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ماکاین هناحیر

: همدقم

یظفاحادخ زا شیپ ی هسوب لثم

تسین نشور تفیلکت

ما هداس ردقچ نم

منک یم رکف زونه هک

زییاپ رخآ یاهزور

دوش یم لطاب اه مسلط مامت

درک یهاوخ حتف ارم ووت

یراوید جنک رد یمآدی تمسره زا هک ییان یوب اب یرومن و کیرات یراویدراهچ یوت

و دنهد یم ادص میاه ناوختسا و هتفرگ درد مندب مامت یممنک هیرگ نوخ مدب وهبحلا هتفرورف

و هدش ریزارس شزا نوخ هک هدرک داجیا یفاکش منت یور اه هبرض ،در دننزیم دایرف ار درد

ینعم یب میارب مه درد هک هدش رس مندب ردقنآ ینعی ! ممهف یمن مه ممهف یم ارمه شدرد هک یتسد

یتح هک ارچ ! تسا هدوهیب یخیلا ونیا دناسرب رتدوز هچره ار مگرم مهاوخ یم ادخ ...زا تسا

... دنزیم ما هنیس درهب تسد و دهاوخ یمن ونم مه ادخ دوخ

دشاب مبوخ یاهزور روآدای هک یزیچ یلو یممنک رورم ار مهایس یگدنز و مدرگ  یمرب بقع هب

... یممنیب گنرمک ار

! دنرامش تشگنا نم یگدنز رد اه گنرمک ونیا دکچ یم مکشا هرطق

دوش؟! یم مدوبن هجوتم یسک وایآ دکچ یم هرطق نیمود

را درد همه نیا تقاط منت هک مسق تدوخ !هب متسین تا هدنب نم رگم ایادخ ! کشا هرطق نیموس

... درادن

مرادن را یسک دنک، ممرگ هک تسین یتسد یلو م یمزرل امرس وزا یسالبیمدننک یدعب تارطق



... دهدب میرادلد و درهب ار مزان هک

؟!... متسین کچوک یدایز جنر ودرد همه نیا یارب " سهملا هدفه " شمه نم تسه تساوحادخ

یقیمع باوخ وهب دوشیم مک مه منامشچ وس هک هنکیم هنخر مدوجو وت امرس و درد ردقنا

... دشاب هتشادن یرادیب مراودیما هک موریم

***************

و هدروآ ارباال شملا هشوگ منک... نوریب منت ارزا ما یگتسخ ات نیمز مراذگ ویم نیگنس لیبنز

و هدماین نییاپ مبت زونه هک تسه نیا یارب امرس نیا وت ندرک قرع ونیا یممنک کاپ ار مقرع

بوخ ، هتشاد مهگن اپرس هک نیمه طقف تشادن ینانچ نآ رثا مدوب هدروخ هک یصرق دوجو اب

و مدش یخلا یب هعفدره لثم اما درکیم درد بیجع ،مندب دوب هتفر نکسم رثا وحاالهک دوب

مدش. هناخ یهار و هتفرگ تسد ار لیبنز

. موشیم عنام هک دریگب ور لیبنز دهاوخ دیآویم یم ولج شکاندرد یاپ ابنآ نوج نابرهم

! هنکیم درد تاپ امش مرایم مدوخ -

یمدنک:ایب زاب ار شکچوک هناخزپشآ ورد یمدنک تکرح نم زا رتولج و دریگ یم ور نابرهم

ندرک دیرخ نیا هتفوک و هتسخ هخآ ... هریخ تنت ردقنیا هک هدب ترمع ادخ هک ردام

؟! یدرک دیرخ همه نیا هک یرایم رد لوپ ردقچ ...هگم دوب یچ

و مراذگب بشلا یور ار مرس مهاوخ یم طقف هک تسا دب حملا یردق هب یمدناد ادخ و مدنخ یم

. مباوخب ریس لد کی

. دنکیم کاپ ار شمشچ هشوگ کشا شلخاد تایوتحم ندید واب یمدور لیبنز تمس هب

یهلا ... یتشادمشچ چیه نودب یمینک مارب هبیرغ تشپ تفه وت ندرکن مارب ماه هچب هک یراک -

! یبوخ ردقنیا هک ردام هنک تریخب تبقاع ورخا ادخ

و مربیم ورف خی بآ یوت ار متسد و منیشن یم ضوح رس و یممدنب ور ما هدش رامخ نامشچ

دوب.... ترارحرپ و غاد مدوجو مزاب یلو مزیر یم متروص یور و مروآ بآباالیم یتشم

!... متخوسیم متشاد

دوش. یم دنلب نابرهم غیج یادص و دنیشن یم میناشیپ یور یتسد

! یگیمن یچیه و یزوسیم بت وت یراد رتخد -

! مشیم بوخ مباوخب ، مبوخ منوج هب تدرد مبوخ یممنک: شراثن یا هتسخ دنخبل



ینک وخیلا تدوخ ندرک لد ودرد اب لقادح و یرایمن نوبز هب هک یراد یدرد هچ منودیمن -

. یرادیب دغج ثم بص ات بش و یمینک مورح تدوخ هب مباوخ یتح هک

هک یراد یمهرم رگا !وت هتشذگ ولد درد زا نم راک هک یتسه نم راک یاجک نوج نابرهم

زج تسین یمهرم چیه هک منک هچ یلو ! منونمم تزا ولد نوج اب دنک کاپ ار ما هظفاح دناوتب

...؟! مزاسب و مزوسب هکنیا

یب یایند یوت و یمدشک هت رناژمی هدیم مدروخ هب هک ینکسم و مباوخ یم نابرهم کمک اب

. موریمورف یربخ

هیکت مرس تشپ راوید دیآ....هب یم ولج مسرت هب هجوت نودب وا اما دزرل یم سرت زا مندب

دنخبل ونآ دنخشین موش،اب یکی راوید اب مهاوخب راگنا هک یممهد ورف ار دوخ ردقنآ و یممهد

و دروآ یم متروص تمس ارهب شتسد ... دوشیم رتکیدزن و کیدزن مهب شبل هشوگ فرخضم

وا یلو یممنک شهاگن سمتلم .... مهدیم ناکت تسار و پچ ارهب مرس هک دنک مسمل دهاوخ یم

یکی وابنآ دننیشن یم متروص یور لماک شتسد یمدنز یبیجع قرب هک شرابررش نامشچ اب

مرپ... یم باوخ وزا یممشک غیج سرتزا هک دنزب گنچ دهاوخ یم ار مسابل شتسد

!!! میاهبش سوباک هدش هک یتیعقاو دوب! تیعقاو نیع یلو دوب، سوباک شمه ینعی

... دسر یم مشوگ هب ناذا یادص هک موریم طایح تمس و موش یم دنلب باوخ و تخر زا

دکچ... یم نییاپ منامشچ زا هک یکشا هرطق

عمج مدوخ یوت رتشیبو منابسچ یم دوخ ارهب منت تفاب ، نامسآ هبور مریگیم ارباال مرس

... موشیم

یادخ نیگب شهب طقف نیرتکیدزن نوتادخ هب یممنز:"امش نز کمشچ یاه هراتس هب یدنخبل

ور هداتفا منوج وت هک یدرد نیگب شهب .... هنکب راکهانگ نم مههب یمشچ هشوگ وهی هشاب منم

"... مایم رد وزااپ مکیچوک یدایز ناحتما نیا هساو ...نم مرایمن تقاط

یهآ دنز، یم خی مدوجو لک هک منکیم ورف ضوح خی بآ رد ار متسد و منیشن یم ضوح رانک

مه ادخ ات مناور و حور شمارآ یارب ، یممدنب تماق و مریگیم وضو .... یممشک لد رس زا

... دزادنایب یمشچ هشوگ

ییاچ و هدرک هدامآ نوج نابرهم هک یرصتخم هناحبص ودعب منکیم تسرد ار وشملا هدش هدامآ

... موشیم هناخ طایخ یهار و مروخیم دوب، هتخیر شقاتا رانک روامس زا هک

... دیایب مرس هب یچ تسارارق هکنیا و مدوب مدوخ رکف وت هار یوت

مامت اب سپ ، دوشیمن نان یا همقل نم یارب ندروخ هصغ و نتسشن اجنیا منادیم طقف ! منادیمن



نوچ ، مدیرخ یم نوج هب دیاب ار موناخ نسوس یاهرغرغ و مدوبراک هب روبجم میاه یتحاران

، نماض هن دراد یباسح و تسرد داوس هکهن یمدآ هب یسک هچ رخآ ! مهدب ماجنا هک دوبن یراک

؟!... دهدیم راک

دیاب منک راک شا هناخ طایخ لخاد دوب هتشاذگ نوج نابرهم لگ یور موناخ نسوس نیمه هکنیا

تقاط هک دنریگمشچ ردقنا نم یگدنز رد اهرابجا هک منک هچ باال،یلو مزادنیب ار کالمه

... مرادن ندیگنج

میارب یا هرغ مشچ یلو منکیم سوالم منزیم یدنخبل دوب، رشت هداما نسوس موش یم هک دراو

..... دوریم

... میراد شرافس یدایز زورما تراک رس -ورب

... منکیم راک ، تحارتسا یا هفقو نودب و منیشن یم خرچ تشپ هناعیطم

! دندوبن رادرب تسد مهزاب یخاالت

... مدوب یگدنز نیا هب موکحم مه نم دوب منت رد ناج ات تشادن یمامت ما هتفرگ نجل یگدنز

دوب هاتوک ریسم و مورب هناخ هب متساوخیم هک دوب بش تفه تعاس و دوش یم مامت مه زور نآ

... کیدزن و

... دناخرچ یم تشاد و دوب شتسد یریجنز هک منبیم عالفار دیعس مسر یم هک هچوک رس

دنخبل منک...اب داجیا هلصاف ات مراد یمرب بقع هب یمدق نم هک یمدیآ مکیدزن نم ندید اب

یمدنک... مزادنارب یهیرک

! یریگیمن لیوحت موناخ گهل شوخ -

:د، دیوگیم و دوشیم مهار دس هک مدرگرب فلا خم تمس زا هک مهاوخ ویم یمنمهد ور شباوج

... یراگتساوخ متسرفب مننو ات ینکیم نشور ونم فیلکت بشما هگید هن...

یروخیمن یچیه درد هب نوچ شاب تنن شیپ نومه مرظن هب مدنخ: یم شرامخ هفایق هب

. تخبدب یگنفم ... نوریب هدز تنوج نریگب و تغامد

یور یمحر چیه نودب و یمدرب ارباال شتشم هک دوش یم مامت نارگ شیارب مفرح هکنیا لثم

... دنزیم ما هنوگ

... دوریم رد نابرهم یاه دادیب دادو هکاب دیایب مفرط دهاوخیم وزاب نیمز یور موشیم ترپ

..."! مزیگنا تقر و تخبدب یدایز ، مزور حلاو ادخ ینیبیم " مدنخیم درد جوا یوت

.... دناکت یم ار ما هنهکوتنام کاخ و موش یم دنلب نابرهم کمک اب

رس راکیچ ادخ ور وت نیبب هنکشب شتسد یهلا ینک، تیاکش شتسد زا یریمن ارچ ردام -

... هدروا شزان تروص



... مبوخ ... شابن نارگن ... مبوخ -

***

هچب؟ تساجک تساوح -

... منکیم شتسرد االن دیشخبب -

ار شیاهرغرغ هلصوح نوچ منک عمج ار مساوح منکیم یعس و دوریم هرغ مشچ موناخ نسوس

... متشادن

... دیایم متمس نیهم میدوب هک یتحارتسا میات یوت

؟! هبوخ حتلا راهب -

.... منزیم یخوش رد وهب مدنخیم خلت

! مشاب دب یتساوخیم مبوخ -هرا

... دنزیم مرس یوت یکی نیهم

هدنوکرت زاف منسوس و تور هدرک موز موناخ نسوس تبثم رسپ نیا طقف مرادن وت هب یراک -نم

... هرایب رد وتاشچ داوخیم و

... مدنخیمزاب

... هریم شدوخ ، یدادن شلحم یتقو شابن تحاران -

.... دنکیم مهاگن بجعتاب نیهم

هاگن هی وت هک تشک و شدوخ هرسپ ؟! یرادن لد وت هگم ، مدنوم وت راک وت ینعی -

... هگنس زا ردقنیا تلد اعقاو ...هن یزادنب شهب

نم رس رب هچ ینادیم وت رگم ال صا ؟! دهاوخن وهچ دهاوخب هچ دوب مهم رگم نم لد؟!...لد

دور هدید "زا دنیوگیمن رگم درب!... شدوخ وااب هک متشاد لد کی نم ینادیم ال صا ؟!.... هدما

مرادن یلد رگید ....! تفرن میاهمشچ ولجزا شریوصت و درب ارم لد ارچ !"سپ دورب لد زا هکنا

؟!!! متسین مدوخ ملا رگید نم هک دنمهف یمن ارچ ، مهدب یسک هب مهاوخب هک

... ینزب یرادن یفرح -

هنن هک هشاب ینماب شرسپ ، هرازیمن مشردام هتبلا هرسپ نیا هب مدب ماوخب هک مرادن یلد نم نیهم -

... ینایرج رد هک تدوخ نتسین مولعم شاباب و



هاگن هب یهجوت المه ...صا مراکرس یممور و موش یم دنلب شرانک زا یفرح چیه نودب دعب

.... منکیمن نیهم راد هصغ

... مقرغ مدوخ یخلا رد ونم دنرذگ یم میاهزور

م... نارذگ یم ار میگدنز یممنکو راک طابر دننام

... مهدیمن لحم مه زاب اما دوشیم ممحازم مادم دیعس

دوخ زا دننک"مرک رکف هک میوگب سیلپ هب مورب هک؟! هب نک!رخآ تیاکش ،ورب دیوگیم نابرهم

دوشیم دنک!...ودعب عافد مزا هک تسه یسک مه زاب درک یمادقا مه سیلپ رگا !"ای تسا تخرد

،یلو تسه منس رطاخ هب دننکیم رکف و یمندناد ارم سرت سک چیه ، دهدب مرازآ رتشیب ! منمشد

!!!!! میارب دندوب یدایز هک ییاه هبرجت زا مرپ سهلا هاجنپ مدآ کی دق دنناد یمن

ار موناخ نسوس تبثم هچب نیهم لوق وهب مدرگ  یمرب ممسا ندینشاب میآ یمرد هک هاگراک زا

یمندیآ... مدای ارمه شمسا یتح هک یممنیب

یم ندرک نم نم هب مهدیم ارهک شباوج دنکیم سالم هداتفا نییاپ هک یرساب و دوش یم مکیدزن

... متشادن ... تمحازم ... محازم ... دصق ... دیشخبب دتفا....-

... موشیمن شروظنم هجوتم

دنک... مجارخا شهاگراک وزا دنیبب ابوا ارم موناخ نسوس ادابم هک مورب مهاوخیم

موناخ راهب دینیبب یمدنک: کاپ ار شیناشیپ یور قرع رسپ

... منزب فرح نوتاهاب یعوضوم ... دروم ...رد... هنکمم ... ...هگا متساوخیم ... متساوخیم نم

هدش؟ یچ : میوگ یم ینوشیرپ اب دنک مجارخا دهاوخب دنکن هک مسرتیم

... ...طقف ...طقف نیشن نارگن تسین یچیه -

منک...! یراگتساوخ نوتزا متساوخیم یمدهد: همادا هک منکیم شهاگن رظتنم

دنخبل و دریگ یم دوخ هب متسه وا نتشاد هب بغار مه نم هکنآ یخلا هب ووا یممشک یتحار سفن

یمدنز ییامن نادند

...؟ یاقا یمنمنک: هجوت

! اضر : دیوگ دنکویم یم مهاگن بجعتاب

هک مگیم مه ور یا؛نیا هگید سک هناب امش منک،هناب جاودزا امشاب منوتیمن ...نم اضراقآ -هلب

وردپ هک هنک باختنا ور یسورع دایمن تقوچیه امش ردام ... نینودب هدش مومت ور ثحب هگید

شهاوخ نوتزا مراد جایتحا راک نیا هب ...نم هشاب هتشادن یا هداوناخ ال صا هشاب هتشادن ردام

... نیشکن شیپ ور ثحب نیا هگید هک منکیم



دزو،نمملا یم هک یمیسن لثم تسرد مرذگیم شرانک وزا دنزب یفرح ات متسیا یمن رگید

...یلو منیبب ار یتخبشوخ گنر مهاوخب هک تسا ینآ زا رت هایس نم تشونرس ، متسین اهمدآ نیا

! یماح کی و دشاب یمرگ هنایشآ هی تساوخ یم ملد هت

کی و هرفس منک...کی رسوا اراب محبص ات بش و شیاه هناش ور مراذگب ار مرس هک یکی

مکشا هرطق ...! دوشن هکنیا !هن دوشیمن یلو مهاوخیمن یدایز زیچ ، تسا سب میارب مه نان همقل

؟! دراد لد اتدنچ مدا رگم ... منکیم هفخ هفطن وت ور دومهآ کچیم

عمج ور هرفس مهدب هزاجا نابرهم هب هکنیا نودب و یممنک لو هدروخن و هدروخ ور مماش

اتود یوت دوب هدیشک ار شتمحز نوج نابرهم هک ییاچزا ... میوش یم ار اهفرظ و یممنک

دشن؟ تمحازم هگید دیعس : دنزیم مهب یدنخبل نابرهم ... مربیم و مزیر یم کیرابرمک ناکتسا

-هن...

مکی ییور ورب شوخ ، ینووج رتخد هی الیتم سان یسریمن تدوخ هب ارچ مزیزع ... هبوخ -

هی نیع یدش نوج زا رود ادخ ...هب تتروص نوا هب یلا مب بادیفس باخرس

... هریگب ور وت تسد هک هشیم ادیپ یزیچ یراگتساوخ هی لقادح ... رتخد تیم

یمدنز! ار ملد شدایز یخلت هک خلت ردقنآ اما مدنخیم

شدر یلو ! درمناوج و کاپ رسپ کی ! متشاد راگتساوخ کی زورما نوج نابرهم یراک یاجک

غیرد مزا مه نا هک ندرم زج مرادن ار زیچ چیه قح نم ایند نیا وت نوچ ارچ؟ ینادیم مدرک

!... دوشیم

... مرب تنوبرق هشب هتخوس هایس نم قشاع دایم یک -هخا

هگید ... یلگشوخ و یموناخ نیا هللاهب اشام داوخب منوشلد یلیخ یمدور: یا هرغ مشچ نابرهم

ااامونشن هگید ...هاو...هاو... داوخ یم یچ

خال مزا یاوخیم دوز ردقنیا سهملا هدفه شمه مرادن ینس زونه هک نم منوج نابرهم : مدنخیم

... یشب ص

هچب اتود مدوب وت نسمه ...نم هرطاخ نوا هب ندنکور هنوخ ی هنشاپ تاراگتساوخ هکنیا -هن

دنلب دیاب دوز حبص ادرف هک باوخب ورب وشاپ ... هیزیچ بوخ متلا حاالوت،جخ یمهفیم متشاد

... وشاپ یشب

... موشیم مباوختخر یهار یریخب بشاب و منزیم شا هدیکورچ هنوگ یور یا هسوب



**************

لدو مدش یخلا یب ار دوب هتشادرب ار مدوجو لک هک یسرت یلو درکیم مبیقعت یگنر هایس نیشام

... دادیم دب هاوگ ملد اما مدادن

دنک یم یقوذ ...سالمرپ دیایم متمس هکهب موشیم ور هبور اضر هاگن اب موشیم هک هاگاراک دراو

باوج یهاتوک وابسالم مربیم ریز ارهب مرس منک، یم سح ار موناخ نسوس هنامصخ هاگن ،

.... موشیم راک قاتا یهار و مهدیم

... ندرک یطایخ منکیم عورش منیشن یم مراک تشپ

ره زا اضر ... مدرکیم رطخ ساسحا موناخ نسوس هناراکبلط یاههاگن زا نیب نیا رد یلو

... مدادیمن شهب ور تصرف نیا نم یلو دنک وزاب تبحص رس اتدرکیم هدافتسا یتصرف

شیاهدنخبل دوبن... ریز هبرس لیاوا لثم رگید درکیم متیذا اضر یاههاگن هک دوب یزوردنچ

یم هزرل ارهب مفیحن نت هک متخانش ،یم مدوبن هبیرغ اههاگن نیا اب نم دوب هدرک قرف شسنج

نانچ یکلا تخود هی رس هک ییاج ات تفرگیم داریا میراکره زا مموناخ نسوس یتح تخادنا

مه زاب ، درک مراب دوب تفلک هچره واو مدوبرگ هراظن طقف هداتسیا نم هک درک هباپ یقرقشق

ملد یوت شضوع ... مدرکن مه هیرگ یتح مشاب هدرک یمارتحا یب ادابم ات مدرواین بل هب ینخس

... مدوب ملد هتسکش یاه هکت بندلا مه مدرک هیرگ نوخ مه

مشاب رت هفاضا تعاسود ات درک مروبجم اما درب ار شردام ودرک ینایم رد اپ اضر مه رابنیا

... مهدب ماجنا ار نارگید یاه یراک ومک

ات یممنک تسار ودق هدیشک مندرگ هب یتسد یمدشک غیج درد زا مندرگ هک منکیم دنلب ار مرس

ار ملیاسو عیرس ، دریگ یم ار مدوجو سرت و تسین یسک ، مروایبرد توخر زا ار مندب

دس ار مهار اضر هک موش جراخ هاگراک زا هک مهاوخیم و میآ یم نوریب قاتا وزا مرادیمرب

... درپیم متروص زا گنر هتسشن شنابل جنک هک یدنخشین واب هنکیم

:م....م...نم...اب..دی...ب...مر... دنکیم تیارس ممنابز هب شزرل ونیا دنزرلیم مناتسد

حاال... یدوب دیوگ: یم یا هنایذوم هدنخ اب اضر

و دوب یا هرب شرهاظ هک یتروص سات،رد هداس و کاپ وا مدرکیم رکف هک دوب هداس وهچ

؟! دنیبیم ارم ینعی ادخ... دوخ زج مراد ارحاال یسک هچ ونم گرگ شنطاب

... یاوخیم ... منوج -یچ...زا...

! همنودند ریز تزم روجدب هک شاب نم واب بش هی طقف یچیه -

یدش... ... نیچمه ...چ...ارچ... یدوب ... بوخ :اما...وت...وت...هک... مرادیمرب بقع یمدق



نروخب مسق ممسا وور ننزن فرح مرس تشپ مدرم هک هنیا یارب نوا : دیوگ ویم ددنخ یم دنلب

منک... تتست ماوخیم هتقو یلیخ هک هنیا هساو طقف یلواالمن

-ولج...این...

غیج هکنیا یتح دمآ یمنرب مزا یراک مدوب هدش جلف تقیقح رد دوب هتفر لیلحت میعافد تردق همه

... منزب

دش... مکیدزن اضر و دنتفر رژهیم منامشچ ولج کی هب اه...کی سوباک اه... هنحص نا

یور دوب هتشاذگ و شتسد درمان نوا یلو مدیشک یدنلب غیج تسشن منهاریپ یور هک شتسد

دوب... مندرگ یدوگ یوت مشرس و منهد

دیایب مرس بالیی رگا هک مدرکیم همزمز ار ادخ مسا طقف دوب هدش کشخ مندب و دوب هدز متام

... منکیم وخالص مدوخ

اجک! نوا و اجک نم روز اما مدز روز یناوت یب مامت اب

میور دشوزا فقوتم اضر تسد موناخ نسوس غیج یادصاب هک مدزیم واپ تسد یدیماان یوت

دش... دنلب

نتفر مدید مرات یامشچ تشپ ...زا مدرکیم هیرگ مدب هبحلا مدوب هدش عمج راوید هشوگ هک ینم

هک یموناخ نسوس ودعب شنتفر دشو هدز شتروص وت هک یلیس و اضر رانک هب موناخ نسوس

اپیت کی اب مدعب و یمدنک مراثن تسه کیکر شحف هچره دو ریگیم کتکم داب هب یمدیآ متمس هب

... دزادنا یم نوریب هاگاراک ارزا نم

و شدنب نم مهزونه دنک تباث ات داتسرف و موناخ نسوس ادخ هک مدنخ یم قافتا همه نوا نایم اما

... دراد تسود

رناژمیاب مامت و مرادن مندز رد تردق رگید یتح منیشن یم رد ولج دولآ درد یندب و یتخس اب

؟! تسین االن دادیم کیشک هشیمه هک ینابرهم ارچ و دوب هتفر لیلحت کتک همه نا ندروخ

کمک واب یممنک مزج و ممزع رگید رابکی یمدیآ... هزیر هزیر وابارن هتسشن منت هب امرس

.... دوشیم دنلب شیادص هک مراذگ یم نابرهم یلبلب گنز یور متسد و موش یم دنلب راوید

... دوشیم تخرک منت

و مدوجو لک هک تسا یشخب شمارآ ینوفمس لثم مارب نابرهم مرگ یادص امرس همه نآ نایم

..... دریگیم رب رد

زاره و تفرگ یم نیرفن و شحف داب ارهب نسوس مادم و دوب هتسشن مرس باالی نوج نابرهم

حا مدرکیم رکف نیا هب نایم نیارد و یمدرک ییارس هیثرم میارب یمدادو رس یا مهنهلا یهاگ

منک؟! هچ دیاب مدش راکیب الهک



... تسه هیرک و هایس تروص نیمه هب نم دننام ییاه تخبدب یایند

نورد حلا هتفشآ و نادرگرس ! خزرب لثم تسا یزیچ ! تسین مه یگدرم و دوبن ندرک یگدنز

ینک؟! عورش اجک الزا صا ینک؟ هچ دیاب هک ینادیمن و ینزیم واپ تسد نآ

مداد...نم تسد زا موناخ نسوس رسپ رطاخ هب مدوب هدروآ تسد هب تمحز رازه هکاب یراک

ارهب نم ات دریگیم رارق مهار رس رب یعنام هعفد ره ارچ ، متشادن و مرادن یسک هب یراک هک

؟! دنزب نیمز

مناخرچب ار راب تبکن یگدنز نیا خرچ مهاوخب هک دوش یم ادیپ نم یارب یراک اجک رگید االن

؟!

دنک؟! یفرعم ییاج ارم و دوش نماض ات موشب ما هتشادن لیماف مادک نازیوآ

؟! مزیرب مرس هب دیاب یکاخ هچًاقیقد االن

هیچ؟ هساو ونهلا نیرفن همه نیا نوج نابرهم -

دش در یکره یدیم هزاجا هک هنیا هساو ینک، عافد تدوخ قح اتزا یرادن نوبز هک هنیا هساو -

! مرازب شتسد فک و نسوس نیا قح مرب یرازیمن هک هنیا هساو ، هرب و هنزب تهب یرس وت هی

رس ور نومدوخ هکنیا زا ریغ هرادن یا هدیاف چیه تنتفر مرب! تنوبرق نزن صرح ردقنیا -

شرسپ یوربآ تقو هی هک هتفگ روجنوا ! هرصقم شرسپ هنودیم مشدوخ هخآ ، میزادنب انوبز

هرن...

لثم مه بشید هک باوخب ، ینک رکف یزیچ هب داوخیمن ،حاالمه مشیمن وت نوبز فیرح هک -نم

یراد ادخ هیچ؟هب هساو وت هنوبش یایباوخ یب نیا ممهفیمن ،نم یدادیم کیشک حبص ات دغج

؟! هنکیم تتیذا ردقنیا هک هیچ ! ینکیم نوخ ملدو

.... منزیم یخلت دنخبل

! نشیم باذع ثعاب رتشیب نوش یروآدای نوج، نابرهم هرادن نتفگ اهفرح یضعب -

دوب رپ میایند ؟! یندیباوخ هچ ،اما مباوخب مهاوخیم دنک رکف نابرهم هک مشکیم مرس یور ار وتپ

.... سرت و یکیرات زا

*********

یتح هکنیا زا غیرد یلو مدوب هتفر ار دوش ادیپ راک رگراک ناونع هب دشیم ارهک ییاهاج ابیرقت

... دوب جراخ نم هدهع زا هک دنتشاد یتاراظتنا دنتساوخ یم رگا ای دننک مهاگن

مدوب هتفرگ مکحم مرود ور ممرگ نادنچ هن تفاب و مدیزرل یم امرس زا هکیلا حرد هتفوک و هتسخ

، دیرپ منت زا حور و تسب خی مندب اضر ندیداب هک متفریم هناخ ات نانز مدق

... دورایب مرس رب هچ دوبرارق رگید راب نیا منادیمن

و مروآ رسباالیم ، دوشیم مهار دس هک موریم و مریگیم ور مهار شهیرک هفایق نا هب هجوت یب



! هیربخ یلیخ ینکیم رکف و یتفرگ باال تسد و تدوخ یلیخ دیوگ: یم دنز، یم هک یدنخشیناب

اج اتهی متلا بند هیاس لثم یلو مسرب ملد دارم هب تشاذن و دیسر مردام هک یدروآ سناش هرآ

... متشادرب ترس زا تسد ینکنرکف منک تتفتلم متساوخیم طقف مرایب تریگ

وس و تساوخیم شدوخ عفانم یارب ارم مدش وربور هکره هکاب دزوس یم مدوخ هبحلا ملد

... ندرک هدافتسا

ندز فرح ، هدوب دایز میگدنز رد اهمدآ نیا منک،زا یم جک ار مهار و یممنک شهاگنرفنتاب طقف

یفرحرگا نوچ مدوب هتفرگدای ار ندرک شزاس و مدوب رگ هراظن طقف متسینو هدوبن دلب ور اهنآ اب

.... دیشک یم ار مراظتنا کتک مدزیم

، ندرک هیرگ اراب مدیسرت هک ییاهاجو مدرک توکس هشیمه دنک، متیامح هک متشادن ار یسک

یتح مسرتیم هن، دشابن مهم هکنیا هن موشیم در شرانکزا طقف االن یلو مدرکیم ارخیلا مدوخ

جارخا راک زا هک یتیعقوم نیا هکحاالوت تسه نیا مراد هک یرتگرزب هغدغد یلو مسپاولد

هک وحاالمه راک بندلا رد هب رد منمو دادن ار مهامود زیچان قوقح یتح موناخ نسوس و مدش

مدش!!! چوپ

***

هب دش رارق مرادن ینماض و مراک بندلا دوب هدیمهف یتقو نوج نابرهم تسود موناخ تفع

دوب... فلا خم نوج نابرهم ... مورب منم تسه راک هب لوغشم هک ییاج شدوخ تنامض

یراک یاوخب نس نیا وت مرازیمن یتفلک یرب مرازیمن تفگ: و درک هیرگ ، مورب تشاذگ یمن

... ننک تاگن ریقحت هدید هکهب ینک

مدوبن و دوب ...حاتاال هشیم نارگن مساو هک یرفن نیلوا وت ینودیم : میوگ ویم مدنخ یم ضغباب

مساو یمنارگن و یراد مسود هک نیمه نوج نابرهم وت یلو نوا! یتح هدوبن مهم یسک هساو

هک لماک ناسنا هی سمملا ...نم مشاب هتشاد لوپ ات منکراک دیاب مرن هک هاوخن یلو هراد شزراایند

... هسیاو شدوخ وراپ دیاب

ابش ناه؟ سالیتم ،هچ یلماک ناسنا هچ یلو هیچ وت هتشذگ نوا منودیمن نم نوج: نابرهم

لماک ...هچ یتسین تدوخرکف ...هب یروخیمن یباسح و تسرد ...اذغ یرادن تحار باوخ

؟! یندوب

هن ...نم هراد همادا یگدنز هگرزب منم یادخ تسین بوخ تارب ندروخ هصغ ردقنیا منابرهم -

مدروخ هک ینون همقل هی یارب مدیمهف طقف ...نم هرخب و مزان هک یسک هن متشاد ندرک زان تقو

یلو هدوب تخس نم یگدنز نودرگنرب و تور شاب یضار ادخ ور وت منابرهم منک... راک

... وتاشچ وت هصغ و ینارگن ماوخیمن اما هرذگیم مه انیا هتشذگ



شاجرس هنوشب و شرسپ هکنیا ضوع ربخیب ادخ زا نسوس یمدنک: کاپ ار شکشا لا متسد اب

یفیح وت اما یتفلک ورب هگیم دایم تفع ... هدیمن مه وتلوپ هتساوخ ادخ ،زا هنکیم نوریب ور وت

... ینک عورش وتراک و یرب یشاپ ادرف یاوخیم هزات یدشن بوخ زونه

... دنکیم مشزاونو دشکیم میاهوم هب یتسد هک مراذگ یم شیاهاپ یور رس

هجوت و تبحم همه نا ،نیب اهتسد نا نایم ییاج نم لد ،یلو مناج هب دنزیم رغ روطنیمه

... دهاوخب ار نم مه ادخ شاک و دزرل یم

ابشلا مدیشوپ یکشم هداس راولش وتنام دیشک یم ار مراظتنا موناخ تفع و دوب مراک زور نیلوا

.... هشیمه لثم یکشم

نشور طقف تساوخ ملد دش تدم کی اما مدزیم یکشم اپ اترس پیت یمدیآ مدای یتقو زا

هچراپ اما متشادن لوپ هکنیا منک...اب لگشوخ وا یارب طقف متشاد تسود دوب... داش ...ملد مشوپب

... متخودیم مدوخو مدیرخیم نازرا

زا هشیمه تیعقاو ای دوب ایور اهزور !...نآ متسه هقیلس شوخ ردقچ هک درکیم فیرعت هشیمه

نم هک رتدب دص و دوب مک ایور نیا رمع هک !وهچدب مرادن شیارب یباوج یلو ؟! مسرپیم مدوخ

... تفر ودرک هل شیاهاپ ریز ارم هداس هچ ووا دوب ما ییاراد اهنت هک مداد ار یزیچ

،اب دهاوخب ارم هک تسه یسک ، دراد دوجو مه یتخبشوخ مدرک یم سح نامز زا ههرب نآ رد

شراک زا رس دوب، درسنوخ دوب! یبوخ سح مه زاب شمه رد هشیمه یاهمخا و یفرح مک دوجو

وا دوجو اب ایند ال صا ، تشاد شزرا ایند ایند مندوبن اهنت و شروضح نیمه یلو مدروا یمنرد

گنشق یدایز هدیدن نم یارب شزیچ همه دوب!... شدوخ خاالق صاخ مه شیاهتبحم دوب، ابیز

زا یکی نیا اما متشاد یدایز یاهسوباک !...نم میگدنز سوباک دش یندز مهب مشچ یط دوب!اما

یسح ، مدرکن هبرجت ار دب سح نیا تقو چیه میگدنز هایس سلا هدفه مامت یوت ...! دروا مرد اپ

ریز ار ششزوس رابره هک یزیت !دش تشادن نامرد هک یضرم !دش نتخاس و نتخوس دش هک

...! مدیرخ ناج ارهب شدرد و مدرک سح مگرهاش

هک یتفاثک یگدنز نایم رد یا فتهلا دننام هک ینم ندنام هدنز ، مدوخ هب یممنز خلت یدنخزوپ

ار... شدوخ مه دنک تحار ارم مه رمع کی ات دربیمن ار مسفن هک دراد یتمکح هچ مراد

! دمهفیمن گرزب و هچب هک نتشاد تسود ، دریگیم هناهب !ملد هساک نیمه و تسه شآ نیمه مهزاب

تسرد مدوب هچب بخ نوج!"، "هچب تفگیم مهب هشیمه رخآ ! مشاب هچب منس رطاخ هب دوشیمن لیلد

تفر! و درک یدرمان ارچ سپ ! مدنبیم لد دوز هچب نم تسنادیم یسکره زا رتهب هک شدوخ اما

؟! دورب هک دمآ ارچ ال صا دوب؟! رنه نتسکش ار هچب کی لد

مادم و دیوگ یم مهد ماجنا دیاب هک یراک یگنوگچ وزا دریگ یم گنت ار شرداچ موناخ تفع



نوشاینومهم ...انیا یدب ماجنا یهابتشا راک ادابم اینک عمج و تساوح ردام یمدنک: دزشوگ

تزا ... یشب تیذا یاوخب هک تسین یصاخراک نیمه هییاریذپ طقف وت هفیظو و همهم نوشساو

یمظن یب ور یلیخ اقآ امنکن شرافس هگید ... یایب هداد هزاجا ات مدرک فیرعت یلیخ موناخ شیپ

... هساسح یتقد ویب

... نیش هدنمرش هک منکیمن یراک شابن نارگن :خهلا منزیم شینارگن لد هب یدنخبل

هنک... تظفحادخ -

درکیم راک مشچ ات منکب را شروصت متسناوت یمن مه باوخ یوت یتح هک یگرزب یوالیی هناخ

یامن ، بآ زا رپ گنر یبآ رختسا ، زیمت و تسد کی یاه یراک نمچ دوب... تخرد وراد لگو

دشاب ابیز نینچ نیا شنوریب ...رگا دادیم ناشن ار نا ندوب هقبطود هک یدنلب ینامتخاس دیفس

... تسا رتریگمشچ امتح شلخاد

تروپاس ، وناز یور ات هاتوک یکشم نماد و دیفس سابل لماش هک ناراکتمدخ صوصخم سابل

ات مدوب هدامآ و هدیشوپ ار دشیم هتسب تشپ زا هک یگنر یکشم هاتوک یرسور و یکشم تفلک

... مدادیم ماجنا دیاب یراک هچ اقیقد

دزیم داد ناشا هنوگ یفارشا تاکرح و رخاف یاهسابل هکابنا دندوب ییاهدرم نزو زا رپ سنلا

زاربا یارب یا هنحص هصرع رد یزات هکی حلا ورد هعماج هفرم رشق وزج و دنراد لوپ هک

دوب. ریگمشچ رایسب ناشدوجو

دیاب هک دوب یلکلا نودب و یلکلا یاه یندیشون یواح هک ییاه ینیس هک دوب نیا نم هفیظو

هروشلد نیا منادیمن ... دندوب مه رگید رفن هس نم زا ریغ هتبلا هک مدرک یم فراعت اه نامهم نایم

عورش ینامهم ابیرقت ... یراک زور نیلوا یاپ هب متشاذگ ار نا یلو دوب هدما اجک زا یناهگان

دم سنلا هیبش رتشیب هک ناشیفارشا و رخاف یاهپیت اب اهمدا نامه زا دوب هدشرپ هکسنلا دوب هدش

دوب.

مشچ وت مشچ یسک اب مدرکیم یعس نکمم یاج اتو مدرکیم ییاریذپ طقف مفارطا هب هجوت یب

... موشن

و دندیشکیمن تسد ندیصقر زا هظحل کی هک ییاهرسپ و رتخد و کیزوم هدننک رک یادص

دوب. شخب تذل ناشیارب یدایز دوب ناشنیب رد هک ییوهایه

... دروخن یندیشون دهاوخب هک دوبن یسک زونه و دندشیم اهرپوخیلا ینیس

هک یرسپ و متخادنا یهاگن فارطا هب مدوب هدش هتسخ یدایز مه مدوخ و دوب نیگنس میارب ینیس

هکاب مسرب ات دوب هدنام مدق دنچ ، مورب شتمس هکهب دز هراشا تسد اب دوب یا هنادرم عمج نایم

... دزیر ویم دوش یم هپچ ینیس یسک هب دروخرب

ارباالیمدرب. مبلق نابرض دوش یم دنلب هک یغیج یادص

راکیچ تفاثک تفگ: دنلب و دوب هتفرگ شدنلب نهاریپ ارهب شتسد شتسم حلا هکابنا یرتخد



؟ یدرک

یلکشم موناخ تفع یارب هکنیا یارب یلو دوب رتخد نا دص رد دص ریصقت هکنیا اب هدزلوه

دش؟ یچ مدیمهفن ... ماوخیم ترذعم ، دیشخبب متفگ: دیاین شیپ

نییاپ هزاجا یلو دنیشن یم منامشچ وت یکشا قرب و دوشیم هدز مشوگ وت اوه یب هک یلیس

... مهدیمن ار شندمآ

هب درک عورش دتسیاب اپ یور تسناوتیمن یتح هک حیلا رد شغیج غیج یادص نا اب رتخد

... نداد شحف

مباوخ وت یتح مداد و سابل نیا لوپ دنچ ینودیم قمحا تفاثک : مدرکیم شهاگن روط نیمه نم

یوربا ورهش نیایم نیشیم اپ نوتروک هد نوا زا هک تخبدب یتبرغ ، یرامشب وشارفص ینوتیمن

... نیربیم ور مدا

معفن هب هک میوگب الهچ صا ! مهدن ور شباوج ات مریگیم نهد هب نابز و یممنک تشم ار مناتسد

فرح شزرل نودب منکیم یعسو مراذگیم مرورغ یور اپ ارجام نداد همتاخ یارب طقف ؟ دشاب

... ماوخیم ترذعم : منزب

یور یتسد یممشک راظتنا هچره و یممدنب ار منامشچ هک دنزب ار یلیس نیمود دهاوخ یم و

هک یدرم تسد رد نیمز و اوه نایم شتسد هک منیبیم ، منکیم زاب مشچ یتقو و دنیشیمن متروص

... تسا ریسا هتفرگ ار شچم

هب یمدنز،ملد نایم رد کی ،هن دنزیمن مبلق و موشیم تام و دوشیم هدیشک درم تمس هب مهاگن

نآ ودای دنوش یم ناور هک ییاکشا و منکیم ضغب ... موشیم والل دتفا یم شورخ و شوج

... دوبن نم مهس هک متفیم ییایور

... دنزیم خی منم دوجو هک تسا هدز خی ودرس ردقنآ شهاگن

شا هدش نازیوآ نابل و دزخ یم ششوغآ رد سولم یا هبرگ دننام دنیبیم ار اتوا تسم کرتخد

درک! راکیچ ملگشوخ سابل اب قمحا یتبرغ نیا نیبب : دهدیم ولج ار

هتخود نم ارهب شدرس هاگن اما دریگ یم ششوغآ ورد یمدنز هرگ شیاه هناش رود تسد درم

و مدنام اوه و نیمز نایم راگنا یمنمنک سح ار نیمز هک ینم اما درادن نتشادرب دصق و

، دنکیم زان یدایز میارب مه ندیشک سفن یارب اوه و یمدنیآ منامشچ ولج کی هب کی میاهایور

دایز مناتسد شزرل هک سب زا یلو منکیم عمج ور هتسکش یاه هکت و مریگیم مشچ یتخساب

... دزوسیم مه متسد مبلق، شزوس رب وحاالعالهو مربیم ار متسد تسا

و یراک تردق هک مدوب تام ردقنآ هدروخ مخز نم اما درک مکمک و تفرگ رارق مرانک یرتخد

... متشادن

هاگن هب مهاگن رگید راب هک موش دنلب ات دنکیم کمک و دنکیم مامت مقح رد ار ینابرهم کرتخد

یمن تقاط رگید شهارمه تسم رتخد طسوت شیاهبل ندیسوب هکاب یمدتفا شیشحو و هدز خی



فارطا هب یهجوت المه صا و موشیم هناخزپشآ دراو دوب هتشگرب میاهاپ هب هک یناجاب و مروآ

... دراذگیم کالس مساو مه گرم مراد هک یلا ،حاب مرادن

مزا ار ندرک یگدنز ناوت هک تسیلا ح میارب شا هظحل ره هک یگدنز نیا وزا ریگب و مناج ایب

؟! مرادن لد یتقو منک یگدنز روطچ ،نم دریگیم

... مناوتیمنو تسا هتسب مناتسد هشیمه لثم اما منک رارف مهاوخیم

دوب ینیگنس هاگن دش مبیصن هک یزیچ اهنت و مدرک ییاریذپ و متفر هیقب یاپ هباپ میناوتان مامتاب

مهملا شلوا زا هک یزیچ ، مدرکیمن یهجوت اما مدرکیم سح دوخ بندلا هبار متفریم اجره هک

؟! مشاب هتشاد مشچ شهب روطچ سپ دوبن نم

لوغشم هک دوب مولعم ناشناتسد یوت یاه قرو وزا دندوب هدمآ درگ مه رانک نادرم زا یعمج

دوب حیلا رد ونیا دوب عمج نآ نایم مه شا هنادرم لیاتسا و راولشو تک مهابنآ !وا نرامق

،اب دروخیم زاآنار یا هعرج و درکیم کیدزن شنابل ارهب ماج طلسم و درسنوخ ماکال هک

... دنکیم شفیرح نت رد ار یدایز صرح ، دراد بلر هکب یدنخزوپ

یزیچ وهب هتفر رد مناتسد زا منامشچ لر تنک هک رتشیب مدوخ زا یلو مدوب رازیب مفعض زا

... تسا هدوهیب ال صا هک منکیم هجوت

مه اهمدآ ! دنهدیم ناشن رهاظ رد هک دنتسین یزیچ نآ اهمدآ مدیمهف و متخانش اهدعب ار وا

هب یگتسب دننکیم افیا ار شقن مادک ترانک رد هکنیا !اما ناطیش مه دنشاب هتشرف دنناوتیم

! یتسه نآ رد هک دراد یتیعقوم

ومک ندوب ومخا یرگید و دوب شس ابکال یدایز و کیش رهاظ نیا تشاد هک یتهابش اهنت

! شیفرح

یناهگان نامه هب هرابود و درک شدوخ دیرم و دبع ارم هک دش رهاظ میگدنز رد یناهگان یروج

درک... اهر نداد ولد یگنت لد ایند کی اب ارم و تفر مه

! دوبن نداد حیضوت المدآ صا دهد، حیضوت میارب ات دنامن نوچ مدیمهفن تقوچیه ار شلیلد

و هدرک ضیوعت ار میاهسابل و دوشیم مامت مه ینامهم میمسج و یحور یاه هجنکش یمامتاب

هک متفر یموناخ شیپ و هدش نارگن دشن یربخ مدرک ربص هچره هک متسه موناخ تفع رظتنم

. تساه همدخ تسرپرس ایوگ

؟ نیدیدن وموناخ تفع امش دیشخبب ... نیشابن هتسخ -

؟! یراهب :وت دنکیم یزیر هاگن نز

مگب! تهب تفگ ، تفر و دموا شیپ شساو یراک هی تفع یمدهد: همادا هک منکیم دییات رس اب

... هنومیمن مدآ هساو رکف وشبلب نیا وت ینک کرد ینوتیم هک تدوخ تفر مدای هدنمرش یلو

یمدنک... تبثم تشادرب شدوخ یارب وا هک منزیم یخلت دنخبل

؟ یتفرگ و تلوپ مرتخد -

... نونمم : میوگیم ضغب واب مراد یدب سح



هدنرپو خیلا هچوک ، بش یکیرات یوت هک یممور نوریب هدش نیرفن یوالی نآ وزا مدرگیمرب

هک مناسرب نابایخ ارهب دوخ ات منزیم مدق یکیرات لد یوت نازرل و ناسرت ... دنزیمن رپ یا

... منکادیپ یسکات لقادح

یلو مرواین دای اتهب مدرک ار میعس مامت و مروایب تقاط متسناوت یمن مه شا هرهچ یروآدای یتح

دوبن... مه ،نآ ندوبن مرایتخا تحت هک ییاهزیچ همه لثم

اب امرس نآ یوت هک دوب یتعاسود هب کیدزن دیاش دوبن یسکچیه مدرک هاگن تولخ نابایخ هب

ات مدزیم ادص ار ادخ و مدیزرل یم امرس نا یوت وتنام ال کی اب دمآ یم هک یا هزیر فرب

... تسا هدرک اهر مدوخ هبحلا ارم اهزور نیا هکنیا لثم ادخ یلو دوش ادیپ ینیشام

یمدق لا حشوخ هک دنکیم زمرت ماپ یولج مسانشیمن ار شمر آ یتح هک یگنر دیفس نیشام

درادن لداعت ال صا هک یرسپ و دوشیم زاب درگاش فرط رد هک منزب فرح هدننار اتاب مرادیمرب

امرس زا نازرل و هدیسرت یمدیآ... مفرط وهب دوش یم هدایپ نیشام زا دوش دنب شیاهاپ یور ات

هدایپ یرگید کرسپ هک متشادرب مدق بقع هب هدش کشخ بوچ هکیت ود دننام میاهاپ هکیلا ح رد

تمواقم هک دننک منیشام راوس روز اب دنتساوخیم و دندرک هلمح مهب هیناث کی ضرع دشورد

اجک؟! رسپ ود ونا اجک نم روز یلو مدرک

اهنآ هک مدرک ورف ناشندرگ ورس رد ار مهاتوک یاه نخان و مدیشک غیجو مدز واپ تسد ردقنآ

... دندرک ییاریذپ مزا دگل و تشم اب یباسح مه

و تفر یدیماان ییانشآ یادصاب هک مدزیم واپ تسد یدیما ان جوا رد اه هیناث نیسپاو رد

نم تسنادیم ادخ یلو داد دیما ارهب شیاج

هکات ییامرس و کتک همه ونا سابل ال کی ونا ینامسج و یحور فعض همه ابنآ رگید

مدشیم کبس متشاد مک ومک متشادن ار منامشچ نتشاد هگن زاب تقاط دنازوس یم ار مناوختسا زغم

زا یشمارآ ار مدوجو و تسشن مشوگرد ودش نینط رگید راب شیانشآ زاون شوگ یادص هک

... متفر یهایس یایند هب ایور هکابنا ینم و تفرگرب رد ایور نامه سنج

ییاهاج نآ متسنادیم میربخ ویب یگچب مامت اب دوب تکرح حلا رد مندب یاج یاج یور شناتسد

کشا دز... تسد دیابن هک تسا ییاه هعونمم وزج یمدنز دربتسد هچب نم هب هک

یمدنز، یلیس مشوگ هب مکحم و دهدیمن شوگ یلو منزیم ...غیج منکیم شسامتلا ... مزیر یم

مرادن راتفک نآ ربارب رد یروز سهلا تشه ونم دچیپیم شتسد رود وهب دشکیم ار میاهوم

مهاوخیم و مسرتیم و دنوش یم درگ منامشچ اه هعونمم نآ ندید اب ونم دروآ یم رد ار شسابل

همیخ میور مه شدوخ و دزادنا یم درس نیمز یور ارم .... دمهف یم هک منک رارف شتسد زا

.... منزیم سفن سفن و هدش داشگ هدز قو منامشچ دوب، هتفر دنب سرت زا منابز .. دنزیم

عورش مندب لک دوریم مسابل ریز هک شتسد ... تسا بیع منادیم طقف هچ ینعی اهنیا منادیمن

... ندیزرل دنکیم



دنهد تاجن ارم هک دندمآ دیاش و دسریم مشوگ هب تسد رود زا ییاهادص

هنک... جنشت هنکمم هزرلیم هراد باالس... شبت هدب -حشلا

نییاپ رایب و شبت تدوخ -

هک! مرادن وبملا تسد یوت یزیچ نم -اما

... نکب و تراک و نزن فرح -

وت اهادص ... دوب هتفر اجک مسابل مدرکیم سح ار درس نیمز دوب، هدش لفق مه یور میاهنادند

... دندروخ یم خرچ مرس

.... هدرک جنشت ریگب مکحم و شکف -

ایادخ ... دما یمن رد مه میادص رگید یتح متشادن قتال یارب ییان ونم دمآ یم مکیدزن شرس

نک!... مکمک

... دوشیم تسس هرابود هک یندبو

... نزب مرس ، شرس یور رازب لاو متسد -

رکف یراک هبو مدیزرلیم متشاد رومن نیمزریز نآ وت نم یلو دوب هدش وحم ال صا دوب هتفر وا

..... مدوب هدادن ماجنا نم هک مدرکیم

منک... شسمل هسرب هچ مدرکن هاگن شسسنرپ هب یتح نم

طال یاهوم وا دننام رابره و دشاب مسسنرپ هک مشاب هتشاد اه کسورع نآ زا یکی دیابن نم ارچ

؟! مفابب و منک هناش ار شیی

اب یا هلصاف واالن هدرک ما هیبنت و هتخادنا اجنیا سابل ال کی نمواب هک تسا درس ردقنآ اوه

... مرادن ندش دمجنم

... هگیم نویذه هراد ... دایمن نییاپ شبت -

... مدروخن مبا یتح هزور ود متسه ما هنسرگ رخا دیا، یم مباوخ بیجع

سهملا! تشه طقف نم

... مسرتیم شزا ، درادیمن رب مروجنر نت زا تسد مزاب شزیه یامشچ اب رسپ

هب ندرک هاگن اهزا هلپ یور دنکیم مترپ ودنزیم یلیس یلو ماوخیم کسورع شزا منیبیم و ماباب

... مسرتیم شامشچ

نزب هگید رب بت ...هی هریم تسد زا هراد -

... مشاب هتشادن یرادیب رگید تسه میادخ زا هک دایز ردقنا یمدیآ مباوخ

***

یوت هک ممهفیم و دتفایم فارطا هب مهاگن هدش تخرک مندب دنکیم درد مرس منکیم زاب ار منامشچ

! نابرهم هناخ و ممدوخ قاتا



ادص ار نابرهم و موشیم زیخ ما...مین هداتفا باوخ و تخر یوت حلا یب هک هدش هچ اما

نم ...اما مدروخ یتخس یامرس هک موشیم هجوتم م دولآ درد و هتفرگ یولگ اب هک منزیم

....؟ یروطچ

رخا ورد شیادص و ناشیاهفرح و اهناوج ونآ میاهایور درم ونآ ینامهم یروآدای واب

... دنیشن یم میاهبل یور یخلت دنخبل مندش شوهیب

... دشکیم ریت درد زا ما هنیس هک مشکیم قیمع سفن

درک تبحم مهب یکی ات متساوخ طقف منک! گنت ار یسک یاج متساوخن ! مشاب یفاضا متساوخن نم

دما؟! یمن مشچ الهب صا دیاش ای درکیم هتسخ اهنآ ار میاهندرک ناربج اما منک ناربج مه نم

یچ هتسرد یچ ینادن هکنیا درد! مه دراد تلا جخ مه مزگیم ار اهیممبل سوباک یروآدای زا

...؟ تسا منهج ییاهنت هب شدوخ طلغ،

... مدرک سمل کیدزن وزا مدید مشچ هب ور یعقاو منهج نم

مدش... گرزب اهمدآ ترفن نماب

... درک گرزب نمو هک یب یب زج تشادن دوجو تبحم یارب ییاج نم بیرغ و بیجع یگدنز

! مشاب هتشاد ار وا تساوخن ادخ هک دوب یب یب اب مشوخ تارطاخ اهنت میکدوک زا

دیاش ، دربیم باسح وا زا مه اباب یتح هک دوب ینز دنمناوت تسد رد نم تیصخش یریگ لکش

شمارتحا ، درکیم دروخرب یرگید روج یب یب اب شیاه نتفرگ هدیدان مامت اب دوب شا هیاد نوچ

زیچ چیه دسرب رس یمدا رمع یتقو هک درک هشیم هچ یلو دشیم ظفح یطیارش ره رد

،یلو یمنهج و تخس دنچره منک یگدنز هکنیا هب مدوب موکحم نم دیاش ... تسین شرادولج

یب دننام ینز رکفت زرط مه دنک...نا مناحتما دهاوخیم دیاش هک ییادخ یاضر هب مشاب یضار

و وگتسار ، درکیمن مارح دوب...حاللو یبهذم ومدآ دشیم شرس ربمغیپ و ادخ هک دوب یب

مه هشیمه و دوب راگزور نیچلگ ادخ هک فیح اما دوب هداد دای مهب ار همه هک دوب هدنشخب رایسب

.... دربیم شدوخ شیپ و شاه هدنب نیرتهب

کمک یراک چیه رد تشاذگ یمن و درکیم متبقارم هنومن راتسرپ کی دننام نابرهم زوردنچ آن

، درکیم مبیصن تلا جخ راورخ راورخ و درکیم راک هنت کی شنادرد یاپ ...ابنا مشاب شتسد

... میاهزور نیا ینتشاد تسود نزریپ دوب شمسا دننام تسرد

و ناج هکاب ارچ تشاد شزرا ایندایند سک ویب تبحم هدیدن نم یارب شیاه تیامح و تبحم

. درکیم هدنز ار میب یب هرطاخ ودایو درکیم اهراک میارب لد

هک متشادن یشکزان ینعی مدوبن دلب ندرکزان نم دهد ماجنا یراک متشاذگن رگید موس زور

ار ممکش هکنیا یارب نکمم حلا نیرتدب اهاب طیارش نیرتدب رد ، دشاب رادیرخ ار مزان دهاوخب

... مدوب ندرک راک هب روبجم منک ریس

... منکیم تسرد نم نیشب نوج نابرهم -

ار شیاپ و دنیشن یم ضوح رانک دوب مولعم شتروص وزا دیشکیم رجز اپ درد زا هکیلا حرد

زورما و یزوسیم بت وت یراد هزور ود : دیوگیم دلا میم ار شیوناز هک ینیح و دنکیم زارد



ینک؟! راک یاوخیم تقونوا حیلا رس مکی

... هرب نامز ردقچ هگم ندرک تسرد راهان هی هرب تنوبرهم تروص نوبرق راهب هخا : مدنخیم

: دشکیم لد هت زا یها و دریگیم ار شکشا شدقراچ هشوگ واب دکچیم شمشچ زا یکشا هرطق

نوشیگدنز یپ نتفر و ندرک لو ادخ ناما نموهب هک ماه هچب لثم یکی ردام مدنوم ادخ راک وت

مماه هچب هک ینکیم یراک و مرتخد یشیم هبیرغ تشپ تفه ووت نوشرابرس مشن لیلع نم هک

... ندرکن مارب

مهب و مشاب هتشاد باوخ یاج و منومب اجنیا نم نیتشاذگ امش شازا رد منکیم میراک هگا -نم

... مراد نوتسود و مرازیم مامشچ تفج ور امش تسین یتنم ... نیدرک دامتعا

و هبرجت ساهلا رگناشن هک شا هدیکورچ تروص ودتفا یم شدیفس ناوسیگ هب مهاگن

بل هرخ باال دشاب نتفگن و نتفگ نیب راگنا و دنکیم مهاگن تیدج اب هتشذگ وا رب هک تسیراگزور

باسح هب رازب و مسرپب ماوخیم هک یزیچ اما مرادن ندرک یلوضف دصق ردام نیبب : دنکیم زاب

ایهن؟ یراد ردارب ورهاوخ ال صا نیک؟ تردپ و ردام و هیچ تتشذگ منودیمن ؟!نم ینورگن لد

هک رکف هک هبیرغ درم هی لغب وت درس یاوه و نوراب نوا وت شیپ بش دنچ منودب ماوخیم یلو

هرایم ترس باال رتکدو یدوب درم نوا یاتسد ور شوهیب ... هرتانشا تساو انشا اتدص زا منئمطم

ووت هریم و هنکیم ماگن طقف یتسه یک وت مسرپیم شزا یتقو مشاب تبقارم هک داوخب مزا و

دوب؟ یک تماق دنلب درم نوا راهب ... هشیم مگ هچوک یهایس

ما هدهع زا دهاوخیم مزا نابرهم هک یزیچ منک شلر تنک مناوتیمن هک هدایز ردقنآ مناتسد شزرل

سرت و ناتسد شزرل زج زیچ جیه هک یکیرات و هایس یاهزور مناوتیمن هک ادخ دوب،هب جراخ

منزب فرح مهاوخیم و مزادنا یم ریز ار مرس ، متشادن اردوش رارکت رگید راب هک یا هتشذگ زا

هاوخن مزا منوتیمن نابرهم : میوگیم یمارا یادص واب منکیم دنلب رس هدنامرد ، دراذگیمن مضغب

طقف نک شلو ال هک...صا مدش گرزب ردقنوا نس سلا هدفه اب نم تسین یهایس زج نم هتشذگ

...لثم دوبن ال صا ینعی هشابن هکنیا هن دوبن نم هکملا دوب ییایور و هتشذگ نومه وزج اقآ نوا

نابرهم ینودیم ... درک خیلا هنوش تشاذگ هک ییایور راوآ ریز و نم شنتفر واب دموا میسن

هتشذگ ...نم مرادن ور یسک امش زا ریغ امش،نم زا ریغ هرادن تسود یسک ونم نم...نم...

... طقف مدرکن یدب راک هک ...نم منک یگدنز ماوخیم طقف رود متخادنا ور ما

هدب... دای ور ندرک یگدنز مهب متشادن ور یسک طقف : میوگیم نایوگ ملدنهلا ورد موشیم تکاس

هیرگ : دیوگیم هصغابو دشکیم مرس هب یتسد و دوشیم مرگ هراظن رابکشا ینامشچ اب نابرهم

حال شدوخ ردام ادخ هب راپسب هنک... تمورآ هنوتیمن تدوخ زج یسک هک نک هیرگ ، مرتخد نک

ملگ... رتخد هریگیم شیتآ ملد تمنیبیم هدنومرد هروطنیا یتقو الهت... کشم ل



حاال یلو مروخیم هصغ دوبن یمهرم هک ییاهزور یارب و مهدیمرس هیوم نابرهم شوغآ رد

.. دشاب نم مههب شساوح هک تسه یکی نوچ مراد نابرهم وراب یرتهب سح

ردقنا اهتقو یضعب تسین گنس زا هک مدا یلو مدوبن ندرک هیرگ و ندرک گالهی مدا هتسرد

هک دنکیم روبع تنامشچ لباقم زا یملیف راون دننام تیگدنز هایس یاهزور و یوشیم گنتلد

... مدرمیم کش یب منکن مه هیرگ رگا دیا، یمنرب تزا یراک

ار مدوخ شیاهمدا و ایند زا غراف هک هدوب مه بوخ یاهزور ، مدب یاهزور مامت رانک رد

... مدنارذگ شوخ ییاهنت وهب هدرک نامهم

قرب یداش زا نابرهم یاه مشچ ! میدروخیم ازتیپ و میتفرگیم نشج نابرهم هکاب ییاهتقو یتح

اه هچب دننام نآ ندید دوب،اب ازتیپ قشاع تیاهن یب نابرهم ، مدیدنخیم لد هت زا ونم دزیم

... دشیم

نازیرگ اهمدآ ،زا موش یمیمص دوز یسک اب متسناوتیمن ینعی متشادن یمیمص تسود تقوچیه

مشاب شوخ و منک یگدنز هنوگچ مدوب هتفرگ منک...دای یگدنز مدوخ یارب متشاد تسود ... مدوب

! دنیبب ار میاه یشوخ دناوتیمن و دراد سجلر نم اب ایند راگنا اما متسنادیم مه ندیدنخ یتح ،

ار نم مامت و دمآ یم ینافوط مراذگب تقو دوخ یارب یمک مدمآ ات نامز زا ههرب ره رد نوچ

... درکیم ناریو

میاه یگچب یایند نامه مهاب نم بخ ،" ددنخب ایند ات دنخب : تفگیم یب "یب مدوب هک هچب

مرس هب شزاون تسد یب ویب مدیدنخ یم

! دروایم رد ار مکشا شرتشیب ایند مدنخب رتشیب هچره نم تسنادیمن یب یب اما دیشکیم

یضعب یلو مدرک یگدنز و مدیدنخ ما هدز دنب یاه هکت هکت اراب میگدنز ساهلا هدش هل تیصخش

دوب.... جراخ نم هدهع زا اهزیچ

یمامت ... دنداد یمن مهار اج چیه ربتعم نماض نتشادن واب مراک بندلا رد هب رد هرابود

وان هتسخ ... تشادن یا هدیاف چیه اما هدرک ور وریزار اه یدنمزاین روخب درد هب یاه  سردآ

شقن منهذ رد ملیف دننام شیاهراک یمدرپ منت زا حور اضر ندید هکاب مدرگیمرب هناخ هب دیما

بقع میناوتان مامت اب یلو مرادرب مدق زا مدق مناوتیمن و دتفا یم هشعر هب ممادنا یمامت و یمددنب

میارب یسفن رگید ات مودیم ردقنا و موشیم رود اجنآ وزا منکیم هدافتسا تصرف وزا موریم

رتدب یلو منک هزات یسفن ات موشیم مخ میاهوناز یورو هداتفا نه نه وهب متسیا ...یم یمندنام

رانک ییوکس ندید واب منکیم فارطا هب یهاگن ... موشیم رتدب یگنسرگ و یگتسخ مجح ابنا

هک ییامرس زوس هجوتم هزاتو منکیم رد ار ما یگتسخ و منیشنیم نا یور و موریم ولج راوید

نآ رب ،عالهو درادن یا هدیاف زاب یلو موریم ورف دوخ رد رتشیب و موشیم هدرک ذوفن منورد

و مراد یمرب تکرام رپوس تمس و مدنک یاهمدق و موشیم دنلب دوب هدش هفاضا نا مههب یگنشت

... مروخیم و منکیم زاب ار نا یندعم بآ ندیرخ اب

یب هشیمه لثم زاب یلو مزرلیم نورد وزا دوشیم رتشیب مه امرس زوس میگنشت ندش فرطرب اب



... تسه ندوب درس نیمه دشاب هتشاد دوجو دناوتیم هک یعوضوم نیرت تیمها

هب قلعتم هک هشیش تشپ یهگآ ندید هکاب دوب اه هزاغم هب مهاگن و متفر یم هتسها مدق هب مدق

نفلت اب تبحص لوغشم هک یدرم وهب موشیم هزاغم دراو هدز قوذ دوب یشورف یرسور هزاغم

منک... ربص هظحل دنچ ینعی هک دروا ارباالیم شتسد درم هک منکیم سالم دوب

یموجن یاهتمیق و مدرک اه یرسور شلاو داش و ابیز یاهگنر و حرط ندید مرگرس و مدوخ

... متشادن دیرخ تردق یلو دوب هدمآ مشوخ مدنارذگ رظن زا ارمه شا

! متمدخ رد نم نیراد یراک موناخ -بخ

هک یتروص و هناشراهچ یلکیه و طسوتم یدقاب ... منکیم درم هاگن و مدرگیمرب ادص تمس هب

... دوب پیتشوخ یدایز اما تشادن تیباذج

... مشیم محازم هشیش تشپ یهگا هساو : میوگ یم هنوگ بذعم و مارآ ینحل اب

ندرک ثکم یا هیناث دعب و دزادنا یم باالمی ودق هب یهاگن و دوریم باال بجعت زا شیاهوربا

سهتلا؟ دنچ : دیوگیم

هدفه! : میوگیم هدز تلا جخ

تتنامض یراد ور یسک : دنکیم زاب بل هرخ اماباال رت وطالین رابنیا دوشیم تکاس هرابود درم

هنک؟

:هن منزیم بل یدیما ابان

منک... تلوبق منوتیمن مفساتم : دهدیم ناکت فسات زا یرس درم

لوبق طرش هی هب : دوشیم تسس منتفر یاپ شفرح هکاب مورب هک منکیم درگ بقع هدروخرس

منکیم

... دیاش یشاب ماهاب دیوگ:هگا یم هنینامط هکاب منکیم شهاگن و مدرگیم رب قوذ اب

هک مدیسر اجک دوب،هب هدش سهلا هدفه نم هکهب دوب داهنشیپ نیمدنچ ...نیا دریگیم رگ مندب مامت

.... دندوب هدرک درگ نادند میارب

نک! متحار یگدنز وزا ریگب ار مناج ایادخ

هک یراگزور ایحلا تسا نم هبحلا درابیم مه ناراب موریم نوریب زیگنا ترفن هزاغم نا زا

ار مگرم طقف مهاوخ یمن یدایز زیچ هک ادخ ،هب دریگب ار متسد ادخ یاضر هار رد تسین یسک

... منزیمن مد یلو ویممنیب مونش یم اهزیچ هچ نان همقل کی یارب هک دناسرب

دندیشک یم اتوب دوب یا هدرک نیمک یاه گرگ زارپ هعماج ، دوبن نم ریصقت دوب! هدش یداع اما

... دندیشک یم ار تندیرد هشقن ، ییاهنت

مومت اب یگدنز ... مشکب نوریب با ارزا دوخ میلگ مدوب ...دلب دوبن مک میگدنز رد اهمدآ نیا دادعت

تدوخ زا ییاهمدا نینچ ربارب رد یناوتب هک نیمه لثم ، تشاد مه یبوخ یاهزیچ شندوب دب

اهنآ!! زا نتشذگ توافت یب ودوب متوکس نم عافد یلو ، ینک عافد



سرت وحاالزا مدرک ادیپ ییاهر یگدروخامرس زا هزات هک ادخ ماهب هدش هدیشک بآ شوم دننام

... دنامب نم رظتنم اوه نیا رد تسین هناوید هک وا هچ هک شرخآ اما مرادن تشگرب تارج اضر

مدرگرب و مریگب تسب ردو منک یجرخلو مریگیم میمصت سانکسا دنچ ندید واب منکیم مفیک هاگن

... هناخ

یم دیلک و مرادیمرب هناخ تمس هب مدق لا حشوخ اضر ندوبن واب موشیم هدایپ نیشام زا

مناوخیم مان ارهب نابرهم اجنامه وزا موشیم دراو و موریم نامتخاس تمس هب عیرس ... مزادنا

و موشیم نارگن ... باوج زا غیرد یلو منزیم ادص هرابود هرابود ... منکیمن تفایرد یباوج اما

... دوریم مسفن ملباقم هنحص ندید هکاب منکیم نشور ار غارچ و موریم شقاتا تمس هب

چیه ناوت مرادیمنرب شزا مشچ و تسور هبور هب مهاگن و منکیم طوقس نیمز یور اجنامه

هدش، هتسب ییاهمشچاب هداتفا نیمز یور هک ینابرهم هب ندرک هاگن هریخ هریخ زج مرادن یراک

شا هناش یور و مربیم ولج ور منازرل تسد مسریم هک شرانک و موریم ولج واپ تسد راهچ

... موریم ورف رتشیب تشحو رد ونم دنکیمن زاب ار شنامشچ یلو مهدیم شناکت و منزیم

... منکیمن تفایرد شبناج زا یباوج مهزاب اما منکیم شیادص نازرل ییادص اب

...! شگرم منک رواب مهاوخیمن

... دوبوا دوب هدنام میارب هک یسک اهنت ار، مندش سک ار،یب مییاهنت منک رواب مهاوخیمن

... مناسرب یرای تسد ات مدوبن نم ودریمیم ییاهنت رد ارهک یشوماخ گرم مریذپب مهاوخیمن

... منابرهم متشاذگ تیاهنت هک دنک تنعل ارم ادخ

وبا مروآ یم دورف نیمز هب رس و دوریم اوه هب مقه قه و هدرک سیخ ار متروص لک میاهکشا

... منکیم تنعلا ر مدوخ و میرگیم نوخ شرس الی

یک؟ هب اما مهد ربخ یکی هب دیاب هک دیآ یم مدای

مودیم هچوک تمس منک...هب کرد مناوت یمن ینعی ممهف یمن یلو مخرچیم دوخ رود و موشیم دنلب

یب مندنام نوریب دنا هدش با سیخ میاهسابل ، تسین یسک اما درابیم تدش هب ناراب ،

... سا هدیاف

شلخاد تایوتحم و موریم مفیک غارس و موریم لخاد هب عیرس دنزیم مرس هب هک یناهگان رکفاب

هنیآ و یممور نابرهم تمس وهب مرادیمرب منازرل یاهتسداب مکچوک هنیآ ندید اب منکیم ارخیلا

تمس وهب مدنخیم دنلب دنلب اه هناوید لثم هتفرگ راخب هنیآ ندید هکاب مریگیم شا ینیب ریز ار

اب یروادای و رکف رازه واب مرادیمرب و هتفر یمیدق گنر زبس یشوگ غارس و مودیم حلا

قه اراب همه نوچ هنای دیمهف منادیمن هک یتاحیضوت نداد و ژسنا روا یمقر هس هرامش نتفرگ

... متفر نابرهم غارس و مدرک عطقار یشوگ سردا نداد اب رخا ورد متفگیم هیرگ قه

یفیفخ هتکس رتکد هتفگ قبط هک مشکیم یگدوسآ رس زا یسفن و متسشن راظتنا یلدنص یور

مدوخ یتح ، ددرگرب هناخ هب تسناوتیم هگید زور دنچ وات هدش عفر رطخ رکش ار ادخ هک هدوب

زونه هک بوخ هچ اه یگتفشا لد نایم ردو غاد و رادبت نت نا اب مدرک شومارف مه ار

ما... هدنز



متساوخن شزا یدایز زیچ یگدنز رد نم دنادیم ، مراد جایتحا وا هب نم دنادیم ، دنیبیم ارم ادخ

طقف اما منادیمن ، دوبن صالمح دیاش ! دنادرگنرب اما دنادرگرب مهب ار درم نا متساوخ هک دنچره

... متسین اهنت نم هک المن وبقب دوخ ،اتهب رضاح حلا رد دوب مهم میارب نابرهم

دوب هدنادرگ زاب مهب ار وا ادخ مهدیم ماجنا شیارب یراک همه و مخرچیم شرود هناورپ دننام

... تسوا مراد هک یسک اهنت محر یب یایند نیا رد تسناد یم هک دوب هدرک محر نم هب دیاش

و دوب هدش رتهب نابرهم حلا تشذگ یزور ...دنچ دنتفر ویم دندمآ یم تدایع یارب اه هیاسمه

. دورب هار تسناوتیم

دهد. ماجنا دهاوخب وا هک دشابن یراک ات مدادیم ماجنا مدوخ ار اهراک همه

مراثن یریخب تبقاع ووا مدیدنخ یم طقف شباوج رد نم و دوب دنم گالهی تباب نیا زا ردقچ

... درکیم

، تسناد یمن یزیچ ارجام نا زا موناخ تفع ، دشیمن ادیپ یلو مدوب راک بندلا رد هب رد نانچمه

. دشیم عنام ناج نابرهم نم زا رتدوز هک مورب تساوخ یم نم زا تشاد راک هک اهزور یضعب

زان هک هشیم ادیپ راک االن یداصتقا رازاب هتفشآ نیا وت هگم ینکیم زان ارچ رتخد هخا -

! ینکیم

و هدرک راکیچ هک درکن فیرعت شدوخ هگم ردام ناج تفع : دیوگیم تسایس اب نابرهم

... شارتن لکشم تدوخ هساو نک شلو هتساوخ و شرذع مموناخ

هدش دعاقتم ارهاظ مموناخ تفع و متفگ هک یغورد تباب یمودمز نابرهم ارهب ما هدنمرش هاگن

دش... شدوخ هناخ یهار یقیاقد زا ودعب دزن یفرح رگید هک دوب

*****

رد ار هچوک زارد هار و منزیم نوریب هناخ زا دوز حبص ون، زا یزور ونو زا زور هرابود

لقادح مراودیما اما دنزیمن رپ هدنرپ و تسا تولخ هچوک موش، نابایخ دراو ات مریگیم شیپ

زیچان قوقح نا اب مشاب نابرهم رابرس مناوتیمن رگید نوچ دوش ادیپ میارب یراک هی زورما

. مشاب شندرگ بولا مهاوخب منم هک شزرمایب ادخ رهوش یگتسشنزاب

ملد رد فوخ یا هظحل شلکیه دقو ندید هکاب دیآ یم متمس هب شوپ یکشم راولشو تک یدرم

و منزیم رانک ار سرت دسرپب دهاوخ یم ار یسردآ هک شتسد رد ذغاک ندید اب اما دتفا یم

؟ تساجک سردآ نیا موناخ دیشخبب : دنیشن یم مشوگ رد شتخمز یادص دیاو یم مرانکدرم

بال درم هک مروا یم رسباال و موشیم بجعتم دیفس ذغاک ندید هکاب دریگیم متمس ار ذغاک

نا ندیشک سفن هکاب دریگیم مناهد ولج ار یلا متسد منزب غیج میآ یم وات دریگیم ارم هلصاف

... قلطم یهایس ودعب دوشیم نیگنس منامشچ مک ومک دچیپیم مغامد رد یعوبطمان یوب



.... موشیم دنلب هدش در میور زا ینیگنس نیشام راگنا هک یندب واب منکیم زاب مشچ

دوب... هتفرگرب رد ور منت مامت یتسس و توخر ساسحا

. دوبن شوخ حملا

... مدوب ناریح و هتشگرس

وزاب منارذگیم رظن اجارزا همه هدروخ هکی ییانشآ ان گنر یبا و دیفس متاب یقاتا ندید اب

... مرادن طیحم زا یکرد مه

دوب! یهت مزغم ، چوپ و چیه

درم و زورید تاقافتا یمامت دشو عفلا مزغم شزادرپ راگنا تشذگ هک یا هقیقد دنچ زا دعب

رد تمس وهب هدش دنلب یدنت هب نابرهم مسا ...اب نوج نابرهم دیفس، ذغاک ، سردا ، شوپهایس

؟...ارچ نوریب نیرایب اجنیا زا ونم : منزیم دایرف و مبوکیم رد هب مکحم یپایپ ... مربیم موجه

!... نوریب نیرایب ونم ؟... نیتسه یک اهامش ؟... نیدرک ینادنز اجنیا ونم

ما هیرگ ، مدرک هناور شتمس ارهب میاهدگل و مداتفا رد ناج هب دهدیمن تیمها یسک مدید یتقو

انشا شزیچ چیه هک مدیدیم یتیعقوم رد ار دوخ هکارچ دوب هدما مغارس هب سرت و دوب هتفرگ

ارچ ؟ نیاوخیم منوج زا یچ اهامش ایتنعل ... تسین اجنیا سک چیه : مدرک دنلب ادص هرابود دوبن

...نم نینک زاب ور یتنعل رد نیا تفاثک یادرمان ؟ نیدرک ینادنز اجنیا ونم

... نینک ...زاب ایتنعل ... مرب دیاب

دشو زاب هعفدکی رد هک متشادرب بقع هب یمدق هدیسرت و دیسر شوگ هب دیلک شخرچ یادص

نوج وهب ترس ور یتخادنا وتادص ؟ یگیم یچ دز: رشت دشو رهاظ ینشخ هفایق اب درم نامه

؟ یداتفا رد

هکح اجنیا نیدروا نیتشادرب نیدزد منوخ مد زا ونم هک اهامش ای مگیم یچ :نم موشیم ینابصع

... مشاب وگباوج دیاب االنم

تدوخ دموا اقا یتقو یدن نم لیوحت تفم ای فرح هرتهب هچب نیبب : هگیم هلصوح یب درم

! یریگیم وتباوج

! همهار هب مشچ ، مراد ضیرم مرب دیاب !نم مریگیم باوج یچ ینعی -

،... ینیبیم دب هنرگو یشاب تکاس هرتهب مهوت و هرادن یطبر نم هب هگید شنوا درم:

... ددنبیم ار رد مبجعتم نامشچ لباقم ردو

! درکیم هناوید ارم مه نتسشن اجنیا اما تشادن یا هدیاف چیه ندیشک هناش و خاش



مدرک راکچ ؟ منکیم هچ اجنیا نم منکیم رکف دوخاب و موریم تخت فرط هب هرابود هدروخرس

ونم دراد جایتحا تبقارم وهب تسه نم هار هب مشچ نابرهم ننک؟االن ینادنز ونم دیاب هک

نیا وت هک تسا یسک اهنت هک تسا ینابرهم نا زا میسپاولد و سرت رتشیب و متسین شرانک رد

... مراد ایند

هب هرابود ... منامب تکاس دنهاوخب مزا زونه و ننک مینادنز یلیلد چیه نودب اجنیا منیبب متسناوتیمن

ارچ اقا، یه اقا، : منکیم اهر ار ما هدش دنلب یادص و مبوکیم رد هب تشماب و موریم رد تمس

نک... زاب ور یتنعل رد نیا ؟ یدرک ینودنز اجنیا نمو یچ هساو یگیمن

و دروخیم متروص هب لفاغان ورد دوشیم زاب برض هب رد هک مبوکب رد هب مهاوخیم هرابود

ار متسد منکیم ساسحا رتشیب ار میناشیپ رد ...درد مروخیم نیمز وهب مهدیم تسد ارزا ملر تنک

هکاب مروآ رسباالیم و مرادیم اررب متسد ... دنوشیم هتسب درد زا منامشچ هک مریگیم مرس هب

شتروص ندید هکاب مریگ یم ارباالرت مرس و موریم باالرت بحعتم یا هنادرم دنلب یاهاپ ندید

وا هب هدز تهب ونم تسا نم هب امیقتسم شیومخا ...هاگن دوریم مدای درد و دنزیم خی مندب مامت

؟!... مسرتیم دح نیا نمات ارچ و مرگنیم

هب عورش ممادنا یمامت هکیلا ح ورد متسیا یم شیور هبور و موش یم دنلب یا هدارا چیه هب

:سالم... منزیم بل یمورا نحل اب دنکیم ندیزرل

شدنخشین هک مرادیمرب یمدق رت بقع ونم دنزیم نایم رد کی اتود نم سفن و دیآ یم رت ولج

یگرگ هیبش رتشیب و دهدیمن میاهایور درم هیبش ال صا حتلا نیا رد درم نیاو منکیم سح ار

و تسا هدوهیب راگنا دنزب فرح ات منکیم ربص هچره ... دراد ار مندرک هکت هکت دصق هک تسا

بل نازرل ییادصاب نیمه رطاخ وهب مدرگرب نابرهم شیپ دیاب رتعیرس هچره نم

؟! نیدروا .... اجنیا ش...امش...ونم...ارچ... : منزیم

یپوت هکاب اهندز لز نیا زا دریگیم مصرح ، دنکیم مهاگن طقف روطنامه و یمندهد یباوج جیه

! یدوب رتادص ورس :بقالیب دیوگیم نم زا رتدوز هک مهد باوج مهاوخیم رپ

نم هرا : دهدیم همادا هرابود هک دیا یم نییاپ ممشچ هشوگ وزا دوشیم کشا و دنکشیم ملد مامت

؟ ناجک یگب و یدب و تفرشیب یاباب نوا سردا ات اجنیا تمدروا

نا دای واب مرادن یا هدوارم هداوناخ ابنآ رگید هک تسا تقو یلیخ نم منکیم شهاگن هدز تهب

هتقو یلیخ نوچ ... مرادن ربخ نوشزا نم مدیم: باوج هتسهآ یلو دریگیم شتآ ملد تاقافتا

... منکیمن یگدنز نوشاهاب

نیدیسرپیم وسلا مزا نیدمویم هگا دوب: میایند همه یزور کی هک ییامشچ لخاد منزیم لز دعب

... دوبن یزاب سیلپ و دزد نیا هب یزاین هگید و مدادیم باوج نوتهب



وگب هدن...طقف لیوحت رشورو نم :هب دنزیم وداد دهدیم حتلا رییغت شتروص هیناث مدص وت

... نتفر یروگ مودک انوا

؟ ناجک منودیمن ، مرادن نوشاهاب یمنص جیه نم : مهدیم شباوج ،دنت دمهف یمن نابز

نامه اما تسا شتینابصع رگناشن نیا هک دشکیم شیاهوم هب یتسد و دوشیم رود مزا مدق کی

تفص راتفک یاباب نوا هدن، نم لیوحت غورد : دنزیم هرعن و درادیمرب مفرط هب هرابود ار ریسم

ت؟ ساجک تسومان دزد

، ننکیم یگدنز نا رد هک یغاب هناخ نامه زج ناجک اهنآ منادیمن نم دنزیم دنت مبلق ، منکیم ماج

؟! تسا نیا زاریغ رگم

... ینوشن چیه هن مراد ربخ هن نوشزا ،نم مگیم تسار ادخ !هب نتسهاجک مرادن ربخ -نم

ار منامشچ درد زا هک دهدیم راشف و دریگیم شناتسد اروت میاهوزاب تنوشخاب و یمدیآ متمس هب

هکاب منکیم زاب ار منامشچ و دنوشیم مک شناتسد راشف .... منکیم همزمز بل ریز یخا و مدنبیم

، دنکیم مهاگن کانتشحو شینابصع تروص ابو موشیم ور هب ور شا هدش هرگ مه رد ییاهمخا

ارم ات تسین یسک ارچ و دیایم رد هزرل هب وملد مسرتیم ارجام نیا رخآ وزا دریگیم مضغب

بقع هب یمدق مهاوخیم سرت زا هک دنکیم کیدزن متروص ارهب شکانتشحو هرهچ ... دهد تاجن

هدز نوریب شیناشیپ یاهگر ... دناشک یم دوخ فرط ارهب مفیحن یاهوزاب و دراذگیمن هک مرادرب

نوشزا نم : میوگیم تنکل هب سرت اب دشکیم خر ارهب شندوب هدنرد شا هدش خرس نامشچ و

... مربخ یب

...هگم یدیم نم لیوحت غورد هک وت یدرک طلغ : دریگیم ار مناج و دوریم اوه هب شا هرعن

هدش یچ ...حاال هزیچ همه مساو ماباب و مراد تسود و ماردارب و رهاوخ نم یتفگیمن تدوخ

؟! یرادن ربخ نوشزا هک یگیم غورد

غورد دنکیم رکف هک هتشذگ نمرب هچ هک دنادیم هچ ووا مزود یم شهب ار ما هدز قو نامشچ

؟! میوگیم

... ...دیاب هدرک .... هتکس ...وت...ور....ادخ... هضیرم ... همرظتنم نابرهم مرب -نم...نم....دیاب

یراج منامشچ زا کشا و دنکش یم مضغب و موش یم ترپ نیمز یور مکحم هک یمدهد ملوه

میور یولج مروخب ناکت متسناوتیمن ، دنتفرگ درد و هدروخ نیمز هب مکحم منساب و مرمک ، دوشیم

... دریگیم ار مکف و دوشیم مخ میور شکانتشحو تینابصع نامه واب دنزیم وناز



هک ییاه بال مامت صاقت واال ینزب فرح هک هتعفن :هب دیوگ یم شا هدش تفچ یاهنادند الی زا

... یدب سپ دیاب ووت ندروآ مرس تداوناخ

وخ...وخ... نوج هب مگیم تسار ادخ هب منودیمن -نم

... راهب وش ...هفخ راهب وش هفخ : دنزیم وداد دوریم مسفن درد زا هک دهدیم راشف ردقنا ار مکف

... یلعریما منودیمن تدوخ نوج ادخ...هب :هب میوگیم قه قه و تنکل اب

شدایرف ات مراذگیم میاهشوگ یور تسد هک دهدیم رس یا هرعن و دوش یم هناوید دوریم بقع

حلا ابنا ارم و دیآ یم متمس وهب دنزیم رد هب یدگل صرح روز ...زا دزرلن ومنت مونشنار

نوا وت،مه ...مه دیتفاثک نوت همه : دنزیم بل نیگمشخ و دنکیم دنلب یهاکرپ دننام مرازن

یکی مه ...وت مرازیمن تساو ینودند هعفدنیا هک راین تفیثک نوبز هب منم ...مسا تتسپ تداوناخ

هساو اه ییامن مولظم نیا اما ، رتمولظم روژن اب طقف یتسه تشورف نتو تزره رهاوخ لثم

شیپ یا هگید راک مروبجم ینزیمن فرح ...حاالهک مسانشیم و نوتتاذ نوچ هنکیمن رثا نم

... مربب

رس زا یلعریما ... دوریم یهایس منامشچ هک دشکیم یریت نانچ مرمک هک دنکیم مترپ هرابود

نوخ و کاخ هب : دنزیم داد زاب و متروص وت دنکیم ترپ و دروا یم رد ار شتک صرح

وحاالوت ندرکن ممحر تهب یتح تخبدب ناه؟... ینکیم عافد یک ...زا راهب تمنوشکیم

... ومرهاوخ اصوصخم ... مریگیم وت زا ور همه صاقت ... یریسا نم یاتسد

ار مسفن تشاد مرمک هیحان رد هک یدرد دوجو اب تشادن محر هک دوب یوید دننام یلع ریما نیا

تسا نم هب شتشپ هکیلا حرد و موشیم ...دنلب موشن وا تسد ینابرق تشوگ ات متفریم دیاب دیربیم

و دریگیم ار مدنلب یاهوم متمس هب دنلب مدق کی واب دوشیم هجوتم هک موریم رد تمس هب ناگنل

... دنوریم یهایس منامشچ هک دچیپ یم مرس رد یدرد نانچ و دشکیم دوخ فرط هب مکحم

شفرط ارهب مدوخ هک تسا دایز ردقنآ مدرد و دشکیم و هدیچیپ شناتسد رود ارهب میاهوم

دنزیم ما هنوگ هب یمکحم یلیس و دنکیمن مدنمدرد نت هب یهجوت و تسا محر یب مزاب اما مدیشک

... دنزیم ممکش هب یدگل رابنیا و دنکیم مترپ هرابود و

نازخراهب #

#پــســتــ۱۳

شــتــمــت...ب ــڪــ ــنــجــان یا تــا نز فرــبــ صــب...حــ لــماــ نز بــ فر -حــ



ضــمــیــنــے یدــگــهتــ نرــه گوــ نزــے بــ فر ــڪهحــ ــهنــفــعــتــه براه ــ

... نور بــیــ ےر بــ ــنرد یا ــهدزا نز هراد جوــدونــ

قوــتــےخــ ــر ار،خا شرو ــتمــیــشــدونــمــیــفــمهــممــنــظــ شرد چــشــمــمناــ

ــم... یو چــهبــگــ مراد بــرنــ

نــمبــا ــڪــ مــی اهر ــدار مــےیا نور ــڪهبــهســخــتــےبــیــ ار یســ نــفــ

نــم:بــهخــاد ــڪــ ــیــرمــی مــلــتــمــســناــهنــگــهاما مرا بــ ــڪــ شا چــشــمــنا

ــڪنــے... روا ــڪهبــ مرو ــهبــهچــےقــســمبــخــ ــم،خا نود نــمــیــ

ــشفــورمــیــبــدروپــیــپاــےنــفــ یاهو ردمــ یاهــشار پــنــجــه صر ــ حزا

خورــتــهبــهجــناــبــمب فارــ ــےبــ ترو ــ صا شــدوبــ ــڪــ سعــمــیــقمــی

ص بــاحــلاــت ےدا یزــ ص ــڪهتــنــقاــ مارا وبــالــحــنــے ددر ــیــگــ ــمر

لــعــنــتــے ــلمــننــهد یو تــحــ رو شــرو ــد: یو مــیــگــ دراد ــش ترو ــ

خ تاها وگــفــتــهبــ هدز نزــگ صــفــتــتبــمه ســگ شاداد نوازور ...یدــ

ــدب ــڪجــا...حــاالتــوبــیا فرــتــنماــانــگــفــت و ندر ــڪ ــظــے حادــفا ــ

فرــتــن؟ــ!... سرــتــنوــے قــبــ مود ــڪ ــگــے

هداو برــناــےخــناــ قــ مزا نرــگتــعــجــبمــیــگــیــدروبــ ــنــمد مدرد نــگــها

فرــت فرــاهو برــناــےحــ قــ ور ــیــم گد نزــ طــلو ــڪهتــمــما شــمد ےا

ــنمــدرخــشــمــ یا ــنلــحــظــهمــنبــه یا رد ولاــنا مدو بــ شــهد ــشــنا یاهرا ــ

! دراد نــ روا ــماربــ فر قوــتــےحــ ــم یو ــمچــهبــگــ یور ــه بور گــیــن

،مــن مراد ــڪهخــبــرنــ ــت ساهها ــنومــ شزا فرــتــن؟ ــڪجــا ــم نود -مــننــمــیــ

ــم،نــمــ نود مدر...نمــنــمــیــ ــڪ جــاد هداو خــناــ نوا وزا مهار قوــتــه خــیــلــے

ــم... نود یــ

ــد:مــن نز ــدامــیــ یر حوــشــتــنــاڪفــ ودد مــیــبــنــ صر بارــحاــ شیا چــشــمــ

حــقخ رد ےراد ــڪه ےرا ــڪ ــهفــاد ناو یدــ هرا؟! ــن یدر ــڪ ضر ــمــقفــ ــوحا

م !نوا ےدو ــڪمــتــربــ شارــنو ســگبــ ــڪهزا نــے ــڪــ مــی ےا هداو ــناــ

ــمامــیــگــفــتــےویــه وبــبا مرهاو ــموخــ شاداد جــلــومــن بو ــعــاهخــ قو ــ

خ ســگزا شاذــتــے...حــاالــڪهمــثــل ــمتــنــگــشمــیــ برــنو وقــ نــزا

نوا بــا ےرا ــڪ ــهمــنمــیــگــے ساو نور بــیــ ندر ــڪ ترــت پــ ــنوــشــنو

سوــتچــهبــ بــےنــماــ شاداد نوا نودــے نــفــمهمــیــ ...هخا ےراد نــ هداو خــناــ

ــڪثــفاــتــتبــاعــم ےا بــباــ نوا نودــے ،مــیــ هدروا مرهاو لــیاــےســرخــ

پــ ــڪهبــمهــنو هدر ــڪ ےرا ــڪ ــمــا سر لــعــنــتــے هدر ــڪ را ــڪــ ــمچــی



تــلــفاــے راز بــنزونــ فر نز،حــ بــ فر ــ حراه فرــتــه...بــ و هدر ــڪ شــت

... مرا بــیــ ســرتــورد ور ــا فر بــیــشــ نوا

ــڪه ےا هداو خــناــ هنا ــڪــ ــن یا نــدزا ــڪــ تــهقــلــبــمارمــیــش یزــ چــیــ

ســمرمــیــدز،مــلــتــمــس رد ار در ــڪــ قرــےنــمــی فــ ــنا شدو بــدوونــبــ

سرــتــےنــمــی ےمــیــپــ ــڪ ره ــمبــهجــنو نود ــم:نــمــیــ نز ــناــهلــبمــیــ

ــیــرعــلــے... ــمما نود ــ

حوــشــیــناــهبــهســمــتــمحــمــلــهمــی ــدو نز مــیــشــدونــعــهرمــیــ هناو یدــ

دهد مفــشــرامــیــ ــڪــ مــح ودزاد ــممــیــناــ ندر گــ رود ــتــشار سدو نــد ــڪــ

حــلا لمــیــشــدو....رد ــڪــ ــممــش یار بــ شــیــند ــڪ ــڪهنــفــس ــقــرد نا

سدــتب ــممــیــبــیــنــمماــا پــیــشچــشــمــنا ار گر ــمومــ شــند خــفــه

ــےمــیــگ یاوا ــن یر ــڪمــتــ بــا ــم بــیــجــنا تــن نــیــســت،بــا راد نرــ ــ

خــفــهمــیــشــم... مراد ــم: یو ــ

ےدازا ےاوه جهــمو و دراد ــیــ نــدوبــمر ــڪــ ــدامــی یز ار شرا فــشــ نا یــڪ

ــمگــیــر یو گــلــ رد ےا هدو ــنــدتــ ــهمــیــشــدومــنا ناور ــڪهبــهســمــتــم

چــش زا ڪــ شا ــڪه ــد شــید ــقــرد ــهمــےفاــتــمنا فر نــدوبــهســ ــڪــ مــی

مــی ڪــ شا ســیــمها زورو حــلا ےار ـبــ ــمـت شاد ــرمــیــشــدو... یزار ــمســ ــمــنا

ارچــشــیــمد،چــارمــن ندر ــمطــعــممــ یاها ــ یور سدــتمــدر ــخــتــموبــه یر ــ

ــم؟ــ! شا شادــتــهبــ ماراــش لــحــظــه ڪــ ــدی نــبــیا

ــدوســی بــهســمــتــممــےیا ــهرا بود ــد ــفــســمجــابــیــیا ندراذ نــمــیــگــ

ــمارمــیــگــیــدرومــی یاهو موــ نــد ــڪــ ــهمــی ناور یاهــےســمــتــم ــلــے

ــد: نز ــمپــچمــیــ شو گــ نــدومد ــڪــ ممــی ــڪــ یدز نــ شدو شــدوبــهخــ ــڪــ

...ق راه بــ ےد مواــ شو ــمــتخــ ــه...بــهجــنه شا ــڪهنــمــیــگــےبــ حــلاــا

تــوپــسبــگــیــمر... زا مهــهور صا تــقــ هرار ــ

ــمشــخوــے ناد ــیــســتتــابــ فا ــڪ ــم نازر تــنلــ ےار شدــبــ نــیــشــخــنــ

نــب مدو خــ ــڪهبــهخاــتــیــرا ــمــےشــهدما جــنه دراو نــیــســتو ــڪرا رد

ساــت... هدو ــ

تــنــممــیــپــدروب ــمزا حور نــد ــڪــ ــڪهبــزامــی ار شد ــنــ بر ــڪمــ بــدن

ومــب مــتا شراو شــلــ ےاه ــڪــ ــن بــنــید زا شد ــنــ بر ــڪمــ شــیــند ــڪ ــا

ار سرــنا تــامــنتــ ســےبــدو ــڪ شا ــڪــ نــم...یا ــڪــ مــی شها نــگــ توه ــ



مــیــداد... ــهدنــجــتا نرد گر ــنگــ یا زا

ــهونــفــسحــبــسشــهدماــ. بر ضــ لواــنی

تــنــممــیــپــیــچــد. تــمــما ــڪهرد ےدرد ــهو بر ضــ مودــنی

جــیــغــم ےاد صــ ــهو بر ضــ ـنی ســمو

مگر مــ سا ــهوحاــســ بر ضــ ـنی مراه چــ

دور. تــنــممــیــ ــڪهزا ــهوجــناــے بر ضــ پــنــجــمــیــن

مــطــلــقــ..... ےها ــهوســیــ بر ضــ شــشــمــنی

" یوار "

و دربیم باال هرابکی ارهب همه و دنکیم کیدزن شنابل ارهب بارش ماج و یمددنب ار شنامشچ

س فک یاه کیمارس هب مکحم ار ماج و دنکیم زاب ار شنامشچ یراکنا لباق ریغ تینابصعاب

هرقن یراگیساج ... دنکیمن بوخ ار مهحشلا دیا باالیم نتسکش زا هک ییادص و دبوک یم نلا

جنک ار نا شرطع شوخ راگیس زا یخن نتشادرب واب دنکیم زاب ار شرد و هتشادرب ار شگنر

رد یریثات اما دشکیم یقیمع ...کپ دنکیم شنشور شیراگیساج تس کدنف واب دراذگیم شنابل

شآ ار کرتخد ... تسینابصع مهزاب اما شنیزگیاج یرگید و دوشیم مامت راگیس ... درادن حشلا

سردا دوب نئمطم یلو دوشیم لذر ردقنیا مه مدا رگم ... دوب هدیشک نوخ وهب دوب هدرک والش

س دنچ وا رگم اما درکیم رتشیب شندنازچ یارب ار شا هزیگنا ونیا دهدب دهاوخیمن و دراد ار

دنک!!! لمحت ار تبیصم همه نا دهاوخب هک تشاد لا

هاگن نایمدآ زا رود وهب راب فسات ابحیتلا دوبن شیارب ردارب زا مک هک یقیفر دازهب ندمآ اب

تلد روطچ ...هخا یدرکیم شندوب هچب محر لقادح : دیوگیم یدنت واب دزادنا یم شهب یدب

ردقچ هراچیب رتخد نیا منکیم رکف مراد ینودیم ... یزادنب زور حلاو نیا هب ور هچب نیا دموا

... هنوخ هشوگ هتفیب و هشب جلف ای هریمب ای شرخا هک هشب اهامش تسد هب تسد دیاب

وخی رورغ هوک نیا راب راچیل دهاوخب هک دنامیمن هدنز رگید انقیقی دوب وا یاج یرگید سکره

ات دما یم شتشپ رب تشپ یگچب نامه زا هک یگناد شش قیفر دوب دازهب مهوا یلو دنک هدز

... تسوربا شمشچ باالی دیوگب یسک ادابم

نکب وتراک نکن تفم رز رز نم هساو دازهب : دخرچیم شفرط هب هنیکرپ و نیگمشخ یلعریما

ینوتیمن مرگا نکب وتراک و دنبب و تنهد و مشچ هکنیا ای نوریب ورب منوخ نکوزا مگ وتروگ و

... هریمب روج نومه رازب

سملا یاج ،هی یدرک دروخ و شدند و کد یدز قمحا هخا د: هدیم باوج ییورشورت اب دازهب

... هراد هدنز سملاو مدا ابهی یقرف چیه رتخد نیا ترظن !هب هریمب یگیم زونه یتشاذن شساو

ناتسرامیب هرب دیاب

...هگا هریمن ییاج رتخد نوا : درغیم یدنت نحل اب مارآ مارآ ودشکیم دازهب یارب یکانتشحو مخا



تلا خد یاوخیم هگا نمض دایب،رد نزب رتکد هی گنز ینوتیمن مرگا نک شاوادم اجنیمه الهمز

تادص و نیشب اجنیا هنرگو مرادن هلصوح ال صا هک یرب هرتهب ینک یهن ورما و ینک

... داین رد

! دنزب هبوا تسد ات دشیمت شتبغر اما دوب رتکد شدوخ

؟! دنکیم مهرکف دنزیم هنایزات نینچ نیا هک یمدا رگم ال صا

... دریگیمن مارآ مهزاب دشونیم و دنکیم رپ رگید یماج

اب دناوتیمن هکنیا اما تسا تخس شدوخ یارب مه حشلا کرد و دریگیم شتآ دراد ییاج کی زا

هب نینچ نیا هک هدروا درد ارهب شزغم یگدیچیپ ونیا تسا هدیچیپ شیارب دریگ مارا زیچ چیه

دوب...... هدرک هلمح کرتخد

لثم اما دوش بلقنم حشلا دوشیم ثعاب شا هدیرپ گنر تروص و دوریم کرتخد قاتا تمس

ار شتروص زج هب زج شهاگن دوشیم رتکیدزن تخت وهب دنزیم ار شا یدرسنوخ باقن هشیمه

شدنلب یاه هکمژه ینامشچ ، شا هدرم نوخ و هدش زمرق ینیب هدش، کشخ یاهبل ددرونیمرد

دوب، هدرک زاب نهد یقیمع مخز زا شا هشوگ هک شینامک یاهوربا و دنا هتفر ورف مه شوغارد

دشکیم یقیمع سفن و دریگیم مشچ ... دوب هتفرگ ار دیفس تشلا ب رود اترود هک یناشیرپ یاهوم

هب مشچ هک دنزیم بقع همین ارات کرتخد هفحلم و دنکیم هفخ ار شنورد نادجو یادص و

هک هدوب وا هک دجنگیمن شرواب ورد دزودیم کرتخد وباالهنت ندرگ یاه یدوبک اهو یهایس

وهب دنادرگیمرب ار هفحلم ... تسا هداد رارق دوخ تینابصع و صرح هلمح دروم ار شدیفس نت

: تفگیم مادم هک شنهذ یاهوتسپ رد شزان یادص دیآ یم شدای و" دوشیم هریخ شروجنر نت

میلیل نومه تساو نم ینودیم ... ینکب و شروصت ینوتیمن هک دایز ردقنوا مراد تسود مریما

... یشنونجم وت هک

متقشاع هک دایز نتشاد تسود نیا زا اما : دریگیم یرتمارا متیر شیادص

"... مریمیم یرب هگا ینودیم ... مسرتیم یدایز

هنیک زا ناما ،اما تسا ششخب لباقریغ هک روجدب مه نا هدرک ملظ تسنادیم ، دوب بوشآ شنهذ

ندرک قحان و قح هک دنک دادیب و دوش شک رس شنادجو دراذگن ات هدناود هشیر ردقنا هک یا

لا! حمریغ شناربج و تسا ناسا

؟! دوبیم رفص شندش رادیب ناکما هک دوب هدز باوخ ارهب شدوخ یتقو درک دشیم هچ اما

! درادن ربخ مه شدوخ هک هدش یا هنیک ینابرق ریسا هک یراهب هبحلا یاو و

دنکیم یهار کیرات یاهوتسپ نامه ارهب اهنا و یمددنب فرخزم یاهرکف نا ارزا شیاه کلپ

.... دنکن دوجو زاربا و درواینرب رس رگید راب ات

وچم دنزیم رانک ور هفحلم ، دروخیم اج شتسد ندش غاد واب دراذگیم کرتخد یناشیپ هب یتسد



هب هچ دمهفیم ینآ هب شا هدرک مرو چم ندید هکاب دنک کچ ار شضبن هک دریگیم ار شتسد

شنت سابل مگیم نیریش :هب دیوگیم دازهب هب ور ومخا و دوریم نوریب ... هدروآ کرتخد زور

هلح... یگب دادرهم وهب بطم یریم ناتسرامیب هن اما شیربب ینوتیم مه ووت هنک

وا هتشاذگ هک نیمه و دنکیم نوریب شمهفن نابز ناج تسود تسد ارزا شا هتسخ سفن دازهب

... دوریم و دنکیمن فلت ار تقو ... هدرب یپ کرتخد درد قمع هب ینعی دربب ار

******

اب مهزاب اما دنکیم دود راگیس شرانک و دربیم هکباال تسه نیمدنچ نا دنادیمن یتح دشونیم

... تسا هدنیا و هتشذگ ریگرد شنهذ و تساپرس ندروخ همه نا دوجو

... دنکیم شمارا یرامرهز نا ندروخ طقف راگنا

و هتسشن تموکح تخترب هک یلقع اب دهاوخیم هک تسا شمهفن نابز لد نیقلت هب اهنا ندروخ

.... دشابیم لقع نادیم زوریپ هک یتروصرد دنک! هزرابم ، دنکیم مکح

نا شا هدنرب گرب دنادیم هک یزیچ اهنت طقف و دنک دیاب راکچ دنادیمن اقیقد و تسا مگردرس

ات دنزیم نماد درم نا مشخ هب رتدب و دنزیمن فرح هک تسا یا هتشذگ یانشا بیرغ کرتخد

... دوشیم دوبان هک تسا کرتخد اعطق دوش مامت شربص دنکن ادخ هک ییاج

یسوط ترپساراولش سابل تساب ار شکرام تخود شوخ راولش و تک و دوشیم شقاتا دراو

شدنلب یاهاپ هکیلا ح ورد هتسشن شتخت یور و درادیمرب ار شپات وبل دنکیم ضوع یگنر

شا هداتفا بقع یاهراک هب عورش و دراذگیم شاپ یور ار پاتبل و دنکیم زارد تخت یور ار

، دروا یم رسباال یتقو و دوریم رد شتسد زا نامز هک دوشیم شراک ریگرد ردقنا و دنکیم

واب دهدیم ژ اسام و دشکیم نا هب یتسد ، دریگیم شدرد و دوشیم دنلب شندرگ یاه  ناوختسا غیج

نوخ دازهب ندماین واب دنکیم نا نیزگیاج یمخا ودعب دوریم باال ادتبا شیاهوربا تعاس ندید

همه ناشندیدن واب دوشیم کچوک قاتا نا دراو و دوریم نییاپ هقبط ... دشوجیم شیاهگر رد

باوج ریخات هکاب دنزیم دازهب هب یگنز و دروا یم نوریب ار شلیابوم و دوشیم مشخ شدوجو

؟ شاداد منوج : دهدیم

؟ ییاجک -

هرتخد : دنکیم لر تنک ار دوخ دراد هک تسا راجفنا دح رد شتسود دنادیم و دنکیم یثکم دازهب

االن دیاش شمیدوب هدنوسر رترید هگا تفگیم دادرهم دوبن بوخ شتیعضو ال صا دوب 6 شراشف

... هشب لا مرن شتیعضوات منومب میدش روبجم ... باالدوب یلیخ مشبت ... دوبن مه هدنز

...هب کرد هب هنومب داوخیم ، هریمب داوخیم : درغیم شا هدیبسچ مه هب یاهنادند الی زا یلعریما

... شرایب ...طقف هرادن یطبر نم



... دوشیم لوغشم هرابود و دوریم سنلا هشوگ راب تمس و دنکیم عطق ار یشوگ

ایند رد زیچ چیه درم نیا : دیوگیم دوخاب و دنکیم هدش عطق سامت هب یهاگن بجعتم دازهب

هکه گرگ نا یاپ و تسد ریز هداتفا هک کرتخد هراچیب ... شدوخ زج درادن تیمها شیارب

... دردب ار کرتخد دناوتیم هظحلر

****

بیسا مشنیس هسفق و هتفرگ چگ و شتسد دموین نییاپ مرب بت اب باالتس شبت -

هب یاوخیم هگا هنک...سپ لمحت هنوتن هک تسه فیعض ردقنیا هچب نیا ...ندب یلعریما هدید

... ینک راتفر رتمورا هرتهب یسرب یزیچ

: دیوگیم قیفش قیفر نا هب وور دریگیم شراگیس زا یماک و دروخیم ار شیندیشون درسنوخ

... رایب مه ور اوآ یایم یراد ادرف

لئاق شزرا متچب یارب یتح وت یلعریما : دیوگیم هتفرگ ارف ار شیاپاترس هک یمشخاب دازهب

گرگ هچ ریگ هنودیمن و هدیباوخ قاتا نوا وت هک یا هرب نوا .... هسرب هچ یتسین

...؟! هداتفا یمهفن

شوخ بش ... ینزیم فرح یدایز : دنکیم یچون چون یلعریما

... دوشیم جراخ یوال وزا دیوگیم یمنهج هب صرح نامه اب دوشیم شا هیانک هجوتم دازهب

یلوا دوب هدرب شیاه هناکدوک اراب شلد روجدب ینامز کی هک یراهب ... دوشیم راهب قاتا دراو

... درکیمن رکف صاقت زج هب یزیچ الن

حشلا ، تفگیم نایذه و درکیم یرارقیب مادم شنازوس ندب نا واب دوب باوخ یوت راهب

هب دوبن دب تفگیم هک اهردقنا و دوب هدروآرد هزرل ارهب یلعریما گنس لد هک دوب دب یردقنآ

لا متسد واب دنکیم ادیپ ار شرظن دروم صرق اهوراد هبعج نتشادرب واب دوریم هناخزپشآ

وا ارهب یبا ناویل اراب رب وبت دراذگیم شرس یور ار لا متسد ، دوشیم قاتا یهار یسیخ

و دروخیم ار یرامرهز نا زا پلق پلق و دنیشنیم قاتا یلدنص کت یور اجنامه و دناروخیم

... دنکیم زاورپ اه هتشذگ هب شرکف

( راهب )



تشپ هک دراذگیمن یتح و هدرک ینادنز یوال نیا رد ارم هک تسا رتشیب زور هد هب کیدزن

و یمسج حلا ردقنا زور دنچ ...نیا مراذگب طایح نورد هکاپ دسرب هچ موش در یا هرجنپ

... دریگب ار منماد درم نا مشخ ات مهد ماجنا یراک ای منزب یفرح مدیسرتیم هک دوب مادب یحور

و مدید "ار "اوآ مسا هب یا 4سهلا هچب هک مدیمهف یتقو ار نیا دوب زومرم یدایز شزیچ همه

... تسشنیم لد هب یباسح لوا رادید رد هک دوب نیریش و ابیز ردقنا

نم ریما هک دوب هدرب متام ال صا دوب لکشم میارب شرواب دوب یلعریما هچب هکنا ندیمهف اب اما

، درکیمن یقرف ارجام لصا وت مزاب یلودشاب هتشاد وسلا نس نیا هب یا هچب دناوتیم روطچ

ریسا ارم هک دوب هچ بندلا نیگمشخ درم نا هکنیا ... دایب مرسرب هچ هرارق متسنادیمن هک ارچ

یتح متسنادیمن زیچ چیه نم یلو دشاب مهم یدایز هک دشاب یزیچ دما یم رظن وهب هدرک شدوخ

... متشادن مه ناشناکم اجو زا یسردا

،ا مدیسرتیمن زیچ چیه زا وا دوجو واب مدوب وا یادیش و قشاع ردقنا ارهک ینم دوشیمن مرواب

... مراد سرت ، هدید میارب هک یباوخ زا مه شدوخ زا مه وا رانک النرد

! دوبن هنوگنیا اه تقو نا وا

شدوجو قشاع نم یارب مه رادقم نامه اما شمدیدیم ومک دزیم فرح مک هک تسرد دوب، مارا

دننک.. هباپ یداش مزب ملد رد اه هناورپ ات دوب ینامداش ثعاب

! درادن ار یتوافت یب همه نیا تقاط مقشاع لد رخا

هک منزیم متروص و تسد مههب یبا مراک ماجنا زا ودعب موشیم سیورس دراو ییوشتسد یارب

حور هک یا هرعن یادص ودعب دنرپیم باال سرت زا میاه هناش هروخیم رد هب هک یمکحم هقت اب

... هبسالیتم وت نوا یدرم : دنکیم جراخ منت زا

ور... هدنوماو نیا نکزاب : دنزیم رد هب یمکحم دگل

و هرهچ واب منکیم زاب ار رد نازرل و ناسرت ... درادن یفاطعنا چیه درم نیا ارچ و مسرتیم

گنچ ار میوزاب ، دوریم مدای ندیشک سفن هک موشیم ههجاوم شا هتخورفارب و خرس نامشچ

یفرح تارج سرت زا ، دناشکیم دوخ بندلا و هدیشک نوریب فرط هب ارم و دنزیم

، موشیم نیمز شخپ و منک لر تنک ار دوخ مناوتیمن هک دهدیم ملوه هبسنلا، ندیسراب ... مرادن ار

زاو دنیشنیم مرانک هک دوش رو هلمح متمس هب زاب هک مرظتنم و مزودیم شهب ار منایرگ هاگن

دوخ فرط وهب دریگیم شتسد رد ار میاهوم و مرس هب دنزیم گنچ وا اما مروخیم یناکت سرت

هک یمکحم راشف اب اما منیبن ار شا هتخورفارب و کانتشحو هاگن ات مدنبیم ار منامشچ هک دشکیم

وتاشوگ بوخ نیبب منک: زاب ار منامشچ دوشیم ثعاب شیادص ودیا یم مدرد دروایم مرس هب

یکره شیپ ورب و وهدب سردا سپ ، یراد هک هتصرف نیرخا نیا ؟ مگیم یچ تهب مراد نکزاب

وتراگزور ینک، یگدنز ینوتن هک یکی مشیم ، تیگدنز سوباک مشیم راهب هنرگو یتساوخ هک

! منکیم هایس



منکیم یراک : دنکیم همزمز شا هرهچ زا رت کانتشحو ینت اب دروا یم مشوگ کیدزن و شرس

!... ینک گرم یوزرا زور ره هک

... دوشیم دنک مبلق نابرض

هک یسک نا هشیمه لثم تسرد و منادیمن زیچ چیه نم منک حیلا هناوید نیا هب روطچ رخا

منم... دنیبیم هبرض

؟ ناجک منودیمن ، مرادن ربخ نم یتسرپیم یکره نوج هب ادخ هب : میوگیم هدیجنر و ناوتان

... مرادن نم نیگیم هک ور یسردا

ینا ،هب دوشیم ترپ بقع هب مرس هک درادیمرب مرس تشپ زا مکحم و شتسد ، دوشیم ینابصع

نامه واب ددرگیمرب متمس هب یا هعفدکی و دشکیم شیاهوم یوت یتسد صرح وزا دوشیم دنلب

ادیپ مدوخ وگن، هشاب یگب یاوخ یمن هک حاال بخ : دیوگیم شکانسرت نحل

... یدما شوخ تدیدج منهج ...هب مراد تاهاب اراک یلیخ ... راهب اما...وت منکیم

... دروا ناغمرا هب میارب هک ییاهیتخبدب یمامت زاغارس دش نیاو

********

ابوا اهنت دوب... هتفر شیارب ملد هک دوب ینتشاد تسود و ابیز ردقنا دوب، هدیباوخ مارآ شکرتخد

وسلا شردام زا هک تسا بیجع اما تساجک شردام منادیمن ... دیدنخیم و دوب بوخ

.... دسرپیمن

تیمها یلو دنوریم باال میاهناوختسا غیج یادص هک منکیم تسار یتماق دوب، هدش مامت میاهراک

نم شقن اقیقد " موشیم هداد ساپ نا هب نیا دوب..."زا نیمه دبا اتهب لزا زا میگدنز ... مهدیمن

؟! تسه وسلا ممدوخ یارب هک دشاب ناوتیم یچ

دوشیم تحار شیزیمت زا یخملا یتقو و مزادنیم شیابیز و کیش هناخزپشآ ارهب رخآ هاگن

بقع هب یمدق یهاوخ رذعاب ... موشیم یلع ریما هنیس هب هنیس هک نوریب مورب مهاوخیم

رانک و هشوگ هب ندیشک کرساب و دوشیم هدیشک هناخزپشا روداترود هب شزیت هاگن هک مرادیمرب

هنوهب دیابن ینودیم هک هبوخ نیرفآ :هن... دیوگیم یا هنارورش دنخشین واب دیا یم مفرط هب نا

... یدب متسد

هساو یتفلک و ندرک یلا مح وت هک دایم مشوخ یلو : دهدیم همادا و دنکیم مکیدزن ار شرس

... تمدیدیم هک اتقو نوا ...لثم یناوربمان تدوخ

و لصا نیا مه وت هک ، یشاب نیرتهب نک یعس یتسه هک یراک ره وت نگیم هک یدینش : ددنخیم



... یدرک تیاعر بوخ

نیا اعطق ... دوریم شراب فرط هب ما هتسکش ولد هدز تهب هاگن نایمرد و ددنخیم دنلب مدعب

... دشاب دناوت یمن میاهایور درم درم،

*********

هب دنبرمک دزهناب کتک هن رگید یلعریما ... مدوب هدش ینادنز یوال نا رد هک دوب یهام کی

جارخا تشاد هک ار یا همدخ ...ود ندروخ کتک زا رتدب بتارم هب درک یراک اما داتفا مناج

زا یراتسرپ یتح مهد ماجنا ار وزپ تخپ و یگرزب نآ هب هناخ یاهراک درک مروبجم و درک

یگدنز نیا یلو دشاب هتشاد یرتخد وا منک رواب مناوتیمن مه زونه هک شنیریش و کچوک رتخد

ار ما هدرم حور یروج تسردو ... دشاب هتشاد دوجو تسا نکمم یزیچره هک هتخوما مهب

دوجو اهنا یارب نم دناد یمن اما دروایب فرح هب ارم منداد رجز اب دهاوخیم هک هتفرگ هناشن

! یشکب ارم وت هک ننک یراک دنرضاح اهنا دنادیمن یتح و مرادن

س راهچ هچب هک یروط ...هب درکیم یشارت لکشم میارب مه ابوا ندمآ رانک ، تسه قلق دب اوآ

دننام دوب هدند کی دغو ردقنا و تشادن راتسرپ اب یبوخ هنایم ... درکیم زان میارب مادم هلا

جرخ یروبص دیاب ارابجا و دشیم زابجل تیاهن یب مهدب ار شیاذغ متساوخیم یتقو هک شردپ

باقشب ریز ارهب شتسد و دیشک ندروخ اذغ نامه رس یغیج و هیرگ نانچ هرابکی و مدرکیم

ندما دشاب فداصم دشونیا نیمز شخپ نا تایوتحم و تسکش داتفا دشو لو متسد زا هک دز

هب هک یمکحم یلیس و دشاب هداتفا یقافتا دیاش هکنیا زا شندش ناساره و یلعریما

چیه هب دوب هداد راطخا یلعریما یلو درک ضغب مندید مهاب اوآ یتح مدرک ضغب دز... مشوگ

نم سرتن دیوگب و دشاب میماح هک متشادن ار یسک نم ارچ و دیاین شکرتخد یوربا مخهب هجو

... دوشیم میدوسح مه اوآ هب یتح ... متسه

... مینکیم یزاب مهاب میریم دعب روخب و تاذغایب مزیزع ... ناجاوا -

مپوس هزات مایمن نم : دزادنیم برساال یسخت واب دنکیم شا هنیس یاپیلچ ار شکچوک ناتسد

... مینت یزاب ...ایب ماوخومون

، فرح شردپ دننام هک شنیریش یومخا تروص ونا ندز فرح یارب دوریم فعض ملد

طقف اتحاال حبص زا نیبب مزیزع : منزیم فرح رت تمی ابمال رابنیا ... تسه شدوخ فرح

... مینک یزاب مدیم لوق تهب روخب و نیا ...ایب یدروخن یچیه امش و میدرک یزاب

هاگن و دیا یم نییاپ شعضوم وزا دشکیم ولج یمک ار شدوخ دریگیم دیدرت گنر شهاگن

سه؟ هزسموخ نیا : دیوگیم دیدرت واب دنکیم باقشب



ینک؟ ناحتما یاوخیم منودیمن : مدنخیم

ثکم هکاب مریگیم شناهد یولج ار قشاق و متفیم هدنخ هب هرابود شبجعتم هفایق ندید اب

یلیخ : دنزیم وداد دنکیم زاب ار شیاهتسد هعفدکی و دریگیم شدوخ هب رکفت ،حتلا دروخیم

... مینک یساب میلب شدعب مشب یوق و ملوخب نُت نُت هدب سزسموخ

و دنکیم ندرک یزاب هب راداو ارم رابجا وهب دنکیم مامت ار شپوس میاه هقدص نابرق نایمرد

شکرتخد واب موشیم دوب هتشاذگ یلعریما هک ییاه نوناق یتح زیچ همه یخلا یب

باوخ رد قرغ تروص ... موشیمن نامز هجوتم هک میتسه یزاب رد قرغ ردقنا ... منکیم یزاب

زا تشاذگن تفرن باوخ هب هک یا هظحل وات شمناباوخب تخت یور هک دنکیم مروبجم اوا

، موریم هناخزپشا تمس وهب موشیم دنلب شرانک زا شندیباوخ اب هرخ ...باال موش دنلب شرانک

شندید هکاب مراذگب هناخزپشا رد مدق مهاوخیم و مریگیم هدیدان اما دوب هتفرگ درد روجدب مرمک

... منکیم وسالم هدرک روج و عمج ار دوخ عیرس اما مروخیم اج راب رانک

فرح زا ،کالهف دراد مرظن ریز شخرس نامشچ ابو دربیم ارباال ماج و دنکیم مهاگن هریخ

منک! هداما و نوتراهان مرب نیرادن نم اب یراک هگا : میوگیم هداتفا ریز یرساب شندزن

چیه هک یتروص رد هاگن و دنوشیم نیمز خیم میاهاپ شیادص ندینشاب اما مورب هک مرادیمرب مدق

.... منکیم ، تسین صخشم شزیچ

؟! یرب ینوتیم متفگ :نم یلعریما

و دوشیم دنلب راب تشپ منک...زا شینابصع هرابود ادابم ات منامیم اجنامه و مزادنیم نییاپ رس

... دنکانسرت بیجع هک ییاه هظحل رارکت زا مسرتیم و دزادنا یم مناج هب هرهلد شدنلب تماق

فرح رد یتح و هداتسیا راوتسا و مکحم مهزاب یرامرهز همه نا ندروخاب زاب هنوگچ ما هدنام

نک!... ماگن : تسه یدج و مکحم مه شندز

نیا ارم اقیقد ارچو شمنیبب هک دهاوخیم نم وزا میور هبور اقیقد ووا تسا نییاپ نانچمه مرس

؟! دناسرت یم همه

نک! ماگن متفگ : دنزیم بل یدج اما هتسها

...برس دزیمن فرح هنوگ نا یلو تفرگیم ار مناج هظحل نا شاک ویا مدنبیم مکحم ار منامشچ

شاکنک ار متروص بجو هب بجو قیقد ووا منکیم شهاگن مرابکشا نامشچ واب مروا یم اال

بل ندیلا وابم دروخیم ار شتایوتحم مامت و دروا یم ارباال شناویل منامشچرد هریخ و دنکیم

ناکت منامشچ لباقم ار ماج ، دنکیم شا هدعم یهار ار شا هرطق نیرخآ ات شیی بلباال هب شنییاپ

سردآ یتسین رضاح یلو یراد تسود ور ینک یلا مح اجنیا هکنیا : دیوگیم و دهدیم

وت نتفگ هب یجایتحا هک مدروا تسدب ییاخنرس هی مدوخ شضوع هرادن لا کشا یدب....بخ

... یروخیم یتفلک درد هبرتشیب نومه ...وت تسین

... دروا مکچوک بلق رس رب هچ دنادیمن و دبوکیم متروص ارهب شیاهفرح مامت تراقح اب

منک ادیپ و تردپ و ردارب : دنزیم فرح مه نیح نامهرد و دنکیم نتفر هار هب عورش یلعریما



وت مه ،وت نوشارب مراد اه هشقن یلو نتسین سرتسد عفالرد هک منک هچ اما مرازیمن نوشدنز

هک.... ینودیم یمیهس اه هشقن نیا

... مسرتیم شندوب یشحو زا رتشیب شندوب مارا ،زا شزا مسرتیم

هرابکی و دراذگیمن هک موریم بقع یمدق مسرت زا هک میور دوشیم ومخ دنکیم دنت اپ متمس هب

بجعتاب ادتبا دروخیم اج مسابل ندروخ رج یادص هکاب شدوخ فرط دشکیم ودریگیم ار مسابل

مناوتیمن و دهدیم ملوه بقع هب دوب مسابل دنب هک یتسد نامهاب و دنزیم ههقهق دعب دنکیم مهاگن

دچیپیم مندب رد هک یدرد و متفیم نیمز یور نساب واب موشیم ترپ نیمز هکهب مریگب ار مدوخ

یم نییاپ ار مرس و دوشیم ریزارس منامشچ زا کشا ، دوشیم مگ شا ههقهق نیب رد مخا یادص و

دوب،اب مولعم مندب ولک دوب هدروخ رج رخا هکات دتفیم ما هدش هراپ سابل هب مهاگن هک مزادنا

نامه و مدوب نم هکنیا زا دوشیم رتشیب ما هیرگ ... منکیم عمج و مریگیم ار شفرط ود ره متسد

هراپ و دروخ رج عیرس یتکرح واب هدش تخرک مدوب هدیشوپ و هتسش هک سب زا هک سابل

هگید ... یخا : دیوگیم یگرخسم هب شا هدنخ نامه واب دنزیم وناز میولج دش....

رج تکرح هی یط و هداد گنر رییغت دوب تنت هتقو دنچ نیا سب زا هک ...منیا یرادن سابل

هیچ؟! ترظن ، یدرگب تخل ینوتیم هرادن لا کشا ...حاال دروخ

دوشیم شدیاع نم ندرک ریقحت زا ...یچ دوشیم رگم لذر ردقنیا مه مدآ ، منکیم شاگن ضغب اب

”... هنکیم یلا خو شدوخ هراد دیاش ؟”

نیا حلا هب یرکف ...حاالهی ینک جک و تفایق و ینک ضغب داوخیمن : دوشیم دنلب

... منکیم تفایق

هنیبب و دایب شیپ یلکشم شتیبرت وت ماوخیمن هک اوا رطاخ هب طقف اما متمس: ددرگیمرب هرابود

.... نورگید هب هسرب هچ شنتساوخن مشداوناخ یتح هک هریقح و تخیر یب ردقنیا شتفلک

هک ییاهفرح ... دروا یم مکچوک لد رس رب هچ اهفرح نا تسنادیمن و دزیم فرح روطنیمه

؟!... تشاد نم تقلخ زا یدصق هچ اعقاو ادخ و ندوب تسرد همه

*****

مدشیم مگ همه رد ناشمدیشوپ هک یعقومو داد مهب شیاهکراولش و ترشیت زا تسد هسود

...اما تشاد ار راولش مکح هک شکراولش و دما یم منار زا رت نییاپ هکات شیاهسابل اصوصخم

هدنخ قشاع ...رخا دیزرل مبلق هرابود ونم، دیدنخ طقف مندید هکاب مدوب هدش کحضم ردقنا

... تفرگیم هرخس هب ارم و درکیم مرگج هب نوخ و تسنادیم و مدوب شیاه

و ریسا و نتفلک هک انوا زا اه، هن کریس یاکقلد نوا زا یلو کقلد وه نیع یدش : یلعریما



ییاهسناوا هی نم بخ یلو ... ننیبب ور دیشروخ رون نرادن قح یتح هک ینادنز

دنچ هی متفر نوریب یتقو ... هتفیب سپ و هنیبن ور وت هک مکرتخد رطاخ هب طقف ...منوا مدیم تهب

... مشاب هدرک میباوث هی طسو نیا هک هقدص باسح هب مرازیم منوا هک مریگیم تساو سابل تسد

و دروا یم درد ارهب ملد شیاه هیانک و هشوگ و شیاهفرح اب دراد هرذ هرذ دنادیمن و دیوگیم

مندرگ هک میا یم مدوخ هب ات هرابکی و دونشیم ... دوشیم جراخ ما هنیس نایم زا هک یها

هدش زمرق تینابصع زا هک یشحو نامشچ و هدش خرس تروص و تسا شدنمتردق ناتسدریسا

هدز لز شهب ما هدیسرت نامشچ و منازرل ،ابنت دوشیم جراخ شا ینیب زا هک ینابصع یاهسفن و

ما هتفگ هچ رگم ، دنزیم ضبن تعرس هب هک دریگیم رارق مدید ضرعم رد شیناشیپ گر هک ما

دوب...؟! هدش یشحو روطنا هک

یا همقل ندروخن زا یشان هک مه یتسس و فعض هک دهدیم راشف مکحم ار مندرگ یلعریما

نم هگم ! یشکیم هرا!،ها نم هساو یشکیم ها تفاثک : دنزیم وداد دوشیم هفاضا تساذغ

...نوا یضوع یشکیم ها روطنیا هک تمدیشک دنب هب ...هگم مدز تکتک هگم ، مدروخ و تقح

ها نم هساو تقونوا ... ینزیمن فرح هک تدوخ و هتفرگ ومزیچ همه هک هتزیچ همه یب ردپ

یراک و منک تتیثیح یب رازن منک... منهج تساو ور ایند و تلیئارزع مشب راذن راهب ... یشکیم

و تشم ریز تمریگب هک منوهب ،بندلا میمخز ...نماالن زیچ نیرتهب تساو هشب گرم هک منک

هک یگرگ مشب رازن ... هدمورد تنوج نریگب و تینیب هک دایم تراز هفایق نوا محر ملد یلو دگل

... تمردب اج هی

هآ : دنشکیم توس میاهشوگ و دنوشیم هتسب سرت زا منامشچ هک دشکیم هرعن هرابکی

... دایم ...مدب شکن ...هآ یتنعل شکن

... ورب وشمگ ... یتنعل تمنیبن ورب وشمگ هدیم: ملوه

و درس قاتا وهب منکیم رارف هایس وید نا زا هدنام میارب رناژیهک هدنام وابهت منکیم قه قه

مباوخ هک منزیم فرح ادخ مااب هتسکش لد واب مزیریم کشا ردقنا اجنامه و مربیم هانپ مرومن

.... دربیم

( یوار )

یلیخ یلو دنکیم شنزرس ار شدوخ و دوشیم نارگن شلد کیرات یاه هشوگ نا رد ییاج کی

دنادیم ار هانپ یب کرتخد ارنا شیناب و ثعاب وحاال هدما شرس رب هک دتفیم ییاهقافتا دای دوز

هکاب دوریم شرتخد قاتا ...هب دنکیم هراچیب نا لد هب نوخ شتشز یاهتکرح و هیانک هکاب

ار شدوخ و دنیشنیم تخت یور شرانک ... دنکیم شراثن ار شنابرهم دنخبل شزاب نامشچ ندید

دنلب داوخیمن اباب کسورع : دیوگیم شرامخ نامشچ ندیسوباب و دنکیم مخ شکسورع تمس هب



هدب... شاباب هب سوب وهی هشب

مسا" واب دربیم ورف شندرگ رد رس و دنکیم هقلح شردپ ندرگ رود ارهب شکچوک ناتسد

رد ار ووا دنکیم ییولگ وت هدنخ یلعریما دیوگیم هناگ هچب یادص ابنا دولا باوخ "هک ییاباب

ییاباب مناج : دشکیم شوغا

... ماوخیم ماه ماه ، همنسگ -

هب شیور و تسد نتسش زا ودعب دربیم سیورس تمس هب دوشیم دنلب شیاج زا هدرک لغب ار وا

شصوصخم یلدنص یور ار شکسورع زاگ، یور هملباق ندید واب دوریم هناخزپشا تمس

زا شوه ینوراکام یوب و غاد مره هک درادیمرب ار هملباق رد دوریم قاجا فرط وهب دراذگیم

.... باعل و گنر نا یارب تفر فعض شلد ... دربیم شرس

مه هب شناتسد و دشکیم غیج تسد هب قشاق ...اوا درب زیمرس و دیشک باقشبود رد ار اذغ

... دوشیم ندروخ لوغشم و دنزیم

... دوشیم ندروخ لوغشم مه شدوخ و شیارب ددنخیم و دوشیم شرگ هراظن هدنخاب

... دوب رواب لباق ریغ اعقاو شمک نس هکاب دوب هزمشوخ تیاهن یب شتخپ تسد

هناال راهان هن هناحبص هن هدروخن ییاذغ راهب هک دروا یم دای هب هزات شیاذغ ندش مامت زا دعب

... دوب ماش تقو نهک

هنشت و هنسرگ ار کرتخد هک هدشن درمان اهردقنوا زونه ... دوشیم دنلب و دشکیم یفوپ

دنک... اهر

دنک... یزاب شلیاسو اتاب دربیم شقاتا ارهب اوآ،وا ندرکزیمت زادعب و دنکیم عمج ار هرفس

سح هک ار امرس زا یجوم ... دنکیم زاب ورد دوریم راهب قاتا تمس و ددرگیمرب نییاپ هب

کقاتا نارد هک راهب ندید ...اب دنزیم ار قرب ...دیلک دوشیم ههجاوم کیرات قاتا اب دنکیم

هک یسابل نامه اب اهنت دوب هدش عمج دوخ رد ینینج دننام یا هنهک کشت یور ریقح و کچوک

... دوب دید ضرعم رد شفیرظ و هنهرب یاهاپ هکیلا ح ورد تشاد نت هب دوب شدوخ یارب

گنر تروص هاگن و دنزیم رانک ار شتروص یور هدش ناشفا یاهوم و دنزیم وناز شرانک

... دتفیم یرود نادنچ هن یاهزور ...دای دنکیم شا هدیرپ

... ینودیمن هک دایم مباوخ ردقنیا یلعریما "-یاو

! یرادن نم هکاب یراک ، باوخب وت بخ

دقوباالت نوا هساو وملد منیبب و تلگشوخ ژتس نوا منوتیمن هگید هک مباوخب ینودیم -هخا

االنهچحمیلا! ینودیمن هک مراد تسود ردقنیا مریما ، هرن فعض

هچحیلا؟! رد : دسرپ ویم ددنخیم ریما

رد تسد و دشکیم شریما تمس ارهب شدوخ و دنزیم مه ارهب شفیرظ و کچوک ناتسد

هک دایز ردقنیا ، یمیگدنز قافتا نیرتهب :وت دراکیم شا هنوگ یور یا هسوب و دزادنایم شندرگ

".... یبوخ ردقچ وت منک...هخا راکیچ یلا حشوخ زا منودیمن



هزادنا مههب رتخد ...نیا دنوش شعنام اه هرطاخ ادابم هک دنبیم مشچ و دیا یم نوریب رکف زا

... دادیم صاقت دیاب و دوب رصقم اهنا

مهزاب هک دهدیم ناکت هرابود ... دنکیمن تفایرد شفرط زا یشنکاو اما دهدیم ناکت ار کرتخد

ار شنامشچ حلا یب کرتخد هک دهدیم شناکت تنوشخ رتواب مکحم رابنیا ... تسا لبق دننام

و دهدیم راوید هب هیکت اجنامه ... دوشیم دنلب یتخس وهب دسرتیم یلعریما ندید هکاب دنکیم زاب

دزودیم وا ارهب شرامخ نامشچ رابنیا و دهدیم بقع یتخس ارهب شدنلب یاهوم زا یا هتسد

یگتسهآ ارهب شسابل ... تسه شا هدش دوبک یاهاپ و ندرگ و هناش نایم ییاج شهاگن وا اما

یم نییاپ شیور هب ور درم هریخ هاگن ارزا شرس و دنکیم عمج مه ار شیاهاپ و دشکیم نییاپ

مساو یدایز یدرک رکف ای یشکیم تلا جخ نم زا : دروا یم رد ار درم یادص هک دزادنا

یگنشگ زا هکنیا هساو مدموا طقف مرادن یراک اه هچب اب سرتن ... ینوشوپیم و تدوخ هک یباذج

یشک شعن هلصوح روخب یزیچ هی وشاپ ...االمن مراد راک تاهاب حاالحاالاه نوچ ... یریمن

... مرادن

... دنزیم لز شهب تحاران و دنکیم ضغب

مه ار شا هدعم یادص یتح هک هداتفا زور حلاو نا هب دایز یگنسرگ زا دنادیم مه شدوخ و

.... دوب هدروارد

****

هک هدموا شیپ یرارطضا هسلج ، تکرش مرب دیاب االن یلو منزیم بطم هب رس هی رهظزادعب -

ندلب طقف راگنا ... نراذیمن رانک مشکب ومدوخ ماوخیم میچره ندز، یدنگ هچ منودیمن هگید

؟! نداد با هب یلگ هتسد هچ منیبب ...مرب ننک یراکبارخ

هک دوب یطیارش مه ونا دوب مک یدایز شلمحت هک یرورغم قیفر یارب دنزیم دنخشین دازهب

... دوب هدروخ هرگ مهرد روجدب ینعی ، ندوب هدروا دوجو هب شیارب

... وگب مهب یتشاد یراک ، تهانپ و تشپ یلع قیفر ورب : دازهب

رتدوز بش ات منوتن دیاش مدوخ ...نم ینزب راهب و اوا هب یرس هی دیاب طقف : یلعریما

... هنوخ مرب

یچ؟ هگید ... مشچ یور :هب دازهب

... یدرم یلیخ مرگ، تمد : ددنخیم شقیفر تایبدا نایب زا یلعریما

اهتکاپ .... دوب هدرک کرتخد یارب هک یدیرخ یروآ دای هکاب دوش شنیشام راوس دهاوخیم دعب

ترخ و سابل یرس هی ، هراهب هساو انیا : دهدیم دازهب وهب درادیمرب نیشام بقع زا ار

... هترپ و

*

هباپ هک نابرهم یلیخ طقف دیدیم شدیدج یزاب مه ار وا راگنا ودوب هدش روج یدایز راهب اب اوا



هب یلعریما یارب تبثم نئوپ کی نیا دیاش و دنک شلا حشوخ ات دما یم یلعریما کسورع یاپ

زور ره هک دشیمن اهشود هب هناخ دننام و راتسرپ تسد ریز رگید شکرتخد هک دما یم باسح

ریما تشاد اوا هکاب ینابرهم راتفر واب دوب هداد سپ ار شناحتما راهب هکنیا و دشاب ییاج کی

ار شنوخ و دشاب کرتخد ناج اتبالی دوبن هناخ رد دایز ال صا و دادیم ریگ وا هب رتمک مه یلع

دنک... هشیش رد

مههب شنتفر هسردم یتح و درکیم راک دیاب ندرک یزاب یاج هب هک یتخس نادنچ هن یاهزور

... تشادن ارمه داوس هچمین نامه دوبن یب یب رگا دیاش دوب... یتخس و روز

تیش تمال نورد زا هک دننکفا یم لد رد ییاهشتا و دنوشیم هنهک هک ییاهضغب زا ناما اما

! دننکیم

هتساوخ تهج رد یتکرح یناوتن ات دندنبیم ار تیاپ و تسد یریجنز دننام اهرابجا هک وهچدب

! یرادرب تیاه

دشواب گنر هب گنر اهنا ندید هکاب دوب هتفرگ شیارب مه ریز سابل ، راولش و سابل رب عالهو

؟! تسنادیم اجک ارزا شزیاس هک درک رکف دوخ

رطاخ هب مه طقف تسنادیم ار نانز ومب ریز دح هچ ات یلع ریما دننام یدرف تسناد یمن

هشوگ ات دنتشاد وا هب هجوت بلج رد یعس یدایز نانز و نارتخد تشاد هک یعامتجا تیعقوم

رد هک یزیچ اهنت دنک اهنا ریگرد ار دوخ هک دوب افرح نیا زا رت گنس دنک، ناشبیصن یمشچ

... سب و دوب شکسورع تشاد تیمها شیارب شیگدنز

دیدنخ ... دوب هتسشن شنت هب بوخ یلیخ و دراد تسود ار همه ، دنزیم ارنت اهسابل کی هب کی

یور هشیمه یگدنز هک ییوا یارب تشاد قوذ ردقچ و دیشوپیم ون سابل هک دوب اهتدم زا دعب ،

... درکیم شبیصن ار شدب

نادنخ و ...داش دراذگیم قاتا هشوگ شنولیان لخاد و دنکیم وات دروآ یم رد ار اهنا تقد اب

کسورع هب یدایز یگتسباو ادیدج ... دهدب ار شیاذغ ات دوریم اوا غارس وهب دیا یم نوریب

... دشاب داش ات دهد ماجنا یراکره شیارب تشاد تسود و دوب هدرک ادیپ شیلعریما

ناتسد نامه اب ندرک یگدنز یارب و درکیم یگرزب دیاب ووا تفر هک ییاه یگچب مامت

هباپ ناکم نیا ...االنرد دروخب نان یا همقل دناوتب ات دنک اج اجهب هلیسو و دنک راک شکچوک

... دیدنخیم و درکیم یزاب و دشیم هچب اوآ یاپ

: دیوگیم قوذ واب دبوکیم مه هب تسد زبس و درز راولش زولب تس نا رد راهب ندید اب اوا

یدش! لکشوت

رب رد یوالار لک ناشا هدنخ یادص و دهدیم شکلقلق و دربیم موجه شتمس وهب ددنخیم راهب

شیاذغ اهیزاب و هدنخ نایم ...رد دوشیم هناخزپشا یهار و دشکیم شوغا رد ار ...اوا دریگیم

راهب شوغارد ار دوخ و ددنبیم ار شباوخ زا رامخ نامشچ هک دوشیم هتسخ ردقنا و دهدیم ار

:الال... دنزیم وچپ دزادنا یم



ندید هکاب دشکب ششوغا رد دهاوخیم هرابود ، تفر ندوب سولم و زان همه نا یارب شلد

مهرد ییاه مخا اب دازهب هک دنکیم ...سالم دروخیم اج تسه شا هریخ هک بجعتم دازهب

... نینکن مه هتسباو ور هچب و تدوخ ردقنیا : دیوگیم

شریگتسد زیچ چیه اما دازهب فرح قمع هب دنکیم رکف و دنکیم شهاگن هتفر باال ییاهوربا اب

... دوریم و دهدیم ناکت رس ...طقف دوشیمن

وهب دنزیم شتآ و دروآ یم نوریب یراگیس صرح و فسات واب دنیشن یم یلدنص یور دازهب

دصق دناد یمن زونه ؟... دیایب کرتخد رس رب هچ تسین مولعم هک یا هدنیآ یارب دوریم ورف رکف

دوب،تالیف هدید ار وا ندوب یا هنیک ، تخانشیم بوخ ار شتسود نوچ ؟... تسیچ یلعریما

ار اتوا دوب هدز روز ... دادیم سپ دیاب کرتخد هک یصاقت زا دیسرتیم ... دوب هدید ار شیاه

... دوبن میقتسم یطارص چیه هب اما دنک فرصنم

و طسوتم تماق ودق یور شهاگن ... دنیچیم زیم یور ار اذغ هک دید هناخزپشآ رد ار راهب

هب ینامیشپ ات دتفین یقافتا هک دوب راودیما طقف ؟ تسیچ زا شا هروشلد تسناد یمن ، داتفا شفیرظ

... دیایب راب

... هدشن درس ات دییامرفب ... نیدروخن راهان منودیم دازهب :اقا راهب

یکرتخد تسد زا بوخ معط همه نیا و دوب هدروخن یگزمشوخ نا هب یزبس همرق تقوچیه

ردقنا اهزور نیا ارچ شتسود دیمهفیم وحاال دوب نیمه تیعقاو یلو تشاد بجعت یاج وا دننام

... دشیمن روبجم ات هتبلا ... تفرگیمن ییاذغ ناروتسر زا رگید هک هدش بیجع

*

یاه سامت همه ابنا تفریم هار شباصعا یور روجدب هلیپ دب کنز ونآ بطاخم مسا ندید اب

هرکن یادص هک دنکیم لصو ار سامت تنوشخ ....اب دوب راکبلط راگنا دزیم هک یمه رس تشپ

ی..... ـــــــ ناه ما ــــــــ لس : دنزیم مه ارهب شناور و حور شا

مرادن شوخ ینعی مدیمن وتباوج یتقو هک یمهفن ....هگم رامرهز ،سالمو گرم :سالمو درغیم

؟ یمهفیم یشب ممحازم

مه ووا دهدیم درگش رییغت دنکیم مضه اهار هلمج نا ینعم هک ودعب دوشیم بجعتم لوا نز

،ات یدرک ادیپ رتهب یسک هرا، مدش خَا هگید دش، هدز تلد حاال واال، هبوخ : دوشیم دنت



یاوخیم حاال یدرک وتاه هدافتسا ؟ یداد هیور رییغت هک دشیچ دوب نم اب وحتلا قشع هک زورید

! تسین اربخ نیا زا منوج ؟!...هن یرب ینک لو

وداد دمهفیمن رگید و دنزیم ضبن شرس و دریگیم رگ شزاغ هی نمدص یاهفرح نیا زا شنت

تصقان مدز نم یدوب رتخد راگنا نزن فرح یروط ، هشحاف هزره هکینز وش هفخ : دنزیم

ینوبسچب وتفیثک نت یاوخیم حاال یدموا و یدوب رفن دنچ ریز تسین مولعم ... مدرک

...رد یدروخ اجک زا ینودن هک مرایم ترس هب !...بالیی یدنوخ روک لا!...اما نم...غشا هب

هدازمورح مراد و نوتاه سکع یتح هک ینزیمن کیت یک اب منودیمن نکن رکف نمض

یراک ...اما مدوب تاهاب هک یبش ود هساو هشیم مشدنچ ممدوخ زا هک یفیثک ردقنا ... شل نت

.... ینک دنلب ساالیر یلع ریما نم، یور تادص ینکن تارج هگید هک منکیم

تفگ: یلعریما هک دوب هداتفا هتپ هتت هب دیوگب هچ تسناد یمن و سرت زا دوب هتفر دنب شنابز

وتنامدود هک هروخن ترپ هب مرپ هک شاب رظتنم همک وت هساو نیا ...اما هرا یدیسرت گس ثم

... مدیم داب رب

وا رگید دهدب اپ تساوخیم رگا هک ندوبن مک شفارطا و رود بلط تصرف یاهنز نیا زا

.. دنربب باسح شزا ایند کی دنکو مخا هکوا دوبن ساالیر یلعریما

وا یلو دیشک رجنخ تشپ زا یدرمان هکاب دوب شنمشد مه نا اما دروخ لفاغان اج کی طقف ..

دننام یطیارش ره تحت دنک... ناربج اتوا دندوبن اما دهدب ار ناشباوج ات داتسیا هنادرم مهزاب

ریما هک دوب رگا هک دنکن یدرمان هک تسه درم ردقنا و دنکیم یزاب ور تسد فک

شماقتنا شتا ردقنا و درک هنیک و دروا شرد زااپ هک تشاد درد شرجنخ ردقنا ...اما دوبن یلع

.... دنیبیمن ار راهب تیموصعم و یکاپ هک هدش روک شنامشچ و تسا دنت

هطرو رد ار اتوت دهدیم ناشن ار شنشخ یور و دوشیم محر یب ردقنا یهاگ دنچ زاره یگدنز

ار تنت هرذ هرذ هک دراد درد ردقنا شمحر یب یور ونا دنک رو هطوغ الت کشم و یکیرات

رس تندب ردقنا ای یریمیم هکای دنزیم تنیمز یروج دوجو همه اب یمهفب هکنا نودب و دروخیم

اهار یشوخ کدنا ونا ینکیم یگدنز اهنا واب تیگدنز مامت دنوشیم التمه کشم هک دوشیم

.... ینیبیم ایور

کسورع نا زا ندرک یراتسرپ و گرزب یوالی نا رد ندرکراک دوب هدش شا هزور ره راک

یروط درکیم یعس و دادیم ماجنا ار شیاهراک یتابر دننام یتشاد مشچ چیه نودب ... نیریش

نامز رذگ هک دنچره ، دونشن ار یلع ریما یلیئارسا ینب یاهداریا هک دهد ناماسورس ار اهراک

نیا و تشادن شنابرهم زا یربخ مه زونه و دوب هتفر رد شتسد اهزا تعاسو وهام زور و

... دروا یم درد ارهب شبلق یربخ یب



نادنخ هاگن جیگ ، دیایب نوریب رکف اتزا دوشیم ثعاب و دنزیم راهب هنوگ ارهب شلپت ناتسد اوا

؟ یدنخیم یچ هساو ؟ ملکشوخ هتچ : دیوگیم و ددنخیم و دنکیم کسورع نا

یاهوم ندیداب راهب .... دهدیم راهب تسد وهب درادیمرب ار ونا دوریم شکسورع فرط هب اوا

شیروجنیا ارچ : دیوگیم و دنکیم شیور شیپ سخت کناطیش هاگن بجعت اب کسورع هدش هدنک

؟ یدرک

:اژتی دیوگیم هناکدوک نحل نامه واب دنزیم هرگ مه رد تشپ ارزا شناتسد و دنکیم مخا اوآ

.... مدیشت وشاهوم ژدمنم ژتش فلح و درت

... یدرک یدب یلیخ راک موناخ اوا : دیوگیم تمی وابمال دنامیم شندز فرح تام

دیاین شک ات دنک لر تنک ار شبل یور هتفرگ لکش دنخبل دنکیم یعس و دوشیم تشرد اوا نامشچ

ایهب نک رهق شاهاب درک، تتیذا یسک هگا داد: همادا حلا نامه ورد دوشن دایز اوا یور و

... شکن و شاهوم تقوچیه یلو وگب تاباب

... شتب و شوم درت اژتتی یکره فد بژدا ومع چال شپ : دیوگیم مومغم اوا

... مزیزع هدرکیم یخوش تاهاب هتشاد دیاش : دیوگیم هدنامرد راهب

و دیوگیم یا هشاب و دهدیم ناکت یرس ندرک رکفت هناشن وهب دنکیم ناهد رد ار شتشگنا اوا

اهیزاب بابسا اب دعب و دسوبیم ار شیور و دوریم جنغ شلد هت شیراک نیریش نا زا مه راهب

.... دنوشیم یزاب لوغشم

****

؟ یدیمهف -یچ

هب دربیم باسح شیور هبور درم هک ردقنا ، دشکیم خر ارهب شرادتقا و دسرپیم التب صاب

و نتخورف منوشرادن و راد ولک ندنل ندرک ترجاهم هک مگب دح نیمه رد اقا دیا: یم فرح

وراد قاچاق نوشیلصا راک و هینک مگ در هساو طقف منوا هک ندز شخپ وراد تکرش هی اجنوا

... تسه

... شیور هبور درم مشخ اب تسیواسم شفرح همادا دنادیم و دنکیم توکس

وه دنوشیم تشم شناتسد ... تسین شراظتنا رد یبوخ یاه هدینش دنادیم و دمهفیم یلعریما

... دوشیم رو هلعش شدوجو رد مشخ شتا هظحلر

ارخ شمشخ هنوگنیا و دزیم هک یقیمع یاه کپ واب دوب هتفرگ دود ار شفارطا لک



... درکیم یلا

؟! شیقب بخ : دیوگیم درم هاگن رد ینشخ اما مکحم یادص اب

رانک نوشردپ : دهدیم همادا و دزادنا یم ریز هب هاگن هایس و کانسرت یاهمشچ نا ندید زا درم

هراد رس ورس اه هدنگ هلک زا یکی اب منوشرتخد و ننکیم لمع و نریگیم طخ شارسپ و هدیشک

... نشب دزمان هرارق هک

ودات نوا تسد وهدب نودیم و رانک هشکب و شدوخ ریپ راتفک نوا هشیم هگم : دنزیم دنخزوپ

... تیصاخ یب غشلا

هگید راک لوغشم شدیدج نز نوا و نوشردپ : دنزیم خالصار وریت دنکیم اپونااپ نیا درم

نیا!

هچیزاب دنادب هک دوبن ناسا شیارب اه هلمج مضه و تشاد کش شیاهشوگ هب راگنا یلعریما

... دوش هساک مه اهنا هکاب دسرب هچ دادیمن مه گس لحم هک دوب هدش یناسک تسد

درم یور هبور حلا هتفشا و دوشیم دنلب هرابکی هب وهب دنکیم شوماخ زیم یور ار شراگیس

؟ ننکیم راک یچ : دتسیا یم

... ناسنا اضعا قاچاق شنیرتدب و نینکب و شرکف هک ور یچره درم:

و دروخب یدوخ زا هک دوش حیلا نینچ یزور کی دیجنگیمن مه شرواب رد ، دروا یم مک سفن

دنک... شجلف و دسرب شناوختسا زغم ات درد

زا شیپ و دهدیم رس یا هرعن و دوشیم هتخورفارب و دریگیم ار شندب رساترس هچراپکی مشخ

شتا هب دوجو و دوشیم دب ردقنا وحشلا دزوسیم شکرتخد یارب دزوسب شدوخ هبحلا لد هکنا

بقع یمدق و دسرتیم لکیه دقو ابنا شیور هبور درم هک دنکیم کانسرت ار شتبیه شا هدیشک

و تسازیم یور هچناره و دشکیم درد رس زا یا هرعن یلعریما ... دوشیم الل شنابز و دوریم

.... دنیشنیمن ورف شمشخ اما دنکشیم و دزیریم نیمز هب

یطلست شدوخ یور تسناوت یمن هک دوب دایز ردقنا شتینابصع مجح و دوب هداتفا سفن سفن

گرم هک فیثک دح نیا ات رگید هن اما دشاب هیام ورف و تسپ درکیم ار شرکف ... دشاب هتشاد

.... دربب تذل و دنیبب ار اهمدا

و هتسکش مهرد هک یلیاسو و هدش نوگ اوژ لبم وزیم هب دتفیم قاتا رود اترود هب شهاگن درم

... مرب نیرادن یراک نم اب هگا :اقا دسرپیم و دراذگیم ولج ینئمطمان ...مدق هتخیر مه ارهب قاتا

حلاو نا ندید اب یتح هک دشکیم یتحار سفن و دوشیم جراخ قاتا زا درم شرس نداد ناکت اب



زا حتلا نیا رد هک تسه هاوخدوخ و رورغم ردقنا تسناد یم یلو دوب هدیسرت مه وا شزور

... دریگ مارا شدوخ ات دریگن یکمک یسک چیه

... دزیم دایرف ارار شدرد شا هتسشن نوخ هب نامشچ

دوب.... هتفر وسلا ریز شا یگنادرم

دوب... هتشادرب شخ شتریغ

دوب... یلا حم راک اما ددرگرب شدوجو هب شمارآ تساوخیم

دهد... تروق ار شیولگ رد هتفهن ضغب ات دزیم روز

دوب... راوشد ، هدرک لمحت ار نز نیا لا سکی کیدزن هکنیا رواب

... دندرک افج شقح رد دنراد هک یمسر و مسا مامت اب شا هداوناخ

دوب... چوپ مه لوا نامه زا هک دننک یگدنز دنبیاپ ار وا دنتساوخ

تساوخیم هک دوب یتفص ناطیش نز نا زا شدوجو زا یمین هک تخوسیم شکسورع یارب شلد

... دشابن شنت هب رس

... دندرگیم زاب هرابود لبق زا رت جمس اما دنزیم رانک ار شیناشیپ یور دنلب یاهوم تسد اب

هب هروخ دننام زیچ هچ دنادیمن و دنکیم اهر یناشیرپ رس ارزا شسفن و دوشیم اهر هپاناک یور

... تسین شنک ولو هداتفا شناج

دننام مهرس تشپ هک یبارش یاهس یگال ندیشونو راگیس ندیشک دوب هدش شمدمه اهنت مهزاب

دنک... یرکف ات دنام حلا نا رد ردقنا ... ندوب هدرک شلا بند هک یسک

****

هب یدنخبل اب ییادها یاهسابل نا زا رگید یکی ندیشوپ واب دوب هدما نوریب مامح زا هزات راهب

بوخ شنت رد شتس راولش اب ییومیل ترشیت نا هکنیا وزا دهدیم ناکت یرس هنیا رد دوخ

شراک هب راک اهزور نیا رگید بوخ "هچ دنکیم رکف دوخ واب دیا یم ششوخ دوب هتسشن

" درادن

یا هناهب هک دنک ماش هبحلا یرکف ات دوریم نوریب وهب دفابیم ندرک کشخ زا دعب ار شیاهوم

وهب دیدیمن ار سک چیه و زیچ چیه دوش هنسرگ یتقو تسنادیم ... دهدن جازم دنت درم نا تسد

... دشیم خاالق دب تدش

... دروا یم دای هب زونه هک بوخ هچ دنیشنیم شیاهبل یور یخلت دنخبل

***

رانک شدوخاب دوب هتسناوتن مه زونه ، دنکیمن ییانتعا ووا دروخیم گنز مهرس تشپ شلیابوم



هک دشاب شدوخ هبحلا یزور دنچ تساوخیم و دوب هدیرب شنایفارطا همه زا تدش وهب دیایب

هب مه ار شرس و دنکیم زارد شیور هبور زیم یور ار شدنلب یاهاپ ... دنتشاذگ یمن مه نا

دازهب فرح اب هک دنک هیده شمارا دوخ یارب یمک دنکیم یعس و دهدیم هیکت لبم یتشپ

: دنکیم زاب ار شنامشچ

... هرب نک شلو وخ هگیم تسار هرتخد یدش نئمطم :حاالهک دازهب

ندنل نتفر : دنکیم شهاگن هدروخ هکی دازهب هک دزادنا یم دازهب هب یدنت هاگن

هچره ... دراد ار یراک نیچمه دصق هن دنک تلا خد هن هک دنامهف شفرح ریسم ندرک ضوع اب

... دشاب شفیثک نت هب رس تساوخ یمن هک دوب یریپ راتفک نامه رتخد دشابن

هیچ؟ تمانرب حاال بخ : دازهب

یدوز وهب ممهم راک ...یلو مراد دایز هک همانرب : دنکیم رت یبل و دنزیم یدنخشین یلعریما

! یمهفیم

دیوگب لماک ار شفرح دما یم شروز راگنا ، یضار دوخ وزا رارد صرح دوب نامه هشیمه

... ندز فرح یفارگلت هب تشاد تداع و

و ریز مامت هتبلا دشیم راک هب تسد دوخ دوشیمن مرگ قیفش قیفر نیا زا یبا دیمهف یتقو دازهب

دازهب هک دوبن روطنیا رگا هک دنزیم ار یتکرح هچ عقوم هچ تسناد یم دوب رب ارزا شمب

!!! دوبن

هاتوک دصق دادیمن باوج ات دوب هک ، هکره دوب، شباصعا یور مادم نفلت گنز

شلد رد یسرت هاگادوخان و دنکیم مخا شردام مان ندید واب درادیمرب ار یشوگ ... تشادن ندما

... دنیشن یم

؟ایب ردام ییاجک مریما :ولا دچیپ یم ششوگ رد شردام رارق یب یادص و دنکیم لصو و سامت

میدش! تخبدب هک ،ایب

هدش؟ :یچ دیوگیم بجعتم

...ایب هریم تسد زا هراد مرتخد هک ایب : دهدیم همادا نایرگ ناالنو شردام و دسرپیم هاتوک

ایب... ...طقف مزیزع

و دتفیم شلد هب ساره ... دهدیمن باوج دریگیم ار شردام هچره هرابود و دوشیم عطق سامت

... درادن ار یرگید لکشم هلصوح

و دوب هدروخ هرگ مه هب شزیچ ...همه دما درد هب شلد ناتسرامیب تخت یور شرهاوخ ندیداب

شرکف هک دندوب رواب زا رود تاقافتا ردقنا ... دورب رد شتسد زا راک هتشر رس دوب هدش ثعاب



ناتسرامیب تخت یور اجنا بارخ حلا ابنا شکرهاوخ ارچ دنادیمن حاالهک دننام ... درکیمن ار

... تسا هداتفا

؟ هروطچ -حشلا

منودیمن : دیوگیم شمشخ مامت واب دربیم ار شرسپ ومان دنریگ یم تعرس شیاه کشا شردام

هلا... وحا شوخان هزور دنچ هتبلا درک شغ دشو دب حشلا شقاتا وت متفر یتقو طقف هدش یچ

هچح رد ینیبب ینزیمن نومهب رس هک :وت دیوگیم یروخلد واب دزادنا یم شرسپ هب یزیت هاگن

... یدموا ات مدرم مزورما ... میلا

... دهدیم رس ندرک هیرگ یانب هرابود

ونت شرورغم و هنادرم لیاتسا و پیت نامه واب دوریم شتمس رتکد ندید واب دوشیم مارا ان

هیچ؟! مرهاوخ لکشم : دیوگیم رتکد هب ور شمب یادص

ییاد هرارق مگیم کیربت نوتهب ... مرسپ تسین ینارگن یاج : دنزیم شیور هب یدنخبل رتکد

... نیشب

نییاپ هب هرابکی هب شتریغ ورورغ هک یلعریما زاب ناهد دنیبیمن و دیوگیم رتکد

جراخ رد وزا دنکیم یا هدنخ و شگنت دنابسچیم مه کیربت و دیوگیم رتکد ... دوشیم هدیشک

.... تسه شندش ییاد مضه رکف رد زونه و هدما راب هکهب ییاوسر و دنامیم یلعریما و دوشیم

ار شرهاوخ زاب نامشچ یتقو و دزودیم شرهاوخ دعب و شردام تمس ارهب شتهبرپ هاگن

زا گنر شرهاوخ هک دنزیم جوم شنامشچ رد نانچ و دریگیم ار شتهب یاج مشخ دنیبیم

مخ شیور یلعریما و دنوشیم ریزارس شیاهکشا یلعریما ندمآ کیدزن واب درپیم شراسخر

... ندیم سپ و شصاقت : درغیم شا هدشدیلک یاهنادند الی وزا دوشیم

ردقنا و دنکیم اهر شردارب شوغآ رد ار دوخ و دنکشیم ار شلد ششارخشوگ یاه قه قه

شوغآ رد هک دوب بارخ شردام مهحلا فرط نا ...زا دوریم حلا زا اجنامه ات دنکیم هیرگ

؟! دهد نیکست ار وا لد هک دوب یسک هچ یلو درکیم شمارآ ووا دوب هتفر ورف شردپ

رد رگید یقاتا رد مه شردامو دوریم باوخ وهب دوشیم قیرزت شرهاوخ نت هب یشخب مارآ

رکف توکسرد و دنا هتسشن مه رانک رد درد ییایند اب شردپ واو اهنت و دربیم رس هب باوخ

ودش رپرپ مور ولج مکرتخد : دیوگیم دنمدرد شردپ ... دسریمن ناشنهذ هب زیچ چیه اما دننکیم

منک... یراک متسنوتن

ودربیم ششوغا راصح رد ار شا هدیمخ نت و دوشیم یراج سابعریما یاهکشا

... دوب نئمطم ار ونیا دنهدیم سپ ار ناشیاهراک کت کت صاقت : دیوگیم دوخاب

لمحت دوب رارق ...یب درکیم کاپ ار گنن هکل نا دیاب تصرف نیلوا ورد دربیم هناخ ارهب اهنا

ندز مخز هشیر وزا دندوب ...هدز دوب لمحت لباق ریغ ال صا دوب، یدایز ناشیتحاران و هناخ نا



تشادن یراک اجنا رگید و دزیرب ار شدوخ رهز ات دوب هدش یبرقع دننام دوب نیگارهز ردقنا و

... تفریم هناخ هب رتدوز دیاب و

********

ورف توکس و یکیرات رد هک دوشیم هناخ دراو نازیخ و ناتفا ، دوب هتشذگ بش همین زا تعاس

اهارب هلپ حلا ویب دنکیم زاب شندرگ رود ارزا شا هدش لش تاوارک یگتسخ ...اب دوب هتفر

راهب ندید واب دروا برساالیم رد یادص ندینش هکاب دوش شقاتا دراو دهاوخیم ... دوریم اال

ضبن شرس و دوشیم دمجنم شیاهگر رد نوخ یا هظحل دوب هدش جراخ شکسورع قاتا زا هک

... دنوریم رژه شرس رد هک ویخاالیت دریگیم

ییاهمدق واب دهدیمن لحم اما دتفا یم هار شلد هب سرت شا هفایق وزا دنکیم شهاگن کرتخد

شپت ... دوشیم ریسا شیوزاب هک دورب دهاوخیم و دهدیم یمارا وسالم دیا یم شرانک نازرل

شزادنارب هریخ هریخ هک دزادنا یم هاگن درم وهب ددرگیمرب و دنریگیم تعرس شبلق یاه

شوغآ ورد دوشیم هدیشک درم فرط هب تدش نامه هب اما دورب هک دشکیم ار شتسد ... دنکیم

و دوشیم خیلا شلد هت شکانسرت دنخبل اب اما دوش جراخ هک دنکیم ...قتال دوریم ورف درم

... دریگب رارق میظع یمنهج رد تسا رارق دنک سح هک دنکیم داجیا قیمع یسرت

اراک یلیخ بشما ... نکن :قتال دیوگیم ششوغا رد نازرل کرتخد هب یدیلپ دنخبل اب یلعریما

... مراد تاهاب

هتسکش شیاپ شاک یا درک رکف دوخ واب دنروخیم گنز ششوگ رد کی هب کی رطخ یاهگنز

... دنزب رس اوا اتهب دوب هدماین وباال دوب

هکنیا یارب و دراد رس رد هک یرکف یارب ددنخیم زاب یلع ریما هک دنکیم شهاگن هدیسرت

؟ یدب صاقت ات ییاجنیا متفگ هتدای : تفگ دنز نیمز ار کرتخد و دنزب ارمه دعب هبرض

، یدب صاقت هرارق زورما : دهدیم همادا ووا دنوشیم هتخود شهاگن رد راهب رارق یب نامشچ

.... مرهاوخ یوربآ دزهب جارح بوچ وهک تتریغ یب شاداد نوا صاقت

واب مکحم و دناشکیم قاتا لخاد دوخ واب دهدیمن راهب هب یلمعلا سکع چیه تصرف رگید و

درم هب هدز تشحو ، دوشیم گر هب گر شندرگ ناوختسا هک دنکیم شترپ تخت یور یبرض

... تسا هریخ شهب یوید دننام هک دنکیم هاگن شیاهایور

هب تشحو هک ینحل واب دنیشنیم کرتخد رانک و دوشیم تخت کیدزنو دروایم رد ار شسابل

رد متکیج و مباوخ ریز یشیم ماوخب هک ینامز ات زورما :زا دیوگیم دزادنا یم کرتخد ناج

... متشادن تراک هب یراک و یدیخرچ لو هنوخ نیا وت یدایز ... دایمن

دوریم بقع بقع راهب



هدیشک یلعریما طسوت شیاپ هعفدکی هک دخرچیمن شناهد رد شنابز هک دنزب فرح دهاوخیم و

و دزادنا یم کرتخد یور ارهب شنیگنس ...نت دنکیم اررپ قاتا لک هک یغیج یادص و دوشیم

شنامشچ هک دراد ماقتنا یاوه ردقنا و دنکیمن کرتخد یاهکشا و دایرف هبقتالو یهجوت ال صا

... دندوب هدش رک شیاهشوگ و روک

اجنامه و تسناوتن هک دوش رود هایس وید نا اتزا درک قتال ردقنآ شدنمدرد فیحن نت ابنا راهب

شراچدرس دوب هدرک رارف نآ زا شرمع دق وهب دیسرتیم ایند رد هک یزیچ اهنت دادوزا ناج

دش...

و مسج .... دیسوب تنوشخ واب تشاذگ راهب کچوک یاهبل یور هب تنوشخ اراب شیاهبل

زا ریغ رگم دهد صاقت دوب هتساوخ شدوخ ،وا دوبن مهم ال صا و درب امغی هب مهاب ار شحور

؟!..... دوب نا

.... دیرد ار کرتخد نت لکش نیرت هنایشحو هب

ار.... شا هتسکش رورغ درک دروخ دزو مخز

.... دوب هدیگنج شیاه هنارتخد یارب ارهک یراهب تشک

.... تسا سشلا هدفه اهنت کرتخد هک درکن یهجوت دشو محر یب

.... دیدنخ هناتسم و تفرگ ار شناج شنامشچ ولج

ات کرتخد هک درک ار یراک یلو درواین دورف کرتخد ندب و نترب ار شدنبرمک و دزن یلیس

.... دهاوخب گرم ادخ زا شرمع رخآ

.... دهد شدای ار یگدنز مسر ات دوبن یسک هک شدرک ییایند دراو

یا سهلا هدفه راهب هب هجوت نودب و دشکیم زارد شرانک و دوشیم دنلب شیور زا نانز سفن سفن

... دوریم مامح تمس هب دوب هداتفا تخت یور شوهیب هک

...نا درادن شفارطا طیحم زا یکرد و دربیم رس هب ینادرگرس و تهب رد طقف یا هدرم دننام

کرحتم یا هدرم هب لیدبت ار وا هک تسا تخس ردقنآ شرواب ، دنکیمن مضه ار قافتا

.... تسا هدرک

... دوب هدما شرس هب دیسرتیم هک یزیچ زا

... دوب سشلا هدفه طقف ووا دوب هدرواین شرس اههک یزاب هچ راگزور

... دندوب هتسب ار شسفنت هار هک دندوب هیرک و گرزب ردقنا شفارطا یاه یهایس

.... تشاد یگفخ حتلا کرتخد و دوب هدرک ریگ یا هدوت دننام ضغب

شکک و دنک شتیثیح یب هک یروط ، شدردب گرگ دننام نینچ نیا شیاهایور درم دشیمن شرواب

... دزگن مه

دنک؟! دیاب هچ تسنادیمن و تشاد یدب درد ولد دوب هدیرب ار شناما درد

تسد شهب ندوب هزره سح دش دوخ هجوتم و درکیم رکف ارجام قمع هب یتقو

.... تسناد یم کاپان ار شدوخ ... دوب هداد



قه قه هب هک دنکیم هیرگ ردقنا .... دنرابیم مه راهب یاهکشا و دزیریم ورف هدوت نا هرخ باال

.... دوشیم حلا یب هک دتفیم

فک هب وناز هکاب دنکیم هیرگ و دباسیم ار شدوخ ردقنا دوریم مامح فرط هب حلا نامه اب

هب یشزاون تسد ات درادن ار یسکچیه ، یمدرب ار شسفن درد و دتفیم مامح دیفس یاهکیمارس

دنک.... شمارا و دشکب شرس

ییاهاپ ندید هکاب دنک دازآ هلوح ارزا شدنلب یاهوم دهاوخیم و دیا یم نوریب دنمدرد ینت اب

... دنزیم رتشین شنامشچ هب کشا و دزاب یم ار شدوجو مامت دنوشیم رهاظ شنامشچ یولج هک

مدق ،دنچ دنکیم شهاگن هنایذوم یرو کی یدنخبل هکاب دنیبیم هناخ یتحار یسابل رد ار درم

شدوخ و دیزرلیم شندب هک دوب هدیسرت ردقنآ ... دوریم بقع سرت زا کرتخد هک دوریم ولج

س هدفه طقف هک تشاد یکرتخد نا زا ناوتیم یعقوت هچ رگم ... دنک عمج تسناوتیمن ار

دوب؟! شلا

مههب شلد یتح هک دوب هتفر ورف دوخ شقن رد ردقنا دوب رگ هراظن ار شا همعط یگرگ دننام

! درادرب تسد هکنا هب دسر هچ دما یمن دبوا حلا زا محرت

شکیدزن هظحلر ه هکار یلع ریما نایرگ ینامشچ واب دوریم ورف قاتا جنک هس رد هدیسرت راهب

نیمز یور دهاوخیم دشاب هتشاد شدوخ یور یناوت هکنآ نودب رخا ورد دنکیم اشامت دوشیم

بجعتم مه وا یتح هک دوشیم رب سفن شلد ...درد دوشیم یلع ریما ناتسد ریسا هک دنک طوقس

، دنکیم مخا تسا شندرک مامح یارب هکنآ یخلا هب شخرس تروص ندید هکاب دنکیم شهاگن

راهب و دوشیم هتخود شنامشچ هب راهب درد زا رامخ نامشچ ... دوشیم راهب درس ندب هجوتم

... هنکیم درد :ملد دنزیم بل مارا

ار کرتخد هک تسا هتفر دنت یدایز راگنا هکدنکیم رکف دوخ ،اب دوریم حلا زا ششوغآ رد دعب

قحم یدایز ار دوخ و تسین نامیشپ ال صا هدرک هک یراک زا یلو هتخادنا زور حلاو نا هب

... دنادیم

ریز نانچ هک دوشیم دنلب هعفد کی ییانشا ان یاج رد دوخ ندیداب و دنوشیم زاب راهب نامشچ

... دننیشنیم کشا هب شنامشچ و دریگیم شلد هب تسد و دوریم مه شسفن هک دشکیم ریت شلد

و دریگیم ار نا نازرل یناتسد هکاب دریگیم رارق شیور یولج نکسم هارمه هب با ناویل

دوریم باباال هارمه ار صرق

شبل یور دنخزوپ نامه اب دما یم وا هب یدایز هک یتس ابژ بیج رد تسد یلعریما

؟ یرتهب : دیوگیم

مبوخ : دهدیم باوج نییاپ نتاب ییادص واب دنریگیم گنر ینآ هب شیاه هنوگ

! ینم اب دعب هب نیا :زا دنیشنیم شرانک یلع ریما



یچ؟ ینعی : دیوگیم بجعت واب دخرچیم شتروص هب راهب دنت هاگن

.... یشاب نم اب دیاب دعب هب نیا زا ینعی -

اب یلعریما ... دسریمن شنهذ هب یزیچ چیه هک یا هلمج ندینش اب یلو دنکیم شهاگن روابان

هب نیا :زا دهدیم همادا دوخ هرابود اورپ یب دوب هدش وسلا تم عال لکش هک یا هفایق نا ندید

! یشاب هتشاد هطبار نم اب دیاب تمتساوخ عقومره دعب

دمهفیمن و دسریم نونج هب کرتخد رخا و دوشیم ناور شیاهکشا و دزودیم شهب یتحاران هاگن

دنکیم هلمح یلعریما تروص ورس هب ناج یب ییاه هبرض و هدش تشم ییاهتسد واب دنکیم هچ

..... دوشیم عفد شدنمونت یاهتسد هلیسو هب هبرضره هک دنزیم هنایشحو و

شبشره و تساوخیم یلع ریما هک یزیچ نامه دش راهب و تشذگ لا ونم نیمه هب یزور دنچ

همه ، تشادن یهار چیه هک دوب هتفر ورف یخزرب ...رد دناسر یم حبص هب وا شوغا رد ار

... تشگ یم رب لوا هطقن نامه هب هتشگرس ووا دندروخیم تسب نب اههب هار

مه شدوخ و دوب هدرب دوخ اراب ...اوآ تشادن ار طایح ات یتح هناخ زا جورخ قح مه زونه

کرتخد ات هدروخ مسق راگنا ... دوب هدرک نغدق ار دازهب دورو و دما یم هناخ هب بشات بش

... درادنرب تسد دهدن قد ار

اب رتدب هک دوریم لا چخی تمس هب دوب هداتفا ندرک ادص هب شا هدعم روجدب و دوب شا هنسرگ

نیا و دنزیم شدوخ باسح مههب ار ،نا یمددنب ار ورد دنزیم یخلت دنخبل خیلا لا چخی ندید

... درذگب زین

هدش مه رتدب ییاذغ ندروخناب و دوب هتفر لیلحت رناژشی مامت تشادن نداد ماجنا یارب یراک

یم شا هدش کشخ نابل ارهب هدنخ اهرنف غیج یادص و دباوخیم یمیدق کشت نامه یور ... دوب

شتارطاخ قامعا ورد ددنبیم ار شنامشچ و دزیریم شمشچ هشوگ زا کشا یا هرطق و دروا

. دوشیم قرغ

؟ یرخیم یا هنوخ روج هچ نومدوخ هنوخ میرب یاوخب یزور هگا ریما »

هک... مرادن ندیرخ هنوخ لوپ :نم دنکیم مخاریما

راک ییاتود ترس یادف دنک: زاب ار شمخا ات دزادنا یم شیاهوربا نیب تسد و ددنخیم راهب

... میرادو نومقشع شضوع یلو مینکیم هراجا هنوخ مینکیم

بندلا هب راهب و دسوبیم ار راهب تسد و دنزیم یا همین و فصن دنخبل راهب هناقشاع هاگن هبریما

یخلا اب یلو دمهفیمن چیه شتروص حتلا وزا دنکیم شاکنک ریما تروص رد یا هناقشاع هاگن

«... دنکیم هیده شریما یاپ ارهب شقشع تحار

هشیمه و دوب شوخ شرانک رد ردقنا یلو تشادن مه دنخبل یتح تشادن لوپ شیاهایور ریما

چیه هک درکیم ییاهراک یهاگهگ هک یریما یارب دزابیم لد مک مک هک دشیم زبس شهار یولج

ارچ تسناد یمن یلو دنازرل یم ار شلد مه شکچوک یاه ینارگن یتح دوب هدرکن شیارب سک



.... دوب مک ردقنیا اهیداش نیا رمع

*********

هک یرارقیب همه نا زا ،دعب درکیم ششزاون و دوب هتفرگ شوغآ رد ار شکسورع یلعریما

ار شیاهراک همه شردپ دوب هدش ثعاب دیشکیم یگنتلد رس زا هک ییاهغیج و درک نفلت تشپ

نامشچ وهب دنکیم کاپ ار شا هنوگ یور هدش هتخیر یاهکشا ... دسرب وا هب طقف ات دنک اهر

... دوریم شتروص زان همه نا هقدص نابرق لد ورد دنکیم هاگن شرتخد نایرگ

هیچ؟ هساو شیتحاران هگید حاال اباب لمخد -

! داوخوم و نوجلا هب :ملد هدرک ضغب اوا

هتفر تنوج راهب متفگ هک نم ، ینکیم یور هدایز یراد هگید موناخاوا : دشکیم یفوپ ریما

... ششیپ تمربیم دموا یتقو ، ترفاسم

هدت.... گنت ملد نم :یلو دنکیم هاگن شردپ نامشچ هب شاهمشچ تیموصعم اب اوا

ادرف یشاب یبوخ لمخد یدب لوق :هگا دیوگیم دنک ترپ راهب ارزا اوا ساوح هکنا یارب ریما

! یزابرهش تمربیم

و دزادنا یم شردپ ندرگ رود تسد و دوشیم دنلب یلا حشوخ واب دننزیم قرب اوا نامشچ

و شدنابسجیم دوخ هب تفس و شکسورع یداش یارب دوریم فعض شلد یلعریما .... شدسوبیم

.... دنکیم هسوب قرغ ار شتروص

وا دوب نیمه شدصق ... دمادهاوخ رد اپ زا اعطق کرتخد دور شیپ دنور نیمه هب دهاوخب رگا

زا شمارا سح نیا هک دنچره دناسرب شمارا ارهب دوخ لقادح شندرک هجنکش اب تسناوتیم

.... دشاب بذاک عون

هدرب شدرگ ارهب شکسورع هکنیا زا دعب بشید ، دمهفیمن مه شدوخ شصرح زا اما ددنخیم

هشوگ هکنا اب دنیبیم رابفسا یتیعضو رد ار کرتخد و ددرگیمرب شا هناخ هب اهنت شدوخ دوب

هک یناطیش هب هجوت وااب یلو دنک شکمک تساوخیم وا وزا دزیم دایرف ار یدرد شبلق زا یا

هدرزآ ردقنا کرتخد و تشاذگ شوپرس نا یور ورب تفرگ هدیدان ، دوب هدرک خوسر شنورد

... تفرگ هدیدان مه شا هتسب نامشچ یتح هک

سکره ،بخ دوب هتشگرب یطحق زا هک راگنا ... دوب ندروخ اذغ لوغشم هک راهب ندید اب

کبس نیا هب تشاد تداع وا یلو دیشکیم ناتسرامیب هب شراک هک دوب وا یاج مه یرگید

دوب..... دایز شربص و تقاط هک دوب هدما راب یروج و یگدنز

یادص هکاب دروایبرد ازع زا یلد ات دوب هدش ادیپ اذغ یا همقل حاال یگنشگ همه نا زا دعب

دنکیم شیسناش یب راثن یتنعل ... دوشیم اهر شتسد زا همقل دناوخیم ار شمان هک شگرم سوقان

دتسیا یم رد تشپ .... دروخب ار نا هایس وید نا قاتا هب ریسم رد ات دریگیم رتگرزب یا همقل و

و سرت زا ریز هب رس اج نامه و دوشیم لخاد یلعریما دیئامرفب واب دنزیم رد هب یا وهقت



..... تسا هدش راضحا هچ یارب دنادب ات دوشیم ریز هبرس دوب هداتفا شناج هکهب یا هرهلد

کرتخد ...هاگن درادیمرب ماگ راهب تمس وهب دریگیم شیور شیپ یدق هرجنپ زا هاگن یلع ریما

رتولج رکف نیا ،اب دتفیب وا هاگن هب شهاگن دهاوخیمن هک ییاج وات تساریز هب رس هک دنکیم

و دروا رسباالیم دنتفرگ رارق شدید ضرعم رد هک ینرو یاهشفک ندید اب کرتخد هک دوریم

هریت یور نتسشن قرع ثعاب شیور هبور درم مخا هک دنکیم شهاگن دراد هک یزرل مامت اب

رس هرابود و دنزب یفرح دناوتیمن دنیشنیم شناج رد هک یسرت واب دوشیم شرمک

.... دربیم نییاپ

هراچیب نا یارب هک دنکیم مخا رتشیب و دوشیم کرتخد یگدیرپ گنر هجوتم و دوشیم کالهف

دوریم بقع یماگ راهب هک دربیم شا هناچ ریز ارهب شتسد .... دنزب ار لوا هتکس ات تسیفاک

مدقود بقع یتفر هک یمدق نومه هک هتعفن :هب دیوگیم رشتاب و دریگیم شصرح یلعریما هک

ولج!! یایب

ریزارس شنامشچ زا کشا ات دوب یفاک رگنلت نامه راگنا و دنرپیم هبباال سرتزا شیاه هناش

.... دیایب ولج هاتوک مدقود سرت واب دوش شا هریخ یکشا هاگن واب دوش

نداد تسد زا یارب یرگید زیچ دوب....چیه کانسرت یدایز شیارب اهمخا و سرت نا همه

.... دشیم جراخ شنت زا حور بیجع دولا مخا یاه هاگن نآ زا یلو تشادن

هکنیا ،هن ینک مهاگن نمو هب یدب و تساوح گنود شش دیاب تکیدزن ای متوربور نم یتقو -

؟!.... یدرک باختنا تدوخ هتفرن هک تدای ... یشاب منامرف هب شوگ ...دیاب یربب ریز رس

دناوتیمن ار ییوگروز و ملظ همه ....نیا دنازرلیم ار کرتخد بلق هک دیوگیم یدج و مکحم

دوخ رد ار سرت همه نیا دیاب ارچ سپ درادن نداد تسدزا یارب یزیچ هک دنک،وا لمحت

و دوب هدرب جارات ارهب شنت دیوگیم اهدیاب زا هک مدا نیمه ... دنازرلب ار شندب ونتو دناجنگب

لکش شنورد ییورین راگنا .... دوب راکبلط وا زا شقح قاقحا یارب ووا دوب رصقم وا زاب

روج ردقنا و دوب هدز ار شفرح لقادح دشیم مه هیبنت رگا زاب ، دهدب ار شباوج ات دوب هتفرگ

دوبن.....

