوخ یاه سک ...ع دیبو ک شا هنیس هسفق ارهب شدوخ تعرس نیرخآ اب

ار وزروا هب تساوخ یم شوواچ هک یزور نامه یاه سکع ! نروس و دوب

ها سکع رد نوخ در زا یرثا چیه دوب. هداد شتاجن نروس و دربب شدوخ اب

ابیرقت ن روس ی هرهچ ! مکحم یش وغآ و نروس و دوب شدوخ طقف . دوبن

نیری یآ هرهچ هک دندوب هتفرگ ای هیوا هاارزاز سک ع مامت و دوبن صخشم

. دشاب صخشم و حضاو

یم نوریب رتشیب هظحل هر شندرگ گر دشو یم دوبک تشاد ویرآ تروص

مامت اب شناتشگنا هک دی شکن لوط یزیچ و دوب هتفرگ شزرل شتسد دز.
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یادص هک مکحم ردقنآ ! دندرک ناش هلا چم و دندش هقلح اه سکع رود تردق

یاه هگر ندید زا نیریآ و تفرگ رسباال دش. دنلب شتسد یاه ناوختسا

: دیسرت شنامشچ خرس

... ویرآ -

رد هچ هکهر دنک رواب تساوخ یمن درک... یمن رواب دز. یمن یفرح ویرآ

مشچ کرتخد هک دنک رواب تساوخ یمن ت. سا یعق او دید یم اه سکع

تن ایخ ن یریآ هک تشادن ناک ...ما تشادن ناکما ! هدرک تنایخ شا یلسع

و دوب هتشگر ب هناخ هب هاگشناد زا شدوخ نیریآ هک داتفا شیب دای دنک!

روابان یکشا و تشذگ شبلق از یریت داد. یم هنادرم رطع یوب شیاه سابل

: دروخ سر نیریآ ی هنوگ یور

؟ ویرآ هگیم یچ تامشچ وت دیدرت نیا نیا... -

نا دند و دوب هدش تشم ناوت مامت اب شناتسد . تفگن یزیچ مه زاب ویرآ

اه هچب تمس و تسشن نیریآ بل جنک یدنخلت ... لفق هم یور شیاه

یعس . دندرک یم هاگن اه بهنآ دنتشاد دنو دوب هدروخ ار ناشراهان . تشگرب

: دنکن لقتنم اه نآ هب شنحل اررد شدب حلا درک

؟ دینک ابیز ینامام یشوگ با دیاوخ یم...می -

درک. زاب ار ناشدن بشیپ نیریآ و دندش دنلب زیم تشپ زا قوذ اهاب هچب

و وکاید تسد دنک. لر تنک ار شدوخ و دزیرن کشا ات دنک یم ناج تشاد
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ناشتروص و تسد دنک مکک ات درب یتشادهب سیورس تمس و تفرگ ار اناید

ها نآ هب ویرآ و شدوخ نایم یاه ش هکنت دراذگب تشادن ناکما . دنیو شب ار

هک ار ناشتروص و تسد دن! دوب ن یرت هانگ یب شیاهولقود دوش. ل قتنم

سف ون داتسیا رد تشپ اج نامه یا هظحل ، دنتف ر ناشق اتا وهب تسش

: تشگرب ویرآ تمس دعب، و دیشک یقیمع

! مینزب فرح مینوت یم -حاال

ناکت شی اج رس یزا مدق زونه و دوب هدش هلا چم ویرآ تشم نایم اه سکع

... دیسرت مه نروس بریا شلد دشو شکیدزن مارآ مارآ نیریآ دوب. هدروخن

یم دمع زا رفن کی ! دزادنیب مه ناج اهارهب نآ تساوخ یم دمع زا رفن کی

ورسباال داتسیا ویرآ یوربور ... دهد ارول شردارب تیوه نیریآ هک تساوخ

دنک: هاگن شنامشچ رد میقتسم ات تفرگ

وگب! مهب ور هتامشچ وت هک یفرح نوا ... نزب رحف -

هدش هلا چم هیا سکع تمس نیریآ هاگن دشو نییا باالوپ ویرآ یولگ بیس

: دیخر چ وا تسد رد

؟ یراد کش نم... -هب

ید: سرپ ه رابود دشو رت قی مع شد لتنخ

؟ ویرآ یراد کش -بهنم

-هن...
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تساوخ منی هک ییویرآ . درکن مرگ ار شلد ، ویرآ ی هتفرگ و هفخ ی همزمز

ارکران دهاوش تمام تشاد هدارا ،یب شنهذ هک ییویرآ دنک. رواب ار یزی چ

کی یتح زونه ویرآ درک. کاپ ضغب و مشخ اراب شکشا ریآین دیچ. یم مه

دوب: هدروخن ناکت شیاج رس زا تناس

زیچ ره ای هپا شوتوف یگب ... یگب مهب ور یچ همه تدوخ هک مرظ تنم -

! نیریآ مونشب تدوخ زا ماوخ ...می هگید

: دیدنخ ضغب اب نامزمه و دیزرل ن یریآ هناچ

می هپبروا اشوتوف مگب و هشاب پ اشوتوف هگا یتح ؟هرآ؟ ینک می رواب -

؟ ینک

دش: هراپ ویرآ مشچ رد راشف تدش زا یر گید گریوم

منک... یم رواب -

. تشذگ یم شنامشچ یولج زا داد یم تسد ارزا نیری آ تشاد هک یتاظحل

و تساوخ یمن ! ندیپت هرابود یارب درک یم سامتلا وا بلق هب هک یا هظحل

رگید مه نیریآ . دنزب شبلق بحاص هب یبیسآ شم هکابکال تس ناوت منی

ویرآ دیو، گن یزیچ ش دوخ رگا هک تسناد یم ... دیوگب غورد تساوخ یمن

... دمهف یم ار زیچ همه یتحار هب

! همردارب -

تس اوخ یم . تفر ناشقاتا تمس نیریآ و تفرگ تهب گنر ، ویرآ خرس هاگن
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هباو هرابو د نروس که یدنبندرگ نامه . دهد ناشن ویرآ ارهب شدنبندرگ

قاتا زا تساوخ و درک جراخ شا یتشپ وکهل زا هک ار دنبدرگ دوب. هدنادر گرب

رهم ن یمه . تفرگ دنراباال بندرگ و دید شدوخ یوربور ار ویرآ ، دورب نوریب

گم شندش هدیدزد زا سپ ار شدنبندرگ نیریآ دوب. شیاه فرح رب یدییات

دنبندرگ نیریآ دید... یم شلباقم ار دنب ندرگ نآ هرابود ویرآ وحاال، دوب هدرک

: دروآ نییاپ ار

ور دنبندرگ نیا هک ید رم نومه داد، می رارف ترامع نوا زا هک یسک ن ومه -

! همردارب ، مدرک شلغب اه سک ع نوا ووت دنودرگرب مهب

دش: لش ساه کع رود هب ویرآ تسد

؟ نیریآ یگیم یچ -

شردام ی همان اه، هقرو ریز وزا دیشک نوریب ار شتخت رانک یو شک نیریآ

: تفرگ وا تمس و دروآ نوریب ار

شدوخ زا ینوت داد...می مهب دمح م ومع همر... دام ی همان ! نوخب ... ریگب -

! یسرپ ب

ش نامشچ مرد یقتسم دعب، و تخادنا وا تسد یرد همان هب یهاگن ویرآ

دش: هریخ

؟ هتردارب ی... ناطلس ن روس -

. دسانشب نار روس ویرآ هک درک یمن رکف یا هظحل یتح ... دروخ اج نیریآ
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آروی تسد رد شهک یاهوزاب . تسناد یم وا زا مسا کی طقف هک ییویرآ

ناکت مکحم ار شیاهو ورآویابز تفرگ رسباال هدیرب سفن دش،اب راتفرگ

داد:

؟ هتردارب یناطلس ن روس ... نیریآ نزب فرح -

داد: ناکت دعب،رآامرس و درک شهاگن فرح یب یا هظحل نیری آ

داد... مت اجن گرم زا مود راب هساو یهک ردارب -

: دیبوک ویرآ ی هنیس ونماهرارد

هرب! نیب زا تامشچ یوت کش نوا اشدی نوخب ... نوخب ریگب -

نیریآ . تفرگ ارردبر شنازر نتل ویرآ هک درک زاب رس هرخ باال شضغب و

هکن یا رکف درک. ش لغب رت مکحم ویرآ و دیایب نوریب ششوغآ زا درک تالش

بدو شرسم ه ردارب دنک،حاال شریگتسد تشاد یعس سالاه هک یشکم دآ

رد نازر ل رتخد دوش... مک نیریآ هب شقشع زا رذهیا هک دش یمن ثعاب مه

شیاه ر هکلب دیبوک شا هناش رد مک حم و دروآ باال تشم هیرگ ،اب ششوغآ

دنک:

نم! هب ید رک کش نم... زا دایم تدب هن؟ هگم ... دایم دبت نم کن...زا ملو -

شدوخ رب یتنعل دوب. هدیدن حلا دب دح نآ ارات نیریآ هک دش اهمی تدم

: دیشک وا یا هوم یور تسد و داتسرف
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... ینم دوخ ...وت ینم نیریآ -وت

درک: تشم شتسد اررد وا نهاریپ نیریآ

... ویرآ ید رک کش ! هریم تارب مسف هکن ینم نم...هب هب یدرک کش -

و راد گر یلسع نامشچ و دیشک نوریب وا شو غآ ارزا شدوخ وزر وهب

دش: قارب وا نامشچ رد شسیخ

هن؟ هگم ... ینک ریگ تسد دادرو متاجن راب ود هک یسک یرادن دصق -

یناب صع شدوخ دش.زا یم شخپ ویرآ ی هنیس هسفق رد تشاد رتدب درد

... تشادن ربخ یزیچ چیه وزا دوب هدرک شک وا هب هک شدوخ دوب.زا

فگت: هلمج کی رد اهنت و دنادرگربور

... باوخب مک -هی

. تشاذگ شنابز ریز و تشادرب یبلق صرق مهه زا لوا ندزو وریب اتاق وزا

یمن رانک شمش چ یولج از نیریآ خرس نا مشچ ریو صت ... دوبن بوخ شلا ح

رکف ...ات دریگب مارآ ات تسب مشچ و داد هیکت لبم یتشپ شراهب رس رتف.

رتمک درد هکلب داد ژ اسام ار شا هنیس هسفق و دمآ باال مارآ شتسد دنک!

کی یتح دوب هتسنا وت روط چ هک دیسرپ یم مادم شن هذ رد رفن کی دوش...

درک، یم رارف سیلپ اهزا سلا هک یدرم روطچ دنک؟ کش نیریآ هب هظحل

دوب؟ شنیریآ ردارب

***
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. تخادن ردا تلا فسآ یور شیاه ک یتس هکال دز زمرت یور بات شرپ نانچ

. دیود لخاد شناوت مامت واب درک فقوت م ناتسرامی ب یوربور ار نیشام

ی قافتا هک درک یم سامتلا وزنام نیم هبز شلد ورد دوب شناهد شرد بلق

یبخش هشی ش تشپ زا نانز س فن سفن دشو ناکدوک شخب دراو نتفید.

بیس دید، هاگتسد ریز هک ار شکچوک .نت تشگ ش کرتخ لاد بند ویس یآ نا

جراخ شخب زا یراتسرپ وبدهک هظحل نامه تسرد و تفر نییاپ شیولگ

ید: سرپ ، تیعضو نآ رد نروس ندید دشواب

دید؟ موا -

نایم شهاگن هک روطنامه و دیشک شیاه هیر ارهب اوه ی تخس هب نر وس

فگت: نارگن ، دیخرچ یم ووا شکرتخد

هرآ؟ ... هبوخ شلا ؟ح هبوخ شلا -ح

رت رسعی دندوب هتسا وخ و دندوب هتفرگ سامت ناتسرامیب زا هک یا هظحل زا

لا بند شار هاگن در راتس دوب.رپ هدیشکن ت حار سف ن کی ، دناسرب ار شدوخ

درک:

هنوت یم نیا ... نییاپ دایم دمام شندب یامد و همظنما ن شبلق نابرض -

هدیم ماجنا ور ینامرد وراد هراد شکش هش.پز اب کانرطخ شتیم سال هساو

اما...

دش: نارگن ر تشیب نروس
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یچ؟ -اما

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن راتسرپ

ور دازون ندب یامد و بلق نا برض هنوت یم هک ییاهزیچ نیرت مهم زا یکی -

هساو راک نیا ! هدلوت زا دعب ردام اب داز ون یتسوپ سامت هنک، می تظن

رد یتح ، دلوت از دعب طقف .هن هدیم باوج رتشیب یتح سران یاه دازون

هب یگرزب یلیخ کمک هنوت یم مه نتسه یرتسب ویس یآ نا یوت هک یت دم

ریذپ ناکما راک نیا نوترسمه یمسج طی ارش یلدل هب هنافساتم هنک. دازون

... نیمه هساو . تسین و هدوبن

داد: همادا نروس نامشچ هب هریخ و درک یثکم

هتشاد امش وراب یتسوپ سامت نیا نوترتخد هک هنیا ش کشزپ داه نشیپ -

وراکنیا هنوت یم مه ردپ ، تسین یبوخ طیارش رد ردام هک ینا !مز هشاب

هدب... ماجنا

داد: ناکت رس دیدرت ویب دیود ن روس بلق ،رد هناردپ سح هتاب خیمآ یمغ

؟ منکب دیاب راکیچ هشاب ... هشاب -

درک: شا ییامنهار لخاد هب یگنرمک دنخبل اب راتسرپ

... دییامر -فب

رت کیدزن ی هلصاف زا شرت خد ندید دشواب شخ ب دراو وا لا بند هب نروس
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رد هک یضغب درک... ضغب هدارا ،یب سران نادازون صوصخم هاگتسد ریز

ی لدنص راتس ...رپ تفرگ مد شاررد ندز فرح ناوت و دناود هشیر شیولگ

نروس . دروآرد ار شیوتلا وپ دنیشنب هک تساوخ وزاسورن دروآ کیدزن یا

ت، سشن نهک یمه و درک نازیوآ یلد نص تشپ و دروآرد نت ارزا شیو پتلا

هاگتسد زا طایتحا دوب،اب شنت کشوپ کی اهنت هک ار وا کچو ک دازون راتسرپ

: دروآ نوریب

ینکد. زاب ور نوتنه ریپ یاه همکد افطل -

مکده مست تسد دشو نییاپ باالو شکرتخد هب هریخ ن روس یولگ بیس

طایتحا اراب دازون راتسرپ رکدو زاب همین اهارات همکد برد. شنهاریپ یاه

... داتسیا نروس یارب نامز ت. شاذگ شردپ ی هنهرب ی هنیس هسفق یور

: دنامب اتگمر دیشک دازون یور یکچوک یوتپ را تسرپ

... شرمک ور دیراذب و نوتتسد مورآ دینوت یم -حاال

هدیسر دح نیر خآ هب شبلق نابر رکد.ض یمن رواب تشاد هک ار حیلا نروس

هکات یس ادد!ح یم یگدنز سح شا هنیس هسفق یور وا کچوک ونت دوب

، تشاد ش زرل یمک هک شردحیلا تسد دوب. هدرکن هبرجت تق وچیه حلا هب

: دیسرپ ی نارگن توبا سشن وا رمک یور و دمآ باال مارآ

؟ تقو هی هتفین -

: دیشک بقع ار شتسد مارآ دشو رت قیمع راتسرپ دن خبل
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. دیشابن نارگن ... هتفا یمن -

هسفق یور ار شرس شکرتخد و داتسرف نییاپ راد ادص ار شناهد بآ نر وس

ارردرب وا کچوک نت طایتحا هکاب ردحیلا نروس درک. اجباج یوا هنیس

شکچوک ینیب هاو بل . دنارذگ رظن شارزا تروص یاز جا کت کت وبد، هتف رگ

دنچ ورهزا دوب باوخ شکرتخد ... شرس یکرک ی اهوم و شروب یاه ،مژه

و دوب هتفرگ مارآ شردپ ی هنیس هسفق یور درک. یم ونقو قن یا هظحل

ناج زا یا هکت ، کچوک مسج کهنآ دیسرپ یم شدوخ زا هظحل ره نروس

رتشیب ضغب ؟ ناشدوخ ماقتنا و قشع ی هرمث ؟ تسا شدوخ و انیاس

درب: نییاپ مارآ ار شرس و دروآ درد ارهب شیولگ

؟ موه ؟ ییولوچوک ردقنا ... ردقنا چار -وت

و دنک یقون و قن هرابود شکرتخد هک دش ثعاب وا، شوگ رانک شا زمزهم

: دنزب یگنرمک دنخبل اه تدم زا دعب ن روس

؟هرآ؟ ینم رتخد ووت... ماوت ی اباب نم -

: دیسوب و تشاذگ وا یکرک یاهوم یور مارآ ار شیاه بل

نم؟ یولو چوک رتخد -

لثم شکرتخد کدرو یم درد شبلق راد... شخ و دوب هتفرگ شیادص

دزات کلپ راب دنچ و نیدنچ داد. یم نیکست ار شدرد تشاد یوق ینکسم

هظح ل نامه تسرد و دزیرن شا هنوگ یور و دوش ریگرد شیاه ابمژه کش ا
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و تسش ن شا هلولگ مخز یاج تسر ،د شکرت خد کچوک تشم هک دوب

نرف کی ارو شگن رشوخ یرتسکاخ نامش درک...چ زاب یتخس ارهب شنامشچ

هیبش و هشاب رتخد نوم هچب مراد تسود " درک رارکت نروس شوگ رد راگنا

مامت ینک، یم شهاگن یتقو هک هیبش یردقنوا ! شامشچ اصوصخم نم...

ییاج متفر !ای متسین نم هگید زور نوا زور... نوا و هتفیب نم دای تدوجو

"! یدرک مکاخ تدوخ یاتسد ،ایاب ینکن مادیپ تقوچیه هک

مه یور نا دند رکدو زاب هار شا هنوگ یور هدارا یب نروس کشا هرطق

اب ناشکرتخد دوب! هدرک لمع شفرح هب انیاس . دزرلن شا هناچ هک درش ف

یم هک یردام بدو. هدماین شوهب زونه هک یرد دز...ام یمن وم شردام

مخز یور ار شتسد شکرتخد ! دراذگب نروس لد ارهب شغاد تساوخ

یمخز تش.هنام اذگ مه یور ار شنامشچ هرابود و درک اجباج یوا هلولگ

و دینش ش دوخ طقف ار نر وس ی هم زمز دوب! هدرک کیلش شردام هک

: شدوخ

! دایز ... یتردام هیبش -

ت شاد هزون ضغب ت. سب مشچ و دیشک سفن قیمع ار وا یوبشوخ رطع و

دوب. مه ،رم شمخز یاج یور وا تسد سح یلو رددی یم ار شی ولگ

د... شاب شمهرم ات دوب هدمآ ش کرت خد

***
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... دونشب یا هدننکراودیما ربخ ات دوب هدنام هریخ رتکد ناهد هب سرتسا اب

. هشی مرنالم هراد شبلق نابرض و ندب یامد نوبههرت... تولوچوک -حلا

ومثربدو! اعقاو نوت کمک

دنخبل دشو خجرا شا هنیس یزا گدوسآ ن،اب روس ی هدش سبح سفن

دز: یگن رمک

. دیشاب شبق ارم افطل -

درش: ف نانیمط وهبا تش ذگا شا هناش یور تسد ، شیوربور لا سنایم درم

ننک. پادی دوبهب رتدوز هچ ره مه نوترسمه م راودیم .ا دیشابن نارگن -

درم باوج رد فرح ویب دیشک نریت روس بلق تاسیان، یعضو روصت زا

تمس هرابود تش، ذگ شرانک زا رتکد یتقو داد... ناکت رس شیوربو ر

هک دوب شکرتخد هب خهری میقتسم شهاگن . تشگرب ویس یآ ینا هشیش

مه زونه . دندوب هداد شرارق سران نادازون صوصخم هاگتسد ریز هراب ود

آمار شتس دنک.د سح شا ه سفق وری ار کوا چوک نت یامرگ تسناوت یم

نیریش الف تخا دوب،اب هدرک هبرج هکت یسح . تسش ن شبلق یور و دمآ باال

و ندش ردپ معط لثم نیریش دوب... شرمع سح ن نیرت یگمغ و نیرت

دوب... ه دیدن نارا شدنزرف یتح زونه شکرتخد ردام هکنیا سح زا نیگمغ

. تفر یوژه یاه تبق ارم تمس و تفرگ کچو ک مسج نآ زا هاگن یتخس هب
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جارخا و دوب هدش هباپ ترامع رد هک یمنهج دید...عبدزا یم ار انیاس دیاب

ناتسرامیب زا سا مت نیلوا هکاب دوب هتشذگ ت عاس چدن اهنت ، شوایس ندرک

یلو دوب هدرک زاورپ وا تمس هب ابیرقت ، شرتخ د تیعضو دروم رد ندینش و

دن. یبب ار انیاس دوب هت سناوتن زونه

بش آن دوبن رارق هک راگنا ... یربا و هتفرگ تدش هب اوه ویل دوب رهظ

ناشکرت دوب،خد هدش ترپ اه زاپهل شیانیاس هک یبش دوش... حبص وطالین

یب ... جارخا ار شرادافو ورای دوب هدرک کیلش انتآ دوب،هب هدمآ ایند ب رتدوز

اب مه ار شرهاوخ یگدنز بقل بش دوب هدرک سیع رفن کی ه کنیا زا ربخ

نامزمه و داد همادا شیاه مدق ،هب دزیرب هبهم ناش یاه سکع نداتسرف

و تف اررگ ترامع کشزپ ی هرامش . دروآ رد شیوتلا پ بیج ارزا شلیابوم

: تفگ همدقم ،یب دیچیپ ششوگ رد وا نت فگ ولا یادص هک نیمه

کانتشحو مباصعا گنینر... ور مولج راپسب ... منیبب ور انیاس ماوخ یم -

... مرادن اوعد و گنج هلصوح ! بشم ا هدرخ

هب یهتنم یاه وپله درک عطق ار سامت ، دشاب وا زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

جل راگنا شیاهاپ دوب. نیگنس شیاه مدق . تفر ارباال شرظن دروم شخب

یسک ، تشذگ هک یراتسرپ هاگتسیا یولج ند...زا مآ هار ربیا دندرک یم

نیا اهرد سلا ناش یگداوناخ ک شزپ هک تسنا د یم رگنفت. را شیولج

یسک ده، اوخب شناراکمه زا وا رگا کش نودب و هدرک تمدخ ناتسرامیب

دی، سر هک اسانی یصوصخ قاتا در تشپ تف. رگ شارنخودها دورو یولج
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درک: دیکات و دمآ نوریب یراتسرپ

... هقیقد دنچ طقف -

یا هظحل . تسشن یرد هریگتسد یور ن روس تسد و تشذگ ش رانک وزا

قاتا دراو و داد فراش نییاپ ارهب هریگ تسد دعب، و دریگب اترآما تسب مشچ

و دروایب بات تسناوتن ، فلتخم هاگت سد همه نآ نایم انیاس ندید دش.اب

ار شلداعت ات تفرگ راوید هب تسد دش... خیلا شیاهوناز ریز یا هظحل

کی یتح متما زور کی دوب... هدروآ .مک تسب شرس تشپ وردرا دنک ظفح

شیاهاپ زا یکی واو تسد ود ره یور شها دوب...گن هدرو خن مه بآ هرطق

هک دوب دش...گهتف رارکت شرس رد رتکد یاه فرح و دیخرچ دوب چگ رد هک

و هدرک شمکش ظافح ار شناتسد ، شکرتخد زا تظفاحم یارب انیاس

دوب، هدیشک وا هک یدرد ر وصت دنا...زا هدش درخ شچم یاه ناوختسا

هدیشک وا تمس مارآ شیا ه مدق دعب، و تسب مشچ یتحاران اب یا هظحل

و دوب هتفرگ ار شتروص لک ابیرقت شتروص یور ژن یسکا کسا .م دندش

مک نزو مه شا یرادراب جوا رد انیاس هک دیم هف یم رتشیب هظح رهل نروس

زور هب زور شیانیاس وبدهک هدرک هچ بدوابوا؟ هدرک هچ ... تسا هدرک

؟ دندوب هدروآ ناشدوخ رس رب هچ ود دش؟ره یم بآ رتش یب

رد ناتسرامیب یتروص سابل دش. مخ شتمس و تشاذگ وا تخت ی هبل تسد

تسناوتن یلو دنزب یفرح ربدات انیاس شوگ کیدزن بل دز... یم راز شنت

شا یناشیپ هب بل . دریگب وا یناشیپ ندیسوب اربیار شا یگنتلد یولج
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درد دوب. راد شخ شا هم زمز دش. خیلا کشا ناشزا مشچ و دنابسچ

... تشاد

! رتشیب نم ... ینک شلغب هک هرظتنم نومرتخد -

تشپ یوارازا مخز تروص ات تفرگ رسباال ... دیشک ریت شبلق رد یگر

: دنیبب شکشا ی هدرپ

هدرکن لغب ور یدازون چیه اتحاال نم ! تسد فک هی ردق ... هکیچوک یلیخ -

تو! دوجو زا هکیت هی ندرک لغب سح ... انیاس تشاد یب یجع سح م... دوب

رانک یلدن ص یور . دتسیاب نآ زا رتشیب تسنا وتن و دیشک هیا دیرب سفن

درک: سمل ار شتسد چگ مارآ و تسشن واو تخت

زا هک مدرک راکیچ ؟ یوق رتخد نوا زا مت خاس یچ ؟ تاهاب مدرک راکیچ -من

لغب یاج هب ؟هک مدیدن ور تاه هدنخ تقوچیه هگید دعب، هب ییاج هی

ولج هرذ هرذ رکمدکه راکیچ ؟ یدیباوخ ت خت ور یروطنیا ، نومرتخد ندرک

سانیا؟ یدش بآ مامشچ

یمن ... تخوس ی کانتشحو ضغب زا شیولگ و تشاذگ تخ یت هبل یناشیپ

رآما ِقح یتح شدوخ دنک...هب هیرگ تساوخ یمن . دنکشب ضغب تساوخ

هب شیاه فرح و تشاذگ وریمه مشچ داد... یمن ار هیرگ از دعب ندش

دش: لیدبت مارآ یا هم زمز

هک یمسا !ره مینک باختنا امس شسا و دیاب ... هرادن امس زونه نومرتخد -
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دیراذب ... دینک یگدنز ، دیدنخب ، دیشب بوخ رتدوز ...بدیا یتشاد تسود وت

! مشاب ریمه،نم یم نوتارب هک یشکمدآ اون

***

رارق یب ود ،ره نطاب رد یلو دی سر یم رظن داعیهب رهاظ در زیچ همه

دوب، هدش راکشآ هک یتقی وقح ناشثحب و راه زاان ...بدع یمخز و دندوب

یب ار تعاس دنچ نامه ، ویرآ و دوب هدن ام شقاتا رد تعاس دنچ نیریآ

نیریآ یتقو ... دنداد یم شرج ز شراک واف دوب ه تسشن میلب یور تکرح

شدب حلا یلو دوب ه دیرپ گنر دوب، هدمآ نوریب قاتا زا تع سا دنچ از سپ

ریز دوش، لدب درو ناشن ایم هملک کی یتح هکنیا نودب داد... یمن ناشن ار

وا زا دوب هدش رضاح اذغ یتقو اهنت و دوب کهدر تسرد ماش وا هاگن

! نیمه ... دیایب زیم رس دوب هتساوخ

کمک ا هولقود هب نیریآ هشیمه لثم ، دندوب هتسشن زیم کی رس هشیم ه لثم

دوب... هدرک رپ شدوخ ار ویرآ ب اقشب هشیمه لثم ، دنروخب اذغ دوب هدرک

ناشمادکچیه هک توافت نیا اب دوب لبق هیا بش لثم تس رد زیچ همه

توکس رد ماش ... دنتفگ یم یزیچ اهولقود هک ینامز رگم دندز نیم فرح

هکآویر دوب هتفر اه فرظ نتسش غارس فرح یب نیریآ و دوب هدش فرص

تسنا منیوت ویرآ و درک یم یروخدوخ تشاد نیریآ . درواین تق اط رگید

... دنیبب ش لباقم ار وا شند بآ

زا دوب شنتسش لوغشم نیریآ هک ار یب اقشب و تشاذگ هناخزپشآ اپهب
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دش: لفق شنامشچ ورد دمآ باال نیریآ راد گر هاگن . دیشک شتسد

؟ ینک یم راکیچ -

: تفگ و تشاذگ کنیس اررد یفک باقشب ویرآ دوب... هتفرگ شیادص

. مینزب فرح دیاب -

و تشادرب ار باقشب هرابود دعب، و درک شهاگن هبیرحف یناث دنچ نیریآ

: تفرگ ویرآ زا هاگن ، دیشک یم نآ فک یب صع ار شچاکسا هک روطنامه

... مروشب ور اه فرظ دیاب -

: دشاب طلسم شدوخ به درک یعس و تفرگ یها توک سف ن ویرآ

! مینزب فرح دیاب تفگم ... نیریآ نکن یز ابجل -

نیح و درک تمواقم نیریآ هک دریگب وا زا هرابود ار باقشب ت ساوخ و

شتسد زا باقشب ، شندرک فقوتم وابیار وتالشهیا ویرآ اب شا یزابجل

ی هتسکش هیا هکت ارهب شهاگن نیریآ ... تسکش یدب یاد وابص داتف ا

ثملامهد تسرد ش دش.گنها لفق یور شیاه نادند و تخود شیاپ شی پ

ار شا اچهن شزرل ویرآ تس اوخ یمن . تفرگ فده ار ویرآ یمخز یگر گ

دشو مخ . تشاذگ یم رانک ار شفعض دیاب ، نروس زا تظف احم یارب . دنیبب

ادد: رادشه ویرآ هک درب هت سکش یاه ینیچ تمس تسد

! نزن تسد -
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یلو دننک عمج ار هتسکش یاه هکت زادرفتات نا وخکا وراج لا بند وهب

هک ار هکت نیموس درک. ناشندرک مجع هب عورش تسد وبا دادن شوگ نیریآ

زا یسیه اهنت . درواین رباو هب مخ ربدیویل قیمع ار شتسد فک ، تشادرب

... تشگرب شتمس ویرآ هک تشا درب یر گید ی هکت و دیشک شدیدش شزوس

نانچمه هک نیریآ تو خیر یم هناخزپشآ فک هک ینوخ یاه هرطق ندید اب

و ینارگن واب درک اهر زار ادنا کاخ و ادد،جورا یم همادا شراک هب

درک: دنت اپ شتمس دوب هدش یکی هک یتینابصع

؟ ینک یم را کیچ -

دوب! هدیشک داد وا رس ابیرقت ها، تدم دعب دوب. هدارا یب شیا نتباالیصد

زا یخآ و درک اهر ار هتسکش یاه هکت نیریآ و ارگرتف شتسد هرود چم

نادند ، شقیمع مخز ندی وابد درک زاب روز ارهب وا تشم ویرآ . تفگ درد

فگت: بل ریز و درشف مه یور

زا! بجل -

می درد شرس دوب. هدن ارذگ ار یکانتشحو زور دوب. دیدش شا یز یرنوخ

تسد هب تسد اه، وامتمنآ دروخب ماش تسرد دوب هتسناوتن تحی درک...

شیاهوناز دشو هایس شهک مشچ شیپ . دننک رتدب ار شلا ح هک دوب داده مه

ش دنلب ت سد وریو درب شرمک و اهوناز ریز تسد یلط مع یب ویرآ مخ،

درک: ونهلا درشف شتشم اررد وا نهاریپ رایتخا نیب یریآ درک.

نی... مز مراذب -
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ینوخ نارگن هکنیا ن ودب دشو ناشقاتا دراو می قتسم . درکن یهجوت ویرآ

ه یلوا یاه یمکک جهبع تمس و دناباوخ ت خت یور ار ،وا دشاب تخت ندش

یم یآرنی یاه خزم یور خزم شند نز فرح نیمه دزو یمن فرح . تفر

دوب! ینابص ع ششوپهایس درم ... دروآ

یا هق یقد و داتسرف نییا پ رادادص ار شناهد ،بآ تخت ی هبل وا نتسشن اب

درد زا نیریآ تروص . دیشک شمخز نارهب یداتب هب هتشغآ ی هبنپ ویرآ دعب،

: تشاذگن ویرآ هک دشکب بقع ار شتسد تساو وخ تفر مه رد

هش... یم مومت -االن

هک دید ار ووا درک زاب درشف یم مه یور درد زا هک ار شنامشچ نیریآ

هدز نوریب شند رگ گر دوب. شمخز هب یگدیسر لوغشم تیدج اب نانچم ه

نیریآ ... دندوب ندش هراپ زرم رد فراش تدش زا شا هقی قش یاه گر و دوب

مخز ارازریو شنامشچ راب کی یتح ویرآ و درک شهاگن تدم مامت

دش یم ثعاب شمشخ یلو درک یم سح ار نیریآ گنها ینیگنس . تشادنرب

هب نیریآ دوب. ش زمرق طخ نیریآ ! دناخرچب ندرگ وا تمس دناوتن یتح هک

یب یکشا هرطق دوب... هدرک اردر وا زمرق طخ و دوب هدز بیسآ شدوخ

فرح دش. گم شا ه قیقش یا هوم ورد دیکچ نیریآ شچم زاگشوهی ادص

ور ترهوش مه ینوت یمن "وت دیچیپ ششوگ رد راب نیمد نچ یارب شوایس

، هشب هجوتم نروس زا یزیچ هگا ! هسیلپ ویرآ ور... تردارب مه یشاب هتشاد

"... هتفا یم رطخ هب نوشود ره نوج
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نامسناپ قیقد و عیرس انچن دش. دنلب دزو نامس ارهباپن هرگ نیرخآ ویرآ

شار دوخ مخز اهراب دمآ...یرآو یمرب یا هفرح یرو مام هکنتاهزا دوب هدرک

یارب تساوخ و تخا دنا رود ار ینوخ یاهزاگ دوب. هتسب شیا ه تایلمع رد

کرتخد هک دورب نور یب قاتا زا نیریآ یارب ی نیری ش ین دیشون ندروآ

دز: شیادص

؟ ویرآ -

هرخ وباال تش گرب شتمس . دندش تشم هک ارددی شناتس د نیریآ و داتسیا

دش: زیخ مین شیاج رس یتخس هب نیریآ درک. شهاگن

... هبوخ حملا نم ! مینزب فرح -

: دروخن ناکت شیا رسج زا یلو تسب ردار ویرآ

هن هگم ... ینک رفرا ترامع اتزا درک قیرزت هبت ور وراد نوا هک دوب نروس -

؟

یب نیری درک.آ یم لر تنک ار شدوخ تشاد یتخس وهب دوب هتفرگ شی ادص

: درشف شناتشگنا نایم مکحم یردار هریگتسد داد.یرآو ناکت رس فرح

رفن دنچ ، نتفرگ ور اه سکع نوا هک یزور نومه اق یقد شی، پ زور دنچ -

سیلپ بش نومه و ندینش هقطنم نوا یوت کیلش یادص هک نداد شرازگ

درک... ادیپ ور میدوب شلا اهندب تدم هک یراکف والشخال شآ سجد

دوب. هدش خاروس شینوشیپ ... نلسطینا روس یلصا نمشد ! شوواچ
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نه؟ هگم ؛ یدوب اجنوا زور نوا ! ندوب کهدر هراپ هکیت اه گس ور شدسج

رس هرابود . دیوگب غورد هک تساوخ یمن . دیوگب غورد تسناوت یمن نیریآ

: تشاد رب مدق شتمس مارآ ویرآ و داد ناکت

نک! فیرعت مارب -

: دیزرل یم که یتسد دی. شک شتسد نامسناپ یور تسد ن یریآ

مت... شگ یمرب هاگشناد زا مت شاد زور نوا زور... نوا -

: داتسیا شتخت یور بور ویرآ

بخ... -

دوب: ندنک ناج لثم شیارب ندز فرح

راوس روز وهب تخادنا ریگ ونم تولخ ی هچوک هی وت شوواچ ... شوواچ -

درک... شنیشام

یفخم ار یمهم عوض وم نینچ نیریآ هک درک یمن رواب دش. رت هریت ویرآ هاگن

. دشا ب هدرک

بخ... -

: دیپت شیولگ رد نیریآ دشوقلب رت هتفرگ شیادص

دوب، هدموین هگا هگا... دوب... ه دیسرن نروس هگا ! هشکب ونم تسا وخ یم -

! مدوبن اجنیا نماالن
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یبصع یا هدنخ کت دیو شک شی اهوم تشپ مکحم ار شتسد ود ره ویرآ

درک:

ور تنوج دصق هک یگیم مهب ؟رآه؟االن یگیم ونیا نم -ووت...وتاالنهب

؟ ندوب هدرک

نکد: شمارآ درک تالش نیریآ و تفر باال شرخآ ی هلمج اب نا مزمه شی ادص

نم... شنک... وگ ویرآ -

: دادن ناما رآوی

دیکهن؟ دهت رو شنوج نم نتسنود که یدوب نارگن ؟ یدوب شنارگن -

مه وزاب دروآ ارباال شت وددس ره ویرآ هک یفرح نتفگ هب درک زاب بل نی ریآ

: تشاذگن

ی تسنوت روطچ ... نیریآ یتسنوت روطچ یلو ! یدوب شنارگن هشاب ... هشاب -

؟ یگن ور یمهم عوضوم چنین ترهوش نم،هب هب

درب: ادصباال هیرگ نایم ال باقتم و تسکش نیریآ ضغب

بیسآ مدیسرت یم ... دیریگب رقرا مه یوربور مدیسرت یم ! مدیسرت یم -

دی! نیبب

کدر یم رکش دوب،خادار هداد تسد ارزا شلر تنک هک تیعضو نآ رد یتح

حضاو ار ناشردام و ردپ دایرف اه هچب و دنتسه ادص دض قیاع اه قاتا هک
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... دنتشادن یهانگ شیاهو لقود . دنونش یمن

داد: ناکت نیفرط رسبه شبل جنک یدنخل ابت ویرآ

رت گرزب ادهر زور ره یتخاس تنهذ ی هشوگ زامن هک الیی ویه نوا -

یدرک ضرف یچ ونم ؟ یتفگن هک مرایم شرس هچبالیی یدرک رکف ه! شیم

؟ نیریآ

دنک: عافد ناش تفج زا هک درک یم ار شش تال مامت نیریآ

ظ فاحم دگل و تشم ریز زا ونم داد... یم تاجن و منوج راب چدن نروس -

مت اجن شو واچ تسد داد،زا ارفرمی ترامع ،زا دیشک نوریب شا ببا یاه

داد...

دز: داد و تسشن راوید یور شتردق مامت اب ویرآ تشم

ور وت هک منو نمم ! منونمم شزا ونم هداد تتاجن نروس هشاب ... هشاب -

... نیریآ لوی منک یمن راکنا ور درک تار هکب ییاهراک ... دنودرگرب مهب هرابود

رت: هدنامرد دش... رت مارآ شیادص نت

ینود یم ردن! خم داوم هدننک وتلودی یچقاچا ق شردپ و یناطلس نر وس -

؟ هتشک ور ندوب شنمشد و میدوب نوشلا بند هک ییاه مدآ زا رفن دنچ ن روس

ه؟ رایم نو شرس هچبالیی کهن یم ش هاخپ نووج نیب هک یداوم ینود می

... مزاب و منک نیم راکنا ... هداد تتاجن نروس
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: دیشک شیاه هیر ارهب اوه یتخس وهب تفرگ راوید هب تسد

که نتس ه نو ریب نوا ماخ نووج همه نوا یلو یلو... منونمم ش زا مزاب -

ورف دایتعا الب جنم وت نراد رتشیب زور ره تردارب فی ثک لغش ی هط ساو هب

ور مدنبب مشچ ؟ مراذب تسد ور تس منک؟د راکیچ یاوخ یم نم ن...زا ریم

هنزب ور شدر هتسنوتن سیلپ ساهل دنچ هک یکانرطخ راکف ابخال منز هکنیا

؟ هطابترا رد

شلغب هک یا هظحل نروس ِهانگ یب هاگن دوب... شدوخ ترزا هدنامرد نیریآ

ضوع ار تق یقح هاگن نآ یلو دش یمن ودر شنامشچ یولج زا دوب هدرک

و دوب هت شک دآم اعقاو نروس درک... یم دیلوت داوم اعقاو نروس درک. یمن

شدوخ رد تشاد رتش یب هظحل ره ار نیریآ ، ویرآ یاه فرح ِض حم ت قیقح

: تسکش یم

وت ور نوم چبه شاظفاحم هک ید رم رتخد ! مراکف خال نومه رهاو خ نم -

یم فرح نوشزا یتقو ! هتنز اگری وت راکف خال نوا نوخ ... نتشک ممکش

یرفنتم ؟ ویرآ یرفنتم هز ادنا نومه هب منم ...زا هدیم رفنت یوب تن ینز،حل

؟ هراکف ِروداتخال تخد و رهاوخ تنیر هتا،یآ هچب ردام ، تنز هک

: دیرغ شی اه نادند نایم زا ویرآ

وگن... ترپ و -چتر

ناهگان حاالهک یتح دوب، ه دروخ مخز روصنم لا ثما مهکهاز ردقچ ره
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تسا یشوهاب و ناوج راکف خال رهاو روخ وصنم رتخد نیریآ دوب هدیمهف

یا هرذ مه دوب،زاب هتشاذگن بهاج شد وخ دریاز نی رت کچوک سالاه هک

یدب اهو یبوخ اراب کرت خد ویرآ دوب. ه دشن کم شبلق رد وا ندوب زیزع زا

هر جش هن دوب مهم شیارب نیریآ ِدوخ !وا دیتسرپ یم شیا ه یزاب هاوجل

... شا نهما

دوب: داضت رد شنامشچ کشا هکاب یدنخبل دز... یخلت د نخبل نیری آ

مبلق هظح ل نوا ! ویرآ یدرک شک نم هب یتح ت...وت سین ترپ و ترچ -

اه سکع نوا کهوت یدرم نوا یلو یلو... دش رتسکاخ م هنیس وت راب رازه

نم هنم!زا ردارب ،ابمز هشا ب یناج و شکمدآ و راکف خال هگا یتح ، یدید

منک! یش ک ردارب ها وخن یلو ریگب و منوج ... سیلپ هب شم دب ول هک هاوخن

چیه دشن لدب درو نودب اه هیناث فرتو ورف یکاندرد توکس اتاقرد

و دوب هدرک ت جح مامتا شردارب رس رب ابوا نیریآ دش. یرپس یا هملک

ینابرق شا ساهل وسپرود جناو رسمه لبق سال دنچ که یسی لپ

... شلغ وش رسمه نایم دوب هدنا وبندد،م هدش رو صنم لا ثما ییاهراکف خال

یفخم روم ام ناونع هب هن اعاجش ها سلا هک یسیل نیپ اکرتر تسرد ! شدهعت

دوب هداتسیا ینز یوربور دوب،حاال ش دهاش نیریآ و هدرک تیلا یوژهعف و

بیس دوب! شرسمه هک ینز ... تفگ یمن و تسناد یم ار مر جم تیوه هک

اودر شتسد فک هب یهک راشف تدش زا شناتشگنارس و تفر نییاپ شیولگ

ندد: روخ ناکت وا یلسع نامشچ هب هریخ شیاه بل دش. فسدی درک یم
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سکع نوا رهک اگنا هن راگنا لبق... لثم میشیم هرابود ادرف وگن!از ... هشاب -

هو تردا رب یناطلس نروس مسا هب یدرم که منک یم شومارف ! مدید هاور

زج یهک تسه یسک اهنت وت، هک منک می شومارف ... تردپ یناطلس ر وصنم

ینوت یم حاال نیمه یتح و یدید شور هرهچ نروس کیدزن دارفا

... ینک شی نشسایا

یلو دش ته شادرب راگنا ناهگان درک، یم ینی گنس نیریآ بلق یور رابیهک

دز: خی ویرآ یدعب فرح هکاب دوب هدیشکن تحار سفن نهزو

ریگتسد هساو یش یهچتال لبق،زا لثم تسرد لوی منک یم وش مارف -

ردخم داوم نادجو باذع نودب هک ییاه مدآ منک! یمن غیرد نوشندرک

ششخب ،القی نوشینووج به نشک یم دنگ و نممدر ووج ت سد ندیم

! تقو چیه ... نتسین

رد تشاد درد . تفر ج ورخ مسترد و تفرگ یوا هدز تهب ازاگنه مشچ و

یور هک شتسد وآدر... یمن وربا هب مخ یلو دش یم شخپ شا هنیس هسفق

هدش مب شتد هب هک ییادص رکدواب ثکم یا هظحل ، تسشن یرد هریگت سد

: تفر و تفگ هلمج کی اهنت راد، شخ و دوب

... مدرکن کش تهب تقوچیه نم -

وا خیلا یاج هب تام ِتام هک ینیریآ دشاب ف داصم رد، شند هتسب یادص

شبلق اجهب کی اهیداین یتخس مامت هک راگنا ناهگا دعب،ن و دنام هریخ

هفخ نآ اررد شغیج دنو ابسچ شیاه بل ارهب شتشلا ،ب دشاب کهدر هلمح
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نانچم ه نروس یلو دوب هتشاذگ شیاه شزرا یور وا،اپ رطاخب ویرآ درک...

هک کدن شروب جم تساوخ یمن ویرآ ... سیلپ ویرآ و دوب بیقعت ت جمرِمحت

ِنوا درک ریگتسد یارب ار شش تال لبق ملث یلو دهد ول سیلپ ارهب شردارب

دندوب مه خمافل بطق و نمشد ، شردارب و رسمه ، نروس و ویرآ درک... یم

یزا رگید تسد هاارهب نآ زا یکی هک دیسرت ...می دیسرت یم نیریآ و

! دهد تسد

***

( انیاس ، صخش لوا یوار )

وا یلو متشادن رو ضح کمنا نآ رد مدوخ ر اگنا هک یروط ... شمدید یم

و تش اد مخز شتروص رساتاپ! دوب... هدیشوپ هایس ! شمدید یم ار...

دوب. زاب همین هکات ییاه همکد اب دیود یم دوب. هدش یکاخ شنهاری پ

یناشیپ هب هنام حر دوبند،یب هتخیر شتروص رد هک ییاهوم ورات میددیو

ییاهدرم و دمآ یم کیلش یادص ... غولش و دوب کی ندزد!رات یم شالق شا

و دندرک یم رارف یا هدع . دندر ک یم یزادناری مهت تمس هب هک مدید یم ار

یور شیاه شفک ندمآ دورف یادص و دیود یم نروس ... بیقعت یا هدع

روضح محور یلو وبند اجنآ ممسج هک راگنا دش. یم رارکت مشوگ رد نیمز

یم لدب درو هک دوب هل ولگ دشو یمن عطق یا هظحل کیلش یادص . تشاد

یادص ، تفر گ هانپ یگرزب و گنر یک شم نو تشپ ن روس یتقو . دندرک

یلو مدید یمن ار شتروص دمآ. ولج ی شوپهایس درم دشو رتمک کیلش



793

یمسج رد مبلق ... دنوش وربور مه اب دیابن ود نآ هک تفگ یم نم هب یسح

یم سامتلا منورد یتمسق و دیپت یم تعرس نیرخآ اب تشادن رو ضح هک

! دنرادرب مه رس زا تسد ...هک ددرگنرب نروس ...هک دورن رتولج درم هک درک

مدق تشاد دش. هقلح هحلسا رود شتردق مامت هکاب اردمدی نرو س تسد

داد یکته نو ی هندب هب هشیمه رتزا هتسخ ار شرس شدرم. یم ار درم یاه

راشف دشو یم رت کیدزن تشاد درک.رمد کاپ ار شبل ی هشوگ نوخ و

دشاب نامزمه درم، رخآ مدق ... رتشیب هحلسا رود هب نروس ناتشگنا

تروص اهو مشچ با نروس هک دوب هظحل نامه اقیقد و نو کران شند یسر

و تفرگ هناشن دش، یم رجفنم راشف دشت زا تشاد هک یندرگ گر و خرس

شیاهوناز یور درم درک. خارو ارس درم ی هنیس شا هحلسا زا یا هلولگ

نیا دیابن متس ناد یم هک یروط ، تشادن دوجو که یناهد اب ونم داتفا

: مدیشک غیج مدوجو قامعا ،زا دتفیب قافت ا

-هن!

مرس باالی دیفس فقس هب هریخ ، مهاگن و شدند زاب هدز تشحو منامشچ

قوب یادص دوب. هدش یمارآ ی همزمز هب لیدبت یرادیب مدن،رد لب دایرف . دنام

دراو هرطق هرطق یهک مرس ندید .اب دیسر یم شوگ هب مرس باالی یمظنم

رس هک ید رم هب دا تفا ممشچ وات دمآ نییاپ مارآ مارآ مهاگن دش، یم منوخ

دشومزنای رت تخس مندیشک سفن دوب، هتسب مشچ و هتشاذگ متخت ی هبل

رد رگید ، مدرک یم لمح هک هامهیا تفه نینج مدرک سح هک مدیرب سفن
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ملیف لثم زیچ همه ... شردپ و نم ناج زا یتمسق ! مکرتخد ... تسین منطب

و یرا بجا رسمه ار، مرانک درم دش.من در ممشچ یولج زا یکانسرت و هاتوک

پهل یور ار مدوخ دعب، دیدمو رگید ینز اب شباوخ تخت اررد مدنزر ف ردپ

م... داتفا وا، تسد زا ندش زآدا یارب میاه تالش نایم اهیپادرکدمو

، دروخ نیمز هب مرس هک ینامز تسرد دعب، و مداتفا ار هلپ وچدن نیدنچ

یاه هاگتسد یادص دو اتفا مناج هب کتخب لثم سرت ... مدیمهف ن یزیچ رگید

بزا نام شچ ندید رکدواب دنلب رس تشح ،سرونابو تفر هکباال مرس باالی

دش: دنلب عیرس ما، هتفشآ وحلا

... یدموا شوهب ... مرمع شکب سفن ... شکب سفن ؟ یبوخ انیاس ... انیاس -

هرخ... باال وتامشچ یدرک زاب

شدوخ صادرد یب وطالین دمتاهی راگنا هک یروط دوب. خرس شنامشچ

دیفس یوم رات دنچ هک مدوب هتفرگ ار شرمع ؟ مدوب شرمع نم ... هتسکش

ارباال مناتسد مدرک یعس دوب؟ کدره ادیپ شهار یابیز یاه یکشم نایم

ره درد و دوب هدرک هطاحا یدیفس چگ ار متسد ود ندش...ره یلو مروایب

دوب؟ هدرم مکرتخد دش. یم شخپ میاه ناوختسا رد تشاد رتشیب هظ حل

تشاد یزیچ ره زا رتشیب شدوبن وحاال متساوخ یمن هک یا هچب نامه

زازری یندنک ناج وهب درک رارف منامشچ راصح زا یکشا داد؟ یم مر ازآ

مدز: ژنبل یسکا کسام

م... هچب -ب...
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داد: ناکت رس دنت ندنت روس

... شاب مورآ ... هبوخ نوم رتخد ... هبوخ -

لثم یراکتنایخ فرح دیاب ارچ دنک... مارآ ارم تساوخ یم درکم. یمن رواب

روز هب ارم مدر نیا . دوبن راک رد یتنا یخ یتح دیاش ؟ مدرک یم رواب ار وا

هب مسوباک رد هک دوب ینامه درم، درک!انی ردام درک... سبح درک... دقع

درک... کیلش دیابن هک یسک

! یگیم ...م... غورد ... غورد -د...

دزو گنچ م رانک زیم یور ارزا شلیابو هکم دش می عطق تشاد اهمی سف ن

: تفرگ متمس ار شلیابو یم هحفص هک دیشکن لوط یزیچ

یلو هدموا ایندب دوز .یهمک هبوخ شلا ...ح هنومرتخد ! شنیبب ... نیبب -

... هبوخ شلا ح

دنک. راهم ار متشحو ِرس زا هیا تکرح ات دوب هتشاذگ ما هناش یور تسد

و دیخرچ یم تسا نامرتخد تفگ یم که یکچوک مسج ری وصت یور مها گن

... مرتخد دوب... بوخ شلا ح مرتخد دش. یم مظنم تشاد مبلق نا برض

سپ دوب بوخ نامرتخد من... درطب شتناما وا... دوجو زا یا همین ! شرتخد

یم زامن هک دوبن یزیچ اهنت ش رتخد رگم ؟ تشاد کشا من وا نام شچ ارچ

ارهب شرتخد ناج هک دنک متازاجم دنک؟ امت زاجم تساوخ یم ؟ تساو خ

ناج ...من مدوب هدز مه ارهب شا نابشه ش یع ما؟نم هتخادنا رطخ
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ندوب... مهم مه مدرم یم رگا مدوخ و مدوب هتخادنا رطخ ارهب شرتخد

دیس: اروب ما یناشیپ و تفر نییاپ شیولگ بیس ما، هتفرگ مارآ دید یتقو

ت... پشی مدرگ یمرب ...االن دایب مگب رتکد به دیاب ... مدرگ یمرب -االن

نآ ریو صت دش، وحم منامشچ شیپ زا یتقو و درک دنت اپ جورخ رد تمس و

یولج هرابود دوب هتفرگ وا تمس ار شا هح لسا هک ینرو وس سانشان درم

یفسدهب شوپو هکر رفن ود اب نروس هک دوب هظحل نامه اقیقد دمآ. ممشچ

مسوباک اهیرد سا بل نامه اراب نرو س دونم نتشاذگ قاتا اپهب دنتشاد نت

ات یاه همکد نامه و یم خز تروص نامه راد... گر نا مشچ نامه !اب مدید

اررپ قاتا مناج همین غیج و شتسد یرد هحلسا دیدماب ار زاب...وا همین

درک:

... تزا مرفنتم مرف... نتم تزا ... تمنیبب اوخم یمن -

تاهب دننک مف مقوت دندرک یعس ییاه تسد دشو توهبم ، شخرس هاگن

رب هک مدینش ار دیفس شو پور یاب درم یادص اهنت ونم منزن بیسآ مدو خ

دز: داد نرو رسس

اقآ... دیشاب نوریب -

یا هظحل شروابا واگنهن دندش ه تشادرب بقع هب مارآ ،آمار نروس هیا مدق

دز هجض شناج زاعقم مشوگ دمدی،رد یمن هک ینز ... دشن ادج منامشچ از

شیپ نروس روابان هاگن افتدا... کاخ هب مدوب هدید هک یشوپ هایس درم و
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دنیمد... یزیچ رگید هک دیشکن لوط ی زیچ دشو رات منامشچ

***

و دوب هداد هیکت هو داتسیا ، دوبن ها نآ هاگن سرریت رد یهک راوید هب تشپ

... دینش یم ار ناش هملا کم

هن... یبب شور هچب رس هی هتف رن یلو ه دموا شوهب تس هتفه ود هرتخد -

... هزواجت لصاح ش هچب نگیم ! شارب وسهز یم ملد ... هراچیب -

دز یم شیتآ و بآ هب وشدوخ رو طچ هرسپ یدید ن هگم ! منکن رکف اباب... -هن

؟ شارب

! هشب هنووید هرت خد هدش ثعاب ، تسه هک یچ ره هیضق ودمنواال... یمن -

...ثمل شقاتا هرب نکنه ادخ یلو لا... مرن هو مورآ تسین ششیپ هر سپ ات

! ندز غیج هب میکهن عورش یتح یهاگ و هزرل یم دیب

اتحاال مدیدن هخآ . هشاب هتشاد وراکیمه سک منکن رکف ... هراد هانگ -

! هیرارف رت خد دیاش ... شندید دایب یسک

نآ رد انیاس تیعضو . تفرگ راوید یکتهزا دشو تشم مکحم شتسد ود ره

یدیدج فرح یسک وره دوب هدش ناتسرامیب لنسرپ ناهد لقن تفهه دو

کچوک تسناو ت یمن یلو ، دوبن مهم شیارب شدوخ هب نیهوت ... تخا س یم

تشپ اتزا دوب یفا ک مدق دنچ اهنت دنک. لمحت ار انیاس هب ینیهوت نیرت

ها گتس ردیا هک یناوج رتخد هس . دتسیاب اه نآ یوربور و دورب رانک راوید
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هدش تشم ناتس د نروس و دندروخ اج وا ندید ،با دندوب هتس شن یراتس رپ

: دیبوک ان شلبا قم یوکس یور مارآ ار شا

! شرهوش ... هراد ...مون هراد شور هداوناخ ! تسین وراک سک یب -اسانی

نامشچ لباقم و غدیر شا هدش کدیل یاه نادند نایم ارزا شرخآ ی لکهم

. تشا درب انیاس قاتا تمس ار شنیگنس یاه مدق اه، ینآ هدز تشحو

. تشذگ یم وبد هدمآ شوهب انیاس که یزور زا هتفه وود دوب بشر خآ

مه راب کی یتح انیاس یلو دش یم رتهب تشاد زور هب زور ناشکرتخد

ی هلمح یهاگ دید، یم ار نروس یتقو یتح . دنیبب ار وا هک دوب هتساوخن

هس اقیقد دی. میزرل شدوخ هب دیب لثم و دمآ یم شغارس یدیدش یبصع

ن روس دوب، هدرک اررپ ناتسرامیب لک شیاه غیج هک راب نیرخآ و لبق زور

یارب شیا تالشه مامت ... تسا هدیسر طخ هت هب ناش هطبار هک دوب هدیمهف

یم تسب نب ،هب شندرک قشاع هرابود و ندرک مارآ ای وا هب ندرک کمک

تسا رتهب هک تفگ یم دمآ، یم انیاس ندید هب هک یسانشناور یتح و دیسر

تسا نکمم ، دورب شیپ روطنامه زیچ همه رگا نوچ دنامب رود وا زا یتدم

وا قاتا رد تشپ ... دننک شا یرتسب یناور ناتسرامیب رد دنوش روبجم

اب نتف ر راجنلک زور هس زا تس.بدع شن هریگت سد یور شتسد دو اتسیا

، شدوخ هب تبسن وا رفنت ی هراب رازه ندین زاش دعب وا، ِندی ودن شدوخ

ارنکدورگا شش تال نیرخآ دنک...ات تجح مامتا ات دوب هدز ایرد حاالدلهب

قاتا دراو و داد راشف نییاپ هب ور مارآ ار هریگت سد ! دنکب ،لد دشن قفوم
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اب هلصاف بال کرتخد دش. مه نیمه و دشاب راد یب انیاس دوب راودیما دش.

: دیشک بقع تخت یور ار شدوخ هدز تشحو دشو زیخ مین شندید

؟ ترامع یربب ونم یدموا ... یدموا ؟ منوج زا یاوخ یم یچ -چ...

اتاقو مک رون و دوبن نشور یرگید غارچ ، تخت رانک کچوک ابآژرو زج

دیسرپ یم شدوخ زا مادم هک ینرو .س دیرب یم ار شسفن نرو س روضح

رتخ ،د مواق وم قیو رتخد نآ زا هک دش هچ ؟ دندیسر اج نآ هب هک دش هچ

دروآ ارباال شتسد ود ؟ره تسا هناوید دنتفگ یم هک دنام یقاب یا هتسکش

دنک: مارآ ار اتوا

... شاب مورآ ... مرادن تیراک -

اه تدم زا سپ ، انیاس هک یردقنآ دوب. راد شخ و هتفرگ تدش هب شیادص

جول وا داد ه زاجا ، دیزرل یم مه زونه که وردحیلا دروآ نییاپ ار شدراگ

هرخ باال دوب رارق ادرف . دنیشنب شتخت رانک یلدنص یور هلصاف واب دیایب

دوب، هدن ام نآ رد اهنت هام نیدنچ هک یقاتا و ترامع سوباک و دوش صخرم

یذگشهتهر هتفه ود ...رد شوپهایس درم نآ سوباک وبدهب هدش هفاضا

هب تساوخ یمن دید. یم ار شسوباک تشاذگ یم مه یور مشچ تقو

دشکب سفن ات درک زاب ار شنهاریپ لوا ی همکد هس نروس ... ددرگرب ترامع

: درشف ار انیاس بلق شخلت و درس نحل و

! هرادن مسا زونه نومرتخد ؟ شینیبب یاوخ یمن مزونه -
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: دندیزرل شیا ه دوبل اتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ انیاس

مرب... نم راذب -ب...

تو شاذگ شیاهوناز یور ار شتسد ود ره جنرآ دش. مخ ولج هب نر وس

دوب هدش رت مب هک ییادص اراب وساشل دز. هرگ مه رد مکحم ار شناتشگنا

رکد: رارکت

؟ شینیبب یاوخ یمن -

... شرخ آ دیما دوب...قتالاهو شرخآ تالشاهی

دیش: باالک شا هناش یور ارات وتپ اسیان

... ینک یم متیذا -

ات تساوخ یم وا سرونزا هک یتدم مامت ... دهد باوج ت سناوت یمن

ندید . دیزرل یم گرم حد دشوایهب یم دب شلا ،ایح دنیبب ار ناشرت خد

دوب! گرم لثم شیارب ناشتفج زا یبیکرت ندید ، شدوخ واو سنج زا یسک

یمن لوی تشاد شتس ...هن...ود دشاب هتشادن تسود شار رتخد هکنیا هن

و تشاد تسود ار نروس هک روط نامه . دیایب رانک شدوخ اب تسناوت

! شدوخ و دیمهف یم شدوخ طقف ار شلا دوب...ح رفنتم وا زا نامزمه

رفنتم وا زا گرم دح هب نامزمه و یشاب هتشاد تسود ار یسک هکنیا

هک دشاب یسک نامه ، تمخز مهرم و یشاب هدروخ زمخ هکنیا ... یشا ب
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ار مکح نیمه نروس یارب هم شدوخ هک تسناد یم ! هدرک یتا مخز

هدز مه هب بید مخز ود دوب.ره هدز مخز نروس همهب شدوخ اددر...

و حور ... دروآ تقاط دوب هت سناوتن دعب هب ییاج کی ،زا انیاس و دندوب

دی... شاپ یم مه زا هرذ هرذ شمسج لثم تشاد شناور

؟ یشن تیذا منک راکیچ -

گر نامشچ ، شنحل دوب. هدیدن سدر دح نآ هکات دش یم ها تدم ار نروس

رپاز نامزمه و دوب تو افت یب یم! خز یلو دوب درس ... شزیچ ،ههم شراد

هیر ارهب اوه ی تخس درک...اسنیاهب یم بوکرس شدوخ رد هک ییاهدرد

درک: همزمز ضغب اراب شلد فرح و داتسرف ش هیا

! هنوخ مرب راذب ... راذب -

مخ یلو تسکش نروس هاگن رد یز یچ رفورتف... یکاندرد تو کس رد قاتا

کت . دنارذگ رظن زا هشیمه رتزا قیمع ار ووا درک جک ندرگ . درواین وربا هب

شنهذ رد تا یئزج اراب وا تساوخ یم هک راگنا ار... شترو ص یازجا کت

،ومابیشل دیشک یم ریت هک یا هلولگ مخز جیا هب هج وت دعب،یب و دنک تبث

ن یمه و دنابسچ ششوگ ارهب یشوگ . تفرگ ار یا هرام وش دروآ نوریب ار

ار شهاگن هکنی نشدی،یبا ار طخ تشپ درف ِنتفگ اقآ..." "هلب یادص هک

،فگت: درادرب انیاس زا هظحل کی یتح

! زیربت دصق رفاد...هبم هساو ریگب طی -وداتلب
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: دیسرپ خط تشپ زا شظفاحم و دنام تام انیاس

اقآ؟ یسک هچ هساو -

شد: جک یدنخلت هب سونر بل جنک

... شراکتمدخ و انیاس هساو -

: تفگ ثکم با نروس ظفا حم و آدرو موجه شی ولگ به انیاس بلق

؟ مریگب یخی رات هچ هب ور تشگرب طیلب اقآ... مشچ -

هب هرظتن مریغ روطنآ ار انیاس دهاوخب نروس هک درک یمن رواب واهم یتح

رت خد خرس نامشچ هب هریخ رکدو جک ندرگ نروس . دتسرفب شهاگداز

دز: بل شیوربور

... هدرگ یمرب ، دنوسر هک ور انیاس ... ریگب تشگر ب طیلب شراکتمدخ هساو -

! هرادن ی تشگرب شنتفر ... انیاس دوخ یلو

سارقعط ،امت دشاب زااو یف رح رظتنم هکنیا اردزویب شف رح هناعطاق

درک. یمن رواب و دوب ش نامشچ لفق نانچمه انیاس خرس و روابان هاگن درک.

دوب؟لد هدرک شدازآ ؟ دتسرفب شا ناخه ارهب وا تساوخ یم اعقاو نروس

و تفر باال نامز مه مه انیاس سیخ هاگن دش، دنلب هک نرو دوب؟س هدنک

راگ دش.نا نییاپ باالو درد اب بش نآ رد راب نیمدنچ یارب ن روس یولگ یسب

. دزرلب رتمک شیادص دات اتسرف یم نییاپ ار شا هنادرم ضغب تشاد هک
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ندید واب شید ینا زدن ینکن سح هک ییاج ! یشکب سفن که ییاج -ربو

یم روصنم ! دیسرت یم مرد زاپ شگرم زور ات مردام ی... سرتن تناب نا دنز

هک دوب هدش هنو وید شق شع تدش زا مدیاش منک! یمن رکف ... هشقش عا تفگ

یم شهب درک...دمما یمن شاهر یلو هشک یم رجز هراد مردام دید یم

مگب راب دنچ ره توهک لثم درک! یمن رواب مردام ویل هراد شسود تفگ

دوب، هک یچ !ره ینک یمن ،بروا منومیشپ مگب ، متقشاع مگب ، مدرکن تنایخ

یمن ! هشا هتب شاد تسود ور مردپ راب هی یتح هکنی ا نودب داد وجن مرد ام

منک. تسبح و مراذب مردپ یاپ اوخماج

: تسکش شبلق رد یزیچ

... مگیمن یزیچ شهب ...ازوت هنما نم شیپ نومرتخد یاج ! یرب مراذی -م

منک یم هاگن شامشچ ،هب هشب گنت تارب ملد تقو ره طقف ! تحار تلا یخ

... یرب م راذب هک متسه شاعقت ردقنوا ! تمرادن هگید دایب مدای ات

مدق واب دنادرگرب دنام،ور اواج شیپ و قاتا نامه رد شبلق هک وردحیلا

رگید شیا هوناز ، تسب شرس تشپ هک دش.ردار جراخ قاتا زا دنلب یاه

درس نیم ز یور نآ هب هداد هیکت و تفرگ راوید هب تسد دن. درواین تقاط

یا هرطق تساوخ یمن یتح دنک... هیرگ تساوخ یمن . تسشن ناتسرامیب

تسد و دیشک شمشچ ریز ار شتشگنا ی قیمع درد و مشخ بردزی...اب کشا

ششوغآ رد گرم دح رس ارات ووا دوشن دنلب تا درشف شیاهوناز یور

دنک! شیاه هکر دوب قشاع یردق ...نآ دراشفن
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***

یمن ناج؟نم مناخ دینیبب ور ایآاق نوترتخد دیاوخ یمن هک دینئمطم -

رساپ روز هب هک امش زا نیا ینکد... یم یز ابجل ردقنا نوتود ره ارچ منود

ور امش که اقآ زا منوا ... دینک یم دل نوت هچب و رهوش زا دیراد و دیداتسیا

یربد... هک هتسرف یم هراد حلا نیا اب

هدیرپ گنر ی هرهچ ارزا شهاگن دو یچیپ ششوگ رد میرم راد ضغب نحل

نامه ...اب دورب هک دوب هدش هد .امآ تفرگ ناتسرامیب کچوک ی هنیآ رد شا

دوب.اب هدرک زاب ار شچگ یگزات هب هک ییاپ و چگ رد جنرآ ات یاه تسد

مخز و دوب دوبک زونه هک یتروص و دوب هدیشک یگزات هب هک ییاه هیخب

. تشگرب میرم تمس و داتسرف نییاپ یندنک ناج ارهب شناهد بآ ... تشاد

دوب. تخت یولج یکچوک نادم لیشردچ اسو لک

... میرم میرب هت! شذگ یزابجل امزا راک -

رفن نارازه راگنا شرس ...رد شحور وهن شمسج وبند.هن بوخ شلا ح

یم ... دندرک یم تواضق ، دندرک یم شنزرس ! دندز یم فرح نامزمه

شلد و دنیبب ار وا هک دیسرت یم راب! نیلوا یارب شکرتخد ندید زا دیسرت

نروس کران هرابود ار ،وا کچوک مسج نآ هک دیسرت یم ... دنامب اج مهنا

دش ؟می دشاب هتشادن تسود ار شدنزرف یردام هک دش یم رگم . دراد هگن

،زاب شمهرد راکفا و دیدش یگدرسفا دوجو اب یتح ... تشاد شتسود ویل

. دنیبب ار وا تسناوت یمن یلو تشاد تسود هدیدن ار کچوک مسج نآ مه
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هب بجو وسرن ات دنام ادص یب هک درب یم یبش ارهب شنه ذ شکرتخد

و یزیرنوخ دشت زا نآ حبص هک یبش نامه نکد. بحاصت ار شنت بجو

دیمهف هک دوب هدما ین شدوخ هب زونه دعب، هام و داتفا گرم حلا هب فعض

لتق ارهب شردپ درک یم رکف هک یدرم دنزرف ! تسا رادراب ار وا دنزرف

و تفرگ ماقتنا وا زا قحان هب هک یدرم درک... خاروس ار شبلق و هدناسر

مه! ار شماقت نا باوج

ار ،وا شلد هت یلو دیشک می باذع شرانک ... دیشک یم تلا جخ نروس زا

یزرم دوب... ترفن و قشع نیب یسح وا، هب شس ...ح تشاد تسود مه

اشدی دنک.ات ادیپ ار شدوخ ات تفر یم دیاب ! نتساوخن و نتساوخ نایم

دوشن هناو زاآنید شیب ات تفر یم دیاب ... هدرکن تنایخ نروس هک دنک رواب

تسد تسناوت یمن یتح . دنازوسن شدوخ یاپ هب مه شار گهان یب لفط و

شکشا دشو کیدزن ضغب اب میرم دنک. کاپ شار نامشچ کشا و دروایب باال

درک: اراپک

! دیرب یم نیب وزا نوتدوخ دیراد ... مناخ مدرگب نوتگنشق یام شچ رود -

: دیشک یقیمع سفن یازدو هفرس کت انیاس

؟ یرایم ور منودمچ -

و داد ناکت رس فرح وبدع،یب درک شه گنا یتحاران اب یا هظحل میرم

یم نیمز یور ار شخرچ هک دوب ی نادمچ شتسد کی . تفر نادمچ تمس

هیناث چند هک یکرتخد ... کرتخد یوزاب روصحم شرگید تسد و دیشک
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یور شهاگن دعب، و دناخرچ دوش خیلا دوب رارق یهک قاتا رارد شنامشچ

یم شهاگن و تسشن یم نروس هک ییاج نامه دش. قلف تخت رانک یلدنص

شکشا هرابود هکنآ زا لبق و دروآ موجه شی ولگ هب لبق زا رتدب ضغب کدر.

تساوخ دش.منی جراخ قاتا زا دیگنل یم هک ییاپ واب دنادرگرب ،ور دیایبرد

نروس لا اهبهبند مدآ ویمنا ناتسرامیب رد هدارا ،یب شهاگن هک دنک رواب

هک دوب یرکف نیا ... شدنیبب راب نیرخآ یارب ات دوب هدماین نرو .س ددرگ می

یمرب هک یمدق دز.ره شسپ عیرس و دروآ م وجه شرس ثیناههب کی رد

نآ هک دمآ یم شدا وی درک یم هش یر رت شیب شح ورو مسج رد درد ، تشاد

یا هدنرپ سح . دننک یم شرود شکرتخد و نروس زا مک مک دنراد اه، مدق

و هدننکش ردقنامه ... تسا یمخ ز شلا اامب هدش دازآ سفق زا هک تشاد ار

! ریذپ بیسآ

دشو نا شکیدزن نروس یاه ظفاحم زا یکی دز، نوریب هک نا تسرامیب زا

درک: ناش ییامنهار نیشام تمس

منک. یم نوت یهارمه هاگدورف -ات

نی رخآ یارب . دیخرچ ناتسرامیب نامتخاس تمس و دروآ دنب ار شسفن ضغب

تو خادنا دیشک یم سفن نآ رد شکرتخد که ینامتخاس راهب شهاگن راب

ات اصخش هک دوب هتساوخن یتح نروس دش. نیشام راوس میرم کمک دعب،با

ضدو راک !فا دنداد یم شرجز دنتشاد شراکفا دنک... شا یهارمه هاگدورف

و تسا شقشا ...ع دهاوخ یمن و دهاوخ یم ار وا دنتفگ یم هک یضیقن
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. تسا رفنتم نا مزمه

نیشام هک دی شکن لوط یزیچ و نامرف تشپ هدننار و تسشن ش رانک میرم

ناتسرامیب نامتخاس یاکه هظح اراتل شهاگن انیاس و دمآ رد تکرح هب

و داد هیکت نیشام ی هشیش هب رس ... تفرگن نآ شدزا وحم شنامشچ شیپ

دوب هتفگ شا هداوناخ لبق،هب سلا هس ... ندیکچ ی هزاجا شیاه کشا هب

ات دوب هدش یکانرط خ دناب دراو دعب، و دور یم ناریا زا لیصحت اربی هک

دوب هتفرگ یهابتشا مدآ ارزا شما قتنا دنک. دیپا رها نرو س ترامع هب دناوتب

شرس تشپ ار زیچ همه وحاال دوب هدش راد هچب دوب، کهدر جاودزا روز ،هب

یم هدش هابت ار شرمع سلا هس . تشگ یمرب هناخ به تشاد و دوب هتشاذگ

رت... هابت ار شدوخ دید!

. تسا یع قاو دح زا دایز زیچ همه هک دیمهف دش، هاگدورف دراو هک نیشام

...هب دیوگب چه شیاضعا هب تسنا د یمن یتح هک یا اخهن هب تفر یم دیاب

ار شرمع ی هدش هابت سلا هس روطچ تسناد یمن ... شرهاو خ ...هب شردام

شا ینارگن زا سلا هس هک یناسک مشچ رد دزودب مشچ روطچ کدنو فیرعت

اررد یزیچ چیه ... تفر یم یابد یلو دیشک یم تلا جخ ! دندوب هدنک ناج

... تساوخ یمن شردام اخهنو رتزا شیب هظحل نآ

شیاه کشا و دیشک شمشچ یزر یلا متسد ه رابود میرم ، نیشام نداتسیا اب

دعب،ره و دوش هدایپ درک کمک کرتخد دشوهب هدایپ نیشام درک.زا کاپ ار

ظفاحم و دنداتفا هار یلخاد یاهزاورپ لا نیمرت تمس مه یاپ اپهب ود
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نروس فرط زا امتح وا هک درک رکف شدوخ اب انیاس ... ناشلا بند هب نروس

دنک. یهارمه رخآ ی هظحل اهارات نآ ات دراد رو تسد

شدو دنوخ یشنب اه نصدیل زا یکی یور هاگدورف ردسنلا درک شکمک ممیر

لا بند ار شنتفر ریسم انیاس . دریگب ار ناشزاورپ تراک ات تفر تیگ تمس

رد هدارا یب شهاگن و درک سح یار هاگن ینیگنس هظح کیل دعب، و درک

ار شدوخ .حلا ددرگ یم یسک هچ بندال هک تسنا د یم . دیخرچ هاگدورف

شنامشچ ؟ تشگ یم شلا بهبند نامزمه و دوب هدرک رارف وا ...زا دیمهف یمن

تساوخ یم هک ار یسک ... دیدن وبند! یلو... دنارذگ رظن اهارزا مدآ مامت

... دیدن ، دنیبب

زاورپ یاه ترا باک میرم و تشادرب فارطا زا هاگن عیرس ، میرم نتشگرب با

: داتسیا شیورب ور شتسد رد

... موناخ هدشن رید مه زونه -

هتفرگ شزرل شیا هونا .ز دروخ ورف ار شضغ وب دیمهف ار شروظنم انیاس

. دندوب

مش. کننلبد مکمک -

شیاپ اپهب انیاس . تشاذگ شیوزاب ریز تسد دشو کیدزن یتحاران اب میرم

هک یترامع .رد تشاذگ اج نارهت اررد شدوجو زا یتمسق و تشادرب مدق

یسرزاب تمسق هکبه یا هظحل اه...ات گدورف ،رد ناتسرامیب دوب،رد شم نهج
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هک یتق و تسرد و دشن ادج درسنلا رضاح دارفا زا شها ،گن دنتفر هاگدورف

ویب دمآ نوریب اه نوتس زا یکی ت شپ زا یدرم دش، یسرزاب شخ ب دراو

ابیتپرس یدرم کندن. مخ وناز ات دنابسچ نوتس نامه هب تسد فک رایتخا

زا انیاس نتفر دوب... هدید ... گنر نامه هب یپک وکاله یکشم اتاپ

دنک. ربص دوب هتسناوتن دیدهوبد. ار شنتفر و هاگدورف نهب دمآ ، ناتسرامیب

اب دیاب ... دریگب شدوخ راباز نیرخآ یارب ار وا ندید تصرف هتبدو سناوتن

و شا هچب ردام ، شیانیاس دنک. رواب ار شنتفر هک ددی یم شدوخ نامشچ

نروس بلق و دوب ه دنامن شیامی هپاو زاورپ ات یزیچ دوب! هتفر ، شبلق لتاق

دز. یم بلابلا شا هنیس رد تشاد

یاج . تفرگ نوتس ارزا شا هیکت و دیشک شیاه هیر هب یت خس ارهب اوه

جورخ رد تمس هایشار مدق . دیشک یم ریت شبلق در رفن کی خیلا

هایس درک یم لمحت هک یراشف تدش شزا مشچ شیپ ن اهگان هک تشادرب

تف اررگ شیوزاب یتسد ، دروخب نیمز هکنیا زا لبق یا هظحل تسرد دشو

: دینش ار یدرم نارگن و انشآ یادص و

-اقآ...

کلپ راب دنچ و درک ،زاب درشف یم مه یور هجیگرس تدش زا هک ناشار مشچ

! شوایس وا... زج تشا ارد یسک ره ندید عقوت . دنیبب رت حضاو دزات

درک: دازآ وا تسد ارزا شیو وزاب تفر نییاپ شیولگ بیس
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؟ ینک یم بیقعت ونم -

شندرگ ابتآلهب شناتسد زا یکی دوب. هداتسیا شیوربو دقر مامت شوایس

س یئر ندرک تموفق یارب شش متال اگنه هک یتسد نامه دوب... نازیوآ

دید... بیسآ هتساوخان نروس ی هحلسا زا یا هلولگ ،اب شنیگمشخ

منک. نوتیهارمه ترامع ات دیراذب اقآ... تسین بوخ ن -حوتلا

ت: سشن نروس یا هو ربا نایم یمخا

نم؟ حلا هراد یطب هچر مدرک شجارخا هک یسک -وت؟هب

نیرخآ اب تشاد ش کاندرد بلق . دیزرل یم بدوو هتف رگ تدش هب شیادص

رای دوب...دتس هتفر شیانیاس ! دیبوک یم شا هنیس هسفق ارهب شدوخ ناوت

سح نروس و دنک شک مک ات دوب هدمآ دوب،حاال شردارب لثم هک یدرم و

زاین که یسک سح . دنناز وس یم لد شلا ح ینداهب مامت هک تشا ارد یسک

یم تسرد هک دیوگب نانیمطا واب دراذگب شا هناش یور تسد نرف کی دراد

شداد اتبه دوب هدمآ هک نامه بدو! رفن کی نامه راگنا شو ایس دوش...

