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درد ن اتسآ : نامر مسا

یعامتجا _ هناقشاع : هنوگ

دلج ود ره عوضوم دراد، مود دلج یت یصخش دعب زا .(اهنت دراد مود: دلج

(. دشاب می توافتم ال ماک

هدروخن ربمت یاه همان درد: ناتسآ نا مر هب طوبرم هاتوک ناتساد

. نامر رخآ رد تسویپ

داصامس : هدنسیون

۹۷.۵.۱۰: عورش

رد شیاه ینیریش اهو یخلت هک یرت خد یگدادلد ی هصق دروم :رد عوضوم

. خرهاش آانو توافتم و بان یاه هناقشاع ...اب تسا هدش هدیچ یپ رهش

@ist_roman: یمارگلت لا ناک رد هدش دیلوت

: هجوت
ی هتشون باال تاص خشم هب ناگیار ال ماک تروص هب لوص حم و باتک نیا

تروص هب اهنت @ist_roman یمارگلت لا ناک رد هدش دیلوت و داصامس

هداد رارق اه هدنناوخ اهو نمجنا رایتخا ورد هدش هتخاس و یحارط pdf

ت. سا هدش

لا ناک ارهب بتا رم تشو وورن یرادربه کال هنوگ ره ندید تروص رد افطل

. دیهدب ist_roman@طاالع یمارگلت
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اصد امس : رکشت اب

درد ناتسآ

یادص .رداب دروآ رد ادص ارهب ناش نوفیآ دشو ناش تسب نب هچوک دراو

هاگن ، دیچیپ مه رد شردام یطایتحا یب زا شیاهوربا دش. زاب کیت زیر

هب هعنقم و دوب مرگ اوه دش. ناشطایح دراو و تخادنا شنیشام هب یرخآ

دوب. هلصوح مک ادیدش و هدیبسچ شتروص یاه هرانک

شا ینیب ریز غرم ولچ یوب ندیچیپ اب اما دش هناخ دراو تخرک و هتسخ

یور یاه هملباق هب نپا زا ندنارپ زا دعب ار شهاگن و تفرگ یا هرابود ناج

: تفگ یباداش و دنلب یادص واب تخود زاگ قاجا

-سالم.

. دینش باالیی قاتا ارزا شردام یادص

! مرتخد -سالم

دز: بل ضرتعم و تشاذگ یدورو رد رانک ار شفیک و هسیک

زیمت غارس یتفر ، تدوجو وت هتسشن درد نوا اب هدرک لگ تساوسو -زاب

! یراک

. هناخ لک رد دش شخپ شردام هدنخ یادص

قاتا میدموا نوا داهنشیپ اب هدموا اراس ومع ،نز زیرب نوبز مک رتخد -

! تشاداد
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ارچ هک درک رکف دوخ واب درک یدنیاشوخان مخا ، شیومع نز مسا ندینش اب

... هدوب هدشن رد یولج یاه شفک هجوتم

درک. فاص ییولگ

! یدموا شوخ ومع، -سالمنز

شیومع نز اب یسوب ور زا دعب و دیهج شزابرس ردارب قاتا هب یقرق لثم و

ار شیاه تسد ات دمآ نییاپ شردام یابیز هنوگ هب یا هسوب نتشاک و

ییاریذپ یرد هریگتسد شخرچ یادص دشاب هک ییوشور دراو ، دیوشب

. دیواک ار ییاریذپ و درک مخ ار شندب واکجنک

مکحم اپردار تشپ وااب طسوت ندش هدید لبق و درک یمخا یلع ندید اب

یلع هب رادبآ یاه شحف لد ورد تخادنا یهاگن دوخ هب هنییآ ورد تسب

هک دید ار ووا دمآ نوریب شیاه تسد ندرک کشخ و نتسش زا دعب داد.

واب دوب هتشاذگ ناش هناخ یبوچ لبم هتسد یور ار شسیخ یاه تسد

دنک. یم هاگن ار شیاپ رسات یشدنچ دنخبل

. هساوسو نامام رادرب رو تاتسد -

یم اوه اررد شسیخ ناتسد هک دشوردحیلا دنلب یشدنچ دنخبل اب یلع

. تفر شفرط هب دنتسشن یم ییاج رد مادک ره بآ تارطق و دیناکت

! رادید قاتشم ، مزیزع یومع رتخد -سالم

دز: رشت تنوشخ اب لبق رتزا یبصع انآ

! رادرب مرس زا تسد -

: تفگ دنخزوپ دزواب ندینشن ارهب دوخ یلع

هیچ! میراگتساوخ باوج -
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دوب. رت دنلب وا زا رتم یتن اس جنپ لقادح ، تخادنا وا زاباالهب یهاگن انآ

: تفگ مارآ

. یدنوخ روک ، یربب یا هدافتسا نم زا ینوت یمن هک! متفگ تهب -

یوزاب رود مکحم ار شراد من هجنپ و دوبر ار ناش نیبام هلصاف یلع

داد. راشف مکحم و درک هقلح انآ یناوختسا

یچ! هک هرخ -بال

: دیرغ مارآ و تسب درد ارزا شیاه مشچ انآ

نک! ملو -

وا وزا هداد رارق باطخ دروم ار انآ هک موناخ میرم یادص ندینش اب یلع

رت بقع و درک اهر ار وا یوزاب دنک، شوماخ ار زاگ قاجا ریز دوب هتساوخ

، دسرب شفده اتهب درک یم ار تیعقوم ره زا هدافتسا تیاهن نوچ و تفر

ی هناخ هاتوک و ضیرع یا هلپ تشه هلپ هار یولج و درب ارباالرت شیادص

: تفگ تحاران اما دنلب یادص دزواب یدنخزوپ و داتسیا شموحرم یومع

ارچ مهب! ید یم در باوج ارچ ! ینک یم راتفر روط نیا ماهاب ارچ -انآ...

مهب! ینک یم نیهوت

صرح اررپ شسفن و درک هاگن یلع یناطیش هرهچ هب دوبک تروص اب انآ

دوخ تروص یولج راو دیدهت ار شا هراشا تشگنا هک وردحیلا داد نوریب

شیومع ونز ردام دروخ ناکت شیاه بل دشوات شا کیدزن داد، یم ناکت

ار شتسد دید... راوید یور گرزب و کچوک یاهولبات رانک هلپ ارباالیهار

وهب دوب هار رد یا هرابود باصعا گنج درک؛ یفوپ و تشاذگ شتروص یور

درک. یم شسح یبوخ

لگ یور شهاگن هک انآ هب ظیغ واب داتسیا اه نآ طسو شردام دعب یمک
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: دیپوت دوب، شیاپ ریز قیلا زیر یاه

اه هتشذگ ما ما،وت یضار نم راد، هگن وتمارتحا ، رتخد نورپب کتفج -مک

. شهب هدب ور هلب باوج نک، شومارف ور

یادص راب نیا هک دیناکت ار شرس یراب دنچ و تسب مکحم ار شیاه مشچ

داد. رازآ ار وا شیومع نز

هک... هش یم ادیپ هنومز و رود نیا وت یک ، نوزچب ونم رسپ ناج!مک -انآ

. دیوگن ار شفرح هیقب دشات ثعاب انآ روخلد و دنت هاگن

دز گنچ ار شفیک ، یدورو رد تمس درک دنت اپ یلع هب یا هنت ندز زا دعب انآ

رد، یادص هکاب دیشوپ یم ار شدیفس یاه یناتک ، تفر نوریب هناخ وزا

. شردام هرهچ هب داد رُس ششفک یاه دنب ارزا شهاگن

: تفگ مارآ دشو شکیدزن و تسب ردار موناخ میرم

ادخ ، یدرک مخی یور گنس ، هیراتفر زرط هچ نیا نک، یزیر وربآ -مک

هللاهب... اش ،نا دیسامن تهب نم روز هنک، تبدا شدوخ

. دیکچ شیاه مشچ زا دشوبآ ضغب رپ

ور تنیرفن و لعن ! ماهاب هنک راک یچ داوخ یم هگید ادخ یچ! هللا اش -نا

هن. ور نم فرح یراد رواب ور نوا فرح هک دایش یلع نوا رس زیرب

نیبام و تفرگ ار شتسد شرتخد حلا ندش هتفرگ زا تحاران و نامیشپ

. درشف شتسد ود

! هموزرآ تیتخبشوخ -

دز: داد و درک تشم و تخاس دازآ ار شتسد تدش هب انآ
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کی دیاب ... همولعم کالش نوا فرح اب تافرح ندش یکی !زا میتخبشوخ -

. ثحب نیا هش مومت ییاج

هب شراد نیگن و دنلب نماد یور زا راب دنچ ار شیاه تسد موناخ یرمم

. تخود انآ ارهب شزیت یا هوهق هاگن دزو شیاهاپ

حالتل ور مریش هنرگو ینک جاودزا شاهاب دیاب ، نییاپ رایب وتادص -ِا...ِا...

منک. نیم

اراب شتروص هظحل رد کشا تارطق . دیخرچ شردام هب تشپ هناروابان

. دیدرون رد لبق رتیزا شیب تدش

! یتحار روج -ره

دش. شنیشام راوس و جراخ هناخ زا تعرس وهب تفگ ار شفرح

ار هرجنپ دش. ایحم هجوتم ، شنیشام برد هرجنپ هب یتسد هقت یادص اب

. دونشب رت حضاو ار شیادص ات دیشک نییاپ یمک

. نوج -سالمخهلا

درک. لر تنک ار شضغب

ملد. زیزع -سالم

. مایم منم ! دیرخ یر یم -خهلا

. دروخ رُس شمشچ هشوگ زا یکشا و درک تشم نامرف یور ار شیاه تسد

مرخ یم وگب یراد المز یزیچ .وت مراد راک هگید یاج کی مر یمن -هن

. مرایم

داد: همادا و دشن شضغب اهو کشا هجوتم ایحم
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هنوخ وت زیچ ات دنچ کی اج نیا نایم نراد اباب و نامام خهلا، شتسار -

. تسین

. تفرگ شتمس وهب تشادرب شبیج لخاد ارزا یتشاددای

اه. انیا -

. هشاب -

ارزا یگنهآ دشو رود اج نآ زا ییاسآ دعر تعرس واب داد ارباال هشیش

درک. شخپ متسیس

رادیب شنهذ رد خلت تارطاخ مامت و تفر اه هتشذگ هب گنهآ شخپ اب

درپس شوگ گنهآ هب نانک هیرگ ... دندش

مدوخ اب ابش وت مدش اهنت و تفر ''

مدوخیب مدوخ وزا مراد هرهلد

تسشن مبلق هب دوز و دموا رید هک نوا

'' تسکش ور نم ِبلق شنتفر واب تفر

ادیپ نایغط تصرف و دندیشک یم غیج شنهذ رد شیاه هدنخ و تارطاخ

. دندوب هدش شیاه کشا شزیر ثعاب و هدرک

ومه زا هلصاف ِتمسق یراگنا ''

ومتسد نکن لو ورب یر یم اج ره

'' همقح تنتفر منک رواب راذن
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همه!'' ادخ... زا ...زا مدوخ زا مش رود راذن ''

هدیسر تصش دصو هب شتعرس رسوهت، ویب کانرطخ هداج نآ لد رد

کمک هب یلع یاه تمحازم اوه، و حلا نیا ورد تفرگ یم تقبس و دوب

. دشکب جنر رت شیب اتوا دوب هدمآ شتارطاخ

یم شا یگراچیب و تیعقوم زا هک دوب یلع شباصعا یاه جنشت همه لماع

. دشاب هتشاد یا هدافتسا وس تساوخ

نامرف رود داد، یم راشف تدش ارهب زاگ لا دپ هک شیاپ وچمه شیاه تسد

دش. هدرشف شا یلقن نیشام گنر هایس

ار شتسد یپ رد ویپ مکحم و دیرس تدش هب شتاساسحا ، گنهآ زوس اب

شبلق ومغ، درد دوبنا نایم رد وحلا دیشک غیج و تفوک نامرف هن ایم هب

ارهب شا یربا نامشچ دوب. هدش خرس شتروص و دیپت یم هراوق یب مه

. تسشن ششوگ رد وا شوخ یادص و تخود ولج

! مراد تسود -

ناتخرد رانک زا یراو نونج تعرس .واب تفرگ یا هرابود ناج ، شلد غاد

. تشذگ هداج رانک تماق دنلب

هدش هناوید شدوخ لثم مه شتاساسحا نوچ، دوب؛ هداد تسد زا لقع

درک.ونیم یم مرن هجنپ و تسد اه نآ اب یرباربان لا دج رد وانآ دندوب

! یگناوید ای دنک یم یگدننار دنک... یم هچ ال صا هک تسناد

دوب... هدش میلست مه دیاش
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انآو دلج "رد دیآ ششوخ دنیبب هناوید وچ هناوید " لثملا برض ییوگ

دوب... هدش هدنز تارطاخ

هداج، رگید فرط زا ینیشام قوب یادص هکاب دوب اوه و حلا نامه رد

شیارب هک دید ار شرهاوخ ینتشاد تسود و ابیز هرهچ و دناخرچ ار شرس

داد. یم ناکت تسد

ن شوگ مه وا یاه فرح هب یتح شردام یلو دوب وا رتزا زیزع هک یرهاوخ

هناخ ارهب شرتخد تساوخ یم و دنداد یم شرازآ مدرم فرح و داد یم

. دتسرفب تخب

... شلباقم هرخص هب دش هتخود شهاگن و درک رذگ ناشرانک زا تعرس هب

دوش. هدنابوک هرخص وهب هدش یتشم تساوخ یم شلد

ایند. همه زا دوب هتسخ امتح یلو هن دیاش ! تساوخ یم ندش مامت ، شلد

نیشام یا، هدرم نامشچ و درد رس زا دنلب غیج واب درک رت شیب ار شتعرس

کانتشحو یادص دشو دنلب اه نیشام قوب یادص . دنار هرخص تمس ارهب

واب هتخادنا نوریب نیشام ارزا شرس هک شرهاوخ شوگ هب شدروخرب

. دیسر انآ نیشام روآ ماسرس تعرس هب دوب هدز لز نارگن نامشچ

دز: داد ینارگن یادص اب

درک. فداصت انآ درگرب ... زیبماک -

ردحلا متسیس و دوب رایشه همین زونه هرخص هب نیشام شبوک زا دعب انآ

هب نیشام زا هک یدود ردتالمطو نیشام هنییآ هب زیوآ کسورع ...و شخپ

ار شا هتسخ مسج زا ندش ادج دصق هک یحور دننامه دوب، هتساوخ اوه

. تشاد
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دوب... هدوسآ اما تشاد درد

درک. یم شسح دوب... هار رد ینیشنلد توکس

. داتفا نامرف یور شا ینوخ رس مهو یور شیاه کلپ هرخ وبال

. شزره و موش یاه ویخلا رکف ی همه زا دش کبس و

دش، رایشه شا هدیبسچ مهب و هتسخ یاه کلپ یلا وح رد یرون ندیچیپ اب

دنک. تداع رون دزاتهب کلپ دنچ

. تشاد یدب درد رس و دوب هدش کشخ شناهد

و دناخرچ ار شرس ، دینش شا هدش نیگنس شوگ رانک یرود و انشآ یادص

دید. ار شرهاوخ نادنخ و ابیز هرهچ

یانشآ ان ناکم نیا رد ییانشآ ندید زا دش قیرزت شدوجو رد یشمارآ

. دیفس

رکش. ور ادخ ! مزیزع -

دش. سنلا دراو و دیهج رد تمس هب تعرس هب

نک. ربخ ور رتکد ورب ایحم ، دموا شوه -هب

. تفر شتمس هب هیرگ واب تخادنا قاتا ارهب دوخ همیسارس موناخ میرم

! یدرک مبل هب نوج هک ،وت ملگشوخ رتخد مشب تنوبرق -

ناتسد نامهم ار انآ هدیرپ گنر و درز تسد و تسشن یلدنص یور شرانک

درک. دوخ نابرهم و کورچ
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تنوبرق هشاب ! ینک هیبنت ور نم یتساوخ یم ، یدوب شوهیب مامت ِزور کی -

. یگب وت یچ مرب،ره

شست تشگنا اراب دوب هدرک شرپ کشا تارطق هک ار شمشچ ریز یدوگ و

. تفرگ

: ،ندیلا تفر شیاهوم والی دروخ رُس انآ نامشچ هشوگ زا یکشا

! نامام -

مرب. تهام لکش نوبرق مناج ! نامام ناج -

. ماوخ یم بآ -

... تفر شکچوک رهاوخ تمس هب رتکد ندمآ اب دوب رد رانک رد هک دیهانآ

رهوش زیبماک انآ، تحارتسا تهج همه جورخ و رتکد یاه هیصوت زا دعب

دش. قاتا دراو دیهانآ

دوب هدشن تیزیچ هک ،وت یدموا شوه هب هرخ !بال مگرزب رتخد لگ -هب

ید! رک نارگن ور وام یدنوم باوخ همه نیا یچ یارب

: ندیلا کمن من انآ

! هیزیچ مک متسد یگنتفر ورد مرس نتسکش -

تشاذگ گنر زبس تخت دیفس هلیم یور ار شتسد و داتسیا شرانک زیبماک

: دیسرپ یرگ اوغا نحل دشواب مخ و

یلع! مزاب ! تخیر مهب ردق نیا ور وت یچ -

یراج شکشا تارطق و داد ناکت تبثم هناشن ارهب شرس ، دیکرت شضغب

. دندش
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: دیپوت یبصع زیبماک

. مرایم اج وشلا -ح

یانآ یارب یتمحازم ات دیسر یم یلع باسح هب دیاب ، دیهج نوریب قاتا زا

دوب. هدرمن ارچ هک نیا زا دوب تحاران انآ اما دنکن داجیا کزان لد

: تفگ لد ورد درک هاگن داد، یم لکلا یوب هک دیفس قاتا کچوک هرجنپ هب

... یتساوخن ونم ما وت ادخ -

، ییادتبا هسردم رد شندوب بقارم هفیظو و ناحتما نامز ندش مامت زا دعب

کالس دراو هدش یدنب چگ یتسد دشواب هاگشزومآ یهار یدب دردرس اب

دش...

. دیچیپ اضف رد نادرگاش یاه چپ وچپ همهمه یادص

ار دوخ همه هب یهاتوک هاگن ندنارذگ زا دعب و تشاذگ زیم یور ار شراتیگ

درک. یفرعم

شوخ یلیخ امش اب ییانشآ زا نوتراتیگ یبرم متسه ییافص انآ نم -سالم

. مینک یم عورش ادخ دای وراب نوملوا هسلج حملا...

دیشک کالس هدروخ کرت و یشاک فک یور شملا س تسد اراب یلدنص دعب و

. دناشن درگاش رپزا یلدنص فیدر هس یولج و

دوخ زا یهاگ دنچ رهزا هک یدنخبل دشواب یخرب هرهچ ندش عمج هجوتم

: تفگ داد یم ناشن

ریز دایز دیابن و متشاد یئزج فداصت کی اه یگزات اه، هچب دیشخبب -

ور... متسد یکی نیا مراذب راشف
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دش دنلب تافراعت لیبق نیا وزا هرادن یلا کشا ، مینک یم شهاوخ زیر یادص

هک دوب یدایز نامز تدم دنچره دمآ جبلا شیارب تسرپ لوپ تفص اما

دنک. یگدنز مدرم فرح اب دیابن دوب هدیمهف

دز. ندینشن ارهب دوخ

. دینک یفرعم ور نوتدوخ یکی یکی بخ! یلیخ -

دش... عورش سرد و دندرک یفرعم ار ناشدوخ اه هچب

و سوبوتا ندمآ دعب و دوب ه داتسیا سوبوتا هاگتسیا زاکالسرد دعب

یکمایپ ایحم وهب دروآ اررد شا یشوگ هرجنپ رانک یلدنص رد نتسشن

درک. لا سرا

! ییاجک ملد، زیزع -سالم

. تفر هربیو شا یشوگ هک دیشکن یلوط

! ماهاب یراد یراک ندش مومت ماس کال هزات نوج، خهلا مناج -

مهارمه هش یم مرادن نیشام و ماهنت تسد ، منکب دیاب دیرخ مکی مزیزع -

! یشب

درک. زاب ار یدورو قودنص دمآ، باوج هلصاف بال

کی ات شاب مرظتنم هار... راهچ ... شورف ینیریش رانک ، منوج خهلا مشچ -

ماج. نوا عبر

. داتسرف "یا هشاب "

. دندش ناشرهش گرزب ژ اساپ دراو مه شود اشود ایحم ندمآ اب
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. دیبوک مهب ار شیاه تسد هدز قوذ یفیرظ دنبتسد ندید اب ایحم

! هاگن ور نیا ! نوج -خهلا

هب یزابرس سابل و دوب رورت نآ رتم دنچ هک یرسپ یور دوب هدرک ریگ انآ اما

دوب. هداتسیا یشورف طال کچوک هزاغم یولج شردام واب تشاد نت

... انشآ یدایز دوب؛ انشآ شا هرهچ

. شقشع یهاگشناد و یراک تسود دوب! ناهام وا

اه هتشذگ ،هب دحاو نآ .رد شیولگ رد دش هتخیر ضغب دزو دنت دنت شبلق

سح اب ناهام . دادن ناشن یشنکاو ایحم یاه ندز ادص دشوهب ترپ

دش. مشچ رد مشچ وابانآ دروآ ارباال شرس ، شدوخ هب یهاگن یگریچ

شیاه مشچ ولج وا زا هدنز یا هرطاخ دوب، هدید ار شقیفر ربلد درک، ضغب

یعقوم هک یسک یارب دوب، هدش گنت شتسود یارب مه وا دوب،لد هداتسیا

یراحتنا تایلمع کی رس دوب، هدنام شا یزابرس مامتا زا هام ود زا رتمک هک

دیهش و هدنام یقاب وا زا ینوخ سابل هکت پالکو اهنت داوم میظع راجفنا و

دوب. هدش االرث دوقفم

! مرسپ -

. تفرگ هدش الرغ یانآ زا روز ارهب شهاگن

! منوج زیزع هلب -

. هزاغم لخاد میرب ؟ایب تساجک تساوح -

دش هزاغم دراو انآ هب یا هرابود یارذگ هاگن زا دعب ناهام و دیشک ار شیوزاب

تمس هب دوب هدش هیقب ینابز ریز یاه فرح دبو هاگن هجوتم هک یی ایحم و

. تفر شا خهلا
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یم شهاوخ ایب، تدوخ هب دننک یم نومهاگن نراد همه ! یبوخ -خهلا!

منک!

زا ایحم ندرک مدرم مدرم زا یبصع دزو سپ ار شضغب ، دروخ یناکت انآ

دراو یهاتوک یور هدایپ زا دعب و دناسر وا ارهب دوخ ایحم دز، نوریب ژ اساپ

. دندش راب هرت و هویم رازاب

دن دوب هدرک راتفرگ ار ناشمادک ره تشگنا هد ره هک دایز رپو یاه هسیک اب

سانرخ و دندوب هدمآ مه هتفه نیا رخآ هک زیبماک ندید ،اب دندش هناخ دراو

وهب تفرگ شا هدنخ دوب، هدیباوخ یبآ رلوک یولج دیفس یباکر واب ناشک

دش. دراو هناخزپشآ

. تشاذگ نپا یور اهار هسیک

! زیبماک لد یازیزع -سالمرب

وا هنازور رود نادنچ هن یاه هتشذگ لثم رگید ، شفرح زا تفرگ ناش هدنخ

شکچوک یاه یداش دندرامش یم تمینغ و دندید یمن ینارپ هزم ارردحلا

ار.

. نوتهام یور -سالمهب

تشادرب زیخ و تسش ار شدیفس و لپت ناتسد و داد سالم هنانابرهم ایحم

لوغشم وج، و تسج یمک و شرد ندرک زاب زا دعب و لا چخی تمس هب

دش. هیویلا ساالد هب ندز کنخان

تفوک یم شیوجشناد رتخد تشپ هب زبس شک سگم هکاب ردحیلا دیهانآ

: تفگ درادرب ندز کنخان زا تسد ات

. دایم ادرف مه دیهان -

: وندیلا دیشک رانک ، شدوجو رد هدیچیپ درد رطاخ هب ایحم
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. مروخب همقل یک هخآ یراذ یمن ارچ ، نایم شوخ ... خوا ... خوا -

: تفگ یسول نحل واب هناسولپاچ دعب

! نوجردام -

و قارب کنیس یور ار شا هدش هدروخ ییاچ ناکتسا و دیدنخ موناخ میرم

تسد و تشادرب وساالدار تفر لا چخی فرط وهب تشاذگ زیمت هشیمه

داد. ایحم

ملد. زیزع شروخب -ایب

دوب. یا هطقن هریخ تکاس هدرک مخا هک تخادنا تکاس یانآ هب یهاگن

! یبوخ ! هروطچ مرتخد لگ -حلا

: تفگ و داد ناکت دییات هناشن ارهب شرس آان

. مایم منک ضوع وماسابل مرب نم -

یارب یزابرس زا شردارب ندمآ هکات باالیی قاتا دراو ریگرد نهذ و ضغب اب

دش. دوب، هتشادرب دوخ

شبن هیاسمه ، خرهاش هناخ مود هقبط سارت هشوگ وهب درک زاب ار هرجنپ

. تخادنا یهاگن ناشراوید هب راوید

لبق... سلا دنچ لثم وا، یکشاوی و هرابود ندید یارب دیشک یم رپ شلد

. شتروص یور دروخ رس یمارآ وهب دیکچ شیاه مشچ زا یکشا هرطق

نتسش و شرس یور یهایس شلا نتخادنا زا دعب و دنک ار شیاه سابل

شقاتا هب جنرب ندروخ قشاق دنچ زا دعب و تفر هرفس رس ، شیاه تسد

یمن وحم شیاه مشچ یولج زا ناهام هرهچ ... داتفا شتخت یور و تشگرب

شیب داد، یم ناشن رت یخلا ویب لوغشم رت شیب ار دوخ هک ردقچ دش،ره
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دش. یم قرغ شا هتشذگ و تارطاخ رد رت

نیگنس شضغب یلو تسناد یم نتفرگ هرواشم زا یرتهب مهرم ار نامز رذگ

دش. یم رت گرزب رتو

دید ار ناشیاه سکع دش، شا یفخم هشوپ لخاد و تشادرب ار شا یشوگ

درک: ولد درد ادخ اب ینیگنس بلق واب ضغب ورپزا

س راهچ و تسیب شمه ! مشک یم رجز همه نیا هک هملا س دنچ هگم ایادخ -

ومغ، درد تدش زا هکرتب داوخ یم ملد ، هصغ مغو یایند مدش یلو هملا

دش...اج هتسخ مزا ارچ درک، ما هتسباو ، میگدنز دموا قشع غورد اب ارچ

! تفرن مدای وزا درم یلو درم... و تفر ... تفر و درک ملو دز...

ار شتروص شیاه تسد واب تشاذگ شا هنیس هسفق یور ار یشوگ

. دناشوپ

. تسیرگ دوخ یارب دزو قه

و درک شوماخ ار یشوگ دشو دنلب دوز رد یادص دعب،اب هظحل دنچ

: تفگ یا هگر ود یادص واب درک کاپ دنت دنت ار شتروص

هلب! -

نامشچ راز ِتبیصم راتفرگ شهاگن دشو قاتا دراو هویم باقشب اب دیهانآ

دش. شرهاوخ درس

! تسین سب ! مزاب -

یور ار وا رس و درک شلغب و تسشن هرفن کت ینهآ هایس تخت یور شرانک

. داهن دوخ هناش

دش. عورش شا هیرگ ادص واب درکن لمحت انآ
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میرادافو دایم،زا مدب مدوخ ،زا مریم یمن یلو مریم یم مراد ، مراد درد -

هش. یم دب ردق نیا هتساوخن ملد ،حلا مرفنتم افو یب نوا هب تبسن

یهاگن هنییآ زا شدوخ هدرک فپ و دوبک هرهچ وهب دیشک ارباال شا ینیب

. تفرگ شا هدنخ و تخادنا

. منوتدنمرش -

دز. یخلت دنخبل و تخادنا وا هب یهاگن هنییآ زا مه دیهانآ

دیما ادخ ،هب تسه منم لکشم وت لکشم میا! هداونوخ کی ام هرن تدای -

. مزیزع شاب هتشاد

. دوشگ ار شیاه مشچ دروخ ششوگ هب هک ییادص رسو اب

دوب... دیهان شرهاوخ نآ زا ادص نیلوا

... تفر نییاپ وهب دنک لد تخت زا راچان وهب دنتفرگ جوا اهادص هتفر هتفر

. دندوب تعیبط یهار شگرزب رهاوخ داهنشیپ واب دوب رهظ

و ناتخرد وهب داد یم شوگ یگنهآ وهب دوب هتسشن زیبماک ِنیشام بقع

یهاگ . دندرک بلج ار شرظن نادنفسوگ درک. یم هاگن هداج رانک تاناویح

رکف رد طقف و هجنوی یپ ورد مهف دوب؛ن دنفسوگ کی شاک درک یم وزرآ

. یزیرغ روط هب یگدنز نارذگ و مکش

یاهوزرآ نتشاد هزاجا یتح وا، هب تارطاخ و دوب تارطاخ ریسا اما

داد. یمن مه ار زنط و هرخسم

درک. ریِس اه هتشذگ رد شناور و حور مامت واب دروخ تسکش مه راب نیا
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و یظفاحادخ ابوا یعامتجا هکبش زا خرهاش هک یزور ،نآ تسرد

دش. نشور شیاه مشچ لباقم تایئزج مامت دوب،اب هدرک شدودسم

رژ شیاه مشچ یولج مدنچ راب یارب و دوب هدرک ظفح اهار مایپ کت هب کت

دشورد یعادت شنهذ رد یزاجم یوگ و تفگ نآ زا یشرب و دنتفر ه

. تسشن ششوگ

*-انآ!

. دنداتفا نایرج هب شتسوپ ریز ، بوخ یاه سح مامت

! مناج -

نک... مکرد ، مشاب تاهاب هگید منوت یمن نم ما، هتخیر مهب -

: تفگ شلد رد

. ندرک کرد مه وزاب هنهک یاه فرح مه -زاب

. تخود وگو تفگ هحفص ارهب شهاگن و دیشک یفوپ

فرح شدروم رد راب دنچ ! شتسه یزابرس دروم رد تینارگن ! مزیزع -

. شابن نارگن ، متاهاب شرخآ ات نم ! هخآ مینزب

. دنام شباوج رظتنم هدز ناجیه

. مراد تهگن رظتنم نیا رتزا شیب منوت یمن متسین هگید نم -هن...هن...

و دنلب یاه تشگنا اب دنت دنت بناج هب قح دشو یبصع دوز و تفر او

. تشون شفیرظ

دعب،ود سلا ود یتفگ شیپ سلا هس ، یداد لوق و یدموا یچ!وت ینعی -

، یرادن لوپ ، یرادن راک یدیمهف یر!االن یم واالن سلا هس یدرک ور سلا
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همه ! نرادن میلا ناوت و دنتسین تتشپ تداونوخ ، یتفرن ما یزابرس زونه

. درمان سا هنوهب انیا

. تشون هرابود و داتسرف ار نتم

متفگ هک نم ! مدوب عقوت رپ یدایز !ای متساوخ یم یزیچ تزا هگم -

... منوم یم ترظتنم

دش. باوج رظتنم و درک ضغب

. مفساتم -

و درشف شتسد اررد یشوگ ، تخادنا یهاگن ووگ تفگ هحفص هب روابان

درک. هزات یسفن

، دننود یم نوماه هداونوخ ، میمه اب سهلا هس یگ!ام یم یچ یمهف یم -

! نوم هطبار زا ندرب اهوب هیاسمه

داد: همادا هیانک رپ

هک... هزیر یمن وت یوربآ یرسپ ،وت هتسرد -

. شیاه مشچ تمس درک تکرح دشو ربا شلد

یم فرح نتفر زا دوز دوز ردقنیا ارچ ؟ هخآ ینک یم ماهاب وراک نیا ارچ -

ارچ ! هجاودزا نم اب ندز فرح زا تفده و یتسه یدج یتفگن هگم ؟ ینز

نم! ارب یراین لیلد و منک یروا دای تهب ور اه نیا دوز دوز دیاب

. تشون لبق رتزا یبصع

یگ! یمن یزیچ ارچ -

. دنتسشن راب هب شیاه مشچ تشپ شا یراهب لد یاهربا
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ما. -ابوت

هاگن شندوب عفلا هب شیاه مشچ هتسشن راخب هشیش تشپ زا تجاجل اب

درک.

ماوخ یمن طقف ولج، مایم شتقو وهب منک یم توکس طقف مر، یمن نم -

تارب یبوخ هنیزگ هگا ، یدب تسد زا ور تبوخ یاه تصرف نم رطاخ هب

ورب. و وگب هرآ شهب دش ادیپ

تشون ار دیسر شنهذ هب هک یا هملک نیلوا و دناوخ ار نتم راب دنچ روابان

. داتسرف و

... تریغ یب -

یزابرس سهلا ود تصرف مزا و یتشاذگ مرظتنم اج زاانی سلا هس -

دیدمت هگید هامود ارب داتفا زرم هک نیا رطاخ هب منوا حاال هک یتساوخ

حاال... یدنوم یم ! نتفر ارب تسین دوز یر! یم واالن یدرک

هناور شمرگ یاه کشا و دوب هتفرگ درد رس و دندیزرل یم شیاه تسد

. دندوب هدش

نومهار هگید دعب و دوب مهاب نومایگچب هک ییوت و نم دوب! غورد شمه -

لثم واالنمه یدرک لوغشم وملد و نهذ ! یدموا یتنعل یوت دشوزاب ادج

! یدرگرب هرابود و یرب یاوخ یم لبق یاه هعفد

یدرک رکف ،ای تارب مدش یتسد ومد مرادن رورغ هرذ هک نم رس وت کاخ -

هیدنه ملیف یدرک رکف ؟ایهن هتفیب قافتا یتنایخ هنکمم هک یا هیکرت ملیف

تزا اراک نیا اب یاوخ یم هک هنومب ملد ور تغاد و یش فوا یزابرس یرب

مش! رفنتم

. تشون لبق رتزا بات یب دید یمن یباوج
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هطبار نداد همادا هفرط زایک مدش هتسخ نم ، یدرب ،وت یتنعل هشاب -

تهب ومدوخ هگید یلو مونشب ور مدرم یاه هکیت اهو فرح مرضاح

. منوبسچن

شترپ مشخ ،اب داتفا نویزیولت لر تنک هب شسیخ هاگن داد تروق ار شضغب

و تخادنا شرگید یاپ یور ار شیاپ و لبم هب داد ومل راوید فرط درک

. تشون

تا هنن هدیدن باتفآ ولیبیس شوگراهچ رتخد کی یایم مت یزابرس دعب -

اه دنول ...زاانو تسه تیگدنز وت یکی مدیاش ، تهب تنعل ... هریگ یم تارب

. تدوخ لثم یدرک فیثک ور نم یدموا ش!