و تسین شرتسبمه ات دوب لا حشوخ ، تشاد هک یا هفعض لد زا ادج دوبن هک زور دنچ نیا

وا باختنا هکدادیم سپ ار یباسح تشاد دوب شیور یولج واالن تشاذگیم شنیلا برب رس تحار

دورف شنت هب دنبرمک مه نکمم لکش نیرت هنایشحو هب دعب و تفرگ میمصت هک دوب ....وا دوبن

و دوب هدرک یگدنز و دوب هدیگنج تشاد هک هچنا یارب سلا یاهلا ....س درک زواجت مه دروا

دناد یمن مه وحلا تشادن وا زا یربخ هک دوب ینابرهم یارب هکلب دوخ یارب هن االشن سرت

.... دیوگب یلعریما دوخ وابدیهب دریگ ربخ هنوگچ

شیاهمخا درد زا هکدوشیم هدرشف یلعریما محر یب لا گنچ ریسا رتمکحم شا هناچ هرابود

وت منودیمن : دیوگیم یدنخ جک واب دنزیم شفیرظ یاهمخا هب یدنخشین یلع ریما ... دوشیم مهرد

یچ هساو االن هتفرن هک تدای ... نوریب تمدنوشک تورپهزا وروت روجدب اما یدوب یرکف هچ



؟! ییاجنیا

مه ار نیا شاک یا اما دروایب شرد یاپ زا دراددصق درم نیا دیمهفیم و تسنادیم بوخ

.... درادن رتشیب سلا هدفه اهنت هک تسنادیم

همهاب یلو شیارب دوب هدش تداع هک دوب هتسکش و هداتفا و هدروخ مخز ساهلا نیا رد ردقنا وا

طقف یلا خوت لبط دننام و دنامب هدنز ات دنک یگدنز هک دوب هتفرگ دای شیاه فعض و سرت

چیه وا هنرگو دوب هتسخ و روجنر و هتسکش نطاب ورد دشاب هتشاد یوقرهاظ دوب هتسناوت

.... تشادن

سپ دنک، تفایرد نابرهم زا یربخ تسناوتیم دیاب دوب هدما نایم هب باختنا زا تبحص حاالهک

تنکلا ب یلعریما نامشچ رد هریخ و درک عمج ار شتراسج زرل و سرت نامه اب

طیارش ....امش....دوب....هک....ونم....وت.....نیا.... باختنا .... ....نم....دوبن باختنا :نیا... دیوگیم

...! نیداد .... رارق .....

؟! یدرکیمن وور یتشاد منوبز :هن دوریم باال یلعریما یاهوربا

هدافتسا ... شزا ... رتشیب ... یکی .... اهتنم .... نراد ....و....هک.....همه..... نوبز : دنکیم مخا راهب

.... رتمک یکی و هنکیم

هدش؟!.... زارد تنوبز مدوبن زور دنچ هی راگنا : دیوگیم رشت اب ودنکیم ارمک هلصاف یلعریما

نوچ طقف هدشن زارد منوبز : دنکیم یلعریما یاهمخا هاگن سرت واب دوریم بقع مدق کیراهب

.... تسین یگنر هک یهایس زارت باال متفگ مدید کیدزن مدوخ هب ور گرم

... نزب و تفرح : دنکیم کیراب مشچریما

وا ارهب شدوخ دنلب مدق کی اب یلعریما و دروخیم راوید هب هک دوریم بقع رگید یماگ

هچ حاال :بخ دیوگیم یا هنایزوم دنخبلا ب هدرب ورف شیاهبیج رد تسد هکیلا ح ورد دناسریم

؟! ینزب یراد ییاهفرح

هدرب شدای ارزا شیاهفرح دیسریم شماشم هکهب یرطع یوب و یکیدزن ونیا دنکیم پک راهب

؟ تساوخیم وا زا زیچ الهچ صا هکدوب

بلق ...نیا دپتیم دنت شبلق و دوشیم خرس تلا جخزا شکیدزن هاگن ندیداب و دروآ یم برساال

رد قرغ ات ددنبیم مشچ دوب.... هدروا شرس هب هک ییاه بال یمامت دوجواب دپتیم وا یارب مزونه

هدش، منارگن ممنودیم ، مربخ یب نابرهم زا :نم دیوگیم هتسب نامشچ نامه واب دوشن شراکفا

.... منزب فرح شاهاب دیاب

هتشادرب ششود یور زا ینیگنس راب هک راگنا دنکیم اهر ار شسفن و دنزیم ار شفرح

چیه شتروص حتلا وزا دهدیم یلعریما ریذپان ذوفن و تخس هاگن ارهب شرظتنم نامشچ دنا...

.... دمهفیمن



...لد دشکیم سفن قیمع و دربیم ورف شندرگ ورد هدرک مخار شرس و دنکیم رپ ار هلصاف

... دهدیم شرجز هرد هرذ دراد اهراک نیا اب دمهفیمن ...ارچ دنکیم دازآ طوقس کرتخد

منک؟ تبحص شاهاب ؟دیاب نیراد نابرهم زا یربخ : دنکیم وسلا هرابود نازرل ینت اب

هاگن ، دنزیریم شتروص یولج شدنلب یاهوم هک دروا یم برساال هرابود و دریگیم یقیمع مد

شنورد تسد طقف هک دوب نیا قشاع زور کی هک ییاهوم ، دوشیم هدیشک اهوم تمس راهب

... ددنخب دنلب دنلب ودنک ششزاون و دشکب

هک ینودیم : دهدیم باوج کالهف کرتخد رطع یوب زا تسمرس و دنزیم ارباال شیاهوم ریما

ات ییاجنیا ....وت منکن یراک هک منکیم تاعارم مراد یلیخ ونم یرادن ندرک باوج وسلا قح

.... ینک یهارمه و یایب هار ماهاب ندز فرح یاج هب هرتهب واالمن ماوخب نم هک یتقو

ار وا ریما و دناد یم وا یادیش و قشاع ار دوخ زونه شلد رد ،وا دنکشیم راهب نورد یزیچ

روط ره دیاب ، دشاب یربخ یب رد دناوتیمن مه نیا زا رتشیب ....یلو شزاین عفر یارب یا هلیسو

روط هب دوب هداتفا شناج هب هک یا هروشلد نا اب هنرگو درکیم تفایرد نابرهم زا یربخ هدش

! دوب هدنام شیارب هک دوب یسک اهنتوا ، درمیم متح

بقع وهب دراذگیم ریما نهپ هنیس یور تسد دوب نهذ زا رود مه شدوخ یارب هک یتراسج اب

اجک! وا یوق و هنادرم مادنا ونتو اجک وا فیرظ باالی ودق رخا ، درادن یریثات و دهدیم شله

نابرهم : دنوشیم یراج مه شیاهکشا و دنزیم روز هرابود و دشک یمن بقع حلا نیا ،اب

... مرب نم رازب ادخ وروت ؟ هداتفا یقافتا هی شساو منودیم ؟! تساجک

هک دوشیم ینابصع نانچ دتفا یم نایلغ هب شمشخ ودربیم بقع رس هک شتسوبب دهاوخیم ریما

.... دشکیم ار اهنآ مکحم و دوریم شیاهوم تمس وهب دنزیم هرعن ار راهب مسا دنلب

دنکیم رارکت ار شلا ،وس دنکیم هیرگ سرت و درد زا هکیلا ح رد هرابود و دوشیم دنلب راهب غیج

شکف دنک یهجوت کرتخد تیعقوم هب هکنا نودب رابنیا یلع ریما ... دریگیم ار نابرهم غارس و

شساو هک ینیا : دیوگیم شا هدش دیلک یاهنادند الی زا شراد مغ نامشچ رد هریخ و دریگیم ار

،حاال هدیباوخ نوتسربق هنیس و هدرم هتقو یلیخ یداسیاو نم یور ووت یدرک رپس هنیس

دش... تحار تلا یخ

یوت تفر شدای ندیشک سفن داتسیا ایند راگنا هک تخس ردقنا دینش! تخس وهچ تفگ تحار

: دنزیم بل ریما زوت هنیک و هایس نامشچ رد هریخ روابان و دمارد یتوس دتمم یادص ششوگ

.... یگیم .. غورد ....هرا... یشکب ....ونم.... یاوخ ...ورد...هغ...یم... هغورد

فیدر تساو غورد و تسار ماوخب هک یراد مساو یتیمها هچ هخآ : دزیریم ارمه شرهز ریما

.... مدرک شکاخ نوتسربق هنیس و درم تنابرهم منک...هیکالم



هک راگنادوب ودما تفر رد مشچ نآ هب مشچ نیا زا شنامشچ ، دیوگیم مه هنامحر ویب دیوگیم

مه یگداس نیمه هب درکیمن رواب ، تفر شنامشچ ...وس دوش نئمطم شندوب تسرد زا دهاوخب

زا ریما شوغا رد دوشیم جراخ شا هنیس هک یها ابو دزیر یم ورف اج ...کی تفر شنابرهم

..... دوریم حلا

هب راک تساوخیمن هک ادخ ،هب دنکیم هاگن ششوغا رد هدش هلا جم مسج هب توهبم و تام ریما

.... دوب هدش یلو دشکب اجنیا

******

مک شدوخ ؟ یدز شهب دوب یفرح هچ نیا درم هخا هن، یتسین رادرب تسد یدن شنتشک -ایبات

.... یریگب و شنوج یاوخیم و شلیئارزع یدش مهوت هدز... واپ تسد یهوگ یگدنز نیا وت

و دنکیم نییاپ ارباالو هناخ ضرعو لوط نانک زلو و زلج شتآ یور دنپسا دننام دازهب

ار... شتارج هن دراد ار شلد هن یلو دریمب هک دنزب ردقنا ار شقیفر دهاوخیم

یممتفگ؟! تهب دیابن ال صا ، یرب هرتهب یایبو یرب یه هرارق -هگا

تسا تحاران هدما شیپ قافتا زا مه شدوخ یمدنک، هزم ار شیندیشون ناویل و دیوگ یم مارآ

ناهنپ شرورغ باق تشپ شینارگن و تسا هتسب ار شیاپ و تسد هک یرورغ نا زا ناما یلو

.... هریمب ات یدب رجز ردقنیا و تخبدب هرتخد ات یتفگیمن هگید :هرا دوشیم دنت دازهب .... هدرک

یادص هک دنکیم ترپ نیمز هب مکحم نانچ ونا شتسد ناویل و دوشیم دنلب ینابصع یلعریما

وهقی دیا یم دازهب تمس هدز نوریب گر و هتخورفارب یتروص ،اب دچیپیم قاتا یوت شنتسکش

ای یزایپرس ؟ هچوت !ناه!هب ننس ور :وت دنزیم هرعن شتروص وتودریگیم و شا

هیا هداوناخ نومه هچب منوا هرا.... یتفاثک نوا فرط یشاب نم فرط هکنیا ضوع ... زایپ هت

... قمحا دوب هتشاذگ قتلا شرهاوخ هک

مریگن و مماقتنا ات نم یلو شاهاب یایب رانک تحار ینوتب وت دیاش : دنزیم شا هنیس وت تسد

متسین وت لثم ،نم نشب دوبان دیاب نوشگرزب ات کیچوک ،زا نلا غشا ، نتفاثک انوا ، منکیمن شلو

هتشاک هچب وهی هنک زواجت مرهاوخ هب شسومان یب ردارب نوا هک یتقو هنات مایبرانک تحار هک

... کاچ هب هدز و

: دنزیم رتکانسرت یدنخشین شکانسرت هاگن نامه اب دنزیم سفن سفن هکیلا ح ورد دوشیم تکاس

هدب... ناوات دیاب حاالحاالاه رتخد نیا

شرهاوخ رس هک بالیی نامه دنزیم فرح نا زا هک یماقتنا دنکن ، دنکیم شهاگن روابان دازهب



هی ماوخیم : دسرپ یم نئمطمان یلعریما هب وور دنزیم خی شنت ... دشاب هدرک وتالیف تسا هدما

... وگب و شتسار مسق نومیتسود وهب مسرپب تزا زیچ

دوش.... هدیسرپ وسلا ات دنکیم شهاگن یدنخشین واب دوشیم شروظنم هجوتم ریما

؟!..... یدوبن راهب هکاب -وت

،هب دروخ یم نا وزا دنکیم رپ ار یماج و دوریم راب زیم فرط هب ندیدنخ حلا رد ریما

دوب هدنارذگ راهب هکاب یبش دنچ نا زا یضار و شاشب یتروص واب ددرگیمرب دازهب فرط

.... هشابن یلا وس هگید هک مگیم ونیا یلو یا! هگید سک هن هراد وت هنهب یطبر :انیا دیوگیم

! مدوب شاهاب یمدنک: همزمز مارا شباصعا یور دنخ جک واب دهدیم ناکت یرس

ریما هب ور ینیگمغ نامشچ واب دیا یم نوریب شداهن زا وها دزیریم ورف راوا لثم دازهب

منوا هک یدوبن زواجتم یدش! هللدمحلا هک یدوبن شک فیعض ، نیرفا ، شاداد نیرفا : دیوگیم

ششیتا مه زا لوا یتخادنا هار هک یزاب شیتا نیا وت هک نودب طقف مگیمن یچیه نم هشاب ، یدش

.... هنوزوسیم و تدوخ

.... مرادن ندینش ترپ و ترچ هلصوح هک متفگ ، دازهب -هسب

ثکم اراب شدود و دنزیم نا هب یقیمع کپ و دراذگیم شبل هشوگ و دنزیم شتا یراگیس ریما

و ترچ نم هشاب : دیوگیم یخلت واب دراذگیم شا هناش یور تسد دازهب .... دتسرفیم نوریب

لمع هب تسد دعب هداتفا یقافتا هچ نیبب نک قیقحت بوخ یراکره زا لبق یلو ریما مگیم ترپ

.... ینک رداص مکح هتسنودن هکنیا ...هن نزب

هیچ؟ تروظنم : دوشیم کوکشم ریما

و راهب یلو تسین راکهدب وت شوگ نوچ مرادن یروظنم : دنزیم دنخشین دازهب رابنیا

... نکن تیذا

؟! هتفرگ مه ور وت مشچ هنکن : دیوگیم رشت واب دوشیم خلتریما

ارزا شلقع ماکال رشب نیا دنکیم رکف و دنکیم ریما هب یا هناروابان ،هاگن دروخیم اج دازهب

مگیم یزیچ هگا ...نم نزب فرح دعب نک هزم هزم و تنهد فرح : دیوگیم روخلد هداد... تسد

دوجو هکاب هنیا هساو نکن تیذا و راهب مگیم ...هگا ینودیمن وت هک منودیم ییازیچ هک هنیا هساو

نیچمه ، نوا زا نومنس رباربود وتاب ونم هک هدیشک یتخس شیگدنز وت ردقنوا شنس سلا هدفه

نیرت هانگ یب هک رتخد نوا ها زا سرتب ریما ... شندرک هبرجت هب هسرب هچ میدیدن ور ییازیچ

.... ینکن شاوسر نیا زا رتشیب مراودیما ... هنوا هیزاب نیا وت هک یسک

.... دوریم نوریب ریما دیدرت و کش رپ نامشچ لباقم رد ودنکیم درگ بقع



دنیبیم باوخ دراد دنکیم ....رکف ددنخیم حلا یب یمرگ و مرن یاج ساسحا واب دنکیم زاب مشچ

داد شندب هب هک یسوق و شک ،اب دما شوخ شقازم هب یلیخ هک دوب مه یمرن و مرگ باوخ ،

یاضف و انشآان طیحم ندید واب دوشیم زیخ مین یمک و تفرگ درد شا هدش کشخ ندب نا کی

یدروخرب ابو تسا یلعریما یارب قاتا نیا هکنیا یروآدای واب دنیشن یم شلد هب سرت کیرات

! دنکیم ضغب .... تفرگ تروص ناشنیب هک

.... تسا گنت لد شا هتسکش لد

دوب! هدز شتروص ارهب نابرهم گرم مامت یمحر یباب یلعریما

.... دنکیم ار نابرهم یاوه روجدب شلد

.... دنوشیم یراج شیاهکشا هک تسه شنهذ زا رود و تخس ردقنا شگرم رواب

رت.... خلت یتشونرس یارب خلت یا هیرگ

دنک؟! هیکت اتهبوا تشاد ار یسک مه وا دشیم هچ

هداتفا شناج هب گرگ دننام هک دوب ردقنآ شتریغ هک یا یلعریما رهاوخ هب درکیم تداسح هدیدن

.... دریگب صاقت ات دوب

... تشاد یلعریما هک هداوناخ یارب دروخیم ترسح

.... دوب شییمیمص تسود هک یدازهب یارب دروخیم ترسح

هدرک ششومارف راگنا هک ییادخ ، شیادخ و دوب شدوخ و تشاد ترسح ردقچ شیگدنز رد

دوب....

دوبن... بوخ ال صا ،حشلا تعاس نیا امااالنرد تشادن یا هلگ زگره

رارق تسنادیمن ار ییاهزور دنیبن و دشکن باذع ات دریگب ار شناج ادخ شاک درکیم وزرآ طقف

..... دنروا شرس رب هچ تسا

شوه دشوزا حلا یب هرابود دزات هجض ردقنا و نداتفا هار هب ناشورخ یلیس دننام شیاهکشا

.... تفر

... هتفر دنت تسنادیم ، دوب هدش دیدرت راچد روجدب ، دروخیم ار شنوخ نوخ

تفر... سفن زا مه کرتخد دز خالصار ریت یتقو هک دنت ردقنا

دوب... هدرک ارمگ شیاپ و تسد و دیسرت

دوب... نا نتفگ یم هک تلا ذر ،رخا تشادن رواب ار شراک مه شدوخ

هداد ربخ دازهب هب اعیرس هک دوب هدیسرت ردقنا . دوب هدید هدشدوبک تروص اراب شگرم امسر

.... دوب

دوب..... هتسشن شناج هب روجدب شتارثا هک تفر و درک هباپ ینافوط و دما مارا دازهب اما

.... درکیم شا هفخ تشاد نادجو باذع

.... تسیچ ارجام دمهفب ات دادیم شکلقلق یزیچ

.... دوب هتسب ار شیاپ و تسد هک یرورغ زا ناما اما،



**

یلیخ ،و دینشیم تشرد ، دروخیم کتک ، درکیم هیرگ ، دروخیم نیمز ، تسکشیم هشیمه

دتسیاب شیاهاپ یور درکیم یعس زاب ،اما دروا یم درد ارهب شکچوک بلق هک یرگید یاهزیچ

... شدوخ و دوب شدوخ هشیمه دنکو هیکت تشادن ار یسک ، دنامن هنسرگ ات دنکراک و

هک یلع ریما رگم ال ...صا درکیم یراک دیاب ، تشادن یا هدیاف ندروخ هصغ و ندرک هیرگ

دوب؟!

یلو دزیم کتک ال صا دزیم داد مه وا ...اما تفریم شرهز هن هک سرت ، دیسرتیم دوب تسرد

.... دبای ییاهر منهج نا اتزا درکیم تالش دیاب

شهار درذگب هک شنامز دیا، شیپ شتیعقوم ات درکیم ربص دیاب و تسنادیمن ار شندوب هنوگچ

هدرب جارات هب یلع ریما ار شییاراد اهنت ، دهدب تسد زا تشادن یزیچ نوچ ..... دوشیم ادیپ مه

بش نا درواین دای ات دنیبیم درد ارزا شنامشچ و دنکیم شدب تخب وحهلا یدنخزوپ .... دوب

رد اهراتفر و تاکرح یمامت دنرذگیم شمشچ زا یا هدش طبض راون دننام ار...یلو شباذع

!!! گرم یلا دشیمن شومارف یزیچ چیه هکاب وهچدب ندوب هدش کح شنهذ

هرگ مهرد شیاهراک دوب... شگنتلد بیجع و دوب هدزن شکسورع هب رس دوب یزور هس ود

ششک شرگباسح نهذ ... ریخا تاقافتا زا دوب هدروخ هرگ مهرد شرکف لصارد ، دندوب هدروخ

رود دوخ ارزا دب سح همه نا درکیم یعسو دوب هداتفا شناج هب هک یدیدرت و کش زا تشادن

یمن مه شدوخ ، یتقیقح هچ یلو دورب تقیقح بندلا هک دیشکیم یدایرف اج کی زاب یلو درکیم

.... دورب دازهب غارس ات دادیمن هزاجا مه شرورغ و تسناد

یهجوت یب راهب یلو دنکیم شهاگن دیا یم نییاپ شتخت زا هک دنیبیم ار راهب دوشیم شقاتا دراو

شا هنادرم یتسد ریسا شیوزاب هک دوش جراخ دهاوخیم و دوریم رد تمس و دنکیم شجرخ

هب کشا شین زاب هک دروخیم هرگ شیومخا و هبذجاب هاگن رد شا هدرم پژ هاگن ، دوشیم

.... دوش رود درم نیا زا دهاوخیم شلد ردقچ و دنیشن یم شنامشچ

؟ یدش دنلب -ارچ

هچ ار وسلا نیا یلو تسیلومعم هک مه شیادص ، تسینادیپ ینارگن زا زیچ چیه هک شتروص

؟! درکیم ینعم

.... یشب منارگن دایمن تهب : دنزیم یدنخزوپ

هک دوب هدش یردقنا شتارج .... یبجو مین نیا دوب هدز هنعط ... دوشیم عمج رتشیب شیاهمخا

... دنزب فرح هنوگنآ

تسد ... دوریم ششوغا ورد دروخیم شا هنیس هب مکحم هک دشکیم دوخ فرط ارهب راهب



ترکف چیه یلو ؟ ینزیم هنعط ؟ یدرک ادیپ تارج : دیوگیم صرح واب دزادنا یم شرمک رود

؟! مشب یتپاپوت نارگن دیاب ارچ نم هک هدیسرن

.... درادن ومد خاش هک نتسکش لد

.... تسا هدروا شکچوک لد رسرب هچ دنادب هکنا نودب دوریم و دنکشیم

دنک؟! شریقحت رتشیب هک دیوگب الهچ صا ، درادن یباوج راهب

هک یمک ردقنوا : تسا یرگید نامز ره زا رت گنر رپ ریما دنخزوپ و دنکیم هاگن شوماخ طقف

.... هبیرغ نم هب هسرب هچ ندوبن تنارگن و نتساوخن متداوناخ یتح

... دوریم مامح تمس وهب ددنخیم و دیوگیم

!!! درادن باوج هک قح فرح رخا ، دهدیم ارهبوا قح شلد رد وددنخیم مغاب راهب

؟؟؟ ینیبیم ونم ، ااامتدنب منم -ادخ

هک سکرهاب ، دسوبیم و دیوبیم و دشکیم شوغارد ار شکسورع یگنتلد زور دنچ زا دعب

راتفر ینابرهم و فاطعنا تیاهن شکسورع اب دنک دروخرب یدج و ومخا و دشاب هتشاد اوعدرس

.... شیاهنتخیر نابز هب اصوصخم ددنخیم ابوا طقف یتح دنکیم

! یدلت ،مفخ دایم مدرد نتن ییاباب -

و دسوبیم ار شرس و دشکیم ششوغا ...رد ددنخیم هرابود و دنکیم شمهرد یاهمخا هب یهاگن

.... ددنخیم شغ شغ و دزادنا یم شندرگ رود تسد شکسورع

واب هتسشن مه شردام و تسا ندناوخ باتک حلا رد شردپ دنوشیم هک هناخ گرزب سنلا دراو

! دندرکیم ار یسک هچ تبیغ زاب تسین مولعم ، دنکیم تبحص شنفلت

ات دنزیم شرسپ هب یفراعت و دراذگیم رانک ار شباتک و دنزیم یدنخبل شندیداب سابع ریما

تفر هناخ نآ رد هک تسه شردپ رطاخ هب اهنت و تسا نازیرگ همه .....زا دنیشنب شرانکرد

و دوب ساسح شیور بیجع هک تشاد شتسود ردقنا ، دوب شلد ناج هک یرهاوخ و دنکیم ودما

یور یدرد شیارب شکرهاوخ هودنا و مغ حلا و درکیم جرخ شیارب تریغ

..... دوب شیاهدرد

........ تنوجراهب شیپ میرب نک عمج و تلیاسو وشو رضاح ورب -ودب

ات دنزیم ادص ار راکتمدخ و دوریم شا هقدص نابرق و دیا یم شتمس هب یلا حشوخاب نیمیس

مدموین : دوشیم ور هبور یلع ریما تفلا خم هکاب دنک مرگ ار اذغ و دروایب ینیریش و یاچ

... مربب ور اواو منزب رس هی مدموا طقف ندروخ هساو



... یرب مرازب هلا حم یدموا زور دنچ -دعب

دنوشیم و دنامیم هرطاخ ودای رد اهزیچ یضعب اما دنکشب لد تساوخیمن و دوبن فراعت لها

... هصغ

... یرادن ار شراظتنا دنناگتشرف دننام تیارب هک یردام زا هک یراک نامه تسرد

سپ... هار هن یشاب هتشاد شیپ هار هکهن دندرک یراک

.... ینزب یتکرح هچ ینامیم طقف هکوش هک دوشیم تام و شیک نانچ یا هظحل رد تیگدنز

دنک.... توکس هک دندرک یراک یلو دوب فلا خم

... درادن ردام هک یا هچب دش شا هجیتن و

.... کرد مههب شدوخ

هک.... هریم فعض ،تلد یرب اذغ نودب مرازیم هگم ردام -

ور هچب نوا و نم راگزور و یدرک یکی هب تسد نوجاقا هکاب تفر فعض ینامز نم -لد

مدعب و منزب هدیپس هب رس هی مریم ، مروخب یزیچ مدموین هک ....متفگ نوخ وملدو یدرک هایس

مرب..... و مرادرب و مرتخد

شناجاقا ...اب تشاد اپ کی شغرم ، رگید دوب یا هنیک ، تسین مه شدوخ تسد و دوشیم خلت

مرتحم دوب هدیشک شیارب هک یتمحز تمرح ارهب شردام واما دوب هدرک هطبار عطق هککال

..... دننک شرابجا یراک هب تشادن تسود یلو درمشیم

شدید هدودحم زا یتقوو داد تفریم اه هلپ تمس هب هک شرسپ ارهب شتحاران هاگن شردام

شقاتا هب عیرس داتفا هیرگ هب نز هک داد ناکت یرس اراچان مهوا و درک شرهوش هاگن دش دیدپان

..... تفر

تشادیمرب مخز شیاه هناردام و دنکیم راتفر هنیک و رورغ همه هکابنآ شرسپ فرط کی زا

!!! شیناشیپ رب هدش یگنن هکل نس نیا رد هک شناوج کرتخد رگید فرط وزا

همین رد ندید اب دوشیم هک شقاتا کیدزن ، تشادن ار حشلا نیا تقاط و دوب شکرهاوخ نارگن

بطاخم دنادیمن و دتسیا یم شوگ دونشیم هک ییادصاب هاگادوخان هک دوش دراو دهاوخیم شزاب

..... دنکیم تسس اپ شمسا ندینشاب یلو تسه یسک هچ شرهاوخ

.... مرادن لمحت هگید -نم

...........-

مشاداد هب وزیچ همه مریم یگب غورد هگا هبحتلا یاو طقف مگیم یچ نک شوگ بوخ -نیبب

.... هساسح مور یلیخ هک ینودیم ......... مگیم

...............-

مگب.... غورد مشاداد هب مدش روبجم وت رطاخ هساو -نم



...........-

ال صا هک منک ور یراک ینکیم مروبجم یراذن شیپ اپ هگا مگب ماوخیم طقف منکیمن دیدهت -نم

.... مرادن تسود

..............-

ونم و یتسبیم مشیر هب متقشاع ، متقشاع یه و دادیم دیعو و هدعو دوب یک ! یتنعل وش -هفخ

هب مدش روبجم مدعب ما... هلماح تزا وحاال مباوخب تاهاب یدرک یراک و تنوخ یدنوشک

یمو.......... مگب وداریه ، تتفاثک تسود نوا مسا هرن ول تمسا هک لدزب وت رطاخ

دنک مضه تسناوتیمن هک لکشم و دوب روا هکوش شیارب یردق هب اهفرح نا رواب ، دینشیمن هگید

شتریغ یور تسد .... تشادن شکرهاوخ زا تشاد راظتنا سکره ...زا غورد تشپ غورد ،

هار شیامن همه ونا دوب هدروخ یدایز هوگ دوب هتفر شدوخ یاپ اب شدوخ .... دوب هتشاذگ

لدزب ونا هدرکن یراک لا غشا داریه نا هک دمهفب شدوخ نابز زادیاب وحاال دوب هتخادنا

!!!!!! ؟؟؟؟؟؟ هدوب هک تفگیم هک ییوسرت

شنت ،مامت دزیم ضبن شا هقیقش و یناشیپ رانک گر و دوب هدش نیگنس شراکفا موجه زا شرس

.... دوب هدرک غاد و درکیم درد دندوب هتفرگ یزاب ارهب شتریغ هکنیا زا

.... دوشیم مامت شلمحت و دنکشیم شلد

... دوب هدما شغارس هکهب یتینابصع و صرح مامت اب

، هظحل کی طقف

، هظحل کی

. تفرگ لکش شمشچ شیپ راهب هرهچ

.... شیاه هیرگ

.... شیاه هجض

هرهچ ندید واب دنامیم شناهد رد فرح هدیپس هک دبوکیم راوید هب شتردق مامت اراب قاتا رد

.... هدینش ار شیاهفرح مامت هک تسا نئمطم شردارب

... دوریم بقع هب هدیسرت ووا دوریم شرهاوخ تمس هب مارا مارا

رکیپسا یور و دریگیم ار ونا دنزیم گنچ عیرس و دنکیم شا یشوگ هب یا هراشا یلعریما

.... دراذگیم

. ووووولا .... وووولا -

.... هدیپس .....ها..... یتسه ..... هدیپس ....

..... وووولا ..... یتفر اجک

ورادص ....نا تسا تخس هزادنا زا شیب شیارب مه شرواب و دونشیم هک ییادص هب بجعتاب

.... درکیمن ار شرکف هک دوب هدروخ هبرض ییاج زا مه ....زاب تخانشیم مه بوخ تخانشیم



... دوب هدرک والشل دوب هدیرپ هدیپس خر زا گنر

هنرگو ، مریمب نک اعد طقف اضر : تفگ طخ تشپ درف هب ور هدش لر تنک ییادص اب یلعریما

حالهل.... تنوخ

..... دبوکیم راوید تمس هب تینابصع مامتاب ار یشوگ

.... دنزیم یلیس و دربیم موجه شتمس هب

.... دشکیم ار شیاهوم

.... دهاوخیم باوج و دنزیم هرعن

..... دنکیم هیرگ طقف شرهاوخ اما

لکش نیرتدب و عضو نا هکاب یتقو یتح و شندرک سامتلا و شندرک هیرگ .... دتفیم راهب دای

هچ؟! شزورما راک ،اب دوب هتشک ار کرتخد .... درک زواجت شهب

؟! هشحاف یشب هک دوب تمک ناه؟!.....یچ متشاذگ مک تساو یچ ....هگم یتشک ونم هدیپس -

هک نم رس وت کاخ ....! هشردام باختنا هب شنتفر هار یتح هک یا هنن هچب باوخ ریز یشب ....

.... نوتمه هب تنعل وت.... هب تنعل ....! یشابن مرهاوخ وت

..... یدش فیثک ، ییوگغورد

.... دنزب کتک ای دنزب داد دنادیمن و دنزیم هرعن

.... مراد شسود :نم دیوگیم نایرگ هدیپس

یب یاضر نوا قشاع هک یدروخ هوگ وت : دنکیم هراپ راسفا و دریگیم رگ ریما

هنک.... میدقت یتسدود و شدوخ دیاب دش قشاع یکره هگم یتنعل .... یدش تیصاخ

مریما .... متراچد .... متقشاع مریما .... متنوید .... مراد تسود .... متقشاع نم ریما »

«.... مراد تسود

.... هتفرگ ار شیاپ و تسد کرتخد ها تسنادیم مه شدوخ ، دنکیم ضغب

.... دریگب مارا ات دنکیم ریشکاخ و دروخ و دنکشیم دیا یم شتسد مد هچره و دریگیم نونج

.... دنیا ادصباالیم ورس همه نا ندینش اب شردام وردپ

.... دننکیم شهاگن بجعتم ناشرسپ ندیداب

دوب.... نامه نتفگیم هک رخا میس هب

... دریگ مارا ات تسکش و تسکش



.... شنادجو باذع یاپ دراذگب دیاب دراد رمع ات تسنادیم اما

.... تسین ریبدت ار هدرک دوخ

.... دوب هتفگ دازهب

.... تخادنین مه شکرهاوخ بناج هب یهاگن یتح هک دوب هتسکش شبلق

تفگ: و درک شردپ و ردام هب ور

.... مرازیم ماپو اجنیا هگید هن مراد هدیپس مسا هب یرهاوخ هن زورما زا

؟ یتسنودیم مهوت : تفگو دز یخلت دنخشین درکیم شهاگن سرتاب هک شردام هبور

.... دنکیم شرسپ هاگن اج همه زا ربخ ویب بجعتاب شردپ و دربیم ورف رس شردام

ونم یتساوخ هگا :ردپ دنزیم وبل ددنبیم درداب ار شنامشچ و دریگیم شردپ زا هاگن یلعریما

.... هزاب تور هب هشیمه منوخ رد ینیبب

درک عمج ار شلیاسو و تفر شکسورع غارس تعرس وهب دوش هدز یفرح ات داتسیان رگیدو

..... درب شدوخ ابو

و ددرگیمرب اوا غیج یادص ندینشاب مه راهب و دهدیم رس یلا حشوخ زا یدایرف راهب ندید اب اوآ

رد مکحم و دوریم شفرط وهب ددنخیم قوذ واب دنیبیم ، دودیم شفرط هب هکیلا ح رد ار اوا

ورس هب هک یا یپ رد یپ یاه هسوب هک تسا رارق ویب گنتلد ردقنا .... دشکیم ششوغا

نا هب هک تسیدایز یگتسباو زا ناشن شا هدش یراج یاهکشا و دنزیم شتروص

.... دراد کسورع

.... منوج هبلا مدش -هفخ

اب بیجع و دننیشنیم شلد هب هناورپ رازه نارازه .... شدسوبیم و ددنخیم شینابز نیریش هب

. دریگیم مارا کسورع نا ندما

دنک... یگدنز و ددنخب ات دراد ار یسک شییاهنت یاهزور هک راگنا

.... دوب گنتلد یدایز کسورع .... دسوبیم و دزیریم نابز مادم و دوشیم نازیوا شندرگ زا اوا

تدم رد رگا دنچره یزابمه و تسود کی زا رتارف دیاش دوب یرگید زیچ شیارب راهب رخا

.... دنشاب هتفرگ سنا رگید مهب یهاتوک نامز

!!!!! دهاوخیمن ای دهاوخیم ای رگید تسا لد

وریگ نا رد ات دوشیم راک هب تسد و دوریم شیگشیمه هاگیاج هب ندیسر ضحم هب یلعریما

.... دهد شنیکست دناوتب یرامرهز نا دیاش شا هتفشا نهذ راد

.... تسا لا حشوخ دوجوم ود نا یپ شهاگن و دوریم یاباال هعرج

... دوب داش مهوا شاک

.... درابیم شیارب فرط همه زا دوشیمن شرواب



یمهرم هک دوب هدرک ورف اتهت نانچ مه نا دوب هدز ار شرجنخ تشپ زا شکرهاوخ رابنیا

نانچ شدوجو نمرخ رد یشتا هرابکی وهب دوب هتشاذگ شتریغ یور تسد ... تشادن شیارب

.... درکیم دود راگیس و تفریم باال کیپ کیپ و دریگ مارا تسناوتیمن هک درک رو هلعش

.... دنکیم راتفر کرحتم یا هدرم دننام یلو دهدیم ناشن لماک تسیا کی شیتایح عالمئ

.... دربیم نامز شندش اپرس هک دز شا هشیر هب یا هشیت شکرهاوخ

ما؟!» هدنز نم :«ارچ دیوگیم دوخ دناواب هتسب شلتق هب رمک شا هداوناخ بیجع

دنیبیمن یبا اما دراد شطع و دشاب مارا دهاوخیم و تسا شتا هچراپکی شدوجو همه و دمهفیمن

دنک.... شوماخ ار شنورد مشخ ات

رس کرتخد ..... دننکیم یگنتلد عفر مه شوغا رد هک دشکیم یدوجوم ود نا تمس هب شهاگن

... دوشیم دنلب شنیریش ههقهق و دیوگیم یزیچ و دنکیم شکسورع شوگ رد

و یتحاران و صرح همه نا اب شا هدعم ، هداتفا ادص وهب دوریم مشلا یگنسرگ زا شمکش

.... دزاتیم هناشکرس و دنکیم تیدوجو عاالم دروخیم هک یرامرهز

دنیبیم هک ار ینوراکام زارپ باقشب ، دوریم هناخزپشا تمس وهب ددنبیم درد ارزا شنامشچ

مهباال ار شهاگن یتح و دنکیم ندروخ هب عورش یفرح نودب ... دوشیم ییاوه شلد

.... دروا یمن

... تسا ریگرد شرکف دروخیم اذغ

دنک... ناربج ات تسا رظتنم ، دشخبب دناوتیمن و هدرک هنیک

شراک و شمسا شیسناش یب زا وحاالهک هتشاذگ شمد یور اپ بیجع هک اضر زا اصوصخم

.... دننزن رود ار هکوا دروارد شکرهاوخ واو رس هب بالیی نانچ هدش، شاف

محال موجهدروم ات دنک یراتفر دسرتیم و دساره یم شینابصع هداعلا قوف یور ورس زا راهب

..... دریگ رارق شت

..... تسا هدرک پک هراچیب کرتخد هک تسا روا هرهلد نانچ شزور حلاو ونا شریگردرکف

باوخ اتهب دیوگیم هصق و رعش شیارب ردقنا و دربیم شقاتا ارهب ووا دهدیم ار اوآ یاذغ

.... دوریم

.... تسا باوخ زارپ شنامشچ و دشکیم یا هزایمخ

شراسخر زا گنر هرابکی وهب دوشیم یلعریما تسد ریسا شیوزاب هک دورب شقاتا هب دهاوخیم

.... دوریم

ردقنا دمهفیم شتروص حتلا وزا دزودیم ریما رامخ و هدز خی نامشچ ارهب شا هدز تهب هاگن



فرط هب رتشیب ار وا ریما هک دنک ادج ار شدوخ دهاوخیم ، هدش تسم هک هدروخ

.... دناشکیم دوخ

و بذعم کرتخد .... دناشنیم شیاهاپ یور ار ووا دربیم شصوصخم یلدنص تمس هب شدوخاب

.... دنکیم دادیب شنامشچ رد سامتلا و دنکیم شهاگن نایرگ

..... دنیبیمن یلع ریما

... دنکشیمن ار شرورغ یلو هدیسرت هانگیب کرتخد دنادیم

.... شندوب بوخ جوا ینعی هدروا شیارب ار اوا هک نیمه

.... دزودیم راهب هدیسرت نامشچ ارهب شخرس نامشچ

.... دناوتیمن دنک،یلو رارف دهاوخیم نازرل

.... درادن یا هدیاف شیاه وقتال تسا چیه وا ربارب رد شروز اما دوش شمیلست دهاوخیمن

رامخ تسا دایز یندیشون زا هتفرگ تاشن هک حلا نامه واب دنزیم یدنخشین

بل یا هدش مب یادص واب دتسرفیم ششوگ تشپ هبار شا هدش ناشفا یوم ..... دنکیم شهاگن

منیا یلو ، تقاتا یرب ینک رارف یاوخیم و مزا یسرتیم منودیم ، تسین بوخ :حملا دنزیم

وت..... سرت هن منک رکف مندش مورا و مدوخ هکهب مهاوخدوخ ردقنوا منودیم

واب دکچیم کرتخد کشا و دوشیم نآ رب دیزم مه شندب شزرل و دبوکیم هنیس رد نانچ شبلق

ادخ.... وروت ..... مرب رازب : دیوگیم مولظم و هناسمتلم حیتلا

مارا و هتساوخ هب زج حتلا نا رد هک دربیم شرس زا شوه و دنکیم شتسم نانچ کرتخد یوب

.... درکیمن رکف یرگید زیچ هب شدوخ ندش

.... مشیم مورآ تدوخ اب طقف منکیم ساسحاارچ منودیمن و ینک ممورآ -دیاب

وح شندش دنلب ضحم وهب دنک اهر تخس باذع نا ارزا دوخ ات تسا رارف هار بندلا کرتخد

.... دیشک نوریب کانسرت و مرگ شوغا نا ارزا دوخ شلداعتمان لا

... دوش رود هک دیودو تساوخ شناج یب ناج مامتاب

.... دنوشیم شباذع هکلم ناتسد ریسا شرمک یلعریما دنلب مدقود هاراب هنایم

رد میتسه ؟ اجک : دنزیم چپ ششوگرد و دوشیم مخ نابرهمان ، دبسچیم شربتس هنیس هب تشپ زا

! نوتمدخ

دتفا... یم هشعر هب کرتخد ونت دوریم اوه هب شا هدنخ ههقهق

ار.... حشلا دمهفیمن و دنادیمن

هداد.... تسد ارزا شلقع هک لکلا باالی دصرد مهاب ،نا هدروخ ردقنآ

.... هدرک ذوفن شنورد ناطیش راگنا

.... دزادنا یم شلوک یورو درب یم کرتخد یوناز ریز تسد

... دشکیم غیج سرت زا کرتخد

.... ددنخیم هرابود و دنزیم شتشپ هب یمکحم هبرض و ددنخیم دنلب ریما

ًال صا ، دوشیم زااالن رت هدنمرش کش یب دیایب شیاج رس شلقع ادرف رگا هک دنکیم هچ دمهفیمن



... درمیم

.... دوریم اهارباال هلپ

.... دنکیم زاب ار قاتارد

... دوشیم شا هریخ رتکانسرت یدنخبل و کانسرت یا هفایق واب دنکیم شترپ تخت یور

.... دربیم امغی وهب دردیم هرابود هرابود

.... دنکیمن یهجوت و دنزیم

... دراذگیمن یتشگرب چیه یاج هک دبوکیم کرتخد هرکیپ ورب دوشیم گنس ردقنا

و مسج رکف و کرتخد دوبک ندب نتو رب دزاتیم ناشک هزوز و دروآ یم رب رس شیناویح یوخ

... دنکیمن ارمه شا هدش ملا دگل حور

.... دنکیم مامت دوخ قح رد ار ندوب زواجتم

..... دنکیمن اهر مهزاب دوشیم شوهیب درد زا مه یتقو یتح

کرتخد فیرظ نت یور ششطع ندش وخیلا تذل رس زا مه شدوخ ات دوریم شیپ ردقنا

.... دوشیم شوهیب

..... تشاذگن ناربج یارب یهار چیه و

شدب و بوخ اتهب دوب هدنامن یلقع یرامرهز نآ اب !اما توافت الیب صا دشاب بوخ تساوخ

دنک!!!!! رکف

. دنکیم ساسحا شندب رد هک یدرد و دنکیم زاب مشچ

.... دوشیم یعادت شیارب بشید مامت قاتا یاضف ندید اب

.... دوشیم دنلب هرابکی وهب دسرتیم

... دوشیم دنلب شخا یادص هک دشکیم ریت نانچ درد

جارات هب ار شندب نکمم لکش نیرتدب هب مهزاب بشید هک دنکیم یدرم هاگن راجزنا اب

.... دوب هدرب

.... دنوشیم یراج شیاهکشا و دنزیم صرح

و دوشیم دنلب تخت یور زا دناشوپیم شنایرع ندب رود ارهب هفحلم هکیلا ح رد هتفوک یندب اب

.... دنزیم نت وهب درادیمرب رانک و هشوگ ره ارزا شا هدروخ رج یاهسابل

هب بشید هک یگرگ نا راگنا هک تسا هدیباوخ مارا نانچ هک دتفا یم درم هب شهاگن هرابود

!!!... تسینوا ، دروا شرس هب تسناوت رهبالیی شندرک هراپ هکیت دصق

!!!... دوب اما دوبن قشاع رگید

!!!... دوبن اما دوب هدش رفنتم

شتشپ ،وا دنشاب شا هیلع ایند همه رگاو تفگیم دوخ هکاب یدرم زا مه نا دوب هدروخ مخز

.... تسا

.... دوب هتفرگ دای ارمه یگدادلد مسر و دوب هداد لد

.... دوب نیگنس یدایز دوب شناج هک یسک زا ملظ همه نا شکچوک یایند رد



دما.... ویم تفریم نایم رد کی شیاه سفن

.... دیمهفیمن ار شلد هکحلا دوب هدش ناریو یروط شکچوک یایند

دوب.... نیگنس یدایز شیارب قاتا یاضف

.... تفریم دیاب

.... هناخ نا زا

رهش.... نا الزا صا هن

... شیارب دوب رجز روآدای هک دشاب ییاوه رد تسناوتیمن

.... دربیم هانپ شکچوک کقاتا هب

..... شیاهایور یناریو یارب دیرگیم

.... دتفیم حیلا ویب فعض اتهب دهدیم رس هیوم ردقنا

" گرم زا باالرت میراد رگم دیا،" یم دوخ هب هظحل کی

ات دوریم .... دنزیم نوریب قاتا وزا دنکیم عمج ار شلیاسو مامت یناهگان میمصت کی یط رد

.... دنیبب ار شباذع هکلم دشابن

..... دتسیا ،یم درادن یلوپ دسریم شنهذ هب هار هنایم و دوشیم ییاریذپ دراو

"! ینیبیم ،ونم ااامتدنب منم ادخ " دنکیم ضغب

.... درادن ندنام ناوت زاب هک تسا رپ شلد ردقنا

دوشیم ثعاب ییادص هک دوش جراخ شهاگلتق زا رتدوز هچ ره ات دهدیم شیاهماگ هب یتعرس

..... دتفیب شنت هب یا هشعر

ار رد دهاوخیم دراد هک یتعرس تیاهن هکاب دوریم راهب تمس هب شدنلب یاهمدق اب یلعریما

.... دوش جراخ دنکو زاب

شا هنیس تخت هب کرتخد هک دشکیم ار نا نانچ و دسریم کرتخد یوزاب هب تردق رپ شتسد

.... دروخیم

نک ملو تفگ: دیزرل یم شیادص هکیلا ح رد راجزنا و ضغب اب شتروص ریوصت ندید اب راهب

.... مرب رازب

.... دنیشیمن شوخ شقاذم الهب صا کرتخد هلمج و دوریم مهرد درم یاهمخا

.... هدرک یطلغ هچ بشید تسنادیم

.... تسا هتشاذگن ششخب یارب ییاج چیه هدرک هک یراک تسنادیم

.... دنادیم ار شیدایز طلغ مه شدوخ

.... درادن وسرت هنن هچب یاضر نا زا یمک تسد شرگزواجتم دوخ دنادیم

..... هتشاد هگن ار کرتخد هناردلق وزاب هدرک یطبخ هچ دنادیم

؟ یرب یاوخیم اجک : دنکیم مخا



دوب..... انعم مامت هب یشحو کی بشید هک راگنا هن راگنا تسا درسنوخ

ال ...صا نوتسربق مریم ... تفاثک نزن تسد : دنزیم وداد دبوکیم شا هنیس تخت مشخاب راهب

ونمو تدوخ یخلا وریگب ممنوج ایب ال ،صا یتفرگ و تماقتنا هکوت .... مریمب مریم

هک نوویح مسا فیح ال ...صا نوویح مرازیب تزا .... مرفنتم تزا یلعریما نک.... تحار

سپ..... وت...وت یور نرازب

.... دنامیم شناهد رد فرح و دنیشنیم شتروص هکهب یمکحم یلیس

ریما شوگ هب یلیس شدازا تسد اب شمشخ همهاب و دنکیم شراکبلط و یصرح هاگن هدز تهب

دتفا، یم زک زک هب شدوخ تسد هک دنزیم

ودقباال!!! ابنا تسا نیگنس شتسد بیجع وهک دنکیم شهاگن بجعت هدید اب درم رابنیا

یفرح نیمه رطاخ ،هب هدرک یملظ هچ تسنادیم شدوخ و دوب شقح اهنیا زا رتشیب دوب شقح

.... دزن

؟! دوباجک شلوپ ال ....صا دورب تشادن ار ییاج

.... دورب دراذگب دیاو محر هب شلد درم هک درک شهاگن هریخ طقف

وروت ، منومب هنوخ نیا وت منوتیمن ، مرب رازب یراد تسود یسکره نوج : دنکیم همزمز ناالن

.... مرب رازب ... منکیم تسامتلا .... نکن منیا زا رت تخبدب ، نیبب ....ونم مرب رازب اوا ناج هب

.... دنکیم اهر اجنامه و دناشکیم ییاریذپ تمس ارهب راهب و دنکیمن یهجوت

... دنیشنیم شصوصخم لبم یور

با مهار ریما گنس لد هک مولظم ردقنا ، دنکیم هیرگ و دزیریم ورف و دوشیم راوا راهب

.... دنکیم

و یشکیمن ونم ...ادخ....ارچ یتنعل .... یتنعل ! یراین مرس هک دوبن یراک ... مرب رازب ریما -

.... مدزن ومد مدروخ رمع هکهی یشامق نیا زا ینک متحار

طقف ،اما دریگیم شدوخ ندوب یشحو زا شلد و دنکیم شهاگن طقف و دنزیم شتا یراگیس ریما

! نطاب رد

صاقت ات یشاب دیاب ؟متفگ متفگ یچ هتفرن هک تدای : دنزیم هرهچ هب رورغ زا یدرسنوخ باقن

.... یدب

شناوتان و کچوک یاهتشم و دنکیم هلمح یلع ریما هب راو هناوید نانچ و دوشیم دنلب و تفشارب

.... دوشیم عفد یلعریما دنمونت یاتسد طسوت همه هک دبوکیم شا هنیس ورس ارهب

... دوب شا هیناث کی یارب ندوب هناوید

.... دزیم شیاهمخز و مشخ اب

.... دزیم شا هتشادن یاهوزرا و هصغ اب

.... تشادن یمهرم هک دزیم ییاهدرد اب

شکیم غیح و دوشیم ،ادج دوب شباصعا یور شدنخزوپ و دنزب ار ریما تسناوتن



هک یدرک ور یراک ... یدرک هل تاهاپ ریز و یتفرگ و ....مبلق یدیرد ور :منت دنزیم دوداد

ردقنیا مزونه .... هریگب و مقح دایب ات مرادن و متشادن ور یسک .... مدوب شبظاوم مرمع دق هب

.... مرب رازب .... مرب رازب منک....طقف تنیرفن دایمن ملد هک مراد تسود

هب نیگمغ ینامشچاب یلعریما و دایم دورف لبم یور شرانک اجنامه و دوشیم سح یب شنت

.... تسا شزور حلاو نیا ببسم دوخ هک دنکیم هاگن یکرتخد

.... دوب داش مهزاب درد دوجو اب اهزور نا

.... دراذگیمن اوا هیرگ یادص هک دنزب یفرح ات دنکزاب نهد تساوخیم

.... دوشیم هدنک شبلق راگنا و دنکیم شکسورع نایرگ تروص هاگن

.... دریگیم شوغا رد ار شکسورع و دوریم شتمس هب

..... ددرگیمرب شکسورع نابل هب هدنخ ات دهدیم شیرادلد و دسوبیم

شضوع دراد اوعد ایند همهابرگا " دنکیم رکف دوخاب و دنیشنیم راهب نابل یور خلت یمسبت

" تسا هوک شکرتخد یارب

... دزیریم شتسد یور و دتلغیم کشا

.... دوریم راهب تمس وهب دراذگیم نیمز ار اوا

.... دزادنا یم ششوغا رد ار دوخ

! هدش،هرا خوا تلد تفد ییاباب : دیوگیم نیریش

هکیروط هب دنلب و دنکیم لغب ار کرتخد و دزودیم ریما نامشچ ارهب شراب شنزرس نامشچ

تبحم نم دموا یکی هدش... خوا ملد مزیزع هرا : دیوگیم دسرب یلعریما شوگ هب مه شادص

یایدب هک درک یراک همه ... تفر و درک هتسباو شهاگ ویب هاگ یاه تبحماب ور هدیدن

.... هشیم خوا و هنکشیم شلد هک تفگن شدوخاب یلو هنک خیلا نم رس و نورگید

یش؟ بوخ رتکد میلب : دنکیم جک ندرگ اوا

؟! زیچ هی زج هشیمن بوخ یچیهاب : ددنخیم هصغاب و دسوبیم ار شرس

یچ؟ : دیوگیم لا حشوخ اوا

.... شدوخ شیپ هربب ونم ادخ نک اعد اما مرادن ندرک نیرفن :لد دکچیم شکشا و دنکیم ضغب

؟ مشیم انهت نم یلب وت :بخ دنیچیمرب بل

.... هتفیب تنت هب شخ هرازیمن ، هتبظاوم یراد اباب وت مرب تنوبرق -هن

یلا؟ دناباب -وت

.... هرادن مسود مسک چیه ، مرادن ور یسکچیه نم -هن

له مگیم ییاباب !هب نکن هیلگ : دنکیم کاپ ار شیاهکشا شکچوک ناتسد اب واوا دزیریم کشا

هنت.... شاوعد دلک یکاژتتی

.... دسوبیم ار شیناشیپ دوشیم مخ وددنخیم

.... دنکیم شهاگن صرحاب یلعریما

دوب.... هدننک ناریو دح هچ هکات دربیم یپ شراک قمع هب دراد هزات



..... کرتخد ییاهنت یارب تفرگ شلد

.... شبلق ات دنتفر ورف واتهت رجنخ ندوب هدش شخلت یاه هدنخ

..... تسنادیمن و دوب شقشاع مزونه

هدز..... بوشا کرتخد ابنا دوب هدرک هچوا

..... درکیم لد ودرد شکسورع یارب هک دوب هدیسر ییاج هب شراک

.... شدوخ یارب درک گرم یوزرا و درکن نیرفن

؟!...... شیاهاطخ یارب دنک ناربج دناوتیم هنوگچ و ددنبیم مشچ

نازخراهب #

۳۱ تسپ #

اوا.... اب ندنارذگ تقو دوب هدش شزور همه

.... تشادن ار هناخ زا جورخ قح زونه اما دورب دناوتیم مه طایح دوب هداد هزاجا شرماوا قبط

متح روط هب دوب یرگید سکره رگا هک داد شلیوحت یدنخزوپ نانچ راهب فرح نیا ندز عقوم

.... تشادن سملا نادند و نابز

دوب.... مک مهزاب ، دیشکیم تنم مهایند اتهت دوب رصقم دوخ

..... تشادن یا هدنیا رگید کرتخد هک دوب هدرک یراک ، دوبن هک مک

زاره هک شدولا باوخ تروص وهب دراذگیم شصوصخم یلدنص رد ار دولا باوخ یاوا

توق دوب هدش کسورع نیا بیجع و دیشاپ یدنخبل تفریم نییاپ شرس و دشیم یترچ یهاگ

.... شبلق

؟ یروخب هناحبص یاوخیمن مکسورع ، موناخ -اوا

! مباوخب ...ذبلا منوج لا هبدایم مباوخ -

زا باوخ واوا دوشیم دنلب راهب هدنخ کیلش هک دوریم باوخ وهب دوشیم جک شرس هرابود

....... دتفیم هدنخ هب هرابود راهب هک دنرپیم باال شیاه هناش راهب هدنخ زا نانچ و درپیم شرس

.... دنیشنیم زیم تشپ و دوشیم هناخزپشا دراو یکیش لیاتسا و پیتاب

.... دنکیمن هاگن راهب

..... یضار دوخ زا کدرم دشابن شنت هبرس دهاوخیم چیه، هک روخلد

.... دشکیم راهب هب شهاگن

..... دنیچیم زیم یور هقیلس تیاهن اب دیا یم شتسد مد هک هچره زرف دنتو

.... هدما ایند هب ونابدک رتخد نیا

..... یتفیماهتشا هب هاگادوخان هک دنیچیم هقیلساب نانچ



هب مه دسریم شدوخ هب ومه دنیشنیم زیم تشپ یلعریما هریخ یاههاگن هب هجوت نودب

..... شیاوا

.... دربیمن باسح یلعریما زا اهزور نا لثم رگید

دوب..... هتفرگ ار شزیچ همه ، تشادن نداد تسد زا یارب یزیچ

،،،،،،، ار شلد

،،،،،،، ار شیاه هنارتخد

،،،،، ار شیدازا

ار..... شناج دهاوخیم ار شزیچ هچ رگید

....... دنکیم تحار ار کرتخد مه شدوخ یخلا ومه دریگب ارمه نا

.... دنکیم مامت ار شیاذغ

دنک.... ینیگنس ساسحا هک دایز ردقنا مه نا دوب هدروخن یگزمشوخ نا هب هناحبص تقو چیه

... دوشیم دنلب

جراخ اجنا وزا دنزیم شرس هب یا هسوب و دوریم شکسورع تمس ،طقف دنکیمن مه رکشت یتح

..... دوشیم

... دنکیم کرتخد هب هاگن

دوب.... هدرک سیگ هشیمه لثم ار شدنلب یاهوم

.... هتخادنا لگ یاه پل ابنا شحیلم تروص

.... ندوب ابیز شیگنر یگنر نامشچ

.... شنابل

.... دریگیم رگ شدوجو

... یتتساوخ و دندوب نیریش شنابل مه لوا ِلوا نامه زا

! هنارتخد و دوب فیرظ یدایز طقف

دوب..... هدنام کرتخد بلق رد زونه شرتسکاخ و دوب هدرب جارات هکهب یا هنارتخد

..... دوریم و درادیمرب ار شفیک یلطعم نودب و دوشیم خلت شنیریش تاقوا

*********

.... تفریم لمع قاتا هب دیاب و تشاد یسنا ژ روا ضیرم

.... دوب ناحارج نیرتهب وزج دوخ هدر ورد دوبن یسک مک مه وا یلو دوب یتخس لمع

... دهدیم هیکت شقاتا یلدنص یور یگتسخ اب



.... دهدیم نوریب یتخساب ار شسفن

ار شدوخ و دیسرت هظحل کی دهد ناج شناتسد ریز شرامیب دوب رارق هک دنکیم رکف یتقو

.... تخاب

.... درک ار شش تال مامت ودما دوخ هب عیرس یلو

.... تشاد بجعت یاج درکیمن رگا شندوب یار دوخ و سفن هب دامتعا همه ابنا

.... درک رکش ار شیادخ

سفنو هتسشن هنوگنیا هک دوب هدرک ناهنپ اجک رد ار شیادخ درک راهب هب عمط مشچ هک یعقوم

؟! دنکیم رکش ار شیادخ و دشکیم هدوسا

.... دوریم و دزاتیم مهزاب هک تسا تحار مه ردقنا

.... دوشیم دراو ندز رد نودب دازهب

.... دراذگیم شگنت مه یدیشابن هتسخ و دنزیم دنخبل

؟ هنوخیم سورخ تکبک هدش -یچ

هک فیح یلو مرب یردنب ماوخیم ممدوخ ! هنوخن مکبک ارچ : دنیشنیم زیم یور لا حشوخ دازهب

... هتسب بوملا تسد

هدش؟ یچ بخ : ددنخیم یلعریما

درک... رارف تخبدب مرخآ هک هدجیه تبثم زارپ ینتفرگ هلب هچ منوا و متفرگ ور هلب هرخ -باال

؟ ینزب تکرح ای یریگب هلب یتفر هن... یتسین وشب مدا -وت

یا هگید راک هبوخ ، هرادن هزم تکرح نودب هک هلب مدعب .... یدشیم مهوت هک هندش مدا هب -هگا

! مدرکن

.... دوبایح یب هشیمه دازهب و دزادنا باالیم وربا

هتفرگن یسورع یدید تقو هی هنرگو یدب در باوج شهب هک رتهب نومه هک مگب هنارت هب -دیاب

.... تشاذگ تلد گنت مه هچب هی

... هشاب اوا هی هگا اصوصخم یاو : دیوگیم هدز قوذ دازهب

! سا هنارت شردام هبوخ :زاب ددنخیم خلت یلعریما

.... دوشیم نوخ شلد مه دازهب یتح

.... ندوبن اتود یکی الشت کشم و دوب هدیشکن مک مه یلعریما

؟ یدرکن ادیپ یسردا -چیه

هچ نراد تسین مولعم .... نتسه تاراما هزره نوا اب ریپ راتفک نوا و نتسه هیکرت ارسپ -



؟! ندش میسقت هک نروخیم یهوگ

.... دوشیم تشم شناتسد صرح زا

.... دنتشذگ تخس هچ هک دتفا یم ییاهزور دای

دوب.... هدیشچ ار یردام یب معط شکسورع

.... دشیمن رپ هروج چیه شیاهنت

.... دریگیمن ار یمان ردام غارس رگید ، راهب روضحاب حواال

.... شندش اهنت یارب تشاد ساره مه زاب

.... دورب راهب تشاذگیمن ، یتمیقره هب یلو

.... دنامب دوب روبجم راهب

.... شندوب هانگ یب دوجواب یتح

.... دیشکیم شود ارهب همه روج هک دوب یراهب راک هک ندیشک روج

.... دوب زیچ همه راهب یارب یتح شکسورع

... دنکیم شقیفر دنمدرد هاگن هریخ دازهب

؟ دوب هدیشک یدرد هچ دنادیم

دوب هدنام یاجرب شدر نامز تشذگ هکاب دوب قیمع ردقنا شمخز

.... دوب قد هنیا دننام و

ینک؟ راک یچ راهب اب یاوخیم -

منک؟! یراک هرارق هگم : دیوگیم یدرسنوخاب و دنکیم شهاگن یلعریما

هدن!ادخ شرازا ... هرب نک لو ور هرتخد ... وشن رخ ریما : هدیم نوریب یبصع و شسفن دازهب

! نکن شرگج هب نوخ همه ،نیا دایمن شوخ ور

! هرب هک مرازب منوتیمن ! سا هتسباو شهب -اوا

.... شقیفر یمهفن نابز زا دریگیم شصرح و هشکیم شاهوم هب تسد یبصع دازهب

.... نینکیم راتفر شاهاب لا غشا هی لثم و رپسبالنوت نیدرک و رتخد -نوا

تلا خد تسین طوبرم تهب هک یلیاسم :وت دنکیم مخا یرارکت یاه فرح زا هتسخ یلعریما

.... نکن

هدن.... شرجز ،وت هینابرق شدوخ نوا هدن، رجز و رتخد نوا : دوشیم یبصع دازهب

تدوخ ونمو ینزیمن ور یلصا فرح ارچ : دیوگیم کشاب و هنکیم هاگن شقیفر هب هنافاکشوم



؟ ینکیمن وخالص

!!! تسین ریپ راتفک نوا رتخد راهب : تشادن یا هراچ

هیچ؟! تروظنم : دسرپیم بجعتم

.... دوب هدروخاج

.... دوب یبصع دازهب

.... درکیم شتیذا راهب ندش تحاران

... دوش شاف زار نیا تساوخیمن

.... دروخیم یکلهم هبرض راهب اعطق

، یداع حتلا وت هن هتبلا ، تفگ شوهم دوخ : دیوگیم لیم ویب دشکیم شیاهوم یوت یتسد

تسین راتفک یدیشمج نوا رتخد ال صا تسین شرهاوخ تفگ راهب ندید اب دوب تسم هک یعقوم

.... هرایم شدوخ شیپ و شتدزدیم هدوب هچب هک یعقوم راتفک نوا و

ونیا دازهب : دیوگیم یناشیرپ واب دتسیا یم دازهب یور هب وور دنزیم رود ار شزیم یلع ریما

منک؟!...... یراک نیچمه هلا حم هک منک شلو ور هرتخد هک ینک راداو نمو هک یگیمن

هک تسا یکرتخد یزاب نیا درف نیرت هانگ یب دنادیمن و درم نیا ندوب هدند کی زا دشکیم یفوپ

شا!!!!...... هدنیا زا هن دنادیم هتشذگ زا هن

ربخ شیچیه زا رتخد نیا مگیم مراد ؟.... مگیم یچ تهب مراد ! هریمن تشوگ وت فرح ریما ـ

؟!.... هنودیمن یسک ور هدوب یچ شفده و هداد یزاب ور همه تفاثک ....نوا هرادن

شقن شنامشچ ولج ار هدروا کرتخد رس هک ییاه بال مامت و ددنبیم یا هظحل یارب ار شنامشچ

.... ددنبیم

..... تسین ریبدت ار هدرک دوخ

دوب.... نکش رمک یدایز درکیم باسح هک یفرط ره زا شتینابصع

...! منادیمن دوب هتفگ کرتخد

....... دنداد یمن مهار و هدوبن ناشیگدنز وحااالت مادکچیه وت نم دوب هتفگ

؟ ینزیم فرح نانیمطا اب ردقنیا اجک زا :وت دیوگیم و دشکیم شیاهوم هب یتسد

ینت هک دوب هدز دصرد تشه ودون ........و راهب و شوهم زا متفرگ یا نا ید شیامزا ـ

!!!!!!!! نتسین

.... دنیشنیم و ددرگیمرب شزیم تشپ

ونیا هتشادن وا هب یطبر و هدوب غورد همه ، هدرک هباپ هک ییاه شتا همه ، دنکیم رکف دوخاب

......!!!!!!! تسیدرمان رخا ونیا هدروا شحور و مسج رس ارهب بیسا نیرتشیب طسو



دیا... یم شرانک دازهب

مشچ لباق یتحار نیا هب دوب هدرک یلع ریما هک یراک یلو دنک ییوجلد دهاوخیم

..... دوبن یشوپ

...... دوب هدروارد هراچیب نا رس ار شکرهاوخ تالیف رتدب همه زاو

... دهدیمن طخ اج چیه هب شرکف دلاو میم ار شیاه هقیقش

دنک.... در ار راهب تساوخیمن مه رضاح حلا ردو

... تسه شگرم هچ تسناد یمن مه شدوخ

.... دشاب شکسورع و دوخ رانک راهب تساوخیم یلو

.... رتکیدزن ردارب وزا تسه شقیفر دشاب هچره ؛ دوشیم تحاران حشلا ندید اب دازهب

..... شتخانشیم

.... دشکیم باذع دراد دنک سح تسناوتیم

دما..... یمن رب شزا یراک یلو

..... هنوخ مریم هدب....منم ماجنا نوا هک هاوخب یناضمر رتکد زا هریمن یلمع چیه هب متسد ـ

.... مینکیم ادیپ یهار هی نکن تیذا و تدوخ هشاب ـ

!!!! هشب ناربج داوخب هک هدنومن یهار : دنزیم دنخزوپ

..... دوشیم جراخ رد وزا دنکیم ضوع شتک اراب ششوپور دازهب یروابان و تهب نایم ردو

( راهب )

.... تخیریم نابز ودما یم زان میارب اوا

.... داتفا هک دوب یقافتا نیرتهب اوا میاه یتخبدب همه نا نایم

.... تشادن یغورد

.... شیاه ندوب نیریش همه و دوب شدوخ

.... شندوب و دوب مرگ هبوا مبلق

..... دنکیم زاب اهنا یقاب یارب ار وهار دکچیم منامشچ زا یکشا هرطق

.... مراد سرت

زا! سرت مه نا

..... هرابود نداد تسد زا

.... مفعض هطقن دوب هدش اوا

.... دشیم رپ شیاه هدنخ واو روضح هکاب دوب هدش داجیا میاه ییاهنت نایم رد یدیدش یگتسباو

..... دوب یدایز ما هدید مغ لد یارب میاهزور نیا یلا حشوخ لیلد اهنت

.... مینیبب :بژلا دروا ارباالیم نا تسه شتسد رد ید یس هکیلا ح ورد دودیم متمس هب



.... مینیبب : مدنخیم

شلخاد ار ید یس و هدرک نشور ار ونا موریم شخپ هاگتسد تمس وهب دوشیم یهار بندملا

.... مراذگیم

.... میوشیم ندید لوغشم مه اب

دوب..... هدید راب هاجنپ زا شیب دیاش و دوب شا عالهق دروم ید یس نا

.... شندید زا دشیمن ریس مه زاب اما

.... دوب گنها نیرتهب میارب مه شلد هت زا یاه هدنخ

هدش مهم یدایز میارب هچب رتخد نیا مراد و متشاد هک ییاه یریگرد همه نیا نایم رد منادیمن

..... دوب

.... مدوب یفرط ره زا منداتفا رظتنم ناره هک دوب یکیراب طخ یور میگدنز

..... دوب مه شیاه هدنخ واو شوخ ملد یلو

دناوتیمن رگید ممهفیم ، دشکیم هک یرادشک یاه هزایمخ و دوشیم مامت شیجنفسا باب

.... دنامب رادیب

یزیچ دولا باوخ و دنکیم مندرگ رد ار شرس .... شمسوبیم و دزادنیم مشوغا رد ار شدوخ

... دنکیم همزمز

..... دهدیم ناشن 10ار ددع هک منکیم سنلا رانک هداتسیا تعاس هاگن

.... موشیم باال هقبط یهار و موشیم دنلب مشوغارد هداد ومل شمراشفیم مشوغا رد رتشیب

.... درب یم شباوخ هصق نودب

.... دوشیم شیدوسح مه هچب نیا هب یتح وملد منکیم شناموصعم تروص هاگن

.... درب نتشک زرم ات ارم هک یکیرات نیمزریز عون زا منوا هکانسرت ندوب اهنت

نا یهایس دننام هک اه نیمه زج یتارطاخ نم یلو منک رکف اهزور نا هب عجار مهاوخیمن

... مرادن و متشادن ندوب اه نیمزریز

.... دردب ار ومنت دیایب تسم مهزاب مدیسرتیم و دوب هدماین

.... موشن مشچ وت مشچ اتابوا موش مقاتا یهار رتدوز متساوخیم و متشادن ماش هب یلیم

و مهدیم میاهاپ هب یتعرس هاگادوخان و دزیریم ورف مبلق غیج یادص اب موشیم هک مقاتا کیدزن

... موشیم اوا قاتا دراو و مدرگیمرب ار هدما یاه هلپ

.... بازارپ شرامخ یامشچ و دوب سیخ کشا زا شتروص

.... دنکیم هیرگ و دزادنایم مشوغا رد ار شدوخ مندید اب

.... دریگیم ملد

؟ یدید یباوخ ؟!هچ مکلگ یدیسرت یچ !زا مکسورع هرب تنوبرق راهب هدش؟ -یچ

یتفل وت مدید باوخ : دیوگیم ضغب واب دنکیم مهاگن شا هدیچرب یاهبل واب دنکیم ادج ار شدوخ

مدلک.... هیلگ یلیِا ....نم یتفل و یدادن شوت مدلک تادش یچ ،له



نم مزیزع دوب باوخ هی طقف : مراذگیم شسیخ هنوگ یور یا هسوب و منکیم کاپ ار شکشا

..... مرب ییاج تسینرارق ، ماجنیا

.... دهدیمن ارمه دازا یاوه رد ندیشک سفن هزاجا یتح منابنادنز و متاباب ینادنز عفال

! باوخب مشیپ -

..... تفر باوخ هب مدوب دلب هک ییاه هصق نتفگ زادعب و مشکیم زارد شرانک

.... دنکیم هباپ اولب دنیبب شکسورع رانک رد ارم و دیایب رگا متسنادیم

.... درک مامت مقحرد ار هیبنت نیرتدب اوا ندرب اب دوریمن مدای راب نیرخا یتح

هطقن .....لوا ینک گرم یوزرا هک دروا یم ترس بالیی نانچ .... درذگیمن هداس درم نیا

نکمم راک نیرت تحار تیارب گرم هک دزیریم ار شرهز نانچ نا دعب دنکیم ادیپ ار تفعض

.... تسا

.... شمنیبیم میا، یم نییاپ اههک هلپ زا

.... دنکیم یرارق یب هنیس رد مبلق

... دنکیم هاگن زیت

.... دنرامخ و تسم شنامشچ

..... مرازیب تارطاخ نا ندش رارکت هرابود زا ردقچ ونم دتفیم منت هب یا هشعر

..... منکیم یا هتسها وسالم مزادنیم ریز رس

.... دوشیم سح ، شهاگن ینیگنس

.... دوشیم هدیچیپ متسد چم رود یراصح هک مورب نییاپ مهاوخیم و مرذگیم شرانک زا

.... درپیم منت زا حور

.... مورب هک منکیم وقتال مزودیم شدرس هاگن ارهب مناساره هاگن

.... دنابسجیم شدوخ هب ارم و دنکیم هقلح مرمک رود ار شتسد و دنزیم یدنخشین

! منکیم شهاگن هدزتشحو

.... دوب هدش مهاگن سرت هجوتم

..... دنکیم سوبحم راوید و شدوخ نیبام ارم و دهدیم شیاهاپ هب یا هیواز اه هلپ یور اجنامه

.... تسا دنلب شیادص .... دنزیم کشجنگ دننام مبلق

.... دنیبیم ارم و دنکیم مخ ارمه شرس .... دراذگیم مبلق یور تسد

... دخرچیمن مناهد رد نابز اما منزب فرح مهاوخیم

..... مراد همهاو درم نیا زا ردقچ

یقیمع هسوب و دراذگیم منازرل یاهبل یور بل یفرح نودب و دنکیم متروص رد ار شرس

.... دریگیم

.... دنکیم مهاگن و دوشیم ادج

-ب....ب.....ز....ا....رر.....



هب دوبن شناتسد نایم رد رگا ما هتفراو ونت دسوبیم مکحم و قیمع هرابود و دهدیمن ناما

.... دوب یمتح مطوقس متحروط

..... دریگ مارا دهاوخب هک راگنا ندناسرت هن دوب صرح رس زا هن شندیسوب

: دیوگیم ، دوشیم دنلب هاچ هت زا راگنا هک ییادصاب و دنکیم یهاتوک هاگن منییاپ بل نتفرگ زاگ اب

ورب

.... منکیم شهاگن بجعتم

منک!!! تلو حبص ات مدیمن نیمضت یرن :هگا ددنخیم

مقاتا تمس وهب منکیم ضرق مه رگید یاپ وود میا یم دوخ هب اما دوشیم رتداشگ منامشچ

..... موریم

یوار

.... تساوخ یمرگ یبا شود شلد و درکیم درد شنت مامت و دوشیم رادیب باوخ زا

... دنکیم راوید یور تعاس هب یهاگن و دریگیم شود

.... دبسچیم شیناشیپ هب مخا 12 تعاس ندیداب

نییاپ قبط یهار یمسر سابل ندیشوپ زا ودعب دنکیم نامز ندوب رذگ دوز راثن یتنعل شلد رد

... دوشیم

یاه هدنخ هب حلا نامهرد و دتسیا یم یا هظحل دسریم ششوگ هب هک یا هدنخ یادص اب

.... دهدیم شوگ کرتخد شوخرس

.... درکیم یربلد کرتخد یارب تشاد شکسورع

.... دشکیم رپ شنابل یور زا هدنخ ییاهمدق یادصاب راهب

زاب شردپ یارب ار شناتسد و دنکیم یدنلب هدنخ و دنکیم قوذ شردپ ندید ضحم هب اوا

.... دنکیم

ورد دنزیم شییامرخ و مرن یاهوم رب یا هسوب و دشکیم شوغا رد ار سکسورع یلعریما

..... دوشیم هناخزپشا دراو حلا نامه

..... دنیچیم شنابنادنز یارب ار هناحبص زیم ییونابدک دننام راهب

....، لسع کشالت، لا، قترپ ،با هرک ، ابرم ، رینپ دوب زیچ همه

.... دوشیم عنام یلعریما هک دنک ورمین یغرم مخت تساوخیم

وا ارچ ...اما دراد شتسود مزونه ، دزرلیم شلد و دنکیم شیومخا تروص هاگن یا هظحل راهب

؟!.... دنیبیمن ار قشع همه نیا

.... دادیم شوگ لدو ناج ووااب درکیم ینابز نیریش شردپ یارب مادم اوا



درکیم هک یا هب وابهب دروخیم شکسورع هک تفرگیم وا یارب مه یکچوک یاه همقل یتح

..... تخادنا یم هدنخ ارهب شردپ

.... دوب هتشاذگن ناربج یارب ییاج چیه تسنادیم ، دوب ریگرد شدوخاب زورید زا

.... دریگ مارا شنادجو ات دنک ار شش تال لقادح تسناوتیم اما

... دوب هدز شا هشیر هب هشیت شیاه یراک منادن مهاب وا هک تشادن درد مک کرتخد

دنک لا حشوخ ار ووا دهد ماجنا ناماسبان عاضوا نا رد تسناوتیم هک یراک لقادح

.... دروا یمن شدوخ یور هب اما دیشکیم تلا جخ شروضح زا هکنا اب راهب

..... تسا راهان ندرک تسرد لوغشم

دوب.... هدش شخپ اوه رد یزبس همرق شوخ یوب

اذغ نا ندید اب اهزور نا ردقچ و دوب هتخپ شیارب یرابدنچ و دوب یلعریما عالهق دروم یاذغ

.... دزیم قرب شنامشچ

"! نتسه مکش هدنب اهدرم " تفگیم هشیمه شا یب یب

... دزیریم شنامشچ زا کشا یا هرطق یب یب یروادای اب

... دننکیم کرت ار ،وا دراد تسود ار سکره ارچ تسنادیمن

..... شنابرهم لثم

دوب... اهنت مه زاب شندوب دوجو هکاب شریما لثم

.......!!!!! سب و تسا ییاهنت شیگدنز نوناق

.... دنکیم شکشا زا رپ تروص هاگن یلع ریما

... دسانشیم ار حاالشت

. دوب هداد شدای یب یب ار نتخپ یزبس همرق دوب هتفگ شدوخ

ای!!!! درکیم هیرگ یب یب دوبن زا االنمه

.... ندوبن اتود یکی شدرد

.... درکیم ینیگنس شفیحن نت یور درد فرطره زا

دنک..... لا حشوخ ار کرتخد ، شغورد نتفگ تسار اب دناوتب دیاش

!!! راهب -

!!! شیادص ، دوریم شدای ندز ضبن ، دتسیا یم شبلق

.... دیبلطیم ار نا شدوجو بش و زور هک دوب ییاون نامه شیادص

!!!!، تسویپ ایور هب اهزور نا دوز هچو

.... دنزب ار شیاهفرح هیقب ات ددرگرب تسا رظتنم ،اما دنیبیم ار کرتخد ندروخ ناکت

.... ددرگیمرب شتمس هب نازرل راهب

.... دوریم شلد شلیاتسا شوخ یدایز ژتس ندید زا



.... دوب هتشاذگ زیم یور هک یتسد و یلدنص هب شا هیکت و هدنادرگ اپ یوراپ

تسا نیا یارب اهمشچ قرب نا دمهفن هک تسه نا زا رتگنرز و دنیبیم ار کرتخد نامشچ قرب

....!! شدیتسرپیم هناقشاع و دپتیم وا یارب کرتخد بلق زونه هک

..... دریگیم شدوخ ندوب ظملا همه نیا زا مه شدوخ لد

... دنکیم شهاگن نازرل ینامشچ اب تماص کرتخد

... دنزب فرح ات تسا رظتنم

دمآ... یم شک و تشذگ یمن یرییغت چیه هب نامز رذگ و دندوب هداتفا دنک رود یور اه هیناث

! درمیم شیارب مه مهبال،زاب نآ دوجو هکاب دوب یریما شیور رد ور

دوب؟! شمرگ نت رارقیب ردقنیا وا هک تشاد هچ درم نآ رگم

! دیتسرپ یم شیادخ نوچمه و دوب درم نیا قشاع مهزاب هک دوب هناوید شدوخ ال صا

و مسج لتاق رگا یتح دنکیمن رکف وا زج زیچ چیه !هب رگید تسا نیمه دشاب مهفن نابز هک لد

! دشاب تحور

دوب... درم نامه شلیلد و دوب رفنتم شدوخ زا

... دروخیم مهب شدوخ زا مهحشلا زاب تشاد یم تسود ار شکسورع هناقشاع

لقع! مشچ هن دنیبیم لد مشچ اب نوچ ، دنکیم یرای یگداس مههب ،لد دشاب کاپ هک تاذ

... تشاد قرف همه اب هداس کرتخد نیا ردقچ ... دنکیم زادنارب ار شیاپاترس هنافاکشوم یلعریما

... دندوب یمدآ سابل رد یناطیش همه شیگدنز یاهنز

ات دوب هدش یناطیش مه شدوخ هکحلا دوب هدروخن دوب...مک اه نز نیمه رطاخ مههب شماقتنا

!!! تیمدآ سابل رد دوب هتشرف یدایز هک دردب ار یراهب

دنک؟! ناربج هنوگچ ار افج همه نیا هک دشیدنا ویم دهدیم نوریب مکحم ار شسفن

درک؟! ناربج دشیم هکنیا ای دوب ناربج لباق ال صا

و ماقتنا و هنیک مامت اب دوب یلعریما وا ...اما دوشیمن عمج زگره هتخیر بآ شردپ لوق ایهب

قح رد تشاد هک دنک دراو یراهب هرکیپ رب رگید یا هبرض مه زاب هک تساوخ یمن شدب سح

! دنیبب ار شدنزرف دشن رضاح زگره هک شدوخ ردام سکعرب ، درکیم یردام شکسورع

شلد مه زاب اما دروخیمرب لکشم هب هدنیآ رد تسناد یم و تشاد رس رد هک ییاه هشقن مومت اب

دنک.... تافام ناربج ات تساوخ

تخس

هدیمهف ! دریگب ار شرتخد نماد هک یهآ و هدرک هک یملظ زا دیسرتیم نوچ دوب! یندش اما دوب

رید... یلیخ اما دوب

ار راهب تساوخیم هک دوب یزیچ اهنت تداع یلو دوبن شراک رد مه نتشاد تسود و دوبن قشاع

... دراد هگن شکرتخد و دوخ رانک

... درادیمرب ار مدق نیلوا

... دریگیم رارق شیور رد ور تسرد و دوریم راهب تمس



ندوب قشاع همه نآ زا شلد ارچ یمندناد و دروآ یم شبل یور ار یدنخبل راهب نامشچ قرب

... تسه لا حشوخ کرتخد

... دناشک یم دوخ فرط و دزادنا یم شفیرظ یا هناش رود تسد

... تسه شبل یور جک دنخبل ونآ تاکرح هریخ بجعتم راهب

دننام هک دوشیم باذج ردقچ هنادرم یاهدنخبل نآ اب تسناد یم رگا درم ونآ دوشیم نآ تام

قد ار کرتخد ات یمندرک رارکت ار راک نآ رگید اعطق هدرک شدوخ نوسفا ار راهب یرام

دهد...

نیا هک یمدرب ششوگ تشپ هب شتروص رانک ارزا راهب یوم زا یا هکت و دروآ باالیم تسد

... دنیشنیم یلع ریما دوجو رد هک یتذل و راهب نامشچ ندش هتسب اب دوشیم نامزمه راک

: دنکیم همزمز دهد، ناج شیارب دوب رضاح راهب هک ییادص نت واب ششوگ رانک دنکیم مخرس

!!!! ؟؟؟؟ ینکیم راکیچ تسا هدنز تنابرهم ینودب هگا

.... درکیم شهاگن روابان و هکوش

.... دوبن یگنشق یخوش ال صا

.... دوبن کنشق ، دوب هدش هاتوک ایند نیا زا شتسد هک یمدا اب یخوش ال صا

.... دنکیم مخا

.... دنکیم شدولا مخا تروص هاگن یلعریما

..... دنزیم جوم شتروص رد یروابان

یاج سکره ! تسا هدنز دیوگب ددرگرب تدم همه نیا زا وحاالدعب تسا هدرم دوب هتفگ شدوخ

... دشیم هکوش روطنیمه مه دوب وا

... دنکیم یلعریما اناوخان هرهچ هب وور دروآ برساالیم

... تسا لوهجم و زومرم بیجع شندوب باذج مامت اب درم نیا

درک! شینیب شیپ ای دناوخ ار شنهذ ناوتیمن یروط چیه

... دنارذگب تقو شکسورع اب دهاوخب هک تسا ینامز شتسد کی و شوخ یور اهنت

هار یخوش تشاد شیگدنز رد یسک اهنت وزا دنک یزاب یراهب تاساسحا اب تشادن قح وا

!!! هدرک ضرف هدرم ار وا شنداد رجز یارب ریما هک دنادب رگا یتح ، دزادنایب

... دوشیم مه رد شفیرظ یاهگنهآ

.... دوبن یگنشق یخوش ال...وش.... -صا

.... دزادنیم ریز هب شهاگن و دنزیم ار شفرح

... دنکیم مخا یلعریما

؟! مراد یخوش وتاب -نم

نوتدصق سا؟! هدنز نیگیم هگید رابکی شدیشکیم رابکی هک یچ ینعی : دوشیم هتفشا کرتخد

هیچ؟



! ششیپ تمربب وش رضاح عیرس شینیبب یاوخیم ! سا هدنز تنابرهم : دشکیم یفوپ

دنک..... شا هناوید دراددصق درم نیا متح روط هب دنکیم شهاگن زاب ناهداب

دوبن.... شراک رد یخوش اما

.... ددنبیم شقن شنابلر ب یدنخبل

دوشیم هدز قوذ

دوب.... هدما درد هب شنابرهم لوهجم گرم زا شبلق ردقچ

.... دشیم رپ کمن من تشاد خیلا هرفح نا راگنا االن

دوز یلیخ هک یب ویب تشادن زگره هک یردام خیلا یاج دوب شیگدنز زا ییزج شنابرهم

.... درکیم ،اررپ تشاذگ شاهنت

زور!!! دنچ زا دعب مه ،نآ دنیبب ار نابرهم دوب رارق ، دوبن یندرک رواب

... دنکیم اررپ شدوجو رساترس یفعش ساسحا

دوبن... لا حشوخ و دشاب نابرهم دوشیم رگم

راگنا و دوب هدش مالمیرت اهزور نیا یمک طقف یمک هک یریما ینابرهم زا دوب هدش بجعتم

دوب... هدروخ شزغم هب یزیچ

ندید ارهب وا تساوخ یم االن دنیبب ار دیشروخ گنر تشاذگ یمن شیپ تقو دنچ هکات یمدآ

!!! دربب شنابرهم

سرت زا هک ییاه بش هداد... ار شیباوخ یب یاه بش یاعد خساپ و هتخادنا یرظن ادخ مه دیاش

هکیلا ح رد درکیم یراد هدنز بش ار حبص ات بش دغج دننام و تفر یمن باوخ هب سوباک ندید

ییاه  قافتا زونه و دندرک یمن شیاهر هک ییاه سیوباک تشاد درد یلو دمآ یم شباوخ تدش هب

.... شناج بالی دنوش اهدعب و دناسرب بل ارهب شناج ات داتفا یم

درک... شوماخ اهار هملباق ریز

..... تفراه هلپ تمس هب نادنخ و تفرگ ار اوا تسد

درک.... شا هداما دزو تفاب ار شیاهوم و درک شنت یبا سابل

..... دیشوپ تشاد ارهک یراولش وتنام اهنت مه شدوخ

دما.... نوریب

ندید واب دنکیم زادنارب ار شیاپاترس دوب قیمع و هنافاکشوم یدایز هک یهاگن اب یلعریما

تقامح رخآ نتفر نوریب وتنام نیا اب درس یاوه نیا یمددنب...رد مشچ یبصع شنت یوتنام

!!! ندیرخن و نتشادن لوپ تیاکح دوشیم ، یشاب هتشادن ندیشوپ یارب یسابل رگا یلو دوب

، دوشیمن اما دنک هفخ ار شا هتفهن نادجو ات دنک یراک دهاوخیم و دریگیم شصرح شدوخ زا

یلو دریمب امرس زا دوب رضاح هک دوب باال شعبط تعانم ردقنآ ای دوب مولظم یدایز راهب

.... دنکن کچوک وتنام ای پوتلا نتشاد یارب ار شدوخ تقوچیه

دندش.... جراخ نامتخاس زا یلعریما رس تشپ



درک.... یلد هت زا هدنخ شتروص هب درسو هزات یاوه ندروخ اب

دنک.... قاشنتسا هزات یاوه دوب هتسناوت هامود زادعب

..... نادنبخی و دوب درس اوه رگا یتح

... ددنخیم مه اوا

..... دنیشنیم درم یاهبل یور نیریش یمسبت

..... دنکیم مکحم شرس نتو یور ار وکالشه وپوتلا دنزیم وناز شکسورع رانک کرتخد

... تسا دوهشم ماکال و دریگیم شزرل راهب و دزویم یدرس داب

.... تسا مرگ شندب و دراد نت هب یدنلب مهپوتلا شدوخ

..... دروخیم امرس انئمطم درس یاوه نیا ورد کزان وتنام ابنا راهب اما

.... دوشیم یهار رتولج و دنکیم لغب ار اوا

.... دوریم هدرک لغب ار شناتسد هکیلا حرد شرس تشپ مهراهب

...... دنزیمن مد یلو دنازوسیم ار شناوختسا زغم ات امرس

..... دنکیم مرگ ار شدوحو دوریم شنابرهم شیپ هک نیمه

..... دراد ریز هب رس و هتسشن ولج تلا جخ اب ودنوشیم ریگاج نیشام رد

..... دنکیم میظنت راهب یور ار هجردو هدرک رخا ارات یراخب

رگید تمس هب و دوشیم هدایپ نیشام زا یفرح نودب و دتسیا یم نابایخ رانک

..... دوریم نابایخ

.... دنکیم کسورع هاگنرهمرپ یدنخبل واب دریگیم وا ارزا شهاگن اوا یادص اب

؟ موناخ لکشوخ مناج -

؟ میلیم -اجت

..... نوبرهم موناخ هتشرف هی شیپ : دنزیم یدنخبل

وت نوبهلم هتشلف نومه : دیوگیم و دروا یم باال ندرکرکف هناشن ارهب شکچوک ناتسد اوا

ال؟! یلدنیس

! یدودح -ات

نامه رالاب دنیس نابرهم هتشرف لیامش و لکش نا رد ار نابرهم و دنکیم قوذ و هدنخیم اوا

....... دنکیم روصت ییوداج بوچ

: دیوگیم و دراذگیم راهب یاپ یور ار ونا دوشیم نیشام راوس شتسد رد یا هسیک اب یلعریما

! ششوپب نکو زاب

..... دزادنا یم هسیک دعب ریما هاگن بحعتم راهب



..... دنکیم زاب ار نا

.... دخرچیمریما تمس هرابود روابان گنر مرک ییوتلا پ ندیداب

.... دوبن ال....المز.... -صا

ششوپب -

هب تیاهن ویب دنزیم نت ار نا یفرح چیه نودب راهب هک دیوگیم مکحت واب مکحم ردقنا

.... دمایم شزان تروص

شرظنریز ودنکیم شهاگن قیمع هک دنکیم ینابنادنز هاگن هناسانش قح و دوشیم لا حشوخ

دوب.... هتفرگ

دوب.... ابیز مه هداس یاهزیچ اب یتح شیلا حشوخ و دوب هداس رتخد نیا

شیکیدزنرد مه ادخ یتح و تشادن ار یسک هک یرتخد قح رد دنک افج ردقنا دما شلد هنوگچ

،،،،، ؟! راگنا دشیمن سح

. دنکیم هسوب قرغ ار کرتخد و دشکیم ششوغآ رد نابرهم

دوب. شا هتسباو

دوب. رتزیزع شیارب شدوخ یاه هچب زا

؟!. تساوخنار گنشق مشچ کرتخد ال صا ، تشاد ار راهب دشیم رگم

! سبودوب شرتخد دننام راهب

. ددنخیم نابرهم لد یارب شینابرهم مامت تعسو هب راهب

تدم مامت ورد دوشیم هتسخ دوخ هک دنکیم هوکش ردقنا و دنکیم زاب تیاکش هب نابز نابرهم

..... دنزیم دنخبل شیاهرغرغ هب طقف راهب

؟ یدش الرغ ردقنیا یدوب ....اجک ییاپ رس هک تفر مدای کاپ ، نیشب ردام -ایب

تاپ هک نیشب ایب مموناخ ....یلو مدیم باوج مشچ یور هب وساالمتت همه و مترانک بش دوخات -

.... هریگن درد

.... دنیشنیم شرانک مه شدوخ و دنیشنب لبم یور دنکیم شکمک

. درکیم یگبیرغ ساسحا و دوب هداتسیا یرانک هک اوا

.... دوریم راهب تمس هب مارا مارا

. دناشنیم شیاهاپ یور ار ووا دشکیم ششوغا رد مهراهب

. دربیم ورف راهب هنیس رد رس تلا جخ زا اوا

... دوشیم بلج نابرهم رظن

دوب. زیگنارب وسلا شیارب کسورع نیریش هرهچ ، دنکیم شتمس هب یهاگن



هیچ اموناخ موناخ نیا مسا ؟ یلکشوخرتخد هچ یاو : دیوگیم و دشکیم شیی طال یاهوم هب یتسد

؟....

.... ناخ یلعریما رتخد ، ساوا هلکشوخ :نیا ددنخیم حیلم راهب

... دفکشیم نابرهم لگ زا لگ

هنک شظفح ادخ : دزودیم راهب ارهب شناراب هراتس نامشچ و دنزیم ایند مامت تعسو هب یدنخبل

....ونم مساو ندرکن مدوخ یاه هچب هک درک یراک .... ردام مکاباالهیت!خا و دیشر نووج هچ

... مریم هام هب هام ممرتکد یاتیزیو و تفرگ راتسرپ مساو و اجنیا دروا

مدش... رتهب ردقچ نیبب : دهدیم ناکت ار شیاهاپ دعب

دوب هدش شیارب ریما و دوب راشف تحت وا فرط ره زا رگا رگید دوب بوخ ، ددنخیم خلت راهب

.... درکیم راک همه شنایفارطا یارب یلو سوباک

.... تشونرس میلست مهوا و دوب هنوگنیا شتشونرس

؟ هتنامام موناخ :نیا دیوگیم راهب هبور شناگ هچب نابز نامهاب اوا

! تسین منامام زا -مک

یلا؟ دن نامام یتفد وت -اما

! تسه منامام لثم متفگ طقف مرادن -

! مشاو یمنامام لشم مهوت -

.... دنامیم یا هظحل راهب

!! دیاش -

وش.... منامام ایب بخ : دیوگیم هعفدکی و دنکیم شهاگن رکفتم اوا

... دتسیا یم ایند

... دنکیم شهاگن روابان راهب

... دسامیم شناهد رد فرح

... دنزب سدح دناوتیم ار هعجاف قمع ؟! دمهفب شردپ رگا

... دنکیم هایس ار شراگزور دسرب ششوگ هب تسناد ،یم تخانشیم ار یلع ریما

، دریگ بقل یردام مان ات دیآ نایم هب تبحص ینز زا هک دینشن تقوچیه دوب اجنآ هک ینامز ات

دوش!!! یراج نابز رب شمان دیابن هک تسه ییاه هعونمم وزج مه دیاش

.... دونشب یفرح نیچمه درکیمن ارمه شرکف ، دیوگب هچ دنامیم راهب

.... دوبن ارجام نک لو راگنا اوا اما



؟! یشیم منامام -وت

دوب!!! هدیشچن ار یردام معط یتقو دشیم ردام روطچ ، ددنخیم خلت

دیا.... یم درد هب شلد دزادنا یم کسورع موصعم وزان تروص هاگن یتقو

. دراذگیمن رظتنم اروا

... نامام یگب مهب تاباب ولج دیابن طقف تنامام مشیم هشاب -

-ارچ؟!

... هشب تحاران ییاباب هنکمم نوچ -

!!!!!، ینامام هشاب -

..... دزادنا یم شندرگ رود تسد و دزادنا یم راهب شوغا رد تفس ار شدوخ

.... ددنخیم شغ شغ

. دوشیم نوخ راهب لد

اوا، یارب هن

؟!... دروا یم شرسرب هچ دمهفب یلعریما رگا دنادیمن هک شا هراچیب ولد شدوخ یارب

... دوب هدیشچ ار یردام یب درد

..... دروخب هصغ مه اوا تساوخیمن

. دندنارذگ یشوخ وهب دندرک یرپس نابرهم رانک رد ار ییاه هظحل

دوب. هدش نابرهم یاه هنابرهم بذج مه اوا

. درکیم شوگ شلد و ناج اب واوا تفگیم هصق نابرهم

. دشیم مهرم ار شیاه یسپاولد و دادیم باوج کی هب کی ار نابرهم وساالت

؟!... دشیم مهرم هنوگچ شدوخ هدروخ مخز لد اما

هکاب یلا متسد دوب هدش شدوخ یلو دوب هدیسر یبآ و نان هب دوب هتسشن هرفس نیا رس هک سکره

درک... کاپ ار هرفس دشیم طقف نآ

... دشاب شوخ ولد دگنجب شیارب ات تشادن یزیچ چیه

شیاه مخز یور یمهرم لقادح و دنک یمشچ هشوگ ات دشاب ییادخ هب شدیما تسناوت یم طقف

دشاب

. دوب هدیراب ینیگنس فرب

تفر. دروخب هناحبص هکنا نودب تشاد هلجع مه ردقناو دوب هتفر یلعریما دوز حبص

. دتسیا یم هرجنپ تشپ

. دبوکیم مهرب ار شناتسد و دنکیم فرب یاه هناد هاگن قوذاب ، فرب ندیداب



. دشیم ریزارس شدوجو رب هک فعش و دوب تذل ایند ایند

. دوریم اوا غارس هب

. تسا باوخ وکاال لثم شلبنت کسورع

. دهدیمن ناشن یلمعلا سکع ،چیه دنکیم شیادص یقیرطره هب

. دهد ناشن شنکاو هک تساهفرح نیا زارت گر یب کرتخد مهزاب و دهدیم شکلقلق

دنک. اهر ار شمرگ باوخ تخر تساوخیمن امرس نا رد هک راگنا

هناحبص . دیوشب ار شتروص درک کمک ودرک شدنلب هرخ باال تسنادیم هک یدنفرتره هب راهب

داد... ارمه شا

. دنوریم طایح هب هدوب هدیشوپ مرگ سابل و هداما ودره

دوب. فرب زا هدیشوپ طایح رسارس

یمک دوشیم ومخ دربیم موجه هدروخن تسد یاهفرب تمس وهب هدرک اهر ار راهب تسد اوا

. ددنخیم شغ شغ مه شدوخ ودعب دزادنایم اوه وهب درادیمرب فرب

. دنکیم شهاگن ینابرهماب راهب

. ندرک یزاب ، فرب اب دننکیم عورش و دوشیم قحلم کسورع مههب شدوخ

. دننکرد یسفن ات دننیشنیم یا هشوگ هدز سفن سفن و هتسخ هک دننکیم یزاب ردقنا

؟! ینامام مینک تسلد یفلب -مدا

وا یارب شیلا حشوخ ، دنکیم سح ار شلد هت یخلت اما ینیریش سح دیوگیم هک ینامام ظفل زا

دیسرتیم هک دوب یزیچ تباب شیخلت و دوب تیولوارد هک دوب یزیچ اهنت ، شیایند دوب هدش اوا هک

رد دناوتب ات درادن ینس اهردقنآ زونه دوخ وا هکنیا و دونشب هوای فرح یلعریما فرط زا

زا شزوسلد و نابرهم تاذ اب تسناوت یم دیاش اما دوب هدیدن نوچ دنک، افیا یشقن ندرک یردام

... دیایبرب شسپ

!!! موناخ هلکشوخ مینک تسرد هشاب -

. دنزیم مه ارهب شتسدودره و درپیم اواباال

... دندوب ریگرد ردقنآ یتقو تشادن ینعم امرس

دوب... مولعم ناشیاهبل یور دنخبل زا یلا حشوخ

... دشیم راهب لد هت زا یاه هدنخ ثعاب شینابز نیریش اب اوآ

یندش مامت راگنا هک دشاب ییاه یخلت اهو هتشادن مامت ناربج ات دوب هدمآ اوآ هک بوخ وهچ

... نتسین

... دروآ مک شیگدنز یاهب یسال لباقم رد ات دوبن یمدآ مه راهب یلو

!!! دشکب نوریب بآ زا هنوگچ و روطچ ار شمیلگ هک دوب هتفرگ دای اما دوب مولظم



. دننکیم تسرد یفرب مدا

.... یفرب مدا یلا تسا هیبش زیچ همه هکهب دنچره

. دوشیم نازیوا ناشیاهبل ودره هک دننکیم هاگن ناشراکهاش وهب هتفر بقع

. دوشیم لخاد دنک داجیا ییادصورس هکنا نودب یلعریما

. دوشیم هدیشک رتخد ود تمس هب شهاگن دورو هظحل نامه

. دندشن وا دورو هجوتم ال صا و نتسه یفرب مدا تخاس لوغشم ودره هک دنیبیم

. تفرگ شدنخ یا هظحل دش مامت هک ناشیفرب مدا

! یفرب مدا یلا تشاد هیبش زیچره هب جوعم جکو یفرب خی هپت نا

ششوگ هب شکسورع نیشنلد یادص و تفر شدای شا ،همه تشاد هظحل نا هکات یتینابصع

.... تسشن شوخ

دشن؟ یفلب مدا هکنیا ینامام -

... تفر باال بجعتزا شیاهوربا

... تشادن دامتعا شیاهشوگ هب

؟! تفگیم هچ شکسورع ، هدینشن ای هدینش تسرد

... تسا جاتحم شردام هب یا هچب ره هک دوب هدرک شومارف ارچ

... دشاب ردام اعقاو یردام رگا هتبلا

تیمدآ الزا صا دوبن... مدآ مه لوا زا هک ینز نآ هب رکف زا دوشیم مهرد شا هرهچ یا هظحل

دوب... رود هب

؟! دوشیم ردام رگم دزادنین مهاگن یتح دوخ هچب هکهب یمدآ

یدنزگ ادابم ات دیشکیم نودند ارهب شدنزرف نوچ دوب رتهب وا زا شندوب ناویح مامت اب ناویح

دوب... هیامورف و تسپ مه شلوا زا هک نز نآ سکعرب تسرد و دسرب وا هب

مامت مشخ هدوبن رتخد مه لوا زا هک دیمهف یتقو شیرکفنشور مامت اب دتفیم هک شفافز بش دای

توکس شیوربآ رکف مهاب زاب هک دهد نایاپ هطبار نآ هب دهاوخیم و دریگیم ار شدوجو

دش، رادراب یتقو اراچان و دنتشاد هک دوب یا هطبار نیرخآ و نیلوا هطبار ...نآ دنکیم

هک ینامز دشات ور هب ور یلع ریما تفلا خم هکاب دنک طقس ار نینج ات تشادرب یراگزاسانرس

درک... لوبق هتساوخ ادخ وزا دریگب ار اتطالشق تشاذگ طرش نآ زا دعب دما ایند هب هچب

دشیمن ادیپ اجک چیه رد شا هگنل هک دوب یا هتیرفع نز نآ اما دش اهر شندرگ زا تراسا قوط

هتشاذگ شدوجو رد ربص یدایز ادخ راگنا طقف و دوب هدرک یگدنز ارابوا هام هد نآ روطچ و

دوب!

راهب هکنیا زا تشاد تیاضر سپ ، تسا هدوب شردام وا هک دمهفب اوآ تساوخ یمن شلد ال صا

دنک... باطخ نامام ار

تشاد ردام وردپ کی هب جایتحا شدوخ و تشادن ینس زونه هک یکرتخد نا هب شکسورع

!!!!!!" نامام " تفگیم



..... تخوس شیردام ویب شکسورع یارب شلد دشاب هداتفا یدنلبزا هک راگنا

..... درادن و تشادن مه تیمدا تقایل چیه هک ندوب ردام تقایل نز نا دنچره

.... مدوب دلب ردقنیمه -نم

.... دنکیم ناونع تحاران راهب

. دنزیم مه ارهب ناشا هرفن ود تولخ و دوریم ولج

... دوشیم شنابل هشوگ یزومرم دنخ جک ثعاب هک دنزیم شرس هب یرکف

..... نیروخب امرس هشیم ثعاب نوتندموا نوریب درس و یفرب یاوه نیا یوت -

. درپیم ششوغارد ودنزیم ادص دنلب ار شمان شردپ ندید اب اوا

. درادیمرب بقع هب یماگ نازرلو ناسرت راهب

.... تسین ینابصع لقادح هک دشکیم یتحار سفن شدرسنوخ تروصزا

کرتخد یناشیرپ هجوتم

. دوشیم

.... تساوخ ار شندرک تیذا یمک شلد و دنکیم ساسحا ار شسرت

تمس هب یماگ هلوک و جک یفرب مدا نا فرط هب شنداتسرف اب ودروا یم نییاپ ار شکسورع

. درادیمرب کرتخد

. دزادنایم ریز هب رس شندش کیدزناب راهب

. دنکیم اررپ هلصاف

. دشکیم دوخ فرط وهب دریگیم ار شیوتلا پ فرطود

. دزودیم شنازرل نامشچ ارهب شرابررش هاگن

.... دزرلیم شلد شتهبا زا راهب

.... دوشیم مرگ شدوجو و دوریم باال شبلق نابرض

..... دراد سرت اما

. دنکیم شرتکیدزن دوخ وهب دزادنا یم شرمک رود تسد

. دراذگ یمن هک دریگب هلصاف دهاوخیم

..... دشکیم یقیمع سفن و دربیم ورف کرتخد ناشیرپ یاهوم نورد و هدرک مخ ار شرس

. دنکیم مدزاب ارمدو شسفن یپایپ هک دوب شخب تذل شیارب ردقنا

. دوشیم مرگ شلد

دسانشیم ار حاالشت

دنزیمن ومد دربیم جنر یزیچ زا درم نیا دنادیم



:وتاب دنزیم چپ کرتخد شوگ ریز دوشیم مولعم شیادص زا هک یصرح واب دروا رسباالیم

ناه!...... ؟ هنکیم ادص نامام ور وت مرتخد روطچ بودقاالت نیا

اوه... زا دوشیم رپ شرسو دزیریم ورف شبلق

دمآ... شرس هب دیسرتیم هک یزیچ زا

... دیسرتیم تدش هب درادن خاالیق تابث هک یدرم ،نیا یلعریما شنکاو زا

دننام هک حیلا رد دنوشیم رپ هک ینامشچ و سرت زا شنایم رد کی یاهسفناب و دریگیم هرهلد

... دروآ برساالیم دیزرل یم یلعریما شوغآ رد دیب

دتفا:نم....نم..... یم تنکل هب

... دنکیم ریزارس شلد ارهب تنطیش زا یجوم راهب ناسرت هتکن

! وررپ ردقنیا مه مدآ

دوب... یربون شدوخ عون رد

دوب... هداتفا تنکل هب راهب هک دنک تیذا ار راهب یمک تساوخ

دوبن... یزیچ مک یلعریما زا شسرت

... تشادن لمحت شکچوک ولد دوب هدید ار شتینابصع

... شرطع زا دوشیم رد شنت و دنیشنیم شتروص یور یلعریما مرگ یاهسفن مره

! دشیم گنتلد ردقچ و دادیم ناج هک ییوب

... دنتسین رود مه یلیخ هک ییاهزور نآ دای

... دنوریم یتمس ره وهب دنیآ یمرد شزاون هب داب ناتسد رد یریرح دننام شلد و یمددنب مشچ

... شیاهیدب مامت دوجو اب یتح شتساوخیم و تشاد یم شتسود هناقشاع

... دوشیم هتخود یلعریما حیرفترپ و شوگیزاب یاهمشچ هب هدز ود ود شا هدیسرت نامشچ

... ینعی متس... ... اوخن -نم...

راهب نابل یور ار شا هراشا تشگنا مرن مالمیو ینحل اب یدج و دشکیم تسد یلعریما

... دراذگیم

هنک؟ تادص نامام مرتخد هدش ثعاب یچ منودب هک ماوخیم لیلد طقف یسرتب ماوخیمن ... شیه -

. دنکیم تشم و دربیم رس تشپ ار شنازرل ناتسد و دشکیم یسفن

. تسا رازیب دوخ فعض زا

. تسا هدشن اما دنک لر تنک اهار ندیزرل نیا هتساوخ و هدش اهراب

.... ندرک شاکنک لا حرد ای دشاب یخلا یب اهنا هب تبسن دناوتیمن و هدش شیگدنز زا یوزج اهنا

شکچوک لد یارب و دشاب خلت دنچره دنک تداع هتفرگ دای هک دنا هدوب دایز ردقنا اهرابجا

درد!!!!!



. دنزیمن یفرح و دزودیم نییاپ ار شنازرل هاگن

. دیمهفیم ار شدرد هدناوخن یلع ریما

. تسنادیم ار کرتخد جنر

: دروایم باال تمی وابمال دربیم شا هناچ ریز هب تسد

هتلد! وت هک یچره -وگب

. منزب ور ملد یافرح مرادن تداع : دنزیم بل یثکم زا دعب

! ینکیم تداع مک -مک

! هنومیم مدوخ لثم مه ،اوا نراد تسود و نوشدوخ -امدا

؟! هئوت لثم شاجک تقونوا : دزادنا باالیم وربا

مهامش نادنچود تبحم یلو هیا هگید زیچ هناردام تبحم هتسرد ، نینورذگب تقو شاهاب رتشیب -

. هنکیم رپ خالور نیا

... تشاد ترسح کرتخد یاهمشچ

رگا یتح ، دوب مهارف شیارب زیچ همه دوب هدرک زاب مشچ ات تشادن اهار ترسح نیا شدوخ

. دشیم تباجتسا عیرس شگرزبردپ فرط زادوبن شلیم باب مه یزیچ

. یراک و دوب گنرز مه شدوخ اهنیا همه رانک رد

. درکیم قشع ندرک راک الاب صا

، یقرتو دوب تفرشیپ بندلا

. درکیم هدافتسا نسحا وحن هب شیاه تصرف زا

. تشاد مهاب ار زیچ همه

" رسمه باختنا " تشاد تسکش نا رد هک یزیچ اهنت طقف

. دشاب قشع شمسا دیاش هک یگتسبلد هن دوب شدوخ باختنا مههن نا

. شیاهرتگرزب زا دوب یا هلماعم رتشیب

دوب، فلا خم دنچره

.... رخا ورد دراذگب اپ ریز تسناوتن ار شگرزبردپ یاهرارصا اما

... درک شا هداوناخ هکاب یا هطبار عطق و دوبن یگدنز نز هک ینز و اوا دش شلصاح

!!!!!، درکیمن کرد ار وا کرتخد

: دیوگیم یدجو مکحم ودروا یم نییاپ کرتخد رمک رود ارزا شیاهتسد

! تسین وت لثم نوا نمضرد هراد زیچ همه نم رتخد -

.... دوریم شکسورع تمس و دریگیم هلصاف شزا

یارب یراکره دیوگب کرتخد هب تساوخیم طقف و دوبن یزیچ شدوخ یارب دیاش شفرح



اما... دنکیم شکسورع

. تسکش مهدب تسکش راهب بلق

.. تخیر شکشا و درک ضغب

.. دوب نییاپ شرس

. درک شناراب هسوب و دیشک ارنت شکسورع یلع ریما

... دروخ ترسح و دیشک دیدوها

ینت دوب هدینش مه شرهاوخ زا هکنیا یتح دراد قرف نامسا ات نیمز اوا وااب دوب درم ابنا قح

!!!!!! هدازمارح یتح دندناوخیم هناگیب ار وا هکلب ینت یتح ،هن دنتسین

. تسناد یمن و دوبن اردلب ردامو ردپ تبحم

. دادیم شباذع طقف ندروخ هصغ اما

. دراذگیم اهنت ار رتخد وردپ و دوشیم نامتخاس لخاد دروایب شیور هب هکنا نودب

..... دوشیم ندرکراک لوغشم دنکن یخلا ورکف هکنیا یارب

*********

.... دهد تاجن ار یناسنا ناج هک دیزرا یم یلو دوب تخس شلمع

. دشونیم و دربیم ارباال شا هوهق ناجنف

. ندوب یرگید زیچ راهب یاه هوهق

دوب. صاخ شتخپ تسد ال صا

. درکیم تسرد اذغ ولد ناج اب

.... دوب هدید اهراب ار شکسورع اب ندوب عقوم ار شرهم یتح

هک دوب شا هتشذگ بش یباوخ یب همه زا رتدب و دروا یم درد ارهب شلد شنامشچ مغ یلو

... نازیرگ باوخ زا عقاوم رتشیب و تسا رادیب دوز حبص دوب هدید ، دروا یمن رد رس

هیرگ هک دوب نیا لثم رتشیب شنامشچ فپ و دوشیم رادیب اهحبص هک یعقوم شخرس نامشچ

؟! تسا هدرک

... ددنخیم طقف ، شزا دسرپیم هک مه ینامز

دوب..... شباصعا یور روجدب نتسنادن ونیا تسنادیمن هک دوب طسو نیا زیچ کی

نازخراهب #

۳۹ تسپ #

.... دوب یفرب و درس اوه

دوب. هتفر ورف یکیرات رد قرغ نامتخاس و ندوب هدش عطق اه قرب

دوب... هدیباوخ اوا



... دوب هدز شرس هب یباوخ یب هشیمه لثم زاب

. دنکیم لوغشم ار شرکف ، شدوب هدید هک حبص یاوه حلاو ابنا کرتخد دای

سح ود نامزمه و دشیم کرتخد نامشچ رد یمگردرس سح هجوتم درکیم شهاگن هک ینامز

مکلا ورد دراذگب رانک ار اهدیدرت مامت تساوخیم شلد ... دزیم جوم شنورد سرت و نتساوخ

یگداس نیعرد ، شهت هن دوب مولعم شرس هن هک یگدنز نیا اما دنسرب ناشیگدنز هب شمارآ

تفج دشیمن ال صا دندوب رود مه زا یدایز اهتبسن اه نتفرگ هدیدان مامت ...اب دشیم هدیچیپ یدایز

دش... روج و

تسناوت یم لقادح یلو دشاب بوخ مه ابوا تشادن راظتنا دوب... بوخ اوآ اب اهنت شا هنایم راهب

... دراذگب رانک ار سرت نآ

دوجو مامت یدرمان هکاب دروآ یم رب رس شنادجو و دنزیم یدنخزوپ شدوخ هب شدوخ اما

درک؟! عمج ار هتخیر بآ دوشیم هنوگچ ،حلا دیشک شتآ ارهب کرتخد

مادم هک تسه شیگدنز تاررکم رارکت زا شسرت راهب دوب... هتشاذگن ناربج یارب یزیچ چیه

دیآ... یم شرس هب

تسا شوخ نتساوخ نیمه هب شلد و دنادیم ! دهاوخیم ار شریما شلد مهزاب شترفن مومت اب

ینک... وزرآ شیارب ار گرم ، چیه هک رفنت تحور لتاق زا دیاب هنرگو

روط؟! هچ اما دوش رتکیدزن اهتبسن دهاوخیم

دیایب دوجو هب یعنام ادابم هک دنسریم شنهذ هب ییاهرکف وزاب دنکیم شدوخ اب یدنب عمج کی

... دنزب ناشن ود ریت کی اب دناوتیم دروآرب کی مهاب دیاش ! درادزاب شفده ارزا اتوا

هب لیدبت ات دنریگیم واج دنیآ یم بیترت هب ینگاو دننام اهرکف و دیآ یم شبل هب زومرم یدنخبل

... دنوشیم تکرح حلا رد یراطق

دهد... رییغت شدوخ عفن ارهب طیارش دناوتب هک دوب دلب ردقنآ و دوب اه نکممریغ داتسا یلعریما

ارمه ساالیر نادناخ ثاریم و ثرا تسناوت ،یم شندوب رتکد دوجو اب نامزمه هک دوبن دوخیب

دنک... تیریدم نامزمه

... دوریم شغارس هب یناهگان یمیمصتاب

، دنکیم یط ار کیرات ور هار

. دنیبیمن ار اجک چیه شمشچ

. دوشیم نشور ریسم و هدرک نشور ار شیشوگ هوق غارچ رون

" تسا یلیخ دنکن هتکس کرتخد تاملظ نیا رد اعطق " دنکیم رکف دوخاب

، دنکیم زاب ار قاتا رد

... دشیم نشور قاتا یاج همه رون نا طسوت هک دوب کچوک دوب نیا شیبوخ

هدز قو یامشچ واب هتسشن ناساره هک کرتخد ندید واب دزادنا یم روداترود هب یهاگن

. دوریم ولج یمدق دنکیم شهاگن

دوش! شا هباوخ مه رگید راب دهاوخب دنکن هک دسرتیم شندید اب راهب

... دنوشیم دنت شیاه سفن



... دبسچیم شناهد قاط هب سرت زا شنابز ، دنامیم کالیم یارب شناهد

... هدوب نیمه سرت عقوم هشیمه

دهد...اب دای شهب ار نتشاد رواب و ندیگنج ات هدوبن یسک ... دنتسه یداراریغ ماکال شیاهفعض

تباب شفارطا یاهمدآ زا نآ رطاخ هب تسرد هک دوب دلب ار تفوطع و رهم طقف یب یب دوجو

دوب... قشاع روجدب هک یلد دوب... هدش میمرت هرابود و هتسکش راب نارازه شنابرهم لد

... درادن یناوت یلو دوش دنلب دهاوخیم و دنکیم عمج ار شا هدش رس یاهاپ و تسد

رون ات دریگیم ار شنامشچ یولج شتروص هب رون هرابکی موجه واب دسریم شرانک یلع ریما

. دروخن شمشچ هب

. دروا یم نییاپ ار یشوگ

. دتفیم شیناشیپ رد یا هرگ و دنیبیم ار راهب ندش عمج و سرت

؟! یدیباوخن -ارچ

. ددنبیم ار شنامشچ و دزگیم بل راهب

دوب... هدرک توکس

... دشاب نتفگ لباق هک دیوگب هچ الزا صا

و دوشیم ناساره شکچوک ...لد دراد سرت ناشیروادای اب نوچ ندوبن نایب لباق اه سوباک

! دروایب نابز هب دهاوخب هک دسر هچ دروآ دای هب دهاوخیمن

. دوشیم ینابصع دونشن یباوج و دسرپب وسلا هکنیا زا

. دناسرتب رتشیب ار کرتخد شتینابصع دهاوخیمن

؟ تشادن باوج :وسملا دسرپیم هرابود رتمارا

مباوخ : دنکیم یفیعض همزمز و ددزد یم مشچ ، یلعریما دولا مخا هاگن رد دوشیم هدیشک شهاگن

؟ هربیمن

. دنکیم شتسد یچم تعاس هاگن

؟ارچ؟! دربیمن شباوخ حبص راهچ تعاس

-ارچ؟!

. دوشیم کیرحت رتشیب شیواکجنک و دنیبیم ار راهب یگف کال

! مباوخب مسرتیم : دیوگیم هدرمش و دنزیم هرگ مه رد تسد کرتخد

. دوب روا تریح یدایز شباوج

. دروا یم ردرس دیاب

. دنکیم شدنلب و دریگیم ار کرتخد تسد



؟ یربیم اجک ونم : دنکیم تعنامم راهب

. دنکیم رتشیب ار شنادجو باذع کرتخد ناساره هاگن

. دریگب ار شلا وس باوج دناوتیمن مه کقاتا نا رد

... یایمن قاتا نیا مهوت هگید نمض !رد مرادن تیراک -

شنتفر عنام ای دهد باوج ات دنامیم هچاپ تسد کرتخد دش... عنام اما دنزب یفرح تساوخ راهب

نایم هب یفرح ات یمندهد هزاجا ال صا و دنکیمن شیاه هبقتال یهجوت ال صا یلعریما هک دوش

دیآ...

مامت.... و دوب شدوخ طقف رورغم و هاوخدوخ و دبتسم

ینشور یکیرات نارد دریگیم ار شتسد ، دهدب ار شباوج کرتخد دهاوخب هکنیا هب هجوت نودب

..... دنوریم نوریب قاتا

دیا. یم قرب هک دندوب هتسشن نمیشن یوت

. دشکیم یقیمع سفن راهب

، تسا ریز شرس یلعریما ذوفنرپ هاگن ریز

. هدیسرت شرمع همه

. دریگیم مارا یمک درادن شاهاب یراک یلعریما دنادب هکنیمه

؟ یدش باوخ یب تقو دنچ نیا ای یروطنیمه هشیمه -

هاگن رد هرابکی هب راهب هاگن

. دنیشنیم ش

؟ تسیچ یارب اهباوج وسلا نیا دمهفیمن

؟ دراد یدصق هچ درم نا دنادب مه دهاوخیمن

شرجز ندش رتشیب ثعاب طقف و طقف شندرک وگزاب و دنیبیم سوباک مه یروطنیمه ال صا

. دوشیم

. دناوتیمن ، دریگب دهاوخیم ار شناتسد شزرل

. دوشیم شناتسد هجوتمریما

. دکچیم راهب کشا

.... منزب فرح شدرومرد ماوخیمن -



، دنکیم مخا

. دمهفیمن ار سرت همه نیا لیلد

. دشاب شیاهتسد شزرل نیا هک دراد لا سدنچ رگم

؟ روطچ هتسشن نوخ هکهب ینامشچ

هیچ؟ هساو تامشچ یخرس و تاتسد شزرل و سرت همه نیا راهب -

! مرب رازب : دزرلیم شیادص

رد ار یزیچ شنابل نازرل زمرق یاه هچنغ و دنیشنیم شیرتسکاخ یبا یاهکمدرم رد شهاگن

... دهدیم ناکت شلد

... دوشیم خسم

... دشاب شدوخ تسد هکنا نودب

.... دشکیم ششوغا رد هرابکی و دنیشنیم شرانک

! تشادن یلعریما تمس زا مه نآ ینابرهم نیچمه عقوت ، دتسیا یم شبلق

یمدعلب... ولد ناج واب دنکیم ششوهدم یلعریما نت یوب

دنک... لح دوخ رد ار راهب دهاوخب هک راگنا ، شیپ رد یپ یاهسفن ندیشک مهاب ریما یتح

یتکرح تشادن تارج یلو درکیم شا هناوید تشاد راهب نتساوخ شطع و دوب یبیجع بش

... دزرلب ششوغآ رد رتشیب کرتخد ات دنزب

، درادن ار شسح اب هلباقم ناوت ... دریگیم ششوغآ ورد یمدنک دنلب ار راهب تکرح کی اب

... دریگب یماک شبانع گنر هب نابل زا تسناوت یم لقادح

شندرگ تشپ تسد ، دوشیم عنام ریما یلو دوش دنلب هک دهدیم یناکت ار شدوخ بذعم راهب

نوکت ملغب زا تناس هی مراز یمن : دیوگیم نتساوخ زا رپ ینحل اب شیاهمشچ رد هریخ و دربیم

! یروخب

دایم! مباوخ مرب... رازب -

... دوشیم هتسب کرتخد نامشچ نامزمه هک دنکیم شتروص رد یتوف و دشکیم رتولج ار راهب

! تساجنیا تاج یتقو یرب -اجک

... دنکیم یدب طوقس شلد و دنکیم یزرل کرتخد

دزیریم هناش فرط کی ار راهب یمشیربا یاهوم ... دراد رظنریز ار شتاکرح مامت یلع ریما

باال شبلق نابرض هک دنکیم زان ار شفیرظ ندرگ تشپ شا هراشا و تصش تشگنا واب

شیاه مد زاب ...مدو دنکیم یورشیپ ششوگ واتالهل دنزیم شندرگ یور یا هسوب ... دوریم

... دوشیم راهب فیرظ ناتسد طسوت شنهاریپ ندز گنچ ثعاب ششوگ یور

... تشاد ار کرتخد ندرک هناوید دصق ، ددنخیم

و تسه ساسح شندرگ و شوگ یور دح هچ ات تسناد یم و دوب رب ارزا راهب یاه  تیساسح

... دربیم ار هدافتسا تیاهن تسرد

هنادرم یاهزاین تسناوت ،یم دوبن رادرب تسد یلو دنکیم شا هناوید راهب یاه ندز سفن سفن



دنک... هناوید ار کرتخد ات دنک بوکرس ار شا

!!!! کن..نکن ...ن... ریما :ما... دنزیم بل تقاط یب راهب

... دنریگیم تنوشخ گنر شیاه هسوب رابنیا و شندرگ تمس ددرگیمرب هرابود

... دنکیم قتال راهب

و تسا رازیب اهنتساوخ نآ رارکت زا رگید فرط وزا دنزیم دایرف ار نتساوخ شلد فرط کی

رس زا مه کرتخد رخا ورد دروخب ناکت راهب تشاذگ یمن یتح و دمهفب تساوخ یمن یلعریما

.... دهدیم رس هیرگ یهانپ یب

.... دوریم باوخ هب یگدنومرد رس زا هک دنزیم قه و دنامیم حتلا نارد ردقنا

.... درگنیم ار کرتخد هدزمغ و تحاران یلعریما

.... دشاب یمیدق یدرد دیاب کرتخد درد دنکیم ساسحا

... تسا هدنام اج کرتخد فیحن ندب نتو اررب شیاهمخز نامز رورم هب دیاش هک یدرد

و دزادنا یم شیاپ ریز تسد شقیمع باوخ ندید واب دنکیم ادج دوخ ارزا شا هدش جک رس

.... دنکیم شدنلب

.... شدناباوخیم شدوخ تخت یور

... دراد تسود ار شیاهندش دیفس و خرس

رییغت شگنر ، یگنر خرس بیس نوچمه یمدزاب و سفن ره هکاب دوب رکب و بان کرتخد

... دنکیم

دوب! لومعم دح زا رتارف یزیچ شینابرهم ، شتبحم دوب نیمه مه اه تقو نآ

هتشاد هبرجت هک دوبن یروط شتیعقوم نسو هکنآ ،اب دادیم ماجنا دمآ یمرب شتسد زا یراکره

دنک... ارمک شود یور ینیگنس راب زا یمک و دشاب لد یور یمهرم دوب دلب اما دشاب

... دیشک هلعش راهب ناجرب دشو شتآ اج کی هک هنیک و ماقتنا زا دوب رپ شرس عقوم نآ

هدنکرس غرم دننام دیدیم ! دراد دای هب بوخ ، دوب هدرک هتشگرس ار کرتخد هک شیناهگان تبیغ

و هتفر ورف شیکیرات رد ردقنآ یلو دنک ادیپ وا زا یناشن درای ات تسه شلا بند اجهب همه

دنک! ادیپ یربخ هچمین ادابم هک تفر یم راهب یپ رد یا هیاس نوچمه

یم رطاخ ارهب دوب هدروآ یور یتفلک هب یراچان رس زا کرتخد هک یزور و ددنبیم مشچ

مه ار شرکف ال صا ، یمندور شدای دز کرتخد هنوگ رب رتخد نآ هک یمکحم یلیس ، دروآ

نآ رس ار شا تالیف نکمم لکش نیرتدب هب ًادعب دوش، ور هب ور ابوا هنوگ نآ هک یمندرک

دوبن یزیچ شندش ریقحت و هتسکش رورغ مهزاب اما دوب هدروآ رد هدیسر نارود هب هزات رتخد

درک! ناربج دوشب هک

هک یزاب دوجو دوب...اب راهب ترپ شساوح مامت سوسحمان اما تفرگ هک دریگب هدیدان تساوخ

دزو شبیغ کرتخد هعفدکی هک دوب هدش زکرمتم ودره یور نامزمه ، درکیم رامق زیم رس رد

وهب درک در ار همه شندرک یزاب هرابود باوج ورد دادن نت رگید یزاب زا شدرب رطاخ هب

تفر... راهب بندلا

! شدنیبیم ، دوب هدش ریسا تسم رسپ اتود تسد هکیلا حرد هدز ناراب هچوک یوت



.. دریگیم ار شدوجو رساترس یمشخ هرابکی وهب دنزیم لق شدوجو رد یزیچ

اهرسپ باسح دوب هدمآ شلا بند هب هک یدازهب کمک واب دوشیم رو هلمح رسپ اتود نآ تمس هب

... دیسر ار

زا ار شیایور مامت درادن رواب و دزود یم شنامشچ رد ار شغورف یب هاگن یبحلا راهب

... دنیبیم کیدزن

! دمهفب هک تساوخن ! دیمهف یمن اما دراد شتسود تسناد یم

... دشکیم ناتسرامیب و جنشت هب شراک هک دوشیم دب ردقنآ راهب حلا

چیه دزوهب ار شیهاوخدوخ و رورغ زا یباقن هشیمه دننام مهزاب اما دیسرت راب نیلوا یارب

... درکن باسح شیاجک

دوب! گرم قحتسم راتفک نآ رتخد وا رظن زا نامز نآ

... دنکیم شا هدیرپ گنر تروص هاگن

دنیا.... یم شدای دازهب یاهفرح و دشکیم شیاهوم هب یشزاون تسد

هدش یچ منودیمن ...نم ینکب و شرکف هک یکره همه،زا ...زا هدید ملظ طقف و هدرکن یگچب "

کتک ، نتفگ روز ور... ندرک شقح رد هک ییاه یرهم یب هک مدید مشچ واب منودیم یلو ؟

هب المدا صا یلو هراتفک نوا رتخد هک هنیا شمسا ....! هزومرم ال .....صا شندرک ،راک ندروخ

".... نرایمن شباسح

... تشاد یمن رب مشچ و شهب دوب هدز لز هک تسه ردقچ تسناد یمن قیقد

درک.... زارد ار شیاهاپ

.... دروا یم رد رس دیاب

دنک.... هدافتساوس دهاوخب هکنیا یارب هن

؟!... هداتفا یتاقافتا هچ دمهفب تسا هدش واکجنک هکنیا یارب

دیا.... یم نوریب شراکفا یایند زا یا نهلا یادص اب

.... دنکیم هاگن دنزیم واپ تسد باوخ رد هک کرتخد هب توهبم

وسو نیا هب باتش هکاب یرسو دروا یم نابز هکهب یطوبرمان ظافلا ، شا هدرک قرع تروص

... دوریم وس نا

دیا.... یم دوخ هب

.... دنیشنیم شرانک رد تخت یور

.... دنزیم ادص ار کرتخد

... دهدیم ناکت

.... تشادن ار شباوخ یایند زا ندش ادج دصق کرتخد راگنا اما



.... دندوبن یبوخ زیچ ال صا اه هناشن ونا دوب رتکد شدوخ

.... دنکیم زاب مشچ هدز تهب کرتخد ات دنزیم شیادص و دهدیم شناکت ردقنا

.. دنامیم شناهد رد فرح یلعریما ندید اب

... دندرکیمن شیاهر هایس یاه سوباک

... دزیرب هک تشادن یکشا یتح

!!! هدنامرد و دوب لصاتسم

دما... یمنرب شتسد زا یراک ینعی ، دهد ماجنا یراک تسناوتیمن

.... درکیم شهاگن توهبم روطنامه یلعریما

.... دیشک تلا جخ دوب، هدرک هکابوا یراک زا ردقچ هظحل ونا دندش نیگمغ شنامشچ

زا یراکره ! مزیگنارب محرت و زیگنا ترفن ردقنیا ؟ هتخوس هبحملا تلد : ددنخیم خلت کرتخد

... هتفرگ مامشچ وزا باوخ و نیکرچ هدغ هدش ، دشن کاپ یلو مدرک دموارب متسد

... هتفرگ شیزاب منوا راگنا هک منوج گس ردقنوا ؟ هریگیمن و منوج ادخ ارچ مدنوم طقف

.... دوشیم شعنام ریما هک دوش دنلب دهاوخیم و دشکیم درد رس زا یها

؟! دوبن یربخ اهتلا ح نیا زا هک میدوب مه هکاب ینارود ...نوا نوا : دیوگیم رادشخ ییادص اب

؟! ینیبب هک یدوبن اهتنم دوب مه عقوم ،نآ دنکیم رکف دوخ واب دنزیم یدنخزوپ راهب

نوا وزا نم هدموا هک یا هتشرف یدوب هدش مساو وت اتقو نوا : دکچیم شدنخبل نایم شکشا

هدب... تاجن یمنهج یگدنز

هک یباذع هتشرف یشیم مه وت متسنودیمن : دهدیم همادا هگرود ییادص اب مغرپ و دنکیم یثکم

.... مدرک تظفاحم شزا مرمع هکهبدق هچنوا زا یرایم مرس رتدب

.... دنیشنیم شتروص یور یلعریما تسد

.... منکیم تکمک -

هنحاال متشاد ندیگنج تردق زونه ، متساوخ و تکمک هک ینامز .... هشیمن هدنز هگید هدرم -مدا

!!!!! ندش ریگ نیمز ماهاپ هک مداتفااپ زا نانچ هک

! مدیم لوق تهب منکیم تسرد وزیچ -همه

، مدینش هک یقحان یاهفرح ، مدروخ هک ییاکتک ینوتیم ؟ ینودرگرب و میکدوک یازور ینوتیم -

میکدوک نومه وت ونم ریما ؟!.... ینوتیم ؟!....هرا ینودرگرب ور یتفرگ مزا هک یا هنورتخد

؟!.... یمهفب ینوتیم .....! ترسح زارپ ! مدقع زارپ !نم نتشک

! دوب هتفرگ شضغب و دوب درم



؟! کرد

تسناوتیمن شا هنادرم یورین و لکیه ابنا شندوب درم همه وااب هک دوب لکشم ردقنا شکرد

دنک!!! کرد

... دوب هدرک تنایخ شهب هچب کی هکاب دوب ینز تشاد هک یلکشم اهنت

... دنازوس ار همه شمشخ شتا هک دش مامت نارگ شیارب ردقنا مه نا

دوب!!!! شریخ ضغب ارهکاب یکرتخد همه زا رتدب و

شگنچ رد اهزیچ نیرتهب هدرکن رت بل زونه ودوب هدرک زاب مشچ و دیا یم شدای هک یتقو زا

... دوب

! دوبن صیرح یزیچ یارب تقو چیه ال صا

دوب! نادناخ کی یمشچ رون و یرسپ هون نیرتگرزب

.... دشیم در شرانک وهداتزا تفگیم یلعریما کی شگرزبردپ رتمهم همه زا

... دوب نادناخ کی راختفا

! حارج نیرتهب

سب! و دوب مهم شیارب شرورغ طقف

و دیرب لد مه شا هداوناخ زا یتح لک هب هک ینامز ،ات دنتشادن یکرد چیه شیارب یتح هیقب

دوب....... هداد شدوخ هکهب دوب یقح عوضوم نا رد هتبلا

رد ار شییانعم راب یتقو یلو دنیا یمن مشچ هب ینعی دنتسین یزیچ تاملک راب اه تقو یهاگ

تردق ، دوشیم سبح تا هنیس رد سفن هک دوشیم نیگنسو رادانعم نانچ ،نا یریگب رظن

.... دشکیم شتا ارهب تدوجو ال صا دریگیم ار ترکفت

.. دوب مهدب یلیخ ، دوب دب یلع ریما حلا

... درکیم شا هفخ تشاد نادجو باذع

.... تفرگ ار شمیمصت اما

!!!! دادیم رییغت ار شکسورع و کرتخد و شدوخ یگدنز لک هک یمیمصت مه نا

منک.... جاودزا تاهاب ماوخیم : دیوگیم یدج و خسار و دنکیم یثکم

... دوشیم درگ کرتخد نامشچ

.... دنکیم شهاگن بجعتم

... ددنخیم دنلب ، دشاب هدروخ ششوگ هب یراد هدنخ فرح هک راگنا

.... دوشیم ریزارس شنامشچ زا کشا هکیروط

دوب... شا هدنخ توهبم و تام هک دوب ریما تبون حلا

دوب؟!.... هدز یراد هدنخ فرح رگم ال صا



... دنکیم ادص ار راهب مسا رشت واب دوشیم مه رد شنامخا مک مک

... دوشیم مامت شا هدنخ راهب

دیا.. یم نییاپ تخت وزا دوشیم دنلب شیاج زا یدج یلیخ

هگید سک ای وت یاهفرح ماخ تسین رارق هگید : دیوگیم و ددرگیمرب یلعریما هب ور

وت راک اما هنزیم مه زاب دز تنیس درهب تسد راب هی یسک هگا هداد دای مهب یگدنز .... مشب یا

و هشیم شکرس ملقع داوخب مملد هگا هک یدرک هل یروج .... دوب ندرک ،هل دوبن ندز در تسد

عنام!!!!....

.... تشادن ار یفرح نیچمه راظتنا

... دتسیا یم مه وا

.... هلصاف نیرتمک اب کرتخد یور هب ور

رد ار یزیچ یا هظحل یارب هرابود شنورد شیتا نا اب کرتخد یا هلیت نامشچ

.... دنازرلیم شلد

.... دوب هدیدن یشحو هنوگنیا تقوچیه ار شنامشچ

دما.... ششوخ

!!!! تلقع هن دشیم شکرس تلد -بقال

.... دنکیم ضغب

؟! یردیم ومنتو یشیم گرگ ردقنیا متسنودیمن -بقال

..... ددنبیم درد رس ارزا شنامشچ هک دنازوسیم فرح ارابنا یلعریما نانچ و دیوگیم راهب

... دوجیم وبل دریگیم شصرح

ینک؟! شومارف هک منک راکیچ -

... تسا نارگ و نیگنس شیارب راهب دنخزوپ

... دوبن یگشیمه راهب ، راهب

... شندوب ققحم همه نیا زا دریگیم ار راهب دوجو مشخ

؟! یدرکن محر مندوب هچب هب یتح و یدیرد و منت راتفک هی نیع هک منک شومارف یاوخیم روطچ -

صا منک؟! جاودزا تاهاب هک ینئمطم ردقنوا روطچ ای تمشخبب هک یراد ششخب راظتنا روطچ

؟! ینزب ور اهفرح ونیا ینک هاگن ماشچ یوت هشیم تور ال

... دوبن مولظم رتخد نآ راهب ال صا دوب... شرواب زا رود راهب یشحو و صرحرپ هاگن

شوخ شلد هب چیه هک ییاهفرح مه !نآ دزیم فرح ، دوب شدوجو رد هک یترفن و مشخ مامت اب

... دماین



زا باالرت دوب هتفگ شدوخ ، دسرتب درادن یزیچ هک دیشیدنا دوخ اب دوب،دعب هدش روسج کرتخد

... تسین یگنر هک یهایس

رابود ، یتشاد یونش فرح رتشیب و یتشادن نوبز ردقنیا ؟بقال یدروارد نوبز بوخ : دنکیم مخا

؟! یتشادرب رود مدیدنخ تور وت

... دوشیم هنیس هب تسد راهب

؟! مشاب لبق لثم منم یراد عقوت روطچ ! تسین لبق لثم زیچ -چیه

ینک! وغالف تنوبز هک هتعفن هب راهب -

... دزادنا باالیم ییوربا

؟ هشیم یچ منکن -ثمالغالف

شهاتوک یروج یمهنک: همزمز راهب شکرس نامشچ رد هریخ و یمهنک رپ ور مدق کی ریما

هشب... تربع سرد تساو هک منکیم

... دنزیم سپ اما دنیشنیم شدوجو رد سرت یا هظحل

تربع مارب ماوخب هک مرادن یزیچ هگید !حاال متبقاع دش نیا ، مدرک یونش فرح رمع -هی

مریگب دای دیاب هک مدیمهف ...حاال مشاب منایفارطا روخ یرس وت متسین رضاح مه هگید هشب...اما

!!! نتخاب ینعی ، ندوب مولظم وت لا ثما لباقم رد ات منک عافد مدوخ زا

،لد شخاتسگ نامشچ هریخ یلعریما اما دنکیم ملع دق شورخ و مشخ واب دزیم فرح راهب

... دنازرل یم

دوب... هدش رتابیز شرظنرد شیصرح و ینابصع تروص دوجواب و دوب لگشوخ راهب

تشپ ... تسا ینابصع دح هچ هکات دروآ یمن شدوخ یور الهب صا و دنزیم یرورغرپ دنخبل

... دنکیم وزان دشکیم راهب هنوگ ارهب شتشگنا

یمهنک!!! ترتابیز ، ندوب روسج -

! دیوگب هچ هک دنامیم راهب

... دنکیم نییعت خرن اوعد نایم

! یشیم رتلگشوخ یشب ینابصع یتقو مدرک فشک هزات اما -جهبلا

... دوشیم تشم شتسد

تاراک و فرح ماخ تسین رارق هگید نم ،اما ریما هرادن یطبر وت هب نم یتشز و یلگشوخ -

نوچ مدب، تبثم باوج هیچ شهت تسین مولعم هک یجاودزا داهنشیپ هب تسین مه رارق ... مشب

!!! یشاب تفص هابور ینوتیم ردقچ هک تمسانشیم و منود یم

یمدنک شترپ تخت یور تکرح کی واب یمدرب ولج تسد هک دوب شباصعا یور یدایز رگید



... دشکیم سرت رس زا راهب هک یشفنب غیج اب دوشیم نامزمه هک

هشاب زارد نوبز ردقنیا رتخد هی تسین بوخ ال :صا دیوگیم یدج و مکحم و دنزیم همیخ شیور

یفرح هن هگید سپ ! داوخب ملد هک منکیم ور یراک ینودب دیاب یسانش یم نمو هگا نمض ،رد

!!! یشیم یشحو هن ینزیم

نخان و دراذگیم ریما هنیس تخت ار شیاه تسد دیآ یمنرب شتسد زا یراک دنیبیم یتقو راهب

ضغب اب هارمه فعاضم یصرح واب دربیم ورف شسابل ریز رد ریما تسوپ رد ار شیاه

زا تصرف نیلوا وت شاب نئمطم مشب... تنز هک مشاب هدرم !هگم یضوع مرفنتم تزا : دیوگیم

.... منکیم رارف اجنیا

ور دیشروخ گنر مرازن هک نکن یراک نمضرد ، ینکب ینوتیمن یطلغ :چیه دنزیم دنخزوپ ریما

! ینیبب

هدش محر یب یگرگ لا گنچ ریسا هک دشکیم شیناوتانرس زا یغیج هرابکی وهب دنکیم ضغب راهب

و دبوکیم ریما هنیس ورس ورب دنکیم تشم ار شناتسد دوب شصرح رس زا هک یتردق واب

شمخز یور کمن رتدب هکنیا هن دنک ناربج تشاد دصق و هتفر دنت یدایز دنادیم هک یریما

دوش...

... تشاد ار ندیمهف ناوت هن دیمهفیم هن راهب اما

یور بل دوش راهب یاه ندز غیج عنام هکنیا یارب رخا ورد یمدنک عفد ار تابرض مامت ریما

ات دسانشیم ار شیاهتیساسح و دراد رحبت ردقنآ و شدسوبیم ساسحا و تدش واب دراذگیم شنابل

دنک مارآ ار کرتخد

*****

... تسا هداما اذغ ایب -ودب

.... مصقلب تساوخ :نم دیوگیم و دنکیم فرط ارنا شیور و دنیچیمرب بل اوا

.... دزگیم بل

! صقر دعب اذغ -لوا

، دنکیم لوبق اراچان

... تفریم مشلا یگنسرگ زا شلد هکنیا رطاخ مههب نا



... تشاد یمن تسود ندروخ زا رتشیب ار یزیچ چیهو

... شنداد اذغ و راهب تخپ تسد اصوصخم

... دوب یرگید زیچ شیارب راهب ال صا

!... دیباوخیم ، باوخب تفگیم راهب ...! تفریم ایب، تفگیم راهب

... دوب هدش هتسباو شهب روجدب درم نا کسورع

... درکیم شیادص " نامام " عقاوم رتشیب هک مه یهاگ

هلا!!! سراهچ کرتخد نامام هدش یگلا س هدجه هناتسا رد هک درکیم رکف نیا وهب دیدنخیم راهب

.... دوبن یمک زیچ

.... دروخیم ار شیاذغ راهب کمک هب اوا

" نصقلب " مهاب شدوخ لوق وهب دشوپب سابل شدوخ دننام ات دنکیم شروبجم

دما... یم شلپت نت هب تیاهن یب هک هدیشوپ یگنر درز نهاریپ اوا

ات شیدنلب هکدرک نت هب تشاد ارهک یزیر یاهلگ اب گنر یا هزوریف هاتوک نهاریپ اهنت مه راهب

، دوب شیوناز

.... دندیدنخ و دندیصقر مه یاپ هباپ

دهد... هولج تیمها ایمک دنک شومارف ار شا هتساوخ و ریما دهاوخب راهب هک راگنا

.... دوشیم هناخ دراو هتسخ یلعریما

.... دوب هتفرگ درد شرس روجدب دوب هدرک دازهب هکاب ییاوعد اب

دلا... میم ار شنامشچ

... دندشن هجوتم مادک چیه هک دوب دنلب ردقنا کیزوم یادص

.... دنکیم هاگن ندوب ندیدنخ و ندیصقر حلا رد هک یکچوک هتشرف ود نا هب توهبم یلعریما

... ددنبیم شقن شبل یور شکسورع نیریش تاکرح زا یدنخبل

... دوریم راهب تمس شهاگن

دوب... زیگنا سوه یدایز شفیرظ نت

تشاد شرادلگ نهاریپ نا اب دشاب هدوب یروتاینیم یشاقن هک راگنا کرتخد ال صا

... درکیم یربلد

... تشاد تسود ار شدیفس نت

.... تشاد تسود و بش دنچ نا شندوب تسم دوجو اب

.... درکیم فشک ار کرتخد تشاد هزات هک راگنا

!!! ماقتنا ندوب هدش شدوجو همه عقوم نا

... دیدیمن ، دوب روک

هدرزا اروا ردقچ هک دیمهفیم ، تسا راهب دوخ ارجام نیا نیرتهانگ یب تسنادیم هک حلا اما

.... تسا

... دوبن دلب صقر راهب



کی ای دما یم ندرگ هک یتقو شیاه هزمغ و ...زان تشاد رحبت نداد رق رد راهب زا رتشیب اوا

.... دنازرلیم نامزمه ارمه شنساب ینعی و دروا ارباالیم شیاپ

.... تسنادیم ادخ درکیم دیلقت و دوب هدید اجک حلا

... دیدنخیم شدلبان تاکرح هب دنلب راهب

.... تشاد تسود ار شدنلب یاهوم

... دورب شنابل اهزا هدنخ نا دراذگب دوب حملا رگید

ار!!!!!!! شیاهیدب یتح دنک ناربج ار شیاهدوبمک اهو هتشادن مامت تساوخیم

... دهدیم ناشن ار شدوخ و دراذگیم ولج مدق

... دروخیم اج شندید اب یا هظحل راهب

شنامشچ رد هک تفگ یم نیسحت شییابیز هب لد رد ودرکیم شهاگن تذل و ترارش اب یلعریما

دوب... دوهشم مه

... دروخیم یناکت راهب و دنکیم ادص ار شردپ اوآ هک درادیمرب شتمس هب رگید یماگ

ورد تشادرب زیخ شتمس هب یلعریما ، دزیرگب هکلهم زا دهاوخیم و دیا یم دوخ اتهب

... دیشک ششوغا

راهب اب دراد شردپ دنکیم یخلا هک راگنا دعب اما دتسیا یم یا هظحل شردپ راک کوش رد اوا

ثعاب هک دهدیم یرگید یرق و ددنخیم و دبوک یم مهرب مکحم ار شکچوک ناتسد دنکیم یزاب

... دوشیم شردپ و شدوخ شوخرس هدنخ

... دنزیم شکشخ توهبم ۱و تام راهب

... درادن ار یتاع طاال شزادرپ معال شنهذ

... دیایب هناخ هب تعاس نیا رد یلعریما یمندرک ار شرکف

... دوشیم عنام یلع ریما هک دهدیم دوخ هب یناکت

.... دوب ندش با حلا رد تلا جخ زا راهب نایم نا رد اما

دوخ هب رتشیب و دهدیمن ار هزاجا نیا هک دورب نوریب یلعریما لغب زا هک دشکیم بقع ار دوخ

.... دهدیم شراشف

! ...افطل نینک ملو هشیم : دیوگیم ریما هب ور مرشاب راهب

... دوشیم کرتخد هریخ ساسحارپ

.... دشکیم شتا هب ور یلعریما دوجو شیابیز تروص

.... دنتسه یرگید زیچ شیارب کرتخد یاه ییابیز هک راگنا

-هن!

... دنکیم شهاگن تام راهب

... دوشیم مه رد شنامخا مک مک



نک! -ملو

... دنکیم هاگن راهب تمس هب یدج و دنکیمن هجوت

... میراد راک دایز ....حاالحاالاه تساج نیمه تاج دبا -هچاالنهچات

هک یا هسوب و یلعریما یا هعفد کی هلمح هکاب دنک یدنت دهاوخیم و دنکیم شرت ور راهب

.... دنکیم اهر ار کرتخد توهبم و تام ، دراکیم کرتخد بل هشوگ

... دوریم شکسورع تمس هب

... دنکیم شراثن هک باالیی دنلب یاه هسوب و دشکیم ششوغا رد

... درب نیب ارزا شیگتسخ شلد هت زا یاه هدنخو

.... دربیم هانپ هناخزپشا تمس هتفرگ گنر ییا هنوگ اب راهب

.... دوب هدیسرن مه ییاج هکهب دشاب هدیود ردقنا هک راگنا دیا باالیم یتخس هب شسفن

... دنیشنیم زیم تشپ و دشکیم نوریب ار یلدنص

.... دراذگیم شتروص یور و دنزیم هرگ مهرد ار شناتسد

.... دوب هدیشک تلا جخ ردقچ هک یاو

دنک... هدافتسا شفعض هطقن وزا دسوبب تشادن قح

یگدنز شنایفارطا لمع و فرح هب هشیمه هک دوبن رارق اما تشاد شتسود هک دوب تسرد

دنک...

هک دوب تخبدب تروص ره رد دنچره دنک... تخبدب ار شدوخ دوبن رضاح مه درمیم ال صا

... دنتفرگ یم میمصت شیارب همه و دوب هداتفا نوا و نیا تسد ریز

.... دیتسرپیم ار شریما گرم دح وات دوب قشاع شلد

... دربب هبحشلا یپ وا تساوخیمن اما

.... دشاب شدوخ یارب طقف شساسحا تشاد تسود

... دوشیم دنلب یدنت هب ییاهمدق یادص ندینش اب

؟ دنکیم هچ دیمهفیمن و دوب هدرک لوه

... دشابن شدید سار رد تساوخیم طقف

... دنکیم اهنآ ارهب شتشپ

دوب... راجنلک رد شدوخ اب

... دیایب نییاپ شعضوم زا دوبن رارق

... دربیم جنر هلئسم نیا زا ادیکا و دوب شیاجرس زورید یاه ثحب و فرح

، دشکیم ار شنماد و دوریم راهب تمس هب اوا

.. دنکیم شهاگن و ددرگیم رب شتمس هب

ماباب : دیوگیم شینابز نیریش نامه واب دهدیم دقوباالشی بجو مین هب یزان ، یربلد اب اوا

... داوخیم ییاچ



.... دنکیم هاگن یلعریما وهب دیایم باال شرس

: دنزیم بل هتسها هتسشن شفیرظ نت یوت بیجع هک رادلگ نهاریپ نا رد کرتخد وحم ریما

! یدش لگشوخ

یاندش دیفس و خرس زارت باال درم نا یارب یتذل وهچ دزگیم وبل دوشیم وبل دننام راهب زاب

... تشاد ار شنتساوخ بت یدایز هک دوب یکرتخد

ات تشاد عقوت راهب هنوگچ دوب.... ینتفاین تسد و رکب شرظن رد یدایز شیاهندش دیفس و خرس

؟! دشکب تسد ییابیز همه نیا زا

... دربیم شیارب و هدرک هداما ییاچ هلصاف بال راهب

.... دننکیم ندروخ هب عورش و دشکیم ار راهان و هدیچ ار زیم شنیگنس هاگن ریزو

شیپ یلکش نیا اعطق : دیوگیم شدوخ واب دنکیم ریگ ریما هدش خیلا مود باقشب هب راهب هاگن

.... تسین یربخ مادنا بسانت نوا زا هگید هرب

هنم؟! باقشب هب تهاگن هک ینکیم رکف یچ -هب

؟! -ناه

... دروخیم واج دنکیم توکس

رکف یزیچ :هب دیوگیم هدزمرش و دربیم شوگ تشپ ارهب شیاهوم و دزادنیم نییاپ شرس

! نیمه مدوب باقشب هب هریخ طقف مدرکیمن

یتشاد منودیم !اما یدرکیمن رکف یچیه هب همولعم تندیدزد هاگن و ندز فرح نحل زا گنشق -

تسد ،واال مدیم باوج مدوخ ؟!....بخ ناه مروخیم همه نیا ارچ یدرکیم رکف تدوخاب

؟! متفگ تسرد .... مرایمن مکش منکیم شزرو هاگشاب مریم سرتن مدعب هرادن فرح تتخپ

دش.... هریخ یلع ریما هب توهبم و تام

.... دوب رب زا ارمه شراکفا یتح درم نیا

هرابود شیادص هکاب دوشیم اهفرظ یروا عمج لوغشم و دزادنیم نییاپ رس و هدش دنلب همیسارس

..... دنکیم شهاگن

.... هشیم عورش تاس کال دعب هتفه وزا مدرک تمان تبث هسردم هک مگب تهب متساوخیم -

.... دنوشیم جراخ هناخزپشا وزا دریگیم ار شکسورع تسد راهب توهبم هاگن لباقم رد مدعب



.... تسا هایس تسام دنیوگب هک دوب تخس هزادنا نامه هب شرواب

دنک... یگدنز تحار واابیخلا تشاذگیم درم نیا رگم

؟! تساوخیم هچ وا الزا صا

؟! دشیم شیاه یگنارتخد نتفر ناربج شندناوخ سرد و هسردم هب شنداتسرف اب شرظن هب

ار شیاهسامتلا و اهکشا ات دوبن بوخ ردقنیا عقوم نا ارچ دشاب بوخ ردقنا تسناوتیم هک وا

.... دنیبب

؟! دشاب یرگید زیچ شفده دیاش ال صا

،رب دریگب ار جاودزا تبثم باوج دناوتب ، هسردم هب شنداتسرف اب تسا رارق هک رکف نیا اب

... دزرل یم دوخ

ادص مان ارهب ریما و دودیم اه هلپ تمس وهب دوشیم جراخ هناخزپشآ زا عیرس و دنکیم ضغب

... دنزیم

؟! رییییییما -

دیوگیم یزیچ اوآ شوگ ورد دوشیم ،مخ دنیبیم رظتنم ار راهبو ددرگیمرب راهب تمس بجعتم

... ددرگیمرب ار هتفر یاه هلپ دوریم اوآباال هک

-هیچ؟!

رب دنکیم یعس و دنزب فرح هنوگچ دنامیم و دهدیم تروق ار شناهد رد هدش عمج قازب راهب

دوش... طلسم دوخ

؟ هسردم یتسرفب ونم یاوخیم -ارچ

... دزادنایم باال وربا

؟ یسرپیم هک هیلا وس هچ ؟نیا هبوخ حتلا راهب -

هیچ؟ تدصق وهدب! مباوج -

... دنکیم شناهد هاگن رظتنم

... دشکیم یا کالهف فوپ یلع ریما

حیضوت شراک یارب ات دمآ یمن ششوخ چیه اما دنک بجعت هک دهدیم قح کرتخد هب یمک

... دهدب

ردقنیا نیا یچ تقونوا ... مدرک تمان تبث متفر منم ، ینوخب سرد یرب یتساوخ ؟ یدصق -هچ

؟! یاوخیم حیضوت نم زا هک هزیگنارب بجعت

تاهاب ینک باجم و نم هکنیا یارب وت ینعی ! تمسانشیم بوخ هک نکن یزاب نم اب ریما -

؟! یدرکن ور راک نیا منک جاودزا



هک دوشیم هتخورفارب نانچ و دوشیم جراخ هیلوا حتلا نآ زا شتروص مک مکو دروخیمرب شهب

... دنکیم اررپ هلصاف و درادیمرب راهب تمس هب یمدق

؟ یاوخیم حیضوت نم زا یدموا هک یدرک رکف یچ -وت

؟! هدرک رییغت ترظن یچ هساو هعفد هی منودب ماوخیم -

دروخیم هرگ شباذج لیاتسا هب راهب هاگن یا هظحل هک دنکیم کج شیولهپ هفرطود ار شناتسد

... دریگیم هاگن دوز اما

... دنناسرتیم شیاه مخا

... دنکیم یرج رتشیب ار ریما نیا هک تسا ندیگنج حلا رد یا هبرگ دننام و یمندشک بقع اما

! یراد دوخ یاج هگید هک یمنمد،وت حیضوت مماباب هساو -نم

دوب... دنت یدایز ، یمک شنحل

... دنکیم ضغب راهب

؟! ینکیم فطل مهب یراد یچ یارب ! ریما -

هب متسنودیم نوچ متفر رخ ونم تسین شتشپ یروظنم چیه نوچ نک شمومت و ثحب راهب -

منک... ناربج یمک دیاش دیاش... و یراد عالهق ندناوخ سرد

... دنزیم دنخزوپ

... دشاب اه یگداس نیا هب دنکیمن رواب

یراکادف همه نیا تشپ منودب هک تمسانشیم ردقنوا اما همک منس و ما هچب هتسرد -

تنز هن نم یلعریما یدنوخ روک مشب!اما تنز ات ینک روبجم و نم هکنیا !منوا هروظنم هی

هگید مراز یمن و منکیم رارف اجنیا زا هدش یتح ... یشب کیدزن مهب هگید هک مرازیم هن مشیم

مدلب حاال اما دموین رد مادص و مرس وت نیدز رمع هی هسب ... هروخب مهب اهراتفک امش تسد

.... نیدنخب ومهب نینک ما هکت هکت ات ینابرق تشوگ مشب تسین رارق هگید منک... هلباقم یروطچ

... دزیم سفن سفن مشخزا

دوب... هدرک تشم ار شتسد

... درکیم شهاگن هنامصخ و دوب هدش خرس ریما تروص

... دنکن یشکرس ردقنآ رگید ات دنکشب ار شندرگ ات تشاد یدیدش لیم

... دزیم دایرف ار ندیسرتن نوچ تشادن تسود رابنیا ار شا یشحو یاهمشچ

تمخت وت زارس هزات ! نیرفآ : دیوگیم ددنخیم صرح زا هکیلا حرد و دربیم ولجرس یبصع

یمینک! کیج کیج و یدروآ نوریب

... دنزیم داد هرابکی هب اما دخرچ یم شرود و یمدهد ناکت یرس



مشیم ینک هدافتساوس منوبرهم زا یاوخب ! راهب یشکب نوشن و طخ نم هساو یروخیم هوگ -وت

! یسرتیم شزا گس نیع هک یلعریما نومه

... دنکیم شلا حشوخ راهب ناسرت هاگن هک دربیم شا هناچ ریز تسد و دوریم ولج

و تاجرس گرمتب مدآ لثم .. یشب راوس مرس ور یایب هک مدب جاب هچب فلا هعوت هب مایمن -نم

نک... هدافتسا مداد تهب هک یتیعقوم زا

هدنخ... یم

هس راک منک تدنباپ ماوخب هگا نم قمحا هخآ ؟! ینکیم رارف ای منزب تسد تهب نم یرازیمن -وت

! هتوس

... تسا هنارورش یدایز شدنخبل

... دربیم راهب شوگ رد رس

.... منکیم تندرگ نوزیوآ و منوکشیم و تاپ ملق تفج ینک رارف یاوخب -وت

... دروخ یمن ناکت واما دنکیم توکس

... دهاوخیم ار نامه تسرد مه ووا دنکیم سح ار کرتخد نت شزرل

ینک سوم سوم و بندملا یتفیب تدوخ هک تگنت مرازب هچب وهی منک تدنباپ یروج ... راهب -

... مساو

ینک!!! ناحتما ینوتیم :اآلمن دنزیم بل راهب روابان و ناسرت هاگن رد هریخ و دروآ رسباالیم

... دوشیم تشرد راهب نامشچ

یناوتان و درد رس زا یدایرف و دنزیم یلعریما تسد ریز شمشخ مامت واب دزرل یم شنت

دهد.... یمرس هیوم نایرگ وزجعاب و دوشیم راوآ نیمز یور رخا ورد دشکیم

یلیخ لا... غشآ مرازیب تزا ... تفاثک مرفنتم تزا هنک... تتنعل ادخ هنک... تتنعل ادخ ریما -

ور.... اهامش ومه منکیم تحار و مدوخ ومه مشکیم و مدوخ ادخ !هب یدرمان

... دشکیم غیج و دوشیم مخ هرابود

... منکیمن ...حالتل ریما هرذگن تزا -ادخ

دتفا... یم هیرگ هب دوشیم عمج شدوخ یوت

... دنکیم سامتلا

... مرب رازب اوآ ناج مرب...هب رازب ریما -

...اما راهب تیعضو زا دوب نوخ شلد هکیلا ح ،رد یمندهد ناشن سامتلا سکع چیه یلعریما

دوب... روبجم

... دنزیم غیج و دوش یم رتدیدش شا هیرگ یمندهد تیمها یلع ریما دنیبیم یتقو راهب



!!! میتشک ریما ! یتشک نمو ریما نک... متحار و شکب نمو -ادخ

... دشکیم ششوغآ وهب دنکیم دنت اپ شتمس هب ریما هک دوشیم حلا یب کرتخد

... دنکیم سامتلا دربیم هانپ ریما دوخ هب شسرت زا مه راهب

... دوبن ندینش یارب یشوگ اما

... تفریم شهام یور هقدص نابرق مادم و دیسرپیم ار حشلا نابرهم

.... تفریمن رانک شنابل یور زا دنخبل راهب

رود دوخ اهارزا شنت نآ هدش مه یتعاس یارب دناوتب هک دوب یبلق توق شیارب نابرهم ندمآ

دنک...

و دوریم مهباالرت شبلق نابرض و دوشیم رتشیب شناتسد شزرل اهنآ هب ندرک رکف رابره نوچ

... دشاب هدرک بت هک راگنا ، دنزوسیم ترارح رد شنت مامت رابنیا

باال، یگدنز یاهزادنا تسد یور ادخ هشیمه دیاب و دشاب راومه و فاص دوبنرارق شیگدنز

... دشیم نییاپ

بقًالزا شمارآ نیا هک تشاد نیقی دیدیم یشمارآ هب ور دنور شیگدنز رد رگا و دوب هدرک تداع

... تسا نافوط

!!! نییاپ یهاگ باال یهاگ دنک، یزاب گنلگ ابوااال تساوخیم مه ادخ

هیضق اب تسناوت یم دیاش دنزب ریس لد کی ار یلعریما دیسر یم شروز و تسناوت یم رگا

... تشادن ربخ مه شحور هک هدیباوخ نآ تشپ یفده تسناد یم دیآ،اما رانک شجاودزا

سکع و اهمدآ دناوتب ات هدوب مه ییاه نسح ، هتشاد اور شقح رد هک یمتس افجو مامت اب ایند

هک دنکیم رکف یلعریما و شدوخ ییانشآ هب یتقو هک یروط ...هب دسانشب مه ار ناشیاهلمعلا

و دنک قشاع ار هدیدن تبحم راهب ، شیتسوپ ریز یاه کمک واب تفرگ رارق شهار رس هنوگچ

دز... شبیغ یناشن درو چیه نودب ، درکیم ار شرکف هک تسین ینآ رتخد نیا هک دیمهف یتقو

!!! شندوبن ای ندوب یارب یحیضوت چیه نودب یتح

دنک. لوبق تساوخ یمن یلعریما و دزیم جوم ناشنایم اه توافت

اب شیاشاح یاهراوید نآ زا رتدب و دریگیم ندش هتفرگ هدیدان و یگدند کی همه نآ زا شلد

ناکت بآ زا بآ مه لوا زا راگنا هک دزیریم ورف و دنکشیم مه رد نانچ نآ ندش دنلب رابره

... تسا هدروخن

دوب... بوخ یلیخ ، شا هدنهدرازآ یاهرکف اهو هدقع ندرک فرحنم یارب نابرهم ندمآ

دنک... ناج شون شناج نابرهم ات دوب هدروا ییاریذپ یارب یزیچره زا

.... دوب هدش نابز ورس شوخ نزریپ نا هتسبلد مه اوا

ناج هب ار ناشیاه هقدص نابرق مه رابره و دربیم لد و دزیم فرح نزریپ یارب مادم

... دیرخ یم



... دهد ماجنا ار هناخ یاهراک ات دوب هدرک مادختسا همدخ ود

.... دوب نکشرمک یدایز ندرک زیمت یارب یگرزب نا هب هناخ

... تشادن ار شلمحت کرتخد فیرظ نت

.... دشاب وا یتخبشوخ و یتحار رکف هب طقف دعب هب نیا زا شدوخ هب دوب هداد لوق

... دوب هدرک لصو ار هناخ نفلت

وا یارب ار شا هنارتخد طقف شدوخ یشوگ عون زا لدم نیرخا مه نا هارمه یشوگ

.... دوب هدیرخ

.... درکیمن رواب راهب

... دشاب هتشاد یا هشقن مه زاب هک دیسرتیم

عقوم نا ردقچ .... دناوخ ار شراکفا ناوتیم حاالت یمامت رد هک تسایر ویب هداس ردقنا

.... دوب شیاه هدنخ وحم راهب نایم نیا ورد دوب هدیدنخ شرکف هب یلعریما

یارب دیزرل شلد رگید فرط زا اما یگنر یگنر یاه کرپاش زا دش رپ شلد فرط کی زا

... دیسرتیم نآ زا هک یتبقاع

هک دوب ییاهمدآ نایم رد شرمع مامت هک ییوا یارب !هن دندوبن هداس اه هجوت ونیا اهدیرخ نیا

... دنداد یم توکسلا قح ناشفادها دربشیپ یارب

... تساوخیم مارآ یگدنز کی و تقادص طقف راهب

دنک... رکف اهزیچ نآ اتهب تشادن یطیارش نوچ دوب... هدرکن رکف جاودزا هب زگره

یدایز مدآ نیا تشذگ شنهذ وزا دریگب شتشم یوت ار اتوا دنک راتفر هنوگچ دوب دلب یلعریما

دوبن... رادرب تسد دسرن شفده اتهب دوب طخ تفه و هتخپ

... دنکیم رورم شدوخ اب هظحل ره هک ییاهتوافت نآ زا رگید یکی مه نآ

ات دنک مهارف واوآ راهب یارب تحار و مارآ یطیحم و دنک ناربج ار شیاه یدب تساوخیم

دنک... مک اهنآ ینارگن تباب ارزا شرکف دناوتب

دنک... وگزاب ار شا یبلق تانونکم دوبن مه یمدآ اما

دنک... ملظ ، یمولظم قح رد ات دوبن یمدآ زگره اما دوب هدرک هنیک دیاش

دوب... یماح هشیمه

درک وا زا یونش فرح هب روبجم ار نارگید و دوب هدروآ راب هنوگنیا ار وا شگرزبردپ ال صا

عقوم اجوهب ،هب شیفرح مک دوجو واب تفرگ یم ار تامیمصت نیرتهب هشیمه مه ًافاصنا و

تفگ... یم نخس

هک دوب وبقالهدن شوخ مههب وا اما دیایب نییاپ شدوخ عضوم زا تسین رارق یلعریما تسناد یم

دوب... هدرک مزج ار شمزع و دوش عنام دناوتیم

.... دوب هدش راد یشوگ راب نیلوا یارب

... تشاد قوذ



.... دوب هدنام شلد رد هک دوب یترسح اهدص زا رگید یکی مه نا

... دشیم لا حشوخ کچوک یاهزیچ اب

دوب... ندیرپ لا حرد یکدوک دننام شدوجو مهزاب دوب هدیشک هک یاه یتخس مامت اب

دوب!!! هدرک سمل ار نآ کیدزن زا حلا هبات هن تشاد ینس هن

... دوب هتفرگ دای ار شییاراک یدودح ات

.... دوب هتفرگ دای شزان کسورع دوجو نموی مههب شیاهراک هیقب

.... دادیم دای راهب ارهب ابنا راک نادراک یملعم دننام اوا

... دروخ هصغ هدید مغ کرتخد هبحلا شلد رد ردقچ دوب اهنا رگ هراظن رود زا یتقو

... دوب کچوک شیایند دننام مه شیاه یشوخلد یتح

.... هدوب یضار روطنیا مه ادخ یتقو درک هشیم هچ یلو دوبن مغ همه نیا کرتخد قح

دنک.... ناربج هک دوب هدما

.... دروا یم تسد هب هرابود ار کرتخد لد

دوب... یندوتس شدوخ یاهرایعم قبط شیاهراک یهدناماس رد شبیجع هدارا و دیدیم ار هدنیآ

دوخ عونرد همه ، شرکب یاهرکف ، خسار مزع

... دندوب ریظن یب

دوب!!! اه نکممریغ ناطلس درم نیا

دوبن... شراک رد یندشن چیه

دوب... هتسشن شبل هشوگ یدنخ جک

... دشاب شراک عنام تسناوت یمن مه کرتخد یاه تفلا خم

... دشیم هک دوش شنز راهب دوب رارق

... ددنخیم نابرهم

یبوخ نیا هب راک هک ملا حشوخ یلیخ هب !هب هراد یگدنز و هنوخ هچ ردام هللا اشام -

.... تساو ملا حشوخ ردام ، هیمورآ هچب مشرتخد .... یدرک ادیپ

... دهدیم راشف رهم اراب شتسد نابرهم

.... دهدیم شدوخ لثم ار شباوج مه راهب

لد یتقو ؟ دیوگب هچ یارب ال ....صا دیوگیمن ار روآ باذع و یتخس یاهزور نا زا رگید

.... دزیرب مهب ار شنیریش رواب هک تسا شوخ ردقنیا نزریپ

... ددنخیم

... دنکیم ریخ بلط و اعد شیارب نابرهم

... شیارب هدرک اهراک هچ هک دیوگیم یلعریما ییاقا زا



... دروآ یم رد ار راهب سوسحمان دنخزوپ ات دنکیم فیرعت هک ردقنا

یمدیآ!!! رب درم نیا تسد زا یرتگرزب یاهراک هچ دنیبب ات تسین

... دربیم راک هکهب ینامام ظفل واب دنکیم ینابز نیریش اوا

.... دزگیم بل راهب

... دنکیم شهاگن روابان نابرهم

ایند لوا زا هک ییاونیب کرتخد نا مه دزوسیم یلعریما کسورع یارب شلد مه

.. تشادن سناش

... دوبن مادک چیه عفن هب یگتسباو نیا

.. دزخیم راهب شوغا رد اوا

... دربیم ورف شا هنیس رد رس

... دوب هدش هتسخ ندرک یزاب زا راگنا

... دایم مباوخ ینامام -

.... دراد تسود ار شیاه یربلد .... ددنخیم راهب

.... دندوب هدروخ ار راهان

... مگب هصق تساو مایب نم ات تقاتا ورب -امش

... دوشیم شقاتا یهار و دبوکیم مهب تسد لا حشوخ اوا

... دنکیم راهب هاگن قیمع نابرهم

هب نوچ ، تسین نوتمودک چیه عفن الهب صا یگتسباو نیا : دیوگیم و دروا یمن تقاط مه رخا

... نیشب رود نیدش روبجم دیاش یلیلد ره

... تسنادیم بوخ مه یلیخ ، تسنادیم مه شدوخ

ور یسک نوچ هک هنیا اقیقد واوا نم طبر و ندیم ماجنا اراک یلیخ یسک یب رس زا -امدا

؟! دایم شیپ یچ هنودیمن یسک مه هدنیا ... میداتفا زور نیا هب میتشادن

یلکشم چیه ات دنکیم اعد لد ورد درگنیم دوشیم باال قاتا یهار هک راهب یاهمدق هب نابرهم

.... دیاین دوجوب هطبار نیا یارب

*********



یا هدغ اهنا و ینزب فرح یناوت یمن ووت دننکیم ینیگنس تلد یور ردقنا اهفرح یضعب

شیارب یهار چیه و نامرد یب درد دنوشیم هک دنبسچ یم تیولگ هرانک هب تسرد و دنوشیم

.... یرادن

... درادن شیارب یهار دنکیم هچره و دراد یلع ریما هب راهب هک یسح

دنک.. ششومارف دناوتیم هن

دنک... رکف نا هب دناوتیم هن

... تسا نیمه دنیوگیم هک یمنهج اقیقد

.... هدرک لمحت هروج همه و هدوب شیگدنز تخس یاهزور رتخد

... دنکیم رتشیب ار شمغ دنک شلا حشوخ هکنا زا رتشیب یلعریما یازور نیا یاه تبحم

... دوب ناشنامهم هک دوب یزور رود نابرهم

... تشاد تیاضر شراتفر و یلعریما دروخرب زرط زا

... تشاد ار شیاوه ... دیدیم هنامرتحم ار راهب اب شراتفر

.... دوب تحار شلا یخ

... دروآیم رد ار شصرح راهب یاه ندرک رارف اهوای یریگ هرانک اما

... دشاب ندید لباق هک دوبن یزیچ راهب هدش نوخ لد

دهاوخب مدآ نامه هکنآ رتدب و یرادن ار شراظتنا هک یروخب هبرض یسک زا تسا تخس

ار شهجوت و تبحم دناوتیم مه راهب نایم نیا رد هتبلا هک شفادها رطاخ مههب نآ دنک ناربج

... دشاب هتشاد

!!! رگید تسا نیمه مه ندرک هدافتساوس

.... دنکیم هشیپ ربص و دنکیم توکس شندرک وجل راهب یاهراتفر زا یصاع یلعریما

،نا درکیم تکرش شیاهس ردکال راهب یوس زا اهنتفرگ هدیدان اهو یزابجل مامت اب هناتخبشوخ

... شلد و ناج مهاب

... دریگب ار شقایتشا یولج تسناوتن شیاه یزاب یلوک ریما لوق هب همه نآ مامت اب

دوب... ندناوخ سرد قشاع

دنک... هجلا ارعم یب یب ات دوش رتکد تشاد تسود

دوب... ابیز شیاه ندیمهفن مامت اب یگچب یایند ردقچ هک دنزیم یخلت دنخبل

شنامشچ یولج شهایس سوباک هشیمه نوچ دوبن شیاهلا وس نس مه رگید دننام شیایند دیاش

... دیسرتیم نآ زا ردقچ ووا دوب

ار دوخ تسناوت یم هسردم و اهباتک یوب و ندناوخ سرد ،اب یحور و یرکف دب عاضوا نآ رد

دنک. مارآ

. دنارذگیم واوا نابرهم رانک رد ار شتقو رتشیب



... دوشیم راک هب لوغشم هناخزپشا رد ای دوریم شقاتا هب وا دراد روضح هک ییاه عقوم

. دروایب شریگ اهنت اج کی تساوخیم

... درکیم یشومچ اما

، دوب گنت شلد

. تشاد یگدنز هک یبان یاه یگنر نا گنت

. دندوب رت نیریش لسع زا هک ینیریش یاه بانع نا گنت

. تسنادیمن و دوب نیریش ردقچ هک یتسار هب

دوش. مرن کرتخد لد ات تشاد هار ردقچ و

. دادیم باوج نیگنس و دوب هدرک رهق دازهب مه فرط نا زا

... دوب یدایز رگید دازهب

. تشادیم تسود لد میمص زا اعقاو هک یردارب و تسود اهنت

. دمایم شیارب فرطره زا اهزور نیا

یبانع نامه هزادنا هب شیارب هک دشکب ار یکرتخد تنم شا هبکبک و هبدبد همه ابنا دیاب وحاال

. تشاد ار شسوه بیجع هک دوب

، دشیمن شرواب

.... دوبن دنب اپ یور یلا حشوخ زا

.... دوب ندناوخ سرد و هسردم شقشع همه

.... دریگب ار شملپید دناوتب لقادح تساوخیم شلد

.... دورب مهاگشناد هکواات داد دهاوخ هزاجا اعطق شا هدش نابرهم یلعریما تشاد متح

.... دوب بوخ مه راتسرپ ال صا ! دشیم رتکد دیاش

..... دیدیم ار شدنخبل ناباال زا هک تشاد شتسود مه ادخ اعطق

؟! دوب نآ زارتابیز و رتگنشق ایند نیا رد زیچ چیه ....ایا نتشون و ندناوخ ، اهباتک یوب

.... دوب کچوک شلد تعسو مههب شیایند

.... دشیم داش اهزیچ نیرتکچوک اب

... تفرگیم ار شراهب نامام هناهب بترم اوا

یرود هک شکسورع زا مه ،نا شدوخ زا ...نا دوب هدرک هباپ نافوط یباسح هدماین کرتخد

.... دوب شتخس راهب

.... ددنخیم شیاه هبقتال نابرهم

رب ارزا اوا ربز و ریز رتخد نا اما تسنادیمن شکسورع زا زیچ چیه یلو دوب شردپ هکنیا اب

..... دوب

.... دوب هدرک شتیبرت بوخ یب یب دوب هک هچره



دراد دصق هک دنکیم هاگن ، دوب هدش یصاع کجورو نا تسد زا هک یلعریما هب نادنخ نابرهم

دیآ.... یمن شوخ شسخت یور ونا شکسورع لد هب مادک چیه هک ییاه هدعو اب دنک شمارا

.... دوب هدماین هاتوک اوا ،اما نتفگ هصق ات هتفرگ یزابرهش زا دوب هدیسر شرکف هکهب هچناره

.... دوب شدوخ ، دوخ دنتفگ یم هک رسود یاهد اژ دوبن هک هچب

.... دندرگرب شتمس هب همه دوشیم ثعاب راهب دنلب ردوسالم یادص

.... دنکیم شهاگن هدز تام و دوریم دنب اوا هیرگ

.... دنکیم زاورپ شتمس و هداد ناکت ار شلپت لکیه دعب

... دروا یم هیقب بل مههب یدنخبل هک دوریم باال ناشیاه هدنخ یادص

!تف یدب یلیا : دیوگیم شنیگمغ یادص نت نامه واب دنزیم هیرگ ریز هب اوا هدنخ نایم هعفدکی

؟!.... یتفل مدلت

.... شدریگیم ربرد مکحم و ددنخیم شینابز نیریش هب

.... دوب یندن وچال یندروخ شرظن رد ردقچ هک خا

راولش وتنام ابنا درکیم شدوخ یارب شنهذ یوت تشاد یلع ریما هک یرکف نامه لثم تسرد

..... دوب هدش زان یدایز .... تشاد رس هکهب یا هعنقم و

... دروخن ناکت شراهب رانک زا مه هظحل هی یارب یتح اوا

..... تفر باوخ هب شمارا رد ووا تفگ هصق راهب هک شندیباوخ هظحل ات

؟! دیباوخ -

متفر.... هدرکرکف مشب شادف یهلا .... تفر باوخ ات درک ضغب و تخیر نوبز ردقنیا ... -هرا

.... دهدیم ناکت رس نابرهم

هک ییاهنت ....هچب تهب هدش رت هتسباو مدرکیم رکف هک هچ نوا ....زا ردام درک یبات یب یلیخ -

اه هچب روجنیا .... هنکیم سح شردام یاج ور وت،وت یاهتبحم اب هنک سح و شردام دوبمک

... هنوشهارمه سرت سح هشیمه

..... دریگیم لکش راهب یاهبل یور یخلت دنخبل

یسک نم .....اما مشاب شبظاوم هک ور ینم یتح ای تشاد و شردپ اوا هبوخ -زاب

.... هتفرگ مزا ور باوخ هک ییاهبش سوباک هدش اهسرت نوا ....همه متشادن ور



.... دمهفیم ار کرتخد درد نابرهم

.... دوب هدید ار شیرادیب یاهبش

.... دهدب ار شیاه یروبص یمامت باوج ادخ شاک یا

... دوب هدیچیپ شیگدنز

و هچوک هراوا و هدرک شنوریب هناخ زا یدصق هچ هب راهب ردپ دیمهفن تقوچیه

.... درک شنابایخ

.... درک شراذگاو ادخ هب

. دنکیم فارطا و رود هب یهاگن راهب

!!!!!! شدنیبیمن

.... ندوب هناخزپشا لخاد همدخ ود

..... دنکیم نابرهم هاگن

؟!.... تفراجک یلعریما -

هدوخیب مه اهرتکد نیا یگدنز .... تفریم دیاب تشاد یروف لمع ایوگ ندز شگنز ردام یچیه -

..... نشاب تمدخ هب هداما دیاب مه هشیمه ، شمارا هن نراد باوخ ....هن ااااه

... نشاب نوشرامیب رکف یطیارش ره رد ندروخ -مسق

هدید مه یلا حشوخ ، شنامشچ مغ رانک رد اهزور نیا راگنا ، دنکیم راهب تروص هاگن نابرهم

دوبن... وطالین و یگشیمه ناهنپ مغ نا زا یربخ شنامشچ قرب ... دشیم

؟ تشذگ شوخ هسردم -

... دنابوکیم مه هب تسد یلا حشوخ زا راهب

سرد و باتک یوب ..... منوخب سرد منوتیم هک ملا حشوخ ردقچ ینودیمن منوج نابرهم -یاو

!!!! هسردم مرب هرازب یلعریما مدرکیمن مشرکف ال ....صا هنکیم منووید هراد حاال زا ندنوخ

.... دوشیم داد هک یتوس هجوتم

دنک.... بارخ ار شتینهذ تساوخیمن

... تشاد یوژهیا هاگیاج نارگید دزن ،رد دوب وادب یارب رگا یلعریما

..... دوش راد هشدخ شتیصخش نارگید رظن ردات درکیمن یراک عقوم چیه

.... دنکیم شهاگن هدروخاج نابرهم

؟! هراذن دوب رارق -هگم



... ددنخیم

دوب هتفر هگب نم هب هکنیا نودب هک یدید تدوخ .... منکیم دایز رکف ....نم مرب تنوبرق -هن

..... دوب هدرک ممیسیون مسا یتح

.... هشاب حالشل شردام ریش هیا! هدنزارب نووج -

راون لثم هدروا شرس هب هدنزارب ناوج نیمه هک ییاهقافتا یمامت یهاگ طقف دیوگیمن چیه راهب

.... ددنبیم شقن شنامشچ ولج یا هدش طبض

.... دریگن رارق نابرهم هاگن سار رد هدش هریت هاگن اتنا دزدیم مشچ

! شدوخ هویش هب اما دراد ناربج دصق درم نا

.... دمهفب هک دهاوخیمن شا هتسکش لد اما تسه هجوتم مه یدح وات دمهفیم

.... تسا رورغ مهاب شندرک ناربج

.... دریگ مارا شدنمدرد ولد دونشب شنابزاب دهاوخیم وا اما دنکیم لمع

*******

..... دنکیم رت لش ار شتاوارک و تسا هتسخ

.. دنکیم دیدشت ار شدردرس هناخ کیرات سنلا

..