. دسرب

! متسین دلب امش تهب مدخ زج یراک نم ... مشاب نوترانک دیراذب -

زا یا هکت دید! یم هکت هکت ار شدوخ دوجو درک. شهاگن درد وسرناب

شرادافو قیفر هک یبش نامه را رگید یتمسق و دوب هتفر انیاس اب شدوجو

رارکت ششوگ رد شوایس ی هناق اصد فرح دوب. هداد تسد زا درک اراخارج
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تنم بدوویب هدنام شرانک هناردارب لبق، اه زاسلا هک یدرم دش.حفر

راو بارب در تسناوتن وبد... هدش یمخز دوب، هدیگنج دوب، هدرک ت مدخ

رساپ روز هب وبدهک هت سکش یردقنآ . تشادن ار شناوت دنک. ت موا قم

هکنیا زا لبق و درک تشم ناوت مامت اراب شتسد ود بدو.ره هداتسیا

فگت: شیوربو ر درم بهب اطخ دوش، نامی شپ

بقارم هک ماوخ یم ور رفن وربو...هی ریگب ور زیربت هب یدعب زاورپ طیلب -

! هرادنرب شزا مشچ هیناث هب هیناث ... هظحل هب هظحل ! هشاب انیاس

داد: همادا و تشاذگ نآ یور اپ یتقو دش رتدیدش شبلق درد

راکی ،چ تسا جک منودب ماوخ یمن . یدب مهب شزا یربخ چیه ماوخ یمن -

رد هک نی هنک...مه یم هیرگ ای هدنخ یم ایهن، هروخ یم اذغ بوخ کهن، یم

! هیفاک هشا ب تینما

ت... عاطا هشیمه لثم دعب، رکدو ثکم شنا ردچمش یا هین چنداث شوایس

اقآ... مشچ -

نروس دشو ترپ اه هلپ زا انیاس هک ینا مز یتح وخبندوب. شسیئر حلا

یم مه ارهب نامز و نی مز شا هچب و نز سالتم یارب لمع قاتا رد تشپ

و تشذگ شرا نک زا هک نروس بدو... هدیدن هتسکش دح نیا مهاوارات تفاب

: تفر شلا هبدبن مه شوایس د، اتفا ههار اگدورف یجورخ تمس

... ترا مع ات نوتمنوسر یم -



812

یهاگن مین نرو حلا...س نیا اب شندرک یگدننار زا دیسرت یم بدو. شنارگن

درک: هلا وح شوایس مست

؟ تسد نیا -اب

: درواین مک شوایس

منک! یگدننار منوت یم ... شمدنب یم یهاگ طقف -

: دیخرچ شتمس نر وس دن، دیسر هک نیشام یولج

هب ندی سر ...ات شاب نان رگن تس! هگید زیچ زهی ورما زا وت تیرومام -

... مریم یمن تر امع

زا تعرس دشوبا نیشام راوس ، دشاب وا زا یباو ج رظتنم هکن یا نودب و

دوب... رت تحار شلا یخ شوایس روضح .اب دشکب س دزاتفن نوریب هاگدور ف

واو هک ییانیاس دنک... تظفاح م شیانیاس زا تسناوت یم شو ایس

دوب! هدرک کرت ار ناش ک رتخد

***

غیج یادص دش، هد وایپ درک کراپ ترامع طایح اررد شنیشام هک نی مه

سح یب درو. این وربا هب مخ یتح یلو دیچیپ ششوگ رد یشارخلد اهی

رد یزور دنچ ترامع ... تخانش یم اهار غیج یادص رِس! دوب... هدش

یم ار شتوکس تشاد ییانشآ یاه غیج یادص وحاال، دوب هتفر ورف تو کس
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هب یهتنم یاه وهلپ درب ورف ش راولش بیج اررد شتسد کی . تسک ش

نروس و درک زاب شیارب ار نامتخاس رد عیرس یظفاح ارباالفرت.م ترامع

طسو دیتل غ یم شدوخ نوخ رد هک ارردحیلا انتآ ، شدورو ضحم هب

هداتسی ا شرس باالی مشخ اب روصنم بدوو سکع رپزا شفارطا دید! سنلا

دز. یم سفن سفن دوب هدناچیپ شتسد رود ار شدنبرمک هک ودرحیلا دوب

هبرض و دشن نروس ه جوتم یتح هک یردقنآ بدو! هتفرگ نوخ ار شنامشچ

روآد: دورف انتآ یم خز نت یور رت مکحم ار دنبرمک ی دعب ی

! تمشک یم مدوخ یاتسد آغشلا...اب نئاخ صتف! ییب هزره -

ن روس هک یا هلولگ مخز و دمآ دورف انتآ یم خز یولهپ یور دنبر مک کگس

دعب یتح روصنم کدر... دنلب ار وا کاندرد غیج دشو دوب،زابرت هدرک کیلش

،زاب نروس قاتا هب شنداتسرف یارب وا ندوب رصقم هب راکتمدخ فارتعا زا

شنامرد وبدهک هدرپس و دریذپب ار شرسم ه ندوب راکهان بدوگ هتسناوتن مه

دوب هدیشک لوط یزور دنچ و دوب هداد تسد ارزا شا هیلک کی انتآ ... دننک

ط سو همه مشچ شیپ شار رسم ه روصن وحاال،م دوش دنلب رتسب اتزا

دز! یم وککت دوب هتخادنا ترامع

هنادرسنوخ نروس دشدن، مشچ رد مشچ نروس و انتآ هک یا هظحل تسرد

شرانک وزا تشاذگ اه سکع یور واپ تفرگ وا یمخز شارزاجمس هاگن

درم باوخ ت شوخت وغآ اررد انتآ مادک ره هک ییاه سکع . تشذگ

ناوات تشاد انتآ دوب! هتخیر ار شره ز هرخ باال زارآ داد... یم ناشن یتو افتم
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یادص و تفر اه هلپ تمس نروس داد... یم سپ ار شرتخد و انیاس ندرمن

نشدی: شرس تشپ زا انتآ بهب اطخ ار روصنم مشخ ورپزا هتفرگ

تارب یچ همه ... میگدنز ،وت مترامع وت مداد تهار ، مدرک دامتعا تهب -

هیزن متسنود یمن ... یتفر یم ، یتساوخ یم هک اج دوب،ره مهارف

یم ییاپ رسو یب رن ره اب لوپ هساو هک مداد هار میگدنز هب ور ییاجره

! هباوخ

تش. اذگ هلپ نیلو ا یور اپ نروس و دمآ هحلسا دگن نلگ ندی شک ی ادص

منک... یم ارجا م دوخ اهی تسد وراب تم کح ! هگرم نم، هب تن ایخ ناوات -

هتشاذگن یدمو هلپ یور اپ زونه نروس و درک ارصردا ییاهن مکح روصنم

و درک ثکم یا هظحل نروس درک. اررپ ترامع هلولگ کیلش یادص هک دوب

ناتسد اراب شرسمه روصن .م درشف شناتشگنا یمنا ناوت مامت اهاراب هدرن

دوب... هدرک ارجا شدوخ ناتسد اراب مکح شردپ دوب! هتشک شدوخ

... دینک شروگ مگو ییاج هی دیربب -

یتح درک،حاال یم یگ دنز اه هکلم لثم روصنم رصق اهرد سلا هک ینز

موس ی پهل یور اپ نروس ! دشاب هتشاد شدوخ یارب ربق کی دوبن رارق

داد: شرارق بطاخم مشخ اب روصنم هک تشاذگ

هرب؟ یداتسرف ور هرتخد یتیرخ مودک ب اسح -ور

زاب نامشچ ...اب داتفا انتآ هب یا هظحل شهاگن و تشگرب شتمس مارآ ، نروس
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ار شیانیاس هک دوب.زین هدش خاروس شا یناشیپ و دوب هدا تفا سانل طس و

کی دزن روصنم دارفا ... مامت و دوب ناج یب یمسج اهنت دوب،حاال هداد رازآ

رگفت: انتآ رس یزر نوخ یایرد ارزا شهاگن نروس و دننک دنلب ار اتوا دندش

، شنت ، شبلق ، شنوج و تسانیاس شمسا ! هراد مسا و هنم نز هرتخد نوا -

وهب هرب هک هشدوخ اب شرایتخا ناخ... روصنم هشدوخ ملا شزیچ همه

شبحاص نم ایهن! هدب نایاپ هدش بارخ نیا وت نم اب شیگس یگدنز

... متسین

دنلب اهی مدق راب وصنم اردزو شفرح اش هدش لکدی یاه نادند نایم زا

اهرد هدرن هب شن دیبوک اب نام زمه و تفرگ ار شا .یهق تفر شت مس

دادزد: شتروص

یم رکف وت! انتآ،زا نم،زا !زا هراد هنیک ام زا رتخد نوا ... قمحا ی هرسپ -

رکف هک یدروخ رخ زغم ش؟هن! خهنو هریم و هریگ یم رو شهار طقف ینک

! هنود یم ام دروم رد ور یچ همه تنز ... هدیمن ول سیلپ هب ور ام ینک یم

هدب... داب هب هظحل ره ور ام نامدود هنوت یم نزت

درک: ادج شا هقی زا مارآ و تشاذگ شردپ تسد یور تسد نروس

... هشب مردام لثم تسین رارق انیاس تش ناخ!سرون روصنم متسین نم،وت -

دز: یدنخلت نروس و درک شهاگن تهب اب روصنم

ور مشقشاع هک یسک تمنو یمن نم منک... سبح ور منز هک مت نم،وتنسی -
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! مراد هگن مدوخ رانک هبزرو

: دیرغ شیاه نادند نایم ،از دیزرل یم زاخشموغم هک ردحیلا روصن م

وهفبم! تنهد فرح -

درک: جک ندرگ نروس

ومدن؟ ترانک ش دوخ تساوخ با مردام اخن؟ روصنم مگیم غو -رد

دز: داد نروس و تفر نییاپ روصنم یولگ بیس

؟ یدرک شدنباپ هچب ودات ایاب دنوم ترانک شدوخ تساوخ -اب

ی هنیس هسفق هب تشگنا اب نروس و تفر بقع یمدق اه هلپ یور روصنم

دز: شدوخ

هک ما یفرصم ییب هچب نو م...منمه مردام هب تزواجت لصاح نم -

دش! مثلوت یدرم دنباپ شرطاخب مردام

ششوگ رد وا کاندرد دایرف و دروخ شتروص ترد ردق مامت اب روصنم یلیس

د: یچیپ

وش! هفخ ... نرو س وش هفخ وش... هفخ -

ادد: شناکت مکحم و دیشک گنچ ارهب نروس نهاریپ شتسد ابهرود

! شمد یت سرپ یم نم ... مدوب تردام قشاع نم -
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کی هب یلیس رثا رد هک ار شتروص نروس ... تخی ر یم کشا دزو یم دایرف

: دناخرچ وا تمس دوب هدش جک رطف

رو مردام هک دوب وت هاب تشا رطاخب ناخ! روصنم یدرک هاب تشا -یهمعر

تدوخ یاه تسد تقلاب هب مه تمود جاودزا هک یدرک هابت ...شا نتشک

دش... متخ

درک: اصف ار شا هقی و دازآ وا ناتسد راصح ارزا شیاه وزاب

یور نانچمه ینوت یم ... هریگ یمن زات ور تت نطلس انیاس ! شابن نارگ -ن

نم،وت ی! شکب شود هب دبا ورات مردام گرم هانگ و ینیشب تیهاشداپ تخت

شیرو زاد مر ضاح نم ! مرادن ور شندش بآ هرذ هرذ لمحت نم اباب... مت نسی

... مرادن هگن مدوخ رانک روز هب هتساوخان ی هچب ابهی ونوا یلو مریمب

و دروآ نابز ارهب شلد فرح ، شردام دروم رد تو کس اه زاسلا سپ

یم یکاندرد ضغب زا شیولگ یمتیپدو شیولگ رد شبلق . دنادرگرب ور

اج نامه زونه روصنم و دندوب هشیمه زا رتشیب راگنا اه .پهل تخوس

نوخ زا هک درک یم اشامت ار یدرم بدنل تماق هتسکش و تام بدو. هداتس یا

... تسناد یم رصقم شردام گرم اررد وا هک یرسپ تما دوب!ق شدوخ

***

( انیاس ، صخ ش لوا یوار )

ات مدوب هت سشن هاگدورف یاه یلدنص زا یکی یور دش، منی مامت هک یدرد اب
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هب مدوب هتشگرب دمآ!من یم هناخ یوب . دریگب لیوحت ار میاه نادمچ میرم

یرهش هب مدوب هتشگرب . دیشک یم سفن نآ رد لبق اه سلا مردپ هک یرهش

یمن مه اوه ی امرس ! زیربت دند...هب یشک می سفن نآ رد ما هداوناخ هک

سِلا هس زا دعب نم . دربب ارزایبن هناخ به نتشگر ب یامرگ سح ت سناوت

... مدوب هت شگرب ما هدشمگ تشهب ،هب یمنهج

رد هک متسد ود ره .ریو دیخرچ یم یمخز ِنم یور هفقو یب اهرفاسم هاگن

مردام هب دیاب هک مدیسرپ می مدوخ زا مادم ونم دندرک یم مهاگن دوب! چگ

یمن یتح هک منک؟مین هیجوت روطچ ار دشهما هدرخ ؟نت میوگب هچ

ناشرابرس ات مدوب هدمآ ، مرادرب مدوخ ناتسد اراب بآ ناویل کی متسناوت

یمن ... دکچن مکشا ات مدز کلپ دنت دنت درک. رات ار منامشچ شیپ کشا ؟ موش

ار میاه کشا ندرک کاپ ناوت میرم کمک نودب یتح نم منک. گهیر متساوخ

درب. هبلتنف تسد و تشادرب لیر یور ارزا میاه نادمچ میرم . متشادن

: مدینش یم روز ارهب شیاه فرح و دیخرچ یم ورینم شهاگن

فطل رتخد یروطچ . تسی خبون موناخ انیاس اقآ؟حلا منک راکیچ -

مد؟ رگرب لوکمنو ور موصعم

زا رتاهنت حاال، یهک درم ! مرهوش ... نروس درک؟ یم تبح ص نروس اب تشاد

دعب، و دوب هدز مبلق هب یدازآ رهم هک یدرم دوب. هدش مکرت خد ِهانپ هشیمه

گودی. یمن یزیچ چیه مکرتخد زامنهب دوب هتفگ

... متفگ ور اه ینتفگ نم دی. نود صالحمی امش روط اقآ...ره مشچ -
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.رممی دورب نییاپ مه مضغب هکلب مداتسرف نییاپ یتخس ارهب مناهد بآ

هناردام و تفرگ ار میوزاب ریز آدم. متمس و درپس ربراب اهارهب نادمچ

گتف:

! هنوخ یدرگرب هرارق هک وشاپ ... مرتخد وشا -پ

مدز: بل هشیمه رتزا هتفرگ و دروخ رس ما هنوگ یور هرخ یباال کشا

یای؟ من -وت

داد: ناک ت نیفرط هب یرس ، رادمن نامش ابچ

مناخ نارهت مدرگرب تنو، هداوناخ تسد مدرپس ور امش یتقو ابدی نم -

ناج...

؟ ینومب هراذیمن نروس -

: مرادرب مدق درک کمک و تفرگ منامشچ گناهزا

ما؟ یک مگب ناج...یبما مناخ نس انشیمن ونم امش ی هداونا -خ

تسا وخ یمن . دراذ اجگب هب شدوخ زا یرثا چیه تساوخ منی نروس

... دهد ناشن ما هداوناخ ارهب شیاه مدآ زا مادکچی ه

: شباوج درد یزرل میاد ص

؟ مدزن نو بشه نفلت هی یتح مهک دوب اجک سلا هس مگب ؟ مگب یچ نم -
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دنک: فاص ادص دزات یا هفرس کت و تفرگ شچم زا کشا میرم

ناج! مناخ نتخا س یلعج ی هدنورپ هی نوتارب . ندرک ور یچ همه رکف -اقآ

ات دنچ هیک،گری بهرت نوتندیسر ضحم هب هک گبدی نوت هداوناخ هب دیاب امش

. دینک رارف دیتسنوت ه کنیا ات دیدوب ریس سلاا هس و دیداتفا رتخد یچقاچاق

نوت واپ تسد و دید فرک داصت اه، یناج نوا تسد از رارف نیح دیگب

. ندرک تس رد هدنورپ هیکرت یاه ناتس رامیب زا یکی تو نوتارب !آاق هتسکش

نکه... یمن کش یسک

زاحلابرمو: هاگدورف طسو ، یناور راشف تدش زا دوب هدنام مک

هنک! یم قد منامام -

! مردام ندرک قد زج یزیچ ره رکف دوب. ارکهدر زیچ همه فرک نروس

ت: فرگ ردرب رتشیب نتمار میرم

ایند راگنا ، هنیب یم ور امش هرابود هک نیمه دیش اب نئمطم ... نوج زا رود -

دادن! شهب ور

یزیچ و میدش جراخ هاگدو رف رکد.زاسانل مرگ ار ملد یمک شیاه رحف

نام هناخ تمس میرم ها،با گدورف هیا یسکات زا یکی رد هک دیشکن لوط

ارهب چگ زا ما هدز نوریب ناتشگنا ورس دوب ه تسش ن مرانک . متفر یم شیپ

... دورب تساوخ یمن ملد درک. می شزاو ن یمارآ

؟ میرم -
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دن: اخرچ متمس ندرگ

ناج؟ خمنا مناج -

دوب: رتدب ندنک ناج زا میارب ندز فرح

؟ مرتخد شیپ ید رگ یمرب -

درک: یم مهاگن یتقو دش یم نیگمغ شنا چمش

! هناتسرامیب هگید هام اتهی لقادح نوت رتخد ... منود یمن -

: مدوب هتفشآ

؟ یشیم شراتسرپ تو شدعب چی؟ شد -عب

هک روطنامه میرم . مدوب هدید ترامع نآ رد هک دوب یمدآ نیرت نما ، میرم

دنک... یردام مه مکرتخد اربی تسناوت یم درک، یردام نم یارب

هرارق هبتهنار من تشگرب زا دعب منود یمن . نتفگن شدرو ردم یزیچ هدازاقآ -

منک. راکیچ

کمدر: شهاگن سمتلم

؟ یشب مرتخد راتسرپ هشیم ؟ ششی پ ینوم هب شیم -

اجن... مناخ -

: تفرگ جوا مراد ضغب یادص
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زا مسرت یم نم یبناونآدام... شن دش گرزب زا مسرت یم ؟نم هشیم -

! نروس لغب وت شندش گرزب

ما: یفاصنا یب زا هتفرگ شنح دشول هریت ، میرم هاگن

که قشاع ردقنوا ... ندوب امش قشاع هک روطنومه ! ننوشرتخد قشاع -اقآ

! دیرب نتش اذگ

زاگ مکحم ار منییاپ وبل هرجنپ تمس مدنادر گربور منک. شهاگن متسناوتن

همهریامر نروس کدر! یم ار نروس ی رادفرط مه میرم یتح . متفرگ

کش... یب تشاد

. دیبوک یم ما هدروخ کرت دندههای ارهب شدوخ تردق مامت اب مبلق

اراب شی ،دقوباال منهذ و تس یمب شقن مکلپ تشپ شا ی لسع نامشچ

ار نامرتخد ، هچب قاتا رد هک مدید ارمی .وا دروآ یم ممشچ یولج تیفیک

نم نامشچ گنرمه هک ینامشچ دنک. یم هاگن شنا مشچ وهب دراد شوغآ رد

نیشام ندش دراو رکمد؟با هچ نروس ،اب نامکرتخد ،اب مدوخ اب نم دوب...

کت دشو رتدیدش مبلق برضان ، تشاد رارق نآ رد نام هناخ هک یا هچوک هب

،یب مدید رود زا هک ار نام هناخ دیفس .رد مدنارذگ رظن اهارزا هناخ کت

: متفگ هدننا بهبر اطخ رارق

تس... هنوخ ن یمه ! تساجنیا -

ضغب اب هتخی مآ ِقوش و قوذ از مجح نیا درک. مهاگن بجعتم هنیآ زا هدننار
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هدوب هناخ ترسح رد روطچ اه سلا تسنا د یمن دوب.واکه بیجع شیارب

متسناوت یمن رگید شد. هدایپ میرم دزو زمرت یور نام هناخ یوربور ما!

ار نم تمس رد میرم دمآ! یم اباب یوب . مریگب ار میاه کشا نتخیر ی ولج

و تشاذگ رد یول ارج میاه نادمچ هدننار . موش هدایپ درک کمک و درک زاب

رسو رود رت مکحم ار شملا میرم دوش. راوس هرابود میرم ات تسشن رظتنم

دز: بل هناردام و دیچی پ مندرگ

ناج... مناخ دیروخ یم امرس -

لدزمد:

... میرم -

: دیسوب ار ما یناشیپ

... میرم لد -اجِن

بخ؟ ... شاب مرتخد بقارم -

دزر: لن شا هناچ هک درشف مه یور نادند رممی

بمش! نوت رتخد رات سرپ نراذ هکب منز یم فرح اقآ .اب دیشابن نارگن -

: متشاذگ شا هناش یور رس ینادردق واب تسک ش مضغب

نک! یردام شارب ...وت میرم ما یدب ردام نم منو... نمم اعقاو ... منونمم -

: دیسوب ار ما هناش ورس دیشک کمرم تشپ تسد
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؟ تسین ن وتگنشق شچمیا فیح ؛ دینکن هیرگ ناج... مناخ مدرگب نوترود -

تسد ووا میدش ادج مه شوغآ دعب،زا و مدنام ششوغآ رد یا هقیقد دنچ

: دیشک منامشچ ریز

مت. شاذگ هیبآ نودمچ یوت رو ناتسر امیب یلعج ی هدنورپ ... هنتفر تقو -

! شزا دینک هدافتسا دش المز هگا هک دینو دب ور شاج طایتحا ِضحم

رکد. یم زاب رس هرابود مضغ مدز،ب یم فرح رگا . منزب فرح متسناوت یمن

وفگت: تفرگ شمرگ ناتسد اررد میاهوزاب ووا مداد ناکت رس اهنت

ناج. مناخ دیشاب نوتدوخ بقارم -

ندز اب نامزمه اردزو هناخ گنز ، دشاب نم زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

رد مبلق دش. راوس و تفر یسکات تمس ما، یناشیپ یور عیرس یا هس وب

نوفیآ ارزا مرهاوخ امیس، روابان یادص هک دیشکن لوط یزی دوب!چ مناهد

: مدینش

؟ انیاس -

: مدرک هاگن نوفیآ در میقتسم و متفرگ میرم زا هاگن

منم! -

! مدوب هتشگرب هناخ هب نم ... راگنا دمآ یم هاچ هت زا میادص

؟ یتدوخ انیاس نم... یادخ -
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نم و دمآ نو فیآ نتشاذگ یاد دش.ص زاب ورد دیود مرهاو خ یادص هب ضغب

میرم و دیود یم رد تمس هک مدینش . مروا ارباالیب لقمب دوب هدنام مک

هدنن ار ،هب هدنامن هداوناخ ناخهو شوغآ هب منتشگرب ات یزیچ دید هک یتقو

. تفرگن من امش ارزاچ شهاگن رخآ ی هظحل کدنوات تکرح درک هرا شا

ناهگان و مداد له ولج ارهب هناخ دش،رد حمو هچو ک رخآ نهک میشا

: مدید امیس ناتسد رد روصحم ار می اهوزاب

وختدی؟ ت؟ فرعم یب یتدوخ ؟ انیاس یتدوخ -

یم شناتشگنا نایم ار میاهوزاب نانچ دزو یم راز . دیسرپ یم دزو یم راز

هشیمه رتزا گنتلد ... دنوش درخ میاه نا وختسا دوب هدنام مک هک درشف

زمد: ادص

-سامی...

یم هاگن ار رهاوخ ودو دوب هداتسیا هدز تهب ، دمحا شم نامری پ نابغاب

هظح ل نامه ! داتسی ا نامز هظحل کی و دیشک ل خاد ارم همدقم یب امیس درک.

دز: یلیس متروص رد تردق مامت واب درب باال تسد هک

درک؟ هتکس تیرود زا نامام یدیدن هک یدوب اجک سلا؟ هس انی یدوب اجک -

روطنیا حاال هک یدوب اجک هدش؟ ریگ نی سالهمز کی یدیدن هک یدوب اجک

؟ یدموا والش شآ

ینا رگن اب دمحا شم دزو رت مکحم ار مود م.سیلی شکب سفن دادن ناما
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درک: هلخادم

نمدای. شوخ ور ادخ ... مرتخد نزن -

دیش: ک غیج رگهی یمنا امیس

شوخ ور ادخ گیرشد؟ نیم وز درک قد منامام یتق و دموا شوخ ور ادخ -

؟ ندی شک باال هنوخ نیا زج ور نومرادن و راد یتقو دموا

دیخ.خهاوربیزامی، رچ یم مرس رود تشاد ایند . مشکب سفن متسن اوت یمن

ار می وزاب ، مراز حلا هب هجوت یب دوب. هدش هت سکش سلا نیدنچ ی هزاد هبنا

: دیشک شدوخ ارمدبنلا دزو گنچ

... وتراکهاش نیبب !ایب نیبب -ایب

ارچ دیسرپ منی یتح ت. سا چگ رد مت سد ود ره ارچ دیسرپ یمن یتح

هب دمحا شم و دیشک یم ش خدو لا بند ارم طقف ... دگنل یم میاهاپ

درک: می سام تلا نام بندلا

! هسرت یم نوترد دی.ام شاب مورآ مون میسااخ ... موناخ امیس -

: تفرگ یمن ارآم اما امیس

یقاب شزا یزیچ هگم ؟ هسرتب هک هدنوم شزا یزیچ ؟گمه هسرت یم -

؟ نتشاذگ

نتسکش ردمزر هرابود شتامی ال دشتمان زا یپمیا هدروخ شو ج نا وختسا
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هدز نوریب نامتخ اس زا شردام یادص ندینش مااب هدازرهاوخ وبد.ینال،

و تفرگ یم شکچوک ناتسد رماررد هاوخ نهاریپ درک. یم هیرگ و دوب

تساوخ یتقو دید. یمن شنامشچ ی ولج نوخ زج ار یزیچ چیه مرهاوخ

دق مامت دمحا جاح دنک، ترپ لخاد هب ارم و بدرب نامتخاس رد تمس تسد

داد: رادشه و داتسیا شی ولج

ننک کسهت دیاوخ یم ... هفیعض نوشبلق نوتر دام خمنا! دی ایب نوتدوخ -هب

شدوخ رتخد نیا ... هگید هیوتق هساو دی راذب ور نوتاهاوعد ؟ هرابود

و ردام لوا دیراذب ور؟ شعضو رسو دین یب یمن هگم ! تسی وخبن شلا ح

! هرایسب تقو شنزرس و اوعد هساو ... نسر مهب هب رتخد

شم گتف. یمن ی زیچ لوی دز یم س فن سفن ی تحاران و مشخ اب امیس

: تفگ نم هب باطخ و درک زاب دید،ردار رت مارآ ار عاضوا یتقو دمحا

! هرظتنم سهلا هس تردام هک ورب ... مرتخد لخاد ورب -

ار یمرگ لا بقتسا راظتنا . دیشک ریت درد زا منت مامت درکمو شها گن ضغب اب

مرهاوخ یاه لیسی اب مدورو مدرک یمن رکف اما متشادن سلا هس زا سپ

نانچمه .ینال مدش دراو و مدیشک ولج ارهب مکاندرد یاهاپ ... دروخب رمق

مماشم رد هک اباب یوب مدش، هک هناخ دراو درک. یم هیرگ لد هت زا تشاد

دوب هدمآ شرس رب هچ . متفر مردام قاتا تمس و مدز راز ادص ،یب دیچیپ

رد تشپ مرد؟ ابام مدوب هدرک هچ هدش؟نم ریگ نیمز تفگ یم امیس هک
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اتردار دنرا دن نا موت ناتسد یتح هک دمآ مدای یا هظحل ، مداتسیا هک شقات ا

هب یمدق دوب، هداتسیا شردام رانک هدرک ضغب ینالهک ندید منک!اب زاب

فگمت: ساهل راهچ کرتخد هب هریخ مو تشادرب بقع

خلاه؟ ینک یم زاب ور نوج نامام قاتا -رد

ههام تفه ، مردپ گرم زور امیس ... شمدید هک دوب ساهل کی راب، نیرخآ

ایند ب رتدوز هام ود ار شد نزرف ، کوش تدش وزا دوب را دراب ار شکرت خد

! میتشاد یهباشم تشونرس رهاوخ ود ...ام دماین ش وهب زور هس وات دروآ

نامن ارتخد ار نامدب حلا ناوات و میدوب فرهت گرم یاپ ات یرادراب رد هرود

ندروآ ایندب زا سپ هک ییامیس رکمد! یم کرد ار امیس ... دندوب هداد سپ

اب لوا .ینال تشاد هما دا زونه هک دش ی دیدش یگدرسفا ریگرد ، شکرتخد

دشواب کیدزن هک دید مهاگن رد یز یچ هچ مناد یمن یلو درک مهاگن دیدرت

یلیخ دمآ... یمن شدای کش نودب ارم درک. زاب میار ردارب شکچوک ناتسد

رکمد... کرت را هناخ هک دوب کچوک

ن دید .اب مداد له ولج هب مارآ واباپردار دروآ موجه میولگ هب هرابود مبلق

شتروص یور یژین سکا کسام و دوب هداتفا تخ ت یور تکرح یب هک مردام

من! امشچ رد وا خرس نامشچ و خدرو هرگ ما هنیس رد سفن ، تشاد رارق

دید، هک ارم ... هتسکش و ریپ شیابیز تروص و دوب هدش نا وختسا و تسوپ

کشا و دیزرل یم . دندیراب شنامشچ دو روآرد شدوخ زا یمو ه فمان یاهادص

مدز: یم وراز مدیزرل یم . تخیر یم
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جامن...) نامام )... میناج -مماان...مانام

یعس مه دز!وا یم راز تشاد مه .وا تفرگ جوا شموه فمان یاه ادص

یلو دهد ناکت ار شتشگن ا کون و دریگب راک ارهب شا هدش سمل زناب تشاد

هدروآ شرس بالار نیا نم دوب... هدش جلف ن ییاپ هب ندرگ زا مردام دش. یمن

رانک و متشادرب ولج هب ور ار متسس یاه مدق مدو... ب هداد شقد نم ! مدوب

: مدروخ نیمز میاهوناز یور دش. مخ میاهوناز شتخت

... میدل نمگ مین... امام میدلگ نم -

(... مدموا نم م... مناما مدموا (نم

خورد. یم ناکت شیاه دزوبل یم ود ود متروص یخسشوری نامش چ

راب رازه ار شا یناشی .پ تفرگ یم فده ار مبلق میقتسم شکاندرد یاه نهلا

: مدیسوب

! هتشگرب تافو یب رتخد ... هتشگرب تتفرعم یب رتخد ... مناج ... مناج -

هک ووا دوب هداتفا راک زا میاه تسد هک ینم وام، دنتشذگ یم اه هیناث

هشیمه گرتزا نتلد مه رانک دهد، ناکت ار شتشگنا کون ت سناوت منی یتح

ابزن ...اب مدوب جکا دیسرپ یم . متخانش یم ار مردام هاگن نم دزمی. یم راز

یاه مخز ...زادیلل مناتس د نتسکش لیلد زا دیسرپ یم شهاگن ،اب ینابز یب

مدز: بل هدیسرت ، داتفا سخ سخ هب هیرگ تدش یزا تقو ! متروص

... نامام -
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دز: رانک ارم و دمآ ولج دوب، هدرکن هلخادم هظح نآل سمیاهکات

اسانی! یدو رمهدب شاک ؟ ینک شگرم دق رتشیب هک یدموا تتیعضو نیا -اب

ید... وب هدرم شاک

لوسپک رکد. یم متتامش هیرگ اب کدنوسامی یم ناج تشاد مردام

نامشچ ... قیرزت مرد ام مُرِس رد یشخب وآمار درک زاب رتشیب ژنار یسکا

ارم میوزاب نتفرگ شد،یساماب با وخ ِرامخ هک مر دام ی هدیسرت و سیخ

داد: مله لخاد وهب درک زاب ار مقاتا درب.رد نوریب قاتا زا ناشک ناشک

تسد تقاتا هب تشاذی من نامام تس! هدرو خن تسد هزون تقاتا ... نیبب -

ای یدرم هکای تخیر نومتسد یور ور یکاپ بآ سیلپ یتقو یتح . مینزب

! هروخب قاتا نیا هب نوم ت شگنا کون تشاذن ی،ابمز درک رارف هشیمه هساو

درک...ور هتکس ت خت نیمه دز.ور یم وراز دیباوخ یم تتخت ور ابش

دش! جلف هشیمه هساو تخت ن یمه

یقی اقح . متشادن ار تخل قیاقح نآ لمحت . دیخرچ یم مرس رود تشاد قاتا

مدز: قه هدن امرد مدو! ب شرصق م مدوخ که

گرم یاپ ات راب نیدن ...نممچ مدیشک رجز سلا هس منم ! هسب ... امیس هسب -

مرس چهبالیی یسرپ !چارمنی مترهاوخ نم ... نیبب ونم نک... ماگن ! متفر

؟ هدموا مرس هب یچ یسرپ یمن ارچ سلا؟ چدن نیا وت هدموا

رغدی: متروص رد مشخ دزواب گنچ ناهگان ار ما هناچ
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سرد جراخ مرب ماوخ یم فگت هک یتقو ، شیپ سلا هس نومه من رهاوخ -

رکد، هتکس نام ام مه یتقو درم! دزن، ام هب مه گنز هی یتح هگید و منوخ ب

مودک نیست مهم !بمار مدرک خکا مدوخ یاتسد اب هشیمه هساو ور وت

! سب و مداد تهار نامام رطا خب طقف ، یتشگرب ...حاالهک یدو ب ینوت سربق

مرهوش و اباب کیرش می... داد تسد زا سلا هس نیا وت ور نومزی چ همه ام

یریگیپ هگا ن... دیشک ورباال تکرش و نومرادن و وراد ندرک هبییک تسد

نوبایخ تو دیاب و میداد یم تسد زا مه ور وخهن نیم ،ه دوبن ومع ناخ یاه

یزور ... کیچوک ی هچب وهی ضیرم ردام ویه مدنوم نم ! میدیباوخ یم

! هشابن زارد ورممد ومع ناخ ولج متسد هک مدرک یم راک تعاس هدزاود

؟ یتس اوخ یم راتسرپ یچ؟ یهک تشگرب ؟ ازور نوا یدوب اجک

ار ما هناچ برض بدو...هب هدش زیر زیر مبلق . تسکش یم تشاد ما هناچ

تخت بلهی هشیمه نرتزا اوتان . متسیاب متسناوتن رگید ونم درک اهر

: دنارذگ رظن زا خرس نامشچ و ریقحت اراب میاپ رسات امیس و متسشن

مو لوچوک رهاوخ ... ییو شتسد یرب کمک نودب ینوت یمن یتح نک! شا -گن

دشه! تخ بدب یدایز

ود زا رتشیب مه یارب دوب!ما تراقح و رفنت و یگنتلد زا یبیکرت شها گن

ار یتخس زور ... تشاد رفنت شرهاوخ نم،زا زا وحاال،وا میدوب رهاوخ

حیضوت ناوت . هدمآ مرس رب هچ دیسرپ یمن هک دوب بوخ . مدوب هدن ارذگ

دوب! مرانک میرم شاک ... دیخرچ یم مرس رود تشاد قاتا . متشادن نداد
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هب شنامشچ شیپ منت یتقو "! یتساوخ تدوخ " درک همزمز مرس یرد سک

و زاب همین نامشچ نایم مآد،زا دورف تشلا ب یور مرس دشو مخ رطف کی

دح نیا ات حملا درک یمن رکف دیاش دیس! رت شنامشچ هک مدید مرات

تعاس دنچ نآ ورد تشذگ یم مندش صخرم زا تعاس دنچ اهنت د... شاب دب

رتشیب نم و تفر نوریب قاتا زا هک مدید دوب. هدش رتدوبان ممسج ،ورحو

مه هب فعض تدش زا تشاد ما هدعم . مراذگب زاب ار منامشچ متسناوتن نآ زا

مرس ریز ار شتسد ونم تشگرب هک تشذگ هقیقد دنچ مدیمه .فن دیچیپ

: مدرک سح

! یدش هزانج ...نرگ روخب ور لسع و مرگ بآ نیا وشا ...پ وشا -پ

هلددامونمی صاف مه زا یتخس ارهب منامش دوب.چ هدش رت مالمی شنحل

ار دش،حملا شخپ مناهد رد هک شزا س تسد یندیشون ینی ریش . مدش زیخ

یور هرابود هک مرس . مدروخ ار ناویل فصن ات روز رکدوهب رتهب یمک

. دروایب سابل میارب ات تفر میاه سابل دمک تمس امیس تف، رگ رارق تشلا ب

ولبزو ... متفر هک یزور نامه لثم تسرد دوب! هدروخن تسد مه دمک یتح

: تشگرب مت مس و درک باختنا میارب یتحار یراولش

. ینک ضوع وتاسابل دیاب ... وشاپ -

زا زونه م تروص . مروایب شیور ارهب شیاه الیق خادب متسناوت یمن یتح

م یوتلا ادمد.پ یمن مدوخ هب یا هلگ نیرت کچوک قح یلو تخوس یم یسیل

یتحار راولش تااب درک کمک و تفر مراول ش غارس دعب،هب و دروآرد منت ارزا
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دوجو اب یتح ...هک دراد متسود زونه هک متفگ یم مدوخ منک.هب شضوع

مدوخ حلا هب هنرگو دنیب یم شک چوک رهاوخ ارم مه ،زاب شخل ت یاه فرح

شه اگن تدم مامت ومن درب مزولب یاه همکد تمس تسد درک. یم می اهر

ورد دوب دشه هتسکش تدش میا،حاالهب وبیز کیش هش یمه رها وخ . مدرک

زاب نییاپ اهارات همکد یتقو ... دیفس شیاهوم فصن ، یگلا س سیوپجن

مدیم هف هزات درک! تسیا هنیس رد مبلق دشو توهبم نا هگان شهاگن درک،

دید... یم دیابن هک هدید ار یزیچ

دش یمن ادج ممکش ریز ی هیخب یاج زا هظحل کی یتح شهاگن هک ردحیلا

: دیسرپ توهب ،م

هیچ؟ نیا نیا... -ا...

داد: من اکت مک حم و تفرگ ار ما هناش درک. ندیزرل هب عورش منت مامت

؟ هدوب درکه ت هلماح یک ؟ بارخ ی هرتخد هیچ نیا مگیم -

مدز: بل یندنک ناج به

تس! ...ین ینک یم رکف هک یزیچ نوا !اون... متشاد یحارج هی نم نم... -

درب: ادصباال دزو مناهد رد تسد تشپ اب

! یدرک نامیاز هزات هن...وت یرازس مخز یاج نیا ! نکن ضرف رخ ونم -

فرح ... رارکت مرس رد میرم یاه دشوحفر شخپ مناهد رد نوخ عطم
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یارب هیکرت یاه ناتسرامیب زا یکی رد نروس یزاس هدنورپ دروم رد شی اه

رب شقن میاه یترپ ساوح اب مه ار نروس یاه هشقن مامت نم نم... مککهب

! مدوب هدرک بآ

نم هب یچ ینود یم هگم وت یتنعل ! نکن متواضق تحار ردقنا ... امیس -

؟ هتشذگ

اررد شتسد رد نهاریپ ، مداتفا هیرگ به یتقو واباالفرتو لثم میادص

دا: تفا هیرگ هب مه ووا درک ترپ مترو ص

وحاال یدوبن سلا هس ؟ هخآ تدوخ رس هب یدروآ یچ ؟ منودب دیاب ور یچ -

ترهوش ؟ تساج تک هچب ؟ یتشگرب هدرک نامی والشواز شآ نت اب

ییوربآ هرذ هی نومه یاوخ یم ؟ یاوخ یم ام نوج زا یچ ی تنعل ؟ تساجک

؟ یدب تهبابد هدازمورح ی هچب اهو یرگ رههز اب مه ور میر اد هک

درک: هراپ ار میولگ مغیج

! مهفب ... متسین ههزر نم ! تسین هداز مورح ینم هچب متس... ین هزره نم -

رفنتم نم زا میوربور نز . دنام تام امیس هک مدی شک غیج کیرتسیه نانچ

مد مآ دورف میاهوناز یور دید... یم یناب ایخ ی هزره کی ارم مرهاو دوب.خ

: مدرک رارکت مدیشک یم سفن هدیرب هدیرب هک وردحیلا

هدازمورح م هچب ! هراد ردپ ینم...چبهینم هچب ! متسین هزره نم... -

! متسین هزره نم ... تسین



835

هک دنک مدنلب تساو وخ دمآ متمس وبدهک خربا حملا دح هچ ات مناد نیم

: مدیشک غیج

! نزن تسد -هبمن

تخت یور درک مروبجم میاه قتال هب هجوت ویب تف رگ مکحم ار می اهوزاب

: منیشنب

... تاج رس وشوتبمگر وش!خهف فخه -

هک یزول ب تمس درب تسد . تخیر می کشا شتروص یانهپ هب تشاد مه وا

درک: منت روز وهب دوب هدروآ م یارب

؟هرآ؟ ننیبب ور تراکهاش همه یاوخ یم -

: متفر یم شو زاه متشاد

چبههم! راگدای نم... مخز -

نوریب ار ما همانسانش و مارتف یتسد فیک تمس دهد، یباوج هکن یا یب

مناشن ار دنزرف و رسمه مسا خیلا یاج و درک زاب ار شمو ید هحفص آدرو.

داد:

؟ انیاس تدوخ اب یدرک راکی ؟چ هچب نیا ردپ مسا ؟وک ترهوش مسا -وک

هدش؛هرآ؟ زواجت تهب ؟ ندرک زواجت تهب ؟ یدش یدرمان مودک باوخریز

مدوب هدید مشچ اربه نامدقع .من دماین باال رگید و دنام هنیس رد مس فن
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ار نامجا ودزا تقوچیه نروس . تشادن دوجو ما همانسانش رد یمسا یلو

دوب. هدرکن تبث یمسر

! مدشن ... یسک باوخریز نم نم... -

درک: مهاگن سرت اب

... تهب هدش زواجت ؟ انیاس تساجک ؟چبهت ندرک زواجت تهب یچ؟ سپ -

هرآ؟

مری: مب هظحل نامه هک مدرک وزرآ و متسب مشچ

-هن...

درک مروبجم و تفرگ باق ار متروص . دوبن بوخ شلا ...ح دوبن بوخ حملا

منک: شهاگن

؟ ندروآ ترس هچبالیی ! انیاس وگب و شتسار نم -هب

مدا: تسرف نییاپ یندنک ناج ارهب مناهد بآ

... مگیم و شتسار -

داد: ناکت دزورس یدن تخل

تسین مولعم ایهک هچب هتو سکش ت سد اب سلا هس ود دعب وگن! ... هشاب -

منود یم گبی؟ هک یراد یچ ... یتشگرب یفسدی همانسانش هیو روگ مودک

منک! تراکیچ
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داد: همادا تفر یم رد تمس رهک وطن امه دشو دنلب

منیبب مواکجنک ؟ یدیم و باوج نیمه مه ومع ناخ هب منیبب ماوخ یم -

سپ مه هچب وهی تسین رتخد هگید شردارب بیجن رتخد همهف یم یتقو

؟ هشیم حیلا هچ هتخاد نا

: مدرک شهاگن هدز تشحو

میسا... س... -

: مدیشک غیج هک درک لفق نو ریب وزا تسب نم،ردار هب هجوت یب

... امیس ! نکن نم اب وراکنیا ادخ ور وت امیس ... امیس -

مناج ی هدن ام هت هک مودب رد تمس منا وت نی رخآ اب متساوخ و مدش دنلب و

دمآ ورفد درس یاه کی مارس یور هک مرس ... مدروخ نیمز مکحم دشو مامت

هب میاه سفن دشو هایس منامشچ شیپ قاتا درکد، یلوت یدب یاد وص

یم اه، تواضق نآ نتفرگ جوا زا لبق شاک رممد... یم شاک . داتفا هرامش

امیس ی هدیسرت غیج شبرمو، وه زا هکنیا زا لبق یا هظحل تسرد رمدم...

م: دینش ار دمحا شم دایرف و

یزاره... همط -ایاف

***

راتسرپ طسوت تشاد کشهک رتخد هب هریخ و دوب هداتسیا هشیش تشپ
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: دیسرپ خط تشپ درف بهب اطخ دش، یم نتفر ی هدامآ

؟ هدشن -بخیر

: دیچیپ ششوگ رد شوایس ی هتسخ یادص

. ندشن راخج هنوخ زا هگید ، ندرک زاب ور نوشتسد چگ هک یزور اقآ...زا -هن

نایم یهاگ نکهرهزا یم راک هنوخ هکتو ینسم درم و نوشرها وخ قفط

. نوریب

: درواین وربا هب مخ لوی دش تشم شناوت مامت اب نروس دازآ تسد

؟ نوششی پ هتفر ننک یم یگدنز اجنوا دایهک رفا زج یمه سک -

... مدیدن یزیچ ، مراد رظن ریز ور هنوخ هک ییاه تعاس نوا یوت -

مشچ نروس و تشاذگ ک دوک صوصخم نصدیل اررد شکرتخد ر اتسرپ

: تسب

نک! تحارتسا ... یایم رظن ههب تسخ -

فرگته... نوتادص اقآ؟ وخهب نوتلا ...ح روطن یمه مه امش -

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن ن روس

راتسرپ مرظتنم . هشب صخرم هچب داد هزاجا هرخ باال زورما رتکد ... مبوخ -

هنک... ش هدامآ

یمسا دوب هتسناوتن زونه ن روس . تشادن مسا زونه هک یا هچب "... هچب "
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انیاس هک دوب رظتنم بش وره زور ،ره مامت هام کی دنک. باختنا شیارب

، باوخ زا لبق اه بش یهاگ ... چیه یلو دنک نت شگرب یارب یش ایتال ددرگر ب

باختنا مسا ناشکرتخد یارب لبق زا ود ره هک درک یم روصت شدو ابخ

!رد شروصت رد طقف یلو ... دنریگ یم نشج ار خهنا شهب دورو و دنا هدرک

اراب شکر تخد ات دوب هدامآ ییاهنت ، تهبا نآ اب یناطلس نروس ، تیعقاو

... دربب شدوخ

... هشاب کرا بم شمدق -

شحور زا یت مسق دنک. رکشت هملک کی یتح تسناوتن ، شوایس باوج رد

شوغآ اررد دازون هک راتسرپ دوب.ابددین هتفر انیاس اب شحور دوب... هدرم

فگت: هاتوک ، تشاذگ ریرک ورد تفرگ

. نزب گنز مهب دش یربخ -

و دنادرگر ب شبی ج نورد ار لیابوم منادن. شوایس زا یبا وج رظتنم و

دش: جراخ نادازون شخب زا شرتخد با راتسرپ

دیربب نوتدوخ وراب نوتولوچوک رتخد دینوت می هرخ !باال نشور نوتمشچ -

. میدیمهفن ور موناخ لگشوخ نیا مسا مه شرخآ ام یلو . هنوخ

باوخ رد شکرتخد یفرب تروص هب هریخ و تفرگ راتسرپ ارزا ریرک نروس

: دیشک ریت شبلق و داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد ،بآ

... هرادن مسا -
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وا یارب رک یشت هناشن هب یرس اهنت ، راتسرپ ب جعتم هاگن هب هجوت ویب

رد شبلق . تشاد رب ناتسرا میب یجورخ تمس ار شیاه مدق و داد ناکت

، یگلا س وهن تسیب رد یناطلس نروس دوب! یبیجع سح دز... یم شیولگ

ناج زا یرتخد درک،حاالاب یمن رکف ندش ردپ هب تقوچیه هک ید رم

نآ شرتخد هک دوب هدادن ربخ یسک .هب تشاد یمرب مدق هنتایی شدوخ

ار چیدند یم شدورو یارب هک یتاکرا یتد هلصوح دوش... یم صخرم زور

. تشادن

یور یرکرار و تفر شنیش ام تمس میقتسم دش، خجرا هک ناتسرامی زاب

اشار هنادرم تسد درک. بصن نیشام یل دنص وهب تشاذگ بقع یلد نص

قرغ ی هرهچ هب هریخ و تشاذگ شرتخد کچ یوک هنیس هسفق یور مارآ

دز: بل مارآ ، شباو خ

اباب... ، هنوخ -ربمی

ار نیشام ورد دیشک وا تروص رنم تسوپ یور مارآ ار شا هراشا تشگن وا

! هلولگ نامه اجی اقیقد دوب. هدش رتشیب شبلق ند یشک ریت . تسب یمارآ هب

هنیس ه سفق درک. میظنت ش رتخد یور ار نیشام ی هنیآ و تسشن ورل تشپ

ین اشیپ . دروایب تقاط تسنا وتن ناهگان و دوش مارآ درد ات داد ژ اسام ار شا

دز: بل دردرپ و داد تهیک نامر هبف

کاپ شاک ! منهذ زا هشب کاپ تامشچ ت... امشچ ت، اتسد ، تادص شاک -

... منهذ زا یشب
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ار شنا زاج یت مسق انیاس دنک. ششو مارف تسناوت یمن یلو تساوخ یم

نودب ار ین کسم و درب دروبشاد تمس تسد دوب. هتشاذگ راگدای هب شوا یپ

راخ ، شرانک یخیلا لدنص درک. نشور را نیشام و داتسرف نییاپ بآ

خیلا یاج دنک. شهاگن ات تشگ یمنرب یتح هک یردقن دوب!آ هدش شمشچ

رار یسم مامت دش! یم ساسحا یلدنص نآ یور بیجع شقشع و هچب ردام

فقوت م ترا مع طایح اررد نیشام یتقو هک یدح .هب دیگنج شراکفا اب

دوب. هدش هفا ضا شیاهدرد هب مه دردرس درک،

داقآ... یدموا شو -خ

هدایپ دزو هرهچ هب یتوافت یب باقن هرابود درک، زاب شی ارب ردار هک ظفاحم

یادص راب دنچ طقف ، تشذگ یم انیاس نتفر زا یهک هام کی نآ دش.رد

هلصوح یتح ! یبصع و دوب هدش رحف ...مک سب و دندوب هدینش ار نروس

زونه نی، شام یدود یاه هشیش رط اخب ظفاحم . تشادن مه ار شدوخ ی

اربزا بقع کهسرونرد نیمه و دوب هدشن بقع یلدنص وری دازون هجوتم

دی: سرپ ب جعت درک،با

اقآ! نشور نو تمشچ ؟ ندش صخرم هدازاقآ -

هکبدنل دازون ی هیرگ یاد وص درک کاریبدرا رتخد یلو دوبن دنلب شیادص

: تشگرب شتمس مشخ اب نروس شد،

؟ هباوخ هچب ینیب یمن !گمه نییاپ وایبر تادص -
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درک: یهاوخرذع و تفر بقع یمدق ، ناوج حماظف

منک. نوشرادیب متساوخ یمن اقآ... دیشخب ونمب -

هرخرخ تسناوت یم هظحل نآ رد نروس و دوب هدش هالک هیرگ زا شکر تخد

! دوجب ار دش یم شکیدزن هک یسک یره

ادابم هنک کچ ور هچب قاتا وگب میرم هب ورب ا... سنیاو اجنیا یروجنیمه -

ه! شاب رسک مکو یزیچ

درک: تعاطا فظرسعی احم

اقآ... مشچ -

ار شکرتخد ، ریرک یخِلا یب نروس و تفر نامتخاس تمس دنلب یاه مدق واب

: دیسوب طایت حا اراب شرس و دیشک شوغآ هب

... مورآ ... مورآ ... شیه -

یاه مدق نکد. هچ تسناد یمن نرو وس دوب هدش هالک هیرگ زا کرتخد

هب نوخ او تشرد یاه ک وشا تشاد رب ترامع یدورو تمس ار شدنلب

درک: شلد

؟ ینک یم هیرگ ارچ ؟ هتنش -گ

یم کشا و درک یم شهاگن سانیا، گنرمه یرتسکاخ نامشچ اب شرتخد

یاه فرح دوبن دلب هک ینرو درک.س یم چهک نوخ ، نروس بلق .زا تخیر
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ترا مع دراو . تسناد یمن اه هچب از یزیچ شبزدنو رتخد هب مآزی تب حم

دش: فقوتم ش ردپ هکابصادی تفر اه هلپ تمس میقت سم شدو

اباب؟ یدرک صخرم یِک ور هچب ... نروس -

: دناخر چ شت مس ندرگ توافت ،یب نروس

ناخ؟ رو صنم هراد حلات هب یقرف هچ -

رتزا باصعا یب نروس و دوب هدش ناخ" روصنم " شیارب هرابو شر،د دپ

: داتسیا شیوربور و درک تشم تسد روصنم ... هشی مه

ادهر تفا ام هساو ... تسه منم ی هون هچب نیا تنک! بحص تس -ابمنرد

! میدیدن یکرادت یهچ ترامع هب شدور و عقوم هک

یدز: دنخلت نرو س

! راگنا هشوخ تلد یدای ناخ...ز روصنم یلا خیب -

درب: ادصباال مشخ اب روصن هکم درذگب شرانک زا تساوخ و

همانسا نش زونه ینم هون ید! رکن باختنا مه مسا شساو یتح زونه -

؟ نومرابتعا هب ینزب دنگ یاوخ یم هنت ...هی هرادن

-اقآ!

اه، زاباالیپهل میرم یادص ندینش هکاب دیوگب یزیچ تساوخ نروس

دمآ: نییاپ اهار هلپ عیرس میرم دیو خرچ وا تمس شهاگن
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؟ دیدادن ربخ ارچ ... نشور نوتم شچ اقآ... دیتشگرب شوخ -

: درشف هم یور نادند یگف وکال تینابصع ناب روس

؟ مدب سپ باوج دیاب مه وت -هب

ت: شگرب اه ظفاحم تمس نروس و دروخ اج میرم

؟ مدب سپ باو ج مه امش یچ؟هب امش -هب

درک: هلخادم هدش تنکرل یمشخ اب روصن ندوم تخادنا نییاپ رس اه ظفاحم

... شق اتا ربب ور هچب میرم -

: تشاذگ ولج یمدق میرم

فطلا... نم هب شنی اقآ...دب دش هالک زاگهیر هچب -

ر ادشه و درپس وا ارهب هچب دعب، و درک شهاگن رحف یب یا هظحل نروس

داد:

... شاب بظاوم -

وحم ور هار چیپ ورد تفر اهباال هلپ زا هک نیمه و تفگ "ی مشچ " میرم

: تشگرب شردپ تمس نروس دش،

؟ شلخاد هروخ یم کیف یلیماف هی هک یا همانسانش نومه ؟ همانسانش -

هدا فتسا میع قاو یلی ماف زا منوت یمن یتح هک ینم ینم؟ همانسانش ثمل
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ناخ؟ روصنم ینز یم فرح همانسان ش مودک زا نم هساو منک؟

: دیرغ شیاه نادند نایم زا روص نم

دوب! تدوخ زا تظفاحم هساو مدرک یراک ره نم -

: تفرگ قمع شدنخل وت درک جک ندر نگ روس

منک... تظفاحم م هچب زا روطچ ودمن یم بوخ منم -

. تفر وپهلهاارباال دنادرگربور ، دشاب شرد زاپ یفرح رظتن م هکنیا ویب

یم ناش یور هکاپ راب بدووره هداتفا زاآناه انیاس هک ییاه امهنهلپ

هکاب میرم ندید دشواب شرتخد قاتا دراو . داتفا یم شب نآ ،دای تشاذگ

: دیسرپ دوب، لوغشم دازون

درک؟ یم هیرگ رچا -

یولج واز تش گرب نروس تمس ، هچب کشوپ ندرک ضو زاع غراف میرم

فرت: رانک تخت

دش... مورآ ، مدرک شضو دوب.ع هدرک ف یثک وشدوخ -

درک زاب ار شنهاریپ لوا ی همکد هس و داد هیکت راوید ارهب شا هناش نروس

: دشکب سفن دناوتب هکلب

و یر وخ مجنیم هچب رانک !زا قاتا نیمه هب ننک لقتنم تور تخت وگب -

... هروخب شهب تدوخ زج یسک تسد یراذیم ن
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نروس و تشاد ار شرد ام نس ، میرم . تشادن دامتعا میرم زج یسک هب

ندش هچب راتسرپ یارب شار تساوخرد ، زیربت زا وا نتشگ زارب سپ هل صاف بال

یمن اما داتفا یم نیاسا دای مادم وا ندید هکاب دنچ دوب.ره هتفری ذپ

راد. پسب هبیرغ تسد ار هچب تساوخ

اقآ... مشچ -

و تفر دازون تخت تمس . تفرگ راوید زا وکتهی دیشک یقیمع سفن نروس

رگا بدو... کچوک یلیخ زونه رکد. شزاون یمارآ ارهب شکرتخد تسد تشپ

یم ایندب رگید ی هتفه ود دیاب شرتخد ، تفر یم شیپ بوخ زیچ همه

مامت اب نروس بلق و دوب شنامشچ لفق وا یرتسکاخ تشرد نامشچ دمآ!

هل صاف دازون تخت زا میرم . دیبوک یم شا هنیس هسفق ارهب شدوخ ترد ق

: دیسوب ار شرتخد کچوک تسد دشو مخ نرو وس تفرگ

رکد... لغب ور تا مشچ دش یم شاک -

. دوبن نخوب روس درک.حلا ض وغب دیسر میرم شوگ ،هب شمارآ ی همزمز

نامشچ رد مامت حو ضو اراب شنامشچ هک ینز گنت !لد یمخز و دوب گن تلد

وربد، تساوخ و درک تسار رمک ن روس هک نی دوب.مه هدرک یپک شرتخد

دی: سرپ و درک عمج ار شتراس ج متما رممی

؟ ماوخب نوتزا یزیچ وهی منک تراسج منوت -اقآ...می

داد: زند فرح تئرج میرم هب شتوکس و تشگرب شتمس ن روس
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یم کرد ور شفارط ا یایند مک ...مک هشمی ون هام کی االن نوترتخد -

ینکد؟ باختنا مسا شساو منک شها وخ منوت یم هنک...

: دنزب فرح مکحم درک یعس میرم و تفر نییاپ نروس یولگ بیس

، هچب نیا ر اتسرپ ناونع هب یلو منک... تلا خد ماوخب هک متسین یسک نم -

نوتلد منود یم منک! ادص شاهاب چبهور هک هشاب یمسا هی دیاب لقا دح

اقآ... هتسک ش

ومعنا دروآ باال تسد میرم هک دنک زاب بل تساوخ درد واب یبصع نر، وس

دش:

هنوت یم نوترتخد هب تیوه هی نداد منک! یم شهاوخ ینکد... ش -وگ

خاو... یم ونیمه مه مون اخ انیاس دیشاب نئمطم هنک. هبرت ور نوتلا ح

، نروس نیگمشخ و راد گر نامشچ ندی هکابد دوب هدشن مامت شفر ح

ار انیاس زا ندز فرح نروس ! دیابن هک دوب هدز یسک زا فرح دش. تکاس

ود بدو.ره هتشاذگ شفعض هطق ن یور تسد میرم و دوب هدرک عو نمم

نییا رسپ یگدنمرش اب شیوربور دشونز تشم ترد ق مامت اب شتسد

: تخادنا

... ماوخ یم رذع -

شهاگن .زاباال داتسیا شیور بور و تشا درب وا تمس ار شیا ه مدق نر وس
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داد: رادشه دوب، هدش مب مشخ و درد تدش زا هک ییادص واب درک

نم یولج و شمسا هک هشاب تراب نیرخآ ! میرم هشاب تراب نیرخآ -

... یرایم

شرسپ لثم ار نروس دنک. هاگن شنامشچ هب میقتسم ات درواین رسباال میرم

داد. یم شرازآ وا دردرپ هاگن ندید و تشاد تسود

... مشچ -

و دوش مارآ هکلب تفگ ش باوج رد هملک کی اهنت و تشادن وا لباقم رد یدرا گ

هدش سبح سفن میرم ، تفر جورخ رد تمس و دنادرگربور نروس هک نیمه

یور شتسد . داتسیا ناهگان نروس و داتسرف نوریب ار شا هنیس رد

درک سامتلا . دیایب هاتوک هک درک سامتلا شبلق دشو تشم یرد هریگتسد

وا تمس مارآ دش، دنلب هک شرتخد قون و قن یادص دنک! رمح شدوخ هب هک

هب باطخ دزو ایرد هب ،لد شهام لثم ی هرهچ هب هریخ و دناخر چ ند رگ

: تفگ شدوخ هب باطخ دیاش و میرم

... هشردام ی هیاس اسهی!انیبهچ، مراذیم و شمسا -

***

یاسنا) ، صخ ش لوا یوار )

طخ هب یا هسوب مو دیشک م ردام یمدنگوج یا هوم یور تمی اربامال هناش

دزم: شی وربا ود نایم قیمع
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! ناما م مفابب و تاهوم وخما -می

ناج . دندی زرل شیاه وبل دروخ رس ش قمر یب نامشچ جنک زا یکشا هرطق

: دودن میا دص نایم ضغ نکمداتب

ه؟ تدای ! یدرک یم سیگ چله مارب ماو هوم وت هک یروطنومه -

شر انک هک یهام کی درک.درنآ وزاب تسب دییات ی هناشن ارهب شنامشچ

هب یتقو یتح . مزیرن کشا وا مشچ شیپ مدوب هتفرگ دای بوخ ، مدوب

ای سامی شیپ ، متفر یم شرانک زا تعاس دنچ ونمبیار تفر یم باوخ

دردرس ار زور مامت دش یم ثعاب متمواقم . مدرک یمن هیرگ مه ییاهنت رد

اه هام ار میاه کشا نم . منکشب ار مت مواقم دس متساوخ یمن یلو م ریگب

هرفح ما، هنیس هسفق نورد . تشادن دوجو یکشا رگید مدو وب هتخیر لبق

هب کش نودب هک ید یرم هنادرم بم یادص پرزا همیا شوگ و دوب خیلا یا

. دیباوخ یم و تشاذگ یم شا هنیس ه سفق یور را نامکرتخد من یاج

نیمه دعب، دشو رپمی یمک مدو ب مرد ام رانک هک ینامز طقف مبلق، ی هرفح

مبلق و دروآ یم موجه مرس هب انشآ ید رم تارطاخ ، متفر یم شرانک زا هک

و مدرب ورف شیاهوم رات نایم تسد و مدز سپ مار راکفا . درشف یم ار

: مدرک نتفاب هب عورش

! نامام هبوخ یلیخ ... یمرانک هکنیا ... مترانک ه کنیا -

: شیاهوم نایم نم تسد و دیزرل شا هناچ
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مهمی میساور ت! رفاسم میریم مه ت...اب مرب یم اجنیا زا یزور -هی

؟ هشاب ... میرب

تسن اد یم بوخ یلو دنزب فرح تسناوت یمن . تفگن یزیچ و درک مهاگن

وا زا منتشگر هکپسزاب یزور . تسین بوخ امیس و نم نایم ی هطبار هک

و دیسرت امیس دش، مندش شوهیب ثعاب یب صع راشف تدش و مدروخ یلیس

هک دوب هدید شدوخ مشچ .اب درکن یقلخدب رگید مدرک زاب مشچ یتقو

دوجو هناخ رد یهک حور لثم ارم و تفرگ هلصاف اهنت ما... هتسک ش ردقچ

... مامت و دوب زور رد هملک دنچ دح رد ،اشدی نامتاملا کم لک درک. اهر تشادن

وا وزا مدرک زاب ار مناتسد چگ هک یزور نامه دش! نامثحب یلو زور یک

شتقو زونه فگت یم ... تفریذپن . دربب اباب ت کرش رماهب هک متساوخ

ار مرد پ تکرش حاال، هک ییومع ! مهد ناشن ومع ارهب مدوخ هک تسین

ناخ مماد هکنیا .اب متشادن امیس یاه هتفگ هب یبوخ سح ونم دوب هدیر خ

هک مدرک می سح درک، یم فیرعت وا وزا تشاذگ یم شرس یور ار ومع

مه اب تقوچیه شردارب مو ردپ ی هطبار . تسی ن تسرد نایم نیا یزیچ

نام یگدنز یور هشیمه ار شا هداوناخ واو تداسح ی هیاس ! دوبن بوخ

دنا. هدش ردام رتزا نابرهم ی هیاد رو طچ متسناد یمن دیدموحاال، یم

تمس ار نی شام هدننا هکر تشاذگن امیس و میومع ن دید یارب مدرک تموا مق

،ردحلای میتشگرب هک هناخ .هب دربب شیپ وا یلعف ت کرش امو یلبق ت کرش

هب ارم ، دسرتب ادابم هک مربب ادصباال مردام یولج مناوت یمن تسناد یم هک
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دیابن هک تفگ ! دراد هرافک مه هناخ نیمه رد مندنام تفگ و دیشک یا هشوگ

یم . دسرب شتقو هک یزو اتر مهد ناشن شا هداو ناخ و ومع ارهب مدوخ

رتخد هک دیوگب دیسرت یم ما. هتش گرب دن مهفب رگا دور یم نام یوربآ هک تفگ

درک نقدغ ار من تفر نوریب ... هتشگرب سلا هس زا سپ ، حاتف جاح ِریز هب رس

هک متسن اد یم نم دزو یم فرح . دهد یمن مهار رگید ، مورب رگا وفگتهک

نم و درک یم یفخم ار یز یچ تشاد امیس ! تسی ن تسرد نایم نیا یزیچ

حیجرت هک درک یم درد ر دقنآ منهذ اما مدوب ارزارب شیاه یراک یفخم

زونه مندب منک. ادیپ ار مدوخ و منامب مر دام رانک طقف یار تقو نچد مداد

یم مدو. ب هدرک عورش ار کبس شزرو هرابو د اما دوب هدرک ن ادیپ دو بهب لماک

سفن تزع و رورغ هکاب ییانیا س نامه !هب مدرگرب مقباس ِدوخ هب متساوخ

لد هب نوخ سلا هس هک ییاه مدآ دوب رارق رگا . تشاذگ ناپ روس ترامع رد

نامه . مدش یم ما یلبق ِدوخ دیاب منک، تازاجم ار دندو ب هدرک ما هد اوناخ

یم و داتسیا یم شدوخ یاپ یور دمآ، یمنر د یتحار هب شکشا هک

و متسب ار شنییاپ یکزان میو شک ،اب متفاب راهک مرد ام یاهوم ... دیگنج

: متفرگ شیوربور ار هنیآ

نم... لگشوخ نامام ... دایم تهب یلیخ ! نامام نیبب -

نایم ار شا هدیکورچ تسد دشونم جک ی دنخبل هب یتخس شهب یاه بل

: مدرشف متسد

... یهلا مد رگب تگنشق یاه شچم رود -
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گن رمه ... تسا نم مشچ گنر مه نامرتخد مشچ هک دوب هتفگ نروس

تشپ یا هسو دوب...ب دشه ریپ یلو تشادن نسی مردام ! مردام شچمنا

بسچامدن: ما هنوگ ارهب وا تس ود مدز شتسد

ی ریم هار هرابود نکه... یم اهارث ینا مردر ...اک هشیم تس رد یچ همه -

! داوخ ب تلد هک اج ره میریم اباب... کاخ رس میریم مه !اب نامام

دنتش اد نتفگ یارب فرح ن ارازه هک ینامشچ . دندیراب شنامش ددزوچ نخبل

: مدیسوب ار شتسد فک مو تسب .چمش دوبن ناشنتفگ یارب یناب وز

... هبوخ وحملا ماوت رانک نم ... شابن منارگن ! نامام هبوخ نم...حملا -

هک راگنا . تفرگ مارآ شنامشچ بو وشآ دندش مظنم ، شمظنما هیان سفن

رطاخب شنامشچ . دریگب مارآ ات دونشب نم اهارزا فرح نآ دوب رظتنم

هک یا هظح اتل دشونم هتسب مارآ مارآ ، دروخ یم هک ییاهوراد و نکسم

یم شوگ شیاه سفن یادص هب هک .ردحیلا مدنام شرانک دربب شباوخ

دش: قاتا دراو همیسارس امیس هک متشاذگ تخت ی هبل ،رس مدرک

ودب! ... مراد تراک نوری -اسانی...ایبب

: متشاذگ مبل یور ار ما هراشا تشگنا و کمدر دنلب رس

... هدرب شباوخ هزات نامام ! مورآ ... شیه -

وفگت: داد تروق رادادص ار شناهد دوب،بآ هچاپتسد هک ردحیلا
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... مگیم تهب -بای

ار وتپ دوب، هدش بوشآ ملد هک وردحیلا مدات سرف نو ریب راد ادص ار مسفن

مدش: جراخ قاتا وزا مدرک بترم نامام یور

ش... یچ -

مقاتا تمس ارم و تفر ارگ متسد چم هک مدوب هدیسرپن لماک ار ملا وس زونه

داد: لوه

... یتشگرب نوت بمهف دیاب !ن نایم نراد دازرف و ومع ناخ -

نآ اب ویل دروآ یم راشف ما هدر وخ شوج تهزا ناوختسا هب هدارا یب تشاد

: مدیشک نوریب شتسد ضبراز ارهب متسد حلا،

ور یچ ؟ مناما م شیپ مت شگرب نم هک هطوبر هچم انوا ؟هب نمهفب دیابن ارچ -

سامی؟ ینک یم یفخم نم زا یراد

: ینابصع و دوب هتفشآ

سلا هس نیا ؟ یرادن دازرف و ومع ناخ تریغ زا ربخ !گمه نکن ثحب نم -اب

رد شنوخ زدی یم دراک ور دازر !ف ندرگ ن تلا بند هک دوبن ور یشوم خاروس

د... موا منی

مدش: قارب امیس ترو ص رد

م؟ هچب نم هگم . هنود یم نم رت گرزب وشدوخ کهدر طلغ یکه؟ رخ دازرف -
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را شمشچ ، مدوب یناتسریبد هک ییاه سلا نامه دوب.زا میومعرسپ دازر ف

ه کنیا مزا دوب رف نتم ! دوبن ابوا ملد راب کی یتح لوی مدید یم مدوخ لا بند

مکلا وام مهک دوبن هلیسو نم . دشاب هتشاد تیکلا نمم یور تساوخ یم

دوش!

ات یلو دوب هدرکن عالهق زاربا یا لکهم یتح ونهز منات، س ریبد نارود

و تا هوم درب." یم لا وس ریز زیچمار همه ، دروآ یم تسدب یتیعقوم

، شوپن گنت یوتنام ه... نیبب و تا هوم نم زج یسک دایمن مشوخ نوش، وپب

مهدی ینع ...چهم دنخن دنلب ! منیبب دیاب نم نمفطق ور تنت یاه یگتسج رب

تسا باذج شیا هراتفر درک یم رکف ؟" هدنخب دنلب حاتف ناد ناخ س ومان

مه هب دوب هدش هجوتم هابتشا ار شیا نعم هک یتری زاغ حملا نم یلو

کشخ مملپید رهم زونه شد. یم رت یرج ووا مداد یمن یت یمها خدرو! یم

یراگتساوخ شرسپ کت یارب ارم دات اتسرف ولج ار ومع ناخ هک دوب هدشن

هک ردحیلا یناوج رداجو هک مدو بن هناوید فگمت! هن هناعطاق ونم دنک

تساوخ یم هک منک یدرم ریسا ار مدوخ مهد، همادا ار مسرد متشاد وزرآ

و تشاذگ مارتحا ممیمصت هب هشیمه ممثل ردپ دنک. شدوخ ملا ارم امتم

نآ وزا داد شرتگرزب ردارب هب عطاق یفنم با وج کی ، شدوخ و نم لوق زا

نزاک مشچ تشپ م ردام بیار ومع نز دش. گنرمک هداوناخ ود طباور دعب هب

دازرف هک مدینش یم ونآ نیا دوب.زا هدش نیگنسرس م ردپ اب ومع و درک یم

هیانک م ردپ هب ومع ناخ یهاگ و دنک یم فلتخم طباور ریگرد ار شدوخ

متسناد یم بوخ هک ردحیلا هدش فلخان نم رطاخب شرسپ هک دز یم
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یج اح ِرسپ طقف دوب! روطنامه مه نم زا یر اگتساوخ زا لبق یتح دازرف

وب یتحار هب شا هداوناخ و دنک طایتحا رتشیب هک دوب هدش ثعا ب ندوب

ونم،حاال درک می تن ایخ رفن نیدن چ وهب دوب رفن دنچ اب .مهمزنا دنربن

یم رواب رتشیب هظحل م،ره دوب هدش رود شت رامع و شوغآ و نروس هکاز

دشو یم رتهب یمک تشاد حملا حاالهک راگنا ندرک... تنایخ وا هک مدرک

منک. رکف متسناوت یم رتهب رت، مارآ مبلق

نا تسر امیب رد مکرتخد ندروآ ایندب زا سپ هک ییاهزور ماو یرادراب یاهزور

و حور هب هک یدیدش کوش ... متخانش یمن مه ار مدوخ یتح ، مدوب هدنارذ گ

تسد همه و همه ما، هتسا و خان یرادراب شدنب تشپ و دوب هدش ودرا ممسج

ار نروس سمتل م نامشچ دوش.تا هل مناور و حور تا دوب هداد مه تسد هب

وا،زاب زا مرارف جوا رد یتح نروس . مدنب ب شی اه فرح یور شوگ و منیبن

یم ما هریخ هناسمتلم هک شا یلسع نامشچ ریوصت دوب! نیرت دهعتم مه

نیرخآ اب مبلق و تسب یم شقن مکلپ تشپ باوخ اهبقلزا بش دش،

هک دازرف ِس کعرب دوب. هدرکن تنایخ تقوچیه نروس ... دیپت یم شناوت

کاخ زونه ! تخات شدوخ یارب و دید ارخیلا نادیم ، مردپ گرم زا دعب

هکنیا اب مردام و درک یراگتساوخ مرد ام زا ارم هک دوب هدشن کشخ م ردپ

درک... رارکت ار مردپ فرح و دنام متشپ هوک لثم یلو دوب، هتسکش شرمک

زج یسک هکنی نوا ودب ندناوخ سرد راخج ی هنا هب دعب،هب امه دنچ هن!

هک مدیمهف یم هزات و مریگب ماقتنا ات مدرک کرت ار زیربت دنا، دب ما هداوناخ

نام یگدنز ریو رتچ شا هداوناخ و ومع ، مدوبن هک سیلا هس نآ رد
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یمن شب اسح مدآ سکچ یه هک یرسپ ،زا مرهاوخ هک یدح دنا.هب هتخادنا

تیاده قاتا تمس روز هب ارم و تفرگ ار ما هناش امیس درب! یم باسح درک،

درک:

این... نو ریب نتف واترن وتاقات ورب االن طقف نیاسا... مدیم حیضوت تار -ب

هدب! شوگ مهب ور راب هی نیمه ادخ یاضر ضحم

هدز تهب مدو ینش ار گنیکراپ دشنرد زاب یادص هک میوگب یزیچ متساوخ

: مدرک شهاگن

ادید؟ ور اجنیا دیلک نوشهب -وت...

دش: سمتلم شنحل و تفرگ ار میو زاب

...ربو! انیاس -ربو

یلو دیشک ریت ما هناش هکات یروط درکم. دازآ برض هب هرابود ار متسد

: مدادن تی مها

نم... ! ندش بحاص ور نو مرادن رسدراو رب کاخ ِنم ِدوبن ؟وت مرب اجک -

ندرگ قاتا تمس هدز تشح مر،و دام قاتا زا یزیچ نتسکش یا دص ندینش اب

دند: روخ ناکت هدیسرت میاه وبل میدناخرچ

! نامام -

تمس نا وت مامت وداب ره هک دیشکن لوط یزیچ و درک مهاگن سرت اب امیس
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ومنای نیمز یور ناج ویب هدیرپ گنر هک مرد ام ندید .اب میدی ود قاتا

باالو شا هنیس هسفق و دوب هداتفا ت خت رانک نادلگ ی هتسکش یاه هکت

مدی: کش غیج مناج قمع دزموزا گنچ ار ما هنیس هسفق دش، یمن ن ییاپ

! نامام -خآ...

دش... دنلب نام تخاس رد ندش زاب یادص هک دوب هظحل نامه تسرد و

***

ار شیا ه سابل هک وطالین،ردحیلا زور کی زا سپ و هشیمه رتزا هتس خ

سیخ زونه شیاهوم دش. جراخ ش قاتا زا دوب هتفرگ شود رکهدو ضوع

سابل اب دوب هدماین شلد درک. یم دی یات ار نآ مه شندرگ رود ی هلوح بدوو

ندید هب نتفرگ شود زا لبق و دوب هتشگرب تکرش اهزا نآ هکاب ییاه

کشخ شی وماه ات دنک ربص دمآ یمن شلد حاال، هک روطنامه . دورب شک رت خد

دش یم زور هس هزات هک یکچوک مسج یارب دز یم رپ هدارا بی شلد دوش.

و باالرتف یکی یکی اهار هلپ دوب! هدش شا هناخ بحاص و هناخ ن امهم

رطا وخب داتسیا شکرتخد قاتا رد تشپ درک. کشخ ار شی اهوم نامزمه

نتفگ " دییا مرفب " یادص . دنام رظتنم دزو رد هب راب ،ود قاتا در میرم روضح

تشاد شوغآ اررد سهیا هک ردحیلا میرم دشو قاتا دراو ، دینش هک ار وا

دش: نلبد

اقآ... دیدموا شوخ -
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ناکت یرس اهنت نروس درک. یم یقلخدب دزو یم قن میرم شوغآ رد هیاس

اررد ووا درک شردزا کرتخد تمس تسد طایتحا .با تفر شتمس و داد

: تفرگ شوغآ

! هرادیب هک هبوخ -

نروس عقاوم نآ رد هشیمه میرم لرکدنو تنک ار شقوذ تسناوت یمن یهاگ

دید: می شرسپ لثم ار

هیاس یلو . نباوخ یم ور زور رتشیب لوا هام دنچ ال ومعم اهدازون هرآ... -

! هشاب رادیب دایم شابا ب تقو ره هک هدرک میظنت راگنا مون اخ

دنخبل ن! یریش یلو هبیرغ دوب... هبیرغ نروس یارب زونه هک یظفل "اباب"...