ارهب دوخ و درک شدودسم رت، ارهل شرورغ و درک شتیذا خرهاش توکس

*. تخادنا هیرگ شوغآ

شهاگن دمآ، دوخ وهب داتفا ششوگ زا یرفزدنه دروخ هک یدیدش ناکت اب

هاگن ،حتلا تخیر شپچ مشچ زا یکشا و ایحم یبصع هرهچ هب دش هتخود

دش. رت مرن ایحم

. مزیزع وش هدایپ ، میدیسر -خهلا

دیهانآ و زیبماک هک دش هجوتم و دناخرچ نیشام اررد شهاگن بجعتم

دنا. هدش هدایپ

هب یسوق و شک و درک زارد ار شیاه تسد ... دیشک شتروص هب یتسد

هب ور تخرد ورپ مرگ و زبس تعیبط هب دش هتخود شهاگن و داد شندب

وزا تسب وردار تشادرب ار شراتیگ نیشام لخاد دش مخ هرابود شی، ور

ناشرس باالی تشرد و زیر تارشح هک کچوک یتروص و درز یاه لگ نایم

و گرزب تخرد ریز شا هداوناخ هک تفر یریصح تمس هب دندوب زاورپ رد
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. دندوب هتخادنا یا هیاس رپ

یهار تعیبط زا وردوخ یئوراد یاه هایگ ندرک عمج و بابک ندروخ زا دعب

. دندرک باوخ نامهم ار دوخ و دندش ناش هناخ

دروم ورد دندوب هتسشن ییاریذپ هشوگ زیبماک و یبتجم زور نآ بش

رگید هشوگ مه دیهانآ و دیهان و دندز یم فرح الس تخا و ینارگ و میرحت

لز دنخبل اب ایحم و دندرک یم هلگ ناشیاه یگدنز الت کشم زا ناشردام رانک

راتیگ میظنت زا دعب و تسشن لبم یور مه شا،انآ یشوگ هحفص هب دوب هدز

درک. نتخاون هب عورش

ووا دندیخرچ شفرط هب بل هب دنخبل همه " میرم ناج " گنهآ ندینش اب

جوا ارهب شبیرف ولد شوخ یادص شسگ و خلت یاه زور ی همه زا غراف

هک یردام ، دناشن شردام یاه بل نایم ار یتخبشوخ شوخ دنخبل و دناسر

راثن یا هحتاف رهش زا جراخ ناتسربق یولج زا رذگ و تشگرب عقوم زورما

الف خرب دشاتانآ ثعاب و دیشک یزوس رگج وهآ درک شرهوش موحرم حور

. دشاب شردام دنخبل رکف هب شراشف ناج و گنتلد یاه هظحل ی همه

زا کچوک یاه هچب لثم مه دشووا مامت دادرخ لصف و تاناحتما هرخ بال

اهزا ملعم هیقب و ریدم زا یظفاحادخ زا دعب دش. خالص هسردم گنچ

رد وهب هداتسیا یا هشوگ هک اه هچب زا یکی ندید دزواب نوریب هسردم

هاگن رو روونآ نیا هب هدیسرت و هداد هیکت هسردم گنر یتروص و گرزب

. تفر شتمس دزوهب یدنخبل کرد، یم

! ملگشوخ رتخد -

: تفگ هنابدوم شندید اب یداش

! ملعم موناخ هلب -
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! نوتنوخ یتفرن ارچ -

ار شلد شیاه یگچب مامت واب درک ضغب پل رپزا تروص نآ اب یداش

. دنازرل

. ملعم موناخ هدموین زونه ملا، بند دایم دوب هتفد مییاد -

... هتفگ هنو هتفد -

داد: همادا و دروآ اررد شا یشوگ

ملد. زیزع منزب گنز نوشهب وگب ! یراد وتاباب نامام هرامش -

! نوج ییاد -

یزابرس سابل اررد یدرم ، دیخرچ شرس تشپ وهب تفرگ ار یداش هاگن در

هاگن زا دعب درم دوب.نآ مولعمان یدودح ات شا هرهچ دید، رس وکالههب

یور و دوب هدرک شرمک لفق روز ارهب شیاه تسد هک یداش هب ینابرهم

رد مشچ وابانآ درک دنلب ار شرس ، دیدنخ یم و دوب هداتسیا شیاهاپ هجنپ

دش. مشچ

دش. شنیشام راوس یفرح چیه نودب و داد تروق ار شناهد بآ انآ

زا یرثا و هرطاخ دوب، یم وای تشگ یم ، تفر یم ، دیخرچ یم هک اجک ره

و گنر بیجع ووا یزابرس سابل رد دوب هدید هرابود ار ناهام و دید یم وا

تمس وهب درک رت شیب ار شتعرس هدرک ضغب ، تشاد ار خرهاش یوب

دنک. راک مرگرس ار دوخ ات تفر هاگشزومآ

یرس شا خهلا رتخد انح ندید دش،اب هاگشزومآ دراو و تشادرب ار شراتیگ

دش. کالس دراو وا باوج هب هجوت نودب و داد ناکت

دوخ و هداد اه هچب کالسهب رخآ نیرمت تهج اهار گنهآ زا یکی دروکآ
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زا یشوخ لد هک درک یم رکف انح وهب دوب هداتسیا زابکالس هرجنپ تشپ

. تشادن وا

و تشاد ییادص رسو رپ هتشذگ هک لگشوخ و هبجحم دقو هاتوک یرتخد

شلو شنداد یزاب زا دعب و درک شقشاع هو تفرگ ار یلع رمع زا سیلا کی

دوب. تفره اه رسپ یقبام غارس درکهو

هک ناش هسسوم رانک یجراخ یاه نابز یشزومآ هسسو انآم دب سناش زا اما

یزاس وزاب ریمعت ات یتدم دنچ یارب وعفال تفرگ شتآ دوب، اج نآ رد انح

نیمه هک تسناد یم و دندوب هدش اوآ یشزومآ هسسوم نامهم ، هسسوم

دنیبب ار انح وا، زا هدافتسا اتاب دوب هدرک هسوسو ار یلع ابوا، انح یکیدزن

دوب هک درک یم ینابرق کی طقف طسو نیا ار وانآ دریگب هولق و دهدب ولد

ندروخ وحلا دوب هدرم هداتسیا هک دوب سیلا دنچ و دوبن مهم شدوبن و

. تشادن وا یارب یدب رثا یرگید هبرض

یشان و نوزومان یاهادص هب درپس ار ششوگ و داد ناکت ار شرس کالهف

. اهراتیگ زا هدمآ رد یاه گنهآ

فاص ار شیولگ و تشادرب یلدنص رانک ارزا راتیگ و تفر هتخت طسو هب

درک.

. دیدب شوگ بوخ منز، یم مدوخ ور رخآ رود ، هسب اه هچب -

زاب ار شیاه مشچ ندش مامت زا دعب اردزو هداس دروکآ سفن هب دامتعا اب

درک.

، هسلج مامتا ! داریا نودب ، ماوخ یم نوتزا ور دروکآ نیا دعب هسلج یارب -

. دیرب دینوت یم ، دیشابن هتسخ

هک ار شفیک دوش، اتکالسخیلا دنام رظتنم و تفر شزیم تشپ هب

دش. کالس دراو انح هک تشادرب



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

27

! یبوخ -سالم،

: تفگ لد ورد درک شهاگن درس

هش. او مرس زا یلع رش ینک جاودزا دوز شاک -

! هبوخ ،خهلا یبوخ وت مبوخ یسرم -

...انآ! رکشور ادخ ، میبوخ مام -

هلب! -

. مرادن نیشام ! دیرخ یایب ماهاب هش یم -

-هن.

: تفگ مارآ و دیزگ .بل دروخ هکی انح هک دوب هتفگ هن مکحم نانچ

. مراد کالس مزاب ، هدنمرش -

یم ! روطچ کالساه دعب ، یساسح تراک ور منود یم منک، یم کرد -

!؟ ینوت

درک هاگن انح شیارآ ورپ ابیز هرهچ هب شدرس نامشچ ،اب دوبن رادرب تسد

: تفگ یا هدش لر تنک نحل واب

! ینومب مرظتنم ینوت یم یلو ، هشاب -

هرآ. -

... سپ هشاب -

هاگ و رادانعم هاگ یاه هاگن ریز وزا دندوب ژاه اساپ رد ندز هسرپ لوغشم
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. دنتشذگ یم نایفارطا زیه و رادروظنم

ور! مدآ دننک یم هاگن ردقچ ها -ها

درک. شراثن یکپچ هاگن انآ

. دننک یم نومهاگن اجک ،وک! یضار دوخ -زا

. دنزب ششین انح دشات ثعاب نیمه دوب، رآرد صرح یدایز شنحل

امتح ِنیسحت و ینورچ مشچ یور زا نوچ نم هب هیقب هاگن ! منودب هچ -

یروهشم و هراد انعم و محرت یور زا نوچ وت هب هیقب هاگن مشو یم تیذا

!؟ موه هار یکی نوا یدز وتدوخ ای یدرک تداع ای دیاش ... هرسپ نوا تباب زا

ار شباوج درسنوخ و داتسیا نیرتیو یولج و تخادنا وا هب یهاگن مین انآ

داد:

دب دیاش و دننک یم هاگن روط نیا مهب مندوب قشاع رطاخ هب هک -زاانی

یلو... تسین نم لکشم دننک یم متواضق

همادا و درک دوب، شجات یگرزب قیقع هک طالیی رتشگنا هریخ ار شهاگن

داد:

ناونع هب مهب هک امدآ هیقب راد روظنم و زیه یاه هاگن ریز هک نیا زا رتهب -

منک. رورغ ساسحا دننک یم هاگن فرصم راب کی لا متسد کی

. تخود انح زمرق هرهچ وهب تفرگ رتشگنا زا دنت ار شهاگن

هک! یهجوتم ووت، نم ندوب هارمه زا ندرک بجعت انوا شاب نئمطم -

مرن هجنپ و تسد یلع وتاب یاه تقامح شتآ وت هراد عفال هک ینوا مشزات

طال نیمه یولج اج نیمه ، وشب نم ندنوزچ یخلا یب سپ منم، هنک یم

نم . یتسین مهم مارب یزیشپ ینودب ات تتسد متخیر ور یکاپ بآ یشورف
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منز. یم سپ ور اه یدب هک ما یدر کی

: تفگ لد دشورد ضغب رپزا

. دنریم یم هداتسیا ناتخرد -

تسکش زا تحاران و شتروص هب قیاقح ندش هدنابوک زا یصرح انح

مارآ ششوگ رانک و داد راشف مکحم و تفرگ تسد اررد انآ چم شندروخ

دز: بل

مرپ،زاب رازه هگا یتح نم نک، کنخ وتدوخ ی روط نیا ! موش تخبدب -

وت ،اما دننزب یراک ره هب تسد و دنریمب مرطاخ هب هک دنتسه یرفن دنچ

. یریمب هک هتقح هدش، هتسخ تزا مه تردام یچ!

دش. رود وا زا یا هنت ندز زا دعب و درک لو ار شتسد

لثم رگید اما دوب دب یدایز انح اب شا هطبار داد. ژ اسام یمک ار شتسد انآ

یارب وا رارصا هک تسناد یم بوخ و دنزن ومد دروخب شین هک دوبن لبق

زا انح هک تسناد یم راد. روظنم و دوب هنعط ندز ،ژ اساپ رد شا یهارمه

تسناد یمن عقاو رد یلو دهاوخ یم ار وا یلع ارچ هک دیکرت یم تداسح

هب داد یمن هزاجا شرورغ ،اما دوبن مه مهم شیارب . دفاب یم اه هچ یلع هک

لباقم اهنت وا رورغ . تسا هدش شراگتساوخ وا رطاخ هب هک دیوگب انح

دوب! هدش هکت رازه خرهاش

راوس هک داتفا انح هب شهاگن دوب. هدش کیرات اوه دز. نوریب ژ اساپ زا

. تفر دشو یدیفس یصخش نیشام

: تفگ بل ریز دزو یخلت دنخبل

هنک. ریقحت ونم داوخب هزره کی هک هدنوم منیمه -

زا جراخ ناتسربق هب میقتسم سنج دنچ دیرخ زا دعب دشو شنیشام راوس
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. دورب شقشع و ردپ ربق رس ات دنار رهش

دش. هدایپ دزو هداج رانک ار نیشام

یهار و تشادرب شا هوق غارچ هارمه اهار لگ هتسد و وگالبوبآ راتیگ

دش. ناتسربق

. دناوخ یا هحتاف دوز هداتسیا رازم رس تفر شردپ رازم هب لوا

یور ار هوق غارچ . دیچیپ یم اضف اهرد کریجریج یادص و دوب کیرات اوه

. دناوخ شا یگشیمه تداع لثم ار شیاه هتشون درک، میظنت ربق

رعش! تیب دنچ رخآ ...ورد توف ... دلوتم ... دنزرف ، ییافص ردان

. تخود مشچ هایس گنس نایم رد شردپ هدش یکاکح هرهچ هب

. تسشن ربق هرانک دوب هدش گنت شیارب یباسح شلد

مهب! دننز یم هنعط و هنت نراد همه ارچ اباب! هرذگ یمن ارچ اهزور نیا -

نوا هب متسب دشولد میفطاع خالء ثعاب وت دوبن ! یتفر ارچ ، متسخ

. درمان

دوب هدش نیگنس شلد ، دنتخیر شیاه کشا و داد راشف مه یور ار شناکلپ

،اب تخیر گنس یور و تشادرب ار ،بآ شدرد ورپ خلت تشونرس هزادنا

. دناشاپ گالب یمک دعب دشو شنتسش لوغشم یمارآ هب شیاه تسد

ادهش هعطق تمس هب مارآ مارآ و تشادرب ار شلیاسو دش... ادج روز هب

دزو گنچ شیولگ هب یا هفخ ضغب داد صیخشت ار خرهاش رازم وات تفر

هاک... ناج و دوب کانسرت بش، دننامه شترسح یهایس

ندناوخ زاانی! رتگرزب یباذع هچ . دناوخ یا هحتاف رون و قرب تعرس هب

. شا هتفر تسد زا نازیزع یارب هحتاف
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اه... مدآ گرم دیئات ینعی ندناوخ هحتاف

! شیاه هیرگ ار ووا تسش اروا ربق

. تفرگ سپ شیاه کشا یسیخ ارزا شا هنوگ تسد تشپ واب دیدنخ خلت

. تسین وت ریصقت لک؛ هب مدرواین سناش تعامج درم -زا

باذج خرهاش هرهچ وهب تشادرب ار دنلب یاه نمچ یور ی هوق غارچ

تخود

. دناوخ ار شتاصخشم و دمآ رت نییاپ و

مدیشک زارد هک منیب یم ور یزور یتفگ یم هتدای ، منزب زاس تارب مدموا -

هرابود و هرابود تارب ماوخ یم مرب،االن یم تذل نم و ینز یم زاس ووت

. منزب زاس

ی هدش فیدر مه رس تشپ یاه حهلا نایم ورد داد تروق ار شضغب

دش. گنهآ نتخاون لوغشم و دروآرد ار شراتیگ یکیرات

دز. یم راتیگ و تخیر یم کشا ادص یب

یاه مدق یادص هجوتم و دوب رو هطوغ دوخ دیفس هایس یاه رکف نایم رد

. دشن ناتسربق نابرهم درم

شنابز ریز درو و تشاد تسد رد یکچوک نآرق و حیبست هشیمه هک یدرم

دوب. هحتاف و تاولص

دمآ. خلت شیارب زاس گنهآ درک. یم هاگن انآ هب تشپ زا محرت و ینابرهم اب

. دروآ دوخ ارهب وانآ درک یا هفرس

دوب هدرک نایامن ار وا قرب هریت غارچ هک شندید واب دناخرچ ار شرس انآ

هیاس هلیم رود ار شتسد ، تفر جیگ شرس یمک نوچ دش. دنلب دز، یدنخبل
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درک. هقلح رازم ناب

!سالم. نامحر ومع -

هحفص هب راب ود دوب هدناخرچ شرود ار یحیبست هک یتسد تشگنا ود اب

دز. شا یچم تعاس کچوک

. هتقو رید ناج رتخد الم؛ سلا مکیلع -

. نوج ومع مشچ -

. تشادرب ار زیچ همه دشو مخ

هگن ور نیشام هداج رو نوا هک راب نیا ، مدموا نم یدش هجوتم روطچ -

. متشاد

. دیدنخ

، نوتسربق یدموا هوق غارچ اب تاملظ نیا وت یبش فصن نوج رتخد -

یم هگا دصرد کی هنرگو منود یم ور تداع و تمتخانش یدروآ سناش

. مدرک یم راد ربخ ور سیلپ شتسه یا هگید سک متسنود

شفک هک تخود نامحر شم یاهاپ ارهب هوق غارچ رون و داتسیا فاص

: تفگ و تخادنا ریز هب رس . تشاد هباپ یگنر یمرک داشگ راولش و یا هوهق

. مدش رسدرد مه امش هساو دیشخبب -

. هراد هانگ تردام ، هنوخ ورب ،حاالم هیفرح هچ نیا -

یارب دوخ واب داد ناکت ار شرس داد، یم وجالن شیولگ رد هک یضغب اب

! دراد نزو همه نیا ارچ ضغب هک دیشیدنا یتاظحل

ومع. ظفاحادخ ، مشچ -
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. مرتخد سالتم -هب

دوخ کقاتا هب اهنت درم دزو نوریب ناتسربق زا یجورخ رد نیرت کیدزن زا

یم شنیشام تمس هب هک درک هاگن مولظم کرتخد هب هرجنپ تشپ وزا تفر

یم اوعد ابوا شیاه ندمآ یبش فصن و راتیگ ندروآ رطاخ هب لیاوا دور.

زا همه نآ نتشاد هگن ناوت هک دیسرپ یم دوخ زا تقو درک،امااالنره

رت شیب کرد دشو یم هن شباوج ! دراد دوخ ار هصغ و ییاهنت مجح

رهش... ی هتسکش یاخیلز

دوخ هب یهاگن ییولج هنییآ درک.زا فقوتم ار نیشام ناشرد یولج

. تخادنا

دوب. شکانمغ و نیشتآ زور یایوگ شزمرق نامشچ

درک... اهر هیناث راهچ زا دعب و داد راشف ار نوفیآ همکد

درک. زاب ار ناشگنر یدوخن گرزب رد نداد باوج نودب شردام هرابود

رد ناتسآ یولج هداتسیا ار شردام دش. طایح دراو و دیشک وطالین سفن

دید.

رب شهاگن ندنارذگ زا دعب شردام و تفر شتمس هب ریز هب رس و نیگمرش

دز. یخلت دنخبل راتیگ وگالبو یکاخ یاه سابل یور

رتزا شیب نم هش! یم منارگن لد مردام یگ یمن هبش، مین هدو تعاس -

. مراد زاین تهب زرمایبادخ خرهاش نوا و تردپ

دش. شخ پ شنهذ رد انح فرح

هدش. هتسخ تتسد زا مه تردام -

: تفگ لد دزورد یدنخبل شردام راد هنوگ و کمناب هرهچ هب
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. هرادن ناکما -

. دناشن شا هنوگ یور یا هسوب دشو مخ

. منکن رارکت هگید هک منک یم یعس -

شآ و یزبس وکوک ندید واب تفر هناخزپشآ ،هب شیاه سابل ضیوعت زا دعب

ات دنام رظتنم و تسشن ناش هرفن ود کچوک هرفس رس هدز قوذ تسام

. دشکب اذغ شیارب شردام

ملگ! نامام لویا -

. تشاذگ شیولج ار باقشب شردام

. تنوج شون -

. تسب تذل ارزا شیاه مشچ و تشاذگ شناهد لخاد ار وکوک زا یا هکت

هب! -هب

. دروخ ار شآ زا یقشاق

؟ یدرک اراک یچ زورما اربخ! هچ ، تنت هب هبسچب هش تشوگ -

یا هکت دزو یدنخبل ار. ناهام ندید ار، انح اب شثحب رجو تفرگ روتکاف

. تشاذگ شا همقل الی هجوگ

طقف وش،االن الرغ یتفگ یم بقالاه هتدای مگ یم نامام یتم، وسال راک -

! مروخب یگ یم

درک. ضوع ار ثحب و دیشک یهآ شردام

هرخ! بال تفرگ طالق شرهوش زا هفوکش -



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

35

: تفگ بجعتم رپ، ناهد اب

یک! ! اعقاو -

. شیپ هتفه کی نیمه -

یاه هجوگ یور هک وردحیلا تشادرب ار نادکمن و درک زارد ار شتسد

: تفگ تخیر یم شرت و رادبآ

! سپ هش یم یچ شرتخد مدش، تحاران -

دز. شرتخد تسد تشپ وهب تشادرب هرفس ارزا لا گنچ موناخ میرم

یاپ داوخ یمن هک تفگ یم مهب زور نوا ، شرهوش هب هداد ، زیرب کمن -مک

نیمه یارب هنک، جاودزا دوز هنوت یم و هنووج زونه و هزوسب شا هچب

هش. شریگ واپ تسد فدص هتساوخن

. دییوج ار شا همقل صرح اب انآ هک دیشک یهآ

! هرادن یردام رهم -

. نکن شتواضق رتخد -

داد. تروق ار شا همقل

اب یدوب نووج وت درم یتقو نوماباب ، مریگ یم ماو وت زا نم نم، ردام -

. یدرکن نوملو و یدنوم ،ابام یدرک راکچ یلو دق مین دقو هچب اتراهچ

. میدق یاردام نردام

. دروخ ار ششآ زا قشاق دنچ و دیشک یزوس ناج هآ موناخ میرم

س تسیب و درک جاودزا شیگلا س هدزناش و تسا هچب زونه نوا ملگ، رتخد -

و تخاسن شرهوش اب نوا دعب و درم شیکی هک دییاز هچب ودات هدشن شلا
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مدیدن هچب غاد نم هنک، محر نوا کچوک لد هب ادخ ، درواین تقاط هرخ بال

. نکن شتواضق تقو چیه منک، یم شکرد و مردام اما

دیشک شآ یباقشب دوخ یارب دوب. هدروخ ار وکوک رپ باقشب اج نیا هکات انآ

و یروخ رپ زا یدنخبل شردام هک دیشک دوخ یارب اهار غادزایپ مامت و

دز. شرتخد یسنجدب

هدب. ربص شهب ادخ نم، ردام مگب یچ -

! یدروخ وکوک یروخب شآ لوا هک نیا یاج هب ارچ -وت

. دیرپ باال شا یرتسکاخ و فاص یاهوربا

بخ. ، مدرک لوه منود یمن -

دوخن و ایبول هب تخود ار شهاگن و تشاذگ یلگ لگ هرفس یور ار باقشب

. شآ

! نامام -

! نامام ناج -

مدآ یتقو ما، یرکشان و فیعض مدآ یلیخ منک یم سح اه تقو یضعب -

تلا جخ مدوخ ووتو ادخ منک،زا یم هاگن ور مرب و رود یاه یگدنز اهو

ما. هبنج ومک تقاط یب ردقنیا ارچ هک مشک یم

. یراد المز نامز مکی طقف ملگ، رتخد یوق ما یلیخ -وت

رپ هرفس رس تساوخ یمن یلو ، شلد رد درک داب مغ شردام نیگمغ نحل زا

داد: همادا یداش نحل دنک.اب یرکشان دنوادخ تمعن

هنک. یم رهوش دوز ، هلگشوخ یلیخ هفوکش یلو -
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یم هک منوشداونوخ تیعضو سا، هقلطم نز کی االن نوا یلو هرآ... -

. دندرک اوعد هیقب اب لحم نیا اموت ریغ ،هب ینود

درک. سح شناهد اررد انعن شوخ یوب

، دننکش یم واپ تسد شرطاخ هب مه درجم نووج یادرم منئمطم نم -

. هلگشوخ یلیخ بهذم ال یلو اه هرادن خاالق

و درک دنلب ار شرس شردام توکس ،اب دروخ ار ششآ مامت قشاق قشاق و

: تفگ تلا جخ واب دیرخ ناج ارهب شنابرهم هاگن

. مدروخ یلیخ منک رکف -

. دندیدنخ ود ره

. هنکن درد تتسد نامام دوب هزمشوخ یلیخ -

و تشادرب ار لر تنک ، نویزیولت کمن یب یاه هکبش ندرک وور ریز زا دعب

درک. هاگن شردام هب یمشچ ریز و درک ششوماخ

دش. مومت هسردم مگب تفر مدای ، نامام یتسار -

. دایم ادرف سپ تفگ دز گنز مایحم رکش، ور ادخ -

. داتفا شدوخ ییوجشناد نارود دای هب ایحم مسا ندینش اب

دوز ما هداوناخ و رهش هساو ملد مدوب وجشناد یتقو منم ، همدوخ لثم -

...هآ! متسنود یم تمینغ ور یتصرف دشوره یم گنت دوز

و موناخ اه ردقنیا زونه هک ییاهزور نآ هآار،هآ نآ ینعم دیمهف شردام

جاودزا و هرفن ود یگدنز رکف دزوهب یم فرح خرهاش واب دوب هدشن گرزب

زا فرح اما تشادن یزیچ هک یسک دوب،هب هتسب لد یسک دب هب یلو دوب

! دیاش دوب یبوخ یوگ غورد دزو یم یقشاع
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دز: بل تحاران

اج نیا نایم هتفه ره نوا هداوناخ ، یتشاد قرف نوا وتاب رتخد هخآ -

همع هنوخ و قیفر و تسود ما یلک و هنوم یم شگرزبردام هنوخ ، شندید

... هگید فرح رازه و یدوب یهاگباوخ وت یلو هراد ومع و

: تفگ یناطیش نحل واب تخادنا شردام هب یهاگن انآ

. میونشب وشادص منزب گنز راذب -

. تخادنا راوید یور گرزب وطالیی درگ تعاس هب یهاگن

. هدرکن ییادخ نش یم نارگن هبش هزاود تعاس -

دش. دنلب شبوبحم یرفن کت لبم یور وزا دیباوخ شداب

! یراب یراک یرما ، متسخ مباوخب مرب نم سپ، هشاب -

. ملدزیزع ، شوخ تبش -

شتمس .هب درذگب ، هورکم ولد درد دیاش ای تبیغ یمک ریخ زا تسناوتن

کون واب تشاذگ شردام یاه وناز یور ار شرس و تسشن شرانک و تفر

. تفر هار شردام یاپ قاس یور هداس و هایس نماد یور ،زا شناتشگنا

. مدرک راتفر دب انح اب زورما نم ! نوج نامام -

ات درک توکس و دنازغل شرُپ و تخل یاهوم یور راو شزاون ار شتسد

. دریگب مارآ شرتخد

منک. شتحاران متساوخن نم ادخ -هب

تحاران تسین .المز دایم شیپ ... هتفویم اه قافتا نیا ،زا مرتخد شیه -

. هراد ور یدایز هگید مه رتخد نوا ، یشاب
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مشچ اررد کناطیش و تخادنا یهاگن شردام هرهچ هب شمشچ هشوگ اب

دش. شیاه فرح همادا رظتنم و دروآ بل هشوگ یدنخبل دید شیاه

! یتفرگ ور شداب بوخ -حاال

. دندیدنخ دنلب ود وره داد ناکت هرآ یانعم ارهب شرس

هن قاتا قاط هس و گرزب هرجنپ تشپ و دیهج شقاتا هب تعاس مین زا دعب

هیر نامهم ار زیمت و هزات یاوه و درک مخ ار دوخ یمک و داتسیا دوخ یرتم

... خرهاش شبن و هقبط ود هناخ سارت هب دش هدیشک شهاگن درک. شیاه

و داد نییاپ ار گنر یا هرقن هرکرک ددنبب ار هرجنپ هک نآ نودب و دیشک یهآ

. دروخ رس شمشچ هشوگ زا هتساوخان جمس یکشا هرطق و داتفا تخت یور

هب ناحتما نیرخآ ندش مامت زا دعب زونه ایحم و دوب بش تشه تعاس

دوب. هدماین هناخ

ق تشرد و زیر یاه لگ دزوهب یم تشگرب و تفر ار سنلا ضرع و لوط

دوب. هتخود مشچ شیاه نراقت و یلا

: تفگ ضرتعم شسرتسا رپ یاه ندز مدق زا هدش ماسرس شردام

. تفر جیگ مرس ریگب مورآ رتخد -

تشاذگ شا یناشیپ یور ار شتسد و

درک. هاگن تعاس وهب تسشن هلپ هار ینییاپ هلپ یور انآ

. تشون ایحم هب یرگید مایپ و درک یسررب هرابود ار شا یشوگ

وت! یدنوم اجک -
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ندید دشاب دنلب شا یشوگ گنز شوخ یادص دعب یمک و داتسرف ار کمایپ

باوج شردام رگ شاکنک و نارگن یاه هاگن نایم رد هدش لوه ایحم سکع

داد:

! ایحم -ولا...

وا هب ندز فرح تصرف هک نآ نودب یشوگ تشپ ایحم یادص ندیچیپ اب

دز: داد دهدب

. تلا بند مایب وگب سردآ ، یدنوم اجک -

رتخد هارمه ایحم هک دز قوب وود درک زمرت ایحم تسود ی هناخ یولج

دمآ. نوریب یدق دنلب و ناوج درم و یرداچ

، دوشن هدایپ اتوا دوب هدرک دنت هکاپ ییایحم هب هک نآ لبق و درک یزیر مخا

. تفر ناش تمس دشوهب هدایپ دوز و دادن تصرف

هدرک رهاظ ظفح انآ هک داد یزیر سالم انآ هتخورفارب هرهچ ندید اب ایحم

: تفگ

. مایم منم نیشام لخاد ورب ،وت مزیزع -سالم

شردارب و تسود تمس هب دشوانآ نیشام راوس یضارتعا نودب ایحم

داد. تروق ار شناهد بآ انآ کشخ و درس خهلا ندید اب شونهب هک تفر

. نوج -سالمخهلا

. مزیزع -سالم

یلا وح نیمه ار شهاگن هک شونهب رس تشپ درم سالمهب هناشن هب یرس و

داد. ناکت دوب، هتفرگ ایحم زا
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انآ هک دنک درگ بقع تساوخ و داد ناکت ار شرس طقف زین ناوج درم

: تفگ مکحم

! منزب فرح نوتاهاب ماوخ یم ... هظحل کی -

. دندرک شهاگن رظتنم ود ره

. مدیمهفن ندموا امش هنوخ زا ور ایحم فده ال صا نم ناج شونهب -

درک. کیلش کرسپ هب یزیر هراشا و

و درم نوچ ام هنوخ ایب ای شینیبب یتساوخ تقو ره دعب هب نیا -زا

ام، شیپ شتسه یتناما نوا دیراذب رارق نوریب هک ،ای تسین یمرحمان

!؟ دیدیمهف هک ور مروظنم

مرن و تفرگ ار شیوزاب نیمرآ دنک. رداص یا هیعافد تساوخ شونهب ات

و نیشام لخاد هب شهاگن نتخادنا زا دعب و هناخ لخاد هب داد شله

درک. هاگن انآ هب ایحم نارگن هرهچ یور ندناشن

ور نوتدوخ امش نگ، یم نوتهب ور زیچ همه نوشدوخ موناخ ایحم -

هن دنتسنوتن موناخ ایحم و درک رارصا یلک شونهب ، هدنمرش . دینکن تحاران

. دنرایب

ار شهاگن در زین انآ هک شا هدش نامسناپ تسد هب درک هلا وح ار شهاگن و

شهاگن واکجنک قرب، هکد غارچ رون و گس سراپ یادص نایم ورد تفرگ

درک. رهاظ ظفح و درک

یدج ور نم رکذت افطل . میدرکن شتیبرت تسرد ! امتح هدوب ام فعض -زا

. شوخ نوتبش ، نونمم . دیریگب

و کیرات هچوک وزا درک نشور ار نیشام یقوب زا دعب دشو نیشام لخاد

دز. نوریب تولخ
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: تفگ راو شنزرس و تخادنا ایحم هب یهاگن مین

! یرادن ور یرب تاتسود هنوخ هب هک ور نیا قح هک مدوب هتفگن تهب هگم -

ریز شا یشوگ ندرشف زا دعب و تخادنا ریز تیمولظم اراب شرس ایحم

: تفگ یناهنپ ضغب اب شدیفس تسد

یولج ور ام یسناش ششاداد ... نوشنوخ مرب متساوخن ال صا ادخ -هب

هدایپ شنیشام ،زا دندوب نوممحازم رسپ هسات ود هک ردحیلا دید ژ اساپ

داد. خر یریگرد دشو

ایحم هنوگ هام خر مین وهب دناخرچ ار شرس شیاه فرح ندینش اب انآ

درک. هاگن

ادص ار شا خهلا هدیسرت هدرک دنلب ار شرس ینیشام قوب یادص اب ایحم

دز.