..... دوب تقورید

دوخ و دنکیم اهر لبم رانک اج نامه ار شفیک

.... دزادنا یم یتحار یور ار

..... دهدیم ژ اسام ار شنامشچ

دور. رد شنت زا یگتسخ ات تساوخیم خلت هوهق گام کی شلد

. دنکیم ساسحا شیور ار یا هیاس

هدش فراعت هوهق گام و دوشیم ومخ دنزیم یدنخبل یبانع کرتخد نشور همین ریوصت ندید اب

. درادیمرب ار شا

... دنکیم رکشت

.... دنیشنیم شرانک کرتخد

دنک.... ناربج ار شتبحم ییاهروج کی تساوخیم

دوبن... وور مشچ یب دوب هچره

دنک... رکشت ، دننکیم شقح رد هک ییاه یبوخ یارب تشاد دای

دوب... شکچوک یایر یب یایند و نابرهم لد نیمه زا دروخیم هک یا هبرض ره دنچره

!!! شتریس مه شییابیز ،مه درکیم یگدنز مه اه هتشرف دننام و دوب هتشرف



... دوشیم مرگ شلد یلعریما

... دندوب عیلا شدوخ دننام مه شیاه هوهق

.... تسا نیمز یاهشوپفک هب هریخ راهب

کی دنچره هدوب نکمم راک نیرتراوشد شیارب ندز فرح هشیمه دنک... عورش اجک زا یمندناد

... دنزیم ..قپت دشاب هداس رکشت

.... منونمم نوتزا .... منتفر ... هسردم تباب ... منکرکشت -دشن

چیه هکاب دوب یراک ناربج و تسنادیم وا قح هک یراک یارب زج تشاد ار یزیچره عقوت

... دوب هدرک رکشت وا وحلا دوبن تشگرب لباق زیچ

.... دنکیم یزاب روج دب شلد وزاللاب فاص هاگن نیا یور

یرکشت و دهد هوهق ناجنف هی دیایب زونه هکنیا هن تسنادیم قحم ار شدوخ دوب یرگید سکره

دنک.... مه

دش... تمالمط شبلق و تشذگ شلد زا یمرن ریرح

یمنداد... لحم و تفرگ یم ار شدوخ یدایز شیارب راهب دنتشاد هک یاه یریگرد نایم

هک ینیگمشخ یوخ نیا تسناد یم اما دنک بدا ار کرتخد شدوخ شور اب تساوخیم شلد ردقچ

رب ماگ شمارآ اب دیاب سپ دنک... ناروف یناشفشتآ دننام دناوتیم مه زاب هدش عفلا یگزات هب

... تشاد یم

شا هتسجرب یاهبل ، دنیشنیم راهب یابیز و زان تروص یور سنلا بوکراوید زا هک یمک رون

... دوریم شلد و دنیشنیم شمشچ یوت

.. دنزیم وسوس شقرب و نشور نامشچ

هدیشوپ یور دوب هتشاذگ تسد زاب کرتخد زاب!اما و هاتوک دوب، هدیرخ شدوخ ار شیاه سابل

دوب... هتسشن شفیرظ نت یوت یبوخ وهب دوب هدیشوپ و اهنآ نیرت

دنک.... یراددوخ تسناوتن ... دوبن شدوخ تسد

طقف منوا نومب روطنیمه هشیمه ، منک راکیچ تاهاب منودیمن هک هگرزب تبلق ردقنوا -

نم!!!! هساو

هنوگ ..... دتفیم شپت هب شبلق .... ردکالشم ترارح و سح همه نوا ،زا دروخیم اج راهب

.... دنوشیم خرس تلا جخ زا شیاه

.... دنکیم یزاب یلع ریما نید لدو اب روجدب هک یبانع نامه دنوشیم

.... دنزیم شرس رب شندروخ سوه

ات تفریم شیپ مک مک ....دیاب دوب هدش مرن هزات کرتخد دنک.... اطخ زااپ تسد تسناوتیمن اما

... دروا تسد ارهب شدامتعا

.... دسرب شفده اتهب تخیگنا یم اررب شتاساسحا دیاب



دوب... دنیاشوخان یدایز کرتخد مخا

... دنیبب ار شسوبع یور نیا دیاب هک تسه شدرمان دوخ شیلصا رصقم تسناد یم یبوخ هب اما

رکف یزیچ چیه وهب دروخیم ار هعونمم یاهبانع نآ زا یماک دشیم شاک درذگیم شنهذ زا

یمندرک...

... دوبن قباس راهب رگید راهب

... درکیم دیدهتو دوب هدش سخت

... دادیم جرخ هب یروبص اراچان مه ...وا تشادن نداد تسد زا یارب یزیچ شدوخ هتفگ هب

مه ریما یاهتسد و دندوب ریسا شیاهنادند ریز هک دوب یشحو یاهبانع نآ یپ شینتساوخ هاگن اما

!!! هتسب

لباقم ورد دنکیم رکشت رگید راب شا هیبنت زا لا حشوخ و درکیم سح ار ینیگنس هاگن راهب

... دنکیم جک شقاتا تمس ارهب شیاهمدق شریما نتساوخ زا ورپ تام نامشچ

دوب... ریما باصعا یور یدایز هک راهب یاهبل یور دنخشین ونآ

... دوب هتسشن دازهب یور هبور

. دوب هدنام شگناد شش قیفر رورغ ،رد درکیم شهاگن نیگنسرس دازهب

.... دراد یمهم فرح تسنادیم

. دنزن فرح دوشیم ثعاب هک یرورغ زا ناما یلو

با اجک زا تسناد یمن هک یسفن هب دامتعا اب رورغم هدند کی ، رگید تسا نیمه یلعریما

... دروخیم

... هدیسر هدزاش اتهب هدیخرچ لسن رد لسن هک تسه یدادجا اباو هیثرا مه شنتسشن زرط نا

... گرزب ناخرهچونم شگرزبردپ لصا ربارب یپک

! توربج جاللو همه ابنا

هدیسر شا هنادرد مههب شتوربج هککالسو هدوب رابرد یاه یولهپ ناکاله زا شگرزب ردپ

... تسا

. دنکیم شیاهوم رد تسد یلع ریما

. تسا هدیسرن ششوگ هب یبوخ یاهربخ

! دشن ، درکیم رکف هک روط نا ینعی

! دسرب شا هتساوخ هب دناوتب ات دربب راک هب یرگید ریبادت دیاب حلا

. دوبن یتحار راک نارسپ و ردپ نا یدوبان کش یب

. دنتشاذگیمن یاج هب دوخ زا یدر چیه هک دنتفریم شیپ یروج

. دهد ماجنا یراک تسناوتیمن یتح مه سیلپ

. دروخیم هتسب رد هب دزیم یرد ره ،هب دوب هدش دیماان

. دندوبن ناشدرمان دوخ یلو دوب هدما ناریا ات ناشیاهراک

، تردق و لوپ ربارب رد دوب یرباربان گنج



. دندرکیم یگدنز تحار اهلوپ وابنا دوب هتفرگ ار ناش یگدنز روداترود هک یتفاثک

؟! دنکن یراک و دنیبب هک دوب اجک ادخ رگم

... دشکیم یقیمع سفن

و هدش باسح ردقچ مدنوم ، ندوب هتفر اجنوا زا اتفاثک یلو مدوب هدز و نوشدر -

.... نتسه قیقد

! نداتفین رسدرد هکاتحاالوت هنیمه رطاخ -هب

نوا .... هنکیم ریگ شاپ اج هی شاب نئمطم !اما هتفین هلت اتوت هنکیم یراکره راتفک -نوا

! مرادن کش ، هدیم سپ نکمم لکش نیرتدب هب هدرک ور راهب قح رد هک یملظ یقحان راتفک

.... دنکیم شهاگن کالهف دازهب

ساالیر.... یلعریما بانج تسه ینامز هچ دید دیاب طقف هیمتح هک نوشنداتفا -ریگ

. دزیم هنعط

، دنکیم شهاگن صرحابریما

، دزادنیب نییاپ رس هک تسین یسک دازهب یلو تسا رب باسح یدایز شا هرغ مشچ

... دنزیم نداد صرح رتشیب یارب یدنخشین

. دوشیم دنلب زیم تشپ زا ریما

... دوریم هرجنپ تمس هب

... ندرک هاگن نییاپ ناباالهب زا دهدیموا هب یبوخ سح ، تسا شیاپریز رهش

... تردق سح زا دوشیم رپ

هتبلا دص و دراد شناکم و نامز هب یگتسب اما یمندور شزرد یارب وم دراد هک یا هشقن

اهنآ!!!

... دیشکیم ماد ارهب اهنآ یبلقت دنرب کی واب دشیم یزاب دراو رتدوز هچره دیاب

نیا زا ادج دوب... لقع طرش طایتحا مه زاب اما تسا هتخوس هرهم اهنآ یارب راهب تسناد یم

... دشاب شکسورع و دوخرانکرد تشاد تسود مه شدوخ هلئسم

... درکیم مار ار وا دیاب

یلو دوب راد صرح یدایز شا هدز هناوج هزات یور ،نیا دوبن میقتسم یطارص چیه هب راهب اما

ندیرد و هلمح هدامآ یربب هدام دننام و دشاب هتشاد هبذج تسناوت یم شمک نس مهابنآ شییادخ

... دشاب

... تارظن یمامت هب تشاد تیحجرا شدوخ رظن یلو دوب مهم راهب رظن هک دوب تسرد

رتگرزب شزا سیلا دنچ هک دنچره دنک ادیپ یرت یمسر لکش ناشا هطبار تساوخیم شلد ال صا

دوب!!!



... دنورب هزور ود رفس کی هب شکسورع واو هارمه هب تساوخیم ، داتفا کرتخد دای

... اهفرح و همه زا رود هب

.... دخرچ یم دازهب تمس هب

منک!!! جاودزا راهب اب ماوخیم -

دوب... بیاجع وزج رگید نیا

دوب... ناهج بیاجع نیمتشه وزج یلعریما دوخ ال صا

و هدش ناجیه راچد ای تفرگ یم تسفن ای هکیروط هب دندوب رواب لباقریغ شیاهراک و تامیمصت

... دنوشیم رتشیب اهسفن دنیارف هجیتنرد دوریم باال تنیلا نردا

یا، هفاضا فرح و ینیچ همدقم نودب دنزیم ار شفرح

... دریگب رظن هکنیا نودب

.... رگید دوب نیمه ندوب یاردوخ

درک... حرطم یا همدقم چیه نودب و یناهگان دیاب یمهم نیا هب فرح نیا یارب رخآ

! دسرب راهب داد هب ادخ و شیناهگان یاه میمصت و دوب ریما

.... دنکیم شهاگن زاب ناهد اب دازهب

و شسفن یتشاد یدوبن وت نیمه هگم ؟ ینک جاودزا یاوخیم هک یچ ینعی ! ترس هب هدز -وت

مهم هک هدش یچ یچ؟حاال ینعی ! شیدزیم تشک دصق هب یتشاد هک یدوبن وت هگم ! یدربیم

هدش؟

... دوب هتخورفارب دازهب

... دوب بیرغ و بیجع کرتخد هب شسح

و راهب یاه ندادلد تشاد دای هب بوخ

... دزیم شتفرعم یب تسود هب قشع رس زا هک ییاه هدنخ ، تساوخیم هک ییایور یگدنز

، دوب راهب یور هدنمرش

دنک. یراک تسناوتیمن شیاه هناردارب و تقافر دوجو اب یلو تسنادیم ار شتسود فده

... تسا درسنوخ ریما

... هنکیم یکوا وزیچ همه هراد ، مدرک تبحص ملیکو -اب

؟ هنودیم رتخد نوا تقونوا -

مدز! فرح شاهاب -



؟ شرظن -

... مدیم ماجنا هکالهمز یراک منک، شوگ یسک هب تسین رارق یلو ، هفلا -خم

... دتسیایم شرانک رابنیا دشو دنلب ، دوب هدش کالهف ریما یمهفن نابز زا هک دازهب

! یلعریما تسین بوخ ندوب یار دوخ همه -نیا

مدز... فرح تاهاب ارچ هک منک تنعل و مدوخ راذن ! دازهب متساوخن رظن تزا -

مدعب یتخود و یدیرب ... یباسح درم یتشاذگ منداد رظن هساو ییاج هگم :هخآ دوشیم کالهف دازهب

... یتسه یک هگید وت هنک...اباب فیدر ملیکو مداد ور اراک یگیم و یدموا !حاال یدرک شنت

دریگیم ییابیز وژتس دربیم ورف شیاه بیج رد تسد یلعریما

... دهدیم همادا زاب دازهب هک

یروطچ راهب منود یمن نم و یرفص خاالق ظاحل زا هنرگو یراد هفایق طقف روعشیب -هخا

یمهنک... تلمحت

یمهنک! لمحت ور وت هنارت هک یروطنومه -

منک... هدافتساوس شنتشاد تسود زا تسین رارق یمهرومنم رد نم هساو شسفن هنارت -

... دوشیم مهرد ریما یاه مخا و دنزیم هنعط

تفگ... یم تسرد شقیفر

مههب شدوخ راب نیا انثتسا هک دربیم ار هدافتسا تیاهن رگید راب راهب نتشاد تسود زا تشاد

دوب... رصم شیگدنز رد کرتخد ندوب

دز... ار شفرح دازهب

دوب... زاسراک شا هنعط هک دیمهف ریما مخا ندش مهرد زا

دوب... هدیاف یب شرتشیب نتفگ

... تسناد یم ار شیاه هتشاد ردق دیاب شدوخ یلعریما

یارب ادخ فرط زا یا هداتسرف و تسا شتاجن هتشرف راهب دنک یروآدای شهب وا مادم هکنیا هن

دوب... هدش روک رکو هک لطاب یخلا یهز ،اما شکسورع و شدوخ شمارآ

... دشکیم قیمع سفن

شهب انیا زا رتشیب رتخد نوا یلو ، یرادن یراک یسک وهب ینکیم و تدوخ راک منودیم -

نک؟! مادقا دعب هیچ شرظن نیبب .... شریگن هدیدان ،اللقا ینویدم

! منومب رظتنم دیاب حاالحاالاه هشاب نوا -هب



! یقطنم یب همه نیا زا دوشیم بجعتم

... ددنخیم صرح اب

! داوخب ور هگید یکی شلد هنکن ! تساوخن ور وت هنکن ! یلعریما منکیم کش تهب مراد -

؟! یدرک رکف نوا یچ،هب نوتینس هلصاف

... دورب باال شیاهوربا دوشیم ثعاب شیناشیپ یور هدز ضبن گر و یلعریما یمجاهت حتلا

.... تسا هداد در امسر شقیفر هک دسریم رواب نیا هب

.... دنزیم شدوخ هنیس تخت تسد یلع ریما

! هنومیم منماب و هدوب نم اب شاه نیلوا ، داوخب ور یسک هدرک طلغ -

: دریگیم دازهب فرط هب زیما دیدهت ار شتشگنا

سپ ، تمتشکیم اج نیمه هنرگو مگیمن یچیه تهب هک رتکیدزن مشاداد وزا یمقیفر مه -وت

هنم! زمرق طخ راهب شاب بقارم

کی شکسورع زا ریغ یلعریما دنیبیم هک تسا راب نیلوا یارب ... دنامیم زاب شناهد دازهب

.... تسا هدش مهم شیارب رگید رتخد

.... دوب یبیرغ و بیجع زیچ کش یب

یرس دشو یچ دیمهفن مه شدوخ دز، یگدز تهب و تینابصع همه نوا یوت هک یدنخشین یلو

داد... ناکت

! قیفر یشاب هتفرگ یتسرد تامیمصت مراودیما -

... دوشیم جک شبل هشوگ

! تسا تسرد شتامیمصت اعطق

... دوب هتشگرب هسردم زا

... دوب هتفرگ ار شناوت همه شزکرمت ورکف یدایز ، دوب هتسخ

... دوب هدیباوخن ارمه لبق بش

؟! دباوخب لماک شمارا رد دناوتیم و دنرادیمرب شرس زا تسد اهسوباک نیا یک تسناد یمن

... درکیم یزاب شیاهیزاب بابسا واب هتسشن سنلا طسو اوا

.... دنکیم شناراب هسوب و دشکیم ششوغارد و دوشیم مخ قوذ واب دوریم شتمس

... دسرتیم اوا

.... دهدیم یطاشن سح شا هتسخ نت هب شقوذ .... دنکیم قوذ و هدز دنخبل راهب ندید اب اما

... دندوب رتخد وردپ نیا شیایند همه

تخس و تفس ... دریگ هدرخ ، دوب هدرک هکابوا یراک رطاخ هب تسناوتیمن مه زونه هک یردپ

.... تفریم کرتخد نت زا مه ناج ، تفریم رگا هک دوب هدرک زاب شبلق رد ییاج

... دوشیم ادج و دنزیم شیاهوم هب هرابود یا هسوب



ساپما رد ار یلعریما ومعال هدروآرد دوخ فرصت هب تسا تقو نیدنچ هک دوریم یقاتا تمس

! هتفرگ نآ ارزا یلدج و ثحب هنوگره یولج و هتشاذگ دیدش

! دناشنب یسرک ارهب شفرح و دوش وگروز مه شعقوم هب تسناوت یم سپ

! دشاب شریما نت یوب گنتلد دیدشرگا یتح

تشادن ندز فرح تأرج شیهاوخدوخ و رورغ همه ابنآ یلعریما هک دوب هدرک راتفر یروط

درک... دهاوخ کرت ار وا کرتخد دیآ، گنت رگا تسناد یم نوچ ،

کانرطخ یدایز یناوتیم هک تسا عقوم ،نآ یشاب هتشادن نداد تسد زا یارب یزیچ یتقو

!!! دشاب هتفر مدآ نآ یارب تلد رگا یتح یشاب

یاهوم هب مه یزمرق وده دشوپیم یزمرق یکشم کراولش تس اب یدنب پات و هتفرگ شود

دیآ... یم شیابیز تروص هب تیاهن یب هک ددنبیم شراد حتلا ییامرخ

.... دوب ابوا هناخزپشا یاهراک و هدش مادختسا یگزات هکهب موناخ هرهاط

.... دنکیم راهان هب توعد ار ود نا ییورشوخ اب

... دنوشیم هناخزپشا یهار و دریگیم ار کسورع تسد

... دنکیم قوذ و دنکیم شهاگن طقف راهب دیدج پیت زا هدز قوذ اوآ

... دوشیم لوغشم اهنا واب دنیشنیم زیمرس مه موناخ هرهاط ، راهب رارصا اب

.... تشادیم او هدنخ ارهب اهنا و درکیم ینابز نیریش بترم اوا

... دوبن یلعریما

... دروخیم اذغ ناتسرامیب و دراد لمع دوب هتفگ نآ زا لبق

دش.... شقاتا یهار یسکره و دندرک عمج وزیم مه کمک اب

تحارتسا دوب هدش هدرپس شهب هک یقاتا رد شیگدروخامرس رطاخ هب دوب یزور ود نابرهم

... درکیم

... ددرگیمرب شقاتا هب دوب باوخ هک شنابرهم هب ندزرس زادعب راهب

... دربیم شباوخ شیگتسخ مامتاب

... دوب درگاش نیرتهب

.... دوب رادروخرب باالیی شوه زا رتخد نیا دندوب هک االین سگرزب همه نا رانکرد

؟!... دنتشاذگیم رگا هتبلا دشاب هتشاد یناشخرد هدنیا تسناوتیم

... دوشیم زاب تشحو زا شنامشچ هرابود

... دنریگیم هار شیاهکشا

.... تسا یرارف مه باوخ

... دباوخب دناوتیمن مه اهرهظ

... دوشیم خلت

.... دنکیم گنت ار شسفن شنهذ رد هدش رشتنم ریواصت

... دشونیم مد کی و دنکیم رپ یبا ناویل و ددرگیمرب یتختاپ تمس ...هب دهاوخیم با



.... دوب حملا ناشندرک شومارف مهزاب سلا دنچ تشذگ ،اب دوب هدش رتهب حلا

... دوب اتود یکی الشت کشم رگم

.... دوب اهزور نا یلعریما شوغا گنت شلد ردقچ

... شدوخ و دوب شریما هک ییاهزور نا

تشادن ور ....ود دوبن سنجدب یلو دوب رورغم ، تشادن لوپ ، تشادن هچب شریما

.... دنکیم هیرگ و دشکیم شوغارد ار شدوخ و دراذگیم شیاهوناز یور رس

.... دوشیم حلا یب هرابود هک ردقنا

ناسنا ره دننام یلو دوبن یکاش مدآ ، درکیم ینیگنس شکچوک بلق یور ایند یاهدرد مامت

... تشادن تقوچیه هک دوب یشمارآ طبلا یرگید

یب مامت اب تشاد دوخ یاج هک مه شوهم ، دندوب هدرک دب شقح رد یدایز شناردارب و ردپ

دوب... وا شرصقم دمآ یم شرس هکهب ییاه ،بال شیتوافت

!!!! شمسج هب یزارد تسد ، ندروخن اذغ ، نتشادن لوپ ، ندرک راک ، ندروخ کتک

رد هک ییاهراتفر اب اما تشاد ینوخ تبسن اهنآ مهاب وا رخا ، دشاب هدماین شرس و دوب یراک

... دنشاب هتشاد یتبسن هک درکیم کش دندرکیم شقح

... درکیم هدافتسا شرازآ یارب یتصرف ره زا تشادن یقرف شیارب نامز داریه

دوب... هدرک ارخیلا شدوخ یلیس کی اب یرابدنچ طقف تشاذگ یمن وا مههب گس لحم نموه

درک... منهج شیارب ار ایند دیدیم رگا هک دیدیم یا هناهب دیابن دوب نموه دننام مه شردپ

دوب... منهج دوخ درم ،نآ تسشن قرع هب شرمک هریت

درکیم رید نموه یا هقیقد رگا و دیشکیم شندب نتو یور ندرک تسم رابکی هکاب ییاهتسد دای

!!! دیدیم ار شرمع قافتا نیرتدب ،

!!! ینوخ تبسن نیا هب تشاد کش و دیدیم اهار توافت نیا همه

... تشادن شمارآ یرادیب و باوخ یوت

. تسه و هدوب شهارمه هشیمه سرت

... دتسیاب اه متس ملظو لباقم رد دناوتب یا هرذ ات تالشدنک تشاد میمصت حولا

دوش؟! قفوم تسناوت یم دیاش

*******

هدش.... ناریا دراو نوشگرزب رسپ -اقا

... دوشیم لوغشم شرکف و دوجیم بل

؟ -بخ

هدنگ هلک بندلا نوچ ، هنکیم ییاراک هی هراد راگنا و هراهب مسا هب یرتخد اقا،بندلا یچیه -

.... ساه

ارچ؟ یدیمهفن -



! ندیم ماجنا راد دوس و گرزب هلماعم هی نراد هکنیا ....لثم نوشاسنج ندرک در هساو -

.... دنوشیم تشم شناتسد

..... یرایبردرس نوشتاییزج زا دیاب و نوشیپ یدیم وتساوح بوخ -

... هزاجا اقااب -هلب

... هنکیم عطق ور یشوگ

دیا... یم دورف شزیم یور و دنوشیم تشم شیاه هنیک

... دنکیم رورم ار شیاه هشقن

... دنزیمن ومد تسه یرادوت تیاهن یب مدا

.... یرگید یاج شرکف و تسه شزیم یور یاه هگرب هب شهاگن

.. دنورب شتسد زا دراذگ یمن هعفد نیا

.... دنکیم سمل ار شرظن دروم مان یور و درادیمرب ار شا یشوگ

*******

.... دوشیم شا هناخ دراو

... دوریم مشلا شلد دیاو یم اذغ یوب

.... تسه کرتخد یاهاذغ معط قشاع

... تسه هکرعم شتخپ تسد شمک نس ابنا

.... دوشیم نارگن یا هظحل شرتخد دوبن واب دوشیم هناخزپشا دراو

؟! تساجک -اوا

... دوشیم اهر شتسد زا وقاچ و دشکیم راهب هک یدنلب نیه

... درادیمرب ار وقاچ و دوشیم ومخ درادیمرب شتمس مدق

... دوب هتسب ار شنامشچ هدیسرت و هدز سفن راهب

.... دزیم کشجنگ دننام شبلق

! هدیباوخ .. شقاتا -وت...وت...

... دشکیم مه یوت مخا ، دتفیم راهب نوخرپ تسد هب شهاگن

... دنزیم رشت

؟ رتخد تدوخ اب یدرک راکیچ -

... دوب ریگ سفن یدایز شتسد درد

دوب. هدش هراپ شتسد فک

.... تشذگ شنهذ زا یا هرطاخ ، داتفا هک نوخ هب شهاگن



دش.... درس هرابکی هب شندب

درم ات دوب هدنک ناج و دوب هدش هجنکش یردق هکهب داتفا یا هراچیب نز نوخ رد قرغ مسج دای

دش... تحار و

رود یلعریما تسد هک دوب هدنامن شطوقس ات یزیچ و دندشیم در کی هب کی ریواصت نا

.... تسشن شرمک

درکیم هاگن راهب هب توهبم و تام یلعریما دشو شوهیب کرتخد

... دراد ایبوف نوخ هب تبسن کرتخد دیاش تشذگ شنهذ زاو

.... درک شوماخ ار زاگ ریز شرگید تسد واب دوب هتفرگ ار وا تسد کی اب

.... دیشک شوغا رد ار ووا درب شیوناز ریز تسد

.... شدناباوخ هپاناک یور

.... دوب هدش شثعاب دوخ هک شتسد هیخب یارب دوب رت تحار ششوهیب حلا ابنا

.... تشادن یناج کرتخد

.... درک نامسناپ ار شتسد ودش مامت هیخب

؟! دسرتب نوخ زا کرتخد هدش ثعاب یزیچ هچ هک دوب هدش لوغشم شنهذ

یمنداد. هار اجک چیه هب شلقع ، تحاران و دوب هتسخ

دنک. تحارتسا دیاب

، دنارذگیم رظن ارزا راهب یابیز تروص

! یکیرتسیه حاالت نیچمه یارب دوب فیح یدایز رتخد نیا

دوب. رت غولش یزیچره زا شنهذ هک هنحلا شتقو هب اما دروآ یم ردرس دیاب

دش... رت خسار شمیمصت رد راهب حلا نیا اب

*

... دنکیم زاب مشچ

.... دنکیم دنلب ار شا هتسخ نت

... دنیشنیم شرانک دیاو یم ولج هک دنیبیم ار ریما

... شدراشفیم دوخ وهب دراذگیم شا هناش رود تسد

... دهدیمن ار هزاجا نیا هک دشکب بقع ار شدوخ دهاوخیم بذعم راهب

؟ هرتهب -حتلا

. دنکیم شزوس ساسحا

... دهدیم ناکت یرس مارا

هک؟! دوب بوخ حتلا هعفد دشهی -یچ

دش.... دب وحملا مداتفا زیچ هی -دای



. دنکیم شا هدش نامسناپ تسد هاگن و دروا یم نییاپ رس کرتخد

. دشکیم لد رس زا یهآ

... دهدیمن ار هزاجا نیا ریما هک دوش دنلب دهاوخیم

... دناشنیم شیاهاپ یور و دشکیم ششوغا رد اروا ریما رابنیا هک دوشیم دنلب راهب

.... شدرشفیم دوخ هب مکحم ریما ، دوش دنلب هک دنکیم وقتال دشکیم تلا جخ بذعم راهب

... مرب رازب ریما -

.... دنکیم کرتخد شوگ رد رس

! تساجنیا تاج یتقو یرب مرازب -اجک

.... دوشیم ناوتان راهب

ادخ! ور -وت

... دنکیم ریما هاگن هناسمتلم

.... درادیماو هدنخ ارهب ریما شبلق دنت نابرض

.... هرایم رد یزاب هنووید هراد یروطنیا تبلق یتقو -اجک

دوریم ورف ریما شوغا یوت هتساوخ ادخ وزا رخارد و نتفر و ندنام نیب دوشیم هدنامرد راهب

شبلق و نهذ اهارزا سوباک نآ یمک ات دنکیم یعس و دراپسیم شیاه هیر ارهب شنت رطع و

دنک.... رود

... هشاب وت هتساوخ و فرح هب تسینرارق -

بل صرحرپ و دوشیم شکیدزن یمدق اه فرح و اهزور نیا ندوب رارکت زا ینابصع ریما

نم اب یراد تسین تعفن الهب صا و ینک لوبق دیاب وت راهب هدش، هتشاذگ زیچ همه هرارق : دنزیم

یمینک... رت تخس تدوخ یارب ور عاضوا طقف نوچ یریم راجنلک

. دنکیم شهاگن روابان راهب

! یاردوخ و هاوخدوخ هکنیا ای دشاب مهفن دناوت یم دح هچ ات مدآ کی

... دنزن مد ووا دوش نامه تفگ هچره هک تسوا لد هب رگم

.. دندرمش یم کچوک ار وا شفارطا یاهمدآ ردقچ

ریما و دشیم رتشیب هظحل هب هظحل هک دوب یدایز مشخ و تینابصع زا ناشن شخرس تروص

:هسب دنکیم ناروف و دشکیم هلعش شدوجو شتآ هعفدکی ... درکیم هاگن شتروص هب بجعتم یلع

، مرفنتم ، مرازیب تزا ال صا ! مشیمن تنز مریمب ،نم نکن کیچوک نمو ردقنیا ... ...هسب ریما

ایب ینزب یاوخیم ... منیشیمن دقع هرفس رس ابوت یلو مریمب هدش .... مشیمن تنز ، تماوخیمن



بظاوم هک یرتخد نوا هگید نم ... مشیمن تنز نم ...اما شکب ، یشکب یاوخیم ... نزب

هشب یچ هک هنوخ نیا یوت یدروآ النمو صا ! یرصقم وت نوچ ، متسین ، دوب شاه هنارتخد

زا یارب یزیچ هگید نوچ مسرت یمن هگید حاال اما مدیسرت تزا گس ودق یدرک مینادنز ! ناه

یشکب تقشع وملدوزا مدوخ یوت رتشیب نمو هکنیا یاج هب هرتهب مه ....وت مرادن نداد تسد

نوا هب یطبر چیه نم نوچ ، ینک هیوست نوشاهاب و ینک ادیپ و تاه هنیک یلصا ببسم یرب ،

... مرادن اه

... دنکیم شقیوشت و دبوکیم مهب ار شناتسد ریما باالشی دنلب ینارنخس ندش مامت زا دعب

... دنکیم رارکت راب دنچ

... تشاد یمن تسود ال صا هک یراهب نیا زا دوب هتفرگ شمشخ

... دندوب هدش یشحو یدایز شیاهمشچ

دوب... هدرک ار شسوه مشخ همه نآ نایم رد ووا دندیزرلیم صرح زا شیاهبانع

... دنزیم ار شباقن و دزادنا یم دوخ هب یرشت

... میرب مهاب نک ربص ... رتشاوی موناخ راهب -

... دوشیم راهب هنیس هب هنیس

دتفا... یم دنت رود یور کرتخد بلق

... دنکیم ملع دق نینچ ونیا دسرتیم هک تسا بوخ

... دوشیم هریخ شزان نامشچ یوت

نوچ رود... میزیریم ور هرخسم لدج و ثحب نیا مه هگید و مگیم راب نیرخآ یارب راهب -

... میشاب هتشاد و طاسب نیمه زور ره مرادن هلصوح

... دراذگیم شنابل یور تشگنا یلعریما هک دنزب فرح دهاوخیم و دریگیم دراگ راهب

! ینکیم شوگ طقف و یگیمن یچیه ...وت شیه -

... دشکیم کرتخد یابل یور ومالمی مرن و دنکیم ضوع شا هراشا اراب شتصش تشگنا

... دنکیم رارکت راب نیدنچ

... دوشیم شیاهبل ترپ راهب ساوح

... دوشیم هدرشف ریما شوغآ رد تسس و تخرک شندب

... دوشیم کاو پژ ششوگ رد ریما مارآ یاوجن

!وتملا یاوخب یرادن قح نیا زا ریغ هک ندنوم هب یروبجم نوچ وشن یغای موناخ راهب _

لثم ! مرادیمرب ترس زا تسد اهیزاب هتیلس نیا هکاب نکن رکف سپ ! راهب ینم !وت،ملا یریما

متسد زا ییاهراک هچ ریما نم ینود یم بوخ نوچ مشچ یگیم و تاجرس ینیش یم مدآ

هک یرتخد نیا ، مگیم و نابرهم شیپ مریم نک، تحار و تلا ویخ مگب و شیکی ... دایمرب

ن یادص زونه هک هدش!خا نز نم یاپ و تسد ریز حبص ات بش هی یلا بیم شنتشاد هب ردقنیا



هگید ناه؟!ایآ یمهنک شدوخ اب یرکف هچ نابرهم تدوخ رظن هب تقونوا ! همشوگ وت مشاه هلا

؟! شارب یتسه رهاط و کاپ راهب نوا

... دنکشیم مه رد کرتخد دوجو

دوب... هدرک تبقارم نآ زا شرمع هکدق یزیچ دوب، هتشاذگ شیکاپ یور تسد یلعریما

... دنکیم هاگن شناج و حور هبجالد روابان

دوب... شریما قشاع هک دنک شرس یوت کاخ

دوب... یرباربان گنج

... تشادن تقاط راهب نت

... دیشک یمن طسو ار نابرهم یاپ شاک دیآویا یمرب ریما زا یزیچ ره تسناد یم

دنک... کش شیکاپ هب نابرهم تساوخ یمن

رت بجاو مه بش نان زا شیارب لیاسم روجنیا هک دوب یا هداس و یتنس تیاهن یب نز نابرهم

ال صا و تسناد یم یدیقم رتخد ار راهب هک دوب نیمه راهب مههب شا وعالهق قشع مامت و دوب

دننام دوب ینز مه وا هک دوب هدش گرزب یب یب تسد ریز دشاب هچره دوب! نینچ نیا مه شدوخ

... دنتسناد یم اردب لیاسم روط ونآ دوب نابرهم

... دنادیم یگرزب هانگ ارمه یشکدوخ هک گرم زج یمندنیب یا هراچ هار راهب

... دنکیم هاگن ریما هب هناسمتلم

رد ار راهب تساوخیم شدوجو مامت اب نوچ ، شتروص رد یرییغت نودب و دوب لدگنس ریما اما

... دوبن اردلب نتفگ روز و ندرک یردلق زج یهار اهتنم دراد هگن دوخ رانک

! نکن مدوبان و نکشن نمو ریما ! نکن ریما -

! هنومیم مدوخ رانک نم، ملا سپ ! راهب ینم -وتملا

... دوشیم دنلب راهب قه قه

...حاالهک هریگیم تزا یدرک ور مقح رد هک ییاه  یتخبدب مومت باوج ادخ شاب نئمطم ریما -

یراک ریما ... مریمب یهلا وهدب... مگرم ادخ رتدوز هچره یهلا منکیم وزرآ سپ مداتفا وت ریگ

!!! مگرم هشب موزرآ اهنت هک یدرک

... دایم درد هب ریما لد

درک... شروبجم کرتخد اما تساوخ یمن ار ندش دب همه نیا شلد

... درکیم فیدر شدوخ یارب گرم یوزرآ مادم و درکیم هیرگ نوخ راهب

درک... شوماخ ار کرتخد راهب یاهبآ یور شیاهبل نتشاذگ دیآواب یم شوج هب ریما نوخ

یشحو یاهبانع نآرت صیرح شندیسوب رابره اب راگنا اما دنک شتکاس ات شدیسوبیم مشخ اب

... دشیم



************

.... تفرن راب ریز ، شیاهسامتلا و راهب یاه یراشفاپ مامت دوجواب

.... درک لوبق کرتخد هک یا هناهاوخدوخ ماکال روط مههب نا دوب هدرک روبجم ار راهب

... دوبن یضار

... دروخب هبرض هرابود دیسرتیم

دوش.... اپرس تسناوتیمن رگید انئمطم ، دروخیم هبرض یلعریما تمس زا مه رابنیا رگا

... دوش تیذا شدوبن زا رتمک اوا ات دشاب هناخ رد دادیم حیجرت ، تفریمن ار کالاهس

... دادیم اهب شکسورع هب اما ریما نتفرگ هدیدان دوجواب

.... رخا شدوخ و دندوب تیولوا رد شیارب نارگید هشیمه

.... دریگیم ناماس ورس راهب هک دوب لا حشوخ نابرهم

ارزا کرتخد شدب یور هک دوب هدید ار یریما بوخ یور طقف و تشادن ربخ اهقافتا یلیخ زا

... دوب هدروارد اپ

... درکیم یزاب اوا اب

.. دادیم ناکت یرس یضار و درکیم ناشهاگن نابرهم

... دوب نارگن مه روجدب ، دوب نارگن راهب

.... دوب هداد شناشن ار یعقاو منهج هک یدرم اب ندش اهنت زا سرت ... دیسرتیم

.... دندرکیم شب و شوخ هناخزپشا رد موناخ هرهاط هکاب دخرچیم نابرهم تمس هب شهاگن

... دنکیم لصو ار سامت و دوشیم هچاپ تسد یلعریما مان ندید اب دروخیم گنز شنفلت

.... تسا زاونلد یدایز شمارا یادص

-هلب!

؟ یبوخ -

.. نونمم -

! متفرگ تقو ادرف یارب -

-یچ؟!

... دوشیم هتسب هک یریما یاهمشچ و دوشیم دنلب همیسارس راهب

درف نیرت هانگ یب نیب نیا ردو دسرب شدوصقم هب دهاوخیم مه دنک ناربج دهاوخیم مه

ناکت کرتخد لد یوت با دراذگن دوب هداد لوق ....اما شدنربیم فرط ره هب هک تسیراهب

! تشاد شمارا بیجع هک دوب یموصعم یابیز کرتخد راتساوخ شدوجو مامتاب ، دروخب

مدب... ربخ متساوخ -طقف

؟ ریما -اما

... میدرک تبحص بشید ام راهب -



هک تسا ینیگمهس نافوط شلد ...رد دزیریم شنایفارطا ندوب قحم همه نیا زا راهب یاهکشا

... تفرگیم ار شناج تشاد

! مریمیم اعقاو هگید رابنیا ، ینک یزاب متاساسحا اب هرابود یاوخب هگا ریما ...یلو هشاب -

... دروخیم یتخس ناکت ریما

... دنکیم عطق ار یشوگ

... دنشابن دنیاشوخ دیاش هک دتفیب ییاهقافتا تسا نکمم و تسا مهبم هدنیا تسنادیم

هب یدحا تسد ات دشاب شرایتخا بحاص لماک روط هب ات دنک دقع ار راهب تساوخیم

... دسرن وا

.... دشاب نیمه ناشجاودزا فطل اهنت عفال دیاش

*********

.... تخانشیم یسکره زا رتشیبار شقیفر یلو دنک هلخادم تساوخیم دازهب

! شابن یا هنیک ردقنیا ؟ یدیمن باوج ور تردام یانفلت -ارچ

.... تسا خلت یدایز ریما دنخشین

ملیوحت فرخزم یاهفرح هرارق هگا مهوت ! ندش هنیک نیا ثعاب نوشدوخ نوچ میا، هنیک -هرا

.... دایمن مشوخ یرارکت یاهفرح نیا زا چیه نوچ یرب هرتهب یدب

.... هناوید هردام -

؟! دوبن یردام عقوم نوا -ارچ

... دنکیم توکس دازهب

... دنزیمن ومد تسا هتسکش اهنیا زا شیب شقیفر لد

... دنکیم شیهارمه یکیپ

ایب.. هار مرتخد نوا لد دباب یاقافتا نیا مومت نویم لقادح ... یشیم جودزم یراد ادرف -

.... دنکیم شهاگن رامخ و دربیم دازهب تمس ور شخرس نامشچ ریما

... مدیمن شنوشن سک چیه ،هب همدوخ هکملا هیزیچ اهنت رتخد -نوا

.... دنیشیمن مارا درواین گنچ ارهب راهب ات دسانشیم ار شقیفر ... ددنخیم دازهب

... یسورع دیرخ شیدربیم لقادح -

.... دهدیم یناکت ار شتسد ناویلر یما

! هگنهامه زیچ همه ... شساو مداد شرافس -



.... دهدیم مل دازهب

.... تسه مزیچ همه هشاب هک -لوپ

یمهنک... دازهب هاگن لصأتسم ریما

... همهفب جاودزا نیا زا یدحا چیه ماوخ یمن دازهب -

... تسه شباصعا یور دازهب دنخزوپ

هشب؟! تناها ساالیر نادناخ هب یسرتیم -

... دوشیم تشم ریما تسد

. نتسه ییاهمدآ روج هچ ینودیم تدوخ هبوخ ، دازهب دنبب و تنهد -

؟! ینکیم یزاب راهب هدنیآ اب یراد ارچ سپ ینود یم بوخ ردقنیا هک -وت

هنم! ملا راهب ... هروخب نوکت چنیا هی مرانک زا هرادن قح نوچ ! دازهب منم راهب هدنیآ نوچ -

نیا هک دنادیم طقف ... تسا دنچ دنچ شدوخ اب شقیفر هک دمهف یمن و دشکیم یا کالهف فوپ دازهب

... تسا ناتسکرت هب دوریم هک هر

دوب... هتفشآ روجدب ریما

نوا هک ینود یم ؟ نیتفر نوخ شیامزآ ؟! رضحم ای یریگیم هنوخ یوت ور مسارم نیا -حاال

... هچوپ کال شتیوه وشا همانسانش سپ تسین راتفک نوا یعقاو رتخد ، رتخد

... دوجیم بل ریما

... دنکیم ساره یمک

خلا... طسو دوب هدز تسرد دازهب

دوبن... نتفر هیشاح لها

منک... شغیص هرارق ! تسین ینکیم رکف هک یروجنوا منومدقع ! منودیم -

درک. هاگن یلعریما هب رابنوخ ینامشچ واب تفشآرب دازهب

دنک. هدافتساوس راهب یسک ویب ندوب هچب زا هک دشاب هدش تسپ دح نیا ات شقیفر دشیمن شرواب

یا هناهب هب دهاوخب ودعب دنک ماع و صاخ هرخسم ار کرتخد ات دور شیپ دح نیا ات دوبن رارق

دنک. نوریب شمیرح ارزا وا

! تسا قوب دهع رگم ! ناوجون رتخد کی ندرک هغیص

سلا دنچ هک دوب یرهاوخ دننام شیارب راهب و دشکیم هلعش شدوجو رد یناشفشتآ نوچمه یسح

. تسا لیلحت هب ور شا یمسج یاوق ، یگدرسفا رطاخ هب ریخا



... دبوکیم زیم هب مکحم ار شبورشم ناویل

مشچ و یدرک یراکره ، ینک راهب قحرد ور راک نیا یمنمد هزاجا ساالیر! ناخ یلعریما -

یبآ ریز یاوخب دعب هب اجنیا زا ،اما نهد هب نوبز و متفرگ هدیدان نومتقافر رطاخ وهب متسب

! ینیبب ور راهب گنر مرازیمن یتح یرب

. دنکیم ، درادن ردارب زا مک هک یقیفر هاگن ینابصع و روابان یلعریما

هکنیا اما دنامیم شفرح یور کش یب دنزب یفرح رگا تسناد ویم دوب هدید ار دازهب یور نیا

تفر. یمن شجرخ الهب صا دنک دیدهت ار شدوخ

دش. مامت نارگ شیارب تکرح نیا یرورس و نداد روتسد یرمع زادعب

االنهی هنرگو یشکیم هنوش و خاش مساو یراد و ییاجنیا هکاالن هنومتقافر نومه هب دازهب -

! دوبن تنهد وت نودند هنود

یمندهد. تیمها دازهب

رد یچره هسب ! مشتشپ ، شتشادن ردارب نیع مدوخ نوچ ینکب وراک نیا راهب اب یرادن -قح

. نیدز شرس ووت نیدرک ملظ شقح

. دبسچیم ار شا وهقی دهدیم فک زا نانع دنیبیم ار دازهب یتخس و تفس یتقو ریما

نم شفک ووت تاپ و ینودب وتدوخ دح هرتهب ! دازهب ینک یهنو رما مهب یمینک تارج روطچ -

. ینکن

... دنکیم ادج شا هقی ارزا ریما تسد چم شروز مامت اب دازهب

راتفک نوا وتو هنیک هساو هفیح یدایز راهب یلو نیا! هدش تتیعضو هک متشاد هگن مارتحا -

! تفرعم یب یوت تسد ریز هداتفا وحاال ندرک هشیش ووت شنوخرمع هکهی ییاتفص

منک! تظفاحم شزا هک ماوخ یم طقف نم یتنعل -

دنک. ادج ار شدوخ دوشیم قفوم هرخ باال

. ددنخیم یصرح دازهب

. تسا هتفشآ ریما

شوم ادخ یاضر ضحم یا هبرگ چیه هک منودیم منیا و مرب وزا تربز و ریز هدنب ناخریما -

! هریگیمن

؟ناه؟! هراد یطبر هچ وت الهب -صا

. دنزیم دنخزوپ

شمک نس دوجواب تشادن یزیچ شمارآ و یموناخ زج اتاالن شندید هک یزور نومه -زا

شنن وهن شرس وت هدز مه ادخ هک درک هشیم هچ اما هراد باالیی کرد و همهف یم یدایز

وحاال هنک باختنا نوا دیاب هراد! یگدنز قح سپ نمووت، نیع ! همدآ !اما شاباب هن همولعم



! شمربیم ای تمانسانش یوت دایم شمسا و یمینک شدقع ای یدشن لئاق شارب یباختنا قح هک

... دنزیم هدنخ ریز هب ودعب دنکیم هاگن روابان ادتبا ریما

یمندنک. کرد ور دازهب راتفر

؟! هتفرگ مه ور وت مشچ هنکن -هیچ

. دهدیم ناکت یرس دازهب

نوا هک یا هنایشحو یاهراتفر هک ییاجنوا زا اما یتخانش یروجنیا و نم هک تارب مفساتم -

راهب هک هرادن مهف و روعش ردقنوا شنس نوا اب شوهم یتح هک مدید ور هدرک شقح رد هداوناخ

افرص راهب زا نم تایعافد مامت و ممانسانش یوت شمسا و همدزمان هک مراد ور هنارت هراد!نم

! هتدوخ اب باختنا هگید سب!حاال و مراد شهب زانهب لثم هک هیسح رطاخ هب

. دوریم و دیوگیم دازهب

. دنامیم شدیدهت و راک تهب رد ریما

دوب. هدیدن ممصم روطنآ ار دازهب اتهبحلا

دوب. هدش ینابصع

. دنکیمن شمارآ اما دربیم یگالسارباال

... شیارب دوب هدیشک ناشن طخو ًامسر و دوب هتشاذگ ار یطرش دب دازهب

*

. دیشخردیم دوب هدش یرادیرخ یلعریما هقیلس هکهب ییابیز سابل رد راهب

. دزیم گنچ ار شیولگ یدب ضغب

. تلصو نیا هب دوبن اضر شلد یلو ریما هب شا وعالهق قشع مامت اب

شلیمحت روز هب شنایفارطا هک ییاهدیابن و دیاب مامت زا ندشدازا ... تساوخیم ندش دازا شلد

... دندرکیم

دنک. دقع تساوخیم یرظن راهظا ای باختنا یتح و شیامزا نودب

یتراپ مه تشاد لوپ مه رگید دوب رتکد

. دیسرتیم شزا بیجع یلو شنتشاد تسود دوجواب هک یدرم مهاب نا

! تشاد دایز دب تارطاخ

. ددنخیم و دشکیم لک شندید ضحم هب نابرهم

دوب. هدیشوپ سورع سابل مه اوا

اعقاو ... شا هدروخ رژ یابل اب دوب لصو شیاهوم یور هک یدنلب روت اب دیفس یکسورع سابل

... دوب هدش یندروخ

شیادص هک الدن چیم ششوغا رد نانچ ار کسورع و دنزیم شا هنوگ هب یا هسوب و دوشیم مخ

دیا. یم رد

. دنکیم شیاهر نادنخ راهب



بوخ ار هکحشلا تسا کسورع نیا اهنت شا هتفشا هیحور و ناماس هبان تیعضو نیا رد

. دنکیم

. دوریم نییاپ اه هلپ زا

دوب. دازهب اب شب و شوخ لوغشم ریما

. دوشیم هدیشک اه هلپ تمس هب شهاگن ، ییاهمدق یادص ندینشاب

. دوشیم مشچ شنت همه دیپس سابل نا رد راهب ندید

. دوشیم لا حشوخ شمیمصت زا رگید راب

!!!! شدوخ دوخ ، دوب شدوخ ملا راهب

نیتسا اب شیهام لدم دوب... هتسشن شفیرظ نت هب ییابیز ...هب کیش و دوب هداس شدیپس سابل

دوب. هدرک رت هدیشوپ ار سابل شروپیگ یاه

شیاهوم یاج یاج رد یدیفس یاه هفوکش هکاب دوب هدش شخپ شرود هدروخ رف شیاهوم

دوب. هدرک نادنچود ار شییابیز

. دنکیم زارد کرتخد فرط ارهب شتسد و دوریم ولج

. دراذگیم ریما غاد تسد نورد ار شدرس تسد نازرل راهب

. دریگیم رارق شیور هبور رابنیا و دوشیم یط مه هدنامیقاب هلپ

. دسوبیم ار شتسد تشپ

. دنکیم شتیاده هدش هدیچ دقع هرفس تمس هب

شتسد زا یراک چیه و هداتفا تعامج نیا تسد قحان هب هک یکرتخد یارب دنازوسیم لد دازهب

دیا... یمن رب

... دراد یقیمع ساسحا هبوا تبسن

.... تسه زومرم مه شدوخ یارب شمهبم سح یلو تسین قشع

... دتسیا یم راهب

... دنکیم دادیب شیادص و نامشچ رد ضغب ... دخرچیم کرتخد تمس بجعت اب ریما

! نکن ، منکیم شهاوخ ریما -

... دنکیم مخا

... دناشنیم لبم یور رابجا ارهب راهب

.... دکچیم راهب کشا

... دهدیم رق مادم و دنیشنیم راهب رانک اوا



... درادن ربخ شرادغاد لد زا سک چیه

... دباتشب شیرای هکهب تسین یسک یلو دنکیم دادیب شنامشچ

و روز و تشادن یا هراچ یلو دوب تحاران کرتخد یتیاضران و دوجوم عضو زا مه ریما

... دیشک خر ارهب شتردق

و ندوب نابرهم ، درکیم ریما و راهب هاگن بجعت هکاب دوب یا هنارت و دازهب هدما نانامهم دادعت

... دیصقریم و دزیم نکشب لا حشوخ هک ییاوا اب موناخرینم و موناخ هرهاط

دوب. ریگمشچ راهب ییابیز

. دادیم تروق هتسرد ار راهب تشاد شندوب نز دوجواب

ریما شوغآ رد دشیم شمجح لک هک دوب فیرظ ردقنآ مه نآ دوب هدرک روت یهام هاش ریما

دوب. یلغب هک سب زا درک ناهنپ

... تخادنا راهب رس یور یدیفس رداچ نابرهم دقاع ندما اب

... تسیرگ نوخ شلد رد

دز... ادص ار ادخ

... تساوخ کمک

دش... هتفگ ریما دیدهت هکهب یفیعض دشوهلب هدناوخ هبطخ و دشن یجرف چیه اما

!!! دیکچ و دیکچ و دیکچ یرگید کشا هرطق

.... تخوسیم شا هنیس نایم ییاج

... دوب هدرک شیاهر شدوخ هبحلا تمظع همه مهابنا ادخ

.... دوریم دقاع

.... دوشیم هتفگ تاکیربت

... دوب یلعریما ینوناق و یعرش رسمه رگید زااالن

هلیسو مهزاب هک دیمهفیم رگا ال صا ، دیسرتیم دشاب جاودزا نیا تشپ هک یفده زا اما دوب شقشاع

!! درمیم متح روط هب ماقتنا یارب هدش یا

... دوریم رانک شرداچ

... دوشیم شیاهکشا هجوتم ریما

.... دریگیم ارف ار شیاپ اترس مشخ

... دریگیمار شتسد و دوشیم دنلب اج زا هعفدکی

... دربیم هانپ نابرهم وهب دسرتیم اوا

.... دنزب هیرگ ریز اوا دوشیم ثعاب یلعریما دنلب یادص هک دوش عنام ات دیا یم ولج دازهب

ماوخیمن ، منزب فرح شاهاب ماوخیم هملک ود ! همنز ! ینکن تلا خد وت هرتهب -

! هنکن تلا خد یسک هرتهب ....سپ شمشکب هک

... دزرلیم راهب



ثعاب و دربیم هکباال شیادص هب دسرب هچ دسرتیم وا زا دح هچ ات کرتخد دوشیمن هجوتم ریما

.... دوشیم وا ندیزرل

.... دنوریم اهباال هلپ وزا دریگیم ار شتسد

دیاب تسا ینابصع شردپ یتقو تسنادیم شمک نس دوجواب هک ییاوا یتح دندوب نارگن همه

دنک... توکس

... دوشیم هک قاتا دراو

.. دنکیم اهر ار شتسد

. دوریم بقع یمدق راهب

روجدب راگنا یلو دناسرتب ار کرتخد تساوخیمن شلد ، دشکیم شیاهوم هب تسد ینابصع ریما

.... دوب هدش شسرت ثعاب

.... دریگیم باق ار شتروص و دوریم ولج

؟! ینوزیرگ همه نیا هک رتخد هیچ زا تسرت همه -نیا

.... دزگیم بل راهب

... مسرتیم تسه تنورد هک یوید زا دیوگب و دنزب لز شنامشچ رد روطنامه تسناوتیمن

نم اب یتحاران هک یزیچره وزا ینک هیکت نم هب طقف دیاب دعب هب زورما !زا نزب فرح راهب -

! ینزب فرح

؟! تدوخ زا یتح : دیوگیم و دنکیم زاب بل مارا راهب

... دنکیم شهاگن هدروخ هکی

! مدوخ زا یتح : دیوگیم سپس و دهدیم ناکت یرس

شوغا رد ار شدوخ و دنزیم قه ضغب رس وزا دزودیم وا ارهب شرابرپ نامشچ کرتخد

.... دزادنا یم ریما

... دوش خیلا کرتخد ات دنکیم ربص و دشکیم ششوغا رد ریما

، :هگا دیوگیم تسا ریما هریخ هک حیلا رد شرابکشا نامشچ واب دوشیم ادج راهب یتدم زادعب

! هرادن ییادرف چیه هگید راهب هک شاب نئمطم ! هشاب نم زج یزیچ جاودزا نیا زا تفده هگا

هیناث هب تبیه و لکیه ابنا درم نا هک تسشن ریما رکیپ رب یروج و دوب هدنبوک یدایز شفرح

... دیرپ شگنر یا

... تساوخیم مه یرگید یاهزیچ مه شرانک رد اما تساوخیم ار کرتخد

... تفرگ ار شیاپ ارس نادجو باذع

... درک تنعل ار شدوخ و دروا درد ارهب شلد راهب زالل نامشچ

! دوب ملد یارب مدرک یراکره شاب نئمطم -



... دوب هتفگن ارمه تقیقح اما دوب هتفگن غورد

... دنزیم سپ ار ویخاالشت رکف یمامت

... دنیبیم رگید راب ار شسورع

... دوب هدش ابیز

دنک. شدقع دش روبجم و دوب هدش زاسراک دازهب دیدهت

. دشیم اهنت ییاهنت رگید دادیم تسد زا ارمه وا رگا هک دوب هدنام شیارب هک دوب یسک اهنت دازهب

. دشیم دب راهب یارب هنرگو دیمهفیم یسک دیابن طقف

دوب. هدز شرس هب رگید راب شیاهبانع سوه

. دندوب بیرفلد یدایز شگنر هکهبثملا ییاهبانع دسوبیم و دوشیم مخ

دنک. رود کرتخد ارزا شیوشت ات مارا یلو دسوبیم

دهد. هار شلد هب سرت رگید راب تساوخیمن

وطالین. مه بش و تشاد اهراک کرتخد اب زونه

... دیزویم شیاهوم نایم داب

... دوب هدروارد صقر ارهب شیاهوم رات رات هتسویپ و مارا

. دوب هتسشن شلد ناج هکهب دوب یگنها نیرتزاون شوگ ، ایرد جاوما یادص

، دوب رو هطوغ شدوخ یایند ورد دوب لفاغ شفارطا زا

. درکیم مرن هجنپ و تسد اهنا واب تسناد یمن هک ییاهرگا اما، نایم

ار شدنمدرد دوجو ات دندوب هدرک نیمک راگنا هک دوب ییاه هرهلد رانک رد شمارا یگدنز هشیمه

. دننکشب مه رد

یورشیپ ردقنا ... دادیمن باوج اه ندش رود هشیمه یلو دنک رود ار دوخ درکیم یعس دیاش

. دنروارد یاپ وزا دننک قرغ دوخ رد ار کرتخد ات دنتشاد

ار شمسج حور هرذ هرذ هک ییاه هشیر ، دندوب هدرک هشیر شلد یاج یاج رد اه هرهلد

. دندیعلبیم

. دکچیم شتشرد نامشچ زا یکشا هرطق نامزمه دشکیم هک یقیمع سفن

! یروبص هب تساروبجم

؟ دیوگب رورغ هوک نا هب تشاد الهچ صا

زا تسناوتیم هن دوب هدز یفرح هن یلو دراد یفده تسنادیم عطق روط هب هک یرورغ هوک

نشخ و درس دنزیم هک یباقن اهنت ادخ هشیمه شریذپان ذوفن و تخس تروص ، دمهفب شتاکرح

! سب و تسا ندوب

رد هک هدوب شدوخ هشیمه ، دشاب شهاگ هیکت شیگدنز تاظحل نیسپاو نیا رد ات تشادن ار یسک

. تسا هداد قفو طیارش اراب دوخ یتیعقوم

. دشیم راگزاس دیاب هک دوب یتیعقوم نامه اقیقد االنمه

شریما هنوخ مناخ هک دوب نیا شیوزرآ همه یزور کی دراد یرایسب یاه نییاپ باالو یگدنز

. تسین لا حشوخ ال صا هک توافت نیا واب هدیسر شیوزرآ هب تسرد واالن دوش



دوبن. هتشذگ دننام یزیچ چیه و دندوب هدرک رییغت زیچ همه اهزور نیا

دوب. نآ ریگرد نانچمه شا هدنیآ و دورب نیب زا دوبن رارق شتاریثات هک ییاه هتشذگ

دروخرب یتح و تشادن تهابش مادک چیه هب نوچ دنتسین شا هداوناخ ، هداوناخ نآ تسناد یم

. دناسریم تابثا ارهب عوضوم نیا ناشتوافتم

دوب. هدزن ومد دوب هدیشک جنر رخاوا نیا ردقچ

دوب. هتفرگ رب رد ار شدوجو یقلطم یسح یب کی

مه وا دیاش هک دورب یتمس هب شرکف دوب هدش ثعاب یتسه یک هکنیا نتسنادن و نتشادن تیوه

! تسا هتشاذگ ایند نیا اپهب عرش نودب و هتساوخان هک تسا یناسک زا هتسد نآ وزج

. دهدیم رازآ ار دوخ و دنزیم دوخ هب یگدازمارح بسچرب

. تسین وگباوج رگید مه هیرگ

! تشادن یا هدیاف ، درکیم سامتلا دنوادخ هاگرد دنکورد مه یتیاکش

دوبن. شدای مه ادخ دوخ ایوگ و دندوب هدرک لو ادخ ناما ارهب وا همه

دنک. شومارف تسناوت یمن ار دشیم شوهم و داریه فرط زا هک ییاه  تیذا

دروخ کتک یروج ، دروآ نابز ارهب ردپ مان راب نیلوا یارب یتقو هک یمان ردپ درم نآ یتح

! دیزرل یم شتشپ مه شمان ندروآ زا رگید هک

دوب! ناطیش کی درم نآ

یمندرک. باسح مدآ ار ووا دوب توافت یب اما دوب اهمدآ نآ یاوس نموه

دوب. هدش راچد نآ هکهب ییاه یباوخ ویب اهسرت

. دندوب هدش رتشیب شریما ندمآ اب چیه هک هدشن مک شیگدنز یهایس اهو سوباک

. دندوب هداد لقیص ار شحور وابنآ دوب هدش نیجع درد اب راگنا

. دیسرتیم ندرک یگدنز ،کالزا تشاد تشحو هدنیآ زا

... دنزیم هقلح شرود یتسد

... دوشیم مارا دنکیم سح ار شرطع یوب یتقو اما درپیم اج زا

؟! درذگب شناج زا دشیم رگم ! درم نیا دوب شناج

... دوشیم مگ ایرد یادص و شراد جوم یاهوم و فیرظ نت نایم رد شا همزمز

؟ تسین تساوح ال صا هک هدرک لوغشم ور تنهذ یچ ، منکیم تهاگن مراد اتحاال یک -زا

ددرگیمرب

دیا... یم سا هنیس ات شرس و تسه شیور هبور تسرد رابنیا

.... درگنیم شنامشچ قرب هب یلع ریما هاگن رد هریخ و دروا برساالیم

و منوج هب هداتفا هروخ لثم ؟ هتفیب تسین رارق یقافتا چیه هک منک لد هی ور مدوخ منوتیمن -ارچ

... هرادیمن رب مرس زا تسد

... دیوگب هچ دنامیم یلع ریما

... دتفیب یقافتا تشادن تسود مه شدوخ ، درکیم کرد ار شسح



وا زا ضوع رد اما دیایب هاتوک تسناوتیمن یلو ار شیاه سح تسنادیم ، دیمهفیم ار کرتخد

... درکیم تیامح

... دوشیم تخس هرابود

ملد هگید سپ مگیم راب نیرخا و نیلوا یارب ! یدرک رارکت مه ،االمن یتفگ منومدقع زور -

تمتساوخ و مراد و متشاد تسود نوچ یمنز االن هگا ، دایب نویم هب شزا یتبحص داوخیمن

مدوخ زا رتشیب یتح مدوخ لثم منودیم نوچ یماقتنا چیه نودب ، یرکف چیه نودب ، هیشاح نودب

سب! و متساوخ و تدوخ طقف و طقف هدش....نم ملظ تهب تعامج نیا زا

، تفرگ مارا ندز فرح تیعطاق و ندوب مکحم نیا زا شلد

. دزیم ود ود شنامشچ

. دربیم ار شلد یلعریما یومخا تروص

. دربیم ولد دوب باذج درم نیا ردقنیا ارچ

تفر. یم یتمس ره هب داب ناتسد رد شدنلب یاهوم

دمآ. یم شتروص هب تیاهن یب شیر هت

دوب. نیبشوخ دیاب

. تسناد یم رتشیب وا دشاب هچره و تفگ یم تسرد شریما دیاش

دنک. رود دوخ ارزا اهسرت دنکو دامتعا تساوخیم

. دهدب یلعریما و شدوخ هب یتصرف

دنک... ینابصع ار شیور هبور درم مه دادیم باذع ار شدوخ مه رگید دیابن

هک یدرم رانک رد دنارذگیم شوخ دیاب واالن دوب هتشذگ ییاهنت هب شیگدنز یاه هتشذگ

... دیتسرپیم هناقشاع

دوش. تخبشوخ تسناوت یم دیاش

. دریگیم ار شمیمصت دیآ یم شغارس هک یبوخ سح اب

... دنزیم دنخبل

. دنزیم سپ اهار هرهلد

شفارطا یایند زا غراف دهاوخیم

... دشاب لا حشوخ دنکو یگدنز

؟! تسا ردقچ یگدنز رمع رگم

. دراذگیم شدرم هنیس یور رس

. دعلبیم دوجو مامت اراب شمارا

... دسوبیم ار شیاهوم یور ریما و دوشیم هتفرگرب رد مکحم

دنک... لر تنک ار عاضوا تسناوتیم اما هتفگن ار تقیقح فصن دنادیم

.... دوب بظاوم دیاب هک تسه نداد خر لا حرد یدایز یاهقافتا ، تسین روج کی یگدنز هشیمه



******

... دندوب هدما شیک هب لسع هام

... دروایب تقاط تسناوتن راهب اما دیایب اهنت کرتخد اب تساوخیم

! دوب هتسباو اوا هب

... دیدیم شرتخد دننام ار اوا

... دناوتب وا هک دشاب رود شدنزرف زا تسناوتیم ردام کی رگم

هراظن مخا اب شردپ هب ور دوب هدرک شا هنیس یاپیلچ ار شتسد هکیلا ح رد هدرک غب اوا

... دوب رگ

! شکجورو تکرحزا یلعریما یرو هی هدنخ

... دندوب هدروخ ار ماش

... دوب ندش شوهیب حلا رد راهب هک دندوب هتفر ار یندید یاهاج و هتفر هار ردقنا حبص زا

... دوب رادیب زونه اوا هک دوب بیجع

ششوغا رد راهب و دباوخب تساوخیم هکنیا رطاخ هب دوب ینابصع شردپ زا تدش االنمههب

..... تساوخیم ار شراهب نامام و دوب هدرک جل شرتخد و دوب

... دبوکیم نیمز اپهب اوا

! هبوخوب نم شیپ دهاب هبلا نامام -

ددنخیم راهب

... دوشیم عنام یلعریما هک دوش دنلب دهاوخیم

! یرب تسین رارق اج چیه ، منیبب باوخب ؟! -اجک

... دنامیم تام راهب

... دوب هدش هچب مه ریما راگنا

؟! یدش .....هچب رررررییییما -

... دوشیم دنلب اوا غیج هک دناباوخ یم ار راهب و دشکیم یفوپ

..... اااایادخ -

قشع هب هنزیم دنگ هراد نیبب ناه! میراین و نیا متفگن هگم : دیوگیم ودنت راهب تمس ددرگیمرب

! نوملا وح

... دراذگیم شینیب یور تسد راهب



.... هرادن ادص ورس ردقنیا هگید ... مایم و شمنوباوخیم مریم ! یتسین هچب هک -ا..وت

... دنزیم تخت هب مکحم ار شتشپ ریما وهک دشکیم نوریب ریما شوغا ارزا شدوخ

... دوریم شا هقدص نابرق ، دنکیم شهاگن ضغب اب اوا

! زابجل و هدندکی ... دوب شدوخ هگنل مه شرتخد

... دنتشاد اوعد و گنج مهاب راهب رس

... تشگرب ریما شیپ رخا رد دناباوخ تمحز رازه اراب اوا

! شیارب دوب هتفر هفایق وت ریما

... دوریم ریما لد هک ددنخیم حیلم

... نیایمن هاتوک المه صا ... نیتسه مه گنل رتخد و -ردپ

... دنزیم همیخ راهب یور

! هشاب مچب هگا یتح مش کیرش یسک منزواب تسین رارق -

! شروز و دوب ریما ... رگید دوب نیمه نتفگیم هک روز

. دنارذگیم ریما رانکرد هک ییابیز تاظحل و دوب هتفرگ هک یمیمصت زا لا حشوخ

رس رد یرگید یرکف یلعریما هنرگو یمدوب دازهب نویدم ار فطل نیا دیاب هکنآ زا ربخ یب

. دنارورپیم

دش... یرپس یبوخ هب واوا ریما رانک رد زور دنچ نیا دشاب قداص شدوخ اب دهاوخب

و دشیم هدرشف شا هنیس نایم شبلق و درکیم ریگ رد ار شنهذ ردقنا یهاگ ریما یاه هناردپ

هک دنک رارف ییاج هب تساوخیم اهدوبمک مجح نیا زا کرتخد و دندروا یم رب رس اه ترسح

دوش.... دوبان و تسین هدنهد رازا یاهرکف نیا مامت

ار ووا دشکب شرس رب یشزاون تسد ات هدوبن یسک یلو دوبن ، دشاب هتشادن ندید مشچ هکنیا

دنک! شیادص دنکو فص مرتخد مرتخد و دشک شوغارد

... دوریم ناشفرط وهب دروا یم شیابیز یاهبل هب یخلت دنخبل مهزاب

ایرد یادص اب اوا هدنخ شغ شغ یادص و دوب هتشاذگ شیاه هناش یور ار شکسورع ریما

شدوخ مه راهب " ندرک یزاب حلا رد شرتخد اب یردپ " دوب ییابیز هنحص دوب.... هدش هتخیما

... دنکیم کیرش ار

مغ شنامشچ ، شدنخبل دوجو هکاب دنزیم وس وس یزیچ کرتخد یاهمشچ رد دمهفیم ریما

! درابیم

. دریگیم شلد

دوب. هدش نیجع شیگدنز یاه یخلت مامت هکاب یدرد ، تشاد درد کرتخد نیگمغ نامشچ ندید

! دوبن ندرک ارادم مدا



دوبن. اردلب ندرک ارادم

شناور و حور رد یدایز ریثات اما دندوبن یزیچ کرتخد یاه یتخس لباقمرد شیاه یتخس

. دریگ ماقتنا دنکو هنیک ات دوب هتخاس یمدا وا وزا دوب هتشاذگ

و تسا کانرطخ و دورب ایرد فرط هب دیابن هک دنکیم نغدق وو دراذگیم اه نش یور ار اوا

... دوشیم شدنخبل ثعاب شا هناگ هچب قوذ و شکچوک ناتسد نامه هکاب ییاوا

... دوشیم یزاب لوغشم و دنیشنیم اجنامه اوا

... دنکیم رارف و دشکیم غیج راهب درادیم رب زیخ راهب تمس هب ریما

دنک. دازا ار شراکفا تساوخیم

. دشیم هک یقیرط ره حاالهب

. درذگب هداس نا زا دناوتب هک دوبن یزیچ راهب راب ترسح یاههاگن

شدنلب نیمز یور وزا دروا یم گنچ ارهب وا یروط و تسا رتشیب کرتخد زا شتعرس

... دوریم باال شغیج رتدب رابنیا هک دنکیم

! ریما .... نیمز .... مرازب ریما -

! فیرظ ردقنیا مه رتخد ، ددنخیم ریما

دما... یم شمک نسوسلا هب شندوب فیرظ

دما؟! یم نسوسشلا مههب زاب هچ اه تیذا و رازا

... دزادنا یم شنورد ار کرتخد و دوریم با نایم هب

! ریما ..... دایمن .... مشوخ .... نکن روعشیب ریما -

... دوشیم ریما هدنخ ثعاب شیاهغیج

. دوریم اوه هب شیاه ههقهق

. دوشیم لفق شندرگ رود راهب یاهتسد

. دهدیمن تیمها اما دوشیم شارخ شوگ کرتخد یاهغیج

. دنکیمن هجوت اما تسا نایع شا هرهچ رد سرت

ارباال ووا درادیم رب تسد داد، قد ار هراچیب کرتخد و درک ار شیاه هدنخ هکنیا زا دعب

... دشکیم

.... شیاهمشچ شوخ گنر و دنیشنیم رتخد هاگن هب شهاگن

! هتشاذگن مک زیچ چیه زا ادخ هک یتسار هب

! شییابیز مه شتیموصعم مه دوب یرگید زیچ راهب اما دندوب شیگدنز رد یدایز نارتخد

. دوشیم ریزارس شلد هب فیطل تاساسحا زا یجوم

! شدوخ ِدوخ ! دوب وا یارب راهب



دنک. میسقت یسک اراب وا دوبن رضاح

دنک. ناربج تساوخیم اما دوب هداد رجز ار کرتخد دوب تسرد

ار! شدردرپ هتشذگ ناربج

. تخادنا یم شناج هب شتا تشاد شیورابیز کرتخد

! دشیم شراچد راب نیلوا یارب هک یتاساسحا

دوب. هدرکن هبرجت نس نا هکاتهب ییاه سح زا دوب رپ

دوب. نیریش شیاه سح ،اما تسنادیمن ار تداع ای دوب نتشاد تسود

. دوشیم ششوخ حلا ثعاب شبلق هت کلقلق

. دریگیم جوا شبلق نابرض

. دوشیم راهب نتساوخ سح زا ورپ دوشیم مرگ شدوجو

شتا ارهب ریما دوجو مامت دهاوخیم راگنا هک دوشیم ییولبات نا هریخ ووا دنیا یم شک اه هیناث

. دشکب

... دوریم ورف شریما شوغا ....رد دریگیم هک شزرل و دوشیم شدرس راهب

... دوشیم ریما هاگن خیم شهاگن هک دنک شراثن یشحف ات دنکیم دنلب رس

... دربیم ارباال شبلق نابرض شمرگ هاگن

... دنکیم راکش ار شیاهبل و دربیم ولج رس و دوشیم تقاط یب ریما

.... دتفیم بات و بت هب شلد

دوب.... هدش هدیسوب هک تسیلوا راب نامه راگنا هشیمه و شندیسوب راب ره دوشیمن تداع ارچ

... دنابسچ هبوا رتشیب ار شدوخ تقاط ومک تفر باال شندب یامد

نامه ات ردقچ دوبن مولعم ، دوبن اوا غیج رگا و دنوشیم لفاغ نامز زا هک دنوشیم مه قرغ نانچ

.... دراذگیم کرتخد یناشیپ رب یناشیپ و دوشیم ادج ریما ، دندنامیم یقاب حلا

شبل یور یدنخبل کمرن مرن و دنکیم شخپ شدوجو مامت رد ار شبوخ سح و ددنبیم مشچ

.... دنیشنیم

... میراد جایتحا تهب ،ام نومب رکب و بوخ ردقنیمه هشیمه -

... ددنخیم نیریش راهب

! مرادن ور یسک هک امش زاریغ -نم

..... دنوشیم هناخ یهار هسره و دنکیم لغب ار اوا ریما و دنیا یم نوریب با زا مهاب

. ددنخیم قوش اب راهب

دوب. ریما مرگ ناتسد ریسا شناتسد

دوب. یضار شمیمصت زا

درک. شرتقشاع شا، هرابود ندرک دامتعا

دوب. زیچ همه شریما

. دنیبب ار یتخبشوخ گنر مه وا دهاوخب ادخ دیاش

دوب. نارکیب یبا ، نامسا دننام هک یتخبشوخ گنر



هظحل رد درکیم یعس سپ ، تشادن ندروخ هصغ مه ار هدماین هدنیا و هدرک شومارف ار هتشذگ

دنک. یگدنز

*******************

.... ممهفب متسنوتن ور شقیقد لحم زونه یلو ننک اج اجهب راب هی هرارق -اقا

،ات هدوب یک راک نمهفن هک نک روگ ومگو تدوخ یروج و یدیم ور نوشتروپار سیلپ -هب

مدیم.... ربخ تهب داتفا هک بایسا زا با

اقا! -هلب

... دنیشنیم شبل جنک یدنخشین و دنکیم عطق ار یشوگ

با تفاثک و دنگ ردقنوا ... هنومن نیمز یور نوتزا یرثا هک منک نوتدوبان یروج ، هشلوا زونه "

یلا!" حشوخ ثعاب نوتندرم هک نیدروا ال

... دنیبیم ار لته ینوریب یامن هرجنپ تشپ زا

... دوب ابیز و رکب یدایز بش یهایس

... درکیم لقتنم یبوخ سح هاگادوخان ایرد شمارا

دوب... شدوخ رود ، رود عفال

یم ار سات و دشکیم هشقن دهاوخیم هک روج ...نا دهد ناکت ار شیاه هرهم هنوگچ تسناد یم

ره هک دشاب هتشاد نا یارب یربنایم هار دراد تسود هشیمه و دنیچیم ار شیاه هرهم و دزادنا

! ددرگرب ، درک رطخ ساسحا عقوم

هدید ناراب گرگ لثم هک تسا هدروخ وران ردقنا ، دوبن شیپ سلا دنچ ریما نا رگید مدا نیا

... تسا هدش

ار شا هچب نزو دناوتیم هکابنا دراد الیت یکشت شدوخ و هتفرگ هلصاف ساالیر رهچونم زا

و هدازومع هیقب نایم رد هک دنادیم ار ونیا دنکیم باسح چیه ارهب شدیدهت سپ دنک... نیمات

تساوخیم ادخ هشیمه و دوب رگید زیچ شیارب الوا صا ... دراد قرف شبرق و جرا اه هداز همع

و شوه همه وابنا تساوخن اما یراجت یاه لوغ زا رگید یکی دوشب و دهد همادا ار شهار

..... تشاد ار شیوزرا هکساهلا دوب یزیچ شندش رتکد و یمقر کت هبتر تیارد

نیا یاهراک رد ندرک تلا خد تفرگیم دای دیاب ناخرهچونم دوب، شدوخ رود رود حاالحاالاه

! دراد بقاوع بوبحم یدایز هون

دوب. هدرک هنیک همه نا شبلق هک دوب یا هطبار عطق مه شبقاوع



دوب! شزیزع هک شکرهاوخ یتح دندادیم ناوات دیاب دندوب هتشاذگ شمد یور هکاپ یناسک مامت

. دریگب دای تساوخیم هن دوب دلب ارهن نتشذگ هداس

.... دنزیم دنخبل .... دنیبیم ، دنتسه ندیشک یشاقن لوغشم هک حیلا رد ار واوا راهب و ددرگیمرب

.... دهاوخیم ایند لک زا هک دنتسه یرفن ود نیمه اهنت شا هداوناخ و یگدنز یامرگ

و شنس ربارب ود شکرد هک هدیشک یتخس ردقنا اما تسا رتکچوک یلیخ راهب هک تسا تسرد

.... تسه تیاهن یب شقشع

عناق... و تسا مارا ... تسین لوضف شسنج ال صا ، دنکیمن تلا خد تسا نیا راهب یبوخ

... دهدب تسد زا اروا هک تسه هناوید رگم .... یگدنز و دنراد شمارا شیاهدنخبل

دوب! کت راهب

. درکیمن ادیپ ییاج ار شا هگنل ال صا

. درکیم زیامتم شفارطا نارتخد و نانز ارزا وا شتریس و تروص ییابیز

بلج! هن دوب بارخ هن شتاذ

! درکیمن هدافتساوس شییابیز زا

ادخ! یاضر هب دوب یضار

دوب. شیادخ اب شا هناصلا خ زاین و زار قشاع یتح

. دهدب تسد ارزا کرتخد دوبن رضاح اعطق

! دنامب روط نیمه ، هشیمه تسا راودیما اما

؟! دتسیاب هطقن نامه رد راگزور کلف و خرچ رگا

هک ینک فذح ار ییاهدیاب ینک یگدنز هکنیا یارب دیاب یهاگ ، دنتسین یگشیمه اهندوب هشیمه

تسود لثم دنوشن تریگاپ و تسد اهدیاب نا ریسم رخا وات ینک تکرح تسرد یناوتب

یارب هک دوش هتسکش یلد و دنک لوزن هدر نیرت نییاپ هب دوشیم ثعاب ماقتنا هک ییاهنتشاد

ینک! ناربج یناوتن مه ساهلا شمهرم

دوب. هداتفا ماد هب اهدیابن و اهدیاب نیمه رد تسرد و دوب هدرک باختنا ار یتخس ریسم یلعریما

دهد. همادا ینارگن چیه نودب شهار ریسم رخا ات هکنا هن دوش یخلا یب تسناوتیم هن

تخس ار ووا هدما نایم هب اهدیدرت دوب، هدرک بسک شندوب زا هک یشمارا و راهب ندوب حلااب

دوب. هدرک لکشم راچد

. دنشاب هتشادن یمهرم چیه هک دوش ییاه مخز راچد تسناوتیم اما دندوبن یگشیمه الت کشم

دوب. راهب نارگن

! دادیم ناشن ار شنتساوخ قمع ، شقشاع هاگن و دوب هتسب لد رگید راب هک یراهب

! دنکشب لد رگید راب تساوخیمن

شدب حلا زا ناشن مه شا هنابش یاهسوباک و هدما کرتخد رس رب هچ دوب هدید لوا راب نامه

. تشاد

دنک؟! هچ دوب لد وود دیمهفیم ار کرتخد یاهسرت

. دیایب نییاپ شعضوم زا دوبن رارق اما



. تفرگیم ار شماقتنا

. دادیم سپ ناوات دیاب راتفک نا

دوب! هدروخ بکر دب

دوب! هدش ریپ راتفک نا نز شچب ردام ، شنز

دوب؟! هدرکاهر ار وا ارچ هک دوب هدروخرب شتریغ هب

. تسا رت تسپ ناویح زا تسنادیم و دوب هتخانش ار شبارخ تاذ

. دزادرپب هک ییاهب زا دیسرتیم اما تفرگیم ار شیگدنز تخس یاهزور ماقتنا

! دیدیمن ار کرتخد قایتشا هک دوب روک ردقنا بقال ردقچ و دوب شتخس یاهزور ناربج راهب

. تشاد هک دوب یکدنا یاه هتشاد زا ییزج کرتخد و دوب هتشگرب قرو حلا

ارکالهف یلعریما نیا و دشیم ایوج ار واوا راهب لا وحا و وحلا هدز گنز بترم دازهب

. درکیم

. تشادن شرهاوخ زا مک هک دوب هدش یا هنارت تساوخزاب دروم مه فرط نا زا

یتقو و دنیبیمن دازهب اما دوشیم دازهب قشاع هک دوب شیهاگشناد نارود قیفر و تسود هنارت

زا دعب مک ومک دروا یم هانپ یلعریما وهب دنکشیم ردقچ دنیبیم شوهم هب تبسن ار دازهب لیامت

دراو ار هنارت یلعریما ، شوهم زا شییادج و دازهب دب حلا شکمشک ورد دتفا یم هک یتاقافتا

و دنکیم دوخ قشاع مک مک ار وا شا وعالهق یگتفیش مامت مهاب هنارت قحلا و دنکیم نادیم

. دوشیم ناشجاودزا هب رجنم

و دنسپ تخس رایسب هک یلعریما مهاب ،نا دنکیم بجعت شمک نس و راهب ندید هکاب یا هنارت

دوب. بصعتم و نشخ

. دنادب ار راهب ردق دوب راودیما

فیرظ کرتخد هبحلا شلد ردقچ و دوب هدینش دازهب نابز ارزا شیاه یتخس و یگدنز ناتساد

دوب. هتخوس ابیز و

دوب. اهنیا زا رتشیب راهب تقایل اعطق

دوب. هدش شتریح و تهب بجوم ابوا شقیمع هطبار و تشاد اوا اب یبوخ هطبار هک یکرتخد

. دشیم شدوخ یتقایل یب زا رگید نا متح روط هب دادیم تسد ارزا راهب ، یلعریما رگاو

****

اجک زا ور ندوب یار دوخ همه نیا ! تمدنوسر اجنیا وهب مدرک تگرزب ! متگرزبردپ -نم

؟ یدروا

... دنزب مخز دناوتیم رتشیب شتوکس اب دنادیم اما دنزب فرح دهاوخیم ... دنزیم دنخزوپ

! فرح یا هملک زا غیرد یلو دفاکشیم و درغیم هدز نایصع درم

یلو ، تسرد دوب هدرک هابتشا ... دوشیمن شرواب ینعی دنک لمحت دناوتیمن ار یهاوخدوخ نیا



یاج شنامشچ مخت یور و تسا شمشچ رون رسپ نیا هزونه هک زونه دنک... ناربج تسناوتیم

! دراد

و یغای و شکرس روطنامه ! درکیم هدنز ار شرود یاه یناوج دوب! شدوخ لصا ربارب یپک

! یندشن مار

... دنتشادن زرم دحو اه یهاوخدوخ ... شدوخ لباقم رد هن اما تشاد تسود ار خاالشق نیا

! شکرس و یغای دوب، شدوخ هگنل ریما

... دروا یمن بات ار ییانتعا یب همه نا

ور شناوات اما مدرک اطخ منک... ناربج مدموا و متشاذگ ولج اپ مرورغ مومت اب نم یلعریما -

! یدروارد وناز هب ور درمریپ نم تاه یلحم یب مومت ،وتاب مداد سپ

دما... درد هب شلد یا هظحل یارب و تشاد زجع شیادص

دوب. وا زا دیلقت هب شیاهراک و دوب شیوگلا یراگزور دوب، شگرزبردپ درم نا

... تشادیم تسود ار وا شلد مههت نتفرگ هدیدان و یلدگنس مامت اب

اه! یهاوخدوخ و رورغ زا ناما اما،

. دشخبب حاالحاالاه تساوخیمن و تسنادیم شزور حلاو نیا رصقم ار وا

دنک. هل رتشیب ار شا هدش ملا دگل رورغ تساوخیمن

دنک! راخ ار شیور هب ور درمریپ دوبن مه رارق اما

یدرک میگدنز دراو ور ینز ، نتفر وسلا ریز میگنودرم و رورغ ، نیدرکن مقح رد یراک -مک

... تفر و درک ملو هچب هی دوجو هکاب

.... دتسیا یم ناخ رهچونم یور هبور و دنزیم رود ار زیم راد، ومغ تسا راد شخ شیادص

یچ دوب منز یزور هکهی ینز نوا نینودیم ؟! نیدروا میگدنز رس رب یچ مردام و امش ینودیم -

االنهی ینودیم ؟! دوبن وربا اب رتخد هی یتح درک جاودزا نم هکاب یعقوم نینودیم ؟ هدوب هراک

و هشن دروخ مچب هک مگب شهب یچ ناه؟! مدب یچ ور اوا باوج نم یزور ادرف ! هتفاثک

؟! هنکشن شرورغ

ومد دوشیم هل دراد یراشف هچ ریز شزیزع هون دمهفیم و دریگیم رگ نورد زا ناخرهچونم

... دراد هگن مکحتسم ار شا هدز دنب یگدنز دنکیم یعس شیریگ هرانک اب طقف ، دنزیمن

... دشاب وا حلا فصو ات تفگیم الهچ صا ، تشادن ستالشی یارب یفرح

دروخ نیمز

مامت ات دوب هدما !اما دشاب شیمشچرون درد مهرم هنوگچ تسنادیمن دوب... هدش یمخز و دوب ه

رد حلا دوب شتسار تسد یراگزور هک یدرم ریش دنک، مامت ار یرود لا سراهچ هس نیا



دوب.... هدرک ملع دق شلباقم

. دوشیم فیدر شمشچ شیپ شیاهراک

دوب! کت یلع ریما

. تفریمن روز راب ریز و دزیم ار شفرح مارتحا دوجو واب دوب سرتن

رون حلا نیا و درکیم ییانتعا یب ناشیاهفرح و داهنشیپ هب تبسن مه عقوم نا شاک یا اما

. دیدیمن ار شمشچ

دهد.... همادا توکس مهاب دناوتیمن اما تسا رصاق یفرح نایب زا شنابز

هسیاو شهابتشا یاپ هکنیا یلو هنکیم هابتشا مه یمدا وره هنومیم هتشذگ نومه وت هتشذگ -نوا

ناربج تصرف مهب ماوخیم تزا ! ناربج هساو تسه ییاج نیا ، هدرک هابتشا هک هنک رارقا و

؟! یدب

و دنک هیکت دناوتب هک یسک تشاد هداوناخ هب زاین یمدا ره یلو هاگ! هیکت و دوب درم دوب تسرد

ینک... لا بقتسا شزا مرگ شوغا اب

دورب دش ثعاب هک یقفومان جاودزا اتاب دوب هدیشچن ور ییاهنت خلت معط تقوچیه ساهلا مامت وت

هدش ملا دگل ودره شرورغ و حور ! دیبلطیم ییاهنت عقوم ...نا دنکن هاگن مه شرس تشپ و

رب هچ اهزور نا هک یتسار ار،هب شکدوک یتح دنک لمحت ار شنایفارطا تسناوت یمن ، دوب

ندید لا،اب سراهچ تشذگ حاالاب یلو دوب.... هدیرب مدا و عملا زا هک دندوب هدروا شرس

،اب دریگب هدیدان ار درم نیا دناوتیمن شیگدنز نامرهق ، شیکدوک یاهزور یوگلا ، شگرزبردپ

... درشفیم ار شیولگ ضغب مهزاب شندوب درم دوجو

... دوریم ورف ششوغا ورد دنکشیم ار ییاذک راوید نا درمریپ هدنامرد یاهمشچ

ح یاهزور راوخمغ یناوتب ات دشاب ییانشا هک نیمه ، دشاب یسک هچ درادن قرف یشاب هک گنتلد

!!! یوش مارا یمک ات دزرا ،یم ینک تدب لا

ار تلمحت و ربص هناتسا هک دناشکیم ار وت ییاج ،ات دشکیم خر ارهب شیاه یدنلب باال یگدنز

! دشابن راک رد یلمحت وربص هک هبحیلا یاو و دجنسب

... دوشیم هدرشف درمریپ شوغا رد

... دونش یم ار شا همزمز

دوب! تخس یلیخ تندیدن و تندوبن -

! تسا تخس ییاهنت و ندوب هناوتشپ یب ردق هچ درک رکف ووا

ییاهنت همه النیا صا ! هدما رانک ییاهنت همه نیا اب هنوگچ شراهب ، تشذگ شنهذ زا هظحل کی

دوب.... هدرکن رکف شییاهنت قمع دوب؟!اتحاالهب وا قح

! ییاهنت و یرد هبرد همه نیا یارب دوب مک یدایز شنس تسنادیم طقف



... دنکیم اهر ار شسفن

... دسوبیم ار شا هناش مه اهوا میدق مسر وهب دوشیم هدیسوب شیناشیپ

وا شناج زا رتشیب هک یا هون اهنت بیمدلا... دوخ هب شتروص رد رورغ همه نا هب شگرزبردپ

... دراد تسود ار

... تسا لا حشوخ

و دوب هدرک گرزب ار وا شدوخ یلو درواین نابز هب دوب تسرد ، دوب هدیشخب ار وا شا هون

... تخانشیم ار شرورغم هون

! ترامع منک تتوعد ماوخیم یدرک یتشا -حاالهک

... دشیمن راهب دوجو دوب،اب نکمم ریغ راک نیا یلو دوب یداهنشیپ نیچمه رظتنم

دوش... هجوتم یسک تساوخیمن یلو دوب هدرک جاودزا هک دوب تسرد

دوش... علطم راهب روضح زا یسک تساوخیمن

.... دتفیب رطخ هب شناج دیسرتیم

و دنامیمن ربا تشپ هام تقو چیه هک دنچره دوشن ربخاب شدوجو زا یسک عفال دوب نیا رتهب

. دنمهفب همه یزور دوب نکمم

دوب. ناشدوخ عفن هب نتسنادن نیا اما

. تخانشیم ار شردام

! دزیریم ار شرهز امتح و درذگیمن یگداس هب عوضوم نیا زا تسنادیم

شا! یرتش هنیک عون زا مه نا دوب یثوروم ندوب یا هنیک نادناخ نیا رد

. دنهد رازا ار راهب دنتسناوتیم

نامه سکعرب و هدروا شرس بال همه نا شا یگداس نیمه اقیقد و دوب مناخ یدایز شراهب

. دنکیم یزاب تناورو حور واب دربیم مه لد یگداس

. دنزب شلوق ریز دوبن رارق دنکو تبقارم راهب زا دوب هداد لوق

. دنکیم زاب ار شیابیز نامشچ

دوش. نازیوا شنابل دوشیم ثعاب یلعریما خیلا یاج

دوب. هدرک ادیپ انعم یرگید روط یگدنز

. دندوب زاون حور یدایز شیاهتبحم و ندوبریما رانک رد

شا، هتشذگ یگدنز تامی ومانال یتخس مامت هکاب دوب ینز وحاال دوب هدیسر شیوزرا هب

دوب! تخبشوخ

. دنوشیم رت گنرمک شیاهسوباک

. دنکیم رییغت شساسحا

دنک. تیوقت شندناوخ سرد اراب سح ونیا دوش لئاق شزرا دوخ یارب دناوتیم

ار یدنخبل تشاد تسود مه ادخ راگنا و دوب هدش زاب شیور هب یگدنز زا یرگید یا هچیرد

. دنیبب شنابل یور



. دنتفرگیم نامرف وا وزا دندرکیم راک شتسد ریز رفن دنچ هک دوب هدش یا هناخ مناخ

دوبن! یمک زیچ

دوب. قح یاج شیادخ

! تشپ هب نیز یهگ و نیز هب تشپ یهگ

دنام. دهاوخن روج کی ایند هشیمه

. تشاد ار شیوزرا هشیمه هک دوب ییایور دننام شیاهزور نیا یگدنز

دوب. بوخ واوا ریما رانک رد یگدنز

. دندوب هتشگرب هک دشیم یا هتفهود و دوب هدش مامت ناشرفس

دوب یقاب شدوخ یاج رد نکاس و مارا زیچ همه و دوب هدش هتفرگ رس زا ناشیگدنز یداع ورلا

دوب. یکانسرت زیچ راهب یارب ندنام مارا ونیا

! تشادن نوکس و مارا شیگدنز تقوچیه نوچ

و اوا فرص ار شتقو مامت و دنک یگدنز هظحل رد دنکیم یعس و دراذگیم رانک اهار هرهلد

دنک. ریما

. دهدب تسد ارزا یا هظحل تساوخیمن

. شیگدنز مه ودیسریم شیاهسرد مههب راهب

دنک. شکمک دوب هداد لوق مه ریما و تشاد یم تسود ار ندناوخ سرد

. دشیم ریما بجعت ثعاب مه عقاوم یضعب و تشاد یدایز شوه

. دشاب هتشاد یبوخ هدنیا تسناوتیم تشادن کش

دنک. نیمضت تسه هک روطره ار راهب هدنیا دوب هتفرگ میمصت

. دیایبرب دوخ سپ زا حیتلا ره رد تسناوتیم دیاب راهب و تشادن ربخ هدنیا زا یسک

. تفرگیم دای ارمه نابز ، شندناوخ سردرانک رد

شا وعالهق قشع یاپ ار اه نا مامت و دوب روفیک تخس ریما تاهجوت همه نیا زا کرتخد

. دیدیم

دوب! ابیز یدایز شکچوک یایند زا زیچ همه

دوب. هدش رت یمیمص هنارت اب شطباور

! دشیمن روخمد یسک اب دایز کرتخد

. دشیمن یمیمص یسک اب دایز و دوب هدنام یقاب شدوخ توق هب اهسرت یضعب مه زونه

دوب! شرسمه هک یدازهب و دوب شدوخ یمرگ نوخ رطاخ مههب دوب!نا انثتسا هنارت

دوب. هدیدن شیگدنز رد هک یمارا و نابرهم درم

دوب. لئاق شیارب یدایز مارتحا و تشاد تسود ارمه دازهب

قیفر ، قیفر وزا دوب رتردارب ، ردارب وزا تشاد ار شریما یاوه ردقچ دوب هدید هک یدرم

رت!



. تشادن ربخ مه شحور کرتخد هکدوب هدید ییاهباوخ شیارب هنارت

س شداش و هدزناجیه هشیمه یادصاب هنارت و دوشیم زاب موناخ هرهاط هلیسو هب هک یدورو رد

. دنکیم الم

. دهدیم خساپ ار وسالشم دوریم ولج راهب

. دراکیم هنارت هنوگ یور یا هسوب

ناج! هنارت یدموا شوخ -

دیا. یم رد اوا یادص هک الدن چیم ار اوا لماک رود کی هنارت

؟! یتسه یندروخ ردقنیا هک یراد یچ وت -هچب

. دوریم راهب فرط ودعب دنکیم هنارت هاگن بجعت اب اوا

. دراکیم اوا یاهپل یور یا هسوب و دوشیم ومخ ددنخیم شا هدز تهب تروص ندید اب راهب

. مدرک دیرخ یرس هی متفر -

. دوشیم بجعتم راهب

؟! تشاد یطبر هچ هبوا هنارت ندرک دیرخ بخ

مومت گنس نوتساو ناخریما و هدوب زاباال روتسد هتبلا مدرک دیرخ مه وت هساو نکن بجعت -

! هتشاذگ

. دوشیم راهب هدنخ ثعاب هک دنکیم کزان یمشچ تشپ مدعب

اب شلد یاه هناقشاع ردقچ و تسه ریما یاهزور نیا تشرد و زیر تاهجوت زا لا حشوخ راهب

. دنوشیم رتشیب تاهجوت نیا زا راب ره

؟! یشقشاع ردقنیا وت هک هراد یچ ریما نیا منودیمن -نم

. ددنخیم نیتم راهب

دوب. یندشن مامت رتخد نیا شمارا

دوب. هدش شمارا نیا بذج مه هنارت یتح

! یشنووید ووت هراد مه دازهب هک هراد ور ینومه -

. ددنبیم ار شناهد کرتخد باوج

. دیدیم ابیز ارمه شیاه بیع یتح و دوب دازهب قشاع یدایز مه شدوخ تفگیم تسار

... تفرن ور زا اما

و رورغم مدا لک رد هریم رد هروک زا دوز ، هبصعتم ، هنشخ ؟ هیروج هی ریما !اما هتسرد -

؟! یدش شرهاظ قشاع دیاش ! هیهاوخدوخ



. ددنخیم مه زاب راهب

. تسیچ بندلا هب هنارت دمهفیم

. دنکیم تیاده شیاهیزاب بابسا تمس ار وا ودوشیم دنلبو دنکیم اوا شوگ ردرس

. دنیشنیم هنارت رانک و لبم نیرتکیدزن یور ددرگیمرب دش، تحار اوا تباب زا شلا یخ هکنیا دعب

دوب. رظتنم هنارت

یهاوخدوخ زا مه ندیشوپ نماد نیمه هک دوریمن شدای و دنکیم بترم ار شهاتوک نماد راهب

دوب. شریما

یگدنز یوت یعقوم ریما ! هدایز مبرجت داوخب تلد ات اما مشاب هتشادن ینس دیاش نم هنارت -نیبب

زا دوب رپ نم فارطا و رود ! هریگب و متسد ات متشادن ور یسک و مدوب اهنت نم هک دموا نم

ینودیم یلو دیسریمن نوشاپ هب ریما هک ابیز یا هرهچ واب لکیه شوخ و پیت شوخ نادرم

! هدرم القاما خادب و رورغم و ههاوخدوخ ریما هتسرد ! نتشادن ور ریما یگنودرم مودک چیه

اما هنزیمن هنزب ور یفرح داوخن ! تسین وگغورد ، هراد تقادص ریما ! مدوب هدیدن نم هک یزیچ

و مدید و شتاهجوت نیرتکیچوک مدش،نم قشاع و مدید ور انیا هگب...نم غورد تسین رارق

.... هکنیا ات...ات هنک شدوخ ملا ممسج تساوخن اما میگدنز وت دموا ریما مدش... شنووید

. دیوگب شزواجت زا تساوخیمن راهب

. دهدب ارول وا شندب شزرل دیسرتیم هک دندادیم شرازا یردق هب تاظحل نا

دنک. ادیپ یرتشیب طلست ات ددنبیم ار شنامشچ

. دنادیم هنارت تسنادیم

و ننکیم هابتشا اهمدا همه درک! ناربج و شهابتشا ! هتسرد درکیم رکف هک درک ور یراک ریما -

یکیرات همه نوا نویم نم هنارت ... شمتسرپیم و مشقشاع نوچ شمدیشخب نم یلو درک! مریما

مدا تفگیم هشیمه میب ...یب مدرکیم یگدنز مریما دیما هب دوب!نم هتشرف هی مارب ریما یتخبدب و

! هدرم یدایز ریما نوچ هنماب قح ینیبیم ینک رکف یتقو یلو تفگیم تسرد اعقاو ! هروک قشاع

! یدوب هدرک باختنا وریما یشاب هتشاد یتسنوتیم هک ییاتسود نویم مه وت دوخ یتح

. دنامیم یا هظحل هنارت

دوب. قشاع یدایز اما دوب دایز شمهف دنچره کرتخد

. درکیم اررپ اهنا ریما هب قشع اب تشاد هک دوب ییاهوبمک زا راشرس راهب دوجو نوچ

دوب. درمان و دوب هدرک ملظ راهب قح دوب،رد هدرک یبوخ یسکره قحرد ریما

، درکیم اهر ار وا ریما رگا یلو هدوب شدوخ یراوگرزب زا ناشن نیا و دوب هدیشخب راهب

دوبن. مه یراهب ننئمطم

. دریگیم ضبن شرس



. دنکب کرتخد نیا اب تساوخیم هچ ریما

ار! ریما تخانشیم وا

. دشاب اجنا تساوخیمن شلد رگید

. دروا درد ارهب شلد دوب، هدیرخ هک ییاهسابل ندید ماگنه راهب لا حشوخ هفایق

. درکیم کرد ار راهب ! قشاع و دوب نز کی مه شدوخ

. دوبیم نیب شوخ دیاب یلو

. درکیم مه ناربج متح روط وهب دنک ناربج تساوخیم ریما

جرخ هجوت و یراوگرزب همه نا یسکره یارب تسنادیم و تخانشیم بوخ ار ریما نوچ

. دنکیمن

؟! دنازرلب ار شلد دوب هتسناوت راهب دیاش

دنک؟! عورش ارابوا یدیدج یگدنز تساوخیم مه دیاش

. دونشب ، تشادن تسود ال صا هک ییاهتبحص هب نداد شوگ و نتسشن اجنا دوب شتخس

. دتفین نیمز یور ناخرهچونم فرح ات دوب هدما

یهار شکسورع اب دنزب کرتخد هب یفرح چیه هکنیا نودب و دراد هگن تمرح تساوخیم

دوب. هدش ناخرهچونم ترامع

زار کی دننام ار ونا درواین نایم هب راهب زا یفرح ناونع چیه هب دوب هدرپس شکسورع هب

. دراد هگن هنیس رد

دوش. علطم راهب دوجو زا یسک تشادن تسود

. دتفیب وا یارب یقافتا تساوخیمن ، تشادن راک ار شندوب طلغ و تسرد

دوب. انشا شنادناخ یوخو قلخ اب

دننک. تیذا ورازا ار شمولظم راهب دیسرتیم و تشاد بادا ندش نادناخ سورع

. درکیم یربلد شینابز نیریش واب درکیم یزاب شا همع و ناج ردام رانک رد اوا

. درکیم تبحص یردره وزا هتفرگ تسد ارهب سلجم و هتخادنا بغبغ رد یداب ناخرهچونم

دوب. شرانک رد شیمشچ رون

. دشیم صرق شندید اب شلد حلا

. دنتشاد روضح هداوناخ همه

. دندوب مه شنارتخد ونزو نسحم ومع و شرسپ ونزوود ماسح ومع

. تشادیم تسود رتشیب ار وا هیقب هب تبسن یمک ، تشاد روضح مه شا همع

! هداوناخ هیقب سکعرب تسرد دوب، لد هداس و نابرهم شا همع

، دندوب هتسشن مارا شرانک رد مه دندوب رتکچوک همه زا هک شرسپ و رتخد وود شرهوش

. درکیمن هاگن هدیپس هب

. تشکیم ار وا متح هب دراذگن ولج اپ اضر رگا دوب هدرک دیدهت

لگو اب هنن هچب نا هکیروط دوب، هدز شکتک ریس لد کی و دوب هدمارد مه اضر تلا جخ زا

یدوزب ات دندوب دزمان واالنمه دنتفر یراگتساوخ وهب هدرک روبجم ار شردام و ردپ ینیریش



. دننکب ار هیضق وقلا هتفرگ یسورع

دهد. همتاخ ار ییادج و رهق نیا ات دوبن یضار شلد اما

. دشاب یسک هچ تشادن یقرف ، درکیم هنیک یتقو

دوب. رازیب غورد زا

. دندادیم ناوات دیاب حاالحاالاه

. دادیمن خساپ ارمه شردام یاههاگن مین یتح

دوب. هدیشک شیارب هک دوب یتمحزرطاخ مههب شا یسرپلا وحا یادتبا نداد تسد نا

دوبن رضاح ادبا یلو دیشخبیم و دما یم هاتوک شقباس نز باختنا و شدوخ عوضوم رس رگا

دنك. شومارف اه یدوز نیمه وهب دیایب نییاپ شعضوم زا هدیپس عوضوم رس

دوب! هدش تفع یب نیمه یارب راهب

دوب. هداتسیا شناربج یاپ و دوب هدرک تیانج

. دراذگب شتریغ یور واپ دریگب هدیدان تسناوتیمن

! راهب یکیدزن ییاج رد شحور اما دوب اجنا شدوخ

دوب. هدرک ار راهب یاوه شلد

. دربیم لد شا هنارتخد تلا جخ و زان همه نا

ار شا یعس مامت راگنا اما دوب هنایشان دنچره هک ییاه یگنانز دوب هتفرگ دای مه اه یگزات

دنک. بلج ار شهجوت ات درکیم

دنک. یربلد ات تفرگیم طخ یسک زا شیاهزور نیا راهب

دوب. نیریش شیارب شندوب رکب همه نا اما دوبن دلب دیاش

دوب. هدش رتشیب شنامشچ رد یلا حشوخ قرب شندناوخ سرد و هسردم هب نتفر اب اهزور نیا

. تفرگیم دای ارمه یسیلگنا نابز

راهب اب هنوگچ ، تسنادیم هنارت ایوگ ناشینس توافت دوجو ،اب شراوخمغ و رای دوب هدش هنارت

دنک؟! رارقرب طابترا

دوب. لا حشوخ شکربلد یارب

دوب. اه نیا زا رتشیب یلیخ یلیخ راهب دننام یا هتشرف تقایل

هک یدنفرتره هب ناخرهچونم اما تسا نایعا ماکال نتفر یارب شا هلجع و دوشیم ورس راهان

. دراد شا هگن تساوخیم دوب، هدش

وحاالمه یدموا تقو همه نیا زا دعب الیتم سان هیچ؟ یارب هلجع همه نیا ناج؟! رسپ -اجک

؟ یرب یاوخیم یدوز نیا هب

. دنکیم مخا ریما

دهد. باوج درادن تسود

. دراذگیم مارتحا اما



مرب! ییاج دیاب مه شلبق و مراد یرورض لمع -هی

! یدرکن شوگ ماهفرح هب تیقش هلک مومت وتاب واما لغش نیا هب مدوبن یضار مه لوا -زا

! یرارکت یاهتبحص

متفر. عالمق بندلا طقف -نم

! یرایبرد لوپ اهنیا زا رتشیب یتسنوتیم ، متشاذگیم ترایتخا رد نم هک یتسایر -وتاب

. دندادیم شرازا اهفرح نیمه تسرد

. دشاب ناخرهچونم هطلس ریز هکنیا هن دریگب میمصت دنکو یگدنز شدوخ یارب تشاد تسود

. تسنادیم ار شگرزبردپ فده

. دسرب دهاوخیم هچ هب اهفرح نا ندیشک شیپ وااب تسنادیم

یتمرح متساوخیم طقف مدب، شوگ یرارکت یاهتبحص نیا اتهب اجنیا مدموین :نم دنزیم دنخزوپ

... مرایب اج دوب طسو نیا هک

هابتشا مندما منک، ساسحا هک نینکن یراک : دهدیم همادا دنخزوپ نامه ظفح اب اما ، دنکیم توکس

! هدوب

. دنزیم خالصار ریت

ار ناخرهچونم نابز هک دیدهت ینشاچ اب دوب هدز مکحم ار شفرح مه دوب هتشاذگ مارتحا مه

. تسب اجنامه

؟ دیوگب هچ هک دنامیم ناخرهچونم

! تسا فرح ریما فرح تسنادیم نوچ دنزب دناوتیمن یفرح

. دنکیم توکس اما دوشیم نیگمشخ

دهد. ار یخاتسگ نیا باوج دوب دلب مه وا

دوب. هتفرگن لیوحت ارمه شردام یتح و هدرک یظفاحادخ نیرضاح کت کت اب هدش دنلب ریما

سب! و دوب مهم شردپ طقف

دوب. شیکدوک نامرهق هک یمارا و نیتم درم

هکت نارازه ار دوخ هک اهومعرتخد یاه نکفارون هب دنکیمن یهجوت و دریگیم ار اوا تسد

. تساوخیم ار راهب طقف شلد رضاح لا حرد ، لیماف هفحت نیا زا یمشچ هشوگ یارب دندوب هدرک

شدنبرمک . دنکیم رارکت راب نیدنچ ار راهب نامام مسا و ددنخیم مه اوا دوشیم جراخ هک اجنا زا

! یدرک تداع بوخ شهب مه وت هتخوسردپ : ددنخیم شکسورع باوج ورد ددنبیم ار

. دنزیم ههقهق دنلب و دنابوکیم تسد اوا

... دروخیم گنز شنفلت دسریم هک زمرق غارچ تشپ

. دنکیم بجعت دازهب مان ندید اب

... دربیم ار هدافتسا تیاهن شیصخرم و تاحیرفت وزا دوبیم هنارت رانک رد تسیابیم وااالن



. دنکیم لصو ار سامت

-سالم

؟! شاداد ییاجک ریما -سالم

. تشاد شیوشت ایوگ و دوبن هشیمه دننام شیادص

؟ هداتفا یقافتا -

! هشاب عوقو فرش رد یتاقافتا هرارق هکنیا لثم اما منودیمن : دشکیم یقیمع سفن

؟! یقافتا -هچ

دوب. شیگف کال ناشن شندادن باوج

بطم هگید تعاسود وات تمنیبب دیاب منک، حیرشت نفلت تشپ ماوخب هک تسین یزیچ ریما -

! مترظتنم

. مرظتنم ، هشاب -

. دهدیم وجالن شرس رد یفنم ویخاالت رکف ، دوشیم عطق هک نفلت

دوب. هتخیر مهب هنوگنیا ار دازهب هک دوب یعوضوم الهچ صا

درک. ارمک طبض یادص و تشادن غامد لدو رگید

. دباوخب دنکو توکس دیاب هک تسنادیم راگنا و دوب هدش تکاس مه اوا

. دوشیم دراو و هدز ار تومیر ، دسریم هک هناخ هب

. دوشیم نامتخاس دراو و هدز لغب ار باوخ رد قرغ یاوا

.. دوشیم بجعتم هناخ شوماخ یاهغارچ ندید اب

. دیسرتیم یکیرات زا تدش هب راهب

. دنزیم نوریب شناهد ات شبلق هبسنلا شدورواب

. دنکیم یلا خار شلد هت هتسکش یاهزیم و هدش نوگ اوژ یاهلبم

! راهب

. دوشیم وکا شرس رد راهب مان

. دوریم دوب، ششوغا رد اوا هکیلا ح باالرد هقبط تمس وهب دتفا یم روش هب شلد

دوب. رتدب باال هقبط عاضوا

ار اوا همیسارس ، درذگیم شنهذ زا هک یرکف و اجنا ندوب بترم ابو دوشیم اوا قاتا دراو

. دوشیم ناشدوخ باوخ قاتا دراو ودراذگیم شتخت یور

دوب. بترم مه اجنا

. دوشیم لیدبت نیقی هب شکش

هدش نوگ اوژ هناخباتک تمس و دیوگیم ییادخای عاضوا ندید و شراک قاتا هب ندش دراو اب



. دودیم

شدای زا ندیشک سفن یا هظحل یارب و دنیبیم ار راهب هتسب یاه مشچ اهباتک و زیم ندز رانک اب

. دوریم

شرس رد یقیمع فاکش دوب هدرک تباصا شرس هب هک یمکحم هبرض واب دوب شوهیب راهب

. دوشیم ریما تشحو ثعاب هک دوشیم ینوخ همه نا هب رجنم هک دوب هدرک داجیا

دوب. هداد تسد زا یدایز نوخ کرتخد

اتهب دشکیم شوغا رد ار کرتخد و دنکیم لوه راهب رس فارطا نوخ همه نا ندید اب

دنک. شلقتنم ناتسرامیب

. تساهنت هناخ رد اوا دوریم شدای هک دوشیم راهب ریگرد ردقنا

. دنکیم فیرعت ار ارجام و دریگیم سامت دازهب هاراب هنایم

دوب. هدرک شتحاران و نارگن راهب دب وحلا هناخ عاضوا

! دتفیب کرتخد یارب یقافتا نیچمه تساوخیمن

. دریگیم رارق اوادم تحت و دنربیم لمع قاتا هب شدب حلا ندید ،اب شندروا ضحم هب

دنک. هچ دنادیمن و تسا حلا ناشیرپ

ار دوخ راهب ندید و شندما اب یلو دراذگن نیمز یور ار شگرزبردپ فرح ات دوب هتفر وا

درک. تنعل

دوب؟! هدش هنوگنیا ارچ ال صا

. دوریم شراسخر زا گنر ، دسریم شنهذ هکهب یرکف اب

. تشگیم یوالرب هب دیاب

. دنکیم باختنا ار نتفر رخآ رد هک دنامیم شتقو ندوب گنت و راهب دب حلا نیب اما

ناتسرامیب زا شا هرامش نداد و راتسرپ هب ییاهفرح نتفگ واب دوریم یراتسرپ هاگتسیا تمس

. دوشیم جراخ

. دنکیم ناتسرامیب یهار دوخ یاج ار ووا دنیبیم ار دازهب

. دوشیم هراپ شلد دنب نا ندیدن هکاب دوریم هک گنر زمرق هشوپ غارس هب

. دنکیمن ادیپ نا زا یدر چیه اما دنکیم وور ریز اجار همه

. دوشیم نیگمشخ

دوب. هتفر رده هب شرمع زا سلا کی هجیتن

؟! دوباهنت راهب ارچ ال صا

دوب؟! هتفر اجک مناخ هرهاط

دوب؟! هدش شوهیب راهب و هدز نوخیبش هناخ نا هکهب دندوبرفن دنچ

. دهدب تسد اجزا کی ار کردم همه نا دشیمن شرواب

. دنابسچیم راوید هب یصاع ار شرس و دهدیم هیکت راوید هب ینابصع و هدیکت



. درکیم تالش لوا زا دیاب هرابود و دوب هتفر نیب زا شفده

دوب! چیه یارب ندرک جرخ لوپ و ندرک ودب ودب همه نا

! تفریم رد رصق دیابن نز نا

! دندادیم سپ صاقت دیاب شیاه هچب و راتفک نا

دوب. شا هتفر دابرب یگدنز و رورغ همه

. دشاب شرتخد مسارانک رد ردام مسا ات دشاب هتشاد دوجو ینز نیچمه تساوخیمن

دنک. دوبان تسناوتیم کردم ابنا

ار. شباصعا هن دراد ار نداد باوج هنحلا اما دروخیم گنز شنفلت

دوب. هتفر رناژشی مامت

. درادن دوجو مه یراهب هک راگنا و دوشیم کاپ شنهذ زا زیچ همه

. دوریم شراب تمس سنلا یگتخیر مه هب هجوت یب

. درکیم ارخیلا شمشخ دیاب یروط کی

. دنکیمن رکف راهب المههب صا و دربیم ارباال کیپ

دنک. یرکف ات دوش مارا تساوخیم

دوب. کرادم و هشوپ نا شرکف همه

! دریگب راهب زا یغارس هکنیا نودب دنکیم دود شتا هب شتا و دنزیم شتا یراگیس

دما. یم کرتخد رس رب هچ دوبن مولعم دوبن دازهب رگا و دننکیم لقتنم شخب ارهب راهب

دوب. هدرپس هنارت ارهب اوآ

دوب. شوهیب نانچمه راهب

. درکیم هلا چم ار شلد کرتخد هدیرپ گنر تروص

دوب. قیمع یلیخ یلیخ راهب هب شساسحا

دهد. ماجنا شیارب دناوتیم یراکره تشادیم تسود

دوب. هدرک یصاع ار وا شنفلت یاهندادن باوج و ریما ندماین

. تسا هتخادنا زور حلاو نیا ارهب کرتخد هک هداتفا یقافتا هچ تسنادیمن زونه

. دزیم ارمه شیاهفرح و تفریم ریما غارس دیاب

ریما غارس هب هک تفرگ میمصت ، دنکیمن شدیدهت یرطخ هکنیا و راهب حلا زا ندش نئمطم اب

. دورب

****

اقا تقونوا ، هنکیم مرن هجنپ و تسد گرم اب هراد و هداتفا ناتسرامیب تخت یوت رتخد -نوا

! هتخادنا هار ینومهم شدوخ هساو اجنیا

. دنکیم دازهب هاگن هلصوح یب ریما



. تشادن ار وا زاغ هی نم دص یاهفرح هلصوح ال صا

. دنکیم هل یراگیساج نورد ار راگیس و دنزیم ار کپ نیرخا

دیا. یم نوریب راب تشپ زا

! یرادرب نم رس زا تسد و ینک شوگ هک مگیم تهب یچ !هی تسین شوخ نماالنحملا دازهب -

هشب. بوخ اتحشلا تسه شرود راتسرپ و رتکد ردقنوا مدعب ، تسین شیچیه رتخد نوا

دوب. هدش لیاز شلقع

هکیترم ؟!د... هدرک والش شا وراهب هدز هک هدوب یچ بندلا هدموا هک یدزد نوا قمحا -هخا

! دوبن هدنز هکاالن شیدوب هدرب رید رگا تسم

واالن متشاذگ شور و مرمع زا لا سکی هک هیا هشوپ نوا ندش ،مگ رتمهم هلئسم االن دازهب -

؟! مشاب راهب رکف وت یراد عقوت تقونوا ، تسین

! ریما یفرشیب یلیخ -

. دروخیم رب ریما هب

. دنکیم دازهب هاگن هتفرگرگ و ینابصع

... دشاب هتشاد ندیرد دصق یگرگ دننام راگنا

... هنرگو هک یمهفب و تنهد فرح هرتهب دازهب -

... دنکیم ملع ودق دوریم رد هروک زا مه دازهب

؟! ینکب یاوخیم یطلغ هچ ممهفن -

. دزیریم نیمز هب دوب شراب زیم یور ناویل هچره و دهدیم رس هرعن یلع ریما

... دنکیم نوگ ارمهاوژ نا یور هشیش یتح

هی رطاخ هب یراد هک هتشذگ نم هب یچ ینودیم هک وت هخا ! یتنعل منکیم ظفح و تتمرح مراد -

؟ یتسیمیاو تقیفر یور یوت هبیرغ رتخد

! دنکیم ثکم دازهب

دوبن! هبیرغ راهب

. دربیم ریز هبرس

. تسا هتفشا

! هزانهب رتخد راهب : دیوگیم دیا، یم نوریب هاچ هت زا هک ییادصاب ودوشیم کشا زارپ شنامشچ

. دتسیا یم ایند

. دنکیمن رواب . دنزیم لز دازهب هب روابان ینامشچ واب دوشیم تام ریما

دوبن! جیبلا یخوش تیعقوم نیا الرد صا



تیعضو اهو هدنورپ نوا رطاخ هب .حملا مرادن یخوش هلصوح ال صا تیعقوم نیا یوت دازهب -

سا! هتفرگ راهب

... شیور هبور تسرد و دوریم ولج دازهب

ینعی یچ؟! ینعی یمهفیم ! همدازرهاوخ راهب ، تاهاب مراد یخوش هچ نم یباسح درم -هخا

! میتسنودیمن و هدوب هدنز سلا همه نیا زانهب رتخد

. دریگیم ریما تمس و دروا یم نوریب یا هگرب و دنکیم شتک بیج یوت تسد دازهب

! یشیم هجوتم نوخب و -نیا

. دنکیم ندناوخ هب عورش و دریگیم ار هگرب ربما

. دنکیم دازهب هاگن توهبم و تام

. ددنخیم یروابان اب

منک! رواب منوتیمن دازهب -

و راهب هنکیم تباث هک یا نا ید شیامزا باوج منیا هراد! تیعقاو اما هشیمن مرواب ممدوخ -

! نراد ینوخ تبسن مهاب زانهب

. دشکیم شیاهوم نورد تسد کالهف ریما

شتروص یوت تسد و ددنبیم مشچ . دنیشنیم شیور و دنکیم تسرد ار هدش نوگ اوژ لبم دازهب

. دشکیم

! دنکیم بلج ار شا هجوت یزیچ شدید ریسم رد هک دنکیم زاب ار شا هتسخ نامشچ

دوب. هدیبسچ یزیچ دوب هداتفا نیمز یور هک یبوچ یلبم ولج زیم ریز

هک یا هشوپ نیا ؟!.... ریما : دیوگیم تسوا هب شتشپ هک ریما هبور شنتشادرب واب دوریم ولج

؟! تسین زمرق انایحا یدرگیم شلا بند

. دنزیم ضبن شرس رد

گرم تسناوتیم هک دوب دایز یردق اههب هدنورپ نا ندوب مهم دوب. هدش بالشی رپس راهب زاب

. دشاب هتشاد یپ رد ار راهب

مشچ یولج رد تسرد مه نا زیم ریز رد ار هدنورپ اتنا دوب هدیسر شرکف هب اجک زا رتخد نا

دنک؟! ناهنپ ، دنکیمن روطخ مه تنهذ الهب صا یداع حتلا رد هک ،

دوب؟! علطم هشوپ نا تایوتحم زا مه دیاش

دوب! روطنیمه امتح

کردم مامت و دوبن یبوخ یاهزیچ هشوپ ،رد هدما شناور و حور رسرب هچ هک دوب نارگن طقف

. درکیم ینلع ار هداوناخ نا یراک تفاثک هک دندوب ییاهزیچ اه

دنتسناوتیم و دما یم رب ناشزا ییاهراک هچ قالیب هداوناخ الح طصا هب نا تسنادیم رگید حلا



دننک. لمع هنامرشیب و تسپ دح هچ ات

. درکیم تبحص وابوا شدیدیم کیدزن زا تفر یم دیاب

دزن! فرح دوشن هک دوبن هچب مه اهردق نا راهب

هب یروبص مه زاب شیروبص مامت اب رگا دنک، ارمک شنادجو باذع زا یمک تسناوتیم راهب

! ددنبب ار اهنا هدنورپ ات دادیم جرخ

دوب. هنارت شیپ اوا

دوب. تحار شلا یخ

.. دشاب راهب رانک رد ات ناتسرامیب ددرگرب دوب رارق مه دازهب

راهب هب دازهب هک یمهبم یاهسح نا مامت و دریگب دیدن ار ناشنیب ینوخ تبسن نا تسناوتیمن

. دشکیم ار نوخ نوخ، هک دوب نیمه زا اقیقد ، تشاد

دما. یم نایم هب یفرح دیابن وعفال دوب مولعم زانهب تیعضو

راهب تاساسحا تسا نکمم هک دشاب هتشاد ار یقیاقح ندینش یگداما راهب هک ینامز هنات لقادح

دنک! نوگرگد ار

. دیمهفیم ار شناهد هزم و دزیم فرح راهب اب دیاب

. دنیبب بیسا راهب تساوخیمن

دنک! تخبشوخ ار راهب ات دوب هداد لوق شدوخ هکهن،هب راهب هب

دوب. راکهدب راهب ارهب یتخبشوخ نیا

ناریا کاخ اههب نا ندما ات دیاب اما دنک مامت ار شمامتان راک تسناوت یم هشوپ ندش ادیپ اب

! درکیم یزاب دراو ار شا هرهم رخا ورد درکیم ربص

هتشاذگ ار شیگدنز دوب، هدرک روک ار شیاهمشچ هک یماقتنا و هنیک دوب هدش شا هغدغد مامت

و لیم قباطم یگدنز دوبن رارق هشیمه اما تسنادیم دوخ قح هک دنک ارجا ار یتلا دع ات دوب

رد ار وت مکحم یروط و دنیشنیم تا هناش یور راگزور تسد یهاگ و دور شیپ تا هتساوخ

... یرادن یتکرح ناوت هک دریگیم رب

. درکیم لوا نامه زا دیاب هک یراک ، دنکیم لقتنم ینما یاج ارهب هشوپ

... دروخیم گنز شنفلت هک دورب راهب تدایع وهب دوش هدایپ نیشام زا دهاوخیم

. دریگیم لکش شبل رانک یکچوک دنخبل ، دنیبیم ارهک شردپ مان

! تشاد قرف شیضار دوخ زا نادناخ نا هب بیجع هک ینابرهم هشیمه ردپ

! شیکدوک نامرهق

-سالم!

؟ یبوخ ناج -سالماباب

؟ نیبوخ امش نونمم -

. درادیماو رکف ارهب ووا دنکیم ثکم شردپ

! دشاب یروطنیمه تسناوتیمن رهظ زا عقوم نیا مه نا شردپ ندز گنز



! مرسپ مبوخ -

؟! هداتفا یقافتا -اباب

! دنکیم ثکم شردپ مهزاب

! ینکیم منارگن یراد -اباب

! مینزب فرح مهاب -دیاب

؟! هداتفا یسک هساو یقافتا هدش؟! -یچ

یدب! حیضوت مارب ور ییاهزیچ هی دیاب یلو منودیمن هک قافتا -هن.

دیا. یمرد ادص هب ششوگ رد یرطخ گنز و ددنبیم مشچ

دوب. شا یسناشدب رخا ونیا دوب هدرب ییاهوب شردپ تشادن کش

! تکرش مایم نم ای مبطم یایب ینوتیم -

،عفال! بطم -مایم

. دیوگیم یتنعل و دربیم ناهد لخاد ار شیاهبل

دتفا. یم قافتا شیارب مهرس تشپ هک ییاه یرایبدب یارب دنک هچ هک دنامیم

! رتدب یکی زا یکی

؟! درکیم هچ ار شدرسنوخ و درس نحل ونیا شردپ

زا شردپ هکنیا ای هدرک جاودزا ارچ هکنیا زا دهد حیضوت شردپ یارب دهاوخب حاالمه هکنیا

دوب. تخس شیارب ، هدیمهف اجک

. دوشیم ناتسرامیب هناور و دشکیم شدنلب یاهوم نورد یتسد و دشکیم یفوپ

***

. دروا یم درد ارهب شبلق راهب دب حلا ندید

متح روط هب مه ینوخ تبسن نا ندش نشور واب دوب هدنارذگ ار یدب یاهزور رتخد نیا

دوب! شراظتنا رد یرتدب یاهزور

! زانهب

ووا؟! شدوخ اب دوب هدرک هچ زانهب

دوب! یفاصنا یب شمک نس یارب همهبال نا

راو شزاون هبحتلا راهب یاهوم نورد تسد و دنزیم دنخبل ، دوشیم زاب راهب هتسب نامشچ

. دنکیم

! ایدیباوخ تحار اموناخ موناخ -

. دنیشنیم کشا من شنشور نامشچرد

. دیشخبیم ارهبوا اهنا کت کت تشاد ریما وحلا دوب شریما زا هجوت همه نیا طبلا ردقچ



. دشیم هدروارب شیاهوزرا یکی یکی اهزور ونیا دوب شماک هب یگدنز

. درکیم یتخبشوخ ساسحا

. دشاب بارس هک یتخبشوخ همه نیا زا دیسرتیم

هیر ارهب شا هنادرم نترطع دراد تسود ردقچ و دنزیم دنخبل ریما یور هب شدرد مامت اب

! دراپسب شیاه

. تسا ودما تفر رد شا هتفر دوگ یاه هنوگ یور راو شزاون ریما تشگنا

. دهدن تسد ارزا نا هکنا طرش هب دشاب شا هتفر تسد زا شمارا تسناوتیم رتخد نیا

؟! هبوخ -حتلا...

! هئوت تباب مینارگن طقف ! هلکشوخ مبوخ -نم

مبوخ! -نم

! نابرهم و دوب موناخ یدایز کرتخد

. دنزیم دنخبل هنادرم ریما

؟! هشیم بوسحم بوخ حلا ندیباوخ اجنیا امش رهش وت تقپنوا : دنزیم یخوش رد هب

مدش! بوخ دوب دب حمملا هگا وت ندید نکاب رواب : ددنخیم زان راهب

، تشادن یکاب ندروا نابز هب وزا درکیم فارتعا هشیمه راهب

. دوشیم راهب تبحم مرن شلد هت

! هلکشوخ موناخ شاب بوخ ردقنیمه هشیمه -

! متسه یاوخب -وت

. دیوگب هچ دنامیم ریما

دهد. روتسد دنکو مکح دوب دلب یلو دوبن ینینچ نیا یاهتبحص لها

! یشاب دیاب ماوخن -منم

... دندوب مشخ سنج زا نینچ نیا مه ریما یاه هناقشاع

دریگیم راهب یاهبانع زا یقیمع وماک دروا یمن بات ریما رخا رد هک دروخیم مهبتالیق اههاگن

دوب. تذل زارپ ریما اما دزگیم بل هدز تلا جخ راهبدوش باریس و دنیشنب شلد ناج اتهب

و دراد راهب اب ندوب هب یبیجع لیامت هک یریما و دوشیم مکاح ینیگنس توکس و درذگیم یقیاقد

دسرپیم ار شلا دنک،وس فرحنم ار شنهذ هکنیا یارب

؟! یدرک در ور موناخ هرهاط ارچ مدعب ؟ یدوب اهنت ارچ هچب!وت -هخا

. دنکیم ضغب راهب

روج ریما ندماین هکاب عیلا هرفن هس راهان کی و میشاب مهاب هک متشاد تسود دیوگب تساوخیم

دشن.

. ددنخیم خلت



تفر. شمداتسرف ومنم هرب تساوخیم منوا دوب ضیرم موناخ هرهاط رهاوخ یلفط -

. دنیشنیم شیناشیپ هب مخا و دوشیم یدج ریما

ترس بالور نیا ات ینک یفخم و تدوخ اج هی یتفرن یدید ور افرش یب نوا یتقو ارچ راهب -

؟ نراین

. دشکیم ریت شرس ، دهدیم دوخ هب راهب هک یناکت اب

دوشیم مهرد شا هرهچ

. دسرتیم ریما تخس تروص زا

! مربخاب مشوت تایوتحم ...زا مدوب هدید ور... هدنورپ نوا لبق -زا

.... دکچیم شکشا هرطق

ریز و مدوخ ... مدوب هدیسرت ... نتسه یچ ...بندلا... مدیمهف ... نوشتبحص ...زا ندوب رفن -ود

هلپ زا هک یعقوم .... مشکب سفن متسنوتیمن ... سرت زا... یتح ... مدوب هدرک یفخم اه... هلپ

انوا... ... مشکیم غیج .... مسرتیم منم... و هشیم عطق ... مقرب ...باال... نریم اه...

... نتساوخیم ... ساوخیم ... نمهفیم

. دتفیم قه قه هب کرتخد

. دمهفیم ار شرخا ات ریما

دننک. یزارد تسد مه راهب هب دنتساوخیم اهنا

! ناویح ردقنیا مه ...مدا دوشیم تشم شتسد

و دوب ریذپ بیسا کرتخد ... تشاد جایتحا ش شمارآ واو هب راهب ... دنادیم رصقم ار شدوخ

جنر! دوز

... دوشیم مخ شیور و دنیشنیم تخت یور شرانک

و هشیم مومت اه نیا همه مدیم لوق تهب ! مفسأتم ...! مزیزع مورا : دشکیم ششوغا رد طایتحا اب

... نسریم نوشراک یازس هب نوشمه

دشن! اما درذگب هنیک نیا زا دیوگب تساوخ راهب

. دنیشنیم شبل یور ریما تشگنا

دادن. هزاجا وهبوا دنارورپیم هچ رس رد راهب تسنادیم ریما

... دنکیم شهاگن انمت رپ راهب

اوا! نوج هب مدیم تمسق ریما -

و مرس تشپ و مریم یگب هگید هملک هی طقف ، هملک هی :رگا دریگیم گنر ریما نامشچ رد مشخ

زا متسین رضاح نم دایب نیمز مه ادخ رگا ینک! ینابصع و نم نکن یعس سپ ... منکیمن هاگن

! مرذگب مقح

ملدو.. تافرح اب یراد -

! مشکب بقع تسین رارق نم نوچ ینک! فیلکت نییعت یرادن قح راهب -



دوب. هدرک ور وریز ار حشلا ریما غاد یاهسفن

! شلتاق مه دوب شناج شمارا مه درم نیا

. دروا یم رد ارزااپ یمدا هک ییاه هروشلد زا ناما !اما، تسنادیمن ، تشاد همادا یکات

! دشیم سفن یب مه ،وا تشادیم رب یشارخ شریما رگا

و ندوب نیمه هب یمک لقادح ات دربیم ورف شا هنیس رد رس و ریما سابل هب دنزیم گنچ

... دشاب شوخ لد شتاهجوت

و تشاد یقیمع مخز هک دوب هدید بیسا شرس دوب، هدیدن ینانچ نا همدص راهب دوب هدروا سناش

دوب. هدیسرن بیسا شا همجمج هب هناتخبشوخ دوب هداد تسد زا هک یدایز نوخ اب

دوب. هدیشک یتحار سفن ووا دوب هتفگ شرتکد

هک یگنر هایس یاهدر و دوب هدش شندب یگتفوک ثعاب هک دوب متش و برض راثا شندب رد اما

دوب. هدش هتشاذگ راگدای هب

زیچ چیه اههب نا زج رگید هک دوب هدرک لوغشم ار شنهذ شنورد تایوتحم و هشوپ نا ردقنا

. درکیمن رکف

و دوب هدرکن عافد شدوخ زا راهب رگا هک دش یعاضوا تماخو هجوتم هزات نا ندش ادیپ اب

هب یرگید یاه متحبال روط هب ، دشیمن شندش شوهیب بجوم شرس یور رب هناخباتک نداتفا

. دشیم رامیب کرتخد ناور و حور ومعال دوب ریذپان ناربج هک دمآ یم شرس

دوب. هتفرگ شصرح شدوخ یگضرع یب وزا دوب هدروخرب شتریغ هب

. دراذگب ناشناتسد فک ار ناشقح دنکو ادیپ ار نادزد دوب،نا هدروخ مسق

. درکیم یراک و دیشیدنا یم یا هراچ دیاب

وا ارهب طایح هت هناخ و درکیم ادیپ دامتعا لباق درم رادیارس و نابهگن کی مه راک نیلوا

. دادیم

ار راهب واو یتسود طیارش لبق زا هتبلا و دهدب کیشک زور و بش هک یراکش گس ندروا

! دیسرتیم گس گس،زا دوخ دننام راهب هک ارچ دنک، ایهم

دنک. بصن ییاه نیبرود مشچ زا رود هب هتبلا و هناخ یاج یاج رد

. دراذگب اپ ریز هک دوبن یزیچ شیگدنز تینما

! شنز و دوب شسومان راهب

! درذگب ، تفرگیم راهب زا هک یشمارا سح نا زا دوبن رارق

! شقحان قح دوب! شقح راهب

****

دوب. هتسشن سابعریما شردپ یور هبور

دوب. هدرب ریز هب رس مخا اب

مه نا دیوگب غورد دوبن رارق دوب هک هچره اما تسا نایرج رد هزادنا هچ ات شردپ تسناد یمن



! شردپ هب

. درکیم شزادنارب هنافاکشوم ناخ سابعریما

دوب. شنز ردپ نزو هدرورپ تسد سخت دقو رسپ نیا

ار شینابرهم طقف ، نارگید اب دسرب هچ دوب رهق مه شدوخ هکاب دندوب هدرک تیبرت یرسپ خا!

! درکیم کش شرسپ نتشاد بلق هب دیدیمن مه رگا هک دوب هدید اوا اب

شا یگنادرم یور دوشیم هک تسیدرم شا، هتخوسردپ دبو یاه خاالق نا مامت رانک رد

درک. زاب باسح

لمع! ودعب دوب فرح هشیمه شفرح ، رسپ نیا دوب هوک دننام

! تشذگیم مه شناج ،زا درکیم یراک ره شا هداوناخ یارب

دز. شدوخ تخب هکاپرب دوب هدیپس دوخ نیا !اما تسود مه دوب ردارب مه،مه هدیپس یارب

. داتفا یلعریما مشچ زا هشیمه یارب دادو تسدزا ار شدامتعا مامت شراک ابنا

ارهب فرط ات دنک یراک تسناوتیم مه ردقنامه ، دشاب درم تسناوتیم هک ردقنومه یلع ریما

. دزادنیب ندرک طلغ

دوب. هداد تسد ارزا شردارب تیامح و دوب هدرک بارخ ار شرس تشپ یاه لپ یمامت هدیپس

ات داتسیا یپسور نز ونا درس یگدنز یاپ اما دما یمن ششوخ شلوا نز زا هکنیا دوجو اب

شدوخ یراگزاسان رطاخ هب مه نا هک درک رود شیگدنز ارزا وا دعب و دما ایند هب شا هچب

! تساوخیمن ار ریما هک دوب

یتح تشاذگیم ار دشاب شگرزبردپ و ردام و ردپ هک ار شرتگرزب مارتحا یطیارشره تحت

. تشادیم هگن ار تمرح دشیم مه تحاران هکنیا

اما تسین شراظتنا رد ندینش یارب یبوخ یاهزیچ دناوخب تسناوتیم شرسپ تروص حاالت زا

. دهدیم ماجنا ییاهراک هچ دراد شرسپ دیمهفیم دیاب

؟! یدرک جاودزا -وت

. دوریم بلطم لصا هب تسرد ینیچ همدقم چیه نودب و دسرپیم یناهگان

. دوشیم تشم یلعریما تسد

! تسین یسکره مه شردپ اما تسین رازیب نداد سپ باوج هزادنا یزیچ چیه زا

ات درخیم تقو شدوخ یارب یمک هوهقود ندرک تسرد واب دوریم شقاتا زیم رانک و دوشیم دنلب

دهد. مظن ار شنهذ نورد مجالت

. دوشیم شرسپ یاهفرح ندینش هداما سابعریما

. دنیشنیم شردپ یور هبور هوهق گام ابود هرخ باال

یسک ماوخیمن هک هتفگ مه ور نیا انئمطم هدروا تارب وربخ نیا هک ینوا ! مدرک جاودزا -هرا

هشب؟! هجوتم



زا سلا دنچ رتخد هکابهی هتفگ منیا : دیوگیم شرسپ هب هریخ و دنیشنیم جک یمک سابعریما

هیک؟! رتخد نوا هکنیا و منودب و شلیلد ماوخیم اقیقد و یدرک جاودزا رتکیچوک تدوخ

! ارجام تخس تمسق هب دوب هدیسر

دندوب رورغ طقف هک یرازهود نادناخ نا لباقم رد ار شردپ تیامح ات تفگیم ار ینتفگ دیاب اما

. دشاب هتشاد ،ار ناشیاه هدافا و سیف و

اهنا نتشاد تداسح اما دوبیم اهنا زا زات هکی شیدوجو یتریس و یرهاظ ییابیز رد راهب اعطق

. دشاب نیرفا رطخ شکربلد یارب دناوتیم دح هچ هکات تسنادیم ارمه

همنز!هچ هشابن و هشاب هک یچره راهب تفگ: شردپ هب ور بناج هب قح و ییوررپ مکلا اب

نتفرگ راب ،هی هریگب میمصت مارب داوخب یسک مدیمن هزاجا ؟ رتگرزب هچ هشاب مدوخ زا رتکیچوک

هب شزا یتبحص تسین رارق مه هگید و مگیم امش هب طقف و نیا هسب...اما متشپ تفه هساو

... هدارم قفو رب عاضوا ینعی هیکوا واوا نم مهاب شیگدنز و هشلا س هدجه راهب دایب، نویم

یا هصغ ماوخیمن ، هشیم دب راهب هساو منودیم اما نمهفب نامام و نوجاقا ات مرادن یکاب هکنیاو

! مرایب شاه هصغ یور

. دیشکیم تسام ارزا موم دیاب و دوب هدشن عناق سابعریما

هیک؟! رتخد نوا منودب ماوخیم نوتدایز ینس توافت زا ادج -

یارب ردقچ دنادیم هکنیا دوجو اب شردپ ، دنزیم رتشیب شیناشیپ ضبن و دوشیم تخس

دیا. نییاپ دوخ عضوم زا تسینرضاح اما اهفرح یضعب نتفگ تسا تخس شرسپ

: دنکیم زاب بل ریما

. نینک متواضق دیابن هشیمه لثم و مگیم !اما تسین هبیرغ -

... رتخد راهب اما سا هدیچیپ عوضوم مکی : دهدیم همادا یلعریما و دهدیم ناکترس سابعریما

فالهیح! رتخد

. دوشیم هتفشا مانفالیح ندینش ضحم هب شردپ

. تسنادیم ار درم نا ندوب لذر

دما. یم باسح هب یناور رامیب یعون وا رظن زا

دهد. همادا ریما ات دنکیم توکس نیمه رطاخ هب تسنادیمن ار شرسپ هب شرتخد واو طبر اما

! هنوا مسا هب شا همانسانش اما تسین ریپ راتفک نوا رتخد راهب -هتبلا

یچ؟! ینعی -

دوب. شناوت زا جراخ اهفرح زا یضعب نتفگ ، دوشیم کالهف ریما

! تسین راتفک نوا رتخد راهب ینعی -

؟ یگیم یچ ممهفب ، نزب فرح تسرد ریما -



یب فالیح نوا هداوناخ زا روطچ منودیمن هک رتخد نوا لصا :رد دوشیم دنلب ریما کالهف فوپ

هدیپس ندش هدیدزد هلئسم هب هدرگیمرب راهب نمو ییانشا ! تسین شرتخد ، هدرواردرس زیچ همه

ریپ نوا نوچ دید همدص راهب طقف طسو نیا دوبن... اما هداریه راک دوب هتفگ هک یزواجت و

هدرخ هی نوا لبق ... نوریب درک شترپ هنوخ وزا درکن محر مه شندوب هچب هب یتح تفرخ

مدیمهف ...اما منزب ... هبرض ... شهب ... شرتخد قیرط زا متساوخیم و متشاد ابفالیح یباسح

! مدرک هابتشا ونم هدوبن شدرک زیزع رتخد نوا راهب

دوب! مهبم شیارب شرسپ روظنم ، دنکیم شهاگن هدز تفگش شردپ

ینک؟! راکیچ اقیقد یتساوخیم ؟وت یگیم یچ ممهفیمن -نم

دوب. یتخس فارتعا ، دنامیم ریما

منک! شلو ودعب شمنک مدوخ قشاع متساوخیم -

یزاب رتخد کی تاساسحا هکاب دوب هدش درمان همه نیا یک زا شرسپ . دنامیم زاب شردپ ناهد

دنک؟!

. دربیم ریز هب رس و دنکیمن لمحت ار شردپ هریخ هاگن ریما

! هتفرگدای ور یدرمان ، یگنودرم یاج هب مرسپ متسنودیمن !نم یگنودرم همه نیا هب نیرفا -

! نکن تواضق متفگ :اباب دشوجیم ریما مشخ

رتخد کی ساسحا :اب دبوکیم زیم هب مکحم ار شناتسد و دشورخیم شرسپ دننام سابعریما

! داوخیم یفرشیب ، داوخیمن تواضق ندرک یزاب

متریغ اباب! متسین فرشیب تفگ: دوب، هدش هگرود صرح روز زا هک ییادصاب و دنکیم مخا ریما

یمهفب یدوبن نم یاج دوب... هدش هتفگ مهب یغورد هچ مدیمهف شدعب اما نتفرگ یزاب وهب

یراک یسک ،هب نشاب هتشادن یراک ماهاب ات ینودیم یسکره زا رتهب تدوخ ! همتخس ردقچ

مدروخ یزاب ما!نم هنیس تخت ندز و نوشن ندرک و مسومان و متریغ اباب! دشن ...اما مرادن

راب ایند رخا هکات منک یراک ندش ثعاب و نتخورف ادرمان نموهب هک مرهاوخ نزو زا منوا

. مشکب شود وهب شباذع

. دزیم ضبن شگرهاش و یناشیپ یاه گر دایز صرح وزا دوب هدش خرس ریما تروص

دوبن مک شدرد مه شدوخ

دوب اجنیا هلئسم دوب. هدما شرسپ رس رب هک دوب یصرح و درد همه نا هریخ توکس رد شردپ

؟ تسیچ شجاودزا هب شطبر و دشکیم یباذع هچ تسنادیمن هک

دنک. دروخرب درسنوخ و دوش طلسم دوخرب تسناوتیم شرسپ سکعرب هشیمه

؟ یشکیم باذع یراد هک یدرک راکیچ -



. دزودیم شردپ ارهب شا هتسشن هب نوخ هاگن ریما

. دوشیم مسجم شنامشچ ولج دوب هدروا راهب رس ارهک ییاه بال مامت

دوب! هداتسیا شیدرمان یاپ هنادرم اما شنتفگ زا درکیم مرش

! مدرک زواجت شهب مدعب و شمدیدزد -

. دوشیم تشرد شردپ نامشچ

. تفرگ دوب، درمان همه نیا ناتسد ریز هک یا هدیدن کرتخد یارب شلد

؟! دیوگب هچ تسنادیمن

درک. کاپ ار یراکدنگ همه ونا درک ناربج دوشب هک تفگیم الهچ صا

دوب. هتخادنا ریز هب رس مرش رس زا هک درکیم هاگن یریما هب شردپ

نا بوچ کش یب شرسپ اما دنک ضوع ار عوضوم دید رتهب و دیوگب هچ تسنادیمن

! دروخیم ار شتقامحذهمه

پهیک؟ تسین فالیح رتخد -هگا

. دنکیم لا بقتسا ثحب ندرک ضوع وزا هدش خالص هدش داجیا نیگنس یاضف نا زا مه ریما

ریثات یب زانهب هب مه راهب تهابش ! هگنشوه و زانهب هدشمگ هچب نومه راهب هک همهفیم دازهب -

! هدوبن

. دروخیم اج سابعریما

. تخانشیم ار گنشوه و دازهب هداوناخ

دوش؟! هچ شا هدنیآ تسا رارق و هتشاد یکاندرد وحلا هتشذگ هچ رتخد نیا

دوب. هدیچیپ یدایز عاضوا ال صا

امن مدا تعامج نیا نایم تشاد هک تسا راهب ، دنیبیم و هدید همدص هک یسک اهنت نایم نیا رد

. دشیم تسد هب تسد

داب رگا هک دمهفب دهاوخیمن ای دناد یمن اما دنک ناربج تسا هتسناوت جاودزا نیا اب شرسپ راگنا

یگدنز ارزا راهب کش یب هدرک ار یراک نیچمه شزیزع هون هک دناسرب ناخرهچونم شوگ هب

. درکیم فذح ریما

هک ینودب ور نیا دیاب یراد هگن ور رتخد نوا یاوخب رگا اما مدرکن و منکن تتواضق یتفگ -

! هنومب تکاس تسین رارق ناخرهچونم نوچ ینک تظفاحم یدنزگ ره زا ور تنز

. هنیبب یبیسا نیرتکیچوک مرازیمن -

بالت رپس هدش راهب هک ینودیم بوخ مه تدوخ ! بیسا : دنامب تکاس دناوتیمن و ددنخیم شردپ



رارق هک نودب و نیا !اما دموا هک دایب ترانک درم مسا هی یدرک هک یدرمان اب یتساوخ طقف

! هنیبب و شمارا گنر تسین

نا زا رت سمل لباق یلیخ یلیخ دزیم فرح شزا هک یبذاک شمارا نیا ندوب شردپ اب قح

دوب. یزیچره زا رترود هک دوب یعقاو شمارا

. تشادن ربخ زیچ چیه زا راهب

. درذگیم هچ شفارطا تسنادیمن ال صا

ار واوآ تسنادیم زاورپ ار نا هک یندناوخ سرد دوب هدش ششوخ وحلا کچوک یایند

! شیاهزور نیا یمرگرس

. دننکیم هاگن رگید مهب کالهف شردپ و ریما

زا تسنادیم و تخانشیم ار شرسپ نوچ دنک؟ هچ هک دریگب میمصت تسناوتیمن شردپ

توکس هک دراذگب تسناوتیمن تشاد هک یتیناسنا و کرتخد هدنیا اما دیا یمن هاتوک شمیمصت

دنک.

رتخد نوا تدوخ یاوه هب ینوتیمن اما ینک؟ راکیچ یاوخیم و یراد یفده هچ منودیمن -نم

ینک! یراکره شاهاب یاوخب و ینک هلیسو ور

. دشکیم مه رد وربا ریما

دوش. ربخاب ارجام زا یدودح ات ندز فرح نیا اب دهاوخیم و هدرب ییاهوب شردپ هک دنادیم

ماجنا شاهاب یراک ماوخب هک یا هلیسو هشیم رتخد نوا هن مراد یفده هن : دنکیم شردپ هاگن

! هنماب شتیلوئسم و همنز طقف و طقف رتخد نوا مدب!

! کرتخد هدنیا زا دوشیم رت تحار شلا یخ اما دروخیم گنس هب شریت

؟! هدنام راک یاج کی زونه یلو

و دیسرتیم کرتخد ها زا نوچ درذگب هداس تسناوتیمن یلو درکن تواضق ار شرسپ هچرگا

! دریگیم دوز مولظم ها تشاد داقتعا

زا ار رتخد نیا مراد لیامت منم ینک! شانشا نم اب ینوتیم هتنز، طقف و تسین هلیسو -هگا

. منیبب کیدزن

دیا. باالیم برض هب ریما رس

دوب. تخس شردپ فرح رواب

امتح رادید نیا تشپ تسنادیم اما دنک یفخم شردپ یتح همه ارزا کرتخد دهاوخب هکنیا هن

. تسه یفده



. دشیم شرس مارح هکحاللو دوب ینامیا و ادخاب درم شردپ

درکیم هک یریخ یاهراک دننام اقیقد دنک، تیامح مه رتخد نا زا یتح هک دنک روصت تسناوتیم

. تسنادیمن سکچیه و

دوب. هدرک هنیداهن شدوجو رد ار گنر نیرت گنررپ ادخ اما دشاب کنز لوگ شرهاظ دیاش

. دسانشب ار کرتخد دهاوخب و دشکب شیپ ار ثحب اجنیا ات دوبن رارق

دوب! یفاک نم تافارتعا نومه و دریگب تروص ییانشا دوبن رارق -

. دشاب مارا شهاوخدوخ و وررپ رسپ لباقم رد دناوتیمن رگید سابعریما

رطاخ هکهب نیمه تفگ: ینابصع ، دهدیم جرخ هک یا هبذج مامت واب دوشیم مخ ولج تمس هب

هنرگو ر! ــــــ یما نک رکش و تادخ تمتخادنن ندروخ هوگ وهب تشوگ یوت مدزن تطلغ راک

مدرک یعس رمع کی ! مریمب و مرازب رس تور و مشچیب رهاوخ نوا وتو دوجو رطاخ هب دیاب

رتخد نوا هکاب یراک دوب! هابتشا مراک یاجک منودیمن اما منک یگدنز فرش و تزع هکاب

دقوباالت هب هاگن ! ینکیم مولعم فیلکت منم هساو تقونوا ، هرادن لتق اب یقرف چیه یدرک

! شمنکشیم روجدب هک یشب خاش نم هساو هاوخن و نکن

. تشادن شردپ ارزا یدروخرب نیچمه عقوت و دوشیم دمجنم شیاهگر رد نوخ

! شروبص هشیمه ردپ

. دهدب باوج دنکیم شراب شردپ هک ییاه تقیقح دنکوهب یزارد نابز شردپ یور وت تسناوتن

ادخ دوب. المز اما هتفر دنت دنادیم ، دنکیم شرسپ هدزمرش و مخا زارپ تروص هاگن سابعریما

. دنکن باسح شیاج چیه وهب دهد رازا ار میتی کرتخد ات دما یمن شوخ ار

دوب. هدش بکترم ار یگرزب هابتشا شرسپ

و رتخد رس یگرزب هیبنت هک روطنامه ، دننکن یا هفاضا طلغ چیه رگید ات دادیم سپ باوج دیاب

راب هعجاف هچ شرتخد هابتشا لباقم رد ندرک توکس دمهفب شرسمه ات دروا شلد زیزع رسمه

. دوشیم

. درمیم و تشاذگیم رس دیاب هک درکیم هچ شرسپ دیمهفیمن رگاو

هدرک یصاع ار ووا دندرکیم شقح رد رکف نودب شنایفارطا هک دوب یخزرب لخاد یباسح

. دندوب

، دایمنرب مزا یراک هک هنیا هنوشن مندوب مورا و متوکس نکن رکف : دنکیم تجح مامتاریما اب

و نتشاذگ مارتحا متفرگ دای اما مشیم ممحر یب هتفیب شاپ ینودیم و میسانشیم رتهب تدوخ نوچ

یلو ! مانشا تمب و ریز واب ینم هچب ریما ! ندرک ششومارف راگنا منایفارطا هک یندوب روبص

زا مسرتیم ! تامشچ تفج ور یرازب دیاب و رتخد نوا مگن. یچیه و ینک ملظ منیبب منوتیمن

و تساوح ، رتخد نوا یگدنز یوت نزادنب شیتا و نمهفب ناخرهچونم و ردام نیمه هک یزور

! هریم تمشچ یوت روجدب شدود هک نزن با هب رادگ نکویب عمج بوخ



دوب. شردپ اب قح

ار اهمدا رایعم و دوب وکالس یشوپ کیش التو مجت هکطبلا دوب ینانز نا زا یکی شردام

مجت زا رود هب هک دوب شردپ دننام یدرم قشاع هنوگچ نز نیا هک دوب وجبلا دیجنسیم ابنا

دوب. هدش شباذج تروص و تشرد لکیه و دنلبدق قشاع هک دوب مولعم ماکال مه التدوب،نا

. تشاد شردپ هب یدایز تهابش مه شدوخ

! شردپ عضاوت و ینابرهم و شردام یهاوخدوخ و رورغ دوب، شردام و ردپ نیبام خاالشق اما

دوب! شلوجع شردام هدننک لمکم شروبصردپ

! شروبص راهب و لوجع دوخ سکعرب تسرد

. یتلا جخ ودوب ادخاب بیجع هک دوب یسابعریما قشاع راو هناوید شردام

دوب. جبلا شدوخ عون ردو تشاد قرف مه اهنا یقشاع هصق

مه تبثم باوج و دنکیم یراگتساوخ و دراذگیم شیپ مدق دراد هک یقشع هطساو هب هک یرتخد

! دونشیم

رورغ دهاوخیمن . دنکیم هاگن شردپ رظتنم نامشچ وهب دنکیم ضوع ار شا هدش درس هوهق

ب دنک،اما مه یمارتحا یب نامزمه و دریگب هدیدان ار شا هدش راد هحیرج

اب هک نیرایب فیرشت نیتساوخ تقوره نینوتیم : تسا نایع ماکال شندوب هاوخدوخ مه زا

! نیشب انشا نوتزیزع سورع

زورب اما دریگیم شا هدنخ دوب، هتفهن شرسپ مجالت رد هک یصرح سح ماکالزا سابع ریما

. دهدیمن

دوب. هدرک ظفح ار تمرح

. دادیمن جرخ هب یروبص و توکس همه نیا اعطق دوب یرگید سکره دوب نئمطم

! مرایم مفیرشت یدوزب -

. دریگیم ار زانهب غارس شردپ و دهدیم ناکت رس ریما

. دنزیم دنخزوپ ریما

. دشاب هتشاد ار زیچ همه راما تساوخیم هدماین شردپ

! هشاه هچب و رهوش رانک رد مرخ و شوخ یچیه -

یچ؟! رتخد نیا :سپ دنکیم هاگن روابان شردپ

! یچیه -

؟ هتفگن یچیه دازهب -

؟! هدوب یچ ارجام میشب نئمطم هک ینامز ات هشب هتفگ یزیچ تسین مه رارق -هن!



! هشاب یگداس نیمه هب زیچ همه تسین رارق -

! منودیم -

؟! هشیم یچ راهب تبقاع -

رکف ارچ ، مینکیم یگدنز میراد هک همچب نمو مهاب شتبقاع و همنز راهب اباب ! راهب تبقاع -

هکاالن یردقنوا منک... شاهر ماوخب نم ای هنیبب یدنزگ نم فرط زا راهب هرارق نینکیم

. متشادن مه شمدص کی بقوال مراد شمارا

. دنکیم شهاگن هنافاکشوم شردپ

؟! وراهب ای هنکیم اضرا ور وت شمارا نیا تقونوا -

. دروا یم نییاپ ار شا هوهق گام ریما

؟! یسرب یچ هب یاوخیم -اباب

؟! هترس وت یچ تفگ: کر ریما مشچ وت مشچ

دوب. هدش زمچا شردپ فرط ومعالزا دنکیم شیاهوم نورد تسد و دشکیم کالهف فوپ ریما

ردپ ینک ونمولو یرادرب ینیب دب نیا زا تسد هرتهب مه امش ، یفده هن مراد یرکف هن -نم

نم!

. دهدیمن زورب اما شرسپ یگف کال همه نیا زا دریگیم شا هدنخ سابعریما

! درکیمن هک دنکن اطخ زااپ تسد هک دنامهفب شرسپ اتهب دورب شیپ دح نیا ات دوب هدید المز

! تسا هدرک روک ار شرسپ نامشچ ماقتنا هک تسنادیمن اما

! هریگب و راهب راما داوخب هنزب گنز ماباب اال متحا -سالم،

. تسا بجعتم دح هچ ات دازهب دنک روصت تسناوتیم

! شردپ یتح دمهفب یسک ، ارجام ندش صخشم نامز ات تساوخیمن

دوب. شباصعا یور شردپ یاه یریگیپ

دنک. شلر تنک دهاوخب شردپ هک دوبن هچب دنک،وا تلا خد دهاوخب دح نیا ات دیابن

دنک. لمعو هدرک رکف دهاوخیم هک روط اتنا تسنادیم دوخ قح ار نیا

؟! ریما هنودیم تردپ -هگم

فارتعا هب روبجم منم و هدروارد مزیچ همه یوت وهتو نم یاپ هب هتشاذگ ور یکی -هرا!

! متفگن ور اهزیچ هیقب ، هرانهب رتخد هک هنودیم دح نیا ات راهب دروم رد اما درک،

! ینودیم اهنوا یاوس هشیمه هک ور تردپ ! تشاد لا کشا هچ یتفگیم بخ -



منک راکیچ منودیم مدوخ و هنم یگدنز نیا هنک! تلا خد یسک مرادن تسود هشاب هک مه یچره -

داوخیم و هنکیم هک ییاه تحیصن و هنکیم نارگن و نوا طقف مردپ نتسنود ، مریگب مورا ات

هرپ! اهفرح نیا زا نم شوگ اما هشب معنام

... دنکیم توکسیا هظحل دازهب

عمج! تلا یخ هشب، هتفگ یفرح نم فرط زا تسین رارق اما مگب یچ منودیمن -

؟ تساجک اوا مرگ! تمد -

! هنارت شیپ -

؟! هبوخ راهب -

مدز! نکسم شهب تشاد -درد

. تشاد ار راهب حلا نادجو باذع ، دنیشنیم شتروص یور مغ زا یدرگ

ریما هک دوب هدرک ذوفن یروط و درکیم مکحم شبلق رد ار شیاپ یاج مک مک تشاد هک یراهب

دوب. هدرک شدوخ دنبیاپ ار رورغم

. مسریم هگید مکی -نمات

!عفال! مرظتنم -

ناتسرامیب تخت یور وا رطاخ هب هک یراهب یوس هب دشکیم رپ شلد و دنکیم عطق ار سامت

دوب. هداتفا

! کرتخد هدنمرش و دشیم رتدب عاضوا هشیمه اما دنکب ار شیاه یدب ناربج تساوخیم

! دیمهفیم دیابن راهب نا زا رتدب و دوشن جراخ شلر تنک زا عاضوا ات درکیم مهارف یتیعقوم دیاب

********

دوب. هدش رتهب راهب عاضوا

. درکیم یراتسرپ وا زا ولد ناج اب نابرهم

. دشاب هیقب حلا کمک ات دوب هتفرگ یدیدج همدخ

. دادیم ماجنا ارمه رادیارس راک هک دوب هدرک مادختسا ارمه ینابهگن یتح

. دندوب هدش بصن هناخ یاج یاج هک ییاهنیبرود

دننک. تبقارم هناخ اتزا دوب هتشامگ هک یگرزب یراکش گرزب گس ود

. دیایب نییاپ شتخت زا یتح راهب تشاذگیمن یلعریما

. دنازرلیم ار راهب لد شتشرد و زیر یاهتبحم

. درکیم رتادیش رتو هتسباو ار کرتخد تشاد

. درکیم شیاتس هک ییادخ دوب هدش ریما هک تشاد شزرا ردقنا هدیدن راهب یارب شیاهراک

. دیرخیم شریما و تخیریم هزمغ و زان ششوغارد اهبش

! تشاذگیم مامت گنس تشاد هک قحلا و دنک ناربج ات دوب هدما ریما



دوب. هدش شناج مارا هک دوب یراهب شیپ مه شلد حلا هتبلا

دوب. هدیناباوخ و هدرک ادج راهب زا روز اراب اوا

مارا و دنزیم یلد هت زا دنخبل شا هتسب نامشچ ندید واب دیایم راهب رانک رد مه شدوخ

. دنکیم شزاون ار شتروص

، دوشیم مخ

! دنزیم مشچ شیاهبل یگتسجرب دتفا، یم هک شیاهبانع هب شمشچ . دسوبیم ار شزمرق و مرن هنوگ

. دوشیم نییاپ باال شیولگ کبیس

سرت اما دسوبب هک تساوخیم اورپ یب شلد مه زاب !اما شدوب هدیسوب شیپ هظحل دنچ نیمه

! دشیم نا زا عنام راهب ندش رادیب

. دوشیم زاب راهب نامشچ

. دنکیم شزاون شهاگن اب یلعریما

. دنکیم نیزم یدنخبل ارهب شبل و دنارپیم شرس زا شوه راهب یابیز و رومخم نامشچ

! تفرگیم ناج هرذ هرذ تشاد هک ینتشاد تسود سنج زا یدنخبل

. دسوبیم قیمع و دوشیم مخ رگید وراب هدرک شزاون ار باوخ تسم راهب

. دروارد زاورپ هب راهب لد رد ار ییاه هناورپ زا یا هتسد ، شندیسوب

هتفرگ ار شناج رساترس هک یعوبطم یغاد و ریما نت یوب شوهدم و تسم دوب. یشوخ حلا

دوب.

. دوشیم تشرد راهب نامشچ

درک. ریگرد ارمه وا تسشن شتروص یور هک یترارح و مرگ مره اما

دوب. اهنا نیرتمهم زا نتشاد تسود و قشع هکدما شغارس هب یفلتخم یاه سح

دوب! شیوزرا هک ییاهرییغت نا زا دوب هدرک رییغت شریما

! تشاد ار شلا ومک مامت هجوت

دوب. هتفای ققخت هک ییوزرا دوب، شیوزرا یاهتنم

. دنکیم یهارمه و دزادنا یم شندرگ رود راو کچیپ ار شناتسد

. دربیم تذل ریما

دنزیم همیخ راهب یور هب گنرد یب هک دوب دایز ردقنا شنتساوخ سح ، دهدیم ناشن ار شقوش

لیمکت ار شراک راهب پات ندروا رد واب دهد یمن ناما ریما یلو ، دوشیم ادج بجعتم راهب هک

! دنکیم

*****

. درکیم راهب هاگن جاو و جاه هنارت



لد! هت زا مه نا دیدنخیم راهب

. دادیم ناکت ار شندب و تسد مه گنها اب گنهامه و دوب هتفرگ ارباال شکچوک ناتسد اوا

دوب. جبلا شدوخ عون رد شصقر دما یم هک ییاه هزمغ و زان اب

. تفریم شا هقدص نابرق راهب

. دیبلطیم هقدص نابرق شنوزوم و لپت لکیه نا

هب یتکرحاب و داد تسد ارزا دوخ یراد نتشیوخ راهب اوا رخا تکرح و گنها ندش مامت اب

. دنکیم هسوب قرغ ار وا دوریم اوا یوس

. دوریم اوه هب شا هدنخ شغ شغ و دناشنیم قشع رس زا ییاه هسوب

؟! هتفرگ دای اجک زا ور انیا هدیرپرو -نیا

. دشکیم اوا رس رب یشزاون تسد نابرهم و ددنخیم راهب

دادعتسا یلیخ یراگنا ، هنکیم نیرمت دایم مدعب و هنیبیم و شتلبت یوت صقر یاپیلک نیا -زا

هراد!

یب یاباب نوا هب مه هدیرپرو نیا : دریگیم شناهد یولج تسد و دنکیم تشرد یمشچ هنارت

! هدرب ثرا وهب مهژشن هچب نیبب! ایبو هک هنکیم یصقر !هی هگید هدیشک شباصعا

؟! یگیم یدج : ددرگیمرب هنارت بناج ،هب هدرک فشک یا هزات زیچ راگنا هک راهب

دنس! و کردم مدیم!اب نوشن تهب مرایم یملیف هیچ؟!،حاالهی مغورد -

! دصقریم هنوگچ لا پوک همهیلاو ابنا ریما دنکیم رکف دوخ اب راهب

! رواب هب دسر هچ دنکب ار شروصت تسناوتن یتح تفر راجنلک شدوخ اب هچره

دما! یمن صقر هب ندوب یدج و تهبا همه نا

دنک، یخلا هکنا زا رتشیب اما درک روصت ار یتاکرح ماجنا نیح ار شدنلب ودق نهپ یاه هناش

. تفرگیم رب رد ار وا مکحم یراصح دننام هک یتبیه و لکیه نا رد ندش اج یارب تفر شلد

دوب. هدش غاد

! تشاد ار شریما اب یشوغا مه حبص هکات داتفا یا هتشذگ بش دای

. دنتفرگ گنر ینا هب شیاه هنوگ

. دنتشاد شمارا بیجع شیاهسوب

! دراد تسود ار شیاهبانع ردقچ دوب هتفگ شریما

دوب! هتفگن نتشاد تسود زا اما تسه شبقارم شدوخ دوب هتفگ

. درکیم افیا شیگدنز رد یگنررپ شقن ریما اهزور نیا

دوب. شیاهایور و یگدنز نامرهق

. دزادنا یم راهب هب یهاگن هنارت

دوب. تورپه رد کرتخد راگنا



. دنکیم شیادص

. ددرگیمرب بجعتم راهب

؟ یدیمن باوج هک تساجک تساوح همولعم تفگ: یکاش هنارت

! مدیمهفن -نم...نم...

ندش! خرس تاه هنوگ یروطنیا هک یدرکیم رکف یچ ،هب مدیمهف مدوخ هک ور -نوا

ریگ تقو مه وت نک لو ! هنارت یچیه : دشکیم تلا جخ رتشیب هتشذگ بش و شرکف یروادای اب

! یدروا

! هدرک وبل ردقنیا ور وت یچ ممهفب دیاب نم هگید -هن

هنارت هدنخ کیلش هک دوریم اه هلپ تمس ودریگیم ار اوا تسد و دوشیم دنلب هچاپ تسد راهب

. دوشیم دنلب

تاه یلیخ هزات میراد انیا زا داوخب تلد ات مدازهب ،نمو شکن تلا جخ ؟!ایب ینکیم رارف -اجک

رت!

! هنارت ییاورپ یب همه نیا زا دوش با تشاد تسود راهب رگید رابنیا

*******

یم قافتا شفارطا و رود دراد هک ییاهدیابن و دیاب هب دنکیم رکف شیاپ ریز رهش هب هریخ ریما

دتفا.

دوب. هکرعم طسو شیاپ معال اما تشادن شقن هک یتاقافتا

. درکیم یسررب ار تایئزج مامت دیاب

داجیا شیارب هک یا هئطوت زا درذگب ، درذگب ات درکیم باختنا یهار و دادیم روج هب نت دیابن

. دندوب هدرک

. دنتشادن همهاو زیچ چیه زا هک دندوب مرشیب و تسپ ردقنا تعامج نیا

نیا دننام دیاب هک هچ شدوخ دوب.اما ندروخ با یتحار هب ناشیارب نتشک و نتخیر نوخ

! دنزب یراکره هب تسد و دشیم تعامج

دوب. هدش هدولآ

. تسنادیم اه نا قح نوچ ، دوبن تحاران اما دوب هدز مه نوخ نتخیر هب تسد

! تشاد سرت اما دوب هدرک مادقا

دوب! راهب مه شسرت اهنت

دوب! هدرک دیدهت هک ییاج مهات دوب،نا هتشادرب رود فالیح

دوب. هتفرگ هناشن ار شتریغ هک یزیچ زا دیدهت



. تسا هتشادن نا رد یشقن چیه راهب هک دنریگب ار ییاهلا س ماقتنا ات دندوب راهب بندلا اهنا

دوب. هتشاد هگن وهایه همه نا زا رود ار راهب

. درکیم تلا وخد دوب هدش شراک محازم دوب، هدرک زارد رتشیب شمیلگ ارزا شیاپ فالیح

دنک. مضه تسناوتیمن ار شیاهزبس غارچ و دوب هدید ار شوهم

دوب. بسچن مه اه عقوم نا

ب تفرگ شا هدیدان دشیمن اما

دور. شیپ شا هشقن ات درکیم بلج ار شوهم هجوت دیا

جراخ هب نتفر و لوپ یاپ ار شا هچب و رهوش هک دوب یسومان ویب تسپ نز نا مه رفن نیلوا

! تخورف روشک زا

! دادیم ار شا هدش هل تریغ و رورغ صاقت دیاب

نا ندما دوجوب مهاب وحلا دزیرب ار شرهز ات دوب یتصرف رظتنم ار سلا هس نیا مامت

! دنزب هبرض اجنا زا اقیقد و تسه اجک شفعض هطقن تسنادیم

! رایسب مه تقو و تشاد نداد ماجنا یارب اهراک یلیخ

تفگ: ، درکیم ینیگنس دایز شیارآ زا هک ییاهمشچ و هوشع واب دراذگیم شتسد یور تسد

نوا هساو دوب هدز کل ملد هک خا یدش... باذج ییاروج الهی صا ...! یدرک رییغت یلیخ

! تامخا

. دنکیم شهاگن توکس رد

. دراد رظن ریز ار تاکرح و دنکیم زیلا نا طقف و دنزیمن یفرح

دوب. باذج یدایز شلباقم فرط یارب شا یمشچ تکرح

هب گنر یا هوهق هدش روشاه یاهوربا دوب، هدش هداد ششوپ یبا زنل اب شا هدش تشرد نامشچ

قح هب هک یا هدش زتورپ یاه وبل هنوگ اب یلمع کچوک ینیب دمآ... یم شا یلمع تروص

دوبن. وا هقیلس اما تسابیز یلیخ دیوگب تسناوتیم

دیا. یم نییاپ شناتسد یور دیاو یم نییاپ ات شنامشچ تکرح

هکاب تسا یرگشیارا تسد رنه مهزاب هک شدنلب هدروخ الک تشاک نخان و هدیشک ناتشگنا

درک. هاگن طقف و دزن یفرح چیه اما تشادن تسود ار مه هدرک راک نا یور شتیق خال تیاهن

مدش؟ لگشوخ ؟! ینکیم هاگن یراد طقف ، یگیمن یچیه ارچ -حاال

مگب؟ یچ : دیوگیم رادشخ و دربیم شتمس ار ششکرس هاگن رابنیا

هکنا یارب و هدرک شخپ شرود هنادازا ار شدنولب یاهوم هک دهدیم شندرگ هب یباتو چیپ



. تشادن یقرف شدوبن و دوب هک دوب هتخادنا شرس یور ار شیلا دشاب هتشادن یتیدودحم

تدوخ زا تفگ: ، دهدیم شیادص هب یزان اب ودهدیم انحنا ار شا هدروخ رژ تشرد یاهبل

؟ یدرک راکیچ نم یرود زا مدوبن نم هک یتدم نیا وگب!وت

دوب. هتفرگ لیوحت ار شدوخ

! دزیم یفرح دیاب اما دهد باوج تساوخیمن

راک! ، هنوخ ! هنوخ راک، یچیه -

. دنکیم هاگن هنابجعتم

دوب. تخس شرواب

؟! یدادن ماجنا یصوصخ هب ؟راک یتفرن ترفاسم ؟ یدشن مگنتلد ال صا ینعی -

دوبن. نتفگ لباق یلو دوب هداد ماجنا دایز هک راک

! دنزب فرح وطالین ای دهدب باوج هک دوبن یمدا مه اهردقنا

؟ یدرک اراکیچ وگب وت شاج -هب

! دنادرگرب شدوخ نیمز لخاد ار شپوت و درک ضوع ار ثحب یتحار هب

. دوشیم هریخ یدج

. دشکیم نا نورد یتسد و دوشیم شیاهوم دنب شا هدیشک ناتشگنا

. دوشیم ندز فرح هداما

دنک. هجوت بلج مادم دهاوخب هک راگنا دوب یعونصم شتاکرح مامت

! منکیم فیرعت تساو مدوخ نم یگیمن یچیه وت حاالهک مزیزع -بخ

یور شا هراشا تشگنا اب شتسد یکی وابنا دنکیم دنب شا هناچ ریز رکف هناشن ارهب شتسد

. دنکیم شلباقم فرط هجوت بلج رد یعس دهدیم شتاکرح هکهب یا هوشع واب دشکیم ناویل هبل

یکی اب مدوبن هک یتدم نیا یوت ، مدرک دیفم و صاخ یاراک داوخب تلد ات نم شضوع مزیزع -

.... مدرک بذج رادفرط هیعهملا اهوش زا اتود یکی یوت و متسب دادرارق فورعم یادنرب نیا زا

اب زور دنچ هساو : دهدیم هماداو دنکیم هرگ مه رد زیم یور و زاب ار شناتسد ، دنکیم توکس

هک یدید وشن تحاران هتبلا دوب، خیلا تاج هک تشذگ شوخ ردق نیا و ترفاسم متفر ماتسود

یحور ظاحل زا هخا ، میریم مهاب هدنیا رد رفس هی هرادن لا کشا اما یدموین ایب، متفگ تهب یچره

و با هی مرب متفگ مدوخ وهب دوب هتفرگ و متقو مامت مراک ونیا مدوب هدش هتسخ یلیخ یمسج و

منک.... ضوع ییاوه

. دوشیم رت گنت شیاهوربا هرگ

. درواین نابز هب فیجارا ات ددنبب ار شنهد تشاد تسود



دما. یمن ششوخ چیه جارو یاهمدا زا

کی زج هتبلا دشاب جارو شلباقم فرط تشادن تسود دوب، یفرح مک وراد وت مدا شدوخ نوچ

هک...!!! رفن

! مزیزع یدش تحاران -

! هدنرب و قیمع ، دنکیم شهاگن

! تسین مولعم چیه شتروص حتلا زا

زیچ شدرد هک یتروص رد هدرک تحاران ار وا ترفاسم هب شنتفر ابوا نودب دنکیم رکف

! تسیرگید

؟! یدش تحاران :هرا! دراذگیم شناتسد یور تسد و دنکیم رارکت هرابود

. دشابن وا هک ییاج تفریم و درکیم رارف دشیم شاک

! یدرک یبوخ راک مه یلیخ ! مدشن تحاران تفگ:هن هضیرع ندوبن خیلا یارب اما

لوغشم و درادیمرب ار شا هوهق ناجنف و دشکیم نوریب ار شتسد و دیوگیم روز ارهب نیمه

. دوشیم ندروخ

لر تنک ار شمشخ و دنکن رکف وا اتهب دهدیم قوس دراد تسود هک ییاهزیچ تمس ارهب شرکف

دنک.

، هزمغ و زان زا رپ دنزیم یدنخبل

شراثن ییاوه هسوب هلصاف بال شمسا ندرک ادص واب دنکیم هچنغ بل ندرک یربلد یخلا هب

. دنزیم یکمشچ مه شدنب تشپ و هدرک

تذل مرن و مرگ یاج نا رد حبص دوخ هکات تساوخیم لکیه و تبیه نا رد یشوغا مه شلد

. دربب

. درکیم شغاد مه شرکف یتح

دوب. نایع ماکال شزاین رس زا یاههاگن

! دادیم ناشن زبس غاب ،رد تساوخیم ارمه نیمه

دوب. سب شزورما یارب

اب باسحتروص ندروا و نوسراگ ندرک ادص دشواب قاط شتقاط ، تفگیم فیجارا دایز

تسد ریسا شیوزاب هک دوریم نوریب رد زا یهاتوک یظفاحادخ زا دعب و دوشیم دنلب هارکا

. دوشیم رتخد

هدش؟! یزیچ ال صا ؟ یریم یراد دوز ردقنیا ارچ ؟! هلجع نیا اب -اجک



درک. یروبص اما دنک دروخ ار شندرگ تساوخیم شلد

مرب! دیاب مراد -راک

! مینورذگب شوخ مهاب ور بشما متساوخیم نم :اما دتسیا یم شیور هبور

! همهم مراک مرب دیاب : دنکیم ادج ار شیوزاب

... مشاب وت شیپ ات مدز مهب ور مارارق همه وت رطاخ هکهب نم زا رتمهم یتح -

همه نا یولج و نابایخ رد مه نا ، دورب شنهاریپ نورد ات درکیم یور شیپ تشاد شتسد

مشچ!