هل صاف شدوخ زا یمک ار .اسهی تسش یان نهرف کت بمل یور دزو یگنرمک

،اب دیبوک یم شردپ یاهاپ ارهب شکچوک یاهاپ هک ردحیلا کرتخد و داد

نیمه دزو یم شا ینیب ریز نروس یوپماش یوب دش. هریخ وا هب ضغب

هیا بل یارب ن روس .دل دنکن هیرگ هظحل نآ لرد قادح که دوب هدش ثعاب

: دیشک یوا هنوگ هب مارآ ار شا هنوگ هدا را ویب تفر شخرس هو دیچرب

چار؟ یدرک ضغب هدش؟ یچ -

دز: یدنخ وبل دیسر میرم شوگ هب شمارآ ی همزمز

یم هیرگ نیمز متشاذیم هظحل هی ور نوترتخد اقآ... دنوسر ادخ ور امش -

زایان دیاب داد. یمن نوما یلو منک تسرد ریش شارب متساوخ یم درک.
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ماجنا مه ور شاه وراک هشاب نومل بغ نامزمه یم نوتب هک میریگب اه یشوغآ

هرت! مورآ مشدوخ یروطنیا م. یدب

شرکد: هاگن بجعت اب نروس

؟ یشوغآ -

دمآ: جول داد یم ناکت مکحم ار ریش هشیش هک ردحیلا میرم

هک شلخاد نراذی ورم هچب و نشوپ یم ردام و ردپ هک انوا اقآ؟زا دیدیدن -

تحی! دیشوپب د ینوت یم مه امش ن. سرب نوشاهراک هب نامزمه

: دناخرچ میرم و هیاس نیب ار شه اگن نروس

نم؟ -

دش: رت قیمع میرم دنخبل

مه مدرم اقافتا ننک. یم اراک نیا زا اهردپ زا یلیخ رادهاقآ؟ یبیع هچ -

! ننیب یم ور هنحص نیا یتقو ننک یم قوذ یلیخ

: دناشن شیاهور با نایم یگنرمک مخا نرو س

؟ مراد مدرم هب راکیچ نم -

یسخت هی چبرسپ لثم تسرد نروس دوب! هزماب یدایز میرم رظن زا شمخا

: تفرگ شدوخ به یرکفتم ی هرهچ میرم وبد. هدش ردپ حاال هک امدن یم
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؟ نگیم یچ رادان... شارب مه یح ال طصا یه اقافتا -

تشگنا رظن، دروم ی هملک ن دروآ دای هب زا سپ هلصا وبالف درک رکف یمک

: تفرگ شرتخد و نرو س تمس ار شا هراشا

... تویک نگی !م تویک -

وا: فرح گدرزا شنامشچ نامزمه دشو رت ظیلغ نروس مخا

؟ متویک نم -

رکد: لر تنک ار شا هدنخ روز هب میرم

! نتویک ننورذگیم تقو نو شاه ین ین یاب تقو اهردپ ی همه -

دا: تسرف نوریب راد ادص ار شسفن نروس

مفرش ینز ن هیقب ولج ور حافر نیا ! میرم مگیمن یزی چ هک یمردام نسمه -

... وربیرب

یا کهمل دنچ و دوب هتسک ارش شتوک س دس هرخ هکباال وا ندید زا رممی

داد: ناکت ورس تفگ یرکشورادخ لد دز،رد یم فرح

. منزیمن ... مشچ -

شکرت خد وبرو یکرک یا هوم یور یمار یآ هسوب و تفرگ وا زا هاگن نروس

ت: فرگ شت مس ار ریش هشیش میرم هک دز

! هشنشگ -
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درک: شهاگن بجعت اب هرابود نروس

؟ مدب ریش شهب دیاب بخ؟نم -

: دیشکن ارعبق شتسد میرم

م... دوبن هنوخ نم زور هی دیدید وهی ! هشا یابددلبب یر دام و ردپ -ره

دز: بل لصاتسم نروس

! متسین دلب نم نم... -

ار هتبدو،وا خیر شا یناشیپ رد هک یرا دمن یاهوم ورات شفعض هب فارتعا

موصعم بیجع حاال هک درک یم یسخت ی هچبرسپ هیبش رتشیب هظح رهل

: تشاذگ شتسد یشراررد هشیش میرم دوب! هدش

! دیریگ یم هک...اید هرادن یراک -

: دهد رارق ندروخ یشر بسانم ارردحتلا شرتخد رکدهک کمک نر وس وهب

دیراذیم ور کنوتسپ شدعب ! هتسرد اهآ ... دینک یم شلغب یر وطنیا لوا -

! یروطنیمه اقیقد نیرفآ . شنهد

دزویشر یم مک کناتسپ هب علو هکاب شرتخد هب هریخ نروس یولگ بیس

: تفر نی ،یاپ دروخ یم

وهی... شولگ وت هرپن -

درک: شزاو ارن هیاس یاهوم مارآ ، میرم
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. دیشابن نارگ -ن

مامت و دوب هدش فقوتم شیارب نامز ! دیشک یمن مه سف ن یتح راگنا نروس

و هیاس ند روخ ریش هب ندش هریخ رد دش یم خالهص هظحل شا،نآ ی گدنز

نآ تسناوت یم ، تفر یم شیپ یرگید روط زیچ همه رگا هکنیا هب رکف

هب مه سانیا هک درک یم رکف شدوخ اب یهاگ . دنارذگب انیاس اهاراب هظحل

دوش؟ یم گنت ناشک رتخد اوو یارب شلد مه انیاس دنک؟ یم رکف اه نآ

یرتسکاخ نامش .چ دیشک ریت شمخز یاج و تفرگ تعرس هراب ود شبلق

دید... یم ها مشچ اردرنآ انیاس هک راگنا دز! یمن وم شردام اب هیاس

هب میرم یادص واب دیمهفن ار زنام رذگ هک دوب هدش قرغ شدوخ رد یردقنآ

دمآ: شدوخ

. هشباوخ تقو مک ومک دروخ ور شر یش موناخ هیاس بخ... -

. تخود شکرتخد باوخ قرغ و زاب همین نام شچ ارهب شهاگن نروس

: تفگ میرم هب باطخ و دیشک نوریب شکچ وک ناهد زا مارآ ار کناتسپ

. شنوباوخب ربب -

: تفگ همدقم ویب تفرگ نروس یشرارزا هشیش میرم

! دیریگب ور شغورآ یابد لوا -

: دیسرپ هدز تهب و باالرتف هدارا یب نروس یاد ص

نم؟ -
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: درواین مک میرم

. دینو د یم خدوتنو شور هیقب هگید نی درک؟آرف هک اکرار نتفگ م یدق -زا

هب میرم ناد، رذگ یم تقو واباو درک یم لغب ار شکرتخد نروس هک ینامز

نچدهک ...ره دریگ یم مارآ هقی قد دنچ اربی نروس هک دید یم حوضو

ثمل شی ارب هیاس روضح یلو تشاد مهغم اه هظح هنامل شنامشچ

! دنام یم نکسم

منک؟ راکیچ -

درک: ییامنهار هب عورش دید، هدمآ نییاپ ار وا دراگ هک میرم

... نوت وشهن ور دی راذب ور شرس و دینک شلغب لوا -

، تفگ یم میرم راهک یراک و داتسرف نییا پ رادادص ار شناهد بآ نروس

داد: ماجنا

؟ یروطنی -ا

درک: شهاگن ن یسحت اب میرم

. شرمک تشپ دیشکب تسد مو !حاالرآ یروطنیمه اقی قد هرآ -

رد فرح ،یب میرم د. یشک شک رتخد رمک تشپ روآدوآمار باال تسد نروس

رانک تسرد هیاس عیرس یاه سف ن ندینش وسرناب داد. کتنا رس شدییات

درک، یم دروخر ب شا هناش هب هک وا کچوک نیسهی هسف ق سح و ششوگ
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س دبهد!رت شتسد زا هکنیا زا سرت . تفرگ ار شدوجو تمام سرت یا هظحل

رطاخب ار ووا دوش گرزب هکنیا زا سرت ش... کچ وک یا هاپ به یراخ نتفر زا

، اهزور وردآن هظحل نآ دنک...رد شنزرس شردام ندوبن و تشاد هک یلغش

... تشگ یمرب ترامع هب شرطاخب هک یلیلد بدو! هدش شزیچ همه هیاس

و دریگب مارآ ات دیشک شیاه یره قهب یمع ار اوه ! شیاه ندیشک سف ن لیلد

سح و شکرتخد زا ییادص ندینش با ناهگان هک دیسوب ار وا کچوک تسد

درک: هاگن میرم به هدز تهب شا هناش ندش سیخ

رکد؟ راکیچ االن نیا نیا... -

: تفرگ زاگ کرت خد یراکبارخ هب ارخهری شنییاپ بل میرم

! هگید دز غور ...آ یچیه -

: دنزن داد هک درک ار شش تال مامت یگدنامرد با نروس

. منود یم مدوخ هک ونوا -

: تفر گ نروس ارزا سهیا طایتحا دشواب شکیدزن میرم

! هیعیبط ... نرایم مکباال هی ند یشرخرو زا دعب اهدازون یهاگ بخ... -

هک وردحیلا تخادنا وبد، هدش فیثک که شسابل ی اشهن هب یهاگن نروس

داد: هلصا ف شدوخ زا یمک ار سابل دوب، هتفر مه رد شا هرهچ

! متشگرب محوم االنزا نیمه ینم؟نم هنوش هی؟ور عیبط -
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وبد هدش هزماب نام زمه و هدنامرد یدح شا،حاالهب یدج هشیمه ی هرهچ

رود نروس مشچ شزا دنخبل و دریگب ار شا هدنخ یولج تسناوتن میرم هک

: دنامن

! هگید ادهر مه اور هزیچ نیا ندش ردام و ردپ یلو م... هدنمرش نم -

دش: دنلب داد یم شفرا مه یور ار شیاه نادند هک ردحیلا نروس

. هراد مه خهدن هتخوسردپ نیا راکهاش هگید ؟هرآ یدنخ یم -

. تسا شدوخ هب سمتمیق نیهوت هت" خوسردپ " ظفل هک دوبن شساوح

تخادنا دوب، هدیباوخ حاالرآما شا یراک بارخ زا سپ هک هیاس هب یهاگن

میرم هب باطخ درک، یم شکو رف مک مک تشاد شتی ن ابصع هک وردحیلا

: تقگ

... بشا شبقارم -

درک: تعاطا هشیمه لثم میرم

اقآ... مشچ -

هظحل نامه و تفر جورخ رد تمس دعب، و دنام یا هیناث دنچ نروس

مسا ندید واب درب ورف شراولش بیج رد تسد . دروخ گنز شل یابوم

ت سد هکاب شد.ردحیلا جراخ ،زاتاقا لیابوم ی هحفص یور شوایس

داد: باوج شوبد، نهاریپ یاه کدهم ندرک زاب لوغشم شدازآ
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-بهل؟

: دیچی پ ششوگ رد شوایس یادص

. مشاب هدزن گنز عقوم مدب راودیما -سالماقآ.

یمن گنز اه تعاس نآ تقوچیه شوایس شببدوو هدزاود کیدزن تعا س

: دنام تباث شنهاریپ یاه همکد یور شتسد دشو نارگن نروس زد!

؟ هبوخ شلا ح انیاس شهد؟ یزیچ -

ریز یبیجع ،مغ دروآ می نابز هاهب تدم از سپ ار وا مسا هکنیا زا

ن دروآ ِن ودب یلو تفرگ یم شوایس ارزا شغ ارس ه شیمه یودد. شتسوپ

داد: باوج ثکم اب شوایس ... شمسا

هقیقد دنچ ن یمه !آوبمالسن ندرک فتو بشم ا نوشرد نه...ام افساتم -

دمو. ا نوشدسج ندرب هساو شیپ

دوب... هداد تسد ارزا شردام انیاس . درادرب یر گید دقم تسناوتن نروس

! شدوخ لثم تسرد

؟ هگید هبوخ شلا ...ح انیاس -

. دنام تام شا هتفرگ تدش هب یادص وزا درک رارکت هراب ود ار شلا وس

لا بند همه .االنمه ندموا نوشومعرسپ و ومع ، شیپ تع اس -ود

! مدیدن نوشنیب ور موناخ انیاس نم یلو نتفر السن وبمآ
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: تسشن نروس ی اهور با منای ینارگن زا یظیل غ مخا

نیا یزیچ ؟هی نوریب هدموین هنوخ زا مه شردام رطاخب یتح یچ؟ ینعی -

! تسین ی عیبط طسو

درک: دییات شار فرح شوایس

رکف اما... هنامگ و سدح هی دح رد طقف نیا منک. یم ور رکف نیمه منم -

! نشاب ط وبرم هیضق نیا هب نو شومعرسپ و ومع منک یم

: داتسرف نوریب راد ادص ار شسف ون دنابسچ راوید اربه شتسد فک نروس

نایرج نمورد دش هک مه یربخ نیرت کچوک ! یراد یمنر ب هنوخ زا مشچ -

هی. تیعضو هچ تو انیاس یمهفب نک یعس ... یراذیم

درک: ت عاطا شوایس

. مرایمرد ور هیضق یوت .هتو دیشابن نارگن اقآ... مشچ -

... مرظتنم -

. داتسرف نو ریب رادادص ار شسفن ، راوید هب هداد هیکت و درک عطق ار سام ت

شلد دوب! هدید غاد شدوخ لثم تسرد ،حاال انیاس و دوب تخس ردام غاد

دوب... هدادن ناشن ار شدوخ دش یم یزور چدن نزیهک یارب دوب... بوشآ

! شرسمه یارب

***
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( انیاس ، صخش لوا یوار )

یم م یولگ نا... شم دوب هدیبوک رد کههب سب مدرک منی سح ار مناتسد فک

لد هت زا نا نچم وه مدوب هدیشک غیج هک سب دمآ یمنرد میادص و تخوس

: مدیشک یم غیج

...وت دمحا شم ... مناما م شیپ مرب ماوخ یم ... دینک شزاب ... دینک زاب ورد -

نک... زاب ورد ادخ ور

ار مردام م. دوب ه داتسیا رساپ ینا وت هچ اب نادسمت یمن و دمآ یمن باال مسفن

هتسناوتن ؟تحی گرم منک! شلغ ب تسرد دندوب ه تشاذگن یتح . دندوب هدرب

یدهد ناج اربی مردام ار، محور ار، ار،جمنا مبلق منک! شکرد تسرد مدوب

و هدز گنچ ار میوزاب دازرف هک مدوب هدرکن شلغ ب تسرد حیت زونه و مدوب

فرط کی زونه هک دوب هدیبوک متروص رد یمکحم یلیس نانچ ناهگان

ربای هظحل نامه ار شتریغ مکح تساوخ .می مدرک یمن سح ار متروص

روتسد ، مسانش تقو رهاظ هب یومع که دنک ارجا شا ی رارف یومع رتخد

ِرتخد ارم، و دنک یگدیسر ممرج هب شدوخ ات دننک سبح مقاتا رد ارم داد

همیا سامتلا .هب دندوب هدرب و هدیشک نیمز یور ار مردام یانیاس ار، مر دام

... دندو هتب سب متروص دنورداررد دوب هدرکن هجوت مر دام کران ندوب یارب

و دننک میاه هکر دوب هدرک ناشسامتلا ، تشادن ار مندید مشچ هک امیس یتح

دوب! هدش نامیومع رسخزاسیلی شتروص

د. نتشاد یمن هگن تمرح اه ونآ دوب نی مز یور مرد ام جمسبیجنا
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یم هزاجا ناشدوخ ،هب ناشندوب درم مکح وهب دنداد یمن یرادازع اجازهی

، مدوب هدیشک غیج ، مدوب هدی بوک رد .هب دننک دنلب امن یور ت سد دند اد

هرجنپ ،زا مدوب هدینش ار یکشم السن وبمآ ندمآ یادص ، مدوب هدرک سامتلا

هکاب امیس وزج دنرب یم هناخ زا هشیمه یارب ار مردام هک مدوب هدید

و طخ میارب نا شنامشچ ،یقبهاب تفر اه نآ رکدواب مهاگن سیخ نامشچ

... دنتفر و دندیشک ناشن

مناج متشاد هک راگنا دوب. هدش هدیرب هدیرب یاه سفن هب لیدبت میاه هیرگ

دوب هدرک مرو ما، هدروخ شوج هزات ناتشگنا و تسد چم ! مدروآ یم ارباال

ار یرگید درد ره هک دوب دیدش یدح هب مبلق درد . مدیمهف یمن ار درد ونم

هدامآ و یمخز یگرگ هدام لثم تسرد زمد. یم سفن سفن درک. یم یثنخ

. دنتشادن مردام زا نم ندرک ادج یارب یقح چیه اه شکیند!نآ گنچ ی

متفر بقع بقع دش، یم هایس مادم منامشچ شیپ هک !درحیلا یقح چیه

ادصباال نم و داد یدب یاد ص .رد مدی بوک رد مهب کحم ار مدوخ ناهگان و

: مدرب

نک! شزاب ... شمنکش می هنرگو ورد -زابکن

یاهمار لا گنچ . مدرک یمن هیرگ رگید یلو یمخز و دوب راد شخ میادص

هنادرمان راتفر یارب یقح چیه مهد ناشنا شن !هک مردب هک مدوب هدروآ نوریب

: مدیبو ردک ارهب مدوخ تردق مامت اب هرابود و متفر بقع بقع . دنرادن ناش

... درمان شنک ور...زاب یتفوک رد نیا -زابکن
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هکای ید رف اراب دمحا شم ینفلت ی هملا کم یادص دو یشک ریت ما هناش

م: دینش می، ومع ای دوب رفازد

. تسین بوخ شلا ح موصعم فطل نیا خهنو! دیدرگرب ادخ ور -اقآ...وت

مسرت یم ... دیایب ادخ ور هرب!وت یم نیب زا وشدوخ هراد ... هتفرگ زاتهاپ

بهنز. بیسآ شدوخ هب

هک دیمهفن دزو نم هب ین ارگن یور هوزا تساو خان یترخالصار دمحا شم

ها دنک.نآ رتدب ار زیچ همه یمتناود ، مبارخ یمسج تیعض زاو شنتف گ

دمحا ومش دنربب شوگ ات شوگ ار مرس ات دندوب هناهب کی رظتنم

مخ هج یگرس و فعض تدش زا میاه وناز دوب. هداد ناشتسد هناهب هتس اوخان

ارزا وا ضراد غب یادص کاه، یمارس هب ناشندش هدیبوک اب نامزمه دشو

ردشنیمد: تشپ

یضار مه زرما یب ادخ نوا ادخ ...هب دیریگب مورآ ادخ ور ناج...وت مناخ -

! دیربب نیب وزا نوتدوخ یروطنیا ینست

دوب، هدرک ما ینادن وبدوحاالز مردپ لثم هک یدرم تمس زا نداد یر ادلد

مدش: دنلب یندنک ناج وهب درک مرت یرج

هک شندرب زیچ همه یب درما وداتن نوا ! هدرمن نم نا مام ... زرمایبادخ وگن -

... انوا لثم یفرش دیب رمان هی مه ید!وت رمان مه ...وت ندب جزر ونم

کمن!جلمهی رواب هک متسناوت یمن نکم. رواب ار مردام گرم متساوخ منی
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: داتفا هیرگ ردبه تشپ دمحا ومش مدیشک ارجغی مرخآ

نم زا یراک خاد هب یلو دیراد قح دیگب یچ ناج...ره مناخ دیراد قح -

منوت یمن نکن مجارخا اجنیا زا هگا . هیرتسب ناتسرامیب منز . تسین هتخاس

ناج... مناخ م هدنمرش م... هدنمرش نم . مدب و شناتسرا میب جرخ

رد تساه متد شرسمه هک مد هوب دیمهف ، مدوب اجنآ هک یها م کی نآ رد

یم م،حاالهک دینش یم ار شیاه فرح وحاالهک هدش یرتس ب ناتسرامیب

ینادنز هب روبجم ار وا لثم یبیجن درم هک دراد تردق یردقنآ لوپ مدیمهف

: مداتفا هیرگ هب وا لثم و مدیبوک رد هب یناشیپ نکد، راد غاد خدتِر کی ندرک

رارف وگب ! یدرک شزاب وت مگیمن نک. زاب ورد تخره ام نوج ... دمحا شم -

شنک... ...زاب مدرک

رد ندش زاب یادص هک دوب هدزن یفرح زونه و تفرگ تدش شا رگهی

روفنم ی ادص ، شدنب تشپ مو دینش ار راوید هب شند ش هدیبوک و نامتخاس

ار: دازرف

هرآ؟ هشقا وتتا زونه وربآ یب نوا -

: داتفا سامتلا هب دمحا شم

. تسین بوخ نو حشلا موناخ انیاس . دیشاب هتشادن شی کرا ادخ ور وت -اقآ

... منیبب نکرا ورب -
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لفق یلکدرد ناهگان و مدین ارش یسک ندروخ نیمز یادص لثم ی یادص

رد بوچرا ردچ دا زرف تشرد لکیه و دنلب اتبسن تماق دش. زاب ورد دیخ رچ

هتفرگ ازون هب تسد هک اریدمد دمحا شم ، شرس تشپ زا ونم تفرگ رارق

دوب! هدرکن مه ار درمریپ کی تاع ارم یتح دوش. دنلب کدر یم وتالش دوب

شا هناب یجن رهاظ هب تس ژ تشپ هشیمه هک یفی ثک هاگن اراب رساتاپمی

داد: مرا رق بطاخم مشخ واب دنارذگ رظن زا درک یم ناهنپ

! هنوخ هتشگرب نومیرارف رتخد هک منیب یم هب! -هب

هنیس هسفق ارهب شدوخ تردق مامت درد،اب و ترفن و مشخ تدش زا مبلق

دش: کیدزن دازرف و دیبوک ما

نیا هک توا فت نیا !اب یشحو و لگشوخ ن... روطنومه م تهزون امشچ -

مرت! یشحو نم هعفد

و تشاذگ شبیج اررد دیلک درک. شلفق دیلک واب دیبوک ورداربهمه

دش: مکیدزن

نم یلو سلا! چدن نیا تندوب ه دیدزد تفگ یم طقف ... دادن سپ من امیس -

یل یدایز هشیمه ومع ید... رک یم یا هگید یاه طلغ یتشاد منود یم هک

دش ومع س ومان ، شتوف دعب ... یدوب دشه هدیرد ! تشاذیم هبالالت یل

بزع و لو شدوخ هساو نومسومان میرادن تداع وبابما!ام نم سومان

نیمه ...اب یدوب شکرس یدایز یلو ...وت هزگن مه نومک وامک هخرچب

! یداد قد ور تتخبدب ی هنن تاندوب شکرس
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ود ،ره دروخ راوید کههب مرمک دمآ! یم ولج مارآ رآما رفمتووا یم بقع

میقتسم ات دروآ نییاپ ورس دناب سچ راوید هب مرس فرط ود ار شتسد

دنک: مهاگن

مشک یم تنوبز ریز زا لوا ومع! رتخد یمدوخ ِگنش ق مشچ ِسومان -

نوخه... یتشگر والشب شآ هک یدوب یروگ مودک تقو دنچ هکانی نو ریب

دقع! ای منک چتلا اجنیمه هک مریگ یم میمصت شدعب

و درک یم د روخرب م تروص هب شیاه سف هکن دوب مک یردقنآ شا هلصاف

دش یم ومر روم راجزنا زا مجح نآ زا منت ! دروخ یم مه هب تشاد حلام

هک یرت خد ! متسه انیاس نم دیایب مدای هک دوب زاین رگنلت یک طقف راگنا یلو

اهدرم ارزا وا هکنیا نودب ، نروس ترامع رد هک تشا د رحبت هزرابم رد ردقنآ

ینامز دمآ مدای دش! با ختنا سیئر رسپ زا تظفاحم یارب دننیبب رت نییاپ

یوق رمد نیدنچ ، مدنام یم شوواچ ترامع رد دعب و یمیت ی هناخ رد هک

. دنزرلب دنتشادن قح واپاهمی تسد وحاال، مدوب ف یرح هزرابم اررد لکیه

شا، یحور ددعتم یاه کوش و یگدرسفا هک ییانیاس ... مدوب انیاس نم

ما یلبق دوخ به مدرک می سح حاال، یلو دنک شومارف ار شدوخ دش ثعاب

تسد ارزا مردام که ینامز ، نکمم نامز نی رتدب اررد مدوخ ما! هتشگرب

ن یمه . مدوب هدرک ادیپ دن کشب ار ممیرح تشاد دصق ید ورم مدوب هداد

و مبوکب شا هنت نییاپ ترد ردق مامت اب ناهگان و باالبمرب وناز دش ثعاب

زبمن: دایرف
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! متسین سکچیه سومان نم -

رکد: اررپ قاتا شا وخهف کاندرد دایرف

منک! یم تمد گس...آ هلوت -

شناوختسا حلا هک اپیی نامه واب مدادن ناما دش، مخ هک درد دشت از

مخ زونا ضحم وهب مدیبوک شی اپ چم هب یمکح م دگل ، دوبن بوخ زونه

ههب جوت متویب شاد رب شبیج ارزا دیلک عیرس یتکر درد،ردح زا شندرک

ه دیسرت و توهبم نا مشچ شیپ و مدرک زاب .ردار مدیود رد تمس میاپ درد

رد تمس وتنا مامت مااب آشهتف عضو رسو ههب جوت ،یب دمحا شم ی

ی هشیر درد دش.زا هدیشک تشپ زا میا هوم که مدرک دنت اپ نامتخاس

رت عیرس وا مهک ریگب ار شتسد چم متساوخ و متفگ یخآ هدارا میا،یب هوم

درک. ترپم نیم ز یور شتردق مامت وبا تفرگ ار متسد ود ره چم درک. لمع

رس یتح هک دادن ناما دمآ، دورف درس یاه کیمارس یور برض هب نتمهک

دگل . مدید ممشچ یولج ار گرم ونم تفرگ شیاهدگل ریز ارم ! مروایب باال

د: یشک یم دایرف دزو یم

ماتز؟ رذگ می یدرک رکف ؟اهن؟ یدز ونم یتئ رج هچ -هب

اب دمحا شم هک یتقو دوب... شیاهدگل موج ه دروم منت مامت ، میاپ ، متسد

هزات ، داتسیا شیوربور و دمآ مکمک هب دوب رتوالرغرت هاتوک وا زا هک یا هثج

رکدو ارهزاب دشهما هراپ هیبل شوگ زا نوخ ! مشک ب سف ن درد اب متسنا وت
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درک: یم سامتلا تشاد هک دن دید ار دمحا شم ، مرات نامشچ

دا... یمن شوخ ور ادخ دین... زن ادخ ور وت -اقآ...اقآ

ه جوت دش،یب یم نییاپ باالو تدش هب شا هنیس هسفق هک ردحیلا دازرف

مامت اراب ووا تشاذگ شا هنیس تخت تسد ، دمحا شم وسلا نس هب

دز: رانک شتردق

هکی... ترم رانک وشمگ -

هب تسد هدز ت شحو ونم، داتفا نیمز یور و تسد ارزا شلداعت درمریپ

مدز: ادص درد موش،اب دنلب رکمد یم هکتالش وردحیلا متفرگ نیمز

حا... شم -

دگل هرابود ات درب واپباال داتسیا مرس باالی دازرف هک دوب هدشن مامت م فرح

درک: شفقوتم ید رم دایرف هک دنزب

؟ هربخ هچ اجنیا -

هدز تهب هک اردمدی .عوموسامی دیخرچ نامتخاس رد تمس ، مقمر یب هاگن

م دیشک یا هدیرب سفن درد هکاب نیمه و دندرک یم هاگن هدش هباپ بوشآ هب

وددی: متمس هدز تشحو دزو شا هنوگ هب امیس ،

! انیاس هدب... مگرم ادخ -

: تفرگ شوغآ اررد ما هدیشکدرد ونت تسشن شیوناز کی یور مرانک
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؟ ندرک تراکیچ ؟ یبوخ -

یم تمی وامال اهزا تدم زا سپ هک ومین دوب خرس و هدرک فپ شن، امشچ

یم تبح موحاالم دوب هتفرگ رارق درمان کی دگل و تشم ریز هک ینم ، مدید

دیزرل ما چهنا درب یم شردام هب تیاکش که یهانپ یب کدو ،ملثک مدید

دزم: بل نکمم حتلا نیرت هتفرگ واب مدرشف مه یور نادند یلو

مش. دنلب نک مکمک نک... مک -مک

داد ناکت نتدرس دنت امیس ببنیند. هداتفا کاخ هب ارم اه نآ هک متساوخ یمن

درک: سیخ ار شتروص اباهم یب کشا و

نک. هیکت نم مد...هب رگب ترود هشاب ... هشاب -

کمک دنکماتهب مآد.جنا مکمک دشوهب دنلب بار خ ابحلا مه دمحا شم

یم ار شنوخ نوخ هک دازرف هب باطخ ومع مت. سیاب میاها پ یور ها نآ

دز: داد هرابود ، دروخ

؟ هربخ هچ اجنیا مدیسرپ -

نا دند ایمن دوب،زا هدرک تشم مکح ارم شتسد ود ره هک فازردردحیلا

غیرد: شا هدش دیلک یاه

! منودرگ یمرب ور نوم رهتف یوربآ متشاد -

! هدروخ کتک نم زا گتف یم رگا دروخ یمرب شرو هبغر



877

دش: شکیدزن مشخ اب ومع

اه هجوت ومههی هدرم شاداد نز ننود یم هیاسمه ردو -االن؟االنهک

؟ تسام هب

ونم تشاد یوترقرا لوا رد شیوربآ . دوبن ما یمخز نت تباب شا ینارگن

امیس یوزاب . متشاد فعض ... ترفن زا مجح نآ زا مشکب دایرف متساوخ یم

ردرب ارم رت مکحم هما، داتسی رساپا روز هب درک سح هک ووا متفرگ ار

: تفگ شردپ هب باطخ و تخادنا نم هب یدب هاگن دازرف . تفرگ

هه!بدیا ... رتخد ! هتفر رد تسد زا یدایز هرت خد نیا درک... می بصع -

! هشابن رتخد هک تسین دیعب ... شیامزآ شمیربب

چیه وا مهک دروخ مسق راب نیمدنچ یارب ونم، دیخرچ متمس ومع اگنه

تهابش مرد هبپ مادک چیه ، شرا تفر وهن رهاظ .هن درادن مردپ هب یتهابش

مود سنج ار شرتخد ارم، دوب، رازآ یب یلو ردتق دوب،م مارآ مردپ . تشادن

حال همه ورد تشاذگ یم مارتحا وعالیمق نم هب هشیمه دید! یمن

و سومان اب شن دوب.هذ مردپ سکعرب تسرد وا، یلو درک یم متیامح

درک. یم یراک همه ، تاملک ینآ هدرپ تشپ ورد دوب هدش رپ وربآ و تری غ

تفگ یم مهک دوب ارشدینه مردام اب ردپ ی هملا هکم تساوخان لبق، اه تدم

زدن! یم کتک ار شرسمه و دنک یم تنایخ ومع

، دریگب نم ارزا شهاگن هکن یا ویب تشاذگ شرسپ ی هناش یور تسد ومع



878

: تفگ

ینز راپسکاخ هک حبص ادرف ... رسپ راذب رگیج ور نودند زور ف صن -هی

وت مراذیم ور وت تسد یزیچ ره زا لوا درگیمو یمرب ، هشب ماجنا شاداد

منوا ریخ راک کمن...وت یم یراج نو تنیب ور دقع ی هبطخ و انیاس ت سد

درک! گنرد دیابن هطسو وربآ و سومان ثحب هک ینامز

دز: قرب دازرف نامشچ و مدرک شهاگن هدز تهب

اباب! ممشچ -ور

نا سنا و رایتخا هب سکچیه ؟چار دننک دقع ارم دنتساوخ یم همه ارچ

کی لثم ارم دنداد یم هزاجا ناشدوخ هب یقح هچ درک؟هب یمن فکر مندوب

رسمه زونه نم دوب. هدمآ دنب منابز کدنن؟ تسد هب تسد شزرا کاالییب

درخ روطنآ ارم مه شتامی ال مان جوا رد یتح هک یدرم رسمه ! مدوب نروس

لثم مه ؟یسام دندروآرد یرگید درم دقع هب ارم دنتساوخ یم اه ونآ درکن

دوب: هدز تهب نم

؟ دیگیم یچ ومع... -

یدر ،م مرهوش ادمر.هک رهو ش هک تسناد یم یلو تخانش یمن ار نروس

! دراد تسود شناج لثم ار نامرتخد هکمنو تسا

: تفگ امیس هب باطخ و دنارذگ رظن زا ریق حت اراب میاپ رسات ومع

! نوریب شبدای قاتا زا هرادن قح یراپسک اخ زا دعب ...ات قاتا وت شربب -
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زا ارم دنتساوخ یم یقح هچ مدز.هب گنچ ار امیس یوزاب و بدیر مسفن

وباهمنا مدرک مجع ار وتامن مامت ؟ دننک عنم نراب یرخآ یارب مردام ندید

مدز: داد کشا رپزا نامشچ و هدیر ب سفن

هساو ش ردام ندید زا تور هدازردارب هکنیا ومع؟ خنا هنی مه تیگنودرم -

؟ هسر یم نم هب تر ؟وز ینک معن راب نی رخآ

دوش: مندز رحف عنام درک سیع سرت اب امیس

منک. یم شها وخ وگن... یزیچ انیاس ... انیاس -

اتادر دوب هدرک مخ رس ها نآ لباق م سهسلا هک وا !زا مدوب یکاش مه وا زا

و مدیشک نو ریب شتسد ارزا میوز ،اب مفعض هب هج وت یب . دنربب ار نامرادن و

: مداتسیا ومع ی سهنی هب هنیس

ترسپ دقع هب مه ور ممسج ... ترسپ وتو سومان هن ممدوخ بحاص نم، -

! هلطاب دقع نوا هشابن شاهاب ملد یتقو ی، رایبرد

اراب ما هناچ ت. خوس متروص فرط یک ناهگان و درشف مه یور نادند

رغدی: ممشچ رد مشچ شمشخ رپزا نحل واب تفرگ هراشا و تسش تشگنا

تدای یدوز هب یلو ... مگیمن یزیچ هک منک یم ور تندوب رادغاد تاعارم -

! هراد ی بقاوع هچ نم تریغ و رورغ ور نتشاذگ اپ مدی م

داد: رو تسد ش رسپ هب وور
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ش... قاتا وت ربب ونیا -

فگت: همه هب باط خ ومع دشو مکیدزن دزو ید نخش ین دازر ف

نو... بری شدرایب قاتا زا هرادن قح یسک -

داد: همادا مر هاوخ هب وور

نودب ور ترد ام مشیم رو بجم هک یر اذب جک اپ منیبن سمیا... وت اصوصخم -

منک! هقردب شارتخد زا مودکچیه

یتحاران و مشخ زا منت مامت هک ومنردحیلا درک شهاگن ضغب اب امیس

دشورد ریسا دازرف تس ردد میو زاب مهک بیوگ یزیچ متساوخ ، دیزرل یم

رفن ود نامدوخ طقف هک یروط ، دیشک یم قاتا تمس روز هب ارم هک حایل

: تفگ ، میونشب

! ومعرتخد هیک تسد ت ردق مدیم تنوشن بشادرف -

رد ونم تشاذگن هک منک دازآ ار میوزاب متساوخ و مدرک شهاگن ترفن اب

دایرف دمآ یم زاخمش هک یا هیرگ اب دازرف و ومع هب باطخ ، یدازآ قتالی

مدز:

ور نوتیگدنز هک مروخ یم مسق ... هنوم یمن یروطنیمه هشیمه ایند -

یم بارخ نوترس وور دیتخاس ماباب لا وما و ورملا هک یرصق کمن! منهج

منک...
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درک: ترپ قاتا ارمکف دازر رکدوف مهاگن یکانتش حو مخا با ومع

! هبوخ یدای ز تلیخ ت تردق -

انپهرد یب یکدوک لثم تسر ونم،د دیبوک مه دزوردارهب یدنخزوپ و

قهزمد: درد واب مدش عمج مدوخ رد راو نینج نیم ز یور امرد، یوجتسج

... مناما ...م نامام -

شتآ یتلا دع ازیب مجح ونآ مردام نتفر زا مبلق دوب! هتفرگ شتآ مبلق

. تسب یم شقن ابیز یلسع مشچ ود ریو صت مادم ، مکلپ تشپ و دوب هتفرگ

بحاص هب باطخ هدارا من،یب وابز دیپت یم شتردق مامت اب هنیس رد مبلق

: مدوب هدرک شراکن هاما هکیک دیخرچ یفرح اههب مشچ نآ

هدش... گنت تارب ملد -

***

تشگنا هناخ،اب ی هتسب رد هب هریخ و داد شرگید تسد ارهب لیاب وم

: درشف ار شا هت سخ نامشچ جنک ه راشا و تسش

هنوخ ن وشومعرس وپ ومع هارمه هب موناخ انیاس رهاوخ شی، پ هظحل دنچ -

. هشا ب یراپسکاخ مسارم زورما منک یم رکف ن. درک کرت ور

یچ؟ انیاس -

: تخا داد،ناد می ناشن بصحار شش که نیشام تعاس هب یهاگن شوایس
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. دوبن نو شاه اب موناخ انیاس -

دیبوک دمآ، شتسد مد هک هچ یاره راوید ای زیم هب نروس که یتشم ی ادص

دوب: ینباالرهتف ارگن و مشخ زا هک ،صادیی شدنب تشپ و دینش ار

؟ هنکن تکرش شردام مسارم وت هش یچ؟گمهیم ینعی -

: داتسرف نوری رادب ادص ار شسفن شو ایس

نم... اقآ... دی شاب مورآ -

: دیرپ شفرح نایم تیناب صع اب نروس

تسین مولعم ... هدشن نیاسا یزا ربخ نیرت کچوک هزور دنچ ؟ مشاب مورآ -

ینک یم یطلغ چه وت سپ ! ندروآ شرس هچبالیی هدش بارخ نوا وت

؟ اجنوا

دنک: شمارآ تشاد یعس شوایس و دیزرل یم مشخ زا شیادص

ور مدوخ دیتفگن هک ینامز ات دیدوب هتفگ منک! یم شهاوخ دی... شاب مورآ -

مریم االنمه نیمه هشاب المز هگا مشما... رو تسد رظتنم نم . مدن نوشن

! هنوخ لخاد

دز.هب یم سفن سفن تدش نهب روس دش. ر ارقرب توکس ناشنایم یا هظحل

: تسک ارش ناشنایم توکس ینارگن ،اب شوایس که یدح

اقآ؟ هبوخ نوتلا -ح
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طیلب االن نیمه نم ! شوایس یراد یمنرب نوخه زا مشچ ... هشیمن یرو طنیا -

... زیربت دصقم ریگمهب یم

شوایس ! ممصم شنحل یلو دوب راد شخ و هتفر گ تدش هب شیادص

درک: تفل خما

هساو ! هشاب ه تشاد یدب تاعبت هنکمم ا جنیا هب نوتندموا اقآ... هشیمن -

میکه رادن وخهن لخاد بمیر هکنیا زج یهار چیه ، موناخ نیاسا حلا ندیمهف

دینوت یمن امشنه! ویل مدیم شماجنا ،نم دیدب روتسد و هشاب المز هگا

کانرطخ نوتود هر هساو هنکمم بدید. نوشن ش هداوناخ هب ور نوت هرهچ

! هشاب

دی: سر ششوگ هب نروس یبصع دنخهی کت

یربخ هی هرخ باال یزور اتهی مراذب تسد رو تسد منک؟ راکیچ مییگ سپ -

راد ربخ ،من نربب مه ور شرس هگا نوخه نوا ؟وت هسر ب مشوگ هب شزا

...زا هداوناخ نیا ور نتخادنا رتچ شلا غشآ یومعرسپ و ومع نوا . مشیمن

؟ نشاب ته شادن انیاس هب دب مشچ مو لعم کجا

: درشف شناتشگنا نایم نارا مرف یگدنامرد اب شوایس

. مریگب رو موناخ انیاس غارس و منزب ور هنوخ گنز االن نیمه منوت یم -

نو! ریب شمرای وخهنب زا هدش هک مه روز هب حیت منوت یم ، دینک رما هگا

نم... هب دیراپسب ور زیچ همه ا... جنیا دیایب دیابن هجو چیه هب طقف
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منک! یم شهاوخ

دوب: درد رپزا سونر یادص

نارهت زا شدوخ یاپ با انیاس ... هشاب هدش رتهب اتاالنحاشل دیاب -سانیا

ومییب عرسپ و ومع نوا !از ندرک ریجنز رو شاپ و تسد اجنوا یلو تفر

و لخاد مهبیر وت هگا یتح . نشاب کهدر شسبح هک تسین دیعب شفرش

نوخه... ن نودرگرب ینوناق نیاساور که ننک یم ادیپ یهار ،هی نسر رسب

! اجنوا مایب دیاب مد وخ

شاب وایس و درک عطق ار سامت ، دشاب شوایس زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

زد: ادص ین ارگن

ا...ولا؟اقآ... جنیا دیایب دیابن -لاو؟اقآ

نا مرف رد مشخ واب درک رپ تشم ، دیچیپ ششو ردگ هک دازآ قوب

روآد: دورف

! تنعل -

دناوت یمن رود هار زا ووا هتفرگ را نروس مشچ یو لج نوخ که تسن اد یم

و هرهچ دیابن هک تقیقح زیچآن چیه ویل تسناد یم دنک. شفقوتم

دمآ! یم دیاب ن نرو درب...س یمن نیب ارزا دوش شاف شسیئر تیوه

***



885

طایح زا شی ومع نیشام هک دوب یدهد هرجنپ زا شدوخ مشچ دوب...اب هدید

دنخش جزوا!ین ردنو یم شردام یراپسکاخ بیار همه و دوش یم خراج

و نایرگ ترو واوص هب هریخ . تفر یمن شدای نیشام ل خاد ارزا دازرف

هدش وممو رهم ی هرجنپ هب تردق مامت هکاب ییاه تشم و شا ینابصع

و دوب هدیشک شیولگ ریز ند یرب رس حتلا ارهب شتسش تشگنا ، دیبوک یم

یراپسکا خ یارب هوارا کنیا نودب ... دندوب هتفر دوب. هدز دنخشین هناد رمان

دندوب هتفر ، دنرب ب شر دام اب رخآ رادید یارب ار وا هکنیا نودب ، دنربب شر دام

ببوکد. شقاتا راوید ردو ارهب شدوخ ییاهنت رد اتوا

تشاد ! دسرپب ار شلا ح هک دوب هدرک اربزان شقاتا رد یسک یتح لبق، بش

زا دعب واات ندمآ نور یب شیو ومع درک یم شغ دا یرف و هیرگ تدش زا

ماش شیارب ات دندوب هدرکن زاب ردار یتح دوب! هدرک نقدغ ار یراپس اخک

هدرک ن کرت ار هناخ مه بش هفصن یتح شیومع رسپ و ومع ... دنروای ب

شقاتا رد تشپ هنایفخم امیس ، دندوب هدیباوخ همه هک ینامز اهنت . دندوب

. دوشن دنلب شیادص هک دوب هدرک سامتلا صاد یب یا هیرگ واب دوب هدمآ

نز شیپ یواو اخهن رد ناشیومع رابجا ارهب شرت خد یتح هک دوب هتفگ

هتشاد ربص هک دوب رکهد سامتلا دنک. زاب ردار دناوت یمن و هتشاذگ شیومع

مه وا راگنا . دننک رارف ود نآ تسد زا مه واب درادرب ار شرتخد ات دشاب

سلا،نتاه هس نآ رد شیومع رسپ و ومع یاه تبح هکم دوب هدیمهف هرخ باال

جارات هب رفن ود مهنا طسوت ناش، یگدنز مامت !هک هدوب هنارهام یشیامن
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رداپهب تشپ امیس و دنک زاب ردار هک دوب هدرک شهاوخ نیاسا ... هتفر

زا دعب و دوب هدرک ی رادازع دوب، کهدر یهاوخرذع دوب، کهدر هیرگ شیاپ

وحاال دوش اهنت شدوخ اب هرابود اتوا دوب هتفر ، نتفگ " دیشخبب راب" ناراز ه

یمسج لثم تسرد انیاس ت، شذگ یم ناشنتفر زا تعاس هس زا رتشیب هک

هسفق و دوب هدیشک زارد درس اهی کیما رس وریو شقاتا فک ناج، یب

یم و دوب هتشذگ هدزای زا تعاس دش. یم نییاپ باالو درد اب شا هنیس

ندر رگهیک ناج یتح دنا...درگی کهدر خکا وا نودب ار شرد ام هک تسناد

زا دعب ار وا هک دندوب هتفگ ! دگنجب هکابدی تسناد یم یلو تشادن مه

ار شدوخ ی تحار هب تساوخ یمن انیاس و دننک یم دقع شردام مسارم

ناج! ویب قاتا دید...کف ار شردام هک داتفا یراب نیرخآ دای دنک. م یلست

ینا مرد دنک!اکر تکرح دوب هتسناوت هرخ ،باال شرد ...ام شدوخ لثم تسرد

دهد، ماجنا یتکرح دوب ته سناوت هک هظحل نامه یلو دوب هداد باوج اه

و دازرف میساردمدرو اب شا هملا کم هک نیا روصت دوب... هدروآ مک شبلق

هداد شا هتکس و هدیسر شردام شوگ هب رخآ ی هظحل وا، زا ندش یفخم

هک تفگ یم هتدشل قیو یسح ... دریمب نو رد زا شبلق دش یم ثعاب دوب،

رهاوخ ود هتسا وخ یم هتس...هک ناوتن و هتشاد ار یزیچ نتف گ دصق شر امد

، شتشم د... یایب نییاپ تخت زا هدرک تالش سپ دنک هاگآ یمهم قحقیت ارزا

: دیخرچ وهبپوله دمآ رفدو شکاندرد بلق یور

... نامام -
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: تسشن شبلق یور رت مکحم شمو د تشم

... مناما -م

: دیشک شیولهپ رد وناز دشو عمج شدوخ رد نینج لثم

! مدیم لوق ... نسرب نوشفده هب مر اذیمن -

ی ادص و دینش ار هناخ رد شند زاب یادص ش، ضغب نتسکش اب نامزمه و

: دیسر ششوگ یسامهب وگیرنا راد شخ

ومع... دشه...االنهن هالک بشی زاد رتخد نیا ادخاالنهن! ور وت ومع -

د، شاب هتشگرب شا بماهزر تردق و دشاب هتفرگ هرابود جاین هک راگنا اسانی

زاب قاتا هکدر بدو هدشن بنلد زونه . تسشن شیاج وبدرس هک یت خس هبهر

دید: وچبرد راچ رد یک شم سابل اراب شیومع شدو

یک شم زونه یشک یمن تلا جخ ! بنیب وشاسابل نک... عمج وتد وخ وشاپ -

؟ یدیشو پن

مشخ نرپزا امشچ ن دید زا امیس هک دش مامت نارگ انیاس نچانبریا شفرح

تسد ارزا تنکرشل سنیاا هک دیوگب یزیچ تساوخ رکد. تشح شو رهاو خ

رکد: هلمح شیومع تمس تردق مامت اددواب

یت شاذن ویببنم... مردام یتشاذن ؟ یگیم نم هب یاون یقح هچ ...هب درمان -

؟ یقح هچ !هب شم نیبب نراب یرخآ هس او
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تروص یسهنو هسفق اررد شتشم و دیشک یم غیج و درک یم هیرگ

وا ناتسد زا یکی نایم شتسد چم ود ره ناهگان هک یمآدرو دورف شیو مع

ترپ نیم ز یور مکحم وخردهک یلیس شیو ربور درم دشوچاننزا راتف رگ

: دیشک غیج هدز تشحو دش.سیام

یاسان! -

: دیبوک نیاسا یوله هبپ یدگل مشخ اب ناشیومع و تفر شرهاوخ تمس و

یم لبند تومع ور تسد هک هدیسر ییاج هب تراک رس... هریخ ی هرت خد -

؟هرآ؟ ینک

رپس ار شدوخ امیس هک دبوکب رت مکحم ار یدعب دگل ات درب ارباال شیاپ و

امیس کاندرد ی دمآ!ناهل دورف شرمک حمکمرد شوا نفک یگنس فک و درک

رد مشچ تشحو واب درب دای ارزا شدوخ درد ، دیچیپ انیاس شو ردگ هک

: دناخرچ شرهاوخ سیخ تروص

... امیس -

دوب!سامی هدش شهانپ هراب ود امیس ... راگنا دوب هتشگرب هتشذگ زامنهب

هک یرها وخ درک... یم افیا ار یعقاو رتو گرزب رهاوخ کی شق ن تشاد

دز: بل ادص ویب درک شلغ رتب مکح م

دی... شخبب ... دیشخبب -
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: دیرغ شیاه نادند نایم شخماز ناب اشیوم ع

دگل! و تشم ریز یگمر یم مه ور وت هن رگو یسما...بور -ربوکران

ادصباالبدر: شیومع هب باطخ دنک، شیاهر هکنیا نودب امیس

یریگب ور هانپ یب نز ودات هک ؟نیا ومع هنیم ه یدز یم مد شزا هک یت ریغ -

؟ تدگل و تشم ریز

ار رگیدک ی مکحم یهک رهاوخ ود هب هریخ و دماین شوخ هبماذقوا شفر ح

داد: رادشه ، دندوب هتف رگ شوغآ رد

هک مگی م شوخ نوبز ؟ادمراب امیس ؟هرآ دیدش یلعهنم رب ود -حاالره

منک شروبجم نکن یراک ... نوریب دیایب و نک ضوع ور هرتخد نیا سابل

دقع! رفسه رس هن یشب دیفس سابل اب شردام یراپسکاخ زور

هک دوب هظحل نامه اقیقد و تخادنا ناشیا رساتپ هب یز یمآریقحت هاگن و

هک دن دوب هدمآ رسپ و ردپ . درواین تقاط رگید انیاس دشو هناخ دراو دازرف

شیومع تمس رکدو دازآ شرهاوخ ناتسد دنب ارزا شدوخ هددن! ناشرج ز

درب: هجمو

... تمشک یم مسق ماباب و نامام کاخ !هب تمشک یم -

راتفرگ دازرف تسد رد تشپ زا شیوزاب ود ره هک دوب هدیسرن وا هب زونه و

: دینش شردپ هب باطخ ار وا دایرف دشو
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بابا! نوخب -

: تفگ رتدنلب دا زرف دشو وبدنل تفرگ ر اوید هب تسد هدز تهب امیس،

! نوخب ور هبطخ -ِد

اهر دصق دازرف و دوش دازآ وا تسد زا رکدهک یم ار شش تال مامت نیاسا

: تشادن شار ندرک

ومد منک یم تمار هیبهّر لثم ... شومچ ی هرتخد منک یم ت مار مدوخ -

ربم! یم ور ترس هلجح

داد: ناکت رطف ود هب رس دنت دنت وسامی تش نیاساذگ زاتن یدب زرل

ومع،هن! هن... -هن

قتال تدش زا نیاساهک و داتفا یم سپ تشاد هک وا هب هجوت یب شیومع

و درک ه بطخ ندنا وخ هب عورش ، دورب زاحلا دازرف شوغآ رد دوب هدنام کم

: دینشن ار دندیرپ طایح ادخل هناخ راوید زا هک ید رم ود یادص

لا... یف یسفن کتجوز -

دشو زاب برض هب نامتخاس رد هک دوب هدیسرن مه همین هب شفرح ونهز

: دیچی نیاساپ شوگ رد ییانشآ دایرف

نم؟ نز هب ینز یم و تفیثک تسد یقح هچ -هب

. دیخرچ ن امتخاس رد تمس همه ونهاگ تفر ورف یک انسرت توک ردس هناخ
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هحلسا و شا هتفرگ نوخ یلسع نام شچ و سونر لبدن تماق ندید اب اسانی

دز: بل هدز تهب دش، یم هدید ش تسد رد هک یا

... نروس -

هک وردحیلا درک ترپ انیاس یومع مست ار شتسد یرد هقرو نروس

هرابود دازرف هب باطخ ، دنارذگ یم رظن کارزا رتخد یگ نتلد اب شنام شچ

درب: ادصباال

ه! کیترم زادنب نم نز توزا فیثک تسد -

زج هب هناخ دارفا مامت و دوب هداتسیا شرانک تسد هب هحل ،سا شوایس

هب هک دازرف . دندرک یم هاگن ناشیوربور ی هنحص هب هدز تشحو ، انیاس

رت مک حم دوب، ه دما ین نییا پ شدوخ عضوم زا زونه ویل دوب هدیسرت تدش

درک: یا هدنخ کت و درشف شدوخ ارهب انیاس

هرارق رت خد نیا ؟ ینک دیدهت ونم تیقشم ی هحلسا هکاب یشا رخکیب -وت

! هشب زننم هگید هظح دنچل تا

دش: کیدزن یب صع یدن خ شین واب تخادنا باال ییوربا نروس

وت؟ نز -

باحتلا نروس و دیزرل یم شدوخ هب دازرف ، تشاذگ یم ولج هک یمدق ره

فگت: یم یکا نسرت
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وت؟هرآ؟ ی؟نز قشم ی هحلسا -

: تفگ هملک کی هنتا انیاس هب باطخ ، دیسر هک اه نآ یمدق دنچ ورد

! سرتن -

، دازرف یاپ یرتم یلیم دنچ رد تسرد شا هلولگ کیلش یادص ناهگان و

مامت اب نرو کدنوس اهر ار انیاس یا هدز تشحو دایرف وااب هک دش ثعاب

هک کرتخد رس . دیشک شدوخ تمس ار ووا تفرگ ار انیاس یوزاب شترد ق

تسن اوتن ، دیچیپ نروس ماشم رد شرطع و دمآ دورف ش شپترپ بلق یور

انیاس رس قرف یور یا هسوب دش ثعاب شرابگرم یگنتلد و دروایب تقاط

دیپت یم تردق مامت اب شبلق دزو یم سفن سف هکن ردحیلا انیاس . دراذگب

: دیشک دایرف شیومع دو اتسیا نرو س رانک ،

وخهنو هب ینون اقریغ دورو مرج هب سی ؟االنهکلپ ینک یم یطلغ -چه

هیک! تبا سح فرط یمهف یم ت، درب اجنیا زا هتسب تک نشور وترزو کیلش

دش: رت قیمع شم شچ رد نروس دنخشین ربدهک شلیابوم تمس تسد و

همه زا لوا ، رادرهوش رکدننز دقع مرج هب هنرگو ین! زن گنز هتعفن -هب

ربن... یم وت دوخ

درک: شهاگن یظیل غ مخا اب انیاس یومع

؟ تدوخ هساو یگیم یچ -
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درک: هراش بدوا هداتفا نیمز واریو یاپ یولج هک یا هقرو هب نروس

یم مدآ شرطاخب هتفیب شاپ هک ینز هنم! ینوناق یاسان،نز . نوخب رادرب -

... مشک

مخ دنک. تمواقم نآ زا رتشیب ت سناوتن مه رورغ زا مجح نآ اب انیاس یومع

ن روس " درک ندن اوخ عهب ورش شرس ،رد هماندقع نتشادرب اب نامز دشومه

: تخادنا ن روس دبیهب هاگن و رسباالآدرو اتفح..." انیاس ی... سناما

ین؟ زب لوگ ونم ینوت یم روهق ابهی یدرک رکف -

و نروس شوگ هب شیادص قفط هک یروط دشو نا شکیدزن یمدق شوای س

فگت: مارآ ، دسرب انیاس

اقآ... بمیر هرتهب -

یومع هب باطخ و درشف شدوخ ارهب انیاس نازرل رتتن مک حم ، نروس

: تفگ انیاس

... مرادن ت هلوت وتو هب مدوخ ند رک تبا هبث یزاین نم -

تمس تسد دش. دنلب دازرف هک دندوب هتشادنرب یمد ق زونه و دنادرگر بور و

دز: داد مشخ وبا درب زیم ریو نیگنس و ینتسکش نا دنق

دزد! سومان ی هکیت رم تم شک یم مدو -خ

رتد وز یا ثاهین انیاس رکدکه ترپ اه نآ تمس شتر قد مامت اربا نادنق و
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ار شدو خ ناددهک امرف شز یچ همه ، شحور ، شمسج ، شبلق شدو هجوتم

و تفرگ شوغآ رد تشپ زا شدوجو مکوابتمام حم دنک.وارا نروس رپس

شزو وس درد دش! درخ شرم ردک ترد ق مامت اب ششیهیا نادنق

شیاه بل نایم دیزا ردرپ ی هکنهلا نی دومه یچیپ شرمک رد یکانتشح و

: دیشک غیج سر ابت امیس دش، راخج

... انیاس -

نازرل تسد و درک تشم شتسد اررد نروس نهاریپ درد دشت از انیاس

: تسشن شتسد یور نرو س

؟ انیاس -

، داتسیا یم تکرح زا تشاد هک یبلق دوب،اب هداتفا شلد هب هک یسرت اب

رد نروس دهک رشف شا هناش هب رس درد تدش زا انیاس دزو ادص ار شمسا

وری هدش درخ نادنق ندید واب دنادر گرب شدوخ تمس ار وا تکرح کی

دنا: خرچ انیاس رگن یب ترو ص رد مشچ ینا رگن ،با نیمز

هرآ؟ ... تهب دروخ ؟ تهب دروخ -

و شتسد ندش ینوخ روصت زا راب رازه شبلق دیو شک وا رس تشپ تسد

رُمد: وا ندید بیسآ

؟ دروخ تاجک رست؟ تشپ دروخ -
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کت کت و دروخ رس شا وگهن واریو گنرنا نامشچ هب هریخ ، انیاس کشا

درم!حاالهک وامی یارب یگن تلد زا تشاد . دنارذگ رظن شارزا یصترو ازجا

هک دیمهف یم دوب،اتهز هدمآ شتاجن یارب هشیمه لثم بدو،حاالهک شرانک

مخا شخ،لدتگن رس هشیمه علسِی نامش چ گن تلد بوهد... شگنتلد چردق

هناش یور نروس تسد ... شمرگ ناتسد و شوغآ گنت ،لد شیاهو ربا نایم

: تسش ن شا

؟ اجنیا دروخ -

یقافتا هک نیمه و تفر رت نییاپ یمک شتسد ، دیدن زاسانیا یشنکاو یتقو

تسد و تفگ یا هفخ خآ کرتخد رکد، سمل ار انیاس رمک یریو هبرض لحم

دش: تشم اج نامه نرو س

ش! مشک یم -

دن هکباوت نیا زا لبق و دیسر اسانی شو هبگ اهنت شکانسرت ی هم زمز

تخت یمک حم دگل ! دادن شناما و درب هوجم دازرف تمس دنک، شف قوتم

مامت واب درک رپ تشم ، نیمز واریو اتفاند ضحم وهب دیبوک شا هنیس

دز یم تشم نانچ راب... راب،هد راب،ود کی . دروآ دورف شترو ص رد ترد ق

هب انیاس یومع دنک! ش دوخ زا یعافد نیرت کچوک تسناوت یمن دازر هکف

دروم مه تحیوا هک دوب هدش ثعاب شیاه تلا وخد دوب هتفر شرسپ کمک

دوب هدرک اررپ هناخ امیس غیج یادص . دریگب رارق نروس اهی تشم موجه

تشم ندید اب ناهگان درک، یم هاگن شیوربور منهج هب هدز تهب هک انیاس و
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: دیشک غیج و دمآ شدوخ هب نروس ینوخ

ن...سبه! روس -

ریز ارزا شرسپ والش شآ نت انیاس یومع و دنام اوه رد نروس تشم

ندرگ زد، یم سفن سفن هک ردحیلا نروس . دیشک نوریب نروس تسد

: راگنا دیکچ یم نوخ شنامشچ د.زا ناخرچ انیاس تمس

-زدت!

و یمخز ردقنامه دوب. هلمح زا لبق یریش شرغ لثم تسرد شن، لح

داد: ناکت نیفر ط هب رس هدیرب هدیرب یا هیرگ اب دنت دنت انیاس ! کانسرت

... شاب مورآ ادخ ور ادخ...وت ور ...وت مبوخ نم -

مدق دش. دنلب کدرو شنت نو تس تسد ، دیسر نروس شوگ هب هک شسامتلا

: تفرگ شا ینوخ تسد اررد وا تسد چم و تشاد رب انیاس تمس ار شیاه

! هنوخ -بیرم...بمیر

وحاال،اب دوب هتفر نآ زا ناشکرتخد واو نودب ، انیاس هک یا هناخ خهنا...

دوب رارق دوب، شبلق بحاص هک یا هناخبح صا تسد رد تس ود شدوخ لیم

رد شوایس و درک لدش هب نوخ نرو، س یمخز و هتفرگ یاد .ص ددرگرب نآ هب

کمک و تخادنا انیاس ی هناش یور ار شتک دعب، و تشاذگ زاب ناشی ارب ار

.هن تشادن تفلا خم تئرج سکچ !یه دنوش جراخ هناخ زا ود نآ هک درک

بدو نئمطم و دشن ادج شرهاوخ زا رخآ ی هظحل ات شهاگن هک ییامیس
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دح هب هک ییومعرسپ و ومع ،هن تسا نما سان شان درم نآ شیپ انیاس یاج

رد هک باتفآ رون ... دندوب هتفرگ رارق وا هیا تشم موجه دروم مگر

ارسیاه شت سد نروس و درک اریرز شس یخ نامشچ ، دروخ انیاس تروص

و لسع ر... اگنا داتسیا نامز و دروخ هرگ ردهم ناشها ِنوا...گن امشچ ناب

نروس یو لگ بیس . دندروآ موجه ولگ اههب بلق و تخیمآ مه رد رتسکاخ

ار شتروص یازجا کت .تک تفر نییا واپ نامشچ زا شهاگن و نیرتف یاپ

یب شتسد دش. لفق وا یبل هشوگ مخز یور شنامشچ و دنا رذگ رظن زا

یتح دش.اسانی هدیشک وا مخز یور مارآ شتسش تشگ ونا دمآ باال هدارا

یم ساسحا شبلق رد هک یدیدش یگنتلد زا شبل اهنت ... دیمه فن مه ار درد

ارشندی: نروس ی همزمز و دیزرل درک،

هنک؟ یم درد -

. تخاد باالنا یرس مارآ ، شباوج ورد داد تروق راداد ارص شناهد بآ انیاس

باق کار رتخد تروص فرط کی دهاوخب شدوخ هکنیا ،یب نروس تسد

دید، یم ار وا وبد!حاالهک هدش گنت شلد دش. غاد انیاس ی وگهنو تفرگ

ناشدو خ اهارهب نآ شوایس یادص ... هدوب شگنتلد ردقچ دیمهف یم هزات

: دروآ

! میرب -اقآ...ابدی

رد تمس و تفرگ ار انیاس تسد دمآ. نییاپ دشو تشم مارآ ، نروس تسد

: دنادرگربور جورخ
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-بمیر...

درک: عانتما انیاس هک دوب هتشادنرب یمدق هزون

تمنو! یمن -

ت: شگرب وا تمس مخا واب دیزرل هنیس نرد روس بلق

یچ؟ ینعی -

: دشک ب نوریب وا تسد شارزا تسد دماین شلد انیاس

هب یچ اجنو ا منود یمن منک! نتاهوشل منوت یمن ... تساجنوا مرهاوخ -

. نرایم شرس

: درشف هم یور نادند نروس

؟ تدوخ زج یشاب همه رکف یهب روبجم -

نم؟" "زج درک هفاضا لد ورد

مکح ارم شچم نروس هک دی شک نوریب وا تسد زا ارآمار شتسد انیاس

: تفرگ

ورن! -

ی مدق نروس و دنک اج ارزا انیاس بلق شا، یگنتلد رس وزا هناقداص حِمک

: تشاذگ ولج
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بیر! مراذیمن -

دز: بل هدنا ،دمر تفرگ یم کشا من تشاد هرابود هک ینامشچ اب انیاس

... نروس -

: تفرگ ار شتسد رت مکحم نروس

؟ یدرک ضرف یچ ونم ؟ درمان نوا شیپ یدرگرب مراذب هیچ؟ -

هرهچ . دروآ یم راشف اش هدید بیسآ تسد چم هب تشاد ، دمهفب هکنیا یب

درک: نهلا رایتخا ویب تفر مه رد درد زا انیاس ی

... متسد -

وا تسد رس ار شمشخ مامت دراد هک دیمهف هزات و تفر نییاپ ، نروس هاگن

دز: ود ود وا نامشچ رد شهاگن و دیشک بقع تسد عیرس دنک. یم خیلا

. دوبن مساوح -

داد: ژ اسام یمارآ ارهب شتسد چم انیاس

. مبوخ ... تسین یزیچ -

عنام نروس هب باطخ شوایس رحف هک دناد رگربور نوخ لد اب تساو وخ

دش:

اب بسانم تصر هیف وت ور نوشرهاوخ نم هشاب هتشادن شاکلا هگا -اقآ...

... هکانرطخ اجنیا نوتندوب ! دیرب رتدوز موناخ واسانی امش . مرای ب مدوخ
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شدوخ اب رتدوز ار وا دوب شیادخ زا شدیدش یروخلد الف خرب هک نروس

ناکت رس شو ایس وروهب تفرگ رت مارآ راب نیا ار وا تسد چم هرابود دربب،

داد:

وت! هب شمراپس یم ه... شاب -

هک دنامن رظتنم یتح نروس و درپس وا ارهب شنیشام دیلک شوایس

تمس ورد درب نوریب هناخ زا شدوخ ارندبلا .وا دونشب ار انیاس تقفاوم

درک: زاب ار هدننار کمک

وش... راوس -

درک: شهاگن لصاتسم یاسنا،

... نروس -

! انیاس وش راوس -

. تسب را نیشام رد نروس دشو راوس راچان دید،هب ار شرارصا هک انیاس

ت: خادنا فار طا هب یهاگن انیاس دشو سراو مه شدوخ

. تسین مرس -شلا

تشم نا مرف یور ن روس تسد و دناچیپ شدوخ رود رت شیب ار شوایس تک

دش:

... تارب مرخ یم . هرادن لا کشا -
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نآ یمنا ندیشک تسد دوب.بیار هدش گنت اومه یاهوم رات رات یارب شلد

جراخ ی هظحل ات واسانی درک نشور ار نیشام ... گنرشوخ یاه مشیربا

اوردیخبانا هک نیشام . تشادنرب ناش هناخ رد ارزا شهاگن ، هچوک زا ندش

سابل یتح .هزون دیزرل شا هناش و دناشوپ ار شتروص تسد دش،اب یلصا

نازرل یاه اشهن ندید واب دیخرچ شتمس نروس هاگن . دوبن شنت یمه کشم

مسق شلد ورد دوش مارآ یمک یاسان ات تف گن یزیچ . دیشک ریت شبلق وا

شا هیرگ نایم انیاس دنک. هایس اهار هیرگ نآ یناب و ثعاب راگزور هک دروخ

: تسکش ار نا شنایم توکس

... نروس -

ار شدوخ یولج رخآ ی هظحل یلو " مناج دی" وگب هک دمآ نروس نابز کون ات

: تفرگ

هلب؟ -

نودب زور دنچ و هام کی دوب...آن روخ لد یلو تشاد شتسود دوب. روخلد

دوب. هتشذگ منهج لثم وا

: تشادرب شتروص زا تسد انیاس

رخآ برا هساو نتشاذن یتح . مشوپب یکشم منامام هساو متسنوتن یتح -

! شمنیبب

شکرد ... یردام یب ِبیج ع درد و ضغب زا دیاش ... تفرگ درد نروس یولگ
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دنک. یراداز ع شرد ام یارب دوب هتسناوت مهن !وا شدوجو مامت درک...اب یم

ضغب اب واسانی دندش لفق نامرف رود رت مکحم شناتسد . دندو ب هتشاذگن

: دیسرپ

؟ شکاخ ربیرس یم ونم -

داد: ناکت رس تفل خما ،یب نروس

. روخب یزیچ وهی نک ضوع سا ...بل لته میریم شلبق یمبمر...قفط -

... میریم شدعب

یکیتوب ی ولج وسرن و درک شهاگن یگنتل د نامزمه و ینادردق اب انیاس

: تشگرب شتمس و درک زمرت

! مدرگ یمرب دوز ... نومب -وت

.نهاگ تفر کیتو ب تمس دشو هدایپ ، دشاب وا زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

هک دیمهف یم هزات درم. شیارب راب رازه و دیخرچ شدنل تب ماق وری انیاس

ه شیمه لثم ن روس دوب. شبقارم زیربت رد شروضح دمِت مامت ن روس

یا هشیش رد دوب!زا هدرکن شیاهر مه هظحل کی دوب...حیت شبقارم

عبد، هقیقد جنپ کدن. یم با ختنا سابل شیارب عیرس وا هک دید یم کی، توب

راوس و دمآ نوریب ک یتوب زا شتسد رد سابل گرزب یکسهی کی ناب روس

ار یکشم وقفطشلا تشاذگ بقع یلدن ص یور اهار سابل کیتس دش.پال

: دروآ نوریب نآ زا
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... شوپب -

ار نیشام هرابود ن روس سر... ارهب شیازع وشلا درک رکشت بل ریز انیاس

هاگن نروس هب هفقو لته،یب هب ناشندیسر ی هظحل ات انیاس و درک نشور

هک ناشرتخد یارب یتح دوب! هدش گنت اربیوا شلد . تخیر کشا و درک

ناش ک رتخد کران هنادرم وا نود ،ب شرانک درم دوب. هدید ارن وا مه راب کی

شا هنیس هسف ارهبق شدوخ تردق مامت اب هرابود شبلق دوب... هدن ام

دش. هدایپ و درک فقوتم یتمیق نارگ لته یولج ار نیشام ن روس دیو بوک

درک: زارد شتمس تسد و درک زاب ار وا تمس رد

وش... هدایپ -

ترد سد مارآ شد. قلف شنامشچ ورد تفر باال نروس تسد زا انیاس هاگن

هک ار شکچ وک کاس و دیرخ ی هسیک نروس دش. هدایپ و تشاذگ وا تسد

تسد و تفرگ تسد کی اب دوب هدرک مجع هلجع اب هاگدورف هب نتفر زا لبق

انیاس و دنتفر ارباال لته نامتخ اس هب یهتنم یاه .پهل درکن اهر وارا

. دشابن مهم شیارب شبیجع عضو رسو هب مدرم هاگن هک تشاد مغ یرد قنآ

راهکرد. هظحل کی اربی ار انیاس تسد و داتسیا شریذپ یولج نروس

درکه تسرد انیاس یارب هک ار یا یلعج هی مانسانش و شدوخ ی همانسا نش

: تشاذگ ناوخشیپ یور و دروآ نو ریب شکاس دوب،زا

! مینوم یم بش فطلا...هی هتخت ود قاتا -هی

نآ رد کش یب هک ییاه هم انسانش درک. هاگن اه همانسانش بهب جعت اب انیاس
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ی همانسانش رد زاعدم نروس هک یجاودز دوب!ا هدش تبث نا شجاودزا اه

یاپ ارهب کرتخد ، تفر ول شد وخ رگا ات دوب هدرکن تبث انیاس یلصا

... دنازوسن شدوخ

عضو ورسو انیاس یور شه دوب،اگن یناوج رسپ هک شریذپ لوئسم

نایم یظیلغ مخا دش. یمن نر وس رحف هجوتم و دیخرچ یم شبیجع

: دیبوک ناوخشیپ یور مکحم ار شتسد فک و تسشن نروس یاه وربا

؟ ینک یم هاگن یچ !هب ماوت -اب

: دناخرچ نروس تمس ار شنامشچ و دیرپ باال هکوش وجنا، رسپ

؟ هتختود قاتا هی دیتفگ اوخم... یم رذع -

یسررب زا سپ شریذپ لو ئسم و داد کتنا رس ضبقنم کفی ،اب نروس

: تشاذگ ناشیو اررربو قاتا ترا اه،ک همانسانش

. هدزیس دصو قاتا ، مجنپ هقبط -

روسناسآ . دنتفر روسناسآ تمس دزو گنچ ناوخشیپ یور ارزا دیلک نروس

دش. راوس شرس تشپ دشو راوس لوا درک هراشا انیاس هب نروس ، دیسر هک

هراو بهید فعض اب انیاس دش، هتسب رد نهک یمه اردزو مجنپ هقبط ی همکد

خآ دیچیپ شرمک رد هک یدیدش درد زا ناهگان و داد هیکت روسناسآ ی

دش: شکیدزن ینارگن اب نروس فگت. یدردرپ

دش؟ یچ -
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: دهد ن ناشن ار درد شا هرهچ درک سیع انیاس

مک... هی هدید برض مرمک . تسین ی زیچ -

ش دیدش درد سپ دوب هدش درخ شرمک رد تردق مامت ایاب هشیش نا دنق

: دیرغ بل ریز نروس دوب. راظتنا لباق

متس... کش یم و شتسد دیاب -

تف.زا شاررگ تسد ن روس و داتسیا روسناسآ هک دوب هظحل نامه اق یقد و

روکد اب یگرزب قاتا رد ود دعب،ره هظحل دنچ و دندش جراخ روسناسآ

باوخ زا هک راگنا دوب. جیگ انیاس دنو دوب هداتسیا دیفس و یکشرز

رد کانتشح و باوخ نآ زا دعب هک دوبن شر دام . دشاب هدش رادیب یکانتشح و

و هدش شت اجن ی هت شرف ، هشیمه لثم دوب! هد مآ نروس ویل دریگب ششوغآ

رانک نروس و دیرپ باال سرت ،اب تسشن شا هناش یور هک وا تسد دوب. هدمآ

درک: همزمز ششوگ

. شاب مورآ . تسین یزیچ -

هک انیاس درک. شتی اده تخت تمس و تشادرب یوا هناش یور ارزا تک و

نهاریپ هک نیمه و درب انیاس نهاریپ تمس تسد نروس ، تسشن تخت یور

: تفرگ را شتسد دو یخرچ شتمس ه کوش کر تخد باالدز، یمک ار

؟ ینک یم یچاکر -
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دش: جک یدنخلت هب شبل ونکج دیود نروس بلق هب یبیجع مغ

! سر ...تن مرادن تیراک -

یا هکت ردپ دبا وات دوب ش رسمه ونهز نروس . تفرگ هاگن تلا جخ ،اب انیاس

یور کانتشحو و گرزب یدوبک ارباالدزوابددین شسابل نروس ! شناج زا

: درشف مه یور نادند مکحم ، انیاس رمک

! گسردپ -

هکباال نروس تسد . دیزگ بل انیاس و تفگ ا زسان دازرف بهب اطخ بل ریز

یسیه درد زا انیاس دشدن، هدی شک ید وبک یور مارآ شناتشگنا کون و دمآ

ثعاب ، شرم ک یور وا ناتشگنا یمرگ سح دش. روم روم شلد وهت گتف

و یگنتلد اب هتخیمآ یسح دنک. ادیپ هار شلد هب یبیجع سح دش یم

کاس .زا دیشک بقع ار شتسد نروس هک یگرتف هاتوک سفن ناج... یه

شتمس تسا وخ نیاسا . تخی ر شت شگنا یور و دروآ ن وریب یدامپ شک چوک

: تشاذگن نروس هک ددرگرب

! درگنرب -

امپد ید رس داضت دش.زا یدوبک یور درد دض دامپ ندز لوغشم همدقم ویب

رطع درک. ضغب دشو مجع شدوخ رد را یتخا یب وا،اسانی ناتسد یمرگ و

رتشیب هظحل وره دیچیپ یم شا ینیب رد نروس یوبشوخ رمداهنو

بل ریز و داد نییاپ ار وا سابل دش، نرکهمتما وس رکد.اکر یم شگنتل د
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: دیسرپ زد، یم فرح شدوخ اب راگنا که یروط

؟ یدش الرغ ردقنا رچا -

نتسش بیار تساوخ ،بنلدشدو دشاب انیاس زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

ددا: شرارق بطاخم انیاس که دورب یتش هباد سیورس تمس شتسد

منک! شنامسناپ راذب هی... مخز تتسد -

یاه هبرض زا مروتم یاه ناوختسا یو مخز تسد هب یها گن سونر

درک: تشم ناوت مامت اراب شتسد و تخادن ا دازرف هب شدنمتردق

... داوخ یمن -

و درشف شبلق یور تسد نیاسا . تسب دشوردار یتشاد هب سیورس دراو و

راصح زا یکشا هرطق . دشکب شیاه هیر ارهب اوه درک تالش یتخس هب

کاس نورد زا دازون کچوک نها ریپ ندید اب ناهگان و درک رارف شنامشچ

زا یرایتخا هکنیا دشویب سبح شا هنیس رد سفن امدن. تام نرو س

نور اریب نه اریپ و درک زارد نآ تمس ار شنازرل تسد ، دشاب هتشاد شدوخ

ینی ارهبب نهاریپ دشو کشا سیخ ش تروص ، دمهف ب هکنیا یب . دروآ

نت رطع ،زا دازون نت رطع زا شماشم یتقو و دیشک یقی مع سفن دن. ابسچ

ااتفد. هیرگ وهب تسکش شضغب دش، رپ دوب هدیدن تقوچی هکه یک رت خد

: دنابسچ هنیس هب شدوجو مامت واب درک لغب ار نهاریپ

... نامام -خآ...خآ
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درک هیرگ یروط ار... شکرتخد دزای ادص ار شردام هک دیمهفن شدوخ و

دش: اخجر یتشا دهب سیورس زا هدز تشحو نروس و تشادن هقباس هک

وخ... یاسان -

درب! ش تام انیاس شوغآ رد هیاس نهاریپ ن دید هکاب دوب هدشن مامت ش فرح

هکلب تشاذگ کاس نورد ، هاگدورف هب شنتفر زا لبق یا هظحل هک ینهاریپ

و نهاریپ نآ هکنیا یارب . دیایب کران کر تخد اشبیار یگنتلد اب دناوتب

هک یردام تسد دید. یم انیاس تسد اررد وحاال،نآ دشکب سفن ار شرطع

وحاال دوب درکه کرت اهار نآ راچان ،هب شکانتشح و یحور حلا رطاخب

نایم ی تخس هب درک.سانیا یم هیرگ دوب هدیدن تقوچیه هک یرتخد یارب

: دیسرپ شا هیرگ

؟ همرتخد نهریپ ... ِنهریپ -

شچم شباوج رد فرح ویب درک تشم مکحم ار شتسد ود ره نروس

مدق دش. دنلب دیو شک ن هاریپ رد یرگید قی مع سف ن انیاس درک. وابز تسب

: داتسیا شیوربور و تشادرب نروس تمس را شیاه

؟ یتشاذگ یچ شو... مسا ... شمسا -

: دروا باالبی تسد وا هیا کشا ندرک کاپ یارب تسناوتن یتح نروس

... هیاس -

هیرگ نایم و نازرل یاه بل نیاسااب دوب. هتفرگ و هفخ تدش هب شیادص
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دز: دن خبل

! هگنشق ... هیاس -

و هیبش ردقنامه . تسا تدوخ زا یا سهیا تسرد وا، هک تفگن نروس و

رو طنامه ار وا ناتسد یتقو ، دینشن نروس زا یباوج یتق ابیز...و ردقنامه

شعن ام یزیچ هکنیا زا لبق دشو مدق شیپ شدوخ دید، شرانک هدش اهر

و تشاذگ شبلق رسریو ! دیچیپ وا رمک رود تسد مکحم و تفر ولج دوش،

هک ینروس داد! همادا ندی پت هب یرتشیب ت عرس اب ششوگ ریز نرو س بلق

شلد ندروآ تسدب یارب اه هام یهک رتخد درک... یمن رواب و دوب هدنام تام

ادد، شندنک ولد نت فر هب تیاضر هک یرتخد ، دروخ تسکش و درک تالش

رپزا شدوجو زج هب زج دوب. هدش مدق شیپ شنتفرگ شوغآ رد یارب حاال

هک نیمه و دناچیپ کرتخد رمک رود تسد ناهگان دشو نتساوخ و یگنتلد

هشیمه رتزا گنتلد و تشاذگ شیاه بل یور بل نروس ، دروآ رسباال انیاس

هب رت مکحم ار وا نروس و تفر رازه یور انیاس بلق نابرض . دیسوب

ههب دیسر ِداهرف ،ثمل دشاب هدی سر بآ هب هک یا هنشت لثم . درشف شدوخ

بقع نروس ، دندروآ مک سفن ود ره یتقو و تفرگ ماک قوشعم ،زا نیریش

بلق ارهب هیاس نهاریپ ، انیاس . دندنام یخهر بهمه نانز سف ن سفن و دیشک

: تشاذگ نهاریپ یور ت سد و دنابسچ نروس

هن؟ هگم ... هدیم ور وت یوب مرتخد -

: تفر نییاپ شیولگ بیس و تشاذگ شتسد یور تسد نرو، س
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! هئوت ِدوخ هیاس -

ار شتروص فرط یک نروس و داتسرف نیی اپ رادادص ار شناهد بآ یاسان

: تفرگ باق

بخ؟ ... هنوخ درگرب نم -اب

و دیزرل هنیس رد انیاس دز.قبل یم جوم یبیرغ و ناهنپ سامتلا ، شنحل رد

: رتدب شیادص

... نروس -

شا ینا شیپ هب یناشیپ و تفرگ باق مه ار شتروص فرط ننآ روس

: دنابس چ

منک،اب یم ادج ناخ روصنم زا ور مراک ، میریم هدش ن یرفن ترامع -زاانو

شخالف وت هک یگدنز ...هی مینک یم عورش ور دیدج یگدنز هی هگیدمه

، مشاب یداع یزاسوراد تکرش هی سیئ ،نمر هشابن یشکمدآ ،تقلو هشابن

، شنتفر ش،رها زند فرح ، میشاب نومرتخد رانک یدب، همادا ور تسرد وت

یم یهار مه یا یگدنز نیچمه وت ونم ... مینیبب مشچ هب شور ندش گرزب

؟ انیاس ینک

هرآ! -

ورس دنک کش شی اه شوگ هب دش ثعاب ، انیاس عطاق و همدقم وجابیب
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دش: کب بقع

یچ؟ -

: دروخ سر شا هنوگ یور یاسان کشا

هرآ! ... نروس هرآ -

شبل لوی تخوس ضغب زا شیولگ . دریگب ار شدنخبل یولج تسناوتن نروس

شبل یور عیرس یا هسو وب دیشک وا ینیب ارهب شا ینیب کون . دیدنخ

: تشاذگ

داوخ منی ...وت میدیم تاجن انوا تسد زا مه ور ترهاوخ ! هنوخ میر -یم

. یشاب یزیچ نارگن

کی هک ییانیا درک.س یمن رواب ار شدوخ هب انیاس نت شگرب درک. یمن رواب

وا باوج رد نانیمطا دز.اب یم راز یت وقمس دیدن خ یم شبلق زا تمسق

فگت: هشیمه رادرتزا ضغب و داد سرکتنا

بخ؟ ... منامام رسخکا -االنبرمی

تف: رگ شوغآ اررد شفیرظ نت یتحاران اب نروس و تسکش شضغب و

. میریم هشاب ... هشاب -

تفرگ مارآ یمک یتقو دعب، و درک هیرگ ششوغآ رد یا هقی قد دنچ نیاسا

نامز نیرت هرظتنمریغ رد تسرد دنک. ضو ع سابل ات تشگرب تخت تمس
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دوب رارق ، یمخز و دوب راجفنا زرم رد مغ زا شبلق هک ینامز تسرد نک، مم

درک یم رآوز هک یا هح فص دوش... زاب شا یگدنز رد یدیدج ی هحفص

... دشا ب دیفس

***

هرجنپ زا یهک نشور غارچ اهنت و هناخ هب یهاگن ، نیشام ی هشی زاش

شارصادراد اشنسف یچم تعاس هب هریخ دعب، و تخادنا دوب صخشم

تصرف کی رظتنم تووا شذگ یم بش کی زا تعاس . داتسرف نوریب

دارفا مامت و دنکن ددرت هچوک رد ینیشا م چیه ابیرقت هک ینامز دوب! بسانم

وا هک دوب هدرک رارصا شوایس دوب... ه دماین میساابوا . دنشاب باوخ هناخ

شرت خد هدش ر وبجم هک تفگ یم دوب. هتفریذپن امیس و دربب شدوخ اراب

مه ار شرتخد گنر رگید ، دورب ابوا ورگا دراذگب شیومع ی هناخ ار

شوایس ، سیخ نامشچ اب هناخ هب شنتشگرب زا لبق یا هظحل دید. دهاوخن

وزا دور یمن زیربت زا شرتخد نواو درب هکات دوب هتفگ هلمج کی رد اهنت

ویسام دهد یم ناشتاجن هک دوب هتفگ دوب. ه تساوخ ار شا هر امش امیس

هک تسن اد یم دوب. هتشگرب هناخ لخاد و ارگهتف شا هرا مش رخآ ی هظحل

هک دوب هداد لوق نروس هب شوایس و دیآ یمنرب شیومع سپ زا ییاهنت هب

وزا تخادنا شت عاس هب یرگید هاگن . دربب زیربت زا وسملا حیحص اهار نآ

شدیدش ی اوعد و نروس نتفر زا دعب ت عاس کی زا دش.کرتم هدایپ نیشام

و دوب هدش جراخ هناخ زا شی ومعرس معووپ هارمه هب امیس ، دازرف اب

دوب دیده شدوخ ن امشچ اب یتقو دوب. هدرک بیقعت ار نا شنیشام شوایس
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بش هکآرخ دوب هتفگ هاتوک یمایپ دشه،رد شیومع ی اخهن یسامودرا هک

ار دش،وا ن ئمطم همه ندیباوخ زا یتقو و دراذگب نشور ار شقاتا غارچ

...رد دیمهف یم ، تشون یم هک یتاملک تشپ زا یتح ار سامی سرت دنک. ربخ

هک..." انرط هک"خ دوب گهتف هملک کی

امش دیشاب نئمطم نم! هب شدیراپسب " دوب هدرک صرق ار شلد هت شوایس و

"... نوریب مرایم هنوخ نوا زا سملا ور نوترتخد و

یمایپ امیس زا زونه و تشذگ یم تشاد نامز دوب. هدزن ی فرح رگید امیس

دوب.اب شوایس یارب یا هناش ،ن شقاتا نشور غارچ یلو دوب هدرکن تف ایرد

دناوخ لد ورد درک زاب ار لفق هحفص عیرس ، شلیاب کوم مایپ یادص ندینش

"... هدرک لفق ور ارد همه دازرف ! هلفق ردهلا یلو ... ندی باوخ ههم منک رکف "

دیو رادرب ور هچب " تشون همدقم دعب،یب و درک ثکم یا هظحل شوایس

منک." یم زاب ورد وتهلا... دی ایب

تر دن .هب تفر هناخ دیفس رد تمس میقتسم شدو هدایپ نیشام وزا

و درب ورف شراولش بیج رد تسد دش. یم هدر چوک نورد زا ینیشام

داد.زاب یم م اجنا ار شراک ادص رسو یب دیاب . دروآ نوریب ار یکزان ی هلیم

کی زا .کرتم تشادن یراک چیه دوب هدید شزومآ هک وا یارب هناخ رد ندرک

نکمم حتلا نی رت ادص یب رد درک یعس دشو زاب رد هک دیشک لوط هقیقد

ریگدز د شبوخ سناش وزا یمیدق اتبسن یلو دوب گرزب هناخ دوش. لخ اد

واب تفر نامتخاس تمس ، تشاد یمرب مدق مارآ مارآ که تش.ردحیلا ادن
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و هتسشن ملب یور هک ردحیلا یدورو رد یا هشی ش تمسق زا امیس ندی د

تو کس ین عم ارهب شا هراشا تشگنا دوب، هدناباوخ شیاپ یور ار شرتخد

بآ یسام . دوشن دنلب ش رسجیا کدرزا هراشا تو شاذگ شا ینیب یور

شلغب رد رت مکحم ار شکرتخد رس و داتسرف نییاپ سرت اراب شناهد

لوط یزیچ و درب رفو لفق رد یمارآ ارهب ینهآ ی هلیم شوایس . درشف

هب ینارگن اب شهاگن هک ردحیلا امیس دش. ابز مه نامتخاس رد هک دیشکن

یوا هراشا دوش،اب هجوتم یسک دوب رظ متن هظحل وره دیخرچ یم فارطا

تشاذگ زاب یمک ردار شوای دش.س دنلب و درک ارغبل شباوخ قرغ کرتخد

و تشاد نت هب یگنر یکشم ی هنارت خد نوفاراس امیس . داتسیا رظتن وم

... هدیرپ شگنر و دوب هدرک فپ رسخو شنامشچ رس... هب یکشم شلای

دروخر هلاب یوت هبگدلنا شیاپ نا، متخاس رد هب هدنام رتم نچد تسرد

دشو هریخ شوایس هب هدز تشحو ، شنتسکش و نداتفا اب نامزمه و درک

ند رک لغب اب نامزمه دشو هناخ دراو ! تفرگ میمصت هظحل کی رد شوای س

درک: رداص ار رارف رو تسد ، تسد کی اب امیس کرتخد

ودب! -

ییک یکی اه قاتا غارچ یودد. نوریب هناخ وزا تفرگ مه ار امیس تسد و

دناخ،اب رچ یم ندرگ بقع هب مادم هک امیس هب باطخ شوایس دشو نشور

فگت: یدنلب اتبسن یادص

اگنهننک! بقع -هب
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درک ت عاطا شوایس زا فرح دز،یب یم شناهد رد شبلق هک ردحیلا امیس

درک: زاب ار هدنن ار رانک رد شوایس ، دندش هچوک دراو هک نی ومه

! شاب دوز وش... راوس -

کرت خد نتشاذگ اب شوایس دشو راوس ، دیزرل یم هک ییاپ تو سد یساماب

دش راوس مه شدوخ دز. رود ار نیشام یرسع و تسب ردار شل غب رد امیس

هناخ زا هک دید ار امیس یومعرسپ ،معوو درشف زاگ لا دپ یور هکاپ نیمه و

ن وریب ه چوک زا تسناوت یم هک یت عرس نیرخآ اب شوایس . دندیود نور یب

رد تدش هب امیس ی سهلا راهچ رتخد دش.ینال، ی لصا نابایخ دراو و تفر

قرغ ار شیا هوم سیخ نامشچ اب امیس و درک یم هیرگ شر دام ش وغآ

دنک: شمارآ تشاد یعس و درک یم هسوب

... تسین یزیچ ... تسین یزیچ ... ناما م مورآ ... مورآ -

یب ... تخیر یم کشا رت هنامولظم امیس و درک یم هیرگ هنامولظم ینال

راب نیرخآ رکد. یم سح شتسوپ یور زونه ار شوایس تسد یمرگ ادص!