یا هظحل یارب و دیشک وطالین سفن درک، لر تنک ار نیشام و دمآ دوخ هب انآ

ار شیاه مشچ رد هتسشن رون ات داد ناکت ار شرس و تسب ار شیاه مشچ

دنک. نوریب شرس ارزا دوب دز، یم قوب نانچ مه هک ینیشام غارچ زا هک

داد: همادا ایحم هظحل دنچ زا دعب

و لح مدرم هیقب تطاسو واب دیشکن یرتن هبکال راک رکش... ور ادخ -

. نوتندرک رادربخ وت مدرک رید و نوشنوخ میتفر هک مشدعب دشو لصف

دز: بل هقیقد دنچ دعب دزو رود ار نادیم

دوب! شوماخ تیشوگ ارچ -

هک تفر مدای و منک راشژش متسنوتن یریو و ریه نوا دشووت شوماخ -

! یشخبب ، دیشک لوط مگب مه تهب و منک راشژ منک،ات ترادربخ یوحن هب
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نک! یضار ور نامام -حاالایب

ار شیاه تسد و تفر یم هدایپ نابایخ هشوگ زا هک بل هب راگیس درم وهب

درک. هاگن دوب، هدرک شراولش یاه بیج لخاد

خیب وات فرح نیا هنک ادیپ شک ماوخ یمن وگن، یزیچ نم نوج ور -وت

. هسرب نامام و اباب شوگ

نک. مه رس یزیچ یک تدوخ مگ یمن مه غورد یلو مگ یمن یزیچ هشاب -

شا هنوگ یور یا هسوب دشو مخ هدز قوذ شا خهلا یمارم شوخ زا

. تشاک

. ملگشوخ خهلا مرب تنوبرق -

یگ یم لگشوخ ، شوگ مرس وباالی ینیب یم مد متشپ تقو ره مگ یم -

مهب!

: تفگ ایحم ِهدنخ زیر یادص نایم ورد

ایدز! دروخ هدزاش -حاال

شیپ تعاس دنچ نزب نزب هنحص ندش هدنز اب شفرح یسررب زا دعب ایحم

: تفگ لجخ و دندش نوگلگ شیاه دزوپل یدنخبل نیمرآ یتریغ شوخ زا

. دروخ مه دز مه -

درک. کراپ ار نیشام

یلو... ، شیتریغ شوخ زا دموا مشوخ نیرفآ -

. تخادنا یهاگن ایحم هب

! داتفا مه. وت هریم نومه کال نوچ ، ینکن رکف شهب -
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دز: بل ینازرل یادص اب هدش خرس ایحم

. داتفا -

دید. شردام ی هناخ رد یولج ار هفوکش هک دندش هدایپ نیشام زا

یگچب نارود تسود هک داد وا هب سالیم نوفیآ همکد ندرشف ردحلا

هشیدنا واب درک یم ار وا ییابیز تداسح یگچب رد هشیمه و دوب شیاه

یشوخ لد درک یم هجوت رت شیب وا اههب یزاب رد خرهاش هشیمه هک نیا

یاج تساوخ یمن تقو چیه و تشاد تسود ار ...امااالنوا تشادن وا زا

. دشاب وا

: تفگ یدنلب تبسن هب یادص اب دیشک لوط هک رد ندرک زاب

! یداسیاو رد یولج ارچ هفوکش -

. هدرک رید متسه اباب رظتنم -

ییابر لد هدنخ هچوک یدورو رد گنر یمرک ناکیپ نیشام رون ندیچیپ اب

دز.

. دموا -

غورد و هناهب و رذع ندرک فیدر وداب نآ هب هجوت نودب ایحم دشو زاب رد

. تفر هناخ هب شنهذ اهرد

: تفگ لد دزورد یخلت دنخبل انآ

! هنوخ دایب و هنزب ور رد بش تقو نیا نم یاباب مراب کی هش یم یچ -

دز. سپ ار شرکف

. مزیزع شوخ تبش رکش، ور ادخ -
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. شوخ ماوت بش -

و دیهج لخاد انآ هک تفر شتمس دزوهب یدنخبل شردپ ندش هدایپ واب

دش. جراخ شیولگ زا یا هفخ وهآ داتسیا رد تشپ

اب اما درک رکش ار ادخ ایحم ندوب سملا تباب و تخادنا یهاگن نامسآ هب

رس واب تفرگ درد شبلق خرهاش هناخ مود هقبط ناویا غارچ ندش نشور

داد. رارق بطاخم دروم ار ادخ لد ورد تفر هناخ هب هداتفا نییاپ هب

یراک کی تاه هدنب ای تدوخ ای منک یم ترکش هکات یدرک راکچ نیبب -

. مریگب شسپ هک دننک یم و ینک یم

ویخلا رکف ورد تخادنا هرفن کت لبم یور ار دوخ یهاتوک ابسالم

و یرود هام کی زا دعب هرخ هکباال دش رو هطوغ شدوخ نیرید ناراگزور

هتفر دناوخ یم سرد اج نآ رد هک یرهش رد شندید هب خرهاش اوعد و رهق

کراپ لخاد یناتسمز درس رصع کی رد ینهآ و یتروص تکمین یور و دوب

. دندوب هتسشن شهاگشناد کیدزن کچوک

! مزیزع ... خرهاش -*

! مناج -

العال صا هک منک یم سح هک ینک یم راتفر یروط اه تقو یضعب ارچ -

! یرادن مهب یا هق

درک. خوسر شناوختسا زغم ات درس یاوه و دیشک یا کالهف سفن

. مراد سرتسا مکی طقف تسین روط نیا ، مزیزع -هن

و گرزب ناتسد نایم ار شفیرظ تسد و دناسر انآ هرهچ ارهب شهاگن

. درشف شمرگ
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... مرادن یچیه االن هتسرد شاب راودیما هدنیآ وهب شابن نارگن -

خرهاش یتشوگ یاه بل یور هلصاف وبال دیشک نوریب ار شتسد انآ

. تشاذگ

!؟ مچیه نم ، یراد و نم ... سیه -

کرتخد هک تشاک انآ تشگنا رس یور یمرن هسوب دزو یباذج دنخبل

هک درمریپ ود زج درک. هاگن دوخ فارطا وهب دیدزد ار شتسد هدز تلا جخ

یزیچ خیلا وخلا دیفس و هایس هبرگ دنچ و دندوب هتسشن تکمین یور

درک: همزمز دنخبل اب اما دیدن

. ِمشچ و مدرم و نیبرود و سیلپ اجرپ همه ... هنووید نکن -

درک. یا هدنخ کت

! همرج مدیسوب ومنز مگ یم و مایم رد ایند همه ولج -

درک. بآ لد رد دنق

مه عقوم نوا امش،ات هنوخ مود هقبط میرب یندرک جاودزا خرهاش مگ یم -

مکی اج نوا مینوت یم . شدوخ هنوخ هتفر و هدموا رد اجنوزا تشاداد

! موه میریگب ور نومدوخ

دز. انآ مرف شوخ و کچوک ینیب ارهب شتشگنا

*... مزیزع هشاب ، یشاب تحار وت هگا -

-خهلا!خهلا!

هوهق ناجنف هکاب درک هاگن ایحم دشوهب جراخ هتشذگ وزا دروخ یناکت
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شوگ رابخا هب هک شردام و دنز یم ادص ار ووا هداتسیا شی ور هب ور یا

. دهد یم

. دیشون ار لوا هعرج و تفرگ ار ناجنف یرکشت اب

ناجنف رود ار شیاه تسد و تسشن یرفن هس لبم یور شرانک مه ایحم

: تفگ زیر و درک لفق

! یراد یلکشم هش؛ یم ترپ یلیخ تساوح -خهلا

دش. رابخا بلج ناش هجوت شردام نتفگ " لضفلا وبا اب"ای

: تفگ ، دناوخ یم ار رابخا یاپ سیون ریز هک روط نامه انآ

. شابن نارگن مزیزع مرادن یلکشم -

تمس هب سوبوتا تکرح زا ندش نئمطم زا دعب و درب لا نیمرت ارهب ایحم

. دنار هاگشزومآ

... دیسرپ ار ناشلا وح تفرگ دیهانآ و دیهان اب یسامت نیب نیا رد

درک... شلا حشوخ راتیگ یاه میس یادص دشو کالس کیدزن

یاه ییوگ هتکن یلک زا دعب دشو اه هچب االت کشا عفر و سیردت لوغشم

درک. مامت ار هسلج تشرد و زیر

: تفگ هدنخ واب تفر یشنم تمس هب

ناج! شونهب -سالم

دز. یدنخبل زیم تشپ زا شونهب

دوب. هدش گنت تارب ملد ، تداعس مک نم ای ییادیپ مک امش -ای
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: تفگ تنطیش واب داد هیکت زیم ارهب شجنرآ

کالس دعب یدوب هداتسرف کمایپ بشید ! یتشاد مراک ، یتداعس مک امش -

. تشیپ مایب

دوب. هتفر مدای کاپ یتفگ بوخ اهآ -

. تشادرب یذغاک دشو مخ

یش! یم سهلا هد رتخد کی یصوصخ ملعم -

! شدوخ هنوخ -وت

. هگید هرآ -

. مرادن ندرک گرزب هچب هلصوح منم همک، مه شنس شطیحم رب -هن،عالهو

: تفگ هنارگاوغا ینحل اب شونهب

اه! هبوخ یلیخ شلوپ -

. مزیزع -هن

. دنتخادنا یهاگن انح هب ودره زیم هب ییاه هقرو ندش هدنابوک اب

هرهچ دزوهب یوحم دنخبل انآ هک درک شراثن یا هتفیش دوخ یبلر یز شونهب

درک. هاگن انح تحاران و هتخورفارب

خهلا! رتخد یروطچ -

: تفگ دنک، شهاگن هک نآ نودب انح

خهلا... رتخد مبوخ -

زا رتهب دش، تحاران شیارب یمک داد یم شدب زاحلا ربخ شیادص شزرل
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. تخانش یم ار دوخ یاه سنجمه یسک ره

رکش. ور ادخ -

درک. تسرد ار شا هعنقم انح هب هجوت ویب شونهب رگ شسرپ هاگن ریز و

. افطل تسرفب مارب ور یس کال تارییغت شونهب ، هگید مرب نم -

ملد. زیزع هشاب -

. نوتطفاحادخ -

یشوگ هحفص هب ریز هب رس و هدرک ضغب انح اما درک یظفاحادخ شونهب

دوب. هدز لز شا

دش. نابایخ فرط نآ رد یلع هجوتم دزو نوریب نامتخاس زا

درک. مخا و دندش تشم شیاه تسد

دش. شا هداس نامشچ یاه هشوگ نامهم یرمع مک کورچ

. تفرگ رارق شلباقم یلع دورب شنیشام تمس وهب دیایب دوخ اتهب

ومع! رتخد -

وش... اج!مگ نیا یدموا ییور هچ ومع،اب رتخد رامرهز -

تشپ هب یلع هاگن ندنام تباث واب تخادنا یهاگن شتشز و قارب هرهچ هب

دید. ار انح و دیخرچ ، شرس

نیلوا راوس ود نآ هب هجوت نودب یکشا هرهچ اب انح . تفگ کالهف"ها"

دز. زمرت هب شیاپ یولج هک دش ینیشام

: تفگ و تخادنا یهاگن یلع هدش تشم تسد دزوهب یدنخزوپ
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یا هغابروق گنچرخ هطبار هچیزاب ور نم سپ ، هرادن وششزرا ! یدید -

. دینکن نوتدوخ

دش. شنیشام راوس و تشاذگ اهنت دوبک هرهچ اراب وا سپس

. هایگ و لگ نادلگ دنچ یرانک هزاغم وزا دیرخ سوتکاک هناخ دنچ هزادنا

دشو نیشام راوس دوب. هدرک زبس یایند نیا جرخ ار شیاه زادنا سپ مامت

. تفر فعض شلد و درک هاگن اه یلدنص هب

. دنتخاس ار یبوخ زور وو دندش هایگ و لگ ریگرد شردام اب زور مامت

و درگ هدنام دزوهت مهب اوه اررد شا یکاخ ناتسد نفلت یادص ندینش اب

دز. شرتخد شدنچ راک زا یغیج شردام هک مدیلا شراک سابل ارهب کاخ

هرابود مشن روبجم هک نک راک زیمت ! یدرک دوب یراک هچ نیا رتخد -

. شمروشب

دز: داد دومیپ یم اهار هلپ هلجع هکاب ردحیلا

! هخآ دش یم عطق یشوگ متسش یم وماه تسد هگا -

. دندوب هتشاذگ اج نآ ار یشوگ هک تفر یا هشوگ دشوهب سنلا لخاد

. تشادرب ار یشوگ هرامش هب هجوت نودب

-ولا!

. تفکش شلگ زا لگ دینش هک ار شردارب یادص

! شاداد -

هدش! یربخ اه یشاشب ؟ یبوخ ملگ... رهاوخ -سالم
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. مرب تا هتسخ یادص نوبرق -

. تفرگ یزاب هب شا ه راشا تشگنا ارالی نفلت میس

! مدینش وتادص هک نیا زا رتهب ربخ -

؟ تساجک نامام ، منزب فرح منوت یمن دایز نم مزیزع اهربخ هچ -

. دایب مگب راذب ِطایح -

یکشا نامشچ هکاب شردام ندید اب اما دنزب ادص ار شردام ات دیخرچ

. دنابسچ ششوگ ارهب یشوگ دزو یدنخبل دوب، شا هریخ

. نزب فرح نامام اب ایب ظفاحادخ نم زا مرب تنوبرق -

. تظفاحادخ ... شاب نامام و تدوخ بظاوم ... مرهاوخ لگ هشاب -

. تفر مامح وهب داد شردام ارهب یشوگ

فرح ندینش اب اما دباوخب ات دمآ نوریب مامح زا زمرق نامشچ اب هتسخ

. داتسیا هدرک هیرگ یباسح دمحم اب ندز فرح زا دعب دوب مولعم هک شردام

. دایم راگتساوخ انح انیا...ارب تا خهلا هنوخ میر یم بشما -

دز: رغ تفرگ یم ار شیاهوم من شوپ نت هلوح هکابکاله ردحیلا

.. ایادخ یلا مح مر یم اج نوا طقف هک نم هخآ هش! یمن ماین نم -

نک. تحارتسا تعاس یک ورب نزب رغ -مک

داد: همادا و تخادنا تعاس هب یهاگن

. میشاب اج نوا دیاب هگید تعاس ود -ات

: تفگ یبصع و دیشک یغیج
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نم! ردام نگ یم -االن

... زمیازنآ و یریپ بخ رتخد فوا -

دز. یوحم دنخبل انآ

یچ! و یریپ -

. داتفا رمیازلآ هملک ناج هب مه زاب شردام

... رزناملآ ... رمنازلآ ... رمیازنآ -

زا شیاهوم زا یا هرت هک دیدنخ دوجو مامت دشواب مخ دزو یا هقهق آان

دش. جراخ هلوح

. رتخد رامرهز -

هرادن یموزل ... یشومارف وگب یگب ما یتسنوتن . رمیازلآ ... رمیازلآ نم ردام -

. ینک هدافتسا ور یتسین دلب هک ییاه هملک امتح

یرادن تقو تعاس ود رتزا شیب ، شابن مامشچ ولج ورب بخ یلیخ -

. دایب امتح مانآ هتفگ تا خهلا رهوش ! یدیمهف

دوش. هدامآ ات تفر شقاتا هب نانز ورغ دیشک یفوپ

شرس یور ار رداچ هنییآ یولج هک ارردحیلا شردام و دمآ نییاپ اه هلپ زا

دید. درک، یم میظنت

! نامام مدش روطچ -

دش. شرتخد وحم هنییآ زا

دوب، هتشاذگ نوریب ار شیاپ قاس هک یل راولش اراب شا یل هاتوک وتنام

ارهب شه هککال تشاد نت هب مه یهایس و کزان ییوتنام وور هدیشوپ
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دوب. هتخادنا شرس

! ترظن هب تسین زاب مکی -

منک ضوع سابل هک تسین رارق نوشنوخ میر یم انیمه اب بخ ! نامام -

. هگید هشاب بسانم و روج هک مدیشوپ یم یروج دیاب

... یئار دوخ هک ،وت مرتخد هشاب -

. درشف شیولگ ریز ار شرداچ

. هگید میرب -

زیچ همه نتشادرب زا نانیمطا زا دعب و تخادنا شفیک لخاد هب یهاگن

. دندش ناش خهلا هناخ یهار و دیشوپ ار شزمرق تروپسا یاه شفک

دزو یداشگ هلک دنخبل شزیمآ تبحم هاگن ندید و شا خهلا رهوش ندید اب

. دندش هناخ دراو شا ابخهلا یسوبور زا دعب

وک! انح رهاوخ -

. هنوخرپشآ میرب نک ضوع وتاسابل ورب هش، یم هدامآ هراد هشقاتا -وت

درک. انآ هب یهاگن و

شنوبز ریز زا ینوت یم نیبب ِلا وحا شوخ ان مکی انح، شیپ ورب ما -وت

هدش! یچ ینیبب یشکب

... نوتکمک منومب نم تسه راک یلک نمض -ِا...خهلا!رد

ورب. هدنومن یراک -هن

. دیشک هناخزپشآ هب یکرس کوکشم انآ

قاتا لخاد ار دوخ نانز یتحار تهج شا خهلا رهوش مه نامز نیمه رد
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. تخادنا

و هدرپسن وا اههب راک شا خهلا یراگتساوخ لبق تاعفد لثم نوچ مه انآ

ریگ یا هناهب دوب؛ هدرک اهار راک همه یا هزادنا زا شیب ساوسو اب دوخ

. تفر انح قاتا تمس وهب درواین

یتشز ناوت دح هکات یسلجم هایس سابل و ظیلغ شیارآ نآ رد انح ندید اب

: تفگ دزو یدنخبل دوب، هدش رتابیز و هدناشوپ ار شمادنا یاه

-سالم!

هرو کی ار شتخَل یاهوم هک انآ هنارتخد و ابیز پیت ندید واب دیخرچ انح

. تسشن شبلق رد یتداسح دوب، هتخادنا نوریب

-سالم.

دوب. هدزن هنعط انح ارچ هک نیا زا درک بجعت

. تسشن شیور و تفر تخت تمس هب

! یبوخ -

دزو سپ ار ششیارآ ورپ گرزب نامشچ تشپ رد هدش عمج یاه کشا انح

درک: همزمز درک یم خیلا شدوخ یور ار رطع هک روط نامه

. ماوخ یم ترذعم زور نوا تباب ... مبوخ -

. تسین شیاج رس ییاه زیچ کی هک دش نئمطم

نم هدوبن بوخ مشلوا امزا هطبار ... مدرک یور دنت منم ، تسین یلا یخ -

. مدرک تداع

. دندز یدنخبل ود ره
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. تخادنا هنییآ رد دوخ هب یهاگن رخآ راب

رود ار یفیرظ و کیش دنباپ و هدیشوپ ار شا یرت یم تناس هد هایس شفک

هطقن شیاپ هدروخ زمرق الک ناتشگنا و دوب هدرک هقلح شپچ یاپ چم

. شا ییابیز رب دوب هدش ینایاپ

. تشادرب تشاد ییابیز اما میخض هنشاپ هک ششفک خر مین ارزا شهاگن

. داتسیا هیقب رانک و تفر نییاپ گنز یادص اب

یدنخبل داد، یم اهار ملعم یوب بیجع هک یدق هاتوک و سات درم دورو اب

دش. عورش تافراعت و ییوگ دمآ شوخ دزو

یوب نآ اب شیاه سابل یوتا طخ هک ییور شوخ و ابیز رسپ دورو اب اما

، تشاد تسد اررد ینیریش و ولگ دوبر یم اهار لد یوسنارف شوخ

هلصاف دزوبال مکاح وج هب یدنخبل دش،انآ مکاح اضف رد یا هظحل توکس

رهاظ رت لکیه شوخ رتو باذج رایسب یدرم راگتساوخ کر سپ دورو زا دعب

: تفگ لد دزورد انح سناش هب یدنخزو دش.انآپ

! شمودک هوا...حاال هوا... -

شمارآ هب شیابیز هرهچ رد رخآ دشورد عورش انآ یاهاپ زا باذج درم هاگن

. دیسر

! ناوج موناخ -سالم

. دییامرفب افطل -سالم،

. دندرک شوخ اج اه لبم یور و دندش هدنک رد یولج زا

هلصاف عمج زا انح هب کمک هناهب هب انآ هک تشذگ توکس رد یا هظحل دنچ
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یلدنص یور هتسشن ار انح دشو لکش لیطتسم هناخزپشآ یهار و تفرگ

. تشون یم شا یشوگ رد یزیچ دنت دنت مهرد یاه مخا هکاب دید

انح! -

. شا حور یب نامشچ رد تخیر ار شخرس هاگن

هلب! -

! یمه -وت

مزورما ، هدرک ادیپ ومرامش اجک زا منود نیم یلع نوا تسین یزیچ -

هک... واالمن درک یم مبیقعت

داد: همادا و دیشک یقیمع سفن

! منارگن مارگاتسنیا وت هراذ یم ور نم اهی سکع -

. تسشن شیور و دیشک ار یلدنص و تشادرب راوید ارزا شا هیکت انآ

هیچ!؟ شباسح فرح -

هنک. یم مدیدهت -

. دیوگب ار شا فرح هیقب دادن هزاجا ضغب

مه انح اب شرمع رد راب نیلوا یارب دزو شکشخ یلع ترارش تدش زا انآ

دش. ساسحا

تنیباک فرط هب درک ترپ ار نآ شنازرل ناتسد رد یشوگ نتفر هربیو اب انح

: دوب،ندیلا هتفرگ نادند ارهب شبل هشوگ هک وردحیلا ینیمز دیفس

! مسرت یم -

درک. برطضم زین ار ،انآ شیاه تسد و ادص شزرل
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. شاب یداع و هدن نوشن لمعلا سکع -

زمرق شرف یور ارزا دشونآ دنلب هدنور هربیو یشوگ یادص ندینش اب انح

زا دعب دزو رانک ار هدرپ و دناسر هرجنپ تشپ ارهب دوخ زین وانآ تشادرب

و هتسشن شنیشام توپاک یور هک دید ار یلع ، هچوک رد شهاگن ندنارذگ

. تسا هدرک ن ایامن ار شا هرهچ شا یشوگ هحفص رون

وهب دمآ دوخ هب شنوغاد و برد ناکیپ دیفس توپاک زا یلع ندمآ نییاپ اب

دید. رد ناتسآ اررد شردام هک دیخرچ انح تمس

! هگید رایب ور ییاچ انح ... ارتخد -

مارآ و تفر یرتک تمس وهب تشاذگ زیم یور ار یشوگ و تفگ یمشچ انح

دش. راشبآ گنر لیتسا یرتک هتسشن کهآ هب هلول ارزا شوج بآ مارآ

ات درک رتزاب ار شیاه مشچ ریحتم موناخ میرم هشیش هب یگنس تباصا اب

. دشن هدید شکلپ هک ییاج

؟ دیدینش مامش -

هیک. نیبب انآ!

دش. هتخیر شتسد یور غاد بآ هچاپتسد انح دهدب یباوج تساوخ ات انآ

! متخوس -یآ

درس بآ ریز ار شتسد و درب کنیس تمس ارهب ووا درک دنت اپ موناخ میرم

. تفرگ

دینش ار مود گنس ندروخ یادص نیح نیمه ورد تفر ناش تمس هب انآ

. درواین شیور هب اما

دش! تشز میایم مام ورب امش نامام -
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دش. جراخ هناخزپشآ وزا تخادنا انح هتفرگ هرهچ هب یهاگن موناخ میرم

و موس گنس ندروخ یادص اما دندیشک یتحار سفن موناخ میرم نتفر اب

دز: بل هناسمتلم انح . دندینش مه ار مراهچ

! نزب فرح شاهاب ورب ادخ ور -وت

وت! یگ یم یچ منیبب وشگس یور ماوخ نمنیم ! ینک یم یخوش -

هک یرتک هب دش هدیشک شهاگن شیاپ ریز شرف مرگ یسیخ ساسحا اب انح

دوب. هدش زیررس شبآ

تسب ار یرتک ریش دوز و دیشک ینیه

. تخادنا شیاه تِباب هب یهاگن

هَا! منک راک یچ ندش سیخ -

. دیبسچ انآ هب هدیسرت یلع داد یادص اب

! نوریب -ایب

. تفرگ رارق شی ور هب وور دیشک ار انآ یوزاب انح

رطاخ هب هن نم رطاخ ...هب متف یم تاپ و تسد ،هب تزا منک یم شهاوخ -

! ماباب یوربآ

هرجنپ تمس هب خرس و یبصع هرهچ واب دیناهر شتسد ارزا شیوزاب انآ

. تفر

نت اب حیرک دنخبل نآ اب یلع یور شهاگن ندنارذگ زا دعب درک... شزاب

: تفگ مارآ یا هدش لر تنک یادص

! هبوجعا یاوخ یم یچ هیچ! -
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شفنب تنیباک ارزا یرگید یاه ناکتسا و ینیس اردزو زاس یاچ همکد انح

ود... نآ یاه فرح ندینش تهج درک زیت شوگ و تشادرب یراوید گنر

خهلا... هنوخ مدید ، تندید مدموا یچیه -

هیچ! تباسح فرح راذب، نم رس هب رس یلع...مک وش -مگ

دز: داد یلع

! نییاپ دایب وگب شهب -

. دروخ ینیچ شا ینیب هک تفگ یسیه رهز دشواب لبق رتزا یبصع

. نکن ادص رسو هشاب -

دش. کیدزن انح وهب تفرگ هلصاف هرجنپ زا یمک

هیچ! شدرد منیبب مرب منم هدب، ور اه ییاچ وت میرب -ایب

: تفگ و درک هدامآ ار غاد ییاچ ناکتسا نیرخآ انح

! یرب یاوخ یم یا هنوهب هچ -اب

. تفر هرجنپ تمس هب رکف یمک زا دعب و دیشک یفوپ

یه! -

: تفگ رت مکحم یمک هرابود دینشن ار شیادص یلع نوچ

یه! -

: تفگ لد رد وانآ دروآ ارباال شرس یلع

! مدب وتباوج فت کی اجاب نیا زا هگا هش یم بوخ ردقچ -

. تفرگ زاگ ار شنابز و دروخ هدزن ار شفرح اما
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. مایب ات نزب قوب تنیشام نیشب ورب -

دش. هناخزپشآ دراو و دنامن شباوج رظتنم

دش! رید -

. میرب

. دندینش ار نیشام قوب وحم یادص دندز نوریب هناخزپشآ زا هک نیمه

شا هرهچ ارهب حتلا نیرت یداع درک یعس و دیشک یدتمم سفن انح

. دناشنب

درک: چپ دشوچپ مخ شردام شوگ مد انآ

تفگ داد، منوشن ونیشام تسا هیاسمه دز یم هرجنپ هب هک ینوا نامام -

. مایب مرب مدرک کراپ ییاج دب

هب یکوکشم هاگن مین و نیشام قوب هب درپس ار ششوگ موناخ میرم

. تخادنا شرتخد

! هنزب ور رد تسنوت یمن -

! تساه فرح نیا یاج االن نامام -ِا

. سرپب شدوخ زا هگید ونوا

و تشادرب دیلک نتشادرب هناهب ارهب شفیک و دیرپ انح قاتا هب یقرق لثم

نوریب هناخ زا باذج و ناوج درم هاگن ریز انحو یاه نداد ییاچ نایم رد

دز.

و درک زاب وردار تخادنا شه کال لخاد لماک و دیشک شیاهوم هب یتسد

کی هک دید قرب نشور غارچ کریت هب هدرک هیکت ار یلع و تفر نوریب
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دوب. هدنابسچ راوید ارهب شَفَک و هدرک مخ ار شیاپ

! هداتسیا هار راهچ رس یاه الت نیع

. تفر شتمس هب رپ یلد و ظیغ اب

یب ! ینوزرل یم ور رتخد یک نامیا و لد یراد ارچ درم! نگ یم ما وت -هب

. سومان

درک. شهاگن خرس نامشچ دشواب ادج کریت زا یلع

! دموین شدوخ ارچ -

. تخادنا هچوک هشوگ باالی لدم نیشام هب یهاگن انآ

! نتشاد نومهم -

. دناراخ مکحم و درک شیاهوم ارالی شتسد یلع

هن! نوا اما یایب یتسنوت وت ارچ سپ ! بجع -

: دیپوت لبق رتزا انآکالهق

! تشادن یا هنوهب نوا یلو مدموا نیشام هنوهب هب نم نوچ -

نَا! یک نوشاه نومهم -

. تراک در ورب ، هخآ هچ وت -هب

یور و تخود انح نامتراپآ گرزب و کچوک برد ود یور ار شهاگن یلع

تباث ، دندیشخرد یم ناشیرپ بش نیا رد هک نوفیآ گنر بش یاه بسچرب

درک.

نیا زا هک میرابجا تشگرب و تفر تعاس کی نوا هن!وت هگم نراگتساوخ -
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. مدیدن هک دندموا دوب، اج

ار قشع هلیپ یلع، یاه یسومان ویب هنیک و ترفن نایم رد یا هظحل انآ

و دروآ یم مک تقو ره هک خرهاش دای دشوهب رپ شیاه مشچ کدر. سمل

. داتفا ، تفرگ یم ار ادص نت نیا دش، یم راد هحیرج شرورغ

: تفگ و دیشک یهآ

... تسین وت هب نداد تبثم باوج لیلد هدب انوا هب مه در باوج هگا -

ورب. شکب وتهار

رد فرط هب هدش تشم تسد و هدرشف مهب ییاه نادند اب یبصع یلع

دوخ ، ششفک یاه هنشاپ یادص اب هارمه دنلب ماگ دنچ اب انآ هک درک تکرح

یهجوت ناشرانک زا اهنت رذگهر رادانعم هاگن وهب تخادنا یلع یولج ار

. درکن

! ینک یم راک یچ -

. تشاد هگن شا هنیس رد نارگن ار شسفن و

رانک! ورب -

ورب. هش... نیم تسرد یچیه اراک نیا اب نیبب -

رت بقع یمدق انآ هک تشادرب شفرط هب راو موجه و مکحم یمدق یلع

رد. هب دروخ و تفر

و یتخبدب هن یش مورآ شیتخبشوخ اب راذب ورب... یراد شسود هگا -

! شاب درم ، شوربآ نتخیر

! تسین ما یکشیه یارب ، تسین نم یارب هگا ، مشب یخلاش یب منوت یمن -

مکحم و تفرگ ار انآ یوزاب یا کالهف سفن زا دعب و درک لر تنک ار شمشخ
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. درشف

وگب! شهب ورب منک، نیم نیمضت ور یچیه هنرگو هنک جاودزا دیابن -

و تشوگ رد هتسشن درد زا یشان تینابصع واب درک دازآ ار شتسد انآ

رس یرادرهش بزهلا لطس رانک یاه هبرگ یشحو یاه غیج نیب ام شباصعا

: دیپوت هچوک

هب هنوت یم منوا ینک یم یراگتساوخ شا خهلا رتخد زا یایم وت یتقو -

هگب. هلب شراگتساوخ

درب. ارباال شیادص نت یبصع یلع

... شمنیبب کیدزن زا منوتب وت،اتاللقا تمس مدموا نم ... مراد قرف نم -

داوخ یم نوا یلو یا هلیسو یک مارب .وت مشاب دمآ و تفر رد شاهاب

!؟ هتیلا ح هنک تسرد نم بلق یاه هکت یور ور یدیدج یگدنز و هنک جاودزا

. شمط رپتال هاگن رد تخود ار شسح یب نامشچ آان

زا یراک ینوتب ریغ، و نم هب یکیدزن اب نکن رکف ، هروخ یم مهب تزا -حملا

. یربب شیپ

نک. شقشاع ! یدرم

ربن. یراذ یم شزا هک ییاه سکع وراب شوربآ یلی!