، دشکیم بقع ار دوخ

! مراد رارق مردپ دیا:اب یم رظن هب کانسرت هک دنکیم مخا

زا نیشام و هتشاذگ زاگ یور واپ دوشیم نیشام راوس و دهدیمن یزیچ چیه تصرف رگید

! دوشیم هدنک اج زا رتخد هدز تهب یامشچ یولج

! شدوخ دوب،زا ینابصع

، تفریم رخا ات دیاب اما دوبن تسرد شراک

، دوبن ، دنوش ونا نیا نازیوآ هک ینارتخد روطنیا لها ال صا ، دوبن تنایخ لها

. دادیمن هزاجا واالشی تیصخش

دش! ضوع شرظن راهب ندید اب اما تسنادیم تسپ ار نانز و دوب رازیب نز صخش زا

! دشاب بوخ ناشسنجان سنج دنک رواب تسناوتیمن دوب، هدرک ناحتما اهراب ار راهب

! دنشاب نزریش مه دنشاب هتشاد وایح بجح دنناوتیم مه اه نز درک تباث راهب اما

زا یضعب شا،اما الهن وجع تواضق زا درکیم تافام ناربج دیاب سپ دوب، هدش هدنمرش شدوخ

دوب. هتخادنا قیوعت ارهب شراک هدما شیپ لئاسم

دوب. هتشادرب ار مدق نیلوا و دوب هدش عورش یزاب

. دیشکیم یدوبان ارهب وا یهابتشا نیرتکچوک هک دزیم با هب رادگ یب دیابن

دوب. هدرک عورش شوهم زا لوا هک تشاد یزاب یارب یدایز یاه هرهم

***********



. دوشیم هناخ دراو

. دوشیم قاتا دراو و دوریم باال هقبط

. تسا ندناوخ سرد لوغشم هک دنیبیم ار راهب

. دوشیم شیابیز و فیرظ نت تام

یراد وحتلا دنلب یاهوم و دوب هتسشن شوخ شنت هکهب تشاد نت هب یتروص کراولش و پات

دوب. هتفرگ ار شرود اترود هک

دوب! شدوخ مهاب شیاه نیلوا مامت و دوب شدوخ ملا راهب ! شیارب تفر شلد

! شنتساوخ زا دش غاد شنت

ریز تسد و هدرک باال تشپ ارزا شیاهاپ و هدیباوخ مکش یور هکیلا حرد اج همه زا یخلا یب

. دناوخیم سرد دوب، شا هناچ

. دوریم شکیدزن

دوب. شندیباوخ تقو شقاتا رد مه واوا دوبن یسک

. دراذگیم کرتخد رمک یدوگ یور ارهک شتسد

. درپیم راهب

. دنکیم مرگ ار کرتخد نت ، شغاد ناتسد

. دوشیم عنام ریما هک دوش دنلب لماک دهاوخیم

. دنادرگیمرب ار راهب

. دعلبیم ار شتروص بجو هب بجو

. دنزیم رانک شتروص یور ارزا شا هدش ناشفا یاهوم

. دنکیم شهاگن هدش، درگ ینامشچ اب راهب

دوب. هدش هتشاذگ شیامن هب جیبلا داضت شمهرد یاهمخا اب ریما نابرهم و مرگ هاگن

. دریگیم رارق شیاهبانع یور ریما تشگنا هک دنزب یفرح دهاوخیم

! نومب یروطنیمه طقف وگن یچیه سیه، -

. دمهفیمن ار شلیلد اما تسا دب ریما حلا دنکیم ساسحا

. دنکیم هاگن طقف و دسرپب دناوتیمن

دوبن. بوخ ریما حلا

دوب. روبجم اما دنک یدب تساوخیمن

! دنکشیم ، دمهفب راهب تسناد یم

! تشادن یزیچ رگید  دادیم تسد ارزا راهب رگا ، دیسرتیم نا ندش شاف زا

، دنرادرب تسد ات دندوبن یزیچ اهرابجا اما

. دربب وب راهب تشاذگیمن و تفرگیم ار شیاه یقحان مامت ماقتنا دیاب

دوب! هدیسرت زورما



! دروخیم ار شحور و زغم تشاد هک یدنیاشوخان سح زا دوب هدیرب ار شناما هرهلد

دوب. زیگنا ترفن شوهم

! دندوب زیگنا ترفن فالیح هداوناخ کال

؟! درکیم یگدنز اهنا اب هنوگچ راهب

. دیرابیم ناشیور رسو زا تبکن

. دروخیم مهب دوب نز هچره زا حشلا شوهم ندید اب

. دنامیم وا یارب دیاب راهب ، دمهفب راهب تشاذگیمن

! رگید یاج شرکف و دوب اجنا شدوخ هک درکیم هاگن یریما هب بحعتم راهب

. دوشیم راهب فوطعم ریما ساوح شسابل نتفرگ اب

..... لصا هدش؟! یچ ریما -

رد هب یا هبرض ، شندیسوب و راهب تروص یور شندش مخ واب دنزب ار شفرح هیقب دراذگیمن

. دشکیم بقع اه هتفرگ قرب لثم ریما هک دروخیم

. دوشیم رهاظ اوا دولا باوخ هرهچ و هدش زاب رد هلصاف بال

. دبوکب راوید هب رس تساوخیم شلد هدز تهب و تسم ریما

دوب. هدش یلضعم هچب رتخد نیا

شتسد کی هک هکیلا ح رد یکسورع باوخ سابل ابنا اجنیا هکنیا هن دوبیم باوخ دیاب االنمه

. دشیم هدیشک کاخ هب نیمز یور هک یکسورع شرگید تسد و دوب هریگتسد دنب

. دوشیم اوا هریخ ریما نت تسم مه راهب

! دنیرفایب هنحص دنتساوخیم اهنا هک یعقاوم رد دوب یبوخ دضحلا هشیمه هچب رتخد نیا

. دوشیم شبیصن ریما مخا رپ هاگن هک دنکیم ینیکمن هدنخ

. دنکیم توکس و دریگیم نودند هب بل

؟ یشاب باوخ دیابن وتاالن هگم : دروخیمن یناکت راهب رانک زا اما دنکیم اوا هب القور خادب ریما

. دشکیم دوخ بندلا مههب شکسورع و دوریم ولج ، دنکیم مخا شردپ دننام و دنیچیم رب بل اوا

عقاوم روجنیا نوچ دما، یمن ششوخ چیه راهب رانک رد شردپ حتلا وزا دمآ یم شباوخ

هنوا! دوب یم شردپ یارب راهب

. تساوخیم شدوخ یارب ار راهب

. دوریم رتولج مه زاب

. مشاب نوج هبلا شیپ ماخوم مدش،االمن لا دیب اما مدوب باوخ -



. دهدیمن زورب اما دتفا یم هدنخ هب شرتخد ندوب قترس زا یا هیناث ریما

هبلا تعاس نیا مدعب و یشاب باوخ دیاب امش :االن دنکیم اوا هبور و دوشیم رود راهب زا یمک

! یشب بارخ نم رس یور یایب یدش رادیب عقوم ره تسین رارق هنم، ملا تنوج

و شردپ نیبام ار شدوخ و دیا یم تخت یور ، هدرک ضغب هکیلا ح ورد دهدیمن لحم اوا

. دهدیم رارق راهب

. دوشیم کالهف یلعریما

اما دنک رود ار شمحازم راکفا ندوب راهب اب تساوخیم و هدوب شیور یدایز راشف زور دنچ نیا

درک. رتدب ار حشلا اوا ندما

. دراشفیم راهب نت ارهب شدوخ و دزادنا یم راهب ندرگ رود تسد اوا

. دنکیم شلغب مکحم راهب

. دریگیم ار شتسد راهب هک دوشیم دنلب ینابصع ریما

یمن بل یور کالیم دهاوخن ریما ات دنادیم مه ار نیا اما دنکیم تیذا ار شریما یزیچ دمهفیم

! دروا

مشب. مورا یمک لقادح میسرب نوملا هبح تشاذن هک کجورو ،نیا نوریب مریم -

-اما...

... مرادن تحیصن هلصوح راهب -

. دهدب ار شباوج راهب هک دتسیا یمن یتح

. دنکیم یدوسح مه شرتخد هب

دوب. هاوخدوخ ریما

. دیبلطیم ار دوخ تعفنم حیلا ره رد

. دنکیم اوا هاگن و هدما دوخ ،هب دونشیم ارهک رد یادص

. دوریم شیومخا تروص هقدص نابرق

. دزخیم راهب شوغا رد سولم یا هبرگ دننام

. دننکیم اوعد وا رس رب رتخد و ردپ و دراد اهطاسب دنبو نیا زا اهتقو یضعب

! دباوخب ات دوب وا نت رطع رظتنم راگنا و دوریم باوخ هب راهب شوغا رد اوا

. دربیم شقاتا ارهب اوا

دوب. ریما شیپ شلد

دوب. هدش شیماراان هجوتم

. دوریم نییاپ اه هلپ زا

هتفرن یرامرهز نا بندلا هب هک دوشیم لا حشوخ ، شندوبن اب دنکیم هک شراب زیم هب یهاگن

. تسا

. درادیمرب مدق اجنا تمس سنلا،هب هشوگ سارت زا ییوس مک رون ندید اب



. دنیبیم ندیشک راگیس حلا رد ار ریما

. دوشیم هریخ

. تفرگیم هک دوب ییاهتس ژ قشاع

. دوشیم شبسانمان سابل هجوتم یدرس داب ندیزو اب

! دربیم ریز ارهب شبل

دوب. هتسشن شنت هب زرل هک دوب شنت ییامن ندب یگنر زمرق کزان باوخ سابل

. دادیم ناشن یبوخ ارهب شنت یاه یگتسجرب و سوق مامت هک

. دوشیم ریما فوطعم شهاگن هرابود

! رتکد ات دشیم لدم دیاب ریما

دنک! تنامرد اتوا یوش ضیرم تساوخیم تلد هک دوب یپیتشوخ یاهرتکد نا زا

. دوریم ریما رانک

. دروخیمن یناکت یتح ریما

روش! ورپ هتفیش ، دنکیم شهاگن راهب

، دراذگیم شیاه هناش یور ار شناتسد و دوریم شرس تشپ هب

، دنزیم شا هدز خی هنوگ هب یا هسوب و دوشیم مخ

. ددرگیمرب راهب تمس وهب هدنک ور هبور زا ریما هاگن

. دوشیم لیامتم یمک ریما دوب، هتخیر شندب فرط کی شجاوم و دنلب یاهوم

! دوشیم تسم شنت یوب مامشتسا اب

با؟! ومه دشاب شتا مه تسناوتیم هک تشاد هچ رتخد نیا

شخپ یبرض اب راهب هک دشکیم دوخ تمس ار وا تکرح کی واب دریگیم ار راهب تخل یوزاب

. دوشیم ششوغا

. دنکیم تیور ار راهب مادنا یرفاو ضح اب ودعب دنکیم سکیف شیاپ یور ار وا

. دنکیم شاکنک شنهذ رد

. دوشیم گنر رپ شرظن رد شدنلب ودق دننام فاد لکیه ابنا شوهم

! دیدنسپیمن زگره وا اما دنک بلج دوخ ارهب نادرم زا یلیخ رظن دناوتب دیاش

راک! نیا یارب دوب هتخاس یگنلپ دوخ وزا دوب دایز شوهم لا ثما

دوب! رت ینتساوخ راهب فیرظ لکیه اما

وا! زا درذگب هک تشاذگ یمن و دوب هدرک دنبیاپ ار هکوا دوب یزیچ راهب دوجو الرد صا

! دشاب رگید رفن دنچ اب نامزمه وا زاریغ تسناوتیم شوهم

! هدوب ارابوا شیاه نیلوا همه راهب اما

اجک؟! شوهم و اجک راهب ، درکیم هسیاقم تشاد ارچ ال صا

. دوشیم یکی راهب هتفیش هاگن اب شهاگن

! دیشکیم تلا جخ راهب زا

! تشاد ینعم کی اهنت شراک مه زاب درکیم هیجوت ار دوخ و دروا یم لیلد هک مه ردقچره



دوب رازیبوا زا تدش هب هک یشوهم اب نتشاذگ مالتاق رارق و راهب دوجو و نت زا ندرب تذل

؟! تشاد ینعم هچ

؟ دشیمن باسح تنایخ وا رظن زا اعطق

. دزرلیم شدوخ هب تبسن شنورد مشخ زا

وا!!! رب یاو ، دمهفب راهب رگا

. دوشیم ینابصع رتشیب

! دنابسچیم دوخ ارهب ووا دزادنا یم راهب رمک رود تسد

. دشکیم یقیمع سفن رگید وراب ددنبیم مشچ

. دربیم ورف شندرگ یدوگ رد ار شا هدش خرس تروص

. تسب مشچ راهب

. دنازرلیم ار شلد اه یکیدزن نیا مه زونه

. دنکیم مکحم شندرگ رود ار شناتسدو دهدیم راشف ریما ارهب شدوخ

. دسرتیم ریما

! شدناسرتیم راهب نداد تسد زا

. دوریم باال شبلق نابرض

. دربیم راهب سابل ریز تسد

. دوشیم عمج شدوخ رد کرتخد ، دیشنیم راهب نت یور هک شغاد تسد

. دنزیم گنچ ار ریما یاه هناش هدز ناجیه

دوب! هدش صیرح یدایز ریما رابنیا اما دنتشاد دایز اه هقشاعم نیا زا

، دنزیم ارباال شسابل و دزادنا یم شفرط ارود راهب یاهاپ

. دنزیم شدیفس نار هب یگنچ

. دنکیم ناراب هسوب ار شندرگ

. دوشیم نییاپ باالو ناجیه طرف زا کرتخد هنیس ، دهدیم نییاپ ار شسابل دنب

. دنیشنیم ریما مشچ رد شیاه هنیس

هنایزوم دنخبل شهاگن ندید واب دنکیم راهب نتساوخ زارپ نامشچ هب یهاگن رامخ و تسم ریما

. دنزیم یا

هدیسوب ات دوشیم هتسب راهب نامشچ ، دوریم ولج شیاهبل ندیسوب دصق وهب دوشیم مخ هرابود

روابان و هدرک زاب روز ارهب شرامخ نامشچ شبل نییاپ ندش غاد اب اما دنک سح ار شندش

. دنکیم هاگن ار ریما

دنک. رود ار شنهذ یا هظحل تسناوتیم راهب یشوغا ومه نیریش مخا

! ریما -یما....

!!! شیه : دنابسچیم یناشیپ



. دریگیم راهب زا یقیمع وماک دربیم ولج رس

دنیا! یم رد ریما یاهبل تراسا هب راهب یاهبل

دنک! شمارا تسناوتیم راهب ندییوب و ندیسوب

دنک! مارا ار شدنت بت ات تساوخیم ار راهب نت

! تساوخیم ار تفارظ ابنا رتخد نا

! تسنادیم شتمینغ ار راهب ال صا

،دوب! درادن راهب اب یتبسن چیه هک یردپ واو گنج زا هک یتمینغ

. دنکیم دوبک و هایس ار شنت یاج یاج ، دسوبیم و دوشیم نشخ و دمهفیمن

دنلب راهب غیج هک دوشیم دنلب و دشکیم شوغا رد ار راهب اجنامه وزا دهدیمن تصرف ریما

یمارا هبار وا یتمیق یش دننام و دربیم ناشباوخ قاتا ارات ووا دهدیمن ناما ریما اما دوشیم

. دراذگیم تخت یور

هناصیرح هرابود و دنزیم همیخ شیور و هدرک جراخ نت ارزا شیاهسابل هک درذگیمن یا هیناث

! شدسوبیم و دتفا یم شناج هب

. درکیم مرن هجنپ و تسد هکابنا ییاه یراتفرگ التو کشم مامت زا دنکیم رود ار شرکف

هک ییاه هقدص نابرق و دشیم شوماخ دیاب هک یشطع و دنکیم رکف راهب هب اهنت و دوشیم قرغ

. درکیم وا راثن

. درکیم شراثن هک یروش ورهم و دوب راهب طقف شزورما و دوب یرگید زور ادرف

. ددنبیم ار باتک

. دشکیم شنامشچ یور ار شا هراشا و تسش تشگنا

دوب. هدش شنهذ هکلم هک دوب هدناوخ ردقتا

. دشیم قرغ سرد ورد دشیم لفاغ ایند زا ندناوخ عقوم هک یروط دوب تذل اب شندناوخ سرد

سلا ود رد تسناوتیم دوب، هتشادرب هک ییاهسرد زا باستحا واب دوب هدش عورش شتاناحتما

دوش. هاگشناد دراو هدنیا

هتشذگ و رخاوا نیا اما درکیم روصت اهرتکد سابل رد ار شدوخ و دوب یکشزپ قشاع هشیمه

دنک، عافد شدوخ زا لقادح دناوتب و دوش لیکو ات دوب هدناسر هجیتن نیا ارهب وا شکاندرد

دهد، ماجنا تسناوتن تقوچیه هک یراک

. دندوب هدرک درخ ار شرورغ و هدرک لا میاپ ار شقح شیگدنز یاهمدا

! دربب مه تذل ، ندیگنج نا رانک ورد دگنجب تشاد تسود

دما. یم هناخ هب رتمک اهزور نیا ریما

هتفرگ رظن رد یتینما ریبادت ریما ، شندش حورجم و تشاد نادزد هکابنا یریگرد نا زا دعب

نا زا هک یبیکرتدب و تشز گس ود نا ندروا زج دوب بوخ زیچ همه شرظن زا هک دوب

! دیسرتیم

دوب. هداد اج مه طایح هشوگ و هدروا ار تشز یاه ویهال نا هک دوب هدما گس یطحق رگم

ندناوخ سرد قرغ ردقنا و هتفر یتشپ طایح هب ندناوخ سرد یارب هک ینامز دوریمن شدای



دوریم رد شنت زا حور شتبیه و گس سانرخ اب هکنیا ات دوب هدشن زیچ چیه هجوتم هک دوب هدش

! دنکیم شغ اجنامه کرتخد و دوشیم دنلب مه گس یادص ، دشکیم هک یغیج اب رایتخا ویب

! شیکدوک نارود نامه هب ددرگیمرب گس زا شسرت

دنک! لمحت ار اهزیچ یلیخ دوب روبجم شمک نس هکابنا یتقو نامه

. دوشیم گنت شسفن مه شیروادای اب

! دندوب هدش شنهذ هکلم اهنا اما دنکرکف دهاوخیمن

! دندوب نیجع شنت اب اهدرد

؟! یسک هچ دوب هتفگن اما ، دنراد نامهم دوب هتفگ ریما

هکنیا زا دوب لا حشوخ راهب یلو دوب مه سرتسا زارپ و لیم ویب دما یم رظن هب یضاران

. دنراد نامهم

شدوخ اما دنزب دیفس و هایس هب تسد دوبن یجایتحا همدخ ود دوجو دوب،اب بترم و زیمت هناخ

دوب! هدرک هداما ار راهان مه

! تشاد تسود ار یزپشا

! دادیم ار شیاذغ و تفریم شرهوش لا بقتسا هب شدوخ هنومن نانز دننام یتح

تسود ار وا هناقشاع ردقچ هک دوب هتفگ شیجاح قشع زا اهراب و دوب روطنیمه هشیمه یب یب

! تشادیم

گنر زبس ریرح زیموش اما مرحمان ای تسا مرحم شنامهم تسنادیمن ، درادیمرب دمک زا یسابل

تیاهن یب تسناوتیم دوب هدرک باختنا هک یگنر درز بذج راولش و گنردرز تشرد یاهلگ اب

دنک. شیابیز

یندرگ یهایس و هنیا رد شدوخ ندید هکاب دنابسچیم دوخ ارهب زیموش ، دتسیا یم هنیا یولج

! داتفا لبق بش دای هتساوخان دما یم مشچ رد هک

دش. هدیشک شتا هب شدوجو

دوب! انعم مامت هب یشحو کی ریما ال صا

وگ! روز و دوب نشخ

دوب! بوخ یلیخ مه دوب هدرک هبرجت شرانک رد ارهک یتذل اما

. دریگیم رگ نورد وزا دشکیم گنر هایس یاه هکل نا هب یتسد

... دنکیم ریما راثن یشحو

دما! یم مشچ هب دیشوپیم یسابلر اله صا دوب، دید ضرعم رد شندرگ سابل نا ندیشوپ اب

دنک. هدافتسا یندرگ لا متسد زا دادیم حیجرت و دما یمن ششوخ یکسا هقی سابل زا

! دشاب تس شدوخ اتاب دنک ادیپ ار یزیچ ات ددرگیم شیاهسابل نایم و دوریم اوا غارس هب



و دروخیم گنز نامزمه هک درادرب ار شا یشوگ ات دوریم شقاتا تمس اوا ندرک هداما زا دعب

. ددنبیم شقن هحفص یور ریما باذج و مخا زارپ تروص

. دنکیم لصو

-سالم

! راهب یبوخ -سالم

! مبوخ تفگ: هاتوک ، تشادن ار ینحل نیچمه عقوت و دوب تخمز یدایز شیادص

؟ یاوخیمن نوریب زا یزیچ مایم منومهم اب مراد -نم

. دریگیم سرتسا

... نومنومهم یلو ماوخیمن هک یزیچ : دوشیم لوه و هچاپ تسد

. دروخیم ار شفرح همادا

مین ات نم نیبب هک... هرادن ندش لوه راهب : دیوگیم شیرادلد یارب ودنکیم کرد ار حشلا ریما

! مییاجنوا ماباب اب هگید تعاس

-یچ؟!

! ظفاحادخ -عفال

. دنکیم عطقریما

، دوشیم رتشیب شسرتسا

دوب. لکشم شندرک مضه

دنک؟! راتفر هنوگچ هدیدن تقوچیه هکاتهبحلا ییاهمدا اب تسنادیمن

؟! دننیبیم یرتخد هنوگچ ار الوا صا

دوب! هدز نماد شدب مههبحلا اه نیا مامت

. دوریم نییاپ اوا واب دنکیم مکحم شندرگ رود ار لا متسد

. دسرب شداد هب ادخ

شقشاع طقف ؟ دنتسه هنوگچ شردام و ردپ تسناد یمن ال صا دوب، هدادن وا هب ییانشآ چیه ریما

دوب!

! دندوب دزنابز هک تسه یرادلوپ و لیصا یا هداوناخ زا تسنادیم طقف

زا مه نا هک دراد رهاوخ کی اهنت و تسه شگرزبردپ هدرک زیزع و هنادرد ریما هک تسنادیم

دوب! هدینش دازهب

! دنتشاد هطبار شردپ هکاب یرسمه و



؟! دننیبیم هنوگچ ار وا درکیم رکف هک دوب تخس

نز هک تسه یدرم نامه رتخد وا دندیمهفیم رگا ! تشاد ساره ریما ردپ اب ندشور هب ور زا

هچ؟! هدرک لا فغا ار ریما

! دنزب هیرگ ریز هب دوب کیدزن رگید ، دناچیپیم مه رد ار شناتسد

دنک! لکوت ادخ اتهب تشادن یا هراچ

. دوریم راهب نت زا حور دیا یم لخاد ریما و دوشیم زاب هک یدورو رد

ورف شبلق مهرد ییاه مخا اب هناشراهچ و دنلب دق لا سنایم یدرم ندید هکاب تسه رد هب هریخ

! دزیریم

! دودیم شتمس وهب دنزیم غیج شناجردپ ندید اب اوا هک دنزیم شکشخ اجنامه

! دروخیمن یناکت راهب اما

وغا ورد دوشیم ومخ ددنخیم اوا ندید اب سابعریما

. دشکیم شش

. دوریم شرانک و دوشیم راهب حلا هجوتم ریما

. دشکیم ششوغا رد

دوب. یندش سح ماکال شندب شزرل

هتچ؟ ، شاب مورا راهب -

، دهدیمن باوج و دنکیم یسرتسا رپ هاگن راهب

هراد! قرف نوشمه اب ماباب یسرتب تسین الالمز -صا

؟! تشاد قرف شردپ هک دندوب هنوگچ هیقب رگم

دوب. رارق یب ریما شوغا رد هک دتفا یم ینازرل کرتخد بناج سابعریما هاگن

! دوشیم درد زارپ شلد ، دنیبیم ارهک راهب یابیز هرهچ

دوب؟! هدرک هچ ریما

دوب! فیح یدایز رتخد نیا

! فیرظ و ابیز همه ونیا زانهب و گنشوه رتخد

؟! دادیم ناشن لمعلا سکع هنوگنیا هبیرغ کی هب سرتاب هک دندوب هدروا رتخد رس رب هچ

ار وا کش ،یب دندیمهفیم رگا هک یتعامج اب هلباقم یارب دوب موصعم و مولظم یدایز رتخد نیا

! دندیردیم

، دهدب سپ ار شناحتما دناوتب رگا اما داتسیا یم کرتخد تشپ مه شدوخ

؟! تسا هنوگچ کرتخد تاذ دیمهفیم دیاب



. دنکیم زارد تسد بلر ب یدنخبل واب دوریم ولج

. دراذگیم شتسد نورد تسد شدییات دعب هک دنکیم ریما هاگن ادتبا راهب

! نیدموا ... شوخ ...وخ... یلیخ -س...سالم...

رب یا هسوب رخا ورد دشکیم ششوغا ورد دشکیم دوخ تمس هب مرن ار شتسد سابعریما

! دنزیم شیناشیپ یور

دوب! نیریش اما هتخانشان هک دنکیم هبرجت ار یسح ، دوشیم سابعریما هریخ بجعت اب راهب

. دوشیم کشا سیخ شنامشچ

! موناخ سورع تهام یور -سالمهب

! دشیمن اما دوش. بذعم رتمک راهب مک تسد ات دراد هگن داش ار وج ات درکیم یعس سابعریما

هک راگنا دوب. هتفر ورف دوخ رد نینچ نیا حلا دوب لا حشوخ شنامهم ندما زا لبق هکات یراهب

دوب. هدش یهابتشا بکترم

دوب. هتشاذگ اهنت مهاب مه شردپ و ریما و دوب هتفر موناخ هرهاط کمک هب هناخزپشا رد راهب

. درکیم شهاگن بجعتم و دوب هدش شیمارا ان هجوتم مه مناخ هرهاط یتح

مایم؟! نم یدوب هتفگن : دیوگیم و دزادنا یم ریما هب یهاگن رکفتم سابع ریما

:نــــه! دنکیم مخا ریما

-ارچ؟

! نیمه رطاخ هب اقیقد : دنکیم هناخزپشا هب یا هراشا

؟! هرادن قح ترظن -هب

هساو دعب و هنزب یفرح داوخب هرادن قح ! هرادن قح : دشاب راددوخ دناوتیمن و دوشیم ینابصع

! هیداع زیچ مههی امش ندموا ، هنکب ور اهراتفر نیا نم

! بناج هب قح و دوب قطنم یب یدایز شرسپ

! دشابن راهب یاج هک یتقو هنات لقادح ، تشادن یا هدیاف ابوا ندز فرح

اضق وزا ینک یگدنز دیدج مدا یرس ابهی دیاب نگب تهب دعب تنربب روز هب ییاج نک -رکف

ینک؟ یگدنز یرضاح ! یراد مه یدودحم تارایتخا

هک یروج نوا و منکیم عضو نوناق مدوخ نم نوچ یدب مهب یگدنز سرد مرادن جایتحا نم -اباب

نم نز نمو شیپ راهب ندوب مدعب ! نریگب میمصت مارب نارگید هکنیا هن منکیم یگدنز ماوخب

! شتفاثک زا ورپ شلبق یگدنز ات هشعفن هب رتشیب ندوب

؟ ینئمطم تدوخ هب یلیخ : دوبن کرد لباق شیارب شرسپ ندوب حیقو همه نیا سابعریما

. دنکیم اوا لوغشم ار شدوخ و دهدیمن یباوج و دنکیم هاگن اهنت



. ددنویپیم ناشعمج هب راهب

یم راهب شوغا رد ار دوخ قوذ واب دوشیم بلج وا هب اوا هجوت هک دنیشنیم لبم یور مارا

، دربیم راک هبار ” راهب نامام ” ظفل رایتخا ویب دزادنا

! دوشیم کشخ شبل یور دنخبل و دروا برساالیم هدیسرت و هدزلوه راهب

روضح دهد ناشن ات دوب نیمه شدصق دوب. یثنخ ریما یلو دوشیم هدز تهب و تام سابعریما

! هدوبن مه ریثات یب اهنا یود ره رانک رد راهب

، دهدیم ار شباوج راهب رابنیا و دنکیم رارکت مه زاب اوا

! دنزب هیرگ ریز دوب هدنام مک کرتخد

هدروا بلر هکب یموناخ سورع نامه زا یتح دوب، هدرک تشحو سابعریما ذوفن رپ هاگن زا

دوب!

دنک. مارا ار دوخ دنکو زکرمت تسناوتیمن

دوب. هتفرگ توکس هزور و درکیمن یکمک چیه مه یلعریما هکنا رتدب دوب! یدب تیعقوم

دوب. هدرک لوغشم ار شنهذ شردپ ندما اهنت

! دنتسنادیمن هکنیا ای دندماین و دنتسنادیم هیقب رگم

! دادیمن دق شنهذ

دوبن. یندش اما دشیم مورا دیاب

ینعم هچ لوا رادید رد مه نا هداوناخ نودبرهوشردپ ندما و ندش نادناخ کی سورع

؟! دشاب هتشاد تسناوتیم

لخاد ار وا یسک هکنیا یلو ، ناشندماین ای ندما یتح تشادن یقرف شیارب اهنا نتسنادن و نتسناد

رب یرگید نیگنس هبرض ، تسین هداوناخ نا ناش ومه القی وا هکنیا ای درکیمن باسح مدا

دوب! شفیرظ رکیپ

دوب! روز اب هدوبن و هدوب هچره و هتشادن لوبق ار جاودزا نیا هکوا درکیم حیلا هنوگچ

. درکیمن کرد ار حشلا سک چیه

دوب. رو هطوغ شراکفا رد یسکره و دوب مکاح یدرس وج

نامشچ نایم ردو دزادنا یم شیوزاب ریز تسد راهب راتفر و حلا زا هدش یصاع یلعریما

. دنکیم دنلب یمارا ارهب وا شردپ هدز تهب

! تسا یضاران شروضح زا کرتخد دنک رکف شردپ تساوخیمن

! شرگید عون زاامادوب یضاراندنچره

. دنیبیمن تسرد ار شراتفر دنوریم باال شیاهوربا و دنکیم شرسپ هاگن بجعتم سابعریما

دنک. راتفر ابوا نینچ نیا هک یا هبیرغ هن دوب شنز راهب

ناخرهچونم رانک رد ندوب مهاب شرسپ دوب، یثوروم یهاوخدوخ و رورغ نادناخ نیا رد



. دشیمن نیا زا رتهب

دنکیم یلعریما هاگن هدیسرت راهب

تفگ: نشخ و دنت ودناخرچ دوخ فرط ارهب راهب یلعریما ، دنوشیم مگ ورهار چیپ یوت یتقو

وهی ینکیم یزاب تاتشگنا اب مادم و یتسشن اجنوا مکب مصو هکنیا یچ؟ ینعی راتفر نیا

؟ هراد یا هگید لیلد هکنیا ای یتحاران ماباب ندموا !زا راگنا تسین تدنیاشوخ هک یروج

دنک. تبحص تسرد دوب هدرک یعس یلیخ

. دکچیم راهب کشا هرطق

دنک. تساوخ زاب ار وا تشادن قحریما

ندموا ، ینودب هک ینم یاج هگم ! ینودیمن هیچ؟!هن ینودیم : دیوگیم همدقم نودب و راد ضغب

ماوخیمن ریما ! ترانک رد نم روضح نتسنودن ای نتساوخن زج هراد ینعم هچ اهنت و کت تردپ

یزور ادرف ماوخیمن ، ننیبب بلط تصرف کی مشچ وهب نم ماوخیمن ، هشاب مرس تشپ فرح

ننک ترپ تیگدنز وزا نم ماوخیمن ، مدنوبسچ تهب و مدوخ تتورث رطاخ هب هک ننک رکف

! ماوخیمن ریما ماوخیمن ! نوریب

مدلب نم درک مرگا ، هنکب یرکف چیه وت دروم رد تسین رارق یسک ! تسافرح نیا تقو -حاال

مدب! باوج یروطچ

نم هک مهفب ریما ؟ یرادن قطنم منک رکف هک نزن یفرح : درغیم ریما یمهفن زا هدز نایصع راهب

نم.... نریگب مزا مه ور وت ناوخب هگا هک مرادن ور وت زج یسک و مسرتیم یچ زا

. دنزیم قه و دنکیم عطق ار شفرح

. ددنبیم مشچ ریما

هک حیلا ،رد تسا یفاک شرس باالی فقس کی و اوا ندوب اهنت ودمهفیمن راهب درکیم رکف ارچ

دوب. ضحم تقیقح مه شیاه فرح مامت و هتفر اهاجک ات کرتخد نهذ

ر ییاهراک دوب، هدرک یراک ناهنپ دوب، هتفگ غورد

! درکیم هتکس اعطق دیمهفیم کرتخد رگا هک دوب هدرک ا

! موهفم ویب دوب تخس شیارب ندوب راهب یاج نوچ

. دشاب مارا دنکیم یعس و دشکیم یا کالهف فوپ

! دندوبن یداع نابزیم و نامهم نوچ دوبن یداع رادید کی رادید نیا

مدیم. لوق تهب و نیا ، هتفیب یقافتا چیه تسین رارق نک رواب : دریگیم ار راهب تروص صرق

یتقو یلو دیمهف شدوخ ، متفگن شهب یچیه نومجاودزا هب عجار ،نم هراد قرف مداوناخ اب ماباب



هکنیا هب هسرب هچ هرایبرد و تکشا یدحا مدیمن هزاجا نک رواب ! هنیبب ور وت تساوخ دیمهف

! هریگب نم زا ور وت داوخب

شنت راچد زورما ردقچ ، تسشن ریما ممصم و باذج تروص یور راهب نز ود ود نامشچ

و تشاد هک یهاگ هیکت اهنت ، درمیم شیارب و تشادیم تسود هک یدرم اهنت دوب، هدش یبصع

. دهدب تسد ارزا وا دیسرتیم

، دیمهفیم ار راهب یرارق یب . دهدیم راشف دوخ هب مکحم ار ووا دشکیم شوغا رد ار راهب

. دریگب هدیدان ار شفده تسناوتیمن اما درکیم سح ارمه شسرت

. دنکن تناها راهب هب یدحا ات دتسیاب تسناوتیم مه شا هداوناخ یولج

ناحتما دروم رد راهب هب عجار هک ییاهرکف و دونشیم ار راهب یاه فرح یمامت سابعریما

درک. رود شنهذ زا دنارورپیم شرس رد شندرک

درک! تباث ار شدوخ هدادن سپ ناحتما رتخد نیا

! دزیریم شیور رسو زا ندوب موناخ و یگداسدرک تباث

شا هزات سورع رانک ورد شرسپ هناخ رد یرت تحار ابیخلا رابنیا و ددرگیم اررب هدما هار

. دنکیم یرپس

! نیزم یدنخبل هب شبل و دوشیم با مه راهب خی رخا ات دنکیم دروخرب تحار ردقنا

! تداسح و ترسح زا دوشیم رپ راهب رگید راب

قافتا شنامشچ ربارب االنرد دیشکیم ار شترسح هکساهلا یردپ هجوت ، تسین شدوخ تسد

ای دوب وا هب گناد شش یلعریما ساوح هک اوا یارب ! شدوخ یارب هن هتبلا ، داتفا یم

قیمع یاهمخز دوب هدش ثعاب ، درکیم شرسپ راثن هک ییاه ناج ردپ ظفل هکاب سابعریما

! دنرادرب تحارج شبلق

دش. نوخ شلد

مامت تشاد ویهالیی دننام و هدش گرزب هک دندوب یکچوک یاه هدقع نیمه هیقباب شتوافت

. دروخیم ار شدوجو

دوب. هدنام شیولگ رد یگنس نوچمه اذغ

دوب! یمانوس شلد اما دوب یثنخ رهاظ رد هچرگا دوب، هتفرگ دای ارساهلا ندوب توافت یب

اب شیاهدوبمک قیمع یاه هرفح ! دشیمن اما شدوخ و دشاب شدوخ ات دوب هدرک تالش ساهلا مامت

! دشیمن رپ زیچ چیه

هک دما دوخ اتهب اما تشاد یحابص دنچ مهار یب یب ، دشکب شرس اتهب تشادن یتبحم تسد

دش مورحم لیصحت زا نا زادعب ، دریمیم و دنکیم هتکس یب یب ، دشچب ار تبحم و یگدنز معط

دینش! شحف و دروخ کتک ،

. درکیم هدافتسا شندرک تیذا یارب یتیعقوم ره زا داریه و دزیم شرس یوت فالح

. نتشادن شراک هب راک هک دندوب شوهم و نموه اهنت

دوب! سب شیارب ندوب بجاوم و هریج یب تفلک

! دروخب ینان همقل ات درک راک شندوب هچب همه اب



و دوب اجک اهاذغ نیا ، دنکیم شوخ اج شبل یور یخلت دنخبل هاگادوخان هک دتفیم زیم هب شهاگن

اجک؟! دروخیم هک ییاهلا غشا نوا

! تخس یاهراک زا دندوب ییاه مخز رگناشن هک ییاهطخ زا دوب ،رپ دنکیم شناتسد فک هاگن

یناغفا یاپمه دناوتب هکنیا یارب لکش رییغت ات ریگب ندرک عمج لا غشا دوب.زا هدرک راک همه

دنک. ییانب رجاهم یاه

سلا! لصف نیلوا ات دوب ناتسمز رتشیب دوبن شمسا دننام راهب

شیاهر خلت تارطاخ رورم مه زاب اهنا رانک واالنرد دوب هدنارذگن رس زا هک یتارطخ هچ

. دندرکیمن

نوخ! مه درکیم داش مهار شلد ، درکیم همه راثن سابعریما هک ییاه ناجردپ

یارب هک ییاه هقدص نابرق و شرسپ اب شتحار و بوخ وخاالق تداع یور زا سابع ریما

دوب. هدرک یتاساسحا ار ،وا راهب یارب شیاهتبحم ای تفریم اوا

! تشاد رادیرخ درم ود یارب بیجع اوا یاهزان و یربلد

دوب. شا هناکدوک یایند مامت یایور شیسسنرپ یاهسابل

یعس سپ و دنکیم جنشتم ار شباصعا رتشیب شکیرات هتشذگ رد ندش قرغ و دایز ندرک رکف

دوش. یخلا یب دنکیم

. دنزیم رانک ار اهنا و دهدیم نوریب لد زا یها

راثن ار شتبحم مامت دنکیم یعس و دشکیم شوغا رد ار واوا دراکیم شنابل یور یدنخبل

دنک. کسورع

دنام. یمن رود یلعریما ردپ دید زا شتکرح

دید مه ار شنامشچ ترسح و ندش رکپ درک، تباث ار شدوخ هک دوب کرتخد نیا رگیدراب

. دشاب یداع درک یعس شبل یور یدنخبل دادواب جرخ هب یروبص کرتخد اما

! تشاد قرف شسنج رتخد نیا

. دشاب هتشاد ار شتقایل شرسپ دوب راودیما و دشیم تبقارم وا زا دیاب هک دوب یرهوگ

هناخ رد ار شتقو رتشیب اهزور نیا ارچ شیومکش رسپ دش هجوتم و دوب هکرعم شتخپ تسد

! دروخیمن اذغ تکرش کیدزن ناروتسر زا رگید تشاد یسیک نیچمه مه وا رگا هک دنراذگیم

. دشاب شا هون یارب یبوخ ردام و شرسپ یارب یبوخرسمه تسناوتیم رتخد نیا

؟! دشاب سک همه راهب یارب تسناوتیم یسک هچ اما

*********

ای هشاب نم فرح هکنیا تفگ: دازهب هب وور درک کچ ار شیاهسامت تسیل رگید راب یلعریما

! مریم مه شرخا وات متشادرب مدق شوت نم هک هیهار نیا ! تسین وت



دز، یدنخزوپ دازهب

زا رتشیب شا ینوخ تبسن هک دوب طسو راهب یاپ اجنیا اما دوب هدز شرس هب امسر یلعریما

! درکیم نتفگ هب راداو ار وا زیچره

ینک! یزاب راهب ساسحا و وربا اب یرادن قحوت -

درک. شهاگن هدروخ هکی یلعریما هک درک ناونع یدج و مکحم

دنزب هبرض تساوخیم ییاج دوب.زا یندشن مامت شیاه تقامح وا رظن زا ودوب ینابصع دازهب

دوب. هرخسم شرظن زا هک

لوپ و شیع هک اجره ، تخانشیم ار !وا دشاب یقشاع و قشع دنبیاپ هک دوبن یمدا شوهم نوچ

دوب. هتشاذگ نا یاپ ارهب شرمع زا هسسلا ، تشاد روضخ مه وا دوب

. دیدیمن ار هنارت تقو ونا تشادیم تسود ار شوهم هنوگچ هک دوب بجعتم شدوخ زا

! دنشکیم شود ارهب شباذع رمع رخا هکات دننکیم ییاهتقامح عقاوم یضعب اهمدا اما

طقف نزن! دوخیب فرح ؟ یزاب هچ ! فابن رعش نم هساو دازهب : دشکیم هناش و خاش ریما

منک! مدوخ قشاع ور شوهم ماوخیم

راهب رس یاوخب هک متریغ یب هگم ینک! شقشاع یاوخیم هک یدنخیم تتشپ تفه روگ هب -وت

ینک؟! یا هلماعم نیچمه

و نم دازهب وربایب ! تریغ تفگ: دزو صرح رس زا یا هدنخ و دشرمک هب تسد یلعریما

ور. ابوت ندز هلک ورس اصوصخم مرادن ور یچیه هلصوح ال صا هک نودنخن

! تسا هرخسم مفرح ای منکیم یخوش -هگم

تریغ ینعم هک دازهب نزن فرح : دنزیم هرعن و دبسچیم ار دازهب وهقی دوشیم مامت ریما ربص

اجک تتریغ هنکن هفاضا طلغ ات یتفرگیم ور زانهب یولج دیاب هک یعقوم نوا ! مدیمهف مه ور وت

! نیتخادنا زور نیا هب اهامش ور راهب ناه؟! ، یتفگن یسک هب ارچ درم؟! دوب

دوب. هدش زمرق مشخ زا درم ودره ندرگ و تروص

دیا. یم درد هب دازهب بلق

! تشادن ربخ زیچ چیه زا نوچ ، دوبن وا ریصقت

متشاد هزات و متشادن ینس عقوم نوا نم یتنعل : درغیم شدوخ دننام و دنزیم سپ ار شتسد مکحم

تدوخ مه دوب،دعب هتشذگ راک زا راک نم ندیمهف عقوم مدعب ! هربخ هچ مفارطا و رود مدیمهفیم

وشن! خاش نم هساو سپ ! هدرم مدعب و ندیدزد ور هچب نتفگ یدوب هک

.. ننوتیم انوا منکن یراک هگا !نم یمهفیمن ! دازهب یمهفیمن -



و تفر ودرک تلو تقمحا نز نوا ؟! ییادخ هگم ؟! یسیلپ هگم : دنکیم عطق ار شفرح دازهب

و پچ یه ، شاهاب یدرک هراپ ورام هک ور هنیک نیا نک لو ادخ ور وت ، یتفرگ هک متچب

وت اما یدروخ مه دب یدروخ هداوناخ نیا زا ! ریما منکیم تکرد .... نومرس وت شیدز تسار

! یریم ور هار نومه یراد زاب ! تسب نب هب یدروخ و یدز راهب هب ور هبرض ربارب ود

اوا رکف یتسین تدوخ رکف ربمغیپ هب ریپ هب ادخ ؟!هب نوتسربق هنیس یرب یاوخیم هنکن رابنیا

و سانشنادخ تعامج نوا نویم ینوبرق تشوگ هشیم ، هتفیب تارب یقافتا هگا هک یراهب و شاب

نم! ردارب نکن ! ریما نکن ! ترسح زج دایمنرب یتنعل نم زا یراک چیه هگید تقونوا

یتعامج زا درذگب هداس دناوت یمن اما دنک هچ تسا رارق دمهفیمن مه شدوخ و ددنبیم مشچ ریما

دنک. دوبان ار وا دنهاوخیم هک

( راهب )

میمصت نوچ مدوب هدرپس اهنا ارهب مدوخ ، دنتفریم ییوس ره هب ناشورخ ییاه جوم لثم میگدنز

دوب. لکشم متشادن یا هناوتشپ چیه هک ینم یارب یریگ

دوبن! نیرتهب اما دوب بوخ ریما

دوبن! میاهایور دننام

صا هک تشادن دوجو اهنت هن نیا اما منیبب شنامشچ نورد ار قشع دنیبیم ارهک نم متشاد تسود

دوب. هدرواین نابز هب نتشاد تسود ای تبحم زا یفرح المه

. دادیم ناشن شکسورع هب طقف ار شقشع و دوب بوخ ردپ کی اهنت یلع ریما

. درکیم ظفح شدوجو مامت اراب ندوب هکابوا یشمارا و ششاشب تروص ، نادنخ نامشچ

مارتحا هب درکیم راداو ار وت لوا دروخرب رد هک دوب یتهبارب و هداتفا اج درم یلعریما ردپ

دوب! نابرهم اما نتشاذگ

، شیاه ناجردپ ای تفگیم هک ییاه مرتخد مرتخد ردقچ و دوب هتفریذپ شسورع ناونع ارهب نم

. درکیم وور ریز ار ملد

! مدرک مخ رمک اه یتخس نیا راب ریز ونم دوب تخس ندش گرزب ترسحاب ردقچ

دنوش! مامت اهنا ات مدرکیم لمحت دیاب ردقچ

؟! مرادن ار یسک ما، هداوناخ دوجو نماب ارچ

؟! ییاهنت و اهترسح زا مرپ مه زاب ردپ هتبلا و ردارب و رهاوخ ندوب اب ارچ

. منکن مومسم ار مراکفا منکیم یعس و مسریمن یا هجیتن چیه هب

دوب. هداد یبوخ ارهب ناحتما

. مدوب هتشون تسرد ار همه

. دنیشنیم منابل یور قیمع یدنخبل



ناشمشچ رد ای دنرادن تسود ار نم هک ییاهنا هب مناوتب ات مراد ار نیا یایور ردقچ هک خا،

تریح و دننیبب ار مشاب یمهم درف مناوتیم میاهدوبمک مامت اراب نم هک مهد ناشن ملیلذ و راخ

. دننامب هدز

! متشاد جایتحا نامز هب طقف مدیسریم میایور هب کش یب

دیا. یم مفرط هب لگزان

تسد ندروخ زا یطیارش چیه تحت درک، ندروخ هب عورش و دیچیپ شتشگنا رود هب یکشاول

! دروخیم یکاروخ ربارب ود دوب تحاران یتقو هزات دیشکیمن

و دوب لا حلا تحار رشب نیا ردقچ ! هدرک بارخ ار شناحتما مه زاب هک دزیم داد شا هفایق

! دریگب ار یلوبق هرمن لقادح ، شدوخ ندرک تیذا اب تساوخیمن

. دریگیم شصرح مدنخبل زا

! یرایم ور لماک هرمن منیا هک راهب یریمب -یا

. دنزیم نا هب یمکحم کم ودعب دربیم ورف شقلح جنک هکات منکیم شتشگنا هاگن راو شدنچ

! یریگب لماک هرمن مه وت هک ینوخب یتساوخیم -

مدب؟ تهب یاوخیم : دریگیم مفرط ارهب ،نا تسه شتشگنا یپ منامشچ هک دنیبیم یتقو

. دوشیم عمج متروص

یدز. !حملاومهب شدنچ -

منک. فراعت تهب یرادن تقایل -

،ها! هشیم یروط هی شک!مدا شیپ تندرک فراعت روخن نم ولج یروجنیا -وت

هبحیلا حیلا هنکن نوطیش : دیوگیم مارا بل ریز و دوشیم رتکیدزن یمدق هک مریگیم ار میور

؟ یشیم

. مهدیم شلوه و موشیم ینابصع

هشب! هبحمیلا وحلا هنیبب و شدنچ وت هک هطحق مدا هخا لگزان ترسوت کاخ -

یلا متسد اب رابنیا اما دریگیم رارق مرانک زاب هک موشیم جراخ هسردم وزا منزیم شرانک

. دنکیم ندروخ هب عورش و هدروا نوریب یکفپ شفیک وزا دنکیم کاپ ار شناتسد

. تسین فسویاقا نیشام زا یربخ هك منکیم نابایخ و هچوکرس هب یهاگن

دوب، هتفر شدای هکنیا لثم اما دیایب بندملا هب دوبرارق



تلا؟ بند هدموین یسک -

. دخرچیم لگزان بناج هب مهاگن هرابود

! تخوسیم شا هدنیا رهوش هبحلا ملد هظحل نامه هک دوب کفپ زا رپ شنهد رود اترود

شندوبن هکاب مروایب نوریب ار ملیابوم ات مربیم فیک لخاد تسد و مهدیم ناکت فسات اب یرس

. مدنبیم مشچ

تفر! مدای

! هشیمه لثم

. مربب دوخاب ار نا موریم هک اجکره ات مدوب هدرکن تداع زونه

نم. راک یارب یا هلیسو ات شیزاب هلیسو و دوب اوا تسد مه رتشیب اما

. منکیم هاگن لگزان بجعتم هرهچ وهب مدنبیم ار مفیک پیز

دوب. هدز لز ور هبور هب

انشا! یدایز نیشام هب مسریم و منکیم بندلا ار شهاگن طخ

. دوشیم هدایپ نیشام زا هنارت یروابان مکلا ورد هدش زاب نیشام برد

دیا. یم متمس هب تسه شتروص زا یوزج هشیمه هک یا هدنخاب

. دنکیم زارد ار شتسد

. مراذگیم شتسد نایم ار متسد

! هلکشوخ -سالم

. دراکیم ما هنوگ یور یا هسوب و دشکیم مشوغارد

؟! ینکیم راکیچ اجنیا، !وت هنارت -

! هگید تلا بند مدموا -

هک! دایب فسویاقا دوب رارق -اما

! ییاج هی میرب هک متشادرب مشنیشام و مدنوچیپ و دازهب نک، ولو -نوا

. دنوریم باال میاهوربا

منک؟! راکچ مدوب هدنام

-اما...؟

! هگید میرب شاب دوز ، میرادن رگا و -اما

، متشگرب لگزان تمس دروخ میولهپ هکهب یتسد هکاب دوب هنارت هب مهاگن

. ددنخیم

دوب. زیمت شیاهبل رود رکشارادخ

؟! ینکیمن یفرعم -



! متشاد ارمک نیا

. دوبن نک لو رگید دهدیم ریگ هک ینامز لگزان

! لگزان منیا ! هنارت متسود نوشیا -

نیشام تمس هب ارم و هتفرگ ار متسد و دنکیمن لطعم هنارت رابنیا و دنهدیم ییانشا یارب یتسد

. دشکیم

. دنکیم نامهاگن زاب ناهد مهاب لگزان

مامت هب لوضف کی رتخد نیا هک سب ،زا دسرپیم ار ارجام زایپ اتریس دعب هعفد هک متشادن کش

! دوبانعم

****

دوب. انشاان میارب ریسم

؟ میریم میراد -اجک

. مینورذگب شوخ طقف مکی ، تسین یدب یاج -

... یلعریما مدعب ، همرظتنم !اوا مدادن ربخ هنوخ هب نم -اما

. دنکیم عطق ار مفرح

یا ... نورذگب تقو ممکی اباب ، رتخد و ردپ نوا هساو یتشاذگ و تیگدنز همه مه وت نک -لو

هی تمربیم شضوع هرادن لا کشا اما یدش هتسخ یباسح و هدوب تتاناحتما عقوم هک مه یرس ن

هشب! جراخ تنت زا یباسح یگتسخ ات ییاج

مدب! ربخ ریما هب وهدب تلیابوم لقادح -

. دنکیم مهاگن یپچ پچ

نکوزا رکف تدوخ هب ممکی ! شابن شمد مدهب ردقنیا و ریگب کدرم نوا یارب و تدوخ -مکی

ربب! تذل یگدنز

دتفا. یم روش هب ملد

هشب! تحاران ریما مسرتیم -

تدوخ یارب مزور کی هک یراد باختنا قح ردقنوا مه وت اما ! تسه یتحاران کالمدا ریما -

ینک! لا حشوخ مه ور انوا ینوتیم یشاب لا حشوخ وت یتقو نمضرد ! یشاب

؟ میریم اجک یگب هشیم حاال -بخ

رهوش نوا هب مدیم تلیوحت مریم مدعب ! هناتسود یمهرود هی مدعب و میسرب وت هب مکی لوا میریم -



تراوس روجدب یدب نوشهب ور هگا ور ادرم نیا ! نکن ریما ریما ردقنیا هگید سپ ! تبسچن

نک! عمج و تساوح سپ نشیم

مگب! شهب امتح و تفرح نیا هشاب مدای مدید و دازهب رگا سپ : مدنخیم هنایذوم

! شاب هتشاد هبنج هنووید هرتخد : دیوگیم ار ممسا و دنکیم ضارتعا

تفر. اوه ماهب ههقهق هک تسشن تسار شیاج دادورد ناشن شنکاو یروج

؟! ینزیم هفاضا فرح ارچ یسرتیم یتقو رتخد بخ

****

. دنامیم زاب بجعت زا مناهد میاهوم و تروص ندید واب منکیم زاب ار میاهمشچ

! مدوب نم اعقاو راگنا یلو مدوبن نم نیا اعطق

! مدوب هدش ابیز

ما! هدش یاهالتی یاهوم ! میاهوربا

. مزودیم هنارت ارهب مروابان هاگن

دوب! هدرک روبجم ارم وا

! مروخب ار هتشذگ مغ دیابن هک دوب هدش روادای

منک! میگدنز زا یوزج ار اهنا منکو یگدنز میاهدرداب دیابن

دوش. دلوتم رگید یراهب ، هرابود دیاب

مامت مقح رد ار شیرهاوخ و یتسود هک اقح و دوب،دوب هدما مرس رب هچنا و میگدنز نایرج رد

دوب! هدرک

مه ار نیا سپ ! دنرتکیدزن وت هب هداوناخ زا ناتسود زا یضعب ، دنکیمن یقرف ای اهمدا زا یضعب

! دراد تسود ار مهوت ادخ هک ینکیم سح

! مینکیم هدیچیپ ار نا هک مینامدوخ ونیا تسا هداس یگدنز

دشو داش دوشیم مه کچوک یاهزیچ هکاب دهد دای نم ارهب ندرک یگدنز تساوخیم هنارت

درک! راهم ار خلت تارطاخ

شوغا رد ارم و هدما ولج هنارت ، مریگیم ار مدوخ ولج روز واب دوشیم عمج منامشچ رد کشا

. دشکیم

! ننیچب وتاتهت شک ریما یاسیگ نوا مدیم ینزب رع دازهب ناج -هب

! دهدیمن مه لحم چیه هک هجوت ال صا ، دنیبب ارم ریما مراد متح و مدنخیم مدنمدرد لد نایم رد



! تسا یرازا دوخ نامه هیبش یزیچ ، دشکب شود ارهب هفرط کی قشع راب هک یلد زا ناما

! مدوب هدیدن واتحاال تسولم تسود نیا نوج هنارت -

تسود یلوگوگ نیا نوج هشال هخا : دراذگیم مرمک تشپ تسد یمارا وهب ددنخیم هنارت

مینک! با ور ییادخ هدنب هی لد نکات شتسرد یشرافس هک متفگ ! همدیدج

زج دوش با یلد چیه تسین رارق هک دنرادن ربخ رگید و ددنخیم شا یخوش نا هب ناج هشال

! مدوخ لد

. تشادن نا هب یزاین رگید و دوب هداما و هدرک شیارا ادخ هشیمه هنارت

. میتفر شا یمهرود ینامهم نامه وهب هدز نوریب هاگشیارا زا ندرک باسح دعب

وتنام اتاب داد هاگشیارا رد اجنامه و دوب هدرک هداما مدوخ زیاس ار گنر یبا یسابل لبق زا

. مدرک ضیوعت ما هداس راولش

رگید یرتشم دنچ و ناج وهشال هنارت تریح ثعاب مدما نوریب هک قاتا زا مندش هداما زا دعب

. مدوب هدش

دوب! زیگنارب نیسحت ناشیاههاگن

رظن هب یداع مدرک یعس و مدرک افتکا الهن وجخ یدنخبل هب ناشیاهدیجمت و فیرعت ربارب رد

! مسرب

یزاب هناوید مامت اب ،اما دنتشادن هنارت دوخ زا یمک تسد هک دندوب هناوید ات راهچ ناشیمهرود

هن مدوب هدیدنخ هن روط نا مرمع یوت هک یروط ،هب مدنارذگ شوخ و دندنادنخ ارم ناشیاه

دوب! هتشذگ شوخ مهب

. دنتخانشیم ارم دوب ساهلا راگنا هک دندرکیم راتفر یروج

! میدوب هدش لفاغ نامز زا

. دندرکیم ناشیاه ثحب دراو مه ارم یهاگ و دندرکیم تبحص یرد ره زا

دوب. هدرک شوماخ ار شیشوگ دمع زا مه هنارت

دش. فرص مه ماش دشو یرپس تعرس هب نامز

دوب. هدیسر نایاپ هب ینامهم

دوب. هدش مه رید دنچره ! نتفر تقو و دوب هدش هدزای کیدزن تعاس

دوب! هدش رید مه یلیخ

و دتفا یم هحفص یور ریما هرامش شندش نشور ضحم هب هک دنکیم نشور ار شیشوگ هنارت

دیا! باالیم مناهد ات مبلق و دوشیم بوشا ملد ارچ منادیمن

تشادن نم زا یمک تسد مه وا راگنا هک مزودیم هنارت ارهب ما هدز تهب هاگن



. دسریم مشوگ هب ریما دنلب یادص ، دنکیم لصو ار سامت هکنا ضحم هب هنارت

دوب! ینابصع

شرس نداد باوج یارب ودعب دزادنا یم نم هب یهاگن یسپاولد واب دریگیم هلصاف یمک هنارت

. دناخرچیم یرگید تمس ار

. تسا ناما یب مبلق شبوک

. درذگیمن هداس ریما متسنادیم

! دزیریم رهز دب دنک هنیک رگا

. دشاب درسنوخ درکیم یعس اما دوب هدیسرت هنارت

؟ تفگ یچ دش؟ یچ : مسرپیم سپاولد

ماباب هب نم ! هشکیم نوشن و طخ باالو هربیم نم هساو و شادص یضار دوخ زا کدرم -

! اطلغ مدب،هچ باوج نوا هب مایب حاال مدیمن سپ باوج

؟ تفگ یچ مگیم مراد هنارت : موشیم کالهف

هساو نریم نوریب هک نوشدوخ ، فیجارا تشم هی یچیه : دنکیم یسرتسا و صرح رپ هاگن

ات منکیم دروخ و نوتاهاپ تفج ملق هگیم نم هساو ،االن نرایم یکلا لیلد اتدص نوشندرکرید

هکنیا هن نزب لیب و تدوخ هچغاب ورب ینوبغاب هگا وت متفگ منم ، نیشابن نوریب تعاس نیا

! یشب راوه نومرس یور

، دوبن شرس یوت لقع رتخد نیا

دوب! هدنام یقاب مه شمینو تروق ود زونه ییوجلد ضوع و میدوب هدرک رید

! شنتفرگ نز نیا اب دهدب ربص دازهب هب ادخ

. میوش جراخ هناخ زا رتدوز هچره ات منکیمن یثحب رگید و مریگیم ار مروابان هاگن

. میوشیم ریما هناخ یهار و هدش نیشام راوس یظفاحادخ زا دعب ودره و دیایم بندملا هب

درک. رارف مه شدوخ و دناسر ارم شیاهدنب ودزو اعدا همه الفنا خرب هنارت

! هدیسرت دوب مولعم بخ ؟! تفر ارچ

! میوگب حاالهچ مدوب هدنام

؟! مدرکیم دیاب راکچ ال صا

! مدیسرتیم شمشخ زا

! دشیم کانسرت یدایز دشیم ینابصع یتقو ریما



****

( یوار )

دوب. مشخ زا زیربل شدوجو لک

. دشاب واوا راهب رانک رد ات دوب هدما هناخ وهب دوب هدرک لیطعت ار شیگدنز و راک همه

دوبن. راهب زا یربخ دوب هدیسر یتقو

! تفرگیم ار شراهب نامام هناهب و درکیم هیرگ اوا

سامت دازهب هکنیا ات دوب هدرک شنارگن رتشیب نیمه و دوب هدربن شدوخ هارمه مه ار شلیابوم

. تسه هنارت هکاب دهدیم ربخ و دریگیم

. تسا بوخ هکحشلا دوشیم تحار شلا یخ لقادح و دشکیم یتحار سفن

. دشیم بوشا شلد ، دشیم کیرات اوه و تشذگیم نامز هچره

دوب. هدرک شتحاران و نارگن لد یباسح هناخ زا نوریب بش تقو نیا ات اهنت نز ود

. درکیم ربخاب ار ووا دزیم گنز کی لقادح و درکیم لمع رکف یب ردقنا دیابن راهب

وا روضح و دزیم ادصار شراهب نامام مادم . دندوب زوس رگج شیاه هیرگ و تفرگیم هناهب اوا

. تساوخیم ار

؟! دوشیم هچ دشابن راهب ینامز رگا تشذگ شنهذ زا

و دادیمن زورب اما روط نیمه مه شدوخ یتح دوب هدش هتسباو اوا ، تشادن ندرک رکف

دنک! لوبق تساوخیمن

. دشاب هناخ زا نوریب تعاس نیا ات تشادن قح و دوب هدرک رید راهب

. دنکن شراب تشرد همه نا رگید ات درکیم ارتالیف هنارت یاه یردلق

. دتسیا یم سنلا طسو و دنکیم تسار تماق هناخ گنز یادصاب

. دوشیم دراو مارا راهب

. درکیم رتشیب ار راهب تشحو نیمه و دوب کیرات هناخ یاضف

، دنوشیم دنک شنیگنس یاهمدق و دهدیم ورف ار شناهد با یلعریما لکیه و تبیه ندید اب راهب

. دندوب لصو شیاپ هب ییاه هنزو هک ییوگ

! یدمویم ادرف یرازب یتساوخیم -

. دنزیم هنعط یمب و رادشخ ینحل اب

. دسریمن شنهذ هب یا هملک اما دنزب یفرح دهاوخیم و دهدیم تروق ار شناهد با راهب



! شیتشاذگ اج نوریب نومه هکنیا ای تسین تنهد وت نوبز -

-نم...نم....

مدا لثم و نزن قپت : درغیم و دوشیم شکیدزن دنلب ییاهماگ واب دنکیم عطق ار شفرح کالهف

! هنوخ دایب بش رخا دیاب منز هک یدوب یا هدش بارخ مودک هدب باوج

.... ینومهم هم... .... هنارت -رتت...نا..

! یریم ییاج هزاجا نودب هک ابوت درک طلغ هنارت -

... ریما -

یتفر یک هزاجا الاب صا ، یدزن گنز وهی نیتفر نیدشاپ ! راهب رامرهز و ریما درد، وریما -

یرخ هگم ؟ یباحاص یب هگم ، یریم ینوتسربق ره یشیم اپ دوخ رس یروخیم وگ.. وت؟وت

تهب یرابود ! یروخب با یتح نم هزاجا نودب یرادن قح متفگن هگم ؟! راهب هتره رهش هگم ؟!

! یتنعل یتشادرب رود مدیدنخ

: دوشیم خاتسگ ، دوشن میلست زگره هک دروا یم شدای هب هنارت یاهفرح و دروخیمرب راهب هب

اب قح دش...هرا مومت و دوب ینومهم نزب!هی فرح مدا لثم سپ ، یمهفیم ! ممدا هسب! هسب! ریما

وت.... هک داوخیمن لا جنج وراج همه نیا اما دش رید هئوت

و کیرات نا رد هک دنکیم ریما هاگن روابان ، دوشیم عطق شفرح ، دروخیم ششوگ وت هک یلیس

دوب. مولعم شنامشچ قرب اهنت نشور

زا ماوخب هگا !نم هزارد متنوبز ، یدموا رید منک! دروخ و تانودند مدزن ات راهب دنبب و تنهد -

نوا منکشیم ؟! هیربخ یدرک رکف مداد تهب !ور مریمب مرب دیاب هک مروخب فرح هچب فلا هی وت

قح هگید ؟ یدیم و نم باوج ! یرادرب مدق زا مدق ینوتن ات منکیم تندرگ نوزیوا و تاهاپ

شنوبز هگید ات منکیم شمدا مه هطیلس هنارت نوا ! یرازب نوریب و تاپ هنوخ نیا زا یرادن

هشن! زارد

، دیوگیم مهرس تشپ و دهدیمن ناما و دنزیم هرعن ریما

دتفا. یم هیرگ هب راهب

دوبن.. الهن داعان دروخرب نیا قحتسم ، ندما رید نیا

دوب. هدشن خیلا زونه هک دوب یناشفشتا زا یهوک ریما

باال هقبط هب دوخ بندلا وهب دزادنا یم شیوزاب رد تسدو دناسریم رفص ارهب ناشا هلصاف

... دناشکیم

دوبن. شفیرح اما دوش عنام تساوخ راهب

هک دنک شراب هرابود ات ددرگیم رب هعفدکی هک دیشکیم ناشن و طخ و دزیم رغ بل ریز ریما

. دنامیم شناهد رد فرح و دتفا یم راهب هب شهاگن

دوب. هدرک نشور ار ورهار بوکراوید رون



دوب! شسر ریت رد راهب هرهچ

دوب؟ هدید حبص هک دوبن یراهب نیا

دوب! هدش ابیز و دوب هدرک قرف

دوب! هدرک قرف زیچ همه ، شیاهوم ، شتروص شیارا

دوب! هتفر مه نابایخ وت لکش ورس نیا اب

! دوریم کرتخد سفن هک دشکیم ار راهب تسد مکحم یروج دیاو یم شوج هب شتریغ

دما. درد هب شدوخ ولد دوب هدرک یور هدایز

دهد. وجالن نابایخ ورد دوش ابیز ردقنا تشادن قح راهب اما

؟! تشاد مه درم دوب؟ هنوگچ ، دندوب هتفر هک یتفوک ینامهم النا صا

راهب و دنک تلا خد مه دازهب دادیمن هزاجا یتح دوب شدوخ صتخم شراهب ، دشیم هناوید تشاد

دنک. رود وا ارزا

... دسرب راهب هب شتسد یدحا تشاذگیمن انئمطم ، دریگب وا ارزا شراهب دهاوخب سکره

دوب! هتسب ار ورد هدرک ترپ قاتا نورد مامت یمحر یب اراب راهب

! درکیم بلط هسوب شا هتسجرب و خرس یاهبل دتفا، یم شیابیز هرهچ دای هرابود

دوب! هدرک قرف مه شیاهوم گنر هک دما شدای

. دوریم قاتا تمس و دوشیم دنلب و هدرک شوماخ ار شراگیس باتش اب

ح رد شرانک و دوریم شکیدزن . دنیشنیم شتروص یور هب مخا راهب هدش هلا چم مسج ندید اب

. دنیشنیم ، تسوا هب راهب تشپ هکیلا

هکالهبالی دوب یاهالیت رطاخ هب مه ونا دندوب هدش رت نشور شیاهوم دوب تسرد شسدح

. دندیشخردیم ییابیز هب شیاهوم

. دونشیمن ار راهب هفخ یادص هک دوب شیاهوم رهب رد ردقنا

. دوشیم دنلب کرتخد غیج هک دناخرچیم دوخ فرط ار راهب

دوب. راهب شوغا رد مکحم هک یتسد و دنکیم راهب کشا زا رپ تروص هاگن بجعتم

دوب. هدش زمرق و مروتم شتسد

کرتخد دنلب قه قه و دوریم اوه راهب غیج رابود هک دریگب ار راهب تسد هک دربیم ولج تسد

! دوشیم اهر تخت یور دوب هدش جک هک یتسد وچم

دوب؟! هدش هچ

! دنوریم باال شیاهوربا

. دیچیپیم دوخ رد درد زا راهب

دوب. هتسکش ار راهب فیرظ وچم هدرک هک تسا یفاضا طلغ دمهفیم و دوریم راهب تمس

! هاگنومرد تمربیم االن رتخد شاب مورا -

. درکیم سح یب ار شنت مامت تشاد درد و دوب رک راهب شوگ اما

. دوشیم هاگنامرد یهار و دنکیم شدوخ راثن یتنعل



**

دوب. هدش شوهیب درد زا کرتخد

درواین تقاط ریما لد هک درک ریما هاگن هدیسرت نانچ ، دزادنیب اراج شتسد تساوخ رتکد یتقو

دهد. ماجنا ار شراک تساوخ رتکد وزا دناشن ششوغا رد ار ووا

دش... دب وحشلا دروایب تقاط تسناوتن راهب اما

دتفا. یم راهب هتفرگ چگ تسد هب شهاگن

و درک هئربت ار شدوخ مه زاب و دریگب ندرگ هک تساوخن اما هدوب شرازا ثعاب هشیمه

... تشون مولظم کرتخد دوخ یاپ ارهب شهانگ

*****

دوب. هدرک زک تخت هشوگ راهب

. درکیم ینابز نیریش و دیسوبیم ار شتسد مادم و دوب هدیباوخ شرانک اوآ

! دنکیم هسیاقم مهاب ار ردپ و رتخد تبحم و دشکیم اوا رس هب یتسد

هچ ات دوب هدرواین نابز هب یا هملک یتح شدوخ و دوب شدوجو رد تبحم ورهم ردقنا شرتخد

؟! یهاوخ رذع هب دسر

تفریم شدوخاب ار شتاناحتما یقاب درک هک یراک اهنت و دوب هدرک نغدق ارمه هنارت ندما یتح

دوب! هدرک شینادنز ، تشگیمرب و

! دشاب شبلط راصحنا تیصخش هطیح رد زیچ همه ات دریگب مشچ رهز تساوخیم

دهد هیکت وا اتهب تشادن ار یسک هک دنک هچ اما دهد تاجن ار اتوا تشاد یردپ ای ردارب شاک

دوب! هتفر باوخ هب ششوغا نورد هک یکچوک اوا زج

. دنزیم رتشین شنامشچ هب کشا و دوریم ورف دوخ رد رتشیب

*****

دوب. رازیب غورد دوب،زا رفنتم زاب نابز و سولپاچ یاهمدا زا

دشیم نامه دروخیم شتسپ مههب سکره هک دوب هداتفا گنرین و غورد زا یریسم رد شیگدنز

دما. یم شدب هک

. تشاد رگید یتاق مال شوهم اب

و دوب هدرک ریجا ار وا شدوخ هک هدوب یسک شوغا رد لبق بش شوهم تسنادیم هکنا جبلا

دوب. هدیسر شتسد وهب هدش هتفرگ هک ییاهسکع و ملیف



. ددنخیم حیلم و دهدیم ششیارا زا رپ تروص هب یا هزمغ و زان شوهم

ششدنچ رتخد نیا نطاب وزا دنزیم شا هرهچ هب یدرسنوخ باقن اما دناباسیم نادند ریما

. دوشیم

یوزرا رد ردق هچ ودنک هبرجت ار فلتخم یاه هطبار بشره دراد تسود هک رورش یمدا

. تسا ریما اب یگباوخ مه هب ندیسر

ار شفیرح و دنک ور ار شا هدنرب گرب نیرخا دش نامزره ات دشاب هتشاد وتآ وا زا تساوخیم

تام! و شیک

درکیم یراد نتشیوخ ریما و دربیم رس ارهب ریما هلصوح بیجع هک دوب یبوخ فارح شوهم

. دزودن مهرب ار شنابل ات

دما. یمن ششوخ چیه فرح رپ یاهمدا زا

دوب. هتفر شیپ بوخ شراک یاجنیا وات دوب هتفرگ شوهم زا تساوخیم ارهک یتاع طاال

دوب! شفرشیب ردپ زیزع یدایز هک دوب شوهم شا هبرح نیلوا

. دریگب ارمه راهب ماقتنا تساوخیم یتح

! شتسار تسد و فالیح نارسپ هب دیسریم تبون نا دعب

وهب دوب نموه سکعرب داریه یلو دشیم قفوم دیاب و دوب ریما مه وا اما دوب ریذپانذوفن نموه

دنک. ذوفن وا رد تسناوتیم یتحار

دوش... قفوم ات دورب ولج همانرب و ربص اب درکیم یعس و تخانشیم ار شنافیرح

******

. دوشیم هناخ دراو

. دنارذگب تقو و دباوخب نا رد تشاد قح طقف راهب هک یقاتا ، دوریم شقاتا تمس تسار کی

دادیم سپ باوج دیاب متح روط هب نوچ دباوخب یرگید قاتا رد قاتا نا زاریغ تشادن قح راهب

یدب! یلیخ لکش مههب نا

نیرتدب و دوب ماقتنا و هنیک شنهذ و رکف مامت و تشاد فده ، دوبن روبص ریما اهزور نیا

. دزیم راهب هب تشاد ار هبرض

! تشادن لداعت ، دوبن نابرهم رگید

شدوخ مهاب ار راهب و تفریم ورف رتشیب زور ره هک دوب هتفرگ رارق تابالق زا یریسم یوت

. دناشکیم

. دوشیم راهب هجوتم و دروا یم نوریب ار شتک

شملپید رگید مرت ود ات تسناوتیم ودعب دوب شناحتما نیرخا ، دناوخیم ار دوب شتسد رد یباتک

. دریگب ار



. تشاد باالیی تواکذ و شوه

دوش! ییاوه هاگشناد هب شدورو واب دهدب تسد ارزا راهب دیسرتیم اما دنک شتیامح تساوخیم

. دناوخیم سرد وا هب هجوت یب هک دوریم راهب تمس و ددنبیم مشچ رکف نیا اب

دوب. نیگنسرس ابوا دوبن دمع زا هک یتسد نتسکش و دروخرب رطاخ هب راهب هک دوب هتفه کی

. دنیشنیم و دسرتیم کرتخد هک دشکیم راهب تسد زا مشخ اراب باتک

! ینوخن مسرد نیمه مراذن هک نکن یراک : دوشیم قارب و دنکیم ترپ تخت نییاپ ارهب باتک

ینابصع دوب، رتشیب شیارب گرم زا هک یفرح ندینشاب رخا ورد دنکیم شهاگن هدروخ اج راهب

! یتفرگ و میدازا ناه! ؟ ینکن هک هدوب مه یراک هگم : دیوگیم شمشخ لر تنک نودب و دوشیم

وت ینزیم مه ور نومه و ینوشکیم فرط بالتوره رپس یدرک ونم ! یتفرگ و میگنورتخد

! یریگب و منوج هرذ هرذ نیاوخیم ظملاو نیدش همه ارچ ! مراد ساسحا ! ممدا نم ریما مرس!

مضیرم نت هرذ هرذ این نم!اما مه هشب تحار وت یخلا مه شکب نمو الایب صا : دوریم رتولج

! نینکیم عضو مارب نیراد هک ییادیابن و دیاب همه نیا زارپ مرپ، نم ادخ ،هب نوزرلب و

. دوشیم راوا نیمز یور اجنامه و دتفا یم هیرگ هب

. دهدیمن زورب .اما دوشیم بجعتم ریما

دوش. یخلا یب تسناوتیمن یلو تفگیم تسار کرتخد

دوب! شبلا ط هکساهلا دوب یشمارا نامه اهنا زا یکی هک دسرب شفادها هکهب تساوخیم ار راهب

دوب. یفاک رگید هیبنت

دوب. هتفرگ ار مشچرهز

دوب هدیمهف ار شدوخ دح مه راهب یتح

نماب تروشم نودب هگید راب هی اهنت ممهفب رگا ، مرذگیم هداس نکن رکف مدعب ! راهب شاب مورا -

نتفر فرح هن هگید سپ ! ینیبیم ور میشحو یور هک هتقونوا ینک یفخم مزا هکنیا ای ینک یراک

هکلم هشب هک ینک همزمز تدوخ هساو ردقنوا هرتهب و یشاب دیاب !وت ندرم فرح هن نزب

! تنهذ

. دنکیم شهاگن توهبم و تام راهب و دوریم مه دعب

دوب. دهاوخن اجنیا زا رتهب دوب اجره انئمطم هک دربب هانپ اجک هب تسنادیمن

رد یباقع دننام یلعریما اما تفریم شنابرهم نامه شیپ و تشگیمرب دشیم و تسناوتیم رگا اما

دوب! وا نیمک

شعضو ورس زا شلا یخ ندش تحار زا دعب و دنکیم سکیف شرس ارباالی شدنلب یاهوم

یمدور. نوریب

! توکس زج دیوگب تشاد هچ اما درکیم نوخ ار شلد ونیا شلوا یاهزور هب دوب هتشگرب ریما



. دریگب متام ، دنکیم شتحاران هک یزیچره یارب ار دوخ دهاوخب هک دوبن یمدآ

! درکیم یروبص و تشاد همادا یگدنز اما دوب تخس ندمآ رانک هک تسرد

هک دوب شدوخ حلا همه ورد هشیمه ، تشادن ار ندرک وزان ندروخ هصغ تقو شیگدنز رد

دوب. اسرف تقاط و تخس دنچره دمآ یم رانک شتیعقوم اب دیاب

! تسه یبوخ ملعم شندوب دب مامت اب یگدنز

یاه سح دنتسناوت یم فلتخم طیارش ،رد دندرکیم یگدنز هک یا هطقن رد اهمدآ شرظن زا

! دهدب ناج ای دریگب ناج تسناوت یم هک ییاه سح دننک. هبرجت ار یفلتخم

اما تسا هدرک مرن هجنپ و تسد ابنآ یسک رتمک هک هدوب یسگ و خلت تاقافتا زا رپ راهب یگدنز

! تسین یسکره راک ندرک یگدنز تسرد

یگدنز فرش اب کی مادک هکنیا اما رپ مه دیاش دنشاب رامش کدنا دیاش یگدنز یوت رازه رد

! دنرامش تشگنا اعطق دنشاب هدادن یراکره هب ونت دندرک

. دوشیم ورهار دراو

یتخس راک ادص نتخانش ، دشکیم سفن هک تاظحل یمامت لثم و دنکیم بلج ار شهجوت ییادص

. دوب هتفرگ وخ الابنآ صا ، دوب شبش و زور نینط هک ییادص ، دوبن

... دنکیم تساوخزاب ار یسک دراد هک دمآ یم رظن هب شدنت نحل

؟ منیبب دیاب ور یک یشاب راهب وتاب ماوخن رگا !نم نودب ور تدوخ دح هنارت -

. یریگب شزا و راهب یدازآ یرادن قح یلعریما -ونم!

واب نم یاوخن هکنیا ای هرادن دوجو یراهب ینک رکف ینوتیم ال تفگ:صا هدش کالهف یلعریما

ینک! خاشرس تدوخ

وت هک ینم هن هسانشن ور وت هک وگب یسک هب ورب ! یخاشرس همه دش:وتکالاب دنلب هنارت غیج

! مسانشیم ور

گس خاالق ینودب دیاب سپ ، یسانش نمویم یگیم یراد تدوخ هبوخ : دوشیم جک یلعریما بل

هیچ؟ نم

تهب ندش کیدزن تارج یسک هک هتدنگ :خاالق دشکیم یفوپ یلعریما یمهفن زا لصأتسم هنارت

! هداتفا وت ریگ هک راهب تخبدب ! هرادن ور

مک! ترش ! ینزیم فرح یدایز -

یمدنک. عطق ار یشوگ دهدب هنارت هب یرگید فرح هزاجا هکنآ نودب

. دتفا یم راهب هب شمشچ



دتفا. یم راهب هب ششکرس هاگن هرابود . دوب هدینش ار ناشتاملا کم یمامت ًارهاظ

رادلگ نهاریپ نآ اب وحلا دوب یرپ دننام رتخد نیا ، دنکیم نکسا ار کرتخد نییاپ باالات

دید ضرعم ار شنیرولب و دیفس یاهاپ هنادنمتواخس و دوب شیاهوناز ات شیهاتوک هک یتروص

. درکیم یربلد و دوب ربلد یدایز دوب، هتشاذگ

دنک. شلح دوخ رد ارهک شنت رطع و دهاوخیم راهب شلد

. دوریم نییاپ هقبط وهب دوشیم در شرانک زا انتعا یب راهب ، یلعریما نتفر ولج اب

یب ًامسر راهب دش؟! یچ ، دنکیم رکف شدوخ ،اب دنزیم راهب هک یبیجع تکرح زا دنامیم ریما

! درکیم یلحم

نآ زا هشیمه هنارت هک دوب یا هدنشک سالح یلحم یب نوچ دوب هنارت اب نتشگ تارثا مه نیا

! دادیم باوج مه هشیمه و درکیم هدافتسا

دش. روج مه نآ راهب فطل هکهب تشاد ارمک نآ شیگدنز ریگاو ریگاه نیا یوت

. دنیشنب یسرک هب شدوخ زاریغ یسک فرح تشاذگ یمن اما دریگب هدیدان تسناوت یم مه وا

*********

. دشیمن هک دشیمن ،اما دریگب نموه زا ییوتآ دناوتب ات دزیم یرد ره هب ریما هک دوب یزور دنچ

شرت  گرزب ردارب ناج ارهب ووا دنک هدافتسا داریه زا هک دنامیم مه شهار اهنت دوب یروناجدب

. دسرب شفده هب دناوتب قیرط نیا اتزا دزادنیب

. دناسریم ار شدوخ مه وا تفر یم اجره و دوب شلا بند هب مئاد شوهم

تفرگ یم ارمه شغارس و دوب هدمآ مه ناتسرامیب ات هکنآ ،جبلا دوب هدش شغامد یوم روجدب

! دوب هدرک یفرعم رتکد یاقآ دزمان ار شدوخ اج همه و

. دیشک یم هنابز شدوجو رد مشخ

یدایز اهدنفرت نیا هکدنامهفیم وا هب دیاب و دوب هدرک زارد رتشیب شمیلگ ارزا شیاپ رتخد نیا

! دوب هدش یمیدق

**********



. دریگ یم سامت دازهب اب

مخز دازهب دوخ هک نوچ دنک زاب باسح دازهب یور شوهم عوضوم یور تسناوت یمن

. درک یزاب شساسحا اب نکمم لکش نیرتدب هکهب دوب شدوجو یب دوخ نامه هدروخ

تسا هرهم نیرتهب شیارب هک یطیارش حاالورد اما دنزب سپ یتحار هب تسناوت یم ار شوهم

شتسد راک باسح کنَز ات دزیم رشت و مخا مکی دیاب مه دیاش و دنک لمع رکف یب تسناوت یمن

! دیایب

؟ یتشاد یراک : دهدیم باوج درس یلیخ دازهب ، دوشیم رارقرب هک سامت

یدش هک یدوبن تفرعم دیآ:یب یم هاتوک شیاه یگچب قیفر لباقم رابج وباال دباسیم نادند

؟! یراگنا

! ننکیم ضوع گنر فلتخم طیارش یوت امدآ مدش! هک مدوبن ازیچ یلیخ -

دوب... رپ شلد

! ننودیمن نارگید و ینودیم وت هک یزیچ نوا زا رتشیب ینک کرد نمو دیاب -ونم

ور تندش دوخیب دوخ زا همه نوا راظتنا منودیم نوچ : دریگیم نادند ارهب شنییاپ بل دازهب

. مرادن

! ریذپان ذوفن و دوب رت ریگ تخس دازهب درکیم رکف هک هچنآ زا

کاخ اب ماوخب مه مایند همه !هگا یشاب دیاب ،وت یتنعل :د... دربیم راسفا و دنکیم تخس نیمه

! یشاب متشپ دیاب وت منک یکی

! یدوبن مورا ردقنیا وت هک مدوبن تتشپ :د...هگا دنزیم داد دازهب

. دوشیم سبح یلعریما هنیس رد سفن و دیوگیم هلمج کی

دوب! دازهب اب قح

دوب. نیگنس رس االنهکابوا یتح و دوب هدرک تابثا دایز ار شیردارب وا

! شاب متشپ مزاب یمدنک: همزمز دیآ، یم نوریب هاچ هت زا راگنا هک ییادصاب

یدب! رجز ور رتخد نوا هک هاوخن و شاب مدآ مه وت یلو ! متسه -

هنک! یگدنز نم یاهنوناق اب هریگب دای ات منکیم ور یراک مراد طقف یمنمد، رجز ور راهب -ونم

لیف ترضح راک مه شندش ضوع دوب ریذپان رییغت ! هدندکی و دوب دغ شقیفر ، دنامیم دازهب

دوب!

ینک! شسبح هنوخ یوت مهزاب یاوخب وت هک هدیشکن یتخس مک راهب -

دز! ار شفرح هرخ باال



. میروخنرب لکشم هب یزور ادرف ات منکیم یراک مراد طقف مدرکن شسبح -نم

اما دیایب شرس مه زاب دیسرتیم و دوب هدناسرت ار وا شلوا جاودزا ، دنکیم شکرد دازهب

اما دوبن ودب دشاب دب شیگدنز طیارش رطاخ هب تسناوت .یم دراد قرف راهب سنج هک تسناد یمن

دنک. یراک مکحم تساوخ ویم دوب هدش هدیسرت یدایز رگید یلع ریما

! هراکش تتسد زا یلیخ منز : دنکیم ضوع ار ثحب دازهب

رز ندیشک سفن و یدازآ زا نم هساو هدروآ نوریب مخت زارس هرتخد هدرک یراک تنز نیمه -

! هنزیم

دوش! بدا یب هک یتقو زا ناما

فیرعت مه شیارب ! تسا یروناج هچ هک دسانشیم بوخ مه ار شزابجل هنارت و ددنخیم دازهب

! هراکش وا زا مشخ و صرح اب روطنیا ریما هک هدرک هچ هک دوب هدرک

! هدوب تدوخ ینوج تسود هبوخ -

! هشاب مینوج تسود هنارت هک مدیدنخ مدج تفه روگ هب -نم

ریما دیاب دوب هداتفا هک یتاقافتا دنک.اما ولد درد ابوا دهاوخیم و تسا گنتلد شقیفر دمهفیم

. تشاذگ یم نایرج رد ار

مگب! تهب دیاب ور یمهم عوضوم ریما : دیوگیم اوه ویب دوشیم یدج

! شاه هچب اب منوا ناریا هدرگیمرب هراد زانهب دهد: همادا دازهب ات دنکیم توکس ریما

. دریگ یم ارف اجار همه توکس

دیآ. یم هک تسا بلق نابرض و ندیشک سفن یادص اهنت

. تشادن رواب ، دوب هدرک گنه

دوب، لکشم شندرک مضه

هب رطخ گنز ششوگ .رد دنکیم هرش شرمک هریت زا یدرس قرع و دوشیم دنلب هرابکی هب ریما

. دچیپیم راو وکا شزغم رد راهب مسا دیآو یم رد ادص

! دازهب تسین یبوخ یخوش : دسرپیم بجعتم و درادن رواب مه زونه

. دهدرس هیوم نانز دننام مه شدوخ دوب هدنام مک دازهب

... متسنوتیمن اما مگب تهب متساوخیم هک تسه یزور دنچ ، مرادن یخوش ال :صا دنزیم دنخزوپ

اما مزادنب گنس مدرک یعس یلیخ دایب، نومرس هب هک یزیچ زا مسرتیم ! منوشیرپ یلیخ ریما

دوب! اهفرح نیا زا رت تخسرس زانهب

؟ یدزن یفرح هک راهب تباب -

هگم؟! مناوید -



! هراد ور شلمحت راهب ترظن :هب دوشیم هدنامرد ریما

، ریما هشاب هتشاد ور یچ لمحت : دیوگیم دولآ ضغب و دنزیم رتشین شمشچ هب کشا دازهب

و.....!!!!! شندوب هدازمورح ورای شنتساوخن

دننام راهب نادنخ تروص و یمددنب شقن درم ود نامشچ شیپ کرتخد موصعم نامشچ روصت

دیآ. یم دورف اهنآ رس رب یکتپ

. دنارذگب ریخب شدوخ ادخ

بسچرب ات درادن ار نآ لمحت زگره ، تشاد ار شیگدنز یاه یتخس لمحت و بات رگا راهب

. دشاب هتشاد شیناشیپ رب یگدازمارح

ریما اهنت طسو نیا و دیمهفیم دیاب دوز ای رید راهب ، دوبن یتسرد راک مه نآ ندرک یفخم یتح

ریما هک یطرش هب دشاب شیاهدرد مهرم یمک طقف ، یمک و دنک کمک وا هب تسناوت یم هک دوب

دوب. یلا حم راک مه نآ هک دنک رود شنهذ ارزا هنیک و ماقتنا یاوه

********

. درکیم رکف دیاب و دوب هتفشآ

؟ دوب هدش هدیچیپ عاضوا ردقنآ ارچ ال صا

دوب! هک شنز اما تشادن یطبر هبوا راهب

یمنداد. دق زیچ چیه هب شلقع

دوب. هدرک ادیپ یرتشیب دومن باوخ رد راهب یاه یمارآ ان

تفر. یمن باوخ هب رگید و دیرپ یم باوخ زا دیدیم هک ییاهسوباک اب تفر یم باوخ اتهب

. تشاد ساره و سرت راهب

یمدنک. دوبان ار راهب شیاه یلحم یب واب تسه شدوخ رصقم تسناد یم

! درذگیم یرسرس مه وزاب دنکیم هدافتساوس اما تسه شا هناوید و قشاع کرتخد دنادیم

. دنزیم دایرف ار شتیمولظم شخرس هشیمه نامشچ

دوب. هدش رت ناشیرپ مه کرتخد شراتفر رییغت اب هرابود اما دوب هدش رتهب بقًال

. تفرگ یم شتآ شلد ، دیدیم ار وا حلا ابنآ یتقو

یزیچ زا راهب دیدیم طقف تسناد یمن ار درکیم شتیذا هک یزیچ ، نتسنادن سنج زا ینتفرگ شتآ

. دراد ساره و دربیم جنر

. دراذگ یم شنابل جنک ار ونآ دنزیم شتآ رگید یراگیس



دسر. یم بذاک یشمارآ وهب دشون یم شیندیشون زا یمک

دنک. مارآ ار شدوخ هک دناوتیم اما تسه کنز لوگ دنادیم

. دنکیم رکف و هتسشن شکار یلدنص یور

الت ضع مامت دوب هداتسیا اپرس هک ییاه لمع واب دوب هتسخ رگید یاهزور زا شیب زورما

دنک. ارمک شا یگتسخ زا یمک ندرک انش اب دوب هتسناوت طقف ، دوب هتفرگ شنت

یغیج یادص هکاب تشاد دوخ ندرک مارآ رد یعس شقیمع یاهسفن واب دوب هتسب ار شنامشچ

یم نوریب یخاالشت وزا دوشیم زاب هدز تشحو شنامشچ دسر یم ششوگ باالهب هقبط زا هک

دیآ،

. دنامیم هظحل کی

. دناسریم باال هقبط ارهب دوخ و دوشیم دنلب همیسارس دعب اما

یمددنب. شقن شنامشچ یولج راهب یاه ندز واپ تسد و دنکیم زاب ار ناشباوخ قاتا برد

. دنزیم ادص ار راهب و یمدور شتمس

. دوب شیاه ندز واپ تسد و سوباک رد قرغ کرتخد اما

زا سیخ و سرت اب کرتخد هک دهدیم ناکت مه دنکیم ادص مه نامزمه ار کرتخد و دوشیم مخ

. دوشیم دنلب و دیوگیم ینیه قرع

. دوریم نییاپ باالو شا هنیس هسفق و دنزیم سفن سفن

دوب. تخس شندیشک سفن ال صا ، دوب هتفرگ ار شدوجو مامت سرت

. دهدیم شدروخ ارهب نآ زا یپلق و هدرک کیدزن شناهد هب یبآ ناویل یلعریما

هانپ! یب دوب رارقیب

. دیزرل ،یم دشاب هدنام ناراب ریز هک یکشجنگ دننام

. یمدشک شوغآ رد هرابکی ارهب کرتخد و دریگ یم شتآ شلد ریما

دوب. زوس رگج راهب قه قه

دنک، هجنکش و رازآ ار فیرظ دوجوم نیا ات دوب هدمآ شلد هنوگچ هک دوشیم رفنتم شدوخ زا

. دریگیم شصرح

. دوب هدرک لمع الهن داعان و هتشاذگ اپ ریز ار تیناسنا

. دشیمن مارآ هروج چیه هدیسرت راهب

. دمهف یمن ار راهب سرت لیلد و دوشیم مهرد ریما یاهوربا

. دریگ مارآ ششوغآ رد ات دهدیم هزاجا و دشکیم شناشفا و دنلب یاهوم یور رب یشزاون تسد

و دنکیم شیاهتسد باق ار شتروص و دنکیم ادج دوخ ارزا راهب درذگیم تقو هک یمک زا دعب

. دوشن راهب فیرظ ونت یفدص باوخ سابل نآ دنب ات دریگیم ار شیاهمشچ

؟! یدید باوخ -هچ



. دریگیم شضغب ، دنکیم یلع ریما هاگن ناساره راهب

تفگ! یمن شسوباک زا مه درمیم

اراتمد وا هک ینوخ رد قرغ نز هزانج ای تفگیم شا هتفر جارات هب نت ؟زا تفگیم الهچ صا

دوب! هدرب گرم

تفر. یم مه شیوربا هرذ کی نآ دیمهفیم ریما رگا

دوب. هدش هتخود مه هب راهب ناسرت هاگن و ریما رگشسرپ هاگن

. دنکیم شهاگن طقف راهب و دنکیم رارکت ار شلا وس رگید راب ریما

سرت وزا دهدیم ناکت نیفرط هب یرس اهنت . تشادن ار یفرح تارج ، دوب هدمآ دنب شنابز

. دزادنا یم شریما نما شوغآ رد ار دوخ

. دنادب ار ارجام دهاوخیم رتدوز هچره و دریذپب دناوت یمن ریما

؟ ینوساره ردقنیا هک یدید یباوخ هچ وگب مهب راین ارباال مگس یور نوا راهب -

یلعریما دوش یم دود ریما یاه هقدص نابرق زا شتاراظتنا مامت و دوش یم رتشیب راهب ضغب

. دزادنا یم شناج هب سرت رتدب دنکو مرن ار وا لد یظافلا اب هکنآ یاج هب دوب نیمه

دش. شدیاع هک دوب یزیچ اهنت راهب توکس مه زاب

و دشکب فرح وا زا شدوخ شور اب تسناوت یم یلو دهد باوج دهاوخیمن هک رتخد هک دیمهف

! شعقوم هب مهنآ

! یشب مورآ یمک ات باوخب لقادح ینزب فرح یاوخیمن حاالهک هشاب بوخ یلیخ -

هک دباوخب ات یمدهد لوه بشلا تمس ارهب وا دراذگ یم راهب هناش یور تسد دوش یم دنلب

دبسچ یم ار شتسد چم سرت اب راهب

؟ یریم -اجک

مارآ و دنیشن یم تخت یور هرابود هک دنام یم راهب یادص شزرل و سرت همه نآ رد یلعریما

ینک؟ یم فوخ ردقنیا یچ یارب مریمن اج :چیه دیوگ یم یرگید راب ره زا رت

!... شاب منک یم شهاوخ ... ورن ورن! ورن : دیوگ یم نازرل راهب

هب یتسد دنک یم شزاون و زان ار اوا هک هعفد ره لثم و دشک یم شوغآ رد ار راهب راب کی هب

. دنزیم زین شرس هب یا هسوب و یمدشک کرتخد رس یور

! شیه مرب!.... تنوبرق هنک تتیذا یسک تسین رارق شاب مورآ مناخ!... راهب هشاب ! هشاب -

غاد نت زا دوش یم باریس و دنابسچ یم ریما هب رتشیب ار شدوخ دوش یم مرگ ینآ هب راهب دوجو

تاعفد الف خرب هک دوب نآ رد هک یا هظحل یارب دنک یم رکش ار ادخ ، شیوب شوخ رطع و



یکیرات و راوید یاه هیاس هبو تسشن یم هشوگ کی حبص وات درب یمن شباوخ سرت زا لبق

دش. یم هدنز و دریمیم راب هد حبص دوخ دشوات یم هریخ

دور. یم باوخ هب شمارآ رد راهب

دنز. یم یکچوک دنخبل دنیب یم ار ششمارآ رد قرغ تروص یتقو ریما

طقف دوب شتسد رد رگا هک تریسوید کدرم نآ هب ددرگ  یمرب شسرت مامت هک درادن کش

. تسکشیم ار شندرگ

دناوتب ات دیشیدنا یم یا هراچ دیاب دوب، هدش رود شفادها زا تدم نیا مامت دوب لوغشم شرکف

دوب. راهب مه شتیولوا نیلوا و دهد ناماس شراکفا هب

دنک. لا حشوخ ار راهب تسناوت یم شیاه یخوش و هنارت هرابود ندمآ

اج وره دوب هداد ار نآ هزاجا یتح دوبن یربخ مشخ همه نآ زا رگید و دوب هدش ریذپ  فاطعنا

هزاجا اب هتبلا دربب تذل ار شا یگدنز زا یا وخالهص دنک دیرخ و دورب تشاد تسود هک

! شدوخ صخش

دوب. هتشاذگ رتخد موش هتشاذگ نایرج رد ار هنارت

. تشادن ربخ قافتا مه نآ زا مه شحور هک یرتخد یارب دروخ هصغ هنارت ردقچ

رتخد حلا زا اما شرس یوت یاه هشقن ماجنا حلا رد ای دوب ناتسرامیب رد تایلمع زور مامت

یم یدنزرف ندروآ اب یتح ای دراد هگن دوخ شیپ هشیمه یارب ار راهب تشاد میمصت دوبن لفاغ

دنک. رت مکحم ار دنویپ نیا تسناوت

هب یزاین ال صا و دراد هگن رود ار راهب تسناوت یم مه نآ هک دوب شا هداوناخ زا شسرت اهنت

. دوبن اهنآ

! دشاب هتشاد ربخ مه شدوخ هکنآ یب دوب هدش مکحم راهب یاپ یاج

یمداد. ناشن ار دوخ و تسشن یم شلیم هب تشاد جیبلا روج یگدنز

یمدرک. میسقت اوا اراب شا یداش مامت و دوب لا حشوخ راهب

وا ارهب نآ زا ندرب تذل و ندرک یگدنز و تشاذگ یمن شیاهنت دوب هک یطیارش ره رد هنارت

داد. یم دای

*

کاپ هب تشاد میمصت ، دنارذگ یم اوا اراب شتقو مامت و دید یم رتمک ار یلع ریما اهزور نیا

. دنوش یم یهار ود ره یلع ریما هب نداد ربخ واب هدرک هدامآ ار اوآ هک دورب



، درک یم ناحتما یزاب ره وزا دیود یم تمس ونآ تمس نیا هب شیاه هناکدوک مامت اب اوآ

درک. یم ناربج ار شا هتفر تسد زا یاه یکدوک وا رانک رد مه راهب

وات دنک یم یفرعم شیزابمه و تسود ناونع ارهب واو دروآیم راهب رانک دوخ ابار یکرسپ اوا

دوش. یمن ادج وا زا هظحل کی یتح مه رخآ

! ناطیش و دوب سخت کرسپ

یزاب وررپ رطاخ هب مه نآ ینزب وا هب یندرگ سپ کی یتشاد تسود هک ییاه هچب نآ زا

! شیاه

دوب! هدرک دوخ دیرم ار اوا انلع

دوب. هدرک شومارف ار راهب اوآ،

هچره دیاب و دوب هدش کیرات مه اوه و دوب کرسپ اب یزاب لوغشم اوآ هک دوب یتعاس ود

. دنتشگ  یمرب هناخ هب رتدوز

تقو چیه هک تشاد یدب تارطاخ بش یکیرات ،زا دروخب بش یکیرات هب تساوخ یمن

دوش! رارکت شیارب مه زاب تساوخ یمن

دنک. هارمه دوخ اراب اوآ ات دوریم یزاب یاه هلیسو تمس هب

! دوریم رگید هلیسو فرط وهب دشکیم ار اوآ تسد و دوشیم هجوتم کرسپ

ار اوآ تسد دهاوخ یم و دوریم رسپ تمس یدنلب ابیرقت یاهماگ واب هداد ریسم رییغت راهب

زونه اجک : دیوگ یم یردلق واب دریگ یم ار اوآ یاج و یمدتفا ولج تعرس هب کرسپ هک دریگب

هشب! مومت نم یزاب ات هدنوم

دیوگ! یم مه مخا اب

تقونوا و نینک یم یزاب کراپ نیا رد هک مامت تعاس ود ناج رسپ دنک: یم تشرد مشچ راهب

؟! هدنوم زونه یگیم

منک. یزاب متسود اب مراد تسود مزونه :هلب دیوگ ویم دریگ یم رمک هب تسد تعرس هبرسپ

! هشاب هگید زور هی هساو هشاب یزاب هیقب تقو رید هگید بخاالنهک : دنادرگ یم مشچ راهب

منک؟! شادیپ هرابود اجک ونم دیربب ار متسود دیهاوخ یم امش دیوگ: یم هناجوجل کرسپ

! دیوگب هچ رسپ نآ هکهب دنام یم دور باالیم راهب یاهوربا

تمی ابمال اما تشادن هلصوح ًال صا راهب هک تساوخ یم هلصوح کرسپ اب ندرک ود هب یکی

ور تتسود اجنیا یایب ینوت یم امش و میآ یم تعاس نیا تقواه رتشیب ام مزیزع :نیبب دیوگ یم

! ینیبب

. دناشک یم اراوا تسد و دبوک یم نیمز اپرب هناجوجل کرسپ

یمدنک! شهاگن هدز تهب راهب

دوب!!! زابجل یدایز هکهن یمک کرسپ

و تسنادیمن ار شمسا یتح هک یکرسپ تسد ارزا شتسد دهاوخ یم و دریگ یم ار اوآ تسد

یمدنک. روک ار شقطن شرس تشپ زا ییادص هک دنک ،ادج تخانش یم اوا تسود ناونع هب طقف

...؟! نیورش -



یمدنک. هاگن هدروخ ار یلکیه تشرد و دنلب دق درم ندید واب درب یم بقع هب رس راهب

، دتسیا یم تشاد مان نیورش کرسپ رانک و هدمآ ولج شا یناشیپ یور مخا اب درم

شکچوک تسد چم هک دشکب ار اوآ تسد دهاوخ ویم دنک یمن درم مههب ییانتعا یتح نیورش

! مرسپ هتکازن و بدا زا رود تکرح ناج!نیا نیورش دوش: یم درم تسد ریسا

!!! تسا رسپردپ درم نیا ینعی ! مرسپ

منک. یزاب متسود اب ماوخ یم نم دیوگ:اما یم مخا اب نیورش

ندرک یزاب یارب و هتقو رید :امااالن دیوگ یم یدج یلیخ و دنیشن یم کرسپ یاپ یولج درم

. تسه یکیرات هب ور مه اوه نمض هسب!رد

دنک. اهر ار اوآ یاهتسد دنکو ینیشن بقع کرسپ دوش یم ثعاب درم تیدج

. دنابسچ یم راهب ارهب شدوخ یفرح چیه نودب ، دولا باوخ و دوب هتسخ نوچ مه اوا

؟ یمنییآ مه زاب ادرف دیوگ: ویم دور یم راهب تمس منیوریش

هکاب دوش یم درم هاگن ریگ یا هظحل شهاگن و ددنخ یم حیلم و دریگ یم هدنخشا راهب

نامه واب دنیشن یم کرسپ یوربور و دشک یم تلا ،جخ تسا هدش هریخ وا هب یقیقد ینیبزیر

مییآ! یم اه هبنشجنپ هتفه ره مدیم لوق تهب یلو هکهن، ادرف دیوگ: یم شیادص زان

هدب لوق دهد: یم ناشن ار شکچوک تشگنا و دروآ ارباالیم شتسد ، شهاگن رد هریخ نیورش

! شریز ینزن هک

دنک. تحار ار نیورش اتیخلا دهد یم لوق و دنابسچ یم رسپ ارهب شکچوک تشگنا مه راهب

؟! هشاب ینکن شومارف ونم دنک: یماوا هب ور نیورش

شتشرد نامشچ اوآ

یمنمنت. شوم دیوگ:فال یم یگلصوح یب رس زا شا هناکدوک نحل نامه واب دناخرچ یم ار

نژن! فلح لدقنیا یلو

مدش. هتشخ میلب دیوگ: یم راهب هب ور دعب

یم راهب هب ور اه هچب ندرک ادج زا دعب و اوآ یگلصوح یب زا یمدنک ییولگ وت هدنخ درم

؟! نییاوا خهلا :امش دیوگ

هملا! هب نامام لیخ :هن دیوگ یم هدرک مخا اوآ

مدش... هتشخ هبلا ِنامام میلب یمدهد: همادا نابوک اپ راهب هب ور دعب

! هتنامام مدیمهف ولوچوک مناخ میلست ارباالیمدرب: شناتسد درم

فارطا نیا :اتحاال دسرپ یم زاب درم هک دورب دهاوخ یمو دنکیم اوآ عافد زا یدنخبل راهب

؟ نوتمدیدن

و دنک یم هاگن وا هب رظتنم اما هدماین ششوخ راهب هک دمهفیم درم دوش، یم مه رداهب یاهوربا



! مینزب تعاس ندموا هساو دیاب هک تسامش ملا کراپ نیا متسنود دهد:یمن یم باوج اهنآ هب

منودب متساوخ طقف مناخ! متشادن یدب دصق دیوگ: یم هنایوجلد درم دوش، یم زاسراک راهب هکیت

! نیمه

دوش. یم رود اجنآ وزا دریگ یم ار اوآ تسد راهب

هتفر و هدرکن باسح شیاجک چیه ارهب نآ راهب معًال هک یمدنام یاج رب توهبمو تام درم

دوب.

!!! ریذپان ذوفن اما دوب بیرفلد و ابیز کرتخد ، دریگ یم لکش شنابل یور یدنخبل

درک. یمن باسح ًالمدآ صا دادیمن ور یدرم چیه هکهب دوب ینانز هتسد نآ زا

دوب!!! هتفرگ هدیدان لیاتسا و پیت همه ارابنآ وا

********

دنچ هک یعوضوم هب عجار و دیایب هناخ اتهب دوب هتساوخ هنارت وزا هدرک هدافتسا راهب دوبن زا

دنک. تبحص دوب، هدرک لوغشم ار شرکف یزور

؟! دنزب فرح داوخیم یا هطبار هچ رد ریما دنادب ات دوب هدمآ رارق ویب سپاولد هنارت

دنک. عورش ات دوب رظتنم و هتسشن یلعریما یوربور

یراک راهب حلا دوبهب یارب ییاج کی زا دیاب اما اهفرح زا یضعب نتفگ دوب تخس ریما یارب

دوب. عورش نیرتهب یمدادونیا ماجنا

هنکیم شتیذا یلیخ هک هنیب یم نوشیرپ یاه باوخ مسانش یم ار راهبو دایم مدای یتقو -زا

اب هباوخیم هک اتقو یضعب ! هرادیب حبص وات هباوخ یمن سرت زا اه بش یضعب هک یروج

ونیا هدیمن باوج یزیچ چیه نم هب یدید یباوخ هچ هک مگیم مه یچ ...ره هشیم رادیب سوباک

تتسود شیپ شیربب هک ماوخ یم تزاو منیبب ، منوتیمن وراهب ینوشیرپ ...! هنکیم تیذا ونم هراد

دوب؟! یچ شمسا دوب! سانشناور هک

؟! یگیم ور نیگن -

دوب. بوخ نومه -هرا

هک.... یدبع یاقآ داوخیم سانشناور -هگا

هشب. بذعم راهب ماوخ یمن مناخ، طقف هن -درم

هک نیا لثم یمدنام، راهب حلا یارب یلعریما یریگرد و یریذپ  تیلوئسم همه نآ تام هنارت

. دریگ یم شیارب تقو هک دوب هدش مهم شیارب راهب

زا هک هنک رکف ماوخ یمن هنارت نیبب : دیوگ ب شتاساسحا زا دوب تخس شیارب ، ددنبیم مشچ ریما

نم اب ربب،دعب ور راهب و شکب شیپ ار عوضوم یروج هی تدوخ ! شیربب یاوخیم نم فرط

یمن ناونع چیه هب هنارت نیبب ! همهفن طقف یلو مشاب هتشاد روضح مدوخ هک یممینک گنهامه

! همهفب ماوخ

. دنکیم تحار ار یلع ریما ویخلا دهد یم ناکت یرس هنارت



راهب

باوخ زا حبص و مباوخب هک دوب نیا دننام مک تدم نیا رد تارییغت همه نیا دوبن یندرک رواب

! ینیبب یهاوخ یم هک روطنآ ار ایند و یوش دنلب

درک. یم بجعت دوب نم یاج مه رگید سک ره

دوب هدرک ضوع ار ما یگدنز ریسم هرابکی هکهب دوب نداد خر حلا رد یا هرظتنمریغ تاقافتا

. متشاد تسود ار تارییغت ونیا مدوب نآ طبلا نم ردق وهچ

. مدرک یم سح نافوط زا لبق شمارآ ار اهنآ مامت و دادیم دب یهاوگ ملد ارچ مناد یمن اما

قلطم یتروص و یگنر یگنر یایند همه نیا یاج نم بیشن و زارف رپ یگدنز نوچ دیاش

. دوبن

منک ودمآ تفر اتابوا تشاد رارصا واالن دوب هدرک نغدق ار هنارت دورو ریما نآ زا لبق ات

. مشابن اهنتو

وج دوب هنارت اب مدمآ و تفر نیمه دوب، هتفرگ رظن رد میارب هک ییاه  همانرب زا یکی ًال صا

فظوم ار نم و دوب هدرک یزیر همانرب میارب بصعتم و نشخ یلعریما دوخ هکنآ بلارت

منک... لمع اهنآ هب کی هب کی هک دوب هدرک

. مدرک یم یگدنز اهنآ اب یرادیب االنرد مدید یم میاهایور رد نم هک یزیچ

. مدرک یم شسح مبلق یوت هک دوب هدرک یراک اما مدید یمن دایز ار یلع ریما

دوب! اناوخان یباتک نم یارب ریما

. ینزب سدح ار شدعب تکرح یتسناوت یمن هک یزیچ !!! ینیب شیپ لباقریغ

ردههلا ارم و یمدرک رییغت شگنر و سنج مسانشب ار وا یممدمآ دوب.ات فرح ایند نم ریما

درک. یم اهر اه نتسنادن زا یا

. مدروخ یم ار مندوب هداس بوچ هشیمه نیمه رطاخ وهب مدوبن اهاردلب مدآ نتخانش نم

ملو مندوب راچد همه اب دعب و درک راچد شدوخ ارهب ونم دمآ زاونلد یمیسن دننام یلعریما

تفر. و درک

هتسکش یاه هکت و مدش رساپ هرابود دش،اما راد هحیرج مرورغ ، مدش دروخ ، مدروخ نیمز

مکش منک،رخآ ییارس  هیثرم شنتفر یارب و منک هیکت ات متشادن ار یسک نوچ ... مدز دنب ار ما

دوبن!!! دلب یقشاع هنسرگ

. دناصقر یم شزاس ره ارهب دنزونم یم زاس و دوب هدش گنر رازه ریما اهزور نیا

ار مه لباقم فرط و متشاد نیتسآ رد یباوج یزیچ ره یارب و مدوب هنارت دننام متشاد تسود

و موش نیجع میاه سرت اتاب دندرک نم هکاب یراک زا ناما ،اما مدرک یم نهپ و متسش یم

!!! نوخ زا رپ یناهد و دوش یم مبیصن ینهدوت ، ینداد سپ باوج ره زا دعب هک مسرتب



هک یسک !و مشاب مهم ! مشاب رتکد ! مشاب هتشاد هداوناخ ! مناوخب سرد هنارت دننام متشاد تسود

هک یراهب مدش و مدش گرزب میاهدوبمک اب ،نم مرادن هک سوسفا دنک! یقشاع میارب هناقشاع

... شمتسرپیم هناقشاع و متسه مریما قشاع

شیارب ار میاه تیاکش و هلگ ات دوبن یسک ، دشاب اهنآ مرگ متشپ و دننک متیامح ات متشادن ردام ردپ

. دشاب مدرد رپ لد نیکست و مربب

دایز!!! و دنرامش یب میاه دوبمک اهو هدقع

و درس یناتسمز هناتسآ رد مینازخ راهب ! راهب نم دننادب همه ات مسیونب یباتک مناوت یماهنآ اب

!!! هایس

منک. یم رپ اوآ اراب ما هتفر یکدوک دشن، و متسناوتن هک ییاهزور یاج منک یگدنز مهاوخ یم

میآ. یم شیاپ واپهب مزاس یم ارابوا مدوخ یابیز ایرو یب یایند

مامت رگناریو یلیس هک مسرت یم ! مسرت یم ، مرادن ندش هدید و ینابرهم همه نیا هب تداع نم

اپرس مناوتن رگید ات دراذگب اج هب یا هناریو نم وزا دربب شدوخ اراب میاهزور نیا یایور

موش.

هدیسر شدوخ جوا هب زورما هکنیا و مدرک یم یگدولآ باوخ ساسحا بیجع دوب یزور دنچ

دمآ. یم مباوخ مه زاب مدوب هدیباوخ دوز بشید هکنیا اب دوب

. متشادن ندیباوخ هب تداع همه نیا نم نوچ مدوب بجعتم

اتاب دهاوخ ویم دروآ یم رد یقلق دب وا اما مباوخب مناوتب هرابود ات منک یم رس هب تسد ار اوآ

. مدید یمن دوخ رد یا هلصوح منکونم یزاب شیاه وگول

! مینوت یزاب ایب باوخن هبلا نامام -

مینک. یزاب بش ات مدیم لوق تهب دعب منکب ولوچوک باوخ هی مزیزع -

باالیمدور. هقبط تمسو دیوگ یم »مه یمهاوخ و«یمن دبوک یم نیمز اپهب هنازابجل

دنک یزاب نامام شیاه کسورع اب شا یکسورع هناخ رد ات دور یم و هدرک رهق متسناد یم

ودعب مور یم شلا بند منت یتوخر مامت اب منک تحار ار یخملا مناوتب هکنیا یارب حلا نیا اب اما

یگناخ کیک ریس لد کی ندروخ زا ودعب مراپس یم مناخ هرهاط ارهب دشوا تحار یخملا هک

مور. یم ینیریش باوخ هب ریش و

هک یلعریما تروص وهب مرپیم باوخ زا هدیسرت منک یم سح متروص یور هک یتکرح اب

. منکیم هاگندوش یم رهاظ منامشچ شیپ

و مراذگ یم لبم یور رس هرابود و یمنمهد تیمها هک دیآ یم مباوخ ردقنآ ، مدوب باوخ تسم

. مدنبیم ار منامشچ



؟! یدیباوخ هک تسه یتعاس دنچ ینودیم راهب : دنیشن یم مشوگ هب ریما بجعتم یادص

تیمها یلع ریما هک مخرچ یم رگید تمس وهب هدرک یچون یلحم یب هکاب دهد یم مناکت

یمدنک. دنلب ار نمو یمندهد

منک. یم شهاگن باوخ زا رپ ینامشچ اب

دوب. هدش مباوخ محازم هک منکب ار شا هلک متشاد تسود

؟! یضیرم : درگنیم ارم شیاه مخا هکاب منک یم شهاگن باوخ زا رامخ ینامشچ اب

. مهد یم ناکت هن یانعم هب یرس تیمها ویب مزادنا باالیم هناش

. دنیشن یم مرانک دوش یمن لا یخیب

یلیخ اما دوب هدرک لا حیب و تسس ار منت مامت هک تسا بیجع مدوخ یارب مه یگدولآ  باوخ نیا

دوب! بسچلد یلیخ

باوخ زا لبق هک مدرک یم ار شرکف یتقو اما مدش ضیرم اعقاو دنکن ، مدرک کش هظحل هی

یمدش... مه دوب هدش نیگنس ما هدعم هکنیا لا متحا و مدوب هدرک یروخرپ یمک

مرامخ نامشچ و هناششا یور دوشیم جک مرس یمندنز یفرح و یمدنک یهاگن قیمع طقف ریما

زا عنام و دراذگ یم یناشیپ هب یتسد هک مورب ورف نیریش باوخ ورد مدنبب مهاوخ یم ار

دوش. یم مباوخ

! مباوخب رازب , نکن ریما موش: یم ینابصع

! یدوب باوخ مامت تعاس راهچ ؟! یباوخب منوج -

؟! مدوب هدیباوخ تعاس راهچ نم اعقاو ، منکیم تشرد مشچ

ار ممشچ ود ره نییاپ کلپ و دناخرچ یم دوخ تمس ارم ، شتسد هب موش یم هریخ بجعت اب

. دنکیم ما هنیاعم و دریگ یم ار متسد و ندرگ ضبن نا زا ودعب یمدشک

حیلا؟! ویب لسک هتقو -دنچ

ای مروخب امرس ماوخ یم اال متحا ، تسه یزور دنچ یممهد: باوج ویبحلا یممشک هزایمخ

... مدرک یروخرپ یلیخ نوچ ، هشاب مدعم ملا دیاش

دنک، یم رت کیدزن شدوخ هب ارم دشاب جبلا شیارب نم هکحلا راگنا

. دراشفیم شدوخ هب ارم دنکو یم هقلح ما هناش رود ار شتسد

دنخبل ؛ شبشما راتفر دوب!!! هدرک رییغت مه یلیخ دوب هدرک رییغت ریما منک، یم شهاگن توهبم

ال صا ! مدوب شیاه دنخبل قشاع ، قشاع ِنم اما دوب نهذ زا رود و یداع ریغ میارب ؛ شبل جنک

!!! شبل یور قیمع طخ یارب مدرم یم

. مدوب شنت یغاد و یمرگ قرغ و دوب هدیرپ مرس زا باوخ



مقاتشم نامشچ زا هکهن؛اما مدوجو ارزا ما یرارق ارم؛یب ساسحا هک مدیمهف یم شهاگن زا

! دراشفیم شدوخ هبارمو هدیشک شوغآ رد ارم نینچ نیا هک هدناوخ

. مشک یم یقیمع سفن شنترطع زا تسم

منهذ رد خر مامت شا هنادرم تروص ات منزیم رانک ار شا یناشیپ یور هدمآ شکرس یاهوم

منک. کح

. درگنیم ار متروص مامت شیاهمشچاب

ریز رد هک دوب یتسد ترپ نم ساوح مامت و مدرک یمن یهجوت اما دوب کوکشم شیاه دنخبل

دوب... هدش شتآ هروک هک ینت دنازوس یم ار منت تشاد مسابل

. دوب دلب مه یدایز دوب اردلب نم ریما

دوب! رب ارزا منت فعض و توق مامت

ونم دوش یم شخپ متروص یور و دهد یم نوریب ار شسفن ، متروص یوت شرس ندروآ اب

مدنب. یم مشچ شیاه سفن مره و امرگ زا

دوب. هدش سیخ قرع زا مرمک هریت

. مدوب هداتسیا یدنلب یور هک راگنا

! مدشیم هدنز و مدرمیم شتکرح ره هکاب تشاد ار منتشک دصق درمان ، درب یم مشوگ یوت رس

ینک!!! یم مکحم وتاپ یاج یراد رتدوز مدرکیم رکف هک یزیچ نوا !!!زا ریما کجورو _

دوب. موهفمان دوب؛ لکشم میارب شفرح کرد ، دیوگ یم هچ ممهف یمن

! مدوب هدنام ریما « ریما کجورو » نامه یوت

و شیاهبل تکرح و یمدنک مناجار دصق زاب ریما ، مدرک کش ما هدش غاد یاه هشوگ الهب صا

!دب راهب دتفا: یم هدنخ هب ریما هک دنیشن یم مندب رد یزرل ، دروخیم مشوگ هب هک نآ یسیخ

!!! مریمیم تگنرشوخ یاهبانع نوا یارب مراد ملدو وت یتخادنا یسوه

شدوخ لوق هب نوخیبش یمحر چیه نودب مه ریما دشک یم دنلب قوب اب فاص طخ کی مزغم

!!! دشکیم ارم دنزو یم میاهبانع

یم شتآ یاه هزادگ زا یا هروک ار منت میاهبل یور شیاه بل یسیخ و دسوب یم ومالمی مرن

دنک!

. دریگیم یزاب ارمههب متاساسحا و دیسوب یم ساسحا اب سکعرب دوبن نشخ شندیسوب

! نیگنس مرس و دوب هدش غاد منت

. دوش یم هتخود مهاگن رد شرامخ نامشچ و دوش یم ادج یا هظحل

درک. یم هناوید ارم تشاد شیاه مشچ قرب و دوب تسم

؟! یتنعل ینک یم راکیچ نم اب یراد : درغیم هدش تفچ ییاه  نادند اب

! دریگ یم ماک یتفاطل و یمرن چیه نودب دنکو یم متروص دنب ار شناتسد تفجراب نیا

ارزا شیزاب قشع هرابود و یمدنک ممیظنت شیاپ یور و یمدنک مدنلب اوه ویب دسوب یم نشخ

. دریگ یم رس



داد. یمن مه ندیشک سفن هزاجا یتح هک دیسوب یم یروج

. تشاذگ یم راگدای هب یهایس یاهدر منییاپ بل زا شقیمع یاهماک متشادن کش

نت ودرک یم بارخ ار حملا تشاد شندیسوب ؛ دنیبب حلا نیاوتارام و دسربرس یسک مدیسرت یم

رت! تسس ار متسس

دوش. یم بیصن شینابصع و ومخا تروص هک موش یم ادج شزا

داین؟! یسک منک: یم همزمزو مسرت یم

. دهدیم له بقع هب ارم وسملاو زا دوش یم هتفشآ

سک یگیم مدعب ! یرامخ وت یرازیم یمدنز:ونم داد هرابکی وهب دشکیم شتروص هب یتسد

. هشاب بوخ یلیخ دایب یسک ینارگن ! دایمن

یهار و دنکیم مدنلب یبرضاب ودزادنا یم میاپ و ندرگ ریز یتسد مه یروابانو تهب نایم رد

. دنکیمن میاهغیج هب ییانتعا یتح دوشیم باال باوخ قاتا

یم ار مسفن شنت ینیگنس و یمدنز همیخ منت یور شسابل ندروآرداب و دنکیم مترپ تخت یور

درب.

!! مسرت یم

یروابان نایم رد هک دریگ یم یزاب ارهب میاهبل تمی ابمال ردقنآ اما دوش یم مسرت هجوتم

ار یندنامدای هب بش و موریم شیزاب قشع یاپ واپهب منکیم شیهارمه روش و شطع اب مدوخ

ارهب ونآ دوش کح منت یاج یاج رد شراگدنام یاهدر مراد تسود یتح و مینز یم مقر

!!! مربب یراگدای

« یوار »

دنک. یم بلج ار شهجوت ششوغآ رد راهب هدش هلا چم مسج دنکو یم زاب مشچ

تساوخ یم شلد دیآ یم هک شدای . دروآ یم شنابل یور یدنخبل کرتخد یهارمه هب بشید دای

دنک. شیاتسو دوخ حبص ارات کرتخد نانچمه رگید راب

دنک. شتیذا یمک تساوخ شلد ، شدوب هدید ندیباوخ عضو هکابنآ زورید

هچدب هک تسناد یم اما دنک رواب تساوخ یمن هک دوب یریگ لکش حلا رد شنورد یتاقافتا کی

! دوش کیرش یسک اب تسین رارق ار راهب بوخ هچ

اپرس هرابود ات دنک شکمک دوب رارق ، دوب هدیشک هک ییاهرجز مامت شاداپ و دوب شتمینغ راهب

دوش.

و گنشوه اصوصخم دنروخب هطبغ وا هب همه هدنیآ رد هک یسک دشیم یباسح مدآ کی دیاب راهب

!!! زانهب

ار شا هرمث مامت هلصوح و ربص واتاب دیسر یم اهنآ هب یکی یکی دیاب و تشاد دایز همانرب

. دنیبب

دیاب مه همه زا رتشیب و درکیم مضه اه نآ دیاب هک دوب هدش یصاخ الت وحت راچد شیگدنز

یمدوب. راهب بقارم



دوب هتفرگ ،دای دزرلب اهداب نیا اتهب دوبن یدیب وا اما دننزب شنیمز ات دندوب نیمک رد نانمشد

یگنادرم مسر زا دیاش دوش، هدید هکنآ نودب دنزب رجنخ تشپ وزا دشاب رامزوم ناشدوخ دننام

... دشیم راتفر ناشدوخ نیع دیاب تعامج نیا اب اما دوب رود هب

. دنکیم ششزاون و دتفیم شا هدیرپ گنر و دیفس تروص هب شهاگن

... ددنخیم

! دوب هدز هناوج هزات هک یسح راگنا و تشاد قوذ شلد

دوب!!! ابوا راهب یاه نیلوا مامت و تشاد راهب یور هک یتیکلا م

رارکت هک تسا یلوا راب مه زاب راگنا هطبار ره ندرک رارقرب ،اب درکیم رورغ ساسحا

. تفرگ یم جوا شنوخ نیلا نردا یسامت ره هکاب کاپ و دوب رکب شراهب هک سب ،زا دوشیم

مامت اب یتح دوب لا حشوخ ردقچ دوش. مکحم شیاپ یاج هک دنک یراک دوب رارق فیرظ راهب

دنک. دنبیاپ ار راهب تسناوت ،یم تشاد رس رد هک یموش یاه هشقن

اب دناوتب ات دشاب کرتخد یارب هرابود یعورش تسناوت یم نیا اما راهب نس دوب مک دوب تسرد

... دشاب مکحم دوش وربور دوب رارق هک الیت کشم

دوب!!! هدرک راهب ونت دوب هتخود و دوب هدیرب

دوب هدرک لوغشم ار شنهذ هک یعوضوم نآ دروم رد یرظنراهظا هکنیا نودب دوب! هاوخدوخ

. تفرگ یم میمصت مهوا یاج دنک وسلا راهب زا

. دشکیم راهب یاهوم رسو هب یتسد

! شیاهبانع و ندیسوب یارب دشکیم رپ شلد

. دریگ یم اهنآ زا یقیمع وماک دوش یم مخ

دادووا یم خر شفارطا و رود تشاد هک یتاقافتا زا راهب یربخ یب نیمه یارب تخوس شلد

... تشادن ربخ مه شحور

. دنزن بیسآ شتسد هب شنت ینیگنس اتدنک یم رود مارآ ار شا هتفرگ چگ تسد

دوب. فیرظ کرتخد هک سب .زا دوشن دراو شتسد هب یبیسآ هک دوب بقارم مه بشید مامت

. درپب شرس زا باوخ یمک ات یممدلا شیاه مشچ ارهب شتشگنا

ندید اب دور یم نآ تمس هب دوش یم رت تحار شراک راگنا شهارمه یشوگ ندروخ گنز اب

؟ یدش مباوخ محازم یحبص لوا یراد راکیچ دهد: یم باوج ار یشوگ هنارت مسا

مشچ،ایب مگب و مشن ریخ هب تسد ات هرادن کمن هک هنکشب نم تسد :نیا دوشیم سخت هنارت

یمز! ال سانشناور مه تدوخ دنچ هتنز!!!ره هساو تسین هک وت هساو هتبلا متفرگ تقو تارب

الیل! نگیمن ینزن فرح دوش: یم جک شبل

و ینک یمن هدافتسا وت هک مینک،نیا هدافتسا شزا ات هداد نوبز ادخ مینودیم ام هک ییاج -واالات

!! هتفرن دازیمدآ هب تزیچ چیه هک منودیم اما منودیمن هگید

؟ یتفرگ تقو یک هساو دنک: یمن هنارت یاه ترپ و ترچ هب یهجوت



دعب!اما هتفه : دیوگ یم و دزادنا یم رگید یاپ یور ار شیاپ و دنیشن یم لبم یور هنارت

وهی هساشناور نیا هک هنکن ماج کلفط ات شمنوباوخب کمن بآ یوت مکی دیاب شلبق هک ینود یم

! هدموا اجک زا

؟ یشب رتچ اجنیا یاوخیم ینعی -نیا

مدمآ و تفر هساو ! بانج منوخ بحاص مدوخ دنک:نم یم شتشاک یاه نخان هب یهاگن هنارت

یم هجنر مدق مراد هک راهب دوخ رطاخ هب رتشیب منوا مبوخ یلیخ نم هک نوچ اما متساوخن رظن

نوا اب لئاسم نیا زا دنک...ادج ناج شون تنز تخپتسد زا مه مدب راختفا مه ات مایم راهان منک،

!!! عهیلا شتخپتسد شولوچوک دق

هک.... هتخوس ردپ تحور -وت

و هعماج یوگلا !امش هدیعب امش زا فرحاه نیا رتکد بانج : دنکیم عطق ار شفرح هدنخ اب

دیاب.... نیناناوج

مک! ترش گس مخت -

ینک! عطق هگا راهب نوج -

دنک... مسق ار راهب ناج تشادن قح هنارت ، دنکیم مخا دادو تمسق

؟ هتیلا ح یروخب مسق و راهب نوج یرادن قح تقوچیه هنارت نیبب ! تقوچیه هگید -

دوب،مه هدش ریسا شلد و دوب هداد بآ ار دنب ریما ، دنکیم روج و عمج ار شدوخ هنارت

! مدرک یخوش یشیم ینابصع ارچ دیآ: یمرب ییوجلد ددصرد ! نارگن مه دوب لا حشوخ

! تسین گنشق مشیخوش یتح -

... ریگن لد هب هگید مدنورپ یچ هی :اباب دوشیم هدنامرد هنارت

! هسوبیم ور تتسد هک تسه مه هگید عوضوم :هی دشکیم یا کالهف فوپ ریما

:یچ؟! دوشیم عفلا هنارت یاکخاش

هب یهاگن ، دنزب تساوخیم هک یفرح نتفگ یارب دوشیم بذعم یمک و دشکیم یقیمع سفن ریما

هلماح راهب منزیم سدح : دیوگیم هتسهآ و دریگیم هلصاف وا وزا دنکیم باوخ رد قرغ راهب

؟! هشاب

:یچ؟! دوشیم تام و شیک هنارت

! یدینش هکینومه ! ضرعم و -یچ

یرظ ونت شمک نسوسلا نوا اب راهب ینعی -

؟! هیکلا ندش هلماح هگم ال صا ؟! تسا هلماح هفیعض ردقچ ینودیم تدوخ هک یف



هدش؟! :حاالهک دوشیم یبصع ریما

هگید ! همهم نوتاج هی طقف هک ادرم امش نیشب یدرم یب یهلا :یا دیوگ یم رت صرح رپ هنارت

ولج یتسنوت یم ؟!ای یدوبن دلب یریگولج مسا هب یزیچ و یرتکد ترس ریخ هخآ ! شیقب قل نوک

..... یزیرن ور اباحاص یب نوا و یریگب و تدوخ

نزن فرح تنپوک زا رتشیب وت! ینکن رز رز مه رس تشپ ردقنیا هک منک تفخ ای یشیم -هفخ

و یفارگ ونوس وهی یریگیم شیامزا هی تبطم ربب مراهب یدموا ، مهوت هریم نومه هکدبکال

؟! یگب شدوخ هب یرادن قح اما هنیاعم هی منودیم هچ

هیتیعضو هچ وت هک هنودب هراد قح هچب نوا یچ؟! ینعی ریما : دیوگب هچ دنامیم رابنیا هنارت

؟! همهفب یاوخیمن هک هتا هلک وت یموش هشقن !هچ ریما یتسپ یلیخ ؟! شهب مگن یگیم وت تقونوا

مک! ترش ، هدموین وت هب شیلوضف هک -متفگ

اب قح امامت هک دیآ یم شدب شدوخ زا یا هظحل یروابان مکلا ورد دنک یم عطق ار نفلت

دوب. هنارت

هناهب وهب دنیآ یموا تمس هب نانز بلابلا شندید اب راتسرپ ود دوش یم هک ناتسرامیب دراو

ریما هجوت یربلد و هوشع یمک اب دنناوتب دیاش هک دنسرپ یم ییاج یب یاه وسلا رامیب هدنورپ

هلصاف بال دزادنیب اهنآ هب یهاگن یتح هک دوب افرح نیا زا رت ریگ تخسریما .اما دننک بلج ار

. دوریم شقاتا تمس هدرک یچیق ار ناشمد

و هدرک نازیوآ یسابل اج وهب هدروآ نوریب ار شتک هک درذگ یم زیم یور ار شفیک

. دشوپ یم ار ششوپور

... دوب درس مه زاب اما دوب هتفر اوه یدرس زا یمک دوب هامدنفسا

وا هکنیا ای دنزب مقر وا یارب ار یزیچ هچ هدنیآ دوب رارق هک نیا دوب راهب لوغشم شرکف مامت

زاب ندز رد نودب ار رد همیسارس دازهب هک دورب نوریب شقاتا زا دهاوخ یم دنک هچ دوب رارق

دوش. یم لخاد و هدرک

دنک. عورش اجک زا تسناد یمن هک دوب هتفشآ ردقنآ دازهب اما یمدنک شهاگن بجعتم ریما

هتچ؟! یباسح :درم دیوگ یم هبوا بجعتم ریما

زانهب ...! زانهب : دیوگ یم همدقم چیه نودب و دنک یم شا هتفشآ یاهوم نوا رد تسد دازهب

هنک... تبحص شاهاب ات ددرگ یم راهب بندلا هراد ! هناریا

. دنکیم تیاده نامتخاس لخاد ارهب راهب ، هنارت

. دوشیم دراو لزلزتم یاه مدق اب کرتخد

باوخ وزا هداد شوگ هنارت فرح هب شیتم سال زا لماک پاکچ یارب ات درک لوبق ارچ یمندناد



دوب هدمآ و هتشذگ ششوخ

. تسا هدرک یهارمه ار هنارت طقف هک دهدیم یرادلد ار شدوخ رابود زاب اما

. دوب هاگشیامزآ باالی هقبط هنارت بطم

. دریگب ار تاشیامزآ باوج هنارت هک دش رارق و دهدیم ار راردا و نوخ لماک هنومن

دنور. یم نوریب هاگشیامزآ زا

... دوریم یهایس شنامشچ و دریگیم عوهت وحتلا هجیگرس یمک راهب

غارس و ددرگیمرب هاگشیامزا لخاد وهب دریگیم ار کرتخد تسد و دوشیم حشلا هجوتم هنارت

. دنکیم بلط یدنق بآ ناویل و دریگیم ار اتیزآ شتسود

راهب دروخ هب ووا هداد هنارت تسد وهب هدرک هدامآ ار یدنق بآ ناویل راهب حلا ندید اب اتیزآ

. دهدیم

. ددرگیمرب یدودح اتراهب هتفر تسد رناژیزا

دناوتب ات دوب یردقنآ شا هبرجت نوچ تسا رادراب امتح کرتخد هک دربیم یپ راهب ندید اب اتیزآ

شندب دوب مولعم و تشاد یمک نس کرتخد هک دوب نیا زا شدب حلا اهنت ،اما دهد صیخشت

. مدرک یم ار شرکف یتح هک تسه یزیچ نآ زا رت فیعض

هدرب تحارتسا قاتا ارهب وا هنارت کمک واب دتسرفیم شزور حلاو نیا یناب و ثعاب هب یتنعل

. دیایب اج حشلا یمک ات

. دربیم نوریب وهب دشکیم ار هنارت تسد

؟! یدروا تدوخ هارمه هک هیک هرتخد -نیا

یمندرک رواب یسک نوچ دربب ساالیر یلعریما زا یمسا دیابن هک دنادیم و دنکیم یچون هنارت

! دشاب هچب ردپ درم نیا

! همتسود -

؟! یراد نسوسلا نیا هب تسود اتحاال یک -زا

هیچ؟ تباسح فرح حاال یمدنک:بخ شنیس یاپیلچ ار شناتسد هنارت

! هرادراب هچب نیا همولعم مه نداد شیامزا نودب -

نک! قطن دعب هشب مولعم شیامزآ باوج رازب لقادح دوش: یم ار شبل و دنیبیم مشچ هنارت

! هرادراب نیا مگیم یمهفیمن -

داوخیم ملد یلیخ : دهدیم همادا یتوراب دننام اتیزآ هک دنیشن یم قاتا رد رانک یلدنص یور هنارت

!!! هتشاک هوگ هکهنهی لگ وهب هدرکن محر هچب نیا یگچب هکهب هیروعشیب مودک راک منودب



. دندوب ناهد و کاچ یب شدوخ دننام مه شناتسود ، دزگیم بل هنارت

ردام دوب دوز زونه و درکیم کرد ار راهب شندوب نز ببس مههب ووا اتیزآ هب یمداد قح اما

!!! شیارب ندش

هچب نیا ندرک دنباپ هساو عفال هک هراد مه رت هوگ یاباب هی هوگ نیا یهتنم یسانش یم و شمدا -

!!! هشکب مدآ یتح هنکب یراکره هرضاح

هنکن ور هچب هکهی ننک شرس وت کاخ دیوگ: یم صرح رس وزا یمدهد شغامد هب ینیچ اتیزآ

ات شندرگ رود متخادنیم و مدیربیم و شییاج هی مدوب رتخد نوا یاج نم رگا ! شتسد تلآ

! هنکن ادنباپ نیا سوه هگید ات هشب نارگید تربع

هگب! وت شهب هرادن تارج یسک هک هراد هبذج ردقنیا بصم ال -هخا

!!! هگید خاالهق هوگ وگب یکراب هی -ایب

!!!! هدیر واال هوگ زا رتدب هجرد دنچ -هی

یسک هساو اه هخسن نیا زا هگید ات هشب میقع هیحان تفه هللازا شیا سپ ! رتخد نیا تخبدب -

. هچیپن

دنک توکس دوبن روبجم رگا ... دریگب یلعریما رپ هب شرپ هنکن ادخ و ددنخیم صرح زا هنارت

رگید دنیبب تساوخ یم تقونا !!! تسه ساالیر یلعریما یروز نز هچب رتخد نیا هک تفگ ،یم

واایهن؟!... یارب دهدیم کاچ هنیس اتیزآ نیمه

بل تلا جخ زا دتفیم ادص هب شمکش یتقو و دوریم فعض شلد ، دوب هدش رتدعاسم راهب حلا

دازحرف یهار راهب واب دنکیم نینج راثن شلد وت ییومکش و دنکیم یا هدنخ هنارت ،اما دزگیم

... دنوشیم

مه فاصن وواال قحلا و دروخیم دوب هتساوخ هنارت هک یشرافس تلمع زا تذل و اهتشا اب راهب

... درک ندروخ هب عورش مه دشووا کیرحت شندروخ مهاب هنارت یاهتشا یتح دوب هزمشوخ

دبتسم ردپ یاپ اج تشاد هدماین هچب نیا تشذگ شنهذ وزا یمدنام راهب یروخرپ توهبم هنارت

!!! تشاذگ یم شهاوخدوخ و

نطب رد نینج نآ ریصقت و دوبن دازحرف رکب یاوه صتخم ندروخ تذل نیا دیمهفیم راهب رگا

؟! دادیم همادا ندروخ هب تحار ردقنآ مه زاب ایآ دوب شدوجو

زا اما دراذگب نایرج رد ار ووا دیوگب وا هب تساوخ یم و دوب راهب شیپ شنهذ و رکف مامت

. دیسرتیم یلعریما



... دنیایب اجنآ مههب زاب هک دهاوخ یم هنارت وزا دنکیم رکشت شا هناحبص تباب راهب

یمدنک... لا بقتسا داهنشیپ نیا زا یکمشچ مهاب هنارت

ندید واب دنکیم زاب ار مایپ یشوگ نیپ ندرک زاب زا دعب و دوشیم دنلب هنارت یشوگ کمایپ

... دوشیم غاد و درس رابکی هب شنت مامت تبثم باوج

و یمدنک ریگ راهب نادنخ هاگن هب شهاگن و دوبن اما دشاب غورد اهنآ همه تشاد رواب هک راگنا

... دنکشیم نورد زا

، دروایب رگید هچب مههی وحلا دنک تبظاوم رگید یکی هچب زا دیاب هک دوب یک رتخد نیا رگم

؟! تسا تره رهش هکنیا ای تسا هندرگ رس رگم

. تسا راهب مان هب هعرق راب ونیا دتفیب قافتا تسا نکمم یزیچره ایند نیا ووت دشاب مه دیاش

شوماخ ار شیشوگ ، ندروخ کیت ضحم وهب دتسرفیم یلعریما یارب ار شیامزآ باوج

. دنکیم

. دنیبب ار یلعریما تساوخ یمن و دوب ینابصع

. دروخیم گنز راهب یشوگ

. دوب هدز گنز راهب هب هدادن باوج وا هدید یتقو ... دنزیم دنخزوپ

. دشاب باصعا یور یلیخ تسناوت یم درم نیا

یمددنب. شقن شنابل یور مه یدنخبل و دهدیم باوج ار یشوگ راهب

؟! یتشازیمن شدنز هدروآ ترس هچبالیی یتسنود یم :رگا دیوگیم دوخاب هنارت

. دهدن بآ ار دنب ات یمددنب مشچ شندوب هداس و راهب ییانثتسا تیعقوم یروآدای اب دعب

ناج! ریما -سالم

؟! هرذگیم شوخ ؟ هبوخ حتلا اموناخ موناخ -سالم

ینودیمن ریما یاو ، میدروخ تلمع ودازحرف میدموا هنارت خیلا!اب تاج یمدنک:هرا قوذ راهب

دوب! هزمشوخ ردقچ

تبثم باوج زا ردقنآ ارچ تسناد یمن و دوب هدش ومکش یباسح شکرتخد ، ددنخیم ریما

. دشیمن شرواب و تسا لا حشوخ

! ریما لد زیزع تناج شون -

مه ًادعب ، سب و تساوخیم هک دوب کرتخد اهنت دنک. وداج ار کرتخد تاملک اب دوب دلب ریما

. دنکن شوماخ ار شا یشوگ رگید ات دسرب هنارت باسح هب تسناوت یم



یاج هک مدرک یروخرپ ردقنیا ارچ ریما منودیمن :اما دنکیم رود شرکف ارزا وا راهب یادص

... مدروخ مه هنارت

دنک. دروخ ریما رس یوت ار یشوگ دنکو هیرگ تساوخیم شلد و دینش یم هنارت

؟! تساجنیا یاوه و با رطاخ هب دیاش -

؟! مموناخ تمربیم مهزاب یشاب هتشاد تسود دیاش! : دنزیم بل ریما

ار ششوگ شبلق یادص و دونشب »ار مموناخ » ظفل دوشیم رگم دنکیم طوقس راهب لد رد یزیچ

... دنکن رک

. مراد تسود هیعهملا ریما :یاو دوشیم ناراب هراتس شنامشچ و دوشیم لا حشوخ راهب

. دوریم شا هقدص نابرق شلد رد راهب و دوشیم دنلب ریما هدنخ یادص رابنیا

منک! تپچ همقل اتهی یراد مسود وگب مور یولج یگیم تسار هگا هتخوس -ردپ

دوب، اردلب کرتخد مامت دنکیم سح یلعریما

:هن دیوگیم شزان یادص اب دعب و یمدنک شهاگن بجعتم هنارت هک دهدیم شندرگ هب یبات راهب

؟! ینکیمن ما همقل یمنمگو هکنیا

و دزادنا یم اپ یور اپ شیلدنص رب هیکت و دنکیم ادج ششوگ زا یمک ار شتسد یشوگ ریما

! تبیج وت یراذ یم مه ونم هرذگب هگید حابص !ود یمدوخ فرشیب : دنزیم بل

راهب تساوخ ،یم هدرک ارمگ شیاپ و تسد و تسا نایم رد کی شبلق نابرض حلا تسناد یم

!! تساوخ یم دوخ یارب ار راهب ساوح و ناج مامت ، دشکب تسد وا زا دناوتن ات دنک راچد ار

یمنمیش! مه امش هکیچوک تشگنا ام اقآ!وگن -وگن

مکیچوک تشگنا مگب منوتیم تمدید یتقو اما مشاب رادیرخ منوتیمن عفال هک زیرن زان ردقنیا راهب -

ایهن! یشیم

ار یشوگ هاتوک یظفاحادخ کی دعب و دنزیم یرشت ریما هک ددنخیم دنلب هناتسم راهب

. دنکیم عطق

*******

ریما هب گنز یناهگان میمصت کی رد شیشوگ ندرک نشور زا ودعب دنکیم هدایپ ار راهب هنارت

دنک... تبحص ابوا راهب هب عجار دهاوخیم هک دیوگ ویم دنزیم

ار دوخ سناش ای دهد ماجنا هک هدوب یراک هک دنک مارآ ار شدوخ تسناوت یم لقادح

دنک.... ناحتما

دوب. هتسب ور ارزا ریشمش انلع و دوب هتسشن یلعریما یور هبور

هریخ هنارت هب دوب هدرک مهقالب رد شناتسد هک حیلا ورد دوب هتسشن شزیم تشپ یلع ریما



... دوب

مگب ماوخ یم اما هیچ تامیمصت هکنیا اب ینک رکف مدروم رد یاوخیم روج هچ تسین مهم -مارب

تسین یزاین و هراد یبقاوع هچ نس نیا وت ندش رادراب ینودب و یرتکد مه تدوخ اال متحا هک

نوچ... ... نوچ مگیم اما مگب نم هک

یچ..؟! نوچ : دنکیم مکحم یلدنص ارهب شا هیکت ریما

رازب لقادح و هرادن تقاط راهب فیعض ندب ! هرایب ایند هب ور هچب نوا راهب هک هاوخن ریما -

؟! ناه شینوبوکیم ییاجره رس ود بوچ یدرک و نوا ارچ هنوتیمن راهب دعب! هشب سشلا تسیب

دراو ور هگید یکی یراد ارچ هراد دوبمک ، هتبحم ،بندلا هتخیر مهب راهب هیحور یگیم یراد

هک هدوب یچ راهب هتشذگ یمهفب رازب لقادح ؟! هشب یچ هرارق تسین مولعم هک یمینک ایند نیا

یریظن یب ردام هنوتیمن و هرادن ور المز یگدامآ راهب ینک! نیمضت و شا هدنیآ ینوتب یتح

هچب نوا و تدوخ رس هب یچ یراد ،وت تسا هچب زونه راهب ! هدوبمک زارپ شدوخ نوچ هشب

هیچ؟! زانهب نوا وتو قرف سپ ؟! یرایم

. یمدرک عافد راهب وزا دزیم فرح سفن کی هنارت

یزیچ تساوخ یم شدوخ نوچ دنک لوبق تسناوت یمن مه زاب اما تشاد لوبق مه شیاهفرح مامت

ار یسک رگا یتح دنک شکرت راهب هکنیا زا دیسرتیم نوچ دنک. مکحم ار راهب یاپ یاج ات دشاب

! تشادن

! هگید سک چیه هن وت !هنهب هرادن یطبر وت -هب

... تسه شزرم دحو یب تینابصع زا ناشن یلعریما خرس تروص و دنامیم هنارت

شرکف هک هچنآ زا رتدوز هشیم ثعاب وت یهاوخدوخ ؟! ریما هیچ ینودیم دوش: یم دنلب تحاران

هراد هگن ور هچب نوا تسین رارق راهب شندیمهف ضحم هب نوچ یدب تسد وزا راهب ینکب و

...کالیم...کال هنارت دحاو و دحا یادخ کالیم...هب یاوخب رگا و راین رد یزاب هطیلس هنارت -

! یدرک اضما و تدوخ گرم ... ینزب فرح یم

ردقنیا ادرم امش ارچ ! گرزب ساالیر یاقآ دروخرب تهب هیچ : دنزیم داد یتحاران روز زا هنارت

؟!هن هیگنودرم نوشن نینکیم رکف هک نوتتشوگ هکیت نوا ؟ ناه نیزانیم یچ ؟هب نیهاوخدوخ

نوتاپ یاج هچب هی نتشاذگ اب نیاوخیم نوچ ... نیرادن و گس فرش اما هراد مگس و نوا منوج

اهدرم امش ریما هنای... هراد مه یرظن راهظا قح منز نوا نیگیمن هگید و نینک مکحم و

همیتی رتخد نوا هدن... شباذع ریما ، تسین باذع همه نیا قحتسم راهب !!! نیتفاثک ، نیفرشیب



نوا قح ادخ هک شنومرد یب درد وشن یشاب شدرد مهرم هکنیا ضوع ، شرس وت هدز مه ادخ

! نوریب هشک یم تموقلح وزا رتخد

دنزیم زیم هب مکحم و شتسد ود هک ییاج ات دشیم زمرق رتشیب و رتشیب شتروص هظحلر ه ریما

اجک زا یمهفن هک منکیم تهل یروج مدوخ اج نیمه هک روخن یدایز هوگ : دنزیم هرعن و

نم هساو و ینزیم رز هک ینودیم یچ وت مهفن روعشیب هخآ ؟! هرآ مرتمک گس زا !نم یدروخ

اتدنچ هی دش روجنیا ،حاالهک شگنت مرازب هچب هی مراد تسود ال صا ، ینزیم تفم ای فرح

یطبر وت الهب صا ؟ یگیم یچ طسو نیا ،وت هنوراخب و شرس هنوتن هک مراذ یم مه هگید

و مربیم و تاپ ینزب فرح تنپوک زا رتشیب و یشکب نوشن و طخ نم هساو یاوخب !!!هگا هرادن

!!! تتنیبن هگید مه دازهب هک منکیم یراک یتح ینک ودمآ تفر راهب اب یا هظحل مراز یمن

واب :نم دنکیم یلعریما راثن مه یشحف و دشکیم هک یغیج هکاب دوب هنارت یور راشف ردقنآ

یتقو یلو مرادیم هگن و میتسود تمرح اما منکب اهراک یلیخ مدلب منم هک نکن دیدهت دازهب

شاب رظتنم یمنهنیب ور یسک تدوخ زج تامشچ هک تتفرگ رورغ ردقنوا و یمهفب یاوخیمن

...؟! دایمرب شتسد زا ییاهراک وهچ تساجک ادخ ینیبب تدوخ یاه مشچ اتاب

ار یلعریما و ددرگ  یمرب ار هدمآ هار رابکشا ینامشچ واب هتشادرب ار شفیک هیناث مدص رد

! دراذگیم اهنت ، دوب هدرک تسرد دوخ ناتسد هکاب یخزرب نایم

دوب. هدروخ هرگ مه رد مگردرس کالیف دننام ناشیگدنز

... راهب یاه هدنخ زج دوبن شدارم قفو رب زیچ چیه

تسود و دربیم تذل نا ماجنا زا هک ییاهراک و یگدنز هب تبسن شدیدج ساسحا زا راهب قوش

. تشادیم

. تشادیم تسود ارمه شیاه یزاب نابز و اوا

ای دازهب زا هک دوب نیا یپاپ مادم و تشگیم راهب زا یسردا و مسا بندلا رد هب رد زانهب

. دریگب کمک یلعریما

. دیدیمن دوخ رد ار نز نیا ندید ناوت یلعریما

دوبن رارق وا دننام اما دوب مه شدوخ هک یزیچ دیاش ، تشادنپیم هاوخدوخ و رورغم ار وا نوچ

! درذگب شدنزرف زا

، دروایب شراک یارب دهاوخب یهیجوت ای یفرح هچ ال صا و دنیبب ار راهب دهاوخب هکنیا لیلد

دوب. مهبم یدایز هکهن یمک

. دشکب ار دازهب تنم دوب هدش ثعاب مه هنارت ینیگنسرس و رهق



. دنزیم شتا یراگیس و دتسیا یم هرجنپ رانک

هک دشاب هتشاد یا هتشذگ زا یفیرعت هچ تسارارق هک تسا زانهب لوغشم مه شرکف نامزمه

. دوشیم راهب یگتخیر مهب ثعاب هک تسا خلت ردقنا

دما؟! یم رانک ابنا روطچ راهب ال صا

. دشکیم هلعش مشخ ، دوشیم ینابصع

! هبرجت ومه تشاد مغ مه سهلا هاجنپ ینانز دننام اما تشادن رتشیب سلا هدجه هک یتسار هب

... تسنادیم راهب دوخ اهنت هک یتایبرجت

. دادیم ناشن شا یعقاو نس زا رتمک یلیخ هچب ود دوجو دوب،اب ناوج و ابیز مه زونه زانهب

تسناوتیمن ووا دندیکمیم ار شناج دنتشاد هروخ دننام هن! وا یاهرکف اما دسریم اهتنا هب راگیس

، دنزب یفرح

دوب رتدب همه زا نیا هک هدرب ییاهوب ناخرهچونم دوب هتفگ ! شردپ ، سابعریما رگید فرط زا

؟! دندیمهفیم رگا وا رب یاو مه اعقاو ؟!و دندیمهفیم رگا و

. ددرگیمرب شتمس هب نامزمه ووا دنیشنیم شا هناش یور دازهب تسد

؟ یتسین نوزیم نیچمه هدش؟! -یچ

حاال یلو رذا!!! نتفر دوجو اب یتح دوبن یخملا نیع مدرک یگدنز رمع :هی دنزیم یخلت دنخبل

هی مناخرهچونم هگیم ماباب زونه !هزات هدرک نوکیف ونک میگدنز لک هک هچب فلا هی یوت مدنوم

شلد رو مرب هک اوه ور هتفر شسف و هدنوسچ رهق هک مه وت نز گنل مرو نوا !زا هدرب ییاهوب

! شتسود شیپ هربب و منز دایب منکب و شسامتلا

منز!!! حاالدش ینامز هی هدوب تروبص گنس : ددنخیم یکمن دازهب

هرادن هگنل هک هیرونوج شوت ، زادنن شرهاظ هب !هاگن ینودیمن هک هینج مخت هی وت یلوک نز -نیا

،ها!!! نومزوک هساک وت هدیر ، هشتسد مراک هنودیم فرشیب ! گسردپ

؟! یشاب هدرکن منز راثن یزیچ هدنوم هگید -

منک لمحت دیاب ور شندرک سچ نیا یهتنم هدنوم هک شیندنوم : دنکیم یا هتسخ هدنخ یلعریما

! مراد شتسد راک نوچ

ریما تسنادیم نوچ و دوب نیمه شعضوم اقیقد مه هنارت و دهدیم ناکت فسات هب یرس دازهب

رارق ود نا نایم هک شدوخ تخبدب و دزادنایب ندرک طلغ ارهب وا تساوخیم دراد شتسد راک

... دادیم همتاخ مرن گنج نیا هب دیاب هک دوب شدوخ رخا رد دوب هتفرگ

؟! هشاب هنارت اب قح ینکیمن رکف -بخ

زیچ کی ماکال نیگیم هک یا هلئسم نوا : دنکیم مخا دازهب طبر یب وسلا هب بجعتم یلعریما



! هطوبرم مدوخ وهب هیصخش

نیا هک نییاپ ایب نوطیش رخ زا ادخ یاضر ضحم یلعریما : دهدیم تسد ارزا ششمارا دازهب

راهب هب هک یلئاسم و ینیبیم و تدوخ طقف وت هراد قح هنارت مگیم مراد !!!نم هناتسکرت هرهب

؟ یتفرگ هدیدان معال ور هشیم طوبرم

رس زا مه هک دیوگب یغورد دوشیم راچان و درادن ار رگید شنت کی باصعا ، ددنبیم مشچ ریما

سپ هدش، یچ ینیبیم وحاالمهک دوب هتفر رد متسد :زا ددنبب ار اهنا ناهد مه دوش عفر دوخ

ور تنز لثم و شکب ورد نم وت نکن ورف هتسد ات هگید وت تادخ یاضر نومه ضحم

ات هنک یزاس هنیمز یروج هی دیاب هک نزب ور هنارت خم ورب اهفرح نیا یاج !هب شابن باصعا

!!! شتسود تقورس هربب و راهب

رد شتسد زا دیوگیم تحار ؛ دیوگب هک تشادن یزیچ اما شقیفر ییوررپ زا دنامیم تام دازهب

باسح دیاب اوعد هن دوب شنزرس تقو االنهن سپ دوب هدش هک دوب یراک هتبلا ! هیکلا رگم هتفر

تشاد هنارت هک یراک دیلا... میم کاخ ارهب شرورغم قیفر زوپ شعقوم اتهب درکیم لمع هدش

دوب، هداد باذع ار ریما دح نیا هکات دادیم وا هب یساسا روس کی ادعب دیاب و دروا یم شرس

!!! دنکیمن محر مه شردام هب یتح هنارت عقاوم روجنیا

میدز! فرح زانهب اب بشید -

. دوشیم شوگ و مشچ شنت مامت ریما

-بخ؟!

مکمک دیاب هگیم مهب هتشگرب ! رورغم و ههاوخدوخ ردقچ هک ینودیم : ددنخیم صرح زا دازهب

هنودیمن زونه هیچ؟ هچب نوا مسا هنودیمن زونه هک یتروص منک،رد ادیپ ور هچب نوا ات ینک

هگید اتود نوا زا ریغ ،وت هرادن دوجو ال صا و هدرم هچب نوا نک رکف وت مگیم ! هرسپ ای هرتخد

! یراد مه هچب

؟ تفگ یچ -بخ

هک وت متفگ شهب ! ریما هبلطب وحالتیل هنک شادیپ داوخیم هک هنادجو باذع رس زا یچیه -

و متسین یندنوم نم نوچ هدنبب لد دیابن هگیم ؟! تسب لد تهب یدید هعفد هی یدرگرب یاوخیم

... مرهوش شیپ مدرگرب هرابود ماوخیم

هچب نوا لد هساو هزونه هک زونه هک هزوسلد و نوبرهم ردقنیا هک منامام هب منکیم کش ریما

!!! هتفرعم ویب دوجو یب ردقنیا زانهب و هنکیم هیرگ نوخ

! هتفیب راهب هب شهاگن مدیمن هزاجا یتح یلو تشادن زانهب هک داوخیم تقایل راهب نتشاد -



. دوشن رتدب عاضوا دندوب راودیما طقف و دنرادن یلح وهار دننکیم رکف زیچ کی هب درم ود ره

ینک؟! ادیپ نموه زا یئوتآ یتسنوت میرذگب انیا زا -بخ

مه ودب ندیم یتوس ییاج هی هرخ باال مگنرز یاهمدا : دنزیم یا هنادنمزوریپ دنخبل ریما رابنیا

منک!!! نوشرتسکاخ ماوخیم منک یزاب شیتا تسینرارق نم !اما هعجاف هشیم هک ندیم یتوس

. دنکیم زاب یگتسخاب ار شنامشچ

. دهدیم شندب هب یسوق و شک

... دوشیم نازیوا شیاهبل یلع ریما خیلا یاج ندید اب

قشاع هکنیا اب ، درکیمن کرد ار شیاهزور نیا .حلا دنزیم لبق بش هب یکب شلف شنهذ

!!! دشیم دب حشلا شندییوب و ندوب وا رانک زا یلو دیتسرپیم ار ووا دوب یلعریما

دوب. شدوخ زا رتولج شییایوب سح اهزور نیا اما دوب بجعتم مه شدوخ

مامت راهب راجزنا و یلیم یب اما دنزب مقر یرگید یا هقشاعم تساوخیم یلعریما بشید

بیجع و دوب هدیباوخ وا هب تشپ ادجو ار بش مامت هکیروط دوب،هب هدرب نیب ارزا شقایتشا

دوب. یبسچلد باوخ

تسناوتیمن دوب هک هچره یلو دوب بجعتم مه شدوخ دوب! رفنتم یلعریما رطع و نت یوب زا

دنک. لمحت

. درکیم رتشیب ار شبجعت رتدب ونیا دوبن تحاران المه صا هک دوب اجنا جبلا

. دوریم مامح تمس و دوشیم دنلب یگتسخ اب

زا یمک و دوب هدش رت حلا ورس ، دریگیم یبوخ ساسحا ار شنت مامت با، تارطق دروخرب اب

. درکیم یگنسرگ ساسحا دیدش و دوب هدش مک شنت یتسس

. دوریم نوریب و ددنبیم ار شود

یا هظحل هکنیا نودب و دوریم نییاپ تمس و هدش هداما ، دراد راظتنا دوخ زا هک یتعرس مامت اب

. دنکیم زاب ار لا چخی برد و هتفر هناخزپشا تمس دتسیاب

یا هماخ نان فرظ ندید واب دنکیم ور وریز ار نا تایوتحم مامت شفارطا یایند زا غراف

دوشیم ناراب هراتس شنامشچ و دوریم مشلا روجدب شلد

. دوشیم ندروخ لوغشم اجنامه و درادیمرب ار شیور نوفلس و دهدیمن تصرف

و هدرک مامت ار یمود و یلوا ، دوشیم ریزارس شلد هب یشوخ سح ، دنزیم هک یزاگ نیلوا اب

لوه و سرت اب ووا دوشیم هدیچیپ شرمک رود یتسد هک دروخب مه ار شیموس دهاوخیم

. دروخیم هرگ ریما هدز قرب هاگن رد شهاگن هک ددرگیمرب

اب رتخد نیا هک درذگیم شرکف وزا دنارذگیم رظن زا ار شتروص یازجا مامت یلعریما

شا!!! هنانز یاه یگتسجرب ات ریگب شتروص ،زا هدرک قرف شزیچ همه شیرادراب



دیاب دروخیم هزبرخ سکره دوب! شدوخ ریصقت ، دنیشنیم شا هرهچ هب یمخا بشید یروادای اب

. دنیشنب مه شزرل یاپ

راهب قاتشم نامشچ ربارب ورد هدروا نوریب ار یا هماخ نان فرظ و دنزیم رانک ار کرتخد

. دراذگیم زیم یور ار نا

. دنیشنیم شنابل یور یدنخبل دوب اهیا هماخ نان هریخ قاتشم ردقنا راهب نامشچ

. دنکیم شراثن ییومکش شلد رد

یرشت اب دیایبوا زیم رانک اتهب دهدیم دوخ هب یتکرح راهب ،ات دنیشنیم و دشکیم بقع ار یلدنص

. دنکیم شهاگن هتفر او کرتخد دنزیم هک

-اجک؟!

. دربیم باسح راهب هک دهدیم شیناشپ هب ینیچ و دنزیم باقن

! داوخیم :بخ...ملد...زا...انیا دزگیم بل

... دروخیمنرب ییاج هب شندرک تیذا یمک

؟! مدوب هتساوخ تزا یچًاقیقد نومدقع زا -دعب

ریما هریخ طقف دوب هتفرگ ار شیولگ هک یضغب واب دناسرتیم ار کرتخد شا هنایوجزاب حتلا

... دوشیم

مدا هچب نیع متساوخ ینک! هاگن هک متساوخن : دیوگیم شساسحا الف خرب و دوریمن ور زا ریما

یدب!!! و مباوج

؟ تسیچ ریما روظنم دما یمن شدای چیه و دنامیم راهب

؟ نینزیم فرح یچ زا ممهفیمن -نم

یم نییاپ باال راهب قاتشم نامشچ ربارب ورد دریگیم تسد رد ار یا هماخ نان زا یا هناد ریما

. دنامیمن رود ریما مشچ زا هک دزادنا

؟! یباوخب نم زا ادج نمو نودب یرادن قح ناونع چیه هب مدوب هتفگن -نم

! تساجک زا هدزاش یتحاران و تسا رارق هچ زا هصق دمهفیم و دتفا یم راهب جک هکس

تسد مه هنومن ونیا نیتفگ ازیچ یلیخ امش :واال دیوگیم ییوررپ واب دوشیم بناج هب قح یمک

!بقال هشیم دب حملا نوتنت و رطع یوب زا مه هدش نیگنس مباوخ مه ارچ منودیمن ! تسین مدوخ

مدش... یروجنیا هک دیاش مدرک ادیپ تیساسح یزیچ هبهی ادیدج یلو دوبن یروجنیا

هدش لکشوخ یدایز تشاد نت هب هک یبا نهاریپ هکابنا دنکیم زادنارب ار راهب رود نامه زا

دوب!

رت مرفشوخ و رتدرگ مه شنساب و هنیس یاه یگتسجرب و دوب هدش رپوت شتروص شیرادراب اب



. دیسریم رظن هب

دوب شتروص وضع نیرتابیز هک شنامشچ و دوب هتفرگ باق ار شیابیز تروص رود شیاهوم

دوب. اهیا هماخ نان نا یپ رد بیجع یقرب واب هناقاتشم یلیخ

و تشاد رایو کرتخد هک فیح یلو شدسوبب طقف سفن نیرخا ات دوش دنلب تساوخیم شلد

... دادیمن تسد ارزا یا هیناث هنرگو دوش، دب حشلا دیسرتیم

مشب؟! تکیدزن یتشاذن هک دوب تچ بشید -

رازا ار کرتخد تشاد تسود مه زاب اما تسنادیم ار شلا وس باوج یسکره زا رتهب شدوخ

دهد...

نامه رد ار شلیلد هک وا رخا ، شرس هب دوب هدز امسر کدرم ، دنامیم نداد باوج رد راهب

دوب!!! هتفگ لوا هلمج

یم نییاپ رس دنا هدرک یندوشخبان یاطخ راگنا هک ییاه هچب دننام و دربیم ریز هب رس راهب

! دوشیم دنلب شا هیرگ یادص ینامز کدنا ورد دزادنا

دوب... اهیا هماخ نان یپ رد زونه شنامشچ اما دزیریم کشا راهب ربا دننام

دنک!!! بجعت هکنیا ای ددنخب تسنادیمن ریما

. دناسریم کرتخد ارهب شدوخ و دوشیم دنلب

دوب. هدرک ضوع ار شرطع راهب رطاخ هب

؟ ینکیم هیرگ ارچ دش؟! -یچ

... یوب طقف...زا ... منودیمن :ن... دهدیم باوج شا هیرگ نایم ورد دنکیم هیرگ رتشیب راهب

.... دمویم ... مباوخ ... ودموا ...مدب ترطع

. تسه زیم هب شهاگن زاب

نییاپ شنامشچ زا کشا تشرد تارطق و دوب رگید یاج شمشچ دوب ریما شوغا رد هکیلا حرد

دما... یم

راب ات دشیم هناوید تشاد راهب ! شدناشن یلدنص یور و درب زیم فرط ار راهب و تخوس شلد

. دورب شنادند ریز هب اهنا هزم رگید

؟ مروخب انیا زا هگید یکی هشیم ... هشیم تفگ: هنامولظم و تخود ریما ارهب شمولظم هاگن

؟ یراد تسود : ددنخیمریما نامشچ

. دهدیم ناکت رس قاتشم راهب

. ددنبیم ار شنامشچ شندروخ و اهنا زا یکی نتشادرب اب راهب و دشکیم شفرط ارهب فرظ

. تخادنا سوه ارمههب ریما هک شیارب دوب هزمشوخ ردقتا



راهب یارب اما دروخیم هشیمه هک دوب نامه شا هزم . دروخیم و درادیمرب یکی مه یلعریما

دوبن. هنوگنیا

دوب! ندروخ زا شتذل رگ هراظن توکس رد ریما و دروخیم راهب

و ددرگیمرب راهب هک دنزیم یرانک ارهب شیاهوم ، دریگیم ار شندید یولج راهب زاب یاهوم

. دوشیم ریما هاگن هریخ

، درکیم یشکرس تشاد شهاگن دوب، هدیشک تسد ندروخ زا حاالهک

دوش. هدیسوب اهبل ابنا دشیم شاک درذگیم شنهذ وزا دوشیم ریما یاه بل موز

یارب دیشکیم رپ شناج مامت ریما ، دتسیا یم ریما نامشچ یور و دیا یم باال شهاگن هرابود

... راهب

دش. رتکیدزن

. تسین لیم یب مه راهب درک سح

راهب ندب هک دسوبب ار شنابل دهاوخیم و درب یم ولج رس دیشک ولج ار شدوخ رگید یمک

یدایز مجح و هدش عفلا شییایوب سح هرابکی هب هک دشکیم هک یقیمع سفن واب دوشیم ضبقنم

دوب هدروخ ار هچره اه هیناث زا یرسک ورد دوشیم شیاه هیر دراو ریما ونت رطع یوب زا

... دروا باالیم ریما یور

... دنکیم شهاگن هدروخ هکی ریما

... دریمب تساوخیم تلا جخ زا هک دنکیم شهاگن حلا ویب تسس کرتخد

. دشکیم یدنلب نیه

نورد و دوریم یتشپ طایح وهب هدش جراخ هناخزپشا یتشپ رد زا ناباتش و هدز بقع ار ریما

. دروا دوبباالیم هدروخ ار هچره و دنزیم قع مه زاب دراد ندب رد ناج ات اجنا ییوشتسد

ار شدوخ هب راب نیلوا یارب کرتخد زور حلاو ندید هکاب دوب هدما شتشپ نارگن یلعریما

. داتسرف تنعل و هدرک شومارف

. دوبن یزیچ چیه هبادرز زج

ریما دنمتردق ناتسد هک دشیم خیلا شیاهاپ ریز تشاد و دوب هدنامن شنت رد یقمر و ناج

. دنزیم لغب ار ووا دچیپیم شرود

راهب هک دوشیم ادج شزا وکالهف دمهفیم ریما هک دوشیم دب حشلا ریما ندب یوب زا رگید راب

... دوشیم ولو نیمز یور قمر یب

!!! مشاب نم مشرایو دیاب تسرد هک ور یگدنز نیا هنزب هوگ : دنزیم وداد دوشیم ینابصع

راهب وهب دیایب هک دنزیم ادص ار موناخ هرهاط اجنامه وزا دوش راهب کیدزن دنکیمن تارج

دنک. کمک



دوب. هتفرگ وب شنت مامت

. دزادنا یم لا غشا لطس ورد هدروا نوریب ار شسابل

دوب. ینابصع شدوخ تسد زا

دما. یم لمع تشاد و دوب هتشاک دوخ هک دوب یمخت

هتشاد دناوتیمن مه هداس هسوب کی انلع زااالنهک نیا و دوب هدش میرحت هک شبشید زا نا

... دشاب

. دادیم ناشن ار شسخت یور تشاد هدماین هچب نا

ورد دروا ارباال همه یا هماخ نان همه نا ندروخ اب کرتخد هک دوبن بوخ چیه راهب حلا

. دروایب ناشباوخ قاتا وات هدرک لغب ار راهب دش روبجم و تفر حلا زا موناخ هرهاط شوغا

... دریگب شود ات دوب شدوخ تبون حلا دوب هدرک ضوع ار راهب سابل

. دشاب هتشاد تسناوتیمن یا هطبار چیه هدنیا هام اتهن تشادن کش تفریم شیپ نینچ نیا رگا

رب هچبالیی تسناد یمن هک یراهب درک، راهب هکاب یراک ناوات مه نا دادیم ناوات تشاد

...؟! هدما شرس

، دناسریم ار شدوخ دوز هنارت و دهدیم ربخ هنارت هب

. ددرگرب شا هتفر تسد زا حلا یمک وات دنزیم هبوا یتیوقت یمرس راهب حلا ندیداب

وراد راهب طیارش هب هجوت اب ودرکیم فورصم وراد دیاب هک تشاد دیدش ینوخ مک کرتخد

داد... حیضوت ار شفرصم رادقم یلعریما یارب و درک زیوجت ار ییاه

دش؟ دب حشلا یحبص لوا حبص هک دش -یچ

شچ منودیمن تفگ: ندرک اپ اپونا نیا یمک ،اب تفگیم دیاب اما اهفرح یضعب نتفگ دوب تخس

زاب شردو لا چخی تقورس دنوسر و شدوخ تج نیع هک مدروخیم هنوحبص متشاد حبص دوب

دوب، هدش مخ رمک هکات هروخیم یچ هراد وت نوا متسنودیمن لا... چخی لخاد درک شرس و درک

... هرایمرد ور ایا هماخ نون هت هراد مناخ هرا مدید دعب ... دیسرت هک مدرک شلغب و شتشپ متفر

و درکیم شاگن نونچ دعب اما شمدادن شلوا زیم... یور متشاذگ ، مدروا و متشادرب ور فرظ

هک.... هک... ششیپ متفر مدعب ، هروخب مداد و دموین ملد هک تفریم فعض تشاد شلد

. دنکیم عطق ار شفرح و دشکیم شندرگ تشپ یتسد

یچ؟! :هک دزیم سدح ابیرقت و دوب رظتنم هنارت اما

دز هوگ ! نییاپ زاباالمات دیر یرگت منوا هک شمسوبب متساوخ اباب ! تدجرس هنارت نک لو -ها

موناخ ... دیباوخ رترونوا تفر دشو دب حشلا مندب یوب زا مباوخب ششیپ متفر مبشید ! منوج هب

دایم!!! شدب نم یوب زا



، دیرابیم شتروص رسو زا تینابصع و مشخ و تفگیم صرح اراب اهفرح نا مامت ریما

یشتا و هدوب شدوخ شرصقم نا هک تسین ندش هدز سپ زا رتدب زیچ چیه درم یارب تسنادیم

... تفریم شدوخ مشچ رد شدود تشاد وحلا دوب هتخادنا رتخد ناماد رد هک دوب

تسناوتیم دوخ ، دریگب ار شقح تسناوتیمن راهب رگا و دوب هتسشن قح یاج ادخ دما، ششوخ

... دریگب سپ ار شقح یمحر نودب

هبوخ !!! هدروخرب تهب ردقنیا متسنودیمن حاال بخ : دنکیم ریما خرس تروص هاگن و ددنخیم

اتهی بطم شرایب ادرف ...اما هرادن ربخ مشحور زونه هچب نیا و یتشاک و مخت نیا تدوخ

!!! هرظتنم نیگن هراد تبون مه ادرف هزات ... مریگب شزا یلک پاکچ

؟! شیربب یاوخیم یا هنوهب هچ دتفا:اب یم بوشا هب شلد و دنکیم شهاگن بحعتم یلع ریما

؟! مشکب دیاب نم ومه شا هنوهب روج ینعی : دنکیم شهاگن صرح اب هنارت

نم؟! منکب یطلغ هچ سپ ، هگید -هرا

تمدروا مگب ؟! شهب مگب یچ مربب ور رتخد نیا النم صا ! ینیشب شزرل یاپ دیاب تدوخ -نیبب

زا ،وت هچوت هب هگیمن تقونوا وگب! تزواجت و تیندشن مومت یاهسوباک وزا سانشناور شیپ

؟! ینودیم اجک

؟! مزیرب مرس وت یکاخ هچ یگیم -

ندش اباب سوه و یدرکیم حلا تدوخ هساو یتشاد هک یتقونوا روطچ : دیوگیم هنارورش هنارت

هچب هتبلا ! نکب یرکف هی تدوخ ، هدشن یزیچ حاالمهک بخ ! یتفرگ میمصت تدوخ دز ترس هب

!!! مفاعم نم هک هشابن یرسرب کاخ یاراک و

... تفگیم رکف نودب ار یفرح وره دشیمن شرس تلا جخ رتخد نیا

مخت نیا زا هنود هی هگا مه وت نیبب : دیوگیم هدش جک یدنخبل واب دنکیم لبم یتشپ هب هیکت ریما

هقیقد هی راک یرتکد تدوخ هک ینودیم هشب راک هب تسد دازهب مگب منوتیم یاوخیم اه هکرت و

!!! نوتیگدنز هنوخرس نیریم مه رتدوز یروجنیا ! تساریگ اما سا

یتلا جخ چیه نودب ، دشابن یلعریما نت هبرس تساوخیم هک دوشیم داجیا هنارت نورد یا هلولو

مخت نومه زا هنود هی دازهب زا مدلب ماوخب مدوخ !نم یشاب ام رکف تسین :وتالمز دهدیم باوج

رتشیب مه تعاس وهی هتوس هس راک ماوخب وت لوق !هب روخن ور ام هصغ امش مریگب اه هکرت و

.... هرادن راک

. دنکیم هاگن هبوا دراد بجعتم هک دنکیم یلعریما هاگن هنارت



یشوپ مشچ زیچ چیه زا یلعریما یور ندرک مک یارب هنارت اما دندوب یصوصخ اهفرح نیا

. درکیمن

!!! تشادن ایح رتخد نیا

! هداتفا هزوجع وت ریگ هک دازهب هراچیب ینعی -

وت تسین المز هراد نوبز دازهب ، شاب تدوخ رکف و نزن ور ام صرح متفگ تهب -االن

و دازهب و یدیشک و نم تنم و یدرک ریگ لگ وت رخ نیع منودیم نمض ...رد یشاب شنوبز

شیراک هی مدوخ دشو روج شنوهب نوچ ینک روج هناهب تسین المز ادرف ، یدرک شیپ

!!! منکیم

و یتخبدب ردقنوا رتخد :نیا دیوگیم و ریما تمس ددرگیمرب هک دنزب رس راهب هب هک دوشیم دنلب

هچره و شندش رادراب هیضق هنک! لمحت ور شیگدنز یاه یتخس هنوتب هک هدیشک یهانپ یب

ات وگب رتدوز

رکف شدعب المههب صا و مشکیم ور وت روج نم تروص نیا ریغرد هشب! رید هکنیا زا لبق

!!! ینکیم بلس شزا و قح نیا یراد ووت تسه ینز ره یعیبط قح نیا نوچ منکیمن

وت هداتفا کک راگنا هک نینکیم راتفر یروج ؟ نیتسه یروط هی یلعریما وتو هیتقو دنچ -هی

؟! نینوچیپیم ور ثحب ال صا نینیبیم هک ور ونم نینزیم طبر یب یاهفرح مه یه ! نوتنبنت

یزیچ کی دمهفیم اهنا یاهراتفر اب دشاب مه شگنخ مدا دنادیم و دناخرچیم ار شیاهمشچ هنارت

مه نج لقع هن،هب هک وا لقع هب هدما شرس هچبالیی دمهفب دهاوخب هکنیا اما تسین تسرد

!!! دیسریمن

!هگا هروعشیب و قنع یدایز تا هقیتع رهوش نیا ، نکن ام ریگرد ور تدوخ دایز وت ناج راهب -

ور ماوخیمن هک هنیا رطاخ هب منوم لککال نیا درک شعمج هشیمن هگید مدب لحم شهب ماوخب

مدب... شهب

. دنکیم شهاگن طقف جیگ راهب

هب دنکیم رکف هچره اما تسین تسرد طسو نیا یزیچ کی دنک سح دناوتیم ، دسانشیم ار اهمدا

دوب. یخیلا یب هار نیرتهب سپ ، دسریمن یا هجیتن

ناحتما ار دوب هدرک روطخ شنهذ هکهب یهار تشاد تسود و دوب لوغشم شرکف هک دوب یتدم

شباوخ حبص ات سرت وزا دشیم یناشیرپ یاهباوخ راچد یرتخد دوب؛ هدید یملیف دنک،رد

ات ریگب اهتیذا ورازا ...زا شیارب دوب هداتفا هک یتاقافتا مامت و وا دننام تسرد ، دربیمن

شیپ نتفر اب کرتخد ... دنروارد یاپ ارزا اتوا دندوب هداد مهب تسد همه و همه !! شزواجت



!!! دسرتن و دباوخب شمارا رد یدودح ات دوب هتسناوت شیگدنز قیاقح مامت نتفگ و کشزپناور

ناحتما ار شسناش تسناوتیم لقادح هنای؟!اما دراد دوجو ینامرد نیچمه مه وا یارب تسنادیمن

... دباوخب ار یتعاس شمارا رد دناوتب دنکو

؟! تسیچ تسرد راک تسنادیمن و تشاد دیدرت

؟! دیوگب نخس ابوا شیاهوزرا عالقیو هرابرد ات هتشاد ار یسک اتحاالهچ رگم

!! تسا هدرک لمع و هتفرگ میمصت شدوخ اهنت و هدوب شدوخ هشیمه

منک... تروشم تاهاب یعوضوم هب عجار متساوخیم هنارت : دیوگیم و دنزیم ایرد هب لد

یچ؟! دروم :رد دنکیم شهاگن یناهگان وسلا نیا زا بجعتم هنارت

دوب تخس شیارب اهفرح یضعب نتفگ ، دنکیم یزاب شتسد ناتشگنا واب دربیم ریز هب رس راهب

مرب... ... ماوخیم نم...نم... هنارت : درکیم شدوخ قح رد ار راک نیا ییاج کی زا دیاب اما

!!! کشزپناور هی شیپ

؟! یرب یاوخیم اجک یچ؟ : تشادن نانیمطا شیاهشوگ هب راگنا و دنکیم تشرد مشچ هنارت

!!! کشزپناور : دنزیم بل بلا جخ و یلدود اب راهب

دوب!! هتساوخ ادخ زا یرگید زیچ شاک یا

دوب. هدرک تحار شراک راهب

؟ کشزپناور شیپ یرب : دیوگیم راهب هب ور دنزیم لد هت زا هک یدنخبل واب دشکیم یتحار سفن

یچ؟! هساو تقونوا

ات دوب هدنام لگ رد رخ دننام شیپ یقیاقد دوب...ات هدز پچ یلع هچوک هب لماک ار شدوخ

وباال دوخ عفن هب دوجوم تیعقوم زا تشاد وحلا دربب ار راهب یدنفرت واب دنک ینیچ همدقم

مرگ یبآ یلعریما زا نوچ دروآ یم اج ارهب یلوضف تیاهن و درکیم هدافتسا شتاع طاال ندرب

!!! دمهفب ار ارجام تقیقح ات دوب هدشن

صخش نا دنک فیرعت دهاوخیم یسک یارب رگا دهدیم حیجرت ، دنکیم شهاگن هدنامرد راهب

شدوخ شیپ شیاهفرح مامت و دوب رارسا مرحم رتکد دادیم ناشن هک ملیف نا دننام و دشاب هبیرغ

... دنامیم

... رتکد ... شیپ میرب ... هشیم ... هشیم -

نتفگ هب رارصا رگید هک دنک تکاس ار هنارت بدا مکلا نامه رد ات دنزیم ارمه شروز نیرخآ

... دسرپیمن یلا وس رگید هنارت نوچ ، دوشیم قفوم و دشاب هتشادن

هگا هرتکد متسود ! مسانشیم هرآ : دهدیم باوج هنارت هک دنکیم رارکت ار شلا وس رگید راب راهب



؟! ششیپ تمربیم تا هنیاعم زا دعب یاوخب

... دریگب ار شباوج یدوز نیا هب تشادن عقوت دنک؟ هچ هک دنامیم راهب

هدیم! تقو مهب مریگب سامت ؟هی یرب یاوخیم دش، یچ : دهدیمن جملا هنارت

... دندمآ شغارس هب روفنم و یفنم یاه سح مامت ، دشکیم قیمع سفن و ددنبیم مشچ راهب

دوب... هدش نیجع شدوجو مامت اب سرت ، دوبن شدوخ تسد اما دنک رکف زیچ چیه هب تساوخیمن

.. دنامیمن رود هنارت مشچ زا هک دنکیم تشم تسد

تمورآ ان ردقنیا یچ راهب : دنکیم همزمز مارآ و دراذگیم شا هدش تشم تسد یور تسد هنارت

؟! هدرک

دنک. هیرگ هنارت شوغآ ورد دکچب شکشا راهب ات دوب یفاک هملک نیمه

هدش جراخ هناخ زا موناخ هرهاط هب اوآ ندرپس اب رخا ورد دنکیم شیهارمه یروبص اب هنارت

… دهدیم طاالع یلعریما هب نآ زا لبق و دوریم شبطم تمس وهب

! دنزب فرح دیسرتیم دوب، هدرک قرع شناتسد فک

هن ، دسرپب دوب هدیسر شنهذ هب هک یراکهار دروم رد طقف تشاد میمصت دوب، هدرک گنه

... دروایب شتسود بطم ات دنک هارمه ار وا هنارت هکنیا

دنک؟! فیرعت ار اهزور نا تسناوتیم روطچ ال صا

دناوتب ات درک باجم ار وا دندوب بیرغ بیجع یدایز راهب رظن زا هک ییاه هنیاعم زا دعب هنارت

... دنادرگرب ار شا هتفر تسد زا شمارا شتسود شیپ نتفر هب

دنک... عناق تسناوتیمن ار هنارت و تشادن تفلا خم ناوت

هتفگ هب هک راقو واب کیش تیاهن ویب دوب یناد بادا و ورشوخ رتخد هنارت دننام مه نیگن

رواب راهب هک دوب هنارت رظن نیا اما درادن هگنل هک تسیناطیش کی دید، روطنیا دیابن ار وا هنارت

دوش!!! تباث خالشف هکنیا رگم ندوب ناطیش تشادن هک یزیچ نیگن نوچ تشادن

، دندوب انثتسا مه شیاهوم هک یکشم ییاهوربا و مشچ اب تسوپ دیفس یرتخد دوب، ابیز نیگن

الیغ! کرپ و هایس

یا هطقن هب ریز هبرس ، شومخ و تکاس ناکامک راهب و دننکیم لدب درو یهاگن نیگن و هنارت

دوب... هریخ

الال صا ... هشیم ظفح زار کی لثم نم شیپ تفرح شاب نئمطم مزیزع دیا: یم فرح هب نیگن

یتشاد هگن تلد وت یچره و ینزب فرح ینوتب ات منک کمک تهب هرارق نم ! یسرتب تسین مز



هرب!!! نیب زا هرارق هک یسرت نوا و میتسه نمووت طقف ؛ یزیرب نوریب و

... ددرگیمرب شبناج مههب راهب دیدرترپ هاگن هک دوشیم دنلب هنارت

. مدموا و مدز یتشگ هی متفر مدیاش ! نیشاب تحار امش ات نوریب مریم -نم

: دیوگیم ودوریم هنارت یور هبور مهرد یتروص هکاب تسا هدش تحاران هنارت دنکیم رکف راهب

؟! یدش تحاران وت هنارت

نم یاوخن دیاش ! مزیزع :هن دیوگیم دراذگیم راهب هناش یور تسد هکیلا ح ورد ددنخیم هنارت

ورد ینک رود و سرت نیا دیاب ییاج کی وزا الهمز اجنیا وت روضح اما منک تتواضق و منودب

شارب ور زیچ همه تواضق و سرت نودب هنکیم کمک تهب نیگن ، ینزب فرح شدروم

نک... تحار ور تدوخ نکو فیرعت

یظفاحادخ واب دسوبیم ار راهب یناشیپ و دوشیم مخ هنارت ، دوشیم عمج راهب نامشچ رد کشا

... دوشیم جراخ قاتا زا یهاتوک

... دکچیم راهب کشا

لثم دوب، زوسلد یرهاوخ دننام شیاهفرح ، تشاد تسود رتگرزب یرهاوخ دننام ار هنارت

... دنکن یهجوت و درذگب هداس هک دوبن یشوهم

! نیشب ایب ناجراهب -

... دنکیم نتسشن هب توعد ار وا شیاهتسد واب هداتسیا رظتنم هک ینیگن تمس دخرچیم

. تشاد تسود ار تاهجوت نیا ردقچ

دوب! بوخ هنارت دننام مه نیگن ردقچ

... دنکیم ارمگ تاملک وزاب دنیشنیم نیگن یور هبور

ناشهارمه هشیمه سرت راهب دننام یدارفا دنادیم و دروا یم نییاپ ار شا یبط کنیع نیگن

هنوگچ ریما ار!!! یلعریما زواجت یتح ، تسنادیم شدروم رد شیب مکو یتاع ،طاال تسه

و دوب زواجت نیمه ینابرق مه شدوخ هک دنچره دنک؟! زواجت رتخد نیا هب دوب هدما شلد

واما...!!! شجاودزا

. دنکیم شهاگن هرابود

رگا هک دندوب گنر یبانع و خرس رژ یب شنابل ، دنامیم هچغاب یوت خرس یاهلگ دننام

!!! دزیمن یفرح رگید ، تسا هدروارد ار ریما ردپ اهبانع نیمه تسنادیم

یگدنز ینودیم ...! مربب و توربا و منزب راج و تفرح تسین رارق !نم شاب تحار نم اب راهب -

چیه ادخ !!! تسه اهمدا همه یارب لکشم تفگ هشیم و هتشاد ینییاپ باالو یرس کی اهمدا همه

رهاظ یور زا ور انوا ینوتیمن ،وت هنوشدوخ لد وت امدا مودکره درد ! هدیرفاین مغ یب ور یسک



لکشم نوشناوت نازیم هب اهمدا !!! ینیبب ور اهنوا نطاب ینوتیمن هک روطنومه ینک، تواضق

هدیم، درد شدوخ دنوادخ نوچ ! نیبب ادخ بناج زا یناحتما ور ،انیا نیبن لکشم ور اهنیا ! نراد

دوب یهاوخن مه نیرخا و یتسین نیلوا وت ینودیم مینک... ادیپ ور شهار دیاب طقف هدیم مه نامرد

؟!