ی هتشرف لثم تسرد شوایس دوب؟ هتفرگ مکحم ردقنآ ار شتسد یسک هچ

چیه و تخا نش یمن تسرد ار وا هک ردحیلا امیس و دوب هدش ظرها تاجن

هت یسح دوب... هدرک رارف وابوا هدرک دامتع ،ا تشادن شتیوه زا طاالیع

یفاک هزی هباادن یتقو دنا! دام تعا لباق نروس و شوایس هک تفگ یم شلد

هک امیس بهب اطخ و درک رتمک ار نیشام تعرس شوایس شدند، رود هناخ زا

: تفگ درک، یم هاگن شرس تشپ هب مادم
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! دیناما ...دگیهرد دیشابن نارگن -

. تشگرب شوایس تمس دشو دازآ شا هنیس زا امیس دشهی سبح سف ن

هرابود هک درک.نیا یم یگدننار تشاد و دوب هریخ شیوربور هب میق تسم

دوش.ینال ر تشیب امیس شیپ شمارتحا دش یم ثعاب دز، یم رحف یمسر

کی یوربور شوایس هک دش یلیلد نیمه و درک یم هیرگ نانچمه

: دیوگب دشن هد ایپ زا لبق و دنک زمرت یزور هنابش تکرامرپوس

منک. یم لفق ورد طایتحا ضح .م مدرگ یمرب -االن

شد تبنل ماق یسام . تفر تکرامرپوس تمس شوایس و داد ناکت یرس امیس

ناشتینما اتزا دیخ چر یم اه مستنآ مادم هک ینامشچ و دید یم ار

رپوس زا شتسد رد دیرخ ی هسیک کی بدع،با هقیقد دنچ دوش. نئمط م

ار هسیک دوب. هداتفا هکسکس هب هیرگ دش.ینالزا راوس و دمآ نوریب تکر ام

: دروآ نوریب نآ زا ینتسب کی یلطعم ویب تشاذگ ویسام شدوخ نیب

... هدیسرت نم زا منک رکف ! متفرگ هچب هساو -

درک: رکشت بل ریز و داتسرف نییاپ راد ادص ار شناهد بآ امیس

. نونمم -

ار ونآ درک زاب ار ینتسب داد. ناکت شباو ردج یرس فرح یب شوایس

: تفرگ نایرگ کرتخد تمس
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؟ یراد تسو د ینتسب ! هتفرگ ینتسب تارب ومع ... نیبب -

درک. یم هاگن شوایس هب هدیچر ب یاه بل واب دوب هدمآ یینالدنب هیرگ

دزو یدنخبل شوایس دش، زارد ینتسب مست هک شل وپت کچوک تسد

داد: شتسد ارهب ینتسب

خبو... رتخد ! نیرفآ -

دشو ینتسب ندروخ لوغ شم درک، یم هک سکس زونه هک ینالردحیلا

درک: ن شور ار نی مشا هرابود شوایس

غرم مخت کو شخ ریش شارب ... هراد زاین یزیچ هچ اق یقد م تسنود یمن -

هنوخوراد زا شارب میسرب هک رت ولج . متفرگ یکارو خ یرس وهی یسناش

؟ دیرادن زاین یزیچ ن وتدوخ ریگم. یم مه ریش هشیش

؟ دینک می وراکنیا ارچ -

لثم مه .اسانی تخادنا انیاس دای ارهب شوایس یسامی، همدق م یب لا وس

تنم یزر تشادن تسود ت.واهم شگ یم لیلد لا بند هب هشیمه شرهاوخ

شوایس بل یور یگنرمک دن خبل دش ثعاب ، انیاس هب شتهابش . دشاب یسک

: دنیشنب

ات دیشاب نئم طم یلو منک! یم فه یظو ماج نا طقف نم تس... زاباال روتسد -

. هسر یمن نوتهب ودنرف نوا تسد ، متسه نو ترانک هک ینا مز

هک یدرمان درک.هب رکف شرسمه وهب خدرو کتنا امیس بلق رد یزیچ
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یا هبیرغ وحاال، تفر و تشاذگ رس تشپ ار ووا ناشرتخد لوپ، رطا خب

رکد. یم تب قارم اه نآ زا تنم یب تشاد

یرتسکاخ تشرد نامشچ دوب. لوغشم شا ینتسب واب دوب هدش ینالآمار

هک ینامشچ روخد. یم ار شا ینتسب و دوب شوایس هب هریخ میقتسم شا،

و دیشک کرتخد یاهوم هب یتسد مارآ ، شوایس دز. یمن وم هیاس و انیاس اب

دز: دنخبل

تس؟ هزمشوخ -

رد درک یم سح دش. رت قیمع شوایس دنخبل و داد ناکت رس هنا مولظم ینال،

یم ادیپ شا خهلا رتخد اب یبیجع تهابش نروس رتخد ، هدنیآ سلا دنچ

ششوگ اررد شت سده داد. یم اهار نآ رارف ربخ نروس هب دیاب دنک.

: دینش ار نروس یادص دهک یشکن لوط یزیچ و تشاذگ

؟ نوریب نوشی دروآ دش؟ یچ -

داد: باوج و تخادنا اه نآ هب یهاگن مین شوایس

هیچ؟ روتسد ... نناما ورد هبوخ نوشلا ح ود اقآ.ره هلب -

: دینش ار نروس ی هدش سبح سفن دشن دازآ یادص

مه تقو وال ادرف هساو . دینومب ییاج یلته ور بشما دوب. خوب تراک -

مه دعب زور ود یکی و بریگ نارهت دصقم هب طی وداتلب انیاس و اربینم

مید! رگرب ادج ادج هرتهب ... انیاس رهاوخ و تدو خ هساو
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درک: ت عاطا شوایس

. هشاب ت حار نوتلا یخ اقآ... مشچ -

هک یا هراتس هس لته یوربور شوایس دش، عطق نروس بناج زا هک سامت

: تشگرب امیس تمس و داتسیا درک یمن هجوت بلج دایز

میری م هگید زور هس متاالود وحا میریگ یم قاتا ادج ادج . دیرب امش لوا -

؟ هنوتاهاب هچب و نوتدوخ ی همانسانش . نارهت

داد: ناکت رس مارآ امیس،

هرآ... -

درک: هفاضا بل ریز و

تس! ینال شمسا -

داد: ینال ارهب شهاگن دزو یدنخ بل شوایس

... موناخ -ینال

شتین ما سح . تخود وا ارهب شنامشچ و تفرگ واج امیس بلق نابرض

وبد... بیج ،ع تخانش یمن هک یدرم رانک

***

شیوربور هک انیاس هب باطخ و تشاذگ یلسع زیم یور ار شلیا ومب

: تفگ درک، یم شها گن ینارگن واب دوب هداتسیا
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. شابن نارگن نو. ریب نوشتدروآ ت ومع ی هنوخ زا شوایس ... هنما نوشاج -

زور همنچد ترهاوخ و شوایس ... نارهت میدرگ یمرب حبص ادرف ووت نم

. نایم هگید

وطالین، زور کی زا دعب دشو دازآ شا زاسهنی انیاس ی هدش سبح سفن

واب تسشن شبل یور یدنخبل ، شردام رسخکا لد ازهت یاه هیرگ زا دعب

داد: ناکت رس ینادردق

. منونمم اعقاو ... نونمم -

حلا نآ رد وا ندید تاب سناوت یمن نر وس و دوب هدیرپ تدش هب شگ نر

دنلب رد یادص یلو دیوگب یزیچ که درک زاب بل دوب... شنارگن . دنزب دنخبل

ار شهاگن بجعت اب انیاس و تفر رد تمس دنلب یاه مدق .اب تسناوتن دشو

رد نروس . دناخرچ ن روس نلبد تماق و دوب هدروآ اذغ ناشیارب یهک کیپ نیب

: تفرگ ارباال شتسد رد یاذغ هیا هتسب و تسب ار

! تساذغ تقو -

یم فرت. فعض وا هجوت اربی شلد یلو دوب اهتشا یب هک دنچ ره انیاس

نود ب سپ هدروخن یزیچ زاآن لبق یتح ای حبص زا نمه روس هک تسناد

ناشنایم ار اهاذغ ... شرانک هم نروس و تسشن تخت ی هبل تفلا خم

: دیسرپ بجع ابت انیاس هک درک ناشندرک زاب هب عورش و تشاذگ

همه؟ نیا -
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: دروآ نرسباال روس

دوب نکمم مرظن هب هک یزیچ ات دنچ ... یراد تسود یچ متسنود یمن -

! متفرگ دایب تشوخ

یم سلا ود ناش ییانشآ دوب.زا هدرک هناخ یبیجع ،مغ شنحل قمع رد

ار مه عالقی یلو دنتشاد هچب یتح سلا... کی کی دزن ناشدقع وزا تشذگ

، دنراد تسود رتشیب ار یگنر هچ و اذغ هچ مادک ره هکنیا . دنتسناد منی

دنک... یم ناشلا ح شوخ یزیچ هچ ، دننیبب ار روشک مادک دهاوخ یم ناشلد

مشخ مغو ماد لوا،رد نامه وزا دنتسناد یمن رگیدکی زا یزیچ چیه

هتفرگ یر گید گنر راگنا زیچ همه دنوحاال، دوب هداتفا مه هب تبسن یبیجع

دن تشاد یعس هکنیا یلو ،هن... دشاب هدش لح ن الاشت کشم مامت هکنیا دوب.هن

ناش بلق دش یم ثعاب ، دندوب هتشگرب مه هب هکنیا ، دنسانشب رتهب ار رگیدکی

دنک... یرارق یب هشی مه زا رتش یب

هدامآ هکاب ردحایل نروس و تخود ن اشنایم یاهاذغ ارهب شهاگن انیاس

: دیسرپ دوب، لوغشم اهاذغ ندرک

مسرت یم ... یدش الرغ یلیخ ؟ ازتیپ ؟ هجوج ؟ بابک ؟ یراد تسود یچ -

وهی! ینکشب هروخب تهب متسد

یناهگان یاه تنطیش ،زا ترامع هب شدورو وااولی دوب شیپ سلا ود رگا

ینیریش نامزمه حاال،غمو یلو لک عوبهلک ورش درک یم مخا نروس

تش: اذگ توا سد یور تسد و درک دیپا هار شبلق هب یبیجع
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... نروس -

: درشف ار شتسد رت مکحم انیاس . دروآ ورسباال تشذگ ن روس بلق زا یزرل

هرآ؟ ... مدرک تتیذا یلیخ نم -

شلد وبد، کهدر ادیپ هار وا یا هوم باذج یکشم نایم هک یدیفس ومهیا رات

اشهب هتفرگ یادص و تفر نییاپ نر وس ی ولگ یسب درک. یم نوخ ار

: دیسر اسیان شوگ

نم... رزا تشیب -هن

داد: هما ودا دیش واک تسد تشپ ورا شزاو ارن شتسش تشگنا

یم سرت زا یتقو دیاب ! مدش یم تهانپ دیاب نم ... یدوب ینابرق -تو

یوت ... مدرکن یلو ی شب یکی ماهاب هک مدرک یم تلغب مکحم ردقنوا ، یدیزرل

مدرک لیمحت ور هتساوخان یرادراب وهی یرابجا ج اودزا ،هی تبارخ حلا جوا

! تهب

دنک: هاگن ش نامشچ هب تسناوتن انیاس

... تهب مدرک کیلش نم -

ورسباال تشاذگ یوا هنیس هسفق یور سابل یور ارزا شدازآ تسد فک

: دروآ

! تبلق -هب
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و تشاذگ وا تسد تشپ ارآمار شیاه وبل تفرگ ار شتسد نروس

دز یا هفرس کت نروس و دروخ رس شا هنوگ یور انیاس کشا هرط .ق دیسوب

: دزرلن شیادص هک

میدرک هابتشا ودیام ...ره بشم ا لقا دح . مینزن فرح شدروم رد -ایب

هب هک یقشع ی هرمث نوم، ها مخز ی هرمث و مید خرو مخز ام !رهدیو انیاس

،مه داوخ یم ردام مه هک هموصع م رتخد ،هی میدز شسپ و داتفا نوملد

میسرب دش ثعاب میدیش ک هتشذگ وت هک یدرد ، میدز هبهم هک یمخز پرد...

سپ ... ینک یم ماگن ووت متفرگ مکحم ور تتسد نم هک اجنیا !هب اجنیا هب

شبارخ نومدوخ تسد هکاب یقشع و یگدنز ! لوا ...زا شمیزاسب ایب

بخ؟ ... میزاسب نومرت خد رانک لوا زا ور میدر ک

راصح ارزا شناتسد . دروایب تقاط ار شا یگنتلد تسناوتن رگید انیاس

یور رس . تفرگ شوغآ اررد وا شدوجو مامت وعبد،اب درک دازآ وا ناتسد

ار کرتخد مه! نروس ...لقب تسکش ادص یب شضغ وب تشاذگ شا ناشه

درک: همزمز ششوگ رانک و تف رگ ردرب مکحم

ی... شیم مگ ملغب وت هک ولوچ کو ردقنا ! یدش ولوچو ک یلیخ -

: تفرگ هل صاف وا دزوزا شرمک هب یمارآ تشم هیرگ نایم انیاس

ولو! کچو وگن -

: دیشک اسیان سیخ نامشچ ریز یتسد و درک یا هدنخ کت نروس
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؟ هنیا زا ریغ ...گمه هگید ییولوچوک -

درک: ضوع ار ثحب سعیر نرو س هک دیوگب یزی چ تساوخ سانیا

درک! خی اذغ یه... یه یه -

جن رب یور کدرو ادج با بک یا هکت عیرس ، دیوگب یزیچ انیاس هکنیا زا لبق و

نروس و درک شهاگن تهب اب انیاس . دناپچ وا ناهد اررد قشاق و تش ذگا

: تخادنا باال ییورب ا

؟ مدب اذغ منز به منوت یمن هیچ؟ -

، دشکب سفن تسرد تسن اوت یمن یتح هک وردحیلا تفر نغج انیاس لد هت

شباو ج تساوخ داد، تروق ار اذغ نهک یمه دش. ندیو ج لوغ شم راچان هب

: تشاذگ شناهد رد لبق رتزا نامیپ اررپو یدعب قشاق نروس هک دهدب ار

یمن اذغ هگم هنوخ نوا !وت نوختسا و تسوپ یدش ؟ یدی ود تدو -خ

؟ تدوخ هب یسر هکب مشاب باالرست بدیا مدوخ امتح ؟ یدروخ

ار سمو قشاق ن روس هکن زایا لبق و داتسرف نییاپ را اذغ یتخس هب اسانی

: دیشک بقع رس عیرس د، ناپچب شناهد رد

... مدش هفخ ! مروخ یم مدوخ هشا ...ب هشاب -

: مخا اب انیاس و درک شهاگن زومر نرو،م س

؟ یروخ یمن یزی رچاچ تدوخ -
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درک: جک ندرگ نروس

هدب! اذغ مهب مموناخ م رظتن م دیاش -

ار شناج وکم هاتوک ی هدنخ تسناوتن ، شدب واجحلا رد یتح سانیا

دز: وا یوزاب هب یمارآ تشم و دنک تنکرل

! دایمن تهب نوش سول -

درک رکف شدوخ دشواب هریخ وا بل یور د نخبل حرط هب یگنتلد نبا روس

. تفر یم شدای ار ندیدنخ دید، یمن ار انیاس هرابود رگا هک

مه تسد وزا شمارآ یمک اب هام نید نچ زا سپ ار ناشماش هکنیا پسزا

یاهوم ... شرانک نهم روس و دیشک زارد یگتسخ تدش زا انیاس د، ندروخ

دیش: ک سفن قیمع ار شرطع و داتسرف ش شوگ تشپ مارآ ار انیاس

. هشب حبص داوخ ملدنیم مه یفرط هدش...زا هرذ هی هیاس هساو ملد -

. هنومب هظحل نیمه وت زنام شاک

یاج یور و درک در وا نهاریپ زاب همین تا یاه کدهم نایم ارزا شتسد ، انیاس

: تشاذگ ش مخز

؟ یدب منوشن و شسکع هشیم -

رتدی دش شتسد ریز نروس بلق شپ .ت دیزرل یم یبیجع ضغب زا شیادص

ار ناشر تخد شکع دهاوخب وا زا هک دوب هتفر راجنل ک شدوخ اب یدایز دش.
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یلو دوب! شقشاع هدی دن یتح ، دشاب هت شادن شتسود هکنیا .هن دهد شناشن

رخآر، ادید یتح ن ودب شرتخد ندرک کرت درک یم سح . دیشک یم تلا جخ

درک: مرگ ار شلد نروس رحف اما دشابن ی ردام هکالقی شهد ثعاب

! یشردام ؟وت هشن ارچ -

درک: همزمز شبلق رد یقیمع درد اب انیاس

... مدرک شکرت یلو -

درب: ششوگ رانک ورس دیسو ارب شا یناشیپ ن روس

کی نیا ! ینک ادیپ و تدوخ ...فرتیهک هشب رتهب حتلا هک یتفر طقف -وت

دش ثعاب نیمه یلو تشذگ منهج لثم مساو ، یدوبن هک یزور دنچ و هام

هن؟ هگم ... مینودب ومه ردق

شکید: سف ن ضغب اب شش وغآ رد انیاس

یتح ما! ییافو یب ردام ننک می رکف امتح هیقب یلو لوی... منود -می

لوا هام کی همهف هشوب گرزب هیاس هگا منک... یم ورکف نیمه ممدوخ

، ندوب هدرک ش یرتسب ناتسرام یب ووت هدوب س ران هک ینامز منوا شدلوت

یچ؟ هش رفنتم وازم هدرک شکرت شردا م

درک: شهاگن یباذج مخا اب نروس

...اهگ نتخا س هک یا هرخسم یاه هشیل وک مدرم فرح یاباب روگ هک لوا -
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رکد یم کرت ور نومرتخد وتو هک یسک نوا دشو یم ضوع منووت یاج

یم نوچ ارچ؟ . نتخا یمدن وت ندر اورگ هریصقت مزاب مدرم ن یمه ، مدوب نم

یمرب مه یتقو فرت. درک لو هرسپ هک دوب شیزیچ هی هنز امتح نتفگ

ندرک می تروب جم نوش اه فرح واب نتف ریذپ می ونم یتحار هب مت شگ

!وتی ینک رکش ترهوش نتشگرب ت باب ور ادخ و تیگدنز و هنوخ رس ینی شب

روگ وگب طقف همگ، شوت قطنم و لقع هک یا هدز تیسنج ی هعماج نیا

! هگیم یچ تلد وبیبن نوشاباب

داد: همادا و دیشک وا یاه وم یور راو شزاون ار شتسد

ابش نئمطم ، دیمهف مه یزور هگا ... همهفب یزیچ هیاس تسین رارق ، مشدعب -

بخ؟ ! هشیم تیبرت وت تسد ریز و یی وت شردام نوچ هنک یم کرد

شتسد نروس و داد ناکت رس فرح دوب،یب هدش رت مارآ هک ردحیلا انیاس

هدرک لمع نکسم ثمل انیاس یارب شیاه درک.حرف زارد یلسع تمس ار

ارهباو هیاس سکع دشات زیخ مین شیا ورسج تشادرب ار شلیابوم دوب...

دنارگ کب هب انیاس هاگن لفق، ندرک زاب زا سپ هلصاف هکبال دهد ناشن

گنچ وا تسد ارزا لیاب دش.مو سبح شا هنیس رد سفن و داتفا شلیابو م

درک: هاگن شدوجو دزوابمتما

هرآ؟ تس... سهیا سکع نیا -یان...

شتروص لک دمهف ب هکنیا ن ودب یاسان و داد ناکت رس یگنرمک دنخبل اب نروس
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کشا نایم و دیشک سکع یور راو شزاون ار شت شگنا دش. کشا سیخ

دز: دنخبل شیاه

کب ور شولوچ کو رتخد سکع شتهبا نوا اب یناطلس نروس ن مهفب هگا -

هن؟ هگم ! نرایم نامیا هزجعم هب اعطق ، هتشا ذگ شیشوگ دنا رگ

درک: کیدزن شدوخ ارهب ووا درب انیاس رمک تشپ تسد نروس

هرآ! یلو هرب، یمن باسح زام یدحا هگید عقوم نوا هکنیا زا ادج -

زا یرگید سکع نروس رتشدو قی مع شنازرل یاه بل یور انیاس دن خبل

داد: شنا شن هیاس

بش هی هتخوسردپ . متفرگ زیربت مایب هکنیا زا لبق ور سکع نیا -ببنی!

! دروآ مباال هنوش ور شلبق

، دنارذگ می رظن ارزا شدازون موصعم ی هرهچ ضغب یو گنتل هکابد انیاس

: دیشک ینیه وا فرح ندینش اب

ی؟ درک راکیچ ؟وت اعقاو -

درک: شهاگن سیف رکوپ نروس

تسد شمداد ! هدرک لخعصالح مون هلوت کبمن؟انی متسنوت یم راکیچ -

. موم ح متفر هرابود و میرم

: دیسرپ قوذ اب انیاس
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هنک؟ تبقارم هیاس زا یتشاذگ ؟ هترامع وت میرم -

درک: اررزی شنامشچ نروس

! یدرک نمذقو زا رتش یب میرم هساو راگنا -

. دیسوب ار شا هنوگ همدقم ویب دنک ارنکترل شدوخ تسنا وتن انیاس

دنک: ضوع ار ثحب درک یعس انیاس و درک شهاگن هدز تهب ن، روس

... هلوت وگن نم رتخد هب یتسار -

هش! اباب ی هلوت -

درک: مخا انیاس

دهگی! وگن -

ت: فرگ ششوغآ رد مکحم نرو س هک دوب هدش هزما ب یردق هب شتروص

مرو! خ یم ور وت بشما نم هک -خآ

هنیس تخت ار شناتسد انیاس هک درک ششوما وخ درب بآاژرو تمس تسد و

هدش یعادت شیا رب هظحل کی رد شدب تارطاخ هک وردحیلا تشاذگ یوا

هلصاف درک یعس نانز سفن سفن درک، یم مهفرک شر مدا گرم وهب دوب

: دریگب

ز... ورما هزات منام هن...ام بشم ا نروس -
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ی دصق چیه مه لوا زا هک ردحیلا نروس و دهد همادا تشاذگن ضغب

دنک: شمارآ درک یعس و داتسرف شدوخ هب یتنعل لد ،رد تشادن

راکی تدوخ تیاضر نودب ماوخب هگا مدرمان ؟ ینز یم سفن سف ارچن -

منک!

. دنابسچ یوا هنیس ورسبه تفر ندش مظنم هب ور مک مک انیاس یاه سفن

: تسب مشچ انیاس رکدو حهقل شنت رود تسد نرو س

... دیشخبب -

: دیسوب ار شرس قرف نروس

. تمدنوسرت هک دوب نم ریصقت وگن... -

شدوخ ،اب نروس و درک اج وا شوغآ در رتشیب ار شدوخ رحف یب انیاس

هی طبار از انیاس یحور ی رضهب دنک. دروخ رب رت طایتحا اب دیاب هک تفگ

دوب... هدشن بوخ ماکل زونه باوا، شا یروز

***

ات دوب ه داتسیا ناب ایخ ،کران تشاد تسد اهاررد ولقود تسد هک ردحیلا

شس کال نیرخآ ندش مامت زا سپ هلصا وبالف دوب رهظ زا دعب دری. گب یسکات

و تشگ یمرب ،شبزاسرراک ویرآ . دربب ار اهولقود ات دوب هتشگرب هبمده

تساوخ یم و دوب ناتسبات کیدزن دوب. هدمآ اه هچب لا بند هب شدوخ نی ریآ

زور درگلا !س شجاودزا درگلا س کیدزن نینچمه ... درخب سابل ناش یارب
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هلولگ ارهب دقع سلجم رفن کی ، ناتسدرک رد هک یزور نامه و ناشدق ع

هکنیا رکف دنک. تبقا رم وا اتزا تشاذگ شتسد فک ار شناج ویرآ و تسب

هت یلو درک یم شتحاران دندوب هتشاذگ ن ناشتحار مه ناشدقع زور یتح

سپ هک ییویرآ دوب... رازگرکش شا ی گدنز رد ویرآ دوجو تباب ار ادخ ، شلد

اب تجح مامتا زا دعب شا، یعق وا تیوه و نروس دروم رد ناشریخا ثحب زا

تشادن تئرج مه نیریآ و دوب هدزن نروس زا یفرح رگید ، ثحب نتسب واو

دح رد ویرآ یاه فرح وبدهک راودیما هنادیماان ، شلد .هت دسرپب یزیچ

. دنریگب رارق مه یوربور شردارب و رسمه تساوخ یمن . دشاب رادشه نامه

! دروآ یم دنب ار شسفن مه نآ هب ندرک رکف یتح

کی دزن شدوخ اربه اهولقود دنک. بت رم ار شراکفا دیات شک یقیمع سفن

: تفگ اناید هب باطخ و درک

ناج... نامام نوبای خ طسو -رنو

زدای رسپ دپرهب تهاب .ش تفرگ ار شر دام یوتنام وک واید دیچرب بل اناید

ایدان ! یدج یهاگ زو وسلد و مارآ ... کچوک ردغبلا دوب ییویرآ وک، اید بدو!

تیساسح و راتف ور هرهچ دوب. هدرب راث ارهب شدوخ تایصوصخ یلو

اهولقو د نیب تقوچیه وهنآویر شدوخ دز.هن یمن وم شر ابمدا شیاه

! شردام اب وکاید و دوب ترت حار شردپ ایداناب یلو دن تشاذگ یمن قرف

زان نامه . تشاد نیریآ اب شراتفر هب یدا یز تهابش ، اناید اب ویرآ راتفر

ار ینز سح ، تفرگ یم شوغآ اررد دایوک ینامز ره نیریآ ناه...و دیشک
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دنک. یم شلغب ار شرسمه یاه یکدوک و هتشگرب هتشذگ هب هک تشاد

هک درک یم وزرآ نیریآ و مارآ یتدم یارب و دوب ،گمر شکچوک ی هداوناخ

نایم دوب. سراهدن نایاپ هب ارتهزا شا هیاپ دنک.عمول ادیپ همادا شمارآ نیا

رتزا وقیو دیایبرب شسپ زا دوب هتسناوت ، اهولقود دوجو اهواب شنت مامت

ارزا شدوخ هکنیا دوب.زا یضار شدوخ !زا دورب شیپ هلحر نآم ات هشی مه

یم یط ار شنا مرد ینایاپ ل حارم و هداد تاجن شکانتشح و یگدرسفا

دنک...

ات تفرگ ن ییاپ رس ، شیاپ یولج گنر درز دنمس یسکات کی ندرک ابترزم

هتسشن شرانک هک یناوج ورمد سلا نایم ی هدننار ندید واب دنیبب ار هدنن ار

هراشا هدننار و داد ژیار اساپ سردآ درک، یم هاگن وربور هب میقتسم و دوب

لخاد درک مکک اهولقود وهب درک زاب ار بقع رد نیریآ . دنوش راوس درک

نیریآ درک. تکرح هدننار و تسشن ناشرانک مه شدوخ ربنود. نیشام

و شلیابوم گنز یادص ندین وابش داد ناشتسد چبهاهار ریش هشیش

داد: باوج و تسشن شبل یور یدن خبل هدارا ،بی هحفص یور وا مسا ندید

؟ مناج -

: دیچیپ ششوگ رد ویرآ مب یادص

اه؟ هچب لا بند یتفر ... یشابن هتسخ ؟ یبوخ . مزیزع -سالم

ینآ تقو یتح دز! یم جوم مارتحا شدوخ هب تب سن ویرآ تاملک کت کت رد

ارهب هفیظو نآ نیریآ و دورب اه هچب لا بند دوب هتسناوتن شراک رطاخب زور
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دنخبل ... رگید لئاسم زا دعب و دیسرپ یم ار شلا ح لوا دوب، رگتفه هدهع

دش: قرت یمع اهولقود هب هریخ نیریآ

یمرب شدعب ژو اساپ میریم میا. یسکات هرآاالنوت . یشابن هتسخ مه -وت

هنوتسبات سابل اه هچب هساو ماوخ یم ه... نوتسبات کیدزن نوخه. مید رگ

. مریگب

ماش . هنوخ ایمم هگید تعاس هس ود ات منم . دیشاب نوتدوخ بقا -رم

! نوریب میریم کنن. تسرد

عمول نایا شجنپ شیارب تساوخ یم ویرآ دمآ. نیریآ نهذ هب سهایی دح

هت وا یگشیمه یاه هج وت رطاخب هکلب و نشج رطا خب هن نیریآ و دریگب پهیا

داد: باوج و دیشک اهولقود رس یور یتسد دوب. مرگ شلد

. تمنیب یم . مزیز ع هشاب -

: تفگ هدننار هب باطخ و درک عطق ار سامت و

. میشیم هد ایپ اج نومه . تسه ژ اساپ هی رت ولج -اقآ

نود ب هدننار ویل دروآ نوریب شفیک از هیارک تخادرپ اربیار شتراک و

دش: خیلا نیریآ لد وهت تشذگ ژ اساپ ی ولج دنک،زا شهاگن هکنیا

می! شیم هدایپ ژ اساپ نیمه ی ولج -اقآ...فگمت

یا هحل سا نیر هکیآ نیمه و تخ ادنا شرانک ناوج درم هب یهاگن مین هدنن ار
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فگت: قوذ وکاب واید دیشک ینیه هدز تشحو دید، شتسد اررد

! گنفت ... یناما -م

ناج دروهب شف شدوخ ارهب اهولقود . دروخ هرگ نیریآ ی هنیس رد سفن

درب: ادصباال یندنک

رانک! نزب متفگ رانک... نزب -

ار شتسد بدوو هدیخ رچن اه نآ تمس لماک یتح هک ردحایل ناوج درم

و درک زارد تسد ، دوشن یزیچ هجوتم نو ریب زا یسک هک دوب هتفر گ نیی اپ

حهار لسا دعب، و دیشک شتسد ارزا نیریآ لیابوم یناهگان تکرح کی رد

: تفگ یکشخ نحل واب تفرگ شناهن ناش ستم

زبمن. بیسآ نوتهب ماوخ .منی دینک ی راکمه افطل ! هداتسرف ونم نوتردارب -

: دیبوک یم شا هنیس هسفق هب تردق مامت اب سرت زا نیریآ بلق

... هرادن ناکما کهن! یمن یراک نیچمه نروس -هن...

دوش، نیریآ ه جوتم یب آیس ادابم ات دوب هدنا م رود وا زا تدم مامت یهک ردارب

یتح و دریگب ناگور راگ شیاه هدازر هاوخ و رهاوخ هک تشادن ناک ما

داد: باوج شتروص یرد سح چیه نودب ناوج دش.مدر کب هحل سا ناشیور

! دیشیم هجو تم ترامع میسرب ی تقو -

هدا تفا سفن سفن هب تدش هب یمنهج ترامع نآ روصت زا هک ردحیلا نیریآ
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اب کشا شخمو دش، شندوب لفق هجوت م یتقو و درب رد تمس تس دوب،د

: دندروآ موج ه شناج هب مه

نک... زاب ور یتنعل رد نیا نک! شزاب -

یهک درم و دندوب هداتفا هیرگ د،به ندید یم ار نا شردام ی گتفش هکآ اه هچب

درک: یم ناشهاگن یمشچ ویزر درسنوخ نانچمه دوب هتس شن ناشیو ربور

امشرو دزنهب بیسآ ی هزاجا نم . هشیمن زاب تر امع هب ندیسر ردات نیا -

سپ نیبن یم همدص اه هچب ، دینک تمواقم نیا زا رتشیب هگا یلو مرادن

! نوتاج سر دینیشب ادص سرو یب هرت هب

هب هک اه بهچ تینما فرح دز. یو حم دن خشین و درک هرا شا هحلسا وهب

. دنام شیاج رس راچان دشوهب تشح و قرغ نیری آ دوجو مامت یمناآدم،

شلیا ومب نامه هک ار نیریآ دیما نیرخآ و دیشک نییاپ ار هشیش رمدجناو

باطخ دعب، یا هظحل رکدو سمل شار تسده . تخادنا نوری ب هرجنپ زا دوب

،گتف: دشاب نرو س تسن اد یم دیعب نیریآ هک یدرم هب

دش! ماجنا تی قفوم اب تیر ومام ... سیئ ر هلب -

تخادنا یم وا نت هب هزرل هک یدج یهاگن واب تشگر ب نیریآ تمس و

داد: رادشه

ته اگن منیبب ... تاتسد نیب ریگب ور ترس وشو مخ ، ترامع هب ندی سر -ات

منک! یم هدایپ نوبایخ طسو ور اه هچب زا یکی هنو، ریب هب
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***

، تشاد تها بش زهج م تییوس کی هب رتشیب هک ترامع رد یگرزب قاتا طسو

و دوب هتفر گ شسفن . دندوب هدش نازیوآ شیاه اهزااپ هچب و دوب هداتسیا

نآ تینما رطاخب اما درک یم شح لخعصال مک مک تشاد اه هچب ناج سرت

دنک. هولج فیع وض دروایب نییاپ ار شدراگ تساوخ یمن هدش، هک مه اه

! تخاب یم ار شزیچ همه داد، یم ناشن فعض شدوخ زا لوا مهان رگا

رد هک یمدق د.ره نروآ یم موجه شتمس هب قاتا یاهراو ید درک یم سح

دوب! هدش یروآدای شیارب شرمع یا هزور نیرت کاندرد دوب، هتشادرب ترامع

یرثا چیه ... راگنا دوب یماظن تموکح دش. یم تظفاحم تدش هب ترام ع

هچ تسناد یمن نی دشوریآ یمن سح درس ترامع نآ رد هناخ یامرگ زا

رظتنم سپ دننک ادج وا اهارزا هچب دیسرت یم . تشا دن ربص زج یهار دنک.

رفن کی نآ هک درک یم وزرآ هنادیماان . دیای ب شغارس هب یسک ات دوب هداتسیا

دنک. رارف درک یم شکمک ن روس فهدیم! یم ار شدرد نرو ...س دشاب نرو س

یهک نسم اتبسن درم و تشا درب بقع هب یمدق ، قاتا رد یادص ندینش اب

هب هحلسا نی شام رد هک ناوج رسپ نامه دی،اب راب یم شیور رسو زا ترد ق

رظن اهارزا نآ یاپ رسات شهاگن دش.مدراب قاتا دراو دوب هتفرگ نا شتمس

کسام اب لبق اه هام هک یدرم هاگن . تخانش ار شهاگن نیریآ و دنارذگ

،حس مشخ و رورغ زج راب هکانی یهاگن دوب... هدش رهاظ شیوربور

شبلق ... بیجع یگنتلد کی لثم یسح زد! یم جوم اه نآ رد یا هتخانشان

شدین: شظفاحم به باطخ ار وا یادص و دروآ موج ه شیولگ هب
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! هنزن گنز نروس هب هشاب تساوح . میرم شیپ ربب هاور هچب -

ناخ... روصنم مشچ -

اهار هچب نیریآ دش، نیریآ کیدزن هک نیمه کدرو تعاطا ناوج رسپ

درک: رپس هنیس و داتسرف شتشپ

! نروخ یمن مج نم رانک اهزا هچب ... دیربب ور اه بهچ مراذیمن -

شدوخ تمس روز ارهب وکویدانا دنک،اید شهاگن یتح هکنیا بی ناوج درم

: تفر باال اناید غیج که دیشک

ی! نامام -

رمد هک تش اذگن و تفرگ ار شیاه بهچ تسد ی، مخز یربب هدام لثم نیریآ

: دسرب شف ده هب

! مراذی ...من نوشیربب مراذیمن ! شکب چبهاهینم وزا تفیثک تسد -

رد هک دری گب شوغآ اهاررد نآ یروط دنو یشنب وناز کی یور تساوخ و

. دیشک شدوخ تمس را نیریآ و دمآ ولج روصنم یلو دنوش لح شدوجو

ارغبلدزو ناشیود ره ناوج دشورمد ادج اه بهچ تسد زا نیر آی تسد

ره هک ردحیلا نیریآ رتف. نوریب قاتا زا نیریآ یاه وقتال غیج هجوت یب

درک: قتال مشخ و هیرگ دوب،اب را تفرگ روصنم تسد رد شتسد ود

ک... دید؟ومل رب اجک ور ماه ...چبه درمان نک ملو نک... ملو -
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بات اهار مشچ نآ گنر تسناوتن روصنم هک دوب هدیسرن رخآ هب شا مجهل

رکد: لغب ار نیریآ شدوجو مامت با هدارا وبی دروایب

! یدیم و تردام یوب -

دوب، هدروآ مک سفن هک وردحیلا دروآ دورف وا رمک شاررد تشم نیریآ

د: یشک غیج

! درمان نک ملو ... نزن تسد نم -لومنک...هب

امرد دوب.چمشنا هدید نیریآ نامشچ اررد شقوش مع یاه مشچ روصنم

نامه روطچ هک هفمدی یمن ، تشگ یمرب بقع هب یتقو ... نیریآ و نر وس

یپک دوب. ه دشن هجوتم ار شیابیز با نیریآ بیجع تهابش لبق هام دنچ

شدوخ هب رت مکحم نار یریآ ! گنرشوخ یاه یلسع نآ دندوب لصا ربارب

: دیزرل شیادص و درشف

! یزرلب یروطنیا نم لغب وت دیابن ... متردپ نم -

: تفرگ ار شیاهوزاب تردق مامت واب درک ادج شدو ارزاخ نیریآ

منم... تیعقاو ردپ ! متردپ نم نک... هاگن نم -هب

یور ار شناتسد راشف روصنم و داد ناکت نیفر ط هب رس هیرگ اب نیریآ

درب: دصاباال و درک رتشیب وا فیح ن یاه وزاب

نم! ماه... بهچ نوا گرزبردپ !من نیبب ونم -
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شکید: غیج کیرت سیه نیریآ

ت... شک ونهشور هک یگرزبردپ اقلت! گرزبردپ -هی

یوا اهوزاب رود هب شتسد و رتف نییا پ شیولگ .سبی دنام امت روصنم

دش: لش

... هنرگو یرادراب ینمو هون متسنو د یمن مری! تخد وت متسنود یمن نم -

دیب: وک یوا هنیس تخت مکحم و درک دازآ ار شناتسد نیریآ

ور هلماح نز یتف گ یمن تاظفاحم به عقو م نوا ؟ یدز یمن چی؟ هنرگو -

تس؟ دهگی هانگ یب نز وهی ترتخد نیب یقرف هچ ؟ دگل و تشم ریز نریگب

؟ ینک یم هیجوت وتدوخ هنامرش یب روطنیا هک تس ه یقرف هچ

ار شتسد روصن هکم تفر رد تمس ، دشاب وا یزا باوج رظتن م هکنیا ویب

درک: قتال نیریآ و دیشک

نم... ماه! چبه شیپ مرب دیاب نم ... درمان نک ملو -

! ینیبب رومه تاه هچب گنر یتح مراذن نکن یراک -

شا هیرگ دشو سبح نیری یآ هنیس رد سف ،ن روصن م زیمآ ر ادشه دایرف اب

کدر: شهاگن هدش ضبقنم کف دشواب شکیدز ن یمدق روصن هفخ...م مد رد

شوهن! اگر وت یضوع سیلپ انو نوخ یلو نتسه ینم هون اه هچب نوا -

شیپ هنرگو یانجا نرای رومهب تاه هچب مد رپس هک مدرک فطل تهب
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! ننیبن مه ور نو شردام گنر هگید رکمدات یم نوشاهر نو شاباب

داد: هما دا سیخ های یل سع نآ هب هریخ روصنم و دیشک ریت نیریآ بلق

گرزبردپ ترام ...توع تسا یانج دعب زایانهب تاه هچب وتو یاج -

یاباب نوا نهن شیم گرزب نروس و نم تسد ریز اه هچب نوا ! نوشین وخ

ایبی... رانک شاهاب !برتهه نوشسیلپ

وزا دناشن یسر ارهبک شفرح هنامحر دوب،بی بوشآ شبلق هک ردحیلا

. دروآ وخدش ارهب نیریآ ، قاتا رد ندش هت سب یادص . تفر نور یب قاتا

داد: اشفر نییاپ هب ور هفقو یب ار هریگتسد و تفر رد تمس

نک! شزاب ورابزنک... یتفوک رد نیا نک! -زاب

روصنم یاه فرح وشک زا هک وردحیلا دیشک غیج را شرخآ ی هلمج

ار یل سع یور نادلگ یناهگان یمیمصت دنک،رد هیرگ تسناوت یمن یتح

زا یا ،تهک شتسد دشن یمخز ههب جوت یب ! دیبوک راوید توبه شادرب

یرد هشیش ندید اب روصنم ظیل غ مخا دش. زاب قاتا رد هک تشاد اررب نادلگ

دز: وابهبتبل تفر نیب زا نی ریآ تسد

؟ ینک یم ر اکیچ -

شندرگ گر یور ار هشیش یکچد، یم نوخ شتسد زا هک ردحیلا نیریآ

: تخود شردپ هاگن اررد شنیگمشخ و راد گر نامشچ و تشاذگ

اج... نیا االنبرای نیمه همارو هچب -
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هک دیوگب یزیچ تساوخ و تشاذگ ولج یمدق هناردپ یسرت اب روصنم

زد: غیج و درشف شندرگ تسوپ ارهب هشیش نیریآ

منز! یم ور مگرهاش هنرگو رایب اهمور هچب متفگ -

ارباال شتسد هرود تشح ،ابو روصنم و درک مخز ار شندرگ تسوپ هشیش

دز: داد و درب

! شاب مورآ هشا ...ب هشاب -

درک: شظفاحم هب رور اچان هب روصنم و دروای ن نییاپ ار شدراگ نیریآ

دوز! ... رایب ور اه هچب -

اقآ... مشچ -

ش کی دزن یمدق تساوخ روصنم ، تفر اه هچب لا بند هب هل جع هکاب ظفا مح

داد تشح ابو شردپ و درشف شند رگ هب رت مکحم ار هشیش نیریآ هک شدو

دز:

! وشن قمحا -

درک: شهاگن مشخ اب نیریآ

نوشسی یلپ اباب ؟ یضوع یگیم یرآوینم هب یقح هچ ؟هب یضوع سیلپ -

! یراد ور شاعدا طقف ندوب ردپ زا قتالهک یوت هب هراد فرش دص

رکد: شهاگن ینارگن اب روص نم
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نی! مز راذب ور هشیش نوا ... لتاق نم ... هشاب -

دز: یدنخلت نیریآ

و ماه هچب زا ونم هک منک یم اشامت و منیش یم یدرک رکف ؟ یدرک رکف یچ -

ور تید هکنرما تدوخ شیپ یدرک رکف یچ ؟ ینک ادج ویرآ زا ور ام

؟ یشک یم خر رویهب طنیا

رغدی: شیا ه نا دند ازمینا روصنم

! نکن ... هریم نوخ زات هراد -

ت! خادنا یم واراایدزیاب تدش هب نیر ...یآ شندید بیسآ زا دیسرت یم

دوب... هدرک ادیپ ناج ویب نوخ قرغ ار شرسمه هک یزور نامه دای

کردوچبههااب اهر ار هشیش نیریآ دش، قاتا هااودر هچب هکاب ظفاحم

بدو، هتسشن ازون کی یور هک ردحیلا نیریآ . دنتفر ورف ش شوغآ یرگهرد

: درشف شدو خ هب مکحم اهار ونآ درک هس وب ارغقر نا شتروص رسو

... ماجنیا نم ... منامام تسین یزیچ ... تسین یزیچ -

هب باطخ یا هت فرگ یاد وابص درک تشم ترد ق مامت اراب شناتسد روصن م

: تفگ شظفاحم

اباانو هنوت هکمی یکانرطخ لیاسو مامت ر اپسب و هگید اتاق نهی وشدی -برب

هب راپسب مه رتکد ننک...هب مجع ورازوتتاقا هنزب بیسآ شدوخ هب
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کهن. یگدیسر شم خز

: داتسیا شظفاحم فرح هکبا تشادر ب یمد وق دنادرگربور و

اقآ... نتسین ترامع -کدرتاالنوت

د: اتسر ف نوریب ار شسفن ینارگن و مشخ اب روصنم

! هچب نیا زا هریم نوخ هراد یروجنیمه ... هدنبب و شمخز وگب میرم -هب

شیاهولقود نت رطع و تسب مشچ یا هظح ،ل نیریآ و تفر یبرنو قاتا وزا

یوحن ره هب دیاب درک. یم ادیپ رارف یارب ی هار دیاب ... دیشک سفن قیمع را

زا وا هک تسن اد یم دیعب درک! یم رار قرب طاب ترا نروس دشاب یم هک

! دوبن محر یب دح ...سرون،اتآن دشاب اببخر ترام ردع نا شدوجو

***

خرمین هب یخهر ! شندرک هاگن لوغشم ووا، دوب یگدننار ل وغشم نروس

گنتلد دوش... یمن ریس شندرک هاگن هکاز دیمهف یم هزات و دوب نشهد روس

مه دوب،زاب دیبه اوخ وا شوغآ اررد بش مامت هک نیا دوجو اب یتح دوب!

دوب... گنتلد

صقد ، ناشرتخد واو رطاخب دنک... ضوع ار شری سم ت شاد دصق نروس

اهر اه نآ زج ار زیچ همه و دراذگب شا هتشذگ یاهراک مامت یور اپ تشا د

دوش،ویل مو مهمرح ثرا از تسا نکمم تسناد یم هکنیا اب یتح دنک.
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ناشدوخ ی هناخ ردنوهب ادرب ار هیاس ناردات یم ترامع مست به میقت سم

. دننیچ مهب اراب شر رتمبهتم تس اوخ یم ن روس هک یا هناخ ... دنورب

یاهزور و دننک رضاح مه والاب ارزا ناشکرتخد قاتا تساوخ یم شلد

هک ینامز تسرد دوب! هتسک ش مه زونه انیاس ... ناربج یدح ارات ناشخلت

روضح یلو دوب هتسکش و هداد تسد ارزا شردام دوش، رساپ تساوخ یم

رطاخب هک دوب هدرک تباث ن روس ... شیارب دوب بلق توق ، شرانک رد نروس

دور. یم رودتر اهرتمولیک ، شتاجن یارب واو

، شخرس و راد گر نام شچ و دوب هدی یکپشو شم ، شردام و انیاس مارتحا هب

،ات نروس و دندوب رفهت هاگدورف هب دوز حبص داد. یم شا یباوخ مک زا ربخ

و دوب رادیب دوب، هتفر باوخ هب سانیا هک ینامز یتح و لبق بش یاه همین

اب اسانی رادید نیلوا ، تدم مامت دوب... هدش باوخ یب درک. یم رکف

یمتپدی. رت عیرس شبلق و درک یم روصت ار نا شرتخد

شتولخ ت ساوخ یمن یلو دوب هدرک سح تدم مامت ار انیاس هاگن ینیگنس

ندش هدید ...زا دیوگب غورد تس تونا یمن هک شدوخ .هب دنزب مه ارهب

دش... می شخپ شلد رد بیجع ینیر یش کی درب. یم تذل وا طسوت

هک انیاس و دناخرچ انیاس تمس ار شنامشچ هک دوب هدن امن ترامع ات یزیچ

تفرگ رگن شیاه هنوگ . دروخ اج حوضو دید،هب شدوخ هجوتم ار وا هاگن

: دیسرپ وسرن و

دتل دیاش م؟فگمت رایب ور هیاس مرب شدع وب هنوخ تمن وس رب یاوخ یم -
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تر... امع یایب داوخن

هن دوب هناخ هیبش هک یا دوب!خهنا ناشدوخ یارب طقف هک یا هناخ ... هناخ

هدش... تظف احم رصق کی

داد: ناکت رطفنی هب یرس ثکم چیه نود ،ب انیاس

! مایم -هن...

: تفگ ویزربل

منک... رارف ماوخ یمن هگید -

توا سد یور ار شتسار تسد و تسشن نروس یاه لب یور یگنر مک دنخبل

: درشف یمرگ وهب تشاذگ

! ینک ادیپ وتدوخ هک یتفر طقف ...وت یدرکن رارف -وت

داد: هما ودا دیشک توا سد تشپ هن وارا شزاون را شتسش تش گنا

! یتشگرب ید... رک ادیپ -

و دناب سچ شیاه بل ارهب کرتخد تسد ، انیاس رادمن نامشچ لبا وقم

دعب یق رتشد.قدیا قیمع نر وس د نخبل و دیپت ولگیش در انیاس بلق . دیسوب

دوب،با ه داتسیا ترد شپ هک یظفا حم و تشاد هگن ترا مع یول ارج نیشام ،

درک: زاب ار گنیکر دشورداپ شکیدزن مارتحا

یا... داقآ...بمرف یتشگرب شوخ -
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ار شا یدج باقن نروس و دنام شناه ردد فرح د، اتفا انیاس هب هک شهاگن

رهچهدز: هب

! هرایب ور هیاس وگب میرم ...هب میایمن ل خاد -

درک: تعا وطا دناخرچ واواسنیا نیب ار شهاگن ظفاحم

اقآ... مشچ -

ناخد: رچ ندرگ انیاس تمس ن روس دشو ترامع دراو و

... ینیبب مه ور رممی وخدا یم تلد حامت متفگ -

رارف شنامشچ صحار زا یا هرطق و دنک ارنکتلر شکشا تسنا وتن انیاس

دز: دنخبل شضغب نایم دیو شک شمشچ ریز یتسد عیرس درک.

هچب هساو نم یاج هب هک منک ر کشت شزا دیاب هدش... گنت شارب ملد هرآ! -

! هدرک یردام م

ادد: باوج تیدج وبا درک لا بند ار وا کشا در نرو س

گرزب وت یاتس وتد ...سهیا نامام گیمه وت هب هیاس ! ییوت هیاس ردام -

! هشیم

هکاب درک زاب یفرح نتفگ هب بل دش... شخپ یبی جع یامرگ انیاس بلق رد

تشاد تسد داررد ازون کاس و ریرک هک ردحیلا ناوج ظفاحم نامه ندید

پتیدو هشی مه ترزا عیرس شبلق . دنام شناه ردد فرح دش، یم کیدزن و
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یسرت هب هجوت یب دش. هدایپ و درب یرد هریگتسد تمس ت سد رایتخا یب

رد کیدزن اج نامه حماظف و دیود ش کر تخد ،ستم تشاد ترامع نآ زا هک

رد شباوخ غقر دازون ندید واب تشاذگ طایح لخ اد اپهب انیاس . داتسیا

و درشف شناه د یور تسد ... دازآ شیا که دشوشا سبح شسفن ، ریرک

درک: سح شرمک نارریو روس تسد

... موناخ هیاس منیا -

. دوشن دنلب شقه قه یادص هک درشف شناهد یور تسد رت مکحم انیاس

دنا... هداد شناشن ار ایند دوجوم نیرتابیز هک تشاد ار یسک حس

و باوخ قرغ ت روص یور هفقو ،یب شنامشچ ایند... دوجوم نیرتوبشوخ

زا مجح نآ دناوت یمن هک درک سح ناهگا ون دیخرچ وامی کچوک ناتسد

وهقدز: درک یفخم نرو یس هنیس رد رس . دروایب بات ار تاساسح ا

هرآ؟ هنم... رتخد هنم؟ رتخد -

درک: قلحه شنازرل نت رود تس ود دیسو ارب شرس قرف نروس

! تسام ی هیاس ... هئوت رتخد -

هقیقد دنک. رواب رتشیب ار نیر یش تقیقح نآ انیاس دشکه ثعاب ، نروس حلن

هین هباث هین هکاث ار ییاه کشا دش. ادج و دنام وسرن شوغآ رد یا

. تفرگ ظفا حم ارزا هیاس یرکر ن روس و درک اپک دشدن یم نیزگیاج

ناشدوخ ی هناخ و نیشام شنادر یگنتلد عفر ی همادا داد یم حی جرت
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ناوج رمد هب هریخ فنر! نی دنچ هاگن وزری شردپ ترامع طسو هن دشاب

: تفگ شیوربور

؟ تساجک ... هرایب ور هچب ممیر متفگ -

دمآ: شدوخ هب عیرس یلو دش هچاپتسد یمک ظفاحم

. مدروآ ور هدازاقآ من نیمه هساو ... نراد تلا سک مک هی موناخ میرم -

تس: شن نروس یاهوربا نایم ی مخا

هدش؟ ضیر -م

درک: رارکت ار هدش هتکید یاه فرح عیرس ظف احم

. نییاپ نایب ور ترامع یاه پهل ننوت یمن ... زورید زا نتفر گ دردرمک -

نآ زا رتشیب داد حیجرت یلو دراد، کش دوب صخشم هک ردحیلا نروس

: درادن هگن اجنآ ار انیاس

. شلا بند متسرف یم هگید زور هس هنک...دو تحارتسا بوخ گبو شهب -

اپهب مه انیاس و تفر جورخ رد تمس دش، وااب زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

درک: هراشا بقع یلد نص نهب روس ، دندیسر هک نیشام یوربور ... شیاپ

ین؟ مییش شرانک منک. لصو نیشام یلدنص هب ور شریرک دیاب -

داد: ناکت رس دنت دنت یبی جع قوش اسیاناب
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! امتح هرآ هرآ... -

و دوب رادمن زونه ش نامشچ دش. راوس و تفرگ نرو ارزاس دازون کاس و

دمآ، یمرد دازون یلدنص حتلا هب هک ار هیاس ریرک نروس ... رارق شبی بلق

: تسشن شبل جنک ی دنخبل رکدو لصت م نیشام یلدنص هب طای تحا اب

! شدوخ ه ساو هیا هتخوسر ...دپ نکن االشن مولظم ی هرهچ هب هاگن -

ی هنوگ یور عیرس ای هسوب ، نروس دشو زاب دنخبل هب انیاس اهیرلزنا بل

نآ یور را نیش یام هنیآ و تسش ن لور تشپ . تسب وردرا دنا شن شخرس

قوذ واب دوب هتشاذگ شا گهنو یور تسد هک ییانیاس یور درک. میظنت ها

ونآ دوب یرگید ردعملا هک راگنا درک. یم هاگن شرتخد ،هب رادمن هاگن و

دش. یم ب وسح م ادخ تق لخ نیرتابیز ش یارب ابیز، و ینتسکش دوجوم

و مرن تس وپ نهک یمه و تفر هیاس کچوک ناتسد تمس مارآ شناز رل تسد

رس زا یدنخبل اب نامزمه و تسکش ادص یب شضغب درک، سمل شار فیطل

درک: نهاگ نروس وشقبه

! هئولوچو ک یلیخ منک... شلغب یدب مدای دیاب ... دیاب -

درک: وزاب تسب مشچ وا باوج دشودر رت قیمع نروس بل جنک دنخبل

منک! یم تالمشو یلو هدب... دای مدوخ یابدهب یکی -

دوش...وا فقوتم رکدزنام وزرآ ن روس و درک یا هدنخ کت ضغب اب انیاس

! سکچ ویه ناش ک رتخد و دشاب
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***

: تفرگ ار شتسد نیریآ شدهک دنلب دزو نامسنا ارهبپ هرگ نیرخآ

! منزب فرح نروس اب دیاب ؟نم تساجنیا نروس -

اهر ار شت سد اینمد شلد تو خادنا کرتخد خرس نامشچ هب یهاگن میرم

نکد:

... نتسین ت رامع -اقآتو

و دندوب رهتف ورف ناشدهم زا دعب قیمع باوخ به تخت یور اه هچب

داد: یم ناج ینارگن از تشاد ناشردام

هن؟ هگم ... اجنیا دایم ؟ تساجک -

: دیشک نور یب وا تسد ارزا شتسد یمارآ هب میرم

. دینک تحارتسا افطل ... موناخ منود -نیم

ن روس تهک دسنا یم . تسین یعیبط نایم نیا یزیچ هک تسناد یم

یتح و هرهچ ظاحل ،زا نیریآ دنک. یمن رود شر سمه و هناخ ارزا شرهاوخ

حلا نآ وارارد دمآ یمن شلد میرم و دوب نروس زا یرگید ی هخسن ، راتفر

تساوخ یم هک یزیچ یارب شندیگ اهونج یزا بجل یتح و شنا مشچ دنی. بب

تفر رد تمس و تشادرب ار هیلوا یاه کمک ی هبعج دز! یمن نوم روس ،اب

: داتسیا نیریآ فرح هکبا
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می شها وخ ماناممی! نسمه منک... دامتعا تهب منوت یم منک یم سح -

. هنوخ بمر دیاب نم میی... اجنیا ماه هچب و نم دبههک ربخ نروس هب منک

رتف. نوریب قاتا واز درشف مه یور ددر،بل گرب شتمس هکنیا یب میرم

شباذع شا هتشادن یاه هچب جنر لثم تسرد ، ردارب و رهاوخ نآ جنر ند ید

کچ وک تخت تمس . تشادر رسب ارزا شلا دشوش هیاس اقات دراو داد. یم

بندال هب عیرس ! دیرب شسفن هیاس، خیلا یاج ندید با ناهگان و تفر دازون

قاتا زا هدز تش حو دش، یمد اان شندرک ادیپ از یتقو و تشگ شلیابوم

: تفرگ دید، هک ار یظفاحم ایلون یولج و دیود نوریب

؟ نتشگرب هدازاقآ -

وسر تخادنا زد یم سفن سفن تدش هکبه رممی هب یهاگن ناوج رسپ

داد: ناکت

! ندر ب نوشدوخ وراب نوش رت وخد ندمو -ا

، میرم . تفر و تفرگ ار شهار ، دشاب میرم از یفر ح رظتنم هکنیا ویب

دز: شی ادص روصنم هک دوب هداتسیا مود هقبط سنلا طسو مگردرس

! میرم -

کی هک وردحیلا شوپ یشک هشیمه لثم ، روصنم و تش گرب ادص ستم

دش: شکیدزن بدو هدرب ورف شراول ش ارردجبی شت سد

نک! شوگ مافرح هب بوخ -
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روصنم دید. ار شیو ربور درم راد گر نامشچ ، میرم و داتسیا میرم یوربور

تش. اد اشن مشچ رد یب یجع شا،مغ یگشیمه صالبت نیع رد

اقآ... دییامرفب -

د: یشک ناشن و طخ شیارب روصنم و درک زدن فرح هب تو عد ار وا بل ریز

را دشه تهب رادم . هدرب ترامع زا ور شرتخد و هتشگرب ابزشن نروس -

طلغ ،هب یتفگ نروس هب شاه هچب و نیریآ زا یا هملک ممهفب هگا مد... یم

هش یت هراد هکقدص یسیل هنپ هنم ش یپ شاج نم، ِرتخد ! تمزادنیم ندرک

ات مجعنک بوخ ور تسا وح زور ود سپ ماه... هچب و ینم هشیر هب هنزب

منک! یفرعم هیقب روهب مرتخد ، یمسر صروت هب

دز. ود ود روصنم ممصم ن امشچ یور شهاگن دشو خیلا میرم لد هت

دصق اقیقد ر وصن هکم تسناد یمن . دیسر نیم شما شم هب یبوخ یاهوب

یم مامت نرو وس نیریآ ررض وبد،به هک هچ ره یلو دراد را یراک هچ ماجنا

رهاوخ هک تشادن ربخ یتح و دوب ه تشگرب شرسمه هکاب ینروس دش...

! تسا شردپ ناگ ورگ شزیزع

دز: شیادص یرمم هک دورب تساو وخ درک هباو تشپ رو صنم

ک... ملی ابوم -اقآ...

: دیرب ار شفرح ، ددرگرب شتمس هکنیا یب رو صنم

به یتح نم هک ینودب منک رکف هش... یم هدنودرگرب تهب گیده زور -ود
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! مرسپ رادافو راکت مدخ هب هسرب هچ ... مرادن دامتعا مه مامشچ

اریزر شنییاپ بل کالهف میرم تو شا درب شقاتا تمس ار شدن لب یاه مدق و

یم ... دیسر یمت وممیر تشاد ندرک هباپ شتآ دصق ر وصنم درب. نادند

... دنزوسب ناشردپ شتآ رد نیریآ و نروس هکنیا از دیسرت

***

هک یاسانردحیلا دوش. دراو لوا انیاس ات تشاذگ زاب وردار تخادنا دیلک

دشو هناخ دراو دز یم شیولگ هکدر یبلق ،با تشاد تسد اررد هیاس ریرک

ثمل تسرد زیچ، همه . دنام تام شیوربور ی ومهلب زاسون اوحد ندید اب

یاگدرو هرذ نودب و دوب ون زیچ همه دوب. داماد و سورع هزات کی ی هناخ

دراو نروس . تشادن تماقا اجنآ ی سک حلا گناارهکاتهب هن راگنا ! کاخ

دن: اخرچ وا تمس بشار جعتم هاگن انیاس دشو هناخ

... اجنیا ... نروس -

ارابز شن هاریپ لوا ی همکد هس و تشاذگ ملب یور ار هچب کاس نروس

درک:

یوت! هقیلس ...اب مینک یم نیازی مهد اب یدوز هب ور اجن -یا

نتشگرب یارب اه سلا هک یدرم یادص لثم دوب...مب! هتفرگ شیادص

. دشک یم گنچ ار شیولگ یبیجع ضغب وحاال هدرک ربص شقوشع م
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یاه یلسع یور دعب، و دیخرچ باوخ قرغ ی هیاس یور ، انیاس رادمن هاگن

یب نروس و دوب شرایسب یاه لا وس یایوگ شه اگن ... نروس گنرشوخ

درک: زاب بل شدوخ ، دسرپب یزیچ وا زا هک نیا

مدموین مراب هی یتح مد. یرخ یتفر ه کنیا زا دعب ور نامتراپآ د حاو -یان

یم ... متشادن یتلا خد چیه مه شلی اسو نامدیچ و نیاز ید یوت ... شلخاد

شوت ام زا لبق یک چیه هک هشاب رهش نیا یمانوت هنوخ تمهی ساوخ

... هنکن یگد نز

ار شکشا یواکشدیو هنوگ ریو مارآ شار تشگنا و داتسیا سانیا یور ربو

درک: اپک ندیکچ زرم رد تسرد

ات شردپ لثم هیاس ! ترامع نوا یامدآ هن هشیم تی برت وت تسد ریز هیاس -

تسین یگرزب ی هنوخ اجنیا ! هریگ یمن تسد هحلسا درک، ادیپ ور شدوخ

ات لنک محت یزور دنچ هدش... نیرفن ترامع نوا هب هراد رشف دص اما

هتشاد ور مدوخ تکرش ماوخ یم منک. ادج ناخ روصنم زا ور مباسح

! منزب هنوخورا د ماوخ یم ... مشاب

اررد شکرتخد کچوک تسد و تفر نییاپ انیاس نوگهی از مارآ شت سد

: تفرگ تسد

روشک ورتوهی اهراک نیا ی همه مینوت یم ! میرب ناریا زا مینوت یم یتح -

نک... ربص یزور دنچ طقف . میدب ماج یدهگنا
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هناخ . دکچن شکشا دزات کلپ دنت ودنت دناشن بل یور ی گنرمک دنخ یاسنابل

شکرتشم یگدنز زا هشیم هکه یزیچ نامه لثم تسرد دوب! ابیز یدایز ناش

ار شهاگن رتسک جند!اخ ردقنامه و ابیز ردقنامه درک... یم روصت هدنیآ رد

دش: رت قیمع شدنخبل و داد وا مشچ هیا یلسع هب

! هبوخ ی دایز ... هبوخ اجن -یا

. دیسوب و دنابسچ شا یناشیپ هب بل فرح دشویب شکیدزن یمدق نروس

تس لویرد تسب مشچ انیاس و دروخ رس کرتخد اهی بل یور شهاگن

رپزا دنخهیا کت با نروس دشو دنلب هیاس ی هیرگ یادص ، هظحل نامه

: تفرگ هل صاف صرح

هن! یگیم تس... هتخوس ردپ مگیم -

: تفرگ ار شدنخبل ی ولج یتخس هب انیاس

میک... هیرگ بخ! تس هچب -

دش... خسم انیاس زابکدرو ار شنامشچ هیاس هک دوب هدشن مامت شفرح

داتسرف نییاپ راد ادص ار شناهد وبآ دید وا نامشچ اررد شدوخ نام شچ

، شکرت خد موصع وم تشرد نامشچ . دتسرفب نییاپ رامه شضغب هکلب

سفن هب انیاس دز. یم واپ تسد هیرگ واب دوب شر دام هب هریخ میقت سم

هک تفگ یم یسح و دوب هدرک سیخ ار شتروص کشا دوب. هداتفا سفن

ددی،رکریارزا ساس ارح تیعقوم هک نرو .س دسانش یم ار شردام هیاس،
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رببد... ولج تسد ناشکرتخد ندرک اربیغبل دناوتب انیاس ات تفرگ انیاس

راب! نیلوا یارب

؟ ینک شلغب یاوخ یم -

مست تس ود دنک زاب شرس ضغب ات تشاد رگنلت کی هب زاین هک راگنا

تسد و تش اذگ سهیا ندرگ ریز ار شتسد کی طایتحا رببد.با شک رتخد

دنلب ت سد یور راب نیلوا یارب ار شناج زا یا هکت واو نت ریز ار شرگید

سهنی ارهب شک رتخد دیو سر بل هب یگنتلد وشقو تدش زا شناج درک.

دز: درک،بل یم شلر تنک یتخس هب هک یا هیرگ وااب شوگ رانک . دنابسچ

...امنامی... نامام -

نیمه و تخود شردام نامشچ اررد شکشا قرغ یو رتسکاخ هاگن هیاس

ار شتش رد نام شچ دش. مارآ ، تفرگ رارق انیاس بلق ریو شرس هک

کی یتح تسناوتن انیاس دی. بچر وبل دناخر چ شردام ردنهاگ هنامولظم

دری: گب کچوک ی هتشرف نآ ارزا شها گن هظحل

دش... مورآ ، مدرک شلغب دش! مورآ ... نروس -

ت شپ تسد ن روس و درک نایب ار شقو ش نروس هب باط خ ضغب و قوذ اب

: تشاذگ شرمک

! تخا نش وشردام بلق یادص هرآ... -

: تشاذگ نروس ی هناش یور ورس دیدنخ ضغب اب انیاس
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! هگنشق یلیخ شسح ... هگنشق -

مرگ شردام شوغآ رد مک مک هیاس نامشچ و دیسوب را شا هقیقش نروس

وزرآ یمخز ِبلق اب راب نارازه را هظحل نیا ، شردپ هک یکرتخد نامشچ دش.

وبد! هدرک

***

ار شا هرام ش هراب وود درک عطق ار نیریآ هب شخسا پ نودب سا مت ین ارگن اب

باوج ن یریآ هک تشاد ن هقبا ،س ریخا هام دنچ داد...رد یمن باوج . تفرگ

بلق و داد یم باوج ار شلیابوم وهن هناخ نفلت .هن دهدن ار شیاه سامت

ای دشابن هناخ تس ا نکمم هک تسناد یم ! داتسیا یم ینارگن تزا شاد ویرآ

ثعاب دوب، هدنارذگ رس زا یهک تاقافتا ویل دشاب هدش متما شلیابوم راشژ

تشپ ارزا شترشییوس دنک. رکف االت متحا نیرتد هبب هشی مه دش یم

: تفگ شراکمه هب باطخ دزو گنچ نصلدی

نوخه... مریم -من

،نامی ورهار ورد دیود نوری ب قاتا ازا بیرقت ، دشاب یفرح رظتنم هکنیا ویب

ی وحن هب ینام هک تفگ یم شلد هت یسح دش. یم کیدزن تشاد هک دید ار

تشاد تسود هک هدنهد رازآ یسح . تسا ریگرد نیریآ ِن دادن باوج نفلت رد

ینام ! تفگ یم تسرد شمشش سح هشیمه دش... ومنی دنزب شسپ

: تخادنا شا هتفشآ حلا هب یهاگن و داتسیا شیو ربور
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... هدیرپ تگن ؟ر یبوخ ... ویرآ -

: تفر نییاپ ویرآ یولگ بیس

... مبوخ -

هدیدزد نایرج رد هک یراب نیرخآ .زا تفرگ یم میمصت هینا ردچندث دیاب

هدیدن وا زا یکوکشم تکرح چیه رگید دوب، رکهد کش بهمینا نیریآ ندش

لحم ی ،هبکالرتن نامزا زاس ویرآ یافعتسا زا سپ هام نچد هکنیا زج دوب

رادراب ار نا شدنزرف نیمود شرسم هکه تفگ یم دش! لق تنم ویرآ تمدخ

لقادح تسا وخ یمن و دوب باال شلغش سرتسا مس! شیا رب سر تسا و تسا

لیلد ملث تسرد ش لیلد دنک... کسیر شا هچب و نز ناج رس هام دنچ بیار

افرص شراکفا مامت تسا نکمم ه کنیا سح دوب! نامزا زاس جورخ یارب ویرآ

تفگ یم غ ورد رگا درک. یم هفاضا شیاهدرد ،هب دشاب هاب تشا تواضق کی

یم ار شدوخ هب ویرآ ندرک کش اعطق دوب، طوبرم ایاضق نیا هب ینام و

: دیوگب تسار داد حیجرت سپ ... دیمهف

. هنوخ مریم مراد منیهد. باوج و شنفلت نیریآ -

شیو زاب یور تسد ، دهدب بلق وقت تشاد یعس راگنا هک ردحیلا مینا

د: رشف مارآ و تشاذگ

توهار تقو هی هک شاب تبلق رکف . تسین یزیچ هللاهک اشنا شابن -گنرنا

تم؟ نو بسر یاوخ یم ... تدراذن
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داد: ناکت نیفرط هب رس ویرآ

نک! در ربما یصخ رم هی تمحز یب ... مریم مدوخ -ممونن.