. نود ب وشمسر ! یقشاع

... دندرک هاگن رگیدمه هب بش شمارآ و توکس رد یمک

لبق رتزا مرن دید، یلع هتسشن یهایس وهب خرس هاگن رد هک ار کشا در

داد: همادا
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ورب. -

زا دعب دشو شنیشام کیدزن سالهن انآ،سالهن هب یهاگن زا دعب یلع

دراو شا هخرچود هکاب توترف و کورچ هدایپ رباع هب یهاگن مین نتخادنا

دز. نوریب هچوک وزا هدش نیشام راوس دش، یم هچوک

لخاد وهب درک کراپ هچوک نوریب ار شنیشام دوبک هرهچ واب هنادنمدرد انآ

. تشگرب

درک. زاب شردام اب نامزمه ار هناخ رد

!؟ تسه یلکشم ، یدرک رید مدش نارگن یدوب اجک ... ردام -

. مایم منم ورب مرب،وت تنوبرق -هن

: تفگ ضرتعم شردام هک دوش لخاد تساوخ

اه!؟ شفک نیا -اب

! هنوشچ بخ نامام -

. دنوش زیمت ات دیشک یرداپ یور ار شیاه شفک و

و متفر روسناسآ .اب منزب مهب ومپیت منوت یمن نم، نوج ور وت نامام -

... هزیمت مدموا

رانک یمرن ارهب شردام ، شفیدر نادند وود یس نتخادنا نوریب زا دعب و

دش. سنلا دراو دزو

: تفگ ینابرهم خهلااشاب رهوش دش، زیخ مین هدز لوه شندید اب انح

. مرانک نیشب ...ایب بجع هچ ملگ! رتخد -

یا هویم باقشب و تسشن شا خهلا رهوش رانک لجخ هیقب یاه هاگن ریز رد
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تسوپ یاه هویم اب نتفر رو لوغشم ، لوغشم یرکف واب تفرگ شتسد زا

هکت یهاگزره و درپس یراگتساوخ غاد یاه فرح ارهب ششوگ دش. هدنک

. دنکن هجوت بلج ات تشاذگ یم شناهد لخاد هویم یا

و رتخد هک میمصت نیا واب ماش فرص زا دعب هرخ بال یراگتساوخ سلجم

ریخ هب متخ دوش، یریگ میمصت دعب و دنسانشب ار مه رتهب رتو شیب رسپ

هداتفا تخت یور یراگتساوخ رد دایز راک زا یشان درد رمک اباپو دشوانآ

هب شندش روبجم و شرتخد یلبنت زا هآونهلا یلک زا دعب شردام هک دوب

دش. قاتا دراو ریش یناویل اب قاتا ندمآ

مرب. تهام لکش نوبرق روخب -ایب

. تفرگ ار ناویل و تسشن تخت یور انآ

! نامام یسرم -

بش یک هخآ ، یراگتساوخ نتشاذگ ور مسارم نیا مسا انیا انآ... مگ یم -

هش!؟ یم توعد ماش یراگتساوخ

! میراد هگم

. دیشک شیاه بل رود هب یتسد و دروخ ار برچرپ ریش فصن

! هگید هشب هک هش یم بخ -

، نومدوخ رهش زا شیکی مداد رهوش رتخد ،ودات مدوب هدیدن هک نم -وهللا

نداد ماش یلو میتشاد انیا یراگتساوخ مسارم ما یلک . هگید رهش زا یکی

. میتشادن

! نتفگن ام هب ارچ سپ بقال! نتفگ ور هلب یگ یم ینعی -
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دش. دنلب

، دندوب یضار هرتخد مه هرسپ هداوناخ مه یلو منود ،نیم شروخب لماک -

! هنغور وت انح نون هریگب ییانشآ نیا

: تفگ دنخبل واب دیشک رس ار ریش

ارچ!؟ -

: تفگ هدز قوذ شردام

. ندوب هک ندوبن رادلوپ و پیتشوخ -

دوب. هدرک هک دوب هدرکن دنسپ شدوخ هرسپ

. ندوب هک ندوبن یضار اه هداوناخ

ن. تساوخ یم نهک تساوخ نیم نوشدوخ

... نسانش یم ومه هک تخیر یم نوشتانجو زا

داد: همادا و درک هزات یسفن

رانک... هب انیا -

یم تذل شجیهم و نیریش نحل زا هک وردحیلا درک شهاگن هناواکجنک انآ

: تفگ درب،

بخ! -

... هرادن رهوش رهاوخ -

دندرک شخپ و دندش شیادص دزد ، قاتا خیلا یاهراوید و دیدنخ دنلب

ار. شدنخبل
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واب باتک و باسح یب لبق لثم اردام و ردپ هگید مرب تنوبرق ادخ، -یا

هک نتسین سناش کشخ وت لثم همه ! نوریب هک نزیر یمن هچب ادخ همیب

. دننومب سملا منوشمه و نشاب هتشاد رهوش رهاوخ ات تفه

روز هب هک دش هجاوم شردام هدش هشوگ هاگن هکاب دیدنخ لبق زا رتدنلب

. ددنخن دوب، هدرک لر تنک ار دوخ

! نامام -

! مناج -

. ماوخ یم ترذعم ، تهب مگب غورد مدش روبجم شیپ تعاس دنچ نم -

ور! یچ -

درک. هاگن شرتخد تسد رد هدش هدرشف ناویل وهب تسشن تخت یور

. هنکن رش هک منک شعناق مرب مدش روبجم دوب، هدموا یلع -

دز. شتروص هب یگنچ موناخ میرم

! هتشادنرب شرس زا تسد هگم -

هنک! جاودزا ابوت تساوخ نیم هگم

: دیپوت یصرح دشو خرس دحاو نآ رد جاودزا هملک ندینش اب

... مشاب انح اب شیطابترا لپ ات داوخ یم ونم طقف نوا ! شیسانش یمن -

: تفگ و دیرپ انآ فرح طسو موناخ میرم

همه تفداصت وت نم درکم! یم راک یچ یمآدرو ترس ،بالیی هدرک طلغ -

. منیبب ترب و رود ور رسپ مرادن ت سود ، تفگ مهب زیبماک ، مدیمهف ور زیچ
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موناخ میرم ، دیشک زارد شتخت یور و داد ناکت هشاب یانعم ارهب شرس انآ

... دیبسچ شیاهاپ وهب تفر شنماد لخاد هب اوه نایرج هک دش دنلب

. تسشن شیاه بل رب یکنخ نیا زا یدنخبل

. تشاک شا یناشیپ یور یا هسوب و تفرگ شرتخد تسد ارزا ناویل

ملگ. رتخد ریخب بش -

دز: چپ بل ریز دولآ باوخ انآ

. نامام ریخب ما وت بش -

هدنهد ناکت و هاگ ویب هاگ یاه هروشلد و دنتشذگ یم مه یپ اهزا زور

درک. یم رارق یب ار وا انآ بلق

هب ریخات اب حبص زورما نیمه رطاخ هب دباوخب بوخ دوب هتسناوتن بشید

دنزب ار شروضح ات تفر یشنم زیم یوس هب ناود ناود و دیسر هدک رنه

دش. هدیبوک وبشوخ اما مکحم یاج کی هب رس اب سنلا مخ رد هک

، شرس ندرک دنلب نودب و دنابسچ شا هنیس هب رت مکحم ار شیاهذغاک

زیم یور ارزا راکدوخ و زیم فرط درک دنت واپ شلباقم فرط راثن یروک

دش جراخ سیئر قاتا زا سرتسا اب شونهب هک درک اضما ار رتفد و تشادرب

. تفر شفرط وهب

حاال! یدمویم -سالمانآ،

. مدنوم باوخ ، مزیزع -سالم

درک: چپ چپ ششوگ ومد تفر انآ تمس هب یرفاو ناجیه شاب ونهب

هدش! یچ ینود یم -
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داد: همادا و داد ناکت هن هناشن ارهب شرس انآ

دعب. ارب هنومب ، شونهب مرادن تقو -االن

شس کال تمس هب دوب هدش خیلا شداب هک یشونهب هب یتصرف نداد نودب و

. تفر

دز. نوریب زاکالس هرخ بال شا یا هقیقد هدزناپ ریخات ناربج زا دعب

نآ ندروخ لوغشم دزو یثیبخ دنخبل شونهب زیم یور تیئوکسیب ندید اب

و داد تروق ار شناهد تایوتحم سیئر قاتا زا شونهب ندمآ نوریب دش.اب

درک. هاگن وا هب زاب شین اب

دز. یدنخبل تیئوکسیب زا خیلا باقشب ندید دشواب شکیدزن شونهب

. تنوج شون -

. یگب یزیچ ی تساوخ یم ، یسرم -

!اه؟ هریخ رما عوضوم مرب، دعب شمونشب ات مدنوم رظتنم

،کالهف تسشن یم شا یلدنص یور شمارآ هکاب شونهب شارخلد توکس اب

: دیرغ دشو

،هَا. هگید -ِدنبلا

: تفگ مارآ انآ شوگ ومد درک مخ ار شا یلدنص شونهب

... ییییو ، هپیتشوخ ردقچ بهذم ال ینود یمن ... دموا سیئر رسپ هرخ -بال

و تخود باقشب ارهب شترسح رپ هاگن شونهب یاه فرح هب هجوت نودب انآ

: تفگ

! تسه تیئوکسیب مزاب -
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هنم! اب تِشوگ -

! یتفگ یزیچ هن... شتسار هرآ، -اه

، هشردپ قاتا وت ،االمن تفروت یاپ شیپ حبص ، هدموا سیئر رسپ مگ یم -

مه کشخ و یدج ... هنفخ یلیخ هش... هدکشزومآ دیدج ریدم هرارق

. مراد سرتسا . تسه

: تفگ یتحاران دشواب دنلب انآ

دش. فیح -

! نیمه -

دش! فیح

... هگید سا هدازاقآ هچ! نم هب بخ ... یداد یریگ هچ یاو -

نم ... هخآ هچ نم هب هدب داب هب وشردپ تامحز لک یناجم و تفم هدموا

مد. یم ماجنا ومفیظو

. تخادنا درک، یم ضوع گنر شندز فرح لوط رد هک شونهب هب یهاگن

یم خرس روط نیا هک یدش رای نفخ یوربا و مشچ قشاع هدموین هتچ -

یش!

یادص واب تسب مکحم ار شیاه مشچ شرس تشپ زا یا هفرس یادص اب

: تفگ بل ریز یمارآ

. یدمویم هراشا کی یدرم یم شونهب ، هشدوخ امتح -

شوخ یوب نامه بحاص . تشگرب ادص نآ تمس هب شیاه شفک هنشاپ اب

دوب. هدروخ وا هب حبص هک
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: تفگ هناقترس و شهاگن رد داد رس ار شیاه مشچ

. نوتشیامرف هلب! -

: تفگ شونهب هب ور انآ هب هجوت نودب ناوج درم

. موناخ میش انشآ مه اتاب دینک عمج ور همه -

وزا تخادنا یهاگن خرس یانآ هب وا نتفر زا دعب و تفگ یمشچ شونهب

. دیکوپ هدنخ

لوا زور هدموا هنود یمن مترشاعم بدا و بادآ روعشیب ، یدنخب بآ -ور

نم.. ارب هرایمرد یزاب سیئر

: دیپوت لبق رتزا یبصع شونهب یکلا یاه هفرس یادص اب

. مروخ یمن تسد ور هگید نکن یزاب ملیف -

. دیخرچ هتفر او شرس تشپ زا زاب یا هنادرم دنخزوپ یادص ندینش اب

: تفگ ییوررپ واب درک زیر ار شیاه مشچ

و ندموا مورآ نیا اب ورب امش ... مگب مزاب هن رگا ایهن! دیدینش ونوشمه -

وش... سوساج تنتفر

. تخادنا وا هب یدنت هاگن ناوج درم

! موناخ رو نوا ورب -

دش. کیدزن درک، یم یزاب شتسد ریز رتفد هشوگ هکاب شونهب هب یمدق و

. دیرایب مقاتا هب مه هگید زیم -یک

هب هناثیبخ و دوب هدش تشم شیاه تسد صرح زا هک انآ هب هجوت نودب و
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دش. شردپ قاتا یهار درک، یم هاگن وا

. هصاخ یلیخ شاه مشچ گنر -

دش. شمود کالس یهار و تخادنا وا ارهب شصرح رپ هاگن انآ

سح ار یدیدج یاهرسدرد یوب ، هناتسود نادنچ هن ییانشآ نیا باسح هب

درک. یم

دوب هناخ یهار شتابعلزخ هب ندرپس شوگ و دیدج ریدم اب ییانشآ زا دعب

دز یدنخبل هچمین شا خهلا رهوش مسا ندید .اب دروخ گنز شا یشوگ هک

درک. لصو ار سامت و

ومع!سالم. مناج -

! مرتخد یبوخ ، ناجانآ -سالم

ربخ! هچ امش ...زا منورذگ یم یه -

. مراد تمحز کی تارب -

. هاوخب نوج امش ومع، مونش یم -

. دروآ انآ یاه بل هب یدنخبل نفلت تشپ زا شا هدنخ یادص

وزا میراد کالس زورما تا وخهلا نم انآ مگ یم ، تدوخ هساو تنوج -

ییاهنت م ینوت یمن و هراد رارق شراگتساوخ نوا اب انح هک ییاج نوا

! یرب شاهاب هش یم ، شمیتسرفب

دوب هدش تشم نامرف رود شتاتسد هک وردحیلا دیشک قیمع یسفن

درک. یتسد شیپ شا خهلا رهوش هک دنزب یفرح تساوخ

نم... رطاخ هب اما یرادن یشوخ لد شزا هک منود یم انآ، منود یم -
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. متفگن یزیچ هک نم ومع هشاب -

وگب. مهب ور تعاس و سردآ

یم راتفر تخس و تفس دیاب دوب،اما بذعم یرفنراهچ عمج نیا رد ندوب زا

یم بظاوم شرآ ردارب و شدوخ یاه ندش هدناچیپ اهو تنطیش وزا درک

دوب.

یاه هاگن اهو هجوت انحو یاه ندمآ هوشع و راهن ندروخ زا دعب هرخ بال

و هتسخ هناخ جاتحیام دیرخ و هناخ هب انح ندناسر و نیعم یتسوپ ریز

ییاه نیتوپ هجوتم هک تشاذگ ناویا یشفک اج اررد شیاه شفک هتفوک

دش.

دنخبل زا رسارس دش یم دمحم راثن هک شردام یاه هقدص نابرق ندینش اب

دز: داد و درک لو ییاریذپ طسو ار دیرخ یاه هسیک دش، هناخ دراو قوش و

! شاداد -

لغب ار شرهاوخ و درک یباذج هدنخ کت دمحم ، تخادنا ششوغآ ارهب دوخ

درک...

یاهراک تسناوت یم ات موناخ میرم و دوب هتشذگ دمحم ندمآ زا زور ود

دمحم دوبن ورد دوب اه نآ ماجنا هب رداق اهدرم طقف هک ار هناخ هدنام

ریگرد وانآ تخپ یم یوقم یاذغ یلک و درک یم عفر ار دوب هدش هتشابنا

دمحم شناوارف یاهرارصا اب هرخ وبال دوب شونهب یارب دلوت یوداک باختنا

ییاهنت ساسحا ات دنک تکرش شونهب دلوت رد هک دوب هدرک یضار مه ار

. دنکن
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. تفر شتمس وهب دنک لد هنییآ یولج دززا دمحم هک یداد اب

! هچب هربخ هچ -

رده هنییآ ولج روط نیا هک تسین نوترمع فیح اه، نز امش تسد زا -هَا

نید! یم

ارهب نیشام چییوس و دیشک نوریب یشفکاج ارزا شدنلب هنشاپ یاه شفک

درک. باترپ دوب، هدز ار یکیش و تروپسا پیت هک دمحم تمس

. مایب نم ات نک مرگ ور نیشام ورب نزب،ایب رغ -مک

. دیشک شا یناوختسا تروص هب یتسد دمحم

. مراذب تاهنت تعضو رسو نیا اب هدنوم منیمه میر؛ یم مه -هناب

. شردارب یتریغ شوخ زا تفر چنغ شلد هت

. دندش یهار ناشردام زا یرصتخم یظفاحادخ دزواب یدنخبل

مجن شرانک زا دمحم تریغ و تاشرافس و مسارم ندوب طلتخم رطاخ هب

دوب. کیش و باذج ندوب هدیشوپ مغر یلع شسابل ،اما دروخ یم

مه دمحم هک تفگ کیربت ار شدلوت و تفر شتمس هب دید ار شونهب ات

درک. افتکا یکیربت هچمین وهب دناسر وا ارهب دوخ

تمس هب دلوت رب مکاح یاضف رب مکاح یا هظحل توکس اب ناش هس ره رس

. دیخرچ رد

رسپ وهب دروآ یم رد هقدح زا مه ار انآ نامشچ ، شونهب تشاد اج رگا



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

75

فرط هب هیقب چپ چپ هب هجوت یب هک درک یم هاگن تکرش سیئر باذج

دمآ... یم شونهب

بارهس دیایب دوخ دشواتهب قیرزت شدوجو رد شندمآ زا رورغ ساسحا

ریخات انآواب ارهب شهاگن و داد ناش هسره هب دشوسالیم رهاظ شلباقم

. تخادنا دمحم هب

درک،اب یم فراعت ییوگ دمآ شوخ سالمو دنت نیح،دنت نیا رد هک یشونهب

دزو یشک لد دنخبل دمحم هرخ هکبال درک توکس بارهس هاگن در ندناوخ

درک. زارد بارهس تسد تمس ارهب شتسد

! نتسه یک نوشیا دنز موناخ -

: تفگ و درک زاب بل دمحم ، شونهب لبق

ناج! انآ ردارب اقآ، متسه دمحم -

یم ار دمحم تسد هک وردحیلا دناشن شدرس هرهچ هب یزیر مخا بارهس

: تفگ یلا وس درشف

-انآ!

درک. شدوخ هب یا هراشا انآ

نگ. یم ور نم -

. دیخرچ شونهب تمس وهب داد ناکت یرس بارهس

هب رت شیب ار شسابل یاه قوجنم یبآ و زبس یاه رون هک شسابل و هرهچ هب

دنلب تلع ...هب تفرگ شتمس ارهب ییوداک و تخادنا یهاگن ، دناشک یم خر

: تفگ لبق رتزا مکحم گنهآ یادص ندش
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و مدب ور نوتوداک مدموا ، ماین هک داد نیم هزاجا بدا مسر دنز موناخ -

. مراد اهوزرآ ور اه نیرتهب نوتارب مراد راک نوچ مرب

: دیپوت صرح اب ،انآ تشذگ اه نآ رانک زا ودنت

هروخ یم مدآ درد هچ هب همین و فصن ییانشآ ! شقلح وت شترشاعم بادآ -

! هخآ

! یتفگ کی یپگ، کی ، یمتخبشوخ هی

... میتوداک جاتحم هگم قلعوج هرسپ

. یدمویمن ال صا

... کرد هب ورب

دش. دنلب شونهب و دمحم هدنخ یادص

: تفگ دمحم

رت. مورآ ، رتخد رت مورآ -

زا رورغم و کشخ هجوت رادقم نیمه شونهب یارب اما دز یم رغ نانچمه انآ

دوب. ایند کی بارهس

دندش هدایپ هک نیشام ،زا دندیسر ناش هچوک هب تعاس دنچ زا دعب هرخ بال

. دیسر ناششوگ هب هفوکش یردپ هناخ زا یشاحف و غیج یادص

مارآ یادص اب دمحم هک درک تکرح هفوکش هناخ تمس هب یواکجنک اب انآ

درک: ضارتعا

. درگرب هتشز ورن... -انآ
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تمس هب وزاب درک زاب ار ششین و دنادرگرب دمحم فرط ارهب شرس انآ

. تفر هفوکش هناخ

ار ناشرس مه اه هیاسمه زا یکوت و کت ، دنابسچب رد ارهب شرس تساوخ ات

دش. عورش اه وگم وگب و دنتخادنا نوریب هرجنپ ردو زا

شیوزاب زا صرح اب تفر انآ فرط دشوهب تشم شیاه تسد دمحم

دز: داد ، دیشک یم دوخ لا بند ار وا هک وردحیلا تفرگ

! ههانگ ... هبیع ... هتشز هیقب راک وت یشک کَرَس هک میتفرگن دای زونه ارچ -

شیاه فرح هجوتم یسک هک دوب دنلب ردق نآ هیرگ و داد و غیج یادص اما

. دوشن

. درکن زاب ردار شردام اما اردز نوفیآ راب نیمود یارب و دیشک یفوپ کالهف

داد نیم باوج شردام دز، گنز هناخ هب شهارمه یشوگ اب لبق رتزا نارگن

داد. هکنیم

دوب. هدرپس شوگ اهادص هب هنافاکشوم هک تخادنا انآ هب یهاگن

ناشطایح وهب تفر باال راوید زا زاگ کریت کمک واب دیشک یفوپ کالهف

دش. کرت رهز شردام غیج هکاب دیرپ

دز: رشت ، هدیشکن یا هدوسآ سفن شردام ندید واب تشگرب

نم! ردام ینک زابنیم ور رد ارچ -

ار هیاسمه زا هدمآ شارخلد یادص دس ات درک دنلب ار شیادص موناخ میرم

. دسرب دمحم شوگ وهب دنکشب

یادص هراد، ریگ هک نوفیآ دزی یم ور رد بخ مرسپ ، مدینشن ییادص -

... شتسه نیگنس مشوگ منم هدرک مک انآ ما یشوگ
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: تفگ تنطیش دزواب شردام هب یدنخزوپ دمحم

! دیدینشن ور اه ادص هک دوبن یشوگلا ف رطاخ هب هک منک رواب ینعی _

: تفگ و تفر دمحم فرط دز،هب یم شا هنوگ هب هک ردحیلا موناخ میرم

! تساجک مرتخد افرح، هچ -

دز. یدنخبل انآ یروآ دای ابهب

! ردام زا ناشن درادن وک رتخد -

، هفوکش شارخلد غیج هکاب دنزب ادص ار انآ تساوخ و تفر هچوک هب

دوخ هب دوخ رد هک تفر رد تمس شتسد ، تفر ناش هناخ تمس هب ناساره

دش. طایح دراو ینتفگ هللا دش.ابای زاب

دز. شکشخ شی ور هب ور هنحص ندید اب

هدیچیپ شرود دنبرمک هک ار شتسد ونآ تفر هفوکش ردپ وطسرا تمس هب

شلد مخز دمحم ندید اب وطسرا ، تخادنا نییاپ وهب تفرگ ار دوب هدش

دوب هداتفا حلا یب طایح هشوگ هک یا هفوکش تمس درک دنت دشواپ هزات

ناشن ار دمحم دز. یم ار دوخ رترو نآ یمک شردام و درک یم هیرگ و

دز: داد و داد هفوکش

ایتخبدب نیا زا کی چیه االن دوب تبثم دمحم هب تباوج عقوم نوا رگا -

ننزب شهب یگنا کی زور ره هک یدوبن هقلطم نز کی ،االن دمویمن نومغارس

منک. جرخ تا هلوت نوا وتو ارب هک مرادن یفاضا نون نم ،

وور تفرگ ار شتسد چم دمحم هک دربب شروی شتمس هب هرابود تساوخ

هفوکش تمس هب مه انآ نیح نیا ورد داد شله بقع وهب داتسیا شی ور هب

: تفگ نانز غیج شوهیب هفوکش ندید واب تفر شردام و
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-م...مح..دم!

. دیخرچ انآ فرط هب تشحو اب دمحم

هدش! شوهیب ... هفوکش -

دز: وبل تخود هفوکش نایرع همین مسج و نت هب یمک ار شهاگن

! ناتسرامیب شمیربب شنوشوپب -

روز تشاد ناوت وات تخادنا هفوکش رس وهب تشادرب هناخ ارزا یرداچ انآ

رانک قمر ویب تسناوتن اما دنک شدنلب ات تفرگ هفوکش لغب ریز دزوزا

. دیشک

. شهب هسر یمن مروز -

اب دید ار دمحم حاالت انآ یتقو دیشک شندرگ تشپ ار شتسد کالهف دمحم

: تفگ ضغب

. تسین ازیچ زا یلیخ تقو نک،االن شکمک -

هب ود واب درک شدنلب شیاه تسد یور و تفر هفوکش تمس هب دمحم

اه هیاسمه و درپس شردام ارهب موناخ سدقا مه ،انآ تفر انآ نیشام تمس

. تشاذگ اهنت ناش یکنز وخهلا تفم یاه فرح اراب

یاه یلدنص یور ود وره تشذگ یم ناتسرامیب هب ناشندمآ زا یتعاس کی

: دیسرپ همدقم یب انآ هک دندوب هتسشن راظتنا

! یراد شسود مزونه -

. تفرگ یتوافت یب هرهچ و درک لر تنک ار دوخ یلو دش هتفشآ دمحم نورد

ال! صا -هن...
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شترسحرپ وهآ شیاه مشچ نتسب ، شندرگ تشپ ندناراخ زا یگف کال

دز یخلت دنخبل هچمین و دیسرپن یلا وس رگید ،انآ نیمه رطاخ هب دوب مولعم

دش. دمحم هب نداد چیپ هس ریگ لا یخیب و

ریگرد زاب وانآ دوب دادرم هام لیاوا و هتشذگ دمحم نتفر زا یزور دنچ

انح! یاهارجام

تفج هس ندید دشواب طایح دراو یگتسخ اب ایحم اب ینفلت سامت زا دعب

ینیبریز هک گرب هملد یوب دش، هناخ دراو هناواکجنک هناخ رد یولج شفک

درک ناشهاگن هناواکجنک دوب... شا ،خهلا تفر یلیو یلیق شلد دیچیب شا

اب انآ یاه ییوگ دمآ شوخ سالمو نیبام و تفر شتمس هب قوذ اب انح هک

: تفگ و درک لغب ار وا شنیدلا و

. میدرک دقع و رضحم میتفر شرآ اب زورما انآ یاو -

دش... شهک یا هظحل یارب

ربخ! یب هچ ! ریگوج هتچ -

هللا. اش نا هکرابم

. تفر یم رژه شیاه مشچ یولج یلع ریوصت

لد شا خهلا رهوش هک درک یسوبور مه وابوا تفر شا خهلا تمس هب

: تفگ انآ هب ور هنایوج

. یایمن هک تفگ تردام یایب میگب ما وت هب میتساوخ مرتخد -

ممهنیم تساوخ یم ، هریگ تخس یلیخ نومزات ریدم ومع... هتفگ تسار -
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دش.

... هیشحو یلیخ هزات ریدم هخآ

و تشادن ربخ یزیچ چیه زا هک یلا حرد وانآ دمآ رد ادص هب نوفیآ

نوفیآ تمس هب دوب موهفمان شیارب هیقب هدز ناجیه و سرتسا رپ یاهراتفر

: تفگ و تفر

هیک! ینعی -

. دیچیپ هناخ رد انح داد یادص

. هدرک نوشتوعد ،خهلا شداونوخ اب همرهوش -

ود واب درک زاب وردار تشادرب ار یشوگ نوفیآ هرابود ندمآ رد ادص ابهب

. تفر شقاتا تمس هب

دش. شیارآ لوغشم و درکن نییاپ زا هدمآ یاهادص هب یهجوت

دز: بل یگدنمرش دشواب قاتا لخاد شردام

دش. یکلوه لوه یچ همه مدرکن تقو ، متفگن تهب هک مرتخد هدنمرش -

: تفگ دنخبل واب دیسوب ار شردام هنوگ

ملگ. نامام هرادن لا کشا -

االن. مایم منم نییاپ ورب که... هرادن یتحاران

طایتحا واب درک عمج شلغب ریز ار شرداچ و تسب ار گنر یمرک رد شردام

. تفر نییاپ اه هلپ زا

. تسویپ عمج هب شیابیز و درگ تروص یور رب هزنزب شیارآ ندناشن زا دعب
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، شدوخ یارب شلد ، شرآ انحو جاودزا زور دروم رد ثحب ندش مرگ اب

... تخوس شا هتفر داب رب یاهوزرآ

. دناسر ناویا ارهب دوخ هیقب هب هجوت نودب

... تسب ار شیاه مشچ و تشاذگ درس هدرن یور ار شیاه تسد

. دیشک قیمع سفن دنچ

ینیه هدز تشحو دش، نیعم هنیس هب هنیس هک دورب هناخ اتهب تشگرب

. دیشک

شهاگن حتلا شهاتوک و دنت یاه سفن انآو نامشچ رد سرت ندید اب نیعم

دش. رامخ یدودح وات مرن

لکش یا هماخ یاهوم هب یتسد نیعم هک تفر رت بقع و دمآ دوخ هب انآ

ندمآ شیپ زا لا حشوخ ، دیشک رانک ار دوخ دنلب تماق و دیشک دوخ

: تفگ دزو یدنخبل ابانآ ندز فرح یارب یتیعقوم

! دوبن نوتندنوسرت مدصق ابیز، موناخ هدنمرش -

: تفگ بل ریز دزو یدنخبل ریز هب رس انآ

! هرادن لا کشا -

. تخادنا هراتس رپزا نامسآ هب یهاگن نیعم

! هگنشق -

درک. دیئات ار وا فرح و درک لا بند ار نیعم هاگن در انآ

دوب. سب و بوخ اج نیا ات شرظن هب دزن یفرح رگید نیعم

اب ارچ هک درک یم رکف دنوانآ درک یم هاگن نامسآ هب مه رانک ورد یمارآ هب
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دنک. هاگن نامسآ هب دوب هتسناوتن مه راب کی یارب یتح خرهاش

رد ندوب بذعم زا ناش یرفن ود عمج هب شرآ انحو ندمآ ردو ندش زاب اب

دمآ...

. دیرپ باوخ زا ناساره ، شبلق شپت اب

زاب ار هرکرک و تسشن وناز اب تخت یور و تشاذگ شبلق یور ار شتسد

. تخادنا یهاگن خرهاش هناخ وهب درک

دن. داد یم شباذع شحور یاه یرارق اهویب ینارگن لد

تفر دوب، هدیباوخ اج نآ رد شردام هک یقاتا وهب تشادرب ار شلا وب وتپ

. دیباوخ و دیشک زارد شرانک یمارآ وهب

دش دنلب شندب هب یسوق و شک نداد زا دعب دزو یتلغ نفلت گنز یادص اب

دوب، هتسشن نفلت یاپ هک شردام هب باالیی دنلب ...سالم تفر ییاریذپ وهب

. تفر یتشادهب سیورس تمس و داد

: تفگ دنلب یادص اب هناشوخرس دمآ، نوریب هک یتشادهب سیورس زا

مرب... یم مَروت مشلا... مرب ماتسود اب هرارق ، نامام -

. تفر شتمس هب نارگن ، شردام راز هرهچ ندید اب

! نامام -

! یبوخ

دش. دنلب و تفگ یا هرآ ،کالهف مهرد ی هفایق و ینارگن اب موناخ میرم
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. نایب تارهاوخ هرارق مایب منوت یمن نم ،اما هیبوخ میمصت -

. تفر شتمس دشوهب دنلب شردام حاالت هب کوکشم انآ

! منودب دیابن نم هک هدش یزیچ -

دز: داد شلد رد موناخ میرم

. یمهفب دیابن هرآ... هرآ... -

اردز: شقطنم زا هدمآرب فرح ، شلد فرح یاج هب اما

... هگید دوب تا !خهلا مزیزع -هن

کی ورب ماوت می، درک یم تبحص انح جاودزا لئاسم دروم رد میتشاد

. یدرگرب لبق رناژیرتزا اترپ ولوچوک ترفاسم

داد. ناکت یرس انآ

نوچ وا، نتفر ترفاسم اب شردام یارچ و نوچ یب تیاضر زا دوب بحعتم

ترفاسم هب درم نودب اهنت اهنت واو نامرف تسد اب شردام دمآ یم شدای ات

شردام غرم تسناد یم نوچ دوب.و قفاوم ،امااالن تشاد لکشم شنتفر

دش... عوضوم یخلا یب درادن رت شیب اپ کی

یاهزور یلیطعت و دلوت یمالدو تبسانم هیاس ریز هزور دنچ الت یطعت اب

...یب دوب رارق یب شلد دش،اما مشلا یهار لا رام و شونهب اب هتفه رخآ

هب ،اما ددرگرب ناشرهش هب تساوخ یم شلد هک یروط ، ینامز ره رتزا رارق

درک. یم لر تنک ار دوخ ، شناتسود حلا تیاعر رطاخ
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دوب. هدرپس شوگ بآ یاه جوم شرغ گنهآ وهب هداتسیا ایرد رانک

. شردام گنتلد دوب؛ گنتلد

یایوج دزو یم گنز وا هب راب دنچ زور ره یلبق ترفاسم هکات یردام

نفلت و یشوگ هب هک دوب هدش یتح ترفاسم نیا رد دش،اما یم شلا وحا

داد. نیم باوج انآ زا یتفایرد یاه

داد. لوه بآ فرط ارهب وا تدش مامت اب رفن کی هک دیشک یقیمع سفن

. دیشک یغیج و داتفا ایرد هب

هکاب شونهب وهب تسشن شا هدز تهب نت هب بآ عوبطم یکنخ زا یزرل

دز. درک،لز یم هاگن وا هب جک دنخبل

و غیج یادص هدیشکن هیناث هس دزوهب یا هدنگ دنخبل یسنجدب اب شونهب

و درک هاگن لا رام هب صرح درک.اب بلج ار رفن دنچ هجوت بآ هب شنداتفا

تسناوت وات درک هدافتسا تصرف زا مه ،انآ دناچاپ شیور هب بآ یتشم

درک. سیخ ار شونهب

هرهچ و مسا ندید ،اب دروخ گنز شنفلت هک دوب ناش هناخ هب تشگرب هار رد

باوج یشوگ وهب دروآ نییاپ ار یقیسوم یادص دزو یداشگ دنخبل شردام

داد:

. ممارم یب ! ملگشوخ ! مگنشق ردام ... مناج -

. دنزب فرح ابانآ تفاطل واب یداع درک یعس موناخ میرم

! یبوخ ، مزیزع -سالم...
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. مبوخ سپ ، نومنوخ مایم مراد -

: تفگ نارگن موناخ میرم

یم فرح منفلت هکاب یراد ما یسفن هب دامتعا هچ تنومرف تسد نوا -اب

... هدایز مافرح رانک، نزب ... ینز

رانک ار نیشام و تفگ یمشچ ، تسا شردام فرح ، فرح تسناد یم انآ

باوخ قرغ ود ره هک تخادنا لا رام و شونهب هب یهاگن دزو زمرت هب هداج

. دندوب

. دنابسچ ششوگ یکی نآ ارهب یشوگ دشو هدایپ نیشام زا

. مدرک شکراپ مناج، -

درک. ینِم نِم موناخ میرم

اج! نیا ایب انیا تارهاوخ هنوخ مدموا نم -

مخو و چیپ رپ هداح رد ددرت ردحلا یاه نیشام هب هک ردحیلا انآ

: تفگ بجعتم درک، یم هاگن کانرطخ

ام! رهش هب نایب ارتخد دوبن رارق هگم -

اهنت و هنوخ یرب هک هنزن ترس اجاه...هب نیا هدش،ایب هک هیراک -حاال

! ینومب

بخ! منودرگرب دیاب ور انوا یچ! اه هچب -

: تفگ یا هدش لر تنک یادص اب موناخ میرم

نر...انآ یم نوا اب یراک رطاخ هب نومرهش هرب هرارق هک زیبماک -اب

! نکن متفوک ور ترفاسم
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دز: چپ شردام یاهرشت زا تحاران و درک مخا ینیشام قوب یادص اب

. ظفاحادخ ، هشاب -

. دندیسر ناشرهاوخ رهش هب هک دوب رهظ رس

راهن یارب اه رتخد نتفر تهج دیهان ینفلت سامت انآو ناوارف یاه رارصا اب

وحاالانآ دندوب هدرک لوبق ، یتلا جخ لا رام و شونهب ، ناشدوخ ی هناخ هب

ینیریش ولیک ود ات دوب هدرک کراپ یگرزب یشورف ینیریش لباقم ار نیشام

. دریگب یا هماخ

: تفگ لا رام هب وور درک هدافتسا انآ دوبن زا شونهب

لا! رام -

. تفرگ مارآ نابایخ ارزا شهاگن لا رام

هلب! -

هراد یمهم فرح نوماهاب تفگ یم دوب، هتفرگ سامت ماهاب موناخ میرم -

. هنودب انآ دیابن طقف

هبعج کی هکاب دید ار دهد،انآ ناشن یشنکاو تساوخ دشات بجعتم لا رام

یانعم ارهب شرس ، تسا نیشام هب ندش کیدزن ردحلا ینیریش گرزب

داد. ناکت هشاب

. دندش هناخ دراو یبتجم و دیهان یاه ییوگ دمآ شوخ اب

ناج ارهب شنت رطع دوجو مامت واب تخادنا شردام لغب ارهب دوخ انآ

درک. قیرزت شا هدز شطع
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دز... یدنخبل هچمین ، شردام نامشچ رد کشا من ندید اب

شا هداوناخ یاضعا رگید یاه هاگن ندیدزد و برطضم حاالت ندید اب

. تفرگ ناشرظن ریز هناواکجنک و درک یمخا

... هداتفا ییاه قافتا تسناد یم

هب موناخ میرم هک تسشن ایحم رانک لبم یور شیاه سابل ضیوعت نودب

اه نآ ،اب ناشیاه سابل ضیوعت یارب شونهب و لا رام ییامنهار ی هناهب

دش. قاتا یهار

دز: چپ ششوگ ریز دشو مخ ایحم تمس انآ

؟ هدش یزیچ -

: تفگ و درک دنلب ار شرس هرس کی هب ایحم

-هن.