... دزودیم نیگن ارهب شکشا زا رپ نامشچ راهب

هصغ همه نیا یچ یارب : دیوگیم و دریگیم شیاهتسد رد ار راهب تسد و ددنخیم نابرهم نیگن

...وت راهب نکن تنایفارطا و مدرم فرح ریسا ور تدوخ ؟ یرادیم هگن تدوخ وت ور درد و

و ینوخب سرد یاوخیم ، یهار لوا هزات ... یایبرب تیگدنز سپ زا دیاب وت...وت طقف و یمهم

نیمه اب درگرب ورب ویب یشب عامتجا دراو رتمهم همه !...زا یشب یسک تدوخ یارب هدنیا رد

یتح هک روخن درد وهب فیعض مدا ،هی نشیم رباربود تاهسرت عقوم نوا ! یطابترا رد اهدرم

ینوتب و یشاب لقاع دیاب !وت هگرگ لثم هعماج ! نوریب هشکب با وزا شدوخ میلگ هنوتیمن

یگدنز اب هدش مه تفده رطاخ اتهب یشاب هتشاد فده تیگدنز یارب دیاب ، یریگب میمصت

نکمم ریغ یزیچ چیه ننک... یگدنز نوشدیما اتاب نشاب هتشاد دیما دیاب اهمدا ینک... هزرابم

یتاقافتا هچ هتشذگ رد منودیمن هنک!نم اج هباج ور هوک هنوتیم داوخب رگا ناسنا نوچ ، تسین

ووت نزاسب هگید یراهب اهسرت نیا یرازب دیابن اما هتفرگ لکش تنورد اه سرت نیا ات هداتفا

ویب اهسرت ماوخیم تزا هنارهاوخ ، رتکد ناونع هب هن نم راهب ! نشکب یکیرات و اوزنا هب ور

و متفگن یسک هب هکاتهبحلا منزب تهب ور یفرح ماوخیم ... یرازب نویم رد نم واب تیرارق

!! یرفن نیلوا وت

... دنکیم شهاگن یواکجنک زا ورپ شومخ و تکاس راهب

:دیم دنزیم یخلت دنخبل نیگن

دیاب اما مرادن یمغ چیه و متسشن اجنیا نم هک یدرک رکف تدوخاب هیچ؟!الدب اهمدا تیاکح ینو

درک!!! زواجت مهب مرهوش ! مدرک شبرجت ومنم هدوب منم درد وت درد مگب

.... دنامیم توهبم و تام راهب

هدش زواجت شهب شیلا ع یلغش تیعقوم و ییابیز همه ابنا نیگن هک دنک رواب تسناوتیمن ار نیا

دما؟! یمن رد روج لقع الاب صا ! دشاب

یور اتزا ینودب متفگ و نیا ، منکیم فیرعت تساو ممیگدنز هصق :حاال دنزیم یدنخزوپ نیگن

رکف تاهوزرآ و تدوخ هب نارگید دروم رد ندرک رکف یاج وهب ینکن تواضق اهمدا رهاظ

تواضق ار رگید مدا ، یمدا چیه هگید ندربیم راک هب ور هدیا نیا ایند همه رگا هک نک

!!! درکیمن



هکنیا زا ریغ ! هدرک زواجت وا هب ریما هک تسنادیم اجک زا نیگن هکنیا دوشیم لوغشم راهب نهذ

! دشاب هتفگ هنارت

دمهفیم نیگن هک دشکیم نوریب نیگن ناتسد زاار شتسد ، دوشیم عمج شتروص و دوشیم روخلد

... تسا هدش مهافتوس راچد راهب هک

! ریما ولج مه نوا یرایب تدوخ یور هب دیابن ور مگب تهب ماوخیم هک یعوضوم ناج راهب -

مدعب هیدج، زیچ نومارب ریما صاخ خاالق هخا مدیم، ول ور عوضوم مراد منم نوچ ینودیم

! منویدم یلیخ ریما هب نم نوچ هشب!!! تحاران ماوخیمن

!!! ریما دروم رد نتسنادن همه نیا زا دوب هدما رس شربص کرتخد

شیپ و ثحب مه تدوخ هک هربب سانشناور شیپ ور اتوت دوب هتساوخ هنارت زا مه ریما شتسار -

شارب یلیخ همولعم ، هنکیمن اراک نیا زا یسک هساو ریما !!! تدروا اجنیا هب هنارت و یدیشک

!!! یمهم

... دوشیم تام راهب

مه دوب درد مه رشب ...نیا دشاب هتشاد شمارا ات دربب سانشناور شیپ ار وا هتساوخیم یلعریما

! نامرد

. دریگیم لکش شنابل یور هجوت نیا زا یدنخبل ! هدوب نیمه اه ندنوچیپ اهو چپ چپ همه نا سپ

! دندوب هتخادنا هار داش یا هلولو شدوجپ رد اه هناورپ و دوشیم شریما قشاع رگید راب

!!! شصاخ عون زا مه نا تشاد هجوت هبوا شریما

... دروایب ور داوخیمن یهتنم دراد ساسحا وا مههب ریما هک دمهفیم

هداوناخ یارب دیفم یدرف هدنیا ورد دوش نامرد ات دنکب ار شیعس مامت ات دهدیم لوق شدوخ هب

... دشاب شا هعماج و

دوب. هدرک مامت شقحرد ارمه یرهاوخ هک تسنادیم هنارت نویدم ار دوخ

... دنامن رود مه نیگن زیت نامشچ زا هک تشاد یرتهب ساسحا حلا

***************

تیمها مک نم هک دوب مولعم نوشراتفر و نتفگ اب ینعی ! نتشادن متسود دایم مدای هک ینامز -زا

... مدشیمن بوسحم هداوناخ نا وزج ال صا چیه هک نیرت

عقوم هیچ؟ره منتساوخن لیلد مدیمهفن تقوچیه : دهدیم همادا نیگن هاگن رد هریخ و دنکیم دنلبرس

یب نوچ دوب، بوخ زیچ همه حلا نیا !!!...اب ینهد ایوت مباوج دوب یهجوت یب ای مدیسرپ مه

یضار ماباب منوخب سرد ات هسردم داتسرف ونمو دیسریم مهب ، مدوب مهم نوا هساو دوب! یب

تشگرب ورب یب یب یب فرح درک، توکس مماباب هک تخادنا هار ییاولب نانچ یب یب اما دوبن

گرزب و نم هک هدوب یب یب هک منودیم اهنت طقف مرادن رطاخ هب یچیه میکدوک !زا دشیم ارجا

نموهب یک منودیمن ! متشادن مردام هخا ، نتساوخیمن نمو ماردارب ورهاوخ هن ماباب هن نوچ هدرک



و هدوب سحن ممدق اپو نتفگیم ... نتسنودیم سحن و موش و نم یلو ؟ هدرم یک و هدروا ایند

نوشافرح زا !!! هدرم وت زا دعب هام دنچ تردام تفگیم یب یب اما مدوب نم مردام گرم ثعاب

یب!!! یب هب مدوب هدروا هانپ مداوناخ یتبحم ویب یهجوت یب زا نم نوچ مدروا یمن ردرس

هب یزاین هگید و درکیم مباریس شاتبحم :اب میوگیم یب یب گنرمک هرهچ یروادای واب مدنخیم

هشیمه و داد دای مهب ور یطایخ و یزپشا ، مدرکیم رپ یب یب وراب متقو مامت ، متشادن یسک

هگید ات مشب یا هراک هی تساوخیم ، درکیم مادص رتکد موناخ و ندنوخ سرد هب درکیم مقیوشت

.. ننزن مرس وت نون همقل هی هساو منایفارطا

مدادیم جاب دیاب : دزیریم ورف شنامشچ زا یکشا هرطق و ددنبیم مشچ راهب و دندوب خلت تارطاخ

نون همقل اتهی مدروخیم کتک دیاب مشاب یب یب شیپ ات مدرکیم یتفلک دیاب منوخب سرد ات

... ماوخب یزیچ یب یب زا دشیمن مور اما درکیمن غیرد یزیچ چیه یب یب ... مروخب

!!! یزوسلد و محرت زا دوب خیلا نوچ درکیمن اردب حشلا نیگن هریخ هاگن و دوشیم تکاس

هک یلعریما روضح و دروا یم نابز هب هک یقیاقح نتفگ هداما راهب و دوب شوگ اپ اترس نیگن

... دادیم شوگ شیاهفرح هب تشاد یفخم کقاتا رد

دیاش یدب! تسد وزا تهانپ و تشپ هک تسه ینوا رت تخس و موناخ نیگن هتخس یگدنز -

هی تساوخیم یب ...یب شدعب اما دوب هدنز یب یب هک دوب ساهلا نومه نم یگدنز نارود نیرتهب

دوب شنهد هب ماگن متشاد هک یقشع هطساو وهب مدوب هچب !نم هزاسب نم زا ومکلا مامت موناخ

و رتگرزب مارتحا دیاب بیجن رتخد هی تفگیم یب منک...یب تباجا ونم هنزب فرح اتکالیم

، درکیم قیوشت ونمو هشاب بوخ شیزپشا ، هشاب ایح واب ریز هبرس ،دیاب هشاب ودلب رتکیچوک

و میگدنز متشاد نم دوب، یا هدیشچ مرگ و درس نز ، تشاد یناتساد ای لثم هی یزیچره هساو

متیذا و رازا یقیرط ره وهب هشاب منابل ور هدنخ نتشادن تسود منایفارطا اما مدرکیم

دوب بوخ زیچ ...همه نوشتسد مدن هنوهب ات منک یزاب شقن یب یب یولج مدوب روبجم ... ندرکیم

و هدیمن و مباوج منک ادص ور یب یب مریم یتقو حبص زور هی هکنیا ات نوشاهتیذا مومت اب یتح

و دوب هنسملا طقف دش،نم هایس مراگزور دعب هب نوا زا ... هدیمن یتیمها مماندز ادص الهب صا

؟!... درکیم راکیچ دیاب هنسهلا هچب هی

مه زاب اما درک هراپ و ماباتک دز مکتک ، تشاذن داریه اما منوخب سرد متساوخ : دنکچیم شیاهکشا

هک درک ماهاب ور یراک هسردم متفر هرابود دیمهف یتقو هشب... مندنوخ سرد زا عنام تسنوتن

... هنکن شرهاوخ قح رد یردارب چیه دیاش

اهنیا اما دنازوسیم ار شرگج شیاه هجنکش و هتشذگ زا ندرک فیرعت ، دوشیم تشم راهب ناتسد

... دندوب ارجام لوا هزات



منوج وهب شگس ... تشاذن نموه هک هنزب تسد مهب تساوخیم درک مسبح نیمز ریز وت داریه -

نم هکنیا لثم اما ندیشک نوریب نیمز ریز نوا زا نینوخ و شوهیب و نم شادرف هک تخادنا

... مدوب اهفرح نیا زا رت نوج گس

... دنکیم توکس

... دسرتیم اهفرح دنور همادا وزا دوشیم اج هباج شا یلدنص یور نیگن

، دشاب هتشگرب نامز نا هب راگنا نیمز هب ندش هریخ واب دوشیم کشخ راهب نامشچ کشا

متشاذن اما مداد همادا ور مسرد و مدموین هاتوک : دیوگیم نازرل و دتفا یم شنت هب یا هشعر

ات ریگب ندز سکاو بش،زا ات نوریب متفریم حبص وزا مدرک دایز ور مندرک راک میات ... نمهفب

مسردم جرخ منوتب ات مدرک ینکب و شرکف راکره و نتسش هشیش و ندرک طاسب و نتخورف لگ

مه ینامز اما دوب هکهنعیلا بوخ مهب، تشادن راک یسک ... منوخب یروضح ریغ و مرایب ورد

و دوبن مک نوشتاروتسد ... نوشبجاوم و هریج یب تفلک مدشیم ندیدیم ونمو مدوب هنوخ وت هک

... مدشیم والش شا ات مدزیم ردقنوا و تفرگیم مکتک داب هب داریه مدادیم ماجنا رید مه رگا

زا یکشیه اما هبوخ معضو هچ درکیم ،رکف منکیم یگدنز هنوخ نوا وت هک دیدیم نمو یسکره

یم هنوخ و شرسپ یاتسود و دوب دایز شرف رقو شوهم !!! تشادن ربخ مهایس ونت منوخ لد

اما دشیم ممرش هچب نم هک مدوب ازیچ یلیخ دهاش نم ، مدوب نوشاه یزاب قشع دهاش ،نم دروا

داریه نوچ دوب رتدب مه داریه زا یتح شوهم دوب، مهم شندرک وحلا هظحل نوا طقف شوهم

یسنج ...تذل ندشیم مه هرفن هس ات ود شاه هیاپ دیاب هنو شوهم اما دوب عناق رفن کی هب

م نوشارب

هساو اما هشابن هکنیا هن دوبن...،دوب تذل و سکس دنب رد انوا لثم دوبن روجنیا نموه اما دوب مه

زومرم و دوب فرح دوب...مک رپ کت شدوخ لوق وهب تشاد صوصخ هب همانرب هی شیراکره

ضعب یتح مشب تیذا ات درکن یراک تقو چیه دوب...اما شردپ زیزع و دادیمن یسک تسد ،وتا

بوخ یتقو ات زیچ همه ... دادیم تاجن نوشردپ یتح ای داریه و شوهم تسد وزا نم تاقوا

هجنکش یارب یا هنوهب مدش درک... هایس و مراگزور دیمهف یتقو و تسنودیمن داریه هک دوب

... درکیمن غیرد یا هجنکش چیه ،زا شاه

دناوتب ات دشکیم شیولگ هب یتسد و دنکیم زاب ار ،ششلا دنکیم گنت ار شسفن اهزور نا دای

دنک... نوریب یتحار ارهب شسفن

یمسج زج دشو دوبان هک یحور ! شحور و ناج قمع هب یهابت و دوب رجز اهزور نا دای

دوب! هدنامن زیچ چیه یمخز

زاب رس ساهلا زا سپ وحلا هدش نیکرچ یا هدغ دننام و دندوب هتسشن شناج هب کمن من اهدرد

دوب... هدرک

... دزیرب نوریب ار شیاهدرد و دنزب فرح ومکلا مامت کرتخد ات دادیم شوگ توکسم نیگن



درد منت مامت هک مدوب هداسیاو اپ یور ردقنوا یتقو زور نوا : ددنبیم ار شخرس یاهمشچ راهب

یتقو اما مباوخب و مرازب بشلا یور رس و رومن قاتا وت مرب هک مدوب نیا هالک طقف درکیم

متمس هب منزب فرح مدما وات مدرک فوخ دش رهاظ میور یولج هدش خرس یتروص اب داریه

و درک هل شاپ و تسد ریز نمو متشاد نوج هک ییاج وات داتفا منوج هب هنایشحو و درک هلمح

بجعتم مدوخ و مدنوم هدنز مزاب نم اهنیا همه اب اما دوب هداتفا هشوگ دشوهی هتسخ رخا رد

نوکت مراد دید یتقو دوب... هدرم دوب، نم یاج یسکره هک ینوج تخس همه نوا زا مدوب

و مدیزرلیم گس لثم !!! کانسرت نیمز ریز نوا وت درب و نم و تفرگ ماهوم زا مروخیم

هدب... متاجن راتفک نوا تسد ریز وزا هریگب و متسد ات دوبن یسک ... متساوخیم کمک

نکن رکف : دهدیم همادا زاب دشونیم هک یبا ناویل ندز،اب فرح سفن کی زا دوشیم کشخ شنهد

شیزیت هک ییوقاچ دوب هدش داریه مدش... هدنز و مدرم نم ازورنوا ،هن!!! هنوسا شنتفگ یلیخ هک

... هدیرد ... هدیرد ییاج ات درکیم یمخز و ممسج و حور و تخادنیم شخو دیشکیم منت یور و

...درک... زواجت دش...هک...هک...مهب...

... داتفا نیمز هب یلدنص یور زا وناز دشوود ومخ تفرگ جوا راهب هدنامرد قه قه

دوب، هتفرگ جوا شیادص و درکیم هیرگ هکیلا ح رد راهب و دناسر وا ارهب شدوخ هلجع اب نیگن

دوب هدش شا هزورره راک ، تشک و درک،نم زواجت مهب دوب، سملا هدزاود شمه :نم دیوگیم

هدش سرت ! ممدمه دوب هدش درد ! مدرمیمن اما تفرگیم و منوج تشاد هک شاهدیدهت نمو هجنکش

!هب هسرب مداد اتهب دوبن یسک هایس!!! و کیرات نیمز ریز نوا یوت مییاهنت یاهبش قیفر دوب

...اما.... تشادن میگنورتخد هب..هب... راک شدوخ لوق لوق...

دوب... هدنام زاب شناهد و دوب هتفر شرخا ات نیگن

... تسیرگیم نینچ نیا هک دوب هدما شرس رب هچ کرتخد دوب تخس شیارب راهب یاهفرح مضه

... تشادن یندش مارا راهب اما دنک مارا ار راهب تساوخیم

دنک... ارخیلا شدوخ و دنزب فرح هک دوب هدما

... دنیشنیم شیلدنص یور نیگن کمک اب

هسب!!! زورما هساو ، یدب همادا داوخیمن هگید -

هک مدرکن زاب نوبز هن!!!نم ادخ ور :وت دیوگیم و نیگن ناتسد هب دنزیم گنچ ناساره راهب

مفیعض هک یزیچ زا مسرتن ردقنیا و رود مزیرب ور رجز و یخلت همه نیا ات مدموا ! همومت یگب

!!! هدرک

و یگنادرم راهب یاهفرح ! دشابن سک چیه هک ییاج دورب و دنزب نوریب رد زا دهاوخیم یلعریما

... دادیم سپ صاقت دیاب داریه ... دیسریم داریه تمدخ هب دوب...دیاب هتفرگ هناشن ار شتریغ

و ندموا دوجو مکهب مک زور نوا زا ماهسرت : دهدیم همادا دوشیم مارآ یمک هکنا زا دعب راهب



دب یوت ... تفریم مسفن هتسب یاضف و یکیرات زا هک ییاج ،ات ندرک ینهذ تامهوت ریسا نمو

متاکرح مامت و دوب مرس باالی داریه هک نوچ هیچ؟ تسرد میمصت متسنودیمن و مدوب یتیعقوم

و مردپ راک هکاب ندروا یم رد اپ وزا نم نتشاد یقیرط هب مودکره ... تشاد رظن ریز ور

... منرب فرح متسنوتیمن یتدم اتهی مامشچ یولج شا هقوشعم نتشک

مدیدهت مردپ ! هناتساد هی شدوخ نم یگدنز موناخ نیگن : ددنخیم نیگمغ و دروایم رسباال راهب

مه یبوخ هی ...اما هزرلیم منت متفیم شدای یتقو یتح هک تفرگ مشچ رهز مزا یروج و درک

یبوخ ساسحا و مدوب هدش دازا هنک... متیذا و هکلپن مرب و رود داریه هگید دش ثعاب هک تشاد

ندنوخ سرد هرابود ؛ مدرک و مدرکیم هدافتسا تیعقوم نیا زا دیاب ... متشاد اهسرت نوا رانک رد

سوباک حبص ات اهبش اما دوب ریگرد منهذ ... مدنوخیم سرد مه مدرک راک ...مه مدرک عورش و

نم رب باوخ مه زاب شخب مارا یاهصرق دوجواب ... تشادیمنرب مرس زا تسد مردپ و داریه

هدنیا دش،هب یگنر مایند مومت دش... یرگید روج ایند یلعریما ندموا اب دوب...اما هدش مورح

، هدیدن تبحم نم دوب، هدرکن مارب سک چیه هک مدش یتاهجوت و یگنودرم قشاع و مدش راودیما

منوا مدرکیم رکف رخ ونم مدیدیم ور ریما درک... هایس و مراگزور قشع نیمه و مدش قشاع

یسک نوا زا لبق هکات یراک ، هنوخ دوب هدنوسر ونمو تشاد و ماوه طقف هراد... سح مهب

دیعو و هدعو دزن، هناقشاع یاه فرح درک، راچد شدوخ وهب نم ریما دوب... هدرکن مساو

دوب نکمم یاج نیرت نما هک یشوغا هب شروضح یمرگ داد،هب تداع شدوخ هب ونم اما دادن

منوشن و شیعقاو هرهچ ریما و مرادن مه ور نوا هگید مدید مدیبنج مدوخ هب زور هی یتقو یلو

... مریمب و هتفیب راک زا مبلق متشاد تسود هک تفرگ هدیدان نمو یروج دادو

وت دشهی در یسکره ما!!! هدز دنب ینیچ :نم دریگیم ار شیاهکشا ومن دشکیم درد رس زا یها

نمو مقشع و مدش قشاع ، نوریب ندرک مترپ هنوخ زا نکمم لکش نیرتدب دز،هب مهب یرس

هکاب هنیا هساو مگیم هک تخبدب !!! هتخبدب هشیمه ، تخبدب مدا موناخ نیگن ینودیم درک... دروخ

دوخ زا مه ور اه هبرض نیرتشیب ... مراد شسود مزاب دروا مرس هب ریما هک ییاه بال دوجو

، مدوب هراک چیه هک ینم زا تفرگ ماقتنا ریما ... مشقشاع هنووید نم مزاب اما مدروخ یلعریما

یلو ممورا شرانک رد مزاب اما مدش شباوخ مه ما هتساوخ الف خرب دز، مکتک و درک زواجت

...! هنیبیم شزاین عفر هساو یا هلیسو و شا هچب راتسرپ مشچ نموهب طقف ، هرادن مسود ریما

یتقو شاک ویا هنوسرب و مگرم ماوخیم ادخ زا هرذگیم هک یزور !!ره هتخس ادخ هب همتخس

.... داوخیمن نمو مه ادخ دوخ یتح ... تفرگیم نمومه نوج و تفرگ مزا ور یب یب

... دشکیم شوغا رد ار وا نیگن هک دریگیم جوا راهب قه قه

... تساوخیم هزجعم شبوخ وحلا تشادن یگدنز هب یدیما راهب

و دنک ناربج ار شیاه یدب مامت دیاب هک دوب یلعریما اهنا مامت دیلک و تسنادیم ار شا هراچ هار

... راودیما یگدنز ارهب کرتخد

نامرد یارب و دوب هتفگ ار تاقافتا زا یتایلک طقف راهب ، دشیم ربخاب اهقافتا مامت تایئزج زا دیاب



دوب... هبوا،المز کمک و

دوب راهب رانک حلا دوب هدادن لوق رگا و دربیم ارباال شا هتخورفارب و خرس تروص یلعریما

... دیشکیم شوغا رد ار ووا

اما دنک کمک تسناوتیم نموه . دندوب هدروا راهب رسرب هچ شنارسپ و نافالیح تسنادیم حلا

دوب؟! هداوناخ نا رانک رد راهب روضح دوب هدیسرن نا هکهب یلا وس باوج و درکن

؟! تشاد اهنا یارب یعفن هچ راهب ال صا

یارجام و تسین شردپ فالیح هکنا و ندوب رادراب زا راهب ندیمهف اما دروا یم رد رس دیاب

وفال گنشوه و زانهب هتشذگ و دشیم لح دیاب لزاپ نیا اما دوب رگید تبیصم کی دوخ زانهب

دوب؟!... هتشگ تسد هب تسد طسو نیا ینابرق تشوگ دننام راهب هک دشاب تسناوتیم هچ یح

***********

هن نم نیبب : درغیم ینابصع و مخا اب یلعریما هکنا وجبلا دنکیم یلعریما هاگن هنامصخ نیگن

هیچ؟! تدرد یگب اندرک مخت و مخا نیا یاج هب هرتهب سپ هنعالف! مراکیب

وتو روضح هب راهب مگب ماوخیم طقف نم هشب! امش نوبز فیرح هنوتیم هنارت نومه ینعی -

اپ زا هراد رتخد نیا ، هراد جایتحا تهب راهب !!! هشاب رثؤم هنوتیم یلیخ شیدوبهب هب تساسحا

هشاب یگدنز زا شتذل جوا دیاب هکاالن سهلا هدجه هچب هکهی هدموا شرس رب یچ هخا ... دایمرد

یساسحا هی دیاب یتح ینک کمک شهب دیاب و ینویدم امش ساالیر ناخریما هنک!!! گرم یوزرا

و ندینش هب جایتحا راهب اما ینکیم نامتک امش و تسه هساسحا نیا هک دنچره یرازب طسو نیا

نیا هکنیا لا متحا نوچ دوب شبظاوم یلیخ دیاب هراد... ور امش بناج زا تینما نوا ندرک سح

زا نامز ره رد اما هراد یگدرسفا هک تساهلا س راهب ! هدایز ننک رکف گرم و یشکدوخ هب دارفا

شهاگادوخان ریمض اما هشاب لوغشم شرکف زور لوط رد ات هدرک لوغشم و شدوخ یطیارش

رتدوز هچره و تساوا راهب شمارا هلیسو ...االن هنکیم سرت هب راداو و نوا بش لوط رد

قاو نایرج ورد نوا دیاب

نوا رظن الف خرب تقوچیه منکیم هیصوت نم هک ییاجنوا وات نیدب رارق شیگدنز یاه تیع

کرد ور ندوب مهم و یگدنز سح رازب نک، تروشم شاهاب اهراک یوت و ریگن یمیمصت

هنک...

لد هک دنارپیم یکلتم ات دوب اجنا هنارت شاک و دروخیم صرح نیگن هک دنکیم شهاگن طقفریما



!!! راهب هراچیب دوش، کنخ مه وا

؟! تسین یفرح هگید -

نوریب و دنکیم یظفاحادخ و هدش دنلب یلعریما ، دهدیم هن باوج یتقو و دنامیم زاب نیگن نهد

... دوریم

، دوشیم المز سانشناور یلعریما تسد زا مه وا دروم نیا رد اعطق دنکیم رکف دوخاب نیگن

!!!!! تشاد قرف شا یگنادرم اما تشادن یفیرعت خاالشق شترهش الف خرب هک یدرم

دنک. مک شنورد شتا زا تسناوتیمن مه دزیم سکوب هسیک هکهب یا یپ رد یپ یاهتشم

دوب. هتشادرب شخ شتریغ و دوب هتسکش

؟! هنوگچ اما درکیم مارا ار دوخ دیاب

! دنزب یفرح تسناوتیمن و دوب هدید باذع همه نا شکرتخد

هک یتاساسحا صقانت همه النا صا دما؟! یم اجک زا ندروا ومک تلا جخ ساسحا نیا

دوب؟! هچ دوب هدش شریگنابیرگ

عهملا کی ...و نتشاد تسود و یرارق ،یب نتساوخ ، ندوب مشچ ،وت نتشاد شزرا ، ندوب مهم

دوب... هدرکن هبرجت هکاتهبحلا ییاهسح زا رگید

دوب. هدرک رارف نا زا رمع کی یلعریما هک درکیم ییاهراک کی تشاد راهب

.. دوبن شهاوخلد ال صا هک دناشکیم یتمس ارهب ریما تشاد

... دوشیم وکا شرس رد نیگن یاهفرح و دوبن ارجام همه نیا تسنادیم

؟! دراذگب راهب یارب ار شتقو مامت دراد عقوت هک تسیچ ریما فده تسنادیم هچ نیگن

زا مد کی راهب هرهچ اما دوب نا نیرخا راهب هک دنارورپیم رس رد یرگید ییاهفده شدوخ

دوب. هتفرگ رگ شنت مامت و تفریمن رانک شنامشچ یولج

هک دریگیم شیاهوم هب یتسد بقع هب ماگ دنچ واب دتفیم سفن زا هکنیا ات دبوکیم تشم نیگمشخ

دوشیم راوا و ددنبیم مشچ و دهدیم نوریب ینیگنس ارهب شسفن اجنامه راوید اب شدروخرب اب

... نیمز یور

!!! تسا گنج حلا رد شلد و لقع

و شزور و وحلا راهب رگید فرط زا ، شندرک دوبان و وفالیح شماقتنا فرط کی زا

ارهب شدوخ راو هناوید هک یبلق و شنت رطع و راهب یارب دشکیم رپ دراد شلد هکنا بیجع

ریما و دنکیم یروادای ار فده و دشکیم مخا شلقعاما دونشیم ار راهب مسا ات دبوکیم هنیس

؟!...... دنکب دیاب راک هچ هک دنامیم

***********



ناربج هب دنک یرهاوخ راهب یارب دهاوخیم و دریگیم رارق راهب یکدنز لماک نایرج رد هنارت

... تسا هدش رهاظ بوخ مه راهب ییاد نز شقن رد هک صوصخ شا!!!هب هتشادن رهاوخ

مامت هک دنک رواب دهاوخیم زاب ینهد اب دازهب هک دهدیم رارق عوضوم لماک نایرج رد ار دازهب

... تسا راهب نهذ هدییاز هداتفا تاقافتا

االن داوخیم ملد نوچ ! هنارت هشیمن مرواب : دیوگیم و دزادنا یم هنارت هب یروابان هاگن دازهب

؟! ینکیم یخوش هک یگب

نیدیمهفیم مه رهوش رهاظ هب تسود نوا ووتو دوب یخوش شاک :یا دنزیم یدنخزوپ هنارت

زا رمع !!!هی همهفن یلو هتفیب قافتا همه نیا ششوگ لغب هک تسین اهامش یزاب هرهم راهب

اقیقد نوچ هنکیم رکف هک هیزیچ تیعقاو هک هنودیمن اما نشداوناخ هنکیم رکف هک دروخ ییاسک

.... هروخیم شا هداوناخ زا هراد

هیچ؟! تروظنم -

رید هکنیا زا لبق ، نیدب رارق شیگدنز یاه تیعقاو نایرج ورد راهب دیاب هک هنیا مروظنم -

هشب!!!

زا یگیم دعب وراهب فرخزم یگدنز ینیبیم یراد ! یتسین هجوتم هکنیا لثم :وت دنکیم مخا دازهب

هشب؟! نوغاد راهب یاوخیم مگب؟! شیگدنز یاهتیعقاو

مه زاب هشاب تشز هک یچره تیعقاو نوچ !!! هشیم نوغاد رتشیب یگن شهب هگا شاب نئمطم -

!!! هنودب هک هشقح نیا

! هرتهب یلیخ ینکن تلا خد دروم نیا وت منکیم رکف هنارت -

!نم! منکن تلا خد :نم دیوگیم یخاتسگ واب دوشیم لبم یور زا هرابکی هب ودوشیم هتفشا راهب

تلا منک،حاالخد ولب منک ولا راهب هک ولج نیزادنیم و نیرادرب نیاوخیم یمدقره هک ینم

اما نینکیم و نکمم راک نیرت تسرد نیراد نینکیم رکف تقمحا تسود نوا وتو دازهب ؟! منکن

وت تسا هلماح ربخ یب اج همه زا موصعم لفط نوا ... راهب یگدنز هب نینزیم هوگ نیراد

؟!اما ینکیم یراکمه شاهاب یراد ریما شوگ یوت ینزب یکی راهب ییاد ناونع هب هکنیا ضوع

!!! یرادن تریغ مکی ال صا هک تساو مفساتم

یراد مهفب دازهب : دنزیم داد رتدوز هنارت هک دنزب یفرح دهاوخیم و دوشیم هتخورفارب دازهب

نیا قحتسم ، همدا اما هتخبدب هتسرد هراد! ساسحا ! همدا راهب ! ینوشنیم هایس کاخ هب وراهب

!!! هشاب ربخ یب ادخ زا تعامج نوا و امش تسد ینوبرق تشوگ هک تسین



زا عنام هنارت یاهفرح تیعقاو اما ددنبب ار هنارت ناهد دهاوخیم شلد و دوشیم رتشیب دازهب مشخ

هک دهدب وا ارهب قح مامت دناوتیمن شا هناقمحا رورغ رطاخ هب مهزاب اما دوشیم نداد باوج

تلا خد عوضوم نیا یوت هرتهب ... هنارت : دیوگیم شا هدش تفچ یاه نادند الی زا صرحاب

... هشاب شدوخ رکف وهب هنک یگدنز یمک هنوتب ات هنودن هک هنیا راهب صالح نوچ ینکن

؟! هتشاک هک یمخت نوا :الدباب دنزیم دنخزوپ هنارت

یزیچ تسین رارق وت نیا هک نوریب شکب ام زا نیبب : دشکیم شتروص هب یتسد کالهف دازهب

دایب!!! نوریب شزا

... شدیشکیم هوگ هب نیراد وراهب یگدنز وت نیتفر هتسد هکات نییاهامش -نیا

هدن!!! نم لیوحت تفمای فرح و دنبب و تنهد هنارت -

راهب هک نینکیم رکف ارچ !!! همدا هی ساسحا ثحب تسین تفم ریغ و تفم فرح مهفب! دازهب -

هکنیا ضوع هنک، ادیپ لح هار شدوخ نیرازب و نیگب شهب ور عوضوم ، تسین شیلا چ یچیه

!!! تسین یناسنا ال صا ونیا شلباقم نیدش ، نیشاب شهارمه

یدیدن هگم منک؟! راکیچ رخ هرن نم یاوخیم تقونوا ، هشیم دروخ ، هنکشیم همهفب هگا راهب -

ال صا نوچ ، نکن کش نم یگنودرم !هب تفرن راب ریز فرشیب ریما نوا اما مدز رز ردقچ

هشب!!! دراو رتخد نوا هب یا هبرض نیرتکچوک داوخیمن ملد

ینزیم لوگ ور تدوخ طقف وت فرح راین!!نیا مساو هرخسم لیلد دازهب دوش: یم هناوید هنارت

!!! ییاد الح طصا هب یاقا ینکیم تا هدازهاوخ قح رد ور یدرمان نیرتشیب یراد اما

تهب ال صا هلئسم نیا حملا!!!اما وت یدیر هنارت دنک: سکلیر ار دوخ ات ددنبیم مشچ دازهب

!!! تسین طوبرم

تحاران و روابان هنارت هک دوریم شقاتا تمس و هدرک جک ار شهار هنارت هب یهاگن نودب دازهب

لد مراد وگب و رخ نم ال صا هشاب ؟! هترخا فرح : دنکیم ضغب ندش هتفرگ هدیدان نیا زا

هوگ دایب ات تسین یا هنارت نک رکف مه وت اما منکیمن تلا خد هشاب !!! اهامش هساو منوزوسیم

هنک!!! عمج و فرش یب ریما نوا وتو یراک

رد ندروخ مهب یادص هک دوشیم جراخ نامتراپا رد وزا دنزیم گنچ ار شفیک هلصاف بال مدعب

.... دوشیم دازهب نامشچ ندش هتسب ثعاب



... دیشکیم تسد ار راهب نت هطقن هب هطقن و دندرکیم یور شیپ شناتسد

نوگرگد ار وا حلا دشیم جراخ شا هنیس زا هک یتخس یاهسفن و دوب شتا زا یا هروک شنت

دوب... هدرک

ندیزرل و شندب یامد یا هعفد کی تفا شدح زا شیب یکیدزن و شتروص یور درم یاهسفن

... دناوتیمن اما دنزب دایرف دهاوخیم سرت زا شا هدمارد هقدح زا نامشچ و شنت

. دوشیمن جراخ شیولگ زا ییادص

. درادن ییاج هب هار اما دنک رارف و دنزب سپ دهاوخیم شتردق مامت اب

. دنزیم گنز ششوگ رد شکانتشحو یاه هدنخ یادص

دوب. هدرک اردب حشلا شروفنم و هیرک هیرهچ

دما. یمن باال شسفن

دوب هدیسر رفص دح هب شیامد هک یندب اب کانزوس منهج نا رد ووا درکیم یورشیپ تشاد

. دزیم واپ تسد

. دناوخیم مان اراب ووا دشیم رارکت تشاد رگید یادص

نوریب نازوس منهج نا ارزا وا یتسد ناهگان دوب هدش شراچدرس هک ییاه شکمشک نایم رد

دیا... هکباالیم یسفن و دشکیم

. درکیم شیادص دنت دنت یلعریما

هتسب وزاب یهام دننام شیاهبل و دناخرچیم قاتا روداترود شنامشچ نازرل و ناساره کرتخد

... دشیم

هدش شا هجیتن کاندرد تارطاخ نا ندرک وگزاب و دوب هتفر نیگن شیپ راهب هک یعقوم نا زا

دوب... هدرک مارح شیارب ار باوخ هک ییاهسوباک تشگزاب دوب،

... دشکیم شوغا رد ار راهب

. دنزیم قه و دربیم ورف شریما هنیس رد رس

اما تسا تخس یمک اهنا اب ندما رانک یارب مه نیگن یاهفرح و تسا هتفشا شیحور عاضوا

دنک. یط ار نامرد دنور دناوتب ات دیایب رانک دیاب

ریما هب ور شسمتلم هاگن واب دروخیم با یمک و دنکیم کیدزن شیاهبل ارهب با ناویل

؟ یدب مهب ور اهشخب مارا نوا زا یکی هشیم ... هشیم : دیوگیم

:هن....!!! دتفیم ریما یناشیپ هب یا هرگ

یم فرح هب رتدوز ریما هک دیوگب کالیم دهاوخیم و دوشیم تکاس راهب شعطاق هن اب

رارف اما یشکیم جنر یراد و هتخس منودیم ! راهب نک نوریب تنهذ زا ور صرق ندروخ دیا:

!!!.... یتسه یوق !وت یگنجب دیاب هنکیمن لح ور یزیچ ندرک



...؟! هتخس یلیخ ، ریما هتخس : دکچیم راهب کشا

حتلا ندوب بوخ یارب دیاب !... راهب هتخس ندرک یگدنز : دشکیم شیاهوم هب یتسد ریما

رکف تدوخ هب همه زا لوا دیاب رود...وت یزیرب ننکیم تتیذا هک ور ییاهزیچ دیاب ... یگنجب

!!!... ینوتیم هک ینک

اما مایب نوشمشچ اتهب مدرک یراکره ... ندرب جارات ...نموهب نتشاذن یچیه مساو ما هداوناخ _

!!... منتساوخن

... دشکیم دوخ فرط هب ودناباوخیم ار وا شمارا واب دریگیم تسد رد ار راهب نازرل ناتسد

. دنوشیم یلعریما نامشچ هریخ راهب یکشا نامشچ

تدوخ لوا یریگب دای نک یعس راهب : دنکیم لوغشم ار دوخ راهب یاهوم زا یا هرط اب ریما

هداوناخ کی ...!ام یراد ور واوآ دشووتاالننم مومت تیتنعل هداوناخ نوا !... یشاب مهم

ریگرد و تدوخ ربب... تذل ام رانک رد االتن یگدنز ....!زااالنو میتسهام وت هداوناخ میا...!

...!ام راهب یدنمشزرا یلیخ ام یارب ...وت ینزیم همدص تدوخ هب رتشیب هک نکن هتشذگ

اه یخلت التو کشم نک تباث همه هب راهب ... مینیبب فیعض و هانپ یب ردفنیا ور وت میاوخیمن

اب یتح ... هنوخب سرد تساوخیم یتمیق ره هکهب شاب یراهب نومه ... نرایب ترد زااپ ننوتیمن

!!!... داریه دوجو

!!!... بوخ سح زا دوشیم رپ راهب

. درکیم رت قشاع ار کرتخد یلعریما یاه تیامح

ار راهب حلا نیا تقاط هک تسنادیم ار نیا اما دشاب ههبج مادک رد دیاب دیمهفیمن دوخ ریما

... درادن

... رازن ماهنت تقوچیه ریما : دیوگیم دراد ولگ رد هک ضغب اب شنامشچ نازرل یاه کمدرم

هنادرم تریغ دشکیم راهب هک یجنر و راهب یادص درد و دوشیم نییاپ باالو ریما یولگ کبیس

دیوگیم هک مه اه یگداس نیا هب اهنا ندرک شومارف دنادیم و دروا یم درد هب ار شا

!!!!!... تسین

**********



باوج مهزاب یپ رد یپ یاه قوب ندروخ هکاب دریگیم ار منرت هرامش راب نیمدنچ یارب راهب

... دهدیمن

دنک ناشیهارمه مه هنارت هک دربب کراپ ارهب اوا تساوخیم و دنکیم نوریب ار شسفن کالهف

... تشادن ربخ هنارت زا دشیم یزور دنچ یلو

... دوشیم ههجاوم وا ضارتعا هکاب درادیمرب اوا لباقم ارزا ریش و کیک

!!! نامام مدلوخیم متشاد -

... تاباب هساو میرازب مه شمکی هچب، یدروخ یچره هسب هگید : ددنخیم راهب

... ماخوم ...نم داخومن -اباب

؟! کراپ میرب یاوخیمن :هگم دیوگیم نا نتشادرب واب دنزیم شیومخا یاوآ هب یا هسوب

یلدنص زا دشکیم هک یغیج واب دنابوکیم مهب یتسد یلا حشوخ اب دوشیم ناراب هراتس اوآ نامشچ

... دوشیم جراخ هناخزپشا وزا هدما نییاپ

... دشاب هداما کراپ هب نتفر یارب ات دنکیم ار شیاهراک و دهدیم ناکت یرس مه راهب

هناکدوک یداش و اوا وحم ردقنا ، ددنخیم شکسورع نادنخ یاهبل هب هریخ و دهدیم له ار اوآ

... درپیم باال شیاه هناش هدیسرت ، دونشیم ششوگ رانک زا هک ییادص هکاب دوب شا

. دنکیم هاگن ار ووا زاب یمسبت هب شا هرهچ هک دنیبیم ار نیورش ردپ بجعت اب

. دهدیم یناشیپ هب مخا

شرس هکهب ییاهراک و داریه هب ددرگیم رب مه نا هک دیا یمن ششوخ نادرم روضح الزا صا

دوب... هدروا

... دنکیم وسالم هدرک داجیا یا هلصاف

راهب باوج و دنکیم عمج ار شدنخبل ودعب دنامیم یا هظحل نیورش ردپ

... دهدیم ار

دراذگب مارتحا سح نیا هب دنکیم یعس و دراد قرف شفارطا نانز رگید اب راهب هک دنکیم سح

... دراد رتخد نیا هکاب تسا یرادید نیمود ونیا تسا دیعب وا زا هک یزیچ هتبلا

راهب دوخ دنچره دشاب هتشاد اوا نس هب یدنزرف دما یمن وسشلا نس هب هک یرتخد هتبلا

... دادیم ناشن مک مه شمک نس و تشاد هناگچب یتروص

هب نیورش تسد رد تسد و هدما نییاپ بات وزا دنکیم شومارف ار راهب نیورش ندید اب اوا



... دنوریم یزاب یاه هلیسو رگید تمس

دوب... هدز مهب ار شتولخ درم نیا راگنا و تشادن ار درم هلصوح

دوب... اهفرح نا زا رت جمس درم ایوگ اما دنک ارمک درم رش تساوخیم و دوب بذعم راهب

و شرظن دوز یلیخ اوا ایوگ یلو هشیم تسود یسک اب رید نیورش ... هینیریش یلیخ هچب -اوا

... هدرک بذج

... ددنخیم دوخ هتفگ هب ودعب

و نیورش اوا، یلگشوخ مدیاش : دیوگیم درم باوج رد اما تسا اه هچب فرط هب شهاگن راهب

؟! هدرک بذج

... دوشیم راهب هلمج رد دوجوم صرح هجوتم و ددنخیم دنلب یادص اب درم

شردپ هب یدایز ظاحل نیا زا مرسپ مدیاش : دیوگیم راهب یابیز خر مین هب ور یخاتسگ اب رابنیا

!!!... هییابیز قشاع و هشاب هتفر

... دوشیم سیخ شرمک هریت صرح و تلا جخ وزا دباسیم نادند راهب

دوخ زا مجح نیا اب هنکمم نوچ ، بانج منکن :رکف دیوگیم مخا واب دنکیم درم هاگن یخاتسگ اب

... هرازب شیامن هب شدوخ زا مه یرتابیز هرهچ ، ییابیز نیا یگتفیش

... دزادنا یم هدنخ ارهب راهب درم، تام هاگن

دراد هک یبوخ سح رسارس وزا دنیشنیم درم زا رت رود یتکمین یور و هدرک جک ار شهار

... دربیم تذل

درک. تکاس ار درم هک دوب شنداد باوج و ندیشک هجنپ ، رتابیز هرهچ زا شروظنم اقیقد

دنک... هدافتسا وا زا یسک دادیمن هزاجا و دوبیم یوق دیاب

مهب ار راهب شمارا تشادن قح دوب هک هچره ال صا مه....؟! دیاش دوب هدرک یخوش درم نا دیاش

... دنزب

دنک... نارگید هب یهجوت هکنا نودب دشاب شدوخ یارب تسناوتیم وا

سب... و دندوب راهب دوجو زا ییزج هک ییاوا و ریما زج هب

اوا رطاخ هب طقف مه نا دهد درم نا لد هب لد اتوا دشیمن مالک نیا اما دوبن دب درم نا رهاظ

... شتسود و

ریگرد ار شدوخ دهاوخب هکنیا هن دنک شمارا زا ولمم ار شیایند ات دنک یراک تساوخیم راهب

دنک...



زا یکی نیا هک دوبن شسوماق رد هبیرغ یدرم اب ندرک شب و شوخ و دوب لهاتم نز کی وا

.... درکیم دزشوگ هشیمه شا یب یب هک دوب یسرد نارازه نا

. دشاب واوا شدوخ اهنت تساوخیم شلد

نا شروضح اب درم هک ددنخب و دنک یزاب شنهذ وهایه زا رود هب اوا رانک رد تساوخیم

... دنزیم مهب ار ییاهنت

... دوشیم شبجعت ثعاب تکمین یور و شرانک رد درم روضح

رتدوز ، هدروا ارباال شناتسد هکیلا ح رد درم هک دنزب فرح دهاوخیم وددرگیمرب درم تمس

مدز یفرح رگا نم اما موناخ متسه لهاتم مدوخ مگب دیاب و مرادن تمحازم دصق :نم دیوگیم

؟! دموین نوتشوخ امش ایوگ یلو !!! نیمه دوب هداس یوگتفگ کی طقف و متشادن یدب روظنم

... دراذگب اهنت شراکفا اراب وا دهاوخب هک دوب اهفرح نا زا رت وررپ راگنا درم نا

هساو نم ندموین ای ندموا شوخ هکنیا لثم ...!!اما دموین مشوخ :هلب دراذگیم رانک ار فراعت

؟! تسین مهم امش

:نم دیوگیم راهب یوس هب هدش زارد یتسد و درابیم تنطیش زا هک ینامشچ واب ددنخیم درم

!!! متسه یدسا دایهش

اب متساوخ :نماالن دیوگیم شا هدش زارد تسد هب هجوت ویب دنامیم شا ییوررپ تام راهب

مشب؟! انشا امش

!!.... نیتسین لیم یب هک مدنوخ نوتامشچ زا نم اما هکهن ینوبز -

!!!!... ییانشا باب نم ات هشب خالص محازم هی رش زا هراد تسود هک هگیم رتشیب نم یامشچ -

کرتخد تسنادیم ... شرانک وسلا نس مک کرتخد یباوج رضاح زا دنزیم ههقهق دایهش

اتوا دشیم نا زا عنام درکیم تفایرد رتخد نا زا هک یبوخ سح اما دشابن شنت هب رس دهاوخیم

... دریگب هدیدان ار

...؟! نینکیم هابتشا هک نم رظن -هب

دوخ حلا وهب مامشچ و نم و نیرب اج نیا زا افطل هشیم : درغیم صرح ورپ هتفشا راهب

؟! نیرازب

ار راهب لد دنب اوا هیرگ یادص هک دنزب یفرح دهاوخیم و دزادنا یم باال ییوربا کات دایهش

... دنکیم هراپ



... دشکیم شوغا رد ار وا شنایرگ تروص ندید واب دوریم اوا تمس هب هدز تهب

...؟! مریزع وت یدش یچ راهب نوج هب تدرد -

نحل نامه اب نیورش هک دنزب هیرگ ریز هب مه راهب دوب هدنام ومک درکیم هیرگ روطنیمه اوا

ات هربب ور اوا تساوخ بدا یب هرسپ هی هک میدرکیم یزاب میتشاد : دیوگیم شا هناگچب و سخت

مداد، شله ور هرسپ مدعب مدیشک مدوخ تمس ور اوا تسد و متشاذن نم هک هنک یزاب شدوخاب

ات متفر شلا بند منم درک، رارف و داد له ور واوا تفرگ شصرح هرسپ دعب اما دیدنخ مه اوا

.... مدیسرن شهب اما مرازب شتسد فک و شقح

... دوشیم نیورش دولا مخا تروص هریخ راهب

نیورش تمس وهب هدرک تشم ار شتسد و دنکیم شرورغمو سخت کرسپ هاگن قشعاب دایهش

مرسپ تریغ نوبرق : دنزیم شردپ تسد ارهب شا هدش تشم تسد هدنخاب مه نیورش هک دریگیم

!!!.... یدیشکیم شرس وور شکتشخ دیاب یدرک یراک بوخ سا...!! هنود هکهی مرب

شومارف ار راهب روضح لک هب هظحل کی و دوشیم هچاپتسد دایهش ، دنکیم راهب هک ینیه اب

هک دما هزماب شرظن رد ردقنا راهب هفایق اما دنکیم ومخا راهب هاگن هرخسم یدنخبل دوب،اب هدرک

... ددنخیم

نامه هب رتشیب شرظن هک هناوید ای تسا هدنخ شوخ یدایز ای شرانک درم درکیم سح راهب

!!!... دروخیم هناوید

شندوب سملا زا شلا یخ هکنیا زا دعب و هدرک ادج دوخ ارزا واوا دهدیم ناکت فسات هب یرس

... دوشیم ادج رسپ و ردپ زا یدرس یظفاحادخ وهب هتفرگ ار شتسد دش تحار

... دوریم راهب تمس اوا نتفر زا تحاران نیورش

!!!... میدرکن یزاب زونه ،ام شربن -خهلا

نا نورد اپ تسین رضاح دتفیب کراپ نا رد مه کالشه رگا رگید هک درک دهع شدوخ اب راهب

... دشاب ناما رد رسپ و ردپ نا رش اتزا دراذگب

یب یمک هدرک هک یا هیرگ رطاخ وراالنهب اوا ناج...نیبب نیورش : دشاب نابرهم دنکیم یعس

و هباوخب ات شمربب نم تسین رتهب سپ ! هباوخب طقف و هنوخ هرب داوخیم و تسا هلصوح

هشب...؟! رد شیگتسخ

-هخا...



شباوخ هداتسیا هراد هیرگ همه نوا دعب رتخد نیا ...نیبب هتراهب ابخهلا ...قح مرسپ هرادن -هخا

هنک...!! تحارتسا هنوخ هرب هرتهب سپ ، هربیم

ساپس رس زا یهاگن رابنیا راهب و دنکیم لوبق و دیا یم هاتوک رابجا هب نازیوا ییاهبل اب نیورش

لوق شدوخ وهب دوریم هناخ وهب دوشیم رود اهنا زا دنکیم هک یرکشت واب دنکیم دایهش یوس

!!!.... دشکب زمرق طخ کی ار کراپ نا رود ات دهدیم

***********

تبحم واب دراذگیم شردپ تسد رد تسد و هتفر ولجو دنزیم یدنخبل شردپ ندید اب یلعریما

... دراشفیم ار نا

تسه لقاع ردقنا شرتخد سکعرب هک دنکیم شرسپ هاگن زیگنارب نیسحت یهاگن اب سابعریما

... دشاب هتشادن وا یارب ینارگن ات

!!!... هدرک وریپ هدنامرد ار وا روجدب اهزور نیا هک یرتخد

... دوشیمن مه نیا زا رتهب تسه یموناخ نیمیس هدرورپ تسد هک یرتخد

اب وحلا درک هایس ار شکرتخد هدنیا مامت هک ینیمیس عقوم یب یاهتیامح و یطارفا یاهتبحم

تیامح هک یلعریما اصوصخم ار شا هداوناخ مه داد رازا ار دوخ مه شنایاپ یب یاهتقامح

درک... غیرد دوخ ارزا هناردارب یاه

... دریگیم یاج وا یلدنص رانک شردپ فراعت اب

... دناخرچیم اپ یور واپ دراذگیم یلدنص نییاپ ار شفیک

... دیایب دوب هتساوخ وا زا هک تشاد یمهم فرح شردپ

دنام... رظتنم و دزن یفرح هشیمه دننام اما دوب واکجنک

؟! نتسه بوخ واوا راهب ؟ هروطچ -حتلا

؟! یتسین امش ایوگ یلو میبوخ -همه

... دراد رگید یگنر ینارگن نیا راب نیا اما تسه و دوب هشیمه اه رگناین نیا

و تجاودزا هیضق ناخرهچونم : دیوگیم مارا و دربیم شنابل تمس ار شتشگنا ود سابعریما

!!!!... هدیمهف

. دنکیم هاگن شردپ هب روابان

. دوبن راک رد یخوش

... تشادن ینیشن بقع دصق ناخرهچونم



!... شزمرق طخ دوب هدش هاوخ ایان هاوخ هک دوب هتشاذگ ییاج و شاپ امسر درم نیا

!!!... شزمرق طخ دوب هدش راهب

شمولظم راهب رس اتبالیی دیسرتیم اما تسوا ملا راهب هک دنمهفب همه هکنیا زا تشادن یفوخ

... دنروایب

... دروخیم صرح و دنکیم تشم تسد

!!!... هدرب ار شلد کرتخد دیمهفیم حاالشت وزا تشاد رظن ریز ار وا لماک شردپ

...؟! نوریب هشکب ونم یگدنز وکالزا شاپ هرادن دصق امش ناخرهچونم -نیا

... میدرک تداع هگید ...!ام تسه نوممه یگدنز طسو هشیمه تگرزبردپ -

مزاب رگا و میگدنز هب هدیر راب هی هک هنیا تبحص ، تسین یواکجنک و تلا خد تبحص -اباب

رب.... داوخب

ینک...!!!! تاعارم تردپ ولج هنکیم مکح بدا مکی مرسپ : دنکیم عطق ار شفرح سابعریما

صرح زا رپ وزاب دریگیم رارق شیلدنص تشپ و هدش دنلب شردپ یخوش هب هجوت یب یلعریما

هدش...؟! ربخاب مجاودزا بندملاوزا هداتفا هک هدیچ مساو یا هشقن هی ناخرهچونم :نیا دیوگیم

هنک...!! ودنب تتسد ییاج هی داوخیم منک -رکف

!!!.... هگید نزن لا حدض اباب... -ها

هک هلماعم زیم رس هتسشن یک اب زاب تسین مولعم ... مگیم و تیعقاو مراد ، رسپ دضحیلا -هچ

!!... هنکیم هلماعم مه ور وت نراد

یراک ره دوب راتخمدوخ شگرزب ردپ دوب، ضحم تیعقاو شردپ فرح و دوشیم ینابصع ریما

... دنشاب یضاران نایفارطا رگا ولو دهد ماجنا شا هتساوخ قبط ار

هداتسیا گرزبردپ و نامام یور وت لوا نومه هگا هک یرادن ریصقت مک مه وت اباب ینودیم -

دوبن... نیا تدوخ نمو عاضوا االن نیداد یمن تلا خد قح و نیدوب

هرا، : دیوگیم و ددنبیم مشچ شیگدنز یاه لدج زا هتسخ و دشکیم لخاد ارهب شبل سابعریما

تردام هک دش عورش ییاج زا لکشم ؟ تساجک اقیقد لکشم ینودیم دوب...!!! مدوخ ریصقت

زا ماهراک هساو تقو چیه نم هتبلا هدب... رظن یزیچره هساو و هنک تلا خد شردپ داد هزاجا

هب شیگتسباو یلو ، متشاد شهب هک یقشع زا ادج و مدیسرپن هزاجا تردام یتح یرشب ینب چیه

شاک هک مایب هاتوک شنتشاد تسود رطاخ هب مدرک یعس یلو درکیم تیذا هشیمه و نم شردپ



.... هشابن اوه ور ردقنیا ماه هچب یگدنز ات مدموا یمن هاتوک

ات دنکب شدبتسم گرزبردپ هبحلا یرکف دیاب و دنکیم شردپ هب یا هنازوسلد یهاگن یلعریما

هب هدنک تسوپ و کر مرب مدعب و هیچ هیضق منودب ماوخیم اباب : دریگب ار یقافتا ره یولج

منزب شرابت و لیا لک زا هک هنکن یراک ات نوریب هشکب میگدنز وزا شاپ مگب ناخرهچونم

... نوریب

نیا اب مراد راک مکی ...هتبلا مرایم رد رس عوضوم زا نم !!!... یشدوخ هگنل هک قحلا -

مه ووت هشب کنخ ملد یمک یدنا سلاو یس دعب لقادح ات مدب شیزاب مکی ماوخیم ، ناخرهچونم

!!!!.... راهب هب وهدب تساوح

: دیوگیم یلعریما هک ددنخیم شرسپ تهب رپ نامشچ لباقم ورد دنادرگیم اپ یور اپ سابعریما

هتشاد یزاب دصق مور هبور ژ یتسرپ رپ مدا نیا هشیمن مرواب هک یدرک لوغشم و منهذ روجدب

؟! هترس وت یچ ال صا و هشاب

یراک وت نمض مدب...!رد سپ باوج مچب هب مایب حاال مدادن سپ باوج تردام هب نم هک -متفگ

ورب.... و شاپ و نکن تلا خد تسین طوبرم تهب هک

ردق نیمه .... دراد تسود ار شردپ هناقشاع هک تسه نیمه رطاخ هب اقیقد و ددنخیم ریما

وبغلا...!!! لداع ردق نیمه و تشپ و مکحم

ور هدیپس طالق ماوخیم : دیوگیم طبر یب شردپ هک دراد نتفر دصق و دنکیمن رارصا ریما

... مریگب

... دوشیم سبح ریما هنیس رد سفن

. دنکیم مخا

... دریگب ار طالشق دهاوخب شردپ هکنیا هن داتسیا یم شتقامح یاپ دیاب هدیپس

...؟! تشاذگیم ناخرهچونم رگم ال صا

دوبن...؟! هلماح هدیپس رگم

....؟! دشاب نیمه دیوگیم شردپ هک یزاب دنکن

یا...؟! هتفشا ردقنیا هک اباب هدش -یچ

تمکح یاپ دراذگیم دشاب هک هچره اما دیرگب ای ددنخب دناد یمن شزور هبحلاو سابع ریما

... دنکیم ار شیگدنب تعاطتسا هک ییادخ

مه هارمه و تسود شقن رد تسناوتیم هک یرسپ رطاخ هب ناد ردق و دوب رکاش ادخ زا ردقچ

... دشکب شود ارهب نیگنس دنکوراب لمحت دناوت یمن نیا زا شیب ... دشاب

رتعیرس هچره هتفگ رتکد و هشیم با هراد زور هب زور هدیپس و تسا هداتفا بقع هدیپس -هچب



هک مراد و شراما و تفرگن هدیپس زا یغارس هگید دقع زا دعب اضر ... هزادنب ور هچب دیاب

... مدمورد شتلا جخ زا مدوخ هک دوب هدز ور هدیپس روجدب مراب ...هی هریم زره میدایز

... شکرهاوخ یارب دبوکیم شبلق

!!!... شیاهغورد مامت اب یتح دوب شا هنادرد دشاب هچره

شریگ نیمز یروط ... دناشنیم شیاجرس ار هنن هچب و تیصاخ یب دوجوم ...!!!نآ اضر اما

زیچ...!!! همه یب فرشیب کدرم ، دتفیب شنت رب یا هزرل دما یلعریما مان هک یتقو ات درکیم

هنک قطن نم هساو داوخب هک هدش راد مخت ردقنوا ای هدروارد مخت زا رس هنن هچب نیا -هع...

... ثوید هکیترم

و نوترتخد ام هک ولج هداتسرف و شنن و هتسشن بقع شدوخ تسه هک یچره -عفال

.... میاوخیمن

ساالیر هداوناخ وت هک هشاب شادخ زا دیاب هکینز داوخیمن و نومرتخد : ددنخیم صرح یور زا

اج چیه هکهب میتسه وبب ردقنیا ای هشدوخ تسد هگم ، داوخیمن حاال نداد شهار

نیمه ات مرایب رد یا هکرت زارد نوا رس بالیی نانچ ... نرسپ هداوناخ نوچ مینکن باسح نوم

هنک.... هیرگ یاه یاه شساو هنیشب شنن

مامت هکاب یردارب یایر یب تیامح زا تشاد نا نتشاد ناهنپ رد یعس هک یدنخبل اب سابعریما

!!!... هتفیب سامتلا هب داوخیم ملد اقیقد : دیوگیم دوب هدروا شردارب رس رهاوخ هک یقحان

اما دوب هدرک باختنا هابتشا ار هار هتسنادن هک یرهاوخ یارب دوب تحاران نورد زا یلعریما

رتدب ار عاضوا شردام هزادنا یب یاه تیامح و هتشاد یدایز ریثات هار نیا رد مه شردام شقن

راک هدیپس هک یطرش ،هب دریگب تسد رد هرابود ار روما مامز تسناوتیم شردپ دوب...اما هدرک

... دنکن ییاج یب

و نشب ربخاب هدیپس و نامام ماوخیمن ...!!اما هتفیب ندرک طلغ هب هک منکیم یراک نکن کش -

ننک...! یفابلا یخ نوشدوخ هساو

؟! یزیرب رود و تاه هنیک مامت یاوخیم هک مدرک رکف هظحل -هی

ردقنیا هکنیا ای منک شومارف ور یدب و غورد همه نوا هک نیرادن عقوت : دباسیم نادند یلعریما

هنک...!!! وهل مرهاوخ و دایب هنن هچب اتهی متریغ یب



... متشادن مه ور تتیامح همه نیا عقوت یاوخب و شتسار -

منت...!! هراپ و همرهاوخ مه زاب هشاب خلت هک یچره تیعقاو : دنزیم یدنخبل خلت یلع ریما

وسلا ریز ور متیصخش مامت یهاوخدوخ واب ندرک وهل مرورغ اما تسین انثتسم ممردام

... هزادنب یپچ هاگن یسک منیبب منوتیمن ...یلو ندرب

... دوشیم جراخ شرتفد زا شردپ نتفرگ شوغا رد زا ودعب دوشیم دنلب یلعریما

دنک.... مولعم ار هدیپس و اضر فیلکت دیاب فالح یارجام زا لبق دنکیم رکف دوخاب

تفاسم راگنا هک یروط هب دوب، هدرک هتسخ و هتفوک ار شندب شا یپ رد یپ یاه ندز قع

دوب. هداتفا سفن سفن هب روط ونا دوب هدیود ار یدایز

!!... دوبن بوخ چیه شیاهزور نیا ،حلا دروا یمن رد رس

دوب، حلا ویب هتسخ هشیمه شنت

، دباوخب تشاد تسود

دوب... هتفرگ هشیمه اهزور نیا

دوب هدرک تداع مه شندوب واو هب نوچ دوب زیچره زا رتدب نیا و دوبن اجک چیه هک مه هنارت

!!!... تسود کی دننام

و دوشیم مخ درد ،زا دنکیم تشم و هدرک شا هنیس دنب ار شتسد هک دشکیم ریت شا هنیس

... دوشیم هتسب مه یور شنامشچ

... دهدیم ار یلعریما ندوب هک یرطع یوب و دنیشنیم شیولهپ یور یتسد

رظن زا ار کرتخد با زا سیخ و هدیرپ گنر تروص و دناخرچیم دوخ تمس ار راهب

... دنادرگیم

دوبن... بوخ راهب یاهزور نیا حلا

!!!... شیگلماح رایو دبو ،حلا شیاهسرت و سوباک

دش؟! دب حتلا یتقو یدزن مادص -ارچ

ییوب الف خرب و دربیم ورف یلعریما هنیس رد رس راهب و دنتفا یم مه یور راهب رامخ نامشچ

... تسنادیم نکمم یاج نیرت نما ار اجنا درکیم شتیذا هک

... تشادن مه یمامت و هتخیر ار اهکشا نیا زا دایز اهزور ،نیا دکچیم کشا زا یا هرطق

نیا یوب و هشیم دب حملا ردقنیا اهعقوم یضعب ارچ منودیمن مبوخ...!طقف نم... ریما : ددنخیم خلت

!!! هنکیم متیذا ترطع

!!.. دیوگیمن چیه و درادیم هگن یفخم ار شا هنیس درد



دیاب هکنیا لثم اما دشاب شدوخ نت یوب و رطع شرایو تشادن تسود ال صا ، دوشیم کالهف ریما

هدرک ضوع مه ار شا عالهق دروم رطع رابجا هب یتح و درکیم لمحت شیرادراب لیاوا ات

دوب...

تتیذا ردقنیا یچ راهب : دنکیم هناور شتمس یقیمع هاگن و دربیم هتفشا راهب یاهوم نورد تسد

! یمقشاع یگیمن هگم !!!... نزب فرح نماب بخ ؟! یرایم رد وزااپ تدوخ یراد هک هنکیم

وگب... مهب سپ ناه!

... دوشیم تشم یلعریما مکحم و تفس یاهولهپ رانک رد راهب کچوک ناتسد

شدوخ تساوخیم اما ایهن دشاب تسرد اهنا ندرک وگزاب تسنادیمن اما قیاقح رارکت زا دیسرتیم

دنک... تحار ارمه

اپ زا هنوگنیا ار ووا دنتشادیمنرب شرس زا تسد هک یا هتفشا و مهرد یاهرکف زا دوب هتسخ

دوب... هدروارد

قافتا هی رظتنم هک راگنا هبوشا ملد اما ارچ منودیمن ریما : دزودیم یلع ریما ارهب شنازرل هاگن

مرظتنم ردقنیا ارچ منودیمن اما منکیم هک تسه ییاه یروخرپ هساو حملا نیا مدیاش !... مشاب دب

گرم دح رس وات نم شتاقافتا و هتشذگ یروادای اهنیا رانک رد !!!... هتفیب یقافتا هی ات

!!!... هرایم رد نموزااپ هراد روجدب اما هدش مچ منودیمن ، هتفرگ مزا ور باوخ و هنوسرتیم

رتدب حشلا مامحو ییوشتسد سیورس یاضف معالرد و دتسیاب اپ یور ات تشادن ناجراهب

... دشیم

ارهب شناتسد هدیسرت راهب هک دنکیم دنلب ار ووا دزادنا یم کرتخد یاپ ریز تسد یلعریما

... دنکیم لفق شندرگ رود

؟! مدیسرت ینکیم راکیچ ریما -

... دربیم تخت ارات ووا هدش جراخ سیورس ...زا دنکیم شهاگن نابرهم و ددنخیم هنادرم ریما

. تشادیم تسود ار شهاگن

ارمه...!!! شنامشچ نورد مرش

... تشادیم تسود ار دشیم روبص و نابرهم و مارا کرتخد نیا هب طوبرم هک هچره الزا صا

شیلصا فده ارزا وا هک یروط هب دوب هدش دایز یلیخ یلیخ شیاهزور نیا یاه نتشاد تسود

دوب... هدرک رود

... تشاد تسود ار شیاهزور نیا شمارآ ، شیاه یریگرد دوخ مامت اب راهب

... دنتشاذگیمن شیاهنت هظحل کی هک ییاهرکف زا ناما اما دنک یگدنز هظحل رد دوب هتفرگ دای

... شیاه یزارد تسد و داریه

... شیاه یزاب یذوم و شوهم



... شیاه یتوافت ویب نموه

... شیاه تیذا و رازا و ردپ ثمال درم نا

.. دوشیم با زا اهرپ هیناث زا یرسک رد شنامشچ

. دنکیم شهاگن بجعت اب ریما

؟! هعفد دشهی یچ : دوشیم نارگن

... دوشیم دنلب شا هیرگ قه قه و دکرتیم راهب ضغب

... دشکیم شوغا رد ار واو دوشیم دنلب راهب رانک زا هدزلوه ریما

؟! راهب ینکیم هیرگ یراد هک هدش یچ -هخا

... دوشیم رتشیب راهب هیرگ

فرح هب راهب دوخ ات درک توکس راچان دنزیمن یفرح و دنکیم هیرگ طقف راهب دید یتقو

.... دیایب

. دنکیم ییاوه ار شلد ، شنت یور ریما مرگ یاه شزاون

هک هملد وت درد ردقنوا ریما : دیوگیم ناشیرپ حلا نامه واب دریگیم تسد رد ار ریما تسد

رتنوغاد نم هشیم ثعاب طقف و هنکیمن نومرد ور یدرد مه شنتفگ مگب،اما مودک زا منودیمن

!!!... یرازب ماهنت هن یگب غورد مهب هن تقوچیه هدب لوق مهب طقف ریما مشب...

. دوشیم دمجنم ریما یاهگر رد نوخ

لد نوخ نم ریما اما منکیم زان مراد یگب دیاش : دهدیم همادا ریما حلا هب هجوت نودب راهب

هب مرس ... مدرک یبوخ اما مدید یدب ... هنکن مهب پچ هاگن یسک ات مشاب اپرس منوتب ات مدروخ

و مدروارد ور مدوخ جرخ مدوخ مشن... یسک ندرگ اتبولا مدرک یراکره و دوب مدوخ راک

لثم ات دوبن یلومعم و یداع نم طیارش ریما ... مشابن یسک نویدم ات مداسیاو مدوخ یاپ یور

دوبن مه یردام و ردپ و متشادن یا هداوناخ نم اما مفاکشب ور هتشذگ ماوخیمن منک... یگدنز هیقب

... هشکب مرس هب یشزاون تسد ات

و نتشاد تسود ینعم وت قشع :نماب دیوگیم دوهشم یسرت واب دنزیم گنچ ار ریما نت یباکر

هداوناخ و یگچب معط مراد وت رتخد ...اب مشاب هتشاد هداوناخ متشاد تسود وت قشعاب ، مدیمهف

هک هدوب یروط هی هظحلر ه نم یگدنز !!! میروابان و سرت زا رپ نم ریما ... ممهفیم ور

زا مسرتیم مه زاب وتواوا دوجو حاالاب اما تسه مه زونه سرت نیا و متشاد سرت هشیمه

یطیارش چیه تحت تقوچیه هدب لوق ...مهب ناجریما ... ریما ... هشاب بارس مه یشوخ نیا هکنیا

!!!.. یرازن ماهنت و یگن غورد مهب

... دزیریم ورف یا هظحل یلع ریما لد

... دزیریم ورف رتشیب ریما و دیوگیم سمتلم راهب

دنک... اهر ار اهنا دناوتیمن هک ییاه هشقن مامت و شدوخ رب یاو



تقیقح راهب هک یزور زا دسرتیم طقف ، درادن نتفگ یارب یفرح و دتسرفیم شدوخ هب یتنعل

... تسین یندنادرگرب رگید شدامتعا و راهب نتسکش عقوم ونا دمهفب ار ارجام

.... متهارمه اج همه و هشیمه و مرازب تاهنت نم تسین رارق شاب نئمطم -

ورف کرتخد ندرگ یدوگ رد ....رس دشکیم ششوغا رد دعب و دنزیم راهب یناشیپ رب یا هسوب

دوشیم نتساوخ زا ورپ دنکیم شتسمرس شنت رطع یوب و دشکیم هک یقیمع یاهسفن واب دربیم

... دوشیم فرصنم راهب هدیرپ گنر تروص ندید هکاب

... دراذگب اهنت ار وا دوبن رارق انئمطم و دوب هتفگ تسار ار نیا

کرتخد هب شسح اهزور نیا هک دشاب یلعریما هناخ نوتس دناوتب ات دشیم بوخ دیاب راهب

اب راهب هک مه قحلا ...و هدرپس وا تسد ار شیگدنز مرگ نوناک هک تسا قیمع ردقنا هدیباوخ

دوب... عمج شندوب زا ریما رطاخ هک یروط هب دیایبرب شیگدنز سپ زا دوب دلب شمک نس مامت

یتح و یقیسوم وکالس یسرد یاه کالس یارب ینا میمصت واب درکیم لوغشم ار راهب دیاب

کمک مه نینج سالیتم هب نیا و دنک رود شروا ناقفخ طیحم زا ار ،وا یشزرو هاگشاب

... درکیم

*********

؟!..... فرشیب هنن هچب نیا هچحهلا رد منیبب هدب ور اضر راما -بخ

لوگاگ هدیم نوشن هک مه اهردقنوا !... هبنجیم ششوگ رسو رتشیب مدرکیم رکف هک هچنوا -زا

اجووت همه هردام نیا هک ییاجنوا زا یلو !... هیرهام رگانش هنرگو هنیبیمن یبا طقف ... تسین

هک شطاسب و دنب هنرگو ... هنکب یفاضا طلغ یلیخ هنکیمن مخت هگید ، هطسو شاپ هی زیچ همه

... تسه هیاپ مه هروج همه هشاب

... دوشیم تشم ریما تسد

هک یا هنن هچب کی زا درکیمن ار شرکف طقف تشاد ار فرشیب سومان یب نیا راما شدوخ

دوش... خاش شیارب ردقنیا دنک یراک شا هنن نذا یب دناوتیمن

هک میرایب شرس هب هچبالیی منودب ماوخیم ... ریگب رظن ریز و شاهراک و تاکرح زج هب -زج

... مشاب هتشاد منوتیم ور شمارا سح نیرتشیب

ساطخ تفه نوا زا هنز هنزپالهس... هنوخ وت بشره ابیرقت و هکلپیم دایز هراکدب نز -ابهی

تروُا یه هک تسه هنز یاتسد وت موم یروج ...هی هنزب بیج هب لوپ و هنک مار روطچ هدلب هک

زیچ چیه زا هک سافیثک نوا زا اما هزگیمن مشکک ال صا و هنکیم هزره هکینز جرخ لوپ

.... هرذگیمن



رخ...!!! هکیترم ننک شدوجو یب رس رب کاخ -

... هگید بلطم -هی

-بخ...؟!

هک تفگ هیشنم مدرک ووج سرپ متفر یتقو و تلا کو رتفد ندوب هتفر زورید شنن اب هرسپ -نیا

... هدوب مه کردم هب جایتحا و نتشاد یلکشم ایوگ و هنک تیاکش شنز زا هتساوخیم

...؟! تقونوا یلکشم :هچ دوشیم مه رد شیاه مخا

اما دوریم هناشن ار ردارب هی تریغ و رورغ هک یفرح نتفگ زا دسرتیم و دنکیم توکس دیمح

... تباب هنک تیاکش نوترهاوخ زا هراد دصق : دیوگب دیاب

نوج :د... دنزیم هرعن و دبوکیم زیم هب یتشم هتخورفارب ینابصع یلعریما و دوب تخس شنتفگ

!!!... یباسح درم نکب

اضر یگداس وزا هداد شبیرف امش رهاوخ هکنیا تباب : دهدیم تروق ار شناهد با دیمح

.... هدوب نز ، هشاب رتخد هکنیا یاج هب ور نوترهاوخ هک نیدرک هدافتساوس

... دوشیم پیک شیاهشوگ

... درپیم مه شمشچ کلپ

...؟! تسپ ردقنیا مه مدا

دوب...؟! هتشاذگ وا رایتخا رد مه شدوخ هکات دوب هدید اضر دوجو رد هچ نادان هدیپس

... تشاذگیمن شا هدنز دوب شتسد مد اضر رگا هک وا رب یاو

بقع مدق دنچ هدیسرت دیمح هک دبوکیم راوید هب مکحم ار شتسد رانک نادلگ صرح اب یلعریما

... دوریم

... دشکیم هلعش شندب یغاد و دنزیم سفن سفن

شنن ات مرایب شرس هب وبالیی منوشیم شازع وهب دوجو ویب مخت یب یاضر نوا هنن -نم

!!!... هزره هکینز هدب... شدوخ ندروخ هوگ راب دص یزور

؟! هدرک لا فغا ور وسرت و مخت یب هدازمورح یضوع نوا نم رخ رهاوخ :هک دنزیم هرعن رتدنلب

دوب؟! هدش قشاع هک دوب هدید یترپز هنن هچب نیا یوت یچ هخا منودیمن نم

... درادن ار یفرح چیه ندز تارج و دنکیم شهاگن توکس و بجعت اب دیمح

ور پالهس شنوخ وت هک ینز نوا و نک نوشبیقعت روجنومه : دیوگیم دیمح هب ور یلعریما

هچبال نم هک هشاب شدای هروخب یدایز هوگ تساوخ عقومره هک منکیم یراک رایب... نم هساو

!!!... تبون هب بایسا یهتنم مراد مشنن هساو اما مدروا شرس یی



ندش مامت واب دنزیم فرح دیمح یارب دراد نهذ رد هک هچنا زا رصتخم تاحیضوت اب

... دوریم نوریب رد وزا دهدیم ناکت یرس دیمح شیاهفرح

... دروایب ار اضر لخد دورن ات درکیم لر تنک ار شدوخ تشاد یتخس هب یلعریما

... دهدیم حرش ار تاقافتا مامت و هتفرگ سامت شردپ اب هلصاف بال هتشادرب ار نفلت

و دوب هدرک هابتشا شکرهاوخ هک دنچره دوب شنت ،هراپ دیایب هاتوک یا هیناث دوبن رارق یلعریما

!!!... روخلد وا

**********

!!!... شنتساوخن شا هداوناخ ارچ هک دروایب رد رس تسناوتن تقو چیه

... تشادن دوجو ال صا ایوگ ، دوبن قفوم مه زاب اهنا هجوت یارب شش وتال یعس مامتاب

شحور تشاد و دوب هدما شغارس مههب زاب دوب شبوکرس رد یعس هشیمه هک یچوپ ساسحا

... دروخیم ار

... دنکیم کاپ ار شکشا هرطق و دنکیم یخلت هدنخ

... دنروایبرد یاپ ارزا اتوت دندوب رضاح دوجو مامت اب اهترسح هشیمه

دوب. هدرک بجعتم ار وا شرخاوا نیا راتفر و یلعریما شا، ینهذ یاهوشبلب یمامت رانکرد

دوب. هدش گنرمک هناخ رد شروضح

. تفریم مه دوز حبص و دما یم رید بش هک ییاج ات

!... نیمز رد دوب هدش با یا هرطق راگنا و دوبن هنارت

شرس هب تسد یصاخ روج و دناچیپیم ار شفرح دازهب ، تفرگیم دازهب ارزا شغارس یتقو

... درکیم

دوب. هدش کالهف

ربخ یب وا زا دوب تقو یلیخ هک ینابرهم یارب دیشکیم رپ شلد و دوب هدرک یروخاوه دصق

دوب...

مرگ شوغا و دشیم بوشا شلد نفلت تشپ نامه زا اما دیسرپیم ینفلت ار شلا وحا تاقوا یهاگ

... تساوخیم ار نابرهم

یب هبیرغ کی هب دوبن رضاح یتح یسک هک ینامز دوب...رد شتخس یاهزور یجان ، نزریپ

نا نویدم شرمع رخا ات راهب تسنادیمن و درک ار راک نیا وا دهدب باوخ یاج ناشن و مان

!!!... تشادن ریظن شمسا دننام تسرد هک تسا نابرهم نزریپ

سیورس یهار و دشکیم یا هزایمخ ، دهدیم ناشن 10ار تعاس هک دنکیم تعاس هب یهاگن

... دوشیم

دنک... یربلد یمک تساوخیم شلد



هک دنچره تشادن ندش رادیب دصق راگنا و دوب باوخ باوخ کرتخد هک دوریم اوا قاتا هب

... دیباوخیم تعاس نیا مهات دنامیم رادیب تقو رید ات دوب وا یاج سکره

... دنکیم جک هناخزپشا تمس ارهب شهار

... دریگیم روطنامه ارمه شباوج هک دنکیم ژی رنارپ سالم موناخ هرهاط هب

دوب... هتفرگ لکش شدوجو رساترس یبوخ سح و دوب توافتم مه حشلا زورما

؟ موناخ منک تسرد یچ راهان -

گنز هی نیرازب : دیوگیم موناخ هرهاط هبور و دهدیم ارباال شرس راهب ناهد هب هدیسرن همقل

... منکیم نوتربخ دعب منزب

... دوشیم لوغشم شراک وهب دهدیم شلیوحت ینابرهم دنخبل موناخ هرهاط

دوب... هتفرگ سرتسا

یراک ناتسرامیب رد زورما هک هدیمهف و دوب هتفرگ ار یلعریما راما دوب هدز گنز دازهب هب

... دیایب هناخ هب دناوتیم و درادن

... ددنبیم ار شیاهمشچ ، دوشیم زادنا نینط گنها شوخ ششوگ رد دازا یاهقوب

دوب... هدش هدز ناجیه

... دوریم مهباال شبلق نابرض ، دنیشنیم هک ششوگ هب یلعریما مب یادص

؟! یبوخ راهب -

دوب... هدش هکالل دوب هدیبسچ شناهد فقس هب شنابز راگنا

...؟! راهب -

-س...س...سالم

شیارب مه ندز فرح و هدش هدز ناجیه رتخد نیا زاب هک دیمهف ... دنکیم یا هدنخ کت یلعریما

دوب... هدش لکشم

...؟! یتشاد یراک -سالم...

!!!... دنزب گنز اتهبوا تشادیم یراک دیاب امتح رگم

...؟! هنوخ یایم راهان تفگ: لیم ویب تفر ششوخ سح هظحل کی

دما... ششوخ یلعریما

دوب... هدش شگنتلد راهب

... دنزب گنز راهب هکاالن هدوب گنرمک ردقنا هناخ رد شروضح اهزور نیا تسنادیم

... دراذگب شرس هبرس یمک تشاد تسود



هتفرگ ار رناژشی مامت وفالیح شگرزبردپ و اضر هغدغد ، ناتسرامیب زا ادج اهزور نیا

دوب...

مایب...؟! یراد تسود -

... دوشیم سبح راهب سفن

دنک... یزاب ابوا تسا رارق یلعریما تسنادیمن

و... هراد تسود بخ...اوا -بخ...

تسود وت متفگ اوا... متفگن : دشکیم ولج تمس ارهب شدوخ و دنکیم عطق ار راهب فرح

...؟! یراد

... دزگیم بل راهب

... شندوب هتشاذگ هنگنم الی راگنا

!!!... نکن تیذا ... ریما -

ور مدوخ مشاب هک مایند رس نوا زا یاوخب وت هیفاک طقف : دوشیم رت مب ریما یادص

!!!... منوسریم

... دسریم مه یلعریما شوگ هب دیوگیم هک ییاو و دنریگیم گنر ینا هب راهب یاه هنوگ

تلا جخ اپاترس کرتخد هکیلا ح رد دنیبب ار هنحص نیا ات دهدب دراد هک هچره االن دوب رضاح

دوب... هدش

... دوشیم مهالل زاب

... دیشکیم راظتنا ریما

!!!... ماوخیم دوش: جراخ یتخرک و ناجیه نا زا یمک ات درک ار شیعس مامت راهب

درک... عطق ار یشوگ عیرس دعب

... دوریم باال شبلق نابرض و دریگیم لکش ریما یاهبل یور یدنخبل

ال صا هک دنکیم ییاهراک دراد کرتخد نیا هک درکیم لوبق دیاب راگنا و دوب هدش شمرگ

!!!... تشادن شدوخ رد ار شراظتنا

دنک... باختنا یسابل ات دوب هداتسیا دمک ولج هداتفا ییاهبل اب

دشن... قفوم مه زاب هک درک رو روونا نیا اه نا ردقنا

... دشکیم نوریب نا زا یسابل ودعب هدرک زارد تسد ، درامشیم واتهد ددنبیم مشچ



... دوشیم قیمع شبل یور دنخبل

دوب... هدرک ابیز ار نا تیاهن یب هک گنر درز گرزب یاهلگ اب گنر یردس ینهاریپ

تسرد ار یغرم اب ولپ کشرز شدوخ ات دوریم نییاپ هلجع واب دراذگیم تخت یور ار سابل

ار...!!! شریما بوبحم یاذغ دنکو

شود اب شدوخ دعب و هدرک هداما ار اوا ادتبا و هتفر باال هقبط هب شیاهراک زا غراف زا دعب

دوب، هدرک هک مالیمی شیارا و شیاهوم نتشاذگ زاب واب هدرک ضیوعت ار شسابل یرصتخم

دوب... هدش ابرلد و ابیز یدایز

دنک... زیارپوس ار ریما تسناوتیم متح هب

هدش گنرمک مکو شسنج اهزور نیا هک ییاه هناقشاع ... تساوخیم ریما اب ییاه هناقشاع شلد

دوب...

دوبن... شراک رد ندش هنهک هک تسا یقشع هچ نیا تسنادیمن ال دوب...صا ریما قشاع

!!!... شبلق یاه شپت

!!!... شنیریش روش

هب یهجوت دهاوخیمن شلد ال صا هک تسا لا حشوخ بیحع زورما و دنزیم یخرچ و ددنخیم

دنک...!!!! شا هروشلد

. دادیم ناشن ار هس کیدزن تعاس

ریما رظتنم وحلا دوب هداد ار اوا یاذغ دوب، هدش رید نوچ و دندوب هدرک هداما و هدیچ ار زیم

دوب...

دوب... هداتسرف شا هناخ ارهب مناخ هرهاط

دوب... هدماین زونه ریما و دوب هتشذگ هس زا تعاس

... دندوب هتفرگ درد شیاهاپ هک دوب هدرک یط ار سنلا ضرع و لوط ردقنا

... شدنارپیم اج زا گنز یادص هک دنیشنب تساوخیم

... دنکیم زاب ار رد ندید نودب و دنکیم دنت مدق نوفیا تمس هدز قوذ اما

... ددرگرب شفرط هب ریما ندما اتاب دنامیم رظتنم سنلا رانکرد هب تشپ

دیا... یم هناخ برد یادص

... دنکیم ندرمش هب عورش شلد ورد ددنبیم ار شیاهمشچ

هک دنک لا بقتسا ریما زا ات ددرگیمرب دنخبل ظفح نامه ووااب دوشیم رتکیدزن اه مدق یادص

... دوشیم کشخ شنابل یور هدنخ

... تفرگ ارف ار شدوجو رساترس هک یدب سح و دیدیم راب نیلوا یارب هک ییاه هرهچ ندید

!!!.. شوپ شوخ و ابیز لاو سنایم ینز

!!!... رتناوج و تشاد نز هب یدایز تهابش هک یرتخد



و نارگ ییاهسابل واب تشاد یریذپان ذوفن و تخس تروص هک دیپس مامت یاهوم اب یدرمریپ و

... رخاف

دنیا... یم ولج هس ره

... تخیریم ناشیور رسو زا رورغ

دوب. هتسشن قرع هب راهب رمک هریت

... دندوب شیور یولج هکحلا ییاهمدا هن دوب شریما رظتنم وا

دوب... هتفر شدای ندز فرح

؟! دندوب هک اهمدا النیا صا

؟! دندوب هدما هابتشا ار سردا دیاش

... تخانشیمن ار یسک هک وا

امش... امش... تفگ: ، دیزرلیم هک ییادص واب تسنادن زیاج ار دیدرت رفن، هس نا ندما ولج اب

؟! نیتساوخیم ...یک...ور... لزنم ...؟! نیتسه یک

... دهدیم مخا ارهب شیاج یدرسنوخ ینا ورد دوریم باال نیمیس یاهوربا

...؟؟!!! مریگب هزاجا وت زا دیاب مرسپ هنوخ ندموا هساو هنکن : دیوگیم راهب هب وور هتفر ولج

... دوشیم وکا شنهذ رد راب دنچ مرسپ هملک ... هدینشن ال صا هکنیا ای هدینش هابتشا هک راگنا راهب

... داتسرفیمن ار موناخ هرهاط شاک یا

راهب هنیس وت نیمیس تسد هک دنزب یفرح و دنک روج و عمج ار شدوخ یمک دیایم ات راهب

... دهدیم له بقع هب یمک ار ووا دنیشنیم

...؟! یشتفلک ای ینم رسپ نز -وت

. دسرتیم راهب

... دماین ششوخ چیه نیمیس نحل زا

!!!.. مریما ...نز... مراهب -نم..نم...

اب درک طلغ ریما !.. ینکیم طلغ :وت دنزیم داد هرابکی هب هک دوشیم هتخورفارب نانچ نیمیس

نم...!!! رسپ هچهب ور هچب وت هخا وت...!!!

ار راهب یاهوم و دربیم موجه شتمس یمخز یربب دننام نیمیس هک دوریم بقع یمدق راهب



... دشکیم

... دشکیم ریت راهب هنیس

دنک... عافد دوخ زا دناوتب هک دوب هتفرگن رارق یتیعقوم نینچ رد تقو چیه

دوب.. نتفرگ مشچرهز شدصق انئمطم دوب هک یرگید سکره ای ریما ردام نز نیا

... دوشیم دنلب راهب غیج یادص

هک یتسه یک ...؟!وت یتنعل نم رسپ نز یدش هک یدرک راکیچ : دوشیم دنلب نیمیس داد یادص

هلا ...!!!حم رونوج یوت هساو هدیشک تسد همه زا هک رابت و لیا نموهی رسپ یاپ ریز یتسشن

هی مشچ رون نز هشب هک لج نومسا راک و سک یب ...هی یشاب نم رسپ نز وت مرازب

رسپ یگدنز دراو یروطچ و هیچ تسین مولعم هک یا هداز مارح نک بارخ هنوخ ...!!هی لیماف

..؟! یضوع تفاثک یتسه یک تدوخ هیک..؟! تردام وردپ یدش..؟! نم

هتفرگ ار شیولج ناخرهچونم هک دورب ولج دراد دصق شردام شورخ و شوج زا هدیسرت هدیپس

... دنکیم فرصنم ار وا یمخا واب

.. دزوسیم وا هبحلا شلد یا هظحل هک دنکیم نازرل و ناسرت راهب هاگن هدیپس

دنک... فذح ار راهب ندز فرح اب نیهوت و مشخ همه نا یاج تسناوتیم شردام

راگنا هک دوب قرغ یشمارا شلد رد شرتخد تاکرح و اهفرح زا لا حشوخ ناخرهچونم

هنحص نیا رگ هراظن اهنت و درکیمن یراک چیه دنک دوخ نا زا هرابود ار یلعریما تسناوتیم

... دیشکیم راهب خر ارهب ناشتردق و درکیم اشامت ار نا رورغ واب دوب

یشیم مگ مرسپ یگدنز زا رتدوز هچره : دهدیم له ار راهب و هدرک لو راهب یاهوم نیمیس

!!!... وزرا نیرتگرزب هشب تارب گرم یوزرا هک منکیم یراک هنرگو

... دوشیم یراج یلیس دننام شیاهکشا

... دوشیم دنلب شقه قه

... دناوتیمن هک دنک دنلب نیمز ارزا شنازرل نت دهاوخیم

مشخ دزیم کمشچ زیم یور هک یراهان و هدش هدیچ زیم ندید هکاب دوب ینابصع ردقنا نیمیس

!!!... یتنعل یرایب تسدب نمو رسپ لد یتساوخ اراک نیا :اب دریگیم ار شدوجو رساترس

دندوب زیم یور هچنا مامت هک دشکیم و هتفرگ ار یزیمور تکرح کی واب هتفر زیم تمس هب

... دوشیم یکانتشحو یادص داجیا و هتخیر نیمز یور نکمم لکش نیرتدب هب

... دوشیم هتخیما مه رد هدیپس و راهب غیج

... دیزرلیم دیب دننام راهب ندب مامت

اه هلپ تمس و هدش دنلب ینا دما،هب یم شتمس اههب هتخیسگ راسفا دننام هک ینیمیس ندید اب

تشپ واب هدش راهب لداعت ندروخ مهب ثعاب ، شیاهوم ندیشک وااب زا رتگنرز نیمیس هک دودیم

... دوریم شوه زا هدرن هبل هب شرس ندروخ واب دوشیم ترپ نییاپ هب هلپ دنچ زا

.. دوشیم دنلب هدیپس نیه یادص



... دوریم راهب رس باالی هدیسرت نیمیس

... دنکیم دنت مدق مه ناخرهچونم یتح

راکیچ وت ؟!ناه یدرک راکیچ وت نامام : دیوگیم شردام هب ور کشا زا رپ یتروص اب هدیپس

؟! یدرک

شیاهگر رد نوخ ییادص ندینش هکاب دهد شناکت دهاوخیم و دنیشیم راهب رانک نازرل نیمیس

... دوشیم دمجنم

را...!! هزاب...؟!هبـــــ رد ...؟!ارچ مزیزع ییاجک را...!!! را...؟!هبـــــ -هبـــــ

... دوشیم سبح ناشا هنیس رد سفن هسره

شلا بند هب ناخ رهچونم و نیمیس هک یزیچ نا همه ندش مامت ینعی عقوم نیا رد ریما ندما

... دندوب

... دنکیم بجعت رفن هس نا ندید اب ریما

مسج ندید هکاب دوریم ولج یمدق راهب هب رکفاب هک دنک مضه تسناوتیمن ار اجنیا هب اهنا ندما

شفیک و دوشیم درس شنت ینا هب دندوب هتسشن راهب رود هب هک هس ونا نیمز یور راهب هتفخ

دتفا... یم شتسد زا

. دنکیم دنت مدق راهب تمس

دنک... رکف یا هظحل نا هب دهاوخب هک دوبن یزیچ ال صا شدوبن و راهب گرم روصت

شردام ودعب راهب هب یهاگن

.... ناخرهچونم ودعب دزادنا یم

...؟! نیدرک شراکیچ ...؟! نیدرک راکیچ اهامش -

دوب... راهب هتسب نامشچ اهنت شباوج اما دنکیم شیادص مادم و دنزیم راهب هنوگ ارهب شتسد

دتفا... یم تنکل هب نیمیس

-نم...نم...

شرس هب یتسدود دما، نوریب راهب ریز زا هک یا هبانوخ ندید هکاب دنزب یفرح دهاوخیم ریما

ادخ... ...یاو راهب مچب...!!!مچب...!!! : دشکیم راوه و دبوکیم

!!!... هدنامرد و دوب هتسخ

... تسوا رظتنم راهان هک دوب هدز گنز راهب

... دسرب اتوا هدروخن زیچ چیه کرتخد دوب نئمطم

واب دزادنا یم راهب یاپ ریز تسد و دزادنا یم راهب رود و هدروا نوریب ار شتک همیسارس



هک هتفیب مچب هن منز یارب هن یقافتا نینک اعد دیرب تفگ:طقف دوب هتسشن شدوجو رد هک یمشخ

... مرازیم نوتکت کت لد وهب ریما غاد هتقونوا

رتخد : ددرگیمرب نیمیس تمس ،هب دشکیم شتا ارهب شلد ، ششوغا رد راهب ناج یب مسج

محر شندوب هچب هب شاک ...یا مریگیم تزا ادعب و تراک نیا باسح گرزب ناخرهچونم

... نیدرکیم

... دراپسیم ارهبوا واوا هدز ادص ار هدیپس دنلب هک دوش جراخ رد زا دهاوخیم عیرس

اب اهوزرا یلیخ هک یا هفطن و راهب نوخ زا دوب هدش شنت مامت و تشاد دیدش یزیرنوخ راهب

... تشاد نا

ناتسرامیب ارهب راهب تعرس نیرخا واب هدش راوس مه شدوخ و دراذگیم نیشام رد ار راهب

... دنکیم لقتنم

دوب. هدش تشحو و سرت راچد راب نیلوا یارب

دوب. هدرک ضغب

. دزیم رپرپ شنامشچ یولج تشاد شراهب

کانرطخ تسناوتیم ردقچ تشاد فیعض یندب هک راهب یارب نوخ زا مجح همه نا تسنادیم

. دشاب

. دراد هگن ار هکوا تساوخیم ادخ زا شلد هت زا اما تشادن نینج ندوب هدنز هب یدیما

... دوشیم ژسنا روا دراو تعرس وهب هدیشک شوغا ارهب شوهیب راهب

. دنزیم ادص ار کیشک رتکد دنلب

واب دراذگیم نا یور ار راهب نازرل یناتسد اب اهراتسرپ زا اتود طسوت دراکنارب ندروا اب

دننک... ادص ارمه هنارت نامزمه دهاوخیم راهب تیعضو زا رصتخم یتاخیضوت

. دوبن بوخ چیه حشلا

دوب یراهب رکف طقف وحلا دوبن مهم چیه شیارب اما دمهفب ار نارگید هاگن ینیگنس تسناوتیم

دوب... هدیشک درد وا طسوت مهزاب هک

دنک...!!! شتنعل ادخ

دنک... هیرگ دهاوخیم یا هظحل یارب هنارت ندید اب نیب نیا ورد دنربیم هنیاعم یارب ار راهب

رابره مامت یهاوخدوخ اب ووا دنراذگب نایرج رد ار راهب هک درک رارصا هنارت ردقچ

درک. در ار شتساوخرد

. درپیم مه وا راسخر زا گنر شزور حلاو ندیداب دیا یم شرانک ووال لوه اب هنارت

هدش؟! یچ یلعریما یداد -مقد

!!!... هدرک یزیرنوخ راهب : دزادنا یم نییاپ ار شرس ودهدیم تروق ار شضغب



-یچ...؟!

راهب هنوخ مدیسر یتقو هک هدش یچ منودیمن و شتقورس ندوب هدموا ناخرهچونم و نیمیس -

دوب... نوخ یایرد شریز و دوب هداتفا اه هلپ نییاپ

هراچیب دیا:یاو...یاو... یم ولج و هتفر بقع یمدق و دریگیم شرس هب تسد هنارت

!!!... هاوخدوخ ... یهاوخدوخ ... ریما ... ریما ....یا راهب ... راهب

هدب...مچب... شتاجن ور راهب ، هنارت -

دوب هتفرگ شتا یلعریما نارگن تروص و نحل نا یارب شلد هکنا مامت اب یهجوت چیه یب هنارت

دهد... یرادلد ار درم اتنا دنک یضار ار شدوخ تسناوتن اما

دوب...!!! راکهدب راهب هب اهنیا زا رتشیب ریما

دوب. نیگنسرس مهابوا هنارت یتح و دشکیم یها

. تشادن ندرک رکف ناوت

دنک. رادیب کانتشحو سوباک نیا ارزا وا هکنیا ای دهد شیرادلدات تساوخیم ار یسک

دش. هتسخ شدوخ ات درک شنزرس ار دوخ ردقنا و دوب هدنامن شنت رد یناج

راهب ارزا یمهم نیا هب عوضوم هک دوب هدرک لمع هناهاوخدوخ یدایز وا تشاد قح هنارت

!!!... دیسرتیم دوب، هدرک ناهنپ

... دمهفب ار عوضوم دیاو شوه هب راهب هک دیسرتیم ردقنا

... دیسرتیم شلمعلا سکع زا

دوب. هدرک بلس وا زا هناهاوخدوخ هک دوب یعیبط قح دوب هچره

دب وحلا تسا قاتا نا رد شساوح یمامت ، شفارطا یایند زا غراف و دنیشنیم تکمین یور

اذغ راهب اب دیاب ...االن شرس یور ار شتسدود و دراذگیم شیوناز یور ار شجنرا ... راهب

هک دشاب یراهب راظتنا هب اجنیا هکنیا هن دیشکیم شتا ارهب شلد راهب یاه یربلد و دندروخیم

... درکیم مرن هجنپ و تسد گرم اب تشاد

!!!... دشیم رید دوز اهتقو یهاگ

دوب. هتشذگ هداس و هتسنادن ار ندوب راهب اب یاه هظحل ردق هک تسنادیم مه شدوخ

دوب... هداتفا زور نیا هب وا رطاخ هب شیگدنز یاهزور نیا موصعم کرتخد

دوب..؟! هدیمهف روطچ ناخرهچونم ال صا

؟! دندادیم ماجنا ار هنایشحو دروخرب ونا دندما یم هدزرس دیاب ارچ ال صا

دوب. هدرک رت زارد شمیلگ ارزا شیاپ یدایز شردام

... دیسرتیم هچنآ زا دما شرس رب هک دوب راهب شسرت ...مامت دهدب سپ باوج دوبن یمدا

... دنشاب وگ باوج دیاب شردام و ناخرهچونم

. دوشیمن خیلا مهزاب اما دنکیم خیلا شیاهوم نورد ار شمشخ مامت



وا هن اما دوب هدش لفاغ راهب زا هک دوب شماقتنا و هنیک هشقن رکف یدایز دوب، رصقم شدوخ

راک مه شلقع ناتسرامیب رد راهب دوجو ...؟!اب هنوگچ یلو درکیم مامت ار شمامت همین راک دیاب

...؟! تخیر مهب شعاضوا هک دش الهچ صا ، درکیمن

... دشکب و دنزب ار وا دراد ناج دنکوات ادیپ ار رصقم دهاوخیم و دوشیم دنلب برض هب

دوب.. هدش وطالین شراظتنا ، دیهفیمن ار حشلا

ار وا دنکیم طلغ راهب ال صا و دریگیم نادند ار شنابز دیا... شیپ راهب یارب یلکشم دیسرتیم

...؟! دربب اجک ارهب وا تشاد ...حلا شبش و زور شمارا دوب هدش رتخد ...نیا دراذگب اهنت

اما دورب لخاد تساوخ دشو قاتا کیدزن راب دنچ و دوب شا هظحل کی یارب ندش هناوید

اب هنارت و هدش زاب رد دوش، دراو تساوخ هک ینامز و داد فک زا تقاط رگید و تفرن

... دوشیم رهاظ شیولج مهرد ییاهمخا

... تسین لا مرن راهب تیعقوم : دیوگیم شیتحاران و ضغب مامت اب هنارت هک دوریم بقع یمدق

اما... هدش طقس هچب

وا...!!! رب ..یاو دوریم باال شبلق نابرض ، ددنبیم مشچ یلعریما

نبلا هنارت :د... دسرپیم صرح اب یلعریما هک دیوگب هچ دنادیمن لصا ،رد دنکیم توکس هنارت

یچ..؟! هدش؟!اما مرس یوت یکاخ هچ منیبب

هراد..!!! ینومرد و تسرد حلا راهب هن هدش عطق یزیرنوخ هن -اما

یچ..؟! ینعی -

هراد...؟! یبلق لکشم راهب یتسنودیم :وت دیسرپیم دیاب اما دوشیم ددرم هنارت

-یچ..؟!

هدوب سملاوسالتم شراهب تشادن تقیقح ،هن!!! دنشاب هتخیر شرس یور خی با لطس هک راگنا

یلو....؟! ،

..؟! هداتفا شارب یقافتا هچ وگب اقیقد یدرک مبل هب نوج هنارت -

، یریش رتکد رظن قبط اما هیا هگید زیچ نم صصخت و متسین شلماک نایرج رد نم ریما -

لا مرن شتیعضو رگا هک هراد یگتفرگ شبلق یاهگر زا یکی هکنیا منوا هراد یبلق لکشمراهب

ننک... یحارج دیاب هشن

. دوشیم بارخ شرس یور ایند

... داتفا یم قافتا نیا دیاب ارچ ال صا

... دزرلیم شتسد

دوب...؟! هدش هچ شراهب

... تسناوتن اما دنک هیرگ نوخ دهاوخیم راهب یارب و دوریم بقع بقع

هشب...دیاب بوخ دیابراهب : دیوگیم مارا هک دنکیم وور ریز ار هنارت لد شا هتسشن نوخ هاگن



ملد یور روجدب یراد ... راهب ... راهب ... راهب ...خا.. میشیم تخبدب واوا... نم هنرگو هشب... بوخ

... یتنعل یراذیم غاد

اب ریما هک دنربیم لمع قاتا تمس و هدرک جراخ قاتا ارزا راهب ریما ناشیرپ نامشچ یولج

... دوریم اهنا بندلا شیتسس مامت

دنک... شغ اجنامه دوب هدنام مک

. دوبن یندرک رواب

دوب. هتخیر مهب شتاروصت مامت یا هظحل رد

!!!.. راهب حلا ندش مهدب نا دوب هداد خر یا هعجاف

...؟! تشادن ربخ ووا تشاد یبلق لکشم راهب رگم ال صا

دنک..؟! هجوتم ار اتوا یراتفر ای هدرکن یراک راهب تقوچیه ارچ سپ

دوب. هداتفا نارود هب شرس مامت ، دروا یمن رد رس چیه

یراتفر هچ قیقد دیاب و هداتفا یقافتا هچ اقیقد دمهفب ات تشاد ندوب اهنت و ندرک رکف هب زاین

دنک...؟!

دوب... تخس ندیشک سفن

... دزیم واپ تسد یگدنز و گرم نایم تشاد هک دوب یراهب حلا رت تخس

... دادیم سپ ار شراک باوج دیاب ووا دشخبب ار شردام دوبن رارق

رد یلع ریما دندوب هتشاذگن دوب هدرک راکره ، تحار شلا ویخ دوب لمع قاتا لخاد مه هنارت

شیاسا لخم ریما دوجو تسنادیم هک دوب یا هنارت دیکات مه نا هک دشاب هتشاد روضح لمع قاتا

... درکیم دنک ار ناشراک دنور و تسه

دوب. هدش رپ مشخ زا شنت مامت

ترامع تمس و هدش جراخ ناتسرامیب زا ینا میمصت ورد تشادن یا هدیاف اجنا شندنام

. دنکیم زاورپ ناخرهچونم

لمع قاتا رد کرتخد ندما زا لبق هکات ار ناشحارج و پیتشوخ رتکد بجعت اب اهراتسرپ

... تشادن اهنا هب یهجوت چیه ریما هک دننکیم هاگن ار تسا هدش لهاتم وحلا هدوب درجم

یولج زا دوب هدش ناور راهب یاپ زا هک یا هبانوخ و نداتفا هنحص ونا دوب راهب شرکف مامت

... تفریمن رانک شنامشچ

. دنزیم مهرس تشپ و دراذگیم قوب یور ار شتسد ترامع برد هب ندیسراب

اراب ترامع ریسم هدش غاب دراو کانرطخ یفاکیت اب ریما هک هدرک زاب ار رد نابهگن هراچیب

ال غیج یادص هک دنکیم زمرت نکمم یادص نیرتکانتشحو واب دنکیم یط یندرکرواب یتعرس

... دچیپیم غاب رد دوب هدش دنلب هک یکاخ اب هارمه اهکیتس

... دنابوکیم مهب مکحم ار نیشام ورد هدش هدایپ



... شندوب هدرواین ترامع و دوب موناخ هرهاط تسد هک دوب تحار اوا تباب زا شلا یخ

!!!... نیمیس ، ناخرهچونم : دروا یم رد هزرل ارهب نامتخاس شا هرعن و دوشیم ترامع دراو

هرا...؟! نیدرک و نوتدوخ راک

دوب. هدیسرت نیمیس

دوب... هدرواین شیور هب اما دوب هدیسرت مه ناخرهچونم

س.... هک هدش یچ -رسپ

هدش...؟! یچ نیسرپیم هزات هدش..؟! یچ : درغیم و دنکیم عطق ار شفرح ریما

اج زا نیمیس هک دبوکیم نیمز ارهب شتسد کیدزن نادلگ و دنزیم جوم شندب رد هرابود یمشخ

ایهن...؟! هنومب هدنز تسین مولعم منز درم..! مچب : دنزیم هرعن شدوجو مامت یلعریما و درپیم

و امش نیا متفگن هگم ناه...؟! ، نیشاب هتشادن راک هدرم ردام نم هب متفگن هگم ی ــــ تنعل هخا

رد نیتفر یقح هچ هب اهامش ... شکب زمرق طخ کی نم رود اشهاوخ سپ !!! تقیتع نادناخ نیا

نیدیسرپیم مدرمان دوخ زا نیدمویم نیتساوخیم باوج ...؟! نیدنوزرل و ملماح نز ونت منوخ

منزو.... هکنیا هن

...؟! ینکیم راوه راوه و ترس یوت یتخادنا و تادص هتچ -رسپ

مچب یچیه : دیوگیم یخلت دنخبل اب ودکچیم شکشا هرطق و ددرگیمرب شردپ یادص اب یلعریما

... هنزیم واپ تسد یگدنز و گرم نویم هراد هلمع قاتا وت ممنز و درم

خیلا شلد هت یزیچ راهب هنامولظم تروص یروادای واب دنکیم شهاگن بجعت اب شردپ

... دوشیم

...؟! رسپ یگیم -یچ

ردپ و نز رصقم و منوغاد اباب نیبب و نم : دنزیم یخرچ و دنکیم زاب ار شتسد یلعریما

شیقب و نییاپ داتفا اه هلپ زا مدعب و دیدهت و راچیل اتراهچ و ندنوبوک و منز ندموا نتنز...!!!

زونه شدوخ و میشیم راد هچب میراد مگب شهب زورما دوب رارق ثمال ینیبیم ... هناتسرامیب وت مه

هشیمن اما منک وخیلا مدوخ و مدب رج هقی ماوخیم منک؟! راکیچ نماالن اباب ... تسنودیمن

یتنعل رسباالس...!نم فت مزاب هک منک تیاکش مرب !!!... همردام رصقم نوچ ارچ؟! ینودیم

منک... مورا و مدوخ لقادح هک مریگب یک زا مقح درمان

...هب.. سابعریما : دریگیم بلق توق شرهوش ندید اب ودیا یم ولج نازرل و ناسرت نیمیس

.... هرادن ونم... ... وریما ... تقایل متفگ... متفگ... طقف... ... مدرکن ... یراک ادخ...نم...



هنیا ارهب شتسد یا هرعن اب دوریم ولج و دوشیم هناوید راهب تحاران هرهچ روصت زا یلعریما

منم... هرادن تقایل هک ینوا ... دیابن ، یدمویم دیابن نامام : دنزیم وداد دبوکیم وتسنلا لوسنک

نم...!!!

هی :نم دیوگیم و دشکیم یدنت یاه سفن هتخورفارب یتروص واب شردام تمس دنکیم دنت مدق

یانز و ارتخد همه رگا تفاثک سب..!!!نم و مراد رورغ طقف هک متسه یتیصاخ یب رادلوپ هچب

مه ادخ هک مدروارد یزاب هزره ردقنوا و ندوب مریز انوا زا مراهچ کی لقادح مگن و رهش نیا

نیدرک و دوب تقایل دنع امش رظن زا وهک تفاثک رذا نوا ماو هساک وت تشاذگ یزیچ بوخ

متساوخ ، دروخ مهب شدوجو و شدوخ زا حملا لوا هطبار نومه واب دوبن رتخد هک ینز منز...

دروخیم مهب حملا هچب نوا زا ردقچ ینودیم نامام سا...!!! هلماح ور اوا مدیمهف هک مدب طالشق

دیسر مداد هب دازهب هک مینک شطقس متساوخیم سا، هگید یکی زا هدازمورح هی مدرکیم رکف هک

هچب دوجو اب تفاثک هکینز نوا دنچره شمدیبسچ تفس سپ همدوخ ملا مدیمهف شیامزا وابهی

هتخیر مه یور فالیح هکیترم نوا واب دروا یم رد یزاب هزره مهزاب نم

مشچ متشاذن و دموا ایند هب مچب زرل و سرت اب هرخ باال هکنیا ات متشاذگ مرگیج رس نودند ... دوب

اما مدرک شگرزب و مدیشک نودند هب مدوخ و مچب مداد... وطالشق هتفیب شهب ردام ثمال نوا

هچب و رهوش دوجو هکاب یتقایلا ب نوا رطاخ مههب نوا دش راد هشدخ درم هی ناونع هب مرورغ

مدش هدنزاب اما مدش هدنرب مدرک رکف و متفرگ و مریگب ماقتنا متساوخ ... تفریم زره مهزاب

...؟! نیمیس نامام ارچ ینودیم

دوبن... رادرب تسد یلعریما و دوب هداتفا قه قه هب نیمیس

مشخ نوچ دیسرتیم ، تشادن ار ندش کیدزن تارج نوجردام و دوب هدرک زک یا هشوگ هدیپس

... دنامیم یاجرب شیاه هبارخ ودعب دما یم نافوط دننام دوب، ناخرهچونم مشخ دننام یلعریما

!!!!... کرتخد نا هراچیب

وت نیمیس ، هشیم دب هنودب رگا هک هنودب دیابن هک هراد یبیرغ و بیجع تشذگرس هی راهب -نوا

شبش نون هب هکنیا یارب نک روصت ور مدا نک...هی شوگ سپ هرادن و نم تقایل راهب یگیم

هنک راک گس لثم شضوع رد اما هنکن مه هفاضا یروخ هوگ ، هنکن یشورف نت هشاب جاتحم

نیا مدص هی نامام ، هدروا یم رد شدوخ مشسردم جرخ هچب نیا حاال هشبش نون جاتحم هک

نک هجوت هچب، نیا اما دوب مهارف زیچ همه هشیمه نوچ مدیشکن اعدا همه نیا وراب اه یتخس

یادنفرت وهب هچب نیا یپ هتفیم هدرک روک وشامشچ ماقتنا هک یربخیب ادخ زا هی هچب مگیم مراد

هب یچ ترظن ...هب هنکیم شلو دعب هنکیم شدوخ قشاع ور هدیدن تبحم هچب نوا فلتخم

لوا زا هک متشگرب و مدوب هتفر هابتشا و مهار نوچ مدرکن رکف شنوا هب منم دایم؟! شرس

ماج چیه هب منم دشو دیدپان هرابکی هب اما شمدیدیم رودارود ، هرذگیم یتقو دنچ مرب...!!!

مداتفا متشادن یربخ ونم دوب هتفر رد متسد زا ما همعط نوا هک تدم هی دعب اما مدرکن شباسح



نم نوچ ؟!هن یروطچ ینودیم !!!... مدرک جاودزا شاهاب ودعب شمدز گرم ات رتخد نیمه یپ

هسرب هدازمورح فالیح نوا هب متسد ات مدرک هدافتسا مدوخ هب تبسن شقشع زا یضوع تفاثک

نوخ ووت شمدز نامام ... مدرکیمن رواب نم یهتنم تفگیم متسار و تشادن ربخ راهب اما

راکتمدخ دش ، مدرک شسبح هنوخ وت ، مباوخ ریز ودش مدرک زواحت شهب ، مدرک شقرغ

مدش... هتسباو شهب منم مدید تدم هی دعب اما مرتخد نمو یصخش

دیسر هچب رتخد هی هب مروز هک مدرمان :منم دهدیم همادا ناخرهچونم هب وور دروا برساالیم

... شگنت متشاذگ هچب وهی هرب رد متسد زا مدیسرت مدعب و

؟! رتخد نوا ای مدرمان و تفاثک ؟!نم رتخد نوا ای متقایل :حاالنماب دنزیم یدنخشین

. دندوب هدش ناور شیاهکشا و دوب هداتفا قه قه هب نیمیس

. تشادن ار شرسمه نیگنس یاههاگن لمحت

وحلا دادیم ناج هک یرسمه هدش هل رورغ رتمهم همه زا یدامتعا ،یب یدیماان ، شنزرس

... تشادن ار رگشنزرس هاگن نیا لمحت

. تشاد قح هبوهللاهک تشاد قح

..؟! دشاب هدرک زواجت رتخد نا هب شرسپ دشیمن شرواب

دوب هتفگ هدیپس هک یغورد یروادای واب دسریم شنهذ هکهب یرکف هکاب دوب هچ نا لیلد ال صا

و... دوب هدروا شوج ارهب شردارب تریغ و

شفیعض و زیر هراوق دقو ابنا کرتخد هک تسا کاندرد مه شروصت یتح و دزرلیم شناتسد

دنک... لمحت ار شرسپ هتسناوت روطچ

... درادن ار شرسپ تقایل رتخد نا درکیم رکف مه زاب اه نیا مامت اب اما دوب یدرمان دوب تسرد

رکف نا هک درکیمن رکف رگید اما درکیم وزرا ار اهزیچ نیرتهب شدنزرف یارب و دوب ردام

ایهن...؟! دشاب تسرد

ار ترامع لک شا هدبرع و دهدیم کاچ هنیس دیدیم هک دوب راب نیلوا یارب ار شرسپ مشخ

دوب...!!! هدش مهم شرسپ یارب تفگیم هک ییاه نیا زا رتشیب رتخد نیا دوب، هدنازرل

ور یدرک یطلغ :ره دنکیم دنلب ار شیادص یلعریما شورخ و مشخ هب هجوت یب ناخرهچونم

یتح هک تسه یرتخد نیمه اقیقد مایب رانک نوا اب منوتیمن نم هک یزیچ اهنت اما منودیمن نم

... هنکیمن باسح مشنوخ رد گس ور اهمدا نیا هک ییام نادناخ هب هسرب هچ شداوخیمن مشردپ

. دنشکیم توس شیاهشوگ دونشیم هک یگس هملک ندینش اب یلعریما

یسک و دوب هتشرف وا هکنا رتدب و تساوخن ار وا یسک شدب سناش زا طقف دوبن گس شراهب

... دیدیمن

هرعن اما دنزب ناخرهچونم ناهد رد تسناوتیمن ووا دندرکیم باطخ گس ار شکراهب هک خا

نم؟ نز ؟اب یدوب یک ناه؟اب یدوب یک واب گس : ددنبب ار ناخرهچونم ناهد ات دوب یفاک شا



هب هزرا یم نم نز !!! همدا ینکیم شباطخ گس هک ییوت سکعرب تسرد !مدا! همدا نم نز

هب اجک هک هدوب نم نز تسد هگم ... ینزیم مد نوشزا یراد هک ییوت رابت و ولیا نادناخ لک

باختنا و شداوناخ هک هدوب نم نز تسد هگم هنک؟! باختنا ور شردام وردپ و دایب ایند

هشاب داوخیم یرخره شردپ ... نیریگب هلصاف نم راهب ...زا نیشن نم راهب یگدنز دراو هنک...

ساالهیر...!!! یلع ریما هنم!نز نز راهب اما

یم ناخرهچونم هب شهاگن ... دنیبیم هتفر تسد ارزا ووا دنکیم هاگن شرسپ هب بجعتم نیمیس

دیفس! مشچ ورپ هرسپ نمباالربن هساو وربب و تادص : دنزیم داد اما درادن ور هب گنر هک دتفا

هساو یدش !مدا یتسیا یم و تگرزبردپ یور ووت ینکیم یرادفرط یتپاپ هی زا هگید حاال

نم...!!! مه هشب تحار وت یخلا ومه مربب ور رتخد نوا سفن نکن یراک نم...!

و هدرک هلخادم سابعریما هک دبسچب ار ناخرهچونم هقی دهاوخیم و دراذگیم ولج مدق یلعریما

هسب!هب هسب! : دنزیم داد ودریگیم رارق ود نا نایم شروز مامت واب دزادنا یم طسو شدوخ

... تساجک نوتهاگیاج نیمهفب و نیایب نوتدوخ

دوب... هدش رفنتم رتخد نا زا شیپ زا شیب نیمیس و دندیدیم ار هنحص نیا هدیسرت همه

هدش مامت نارگ شیارب و دوب هدش یمخز گرگ دننام ناخرهچونم و دزیم سفن سفن یلع ریما

دوب..

همه زا لوا نیشکیم نوشن و طخ و نیگنجیم شرس نیراد هک یراهب : دنکیم هلخادم سابع ریما

لیکو هدنز مدا یارب نیرادن قح اهامش !!... اهامش و نم لثم تسرد هراد یگدنز قح و همدا

... مگیم هک تسه رخا و لوا راب یارب منزب ماوخیم هک یفرح ... نیشب یصو

یب شرتگرزب هب هک هنکیم یفاضا طلغ یلعریما ناخرهچونم : دیوگیم ودنکیم ناخرهچونم هاگن

هنک... یتمرح

هتنز!!! یشاب تحاران یراد :قح دنکیم هاگن یلع ریما هب

... یدرک مدیماان : دنکیم نیمیس هاگن

، نینک شرب سفن نیاوخیم هک یرتخد نوا : دیوگیم ناخرهچونم هب ور یدج مکحم و دنکیم مخا

...نیا هرادن ربخ مشحور یتح شدوخ هک هراد شیگدنز وت ییاه زار وهی هدیشک دایز یتخس

واب درف نیرتهانگیب تسرد هک رتخد نوا هب هسرب هچ هنک مخ ور درم نم رمک هنوتیم اهزار

دوبان و میگدنز شها هی هک یزور زا مسرتیم هقح، شسفن ، همیتی رتخد نوا درف...!!! نیرت طبر

مسرتیم ادخ منک...!زا هلماعم ماه هچب نزو رس ماوخب هک تسین رادرب یخوش یگدنز هنک...!!!

... مسانشیم ور رتخد نوا نوچ

یدح نیا هنات اما تسه بوخ رسپ و ردپ هطبار دنادیم ، دنکیم شرهوش هاگن جاو و جاه نیمیس

... دشاب هدرک ناهنپ وا ارزا هلئسم نیا شرهوش و دشاب هدید ار رتخد نا هکوا

... یتفرگ هدیدان و ونم یتسنودیم وت سابعریما : دیوگیم هک دریگیم رگ نانچ یا هظحل یارب

.... یتشادن قح ؟!وت



یشب نومیشپ ادعب هک نزن یفرح : دیوگیم شنز هب ور دهدیم تسد زا ار شلر تنک سابعریما

نوا و یرب رتخد نوا تقو رس تردپ هارمه ات یتشادن قح وت هک مهفب نکو شوگ ...سپ نیمیس

یتشادن قح ....وت یزیرب ور هانگ یب هی نوخ یتشادن قح ...!!!وت نییاپ ینک ترپ اه هلپ وزا

غارس یرب نم اب تروشم و نتفگ نودب نم، رظن نودب یتشادن قح ...وت یرب ییاج رسدوخ

متشاذگ مک تارب رود...یچ زادنب و ترخسم رورغ نوا و یدرک دب نیمیس ... رتخد نوا

نوچ دوب مدوخ ریصقت هن !اما یدوب رسدوخ نوچ یدرک دوبان وت ور هدیپس و ریما یگدنز ناه...

قشع نم، نز ...نیبب یدرک هدافتساوس مقشع همه نوا زا ووت متشاذگ هبالیالتی ین ین دایز

منکب یراک منوتیمن منم و هزرلیم شرسپ تینابصع سرت زا هراد هک هدیسر اجک هب شراک نم

... نیمیس یدرک مدیما ...ان همرسپ اب قح نوچ

شیاهفرح و دنتفریم ورف شا هرکیپ رب نیگنس مجالت نا ردقچ و دنکیم شهاگن روابان نیمیس

!!!... تسرد و دوب درد

بال اهنیا همه اما یشاب تحاران هک مدیم قح تهب و درم تچب : دهدیم همادا و دنکیم شرسپ هبور

یمامت ،زا شتشذگ زا هراد قح راهب ... یلعریما یدوب تدوخ شینابو ثعاب هک تسه ییاه

... یشکب هچب هی خر وهب توزاب روز هکنیا هن هریگب میمصت شدوخ رازب ... هنودب شتاقافتا

و اهفرح اب نیراد امش اما ننودیم و نیا همه و هدنم عالهق تیاهن یب امش هب نیمیس ناخرهچونم

غامد زا ینوخ دوبن رضاح شرورغ مومت اب نیمیس ... نینکیم رود شدوخ وزا نوا نوتاهراتفر

ور یکی دیاب تروص نیا ریغ رد نیمه ماوخیم و منز طقف هب....نم هسرب هچ هتفیب یسک

هنک...!!!! باختنا

دش... تحار شلا ویخ دوب هدز ار شفرح هرخ باال

لد هت زا ریما اما دیا یمن شوخ شقاذم هب چیه و دنکیم شداماد هاگن هکوش مه ناخرهچونم

زا بوخ هچ شردپ وتساوه داب سابعریما یب نیمیس تسنادیم نوچ دوب لا حشوخ شردپ یارب

دوب... هدرک هدافتسا تسایس نیا

تسایس اب اما دیاین هاتوک شعضوم زا درک یعس و دوب هدش راد هحیرج شرورغ ناخرهچونم

رگید فرط وزا تسنادیم نیمیس اررب شذوفن و تخانشیم ار شداماد نوچ درکیم راتفر رت

تسین رارق تچب هنهب وت هنهب ...نم سابعریما ینک دیدهت نمو تسین رارق دوب: شناج نیمیس

ریما تباب ردقچ منودیم نوچ سب و همرتخد رطاخ هب مدرک یراک رگا و مدب سپ باوج

...؟! هشلا بند یلعریما هک هراد یچ تفص راتفک فالیح رتخد نوا ...اما هتحاران

هگید سک شردام وردپ و تسین فالیح رتخد راهب : دیوگیم صرح واب دنکیم یچون یلعریما

... تسه یا

عافد شنز قوقح و قح اتزا دوب هتخادنا شرسپ تسد ار نادیم و دوب هدرک توکس سابعریما

... شدوخ سورع و دوب شریما نز رخا و لوا راهب رخا دنک...

شرخا هک یدرک منز منز و مچب مچب و یداد رج هقی همه نیا یدموا : دیوگیم کالهف ناخرهچونم



شاهاب مهام دیاش هیک سپ وگب تسین راتفک نوا هچب یگیمن هگم ینک...؟! حرط امعم ام هساو

... میدموا رانک

دراو شمرن رد زا هک دسانشیم ار شنزردپ و دنکیم هاگن یلعریما کالهف هاگن هب سابع ریما

ار شدوخ شومچ رسپ هتبلا هک تشاد یبیجع تسایس درمریپ دنک، عفر ار شیواکجنک اتدوب هدش

... تخانشیم مه

شوم دیاوخب رگا راهب ناج هب اوا، ناج هب اما نوتهب مگیم نینودب نیاوخیم حاالهک هشاب -

... نینیبب ور مگنر مرازیمن و مریم روشک نیا زا چیه هک هنوخ نیا زا نینوئودب

دش نئمطم و دوب هدرک دیدهت ار وا یزیچ ابدب یلعریما ، دیرپ ناخرهچونم تروص زا گنر

... دنهد ماجنا دنناوتیمن یراک رگید

هیک؟! هرتخد نوا تفگ: دوب تکاس عقوم هکاتنا نیمیس

!!!!... هعیفش جاح -هون

. دنکیم شا هون هاگن بجعت واب دشکیم مه رد وربا ناخرهچونم

عیفش...؟! جاح مودک -

...؟! نیسانشیم ی عیفش جاح اتدنچ امش هگم : دنزیم دنخزوپ یلعریما

هتشاد یکیچوک نیا هب یا هون هنوتیمن یهک عیفش جاح نیا :اما دوریم رتولج یمدق ناخرهچونم

...؟! هشاب

رسپ ... شیپ سلا هدزون هب یدرگرب و یرایب راشف تنهذ نوا هب مکی هرتهب ناخرهچونم -

! زانهب ؛ هشیم دازهب رهاوخ قشاع مگیم و گنشوه ، هکیچوک

!!!... تفرگن رس تقو چیه هک تلصو نوا بخ! : دروا یمن رد رس ناخرهچونم

!!!... راهب یگدنز هب ندز دنگ اما تفرگن رس تلصو : دوشیم عمج ریما تروص

منم هک ینزب فرح یروج هی هشیم : دیوگیم نیگمشخ و دوشیم ینابصع ناخرهچونم

!!!... ممهفب

سفن هار هنایم و هدیسرن دصقم وهب دشاب هدرک تکرش نتارام ود رد هک راگنا دوب، هتسخ ریما

... دشکیم شندرگ و تروص رد یتسد و دنیشنیم شکیدزن یلبم یور ، هدروا مک

!!... تسا هدیچیپ یدایز اما دسریم رظن هب هداس هک حلا نیع رد زیچ همه

نووج هی گنشوه هک نوچ ، ندوبن قفاوم اه هداوناخ اما نشیم مه قشاع زانهب و گنشوه -



زا یکی هدروخ ینیریش زانهب اما ، دنورذگیم شردپ لوپ واب شتاروما هک راکیب و دوب طاولا

هنک... جاودزا گنشوه اتاب دوب هدادن و نیا هزاجا شردپ شتفلا خم مغر یلع هک دوب نوشاهانشا

مه یور گنشوه هکاب هرادیمرب یراگزاسان رس زانهب و هنکیم ادیپ شک ردقنوا عوضوم نیا

!!!... هریم هداوناخ ود یوربا و دایب راب ییاوسر ات ننکیم یراک و نزیریم

هریگیم باال هداوناخ ود نیب یریگرد : دهدیم همادا و دشکیم کالهف یفوپ و هشیم تکاس یلعریما

هچ منودیمن ، نرایب رد مه دقع هب ور اتود نیا نریگیم میمصت اه هداوناخ هک تدم هی دعب و

هشیم شوماخ تعرس هب نیشتا قشع نوا و هشیم بوشا زانهب و گنشوه نویم هک هتفیم یقافتا

زانهب هک یرسپ نوا هکنیا ات دوبن نوشفیرح سکچیه و دوب یدب عاضوا ... نشیم رفنتم مه وزا

هرسپ نوچ هنکیم لوبق شندوبن رتخد دوجو وراب زانهب و هرازیم شیپ اپ هرابود تساوخیم ور

شدوخ دوز جراخ یاوه هب مه زانهب و تشادن ینادنچ تیمها شساو هدوب جراخ هدش گرزب

!!!... هشیم بارخ زیچ همه هتفیم هک یقافتا هکاب هنک رارف وشبلب نیا اتزا هنکیم هرسپ دنب ور

...؟! شیقب بخ : دیوگیم رایتخا ویب دنکیم شرسپ هاگن هدش تشرد یاهمشچ اب نیمیس

ات دنکیم فیرعت هصق دراد هک راگنا دنکیم رکف دوخ واب دنکیم شردام هاگن توهبم یلعریما

دوب... هدرک قاتشم ار اهنا هک باالتس ردقنا نا تیباذج و دنک مارا ار اهنا

میمصت اه هداوناخ دعب و شریز هنزیم و همهفیم هرسپ !!!... هشیم رادراب گنشوه زا زانهب -

زانهب و هشیم بیغ و هریمن راب ریز گنشوه هک ننک جاودزا مهاب گنشوه و زانهب هک نریگیم

یشکدوخ زانهب ... ندرکیم هاگن شهب سوحنم و یناج هی مشچ هب همه هک یا هچب نوا و هنومیم

هلک ورس هرابود هک نرایمن گنشوه زا یفرح مه هگید و ندیم شتاجن شا هداوناخ اما هنکیم

هک هزادنب ور هچب داوخیم زانهب ... داوخیم هچب نودب و زانهب هنکیم طرش و هشیم ادیپ رسپ نوا

راب ریز زانهب ... منکیم شگرزب مدوخ دایب ایند هب هچب نیا رازب هگیم و هشیم عنام عیفش جاح

هشکیم طسو و سیلپ یاپ هک هنکیم دیدهت عیفش جاح رابنیا هک هزادنب ور هچب داوخیم و هریمن

نت تبیصم نیا هب زانهب اراچان ... دشیم گنشوه نز درگرب ورب یب دیاب دیمهفیم سیلپ هگا نوچ

دوب... شراظتنا رد هک یتشونرس زا ربخ ویب دشیم رتگرزب زور هب زور مه نینج نوا و هدیم

هوگ و سجن ات ریگب موش و هدازمورح زا تشذگیم هداس و دادیم نینج نوا هب یگنا هی یسکره

نیب تساوخیم یتح دایب ایند هب نینج نوا ات دوب هداتسیا همه لباقم عیفش جاح ... ندوب هتسب شهب

اما هشب کاپ نینج نوا زا هدازمورح و سجن مسا نوا ات هنوخب یتیمرحم هی گنشوه و زانهب

ایند هب هچب نوا و دوبن شتقو زونه یلو هریگیم شدرد زانهب هکنیا ات نتفرن راب ریز مودک چیه

و دوبن شرظتنم عیفش جاح زج یسک ... شنرازیم هاگتسد یوت شندوب سران رطاخ وهب دایم

اجنوا وزا نشیم هارمه رسپ نومه اب هزادنب شچب هب یهاگن هکنیا نودب بش نومه زانهب

یرخا زور تسرد و تفریم مه عیفش جاح دوب ناتسرامیب وت هچب نوا هک یتدم مامت ... نریم

شتسد تقو چیه هک یسک طسوت منوا هشیم هدیدزد ، هرایب هنوخ هب ور هچب نوا دوب رارق هک



زا دیما مهان رخا و دوب هچب نوا ندرک ادیپ ریگیپ شگرم هظحل ات عیفش جاح اما هسریمن شهب

تفر... ایند

...؟! هئوت نز راهب هچب نوا یگب یاوخیم : دیوگیم هدز کوش نیمیس

... ددنخیم تحاران یلعریما

!!!... دریمیم ، دمهفب شراهب

... دروا یمن بات ار شندوب هداز مارح و ندوب سجن بسچرب نا تسنادیم

هک ور یسجن و کیرات هتشذگ نیا رگا : دیوگیم مکحم و ددنبیم مشچ مشخ زا ناخرهچونم

مگب دیاب هشب ضوع تنز نوا هب تبسن نومدید هک ینک مرن ور نوملد ات یدرک فیرعت نومارب

ریما ینک کاپ تیگدنز زا ور سجن هدازورح نوا دیاب هدش یتح چیه، هک یندش ضوع هک

!!!... نکن مدیماان نیا زا رتشیب یلع...!!!

هساو مدیمن هزاجا : دیوگیم یدج و دهدیم شگرزبردپ دعب ردپ ارهب شا هدش خرس هاگن یلعریما

مدادن هزاجا ... نیریگب میمصت میگدنز

متفگ و شیگدنز هصق مه رگا !!!... سجن هن سا هدازمورح هن نم نز ... نینکب یرظنراهظا هک

کی رطاخ هب هک دوب یدرم و نز ریصقت تسرد و هدوبن راهب ریصقت هک دوب نیا مروظنم

... هریگب نوشزا و راهب قح هک ماوخیم ادخ وزا ندرک یزاب ناسنا کی هدنیا اب سوه

تدوخ هکاب مه یچره : دیوگیم یتحاران واب دتسیا یم شرسپ یور هبور و هدش دنلب نیمیس

نودب هفطن نوا نوچ تسه هدازمورح کی نوا اما هتشادن یریصقت و هکاپ هچب نیا ینک رارکت

مهفب...!!! یلعریما مهفب هدش، هتسب ییادخ وکالم عرش چیه

... شنابرهم ولد راهب یارب دشکیم رپ شلد

!!!!... دنتفگیم شندوب هدازمارح زا اهنا اما دوب یگدنز و گرم نایم شکچوک هتشرف

... دشیم دوبان شراهب دوبن... فاصنا نیا

... گنشوه و زانهب هب تنعل

... راهب یگدنز هب ندوب هدز هوگ

... دنکیم نیمیس ارهب شتشپ

دوب... هتفگ اهار ینتفگ

... دننزیم ار ناشدوخ فرح زاب اهنا تسنادیم

و منزیم و مرخا فرح : دیوگیم و ددرگیمرب و دروا یمن تقاط شلد هک دوریم جورخ رد تمس



ممهفب راهب ناج هب اوا، ناج هب ادخ، هب اما....اما نینکیم رکف یچ تسین مهم مارب ، مریم

نوتا هدرک زا هک منکیم یراک ، هنیبب یا همدص زاب هک نینکب یراک و نیشاب راهب ورب رود

... شوخ زور .... مشیم لمع دراو تسار کی و منزیمن فولب نینودیم ... نیشب نومیشپ

تفر... و درک مه شدیدهت و درک هباپ نافوط

یبوخ هاگ هیکت دناوتیم شرسپ هکنیا زا لا حشوخ سابعریما و دوشیم دنلب ناخرهچونم هرعن

... دشاب مولظم کرتخد نا یارب

... دنزیم قه و دنیشنیم نیمز یور اجنامه هتفراو نیمیس

... دنکیم اشامت ار اهنا تکاس سابعریما

... دنکیم کرتخد راثن یکیکر یاهفرح و دهدیم شحف ناخرهچونم

شنز تمس و دروا یمن تقاط سابعریما ... دنیشنیم سابعریما هاگن رد نیمیس رابکشا نامشچ

..... دنکیم مارا ار دوخ شیاه هیرگ اب اهنت نیمیس و هدیشک شوغا رد ار ووا هتفر

نا تباب دیاب یلعریما هک تسه نیا دوب هدننک نارگن هک یزیچ اما دوب زیما تیقفوم راهب لمع

. دادیم حیضوت نینج

ار دوخ ، لمع قاتا رد شتدم وطالین روضح و هرهلد همه نا زا هتسخ و دوب نارگن هنارت

. دنکیم دازهب هاگن هدز مغ ییاهمشچ واب هدرک اهر یلعریما صوصخم قاتا یلدنص یور

دوب. رارق یب دازهب

هک دوب هدرک لمع الهن دزب نانچ ووا دوب شا هشیر و گر و نوخ زا هک یرتخد رارق یب

. دبوکب راوید ارهب شرس تشاد تسود

... نتشادن ار راهب تقایل مادک چیه

. دزیمن یفرح و دوب هدرک توکس یلعریما

دنک توکس تشاد تسود طقف هکحلا دوب هدرب ارباال شیادص و هدز فرح ردقنا ترامع رد

... تسا هدروا راب هب یرایبدب همه نیا ات هدرک راک هچ هک دنک رورم ار تدم نیا مامت و

هب راهب ینک؟ راکیچ هرارق حاال بخ : دنکش یم هنارت طسوت دولا ومغ نیگنس توکس هرخ باال

یدب...!!! باوج و وساالشت زا یلیخ هک تسه رظتنم دایب شوه

زا هک هدن ریگ ردقنوا هنارت : دزادنا یم هنارت بناج هب قح تروص هب یا هتسخ هاگن یلعریما

منک...! وتخیلا رس یوت و مراد صرح یچره

یاپ و شاب و مدا مگیم طقف نم ! مسرتب تزا هک متسین راهب نم : دهدیم باوج شکرس هنارت



الت... برپس هشب هکنیا هن شاب رهوش تخبدب نوا هساو و اسیاو هنودرم یدرک هک یراک

هبوخ نمض رد ، منکیم راکیچ نم هک هرادن یطبر وت :هب دربیم ارباال شیادص هتفشا یلعریما

!!!... هشدوخ صتخم طقف ندوب راهب نوچ یتسین راهب لثم هک

؟! نیراکبلط مه زاب هک هداتفا ریگ اسانشن ادخ امش نویم هک هدرک یهانگ هچ هراچیب -نوا

دوب. هنارت اب قح

... دندوب راکبلط مه زاب دندوب هدروا شرس هکهب ییاه بال مامت دوجو اب

رت سک رتویب مولظم ایند همه زا راهب و نتشاد هک دوب یتردق و روز یوت یراکبلط نیا

دوب...

جراخ ناتسرامیب زا هکنیا زا دعب اما میرصقم همه :ام دیوگیم ود نا دجلا زا هلصوح یب دازهب

مدب ور یچیق و شیر و مشاب دوگ زا جراخ هکنیا هن مدشیم لبق زا دیاب هک ییاد نومه مشیم دش

!!!... ریما

جاتحم راهب ناج ییاد بانج : دیوگیم هیانک واب دنزیم دنخزوپ و دنکیم شهاگن خلت یلع ریما

واپ تسد یسک یب منهج نیا نویم هراد و هتشادن هک هیردام و ردپ جاتحم ، تسین ووت نم

... هنزیم

منک... وخیلا راهب تشپ هگید تسین رارق ر! یماـــــ : دزوسیم دازهب

ور وراهب یگدنز تشرد و زیر مامت و ترامع متفر زورما : ددنخیم وخلت دهدیم ناکت رس ریما

... منامام و ناخرهچونم هساو مدرک

... دننکیم یلعریما هاگن ندز کلپ نودب و روابان هنارت و دازهب

...؟! تشادن ناکما نیا

ناوخب هگا هک مدرک دیدهت راب نیرخا و نیلوا یارب منم اما درک دیدهت دادو شحف ناخرهچونم -

... منکیمن نوشهاگن رمع رخا ات ننوسرب راهب هب یدنزگ

یچ؟ ینعی : دیوگیم روابان و دشکیم ولج ار شیلدنص هنارت

.... ینعی ... هکنیا ینعی -

تسود زارباو راهب یاپ هب تبحم نتخیر یاج وهب دوب هدرک هابتشا هکنیا نتفگ دوب تخس



شمامت هک ییوا هب ندرک هاگن وزاباال شفادها ققحت یارب دوب هدرک یا هلیسو ار وا شنتشاد

دوب... هتشاذگ شرتخد و ریما یارب ار

جک یمک شبل و دوشیم مرگ شلد ، هدرک هابتشا هک دمهغیم و دسانشیم ار شرورغم قیفر دازهب

شکمک دشتب راهب یگدنز حلاو یدوبهب یلعریما فده اعقاو رگا دهدیم لوق دوخ وهب دوشیم

دنک...

نک... لماک و تفرح یلعریما : دنزیم رشت دوب هدنام هفصن شلا وس هکنیا زا یصرح هنارت

مینک... تبحص ادعب هرنهب : دیوگیم دازهب و درک شهاگن اهنت یلعریما

-اما....

مدیم... حیضوت تساو نم میرب وشاپ هنارت -

نوریب یفرح نودب رهق ابحتلا دعب و دهدیم دازهب دعب یلعریما ارهب شهاگن نیرخا هنارت

... دوریم

!!!... یزادنن رد هنارت نمواب هک یلعریما تحور وت -یا

*************

دوب... هدما شوه هب راهب

. تخانشیمن اپ زارس و دوب لا حشوخ ریما

. تشاد ناربج دصق هک یریما هزادنا هنهب اما دندوب لا حشوخ مه دازهب و هنارت

یصوصخ قاتا کی ورد هدرک لقتنم شخب ارهب وا دوب هدش رتهب راهب تیعضو هکنا زا دعب

دوب... رظن تحت

. درکیم یخوش و دزیم رس هنارت

دوب. هدرکن کرد تقوچیه هک دوب یردپ دننام شتبحم مامت و دوب هدما دازهب



... شنابرهم یاههاگن و دوب یلعریما

دوب... هدز رس مه نابرهم

دیاب ریما و دوب ناتسرامیب رد هک یزیچ رطاخ هب مه نا دوب، نیگنس راهب ولد حلا اما

. دادیم حیضوت

. تشاد یدایز تاماهبا

دنک. تکاس ار وا شدوخ شور اب ریما هک دیسرتیم اما دریگب باوج و دسرپب تشاد تسود

. دهدیمن یحیضوت دهاوخن ریما رگا تسنادیم

دوب. رارقیب

. تساوخیم ندوب رود شلد

دوب..!!! ربخ یب ووا هتشاد نطب رد یا هفطن دشیمن شرواب

...؟! دنادن و دشاب هلماح وا دشیم رگم

ابوا...؟! دوب هدرک هچ ریما

!!! شوماخ ادصو یب ، دکچیم شمشچ هشوگ زا یکشا

... ینزب دایرف ادص ویب یوش هتسکش توکسرد هک دوب نیمه تیمولظم رخا

. دندما هیرک شرظن رد شیاهمدا و ایند

... درادن تقایل دوب هدرک تباث ادخ مه زاب اما دوب هدرم تشاد تسود

!!!... تسنادیمن و دوب هدش ردام وا

دوب...!!! هتفر دوز وهچ دوبن یا هچب اما دوب هدش ردام

دوب...!!! هتسنادن ارالقی وا مامت یمحر یب اب ادخ و دوب ردام

. دوشیم دنلب شقه قه و دوشیم تشم شمکش یور شتسد

دوبن... شدوخ تسد

... دنزن ومد دراد ربص ردقچ مدا کی رگم

دنخبل راهب قه قه ندید هکاب دوشیم دراو نادنخ یا هرهچ واب هدرکزاب ار رد اوه یب هنارت

. دوشیم کشخ شنابل یور

. دوریم راهب تمس

...؟! ینکیم هیرگ ارچ منوج وت تدرد ، یراهب -

نوریب ار شا یندشن مامت یاهدرد تشاد و دوب هدیرب شناما هیرگ ، دنزب یفرح تسناوتن راهب

... تخیریم

سپ ار شتسد و هدش دوخیب دوخ زا راهب هک دریگب ات درب راهب یاهتسد تمس ار شتسد هنارت

شتروص ورس وهب هدرب ارباال شیاهتسد دوب هدش لقتنم شندب هب هک ییورین واب دنزیم



... دشکیم غیج ودبوکیم

جراخ رد زا هدیسرت و تسناوتن اما دنک لر تنک ار راهب تساوخیم و دوب هدرک تشحو هنارت

... دیوگیم مهرس تشپ ار راهب مان طقف یناشیرپ واب دوریم یلعریما قاتا تمس و دوشیم

نوخ تروص واب دوریم راهب قاتا تمس دراد هک یتعرس مامت اب هدیسرت و نارگن یلعریما

... دروخیم ناکت شلد رد یزیچ راهب یاهغیج و دولا

. دناشکیم ششوغا رد ار راهب و دریگیم شتردق مامت اراب راهب ناتسد

راتسرپ و هنارت هب یلعریما هراشا هکاب دنزیم هجض یلعریما شوغا رد قمر ویب هتسخ راهب

دننک... قیرزت راهب هب یشخب مارا ات دنهدب دوخ هب یناکت

نورد زا یلعریما یلو دوشیم اهر یلعریما شوغا رد حلا یب راهب شخب مارا قیرزت زا دعب

.... دنکیم تنعل ار دوخ اهراب و اهراب و دریگیم شتا

. دنازرلیم ار شبلق کرتخد هدیرپ گنر تروص

دوب. شراظتنا زا رتشیب راهب شنکاو

رتدوز هچره شتیعضو دیاب و دربیم رس هب یتخس دبو یحور حتلا رد راهب دادیم ناشن نیا

... دورن تسد زا شکرتخد ات دوش دعاسم

ار زیچ همه ات هنادرم لوق ، دهدیم لوق و دنزیم شناشیرپ یاهوم هب یا هسوب و هدش مخ

دوش عمج دوبن رارق هک یا هتخیر با دننام و دوش تسرد دوبن رارق هک یزیچ همه دنک، تسرد

!!!!!... دشخب مایتلا ار شیاهمخز ات تشذگیم دیاب نامز ...!!!!اما دشیم کشخ دیاش ،

ینزدوخ و غیج نا زا دعب راهب ، دنشاب هتشاد ار شراظتنا اهنا هک دوبن یزیچ راهب یحور حلا

. دزیمن یفرح و دوب هتفر ورف دوخ الک رد

اهمدا هک درک دوشیم هچ اما دوب هدش راهب حلا ببسم هک درک تنعل ار دوخ اهراب و اهراب ریما

!!!... دنیایب دوخ هب تسین رارق دنروخن هبرض ییاج اتزا

اهنت اما دروایب نوریب الشک زا لقادح ای دنادنخب ار راهب ات دوب هدرک ار دوخ یعس مامت هنارت

... یدوب اجک متشاد زاین تهب هک ینامز تفگیم راگنا هک دشیم شبیصن راهب سح زا خیلا هاگن

؟!

اهنت و تشادن ربخ ایاضق مادکچیه زا هک دوب ینابرهم یارب شتبحم زا راشرس و مرگ هاگن اهنت

هک تسه یگدرسفا راهب حلا نیا هک تشادنپیم و هداد تسد ارزا شنینج راهب هک تسنادیم

... دوشیم شنینج طقس هب طوبرم



زا یلیخ روادای هک یا هناخ ، ددرگیم رب هناخ وهب دوشیم صخرم ناتسرامیب زا راهب

اه...!!! هلپ زا شندش ترپ مه شیرخا و هدیشک هک ییاهباذع

هتشاد مه ینیریش تارطاخ ،وا دنرواین موجه شنهذ هب خلت تارطاخ ات ددنبیم ار شنامشچ

ار یبوخ یاهزور شریما یاه ینابرهم اهتقو یضعب و اوآ رانک رد اما دشاب هدوب کدنا هچرگ

اما دوشیم نیجع شمسج و حور اب نامز تشذگ مهاب اهدرد و دنرذگیم اهنیا مامت .... هتشاد

هب اما تسکشیم یتح داتفا یم هک ییاهزور مامت لثم دوش، اپرس دناوتب دیاب ... دنکیمن شومارف

... دیگنجیم شیگدنز یارب و دشیم دنلب رابجا

و دزادنا یم شیاپ ریز تسد یفرح چیه نودب یلعریما هک دوب شلکشم نتفر اهباال هلپ زا

باال راهب دوخ صوصخ هب هنارت و دازهب بجعتم نامشچ لباقم ورد دشکیم ششوغارد

... دربیم

یدب مومت رطاخ :هب دنزیم بل راهب هب ور یمرگ هاگن واب دنیشنیم شنابل یور یدنخ جک اهنت

!!!!.... شخبب ونم مدرک تقح رد هک ییاه

.... دنوشیم درگ راهب نامشچ

... دتسیا یم ایند

. دنکیم ریما هاگنو هدرک جک یمک ار شندرگ و دنزیم کلپ راهب

...؟! تسا نکمم رگم

...؟! یحضاو نیا مههب نا دنک یهاوخرذع وگروز و رورغم ریما

. دنزیم یا هقرج شبلق کیرات قامعا رد یزیچ هرابود

یم مک درم نیا یولج مه زاب دبوکب شرس رب هچره هک شا هناوید و قشاع بلق زا ناما

!!!... دروا

.. تسا هدرک رییغت یلعریما هکنا لثم اما

باذع شربارب رد ردقچ یلعریما هک دنادیمن اما دسریمن مه نج لقع هب هک دنکیم ار ییاهراک

... دریگیم شتا راهب زور هبحلاو شلد و دراد نادجو

... دروایب نوریب ار شیاهسابل ات دنکیم کمک ودعب دراذگیم ناشکرتشم تخت یور ار راهب

نیا هک تسنادیم ... دریگیم شا هدنخ یلعریما هک دنکیم شهاگن توهبم و تام نانچمه راهب

!!!... تشاد یگزات مه شدوخ یارب هک اسب هچ دراد یگزات راهب یارب اهراتفر

درگ نم هساو و تامشچ ردقنیا : دیوگیم یعبط خوش واب دنزیم شغامد هب یا هبرض یلعریما

منک...؟! هداما و ناو ینک، مامح یاوخیم !... نکن

... مشیم نونمم تزا ینکب رگا : دنکیم جک یرس توهبم روطنامه راهب



تیذا یمک یارب منیمه اما هتفگ یچ هک دشن هجوتم راهب ، دوریم باال ریما یاهوربا رابنیا

دوب... سب شندرک

...؟!! یشاب هداما ندرک هساو منکن رکف : دیوگیم هدننک اوغا ینحل واب دشکیم ولج ار دوخ ریما

دنک... یم شا هنت نییاپ هب یا هراشاو

... دوشیم شفرح هجوتم و دوشیم زمرق ینا هب راهب

دنچره ناشیارب دوب بوخ یتحاران و باذع زور دنچ زا دعب هدنخ نیا و ددنخیم دنلب یلعریما

دننک... شومارف دوبن رارق ناشلد هکهت

یور تسد راهب اما دنک هداما ار ناو ات دوریم سیورس تمس وهب دهدیمن ششک یلعریما

... ددنبیم مشچ تلا جخ واب دراذگیم شتروص

********

هدزن نتساوخ حیضوت تباب یفرح مه زونه راهب و درذگیم هناخ هب راهب نداما زا زور دنچ

دوب.

عنام راهب دشکب شیپ ار شتبحص تساوخ تقوره ندش، هتفرگ هدیدان نیا زا کالهف یلع ریما

... دشیم

ایند دناوتیمن هشیمه دیمهفیم یلعریما دیاب اما تساوخیمن ار بارهس گرم زا دعب ورادشون راهب

... دشاب وا لیم باب

!!!... یریگ میمصت و دنراد نتسیز قح اهمدا

هدیدان ونیا درکیم کوک دوخ زاس ره ارهب ووا دوب هتفرگ میمصت راهب یارب هشیمه یلعریما

دما... یمن شوخ شفازم هب چیه نتفرگ

تسود و شبلق نابرض یگدنبوک مامت اراب شریما اما درکیم یزاب وابوا درکیم لغب ار اوآ

دید... یمن شنتشاد

. دیمهفیم ار ریما یگف کال

مامت اب هکنیا هن دنک ربص یزیچره یارب هک دهدب دای ار ندوب روبص ریما هب تساوخیم

دنک... مامت دوخ عفن ارهب ونا دوش یعوضوم دراو یهاوخدوخ

... دوریم ناشدوخ نامتخاس تمس وهب هدرک تسرد ار راهان موناخ هرهاط

... دهدیم ار اوآ یاذغ راهب

زا تشادن وا هب یهجوت چیه و دیدنخیم اوآ رانکرد هک یراهب ندید واب دیا یم هناخ هب یلعریما

... دزوسیم و دریگیم رگ نورد



. درکیم مامت ار راک دیاب زورما

دوبن... یروبص مدا وا

نتفگ یارب دوش مدق شیپ وا تساوخیم هک دوب زیزع راهب رطاخ دوب هدما هاتوک هک مه اجنیا ات

!!!... یهجوت یب مه دوب،نا هدرک ار راک نیرتدب تسرد راهب اما

... تشادن تیمها شیارب زیچ چیه راگنا هکیروط هب

... دوشیم هناخزپشا دراو و دراذگیم سنلا رانک ار شفیک

یما راهب رس تشپ رمک هب تسد

منک.... تبحص تاهاب ماوخیم : دیوگیم بناج هب قح ودتسی

. دنکیمن یهجوت و دونشیم راهب

. دوشیم نوخ شلد اهنا ندینش هکاب دننک رورم ار ییاهفرح و دونشب هک دهاوخیمن لصا رد

... ندرک تداع و ندش ههجاوم هب دوب هدرک تداع راهب

. دندشیم مهرم تداع اب شیاهمخز

...؟! تشاد یا هدیاف هچ شیورادشون وحلا درک توکس و دزیم فرح دیاب هک یعقوم

هک ییاج تفریم دوب شدوخ تسد رگا هک دشاب هک دشیم هن دوب وا تساوخ هب هن زیچ چیه اما

!!!... دسرن هبوا یدحا چیه تسد

!!!... ناششوخ هبحلا ننزیم دنگ بترم و دننادیمن ار ناشبوخ یاه هظحل ردق اهمدا

هک ار واوا هتفر ولج و دنکیم یا هچرق نادند راهب یهجوت ویب توکس زا یصاع یلعریما

نوریب هناخزپشا ارزا وا راهب بجعتم نامشچ لباقم ورد دنزیم لغب وهب دروخیم شیاذغ

... دربیم

شردپ و دنکیم وزان دراذگیمن مک مه اوآ ، درخیم ار شزان و دنکیم تبحص شکسورع اب ریما

... درخیم ار شزان

زا دعب هتفر شقاتا هب دش تحار شلا یخ هکنا زا دعب ودناباوخیم هدعو کی و رازه اراب اوا

هقبط یهار ، یتحار سابل ندیشوپ واب دوشیم جراخ شنت زا شیگتسخ یمک دریگیم هک یشود

. دوشیم نییاپ

، دنکیم اشامت ملیف و هداد هیکت لبم یور راهب

... دروا یمن شیور هب اما دوشیم یلعریما هجوتم

. دنکیم شهاگن هریخ و دنیشنیم شرانک ریما

... دروا یمن دوجوب شرهاظ رد یرییغت اما دوشیم بذعم راهب



یاهتکرح دنادیم اقیقد هک تسییاناوخ باتک شیارب راهب ، دنیشنیم یلعریما نابل یور یدنخ جک

یریگولج ششزرل مهاتزا رد هدرک عمج ار شناتسد راهب نا زا دعب هک دنزب سدح ار شدعب

... دنزیم ار تکرح نیا مه اقیقد و دراشفیم لبم یتشپ هب تخس و تفس ار دوخ دنکو

...؟! منزب ور مفرح نم ات یزادنب مرو نیا هب یهاگن مین هی هشیم -

... هشاب هتشاد تیمها یلیخ منکن رکف هتشذگ هک یزیچ زا ندز فرح دیا: یم فرح هب هرخ باال

؟!

هشن... مهافتوس ادعب هک یشاب نایرجرد متساوخ اما منزب یرارکت فرح تسین رارق -

هک ییاهفرح هیچ؟! امش رظن زا یرارکت فرح : دخرچیم ریما تمس هب لماک راهب رابنیا

... متشاد نم هک هیدنگ یگدنز مامت لصا رد اما هشاب یبوخ هیجوت دیاش ینزب یاوخیم

دیاب ! متشاد باختنا قح ! ممدا نم ریما : دیوگیم مارا ضغباب و دننزیم رتشین شمشچ هب شیاهکشا

و یروخرپ هن هیگلماح رس زا تارییغت نیا منودب دیاب اجک زا رخ نم هخا !!! یتفگیم مهب

!!!... ینوخ ومک سرتسا

.. دروخیم یناکت شلد ، دنکیم شهاگن میقتسم ریما

هک هئوت قح متفگ مدوخ هب تدم هی دعب مهزاب اما یاوخن ور هچب مدیسرت مگب تهب متساوخ راهب -

تدوخ ور شیقب و دروخ مهب ندز مهب مشچ کی یوت زیچ همه اما یشیم راد هچب یراد ینودب

... ینودیم

گرم یوزرا ، هربیم وتسفن ، هشکیم ، هراد درد ندروخ مخز اما هرادن درد ندز مخز ریما -

داوخیم نوشلد یراکره اهمدا !!!... هیرارف تزا مه گرم یتح هکنیا همه زا رتدب و ینکیم

هنک اود ور یدرد تسین رارق اهفرح نیا ریما ... ندیمهفن و یزوسلد یاپ نرازیم دعب اما ننکیم

یاهمخز ... هنکیم زاب رس هرابود شمخز و هریم ورف واتهت متسکش بلق هب هنزیم رجنخ اما

یدرک نم هکاب یراک یارب یبوخ هیجوت یگب یچره ریما ... هرادن مهرم و هقیمع نم لد

سهملا هدجیه نم ریما ... یدرک راتفر ماهاب اهقمحا لثم و یتفگن و یتفگیم دیاب نوچ ... تسین

یدید هن شوگ و مشچ هب یتح هک ییاهمخز و هبرجت زا متسه رپ سهلا هاجنپ نز هی هزادنا هب اما

... یدینش هن

. دنزیم هیرگ ریز هب ودنزب فرح نا زارتشیب دراذگیمن شیادص ضغب

... دنزب داد تسناوتیمن و دیکرتیم هصغ زا تشاد شلد

!!!... نتشاد تسود و قشع سنج زا تساوخیم یشمارا شلد

یکیرات ارزا ووا دریگب ار شتسد ات دوبن یسک و شیسک یب یایند رد دوب هدش مگ دوب ساهلا

... دربب رون یوس هب



... درکیم با ار گنس لد شقه قه

... دشکیم شوغا رد ار ووا هدش دنلب ینا هب ریما

اهنا وهب تشاد هک ییاهوزرا یمامت یارب ... دیرگیم و دنابسچیم شریما هنیس ارهب دوخ راهب

دشن...!!! و تساوخ هک ییاهزیچ مامت لثم ودش، دشابن یا هدقع تساوخ ... دیسرن

دوب. هدرک لح ششوغا رد ار راهب و هدرک توکس ریما

ات درکیم ار شیعس مامتو دوب شتشپ ، دشکب شود ارهب مغ راب ییاهنت شراهب دوبن رارق رابنیا

... دشاب داش شراهب

یور ار راهب رابنیا و دنیشنیم و ددرگیمرب لبم یور اجنامه و دشکیم راهب یاهوم هب یتسد

... دناشنیم شیاهاپ

... دنکیم شومارف ار نتخیر کشا و هدش بجعتم ریما تکرح زا یا هظحل راهب

ناسنا یلوق وهب هدازیمدا ملا هابتشا : دیوگیم مارا و دزودیم راهب ارهب شنابرهم هاگن ریما

نم نک رکف نیا هب راهب اما یراد قح یگب یچره هک منک هیجوت ماوخیمن !!!... تساطخلا زیاج

زا یسک ....!!! همچب ردام هک ینز تسد هب منوا هتشادرب کرت و هتسکش مرورغ ، رورغم

هشب مخ منز یگزره راب ریز مرمک متساوخیمن نوچ ... هنودب هک متشاذن ینعی هنودیمن نم یگدنز

مساو یتعامج هی هک متسه ساالیر یلعریما ...!!!نم کنز خهلا تعامج هی سلجم لقن مشب و

رازا هن مدرک تواضق ور یسک هن تقوچیه مسق اوا ناج هب ادخ هب اما نشیم تسار مخو

هی مشب دش ثعاب ، ندرک نم نزاب نوا و ناخرهچونم و مردام هک یراک ...اما مدنوسر

هب هنیک و مشخ زا شدوجو مامت و درک هنیک و تفرگ و شامشچ یولج نوخ هک یناور ضیرم

درک، تنایخ مهب منز مدش... دروخ ، مدیشک اما وت لثم هن مدیشک درد منم راهب ... دیسر ماقتنا

مچب یزور ادرف ترظن !!!هب هیچقاچاق ، هلتاق مچب ردام ... تخیر یتسود حرط منمشد واب تفر

مگب... شردام هب عجار یچ هشب گرزب

دوب... هدش مارا ... دادیم شوگ شیاهفرح هب دوب هدرک هیکت یلعریما هنیس هب هکیلا حرد راهب

دوب... بسن و لصا واب راد هداوناخ نوچ مدرک لوبق مردام رطاخ هب اما متساوخن ورذا -نم

... میدرک جاودزا دوز یلیخ و میدش انشا

هبرجت مومت رخاب ونم دوبن رتخد رذا اما هشن ترواب دیاش ... راهب : ددنخیم صرحرپ یلعریما

متساوخ و مشب باوخ مه شاهاب هک دموا مراع هگید بش نوا ...زا مدروخ بکر ودب مدیمهفن ما

نم ملا هچب مدرک رکف دوب، یربک رشحم زور نوا سا... هلماح میدیمهف اما مریگب طالق

و ترس ماوخیمن ... تساوخیمن ور هچب مرذا دش... عنام دازهب هک هزادنب ور هچب متساوخوتسین



و یروخدوخ شفرط وهی دوب یتحاران و اوعد شرس هی هک مگب ییاهزور وزا مرایب درد

میدیمهف تفرگ دازهب هک یشیامزا واب نتشذگ اما ندوب یدب یاهزور دوب... هدش هکهل یرورغ

فال شیپ تفر مه هکینز نوا و مداد وطالق رذا اوا، ندما ایند هب ضحم ...هب همدوخ ملا هچب

... هدازمورح یح

مامت اراب راهب هک تفرگرب رد ار شدوجو رسارس یصرح نانچ فالیح ندروا نابز ابهب

داد... راشف شدوخ هب شروز

ما...!!! همعط یدش ووت مریگب ماقتنا متساوخ و مداتفا جل رس همه اب راهب -

و خلت یروادای طقف اهفرح نا نتفگ دیمهف و درک سح ار راهب نت شزرل دیسر هک اجنیا هب

... درکیم رتدب ار راهب هکحلا تسه یا هدنشک

مهب اما درک ناربج هشن دیاش ... ماوخیم ترذعم ماهیدب مومت تباب نم موناخ راهب : ددنبیم مشچ

منک.... یگدنز تاهاب ماوخیم هک یروطنوا رازب هدش ممدوخ لد یارب لقادح هدب ور تصرف نیا

... ینکیم لا حشوخ ورام ...وت میراد زاین تهب مه نومودره و میا هداوناخ کی نمووتواوا

.... ماوخیم هک روجنوا منوا منک یرهوش تارب رازب ، یمنز راهب

دنک. رواب تسناوتیمن ار هدش فشک هزات ریما نیا ینعی ، تشادن رواب راهب

هتفرگ شیاهفرح زا هک یبوخ سح اما تسنادیمن ار دوب شدیدج یزاب ای دوب هدرک رییغت ریما

... دوبن یندرک ناهنپ دوب

دوب... وا لماک طلست رد شبلق هک یریما !!!هب ریما هب دوب موکحم راهب

... تشاد هک دوب یراک و سک مامت ریما ، بوخ هچ هچدب

... تشذگیم دوب، هتشاد هک ییاهبوخ دبو مامت دننام مه نیا اما دوب یروا باذع و تخس نارود

... دنکیم ناربج متح دنکوهب ناربج تساوخیم ریما نیا

( راهب )

منک. ادیپ ار مدوخ یمک دوب هدش ثعاب نیگن یاهفرح

. مشاب هتسباو و روخ یرس وت رگید متساوخیمن

. مدرکیم رواب ار مدوخ دیاب طقف و متسیاب مدوخ یاپ یور مدوب دلب نم

مهاگن و مدوب هدش یلعریما هتسباو همه نیا روطچ سپ ، مدوخ و مدوب مدوخ ساهلا نیا مامت نم

دوب...؟! وا یپ

زا مکحم یهاگ هیکت مه نم المن، وبقب مدوخ وهب منک هیکت هک متشاد رفن کی هب جایتحا دیاش

. تخیر ورف میاهوزرا خاک کی هب کی هک دوب یلا شوپ یخیلا نیا اما مراد یلعریما سنج

... تشاد دیدج یزاب کی زور وره دوبن رادرب تسد یگدنز نیگن لوق هب

... دتفیب تسا رارق یقافتا هچ هک دنک ربخ دوبن رارق تقوچیه



لیلذ و راوخ ردقنیا تقوچیه دوب یب یب رگا دوب. هدش گنت دوب یب یب هک ییاهزور یارب ملد

... مدشیمن

، تسا نیگنس و رارق یب یدایز وملد مشکیم لد هت زا یها

. متشاد تشحو دنیایب دوب رارق هک ییاهزور زا

دننک... دوبان ارم هک دننزب مقر ار یتاقافتا دوخ اب مدیسرتیم هک ییاهزور

دوب. یبیرغ روج کی ملد

اهفرح واب دناشکیم دوخ تمس ارم و درکیم اررپ هلصاف نا وا اما متفرگیم هلصاف یلعریما زا

. درکیم هدز تلا جخ ارم شیاهراک و

متسناوتیمن بجعت تدش زا اهتقو یضعب هک دایز ردقنا مه نا دوب، هدرک رییغت اهزور نیا ریما

... منزب کلپ

یشمارا ارهب شدوخ و ارم ات دروایب ریگ ارم ات درکیم هدافتسا یتصرفره وزا درکیم تبحم

... دناسرب دوب، زاین هک

... دروا یم میور ارهب تلا جخ نا شیاهفرح اب رتدب و درکیم قوذ وا اما مدیشکیم تلا جخ

دوخ ، درکیم دادیب شنامشچ رد شزاین هک مه راب وره درکن یراک ما هزاجا یب رگید یلعریما

دنک... هطبار هب راداو ارم روز هکاب تساوخن زگره اما درکیم لر تنک ار

شترسح هشیمه هک ینا دندوب هدش یلعریما و یگدنز اما تشذگ شدب تاقافتا مامت اب زورون دیع

... متشاد ار

دای ترشاعم بادا یمک ات تشگیم نسوساالشن مه اتزا دنچ اب دیاب هچب ، تفریم دهم هب اوا

. دشابن نم هتسباو ردقنا و دریگب

اهزور هک شنابرهم یبرم اهو هچب اتزا دنچ ندش انشا اب دعب اما درکیم یقلقدب لوا یاهزور

.. دنکیم دای وا دتفا،زا یمن شنابز زا خهلا هناخ رد

دوب... غولش شرس ریما

شیب زا شیپ ارم تفرگیم هک ییاهسامت مهاب اهتقو رتشیب و دزیم یرس یهاگهگ ریما ردپ

... درکیم شینابرهم هتفیش

وا...!!! نوچ یردپ رطاخ مههب نا دشیم میدوسح یلعریما هب

... مدوب مورحم نا زا ونم دوب ابیز یدایز نتشاد هوک ، نتشاد ردپ هک یتسار هب

وسو نیا هب ملد هت یاه هناورپ ای منک یتخبشوخ ساسحا هک هدوبن یردام و ردپ دوجو اتحاال



... دنیایبرد زاورپ هب وس نا

یسک تقوچیه هنرگو هدوب تیولوا و انبم میکیزیف روضح اهنت و متشادن دوجو مه لوا زا نم

.... مراد میگدنز یارب یمیمصت هچ هک دسرپب یرظن نم زا میگدنز یارب ات دشن ادیپ

... مدنخیم

هچ یارب اقیقد نم هک دنوشیم روادای نم هب یزیچره زا رتشیب اهزور نیا مخلت یاه هدنخ

...؟! منکیم یگدنز

... دنرادن ار شنزو لمحت منت هک نیگنس ردقنا ناشییانعم راب اما دنیا یم کی هب کی اوژهاه

... مشاب فیعض مهاوخیمن

!!!... هتسباو مه فیعض ،مه متسه اما مشاب هتسباو مرادن تسود

دوبن... میاج مه داریه یناد گس یتح هک مدوب هضرع یب یتپاپ کی نم تفگیم تسار شوهم

همه نیا لمحت ونم دوشیم نازوس و غاد ییاهکشا هب لیدبت و دوریم میولگ رد هتفهن ضغب

!!!!.... مرادن ار یتخس

ار قاتا دنوریم رژه مرس رد هک یشوشم یاهرکف زا رارف یارب و منکیم سب ار ندروخ هصغ

. منکیم زیمت و بترم

اج هباج ارروکد مامت تساوخ الملد صا منک رتزیمت ار نا مراد تسود اما تسه زیمت هک دنچره

منک...