درک یم تقد .حاالهک تفر جو رخ رد تمس دزو ینام ی هناش رس یتسد و

کیمیم واو نحل دوب... هد یدن نامیار رهظ زا دعب زا هک دیمهف یم ،

نا رگن های کوش شنامشچ ... شنامشچ یلو دز یم داد ار ینا رگن ، شتروص

... دراد ربخ هک یسک لثم تسرد وبند!

ردار دشدن ثعاب شا ینار وگن بارخ باصعا دشو نیشام راوس ویرآ

اب تکرح بقلزا داد حیجرت و درب شلیاب وم تمس تسد مهبدنز. هب مکحم

. دریگب سامت شردپ

-ولا؟

دیشک شا یناشیپ هب یتسد مک حم ، دیچی پ ششوگ کهرد شردپ مرگ یادص

: دنکن نارگن دایز ار وا هک درک ار شش تال مامت و

؟ دیبوخ اباب... -سالم

دز: شدی ما هرذ کی خالصارهب ریت شردپ فرح

هزور هس ؟ود نروط اهچ هچب و نیریآ ؟ یبوخ تدوخ اباب... میبوخ -

... مینوتگنتلد یلک تناما وم نم ... اجنیا نوشیدروای ن

ات داد ناج و درشف شا هنیس هسفق یور تسد دی. شک ریت ویرآ بلق
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د: سرب رظن داعیهب شیادص

منک. عطق دیاب هدم وا شی پ مارب یراک هی نم دیشخ ایمیمبابا...بب یدو -هبز

. مریگ یم سامت هرابود

هدیرب سفن شبلق درد وزا درک عطق ار سام شر،ت دپ اب یظفاحادخ زا سپ

مینا دروم رد نامزاس رد هک ار یر اکمه ی هرامش دب، حلا نامه .اب دیشک ای

همدقم ،یب دیچیپ ش شوگ رد وا یادص هک نیمه و تفرگ دوب، هداد رادشه

: تفگ

وت شتسپ رس ییاسراپ درگرس ، تفه ات راهچ تعاس نیب زورما ، یدارم -

؟ هدوب یرتن کال

... نابرق منک کچ دینک ربص -

. دسرپب یزیچ ی کالرتن نیرومام زا تسناو ت یمن . تسب مشچ یگف ابکال ویرآ

یزیچ دنک. مان دب شناراکمه شیپ ار ینام لا متحا کی رس تساوخ یمن

: تفرگ باوج هک دی شکن لوط

. ندوب هتفرگ یصخرم ور رهظ از دعب ییاسراپ درگرس هکنیا لثم -

دش: تشم ش بلق یور رآوی تسد

رچا؟ -

ناتسرامیب رد نو شر سمه هنایهام پاکچ نوش یصخ رم لیلد متس، یس یوت -
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هدش. تبث

هک تش اد وماکنا دوب را دراب ینام رسمه دش. نشور لدآویر هت یدیما ونر

شزیزع تسود ینام . دشاب هتفرگ یصخرم نتف ر ناتسرامیب یارب اع قاو وا

وا زا هک یتب تساوخ یمن شلد دید... یم شردارب لثم ار اهوا دوب!سلا

هب دوب،لد ه دمآ شغا رس هب نایهک دجو ب اذع دز.اب یرب ورف دوب هتخاس

: دزرلن شیاد ص درک یعس دزو ایرد

هدب... مهب ور شربخ . ندوب هتفر ناتسرامیب مودک ببنی نک یریگیپ -

؟ هداتفا یقافتا یلو... مسرپ یم هک ماوخ یم رذع ناب... رق هلب -

: دیشک شیاه هیر ارهب اوه یتخس هب ویرآ

... متسین ن ئمطم زونه -

یور واپ تشاذگ شنابز ریز ی صرق ، تکرح زا لبق کدرو عطق سار وامت

یمن دشویل یم شخپ شا هنیس هسف ردق تشاد درد . درشف زاگ لا دپ

یاه شپت لیلد دیاب دی... میسر هناخ هب رت عیرس .بدیا دروایب مک تساوخ

دیاب ... درشف یم ششوغآ رد گنت ار نا شرفن هس وره درک یم ادیپ ار شبلق

... تشاد یمرب شقیفر نیرت یمیمص ارزاروی دیدرت یشکو سهیا

***

و باالرتف سفن کی طقبهار هس دنک. ربص رو سناسآ یارب یتح تهک سنا نوت

شبلق ش زوس هب مه ییاوه یب شزا یاه هیر نتخوس دیس، ردر تشپ یتق و
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،ردار دیزرل یم هک یتسد واب شیا ه ندز سفن سفن نایم وبد. هدش هفاض ا

دش: وادخل درک زاب

ریآ... -

و کیرات یاضف هکابیددن دوب هدزن صاد لماک ار نیریآ مسا یتح هزون

یپم .ال تفر تسد زا مه شدیما هرذ کی نامه هناخ، شوماخ یاه رچغا

: تفرگ راوید هب تسد و درک نشور

... نیریآ -

نیریآ ات دندز نوریب اخنه زا هک حبص لثم تسرد دوب! هدروخن ت سد هناخ

همین ارات شنهاریپ هیا همکد دهم... ارهب اهولق وود دناسرب هاگشناد ارهب

دش ثعاب خیلا قاتا و درک زاب ددیو.ردار ناشب اوخ اتاق تمس و درک زاب

سکچیه دش... اه هچب قاتا دراو دعب، و تسب .ردار درذگب شنت زا یزرل

هک هظح ل نامه ...زا ددرگ یم یهاو دیما لا بند هب دراد هک تسناد یم ! دوبن

یسح ویل تسا خیلا اخهن هک دش نئمطم دید، ار اخهن شوماخ یاه غارچ

... دهد همادا نتشگ هب هک درک یم شروبجم

ارهب شرگی د تسد و تشاذگ شبلق یور تسد دش، رت دیدش هک شبلق درد

گر هک وردحیلا دنکن ناهل درد زا هک درش وریمهف نادند . تفرگ راو ید

زا یتخس شارهب بلق صرق قرو دوب، هدز نوریب ش ندرگ و هقی قش یاه

هگن ناوت شی اهوناز . تشاذگ ش زناب ریز ار یکی و دروآ نوریب شبیج

گنز یادص دمآ، دورف اه نآ یور هک نیمه دنو تشادن ار شنزو نتشاد
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هیکت راوی دنک،هبد اجنمی درد زا تشاد هک دش.ردحیلا دنلب ش لیابوم

درک: سمل متاسار یرارقر ب نکیآ و داد

هلب؟ -

دش: ن ارگن خط تشپ درم هک دوب هفخ و دردرپ نانچ شن حل

؟ هبوخ نوتلا ...ح نابرق -

: تسب شچم ازردد ویرآ

... یدارم نزب فرح -

درک: شرا زگ هب عورش شناو ج راکمه

زا یکی رظن تحت لوا .زا مدرک کچ رو نوشرسمه یکشزپ ی هقباس -

می ماجنا اجنوا ور شاه پ اکچ مامت و هدوب یماظن ناتسرامیب یاه رتکد

... هداد

بخ... -

داد: همادا یدارم رکد. یم رثا کممک تشاد صرق

زا مودکچیه وت ،هک اجنوا طقف ...هن یماظن نا تسرامیب ن تفرن زو رما یلو -

. هدشن بثت زورما هساو نوشمسا تارهن یاه ناتسرامیب

شبلق ازوری تسد دش. یم لیدبت نی قی هب تشاد هظحل هب هظحل ویرآ کش

و هدرو خ رجنخ تشپ زا هک تشاد ار یسک سح درک. شچمزاب و تشادر ب
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نیرت یمیمص ، ینام . دهد یم حیجر ارت گرم هک تسا دایز ردقنآ شدرد

شرجنخ تشپ اهزا سلا نیا مامت هک دوب یسک متحاال ،ا شراکمه و قیفر

بدو. هدز

نک! شوگ مهب بوخ ... یدارم -

طخ تشپ درف و درک ندز فرح هب عو ،رش شیاه ندز سفن سفن نایم

: دهد همادا اتوا دنام تکاس

ییاسراپ درگرس بقارم هک راذب ور نامزاس دامتعا لباق یاهرومام زا -ییک

شرا هنک.زگ شبیقعت تفر هک ییاج وره هرادنرب شزا شچم وگب ... هشا ب

... نامزاس مدرگ یمرب االن ممدوخ ! ماوخ یم شور هظح هبل هظحل

یوا، هدنو رپ رطاخب دوب... لصو نامزاس هب نرو،نهزو یس هدنورپ رطاخ ب

ددر! گرب تسناوت یم زونه

: دیسر ششو هبگ ثکم اب یدارم یادص

هدش؟ یچ هک مسرپب منوت یم ؟ هبوخ نوتلا یلو...ح نابرق مشچ -

، دروآ یم نابز هب هک یا هملک دش.ره دنلب و تفرگ راوید هب تسد ویرآ -

: تفر یم ورف شبلق دشورد یم راخ

نرو س راک هک مدیم لا متحا دصرد ...ندووهن ندیدزد مور هچب و نز -

نیا هب یی اسراپ درگرس منک یم سح نی... نچمه باهش! شردپ و یناطلس

ه! طوبرم ایاضق



965

یدب یادص دوب،اب هتخاس شقیفر نیرتهب زا هک وبیت درک عطق ار سامت و

شرمک درد، دش! یم هکت هکت تشاد هک شبلق لثم تسرد ... تسک وش داتفا

: دیرغ یقیمع یقیمع مخز اب شیاه نادند نایم وزا درک مخ ار

مولج هنوتیمن یچیه هگید تقو مدونوا یم نو تتاجن ... نیریآ مدیم تتاجن -

! هریگب و

***

زیچ همه ...حاال ناشنا یم هیاس و دندوب هدیشک زارد تخت فرط کی ود ره

و ،قن یرادیب بو اوخ مینا ناشکرت خد دوب. اخهن هیبش ناشیارب رتشیب

. دروخ یم شری دوب شردام تسد رد یهک ریش هشیش وزا درک یم یقون

ترسح انیاس و داد یم ناکت ار شکچوک یاه واپ تسد یهاگ رهزا

زدو شک رتخد تسد تشپ یا هسوب . دوبن شرانک هک دروخ یم یار یاهز ور

شعق واب دوب هتشاذگ شرس ریز ار شتسد کی هک نروس هب باطخ

: تفگ درک، یم ناشهاگن

... نروس -

هب هک یفرح هب درک زاب درک،بل می یفخم شار تاساسح ا هشیمه رمدیهک

: دروآ یم نابز هب تردن

؟ مناج -

درک...رد می شح صال خعل هشیمه هملک .نآ تفرگ جوا سانیا بلق شپت
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شار تسد تشپ مارآ و تشاد تسد اررد هیاس کچوک تسد هک حایل

درک: اهمر ار شضغب یتخ میرکد،بهس شزاون

قاف تا نوا زا مودکچیه شاک ... مداد یم شهب و مدوخ ریش دش یم شاک -

. داتفا یمن اه

. دیکچ هنوگ ریو شکشا هرطق ن، درکن هیرگ یارب شیاه تالش مامت ربخالف

دش: یخز مین شیاج ورس تسشن نروس یاهوربا نایم یمخا

! انیاس -

: دیشک شمشچ ریز یتسد عیرس انیاس

ت. سین مدوخ تسد دیشخ ...بب دیشخبب -

درک: کاپ ار شکشا رکدودر زارد تسد ، مخا نامه اب نروس

هچب هب نوشدوخ ننو ت یمن اه یلیخ . نروخ یم کشخ شری هچب همه نیا -

هک... هرادن یلا کشا . ندب ریش نوش

داد: ناکت رس دنت دنت انیاس

! مسرت یم رتشیب همو رآ یچ لوی...االنهکههم منود ...می منود -می

هی مرظتنم هظحل !ره رتدب هتشذگ ترسح ننک... یمن ملو یفنم راکفا

ادج تردپ زا وتدوخ هار هرارق .وت هنزب مه هب ور نوشمارآ هک هتفیب یقا افت

یتحار نیا ،هب مسان ش یم نم هک یناخ روصنم ! نروس ت سین نوسآ ... ینک
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. دایمن هاتوک اه

فرح اهبهنام هراب !اومه شدوخ زا رتشیب یتح درک... یم شک رد نروس

شمیمصت ندش یعطق و نارهت هب ناشندیسر ی هظحل دوب.از رکهد رکف اه

یلو دتفیب یدب قافتا هک دوب هدش نا رگن هظحل خالف،ره ندرک کرت بریا

یاسانی هنوگ مارآ و دناشن رویبل یگنرمک دنخبل ، شبوشآ نورد الف خرب

رکد: شزاون ار

تمکرزا نم، تردق ! شابن نارگن یلو... منک یم کرد رو تاه نای رگن -

... تسین ناخ روصنم

یلو دوب شر دپ ربارب دنچ دیاش شدادعتسا و شوه هک تسن میاد بوخ و

، شرسپ نتفر ول ِکسیر هنوگ ازره یریگولج بیار روصنم ،هن... شتردق

ی نامتراپآ زج نراهب اشک وماال خالفومکل یاهراک هب طوبرم کرا دم مامت

یتح و دوب هدز شدوخ مان هب دندو ب نکاس نآ رد شا هداوناخ و نروس هک

یرا کادف یاشد ، شردپ دوب! هدرک ضوع یناماس اراب ناش یعقاو یلیماف

دری. ارگب شرسپ چزی همه تسناوت یم شتق هبو اما دوب هدرک

هزات هک هیاس شکید. نوریب ناشراک ارزااف ود ومبلیا،ره گنز یادص

زیم تمس عیرس نروس و خدرو ناکت شیاج دوب،رس هدش مرگ شنامشچ

اربی لیابو ،م شردپ مسا ن دید تش.اب اررباد شلیاب ووم دیخرچ یلسع

وفگت: درک تنلی اس یلطعم
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. هشن رادیب هچب هک منزب فرح نوریب -ممری

تشپ وردار تفر نوریب قاتا ،زا دشاب انیاس زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

. تسب شرس

-ولا؟

! یتخورف خدتهر نوا اب یگدنز هب ور تردپ دوز یخیل هک منیب یم -

دش: تشم ناو ت مامت اب شدازآ تسد و دیچیپ ششوگ رد شر دپ یادص

چبهم! ردام نمهو نز انیاس ناخ... روصنم هراد مسا هرتخد -وان

دز: دن خزوپ شردپ

نوا هک هرادن یلیلد چیه یلو منک ش لوبق منوت یم نمه... نوخ تزا هچب -

، هنومب هدنز مداد هزاجا کهاتاالن نیمه ! منودب مدوخ سورع ور هرتخد

... میگد نشخب و فطل ت یاهن ین عی

: دورن باال شیادص هک درک لر تنک ار شدوخ یتخس هب نروس

هچب که یدوب نیا رکف هب یِک هرپ...وت تیگشی مه یاه فرح زا مشوگ -

نتشک هب تاه یها وخدوخ وراب مرد ام هک ییوت ؟ ناوخ یم یچ اعقاو تاه

! یداد

دیش: ک سفن مشخ با شردپ

یم یدرک رکف ... هتفر تدای و تیعقاو دوخ راگنا وفبمه! تنهد فرح -
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ترو هچب و نز تسد یدر ی؟یخلاک شاب هت شاد یداع یگد یهنز ینوت

هک ینوخ همه دش؟انو مومت یچ یههم ،نعی هگید خهنو هی یدرب و یتفرگ

دشهاالن؟ کاپ یت خیر

د: رشف راو ید ارهب شا هدرک هرگ تشم نروس

هد ولآ نوخ هب ونم تسد اخن!وت روصن م یتخاس شکمدآ هی نم زا -وت

کچوک یشاب هتشاد دصق گاه مرو خ یم مسق ... مروخ یم مسق یلو ید رک

یم نوخ و اسقب نروس مشیم هرابود ینز، مب هچب و نز هب یبیسآ نیرت

! مزیر

ندیدنخ هب عورش لد هت ،زا دشاب هدین ش یراد هدنخ کوج هک راگنا شردپ

رکد:

هچب دا یمن تهب زبهنباال... نم هساو یروطنیا تتری غ گر داوخ یمن -حاال

هنم مان هب ترادن و راد ینو د یمن نم؟ زا ینک ادج وتهار یراد دصق ! نوج

هد ارا هگا هک یاهن مهم ! شنورق هب نورق هساو یدن ک نوج هک تسین مهم ؟

یدر تورب هچب و ونز یدی رخ تدوخ مان هب هک یا هنوخ نوا یتح منک،

! تفینرد نم یگمر...اب یم تزا مه شور دلخا

یم یتر شا یسهن هسفق دوب. هدز نوریب سونر ندرگ و هقی قش یاه گر

هب رت مکحم ار شتشم دوب... خروهد انیاس هکاز یمخز یاج تسرد ! دیشک

: دیرغ شیاه نادند نایم وزا درشف راو ید
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یاو؟ خ یم -چی

داد: باوج هنادرسنوخ شردپ

هراد نا وات تنتفر یلو ... یگدنز ه ساو ترامع ید رگرب ماوخ یمن تزا -

! نروس

: دیشک ریت رتدب شردپ یمحر یب زا نروس بلق

ناخ! ر وصن -م

؟نیاکه هزوسب تندش قشا ع حلا هب ملد دیاب ارچ اباب... یگیمن مهب هگید -

... هممحر تیاهن یدرگر ب ماوخ یمن تزا

د: رشف شبلق یور ار شتشم نروس

؟ یاوخ یم یچ مدیسرپ -

دیلوت مامت ارا،هک دماهس طقف !هن تسارادماهس ینومهم هگید بش -ود

مه مینک یم راک نو شا هاب هک یا هدنگ هلک یاه هدننکرداص اهو هدننک

روضح ینومهم نیا ،یابدوت تکرش سیئر نعونانئاب هب نتو...ووت عد

! یشاب هت شاد

دش: رت ظی لغ نروس مخا

؟ تبسانم هچ -هب

! هزیا رپر وس -
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؟ یدید یباوخ هچ -زاب

: دیدهت دشورپاز رت یدج روصنم نحل ، تفر باال هدارا یب هک نروس یادص

اب مه وچبهتور نز ماوخ یمن تزا هک نیمه ... نروس ایبی هک هتعفن -هب

! ینک رکش ور تادخ راب رازه یرب دیاب ، یرایب تدوخ

ولج ار شا هدرک هرگ تشم مشخ ،اب دیچیپ ششوگ رد هک دازآ قوب یادص

درک: شهاوخ ینز و دیچیپ شرمک رود یتسد هک دب وکب راوید تاهب درب

! نکن -

یاسان دشو فقوتم اوه رد شتسد دز، یم سف ن سف هکن نردحیلا روس

درک: حهقل شرمک رود تسد تر مکحم

؟ هخآ ترکهد هتفشآ ردقنا یچ -

ار شتسد و تسب مشچ ، دیچیپ ششو ردگ هک انیاس ن ارگن و راد ضغب نحل

وآرد: نیی اپ

... یچی -ه

رتکدن... نار ارگن وا تسا وخ یمن ! ندیشک رجز یارب دوب یفاک شدوخ

اررد شنا مشچ رتسکا تداوخ سیا ن روس یورب درو!ور این مک یلو انیاس

: تخود ادروا گر یاه ی لسع

دوب؟ تردپ -
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: تفرگ باق ار شتروص طفر کی انیاس . تفر پییان نروس ی ولگ بیس

هرآ؟ دوب... تردپ -

ندزد: خمالف زاس شیاه لویبل دیزرل شهاگن رد سونر هاگن

... میباو خب .برمی تسین -ممه

درک: دس ار شهار انیاس دهک نادرگرب ور ناشقاتا تمس تساوخ و

اب ندیگنج راب یی اهنت تدوخ هک تسین شمس ر نیا ... تسین شمسر نیا -

! یشکب شو وهبد تردپ

... انیاس -

درک: نوخ رلدشار تشیب یوا هتفرگ حلن

! نزب فرح ... مناج -

: دنیب ارن شرا د گر هاگن اسانی ات دناخرچ ندرگ نروس

! هرادیمنرب مرس زا تسد هر... ادیمنرب -

دراگ هرخ واباال هک دیمهف انیاس درک، اررپ هناخ هک شا هتفرگ و نازرل یادص

دز: ادص و تفرگ تسد شاردر تسد ... هدروآ نییاپ ار شدوخ

نک! ماگن نر... وس -

دش: کشا رپزا نسانیا امشچ و دنام حتلا نامه در نروس
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ت! منیبب -سونر...

نامزمه دشو ده رشف ش تسد رد انیاس تس ...د درشف مه شچمریو ن روس

زا انیاس بلق رکد، رفرا شا هت سب یاه کلپ نایم زا هک یک هشا رطق اب

درک: همزمز روابان و داتس یا تکرح

... نرو -س

درک: زاب وا مشچ اررد شسیخ نامشچ دو ناخرچ شتمس ندرگ نر وس

! مدیم سپ ناوات مراد نم -

تمس هار تساو وخ دیشک شمشچ ریز تسد یقیمع یتحاران و مشخ واب

ِدنب او ناج که مکحم نانچ شرکد. لغب دوجو مامت اب اسانی هک دنک جک اتاق

درک: سح ار نرو یدشدس بلق نابرض دشو شناج

هنز! یم دنت یلیخ تبلق ... تبلق -

ات داد ناج یاسنا درک. ت شم مکحم ار شناتسد حتلا نامه نرد روس

: دنکن رسبزا شضغب

! ینو رتس یم ونم یراد ... شاب مورآ -

تسد هک درک ر وبجم سرونار یسح دمآ، طسو هک وا ِناج سرت زا فرح

هب وا شوگ رانک شا هناد رم مب یادص د. ریگب ارردرب کرتخد ونت دروآ باال

: دمآرد هزرل
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! مدب سپ نم طقف شاک هک یناوات دهرا... ناوات متخیر که ینوخ ههم نوا -

. دینومب رود ش زا هیاس وتو دیاب هک یناوات

ِشکمدآ نامه وا، رکدهک یم شومارف یهاگ . تشذگ انیاس نت زا یزرل

کدرودر یم تاز اجم ار راکهانگ اهی مدآ اهنت هک یشکمدآ دوب! فورع م

،عجبی شکیرات ی هت شذگ با نروس . دیشک می رجز هشیمه شدوجو قا معا

تر مکحم سپ دنک لمحت ار شندیشک رجز تسناوت یمن دوب. زیزع وا یارب

دنک: شمارآ درک یعس و تفرگ ششوغآ رد

سپ زا مه ووتاب نم ! یایمرب شسپ زا ...وت هشیمن یچیه ه... شیمن یزیچ -

. میایمر یچب همه

: دیشک سف ن قیمع ار وا رطع و تفر نییاپ درد اب نروس یولگ بیس

طقف عقوم نوا و منک یم مومت ور یچ همه ، هگید بش ...ود هشیم مومت -

! شرخآ نم،وت،اسهی...ات ! مینوم یم رفن هس ما

***

یم اخر میقتسم هکمیشدین، ییاه وحفر دوب شتسد رد نیریآ لیابوم

... تفر می ورف شبلق دشورد

نوتاه هچب کدوک همد هک ینوب ایخ کیدز ن هچغاب هی یوت ور شلیابوم -

و هشاب بایدر شور نداد یم لا متحا هکنیا لثم . میدر ک ادیپ تسه شلخاد

. نوری ب شنتخادنا لوا نومه زا
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اررویمزی شتسد ود .ره تفرگ تدش لی ابوم رود هب ویرآ ناتشگنا اشفر

درش وریمهف دش.چمش مخ دوب، هداتسیا هک روط نامه و تشاذگ شیورب ور

و نیریآ هکنیا رکف وزا دوب بشر .خآ دیشک شی اه ارهبرهی اوه یتخس وهب

دش. یم رارق یب رتش یب هظحل د،ره نتشاد رارق یتیعضو هچ رد اهولقود

نآ یولج دوب هتسناوتن مه دوب هتش اذگ نیریآ نفلت یور هک یبایدر یتح

رارک ت شنازیزع لبق،دمماباری اه زاسلا هک یقافتا . دریگب ار یرارکت قافتا

تسد زا یریگ ناگو رگ کی اررد شا سهلا ود وپرس ناوج رس دوب.مه هدش

یم قافتا شنی اربیریآ یاه یابر مدآ هکآن دوب راب نیموس وحاال، دوب هداد

یم جزر مه نا شهانگ اهییب ولقود راب، نیا هک توافت .ابانی داتفا

... دندیشک

نا رگن یادص و درک باز مشچ ، تشاذگ شا هناش وری تسد شهک رانک درم

: دیچیپ ششوگ رد وا

. هشاب نوتبلق هب دیاب نوتساوح در... گرس دینک تحار تسا مک هی افطل -

هب ویل دیشک یم اشریت هنیس هسفق تدم مامت مآدهک شدای هزات ویرآ و

: داتسرف نوریب رادادص ار شسفن و درک تسار رمک دوب. هدرک تداع درد

چه میدب ربخ ییاسراپ درگرس هب هک هشتقو کمن رکف ید... ارم مبوخ -

! هداتفا یقافتا

ار گنج دوب! شزرل یا هرذ نو ودب مکحم ،حاال شدرد ورپزا هتفرگ ی ادص

دی: مهف ار شگنج عاالن مد رد شیوربور درم و دوب هدرک عورش
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؟ نابرق یچه نوت هشقن -

وبدو هحفص یور مینا سکع داد. شیوربور روتی نام ارهب شهاگ ن ویرآ

! شتاع طاال مامت

... شدعب ایهن... هطوبرم تاقافتا نیا نامیهب هک مشب نئ مطم دیاب -

. دنام شا هریخ رظتنم شیوربو ر درم و درک ثکم

و یناطل س نروس زا یمسا چیه هگید ات طسو مراذیم ور منوج شد -عب

م... روخ یم مسق ! هنومن یقاب شردپ

نیلوا هک دروخ مسق لد رد یدارم دشدنو تشم تردق مامت اب شنا تسد و

ویرآ وپرس رسمه هک شیپ سلا تفه دید! یم ممصم حد نآ ارات وا دوب راب

ویرآ هک دوب هدین ش یلو دوبن راک هب لوغشم نامزاس دن،رد دوب هدش هتشک

هدرکن یرای نامز و هتشاذگ طسو شا هچب و نز ندرک ادیپ اربیار شناج

ملث تسرد ویرآ مه نامز نآ هک دوب هدینش ... دهد ناشت جنا عقو هبم هک

ار یدا رم یاه تبحص ویرآ و درب نفلت هب تسد دوب! ممصم هظحل نیمه

: دینش طخ تشپ شآان یدرف هب باطخ

کید زن ور نوش هداوناخ رصع یاکیدزن ... ننامزاس آژدناالن درگر س هلب -

یناطلس نروس ی هتسد و راد زا مینز یم سدح . ندیدزد اه هچب دهم

. درگرس میراد زاین نوتک مک !هب نشاب

: تشگ رب ویرآ مست و درک عطق ار سامت دعب، هیناث دنچ و
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یم رو نوشد وخ االن نیمه و هدش مومت یرتن توکال نوشراک تهزا نتفگ -

. ننوسر

هقیقش و تسش .ن دنامب رساپ تسناوتن نآ زا رتشیب و داد ناکت یرس ویرآ

: درشف شناتسد نایم ار شکاندرد اهی

... یدارم -

؟ نابرق -بهل

هن؟ هگم ... هشیم شدون قاتا نیا -

... دیدب ر وتسد هگا -لبه

یم تنایخ شقیفر نیرتهب هب هک تشاد ار ید رم سح . تفرگ رسباال آویر

دوب... هدید تنایخ شدوخ هک ردحیلا دنک

دونش هساو ریگب یروف مکح مه یناتسداد نک.زا شدون ور نوما فرح -

ه، شاب تسرد نومسدح ...اهگ ییاسراپ درگرس ک مایپ تنیرپ اهو سامت

ماجنا نواا وراب شم مه یاه سامت هک هراد مه هگید طخ متحاالچدنات ا

هی راپ ،سب متفگ هک روطنومه دیو راذب شدون شنیشام نک!وت شادیپ . هدیم

کهن. شب یقعت سو سحم وان فلت خم یاه نیشام اب رفن رفن...یه

؟ دیراد یا همانرب هچ مسرپب منوت یم اما... نابرق مشچ -

... یمهف یم هگید هقیقد دنچ -ات
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تسناد یم . تفرگ شتآ دوب هدیسر هطقن نآ هب هک یتقافر روصت زا شبلق و

شدوخ شیپ دیدرت و کش آن رطاخب راب رازه ، دشابن یذوفن ینام گار هک

قیفر نامه مه زونه ینام هک درک یم وزرآ هنادیماان یلو دوش یم هدنمرش

یم . داتسیا اج نامه ینام ندیسر رکدوات تعاطا ...مارید دشاب رادافو

ردد مه ایرم هملک هکهچی تسنا د یم دوش. دب ویرآ وحلا دورب هک دیسرت

دوش... یمن دوب، هدیشوپ هایس رساتاپ هتشذگ خلت یاهزو ر لثم هک یدرم

ار توکس شنارگن نحل اب ینام دشو زاب قاتا دعب،رد تعا س مین زا رتمک

: تسکش

! ویرآ -

ِندوب اخنئ سح داد. یماظن سالم یدارم و دروآ رسباال هرخ ،باال ویرآ

رد هک نیمه و دراذگب ناشیاهنت هک داد حیجرت دوب! گرم سح ، شقوفام

: تفر ویرآ تمس ینارگن اب ینام دش، هتسب

؟ داتفا قافتا یان روطچ هدش؟ یچ -

: دنزن یطوبرمان فرح هک تفر ارگ شدوخ یولج یتخس دشوهب بدنل ویرآ

نوش هسات ،ره مشسیلپ درما ِنمن هک یرهش !وتی ندرب نامی... نوش ندرب -

ن! درب ور

دز.هب کب لفش لبق سلا هبهتف ناشی ود ره نهذ و دینش ینام و تفگ

ار ویرآ ی هچب و ،نز کانرطخ ی هدنورپ کی یور ندرک راک نیح هک یبش
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دوب. هدرکن دامتعا ینام زج یسک همهب بش نامه یتح و دندوب هدیدزد

هرذ وبدزا هت فگن یسک هب وا زج دوب. هدادن رارق شدرد مهر ارم یسک وا زج

! شندنک ناج هرذ

دنک: ش مارآ درک وتالش تشاذگ ویرآ یاهوزاب یور شار تسد ود ره مینا

! مینک یم نوشادیپ ... مشاداد شاب مورآ -

دوب. سدقم شیارب ، ینام هب شن درک کش ایهکاتبقلزا هملک "... شاداد "

زا هکنیا روصت تشاد وددر دوب هدینش ینام نابز زا راب رازه هک یا هملک

هدروخ مخز تسن اد یم شدوخ ردارب هک یدرم ،زا شقیفر نیرت یمیمص

! دشاب

مور هچب و کهنز دوب سلاقلب تفه ؟ هتدای دوب... لبق سلا تفه -

هرآ ... ینام مدرک نوشادیپ ! مینک یم نوشادیپ یتفگ مهب و ندی دزد

رسبر... رو نوشود ره نم مشچ ولج نم... مشچ ولج یلو مدرک نوشادیپ

یور هدارا بی شتسد و دیشک ریت شب دنک.لق مامت ار شفرح تسناوتن

و دنک تشم ار تسد نامه تساوخ یم شلد دش. گنچ شا هنیس هس فق

دوز زونه دوب. دوز یلو دهد رقرا فده ار شیوربو مدرر ناهد میقتسم

ووااب تشاد ربخ زیچ همه زا ینام مه لبق سلا تفه هکن یا رکف دوب...

، تشگ یم دوبند داده نتشک راهب شا هداوناخ هک یناسک لا بند هب شنمشد

درک. یم خمش قرغ ار شدوجو مامت



980

تس؟ اجک ت اصرق . افطل شاب مور ...آ شاداد ن یشب -

اررد شهاگن دز، یم سفن سفن هک درک.ردحیلا عانت ما نتسشن زا ویرآ

: تخود شیوربور رمد نامشچ

مهب ، مداد تسد زا ممشچ ولج ور رایه وم باتهم یتقو لبق، سلا تفه -

سلا تفه ! مینوکشخب ور شیناب و ثعاب ی هشیر هک...هک یداد لوق

یامدآ مزونه مز... ونه ! نشک یم سف ن انوا لا ثما زونه یلو یلو... میدیگنج

ننک... یم ین ابرق ور هانگ یب

"! شاک ... یشاب واانن زا یکی وت شاک " درک سامت لدلا ورد

شخرس صوتر رد مشچ ینارگن اب ینام زدو یکاندرد ی هفرس کت

د: ناخر چ

... ویرآ تسین بوخ ؟حتلا تساجک ت اصرق -

: تشاذگن دشکهرآوی وا یاه یجب رد نتشگ لوغشم و

نک... شوگ نکمنای... شوگ -

: تخادنا یکیرات یرد ریت ویرآ و داتسیا تکرح زا مینا

هنود هکمی هدرک اعدا هتو فرگ سامت سیلپ اب رصع زورما رفن رفن...هی -هی

نر وس دروم رد تاع طاال یرس هی هتفگ . ندیدزد ور ینم هچب و نز

سام ت شدعب ... شدعب و هراد وربدرن، اه هچب و نیریآ یهک ناکم و یناطلس



981

کهدر. عطق ور

هدرک مه رس هک یغورد دیش. ک ریت رتدب ویرآ بلق و دیرپ ینام زاریو گنر

نامیرس یوزاب زا شتسد دوب! زاسراک یدایز ،اشدی دنزب کحم ار اتوا دوب

: دنزن فرح شیاه ددننا نایم اتزا داد ناج و دروخ

من ومب شسامت رظتنم منوت یمن یلو یلو... هریگ یم س امت هراب االود متحا -

شیپ فهتسلا قافتا منک! نوشادی پ دیاب نمنک. یراک چیه هلصاف نیا ووت

... هشب رارکت هنوت یمن

: دهد ناکت رس ات دیشک لوط و تفر نییاپ ینام یولگ یسب

رآوی. یروخب ور تا ابدیقصر لوا ! مینک یم نوشادیپ امتح ... امتح -

؟ تساجک تاصرق

رد دیج.آویر نس یم ار تیعقوم تشاد هک راگ دوب.نا هدش رت مارآ شیادص

داد: با وج دش، یم نییاپ دنتباالو دنت شا هنیس هسفق هک حیلا

... مدرواین -

: تسشن ینام یاهوربا نایم یمخا

اج نیمه هظحل دنچ ؟ یباسح درم شدوخ اب هرایمن و شبلق صرق مدآ -

! مریگ یم صرق تارب نا مزاس یرادهب از مریم ن...االن ومب رظتنم

وهب دنامن یفرح رظتنم دنک، فرار قاتا زا تساوخ یم ر اگنا یهک روط و
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هب تسد وابحالدب دیزرل ویرآ یاهوناز . دیود نوری ب صرق ندروآ ی هن اهب

فرح مامت هک یدارم هب باطخ و درک سمل ار شتسده . تفرگ راو ید

فگت: امهنحلا دوب،اب کهدر دونش ار ناشیا ه

یروج هی هنک یم یعس ، هشاب نروس یذوفن اعقاو ی یاسراپ درگرس هگا -

هک هچ نوا زا رتشیب ینعی نیا ...و تسی ن بوخ عاضوا هک هدب ربخ شهب

! میکیدزن نروس هب مینک یم رکف

***

درک. شترپ لبم یور هلصوح ویب تفرگ ل یوحت رد مد ار شراولش و تک

سح . تشادن یلیامت چیه و دورب شردپ یرابجا ینامه هبم دوب رارق ادرف

اررد وا راسفا یوحن به هشی مه شردپ هکنیا سح درک! یم ندش ریقحت

. دناشک یم دوخ لا بند دها وخ یم شلد هک روط وره گدری یم شتسد

ار شی اهوناز . تسشن لبم ووری درک زاب همین ارات شنهاری پ یاه همکد

کی دوب!دشل هتفرگ .رگ درشف ش ناتس د ورسمنای درک ش جنرآ هاگ کتهی

دوب. ادص رپزا شرس ... ندرکن رکف یا هقیقد و تساوخ یم درس بآ شود

هار اه قاتا زا مستییک و تخی مهر ارهب شیاهوم شب، ارخ زاحال کالهف

م وجه تدش زا هکنیا زا لبق و دنک نت زا نهاریپ هار یاه هنایم . داتف ا

تشذگ شنت زا یزرل . درپس درس بآ تسد اربه شنت دوش، هناوید شراکفا

هن هرب ی هناش یور زا بآ تارطق داد. هیکت شیوربور راوید هب یناشی وپ

رارف شلد درک. یم کنخ یمک ار شا هتفرگ شتآ ونت خدرو یم خرس شا
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و انیاس زیچبهزج همه هب دنزب اپ تشپ هکنیا ! یگناوید و تساوخ یم

دنک... رارف رهش نیا زا هشیمه یارب اه نآ تسد رد تسد و شا هیاس

ی... روخ یم امرس ! هشوماخ جیک ؟پ مامح یتف ...ر نروس -

و درک زاب ار شنامشچ شدین، هک ار انیاس نارگ ن یادص و دروخ رد هب هقت ود

دش: زاب رایتخا بی شا هدش تشم ناتسد

-االنممای...

یاه مامح نآ هب تشاد تدا ع هشیمه دوب. عداتکهدر بآ یامر س هب

... یگناوید ِرس یوزا ناهگا ن

. هشب گمر بآ بصرنک منک. یم ن شور ور جیکپ -

دعب، هق یقد جنپ زا رتمک و تسشن شبل یور وا یاه ینارگن زا یگنرمک دنخبل

قاتا ی هرفن ود تخت یور .سانیا تفر نوریب و دیچیپ شرمک یادور هلوح

دش: بدنل شندید وبا دوب هتسشن شرظتنم ن امهم

؟ یبوخ -

و گنرمک دنخبل شش،هب تال جوا یلو دنزب د نخبل کرد یعس یتخس هب نر وس

دش: متخ یحور یب

؟ دیباوخ وخمب...سهیا -

ن روس . تخا نش یم بوخ ار وا انیاس یلو دنک ضوع ار ثحب تساوخ یم
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شا هق یقش گر یور تسد و داتسیا ش یوربور ... تشاد درد شبلق قامعا رد

دوب. هدرک مرو . دیشک

؟ مین زب فرح -

: تفر ارگ شتسد چم و تفر نییاپ نر وس یولگ یسب

؟ انیاس -

قیمع و تفرگ ،رسباال دنکب شتسد ندرک دازآ یارب یش هتال کنیا یب یاسان

درک: شهاگن رت

-جمنا...

دبرت: نروس بلق و دیزرل شیادص

ورملثاالن بش رازه ! مدنورذگ ادرف ینومهم لثم ور ینومه اتم رازه -

... بشم ا یلو

: تفر بقع یمدق و درک اهر ار وا تسد چم

... باوخب ورب هیا. تسخ نک... شلو -

یروخ ارابلد شیوزاب انیاس دهک رادرب سابل ات دورب دمک تمس تساوخ و

: تفرگ

؟ مباوخب مرب ،نم تسین بوخ حتلا ناخ؟وت نروس میتشاد -

ارزا نیریآ هک یبش دوب، هدنارذگ درد واب انیاس نودب هک ار ییاه بش متما
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دوب، درکه خالص ریت کی اربا درمان کدرم و هداد تاجن شوواچ تسد

هب یر گید رتخد و تشاد نیزا انیاس هب شدوجو مامت هکاب یبش نامه

هدید چزیار همه انیاس زبدنو مه ارهب ناشنایم ات دوب هدرک ادیپ هار شتخت

و دروآ ایندب ر تدوز ودمها ار ناشرتخد و داتفا اه ازپهل انیاس هک یبش دوب،

مه ریو مشچ یا هظحل شدو رورم شیارب همه و همه ، تفر گرم یاپ ات

درک: زاب مشچ شمدزاب اب نامزمه کشدیو یقیمع سفن . تشاذگ

االنانو منود یم ! یداتفا ها ،وتازهلپ مدوب حلا نیا وت هک ابیر نیرخآ -

... منکیم شهاوخ . انیاس باوخب ورب یلو... هشیمن رارکت قافتا

تسد انیاس هک دنادرگربور تساو وخ دیشک نوریب وا تسد ارزا شیوز واب

: درشف شا هناش وری

! نیشب -

ر: ارکت ار شفرح انیاس و درک شهاگن جیگ نر، وس

... نروس نیشب -

یاج زور، ود نآ .رد تفر مکد غارس انیاس و تسشن تخت ی هبل نروس

یوربور و آدرو نوریب یکچ یوک هلوح دوب. هتفرگ دای یدح ارات لیاسو

: داتسیا نروس

تسه تسا ...حو ینک ک شخ وتاهوم دیاب یلو ! مسرپ یمن یزی ...چ هشاب -

؟ هکچ یم بآ نوشزا هراد
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وسرن یناشیپ رد هک حتلا شوخ و یکشم یاهوم رات نآ یارب ولدش

یور ار حهلو انیاس ، دیوگب یزیچ نر وس هکنیا زا لبق . تفر دوب، هتخیر

نر وس یارب نامز دش. ناشندرک کشخ لوغشم و تخادنا شسیخ یا هوم

هت شذگ به شنهذ اشدی! دوب ضغب موآدر... وجه شیولگ هب شبلق و داتسیا

داد: همادا شیاهوم ندر ک کشخ هب تمی ابمال انیاس دزو کب شلف اه

دایم تلد ... ینک لغب ور هیاس ورز دنچ ات ینوت یمن یروخب امرس هگا -

؟ هشابن تدوخ هب تساوح

ی اردرادل ووا دنک شا یفخم کدر یم سیع یلو ت شاد ضغب مه شدوخ

دش: یراج شیا ه بل یور هدارا یب نروس ی همزمز . دهد

دوب! سامل شش رکد، کشخ یروطنیا و ماهوم یکی هک راب نیر -خآ

: تسب شقن شکلپ ت شپ شردام یابیز ی هرهچ و تسب وچمش

درک... یم ک شخ و ماه وم یروطنیمه هشیمه مرد -ام

نآ نروس . دروآ موجه شنامشچ هب کشا و داتسیا تکرح از انیاس تسد

هلصاف رااید، ریغ یتکرح رد انیاس و دید ارمی شردام وا دوجو هرد ظحل

رد هشیمه انپهترزا یب نروس . دیشک شوغآ اررد وا ورس درک مک اهار

هب نا مزمه هک یمغ و شمارآ درک. لحهق شر دورمک تسد و دنام ش شوغآ

رد راو شزاون اررد شناتشگنا انیاس دوب. یندشن فصو تخیر شدوجو

ششوگ هب هشیمه رتزا هتفر نرگ وس ی همزمز و دیشک وا رادمن یاه وم



987

: دیسر

! زیربت بش...وت نوا لثم ؟ یسرت یمن مزا -دهگی

: درشف شدوخ هب رت مکحم ار ووا تسشن انیاس یاه بل یور یخلت دنخبل

مس... رت یمن -

بقع هب یمدق تساوخ دزو وا سیخ یاهوم یور یا هسوب دشو مخ و

. دیشک شدو خ تمس ار وا یناهگان یتکرح ورد داتسیا نروس هک درادرب

انیاس چدیک. انیاس تروص یور شکشا هرطق دشو یکی ناش یاه سفن

یا هظحل نودب و درک حقله نرو س ندرگ تشپ تسد هشیم رتزاه گنتلد

شنت یور نروس دعب، یا هظحل و درک تیاده تخت تمس ار یی،وا ادج

نروس دش، مامت سهک .فن دندی سوب یم شطع وداب وره دوب هدز یخهم

شیاه سفن سفن نایم یمک، هلصاف زا وا نامشچ به هریخ و دیشک بقع

: تفگ

رانک مرب، شیپ نیا رزا تشیب یاوخ یمن یگب هگا هک یردق نوا ! تماو خ یم -

... تندروآ تسدب هساو کمن یم رابتالش وهزرا مشک می

نامه و درک هنخر انیاس بلق رد بی جع ، تشاذگ یم وا هب هک یمارتحا

نما سرون، ...هک دسرت یمن وا زا یا هرذ یتح رگید هک دش نئمطم هظح، ل

هقلح وا ندرگ درو تسد هک دش ث عاب نیمه و تسا شا یگدنز ناسنا نیرت

دعب، و دنام تکرح یب یا هظحل نروس ! رداص ار هزاجا شندیسوب واب دنک
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ابز... یکی یکی ار سانیا یکشم نهاریپ یاه همکد و درک یهارمه هب عورش

نروس و سدرپ وا تسد هب ومکلا مامت ار شدوخ راب نیلوا یارب انیاس

تفر رت نییاپ شیا ه هسوب ... شا ینیب کون ، شمشچ شا، یناشیپ . دیسوب

. دیسوب ار شند گر گر و دیشک سفن قیمع درب. ورف شن گدر یدوگ رد ورس

وا مکش یور یاه هیخب در رب راو شزاون شناتشگن دیس...ا اروب شبلق باالی

درک: همزمز ششوگ رانک دشو هدیشک

! مدیم لوق ... یشکب درد مراذیمن هگید -

رس زا سونر هک یبش نیلوا هی رطاخ و تشاذگ وا رمک تشپ تسد انیاس

شل صاح یهک کانتشح و بش هی رطاخ دوب، هدرک ارتفح شمسج ماقتنا

ش نهذ رد نروس ِقشع رس تزا کرح ره دوب،اب دشه ناشها نگ یب کرتخد

نآ ات قشع رس زا هکابوا راببدو نیلوا بش، دشونآ رت گنرمک و گن رمک

هیناث هب هیناث ود وره دنتشذگ یم اه هقیقد هنناقتما! تفر شیپ حد

تاظحل نآ یاج هب یتقو رتو وحم خلت تارطاخ ... دندش یم رت قشا ع

نیا یتقو دش، نیزگیا ج قشع و یگن تلد رس وزا بوخ تارطاخ ، کانت وشح

هو تسخ ، دروآ دبست مه ار شلد کرت خد ینت هطقن هب هطقن رب عالهو راب

اررد انیاس و دیشک ناشیود ره یور ار دزمالهف یم سفن سفن هک ردحایل

: ششوغآ

؟ یبوخ -
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درک: وزاب تسب مشچ نانیمطا اب اسانی

... موه -

یور نروس و درک یفخم نروس ی هنهرب ی هنیس هسفق سررد تلا جخ واب

: دیسوب ار شیاهوم

؟ تارب مرایب نکسم ؟ یراد درد -

نروس هبقبل رت مکحم ار شرس دوب، هتفرگ تدش هک یتلا جخ اب انیاس

شار رارق یب درم یادص دش... هفخ نروس ی هنیس رد شمارآ و"هن" درشف

: دینش ششوگ رانک یرتشیب شما ابرآ راب نیا

لو ا جنیا هنتا ور امش هکنیا هب یبوخ سح ... متشادن ادرف هب یبوخ سح -

صرق مشا تی نما زا ملد ، شدوب هگا هت. شگنرب زونه شوایس مرب... و منک

سح ! تعاس دنچ هساو یتح . ترامع وان هب مدرگرب داوخ یمن ملد دوب...

یا هظح ل نیمه ، یرتم دص نامتراپآ نیا وت ندو ...ب هدیم تسد مهب یگفخ

ور شاراوید راب ره هک یخاک هب ادهر فرش دص ، یشک یم سفن ملغب وت هک

ِگنج گنج، نیا دیاش مرب... هک مر وبجم مرب! دیاب یلو دش... بارخ نومرس

هک ییاج هی می ریم ... شدعب و مریگب رو نومق وح مرب دیاب ! هشاب رخآ

! هنکن نومادیپ سک یهچ

هریخ شنا مشچ هیا یلسع ورد تشاذگ وا شپ ترپ بلق یور تسد انیاس

دش:
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... نروس -

دز: ششوگ تشپ ار وا یاهوم نروس

... نروس -اجِن

: دنزب رحف هک تفر راجنلک شدوخ اب انیاس

، نومیگدنز وت یرایب هیاس و نم رطاخب ور لوپ نوا یاوخ یم هگا هگا... -

... یشب ریگرد تردپ با یاوخ یم ام رطاخب هگا

مب یادص دش.حاال تکاس انیاس و تشاذگ وا یاه بل یور تشگنا نروس

ددا: یم نانیمطا دو یچیپ یم ششوگ رد هک دوب وا

یا ایهرخالفدهگی داوم قاچاق و دیلوت هکاب یلوپ زا یرلا هی یتح -

! هشیمن گرزب لوپ نوا اب هیاس ... انیاس هشیمن ام یگدنز ،اودر هدموا تسدب

نوا زا مقح ، مشلا بند هک یقح نوا . مدرک وراک مدنوخ سرد اه سلا نم

. متشاذگ ط سو و منوج شنتفرگ اپ هساو هک هیزاسوراد تکرش

وا شوغآ رد رتشیب ار شدوخ دشو مرگ شنامشچ . تفرگ مارآ انیاس بلق

درک: اج

... نروس -

درک: همزمز ششو گ رانک هرابود و تسشن نروس بل جنک یدن خبل

... نروس -اجِن
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کدر: همزمز یرا دیب و باوخ نایم انیاس

! مراد تِس ود یلیخ نم... ... نیبن بیسآ تقوچیه -

، تفر باوخ هب هک نیمه و داد زورب ار شتاساسح ها ناموصعم یکدوک ملث

دز: بل مارآ و دیس اروب شا هقیقش نروس

... رتشیب نم -

، وربور قاتا زا هیاس ی هیرگ یادص هک تشاذگ وا یاهوم یور ار شا هناچ و

ومالهفرا دروآ نوریب ششوغآ زا مارآ ار باوخ قرغ ی انیاس دش ثع اب

ندی شوپ لا یخیب دیو شوپ یک راولش . دشکب شا هنهرب تن یور رتشیب

رادیب وا هک تساوخ یمن . تسب وردار تفر نور یب قاتا زا عیرس ، نهاریپ

ناش یلصا باوخ راوداتاق ... شقح ، مارآ باوخ کی و دوب هتسخ دوش...

دی: شک شوغآ اررد شنایرگ کرتخد دشو

اباب؟ هرذگ یم ش وخ ، ترس ور یتشاذگ ور هنوخ هدش؟ یچ یآ... یآ -یآ

و دیچرب بل . تخود شر دپ نامشچ رد هنا مولظم یا هظحل ار شهاگن هیاس

شیر شلد یوا هیرگ زا ردحلایهک نروس . تفرگ رس ارزا هیرگ هرابود

شکر تخد رمک تشپ مارآ دوش، رادیب انیاس هک دوب نارگن نامزمه و دوب هدش

: تفگ دزو

ایبابا؟ای هنسرگ هت... شذگن تندر وخ ریش زا متعاس ود هیچ؟هزون ؟ مناج -

؟ یدرک بارخ و تدوخ
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هفرس و داد وربا هب ینی ،چ دیشک کهوب نیمه و درب نییاپ یمک ار شرس و

دز:

؟ هخآ دوب شتقو اباب؟االن خروی یم یچ ریش زج هب هگم -

لوغشم و دناباوخ تخت یور ار شکر تخد دوب. هتفرگ مه شا هدنخ نامزمه

شد: شکش ووپ یمه رس ندرک زاب

هک یناطلس نروس درک یم و شرکف یک هکبابا! یدرب ور نومف رش ... هیاس -

هچب کشوپ بش هفصن هنی ،شب نشیم تسار مخو شولج مدآ رکشل هی

ومیکدر؟ شرکف اباب؟کی هنک؟هرآ ضوع

شا یرتسکاخ تش رد نامشچ واپمیدزو تسد دوب. هدش رت مارآ هیاس

شزیم ت بوط رم لا متسد هکاب روطنامه نروس دوب. هد نام شردپ هب هریخ

دز: بل شدوخ هب باط خ تقی قح رد یلو وا بهب اطخ بل ریز درک، یم

... هراد هداوناخ هدش! گرزب نروس نیا اباب... هرتهب یلیخ نرو س نیا یلو -

! یعقاو ی هداوناخ هی

و هناخ نیا . تشادن نتشاد هداوناخ ساسحا گرزب ترامع نآ رد تقو هچی

خوب سح دوب، هدش شا هریخ شموصعم نامشچ هکاب یا هیاس اسانیو

و درک ضوع ار هیاس کشوپ درک. یم قیرزت شدوجو ارهب نتشاد هداوناخ

دوب. هتفرگ دای یمشچ ار زیچ همه میرم ...زا رضاح شار کشخ ریش

علو اب هیاس . تشاذگ شناهد اررد هشیش و تفرگ شوغآ رارد شکرتخد
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ندروخ ریش نایم وا هک هیا ظحل ات نر وس و درک ندز کم هب عور ش

دوب! شتبهوم .سهیا تفرگن شهانگ یب ترو ص زا مشچ درب، شباوخ

هدش ناشز یچ همه وحاال، تشاذگ ناش یگد اپهبزن هتساوخان هک یتبهوم

بش ادرف ناخ روصنم " تشون شوایس یارب و تشادرب ار شلیابوم دوب...

منک.هب لو نتاه هنوخ نیا وت ور هیاس و انیاس منوت یمن ... هتفرگ ینومهم

تارهن..." نوسرب وتدوخ ب شادرف .تا مرادن دامتعا مه یا هگید سک

دشو یم صرق شلد دمآ، یم وا رگا . تشادن دامتعا شوایس هبکسیزج

اررد شکرتخد بش یاه مینه رتف.ات یم ریش ناهد رد یرت تحار یخلا اب

یور وا کچوک مسج رانک دعب، و تفر هار هتفشآ رکف واب تفرگ شوغآ

دوب،نآنمی باوخ قرغ شنامشچ هک وردحیلا دیشک زارد هرفنود تخت

: دنارذگ رظن ارزا شمارآ ب جو

! دینم یچِز همه ت... ردام -وتو

ار شا یرادیب ، یگتس دشوخ مرگ شنامشچ ، دهاوخب شدوخ هکنیا ویب

... دیعل ب

***

رد میقتسم و تفرگ ،رسباال تسب یم شیارب ار نروس تاوارک هک روطن امه

دش: هریخ شنام شچ

ی... نومهم نوا هب یرن اهنت هک مایب تاهاب متسنوت یم -اکش



994

و نارگن دوب، هدید ارخیلا شرانک و دوب هدش رادیب رایتخا یب هک دوز حبص

اتاق،زا نزا تفر نوریب زا سپ هلصاف بدووبال هدش دنلب روخلد یمک یتح

هتفر باوخ هب مه رانک هک ارردحیلا هیاس و نروس ، وربور قاتا زاب درنهمی

نیرت نیری ،ش هظحل نآ هک دروخب مسق تسنا وت یم دوب... ،دهدی دندوب

در شتیدج رتلیف اراز سکچ یه هک یدرم ندید دوب... شا یگدنز ی هظحل

دوب. هتفر باوخ هب شدوخ کرتخد رانک وحاال، درک یمن

یراب نیرخآ دمآ... یمن شدای را دوب هدز دنخبل قیمع ردقنآ هک یراب نی رخآ

نروس دوب. هدرک رضاح هناحبص رفن کی یارب لد، هت وزا هناقات شم ردقنآ هک

هت ،زا تشاذگ هناخزپشآ لغب،اپهب به هیاس و باو زاخ جیگ نامشچ هکاب

بل تساوخ یم نروس وشد... فقوتم هظحل نامه رد نامز هک درک وزرآ لد

، انیاس و دوب هتشاذگ اهنت مهم بش نآ اررد وا هک یلیلد نتفگ هب دنک زاب

وا، ِندشن رادیب یارب نروس هکنی ...ا دهد همادا ار شفرح دوب هتشاذگن

یتح هک تشاد شزرا ردقنآ دوب، هتشاد هگن حبص ارات ناشکرتخد شدوخ

هدیسر رصع هک یتقو ...وحاال، دنکن رکف شرانک رد وا ندوبن هب یا هظحل

یم تاوارک شی ارب نا رگن و بات یب لد ،اب ینامهم هب وا نتفر نامز و دوب

یلو گنر، مک دنچ ره نروس دنخب دنک.ل رکف تبثم هک درک یم وتالش تسب

درک: صرق ار شلد

مت... شگر ب یراذب مه ور مشچ . مایمرب شسپ -زا

هسوب و دوش وا دق مه دات اتسیا اپ کون ،وری دنبرمک نتس زاب غراف یاسان
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تسد دعب، و درک شهاگن فرح اییب هظحل نروس دز. شبل یور هاتو یاک

اهی بل زا قی مع یماک . دیشک خدو تمس ار ووا درک لحهق شرمک تشپ

دز: یکمشچ و تفرگ ک رتخد

دش! -حاال

دز: یوا هنیس هسفق هب یمارآ تشم و تفرگ گنر انیاس یاه هنوگ

یا... داتفا هار -

دی: شک شوغآ رد مکحم ار وا نروس

... نومب یروطن مهی هظحل دنچ طقف -

نروس بلق درک. حهقل شرمک رود تسد و دنام ششوغآ ترد کاس ، انیاس

و مظنم شبلق نا برض ، تشذگ یم رتشیب هک دزوره یم م کحم ششوگ ریز

نروس هک دوب شش وغآ رد ادص یب هقیق ودد زا رتشیب دیاش دش. رت مظنم

دی: سوب ار شا ینا شیپ و تفرگ هلصا ف

... هنوتبقارم شوایس . مدرگ یمرب دوز -

هناخ زا نروس و درک شا هقرد دوب،ب هتفرگ کشا کهمن ینامشچ اب انیاس

دوب. هتفرگ وا ندرک لغب هقیقد چدن نامه اراب ششمارآ . تفر نوریب

دوب هداد تهیک شنیشام هب هک شوایس ندید ،اب تفر نوریب هک نامتخاس زا

: تفرگ نیشام زا هیکت شوایس دشو صرق شلد
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-سالماقآ...

ادد: ناکت شب اوج رد یرس نر وس

دگیه؟ هنما نوش شاج رت وخد امیس -سالم.

داد: نانی مطا شوا یس

. مدوخ ی هنوخ نوش مدرب ، مدرک ضرع هک روطنومه هلبآقا... -

وفگت: درک زاب ار شنیشام رد تومیر ،اب نروس

... یشابن هتس .خ هبوخ -

، شسیئر زا هداس ی هملک ود نامه ندینش هک تسنا د یم بوخ شوایس و

اسانیو یارب اهنت نروس دوب! هداد ماجنا وحن نیرتهب راهب شراک هک ینعی

تروص ارهب شتیدج کسام ، هیقب یارب دشو یم نابرهم شرهاوخ و هیاس

اب هشیمه ، شوایس تهب بسن ...لوی تفر یم ورف شرور میدزوردالکغم

ردارب کی ثمل تسرد ار ووا دوب هدرک راتفر هنارگ تیامح شتیدج مامت

دوب. هتشاد هگن دوخ کیدزن

دش: فقوتم شوایس فرح هکاب دوش ن یشام راوس تساوخ

-اقآ...

تش: اذگ ولج یمدق شو ایس و دناخرچ شتمس ندرگ

؟ مایب نوتاها ب دیاوخ یمن دینئمطم -
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... روطنیمه مه نروس و تشادن ینامهم نآ هب یبوخ سح بدو. نارگن

م. ایمرب مدوخ سپ زا نم . شاب هیاس و سانیا بقارم . تسین یزاین -

زاگ لا دپ یور دشواپ نیشام راوس ، دشاب زااو یف رح رظ تنم هکنیا ویب

ار شقح رفتو یم دیاب کدر... یم مامت ار زیچ همه و رتف یم دیاب . درشف

! تفرگ یم

***

یلو دوب گنیک راپ رد زونه درک! ندش هفخ ساسحا ، ترامع هب شدورو با

، شندش هدایپ ضحم دش.هب یم شیاه هیر دراو نرت یگنس راگن ژنا یسکا

فگت: دمآ شوخ دشو کیدزن ی ظفاحم

... ننوترظتنم ناخ روصنم آقا... دیدمآ شوخ -

شدوخ اتبه داتسیا اج نامه یا هظحل دنک، شهاگن هکنیا نودب نروس

رمک .ات تشادرب ترامع یدورو تمس ار شدنلب یاه مدق دعب، و دوش طلسم

یتح التار مجت و تافیرشت .نآ دوبن مهم شیارب دشدنو یم مخ شیارب

شدورو ضحم داد.هب یمن حیجرت شرتخد و انیاس رانک رد ندوب هب یا هرذ

اب اهرت وجنا دز. شا ینیب ریز فلتخم ی اهرطع و راگیس و یکسیو یوب ،

دای نروس و دندرک یم مرصف نیئاکوک هدش لول یاهر ررددال اختفا

دشو هناوید و درک فرصم نیئاکوک بش کی هک شدوخ دای . داتفا شدوخ

یر وآدای زا یتح دوب. شرادراب رسمه ناج هب نداتفا شا، یگناوید لصاح
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رارف ترامع زا تساوخ یم شلد رگفتو یم عوهت حتلا مه موش بش نآ

یکی ینیس !زا دیشک طخ هشیمه یارب ار داوم رود هک دوب بش نامه دنک...

نورد ات دیشون یمک و تشادرب یکنخ لکلا نودب یندی شون اهراکتمدخ زا

دوب، هتشگرب شتمس اه هاگن مامت هک وردحیلا دوش درس شا هتفرگ شتآ

زادن ارب نیسحت اراب شیاپ دشورسات شکیدزن زمرق ی هتلکد اب یرتخد

درک:

رظن هب یزیچ رتزا باذج یلیخ دیی... امش ف، ورعم ی هدازا قآ سپ -اوو!

! مدرک یم رکف هک دیایم

شار زمرق شهدی روکینا م هیا نخان و تفرگ وا تمس ار شفیرظ تسد و

: تشاذگ شیامن به

ورژمنی! نم -

ت.هب خورف یمن یدنول و تیباذج همه نآ ارهب انیاس یوم رات کی یتح

دز: یجک دنخب ول تشاذگ وا تسد اررد شا خیلا ماج ، شتسد یاج

! متسین ت قوشوخ -

زا یکی رتخد کش نودب هک وا مشخ شهدزا خرس تروص ههب جوت ویب

یارجام زا یسک رتمک هک تسناد یم دش. رود و دنادرگربور دوب، اه رادماهس

یب نارگید هک دش یم ثعاب نیمه و دراد ربخ شند ش راد هچب و جاودزا

و انیاس داد می حیجرت ... تسناد یمن یسک هک دوب .خبو دننک راتفر اورپ
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زا رفن دنچ اب تبحص لوغشم راچان .هب دنکن الشت کشم ری گرد ار هیاس

هاگن ، کیزوم ندش ابقعط نامزم هکه دش هتش سنذگا یاپهب اهرادماهس

امت نر وس و دیخرچ سلطنیت یاه هدرن اب طالیی یاه هلپ تمس ها نامهم

هک ،ردحیلا روصن وم تفرگ جوا اه چپ دشوچپ فقوتم راگنا نامز . دنام

زا شفورعم دنخشی وابن هنار دوب،غمور هتفرگ تسد اررد یناو ج نز تسد

دوب هتفرگ فده ار نروس میقت سم شا، هنادنمزوریپ هاگن دمآ. نییاپ اه هلپ

...هب تخانش وخبمی هک ینز دوب!هب وا رانک نز ،هب نروس هاگن و

یاهو وم هدش یزود گنس دنلب نیتس وآ یت ابن یسکام !بانآ شرها وخ

هشیمه رزا تابیز شح، یلم شیار وآ دوب هدش اهر شی اه هناش یور هک یدنلب

ایند کی هک شا یلسع نامشچ زا ناما ... شنامشچ یلو دیسر می رظن به

هجوتم دوب. هدشن نروس هجوتم زونه و یهانپ یب ایند کی ! تشاد س رت

خدرو... یم ار شنوخ یکهخنو، درم

درکه؟ جاودزا هرابود ناخ روصنم ، نروس -

شودو تشم ناوت مامت اب شتسد ود ره هک دش ث ش،عاب رانک درم لا وس

: تفگ ینییاپ یادص نت واب دیدنخ اورپ ،یب اهرادماهس زا رگید یکی

، دشن یروح و یرپ نیا ... هنومب خیلا شتخت هراذیمن ! هگید هناخ روصنم -

ن... هگم گیده... یروح و یرپ هی

وش! فخه -
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دنام شناهد رد فرح ، نروس ادشر هکابه دوب هدیسرن رخآ هب درَم ی هلمج

لک تسناوت هکمی دوب ینابصع یردقنآ . تشذگ نا شرانک زا نروس و

و دندیسر اه هلپ نییاپ نیریآ و روصن م نامزمه ! دزیرب مه ارهب ینامهم

و داتفا شردارب ،هب نیریآ هاگن ... ناشیوربور یرت، یهدم هلصاف اب نروس

باالوآدرات تس د روصن .م دیزرل وا هاگن رد هدز تهب شا یلسع نامشچ

هب باطخ و دناشن بل یور یدنخبل ، نروس هب هریخ و دباوخب اه همهمه

اهفگت: نامهم

. دیدرو آ فیرشت هک منونمم همه، زا لوا -

داد: همادا و تخادنا شرتخد هانگ یب تروص هب یهاگن مین

هیک... نم، رانک زابی موناخ نیا هک هشاب لا وس نوتارب دیاش -

نت فگ هب درک زاب بل نروس و درک ندیزرل هب عورش وا هب هریخ نیریآ ی هناچ

خالصاردز: ریت رو صنم هک یزی چ

! مرتخد ... نیریآ منک، یم یفرعم -

. دیشک شیاهوم نایم یتسد مکحم نروس دشو هتفرگ رس اهزا هم همه

یم یباوخ هچ ؟ دوب هدید یباوخ هچ شردپ ! دشکب دایرف تساوخ یم شلد

تسد ، روصنم و تخود نیمز ارهب شه اگن نیریآ ؟ دشاب نآ زا رتدب تسناوت

درک: کیدزن شدوخ ارهب ووا تشاذگ نیریآ رمک تشپ

هیقب هب ارچ و هدوب اجک اتاالن مرتخد هک هلا وس یاج نوتمه یارب امتح -
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رتخد رکمد. شادیپ هزات هک هنم ی هدشمگ رتخد ، نیریآ ... مدادن شنوش ن

! نرو س تِین رهاوخ و نم ینوخ

و دوب هدز نوریب شندرگ و هقیقش اهی گر دوب. هدش دوبک مشخ سرونزا

. تسین یعیبط نایم نیا یزی چ هک دیمهف یم درک، یم شهاگن هک یسک ره

نآ نایم ار شدوخ تشاد یعس یتخس وهب دیزرل یم تدش هب نیریآ تسد

مدق .اب درواین تقاط رگید نروس هک دنک لر تنک مدرم چپ وچپ هاگن همه

هاگن درک. ادج شردپ وزا تفرگ ار نیریآ تسد چم و تفر ولج بدنل یاه

: تفگ ، دنونشب ناشدوخ طقف هک یروط ویزربل تخادنا روصنم هب یدب

! یدیم سپ و شناوات -

کی اب یتمواقم چیه یب روصنم و دناشک شدوخ لا بند کار رتخد و

هب دوب.ور ه دیسر شفده درک.هب ناشهاگن بل جنک هنادرسنوخ دنخشین

: تفگ و درک اه نامهم

! دینک ییاریذ پ نوتدوخ -زا

رس کرتخد تروص یور یکشا هرطق و درب اه هلپ تمس ار نیریآ ن، روس

: دروخ

... نرو -س

: دینش یمن راگنا نروس

! شهب تنعل ... شهب تنعل -
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لد اواب هانپ ،رد نیریآ و دنزن دایرف هک درک یم تنکرل ار شدوخ یتخس هب

دز: بل هشیمه رتزا بذعم و نوخ

! هتخل مسابل رمک ... نروس -

هدیشوپ ال ماک ولج .زا داتف واا سا بل رمک هب شها گن هزات و داتسیا نروس

تیمها لئاسم نیا ، نیریآ هکبیار تسناد یم ،زاب... شرمک ت مسق یلو دوب

هب روبجم ار وا کرتخد ی هتساوخ الف خرب شردپ هکنیا رکف و دراد

تشپ دز! یم مادن شمشخ بهب یجع دوب، درکه یسابل نینچ ندیشوپ

: دروآرد نت ارزا شت ک همه زا لوا و داتسیا کرتخد

... شاب مورآ . تسی ن یزیچ -

. تفرگ ار شتسد ، شچم یاج هب راب نیا و تخادنا یوا هناش یور ار تک

دشورد شقاتا سرونودرا نهک یمه و دنتفر اهباال هلپ اه،زا هاگن مامت ریز

د: اتفا هیرگ هب یبصع راشف تدش زا نیریآ ، تسب ار

درمان روصنم نوا ند! دیدز ونم ؟ یتنعل یدوب اجک زور هس نیا ؟ یدوب اجک -

هنک! یم قد ویرآ ... نروس هنک یم قد ویرآ ... دیدزد ور ماه هچب و نم

ود ره چم نروس هک دیبوک یم ت شم یوا هنیس هسفق دزوهب یم راز

دنک: هاگن شنامشچ رد درک شروبجم و تفرگ ار شتسد

چبهاه روصنم هدش؟ یچ وگب تسرد و نک هاگن نم ...هب نیریآ شاب مورآ -

؟ ترامع هدرو مهآ ور
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دش: خایل کشا زا شهاگن و درک وزاب تسب مشچ نیریآ

. مدیدن ور ماه هچب بصح .زا دیدزد اه هچب کدوک دهم ی ولج زا هرآ...ماور -

! نروس نوشمدیدن

. دنامب مارآ و دنیبب شار نازرل یواوتن هنامولظم هاگن تسنا وت یمن ن روس

: شیا هوم تشپ تسد و دیشک ششوغآ رد مکحم

مرب می هدش بارخ نیا زا ور اه هچب ،مه تدوخ مه ... نور یب تمرب یم -

. مدموا رید هک دیشخبب ... دیشخبب ... نوریب

: دیچیپ شرمک رود تسد هنارهاوخ دزو قه وا مرگ شوغآ رد نیریآ

اه، هچب نوج رطاخب ... مدوخ نوج رط اخب ...هن مدیسرت یلیخ ... مدیسرت -

... ویرآ رطاخب

: تسب مشچ یتحاران اب نروس

. مدیمهفن رتدوز هک نم هب تنعل نم... هب تنعل -

: تفرگ رسباال هدیسرت مآدو نوریب ششوغآ زا نیریآ

... ننود یم ور تقیقح همه !االن ندید ونم ی هرهچ همه ... نروس -

درک... مدیدهت اه هچب .ابجنو مدب نوشن ومدوخ رکد مرو جمب

مه: یور نادند مشخ واب درشف شا هناش وری تسد هناردارب نروس

و هدب نوشن همه هب ور وت هکنیا دوب. نیمه ناخ روصنم فده مه لوا -زا
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سول زارت منوتن نمم هک یزاب نیا وت هشک مهب ور وت هکنیا ! یدرگرب هراذن

منو. گدر ترب نوم نتفر

رد شا هیرگ هک یر دقنآ وددی. نیریآ نامشچ هب لبق زا رتدب تشحو سو رت

فگت: هدی رب هدیرب دشو هفخ مد

هک...گنو وگن نرو هنک...س یم تکسه ویرآ ! مدرگرب دیاب ...من...من نروس -

ت هرهچ بقالمه نم ! مگیمن یزیچ یسک هب نم ؟نم... مدرگرب یراذیمن هک

نم... ! تمدید هک مگیمن یسک هب نم ... مدید ور

طقع ار شفرح و تشاد هگن وا یاه بل کیدزن ار شا هراشا تشگنا نروس

درک:

مه زا ور هداوناخ هی هک مدشن درمان ردق نا زونه ید؟ رگرب مراذن هشیم هگم -

یم یر ود شزا هشب هک ییاج !ات هترسمه یلو هنم ن مشد منک...رآوی، ادج

یداد سپ هتقو یلیخ ور تناح تما .وت شهب منودرگ یمرب ور وت یلو منک

! منودرگ ترب هتس ب مشچ هک مراد دامتع ا تهب یردقن رتخ...وا د

: دروخ رس شا هنوگ یور نیریآ کشا هرطق

... نروس -

: دناخرچ شمشچ رد مشچ ترسح اب کرتخد و درک شهاگن فرح یب نروس

مدو یدن رفن مشاود زا رتدرم ، میگدن .وتز دیدوب ن نمشد ویرآ وتو شاک -
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... ماوخ یمن ... نمه زیرگ و بیقعت یپ میگد نز مهم درم حاال...حاالودات

... نرو س ماوخ یمن دین! بیب بیسآ نوتمودکچیه ماوخ یمن

درک: کاپ ار وا مشچ کشا یتحاران اب نروس

هن؟ هگم ... یراد دامتعا مهب ... شابن یزیچ نارگن -وت

: دیسوب ار شا یناشیپ نروس و داد ناکت رس فرح ،یب نیری آ

. نییا پ یایب داوخ یمن مد. رگرب ات نومب رظتن وم نیشب قاتا وت سپ -

: تفرگ ار شیوزاب نیریآ هک دنادرگرب ور تسا وخ و

ماه! هچب ... نروس -

اررد نحل نیا نروس و دیزرل یم شا هناردام دیدش ینارگن از شیادص

ود ره اراب وا درس تسد و تشگر شب تمس دوب. هدین ش انیاس ندرک ت بحص

: تفرگ شتسد

یاه هون هب روصن ...م شاب نئمطم . هنما نوشا ج یلو منک یم نوشاد -یپ

هنز. یمن بیسآ شدوخ

زا دعب یا هظحل نروس و داد ناکت ورس درک شهاگن خرس نامشچ ،اب نیریآ

شنانامهم اراب ترامع تسنا وت یم هک دوب نی گمشخ یردقنآ دش. جراخ قاتا

و تفرگ دید، یدمو هقبط رد هک ار یظ فاحم نیلوا یو !لج دتسرفب اوه یور

: دیسرپ کانسرت ین حل اب



1006

؟ ناجک ها هچب -

: تفر نییاپ وجنا رسپ یولگ بیس

آق... منود یمن نم نم... -

راو ید هب مکحم ار ووا تفرگ ار شتک نرو کهس دوب هدشن مامت شف رح

دید یدمو هقبط زا تمسق نآ هب نییاپ ناهاز امهم . دیبوک شرس تشپ

ریز و دیشک نو شریب رمک تشپ زا تکرح کی اراب یوا هح لسا دن. تشادن

: درشف شیولگ

نو! ریب مزیرب اج نی ومه تزغم تسین مهم اربم هک مبارخ هلک ردقنوا -

، هفاضا زر نودب سپ ... مداد ماجنا و راکنیا هک یدی نه؟بقالد هگم یدید

ن؟ اجک اه هچب منی بب نبلا

رت مکحم هظح رهل نروس ی هحلسا و دوب هدیسرت هک ردحیلا وجنا رسپ

دز: بل یندن ک ناج دش،به یم هدرشف شیولگ ریز

... نیمزریز -وت...وت

دوب، هدرک سبح نیمزریز اررد شیاه هون رو صنم هکنیا رکف زا نرو س

یرغد: شیاه نا ددن نایم وزا دمآ شوج هب رتدب شنوخ

تس؟ اجک -رممی

اه... هچب شیپ -
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هحلسا و درک شی اهر رضب دعب،هب و درک شهاگن مشخ اب یا هظحل نرو س

: تشاذگ شدوخ رمک تشپ ار یوا

هدی؟ سر هچب و نز هب نوتروز -آغشاال...

نروس تو خادنا نییاپ رس هناعیطم دز، یم سفن سفن هک ردحیلا ظف احم

تسرد دوخ یتنطلس و هرفن کت لبم هکریو شردپ هب یهاتوک هاگن زاباال

و تخادنا درک، یم شهاگن یو حم دنخشین واب دوب هت سشن بابرا کی لثم

شیوربور هک یرگید ی هلپ هار تمس ار شدنلب یاه مدق و دنادرگربور دعب،

نیمزریز وهب دوبن یسک دید رد لوا ی زاطهقب هک ییاه هلپ . تشادرب دوب،

و تفر نییاپ اهار هلپ دیدرت یا هظحل نودب دش. یم متخ طای وح

تفرگ راوید زا هیکت شندید دوب،اب هداتسیا نیمز ریز رد تشپ هک یظف حما

کدر: شهاگن هدز تهب و

امش... -اقآ...

: دیرغ شیاه نادند نایم زا نروس هک دوب هدشن مامت شفر ح

نک! -ردوزاب

درک: شهاگن لصاتسم ، شیو ربور ناوج رسپ

ناخ... روصنم یلو -ویل...

چیه یب شیوربو ر درم یهک ردقنآ دز! یمن یبوخ فرح نر وس راد گر هاگن
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نامه زا نروس . دروآ نوریب ار اهدیلک و درب شراولش بیج رد تسد یفرح

نآ یناب و ثعا .هبب دونشب اهار یبهچ هیرگ یادص تسناوت یم مه اج

دیشک وا تسد ارزا دیلک . دنامن رظتنم و داتسرف تن عل هنامولظم اهی هیرگ

وفگت:

... تسی ن تهب یز این هگید ! وشمگ -

هک دی شکن لوط یزی وچ داتسیا اج نامه مگردرس یا هظحل ، ناوج رسپ

با بل ریز و دناخرچ لفق اررد دیلک ی لطعم نیب روس دش. رود عیرس

فگت: تینابصع

لا! غشآ هدب... ربخ تسیئر هب ورب هرآ -

بدوو هتفشآ دش. دنلب ش ندید اب هلصاف بال میرم و داد له ولج وردارهب

ت وشپ دندرک یم یرگه تدش هب دکما ره اه هچب ... شندرگ رود شلا ش

ریت شیوربور ی هنحص ندید زا نروس بلق . دندوب دشه یفخم میرم اپاهی

دش: تشم ناوت مامت اب شتسد ود وره دیشک

! دیناما رد هگید ... نور یب دیایب -

: داتفا هیرگ هب ناه وگان درک رس ار شلا ش عیرس میرم

... دیدموا هرخ !باال دیدموا -اقآ...

یبل و شا هنوگ یور تهزا یاه کشا در ننآ دید و دوب شر دام نسمه میرم
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رت! بارخ ار شباصعا و درک یم نوخ ار شلد دوب، هدش هراپ هک

... میرم نوریب -ایب

داد: ناکت نتدرس ودنت دمآ شدوخ هب میرم درک، رارکت ار شفرح هک هراب ود

-االن...االناقآ...