دز: بل هرابود انآ هک دورب دش دنلب

! مارگاتسنیا مرب رس کی هدب وت یشوگ -

اردزوهب شا یشوگ یشوماخ همکد یکریز مامت اب اما دروخ یناکت ایحم

دید، شا یشوگ شوماخ هحفص یور ار انآ هاگن وات تفرگ شا خهلا تمس

: تفگ و دیدنخ لجخ

درک! مومت -ِا...

و دوب هدرک یظفاحادخ لک هب یزاجم یایند زا هک دوب سیلا دنچ انآ

دز. یم رس یعامتجا یاه هحفص هب ونآ نیا یشوگ قیرط زا یهاگزره
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دش. لا غترپ معط اب کنخ ی هویم بآ ندروخ لوغشم و درک یط یخلای یب

رکف دشو یبصع ، دندش ییاریذپ دراو مه رد یاه هرهچ اب لا رام و شونهب

... هداتف ین یقافتا و دنک یم هابتشا هک تسوا دیاش هک درک

شردام رانک ، دندش ناشرهش یهار زیبماک اب شناتسود راهن فرص زا دعب

. تسشن گنر هایس و مرچ لبم یور

! مردام اهربخ هچ -

دوب، هداد شتسکش و هدرک یزاب جنرطش یبتجم هکاب ایحم ی هدنخ یادص

ار. شردام زادگ ناج هآ دیدن و درک ترپ ار شساوح

گنت ملد یدوبن وت هش ضوع ماوه و اجحلا نیا مدموا ، مرتخد یتم -سال

رهش. نیا یحیرفت یاهاج هب یربب ور نم هدب لوق دش،

داد: همادا و تفگ یمشچ ، شردام ندیسوب و ندن زاچال دعب انآ

نیا رخآ ات میصخرم مشلا... زا مدموا رتدوز ، امراد تقو زور ود ات طقف -

! سا هتفه

درک. بترم ار شا یرسور و درک یمخا موناخ میرم

! یریگب یصخرم هگید زور دنچ ینوت یمن نم رطاخ هب ینعی -

و دندش ناشکیدزن دیهانآ و دیهان دهدب شردام هب یباوج تساوخ ات

. دنام مامت همین ناشثحب

: تفگ ییور شوخ اب دیهان

وک! ام تاغوس -
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. تفر شفیک تمس دشوهب دنلب یا هدیشک نیه اب انآ

دوب... هتفر مدای لک !هب نیتخادنا مدای دش بوخ -

. تفر نیم شنابل زا هدنخ شونهب زا یتفایرد سا ما سا اب حبص ادرف

تسناوت یم ، شراک لحم نامتخاس تاریمعت لیلد هب مه رگید زور ود

. دربب حیرفت و شدرگ ارهب شردام

تروق ار همقل روز هب موناخ میرم داد، شردام هب هناحبص زیم رس ار ربخ

. تفگ یا هبوخ و داد

ات درب یم نیمز هرایس زا هدش ، روشک و رهش زا لک ارهب ،انآ تشاد تردق

. دشابن دعب هب نیا زا وا یاه ندیشک رجز دهاش

سامت اب دیهانآ و دیهان دوب، هدیسر ناشنتفر تقو و هدش مامت مه زور ود

وهب دریگب یصخرم ات دندوب هتساوخ وزا هتفگ دمحم ارهب زیچ همه ینفلت

اه نآ وا،اب لر تنک انآو ندرک مارآ تهج مه ناشدوخ ، ددرگرب ناشرهش

. دندوب هدش ناش یردام هناخ یهار

لبق، رتزا یبصع رتو کوکشم انآ

ینامز ره رتزا باوج یب

دیاش ییاه قافتا زا ربخ داد،یب یگدننار ارهب شا هدش وپال شخپ هجوت

دب! دیاش ، بوخ

: دیپوت قلخدب ، شردام دتمم و زیر یناوخ درو اب
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! هخآ نامام هتچ -

مشچ نابایخ وهب درک هلا چم شیاه تسد ریز ار شرداچ موناخ میرم

: تفگ و تخود

! یچیه -

یم ادخ ادخ و ینوخ یم اعد و درو اج نیا ات هرس کی و تسین یچیه -

! ینک

دز: رشت انآ دنت نحل زا یکاش دیهان

. هنوا ارب هدب تنومرف تسد سب -زا

رامرهز جرب درک. توکس و تخادنا ایحم و شنارهاوخ هب هنییآ زا یهاگن انآ

. دروآ یم مک وا لباقم

شا هداوناخ تشرد و زیر یاه یراک ناهنپ نیا زا دوب هدیرس شا هلصوح

زور... دنچ نیا رد

: تفگ ناش همه هب باطخ دیدهت اب

نوهنپ نم زا یزیچ ممهفب هگا منک یم نوتنومیشپ هشاب مدهاش رس ادخ -

دی! درک یم دیابن هک دیدرک

و دناسر یلدنص یتشپ ارهب شرس موناخ میرم ، دیرپ حوضو هب دیهانآ گنر

: ندیلا

نک. ظفح ور تبدا ! هگید هسب -

. شاب مورآ
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درک. توکس و دروآرد تکرح ارهب نیشام دش، زبس هک غارچ

دش. واکجنک ناشلزنم ِهچوک ِنابایخ اهرد نیشام زا یلیخ اب ندش هجاوم اب

! تسازع ای هیسورع ای ندموا جح زا مزاب ای امتح -

: تفگ نارگن بل ریز ایحم

هدش! هدنز هدرم مه دیاش -

دز. ایحم یولهپ هب یا هبرض دیهانآ

درک. دصر ار انآ هرهچ و داد تروق ار شناهد بآ موناخ میرم

ی هناخ رد یولج یبسن یغولش ندید و ناش هناخ هب ناشندش کیدزن اب

: تفگ لبق رتزا نارگن ،انآ خرهاش

؟ هداتفا یقافتا هچ ینعی -

: تفگ و دناسر اه هیع وطاال اهرنب هب تیعمج نایم ارزا شهاگن

... هیقب رس بالیی هنکن ، تسین زورما هک خرهاش تداهش درگلا -س

طسو ار نیشام تدش ،هب دروخ رنب ندناوخ سپ زا شزغم هب هک یرگنلت اب

. دناشک زمرت هب نابایخ

ییور و گنر ،اب ناوتان و هدز تهب وانآ تفگ ینامز ماما ای موناخ میرم

نودب و درک زاب ار نیشام برد هدنور یدیفس هب هیناث دنچ ضرع ورد هتفر

دش. خرهاش هناخ یهار تسس یاه مدق اب شنتسب
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زا ایحم گنز کت اب مه دمحم و دندش هدایپ شا هداوناخ یاضعا ی همه

! دورب انآ کمک دشاتهب جراخ هناخ

یارب یربت دیاش ، تهُب و دوب شیور هب ور رنب ِتوهبم هک ییانآ کمک هب

دوب. هدش شیاه یتخبدب نیگنس گنس نتسکش

دوب هدش نکمم ریغ یدایز نتفر رتولج و ندز مدق ، تخس ندیشک سفن

... شیارب

اوح! سنج زا یرتخد یارب دوب رواب لباق ریغ ، هزجعم هیبش هعقاو مضه

مدآ. یب یاوح ... بیس ِیاوح ... هدننکش یاوح سنج زا

و تسد یگنگ و سرت و ناجیه و تریح ، یروابان و رواب ِرباربان لا دج نیبام

شوغآ هب لبق رتزا شیب ار وا هظحل ره کش و سرتسا و درک یم مرن هجنپ

درب... یم یربخ یب یایند

. داتفا ناهام هب شهاگن

دز... انآ هب یخلت دنخبل و درک دنلب ار شرس ناهام

. دنتسه خلت تقیقح لثم اه دنخبل زا یضعب

! ایاضق یضعب ندش دوب هب رواب یارب ینایاپ و جوا هطقن

یباالیی... هلمج ود رد دش یم خالهص انآ یارب ناهام دنخبل ینعم



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

94

وا ارهب شدوخ دمحم اه، مدآ هوبنا نایم شطوقس قیاقد نیسپاو رد

هب نداتفا ردحلا هداد تسد زا ناوت یانآ دو اتسیا شرس تشپ و دناسر

. دنابسچ دوخ ارهب نیمز

. درادرب هشدخ تیعمج نایم شیوربآ ، شسومان تشادن شوخ

درک. دنلب شتسد ود یور ار شوهیب ال ماک یانآ

نودب هنارهام ایحم و دنتفر هناخ اههب نآ اب نارتخد هارمه موناخ میرم

شهاگن یارذگ ندنارذگ زا دعب و درک کراپ ار نیشام تیعمج هوبنا هب هجوت

. تفر هناخ اههب مدآ و رنب یور

. دیرپ باوخ زا شبلق یا هعفد کی و دنت شپت اب

تام شهاگن تکرح شک،یب زارد روطنامه و تشاذگ شبلق یور ار شتسد

دش. قاتا فقس

. دنتشذگ یم شنهذ زا راو رتیت تروص هب کت هب کت اه قافتا ی همه

. جاودزا و ییانشآ یارب خرهاش داهنشیپ

ناش. سهلا هس یاه هناقشاع

. خرهاش نتفر

. شیاه ییاهنت

. یدسج دوجو نودب خرهاش نفک و نفد مسارم و بیرغ و بیجع گرم

. شیاه ندروخ لد نوخ اهو باذع
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. شیاه هیرگ

. رخاوا رد شبلق هراوق یب یاه شپت

هتفر شا هرهچ زا گنر هک یزور نآ زا شردام بیرغ و بیجع یاهراتفر

. ینفلت سامت کی اب دوب

. شترفاسم اب شردام تقفاوم

. ناشرهاوخ رهش هب شندش هدناشک

دوب. هتفرگ شیارب شونهب هک یبیجع یصخرم

ناش. یردام رهش اههب نآ اب شنارهاوخ ندمآ اهو یناوخ درو

... خرهاش ی هناخ یولج یاهرنب ... هچوک یغولش اه... نیشام

! خرهاش دوخ

! خرهاش ندوب هدنز

رد تشپ هک ییوگ دش، قاتا دراو همیسارس شردام دش، دنلب هک شقه قه

. هدوب هتسشن قاتا

دز: داد یدنلب یادص ،اب شردام ندید اب انآ

. دایم مدب نوتمه !زا دیدرک نوهنپ مزا ارچ -

قاتا دراو همیسارس شنارهاوخ و ردارب هک دز نت هب هتخلش ار شیوتنام

. دندش

دز: غیج انآ هک تفر ولج دمحم
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این...این... ولج -

. دنداتفا شیاپ ریز شرف هب شیاه مشچ زا میقتسم شیاه کشا

... هغورد وگب -

... هغورد وگب

. یخلت همسب

نیمز یور یاه یگنادرم مامت زا روخلد ... یبصع ... تحاران کالهف... دمحم

دش. جراخ قاتا زا

. دندش جراخ قاتا زا دیهانآ یاه ندمآ وربا و مشچ اب مه اضعا هیقب

. تفر انآ تمس وهب تسب ردار دیهانآ

دز. قه و دناشوپ ار شتروص شیاه تسد واب داتفا نیمز یور وناز اب انآ

اج... نوا دیربب ونم -

. نوشنوخ دیربب

مرب. دیهاوخ یمن و دیراذ یمن هک منود یم مرب! دیراذب

وناز ود یور انآ لثم ، دندش غراف شکشا تارطق زا دیهانآ نامشچ چهلا

هگر ود ییادص واب دناشک ششوغآ ارهب شرهاوخ هتسکش ونت تسشن

: تفگ ششوگ ریز ضغب زا یشان

میر! یم تصرف رس -

دعب! تعاس ود یکی نیمه ات دیاش

! هشاب ینک لر تنک ور تدوخ هک یدب لوق دیاب اما
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داد: همادا ینامز ره رتزا هدنمرش

... هرتهب میگب تهب و هرذگب ارجام زا یزور دنچ رگا هک میدرک رکف طقف -ام

عاضوا زور دنچ ات میتفگ ... یمهفن میتساوخ ... هشاب غورد ربخ میدرک اعد

... دشن یلو هش یم مورآ

هکت هب هجوت نودب هنامولظم و تشادرب شرهاوخ هناش یور ارزا شرس انآ

: تفگ دیهانآ یاه فرح مود ی

! منکن یگنووید و مشاب مورآ مد یم لوق -

نامشچ و وبل خرس و راز هرهچ هب هنییآ یولج یبآ، ناویل ندروخ زا دعب

درک. هاگن شفپ

یاهوم و هدنکارپ و شخپ لمیر شا، هدش کشخ کشا در رپزا تروص

دز. یم شقوذ هب یدایز شا، یناشیپ هب هدیبسچ

هب اهرس همه هک تفر یم نییاپ اهار هلپ یکی یکی حیلا ویب هجیگرس اب

سیورس تمس وهب داد ناشلیوحت یناج مک دنخبل . دیخرچ شتمس

. تفر یتشادهب

... تشادن ندرک مامح یارب تقو

لثم و دروآ نیم شیور هب اما دنتشذگ یم تعاس کی لثم شیارب اه هیناث

... تخیر یم شدوخ هدز هلیپ ناج ارهب شیاه یرارق یب هشیمه

نیرتابیز و هدز ار شرطع نیرت وبشوخ ... هدیشوپ ار شیاه سابل نیرتهب

دوب. هدناشن شتروص ارهب شیارآ
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دوب. دمحم و شردام رظتنم لوجع و برطضم رد یولج

نآ هب نتفر ارزا انآ تساوخ وات درک شیولگ ریز خیب ار رداچ موناخ میرم

دز: بل دنک،انآ فرصنم عمج

! مدرم فرح ردپ روگ -

هناخ مود ی هقبط سارت هب دشوپب ار شهایس و قارب یاه شفک دمحم وات

لخاد بیس هب یشوخرس اب یکچوک رسپ هک تخادنا یهاگن خرهاش ی

درک... یم هاگن هچوک دزوهب یم زاگ شتسد

. دومیپ اهار هلپ شکمک واب دمآ دوخ هب دمحم یادص اب

ور هب گنر دش. رت شیب ناش هناخ طایح رد هب ندیسر اب شسرتسا

. تشادن

زاحلا تساوخ یم زاب هتشذگن شا یلبق یشوهیب نآ زا یتعاس دنچ ایوگ

. دورب

دز: چپ انآ شوگ رانک و درک تشم ار شیاه تسد دمحم

. میدرگرب ینوت یمن ! تمشُک یم یرب -زاحلا

دوخ رب وطالین مدزاب مدو اب درک یعس ، هدیسرت دمحم یدج نحل زا انآ

دوش. طلسم

. مبوخ -هن

هناخ کیدزن مدق هب مدق هتسشن نایغط هب یبلق و نازرل یاه مدق اب سپس
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دش. شبوبحم

الین ضع یوزاب هب یگنچ ، دندیسر هک خرهاش ی هناخ گنر زمرق رد یولج هب

دز. دمحم

و نیا زره یاه هاگن سرت دزوزا یدنخبل و تخادنا وا هب یهاگن مین دمحم

دش. طایح دراو اه نآ اب دوز شرهاوخ و ردام یور رد یولج نآ

لوغشم ار دوخ ، شسرتسا دیاش وای ساوح ندرک ترپ یارب نابز ریز انآ

. تشاد همادا ییاریذپ هکاترد درک یاه یشاک دادعت ندرمش

... شش ... جنپ ... راهچ هس... کی...ود... -

شردام و ردارب اب خرهاش هداوناخ یاضعا کیلع وسالمو شب و شوخ اب

. تخود خرهاش ردام ارهب شهاگن و دمآ دوخ هب

اب چالهدن ششوغآ اررد دزووا ینیکمن دنخبل انآ، ندید اب موناخ هیمس

: تفگ یلد ود یمک اما تبحم

دش! مومت هرخ -بال

. هناخ لخاد هب درک ناشفراعت دشو ادج وا وزا

تسوپ اب هناخ یامرگ دش، هناخ دراو هنیس رد هدش سبح یاه سفن اب انآ

... تشاد یا هدننکرومروم ضقانت وا درس

یور دنام تباث و دنارذگ شهاگن ریز اهارزا مدآ و هناخ هاتوک روط هب

دید ار شلد دارم ! دندوب هدنخ و شوخ لوغشم شناتسود رانک رد هک یدرم

اه! زاسلا دعب

... موب ... موب ... موب
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... شبلق دنت تابرض یادص زا دوب هدش اجرپ همه

و هیقب یاه هاگن ریز ندوب بذعم زا هدمآ تناتم و داد تروق ار شناهد بآ

دش. شا هقوشعم هناتسود عمج کیدزن نارگید هارمه ، خرهاش روضح

! مرسپ ... خرهاش -

مرگ و یمیمص و هنادازآ تسناوت یم مه وا هک دش یم هچ ، دیزرل انآ لد هت

دوش! لح ششوغآ ورد دروایب نابز ارهب وا مسا تحار یخلا اب

تقاط دعب یمک درک. خرهاش لفق ار شهاگن و داد تروق ار ایح هناربص یب

. تخادنا ریز ارهب شرس و درواین

. دیدینش یمن ار تافراعت و شب و شوخ یادص ...هبوهللاهک دینش یمن

! شیولهپ هب دمحم زا یجنرآ هبرض ندروخ ات

... دروآ ارباال شرس یکاش دشو عمج مه رد شا هرهچ

دید. دوخ یور اررب خرهاش هبذج ورپ ابیز هاگن و دروآ ارباال شهاگن

. دنزرل یم شیاهوناز درک یم ساسحا

هک تخادنا انآ کیراب رمک رود تسد دید، ار شرهاوخ شزرل نوچ دمحم

دش. وا تکرح بلج خرهاش هجوت

: تفگ دزو یدنخبل

! موناخ نوتزا نونمم یلیخ -

: تفگ لد رد انآ

! نیمه طقف ... نیمه -

: تفگ شلد رد راودیما خرهاش یاه بل ندروخ ناکت اب
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هرآ. هرآ... ... نزب فرح -

. دیشک شندرگ تشپ هب یتسد دمحم ، خرهاش لباقم انآ توکس اب

و یفرح مک یاپ هب ور مرهاوخ ندزن فرح نیا سپ هدش هدنز هدرم نوچ -

ناخ! خرهاش راذن شیبدا یب

اهارهب نآ هک ردحیلا موناخ هیمس درک، هطاحا یهاتوک هدنخ ار عمج

طاسب دنامهف ناراب هب وربا و مشچ اب درک یم توعد اه لبم یور نتسشن

دنک. هدامآ ار ییاریذپ

یاهراتفر هک نیا یارب لوجع موناخ هیمس ، دنتفرگ مارآ هک اه لبم یور

: تفگ دنک، فافش ار خرهاش

نیمه رطاخ !هب هداد تسد زا ور شظفاح هنافساتم خرهاش ، منوتدنمرش -

. درکن شب و شوخ امش اب دایز

! وهایه نیا رد دوب یا هغیص هچ رگید نداد تسد ارزا هظفاح

. تخادنا یهاگن موناخ هیمس هرهچ هب هدز تشحو و هدیسرت

. دیخرچ یم شرس رود ایند

اما تسرد دوب، تخس یاهزور نز

اجک! ات

یِک! ات

دوب! ابیز یدایز ... تخادنا هدیسرت یانآ هب یهاگن مین هلصاف نیا رد خرهاش

انشآ و ابیز

هناردام یوق تایسح زا صرق لد دید ار انآ هب خرهاش ی هریخ هاگن ات هیمس

، دنزب یفرح دهاوخ یم موناخ میرم هک دش هجوتم نوچ و دیدنخ شا
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داد: همادا رتدوز

... هتبلا -

هیمس یاه فرح نیب یهاتوک هفقو ینیریش و ییاچ فراعت و ناراب ندمآ اب

. داتفا موناخ

فرح نتفگ دشاب فداصم وا هب ییاچ فراعت و تفگ نابز ریز یتنعل انآ

! دینشن هک موناخ هیمس

وقت دوب هنشاپ یب شا ییاپمد ، دوبن دلب فراعت و دوب الل ناراب دش یم هچ

!؟ دنتشادن ادص یا هشیش یاه ناکتسا و درک قتنیم

دنزب ار شیریس رتخد نیا تسد کی و دهدب تروق ار بدا هک دش النیم صا

؟

! تفگ یم رترید ای رتدوز یمک ار شفرح موناخ هیمس دش نیم

و باصعا رب دوب یرگید شنت مه هناخ فرط نآ رد هتسشن عمج دایز یادص

. شناور

شمس دزوهب یحیلم دنخبل دمحم هک داد مل لبم هب یصرح و درک یفوپ

دز: دشوچپ مخ

! زایپ یش یم بآ روخن صرح -

و شتسه یتقوم خرهاش هظفاح نتفر تسد زا راگنا هک تفگ هیمس خهلا

. هتشگرب لباق

اب یارب دوب یرارف شناج زا ناج درک، هاگن خرهاش هب قوذ واب دروخ یناکت

... ندوب وا

... ندز فرح ابوا
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رد هظحل ره هک شتسود فرط زا یکمایپ ندید اب تسد هب یشوگ خرهاش

ار کمایپ دوب، یراگیس ندرک دود تهج هناخ طایح هب تشگرب و تفر حلا

جیگ یانآ هب یکان تشحو هاگن دش. دنلب هدناوخن هدناوخ ار نتم و درک زاب

. تخادنا تاقافتا زا گنم و

... راطخا ... رادشه ... دیدهت ینعی نیا دشو رارکت شنهذ رد کمایپ نتم

... رطخ

؟ هنوتلیماف ، نوتنوخ وت دموا هک یرتخد نوا نکن ولبات نم نوج شاداد -

... هلگشوخ یلیخ

... تفر طایح وهب تفرگ هلصاف عمج زا هدنرد و هدیرد

دز: بل خرهاش نتفر هنوگ نیا زا بجعتم دوخ موناخ هیمس

دش؟ یچ -

: تفگ دوخ اب انآ

... یرابجا یایح و بجح هب تنعل ... منزب فرح شاهاب دشن ارچ -

ات تفرگ کمک دمحم زا تشاد هجیگرس نوچ ،انآ دندش دنلب شردام هراشا اب

شفک ات تفرگ هلصاف دمحم زا یمک نارگید زا یظفاحادخ ،اب نتفر رد مد

. دشوپب ار دوخ دنلب هنشاپ یاه

درک. ساسحا ار شرس هب نوخ دیدش موجه دنک، ارهباپ ششفک دشات مخ

شندوب ودال ات تسا تریغ رس زا تسناد یم هک دمحم ندرک موها موها اب

ار شلداعت هدادن ناما وا هب هجیگرس هک درک تسار ار شتماق دنک، مامت ار

ار وا یراگیس رسپ زورهب ، طوقس ردحلا هناخ عافترا مک سارت وزا تفرگ

ارهب شهاگن ییاورپ یب واب تسشن انآ رمک یور تسرد شتسد و تفرگ
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. تخود انآ هتسب نامشچ

یدنمتردق ناتسد ندش هدیچیپ و هدش داجیا توکس و درد سح مدع اب انآ

هدوب خرهاش یارب شوغآ نآ درک اعد ... هداتفا یشوغآ رد هک دیمهف ، شرود

! دشاب

دش. دوبک و خرس دحاو نآ درک...رد زاب ار شیاه مشچ

راک هچ تسنادن خرهاش روضح رد یرگید درم شوغآ رد ندوب زا بذعم

دنک.

دوب ناویا ی هبل یور شیاهاپ طقف هک ار ووا تفرگ مکحم ار انآ رمک زورهب

. تشاذگ نیمز یور و درک دنلب ار

. تشادن ار هیقب و خرهاش و دمحم هب ندرک هاگن تارج

. تشادن مه ار هبیرغ درم نآ زا رکشت نابز و ناوت

مرش قرع ... تساوخ یم ار روآ تلا جخ تیعضو نیا زا ییاهر شلد طقف

دوب. وا دوخ

داد: شحف دوخ هب نابز ریز

. ندوک ... لوه ... قمحا ... یتفلچ واپ تسد رتخد -

، خرهاش هب یهاتوک ندرک هاگن تصرف نتفر زا تحاران و ریز هب رس

هک ار هچنآ دیاش دینشن و دیدن و تفر نوریب طایح وزا درک یظفاخادخ

. دیشن یم و دید یم دیاب

ی هناخ مود ی هقبط سارت هب ندرک هاگن یکدزد زا دعب و دوب هدش بش

دوب. هدیشک زارد تخت یور خرهاش
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تاساسحا و درادن ار ناجیه همه نیا لمحت ناوت هک تسناد یم بوخ

هدز نافوط ار شناج و هتفرگ ناشن ار وا شتشک دصق هب شا هدش بوکرس

. دندوب هدرک

خلت یاهزور لبق اه، لبقام لثم خرهاش دش یم هچ هک دیشیدنا دوخ اب

وا ندید هب یکشاوی هنابش هیقب و هیاسمه ردو هظح مال نودب ناش، ییادج

! دیایب

! دنشچب ار رگیدمه شوغآ معط یلو هن، نتفرگ ماک و

بش...! یاه هفصن رد ناشکچوک و یکدزد یاهرارق نآ لثم

نیح و تفر یم نوریب هب زور ره فلتخم یاه هناهب نتشاد ِرس هقدص

. تخادنا یم هاگن خرهاش ی هناخ هب تشاد ناوت ات نیشام ندرک نشور

؛ شناج هروخ دوب هدش خرهاش یشومارف

نکمم و هدرک شومارف ار ناش نیشتآ هتشذگ نوچ دوب تحاران یفرط زا

! دریگن وا ارزا شیاه لا وس زا یلیخ باوج هک دوب

ار ییادج خلت یاهزور نآ امتح خرهاش هک نوچ دوب لا حشوخ یفرط وزا

وا ندروخ بآ یتحار هب دناوت یم درک یم رکف ووا دوب هدرک شومارف مه

کچوک دنچره تارطاخ نودب رت، یوق یا هدارا ،اب دنکب دوخ نآ ارزا

! ناشقشع ی هدش هوک مجح لباقم رد هدنهدرازآ

دروآ رد شفیک ارزا شگنر زمرق ،رژ تخادنا دوخ هب یهاگن نیشام هنییآ زا

برد یا هعفد کی ندش زاب هکاب دنک دیدمت شا یا هولق یاه بل یور ات

... داتفا نیشام فک ورژهب دروخ اج هدننار رانک یلدنص

غیج ،اب شندوبن دزد زا دش تحار شلا یخ یلع ندید اب دیخرچ هدز تشحو
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: تفگ داد و

! هشعضو هچ نیا -االغ

زاب! هتچ

: دیرغ و دیبوک نیشام هرجنپ ی هشیش ارهب شا هدش تشم ناتسد یلع

! یتفگن مهب ارچ -

مگ نیم هنرگو شاب تتاکرح بظاوم هنم... نیشام هک تسین تاباب ثرا -

ک... یم ربخ ور سیلپ مینوخ ،مه میلیماف

. دنام هفصن شفرح یلع داد اب

رادشه شهب مدوب هتفگ نک، مربخ هک مدوب هتفگ تهب ... یتنعل ... یتنعل -

ال! صا تخوسن حملا هب تلد ؟ مکشک نم هدب،

: تفگ یلع وهب درک زاب ار برد دشو هدایپ نیشام زا یدلَج انآ

. مراد لکشم یفاک دح هب مدوخ نم ... نییاپ ،ایب متسین یسک یچراج نم -

. دروخ نیم ییاج هب ندز شین یمک دش، هدایپ دزو یدنخزوپ یلع

! ینکش یم نم نیع یش! یم نم نیع -

سگ معط اب ییاهراگیس ندرک دود یارب اه نابایخ یهار تفرگ میمصت

. تسب شقن شنهذ رد تعرس هب یناطیش یرکف ،اما دوشب شیاه یتخبدب

. دنزب ناشن ریت،ود کی اب یتحار هب تسناوت یم

هقیقد دنچ یاز شنت ی وگو تفگ زا یبصع یلع،کالهفو هب هجوت نودب انآ

دش. هدکشزومآ یهار شیپ
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اوه هب یلع راوه و داد ، دنزب یفرح تساوخ درک،ات یمخا انح ندید اب

. تفر

... دیخرچ شرس تشپ هب روابان

اه نآ هب هدیسرن یلع ، تفرگ رگنس انآ تشپ یلع روضح زا هدیسرت انح

: دیپوت

رس د یریگ یم ور لوپ ...حاال یضوع یاه هدنج ردام رهش... یاه هزره -

! دیایمن رارق

اب رورغم سیئر یتح اه همدخ اه، یبرم اه، هچب یمک ینامز ی هلصاف رد

مکح رتیردسنلا شیب تردق اب جرم و جره و دندمآ سنلا هب یلع یادص

دش. امرف

. دیخرچ یمن یلع ییوررپ زا انآ نابز

درک. یم هیرگ و دوب هدز گنچ ار انآ یوتنام تشپ زا انح

اتاالن! یکدوک !زا هدوب نیمه هدوب الات صا

: تفگ و درک رتدنلب ار شیادص ، تیعمج ندش رتدایز اب یلع

؟ نتسه اه یک اه هچب نیا هداوناخ -

... هدرک عمج اج نیا ور یشابوا هچ هنوخ هدنج نیا بحاص نیبب نایب

؟ تشاد ار یمظن ویب نیهوت همه نیا بات ، بارهس رگم و

دروخ شتروص هب ینهآ یتشم تشگرب ات یلع دز، یلع هناشرس هب تشپ زا
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دش. نیمز شقن و

دز: دایرف بارهس

! ینک یم نیهوت نم یاه نکراک هب یقح هچ -هب

. فرش یب تسین تا خهلا هنوخ ای نودیم اجچهلا نیا

ار دمآ یم نوخ شا ینیب وزا هداتفا نیمز یور تشپ هب هک ار یلع یدگل اب

. تسشن شمکش یور و دنادرگرب

یلع ی هقی دز، هیقب تشحو و داد و غیج نایم رد هک ار مراهچ ات لوا تشم

هنامصخ و زیت هاگن واب دروآ ارباال شرس و تفرگ ار کتک ریز هدش چالهدن

: دیرغ و درک هاگن وا یوس مک نامشچ هب شا

؟ تیگنودرم دوب ردق نیمه -

. تفرگ رس ارزا شیاه تشم وزاب تفوک شرس هب مکحم شرس واب

ات یلع دزو یم کتک ار یلع تشاد ناوت ،ات یزیچره هب هجوت یب بارهس

. دروخ یم اهار کتک تشاد اج

ریپ نابهگن تمس شی،هب ور هب ور برقع رد رمق تیعضو ندید اب شونهب

یکی مه شدوخ امتح دورب ولج رگا دیشیدنا یم دوخ هکاب تفر نامتخاس

دز: شیادص ، لخاد هب یلع نداد هار رطاخ هب دروخ یم

منک. یم شهاوخ ، دینک یراک کی ! مشاه -اقآ

درم یبرم دنچ هارمه وهب درک عمج ار شتماهش و دمآ دوخ هب مشاه اقآ

شل یلع یور وزا دنتفرگ ار شلغب ریز و دنتفر بارهس تمس هب رگید

دزواب یلع مکش هب نیح نیا رد یدگل هدشن مارآ بارهس ، دندرک شدنلب

دش. شقاتا دراو نارگید یانمت و شهاوخ
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هناخ سردآ نتفرگ اراب درد و کتک زا هدش هلا چم یلع هقیقد هد زا رتمک رد