یراکمه راک تدم مامت رد مه ووا مناوخیم ارف کمک ارهب ووا هدز ادص ار موناخ هرهاط

دوب... هدز ادص ار شرهوش مه ییاج هباج یارب یتح و هدرک

دیفس یاهریرح اهنت رابنیا و هتسش و هدرک زاب اهار هدرپ و هدرک ضوع ار هپاناک و تخت یاج

هدنیا زور دنچ رد دیاش مدرک رکف و مداد لا قتنا رابنا هت دمک ارهب شیاه ویلا مدرک لصو ار

منک... دیفس و یتروص گنر اهار یتختور یتح و هدرپ

... دادیم شمارا نم هب بیجع اما دوب هناکدوک دیاش هک یگنر

منک... لر تنک ار میاه هدقع هنوگچ دوب هداد دای مهب نیگن

منک... ارهل میاه ترسح

... مهدن رده یشزرا یب زیچره رطاخ ارهب میاهکشا

... مدوب هدرب راک ارهب میعس مامت نم اما دوب ناسا شنتفگ

... میوگب سرت نودب ار میاهتساوخرد دوب هداد دای مهب

... دنشاب یقطنم میاهفرح



... مشاب دنمشزرا دوخ یارب ، منادب ار مدوخ ردق

... مبایرد ار هدشمگ نم تساوخیم نیگن

... مدرگب ما هدشمگ دوخ بندلا هب وهایه و بوشا زا رپ یگدنز لوط یمامت رد تساوخیم

یصاخ تاررقم و نیناوق بوچراچ رد ناشیاهراتفر دیاب اما راتخم و دندازا اهناسنا تفگیم

... دوشن جرم و جره راچد ایند ات دشاب

!!!... جنسب نا ساسارب ار یگدنز رپ... همین کی و دراد خیلا همین ناویل کی یگدنز تفگیم

یگراچیب ساسحا و دنوشیم نارحب راچد تقوره اهناسنا هک داد حیضوت یتقو اما مدشن هجوتم

هکه یراد باذع و یچوپ ساسحا فرط کی داد، تسد اهنا هب

!!!... ناویل خیلا همین دوشیم ونیا تسوت یارب راگنا تسا یتخبدب هچر

نیا یارب یدش هدیزگرب وت هک ینک ریبعت یروج ار یگراچیب و یتخبدب نا یناوتیم یتحو

مامت زا دعب مه ونم دوش حملا لماش تسا یناسا یتخسره زا دعب هکنیا مدیاش ای تخس ناحتما

تخس یاه طیارش رد مه بایان یاهرهوگ هکنیا ای دناسرب ار مشمارا ات مراد ییادخ اه یتخس

... ساملا دننام دنوشیم یتمیق یاهگنس هب لیدبت ات دننکیم تمواقم ردقنا

منک... فشک ار مدوجو ساملا نم تساوخیم وا

توافتم نا زا ام ریبعت اما دنراد یدایز ییانعم هک تسا یا هتفگان یاهفرح زا رپ یگدنز

... تسه

... متشادن ار شتقایل نم مه دیاش ای دوب ناحتما کی نیا دیاش مداد، تسد ارزا ما هچب

... دنراد یگدنز و تایح قح هک یرگید مدا نارازه دننام ممدا کی نم

... مراد تسود ار مدوخ نوچ مراد تسود ار اهمدا نم

هدنیا یارب و منک رکف دهاوخیم نم وزا دهدیم لح هار و دنزیم فرح میارب یرد ره زا نیگن

مهم تامیمصت همه مهم یاهمدا دیوگیم منک... ارجا ودعب مریگب میمصت و منک یزیر همانرب ما

... دنادیم مهم یدایز ارم ...وا دنریگیم

حاالاب اما تسیچ نا متسنادیمن نم نا زا لبق هکات دنک داجیا نم رد یسفن هب دامتعا دهاوخیم وا

... دنهاوخب نارگید هکنیا هن مناوتیم هک موش ینا مهاوخیم ، متشاد هک ییاه یتخبدب مامت

نم رد یزارد و رود یاهوزرا یناوج ناوفنع رد هک متسه یهار لوا زونه نوچ مناوتیم نم

... دراد دوجو هار یادتبا

ندوب روخ یرس ووت فالتک نیا زا هک مهاوخیم مدوخ نوچ مراد رواب دوخ وهب مناوتیم نم

موش....!!!! ادج



تحت ار ما هدنیا مامت هک دنیوگب ییاهغورد ومهب موشن ضرف قمحا نارگید طسوت ات منک یراک

دهد...!!!! رارق ریثات

میارب نارگید ات هدز ینادان ارهب مدوخ هکنیا هن ممهفب ار مندوب هلماح متسناوتیم تحار نم

... دنریگب میمصت

ع دروم کسورع هکیلا ح رد رمک هب تسد ... دزادنا یم هدنخ هب ارم اوا راد هدنخ و سخت هفایق

... دنزب مه هدیشک اتود دهاوخب راگنا هک هدرک مخا نانچ تسا شلغب ریز شا الهق

... شمسوبیم و منکیم شدنلب و هدرک شیاهولهپ دنب ار مناتسد و موریم شتمس

دیا... یم دنخبل و دوریم شمخا

منک ارمک یگتسباو نیا متساوخیم میاه یریگ هرانک اب ونم دوب هدش مگنتلد اهزور نیا مکربلد

دوب... هدش رتدب راگنا اما

. دروخیم گنز هناخ نفلت هک دنزب یفرح دهاوخیم و ددنخیم ام ندید اب موناخ هرهاط

... منکیم مرگرس اوا اراب دوخ ونم دهدیم باوج و هتفر نفلت تمس هب

: دنزیم میادص موناخ هرهاط هک مینک یزاب و مرادرب لبم یور زا ار شکسورع مهاوخیم

هراد...!!! راک امش اب نفلت موناخراهب

...؟! موناخ هرهاط -هیک

... نتسه -اقا

. دوشیم بوشا ملد

... دنزب گنز عقوم نیا هتشادن هقباس یلعریما

و دنکیم یرارق یب هنیس رد مبلق هدزای تعاس ندید واب دخرچیم تعاس یور مهاگن هاگادوخان

... دراد دوجو مرسرد مبلق راگنا هک دریگیم ضبن نانچ

... منکیم سالم رتمامت هچره یگتفشا واب هتشادرب ار نفلت

...؟! یبوخ ناجراهب -سالم

... مشکیم یگدوسا رس زا یسفن و دنکیم ارمک مدوجو شتا یلعریما ومب مارا یادص

... ینزب گنز تعاس نیا هتشادن هقباس هخا مدیسرت هظحل هی یاوخب ور شتسار ... نونمم -سالم

؟! یتشاد یراک

امتح هگم مدعب قباوس وزج هشیم مدز گنز هک یا هگید تعاسره و تعاس نیا دعب هب نیا -زا

... منزب گنز ات مشاب هتشاد یراک دیاب

... دنامب مدای امتح نم هک دراد دیکات و دیوگیم تیعطاق اب ریما و مزگیم بل



دوب...؟! یناسا نیمه هب رگم ندرک ناربج اما دنک ناربج تساوخیم دیاش

...؟! ینکیم راکیچ -

.. منکیم یزاب اوا اب مراد یچیه -

دهم...؟! هتفرن اوا -هگم

... تفرن مرخا ، دروارد یزاب هطیلس دزو غیج ردقنوا -هن

یضار دایز وت یراگنا یلو ... هشاب وت رانک هراد تسود همدوخ لثم ممچب : ددنخیم یلعریما

...؟! یتسین

... هشاب نم هتسباو ماوخیمن ، مگیم شدوخ رطاخب ماایهن، یضار هک تسین نیا -هنهب

هیچ...؟! شلا -کشا

... مشابن هشیمه نم دیاش ... تسین یبوخ زیچ یگتسباو ریما -

... دوشیم توکس

بوخ وحوملا مسرپب و حتلا مدز گنز راهب : دیوگیم تسادیپ شنحل زا هک یتینابصع اب ریما

... یشابن هشیمه وت دیاش هک هیچ تروظنم مدعب ... یدرک بارخ وحملاو یدز اقیقد وت اما منک

؟!

... مهدیم تروق ار مناهد با

... مدوب هدرک ارمگ میاپ و تسد

... نیمه مداد لا متحا طقف ادخ...!! هب متشادن یصاخ روظنم -

یتح مرازب هلا حم نوچ راد... هگن تدوخ هساو و االتت متحا نیا و نک یراک ایبوهی راهب -

... یروخب نوکت مرانک زا چنیا کی

.... متشادن ... یروظنم -نم...

ملد هگید تقوچیه راهب : دیوگیم شلبق زا توافتم نحل اب اما دروخیم مشوگ هب شا کالهف فوپ

وت مگیم مه زاب متفگ تهب رابدص ... یزیچ همه نمواوا یارب وت مونشب افرح نیا زا داوخیمن

....؟!!! هرذگب ششمارا زا مدا یدید یک یمشمارا

... دروخیم ناکت ملد

دنک... راچد ارم دوب دلب یلعریما

... دنکیم هناوید ارم شنابز اب نینچ نیا هک دشخبن ار وا ادخ

... منزب یفرح مناوتب هک متسه اهفرح نیا زا رت گنشم و جیگ،جیگ نم دمهفیم مه شدوخ

مساو هرتهب ور بش اما مراد لمع متسین هنوخ وراهان مگب هک مدز گنز : دهدیم همادا و ددنخیم



... موناخ هجوج ینک لگشوخ

... دنکیم عطق ار سامت دتسرفیم هک یسوب مهاب دعب

یارب راگنا هک مدوب یریما یاهفرح و سامت نا تام مه مدوخ و دوب هدنام متسد یوت یشوگ

.... هرفن ود یاهبش سنج زا یخاالیت مه ...نا تشاد یخاالیت بش

... منزیم یدنخزوپ

منک. لکشوخ شیارب دراد ار نا عقوت مزا هک دنکیم رکف هچ شدوخ اب ریما

...؟! تقونا منک مضه ار ریخا یاهارجام متسناوتن زونه نم

... مریگب یتسرد میمصت و هدرک عمج ار مراکفا متسناوتیمن و متشاد شنت ردقچ

... دنتشاذگیم تیاضر یاپ ار متوکس هناقمحا ردقچ

زا هناتخسرس یدروخرب واب مدرکیم رهق تمایق مایقات ، دندرک نم هکاب یراک یارب دیاب امتح

میاهدرد میاه، یروخدوخ واب مزیرب مدوخ یوت هکنا هن متفرگیم ار مقح و مدرکیم عافد مدوخ

منک.. رت نیگنس ار

. متسین قمحا اما مشاب هداس دیاش

دنک.. هدافتسا وس شدوخ هب تبسن نم نتشاد تسود زا دناوتیمن وا

... مشکیم یفوپ وکالهف مدنبیم مشچ

... دندوب هاوخدوخ هشیمه نم یگدنز یاهمدا

... دنکیم غاد ار منورد ، یبناج هب قح همه نیا زا مصرح رپ هدنخ

و دندنخب ما هتشادن شیر وهب دننک هدافتسا مزا مراذگب هک ما هدشن تخبدب و هناوید مه اه ردقنا

موش... ضرف قمحا

هب طیارش ات تسه مهارف اهنا یارب طیارش نیا منک راتفر روطنیمه هک ینامز ات دوب نیگن اب قح

. دشاب اهنا عفن

منک...!!!! تولخ مدوخ اب مهاوخیم طقف نم اما

*******

موش... مارا یمک متسناوت لدو درد یمک واب مدز گنز نیگن هب

درک... ییامنهار ارم مه زاب

یارب یهار متسناوتیم ، دادیم هک ییاه لح هار هئارا اب تسناوتیم هک دوب نا نیگن یبوخ

منک. ادیپ میاه یریگرد



قوس شا هتساوخ و اهفرح تمس ارهب نا تنهذ ندرک لوغشم اب ضوع رد اما درکیمن لیمحت

... دادیم

!!!... دادیم دای مه نم هب اهزور نیا هک دوب یتسایس نامه نیا اقیقد و

هک ییاهفرح اب نیگن یاهفرح و منادیمن ناشیاهق وخاال نادرم یایند زا یزیچ چیه نم تسنادیم

... تشاد توافت ایند ایند دزیم نم هب یب یب

درک...!!! شیاتس ار رهوش و دوب عناق دیاب تفگیم یب یب

هتخادنا هابتشا ارهب درم دح، زا شیب هجوت و ندرک شیاتس یهاگ ، دوبن تسرد نیا هشیمه اما

نز زا یقح رگید و شا هفیظو دوشیم ونیا دیایب هاتوک دیاب هشیمه نز هک دنکیم رکف رابنیا و

دنک... عافد شدوخ زا اتوا دنامیمن

تردق و یرازبا یاه هدافتساوس ای هدش ملظ اه نز هب یخیرات راودا یمامت رد نیگن لوق هب

دیاب اه نز ... تسه و هدوب تیولوا رد هشیمه نز تفارظ و یفیعض ناوت ربارب رد درم نشخ

... دنشاب لئاق مارتحا و شزرا دوخ یارب ات دنریگب دای

... مشاب لئاق شزرا مدوخ یارب مدوخ ات منکیم رارکت ردقنا و مریگب دای دیاب نم

و دوب هدرک فیعض ار نم هک یزیچ ... دنراذگیمن اه ترسح اهو هدقع ییاهاج کی اما

مهد... ناشن ار دوخ میگدنز یاهدرم و یلع ریما ربارب رد تشاذگیمن

*

... منکیم دوخ هب یهاگن هنیا وزا هدرک زاب مرود ارزا هلوح

دوبن... هدیرپ گنر رگید متسوپ و مدوب هدش رتهب یمک ملکیه اهزور نیا

دوخ هب هنیا رد هرابود و هتشادرب ار سابل و هتفر تخت تمس و مهدیم ناکت تیاضر هب یرس

.... منکیم هاگن

... دنیشنیم میاهبل یور یسنجدب رس زا یدنخبل

ییاه رکف ای میایب هار مهابوا نم دوشیمن لیلد نیا اما دشاب هتشاد رس رد ییاهرکف ریما دیاش

...؟! مشاب هتشادن

. مدیشوپ ار دما یم منار یور ات شدق هک یهاتوک نهاریپ

... مدرک اهر میاه هناش رود زاب ار میاهوم و مداد ماجنا متروص یور ار مالیمی شیارا

... دنکب رتهب مه ارم حلا ریما اب نتشاذگ رس هبرس یمک دیاش



رب ییاج هب مه تنطیش یمک ، دشاب شندب و تخت ضحم طقف شیربلد دیابن هشیمه هک نز

... دروخیمن

*

... دنزیم قرب شیاهمشچ و دنزیم یداش دنخبل مندید اب ریما

... منکیم شهاگن مقشع مامت واب متاشنیم منابل یور یزان دنخبل

ومه بجعت ثعاب مه نیمه و منک لا بقتسا شداهنشیپ زا نم هک تشادن راظتنا مدزیم سدح

دوب... هدش شتیاضر

... دوشیم مکیدزن و درادیمرب متمس هب یمدق

... دوشیم عطاس یشخب تذل یامرگ شهاگن زا

... دواکیم ار متروص بجو هب بجو شنامشچ

ار ما هنوگ شتسش تشگنا ...اب دراذگیم متروص فرط کی یور و هدروا ارباال شتسد فک

... دنکیم شزاون

... دوشیم منامشچ ندش هتسب ثعاب هک دهدیم تسد مهب یبوخ سح

مغامد ریز هک یکنخ و خلت ییوب رخا ورد دوشیم متروص فرط نا دنب مه شتسد یکی نا

... دنکیم مشوگ رانک هک یمارا همزمز و دنازوسیم ار میناشیپ هک ییامرگ و دچیپیم

... متشادن ور مرگ لا بقتسا نیا راظتنا یدش لگشوخ یلیخ -

... منکیم زاب مشچ

... مدوب هدش غاد اپاترس

... دیبوکیم ما هنیس راوید ردو ارهب شدوخ و تفرگیم هناهب تشاد ملد

... دوبن تسرد نیا هن

وا بولغم مه ونم دشاب راد نادیم هشیمه دننام وا هکنیا هن مروارد یاپ ارزا وا متساوخیم نم

هنوا...!!!! مدوبیم هدنرب نم دیاب هک یبشما هن لقادح موش،

***********

یراک هنامحر یب تسناوتیمن هک دوب هتفرگ ارف ار شبلق روداترود کچیپ دننام ردقنا شقشع

دنک...

. تسناوتیمن اما دریگب هدیدان ار وا یمک ات دزیم روز

!!!.... درکیم یلا حشوخ رد قرغ ار ریما و دزیم نوریب شنامشچ زا فعش و روش راهب



الف خرب ار نا تمحز هک دنکیم ماش هب توعد ار ریما یا هتسخ دنخبل واب دریگیم مشچ راهب

دوب... هدیشک موناخ هرهاط ، یلعریما راظتنا

اذغ :وت دوشیم نایامن شا هرهچ رد یمخا و دتفیم راهب هب شهاگن دروخیم هک یقشاق نیلوا اب

...؟! یتخپن ور

:هن...!!! دیوگیم ومالمی دروا رسباالیم یمارا هب راهب

مه قفوم و دریگب هدیدان ار اتوا دنکیم ار شیعس مامت راهب و دنکیم شهاگن هدروخاج ریما

... دوشیم

... دروخ ار شیاذغ لیم یب اما دوب شا هنسرگ هکنا اب

دوب... هدرک قرف دادیم ناشن رهاظ رد هچنا اب بشما راهب دوب هدیمهف

دهد شلیوحت یزان دنخبل هک دوبن لا بقتسا عقوم راهب ، راهب دوب!نیا هدش دیدرت راچد یا هظحل

...؟! ددنبب مشچ وا سمل واب

ونیا درکیم یریگ هرانک زونه راهب و هتشذگ دوب، ناتسرامیب رد راهب یتقو زا رتشیب هام کی

دوب. هدروارد ار شصرح

ماک راهب دنک، یشک تنم یرمع دعب تساوخیم یلوق وهب دوب هتشاذگ شیپ هک یمدق مغر یلع

دوب... هدرک رایتخا توکس ومعال هتفر ورف یعافد عضوم الرد

و نتفرگ واب دوریم راهب تمس کالهف یلعریما هک دوب زیم یروآ عمج لوغشم هجوت یب راهب

. دناشنیم لبم یور و هدرب سنلا تمس ارهب ووا دراذگیم زیم یور ار نا شتسد زا اهباقشب

. دوشیم مامت شربص

. دنکیم شهاگن بجعت اب راهب

مکی هک مدموا هتفوک و هتسخ هتچ؟! ناه هتچ؟ : دیوگیم و دشکیم شتروص هب یتسد کالهف ریما

...؟! یریگیم هدیدان نمو یراد انلع ووت یسرب مهب

...؟! عقوترپ ردقچ : دنیشنیم شبل رانک یدنخزوپ دعب اما دنامیم تام لوا راهب

طقف ... نکن مینابصع راهب نیبب : دنکیم لر تنک ار شدوخ اما دنوشیم لدبم مشخ هب ریما نامشچ

؟! ینکیم دروخرب یروج هی رابره و یاوخیم یچ یمهفیمن متدوخ هک هتگرم هچ وگب مدا لثم

راتفر هقیرط هکنیا زج ناه؟ مدرک راکیچ اقیقد ...؟!نم دروخرب نوتهب ساالیر ناخ یلعریما -

گرزب شاهاب نم ، مدیشک و شدرد نم !!! نتفرگ هدیدان هراد درد ... متفرگ شیپ ور تدوخ

شومارف یدوز نیمه هب نم هک هدوب کیچوک ردقنوا قافتا نیا ینکیم رکف ارچ ریما مدش...اما



چیه اما مشخبب دیاش ... منکیم شومارف و زیچ همه تتسد سمل ابهی ینکیم رکف ارچ منک...

ور یدرک مقح رد هک ییاراک !!!... هریمن مدای اما مریمیم تقشع زا مراد دیاش ... هریمن مدای تقو

... هریمن مدای

...؟! یرایم مور هب ردقنیا ارچ هگید ، متساوخ ترذعم هک نم بصم ال -هخا

دیا... یم درد هب ریما لد هک دنکیم ریما هب یا هنامولظم و هنابیرغ هاگن راهب

تیهاوخ ترذعم : دیوگیم یندشن راهم یضغب اب راهبو دکچیم راهب مشچ هشوگ زا یکشا

!!!... هنکیمن مورا ملدو غاد ، ریما هنکیمن بوخ منتو یاهمخز

... دنیشنیم راهب رانک و دنکیم یچون یلعریما

... دشکیم شوغا رد ار شروجنر نت ، راهب یاهتمواقم مامت اب

... تسا ناشیاهزور نیا یاهفرح و تسا یرارکت اهفرح نیا دنادیم

... دنادرگرب دناوتیمن تقوچیه ار هتشذگ اما

... دسریم شنهذ هب یرکف

... دریگیم رارق دید ضرعم رد شدیفس هناش و دنزیم یرانک ار راهب یاهوم

... دوشیم نییاپ باال شیولگ کبیس

... دوریم رژه شنهذ رد ابوا رگید ندنارذگ بش کی سوه

... درکیم شا هناوید تشاد شنت یوب و تساوخیم ار راهب نت

ار شلد تیعقوم نیا رد مه نا یشوغا مه کی رکف و دوب هدیشچن ار شمعط هک دوب تقو یلیخ

... دناشکیم هبچشلا

دشکیم نوریب ششوغا ارزا دوخ هلجع اب راهب هک دنزیم رانک هناشرس یور ارزا شنهاریپ دنب

... دنکیم هاگن یلعریما ناراب هراتس نامشچ هب بجعتم و

... درکیم شهاگن راو هتفیش نانچمه و دماین هاتوک شهاگن اب ریما اما دنکیم مخا

دنک... مخا ای ددنخب تشاد یدردمه و یرادلد هب جایتحا هک یتیعقوم نارد هک دوب هدنام راهب

نا یارب هک تسا هطبار و تخت کی ناشیرکف تیروحم لوح ینک ناشناج هب ناج ار اهدرم

... دنوریم شیپ ، دننیچیم هک یا همانرب مهاب

شنهذ زا وا هک یا هرفنود نامه ینعی دنک، لگشوخ بش وا هک تساوخ یلعریما یتقو اقیقد و

... تشذگ

... دنوریم دنب شیاهکشا

دنکیم هک یا هدنخ واب دراذگیمن یلعریما هک دوش دنلب دهاوخیم و دنکیم کزان یمشچ تشپ

... دنزیم راهب هنوگ یور یا هسوب

هلا حم مدعب ... دایمن تهب ال صا هک نکن مخا : دیوگیم سخت ینحل اب یلعریما هک دنکیم مخا راهب



.... مباوخب وت نودب و مرذگب وت زا بشما نم

... دوریم باال راهب یاهوربا

نمض.... ورد مباوخب تاهاب بشما هلا حم منم -اما

و هتفهود اقیقد ینک، هنوهب یاوخیم و یتسین دیورپ منودیم نیبب : دنکیم عطق ار شفرح یلعریما

منک... ینابزیم هک ما هداما ...!!!منم هداما و یکاپ هک هزور ود

... دوشیم داشگ راهب نامشچ رابنیا

... تفگیم نایذه تشاد یروط نیا هک دوب هدروخ یزیچ کی بشما یلعریما نیا

یدش..؟! ایح یب ردقنیا بشما ارچ ریما -

... مرایب راشف میگدنز یور نم ماوخیم زورما هک هدوب مور یگدنز راشف ردقنوا تدوخ ناج -هب

ر...!!!! ــــــــــــ -یما

....؟!!!!!! هگید یتسه نم یگدنز ...وت یموناخ منوج -

شناهد و دناباوخیم لبم یور ار وا تکرح کی اب ریما هک دنزیم غیج دنلب ار شمسا راهب رابنیا

... دسوبیم ار وا قشع و شمارا اب هتسب ینامشچ واب ددنبیم ار

ندیسوب لوغشم یشمارآ هچ اب هک دنیبیم ار شا هتسب نامشچ هدش داشگ ینامشچ اب راهب

... تسوا

یوت هک یلد الف خرب دنچره ، دنک رود ار ریما و دشاب توافت یب هک دنزیم ار شروز مامت

دوب... هناقشاع هطبار کی راتساوخ و درکیم یرارق یب تشاد شا هنیس

واب هدرک راهم ار شیاهندز واپ تسد و درگنیم ار راهب رومخم ینامشچ واب هدش ادجریما

یمکحم کم واب هدرب ورف شندرگ رد رس ، شیاهتیساسح و راهب ومب ریز زا ییانشا و هجوت

... دنکیم تام و شیک اج کی ار وا شیولگ ریز

هداما شخب تذل هطبار کی یارب ار راهب ، دنزیم شیولگ ریز هک یپ رد یپ یاه هسوب اب

... دنکیم

و دناشنیم بل هشوگ یتذلر پ دنخبل شا، هنیس هسفق ندش نییاپ وباالو راهب یاهندز سفن سفن

... دسوبیم هاتوک ار راهب نابل یمارا وهب دوشیم مخ

راهب نابل زا یدنلب نیه ، شیاپ نار یور شتسد نتشاذگ واب دنزیم ارباال راهب سابل نماد

یور ار شنیگنس وباالهنت هدش عنام یلعریما هک دوشیم دنلب یقرب دننام راهب و دوشیم جراخ

... دروا یمرد هزرل ارهب راهب ،نت شنار یور یکچوک راشف واب دزادنا یم راهب



هدافتسا دوخ عفن هب نا زا یبوخ وهب تسا ساسح شندرگ اپو نار هب تدش هب راهب تسنادیم

درک...

... درکیم هاگن هبوا فعش اب ریما و درکیم هاگن ار وا شوهدم و رومخم راهب رابنیا حلا

دوب... هدش بولغم راهب

دنک... یراد نادیم دوب دلب ریما

تشاد یعس ،وا دندوب هدش دنمتردق راهب ربارب رد شیاه سح هک وحلا دوب ظفح ارزا راهب وا

درک.... دهاوخ ودنک ظفح هشیمه یارب ار یگدنز نیا

ارهب راهب ، یلعریما ناشیاهرس و تسد ندینت مهرد و لبم نا یور وطالین ندیسوب زا دعب

و دشیم مامت اه یرود نا مامت دیاب بشما و دوریم ناشکرتشم قاتا تمس وهب دشکیم شوغا

.... دندرکیم عورش ار لا مرن یگدنز کی

دوب... هدش رتهب یلیخ چیه، هک رتهب ناشیگدنز عاضوا

گنرمک ریخا زور دنچ نیا خلت تارطاخ دوب هدش ثعاب راهب یارب ریما تشرد و زیر تاهجوت

دنک....؟! مه شومارف دیاش ، دورب شیپ روطنامه لد هداس راهب یارب رگا وای دنوش

نا شیگدنز لوط رد هک دوب یا هجوت و تبحم یا هرذ تشاد جایتحا نا هب راهب هک یزیچ اهنت

... تشاد ارمک

یعقاو شیاهبل یور دنخبل اما دوب درد ییایند شلد هچرگ ... دیدنخیم دوب... بوخ راهب حلا

... دندوب

... مینادن ار نامیگدنز بوخ تاظحل ردق ، دوشیم ثعاب اهناسنا ام بیجع یگدنز یهاگ

تسنادیم مه دیاش و تسنادیمن ار شیگدنز کچوک هتشرف ردق دوب... نیمه تسرد مه یلعریما

... دشاب هتشاد هشیمه دناوتیم ار راهب درکیم رکف و

... درکیم سح ار نا ابلق هک یتیاضر و دوب شمارا راهب روضح

دوب... مارا راهب رانک رد شکرتخد

شیگدنز رد ردام روضح هک ییاوا یارب و دشیم رپ راهب اب شا هناردام یاه یتساک مکو

.. دنکیم افیا ار یا هظح مال لباق شقن رایسب راهب ندوب اب هدوب گنرمک

... دشیم یگدنز زا راشرس و تفرگیم رناژی کچوک هتشرف نا دوجو زا مه شدوخ یتح

*

دش. هتفرگ رس زا راهب یاه نتفر کالس

دوب... هتشگرب شیگدنز روش

دوب... مولعم شا هرهچ زا یتح شتیاضر ساسحا



باال شیاه یشک تنم و هنارت یاهدما و تفر دوب، هدش گنررپ شرانک رد مهزاب هنارت روضح

... دشخبب اروا ات درک مرن ار راهب لد هرخ

هتفرگ راهب زا هک ار یبوخ یاهسح مامت تساوخیم ، شندیشخب زا تسمرس و لا حشوخ هنارت

دنک... ناربج اج کی ار دوب

درکیم مولعم دوب، هدش مامت مه دوز هک ییاپون هطبار ...نا تشاد شش تال همه نیا زا راهب هدنخ

دنک... رپ دناوتیمار رهاوخ یاج دوبمک و دشاب رمثرمثم دناوتیم شیگدنز رد هنارت روضح هک

... دشاب شوخرس و دنک یگدنز دوب دلب هنارت

دنک... باسح وا کمک یور تسناوتیم و تشاد فده

دوب... یلعریما داهنشیپ دوخ یتح نیا هک دهد همادا ار شسرد لوا هلهو رد تساوخیم

گرزب مامت واب دیایب نوریب دوب، هدرک تسرد دوخ یارب هک ییاوزنا و نادنز نا زا دیاب راهب

... دشکب نوریب با ارزا شمیلگ دناوتب ات تفرگیم دای ار نتسیز دیاب شندش

تقوچیه ار شفده ، درکیم دراو وا هب شیگدنز هک ییاهبیسا مامت لباقم رد تفرگیم دای دیاب

دنک... یگدنز دنمفده و دشاب هتشاد فده شدوخ یارب یطیارش ره تحت و دنکن شومارف

س کی مه یلعریما هک اصوصخم دوب، هدیشخب دوبهب ار شیحور حلا انش و یشزرو یاهس کال

مه نامتخاس لخاد زا هک نامتخاس تشپو طایح رد تسرد هک یرختسا و یشزرو یازجم نلا

... تشاد هار اجنا هب

، دیشونیم نا وزا هدرب ارباال شبا یرطب هنارت هکیلا ح رد یشزرو تخس زور کی زا هتسخ

دوخ فرص ار شتقو مامت تدم نیا ورد دراذگب تقو اوا یارب یمک ات دوب نا رکف رد راهب

هکنا نودب هناخ رد ندیسر ضحم وهب دوب ینتشاد تسود کسورع نا گنتلد بیجع و هدرک

مارا یباوخ هب یگتسخ زا ودره تیاهن رد ودرک یزاب اوا اب تقو مامت دهد ماجنا یرگید راک

... دنتفر ورف

**

شقن شنابل یور یوحم دنخبل راهب دیدج یاه تنطیش یروادای اب یهاگ ودوب بوخ شلد حلا

... ددنبیم

دوب... هدش هدیرپرو امسر کرتخد

تیمولظم همه نا زا راهب یمک رگا بوخ وهچ دوشیم نامه ددرگب هنارت اب سکره رگید بخ

... دنازاتب یربب هدام دننام شقح یایحا یارب و دیایبرد ندوب نابز ویب



... دنکیم بشید دای

ناشباوخ قاتا ارهب اوا دنک، شتیذا هکنا یارب کرتخد ... ددنخیم مه دریگیم شصرح مه

یتح تشاذگن ، دراد شیولوچوک ردام یور یبیجع تریغ شیاوا هک ییاجنا وزا دوب هدروا

دنام.... ماکان راهب هب شزاین سح مامت مهاب رخا ورد دشاب راهب کیدزن تناس کی

دیا... یم نوریب یخاالشت زا رد هب یا هقت اب

... دنیشنیم نا یور و هدما ریما زیم رانک دراد بل رب هک یا هدنخ واب دوشیم دراو دازهب

؟! ینزیم دنخبل یلا؟! حشوخ هدش -یچ

هدموا هار ماهاب راهب ! مشابن لا حشوخ ارچ : دیوگیم رفاو یظح واب دهدیم ناکت یرس یلعریما

... ممهفیم ور یگدنز یانعم شرانک رد مراد هزات و

مورا یگدنز کی قاقحتسا ملا... حشوخ تساو : دیوگیم و هداد ناکت ار شرس هبترم دنچ دازهب

... یراد ور

و مدش تیذا یلیخ لیاوا ... مرادن ور هرخسم رورغ نوا و ممدوخ راهب رانکرد دازهب ینودیم -

عاعشلا تحت ور میگدنز مامت هک دوب هناقمحا ماقتنا نوا مرکف مومت ... مدرکیم تیذا مه ور راهب

نم اما درکیم یروبص راهب ... دزیم ور لوا فرح ما هنیک و مدوب هدش دوب...دب هداد رارق

لکش منورد هک یساسحا نیا و شمارا نیا اما منوتیمن ...االنمه مشاب توافت یب متسنوتیمن

بندلا مه زونه ... هنیبب یا همدص راهب ماوخیمن منک، یراک ماوخب رگا هک هدش یوق ردقنوا هتفرگ

مراکفا و میگدنز همه اتقو نوا لثم هگید تسین رارق اما مزادنب ریگ ور اتفاثک اتوا متسه یهار

یگدنز هی معط مرتخد و راهب رانک رد ماوخیم منک، یگدنز ماوخیم ... ماقتنا نوا یارب رازب و

هراد راهب درک... وزاب مامشچ ادخ هک دوب نیا مه هبرض نیرتدب و درم مچب ... مشچب ور مورا

... هتفیب شارب دب تاقافتا نوا مه زاب ماوخیمن ونم هشچیم ور مارا لاو هدیا یگدنز هی معط

محور و نهذ امااالن منکیم یرکف هی تقونوا و نایب ولج نوشدوخ ات منکیم ربص ینودیم

هنک.... ممورا هنوتیم راهب طقف و هتسخ

الهمز شمارا نیا نوچ ، ینکیم ور راک نیرتهب : دیوگیم یلعریما یاهفرح زا یضار دازهب

ور سیلپ و یریگب اج وهب تسرد میمصت هی ینوتیم مه ادعب ... تسه تا هتسخ مسج و حور

نک یزیچ لوغشم ور ترکف .... هئوت زا رتزاب سیلپ تسد هشاب یچره ... یرازب نایرج رد مه

یدرمان مومت هکاب تنز لد هت زا یاه هدنخ لثم رناژیهدب.، تهب و هشاب هتشاد شزرا هک

.... نتسه یگدنز دوخ شاه دنخبل هدش، شقح رد هک ییاه



هشقن و ماهراک مومت مسرتیم .... مسرتیم زانهب ندموا زا اما هشاب یمئاد شمارا نیا مراودیما -

هنک... بارخ ور ماه

هدرگرب دیاب هداتفا ییافافتا هی شرهوش هساو هکنیا لثم ... اجنومه هدرگرب دیاب زانهب -عفالهک

... ناملا

... دوشیم سبح شا هنیس رد سفن هک دشکیم یریت ، دنکیم دنلب ارهک شرس

دوب... هدیباوخ شیاهباتک یور هک دوب یدایز تدم

دوب... هدش هتسخ شیاهمشچ یدایز ندناوخ سرد زا

... دوشیم دنلب شا کالهف چون همادا ورد دنکیم تعاس هب یهاگن

هک داد لا متحا دوب، هتفرگن ار شغارس یسک هکنا دوجو واب دوب هتشذگ تفه زا تعاس

... هدوب موناخ هرهاط تسد مه واوآ هدماین زونه یلعریما

... دهدیم شا هدش هتفوک نت هب یسوق و شک و دوشیم دنلب

دوب... هدرک لسنک ار شیاهس کال زورما

... ندرک وانش تساوخ یم با شلد

... دنیشنیم شا هتسجرب یاهبل یور یدنخبل ، دسریم شنهذ هکهب یرکفاب

... دوریم نییاپ هقبط هب یا هفقو نودب ویام نتشادرب واب دوریم شدمک تمس

. تسا اه نادلگ یریگدرگ لا حرد هک دنیبیم ار موناخ هرهاط

... دنزیم شیادص و دوریم شرانک هب

... موناخ هرهاط -سالم

..؟! ردام یدش رادیب هرخ ،باال باوخ تعاس ... مرتخد سالم کیلع -

یچ مدیمهفن هگید مدعب و دشیم روک تشاد ماشچ ، مدنوخ سرد هک سب زا ادخ ور وت دیشخبب -

...؟ درکن نوتتیذا هک درب...اوا مباوخ دشو

طقف ... همورا میلیخ مرتخد !... یتیذا هچ ردام :هن دیوگیم و دنزیم ینیکمن دنخبل موناخ هرهاط

مدعب و درک یزاب مکی ، نیدیباوخ دید نوتقاتا وت دموا یتقو هک تفرگ ور امش هنوهب مکی

.... دیباوخ

.... منونمم -

یشهاوخ اب شنابل یور دنخبل اب راهب هک دوشیم شراک لوغشم و دنزیم یدنخبل موناخ هرهاط

هشباوخ تعاس هتبلا هشاب اوا هب نوتساوح مزاب نینوتیم دیشخبب : دیوگیم ، تسه ردکالشم هک

... رختسا مرب ماوخیم نوچ هشاب نوتساوح افطل ...اما هشیمن رادیب مه هگید تعاس ود یکی وات



... تسه مساوح ...نم ردام -ورب

.... دوریم و دراذگیم موناخ هرهاط هنوگ یور یا هسوب لا حشوخ راهب

***

. دوشیم تشرد شنامشچ نازیوا یاهدنب نآ ندید واب دریگیم ارباال ویام

هچراپ هکت نیا هک دیمهفن شگنر زج تشاد هلجع ردقنا دمک لخاد زا نا نتشادرب ماگنه ارچ

زج.... دناشوپب تسین رارق اجار چیه

هک دوب صوصخم یاهاج اهنت و دندوب هدرب راک ارهب تعانق تیاهن هچراپ نتفر راک هب رد

... دشیم لصو مهب دنب مهاب یقبام و دوب هدیشوپ

شدوخ زج یسک درک، رکف دوخ اب دعب واما درذگب ندرک انش ریخ زا تساوخ یا هظحل یارب

... تسه با رد یتعاس کی مه تیاهن و تسین اجنا هک

... دشوپ یم ار ویام و دروا یم رد ار شیاهسابل یخلا یب سپ

... دنامیم یا هظحل هنیا رد شدوخ ندید اب

دوب... هتسشن شدیفس نت یور سابل درز گنر

دور. یم فعض شدوخ یارب شلد شدوخ دریگیم هک ییاهتس وابژ دهدیم دوخ هب یشخرچ

تفرشیپ تفگ ناوتیم تشاد هک ییاذغ وابرژمی دوب هتفرگ مرف یمک هام ود نیا رد شلکیه

... هدوب یریگمشچ

و هدنک لد هنیا زا دیوگیم شدوخ یارب هک رادشک یناج واب دهدیم یناکت ار شنساب ... ددنخیم

... دوریم شود تمس هب

... دوریم قیمع تمسق و دنزیم یا هجریش

... دنکیم خیلا یزیچره ارزا شنهذ و دهدیم با هب لد تذل اب

... دشاب هتشاد ارمه ندرک انش دادعتسا هک درکیمن رکف تقو چیه و تشادیم تسود ار انش

دوب... هدرک فشک ار هتفهن دادعتسا نیا هک درکیم هنارت ناج ارهب شیاعد دیاب

دوب... هدش هتسخ شنت و دوب با ریز وطالین دح زا رتشیب یمک

. دروا یم نوریب با زا رس و دناسریم قمع مک تمسق ارهب دوخ

ییادص ندینش هکاب دیایب نوریب دهاوخیم و هدما اه هلپ هبل وهب دشکیم شتروص یور یتسد

شپت ورپ مکحم شبلق نابرض هکیلا ح ورد دخرچیم تشپ هب هدیسرت دوشیم وکا اجنا رد هک

... دنکیم هاگن دوب هدش

... دوبن زیچ چیه



. دشکیم یا هدوسا سفن و دراذگیم شبلق یور تسد

دیاش داد لا متحا دوب هار هب ور زیچ همه هکنا ندید اب اما هدوب اجک زا ادص دوب هدش واکجنک

دوب. هدرک داحیا ار ادص و هداتفا نیمز هب نکتخر زا یزیچ کی

... دنزیم با هب هرابود شسرتسا ندرک فرطرب یارب و دزادنا یاباالیم هناش

هک درکیم کاپ با ارزا شتروص تشاد و دروا یم نوریب با زا رس کچوک رود ود زا دعب

دور.... یم شنت زا حور شرمک رود یزیچ ندیچیپ اب

... دوشیم ناما یب شبلق شبوک

... دزیریم ورف شبلق یلعریما ندید واب دخرچیم تمس نا هب شا هناش یور یزیچ سح اب

-اهنت...اهنت....

ار ووا هتفرگ شندرگ زا یزیر زاگ راهب هدز قو نامشچ ربارب ورد دیوگیم ار نیا یلعریما

... دنکیم سبح رختسا هراوید و شدوخ نیب ار ووا دربیم رختسا هبل هب

....؟! ینکیم .... راکیچ .... ریما -ما...

س......!!! ــــــــــــــــــ -یه

وا یلع ریما هک دتفا یم هبقتال شنت یویام زا شا هرابکی یروا دای واب دوب هدرب شتام راهب

... دریگیم رتمکحم ار

ر.... ـــــــ مرب....یما ماوخیم ! همسب ، مدرک ....نم...انش ریما ... ریما -

ار ووا هدز گنچ ار شیولهپ فرط ود راهب یاه هبقتال هجوت ویب ددنخیم لا حرس یلعریما

.. دراشف یم شدوخ هب

.... ریما ادخ.... نک....وت...ور ...ملو ریما دتفا: یم سامتلا زاقتالهب هتسخ راهب

منک... رد یگتسخ منکو یزاب با منز اب مکی داوخیم ملد طقف هک تمروخیمن ... رتخد ... شیه -

... دریگیم رارق شدوخ تروص یور هب ور شتروص هک ییاج ات دشکیم ارباالرت راهب

... دنازرلیم ار شلد راهب هدز تلا جخ هاگن

... دربیم کیدزن ار شرس

... دنکیم نییاپ ارباال شفیرظ هنیس ، شنیگنس یاه سفن و ددنبیم مشچ راهب

... دزگیم بل

... دسوبیم ار شا هنوگ یلعریما

... سرتن ... رتخد ...هتچ شاب مورا راهب -

!!!... ریما -یما...



...؟! ریما نوج -

... دنکیم شتا زا یا هروک کرتخد ونت هدرک سمل ار راهب نت یاج یاج ریما ناتسد

!!!!.... راهب -

ر....!!! -یماـــــ

... دسوبیم شزاین و نتساوخ مامت واب دراذگیم کرتخد نابل یور بل

... دنکیم قرغ ار شدوخ و راهب و دسوبیم ار همه ، اهمشچ ، ندرگ اه، هنوگ اهبل،

دوب... اردلب کرتخد ومب ریز مامت

دتفا... یم راهب ندرگ رود یاهدنب هب شنامشچ و دوشیم ادج یا هظحل

مک تمس و هدز لغب ار راهب یناهگان یمیمصت واب هدیدن ویام ارابنا راهب هک درذگیم شلد زا

،اب راهب هدز لجخ نامشچ ربارب ورد دروا یم نوریب رختسا ارزا وا مک ومک دربیم قمع

... دنکیم زیلا ارنا راهب نییاپ باالات شنامشچ

دوب... توافتم یدایز راهب نیا

... تخادنا یم با نهد و دربیم لد هک شنساب و هنیس یگتسجرب و رمک سوق

هب شنت و دنکیم سبح هنیس رد ار شسفن ، شندب یور گنر درز یاهدنب ونا مرف یور لکیه

... دریگیم رگ ینا

... دیایب باسح هب ناشتارطاخ وزج اهدعب دناوتب رختسا نا رد هبرجت کی دیاش

... دوشیم شنامشچ قرب هجوتم راهب

غاد ارمه شدوخ نت شبیجع قرب هک ییاهمشچ وابنا تشذگ دهاوخن هداس یلعریما تسنادیم

... دشیم ابوا وطالین هطبار کی نتساوخ زا عنام شیگتسخ ساسحا یلو دوب هدرک

کچیپ شرود هک ییاهتسد اب هدش عنام یلعریما هک دورب تساوخیم و هدرک هدافتسا تیعقوم زا

نیا یوت تندید اب نم نک رکف :وت دنزیم چپ ششوگ ومد هدرک راهب یاپ ریز تسد ، دنوشیم

محر تهب یدرک رکف دیاش ای مرذگب هظحل هی تغاد ونت امرگ نیا و لکیه نیا و سابل

!!!... منکیم

ر....!!!! ــــــ -یما

منوتیم هکاالنهن مرذگب هاوخن مزا ... یدرب نمو نومیا و نید هک وت بصم ...!!!ال ریما -ناج

نیمه هک ینکیم هراچیب نمو یراد تیتنعل یادرز نیا منک...اب محر تهب منوتیم وهن مرذگب

... یتنعل ومدب تبیترت اج

ر....؟! یـــــ -ماــــ



... یروخب نوکت تاج زا ینوتن هک منک یراک .... راهب .... فوا -

... تشادن یلعریما میمصت رد یریثات اما دوریم اوه هب راهب غیج رابنیا

بت مک مک هک دوشیم یراهب اب یزاب قشع لوغشم اجنامه و دشکیم با ارهب راهب هرابود

دوشیم هارمه شریما اب یزاب قشع نا ورد هدش هریچ شنتساوخ وبت هتخیر شتلا جخ

... دناوخب سرد تشاذگیمن و دوب هدرک جل واوآ تشاد یتخس ناحتما ادرف

... دنزب هیرگ ریز هب دوب هدنام مک

... تشادن ییاج هب هار مه شیاهسامتلا و شهاوخ اب

اب اوا هک دسرب شیاهسرد هب راهب ات دنک یزاب ابوا دهاوخیم اوا زا سامتلا اب موناخ هرهاط

منک... یزاب ماوخوم ...نم ماوخومن : دیوگیم و دهدیم ناکت هبباال رس یدرسنوخ

، هنوخب سرد داوخیم و هراد ناحتما ادرف ینامام مزیزع : دیوگیم هدننک رخ مالمیو ینحل اب راهب

منک... یزاب تاهاب مندنوخ سرد دعب مدیم لوق

غورد وت :هن دنکیم شا هنیس یاپیلچ ار شلپت یاه تسد و دنکیم راهب هاگن مهرد ییاهمخا اب اوآ

و نیدیمن یزاب و نم و هنکیم مخا ییاباب مشدعب هزات ینکیم یزاب ماباب اب یریم و یگیم

... مشیم تحاران

.... دوشیم هجوتم ار اوآ روظنم و دزگیم بل راهب

مامت ییوررپ مهاب ودعب درک رس هب تسد ار اوآ یلعریما هک تسا یبشید نامه هب شروظنم

رد هک اوآ همه زا رتدب و هتشذگ شباوخ تقو وزا دنک یزاب نم اب دهاوخیم وا هک تفگ اوآ هب

و دوخ حلا ورد دندوب هقشاعم حلا رد اهنا هکیلا حرد دوب هدما لخاد هدزرس و هدرک زاب ار

دوب... هدز لا حدض امسر کرتخد

... دنشاب راهب اب دنتساوخیم روز اب مادکره و دوب رتخد و ردپ نیب هشیمه

دوب... اریذپ شلد و ناج ووااب دوب ناشبولغم مه هشیمه

... دنکیم ناحتما ار شسناش رگید وراب دراذگیم شبل یور یدنخبل

منک... یزاب طقف وابوت منکن یزاب تاباب هکاب مدیم لوق تهب نم موناخ -اوا

الالم نم دش هک بش ... یگیم غورد : دنکیم جک رس رکفتم وابحیتلا دنکیم تشرد مشچ اوا

... ینکیم یزاب ییاباب وتاب تقونوا و هریگیم

... دنکیم هاگن زاب ناهد اب راهب



!!!... دشیمن میقتسم مه یطارص چیه هکهب دوب الیی یزدوگ ، دوبن هک هچب

... دریگیم ار یلعریما هرامش و درادیمرب ار شیشوگ و دوشیم مامت شربص ینا رد

هچب نیا ؟! ییاجک ریما : دوریم باال شیادص هک دوب هدرکن لصو زونه ار یشوگ یلعریما

یچیه زونه و مراد ناحتما ادرف ریما ... هرازیمن ، منوخب سرد ماوخیم ... هدرک منووید

ووت تدوخ لصا ربارب یپک هی یدوب مک وت هخا ... هگیم روز نم هساو مه هچب ...نیا مدنوخن

...؟! ییاجک ر ـــــــــــ یما ... یتشاذگ مارب تا هنوخ

دنک... هیرگ دوب هدنام مک رگید

نم یلو یتفگ یچ مدیمهفن هک ...نم مموناخ ریگب سفن : ددنخیم ، تسا بجعتم هکیلا ح رد ریما

ما... هنوخ هگید تعاس مین ات

زا یکی و همهم ناحتما نیا ردقچ ینودیم تدوخ ... امرادن یخوش هلصوح ال صا نم ریما -

.... زادنن تسد نمو سپ ... هزاین شیپ یاسرد

وت منم دعب روخب صرح مکی مدوخ ولج لقادح رازب و مایم مراد نم روخن صرح امش منوج... -

... مروخب ور

... ااااتسین یخوش یارب یبوخ تقو ال صا ریما : دیوگیم یصرح راهب

... هسلم یدایز تندروخ صرح -هخا

... دنکیم عطق ار یشوگ و دنزیم غیج دنلب ار شمان راهب

مه ار شدوخ هلصوح ال صا حاال یلو دادیم شلد هب لد کش یب دوب رگید عقاوم رد رگا

هدرک نیریش و مرگ ار شیگدنز مامت اهزور نیا هک یریما یاه ینارپ هزم هب دسرب هچ تشادن

دوب...

ناتسبات ات تشاذگن یلعریما تدم نیا و درذگیم یا هدروخ سلاو کی شدب یاهزور نا زا

قوقح هتشر ورد هدش هاگشناد دراو راهب ، روکنک نودب و دنک تکرش روکنک و دنک ربص

... دناوخ سرد

دوب... بوخ شسرد

... دشیم رت قفوم مه زور هب زور یلعریما یاه تیامح هتبلا شا وعالهق قشع مامت اب

دهد... قوس شقی عال یوس ارهب راهب و دشاب یماح هنوگچ دوب هتفرگ دای یلعریما

دوبن... اهنا طباور رد ریثات یب نیگن یاه کمک

دوب... دوبهب هب ور نیگن یاه هرواشم هطساو مههب راهب حلا

... دنارذگیم واوآ یلعریما مهاب شتغارف تاقوا و دوب هاگشناد و سرد لوغشم شنهذ

نیا همادا یارب ار وا ودناوخیم شیاهراتفر و هاگن زا هک دوب یلعریما قشع اهنیا مامت رانک رد

... درکیم مرگلد و قیوشت یگدنز



دوبن... یربخ نیمیس و ناخرهچونم یاه تلا خد زا رگید

دوب... هدرک یچیق ار ناشمد و نابز یلعریما

... دندوب قشع و شمارا نیا طبلا ودره

ونم :ایب دیوگیم و راکبلط کرتخد یارب دنکیم جک وبل دنکیم اوا سخت هرهچ هب یهاگن راهب

!!!... روخب

هسب....!!! هروخیم ور وت ماباب : دهدیم شندرگ هب یرق و هدرک جک ار شبل اوآ

... دنامیم زاب راهب نهد

دوب دلب کرتخد دوب... هدش سیلس و ناور شیاهفرح ظفلت دوب هتفر کدوک دهم هک ینامز زا

... دنزب فرح هناربلد و دیایب هوشع

ندش ناور رگا شنسح هک دوب یدهم نامه ریثات نیا و دندوب هناگرزب یدایز شیاه فرح

زارد شنابز نینچ نیا و دنراذگب ریثات شیور هک دندوب مه یناتسود ، دندوب شنابز زا تاملک

دوش...

دوب.... تمعن هناخ نا رد شروضح هک دوب امابالیی دوب سشلا جنپ

دنک... شراب یرگید فرح کرتخد دیسرتیم و دریگب نهد هب نابز رگید ات صالحدید

ات حلا همه اجورد همه ، یزیچ چیه نتفرگ رظن رد نودب هک دوب یریما ریصقت اهنا همه

... درکیمن یهجوت المه صا و درکیم لغب ای دیسوبیم ار وا دروا یم شریگ

... دریگیم ودای دنیبیم ار قشع ، درادن لا کشا تفگیم درکیم دزشوگ وا مههب تقو ره

. دندوب مه دننام ردپ و رتخد قحلا و دشکیم یا کالهف فوپ

دش غراف یتقو و دیسوبو رک لغب ار وا ادتبا هشیمه دننام و دیسر شتعاس مین رس یلعریما

درب... اوآ تمس و تفرگ ار شتسد

وت اباب رتخد منیبن تفگ: دزو شغامد هب یتشگنا هدنخ اب یلعریما هک درک ود نا هاگن یکاش اوا

...؟! هشاب کل

نم زا ور ینامام تفگ:وت و دیکچ شکشا رخا ورد درک راهب دعب ریما هاگن ضغب اب اوا

!!!... هشاب تدوخ شیپ یراد تسود شمه و یتفرگ

... دنتشادن ار نا راظتنا ال صا و دندرک دولا ضغب کرتخد هاگن ودره

تادف : تفرگ شوغا رد ار ووا تسشن اوا رانک دشو دنلب یلعریما رانک دشوزا نوخ راهب لد

مینک... یزاب الایب هنک...صا هیرگ مرتخد منیبن ... ینامام هشب

شوغا رد ار شرتخد ریما و دنک دنلبرس راهب دش ثعاب ناشرانک رد یلعریما مرگ روضح



... دریگب

هنک... کرد ور ییازیچ هی دیاب و هدش گرزب اباب رتخد : دسوبیم ار اوا رس

... دنکیم شهاگن رابکشا ینامشچ اب اوا

ینامام ... مزیزع هتفرگن وت زا ور ینامام ، ییاباب : دیوگیم و دنکیم کاپ ار شیاهکشا یلعریما

مفرح هجوتم یدش گرزب یتقو و هشاب تدای هشیمه و وت...نیا دعب تساباب هساو لوا

، هنوخب سرد داوخیم ینامام یتقو هک تسه لگشوخ و موناخ ردقنوا هک اباب رتخد مدعب ... یشیم

!!!... یشب شمحازم دیابن

هراد... سرد شمه ینامام -هخا

هدیم لوق و هتدوخ شیپ شمه تقونوا دش هک مومت مه شسرد و هشناحتما تقو ازور نیا بخ -

... کراپ تتربب و هنک یزاب تاهاب

... دزادنا یم نییاپ رس اوا

... دنکیم ناشهاگن قشع اب راهب

دوب... لا حشوخ شلد هت زا

دنک... باجم ار شکرتخد دوب دلب ریما

ار ریما دنلب یادص رخا هظحل اما دناوخب ار شسرد ات دوریم باال هقبط هب یلعریما هراشا اب

شکمک میراد ام نوچ وت... مه نم یارب مه هنک ناربج شدعب دیاب راهب نامام : دیوگیم هک دونشیم

اباب... گنشق رتخد هنک کمک هبام دعب دیاب نوا و مینکیم

دوب... شراک یلعریما هک دوب ینتفرگ یهام دولا لگ با زا نامه اقیقد ونیا

*************

دوب... هدرک شوخ اج شیاه بل یور قیمع و هناشوخرس یدنخبل

دوب... هدرک ساپ یلوبق لباق یاه هرمن اراب همه و دوب هداد بوخ ار شتاناحتما

دوب... توهبم شدادعتسا همه نیا زا مه شدوخ

... ددنخیم و دنزیم فرح دوخ اهاب هناوید دننام

... رگید دوب ندناوخ سرد قشع رخا

ات دندوب هدرک ایهم و هداما شیارب ار طیارش و طیحم موناخ هرهاط و یلعریما تدم نیا مامت رد

دوب... هتفرگ ار شتامحز مامت باوج وحلا دناوخب سرد وا

... دناوخب یطیارش ره رد ار شسرد ات دوب هدیگنج ساهلا مامت

دوب... هدش هدروارب شنت نودب وزرا نیا ریما یاهتیامح حلااب

... دندرکیم ناربج هدش مه روزاب شکسورع و یلعریما کش یب



!!!... یلعریما اصوصخ دیشکیمرپ اهنا یارب شلد مه شدوخ اما

***

... هشکیم تحار سفن هی هراچیب ریما دشو مومت مرت نیا هبسالیتم اموناخ موناخ -بخ،

، هدرکیم لمحت یدایز راشف تخبدب ، شارب مریمب : دیوگیم رخسمت واب دنکیم کیراب مشچ راهب

... هضاترم هک راگنا

... هگید هدرم بخ -او،

...؟!ثمال هگید هدرم ... هدرک سیورس و نم نهد ... هدرم هرا : دریگیم شرس هب تسد راهب

... هرادن ینومریس هک سب ... هتفرگیم مه یناربج اوآ، نتشاد هگن ره یارب اما هدوب متاناحتما

!!!... منوج هدنت ششیتا هتاه... یدایز نوتاقا : دهدیم شندرگ هب یرق هنارت

مهاب هعفد وهی هریگب منم هب ششیتا یتقو هی مسرتیم هدنت... مه یدایز هرا : ددنخیم یعونصم

... میزوسب

... دوشیم بلج مه اوا هجوت هک دنزیم هدنخ ریز هب دنلب یادص اب هنارت

... دنیشنیم راهب رانک تسرد و دوریم ناشتمس هب اوا

..؟! کراپ میرب ینامام : دیوگیم ، تشاد هک یمخا اب اوا هک دزادنا یم شبناج یهاگن راهب

هخا : دیوگیم اوآ هب ور ودعب دنکیم هنارت هب یهاگن اوا یناهگان میمصت نیا زا هدروخ هکی راهب

دایب... هرارق متاباب هزات ... هرید االنهک

... کراپ مرب داوخیم ملد نم -یلو

ا هخا ... هشیم تحاران میتسین هنیبب دایم، مه ییاباب ... هرید ، مرتخد لگ :هخا دشکیم شرس هب یتسد

...؟! مزیزع هکراپ هب نتفر تقو النهچ

... مراد رارق -هخا

مزیزع : دیوگیم اوآ هب ور و هدیشک ولج ار شدوخ هنارت رابنیا و دوشیم عفلا ودره یاکخاش

...؟! یراد رارق یک اب تقونوا

!!!... متسود :اب دنکیم کزان یمشچ تشپ اوآ



... دوشیم تشرد هنارت یاهمشچ

مه هنارت هک دادیم قح و تشاد ییانشا اوا دیدج یاه خاالق نیا ....وااب دریگیم شا هدنخ راهب

دنک... بجعت

...؟! رتخد ای هرسپ تتسود نیا تقونوا : دیوگیم ، دشاب بجعتم ای ددنخب دنادیمن هک ابحیتلا هنارت

مراد تسود هنود هی نم ؟!بخ یتخادنا هار یلا وس تسیب هنارت :خهلا دنکیم مخا هدش یصاع اوآ

... هنیورش منوا

!!!... میرب وشاپ ادخ ور وت نامام : دنکیم راهب هب ور دعب

دایب... تاباب هرارق ... هرید ... هشیمن االن مزیزع : دهدیم ار شباوج تیدج یمک اب رابنیا راهب

نم ؟! یرادن تسود و نم :وت دیوگیم یتحاران زا دننام غیج ییادص واب دنکیم ضغب اوا

...؟! مرادن شزرا ردقنیا ؟! متسین نوتچب نم هگم ؟! متسین مهم نوتارب

... دنزیم هیرگ ریز دنلب یاه یاه دعب

... دننکیم رگیدکی هاگن زاب یناهد اب ودره هنارت و راهب

... دریگیم شوغا رد ار واوا هدما دوخ هب رتدوز راهب

متفگ؟! یچ نم ؟هگم ینکیم هیرگ ارچ :اوا دیوگیم توهبم و هتفرگ ار اوا تروص

هاگشرورپ وزا نم هک راگنا ! یرادن تسود ونم :وت دیوگیم شیغامد وت یادص اب اوا

هدیدان و نم قوقح و نینکیم راتفر ماهاب نشخ ردقنیا هک متسین نوتچب نم ...هگم نیدروا

!!!.... مراد ساسحا ، ممدا ...نم نیریگیم

درک... عمج دشیمن ار هنارت و راهب ناهد رگید

دما... یم نوریب اوآ ناهد زا هک یا هبملس و هبملق یاهفرح رد ندوب هدنام ودره

!!!... هرتم شش شنوبز هبجو هنهبدقوباالش...مین اهفرح نیا هروخیم شنس هنهب هچب -نیا

... دزیریم کشا و ددنیبیم مشچ کرتخد هک دنکیم هاگن ار اوا یمخا اب راهب

...؟! هشعضو هچ -اوا....!!!نیا

... منکیمن هیرگ هگید کراپ ربب :ونم دیوگیم و دنکیم زاب ار شنامشچ اوا



... هنتفر کراپ هی هساو تاهیزاب هطیلس نیا تقونوا ... ناها -

...؟! ینکیم سب ور هیرگ ،نیا کراپ تمربب نم تقونوا

... میریم اعقاو ینامام : دیوگیم نادنخ و دنکیم کاپ ار شیاهکشا و ددنخیم یروابان مکلا رد اوا

؟!

دش...؟! مومت تکشا :االن دنکیم شهاگن بجعتم راهب

هدش... مامت ینعی هک دنکیم نییاپ ارباالو شرس اوا

...؟! یتفرگ دای اجک زا ور اراک نیا تقونوا -بخ

!!!... نیورش -زا

...؟! شیدید اجک و نیورش وت تقونوا -

تسود نیورش یاباب اب ییاباب هزات دوب مه نیورش ، میتفریم کراپ اباب هکاب ییاتقو -بخ

... ندوب

... دروا یمن ور هب ...اما دوشیم رت بجعتم

هتفگ...؟! یچ اقیقد نیورش تقونوا -

تافرح هب تاباب ، نامام عقوم ره هک تفگ نیورش : دنکیم فیرعت هب عورش بات و با اب اوا

... نیدیم شوگ مافرح هب تقونوا منک هیرگ دنلب ممکی و منزب ور افرح نیا منم ندادن شوگ

... دورب نوریب شیناشیپ زا شیاهوربا دوب هدنام مک راهب

دلب هن میدوب هدش گرزب ات میدوب اهام هراچیب : دیوگیم هدنخ اب هنارت هک دنکیم هنارت هب یهاگن

دای یتسایس هچ نیبب یبجو مین نیا هدب...حاال نومفرح هب شوگ دوب یسک هن مینزب فرح میدوب

... هتفرگ

دای شهب لیلد اب گنشق و زیچ همه ، هتشاذن ممک هک مشکب و نیورش نوا شوگ مرب -دیاب

... شنوج نیورش زا نیا شدهم زا هداد...نوا

.... اااامراد تریغ متسود یور :نم دوشیم هنیس هب تسد اوا

مامت واب دنزن یطوبرمان فرح هک دنکیم لر تنک ار شدوخ اما دوریم رد هروک زا رابنیا راهب

نومتربب دایب تاباب نومه هک نزب گنز تاباب هب ورب وشاپ ، هدیرپرو وشاپ : دیوگیم شیراددوخ

.... کراپ

هک دورب دهاوخیم دعب و دنزیم شراهب نامام هنوگ ور یا هسوبو دوشیم دنلب لا حشوخ اوا



.... ااااتسین ،دب یدب نم هب مسوب اجک؟هی هلگشوخ موناخ : دوشیم دنلب هنارت یادص

... دوریم و دنزیم یا هسوب و ددرگیمرب ار هدما هار اوآ

... ددنخیم و دنکیم شهاگن رود زا راهب

... تسا تخبشوخ هکوا دنک یروادای هبوا تسناوتیم هک دوب یسح نامه نیا

دوب... شراظتنا رد هکساهلا یا هداوناخ نامه

دوب... شا هچب هک ییاوا

دوب... شتسود هک یا هنارت

!!!... یلعریماو

دوب... هتسشن شراظتنا هکهب یلعریما

دوب... نیریش راظتنا نیا

... دندوب نیریش یلعریما یاه تبحم

دوب... نیریش مه شندرواین نابز وهب شنتفگن دوجو اب ریما قشع

... تسین نیمه یگدنز رگم

دنک... ضوع زیچ چیه اب دوبن رضاح ار شیلا حشوخ

سب... و دوب ابیز یلعریما و اوا دوجو اب یلا حشوخ نیا

*****

... دنکیم کیدزن شنابل وهب هتشادرب ار ونا دنکیم شا هوهق گام دنب ار شتسد

. دنکیم هزم هزم و دروخیم ار نا زا یا هعرج

.. دروخب خلت ار شیاه هوهق تشاد تداع

دوب... هدیدنسپ ار ونا تشاد هارمه هب یناوجون زا هک یتداع

زا ناما اما، تشادیم هگن یتمیقره ارهب تشادیم تسود ارهک یزیچ دوب، نیمه شیگدنز مامت

دنک. لمحت تسناوتیمن ار نا تشادیمن تسود هک یزیچ

. دوریم راهب تمس هب شرکف

یربلد و دوب هدش رتگرزب کرتخد ... دندوب رگید یسنج زا شیاهتنطیش اهزور نیا هک یراهب

... درکیم

یارب ار ونا دریگب دای تساوخیم اما یدتبم دنچره ، تشاذگیم شیامن ارهب شیاه یگنانز

... دربیم راک هب ریما تیاضر بلج

دوبن... ریثات یب مه نیگن و هنارت یاه تسایس

... دربیم تذل شیدتبم یاهراتفر نیمه زا ردقچ

... دنکیم شوخ اج شبل جنک یدنخبل

یاپ زا ار وا هنت کی ات تشاد ار نا تیلباق راهب .... دنکیم غاد ار شنت هرابود زورید دای



کاپ تسا یفنم زیچره ارزا شنهذ دوب هتسناوت دوب... هکهنعیلا بوخ راهب ندوب ... دروارد

دنک...

... دریگب راک ارهب شیعس مامت و دگنجب راهب نتشاد و ظفح یارب ات دادیم ورین شهب

هک ار فیثک یوسنارف یاه هسوب نا زا هنوگچ دوب هتفرگ دای شندوب رتمولیک رفص همه نا اب

شدوخ تسد یور مه راهب دنور شیپ روجنیا تشاد متح دنک... هدافتسا دوب، شداتسا شدوخ

... دشابن نیب رد یتلا جخ هکنا زا رتهب وهچ دزیرب شتلا جخ وکال دنزب

... دروایب ناجیه ارهب درم ات دشاب وررپ دیاب نز ال صا

... دشکیم رپ شیشوخ مامت بطاخم مان ندید واب هدما نوریب رکف زا شیشوگ ندروخ گنز اب

دوب... هتسب شقن نفلت یور رب گنررپ شوهم مان

تسد مه زاب واما دنتسنادیم رهش مامت ار شیگزره هک ینز ندوب جمس همه نیا زا دشکیم یفوپ

دوبن... رادرب

رساترس تینابصع شیادص اب زاب هک دشونیم ار شا هوهق هیقب و هدرک ادص یب ار نا یخلا یب

... دریگیم ار شدوجو

وا دیاب دوب، هدرپس سیلپ تسد ارهب هنیک و ماقتنا نا مامت و دوب بوخ راهب اب شا هنایم هک حلا

... دنزن مهرب هرابود ار شیگدنز مامت نا دنگ زا رتشیب ات دناشنیم شیاجرس ارمه

... دوشیم شوماخ یشوگ هک دشاب راددوخ ات دنکیم ار شش تال مامت

دسرب شضیرم اتهب دوش دنلب دهاوخیم هدش فرصنم شفرط هک لا حشوخ و دشکیم یتحار سفن

... دنکیم شراثن دسریم شنهذ ارهکهب یشحف نیلوا و دروخیم گنز یشوگ هرابود هک

:هلب؟! دهدیم باوج ترفن واب هتشادرب ار یشوگ

دوب... نایع ماکال شنحل ندوب راکبلط

... مزیزع یدیمن باوج ارچ !!! ناجریما -

هک ییاه ناجریما اب ناشباوخ تخت یوت اهبش هک دوب یراهب صتخم اهنت شمسا نیا ظفلت

.... دشیم رازیب مه شمسا زا یتح هک یروج دزیم مهب ار هکحشلا هنوا دنک یربلد تفگیم

...؟! ریما هن میلعریما نم متفگ هعفد -دنچ

... مراد تسود رتشیب ور ریما طقف متشادن یروظنم هک نم مزیزع -

!!!... مرازیب نم -اما

شمارا اب نیح نیمه ورد دروخب ار شمشخ ات دشکیم یسفن و دنکیم تشم تسد شوهم

!!!... تسین تادیپ هک هیتقو دنچ ؟هی ییاجک تسه مولعم چیه حاال... بخ : دیوگیم یگتخاس



هراد... لکشم مه تخم ، ترورغ رب عالهو هکنیا لثم :هن دنزیم دنخزوپ

مداد... حیضوت هک نم ناج یلع ... ریما : دهدیم باوج هناروبص و ددنیم مشچ شوهم

دنلب یلدنص یور زا ینا وهب دزوسیم مشخ طرف زا شندب و دوشیم مامت شربص ریما رابنیا

نم درد هچ هب حیضوت نوا مهفن هخا : درغیم و دبوکیم زیم هب مکحم ار شدازا تسد و هدش

...!!!ووت هیگزره شراک هزره عمملا...مدا متخ مدوخ هک نکن ضرف رخ و ...نم هروخیم

هرادیمن رب مرورغ نم...!!!نم طقف هکنیا ینعی یچ؟! ینعی رپ کت مگیم یتقو ... ینیمه اقیقد

وت بشره و ینومهم هی وت زور ...ره یضوع یشاب تدوخ زا رت الیش یکی اب نامزمه هک

فیدر مزیزع و ناج نم هساو تقونوا پالیس... تدوخ زا رت تفاثک و رت هزره یکی لغب

هک مشب رخ تافرخزم نیا و زان و هوشع زا اتود اب متساوخیم هگا نم فرشیب هخا ... ینکیم

نوا لغب یوت تسم هک ینومهم نوا منک...وت تحار و تلا یخ هک مگیم منیا ... دوبن نیا معضو

دوخ زا مدوخ یامشچ ،اب تفریم رترو نوا هنوخ تفه ات تاه ونهلا یدوب ثوید سوریس

جرخ و متریغ ماوخب هکنیا ...هن نیدیلولیم مه وت نوویح هی لثم روطچ هک مدید و تندش دوخیب

ولج نک یعس هن نزب گنز مهب هن هگید ... هرتمهم یزیچره زا مرورغ اما هن منک هزره وت

... ینیبیم دب نوچ یشاب مامشچ

.. دنکشیم شوهم

... دنریگیم تقبس رگیدکی زا کشا تارطق

دوب... هدش شسوه هدنب مهزاب اما دراد خاالیق هچ یلعریما تسنادیم

... دیتسرپیم ار وا شدوجو مومت واب دوب هدش ریما قشاع

دوب... هدش رورغم یلعریما یادیش شدوجو مومت وااب تشادن ومد خاش هک نتشاد تسود

یلع... ... ریما : دیوگیم ضغب اب

... منیبب ماوخیم و تفایق وهن تادص مههن هگید و ربب و تادص : دوریم باالرت شیادص رابنیا

... هزره فرشیب

-ما....

... دنکیم ترپ شزیم رانک هپاناک یور ار ونا دنکیم عطق ار یشوگ یلعریما

... تشادن رارق و مارا

... تخانشیم ار فرشیب شوهم

دوب... مولعم شندوب هدازمارح شدوخ ردق وهب دوب ریپ راتفک نا رتخد تفاثک نا

دوب... هدیشک شیگدنز طسو ارهب وا یاپ هک دوب هدرک یطلغ بجع

... دوشیم زبس شیور یولج یا هناهبره وهب تسین رادرب تسد شوهم تسنادیم

کیدزن شوهم اتهب دوب المز شا هشقن ندرب شیپ یارب نامز نا اما تشاد لکشم شندوب اب



دوش...

... تسین مارا اما دربیم ورف شیاهوم نورد تسد و دنیشنیم یلدنص یور

... هرهلد زا دوب رپ شیگدنز مامت و تسین هک تسه تقو یلیخ شمارا نیا

... درکیم دس ار شوهم هار ات درکیم یرکف کی دیاب

... تخادنا یم هلت هب شوم دننام ار وا دیاب

... دشیم دب راهب یارب دندیمهفیم راهب اراب شجاودزا راب نیا رگا و دما یم شوهم

... دنکیم یا هچرق نادند تینابصع واب دروخیم گنز شا یشوگ زاب

.. تسا ردپ یب شوهم درکیم رکف

شیشوگ یور بانع مان ندید هکاب دهدب ار شباوج دوشیم دنلب یدنت هب دوب هتفرگ هک یدراگ اب

... دریگیمرب رد ار شدوجو یشمارا هلصاف بال

دوب... هتشاذگ شدوخ هک دوب یراهب مان بانع

وحلا داتفا یم راهب زیگنا سوه یاه بل دای بانع ندینش ای ندید هکاب دوب ینامه بانع نیا

یاه هسوب سنج زا یا هسوب اصوصخم دوب، هدز شرس هب اه بانع نا سوه بیجع

... راهب هتفرگ دای هزات یوسنارف

... ددنبب مشچ شمارا اب دوشیم ثعاب راهب نیشنلد یادص و هدرک لصو ار یشوگ

!!!!... مریما -

!!!... شنتفگ مریما نا یارب درمیم خا...هک

!!!... موناخ بانع !!! ریما ناج : دهدیم باوج هدش مب ییادصاب

دنک... سح ار راهب هتفرگ گنر یاه هنوگ دناوتیم

...؟! یایم ...یک ناجریما -

ارچ؟!!! مایب... یک تسین مولعم .. مراد لمع -

هرتخد هع... هع ...هع نیورش شیپ شمربب هک هدرک سیورس و منهد اوا نیا طقف ... یچیه -

هچبالیی ایگزات ینودیمن ... هشرهوش هرسپ نیا راگنا هک دایم شیمق و زان مارب نونچ دیفس مشچ

هدش...

... دباوخیم هپاناک یور تحار و ددنخیم

هک منک هیبنت یروطچ و نوشاتود مدنوم هک هتفرگ و مرود هتفرگ بال دیفس مشچ اتود، ایگزات -

.... نشن نوطیش بالو ردقنیا

ینم...؟! اب ریما -



!!!... مموناخ هرهاط اب منوج -هن

-او...؟!

-اوهللا...!!!

!!!... یگیم نویذه یراد تور هدموا راشف یخا -

شاک و تشاد شرب هشیمن یروج چیه اهتنم ... همور بشید زا نیچمه هراشف نیا ... یتفگ -خا

... مدرکیم خیلا یروج هی ور هراشف ونیا یدوب اجنیا

!!!... شابن ایح یب ردقنیا ، فرشیبریما : دیوگیم صرحاب راهب

!! هفرحنم وت نهذ میدب! ژ اسام هک هنیا مروظنم دوب اجک ایح یب ، بوخ رتخد : دزگیم بل ریما

یوت هدموا تریگ نملتنج رهوش هی هک ینودیم ، منزیمن تنیس درهب تسد مه یاوخب هگا هتبلا

!!!... یرهوش یب نیا

متفر...؟! نتارام ود رود هس ود هی مدوب نم بشید ... یربمغیپ رسپ هک هن تارب مریمب -هخا

... دموا مدای هنکن مرب نتارام رود هی بشما هروطچ ، دایمن مدای نم سپ -هع...

... دوشیم دنلب راهب غیج رابنیا

وت کسوس نیع شمه هیچ؟! زا تباحاص یب رمک نیا هخا ... نکن زاب و نم نهد ریما -

!!!... ممومح

!!!... بوخ -هچ

!!!... رامرهز و بوخ -هچ

رود هب مناج...اما یدوبن بدا یب هک ...وت شاب هتشاد مولک تفع مکی مموناخ ناج، راهب -یاو

ناه!!!! هشب... ییوج هفرص منامز یوت هک میرب مومح وت نتارام رود ...هی یخوش زا

مدای هک یدز فرح ردقنیا مدعب ... نیدب مقد طقف و نیتسه سب نم رمع هی یارب ترتخد -وتو

مگب... متساوخیم یچ تفر

هچ...؟! نم هب -بخ

... متساوخیم یچ متفگیم هک یراذن مرس هبرس و مفرح وت یاین هگا -هخا

؟! یتساوخیم یچ منودیم -نم

...؟! متساوخیم :یچ دیوگیم بجعت اب راهب

،ونم...!!! همولعم -بخ

عفال... متفر ...نم متساوخن ال صا ناج ریما -

... مراد تراک ... نکن عطق ... نکن عطق -هع...

-یچ...؟!



نک... رکف شهب ، نتارام رود ... مومح ... متسه مفرح رس نم -نیبب

!!!.... شوخ زور الیل... هگیمن یسک ینزن فرح -

... ددنخیم ریما و دنکیم عطق ار یشوگ

دوب.. هدش رتهب حشلا

دهد... ماجنا ار مهم نادنچ هن لمع تسناوتیم دوب، هتفرگ راهب یادص زا رناژیهک

،خا شنابز و هدش رتگرزب شرتخد لا سکی نیا رد دنادیم و دهدیم ناکت یرس و ددنخیم مه زاب

... یدشیمن شفیرح هک شنابز زا

شزیزع ود نا نتشاد یارب ووا دندوب اردلب مه نابز ودره اما دشیم هراچیب راهب تاقوا یهاگ

... درکیم رکش ار شیادخ

راهب

. دندما یم هناخ هب دوب راب نیلوا یارب هک ینانامهم یارب مدوب هداما و هدیشوپ سابل

!!!... شدنزرف و رهوش و نیگن

دوب، کشزپ شدوخ دننام مه نیگن رهوش راگنا اما مدوب هدیدن ار شدنزرف و رهوش زونه نم

... دندوب کشزپ همه شناتسود و ریما ال صا ... زاسوراد هنارت هتفگ هب هتبلا

... دندوب مه دازهب و هنارت

دما... یم ومهب دوب هتسشن منت هب زبچره زا رتشیب مزبس زیموش و دیفس بذج راولش

مهاوخیم دما... یم مسابل هب هک یگنر زبس یاه لکش و گنر دیفس هنیمز اب شیلا نتخادنا اب

... موشیم ریما هنیس هب هنیس هک مورب نوریب

دوشیم ،مخ تسه شنابل یور رتشیب اهزور نیا هک یدنخبل واب دنکیم منییاپ زاباالات یهاگن

... دسوبیم تذل مارااب هنوگ و میور

. دنامیمن رود شهاگن سر ریت زا منامشچ قرب و مدنخیم

یزیچ سکعرب تسرد ، یتسه هدیشوپ و نیگنس و یزادنیم شلا روجنیا هکنیا زا دایم مشوخ -

... تسه و دوب مفارطا هک

... ریما مدوب یروطنیمه هشیمه -نم

شرهوش هساو شایلگشوخ و هشاب هتشاد ایح دیاب نز تفگیم هشیمه یب :یب منکیم جک رس

... هشاب

هروج همه هک ریما لد زیزع تیب ویب تدوخ نوبرق : دشکیم شوغآ رد ارم و ددنخیم قوذ اب

!!!.... یربیم و نوتاقا ولد ربلد یدش



...؟! منکب یک هساو منکن یربلد نوماقا هساو هگید بخ : مهدیم مندرگ هب یرق رابنیا

رب مکحم و هدش مفرح هجوتم ینا هب مه مدوخ هک دزادنا یم باال ییوربا میاه فرح اب ریما

... مبوکیم مناهد

!!!... دیشخبب -یاو

... ددنخیم مشوگ لغب و دهدیم راشف شدوخ هب ارم هرابود ریما

یاهندرک تیذا یارب دنوشیم یا هلیسو همه و هتفر رد متسد زا میاهزور نیا دایز یاه یتوس

... فلتخم یاهناکم و نامز رد نم یارب ریما

******

ما...؟! هدوبن غاب رد نم ارچ منکیم رکف دوخ واب متسه میور هبور هنحص تام

شیولج مهاوخیم ونم دربیم شقاتا ارهب وا نیورش تسد رد تسد هک تسا ییاوآ ریگ مهاگن

... منکیم تبحص ریما اب ادعب و مرادیم هگن ار مدوخ اما مریگب ار

... دنکیم نارگن ارم یمک زا رتشیب یمک هچب ود نیا هطبار هک ارچ

!!!... مریحتم زاب ونم دنتفیم هدنخ هب یگمه هک دنا هدید هچ نم تروص رد منادیمن

هریخ منز هب یروجنوا : دیوگیم هیقب هب ور حلا نامه ورد دناچیپیم ما هناش رود تسد ریما

... نیدنخن و نیشن

...؟! نیتسه نوج نیگن رهوش هک نیتفگن ارچ : مدرگیمرب نیورش ردپ ، دایهش تمس هب

یلعریما رسمه امش متسنودیمن ممدوخ شتسار مگب... هک الهمز متسنودیمن : ددنخیم هنادرم دایهش

... کجورو نوا یاباب و تسامش رهوش هک مدیمهف و شمدید اوا اب یقافتا یلیخ و نیتسه ناج

... دینیشب دییامرفب ... میتشاد نوتهگن اپرس ادخ ور وت دیشخبب : منکیم ظفح ار ما هناموناخ دنخبل

... دندرک یکشزپ هب طوبرم لیاسم دروم رد ثحب هب عورش و دنتسشن فرط کی اهدرم

میارب نیگن هک یزور تمس هب دیشکرپ منهذ ونم دندوب ندرک چپ چپ حلا رد مه هنارت و نیگن

دوب... هدش زواجت مه هکهبوا درک فارتعا

... دشاب زواجتم هک دما یمن ال صا ور شوخ و مرتحم درم نا دتفا،هب یم دایهش هب مهاگن



و موشیم هریخ شیکشم جاوم و دنلب یاهوم وهب مخرچیم شتمس هب نیگن نابز زا ممان ندینش اب

... درواین بات شلباقم رد مهدیم قح دایهش هب ملد رد

؟ ییاجک نوجراهب -

دش...!!! لوغشم مرکف هظحل هی مناج -

... یراگنا نیدوب رای وحم همولعم مه یلیخ :هلب دزادنا یم یلعریما بناج هب یهاگن نیگن

یگدنز : دهدیم همادا شدوخ وزاب دوشیم متوکس شباوج اهنت و منزیم شهابتشا سح هب یدنخبل

...؟! هریم شیپ بوخ

ادخ ، هبوخ : مهدیم ارمه شباوج مهدیم ناکت هک یرس واب دوشیم رت قیمع مدنخبل تعسو رابنیا

ریما منک... اهر هتشذگ زا ور مدوخ و مشچب ور هداوناخ کی معط ازور نیا منوتیم رکش... ور

... منونمم یلیخ تزا ناج نیگن !!! هبوخ ،اوا هبوخ

ننوتیم اه مدا هشاب تدای طقف ... ییانیا زا رتهب قحتسم ینک،وت رکشت نم زا تسین -المز

دشیم ثعاب طقف هتشذگ وت یگدنز ... وراهراک نیرت نکمم ریغ یتح ندب ماجنا ور یراکره

و نوشدوخ هبحلا نوشیرازب ینوتیم اما ینک شومارف ینوتیمن یدب... رازا و تمسج و حور

... مدرک وراک نیمه هک نم لثم تسرد ینک... یگدنز هظحل رد ینک یعس

دوب... شا هتشذگ و دایهش هب شروظنم

هکنیا هن یریگب تسد رد ار تیگدنز ورلا یمک ات تساوخیم تعاجش و تراسج مه اعقاو

!!!!... دشاب هتشاد تسد ارهب تراسفا یگدنز

و متخپ تسد زا یلعریما مه راب کی دنچره و میدرک لیم ناشیاه فیرعت رانک رد ار ماش

ارهب دایهش و دازهب لد انلع و درکیم فیرعت ، متخپیم شیارب ونم تشاد تسود هک ییاهاذغ

... تخادنا یم با

نایم نیا ورد دندادیم ار ناشباوج ، ندرک کزان مشچ تشپ اب نیگن و شیاه هرغ مشچ اب هنارت

... مدیدنخیم نم

... دادیم ناشن ار مبوخ ماکالحلا هک لد هت زا یا هدنخ

و تفریم بل ریز یا هقدص نابرق ، دیدیم ندیدنخ حلا رد ار ونم درکیم مهاگن ات یلعریما

مدوب شدهاش روفو هب اهزور نیا هک مدشیم یتخبشوخ سح زا راشرس نم

ار زیم ریما کمک اب مدوخ و هدرک ییامنهار سنلا تمس اهارهب نامهم دوشیم هک مامت اذغ



یناهنپ و مارا یاه هسوب یتح ... مرخیم ناج مههب ریما یاه تنطیش نیب نیا رد هک منکیم عمج

ار....!!! شا

... مدنویپیم ناشعمج هب یاچ ینیس ونماب دوریم نوریب نم زا رتدوز ریما

درد نوتتسد : دیوگیم ینابرهم هاگن هکاب مسریم دایهش هب همه زا رخا و هدرک فراعت همه هب

... تمحز یوت نیداتفا یباسح ، هنکن

... مدرکن یراک ... منکیم شهاوخ : منزیم ینیتم دنخبل

بوخ موناخ راهب نیا دایم مشوخ ینعی : دیوگیم یلعریما هبور دایهش رابنیا و مدرگیمرب میاجرس

... ینکیم مه هنوخ راک هک یدش لیلذ نیچمه و هدیشک و تراسفا

و مدخ همه نوا ...اب ناخرهچونم هون ساالیر ناخ یلعریما یک :منوا دهدیم همادا دازهب هبور

!!!... دموا مشوخ ....هن هنکیم اج هباج فرظ مشح

... ناخرهچونم هساو میتسرفب میریگب ملیف :هی ددنخیم دازهب

هک وت فرش یب دایهش قوذ... زا نیریمن :حاال دیوگیم ود نا هب ور یلع رابنیا هک میدنخیم همه

کزان مشچ تشپ هی هنارت نیچمه دازهب ...ایوت یدرک دیفس هک یلذالتس نز یچره یور هگید

... یداتفا سوم سوم هب شلا بند هک هنک

ورخ نوک ادیشخبب تاعدا وت یلو متسه مموناخ رکون مراد لوبق ممدوخ هک نم ریما نوج _هب

!!!... مشاداد درکیم هراپ

هراد... نییاپ باالو یگدنز :حاال دهدیم لبم یتشپ هب یا هیکت یخلا یب ریما

... تاجرس دنوشن بوخ ور یکی ووت هراد نییاپ باالو -هرا

هس ام الزا ...صا هنکیمن ولو فرحرس داتفا مه، وت نک لو :اباب دیایم ود نا فرح نایم دازهب

... هرادن دوجو رت لیلذ نز ات

... مزیزع ینودیم متدوخ هبوخ : دنابوکیم مهب تسد هنارت

متفگ... هک متسنودیم هگید -بخ

رس نیرب تسین رارق اهامش منیبب وگب اباب...حاال :بخ دنزیم دازهب تشپ هب یا هبرض دایهش

و گرزب نامام هگب اباب هنن یاج هب عقوم نوا دیاب نیرایب مه هچب هی ...هخا نوتیگدنز هنوخ

!!!... گرزبردپ

هدش... وطالین نوتدقع نارود مکی هگیم تسار :هرا دریگیم ار شرهوش فرح هلا بند مه نیگن



.. دنکیم ریما هاگن مه دعب هنارت هاگن هنارکفتم و دنکیم هرگ مه رد تسد دازهب

یم فرح هب دازهب یاج هب هنارت هک مدرکن لوغشم ار منهذ اما دزیم یداعریغ یمک

... میریگیم یسورع هدنیا هام هس اتود میتسه یسورع یاراک بندلا شتسار دیا:

... منکیم تشرد مشچ و موشیم بجعتم

... دندادیم ار رگید هام هس ود خیرات دنتشاد هکحلا دوبن یفرح

... دیوجیم ار ونا دوب شناهد لخاد شنییاپ وبل دوب رکف رد تخس هک منکیم یلعریما هاگن

و مدش هتسخ هگید ممدوخ : دزیم فرح دایهش اب امیقتسم هنارت اما دوب ریما هب شهاگن دازهب

... میتفرگ بشید نیمه مه ور میمصت

... دازهب مههب دایهش و دیوگیم کیربت و دریگیم شوغا رد ار هنارت ، نیگن

دوب... هدرک توکس و دوب رکف یوت ریما اما میوگیم کیربت ودره هب یلا حشوخ مهاب نم

دوب توکس رد نانچمه ریما اما مدادیم یرظن یهاگ منم دشو هدناشک یسورع تمس هب اهفرح

دوب... شا هرهچ یور یقیمع مخا و

حتلا نیا اب هرابود هکحلا دوب هدش گنرمک یلیخ یلیخ اهزور نیا شتروص زا حتلا نیا

... داتفا روش هب وملد دوب هدش لوغشم مه نم رکف

... دوشیم هراپ ملد دنب نا کی دیاو یم نییاپ هلپ زا نایرگ ینامشچ اب اوا

... دنکیم هیرگ و دزادنا یم مشوغا ارهب شدوخ ابود اوا

!!!... سول هرتخد : دیوگیم اوا هب دیاوور یم نییاپ مهرد ییاه مخا اب نیورش مه شرس تشپ

دوب...؟! هدش هچ هعفد کی و دندوب بوخ هک ود ..نیا دوشیم تشرد منامشچ

و دتسیا یم نیورش ولج ناما هدز تریح یاه مشچ لباقم ورد دیا یم نوریب مشوغا زا اوا

و یروعشیب یدایز وت اما متسه مه موناخ هزات و متسین سول :نم دیوگیم و دوشیم رمک هب تسد

... نسرتیم کسوس وزا نفیطل اموناخ ینودیمن هک یگنخ ردقنوا

... وسرت ... یسرتیم یکیتس پال کسوس هی زا هک ییوت روعشیب دیا: یم ولج مدق کی نیورش

رب هکعالهو دروا یم نوریب ار کسوس و دنکیم شبیج رد تسد و دخرچیم شردپ تمس دعب

... دنوریم ورف دوخ یوت و هدرک عمج ار ناشتروص یشدنچ مهایحتلا نیگن و هنارت اوا،

قح متفگن ...هگم هشیمن مدا هچب :نیا دیوگیم دایهش هب وور دربیم ار نیورش مسا غیج اب نیگن

.. ینزب تسد غشااال و تا نیا هب یرادن

و دوریم اوه هب واوا نیگن و هنارت یعمج هتسد غیح یادص هک دوریم شردام تمس نیورش

... دنریگیم رگنس نم تشپ

نوا و دنبب و تشین دایهش : دنکیم زاب بل دیدهت هب نیگن هک ددنخیم ناشتکرح ندید اب دایهش

... ریگب شزا و شدنچ



نا شرس سپ هب یا هبرض واب هتفر نیورش تمس ...هب دنزب یتکرح ای ددنخب دنادیمن دایهش

... نسرتیم بوخ هچب...؟! یشیمن مدا :وت دریگیم ار شدنچ دوجوم

... هیکیتس پال طقف تسین یعقاو هک نیا -اباب

ندروا اب یتح ، نفیطل اموناخ اباب...نیا هگید یروعشیب ، یروعشیب هگیم اوا یتقو هگید نیمه -

.... شندید هب هسرب هچ نسرتیم مشمسا

هب تسد و دنیشنیم لبم یور و دوریم رهق ابحتلا دعب و دنکیم هاگن ار شردپ سخت نیورش

... دزادنا یم بغبغ هب یداب هنیس

تفر... هکسوس ومع... سرتن : دیوگیم و هدما اوا تمس دایهش

... مرادن شسود و مرهق نیورش اب هگید تفگ:نم و درک نیورش هاگن هدرک ضغب اوا

... شخبب ...وت هدیمهفن هدرک یگچب ایب... هاتوک ومع -بخ

... هششخب لباق ریغ شراک :هن دنکیم ثکم یمک راهب

مدوخ ، دییامرفب وفع ور هعفدنیا ، کچوک ساالیر موناخ ماقم، :واال دزادنا یم باال ییوربا دایهش

... منوچیپیم و ششوگ

منک...!!! رکف دیاب نم :اما دریگیم دوخ هب یرکفتم ژتس اوا

!!!... ششخبب هدب...متفگ هلب باوج متفگن هک نم ناج ومع -

رذع مزا دیاب شدوخ : دیوگیم دایهش هب وور دنکیم هاگن ار نیورش و هدرک جک ار شرس اوا

... تسین لوبق هنرگو هنک یهاوخ

منک... یهاوخ ترذعم وسرت یوت زا نم هلا :حم دوشیم دنلب نیورش یادص

... دوریم باال هقبط هب دیوگیم بل ریز هک یروعشیب واب دبوکیم نیمز اپهب اوا

لخاد نرازیم ور امش و نم نا هرود نیا یاه ال یزدوگ :انیا میوگیم و هدرک عمج ار ما هدنخ

بیج...

و سبی تدوخ نیع ترتخد هک تتهابش نیا وت :فت دیوگیم ریما هب ور و هدش دنلب دایهش

!!!... ههاوخدوخ

هتفیب ترسپ ...حاال هفیطل ! هموناخ ، تفگ یچ مرتخد هک یدید : دنزیم دایهش هناش هب تسد ریما

!!!.. یشک تنم شلا بند

**

یوار



دوب. مگردرس مه شدوخ یتح هک دنکیم یدازهب هاگن مشخ اب یلعریما

دما... یم مه زانهب و تفرگیم یسورع هچ؟دیاب هک شرخا اما

هتخادنا بقع ار یسورع راهب رطاخ هب امامت هک سیلا کی نیا ،هچ رگید لا سکی هچاالن،هچ

!!!!... دندوب

... دشیم شخلت تشونرس بولغم دیاب رگید راب راهب

نیتفرگن یگرزب نوا وهب نوتدقع هگم ...!!!اباب نیراد نشج هب راکیچ اهامش ممهفیمن نم -هخا

... نیریگب هگید نشج هی نیاوخیم نم هساو هکحاال

هشقح بوخ ... یریگب نهد هب نوبز و یشابن لا حدض ردقنیا هشیم یلعریما : دوشیم کالهف دازهب

!!!... هریگب یسورع داوخیم

حاالهی دوبن یسورع زا یربخ زورید ات روطچ : دوشیم زیخ مین دازهب تمس هتفشا یلعریما

...؟! دموا اجک زا یسورع نیا هعفد

مه ...وت هگید دنورپ یزیچ ...هی مرادن ربخ ممدوخ ... نکن سیورس و منهد ریما یاو -یاو...

نک... لو

نوا اب ماوخیمن هک هراهب رطاخ هب شمه ینودیم تدوخ هک ...وت مگیم مدوخ هساو یدرک -رکف

... نیمهفیمن ارچ هشب... ور هب ور هکینز

و لوا ینک... ناهنپ شزا شرمع رخا ات یاوخب هک تسین یزیچ نیا یتنعل ... یمهفیمن وت ریما -

!!!... همهفیم رخا

هراد ... هدنخیم هدش، مورا هدش... بوخ شا هیحور هزات : دشکیم شتروص هب یتسد ماراان ریما

شا هیحور هنکمم عوضوم نیا ندیمهف اب ینودیم ... هشچیم ور هداوناخ و بوخ یگدنز هی معط

هنک....؟! رتنوغاد

رارق تقو چیه هک تسنادیم مه ار نیا امادیوگیم هچ وا دنادیم و دمهفیم ار شتسود درد دازهب

... دنوشیم ور اه تقیقح یزور کی و دنامب ربا تشپ هام تسین

با هب رادگ یب ماوخیمن هگید : دنکیم یلع ریما نارگن مشچ رد مشچ هتسخ و ناوتان ریما

.... هرتمهم یزیچره زا مارب راهب ... منزب

... ینکیم یراک بوخ : ددنخیم هتسخ دازهب

... هبوخ نومارب مینک ضوع اوه و با مکی ... ترفاسم شمربب ماوخیم -



-عهیلا...!!!

راهب ... منکیم هبرجت ور سرت مراد راب نیلوا یارب و مراد همهاو ارجام نیا رخا زا نم دازهب -

... هرایمن تقاط

...؟! یتسه یچ هساو وت -سپ

هندز... هشیر هب هشیت بصم ...ال تشذگ شزا هداس هشب هک تسین یزیچ نیا ...اما متسه -نم

!!!... هبوخ هنکن قد نمراهب ... هشتیوه ... هشوربآ ... هراهب یگدنز

... دنادیم مه دازهب

... دسانشیم ار شتفرعم یب رهاوخ

هناهب دص رد دص مه نا هک تسا نادجو باذع زا رتشیب یزیچ شندوب راهب بندلا هب دنادیم

دوب...

*******

... دنزیم دنخبل دوب... هدش اه هتشرف دننام دیفس ریرح هنارتخد نهاریپ نا رد شکسورع

دیفس و یتروص راولش وتنام نا رد نایرپ دننام مه وا دیا یم نوریب راهب اوآ، دنب تشپ

... دیشخردیم

هب تیاهن ویب دوب هدش یتروص الینا الهب هک ییاهوم ... دنکیم شیاهوم هاگن بجعتم

دما... یم راهب یابیز و هنارتخد تروص

دوب... شوحم

... دنکیم دس ار راهب وهار دوریم ولج هاگادخان

... دوشیم وا هریخ و هدز ارباال شکنیع

... دربیم شیاهوم الهبالی تسد و دنزیم یرانک ار وششلا هدروا ارباال شتسد

..؟! ینزب تاهوم هب تسد یدرک تقو یک -وت

.. دنامیم ریما مخا و فرح زا راهب

... دوشیم مولظم و دزگیم بل

...؟! دموین تشوخ -

...؟! مدیمهفن نم هک هاگشیارآ یتفر :یک دراد ار شمخا نانچمه

متفر عیرس و موناخ هرهاط هب مدرپس ور اوآ منم تاراک بندلا یتفر هک حبص بخ... -بخ...

... مدموا و هچوک رس هاگشیارا نیمه



...؟! دموین تشوخ : دنکیم نازیوا بل

راهب شلا رد رس و دنکیم مخ ار شرس و هدرک رتمک ار هلصاف و دوشیم زاب شیاهمخا رابنیا

... دیوبیم ار شیاهوم و دربیم ورف

ایهن...!!! هدموا مشوخ هک مدادیم نوشن یلمع تهب تقونوا ، میدوبن نتفر هداما االن -هگا

مدب...!!! نوشن یلمع تهب ندیسر ضحم هب مدیم لوق تهب و تسه تقو مزونه

... دروا یم بل هب یدنخبل راهب هک دزادنا یم کرتخد رد یزرل راهب ندرگ ریز شزیر هسوب

دوب... نیریش مه شندیشک تلا جخ

یلدنص یور ار ووا هدرک زاب ار ورد دشکیم دوخ بندلا ار ووا دنکیم راهب تسد رد تسد

... دوشیم دنلب اوا یادص هک دریگیم شیاهبل زا مه یا هسوب رخا ورد هدناشن ولج

...؟! مینکیمن تکرح ارچ -اباب

... دنیبیم ار شکچوک هتشرف و دنکیم بقع یلدنص هاگن

...؟! ییاجنیا وت هتخوس -ردپ

مشب... هدایپ یراد تسود -هگا

... تشک شیپ ندش هدایپ وغالفنک، تنوبز امش -هن

نوچ تسین نوتساوح متفگ طقف هک متفگن یزیچ نم : دیوگیم و هدرک کزان یمشچ تشپ اوا

!!!... یراهب نامام شیپ شمه

...؟! یتسین دوسح المه صا -هرا

مهب اهسوب نیا زا مرهوش مدش، گرزب منم ... هرادن ندرک یدوسح هک راهب نامام -

!!!!...... هنکیم

... دنکیم اشامت ار نوریب و دنکیم جک ندرگ مه دعب

ار ریما دما،لد یم هک ییوربا و مشچ اب راهب و دننکیم مهب یهاگن بجعت اب راهب و ریما

... دنازرل

... دوریم اوه راهب هدنخ هک دنزیم راهب هنوگ یور یمکحم هسوب و دوشیم مخ صرح زا ریما

مه شندیسوب هب عجار تقونوا نک، رهوش دعب وش، گرزب امش : دیوگیم شکرتخد هب ور ریما

... مینزیم فرح

شرشت نیلوا و دوشیم نیشام راوس راکشا یتداسح و صرح واب ددنبیم ار راهب تمس رد ریما

... نکن نوریب هرجنپ وزا تسد : دنزیم اوا ارهب

ریما وحهلا یمخا و هدش تحاران شضغب ندید اب راهب هک دنکیم شردپ هاگن توهبم و تام اوا



نک... یزاب ملگ رتخد :ایب دریگیم اوا هب وور دروا یم رد ار شلیابوم و دنکیم

... دوشیم یزاب لوغشم و دوشیم دود شیاه یروخلد مامت یشوگ ندید اب اوا

دنکیم کزان ریما یارب یمشچ تشپ راهب

یارب راهب وتالش دهدیم یتسوپ ریز یلیخ ار شباوج راهب تسد نداد راشف اب ریما و

.... دنامیم هجیتن یب شتسد ندروارد

دنک. شلا حشوخ تستاوتیم هک دوب یزیچ نیرتهب شلد هت زا دنخبل

دوب. زیچ همه شیارب شیابرلد و ابیز نامشچ شمارا

نیا تشاد تسود ، تفرگیم ار شدوجو مامت تداسح ، دشیم ایرد نارکیب یبا وحم هک ینامز

!!!... شقشاع هشیمه هاگن و دشاب شدوخ صتخم ندش وحم

دنکیم هقلح راهب مکش رود ار شناتسد دشن، شهجوتم چیه کرتخد و دوریم شتمس هب مارا مارا

هنیس هسفق هب مکحم ار ووا هدش شعنام ریما هک ددرگیمرب هدیسرت و دروخیم یناکت کرتخد هک

... دنابسچیم شا

. دشکیم قیمع سفن و دنکیم شدازآ یاهوم رد رس

دوب...!!! شزیچ همه دوب، ششمارا راهب

...؟! تشادن رواب زونه دنکووا شلوحتم دوب هتسناوت شمک نس ابنا رتخد نا

دوب... ایرد یبا درکیم راک مشچ ات رساترس

مامت یتذل ... دربیم تذل شدوجو مامت اب تشاد و دوب هدما مشلا هب راب نیلوا یارب راهب

!!!!.... یندشن

. دراذگیم شا هناش یور رس و دراشف یم ششوغا رد قرغ ار راهب ریما و دزو یم یکنخ داب

...؟! هرذگیم شوخ -

...؟! هرذگب ودب یشاب یلگشوخ نیا هب یاج وتو رانک رد هشیم -هگم

... دریگ یم قمع ریما بل یور دنخبل

!!!... دربب لد ات دنزیم فرح هناربلد

ندینش هکاب دوب هدش قشاع ردقنا ایوا تشکیم ار وا هک شیادص زان همه نا زا خا...خا

تفر...؟! یم فعض شلد شیادص



!!!... یدرک باختنا یربلد یارب ور ییاج هکدب زیرب نویز ...مک راهب ...خا راهب -

دنز... یم ههقهق هنارگاوغا و هنادیق یب راهب

. دوشیم شوحم ریما

... دشاب هتشادرب ماکالرد ار راهب دوشیم ثعاب ناشدق الف تخا

... هشیمن هک مزیرن نوبز نوماقا یارب نم -بخ

... دهدیم رارق شیور هبور ار ووا دنادرگیم شرب بات یب ریما

... هدرک ظفح ار شدنخبل روطنامه کرتخد

!!!... کجورو یایم ...زان موناخ لگشوخ ینکیم تنطیش : دیوگیم راهب وحم ریما

جک ار شندرگ دیا، یم وربا و مشچ دزادنا یم ریما ندرگ رود و هدروا ارباال شناتسد راهب

بوخ وت اما دوب تخس واالش دیاش : دنزیم ار شلد یاه فرح همدقم نودب و دربب لد ات دنکیم

زیچ هی و...اما شطبر وهن شلیلد ،هن منودیمن زیچ چیه ...نم متساوخ هک ینومه یدش ، یدش

...نم مراد تسود ور ماووت هداوناخ ...نم مریمیم وتواوا نودب نم ریما ...، منودیم بوخ ور

!!!!... مریمب تارب مرضاح نم ریما .... منکیم یراک ره نومیگدنز وتو یارب

هب هک دوب یریما حاالت رییغت زا ناشن شیولگ کبیس ندش نییاپ وباالو ریما ندش یتاساسحا

... دیزرل یم شلد راهب یاه فرح وحلااب تشادن هجوت مادک چیه

... اهفرح نیا ندینش وطبلا دوب درم

نوا زا ریغ هب شتسار ... اجنیا یدروا نمو هک نونمم :: دهدیم همادا راهب زاب هک دنزیمن یفرح

یاهاج یتح نم ریما ... مدوب هدشن جراخ نورهت اتحاالزا نم مشلا رفس نیا و شیک رفس

لا حشوخ ردقنیا تقوچیه ... یرازیمن مک مارب هک منونمم تزا ... متسین دلب مه ور نارهت یندید

وت هک ملا حشوخ حاال یلو مدوب هدنمرش مندموا ایند هب زا هشیمه ... دوبن یضار مدوجو و مدوبن

ال ،اما...صا مدوبن مهم ونم ندوب نوشدوخ رکف هب طقف نم فارطا و رود یاهمدا ... مراد ور

.... منکیم شومارف ور همهو ...همه منکیم شومارف ور هتشذگ

هدز...!!! نافوط ینورد اب دنکیم هاگن اهنت ریما اما دنیشنیم راهب یاهبل یور یخلت دنخبل

و منکیم شومارف و نوشاه ملظ و نوشاهراک ، منکیم شومارف ماو هداوناخ و ماباب ال -صا

رازا ثعاب شهب ندرک رکف ... هدرگیمنرب هگید سا، هتشذگ ملا هتشذگ نوچ ... نوشمشخبیم

رتشیب نومندوب مهاب و نومیگدنز تذل ... مراد ور ...اوا مراد ور وت شاج هب ...اما هشیم مدوخ

... ماوخیمن یچیه هگید نم شاب وت طقف ریما ... هزیچ همه زا



... دنوشیم تشم راهب یاهولهپ رانک ریما ناتسد

... تسناد یمن ار شردق سک چیه و دوب هتشرف شراهب

دوب... شیگدنز قافتا نیرتهب شدوجو

واب دوشیم دنلب شیاهاپ یور شفیرظ لکیه ابنا راهب هک دزودیم راهب ارهب شمگردرس هاگن

... دراذگیم ریما یاه بل یور یا هسوب شدوجو مامت

. دوشیم تام ریما

!!... هدننک جیگ مه دوب نیریش مه راهب ندوب هدننک عورش نیا

... دیسوبیم و دوب هدش مدق شیپ شیدلبان مامت اب راهب یلو

ار راهب و هداد فک زا رایتخا هک شندیسوب و اهفرح اب دوب هدرک داجیا ریما نورد ینافوط نانچ

... دسوبیم تنوشخ اب

!... ترارح ورپ دوب غاد شندیسوب

دوب... شتا زا یا هروک راهب نت

دوبن... شراک رد تمی مال

!... هناکلا وم دیسوبیم نشخ

دوب... وا نا زا کچوک هتشرف نیا دوب، وا ملا راهب

دوب... هدرک غاد دوب... شمرگ ... دوشیم ادج

... دشکیم نوریب شنت زا تکرح کی اراب ترشیت

... دریگیم رارق کرتخد سردید رد شگرزب و چیپ رد چیپ یاه هلضع

سح و تخادنا یم قرب شا هزنرب و فاص تسوپ حطس هب باتفا رون ندیبات و دوب هدرک قرع

... درکیم رادیب راهب دوجو رد ار تذل

... دنکیم شهاگن بجعتم راهب

دوب... هدش زیربل وا دوجو رد مه هناکلا م سح ونیا دوب وا یارب هدیزرو مادنا و لکیه نا مامت

ندوب یصوصخ لیلد هب تمس نا رد هکنا یخلا واب فارطا و رود هب یهاگن اب رخا رد ریما

ح ورد دشکیم راهب رس ارزا وشلا دوریم راهب تمس ، دیایب دوبن رارق یسک ، کلم و لحاس

ور ووت منک لمحت منوتیمن ... یدرک مغاد .. یدرک منووید راهب ... راهب : دنزیم سفن سفن هک یلا

اما هشب درس ، یدنوشک هلعش هک یشیتا نیا ات مشب مورا دیاب ... مرازب تدوخ وحلا یخلا هب

...؟!!!! منودیم دیعب

یور ار وا یشخرچ واب دزادنا یم شرمک رود تسد یناهگان و دروا یم رد مه ار شا وتنام

... دناباوخ یم اه نش

!!!!.... تشرد شنامشچ نامزمه و دوشیم دنلب راهب غیج

ر...؟!!!! ـــــــ -یما



شرورم اب هدنیا رد مینوتب و میشاب هتشاد اجنیا مه هبرجت هی ترظن :هب ددنخیم تنطیش اب ریما

... میشب گنتلد

...؟!!! هروطچ

تفر... امغی هب ریما طسوت شیاهبل ، دیوگب ار ریما مسا تساوخ هرابود ات راهب

!!!... شدیسوبیم روش ورپ شدوب هدناباوخ اهنش یور

دوب... هدرک اررپ اضف ناشندیسوب یادص

دوجو هک یشوغا مه کی یارب دوب هدرک تفخ ار راهب تحار یخلا واب دوبن فارطا نا یسک

دنک... مارا ار شقشع و توهش زا رپ

... درکیم شیهارمه راو هناوید مه راهب

اما درک شهاگن یا هظحل دنچ بجعتم راهب هک درک هراپ شنت رد ار شیاهسابل هنایشحو ریما

... دیسوب رت نشخ و دادن ناما ریما

اعطق هبرجت ونیا درک دهاوخن ادیپ راهب ندب نتو رد ار سملا یاج کی دعب یتعاس هک تسنادیم

روصت واب دیدیم ار شیاهراکهاش راثا ، راهب تخل ندب نتو ندید هکاب دوب ییاه نیرتهب وزج

... تفرگ هناشن ار راهب ساسح طاقن اقیقد و داتفا کرتخد ناج هب رتدب نا

رخارد و دیچیپیم دوخ هب رام دننام هک یراهب ندب زج هب زج ات درک عورش شندرگ ندیسوب زا

راهب نت یور ار شنیگنس مسج ، شیاپ ندش زاب واب هدش دنلب راهب غیج شنار ندادراشف اب

و....... تخادنا

****

درک... هنیا رد شدوخ هاگن بجعتم ، شیاهبل و شدوبک نت ندید اب راهب

... تشذگ شنهذ زا ریما ندوب نشخ و رورش و دما شدای اه هنحص یا هظحل یارب

مومح یوت ما هگید راب هی هزات درک راکیچ ور ما هراچیب ندب نتو نیبب هدنت، ششیتا یروجدب »

درک....»» مسیورس

اوا دورو واب دیخرچ رد تمس یدنت هب رد، یناهگان ندش زاب هکاب دوب هدش نازیوا شیاهبل

... دنکیم مکحم دوخ رود ار شا هدش لش هلوح

!!!.. همنشگ دوب...بخ نتفر مامح تقو حاالهچ راهب نامام -

... منکیم تسرد یچ هی مایم االن ینامام هشاب : ددنخیم هدش لوه راهب



شناهد یولج تسد ، دشکیم هک ینیه واب دزادنا یم راهب هب یهاگن هنافاکشوم اوا

هدش...؟! یچ تندرگ ینامام : دریگیم

سخت هچب نیا ندرک عناق عقاوم روج نیا ورد دیوگب هچ دوب هدنام هک یراهب نتفر او تسرد و

دوب...!!! ییاسرف تقاط راک اعقاو

. دهاوخیم یصاخ یلیخ اوژه ندرک یگدنز

!!!... یناد یمن زیچ چیه هک یمهف یم زاب اما یریگب دای ار شمسر هارو ات دشکیم لوط ساهلا

هاگیاج نا نورد هشیدنا و رکف هک تسا یروبعلا بعص هار کی دوخ یدوخ هب ندرک یگدنز

... دراد زاین مه ندرک لمع هب یگدنز مامت اما دهاوخیم یوژه

دننک... لکشم ار هار نیا دنناوتیم تاهابتشا

دنک... ناسآ اهار هار دناوتیم بوخ یاهرکف

!!!... تسوت نا زا یگدنز مامت یشاب هتشاد یگدنز هب دیما رگا و

... درکیم ناسآ ار تخس یگدنز نیا هک دوب یلع ریما ، راهب دیما

و دوب هدروخ هصغ طقف نآ تدم مامت رد هک دوب هدرک ریگ نیمز یروط ار وا اهراب یگدنز

درک... یگدنز و داتسیا راهب اما دنک لمحت دناوتن مه سملا مدآ کی دیاش هک یطارفا یاه یتخس

اب ندش ور هب ور یارب یلح هار نا نیرتمهم اما دروخیم خرچ شرس نورد یدایز یاه رکف

دوب...!!!! راهب یارب تیعقاو ندیمهف و زانهب

و شوخ ووا دشابن شفارطا یسک ات دوش رود اج نا وزا دریگب ار راهب تسد تشاد تسود

... دنکب ار شیگدنز مرخ

... دشکیم شدنلب یاهوم هب یتسد کالهف

ندیشک تسد واب دوب هدرک نآ قشاع ار راهب هک دوب هدش دنلب شیاهوم یدایز مکی اهزور نیا

... تشاد شیارب یبوخ سح اه نآ نورد

دنک... بوخ ار ناشلا ح تسناوتیم رفس نیا

درذگب شوخ واوآ راهب و شدوخ هب طقف هک دنک یراک و دنک رود ار شراکفا مامت تسناوت یم

دمآ... یمن رب شزا یراک و دروخیم ار شزغم تشاد یا هنایروم دننام شدوخ راکفا اما

شهار و هدش جراخ قاتا زا ، دندوبن یلح هار مادک چیه هک یا هت ورس یب یاهراکفا زا هتسخ

دنچ دوب هدیکرت بمب شنورد راگنا هک یا هناخزپشا ندید اب اما دنکیم جک هناخزپشا تمس ارهب

... دنامیم یا هظحل



دوب... هتشادرب ار هناخ واوآ راهب یاه هدنخ یادص

دوب... ناشیور یولج کیک هی مادکره

... تشادن یلکش چیه ال صا واوآ تشاد یبوخ لکش راهب کیک

کیک تقو االن هخا : دنکیم یچون چون ناشا هدش دیفس یاپ اترس هفایق ندید واب دوریم ناشرانک

دوب...؟! ندرک تسرد

باوخ مه ییاباب وهی تفریم رس نوملصوح تشاد بخ هرا : دنکیم شردپ هاگن یدنخبل اب اوا

میاوخیم یئاوآ هی داهنشیپ واالمنهب میدرک تسرد کیک میدموا ینامام هی داهنشیپ هب شدعب دوب

مینک...!!! تست کیک

. دنیشنیم یلعریما یاهبل یور یدنخبل

!!!... شدوخ زا رتگرزب شنابز و دوب هدش گرزب شکسورع

وا اما تشاد بجعت یاج اعقاو شدوخ زا رتگرزب یاه فرح و نتشاد نابز نا شمک نس ابنا

خاالیق لوصا هب دنبیاپ هتبلا دازا و لقتسم ار شکرتخد تساوخیم و دیدنسپیم تیاهن یب ار نیا

سلا ود نیا ورد دشیم رتهب زور هب زور هک یراهب اب شا هطبار نینچمه و دروایب راب

شیاه فعض مامت اب راهب و هتشاد اوآ یور یتبثم ریثات هشیمه راهب ، راهب رانک رد شیگدنز

دوب... یبوخ ردام و تسود

هنک...؟! تست ورانیا داوخیم یک تقونوا -

!!!... شورف یهام لضاف اقا میگب دیاب اجنیا هتبلا !! هچوک رس قبلا یاقا : دنادرگیم مشچ راهب

!!... هیبوخ رکف : دهدیم شیخوش لد هب لد مه ریما

ور ال گشوخ رسپ نیمه زا یکی نوریب مریم هیچ... ینودیم ال صا :هن دوشیم ینابصع راهب

هک... مرایم مرادیمرب

... دنامیم هفصن دنکیم ریما هک یراک اب شفرح

دوب... هدش هدش دیفس راهب تروص مامت دیاو یم نییاپ راهب یور یلعریما درا زا رپ ناتسد

. دنکیم ریما هاگن بجعتم و زاب ناهد اب راهب

... دنکیم قوذ و دوشیم هدنابوک مهب هک یناتسد و دوشیم دنلب اوا هدنخ و غیج

درم هی وزا نکن یزاب درم هی تریغ اب تقوچیه : دنریم چپ راهب شوگ ورد هدش مخ ریما

... منکیم تالیف رتدب دعب هعفد نوچ وگن مه هبیرغ

اما درادرب ار شدوخ کیک دهاوخیم شصرح مامت هکاب دریگیم رب رد ار راهب یصرح نانچ



و دنابوک یم یلعریما تروص تمس ار نا اوا، جوعم جکو کیک نتشادرب واب دیا یمن شلد

... یریگن مک تسد ور موناخ هی تقوچیه هک ریگب دای مه وت : ددنخیم قیمع یشمارا اب دعب

!!!... یرادن مه کیک نیا ندروخ قح نمضرد

... میروخب کیک میاوخیم هک نک زیمت و تدوخ عیرس ورب :ودب دیوگیم اوا هب ور دعب

. دوشیم جراخ هناخزپشا زا دیوگیم هک ییاروه اب اوا

کاپ ار شتروص هداتفا شرانک هک یلا متسد اب ریما هدز تریح هاگن لباقم رد شمارا اب راهب

موناخ اجک : دوشیم ریما تسد ریسا شتسد هک دورب دهاوخیم و دنکیم زاب ار شدنب شیپ و هدرک

ورب.... ودعب ومدب تباوج نومب !!... هلجع نیا اب

رخا ورد دنز یم راهب تروص ارهب تسد نامه و هدرک کاپ ار شتروص زا یمک مه دعب

.... راهب یاهبل یور ریما یاهبل یمرگ

*******

رایسب نینک میهفت مهب و نیشکب و شتمحز هگا دش... یچ مدیمهفن اقیقد یچ...؟!نم ینعی -نیا

... مشیم نوتنونمم

. دزودیم ریما ارهب شرات ناگدید

... تحاران مه تسا ریحتم مه

داد... ناشن دوخ زا یدنت شنکاو نینچ نیا ریما هک دوب هتفگ هچ رگم

... دراذگیم شکاندرد کف یور و هدروا ارباال شنازرل ناتسد

... دشیم شندز فرح عنام شناکشا لیس

... دونشب ریما و دیوگب هک دوب دوس هچ شندز فرح ال صا

. دوبن شدوخ تسد حشلا

دوب. هدرک تفا تیاهن یب شندب یامد

... دنکیم عمج و تشم هنیس رد ار شتسد دنک...ود لر تنک ار شناتسد شزرل تسناوتیمن

دوب... هدرب مه شیاپ و تسد زا قمر و دوب هدیسر شندب مامت هب شنت یتنعل شاعترا حتلا

... تسین هجوتم چیه ریما اما تسا لداعتمان هک درادیم رب بقع یمدق

دوخ یور هب دوب هدش بجعتم مه شراک زا هک یا هظحل یتح دوب رکف ورد هدرک مخا ریما

!!!... نوریب وشمگ : دنزیم داد باالدوب، تیاهن یب هک ییادص وحلااب دوب هدرواین



اهزور نیا اما دهدن زورب یدب راتفر ات دنک لر تنک ار شتینابصع تسناوتیم هک دوب تقو یلیخ

دوب... هتشاذن شباصعا ندرک لر تنک یارب ییاج شتشرد و زیر یاهراشف و

حشلا لماش ریما رهم و هجوت هک دوب تقو یلیخ ، تشادن ار شمشخ همه نا تقاط راهب بلق

دوب. هدش

دیا. یم نوریب قاتا زا بارخ وابحیلا دشکیم ریت شا هنیس

فک زا تقاط هار طسو رد هک دورب نوریب دهاوخیم و دشکیم دوخ بندلا ار شنیگنس و درس نت

نیمز شخپ اجنامه و دیا یم نییاپ هرابکی هب شندب یامد و دوشیم نیگنس شرس و هداد

... دوشیم

هب دزیم ادص ار شراهب نامام هکیلا ح ورد هدما نوریب شصوصخم قاتا زا هداما و رضاح اوا

دنلب شغیج یادص ودعب دنامیم یا هظحل راهب نازرل مسج ندید هکاب تفریم اه هلپ هار تمس

... دوشیم

یراهب رس باالی نایرگ یاوا ندید واب دنزیم نوریب قاتا زا ناساره اوآ غیج یادص اب ریما

ار شدوخ هدز لوه دشو هدنک اه هیناث زا یرسک رد شبلق ، دیزرلیم و دوب هداتفا نیمز یور هک

... دشکیم شوغا رد ار شرس و دناسریم راهب هب

گنر شا هرهچ ینا هب ، دریگیم هک ار یضبن و شیناشیپ یور قرع تشرد تارطق ندیداب

... دزابیم

... ددرگیم زاب راهب شیپ هب صرق نتشادرب واب ددرگیمرب قاتا تمس هدش دنلب هلجعاب

... دراذگیم شناهد رد ار ونا هدرک جراخ باشخ اهارزا صرق

دوب... هدرک شبجعتم راهب نت شزرل

دوب...؟! هدشن یبصع هلمح راچد دوب تقو یلیخ و تشاد یگزات حشلا نیا

... دوشیم نارگن

... دربیم قاتا تمس و دشکیم شوغا رد ار کرتخد و دربیم راهب یاپ و رمک ریز تسد

... دوریم شردپ وبندلا هتشادرب ار راهب یریصح کاله اوا

هدش؟! شچ راهب نامام ، ییاباب تفگ: ، درکیم هیرگ هکیلا ح رد اوا

یور راهب نتشاذگ زا ،دعب تشادن شا هدیسرت کرتخد زا یمک تسد مهحشلا شدوخ هک یریما

سرتن : دیوگیم مالیمی نحل واب هدرک لغب ار ووا هدیخرچ شکرتخد تمس هب تخت

... نیمه هتفرگ درد شرس مکی طقف و هدشن شیروط چیه تنامام !!.. ییاباب

هشب... بوخ منک، شسوب نم رازب -بخ



نم نکات یزاب تاه یزاب بابسا شیپ تقاتا ورب امش اباب رتخد :هن دهدیم ورف ار شضغب ریما

منک.... بوخ ور ینامام حلا

... دوریم شقاتا تمس هدرک وغب دوشیم شردپ هاگن میلست رخا ورد دهدیم ناکت یرس ددرم اوآ

. دوشیم هریخ راهب یباتهم و هدیرپ گنر تروص وهب دنیشنیم راهب رانک ریما

... دتفیب زور نیا اتهب هدرزآ ار وا ارچ هک درک تنعل ار شدوخ رگید راب

وهب هتشادرب ار شا یشوگ دوب هدش لوغشم یتخس هکهب یرکف واب دشکیم شتروص هب یتسد

... دنزیم گنز نیگن

سا بانج :سالم دیوگیم شداش هشیمه یادص واب دهدیم باوج ار یشوگ نیگن قوب دنچ زا دعب

هللا... دمحلا هبوخ نوتلا ...!!ح هداتفا هدنب یشوگ یور نوتکرابم هرامش و نیداد راختفا الیر...!

...؟! نبوخ اه هچب موناخ ؟!

وهی راهب :حلا دوریم بلطم لصا رس تسار کی و دوشیم نییاپ باالو شیولگ کبیس یلعریما

دش...!!! دب

هدش یچ : دیوگیم نارگن لدو دوشیم اپرس هتسشن روطنامه نیگن هک دوب یراک ردقنا شفرح

هک...!!! مدش نوج هفصن نزب فرح ؟ یلعریما

دایز مزورما دشو هتفرگ حملا مکی دوب هدز گنز ناخرهچونم : دریگیم شا هقیقش هب یتسد

ادخ هب و.... مداد تسد وزا ملر تنک منم بخ دز، ییاهفرح هی مه راهب و مدوبن نوزیم

منم دزو غیج اوآ تقو دنچ دعب و نوریب تفر هک دش یچ منودیمن هشب... دب حشلا متساوخیمن

یبصع هلمح منک رکف و هدرس قرع سیخ شنت و هدرک شغ راهب مدید و نوریب متفر نوساره

... هتشگرب شندب یامد ... هرتهب مکی وحاال مداد و شاه صرق و مدموا هداد...دعب تسد شهب

!! هضیرم ... راهب ندب ، راهب نهذ ، راهب تیعقوم متفگ... یچ وت هب نم یلعریما ادخ... -یا

زا یتح وت راهب ... شاب هتشادن شفیرظ نووختسا و مرن لکیه هب هاگن ... هفیعض هزادنا زا شیب

دنلب یادص زا ردقچ ینودیم و یدرب باال شساو و تادص وت تقونوا هرت...!!! فیعض مه اوا

...؟! هسرتیم

... تشادن ار ندینش شنزرس تقاط یلعریما

... تسا تسرد شیاهفرح مامت تقیقح رد اما دنک تکاس ار نیگن تساوخیم



...؟! یدرکن دنلب شور هک تسد ریما -

... دزگیم وبل دنکیم توکس ریما

ریما تتریغ هب اشاح : دهدیم رارق بطاخم ار ریما یدنلب یادص واب دوریم شرخا ات نیگن

لیاز ردقنوا تلقع و یداد تدوخ زا رت فیعض هی نوشن و تروز هک تتریغ هب اشاح یلع...

وهب نوا ات میدرک تالش راهب حلا یدوبهب یارب ردقچ سلا کی نیا یوت ام هتفر تدای هک هدش

ادخ.... یاو ادخ... یاو وت... تقونوا ... مینودرگرب یگدنز

یکاخ هچ وگب هاونهلا همه نیا یاج مخم...هب ور یرب وکساک لثم یه هک مدزن گنز نیگن -

...؟! مدروخ هک یهوگ نیا هساو مریرب مرس یوت

هک دنکیم دزشوگ یلبق زا رتیوق یصرق مسا واب دیا یم هاتوک اراچان ودشکیم یفوپ کالهف نیگن

... دنادرگرب ار شا هتفر تسد زا شمارا یمک ات دهدب وا ارهب نا

نیمه زا یکی نماالن نیگن : دیوگیم بجعت واب دنیبیم ار صرق تشپو هتشادرب ار باشخ ریما

مداد... شهب صرق

...؟! ینکیمن هابتشا ... ریما هیوق یلیخ ...نیا هشیم هگم : دوشیم بجعتم نیگن

عون زا منوا اااامرتکد ممدوخ نمض رد متسین هک روک اما هشاب هدش دروخ مباصعا دیاش نیگن -

!!!... شناور و باصعا

... هداتفا وت ریگ هک راهب هراچیب ، یدرکیم تدوخ خم زور هبحلاو یرکف هی یدوب دلب هگا -وت

!!!... امنکیم عطق نیگن -

و هدرک ینامرفان نم تاشیامرف زا مکی راهب اال متحا ... هروخیمرب مشهب هچ حاال، بخ یلیخ -

شندب منک رکف ییاروج وهی هدروخ وراد دوخرس و هدنوچیپ مه ور همه وکال یلا عبانج و هدنب

یشاب هتشاد ورناژی هشاب بوخ دیاش شلوا ینودیم تدوخ هک صرق هتفر...نیا لیلحت هب ور

هتشاد شرظن ریز دباب تدوخ امش ... هدایز مه شضراوع و هریم لیلحت تندب تدم هی دعب اما

اما یتسه ینابصع منودیم ریما ...اما منوچیپب ور ششوگ مدوخ نم نیدموا هک نارهت ات یشاب

... ینودیم هک مه ور شبلق یگتفرگ تیعضو راین... شور الهب صا شدوخ نوج هب ور وت

هشب... هدرسفا هرابود و هشب رتدب حشلا هنکمم



هیبنت یمک و دناچیپب ار راهب شوگ تساوخیم شلد ... دنکیم عطق ار سامت یهاتوک یظفاحادخ اب

... دشیم رتدب دتفا،حشلا یم راهب بارخ حلا دای یتقو و دماین شلد اما دنک شا

دوب... راهب حلا ندش رتهب زیچ نیرتمهم عفال اما دنک هیبنت ار راهب تسناوتیم مه ادعب

… ددنبیم ار شیاه مشچ و دشکیم شوغا رد ار راهب نارگن و هتسخ

*********

ایلیخ مشچ هک هیندروارد مشچ نیچمه !!!... هلکشوخ ردقچ مسورع سابل ینودیمن راهب -یاو

!!... دروآرد هشیم ور

. ددنخیم یدوخن راهب

ار...!!! شیادص رد هتفهن سرتسا ارمه شیلا حشوخ مه دمهفب ار هنارت سح دناوتیم

یروز ... دربیمن دای زا زگره تشاد ارهک یسرت و سرتسا دتفا؛ یم شدوخ دای یا هظحل یارب

و تشاد هک ییاه یسک اهویب ترسح مامت یتح دنکیمن شومارف تقوچیه ار شدقع ندوب

ابیز مامت ،اب تسب شقن شرطاخ رد شا هداس سابل ... دنتشاد گنجرس ابوا ایند مامت راگنا

توافتم ایند مامت مهاب شدوخ دوبن...رخا ناسورع ون رگید و هنارت دننام شزیچ چیه شندش

دوب...!!!

.... ددنخیم یعونصم زاب اما دزگیم بل ضغب زا

مه یراد لوپ تدوخ مه هنرگو !!... یدنخب روطنیمه هشیمه و یشب تخبشوخ مراودیما -

... نتسین مهم دایز نارگید ... دازهب

یدایز شکرد هوق ، شمک نس مامت اب راهب دنادیم ... دنیشنیم هنارت یاهبل یور مه قیمع یمسبت

.... دنراد مهب تبسن یبوخ هطبار اما ناشدایز نس توافت هب هجوت هکاب ارچ باالتس...

حتلا تفگ یلعریما مدوب هدز گنز ...؟! هرتهب حتلا یتسار : دسرپیم راهب دب حلا یروآدای اب

!!... یدوب هدیباوخ و هدب

... مبوخ یلواالن دش دب حملا هعفد هی :هرا دنزیم یدنخزوپ

دش...؟! نوتفرح ریما دوب!!اب بوخ هکحتلا :وت دسرپیم ددرم هنارت

هخا مدرک فعض هعفد هی :هن دزیرن کشا ات دناخرچیم هساک رد ار شنامشچ کمدرم راهب

یشاب تیسورع تاکرادت رکف دیاب هخا ... شابن نارگن ...وت نومه رطاخ هب مدوب هدروخن یچیه

یدب... ماجنا دیاب اهراک یلیخ زونه هک ینودیم و



مک کرتخد تسنادیم دوب... خلت یدایز دنک... سح ار شیادص نورد ترسح تسناوتیم هنارت

... دروایب تسد ارهب اهنا دناوتیمن تقوچیه هک هدنام شلدرب یدایز یاهوزرا و هدیشکن

یباسح میسورع وت دیاب ... لیکو موناخ هگید یتسه تدوخ بظاوم هک مه ...وت هئوت اب -قح

!!!... یسورع رهاوخ وت هک ینودیم !!!... ینوکرتب

... هشاب تحار تلا یخ امش منوکرتیم مدوخ نم یرهاوخ تادف :یا ددنخیم دنلب لدو هت زا راهب

... رادهگنادخ ... سوبب مه ور واوا نوسرب ریما -سالم

... دنکیم عطق ار یشوگ و دهدیم ار شا یظفاحادخ شباوج

... تشاد یبوخ سح

... تسنادیم شرهاوخ ار وا هنارت

... درکیم ندوب مهم ساسحا

... دنیشنیم لبم یور اجنامه هرابود و دوریم جیگ شرس هک دوش دنلب تساوخیم

هدمارد شتلا جخ زا یباسح اه وراد باالی زود تباب مه ریما نا زا لبق و دوب هدروخ ار شصرق

... درکیم مک رگید یصرق ندروخ اراب شتسد شزرل هرابود وحلا دوب

دوب... نیگنس و درس ریما راتفر

ینابصع نامشچ رد هرابود ار نتشاد تسود و ینابرهم سح نامه ات دنکیم ناج تشاد راهب

... دنیبب ریما

... درکیم یرود ریما اما

... دروا یم شرد یاپ زا تشاد یرود نیا هکحلا دوب دایز ردق نا ریما هب شا یگتسباو

تسد هک دوب تقو یلیخ راهب هنرگو دوب ریما تاهجوت رطاخ هب شیاهزور نیا شوخ حلا مامت

دوب... هدیشک یگدنز زا

... تشاد ار سفن نامه مکح شیارب ریما

دوب. حلا ویب تخرک شندب

دوب... ریما یارب راهب ندوبن مهم مه ونا دادیم نامرف ار زیچ کی بترم شزغم

دوب... شتخس

دوب... هدرب لیلحت ار رناژشی مامت ، ندرک رکف

... دونشن ار اهدایرف نا رگید ات درکیم لوغشم ار شدوخ دیاب

و اهباوخ قاتا دعب دنکیم زیمت ار نا نییاپ وزاباالات دتفا یم یوال هناخزپشا ناج هب

... اهسیورس

... شلبق زور هفعض ندب و یرامیب هب هجوت نودب ، درکیم اج هباج ار نیگنس یاه لبم

دوبن... مه رادرب تسد اما تشادن ان رگید



... دنوشیم دراو دوب، ناشنابل یور هک یدنخبل اب واوا ریما

... دوشیمن هجوتم چیه راهب

نیمز یور ار اوا بجعتم ، دیشکیم یط ار نیمز و تسشیمار اه لبم هک یراهب ندید اب ریما

.... دنکیم شقاتا هناور ار ووا دنزیم یفرح اوا شوگ رد ودعب دراذگیم

... دنزیم ادص ار راهب

... دوشیمن هجوتم مه زاب راهب اما

... دوریم راهب تمس

... دنیبیم ار ریما بجعتم دیاو هکباالیم راهب قرع زا سیخ تروص

!!!... ریما -

.... دوریم شهت ات ریما

... تسا هدروا راهب رس رب هچ شندزن فرح و ندوبن هکاب دیمهف

دوب... ینابصع شدوخ ،زا تسین شدوخ تسد شمخا

... دوریم او نیمز یور اجنامه و دسرتیم ریما مخا ندید اب راهب اما

... مدرک زیمت ور اج همه نیبب ... شابن تحاران ناج ریما -

... دنکیم دنلب ار راهب و دنزیمن یفرح

... دناشن یم لبم یور ار ووا دریگیم تسد رد ار راهب هدش کورچ ناتسد

متفگ...هب غورد نم...نم... ریما : دیوگیم ضغب واب دنریگیم تعرس شیاهکشا راهب

...نم...اب ریما ... منوتیمن وت نودب ...نم نکن رهق ماهاب دوب... یخوش ادخ...

ورن... ... افطل ... ریما !... مدرک ... زیمت ور.... ... هنوخ ...نیبب... مدزن ... فرح ال... ...صا یسک

ورن...!!! ورن....

نم دوب رارق هگم ؟! یدرس ردقنیا ارچ راهب : دریگیم باق شناتسد اراب راهب تروص ریما

یوال...؟ نوج هب یداتفا ارچ مرب...؟

...؟! ریما -

تاهنت تسین رارق یسک ... شاب مورا وت مینز...اما یم فرح ... سیه ... مورا راهب ... مورا -

، منوتیمن و مراد تتسود نوچ مدش ینابصع طقف ...نم یدرک یخوش منودیم مه ور ...نوا هرازب

.... هنزب تهب طوبرمان فرح هب هسرب هچ هنک هاگن تهب یرخ هرن هی منیبب

... دوشیم تام راهب

.. ددنخیم شنتخیر کشا نایم



.. دزادنا یم ریما شوغا رد ار شدوخ

... دنکیم مارا ار راهب یمک شیاه نتفر هقدص نابرق واب دشکیم ار شزان یمک ریما

... دوشن یگدرسفا زاف دراو راهب ات دوب بقارم دیاب و دوب ساسح راهب هیحور

... دنرواین شرد یاپ زا رگناریو یلیس دننام ویخاالت رکف ات دشاب غولش شرس دیاب راهب

... تسناد یم اهار نا مامت مه شدوخ و دوب نیگن یاه هیصوت شمامت

*****

دوب... راهب بوخ حلا یارب رازبا نیرتهب راهب دوخ و تیصخش نداد هولج مهم

... دنورب ترامع هب شدنزرف نزو اب ریما هک دوب هداتسرف ماغیپ مه زاب ناخرهچونم

دوبن.. رادرب تسد ناخرهچونم اما تسیچ هتساوخ نیا رخا تسنادیمن

و تسوا رسمه راهب هک دنتسناد یم دیاب همه شرخا اما دتفیب اه نابز رس راهب تساوخیمن

... دنادیم شردام یاج ار وا شرتخد هک تسا یدج ردقنامه مه ناشنیب هطبار

... دنامیم یا هظحل یارب هک ددنبیم ار شردپ تچ هحفص و دنکیم دنلب شتسد یشوگ زا رس

دوب... هدرب ار ریما لد مه روجدب و دربب لد تشاد دصق هدنبیرف و ابیز یباوخ سابل اب راهب

دنلب... و دوب امن ندب یدایز شنت رد یکشم باوخ سابل

دما... یم ریما تمس نامارخ نامارخ

هقشاعم اراب شنهذ یاه یهایس مامت تساوخیم هک دوب ینیگن یاهفرح اهو هشقن اهنا؛ مامت

رود ار ، دشیم ناشییوشانز یگدنز یاه هیاپ ندش رت مکحم ثعاب ردقچ تسناد یم هک ییاه

دوب... هداد باوج بوخ مه قحلا دنکو

تروص نا رد دوشیم راهب هتسباو مه وا دنک ور ریما یارب ار شیاه یگنانز راهب رتشیب هچره

... دوشیم رتشیب مه ناشنایم قشع

راهب ندید ،حلااب ناخرهچونم ماغیپ زا شتینابصع مامت اب ریما هک یا هظحل نیمه لثم تسرد

زاین یسنج تدم وطالین یهارمه کی هب تدش هب هک حیلا رد مه ،نا باوخ سابل نا اب

... تشاد

لز شنامشچ هب مامت ییادیش واب دنیشنیم ریما یاهاپ یور هزاجا و فرح چیه نودب راهب

همه...؟! یوت شاهمخا نوماقا ارچ : دنزیم

... دنکیم هاگن مشچ نوا هب مشچ نیا وزا دنکیم شهاگن طقف ریما

شنابل فوطعم ار ریما هاگن شنادند هب شنیریز بل ندیشک واب دنکیم شهاگن زان اب راهب



... دنکیم

و هدرک دنلب شیاهاپ یور ارزا راهب یلطعم ویب هدز گنچ ار راهب یاهولهپ تقاط یب ریما

... دنکیم ترپ تخت یور ار وا

و نتساوخ زا رپ هک یمب یادص اب راهب یور ندز همیخ و شسابل یا هعفد کی ندروارد اب

دش...!!! روج روج منوا هک دوب هدز شرس هب روجدب سکس هی سوه نوچ تفگ: دوب زاین

یم نوریب شنت ارزا راهب باوخ سابل نا کی ورد دراذگیم راهب یاهبل یور بل هلصاف بال

..... دریگیم رس ارزا ناشا هقشاعم و دروا

... دناشن یم بل یور ایرد نامه تعسو هب یدنخبل و دشکیم سفن ار ایرد یاوه

دوب. هدش ایرد قشاع

دوب. هدید ار ایرد هن دوب هتفر ترفاسم هن تقو چیه نیا زا لبق ات

دوب... شقرف نامسا ات نیمز شسمل و سح هک دوب ینویزیولت زا طقف شندید ایرد

دوب... هتسشن شلد مههب بونج یایرد

... دیشکیم خر ارهب ییابیز و یگنشق کی اهایرد زا مادکره ال صا

دوب. هدننک هریخ و درکیم بوذجم

. دوبن فیصوت لباق شلد حلا

دوب. هدرب ارمه شیاه هرهلد اهو سرت یمامت دوب، هدرک تفایرد ریما زا ارهک یبوخ سح

عطق روط هب راهب نا زا ریغ هک شیاه هجوت و دشاب هتشاد ار ریما هک دوب بوخ ینامز ات راهب

... دشیم دوبان

دوب... هدرک دزشوگ یلعریما هب اهراب و اهراب نیگن هک یزیچ

دوب... بوخ هتشذگ بش

دوب... هتفرگ ار شیاپ اترس ینیریش قوش

... دشیم رب ارزا ریما مک مک تشاد هک شدوخ دننام دنک، بوخ ار حشلا دوب دلب یلع ریما کال

تسد و درپیم اج زا یدرم یادص هکاب دوب ریما اب شا هطبار و هتشذگ بش رکف رد راهب

... دراذگیم شا هنیس یور

!!!... موناخ -سالم

... دوشیم ور هب دوب،ور هدید هکبقال یرسپ راهچ زا یکی ندید واب درم فرط ددرگیمرب

دما... یم هبوا تیاهن یب هک دیفس یکراولش و ترشیت اب هنادرم و باذج یرسپ

شا یخوش و اهنا رطاخ هب هک دربیمن دای زا زگره و دنکیم یمخا درم نیگنس هاگن ریز راهب

دوب... هدرک تحاران ار شریما



... دریگیم ار راهب هار ولج و هدش عنام درم هک دورب دهاوخیم و دریگیم ور راهب

ششلا ریز زا هدش ناشفا یاهوم و راهب یور مامت تذل اب درم و دنکیم درم هاگن هدز تهب راهب

... دنکیم هاگن

... تشاد ییاریگ شنامشچ تیموصعم و نامالتح زا رتشیب و دوب ابیز شیور شیپ رتخد

اه... هبجاو سالم باوج نگیم میدق -زا

... نیشن روخ اهمد هبیرغ اب نگیم مه امیدق نومه :زا دیوگیم باوج رضاح ودنکیم مخا راهب

!!!... تمدزدب ماوخیم نم هگم موناخ رتخد اباب :یا ددنخیم باذج درم

... مشمارا طسو نیدیرپ اپ تفج نوچ ، هرادن مه یدزد زا مک نوتراک -واال

... دنکیم شهاگن ظح اب درم و دوشیم اورپ یب مکی

دما... یمن ششوخ چیه درم هاگن زا کرتخد

ماوخب ترذعم نوتزا ...هدنب نیراد هلجع هچ امش موناخ :یا دوشیم عنام مه زاب هک دورب دهاوخیم

...؟! نیشیم یضار ،

ینوبز یب نوبز هکاب هراد یطبر هچ نم هب امش یهاوخ رذع : دنکیم درم هاگن بجعت اب راهب

...؟! نیدش محازم مگیم مراد

...؟! نوتمسا دیشخبب ... موناخ تسین تمحازم مدصق اعقاو -

...؟! نیراد راکیچ نم مسا هب امش مرتحم یاقا : دیوگیم وکالهف دشکیم یفوپ راهب

یعافد الک وزا دنک زاب ار تبحص رس دوبن رضاح ناونع چیه هب راهب ... دنامیم ریحتم درم

... دیایب نوریب شا

مایب مدید،متفگ ور امش و یور هدایپ مدموا شتسار ... میتسه یلغب یوالی نیا یوت ماتسود -نمو

... منکب یتبحص هی

...؟! نیسانشیم نمو امش -هگم

... میشیم انشا اما میسانشیمن :هن دنزیم دنخشین درم



... دنکیم توکس اوا یادص هکاب دهدب یباوج دهاوخیم و دشکیم یفوپ راهب

.... راهب نامام ... راهب نامام -

... دزادنا یم راهب شوغا رد ار شدوخ یلا حشوخ اب واوا دنکیم اوا هاگن راهب

... دنزیم کلپ روابان و دنکیم واوا راهب هاگن زاب یناهد اب درم

... دوریم اوه و دوشیم دود شتاروصت مامت

... دشاب ردام رتخد نیا دشیمن شرواب ال صا

... تشادن ینس ال صا

!!!... نیشاب هتشاد هچب دایمن نوتهب ال -صا

ارهب درم هاگن هک دنزیم ینیریش دنخبل اوآ روضح اب رابنیا و دنکیم شهاگن طقف هریخ راهب

... دشکیم شلا بند

... متسه مراهب نامام رتخد تفگ:نم یسخت هکاب دماین ششوخ چیه درم فرح زا اوآ اما

... دسوبیم ار اوا تروص و ددنخیم دنلب راهب

راهب هک یا هظحل و درذگیم شنهذ زا هک یروجان رکف و دنکیم راهب هاگن صیرح زاب درم

... دوشیم بذعم ، دنکیم سح ار فیثک هاگن نا قرب و دنیشنیم درم هاگن رد شهاگن

... دروا یم نییاپ ار واوا هدرک روج و عمج ار شدوخ

... دنکیم تسرد ار ششلا

... دنکیم همزمز ار راهب مان بل ریز و دنکیم راهب هاگن اورپ یب درم اما

دایم... تابیز تروص هب تیاهن یب تمسا ... راهب ... راهب -

... دوشیم دب حشلا راهب

. دوشیم لیدبت درفم هب عمج زا

... دنکیم رطخ ساسحا

.. دسانشیم ار اههاگن نیا

... دریگیم ار شدوجو رسارس یمشخ

نزب...!!! گنز مهب همرامش :نیا دریگیم شفرط ارهب یتراک درم

اههاگن لیبق نیا زا رفنت و صرح ورپ هتفر درم تمس اوا روضح نودب و دریگیم شتا راهب

هب نوچ یرتمک روخش ال زا وت ...!!!اما هراوخ رادرم هیچ؟! شتفص روخش ال ینودیم : دیوگیم

هک یفیثک ردقنوا وت اما هنکیم باریس و شدوخ اه الهش نومه رس وباالی هرادن یراک اه هدنز

... ینکیم داجیا تمحازم یراد مهزاب مچب دوجواب یتح



و هتفرگ ار راهب یوزاب ینابصع درم هک دوریم یوال تمس و دریگیم ار اوا تسد هلصاف بال

... دنزیم راهب شوگ هب یلیس

... درکیم مارا ار شدوخ یروط کی دیاب و دوب تخس یلیخ یلیخ شیارب نیهوت نا باوج

... دنکیم هاگن درم هب تام راهب

... سومان یب تفاثک -

دهاوخب ات درم و دوشیم درم ریسا شتسد زاب هک دهدب درم یلیس باوج ات دربیم ارباال شتسد

دتفا... یم نیمز یور ندش ولت ولت واب دروخیم شتروص هب یا هبرض دنک یراک

... دنکیم ریما هاگن تشحو اب راهب

دوب... هدش هتخورفارب و خرس مشخ زا شتروص هک یریما

یلع ینک...؟!هبوالی دنلب نم نز یور تسد هک یدرک مخت یروطچ زیچ، همه یب هدازورح -

... مرازیمن تدنز و تمشک یم

... دنزیم ار وا یمحر چیه نودب و درم یور دوشیم ومخ دنزیم درم هب یا هبرض دگل اب

. درکیم هیرگ طقف سرت اب اوا

.. دتفیب ریما ندرگ هب شنوخ و دریمب درم دیسرتیم راهب

... دیسرت

دتفا... یم سامتلا وهب دریگیم ار ریما یوزاب و هتفر ولج

... دیمهفیمن چیه ریما اما

!!!... ریما ... شیتشک ادخ، ور وت ریما -

دننک... کمک هک دهاوخیم اهنا زا درم ود ندید اب ناهگان هک دهاوخیم کمک و دنریم غیج

دنک.. ارخیلا شصرح مه زاب دهاوخیم ندیشک ناشن طخو اب ریما و هدرکادج روزاب ار ود نا

تازع وهب تنن یدش خالص نکن ...رکف فرش یب سومان ...یب منکشیم و تتسد ، تفاثک -

!!!... مورح مخت و یضوع ینزیم یلیس ... ینزیم نم سومان هب تسد ... منوشیم

یکی و دندرب میخو عاضوا هب یپ هدما شیپ عضو اب دندوب هدمارد درم نا تسود هک اه نا اما

هنادنمشهاوخ ینحل واب دزگیم بل ساالیر یلع ریما نتخانش واب هدما ولج یجان درم ود نا زا



... دیشخبب ساالیر یاقا : دیوگیم

یتشادن اتسود نیا زا یکلم یاقا : دیرغ یدنلب یادص واب شتخانش هلصاف بال درم ندید اب ریما

هنک... دنلب مدرم نومه سومان یور ومه شتسد و نشب مدرم سومان محازم هک

شتمدخ هب مدوخ ... ماوخیم رذع نم تسامش اب :قح دیوگیم هدز تلا جخ و نازیر قرع درم

... مسریم

و دریگیم ار راهب تسد و دنزیم لغب ار اوآ و تخادنا یکلم یاقا هب یدب هاگن ریما

امش و مدیم شداوناخ لیوحت شا هزانج دعب هعفد یلو دنوم هدنز و دروا شناش و رابنیا : دیوگیم

ضرعم رد مه وت سومان نوچ نوریب زادنب تیگدنز وزا مدا نیا هک منکیم نوتهب تحیصن هی

... یناد دوخ هگید ... هرطخ

درک... خیلا راهب تسد چم رد ار شتینابصع و صرح

دوب... هدرکن شوگ ال صا راهب و دورن لحاس هب وا نودب دوب هتفگ

مشخ زا هدز دید ار شنز نت درم نیا درکیم سح یتقو وحلا دوب هدش مارا یمک هزات

... دشکب ارمه شدوخ یتح تساوخیم

... درابیم شیور رسو زا مشخ

بابسا واب قاتا لخاد یریم : دیوگیم وا هبور شیراددوخ همه واب هتشاذگ نیمز یور ار اوا

... منزب فرح تنامام اب ماوخیم نوچ این نوریب و ینکیم یزاب تاهیزاب

. دوریم بقع یمدق سرت زا هاگادوخان راهب

... دوریم و دهدیم شوگ ار شردپ فرح ریز هبرس اوا

قافتا اب وحلا درک اولب روط نا فرح کی هکاب ارچ ... تشاد ریما شنکاو زا یرتدب سرت

... درکیم راتفر رتدب متح روط هب زورما

. ددرگیمرب راهب تمس ریما

... دشیم هدید حوضو هب راهب سرت

دنک رارف تساوخیم و هتفگ نیه سرت زا راهب هک درادیم رب راهب تمس یدنلب مدق هرابکی هب ریما

. دوشیم ریما تسد ریسا شیوزاب هک

. دریگیم شتروص یولج تسد دوخ زا تظافح یارب راهب هک دوشیم مخ صرح اب ریما

... دنکیم راهب هاگن هکوش ریما

... دناسرتب ار راهب روطنیا هکنیا هن دنزب فرح تساوخیم طقف وا

دوب. هدروا دوجوب شدوخ ار سرت نیا هکارچ دوب ینابصع شدوخ تسد زا

. دریگیم شوغا رد ار وا شیتحاران مامت اب ریما و دنزیم قه راهب



دوب هک هچره دوب،اما هتفر لحاس هب یروخاوه کی یارب طقف ووا درادن یریصقت راهب دنادیم

دنک... دنلب شنز یور تسد درم نا یتفاثک هب یمدا هک دوب هدما درد هب شتریغ

دنک. دودحم ار راهب تسناوت یمن وا اما تساهمدا نیا زارپ هعماج تسنادیم

، دناسرتب شدوخ ارزا راهب تسناوت یمن

دنک... تینما ساسحا و دهاوخب شدوخ رطاخ ارهب وا دیاب راهب

مدوخ دعب ورن لحاس اهنت مدوب هتفگ تهب اما یرادن یریصقت مهجوتم ...!!نم راهب شاب مورا -

... یدرک ور تدوخراک مفرح هب یهجوت چیه یب وت اما ، تمربیم

مدوخ وت یمک متساوخ طقف نم : دیوگیم شرابکشا نامشچ واب دوشیم ادج شا هنیس زا راهب

یدوز نوا هب حبص مدرکیمن رکف منکو سح رتشیب یمک اجنیا دازا یاوه واب تذل نوا و مشاب

و.... دموا درم نوا هک متشگیمرب متشاد هنک...نم ودما تفر اجنوا یسک

تیمها مفرح یارب لقادح ماوخیم تزا اما مشکب شیپ ورادن یچیه فرشیب نوا ثحب ماوخیمن -

مفرح دیابن مه وت اما مشاب هتشادن تاهاب یراک ات منکیم لر وتنک مدوخ مراد یلیخ ... یشاب لئاق

.... مینودیم رتشیب اهدرم ام ور ازیچ یضعب ... یریگب هدیدان و

... دوشیم ادج راهب وزا دنزیمن یفرح رگید دعب

... درکیم لر تنک ار شدوخ هک دوب مولعم شخرس نامشچ زا دنکیم شهاگن تام راهب

تفر. مه رد شیاهمخا هشیش نتشادرب واب هتفر تنیباک تمس ریما

... دنکب تسناوتیمن مه یراک اما دوب رازیب یرامرهز نا زا

راهب یور تسد هک دوب یدرم لوغشم شرکف و دیشکیم راگیس و دربیم ارباال کیپ کیپ ریما

دوب. هدرک دنلب

... دشکن سفن رگید ات دریگب ار درم سفن تساوخیم

هقبط تمس نیمه رطاخ وهب تشادن ار ریما حلا ندید تقاط دوب شیولگ رد هک یضغب اب راهب

.... تشاذگ اهنت شناشیرپ نهذ و رکف اراب ریما و تفر اوا شیپ باالو

*******

دوب.. بوخ مه زاب قافتا نا دوجو اب ناشرفس

دوب... هدیدن ار ایرد هکاتهبحلا یراهب یارب لقادح



دوب.... هدرک رت یندنامدای ارهب رفس نیا راهب یاه یربلد و ناشیاه هقشاعم

دوب. ربخ یب زونه راهب هک دوب یترامع هب ناشندش توعد اب نامزمه ناشتشگزاب

راتفر اهنا دیسرتیم اما دوشیم هارمه ابوا دهاوخب هک اجره و درادن یلکشم راهب تسنادیم ریما

، دنشاب هتشاد ابوا یدب

و دیدهت و هناخ هب ناشندش دراو روط ونا دندوب هتشاذگ اج راهب یارب هک یا هرطاخ نوچ

بیسا شحور اههب تدم ات یلو دوب ربخ یب شدوخ دنچره هک یا هچب طقس ودعب راهب سرت

دوب.... هدناسر

یهاگ هنارت اما دندشیم هدید رتمک و دندوب ناشیسورع مسارم تاکرادت رد نانچمه دازهب و هنارت

. درکیم فیرعت شیاهراک زا تایئزج مامت واب دزیم گنز راهب هب

. دندزیم هرمزور یاهفرح مه یهاگ و دندوب یزپشا لوغشم موناخ هرهاط و راهب

... دشیم اهنا هدنخ ثعاب و تخیریم نابز و درکیم تنطیش اوا یهاگ مه طسو نیا

!!!... یسخت کجورو -هچ

... هگیم ینوبرهم ،اب شامخا نوا هناب هتبلا هگیم مه نیورش اقیقد : دنکیم زان اوا

دوب. هدزن فرح ریما اب راهب و نیورش یمیمص هطبار هب عجار مه زونه و دنکیم مخا راهب

... دیسرتیم شیاهسرت زا راهب

و یمسج ظاحل زا دیسرتیم نیورش هب اوا یگتسباو ندید اب وحلا تفر امغی هب هک یکدوک زا

... دنیبب همدص یحور

...؟! هشیم شرس یچ ومخا نیا هخا : دیوگیم اوا هب مخا اب راهب

یوت هزات هدلب ور یچ همه نیورش : دیوگیم نیورش زا عافد ورد دنکیم مخا بقاعتم مه راهب

... هنکیم کمک مهب مماهرعش ندرک ظفح و یشاقن

طقف متشادن یدب روظنم هک دیا:نم یم رب ییوجلد ددصرد رابنیا و هدرک بارخ هک دیمهف راهب

و نم شاب نئمطم و یسرپب تاباب ای نم وزا وساالتت دیاب ووت سا هچب زونه نیورش متفگ

... مینکیم تارب یراکره هک میراد تسود ردقنوا تاباب

... دوریم ورف رکف رد اوا

. تشاد تسود ار راهب تبحم و دنخبل

و دنزیم اوا یناشیپ رب یا هسوب و هدرک هدافتسا تصرف زا اوا تام تروص ندید اب راهب



هک یچره ووت میتسه وت زیچ همه تاباب نمو اما هشاب تسود هی هنوتیم طقف نیورش : دیوگیم

نمو اما هنکب تهب ولوچوک کمک هی هنوتیم طقف نیورش ... نیورش هن یاوخب ام زا دیاب یاوخب

مگب تاباب هب یتساوخ مزا هک ییونایپ لثم اقیقد مینک... تکمک مینوتیم رتشیب میگرزب نوچ تاباب

هی هدش رارق هزات ... هرخب تارب تصرف نیلوا رد داد لوق تاباب و هرخب تارب و شدیفس هی

هدب... دای تهب لماک هک هریگب مه یبرم

. دیشخرد اوا نامشچ

تفگ... ییاروه و دنابوک مهب یتسد هدز قوذ

درک. هسوب رد قرع ار راهب تروص

... دشاب اوا یارب یبوخ ردام ات درکیم ار شدوخ یعس تشاد شیاهدوبمک و یدلبان مامت اب راهب

یتسرد ارهب ووا دوب ناشرسپ هب ناشساوح مامت مه شردپ و ردام و دوبن یدب رسپ نیورش

دیاب و دشاب یسک هتسباو اوا تساوخیمن و دوب هشیمه شیاهسرت و راهب اما دندوب هدرک تیبرت

ارهب اهنا مه طیارش نیرتدب رد یتح اوا ات دادیم ناشن اوا ارهب ریما و شدوخ تبحم ادتبا

دهد. حیجرت نارگید

****

هب شرگید رس و دشیم لصو زانهب هب شرس کی هک یدازهب اب ندرک ود هب یکی زا هتسخ ریما

. دنکیم رایتخا توکس رذا و فالیح

ییاج زا مه اقیقد ... یتفیبرد نوشاهاب یاوخب وت هک ننیا زا رتفرشیب اهنوا رادرب تسد ریما -

... هنکن روطخ تنهذ هب یتح هک نشیم دراو

هبحلا نم نرازیمن و نراد مرک نوشدوخ اما مدرک نوشلو بصم ال نم یمهفیمن ارچ دازهب -

... مشاب مدوخ

... هنکب و شدوخ راک سیلپ رازب و هدن لحم -وت

ردپ گس داریه نوا مگیم مراد یباسح ....!درم ااامنکیم سیورس و تنهد منزیم دازهب -یاو

... شمشکیم هسرب شهب متسد هگا هک هزیریم مرک هراد

... دنکیم هاگن ریما هب رظتنم و دوشیم تکاس رابنیا دازهب

دوب... شمارا هکطبلا یریما یارب دوب، تخس شنتفگ ناوت اما دمهفیم ریما

هدش...؟! یچ -هگم



!!!... هروخیم یدابز هوگ هراد طقف یچیه -

...؟! یهوگ هچ اقیقدو -

ردپ....!!!! گس ، فرشیب هدرگیم راهب بندلا هراد -

. دسریم ششوگ هب واوآ راهب یادص ورس دوشیم هک هناخ دراو

دوب. مرگ شا هناخ

اراب نا دوبن رضاح دوب، ربکت و رورغ هچره زا رود هب دزیم جوم شنورد تیمیمص افصو

دنک... هضواعم یتورث چیه

. دنیبیم وگم وگب حلا رد ار واوا راهب و دوشیم سنلا دراو

اما دنکیم شباجم ندز فرح اب دراد مه راهب و هتشاذگ راهب باصعا یور اپ شرتخد دراد متح

دوبن. راکهدب اوا شوگ

. دوریم ولج و دنزیم دنخبل

... دندشن شروضح هجوتم مادک چیه

-سالم...!!!

. دوشیم رت ظیلغ شمخا ریما ندید واب دوشیم هجوتم رتدوز راهب

ترتخد نیا ایب ناج ریما : دیوگیم ، دهدب ار سالشم باوج هکنیا نودب و دنکیم دنت مدق وا تمس

مگیم یچره !!!... هدرک منووید ادخ ...هب نیورش ، نیورش هگیم یه ، هریمن ششوگ یوت فرح

... متفرگ ماسرس ادخ یاو ... هریمن ششوگ یوت فرح ، هشگرزبردام شیپ تسین نیورش هچب

... دنکیم شکرتخد فوطعم ار شهاگن ودعب هدرک هاگن ینابصع راهب هب جاو و جاه ریما

... دنکیم شهاگن یضار دوخ وزا سخت شکرتخد

... دوشن وررپ شکجورو ات ددنخن دنکیم یعس اما دریگیم شا هدنخ

... دوریم ولج

...؟! هینابصع تتسد زا تنامام ارچ هدب حیضوت امش اموناخ موناخ -بخ

!!!... ووووخ هدش گنت نیورش هساو :ملد دنکیم ضغب اوآ رابنیا

ینهپ دنخبل واب دیا یم اوا رانک و دنزیم یتسج لبم یور زا راهب ، دنزب یفرح دهاوخیم ات ریما

شوخ مه یلیخ ... ییاباب و ووت نم ... یزابرهش تمیربب یاوخیم : دیوگیم شنابل یور

سکع نوشکسورع واب یتشاد تسود و شازتیپ هک ییاج نومه میریم مبش ... هرذگیم

موه...؟! ... یتفرگ



هب یپ رد یپ هک ییاه هسوب واب هدش نازیوا راهب ندرگ زا یلا حشوخ اب دعب بجعت اب ادتبا اوا

... دیدنخیم و دزیم راهب هنوگ

رییغت نیا نوچ ، دوشیم کوکشم و دنکیم راهب هب یهاگن رفن ود نا زا بجعتم یلعریما

دوب. هدیدن راهب زا اراتهبحلا یعضوم

هتفر باال یاهوربا اب ریما و دنزیم یکمشچ راهب هک دنزب یفرح دهاوخیم و دنکیم راهب هبور

. دنکیم شهاگن طقف

. دوریم اوا

... منزب فرح تاهاب هک هشتقو : دیوگیم و دنکیم ریما هبور راهب

. دنکیم شهاگن نارگن ریما

.. دوریم ناشکرتشم قاتا تمس و دریگیم ار ریما تسد راهب

. دنکیم راهب هاگن رظتنم

... تفرگ ناج شنامشچ شیپ هتشذگ خلت تارطاخ و دوب رارق یب راهب

. دریگ یمارا یمک ات دراپسیم ریما شوغا ارهب دوخ

... دراشفیم دوخ هب مارا ار راهب شینارگن لد دوجو واب دراذگیم شرس یور تسد ریما

. دنیشنیم تخت یور و هدرک ادج ریما شوغا ارزا شدوخ و ددنبیم مشچ راهب

... دنیشنیم شرانک ریما

شیپ یراک ایهی دشیمن شتقو ،اما منزب فرح تاهاب عوضوم نیا هب عجار ماوخیم هزور -دنچ

مگب... دیاب امااالن ... دمویم

... دنکیم شهاگن رظتنم ریما

دب یاهزور زا هتفرگ ریثات ای مشاب هدش یخاالیت منم و دایب هرخسم ترظن رد دیاش ریما -نیبب

تفرگ ور شولج هشیمن ادعب هشن هتفرگ شولج رگا هک منئمطم اما ، هشاب میناوجون و یکدوک

هدب یلیخ یلیخ نم رظن زا یگتسباو ونیا هدش هتسباو نیورش هب یلیخ نم...اوآ رظن زا هتبلا

یمک ور اوا ات مدرک و منکیم ور تالمش مامت نم ریما هشب... هدافتسا وس شزا هدنیا رد هنکمم هک

یدحا چیه هب اوآ ماوخیمن ینک... مکمک دیاب مه ووت منوتیمن ییاهنت اما منک رود نیورش زا

و مدرک قیقحت نم ریما هنک... شتیامح هنوتیم هک هشا هداوناخ اهنت هریگب دای دیاب و هشاب هتسباو

شیعقاو ردام نم هک هنودیم اما هدش رپ نم اب شردام خیلا یاج مدز فرح ممداتسا اب یتح

ریما منک... یهنو رما شهب ماوخب دیاش هنکیم رکف و هرایم دوجو هب لکشم یمک نیا و متسین



دایم...نم شیپ یلکشم نیچمه نومارب هدنیا رد اقیقد و تسین االن یارب منزیم هک ییاهفرح نیا

.... نیمه هنیبن همدص اوآ ماوخیم طقف ... هشابن تسود نیورش اب مگیمن

... دوریم ورف رکف هب ریما

دوب... هدش اهدیابن و اهدیاب مامت ریگرد شنهذ

... دشیم راک اهنا یور و تفرگیم لکش دیاب هک ییاهدیاب

... دندوب تسرد راهب یاهفرح

تشاد اما دوب هدربن یا هرهب هداوناخ زا هچرگ دوب... تسرد شیاهفرح و درکیم کرد ار راهب

... دراد هگن اپرس ات درکیم شیاپون هداوناخ یارب ار شش تال مامت

ور لکشم نیا مینوتیم مه یرکف مه اب منئمطم اما منکب دیاب راک یچ و مگب یچ منودیمن شتسار -

مینک... لح مه

اما مدرک رود نیورش وزا شنهذ یمک متسنوتیم هک یدنفرت وره درگش وراب هتقو دنچ -نیا

هنک... ادیپ یلکشم اوآ ماوخیمن و الهمز یدایز نامز هسورپ نیا

تیذا و تدوخ تسین یجایتحا و مینکیم شتسرد مهاب : دشکیم شوغا رد ار راهب هرابود ریما

ینک...

هب راک ... هنکن دامتعا یسک هب شداوناخ زج هریگب دای دیاب ...اوآ تسین ندش تیذا ثحب -

یلیخ ندرک رکف و ندرک یگدنز تسرد اما مدش تیذا ردقچ هک مرادن مدوخ نوغاد هداوناخ

تخس شهب یمک دیاب ... یتسیاب شاه یشکرس یولج دیاب ریما ... هریگب دای دیاب اوا هک همهم

نم اما یشردپ نوچ ینوتیم وت اما مریگب تخس شهب منوتیمن ینک...نم یهنورما و یریگب

اباپ منوتیم نم و هرایم هانپ نم هب یریگب تخس شهب وت یتقو ماوت.... نز طقف هک یسک

... هشاب تسود کی دح رد طقف یفطاع راب ونیا منک بذج ووت مدوخ تمس وهب نوا ینویمرد

.... مینکب یرکف هکهی متفگ اما منودیمن ... منکیم هابتشا نم مه دیاش ال صا

شلد واب هریگب میمصت رکف هکاب هشاب مکحم ردقنوا دیاب نم رتخد ... مینکیم یرکف هی امتح -

یضعب هک دنچره ، تسین شدوخ و هداوناخ زا رتمهم چیه میدب دای شهب هنک...دیاب ینوبرهم

شهب لمع اب مینوتیم میاوخب ام هگا اما دننکیم یور هدایز طیرفت و طارفا یوت یلیخ اه هداوناخ

... راهب شابن تحاران وت طقف ، میدیم دای ور ندرک یگدنز هقیرط شهب شرانک ورد میدیم نوشن

نیورش مدعب ... یروخب ور اوآ صرح مادم یاوخب هک هدشن نامرد لماک زونه تیحور طیارش

مکحم نز نیگن ... نشزمرق طخ شداوناخ و هشیلا ح یگنودرم و تریغ هک هیدایهش تسد ریز

هشب... دب تسین رارق هک منئمطم ، تسا هداوناخ نیمه هچب نیورش هیا.... هتخاسدوخ و

.... همادخ زا هشب مداماد نیورش دنک:رگا یم هفاضا یخوش اب دعب



یا ههقهق شدوجو مامت اب ریما و دنکیم ریما هاگن هدز تهب شیتحاران نایم ورد هدش ادج راهب

راثن شیخوش تباب راهب هک یشحف باوج ورد دریگیم شوغا رد ار راهب رس رابود و دنز یم

.... شدیسوبیم قایتشا و ترارح هکاب دوب شیاهبل ندیسوب ، دنکیم

... دنکیم راهب هاگن و هدش ادج

... دربیم تذل و دشیم رامخ ندیسوب رابره واب دوب هداما راهب دما یم ششوخ

... درکیم شا هسوسو تشاد راهب غاد نت

... دوریم راهب یارب شلد وزاب دوشیم لا حشوخ ریما

... دنکب یراکره ناشیارب دوب رضاح و دوب واواوآ رکف هزادنا زا شیب راهب

... دشاب وا رکف دنکوهب شتخبشوخ تسناوتیمن راهب هزادنا هب سک چیه دیاش

... درذگیم شنهذ زا یرکف

دوب... ناخرهچونم توعد ، نتفگ یارب نامز نیرتهب حلا

... تشادن ندما هاتوک دصق هک یناخرهچونم

یمن یتسرد ارهب دوب هدرک توعد ترامع ارهب اهنا هک نیا اما تسیچ بندلا تسناد یمن

دنک.... مضه تسناوت

رضاح شرورغ مامت واب تخانش یم بوخ ار ناخرهچونم و تشاد رکف رد یرگید هشقن دیاش

دنک...!!! بارخ ارمه ششوخ هزاوا مانو دوبن

... هئوت رظن هب هتسب اهنوا همه اما مرازب نویمرد تاهاب ور یعوضوم ماوخیم منم ناج راهب -

اما.... مقفاوم منم هن یگب هگا ینعی

... دوشیم بوشا شلد راهب

... دوشیم هجوتم مه ریما هک دوب ادیوه شتروص رد شینارگت

وگب...!!!! ریما -بخ

ام ناخرهچونم طقف ، تسین یمهم دایز زیچ وشن... نارگن یکلا نیبب : دریگیم ار شتسد ریما

!!!... شترامع هدرک توعد ور

... دروخیم اج راهب

... دنکیم ریما هاگن روابان

... دوبن شهاگن نورد یخوش زا یا هناشن چیه

... دریگیم لکش شنامشچ شیپ هتشذگ تارطاخ یروآدای

... ددرگیمرب یلعریما تمس دوب هتسشن شنت و ناج هکهب یشزرل واب دوشیم دنلب هاگان هب

....هک... منوتیمن -نم...نم...



... دوشیم شیگتفشا هجوتم یلع ریما

دنک... شمارا ات دشکیم شوغا رد ار راهب و دوشیم دنلب

!!!... میریمن یاوخن ... میرب یاوخب ... یگب وت یچره متفگن هگم ... شاب مورا ناجراهب ... شیه -

دوبن. اهفرح نا راکهدب راهب شوگ

دما. ویم تفریم دنت رود یور شنهذ رد یملیف راون دننام تارطاخ

نز... نا یاه یراتفردب

دوب... کانسرت بیجع هک درم مشخ و مخا زارپ هرهچ

نز... نا تشز دنتو یاهفرح

... شنداتفا هلپ زا

... شنینج ندش طقس

... تشحو و سرت زج دندوب هتشاذگن راگدای هب وا یارب ار یبوخ زیچ چیه اهنا

... دیسرتیم اهنا زا وا

دوش... ور هب ور اهنا اب تساوخیمن و دیسرتیم

... دزیم فرح رفن کی واب دشیم مارا دیاب

... درکیم تروشم دیاب

... دوشن عیاض ریما و اوآ قح ات درکیم راتفر یروط کی دیاب

... دندوب شریما هداوناخ اهنا ، اهسرت و اهیدب مامت اب

... درکیم رکف دیاب

... دریگیم هلصاف ریما زا

شتسار مدب... باوج ودعب منک رکف یمک ... هشیم ... هشیم : دزودیم ریما ارهب شضغب رپ هاگن

... مرادن و شیگدامآ ال صا نم

امدا، نوا شیپ و ترامع نوا یرب یاوخن رگا راهب : دنکیم راهب تروص باق ار شناتسد ریما

!!!... همهم وت هتساوخ طقف ... ینیبن منوشتخیر ات مدیم قح تهب ، سکعرب منکیمن تروبجم ال صا

... دوشیم ناور و دشوجیم شریما تبحم همه نیا زا راهب نامشچ

ریما شوغآ رد هرابود و دوشیم دنلب کرتخد هناموصعم قه قه ، شیناشیپ رب یا هسوب اب ریما

... دیرگیم ، دنوش کاپ شنهذ زا دوبن رارق هروج چیه هک ییاه هصغ یمامت یارب و دوریم ورف



******

دوب... هناخ رد انثتسا ریما و دوب هعمج زور

هدرک بوذجم تخس ار وا شمارد و هناقشاع عوضوم هک دوب یملیف یاشامت حلا رد راهب

دوب...

ششوخ یور دوبن رارق مهزاب یتخس همه نا زا دعب هک تخوسیم ملیف رد کرتخد هبحلا شلد

ناشن ونیا دوب هدش رتشیب شیادص و همخت ندروخ تدش ملیف، ساسح هنحص ندید ،اب دنیبب ار

... تشاد راهب ناجیه زا

دوب... هدشن شرانک رد ریما نتسشن هجوتم هک دوب ملیف رحب رد ردقنا

... دنکیم شهاگن بجعتم ریما

دوب... هدش شبجعت ثعاب دوب، هدش شخپ نمیشن رد هک ییادص و ملیف ندیسوب هنحص

... دنیبب اهار همانرب روط نا اوا روضح رد هک دوبن هظح یبمال ردقنا تقو چیه راهب

... ددرگیم رب شتمس هب بجعت اب راهب هک دنکیم پتسا ار ملیفو دنکیم مخا

...؟! ینکیم نیچمه -ارچ

...؟! ینیبیم ور املیف نیا اوآ ولج ارچ : دیوگیم مخا اب ریما

هک هنزیم فرح یروج :هی دیوگیم نحل نامه واب دشکیم ریما تسد ارزا لر تنک یصرح راهب

چون... چون... هدش... یتریغ ملیف هی هساو !!حاال هدیدن مه قلح وت ور ام اوآ راگنا

.... هنکیم یزاب شا هون اب هراد موناخ هرهاط شیپ هتفر ترتخد ، یروخب ونم داوخیمن حاال

دوب...!!! مساوح مدوخ

... دنزیم یدنخشین ریما هک دنکیم کزان ریما یارب یمشچ تشپ

مه کی و نتساوخ زا دوشیم رپ شلد ، دوشیم تحار هناخ ندوب خیلا تباب زا هک شلا یخ

... یشوغا

... دوریم شلد راهب کتروش و پات ندید واب دنکیم خوسر شمسج لخاد ناطیش

... دنکیم رتکیدزن دوخ ارهب ووا دناچیپیم راهب رمک رود ار شگرزب تسد

... دنکیمن یهجوت و تسا ملیف وحم راهب

ریما : دنکیم شهاگن بجعتم و دروا یم ریما تمس شرس راهب هک دربیم شسابل ریز تسد ریما

.... اااامنیبیم ملیف مراد

قرب مه شنامشچ هک دنزیم یرورش دنخبل ملیف، لخاد رسپ و رتخد شزیمآ هنحص ندید اب ریما



هب منوتیم یراد تسود اه هنحص نیا زا هگا : دیوگیم یمب یادص هکاب دنزیم یراب ترارش

و..... شرتغاد رتو تاه مه یلیخ هزات مدب تنوشن و شیلمع ، ندید یاج

دوب... نتساوخ زا رپ هک دوشیم ریما مب یادص تام راهب

!!!... ریما -

!!!!.... ریما نوج -

یور ار شغاد ،نت شسابل ندروارد واب شدناباوخیم لبم یور اجنامه و دهدیمن تلهم ریما

... دراذگیم راهب خی نت

دوب... هدش ناجیه راچد ، دبوکیم تعرس اب راهب بلق

... دوشیم نود نود شناتسد ریز راهب نت مامت ، شنت یور ندیشک تسد واب ددنخیم ریما

دوب... باالشی ناجیه زا ناشن دنزیم راهب هک یعطقنم و وطالین یاهسفن

.... ریما -یما..

...ربب... تذل طقف... ... شیه -

... هناوید ار ووا دنکیم سمل ار راهب نت یاه یدنلب و یتسپ یمامت ریما ناتسد

و دنکیم ریما شوگ رد هک یا همزمز واب دنزیم گنچ ریما رمک هب نتساوخ دایز مجح زا

... دریگیم لکش ریما نابل یور هک یدنخبل

بل ندیکم اب ودنکیم هدامآ ار راهب ، دیوگیم هک یشاب هداما واب دنکیم راهب نت زا سابل

..... شنییاپ

***

... دنزیم تیاضر رس زا یدنخبل و دریگیم رارق ریما هنیس یور راهب رس

. دنکیم شزاون ار اهنا راو هناش و دنکیم راهب یاهوم رد تسد ریما

... دوشیم راهب نت یوب قرغ شقیمع سفن

... دنکیم تسمرس هرابود ار ریما

و هناقاتشم هک ینت یوب هب دسرب هچ ، دنکیمن رواب مه شدوخ ار راهب نتساوخ زا مجح نیا

... دشکیم وب صیرح

... درکیم عورش ییاج کی زا دیاب اما ، دیوگب ار شفرح هنوگچ تسنادیمن و دوب رکف رد راهب

مگب... متساوخ و مدرک رکف یلیخ ...نم ریما -

... دوشیم فقوتم شیاهوم یور ریما تسد تکرح



طوبرم تدوخ هب افیقد نوا و مشاب تداوناخ شیپ وت نتفرن ای نتفر فلا خم منوتیمن نم ، ریما -

هب اما مرادن یبوخ سح ال صا هدرک توعد ترامع هب ور ام تگرزبردپ هکنیا یلو ... هشیم

مرادن یفرح ...نم یمتشپ وت منودیم نوچ منک... لمحت مه ور اه نیرت تخس مرضاح وت رطاخ

خاال دیاش ... یتسین ادج اهنا زا هچدب بوخ ،هچ نتداوناخ انوا ... متهارمه یاوخب هک اجره و

ص نم رظن وهب یناخرهچونم هشیر و گر و نوخ زا وت اما هشاب هتشاد تریاغم مهاب نوتتایق

!!!!... یشاب رود تداوناخ زا هک هاوخن تقوچیه ریما ... یدرب ثرا ومههب نوا رادتقا و التب

ارهب میمصت ، ییاه تبحص رصتخم نداد حیضوت اب نیگن و دوب هدرک تروشم نیگن اب راهب

دوب... هتشاذگ شدوخ هدهع

دوب... هدرک ارعاالم شتبثم رظن ، بناوج نتفرگ رظن رد یمامت اب راهب وحلا

رد هک یکرد و مهف زا مجح نیا دشیمن شرواب اما دهدیم تبثم رظن راهب تسنادیم ریما

... دشاب شیاهفرح

گنت ناخرهچونم یتح و نیمیس یارب شلد ، شیاه ندرک یرود مامت اب یهاگ ، تفگیم تسرد

... دشیم

... تشاد ار راهب هک دوب تخبشوخ هچ وا

دوب... وا رکف ، دشاب شدوخ رکف هکنا زا لبق هک یراهب

یدش هک یدش میگدنز دراو اجک زا :وت دنزیم چپ یمارا وهب هدش مخ راهب تمس و دوشیم دنلب

نم...؟!!!! شمارا

هت هب هرابود ار هدیصقر ، هدزن ریما هک دنکیم یربلد شرس نداد ناکت واب ددنخیم زان راهب

... دنکیم ترپ نتساوخ هاچ

ینک... هداما و تدوخ هرتهب و تمروخب هگید راب هی داوخیم -ملد

... دربیم موجه و هتفرگ هناشن راهب نابل میقتسم رابنیا

دوب. هتفرگ ار شیاپاترس یدایز سرتسا

. دسرب رظن هب بوخ درکیم یعس اما

هولج بوخ ترامع لها یولج هنوگچ هک دوب نا شرکف مامت و دوب ریگرد ردقنا زور دنچ نا

دوب. هتفر لیلحت رناژشی مامت هک دنک

دوب هتسناوت یدودح ات ، دندوب هتفگ اهنا دروم رد هک ییاهفرح و هنارت و نیگن کمک اب

... دسانشب ار اهنا رودارود



دوب... رت تخس اهنا اب ههجاوم و لمع رد ، دندوب هتفگ هک یتایصوصخ و اهفرح مامت اب اما

دوب. هدرک تیارس مه شناتسد هکات دوب هتسشن یشزرل شدوجو رد

دوب. هتخادنا نییاپ رس ، ناخرهچونم نیگنس هاگن ریز ورد دنکیم تشم تسد

دوب. بوشا شلد و تشاد سرت

. تشادن هاگن نا هب یبوخ سح

... دیدیم ار شدوجو قمع ات راگنا هک دوب ذوفن اب ردقنا ناخرهچونم هاگن

. دروخیمن مج شرانک زا هظحل کی اوا

دنیشنب شراهب نامام رانک رد ات دوب نیا شحیجرت و درکیم یگبیرغ ساسحا ترامع یلا ابها

. دراذگب اهنت ار شراهب نامام دوبن رضاح و دوب هدرک تفلا خم مه نیمیس باوج رد یتح هک

. تشاد رظن ریز ار اهنا ریما

. تشادن یبوخ سح مه وا

. دهدن خر راهب یارب یلکشم ات دوب هدرک تجح مامتا شردپ اب لبق زا

دوب. هدرک دیدهت ییاروج کی ارمه نیمیس یتح و دوب هدرک ار شیعس مامت مه سابعریما

چیه هک دوبن ناشلیم باب هتشذگ نا اما دوب یصاخ تیموصعم اب هارمه شییابیز دوب، ابیز راهب

هدرک رایتخا توکس یلعریما لباقم رد ارابجا اما دنتفریذپیمن مه یرکون هب یتح ار راهب ،

. دندوب

دوب.. ناجردام دوب هتسشن شلد هب راهب هک یسک اهنت

. دندوب نا دقاف شیاه وهون هچب هک یزیچ دوب، جبلا شیارب راهب تیمولظم و راقو

رختفم ور ام بجع هچ : دیوگیم یلعریما هب ور و دنزیم شلد تعسو هب یدنخبل ناجردام

... یداد نوشن نومهب ور لیهس هراتس ونیا یدرک

هب نانچمه شیور وا هب هجوت یب مه وا هک دنکیم شرسمه هب یهاگن کانبضغ ناخرهچونم

... تسا یلعریما تمس

دوب یناجردام ، دنزب یفرح تسناوتیمن شییوگ روز و رادتقا مامت اب ناخرهچونم هک یسک اهنت

دوب...!!! شرهوش ناج و قشع هک

دوب...!!!! هدرک هدافتسا دوخ عفن هب زایتما نیا زا ناجردام اهراب و اهراب هچو

، هغولش مرس اهزور نیا مکی ، نوجردام نیراد رایتخا : دنادرگیم اپ یور اپ سکلیر یلعریما



!!!... نیتسه نم هفرح و لغش نایرجرد هک نوتدوخ

هگید ،نم نیشاب سوالتم بوخ اهامش ... منودیم ... ردام :هرا دهدیم ناکترس نابرهم ناجردام

... ماوخیمن یزیچ چیه ادخ زا

،نا دوبن ناخرهچونم لد باب هک یا هفرح و لغش زا ندیشک شیپ دزواب هیانک انلع یلعریما

... دیشک خر ارهب

. دروخیمنرب ییاج هب ندوب دب یمک

... تشاد قح اهنیا زا رتشیب یلعریما

دوب. هتسشن هنابیرغ راهب

دوب... نایع اهنا اب شندوب هناگیب ماکال هک دوشیم شناوج نز فوطعم شهاگن ریما

.... ناشدربیم و دوب هتفرگ ار شا هچب نزو تسد متح روط دوب،هب هدادن لوق رگا اما

چپ وچپ دندوب هدرب ورف مه رد رس یرگید اب مادکره و دنتشاد روضح اه ییاد و خهلا ابیرقت

... دندرکیم

. درکیم تیذا ار راهب ، راهب یور رب ناشرخاف و نیگنس یاههاگن

... دشیم باترپ یرگید زا سپ یکی امیس خهلا یاهرتخد یاه ندیشک مشچ تشپ

دوب... رت هدیشوپ و هداس اهنا لباقم رد راهب

... تشادن تقوچیه هک یگدنز قرب و قرز زا رود هب ویباالشی هداس دوب نیمه راهب

تارظن و هدرک تکرش ناشثحب یوت هرخ مهباال یلعریما و دندوب ندز فرح لوغشم نویاقا

... تفگیم ار شدوخ

. دنکیم یهارمه ار اهنت راهب ، هدیپس

یهاوخدوخ و رورغ مامت ، تفر نیب زا هک یا هچب و اضر اب شقفومان یگدنز زادعب مه وا نوچ

زاب شنامشچ شیپ یدیدج یایند و دوب هدش رتگرزب هبرجت ابنا راگنا و تفر نیب زا مه شیاه

دوب... هدش

دوبن... شلیم باب دندزیم هک ییاهفرح ال صا و دوب هدنونش اهنت راهب

هب یتح تقوچیه ، یجراخ رفس روت ایفالن هاگشیارا ،فالن نتفر کالسوناکالس نیا دمو

دوب... هدرکن مه رکف نا

!!!... هدوبن و تسین راهب هقیلس دروم اه النیا صا

ناشناردپ لوپ واب دنک یشورف رخف و دشاب شرهاظ و دوخ رکف هب طقف هک دوبن یسک راهب



دنک. ینارذگ شوخ

دوب... هدروخ شدوخ یوزاب نان وزا دیشکیم تمحز دروا یمرد هک یریلا ره یارب هشیمه وا

دننک یگدنز یرادن و رقف رد دنناوتیم ایا دنوش لوپ یب ینامز رگا اهنا هک دنک روصت تسناوتیم

ایهن...؟!