ار شیاپ لبق رتزا مکحم ود ره هک دریگب چبهاهار تسد دشات مخ و

دز: قه هنامولظم اناید و دند یب سچ

مس...) ...میرت مسرت ...(می مسلت ...می مسلت -می

و یلسع تشرد نا مشچ واب دوب هداتفا کسسهک هب هیرگ تدش زا وکاید

نیرت کیدزن راب،رد نیلوا یارب هک ید رم رکد.هب یم گنها نروس هب شسیخ

اردب هانگ یب لفط ود نآ ترامع یاهدرم بدو! شیاه هدازر زاخهاو هلص اف

واو ند هکابید دنتشاد قح ! ناشگرزبردپ همه، دن...ردارس دوب هدناسرت

... دنسرتب شا هتسشن نوخ هب هاگن

یور اه، نآ کیدزن . تشاذگ دوپاهبدالخ اتسرف نوریب راد ادص شار سفن

رجز لثم شیارب تیعق وم نآ رد ند یدنخ هک وردحیلا تسشن وناز کی

: دنزب دنخبل درک یعس دوب، ند یشک

. هنوترظتنم نیریآ نامام ! ناما م شیپ نوت مربب ماوخ یم -

ونهز یلو دش مارآ شانمکی ،رگهی دندین ارش شا یمیمص نحل هک اه هچب



1010

بلج ار ناشدامتع ا رتشیب درک یعس نروس . دندوب هدرکن اهر ار میرم یاهاپ

دنک:

؟ هنوخ دیرب دیاوخ یمن ... ویرآ اباب شیپ دیرب هک هرظتنم نامام -

یاهاپ اناید و دیچرب بل ضغب اب وکاید دمآ، نایم هب هک هناخ و ویرآ مسا

درک: اهر دیدرت اراب میرم

-اباب؟

درک: کاپ شا وگنه یور ارزا کرتخد اهی کشا و درب ولج تس د نروس

بابا... شیپ هنوخ دیدرگرب نامام هراب ارق اباب! هرآ... -

دوب. هدزن فرح روط نآ حلا اتهب مه هیاس اب یتح هک درک رکف شدوخ واب

بوچ ه تخت دنچ زج ویل دوب زیمت نیمزریز . دناسرت اهارب نآ تساوخ منی

زا رتشیب اه هچب هکنیا رکف خدرو! یمن مشچ هب نآ رد یزیچ یلدنص و

. دناسر یم شوج ارهب شنوخ ، دندوب هدرک رس اجنآ ار زور فصن

نهب روس رکد. اهر ار میرم یاهاپ وک واید دیدنخ سیخ نامشچ اب اناید

لغب ار اناید یلطعم همیب شدو وخ دنک ارغبل وکای هکد درک هراشا رممی

نروس ندرگ رود ار شیاه وزاب مکحم ایدان . تفر نوریب نیمزریز وزا تفرگ

نروس شوغ وردآ دوب شقنزیر . تشاذگ شیاه هناش یور ورس درک هقلح

دز. دنخ بل هدارا یب نروس هک دوب هدیبس چ وا هب مک حم ردقن دش!آ یم مگ

هک درک رکف شدوخ ار!اب شردام یوب ... دنداد یم ار نا شردام یوب اه هچب
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دنک؟ شلغب مکحم روطنآ مه هیاس رزویمیسردات ینعی

هبل زا عیرس نیریآ درک، زاب ار قاتا رد نروس هک نیمه و دنتفر اهباال ازهلپ

اه هچب و نی ریآ . دنتشاذگ نییاپ اهار هچب میرم و نروس دشو دنلب تخت ی

ناش یگنتلد و سرت رس زا یاه هیرگ یادص و دندیود مه تمس ناوت مامت اب

ورسو دوب هدنابسچ یسهن ارهب شیاهولق ود نیریآ درک. اررپ قاتا

: دیسوب یم ار ناشتروص

ما! جنیا نم ... منامام مورآ ... مورآ ... نامام مناج ... مناج -

: تفگ میرم هب باطخ نروس و دندوب لوغشم مه اب ناشردام اهو هچب

ایب... ملا بند -

دز: شیادص نیریآ هک دنادرگربور تساوخ و

! نروس -

ود دعب،ره و درک شهاگن هنارهاوخ ... شیور بور نیری وآ داتسیا نروس

: تفرگ شتسد اررد وا تسد

! منونمم اعقاو ... منون -مم

شا یناشیپ و تشاذگ لجو یمدق دید. یم ار شر امد وا نا مشچ رد نروس

دیس: اروب

زا دوز یخیل تنکید. حارتسا مک .هی هنزب بیس آ نوتهب یسک مراذیمن -
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. نوریب نوتمرب یم اجنیا

رد مشچ ینارگن واب تشاذگن نیریآ هک کدن اهر ار شتسد تساوخ و

: دناخرچ شمش چ

. دایمرب ش زا یراک ره مد ید نم هک یدرم نوا ! نیبن ب یسآ ادخ ور -وت

: درشف ار شناتسد نان یمطا اب نروس

شدوخ نوخمه ،هب هشاب هایس ش هدن ورپ هک مه ردقچ ره خنا روصن -م

... شابن نارگن هنز. یمن بیسآ

زیچ همه شهاگن زا نرو وس دیکچ نیریآ ی هنوگ ریو ادص یکبی شا هرطق

دوب هداد تسد زا هدیدن هک یا هچب هب تشاد شهانگ یب رهاوخ ! دناوخ ار

دوب... تفره نیب زا هتساوخان روصنم رطا خب هک یا هچب درک.هب یم رکف

مدق شرس تشپ میرم دش. جراخ قاتا زا نروس و تف گن یزیچ رگید نیریآ

رس یلطعم یب نروس ، دندش هیاس باسق قاتا هکودرا نیم وه تشاد یمرب

: تفر بلطم ل صا

هیاس مدموا یاسان اب شیپ ودروز نم ! میرم نک فیرعت مارب ور شلوا -از

پاینی؟ یایب یتسنوت ؟منی هدش یچ یگب مهب یتس نوت یمن ... مدرب ور

یچ؟ ندر وآ ور نیریآ هک یا هظحل نومه یچ؟ شلبق منک... یم کرد . هشاب

؟ یراذن مربخ یب یزیچ زا هک مدادن لیابوم تهب هیقب مشچ زا رود نم هگم

مت؟ سنود یمن رخ ومِن نا جنیا شاه هچب و نیریآ هزور هس روطچ
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دش: کشا سیخ میرم نام شچ و تفر باال هدارا یب شیادص

هس او هک یتعاس نوا . ندوب هتشاذن یقاب یطابترا هار هچی ادخ هب -اقآ

انیاس متسنود یمن یتح نم . مدوب نوترهاوخ شیپ دی،نم دموا هچب ندرب

ندر وآ ور نوترهاوخ هک زور نومه ور میشوگ نار! هت نتشگر امشب اب موناخ

. دوبن ی هار چیه یلو مدب ربخ نوتهب متسا وخ یم . نتفرگ مزا ا جنیا

یگف ارابکال قاتا ض ورع لوط دیو شک شن درگ ت شپ یت سد مکحم نروس

درک: یط

. نشاب اجن یا ننوت یمن اهش هچب و نیریآ . نوریب نو شمربب دیاب -

شرسپ لثم هک یدرم هب تسناد یمن درک. شهاگن سیخ نامشچ اب میرم

هک ناشقاتا دی.رد وگب چه دوب تی ومعق نیرت دب وحاالرد تشاد شتسود

یناوج رسپ نامه تمس ود ره هاگن ، تشاذگ قاتا اپهب یظفاحم دشو هدز

فگت: مارت حا اب رسپ و دیخرچ داد، یم نابی هگن نیمزری ردز تشپ هک

! ندموا نوش یوژه نومه .م نییاپ دیا یب نتفگ ناخ روصنم -اقآ...

دش: رت ظیلغ نروس مخا

خهیر؟ مو یوژهشدک نومهم -

اب هرارق و تسه لماع زارآ شمسا هک منود یم طقف مر... طاالعادن قیقد -

ه. شاب هتشاد رشکات خنا روصنم
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تشگرب میرم تمس دعب، و درک شهاگن هدش ضبقنم کف اب یا هظحل نر وس

: دیسرپ دوب، شریگرد تدم مامت هک ار وسایل و

هدز؟ تکتک یک -

نرو زاس هاگن سرت واب تشاذگ شا هدش هراپ هیبل شوگ تسد میرم

: دیدزد

وت... رظتنم ناخ ر وصنم . هبوخ حملا نم -

و آدرو دورف هنیآ وریمزی ار شتشم نروس هک دوب ه دشن مامت شف رح

: دنازرل ار قاتا یاهراوید شدایرف

هنک؟ دنلب تسد تور هدرک تئرج یک یقبه! یاباب روگ -

و دیخرچ ظفاحم نامه یور نروس واگنه تفرگ شزرل میرم ی چهنا

: دیسرپ هبممیر باطخ

دوب؟ نیا -

بیذکت تساوخ هک نیمه رکدو ثکم نداد ب اوج یارب هیناث دنچ اهنت میرم

درک پر تشم دوب! لبد بوخ اهار هاگن فرح . تفرگ ار شباوج نرو دنک،س

هراپ زاممیر رتدب شبل دی. بوک کرسپ ناهد رد شتردق مامت واب تفر ولج و

و درک تسار رمک یرسع دوب، هتفر مه رد درد زا شتروص هک دشوردحیلا

ن روس دنک. ارتالفی نرو س تکرح تشا دن تئرج . داتسیا مارتح ابا هرابود

: دیرغ شتروص ورد تفرگ ار شا هقی
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... فرش یب منک! یم عطق ور تتسد دعب هعفد -

: تفرگ ار شیوزاب دودیو شتمس سرت اب میرم

. هبوخ حملا اعقاو نم ... نییاپ دیرب .یابد افطل دیشاب مورآ -اقآ...

یمدر هقی رود ارهب شناتسد راشف دنک، شهاگن یتح هکنیا نربی وس

دز: هفرس دوب هدروآ مک سفن هک ردحیلا کرسپ و درک رت مکحم شیوربور

اقآ... هشیمن رارکت ... هگید ید... -

: دشکب بقع وسرنار درک یعس میرم

د... ینوسرت یم ونم دی راد -

هراشا رس کدرواب اهر ار ظفاحم ی هقی نروس ، دیزرل هیرگ کهاز شی ادص

شتاوارک ، دندنام رفن ود ناشدوخ هرابود یتقو . دورب نوریب قاتا زا هک درک

: دیشک شندرگ تشپ یتسد مکحم و درک لش تینابصع اراب

! شم تشک یم ه نرگو دروآ سناش ... متسین لبق نر وس هک دروآ سناش -

: شندرک هتکس زا دیسرت یم میرم و دوب هتسشن نوخ هب شنامشچ

. نوتدوخ اب دینکن ی روطنیا -اقآ...

هیر هب قیمع ار اوه و درب رفو شیاهوم رد مکحم ار شتسد ود ره نر وس

و تخود میرم نارگن نامشچ هب هاگن ، تفرگ مارآ که یمک . دیشک شیاه

: تفگ
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. مدرگ یمرب دوز . نومب نیریآ شیپ -

و دوب هتفشآ رتف. نوری ب قاتا از نروس و داد ناکت رس عیرس رممی

ار نیریآ دیاب . دیشک یم ریت دوب هدیبوک هک ییاه ت شم زا شتسد ناوختسا

اگنه مامت و تفر نیی اهاراپ هلپ درک. یم جراخ ترامع رتزا عیرس هچ ره

کیزوم ی ادص رطاخب ار شدای رف هک دز یم س دح . دیخرچ ش تمس اه

شهامتی یارب یا هرذ اه مدآ .نآ دوبن مه مهم ش یارب رهچدن دن شاب هدینشن

! دنتشادن

گر . دمهفب دز، یم جوم اه نامهم ردنهاگ هک ار یبجعت لیلد تسناوت یم

هشوگ هب مشخ زا دوب هدنام مک هک یتاوارک و شتینابصع زا هدز ن وریب یاه

اه نآنهاگ مامت یخلا یب ووا دندیشک یم شتمس اهار دنک،نهاگ شترپ یا

کیش و دنلبدق درم اب صحتب لوغشم ر وصنم فرت. یم شردپ مست

دز: دنخ وابل ندید ضحم وهب دوب یشوپ

سپر! یدموا -

درم هب نروس یفرعم لوغشم شردپ و داتسیا ناشرانک فرح بی نروس

دش: سانشان

... نروس مرسپ -

: دیشون یا هعرج و دناخرچ ت سد اررد شنیاپماش یگالس درم

؟ فورعم ی هدازاقآ نومه -
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وفگت: درک نروس هب داد.ور ناکت دشورس رت قیمع ور صنم دنخبل

نو! مدیدج کیرش ... لماع زارآ ، نوشی !وا فورعم ی هداز اقآ نومه -

و تخادنا باال ییوربا درک، یم شهاگن هناخاتسگ هک زارآ لثم تسرد نر وس

: دنارذگ رظن ارزا وا یاپ رسات

. مارب تسین شآان نو شمسا ؟ نومدیدج کیرش نیا نتسه یک ؟ نومدیدج -

! مظفح وراز کرا نیا یاه دنگه هلک همه نم

یدز خرس هب مشخ هزا یناث دنچ رد زارآ گنر کردو شریقحت هلمج ابچدن

دوب: درسنوخ نانچمه شنحل یلو

... دیاش ینمه تداعس مک -زا

درک: جک ندرگ و دیش ون رخآ ارات شس یگال خرس تای وتحم

! میدش لمه یماف یتح دیاش . میشیم انشآ رتشیب دعب هب نیا -زا

رد تشاد هک ار یلا متحا شدوجو مامت و درک شهاگن ی ظیلغ مخا ،با نروس

دمآ، یم تازآبرد سرد شلا متحا رگا دز... سپ ، تفرگ یم لکش شنهذ

ار ماش تقو دشو کیدز هکن راکت مدخ درک! یم درخ ار شی بوررو درم ن درگ

و دنک یهارمه ار شنانامهم ات تفرگ هلصا اهف نآ زا روصنم درک، یروآدای

ارآز هک دش یم اهخیلا نامهم تزا شاد درک.سنلا هدافت سا تصرف زا زارآ

خالصاردز: ریت شا هنیس هب هنیس دشو کیدز ن یمدق
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! متشگرب و مدز ور هکدروهما هتقو یلیخ منم ... هلگشوخ یدایز ت رهاوخ -

لقا دح اوخمهک یم ور یکی ن... رادن تیباذج مارب هگید دیدج یار تخد

دصو زا دعب هس او ثراو ...هی شدعب و هنک رورپ متخت سلا هچدن ساو

! ملغب هدب میگلا س تسیب

نادن یمناد دشوزا ت شم شت ردق مامت اب هدارا نربی وس تسد ود ره

: دیرغ شیاه

! شمتسبن ات دنبب و تنهد -

شیپ نیریآ جاودزا یارب نتشاذگ رادم و رارق رمز ات شردپ هکنیا وکفر

ره وش شرهاوخ سرادن. بل هب راجزنا و مشخ تدش ارزا شناج دوب، هتفر

... دنتشاذگ ارمی شجاودزا رادم ورقراو تشا د

زارآ دن. دوب هداتسیا ظف احم دنچ اهنت و دوب هدش اهخیلا نامهم سلانزا

دز: یفیثک دنخشین و دیشک نروس یهبکت تسد

ویب هدش عورش هتقو یلیخ ، یزاب نیا هک دنچ ...ره قیفر هیزاب لوا هزات -

! شزا یربخ

اب زارآ دوو جن ار شیورب ور درم ی هرخرخ هک درشف مه یور نادند نروس

: تفرگ یزاب راهب شباصعا ترد ق مامت

و تسیب ... شیپ سلا هس ؟ یناط لس نروس هتدای بدو... شیپ سلا هس -

و نوساول وت تر امع هی هب یدز کتا تامد ...ابآ ینوراب بش ید...هی موس
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! یتشک باو خ وت ور درمریپ هی

غیت مد زا هک ییاه مدآ مامت دنک. رکف یروآد اربیای هک تشا دن یزاین نروس

فگت، یم زارآ که یدرم یلو دندوبن شیب یناسنا یاهی دوب،بزهلا هدنا رذگ

دب ییاج کی هک ناشیاب قر نیرت گرزب زا دوب!ییک راد مسر و مسا یدایز

هدرک شص خال هلولگ کی اب باوخ نرد روس و دوب هتشاذگ ارکاله ناشرس

دنک! ملع دق شیول ج وا رسپ زور کی هک کدر یمن روصت یا هرذ وحیت دوب

اررد شناتسد زارآ ... تشاد یدایز تهابش شردپ درک،هب یم تقد حاالهک

داد: همادا هن ادرسنوخ و درب ورف ش راولش بیج

ور مردپ هک یبش نومه !زا فورعم ی هدازاقآ متلا بند هک هتقو یلیخ نم -

مامدآ ، شدع سلاب گس...ود جول یتخادنا ور شلا وما ینداو نوا یداتسرف

دادی! شتاجن تدوخ هک؟ هتدای وربشکن... تر خهاو دوب کیدزن

، دناسرب لتق اتهب دوب هدیدزد ار نی ریآ شو واچ هک یزور هب نروس نهذ

درک: زاب بل تینابصع دزواب کب شلف

-وت...

داد: ناکت رس زارآ

نیمه ...قفط ترهاو خ تقو رس مداتسرف ور شوواچ نم نم! -رآه...

بش هفصن هک یرتخد نوا . ندرک ذوفن مه تتخت وت یتح نم یامدآ . تسین

،هب داتفا اه زاپهل هنحص نیا ندید رطاخ تب رادراب وخبادیونز ترانک
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رارکت داد؟نم! ر وتسد تاباب نز هب یک و داد ماج نا وراکنیا تاباب زن روت سد

نم! نک...

خنو نامشچ هب هجوت یب زارآ دزو یم یدوبک هب مشخ از نروس گنر

داد: همادا شیورب رو درم ی هتفرگ

متساو خ یم نم ! تتخت وت هتسرفب ور یکی رکمد روب جم ور تاباب نز نم -

رد هب نوج ! ننوج گس تیگدنز ...انزی کرد هب متسرفب تور هچب و نز هک

! یناطلس نروس مریگب وراتز ترادن و راد هک ما جنیا حاال،نم ویل ندرب

شمشخ مامت و درک مگ ار ناکم و نامز . دروایب تقاط تسناوتن رگید نروس

نیمز یور شیوربور درم که دیبوک تشم نانچ و شناتسد رد دش تشم ،

دش: نوخ رپ شا ینیب دو اتفا

لا! غشآ تمشک یم -

ه ناشن شتمس و درب هح لسا هب تسد و درک اررپ ترامع گرزب سنلا شدایرف

تشپ نهب یمز یور دید. شدوخ تمس هتفر هناشن ار زارآ ی هحلسا هک تفر

دیدنخ یم ه ناراو هناوید ویل تفر یم خنو شا ینیب وزا دوب هدیشک زارد

دوب: هتفر هناشن وا تمس ار شا هح لسا و

؟وت...وت ترامع لخاد م رایب هحلسا متسنوت روطچ هک...هک هلا وس تارب -

وتو یا ظفاحم نا ونع نماالن...االنهب یامد !آ یتف رگ تسد ونم یدا یز

! نتسه ترامع نیا یاج همه تاباب
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دش: مکحم هحلسا ودر هب نروس تسد

! دنبب و تفیثک نهد -

دش: ولبدن درک شنت نوتس تسد زارآ

-بنز!

: دیشک شدولآ نوخ ینیب هب یتسد و درک شت وعد ندرک کیلش به

! نزب یدرَم ...گاه یناطلس نروس نک کیلش مگیم مراد -

نوخ هک بدو هداد لوق شی انیاس .هب دشکن مدآ هک دوب هداد لوق نروس

هتبدو: شاذگ شفعض هطقن یور تسد وحاالوا دزیرن

تکرش ماهس رذه هرذ تردپ ینود یمن یتح زونه ؟خآ... ینوت یمن -

و نز ِمرگ ترس هک ییازور نومه زا تسرد تخ! ورف هبمن ور تیزاسو ادر

اب یدوب هتشاذگ شاپ ور تنو ج هک یتکرش ماهس رتشیب هرذ هرذ دوب، هچب

هی زج یچ ...یه نروس یتسین یچیه هگید شرخیمد.وت زا تفگنه تمیق

! تخبد یب هدنزاب هی زج یچیه ی... دصرد ود رادما هس

و اهابچگن سلا هک ار یزیچ مامت شردپ دش. شا هریخ هدز تهب ن روس

نامه وحاال دوب هدرک ناشنمشد میدقت یتسد دوب،ود هدرک ظفح نا دند

! دناوخ یم جرز شدوخ شردخکا یارب ن مشد

: دیشک شیاه سابل هب یتسد دشو دنلب دید، دزهیوارا تهب هاگن آزارکه
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ات یزیرب و منوخ هک نرظتنم نم یامدآ ! ینک ک یلش نم هب ینوت یمن -وت

نوا مولعم همه...زاکاج لوا ور ترتخد و نز نوخ و نزیرب و تنوخ

هک نشابن نم یامدآ نم، تمس نتفرگ ور نوش هح لسا هک ییاه ظفاحم

ت هدرو خ مسق ردارب هکملث یدرم مولعم اجک ننک؟زا یم ابیز شقن نراد

ریز هر اذن غیت نم ی هدارا وابهی هشابن نم یامدآ ،زا یراد دامتع ا شهب

ت؟ هچب و نز یولگ

هطقن اب یزاب دوب! دلب بوخ اهار مدآ یاه هتشاد و حور و نهذ اب یزاب

درم ینچن یذوفن شوایس هکنیا رو صت هینا ث کی زا نروس ... ناشفعض

شوایس درک. کاپ وا فرح ارزا شنهذ عیرس و دیرب سفن ، دشاب ی کفیث

مدر، نیا و شیارب دوب رتردارب ، ردارب زا شوایس نکد. تنایخ تسنا تو یمن

رد شیاه مدآ یتح . دریگب یزاب هب هنادرمان ار شنهذ هک دوب دلب بوخ

هیاس و سانیا هک یا هناخ دوب. دلب ار شا دنواخهن دوب درکه ذوفن ترامع

تظفا حم یارب دوب هداتسیا شنوریب شوایس و دندیشک یم سفن نآ رد شا

... دریگب ار شیاه نیرتز یزع ناج تسنا وت یم درم نیا ناج! ِتمیق هب

اباب! ... نروس -

درم ات تسب مشچ یا هظحل ، دیچیپ ششوگ رد هک شردپ ی هدز تهب یادص

ار یا هت شاد رتین گرزب شردپ . دناوخن ار یگدنامرد شنامشچ زا شیوربور

ب جعت وحاال،اب دوب هداد داب دوب،هب رکهد ظفح یزجخالف هار هکاوزا

درک. یم هاگن ار شیوربور منهج
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هحلسا مرسپ ور نم ترامع وت یقح چه ؟هب هکیترم ینک یم را کیچ -

؟ یدیشک

سونر هاگن رد رت قیمع ار شزیمآری قحت هاگن ،آزار تفر رهکباال وصن دم ایرف

: تخود

و هار وگب تامد فنکم.هبآ یرعت تاب اب هساو هگید رود ههی شیمن م هلصوح -

مت. سین روبص دایز نم ! مارب ننک زاب

،اب نروس و دیشک شیولگ زری ندیرب رس حتلا ارهب شتسش تشگنا و

: تفگ اه ظفا حم هب باطخ شخمش زا هفخ یادص

هرب... دیراذب -

اپ ریز و دروآ نییاپ ار شرورغ هک راگنا و دروآ نییاپ ار شا هحلسا و

دز: داد یوا نیشن بقع زا هدز تهب شردپ رکد. هل

! نروس -

رود ترامع و دوب هداتسیا راگنا شبلق . دنامب آمار تسناوتن رگید نروس و

درک: تکاس ار شردپ یتح زارآ بهب اطخ شدایرف . دیخرچ یم ش رس

نک! ومگ تر -وگ

وا تمس ار شا هحلسا زونه هک بل،ردحایل جنک دنخ شین نامه اب زارآ

هتشاذگن ولج یمدق زونه روصنم و تفر نوری ب ترام زاع دوب هتفر هناشن
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هناشن ترامع للجم و غارچلچ ر تسول تمس ار شا هحلسا نر وس هک بدو

: دیشک داد شدوجو قمع زا هشام نداد راشف ناب امزمه و تفرگ

... یتفرگ یچمزو همه اباب! یتفرگ مزا یچمزو همه -

شا هت سکش یاه دش!تهک درخ و داتفا نیمز تردق مامت اب نیگنس رتسول

هشوگ هدارا ،یب روصنم یتح اهو ظف احم و دندش باترپ یفرط هب مادک ره

قیمع ار یسونر هنوگ ه شیش یا هکت ، هظحل امهن تسرد و دنتفر گ هانپ یا

شنا وختسا زغم ات درد رکد... مخ وناز اه هشی ش هدرخ نامه یور و دیرب

: تشاذگ ولج ی مدق ینارگن اب روصنم و درک ذوفن

ک... یم را کیچ اباب ... نروس -

هدنخ . تخود مه ارهب شیاه بل نرو یس هدنخ هک دوب هدشن متما شفرح

درد: ِرس وزا یبصع یا

... نودنخن ونم ؟ ندوب ردپ زا یمهف یم یزیچ اباب؟وت -

: دیشک دایرف و تفرگ ورسباال درک پر تشم

ناخ! روصنم نودنخ -نمون

و پییانرتف روصنم یولگ بیس راد... گر و دوب نوخ هی ساک شنامشچ

دز. سپ ار شتسد مکحم نروس که ندش دنلب اربی دنک شکمک تساوخ

هک تشاد درد یردقنآ شبلق ورد دوب هتفرگ هار شا وگهن یور مخز زا نوخ

و دندش تسس هظحل کی رد هک ییاهوناز . دمهفن ار شیاهونا ز شزو س
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ینارگن اب روصن م هاگن و دات اسی شیاهاپ یور یند نک ناج .هب دندز شنیمز

دز: ود ود نیمز یور ینوخ یاه هدرخ هشیش یور

... تونا -ز

دز: دنخلت و داد ناکت رطف ود هب رس درد اب نروس

شیتسکش یروط اباب! یتس کش و مرمک ... هشاب اباب؟ مگب تهب یراد تسود -

ش هچب وت رطاخب هک ور ترتخد ... ندش هرساپ ساو مدنک جنو راب ره هک

ی دروآ و ید رک رود ش هنوخ و شرهوش وزرزا دوب،هی هداد تسد زا ور

هرذ ور مرادن و راد هک یسک ؟نز هشب روخش ال نوا نز چی؟هک هک اجنیا

ووت... دروآرد مگنچ زا هرذ

دز: داد و دیشک شیاه یهبرهی تخس راهب اوه

! یدرک شمیدقت یتسد یتسد -وت

... نروس -

دشووا هدی شک اه هبباالیهلپ شهاگن ، دیچیپ ششوگ رد هک نیریآ یادص

یلسع نامشچ دید! نارگن ینامشچ دوب،اب هدرک ضوع سابل ارردحلایهک

یمن . دنامب اجنآ وا هک تساوخ یمن نروس ودمیدزو ود سرت زا شا

نیریآ دزو. وسزسب نا مناخ رصق نآ رد شدوخ لثم شرها وخ هک تساوخ

اتاق نوریب اپهب شردارب ناج ِسرت وزا دوب هدی نش ار لگوهل کیلش یاد ص

اراب اتوا تفر یم شتمس نلبد هیا مدق ،اب ردارب نامه وحاال دوب هت شاذگ
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میرم هب باطخ و تفرگ ار نی ریآ تسد ، دیسر هک اه .باالیهلپ دربب شدوخ

: تفگ هلمج کی دوب،رد هداتس ردیا بوچرا ردچ هک

. نییاپ رایب ور اه -بهچ

رت مکحم ار نیری آ تسد ، دشاب مهم شیارب یسک فرح ای هاگن ه کنیا ویب

تدبر تشاد شیاهوناز شزوس درب. نییاپ اه زاپهل شدوخ لا وبند تفرگ

ناشهار دس روصنم ، نامتخاس یجورخ کیدزن مه... شبلق درد دشو یم

دش:

مرا! ذیمن -

جک ندرگ هنادرسنوخ نروس و داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ نیریآ

درک:

! هشب مومت منوج تمیق هب اهگ یتح مرب... یم مدوخ مرواب هاوخ -من

شیپ ار شیاه هچب تساوخ یم هک دوردحیلا رشف مه یور ددننا روصنم

رابجا و روز زج یها ر چیه و دوبن دلب ند رک یرد پ یلو دراد هگن شدوخ

یب نروس و شدنو کیدزن درک هراشا اه حماظف فنرزا ود ،هب تخانش یمن

شدوخ ی هقیقش یور و دیشک نوریب شرمک تشپ ارزا شا هح لسا یلطعم

: تشاذگ

! شمرب یم هدش هک ممنو ج تمیق هب متفگ -

: دیود روصنم هاگن رد سرت و دنداتسیا اه ظفاحم
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... نییاپ رایب ور هح لسا نوا ! وشن رخ -

درک: شهاگن تشحو اب نیریآ

! نکن ... نروس -

دشو رت قیمع وسرن دنخلت دوب. اررپکهدر اهسنلا هچب ی هیرگ یادص

دوب: شردپ هب باطخ اما شیاه فرح . درشف رت مکحم ار نیریآ تسد

رانک... نشکب وگب تامدآ هب مدشن رخ ات سپ یس! مینشا بوخ ونم -وت

رغدی: شیاه نادند نایم زا روصنم

هک یسک هدشن هداز ردام ش...زا سیلپ رهوش شیپ هدرگ یمنرب نم رتخد -

م رتخد یلو هدیم سپ ناوات مدوخ تسد هب زارآ ! هراذب نمکاله رس داوخب

روز هب هکنیا زا لبق ات سپ ... ننوم یم نم شیپ اج نیمه ، شاه هچب و

! نییاپ وربرای یتفوک ی هحلسا نوا ، مشب لسوتم

. تفرگ ار شسفن هحلسا کیلش یادص ناهگان دزو داد ار شرخآ ی هلمج

دز: ادص تشح ابو میرم و دیشک غیج سرت ناب یریآ

-اقآ...

نروس ینوخ یوزاب ارهب شهاگن تهب زا هدش داشگ نامشچ اب روصن م

هیرگ هب وا ناج ِسرت زا نیریآ درک! هفخ ولگ اررد شخآ نروس و تخود

: داتفا
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؟ یدرک ر اکیچ نرو ...س نروس -

شا هتسشن نوخ هب هاگن دوب، هدش دوبک درد زا شتروص هک ردحیلا نر وس

: دیشک یا هدیرب سفن و تخود شردپ اربه

کنرا... ورب منک! یم ک یلش لقمب دعب...هب ی هعفد -

: تفگ هدیرب ه دیرب و تشاذگ شردارب یوزاب یور ار شنازرل تسد نیریآ

... هریم نوخ تزا هراد ... هراد -

حاال یتح . داتسیا اج نامه ، درادرب شردپ زا هاگن یا هظحل هکنیا یب نروس

دنک. هولج فیعض تساوخ یمن هم دوب،زاب هدروآ رادنب شسف ن درد هک

شیورب ور نیریآ دو ناخر چ شرسپ و رتخد نیب ار شمگردرس هاگن روصن م

رکد: دقعمل

نکی؟راده یم ثاتب یروطنیا ور تندوب ردپ ؟ یاوخ یم ن ومنوج زا یچ -

ت! هچب یمهرزا نوخ

هن اردپ و دوب شدوخ فرط کی دید... یم جمنه طسو ار شدوخ ر وصنم

هلو لگ گیدر،پرسیهک فرط کی و شیا ه هشوگر گج یارب یروز ن درک

... دهد تاجن ناشم ظلا ردپ تسد ارزا شرهاوخ شو دوخ ات دوب هدروخ

شرسپ نوخ ندیک چ یادص دشو بارخ شرس یور هشیمه زا رتدب ایند

میب وجه زا تشاد شرس ! ششوگ رد دش گرم سوقان اه، تکراپ یور

یهت یادص ؟ دوب هدرک هاب تشا ار اجک ... تفر یم یگج سولا کی ی هفقو



1029

ارهب ینز لبق، اه سلا هک یزور مهان زا تس "رد داد یم با وج شلد

و دشاب شدوخ ومکالربیا مامت لویابجرا، قشع مکح اتهب تفرگ تراسا

"... شیاه هچب ردام

یمدق زونه نرو وس نیریآ و تسک ش شر ،مک تفر هککران ناشیولج زا

و نانز سفن سف ن دشومینا رضبزاب هب نامتخاس رد هک دندوب هت شادنرب

: تشاذگ لخاد اپهب هتفشآ ابحلا

هرصاحم ور ترامع هگید ه ظحل نچد ات سی ...لپ دیربب اجنیا زا ...بدیا دیاب -

هنک! یم

: دیشک دایرف روصنم و درک ش هاگن تهب اب نروس

ادهد؟ ربخ س یلپ هب یک یچ؟ ینعی -

درک: همزم ،ز ترامع یرآورد یمیمص تس وود راکمه ندید ،امتزا نیریآ

ارچ... امش امش... -

مامت کانتشحو یگدنمرش کی ملث یسح و دیخرچ شتمس ینام هاگن

یعقاو یور ندش راکشآ !زا دیسرت یم ن یمه زا هشیمه . تفر ارگ شدوجو

دوب. هداد ناشبیرف و دنتسناد یم شردارب لثم ار وا هک ییاه مدآ شیپ شا

هزات و درک هاگن نروس دهد،هب یباوج هکنیا فرتوبی نییاپ شیولگ بیس

دید: ار شا یمخ ز یوزاب
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دنچ .ات هداد ربخ سیلپ هب زارآ هکیترم .وان اجنیا زا دیرب االن نیمه -

... هگید هقیقد

هجو ویبت تفرگ ار نیری آ تسد . دونشب ار شف یرح همادا که دنا من نروس

هب ور نامزمه و دیود ترامع یتشپ مسترد ، تشاد یزیرنوخ هک یمخز هب

دز: داد یظفاحم

ایبر... نک لغب ور اه هچب -

شرهاوخ تسد هک ردحیلا نروس و تفر اه هچب لا بند هب عیرس ظفاحم

،ددیو: تشاد تسد اررد

دوز! ... نوریب دیربب ترامع زا ور ناخ روصنم -

داد: همادا درک یم ناشهاگن رادمن و هدز تهب نامش هکابچ میرم هب وور

... میرم ربو نوشا -بها

زا یا هلمج ندینش دوب،اب ه تشادنرب مدق زا مدق نهزو هک ردحیلا روصنم

ظفاحم دشو هدرشف شبلق ، تشادن ار شعقوت دصر د کی یتح هک نروس

رد ناش یرسپ و ردپ طب اور دوش. اخجر ترامع داتزا ندرک شکمک اهسعیر

شرد هکپ دوب هدشن افو یب یردقنآ زونه ، نروس یلو دوبن یبوخ تیعضو

فارر... شدوخ و دنک اهر سیل پ تسد اررد

مهه والزا نرو وس دوب هدش کرا پ نیشام دنچ ، ترامع یتشپ طایح رد

نروس . تسشن لور تشپ ینام و درک نیشام راوس ار اهولقود و نیریآ



1031

رادشه دوب، هدمآ دنب شنابز سرت زا هک نیریآ هب وور تفرگ رارق شرانک

داد:

! شاب دوز توببند... دنبر -مک

زا تسناوت یم هک یتعرس تیاهن اب ینام دشو راک هب تسد عیرس نیریآ

هدز نوریب یاه گر و دوب هدش کدوب درد دشت زا نروس دز. نوریب ترامع

حلا، نآ اب یلو دنتشاد رخاشب زاحلا تیاکح شا یناشیپ و ندرگ ی

کیدزن ی هلصاف هکاب روصنم ی هدننار به باطخ و درب شلیاب وم هب تسد

دز: داد رکد، یم یگدننار اه نآ زا

ورب! هگید ریسم هی ؟زا میتفی ریگب مه اب نوم همه یاوخ یم ؟ یقمحا -

تشحو هاگن رخآ، ی هظحل نروس و داد رییغت ار شتکرح ر یسم عیرس ه دننار

خیلا شلد وهت دید ار میرم ی هدیسرت نامش وچ شردپ ی هتسکش و هدز

هب دنتشاد مادک وبدوحاالره هتخیر مه هب هق یقد دنچ رد زیچ همه دش.

و دوب هدرک اررپ نیشام اه هچب یرگهی یادص . دنتشگ یم یتا جن هار لا بند

ندینش ضحم وهب تفرگ یرگید هی رامش حلا دید.ابهنام یم رات نروس

: تفگ ، شوایس یادص

! هگید یاج هی یربب ور واسهی انیاس ...بدیا دیاب هدز... ور ترامع در سیلپ -

یادص شزرل ، ناشنتفر ول زج هب هک دیمهف شوایس و دوب درد رپزا شیادص

رادد: مه یرگ ید نردلیل وس
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؟ هبوخ نوتلا -اقآ...ح

زا...خآ! ربب رادرب ور هیاس و انیاس مگیم -ِد

تسد ینارگن اب نیریآ دش، هرا شتسد زا یهک شوگ دزو شناوختسا هب درد

: تشاذگ شا هناش یور

؟ یبوخ نروس ... نروس -

هکت نیریآ و درک زاب درشف یم مه یور درد تدش زا هک ار ینامشچ نروس

حلا، مهنا اب یلو دندیزرل یم شن اتسد درک! هراپ ناد ارابند شلا زاش یا

د ایرف ات درب نادند ریز بل وسونر تسب شردارب مخز وری مکحم ار شلا

درک: یم همزمز تو خیر یم کشا رایتخا نیب یریآ . دشکن

ارچ... ؟ هخآ یدرک وراکنیا ارچ؟چرا -

نروس و مدنا شناهد ،رحفرد تسشن شتسد یور هک نر وس سامل تسد

دز: دنخبل نکندی ناج به

... تسین یزیچ ... مبوخ -

گتف: هدز هبت ینام ناهگان دزو ود ود شهاگن در نیریآ اگنه

! هئویرآ -

مه افصهل نامه درک.زا هاگن بقع وهب دروآ موج شه یولگ هب نیریآ بلق

هل صاف هکاب یگنر ی کشم یاتویوت نام رف تشپ ار ویرآ تسناوت یم
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شرس تشپ بوکخیم هنیآ ،زا نروس اگنه . دهد صی خشت دمآ، یم ن اشلا بند

ادددز: ینام هب باطخ ناه وگان دوب

! دیابن میش... ب ورب ور ویرآ اب دیابن ورب! ر تدنت -

زاگ لا وریدپ دوب،اپ درکه رارپ شنا ج مامت خیاتن سح منایردحلایهک

شار روضح هک دیمهف دش،آویر ناهدر میشا نیب زا هک نیم وه درشف

منهج نایم ار زور هس هک ید درک.رم رتشیب ار شتعرس و دنا هدش ه جوتم

. دریگب ارپس شا یگدن ز لیلد ات تفر یم وا لا بند دوب،حاالهب ه دنارذگ

ینام وگزیر بی قعت وبدو هتسش شن رانک یدار م شراکمه ار! شا هد اخاون

هب ود دهد،نآ راول ترامع زارآ هکنیا زا لبق دوب. ادده هجیتن هرخ باال

اه هچب مکحم نیریآ دن. دوب هدیسر ترامع هب ینام ندرک بیقعت ی هطساو

هب مادم شسیخ نامشچ دزو یم سفن سفن سرت وزا دوب رکهد لغب ار

اررد شبلق دوب. هدید ار وا مه ویرآ و دید یم ار .رآوی تشگ یمرب بقع

دوب! دهدی شنمشد نی شام

رتزا هدنامرد و دیبوک نیشا م دروبشا هبد تردق مامت اراب شتشم نروس

درب: ادصباال هشیمه

یرسعرتبور... -

و دوش رود ویرآ نیشا زام درک تالش تسنا وت یم که یتع سر تیاهن اب ینام

مه اهرد هچب ی هیرگ و ناشیاه سفن یادص دش. یکاخ ی هداج اودر
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ندیس زار لبق درک.یابد یم فرک زیچ کی هب طقف نر وس و دوب هتخیمآ

درک. یم رارف و دنادرگ یمر ب ویرآ اهارهب هچب و نیریآ ، رتشیب یاه سیلپ

یم یکاخ ی هداج رد تعرس هب نیشام ت. شگ یمرب شا هداوناخ شیپ دیاب

ار نیشام ینام داد. تسیا رو تسد دزو ایرد هب لد هظحل کی نروس و تفر

: دیخرچ نیریآ تمس نر وس کدرو فقوتم

! شاب دوز شو... هد ایپ اه هچب -اب

: دناخرچ وا تروص اررد شهاگن ینارگن با نیریآ

... نروس -

درک: اررپ وا هیا شوگ شدایرف و تسشن ک شا هب نروس نا مشچ

وش! ه دایپ مگی -م

دوب،زا سرت قرغ شناج هکتمام وردحیلا دیشک یا هدیرب سفن نیریآ

رکهد نشور ار ناشفارطا یمک رون درب. نوریب اهار هچب دشو هد ایپ نیش ام

و درشف زاگ لا دپ یور اپ !مینا داتسیا شرسمه دیند ضحم هب ویرآ و دوب

نیشا اردز!م شبقع کی ودالتس وره تف رگ فده ار نیشام تقد اب مارید

ن یریآ یاپ یولج دشورآوی فقو وتم دیخرچ ش دوخ رود رت ولج رتم دنچ

د: ایرف دزو زمرت

... نیریآ وش راوس -

وسرا اه هچب .اب درپب نور یب شا هنیس هسفق زا دوب امدنه مک نیریآ بلق
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درک: سامتل دشوابرگیها نیشام

... تزا منک یم شها وخ ویرآ هرب! راذب ادخ ور وت ویرآ ... ویرآ -

هظح ننآل یریآ و درک شهاگن نروس یارب نیریآ ینا رگن زا هدز تهب ید، ارم

وااب یردارب و رهاوخ زاارطبهی یدارم دیمهف یمن هک دوب هدیس رت یدح هب

دش ثعاب نیمه و تخادنا یم ارردچها شدوخ تشاد . درادن خرب نروس

: دنزب دایرف و دبوکب ت شم نامرف رد شتردق مامت اب ویرآ هک

! نزن فرح ... نزن فرح -

ریگتس د مرجم اب یراکمه مرج ارهب شرسمه تسا نکمم هک تسناد یم

هب ندیسر ات یزیچ . دیشاپ یم مه زا تش اد شبلق و تسنا د یم . دننک

و درک روبع نیریآ شوگ زاکران تسرد یا هل ولگ هک دوب هدنامن نر وس نی شام

دز: داد ویرآ و دیچیپ نیشام دوادر ردرپ دای خ...رف اروس ار یمارید هناش

! دیدزد وب نوترس -

هک یردحیلا دارم و تفرگ نییاپ ورس درش ف شبلق اهارهب هچب ن آیری

: دنزب رحف ات دنک ناج داد، یم تسد ارزا شا یرای شوه ادشت

! نتسین ... یناطلس نروس ...زاآمدهیا نروس یاه مدآ انیا ...اانی... درگرس -

لوغشم نرو، ابس شا یراکمه دوجو اب ینام هک دیمه ف هزات ویرآ و

هدش راودمرعهک یدی دج دارفا . تسا ناشرس تشپ ن یشام هب یز ادناری ت
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اه هچب نو یریآ و دوب هدش یمخز یدارم . تشاد رها کی اهنت ویرآ و دندوب

ار شا هداوناخ ناج فرت.یابد یم نادیم هب اهنت شدو خ دیاب ... دندوب مه

نیریآ طخابهب آوردو نوریب شرمک ت ارازشپ شا هح لسا داد! یم تاجن

درک: سامتلا ، تشاد شوغآ اهاررد هچب و دوب هتفرگ نیی رساپ هک

یمرب مه !اب هنوخ میریم ...ام مدی م نوتتاجن بخ؟نم رستوینراباال... -

... هنوخ رگیدم

: تفگ ینارگن واب تشاذگ شراکمه یمخز ی هناش یور تسد و

منک. یم شهاوخ ... رایب تقاط -

دز: وزرا درک شهاگن هتسشن نوخ هب نامشچ واب دروآ رسباال یمک یآیرن

! ماوخ ...نیم مدب نوتتسد زا ماوخ یمن ... نییاپ رنو نم گرم ... نیی -رنواپ

: تفر یواگ وگهن زا کشا و درک زارد تسد ویرآ

مدیم! لوق رگمد... یمرب دوز -

ارزد. یزک رم لفق شدو هدا ،یپ دشاب نیریآ زا یف رح رظتنم ه کنیا ویب

کهردار درک یم سامتلا حلا وابانی تفر یم شوه زا تشاد شراکمه

تشاد ن دصق ویرآ و دندوب هداتفا ریگ هکرع نآم نایم شا، هداوناخ و دنک زاب

رد یگنر شمکی نلبد یسا .ش دناشکب گنج نادیم نایم شدوخ اهاراب نآ

کیلش ن روس اهو نآ نیشام تمس هفقو ویب دوب هداتسیا ناش یکید زن

هتفرگ هانپ نیشام تشپ هک وردحیلا هدش هد ایپ نرو وس درک.مینا یم
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یریگ فده کی اب ویرآ هک نیمه دو ندرک یم کیلش نیشام تمس دن، دوب

شد... غقر توکس اجرد همه رکد، خاروس ار حل سم درف یناشیپ ق یقد

هک ردحیلا ویرآ . دنونشب ار ناشبلق نابرض یادص دنتسناوت یم هک یردقنآ

ن ییاپ ار شا هحل ومنایسا تشگرب بقع هب شهاگن دز، یم سفن سفن

ناج و درشف مه یور نادند تردق مامت ...یرآواب دوبن شران ک نرو .س دروآ

: دسرپب اددات

یِک؟ -زا

: دیشک دایرف دشورآوی اهر شنت رانک ، ینام تسد ود ره

؟ ینک تنایخ هک یدش د رمان ردقنوا یِک -زا

رآوی تمس ار شیاه دوش،قمد ریگتسد دوب نکمم ه کنیا هب هجوت یب ینام

تف: رگ وا ارستم شا هحل ویرآوسا تشادرب

منک! یم ک یلش ادخ منک...به می کیلش ! درما ولجن ولج...این -این

هحلسا دنک. میلست ار شدوخ تساوخ یم داد. همادا شیاه مدق هب امین

د: اتسیا ییرآو مدق دنچ ورد درک اهر یراه هنایم ار شا

! قیف هر راکتنایخ قحاین رد فطل نیرت گرزب وت... تسد هب ندرم -

: دیرغ شیا ه ناد ند نایم وزا درک رارف ویرآ نامشچ راص زاح یک شا هرطق

یزور ؟زا یشب د رمان ردقنا یتسنوت یِک !زا فرش یب وش هفخ وش... هفخ -
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اب مدق ع مسارم کهوت یزور ؟زا ندیرب رس ممشچ جول وچبهمور نز هک

و دوب انوا ت سد وت تتسد یِک ؟زا ننک نومنوراب ریت نتساوخ یم ن یریآ

نم؟ هب یدز یم رجنخ

درک: شهاگن درد اب ماین

نم... منک... یم میلست وخدوم نم ! یراد قح یگب یچ هم...ره دنمرش -

: دیشک دایرف و داتفا ویرآ رس تشپ هب شهاگن وگانهنا

! شاب بظاوم -

ار شدوخ و ددیو شنا وت مامت اب ینام . داتفا قافتا هیناث دنچ رد زیچ همه

وناز زونه درک! خاروس اشار هنیس هسفق یا هل ولگ و تخادنا ویرآ یولج

ضراب وهب تفرگ ارباال شا هح لسا ، هدیرب ِسفن اب ویرآ هک دوب هدرکن مخ

! شبلق دوب...رد هدرو خ هلولگ ینام که ییاج نامه اقی درک...قد کیلش وا

اترد دوب یکرهد فخم نیشام اررد شدوخ هک ید ،رم شیوربور جناو درم

یور سورنار، ناج شدنب تشپ و دری ارگب ویرآ ناج بسانم تصرف

دوب!رآزا هدرم زارآ ... داتفا کاخ هب زاب نامشچ واب دروخ نیمز شیا هوناز

دوب... هدرم و هداتفا کاخ بسرد،هب شفاده زاا مادک چیه هب هک نیا یب

هیناث تسرد دشو مخ شیا هوناز . دتسیاب رساپ نآ زا رتشیب تسناوتن مینا

نیمز یور دشو حقله شنت رود ویرآ دنمتردق ناتسد ، شنداتفا زا لبق یا

رچابیار تسناد یمن ویرآ نکدو یم ناج ششوغآ رد تشاد ینام . تسشن
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: دزیر یم کشا روطنآ شرا کتنایخ قیفر

؟ هخآ یدرک ید؟یچکرا رک یچکرا -

ومینا دنکن یزیرنوخ نآ زا رتشیب ات درشف وامی مخز وری تسد مک حم

: تسا رخآ یاه سفن هک تسن اد یم

... ویرآ -آ...

دز: داد شا هناد رم ضغب اب آویر

! قمحا نزن فرح زنن... فرح -

ارهب تاملک یند نک ناج وهب تخود وا سیخ گنها رارد شرا ت نامشچ امین

: دروآ نابز

نم... !میودمن... مدرک ید رمان ویل...نا... مدش ر وبجم نم نم... -م...

... یلیخ مرب... وت یاج یاج...هب ...هب رخآ ی هظحل متس نوت نم... هکنیا

! هبوخ یلیخ

دز: قه و درشف وا مخز یور تسد رت مکحم ویرآ

. نزن فرح ... نزن فرح -

دز: دن خبل ناج ویب داتفا هرامش به مینا یاه سفن

... مشاد اد یفیح ... ندرُم هساو -وت...وت

: تفرگ هار شب یل هشوگ از نوخ دزو وسهفر
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! یراد قح مه... ینکن ن... گاه...حالمل یتح ... یتح -

داتسیا نامز ... تفر شنت زا ناج دشو جک رطف کی هب ناج یب شند ورگ

ددا. ناج ششوغآ ،رد تسن اد یم شردارب لثم ار وا یزور یدکهیرآو ورم

هی رجنپ هب هیرگ اب نیریآ و دوب هدش یمخز شرا کمه دوب... هدرم ینام

نیشام نآ نوریب نرو وس ویرآ وحاال،هنتا دنک زاب اتدرار دیبوک یم نیشام

اهنت مه ،حاالاب دندوب هن شت مه نوخ هب یزور هک ید .دورم دندوب هدنا اهم

! دنزی رب نوخ ات دندو ب هدش

ردام یاد رخآ،ص تاظحل رد مینا یاد میشدین...ص ادص شرس یرآورد

یادص ،"! ینک تبقا رم مرتخد زا یتسنوتن ت قوچیه دز" یم ضهج هک نیریآ

مارآ ار ینام ! هلصاف نآ زا یتح نروس یاه سفن یا دص ... نیریآ یاه هیرگ

سا بل مامت وحاال دوب هدیشوپ هایس دش.سرات دنلب و تشاذگ نیمز یور

ار شیاه مدق و درشف شتسد رد مکحم ار شا ه حلسا دوب... یکاخ شیاه

و دیب وک یم نیشام رد ارهب شدوخ نیریآ . تشادرب نروس نیشام تمس

ی هزاجا دوب شرس رد یهک یاهادص شدین... یمن ویرآ و دیشک یم غیج

کی بلقیکه نابر ض هاگتسد قوب یادص یتح شرس .رد دنداد یمن ندینش

دش.رد یم هدین ش مه دوب هدرک شارعاالم نیریآ یبلق تسیا سلاقلب،

یم یدکه یرم همزمز ! دنکن حالشل تفگ یم هک دوب ینام هی مزمز شرس

جزری . دوبن دب لوا نامه زا ینام هک تسناد یم ویرآ و هدوب ر وبجم تفگ

مه تسد هب تسد زیچ همه و ینام گرم ، دندو ب هدیشک اه هچب و نیریآ هک

. درادرب نروس نیشام تمس هشیمه رتزا مکحم ار شیاه مدق ات دوب هداد
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شما مت هک دوب شتقو دش! می مامت هشیمه یارب راب کی دیاب یزاب نیا

دنک...

ی هندب ،هب تسد هب هحلسا یدرم هک شدین یمن و تشاد یمرب مدق

دنک: یم سامت لا بل ریز ، درادن یهار چیه هک وردحیلا هداد تهیک شنیشام

ادخنای... ور -این...وت

ار شتسد هب نی دشهیریآ هتسب نوخ،شلا و دیزرل یم شتسد رد هحلسا

ادص ششوگ رد گرم سوقان مثل ویرآ یاه مدق ی ادص دوب... هدرک خرس

نیا هک ینز ی هرهچ دوب. شمشچ یولج مادم انیاس ی هرهچ و درک یم

گیدر دوب هداد لوق وا هب نروس هک ینز ی هرهچ دوب! هدید باوخ ار هظحل

دیاب . دندوب شرظتنم وسهیا انیاس دوش. ریگتسد تسناوت یمن ... دشکن مدآ

. تشگ یمرب شا هداوناخ شیپ دیاب ... تشگ یمرب

شلد ر تشیب یامشنی، هرجنپ هب شیاه ندیبوک تشم و نیریآ غیج ی ادص

رگا دش یم رفنتم نه؟ رگم دش... یم رف نتم وا زا نیریآ درک. یم نوخ ار

ویرآ رخآ مدق ؟ دیرد یم ار شرسمه ،نت شردارب ی سالهح زا یا هلولگ

نی شام رانک شندیسر دشاب نامزمه دوب، هدید انیاس هک یباوخ لثم تسرد

یندرگ گر و خرس تروص اهو مشچ اب نروس هک دوب هظحل نامه اقیقد و

و تفرگ می مصت هظحل کی شد،رد یم رجفنم راشف تدش زا تشاد هک

هاگن و درک خاروس ار ویرآ ی هنیس هسفق شا هحلسا زا یا هلولگ ! هناشن

ینوخ هب ندر ک هاگن یاج .هب دنام یوا هدز تهب و خرس هاگن ن،امِت روس
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کیدزن هک یمخز هب ندرک اگنه یاج درک،هب یم خرس ار شس ابل تشاد هک

ددی... شدوخ ارامِت کرتخد و دیخرچ نیریآ تمس شنامشچ دوب، شبلق

ندرگ هک درکن تئ رج یتح نر، وس و دوب هدید ار شندروخ ریت دوب! هدید

هحلسا دوب. هداتسیا نانچمه هک دید یم ار ویرآ طقف . دناخرچب نیریآ تمس

. دیکچ یم نیمز یور هرطق هرط ق نوخ و دیزرل یم ش تسد رد

مه شا وچبه نز لتاق لبق،هب اه سلا یتح دنک!وا کیلش تساوخ یمن

تساوخ یم اهنت ... دراپسب نوناق تسد ارهب اتوا دوب هدرکن کیلش

دت. فیب زااپ شدوخ ات مناهدن یزیچ هک تسنا د یم حاال، یلو دنک شریگتس د

زونه نروس دش. اهر شتسد زا هحلس وا تفرگ نیشام ارهب شدازآ تسد

رواب دنک... یضار ارهبفررا شدوخ دوب هتسناوتن زونه . دورب دوب هت سناوتن

دش!نتد درکهاب خاروس ار شرهاوخ رسمه بلق هک درک یمن رواب درک. منی

: دندروخ ناکت شیاه وبل داد کتنا نی رسبهطفر دنت

! متساوخ ...نیم هشب ی روطنیا متساوخ یمن ... متساوخ -منی

، یکاخ نیمز به شیا هوناز شند هدیبوک اب نام زمه و درک مخ وناز ویرآ

هدن. امن یتقو رگید هک دیمهف نرو شدوس دنلب سیلپ نیشام آژری یادص

هب شیاه مدق ! ددرگرب تسناوت یمن دبا دنام،ات یم رگا ... تفر یم دیاب

یودد...ابمتما ، ویرآ نداتفا اب نامزمه و دندش هتشادرب بقع هب یندن ک ناج

... دیود دنک، یم اج ارزا شتسد تشاد هک یمخز و شناو ت

***
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هتشادر ب کرت شتسد ناوختسا راو! هناوید ... دیبوک یم تشم هشیش هب

تسناوت یمن ان... شردام دب رگهیوحلا زا دن دوب هدش اههالک هچب و دوب

شداد هب یسک و دوب هداتفا یک اخ نیمز ریو نوخ قرغ ویرآ . دشاب مارآ

. دیسر یمن

مه یورب ور شردارب و رسمه دوب! هدمآ شرس ، دیسرت یم نآ زا هک یزیچ

دوب...منی هدرک کیلش وا هب شدوخ ناتسد وسونربا دندوب هتف رگ رارق

یتح تسن اوت یمن دش، یم مک ویرآ رس زا ییوم رگا . دروایب تقاط تسناوت

دنا. مب هدنز ه ظحل کی

و سیلپ نیشام رون هک دیشک غیج ردقچ و دیبوک تشم ردقچ دیمهفن

و دوب هداتفا شرس زا شلا دش.ش زاب نیشام دزورد شمشچ رد آوبمالسن

شفار .طا دوبن مهم شیارب دنو تشادن ندیود ناوت شیاهوناز . دیمهف یمن

درم شدوددیو... هدایپ ، منهج نآ نایم ووا دوب ها نیشام آژری یاد ص رپزا

دشو هراپ شراول ش یوناز و خدرو نی .مز دیود ارصاددزو ششو پهایس

زا سپ ه یناث دنچ اهنت وددی... مه ووا،زاب دیرد ار شتسو پ یکاخ نی مز

تروص هو تسب نامشچ هب هریخ دو یسر ویرآ باالیرس سنا رواژ نیسنکت

تالش نیسنکت و دوب شبلق کید زن ییاج وا مخز درک. مخ ازون شگنر یب

داد... یم ناج وا یاپ اپهب تشاد کرتخد روآدو دنب ار یزیرنوخ درک یم

مدر! یم هرذ هرذ تشاد

شن اتشگنا کون دنو چاخر وا یور ار شراد گر رسخو هاگن دزه، تشحو
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: دندرک سمل ار ویرآ ینوخ نهاریپ

-آ...یرآو...

ششوگ رد گرم سو قان لثم ، شراکمه هب باطخ سنا رواژ نیسنکت یادص

درک: لمع

. هدرک هراپ ور یلصا یاه نایرش زا یکی هلولگ ... هدایز یلیخ شیزیرنوخ -

... هرایمن موود ه نرگو ناتسرامیب میدب قتنااشل رتدوز دیاب

ب ارخ وابحلا تفر یهایس شرانک اوزا ِنتفر و ندوب ن روصت زا شمشچ

: دنزب رحف ات داد ناج و تفرگ شتسد اررد ویرآ تسد

در... مان تمدیدن هزور هس نم! ِگرم ... وتامشچ نک زاب ویرآ ... ویرآ -آ...

منوت یمن ... ویرآ ندش ویداناهالک وکاید منک! یم هیرگ مراد نیبب ... نیبب

! یتنعل وشاپ منک... نوشمورآ

تکرح یرآوزا مشچ شیپ زور هکیک لقیب نامه . دیشک ریت شبلق دزو راز

درم بلق نروس درم. می شمشچ شیپ تشاد وا بلق وحاال دوب هداتسیا

ار شدوخ نیریآ و دوب رشهد وبجم نروس دوب... هت فاکش ار شش وپهایس

دراکنارب یور ار ویرآ رگیدکی کمک اهاب نی سنکت ! تسن دا یم رصقم

: دنتشاذگ

هس... کی،ود، -

همه هک دوب هدرک فعض یدح هب نیریآ و دوب دایز یردقنآ اطارف یاهادص
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دشو یمن ادج وا تسد زا یلو شتسد ... دیخرچ یم شرس رود تشاد اج

شا هتسب ن امشچ یهک واومژهاهیبدنل سابل یور نوخ نایم ، شنامشچ

و دندروخ یم ناکت کیرتسیه شیاه بل . دیخر چ یم ، دندوب ه تفرگ ارقبا

: دیود یم وا ربنااکدر یاپ ،اپهب بارخ وحلا دیدش فعض نآ اب

تقاط نم گرم ... رایب تقاط هنم... ریصقت ش ...مه شمه هنم... ریصقت -

یبرا.

دنتفرگ ار شیوزاب رفن ود هک دوب هدنا م السن وبمآ هب ندیسر ات مدق دنچ هنتا

هاگن دندوب هتفرگ ار شیاهوز کهاب ینز سیلپ ود هب تام . دندیشک بقع و

ار شدوخ یتخس وهب داتسیا شیوربور ، ویرآ یاهراکمه زا یکی و درک

: دیوگب هک درک روبجم

! دیتشادزا ب یناطلس نروس ، بیقعت ت حت مرجم با یراکمه امشبهجمر -

... دیایب ابام دیاب

هب تسناوت یمن شد. رود و تفرگ ن آیری نامشچ زا عیرس ار شهاگن و

هاگن دشو دنک.ودر ریگتسد دوب شراکمه اه ارکهسلا یدر م رسمه یتحار

دراو هک دید ار ویرآ دراکن ،ارب کرتخد دشو رود دز. ود ود فارطا رد نیریآ

و دندرک یم لمح ار ینام و زارآ دسج هک یدراکنارب دشوود السن وبمآ

زا یکی درک. یم السن وبمآ دراو ار ویرآ یمخز راکم هکه یر دگی دراکنارب

و وکای .د دوبن قف ووم دنک مارآ ار اهولقود تشا د یعس نز یاه سیلپ

هداتفا ریگ اج نامه نیری وآ دندز یم راز ناشردا هبم ندیسر یارب شیاناید
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دز: ت،بل وهبم و تخاد نا شرانک نز ود هب یهاگن ! منهج طسو تسرد دوب.

ماه! هچب شیپ ... ویرآ شی ...پ شیپ مرب دیاب نم نم... -

: تفگ اه نآ زا یکی و دنتفرگ رت مکحم ار شیاهوز اب

. دیایب ابام افطل -

سرت دش...زا هناوید ناهگان هک دنربب سیلپ امشنی تمس ار وا دن تساوخ و

دش.زا هناوید شیاهو لقود رگیهی دش.زا هناو ید ششوپهایس درم رمگ

: دیشک غیج دشو هناوید شفارطا یاهد سج ندید

همه مهری! یم هراد ... مشاب ویرآ شیپ دیاب نم ! دینک ملو نک... ملو -

... هریم یم هراد میگدنز

شگرم زا لبق یتعاس زارآ که یکرتخد و دنتفرگ رت مکحم ار شی وزاب

درک قتال رتدب دوب، هداد ول سیل ارهبپ نروس وااب یردا ورب رهاوخ ی هطبار

شبلق دش، رود ویرآ السن وبمآ نهک یمه و شا یم خز ِناج هب ندیسر یارب

دش... خایل شیاه وناز وزری دیشک ریت رتدب

***

و دروخ یم ولت وولت تشاد یمرب مدق دش، می هایس مادم هک ینامشچ اب

ناج و تشاد یزیرنوخ شمخز ... یدعب مدق نتشادرب یارب دنک یم ناج

نامش دوب...چ رتدب چزی همه زا شنادجو باذع و تفر یم شنت زا تشاد
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وناز وا هک یا هظحل دشو یمن رود شمشچ شیپ ،زا کیلش ی هظحل ویرآ

رد راخ لثم ، تفرگ فده ار شره اوخ رسمه راچان هب هک یا هظحل مخکدر،

مدق دش،اب رتمی کیرات هتفر هتفر هک یا هداج رانک . تفر یم ورف شمشچ

یم ولج ، دیکچ یم نیمز یور هرطق هرطق هک ینوخ و گنهامهان ییاه

رود نیریآ ...شلا دندوب شرظتنم هک یدن ورفز رسمه دنهب یسر یارب تفر

ار شمخز هک اردز ینز ر سمه هکنیا رکف و دوب هدش نوخ سیخ شیوزاب

دوش... رفنتم شدوخ زا رتش یب هظحل ره دش یم ثع دوب،اب هتسب

رد ینیشام ندز تزمر یادص نت... شادرب مدق یارب تشادن یناوت رگید

ریز یتسد دنک، مخ وناز هکن زایا لبق یا هیناث تسرد و دمآ شا ی کیدزن

: دینش ششوگ رانک ار یدرم نارگن و انشآ یادص و تسشن شیوزاب

-اقآ...

اب شدوخ دید. را شوایس یرات هرهچ و درک زاب روز ارهب شخرس ن امشچ

یهار ، شوا یس زا نتساوخ مکک زج . دیایب شک اتبهمک دوب هتفر گ سامت وا

کش نو ،دب دیشک یم بقع ار شتسد شوایس رگا ... نتشگرب یارب تشادن

دوب؟ هدش ناج همین دح نآ .کیات دروخ یم نی مز

... میرب دیاب -قآا...

لیلد زا ندیسرپ تصر ،ف هظحل نآ رد هک تسناد یم مه شوایس یتح

یندنک جنا هب نروس دوب... مک تقو . دنتفر یم دیاب . تسین وا ندش یمخز
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فگت: نکمم یادص نیرت هتفرگ واب تشادرب نیشام تمس ار شیاه مدق

و...سهیا... -سانیا

ناوت و دوب هیاس و انیاس نارگن نروس دیم. ارهف شروظنم عیرس شوایس

دنک. لماک ار شا هلمج ت شا دن

. دیتس ین بوخ مشا طقف ... هنما نوشاج اقآ... نبوخ -

سعیر مه شدوخ و دنیشنب هدننار رانک ی لدنص وری هک درک مکک وا هب

درک. تکرح تسناوت یم هک یت عرس نیرخآ دشواب راوس دز. رود ار نیشام

یو ناشیپ رعقوری یاه هناد واو گنر یب تروص دمامریو شهاگن

: دیخرچ یم شندرگ

... رتکد منز یم گنز -االن

شعنام و درک زاب داد یم راشف مه یور درد تدش زا هک ار ینامشچ نروس

دش:

-هن...کدترهن...

: دنارذگ رظن شاراز مخز شوایس

بخرک... رتکد دیاب تفرهاقآ... نوخ نوت زا یلیخ -

دز: داد حلا نامه اب نرو س هک بدو هدشن متما شفرح

! دیاب ک...خآ...ن ادیپ و نوماج یسک دیابن هن! متفگ -
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: درکن رارصا رگید وا، حلا ندش رتدب سرت شزا وایس

. دیشاب مورآ قآا هشاب ... هشاب -

هب کیلش دوجو اب ینا ومز دوب ه دناوخ یرا تسرپ ، انیاس هک دمآ شدای و

دنچ قفط حلا اتهب شوایس دوب. هداد تاجن ار شناج تکدر مکک ،هب نروس

تسن اد یم هک ییاه مزنا مه دوب.نآ هدرک یچیپرس توا ارو تسد زا راب

هب رتشیب دنک،جانشار شوگ شف حر هب ورگا تسا رطخ رد نروس جنا

رد انیاس نازرل یادص هک نیمه و درب شلیاب وم هب تسد . دزادنا یم رطخ

: تفگ همدقم د،یب یچیپ ششوگ

...وت میرایبرد ور هلو لگ دیاب ... شوزاب هبه دروخ یتر ؟اقآ مون اخ انیاس -ولا

!ات هشوهب هلب دی... شابن نارگن . تسه هیلوا مککاهی هبعج هی یطسو قاتا

ک... رض اح ور مدای راک هب یهک لیاسو ، میسر یم ام

! شوایس -

شوایس ، دیچیپ شامین شرد دای ورف دیشک شتسد ارزا یشوگ هک نرو س

دز: دایرف ال باقتم راب نیلوا اربی

ور هتفر ترامع ! دیبیقعت تح تس...ت ین بوخ نوت ؟حلا منکب دیاب ر اکیچ -

... هگید منک ی طلغ هی منک.بدیا ربخ رتکد دیراذیمن اوه...

. تشادن یا هراچ لوی دنک نارگن ار انیاس دهاوخ یمن نروس هک تسن میاد

نداد با وج ناج حیت رگید نروس ... دندیسر یم ش داد هب رتدوز یابد
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هناخ طایح ترد ابرومی شوایس هک دیشک لوط ردقچ دیمهفن . تشادن

دوب ناشدارفا زا یکی مان هب امسا هک یغاب دش.اخهن واودر درک رازاب غاب

نیرت نما اجنآ هظح نآل دش.رد یم بوسحم رو صنم لا وما ،زا لصا رد ویل

و دربب اج نآ ارهب وساهی انیاس تسناوت یم شوایس هک ناخهایبدو

... دننک نامرد ار نروس

***

نیاسا) ، صخش الو یوار )

هک ،ردحیلا شوایس هب هداد هیکت ! شمدید و... مدیو د نوریب لغب به هیاس

زا میا هوناز دوب! نوخ قرغ ش سابل فصن ... شس وابل دوب هداتس یا یتخس

منامشچ شاررد قمر یب هاگن . دیزرل دوش، مک شرس زا ییوم هکنیا روصت

دز: صدابل ویب تخود

... مبوخ -

: داتفا هیرگ هب مشوغآ رد وسهیا مدیود شت مس بنهره، یاپ اب

ند؟ روآ ترس هب یچ ؟ هخآ دشه یچ ... نروس -

دیخ: رچ یم نامنایرگ کرتخد و منارگن و سیخ نامشچ نیب شهاگن

هکی! چوک مخز ...هی تسین یزیچ ... یزیچ -

رفهت؟ تنت زا ناج روطنآ و تسا کچوک تمخز هک مشکب غیج متساوخ
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کی اراب مکرتخد متسناوت متس...نتاه ناوت یمن و دوب مشوغآ رد هیاس یلو

لخاد ار وا شوایس ار...اب نروس ی وزاب مرگید تسد واب مریگب تسد

مخ وناز راوید رانک . درادرب مدق تسناو تن رگید دعب، هب ییاج کی میوزا درب

ه دیرب ربدیه شیاه سفن . دراد شا هگن تسناوتن مه شوایس یتح و درک

: تفگ عیرس شوایس و تسشن راوید هب هداد یکته ... رتدب شلا وح دوب هدش

؟ دیدرک رضاح ور لیاس می.و رایبرد ور هلولگ دیاب -

: مداد ناکت رس دنت دنت

! هرضاح هرآ -رآه...

دوب شهد رت مارآ هک ار هیاس . متفر قاتا هب روطچ مدیمهفن و مدش دنلب و

مدیسوب ار شک چوک تسد ... شناه ارردد شکناتسپ و متشاذگ تخت یور

: مدرک سامتلا ضغب واب

... شاب مورآ هقیقد دنچ طقف بخ؟ ... منامام شاب مورآ -

ارهب شرس نروس . مدیود نور ویب متشادرب ار هیلوا یمککاهی وجهبع

نمی ییاپ دنتباالو دنت شا هنیس هس وفق دوب هداد هیکت شرس تشپ را وید

نوریب ار یچیق هبعج همه،زا زا لوا متو سشن وناز کی یور شرانک دش.

متف: گر شوایس تمس و مدروآ

راپهنک... ور شسابل نیتسآ -

مخز نآ ندی لدمابد وهت درک هراپ ار وا سابل نیتسآ ی لطعم یب شوایس
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یب تروص در مشچ مو تشاذگ شا هناش یور تسد دش... خیلا قیمع

مد: چرناخ شگنر

.خب؟ رایب تقاط ... میرادن یسح یب -

نآ زا رتدب هک متسناد یم ونم نانیمطا هب درک وزاب تشاذگ مه ریو مشچ

وا وحاالهک مدوب هدروآ شرس ارهب نآ زا رتدب مدوخ ... هدنارذگ رس اهارزا

؟ دمآ ملد روطچ هک مدیسرپ یم مدوخ زا مادم دوب، دشه مناج زا یا هکت

تقو منک؟ خار وس ار شا هنیس هسفق و مریگب تسد هحلسا متسناوت روطچ

همدقم یب . مدش یم راک هب تسد دیاب منک... یروآد ارای هتشذگ که متشادن

اررد منهاریپ و دیشک درد زا یسیه هک مت خیر شمخز یور را نیداتب

سپ نوخ لد اراب دوب هتخیر ما هنوگ یور درک.شاکیهک تشم شتسد

مدز:

... دیشخ ...بب مناج ... مناج -

یاه گر درک. یم هفخ ولگ رد مه ار شخآ یتح ووا مدرک یمتز ار شمخز

یمن هبزناب یزیچ یلو دوب هدز نوریب درد دشت زا شندرگ و ترو ص

لوا . مدروآ یمرد ار هلولگ دیاب دوب. هدیسر راک تمسق نیرت تخس ... دروآ

شاب رقم یب نامشچ هب هریخ و متشاذگ شیاه نا دند نیب یزیمت زاگ همه زا

: متفگ ضغب

منک. شمومت دوز مدیم لوق -
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هک یغیت ریز شار کدنف شوایس وزابکدر... تشاذگ مه یور چمش مه زاب

: متفگ نروس بهب اطخ ونم منک شا ینوفع دض ات تفرگ مدوب هدرک رضاح

... نکن -گنها

درد شهاگن یزر متسناوت یمن دوب. نم تروص هب هریخ می قتسم شهاگن

د،اب ناخرچ یرگید تمس هک ار شتروص منک. لیمحت شناج هب یرتشیب

درد تدش ارزا شنت یناهگا ن شزرل ح وضو وهب مدش لوغشم نازرل تسد

هفخ و کان درد یاه نهلا تسناوت یمن گیدر دعب، هب ییاج کی .زا مدرک سح

یهاگ و منکن یرگه هک مدرک یم حتالش وضو هب ونم دنک لر تنک ار شا

: مدوبن قفوم

... همومت ...االن هشیم مومت ...االن تسین یزیچ -

رد شند اتفا یادص و مدیشک نوری ب یتخس وهب تاناکما نیرتمک اراب هلولگ

دوبک درد زاشتد هک ردحیلا نروس ، دیچیپ هناخ رد هک یزلف کچو ک فرظ

ش کندر لغب یارب متسناوتن ونم درک اهر ار شیا ه دنناد نایم زاگ دوب هدش

هب هنامولظم مبلق نایم ییاج ووا متفرگ شوغآ اررد شرس منک. ربص

: داتفا رگهی

... مرهاوخ رهوش ...هب مدرک کی لش شهب ... شهب مدوخ یاتسد ...اب شمدز -

! ویرآ ت...هب سنود یم شدوخ ردارب ونم...نمو هک یسک ر هوش هب

دوب هداد لوق دوب... هداد لوق نروس ! مدرک وخی مدنام شیاه فرح تام
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ید رم هب کیلش وحاال،زا دوشن هدولآ یسانلا ادح نوخ به رگید شتسد هک

وا هک متسن اد یم یلو مدوب کهدر خی دوب. شرهاوخ رسمه فگتهک یم

یهار امتح هک متسناد یم . دنکشب شار لوق یتحار هب هک تسین ید رم

یور و متفرگ شوغآ رد رت مکحم ار شر هما...س راچیب درم هتش ادن

: مدیسوب ار شیا هوم

هراچ هک منود یم ... نروس یتشادن یا هراچ امتح ... یدوب روبجم امتح -

یت... شادن

هک یزور یتخس هب دیاش دوب! مرمع یاهزور نیرت تخس زور،زا نآ دیاش و

مدرک خاروس ار وا بلق هک یبش ندوب کانتشحو ،ای مداد تسد ارزا مردام

نطب اررد مکرت خد بارخ یحور هکابحلا ییاهزور یتخس هب دیاش و

دنچ رد هک یدرم ...هب مدرک یم شوگ دزونم یم قه هنادرم ...وا متشاد

ار ادخ شندیشک سفن ونم،باری دوب هداد تسد ارزا شزیچ همه تعاس

زا مه دیاش و تفر باوخ هب هک متفر گ ششوغآ رد یردق .نآ مدرک یم کشر

هک نیمه یلو دیپت یم میولگ رد وا درد زا مبلق و دوبن بوخ شلا ...ح شوه

رکُش... دوب، هدنز نهک یمه ! میایند مامت ینعی ، دیشک یم سفن

***

رد یتح . مدیشک شبت رمان یاهو هبم یتسد و مدرک بترم شیور ار وتپ

ش .نت دراد بت متسناد یم و دیزرل یم شیاه بل . تشاد مخا مه باوخ

متشاذگ یم دیابن . دشاب هتشاد ناتسرامی اینزهبب هک یدح هندر اما دوب غاد
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دش، یم رگا میو...هک رب ناتسرامیب هب میتسناوت یمن دوش.ام رتدب شلا ح

. مدرک یمن جراخ شتسد ارزا هلول گ مدودحم تاناکما اب نم

؟ مرخب تسین زاین یزیچ -

دوب، هداتسیا رد بوچراچ رد هک شوایس هب هریخ و مدش دنلب تخت ی هبل زا

: متفگ

هنک. تنوفع شمخز مسرت یم . میریگب کیتویب یتنآ ربو بت و مرس دیاب -

اراز رطخ وا گناارحاالهک . مدنام تام میادص کانتشحو شزرل و ضغب زا

یرس شوایس ما. هدیسرت دح هچ ات مدیمهف یم هزات دوب،نم هدنارذگ رس

دز: گنچ یلدنص ی هبل ارزا شتک و داد اکتن

. مدرگ یمرب دوز . مراذب نوتاهنت ه قیقد دنچ مروبجم -

: مداتفا یزیچ دای هک رد تمس دنادرگربور تساوخ و

... شوایس -آاق

: تشگر ب متمس

. دییامرفب -

، میدوب هداتفا ریگ نآ رد هک یت یعضو ...زا هتسخ و دوب راد گر شنا مشچ

: دیشک ریت لقمب

. مییاجنیا یک ات تسین مولعم ... افطل دیریگب مه کشخ یشر -
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داد: ناکت رس مه زاب شوایس

... مریگ یم . دیشابن نارگن -

تفگم: یلو دوب تخس ... منزب ار یما لصا فرح دات اتسیا رظتنم و

یاج هی نوشدیدرب هک منود یم وینالم... سامی نارگن نم نم... -

... نرادن ور یسک ام زج ودات نوا ننک! نوشادیپ مسرت یم یلو لوی... نما

... ننزب ور نوشد اهگر

یلو وبد نارگن شنامشچ . داتسیا میوربور دشو مکیدزن یمدق شوایس

داد: یم نانیمطا شنحل

از یتح ای نارهت زا هشب رارق هگا یلو ترازام! نما یتح ... هنما نوشاج -

نومساوح اقآ ومه ...همنم میراذ یمن اهنت اجنیا ور ربمی،اانو ناریا

. تسه نوشهب

درک: رارف منامشچ راصح زا یک شا هرط ق یلو تفرگ آرما یمک قلمب

نرو ؟س هنکب نروس اب وراکنیا تسنوت یک دش؟ یروجنیا هک دش یچ -

درک؟ کیلش شرهاوخ رهو ش هب روطچ

نوریب راداد ارص شسفن و دیشک شیاهوم نایم یتسد یتحاران اب

... داتسرف

حاال درک نشور هک یشیتآ یلو ... کرد هب تفر اقآ، نتفر ول یناب و ثعاب -
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تکار ش هساو ور یدرم ... دروخ ب یرف ناخ روصنم ! هشیمن شوماخ حاالاه

ناخ روصنم گنچ زا ور تکرش باال. دیشک ور شرادن و راد هک درک باختنا

شرو هتفر تسد زا لا وما و وملا شردپ نوخ ماقتنا ات دروآرد هدازاقآ و

ه... ریگب

تسد دوب،زا ه دیشک تمحز رذه هرذ شنتفرگ هکباریپا ار یتکرش نر وس

... شفاده وا اهوزرآ مامت دوب! دشه دوب ان زیچ همه زیچ... همه و دوب هداد

فرح و ریخا یا هزور نامه .اید تفرگ شتآ مبلق و مداتفا شیاه حفر دای

آمار... یگدنز کی نتخاس خالفو ندرک اهر دروم رد شیاه

نآ ندروآ هبزناب دوب تخس دوب. هدش تشم مکحم شوایس تسد هرود

ها... فرح

ارچ ای دش یمخز طچور اقآ هکنیا .زا مرادن خرب ازیچ یلیخ زا زونه -نمم

هنک! یم شنوغاد قافتا نیا ، تسه هک یچ ره شلی درک...لد کیلش ویرآ هب

و رتخد و امش هب هک یتبحم و قشع نوا ... مشرانک هک سهلا یلیخ نم

هحلسا دش روبجم هکنیا . هتشادن سکچیه وراتحاالهب هراد شرهاوخ

شارب مهم لیلد هی اعطق ینعی ، هشقشاع شرهاوخ هک یدرم وری هشک ب

یمن امش ی هزا دنا هب سکچیه شندموا شوهب زا دعب منئمطم یلو... هتشاد

! هزاجا کنه.اب شمورآ هنوت

هک دیخرچ ید رم یور م هاگن رکف... ایند کی و مدنام ونم تفر و تفگ

...هن دشک یم درد متس ناد یم و دوب هدش رت قیمع شیاهوربا نایم مخا
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همه ووالزا متفر شتمس . دشک یم درد مه شح ور ،هک شمسج طقف

هنتا نم و تفرگ یم تدش تشاد ش .بت متشاذگ شا یناشیپ ریو تسد

متشاد زاین ار یسک . تسکش م ضغب دش، دنلب هک یسهیا هیرگ یادص . مدوب

زیچ ندوب رسمه و ردام . متشاد ارن یسک مدوخ وحاال،زج دنک هکآرمما

یدرم و مدوب ه دنام نم یر... ادن ار سکچیه تدوخ زج یهاگ ! تسا یبیجع

یناوت ادخ، دیاش ...و نایرگ یداز وون مدرک یم شرامی یهکابدیت مخز

وبه مریگب مشچ زا کشا متسنا وت هک ینم !به دهد یم اهر دام هب فعاضم

هشیش و ارتزیم شیاج و منک ارغبل شکچوک .نت مورب مکرتخد قاتا

رتزا عیرس هک تسین خوب شردپ حلا دیمهف یم را گنا ... رضاح ار شر یش

ار شن درگ و هناچ نیب درک. منی رگهی یلو دوب راد .یب تفر گ مارآ هشیمه

ارریو ووا مدز دنخبل ضغب نایم شدنخبل دمآ.اب شکلقلق هک مدیسوب

تخت اجنآ .هزون دنزن تلغ ات مداد رارق شفارطا تشلا وودب متشاذگ تخت

: متفگ و مدیشک شا یکر ک یاهوم هب یتسد میت. شادن کدوک

... ینامام مدرگ یم رب دوز اه. ینکن هیرگ -

مهاگن شا یرتسک اخ تشرد نامشچ دزواب یم کم شکناتسپ هب مکحم

یکیرات نایم ینشور ی هطقن هیاس، ... مریم شب یارب متسناوت یم درک. یم

دوب. نامیاهزور نیا

ماابل دوب هدیباوخ تیعضو نامه رد زونه مت، شگرب هک نروس قاتا هب

یور هک تسد و مدرک دش...اپنتد خیلا ملد .هت دیزرل یم رتدب شیاه
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م: دنام متا شدایز یغاد سح ،زا متشاذگ شا یناشیپ

ادخ... -ای

دیکات ش سوای دمآ مدای هک مربب نفلت هب تسد متساوخ ؟ مدرک یم دیاب هچ

ار نامدر دیسرت یم . مریگ ن سامت دیدج تراک میس ندیرخن ات دوب هدرک

یم بت رد تشاد هک یدرم اب مدرک یم دیاب هچ ونم... تشا قحد و دننزب

هب روتسد هاگادوخان مزغم ؟ هناخ رد رب بت کی تحی زا غیرد و تخوس

هناش یور تسد و مدز رانک ار شیوتپ همه زا لوا داد... یم ییاهراک ما جنا

: متشاذگ شا

؟ یونش یم و مادص ... نروس -

، یرای شوه یو شوهیب عملا نایم شدین. یمن ووا مداد یم شناکت مکحم

یتقو . تخوس یم شدرد زا رتشیب مبلق و تفگ یم یموهفمان یاه نایذه

شنهاریپ یاه دهمک تمس ار منا لزر ناتسد مدش، رکندشانادیم رادیب زا

، داتفا شبلق یور مخز یاج هب مهک مشچ . مدرک نا شزاب یکی یکی و مدرب

: مدنابسچ شبلق هب یناشی هپ دارا ویب دیزرل ما هناچ

... مزیزع رایب تق ...اط رایب تق -جنام...جامن...اط

. متشگ رب قاتا لخاد یا هچراپ واب مدرک بآ رپزا یفرظ و مدیود نوریب و

ی هچراپ و متفرگ یم مشچ زا کشا ومن درک یم هنانهلا مولظم ، باوخ در

بلق یور یتح شن، درگ و هنوگ یور ، متشاذگ یم شا یناشیپ یور سیخ
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... مدرک یم شرامیت و مدز یم هسو ارب شا یناشیپ ! شا هتف رگ شتآ

وتالش... مدرک یم کاپ نوخ ارزا شناتسد . تشاد نوخ در شناتسد

شیاه نایذه ... شندرک آمار یارب .تالش شنت شتآ ندرک کنخ یارب تالش

: دندوب رتشهد حضاو حاال

! شمدز نم... ... شمدز -ز...