زا یهاوخ ترذعم اب شونهب و دندوب هدرک یهار یتسبرد نیشام اب انآ ناشزا

و... دنهد همادا ناشیاه تیلا عف اتهب دوب هتساوخ اه نآ ،زا هیقب

حیضوت رظتنم و دندوب هداتسیا سیئر یولج راکهانگ ود لثم انح وانآو

. دندوب جارخا و خیبوت و نداد سپ

وهب دوب هتفرگ کتک زا هدش مخز یاه تسد نیبام ار شرس بارهس

... تخانش یم اهار نآ یود داد،ره یم ناماس شیاهرکف

ار! شا یردام کچوک رهش روهشم رتخد ود ره

یاه همشرک و اه...زان نداد لیوحت حیلم دنخبل اه... ندز کمشچ

انآ... دوب.اما هدید اه،سنلا ،هلپ روسناسآ اررد دوخ هب انح یهاگدنچزاره

دوب! توافتم انآ گنر

... شغ و لغ ویب دوب هداس

! ترپ ساوح ًاهاگ و دوخ ریگرد

نتفرگ رس هقدص دوبن اه نآ زا ربخ یب مه دایز هک ییاه قافتا ریگرد و

انآ... یارب قل نهد شونهب یصخرم

: تفگ و درک یهاگن ود نآ راز یاه هرهچ وهب درک دنلب ار شرس

! هدکرنه رابتعا هب دیدرک دراو همطل ردقچ هک دینود یم -

داد: همادا و هدنامن باوج رظتنم

هداتفا قافتا نیا ِگنرمک مه ییافص موناخ یصخرم نامز ، دجم موناخ -

! هشاب نوتدای دوب
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امش... و ِنوناق نوناق ،اما میراد داد رارق و دیتسه ام نومهم هک نیا اب

همادا و دناخرچ گرزب هرجنپ تمس ارهب شراد خرچ یلدنص و درک یثکم

داد:

! دیجارخا -

: تفگ دوخ اب تخادنا یهاگن بارهس رس ِسپ هب زاب ناهد اب انح

دش! یچ درکم یم رکف یچ -

. تفر نوریب قاتا زا یفرح نودب

. دوشن دروخ اللقا دوب هتسکش شرورغ

دوب. بارهس میمصت رظتنم نانچمه تاناجیه زا هتفرگ دردرس انآ

: تفگ تیدج واب دیخرچ شتمس هب بارهس

! ییافص موناخ امش دروم -رد

رس تشپ فرح هک مه منود یم ، دییامش ورب رود نیا تسیراتیگ نیرتهب

. نوتس کال دییامرفب دیشاب بظاوم رت شیب ... هدایز امش

دوب... هدش مگ اه بجع رد

: تفگ بارهس هک دنک یرکشت تساوخ

! نرظتنم اه هچب . تسین رکشت هب یزاین -

. دورب هک تفگ یم وا هب هنامرتحم
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دش. ناش هناخ یهار ، یترپ ِساوح اب یشزومآ هسلج زا دعب

دش. هدیشک دنگ هب مه شزورما

؟ دوب هداتفا ییاه قافتا هچ وا دوبن رد ینعی ... داتفا بارهس یاه فرح دای

. دیسرپ یم شونهب زا دیاب امتح

بجاو شا یگنتلد عفر رت... مهم شا خرهاش اما دوب انح و یلع حلا نارگن

دوب. رت

. دیسر هچوک یولج هب

دوب. تولخ

: تفگ دوخ اب

منک. یم یروبص -

دش. هناخ دراو دعب یمک و دیشک یا کالهف فوپ

. تخادنا قاتا ارهب دوخ ابسالیم

. تشادن حیضوت ی هلصوح

دوب. سب شزورما یارب

. دیشک نوریب شرس ارزا هعنقم

دوب. هدرک یزیر همانرب دوخ یارب ار یبوخ هتفه رخآ

. تخادنا تخت یور ار دوخ و درک زاب ار هرجنپ

ی هشوگ شیاپ دوب،اب شدرس دش دنلب باوخ زا هک دوب بش یاه هفصن
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. دیباوخ وزاب دناچیپ دوخ هب رت شیب ار وتپ داد، له ار هرجنپ ِقاط

. دوشگ ار شیاه مشچ شا یناشیپ یسیخ ساسحا اب

دید. شرس ارباالی شردام

یناشیپ ارزا لا متسد هک نیا نیح و دناشاپ شیور هب یدنخبل موناخ میرم

: تفگ ، تشاد یمرب انآ

! مرتخد یبوخ -

! یدرک وزرل بت مدید منک، ترادیب مدموا رهظ زورما

دوخ نآ ارزا شناج مامت یتخرک و دوب هدش شمرگ دز... یناج مک دنخبل انآ

دوب. هدرک

داد. تخت ارهب شا هیکت دشو زیخ مین

تقو ره هک ناوتان یانآ هب یدنخبل دشو قاتا دراو یپوس هساک اب دیهان

دزو دش یم باوخ و تخت یهار دش، یم دایز شا یگدنز رد ناجیه

: تسشن شرانک

؟ ینز یمن فرح ارچ -حاال

: تفگ یا هگر ود یادص واب دیدنخ انآ

... هنووید -

درک. هراشا اه صرق هب موناخ میرم

. نییاپ متفر نم ، هروخب وشاه صرق امتح دیهان -

. تشاذگ انآ یاهاپ یور ار ینیس و تفگ یمشچ دیهان
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! شروخب -

. دروخ پوس یقشاق دشو اج هباج یمک انآ

! تسین یربخ خرهاش -زا

: تفگ و دیشک یفوپ دیهان

-هن

. شندوب قشاع ... شا یگداس ... شرهاوخ تسد زا دش یبصع

: دیپوت

! یدید قشع راک شومارف نوا هاگن وت -وت

: تفگ و داد تروق ار شناهد تایوتحم شرهاوخ لا وس زا هدروخ اج انآ

یچ! -

و مشچ وت ناجیه وعالهقای تخانش زا یرثا هک تفگ یم نوا ... نامام -

! هدیدن خرهاش یاه راتفر

ی هشوگ ارهب شهاگن دشو مخ و درپس دیهان ارهب پوس ینیس یبصع انآ

: دیپوت دیهان ، تخود خرهاش ی هناخ سارت

اب خیلا هشیمه یتنعل هشوگ نوا وت هدش خالهص وت یارب خرهاش نیبب -

نک. شلو ! هنوگچب تارطاخ ات دنچ

داد. ناکت نیفرط ارهب شرس دیهان ، تخود دیهان ارهب شهاگن روخلد انآ

... شرهاوخ لمحت مک لد یارب دوب هتفر دنت

. دیهان تسین اه فرح نیا تقو -االن
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! مباوخب ماوخ یم متسخ نک مکرد

اهار صرق انآ هک نیا هب نداد تیمها نودب دزو یدنخبل راسمرش دیهان

دش. جراخ قاتا زا ایهن دروخ

. تفر هنییآ تمس دشوهب دنلب گنم و جیگ ، تشاد یدب دردرس

. دیدنخ شدرز و هتخاب یور و گنر ندید اب

درک! یم رییغت دیاب یمک دیاش

... دیاش وای شیاهوربا لکش ، شیاهوم گنر ثمال

دش. یم هدید خرهاش مشچ رد رت شیب روط نیا

. تخادنا تعاس هب یهاگن

دوب. رهظ زا دعب راهچ تعاس

درک. یم باوخ هب لیامتم ار ووا هتفرگ ار شناوت وزرل بت

هب اهابوا یگزات هک شونهب یارب و تفر شا یشوگ تمس هب هلصوح یب

و داتسرف و تشون یکمایپ درک یم راتفر نیگنسرس شا یراک ناهنپ رطاخ

: شدناوخ هرابود طایتحا ضحم یارب

؟ دوب هداتفا ییاه قافتا هچ نم دوبن -سالموت

ار شیاه مشچ و دیلول شفاحل کشت لخاد و تشاذگ زیم یور ار یشوگ

. تسب

زااالن! رتهب ینامز هچ و دوب ندرک شل قشاع
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دمحم اب هناخ وج یبسن ندش مارآ زا سپ هتفه زور نیرخآ رد شنارهاوخ

. دندش یهار ناشرهش هب دوب هتفرگ ار انآ نیشام هک

دوب. شلوغشم و هتشاذگ دوخ یولج ار یا هویم باقشب انآ

دوب. فورظ نتسش و پوس نتخپ لوغشم هناخزپشآ رد موناخ میرم

: تفگ انآ توکس ندید اب

انآ؟ اهربخ هچ -

. مینزب فرح میتسنوتن ِیزور دنچ

دز: رغ مهرد یاه وربا اب انآ

ور! خرهاش ندموا نی تفگ یم رت دوز شاک یا نامام -

زا دعب و تفوک قاجا یور فرظ ی هبل هب راب دنچ ار قشاق موناخ میرم

. تسشن شرانک و تفر انآ تمس هب هملباق برد نتشاذگ

! یمه وت ارچ حاال هتشذگ اه هتشذگ -

: وندیلا تشاذگ لبم یتشپ ارهب شرس انآ

! همخم ور رت شیب هگید زیچ کی اما هدش گنت شارب ملد -

. تخادنا باال ییوربا کات موناخ میرم

یچ؟ -

. تسب ار شیاه مشچ انآ

، شردام ندیشک فرح ریز دشاتزا دنلب و درک یا هدنسب یچیه نتفگ هب

هرابود نتسشن هب راداو ار وا هیضق ندوب داح .اما دهدب تاجن ار شدوخ

درک.
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یلع انحو ثحب رجو ینعی نآ لبقام قافتا دبو زور نآ یارجام مامت

داد: همادا و تفگ شردام هب خالهص روط ارهب هدکرنه یولج

! هنیبب ام هنوخ اجوت نیا ور یلع داوخ یم انح -االنمه

زیخ یشوگ تمس هب نانزرغ و دیشک شا هنوگ یور یگنچ موناخ میرم

. تشادرب

. داتسیا نفلت یولج و تفر شتمس هب شردام لمعلا سکع زا بجعتم انآ

یهاگآ اب ناش هناخ اررد رگیدمه یلع انحو ات درک عناق ار شردام روز هب

شرآ مشچ زا رود ،هب دنیبب ناشیاه ردام و ردپ

داد... انح ارهب ربخ و

دوب. هتسخ

ندیدن زا تحاران و دیشک شیور ار وتپ و درک شوماخ ار قاتا غارچ

ار شیاه مشچ ، تشذگ باوخ تخت رد اهنت هک زور ود نیا لوط رد خرهاش

. تسب

کاپ وا، زا خرهاش ندوب ربخ یب باب زا شحور یلست و شناج مهرم اهنت

دوب. شا هظفاح ندش

! مرتخد -

. تشگ ادص لا بند یهایس ورد درک زاب رت شیب ار شیاه مشچ
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عبنم هب دوخ تایسح اب یمدق دنچ دشو دنلب کشخ و درس نیمز یور زا

ییانشور تفر یم رون فرط هب هچ دید،ره رون یا هکت دش، رت کیدزن ادص

دش. یم رت زبس رتو مرگ شیاپ ریز نیمز رتو شیب

درک. یم سح شا هنهرب یاهاپ ریز ار یعوبطم یکنخ

حضاو رون ریوصت درک، گنت ار شیاه مشچ دش. شرت کیدزن دزو یدنخبل

دوب. لبق رتزا

دوب. هتفر ینتشاد تسود هنهک درم نآ هیبش

تفر یم هرخص کون تمس هب بقع بقع هک وردحیلا دیخرچ درم

: تفگ و درک زارد انآ تمس ارهب شتسد

ایب! نم -اب

تشپ هب یهاگن ددرم هرد دوجو ندیمهف و هرخص ندش مامت ندید اب انآ

. تخادنا شرس

ندوب هپت هک یربتس هیاس هارمه نیمز یور هتسشن نانک هیوم ار یردام

ولج ارهب شرس هرابود دید. داد، یم شندوب درم زا ناشن شیاه هلضع

. دناخرچ

و دوب هداتسیا اوه نایم رد رون رپزا هرهچ و دیفس یمشیربا شوپور اب درم

تسد و هدناسر زبسرس هرخص هبل ارهب دوخ مدق دنچ اب تسناوت یم انآ

. دریگب ار دوخ تمس هب هدش دنلب

. تفر رت ولج و درک شمارآ سح یمی مال میسن دروخرب اب

دش. رت دنلب نز غیج و هیوم یادص

دوب. شتمس هب ندیود ردحلا هیاس نآ درک هاگن شرس تشپ هب زاب
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تشپ هک درک هاگن شیم و گرگ یاوه رد قلعم درم هب ناساره ، دیسرت

دوب. نشور و ابیز و زبسرس یغاب شرس

نیریش ایب ماهاب یشب تیذا هرابود ماوخ ...نیم هتخس هدب... ایند نیا -

! مرتخد

دوب... وا سپ

! تخانش ار ادص دش، رت دنلب نز غیج یادص ، دناسر وا ارهب شتسد

داد. نیم ناما ار وا ییاهر سح دوب،اما شردام یادص

تشپ ارزا وا هیاس ، هدیسرن و هدروخن درم ناتشگنا کون هب شناتشگنا کون

. درشف ار شفیحن ونت دنابسچ دوخ وهب تفرگ

دزو یدنخبل هیاس نآ طسوت شرتخد ندیشک شوغآ رد ندید اب شردپ

دش. وحم

یرادیب و تیعقاو رد شردام نتفگ انآ انآ ارهب دوخ مه، نز نآ غیج یادص

. تخاب

: تفگ و تخادنا شردام شوغآ ارهب دوخ و دیرپ باوخ زا هدرک قرع

! هربب شدوخ اب ونم دوب هدموا دوب... اباب -

: تفگ بل ریز و داتسرف یتاولص ناساره موناخ میرم

دش. مومت ... مزیزع دوب باوخ -

. هریخ هللا اش نا

... تفگ انآ باوخ یارب یا هقدص لد ورد
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. دندوب دمحم هقردب ردحلا طایح رد یولج

یم ناشلیامتم هچوک رس وهب دنابنج یم ار ششوگ و مشچ انآ راودیما لد

ایهن. تسه خرهاش دوجو زا یرثا دنیبب ات درک

ورد دوب هتشاد هگن ار دمحم یوقم یاه یکاروخ رپزا فیک موناخ میرم

درک. یم رکف شرسپ یزابرس زا هدنام هام دنچ نیا هب شنهذ

ارزا شفیک و درک فاص ار شتماق شنیتوپ یاهدنب نتسب زا دعب دمحم

دوش یهار شندیسوب زا دعب دمحم ات تفرگ ارباال نآرق ،انآ تفرگ شردام

نا شیاه مشچ یولج زا نانک هیرگ فدص ، هفوکش رتخد نامز نیا رد هک

. دناسر هچوک رس ارهب دوخ و دییود

... دیزرل شلد دز، یم ادص ار فدص هک هفوکش یادص ندینش اب دمحم

دعب دوب هتفرگ میمصت و درذگب وا زا تسناوت دوب،نیم هدرک رکف دایز

. مدرم فرح لا یخیب . دورب شا یراگتساوخ هب یزابرس

: تفگ دوخ اب

. نارگید ینعی ، منهج : رتراس لپ ژنا لوق هب

درک. رذگ شنهذ زا ولماش دمحا زا یفرح هرابود

دنک. یم هیجوت ار منهج زا زیرگ هک تسا یتشهب تروضح -

. تفر نوریب و درک هزات یسفن

. شرس تشپ مه شردام و رهاوخ

اباب و درک یم هیرگ و هدیشک شوغآ اررد خرهاش یاپ هک فدص ندید اب انآ

هب مومغم هک دید ار هفوکش رت نامشچ و تشگرب تحاران ، تفگ یم اباب

. هتخود مشچ شیور هب ور هنحص
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. دنتشگرب ادص فرط هب همه ، فدص غیج یادص اب

یم ات مه فدص داد. یم شکلقلق و دوب هدرک لغب ار فدص ، خرهاش

یارب شلد دوب.انآ هدرک دنلب هچوک اررد شا هدنخ شوخ یادص تسناوت

هچب خرهاش هک درک روصت ار یزور و تفر فعض خرهاش یاه هناردپ

. هدیشک شوغآ ارهب ناشدوخ

و فدص ییابیز وحم خرهاش ... فدص وحم هفوکش ... هفوکش وحم دمحم

دوب. خرهاش وحم انآ

لو ار ناش هقی هفرط کی قشع هک شدوخ رسپ و رتخد وحم موناخ میرم و

درک! نیم

: تفگ یمارآ هب موناخ میرم

! هشن ترید مرسپ -

! ینومن اج سوبوتا زا

دوب، هداد هیکت گنر درز یرجآ راوید هب هک هفوکش ارزا شهاگن دمحم

، ساوح یب هک دیخرچ انآ تمس وهب دیسوب ار شردام هناشرس و تفرگ

دوب. هتخاب خرهاش ارهب شساوح مامت

. دیشک مکحم شا هراشا و طسو تشگنا ود نایم ار شرهاوخ پل

م ردحلا هک ار انآ دمحم درک، بلج ار خرهاش هجوت انآ نتفگ خآ یادص

: تفگ تنطیش اب ششوگ ریز و درک لغب دوب، شتروص ندیلا

شاداد ولج یمهفب ات منک یم تدوبک و خرس دنبرمک االناب هفیعض -

! ینک شیورد دیاب وتاه مشچ تعامج

. تخادنا نییاپ ار خرهاش هاگن رد شا هدش لفق هاگن دوز هدیشک تلا جخ انآ
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یهار دشو در نآرق ریز ،زا شرهاوخ رس ندیسوب زا دعب و دیدنخ دمحم

دش.

درک. یراج دمحم رس تشپ و تفرگ انآ ارزا بآ هساک موناخ میرم

درک. ابوا یکیلع وسالمو داتسیا خرهاش هب هدیسر دمحم

واب درک اج هباج شلغب اررد دوب هتفرگ مارآ حاال هک ار فدص ، خرهاش

: تفگ و داد تسد دمحم

تزا لا وس ات دنچ . مایب تاهاب مدب شردام هب ور هچب نیا مرب شاب رظتنم -

. مراد

داد. ناکت ار شرس دزو یدنخبل دمحم

. مرظتنم -

درک. تکرح هفوکش فرط هب خرهاش

نتفر رظتنم هک موناخ میرم انآو یولج زا نتشذگ وا، هب ندش کیدزن طرش

دوب. ، دندوب دمحم

داد. وداتسالیم نآ هب ریز هب رس و داد لا قتنا شتسد یکی نآ ارهب هچب

درک. ینادنز دوخ دوجو شا،رد هدش سبح سفن اراب وا نت رطع انآ

دوب. خرهاش زا یهاگن مین رظتنم دوب. هدرک مگ ار دوخ ناجیه تدش زا

. داتسیا هفوکش لباقم وا هب یهاگن نودب خرهاش اما

دوب! هدرک ادیپ ار فدص ییابیز عبنم

: تفگ یم هک داتفا زورهب فرح دای

نا! یروح مد زا هچوک نیا یاهرتخد همه هللا اشام -
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ار شندرگ تشپ ، زورهب یاه فرح واو شوغآ رد انآ نداتفا یروآ دای اب

: تفگ فدص هب دزوور سپ ار شمظنمان راکفا و دناراخ

هک ییاه کشالت نوزا تارب هک تهب مد یم لوق ، تنامام لغب ورب مزیزع -

. مرخب یتساوخ

شیاه تسد و تشاک خرهاش هنوگ یور یرادبآ چام و دیدنخ هناگچب فدص

درک. زاب هفوکش رظتنم لغب یارب ار

: تفگ و درک لغب ار فدص هفوکش

. تسا هچب دیشخبب ، نونمم یلیخ -

بدا دش.اما شی ور هب ور کرتخد یادص ضغب و شزرل هجوتم خرهاش

: تفگ عضاوتم . دسرپن یلا وس درک یم مکح

منک. یم شهاوخ -

هکاب دش ییانآ هجوتم ، دورب ات تشگرب فدص هب یکمشچ ندز زا دعب و

دوب. هدرپس شوگ اه نآ هملا کم هب تقد مامت

رُگ شبلق دنت شبوک و ناجیه تدش زا هک انآ رانک دزوزا یوحم دنخبل

دیدپان هچوک مخ زا مه واب دناسر دمحم ارهب دوخ . تشذگ دوب، هتفرگ

. دندش

مه اب یمک ات تفر ناش هناخ هب وا توعد واب تفر هفوکش تمس هب انآ

... دننزب فرح

کچوک دوخ زا لا سود هفوکش ومیلا یحور دب تیعضو زا هتفرگ ابحیلا

دراو دوب، هتشاذگ نایم رد ارابوا شیاه یرایبدب اهو یتخبدب همه هک رت

دش. هناخ
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کاپ ، دیبوک شا یناشیپ طسو انح،هب یانشآ دنلب هنشاپ یاه شفک ندید اب

. تسه انح و یلع رادید زور ، زورما هک دوب هتفر شدای

. دمآرد ادص هب نامزمه مه نوفیآ هناخ هب شدورو اب

. تشادرب ار نوفیآ یشوگ و داد انح هب سالیم رس اب

هیک؟ -

دش. رادیب شترفن یلع، یادص ندینش اب

ور نیا وا هب ارچ واالن دوب هدرک نیهوت شردام واو هب هک دوب یسک یلع

دوب. لا وس مه شدوخ یارب ، دیایب ناش هناخ هب هک دوب هداد ار

یتشادهب سیورس تمس وهب تخادنا لبم یور ار شرداچ اردز، همکد

. تفر

رد نامز مه،مه یلع هک دش ییاریذپ دراو و تسش ار شیاه تسد دنت

دش. هناخ لخاد و درک زاب ار یدورو

داد. ار شباوج موناخ میرم اهنت هک داد سالیم یدنلب یادص اب

رظن ارزا وا هنافاکشوم ، ترفن واب داد مل راوید هب هنیس هب تسد انآ

. دنارذگ

! ینیمز بیس هیبش هدش الح صا تروص اب یبآ یل راولش و مرچ نشپاک

: تفگ لد دزورد یدنخزوپ

گر! یب ردق نومه ... ِینیمز بیس هیبش متریغ وت -

دش. جراخ قاتا زا مه انح ، تسشن لبم یور ات یلع
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تفگ وا هب نابز ریز وسالیم تسشن دوز یلو دش زیخ مین هدرک لوه یلع

دز. لد رد یناطیش دنخبل و

یراک ادخ ،اب دریگب سپ شدوخ دیاب ار نارگید یدب صاقت هک دوب دقتعم

. تشادن

ورد ایند نیمه رد یتسیاب ناوات دراد؛ونآ ناوات یراک ره هک دوب دقتعم

دوش. هتفرگ صخش زا هدرک هانگ یاهزور سپ

مغلش لثم هک انآ وهب درک لدب درو ود نآ نیب یهاگن برطضم موناخ میرم

طایح هب هک درک هراشا درک، یم یلع راثن شحف نابز ریز و هداتسیا اج کی

. دنورب

هتکن دنچ هیصوت ردحلا هک موناخ میرم زا رتدوز و تشادرب ار شرداچ انآ

. تفر نوریب دوب اه نآ هب

. تشادن ود نآ یرارکت یاه فرح ندینش هب یا عالهق

ود... نآ زا یتفایرد دب یاه رناژی دوب هدش شراگزور

. تخود مشچ اه هراتس هب

. دنیشب شرانک دزات ادص ار وانآ تسشن ناویا موس هلپ یور شردام

تفرگ ار دوب هتشاذگ شیوناز یور هک ار شردام تسد انآ هقیقد دنچ زا دعب

: تفگ و

نم؟ ردام هتچ -

: تفگ مه رد هرهچ واب داد تروق ار شناهد بآ موناخ میرم

وت. میرب ایب هنز یم روش ملد ، مسرت یم -

غیج یادص هک دنزب یفرح درک زاب ناهد و داد ناکت هن یانعم ارهب شرس انآ
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نوچ . دنتخادنا ییاریذپ ارهب دوخ و دندش دنلب درک. ناساره اهار نآ انح

. دنتفر اج نآ هب دمآ یم قاتا زا ادص

شتمس هب درک یم هیرگ یاه یاه و دوب هداتفا نیمز یور هک انح ندید اب

. دنتفر

: تفگ نانزرشت موناخ میرم

! ینک یم نومیشپ ور ام ارچ یا... هنووید هگم یلع! -

مشچ هشوگ زا هدمآ کشا ، هناتسم و مکحم هدنخ هقیقد دنچ زا دعب یلع

: دیرغ و تفرگ شتشگنا کون اراب شگنر یا هوهق

! نوج ومع نز یدید وش اجک -حاال

ار شگنر یا هزوریف یمتا کدنف ، تشاذگ شبل جنک و دروآرد ار یراگیس

انح داد،هب یم نوریب ار شدود هک وردحیلا درک دود ار راگیس و نشور

: تفگ و تخادنا یهاگن

تدرگ هنیس نوا ریز ، راگیس نیمه اب هتدای هن! هگم یتشاد تسود یشحو -

! مدنوزوس ور

هظحل یارب شیاپ ریز هک شرداچ هشوگ هب هجوت نودب یبصع موناخ میرم

راثن یمکحم یلیس هیناث مدص ورد تفر شتمس دشوهب دنلب ، دیچیپ یا

درک. یلع تروص

. داتفا گنر زمرق شرف یور شناهد زا یلع راگیس

ار شتسد لخاد کدنف دزو یدنخزوپ و درک فاص ار شا هتشگرب رس یلع

. درشف

... نئمطم ... همود تسد ! سا هدنج ددع کی انح لثم ماوت رتخد -
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و تفوک شتروص پچ تمس نامه هب یرگید یاسآ دعر یلیس موناخ میرم

دز: داد

. نوریب ورب -

اب ناشندوب اهنت و یدرم دوبن زا هدیسرت ، شردام خرس هرهچ ندید اب انآ

دوخ یلع هک دربب ییاریذپ ارهب اتوا تفر شردام تمس هب یلع لثم یناج

: دیرغ و داد اج رد گنر یدوخن بوچ راهچ اررد

! دینیبب نوتاه مشچ وراب نوا یدوبان هک یتقو هنات دیر یمن ییاج -

: تفگ دزو دوخ کورچ تروص هب یگنچ موناخ میرم

نک. ایح رسپ هوپ... هوپ... هوپ... -

بل جنک یدنخبل هک یلع ربخالف ناشیاهوربا نوفیآ یادص ندش دنلب اب

تفر یم رد تمس هب هک یلا حرد نانک هدنخ یلع . دیرپ ،باال تسشن شهایس

دز: داد ،

. دموا مه ناخ شرآ هب! -هب

ال ضع نادنچ هن یوزاب ،هب تخادنا ییاریذپ ارهب دوخ و دیشک یغیج انح

: دزوندیلا گنچ یلع ین

! یدرک راک یچ یضوع -

: تفگ ناشوخ شوخ و دیناهر ار شیوزاب یلع

کخلم یتسج راب کی -

... کخلم یتسج راب ود

! کخلم یتسد وت رخآ
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تفرگ ار شرمک و دیخرچ دوب، نداتفا ردحلا هک انح تمس اردزوهب همکد

: تفگ ششوگ ریز و دنابسچ دوخ وهب

تدوخ لثم منم یدرک رکف ، یشب نم هکملا دشن مدش دراو یهار ره -زا

. ملگشوخ هزره ، یتشاذن مارب یا هگید هار مرپ! رازه

و سرت تدش زا هک ییانح رژی یاه بل یور تدش اراب شیاه وبل

دید، یم هدش مامت ار زیچ همه و هداتفا ششوغآ رناژیرد یب سرتسا

. تشاذگ

. دنتفر ناش تمس هب دننک راکچ دن تسناد هکنیم وانآ موناخ میرم

انح زا یلع ندرک ادج رد یعس و تخادنا یلع یوزاب رد تسد موناخ میرم

واب داد له ار موناخ میرم دوب، هدش عمج یلع رد ناطیش تردق درک،اما

. تفرگ زاگ انح یاه بل رتیزا شیب تدش

یمک ات دوب هدرب شروی رد تمس هب یشک تقو یارب هک انآ نامز نیا رد

رد هدیسرن هریگتسد هب شتسد و دشن قفوم دراد، هگن طایح اررد شرآ

دراو خرس ینامشچ و یگناخ سابل ، هتخلش یاهوم اب شرآ دشو زاب هناخ

دید. یزاب بل ارردحلا ود دشونآ هناخ

. تشادن رواب دید یم هک ار هچنآ شرآ

. تسکش دحاو نآ رد شربص و رواب و قشع و تریغ

و تشادرب لبم یور ارزا رداچ .انآ طایح رد تمس درک دنت واپ تسب ردار

نیرفن و لعن یلع وهب دوب هتفرگ شوغآ اررد حلا یب یانح هک ار شردام

. تشاذگ اهنت ار داتسرف یم

ارهب شدوخ و تخادنا شرس هب یکلوه لوه ار رداچ ندییود ردحلا

. دناسر شرآ



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

128

سفن و تخادنا شیولج ار دوخ انآ تفر نوریب و درک زاب ار طایح رد شرآ

دش. هریخ وا هب نانز سفن

هب شندز رانک اب درک یعس ، تفرگ یم هدیدان ار انآ دوجو لک هب هک شرآ

هگن شرآ ی هنیس یولج و درک زارد ار شتسد درک،انآ تکرح ولج تمس

، تسشن شهاگن دشورد عورش انآ تسد زا شرآ رپ نامشچ تکرح . تشاد

ندوبر زا ششخرد هک دنتخیر شیاه مشچ زا گرزب کشا هرطق دنچ

دوب. یرادرهش هچوک رس قرب هریت الپم ییانشور

: تفگ ضغب اب

لا! یخیب موناخ -انآ

دش. رود اج نآ وزا شنیشام راوس یندز مهب مشچ ورد

راوید هب دوب وا تخاب و یزاب نیا ببسم هک نیا زا تحاران و ناساره انآ

دز. هیرگ ریز و داد هیکت یرجآ

. تسکش یم ار ناشتسب نب هچوک توکس شزیر قه قه

دوب... هدش اما دیایب یزاب ،هب دشاب دب تساوخ نیم تقو چیه

درک. دنلب ار شرس ، داتسیا شیولج یا هیاس هک دوب ندز قه ردحلا

رگم ار دنمونت لکیه و انعر دق ناش،نآ ییادج زا دعب هدش یا هلضع نت نآ

؟ دسانشن هک دش یم

نودب و درک کاپ ار شتروص یور کشا و دیخرچ یمک ، دیدزد ار شهاگن

نارگن درک، ار هناخ هب نتفر مزع دوب هداتسیا شلباقم هک خرهاش هب هجوت

دوب.

انآ ارهب دوخ مدق ود واب تفرگ ار شرداچ هشوگ خرهاش داتفا هک هار هب
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: دیرغ صرح اب ششوگ رانک رس، تشپ وزا درک مخ ار شرس و دناسر

! نکن هیرگ -

دش؟ هچ -

؟ تفگ هچ خرهاش

هب ور هدز لوه انح شارخلد غیج هکاب دشدن یم رارکت وساالت شنهذ رد

: تفگ خرهاش

؟ ینک مکمک هش یم -

اه ینآ همه متح هب یلع درک نیم یراک رگا دوب هدیسر ناوختسا هب دراک

درک. یم یخ ارسال

ندز مدق ارهب انآ تسد هراشا ،اب تسشن خرهاش بل یور یوحم دنخبل

دش. جراخ رد زا هتخورفارب یا هرهچ اب یلع هدیسرن هناخ رد هب درک توعد

یب خرهاش هک شتمس هب درک دنت اپ خرهاش دوجو زا هدش ولی یبصع انآ

. تشاذگ انآ کیراب رمک رود کزان رداچ یور ارزا شتسد ود اباهم

! دندیسر یم مهب شیاه تسد درک بجعت

... ردقنیا هن دوب،اما وا ندش الرغ هجوتم

ار شا هدش سبح سفن و داتسیا خرهاش تکرح زا هکش و هتفرگ رگ انآ

: تفگ شنهذ ورد داتسرف نوریب

درک؟ ور راک نیا ضرغ نودب ینعی ارچ؟ -

تشذگ ناشرانک زا هک یلع دزوهب یرانک ارهب انآ لبق رتزا نئمطم خرهاش

. دادن یتیمها و رکذت یتح
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انآ! نهذ رد رتگرزب نیا زا لا وس و

وک؟ ساسح و یدج خرهاش -نآ

: تفگ و دییود شتمس هب شردام ندید ردو ندش زاب اب

! نامام هتچ -

: تفگ خرهاش روضح هب هجوت نودب موناخ میرم

. تفر زاحلا انح انح... -

. دیرپ شگنر انآ

. دیخرچ خرهاش تمس هب

: تفگ دوخ اب

اه! -هن...هن

: تفگ انآ تداسح سح زا لفاغ شردام هک

! ناتسرامیب میربب ور انح ینک نومکمک هش یم ناج خرهاش -

: تفگ یا هلجع و دوز انآ

...خهلا هشک یم لوط منک. یم شرادیب مدوخ یناتسرامیب هچ اباب -هن

هش. یم نارگن

خرهاش زا یحیلم دنخبل واب تفر لخاد هب شردام هب هدادن هزاجا و

درک. زاورپ شوهیب یانح تمس وهب تسب وردار درک یظفاحادخ

هک دوب نیا شا یلصا لا وس و دوب هدش تاقافتا واکجنک یمک هک یخرهاش

درک؟ هیرگ انآ شنتفر هکاب دوب یسک هچ رسپ نآ
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؟ دروخب مهب هتفرگن ناج و شقن _ رتسکاخ ریز شتآ _ خرهاش یاه هشقن دنکن

. تخادنا یهاگن هفوکش ی هناخ وهب دناراخ ار شندرگ تشپ

رد بش ات حبص زا هک خرهاش زا شتقو ویب تقو یاه ییابرلد و فدص اب

ساسح هفوکش هب تبسن هاگآدوخان دش یم ثعاب دوب، اهپالس هچوک

. دوشب

اب وانآ دنتشاد هگن ناشدوخ هناخ رد بش نآ ار انح هک دوب یدنفرت ره اب

هب یفرح ، هدادن شوگ اه نآ یاه فرح اتهب دوب هتساوخ شرآ زا یکمایپ

. دنزن هیقب

. دندرک لفق یلع سرت اهزا بش هیقب الف خرب اهار رد

رپ بش نیا رد درک یم اغوغ ینامز ره رتزا شیب دمحم دوبن درم، دوبمک

. ارجام

دوب. شرظتنم یراکرپ زور ادرف دناپچ قاتا ارهب دوخ

سح شرمک رود خرهاش تسد تکرح یروآدای ابهب اما دباوخب درک یعس

دش. رادیب شدوجو رد یا هنوگ کلقلق

مسق تسناوت یم یتح دن تساوخ یم . تشاذگ شرمک یور ار شیاه تسد

... هدنام شتسوپ یور خرهاش ناتسد یمرگ مه زونه هک دروخب

دز: رغ شناج وهب دیشک شدوخ یور ار وتپ و درک یفوپ

... هبنج ییب هرتخد -

درک. ندیباوخ رد یعس و تسب ار شیاه مشچ
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دوب. هتخود مشچ تولخ نابایخ هب پاش یفاک هرجنپ زا

. شرآ ندمآ رظتنم وانآ دوب شخپ ردحلا یناج یب یقیسوم

ربص اما دیرس شا هلصوح دوب. مارآ و تکاس نابایخ لثم مه پاش یفاک

درک.