... دوشن مامت ناشیاه لوپ تقوچیه اما دنریمب دنرضاح کش یب

!!!... دیشکیم تمحز مه وزاب دوب هدیشک تمحز ندرک یگدنز یارب نوچ ، تشادن مک یزیچ وا

اب دوب هدش ابیز هنارهام یشیارآ و لمع اب لماک هک یتروص نامه اب امیس خهلا رتخد نیریش

،حاالوت یدوب هدنونش طقف ووت میتفگ نومدوخ امزا تفگ:بخ راهب هب ور هنارورش یدنخبل

... میونشب ام وگب تدوخ زا مکی

یحیلم دنخبل اب دعب بجعت اب ادنبا دوب هدروا تسد هب هک یبسن سفن هب دامتعا نامه اب راهب

ممیگدنز ماو هداس منک،نم فیرعت ماوخب اهامش لثم هک مرادن یصاخ زیچ :نم دهدیم باوج

و متقو اوآ مهاب تاقوا رتشیب و ندنوخ سرد زج منکیمن مه یصاخ راک و تسا هداس ردقنیمه

... نیمه و هناتسرامیب شتقو رتشیب هک مریما ... منورذگیم

... دننکیم هاگن راهب هب بجعت اب یگمه

هک دراد قرف اهنا مهاب ششیارا یتح هک دنکیم هداس راهب نامه هاگن ترسحاب و ددنخیم هدیپس

دوب... هدرکن هدافتسا یرگید زیچ شیتروص ورژ مشچ طخ زج

طقف هک یا هفیاط زا رود اههب ندوب هداس نیمه اب شردارب ردقچ دنک سح تسناوتیم هدیپس

ناشیاهدنخبل و دنراد قشع ، یگداس مامت اب لقادح ... تسا شوخ ، دنراد یا هدنبیرف رهاظ و رخف

... تسا لد هت زا مه

... درکیمن محر رگید سک هب یسکچیه داتفا یم شیاپ رگا هفیاط نیا

... دشخبب راهب هطساو ارهب وا شردارب لقادح ای دسانشب رتشیب ار راهب ات داتفا شلد رد

ریما ردقچ رودارود دیدیم نوچ ، تشادن کش و دربب دوخ هطلس ریز ار ریما تسناوتیم راهب

!!!... تسه راهب هب شساوح یلع

؟! یچیه ؟! یراکرس یا...؟!کالیس؟ هنوخ وت بش ات حبص ینعی : دنکیم راهب هاگن بجعت اب نیریش

هک تسه یردقنوا شدمارد مدعب منک... راک نم هرادن تسود ریما هراد... لا کشا هچ -هرا

هنک... نیمات و نومیگدنز

هرمخ وت یداتفا رس اب همولعم :بخ دیوگیم تداسح و ربکت اب نیریش رهاوخ هرهش

... مدنودرگیم اپ یور اپ منوخ وت متسشیم مدوب وت یاج منم تقونوا ... لسع



اما نیگیم تسرد اقیقد امش :هلب دیوگیم دنخبل نامه واب دربیم هرهش ردکالم صرح هب یپ راهب

!!!... نیتسین نم یاج هنافساتم

... دنکیم شتام و شیک راهب

... دوشیم خرس صرح زا هرهش

... دوشیم ریزارس شنامشچ زا کشا هک ردقنا ، ددنخیم دنلب یادص اب دعب بجعتم لوا هدیپس

دوب... هداد ینکش نادند باوج

هکاب ینکیم تارج روطچ یتپاپ ی هدازادگ :وت دیوگیم ودنت دنکیم شهاگن تموصخ اب هرهش

منوشکیچوک تشگنا یلعریما هک مراد ییاراگتساوخ هچ نم ینودیم ... ینزب فرح یروطنیا نم

وت...وت...هب...نم.... تونوا هشیمن

شرهاوخ هب ور راهب هب هنامصخ یهاگن اب مه ووا دریگیم مارا ار شرهاوخ نیریش

نک،خالقی ؟!...لو یرازیم نوشنهد هب نهد وت هک نراد یلقع و روعش ایتبرغ :نیا دیوگیم

القی...!!! هچره

دایب... نیریش یزب نهد هب دیاب فلع : دنزیم ار ریت نیرخا راهب

ورس زا سرتسا نانچ شدورو لوا زا هک دنکیم هداس رهاظ هب رتخد نیا هاگن جاو و جاه هدیپس

یا هرهش مه ،نا دنزب شین شنابز اب روطنیا شینابز یب مامت اب درکیمن رواب هک دیرابیم شیور

باختنا ار وا رذا اب طالشق زا دعب مه ناخرهچونم یتح ... تسه و هدوب یلعریما یپ شمشچ هک

دوب... هدز زیچ همه ریز یلعریما هک دوب هدرک

... دسریم رظن هب ریز هب رس و مارا یلیخ هک دننکیم راهب هاگن بجعت اب اهرتخد

مامت شا هدافا و سیف همه هکابنا دوب هدش گرزب یشوهم اب شیگداس مامت اب راهب دنتسناد یمن

... دربیم لد شیاه هزمغ و وزان تشاد تشم رد ار نادرم

یسک هک دوب هداد ناشن راهب هب شیاه ندروخ نیمز و مخز مامت اراب شیاه یدنلب و یتسپ ایند

... شنایفارطا واو نایم توافت ایند کی و دوب شدوخ هشیمه ، دشاب ششکزان ات درادن ار

... دشاب توافت یب دوب هتفرگ دای راهب

... دشاب تیمها یب نارگید یاهفرح

اب هلباقم و دوب هدیشچ شتسوپ و تشوگ اراب راگزور یمرگ و یدرس هک دوب یناسنا وا

دوب... چیه شیارب هرهش دننام ییاهمدا

دشو مامت شسرتسا لک هب دشاب رکف هتوک و نادان دناوتیم ناسنا کی ردقچ دوب هدیمهف هک حلا

... شدوخ ات دندوب وا رابتعا و لوپ هدنب شیاه هون هک دش یناخرهچونم یارب یزوسلد هب شیاج

. تشادن تسود ار ندوب اجنا

نییاپ رس ندوب ریما ردام ناونع هب بدا مسر وهب دروا یمن بات ار نیمیس هنازوت هنیک هاگن



... دنکن یمارتحا یب مه شهاگن یتح ات دزادنا یم

هب شیاصع ندیبوک اب یلع ریما توکس و نایفارطا هت ورس یب یاهفرح زا هتسخ ناخرهچونم

تداوناخ واب یدزیم فرح رتشیب :بقال دیوگیم یلعریما هب ور مهرد یاه مخا نامه اب نیمز

...؟! یراکهدب مه یزیچ راگنا حاال ...اما یدنورذگیم یرتشیب تقو

. دنزیم نوخیبش ینافوط شلد ورد دوریم ود نا بناج راهب هاگن

امش یهتنم تسین یدیدج زیچ نیا ، مدوب یروطنیمه هشیمه نم گرزبردپ : دنزیم دنخزوپ ریما

... نیدرک تشادرب هابتشا

ذفان هاگن نامه اب دنکیم لر تنک ار شدوخ اما دنکیم غاد یلعریما ندز دنخزوپ زا ناخرهچونم

... میشب انشا تنز اب رتشیب مکی داوخیم ملد هنم...اما زا هابتشا دیاش : دیوگیم

هک دوب ینافوط نامه ناشن ریما هدش تشم ناتسد و تخیر ار شرهز ناخرهچونم هرخ باال

دوب... هدش داجیا مه ریما نورد

وهب دوب هدرب ثرا هب ناخرهچونم دوخ زا هک یرورغ ، ریما فعض هطقن یور نتشاذگ تسد

... دشاب کانرطخ تسناوت یم شگرزبردپ هزادنا

... دوشیم هتفشا ریما

... دوشیم رت نهپ نیمیس نابل یور هنایذوم دنخبل و دروخیم اج سابعریما

یلعریما هب رظتنم و دنادرگیم اپ یور اپ تخادنا ریما هب هک یا هیانک زا یضار ناخرهچونم

... دنکیم هاگن

... دنکیم هاگن ،هبوا دربب ار شریما یوربا تسناوتیم هک یعوضوم تباب دوب سپاولد راهب

... دورب نیب زا ریما رادتقا تشادن تسود اما دوبن مهم شدوخ

کچوک زج تشادن یسرت اباو زیچ چیه زا دنکیم ناخرهچونم هاگن طقف مشخ زا رپ یلعریما

دوب... اردلب ناخرهچونم نابز هنرگو ، راهب ندش

!!!... نیشاب قاتشم ردقنوا مدرکیمن رکف : دشاب مارا دنکیم یعس

... هیبسن و لصا و هداوناخ هچ زا ما هون نز منودب دیاب هرخ -باال

.. ددنخیم صرح اب یلع ریما

دنک...؟! هچ تشاد دصق درم نیا

نوخ هک یروط ،هب دناربیم ، هدنرب یریشمش دننام یلعریما ، یفرح ره نتفگ تسناد یم

... دنزب نوریب



!!!... مراذیمن یسکره یور تسد نم نینودیم یسکره زا رتهب هک امش دیا: یمن هاتوک ریما اما

!!!... مسانشیم یسکره زا رتهب ماو هون هقیلس -نم

!!!... نتسین عالمقی وزج یا هرذ نادناخ نیا یارتخد هک نینودیم منیا -سپ

هشب هفیاط نیا دراو هنوتیمن یسکره هک ینودیم بوخ مه :وت دباسیم نادند ناخرهچونم

رگا... اصوصخم

تلا جخ اعقاو : دوشیم دنلب ، شرسپ و نزردپ نیب هک یلئود زا یصرح و هتفشا سابعریما

هرادرب ربت یسکره هکنیا هن هشب ظفح دیاب اه تمرح ، یزیچره زا ادج هفیاط نیا یوت ... هروا

هدش گرزب ردقنوا منم رسپ و هشب تسد هب تسد هک تسین کاال رتخد شا...نیا هشیر هب هنزب

سکره .... مراد لوبق مسورع ناونع هب وراهب منم هنک... باختنا شدوخ و شیگدنز کیرش هک

زا مریما و امش نیب تمرح ماوخیمن نم ناخرهچونم ... هریگب میمصت شدوخ یارب شدوخ هدازا

هرب... نیب

... دنامیم زاب تحارص نیا زا همه نهد و دنزیم مکحم ار شفرح

... دوشیم لا حشوخ تیامح نیا زا یلعریما

... تسه و هدوب شتشپ هشیمه شردپ

... دوشیم یراج شنامشچ زا کشا ، شرهوش یاهفرح زا هکوش نیمیس

. درکیمن قحان ار یقح تقوچیه اما دوب شقشع نیمیس دوب تسرد

راهب ارهب شصرح رپ هاگن مهاب شرهاوخ و دوشیم رود اجنا وزا دروا یمن تقاط نیمیس

.... دوشیم ناور شرهاوخ رس تشپ و دزادنا یم

!!!... سابع متشادن عقوت تزا : دنکیم سابعریما هاگن مه رد ییاه مخا اب ناخرهچونم

مراد تسود نوچ نرتمهم مارب یزیچره زا ماه هچب ...؟! مشابن ماه هچب تشپ هک نیرادن عقوت -

شباختنا و شرسپ تشپ مه وا هنرگو هنکیم هابتشا مه نیمیس ... نشاب لا حشوخ هشیمه

!!!... دنومیم

!!!... هدرک ینکشوبات ترسپ : درغیم مکحم شیاصع ندیبوک اب ناخرهچونم

اما امش مه منودیم نم مه هک تسه یزیچ نوا تیعقاو اقیقد و هتفر شلد یپ اما هن ینکش -وبات

هدنب هی نیاوخب و نیتخادنا ار هک یا هرخسم یمهرود نیا ... نینک شومارف نیراد یعس امش



!!!... سرتب ادخ مشخ زا ناخرهچونم ... دایمن شوخ ور ادح ، نیبوکب مه رد ور مولظم یادخ

... دوریم نوریب و دنامیمن رگید سابع ریما

یزاب راهب یشوگ اب اهنت شدورو هظحل زا هک ییاوآ یتح دندوب تریح و تهب رد ناگمه

... درکیم

هراپ راسفا یلعریما دور، شیپ رتشیب رگا تسناد یم ششورخ و صرح مامت اب ناخرهچونم

... دنکیم

دوبن... دب نتفرگ مشچرهز یمک

هچب و نیمیس ال صا دوب... یرگید زیچ سابعریما اما نتشادن ندز کیج تارج شیاهرسپ

هزات هک یزار ... دادیم شرازا شندما و راهب اما دندوب زیزع یرگید روط همه زا یادج شیاه

ار ششتا زا یمک زار نیمه و دنک ور وریز ار راهب یگدنز تسناوتیم دوب، هدرک فشک

...؟! دروخیمرب ایند یاجک هب دنک ار راهب گرم یوزرا رگا ایثمال دناباوخیم

، تشادن ار ناشا هنارگ شنزرس یاههاگن بات راهب

درک... یلعریما هب یتقاط یب هاگن

راهب تسد اوآ، ندرک لغب اب یظفاحادخ نودب و دوشیم دنلب نتفر دصق اب هتساوخ ادخ زایلعریما

... دوریم نوریب اجنا وزا دریگیم ار

... دنکیم هیوصت ناخرهچونم اراب شباسح شعقوم هب

دوب..... یزیچره زا رتمهم شسرت ندرب نیب وزا راهب ندرک مارا عفال

. دراذگیم نابرهم یاپ یور رس مارا

. دکچیم شنامشچ هشوگ زا کشا

. دناوتیمن ، دشاب مارا دهاوخب مه ردقچره

... تشذگ دب ترامع نا رد زورید

. دوریمن شرطاخ زا هظحل کی نیمیس و ناخرهچونم هنازوت هنیک هاگن

. دوشیم ناما یب شبلق شبوک

دوب... هدرک رتدب ار حشلا ناجردام زیگنارب محرت هاگن

دش... داش سابعریما تیامح زا شلد یا هظحل

... دندوب هدما شغارس هکهب یفلتخم یاه سح زا دوب رپ

دوب... هتفر ورف شییاهنت الک رد هرابود

... درکن مک شبلق ینیگنس زا یدرد مه نابرهم شیپ ندما یتح ، دادیم شرازا ییاهنت

دننک... شتیامح هک تشادن یا هداوناخ

ایند...!!! همه روگ دیوگب و دنزب یخیلا یب ارهب دوخ هک دوبن اتود یکی مه شدرد



... دشکیم ها

تدرد یداتفا زور حلاو نیا هب زاب هک هدش یچ ! رتخد و تمغ منیبن : دیوگیم هنازوسلد نابرهم

...؟! منوج هب

حاالهک هنوتیمن یسک ارچ همه... مشچراخ مدش هک ینم ندیرفا زا هتساوخ یچ ادخ نابرهم -

هراد روجدب ادخ ،اما نابرهم مدوبن مسق شدوخ ،هب مدوبن ادخ دب هدنب ؟!...نم هنیبب ور متخبشوخ

... وریما و اوآ یتح مرادن ور یزیچ چیه تقایل نم مدیمهف ترامع یوت زورید ... هبوکیم ونم

... دنکیم شهاگن هصغ اب نابرهم

دوب... یندشن عطق راهب یاهکشا

... درادیمرب نابرهم یاپ یور ارزا شرس

... دنکیم نابرهم هاگن روابان

سح هک درکیم هاگن مهب یروج ریما گزبردپ هن...؟! هبوخ زیچ همه تقونوا ، مشابن نم -هگا

نم رطاخ هب ریما ماوخیمن نم ...اما درکن مماگن ال صا هک ریما ردام ملا...!!! غشا هکیت هی مدرکیم

هدب...؟! شداوناخ اب مدا هگم ال ...صا هتسیاب شداوناخ یور وت

و یسک یب هب مدرک تداع اما،نم سانثتسا نم هداوناخ :بخ ددنخیم شدوخ فرح رخا هکیت هب

هراد... و شردپ تیامح هک دنچره هنک تداع دیابن ریما ،اما ییاهنت

ینودیمن نابرهم تفگ... شدوخ هراد... تسود نمو شاباب ، دموا مشوخ :اما ددنخیم درد جوا وت

... مسوبب و شاپ و تسد مرب هظحل نوا متساوخیم ال مدش...صا لا حشوخ ردقچ

روطچ ور یا هدقع نم نابرهم : دیوگیم شجنر زا هتفرگ ییادص واب دریگیم جوا شقه قه

شاک هنک... یراک هنوتیمن سکچیه هنک... یراک هنوتیمن نیگن ... مریگیم شیتا مراد هک منک نومرد

یلا حشوخ و شیتخبشوخ یارب مدوبرضاح هنرگو هدیمن هزاجا ریما ... مریمب شاک ... مریمب

...اتحاال نیمه طقف ، داوخیم نمو هگیم ریما اما مگیمن غورد ینودیم مشب... ادج شزا شداوناخ

ال ...صا مشقشاع و مراد شسود ردقچ مگیم شهب نم اما نتشاد تسود یتح هدرکن قشع زاربا

هنک...؟! یگدنز شسفن یب هنوتیم مدا هگم

دوب. بوشا شلد نابرهم

... دیرگن کرتخد هایس تخب یارب ات دوب هتفرگ ار شدوخ یولج

... دسرب شداد هب شدوخ ادخ

نم مدعب هنک... باختنا و شداوناخ شدوخ هنوتیمن هک ؟مدا ینکیم ترگج هب نوخ ارچ ردام -

و شهاگن مدید، لمع یوت اما هرایمن فرح یوت هتسرد ، هراد تسود ردقچ یلعریما هک منودیم

وریما نوچ !!! یتخبشوخ ...وت تسین دب ندوب هاوخدوخ هراد...مکی تسود مگیم هک مزیزع مدید

وت مدعب ، هدرک هک هنک جاودزا هتشاد تسود شدوخ ، تسین هک هچب ریما نم رظن هب مدعب ... یراد



یراد هک ور یتخبشوخ ردق هک وشاپ ... ردام و شاپ یچ؟... هک یدز کربمغ یتسشن اجنیا

الزا نک...صا ظفح و ترهوش و شاب هاوخدوخ مه ...وت تدوخ زج تسین مهم سک ...چیه نودب

هگن ور فرط ات ندروا یم هچب هی هشب مکحم نوشاپ یاج هکنیا یارب میدق زا یونشیم نم

... نکب وراک نیمه مهوت ، نراد

... دوریم شدای نتخیر کشا هظحل و دنکیم نابرهم هاگن تام راهب

... منکیم لدودرد مراد مدموا مرسریخ نوج نابرهم -

هداوناخ یگیم یدموا ، هتتشپ ترهوش یشاب لا حشوخ هکنیا ضوع ردام هگید یگنخ -بخ

یارب مزاب یدیگنج هک ییاهلا س مومت لثم وشاپ مزیزع ... راصیب نوا هداوناخ فالن، مدوخ

و هداتسرف تارب وریما هک هتشاد تسود وگب،ادخ رفک نیشن مه اجنیا ملگ... گنجب تاپون یگدنز

نم هک ینک روک و تدوخ مه یروخب نمو خم مه یکلا اجنیا نیشن هراد...سپ و تاوه ردقنیا

هک منکیم تهب ور هبرجت و تحیصن هی ...سپ تسین شوت یزیچ چیه مدید و متفر هارو نیا

!!!... تقشع یتح نکن دوبان ور تدوخ یسک رطاخ هب تقو چیه

. دنکیم نابرهم هاگن هریخ هریخ روابان راهب

دوب. هدیدن هنوگنیا ار وا اتهبحلا

هدیدن اهار النا صا ووااتهبحلا دنتفرگیمن شزا یغارس شیاه هچب هک یا هدیشک رجز نز

دوب...

دوب... هدش لدود

دوب دجلا رد شدوخ اب شدوخ رگید فرط وزا دوب تسرد فرط زا کی زا نابرهم یاهفرح

ار راهان کرادت دشات قحلم نابرهم هب یلح هار ندرکن ادیپ و شدوخ ندیمهفن اب رخا و

... دننیبب

*************

... دزودیم راهب نهاریپ ارهب ششکرس هاگن یلعریما

... دیرخ راهب یارب و دیدنسپ هلصاف هکبال دوب هدید نیرتیو تشپ ار نا شدوخ

ییاهوم و داد شدوخ هب زان مه یمک دش رهاظ ریما یولج یتقو و دیشوپ عقوم نامه مه راهب

یور یشک لت رخا ورد دوب هتشاذگ شیامن ضرعم رد زاب ار دوب هدرک یاهالت ادیدج هک

دوب... هدش تس شنهاریپ هکاب تشاذگ شیاهوم

... دوشیم دنلب نا نداد باوج یارب و دروخیم گنز ریما نفلت

سنجدب دوب، نوتراک ندید لوغشم هک اوا هب هاگن اب ودعب دزادنا یم ریما هب یهاتوک هاگن راهب



... ددنخیم هنا

... دشاب مشچ رد اقیقد ات دربیم ارباال شیاه هنیس یمک و دنکیم رتزاب ار شنهاریپ هقی

... دوریم دوب، ریما رانک هک شا یشوگ نتشادرب هناهب هب ودعب دربیم تشپ ارهب شیاهوم

دتفا... یم هبوا ریما مشچ هک دوشیم مخ

... درادیمرب ار شا یشوگ ودعب دنزیم شا هنیس هب یتسد هنایشان و دمع زا راهب

... دزادنا یم ریما هب یزان و یلا مجا هاگن

... دوریم باال بجعت زا ریما یاهوربا

... دنیشنیم شنابل یور راهب یزاب نیا زا یدنخبل دعب

... دنکیم هجوت بلج راهب هک دوبن لکشم شندیمهف

... دریگیم قمع شدنخبل

دوب... هداس مه شیاه ندرک یربلد یتح

... دهدیم شلد هب لد

... دنکیم عطق ار نا یرسرس و تسا ترپ نفلت زا شساوح لک هب

... دوشیم ریما تسد ریسا شیوزاب اما دورب دهاوخیم راهب نامزمه هک دوریم راهب فرط هب

تیاده سنلا تشپ ارهب راهب و دزادنا یم شرمک رود تسد رابنیا و دنکیم اهر ار راهب یوزاب

... دنشابن اوآ دید ضرعم رد ات دنکیم

... دنکیم شهاگن بجعتم راهب

؟! ینکیم راکیچ ریما -

... دنزیم نوریب لماک شیاه هنیس زا یکی هک دشکیم رت نییاپ ار راهب سابل دنب

... دنزیم نا هب یا هسوب و دوشیم مخ

... دوشیم نییاپ باالو راهب هنیس هسفق

... ددنخیم زاب ریما

... دراذگیم شبل یور وبل دنکیم هدافتسا راهب یترپ ساوح زا

ندرگ دنب ار شناتسد نداتفین سرت زا راهب هک دنکیم شدنلب برض کی وهب هتفرگ ار شرمک

.... دنزیم هرگ ریما رمک رود شیاهاپ و دنکیم ریما

روضح یتح و دوبن ناشدوخ تسد شندرک اهر رگید هک دوب یناجیه و قشع رس زا یا هسوب

... دندوب هدرک شومارف ارمه اوا

... دندشن اوا ندش کیدزن هجوتم یتح هک دندوب قرغ ردقنا

... دنکیم ناشهاگن بجعتم یدنخبل اب دعب بجعت اب لوا اوا

... دنرپیم اج زا ودره هک دیوگیم یدنلب نیه

ندیسوب بسانم یناکم ره نینودیمن اهامش : دیوگیم یسخت واب دنکیم اهنا ارهب شتشپ عیرس

... نینکیمن تاعارم نم یولج و تسین



... دنکیم تسرد ار شسابل و دزگیم بل هدز تلا جخ راهب

یدرکیم کرت ور هنحص دیاب یدش هجوتم هک امش : دیوگیم ودعب دنکیم شکرتخد هاگن اهنت ریما

ینک....!!! نوماگن و یتسیاو هکنیا هن

...؟! سامش هب متشپ نینیبیمن ، مدرکن هاگن -نم

دور... یم رد راهب

بلج :هچب دیوگیم ششوگ یوت و دزادنا یم شرتخد یاپ ریز تسد و دوریم ولج ریما اما

وشن...

... ددنخیم زیر اوا

..؟! یدیم مهب یلوق هی

:یچ؟! دنکیم رکف اوآ

وت یریم ای ینکیم کرت ور لحم عیرس ینک، هاگن یتسیاو دیابن ، یدید اهنت ور ام عقومره -

... دیشک تلا جخ راهب نامام ...نیبب تقاتا

...؟ یدیشکن وت -بخ

!!!... تقاتا یرب هدب لوق مگیم مراد هچب، یراد راکیچ نم هب -وت

!!!... طرش :هبهی دیوگیم و دنکیم یرکف هرابود اوا

و منهد : دهدیم باوج بلط، تصرف تدش وهب دوب شدوخ هگنل هک شرتخد زا کالهف ریما

...؟! یطرش ...هچ یدرک سیورس

!!!! میربب منیورش ... یزابرهش میرب -دیاب

...دیاب هرازیم طرش نم هساو ،حاالم نوملا ح هب یدیر هک ورب وشاپ ....عفال تحور وت -یا

.... منکب و مارکف

دوب تشز نوتراک یلیخ : دیوگیم و دنکیم شردپ هاگن نازیوا ییاهبلا ب تحاران و مومغم اوا

هراد...!!! یزومادب مارب اه نیا ما هچب اباب...!!!نم

نک...!!! شتسرد ایبو -حتلا

روجدب اما دروا یم رد ار شا هدنخ شا هنوگ یور یا هسوباب و دنکیم لغب ار شرتخد رخا رد

یریما خم یور شندما وربا و مشچ و شیاهدما و تفر هب مادم هک دوب یراهب فک یوت زونه

... دیشکیم هشقن تشاد هک دوب

شا هتساوخ میلست رخا ورد دنک باختنا سابل شیارب شدوخ دیاب هک دوب هدش شچیپاپ هنارت

... دوشیم



ینک...!!! شوگ فرح هک دایم مشوخ ! بوخ رتخد نیرفآ -

صا منک!!!.... شوگ فرح ، یگیم حاال یدرک سیورس نمو نهد : دشکیم یا کالهف فوپ راهب

...؟! هنکیم تلمحت روطچ مدنوم ، تخبدب هک دازهب هراچیب ال

نوشباوخ گر اب دیاب ور اهدرم ... هربب دوس نم زا یروطچ هدلب نوا ، یسرتب داوخیمن -وت

ینک....!!!! یگدنز تحار وابیخلا تحار ینوتیم هگید هک هتقو نوا ، یسانشب

!!!... هنافوسلیف -هوا...هچ

!!!... مینیا ام هگید -هلب

....؟! هتحار تلا پیخ یدلب ور دازهب باوخ گر امش یخا -

!!!... یدرک رکف یچ -سپ

سابل هی تسین رارق یدن انف واتهب نم هکحاال منکیم رکف متخبدب دوخ هب طقف نم یچیه -

!!!... هنوخ ینودرگرب ونمو ینک باختنا

...؟! هبارخ متیعضو ردقنیا : دنکیم توکس یا هظحل هنارت

!!.... رتدب یزیچ -هی

.... منکیم رکف شدروم رد ، ییوت حاالهک هشاب -

ادخ... ور وت نکن منووید هنارت -یاو

...اما تبکن سفایق وت طقف هک یدش ریما روهدنل نوا یچ قشاع منودیمن ، یتسه هک هناوید -

تسابل هک هنوزم هی عقاورد میرب میاوخیم هک ییاج ... یشب لا حشوخ هک مگیم تهب یچ هی بخ

!!!... هرخب تارب شدوخ هتساوخ دازهب و مدیدنسپ لبق وزا

یچ...؟! هساو تقونوا : دنکیم هنارت هاگن هدروخاج راهب

و هتفگریما هب هتبلا ، هریگب سابل تساو هتساوخ شدوخ و هراد تسود ییاروج هی ور وت -بخ

و تسابل هک ینوزم نومه تمربیم مراد ...االمن تفرن راب ریز دازهب اما هدرک تفلا خم منوا



... ندرک هداما و نتخود تدوخ هساو راگنا ... مدیدنسپ

تیذا مه هگید عهیلا... یلیخ هک هشاب یروطنیا رگا : دزادنا یاباالیم هناش و دنزیم دنخبل راهب

... میشیمن نتشگ و نتفر هار

... دنکیم هاگن طقف زاب یناهد اب سابل ندید اب راهب

فرط کی ... کیش هداعلا قوفاما دوب یا هداس سابل دوب... مشچ یوت یدایز سابل خرس گنر

تخل نماد و دوب هدش هدیشوپ روپیگ اب شا دوب...باالهنت تخل مه فرط کی و تشاد نیتسا

... تشاد یدنلب

...؟! یدیدنسپ -هیچ

... تسین زاب اردقنوا مشلدم ... دموا مشوخ شزا ، هلگشوخ یلیخ : دنریم یدنخبلر اهب

شوپب ورب ...!!!حاال هدنسپب متقیتع رهوش نوا مراودیما ... هشلدم منوا هک هرادن نیتسا هی -طقف

... منیبب تنت یوت

دوب... یرگید زیچ راهب نت یوت

دوب... نادنچود شییابیز

... تشاد شدیفس تسوپ اب ییابیز داضت

راهب ات دوب هدرک هنارت یارب مه یدب دیدهت و دوب شندب ندرک هزنرب فلا خم ریما هک دوبن دوخیب

... دنکن ییاوه ار

مولعم تشاذگیم زاب ار شیاهوم رگا مه نا هک دوب شرمک تشپ یکدنا یتخل سابل لکشم اهنت

... دشیمن

... دنکیم رکشت وا وزا دسوبیم ار هنارت هنوگ سابل ندروارد زا دعب

هک راگنا ... میراد نومرانکرد ور وت هک ملا حشوخ : دیوگیم یدنخبل ابو دشکیم ششوغا رد هنارت

تمعن یدایز نومارب تمدق اپ اما یشابن هجوتم تدوخ دیاش ... یدوب ادخ فرط زا هیده هی

یتسنوت یقیرط ره هب ...وت میطابترارد تاهاب هک ییاهام ات ریگب ریما و اوآ ...حاالزا تشاد

نوبز هب دیاش ریما ... نراد جایتحا تهب انوا ور... واوآ ریما اصوصخم ینک بوخ ور نوملا ح

!!! همورا ... هتخبشوخ ابوت اعقاو اما هراین

... دهدیم ناکت ار شرس و دنزیم دنخبل اهنت راهب

هشیمه و نکن نومکرت تقو چیه راهب : دیوگیم مارا و دشکیم شوغا رد ار راهب رگید راب هنارت



اوآ...!!! اصوصخم شاب نومشیپ و ورن اج چیه ، دیراب نومسا زا مه گنس هگا یتح شاب

... شلد بوشا هب یهجوت چیه نودب ، دنزیم دنخبل اهنت اما دروا یمن ردرس راهب

******

... دنکیم یظفاحادخ شیس ال کمه اب

شرس هب هک یور هدایپ سوه واب دنکیمن یهجوت ، دریگب دوباژسنا هتفگ هک ریما هیصوت هب

... دوریم سوبوتا هاگتسیا تمس هب دنزیم

یدنخبل ...” مریما زا” یمایپ ندید هکاب دنک کچ ار شیاه مایپ ات دروا یم رد ار شا یشوگ

... دناشوپیم ار شتروص قیمع

تلا... بند مایم مدوخ ، نومب مرظتنم مزیزع : دنکیم زاب ار مایپ

. دوشیم یناغارچ شنامشچ ، دوشیم رتداشگ شدنخبل

. دوشیم رتیلا وع رتهب هکهن بوخ الحشلا صا

... درکیم رتادیش و هتفیش ار ووا دربیم ارباالرت شبلق نابرض ریما تاهجوت نیا

!!!... مرظتنم ، مقشع متقشاع : دنکیم پیات هشیمه دننام و دنکیمزاب ار هحفص

لد هت زا دنخبل ثعاب هک دهدیم ناشن ار شیلا حشوخ دتسرفیم هک یبلق و سوب یاه یجومیا اب

... دوشیم مه ریما

... درکیم یراکره شنتشاد یارب و تساوخیم ار رتخد نیا

... دنکیم دنلب ار شرس و دهدیم رس شفیک لخاد ار یشوگ

... دندوب شنابل یور زونه دنخبل

... دوشیم کرت هرهز سرت زا هک دنکیم زمرت شیاپ رانک ینیشام لفاغان

... دشکیم بقع و هدیشک یغیج

.. دوشیم بلج مه شنایهاگشناد مه کدنا دادعت هجوت

و دوشیم سبح شا هنیس رد سفن رد، ندش زاب هکاب دنک ضارتعا دهاوخیم و هدرک مخا راهب

... دنکیم یهت قبلا سرت زا

... ددنبیم شقن شنامشچ لباقم داریه تماق

. دنازرلیم ار شنت یفیفخ زرل و دوریم شدای ندیشک سفن

. دنوشیم راطق شنامشچ لباقم داریه یاهتیذا و رازا مامت



... دناسرتیم ار راهب شیاهبل یور داریه دنخزوپ

فوخ رتشیب تساوخیم وا هب ندرک هاگن اب اهنت و دسرتیم وا زا گرم دح رس ات راهب تسنادیم

دوب... هدما ششوخ یزاب نیا وزا دزادنیب شلد هب

. دوریم بقع یمدق راهب

... دربب نیب زا راهب لد رد ار سرت نا تسناوتیمن زیچ چیه

... دتفیب نیمز یور و دوش لش راهب یاهاپ دوب یفاک شروضح اهنت اما دزیمن یفرح داریه

... دنکیم هاگن راهب هب سوه واب رورغرپ داریه

دوب... هدش رتشیب مه شیاه تیباذج و دوب هدش رتگرزب کرتخد

... دشاب ابوا تساوخیم شلد

نیح نیمه رد هک دننک شدنلب دنهاوخیم و دنوریم راهب تمس بجعت اب دندوب اجنا هک ینز ود

. دنکیم فقوت ناشرانک کانتشحو یزمرت واب دسریم رس یلعریما

و دوشیم شنیشام راوس هدیسرت وا هک دناسرب داریه ارهب دوخ دهاوخیم و دوشیم هدایپ همیسارس

... دوریم

... دربیم باسح یلعریما زا

... دندربیم باسح همه

... دشاب ناشدوخ زا رت محر یب تسناوتیم ، داتفا یم شیاپ

دش...؟!!! یچ .... موناخ یاو... ...یا نزب فرح موناخ -

... دوریم راهب فرط هب نز غیج اب یلعریما

دنلب ار ووا دزادنا یم راهب ریز تسد و دنکیم داریهراثن یتنعل رگیدراب شوهیب راهب ندید اب

ناتسرامیب نیرتکیدزن تمس هلصاف وبال هدرک نیشام راوس ار وا هاتوک یرکشت زا ودعب دنکیم

... دناریم

... دریگیم یا هرامش و دروا یم رد ار شیشوگ

... دوریم بلطم لصا رس تسار کی و دنکیمن سالم

.. شاه هدازمورح نوا و ریپ راتفک نوا بندلا یریم و نیمز یرازیم هتتسد با دابق -نیبب

زا دیاب لگنا هی لثم ... میرادن محر دابق ... نوریب نوشیرایم و ینکیم ادیپ و نوشاشوم خاروس

مربخ دعب و نک ادیپ مساو و داریه طقف ... نشاب منز بظاوم هک ماوخیم رفن ود ...هی نرب نیب

نک...



... تسامش رما رما، ... نابرق مشچ : دنزیم یا هبذج رپ دنخشین دابق

... دریگیم ار رگید یا هرامش و دنکیم عطق

ینکیم یطلغ هچ یراد تسه مولعم : دیوگیم هتخورفارب یناشف شتا دننام درگرس ابسالم

تهب نم بصم ال هخا ... یرادن هضرع ال صا یلو ، یتکلمم درگرس ترس ریخ ....؟! نیمار

....؟! یدرکن یطلغ چیه زونه و مداد کردم همه نوا

هدنت....؟! تشیتا هرابود هیچ ... میرب مهاب اقا وش هدایپ -

، فرشیب داریه نوا دوب کیدزن یتنعل هخا ... زیرن هزم مساو و نکن زاب و نم نهد ، نیمار -

و مدیسریم رید رگا هک خا ، مدوب هدیسر رید رگا و هدش شوهیب سرت زا ...االمن هدزدب و منز

... نوترس ور مدشیم بارخ و اجنوا مدمویم دوبن منز

، مینوشلا بند ام نک رواب ... شاب مورا ریما : دزگیم بل شتسود شورخ و شوج زا هدیسرت نیمار

... میدروخ هتسب رد هب رابره اهتنم

... نیتشادن هضرع اما مداد، مه یدیدج سردا رابره و مداد نوتهب کردم همه نوا مدنوم -نم

یراک چیه زونه یتنعل هخا ... منکیم تکمک وش،نم ریگیپ وت متفگ و مداد تهب ور هدنورپ نم

نم....!!! نز تقورس دایب هداد هزاجا شدوخ هب داریه و نیدرکن

ومت.... ام ریما -

ات مدرک روج و طیارش ...نم نیزادنن طیارش یاپ و نوتیگضرع ...یب نکن هیجوت نم هساو -

نایب انوا ات نیتشاذگ تسد یور تسد ناه...؟! نیدرک راکیچ اهامش هشب...اما لمع دراو سیلپ

!!!... نیریگب ور ام نیایب نگب

.... شاب مورا ریما -

و حور منک... شسبح هنوخ وت زاب منوتیمن ... هرطخ رد منز نوج ... مشاب مورا هشیمن نیمار -

ناوت ادخ ...هب هدروخ هرگ مهب شدنیا وحلاو هتشذگ ... هشکیم رجز هراد ... هنوغاد شناور

.... تسین مولعم شندش اپرس هشب، دب حشلا هرابود ...هگا هرادن

... دوریم یلعریما یاهاپ زا ناوت

اهنت رضاح حلا ورد دنکیم عطق ار یشوگ یرگید فرح چیه نودب و دهد همادا تسناوتیمن



دوب... شنارسپ و فالیح هدروخ مخز روجدب هک یدابق و دوب شدوخ شدیما

دوش... قفوم دنکو هدافتسا وا زا تسناوتیم متح روط ،هب تشاد دایز مدا دابق

****

... دنکیم زاب ار شنامشچ راهب

... دنزیم دنخبل راهب زاب یاهمشچ ندید اب یلعریما

... تشادن ربخ دوخ و دوب هدش مهم ردقنا رتخد نیا

... دسوبیم ار شیناشیپ و دوشیم ومخ دنیشنیم شرانک

... دشاب تبقارم تحت دیاب و هدوب نییاپ تدش هب شراشف دوب هتفگ رتکد

دوب... مامتا هب ور شمرس

... دنکیم ضغب و دروا یم دای ارهب داریه ریوصت ، راهب

... دریگیم ار یلعریما تسد هدیسرت

... دنکیم شهاگن نارگن و تحاران ریما

!!!... شمدید ...نم... داریه -

یدحا چیه مرازیمن و متشیپ ...نم سرتن ... راهب سرتن : دنکیم راهب تروص باق ار شناتسد

هک هشاب یوق ردقنوا دیاب نم نز ... هروخب تهب داریه تسد هکنیا هسرب هچ هنک هاگن پچ تهب

یتح هرادن تارج داریه نوچ رود زیرب ور تسرت ... یتسه یوق وت راهب ... هسرتن زیچ چیه زا

... نزیرب ومهب تناور و حور رازن نک... هزرابم و سرتن راهب هشب... در ترانک زا مدق هی

... دنکیم هیرگ قه قه و دوریم ورف ریما شوغا ورد دنکشیم شضغب تقاط یب راهب

.... ریما -

... شاب مورا مموناخ ... ریما -ناج

... دشکیم راهب رس یور تسد

... دوبن شدوخ تسد و دیسرتیم راهب

و... متفیب نوشریگ هرابود هک مسرتیم ... مشیمن مورا -

رارق مدعب هنک... تتیذا هرادن قح سکچیه ... شاب مورا ... نکن یروطنیا تدوخاب ... نکن راهب -



مک تزا وم رات هی مراذیمن ، مشکیم سفن ماو هدنز نم هک ینامز ات یتفیب یسک ریگ تسین

!!!... سرتن ... راهب ینم نز هشب...وت

... دزگیم بل راهب

... دوشیم یلعریما تبحم مرگ یمک شلد

... دزیرب شسرت ات دوب یفاک ریما ندوب یماح

دوب... هداد ناشن ار شدوخ یتقودب داریه یلو دنیبن بیسا راهب تساوخیم ریما

... دهدب یا هزاجا نیچمه دوبن رارق مه وا اما دروخب یرگید هبرض ات تشادن لمحت راهب

یقیقد باوج ، هطوبرم یاه شیامزا نتفرگ و راهب حلا ندرک کچ زا دعب و دیا یم رتکد

... دهدیمن

... دنزیم یدنخزوپ و دنکیم رتکد هاگن الهف کریما

... تسا هدوهیب اهنا مامت تسنادیم و دوب رتکد مه شدوخ

یفرح ات دریگیم ناهد هب نابز شیعس مامت اب ...یلو یمسج هن دوب ضیرم یحور ظاحل زا راهب

... دنزن

... هنکیم رتدب ...حملاو مرادن تسود ور اجنیا ... هنوخ میرب : دنکیم ریما هاگن هلصوح یب راهب

... میتسه نوشتمدخرد یزور دنچ دایب،هی تتاشیامزا باوج :عفالات دیوگیم رخسمت اب ریما

... دیوگیمن زیچ چیه اما دوشیم ریما زیما رخسمت کالم هجوتم دوب ینسم درم هک رتکد

یدنخبل هک دنزیم رتکد شوگ رد یفرح ، دهدیم ار تاشیامزا باوج و دیا یم راتسرپ هک ینامز

... دریگیم لکش رتکد بل یور

... دوشیم هجوتم رتکد هک دزادنا یم رتکد بناج هب یهاگن ریما

!!!... ااااتسین بوخ ردقنیا مباصعا یب ردپ : دنزیم دنخبل رتکد

... مدشن هجوتم مناج... : دوشیمن رتکد فرح هجوتم یلع ریما

... تینابصع همه ونیا ندش ردپ ، مدرک ضرع : دیوگیم دنخبل نامه ظفح اب رتکد

یچ...؟! ینعی ...؟! ندشردپ -

... دنکیم ریما هاگن نارگن و دریگیم ار شیاپاترس سرتسا راهب

!!!... هکرابم تندش اباب هک نووج دنخب نکو وزاب تامخا : دراذگیم ریما هناش یور تسد رتکد



... دنکیم راهب هاگن هدز تهب ریما

درو هاگن اراب ریما و رتکد روابان و دهد ناشن یلمعلا سکع هچ دنادیمن یلعریما زا رتدب راهب

... دنکیم لدب

!!!!... ریما ندشردپ

... دوشیم جراخ راهب ناهد زا یدنلب یاو

... ددنخیم دنلب رتکد

دوب... یندید دوخ عون رد ناشلمعلا سکع

... دریگیم لکش ریما نابل یور دنخبل مک مک

دوب... هدرب شتام راهب

هب منییاپ راشف نوا و یرادن هک یلکشم ولوچوک نامام بخ : دنکیم توهبم راهب هاگن رتکد

... شاب تدوخ بظاوم یلیخ و دوب تیرادراب رطاخ

... تهب مگیم کیربت مزاب ... شاب شبظاوم و هصخرم تموناخ : دیوگیم ریما هب ور دعب

... دنیشیم شرانک هکوا دنکیم ریما هاگن نانچمه روابان راهب و دوریم رتکد

دوب... لا حشوخ

... تشادن ار یشوخ ربخ نیچمه راظتنا و دوب هدش ریگلفاغ

ما...؟! هلماح نم یچ ینعی ریما -

... هگید یا هلماح :هرا دزادنیم باال هناش ریما

... متشادن و شراظتنا نم -یلو

وت هک هئوت نیا هدنز دوجوم هی اما میتشادن راظتنا مودک چیه : دراذگیم راهب مکش یور تسد

واوآ نم یگدنز یمرگ هک منونمم ... منونمم تزا راهب ... شاباب نم و شنامام یشب هرارق

... یشاب تدوخ بقارم رتشیب دیاب یدش...زااالن

..منک... راکیچ دیاب... ... منودیمن نم...نم... ریما -

: دیوگیم تنطیش هکاب دوب هدرک شکورف شتینابصع مامت ربخ ابنا راگنا و دوشیم ناطیش ریما

ندروا دوجوب یارب ور بان و سکس هظحل نوا مدوخ هک روطنومه ینک، یراک تسین وتالمز

... روخن صرح طقف وت متسه مدوخ مشیقب ، مدرک تسرد ولوچوک چنف نیا



... ییورپ یلیخ ریما -

تدوخ بظاوم طقف ...وت مموناخ هشب لیکشت ولوچوک نیا ات دوب المز اتیعقوم منوج...نوا -هن

... مدوخ اب شیقب ، شاب

ددنبیم مشچ دنک، فیصوت ای دنک کرد تسناوتیمن هک یسحاب و دراذگیم شمکش یور تسد راهب

.... دنکیم سح شیناشیپ یور ار یلعریما هسوب هک دنکیم رکش ار ادخ شدوجو مامت واب

دوب... یرگید روط زیچ همه

دوب... هتفرگ رب رد ار شدوجو هک یفعاضم ،رناژی بوخ سح کی

... تسنادیم هن دوب دلب ارهن زیچ چیه وا اما دوب ییابیز هملک ندش ردام

دوب... هاگادوخان شیاه تبحم مامت

دوب... هدش هنیداهن شدوجو رد اه یبوخ مامت هک راگنا

دوب... هتفرگ دوخ هب یشوخ یوب و گنر یگدنز

گنرمک ار سرت نیا هک دوب هدش هدیشک شرود هب یراصح کی اما دیسرتیم هیقب و داریه زا

... درکیم

دوب... هدش یوق هاگادوخان

دوب... هدیشخب ماکحتسا شینورد و ینوریب هتسوپ هک

دوب... هدش شیپ زا شیب شا هنابلط هزرابم و ییوجگنج هیحور

... دنکیم اهر ار شقیمع مد

... تشاد ار شیاوه یلعریما

روابان و دندوب بجعتم شلوا ، تفگ واوآ موناخ هرهاط ارهب یگلماح عوضوم یلعریما یتقو

و دیا یم نوریب کوش زا مه موناخ هرهاط اوآ، غیج و تسد یادص اب شدعب اما دندرکیم هاگن

... دناخرچیم راهب رس رود و دنکیم دود یدنپسا عیرس

... دنیوگیم مشچ موناخ هرهاط و اوا درگرب ورب یب هک دنکیم لا معا ار یتاروتسد یلعریما

... دنکیم شهاگن طقف بجعتم راهب هک دنکیم دزشوگ راهب ارمههب ییاه هتکن

هب تسد نک... شوگ سپ ، مگیم هشیمه یارب رابکی ماو هدیسرت نم اما منک تتحاران ماوخیمن -

هکنیا یارب یتح و تسه موناخ هرهاط یتشاد یراکره ... ینکیم تحارتسا طقف و ینزیمن هنوخ

و سرد راهب نیبب ، هاگشناد و سرد دایب... مگیم مموناخ نسوس هب داین موناخ هرهاط یور راشف

مرازیمن ، هتتخس منیبب هگا اما یرب و ینوخب ینوتیم داین، تور راشف هک ینامز وات تهاگشناد

وگب... مدوخ هب یتشاد یراک و متسه مدوخ مه اهزیچ هیقب ...!!! یرب هک



، ینکیمن تیذا وراهب نامام : دیوگیم دوب، یلا حشوخ زا شبل یور دنخبل هک اوآ هب ور دعب

... یشاب تشاداد و تدوخ بقارم ماوخیم ... هشاب

... متسه منامام و شاداد بظاوم مشچ، : ددنخیم اوآ

هدش... گرزب هک مزان رتخد نوبرق : دشکیم ار اوآ پل

مدش...!!! مموناخ هزات : دهدیم شندرگ هب یرق اوا

... دنکیم شراثن یا هتخوسردپ ریما و ددنخیم راهب

؟! هشاب ... نزب گنز مهب طقف یتشاد یراکره ... ناجراهب : دیوگیم راهب هب ور نارگن یهاگن اب

...وت متسه نومولوچوک و مدوخ بظاوم ...نم شابن نارگن ناجریما : دریگیم ار شتسد راهب

... هتفیب شارب یقافتا متسین رضاح اما متشادن و شراظتنا هتسرد ... شاب تدوخ بظاوم

... دوریم و دراذگیم راهب نابل یور یا هسوب و دوشیم مخ ریما

دهد... ماجنا ات تشاد یدایز یاهراک

شبارطضا و سرت هنرگو دوب هدرک شومارف ار داریه عوضوم راهب هک درک رکش ار ادخ زاب

... درکیم رتدب ار وا

... دریگیم سامت دابق اب هناخ زا جورخ ضحم هب

********

دوب.... هدش روگ مگو داریه

دنک... شیادیپ دوب هتسناوتن دابق

رد یا هشقن هکنا ای دوب هدیسرت ،ای تشاد تلا حود دابق لوق هکهب دوب هدش خیلا شیگدنز لحم

... دروخیم رتشیب لوا هکهبحتلا تشاد رس

دوب... ینابصع یلعریما

دنک... زکرمت تسناوتیمن

... دندوب هدرک مارح وا اررب یگدنز شیاه هچب و فالیح

هنیک... و ماقتنا زا دوب هدش رپ هرابود شلد

... رخا اتهب تشکیم ار اهنا کت کت تشاد تسود



دوب... هدرک طاالیع یب راهظا ، تفص راتفک کدرم نا اما دوب هتفر فالیح غارس

دوب... رذا دوبن دوب، هدش شبجعت ثعاب هک یزیچ اما

دوب... هدش راتفک نا نازیوا جراخ هب نتفر یارب هک یرذا

دوب... وسلا یاج شرانک رد وا ندوبن حلا

... تسا رارق هچ زا ارجام ، دیمهفیم هرخ ،باال دوبن مهم اما

دوب... هدیشک لوط یلیخ رگید شندرکن ادیپ و داریه ندوبن

... تسا هدش فالیح سنج زا یدب یزاب دراو درکیم سح یلعریما

دوب... هدما درد هب شتریغ و رورغ

... دروخب یزاب مه زاب تساوخیمن

هنوگچ راهب دروا یم رد رس دیاب شلبق اما دریگب اهنا زا مه ار راهب ماقتنا دوب رضاح یتح وا

دوب...؟! هدروا رد رس فالیح هناخ رد دوب هک یهاگشرورپ زا

... دشیم لح دیاب الت وهجم نیا

... دتفین رطخ هب هرابود شناج ات دشاب طیارش نیا زا رود هب دیاب راهب

... دوریم هناخ هب رید ودشکیم لوط شلمع تسنادیم و تشاد لمع

... دشاب واوآ راهب شیپ دوب هتساوخ موناخ هرهاط زا

... دشاب بقارم ات دوب هداتسرف شا هناخ ارمههب دابق

... دشاب ناما رد واوآ راهب ناج لقادح دننک یم یراک دنهاوخیم اهنا رگا تساوخیم

... شاب نوشبقارم ... امنکن شرافس هگید -دابق

نیع همدوخ سومان امش، سومان الیتم ...سان ایتفرگ مک تسد و نم :اقا دنزیم دنخشین دابق

... یلعای ... منکیم تربخ مدوخ دش یروط ... سرب تراک هب ...ورب تخت تلا ...یخ مرهاوخ

یلع...!!! -ای

... دراذگیم اج راهب شیپ ار شلد و رکف مامت و دنکیم عطق ار یشوگ

***

دوب... هدش درگ بجعت زا هنارت نامشچ

... دشیمن شرواب



دوب... یشوخربخ اما

... یرادن هاگشناد و سرد وت !!!...هگم هدموا ملمع هب فشاک هک نیدش راک هب تسد یک اهامش -

؟!

... شتساوخ ملد شدعب اما مدوب بجعتم شلوا ممدوخ ینودیمن :یاو دنکیم قوذ راهب

خمیلا...نم هبرجت زا اما مراد و شسح طقف نم هنارت : دوشیم عمج راهب نامشچ یوت کشا

... یشاب ردام هی هشیم روطچ منودیمن

!!!... مزیزع : دنکیم شهاگن تحاران هنارت

... دشکیم شوغا رد ار راهب و دنکیم زارد تسد

دوش... مارا ات دنکیم هیرگ تحاران راهب

سپ زا هک روط نومه هک منودیم اما متسین دلب :منم دنکیم شزاون ار شیاهوم یور هنارت

... شاب نئمطم یایمرب منیا سپ ،زا یدموارب واوآ یلعریما

... ننیبن بیسا انوا اما مشکب ور یتخس و رجز مرضاح -

هچب اوآ هکنیا وتاب راهب ... یرادن رواب و تدوخ طقف یشیم یبوخ ردام منئمطم :نم ددنخیم هنارت

هدش...وت تادیش و هتفیش یلعریما ... شنامام یدش ات یدرک تبحم شهب ردقنوا اما دوبن تدوخ

!!!... ینوتیم

... منونمم -

!!!... یضوع هرتخد ، یصقرب میسورع یوت متساوخیم زونه دوب...نم هرظتنمریغ یلیخ -اما

، موناخ هرهاط تسین هک ینامز ...ات منزب دیفس و هایس هب تسد نم هرازیمن ریما : ددنخیم راهب

روجنیا مسرتیم ... هباوخب و روخب امسر هگید مشب... اج هباج مرادن قح دایم شدوخ هک مدعب

مشب... یلا درگ مرب،هی شیپ

، تندروخ نوکت اب وهی هک هشاب مکحم شاج داوخیم و هتشاک هک هیمخت هگید : دنزیم دنخبل هنارت

!!!... هنکشن

... هدرک سیورس و منهد -



، هراد رادیرخ تزان ینیبیم ...بخ ایتسین دلب ندموا زان مکی ال :صا دنکیم کیراب مشچ هنارت

تالیف مدوب وت یاج نم هزات !!!... هشیم شرواب ،یک ندیرخ زان و یلع ریما ... مزیزع شورفب

... مدروا یم رد شرس ور اهتیذا نوا

بوخ حشلا اهزور نیا یلعریما منکیم سح ، دایمن :ملد دنزیم یخلت دنخبل راهب

...هخا...هخا... تسین

هدش...؟! یچ؟!...یچ هخا : دیوگیم نارگن ولد دشکیم ولج ار شدوخ هنارت

!!!... مغارس دوب هدموا داریه : دزگیم بل راهب

... دوشیم درس هنارت نت

درک؟! راکیچ دز؟ فرح تاهاب -

و مدوخ مدرک زاب مشچ یتقو و مدرک شغ اجنومه هک مدیسرت ردقنوا شندید ضحم هب یچیه -

مهب یا هرغ مشچ نانچ منک زاب و شتبحص رس متساوخ عقومره مریما مدید... ناتسرامیب یوت

... مشکب طسو و شثحب هگید مدیسرت هک تفر

... هگیمن مه شیشکب هگب، ار یزیچ داوخن ... مسانشیم و تقیتع رهوش -خاالق

هنم... سناش زا -منیا

هدب... ربص تهب -ادخ

نم... هراچیب ریما هب یدرک دنب مگیمن یچیه یچره مه وت هبوخ -

سا...!!! هراچیب ردقچ متخبدب :هرا دروایم رد ندز قع یادا هنارت

شتامیمصت و دنزیم فرح راهب یارب شیاهراک مامت وزا دنامیم اجنا مه رگید تعاس کی هنارت

... دیوگیم ار

نا هن دنک رکف یداریه هب هن رگید ات دنارذگیم شرانک رد ار یتاظحل لا، حشوخ مه راهب

... دادیم ناشن ار دناورپیم رس رد یموش یاه هشقن راگنا هک ینامشچ

شیرادراب یاپ ارهب ونا دزیم روش شلد راهب اما دتفیب قافتا دوبن رارق یصاخ زیچ چیه

دوب... هتشاذگ

هک تشاد ار داریه سرتسا مئاد و دوبن بوخ نادنچ شیحور حلا یلو دوب بوخ شیمسج حلا

... دربب باسح راهب ات دوب یفاک شمخا کی ، دیمهفیم رگا



دوب... هناخزپشا رد مه موناخ هرهاط و درکیم یزاب توکس رد اوآ

... دنکیم عمج دوخ رد ار شیاهاپ و دنیشنیم لبم یور و دریگیم ارباال شنهاریپ نماد

گنس نوچمه نیگن و دیوگب شیاه هرهلد وزا دنزب نیگن هب یگنز ات درادیمرب ار شیشوگ

دوب... اریذپ ار شیاهفرح ولد ناج اب یروبص

دوب هدرواین دوخ یور هب اما دوب هدرک بجعت تدش دشهب رادربخ راهب یگلماح زا یتقو یتح

... دنکشن ار کرتخد لد ات

یسرد رتمهم همه وزا دربیم ار یفاک تذل و درکیم ناربج ار شیاهدوبمک مامت ادتبت دیاب راهب

... دناسریم مامتا ارهب دوب شیوزرا هک

اب یتح ، دشاب راهب یارب مکحم یا هناوتشپ شیاهکمک و ریما دوجو واب تفرگن تخس دشیم اما

دوش... هفاضا اهنا هب دوب رارق هک یا هچب دوجو

ار وا هکنا یارب یمحر ویب تواسق اب دایهش هک ینامز دوب، هدنارذگ ار نارود نیا مه شدوخ

....اما تفرن جاودزا راب ریز یلو درک زواجت شهب ، جاودزا هب رابجا ار ووا دنک بحاصت

جاودزا نیورش اب رابجا هب شندش هلماح هکاب دشاب وا سورع مه وا هک تساوخیم ادخ راگنا

یرگید روج ار یگدنز و دوش کیدزن شهب دایهش تشاذگن و دماین هاتوک تقوچیه اما درک

یور یگدنز دشو شقشاع ، دایهش یاه یروبص مکاب مک اما دوب هدرک منهج ووا دوخ یارب

ال یسانشناور تسناوت شغیرد یب یاه تیامح و نیورش ندما دادواب ناشن اهنا ارهب ششوخ

دوش... قی

...؟! دشاب اهناسنا عفن هب ناویل خیلا همین دیاش مه اهتقو یضعب

شبلق ، یلعریما مسا ندید اب دروخیم گنز شیشوگ ، دریگب ار نیگن هرامش تساوخ ات راهب

... دنکیم لصو ار سامت و دبوکیم راو هتفیش

!!!... اااایراین مک ندیباوخ زا تقو ،هی ااااموناخ موناخ :سالم دوشیم دنلب ریما هتسخ یادص

مباوخ نیچمه هنم، تسد هگم بخ یاو، : دریگیم نادند هب وبل دنوشیم خرس راهب یاه هنوگ

... مدیباوخن هلا سدص راگنا هک دایم

باوخ و یدرک شومارف ور نمواوآ امسر : تشاد تسود ار شندرک تیذا ، ددنخیم هتسخ ریما

!!!... موناخ یدش اریذپ ور

!!... مدرکن شومارف ور امش مچیه -

نویم دوب یک سپ ...؟ یدرکن شومارف : دهدیم ژ اسام ار شیاپ یمک و دنادرگیم اپ یور اپ ریما

تفر...؟! باوخ یمهم نوا هب یاهفرح



مه لیف ، یتشاذگ وت هک ینوتارام رود نوا ...اب هگید شابن وررپ ریما : دوشیم رت خرس راهب

یکیدزن لوا هام هس ات تفگ مه هنارت هبوخ ...!!! ملماح هک ینم هب هسرب هچ داتفا یم زااپ دوب

!!!... نیشاب هتشادن

تشاد دوب یک هزات دایب؟ راشف تهب بشید متشاذگ مدلب... مدوخ نم هخا هدز... تفم رز هنارت -

... شادص و دربیم تذل

... شاب بدوم ریما : ددنخیم دنلب ریما دشکیم هک یا هفخ غیجاب راهب

هرابود داوخیم ملد ، متفیم هک بشید دای اما ... ممورا وت ناج : دیوگیم نانز ههقهق ریما

!!!.... تمروخب

... منومب مدوخ یارب مه یمک رازب هسب... میدروخ بشید نومه -حاال

واوا نم یارب هشیمه ... شاب هشیمه راهب : دیوگیم ثکم واب دنکیم توکس هاگداوخان ریما

!!!... یشاب هک هدب لوق ... شاب

... دهدیم راشف ار شنامشچ یور شتسش و هراشا تشگناود اباب ریما

... دیوگب تسناوت هلمج نیمه اب اهنت ار شا هدش ناروف تاساسحا و تشاد یتخس لمع

دوبن... شتاساسحا زاربا نایب مدا ریما

دوب... هدیرپ نوریب شنابز زا هاگادوخان مه نیمه

یتشا یکدنز اب ارم و یدروا ناغمرا هب یگدنز مرتخد و نم یارب ... شاب ، دیوگب تساوخیم

هک یترارح و یغاد زا منک ششوماخ روطچ منادیمن هک یتخادنا مناج یوت یدرد ، یداد

یکشا دنکن ادخ اما موشیم داش تیاه هدنخ وتو ندید راب ره واب منزب مد مناوتیمن و مدنازوسیم

!!!.... میوگب مسرتیم و مدش قشاع مه دیاش ... مشکیم درد و مریمیم ار، تشوخان ایحلا منیبب

!!!... ناجریما ... ریما -

مناج...؟!! : دهدیم نوریب یقیمع ومد هدما دوخ هب راهب یادص اب ریما

... دنکیم توکس راهب رابنیا

دتفا... یم شبوک هب شبلق نابرض

... شندش مامت هب دوبن یضار هجو چیه وهب تشاد تسود ار تاظحل نیا ردقچ

... مدرکیم تادص متشاد ... تسین ... تساوح -



... دندوب زان یدایز ریما یاهشوگ یارب شیادص و دوب هتفگ مارا

... دشیم دب حشلا تشاد

دوب... هدش یتاساسحا

... دناسرب شدوجو ارهب راهب نت یوب و دورب رتدوز هچره تساوخیم شلد

دوب... هدش رارق یب

دوب... هدرک زاب ار شیاج یدایز کرتخد

هتبلا مگیم تهب اجنومه و شیقب هنوخ مایم دش... ترپ مساوح ... مراد ضیرم ناج... راهب -

عفال... سپ و شیلمع

... دتسرفیم شیارب یسوب و

دنخبل هب هک ییاه وبل شیشوگ عطق اب دوشیم نامزمه شنتفگ بدا ویب راهب دنلب نیه یادص

... دنوشیم زاب

... دنکیم شیشوگ هاگن صرح اب راهب

... دریگیم قمع شبل یور یدنخبل بشید یروا دای اب اما

تسود دنک سح تسناوتیم راهب و دوب هدش بوخ هتبلا دوب بوخ مه یدایز دوب، بوخ ریما

... دیوگب شساسحا زا کالیم دوبن رضاح رورغم ریما اما ار شنتشاد

دوب... یضار دوب شنابل یور دنخبل هک حیلا نامز و تیعقوم نیمه دوب،زا یضار

... درکیم سح شدوجو مامت اراب یتخبشوخ

... تسا تخبشوخ هچ وا دننادب همه و دنزب دایرف تشاد تسود ار شسح

نامتک تشاد تسود ریما هک دوب ینتشاد تسود و قشع نا لصاح هک دراد نطب رد یا هفطن

... درواین نابز ایهب دنک

... درکیم شسح تشاد هک دوب ،حیلا هظحل نامه ششوخ حلا

دوب... روش و فعش اپ اترس

دوب... ششوغا رد شتمظع مامت اب ایند راگنا

دما... شغارس هب هروشلد زاب اما دنک سمل رتشیب ار ششوخ سح ات ددنبیم مشچ

... تفرگ ار شنامشچ رون یور یکیرات

دش... خیلا شلد هت

... درکیم شتیذا تشاد یکیرات نیا اما دنک هجوت هک تساوخن

... دنکیم زاین و زار شیادخ لداب ورد دنکیم زاب مشچ

... دنزیم ادص ار ادخ

... دشاب هتشاد ار شیاوه دهاوخیم ادخ زا رخا ورد دیوگیم شبوخ سح مامت زا

... دنکن بارخ ار ششوخ حلا



دنک.. زاین و زار شیادخ اب یرگید روط ات دشکیم رپ شلد

نیلوا و ددنبیم تماق شا هدنهد رازا یاهرکف ندرک رود یارب و دریگیم وضو و دوشیم دنلب

... دنکیم همزمز بل ریز ار رکذ

***

دیا... یم هناخ هب ریما

... دوشیم نازیوا شندرگ زا شکرتخد و دسوبیم ار اوا

... دنکیمن ادیپ ار هکوا ددرگیم راهب یپ

... دوشیم رتدب شبوشا لد

دوب... ینابصع و دوب هدرکن ادیپ ار داریه

دنک... شمارا تسناوتیم راهب اهنت و دوش مارا تساوخیم

دنک... یراک دوب هتسناوتن دابق

دوب... هتفر ورف نیمز ورد دوب هدش هرطق کی داریه

... درکیم ییاهراک کی تشاد هک دوب هدش لیدبت نیقی هب شکش

دوب... هتسبار شیطابترا یاههار مامت داریه

... دوبن اج هب شزا یدر

مهب ار یلعریما الت داعم مامت شندوبن نینچ نیا هکاب دوش شوهاب ردقنا دوب هتسناوت یک داریه

دوب...؟! هدز

ار شزکرمت مامت دیاب و تشادن یا هدیاف ندروخ صرح و دنک ادیپ یدر ات دنامیم رظتنم دیاب

... دشاب عاضوا و طیارش بقارم ات تشاذگیم

دوبن... اتود یکی شدرد

دوب... زانهب یارب شا یگتفشا رتشیب اما تشاد دوخ یاج هک داریه

یسورع یارب تسین مه رارق هک دوب هدرک تحار ار شلا یخ دازهب و دوب هدماین زونه زانهب

... شیاه هچب زج دیایب

... دوبن مارا شلد اما

... دتفیب یقافتا دوب رظتنم

دوب... هدرک شا هکوش مه دوب هدینش هزات هک یربخ

دوب...!!! هدش ادج زافالیح رذا

دنک... رواب تسناوتیمن رگید ار نیا

دما... یمرب رذا و زافالیح یزیچره اما

نز...!!! مهب وحلا فیثک ، دندوب سکرک دننام ودره

دنک...؟! شلمحت شنز ناونع هب ینامز کی دوب هتسناوت روطچ

دوب... شوشم شراکفا



دنک... مارا ار شنهذ ات درکیم ادیپ ار راهب دیاب

... دریگیم ار راهب غارس وا تسد هب اوا ندرپس واب دوریم موناخ هرهاط غارس هب

ینا وهب دوشیم ور هبور یا هنحص اب قاتا رد ندرک زاب ضحم وهب دوریم ناشقاتا تمس هب

... شمارا زا دوشیم رپ شلد

ادخ...!!! اب شتاجانم و راهب سنج زا یشمارا

... دنکیم ریما هاگن تهب اب راهب

یاج ینارگن ینا وهب دوب هدش دنلب یاج زا ناساره هک یراهب وراهب تمس دنکیم دنت اپ ریما

... دریگیم ار بجعت

!!!... ریما : دیوگیم هدز تهب

... دناشکیم شدوخ تمس ارهب ووا هتفرگ ار راهب یوزاب و دهدیمن ناما ریما

... دراپسیم شوگ شبلق ناما یب شبوک وهب دراذگیم شا هنیس رب رس راهب

هتشاذگ او شبوک ارهب شبلق دیفس رداچ نا رد شندید و راهب سمل هکاب دوب هدشن مارا ریما

دوب...

دوب.. هدنازرل ار شبلق دیپس رداچ نا نورد شهام تروص صرق

دنک..ـ. یزابرظن و دشاب هتشاد رظن وا هب تشاد قح شدوخ طقف هک دوب یا هتشرف دننام شراهب

دوش... باریس و تسمرس شدوجو دنکوزا سمل راهب تشاد قح شدوخ طقف

... دنکیم هاگن ار راهب تروص یاج یاج

!!!.. روشرپ و غاد

درک... راهب نت یاوه شلد

هاگن راهب نارگن و هدز تهب نامشچ رد هریخ یا هظحل و دروا یم رد شرس ارزا رداچ

ار شطع ، شدوجو دنت بت ندرک شوماخ ضوع ، راهب بل یور شیاهبل نتشاذگ اب ودعب دنکیم

اب دهاوخب هک راگنا ، دنابسچیم دوخ هب ارواو دنزیم گنچ کرتخد رمک هب رابنیا و دنکیم رتشیب

شدوخ ناتسد مار یموم دننامار راهب و دسوبیم ار شنابل یقیمع کم دوش...اب یکی وا

... دنکیم

دوب. دازهب و هنارت یسورع

. درکن لوبق دربب هاگشیارا دوخ هارمه ار راهب هک دوب هدرک رارصا ردقچره هنارت

دما. یم شفیرظ نت هب تیاهن دوب،یب هتفرگ دازهب هک یسابل

دنک. هداما ار راهب ات دوب هدروا هناخ ارهب یرگشیارا دوخ یلعریما

... دشاب شیور یراشف و دوش تیذا راهب تساوخیمن

اب تساوخیمن و دوب هدرک هدافتساوس راهب زا تقو ویب تقو شدوخ یفاک ردق هب زور دنچ نیا

دوش... لمحتم یراشف ندرک شیارا

دوب. هدما مه نابرهم



دوب. لا حشوخ و دیدنخیم راهب

... دشیم سورع شرهاوخ هک راگنا دوب، یصاخ روج کی شیارب هنارت یسورع

دوب. هدرک لا حشوخ اروا و دوب هتفگ نابرهم ارهب شیرادراب عوضوم

دوب. هدش هنسرگ راهب اما هدیشکن لوط دایز رگشیارا راک

یهارمه ار راهب ولد ناج اب ریما اما دشیم شتلا جخ ثعاب شتقو ویب تقو یاه یگنسرگ نیا

. درکیم

... دشیم تیوقت دیاب و دوب فیعض یدایز راهب هثج

دوب. هدزن یفرح راک مامتا ات کرتخد و دوب هدش لش راهب یاپ و تسد

دوب. هدش ابیز

دوب... هتشاذگ اج هب یرکب ییابیز زا یسیدنت راهب زا اتسار نیا رد مه رگشیارا ناتسد رنه

... دنکیم زاب دیجمت و فیرعت هب بل دوخ راک زا یضار هک دوب رگشیارا نامشچ رد یقرب

، شدح زا شیب ندوب درس و راهب ناتسد یور نتشاذگ تسد اب رگشیارا ، دیشوپ ار سابل یتقو

...؟! هدرس نوتاتسد ردقنیا ارچ : دنکیم راهب هاگن بجعتم

رناژشی هدنام وابهت دنیشنیم هپاناک یور هلصاف وبال درادن نداتسیا ییاناوت ، هدیزگ بل راهب

....؟! نینکیم مرهوش یادص : دیوگیم

... دوبن بوخ حشلا

دوب.... هدش رتشیب شناتسد شزرل

دنکن داجیا شنینج یارب یرطخ هکنیا یارب راهب یلو دوب هدرک ضوع ار شیاهوراد یتح نیگن

دوب.... هدروخن ار مادک چیه

... دوشیم لخاد همیسارس یلعریما

. دوریم شسفن راهب ندید اب

دوب. هدش ابیز و دنول تیاهن یب شکچوک راهب

دوب... مشچ رد یدایز شخرس سابل دوب، هدرک رت هنانز یمک ار شا هرهچ ، شیرادراب

دش... شیناشیپ ینشاچ یمخا

... دنیشنیم راهب رانک

هدش؟! یچ راهب : دراذگیم راهب تسد یور تسد



منت ، ریما تسین بوخ :حملا دیوگیم ، تسین شدوخ تسد هک حیلا زا هدرک ضغب راهب

!!!... همنشگ ... مراد یدیدش فعض ساسحا ... هزرلیم

... دنیشنیم ریما نابل یور یدنخبل هک دوب هتفگ تلا جخ اب

تیلا ح ویب فعض نیا ال صا ؟! ینکن فعض روجنیا هک یدوب هدروخن یچیه شرتلبق -ارچ

...؟! یدوبن روجنیا هک هیچ؟وت هساو

!!!... همنشگ زاب اما مدوب هدروخ -اذغ

دوب. هدیسرت راهب

... دنکیم شیاوعد امتح ، دمهفب ریما تسنادیم

زا هک یزیچ واب دنکیم راهب هدیسرت هرهچ ، هاگن هنافاکشوم ، دنیبیم ریما هک ار شناتسد شزرل

.. دوریم نوریب قاتا وزا دوشیم دنلب ، درذگیم شنهذ

. دوریم ناشکرتشم قاتا تمس

راشف و مشخ زا شتروص ینا ،هب راهب یاه صرق مجح ندید واب دنکیم زاب ار یتختاپ وشک

... دوشیم زمرق

. دنکن فرصم ار شیاه صرق دوب هتشادن قح راهب

دنک. ملظ هنوگنیا شمکش لخاد هچب و شدوخ هب تشادن قح

... دروایب شیاهدرد یور درد هکنیا هن دشیم اوادم دیاب راهب

... دوریم دوب، راهب هک یقاتا تمس و درادیمرب اهار صرق

نازرل یاهبل و هدیرپ گنر ندید هکاب دنک خیبوت یراگنا لهس نا رطاخ ارهب راهب دهاوخیم

... دشکیم شوغا ارهب ووا دوریم شتمس هب عیرس راهب

ینیریش زیچ ات دنزیم موناخ هرهاط هب یگنز هلجعاب و دنکیم زارد هپاناک نامه یور ار راهب

... دهدب راهب دروخ دنکوهب تسرد ار

دوش... رتهب حشلا یمک دش ثعاب دروخ هک ینیریش عیام

... دنکیم هاگن ریما وهب دنکیم زاب ار شا هدش شیارا نامشچ

رد یزیچ و دنکیم هاگن دوب هدش شیارا ییابیز هب هک یلسع و رومخم نامشچ نا ندید اب ریما

... دزیریم ورف شلد

... دیشکیم دنب ارهب شلد تشاد رگنوسفا ینامشچ اب شیابیز راهب

... دزادنا یم بات و بت ارهب شلد و دربیم سفن هک یندیشک دنب

ار!!!! شندش قشاع دنک لوبق تساوخیمن

دنک... وا ریگرد ار شدوخ تساوخیمن

... شیگدنز فعض دوش مه راهب تساوخیمن

نامتک تساوخیم شتردق مامت ووااب دوب هدش شدوجو همه راهب ، شیاه نتساوخن مامت اب اما

دنک...



... تخادنا یم روش ارهب شلد و تفرگیم هناشن ار شبلق تشاد شراهب دب حلا

تبقارم وا زا شتردق مامت ووااب دوب وا سفن و ناج دوب، وا ملا اهنت هک یراهب ... شراهب

... درکیم

دوب... ششمارا هک ینیریش ناج دوب، هدش شناج رتخد نیا

..؟! راهب یدروخن و تاصرق :ارچ دنکیم هاگن ار راهب هناخیبوت

... دیشکیم تلا جخ ، دربیم نییاپ رس راهب

... دنکیم شنحل ینشاچ یدنت یمک ودنکیم راهب هاگن یتحاران اب ریما

... هشاب نییاپ ترس هکنیا هن ماوخیم باوج تزا راهب -

!!... منزب ... همدص ما... هچب ...هب متساوخن :نم...نم...طقف.... دیوگیم راکاطخ یکدوک دننام راهب

نوج هنکمم یروخن ور اصرق نیا رگا :وت دیوگیم یدج و دشک یم یا کالهف فوپ یلعریما

سرت و یریم رد هروک زا ...دوز هبارخ تباصعا راهب ... یزادنب رطخ هب ور هچب نوا و تدوخ

اما هزادنب رطخ وهب نومچب نوج هک نتسین یوق ردقنوا اصرق همس...نیا تارب بارطضا و

تیذا ور تدوخ ، تهاگ هاگویب یاندرکن رکف مهاب اتوت هدب تهب ور شمارا هدش یمک هنوتیم

تزا !!!.... هعمج مساوح مدوخ نم شاب نیمطم ... تسین دایز اه صرق زود راهب ینک....

!!!.... نکن یراک دوخرس هگید منکیم شهاوخ

... دنکیم یلعریما یدج تیاهن یب تروص هاگن توکس رد طقف و دنزیمن یفرح راهب

... دنکیم ضغب

دوب... هدرک ییاطخ راک هک راگنا دوب، دب حشلا

.... دشکیم شوغا رد ار راهب و دنکیم سح ریما

یفرح هگا ووت...نم منودیم نم یزیرب کشا تدوخ نوج ...هب شاب مورا راهب : دهدیم شیرادلد

یزیچره منک... تخیبوت هک متشاد قح ...نم شابن تحاران ... مزیزع هتدوخ سالیتم یارب منزیم

... شابن تحاران ....سپ مزیزع همهم نم هساو هشیم اهامش هب طوبرم هک

... دشکیم نوریب شنادند ریز ارزا راهب بل ودنکیم کاپ ار راهب کشا هرطق

... دندوب هتسشن شهاگن رد رتشیب راهب هتسجرب خرس یاه بل

... دشکیم راهب بل یور مارا ار شتسش تشگنا

... درکیم یربلد دب تشاد شخرس گنر هنوگنیا هکحلا دندوب یشمارا عبنم اهبل نیا

... دنزیم یا هسوب کت و دوشیم مخ

دوب... مک هسوب کی هفایق و پیت نیا اب راهب دوب، مک

!!!... تساوخیم رتشیب



دوب!!! مهالمز راهب حلا ندرک ضوع یارب

یسورع میرب ودعب مینک ینوطیش مکی رگا ترظن :هب دزودیم راهب نامشچ ارهب شتقاط یب هاگن

هتفا...؟! یم یقافتا

.. دنوشیم داشگ بجعت زا راهب نامشچ

دوب... تنطیش رکف هب ریما دوب، گنت یسورع هب نتفر یارب تقو حاالهک

... تسشن شناتسد تخل تمسق یور راهب تسد هک دنزب یفرح تساوخ

...؟! شینوشوپب هک هرادن یچیه ؟ هیروجنیا ارچ سابل تمسق :نیا دنیشیم ششوگ رد ریما مب یادص

!!!... ریما -

ندب نیا ، اتسد ،نیا ننیبب همه و منز ینتساوخ و دیفس تسد هک متسین تریغ یب نم راهب -

اب یاوخب ... تسین نم هقیلس ، یتشاذگ دید ضرعم رد تواخس هکاب یخرس یاهبل نیا ، هدیشارت

!!!... نوریب یرازب اپ هنوخ نیا رد زا مرازیمن ، یشب یسورع نوا دراو سابل نیا

تفر... نوریب قاتا زا دش عنامریما هک دنک تفلا خم مهزاب تساوخ راهب

دنک... هچ هک دوب هدنام ینادرگرس و تهب رد راهب

... تشادن یناوت اما دنک تفلا خم تساوخیم

دهاوخیم و هدرک عمج ار سابل دنلب نماد و دوشیم دش...دنلب رتهب راهب هکحلا یتاظحل زا دعب

... دوشیم زاب قاتا رد هک دوش جراخ قاتا زا

... دنکیم ریما هاگن توهبم راهب

... دشکیم شوغا رد ار وا راهب یاپ ریز نتخادنا تسد واب راهب تمس دنکیم دنت اپ ریما

...؟! یسورع میرب ...دیاب ینکیم راکیچ یراد ریما -

... یسک هساو نک یزوسلد دعب بایرد و ترهوش ینک..؟لوا رکف ازیچ نیا هب داوخیمن -وت

... دبوکیم ریما هنیس رد یتشم و دشکیم غیج دنکو لمحت دناوتیمن راهب رابنیا

ح نم یاج هکنیا رایب...لثم ورد نمردپ دعب هرذگب تعاسراهچ و تسیب رازب هدش، لیلذ ریما -

!!!... ینکیم نمو رایو یه هک هرتدب وت لا

مشب...!!! مه هنیاعم اتهی هنارت شیپ مرب رس هی دیاب دیاش...حاال -

.... شدزادنا یم هدنخ هب راهب غیج یادص اما دوب هتفگ یخوش هب

ر...!!! ـــــــــــ ....یما ننییاپ واوا نابرهم مدعب ... یدروا ریگ تقو ، یسورع میرب دیاب ریما -

... ددنخیم شوخرس ریما



و تسابل هک شدعب و مینک تنطیش ولوچوک هی مه ووت ...نم نرب هدننار اب مداتسرف ور -انوا

... میریم یدرک ضوع

و دنیشنیم شنابل یور ریما غاد بل ینا هب هک هک دهد باوج دهاوخیم و دروخیم صرح راهب

... دوشیم هدیشک نییاپ هب شسابل پیز

راک و دنیشنیم شنت یور ریما غاد تسد هک دشکب بقع نت دهاوخیم و دوشیم ضبقنم راهب ندب

... دوشیم رت تخس

*************

دیآ.. یم هنارت رانک هب

:حاالمه دیوگیم ، دوریم راهب یارب هک یا هرغ مشچ واب دنکیم شهاگن ینابصع هنارت

...؟! یدمویمن

دش...!!! ریما ریصقت ادخ هب ناج هنارت مدنمرش -

مه ششیارا ال صا دوب... هدیشوپن ار شسابل ... دوشیم راهب سابل فوطعم شهاگن رابنیا هنارت

دوب.... هنارتخد دحرد و گنرمک

...؟! شوپب امتح و نوا مدوب هتفگن هگم ... راهب وک تسابل -

و نوا تشاذن ! هریما ریصقت تدوخ ناج :هب دیوگیم و دزادنا یم نییاپ رس هدز تلا جخ راهب

مرب مدش روبجم هک درک یراک هی ممشیارا ... هرادن نیتسا هی منودیمن و هزاب هک تفگیم ... مشوپب

مامح..!!!

... دنکیم راهب دوب،هاگن هدش شیارا ییابیز هکهب شیابیز هدش تشرد نامشچ نامه اب هنارت

... تشاد یگزات شیارب ندوب تاه همه ونا ریما

نامه اتهب دما یمن دشیم مه رگا هنرگو دوب شردارب و یمیمص تسود یسورع دوب بوخ زاب

... دسرب وحشلا قشع

یداد و تدوخ هک راهب یا هناوید یلیخ ... یلگشوخ نوا هب سابل ، هدرک نیچمه ارچ -هخا

... ریما تسد

تسود مه همرهوش مه ریما اما مدوب بذعم مکی ممدوخ شتسار بخ : دنکیم یزیر مخا راهب

... هنیبب نمو یا هگید یسک شدوخ ریغ هرادن



و دوب هتفرگ مساو !بقال هلگشوخ مسابل نیا شتسار : دهدیم همادا و دشکیم شسابل هب یتسد

... مشوپب و نیا تساوخ

دش تراوس هک هگید زور ود روعشیب ننک، تلیلذ درم رس وت کاخ : دنکیم جک یبل هنارت

... یمهفیم

یلگشوخ منک... شسبح هنوخ وت ماوخب و هدنبب و شاپ و تسد نم بصعت و تریغ تسین رارق -

!!!... نربب هدافتسا شزا نورگید مرازب هکنیا هن همدوخ هساو طقف منز یاه

هنارت هب شیناشیپ یور مخا نم کی هکاب دنکیم یریما هاگن بجعتم و دوشیم تکاس اجرد هنارت

... دنکیم هاگن

... ددنخیم نیکمن راهب

یگفخ سح هک ینوشوپب ردق نوا ور تنز تسین رارق : دزادنا یمن وات کت ارزا شدوخ هنارت

هدب... تسد شهب

شیپ یرب هرتهب مه هرت...وت تحار یروجنیا ممدوخ نز ، یشاب نم نز نارگن داوخیمن -وت

!!!... یدموا شوخ ... ینکب و تاهرغرغ دازهب

هفحت نک... هفاضا تبصعت و تریغ نومه هب مه ور یروعشیب ...اما ریما یروعشیب یلیخ -

!!!... هنزیم تفمای فرح نم هساو

. دنکیم شهاگن بجعت اب راهب

رود تسد و درکیم شهاگن درسنوخ ماکال ریما اما دشیم بدا یب ییاه تقو کی اعقاو هنارت

دنک... یم هبوا یتبحم رپ هاگن و دزادنا یم راهب رمک

... دوریم دازهب فرط هب هنارت

نورگید تسین مهم : دیوگیم ناششیپ قیاقد هطبار زا شوخرس و دنکیم راهب شوگ رد رس ریما

یزبچ نوا ات هنیبب یسکان و سکره ور تدیفس نت زا یا هشوگ متسین رضاح نم اما نگیم یچ

!!!... هزادنب نوشدوجو یوت ور هزادنیم تنتشاد سوه نموهب هک

.... دوشیم عمج ساسحا همه نیا زا راهب یاهمشچ رد کشا

... دروا یم نابز ارهب نا تشاد مک مک ریما هک یساسحا

دوب... اهفرح نا هنشت راهب



... تشادن تقوچیه ارهک یتبحم

.... دربیم جوا ارهب ووا تسشنیم شناج رد اهفرح نا هرذ هرذ

... دهدب ناج هظحل نا دوب رضاح راهب

ار شقشع شطع ریما رابکی سیلا یاهفرح اب وحلا دشیم رتشیب زور هب زور شیگتسباو

... درکیم رتشیب

******

... دشکیم شرانک رد ار ووا دچیپیم راهب یاه هناش رود ریما تسد

دوب... یغولش ینومهمم

دوب... هدرک توعد ارمه ترامع یلا ها یتح دازهب

چیه وهب دوب هتفرگ ار شیولج ریما هک دنک یبدا ضرع ات دورب دوب هتساوخ اهنا ندید اب راهب

.... دورب تمس نا هب راهب دوب هدادن هزاجا هجو

دوب... شتا هچراپکی نیمیس نامشچ

... دشاب درسنوخ هک درکیم یعس اما دوب شدوجو رد هک یبات و بت اب ناخرهچونم

هتفرگ لد هب هنیک تخس و دیدیم راهب مشچ ارزا یلعریما یاه ندرک یرود نا نیمیس اما

دوب...

... درکیم یرود وا زا شرسپ کت

دوب... هتفر رتخد نیا ندما اب ناشیگدنز شمارا

رد ریما روضح زج دنک مارا ار وا تسناوتیمن و دیدیم ار ناخرهچونم شردپ یاه یرارق یب

... ترامع نا

... دتفین راهب سحن هاگن هب شهاگن ات ددنبیم ار شنامشچ مشخ زا

... تخیریم ردام و ردپ یب دازمارح کرتخد نیا ارهب شرهز یزور کی ، ییاج کی

دوب... دب حشلا راهب

دنک... مضه تسناوتیمن ار شدب سح یبیجع روج کی

... دنکیم ریما هاگن سرتسا واب دروخیم با یمک

...؟! راهب هدش :یچ دنکیم شهاگن هنافاکشوم ریما

مدید و تداوناخ نک...وهی شلو ال دش...صا دب حملا یمک ارچ منودیمن ...طقف یچیه ... یچیه -

... مدیسرت

... دسوبیم ار نا رابود و دربیم شنابل تمس ار ونا دریگیم تسد رد ار شتسد ریما

بخ...؟! نکن رکف نم زج یزیچ چیه الهب -صا



... دراذگیم ریما هنیس یور رس و ددنخیم حیلم راهب

... دراشفیم ششوغا رد تخس و دسوبیم ار شرس شمارآ اب ریما

... دننکیم هاگن داماد و سورع یابیز صقر هب

... دیصقریم مه وا یاج هنارت اما دوبن دلب دایز دازهب

دوب... یبوخ ینامهم

... دیشخردیم ابیز یا هتشرف دننام هنارت

ار شسفن دش، تحار زانهب ندماین تباب زا شلا یخ یتفو و دنکیم روداترود هب یهاگن ریما

داد... نوریب مکحم

... دندوب هتشادرب ششود یور ارزا ینیگنس راب راگنا

دوب... لا حشوخ

دوب... لا حشوخ شراهب یارب رتشیب

درکیم یگدنز شمارا رد دیاب راهب

...

دوب... مه شبظاوم و دهدب راهب ارهب نا تساوخیم شدوخ هک دوب یمارا یگدنز قحتسم راهب

... دندوب هدیصقر مه اهنا ، هرفنود صقر عقوم

دوب... نتفر تشهب رخا دوخ ندوب ریما شوغا رد رخا ات لوا زا اما دوبن دلب هک راهب

!!!... شریما نما شوغا سنج زا ابیز یتشهب

دوب.. مامتا هب ور یسورع

دوب... هدش راذگرب یبوخ هب زیچ همه

... دنوریم داماد و سورع هاگیاج تمس

... دنهدیم ار ناشیوداک

... دنیوگیم کیربت هنارت و دازهب هب

... ددنخیم اببز راهب

... دوشیم راهب یاه هدنخ تام یا هظحل مه ریما

دوب.... مشچ رد یدایز مه زاب گنرمک یتروص رژ ابنا شا هتسجرب یاهبل

... دنکیم رکشت دازهب

... دشکیم شوغا رد ار راهب و دنکیم کزان ریما یارب یمشچ تشپ هزماب هنارت

داماد و سورع هب هک یا هزاجا واب دریگیم ار شتسد و هدرک ادج شیاه هناش زا تسد ریما



... دروخیم یسک هب راهب هک دنورب دنهاوخیم ، دنیوگیم

!!!... دوبن مساوح ... دیشخبب یاو -یا

!!!... هرادن یلا ...کشا منکیم شهاوخ -هن

... دنوشیم بوکخیم ناشیاج رد ادص ندینش زا هبترم کی دازهب و ریما

.... دنکیم شیور هبور هاگن هدز تشحو هنارت

... دشکیم ار ریما تسد و دنزیم هاتوک یدنخبل نز هب اهنت راهب

... دشوجیم شیاهگر رد نوخ ریما

... دنزیم ضبن شندرگ و یناشیپ گر

... دروا یمن نابز هب کالیم هدیسرت دوخ دازهب هک دزادنا یم دازهب تمس یزیت هاگن

!!!.... مگیم کیربت نوتهب .... رادید قاتشم ... موناخ سورع -سالم

دوب... ریما یاهشوگ رد یسوقان دننام زانهب کیربت یادص

.... دوشب ، تساوخیم یرگید روج ادخ راگنا اما تساوخیمن ال صا ار دروخرب ،نیا تساوخیمن

... دوشیم رود اجنا وزا دریگیم مکحم ار راهب تسد ریما

دوش... ور هبور زانهب اتاب دنامب تساوخن یتح

منکیم دش؟رکف یچ ریما : دیوگیم دوب، تحاران یزیچ زا راگنا هک ریما راک زا بحعتم راهب

...؟! مدرک یراک ...نم یتحاران

... نیمه ما هتسخ ...مکی هیفرح هچ نیا مزیزع :هن دشکیم شندرگ هب یتسد ریما

...؟! یدوب بوخ هک وت -اما

باوخ ، سدیپس شیپ مه اوا و مرادن ور سورع هنوخ ات نتفر هلصوح هدن؛ ریگ راهب -

... هنکیم درد مرس ، هنوخ مرب ماوخیم هتفر...

و دشکیم شوغا ارهب واوا دوریم هدیپس شیپ یفرح چیه نودب ریما و دهدیم ناکترس اهنت راهب

... دنوشیم جراخ اجنا زا راهب هارمه هب

. دنکیم ترپ تخت یور و دروا یم نوریب صرح اراب شتک

دوب. هتفرگ ار شدوجو رساترس مشخ



دنک. ناریو ار شیگدنز دوب رارق نز نیا

. تشاد همهاو

. درکیم شا هفخ تشاد راگنا شندرگ رود یبانط دننام سرت

دوب. هدش هبیرغ شیارب ، مارا یگدنز

. دنکیم یلعریما نشخ و مخا زا رپ تروص هاگن نارگن راهب

...؟! هداتفا یقافتا هچ دنادب دوب واکجنک مه فرط کی زا اما تشادن یفرح ندز تارج

... ینزب فرح کالمابوا کی یدیسرتیم هک دشیم گتت یروج ریما قلخ اهزور نیا

... دروا یم نوریب ار شا وتنام شلاو

.. دریگیم یا هرامش و هتشادرب ار شیشوگ راهب بجعتم نامشچ لباقم

یمدنک. شهاگن مگ رد رس و بجعتم راهب

: دوشیم دنلب شمشخ زا رپ یادص و دوشیم لصو شنفلت هک یمندشک لوط دایز ریما راظتنا

نمووت شیر وهب هریم هار تسار تسار هراد ورای دابق؟ یمینک راکیچ یراد تسه مولعم

... هدنخیم

و متشاذگ مدا اج همه نم ناخریما : دنزب فرح مارا یمدنک یعس و دوشیم ریما مشخ هجوتم دابق

!!!... هشاب گنرز ردقنیا دایمن مشهب ...هخا هتشاذن اج هب شدوخ زا یدر سکان یلو مشلا بند

هنک...!!! یم سیر و تسار و شایراکدنگ هراد نموه ینودن هک هدیعب وت زا دابق -د..هخا

هک دوب هدیشک یرگید هشقن و دشاب شرتکچوک ردارب تشپ نموه هک دزیم سدح مه شدوخ دابق

...؟! یرارق یب ردقنیا ارچ حاال ناخریما : دیوگیم یلعریما ندرک مارا یارب

هب هریخ نارگن و بجعتم ار راهب هک دخرچ یم و دشکیم شیاهوم یور شدازا تسد اب ریما

... دنیبیم شدوخ

دوب... هدش ترپ راهب زا شساوح لک هب شتینابصع رطاخ هکهب دمهف یم

جراخ قاتا زا شا هنوگ یور یا هسوب یمدور،اب راهب تمس و دروا یم نییاپ ار یشوگ

... دوشیم

دنک... یم هتسب رد هاگن جاو و جاه راهب

برطضم ریما نینچ نیا هک دوب هدیباوخ نا تشپ یرش کی کش یب دما یم هک نموه مسا

دوب...

. دوشیم رارق یب شلد

... تسناد یم شرهوش حلا نیا رصقم ار دوخ و دوب تحاران هک یریما رارق یب

... دنتشادن یتعفنم چیه شیارب رش زج شیگدنز یمامت رد هک دنک تنعل ار هداوناخ نا ادخ

جراخ قاتا وزا دشوپیم ار نا،نا هب ندرک هاگن نودب و دشکیم نوریب دمک زا یباوخ سابل



... دوشیم

... دنیشن یم ششوگ رد ریما نشخ یلو مارا یادص

یتح نک، مربخ طقف ... مریگب سپ باسح شزا مدوخ هک ماوخیم حیلا رد ور داریه -دابق،نم

یراک چیه دوخرس ... مشاب نایرج رد هک ماوخیم ور یدب ماجنا یهاوخیم هک یراک نیرتکچوک

... ینکیمن

.. دنکیم عطق ار یشوگ

. دوریم شراب تمس وهب دنزیم شراگیس هب یمکحم کوپ

... دشیم مارا دیاب هک دوب ییاه بش نا زا مه بشما

دنک... مارا ار شدوخ لکلا هکاب دوب هدیدن یرتکد شرمع رد

.. تشاد قرف یلعریما زیچ همه کال

... دیشک یم راگیس و دروخیم بورشم شدوخ اما شندوب رتکد دوجو اب

. دوشیم رهاظ ریما نامشچ یولج و دوریم رتولج

دیا... باالیم ریما هاگن

دای ارزا زیچ همه ، شنهذ یا هظحل شعضو رسو ونا راهب ندما شا، ینهذ یوشبلب نا رد

... دربیم

... دتسیا یم ریما رانک و دوریم راب تمس هب راهب

؟! یتسه ینابصع ردقنیا هک هدش یچ ریما : دیوگیم تحاران و دراذگیم ریما یوزاب یور تسد

راگیس زاب نامزمه هدش ثعاب هک هیچ حتلا نیا لیلد ال صا ؟! هدرک تینابصع ... داریه یه...

...؟! یروخب بورشم و یشکب

... دنکیم نوگرگد ار ریما حلا راهب زانرپ اما مارا نحل

... دزود یم راهب یاپاترس ارهب شیاورپ یب هاگن ریما

دوب... هدش ابیز ردقنا شهاگن لباقم رد بشما ای دوب ابیز رتخد نیا

ارهب ریما هنادرم تاساسحا هک دوب هدش یرگید روج ، دوب هدش رادراب یتقو زا راهب ال صا

... تخادنا یم نایلغ

رود تسد هعفد کی راهب هدز تریح نامشچ لباقم ورد دربیم اوهباال کی ار شرخا کیپ

... دراذگیم شراب زیم یور و هدرک دنلب ار ووا دزادنا یم شرمک

... دنزیم گنچ ار ریما سابل و دشکیم یهاتوک غیج راهب

... دناشنیم بل یور یدنخ جک ریما

... دربیم ار راهب قشاع لد هک ییاهنا زا

... دزاسب تسناوتیم رگید یا هناقشاع بش بشما



دوب... هتسشن شنت رد ینوبراک یبا نتاس باوخ سابل

دوب. شلباقم تسرد شا باالهنت

. نیگنس دشو گنت شسفن

و دوب رتگرزب شدوخ زا سلا دنچ هک یرهوش یارب دنک یگنانز دوب هتفرگدای ، دلبان رتخد نیا

طخ...!! تفه دلبراک یدایز

... تسنادیم ار شنت طخ هب طخ

دوب. اردلب کرتخد فعض طاقن

و فیطل نت نا یاوه شلد مه زاب هکحلا تشذگ یم ناشلبق هطبار مه زا یتعاس دنچ طقف

دوب... هدرک ار وبشوخ

دوش... ششوغآ رد هزیم هزیر کرتخد نیا ریسا دهاوخب هک دوبن داعالهن نیا

... دشاب باال شبذج ردقنا ابرنها دننام تسناوت یمن راهب

دوب. هدش راهب یگداس مامت قشاع وا اما

دوب. یکی شیور و تشپ هک یراهب

دوب... مهف لباق زالشل نامشچ و هرهچ زا شیلا حشوخ و یتحاران و مخا

یدایز شا یتشوگ و هتسجرب یاهبل و دیفس تروص نیا ، دنکیم هاگن ار شتروص زج هب زج

. دندوب زیگنا سوه

دوب. دوز اما دوب هدز شرس هب اهنا ندز زاگ سوه

. دنزب مقر ار رگید یا هبرجت راهب اب تساوخیم

... ددنویپب ناشتارطاخ هب دوب رارق هک یا هبرجت

. دنابسچ یم راهب ارهب شدوخ

دوش. یم ضبقنم ششوغا رد راهب ندب هک دشکب نییاپ یمک ار سابل دنب ات دروا باالیم تسد

. دوشیم جک شبل و دوریم ورف شدلج رد ناطیش

. دنشخرد یم شلباقم رد راهب یاه هنیس زا یمین هک دشکیم نییاپ ار سابل دنب فرط ود

. دنزیم قرب شهایس نامشچ

دوش... یم نییاپ باالو ناجیه زا راهب هنیس

... دنوشیم ریسا ریما طسوت شناتسد هک دوش ریما عنام ات دروا باالیم تسد

ینم فیرح ینوتب هک نکن رکف ال صا : دنکیم همزمز تذلر وپ دربیم ورف راهب شوگ رد رس

!!!... ندیم نولوج مرس وت یبوخ یاهرکف بشما هک یشب

لبق هنرگو یدش تحاران هک دش یچ منیبب ... مدموا طقف... :نم... دنکیم همزمز سرتاب راهب

... یداد نولوج رود هکهی یسورع

واب هتمشچ یولج هک یتقو تسرد منوا هرذگب یزیچ نیچمه زا هنوتیم یمدا مودک ترظن -هب

دایب...!!! تاپ اپهب حبص هکات ینک شنووید یروج ینوتیم یسمل ره



مدش... نارگن طقف... نم... ریما یمدهد: باوج هدز ناجیه راهب

رکف هک یدموا مشیپ یروط تدیفس و دنول ندب نوا و یبجو مین سابل نیا !!!اب رتدب هگید -

هدب...؟! ینارگن ینعم منکیمن

وشن...!!! دب ریما -

مدای میتحاران هک نک ممورا یروج ... راهب هدب شمارا مهب و بشما : دربیم ورف شندرگ رد رس

هدیدان منوتیمن هک یزادنیم منوج هب ور یبات و بت اما ممورا تندید اب نم هک دنچره ، هرب

هنکیم تنتشاد صیرح نمو تنت بجو هب بجو ... راهب متسین ندید و یروبص مدا ...نم مریگب

ودعب ینکیم هناوید نمو نوچ مشاب هتشادن تاهاب یراک یگب مهب ینوتیمن ...وت ماهبل رهم هساو

...؟! منکب نم هک هنکیم وراک نیا یقمحا مودک ... یاوخیم یرود مزا

...؟! ریما -

!!!.. ریما نوج -

... دنکیم روک ار کرتخد قطن ، شندرگ ندیسوب واب دهدیم اج راهب یاهاپ نیب ار دوخ ریما

... دوشیم هدیچیپ شرمک رود راهب یاهاپ

وزیت... مکحم ، دریگیم زاگ ار دوب هدیسوب ارهک ییاج نامه

دوش... یم هدنک اج زا راهب بلق

دنک... راچد ار راهب نینچ نیا دهاوخب هک دوب یدرمان

... دزیر یم راهب لد

تشم شیاهوم یور راهب یاه هجنپ دیا، یم نوریب شیولگ زا هک یها واب دهدیم فک زا ناما

... دوشیم

. دروا باالیم شنابل ارات شیاه هسوب دادتما

... دشکیم وب قیمع و دسوبیم

... دربیم بقع ار شرس و دزادنا یم راهب دنلب ابیرقت یاهوم هب گنچ

... دنکیم رهم راهب نابل یور ار شقشع یور وزا نشخ یاه هسوب رابنیا

. دراذگیم یاجرب ار یراگدنام در کش یب شقیمع یاه کم

هک دنچره درکیم یهارمه راهب دهد... یمن راهب هب یندیشک سفن هزاجا و دسوبیم هفقو نودب

داد... یم ار شنشخ دنتو یاه هسوب باوج تسناوت یم هک ییاجنا ات اما دوبن ریما دننام

. دوشیم دنلب ریما ناهد رد راهب دنلب خا هک دریگیم یرگید زاگ

دوب... هدش مه رت نشخ رابنیا و دندوب نشخ هشیمه ریما یاه هسوب



... دنکیم ادج شبل زا بل

... دروا یم شیاهبل یور ار دنخبل راهب مروتم یاهبل ندید هکاب دنکیم زاب ار شرامخ نامشچ

... دندوب هدش میجح و خرس شا هتسجرب یاهبل

. دنکیم نهلا درد زا راهب

داعال ...نیا راهب ینکیم منووید : دیوگیم رادشخ و دنزیم شا هنوگ یور یا هسوب شوهدم ریما

هیچ یارب تنتساوخ همه نیا راهب ... هرازب رثا نم یور داوخب دح نیا ات رفن کی هک تسین هن

...؟!!! مریگب ور مدوخ یولج منوتیمن هک

دراو نا هب یراشف شبقاعتم و دوریم شنار یور ریما تسد هک دوب هتفر باال شسابل نماد

... شدریگیم رتمکحم ریما هک دنزیم یتسج راهب دنکیم

دوب. هدما ششوخ یزاب نیا زا

... درکیم هدافتساوس نا زا یبوخ هب ریما هک شنار یور راهب دح زا شیب تیساسح

ار شیاپ نار یور مادم شرگید تسد واب دریگیم مکحم ششوغا رد تسد کی اراب راهب

دهد... یم راشف

. دوشیم شتا هروک راک ابنا شمرگ دوجو و دنکیم قتال راهب

راشف دوب... حملا ریما تسد زا نتفر رد اما دهد تاجن ریما تسد زا ار دوخ تساوخیم

.... دوشیم دنلب راهب غیج هک دهدیم یمکحم

!!!... تشاد مک زیچ کی دوب هتخادنا هار هک یزاب تذل

دوش... یم هفخ ریما هسوب رد شیادص هک دوش دنلب راهب غیج هک تفر یم هرابود

... درکیم سح نامزمه ار درد و تذل

دنک. ادج ریما دنب ارزا دوخ تسناوتیمن

هبحشلا نینچ نیا هک دوب یدرمان رخا یمدرب، حلا ارزا شلد شنار یور ریما یاه راشف

دوب... هدز ناوخیبش

.. دنکیم مخز ار ریما هنیس شیاه نخان و دنزیم ریما نهاریپ هب گنچ

.. دندوبن دوخ حلا رد مادک چیه اما

دوب هتخادنا هار ریما هک یشکمشک زا حلا یب کرتخد ، دروخیم بات و چیپ ششوغا رد راهب

... دوشیم تقاط یب

... تفریم شیپ رت بات ویب رترارق یب ریما

... دوشیم ادج هعفدکی

دوب... هدیچیپ هناخ سنلا رد ناشدنلب یاه سفن یادص ودره

شیاج اجنا اما دراذگب راهب غاد نت یور ار شغاد نت ات دهد رج ار شسابل تساوخیم ریما

... دوبن

ناشقاتا تمس هب دنلب ییاه مدق واب دراذگیم شیاپ ریز تسد و دراذگ یم نییاپ ار راهب



... دنوریم

ار ریما نید و لد شفیرظ یاه هسوب و دوشیم مدق شیپ وا رابنیا و دنام یمن راکیب راهب

... دربیم

هراپ شنت رد تکرح کی اراب شسابل علو و صرح مامت واب دراذگیم تخت یور ار راهب

... دنکیم

... تشاد قرف هتشذگ یاهزور ریما اب ریما نیا

دوب... هدرک فارتعا نا هب هرخ هکباال یا هدش فشک هزات سح اب دوب نتساوخ زا رپ

سنج زا دوب ینتساوخ ... تسین سوه رس وزا یلومعم نتساوخ کی نتساوخ نیا تسناد یم

دوب... هدرکن ملظ شقح رد مک هک یراهب هب شیگدادلد و قشع

... دیتسرپ یم ار راهب

... دیتسرپ ناوتیم قشع و نتشاد تسود ارزا یسک هنوگچ دوب هتفرگ دای هزات

دز... هسوب و دیتسرپ ار راهب بش نا

... شیاهبل رهم زا درک اررپ شنت یاج یاج

... دنازوسیم و دیشکیم هلعش هسوب ره واب تشادن یشوماخ هک ینتساوخ شتا و صرح

راهب نطب رد هک یا هفطن و دیبوک یم هنیس اررب ناشیاهبلق هک ییاه یرارق ویب نتساوخ بت

دوب... ناشنایاپ یب قشع دهاش مه دوب

یم شحور و ناجرب شخب شمارا ییاون دننام راهب تذل رپ یاه ونهلا نتساوخ یادص

... تسشن

هتشاد ار شنتساوخ زج ییوزرا هکنا نودب دریگب ار شناج بشما نیمه تسناوت یم رتخد نیا

... دشاب

دوی... رارق یب نینچ نیا وا هک دوب هدرک هچ ابوا راهب

دوب... هدیرب راهب هتسکش لد ار شمکح هک دوب یقشاع

... تسه و دوب راهب یارب شرکف و نهذ ایند ایند ات تشادن ینایاپ

دوب. قرع زا سیخ شنت

... دشکیم شوغا رد ار شا هنهرب ونت دتفا یم راهب رانک

دوب. هدرک یور هدایز یمک بشما

دوبن... مه راک رد یتاعارم و دوب رادراب راهب

. تشاد درد راهب

... دیشکیم ریت شلد ریز

... دوشیم دنلب هک راهب خا

شتمس ارهب درد زا هدش هلا چم راهب شندیشوپ اب هلصاف وبال دنزیم گنچ شتروش هب ریما

. دوریم شسفن ، شکشا زا رپ تروص ندید هکاب دناخرچیم

دوب...؟! هک دوبن شدوخ تسد اما شندش دوخیب دوخ زا تباب یمدنک تنعل ار دوخ



هزات و دوب قشاع هک ییوا مه ،نا درذگب شزا هداس هک دوبن یزیچ شسوه و راهب نتشاد

دوب... هدش شیلسع و موصعم نامشچ بذج مه لوا نامه زا هک دوب هدیمهف

دوبن... لبق ریما نا رگید یلعریما

... دشاب هک تسناوت یمن

ژیمدهد. اسام ار ونا دراذگیم راهب مکش یور ار شغاد تسد

. دزیریم ورف راهب نامشچ زا یرگید زا سپ یکی کشا تارطق

... دنکیم هناوید ار ریما و دوشیم دنلب راهب قه قه

و مدوخ یولج متسنوتن روطچ هک ینکیم منوغاد یراد ... تاکشا اب نزن مشیتا ، راهب نکن هیرگ -

!!!... راهب ... منکن تتیذا یروجنیا ات مریگب

مچب...!!! ... مراد درد... ... ریما : دیوگیم وناالن دنکیم دنلب ار شدوخ یمک راهب

منووید یراد ... وراکشا نیا زیرن ، ریما نوج هب تدرد دوب...؟ اجک مساوح بصم ال نم -هخا

... ینکیم

بشما ... مشیم بوخ ورن...االن شاب مشیپ : دریگیم ار شیولج راهب هک دوش دنلب تساوخیم ریما

ملد...!!! دش...یاو یروجنیا ، یدش لفاغ یدایز هکهن مکی

دوش. هناوید دوب هدنام مک ریما

درک... تنعل ار شدوخ رگید ،راب دراد درد دوب مولعم ، دوبن بوخ راهب زور حلاو

دش... رتهب راهب درد زا یمک ات ژداد اسام ار شمکش ردقنا و دیشک زارد راهب رانک

... دنکیم اررپ ناو و دوشیم دنلب

یمدرب... مامح و دریگیم لغب ار لسک و دولا باوخ راهب

... دنیشن یم راهب تشپ مه شدوخ ودعب دراذگیم ناو لخاد ار وا

دوب... یبوخ هبرجت مه نا راهب درد دوجو اب

رت نیشن لد ار سح نا یدایز هرفن ود با رپ ناو نیا شخب تذل و وطالین سکس کی زا دعب

... درکیم

... دشکیم دوخ تمس ار دولا باوخ راهب

اب دوز یلیخ هک دنزیم شرس هب ناو رد مه نا رگید هبرجت کی سنج زا مه نا یرگید سوه

یمدور... نیب زا راهب هتسخ زور حلاو ندید

دوب... هدش شلد هدنب وزاب درادن ار ندوب نشخ مه نیا تقاط راهب نت تسناد یم

دوب...؟! هدش قشاع هنوگ نیا ایوا دوب ینتشاد تسود یدایز شراهب



*********

...؟! یرادن هاگشناد هگم ، مزیزع وشاپ راهب -

شمکش ریز یریت هک دوشیم دنلب اج رد ریما ندید واب دنکیم زاب مشچ همیسارس راهب

یمدشک...

رو یروج نیا هیچ : دیوگیم یبصع و دنت ریما دیا، یم نوریب شناهد زا هک یخا اب

بخ...!!! شاب بظاوم ... ایراد هشیش راب ؟!...انسالیتم یرپ یم

... مسریمن ،حاالهبکالمس یدرکن مرادیب رتدوز ...ارچ ریما -یاو

... دنزب هیرگ ریز هب دوب هدنام مک تفه تعاس ندید واب دنکیم تعاس هاگن هدز متام راهب

... منکیم وغل و تنوتسبات مرت یرایب راشف هچب و تدوخ هب یروجنیا یاوخب -هگا

...؟! یشیم نم حور ناهوس رتدب مه ،وت مرادن هلصوح ریما : دوشیم رباری ود شتینابصع راهب

!!!... ینکیم کیج کیج و یدرک زاب نوبز هدیرپرو منیبب اجنیا -ایب

!!!... هشاب یرازاب هچوک دیابن هک تنحل ! یتکلمم رتکد الیتم -سان

خاالق ملعم نم هساو داوخیمن :وت دیوگ یم و دشکیم تمی ابمال شیاهوم یور یتسد ریما

یمک تطیارش ... راهب نک شوگ وت، اما منکیم تبحص هشکب مقشع روط ره نم ال !صا یشب

... یشاب تدوخ بظاوم گنود شش دیاب یلو یشب تیذا ماوخیمن ! یرادراب ، هدرک قرف

... دنکیم سمل ار شمکش ، دراذگیم راهب مکش یور یتسد

.. تسا لد ود

ابحلا تسا یواسم هناخ رد راهب ندنام اما دتسرفب هناخ زا نوریب یتح ار راهب تساوخ یمن

!!!... شلبق دب

هتسباو راهب هب یبیجع روج دمهف یم مه شدوخ اهزور نیا ، دریگیم راهب زا رگید یا هسوب

... تسا تخس رایسب وا زا ندنک ولد هدش

. دنکیم راهب هاگن راو هتفیش

دهد... یم ار شهاگن خساپ شرهم و قشع رپ نامشچ وااب زا رتدب راهب

راهب یاه نادند ریز هک دوش ییاهبل نا یخلا یب دناوت یمن اما شیراددوخ و ندش رید مامت اب



... دندوب هتخادنا اولب هب ریما ندب لخاد رد یروش رپ یغاد مجح و دندوب هدش ریسا

... دسوبیم قشع زا ورپ قیمع و دریگیم ماک ریما

***

... دنکیم هدایپ ار راهب

... دوریم شنابل رب یدنخبل اب راهب و دسوبیم ار راهب تسد تشپ

دوب... هداس یدایز شکزیزع

دوب... هداس مه شندیشوپ سابل یتح

یمدنز... دابق هب یگنز و درادیم اررب شیشوگ

...دابق یدیم راهب هب گنود شیش و تساوح ینکیم هک یراک ...اهنت مدرک شدایپ و راهب -دابق،

هک نتسه ییافرش یب هچ تعامج نیا ینودیم تدوخ ... هتفیب مچب نزو نت یور شخ ماوخ یمن

یوت مدوخ تسد واب منز و مسرب داریه هب ماوخب راهب قیرط زا ات مدروخیم هگ نم ارمع

... مدنوم مندوب فرش یب وت ممدوخ هک ...خا مزادنب هاگترپ

دوبن رارق ردپ یب داریه هک ینودیم ... نکن شنزرس و تدوخ درم...!!! ینورگن لد ردقنیا -ارچ

زا ور میتفر یم دیاب هک یهار ،اما میروبجم دایب...ام نوریب ، هتفر هک یشوم خاروس نوا زا

... میسرب لوا اتهب میتفر رخا

زت نیا نوچ !!! تمتشک هرب منز یاپ یوت راخ دابق : دبوک یم نامرف هب یتشم ینابصع ریما

منک.... هدافتسا منز اتزا یدرک هسوسو مه ور فرش یب ونم دوب وت فرط زا یمخت

دوب... هدرک غاد ، دریگیم شصرح

دوب... هتخادنا ریش ناهد ارهب شا هچب نزو دوخ تسد اب

یلیخ ایوگ هک دوب یراهب ، دیسریم ناشنهذ هب هک یهار اهنت و دوبن سومان یب داریه نا دنچره

دوب... مهم مه داریه یارب

. دندوب ندش هراپ ضرعم رد شرس رانک یاهگر

دنک...؟! اهر تفص ناطیش و سانشن ادخ تعامج نیا نایم ار شکزیزع تسناوت یم روطچ

دوش... هناوید دوب هدنام مک هک وا رب یاو

رگا نک رواب ،اما شاداد یتحاران ردقچ منود نم..یم هب راپسب و شیقب و دیرب امش ، ناخریما -

ادخ ...هب دروا یم ترد زااپ رتدب دوب تنوج یوت هک یا هرهلد و سرت میدرک یمن وراک نیا



... شاب مورا نکو لکوت

دنک. یم عطق یفرح چیه نودب ریما

درادن یخوش یسک اب شرس رب ناونع چیه هکهب تسا یناخریما زمرق طخ راهب ، دناد یم دابق

!!!... تسه و دوب قشاع دوخ هک ارچ دیمهف یم ار شقشع شا!!!...درد هداوناخ یتح

... دوبن یدحا چیه هب نداد حیضوت دهد،مدا حیضوت یسک ارهب یزیچ دوبن ارق

یمدنز. دنخبل

!!! یقشاع و یلعریما هک دما یم نهذ زا رود رظن هب کرتخد نا یارب شندرک لد لد

دوب،نا هدش قشاع اعقاو یلعریما هک دوب نا تیعقاو ،اما دمآ یم رظن هب یلا حم زیچ هتبلا هک

... شدیمهف یمن مه ریما دوخ یتح هک یراو هناوید روط مههب

شرظن دروم مدا ،هب دوب هدرک نیمک یصاخ یاج رد هک حیلا ورد هدروا ارباال شیشوگ دابق

... دراپس یم وا تسد ، دوب هدرک ریما هک یتاشرافس مامت اراب راهب و دنزیم گنز

دوب... یلعریما تیساسح مه ونا دوب هدش تخس یمک راک

… دزادنا یم ریگ ار داریه دوب نئمطم و تشاد نامیا شا هشقن و شدوخ هب اما

مه دوب دنیاشوخ مه شیارب ، راهب یاه یگداس و ینابرهم هطساو هب شتاساسحا ندش ریگرد

!!!... باذع

تسا رضاح و دراد شتسود یدرف هک دنک رورغ ساسحا دوب هدش ثعاب هک نوچ دوب دنیاشوخ

... درذگب مه شدوخ زا یتح شرطاخ هب

دوب...!!! هداد سپ ار شناحتما راهب

دروخرب شساسحا اب هطبار رد راهب اب دیاب هنوگچ تسناد یمن زونه هک دوب نا یارب شباذع

دنک...

... تشاد تیکلا م ساسحا راهب یور بیجع اما دوبن شتاساسحا نتفگ درم

دوب... واوآ سرد مرگرس راهب

دوب... سامت رد وابوا تفریم هنارت شیپ هب بترم پاکچ یارب

ار طیحم هک تشاد رارصا بترم نیگن یتح ، دنتشاد ار شراهب یاوه هنارهاوخ هنارت و نیگن

... دراد هگن مارا راهب یارب

دوب. هداتسیا راهب تشپ هناردام و دزیم رس رتشیب مه نابرهم



... دنتسه اهنا هک تشاد دیما و دوب شوخ اهنا ندوب مههب راهب لد

. دوشیم شبطم دراو

دوب. هتفرن هناخ ال صا زورما

دوب.. داریه و زانهب ریگرد مه زونه شنهذ

دوب. هدرکن یراک زونه داریه

. دوشن شریگنابیرگ یرش ات دهدب زانهب ارهب شساوح هک دوب هدرک دزشوگ دازهب مههب ریما

...؟! تسناد یمن سک ،چیه دوب هچ شلیلد هکنا یلو ! تشاد لیلد زانهب ندنام و ندما

هک دوب جبلا اقیقد و دنک ضوع گنر تسرپ باتفا دننام تسناوت یم یطیارش ره رد زانهب

ناشیاه هچب رگید زا رتشیب ار وا مه زاب وخاالشق تاذ ندوب ربخ اب دوجو اب شا هداوناخ

... دنتشاد تسود

... دنکیم رت لش یمک ار شتاوارک و دزادنا یم یلدنص یور ار شتک

. دشوپ یم ار ششوپور

دنک... تحارتسا یمک ات دزادنیب یا هفقو دهاوخ یم شیشنم وزا دنکیم تیزیو ار رامیب دنچ

دوب. تخرک و تسس شنت یمدشک، شا هتسخ نامشچ یور تسد

. درکیم لمحت ار یدایز راشف و تشاد ینیگنس ساسحا

دوب... هدش شدب حلا رب مه دیزم یباوخ ویب مهرس تشپ لمع دنچ

. دباوخب طقف تعاس نیدنچ و دشکب شوغا رد راهب و دورب هناخ هب تسناوت یم شاک

. دنزیم شرس هب راهب یاوه

. دنکیم ار باوخ نا سوه شلد

هناخ هب رتدوز ات دنک لسنک ار رتشیب فصن دهاوخیم شیشنم زا هک دندوب دایز شنارامیب

... دورب

. دنکیم تعاس هاگن

دوب... هنومین

دوب. شا هنسرگ و تشادن ششک نا زا رتشیب

تفر... یم رگید دیاب

دوب. هدرک لسنک ار همه و دوبن مه یرامیب

... دوشیم جراخ شقاتا وزا دنکیم عمج ار شلیاسو

دیا. یم رظن هب نارگن و هداتسیا دازهب رانک هک دنیبیم ار هنارت

یمدور... ناشتمس هب

هدش؟! -یچ



... دنکیم یلعریما هاگن هدروخاج هنارت

. تسه ییاربخ دنک یم ساسحا و دنکیم گنت مشچ ریما

دوب... تحاران و یبصع دازهب

هدش...؟! یچ ، هگید نیدرک منارگن -بخ

مارگ رهوش رهاوخ طقف ، مزیزع یچیه دنک: مارا ار شدوخ ات دیا یم فرح هب هرخ باال هنارت

... هریگب نم ناجرهوش وزا شا هدشمگ رتخد غارس ات اجنیا نایب دنراد دصق

همه نیا شا هداوناخ هک هراد یچ هکینز نوا منودیمن هدیم:نم همادا بارخ ابحیلا هنارت

... نرازیم شمارتحا

!!!... هنارت -

... دیوگیم رکذتم و مکحم ار شمان دازهب

... تشاد مارتحا و شزرا شا هداوناخ یارب یدایز زانهب ، دوب هنارت اب قح مه زاب هکنا لثم

و راهب و نم یگدنز هب هنیرب داوخب تیضوع رهاوخ نوا ، دازهب نیبب : دنزیم یدنخزوپ ریما

کت هب کت ور هدموا راهب رس هب هک ییاراک ... مرازیمن شساو وربآ راهب ناج هنک،هب نوغاد

یضوع هکینز نوا بظاوم اما داین داوخیم ، دایب تدب یاوخیم ، مرایم زیچ همه یب نوا رس

... شاب

قح لصا رد اما دننزب ییاه فرح نینچ نیا شرهاوخ رس تشپ دنک لمحت تسناوت یمن دازهب

دوب... هنارت و ریما اب

دوب... بیجع مه شدوخ یارب ، هتفرن شدای زانهب اب ناششیپ زور دنچ یریگرد

. درکیم هاگن ریما هب لا حشوخ و دوب هدرک فیک هنارت

... دروایب اراج نز نا حلا تسناوت یم ریما کش یب

. دوشیم یدرف هنیس هب هنیس هک تشاد جورخ دصق ریما

... دنیبیم ار زانهب و دروا رسباالیم ، بقع هب یمدق نتشگرب اب

دوب! هداز حالل

دوب...!!! هدش لیمکت ششوخ زور

دما... یمن ششوخ راب ررش و زیت یاههاگن نا الزا صا ، دریگب هدیدان درک یعس



!!!... تفاثک لاو غشا ردقنامه رذا، دننام دوب یکی مه زانهب

هداوناخ ... یدوب رورغم و هبذج مهاب لوا نومه زا دنچره ؟! یریگیمن لیوحت ! ناخریما -سالم

؟! نبوخ

دنک.. سیورس ار شنهد تساوخ یم ریما

طاالع تهج اما متسنود یمن مهم نادنچ دیاش : دهدیم باوج رادتقا واب دنکیم شهاگن رورغ رپ

!!!... نبوخ هداوناخ

... دروخیم اج زانهب

یلیخ مه زونه سلا تفه و یس هب کیدزن ینس اب نز نیا دهد، یم یبات ار شدنولب یاهوم

... تسابیز و ناوج

... دشاب یبوخ لئود دیسریم رظن یلع،هب ریما نداد باوج زا دنزیم قرب هنارت نامشچ

... دنکیم شزادنارب تقد اب ریما

شا هتسجرب نابل رب هک یخرس ،رژ زمرق هدز الک یاه نخان دوب... نداتفا فرش رد ششلا

... تخادنا شراهب دای ار وا دوب هدز

... تشاد تهابش زانهب هب شراهب ، دوشیم زانهب هریخ رگید راب

دما... رد هب شلد

اجک...!!! طخ تفه رام ونیا اجک شلد هداس راهب

... دزادنا یم گنچ شلد هب یسوه شا هنادرم لکیه و یلعریما ندید اب زانهب

. دنامیمن رود ریما نامشچ زا زانهب نامشچ قرب

گرزب نانز سنج نیا رانک رد ریما دوب ساهلا

شکش لک هب شا هچول و بل زا زانهب ناهد با نداتفا هار ندید ،حلااب هدرک یگدنز و دوب هدش

طقف و دهد ناشن هتشرف ار شدوخ دهاوخیم هک تسیناطیش ، زانهب سنج هک دش نیقی هب لیدبت

... دمهفب دازهب دیاب ار نیا

بوخ ال صا یریذپان ذوفن و یتخسرس همه نیا ناج یلعریما : دناشنیم بلر ب یدنخبل زانهب

!... اتسین

،باال تسین ریذپان ذوفن و تخس منیچمه یلعریما نوج، زانهب : دیوگ یم ، دوب تکاس هک هنارت

مه نوشیا اقیقد و هشیم مولعم شیعقاو هرهچ و هنکشیم شرود راصح یزور هی یسکره هرخ

!!!... هلگشوخ یلیخ مشنز ، نراد نز اقا وحاالمه هتخیر شیتخس



... دمهفیم مه ریما هک دنکیم زانهب راب یکلتم هنارت

دوب... هدنام راهب یاپ هنارهاوخ هک دوب رتخد نیا نونمم ردقچ

... دوشیم زانهب هرهچ فوطعم قیقد شهاگن

... دنرادن یمحر چیه نز نیا لا ثما اما دمهفیم ار شندش هدروخرس

شوخ هشیم مشرانک رد اما نشاب هتشاد نز ننوتیم ادرم هنومز و رود نیا : ددنخیم یکلا زانهب

.. دنورذگ

، نشاب هتشاد فرش هگا درم و ...؟!نز ینورذگ شوخ عون مودک زا اقیقد : دوشیم قارب هنارت

... هشاب نوا و نیا بندلا نوشمشچ هکنیا هن نوشیگدنز هب نزودیم و نوشهاگن

مشچ شقیفر مه شنز مه نوج ... دندوبن رادرب تسد ، دریگن ار اهنا یولج رگا تسنادیم دازهب

... دنتشاد قح مه اعقاو و دنتشادن ار زانهب ندید و

!!!... یضوع کی اقیقد ، دوب هدش ضوع زانهب

...؟! یدموا اجنیا ات یتشاد یراک زانهب -

... تسا هدما زیچ هچ یارب دتفا یم شدای هزات و دنکیم شردارب هاگن زانهب

... منزب فرح عوضوم نومه تباب مدموا ناها -

منود... یمن یچیه هک متفگن نم -هگم

!!... دوبن هاگشرورپ نوا یوت هچب نوا زا یمسا چیه ، یدید راب نیرخا وت ور یعیفش جاح -

یم دیاب اجک وزا تساجک هچب نوا منودیم نم هگم ، مدید هک ضرف هب :بخ دنکیم غاد دازهب

...؟! ههاگشرورپ هچب نوا هک متسنود

منک... ادیپ ور هچب نوا دیاب هدن...نم ملیوحت ترپ و ترچ ریما -

...؟! یشاب هدرک ادیپ هچب نوا هب تبسن یا هناردام سح دایمن تهب -

رطاخ هب مطقف ، مرادن یراک چیه هدازمورح هچب نوا :نماب دوشیم یشیتا دازهب کلتم زا زانهب

انوا یاپ هب وم هناردام سح ماوخب و مراد هچب اتود مدوخ هنرگو متفاثک نوا بندلا میصخش داللی

... مزیریم

... دتسیا یم ریما بلق

دوب... هتفر اجک ادخ تلا دع

دننک... ارهل شتیصخش و دنربب مان ار شکزیزع نینچ نیا هک دوبن فاصنا

یمدشک. هلعش شدوجو رد مشخ

. دربب ار شسفن دنکو شا هفخ دراد هک ییاج وات دریگب ار زانهب ندرگ دهاوخیم



تیناسنا و اوه ندش مومسم ثعاب دنرادن یتفوطع و مرش هک ینانز هنوگ نیا ندیرب سفن

یمدش.

دنک. ادیپ ار نا تسناوت یمن اجک چیه هک دوب یا هناردام تبحم بندلا هکهب یراهب کلفط

دما. یمن رب وا زا یراک اما دید یم ار راهب ترسح

... تسه هدقع و دوبمک زارپ ، تسین لماک شراهب تسناد یم

یا هناردام دهاوخ یم مدآ نیا دیمهف یم یسکره ار، درکیم اوآ قح رد هک یطارفا یاه تبحم

دناد... یمن ار نا موهفم اما دنک جرخ

یمن ار ییاهاج کی شندرک تیاعر مامت اب ،اما دشاب بوخ هک درکیم ار شیعس مامت راهب اما

... تسناوت

! میدیمهف مندرک یردام ینعم و میدرمن هبوخ : دنکیم جک رس زانهب هب وور دیآ یم ولج یمدق

تمرح ردام مسا هک یتروص رد ، یشاب هدرک یردام مه اه هچب نوا یارب منودیم دیعب

هراد...!!!

. تشادن یلعریما ارزا یدنت شنکاو نیچمه راظتنا ال صا زانهب

دوب. هدروخ گنس هب شریت

... دندوب یتنس تیاهن یب شراکفا ، شا هنادرم و کیش رهاظ الف خرب یلعریما

راک هب شرس مدا هک هبوخ ... هطوبرم شدوخ هب یسکره یصخش لئاسم : دنزیم دنخزوپ زانهب

!!!... هشاب شدوخ

امدا هک هبوخ ردقچ : دزودیم زانهب تمس ارهب شنیشتآ هاگن ریما اما دوب هدرک هلمح مه زانهب

امدا ردقگ ، یقافتا یلیخ ، ییاج ،هی یزور کی ننئمطم نوچ ، هشاب نوشدوخ راک هب نوشرس

...؟؟!!! هتفیب یقافتا هچ رارق هنک ینیب شیپ هنوت یمن یسک هگید هک هتقونوا !!! هروخ یم مهب

. دنزیم دنخشین هنارت

، مگیم هشیمه یارب راب :هی دنکیم یتسد شیپ دازهب ، دهدب ار یلعریما باوج دهاوخیم ات زانهب

درگرب مه مداد...وت یمن تهب یسردا شاب نئمطم متشاد مرگا هک مرادن هچب نوا زا یربخ نم

نک... جرخ انوا یارب و تیردامرهم و تاه هچب شیپ یدموا هک ییاج نومه زا

وگب..!!! مهب ینودیم هگا افطل سپ منک، ادیپ ور هچب نوا دیاب نم یمهفب یاوخیمن ارچ دازهب -

. دنکیم شهاگن کوکشم یلعریما

هب طوبرم هک دوب یزیچ کی اعطق و دشاب لیلد یب تسناوت یمن زانهب ندرک زلو و زلج نیا

یمدش... راهب



...؟! هبجاو ردقنیا هک هیچ راک :نیا دسرپ یم کش مهاب دازهب

یباوج نداد نودب ، دشکیم دازهب یور هکهب یمخا واب دزادنا یم یلعریما و هنارت هاگن زانهب

... دوریم و دنکیم درگ بقع

دنوش...!! یم زانهب نتفر تام هسره

تفر...؟ ارچ -نیا

وهب نتفر هک هگب ام یولج تسنوت یمن دهد:الدب یم باوج مهرد یاه مخا نامه اب یلعریما

!!!... میمهف یم هرخ اماباال داد حیجرت ندنوم و نتفگ

!!!... شاب مسامت رظتنم یمدهد: همادا دازهب هب ور دعب

دور.... یم هناخ وهب دوشیم ادج اهنا زا یظفاحادخ اب

*****

دوب. هداد بوخ ار شناحتما

دش... یمن کاپ شیاه بل یور زا همقر چیه هک دوب یلا حشوخ زا شدنخبل

دوب. زاس راک شریما یاه تیامح

درک. یم ندناوخ سرد هب قیوشت ار وا یطیارش ره تحت و هشیمه

دوب. هدید ار شش تال باوج وحلا دوب هدرک تالش

دوش. یم ور هب ور نایوجشناد زا کدنا دادعت اب هاگشناد زا ندمآ نوریب ضحم هب

درک. یم بوخ ار مهحشلا نامه اما دوب رتمک دادعت و دوب ناتسبات لصف

. ددرگرب هناخ اتهب دوب نیشام رظتنم

دوب نآ یارب لصا ،رد دوشن شدما و تفر یارب نیشام لطعم ات دوب هتفرگ هدننار شیارب ریما

دنک. تظفاحم راهب اتزا

ار راهب اصخش ات دوب شدوخ هک یا هدننار واب تشاد رظن ریز ار راهب هروج همه دابق

دنک. تروپاس

!!!... تسا مهم یلعریما یارب ردقچ رتخد نیا تسناد یم



دنک. تظفاحم ، شردارب نوچمه تسود سومان اتزا دوب هتشاذگ ار شدوخ مامت

یمدور. دابق نیشام تمس راهب

. دوشیم دنلب راهب غیج شکانتشحو زمرت یادص و راهب یور یولج ینیشام ندیچیپ اب

اجنا زا تعرس اب نیشام هک دور یم راهب تمس و هدش جراخ نیشام زا ینا ،هب هکوش دابق

دور. ویم هدش جراخ

دنک. یم هاگن نیشام هب هانپ ویب هدیسرت یتروص اب راهب

. تشادن یبوخ سح و دوب هدیسرت

دوب. هتفر ششوخ حلا مامت

هاگن شیور هب ور هب طقف هکوش نانچمه راهب هک دربیم شنیشام تمس ار راهب دولا مخا دابق

. دنکیم

دور. یم باالوباالرت شبلق نابرض و دنکیم تشم ار شدرس ناتسد

. دناسرت یم ار دابق شخرس تروص

دریگیم ار یلعریما هرامش دابق

. دندوب شباصعا یور اه قوب یادص

دابق...؟! : دروخ یم ششوگ هب یلعریما یادص

. دنزب یفرح دیسرت یمدرب،یم شناهد لخاد ار شیاه بل دابق

... تسناد یم ار تشاد راهب هب تبسن هک یتیساسح

!... ناخریما -سالم

هدش..؟! یچ دابق -سالم،

... ندیسرت منوشیا و شولج دیچیپ نیشام هکهی نوریب ندموا هاگشناد زا موناخ راهب -

...؟! یدوب هراکیچ اجنوا وت سپ دیوگ: یم نارگن و یبصع یلعریما

... نراد جایتحا نوتهب موناخ راهب منک ...رکف مگیم نوتهب و شیقب و نوتشیپ مایم مراد -

. دنکیم عطق ار نفلت

دوب. ناشیرپ و یبصع یلعریما

. دیزرل یم شناتسد

دنک. لمع رکف یب ردقنا دوب هتسناوت روطچ دوب، رادراب راهب

دوب. تحاران دابق و شدوخ تسد زا



دندش. بطم دراو دابق هارمه راهب ات درک یروخدوخ ردقنا

... روابان و دوب هتفشا راهب

. دزادنا یم ششوغا رد ار دوخ و دنکیم دنت ،مدق ریما ندید ضحم هب

باالدوب. شسرتسا و سرت

دوب، هدش خرس شتروص

دوب. باال شراشف کش یب

دوب. هدش جنشتم لک روط هب کرتخد باصعا و دیزرل یم

دش. یمن مارا

درک. یمن سح ار شریما مرگ شوغا یتح

دنک. هچ دناد یمن هدنامرد ریما

دنز. یم شیناشیپ رب یرهم ادتبا و دنک یم باق ار راهب تروص فرط ود

دوش. یم رتدیدش شا هیرگ

دوب. نارگن مه ههام دنچ نینج نا یارب

مه ور نوا یراد یا! هلماح ... بصم ال وراکشا نیا زیرن هرب، تنوبرق ریما -

... راهب نکن هیرگ ... زیرن .... ینوسرتیم

. دوشیم رتدنلب راهب هیرگ

... دوشیم رتشیب مه شنت شزرل

دوب... دوهشم ماکال شیگچاپ تسد و دسرتیم ، دنکیم تشرد مشچ ریما

و تنت ات مدیم اگ وهب تفاثک گسردپ نوا ...هخا مینوسرتیم یراد ، شاب مورا راهب -

ور....!!! یمورح محت منوشیم شازع وهب شنن ... هنوزرلن

نوا و تدوخ هب یراد ... نکن هیرگ وش... تکاس راهب : دنزیم هرعن و دروا یمن تقاط یلعریما

و وگب یچ هی راهب ... نزب فرح ... شاب مورا ... یتنعل شاب مورا ... ینزیم همدص تمکیش وت هچب

...؟؟؟!!! راهب ... نکن یناور نمو

... ّنییاپ ... هرجنپ نوا... نوا... : دنکیم نایب هدیرب هدیرب ار تاملک و دتفیم قه قه هب راهب

نیا...نیا... دوبن.. ... تروش مدید... ... راولش ... داریه ... مدیسرت .... ....دوبن راولش نوا...

... ریما ... ریما ....دوب... تخل مدید...نم... نم...

دوب. هدش راهب هدیسرت هرهچ تام ریما

. دیمهف ار راهب یاهفرح روظنم



دوب. هتسب خی شنت رد نوخ

دوب...؟! هداتفا تنکل هکهب دوب هدیسرت هنوگنا راهب هک دوب هدرک هچ فرشیب نا

... دشوج یم شتریغ

دوب. هدش لا مدگل شرورغ

دوب. هتفرگ ار شسفنت یولج و دوب هتشاذگ شا هرخرخ یور تسد یدرف راگنا

دور. یم حلا زا راهب

. دراذگ یم شقاتا لخاد هپاناک یور ار ووا هدرک دنلب ار کرتخد

دوش... لا مرن شباصعا دنکو شمارا یمک ات دنکیم قیرزت هبوا یشخبمارا

دوب. ماراان شدوخ

دوب. هدنک ار شدوخ ربق داریه

. دوریم دابق رانک

...؟؟؟!!! مدوب هدرپس تتسد تناما وهب مزیچ همه -منزو

. دزادنا یم ریز هب رس هدنمرش دابق

... تفرگ هدیدان دشیمن ار راهب حلا اما دنک تساوخ زاب تساوخ یمن یلعریما

!!!... هنکب وراک نیا فرشیب هکیترم مدرکیمن رکف ، ناخریما هدنمرش -

وت هکنیا هب هسرب هچ هسر یمن مه نج لقع هب هک ندرک ییاراک :انیا دنزیم دنخزوپ یلعریما

درم نم هک ندروا شرس مه اهنیا زا رتدب نم ...نز ینیبب مشچ اتهب ینیشب ای ینک رواب یاوخب

... مرادن و شلمحت

مه هرش تندوب مه هک هنک تتنعل ادخ ! زانهب هنک تتنعل :ادخ دنکیم همزمز و ددنبیم مشچ

!!!... نشب تحار تتسد زا یتعامج وهی یریمب شاک ... تدوبن

...؟! ینزب شزا یدر یتسنوت :حاال ددرگیمرب دابق تمس

!!!... متسرفیم تارب و شنشیکول : دنزیم دنخشین دابق

.... دشکیم یتحار سفن هرخ باال یلعریما و دوشیم جراخ رد زا شفرح نتفگ زا دعب

یمن شا هدنز کش ،یب دروایب ریگ ار داریه رگا انئمطم ، هنیک و ماقتنا زا دوب رپ شدوجو

!!... تشاذگ

. دراشف یم مهب ار شرابنوخ نامشچ

. دروا یم دای ارهب دوب هدرک راهب قحرد داریه هک ییاه تیذا و رازآ مامت



!!!... دشاب تسناوت یمن مه ناویح اما دوبن مدا نیا

دنک. یزاب ابوا دهاوخب هک دوب نا زا رت لدزب داریه

دناوتن ینمشد هک دنیچب یروج ار شیاه هرهم و دنک یزاب ات دزادن ار شلقع وا هک تسناد یم

. دنزب نیمز ار وا

یمدرک. توعد هزرابم ارهب نمشد هک دوب یراهق نکیزاب نموه اما

... تسا نموه تاقافتا نیا مامت تشپ هک دوب هدش نئمطم لماک روط حاالهب

دوبن..!!! یناسآ راک اما دش یم هتفرگ شیولج دیاب هک دوب یلصا لکشم نموه

دوب. هدز گرم دصق ارهب ووا دوب هدروا ریگ ار داریه

دوب. دب راهب حلا

دوب. هدش شناج بالی سرت ، دوب هدید ار داریه هک یعقوم نا زا

. تشادن باوخ اه بش

دوب. ششمارا نمام یلعریما شوغا اهنت

بالی نیرتدب هرابود داریه هک دنک رود راهب ارزا سوباک و سرت ات دوب هدرک یعس همه نا

. دروا شرس ار شرمع

دنک... فوخ و ساره رپ هتشذگ دننام ار راهب تسناوت اما درکن یراک

کورتم هلحم رد ینامتراپا رد ار وا رخا ورد دنزب ار شدر دوب هتسناوت رارف نا زا دعب دابق

دنک. ادیپ

. تفرگ یم مک هتسد دیابن ار دابق

دوب. هدش یعفا ات دوب هدروخ دایز تعامج نیا زا هک یمخز رام

. دشوج یم شدوجو رد نوخ ، دتفا یم هک ناشیرپ راهب هب شهاگن

راهب هدروخ مخز حور تسناوت یم اه تدم ات سرت نا ریثات اما تشادن یراک شنداد یرادلد

دهد. رازآ ار

و درک یم یزاب شدوخ یارب یا هشوگ مارآ هک دوب هدش اهنا نیب جنشتم وج هجوتم راگنا اوآ

تفر... یمن اه نا تمس

دنک... یم شردپ هاگن هدرک ضغب شکسورع ، دنیشن یم اوآ رانک ریما



... موصعم نامشچ نا یارب دوریم فعض شلد ریما

هچحهلا...؟! رد اباب کسورع -

. دنکیم شهاگن یکشا نامشچ اب اوا

. دریگب اج شردپ شوغا رد ات دنک یم زارد ار شناتسد

دشک. یم ششوغآ رد ریما

هدش...؟! شچ راهب نامام دیا: یم زان اوآ

هخا ، هنکیم درد شرس مکی تراهب نامام : دیوگ یم تمی وابمال دنک یم زان ار شکرتخد ریما

... هنکیم هیزگ و هدب مکی حشلا نوا رطاخ هکهب هرایب تارب ولوچوک شاداد هی هرارق

!!!... شمنیبب نویرگ و تحاران مرادن تسود -نم

نویرگ هک هشب بوخ شرس نک اعد مرب،وت تلد نوبرق دنز: یم شیاهوم رب یا هسوب ریما

هشک...!!! یم درد هراد یدایز تراهب نامام هخا ، شینیبن

. دوشیم نوخ ریما لد

داد. یم شرجز و دوب هتسشن وا دوجو مههب راهب دب حلا

دوبن. یلا مرن طیارش ، طیارش

ناریو ار یدابآ نا تشاد یعس یدابدرگ دننام ناشتمواقم مامت هکاب دوب یرایبدب فرط همه زا

دنک.

دنک. یم کمک تساوخ ورد دنز یم ادص ار ادخ ، شلد هت زا

، دوبن دنب اجک چیه هب شتسد هک دنارذگ یم ار یدب یاهزور

ار زیچ همه دیمهف یم حلا اما دهد ماجنا ، دهاوخب یراکره دناوت یم ، درک یم رکف هشیمه

. دشاب هتشاد دوخ لر تنک تحت دناوت یمن

ار ووا هدش دنلب ریما هک ینامز ات دروخ یمن ناکت و دنام یم شردپ شوغا رد هنامولظم اوا

... شدناباوخب ات درب یم شباوخ قاتا هب

***

دوب. هدش شیاه سوباک و ماهوا ریسا راهب

شا هتشذگ یاه سوباک مامت نا رطاخ وهب دما یم شرطاخ هکهب یا هدننک رجزنم هنحص مادم



... دروا یم موجه شزغم هب هرابکی مههب

زا هیناث کی داد یم شناشن ار دوخ و دوب هدیشک نییاپ ارهب شراولش هک ینامز داریه ریوصت

!!!.... دشیمن وحم شنامشچ ولج

دوب، مارا ان

... دیشک یم توس شزغم

... تسا هدید ار داریه دنک رواب تساوخ یمن هکنآ ای درک یمن رواب

دنز. یم دوخ هب یدنخزوپ

دوب. یرارف وا زا مه یلا حشوخ هک راگنا

شیوزرا اه هکسلا دوب یزیچ همه و همه یلعریما تیامح و ندوب ، شیاهزور نیا یلا حشوخ

ندید اب وحلا دوب هدید ریظن یب ییایور ردقبلا اهنا هاتوک تدم نیا رد راگنا و تشاد ار

شیکدوک یاهزور کانتشحو سوباک شیاج و دوب هدش بارخ ایور نا مامت داریه تشز هرهچ

دوب... هتفرگ ار

. دوشیم ریزارس یسالیب دننام شنامشچ زا کشا

. دنکیم تیاکش ادخ دوخ یارب شیگدنز رد ادخ دوجو زا

دنز. یم هجض

دنک. یم بلط ار شمارا

. دندوب هتشاذگ راگدنام ارهب یدر هک ییاه مخز زا دوب رپ شحور

دش. یمن کاپ شنامشچ یولج زا هنحص نا هروج چیه

دوب. هدنامن یقاب ینامز شندش هناوید ات کش یب هنرگو درک یم یراک کی دیاب

. دراذگ یم شمکش یور تسد

... تشاد دوجو یا هدنز دوجوم شنطب نورد

دیا. یم دوخ هب نا کی

دوب. ردام وا

. دندوب یوق اهردام

شناگدنب هب ادخ هک تسا یتبهوم ندوب ردام تفگ یم هشیمه هک دما شدای هب یب یب یاهفرح

یم ناشدوخ زا نوچ دننک، تبقارم ناشیاه هچب زا دیاب نوچ دنا یوق هشیمه اه ردام ... دهدیم

... دنناسرب شمارآ ارهب اهنا ات دننز

... دنزیم واپ تسد شیاه یمگردرس نایم راهب



هچب نا دوجو رگید فرط زا یلو دروا یم رد یاپ ارزا وا فرط کی زا سرت و فوخ

تساوخ یم دوخ هب نداد یرادلد واب دنک هزرابم شیاه فعض اب رگید راب دشات یم ثعاب

... درادب نوصم ار شنهذ

.... تسناوت یمن

دنک... لر تنک تسناوت یمن ار دوب هتخادنا هار شدوجو رد هک یا همهمه نا

دنک. مارا ار دوخ یرگید روط ات دوشیم دنلب

. درواین اتمک دنک هزرابم تساوخ یم

دوب... رداموا

... دندروا یمن مک اهردام

. دنزیم فرح ادخ واب ددنب یم تماق

... درکیم با ار گنس لد ششهاوخ دنک، یم هیرگ

دنک. یم بلط شنیریش یایور سنج زا یشمارا

دنک. یم اعد دوجو مامت اراب شریما

شدوخ شمارا یارب رخا ورد دشاب سملا هدنز دوجوم نا یتح شا هداوناخ هک دهاوخیم ادخ زا

... دنکیم اعد

و دهد یم فک زا رایتخا ، شا ینتشاد تسود هتشرف و هنحص نا ندید واب دوشیم لخاد ریما

... دنیشن یم شرانک

هیرگ دنک یم یعس و دزادنا یم ریما نما شوغا رد ار دوخ ، شزامن ندش مامت ضحم هب راهب

. دنکن

. دنکیم شهاگن نارگن ریما

دوب. مارا راهب اما

... تسا دنوادخ بناج زا یتمکح یقافتا ره تسناد ویم دوب هدز ادخ اراب شیاهفرح

دهاوخ ار اهنا اب هلباقم ناوت شا هداوناخ دوجو هکاب تسا یناسا ، یتخس ره زا دعب تسناد یم

... تشاد

دنک... یمن ارخیلا شتشپ اهزور نیا هدرک رییغن ریما تسناد یم



دوب.... دروم یب شا ینارگن لد سپ دوب، هداد ار بوخ یگدنز لوق ریما

*****

دوب. بجعتم ریما

دوب. هدما رانک داریه هیضق واب دوب هدشن دب راهب حلا

نارگن شیارب نارگید ات دشاب یوق دناوت یم هک دنک تباث نارگید و دوخ هب تساوخ یم راهب

!!!... دنشابن

دید... یم لا حرس ارسملاو شراهب نامام هک دوب لا حشوخ مه اوا

یم لیمکت ار شیلا حشوخ شنابل یور یا هسوب واب دروا یم ریگ هناخزپشآ رد ار راهب ، ریما

دنک.

یهجوت یب دنک یم یعس اما دنک یم رادیب ار شا هنادرم یاهزاین ، دوب هدیشوپ هک یتخل سابل

تسد ارزا نا زا هیناث کی دوبن رضاح هنرگو دسرب دابق اب شرارق هب رتدوز ات دنک هشیپ

!!!... دهدب

!!!... وووخ یدنک و مبل نک...!!! ملو ریما -

درک:م همزمز ، دوب هدرک شرتباذج هک هنادرم یدنخبل واب دنزیم شبل یور ار رخا هسوب ریما

...؟! هرذگب زامشلا مدا یدید !!!اتحاال همدوخ لا

. دوشیم ریما تام راهب

همه نا نایم ار وا ریما هک یا هظحل نیمه تسرد ، دوب نیمه یگدنز اما دشکیم تلا جخ

هدش وا محازم ، شیاهراک طسو هک یرگید نز ره دننام راهب یلو دسوبب تساوخ یم هغدغد

!!!... دنزیم رغ شیاه مخا نایم رد ووا دندوب

. دهدب تسد زا دوبن رضاح ار بان یاه هظحل نیا

... دیبسچ یم ریما یناهگان یاه هسوب

... دندوب یگدنز دوخ ال صا

و دراذگ یم شبل یور ،بل ریما ندرگ رود شیاه تسد نتخادنا واب دوشیم مدق شیپ دوخ

... دسوب یم هنایشان

دنک.... یم یهارمه ندیسوب رد ار ووا هدرک شنت کچیپ ار شناتسد ریما



... دزیر یم راهب نامشچ زا قوش کشا

دهد..!!!! هیده هبوا شرمع رخا ارات ایور اتنا دهاوخ یم وا وزا دنزیم ادص ار ادخ

یارب و دنراذگب یرارق کی ات دوب هتساوخ یلعریما زا دنریگب یمیمصت دنناوتب هکنا یارب دابق

... دنریگب یدج میمصت ، دنهد ماجنا ، دوب رارق هک یراک

رتدب داریه اما دمهفب ، تساوخ یم هک ار یزیچ دناوتب دیاش ات دور یم داریه غارس یلعریما

دنک. یراک ای فرح دهاوخب هک دوب نا زا

دوب. یرگید زیچ شزاف معال

مه یداع حتلا رد هک دوب هدرک فرصم نادرگ ناور صرق ردقنا و تشادن یتسرد ناور

درک. یمن راک یتسرد هب شلقع

دنک. یم کرت ار اجنا هلصاف وبال تشادن لمحت

***

. دنیشن یم دابق یور هبور

. تسا هتفر داریه غارس هب ندما زا لبق هک دمهف ،یم شینابصع تروص ندید اب دابق

هدرب راک هب یلعریما یتحاران یارب هتشاد ناوت رد هچنا ره داریه هکات دش رادربخ مه شتسش

... تسا

...؟! یدنوشک اجنیا نموات هک یتشاد راکیچ :بخ دیوگ یم دابق هب ور یلعریما

داوخ...!!! یم ور داریه ، نموه : دیوگ یم کر و دزگ یم بل دابق

، دنامیم یلع ریما

راک هب تسد دوز ردقنا هکنیا هن اما دهاوخب یزیچ نیچمه نموه هک دنزب سدح تسناوت یم

دوش...

!!!... ثوید هکیترم ، هدیدنخ شدج تفه روگ هب نموه : دنزیم دنخ زوپ

نامتک لصا ورد هنوا رظن ریز شردپ الت یکشت مامت ، ریگن مک تسد ور نموه ، ناخریما -

داوخ یم و هراد یتساوخ رد هی نموه هیچ...!!! هیضق مینود یم هک امش و نم اما هنک یم

!!!... هنیبب ور تدوخ



. دربیم شیاهوم هب یتسد و دوش یم ینابصع یلعریما

دوب. رادوب هیضق

.... دوبن مه دنیاشوخ ، نموه ندش علطم

دش.... یم نا زا عنام دابق اما دسرب داریه تمدخ هب اصخش تساوخ یم

تسناوت یم مه ار شرتدب و دنکب تسناوت یم یراک وره دوب انعم مامت هب یناور کی داریه

... دورب هار اصع هب تسد دوب روبجم ،اما دروایب راهب رس

منک.... نموه میدقت یتسد وود مرذگب شزا هداس هک متخادنن ریگ هداس ور داریه ، مهفب -دابق

مه نموه و هنک یم لصو نوا هب ورام داریه هک تسه یزیچ ام لکشم ... تسین داریه لکشم -

هشب...؟! نومفده زا عنام هنیک نیا نیرازن ... نیشلا بند هک تسه ییامعم لح دیلک

دنک. یم توکس ریما

تفگ. یمن مه هار ویب دوب دابق اب قح

هکنا زج درادن یشزرا چیه و تسا روعش و لقع دقاف یناور کی داریه تسناد یم مه شدوخ

... تسا سب ، دوب هدز هک یدگل و کچ دنچ نامه شندش مارا یارب

... درذگب هداس تسناوت یمن ار دوب هدش راهب مسج و حور نداد رازا ثعاب هک یداریه نیمه اما

دما...!!! یم شدای دیدو یم راهب یاه هصغ و رجز یتقو دشکب ار داریه تساوخ یم

دشک. یم صرح رس زا یسفن

... درکیم ناربج یرگید روج اما دنک لمحت دنکو توکس دوب راچان

... تفرگ یم ار شراهب هدرزا حور صاقت

درک... یم راختفا مه دوخ وهب دوب تفص راتفک اتاذ شردپ نوچمه داریه

همه نیا درم دیوگ: یم شندرک مارا یارب و دراذگ یم یلعریما تسد یور تسد دابق

ح رد اما ینک هیفصت داریه واب تباسح ینوت یم مه ...ادعب تسین الالمز صا ندرک یروخدوخ

!!!... هنوسر یم هبفالیح ور ام میقتسم نوچ !!! هرتمهم نموه رضاح لا

. دنزیم یمکحم کوپ و دراذگ یم شبل هشوگ ار دنزونا یم شنا یراگیس ریما

دوب. دابق اب قح

... دنتشاد یرت مهم یاهراک عفال

دوب. رت یقطنم نموه



... دهدب ار داریه یگداس نیمه هب دوبن رارق اما دناسرب شفده ارهب وا تسناوت یم

هرامش شیشوگ واب دنز یم یدنخبل سوسحمان دید، یلعریما یور ار شیاهفرح ریثات هک دابق

... دریگ یم ار نموه

... دوشیم شخپ نموه یادص

دابق...!!! -وگب

دنک. یم تشم تسد دوش. یم دابق ناتسد فوطعم نیگنس و درس ریما هاگن

دوب... هدش هتخورفارب مشخ و صرح زا شتروص

... دیسرت یم ریما یبارخ هلک زا مه دابق یتح

دوب... هدادن شتسد ارهب داریه هک دیسرت یم

متساوخیم ناج...! نموه دهد:سالم یم ار نموه باوج و دزادنا یم یلعریما بناج هب یهاگن

... ندرک لوبق ور نوتتوعد ناخریما هک مگب

ددنخ... یم صرح اب یلعریما

هک دنزب هلک ورس ییاهمدا اب دیاب هک هداتفا یزور هچ هب هک ددنخ یم شدوخ زور هبحلاو

... دشیم روخمد وحلا درکیمن ناشباسح مدا یزور

و شناکم و تعاس دیوگ: ویم دزادنا یم اپ یور ،اپ دوب هدرک ینیب شیپ هک روطنامه نموه

مدیم... ربخ تهب

دور. یم ورف رکف دنکوهب یم عطق ار یشوگ

. دوشیم گنررپ شنهذ رد راهب هرهچ

چیه اما درک یمن غیرد ناشتیاضر بلج یارب تالیش چیه زا هک یمولظم و هدید جنر یکرتخد

.... دنتشادن هبوا یهجوت وا یتح سک

دوبن. اهنا زا راهب نوچ

دوبن رارق ،اما تسناد یم بوخ ووا دوب هتفگ اهراب یب یب ار نیا ... تشاد قرف راهب سنج

!!!.... دورب شیپ بوخ زیچ همه

دوب. هداد باذع ار کرتخد و دوب هدرکن هکهبوا ییاه ملظ هچ داریه تسناد یم

دوب... هدیسر راهب داد هب شدوخ اهاج یضعب و تشاد ربخ زیچ همه زا

**



یم ار داریه هک دنارورپ یم رس رد هچ و دراد یدصق هچ نموه تسناد یمن یلعریما

... تساوخ

... تشذگ دش، یمن مه یرسرس اما دوبن مهم داریه

. دنکیم شوماخ یراگیساج نورد ار نا رخا ورد دنزیم شراگیس هب یرتمکحم کوپ

. تشاد ندرک رکف هب جایتحا

... تفرگ یم یا قاعالهن میمصت دیاب

هکنا هن تفر یم رتولج مدقود فالیح نموه تکرح ره یارب و دیجنس یم ار بناوج مامت دیاب

دنک... مخ رمک ناشیاهراک و فرح راب ریز و دشوجب شلد هظحل ره

دوبن. نتشاذگ تسد یور تسد و ندرمش کچوک درم وا

.... تفرگ یم مه یگرزب تامیمصت شتردق نداد ناشن یارب و دوب لمع لها

. تشاد رظت ریز ار دابق

دوب. وا شدامتعا دروم درف

رسدرد هب یکلا ور شدوخ هک تسین یمدا هنرگو هنود یم یمهم زیچ هی نموه هک مرادن کش -

و ردپ لثم نموه !!!.. هرادن یقرف شدوبن و دوب مه داریه هک اصوصخم ، هزادنب

.... تسین شردارب

. دنارذگ یم رظن ارزا دابق قیمع ، دروا رسباالیم

. تسا رظن مه ابوا

یمن با شمشچ هک دوش تباث خالشف هکنا رگم تسا ردپ نامه رسپ مهزاب اما دراد قرف نموه

... دروخ

لمحت هک مروبجم ...امااالن دایمن مشوخ اه هچب و ردپ نیا زا النم صا ... مراد یدب ساسحا -

و راتفک ؟!....نوا هدوب یچ شردپ و نوا اب راهب منص منودب هکنیا و راهب رطاخ هب طقف منوا منک

تسین هبرس ... هتفیب رد نم اب داوخن هگید ات مدادیم داب وهب شنامدود هنرگو همهم مارب شلیلد

!!!.... تسین تخس نم هساو داریه ندرک

!!!... شاب روبص طقف یسر یم تفده هب شاب نئمطم -

!!!... دایمرب مزا یا هگید راک مه ربص زج -هگم

... دوریم راهب تمس شرکف

یم شنت یوب واو یاوه شلد ، ندیسوب رد شیهارمه و دوب هدیشوپ هک یسابل یروا دای اب

دنک...



دنک... شمارا تسناوت یم راهب

دنک... یرکف دنکو مارا ار شنهذ هداس یا هقشاعم اب تسناوت یم

. دراد یمرب یلعریما هنیس یور ارزا شرس

دنک. یم شتروص هاگن دنزو یم یدنخبل

دوش. یم وا فوطعم یلعریما هاگن هک دشک یم ارباالرت دوخ

...؟! ریما یرکپ هزور دنچ -ارچ

دهد. یم هیکت تخت جات وهب دشک ارباالیم دوخ و هدرک نوتس ار شیاه جنرا ریما

... دوشن دراو شمکش هب یراشف ات دشک باالیم مارا ارمه راهب

... درگن یم بجو هب بجو ار شتروص تذلا دنکوب یم راهب هاگن هریخ

دوب. شخب تذل شیارب شا هدش خرس و نوگلگ تروص

. تشاد یم تسود ار شیایح

هداد رازا و تیذا ار وا یزور ارچ هک تشاد نادجو باذع و دیشک یم تلا جخ وا زا مه مزونه

دنبرمک و هدرک زواجت ، تسه و هدوب هدننکش و فیرظ یخرس لگ دننام نینچ نیا هک وا وهب

دوب...!!! هدز شنت رب

دوب. هتفرگ ار شدوجو رسارس ینامیشپ سح

دنک. ناربج تساوخ ،یم دوب هدش شریگنابیرگ باذع هک حلا

دوب... هدرکن ینیب شیپ لباق شزیچ چیه هک یا هدنیا نارگن دوب، نارگن

دیسر یمن شنهذ مههب یهار و دوب هتسناوتن اما دنک تسرد ار زیچ همه دناوت یم درکیم رکف

دنک. لر تنک ار عاضوا ات

دوب.... هدرپس نامز ارهب دوخ راب نیلوا یارب

مراد هتچ؟ تسه مولعم :چیه دنکیم رارکت ار شلا وس زاب ریما نیگنس توکس زا یصرح راهب

...؟! یدیمن باوج ارچ منز، یم فرح تاهاب

دشک... یم هناش شناتشگنا اراب اهنا نایم راو شزاون و دشکیم شیاهوم یور تسد ریما

رطاخ مدب،هب تاجن متسنوتن ور ماضیرم زا اتود یکی هنک.... نارگن ور وت هک تسین یزیچ -

!!!... هنومه

دوب. هتفگ غورد

دوب... هدرک رواب راهب ارمه نیمه اما



دوش. یم هتشاذگ شا هنوگ یور راهب تسد

ال صا ریما : دیوگ دوب،یم شنحل و هاگن رد هک یتمی ابمال راهب هک دزود یم راهب مشچ رد مشچ

یمن صالح ادخ اه تقو یضعب !!!! یدرک و تیعس مامت وت نوچ ... هلیلد یب تندش تحاران

و تدوخ تقو چیه و یتسین رصقم ایهن...؟!وت هنومب هدنز فرط نوا هک هنیا شتمکح و هنود

هب الهمز ییاهاج ،هی یشاب نیرتهب هشیمه یاوخب هک تسین وت تسد زیچ همه ... نکن شنزرس

وح سح مامت زا ادج ... هنود یم رتشیب ادخ و شبوخ دبای اما یا هلیسو طقف وت ینک رکف نیا

و جرا ردقنوا ادخ رظن رد یتشاذگ مدق هک یهار نیا یوت رگا نک رکف نیا هب یراد هک یدب لا

طقف و طقف اه نوا ندرم سپ ، نشب بوخ ننوت یم وت یاتسد هلیسو هب شامدا هک یراد برق

سب... و تسادخ صالح

دنز. یم ریما نامشچ هب کشا شین

داد... یم شمارا مه درک یم هدنمرش ارمه مهوا شیاه فرح هکاب یراهب نیا زا ،خا راهب

یم نیقی روط هب اما تسا یرگید زیچ شتمکح و ادخ اه تقو یضعب ، تفگ یم تسرد راهب

... دنکش یم مه رد ار راهب یمانوس نیا تسناد

. دنکیم سح ار نا مه راهب ، دنیشن یم شنامشچ رد هک یتشحو و سرت

تیذا ودره ات دهدب اج ار شا هدمارب مکش یمک دناوتب ات دریگ یم هلصاف ریما زا یمک راهب

... دنوشن

یزیچ !هی یگب یاوخ یمن و تسه تیزیچ هی منک یم سح ریما دهد: یم همادا یلعریما هب ور

هی اما منک تروز ماوخ یمن ونم هطوبرم تدوخ هب نوا هتبلا !!! ترامیب گرم نوا زا رتشیب

وگن! غورد تقو چیه اما مینک یم تسرد ملکشم و میراد لکشم امدا ام هک منود یم و زیچ

هنک...!!! نوریو ور ساسحا هی هنوت یم هک هیزیچ نیرتدب غورد

سرت رس وزا هتفرگ شوغا رد ار راهب رس دنک یم هک یراک اهنت اما دنز یمن یفرح یلعریما

دنز. یم ادص لد هت ارزا ادخ و ددنیب یم مشچ مشخ و

دوش... تیذا شسفن ، شقشع دراذگب دوبن رارق و درک یمن لو زگره ار راهب

دشک. یم رانک ار راهب هفحلم و دشک یم رت نییاپ ار دوخ

دنک. یم شهاگن بجعت اب راهب

دنز یم همیخ راهب یور

یدش...؟! ریگوج زاب ریما -

نیا داوخ یم ملد یدرک هک ییارغ و باذج ینارنخس نوا زا دعب طقف ! یریگ وج هچ منوج -هن

ریثات مناور و حور ور هراد دب بصم ال هخا هنک، تیارس ماج همه هب نیچمه هشمارا نیا راب



!!!... هراذیم

!!!!... مهرس تشپ رابود هتفه یط هکنیا هن راب هی یا هتفه تفگ هنارت ادخ -هب

یشاب روبجم مه ووت هنوخ یوت منیشب هک نکن یراک هدنخ، یم شدج تفه روگ هب هنارت -

!!!... یریگب هدهع هب ور مناور و حور هب نداد شمارا و یرادرهوش ریطخ هفیظو

... تسین شراک رد ندش ریس رشب نیا دنک یم شهاگن طقف بجعت و صرح اب راهب

تدوخ هک منک یراک هک نکن یراک راهب : دزادنا یم وا هب یرابررش هاگن تنطیش اب یلعریما

...؟! یشب مدق شیپ

. دروخ یم اج راهب

داد... یم سرد ارمه ناطیش رشب نیا

نومفخ هک مور زا وشاپ ... امگیم تهب یچ ،هی اینکن منوید !!! ریما : دوشیم ینابصع راهب

... دادیم رج ور شدوخ نمو تشاد شیپ تعاس هی راگنا هن راگنا ... یدرک

... دروا یم رد ار راهب غیج هک درب یم نییاپ ار شتسد هنایذوم رابنیا و ددنخ یم دنلب یلعریما

!!!.... ...نکن ریما .... ریما -

دوش. یم عمج دوخ رد دنیشن یم شیاپ نار یور هک یتسد اب

دور. یم مشلا راهب لد هک دهد یم نا هب یراشف ریما

طقف راهب منک یمن یراک :نم دنکیم اوجن راهب شوگ لغب مارا و دنکیم ار هدافتساوس تیاهن ریما

ووت درد نیا ینوت یم وت طقف و هشاب هفرط ود دیاب تذل ...نیا منکیم هداما ور وت مراد طقف و

مشب...!!! مورا وت دوجو هکاب یزادنب منوج

دنز. یم نا یور یسیخ هسوب و درب یم راهب ندرگ ریز رس

... دربیم ار ریما مان بترم هدز سفن سفن راهب

.... بصم ال ینکیم هنووید نمو هک یشاب هک روجنیا !!!وت تاندز سفن سفن یادف ریما ، شیه -

ریما هنیس گنچ شناتسد و دنزیم شیادص راهب زاب هک دشکیم شندرگ رساترس ار شنوبز

... دوشیم

ددنخ. یم ریما

دوب. اردلب راهب ومب ریز مامت



ار شریخ هاگن و دریگیم هلصاف ریما هک دروخ یم یزیر ناکت ، راهب شوگ الهل نتفرگ زاگ اب

. دزود یم راهب خرس تروص هب

، دنیبیم راهب نامشچ رد ار سوه و قشع شتا

... دوشیم نادنچ ود مه شنتساوخ شتا اما دوشیم مارا

.. دشاب هدننک عورش راهب تساوخیم

ارباال دوخ ماراان راهب و دچیپیم شندرگ رود راهب ناتسد هک دنکیم داجیا هلصاف یمک مارا

... دسوب یم نتساوخ و قشع واب دراذگیم شبل یور وبل هدیشک

. تشاد تسود ار راهب ندش دوخ یب دوخ زا

دوب. شخب تذل شیارب راهب ندوب رکب

دوبن. شیپ هظحل دنچ تکاس رتخد ، ماراان رتخد نیا

فعض طاقن یور نتشاذگ تسد اب وحلا دوب هدروارد یرتمولیکرفص زا شدوخ ار راهب

دوب... هدرک رادیب ار کرتخد یشحو و نشخ یوخ و دیشخب یم توق ار اهنا کرتخد

دوب. هدیشخب قاتا یاضف هکهب دوب یا هنابیرف لد یقیسوم ناشیاه ندز سفن سفن یادص

دنک.... یهارمه ار وا دوب هتسناوت هنت کی و دوب هتفر وا یاپ هباپ مه راهب

... دریگیم ششوغا ردار راهب

... تشادن ار ندش دنلب یان کرتخد

یادص هک دشکیم یفیفخ ریت شلد ریز یا هظحل یارب هک تخیر یم راهب یور ورس زا قرع

... دنکیم ناساره ار یلعریما شدنلب ها

...؟! راهب دش -یچ

دور... یم شسفن درد وزا دریگیم ار شلد ریز راهب

رطاخ هدوسا دشاب هتشادن یزیرنوخ هکنیا ندرک کچ واب دنیشن یم شرانک هدیسرت ریما

دهد... ژیم اسام ار شلد ریز تسد واب دنیشن یم شرانک

دور... یمن نیب زا لماک اما دوشیم رتمک هتفر هتفر درد

زا هتفر هتفر و هدش هتساک درد زا یمک مرگ با ناو رد شنتشاذگ واب هدرب مامح ارهب وا ریما

.... دنکن رارکت مه زاب هک دهد لوق دناوت یمن اما دور یم نیب

ینک...؟! ماگن طقف هک اجنیا یدنوشک -ونم

دوب. مارا نموه

دشن. تحاران مه یلعریما یمجاهت حتلا زا

... دنکیم ریما هاگن درسنوخ

تعفنم زیچره زا لوا نم شاب نئمطم و میسرب یمهافت هی هب هک مدموا منک تاگن هک مدموین -



... مریگیم رظن ورد مدوخ

... مدرکیم بجعت دیاب دوب نیا زا ریغ :رگا دنزیم دنخزوپ ریما

!!!... هتدوخ عفن هب شرتشیب مگب تهب ماوخیم هک ینیا -یلو

...؟! نینکب نم قح رد ور یراکادف نیا امش هدش ثعاب یچ تقونوا -بخ

، دنکیم ثکم نموه

. دنکیم رورم نهذ رد ار دنزب دهاوخ یم ارهک ییاهفرح

تیعقوم دهاوخ یم طقف و طقف نیب نیا ورد دهد یمن تیمها یسک هب شدوخ زج هب وا

دهد... تاجن ار شیرابتعا و یعامتجا

شاهاب شدوخ نوبز اب مدلب رتشیب هدب،نم سپ مهب منز یم هک ییاهفرح لباقم رد ور داریه -

... منزب فرح

دنک. یم شهاگن هنافاکشوم ریما

درمان مه شردپ دننام اما دوب وا تسد ریز شردپ الت یکشت دوب تسرد تخانش یم ار نموه

... دوبن

مشب...!!! تتفاثک ردارب نوا یخلا یب منوتب هک هراد شزرا یردقنوا تافرح منیبب دیاب -بخ

!!!... یتسین مردارب نمو زا رتمک یدیم نوشن هک ماهردقنوا مه -وت

. دنکیم غاد ار ریما

یمن شلد تقو چیه ، دندوبن مهم شیاهفرح رگا و تشادن ار رشب نیا زا رورغ همه نا لمحت

دوش... ور رد ور ابوا تساوخ

... تساوخ یم ار نیمه اقیقد مه نموه و دیراب یم شتا ریما نامشچ زا

و تسه نم دوجو یوت هک تسه یگنودرم نومه رطاخ هب تنهد وت مدزن یکی هگااالن اقیقد -

!!!... نیتسه نوا دقاف تدازمورح یاباب نوا و ردارب وتو

شاهاب روز واب یدرک زواجت راهب هب هک دوب یگنودرم نیمه رطاخ :هب دنزیم دنخزوپ نموه

...؟! یدرک جاودزا

... تخیر ار شرهز نموه

... مراد ربخ تیگدنز تشرد و زیر زا نم دیوگب تساوخ یم فرح نا نتفگ اب



... دوشیم شراد ولج دابق هک دبوکب نموه نهد رد ار یتشم و دوش دنلب تساوخ ریما

!!!... شاب راددوخ مکی و شاب مورا یلعریما -

یور ار شدوخ تینابصع و صرح اب ریما و دنکیم ار شدوخ راک دابق زیما مکحت فرح

... دنکیم ترپ یلدنص

رهز و نینزب شین هکنیا هن مینزب فرح دش رارق دیوگ: یم یدج و دنک یم نموه هاگن دابق

مهب...؟! نیزیرب

... دنکیم دابق هاگن درسنوخ روطنامه نموه

نینک...!!! رود ور هشیم کیدزن راهب هب هراد هک یسکره -

... دنکیم زادنارب ار نموه تقد اب رابنیا و دروخیم اج یلعریما

... هزرا یم شندرم زا رتشیب شدنز هک نوچ هرادن یراک راهب نوج اب یسک -

...؟! راهب ارچ یچ...؟ ینعی -

دوخ هن نتسه کلم نوا طبلا مه همه هک هیدرایلیم دنچ کلم هی بحاص راهب هک نوچ -

!!!.... راهب

... دنکیم شینابصع رتشیب ونیا دروا یمن رد رس یلعریما

...؟! یگیم یچ ممهفب نم نزب فرح تسرد نموه -

دنک. یم یلعریما هب یراد ینعم و وطالین هاگن نموه

و دوب هتسخ شکمشک نیا زا مه شدوخ اما دروخ یمنرب ییاج هب ندیشک راظتنا ارهب وا یمک

یگدنز شقشع رانک ورد دوش رود شیاه ومدا روشک نیا زا تشاد تسود رتعیرس هچره

هک دنک تباث دوخ هب لقادح هک دوب یگدنز رد شتبثم مدق نیلوا اقیقد ونیا دنک عورش ار یبوخ

.... دراد ار شکاپ قشع تقایل

نوا رطاخ هب لقادح هک هنک یم راهب مان وهب شترامع راهب ندموا ایند هب عقوم عیفش جاح -

بلطواد نم ردپ هکنیا ات تفرن راب ریز یسک عقاو رد اما هنک گرزب یکی و راهب ، ترامع

دش...



...؟! هدوب یچ راهب اب تاباب طبر تقو -نوا

هعیفش جاح هغیص و هقوشعم یب یب لصا یب!!!رد یب رتخد ، هگنشوه ینتان رهاوخ ، مردام -

یب نوچ ، هشاب هتشاد شراک هب یراک ماباب سا هدنز یتقو ات تشاذن و درک گرزب و راهب هک

رثا دش،رب نومنوخ دراو راهب هک یتقو نومه منامام !!!... دربیم باسح یب یب زا تیاهن

هب نتسه راهب بندلا زانهب و گنشوه میرذگب دوب... ماباب ریصقت رتشیب عقاو ورد درم ناطرس

راهب یلو هراد رهوش راهب نوچ هنکب یراک هنوت یمن اما تسه منم یاباب ... ترامع نوا رطاخ

همانسانش راهب یارب شنز و شدوخ مسا هب عیفش جاح هتشادن تقوچیه هک یا همانسانش زا ادج

هریگ...!!! یم

... دریگ یم یلعریما تمس و دروا یم رد شفیک ارزا یتکاپ نموه دعب

دهد.... یم نوریب دنلب ار شسفن همانسانش ندید واب هدروا نوریب هلصاف اربال تکاپ ریما

بدا ات راهب یارب یرازب و ترکف مامت هرتهب ... شاب راهب بظاوم ریما دهد: یم همادا نموه

رارف هک یناتسرامیت نوا هدرگرب دیاب رتدوز هچره و هرادن یتسرد ناور هک یداریه ندرک

هنکمم هشب راد هچب هگید هنوت یمن هکنیا رطاخ وهب هدش ادج مردپ زا مرذا نمض ...رد هدرک

شعفر دوخ رس زا یروج کی منک یم داهنشیپ تهب هک هنیبب ور شچب داوخب و هشب تمحازم

!!!... هریگب تزا و ترتخد داوخب دص رد دص ، مسانشیم نم هک یمدا نیا نوچ ، ینک

منک تباث تهب ور متین نسح هکنیا یارب دیوگ:منیا یم و دراذگ یم زیم یور ار یرگید تکاپ

!!!.... ینیبن و شتخیر مه دبا ات سبح یزادنب و رذا ینوت یم هک هیکرادم

دوب. هدش مامت شیاهفرح

دوب. گنر مرک تکاپ هریخ یلعریما

... دشیم رجفنم تشاد فرح همه نا راشف زا شزغم

... تسناد یمن هکوا دوب هداتفا یتاقافتا هچ ششوگ لغب

دنک. لح تسناوت یم ار الشت وهجم مامت حلا

یم ثعاب اه نیا همه اما دنیبب ار راهب دهاوخ یم و هتشگرب هچ یارب زانهب دمهفب تسناوت یم

!!!... دشابن بوخ راهب دشحلا

هب مه ار شناج تسناوت یم و تسا رضم شیارب یتحاران و صرح همه نا شرادراب راهب

... دزادنیب رطخ

دوش... لمع دراو یزیر همانرب اتاب دیشیدنا یم یرکف دیاب



ارزا شمارآ و شیاسآ زانهب لثم یسک هکنیا ات داد یم رارق نایرج رد ار راهب دیاب شدوخ

دنک... بلس راهب

... دراذگ یم شا هناش یور تسد دابق

ید...؟! یمن باوج منک یم تادص یچره هک درم ییاجک -

. دشکیم شتروص یور تسد ریما

دوب... هدرک غاد

یه دیاب شرمع رخا ات هدرواین سناش ندرک یگدنز و یگدنز زا هک هزوسیم منز یارب -ملد

!!!... هروخب هصغ

هیچ...؟! اقیقد وت شقن تقونوا -

منک...؟! هچ موش هتشذگ و فرح همه نیا ،حاالاب مدنوم مدوخ یوت مدوخ نم دابق

نک...!!! لکوت ادخ -هب

... هرایمن تقاط راهب -

!!!... میرذگ یم مه نارحب نیا ...!!!زا هیوق رتخد موناخراهب -

دوش... یم دنلب اج زا نیگنس و هداتفا ییاه هناش واب دنزیم اه تکاپ هب گنچ ریما

... دنکیم بلط دابق ارزا یراگیس و هتفرگ درد شرس یمسج و یحور راشف همه نا ریز

یمن مه شدوخ هک ییاه فرح نتفگ یارب دنک عورش اجک زا دنکیم رکف نیا وهب دنزیم شتا

...؟!!! تیعقاو ات دندوب ناتساد هب هیبش رتشیب اه هدینش نا تسناد

یم شقن شنامشچ یولج دنتشاد هک یشوغا مه زا راهب نادنخ ریوصت و دنز یم یمکحم کپ

ددنب.