قشع هب کیلش زا دوب هدش ناغاد نروس . تفگ یم تسار شوایس

سی یخ هچراپ ردقنآ دی! شک یم درد مه اب شمسج و حور ... شرها وخ

دش. مظنم شیاه سفن دعب،باالخره هب ییاج کی زا هک متشادرب و متشاذگ

یم شاک . مرخب ناج ارهب شدرد متسناوت یم شاک ... رتمک مه شنت شتآ

ِدرد وا، ِدرد و میوش یکی هک شمریگب شوغآ رد مکحم یردقنآ متسناوت

وا هک یتیعضو رد ندوب رسم وه ندرک یردام و ییاهنت م. دوب هتسخ نم...

یور دندرک ابز هار هراب ود میاه کشا دوب. هدیشک ار مناوت نیرخآ دوب، یمخز

مدز: رانک شا یناشیپ ارزا شیاهوم حلا، نآ اهمیورد وگهن

! مترانک ...من هرذگ یم شمه ... هرذگ یم -

ندینش . متسب مشچ و متشاذگ شا یسنه ،رسریو هشیم رتزاه هتسخ و

ات مریگب ششوغآ در متشا د قح دوب. مقح هقیقد دنچ یارب شبلق یادص

دوش! مارآ وشم...ات مارآ

***
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هک ییاه تشم یادص ش! دوخ یاه جغی یادص شدین... یم ادص شرس رد

اه... هچب ی هیرگ و هلو لگ کیلش یادص ... دیبوک یم هتسب ی هرجنپ ردو

یاهیهک کلپ تشپ دوب. هداتفا نوخ رغق ید شا،رم هتسب یاه پکل تشپ

. دندرب وامی نو اردب ششوپهایس درم داد، یم ناشراشف مه یور

دشو دنلب ناهگان ، دشاب کپدیره انتشح و باوخ کی زا هک یسک لثم تسرد

سفن دز. یم سفن سفن و دوب هدش زاب رخآ ات شنامشچ . تسشن شیاج رس

شناهد یور یزیچ و تخوس یم شی ولگ ... هدیرب هدیرب و راد شخ یاه

یاد وص دیرپ باال هدز تشح ،و تسشن شرمک یور هک یتسد سح دوب.اب

شدین: ششو انکرگ ار یراد شخ شآانو

م. ورآ ناج... اباب شاب مورآ -

مظنم ان یاه قوب ی ادص . دندید یم فار ارطا دنتشاد تهزا شرات نامش چ

تشپ نبدو. اتسر کهردیبما تشاد نیا زا تیاکح شف، طاار یاه هاگت سد

ند دشورگ لیدبت نیقی هب شک ،ش تکوی نآژ ندید واب درک هاگن ار شت سد

هک ینامشچ و یکشم سابل رد ویرآ پرد ندید .اب دناخرچ شرانک درم تمس

دز: ادص درد ،اب دندوب راد گر و خرس تدش هب

... نیعم -حجا

.نآ دیسر یم رظن هب هتفرگ و راد شخ ژن یسکا کسام تشپ زا شیادص

یورحو هشیر ههب شیت دنتشاد بی جع خرس، نامش چ ونآ یکشم سابل

سفن نامه دشوماین شرانک درم یوزاب گنچ شتسد . دندز یم شن اور
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: دیسرپ س دیش،ابرت ک یم ریت ایهک هنیس هسفق و هداتفا هرام ش هب یاه

میعن؟ جاح یدیشوپ یک شم ارچ ارچ... -

. دشاب هدیسرن وا شوگ هب شفر ح دیسرت هک دی زرل یم یدح به شیادص

ضوع سابل دشن . بشید زا مدوب ناتسرا میب ناج... اباب هدن هار تلد هب -دب

منک.

گنچ نا نچمه نیریآ ناتشگنا و دوب ه تشاذگ نیری آ تسد وری تسد

و دروآ نییاپ ار شن ژ یسکا کسام درک... یمن رواب کرتخد بدودن... شیوزاب

فگت: سفن یب

یم سفن نم یویر هن؟آ هگم تس... هدنز ویرآ دشه؟ یزیچ ویرآ ... ویرآ -

تس... هدنز که وگب ... یجاح وگب هن؟ هگم ... هشک

، تفر اهباال هاگتس د یادص و تفرگ واج شی ادص و تسکش هک شضغ ب

: دروخ یمکحم ناکت دشدنو ریسا یوا هنادرم ناگمرو تسد رد شیاهوزاب

اه هچب وتو هنوت یم گمه ویرآ ! هشک یم سفن اباب... تس دنزه ترهوش -

ن! دنوم نزهد هساو هراد مکحم لیلد هی ویرآ هوربه؟ راذب ور

یم سفن ویرآ دوب. هدنز ویرآ . تفرگ مارآ یمک شک اندرد و بات یب بلق

اهراتسر وپ رتکد . دشکب سفن یا هرذ مه شدوخ تسناوت یم وحاال، دیشک

دح هکاتچه دیمهف هزات ، دندروآ موج ه قاتا اههب هاگت سد یاد ص زا هک

نیعم جاح تسد هک درک یم طوقس تشاد شنت ... فیعض و هدش نا وتان
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یسکا کسام یراتسرپ و دشکب زارد درک کمک و تسشن شرمک تشپ هرا بود

" بشید زا" هک دوب هتفگ ویرآ ردپ . تشاذگ شتروص یور هرا بود ژنار

دکه مهفب تسناوت یم اه، پهدر تشپ رون ندید وحاالاب هدوب ناتسرامیب

و داتفا لبق بش هب شدای ... هدنارذگ ی شوهیب اررد زور فصن رتزا شیب

یم ... دندش هایس هک ینامشچ و دوب ریس ا سیلپ تسد رد هک یناتسد

هب هک یدرم اب یراکمه مرج هب دنتساوخ یم ! دننک شری گتسد دنتساوخ

! شردارب اب یراکمه مرج ...هب دننک شریگتسد دوب، هدرک کیلش شرسمه

... رارف و دوب هدرک کیلش ویرآ هب هک یردارب دوب... هدش یمخز هک یردارب

که... یردارب

ید. رک در ور فیفخ ی هتکس .هی یشکب قیمع سفن عسینک و شاب مورآ -

. ییام نومهم یزور عفالنچد

اهو هچب یروآدای و شرس زاباالی یناوج رتکد مناخ یادص ندینش اب

کسام و دروآ موجه شیولگ هب رتدب ضغب دوب، ناتسرامیب کهرد ییویرآ

: دروآر هبکلد راب نیا ار ژشن یسکا

نم نو دب ننوت یمن اه هچب اه... هچب رآوی... شیپ مرب دیاب نم نم... -

مرب... دیاب نم ... ننومب

.هک دشا بن شلا بند هب یسیلپ شاک هک درک وزرآ هنادیماان دشو زیخ ونمی

جاح و رتکد رادانعم هاگن زا یلو دنامب ناشیاهولقود و ویرآ رانک دناوتب شاک

و درشف شا هناش یور تس د رتکد دش. دیماان ش مادی مامت مه، هب نیع م
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: دشک ردزاب درک ش روبجم

... باوخب مک .هی یشاب تدوخ یتم سال رکف هب دیاب همه زا لوا -

یتکرح نرد یریآ هک دنک قیرزت شخبمارآ شیار ب درک هراشا ر اتسرپ وبه

دز نوریب هک ینوخ هب هجوت ویب درک جراخ ش تسد تارزا نآژکوی یناهگان

نیریآ و دنتشاد شا هگن مکحم اهر اتسرپ هک دورب نیی اپ تخت زا تساوخ ،

درک: تقتال یناب صع اب شکیرتسیه یاه هیرگ ایمن

نک... ملو ... ویرآ شیپ مرب ماوخ یم ... دینک ملو ... مباوخب ماوخ یمن -

نکدن. شراهم یتحار هب دنتسنا وت یمن دوب. هدش ربارب دنچ شروز که راگنا

رکد: هراشا ویرآ ردپ هب دشوکدرت کیدزن گنرس اب یراتسرپ

. دیراد شهگن مکحم افطل -

یگنادرم ویرآ هک یدرم دوب، تم واقم ی هروط سا شیارب هشیمه یدکه رم

نیمه و درک یم شهاگن رسخ نامشچ دوب،حاالاب دربه ثرا هب وا ارزا شا

،اب دشاب هتشاد ق یرزت تصرف اتر سرپ ات تفر رفو وا شوغآ رد نی ریآ هک

درک: سا متلا هیرگ

... هکرت یم درد زا هراد مبلق اباب... ننک مباوخ راذن ادخ ور ادخ...وت ور -وت

... مباوخب یروطنیا منوت یمن ... منوت یمن

درک ه راشا دزو گنچ درمریپ یولگ به ضغب هک دوب هنا مولظم نانچ شن حل

و دوب هتفرگ مارآ وا شوغآ رکد...رد یمن قتال رگید نیریآ . دنراد هگن تسد
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مه هب یدا یز رسپ و ردپ ادد. یم ار ویرآ یوب هک یشوغآ درک. یم سامت لا

ار شرس نیری دند،آ رک کرت ار قاتا اهرات وپسر رتکد هک نیمه . دندوب هیبش

وهقدز: درک یفخم یوا هنیس رد

مدش ثعاب نم اباب... ریمهن صقت شمه انیا... ی همه هنم... ریصقت شمه -

تقوچیه ... تقوچیه انوا ، دوبن نم رطاخب هگا هگا... ... هشب یمخز رآیو

هک نیا هک...زا نیا م...زا هدنمرش نم . نتفرگ یمن مهقرار یوربور یرو طنیا

،زا هداتفا رطخ هب نم بخرطا شرسپ وجن هک منک یم هیرگ یدرم لغب وت

نوتسورع وحاال دیدرک ی زگدن وربآ اب سلا ههم نیا مههسلا... نیا هک نیا

هک... نیا همر،زا جم

ادد: ناکت نیفرط هب رس دنت ودنت دروآ نوریب ششوغآ نیاورازا عم جاح

لبق روزا یچ همه اباب. نکن شنزرس وتدوخ ... تسین وت ریص قت یزیچ -

سامت سیلپ اب رفن ،هی ویرآ ندروخ ریت زا لبق تعاس .هی ندرک یزیر همانرب

یناطلس نروس هکنیا لثم یتا فرخز .م هداد تاع طاال یرس وهی هتفرگ

ربخ یچ همه زا ویرآ هتفگ نکی... یم یراکمه شاهاب یراد وتو، هتردارب

شیامزآ باوج ...هی ینروس رهاوخ وت هک هتفگن سیلپ معدهب وزا هتشاد

هب وت یا نا ید بهد نوشن ات هداتسرف سیلپ هساو هیگتخاس مهکهقاعط

ویرآ وتومه مه نامزمه هک هتساوخ یم راگنا خوهر... یم ینا طلس نروس

هدب. ولجه مر جم ور

و دوب شا ینوخ ردارب ، نروس ... دوبن فرخز .م دیشک ریت رتدب نیریآ بلق
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نی، وریآ دوب هدرک کیلش ویرآ هب وا مشچ یولج نروس ! شرسمه براض

هدش هراپ هراپ بلق اب یلو داد یمن ار وا زا ندرک عافد قح شدوخ هب رگید

ط سو مه ششوپهایس درم یاپ ، شدوخ رطاخب درک؟حاالهک یم هچ شا

دنک... دعاف تسناوتن درک؟ یم هچ شا یگدنمرش سح دوب،اب هدش هدیشک

نیعم جاح ... دروآ نابز هب هملک کی تسناوتن یتح یلو دز راز شرس رد

داد: همادا

هطلغ شافرح هک منود یم نم ... هتفگ یم غورد هتشاد هک منود یم نم -

و...

! هتسرد -

: دنام شا هریخ هدز ،هبت نیعم جاح و درک دییات هملک کی رد

یچ؟ -

هنم! ردارب ، یناطلس نروس -

شهاگن رد وا وگنها تفگ . داتفا شیا هوزاب زا شیوربور درم تسد و تفگ

دز. ود ود

؟ نیریآ یگیم یچ -

: تخو د نیمز اربه شهاگن ن یریآ

یم شیپ تقو لیخی زا ویرآ متس! ین ماباب و نامام یعقاو رتخد نم نم... -
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یلیخ زا ور نروس ی هرهچ هگب!من سیلپ هب هک متش اذن نم ...ویل تسنود

! مدرکن یراک یمه راگن هرهچ هساو ویرآ اب یلو یلو... مدوب هدید شیپ تقو

! نیعم جاح هنم ریصقت شمه انیا... ی همه

یم هرام ش اهارهب سفن هک کان تشح و یتوکس . تفر ورف توکس رد قاتا

هکاب تساوخ یم نیریآ . تسنا د یم رصقم ار شدوخ نیریآ . تخادنا

یرت کاند رد تاملک اراب شتو کس دنک. تازاجم ار شدوخ ، هیقب رفنت ند یرخ

: تسکش

مه وراب مرسمه و مردارب متساو خ یم کهنم دروخ ریت نیا رطا خب ویرآ -

خو... منریت رطا خب ویرآ . مشاب هتشاد

وا شیپ ها سلا نآ رد راب نیلوا یارب نیعم جاح هک دوب هدشن مامت شف رح

درب: ادصباال

! هسب ... نیریآ هسب -

هک دندیسرت نانچ شنامشچ و تخیر ورف شا هنیس رد نیریآ کان درد بلق

شدوخ تسد وا وحلا دوبن بوخ کر تخد دش.حلا مینا شپ نیعم جاح

و تفرگ ار نیریآ یاهوز دوب،با ه دیشک شرس هک یداد زا نامیشپ . دوبن

: تفگ

ندموا شوهب ات دیابن . یگیم یچ رادی یمهف نکبابا...وتاالنمنی شوگ -

رادی قح ...وت مریگ یم لیکو تارب بخ؟ . ینک تبحص سیلپ اب ویرآ
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مر؟ تخد هشاب ولج. ی تسرفب ور تلیکو و ینک توکس

دز: بل نازرل ، نیریآ

... نیعم جاح -

داد: ناکت ار شیاهوز اب مکحم نیعم جاح

یم یزیچ هی امتح ویرآ ... ینک تبح ص سیلپ اب دیابن ؟ متفگ یچ یدیمهف -

هگا یتح ... ایادخ . هتفگن تیردارب رو هاوخ ی هطبار از سیلپ هب هک هتسنود

ره هساو سیلپ اههب حفر نیا نتفگ ،اب هشاب هتفرگ میمصت مه یساسحا

! ینک یم تسرد رسدرد نوت ود

رآوی تداع هب تس دش.رد لبدن نیعم جاح و داد ناکت رس را چان ،هب نیریآ

رتم شیاه مدق اراب قاتا و درب فور شیاهوم یرد تسد شا، یگف کال نامز

درک:

ویرآ ندش رساپ هکات کمن یم ور تالمش مامت ... هیماظن ناتسرامیب اجنیا -

... هاگتش ادزاب نتسرفب ور مرسپ تنا ما مراذب منوت یمن . ینومب اج نیا

نک. تحارتسا

اه سلا هک یفیرش سیلپ ، فورعم آژدن گنهرس که تسن میاد نیریآ

اررد اتوا هتخادنا ور وآمد دوب،هبعملا هدش هتسشنزاب و هدرک تمد خ

و یماظن دارفا طقف هک دروایب یناتسرامیب ارهب .اتوا دراد هگن مانا

و گرم نایم شرسپ و دوب ردپ وشدن.وا یم یرتسب نآ رد ناشی اه هداوناخ
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یراک زاهچی شس ورع تاجن حلا،برای نیا اب دزویل یم واپ تسد یگدنز

نیریآ فرح هکاب دورب رد تمس تساوخ و دنادرگربور درک... یمن غیرد

: داتسیا

وگب مهب تنتفر لبق ادخ ور وت یلو نک مشنزرس ... نیعم جاح کن مشنزرس -

؟ هبوخ اناید و وکاید وگب...حلا ادخ ور ؟وت هشیم بوخ ویرآ

ار شنا زرل نت ناهگا دشون تشم شبلق یور شتسد ت، شسک هک شضغب

شدین: ششوگ رانک ار وا خشراد یادص و دنتفرگ اهردرب تسد نآ هرابو د

هدایز یلیخ شلا متحا ن تفگ ! نداد شتاجن ارتکد ه... دروخن شبلق هب هلولگ -

ن، هنوخ . هبوخ نوشلا ح مه تاه هچب ... دینک اعد نتفگ ... دایب شوهب هک

دایم لدش یردپ مودک ناج؟ اباب منک ت شنزرس ارچ ... نوشگر زبردام شیپ

هنک؟ شنز رس ههانگ ییب تقو ور شرتخد

یاریذپ ، شیا هوم دزو قه هنا مولظم و درشف شا هنیس یور رس نیریآ

یلو ردپ... مه روصنم و دوب ردپ نیعم .حجا دندش یاو هناردپ یاه هسوب

دای تقوچی ،ه روصنم هک یزیچ ... دندش یم ردپ ناشیاه ی گناردپ اهر،با دپ

متما یهک رتخد و یرارف و یمخز یرسپ دوب هدش شا، هجیتن و دوب هتف رگن

دوب... دنب ییوم رات هب شا یگدنز

***

اهنت دوب... کیرات اج همه درک، زاب شتسد درد تدش زا هک ار شنامشچ
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یور رس هک ینز دشو می لخ اد هرجنپ زا هک دوب یرون ، قاتا ییانشور

مامت نایم که یرون دوب! رون انیاس دوب... هتفر ب اوخ وهب هتشاذگ شا هنیس

تعاس دنچ زا هتسخ درک. یم نش ور ار شکیرات یگدنز اه، یهایس نآ

دوب. هتفر باوخ واوهب بلق یور دوب هتشاذگ ،رس یراتسرپ

هسف ق نایم ییاج ! تشاد درد یلو خیلا دوب...خِیلا خیلا نروس نهذ

یمن چزی همه هک تسناد یم . تشاد درد شرس زغم رد ییاج اش، هنیس

ماود رتشیب یا هق یقد دنچ ، شمارآ نآ هک تسن اد یم . دشاب مارآ ردقنآ دن اوت

یفرح جنپ ی هملک ...نآ تخانش یمن ال؟ صا دوب هچ شمارآ ... دروآ یمن

نآ رد شدوخ لثم بیرغ . دوبن انشآ هک یقاتا لثم بیر بدو.غ هبیر غ شیارب

رهش!

طقف . دروآ موجه شرس هب زیچ همه هک دیشک لوط هیناث دنچ اهنت دیاش

درم و دید یکاخ ی هداج نآ نایم ار شدوخ هک دیشک طلو هیناث دنچ

هک ید .رم تشاد لا سدرخ دنزرف هکدو ید ...رم شیوربور ار یشوپهایس

مکح ارم شنییاپ وبل تفر گ شتد شبلق درد دش. یم شرهاوخ وا، رسمه

دنک. فیصوت ار شلا ح تسنا وت یمن . دزرلن شا اچهن هکلب درشف نادند نایم

رسمه دوب،هب هتخاب کرشتشار یا! هراچ چیه درد...بی و دوب درد

شکچوک ی هدا وناخ ومه شدوخ وحاال،مه دوب هدرک کیلش شرهاوخ

هچ وشدن، ریگت سد رگا هکنیا درک...هب یم رکف یاسه .هب دندوب ب تیقع تحت

وا هب هک ییاه لوق کدر...هب یم رکف انیاس دیآ؟هب یم ناشکرت خد رس رب

درد شآان یضغب موجه زا شیولگ دوب. هد شن یلمع ناشمادک چیه و دوب هداد
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هک یا هظحل تسرد شدو یم نییاپ باالو مادم شیولگ بیس درک. یم

شتسد ارزا تکوی نآژ نروس کدر، دنلب ورس دیمهف ار شنت شزرل انیاس

: تسشن شیاج رس یناهگان و دیشک نوریب

-خآ...

: تشذگ شا هناش وری تسد هدز تشحو دزواسانی شناج به درد

! دایم نوخ هراد نیبب ؟ تتسد زا یدروآرد ونیا ...چار نروس شاب مورآ -

یمخز درم و دوب یرپده باوخ وا!زا زا رتدب یتح یاشد رلیزد... یم کرت خد

هب یهاگن یناشیرپ اب نر وس درک؟ یم دیاب هچ دوب. هدید ناشیرپ ار شا

ت: خادنا فارطا

. میرب اجنیا االنزا نیمه ...ابدی...بدیا میرب یابد وک؟ام هیاس ... هیاس -

: دنکش ن شضغب درک تالش یندنک ناج هب انیاس

اجک ؟ حتلا نیا اب میرب .کاج ریگب مورآ خاد ور ...وت هبوخ شلا ...ح هباوخ -

؟ نرو س برمی

دز: ود ود شنام شچ رد نروس ی هدز تشحو هاگن

هک هدرک یهانگ هچ هیاس ... هیاس ؟ یدرک یهانگ هچ بمیر...وت ناریا زا دیاب -

االن! نیمه ... میرب دیاب هدب؟ سپ و شاباب ی اهراک صاقت دیاب

رگید انیاس دیا، یب نییاپ تخت زا درک یعس و تفرگ جوا هک شیادص
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دز: داد هیرگ واب دنک شلر تنک ییاهنت هب تس ناوتن

ن... روس ! دیایب ادخ ور ...وت شوایس -اقآ

تشاد شدیفس نهاریپ نیتسآ دش... دنب شیاهاپ یور یتخس هب نروس

لد لد انیاس و درک زاب برض ارهب قاتا رد شوایس هک تفرگ یم نوخ گنر

درک:

. هراد یزیرنوخ شمخز منک... شفق وتم تمنو یمن -

تسد تساوخ یم دوب. هدش گنت شسفن . دیمهف یمن ار شدوخ حلا نروس

... روشک نآ هشر،زا نآ ...زا دننک رارف هناخ نآ وزا دریگب ار شا هداوناخ

: دنادرگرب ت خت ارهب اتوا درک هل خادم عیرس شوایس

رب... منک یم شهاوخ . دینک تحارت سا دیاب -اقآ

: دیشک دایرف درد اب نروس هک دوب هدشن مامت شف رح

هدب شلا ح هک ینوا ! هبوخ حملا نم ... شک وب تتسد مگیم نک...ِد ملو -

ات شهب مدرک کیلش مدوخ یات سد .اب مدرک کی لش ویرآ هب نم ... متسین نم

ِنم ... مدرک خ اروس شور هنیس هسفق مرهاوخ یامشچ ولج منک! رارف

... هدنزاب ِد رمان ِنم ... وسرت

راگنا شروز . دیمهف یمن و چدیک یم نیمز ریو هرطق هرطق تشاد نوخ

دنک: شفقو تم تسنا منیوت مه شوایس هک یردق دوب.نآ شهد ربارب دنچ
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شوه ،زا هتشادنرب ودقمد زونه حلا؟ نیا یربداب دیاوخ یم اجک -

... دیری م

دش، دنلب هک یرگهیسهیا یادص دوب. رکهد ینیب شیپ ار وا حلا بوخ و

ها کیمارس به شیاهوناز ندش هدیبوک یادص و دندش مخ وسرن یا هوناز

هدز تشح و انیاس هک دش مخ بقع هب ناج یب شندرگ درک. اررپ قاتا

: تفرگ باق ار شتروص

... نروس نک! هاگن هبمن نروس ... نروس -

شا یناشیپ یور تسد دشواسیان ه تخود شنامشچ رد وا مینهزاب نامشچ

: تشاذگ

منک؟ یچاکر ایادخ منک؟ را کیچ ... هراد بت ... هغاد -

ضغب و دناخرچ وا بت و درد رسخاز ترو ص یور مشچ لصاتسم شوایس

: تسشن شیول هبگ

... دیاب کانه... رطخ ... ناتسرامی ب بمیر مینوت یمن -

... شوایس -

و تشاذگ ش یوزاب یور تسد دش، هدیرب وا رگراد یاد هکابص شم کال

: تفگ

هلب... اقآ... هلب -
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؟آیرو... هروط چ شلا ...ح شلا -ح

داد: ب اوج شوایس و دهد هیکت تخت راهب شرم دهکک ندرک کمک

هگیم ه. ریگب نتاخرب اتسرامی ب مداتسرف ور اه هچب زا یکی اقآ... تس هدنز -

تس. یوژه یاه تبقا رم عفالوت یلو هدش عفر رطخ

دشو بسک یمک وا ندو ب هدنز ربخ ندینش نرو،اب یس هنیس هسفق ینیگنس

: تفر نییاپ شیولگ بیس

؟ هبوخ نیریآ ... نیریآ -

هک یرهاوخ ... شرهاوخ مسا ندروآ بزنا هب زا دیشک یم جخلات یتح و

. تفرگ هاگن وا زا شوایس دوش! شرسمه راد ازع وا تسد هب دوب مکمدناه

تسد ینارگن ،اب نروس رتبدو... تخس باربر دص نیر، تیآ یعضو زا نتفگ

: تشاذگ شیوز اب یور

؟ هبوخ نیریآ ... شوای -س

زیچ مهه نیریآ ؟ دشاب وخب دناوت یم روط چ هک دیسرپ شدوخ زا لد ورد

دش ر وبجم شوایس ار! یم نهج تاظح ینآل هین هباث هیناث دوب... دیده ار

کدن: شهاگن هرابود خلت تقیقح نآ نتفگ یارب

ن! ناتسرامیب ... موناخ نیریآ -

اب انیاس دش. رتدنلب یرگهسهیا یادص کدرو تسیا هنیس رد سونر بلق
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درک: شوایس هب ور ضغب

هنک... یم هیرگ ...چبه هچب -

داد: یمر گلد شوای س

. دیرب امش تس... ه اقآ هب مساوح نم -

ر تخد داد اتهب دیود نوریب قاتا یرسعزا دعب، ناکردو شهاگن د یدرت اب انیاس

دز: بل سرت اب نر وس بسردو شا هدش هالک

هدش؟ یچ نیریآ -

...گار تخان ارمیش نروس . تشادن نداد با وج زج یا هراچ شوایس

دش. می رتدب زیچ همه داد، یمن باوج

خرب هتخس ان! یماظن نات سرامیب ...وت هدوب یبلق ی هلمح هی هکنی ا لثم -

. راگنا ندموا شوهب ویل... اجنوا زا نتفرگ

: تسین ار جام متما نیا هک تسناد یم وسورن دیدزد یم هاگن

... شوایس -

دوب موکحم دوب!اام خالص ریت ... دهد همادا دیاب هک تسناد یم ، شوایس و

... کیلش هب

امش! با... یراکمه مرج ...هب ندرک نوش ریگتسد -

: راوآ نروس رس رب رتدب ربارب دص یندا، شدو سبح اه سفن ... داتسیا نامز
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؟ ندرک شراکیچ -

: تخود مشچ نروس خزم هب ینار ابگن شوایس

... لوا ...بایدی هراد یزیرنوخ نوتمخز -

درب: ادصباال مشخ دزواب گنچ ار یوا وزاب نرو س

ور؟ نیریآ ندرک راکیچ مگیم -ِد

دب زا دیسرت یم هشیمه زا رتش یب شوایس و دیشک یم سفن هدیرب هدیرب

: شندش رت حلا

... مورآ اقآ... دیشاب مورآ -

: تیعق وم نآ رد ندرک تبح ص یارب دنک ناج و درک یثک م

نوتنایفارطا کت وتک امش تیوه ... تخیر و شره ز شگرم بقلزا زارآ -

تساوخ هواب نوترهاوخ موناخ نیریآ هک تفگ ، شدعب و داد ول سیل هبپ ور

رکده. یم یراکمه نوتاهاب شد وخ

... شوای -س

و شدوخ زا مشخ ...پرزا یگدنام ورد دوب درد پرزاخمشو شهاگن

دوب! هتفرگ ار ناشسفن یلو دی شک یمن سفن رگید هک یدرمان

اقآ... هلب -
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منک؟ راکیچ دیاب نم... -

داد: رارق فد وخدشاره و دیشک شا یناشیپ هب یتس مکد حم

ریت آویر هکنیا ندش، راوآ هیاس و انیاس هکنیا هنم...همش! ریصقت شمه -

نم هنم! ریصقت شیبلق محهل یتح ... یتح و نیریآ شند ریگ تسد ، هدروخ

مدش ثعا نمب . شمدرب رمگ یاپ ات شتاجن هساو لبق سلا هی هک مدوب

... هشب ضیرم شبلق

دز: دایرف دزو گنچ ار شیاهوم

هنم... ریصقت ش ش...مه -مه

و دناب سچ درس کیما رس هب یناشیپ بت، و یگدنامرد و درد وزاشتد

تشح دشوو قاتا دراو انیاس ، شنامشچ ندش ه تسب زا لبق هیا یناث تسرد

درک: شلغب مکحم و تش اذگ شرس ریز تسد هدز

! وتامشچ دنبن ... منوج هب تدر ...د نروس -

زونه شیاه بل داد. هلصاف مه زا یمک ار شیاه کلپ یندنک ناج هب نروس

د: ندروخ یم ناکت لبق لثم

...نمه... ِریصقت -

درک: شوایس هب ور ابگنارین سانیا

... تخت ور شمیراذب -مککنکدی
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و شدنت اذگ تخت یور ار وا مه کمک دداواب تناک یرس عیرس شوایس

دش: شنامسناپ ندرک ضوع لوغشم هلجع اب انیاس

شاک هنک... تحار تسا دیاب ... شمخز هنک یم تنوفع تیعضو نیا -اب

! همهفب

هکاب در واین شدو خ یور دوهب زرلن شا چناه هک درشف مه یور نادند و

تشپ مخز ندید بات هدش... شی دحر اتچه شلد لکش، دب مخز نآ ندید

دهب سرب هچ تشادن دوب، تکوی نآژ ندیشک نور زابی لصاح هک ار شتسد

تشاد شرس دوب.رد هدرک کیلش شیوز هباب وخدوا هک هیا لولگ یاج

: دروآ یم ناشنابز هب هاگادوخان و درک یم نیر وفن ارنهلا نروس براض

ک... شتنعل ادخ دز... مخز تهب روهک ینوا هنک تنع ادخل -

دز: یناج مک دنخبل نر وس و تف رگ وا زا هاگن شوایس

نکه! متنعل ادخ هرآ... -

... دموا شلد یچ؟چوطر سپ -

وا یوزاب یور هدز تهب ش تسد و دنک لیلحت ار نروس فرح تسناوت وتهزا

شد: کشخ

ور... مخز نیا ؟ نرو س یگیم یچ -

رس شراکفا دییات رد فرح یب شوایس و دیخرچ شوایس تمس شهاگ ون
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. دروخ رس شا هنوگ یور یکشا هرطق و درک شه اگن توهبم انیاس داد. ناکت

ار شدوخ ناج و مسج ، ییاهر یارب هک دوب هدروخ ی تسب نب هچ هب نروس

نایم نروس و دسرپن یزی چ هک درک هراشا شوایس دوب؟ هداد رارق فده

درک: همزمز ، دیشک می درد شنادجو هک ،ردحیلا یرایشوه و یشوهیب

! مدیدن دوب... کیر ...ات شبلق هب منک کیلش متساوخ یمن ... متساوخ -نیم

و تشاذگ تخت ی هبل رس . تسکش اسانی ضغب و داتفا مه یور شنامشچ و

دز: راز

درد هراد نروس دش؟ بارخ وهی چی همه ارچ دش؟ یروطنی ارچا -

راکیچ ... دایمنرب متسد زا یراک ونم هشیم بآ هراد ممشچ ولج شکه... یم

؟ شوایس اقآ مینک راک یچ ابدی وگب امش ؟ کمین

: داتس رف نوریب ار شسفن راناتحی اب شوایس

... تسین ندنوم دگیهجیا اجنیا ! رتدوز هچ ...ره میرب دیاب -

***

! هرابود یتفا یم ...زااپ ریگب مورآ ادخ ور ...وت ردام ویرآ -

یا هنیس هسفق و هبکفت هجوت شدین...بی یمن شار مردا یاه هیرگ یادص

دشوپب ار شنهاریپ تشاد یعس ، دیشک یم ریت شتکرح نیرت کچوک هکاب

درد زاشتد رگا کرد وشد...هب زاب شمخز رگا کرد هب تفگ می شلد ورد

ضحم هب ووا تشذگ یم شندمآ شوهب زا زور فصن زا رتمک .... دریمب
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. دندو ب هتفر هرفط شنایفار وطا دوب هتفرگ ار نیریآ غارس شند، رایشوه

تحار تسا ردحلا تفگ یم یسک و تساه هچب شیپ فگت یم یسک

رگم دشابن شرانک نیریآ و دیایب شوهب درادن نا کما هک تسن ...میدا تسا

... شلا ح ندوبن بوخ لثم یزیچ . دشاب هتشاد دوجو یکانتشحو لیلد هکنیا

درک زاب ار قاتا رد هیرگ اب شردام و دیشوپ دوب، هک یتخس ره ارهب نهاریپ

دز: ادص و

هدش! هنووید هچب نیا ... دیایب ادخ ور ...وت نیعم جاح ... نامرآ -

شرس رود قاتا هک درادرب یمدق تساوخ و تسب همین ارات شیاه همکد

شنت رود یدنمتردق ناتسد ، ندروخ نیمز زا لبق یا هیناث تسرد و دیخرچ

دز: بل یدرم و دندیچیپ

! شاداد -

بل ... شا هتسب نامشچ رد دز لحهق کشا دشو سبح شا نیسه رد سفن

: دندروخ ناکت رایتخا یب شیاه

... ینام -

شیوربو ر درم نامشچ هب کشا هک کاندرد و هفخ یردقنآ دوب. هفخ شیادص

. دنام تام ، نامرآ شردارب یددن درک،زا زاب مشچ ویرآ هک نیمه و تسشن

ندوب ردارب هب رهاظت اب دیاش و هناردارب هشیمه هک یدرم مگر خلت تقیقح

هار شا هنوگ یور یک شا هر دشوطق هدیبوک شرس دمآ،رد یم شیاپ اپهب
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ینام دوب... هدرم ششوغآ ورد مشچ یولج ینام دوب... درمه درک.مینا زاب

کدرکه ککم نامرآ دوب... هدرم وا، ناج تا جن یارب ویل دوب هدرک تنایخ

شبلق یور تسد و درب مه رهچهرد درد تدش زا وآویر دنیشنب تخت ی هبل

دمآ: ولج ینارگن اب شردام . درشف

نیا ربیاب یاوخ جکامی نکی... تحارتسا دیاب ؟ نامام ؟هرآ یراد درد -

؟ حتلا

شر دام که دوش دنلب تساوخ و داتسرف نوریب هدیرب ه دیرب ار شسفن ویرآ

درک: نامرآ هب ور

هرب؟ داوخ یم شلا ح نیا بچهاب نیا هراد ربخ ؟ تساجک تاباب -

ار زیچ همه نیا و هدیدن ار شردپ لبق، تعا س دنچ دیکهاز مهف هزات وآویر

شدو هریخ شردام هب اهنت یبا وج چیه نود ،ب نامرآ درک. یم رت بیجع

: تفرگ را شردارب ی وزاب یگدنامرد اب ویرآ

؟ تساج ک نیریآ ... نامرآ -

قاتا د.زا نامب قاتا رد نآ زا رتشیب تسناوتن شردام و دیزرل ،دب شیادص

: تفگ بل ریز نامرآ و دنک ارصاد رتکد ات تفر نوریب

... هبوخ ...حلاش هبوخ -

دش: رتشیب شیوزاب رود هب ویرآ ناتشگنا راشف
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دی! نکن ضرف رخ ونم ... نامرآ نکن ضرف رخ ونم -

حلاش ندش رتدب زا نا مرآ ، دیود ش نامشچ هب نوخ و تفر هکباال شیادص

سپ تفرگ دهاوخن مارآ تقیقح ندیمهف ات ویرآ هک تسن دی.میاد سرت

دنک: زاب بل هرخ حاددباال یجرت

یلو...می دایز ...هن ینعی دش... ،حلاشدب یدروخ ریت هوت کنیا زا دعب -

وخهب! شلا وخهب...ح االن یلو ندرک شیرتسب ... هضی رم شبلق هک ینود

رپدی: ویرآ یور زا رتدب گنر

شیشوگ ارچ ؟ شاهاب مریگب سام ت منوت یمن بوخهچار هگا...گاهحاشل -

؟ شاهاب منزب فرح هک شهب هد یمن ور یشوگ یسک ارچ ه؟ شوماخ

دش: ورآویبدنل داتسرف تنعل شدوخ رددلهب نامرآ

؟ دینک یم یفخم کهزامن هدش یچ ؟ نامرآ هدش یچ نیریآ -

دراو دیفس شوپو ابر یلا سنایم درم هظحل نامه و تسکش شیولگ رد ادص

درک: مخا و تخادنا شنوریب هیا سابل و ویرآ هب یهاگن دش.

؟ یتسین تتخت وت ارچ ؟ نووج وکالهرکدی شلا اجک -

: دیوگب و دنامب مکحم .ات دنکن مخ وناز ات دنک ناج ویرآ

! مشیم صخرم مد وخ تیاضر نک...اب اضما و مصیخرت هگرب -

دش: رت قیمع رتکد مخا
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سر هی یتح ! هدروخ تبلق کیدزن هلول ...گ یدموا شوهب هتعاس دنچ هزات -

منک؟ تصخرم یا وخ یم نم وزا همس تار مهب هداس نداتسیا اپ

: داتسیا یوا هنیس هب هنیس ولجآدمو یمدق آویر

هب هگا یتح درتک! یسا شن یم ونم ما...خبو جنیا تهک سین نرابم یلوا -

یم هک ینود می بوخ و مریم اجنیا زا مزاب ینک، ممریجنز و لق تخت

... منوت

حلا نیا واب دروآ یم شرد زااپ تشاد درد دوب. نوخ هی ساک شنامشچ

دوب. هداتسیا

بیر؟ یاوخ یم ارچ -

دز: دنخلت و تخاد شنا وامرد نامرآ هب یهاگن یرآو

شهد... یچ ه گیمن یبهنم سک -

: دیزرل شیادص

... تساجک منز ه گیمن یسک -

: تشاذگ شبلق یور تسد

حوسملا یحص ...ات مشیمن مورآ شمن یبن !ات هنیگنس ا جنیا یزیچ -هی

...خآ! شمن یبن مد وخ یوربور

دمآ: ولج هدز تشحو شردام و دیشک خر ارهب شدوخ رازقلب تشیب درد
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ادخ... -ای

: تفرگ ار شیوزاب ی نارگن اب نامرآ

-آویر...

: تفر گن کدرت ارزا شهاگن و دیشک نوریب وا تسد ارزا شیوز اب ویرآ

االن! نیمه بمر... دیاب نم -

یبرنو راد ادص ار شسفن دعب، و درک شه اگن فرح یب یا هظحل رتکد

: داتسرف

ورب! ... هشاب -

درک: نامرآ هب وور

یمن هگا ! شنودرگرب رصع ات یلو منک... یم اضما ور شصیخرت هگرب -

... هتفیب رطخ شهب نوج یاوخ

هب ور ورآوی تفر نوریب قاتا ،از دشاب ها نآ زا یفرح رظتنم ه کنیا ویب

درک: شردارب

؟ هیرتسب اج نیا نیریآ -

: تفر جورخ رد تمس ورآوی داد ناکت رطف ود هب ،رس نامرآ

! ششیپ ببر ونم -
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ضغب واب ارگرتف شیوزاب شردام هک دوب هتشادنرب رتشیب مدق دنچ زونه

داد: شرارق بطاخ م

ادخ! ور ...وت ویرآ -

... هداتفا یقافتا رکدهک یم نئمطم ار رآوی رتش اه،یب سامتلا نامه و

شردام تسد زا یمارآ ارهب شیوزاب . دمهف واب دنهاوخ یمن هک یقافتا

: تفگ نامر هبآ باطخ و دیسوب ار شا یناشیپ ، دیشک نوریب

-بمیر...

***

هب دنب تسد هک یتاظحل دید... یمن مه شیاه سوباک اررد تاظحل نآ یتح

، تشذگ یم هک هیناث وره دوب هتسشن سیل پ نیشام ،رد ریسا و تسد

، کشا زا یکزا ین هدرپ تشپ از شنامش دش.چ یم رت گنت ترو تگن شسفن

هاگن درک. یم هاگن بقع به هدارا یب یهاگ و دنارذگ یم رظن اهارزا نابایخ

نیعم زجحجا دید! یمن یآد... یم شلا بند هک دنیبب ار وا دیاش ات درک یم

یدد. یمن ار یسک چیه درک، یم تکرح ناشرس ت شپ یصخش نیشام هکاب

ربند یم تسد هب دنبتسد ار شنیریآ دنیبب وبندات ... دوبن ، ششو پهایس درم

از شردپ رمک دنیبب ات دوبن دیآ. یم شسور ع یاپ اپهب هنادرم شردپ و

، تدم مامت ...هک دروآ یمن وربا هب مخ یلو هتسکش هدش هتخیر هک ییوربآ

منک..." یم لحش نم ! متسه نم اهاباب... یسرتن که" داد یم نانیمطا وا هب
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زا رتکد هک حبص درک. کاپ ، هتخیرن ار شکشا دیو شک شم شچ ریز یتسد

رگید نیعم درک،حجا اضم ارا شصیخرت ی هگرب و داد ربخ شلا ح دوبهب

ییوجزاب هک تشادن یلیلد سیلپ و دوب بتهر نیریآ دنک.حلا یراک تسناوتن

هدمآ شوهب ششوپهایس درم هک تسناد می کرتخد . دزادنیب ریخات ارهب

نیعم جاح و دهاوخب رگا هک تسناد یم . درکن رارصا شندید یارب یلو

... تساوخ یمن یلو دورب شندید هب هقیقد دنچ یارب دناو یمت دنک، هل خادم

رتزا شیب ار شرمک که تساوخ یمن ! دنیبب دنب اررد وا ویرآ هک تساوخ یمن

وا ندید نودب دوب! یمخز حاال هک یبلق ... دیسرت یم شبلق یارب . دنکشب نآ

رکش رتشیب ار ادخ هظح ورهل دوش ییوجزاب مرجم کی لثم ات دوب تفره ،

ی هزاج ا یرگید درف به ویرآ ردپ زج ،هب یماظن ناتسرا میب رد هک درک یم

روصنم طس وت هک ییاهزور نامه زا شردام و ردپ . دنداد یمن تاق مال

دوب هدرپس شرهوش ردپ هب نیریآ و دندوب هدمآ نارهت دوب،هب هدش هدیدزد

یارب ه شیمه زا رتاهنت وحاال، دهدن طاالع اه نآ ارهب شندش صخرم هک

دوب... رت تولخ هشیم زاه شرود و تفر یم ییوجز اب

یاه فرح و خایل شلد ی،هت یکالرتن هطوحم رد نیشام دشن فقوتم اب

هک وگب سیلپ هب یر...فطق ادن یریصقت دش"وت رارکت شرس رد نی عم جاح

نرو س هک یتشادن ربخ وگب . هدوبن تدوخ تسد یچیه وگب . تندوب هدیدزد

هش؟" اببا؟اب هشاب ... هتردا رب یناطلس

دشو یم بآ تلا جخ زا رتشیب شدین، یم وا"اباب" نابز زا هک راب ره نیریآ و
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درک،هب یم ضقن سیلپ شیپ ار زیچ همه رگا . تفر یم ورف شدوخ رد

شدوخ مرج درک،هب یم دی یات ار زیچ همه دشورگا یم ه فاضا نر وس جمر

و تشا ند یریصقت چیه هک یدرم یارب دوب! نوخ ویرآ یارب شلد ... ویرآ و

دش. یم رتسکاخ و تخوس یم وا یاپ حاال،اپهب

راص زاح یکشا ، تفرگ ار شیو زاب ینز سیلپ دشو زاب هک نیشام رد

تنو شخ رااب شچم یهک دنبتسد هب هریخ دش. هد رکدوایپ رارف شنامشچ

نیر "یآ درک رارکت شرس رد ییادص و تشادرب مدق بدو، هدرک هرصاح م

"... موناخ

نیح یوا هنادرم و مرگ نحل یرو آدای زا شا اچهن هک درش مهف یور نا دند

دوبن رصقم . تفرگ رت نییاپ ار شرس هظحل وره دزرلن شمسا ندر ک ادص

شرسمه و ردارب زا تساوخ یم طقف .وا تسناد یم رصقم ار شدوخ اام

و دراد گنه ناما اررد ناشیود ره هک تساوخ یم طقف دنک!وا تظفا حم

مدآ نیگنس هاگن ... ناتسرامی ردب یمخز شرسمه و دوب یرا رف شردارب حاال،

و دندوب هدروآ نامزا س هب میقتسم ار ،وا ییوجزاب یارب درک. یم سح اهار

قمع ات ناشهاگن ینیگنس و گدرذ یم نا شرانک هکاز ییاه مدآ تسناد یم

ره تسن اد یم ! دنتسه نیع م جاح و ویرآ نا راکمه ، دنازو س یم ار شناج

یم وآوزر دوش یم درخ اپ ریز رتشیب اه نآ راب تعا دراد، یمرب هک یمدق

. دنوش درخ شیاهوناز هک درک
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یم ماود اه هاگن یزرنآ هکنیا و تشاد یمرب مدق شرس تشپ نیعم جاح

یوربور ینا وج سیلپ و دنداتسیا یقاتا یوربور ... سب و دوب ادخ ،راک دروآ

: داتسیا نیع م جاح

! دیایب دینوت یمن هگید ور دعب به اجنیا ...زا دیشخبب ونم تراسج -

ار شمارتحا همه ... سانشرس رای وسب دوب ته سشنزاب گنهرس نیع م جاح

. دهد شت اجن دوبن رداق رگید مه یدرم نینچ یتح یلو دنتش اد یم هگن

یمن وم آویر نامشچ هکاب یراد گر نامشچ هب هریخ و تفرگ رسباال نیریآ

دز: بل هشیمه زا ادرتر شخ زدند،

هک وگن ویرآ اباب...هب مدی تم مسق مداد تسد زا هدیدن هک ورحچبهیا -هب

... هشب بوخ هک ینا مز ات لقا دح ! ماجنیا نم

ای دوب یباوخ یب بش لود صاح وا، نامشچ خرس یاه هگر هک دیم وهفن

سام تلا هک ینامشچ تش. ادن هزاجا دو زیرب ورف درک یم هکتالش یکشا

اه مشچ نآ سامتلا نآ زا رتشیب که دنامن نیریآ وگن..."و یزیچ " دندرک یم

طسو یزیم ،اب کیرات ینهم اما متزی قاتا ونآ تشاذگ لخاد .اپهب دنیبب ار

هتسب شرس تشپ قاتا .رد دروآ دنب ار شسفن مه، لباقم یلدنص وود نآ

دید قاتا رد یناوج سرپزاب اب اهنت ار شدوخ هک دیشکن لوط یزیچ دشو

: دیراب یم شیادص و تروص زا تیدج هک

... دینیشب -
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و تسد دش. شا هریخ لصاتسم نیر، ویآ درک اصرد روار تسد هملک کی رد

. دیشک یم ریت شبلق و دوب هدرک خی شیاهاپ

! دیوا ج مناخ دینیشب -

تسشن ی صلدن ود نامه زا یکی یور راچان دش،هب رار کت هک سرپزاب فرح

داد: هل شتمس و تخیر شیارب یبآ ناوی .ل تفرگ قرار شیوربور واومه

. دیروخب بآ یمک -

هداس یتح هک کدر رکف شدوخ دشوبا حهقل بآ ناویل رود نیر یآ تسد

یتقو و دیزرل یم بآ ناو یل رود شتسد بدو. یرما مجالتواهم نیرت

درک رت ییولگ روز .هب تخیر زیم یور یا هرطق دنچ یتح درب، ارباال ناویل

زاب: هاشار دنورپ شیوربو ر ناوج درم و

، یناطلس نروس اب یراکمه هب مهتم سهلا، راهچ و تسیب دیو، اج نیریآ -

نروس هکاب هدش ه تشون ه، دنورپ یوت ... ردخم داوم یچقاچاق و هدننک دیلوت

؟ هتسرد رادید. ینوخ تبسن یناطلس

تف. رگ میمصت هظحل کی رد کرتخد دزو لز نیریآ نامشچ رد میقتسم

هظحل نامه دوب رضاح ! دنیبن تسد هب دنب تسد ار ویرآ یلو در یمب دوب رضاح

.اب دنیشنن ییوجزاب قاتا یلدنص یور تقوچیه ویرآ یلو دورب شنت زا ناج

یمن ! لداع و دوب یدج شراک رد هشیم ه ویرآ هک دوب هدید شدوخ امشن چ

درک: زاب بل سپ ... دنازوسب شدوخ یاپ اراپهب ویرآ تساوخ
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هلب... -

یتحار هبآن هک تشادن راظتنا دیاش دش. ضوع شیوربور درم هاگن گنر

دنک. فارتعا

؟ هنوتردارب هک دینک یم دییات -

دش: تشم زیم یزر مکحم نیریآ تسد هرود

هلب... -

؟ نتشاد ربخ عوضوم نیا زا مه نوترسمه -و

یم لبق هام دنچ ...زا تسناد یم ویرآ دش. رتدیدش نیریآ بلق نابرض

یزیچ وا رطاخب ویرآ . دیوگن یزیچ هک دوب درکه شروبجم نیریآ و تسناد

دوب! هتفگن

! تسن ود یمن ویرآ -هن...

رت مارآ شحور یلو دیبوک شا هنیس هسفق ارهب شدوخ لبق زا رتدب شبلق

ار یماهتا ،ره دریگب ار ویرآ ندش رصقم یولج تسناوت یم هک ینامز دش.ات

. دیرخ یم ناج به

: تسش ن سرپزاب یا هوربا نایم یگنرمک مخا

؟ هنوتردارب یناطلس نروس هک دیدش هجو تم یک -زا

دوب: ندنک ناج لثم شیارب ندز فرح
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... شیپ سلا کی -زا

؟ روطچ -

تساوخ یمن ... دیوگب تساوخ یمن دش. یم رت گنت هظحل هب هظحل شسفن

. دشکب طسو ار هیقب یاپ

؟ روطچ مدیسرپ -

: تسشن کرتخد نامشچ هب کشا

هک یریگ ناگو رگ نوا زا دعب دوب، مندرگ هشیم یهکه دنبندرگ ... مدنبندرگ -

ی... نهما شدعب ... شدعب دشو مگ زادستبمد دشبهچمور ثعاب

رهاوخ نم نم... تفگ یم هک یا همان ! مدرک ادیپ هنوخ وت ور مردام ی همان

م. مهفب ور تقی قح هشیم ثعاب هک هیا هنوشن دنبندرگ نوا و منروس

تسناد یم ! سکچیه ...زا شردام و ردپ د.زا رواین دمحم ومع زا یمسا و

رد سر پزاب درم... دهاوخ اجنیا هک تسناد یم . دراد همادا اه لا وس هک

: تفگ و درک جک ن درگ ، هدرکن رواب ار شیاه فرح دوب صخشم که حیلا

هدافتسا نوت ربعهیل ادعب هنوت یم نوتاه فرح مامت ! موناخ دینک تقد -

. دیگب و شتسار که تسه نوتعفن .پسهب هشب

: درشف شا یسهن هسفق یور تسد نیریآ

ور معراتجمنو نوا وت نروس ... نروس ، شیپ سلا کی . مگیم تسار -
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. مدرم یم ممکش یوت هچب اب...اب منم درک، یمن مکمک هگا داد! تاجن

رد نیریآ دش،قبل دنلب و دیبوک زیم یور مکحم ار شتسد فک که سرپز اب

درک. تسیا یسهن

یسک ! موناخ هبیقعت تحت و یرارف مرجم ،هی دینک یم عافد شزا هک یسک -

نیمات تور ختیاپ فصن نیئاکوک و هراد ش هدنو رپ رد لتق هرقف چدن هک

هکن یا دینک رکف دیاش ! هدرب رمگ یاپ ورات نوترسمه هک یسک . هدرک یم

نآسنو وتهب هشیم ثعا ب دیتسه اجنیا سانشرس نیرومام زا یکی رسمه

هنوتب یناطلس نروس هکنیا زا لبق دیاب سیلپ . تسین روطنیا اما هشب هتفرگ

یدنه ملیف نم هساو دی راد وشام هنک شری گتسد شبه جراخ روشک زا

... روطچ ؟ دیدرک رکف یچ نوتدوخ ؟اب دنبن درگ ... دینک یم فیرعت

یا هراشف مامت هک راگنا دش. قاط کرتخد تقاط هک دوب هدشن مامت شفرح

واب دندروآ موجه شتمس جا کی درک، یم لمحت تدم نیا رد هک یناور

درب: ادصباال مشخ و ضغب

.من تسن ود یمن یچیه ویرآ هنم! ریصقت شمه ... مگیم و شتسار مراد -

مرهوش و ردارب مدیسرت یم نوچ متفگن یچیه متف... گن شهب یچیه

م هداوناخ زا مون تساوخ یمن تقوچیه نروس . نریگب مهقررا یوربور

نوا بش... وانو داد متاجن اهراب . دنوسرن ب یسآ هبم تقوچیه هنک. ادج

درک... کیلش ویرآ هب یتقو بش

داد: همادا حلا نامه دواب یشک ریت شبلق
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مه یوربور ودات نوا هکنیا دوب! نم ریصقت نوچ مدرم راب رازه بش نوا -

دوب! نم رطا خب شم ...ه شم درک،ه کیلش مرسمه هب نروس و نتفرگ قرار

هک دیسرپ یم شدوخ درک،زا یم مرور شدوخ اراب بش نآ هک وهرراب

هداوناخ ؟ دریگب فده ار ویرآ بلق ت سناوت روطچ ؟ تسناوت روطچ ن روس

و رهاوخ به دصرد کی یتح ولی دوب یقطنم دنک؟ رارف بدو روبجم ؟ تشاد

وا صخش زا هک ینامز ات تسناد یم وبد؟ هدر کن فرک شیاه هدازرهاوخ

... دونش یمن مارآ ، دونشن حیضوت

: تخادنا شنت هب هزرل رتدب شیوربور درم ی هدز ویخ درس هاگن

نداد طاالع یاج وبه دیدوب طابترا رد مرجم هکاب دینک یم ف ارتعا سپ -

دی؟ راد هگن یفخم ور هیضق نیا دیتشاد یعس ، یراگن هرهچ و سیلپ هب

دش: رت ظیلغ سرپزاب .امخ دیخرچ یم شرس رود تشاد قاتا

؟ دیدرک یم یراکمه یناطلس نروس هکاب دینک یم فارتعا -

یاکه هظحل تسرد و دندروآ یم موجه شتمس هب دنتشاد اقات یاهراوید

دز: ادص نارگن یدرم دشو ابز قاتا دنک،رد زاب دییات به بل تساوخ

! نیریآ -

ندرگ رد تمس دز، یم گنچ شبلق هب هک یکانتشحو یگنتلد واب تعرس هب

دش: دنلب ویرآ دنلب تماق ندید واب دناخرچ
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... ویرآ -

وا هب شدوخ ندناسر یارب هک یا هدیرپ گنر درم و تسکش شیولگ رد ادص

هب مشخ تدش زا شگنر هک یا یمخز درم دوب، هتخادنا رطخ ارهب شناج

هب شدورو ی هظحل زا هک یدرم دوب، هدز نوریب شندرگ گر دزو یم یدوبک

وهب هدرک اوعد مدآ و ابعملا ییوجزاب قاتا هب شدوخ ندناسر ات یرتن کال

هاگن هب هجوت ویب تفر شتمس دنلب یاه مدق دوب،اب هدز ور یسانلا دحا ره

رد مکحم ار شیوربور ی هدیرپ گنر و توهبم کرتخد ، فارطا یاه مدآ

درد و دمآ دورف شمخز یور نیریآ یناشیپ هک مکحم ردقنآ . دیشک شوغآ

هک یا هنشت لثم ، اهدرد مامت لا یخیب یلو دش شخپ شا هنیس هسفق رد

دز: وبل درشف هنیس هب مکحم ار ،وا دشاب هدیسر بآ اههب تدم زا سپ

! دیشخبب ... مدرک رید هک دیشخبب ... دیشخبب -

دنک. زاب ار شناتسد وا ندیشک شوغآ رد یارب تسناوت یمن یتح نیریآ

شگنتلد کانتشحو هک دیمهف یم هزات ... دندوب دنبتسد ریسا هک یناتسد

... هدوب

... ویرآ -

ششوپهایس درم . دیسوب ار شرس قرف ویرآ دزو قه ار شمسا یگنتلد اب

ار شدوخ ، نکمم نامز نیرت ساسح ورد هشیمه لثم تسرد دوب. هدمآ

. دهد شتاجن ات دوب هدناسر
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... مناج ... ویرآ ِناج -

دوب!ره وا ناتسد راصح رد زونه . تفرگ هلصاف هشیمه رتزا نارگن نیریآ

هیرگ هب ناهگان و تشاذگ یوا هنیس هسفق یور و دروآ ارباال شتسد ود

: داتفا

؟ اجنیا یدموا حلا نیا اب ارچ ؟ یدموا ارچ ... هراد مخز تنت -

یویرآ رگا هک دز شناج هب نانچ مشخ دشو لفق وا دنبتسد یور ، ویرآ هاگن

هدیشک رجز شنیریآ . تخیر یم مه ارهب نامز و نیمز دوب، شیپ سلا دنچ

یولج وبدکه یلیلد نیمه و دندوب هداد رجز قاتا نیا اررد شنیر دوب!یآ

دنک: ملع دق هدنورپ سرپزاب

؟ ینک یم ییوج زاب یراد یک زا ینود یم -

دمآ: نوریب مزی تشپ زا شا یتاذ یدرسنوخ اب ناوج سرپزاب

لیلد نیا یلو ... درگرس ملئاق نوتارب یدایز مارتحا نم ! منود یم هلب... -

! منکن ییوجزاب مرجم زا هک هشیمن

: دیرغ شیاه نادند نایم زا ویرآ

اهراب نم رسمه ؟ مرجم یگیم شهب که هدش تبا ث شماهتا مودک ؟ مرجم -

گرم یاپ وات هدیشک رجز اهراب هدش... ابز هدنورپ نیا هب شاپ هتساوخان

رسمه ، هدید بیسآ ایاضق نیا وت همه زا رتشیب شدوخ یهک سک ! هتفر

هنم...
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درک! فارتعا شتاماهتا مامت هب شیپ هظحل دنچ نوترسمه -و

: دیخرچ نیریآ تمس شراد گر هاگن و دروخ هرگ ویرآ ی هنیس رد سفن

یچ؟ -

د: اتسیا شیوربور سرپز اب

ییاهنت هب نیا بخ ...و هنوشر دارب یناطلس نروس هکنیا هب ندرک فارتعا -

هیضق نیا زا هکنیا رب ینبم نوشف ارتعا ؛اما تسین نوشن دوب مرجم بر یلیلد

نوهب دید ور هدوب بیقعت تح اهت سلا یهک مرجم ی هرهچ نو تشاد بخر

هنک! یم تباث ور ردجمر نوشیراکمه ن، دادن طاالع سیلپ

: تفر نییاپ کرتخد سیخ نامشچ هب هریخ ویرآ ی ولگ بیس

؟ نیر یآ یدرک راکیچ ؟ یدرک راکیچ -

ولگ رد ییادص . دیشک یم دایرف تسناوت وارگمی دوب هفخ شیادص

رد یناطرس یاه وغده درد و دوب ضغب ... ندیشک دایرف یارب تشادن

نییاپ رس زد... یم شیولگ رد شبلق دنک. شهاگن تسناوتن نیر ...یآ شیولگ

: دیسرپ ویرآ هب باطخ سرپزاب و تخادن ا

؟ درگرس دیتشاد ربخ امش -

، دیخرچ شتمس وا هکنهاگ نیمه و تفرگ ار ویرآ تسد هدز تشحو نیریآ

ربخ زیچ همه زا هک دیوگن ... دیوگ هکن داد ناکت نیفرط هب رس دنت دنت
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روطنآ هک تخانش یم ار ششوپهایس درم بوخ یلیخ دیاش ...و هتشاد

هک ندوب یدرم ویرآ . دیوگب ار زیچ همه ویرآ هکنیا از سرت دوب. هدیسرت

دنک! ادف ار شدوخ شرسمه دراذ گب

! شلوا یچ...زا همه ...زا متشاد -بخر

دز: قه یآیرن

... ویرآ -

داد: همادا هجوت یب ویرآ و

شور هرهچ هک متسنود یم ... هشردارب یناطلس ن روس هک متسنود یم -

! هشردارب یلو ه مرجم ، نروس . یراگن هچهر هب مد رکن رارصا یلو دیده

ور شردارب منک ش روبجم متسنوت نمن و هداد تاجن ور شنوج هک یردارب

مندرک راتفر یساسحا هکاب مسانشن هفیظو سیلپ هی نم ... سیل هبپ هدب ول

نیا یدارم ن اورس لثم هگید رفن دنچ مدش ثعاب و متشاذگ یزراپ ور نوناق

... ننیبب ب یسآ طسو

درک: سا متلا و تفرگ ار شتسد نیر یآ

ادخ... ور وت ویرآ -

ادصباالبدر: پسدزو مشخ اراب شتسد ویرآ و

...هن هگید سکچ یه منم!هن شبه، ییو جزاب و تشادزاب دیاب هک ینوا -
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نم! طقف مرس... مه

، هدمآ شیپ تیعضو تماخو زا نیعم جاح و درک شهاگن فرح یب سرپزاب

: تسب مشچ یتحاران اب

زنام... ماما -ای

اهنت ، نیریآ ی هدیرب یاه سفن و ویرآ دردرپ و راد شخ یاه س فن یادص

هدیسر اجنآ هب روطچ دش. یم هدینش کاندرد توکس نآ رد هک دوب یزیچ

هچ یی وجزا ب قاتا رد شرسمه و نامزاس سیل پ نیرت سانش هفیظو ؟ دندوب

ورف شا هنیس رد رتدب سرپزاب فرح ندین ابش نیریآ بلق ؟ دندرک یم

ت: خیر

! درگرس مریگب تشادزاب مکح نوتارب منوت یم یتحار ن،هب وتتافار -اباتع

... میتفرگ مهقرار یوربور یتی عضو نینچ یوت هک مفساتم

داد: همادا سرپزاب و دیرپ نیریآ یور بقلزا زا رتدب گنر

ییوج زاب دنور !خااللرد هدشن مومت زونه نوترسمه زا ییوجزاب نی، نچمه -

! دینایرج رد اعطق ... تسین یمک مرج مه

شیا هون دشدن.از طولخم شرس رد اهادص و تفر یهایس نیر یآ نامشچ

شنت رود تسد هدز تشح و ویرآ هک دندرک یم طوقس نیمز تمس دنتشاد

: دیچیپ
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... نیریآ -

درم هک دوب هظحل نامه تسرد و دتفی نچگدزاتن ار وا نهاریپ نیریآ

درک: سرپزاب هب ور میقت سم دشو قاتا دراو یشوپ راولش و تک و لا سنایم

یروف مکح یناتسداد .زا نوشرسمه بآژدنو انج لیکو ... متسه دنوریپ -

مو لکوم نای مسج دب طی ارش لیلد به ییوجزاب ندرک ف قوتم یارب مراد

ثویهق. دیق یهب دازآ نینچمه

یب شکشخ یاه وبل درک زاب ویرآ نامشچ اررد شقمر یب نامشچ نیریآ

: دندروخ ناکت ناج

... دیابن ... یتفگ یم دیابن هنم. ریصقت شمه هنم... ریصقت -

زا هدز نوریب یاهوم یور یا هسوب و دیشک شوغآ رد مکحم ار شرس آویر

دز: بل هشیمه رتزا هتفرگ ، ششوگ رانک و دناشن شلا ش

اچه؟هرآ وت یز ادنب و تدوخ ییاهنت مراذب هک یدرک ض رف درمان ردقنا ونم -

؟ مون ناخ یریآ

ینادردق اب ویرآ ی هت سخ واگنه درک سیخ ش نهاری پ هنامولظم نیریآ کش ا

بآ ارهب شد وخ وا، بایغ رد هک یدرم تمس دیخ. رچ شردپ و لیکو تمس

رد تسرد ، شیاه وتالش دنشکن دنب ارهب شسورع ات دوب هدز شتآ و

دوب... هداد هجیتن نکمم نامز نیرت ساسح

***
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یتدم دیاب ! ناتسدرک یشیم ل قتنم ...عفال مدرک تبح هاص یتسد -ابباال

. هشیم یریگ میمصت تدر وم رد هرابود شدعب و ینک تمدخ اجنوا

دوب شقوفام هک وا هب ور ارزدوآویر شفرح همدقم ی،یب دحوم گنهرس

داد: یماظن سالم

نا... برق هلب -

شدن،هب صخرم زا سپ هلص وبالاف تشذگ یم شندروخ ریت زا هتفه کی

یلو زونه تشاد فعض دنک. تف ایرد ار شتقوم مکح ات دوب هدمآ نامزاس

اهرد ،سلا یدح وم گنهرس . دنزر والب لباق م شیاهوناز هک داد یمن هز اجا

دنزرف و رسمه ویرآ هکنیا لبق دوب.زا شا یگدنز مهم تاق افتا مامت نای رج

وتحی دوب هتشگرب گرم زا دهد،اتحاالهک ب تسد ارزا شا سهلا ود

ار تازاجم نیرتمک ات دوب هدنام شرانک هناردپ ، دورب دنزان هب تشاد متلا حا

وحاال تشاد ار شا هداوناخ درد اه سلا ویرآ . دنریگب رظن رد شیارب

نوناق زا شا یلغش نا رود رد راب نیلوا یارب هدا، وناخ نامه طار خب

شرف هب شرع زا قافتا نآ رطاخب طقف هک شنبدو قح وبد. هدرک یچیپرس

دنک... طوقس

یرب هک ندش یضار عفال یلو دهگی... ناتسا هی تنتسرفب نتساوخ یم -

؟ هتسرد دهگی... یراد هنوخ اجنوا . ناتسدرک

... نابرق هلب -
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ربو.یان نارهت زا تقو دنچ و ریگب تور هچب و نز تسد ... هبوخ -

. منکب ت ارب متسنوت یم هک دوب یراک نیرتشیب

هاگن اررد شهاگن . داتسیا وا زیم ی وربور و تشادرب ولج هب یمدق ویرآ

دز: بل یا هتفرگ یادص واب تخود وا یدج

منود یمن م! هداوناخ و نم قح رد دیدرک یردپ مزاب ... گنهرس منو نمم -

منک. ناربج روطچ

یمخا و تفر مه رد دیچیپ شمخز لحم در ناهگان هک یدرد از شا هرهچ و

: تسشن گنهرس یاهوربا نایم

؟ هبوخ -آژدن...حتلا

تمس ات درک تشم ار شتسد وهرود داتسیا شیاج رس مکحم هرابود ، ویرآ

دنو: رن شبلق

... نابرق -لبه

دروم رد دوب هدشن عناق هک راگنا دوب. اجرباپ زونه وا یاهوربا نایم مخا

شتسد . تشاد رب ویرآ تمس هناردت شارمق یاه مدق شدو دنلب ... شتیع ضو

: درشف هنادرم و تشاذگ یوا وزاب یور را

ن روس دروم رد تیراک یفخم آژدن... تمسانش یم هک هتقو یلیخ نم -

سپ ... شساو یتشاد یمکحم لیلد منود یم اما منک یمن دییات ور یناطلس

تخس زرم یوت .کرا یدب نوما رسوس ور تنهذ نک یعس و ناتسدرک ورب
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نوریب شزا قفوم و یدنورذگ رس زا ور انیا رتزا تخس وت یلو هرت...

...وت هتخس هک منود یم . نکن شنزرس ریخا تاقافتا رطاخب وتد وخ ی. دموا

زا لوا ...تو یدید مشچ هب دوب تردارب لثم اه سلا هک یور راکمه گرم

نر وس یذوفن ، شیتسنود یم تردارب لثم اه سلا هک یدرم یدیمهف همه

ورب! و زیچ همه زا رذگب یلو ... تساو هتخس یلیخ قاعط نیا هیو ناطلس

ت هداو ناخ و تدوخ هساو مورآ یگدنز .هی یشاب هتشاد شمارآ هک هتقح

. زاسب

داد: همادا زدو یگنرمک دنخبل

! همرو تسد ن یرخآ آژدن...یان مشیم تسشنزاب مراد نم -

ارددیو شا هچب و نز جنا یب مسج هک دز کب شلف یزور ،هب ویرآ نهذ و

، تشاد هشیمه هک یتیدج و ناشیاه هج رد توا فت هب هجوت درم،بی نیا

تیعقوم نآ رد ندنز.آویر بیسآ شدوخ اتهب تفر گ ششوغآ رد مکحم

ادهدبدو... تاجن ار شناج درم نیا و تشاد ار شدوخ نتشک ت یلباق

رسنهگ... میهش تعاطا -

تعاطا ار وا رو تسد نیرخآ دوب، هدرک یفخم شیولگ رد هک هنادرم یضغب اب

شکتهی ندید ضحم هب اریددهک یدارم ناورس دمآ، نوریب هک قاتا وزا درک

دوب... هداتسیا ویرآ رظت نم لبق زا هک راگنا دمآ. شتمس و تفرگ راوی زاد

تسن اد یم ویرآ پدیرهو گنر یدح ات شا هرهچ و دوب لتآ رد شتسار تسد
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داتسیا ویرآ یوربو دشه...ر صخرم نا تسر امیب زا تسا یزور هکاوکییود

یکرتشم یاهدرد د.آنود ننزب یدنخبل نیرت کچو ک دنتسناوتن ما دکچیه و

. دندوب هدیشک ریخا یاهزور رد

؟ هرتهب نوتلا ...ح درگرس -

داد: ناکت رس آویر

ینم هفیظو . یدش صخرم زورید مدینش ؟ هروط تچ مخز نو... نمم وخمب -

یلو... تتاق مال مایب هک دوب

یرپد: شف حر نایم عهنا ضاوتم یدا رم

! دیراد قح نم ندرگ اههب نیا زا رتشیب امش ... درگرس دییامرفن -

: تفرگ ویرآ تمس را یشلف و درب ولج تسد و

دادم. یم لیو حت نوته ب دیرب هکنیا زا لبق ونیا -بدیا

د: ناخرچ وا نامش وچ یرومم شلف نیب ار شها گن آویر

هیچ؟ -یان

: داتسرف نوریب یتح اران اراب شسف یدن ارم

شل یاسو وت ونیا ننک. هیلخت نامزاس وت ور ییاسراپ درگرس رتفد هرارق -

... تسامش هساو ن! درک ادیپ

نرفت: ییاپ ویرآ یولگ بیس
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نم؟ هساو -

اترو شنا مشچ ربدو ولج ار شتسد وآویر، داد کتنا رس فرح یب ید ارم

نایم دز؟لفشار یم هقلح شمشچ رد تشاد هک دوب کشا دش. رترات

وا مشچ شیپ تساوخ مه...منی یور مکحم ار شنامشچ دو رشف شتشم

دنک. زاب مشچ و دوش طلسم شدوخ اتهب دیشک لوط یا هقیقد . دنکشب

: تفگ هشیمه رتزا هتفرگ

... یدارم منونمم -

اشید هک یقاتا . داتفا هار ینام قاتا تمس دزو یوا هناش یرس تسد و

هب طوبرم زیچ ره دیاب دید... یم ...یابد تشاذگ یم نآ اپرد دوب راب نیر خآ

تساوخ یمن . تفر یم نآ زا دعب و درپس یم رطاخ وهب دید یم ار وا

شومارف دوب وامهدر رطا خب هک ار یدرم تساوخ یمن دنک. یمن ششومارف

دنک...هک شعناق شلف نآ تایوتحم هک درک یم ادخ ادخ تدم مامت و دنک

دنک. اصف ار شلد که دشاب هتشاذگ اج هب شدوخ زا یزیچ ، ینام

دش یم رتدیدش هظحل هب هظحل هک یدرد تدش وزا داتسیا قاتا رد تشپ

یم شلد هک یردقنآ دوب. هدش نیگنس شسفن . درشف بلق یور تسد

دوب، که یندنک ناج هبهر یلو دودب سف یبن نار امتخاس نوریب ات تسا وخ

دش، هک قاتا دراو داد. شراشف نییاپ وهب درشف یرد هریگتسد یور تسد

مشچ وآدر. موجه شیولگ هب رتدب ضغب نآ خیلا اتبسن یاضف ندید زا

و درک روصت نا درگ یلدنص نامه یور هتسشن ار ینام شنهذ ورد تسب
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تلد بآتو هک منک کیرا متسنوت یم شاک " دیچی پ ششوگ رد وا یادص

شا هنوگ یور یک شا هرطق دوش، هجوتم هکنیا ..."ویب شاداد ه روخن نوکت

و دروخن نیمز هک تفرگ زیم هب تسد . دندیز رل رتدب شیاهوناز رکدو زاب هار

. تسشن یلدنص یور و دناسر زیم تشپ ار شدوخ دوب، هک یتخس ره هب

، زودنیو ندم زاباالآ سپ هل صاف وبال درک نشور ناز رل تسد اراب متسیس

ویرآ بلق شپ وت دوب دوجوم نآ رد ویدیو کی اهنت دز. متسیس راهب شلف

و درد اب هتخیمآ یسح ! تشاد گرم سح دش. یم رتدی دش هظحل ره

ار ینام ریو صت و درک کیلک ویدیو یور ، کانتشحو سح نامه ...اب یگنتلد

دش... هدرشف لبق زا رتدب شیولگ دید، هک

یق افتا هی امتح ینک، یم هاگن ور ویدیو نیا یراد هگا ؟ مشاداد ... ویرآ -

! مدرم شمد،ای ریگتسد ...ای هداتفا مساو

نوخ ویرآ دزولد یخلت د نخبل ینام دش... تش م زیم یور ویرآ ت سد

دش...

وت یدید ور ویدیو نیا هکنیا زا دعب منوت یمن هخآ ... مشاب مهدر شاک -

یم تردارب لثم هک یقیفر نم، یدیمهف هکنیا زا دعب منک. هاگن تامشچ

کدره! تنایخ تهب ، شیتس نود

یم شخپ نانچمه ویدیو و دزرلن شا هناچ هک درشف مه یور نادند ویرآ

دش...