لکشم لح رد یعس دوب، هدش ناش هطبار یبارخ یناب و ثعاب شدوخ نوچ

. تشاد

. دیایب پاش یفاک هب هک دوب هدرک یضار ار شرآ روز هب

، یبوچ یاه لدنص و زیم داد، لخاد یحارط هب یراک یب رس ارزا شا هجوت

و کرچ یتروص گنر هب زیمت و قارب یکیمارس فک ، یفخم یزادرپ رون

. دنتشاد نت هب تسد کی سابل هک ییاه نوسراگ

، دوبن هناقشاع یاهرارق بسانم ال صا اج نیا شرظن هب

کراپ رد دوب طابترا رد خرهاش هکاب اه لبق لثم داد یم حیجرت رت شیب

نیا اترد دشاب هتشاد رادید رهش یاه هچوک سپ تولخ کچوک یاه

... ساسحا یب کشخ یاه بوچراهچ

دوب، هدش شناج هروخ اه تدم هک یلا وس شنهذ رد خرهاش یروآدای اب

. تفرگ تدش

: دیسرپ دوخ زا هرابود

! مخرهاش یگدنز یاجک اقیقد نماالن -

هیچ؟ شاهاب ما هطبار

؟ مشا هتشذگ هب طوبرم طقف ینعی
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و حور یرگید سک هب خرهاش هرابود ندش قشاع رکف یهاگزره یتح

درک. یم راداو دوخ اب نتفر راجنلک ارهب ووا ریگرد ار شناور

دش دراو هک یسک باالیرد،هب هلوگنز و هناورپ لکش هب یاهزیوآ یادص اب

دوب. شرآ درک، هاگن

دوب. هداد انح ارهب ریخا قافتا ناربج لوق

درک. شهاگن ییور شوخ اب

. تسشن و دیشک ار یلدنص و داد سالیم یدرس نحل اب شرآ

: تفگ و تسشن فاص انآ

؟ دیبوخ -سالم

. دروخ هرگ مه رد شرآ تشپرپ یاهوربا

اج نیا هکات دش ثعاب نوتبوخ تیصخش . موناخ انآ دیگب ور نوتافرح -

. سا هدش مومت نم یارب زیچ همه هنرگو مایب

هوهق کچوک ناجنف ود هارمه دمآ نوسراگ

و درک رکشت ، تشاذگ زیم یور اهار ناجنف هک نوسراگ زا بل هب دنخبل انآ

: تفگ

... دوبن نوتدنسپ دروم هگا . مداد شرافس مدوخ هقیلس اب نوتندموا لبق -

. دیرپ شفرح نایم شرآ

. هبوخ -هن

هب انآ رس ی هراشا و دیرادن زاین یا هگید زیچ هک نیا نتفگ زا دعب نوسراگ

دش. رود اه نآ زا هن ینعم
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. دندیشون ار هوهق زا هعرج دنچ ود ره

دز. شیولج زیم هب راب دنچ ار شا هراشا تشگنا کون انآ هقیقد دنچ زا دعب

؟ دیسانش یم ور انح ردقچ امش شرآ -اقآ

: دیرغ دشو خرس شرآ

! راین مولج ور شمسا ... سیه -

: تفگ و دیزگ ار شا ینییاپ بل انآ

هک... نیا هن دیدب شوگ ماه فرح هب هک مدز نوتادص نم -

درک. یهاگن شرآ کالهف هرهچ وهب عطق ار شفرح

مهب انح و امش هطبار هک دوب نیا یارب اه نوا ی همه شرآ اقآ نیبب -

! هروخب

؟ ینود یم ور شردقچ انح هتشذگ زا امش

. درشف شا هراشا و تسش تشگنا ود نایم ار شا هناچ شرآ

تفگم یم یلو هتشاد ییارجام رپ هتشذگ هک متسنود یم ، مدوب شدلب -

! هفرح هدایز مدرم رس تشپ هک یزیچ

! هدوبن هاریب مدایز ایوگ اما

: تفگ هدنک تسوپ و کر انآ

هنک... لونیم یتحار هب ور مدآ هقی هتشذگ هک دینود یم منیا سپ -

. تسین انح نک لو هک سا هتشذگ شیریس یاهزور نوزا یکی مه یلع

فرح ی هیقب رظتنم و هرگ مه اررد شیاهوربا و درک تشم ار شتسد شرآ
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انآ...

ردقچ هک منود یم نم شدعب هک ییانح انح! زا هدروخ مخز هک یدرم -

مه رتدب هک دشن درس یلع لد .اما نتسکش لد همه نوا رطاخ هب داد نووات

دش.

دش. یچ دینود یم نوتدوخ ...هک شیپ زور دنچ ات

دزو لز شرآ ی فدص نامشچ رد تیدج واب دیشک رتولج ار شا یلدنص

: تفگ

یهانگ چیه انح هعفد نیا هک مدب نوتهب ور نانیمطا نیا منوت یم -

! هتشادن

: تفگ دزو یدنخزوپ شرآ

دوب! ناویل بآ ندش زیررس ارب هرطق نیرخآ بشید یارجام -

... مونش یم فرح یه نم

. دنزب یفرح دهاوخ یم انآ هک دش هجوتم

دز: هجز ، تشاذگ یم زیم یور یرازه هد ات دنچ هک دشوردحیلا دنلب

یه زاب نم دوجو هکاب نیا یلو متشادن یراک شا هتشذگ هب نم ! متسخ -

دش. مومت اما مدوب شقشاع ! همتخس هرپب زره

تاجن منهج زا ور نم هک دیشاب لا حشوخ هکلب نودن رصقم ور تدوخ امش

! دیداد

! هاتوک قشع نیا شیارب دش مامت نیگنس ... شیاه فرح تشاد ضغب

دش. رود اج نآ زا تسس یاه مدق واب درک یظفاحادخ بل ریز
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نازیوآ یلدنص یتشپ زا شدنب هلیسو هب هک ار شفیک هتفرگ ابحیلا انآ

. دنار شا خهلا هناخ تمس دشوهب نیشام راوس و تشادرب دوب هدرک

راب. کی مه نویش راب کی گرم

داب. اداب هچ ره

. دهد ماجنا تسناوت نیم یراک اما دوب تحاران

ار دوخ تحاران یخلا یدودح ات ناگرزب هب تیلوئسم نیا نداد ساپ اب

درک. یم تحار

تانایرج اب یگدنز و هتشذگ انح نداد طالق یارب شرآ مادقا زا هتفه کی

دوب. نایرج رد هشیمه لثم دوخ یداع و صاخ

دش. جراخ راب هرت و هویم رازاب زا نوغاد و هتسخ انآ

و باتک دیرخ ردحلا ناش نیدلا هکابو دق مین دقو یاه هچب ندید اب

دش. دنلب شداهن ،هآزا دندوب فیک و شفک و مرف سابل

. دندوبن وا نک لو یگنتلد و یگداوناخ لئاسم ،راک، یگدنز

دش. شنیشام راوس یکاش

. دنام هجیتن یب درک شندرک نشور رد یعس هچ ره

دش. هدایپ و تشادرب ار لیاسو و داد یزاس نیشام هناخراک راثن یشحف

ردح هک انآ ندید دوب،اب نابایخ زا روبع ردحلا عقوم نیمه هک مه بارهس

شتمس ارهب نیشام دوب دیرخ رپزا یناتسد اب کیتس هبال ندز دگل لا

: تفگ شیادص ندرک فاص دعب و هدناشک زمرت وهب درک لیامتم

؟ هدموا شیپ یلکشم ییافص موناخ -سالم
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: تفگ یبصع دعب یمک اما دروخ اج یمک بارهس ندید اب انآ

! هدیکرت -

دش. بارهس تروص نامهم یدنخبل

: تفگ نابز ریز

! ِکشک هک -سالمم

داد: همادا رت دنلب

؟ هدش رچنپ هک نیا نوتروظنم -

. تخادنا وا هب یهاگن انآ

. بهذم گس هش نیم نشور هرآ... -

. دیچیپ اضف رد بارهس هدنخ هاتوک یادص

؟ دیراد کدی -

. تخادنا ارباال شرس هن هناشن هب انآ

دییامرفب ، ریمعت یارب شنربب نایب منز یم گنز نم هرادن لا کشا -

. نوتمنوسرب

دش. وا رظتنم و درب لخاد ارهب شرس انآ ضارتعا زا لبق و

: وندیلا تخادنا یهاگن شنیشام هب روخلد انآ

. یتشادن افو یراگ -دق

. تفر بارهس نیشام تمس هب درک یم درد هک یناتسد اب لجخ و

درک. کح دوخ نهذ اررد انآ هناخ ریسم دشاب هجوتم هک نآ نودب بارهس
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خرهاش هناخ رد رس مه زونه هک ییاهرنب هب یهاگن هدیسر هچوک یولج هب

. تخادنا دوب، هدنام

: تفگ بارهس هب ور انآ

! نوتزا مرکچم یلیخ -

. تفگ بل ریز ی منک یم شهاوخ دزو یباذج دنخبل بارهس

دش. جراخ ناش هناخ زا مه خرهاش ، نیشام زا انآ ندش هدایپ اب

ناوج درم نآ اب شب و شوخ وردحلا دوب وا هب تشپ هک انآ ندید اب

درک. یمخا باذج

ینبم شدوخ تافراعت هب هجوت یب بارهس یبصع هاگن در ندرک لا بند اب انآ

دید. ار خرهاش و تشگرب بجعتم ییاچ ندیشون یارب ناش هناخ هب ندمآ رب

... شبلق شوخ یادص زا دش رپ ایند زاب

خرهاش لباقم و دیرپ ار گرزب یوج و درک بارهس اب یظفاحادخ و دیخرچ

داد. وسالیم داتسیا

لیاسو ینیگنس رطاخ هب مه ناجیه رطاخ هب مه دز یم سفن سفن

. شتسد

درک. عورش انآ یاهاپ ارزا شهاگن خرهاش

! باروج نودب یا هوهق میخض دنلب هنشاپ شفک

دون! دق یل راولش

! کزان ابشیلا زاب ولج یوتنام و

هدش! هتخیر نوریب یوم و هدش شیارآ ینامشچ ، زمرق ابرژبل
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رت! نیگنس نیا زا مرج رت... گرزب نیا زا اطخ

. دناشن شتروص هب هک دش یدب مخا سالمانآ باوج

هاگن دشو یبصع درم نآ نتفرن اب اما دنک تکرح تساوخ وا هب هجوت نودب

درک. وا هناور ریت وچمه ار شا هنامصخ

. تفرگ شتسد ارزا انآ لیاسو

دش. یهار و درک انآ زا یظفاحادخ رس دزواب یقوب کالهف بارهس

: تفگ دنخشین اب انآ هب ور خرهاش داتفا هار بارهس نیشام هک نیمه

! هشاب کرابم -

دش. هناور انآ هناخ تمس وهب

هناخ یولج ار لیاسو خرهاش هک دوب اه فرح مضه ردحلا جاو و جاه انآ

دش. یهار و تشاذگ انآ

. تشاد یم هگن یرامخ اررد انآ دیاب

. دنام یم زومرم دیاب

شضقانتم رسوهتو یب یاهراک دوخ، یاه لا وس باوج رد زین دوخ یهاگ

. دنام یم

. دیشیدنا تشاد هار رد هک یترفاسم وهب دیشک یفوپ کالهف

هناخ دراو دوخ هناقشاع و هنارتخد شوخ یاهایور قرغ دزو یدنخبل انآ

دش. ناش
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یاه کالس یارب ار شدیدج همانرب ات تفر شقاتا هب ماش ندروخ زا دعب

. دتسرفب شونهب یارب و دسیونب شراتیگ

. داتسرف شونهب یارب وطالین سا ما سا رد درک مامت هک ار همانرب

دزو یدنخبل شونهب زا یمایپ ندید ،اب دیزرل شا یشوگ دعب هقیقد جنپ

درک: زاب ار مایپ

. یدرک تفرسپ ، تفرشیپ یاج هب ی...وت هرتخد -

جل...هبوهللا هدند ور یداتفا یدموا رد سهلا دنچ ... هگید یزاجم ایب بخ

هنک. نیم هاگن شیشوگ ناسر مایپ هب یسک هگید

. دیدنخ خلت انآ

مهارف شیارب راک نیا وا، داهنشیپ هکاب شا یناتسریبد نارود تسود یارب

: تشون دوب، هدش

. شوخ تبش . ادعب مایم . نزب رغ -مک

هدنخ اب شندناوخ نودب انآ هک داد یمایپ شونهب هدیشکن هیناث دنچ هب

: تفگ ظفح ارزا کمایپ

یلگ. لگ تبش ، یرارکت ... یتدوخ -

: تفگ شنهذ ورد

! هایس تور هگ یم گید هب گید -

مه. اب ناشیود ره یرارکت یوگ و تفگ ... هدوب نیمه هشیمه

؛ دیوگ یمن هاریب و تسه شونهب اب قح هک تسناد یم ، داتفا شتخت یور

رییغت ار شتشونرس ریسم یعامتجا یاه هکبش هک تشاد دای هب بوخ اما
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داد.

ناشرهش گرزب هورگ رد خرهاش ندش یتریغ ...اب یتاساسحا کمایپ کی اب

انآ... زا هچب رسپ کی یراگتساوخ یارجام رس

. شا یصوصخ هب خرهاش ندمآ رس

! یزاجم یایند نامه قیرط زا خرهاش نتفر مه رخآ ورد

. قشع نآ دوب هدش مامت نیگنس و خلت شیارب

هام ود تسرد وا زا ییادج زا دعب خرهاش اما دوب هدیشک رجز اعقاو وا

لیافورپ قیرط زا هدش یتح ییادج مغ نداد ناشن نودب یزابرس هب هدنام

هام کی ونآ تشاذگ یم شیامن هب یهاگ ار شندوب داش و درک یم یگدنز

دشات یم هداس یانآ هودنا مغو بجوم هک شزومآ ینامز هرود رد شندوبن

. تمدخ ی هرود رد یزاجم هب خرهاش تشگرب نامز

هنازور یاه یشوخ ... هرابود قشع زا یزاجم قیرط زا خرهاش هک ینارود

! تفگ یم دوخ

و نایرع همین و تخل رتخد ره سکع ریز و تشاذگ یم دوخ یاه سکع زا

دیدنسپ یم ، دندوب هتفرگ هابتشا هناخ هشحاف اراب یزاجم هک ار یگس ردپ

. دناکش یم ار وانآ

: تفگ یم دوخ اب هشیمه وانآ

! بجع -

تاه تصرف و منکن بارخ ور تیگدنز هک نیا رطاخ هب تفگ یم هک ینوا

مزا تلد ووت مینیبب ور هگیدمه سلا ود هک هشن دیاش ، مریگن تتسد زا ور

یتح منوتن دیاش هک ینم یاپ ، یزوسب نم یاپ هب هک یراد هانگ و هشب درس

بش ات حبص زا هک هدش روطچ ،حاال مشاب طابترا رد تاهاب یزاجم قیرط زا



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

142

؟ شتسه یزاجم ریگرد

دوخ طقف هک ییاه یگنتلد اهو هیرگ ، هناقشاع یاه هلگ ، رگید لا وس یلک و

دن. تسناد یم شیادخ و

. دندش رپ شیاه مشچ هتشذگ یروآدای اب

یفاک اهو کراپ رد نامه ؛ ناشندوب مه اب ومک هاتوک تارطاخ نآ رتزا شیب

یزاجم هناخ،رد رد یولج ناش یکشاوی یاهرادید ، نتشگ نازرا یاه پاش

دوب، هداد و هدرک وا هب خرهاش هک ییاه یدب اهو باذع ، ناشیاه ندز فرح

دوب. هدیرس ار شربص و هدیرب ار شناما

. دندروخ رس شیاه مشچ هشوگ زا کشا تارطق

: تفگ درد اب بل ریز

! هرذگ یم ، هشن ممومت -

دنچ نیمه هک دش نیم شرواب مه شدوخ دوب، هتفرگ انح یوزاب ریز زا

! دندوب هدش ادج مه زا شرآ انحو شیپ هقیقد

. شراکهانگ رتخد یارب دوب هدش هوک هناردپ ، هنادرم ردقچ شا خهلا رهوش و

دوب. هدید غاد و هتسکش نورد زا اما

شا،هب خهلا هناخ اههب نآ اب شردام ندش یهار انحو هب کمک زا دعب انآ

هناخ یولح هب حیحص و سملا لبق زور دنچ هک تفر شنیشام تمس

یا. هنیزه نتفرگ نودب دندوب هدروآ ناش

رد دوب هتخیر هبذج یمخا وااب اما دوب هدز فرح شدروم رد بارهس اب

! مدرکن یراک هک دوب هتفگ انآ وهب شیادص و هاگن
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دیابن هک دوب هتفرگ دای شردام وزا تشادن رت شیب اپ کی انآ غرم اما

! دنامب یسک نویدم

شیارب دنک.اما رکشت بارهس تامحز زا ییوداک دیرخ اب دوب هتفرگ میمصت

. بسانم هیده کی باختنا دوب تخس

، دناخرچ ار شرس ، دروخ شنیشام هشیش هب یا هقت هک دنک تکرح تساوخ

دوب. نیعم

. تخود مشچ نیعم هب یفرح نودب و داد نییاپ ار هشیش

! موناخ -سالمانآ

. هتسشن شنیشام رد هک دید ار شرآ ، تخادنا ورب رود هب یهاگن انآ

! موناخ -انآ

داد. درک، یم هاگن وا وهب دوب هدش مخ هک نیعم ارهب شا هجوت

! بانج هلب -

: تفگ شبرطضم نورد الف خرب نیعم

... ادرف ؟ منزب فرح نوتاهاب هش یم -

دوب. هتسب انآ یارب مامت یلبز و یتسد شیپ اراب رارف هار

! مدب حیضوت منوت یمن ،االن هبجاو منک! یم شهاوخ -

دز: بل یمارآ وهب دنادرگ وا باذج هرهچ اررد شهاگن انآ

! دیراد هک ور مرامش ... نوتاهاب منک یم گنهامه هشاب -

هلب... -
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: تفگ و درک فاص ار شتماق نیعم دش، دنلب هک شرآ یادص

. نونمم مرب، دیاب -

دش. یهار و

دروم رد دهاوخ یم نیعم دیاش هک دز یم سدح اما دوب هدش واکجنک انآ

! دنکب تبحص انح و شرآ

دش. گرزب رازفا تشون کی دراو

و ابیز یاه ناویل اه، باتک فلتخم عاونا اه، تشاددای هچرتفد ... اهراکدوخ

یم باذج شیارب هشیمه یگنر یگنر یاه هسفق یور صاخ یاه یروکد

دمآ.

دوب. هدش یرازفا تشون ناشرارق لحم نیعم اب بشید

حلا یاه پاش یفاک زا ریغ هب یناکم اررد وا یاه فرح تسناوت یم مه

دیرخ یارب دنک هدافتسا شوپ شوخ نیعم هقیلس زا مه دونشب نز مهب

. بارهس یارب ییوداک

دش. شکیدزن نیعم هک دوب یباتک ندناوخ و یسررب لوغشم

درک. شا یسررب یدنت هب

و تک اب لکش یلیطتسم یکنیع و یناوختسا هرهچ اب دنلب یمک یاهوم

ابیز... و تروپسا راولش

درک. نیعم ندوب باذج هب یفارتعا لد رد

داد. وسالیم تسب ار باتک
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درک. شا تک بیج دراو ار شتسد و داد ار شم سال باوج نیعم

! مریخات تباب ماوخ یم ترذعم -سالم،

دز. یدنخبل انآ

! یکی یارب مرخب مه وداک دیاب نوچ مدموا رتدوز نم شتسار -هن

داد. له بقع هب شدنلب و هدیشک ناتشگنا اراب شیاهوم نیعم

منک! یم نوتکمک دیتساوخ -

دز: بل نیعم فرح زا نونمم انآ

! هبسانم سهلا دنچ و یس درم کی یارب یچ منود یم ن نم شتقیقح هرآ -

. نیعم هرهچ رد دمآ مخا و دیسام دنخبل

! تبسانم هچ -هب

! تریغ و یواکجنک زا ییور و گنر و تشاد تینابصع ، مکحت شفرح

! تسناد یم اهار زیچ نیا انآ رگم و

: تفگ لبق رتزا قوذ رپ

دوب. هدرک مکمک هک هدک رنه سیئر زا رکشت یارب -

، شنهذ رد ددعتم یاه یواکجنک و لا وس الف خرب اما دش گنرمک نیعم مخا

درک. توکس

: تفگ سپ ایاضق روط نیا دروم رد دوبن هتسب مشچ دایز و تشاد روعش

منک! یم نوتکمک هشاب -

تفلک یاه باتک تمس و تخادنا هزاغم هب یلک هاگن ریگرد ینهذ و رکف اب
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. تفر رعش

دز. قرو و تشادرب ار ظفاح ناوید باتک

وجشناد ناوج رتخد ود زا ینتفگ دیشخبب اب دوب شلوا یاج رس زونه هک انآ

ار شمود تسد ای تشونور دنورب و تسا نارگ باتک هک نیا رس حاال هک

و عمج یمک تساوخ دندوب هداتسیا شلباقم دنو درک یم ثحب مه اب دنرخب

. دورب نیعم شیپ دناوتب ات دنتسیاب رت روج

: تفگ و دیدنخ شتسد لخاد باتک ندید دشاب هک شکیدزن

! دنشاب ملق و رعش لها دایز منکن رکف -

. تخادنا رگید یاه باتک هب یهاگن سپس

درک. هاگن انآ هب یصرح نیعم

: تفگ بل ریز

؟ نوا یور هراد تخانش دح نیا ات ینعی -

اهیباالیی هسفق ارزا یباتک تشاد یعس هک انآ وهب داد ناکت ار شرس

. دیسر یمن باتک هب مه شناتشگنا کون ادخ یاضر ضحم درک، هاگن درادرب

: تفگ و تفر شتمس هب

. مرادرب نم دیدب هزاجا -

. دیخرچ نیعم فرط وهب تشادرب ار شتسد انآ

. دندوب مه کیدزن یدایز

. تخادنا ریز هب رس نوگلگ ییاه پل اب
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دیئات ی هناشن ارهب شرس شناونع ندناوخ واب تشادرب ار باتک نیعم

داد. ناکت

!هب دنشاب ندنوخ باتک لها هگا هتبلا ، شتسه دنسپ هماع ! هبوخ نیا -

... هروخ یم مه نوشراک

: دناوخ ار شتاصخشم سپس و

رثا... ... تیقفوم یاهزار باتک -

شا هبنج یب دوخ زا ینوگشین نیعم ندوب یداع وجو ندش ضوع اب

. تفرگ

... ایحم یارب هیده ملق و رتفد ندیرخ دوب هدنام دوب، هدرک دنسپ ار باتک

: تفگ نیعم هب ور ییور شوخ اب

ات دیگب ور نوتافرح امش ، دیراد ما هگید دیرخ ات دنچ نم ... نونمم -

. هشن نوترید

. دیشک شا تک هقی هب یتسد نیعم

درک. یم عورش ییاج کی زا دیاب رگید دوب سب ندرک تسد تسد

اب ماوخ یم نم ... نراد ربخ مهب انح و شرآ زاعالهق همه شتسار بخ -

. هشب هداد هگید تصرف کی ودات نوا هب امش کمک

: تفگ و تفرگ شتسد ارهب یگرزب یلگ لگ ناویل انآ

... هرادن یطبر نم هب انح ! مشب اه نوا هطبار دراو مرادن سود ال صا نم -

نم یارب شرآ هنک، کمک مهب هنوت یم هک دیتسه یسک اهنت امش یلو -

! همهم
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منک. یم شهاوخ

وردح تشادرب رگید سنج ملق دنچ هارمه رتفد دنچ و راکدوخ ددع ود انآ

دز: بل تفر یم قودنص تمس هب هکابوا یلا

! نیعم اقآ مراد نووارف لکشم مدوخ نم -

. هدنمرش هش... نیم

و برد یگدنز هلئسم دوب هدش هک ار انح دنک تنعل ادخ دوب، هدرک مخا

وا. نوغاد

: تفگ انآ هک دش بیج هب تسد نیعم هدنشورف طسوت انآ هب هنیزه نتفگ اب

منک! باسح مدوخ دیراذب سپ ، دنتسه وداک اه نیا منک یم شهاوخ -

کمک یارب هتبلا دص و رورغ ظفح رطاخ هب هک نیعم اه وداک دیرخ زا دعب

شفده هب اما دوش دراو نتساوخ کمک رد زا دوب هتساوخ شردارب هب

دز: ادص ار انآ هدیسر نیشام رانک دوب،هب هدیسرن

! موناخ -انآ

: تفگ و تسب وردار تشاذگ بقع یلدنص یور ار لیاسو انآ

هلب! -

دوب، هتخود مشچ ورب رود هب کالهف هدش خرس هک نیعم یور ار شهاگن و

درک. لفق

و دیخرچ تشپ ،هب دیشک قیمع سفن دنچ ، تسب ار شیاه مشچ نیعم

ار شلد فرح تسناوتن اما درک هتسب و زاب ار شناهد یهام لثم ، تشگرب

. دیوگب

کیدزن وا وهب داتسرف نوریب صرح اررپ شسفن انآ ندش کالهف ندید اب



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

149

: تفگ دشو

هک... ماوخ یم نوتزا نم شتسار -

ک هتشر نیشام ندش هدیشک زمرت وهب نابایخ طسو زا یا هبرگ ندش ابدر

دش. هراپ شم ال

تمس هب نارگن انآ نیشام هرخسم یاه ندز قوب اهو کیتس ال غیج یادص اب

. تفر ولوچوک هبرگ هچب

. تفگ دوخ سناش هب بل ریز یتنعل نیعم

ار ووا تفر دوب، هداتسیا بزهلا لطس رانک گنل یاپ هکاب هبرگ تمس هب انآ

درک. شزاون

. تشادن رواب دید یم هک ار هچنآ نیعم

یم تبحم و تشاد مهس انآ زا وا رتزا شیب خیلا خلا دیفس هایس هبرگ

دید.

دنلب دز،انآ شیادص و تفر شتمس دزوهب یدنخبل انآ یساوح یب ندید اب

: تفگ دشو

درک؟ راک یچ فرش یب هدننار نوا دیدید -

... شرس وت کاخ . تفر و داد شحف مات دنچ هبرگ زا ترذعم ضوع

درک. توکس نیعم یا هوهق نامشچ رد تهب ندید اب

: تفگ و درک انآ راثن بل ریز یا هناوید نیعم

! دیدب شوگ منم یاه فرح هب دش مومت هبرگ اب نوت یدردمه رگا -

: تفگ و دیزگ ار شبل انآ
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! هظحل دنچ طقف مشچ هدنمرش -

هبرگ یولج و دیرخ تشوگ هکت دنچ و تفر ناش یرانک باصق هب یدلج

درک. هدز تفگش ار نیعم مه وزاب تخادنا

! متمدخ -رد

تکمین تمس هب وابانآ تسب ار شا هدنام زاب ناهد و هدمآ دوخ هب نیعم

. دنتفر یتروص

: تفگ انآ دنتسشن هک ینهآ یلدنص یور

... نیعم اقآ مونش یم -

: تفگ یدج و تخادنا یاپ ور اپ نیعم

یراگتساوخ میایب یدوز هب دوب رارق دایم، مشوخ امش زا نم شتقیقح -

و تخس ور طیارش و تخیر مهب ور زیچ همه انح و شرآ یارجام بخ یلو

درک... راوشد

شتآ تکرح لثم ، داتفا نایرج هب انآ تسوپ ریز رد تدش مامت اب نوخ

نودب دشو دنلب دهد ناشن شنکاو روطچ تسناد .نیم نیمز ریز رد باذم

یور ار شیاپ و دناسر شنیشام ارهب دوخ دنلب یاه مدق اب یفرح چیه

... تفر و تشاذگ زاگ لا دپ

. دنابسچ یلدنص یتشپ ارهب شرس دزو زمرت هب هدیسر ناش هناخ رد هب

: تفگ دوخ هب بل ریز

! یدیمهفن روطچ ... یتنعل ... هداس یتنعل -

! روطچ
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و هدش روک دوب، خرهاش قشاع سب ،زا تسناد یم ار شلا وس باوج شدوخ

یسک و دشاب یم یئرمان زین دوخ هک درک یم رکف و دید یمن ار سک چیه

! درادن مشچ وا هب

. تخادنا یا هشوگ ارهب مادک وره دنک ار شیاه سابل دشو هناخ دراو

. تخادنا هرفن هس لبم یور ار شدوخ

. دمآرد ادص هب شا یشوگ گنز

. تفرگ سرتسا نیعم مسا ندید اب

؟ دوب هداد حیجرت رارق اررب رارف و هدرکن راتفر بغلا نارتخد لثم ارچ ال صا

دش. عطق سامت هک دوب اه رکف نیمه رد

. تفر سامت هحفص هب ددرم و تشادرب ار نفلت

دمآ. شیارب یکمایپ هک ایهن دهدب ار سامت باوج تسناد نیم

. دناوخ و درک شزاب

شداهنشیپ هب ندرک رکف یارب لقادح یتصرف هک دوب هتساوخ وا زا نیعم

دوش. هداد

و تخادنا لکش یلیطتسم یبوچ زیم یور ار یشوگ لوغشم یرکف اب انآ

. دیشک زارد لبم یور هرابود

. دنارذگ رظن ارزا زورما

. دندش زاب شیارب یکی یکی اه هرگ

. هدوب هناهب انح و شرآ ی هطبار ندرک تسرد یارب کمک تساوخرد سپ
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: تشون کمایپ رد نیعم یارب رکف یمک زا دعب

هک یا هن باوج تباب ، ماوخ یم ترذعم مراتفر تباب نیعم -سالم،اقآ

هنوهب هب هن دی تفگ یم ور نوتافرح کر شاک یا یلو مه... مگ یم نوتهب

انح... و شرآ

تنعل خجو خجع یدنب هلمج رطاخ هب دوخ ورب دناوخ راب دنچ ... دناوخ

. داتسرف

نیعم یارب و تشون رت تسرد یدنب هلمج اب اما نومضم نیمه اراب مایپ

. داتسرف

. داتسرف شیارب نیعم هدیسرن هقیقد کی هب

ندموا ولج یارب نم راک هشن بوخ اه نوا هطبار رگا نوچ ؛ دندوبن هناهب -

یارب مه اب ینامز و دینک مکمک امش رگا هک مدرک رکف نم هش. یم تخس

یم رت تحار امش، هب مدب تساوخرد شدعب و میراذب اه نوا لکشم لح

ور! نوت یریگ میمصت منک

دمآ. شیارب هرابود یکمایپ ، دناوخ ار نیا ات انآ

ارچ؟ مگب هش یم -

: تشون و دیشک وطالین سفن انآ

! سا هگید یکی هب قلعتم مبلق نوچ -

نیا رتزا شیب ار شرورغ و دتسرفن یکمایپ رگید نیعم هک تشاد راظتنا

دمآ. شیارب یکمایپ مه زاب اما دنکن درخ

: دناوخ ار کمایپ دشو اج اجهب لبم یور یمک

؟ دیداد نوشن شنکاو روطنوا ارچ سپ -
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رطاخ هب هک داتسرف شیارب یکمایپ و دناراخ ار شا یناشیپ انآکالهف

زیم یور ار یشوگ و درک یظفاحادخ و هدوب شتساوخرد ندوب ییوهی

زیخ مامح هب نتفر و هلوح نتشادرب تهج شقاتا تمس وهب تخادنا

. تشادرب

ریز دوب، دنیاشوخ رایسب شیارب رویرهش سگ اهی زور رد درس با شود

وهب دودز ار هنییآ راخب شتسد ،اب دیخرچ هتفرگ راخب هنییآ تمس هب شود

درک. هاگن دوخ هرهچ

دمآ. یم بیجع نادرم رظن رد شدوخ ندوب دنیاشوخ شیارب

. تفا ی یمن ابیز یاهزیچ دایز شدوخ رد

و وبل هناچ اهو هنوگ وهب دناخرچ رو روونآ نیا ارهب شرس یمک

درک. هاگن شغامد

دوب. یلومعم ی هملک دمآ، یم شرظن هب هک یا هملک اهنت

دز: بل هنییآ یور رب خرهاش هرهچ ندش هدنز اب

ِاالوت... ماین یسک مشچ هب شاک -

. تفر بآ شود ریز و دیشک یفوپ

... درپس بآ شمارآ ارهب دوخ و تسب ار شیاه مشچ

بیجع میمصت کی هکاب دندوب یلع راک کش رد همه و دوب هتشذگ زور دنچ

دوب. هدش هیکرت یهار بیرغ و

. دورب انح یراگتساوخ هب یلع تشاد راظتنا هک انآ یارب اصوصخم

دوب. کوکشم مه انح یاهراتفر

مک شا یگدنز زا ود نآ یاهارجام یلع نتفر هکاب درک یم رکش ار ادخ
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و دسرب شدوخ یگدنز هب تحار یخلا اب تسناوت یم و هتخاب گنر و هدش