....؟! دنکشب ار شکچوک لد تسناوت یم هنوگچ ، دنخبل ابنا راهب

...؟! دزیرب مهب ار شناور و حور تسناوت یم هنوگچ

دوجوب ترطف تسپ درمان ود سوه زا هک یتسه یسجن هفطن کی وت دیوگب تسناوت یم هنوگچ

یا...؟! هدما

!!!!... دوشیم دروخ ، چیه هک نتسکش هک یراهب هایس تخب رب هک یاو



نوریب شیناشیپ و ندرگ یاهگر هک دیا یم شرس یور یراشف و دنز یم جوم شلد رد مشخ

دنز، یم

متح روط هکهب درک یم هبرجت شدوخ تشاد ار داتفا یم راهب نوج وت هک یدرد ندیشک باذع

درک... یم هتکس راشف ابنا راهب

و دنک لمحت دناوت یمن ، دوش یم هتخورفارب مشخ زا شتروص و دسریم هک شوج هطقن هب

... دبوک یم دروبشاد هب مکحم ار شتسد و دشک یم دایرق

دنز. یم یرانک ار نیشام دابق

دنک. کرد ار یلعریما درد تسناوت یم

... دشکب درد شیاپ اپهی دوب رارق هک ینز قشاع و دوب درم

... دنکب شیارب راک همه هک دراد ار یدرم نینچ نیا راهب هک دوب لا حشوخ ردقچ و

. دریگ مارا ات درک یم دود راگیس مهرس تشپ دنتو یلعریما

دوبن. یندش مارا یلو

دوب... هداتفا سخ سخ هب شا هنیس

... دیسر یم یدنزگ نیرتکچوک شراهب هب رگا تخیر یم مهب ار ایند

... تشادن ارمه نتفر ولج تأرج اما دنک هتکس نا ره یلعریما هک دیسرت یم دابق

. درک یم یگفخ ساسحا ریما

دشک یم هک یقیمع یاه سفن واب درد یم شنت رد ار شنهاریپ نا هب هک دوب هتفر باال شراشف

دوش... یمن اما دروخ یم ورف ارمه شمشخ ،

دنز. یم ار لوا داد

دوش... یمن خیلا مهزاب

دنک... ارمک شمشخ ات دنز یم داد مهرس تشپ

... دنیشن یم نیمز یور و هداد هیکت نیشام هشوگ اجنامه ناوتان هک دنز یم داد ردقنا

دهد... یم یلعریما دنزوهب یم شتا یراگیس هرابود و دنیشن یم شرانک اهنت مه دابق

. دیسر یمن یصخشم ریسم چیه هکهب نتسه یهت ورس یب راکفا ریگرد تخس درم ود ره

دوبن... یرگید لح هار قیاقح نتفگ و ندرک ربص زج

ار نا راهب هب ندز هبرض یارب تسناوت یم یسکره و دنتسناد یم همه ار زار نیا نوچ

دهد... هتکس ار کرتخد هک دیوگب یروط

دنک.... وگزاب راهب یارب ار قیاقح نآ هنوگچ هکنآ ات درک یم یرکف دیاب سپ

دنک. یم اهر لبم یور ار شدوخ هدنامرد و هتسخ



و دراذگیم شنامشچ یور ار شا هراشا و تسش تشگنا و دنکیم ترپ نا هتسد یور ار شتک

دلا. میم ار اهنا یور راب دنچ

درک. یمن شیاهر هک دوب هدش شریگنابیرگ یفرخزم سح

نا دوخ رد واما تفگ یم دیاب راهب یگدنز قیاقح نتفگ تباب هک ییاه هشقن زا دوب رپ شرس

دید. یمن ار تأرج

اهنا...!!! نتفگ دشاب تحار هک دوبن یمک زبچ

. دنکیم بلج ار شهجوت ییاپ یادص

. ددرگ یمرب ادص تمس

دنز... یم دید ار وا ینارگناب هک دنیبیم ار راهب ریوصت

. دروا یم شنابل یور یا هتسخ دنخبل راهب ندید

دوب. ششمارا عبنم رتخد نیا

ماش هنک؟ یم درد ترس ؟ یتسشن اجنیا ارچ !!! ناجریما : دیوگ یم نارگن و دور یم رتولج راهب

....؟؟!! ریما ؟ یدروخ

. دناشنیم شیاپ یور ار ووا دریگ یم ار شتسد

دنک. یم شهاگن بجعتم راهب

دنز. یم رانک ار شتروص یور یاهوم

دشک. یم شدیفس رپو یاه هنوگ یور راو شزاون ار شتسد

. دروا یم نییاپ راهب یتروص و هتسجرب بل یور ار شتسش

. دندوب هدروا موجه شرس هب موهوم راکفا

دوب.... ناوتان اما دنزب سپ ار اهنا درک یعس

!!!... دنکب ، تشاد ور شیپ رد هک ینارحب یارب یرکف دعب ات تفرگ یم شمارآ لوا دیاب

هتچ...؟! ریما -

دنک. یم هاگن طقف

. دراذگ یم شا هنیس یور ار راهب رس

. دراشف یم ششوغا رد مرن

دوب. سپاولد راهب

... دیایب فرح هب شریما دوخ ات دنک توکس داد حیجرت اما درک یم شنارگن ریما تاکرح



دهد... یم اج ششوغا رد ار شدوخ مارا

. دراذگ یم شا هنیس یور و دروا ارباالیم شتسد

دنک. یم یم زان ار شتخل هنیس یور و درب یم نهاریپ لخاد ار شتشگنا

. ددرگ یم رب ریما دوجو هب شمارا

. دناسرب شمارا ارهب ،وا شتوکس اب هنوگچ هک دوب هتفرگ دای راهب

دوب. اردلب یگنانز

. تساوخ یم ندز فرح شلد

. درکیم ینیگنس شلد یور هک ییاهفرح نتفگ

و حور شمارآ یدش راهب ...؟! هشخب تذل مارب ردقچ تروضح و ندوب یتسنود -یم

مومت وتاب اما دروا یم مرد اپ زا تشاد روجدب ریخا سلا دنچ نیا وت التنم کشم .... مناور

یم تنوج زا مارب یراد تمک نس ...!!!اب محور لدو یامخز یور یدش مهرم تاهیروبص

مهار رس ور وت هک هتشاد یم مسود یلیخ ادخ ... ینودرگیم رب مهب و مشمارا مامت و یرذگ

مدرک تقح رد هک ور یدب همه نوا منک ناربج یروطچ هک هنیا طقف مدرد مومت داد....!!! رارق

هتشرف یدرک تباث ووت نتسین نومسا یوت طقف اه هتشرف !! مراهب !!!... یدرک توکس طقف ووت

مدش، قشاع نم دننک... ینارمکح نم لثم ییاهلد یارب و نشاب نیمز یور ننوت یم مه اه

دزوماک هسوب دیاب طقف هک یمرف شوخ ،اما نوزرلر پ یبل و با رپ هشیمه مشچ تفج هی قشاع

... یریگب شمارا اهنوا زا دوجو مامت واب تفرگ

دنز. یم دنخبل راهب

دوب. هدش ریگلفاغ

داد... شیمخز و هتسخ نت هب یشمارا و درک وور ریز ار شلد ریما یاهفرح

!!!... نشب باریس مه دوجو وزا دنشاب مه لد مهرم ودره هک دوب بوخ ردقچ

!!!... سوبب ونم دنز: یم بل شنامشچ رد هریخ دنکو یم دنلب ریما هنیس یور ارزا شرس

دنز. یم یدنخشین ریما

ریزارس شدوجوب اج کی شمارا ، راهب یاهبل یور شبل نتشاذگ واب دشک یم ارباالرت راهب

دوش... یم

دهد... یم ارمشلا شلد شمکحم یاه ماک

... دتسیاب اجنامه ایند تشاد تسود

دوب.... اریذپ ار نا لیم مکلا ،اب تفرگ یم ارمه شناج ادخ رگا یتح



مراد تسود : دیوگیم رومخم و دریگ یم ار راهب تروص صرق شتسد ود واب هدش ادج ریما

!!!... مراهب

**

هراچ هار دوب،بندلا هدز نموه هک ییاهفرح ندرک وگزاب واب دوب هتسشن هنارت و دازهب یولج

دنک... یرکف اهنا کمک اب دناوتب ات دوب یا

دننک. یم رگیدکی هب یهاگن بجعتم ودره هنارت و دازهب

دوب....؟! هدما اجک زا رگید نیا

نهذ... زا رود و دوب تخس شرواب

دوب. اج وهب تسرد ماکال نموه تاع طاال

... دشکب تسد نا ایزا دزادنیب رطخ ارهب شعفانم هک دوبن یمدا زانهب

... تشاد روضح رفن نیلوا کش یب وا دوب یتعفنم رگا اج همه و هشیمه

یتبسن منکن رکف اهامش اب انایحا امش یجبا :نیا دیوگ یم دازهب هبور و ددنخیم روابان هنارت

یدرس تیجبا رس تاباب منک رکف اما مدیدن یروجنیا هک تا هداوناخ و تدوخ نوچ ، هشاب هتشاد

هدش...!!! بسچن ردقنیا هک هدروخ دایز

دهد... یم ناکت ار شیاپ بارطضا واب دراذگ یم شناهد یور دنکو یم تشم تسد مه دازهب

دوب.... هکوش

. دوشیم باترپ هتشذگ هب شرکف

دوب. هتفر ورف ماهبا زا یا ردههلا زیچ همه هک رود یا هتشذگ

. دوب زانهب نابز درو شترامع و یعیفش جاح اما

دوب...!!! عیفش جاح لوپ و ترامع رطاخ مههب شندوب گنشوه اب یتح

اب هکحلا تسا وخیلا طخ شوخ یرام شرهاوخ دنک رواب تساوخ یمن ، دوبن شدوخ تسد

... دشاب هدرک زیت نادند راهب یارب شنتشگرب

!!!... دیشک یم شیاه هناردارب و اهرواب یمامت یور طخ نموه یاهفرح اما

اما مدوبن مه هداوناخ عمج وت دایز و دوب مهم مسرد طقف و طقف اهعقوم نوا نم یدهاش تدوخ -

گنشوه ودزاتاب منامام و اباب خم مه نیمه واب دوب زانهب نوبز درو شتورث و عیفش جاح

منود یم ...اما دموا راب هب ییاوسر نوا و دروخ مهب هک دش یچ منود یمن منوا هک هنک جاودزا

... تسین یکلا زانهب ندموا و هنموه اب قح هک



تسد زانهب ینک...؟! راک یچ یاوخ یم و راهب دنک: یم یلعریما هاگن نز ود ود ییامشچاب

!!!... تسین رادرب

...؟! منوخ یم هضور تارب مراد و متسشن یچ هساو ترظن وهب منود یم مدوخ -

میرازب نایرج ورد راهب نم رظن وهب مراد یرکف هی دشک:نم یم رتولج ار شدوخ یمک هنارت

، هتشاد هک ینینج طقس هب هجوت اب شیرادراب هک میشاب مه شتیعضو بظاوم دیاب هتبلا و

هراد... ینارحب تیعقوم

رتزیمآ تبحم بتارم هب راتفر و تبحم زاربا واب ینک شا هدامآ دیاب دهد: یم همادا ریما هب ور

هک تسین یمک زیچ عوضوم نیا یهاوخن یهاوخ نوچ ... یدیم قوس تدوخ تمس وراهب

تافرخزم همه نوا میتسنوت هزات نوچ ... هنکن نارحب راچد ور راهب ساسح و فیرظ هیحور

مینک... فرحنم و شینهذ

دنک... یم هاگن هنارت هب ددرم و فیلکت بال یلعریما

منک... راکیچ منودیمن و مداتفا ریگ لگ وت رخ نیع !!!... هنارت هتخس -

رگا یتح دیگب راهب هب ور تقیقح همه هدرکن ادیپ ور راهب و هدشن راک هب تسد زانهب ات -دیاب

تبحم و رهم هدرکن ییادخ و دایب ولج یدردمه اب تسین رارق زانهب نوچ ، هشاب دب راهب یارب

!!!!... هنکیم ناسکی کاخ واب راهب هرس ...هی هرازب نویم مههب یردام

... تشاد ترفن وا زا هزادنا نامه هب نوچ دیاش ، دیراب یم هنارت یاهفرح زا ترفن

دوب... قفاوم مه دازهب

دوب... قیاقح نتفگ یارب یبسانم هنیزگ ریما اهنت

ددنب... یم مشچ ناوتان یلعریما

دشاب شدوخ اهنت شمارا رد رابنیا و درذگب اهنا همه تشاد تسود ردقچ و دوب یتخس یاهزور

واوا.... راهب و

دوب. هدیدن ار یلعریما هدنامرد یور نیا زگره هنارت

دنز... یم شتا و با هب شیارب هنوگنیا ریما دیدیم هک یراهب یارب دوب لا حشوخ

هب ردقنیا تسین یجایتحا : دیوگ یم شیرادلد یارب و دراذگ یم یلعریما تسد یور تسد

ینوت یم تقو نوا و هرذگیم مه تیعضو ،نیا ناجریما میترانک رد اهام ! یریگب تخس تدوخ



دایب...لد ایند هب هرارق هک یا هچب و همهم راهب ینک...امااالن یگدنز تداوناخ اب شمارا وت

... هنکشیم رتدب مه راهب هک یزابب

یم یهاتوک رکشت و دنز یم هنارت تسد یور تسد و دنز یم هتسخ یدنخبل مه یلعریما

دنک...

دوش.. یم دنلب هدز لوه و دنکیم تعاس هاگن دازهب

ندوب هکاب مرب هراد...نم یمهم فرح هکنیا ...لثم اجنیا دایب دوب رارق زانهب هک میرب ام هرتهب -

... هنکن کش اجنیا نوممه

یم دراو زانهب و هدش زاب ورد دوش یم هدز شقاتا رد هک دنک یم ناشا هقردب و هدش دنلب ریما

دوش...

هاگن و دنک یم باالیی دنلب سالم صقن یب هدش شیارا یاهمشچ وابنا تشاد بل هب ینهپ دنخبل

دشک... یم یلعریما هنادرم و دنلب تماق تمس ار ششکرس

. دروخ یم ناکت نز لد رد یزیچ

دتفا... یم شلد رد هعونمم بیس ندیچ سوه

مدش... محازم هکنیا دیوگ:لثم یم شا هدروخ رژ نابل واب دزود یم ارهبوا شنارب و زیت هاگن

هشیمه دیوگ: یم مکحم و یدج یلیخ و دروخ یم مهب یرگ هوشع و هاگن نا زا حشلا ریما

دراو دعب یتشاد ندش لخاد هزاجا هگا هک یشاب رظتنم ندز، رد زا دعب هک هنکیم مکح بدا

!!... یشب

هاگن ینامداش اب وا باوج زا لا حشوخ و دروا یم باال شیاهوربا یلعریما تثابخ زا هنارت

... دنزب ،داد ندروخ صرح زا دوب هدنام مک هک دنک یم زانهب

هنک...!!! لماتو رکف یمک شاتسود نتشاد یارب دیاب دازهب هکنیا -لثم

هدب...!!! رظن نومیتسود یارب هک هرادن یطبر یسک وهب میدش گرزب هتقو یلیخ دازهب -نمو

ات نم قاتا میرب ایب زانهب دنک: یم هلخادم دازهب هک دنک یم یلعریما هاگن رفاو یصرح اب زانهب

مینک... تبحص اج نومه

ار ریما یاپاترس یشحو یهاگن و زومرم یدنخبل اب اما دنک یم توکس دازهب فرح اب زانهب

!!!... کچوک ساالیر یاقا رادید دیما دیوگ:هب یم نتفر نوریب نیح ورد دنکیم زادنارب



ینک....!!! یم ظفح ور نومهم تمرح مکی راب نیا مراودیما

!!!... متسین نوترادید قاتشم ال صا هدنب نوچ ، موناخ -هبسالتم

ندز و شا هدیشک ناتشگنا نداد ناکت واب دروا یم باال تسد و دنک یم یا هناتسم هدنخ زانهب

ددنب... یم ار رد یکمشچ

رهاوخ منوا مرفنتم گرم دح هب رفن هی زا ایند وت هگا دنک: یم هتسب رد هاگن صرح اب هنارت

، تسنوت یم یچ ادخ فده هک شتقلخ وت مدنوم هک شتسه متیصاخ ویب روعشیب رهوش

...؟!!! هشاب

نایرج رد ومه نم یدیمهف هگا اقیقد ددنخ: یم شنحل ندوب سخت و صرح زا یلعریما

شهب و مشدامداد نم هنود یمن هگید هنز!! یم کیت منم اب هراد امسر هکینز ... رازب

!!!... ممرحم

تتروق تشاد هتسرد دوب، هتشذگ نداد بانط زا شراک هک یدیمهف مه :هع...وت دوشیم زیت هنارت

درم ال صا ... هریمن تشوگ وت شابن لکیه شوخ و پیت شوخ ردقنیا مگیم تهب یه !!!... دادیم

!!!.... هشاب رازاب رابتعا دیاب

افطل شاداد : دیوگ ،یم دورب هکنا وبقالزا دوبن رادرب تسد هنارت هک ددنخ یم مالمی ریما

هشن!!!! زواجت تهب منودیم دیعب هک یشابن ،اهنت تسه هنز نیا یدید هک ییاجره

دور... یم مه هنارت هک هداد ناکت یرس فسات اب ریما

هایس خزرب نا ارزا وا دوش یجرف دیاش هک دراپس یم ادخ ارهب دوخ و دشک یم لد هت زا یها

... دشکب نوریب

تفگش مه شدوخ راهب رب عالهو درک یم هک ییاهراک اب تدم نیا یوت و دوب هتشذگ زور دنچ

دش...!!! یم هدز

اهنا...!!! نداد ماجنا هب دسرب هچ درک یمن روطخ مه شنهذ هب یتح زگره هک ییاهراک

درک...!!! یم هبرجت راهب اراب نتشاد تسود تشاد نوچ ، دوب یضار اما

... درذگب هک دوبن یزیچ یگدنز زا تذل و ندوب مهاب هبرجت

هناقشاع زاربا ، دوب هدرواین نابز هب تقو چیه هک ییاه ولد درد ، هرفن ود یاه نتفر نوریب



همه دش،زا یم رارکت تقو ویب تقو هک ناشیاه هقشاعم ، شلد هت زا یاهدنخبل ، شیاه

دوب... یضار

. دریگیم لکش شبل یور یدنخبل

دوب. راهب یگدنز قیاقح نتفگ یارب یبوخ زور زورما

دوب. هدرک دوخ یادیش و هتفیش شیپ زا رتشیب ار راهب

!!!... تسه شدوخ دلج رتفک راهب حیتلا ره رد هک دوب هدناسر رواب نیا ارهب وا

دوش. یم جراخ ناتسرامیب وزا دهد یم لیوحت ار شتفیش

دنک... یم لیطعت ارمه بطم یتح

... تشاد ینیچ همدقم هب جایتحا دیوگب ، تساوخ یم هک ییاه فرح نتفگ

.. دزیرب مهب ار راهب دش یم ثعاب یطوبرمان فرح ره

دوش... ربخاب رتدوز هچره راهب دوب نا شداهنشیپ مه ووا دوب هدرک تروشم مه نیگن اب

دوب. هدنام کیفارت یوت

، سرتسا زا دوب رپ

درک. یم شمارا مه نامه اما دوب هدرک شیبصع دز یم نامرف هب شناتشگنا هکاب ییاه هبرض

. دنکیم همزمز هبترم دنچ ار ادخ مسا و ددنب یم مشچ

، دنربب هاگلتق ارهب وا دنتساوخ یم هک راگنا

رب....!!! سفن و دوب تخس

دشک... یم یتحار سفن و دوشیم زاب هار

دنخبل هناخ هرامش ندید واب دروخ یم گنز شیشوگ هک دنزب رود ار راولب یگدیرب تساوخیم

دنز... یم

مناج...؟! دهد: یم باوج مارا

... دچیپ یم مهب شلد ، دونش یم ارهک موناخ هرهاط برطضم یادص

!!!... نینوسرب و نوتدوخ دوز ...؟ نییاجک ریما -اقا

هدش...؟! -یچ

... دنزب یفرح دیسرت یم موناخ هرهاط

....؟! موناخ هرهاط -



...حلا ناجنیا ... مزونه و... ندز فرح ... یرس ...هی اجنیا ... ندموا یمناخ -اقا...اقا...هی

!!!.... نیایب ور...ادخ هدب...وت موناخ

.... دوشیم عطق یشوگ دعب

دهد... یمن باوج یسک هک دریگ یم ار هناخ نفلت

دوش. یم نادنچود شبارطضا و سرت

... دسرب هناخ هب رتدوز ات دراذگ یم زاگ یور اپ همیسارس

نز نت رگید راب هک ناشلا ح هب یاو ، دنشاب اهنا رگا هک دور یم شردام تمس شرکف

... دشاب مارا ووا دننازرلب ار شرادراب

دنک... یم یگفخ ساسحا

... دشکب سفن تسرد ات هدرک زاب ار شنهاریپ همکد

... تسین مارا

!!!... تفرگ یم شتا تشاد

!!!... دنراد یمن اررب ناشسحن هیاس هک دنهاوخ یم هچ وا یتخبشوخ و یگدنز ناج زا رخا

ونم !!!.... نیرادرب میگدنز و نم رس زا تسد نینک...!!! ملو اااااادرمان :هخا دشکیم هدبرع

نیرازب ، نیاوخ یم منوج زا یچ منک...!!! یم زلو و زلج مراد مادم هک شیتا یور دنپسا نیدرک

...؟! نیراد منز هب راکیچ هخا !!!... منکب و میگدنز

شنت دیاب یرسره هک نیراد راکیچ منز :هب درغیم و دبوکیم نامرف هب یپ رد ویپ مکحم

و مشیم محر ،یب مردیم هرب... نییاپ نوشولگ زا شوخ با مراذ ادخ....ادخ...یمن ...خا هزرلب

... هریگب و مشمارا داوخب هک ینوا منکیم هکت ...هکت منزیم مخز

. دودیم هناخ تمس نیشام ندرک لفق نودب و دنکیم زمرت هنوخ یولج

دوب. زاب رد

دنک. یم زاب اهتنا ارات نآ

. دوشیم هناخ دراو

. دتسیا یم شبلق یا هظحل هناخ رد زانهب ندیداب

. دوریم شدای زا ندیشک سفن

دنک. هچ هک دنام یم

دوب...؟! هدروا رد رس اجنا زا روطچ زانهب



دوب... هتفر او لبم یور وحلا گنر یب هک دننیب یم ار راهب

.... دراد یمرب یلعریما تمس یمدق قایتشا واب یبیرف لد یدنخبل اب دوش یم دنلب زانهب

دوش.. یمن هدنک راهب زا شهاگن یا هظحل یلعریما

... هتخیر ار شرهز زانهب و تسا هدیسر رید هک تسنادیم

دوب. هتفرگ مک تسد ار طخوخلا شوخ رام نیا ارچ هک درک تنعل ار شدوخ

دور... یم راهب تمس و دهد یم شیاهاپ هب یتکرح نارگن

... دوشیمن ادج مه شهاگن یتح یا هظحل و تسا هریخ ور هب ور هب طقف هکوش راهب

دوب. هداتفا شناج هب یدب درد راهب

... تشادن رواب اهار هدینش نا

دوب... هدش یزیچره زا رت هایس شیارب ایند

دوب... روانش ییاضف یور هک راگنا

... دیشک یم شتا ارهب ریما ولد تخیر یم شنامشچ زا شتشرد یاهکشا

دوش... یم رو هلمح زانهب تمس و دروآ یمن تقاط ریما

... ددرگ یمرب اهنا تمس مه راهب هاگن ، دشک یم هک یا هدبرع واب دراذگ یم شیولگ خیب تسد

یتشاذگ اپ تسرد وحاال شاب رود مزا متفگن هگم ...؟! اجنیا یدموا یچ هساو هزره هکینز -

وهب تردام ...؟! هشزور و حلا نیا هک یتفگ شهب یدش...یچ منز محازم و میگدنز طسو

!!!... تفاثک ، مورح هب کمن منک یم تتطقاس ایند ،زا منوشن یم تازع

یم ترپ نیمز یور هب کانفسا وواابحیلا دنز یم زانهب شوگ هب هک یمکحم یلیس دعب و

دوش...

دنک... دنلب تسد دنکو هراپ راسفا نینچ نیا ریما درک یمن ار شرکف

!!!... دراد اهنا نیب یرگید یا هبترم و شزرا راهب هک دید یم حلا اما

دنک. یم ثکم زانهب دنخزوپ یادص هکاب دوش دنلب دهاوخ ویم دنک یم تشرد مشچ راهب

کاچ هنیس ساالیر یلعریما دنز: یم یرابررش دنخبل هدیرد یهاگن و یذوم ینامشچ اب زانهب

سا...!!!! هداز انز یضوع هکهی هنودیم تنز ...اما...نیا دموا مشوخ هن... یدیم

... دوشیم هدز الص خریت

... دتفیب نوریب دوب هدنام مک ریما نامشچ

دوب... هدز هک دوب یفرح هچ رگید نیا



هزاجا یب هک یدروخ هوگ ...!!!وت هزره یتنعل وربب تتتتادص و ووووش لا...هفخ غشا وش -هفخ

مرایمرد و تردپ منک... یم تیاکش تزا ... یدنوزرل و ملماح نز نمونت هنوخ یوت یتشاذگ اپ

... قمحا

... ینزیم فرح نم اب روجنیا ینک یم طلغ دنز:وت یم داد مه ووا دنکیم هاگن نیگمشخ زانهب

یطبر چیه مه وت وهب منزب فرح شاهاب ماوخب روط ره مراد قح و مرتخد نوا ردام نم

ک... مدیمن هزاجا تهب نمض ،رد هرادن

مسا دشک: یم ار ونا دریگ یم ار زانهب یاهوم رابنیا و دور یم نیب زا یلعریما یراددوخ

هتفگ تهب ینوبز یب نوبز وت...!!!اب لثم ییاهردام لا ثما زا مرایم باال مراد هک راین وردام

... لگنا مراذیمن تساو وربا مدیم... دابرب و تنامدود هک ونم تدوخ هب نزن هوگ هک مدوب

...؟! هربخ هچ اجنیا یلعریما -

دوب. دازهب یادص

یم دازهب هب وور دنکیم کاپ شسابل اراب شناتسد شدنچ واب دهد یم له ار زانهب ، ریما

... مراد مکردم !!!... سیلپ تسد شمدیم هنرگو هک نک عمج و تزره رهاوخ : دیوگ

رتشیب رگید وراب ددنب یم مشچ دوب هدروا راب هب زانهب هک یتحاضف ونا لبق زور یروادای اب

روط هب دوب هدیدن مشچ ارهب راهب یگدنز رگا هک دوش یم شکاپ راهب یادیش و قشاع رتشیب و

!!!... نسابرک کی هت ورس همه اهنز تفگ یم عطق

دوش...!!! یمن شرواب یمدا ، یدنزرف نینچ و یردام نیچمه زا

رد هنوگچ ار زانهب روضح هک دنک یمن یرای ال صا شنهذ و دنک یم هاگن جاو و جاه دازهب

دنک...؟! مضه اجنا

دنیب....!!! ،یم دیزرل یم ششوغا رد راهب هکیلا ح رد ار هنارت هک دنک یم راهب بندلا مشچ اب

دور... یم راهب تمس

. دنیشنب شیاجرس یلعریما ات دوشیم دنلب هنارت

. دنکیم شناتسد باق ار کرتخد هدش کشخ تروص و دنکیم راهب هاگن

دوب. سح یب ِسح الیب صا ، دوبن ایند نیا رد راهب

درک... یم رتنارگن ار ریما هک دزیم جوم شنامشچ و تروص تاکرح رد یناوتان روج کی

رد یسح یب نا زج دز سدح ار راهب شنکاو ناوتب هک دوبن یزیچ چیه ، یداد ،هن یکشا هن

!!!... شهاگن



!!!... مزیزع !!!... موناخراهب !!!... راهب : دنزیم ادص ار شمان راب دنچ و دهد یم وا هب یمک ناکت

تفم فرح هراد اجنیا هدموا هک هدروخ دابز هوگ هکینز نیا ، مدیم حیضوت تارب نم نیبب

...؟! راهب ...؟!... راهب .... هنزیم

و تام هاگن ششوگ ریز یمکحم نادنچ هن هبرض اب رابنیا و دنک یم هنارت هاگن هچاپ تسد ریما

... ددرگ یمرب شنازرل

دنک. هچ تسناد یمن و دوب هدش هتسکش مهرد

دوب... دنلب توس یادص دنب کی و دندوب هدش پیک شیاهشوگ

... دشاب راددوخ دناوت یمن ریما

... دهدب تسد ارزا شدنزرف رگید راب هک راهب دب وحلا هدما شیپ تیعضو زا دیسرت یم

، هراد رادفرط ردقچ نمض رد مراد فرح یلیخ نم هک نوریب دایب حلا نیا زا رتدوز هرتهب -

هدب...؟! سناش ادخ

یم زانهب رانک ارهب دوخ باتش واب دوش یم دنلب راهب رانک وزا دنک لمحت دناوت یمن ریما

دور... یم بقع یمدق هدیسرت زانهب هک دناسر

... شدناشک یم یجورخ رد تمس وهب دزادنا یم وا یوزاب رد تسد ریما

و تردپ مدیم ینک... راتفر روجنیا نم اب یرادن قح وت تفاثک دوش: یم دنلب زانهب غیج یادص

هنم...!!! بندلا تمشچ هک مگیم همه الهب ...صا نرایبرد

ار ورد دزادنا یم نوریب لا غشا یا هکت دننام ار ووا هدرک زاب ار رد هک هدیسر رد تمس هب

ددنب...!!! یم

. دنکیمن مه وا یاهرغرغ هب یهجوت

دنک. یم شهاگن نیگنس دازهب

دوب...!!! شرهاوخ مه زانهب یلو دوب ابوا قح اما یلعریما تکرح زا دوب هدماین ششوخ چیه

... تیمولظم زا مجح نا یارب دور یم شلد راهب هب یهاتوک هاگن واب ددنب یم مشچ

دور. یم زانهب وبندلا دریگ یم هاگن و هتفرگ نادند هب بل

دوب. هتشاذگن یتشگرب چیه یاج شرهاوخ



هداتفا قافتا وا تسد هب رکف یب هک دش ییاه هناریو رظتنم دیاب و هدرک بارخ ار زیج همه انلع

دوب...

دوش. یم ناور مارا راهب یاهکشا

دوبن. یمک زیچ راهب ناتسد شزرل

دش... یم نییاپ باالو تخس شا هنیس هسفق

دوب... مس شیارب یتحاران و سرتسا و دوب ههام جنپ

. دنیشن یم شیاپ یولج

... دریگ یم ار شتسد

... دنیشن یم ریما یامشچ یوت میقتسم و هدما باال راهب هاگن

ینک...؟! یم لوبق ، ینکن رکف یزیچ و یسک هب نم زج و یشاب مورا ماوخب ...هگا راهب -

... دتفیم ریما تسد تشپ و دکچیم راهب کشا هرطق

... دنکیم یلعریما هاگن روابان ، شیگدنز یاه هتفگان زا هدز ناجیه و شا هنیس یوت درداب راهب

... تشاد دوجو مه نا زا رت هرخسم و دوب هرخسم

... دوبن شیاجرس زیچ چیه ارچ

دوب...؟! هچ نافوط نیا هبترم کی و دزیم فرح شنورد کدوک اب تشاد هک وا

دوب... هدرک لوغشم ار شنهذ هک یلا وس

دوب... هدش ردام مه شدوخ نوچ دسرپیم هتساوخان

ار شکدوک اما دوب هدش ردام مه زاب ریما یاه ییوگروز و یرابجا جاودزا اب شتفلا خم دوجو اب

... تساوخ یم

...؟! دهاوخن ار شدنزرف یردام دوشیم رگم

...؟! دهاوخن ار شا هچب و دشاب مه یردپ دوشیم رگم

...؟!! تسا شندما دوجوب رصقم رگم هچب هچونا ینعی فرع و عرش نودب هچب ال صا

یچ...؟! ینعی هدازانز ریما !!!... متسشن زور نیا وهب متشاد ردام و ردپ -نم

دوش. یم رود و دروا یمن تقاط هنارت

... درادن یمهرم چیه هک یلد نتسکش یگرزب هب یضغب دنک. یم ضغب ریما

... دراشف یم گنت ار ووا دشک یم شوغا رد ار راهب رس



راهب یاهکشا دناوت یمن هک دراذگ یم شبلق رب یغاد و دنک یم هکت هکت ار شلد راهب قه قه

... دشاب مارا و دنیبب

دوب. هدش شزمرق طخ راهب

... دادیم صاقت مه زانهب و تشادن یخوش یدحا چیه وااب رس هک دوب مکحم ردقنا شیاج

ار... راهب مولظم و روجنر لد صاقت

... درکیم شملا ع یاوسر

ندوب بوخ تقایل زانهب اما دناسرتب یمک طقف تساوخ یم ملیف وابنا دنک یراک تساوخ یمن

... تشادن ار

!!!... دعلبب و دشاب یعفا کی عقوم هب دوب دلب

... تفرگ یم مه ودب تفرگ یم ارمه زانهب نماد شمشخ شتا

*

دوب... دب تیاهن یب شا هچب و شدوخ یارب ونیا دوب هتفر ورف شدوخ رد راهب

مارا هنوگ نیا اما دشکب ناشن و طخ دهد، شحف ، دشکب غیج دنک، ادص ورس راهب تشاد تسود

!!!... دشابن مولظم و

داهنشبپ یتحاضف هچ هب هک دتفا یم شبطم رد زانهب دورو و لبق زور هب شدای و ددنبیم مشچ

یم رکف شدروم رد نارگید هک تسین یسک زانهب هک دش نشور شیارب اجنا و دوب هداد هطبار

هدنیا ورد دنوش یم هداز اهنا زا هک ینادنزرف هانگیب وهچ رذا دننام دوب یا هزره مه وا دننک

!!!... دنروخب فسات یناردام نینچ نتشاد یارب دیاب

و دهد یمن زورب اما دوشیم بجعتم و دنیب یم ار زانهب هک دوش جراخ بطم زا تساوخ یم

... دناشک یم لخاد ارهب ریما یروف راک نتشاد واب دوشیم شعنام هک دورب رتدوز دهاوخ یم

ادتبا ریما دشکیم شیپ ار یتسود و هطبار داهنشیپ یمرش ویب ییوررپ مکلا رد یتقو اما

نا رخا دید،ات شا هنادرم ندب نتو یور ار شصیرح نامشچ یتقو واما دنکیم شهاگن روابان

ییاج درذگب شدنزرف زا هک یمدا هک دنچره دشاب دناوت یم یمدا هچ زانهب دیمهف و تفرگ ار

!!!... دراذگ یمن ندش بوخ و ندوب بوخ یارب

اران شیاهفرح و زانهب دنکیم یعس و دزادنا یم نوریب ار وا یا هنامحر ویب دنت شنکاو اب

هجوتم وا شیپ ار راهب ندوب اجک زا وخلا طخ شوخ رام نیا هک تسناد یمن اما دریگب هدید



هدرک هدرسفا و ریگ هشوگ نینچ نیا راهب ، نتخادنا هار ار اولب ونا هناخ هب شندما هکاب هدش

.... تسا

... دروا یم دای ارهب شا یگچب یمامت و هتفر ورف دوخ رد

دنک. یم رت موصعم ار شا هرهچ ینوزحم دنخبل

...؟! دیمهف یمن ار دوب هار یاجک

دوب. هدرک شجلف معال هک دوب یراک و کلهم ردقنا هبرض

شندیشک سفن و یگدنز رخا ، شدوخ ناتسد اتاب دوش ردام دوبن رارق و دوبن رادراب شاک یا

... دزیم مقر ار

رت...!!! یضوع یاهمدا اب اما درب یپ رتشیب ایند ندوب تفاثک دشهب رتگرزب ردقچره

دوب. هدش جراخ یداع ورلا زا شیگدنز

دوبن. دلب ارمه نا اما دنک رارف تساوخ دوب،یم یهایس مامت هک دید یم ییایند رد ار شدوخ

رد ار وا رتشیب هظحلر هکه دوب یگریت زا یظیلغ هم شروداترود دوب، یدب یلیخ یمگردرس

. دربیم ورف دوخ

دوبن...!!! یندش کاپ یقیرط چیه هکهب دوب هدز شیناشیپ رب یرهم شندوب هدازمارح هچب

!!!... هدازانز

دنک. یم ادیپ دادتما شندرگ ریز وات دتلغ یم شکشا هرطق

دوب...!!! ردام ، دراذگ یم شا هدمارب مکش یور تسد

... دوبن مه یگداس نیمه هب اما دوب ییاوسر

دوبن... هدنز شاک یا

ادیپ تاجن یفیثک همه نیا زا دهاوخیم و دنک یم ندوب سجن ساسحا ، دریگیم جوا شقه قه

دنک...!!!

!!!... تسین یهار چیه دش، یمن ، دوبن

!!... دریگ یم ار شناج یقاب دراد درد نیا هک شفیعض مسج رب یاو

هدرک ریگ تعامج نیا نایم ینابرق مه شدوخ ونا... نیا نایم یزاب دوب هدش شیگدنز مامت

دوب...!

!... دنکیم همزمز ار ادخ مان ناوتان و هدنامرد



لزان مرس بال ردقنیا ارچ سپ مشاب نیرتهب متساوخ ... مشاب مدا ماوخ یم هک ادخ...نم -ادخ...

تدرد هچ هب تفاثک زارپ یگدنز نیا نویم سجن نم ال صا ... یگب مهب ور یچ هک یدرک

نوا مشب... نوشیزاب بش همیخ کسورع یتشاذگ و یدیربن و مسفن عقوم نومه هک مدروخیم

باذع رمع وهی هدرم مندموا ایند هب زا لبق مردام مدرکیم رکف شلبقات ونم هنم ردام نز

هکره هک مرایب موود یروط منک؟!هچ هچ باذع همه نیا اب نم منوج... وت یتخادنا نادجو

هک هنزیم هجض تولج هراد هتسخ و هدنومرد هکاالن ینیا مدش دزونم مهب یرس وت هی دیسر

یچ وت ادخ ...یا منماد وت یتشاذگ ور هچب نیا هک مشکیم و مدوخ یتسنود ...یم ریگب و شنوج

شیر هب مراد و هتشذگ هیرگ زا مراک هدید..!!! با وفالد مدش یچ...؟! هب نم و ینکیم رکف

هگید قافتا ،هی ینک در ور هلحرم ره هک متسه یزاب نودیم هی یوت یراگنا مدنخ، یم مدوخ

و مشب هدرسفا دیاب دایب...؟!االن مرس هب یچ هرارق شدعب ، هرادن یمومت منیا راگنا و ههار وت

هک یتخادنا منوج وت درد ردقنوا ، ممهف یمن ال صا ...نم مشاب توافت یب مزاب ای منک ینزدوخ

مدیم حیجرت حاال نیمه ، مریمب نم هشاب انب ...؟!هگا هشیم یچ نم هدنیا مدش!، رس ،! ممهف یمن

!!!... مشابن یرتدب زیچ راظتنا شدعب و مریمب هک

دوب... یرت جنرغب و رتدب تیعضو یلیخ یلیخ طیارش نا رد ندوب اما دوب ناسا شنتفگ

، دنیشن یم شبل یور روادرد یدنخبل کمن دنک...من یم ثکم ، دروخ یم یزیر ناکت شکدوک

ددنخ... یم درد و ضغب همه نا نایم

نیا نویم رازن !.. نکن هنووید و نم منک...؟! راکیچ ور ،اوا مکرسپ نک...ادخ مکمک -ادخ

زجاع هدب...نم مه ور شنومرد ، یداد درد تدوخ مشب...! تیذا ، ناوخیم و مندوبن هک تعامج

ادخ....!!! مرادن یا هگید دیما وت زج هک بایرد و

... دنکیم همزمز ار ادخ مان مادم دنکو یم نهلا

. دنکیم رتشیب ار شسرت هک هتفرگ ار شدوجو یکانفوخ یکیرات

درد زا نینچ نیا هک دوب هدنام زجاع حلا الشت کشم راب ندیشک شود وهب ندوب اهنت رمع کی

... دیچیپ یم شدوخ هب

... تشادن ار درد نیا لمحت شکچوک بلق

مه نیا ارچ ، دیسرپ یم دوخ زا مئاد و دوب باال شنابرض مه زاب اما شصرق ندروخ دوجو اب

...؟! دریم یمن هک تسا ناج گس ردقنا ارچ ...؟!ای درادن یمامت تبیصم

دنیب... یم ار شمومغم یاوا و ددرگ یمرب ، دونش یم ارهک شقاتا رد ندش زاب یادص

!!!... راهب نامام : دتسیا یم اجنامه هدرک ضغب اوا



... هدوب ربخ یب شکرتخد زا زور دنچ نیا هک دنکیم شرگج هب نوخ اوا نحل

هرب...!!! تنوبرق نامام وت -ایب

... دزادنا یم ششوغا رد ار شدوخ و دنکیم زاورپ راهب تمس اوا

!!... یضیرم هک مدروخ هصغ یلیخ نم راهب نامام -

وش، بوخ هگید ادخ ور :وت دراذگ یم راهب تروص یور و دروا یم ارباال شکچوک تسد

...لوق مریگ یمن منیورش غارس هگید ال ...صا مشاب مشاداد وتو بظاوم منم مدیم لوق ...؟! هشاب

!!!... مشاب لا حشوخ منم هک روخن هصغ و شاب بوخ وت اما منک کمک تهب مدیم

یروخب هصغ وت :هخا درادگیم شا هدمارب مکش یور رابنیا و دروا یم نییاپ ار شتسد اوا

... میرادن هلصوح و میتحاران مه ییاباب و نم یشاب تحاران ...!!!وت هروخیم هصغ ممشاداد

!!!... ینکیم هیرگ شمه و یضیرم وت هک هروخیم هصغ هراد مه ییاباب

... دریگیم نادجو باذع

زا هک اوا دولا ضغب و سمتلم نحل نیا اما دنک تحاران ای نارگن ار یسک تشادن تسود

... دنزیم شتا ار شلد ، تفگ یم ریما و شدوخ یتحاران

دنز... یم ار شکرتخد یاهوم یور یا هسوب و دراشفیم دوخ ارهب اوا

دنک. لا حشوخ ار هیقب ات تشذگ یم شدوخ زا دیاب مه زاب

هکنیا لثم اما دنک رکف و درخب ییاهنت هدما شیپ تاقافتا و شدوخ یارب یمک تشاد تسود طقف

!!!... ندوبن قفاوم هک دندوب یناسک

شتسود هک دنتسه یناسک هکنیا زا شهاتوک یلا حشوخ و دوش یم شنابل نامهم دنخبل یا هظحل

... تسه مهم ناشیارب و دنشاب هتشاد

... دوشیم مه رتهب اما دنزیم گنل ، دزیخیمرب و هدرک هنیپ و هلصو مهب ار شیاه هتسکش هرابود

ار واوا ریما شضوع هب دوب اه ندش هدز سپ و نتساوخن و یهایس همه نیا شیگدنز وت رگا

... دادیم شرورپ شنطب رد هک یکدوک و تشاد

... دیوش یم ار شسجن و سحن دوجو ار، شدوخ شندش اپرس مومت واب دور یم مامح

دوش... یم سبح شا هنیس رد سفن هک دشک یم ریت شبلق

!!!... شکرسپ و کرتخد و شریما رطاخ هب لقادح دنکیم مارا ار دوخ



**

کاپ زیچ چیه اب شدوجو زا یسجن نیا اما دشک یم شدیفس تسوپ ارهب فیل مکحم و تفس

... دوشیمن

ار شیاهوم و دهد یم رس هیوم ردقنا و دریگ یم جوا شقه قه و دزیریم ورف ناو یوت اجنامه

دوش... مارا یمک ات دنزیم ادص ار ادخ ومان دشک یم

ارهبحلا اتوا دور یم راجنلک شدوخ اب هچره و دروا یمن بات ار شیاه یبات یب یلعریما

... دنکیم زاب ار ورد دناسر یم مامح ارهب شدوخ و دناوت یمن دوش، مارا ات دنک اهر دوخ

دنیب...!!! یم ار شا هدز نازخ راهب

دنک... یم دوبان ار دوخ دراد و هتسشن ناو هبل

دتفا... یم شا هدمارب مکش هب شهاگن

... دیایب رانک دوخ اب ییاهنت رد وا هتشاذگ ال صا ارچ هکنیا زا دنک یم تنعل ار دوخ

!!!... شدرم و دوب شرهوش

هدرک اهر دوخ ارهبحلا ،وا دشاب ششمارا نمام و درد مهرم هکنیا ضوع هک شرس رب کاخ

دوب...!!!

دشک... یم ششوغا رد ار راهب

دنک... یم هیرگ و دوریم ورف رتشیب راهب

ار راهب نهذ تساوخ یم ، درکیم هک ییاه تنطیش اب یهاگ یتح دیوشیم مرن ار شندب ریما

دنک... فرحنم

محازم اوا ات دنکیم لفق ار مامح رد شلبق اما دور یم ناو لخاد و دوشیم تخل مه شدوخ

... دوشن ناشتاقوا

غاد باالو تیساسح اب دوب یا هقشاعم دنک، رود ار راهب نهذ ات دیسر شرکف هب هک یراک اهنت

!!!... دشیم شوماخ شنهذ لک روط هب تذل تقو هکهب یراهب ندب ندش

و هدش سبح راهب هنیس رد سفن اجنامه هک دور یم راهب نار و مکش تمس راو کچیپ شناتسد

دور... یم شیپ شدابااناجک هکات دنک یم ریما ناتسد هاگن تشرد نامشچ اب

نابل یور ریما سیخ نابل هک دنک ضارتعا همین و هفصن نهذ و شوه نامه اتاب دنکیم مخ رس

هک دوش یم شتا زا یا هروک شنت و دوشیم عطق اج کی شا ینهذ وعالمی دنیشیم شکشخ



دنک...!!! قشع و دزوسب تذل جوا یوت دوبرارق

راهب هتسکش لد صاقت دهد یم لوق دوخ هب اما نا زا دربیم ظح و ددنخ یم شتیقفوم هب ریما

یوت تخادنا فت کی هک یسکره ...زا دریگب ، دندرک شلیلذ و راوخ هک یتعامج نا ارزا

شا...!!! هتسکش لد تازاجم ... درکیم تازاجم و تفرگ یم ماقتنا ، شکراهب تروص

هک دندوب یا هنیک نا تیولوا رد زانهب نوا و شردپ و داریه اما تشادن یراک نموه اب

... دشیم یهایس ره زا رت هایس ناشراگزور

... دندوب هدرک رب سفن ار شراهب نوچ دیرب یم ار ناشسفن

یمحر چیه دوبن رارق دادووا یم ناوات دیاب همه زا رتشیب زانهب کش !!!یب تشکیم ار زانهب

دنک...!!!

دنک. یم کچ ار شیاهسامت تسیل

. دریگ یم ار دابق هرامش

... دنیشن یم ششوگ هب دابق یادص هک دنک عطق تساوخیم و هدرک شدیماان دتمم یاه قوب

ناخ...!!! یلعریما مناج -

دابق...؟! ییاجک -

...؟! روطچ ... مرهش زا جراخ دیوگ: یم ثکم واب دزادنا یم نموه هب یهاگن دابق

یباسح ماوخیم ایهن! هراد یفعض هطقن نیبب ! شمب و ریز !! یرایب رد وزانهب راما مارب ماوخیم -

!!!... مایبرد شتلا جخ زا

...؟! هگید ...رما مرایمرد و شوت -هتو

!!!... هگنت تقو هک نوسرب مهب تصرف نیلوا رد دوز طقف ، دابق یچیه -

!!!... شلا بند متفیم -زااالن

هدب...!!! ربخ ینک،مهب یم یبوخ -راک

. دنزیم دنخشین دنکو یم عطق ار یشوگ

زانهب : دیوگیم لد ورد دناراخ یم ار نا یشیامن و دراذگیم شبل هشوگ ار شتسش تشگنا

هدش بارخ نومه یرب روشک نیا زا تدوخ یاپ اتاب مرایب ترس هب بالیی نانچ هک شاب رظتنم



ممهف یم هرخ وباال یدنودرگ نوشرب و یدرکن محر متاه هچب نوا هب یتح ...وت یدموا هک یا

ینز...؟!!! یم راوید ردو هب روجنیا یراد هک یتسه یچ بندلا

... دروخیم یزیر ناکت ، شرمک رود هب یفیرظ ییاهتسد ندیچیپ اب

دوب... هدشن راهب هجوتم هک دوب رکف یوت یدایز

دنک... یم ریزارس شدوجو ارهب یبوخ سح ، راهب نادنخ تروص و دخرچیم

... دناشن یم شرس یور یا هسوب و دشک یم شوغا رد ار راهب تسد کی اب

دشک... یم یقیمع سفن و دراذگ یم بقع یمدق راهب

... دروخ یم هصغ و دوب باذع رد شمسج و حور مه زونه

دبای... یم رد ار شرکف قمع ات شبا ورپ فافش نامشچ هب هاگن کی اب یلعریما

دهد ناشن لا حشوخ و درسنوخ ار دوخ تشاد یعس و دوب هدماین رانک دوخ اب زونه شکزیزع

درک... یم سح ار شدرد قمع اما

... دناشن یم لبم یور دوخ رانک ار ووا دریگیم ار راهب تسد

هنوخ مداد،وت ماجنا مدحاو باختنا تارب ممدوخ تزاجا واب مدرک تمان تبث مرت نیا هساو -

هسب...!!! ندرک دوخیب رکف و نتسشن

... دنکیم شهاگن بجعت اب راهب

... مرادن ور هاگشناد هب نتفر و ندنوخ سرد یگداما نم ریما -اما

مدوخ هک متاسرد و یایم و یریم هدننار هکاب هدموا و تفر هی نمزیزع هک داوخ یمن یگداما -

منک... یم تکمک متسه

!!!... یدرک ور اج همه رکف هکنیا لثم -

... دنزیم یدنخ جک ریما

!!!... مسرتیم نم :اما دیوگیم لصأتسم راهب

... راهب هرادن دوجو یسرت -

هدز فرح امام هکابهی مدرک گنهامه مه هنارت اب یدید ور شاجک هزات : دوشیم رتکیدزن ریما

ازیچ... روج ونیا هیذغت منود یمن و شزرو هساو

نم یلو -



...وت هرادن یرطخ هگید داریه ! ریگن تخس راهب : دریگ یم رارق شیاهبل یور ریما تشگنا

یارکف تدوخ اب ینیشب ماوخ ...یمن هشاب هداوناخ نیا نوتس هرارق هک یوق نز !هی یردام

و تدوخ دیاب راهب !!!... نوماه هچب مه یرازب ریثات تدوخ باصعا یور مه هک ینک دوخیب

یصقن هی یسکره ، تسین لماک یگدنز چیه هرب... اه هعونمم تمس ترکف رتمک ات ینک لوغشم

ندرک رکف ای ندش رکنم اب نوچ هنک، مضه ور فعض هطقن ای صقن نوا هنک یعس دیاب هک هراد

ایب رانک راهب هدب!!!، شرورپ ور طاقن نیا هنک... یم هتسخ ور شدوخ رتشیب و رتشیب شهب

...وت نشب تفده عنام الت کشم رازن اما نوسرب بولطم مکلا هب ور تدوخ ، نکن تداع یلو

رد ییاهنت ونیا ییاهنت !!!... یرادن مه زاب نتشاد دوجو ایاب یرادن ردام و ردپ هک هنیا شمسا

تزا مه نم دوخ یتح ، هدش هدافتساوس تزا !! نتفگ غورد تهب هداد!! ترازا ترمع لوط

ودغ رورغم نم تراتفر و تیروبص اب بالم!!اما رپس یدش اهاج یضعب و مدرک هدافتساوس

!نم مموناخ ناج! راهب ... منیبب ور ایند هگید روج هی هک یدرک یراک !!!... یدرک ضوع ور

مه یگرزب یلیخ هداوناخ اضق ،زا گرزبردام و گرزبردپ ، رهاوخ ، ردام ، ردپ ! مراد هداوناخ

هک نتساوخن ماباب زج ! ندرکن کرد ونم ! ندیمهفن ور مفرح نوچ ... مدوب اهنت هشیمه اما مراد

یارب و ملا حشوخ ! ملماک نوماه هچب وتو دوجو اب اما مراد فعض منم نودب سپ ننک! مرواب

منک... یم یراک ره شمارا نیا نتشاد

دنک یم یعس هک دنزب هیرگ ریز دهاوخیم ، ریما یاج وهب قح هب یاهفرح زا هدرک ضغب راهب

... دوشیم هتفشا ریما ، شکشا هرطق نیلوا اب دناوت یمن اما دشاب راددوخ

ینک...؟! هیرگ هک مدنوخن هضور همه -نیا

ددنخ... یم هیرگ نایم راهب

یم علو واب دراذگ یم شبل یور وبل هدرک مادقا وا زا رتدوز ریما هک هدیشک ولج ار دوخ

... دسوب

... دوشیم مارا راهب

دنک... بارخ زورید هصغ اراب یلااالشن حشوخ هک تشاد شزرا ردقچ هتشذگ رگم

... دشاب یوق دیاب ، دیوگ یم تسرد ریما

!!!... رسمه و تسا ردام کی وا

دنک... لقتنم اضعا هیقب ارهب اتنا دشاب  هتشاد شمارا دیاب

دنک... یم کاپ ار شکشا تارطق ریما هک دوش یم ادج



تدوخ طقف هک یتخادنا منوج وت یدرد !! راهب هشک یم شیتا وهب مایند تکشا هرطق کی -ره

ضوع یزیچ چیه اب متسین رضاح ور سح ونیا مدش وت قشاع ینک...!!!نم شنومرد ینوتیم

منک...!!!

... دوشیم ریزارس راهب دوجو هب تلا جخ و مرش

رد ات دنک یم ممصم ار وا دریگ یم فارتعا نیا زا رناژیهک و دنوشیم خرس شیاه هنوگ

دنک... یگداتسیا شیگدنز تامی مانال لباقم

، یربا یهاگ ، راهب دننام شمسا نوچمه مه یگدنز

هشیر دراد یم هگن اپرس ار وت هک هچنا اما تسا هارمه داب اب یهاگ و فاص یهاگ ، ناراب یهاگ

اب یا هظحل دراذگن و درادب نوصم اهنا یمامت ربارب رد ار وت هک تسا یگدنز نورد ندرک

... دناکشخب اهار هشیر نا شزغل

کی وا کش دزویب یم مقر ار یگدنز یرتزاب دید اب رابنیا و تشاذگ شریما هنیس یور رس

!!!... دشیم مه زوریپ یوجگنج

****

دنک... یم دابق هاگن دنزو یم دنخشین نموه

دهد... یم ار شهاگن باوج مخا اب دابق

یم نم ینکیم هاگن وت هک روجنوا ! هشاب ... هشاب : دربیم باال میلست هناشن ارهب شناتسد نموه

نوتدیدهت یرطخ هگید سپ ، متفرگ لیوحت مه ور داریه و متفگ ور اه ینتفگ نم ...اما مسرت

هنک... یمن

...؟! ترظن هب هراد دوجو مه تردپ زا رتدب یدیدهت -

...؟! نیرب یم باسح و نیسرت یم مردپ زا ردقنیا یگب یاوخ یم ینعب ددنخ: یم نموه

هک هشاب درمان و فیثک هنوتیم ردقچ تردپ ینود یم یسک ره زا رتشیب !!!وت تسین سرت ثحب -

!!!... هشیم هدز تشپ زا هشیمه شرجنخ

... دوشیم یدج نموه

... هدوبن ینثتسم هدعاق نیا زا مه شدوخ یتح و دناد یم



رد ار شتراجت یتح ، شدوخ یمان شوخ رانک شردپ یماندب و دوب هدش هتسخ مه شدوخ

!... تسا رظن تحت للملا نیب سیلپ یوس زا هک دوب هتخادنا رطخ ضرعم

وباال دنرادن تشگرب یارب ییاج داریه و شردپ هک دسر یم هجیتن نیا وهب دنکیم رکف دوخاب

!... دراد ینایاپ کی یراکره هرخ

!!!... سبح اب دوب مادعا ای شردارب و ردپ نایاپ و

.... دریگب ار ناشیاه یراک تفاثک یولج تسناوت یم لقادح

!!!... تسا تعفنم یریگب ارهک ررض یولج عقوم ره

... دشیم شمارآ راچد مه شیاونیب ردام حور یتح

!!!... زواجت ای دوب کتک ای شردپ ناتسد ریز ادخ هشیمه و تشادن تقوچیه هک یشمارا

... دنکیم تشم تسد و ددنب یم مشچ

... دادیم صاقت دیاب شردپ

ار...!!! شردام نوخ صاقت

!!!... شوهم اما

دوب... انعم مامت هب هزره کی مه وا

دوب... هدیدن یریخ مه وا زا

دوب... هدرک خوسر شردارب و رهاوخ مسج و حور نورد ناشردپ یاه یترطف تسپ مامت

دوب... یکیرات مه شوهم نایاپ

... دشاب اهنا دننام تساوخن تقوچیه هک دوب اربم روطچ اهنا نایم رد دوخ هکنیا اما

راچد ار نارگید شیدوجو تیصخش و دوخ ندرک ناهنپ اب تشاد یعس هک یزومروم درم

دنک...!!! هابتشا

... درکیم یراک هدش هک مه شقشع یارب دیاب

... تشاد ار هغدغد یب یگدنز کی شزرا رتخد نا

شردپ رگا هک دوب هدرک ادیپ رتخد نا دوجو رد ار دوب نا بندلا هب دوخ ساهلا هک یشمارا

... دیشک یم رانک شهار ارزا کرتخد اعطق شردپ دش، یم هجوتم

.... دوشیم دابق مشچ رد مشچ

!!!... دشاب ایند مدا نیرت توافت ویب نیرتدرسنوخ رگا یتح دراد قرف نموه دنادیم دابق



تسود نوا وتو تواکذ و شوه هب یگتسب شدعب هب نیا زا هگید هک مدیم تهب ور یسردا -هی

هراد...!!! ترتکد

ددنخ... یم هرخ باال دابق

شزرا رتخد نوا : دیوگیم و نموه تمس ددرگ یمرب هک دورب ، دهاوخ ویم دریگ یم ار سردا

هراد.... ور قشع همه نیا

... دروخ یم اج نموه رابنیا

دوب... هتفرگ مک تسد ار دابق

!!!... ناوج درم شوخ زور -

دنک... یم هقردب ار دابق و هدش دنلب نموه

... هتشاد ار شدوخ یاه مدا اعطق مه دابق

دوش... هتشادرب ششود یور زا یراب تسا رارق راگنا و ددنخ یم

دوب... لا حشوخ

یم تاجن مه ار اهنا ات دندوبن دب ردقنا شوهم و داریه شاک تشاد یم تسود شلد هت طقف

داد...

ار وا شنتفر زا لبق دیاب هک دوب راهب ندید مه ونا تشاد نداد ماجنا یارب رگید راک کی اهنت

دید....! یم

... دنکیم یلع ریما هاگن مشخ اب راهب

دوب... شرخا رگید نیا

... تسناوت یمن هروج چیه یکی نیا اب دما یم رانک یزیچرهاب

دوب... شرهوش بندلا شمشچ انلع روعشیب کنز

نم اب هکنیا زارتشیب هع... هع ! مریم اجنیا زا نم دایب، داوخب هنز نیا اوآ، نوج هب ریما -

!!! هیربخ هدرک رکف روعشیب !!! هداتفا هار مشنهد وبا هنکیم زادنارب ور وت هراد هنک، شزرو

! هچیپن اه هخسن نیا زا نم هساو هگید ات منکیم سیورس ور هنارت نیا نهد نم

ددنخ. یم ریما

. دنکیم راهب هتخورفارب و خرس تروص هاگن

... تشاد ار شدوخ یور راهب تیکلا م همه نیا زا یبوخ ساسحا

دوب... هدش شکرس ربب هدام کی دننام



رتشیب ار راهب تساوخ یمن اما تسوا بندلا هب شمشچ سمش مناخ تسناد یم مه شدوخ

دنک... ساسح

!!... تسین یگیم وت هک یدح نیا رد هگید اما هشاب وررپ مکی دیاش ینک... یم هابتشا راهب -

مدیم! نوشن تهب نم هن...اما هشیمن ترواب : دوشیم رمک هب تسد راهب

ینک...؟! تلا خد دیابن :اما ددرگیمرب یفرح یروآدای هکاب دورب تساوخیم راهب

ینک...؟! راکیچ یاوخیم هگم دنک: یم شهاگن بجعتم یلعریما

!... شاب هتشادن راک شنوا هب -وت

دوب. سمش موناخ ندمآ تعاس

دوب. رظتنم هدیشوپ سابل و هداما راهب

ریما یابل یور ار یداش هدنخ ، شگرزب ابیرقت مکش نا اب شنت رد هدیشوپ کراولش و هنت مین

... دروا

هدرک یزادنا هار هرابود ار دش یمن هدافتسا هکبقال یکچوک هاگشاب ، نییاپ هقبط رختسا رانک

... راهب مه دشاب تحار شدوخ مه ات دوب

شزرو زا تسد ، شندید و راهب دورو هک دوب مامت ابیرقت شمیات و دوب هدرک شزرو ریما

درک... یم راهب هاگن اهنت و دوب هتشادرب ندیشک

... دنامیم شندرک شزرو یاشامت یارب کش یب دوبن ساسح ردقنا راهب رگا

دسر... یم نامزمه مه سمش موناخ هک دور یم رختسا نکتخر تمس ریما

دنک... یم دروخرب یدرس هب راهب

دیا... یم راهب شیپ و هدرک ضوع ار شیاهسابل سمش موناخ

هک دنک یم شهاگن طقف هجوت یب وا اما دنک یم دزشوگ راهب ارهب یتاکن و هدرک شزرو یمک

... دشاب شنت هب رس دهاوخ یمن

دوش یم هتفشا راهب هک دریگ یم ار یلعریما غارس فارطا هب نز ود ود یهاگن اب سمش موناخ



دنک... یم لر تنک ار شدوخ اما

...؟! نتسین ناخ یلعریما -

.... دیوگیم دمع زا راهب

...؟! نیراد راک شاهاب ، نشاب هک دوبن مه رارق و نتسین ساالیر یاقا -

هن طقف نوج راهب دهد:هن یم باوج یعونصم دنخبل اب راهب دراگ زا بجعتم سمش موناخ

درک...!! منارگن نوشزورما ندوبن ، ندوب هشیمه هکنیا

هن مشاب نارگن هک منم نوا هشاب ینارگن هب انب مرگا و هدروم یب امش ینارگن مزیزع -

امش....!!!

... دوشیم هفخ اج رد سمش موناخ

دیآ... یم نییاپ نانک نه ونه هدرک شوماخ ار لیمدرت راهب

دنک... یم تعاس هاگن

دوب... شا هشقن یارجا تقو

مایب...!!! و منزب متروص هب با هی مرب نم سمش موناخ -

... دوشیم جراخ شدید لباقم زا

دنیب... یم با ندروخ حلا رد ار سمش موناخ هک دشک یم یکرس و دنکیم نیمک راوید تشپ

... دوریم اه هلیسو تمس نازا دعب

موناخ تسد هک یزیچ ندید هکاب دروا یم وباال دراد یمرب ار یزیچ نیمز وزا هدش مخ

دوش... یم سبح شا هنیس رد سفن دوب، سمش

دوش... زبس شرس یور خاش اتود دوب کیدزن سمش موناخ وحلا یلعریما لیابوم ندید اب

وب ار نا دوجو مامت واب دریگ یم شا ینیب کیدزن و هدروا ارباال لیابوم سمش موناخ

یم شا هنیس یور و هدروا نییاپ ار نا دعب و دنیشن یم شبل یور یدنخبل کمن ...من دشکیم

... دراذگ یم شا هنوگ یور و هدروا ارباال لیابوم هرابود ... دراذگ

... دتفیب سپ دوب هدنام مک راهب

شلکیه شوخ و درف هب رصحنم مادنا ابنا شرمک رود یا هلوح مهاب یلعریما نیح نیمه رد



... دوشیم رهاظ

ریما کیدزن هک دنیب یم اه هتفرگ قرب دننام ار وا هک دنک یم هاگن سمش موناخ تمس هب عیرس

دوش... یم یلع

دوش... یم تشرد شنامشچ

دور... یم بقع یمدق هدز تهب هکوا دنیشنب یلعریما هنیس یور هک هدش دنلب سمش تسد

و دود یم اهنا تمس و هدیرپ اج زا شگرزب مکش نامه واب دور یم نیب زا یراددوخ مامت راهب

!!!... تفاثک هکینز شکب و تتسد دنز: یم داد دنلب ییادص ای

دشک... یم تردق مامت اراب شدنلب یاهوم و هدیرپ سمش رسرب

دور... یم اوه هب سمش غیج

رتشیب راهب هک دنک ادج ار شتسد دهاوخیم و دیا یم راهب تمس هک هدما نوریب تهب زا یلعریما

دنز... یم غیج

ات مرا ـــــــ یم ورد شاشچ ... مرازیمن هدنز ور هکینز نیا نم !!!... ریما رانک وشمگ -ورب

!!!... تفاثک هزر ...هــــــ هشابن یسک سومان هب شاگن

... دیشک یم غیج درد وزا دوب هداتفا هیرگ هب سمش

دوش... راهب فیرح تسناوت یمن یلعریما

.... دناوخ یم شیرای ارهب موناخ هرهاط دنلب ییادص هکاب دوب هدش نادنچ ود شروز راگنا

هاگن اهنا دجلا هب بجعت هکاب دسر یم رس راهب یاه هدعو نایم اب موناخ هرهاط شسناش زا

دنک... یم

... شتشک یم هراد هک اجنیا ایب ندرک هاگن ضوع موناخ هرهاط -

... دوریم ریما یرای وهب دراذگ یم نیمز ار ینیس موناخ هرهاط

... دنهد یم تاجن راهب ناتسد ریز ارزا سمش موناخ یتخس هب

رهوش بندلا تمشچ !!!... شمتشکن ات نوریب شزادنب و :نیا دنزیم داد صرح اب روطنامه راهب

یریبکیا ... زارد واپ تسد گس هلوت مرایم ورد تامشچ ، تاهوم یاج هعفدنیا ، یضوع هنم



!!!... یشک یم وب گس لثم و یرادیمرب و شلیابوم !!!... فرش ویب دزد محلا،

درب... یم نوریب ار سمش ، موناخ هرهاط

دهد... یم هلصاف دوخ ارزا راهب ، ریما

دز... یم سفن سفن و دوب خرس راهب تروص

هدش...!!! هدیشک یاهوم زا دوب رپ شناتسد تشم

!!!... سمش هراچیب

... تسین بوخ تارب ، شاب مورا راهب -

دوش... یم تسس شیاپ ، شلد ریز ندیشک ریت هکاب دشاب مارا تسناوت یمن راهب

راهب هب هتشادرب ینیس ارزا لا قترپ با ناویل و دناشن یم شکیدزن یلدنص یور ار وا یلعریما

دهد... یم

.. دوشیم رارق یمک شندروخ اب راهب

دبوک... یم ریما هنیس رب یتشم دنکو یم ریما هاگن نیگمشخ نامشچ اب

مرب منم دایم تشوخ رگا ... مرحمان نز هی ولج یدموا یتخیر نیا هک هدموا تشوخ -هیچ

مدب...؟!!! رونام مرحمان درم یولج

دنک... مخا ای ددنخب تسناد یمن ریما

دوب... شراظتنا زا رود راهب دنت شنکاو

دنک.... یم رت ساسح ار راهب یفرح ره تسناد یم اما

دشک... یم شوغا هرابکی ارهب وا

مارا ار دوخ دنک یم یعس شقیمع یاه سفن واب دزخ یم ششوغا یوت هتساوخ ادخ زا راهب

دنک...

****



...؟! منیبب دیاب ور یک منک شزرو ماوخن -نم

!!!... هتدوخ عفن هب تنامیاز تلوهس یارب -یلو

یمن مندب و نت هگید ، مشاب هتشاد ور هیذغت نومه نم !... تشادن مد یگرک زا نم رخ -اقا

!!!... هزرل

!!!... هیروجنیا هکینز متسنود یمن دازهب ناج :هب دناخرچ یم مشچ هنارت

... یدیمهف -حاالهک

دنز... یم ههقهق دازهب

... دشاب هدرک یراک نیچمه راهب دش یمن شرواب هدرک فیرعت ار ارجام ریما هک یتقو زا

مدب... داهنشیپ هی منوت یم اما هشیمن مرواب نم -نیبب

وگب...؟! ندرک هرخسم و ندیدنخ یاج ...!!!حاالهب بوخ -هچ

ینک...!!! یط و تشزرو دنور تنامیاز عقوم ات یشزوما یاه ید یس اب ینوت یم نیبب -

!!!... هبوخ نیمه ، هشدوخ هرا...!!! دنز: یم ینکشب راهب

... دزادنا یم راهب رود ار شتسد و دنوش یم راهب رانک و دهد یم ناکت یرس ریما

... میرادن متافلت هگید هرت... تحار مه ام راک ادخ -هب

... هشاجرس زونه تهیبنت اه...!!! هتفرن مدای زونه : دبوک یم شیولهپ هب جنرآ اب راهب

!!!... میلست نم -اباب

... دسوب یم ار ریما هنوگ و ددنخ یم راهب هرخ باال

... دوشیم راهب هدنخ و هسوب تسمرس ریما

تاه...!!! هدنخ نوبرق -

امرتخد منم ییاباب دیوگ: یم و دنک یم تداسح شردپ هقدص نابرق اب دوب اهنا کیدزن هک اوا



...؟! یدرواین نمو هک بوج زا

دیا... یم وربا و مشچ دازهب هک دنکیم اوا هاگن توهبم ریما

!!!... ریگب لیوحت -

یادص هک دنک یم شناراب هسوب و هدرک دنلب ار وا ، دوریم شکرتخد تمس و هدش دنلب ریما

... دنکیم اررپ هناخ یاضف ناشیاه هدنخ

هک دهاوخ یم ادخ وزا دیوگ یم یرکش ار ادخ و هدرب ارباال شناتسد لا حشوخ موناخ هرهاط

.... دنشاب لا حشوخ و دندنخب هشیمه

...؟! قشع ای دوب هزجعم کی راهب حلا ندش بوخ

دوب... هدرک شمارا و تینما زا راشرس ار شدوجو و هداد راهب هب ریما هک یقشع

هب تشحو و سوباک زا ار یراهب هک دشاب هدروخ مخز ، یحور درد نامرد دناوت یم قشع

دهد... قوس یگدنز

یگدنز دیفس یاه هفوکش زا اررپ راهب دوجو هک دوب یدیما رون دوخ ، ریما هب راهب یگتسبلد

دوب... هدرک

دوب... هدش شبوخ یاهزور نیا مدمه یداش و یلا حشوخ دوب، هتفرگ دای ار ندرک هزرابم

تفر... یمن شنابل زا دنخبل

رکش...!!! هظحل ره ار ادخ و درک یم شهاگن لا حشوخ نابرهم

هناریو و دوب هدرب دوخ اراب رتخد نیا یگدنز هک یلیس نیا دوب، هدید ار راهب تخس یاهزور

... درکیم انب رتمکحم ار نآ رجآ هب رجآ تشاد دوب،حلا هدنام اج هب شیاه

... دزاسب ار شا هدنیآ ات تخیر یم رود ار شا هتشذگ دیاب راهب

... تشاد یگتسب نا هب شا هرفنراهچ یگدنز هک یا هدنیآ

****



دیا... یم لخاد هلصاف بال دابق هک هدرک تیزیو مه شرخا رامیب یلعریما

دنک... یم شهاگن بجعت اب

... دنادرگ یم اپ یور واپ دنیشن یم یلدنص یور دابق

رتهب ور اجنیا و متفگ یم تهب دیاب امتح یلو ! یتفر یم ، یتشاد منودیم ! نکن ماگن روج -نوا

مدید....

:اب دهدیم همادا دابق هک نتفر یارب دهد طاالع یشنم اتهب دراد یمرب ار زیم یور یشوگ ریما

..... شمداتسرف و تیشنم تزاجا

هیچ...؟! تراک !حاال یدرک بوخ -

... دربیم نییاپ رس دابق

دنک.. ندز، فرح هب عورش و هدیشخب ماجسنا ار تاملک دناوتب ات هدرک توکس یمک

هدش...!!! ادج شرهوش زا زانهب -

یچ...؟! : دیوگیم و هدش مخ هدز، تهب یلعریما

!!!... هشلا بند ناملا سیلپ رضاح حلا ورد هدش ادج شرهوش زا نز -نیا

-بخ...؟!

ور اه هچب یتسرپرس و هدش ادج شرهوش التاب کشم یرس هی رطاخ هب شیپ سلا جنپ دودح -

...اال هشلا بند سیلپ هک هرایم باال ینولک یهدب هک هدرکیم رامق مه اریخا هدیم... نوشردپ مههب

داوخ... ویم ترامع ، یهدب نومه رطاخ هب هتشگرب من

هچب ...!!!هی هرتمک مگس زا نز نیا ددنب: یم مشچ صرح واب دنک یم تشم تسد یلعریما

!!!... یتنعل یباذع هیام طقف هک هنک تتنعل ادخ ... اجنوا وودات هتخادنا سپ اجنیا

گس...!!! مسا فیح -

یچ...!!! شرهوش الفاب تخا -بخ



دنک... یم یچوت دابق

وگب..!!! مهب ور یچ همه سپ یراد مشکشخریش کرام ات منودیم -دابق

یتح هک هتشاد عورشمان هطبار سهلا جنپ و تسیب هچبرسپ ...!!!ابهی هدرک تنایخ شرهوش -هب

... ننود یم مشاه هچب

تفا...!!! ـــــــ ثک .!!!... هزره تفاثک -

!... هتحار شندرک -کد

زا تسد هک منم نیا دعب حاالهب زا هدب... سپ و مراهب لد صاقت دیاب اما تسه هک تحار -

لا...!!! غشا هکینز هتفیب ندروخ هوگ هکهب منک یم یراک ... مرادیمن رب شرس

دوب... هداد ماجنا تیقفوم اراب شتیرومام دابق

دنک... یم ارمک تمحز و ددنب یم ار شتک همکد و هدش دنلب

ددنب.... یم شقن شبل یور هک یا هنارورش دنخبل و دنام یم ریما رابنیا

دوب... نیشام رظتنم شنیگنس مکش ابنا نانک نه ونه هدما نوریب هاگشناد رد زا راهب

دوب... هدش لسنک شس کال

... دروخ یم قوب اهنت ، یشوگ اما دنز یم هدننار گنز

ابیرقت مکش نا واب درک یم ینیگنس شیور نایوجشناد هاگن یهاگ وهگ دوب شتخس نداتسیا

دش... یم تیذا شگرزب

دوب... نتفرگ هرامش حلا رد مهرس تشپ

دنک. یمن یهجوت هک دتسیا یم شرانک یگنر یا هرقن نیشام

رد سفن نموه ریوصت و نییاپ هشیش ندید هکاب دور یم رسباال ناهگان و دوش یم هدز یقوب

دوش... یم سبح شا هنیس

دوب... هدما دنب شنابز



دور... یم وا تمس و هدش هدایپ نیشام زا دنیب یم ار حشلا نیا هک نموه

دور... یم بقع یمدق یسرت ساسحا اب راهب

!!!... منزب فرح تاهاب متساوخ طقف ... مرادن تاهاب یراک !!! سرتن راهب -

دنک... یم شمکش راصح یتسد ینما ان سح واب دهد یم ناکت یرس جیگ راهب

ددنب... یم مشچ کالهف نموه

!... مرادن یراک تاهاب مدیم لوق ... سرتن نم مگب...زا تهب متساوخ ور ییاهفرح هی طقف -نیبب

شپ... ، نیشاب اهامش زا یکی یتقو دنز: یم بل شیسح یب مومت هکاب دوب یخلت هزم شنهد هت

!!!... تسه یرش ..هی شتشپ

... هشابن تچب و تدوخ نماد یرش چیه مدیم لوق تهب -

درک... رت مارا ار راهب ، نموه بل یور دنخبل و مرن نحل

لخاد ار یشوگ و هدز یلعریما هب یگنز مه اجنامه زا اما دنیشن یم نیشام لخاد یسپاولد اب

... دسرب شداد هب ریما داتفا یقافتا رگا ات دهد یم رس شبیج

!!... یدرک دامتعا مهب هک منونمم -

... دوشیم هدایپ نموه کمک و ییامنهار واب هتشاد هگن ناشا هناخ کراپ کیدزن

.. دنوشیم ریگاج یتکمین یور

دنک... یم توکس راهب

... تساجنوا میشوخلد و یگدنز همه ینعی مرادن یشوخلد هگید اجنیا ... مدرگیمرب مراد -نم

.. ساریگ وت یاعد هک منود یم نوچ ینک اعد مارب ماوخیم تزا

یلیخ یلیخ هداتفا هک یتاقافتا و هتشذگ رطاخ هب نم دهد: یم همادا و هدرک ثکم نموه

مناوت زا اهاج یضعب اما....اما مراد هگن رود تزا ور داریه ات مدرک یعس یلیخ !!! مفساتم

ندرب زا منم یتح هک یردپ دوب، مردپ ندشن ساسح رطاخ هب مندوب توافت دوب...یب جراخ

درک... ملظ مشاه هچب ام قح رد هکلب وت قح رد اهنت هن نم ردپ ... هشیم مشدنچ شمسا



... دنوش یم کشا زا رپ راهب یامشچ

مهب نینچ نیا شیروادای رابره اب دوبن مه رارق اما دوبن شیارب یبوخ زیچ اهزور نا یروآدای

... دزیرب

... دوشیم نموه سرت ثعاب شقیمع یاه سفن

...؟! هبوخ حتلا ناجراهب ... راهب -

وشن... نارگن ، مبوخ دیوگ: یم فیعض ییادص اب

دشک. یم یگدوسا رس زا یسفن

داد... یم داب اررب شنامدود یلعریما ، دتفیب راهب یارب یقافتا رگا

حاال شضوع دوب، دب تارب لیاوا ریما رگا هک ملا حشوخ طقف ... مفاکشب ور هتشذگ مدموین -

متشاذگ رگا هنک...نم یم تحار وت تباب ور یخملا هک مکحم هاگ هیکت هی !!! ههوک هی تارب

هکنیا ات یتح دوب... داریه زا تندوب رود رطاخ هب هنک تنوریب هنوخ زا تحاضف نوا هب ماباب

!!!... مدشن لفاغ تزا مه هظحل کی ، هنما نز نوا شیپ تاج مدیمهفن

درک... یم نموه هاگن تبحم واب تخیر یم کشا راهب

دوب... هدش یتاساسحا

درک... یم یسک ویب ییاهنت ساسحا اهزور نا ردقچ

شدوخ ، شرود یناتسد ساسحا هکاب دراذگ یم شتروص یور تسد و دریگیم جوا قه قه

... دنکیم رتکیدزن نموه شوغا رد ار

ح شیتسوپ ریز یاه تبحم ونیا زومرم و توافت یب نموه نا اما دوبن شا ینوخ ردارب دیاش

... دربیم ار شنید لدو تشاد لا

شتاساسحا اه فرح نا ندینش هکاب دوب یراهب هدیدن تبحم و هتسکش هیحور یاضتقا نیا

دنک... ناروف

دنک... یم شیادج دوخ وزا دسوب یم ار شرس نموه

دهد... یم تروق ناهد وبا دشک یم ینیف شا هدرک مرو و خرس ینیب اب راهب



دهد... یم راهب وهب هدروا نوریب یا هبعج و هدرب ورف شتک بیج رد تسد نموه

دوب... نموه هدش زارد تسد و هبعج هریخ هدز تهب راهب

... هئوت ملا ...نیا شریگب -

دوب...!!! یب یب ملا هکنیا -اما...اما...

!!!... هشاب شقی ال یب یب لثم هک هشاب یسک تسد دیاب دعب زااالنهب یلو دوب، یب یب -ملا

!!!... شوهم بخ نم... -اما

ددنخ... یم خلت نموه

!!!... هسرب شمارا مههب یب یب حور رازب ... تسین شقی وتال زج سک چیه راهب -هن

-یلو...؟!

هی مه دنبندرگ نیا ... تشذگ یتخس هب هک ییازور مهس !!! هئوت مهس نیا ... راهب هرادن -یلو

!!!... یتسه یب یب ثرا وتالقی طقف ... نودب هیده

... ددنخیم شیاهکشا نتخیر نایم راهب

دنیب... یم کانمن ار وا نامشچ هک دنک یم نموه هاگن رهم اب

دوش... یم یلعریما روضح هجوتم ، دچیپ یم راهب ینیب ریز هک ییوب اب

یراک چیه هگید و مداد مه ور یتناما دیوگ: یم یلعریما هب وور هدرک تسار تماق نموه

نک...! شتخبشوخ !... راهب یتخبشوخ زج مرادن هدش بارخ نیا یوت

!!... شاداد ... نونمم -

. دنکیم راهب هاگن تهب رپ نموه

داد... شلد هب یبوخ حلا مسا نیا نتفگ

... دسوب یم ار شرس و هدیشک شوغا ارهب راهب رگید راب

وش...!!! تخبشوخ و شاب تدوخ بظاوم -



... دوریم

... دزاسب دوب، هدرک فرصت ار شبلق کچیپ دننام هک یقشع رانک رد ار یا هدنیا ات دوریم

دشک... یم شوغا رد ار راهب رس ریما

دوب... لا حشوخ شراهب

دنک... هبرجت ار بوخ سح نیا دوب هتشاذگ هک دوب لا حشوخ مه شدوخ

عقاوم یمامت رد دناوتب دشات ههجاوم یگدنز رد یزیچره اب دیاب هک دوب نیا شیگدنز نوناق

دوش... هتفرگ تسرد یتامیمصت ، یگدنز

دوب... یگدنز هدیشچ مرگ و درس راهب

دنک... تخبشوخ ار شنادنزرف واو تسناوت یم

دوب... راکهدب ار یتخبشوخ کی راهب هب یگدنز

دوب...!!! راکهدب وا ارهب شقشع ریما

... دننیشن یم تکمین نامه یور دوب، راهب هناش رود هک حیلا رد ریما تسد

... تسا ریما هناش یور راهب رس

دوب... نیمه یتخبشوخ

گنررپ و رتشیب رور هب زور ناشنایم هک دوب یسح نامه تسرد ناشیگدنز راهب یابیز یوب

... دشیم رت

... دوشیم هدرشف راهب ناتسد رد دنبندرگ

!!!!.... شلا بقا هدنرپ ار ریما وحلا تسناد یم شهانپ ار یب یب هک یراهب

. دنیشنیم شردپ رانک هتفشآ نیمیس

وا شردپ دوخ هک دنچره ، درکیم عورش اج کی زا دیاب اما دنزب ار شفرح هنوگچ تسناد یمن

. تخانش یم ار

نوا مرادن تسود هک هنیا منود یم هک یزیچ اما منزب ور مفرح روطچ منود یمن نم -نم...

تخبشوخ نمو رسپ هنوت یمن هدازمورح بسن و لصا یب کی !!!... هشاب مرسپ سورع رتخد



هنک...؟!

ددنب. یم مشچ هتسخ ناخرهچونم

یهایس هکل چیه اما دنک عمج رتخد نآ زا ییوتآ ات دوب هدرک یراکره ار تدم نیا مامت

... دندوب هدرک شقح رد شا هداوناخ هک یراک زج ... تشادن

دوب. هدیسرن یبوخ زیچ هب اما دوب هدرک قیقحت شدروم رد یتح و تخانش یم ار زانهب

دوبن. مهم شدوبن و دوب زانهب

. دروایب تسد هب تشاذگ یمن زگره ار دوب شلا بند هب نز نوا هک یزیچ

کرتخد نآ مان هب یعیفش جاح هک وماالیک کلم و دوب نایم رد یدرایلیم ترامع نآ یاپ حلا

دوب. هدرک

دوب!!! ینموم و ادخاب درم ! یعیفش جاح هب تشگ یم رب مه شبسن و لصا و دوب رادلوپ راهب

!!... لحم کی و دوب یعیفش جاح کی

دوب... شقیفر

دوب، هدنارذگ وا رانک رد ار شیناوج یاهلا س

یمندرک... شیاهر مد کی هتشذگ تارطاخ

! یعیفش جاح هب تشگیمرب شندمآ هاتوک دوب، فقاو بوخ مه شدوخ

!!! شرود یاهلا س رای

دهد. همادا ار شلسن تسناوت یم هک یرسپ ! تسا رسپ شدنزرف تسناد ویم دوب راد راب راهب

!!!... یعیفش یجاح و شدوخ نوخ و سنج زا یرسپ

دوب!!! شقیفر واو نیب هک یقیمع تبحم هناشن دوب، هناشن کی نیا

دشک... یم شتروص هب یتسد

دوب. هدش هتسخ شکمشک همه نیا زا

دنک... یم شرتخد رارق یب تروص هاگن

...؟! یتسه یچ بندلا وت مرتخد -

و نینکب یتپاپ هرتخد نیا تباب یرکف هی دیاوخ یمن امش ردپ : دنکیم شردپ هاگن روابان نیمیس



!!!... میزادنب نوریب مریما یگدنز وزا نیا

زگره دنک، داجیا یلعریما یگدنز رد یا هشدخ رگا هک دوب هداد موتامیتلوا ناجردام ، شرسمه

. دیشخب دهاوخن ار وا

دوب.... گنتلد شزیزع یلعریما ندوبن همه نآ زا مه شدوخ دنچره

لا حشوخ ترسپ ات ینک یمن یراک ارچ ! مزیزع ناج نیمیس دیوگ: یم شرتخد هب ور کالهف

گرم ثعاب !!! یلعریما ندش رود زج میدیسرن اج چیه مههب شرخآ میدییود همه ...؟!نیا هشاب

و ماوخیمن ...!!!نم هدرک غیرد ور شدوخ درک،حاالمه دیدهت دموا و میدش راخ میدش، شچب

متدوخ هک مگب ییاهزیچ وزا مشکب هنوش و خاش ماوخب هک مرادن هلباقم یارب یناوت هگید

.... هرادن یا هدیاف شمودک چیه ینودیم

نیا ...؟! نیایم هاتوک یتحار نیمه ؟!هب یگیم یراد یچ همولعم چیه :اباب ددنخیم روابان نیمیس

!!!.... هشیمن مرواب ال صا !... هرازب امش یاپ اج دوب رارق هک یسک !نز هیلعریما نز رتخد

تهب مراد ؟! یمهفیمن وت هکنیا لثم : دیوگیم شیگشیمه تهبا نامه واب دنک یم مخا ناخرهچونم

وزا تچب ردقنیا !! تسین سک چیه فرح ،هب هشاب نمووت فرح هب تسین رارق یلعریما مگیم

یتیعقوم ره سپ زا یتسنوت یم و یتشاد تسایس ، نیمیس یدوب شوهاب ،وت نکن رود تدوخ

دوجو اب نوچ ، یمینک رازیب مدوخ وزا نم ینزیم فرح روطنیا هکنیا حاال ،اما یایبرب

و تیگدنز هب هنزیم دنگ هراد تیهاوخدوخ نیا یدش...؟! هاوخدوخ وت مدایز نتشاد تسود

... یمهف یمن ال صا تدوخ

هک ینوا اباب دیوگ:هن یم هدروخ ورف یضعب واب هدش دنلب شردپ رانک زا هدش هتفشآ نیمیس

نم...!!! هن نییامش هنزیم دنگ هراد

شردام هک یراک و درکیم شوگ ناشیاهفرح هب تشاد نآ لبق ،ات دراذگیم ولج یمدق هدیپس

... دوبن قفاوم ال صا ووا دهد ماجنا تساوخیم

!!! هتخبشوخ راهب اب شاداد ، شیگدنز هب نزن دنگ هگید راب هی ادخ ور نک...!وت سب نامام -

نادجو باذع زا مراد نم نامام ... دروآ راهب رس هچبالیی نومیراک نوهنپ نمو غورد هتدای

یزاب وهب شتریغ و رورغ ! یدرک شملا ع یاوسر و مشاداد ، رذآ باختنا اب راب !هی مریمیم

و شا هنویشا هرابود ، یدوب تدوخ طقف و طقف شثعاب هک یقافتا نوا اب هاوخن هگید !!!... یتفرگ



نوا هآ رازن هنک...!!! یقشاع شچب و نز یارب رازب ، هدش قشاع مشاداد ینک...!!! نوریو

!!!... یشب راخ اباب مشچ وت رازن !... هریگب رتشیب و تخبدب نم نماد رتخد

دنک... یم شرتخد هاگن زاب ناهد اب نیمیس

دوبن... نامیشپ مه شیاهفرح زا چیه دنکو یم شردام هاگن ییوررپ اب هدیپس

هک... یرادن نداد رظن راهظا قح وت هدیپس -

نزن مد نوترخسم رورغ نوا و هفیاط زا همه نیا نامام یمدنک: عطق ار شردام فرح هدیپس

دوب شدوخ هک یسک اهنت ایر زا ورپ ریوزت هطبار همه نیا یوت نوچ ... هروخیم مهب هکحملا

هساو یراک هچ مینز یم مد نومبسن و لصا زا میراد هک یناسک همه ووتو دوب...نم راهب

هک.... ور یلعریما مه یدرک تخبدب نمو مه هکنیا زا ریغ میدرک نوماه هچب یتخبشوخ

دنام... یم شنهد رد فرح هیقب ، دروخیم ششوگ یوت هک یلیساب

تخبدب !نم ینز یم یدایز رز نم هساو ینک یم طلغ دشک:وت یم راوه و دزرل یم نیمیس

، هسرن تشاداد شوگ هب هک سامتلا یدموا و یدروخ یدایز هوگ هک یعقوم نوا ...؟!، مدرک

!!!... تتشک یم یلعریما هک میتفگیمن و غورد نوا هگا

مدوخ نموهبحلا ردقنوا و یتفرگ ویم مولج لوا نومه زا هگا نامام دتفا: یم هیرگ هب هدیپس

!!!... هئوت ریصقت شدصرد هاجنپ نم یتخبدب !!!... داتفا یمن نم یارب قافتا نیا دیاش ، یتشازیمن

، مداد ور تهب هک منم رصقم وور،هرآ مشچ یب هرتخد تقاتا وت وشمگ دشک: یم دایرف نیمیس

..... وشمگ ورب ... ینزب تفم فرح و یسیاو ور وت هک نیا یدش

مامت یتحاران واب دنک یم شردپ هاگن لصأتسم مه نیمیس ، دریگ یم جوا هک هدیپس قه قه

ماه...!!! هچب زا منیا ! هنیگنسرس ماهاب هک مرهوش زا نوا دنک: یم همزمز

شروبص گنس ، نتفرگ ههبج یاج وهب نکن یلعریما شفک یوت اپ مگیم هک هنیمه رطاخ -هب

!!!... هنومب نوتنیب مه تمرح هرذ هی نومه رازب .... شاب



... دراذگیم اهنت ار ووا دنزیم مکحم ار شفرح ناخرهچونم

. دنکب او دازهب اراب شیاهگنس یراکره زا لبق دیاب

. دیاین شیپ یلکشم هدنیا رد هک دهدب ار شیاه راطخا

دوب. شرهاوخ دب، دنچره زانهب دوب هچره

. دنکیم هاگن یلعریما هب تذل اب هنارت

دوش. ریخ هب متخ زیچ همه هک دنک یم ادخ ادخ و هتسشن شریما تفچ ینارگن اب راهب

!... هدرگرب هدموا هک ییاج نومه زا هرب شتسرفب نک، تبحص زانهب -اب

دشک. یم شیاهوم لخاد تسد کالهف دازهب

و ثحب نتفرگ هکابباال دنتشاد یدیدش ثحب ورج زانهب اب شیردپ هناخ رد لبق بش دنچ

دنک. یم هتکس شردپ و هدش ور مه زانهب یعقاو هرهچ ، دوشیم هدز هتساوخان هک ییاهفرح

دوب. هدش یدب عاضوا

. دوشیم هتسکش ، هدوب ناشرظن رد هک یتب نا زا انلع زانهب و هدش بارخ ناشنیب وج

. دوبن شدوخ یاج رس زیچ چیه

... نکن شرتدب هگید ،وت تسه هتخیر مه روطنیمه عاضوا یلعریما -

مشکب نم دش نداد سپ باسح تقو حاالهک دموا مشوخ ددنخ:هن یم صرح اب یلعریما

شروگ و هرب منکیم یراک تردپ تمرح هب اما هتخوس تفاثک نوا یارب ملد نکن رکف رانک...!

هنک...! مگ هشیمه یارب و

!... شابن شیتا نیا مزیه وت اما هشاب شدوخ تفاثک وت رازب ال صا منودیم ادخ،هچ هب شراپسب -

. دروخیم اج راهب

. دوبن تنوشخ لها تقو چیه

دوب. هدروخ ار شندوب محر لد بوچ هشیمه و تشاد محر شلد

ار شردپ هک دنک یراک تسناوت دوب!یمن تسرد شیاه فرح دتفا، یم نموه اب شرارق دای

دوب.! هدش ینابرق وا اما دنک ساسح



!... شرب و رود یاه مدا تقامح ینابرق

... درادرب تسد ریما هک تشاد عقوت دازهب هنوگچ

. دناشک یم دوخ بندلا ارهب نارگید بجعت هک دوشیم دنلب شگرزب مکش اب

... دتسیا یم دازهب یور هب ور

نیبب...؟! -نمو

دنک. یم شهاگن بجعتم دازهب

!... زادنب هاگن مههی ور تدوخ -حاال

...؟! راهب هیچ تروظنم -

دوش... رادومن شضغب زا یا هرذ دراذگیمن ، دتسیا یم مکحم راهب

یدروا نوبز هب هک یزیچره ، ندوب تهارمه هشیمه تردپ و ردام هک یدوب یا هچب هی -وت

، یتشاد تینما ، یدش گرزب ، یدنوخ سرد طقف و یتفر هسردم نیرتهب ، ندرک مهارف تساو

سپ و یلیصحت هتشر ریگرد ترکف زاب اما یدازا وت دعب هب احنیا زا بخ تفر! باال تتاعقوت

تحیرفت دوب! تاباب یتشاد یراک و یتساوخ لوپ دوب!ات نامام یدرک بت ...!ات یتزادنا

وابتالتش یدش لغاش ، یتشاد تمارک و تزع ، یدوب مرتحم هداوناخ هی دوب،زا شاجرس

مه الیت کشم هک منکیمن نامتک مه زاب اما تشذگ یرسدرد چیه نودب تیگدنز ، یدش رتکد

کی متساوخیم طقف ،نم دازهب مدوب مورحم شزا ،نم یتشاد وت هک ور ییانیا مومت ...اما یتشاد

مایور وت ور یتشاد ارهک ییاهزیچ نوا مومت یوزرا ...نم مباوخب یا هغدغد چیه نودب تعاس

... متساوخیم تینما ...نم متشاد

چیه هب هک ینووجون و یکدوک زا نم دازهب ، متساوخیم هداوناخ دهد: یم همادا و دریگیم سفن

نوا بندلا هگم ؟ مشچب نم هگیمن هگم هدب... سپ باوج دیاب زانهب ... مراد بلط ور تشذگ

تکاس نم تسین رارق ...اما هریگب ور هراد اعدا هک ور یقح دایب ؟ تسین هدش بارخ ترامع

دیاب ور ساهلا نیا مامت ناوات ! تساوخن نمو شلد هت یا هرذ هک دایب محر ینز یارب وملد مشاب

هدب...

. دنکشیم مه راهب یتمواقم ودس دوشیم هریچ ضغب

. دوشیم رتشیب شتسد شزرل

هنیس یور و هدروا ارباال نازرل تسد نامه راهب هک دشک یم یکانتشحو ریت شا هنیس هسفق

... دراذگیم شا

دشک... یم ششوغا دیاورد یم راهب رانک هدیسرت یلعریما



دهد... یم راهب ارهب شیاج و هدش دنلب دازهب

... دزیم نوریب شا هنیس زا تشاد درد

دوب. شنارگن ریما

ماجنا تسناوتیمن مه یراک اما درادن یبوخ یحور و یمسج حلا راهب اهزور نیا تسناد یم

وا... زا ندرک تبقارم زج دهد

وت متساوخ هک دوب نم زا هابتشا ! هشیم مومت اجنیا ثحب نیمه : دنکیم هاکن دازهب هب ور نیگمشخ

... مرازب نایرج رد مه ور

ینزیم فرح شدروم رد یراد هک یسک نوا ...؟ یگیم تدوخ هساو یراد یچ یلعریما -

!!! همرهاوخ

رب تسد مزادنن ندروخ هوگ واتهب مدا نیا نم !اما هشاب داوخیم یرخ :ره دنزیم هرعن ریما

ینک... توکس هرتهب و تسین بوخ چیه منز حلا نمض ...رد مرادیمن

یمن و ترهاوخ تقوچیه دنز: یم بل دازهب هب وور هدرک زاب ار شغورف یب نامشچ راهب

!!... مشخب

. دنور یم ناشقاتا تمس و هدش دنلب ریما یاه تسد یور راهب

. دوشیم شروبص گنس و دشک یم شوغا ارهب راهب

دهد... یم ناج ووا دنکیم گالهی راهب

دوب! شسفن چیه، هک ناج رتخد نیا

شا هون غارف رد درمریپ هک یرود مغ دوب،زا هتفگ ناخرهچونم ندما هاتوک زا شردپ

... دیشکیم

... ناخرهچونم طسوت نیمیس شوگ ندناچیپ یتح

دوب. دارم قفو رب عاضوا

دوب... بوخ یدایز ، تشاد هار رد هک یا هچب مدق اپ هکنیا لثم

هب ناخرهچونم هنرگو دوب ، شندش رادرسپ رطاخ هب راهب نتساوخ هک تشذگ شنهذ زا دنچره

ارهب راهب هک هدوب تفلک ردقنا شا یتراپ یعیفش جاح مه دیاش ، دوبن میقتسم یطارص چیه



!!!... هدازمارح و سحن یدوجوم هن دنیبب درم نا هون ناونع

دوب. ریگ رد شدوخ اب ناخ رهچونم

. درکیمن شیاهر هظحل کی نادجو باذع

. درکیم ناربج دیاب و هدرک دب شردارب ، شتسود نوخ مه قح رد

علطم شدوجو زا یسک ات دوب هداد شتسد هب شیپ سلا هدجه یعیفش جاح هک یا همان تیصو

!... شتقو اتهب دوشن

دوب! هدرک ارمگ نا

دوب! هدش ششومارف رتشیب اما

ات دما یمن شدای زگره ، تفگیمن یعیفش جاح و راهب یگدنز تیعقاو زا یلعریما زور نا رگاو

... دتفیب همان تیصو نا دای

درک. یم ارادا شنید دیاب

داد. یم تاجن باذع همه نیا ارزا شردارب حور دیاب

یهایس نا اتزا دوب ییورد هار دوب..بندلا رارق ویب مارآان هک دوب هدید ار یعیفش جاح باوخ

... دروخ یم هتسب رد هب رابره اما دنک ادیپ تاجن شرود یاه

. درکیم ارخالص یعیفش جاح ارمه شدوخ مه دیاب دوب، هتفرگ ار شمیمصت

هداد تسد زا شعمط و صرح رطاخ هب هک یکدوک یارب دیبلط یم حالتیل کرتخد زا دیاب

دوب.

دشک. یم شتروص هب یتسد

هب دادیم تسد ارزا شیگدنز تشاد شرتخد دنک، یرکف کی نیمیس یارب دیاب مه شعقوم هب

دوب. هداد دای مه ارهبوا یهاوخدوخ ونیا هدوب شرصقم شدوخ هک یهاوخدوخ رطاخ

تشاد روج دب نیمیس مه اریخا و درکیم لمحت یدح کی ات اما دوب یروبص درم سابعریما

... دزیم کوکان زاس

... دزیرب مهب شرتخد و داماد هنایم هک دیسرت یم

***



رکف ، تشادن یلعریما زا مک هک یتهبا اب درم هب ریز هب رس دوب، شناج یوت هک یسرت اب راهب

. درکیم

تسناوت یم دوب، هتسشن شرانک رد یلعریما هک نیمه ،اما تشادن یبوخ سح درم نیا ندما زا

. دنزب سپ ار شسرت

. درکیم ناخ رهچونم هاگن ذوفن واب میقتسم یلع ریما

دوب. هدناشک اج اراتنا هکوا دوب مهم شراک اعطق

. دیزرل یم راهب تسد

دوب. هدش جنشتم شباصعا

. دروخیم ناکت امئاد نینج

دوب... هزات عوضوم کی یزور وره تشادن ار یبوخ حلا اهزور نیا

... دوشیم هجوتم یلعریما هک دراذگیم شگرزب مکش یور ار شتسد

...؟! هبوخ حتلا راهب -

... دروخیم ناکت شاج یوت یمک راهب

... شابن نارگن مبوخ -هرا...هرا...

دهد... یم نا هب یمارا راشف و دریگیم تسد رد ار شتسد یلعریما

تباب زا شلا یخ شا هون نامشچ یوت شمارا ندید واب ددنب یم مشچ تیاضر اب ناخ رهچونم

دوش... یم تحار شلا یخ شمارا و یگدنز

دناد... یمن زیاج ار توکس نا زا رتشیب

مولعم شفیلکت دیاب زورما هک ترامع وهی تسا همان تیصو هی اهنت شلیلد اجنیا هب مندموا -

هشب...

. دوشیم زیت ریما شوگ

دنک... یم ناخرهچونم هاگن هدز تهب راهب

. دروا یم دای ارهب زانهب یاهتبحص

!!!... شلوپ هتبلا دوب، شلا بند مههب وا هک یترامع نا

دینز...؟! یم فرح یچ زا نوجاقا دشک: یم ولج یمک ار دوخ ریما



... نشک یم ممدا یتح شرطاخ وهب نشلا بند هدع هکهی یزیچ نومه -

... دریگ یم ریما تمس و دروا یم رد شبیج ارزا یتکاپ

هنک... زاب ور اه هرگ زا یلیخ هنوتیم -نیا

دنز... یم گنچ ار تکاپ ریما

. دنکیم زاب ار ونا هدرک ناخ رهچونم ودعب ریما هب یهاگن مخا اب

دنک. یم ندناوخ هب عورش

یم هلعش و تفرگ یم رگ یا هروک دننام دشو یم غاد شیاه شوگ ، دناوخ یم هک یطخ ره اب

... دیشک

... دهدیم ناخ رهچونم وهب شروابان هاگن

دزگ. یم بل ناخ رهچونم

یکی هشیم : دیوگیم و هدما حوطس هب اهنا هاگن زا رخا تسد و دنک یم هاگن درم ود هب جیگ راهب

...؟! هربخ هچ اجنیا هگب منم هب

... دربیم شیاهوم رد یتسد و دشکیم یا کالهف فوپ ریما

اما دنک یگدنز شیاسا و هافر نیرتهب رد تسناوت یم هک دیوگب ییاهزیچ زا حشلا نیا اب هنوگچ

... دشیمن ناربخ یب ادخ زا نا تسد ریسا

هشیمه لثم ماوخ یم تزا : دیوگیم شتسد هب نا نداد زا لبق و دریگیم راهب تمس ار هگرب

... یشاب روبص

... دنکیم ندناوخ هب عورش و دریگ یم ار هگرب راهب

... دوشیم سبح شا هنیس رد سفن

. دوشیم رتشیب شناتسد شزرل

تالش نان یا همقل یارب ملاونملا،واساهلا همه ابنا دوب رو هطوغ یسک یب یایند نیا رد

دوب... هدرک

!... دشاب هتشاد تحار یگدنز تسناوت یم ووا دوب هدرم هدنز هدنز وفالیح داریه تسد ریز



دوب. محر یب یگدنز

دوب. هدیمهف شندوب هچب مامت اراب نا

دوش. مارا ات ددنبیم مشچ

دوب. هدرک رارق یب ار شکدوک

... دکچیم شنامشچ زا کشا

... درکیمن ارمک اهرجز نا زا یا هرذ اه لوپ نیا

... دریگیم ناخ رهچونم تمس ار هگرب و دوشیم دنلب

ور یشیتا و ندرک هابتشا هگید ودات یتقو هیچ درم نوا ریصقت ال صا !!!... ماوخیمن یچیه -نم

... نمهفب نوشدوخ یتح ای یسک هکنیا نودب دوب جنر و درد ساهلا شیتا نیا یوت هک ندرک اپرب

،ح داوخیم حالتیل نم زا درم نوا هگا اما هنودیمن رصقم و شدوخ هناتخبدب ، هرصقم هک یسک

روج لقادح هک منونمم مه شزا رتگرزب هی ناونع هب واما تسین رصقم نوچ منکیم الشل

!!!... نینک کرد نینوت یمن مودک چیه ... هربیم سفن هراد... درد ... هتخس یلو هدیشک و شرسپ

!!!... هئوت ملا هتشون وت نوا هک یزیچ همه -یلو

!!!... شلوپ هن دوب شدوخ شاک -یا

دور... هلپباالیم زا یتخس وهب دنام یمن رگید راهب

دوب. هدش ناشبجعت بجوم شلمعلا سکع

شهاگن تشپ زا نیسحت اب ریما و تسین تایدام دنبرد چیه دوب، هدرک تباث رگید راب راهب

... درکیم

، درکیم شناراب هسوب و تفرگیم ششوغا رد ار راهب تشادن کش ، دوبن ناخ رهچونم رگا

... دنکب ار شراک تسناوت یم مه وا نتفر زا دعب هک دنچره

هنک...؟! یشوپ مشچ لوپ همه نوا زا هنوتیم روطچ رتخد -نیا

... دوریم ولج ریما

اه هتشرف زا مک شگرزب حور اما فالیح لثم یتفاثک هی دشیم دوب، لوپ بندلا هگا نم راهب -

لوپ نوا عمط هب هکنیا هن هنک یگدنز ات داوخ یم تبحم و تحار یگدنز هی طقف نوا ... هرادن

!!!... هشقح لوپ نیا دنچره هنک... هابت ور شیگدنز



راهب دادن، زورب یزیچ یلو دما ششوخ شتکرح وزا درک نیسحت ار راهب مه ناخ رهچونم

!!... تشاد ار شا هنودرد تقایل

نیا مهم ... هطوبرم شدوخ هب نوا هیقب ... هنکب و ینوناق یاراک ات لیکو مداد ور همان تیصو -

منک... تحار ور ویخملا مرازب نیمز ور نیگنس راب نیا نم هک دوب

اما... دورب دهاوخ یم

نک...!!! شتخبشوخ هراد... ور یگدنز نیرتهب تقایل رتخد -نیا

... دوریم ناخ رهچونم

دنک... یم هاگن ار شنتفر بجعتم یلعریما

... دریگ یم لکش یدنخبل کمن من

.... دنسانشب ار شکرتخد ات هدنام زونه

. دوشیم قاتا دراو

دوب. یفاک رگید دنک تولخ دوخ اتاب دوب هتشاذگ شیاهنت ارهک یتعاس دنچ

. دنیشیم شرانک تخت یور

. دریگیم رارق شسردید رد راهب دولا کشا تروص هک دریگیم ار شتسد

. دزگیم بل

. دنیبب تسناوت یمن ار شندرک هیرگ

. دربیم نونج زرم ارات وا شیتحاران ال صا

. دشکیم ششوغا ورد هدیشک دوخ تمس ار راهب

. دوشیم لخاد واوآ هدش زاب رد نامزمه هک دروخ یم رد هب یا هقت

دور. یم اهنا تمس هب مارا مارا

دهد. یم اج اهنا نیب ار شدوخ روز هکاب دنک یم شرتخد هاگن بجعت اب ریما

؟ ینیشب اجنیا ینوتیم مداد هزاجا تهب نم مرتخد -هع

. دنکیم راهب هاگن ، شردپ هب هجوت یب اوآ

منک...! مورا و مراهب نامام مدموا -



. دنکیم مخا ریما

!... مدرکیم وراک نیمه متشاد منم -بخ

. دنکیم شردپ هب ور اوآ راب نیا

!... هنکن هیرگ ردقنوا هک یدمویم لوا نومه ینک شمورا یتساوخیم هگا -امش

. دنیشنیم راهب بل یور یدنخبل

طقف هکنیا هن شدسوبیم هنک مورا و شنز داوخیم هرهوش املیف نیا یوت مدید نم اباب شتسار -

ینک... هاگن و ینیشب اجنیا

. دریگیم شا هدنخ مه ریما

دوب. فیرح ار یتعامج هی شکرتخد

. دسوبیم ار راهب و هدش مخ اوآ

... مشکیم شود هب وتامغ و مترانک مدوخ بخ، وشن نارگن ال -صا

. دشکیم شوغا رد ار واوآ دوشیم دنلب راهب ههقهق

. دریگیم ششوغا رد ار اهنا یودره مه یلعریما

بل یور یدنخبل واب هدیشک بقع ار شدوخ اوا هک دنکیم ناراب هسوب ار اوا تروص راهب

ماباب یاج نم هک مشکیم شود هب وتامغ نم تفگ شنز هب هرهوش نومه ! یدیدنخ یدید تفگ:

متفگ...!

دنز... یم لغب ریز ار واوآ هدش زیخ مین ریما

نس هساو انیا هگم ؟ ینیبیم یکرت یاملیف نیا ینیشیم ، ندید نوتراک یاج هب وت هدیرپرو هرتخد -

؟ هئوت

دهد. یم شندرگ هب یرق اوآ

یور مزادنب و راهب نامام یامغ و منک کمک امش هب اتقو روجنیا هک منیبیم طقف نم منوج -هن

و ینتشاد تسود ... ممنامام رتخد نم ... تسین تحاران هگید سپ ... دیدنخ یدید وت... شود

!!!... مینامام

چالدن. یم ششوغا رد ار وا ریما دنزو یم تسد قوذ اب اوا



. دنکیم هاگن رتخد و ردپ نا هب قشع اب راهب

دنیب. یم اهنا یودره دوجو یوت ور ادخ

دهد. یم هیده هکهبوا تسا ییادخ دوجو زا یدنخبل راگنا ناشلد هت زا یاهدنخبل

درک. تباث ارهبوا شدوخ دوجو رگید رابکی ادخ

. دیزرا یم ایند یاه تورث مامت هب واوآ ریما نتشاد

. دیزرا یم دوب هدیشک هک ییاه یتحاران مامت هب ناشدنخبل

. دوبن رصقم هکوا یتروص رد دوب هدرک ارحالل یعیفش جاح

دوب. هدرک لوغشم شرکف ار هدش هداد وا هکهب وماالیک کلم و ترامع و همان تیصو نا اما

. دریگب هدیدان تسناوت یمن ارمه درم نا تیصو اما تساوخ یمن ار اهنا

دوب. هدیسرن رخا هب یگدنز

دوب. ایند زاملا زاین یب واوا ریما نتشاد واب دوب هدش عورش هزات شیگدنز

درک. لوکوم دعب ارهب نا هب ندرک رکف هک دهد ماجنا تسناوت یم ار ییاهراک کی اما

یوزرا شیارب و دبلطب حالتیل وا وزا دیایب ناخ رهچونم هک دشیمن شرواب زونه اما

دنک...! یتخبشوخ

! دادیم ار شیروبص مامت باوج تشاد یرگید روج ادخ راگنا اما

*****

. دنکیم مدا اب یبیجع یاه یزاب تشونرس

. دنکیم ریگلفاغ دهاوخب هک روط ره

. دوشیم ندش رتگرزب ثعاب دتفا، یم مهرس تشپ هک یدب و بوخ تاقافتا

. دربیم ارباال روعش و کرد اه هبرجت

. دنوشیم رتدنمفده اه یریگ میمصت

. دنتسه اهبنارگ ردقچ اهتقو هک دنکیم ادیپ یقیقح یانعم ندوب شزرا اب

دنک. یم ادیپ شکچوک هداوناخ رانک رد ار شیلا حشوخ و یداش و دوخ شزرا راهب



دنک. یم کرد دوجو مامت اراب دوب شلا بند هب هکساهلا یشمارا

رتشیب اما دراذگن رثا شیگدنز و دوخ یور یجراخ لماوع دنک یم یعس دناوت یم هک ییاجات

دوب. یلعریما ششوک و یعس نیاتالشاه مامت

درک. ناربج یلعریما

درک. ناربج نکمم لکش نیرتهب مههب نا

. دنادرگرب راهب و شدوخ یگدنز ارهب شمارا

رجنم ناشنایم یقیمع قشع هب شمارا نیا هک تساوخ مه ادخ ، شریخ لد رطاخ هب هار نیا رد

دوش...

*

. دنامیم بجعتم رذا ندید هکاب دوش نیشام راوس دهاوخیم

دور... یم بقع یمدق رذا هک هدما نوریب یناهگان یلعریما هک دور یم ولج هدز تلا جخ رذا

...؟! یراد راکیچ اجنیا -وت

... دسرب شدصاقم هب وا دراذگب هک تسا حملا اما دزیر یم مهب رذا ندید اب ششوخ حلا ریما

. درگنیم ار وا یدب هاگن واب هدش ینابصع

...اوا... مدموا -وا...

دور. یم شفرط دنکوهب یم دنت مدق ریما

درک. هایس ار راهب راگزور هک دوب یا هنیک و ماقتنا یمامت یناب و ثعاب نز نیا

نم...!!! هچب ندید یدموا یروخیم -هوگ

... دزیر یم کشا رذا

... تسه منم هچب اوا -اما

ددنخ... یم صرح اب ریما

وت...!!! -هچب!...هچب

... دشکیم هدبرع و هدز شا هنیس تخت مکحم تسد اب



یدیشک یمن هوگ هب ور موصعم لفط نوا نمو راگزا لا سکی هک دوب مهم تچب هگا وت تفاثک -

لا...نوا غشا یداتفا تچب ؟!...دای یدموا یدشاپ یچ هساو ...حاال فیثک کوخ نوا یپ یرب و

! هدرم ، هدروا تایند هب هک ینوا متفگ شهب نوچ هرادن رواب ور !وت هراهب مشردام و هراد ردام

... سیلپ تسد تمدادن نکات ومگ تروگ و ورب !...سپ یدرم . یمهف یم

... دریگ یم جوا رذا قه قه

... منیبب و مچب مدموا ... درمان مشردام -نم

دوب... هدش گنس زا ریما

، یتفر و یدرک شلو ... متشاذن ،نم یشکب یتساوخ یم و ینزیم مد شزا هک یا هچب نومه -

نم هچب !!! شردام مه شردپ مه مدش ونم یدرکن یردام ... شمتفرگ نودند و گنچ هب نم

... ینیبب و شگنر یتح مرازب هلا ...حم یدرک شلو هیفتهلا نیع وت نوچ هرادن تهب یجایتحا

... سیلپ تسد تمدیم ، تمنیبب مه افرط نیا

. دنیبب ار رذا یگدنامرد ات دنام یمن رگید

دور. ویم هدش نیشام راوس

دوب. هدرک بارخ ار شرس تشپ یاه لپ رذا

. دیشک دنگ ارهب ناشیگدنز

ناونع ایهب دوب هدناشک دایتعا ماد هب هک یناناوج ناهانگ ناوات داد، یم ار شهانگ ناوات تشاد

دوب. هتخورف هدرب

هتخادنا نوریب لا غشا کی لثم الشت یکشت ارزا وا هکفالیح روطنامه ، تسناد یم مه شدوخ

دوب.

. دوشیم رود اجنا زا

!!!... تسین ریبدت ار هدرکدوخ

،هب ینیب یمن ار یخاالتت ماهوا زج یزیچ چیه رگید ، دنزب هک تلد ریز یشوخ اهتقو یضعب

یم درد ارهب تلد شندوب بارس اما تسا تسرد ینک یم رکف هک یور یم یریسم یوس

... تسا یعقاو منهج تیگدنز ، یرادن تشگزاب یارب یهار یمهفب هک ینامز و دروا

هب یا هشدخ دراذگب هک دوبن یسک یلعریما نوچ دوشیم مامت اجنیمه مه رذا یگدنز باتک

. دراذگب تسد یور تسد وا دنک یم دیدهت ار شیگدنز یزیچ دنیبب ای دوش دراو شمیرح

. دشکب نوریب با ارزا شدوخ میلگ دناوتب هک یلوپ هن تشاد ندیگنج ناوت هن

دوخ هک یشیتا رد ار شرمع یقاب و هداد تیاضر شکرتخد ندید و نداتسیا رود نامه هب اهنت

... دزوس دوب،یم هتخورفارب



. یهدب همادا ار تیگدنز ابنا یناوت یم هک تسا یزیچ اهنت دیما

شمارا اتهب دننک یم بندلا ار فده ،نا دنزاس یم فده یندرکن رواب روط هب راودیما یاهمدا

... دنسرب

! تایونعم ای دشاب تایدام تسه نکمم شمارا نیا

. دیسر دوب، شقی هکال هچنا هب راهب

دوب. راهب نا زا هک دوبن یزیچ مک یلعریما قشع

شهاشداپ ربارب رد یا هکلم نز ونا دنک نز کی راثن تسناوت یم هک یتبحم و رهم مامت

. دشاب

دهد. رارق لا مرن طیارش کی رد ار راهب دوب، هتسناوت هک دوب شرانک رد یدایز یاهزور نیگن

ار راهب هک دوب هداد باوج بوخ یلیخ ، هنارت و نیگن یراکمه و یلعریما رمثرمثم یاه تالش

دنک. رود ییاهنت و سوباک همه نا زا

. دنارذگب وحن نیرتهب ارهب زورما ، تشاد میمصت راهب

دشیم رتکیدزن ینایاپ یاههام هب راهب هچره نوچ ، دنشاب هتشاد یکیدزن ات دوب هدرک نغدق هنارت

دنک. لمحت تسناوت یمن ار یدایز راشف و دروا یم مک سفن شبلق لکشم رطاخ مههب راهب ،

دنک. هاتوک ار اهنا دوب، هدش روبجم شیاهوم شزیر رطاخ هب

یم شا هناشرس ات شیاهوم هک وم لدم نیا اما دوب دهاوخ هچ ریما لمعلا سکع تسناد یمن

دما. یم شهب ، دیسر

هراد...! راک امش اب نفلت موناخ راهب -

تفر. نفلت تمس دشو دنلب زیم تشپ زا یتخس وهب هتشادرب ندروخ هویم زا تسد راهب

... درادیمرب ار نفلت

؟ دییامرفب -ولا

!!!... ریما ردام منیمیس -سالم

دوب. هدرک بجعتم ار وا شندز گنز اما تخانشیم ار نیمیس راهب

؟ نیتسه بوخ امش -سالمحلا



شردپ و سابعریما هجوت تساوخ یم رگا اما دراذگب شیاپ ریز ار شرورغ دوب شتخس نیمیس

. دهدب رد نت دوب روبجم ، دروایب تسد هب هرابود ار

!!!... مینوترظتنم ... ترامع نیایب ماش یارب مدز گنز ، منونمم -

درک. عطق ار سامت

!!!... نیمه

هچ هگید نیا تفگ: دوخ اب هتفر باال یاهوربا واب درک شتسد یوت نفلت هاگن هدش کشخ راهب

!!!... ندرک شروز راگنا دوب، یندرک توعد روج

. دوبن دب عورش یارب اما دندوب هدرک هک شروز

دروم ات دیسرت دوب، هدرک توکس یدج یلیخ هک شیاهوم ندید و یلعریما ندما ضحم هب

دش... لا حشوخ درک، هک یفیرعت و شدنخبل اب اما دریگب رارق ریما تنوشخ

تامشچ اب یراد وت هک هبیجع ردقنیا شیچ :حاال دیوگیم هدنخ اب ریما هک دنکیم تاع طاال لدابت

..؟! یروخیم ونم

ینعی یچ؟ ینعی نیا ینودیم ! هدرک متوعد هدز، گنز مهب تنامام ! هگید وشن سول ریما -یاو

هنک!!! حلص داوخیم

دهد. یم ناکت یرس و ددنخ یم نانچمه یلعریما

. دربیم شیاهوم نورد تسد

دوب. هدش لگشوخ

ردقنیمه شیاهوم تدم کی ات درک داهنشیپ و دنیبب راهب نورد ار توافت یمک تشاد میمصت

. درایسب رطاخ وهب دنیبب فلتخم یاه حتلا رد ار هکوا دنک رت هاتوک ای دشاب هاتوک

دوب. هدش ولپت درگ یپوت دننام شراهب

هی هشیمه تسین رارق ، موناخ راهب : دیوگیم نابرهم و دریگیم تسد رد ار شا هدرک مرو تسد

، نوشمرودلوا همه نوا و رورغ مومت اب مگرزبردپ و مردام ننک! یم رییغت امدا ، هشاب روج

نز زا تسین رارق نم نوچ نایب هاتوک نم رطاخ هب اروبجم ننک! لمحت نمو یرود ننوت یمن

یدش...! مشمارا وت نوچ مشکب تسد میگدنز و

. دسوبیم ار شا هنوگ ریما و ددنخ یم راهب

یاو ... هریم جنغ ملد هت یراگنا ، ینزیم فرح تساسحا زا یروطنیا مراد تسود ردقنیا ریما -



... اااامنکیم شغ حاال ریما

... دنکیم شهاگن رهم اب

. دنارذگ رظن ارزا دوب هدش درگ و لپت یباسح هک شیابیز تروص

درک. ریزارس شلد ارهب یبوخ سح ، شداش یاهمشچ

دوب. شلد و راهب نویدم ار یداش ونیا دوب لا حشوخ

دوب. هدرک نغدق هنارت اما دنک شسمل رگید راب تشاد تسود

تسناوت یمن اما دوب شتسد ارمد تشاد یم تسود هک یبیس یتقو دوب تخس شزاین بوکرس

. دورب شیپ تسناوت یم هک یزاب قشع دح ورد درذگب دوبن رارق مه وا یلو دنزب نا هب یزاگ

وبملا تسد هنارت هک فیح اما منک تپچ همقل هی مراد تسود ، یگیم تتاساسحا زا هک یروجنیا -

مرازب متفم نیچمه تسین رارق ...اما متشاک هک یمخت هساو مداتفا ندرک طلغ هب مدوخ و هتسب ور

... یرب

... دریگیم یقیمع وماک دربیم موجه شنابل تمس ، راهب تریح مکلا ورد هدز یکمشچ

دنز. یم همیخ شیور دروایب یراشف راهب هب هکنا نودب و دناباوخ یم تخت یور ار راهب

دنک. یم ناراب هسوب ار شتروص لک

. دنکیم هناوید ار راهب ، شغاد یاه هسوب

رتمکحم و دربیم شرس وباالی هتفرگ ار شناتسد . دوشیم تشم شا هنیس یور راهب تسد

. شدسوبیم

دوب. هدروارد ریما هطلس تحت ار راهب هک یساسحا همه نا زا خا

تذل هب طقف و درب دای ارزا راهب یگلماح یتح یا هظحل و تفر یم شیپ ، تشاد مدق هب مدق ریما

دوب. هدش تسمرس و هدرپس شوگ یراهب یاه سفن و هسوب نا

گنز شا یشوگ هک دنک رد راهب نت زا سابل ات تفریم تشاد و دوب هدرک ملع دق شزاین

. دنکیم دوجو زاربا ناشا هقشاعم ساسح هظحل رد تسرد و دروخیم

دنز. یم لز راهب هب رومخم ینامشچ واب هدش ادج لیم یب

... تشادن مه دوش دنلب هک ییان یتح ، تشادن وا زا یمک تسد مه راهب

دض هکدب مدوخ ای مدب باحاص یب یشوگ نوا هب شحف منود یمن !... امتفر یم شهت ات متشاد -

دزاالغ... حیلا

دوش. دنلب مه اتوا دنکیم کمک راهب وهب هدش دنلب هدز سفن سفن

. دادیمن لحم ریما اما دروخیم گنز روج نیمه نفلت



دش... مومت هرخ -باال

ورف لبم یوت هک ییوا ندید واب دندرگیمرب شفرط هب هدز تهب ودره اوآ یادص ندینش اب

. دننکیم تشرد مشچ درک، یم ناشهاگن وررپ وررپ و هتفر

...؟! ییاجنیا یک زا اقیقد :وت دیوگیم و هدرک مخا ریما

اجنیا نم نک تیاعر ییاباب لبم...اما یور شیدنوباوخ یتقو : دنکیم کزان یمشچ تشپ اوآ

هراد...! یزومادب مساو ازیچ نیا هک متسه ینس یوت

...؟ تقاتا وت یتفر یم دیابن ،اما یدید وت هتخوس -ردپ

!... منیبب و شرخا متساوخ هگید -هن

یم گنز شلیابوم هرابود هک هچیپب ار ششوگ دهاوخیم و دور یم اوا تمس و هدش دنلب ریما

. دروخ

سوه هگید هک مدنوچیپیم و تشوگ نیچمه هنرگو هروخیم گنز هراد منفلت هک یدروا سناش -

... ینکن ندید

درک... غب اوا

... نیدرکیم ور هچب نم هظح مال دیاب امش ؟ ییاباب هچ نم -هب

هراد....! ینوبز هچ نیبب هتخوس ردپ -یا

و باحاص یب نوا ورب ور هچب نک لو ریما تفگ: ینابصع اهنا ندرک ود هب هکی زا هتسخ راهب

... تشک و شدوخ هدب باوج

و نوتراک زا هگید یشیم بدا یب یراد منیبب ! نودب و تدوخ دح مه :وت دیپوت اوا هب ور دعب

!... تسین یربخ یراد تسود هک یاه یزاب

دور. یم اجنا وزا هدیچرب بل اوا هک دوشیم زاسراک شدیدهت

دوب. وکالهف هدروخ دضحلا روجدب

دشک... یم مه رد هرهچ دابق مان ندید واب هتشادرب ار شیشوگ

دهد. یم باوج دابق هک هدز گنز هلصاف بال



!... ناخریما -سالم

دابق؟ هدش یچ -سالم

. دناراخیم ار شمشچ هشوگ دابق

دنگ هی هرارق تفگ یم نومیذوفن هک روجنیا هنک، یم ییاراک هی هراد و هدش راک دراو -فالیح

صوصخم طقف شمسر و مسا هعفد نیا یهتنم هدوب هک ینوتسربق نومه هدرگرب و هنزب دیدج

... هشدوخ

!... ممهفب وگب تسرد ...؟ هنکب داوخیم یراک -هچ

هفصن فصن شدوس هکنیا ...اب نشتشپ مه یتلود یاه هدنگ هلک یرس هکابهی هراد هلومحم -هی

هنک... باختنا کیرش شندرک در تحار یارب هک هزرا یم ردقنوا اما

هیچ...؟ شا هلومحم -

!!!... کارک و هشیش و رتخد یرس -هی

دش... ربارب ود ریما مشخ

ننک...؟ در ور هلومحم هرارق هداز!...یک مورح کدرم -

بش...!!! ادرف -

نگیم یراک ره وگب تیذوفن هب دابق نیبب : دیوگیم شنییاپ بل ندیزگ واب دنکیم رکف یمک ریما

هنک... کرت ور اجنوا ییاج هباج ضحم وهب هرایب ریگ ور هلومحم لحم سردا طقف و هدب ماجنا

مدلب...! ونم شیقب

؟! هترس وت یرکف هچ اقیقد : دسرپیم دیدرت رپ هک دنکیم ساسحا ار ریما یدیلپ زارپ دنخشین

یدرمان مومت صاقت دیاب هشب...فالیح رتسکاخ و هزوسب هک مزادنب هار یزاب شیتا هی ماوخیم -

!... شلیئارزع هتبلا و شیگدنز فده نیرخا هشیم هلومحم ونیا وهدب شاه

!... شرخا ات ناخریما متسه -



دابق... تمنیبیم -

دنک. یم عطق ار نفلت

یروج ... یدوب یچ هرب تدای هک یدرک نهپ تدوخ هک یماد یوت تمزادنب یروج -فالیح

تندوب هدنز هک یدیلپ ردقنوا نوچ یریمب دیاب وت اما توزرا هشب گرم هک منک تریگ نیمز

... یرب کرد هب مراودیما سپ ... هعجاف ینعی

. درکیم مامت ار راک ییاج کی دیاب اما دوب نارگن

. دشیمن رود شمشچ یولج ،زا دندوب هدرک اور راهب قح رد هک ییاه متس اهو ملظ یمامت

یاج مه تسناوت یم وا اما ار شناوت هن تشاد ار شلد هن نوچ دنک یراک تسناوت یمن راهب

دهد. ماجنا یراک راهب و دوخ هتفر تسد زا یگدنز یارب شدوخ

. دربب نیب زا شرمع مامت یارب ار فالیح سوباک تسناوت یم

. درکیم سح ار راهب سرت

. درکیم سح یبوخ هب شنایفارطا و هعماج زا شندوب نازیرگ

دنک. رارف مدرم و هعماج زا رمع رخا ات تسناوتیمن راهب اما دوب لا حشوخ دنچره

و دشاب داش دنک، ادیپ روضح عامتجا رد هنادازا هک تشاد یگدنز قح راهب ، تشاذگیمن ینعی

دنک. یگدنز

شقشع تشاذگیمن اما دیشکیم شود هب ییاهنت ارهب شمغ مامت و دوب شتشپ هوک لثم شدوخ

. دروخب ترسح یا هرذ

... شیناوجون و یکدوک هتفر دابرب یاهوزرا مامت یارب راهب باترپ یوکس دشیم

. دراد ار شیوزرآ راهب هک یگدنز تخاسیم

یرادساپ شمیرح زا ینابهگن نوچمه و درکیمن راد هشدخ ار ششمارا نمام تقو چیه

... درکیم

. درپس شوگ مهرس تشپ یاه قوب وهب تشاذگ ششوگ ارمد ونا هتفرگ ار شردپ هرامش

دش. مامت زیچ همه هرخ باال

. داتفا سیلپ تسد و تفر ول اهراب هلومحم

. دندرک ادیپ تاجن اهرتخد

کشا شردپ گرم یارب دهاوخب نموه هک دنچره ، تشاد ییازس هب شقن نموه یاه کمک

!!!... دزیرب



!... تشاد ناوات یزیچره اما

ار...!!! شنازیزع یگدنز ناوات داد، ناوات فالیح

. دنوش اج اهاجهب هلومحم دوب رارق هک ییاج زا دابق ندرک ربخ زا دعب

دوش. قفوم ، تسناوت شیاهکمک و شردپ نتشاذگ نایرج رد اب یلعریما

یلماک و هبناج همه یا هشقن اب دوب هتسناوت دوب، یا هبرجت واب هتشکراک سیلپ هک شردپ تسود

شیلپ هلولگ هبرض اب رارف نیح فالیح شدب تخب زا هک دنزادنیب ریگ ار شناراکمه و ،فالیح

. دنکیم تحار ار یتعامج کی و هدش هتشک

دوب. هدش مامت شراک

تفرگ یم روتکاف شوهم دیدهت زا رپ سامت زا رگا هک دوب هدش هتسب رگید هداوناخ نیا هدنورپ

مه یراک مکحم یارب اما درکن هجوت ال صا ریما هک تسناد یم شردپ گرم ببسم ار وا هک

هنوگره زورب تروص رد هک داتسرف شوهم یارب ار سکع و ملیف یرس کی دوب، هدش

. تسب ار شناهد هنوگ ونیا دراذگب تسد یور تسد تسین رارق یلعریما ، شبناج زا یلکشم

نیا هک درک یم راتفر هناطاتحم شیگدنز رد ردقنا تشادن و دامتعا سک چیه هب یلعریما

دوب. هدش شیگدنز تداع وزج تیصوصخ

درک. یلعریما هریخ ار شکشا زارپ یاهمشچ و دوب لا حشوخ دابق

مچب درک...منز، رام ورات ور میگدنز راتفک نوا ... مدوب یا هظحل نیچمه رظتنم هک سهلا یلیخ -

!!!... تفرگ مزا هک ییاهزیچ و

چیه هگید و هدرم هدن!فالیح باذع و تدوخ تفگ: و تشاذگ شا هناش یور تسد یلعریما

دعب هب نیا وزا ینک اهر هتشذگ وت نومه ور هتشذگ ینوتیم اما هدرگرب هتشذگ تسین رارق تقو

!... هشاب هتشاد مه یموس و مود رفن هک یگدنز ... یزاسب دیدج یگدنز هی

. دنکیم توکس یلعریما باوج دزورد دنخشین دابق

*****

تفر. یمن رانک راهب یاهبل یور دنخبل



. تفرگ یمن رظن رد ار نیمیس یاه یدرس رگا دوب یبوخ ینامهم

اب کالیم رگید ، رابجا وهب یدرس هب مه نا شندیشک شوغا ورد لوا دروخرب زج نیمیس

دوب. یلعریما شبطاخم رتشیب و دزن فرح راهب

ار رورغ همه نا دوب،اما بدا زا رود هک دنچره دنک، کرد و دریگن لد هب درک یعس راهب

. دراذگب اپ ریز هرابکی هب تسناوت یمن

. دنادرگیم رب یداع ارهبحتلا زیچ همه مک مک هک دید یم یعورش ارمه ندرک توعد نامه

دوب. هدرک قرف ناخ رهچونم اما

. درکیم مه یهجوت کی یهاگ زاره و درکیمن شهاگن راکبلط و تموصخ اب

تفگ. یم راهب یارب ناشیکدوک تارطاخ وزا هتسشن شردارب ونز ردارب رانک رد هدیپس

یاه نهذ وتسپ نایم زا هکحلا هتفرن شغارس یسک و هدشن رورم دوب تقو یلیخ هک یتارطاخ

دنک. دوجو اتعاالم هتشارفارب ،دق رورغ زا رپ هدز گنز

دای اب یمک هک هدروخ مقر مه یشوخ تارطاخ شرانک رد ، تشاد یخلت ردقچره اه هتشذگ

. دروا یم بل هب یدنخبل نا، یروا

دهد. یم هیده راهب ارهب ناشیگداوناخ هیده نیمیس

یقاب ار یفرح چیه یاج ، تفگ ناخ رهچونم هک یمکحت اب اما دنک لوبق دهاوخ یمن راهب

. تشاذگن

رد مه راهب هک دشیم لقتنم دعب سورع هب یسورع زا بیترت هب هک درمز طالی سیورس کی

. دادیم هیده شسورع هب دیاب هدنیا

. دندوب هتشاذگ مامت گنس شیارب رابنیا

. دندرک تشادرب ار وا سورع کی دح رد

تداسح ثعاب هک هدش بوبحم شیپ زا شیب دوب، رسپ مه شدنزرف و دوب هلماح هک حلا

. تشادن ندز فرح تارج ناخ رهچونم سرت زا سک چیه اما دوب هدش نارگید

. دادیم ماجنا تشاد تسود یراکره و درکیم تفلا خم هک دوب یلعریما اهنت

. دندوبن ناخ رهچونم زا زاین یب وا دننام مادک چیه

. دنتشادن ضارتعا قح دندوب ناخ رهچونم لا وما و لوپ هب هتسباو هکنیا یارب اهنا



راهب نیب هک یقیمع هطبار ای درکیم راهب هب هک ییاه نتفگ نامام واب درکیم ینابز نیریش اوآ

. دندوب هدش تریح راچد دوب، واوا

. دندرکیم راتفر مه نوخ و تشوگ زا یرتخد و ردام دننام تسرد

زا یضعب یارب هک ییاه هرغ مشچ اهتقو یضعب یتح ای راهب تبحم اوا، یاه یونش فرح

دوب. هدرک تهب راچد ار نیمیس ، تفر یم شیاهراتفر

دوب. تخس شا، هون یارب ردام کی دننام راهب هکنا رواب

دوب. اوآ هب شساوح همه زا لوا راهان عقوم راهب اما

دوب. یضار ناخ رهچونم

. تشاد تبحم و تفرعم زا ییایرد شدوخ دننام یعیفش جاح هون شرظن زا

. تشاد ار راهب یاوه ریما هک دوب نا جبلا

مک ، دشیم عطاس یلعریما نامشچ زا هک یقیمع یلا حشوخ و تیاضر اما تشادن شرواب نیمیس

درک. رادیب ار مکوا

راک دادونا یمن ماجنا یلعریما ای هدیپس یارب شدوخ ار درکیم راهب هک ییاهراک یضعب یتح

. دادیم راتسرپ اهارهب

. درکیم دعاقتم ار ایوا دادیم ار اوآ باوج هلصوح اب راهب

تفر... یم یلعریما ای راهب هقدص نابرق مئاد و دربیم ضح ناج ردام

. دیدنخ یم راهب

. دنتشاد قرب شیلسع نامشچ

دوب. شیوزرا شرمع مامت هک یا هداوناخ نتشاد

دوب. نیریش اه یتخس نا زا دعب لد هت زا یاهدنخبل نیا اما تشذگ تخس

دنک. سح تسناوت یم ساهلا نیا مامت رد ار ادخ روضح حلا

. دادیم ناشن ار شدوخ یروط کی ادخ ، دشیم دیماان ادخ دوجو زا هک مه اه تقو یضعب

***

. دوبن زانهب زا یربخ



. تسین موش و سحن دوجوم نا زا یربخ ینایاپ یاههام نیا رد هک درکیم رکش ار ادخ

. تشادن یسح چیه زانهب هب

دنک. رکف هبوا دهاوخب هک درکیمن شباسح مدا لخاد ال صا

دوب. شراک و سک مامت یلعریما

. دیایب هناخ هب دوز ات درکیم ار شیعس مامت یلعریما

،اب رخا یاههام نیا هک اصوصخم ، درکیم تبقارم راهب ،زا دوبن وا هک ینامز ات مناخ هرهاط

دما. یم دوجوب دوخ هب دوخ هک یسرت و یحطس یاهدرد

دوب. هدرکن همان تیصو ونا تورث یارب یمیمصت چیه زونه راهب

. دراد هچب وود هدرک جاودزا هک دراد یردپ هک دوب هدیمهف ارمه نیا اما

دوش. راهب کیدزن دوب هتشاذگن یلعریما اما دوب هدما ترامع بندلا مههب وا

یاه نتساوخ نیا تلع تسناد یم نوچ تشادن اهنا یتبحص مه ای ندید هب لیامت ال صا راهب

. دنتسه شلا بند هکهب تسا یدرایلیم ترامع نامه ، ییوهی

دوب. شوخ یلعریما وااب

. دشیم باریس شیاهتبحم زا

. تشادن وتخیلا یاه لبط هب راک

حور یناب و ثعاب هک ییاهزیچ اب دهاوخن هک هدرک یدرمان شقح رد هنامحر یب ردقنا یگدنز

. دوشن ور هب ،ور دنتسه شا هدروخ مخز

دیاب طقف ، درکیم یگدیسر نا هب امتح هک دوب هدرک لوغشم ار شرکف روج دب زیچ کی اما

دنک. یلمع ار شرکف ات درکیم تصرف

اهناسنا اما دوب هتشاذگ ییازس هب ریثات شراتفر یور هک هدرک نیکرچ ار شلد ماقتنا و هنیک دیاش

دوش. رییغت راچد ات دشاب یلماع دیاب طقف و دنراد ار رییغت تیصاخ یطیارش ره رد

. داتفا قافتا راهب و یلعریما یارب هک دوب ییابیز لماع قشع

دش. یکاپ هب نیزم قشع اب ودره نیکرچ لد

. دنتفر رانک اه مغ

دش. گنرمک مه دوجو اب ناشیگدنز یاه ترسح

. دناسر رفص هب راهب ربارب رد ار شرورغ و مشخ همه نا یلعریما



درک. دنبیاپ ار یلعریما شینابرهم اب راهب

هک داش ردقنا یهاگ ! یریمب دهاوخ یم تلد هک خلت ردقنا یهاگ ، تسا بیشن و زارف رپ یگدنز

. یهدب یاج تکچوک شوغا رد ار ایند یراد تسود

دوب. هدیسر هجیتن کی وهب دوب هدرک رکف راهب

. دیشکیم ار نا ترسح شدوخ هکساهلا یزیچ

هانپ یب ای دراذگب نیمز هنسرگ رس هک دشابن یمدا ای کدوک ایند یاجک چیه رد تشاد تسود

. دشاب

. تفرگ ار شمیمصت تیاهن رد اما دوب لد ود

راهب دوخ ارهب عوضوم و دنک تلا خد دوبن رارق وا هک دنچره دوب، هتفگن مه یلعریما هب یتح

دوب. هدرپس

! تسرپرس یب ناکدوک فقو ، درکیم فقو ار ترامع

.... دنتشاد یمک دمارد و لوپ هک یناسک و اهنا شزوما یارب ینوناک مه دشیم یگدنز لحم مه

... دنمزاین دارفا یارب راک داجیا دوب هدیسر شنهذ هکهب یرگید زیچ

رخا دوش، ریگیپ ات دراپسب ناخ رهچونم لیکو ارهب اهنا تسناوت ویم تشادن هتشررس شدوخ

. دنشاب ناشناعونمه هب ندرک کمک یارب یتیعقوم بندلا هک دنتسه یناسک

دنچره هک یلیصحت همادا یتح ای دنکب شیاه هچب وریما فرص ار شتقو و شدوخ داد حیجرت

دوب. هتفرگ یصخرم ، رخا هام ینیگنس دوجو وحلااب داتفا یم قیوعت هب رابکی تقو

... تفرگ سامت ناخ رهچونم اب

...؟ دیئامرفب -هلب

. دیخرچ یمن شناهد رد فرح راهب

... متسه .... راهب ناخ... ... رهچونم تفگ:سالم... یتخس دادواب تروق ناهد با

. دنکیم بجعت ناخ رهچونم

...؟! هداتفا یقافتا ؟... هبوخ ریما ؟... هبوخ ...حتلا مرتخد -سالم...

. ددنخیم هدش، ریزارس شلد هکهب یبوخ سح وهب دشکیم تلا جخ مرتخد ظفل اب راهب

.. منزب فرح همان... تیصو ...موا... تباب ات مدش محازم ... شتسار ... میبوخ همه منونمم -

تفر... ورف رکف ورد درک مخا ناخ رهچونم

یچ...؟! هک -بخ



و امش روضح ورد منک تبحص نوتلیکو اب هرودقم هگا... مگب...هک... ... متساوخ ... شتسار -

وماالک ترامع نوا هب یزاین چیه نم هک نینودب ردقنیمه مگب...اما ماو هتساوخ ، نوشیا

!... نتسه باوخ یاج هی جاتحم هک دنتسه اه یلیخ یلو مرادن

. دنیشنیم ناخ رهچونم یاه بل یور یدنخبل رابنیا

دوب. یضار

.... تشاد شزرا ایند شیارب ، ندوب ریس ولد مشچ ردقنیمه و عیفش جاح هون

... مینکیم تبحص شدروم رد اجنوا میایم ... مرتخد هشاب -

!... تمحز هب نوتمتخادنا ادخ! ور وت دیشخبب -

!... ظفاحادخ -عفال

درک. عطق ار نفلت

دش. ریزارس شلد هب یشمارا

. دنکیم لوبق مه ریما ننئمطم هک دراذگب نایرج رد ار ریما ات دوب هدنام اهنت

*

اه میمصت نیرتهب هشیمه ...وت یدرک بوخ ، مموناخ یدرک بوخ : دیوگیم و دنزیم یمسبت ریما

!... هروج هی سک همه هساو اجو همه هک مرب تنوبرهم لد نوبرق ، یریگ یم

هچ سپ ! متخبشوخ نم ... همسب مراد ور وت هک نیمه تفگ: دزو یراب تلا جخ دنخبل راهب

... نشاب میهس یتخبشوخ نیا وت مه هیقب میرازب هک هبوخ

زا لوا وت نابرهم لوق تفگ:هب و دناشن شیاهاپ یور ار دزووا یرانک و راهب یاهوم ریما

مدا...! دعب یدشیم هتشرف هی دیاب همه



... دیدنخ یدوخن راهب

مشب...؟! وت قشاع متسنوتیمن هگید هک مدوب هتشرف نم -او...هگا

دنک... یم ورف راهب هدش هاتوک یاهوم یوت دیاو باالیم ریما تسد

... دنارذگیم رظن ارزا شتروص لک

ولج تابیز هاگن ملمع قاتا وت یتح ، منکیم رکف وت اجهب همه و هشیمه ارچ منود یمن راهب -

! مشکیم سفن ، مریگیم رناژی مبلق...!ابوت توق یدش ...وت همامشچ

. دنکیم شهاگن قشع زا رپ راهب

دوب. یشوخ زا ماالملا شبلق

... تخود شریما نامشچ ارهب شناراب هراتس نامشچ

. دراذگیم ریما نابل یور یا هسوب و دوشیم مخ دایز ناجیه زا

. ددنبیم مشچ مه ریما

. شدسوبیم رتمکحم و دنابسچیم ارهبوا شدوخ راهب

. دیاین راهب هب یراشف ات تسا بظاوم اما دهدیم شراشف ششوغا رد لماک ریما

. دادیمن راهب هب ندیشک سفن هزاجا و دیسوبیم رت نشخ و رتشیب ریما

. تشاد زاین راهب هب

دوب! هدش رتشیب ششطع

مکش و راهب طیارش اما درکیم ینیرفا هسامح مه اجنامه ، درکیمن ار راهب تاعارم رگا

. دادیمن یورشیپ هزاجا شگرزب

، دیچیپ شمکش رد هک یدرد واب هدروا مک سفن راهب ات درک شزاون ار راهب ردقنا و دیسوب

. دریگیم هلصاف

دش...؟ یچ تفگ: یمب یادص اب نارگن و درک راهب هاگن شرامخ یامشچ اب ریما

!... مراد درد ریما -خا...

دنک. مارا ار وا دنکیم یعس و دناباوخیم هپاناک یور شرانک ار راهب یمارا هب هدیسرت ریما

هک دوب هدما راشف راهب هب دندوب هقشاعم حلا ورد دوب هتسشن شیاهاپ یور هک یدایز تدم

. دنکیم دوجو زاربا تداسح اب شکدوک

ب هتخادنا هلصاف شنز واو نیب حاال زا هدماین ایند هچب نیا

دو.



دور. یم راهب مکش هب یا هرغ مشچ صرح اب

. دریگیم ار ریما تسد و دوشیم عمج شدوخ رد هدیسرت راهب

دوب. هدنام یلیخ زونه شنامیاز خیرات وات دیشکیم سفن تخس راهب

... دریگیم ار هنارت هرامش و هدز شیشوگ هب یگنچ هرهلد و سرت اب ریما

ورف یقیمع باوخ دوب،هب هدرک قیرزت شهب هک یمرس و شندرک هنیاعم و هنارت ندما اب

تفر...

ار یراشف نیرتکچوک و دشاب راهب عمج شساوح یرخا هام نیا هک داد حرش یلعریما یارب

. دنکن راهب لمحتم

دوب. هدیسرت و هدرک لوه لماک یانعم هب ریما

دوب. هتخادنا شناج یوت هچب نیا هک یسرت و نتساوخ هچب همه نیا اب دوب هدرک تنعل ار دوخ

مه راهب زا نتشذگ اعقاو اما دیشخب یمن ار شدوخ تقو چیه ، دیتفا یم راهب یارب یقافتا رگا

و یرانا یاه هنوگ نا یارب درمیم هک شندیشک تلا جخ نا اب اصوصخم دوب، تخس شیارب

.... دندوب صاخ شمعط هک ییابل

رد ار ووا دباوخ یم راهب رانک شدوخ ترش یت ندروارد واب هدرک ضیوعت ار راهب سابل

. دریگیم ششوغا

. دییوب قیمع و تشاک شیاهوم رب یا هسوب

. درکیم یهارمه ار وا شتیعضو رطاخ وهب دوب یمهم زور راهب یارب ادرف

اب شوهم هشیمه نتفر و هاگشیاسا یوت داریه ندش یرتسب ربخ ندینش اب هکنا اصوصخم

رهچونم ندش بوخ اوآ، ندید یارب شندوب قحم و رذا ندوبن دوب... هدرک شدوخ هک یدیدهت

دوب. لا حشوخ ، نیمیس شردام ندما هاتوک ناخ،

راهب ندما واب دوب هتخاس رگ ماقتنا کی وا اهزا یتخس مامت و دوب هدنارذگ ار یتخس یاهزور

. تسنادیم قشع هزجعم ار راهب نوچ دش، ناسا اه یتخس مامت

دوب! هدنادرگرب ور شیاه کمک واو زا دوب تقو یلیخ هک ییادخ فرط زا یا هزجعم

رکش دوب هداد هک ییاهزیچ مامت تباب ار ادخ و دنزیم یقیمع دنخبل شلد شمارا تعسو هب

. دنکیم

. دنکیم شزاون ار ونا دوریم راهب گرزب مکش یور شتسد

دور. یم باوخ هب راهب نت شوخ یوب و شمارا مکاب مک

یکمک ره هنیمز نیا وت منوتیم نم ... نیدرک یا هنادنسپادخ و کین راک اعقاو ، موناخ راهب -



... هشاب تحار نوتلا یخ نیمه یارب مدب... ماجنا نوتارب دیاوخب

... مرادن یا هتشر رس چیه نوچ ... منکیم راذگاو نوتدوخ وهب زیچ همه نم شتسار -

... مراد مهم یلیخ هسلج هکهی مرب نم نیدب هزاجا ...هگا منکیم ور تالمش مامت -نم

دوش... دنلب ات دنکیم کمک راهب هب یلعریما

... منکیم شهاوخ -

تفر... ودادو تسد یلعریما اب لیکو

هک تساهلا س تخرد و راد زا ورپ گرزب ترامع نیا ، تخادنا شرود ات رود هب یهاگن راهب

. دنیبب دوخ هب یدیدج یگدنز دوب رارق وحلا هدنام هکورتم

دوب. هدید ار ترامع مامت

درک. تیلا عف هنیمز ره ورد هدش لیدبت ازجم شخب دنچ هب تسناوت یم اجنا

درک. شسورع و هون هاگن ناخرهچونم

دوب. حلا شوخ یلعریما

دوب. رگشاخرپ و یبصع روطچ هک تشاد دای هب بوخ ، دشیم ردپ هک یلوا هعفد سکعرب

. تفرگیم داریا یزیچره وزا دادیم ریگ زیچ همه هب

ریغ و دوب تخس اهزور !نا ندروخ بورشم کیپ هب کیپ و ندیشک راگیس دوب هدش شراک

! لمحت لباق

. دزیم الس اهدرم ایاب دوب ینامهم ای شیگدنز مامت و دوب دنبوراب یب نز کی رذا

دوب. هتفر وسلا ریز شا هون تریغ

دوب. تقایل یب یدایز رذا اما دنزب فرح رذا هکاب دوب هتساوخ راب دنچ

دوبن. ندنام مدا رذا اما دنک عمج ار شیگدنز دناوتب ات درک راک همه یلعریما

. دورب هک تساوخن یلعریما اما دورب جراخ هب تشاد تسود مه شلوا زا

دنکن یراک رذا ات دوب بقارم و هدوب شرس رذا،باالی یرادراب تدم مامت و دنام شا هچب یاپ

. دورب نیب زا شا هچب هک

ارطالقداد. رذا اوآ، ندما ایند اب

عطاس نافوط زا لبق شمارا نا زا هک یمشخ دید،اما عقوم نا ار یلعریما نامشچ شمارا

دوب...! هدرک هچ یلعریما ، دیمهف هکنیا ات درکن کرد ار دشیم

. دوبن یسک راهب زج شینابرق هک هدیپس غورد یتح



. دنادرگرب یگدنز ارهب یلعریما هک دوب راهب نیا هک درک رکش ار ادخ

. دهدب هیده شریما سنج زا مه ،نا رسپ کی دوب رارق حاالمه

دوب. لا حشوخ

. تخادنا هناخ هب یهاگن

زا شنادنزرف ندیمهف و یعیفش جاح ندرم اب .اما تشادن دوجو ییاج ، اجنیا زا رت زبس رس بقال

دندش. رود مه زا همه ، هدرک فقو ار ترامع هکنیا

. دشیم هدنز رگید راب یعیفش جاح ومان دشیم اپرس هرابود اجنیا

. دنکیم یلعریما هاگن کشا زا رپ یاهمشچ ابراهب

. ددنخیم یلعریما

. دنکیم شهاگن قشع واب دریگیم ار شتسد

هیچ؟! هگید -

تقو چیه نم ؟!... ینودیم هدیم... مهب یبوخ سح ندوب اجنیا ملا... حشوخ یصاخ روج -هی

هی لوپ مه زاب ، مدیشک تمحز و مدرک راک هشیمه ... متشادن مدوخ صوصخم قاتا هی یتح

نم هب یعیفش جاح هک هتسرد ، اجنیا !...اما همدوخ ملا مگب و منک هراجا ات متشادن مه کقاتا

یلو...؟! هداد

زیچ همه نماالن یلو داد: همادا و تشاذگ ریما هنوگ یور ار شتسد دشو رتکیدزن ریما هب

یتخبشوخ نیا یوت مراد تسود و مایند مدا نیرت تخبشوخ ، نوماه هچب وتو دوجو ...اب مراد

هدیدزد ات داد تاجن ورتخد هی نوج هشب دیاش راک نیا اب ریما ینودیم ... نشاب میهس مه نارگید

هی هنوتیم ، هنکن یشورفدوخ ، هشاب هتشاد هانپ رس ،هی هریگن رارق زواجت دروم هکنیا هشن،ای

ملا! حشوخ هنک... یریگولج اه هعجاف یلیخ زا هنوتیم اجنیا ریما ... هشاب هتشاد دمارد و راک

.. ینکب ینوت یمن ور مشرکف هک ملا حشوخ ردقنوا

. دنکیم شزاون ار ششلا یور و دوشیم شهام لثم تروص هریخ هدنخ اب ریما

تقوچیه ریما دوبن مه رگا اما دوب. هداتفا اهناسنا نایم قحان هب هک دوب هتشرف کی رتخد نیا

. دیمهف یمن ار ندوب وابوا یگدنز شوخ معط

دنز. یم هسوب ار شرس و دشکیم شوغا رد ار راهب

. دشاب نادنمزاین هاگهانپ یزیچره زا رتشیب تسناوتیم اجنیا ، تفگیم تسرد راهب

درک. اهمدا نامه یارب دمارد بسک ابنا دشیم



ناخرهچونم و هداد ار تاداهنشیپ نیا راهب هک هدش رکف عوضوم نیا یور هتقو یلیخ دوب مولعم

دوش. یگدیسر راهب تامادقا و فرح اتهب دوب هدرپس ار شلیکو مههب

. دراشفیم ار راهب گنت

یم شنت و هدیرپ اج زا ییادص اب یناهگان یلیخ هک هتشاذگ ریما هنیس یور رس شمارا اب راهب

. دزرل

!... مدیمن ور هزاجا نیا هرب...نم نیدب یناجم و تفم ترامع نیا مرازب تسین رارق -

. دنکیم زانهب هاگن تهب اب راهب

...؟! درکیم هچ اجنا وا

...؟! تسناد یم اجک زا

.... دروا یمن رد رس ال صا

درک. شهاگن مشخ اب ریما

هتیرفع نا فده دنادب ات دوب رتروبص و مارا اما تشادن وا زا یمک تسد مه ناخرهچونم

...؟! تسیچ

دوب، صخشم شتاکرح حاالتو زا یبوخ هب هک هتفشا ینورد اما هتسارا یعضو ورس اب زانهب

دور. یم راهب و ریما تمس

... نینک بحاصت و نیا مرازب تسین رارق هنم... ملا اجنیا -

تفر. ولج تینابصع اب یلعریما

دوب. رازیب نز نیا زا

سب... و هراهب ملا اهنت اجنیا نوچ شابن رش ،بندلا یدوب هک ینوتسربق نومه -ورب

. دنکیم راهب دعب ریما هاگن صرح اب زانهب

... مراد جایتحا شلوپ و اجنیا هب نم هک نیمهفب نینک یعس سپ هنم! ملا اجنیا -

. درکیم هاگن هنافاکشوم و تکاس ناخ رهچونم

. دروایب راشف دوخ هب دهاوخب هک ردقنا هن اما دوب هتخیر مهب راهب

!... دوبن زیچ چیه وا یارب زانهب

دوش. الم کمه هکابوا تشادن ار نا شزرا یتح



دوب. هدربن ییوب چیه ندوب ناسنا زا زانهب

دوب. هدناشک یتخبدب ماک ارهب وا شندوب بلط تصرف

دوبن. یزوسلد القی نوچ دنازوس یمن لد شیارب

دیدن... ارمه شرس تشپ رگید و تفر درک، ریما هک یدروخرب اب نوچ دوب رتهب گنشوه اما

!.. تسرپ لوپ و دوب دیلپ زانهب

دوب... هدیشک هک ییاه یتخس نا مامت هب دیزرا یم شریما نتشاد اما دشکیم یها

دوب... شربص باوج ریما

و هدوبن نادردق اما دریگب ار شتسد و دسرب یسک تشاد جایتحا هک یکولفم دوجوم اما زانهب

... تسین

.. تفرگ ار ریما تسد راهب

...؟! میرب ریما -

دش. هریخ شهب یصاخ سح چیه نودب و تشگرب زانهب بناج هب توافت یب مه دعب

دوب. ندیکرت ضرعم رد زانهب

. تشادن ار تراقح زا رپ یاه هاگن و یهجوت یب مه نا لمحت

یدب...! نم هب ور هنوخ نیا دیاب -وت

رد ... مرتحم موناخ هرادن دوجو امش نمو یارب یدیاب چیه : دیوگیم تراسج و دنخزوپ اب راهب

!... هشاب هتشادن شهب یطبر ال صا هکنیا هن هشاب شقح هک هریم یزیچ بندلا هب مدا نمض

هعفد همدای ؟! یدوبن نوبز لبلب ردقنیا درک:بقال راهب هاگن تراقح ،اب دیدنخ صرح زا زانهب

!... یدیزرلیم دیب نیع یتشاد تمدید هک لوا

... تفرگ رگ یا هظحل راهب

ار شولج راهب هک دنزب فرح ات تشادرب ولج یمدق زانهب دح زا شیب ییوررپ زا ینابصع ریما

... دریگیم

تفگ: درسنوخ یرهاظ اما هتخیر مهب ابحیلا راهب

... هرادن ور ندش تحاران شزرا مدا نیا ناج ریما -

هدلب رتشیب نوا ... یدرپس ناخرهچونم لیکو هکهب مه ور اهراک ... افطل میرب ، متسخ یلیخ منم

هنک... یگدیسر اهراک هب



... ینودب ور تدح هرتهب نوج رتخد : دیوگیم هک هتشادرب ولج یمدق و دنکیم تشم تسد زانهب

... دنکیم رپس هنیس ریما

تدوخ مشچ وت شدود هک نزن هسرپ ام رس مهباالی روخش ال ثم و یرب اجنیا زا هرتهب -

.... هریم

... دنکیم دوجو زاربا ناخرهچونم رابنیا

...؟! یایب افرط نیا دوبن رارق -

درک... شهاگن هنیک واب تشگرب ناخرهچونم فرط اپهب یور زانهب

دش؟! یچ هعفد !هی نیدوبن بوخ هک تا وهون امش ... نیدش عمج مه رود یگداوناخ هبوخ -

. دنکیم شفرح همیمض مه یکمشچ

!... یتفرگن یدج ور مرادشه هک هینعم نیا هب اجنیا وت ندموا اما تسین طوبرم وت -هب

!... مرذگب مقح زا یکره فرح هب تسین رارق : دیدنخ اوغا اب زانهب

دش... رتکیدزن ناخرهچونم

!... یدرک هابتشا و یتفرگ مک تسد -

... دوشیم هتفشا زانهب

!... نینزب فرح روجنیا نم اب نیرادن قح اهامش -

دز... فرح روطنیا تاهاب هک یاوخیم تدوخ وت عقاو -رد

!.. مرایم رد نوتگنچ وزا ترامع نیا نم -اما

ینک...؟! رکف عوضوم نیا هب نادنز یوت ینوتب دیاش -

. دربیم شتام زانهب

... روطنیمه مه راهب

... تشادن زانهب زا یشوخ لد نوچ ... تخانشیم یدایز ار ناخرهچونم ریما اما

. دنکیم در ار هتکس سیلپ دارفا ندیود یادص اب



. تسا هار رخا اجنیا دیمهف اما دوشیم رود یمدق

دما. هک دوب هدرک هابتشا

دوب. هدروخ یزاب یگداس نیمه هب

. دنزیم لز ناخرهچونم هب ترفن اب

... دنکیم موز راهب گرزب مکش یور رخا ورد دنارذگ رظن ارزا راهب وریما

.... یدوب هک ینوتسربق نومه یدرگرب و ینک میلست و تدوخ هرتهب ههار رخا اجنیا -

وت وهب مرهز شرخا ممریمب نم ! یدرک ،دب یکریپ یدرک دز:دب هرعن دایرف و داد اب زانهب

ساالیر...! ناخرهچونم مزیریم

دور... یم رت بقع و هدیشک یغیج زانهب هک تفر زانهب تمس یسیلپ

. دنکیم هاگن شتاکرح هبواو بجعت اب راهب

دوب... هناوید کی اعطق نز نیا

ولج ینز سیلپ رخا رد هک دناشک یم راهب تمس ار شدوخ دمع زا زانهب و دوریم رتولج سیلپ

. دریگیم ار زانهب تسد و هدما

.... دشکیم غیج و دنکیم قتال زانهب

.... تسا یدایز ، سیلپ موناخ روز اما دشکیم بقع ار دوخ

... یتشاذگن یقاب یا هگید هار نوچ ، زانهب ینک میلست و تدوخ هرتهب -

هدرک اهر ار شتسد سیلپ یهجوت یب اب رخا رد هک دوبن رادرب تسد ،اما زانهب و دیوگیم ریما

ار راهب و هتشادرب زیخ نانچ و هدرک هدافتسا یلعریما یساوح یب زا هک دور یم راهب تمس و

رد نامزمه یدرد و دروخیم نیمز هب تشپ زا یتخس هب دیشک هک یغیجاب راهب هک دهد یم له

.... دریگیم شلد و رمک

دنک. هیرگ تشاد تسود

دوب. شراهب نارگن لد

دنک. مارآ ار شدوخ یمک دیاش ات تسب مشچ و درک ورف شیاهوم لخاد ار شتسد یگف زاکال

ودمآ،دوب. تفر رد ار سنلا ضرع و لوط رارق یب

. دشخبب ارهبوا شراهب ات درک یم همزمز ار ادخ مان بترم

تف. یمن شدای دوب،زا هدش ناور راهب یاهاپ نایم هک یا هبانوخ و نداتفا هنحص هظحل کی

دوب. هدمآ شرس بالهب نیا مود راب یارب

. دتفیب شیارب یقافتا هدرکان ییادخ هک دوب نآ شسرت همه



. دورب لخاد دوب، هتشاذگن هنارت

. دروآ یم شرد یاپ زا تشاد یربخ یب

. دوشیم رت گنت مه شسفن ، درذگیم هچره درکیم ساسحا

دوب...؟! هدش هدنک رس غرم دننام نینچ ونیا دوب دنب راهب سفن هب شسفن یک زا

درک. زاب ار شنهاریپ همکد ود هک دوب دوهشم ماکال یگفخ سح

یلو... دننزب رس اج دنچ هب ینومسیس دیرخ یارب زور نآ دوب رارق

. درکیمن هیرگ اما تخوس یم شیاه مشچ

دوب. هدرک نارگن ار ناخ رهچونم شیاه مشچ نوخ یایرد

دوب. هدننک نارگن ، دروخ یم ورف ارهک یمشخ و شتوکس ال صا

. دندوب هدمآ مه سابعریما و نیمیس

! راهب زج تشادن شفارطا هب یهجوت چیه یلعریما

. ددرگرب شناج هب شمارآ ات تساوخ یم ار راهب

دوبن. مه ییاوه ، راهب نودب راگنا

. درکیم شرسپ هاگن توکس رد نیمیس

حا نیا هک دید یم توافت ویب رورغم ردقنآ ار ریما هشیمه ، تشادن رواب ار شیگتفشآ همه نیا

دوب. نهذ زا رود الشت

. تسشن شرسپ رانک سابع ریما

داد. راشف یکدنا و هتشاذگ شرسپ هناش یور یتسد

. تشگرب شردپ تمس ریما

دز. هربنچ شیولگ رد ضغب

درک:اباب...! همزمز ار شمان و درک شهاگن هانپ یب

تفر. ورف سابعریما شوغآ رد

هک یندش مارآ هچ اما دنک مارآ ار دوخ ات دیشک یقیمع یاه سفن و تشاذگ شردپ هناش یور رس

. داتفا و دروخ رس شمشچ زا کشا یا هرطق رخآ رد

مهاب ترسپ مه شدوخ مه هک مدیم لوق تهب ! هیوق راهب ؟ مرسپ هیچ هساو یرارق یب همه -نیا

نک... لکوت ادخ وهب شاب راددوخ یمک مه وت اما نایب! نوریب رد نیا زا

...؟ هتفیب یقافتا -هگا

!... هشیمن یچیه ! ریما هشیمن یچیه -



رجنخ تشپ زا یکی ؟ هتفیم یقافتا هی مشاب هتشاد شمارآ و مربب تذل میگدنز زا مکی مایم ات -ارچ

دیاب نم ! مشکب و شروج دیاب نم هدب...؟! دیاب راهب و ناوات نیا همه ارچ !... هریم و هنزیم

! هشاب هدنز مرسپ ...اباب هتخس راهب نودب ...اباب دنودرگرب میگدنز نموهب هک یراهب هن مدب صاقت

!... داوخیم ور نوشود ره ملد

دش شیر شلد و دنکیم شرسپ هاگن رثاتم سابعریما

. دریگیم کمک شزا دنکو یم ادص راب دنچ ار ادخ مان

. درادن یمک تسد مه ناخرهچونم

! دروایب ناتسرامیب دزاتهب بلابلا شنز یارب روطچ شا هون ودید دوب دهاش

دوب. هدرک شا هکت هکت یلعریما ، دندوب هتفرگن ار زانهب اه سیلپ رگا دید

هداتفا ریگ کانتشحو کیفارت یوت هک ینامز دوب، ششوگ یوت زونه شیاه هرعن و ندز هجض

هب نتفر واب دنک زاب هار ات دوب هتسناوت یتخس اب ودعب دوب هدش اه هناوید دننام مه ریما و دندوب

... دسرب شدوخ ناتسرامیب ،هب یعرف یاه نابایخ

دوب. یگدنز و گرم نایم یخزرب ناشیارب زورما

دش. زاب لمع قاتا رد

تفر... هنارت تمس هلصاف بال ریما

هدش؟! -یچ

درک. شهاگن یتحاران اب هنارت

دوش. حور ضبق دوب هدنام مک ریما

...؟! ددرگرب یگدنز هب دوب دهاوخن رداق زگره وا داتفا یم راهب یارب یقافتا رگا

تفگ: شیعس مامت اب اما دنزب یفرح هک دیخرچ یمن شناهد ورد دوب هدش نیگنس شنابز

مرس...هدش؟! هب یکاخ وگب...هچ...

. تشاذگ ریما یوزاب یور و دروآ ارباال شتسد دیدرت اب هنارت

هک... مگب هک...دیاب مگب دیاب ریما -

. داتفا یم سپ تشاد هک دوب هدیسرت ردقنا ریما

...؟! مینوسرت یم یراد ... نکب نوج هنارت -

تراک دعب هب نیا هک...زا مگب دیاب تفگ: ریما یاهمشچ هب هریخ و تروق ار شناهد با هنارت

یدب...! ترسپ نزو هب رتشیب و تساوح دیاب و هدمورد



یدنخبل و هنارت هلمج ندیمهف اب اما دنزب یفرح تساوخ درک، شهاگن بجعتم و درک لفق ریما

هدیشخب شهب یا هرابود ناج و هدرک فطل شقح رد مه زاب ادخ دیمهف دوب، شنابل یور هک

. تسا

یروعشیب یلیخ تفگ: و دیشک شوغآ رد ار هنارت ینآ دزوهب تروص یانهپ هب یدنخبل

!... هنارت

***

دش... راهب هریخ و دناشن شتروص یور ینابرهم دنخبل

. دشاب سملاوسالتم شراهب ات دروخ صرح ردقچ

. دروآ تسد هب رگید راب ار شراهب ادخ، کمک هتبلا و دازهب و هنارت یاه همهتالش اب زور نآ

!... نادردق و دوب شراذگرکش

دنک. قرف مه نایفارطا تاهجوت دشات ثعاب قافتا نآ

دش. مهم همه یارب راهب

دوب. هدش رتمرگ شدروخرب نیمیس

هریخ دوخ هب همه ار اه مشچ هک دیرخ راهب یارب ار یشزرااب طالی سیورس ناخرهچونم

دوب. هدرک

. تشادن ناخرهچونم زا یمک تسد مه سابع ریما

! رسپ مه نآ یرسپ هون

ارجا نارگید ات دهد روتسد تسناوت یم یتح و هدش اه ساالیر نادناخ زا ییزج رگید راهب

دننک.

لو رگید درکیم ندروخ ریش هب عورش یتقو نوچ دوب، یندید اعقاو شکرسپ هب راهب نداد ریش

دوب. حملا نآ ندرک

دوب. هدرب ثرا هب شدوخ ارزا شندوب ومکش شرسپ

دوب. قاتشم مه هکوا راهب تیاضر اب هتبلا تشاذگ ماسرآ ار شرسپ مسا

تشرد شنامشچ ، دزیم ماسرآ هک یقن اب هرابود و داتفا یم مه یور مئاد راهب رامخ نامشچ

یمدش.



. دریگ یم شوغآ رد تشپ ارزا ووا دشکیم زارد راهب رانک

... تشاذگ شندرگ نایم یا هسوب

... دتفیب هیرگ هب دوب هدنام مک راهب

دایم... مباوخ هخآ ، هدنومن مساو ینوج هگید ! شربب ایب ادخ ور وت ریما -

... باوخب تخت مه وت شمربیم دعب هروخب رازب ، مزیزع هشاب ...! شیه -

دش... ناشا هدنخ ثعاب دوب هتخادنا هار هب ماسرآ ارهک یچولم و چلم

؟! هروخیم هراد نم مهس زا روطچ ور هتخوسردپ -نیبب

... دیدنخ هتسخ راهب

! ینکیمن ناربج المه صا هک تارب مریمب -

...؟! منکیم هچب هرذ هی میدقت یتسدود همدوخ هکملا ور یزیچ یدرک رکف -هن

نومارب شیاسآ بش وهی هرایمرد ور ووت نم ردپ هراد هچب هرذ هی نیمه عفال -حاالهک

!... هتشاذن

!... منکیم اجتالیف ،هی هبوخ نم باتک باسح شضوع ، هرادن لا -کشا

دنک. یم شهاگن صرح رپ راهب

... مریمب هکاالهن مباوخب تعاسود هی رازب وربب، تچب وشاپ ریما ییورپ یلیخ -

هب درک عورش و تشاذگ راهب بل یور وبل دیشک ارباال شدوخ و درک ییولگ وت هدنخ ریما

... شندیسوب

دش. ادج هدروخ دضحلا ریما هک دز یقن هرابود ماسرآ

داد... ریما تسد دادوهب یناکت و هدرک لغب ار ماسرا ، تشادن ریما زا یمک تسد هک مه راهب

شرازب دعب دز وهک شقورآ هک هشاب تساوح ...طقف مرادن ان هگید !نم شریگب مشب، تادف -ایب

... هراوهگ وت

یچ...؟! هگید -

سالیتم...! یچیه هگید -



درب.... شباوخ و دیشکن هیناث هب مدعب

.... دیسوب ار راهب یناشیپ دزو دنخبل ریما

***

رتنیا سیلپ لیوحت ار وا دوب هدروآ راب هب هک کالین یهدب رادقم هب هجوت دشواب موکحم زانهب

... دنداد لپ

... دنتسین ینیب شیپ لباق اه مدآ اما دشاب تخبشوخ تسناوت یم مه زانهب دیاش

دوب، نآ هتسبلد زانهب هک دوب یویند رهاوظ اه نآ زا یکی هک دراد یدایز یاه یزاب یگدنز

!.... تساهمدآ همه مهس یتخبشوخ هنرگو

دش. هتشادرب مه زانهب موش هیاس

ودسملا حلا،ره اما دنداتفا رطخ هب شنینج و دوخ ، شنداتفا و سردوز نامیاز اب هچرگ راهب

. دندوب وسالتم

یهاوخرذع وا زا راب نیدنچ یتح هک دندش تحاران ردقنا عوضوم ندیمهف مهاب هنارت و دازهب

. دندرک

. دیبوک یم هنیس هب تشم و درکیم نیرفن نابرهم

. تشاد شزرا یلیخ ردام یب راهب یارب شیاه تیامح

... درکیم تولخ ماسرآ اب یتاعاس دزو یم رس یهاگ ناخرهچونم

کی !نیا دندوب یلسع ، شیاه مشچ هک توافت نیا اب دوب هدش دلوتم رگید راب یلعریما هک راگنا

دوب. هدش رتابیز ماسرآ شضوع ورد دوب هتفر شردام هب ملق

رظن وهب درکیم تداسح مه اوآ عقاوم یضعب هک دوب ماسرآ یوس و تمس هب تاهجوت همه

. تشاد قح ماکال راهب

ار اهنآ ، ماسرآ دعب تشاذگ ار اوآ مارتحا دیاب ادتبا رد هک عوضوم نیا زا یدنت دروخرب اب راهب

. دروآ ناشدوخ هب

... ماسرآ ات دوب اوآ هب شهجوت نیرتشیب راهب

همه نآ اب شدوخ دوش؛ هدروخرس ای دنک یتیاکش و هلگ دش، گرزب اوآ هک اهدعب تساوخیمن

... دشاب هتشاد مک یزیچ اوآ تشادن تسود یلو دوب هدش گرزب هدقع و دوبمک



اب اما دنک خالاررپ نآ هجوت بلج اب تساوخ یم هک اهنت ردقنامه دید، یم دوخ دننام ار اوآ

دش. یم رپ خالابوا نآ شیگدنز رد راهب ندوب

دندوب ینیب شیپ لباق شیاهراتفر ، تخانش یم ار شیاه هتساوخ دنک، اضرا ار اوآ دوب دلب راهب

. دوبن یتخس نادنچ راک راهب یارب اهنآ ندز سدح و

. دریگب هدهع ارهب اوآ یراتفر و یتیبرت روما هک دشاب گنررپ ردقنآ دوب هتسناوت راهب

رد اما دربب نیب زا یتمسق ارات دوب باب ساالیر نادناخ رد هک یندوب توافت ویب بذاک رورغ

دش. یم جراخ راهب هدهع زا هک داد یم ناشن ار دوخ روجدب عقاوم یضعب

. تشادن شیاه هچب و راهب زج یا هغدغد رگید یلع ریما

یم خر مک یلیخ مه نا یعقاوم رد زج دندوب هدش مامت اه سوباک ونآ دوب هدش بوخ شراهب

داد.

. دربیم تذل نآ زا هک یتخبشوخ جوا رد شیگدنز و دوب شدارم قفو رب عاضوا

وقبلا شندش راد رتخد نتفگ اب مئاد و تخانش یمن زااپ رس دازهب و دوب هدش هلماح مه هنارت

. دشیم یلعریما و شدوخ یظفل یریگرد ثعاب ماسرآ هب شمولعمان رتخد ندرک

دوب... بوخ

دوب. ناشقح شوخ یاهزور نیا اه، یتخس همه نا زا دعب

. تشاد شزرا ایند ایند ناشیاه لد بوخ ،حلا ناشنابل یور دنخبل

. تسا باوخ هک دوب تحار مه اوآ تباب زا شلا ویخ دناباوخ یم ار ماسرآ ، راهب

هدش ور هب ور ریما مخت و مخا هکاب دوب هتخیر نوریب و هدرک عمج ار بورشم یاه هشیش مامت

دنک... مک اما هکهن کرت ار شراگیس یتح دش ثعاب درک هکهباپ یلا جنج وراج اب راهب اما دوب

یهاگ و دوب عیطم و مار یهاگ دهد، جرخ هب تسایس ات دوب هتفرگ ودای دوب هدش گرزب راهب

دوب. هدش ریما بجعت ثعاب هک دش یم نشخ یربب هدام دننام مه

!!!... دیدنسپ یم رتشیب ار رت نشخ راهب ، ریما اما

. تساوخیم تنطیش شلد

دوب. لا بتوف ندید حلا رد ریما

. دنداد یمن تسد ارزا لا بتوف یطیارش ره تحت اهدرم



هک دنک یم عناق ار دوخ اما دروخ یم شقوذ وت شمکش ندید هکاب هدیشوپ ییابیز باوخ سابل

دهاوخ یم هک نیمه ! دنادرگرب لوا ارهبحتلا شمکش ات تسین هک شدوخ تسد و هدوب هلماح

و هدش تمسق نآ یخلا یب ، دهدب ریما و دوخ هب ،حاالهیحیلا نتشادن هطبار هام دنچ زا دعب

دور. یم نییاپ وهب دنکیم مالیمی شیارا و هدز هناش ار شهاتوک یاهوم

دنک. یم راهب هاگن و ددرگیم رب هدز کوش ریما هک تخادنا ریما ندرگ رود تسد

دهد. یم تروق ار شناهد وبا دنکیم هاگن ار شیاپ اترس

دور. یم شدای لا بتوف لک هب

شیاپ یور ار ووا هتفرگ ار راهب تسد و دنک یمن لطعم هک دوب راهب یوب نتو صیرح ردقنآ

. دناشن یم

... دنارذگ یم رظن ارزا راهب نادنخ تروص لک

!... ینوت یم مه رت مورا ناجریما -

ینک...؟! کرد ینوتب منکن رکف و متخوس شترسح وت هام راهچ هش، یمن ال صا راهب نوج -

متشاذگن دمع زا هک راگنا مدنوم شترسح وت هگیم ینونچ تفگ: و درک کزان یمشچ تشپ راهب

دوب! هام راهچ شمه ؟ هشاب هتشاد هطبار

ینک...! کرد و درم هی ساسحا ات یشاب درم دیاب ! مگیم یچ نم ینود یم هچ الوت صا -هرآ،

درک. شهاگن بجعت اب راهب

و هدش مدق شیپ دوخ ناشیاه فرح نداد همتاخ یارب هک هدرک لمحت ار یدایز راشف هکنآ لثم

. دراک یم شنابل یور ار هسوب نیلوا

و دناباوخ یم لبم یور ار ووا هداد فک زا رایتخا ریما هک دنز یم یهاتوک هسوب هبترم ود

ات دنک یم راهب نابل رهم ار شیاه هسوب شمارآ مکلا ورد دنز یم همیخ راهب یور مه شدوخ

رد هریخ ، دزیم سفن سفن هکیلا ح ورد هدیشک بقع ار شرس و هدروآ مک سفن هک ییاج

و نم رانک رد تروضح رطاخ هب اما منک رکشت تزا روطچ منود یمن : دیوگ یم شنامشچ

یدایز یاه یدب هکنیا ...اب راهب منونمم تزا ، یداد مدرس یگدنز هب هک یمرگ و نوماه هچب

ویب منونمم تزا ... یدنودرگرب یگدنز وهب نم تینوبرهم و یکاپ وتاب اما مدرک تقح رد

!!!... متقشاع و مراد تسود تیاهن

ار شتسد ، تسه یفرح نایب زا رصاق شنابز هک یتقو و دوشیم عمج راهب نامشچ یوت کشا

فرح باوج دز، شبل هب هک یمکحم هسوب واب دنز یم هقلح ریما ندرگ رود و هدروا باال

دهد. یم ار ریما یاه



! نیریش یهاگ و خلت یهاگ دوب، نیمه یگدنز »

مهاب ار شمارآ و درک نیریش اهار یخلت ناوت یم کش یب ، دشاب نتشاد تسود و قشع رگا

دوب...» اریذپ ولد ناج
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