یدرک کش هک مدوب هدرک سح ... یتسین لبق لثم هک مدوب هدرک سح -
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هنکن هک تغارس دایم ویخلا رکف رازه ینک، یم ماگن ع قوم ره مهب...هک

! ویرآ مدوب نم یلو ... مشاب هنک،نم یم تنایخ شقیفر هکبه یدرمان نوا

! مدوب ر وبجم ...ویل مدرک تنایخ نم

دش... مگ ینام یادص زیم،رد روی ویرآ کشا هرطق ند یکچ یادص

و مدرم هب وت،هک هب طقف هن نم ! تقوچیه منک... یمن ه یجوت ور مراک -

تنایخ ت دامتعا نمبه ! ویرآ مهگر راکتنایخ ناوات . مدرک تنایخ ممروشک

... نومیردارب ...هب مدرک

و... دوش زاب شسفن کلبههار داد واماسژ تشاذگ شیولگ یور تسد ویرآ

! دشن

! ندروآ ترایهم و با تهم رس هچبالیی مدید نوچ مدو وبرب جم مگیم -

هقیقد دنچ منم نتف، رگ ور نوشنوج تمشچ ولج هک یمن هج بش نوا نوچ

اب ونم . تفر هقیقد دنچ وت تیگدنز مامت هک مدید ... اجنوا مدیسر شد عب

! ویرآ ندرک دیدهت میگدنز مامت

ار شکشا ه رطق ینام و دیبوک زیم وری هدارا یب نچدراب ار شتشم ویرآ

. تفر گ مشچ زا هدی کچن

نم زا سکع ات دنچ . دیسر مارب هتسب هی هک دوب هلماح ور نوملوا چبه منز -

ماوخ یمن هگا دوب هت شون ! فلتخم یاهاج ...وت میدوب نوریب یتقو لگران و

دیاب نش، راچد آژدن درگرس ی هچب و نز تشونرس مهب هداوناخ هک
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منک... یراکمه نوشاها ب

... درشف شناهد یور تردق مامت اراب شتشم ویرآ

هی هب ننک ملقتن هکم مداد تساوخرد ، متفرگ یصخرم ، مدرک رارف ! مدیسرت -

. دیسر می متس هبد دجدی س ورزکع !ره تشادن هدیاف یلو ... هگید دحاو

ههام هس رسپ اب مرسم ه یتقو دعب هام .چدن مدش یم دید رهت تشیب زور ره

مارب ور شملیف ! هریگب شریز دوب کیدزن نیشام دوب،هی نو ریب نوم

گرم دح ...هب ویرآ مد یسرت ... هرخآ راطخا هک ندرک دیدهت و ند اتسرف

! مدیسرت

نامه نکدو فداصت نیشام اب دوب کیدزن هک داتفا یزور هب شدای ویرآ و

دب سرت زا کرتخد حلا هک شدند ثعاب و دند اتسرف نیر یآ یارب وار یدیو

یشور دوب! شور نامه . دروآ ایند رب تدوز هام کی ار ناش یاهولق وود دوش

هب دیدهت ... دسرب شفده اتهب تفرگ یم شیپ رد لبق ها سلا نروس هک

نر وس دنکن تفگ یم هک یسح . داتفا ویرآ ناج هب هروخ ملث یسح ! گرم

د؟ شاب هتشاد شقن شا هچب و نز گرم رد مه

زور، وهی مدز گنز نتشاذیم تکاپ وت مارب هشی مه هک یا هرامش هب هرخ -باال

منک! یم یسوسا ج مراد م هچب و نز نوج سرت زا مدید و مدموا خومد هب

، مدرب یم نیب زا ور دموا یم تسدب ش ردپ و نرو س دروم رد هک یکرادم

دادم... یم نو شهب رو ترامآ ور... وت رامآ ، مدرک یم کاپ ور اه نیبرود ملیف

راک! یختنا ِنمنرماِد
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هک دیزگ بل نانچ ویرآ دشو خایل کش زاا شمشچ ود وره تسب مشچ

... داتفا نوخ شبل

یتقو یلو ... هراد تسد ت هچب و نز گرم وت نرو س مدرک یم رکف شلوا -

یتسد ون شگرم وت نروس مدیمهف ، نداد هار نوشعمج وت ونم بقل زا رتشیب

ع قوم نوا یلو هن! وسرتب ونم ات دوب هدرک هناهب ور هثداح نوا طقف هت. شادن

هب نروس که مدوب هدیمهف ... مشکب رانک متسنو ت یمن هگید دوب... رید هگید

بالیی مدیسرت . دوبن یروطنی ا شردپ یلو هنز یمن بیسآ اه هچب و نز

... تفاثک شمدتو قرغ رتشیب و هرایب نوشرس

: تخادنا نییاپ رس

، یدوب هدیشوپ ید اماد تخر ندوب شوپهایس سلا دنچ زا دعب هک یزور -

هب هک یزور ، هلولگ رابگر هب نتسب ور نیریآ اب تدقع سلجم هک یزور نومه

نتفرگ س امت ماهاب ، نریگب ونور تنوج وبد هدن وم مک ویدمد مدمو ا مدوخ

نوا وت یتلا خد روصنم دوب. روصنم فرط زا سامت ... نکن یراک چیه نتفگ و

هرب. شیپ آزیم تیقفو م یچ همه هک داد یم حیجرت یلو تشادن رورت

یم انوا هک یت مس هب منک نو تتیاده رارف، هساو تفگ ید! وب دیدهت نوشار ب

روط چ هک یدید وت ویرآ ! ندوب م هنوخ رد ...مد مدش دیده ت مزاب و ناوخ

لثم ... ویرآ مدیسرت نم ... ندیدزد تدو یخ زاخهنو ور ترایهم و باتهم

! مدیسرت گس

: رتدب شیاه بل دوب. رگفهت شزرل شناتسد
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باذع زا نم و دیتفر امش ! دوبن یلو هنما متفگ ... ریسم فالن دیرب متفگ -

ی هرامش ابهی هنایفخم منک. لم حت متسنوتن ممدر... راب هراز نادجو

فیعض طقف نم ! ویرآ م دوبن ُکش ردارب نم ... سیلپ زمدبه گنز یرابتعا

... مدوب فیعض یلیخ مد. وب

و درک هفخ ولگ اررد شا هنادرم قه . دیزرل ویرآ ی هناچ و داتفا هیرگ هب

: تفرگ ار شا هیرگ یولج یتخس به ینام

مدز، گنز هرام ش نوا هب هک یزور شاک . تشگ یمرب بقع هب نامز شاک -

هک متفگ یم و مدز یم گنز وت هب شاج هب شاک ... تسکش یم متسد

ش! اداد مگب تهب مرادن قح یتح نم ... مشاداد ... ویرآ ... مدیسرت

... مروخ یم سقم ه دموین ایندب زونه مهک رتخد نوج هب یلو نودم... یم

یلو مدز بیسآ تهب نم . متساوخن ترو هداوناخ بِدوتو تقوچیه نم

نیا ... مشکن سفن زور هی شاک ... ویرآ هش مومت شاک ... مدرم راب رازه

هنک! یم م هفخ هراد نادجو باذع

هب هاگن درک... شه اگن سیخ نا مشچ ،اب ویرآ و دیشک شمشچ ریز یتسد

. تشادن دوجو رگید هک یدرم ریو صت

روطچ شاه هچب ردپ هک هنود یمن دونه... یمن هیضق نیا زا یچیه منز -

یمن زونه م، هدنز االنهک لقادح دز! رجنخ تشپ زا شردارب و قیفر هب

شلد ل گران . هشک یم یتخس هراد یلیخ نومرتخد رطاخب ازور نیا ... هنود

شساو یرادراب نتفگ یم ارتکد ... روطنیمه منم ! تساوخ یم رتخد
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متساوخ یمن . دوبن راکهدب اه حفر نیا لهب گران شوگ یلو هکا نرطخ

دوب... میگدنز همه ل گران ادشمیت... رسپ .امهی مزادنب رطخ وهب شنوج

یهک زور و داد مهب ور شیرادراب ربخ که یزور درک. وشدو خ راک شرخآ یلو

مه . مدرک هیرگ مییاهنت وت ور شراب ود دش،ره صخشم هچب تیسنج

دوب...لوی صخشم میلا حش خو لیلد ... مدیسرت یم ،مه مدوب حلا شوخ

دب شلا ح زور هی ...هک منومب لگران رانک شرخآ ات منوتن هک بدو نیا زا مس رت

. منیبب و نومر تخد منوتن ...هک مشکب و شزان هک مشابن ونم هشب

بلق ... دیچیپ قاتا رد هرود مظنمان یاه س فن یادص و درک توکس ینام

شرتخد دوب هت سناوتن ینام مجالت... نآ ندین زاش دوب هدش هراپ هراپ ویرآ

ینام هک دوب رظتنم شدوجو مامت دوب... هتفر ایند مزا اکان ینام . دنیبب ار

زاب بل هرابود و دریگب مشچ زا کشا تا دیشک طلو یا هقیقد . دنزب فرح

دنک:

هب تساوح م گرم دعب مگب هک مر ادن قح ... ینکن -حقرادیحالمل

هک ینودب درمان ِراکتنایخ هی ترمع رخآ ات ونم یراد قح ... هشاب م هداوناخ

ویل... درک ورف شردارب بلق وت ور شرجن خ

دز: قه

مقیفر نیرت هب !وت یدوبن ردارب هی زا رتمک بمار تقوچیه ... تقوچیه -ویل

... ویرآ ی دوب مردارب .وت یدو ب
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هح فص ِتام ، ویرآ نامشچ دشو عطق وا هیا هیرگ نایم و همدقم ،یب ویدیو

تاجن یارب هک یدرم یاه هیرگ اهو تبحص ِتام . دنام شیور شیپ هایس ی

دوب! هکمهدر یردارب ِتام دوب... وا،مهدر ناج

هب مادک ره شلوا ی همکد هس هک دیشک گنچ هب نانچ ار شنهاریپ ی یهق

شیاه هناش و دمآ دورف یبوچ زیم ی هبل شا یناشیپ ندشد. باترپ یفرط

: دندیزرل

یتفگ یم مهب شاک ... یشک یم درد رادی تقو همه نیا مدیمهف یم شاک -

مورآ ؟ تمشخبن هشیم هگم منک... می ...حالتل یشک یم درد رادی هک

. تسه تاه هشوگرگج و لگرا هبن مساوح ... مشاداد باوخب

***

ار شا یکرک یاهوم و دوب هدناباوخ شا هنیس هسفق وری ار شکر تخد

که یتیعضو هیاس،منای مظنم و عیرس یاه سفن یادص درک. یم شزاون

دنچ یارب لقادح دوب. صلا خ شمارآ دن، دوب هداد تسد نارازا شزیچ مهه

شردپ بلق یادص بقل، وملث دوب شبلق وری تسرد کرتخد رس ! هقیقد

و دندوب هدیشک گنچ ارهب نروس نهاریپ شکچوک ناتسد درک. یم شمارآ

ار وا رطع ات دیشک یم یقیمع س یکراب،فن هظحل دنچ ره هدا را یب شردپ

! تیموصعم یوب داد. یم هچب پردو یوب . دتسرف ب شیاه هیر هب

هک نیمه و داد ارمی شریش انیاس شب، اوخ تقو دشو یم هک رارق یب

و ردپ ات تشا ذگ یم نروس ی یسهن هسفق یور ار دش،وا یم مرگ شنامشچ
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اب قاتا ندرک رتم زا تسد هظحل دنچ یارب یتح نروس .ات دنریگب مارآ رتخد

دوب. هدرکن ادیپ دوبه ماکلب زونه شمخز . درادرب ویخلا رکف و شیاه مدق

یور یا هس درک...وب یم غیرد شدوخ وزا تشا د تحارتسا هب زاین زونه

درک... رکف دندو هدب نارذگ هک یا هتفه کی دوهب ناشن شک ر تخد یاهوم

هداد تسد زا هظحل کی اررد ناشزیچ همه دوب! کچوک د اعبا رد منهج

، دندروخ یم مسق شترهش و مسا یور مهه هک یناوج درم وحاال، دندوب

ی هداوناخ ،مه شدوخ مه ! دوبن بیقعت تحت یرارف کی زج یزیچ

... شکچوک

ی نما هار چیه و دنورب زایاارن هک دوب یهار ارندبلا هتفه کی امتمنآ

سالتم شا هچب و نز دنک نیمضت هک درک یمن ادیپ ار ینما مدآ چیه ! دوبن

یم و دریگب طابترا شر دپ اب دوب هتسناوتن یتح . دنسر یم مزر فرط نآ هب

یارب مان یهار لا وبند هدش یفخم ییاج کش نودب مه روصنم هک تس دنا

اهر را شرسپ ، شیاه یمح ر امتمیب اب روصنم هک تشادن کش ... تسا رارف

. تساه نآ هب کمک یارب یهار لا بند هب مه وا هک تسناد یم درک. دهاوخن

زا یمک طقف کرتخد رکد. شبلق دنب ار ووا تشاذگ اسهی رمک یور تسد

یاواجمی هنادرم تسد رد یتحار هب شکچوک رتبدو.نت گرزب شتسد

درک: اررپ قاتا شا یر تخد و ردپ هی مزمز راگ! دشنا

هب وت،مه هب مه . تسه تهب شس اوح اباب اباب... ِر تخد باوخب مورآ -

... تنامام
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نتخیر ک شا یارب یتقو . دنزن هقلح شمشچ رد کشا تات سب مشچ و

. دهد تاجن ار شا هداوناخ دزات یم یرد ره لبق،هب لثم .یابد تشادن

یا هرامش ندید اب هلصاف وبال درب یلسع تمس تسد ، شلیابو یم هربی ابو

ار ،سهیا دشاب هتفرگ سامت زور دنچ زا سپ روصنم هکنیا دیما ،هب سانشان

رکد: رارق اررب سامت باوخادنو تخ ت یور رسعی

-ولا؟

نوریب قاتا طخ...زا تش زاپ یدرف مظنمان اهی سفن زج دماین ییادص

: تفگ کش وبا دنکن رادیب ار هیاس ات تفر

اباب؟ -ولا...

؟ یبوخ ... نروس -

دش سبح شا هنیس در سفن ، دیچی پ ششوگ رد هک رو صنم ی هتفرگ یادص

رکد: رارکت هک دیمهف تلنف تشپ زا یتح ار شتهب روصنم و

اباب؟ یبوخ -

؟ ییاج -ک

دش. جراخ شیاه بل نایم زا وبدهک ییادص اهنت ، نروس ی هتفرگ ی همزمز

: دهد ب اوج روصنم دیتا شک لوط

ن! روس نک شوگ تقد ...اب تسین ،ممه ماجک من هکنیا -
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هار چیه ! تسین زات یربخ چیه تس هتفه کی ؟ ییا جک تسین مهم -

؟ مدش نارگن ردقچ ینود ...می یتشاذن یقاب ت دوخ اب یطابترا

هب تبسن ار شا ینارگن روطنآ دنلب، اتبسن یادص وبدهکاب راب نیلو ا دیاش و

ند ینش اب انیاس دوب... هداد شرازآ اهراب هک یردپ درک. یم زاربا شردپ

دمآ. نور امحمیب وزا درک اهر ار هیاس اهی سابل نتسش او، دنلب یادص

داد: باوج ابمثک روصنم

تردپ نارگن هکنیا ... مونشب تزا و فرح نیا مدرک یمن رکف تقوچیه -

! یدش

درب: رفو شیاهوم نایم یتسد مکحم ، مشخ و یگف ابکال نروس

ناخ؟ روصنم ییاجک -

اباب... یگیمن مزونه -

دش؟ بوخ -اباب!

هت سکش شیولگ ورد تفرگ واج یرتشیب درد و مشخ هکاب نرو س یادص

: دیدن خ درد اب روصنم دش،

... هبوخ یلیخ ... هبوخ شم، ونش یم االن هکنی -ا

تیدج با روصنم و دوش طلس م شدوخ اتهب دیشک یهاتوک سف ن نروس

داد: همادا شلبق هظح دنچل



1115

وتو هک مدوب نما هار هی لا ،بند هتفه هی نیا ... نروس نک شو گ بوخ -

زرم وزا نشاب مدامتعا دروم هک هورگ هی لا بند . یرب م تسرفب هتور داوناخ

هی بش .ما متفگ نوا هب ور تایئزج ... متفرگ سامت شوایس کنن!با نوتدر

مه دعب جاهب نوا نات...زا سدرک ربید شاهاب هک نو تلا بند متسرف یم ور رفن

... هیمو را میدیر هگید رب قاچ اق ابهی

ت: سشن نر وس یاهوربا نایم ی مخا

هن؟ هگم ... نوماهاب یایم مه امش یچ؟ امش -

هس او تسنوتن تقوچیه هک دب ردپ !هی هشیمه نر... وس مدوب دب نم -

هنک. یردپ شرسپ

کدر: تشم ترد ق مامت اراب شدازآ تسد ن روس

و یایب نوماهاب دیاب ... ینک ناربج دیاب یدوب دب نوچ !و یدوب هرآ...دب -

کین... یردپ

یولگ ویسب تفرگ ار شتشم کدر، یم شهاگن ینارگن هکاب ردحیلا انیاس

. تفر نییاپ وا نامشچ رتسکاخ هب هریخ نروس

وجنمهیا زا شنتفرگ اپ هساو هک یتکرش . متفرگ وزات تزیچ همه نم -

یم یزاب نیا دراو ور وت دیابن نم . مداد داب هب هابتشا میمصت ،ابهی یتشاذگ

موصعم خالف...وت وت مدیشک یم و تاپ لوا زا دیاب ...ن نروس درکم

ور تینو وج ، مدرک تمحر درکم،یب دو بان ور وت نم ! تردام نیع .... یدوب
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... مدوب هاوخد وخ برمد. گرم یاپ ات مه ور مرت خد حیت نم ... متفرگ تزا

منک. نارب ج هک هشتقو حاال یلو ! هشیمه

نروس لد دشوهت دنلب سیلپ نیشام آژری یاد ،ص هظحل نامه تسرد و

خیلا:

؟ هگیم یچ ادص نیا ؟ ییاجک -

: دیدن خ هشیمه رتزا خلت ، روصنم

. یونشب دیابن تقوچیه وت هک تسه ییادص نیا ! یچیه اباب... یچی -ه

شبه. زاب شهب پتا دیابن تقوچیه وت هک تسه ییاج اجنیا

لبدز: تهب اب نروس

وگن... ! ینک یفرعم سیلپ هب وتدوخ یاوخ هکمی وگن هک... -نوگ

دوب: دوهشم شیادص رد یبوخ هب روصنم ضغب

ندرگ چیور همه نم نم! هب راپسب ور شدعب به اجنیا ...زا یرب دیاب -وت

... مریگ یم

: دروآ موجه شیولگ هب نروس لقب

یلیخ ناه؟هک ؟ ینک تباث یاوخ یم و یچ ! یراد قحن اباب... یرادن قح -

؟االن یدب نتشک هب وتدوخ ؟هک هنیمه تیراکادف ؟ یتس ه یراک ادف ردپ

؟ ینک یم غیرد امز وتدوخ یراد هک یبوخ لیخی هسیت؟ یبوخ یاباب یلیخ
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وبد: نتسکش زرم رد روصنم ضغب

هی دیاش راک نیا هک هنیگنس ردقنوا نم هانگ ... متسین دلب ندرک یردپ نم -

هتور داوناخ تس ...د نروس هنک.ربو نگاهمک نیا راب زا مک هی طقف مک،

... درگنرب تقوچیه هگید و ورب گبریو

: تسکش شدایرف نایم نروس ضغب

! زادنن من نوج هب ور نادج و باذع نیا ور... اکنیا یش!ننک یم مادعا -

هتشادن نا دجو باذع م. دیم سپ رددتا ربارب رد هک هیناو ات نی رتمک نیا -

هنم... ناوات نیا و هراد یناوات هی یهانگ ...ره رسپ شاب

داد: همادا ای هناردپ ضغب رتو نییاپ یادص نت واب

متشاد تِس ود هشیم ه یلو ... متفگن تهب تقوچی ن!ه روس مراد تِس -ود

! مرسپ

دز: بل توهبم و دیچیپ نروس شوگ رد دازآ درک...وبق عطق و تفگ

-لاو؟

: دیشک دایرف شبلق رد یقیمع درد .اب دوبن دازآ قوب زج یزیچ

! نزب فرح -اولاببا؟ولا؟

هتکس ینارگن زا دوب هدنام مک کر تخد . دیزرل یم اسانی تسد رد شتسد

هک تسناد یم نزبد... سدح دوب هداتف هکا ار یق افتا تسناوت یم دنک!
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زا برض ارهب شتسد وا هک نیمه و تسا نکمم حلا نیرتدب رد نروس

اب نروس دشو هناخ دراو تو خادنا دیلک شوایس ، دیشک نوریب انیاس تسد

درک: شلغب مکحم اسانی هک دربب م وجه شتمس هب تساوخ مشخ

... شاب مورآ نم گرم ... شاب مورآ -

وا تمس هک تقالکدروردحیلا شوایس هب شدوخ ند ناسر یارب نروس

دز: داد ، دیشک یم ندرگ

یتسنود !می هراد یدصق هچ ناخ روصنم یتسنود یم ... یتسنود یم -وت

هدب. نتشک وهب شدوخ داوخ یم هک

درک: شهاگن یتحاران اب شوایس

ناخ روصن اقآ...م دوبن یهار چیه ... مدیمهف شی پ هقی قد دنچ منم -

! نتفرگ و نوشمی مصت

: دنزب رانک دوب هدرک شلغب م کحم هک ار انیاس درک یعس نروس

لومکن! مگیم بمد...ِد شتا جن دیاب مرب... دیاب نک... ملو -

مکحم و داد تسد ارزا شلداعت انیاس هک دز رانک شتردق مامت اراب ووا

یکانتشحو توکس رد هناخ و درک فخه ولگ اررد شکاندرد .خآ دروخ نیمز

هریخ دوب هداتفا نیمز یور هک انیاس هب تهب واب هدنامرد ، نروس . تفر ورف

دز: وناز شرانک ابگنارین ناهگان دشو
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؟ تهب مدز ب یسآ نم ؟ تمدز ؟نم مدرک راکیچ نم نم... -

شیوزاب رد هک یدرد ههب جوت ویب دیکچ انیاس ی هنوگ یور یکشا هرطق

: دیشک شوغآ اررد نروس و تسشن وناز ود یور دوب، هدیچیپ

... تسین یزیچ ... تسین یزی ...چ مبوخ -

درک: لغب رت مکحم ار شرس و دیس اروب یوا هقیقش گر

! هدنومن یتقو سرون... هرادن هدیاف تنتفر مری... ...مب تدرد هساو مریمب -

. هتفرگ و شمی مصت تردپ

یور رس دنک. اتابرو دونشب انیاس ارزازناب نآ هک تشاد زاین نروس دیاش و

یسهیا هیرگ یادص هک دوب هظحل نامه ا قیقد دزو وراز تشاذگ یوا هناش

هک دوب هدیمهف ار شردپ دب حلا رکمه تخد دیاش . تخیم درمهآ شردپ اب

درک... یم یرارق یب روطنآ

***

یزیچ دوب.ره هدش عمج هچب کاس و یتشپ هلوک کی رد ناش یگدنز مامت

داب هب هظحل ،ردیک دندوب هدیگنج نادند و گنچ با شندروآ تسدب یارب هک

و یرورض لیاسو یمک و ناشنت ساب شنا،ردل ییاراد مامت و دوب هتفر

بقع یل دنص یور هس دش.ره خالهصمی یتشپ هلوک رد سا نکسا یر ادقم

سانشان ی هدننار رانک و ولج یلدنص یور ، شوایس و دندوب ه تسشن یدنمس

رتزا هتسخ ، نروس هاگن دوب. ه داتس رف ناشیارب روصنم یهک نئمطم یلو
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دوب هدیباوخ هک یراب نیرخآ و دوب هدش هتخود نوریب به هرج شیهزاپن مه

یفر عم سیلپ ارهب شدوخ ش ردپ زور، ف صن زا رتمک دمآ.رد یمن شدای ار

تشونرس یهار شا هداوناخ ،اب تعاس هدزاود زا رتمک دوب.رد کهدر

و دروخ یم ریش و دوب هدی باوخ انیاس شوغ ردآ ...سهیا دندوب یمولعمان

هب ور میق تسم ...هک دشاب یوق درک یم دوب،تالش هک یتخ هبهرس انیاس

تسد . دنیبن ار ناشرس تش یپ کشسهت یاه لپ ...هک بقع هن دنک ولجنهاگ

شتمس ینارگن ،اب دیشک ینیگنس سفن و رتف شیوزاب تمس سرونهک

: دیسرپ و دیخرچ

؟ یراد درد ؟ یبوخ ... نروس -

داد: ناکت ن یفرط هب رس نر وس و دنا خرچ ندرگ ناشتمس شوایس

. مبوخ -هن...

ویب تشادن یدوبهب تصرف یتح دوب. نکمم حتلا نیرت هتفرگ رد شیادص

ارزا شتسد میشندد. لقتنم یرتدب تیعضو هب دب تیعضو کی زا هفقو

و تسش تشگنا اراب شا هتسخ نامشچ جنک و دروآ نییاپ شیوزاب یور

...هب یگدنز هب دوب موکحم یلو تساوخ یم گرم شلد داد. ژ اسام هراشا

مشچ و دندوب شا هداوناخ ، دندوب هتسشن شرانک هک یرفن !ود ندوب یوق

هاگن ، تسشن شتروص فرط کی یمارآ هب هک اسانی تسد وا... هب ناشدیما

دز: بل ینارگن اب انیاس و دیخرچ وا تمس شخرس

بخ؟ . باوخب مک ...هی میسرب تا هدنوم یلیخ زونه -
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شا هناش وری مارآ ار وا رس ! دندز یم شتآ ار شبلق نر وس راد گر نام شچ

شوغآ رد هک یهانپ ییب هچبرسپ لثم . درکن یتموا قم نروس و تشاذگ

سفن که دیشکن لوط یزیچ و تشاذگ مه یور مشچ ، دریگ یم آمار شردام

هب هرخ اشدزوباال هقیقش گر یور یا هسو ب انیاس . دندش مظنم شیاه

می شلد وا! یارب دوب هدش نوخ شلد داد. ندیکچ ی هزاجا شکشا هرطق

دوب... هدش درم هبش کی هک یا هچب رسپ یارب دیسرت

***

یب هک ینیریآ . دنوش دراو اه ولقود و نیریآ ات داتسیا رانک و تخادنا یلکد

رطاخب ار یکانتشح اهیو شنت یهک ناکدوک و دوب هداتسیا اج نامه فرح

هناخ گرزب طایح زادیند سپ دنوحاال، دوب هدرک هب رجت ناشردام و ردپ

دنوابشقو درب دای زا هظحل دنچ یارب ار ناشیاه سرت ، ناتسدرک رد ناش

ایحا اه زامتد سپ دوب، هدرم نیریآ رد هک یدن خبل . دندیود طایح لخاد

نیریآ ی هناش رود تسد . دنامن رود ویرآ مشچ زا هرابود یگدنز نیا دشو

تشاذگ ش رمک تشپ تسد نیریآ درک. رت کیدزن شدوخ ارهب ووا تخادنا

ش شوخ یور یگدنز هک دن درک وزرآ لد هت اه،زا هچب یزاب هب هریخ ود وره

زا رتشیب دن، دوب هدنارذگ هک ییاهزور زا سپ مارآ یگدنز کی . دهد ناشن ار

دوب. ناشقح یزیچ ره

! ندنخ یم نراد ها... هچب ! ویرآ ندن خیم نراد -

هدرک مگ اه تدم هک یقوش زا شبل وق دندروخ ناکت رایتخا یب شی اه بل
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دز: دنخبل یلو ، تخس ورهچدن دیسوب را شیاهوم یور ویرآ دش... وبد،رپ

! ندنخ یم هرآ... -

و تسب ناش رس تشپ .ردار دیشک هناخ لخاد وهب تفرگ ار نیر آی تسد و

زا رود ویرآ و دندوب یزاب لوغشم اه هچب . داتفا شندرگ رود ن یریآ شلا

اب سامم شتر وص ات درب نییاپ ورس تفرگ ار نی ریآ یاه هناش اه، نآ مشچ

: دریگب رارق وا تروص

؟ تسه تساوح ... مدیدن و تدنخبل هتقو یلیخ -

دنک یریگو لج شندیز دراتازرل شف شیاه نادند نایم ار شنییاپ نلب آیری

: تسشن شترو ص فرط کی ویرآ تسد و

ماتیاناج یتشذگ اهزیچ یلیخ ...از میدنورذگ ور یتخس یلیخ یاهزور -ام

ک یچوک هاگشن اد هی هب یتفرگ یلا قتنا نارهت زا !وت میشکب سفن ...ات میشاب

. متسین هبتر عایل سیلپ هی هگید رتومن،

هنم... ریصقت شمه -و

ار شا هراشا تشگنا وآویر دروآ نابز ارهب شنادجو ب اذع ضغب اب نیریآ

: تشاذگ وا یاه بل یور

نوبرهم ، نیرت موصعم وت یلو ! نومود ...ره میدرک دایز هاب تشا وگن!ام -

... نیرت زیزع نی، رت موناخ ، نیرت
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فگت: شلد رکدوازهت مثک

! ینم یگدنز مدآ نیرتز یزع -

شار کشا ویرآ رپشدو وا یالنح مرگ و قشع زا کرتخد کاندرد بلق

درک: اپک هدیک چن

یوتو هدنخ ! لوا ...زا میزاس یم ور زیچ همه ! دایز ... یدنخب دیاب اجنیا -

... هزرا یم میتشاذگ رس تش هکپ یزیچ ره اه،هب هچب

و دندش زاب یگنرمک خبلند هب شیاه بل . دنزن دنخبل تسناوتن رگید نیریآ

.ابمتما دریگن رای بل زا هیا سوب هک درک لر تنک ار شدوخ یت خس هب ویرآ

اه،زا هچب رگا دش یم بوخ ردقچ و دیشک شوغآ اررد کرتخد شناج

دای تبحم و رهم ات دندید یم ار رگیدکی هب ردام و ردپ تبحم یکدوک هنام

... دننک تینما ساسحا !ات دنریگب

! لغب منم ... لغب -

شدو رت قیمع ناشدنخبل ، دندش نازیوآ ناشراولش زا هک ویداان وکاید

شوخ یور اه تدم زا سپ یگدنز ... دندیشک ش وغآ اررد ناشیا هو لقود

نیرت بی جع ، شلا چ نیرخآ هک دسناتدن یمن کماد چیه و دوب هداد ناشن

... دندید یمن مه باوخ رد یتح که یزیچ ! تسا چاشل

***
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دشکهیب یم یتعاس دنچ دش. یمن عطق یا هظحل هیاس ی هیرگ یادص

دوب هدنام نیاسامک . دنتسن اد یمن ار لدیشل مادکچیه و درک یم گهیر هفقو

نکد: هتکس سرت زا

هنکن ؟ هراد درد لد هنکن م! هچب هدروخن ریش هتع اس هس ... هروخ یمن یشر -

؟ هشا ب شیزیچ

خرس نامشچ دعب،هب و تخود مشچ شنایرگ کرتخد نیهب ارگن اب نروس

درک یم دیاب هچ ؟ تفگ یم دیاب هچ دوب! نداد ناج زرم رد سرت زا هک ینز

تش؟ ذگ یم ناتسهوک زامنای ناشفارطا ی هداج یتقو

نم... هب شدب -

دوبک هیرگ تدش زا کر تخد . تفرگ انیاس شوغآ ارزا هیاس و درک زارد تسد

نروس . دندرک یم سی شارخ یاه هنوگ شتشرد یاه کشا و دوب هدش

مارآ و تشاذگ شا هناش یور ار وا رس درک. یم سح شناهد اررد شبلق

درک: شزاون ار شتشپ

اباب...جمنا... مناج -

ترزا نابرهم ! شک رتخد و انیاس یارب دش یم نیرت نابرهم ، نروس دیاش و

نروس هک دوب هداتفا هکسکس هب هیرگ تدش زا هیاس ایند... رد یدر رهم

هب توکس رد متد مامت هک درک هدننار هب دنک.ور لمحت ت سناوتن رگید

یضاران زا ناشن شیاهوربا یمنا مخا یلو داد یم همادا شا یگدنن ار
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وفگت: تشاد شندوب

؟ تسین یزیچ یهاگنامرد اه یکیدزن نیا -

: تفگ تیدج واب تخادنا وا هب هنیآ زا یهاگن ناوج ی هدننار

دراو هک هدوب رارق لوا زا ...ویل جدننس هب میسر یم هگید رتمولیک -هد

ننک، کش نومهب هگا و تسه ق اچاق یور یرتشیب تنکرل اجنوا می. شن رهش

زا لوا ، دیربب یچک وک یرادهب هی هگا یتح ور هچب ، مشدعب ! همومت ن ومرا ک

تحت تسیل یوت نوتمس هکا ییا جنوا وزا ندیم لیک شت هدنورپ شارب همه

یلیخ شکسیر ، ننزب ور نوتدر یتکرح نیرت کچوک نهکاب رظتنم و هبیقعت

... هدایز یلیخ

درب: ادصباال ینارگن و مشخ اب نروس

... رصع زا هدش هالک هچب نیا کمن؟ راکیچ یگیم سپ -

اجهد یکاخ تمس وردق دیشک یرانک ارهب نیشام تین ابصع اب هدننار

دیخرچ انیاس و نرو س تمس هوک... و دوب هوک اهنت ناشفارطا درک. فقوتم

: دیرغ یمب دشت هب یادص اب شا هدش دیلک یاه نادن د نایم وزا

می مدوخ لا بند ور یرارف مرجم ات دنچ مراد هک مدرک کسیر منوج رس -

، یزادنب سیلپ ریگ تور هچب و ونز تدوخ یاوخ یم هگا ! منوشک

ریو هدا یپ جدننس یدورو ات رتمولیک ؟هد ینیب یم ور ریسم نیا ... یراتخم

گنو نم شوگ لغب ردقنا ات ناتسرام یب نوسرب تور هچب و ورب ه دایپ . هراد
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. منکب و میگدننار منم ات تاج رس گر متب سپ ... هشاب ؟ یاوخ یمن ! هنزن

: دیشک شدوخ تمس و تفرگ ار یوا هقی مشخ اب شوایس

هک هدرکن ورپ تبیج مک ناخ روصنم ... مهفب و تنهد فرح ! هکیت -هویرم

. یگب ش هداونا خ هب هتدو خ القی یچ وره ینک وزاب تداشگ نهد

اب انیاس تو خادنا شوایس هب یزیمآ ریقحت هاگن شبل جنک یدنخشین مدراب

: تشاذگ شی وزاب یور تسد و دیسرت ، مشخ زا نروس دوبک ترو ص ندید

ادخ! ور وگن...وت یزیچ -

وا ناه یردد تشم دنکتا ناج و داتس رف نوریب یتخس ارهب شسفن نروس

: دبوکن

... مشیم هدایپ هقیقد دنچ -

داد: همادا یا هتفرگ یادص اب انیاس هب باطخ و

یهمک. هشب مورآ میربب هار ور هچب هقیقد چدن هگا دیاش -

داد: ناکت رس یتفلا خم چیه نود ب انیاس

هش... اب هشاب -

نآ اما رت مرگ ووها دوب ریت لی دش.اوا هدایپ نیشام زا وا رس تشپ و

ونهز هیاس دش. یم بوسحم درس یدح ات ونهزمه ، یناتسهوک هی قطنم

شیولگ هک دوب هدرک هیرگ ردقنآ کر تخد لبق... دشت هب هن اما درک یم رگهی
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ریسم ، تشاد شوغآ اررد کهوا نردرحیلا وس دوب. هداتفا خس سخ هب

: شیاپ اپهب وسانیا تشگ یمرب و تفر یم هار هداج ارکران یهات وک

؟ هشب شیزیچ م هچب هنکن ... نروس -

: دهد دیما وا هب تشاد یعس یلو دوب گرم زرم رد ینارگن نزا روس

! مراذیمن . هتفا یمن نو مر تخد هساو یقافتا -

ص...درود ،رق نروس رحف زا انیاس دشولد یم رت مارآ ت شاد هیاس

کی هداج، فرط ونآ دوب یریز ارس کی ، دنتشاد یمرب دقم هک یر یسم یرتم

هب تشا دن تئرج یتح انیاس ... یظافح چیه نودب امنند هرد ی سراریز

ریش هشیش یتشپ هلوک ...زا هداج فرط نآ دهب سرب چه دنک هاگن شرانک

: دیسرپ نروس و دروآ نوریب ار هیاس

؟ یدب ریش شهب یاوخ یم -

. هدروخن یچیه هتعاس راهچ هس م... هچب هباوخ قرغ شامشچ هرآ... -

هشیش . دناباوخ شناتسد یور ار کرتخد و داد ناکت یرس رحف ،یب نروس

رظتنم هظحل د.ره ندرک شهاگن بارطضا وداب وره تشاذگ شناهد اررد

سفن درک، ندز هبمک عورش هیاس هک نیمه یلو زبدن سپ ار نآ هک دندوب

دنا: بسچ نروس یوزاب هب رس یاسان دشو دازآ هنیس زا ناش هدش سبح

. هروخب امرس مسرت یم ؟ نیشام وت میدرگرب ... رکشو رادخ -خآ...
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داد: ناکت یرس نروس

... میدرگرب -آهر...

و دیسر شوگ هب سیلپ نیشام آژری یاد دند،ص نادرگربور ود ره هک نیمه و

درک: تسیا هنیس رد انیاس بلق

! نروس -

وهب دوب هداتسیا نیشام رانک لوا اه،زا نآ زا تظفاحم یارب شوایس

. دندرک یم یراک دیاب دش. ناش هریخ توهبم ، سیلپ یادص ندینش ضحم

رارف هک سامتلا ! سامتلا ،رپزا شوایس هاگن و دوب نا ششوگ خیب رطخ

اررد هیاس وردحلایهک داتسرف نییاپ رادادص ار شناهد بآ نر وس ... دننک

: تفرگ ار شمیمصت هظ حل کی ،رد تشاد شوغآ

ایب... ملا بند -

اتهب دوب نارگن هظحل ره هک وردحیلا داتفا یهار ریز ارس تمس وسعیر

زا نرو ...س شلا بند هب انیاس و تفر نییاپ ،ازنآ دسرن یبیسآ انیاس و سهیا

یم راک شوواچ رظن یزر هک ینامز انیاس و دوب هدیدن مک اه تیعقوم نیا

زیچ ود زا ود ره یلو دوب هدرک هبرجت ار هییا تیعقوم نینچ اهراب درک،

بیسآ ش وایس هکنیا .زا دسرب یبیسآ ناشکرتخد هب هکنیا ...زا دندیسرت یم

هسفق یور هیاس و دندوب هدیشک زارد تیعضو نامه رد ابی رقت ...هرود دنیبب

هتشاد هگن ار ناشدوخ مکحم ، طوقس سرت دوب.زا هدیب اوخ نروس ی هنیس
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هظحل دوب.هر هداد شارخ ار ناشیا هاپ و رمک اه هزیر گنس وخراو دندوب

آژری یادص ... غیرد یلو دوش قحلم اه نآ هب شوایس هک دندوب رظتن م

کی رزا تشیب دش. یم هدینش ینامز ره رتزا کیدز حاالن سیلپ نیشام

هیرگ هکنیا زا نار گن شردام و ردپ و دوب رادیب زونه هیاس ! دندوب نیشام

: سانشان ییادص شدنب تشپ و دمآ نیشام رد ندش زاب یادص دنک...

نکدی؟ یم راک ایچ جنیا بش عق -یانوم

ج. دننس میریم می راد ... میرفاسم -

هک یتخس ره اهارهب تانآ دیشک ندرگ نروس داد... باوج هک دوب شوایس

دندوب هداتسیا نیشام رانک یکشم هیا سابل یوژهاب سیلپ .ود دنیبب هدش

دوب. هدشن هدایپ زونه هدن ونار

وش! هدایپ و هدب ور تکرادم -

یم ناششوگ ابدرد یادص اهنت دوب. هتفرگ ار هداج یکانتشحو توکس

یم یبصع نروس تسد . درپب نوریب هنیس زا ناشبلق دوب هد نام ومک دیچیپ

رد شوایس دش. یمن هتشادرب شوایس وری زا یا هظحل شهاگن و دیزرل

داد: رادشه و درب هح لسا تهب سد سیلپ ! یسک ره رتزا شیب دوب... رطخ

ش... هدایپ و هدب لیو حت ور تکرادم مگی -م

تشاذگ گزا یور اه،اپ نآ لا یخیب هدننار هک دوب هدشن مامت شفرح زونه و

: دیشک دای رف سیلپ و
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! تسیا -

تروص هب نهک یمه و تفرگ تدش یکانتشحو زرط هب نروس تسد شزرل

رس ودنتتدن درشف شتسد یور تسد انیاس دوش، دنلب تساوخ یداراریغ

دیاب هکن تسناد یم ن روس . دهدن ناشن ار شدوخ ات داد ناکت نیفرط هب

درادن شوایس تاج ن یارب یهار چیه هک تسناد یم . دهد ناشن ار شدو خ

، شلبق هیناث چدن تکرح داد! دهاوخ داب ارهب زیچ همه ، دورب وارگ

شرانک اه سلا هناردارب هک یدرم ... ردارب کی تاجن یارب و دوب دی اراریغ

تفر یرارف ی هدننار لا بند تعرس با سیلپ یاه نیشام زا یکی دوب! هدنا م

سیلپ هک دینش درک، یم هاگن شرانک منهج هب توهبم هک ردحیلا نروس و

: تفگ شوایس هب ور شا هح لسا نتفر هناشن اب نامزمه

کمن! یم کی لش هنرگو نزب وناز و ترس ور راذب و تاتسد -

هک یردارب دی.ود خرچ نروس تمس هظحل کی ،نتاه شوا سی راد گر گنها

هتشادرب مدق اهاپهباپیمه سلا هک یهارمه ،ود دندوبن نوخمه طقف

ناشهاگن بدودن، هدید مشچ هب مه رانک ار یگد یدکهرمگونز رم ،ود دندوب

سامتلا شهاگن داد.اب ناکت ن یفرط هب رس یمارآ هب شوایس و داتفا مه هب

هرطق رخآ یاه هینا نآث رد هک وردحیلا دنامب جا نامه نروس که درک

ریسم تمس به دمع وزا ددنا رگرب ،ور دیکچ هنوگ یور هام رون ریز شکشا

: دیشک دایرف سیلپ و دیود فلا خم
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ت! سیا -

و نیدن دش!چ دنلب هلولگ کیلش یادص و درک تسیا یسهن رد نروس بلق

اربانت شوایس دید! مشچ ارهب زیچ همه نروس مه...و رس تشپ راب دنچ

. دیزرل یم نروس و تفر یم بقع بقع تشاد ... هاگترپ وبل هدروخ گولهل

درک. یمن هیرگ هیاس هک دوب ادخ دروراک شف یم نادن زرید بل انیاس

و بلق تمس رتفه هناشن اه هحلسا و دوب هاگترپ ی هبل تس رد شوایس

تام نروس ... بقع هب دمع وزا تشاد یمرب مدق گنهامهان ! شا ینا شیپ

شوایس هک یا هلمج دنک. ادف شار دوخ تساوخ می شوایس دوب. هدنام

ن یرتگرزب امش... هب تمدخ " دیچیپ ششوگ وبدرد هدروآ نابز هب لبق اه هام

یا هداوناخ هب رود زا شخرس نامشچ هک ردحیلا اقآ!"ووا دوب نم را ختفا

هب هظحل کی ورد تشادرب یرگید مدق دوب، هریخ دندو ب هدش ی فخم هک

هک ردحیلا نروس دشو هدنک ناشناج زا یا هکت هک راگنا دش... ترپ نییاپ

ولگ اررد شکاندرد داتفیردا رشف شناهد یور تسد د، یزرل یم شنت مامت

ادص ویب درک شلغب مک حم درک. شلغب ت یعضو نامه رد انیاس و دنک فخه

دز... راز

***

هب دندوب موکحم . دنتشاد یمرب مدق روز هب هک هتسخ یردقنآ و دندوب هنشت

رطاخب دوب، هدرک ادف اه نآ یارب ار شدوخ هک ید رم رطاخب دادن! هماد ا

مکرخ مک تشا د دیشروخ و دوب حبص کی دزن ... دندوب موکحم ناش ک رتخد
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شیپ ریسم هک دنتسناد یمن و دندوب دهدی مشچ ارهب گرم داد. یم ناشن

سب دوب هداتفا نوخ سانیا بل ... یگدن ایز دوش یم متخ گرم هب ناشیو ر

مه زونه ن روس تسار تسد دوب. ه دیوج یب صع هتای فرگ زاگ اهار کهنآ

ار نآ شزرل تسناوت منی مه شرگید تسد هکاب یر دقنآ . دیزرل یم یبصع

هس ، سیلپ سرت ...زا دندوب هدنام رفن هس ناشدوخ طقف دنک.حاال تنکرل

هک دش یم یتعاس دنوحاال،چدن دوب هتفر یبیشارس نامه ارزا یتعاس

یم یفخم ، نیشام یادص ندینش ضحم وبه دنتفر یم هار هداج رانک

جنا ارهب نتفر ول کسیر هک دنتشاد دوب...اینز مولع مان ناشریسم . دندش

هیاس ریش یارب هک یشوجبآ یتح . دنناسرب رهش ارهب ناشدوخ و دنر خب

رهش... هب نتفر زج دنتش ادن یهار چیه و دوب هدش مامت ، دندرک یم هدافتسا

شمه ... شمه ادخ ...خآ شوایس امش...مِگر ندش هراوآ هنم... ریصقت -

هنم! ری صقت

ار تاملک دوب، ندش یش تمال زرم رد درد تدش زا هک ییولگ و کشخ بل اب

دش: یم نوخ شیارب انیاس کدرولد یم همزمز رایتخا یب

مه... شوایس مرب. تنوبرق ریگب مورآ ... تسین وت ریصقت یزیچ -

داد: همادا حلا نامه دزواب گنچ شیو لگ هب ضعب

ادف وشدوخ نوا . یربب نیب زا وتدوخ یروطنیا تسین یضار مه شوایس -

، هچب نیا رطاخب ... نروس میرایب تقاط دیاب مین! ومب هدنز اتام...اتام درک
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میر. ایب تقاط دیاب شوایس رطاخب

ترزا قمر دعب،یب و تخود انیاس خرس نامشچ ارهب شقمر یب هاگن وسرن

شوایس دشن ادف درد دیاب . دروآ یم تقاط دیاب داد. ناکت رس ینا مز ره

ار شنوخ رگج دیاب . دروآ یم تقاط و دیرخ یم جنا ارهب شنامشچ یولج

هک نیمه و دوب نروس شوغآ رد هیاس . تفر یم ولج و دیشک یم هبدنناد

دری: گب شردپ اراز کدراتوا زارد تسد دز،اسانی هسطع باوخ رد

. یدش هتسخ نم... هب شدب -

و هنوگ یور تسد . داتسیا اج نامه ناهگان و تفرگ شوغآ اررد کرتخد و

: تفگ هدز تش حو و دیشک سهیا یناشیپ

؟ هغاد ردقنا ارچ -

درک: سمل ار شمکش و درب هیاس سا بل ریز تسد انیاس و داتسیا نروس

چبهم! هزوس یم هراد وسهز... یم -ادهر

نییاپ سرت اب شیولگ بیس و تفرگ وا رازا کرتخد هدز تش حو ، نروس

: تفر

؟ مدیم هفن روط ...چ روطچ -

: داتفا هیرگ هب هن امولظم و تشاذگ نرو س یناشیپ یور تس د عیرس انیاس

... یدیمهفن نیمه هساو دی زوس می بت دوت یراد نوتود !ره یغاد مه -وت
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تدش هب هیاس . دنام هریخ شکرتخد پدیرهی گنر ترو ص هب تو هبم ن، روس

درک: یم رارکت شدوخ اب بل زری انیاس و دوب هدش حلا یب

منک؟ راکیچ ایادخ ... هریم تسد زا هراد م هچب کمن؟ راکیچ -

کی رد نروس ! رتمولیک کی مکرتزا دیاش دوب... هدنامن جدن تانس یدای ز زیچ

: تفگ و تفرگ انیاس ارزا کرتخد ، یناهگان میمصت

ودب! -

دیاب ... شرس تشپ انیاس و دیود ، شدوخ راد بت هبتن هجوت ویب

رهش کیدزن . دنداد می شتاجن دیاب . دندرک یم رامیت ار شنا هشوگرگج

سفن ،یب انیاس ... ینوکسم دشو می رتدابآ رورم هب ناشفارطا و دندو ب

ت: فرگ ار نروس یوزاب

... اسیاو نروس ... نروس -

: دیخرچ شتمس نانز سفن سف ون داتسیا نروس

... شمیرب االنب نیمه دیاب سنات... رامیب شمی ببر دیاب ... دیاب -

نرو س نهاریپ ، دشاب نارگن ناشمادک یارب تسن اد یمن هک ردحیلا انیاس و

دز: گنچ هیرگ اراب

تسد مزا هچب ، ناتسرامیب میرن هگا ؟ نروس کمن راکیچ منک؟ راکیچ -

یم ...ادعاتم نروس یشیم مادعا ! مدیم تس زاد ور بمیر،وت هگا ... هریم
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ننک...

... درشف مه یور مشچ یا هظحل ، شبلق رد هزادن یبیا درد اب نروس

دش؟اگرهب یم یچ اه نآ نودب هیاس . دندش خیلا کشا زا هک ینامشچ

؟ دمآ یم ناشکرتخد رس هچبالیی ، دنتفر یم نادنز

... ریگب ور هچب -

یهار هکهچی یسک دوب.ملث هدش بیجع شنحل درک، ارکهزاب شنامشچ

تس د انیاس دنز. یم گنچ یا هدیسوپ نامس یر ره ،هب تاجن یارب و درادن

درک: زارد ناشکرت مستخد

؟ ینک راکیچ یاوخ یم -

رد نیریآ دوب هتفگ شوایس هک دروآ یم رطاخ هب رت شیب هظحل ،ره نروس و

ادن...هک هدش لقتن م ناتسدرک ،هب ویرآ لغش رطاخ ...هکب تسا ناتسدرک

. دهد تاجن ار ناشکرتخد دناوتب دیاش و تسا یکشزپ یوجشناد شرهاوخ

رطاخب نویدم ... شیاه یبوخ مامت رطاخب نویدم دوب! نویدم نیریآ هب

ره زا رتشیب حاال دیشروخ دوب. رکهد کیلش وا رسمه مست هک یا هلولگ

یم هلجع دیاب ت. خوس یم بت رد تشاد هیاس و داد یم ناشن خر ینامز

تف. رگ یم م یمصت دیاب درک.

... نروس -

ارزا شلیابوم . دریگب ار شمی مصت هک دش ثعاب ، انیاس ی هدنامرد نحل
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نش ور شلد هت یدیما رون ، هحفص نآنتباالی ندید واب دروآ نوریب شبیج

، نازرل تسد و دوب هدرکن هدافتسا تقوچیه هک یدیدج ترا ک میس دش.اب

رد ییان شآ یادص هک دیشکن طلو یزی وچ تفرگ ار شر هاوخ هری امش

: دیچیپ ششوگ

-ولا؟

طخ تشپ زا شرهاوخ دش. تشم شدازآ تسد و تشذگ شب زالق یریت

درک: رارکت

-ولا؟

ار شناهد بآ زد. یم رحف سامت ندش عطق زا لبق ات دیاب ت. شادن نامز

د: ندروخ کتنا شیاه وبل داتسرف نییاپ یندنک ناج هب

منم... -

درک: همزمز هدز تهب نیریآ دشو قربررا توکس ناثیهیا دنچ

؟ نروس -

: دیشک شن درگ تشپ یتسد مکحم نروس

یلو...ویل ... مدرک بد تقح رد منود یم . منزب گنز مرادن قح منود یم -

منوت یمن ما. جدننس کیدزن نماالن نم... ! هزوس یم وتتب هراد مرتخد

منک... یم شهاوخ نک! مکمک افطل ... افطل . ناتسرامیب شمربب
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. دوبن مهم شیارب شدولی درخ شرور وغ تفگ دش. هراپ هراپ شبلق و تفگ

. تشادن ییان عم نایم نیا !غرور دهد ناج هیاس یارب دوب رضاح

؟ یراد رتخد -وت...

ضغ زاب ناشن شیادص یگتفرگ . دهد باوج نیریآ ات دیشک طلو یمک

. تشاد شدید ش

دز: یخلت دنخبل درد اب نر وس

نا وات ادهر مرتخد یلو منم اه، قافتا نیا مامت رصقم ! هشهام هس هرآ... -

... نیریآ منک کمک . هدیم سپ

تشونرس ردارب و رهاوخ مه... نیریآ یادص و تس کش ولگ رد شیادص و

ناشیارب یدب یاه باوخ هشیمه هن امز مهو زا دندوب رود ! دنتشاد یخلت

رطاخب هک یا یکهن رب شرهم . درذگب توافت یب تسناوتن نیریآ دید. یم

دش ثعاب نیمه و دوب درکه هبلغ ، تشاد لد رد ویرآ هب نروس ن درک کیلش

: دیوگب هک

ود یکی ... نوشگرزبردام نوخهی ، فارطا یاتسور هدرب ور اه هچب ویرآ -

... متسرف یم تارب ور سردآ ایب! دوز . هدرگ یمرب هگید تعاس

هک دی شکن لوط یزیچ و درک عطق ، دشاب وا زا یفرح رظتنم هکنی ویبا

: تفرگ ار شیوزاب ینارگن اب انیاس دش. کمایپ نروس یارب سردآ
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هگم ه... شیمن شیزیچ مینکه؟اسهی نوم تککم رهاوخ ؟ نرو س دش -چی

هن؟

: دنادرگرب شبیج شاررد لیاب وم نروس

دیاب همه زا لوا یلو...ویل ! مدیم لوق ... هشیمن شیزیچ ن ومر تخد -

. میریگب نیشام

هک دورب یلصا ی هداج تمس هب ییاتسور یاه هناخ رانک زا تساوخ و

دز: ادص ید ورم درک فقوت ناشرس تشپ یگنر یک شم پژیو

( ردارب )! هکاک -

نآ صوصخم سابل هکدر ار ید روک و نسم درم و دنداتسیا تشحو اب

ناشی وربور درم درک. شکورف یمک طقف ، یمک ناشسرت ، دندید هقطنم

درک: نروس دعب،وربه و تخادنا انیاس شوغآ در سهیا هب یهاگن و داتسیا

؟ هکاک یدشد غبیرید؟مگ اجنیا -

هدش اتهد سرف ادخ تمس از راگن هکا یروط ... دامتعا دروم و دوب مرگ شنحل

زج یهار دنک. دامتعا نروس هک دش ثعاب نیمه ...و دهد ناشتاجن ات دوب

. تشادن نیا

رهش! دات یربب ور ...طلافام افطل ... هضیرم م هچب -

***
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سا !رمدیاببل دنام تام شیوربور ریو صت درک،زاددین زاب هک ناخهار رد

نروس یهب تهابش چیه ، کشخ یاه وبل هدیر پ گنر تروص و یکاخ یاه

ید رم !هب دیشو یمپ ساهار ابل نیرت کیش هشیمه هک یردارب تش...هب ادن

دوب... هدرک کی لش نی ریآ جِنا ،هب ویرآ یر،هب ناچا جوا رد هک

وا نیریآ و دیراب یم ومغ یگتسخ دوب، هداتسیا شرانک هک ینز ی هرهچ زا

دگل و تشم ریز روصنم ترامع اررد شا چبه هک یزور ... تخانش یم ار

رد یدازون درک. یم تبقار وام زا هک دوب دوب،اسیان هداد ت سد اهاز ظفاحم

درک... یم سامتلا شهاگن واب تشاد شوغآ

وت؟ میایب م ینوت یم ... مینوت یم -

: تفر رانک سعیر نیریآ درک، زاب بل یگدنمر هکباش انیاس

لخ... اد دیایب هرآ هرآ... -

دهد؟ پهان شرسمه براض هب تسا تسرد ایآ هک دیسرپ ش دوخ وزا

، رگید ...صدییا تسا تردارب ن روس هک تفگ یم مادم ش رس رد ییادص

ناهرب و لیلد هب زاین ، دازون یک ناج تاجن یارب هک درک یم رارکت مماد

ارزاسانیا کرتخد عیرس نیریآ ، دندش لخ اد هک واسانی نروس . تسین

: دیسرپ ، تفر یم ن امتخا س تمس هک روطنامه و تفرگ

هیچ؟ شلکشم -

داد: باو ج ضغب میددیو،اب شرس تشپ هک ردحیلا انیاس
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ریش یهمک شدعب خودر... یمن ریش تسرد کدر. یم یرارق یب بشی -زاد

وت سهزو یم هراد . هغاد شنت هک مدید بصح مد یلو یلو... دیباوخ خودرو

بت!

و درک نهپ قاتا طسو یکچ وک یوتپ دش. اهولقود اتاق دراو یرسع نیریآ

، دروآ ی مرد یکی یکی ار وا هیا سابل رهک وطنامه تش. اذگ نآ ارریو هیاس

: تفگ

رطاخب االشن،ممکهن بت یلو ... هدوب کیلوک رطاخب یاشد اهش هیرگ -

؟ هدنوم درس یاوه !وت هشاب یگدرو خامرس

: دنزن قه هک درک تنکرل ار شدوخ یتخس هب انیاس

! هدایپ ... میدوب هداج وت حبص تا بشی ...زاد بشی -زاد

درک: شهاگن تهب اب نیریآ

یچ؟ -

تلا جخ . دنکن تالیق نیریآ اب شهاگن ات تسب مشچ نرو یزگدوس بل انیاس

هداوناخ واو زیچ،هب ههم دوجو هکاب ینز ندید از تشاد مرش . دیشک یم

دش: دنلب و تفرگ هزادنا ار سهیا بت نیریآ دوب. هداد هانپ شا

تس! یخیلباال شبت ونه... یس -

، تفرگ یمن ار شیوزاب ریز نرو س ورگا درک خیلا هظحل کی انیاس یاهوناز
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: دروخ یم نیمز کش نودب

ادخ... ور هدب!وت تاجن و مرتخد ادخ ور ادخ...وت ور -وت

: تفرگ ششوغآ رد مکحم نروس و افدات هیرگ ودبرتبه

؟ مینک راک یچ دیاب -

... دیشک ریت ناشیود ره بلق رد یگر و دندش مشچ رد مشچ مه وزاب

نم . هریگب وراد ات ناتسرامیب هشب لقتنم امتح دیاب بت هجرد نیا با دازون -

ره دیاب ، دشن داجیا یتواف ت هگا یلو نییاپ مرایب ور شبت یمک منک یم یعس

! تسه جنشت رطخ ... ناتسرامیب شدیربب طروشهد

دمآ: نوریب ششوغآ وزا تشاذگ نروس ی هنیس تخت تسد یاسان

؟ منکب دیاب راکیچ وگب وگب... -

یور هیاس رانک هرابود تش، اد تسد اررد رُب بت ی هرطق هک ردحیلا نیریآ

: تفگ و تسشن وناز کی

. دیرایب هچر اپ هکیت وهی ومرل بآ هساک .یه تسین یفاک هرطق -

تس ینجِنزاد تروص نیریآ دنو دیود نوریب قاتا زا عیرس نوسیاان روس

ی هزاجا یلو دش کشا رپزا شنا شچم دید. هیاس تروص اررد شا هتفر

داد هرطق ک رتخد دوب،هب بسانم هیاس نس یارب که ینازیم .هب دادن ندیکچ

درک: همزمز ضغب واب
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! هشب رارکت قافتا نوا مراذیمن ... دایب ترس بالیی مراذیمن -

دن تفر قاتا تمس ، دندوب درکه بآ رپزا یا هساک هک ردحیلا نرو وس انیاس

هیاس ارشدین. یفرظ نتسکش یادص نیری دشوآ زاب نامتخاس رد ناهگان هک

یو ربور ویرآ ندید ددیو،اب نوریب هدز تشحو هک نیمه رکدو لغب ار

رد هیاس و دوب هدیرپ انیاس و نروس خر زا گنر مناد. تام انیاس و نروس

... دیشک یم سفن یتخس هب نیریآ شوغآ

خهرب؟ هچ اجنیا -

یکان تشحو تیعضو زا شبلق هک درک،ردحیلا زاب بل هک ششوپهایس درم

و تشاذگ لجو یمدق ، دیپت یم هشیمه تدبرزا دندوب هداتفا ریگ نآ رد هک

: تفگ بل ریز

... ویرآ -

و دناخرچ ن یریآ شوغآ رد ناشکرت وخد انیاس و نرو س نیب ار شهاگن ویرآ

درک: رارکت شیاه نا دند نایم زا

ربخه؟ هچ اجنیا متفگ -

اب حو ضو هب ود ره یلو داد یمن ماجنا ویرآ ربارب در یتکرح چیه ، نروس

زا تساو خ یم نروس . دندی میکش ناشن و طخ مه یارب ناشنام شچ

رد هک ید هدیرم نمرش دوب. هدنمرش نام زمه و دنک تظفاحم شا هداوناخ

دوب. هداتسیا شا هناخ
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! هراد بت هچب -چبه...

زرل ششوغآ رد هیاس . دیخرچ ش تمس اه هاگن مامت درک، زاب نکهبل یریآ

دوب. هدرک

شنک... اگن ! منومب متوافت یب متسن وتن -

: تفگ درد واب تشادرب ویرآ تمس یرگید مدق و

؟ هزادنیمن میداد تسد زا هدی دن هک یا هچب دای ور -وت

بل . دریگب هیاس حلا ویب موصعم نامشچ ارزا شهاگن تسناوتن ویرآ

: دندرو خ ناکت رایتخا یب شیاه

؟ یدرک راکیچ ؟ نیریآ یدرک راکیچ -

درب: ادصباال ضغب اب نیریآ

! منوت یمن ... ویرآ مشاب توافت یب متس نوتن -

باالرتف: شدوخ لثم ، ویرآ یادص ونت

اج... نیا هسر یم دوز یخیل سیلپ ینعی نیا ! نیریآ هشیم دونش ت نفلت -

دنب انیاس تسد رشد. تدیدش هیاس شزرل و دیشک ینیه هدز تشحو یاسان

درک: سامتلا و داتسیا ویرآ یو ربور تسرد ن دشوآیری نروس یو زاب

شردام و ردپ راذب خاد... ور !وت نرب راذب ت. سین بوخ هچب -یرآوحلا

هنک. جنش ت هنکمم ! ناتسرامیب شم .یابدبیرب نرب
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: داتفا هیرگ سهیا،به ندیزرل ندید اب سانیا

! هیاس ادخ... -ای

درک: نروس هب ور نیریآ هک دراذگب ولج یمدق تس اوخ و

االناز نیمه مهمه، نوتساو هچب نوج هگا اربب! جنیا وزا ریگب تنزو تسد -

شردام و ردپ هب هچب نیا نات. سرامیب بهر هراد زاین هچب نیا ... دیرب اجن یا

نم ... دیرب ینکد؟ تبق ارم ش زا دیاوخ یم روطچ نادن ز دیرب هگا ! هراد زاین

یم ش رب نوت وهب مدیم ت اجن ور هچب نیا نوج هدش، که ممنوج تمیق هب

... دیرب منک می شهاوخ ! منودر گ

! نیریآ -

: دیخرچ یرآو تمس ب یجع یتعاجش با نیری آ

هچب نیا منک. لمحت ور هگید ی هچب هی نتفر منوت یمن ... ویرآ منوت یمن -

. هراد مککیناز هب

دز: راز انیاس و تفرگ ار انیاس یوزاب نروس

مرب؟ و مراذب مور هچب روطچ مرب؟ روطچ -

یم راز هک ییانیاس یتح ! دنتسناد یم همه دوب. یق طنم نیریآ یاه فرح

امامت شنامشچ یدیفس هک وردحیلا تفرگ ار وا یوزاب ود ره نروس دز.

دنک: شعناق درک یعس دوب، خرس
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منوت یمن ... ناتسرا میب هرب دیاب نومرتخد نیاسا... ایب تدوخ -به

... منوت یمن ! مدب تسد وزا نوتمودکچیه

دز: گنچ ار شا هنیس هسفق انیاس

باذمر... شاهنت منوت یمن ... منوت یمن -

نا شعنام ویرآ هک دوب رظتنم هظحل .ره تخود ویرآ ارهب شهاگن نروس

درب: ورف تهب اررد همه ، ویرآ فرح ویل دوش

دوز! ... دیرب یت شپ رد زا هدیسر ن سیلپ -ات

: تشاذگ جول یمدق ویرآ کدرو شه ،امتاگن نروس

یلو دپروت! ترامع یوت ... میداد تسد زا ور نوم هچب راب هی نیریآ و نم -

ویل یدوب نم نمشد هشیمه هدب...وت، سپ ترت دخد یابن ور تهانگ ناوات

زا ممهف یم نم ادهر... شور هچب نوج ی هغدغد هک ردپ !هی یردپ حاالهی

یتح ونیا و مدرک ش هبر جت راب ود نم ! هراد حیلا هچ تددانبهچ سد

،اب مدشن نومیشپ !ات ینا طلس نروس ورب سپ ... ماوخ یمن منمشد هساو

ورب... ا جنیا زا تنز

اب نروس و تفگ و تفگ دش. شا هریخ ینادردق اب نیری وآ تفگ و تفگ

لدلبدز: ازهت شبا وج ،رد دیزرل یم رادیکه شخ یادص

! درگرس منک... یمن شومارف تقوچیه ور... تفطل نیا -
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لبق یا هظحل انیاس و تفرگ دز، یم لد شک رتخد یارب هک ار انیاس تسد و

هیرگ نایم یتخس وهب دیس وب قیمع ار شک رتخد غاد یناشیپ ، نتفر زا

ددز: نخبل

مه... شیپ میدر گ یمرب طقاع !ام مدرگ یمرب نم ... منامام نومب -سملا

. دندوب هدید مشچ هب مادک ره هک دوب یتاظحل نیرت بیجع تاظ، حل ونآ

و دندیود یتشپ رد تمس مه تسد رد تسد انیاس و نرو س هک یا هظحل

شیوتن وام شلا نیریآ ددیو. یل صا رد تمس و تفرگ نیریآ ارزا داز یرآوون

اوفرت. یاپ واپهب دیشوپ هار نایم دزو گنچ یسابل بوچ یور ارزا

سهیا نت دح زا شی ب یغاد سح زا نیریآ ضغب دشدن، هک نیشام راوس

: تسکش

. تسین بوخ هچب ربوآویر...حلا عیرس -

دیخ،اپ رچ یم هیاس تمس ینا ابنرگ هظحل ره شها گن هک ردحیلا ویرآ و

هکپی یسیلپ نیشام . دنتشذگ سیلپ نیشام رانک وزا درشف زاگ لا وریدپ

درو ذگب ها نآ زا هک دوب هدرک باختنا ، ویرآ و دوب هدمآ انیاس و نروس

زا دنزرف ، نیریآ لثم مه دوب!وا یبیجع سح درخ... ب ناج شراهب بقاوع

دید... یم هانگ یب دازون نآ اررد ناش هتفر تسد

***
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هرطق یمرس ، دندو ب هتسش یاسهن تخت فرط کی رهکماد هک ردحیلا

خرس نامشچ .اب دندرک یم شهاگن اه دشونآ می کرتخد گر دراو هرطق

یاهوم یما هبآر ویرآ دنو درک یم شهاگن ، بیجع زور زایک هتس وخ

درک: یم شزاون ار شا یکرک

دش... یمن اگرزب مدآ یاوعد یطاق یا هچب چیه ، تقوچیه شاک -

... ویرآ -

یوا هنادرم تسد و درب ولج تسد نیریآ . دروآ رسباال ویرآ و درک شیادص

دوب: ینادرد رپزاق شخرس نامشچ ت. فرگ تسد اررد

،زا هچب نیا و نم رطاخب ی... تشذگ تدوخ زا !وت تهب منویدم ...و منونمم -

شزا هنم... ردارب نروس . یرب گرم یاپ دشات ثعاب هک یتش ذگ یسک

یلو... هداد سپ یک انتشحو ناوات نرو !س هزیزع مارب مزونه یلو مروخلد

یمن شومارف تقوچیه ... تقوچیه ور یدرک یگرزب راک هچ زورما وت هکنیا

منک!

قشع .اب دنابسچ شیا ه بل ارهب وا تسد تشپ دزو یگ نرمک دنخبل ویرآ

دوب: نیرت نابرهم هک ینز تسد یور دز هسوب

! مدید نروس یامشچ وت ور ینومیشپ ، مدروخ هلولگ هک یزور نومه یتح -

دوب... هدش ینابرق لوا زا هک هیدرم ، نروس دوب. ابوت قح مه شلوا زا دیاش

ار شهاگن دنک، هرا ار شتسد هکنیا نودب ویرآ و داد ناکت سر ضغب اب نیری آ
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داد: همادا و تخود اسهی هب

منود یمن هدب... سپ ور شردام و ردپ هانگ ناوات دیابن یا هچب چیه -

ه نکمم تشونرس لوی هسر یم ش ردام و ردپ هب هرابود هچب نیا یروطچ

شارب هک یزور ات سپ . مینکن مه روصت یتح هک هسیونب شساو یروج

یم تبقارم شزا مدوخ ی هچب لثم ، هسیونب ور شردام و ردپ هب ندیسر

منک...

هنوگ ارهب ویرآ تسد فک و دندیزرل رسشقو زا یا هیرگ زا نیری آ یاه بل

: دنابسچ شا

... متقش اع رتشیب راب نارا ززه ورما -

نآ نایم مادم شتشرد یو رتسکا خ نامشچ درکهوبد. زاب ار شنامشچ هیاس

تشم اب هیاس هک نیمه و درب ولج ار شدازآ تسد ویرآ . دیخرچ یم ها

دشو نشور ناش لد هت یدیما رون ، تفرگ ار ویرآ کچوک تشگ نا شکچ وک

دز: دنخبل رایتخا یب یلو تخس ،رهچدن ویرآ

! موناخ نیری آ هجن گ یمن دادعا وت هک یردقنوا ... متقش اع منم -

***

یا هظحل انیاس مشچ کشا هوک... و دوب هوک رسارس دنت، فر یم هک یریسم

نروس ثمل تسرد ... شها نگ یب کرتخد نا رگن دوب. نارگن دش. منی کش خ

دز. یم نوریب هنیس زا تشاد شبلق و دوب هدرک تو کس ینارگ ن تدش زا هک
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ار ناشیور شیپ یبیشارس ریسم دشو یمن ادج مه زا یا هظحل ناشناتسد

ره واب دندش یم رود و دنتفر یم ، یصخشم دصقم چیه یب . دنتفر یم باال

. دنتشاذگ یم رسجا تشپ مه ار ناشناج زا یا هکت مدق،

نر... وس -

داد: باو یمآدم،ج باال یتخس هب هک یسفن اب نروس

... مناج -

؟ شلا ح هدش وخب ینعی ... ینعی ؟ هبوخ م هچب یناالن...االنحلا -عی

ربخ یب هیاس زاحلا تعاس نیدنچ کدروآناه یم ب ورغ تشاد دیشرو خ

و نیر !یآ تسا سملا ناشکرت خد هک تفگ یم نروس هب یسح ...اما دندوب

دیما تسناوت یم ن روس هک دندوب ممصم یردقنآ شناج تاج ن یارب آویر

دنا. هداد شتاجن یتمیق ره اههب نآ دشاب هتشاد

! منئمطم ... هبوخ شلا -ح

ردقچ وا هک دیمه ،ف دینش هک نیاساار ی هدش سبح سفن ندش دازآ یادص

طاخر! نانیمطا ...هبانی تشاد زاین یا هلمج نچنی ندینش به

هدش! هرذ هی شارب ملد االن... نیمه هدش...زا گنت ش ارب ملد ملد... -

شوغآ رد شناج مامت اراب ووا داتسیا درک. یمن سح ار شیاهاپ نروس

: دیشک
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هرابود هک یزور ات رایب تقاط بخ؟ ... رایب تقاط ... مشگنتلد منم منم... -

! شمینیبب

ریز و بآ نود .ب دنتفر یم وهار دند یود یم هک دوب تعاس زاهتف رتشیب

نرو وس درک رت مکحم وا رمک رود شار ناتسد ی هقلح انیاس ! دیشروخ رون

، تیعضو نی رتدب رد یهاگ اه هسوب شو وغآ .نآ دیسوب ار شرس قرف

سرت اب انیاس دش، دنلب هک نفلت گنز یادص دوب... نداد همادا یارب یدیم ا

نروس ی اهوربا نایم سانشان ی هرامش ن دید با یمخا و تف رگ افصهل

تس: شن

؟ هدیم نتنآ اجنیا روطچ -

: تخادنا فارطا هب یه اگن انیاس

. میدیسر یدابآ هی کیدزن -اشید

نداد خساپ یارب شتسد بدو. هدش هریخ یشوگ ی هحفص هب دیدرت اب نروس

دش: شعنا م عیرس سانیا هک تفر

... هشاب سیلپ تمس زا هنکمم ... هنکمم هدن! باوج -

فگت: بل وزری تفر نییاپ نروس یولگ بیس

هک یتراک میس شی !کی متشاد یشوگ نیا یور تراک میس ودات نم نم... -

یکی ...و شمدنوکش سامت زا دعب هلصاف وبال نیریآ هب مدز گنز شا هاب
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تش! اد شور هرامش شوایس قفط هک تراک میس نیا مه یکی مه...

دشات ثعاب ، شدوخ طسوت یتح شوایس مسا ندروآ دشو عطق سامت

یتح دوش. راودیما سا مت نآ یروآدای ومهمزاناب دزوس ب شبلق دوخ

دوب رت هتفرگ شیادص . تشادن شردارب و تسود یارب یرادازع تصرف

داد: همادا ی تقو

یشوگ یور نومتینما رطاخب ور هرامش نیا تفگ هک همدای یتح ... یتح -

هنک! یمن ویس شدوخ

درک: شهاگن تهب اب اسانی

... زونه شوایس هک هنکمم ینعی ین... -عی

یب راب نیا و دروخ زگن هرابود ن روس ل یابوم هک دوب هدشن مامت شفرح

داد: باوج دیدرت

-ولا؟

-اقآ...

و دیسر بل هب شناج ، دیچیپ ششوگ رد هک ییانشآ یلو درد رپزا یادص

: دروآ م وجه ولگ هب شبلق

؟ شوایس -سای...

وا: یاد ،ص شدنب ت وشپ دیچیپ ششوگ یرد کاندرد ی هفرس کت یادص
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. مدرک نوتنارگن هک دیشخبب هک... دیشخ اقآ...بب ممدوخ -

و دنراب یم هفقو یب شنامشچ ، شیاه حفر نیح هک دیمهف یمن نروس و

... شیاپ اپهب زین انیاس نامشچ

هرآ؟ ... یبوخ ؟ هبوخ ؟حتلا شوایس یی اجک ؟ ییاجک -

: دیسر ششوگ هب ثکم اب شوایس یادص

... مشیم رتهب اقآ... هبوخ نم...حلام -

دوب: هداتفا سفن سفن هب نروس

؟ ییاجک وگب طقف ؟ ییاج -ک

دهر نوا یوت تسنوتن سیلپ دوب! هزجعم مدن وم هدنز بشید هکن ...یا هکنیا -

هی وت مدید ، مدموا شوهب هک حبص هک... حبص هنک... مادیپ ق یمع اتبسن ی

، مدرک زاب مشچ یتقو یتح و دوب هداد هانپ مهب رفن... ما.هی ییاتسور نوخه

د! رمریپ !هی...هی دیسرپن متیو زاه یچیه ... یچیه

رهش هاارات نآ هک دوب یدرمریپ نامه وا، یجان هک تسناد یمن نرو وس

امزن و دوب درکه کمک ها نآ هب یعقوت چیه هکبی یدرمری پ نامه . دناسر

و یمخز ار شوایس ، ییوراد ناهایگ ند بویحنمجعرک اتفآ عولط

دوب.. هدید هرد رد جنا نیهم

! شوایس یدن وم هدنز هک...هک منون -مم
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نابز هب هظحل نامه اه، سلا نآ مامت رشاررد کشت نیرت هناصلا خ دیاش و

بددا: اوج لد هت زا یلو درد ورپزا هتسخ ییادص اب شوایس ... دروآ

متشادن یا ینومیشپ چیه ... چیه ، مدوب هداتسیا هاگترپ نوا ی هبل یتقو -

یلیخ حاال...حاال اما منومب هدنز هک مدرک یمن رکف مه هظحل هی یتح اقآ!

نوتیهارمه زرم هکات متسرف یم ور رفن !هی مدب ماجنا دیاب هک تسه اهراک

یم ومتان یاهر اک هی زونه ... زونه مد وخ ریگه... یم سامت نوت هابا کهن.

نوش هدازرهاوخ و رهاوخ ... هشابن نارگن گبدی موناخ انیاس .هب مراد اجنیا

یم سامت ه رابود اقآ... مدیم لوق !نیاو منوسر یم نوشهب سالتم هب ور

! مریگ

ن،یخهر روس و درک عطق ار سامت ، دشاب نروس زا یفرح رظتنم هکنیا ویب

لبدز: انیاس نامشچ رتسکاخ هب

. هرایم شور رت وخد امیس تفگ هک... تفگ تس! زهدن شوایس ش... وایس -

... تفگ ... نوم مکک هتسرف یم ور ور...ییک فگتهکیهنرف

ریزنرو . تشاذگ شیاه لب یور بل انیاس و تسکش شیولگ رد ادص

یاه بل یور ،بل گنتلد و رارق یب یبلق ،اب بورغ ی هناتسآ رد یدیشروخ

تسد و تسشن انیاس رمک یور نروس تسد . دیسو قیب ومع تشاذگ وا

یتق وو دند رک سح ناشناهد اررد کشا ی روش وا... ندرگ تشپ انیاس

مه یناشیپ هب یناشیپ . دندز یم سف ن سفن ود ،ره دنتفرگ هلص اف

همکدر: زمز انیاس و دندنابسچ
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و ومع ... مینک یم لغب و نومرتخد هرابود تس...ما هدنز شوایس -

و ندنخ یم هرابود وینال امیس ... ندیم سپ ور نوشید رمان نا وات مومعرسپ

مه ام یگدن هبز دی شروخ ! میسوب یدمی شروخ ریزنرو ومه مزاب ام...ام

هن؟ هگم ... هبات یم

اب انیاس و داتسرف شش وگ تشپ ار وا یاهو هرطایزام فرح نر،یب وس

داد: همادا ضغب

هن؟ هگم هش... یم تسرد یچ همه -

و تسشن شک لپ تشپ نروس ی هسوب دک، چب شکشا هکنیا زا قلب تسرد و

درک: صرق ار شلد یوا همز مز

... هشیم تسرد یچ همه -

***

ن... ایاپ ، شکمدآ

کی. د صراهچ و رازه دادرخ وچراه تسیب

دادماب ی دیقهق جنپ و لهچ دو تعاس

♡ دیشاب برده تذل شکمدآ نامر ندنوخ از مراو دیما

عورش م مارگلت لنچ رد دهگی هام دنچ ،" متس عبدینمبانام" مرنا
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رد یع رف تیصخش ناون هبع انیاس سرونو یاه تیصخش و هشیم

! تشا د دنهاوخ روضح مرنا نیا

رای... تخب امش،ههلا دنمتدار ا
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