. دروایب تسدب ار خرهاش

شرانک هوهق ناجنف ود اب شونهب هک دوب شراتیگ ندرک زیمت لوغشم

. تسشن

درک. رکشت شونهب وزا تخادنا هار هچ هچ هبو ،هب هوهق یوب ندینش اب انآ

: دیپوت صرحرپ و نانز ،قن همدقم یب شونهب

! یزاجم یایمن ارچ -

! یرامرهز یتفوک ... یپآ ستاو ، یمارگاتسنیا ، یمارگلت

. تخادنا یجعتم رپ هاگن و داتسیا راتیگ یور رب تکرح زا شتسد

دوب! ینحل هچ رگید نیا

... ینامز ره رتزا توافتم

: دیسرپ شاکنک اب

کالم! پل -

: تفگ و درشف شیاه تسد نایم ار شا هوهق ناجنف شونهب

ات رازه هدموین چیه، ای نوا ایاب یتفگ ، یتفر یزاجم زا هدزاش رطاخ -هب

! شدوخ یارب مارگاتسنیا وت هدرک عمج هدننک لا بند

. داتفا نیمز یور یدب یادص اب انآ لغب زا راتیگ

راتیگ یور یتسد وا زا لبق هک درادرب ار راتیگ دش مخ ناشک نیه شونهب

. تسشن

. تفای همتاخ بارهس هرهچ ورد تفر باال شونهب هاگن
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تفرگ انآ تمس ارهب راتیگ هدرک مخا بارهس هک دیشک سپ ار شتسد لجخ

: تفگ و

... یرپ نوتگنر ! هبوخ نوتلا !ح ییافص موناخ -

: تفگ هدیرپ بارهس فرح نایم شونهب

. تسین یزیچ -هن...هن

دز. هدرک ضغب یانآ یولهپ هب زیر و

دش. کالس یهار ود نآ هب هجوت نودب و تفرگ ار راتیگ جیگ انآ

رسو ویب ددرگرب راک هب دیاب دش هجوتم شتعاس هب هاگن اب مه شونهب

. تفر شراک لحم تمس ادص

دش. شرتفد یهار و درک دوخ هب ود نآ دایز هجوت زا یا هدنخ کت بارهس

دوب. هتخود مشچ طایح وهب هداتسیا کالس هرجنپ تشپ

. تسا هتخیر مهب ردقنیا ارچ تسناد مهنیم شدوخ

: دیسرپ یم دوخ ارزا باوج یب لا وس نیا دوز دوز

! هتفر یزاجم هب ارچ -

هدش کاپ خرهاش هظفاح هک درک یم عناق ار دوخ و درک یم رکف دوخ اب یه

... هدوبن راک رد یدمع و

ار انآ هک مه شا یزابرس نارود رد خرهاش هک تسناد یم مه شدوخ اما

مه نامز نیا واالنورد دوب عفلا یزاجم رد تخس دوب هدرکن شومارف

. دراد ضقانت شا یتسوپ ریز یاه هجوت نآ اب شا هظفاح نتفر

دش. یم دب یاه سح ورپزا تفر یم راجنلک دوخ اب یه
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. تشاد ار شنتشک دصق و هدیبسچ شیولگ خیب ینشخ و تخسرس ضغب

. دیخرچ شتمس هب شدرگاش ندز ادص اب

ار شضغب اه، نآ رس رب دنک راوآ ار شا یقلخدب هک داد نیم هزاجا شنادجو

: تفگ دزو سپ

؟ مناج -

دش. یعامتجا یاه هکبش دراو زور نامه شونهب کمک اهو رارصا اب

. تفرگ شتسد ارهب شا یشوگ و دیشک زارد شتخت یور

دش. دوخ نیبطاخم تسیل دراو

دوب. خرهاش لا بند

... یتنرتنیا سردآ نامه طخ، نامه

دوب. دودسم مه زاب وانآ هدشن کاپ

زارد و تخادنا زیم یور ار یشوگ ونآ نیا زا هدمآ یاه مایپ هب هجوت یب

. دیشک

نانچمه یزاجم رد خرهاش یاه طخ هک دوش یم هنوگچ هک تفگ دوخ اب

! دنامب یقاب عفلا

ار شا هتسخ نامشچ و دیشک شرس ارباالی هناخراهچ حرط کزان یوتپ

. تسب
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یاه هکبش رد خرهاش یاه تیلا عف یسررب لوغشم شونهب یشوگ اب

. دندوب یعامتجا

: تفگ و داد شتسد ارهب یشوگ قمر یب

! هدرک لا بند ور ییاهوله بجع -

وهب هدرک دنسپ ور نوا و نیا سکع یه ... هتشاذگ شاتسود ،زا شدوخ زا

. هداد نوشن شنکاو نوشاه موش تیادف منابرق

: تفگ انآ وهب درک شوماخ ار شا یشوگ شونهب

هتشذگ سهلا جنپ و تسیب خرهاش نوا سهلا یس خرهاش نیا کوپ هلک -

! تسین

درک: همزمز بل ریز انآ

. تفه و تسیب -

هدش هفاضا هدکرنه یاه یبرم عمج اههب یگزات هک ینز نآ ندید اب شونهب

درک. سیپ سیپ انآ هب ور هدز ناجیه دوب،

ار ششوپ عون نیرت توافتم هک دیسر ینز وا،هب هاگن در ندرک لا بند اب انآ

. تشاد ناش نیب رد

طالیی یوم گنر اب سهلا لهچ کیدزن ینز

نادنخ یتروص و زمرق رژ

قارب یاهوگنلا یبآ،اب داشگ و دنلب ییوتنام گنر، ییومیل فپ و کورچ شیلا

. دیفس یاه یناتک اب زمرق گنر هب ینماد و یدنه

. جنرب ینوگ هیبش یفیک و
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: تفگ تهب اب درک یم هاگن وا هب زاب ناهد اب

هیا؟ هغیص هچ ؟ هشروجچ هگید نیا -

روسناسآ راوس حاال هک نز نآ هب نانچمه هک دز انآ یاپ هب زیم ریز زا شونهب

درک. یم هاگن دوب. شرد ندش هتسب رظتنم و هدش

: تفگ و داد شونهب ارهب شساوح و تفگ ییآ شونهب دگل اب انآ

هیک؟ هگید نوا -

: تفگ مارآ یادص اب شونهب

! شتسه یشاقن و رنه ، یحارط یبرم -

! هلیماف سیئر اب منک رکف

... هتوافتم شق وخاال راتفر

و دروخ مه ار شا یناجنف کیک رخآ ی هکت مه،انآ اب ندز فرح یمک زا دعب

. دنزب یرس شردپ دشاتهب دنلب

وا شرس تشپ زا یصخش ، تشاذگ نوریب هدکرنه رد ارزا شیاپ هک نیمه

سفن و دوب هدش مخ هک بیجع نز نامه ندید واب تشگرب دز، ادص ار

. تفر شتمس وهب تخادنا باال ییوربا کات دز یم سفن

؟ موناخ مناج -

: تفگ یا هدیرب سفن واب درک فاص ار شتماق نز

. متسه یلگ -

داد. قوس انآ تمس ارهب شتسد و

. درشف ار وا تسد انآ
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: تفگ دنخبل اب یلگ

. یحارط یبرم -

هار هب هدرکن لو ار وا تسد یلگ درک، یفرعم ار دوخ بدا مسر هب مه انآ

: تفگ و داتفا

. مراد زاین تکمک ...هب زیزع تسود انآ؛ بخ یلیخ -

. درب روسناسآ تمس ارهب ووا

: تفگ لد رد انآ

دش! یمیمص دوز هچ -

هنییآ رد دوخ هب یهاگن یلگ هک دش روسناسآ دراو بجعتم روطنامه

: تفگ حلا نامه ورد تخادنا روسناسآ

! ینزب داش گنهآ هعطق کی رسکالمس هک ماوخ یم تزا -

زا دعب دزو باالیی دنلب هقهق یلگ هک درک هاگن وا هب یغزو یاه مشچ اب

: تفگ یزیر ندز کمشچ

! دایم متشوخ چیه ینک یم تداع -

: تفگ یدنلب یادص اب یلگ هک دندش کالس دراو مه اب

اه! هچب -سالم

: دنتفگ ادص کی همه

یلگ! -سالم

درک. یفرعم هیقب ارهب ووا تشاذگ انآ رمک تشپ ار شتسد یلگ
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... راتیگ داتسا ، دنتسه انآ نوشیا -

. دنشاب ام کمک هک مدرک شهاوخ نوشزا

هچ وا زا اقیقد هک تسناد ونیم دوب جیگ جیگ داد،اما سالم یدنخبل اب انآ

. دهاوخ یم یکمک عون

رب انآ نتسشن زا دعب درک، ییامنهار دوب کالس هشوگ هک یلدنص ارهب وا یلگ

: تفگ اه هچب هب ور یلگ ، شراتیگ ندروآ ورد یلدنص یور

اب دیشک یم یشاقن موب یور زمرق گنر اب طقف اه، هچب بخ یلیخ -

! نوتاتشگنا

نوتارب هشاب یماهلا مه ات دننز یم یداش گنهآ دننک یم فطل مه ناج انآ

. هشب ارجام ریگرد نوتهاگآدوخان ریمض ،مه هعطق

داد: همادا و دیبوک زیم یور ار شتسد دش دنلب هک اه هچب همهمه یادص

! دیدب هزاجا -

! مگب رت نشور

. تسشن زیم یور و دیشک ارباال دوخ شیاه تسد کمک اب

: تفگ و تخادنا دوب راتیگ ریگرد هک انآ هب یهاگن تقد اب

نتفرگ کمک واب رازبا نیرت هداتفا اپ شیپ اب هنوتب هک ِنوا یلصا دنمرنه -

! شراک هشابن یرارکت و هنک قلخ یرثا شدوخ تایسح اهو هوق زا

یور وهب تفرگ یمک رژشار گنر و تشاذگ شبل یور ار شناتشگنا سپس

. تشاذگ شیاه کلپ اهو هنوگ

انآ... یتح دندیدنخ زیر شراک اب همه
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! دیدیمهف ور مروظنم بخ یلیخ -

! دیراد تقو متسد یوت دادعا لودج ندش لح ات

دوز. دوز

: تفگ هدشن دنلب اه هچب همهمه مه

راختفا هب دینزب ناشورخ تسد فک کی ...حاال هعطق هب دیدب ور نوتلد -

انآ...

. تشاد یبلا وج دیدج هبرجت

ات دوب هتفگ شردام هب ینفلت سامت واب هدرک بذج یتبثم و داش یاه رناژی

. دنورب تمحر یداو هب مه واب هدش هدامآ

. دناوخ ار صوصخم یاعد ، ناتسربق هب دورو اب

تکرح خرهاش خیلا وت ربق تمس ،هب شردپ هب یا هحتاف نداتسرف زا دعب

درک.

دوب. هدرکن اج نیا رد هک ییاه ولد درد هچ دوب، هتخیرن هک اه کشا هچ

دوب. لا حشوخ اما

دنز. یم فرح شردام هکاب دید ار نامحر ومع ، داتفا وهار دیشک یهآ

اجار... نیا نابرهم درم تشاد سود یدایز

ار ییولبات دنک، ربص یمک ات تساوخ شردام زا تشاد هگن هک هچوک یولج

: تفگ شندرک لا وس زا لبق و داد شتسد وهب تشادرب بقع یلدنص زا

مهب. نداد ور یشاقن نیرتهب رکشت یارب ینز، هعطق رنه کالس مدوب هتفر -
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: تفگ دزو یدنخبل موناخ میرم

هیچ؟ ...حاال هشاب تکرابم -

: تفگ هدز قوذ انآ

! هلمج کی طقف -

"... دراد گرم قشع نیا "

: تفگ و درک یمسبت موناخ میرم

! جبلا هچ -

درک. هناخ هب دیرخ تهج رازاب یهار ار وا تاولص واب

. تخوس یم شتخد هاش یارب شلد

دوب هدرب ثرا هب هک ارزا ندوب روبص و یشوک تخس و تیموصعم همه نیا

. تسناد ارنیم

دش. هناخ دراو یشاقن ولبات واب دیشک یهآ

، بارهس کمک و زور نآ یروآدای دشاب جراخ هویم هچرازاب زا دیرخ یلک اب

. دهدب وا ارهب باتک هک دوب هتفر شدای کاپ ، دیزگ ار شبل و دیشک ینیه

دوب. هدنام هدکرنه راک تقو نایاپ ات یتعاس مین زونه درک، هاگن شتعاس هب

ار وداک هدشن رید نیا رتزا شیب ات دیاب دش، هناور نیشام هب یتشرد زاگ اب

. دناسر یم وا هب

هک شونهب ارهب دوخ ناود ناود و دناشک زمرت ارهب نیشام نامتخاس یولج

. دناسر درک، یم عمج ار شلیاسو

: تفگ انآ ندید واب دیخرچ اه شفک یادص ندینش اب شونهب
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؟ یتشاذگ اج یزیچ -

: تفگ نانز سفن و داتسیا انآ

؟ هشقاتا سیئر -

درک. هاگن دوب، هدرک لغب ار یباتک هک وا هب یزیر مخا اب شونهب

هرآ! -

دش. قاتا دراو رد هب یا هقت واب دیشک وطالین سفن

دید. دز، یم نت ارهب شکرام تک هک ارردحیلا بارهس

-سالم.

: تفگ و داد باوج ار شم سال مهرد هرهچ و مخا اب بارهس

! نوترما -

: تفرگ شتمس ارهب باتک دشو رت کیدزن وا هب مدق دنچ هدز تلا جخ انآ

! نوتزور نوا کمک رطاخ هب رکشت وداک -

. تشاذگ زیم یور یهاگن نودب و تفرگ ار باتک بارهس

مرب. دیاب مراد بجاو راک نم دیشخبب ... یسرم ، تشادن یموزل -

درک. ییامنهار جورخ یارب مه ار ومخا یانآ شتسد واب

دز: رغ بل ریز انآ

... رورغم کدرم -

و دیرپ انآ یولج شونهب هک دش یهار ود نآ زا یظفاحادخ نودب بارهس

: تفگ
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؟ رَدرَد میرب -

. دیزگ ار شبل دوب، شنیشام لخاد هک ییاه تشوگ یروآدای اب انآ

یلو تسه دیرخ یلک منیشام هدرگ یمرب ایحم ادرف وت نوج هش -هننیم

. تمنوسرب ایب

. تخیر نوریب ار شا یشوم یاه نادند شونهب

. دنوم مبیج وت یسکات لوپ لویا میر، یم ادعب هشاب -

... سیسخ ی هرتخد -

ایحم ندمآ رظتنم و دوب هتفر لا نیمرت هب

درک. یم هاگن ونآ نیا وهب دوب هداد مل نامرف هب هلصوح یب

یم دنلب دنلب ار ریسم هک اه هدننار یادص ،هب نوغاد و برد یاه سوبوتا هب

: تفگ یم دوخ اب یهاگزره دن. تفگ

... هراد نووارف سفن یکی نوا هش، هدنناوخ هنوت یم هبوخ شادص نیا -

اب کاس دنچ و هچب کی رساب هب رداچ هک ییاه اهونز اه،لگ هبرگ هب

هب داتسرف یم نیرفن و نعل و درک یم هاگن دشدن، یم سوبوتا راوس تمحز

! کچوک کمک کی زا غیرد دندوب هداتسیا راع یب هک الین ضع و هبرف نادرم

دید. ار انشآ یصخش دناخرچ هک ار شهاگن

دوب! شا خرهاش

... شا یگدنز گرهاش

. تخادنا یهاگن دوخ هب هنییآ رد دوز دید، هجاب زا طیلب دیرخ ارردحلا وا
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هب مالمی هبرض دنچ و داتسرف شا یا هزوریف شلا لخاد یمک ار شیاهوم

. دباوخب شتسوپ یور ردوپ مرک دزات شتروص

. تفر شتمس هب شنیشام ندرک لفق دعب دشو هدایپ

: تفگ یا هتفر لیلحت یادص رساب تشپ زا

س...سالم! -

هاگن زا هتفرگ رگ داد،انآ سالیم انآ ندید واب دناخرچ ار شندرگ خرهاش

دز، هبرض نیمز هب ششفک کون واب تخادنا ریز ارهب شرس خرهاش هریخ

رکف اب .اما تفرگ ار شلوپ یقبام و تشگرب هجاب لوئسم یادص اب خرهاش

: تفگ و دیخرچ شتمس هب درخب یطیلب دهاوخ یم مه انآ دیاش هک نیا هب

؟ نوتارب مرخب طیلب ! یرفاسم مه امش -

. تفگ یچون و دروآ ارباال شرس یدنت انآ

. دناراخ شتسش تشگنا اراب شبل هشوگ خرهاش

. دنتفرگ هلصاف یغولش زا مدق دنچ کالهف یصخش نتفگ دیشخبب اب

! عونمم یشورف رخف . دراد نیشام دیوگب شدرم لباقم دیشک تلا جخ انآ

: لدندیلا انآورد یاه بل یور دروخ رس شهاگن خرهاش

هنک؟ یم چن چن روط نیا همه یارب ... یتنعل ... یتنعل -

شتراسج خرهاش توکس ندید اب دوب،انآ هدنام شدوخ راک رد مه شدوخ

: تفگ و درک عمج ار

یر؟ یم ییاج امش ... هسر یم هک تساه ،االن مدموا ایحم یارب -

درک. شهاگن خرهاش
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! قیمع ِقیمع ِقیمع

: تفگ دوب، هدرک تشن شدوجو یاجک زا تسناد هکنیم ینابرهم اب

! متمدخ لحم رهش هب مرب دیاب ، مدرگ یمرب دوز ، شتسه یراک ترفاسم -

! دنامن شمشچ زا رود هک دیشک یا هدوسآ سفن انآ

: تفگ هرهلد اب

؟ هتشگنرب نوت هظفاح مه زونه امش -

! هنافساتم -هن

: تفگ و درک عمج ار شتماهش

منک! یم نوتکمک نم نیاوخب -

ادص ار انآ یا هنارتخد فیرظ یادص دهد، ناشن یشنکاو تساوخ ات خرهاش

دز.

شدیدج هرامش و هدرک هدافتسا انآ تلفغ و هدمآ شیپ تیعقوم زا خرهاش

اج همه زا ربخ یب قشاع کرتخد نیا اب یزاب یمک ، تخادنا انآ فیک لخاد ار

! دروخ یم نرب ییاج هب

دید. ار ایحم هرخ مه،بال لغب رد رتخد ود نتفر ورف اب

دوب! هدش گرزب کچوک هچب رتخد نآ ردقچ درک، بجعت

یهاگن شرس تشپ هب دشاب هتفر خرهاش تسا نکمم هک نیا زا نارگن انآ

. تخادنا

: تفگ ایحم هب ور وا روضح زا ندش نئمطم اب

هن. وگب نم یارب یرایم سناش هک مگ یم -



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

167

داد. خرهاش هب دزوسالیم یا هدنخ کت ایحم

ناشکیدزن خرهاش نیشام هب ندش راوس تهج هدننار کمک یاه ندز داد اب

درک. یظفاحادخ انآ هاگن رد هریخ دشو

یسرکلا تیآ و تاولص اب وانآ دندنام اج نآ ود ره سوبوتا ندش رود ات

درک. هقردب ار شقشع

و نادمچ شکمک واب تفر ایحم تمس هب دوب هتفرگ رناژی وا ندید زا

. تشاذگ نیشام لخاد ار شفیک

هآ هدنام سرادم ییاشگزاب هب زور هد رتزا مک هک نیا ندروآ دای هب هرابود اب

دش. دنلب شداهن زا

یم ار یسمادآ و دوب هدز لز شا یشوگ هحفص هب دنخبل هکاب ایحم هب ور

: تفگ ، دییوج

اربخ! هچ -

الت! یطعت تشذگ شوخ

. مارم یب

دش. عورش انآ یاه ندز رغ هک تفگ یا هرآ ترپ ساوح ایحم

... سانشن کمن هبرگ یچ؟یآ -

. میدوب هدش یک گنتلد نیبب یآ...یآ...

. کاخ ... کاخ انآ... ترس وت کاخ یا

! نامام هب متفگن ور تفرح نیا نم هگا

. دیدنخ لد هت دزوزا یدنلب ی هقهق انآ یاه فرح ندینش اب ایحم



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

168

ربن! ور نم یوربآ طقف ینتسب تمربب ایب خهلا بخ یلیخ -

دز. اوه رد نکشب وود درک لو ار نامرف -انآ

... نوج زیبماک لوپ ندرک جرخ یوس هب شیپ نوج، -خآ

درک. مامت یگتسخ اراب هسردم لوا زور

. تفر یم هاگشناد هب ایحم نتشادرب یارب دیاب

درک. شخپ ار یگنهآ دشو شنیشام راوس لسک

ود ره هک دز یقوب شونهب رانک ایحم ندید دنار،اب هاگشناد تمس هب

ینیشام نیح نیمه ،رد دنداد وا هب رس اب وسالیم دندناخرچ ار ناشرس

درک. شب و شوخ اه نآ دشواب هدایپ یناوج درم ، داتسیا ود نآ یاپ یولج

دعب شونهب ، تسه نیمرآ نامه وا هک دش هجوتم و داد جرخ هب تقد یمک

.انآ تفر دشو نیشام راوس دوب، هدش هچاپتسد هک ایحم ندرک لغب زا

. تفرگ رظن ریز ار وا تاکرح

فسوپ یخرس ، دوبن ناکم و نامز هجوتم و هدرک مگ ار دوخ لک هب ییوگ

غیرد اما دز یقوب هرابود دوب، مولعم مه نابایخ فرط نیا زا یتح شدیفس

... ایحم فرط زا یشنکاو زا

. داتسیا شلباقم دعب یمک و دروآرد تکرح ارهب نیشام

دز ادص ار ووا داد نییاپ ار هشیش

دمآ. دوخ هب یناکت اب ایحم

هب دهدب سپ باوج دیاب واالن تسا زیت شا خهلا هک تسناد یم یبوخ هب

راوس و دیشک یهآ ، شیاه ندش گنر هب گنر و یترپ ساوح نیا دروم رد وا
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درک. ترپ بقع یلدنص ارهب شفیک و داد دش.سالیم

: تفگ و دیخرچ شتمس هب انآ

ور؟ شونهب درب دموا هک دوب یک نوا -

داد: باوج هتپ هتت اب

اقآ! نیمرآ -ار...

؟ یدش روط نیا ارچ وت ناهآ -

یش؟ یم جیگ لک هب شندید اب ارچ

حا ندید اب ،انآ تخادنا ریز ارهب شرس دشو خرس خرس ایحم لپت یاه پل

: تفگ ایحم الت

! یتسین دلب مغورد -

؟ یدنبن لد لوا وت دیابن هک متفگن دایمن تشوخ شزا هک وگب

ایهن؟ متفگ

!؟ هنیب یم ور وت نوا ال صا

دز. نیم یفرح و دوب هدرک مخ شمکش ارات شرس ایحم

هار ارهب نیشام و دیشک یسفن شسرتسا و ایحم یگدز تلا جخ ندید اب انآ

. تخادنا

مهب! یدب باوج دیاب ادعب یلو یگب یزیچ تسین -االنالمز

: تفگ دوخ وهب دروآ ارباال شهاگن ایحم

! مراد ور ایند خهلا نیرتهب -



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

170

. داتسیا یشورف ینیریش یولج

: تفگ ایحم هب ور

. میرخب ینیریش میرب انح...ایب و خهلا میراد نومهم بش -

دش. هدایپ و داد ناکت ار شرس ایحم

: تفگ ناشوخ شوخ انآ

! یشکب تلا جخ اهردقنیا تسین -حاالالمز

هب هسردم زا هخرچ یور رب هرابود یگدنز و دوب هتشذگ رهم زا یزور دنچ

خرهاش زا یربخ و دوب هدش دودحم نتفر هناخ هب هدک رنه وزا هدکرنه

. تشادن

شیاه تسد لخاد ار دوب هدرک ادیپ شفیک زا شیپ زور دنچ هک ار یتراک

داد. یم یزاب

ار شا هرامش امتح نوچ ، تسناد یم خرهاش تیصخش زا رود ار راک نیا

درک. هریخذ ار هرامش واکجنک دوب، دلب

. دوبن و تشادن تیلا عف یزاجم یاه هکبش زا کی چیه رد هرامش

. دنارذگ رظن اهارزا یصوصخ و تفر مارگلت هب

درک. هاگن ار شیاه سکع کت کت دشو یلگ هحفص دراو

رت... صاخ ییاه سکع اب صاخ مجالیت

درک. یم یرگید دعُب و ایند دراو ار وا یلگ دز، یدنخبل

دش. وا هحفص دراو شا یشوگ هحفص ردباالی شونهب مایپ ندید اب
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؟ یبوخ -سالمانآ

؟ یبوخ وت یسرم -سالم

. داتسرف انآ یارب ار هن هملک اهنت ، نتشون یلک زا دعب شونهب

: تشون بجعت کلکش هارمه انآ

ارچ! -

: تشون درک، یم هیرگ یشوگ تشپ هک شونهب

! مدش قشاع منک رکف -

داد: همادا و تشون یدرد انآ

... هرخسم -

مگ! یم تسار نک رواب -

هیک؟ تخبدب نوا ...حاال هشاب بخ یلیخ -

! بارهس -

دز. گنز وا هب هلصاف دزوبال کلپ راب دنچ انآ

: دیپوت داد، ار شباوج شونهب ات

؟ دوب طحق مدآ هدش روگ هب روگ -

: تفگ و داد تروق ار شضغب شونهب

منک؟ راک یچ هگید لد بخ -

تدوخ ، شیتخانشن لماک ات یلو مرادن شزا یتخانش ، شونهب منود یم -ن

! ریگب کمک یلگ زا هدن ول ور
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دز: رغ یصرح شونهب

؟ کوپ هلک هخآ مسرپب یچ فرط زاخهلا مرب -

. دیبسچ عرف هب یلصا یارجام زا هدش ترپ انآ

! هنووج یلیخ یلگ هخآ ؟ شییادخ -

گرزب نوشدوخ ومع همع... زاخهلا... هک ییاسک نتسین هگم یداد ریگ اباب -

س دنچ ؟ شتسه بارهس خهلا یلگ ینک مضه ینوت یمن حاالوت هک نشاب رت

هرت... گرزب شزا هک ما یلا

قبط دشو دنلب ، شمارآ هب وا ندرک توعد و شونهب اب فرح یمک زا دعب

درک. ابیز یاه سوتکاک و هایگ و لگ هب نداد بآ هب عورش یزیر همانرب

یریپ و فلا خم زاس اه یگزات هک شنیشام اب تفر یم راجنلک یحبص رس

دز. یم

زا یگنر هایس باالی لدم نیشام هک درک یم شناراب شحف و دوب شریگرد

. داتسیا خرهاش هناخ یولج و تشذگ شرانک

دش. هدایپ نیشام زا خرهاش هک دیشکن یلوط ، تفرگ شرظن ریز

. دندوب هدش قشع و بلق رپزا شیاه مشچ

: تفگ تیاضر اب بل ریز

هنک هدافتسا شزا هتسنوتن شتیرومام رطاخ هب امتح هراد، نیشام سپ -

نم... ی هدش سیلپ درم

کچوک نودب وا اما دشاب هتشاد وا تمس یهاگن مین خرهاش دوب رظتنم

. تفر هناخ لخاد یهجوت نیرت
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گنز ینفلت یسکات وهب تسب ار نیشام توپاک وا یلحم یب زا تحاران انآ

دز.

یاه طلغ درک. یم یگدیسر اه هچب فیلا کت وهب دوب هتسشن شزیم تشپ

دوب. هدرک رت جنشتم ار شباصعا ماالیی

یتروص یاه یلدنص یور مظن هکاب دق مین دقو یاه هچب هب یهاگن

. تخادنا ، دندوب هدز لز وا وهب هتسشن

یاهرانا سلم یتوقای یاه هناد نیا رس ار دوخ صرح دیابن هک دوب دقتعم

... تخیر هواس

و هدیشک زارد شتخت یور نیگنس یراک زور کی زا دعب هتفوک و هتسخ

دوب. هدش یشوگ مرگرس

داد... سالیم شیارب دزو یدنخبل هدش مارگلت دراو هفوکش هک نیا ندید اب

. تفرگن یباوج شندش هداد ناشن عفلا دوجو اب

نآ زا یسک و دوب هدش یزاجم دراو نآ اهاب یگزات هب هک یدیدج طخ اب

. دنارذگ رظن ارزا خرهاش تاحفص دوبن رادربخ

دش. فرصنم اما دنک ناحتما ار وا دز شرس دوب،هب عفلا مه وا

. دنارذگ رظن ارزا ناشندوب مه اب هرابود و هرابود دشو یفخم هشوپ دراو

یمک و شرب ار تشاد ناش هدش لفق تسد زا هک ییاه سکع زا یکی

درک. شا هحفص سکع و درک ششیاریو
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... شراگزور و لد تسد زا دوب هدش هناوید و هتفرگ شلد

، دندوب هدرک میاق هایس یاهربا ار شهام هک نامسآ وهب درک زاب ار هرجنپ

درک: همزمز و درک هاگن

! هگید هسب ندرک تسد تسد -

منک. عورش ادرف زا دیاب

راظتنا هب شنیشام لخاد هچوک یولج شا هنازور یاه تیلا عف مامتا زا دعب

دوب. هتسشن خرهاش

دش. جراخ ناش هناخ زا هک دید ار هفوکش

درک. روبع شرانک زا نداد لحم نودب هفوکش هک داد وا هب سالیم

خرهاش هقبط وود شبن هناخ هب وزاب درک شراثن یریگرد دوخ بل ریز انآ

. تخود مشچ

هب ندش راوس دصق دشوهب جراخ کیپ و کیش خرهاش هک دیشکن یلوط

داد ابیرقت و دیرپ نییاپ نیشام زا وزیت دنت انآ هک تفر شتمس هب شنیشام

دز:

؟ خرهاش -اقآ

: تفگ تنوشخ واب دیچیپ مه رد شیاه مخا انآکالهف ندید اب خرهاش

! نوترما هلب؟ -

درک. شفیطل و کزان تاساسحا لر تنک رد یعس یلو دروخاج انآ

! مریگب ور نوتتقو ماوخ یم هظحل دنچ -
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تشاد هک یا هناقشاع رارق سپ درک، شا یچم تعاس هب یهاگن خرهاش

یچ؟

: تفگ راد تنم و دیشک یفوپ

! موناخ مرادن تقو هقیقد هد طقف -

دز. یدنخبل دنسرخ انآ

! مینزب فرح منیشام لخاد دییامرفب نونمم -

: تفگ و درک هاگن هیاسمه ردو هب خرهاش

؟ نوتارب هش -دبنیم

دش. فپ شندرگ گر و تشم خرهاش تسد هک تفگ یچن انآ

! هشاب -

: تفگ خرهاش دندش هک نیشام راوس

... مونش یم -

ناش ییادج دب نارود دای ار وا خرهاش ساسحا ویب یدج ، ومخا هرهچ نیا

. تخادنا یم

: تفگ هتپ هتت دزواب سپ ار دمآ یم هک یضغب

! شتسار -م...نم

دنت ودنت تسب ار شیاه مشچ باصعا یب خرهاش رگودنت شنزرس هاگن اب

داد: همادا

؟ هتشگنرب نوت هظفاح مزونه منودب م تساوخ یم -
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: تفگ یدب نحل واب کر خرهاش

ایهن! هتشگرب نم هظفاح هک هچ امش -هب

. دینک مشنزرس ای دیفابب غورد د یاوخ یم ای امتح هیقب لثم مامش

: دیپوت یبصع خرهاش هک تفگ ییاه انآ

نایم یصوصخ وت بش ات حبص زا هک اهرتخد هیقب لثم یراد دصق امتح -

؟ ینک راتفر متشاد هطبار نوشاهاب و مدوب نوشقشاع هتشذگ وت نم نگ یم

شناهد هداتفا نوریب بآ زا یهام لثم و دوب هدز لز وا هب من نامشچ اب انآ

داد: همادا و درک شرس کیدزن ار شرس خرهاش هک درک یم هتسب و زاب ار

انآ هتشذگ اه هتشذگ ! نتفگ ما هتشذگ زا یدودح ات ماتسود ما، هداوناخ -

. نوریب زادنب ترس زا ونم رکف موناخ

نوچ هدوب رت یدج اهرتخد یکی نوزا امش مااب هطبار هک منود یم مه نیا

... دیتشاذگ رارق ماهاب یروضح امش

داد: همادا راو یزاب انآ هدز تهب هرهچ رد یهاگن دزواب یدنخزوپ

؟ دوب یچ شمسا اهآ ! هرتخد نوا لثم متشاد یسنج هطبار نوتاهاب دیاش -

... اسهم

یدرک شطقس امتح هچرگ مزا؟ یدوب هدش هلماح اهو نیا زا رتارف مدیاش

! منیب یمن یا هچب نوچ

ترفن و بجعت و ضغب و هدیشک هت شناهد بآ دوب. هدش هجیگرس راچد انآ

هتخیر هکاب دندوب هدرب شرطاخ ارزا قشع یا هقیقد دنچ یارب اهنت دیاش

: ندیلا ینازرل یادص اب شمشچ هشوگ زا یکشا هرطق ندش
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ورب... -

. تخادنا شا یشوگ هب یهاگن خرهاش

تباب ار شا هلک تسوپ شدیدج قشع امتح هک تفگ دوخ هب یملا ح هب یاو

دنَک. یم متح هب شریخات

باوخ لثم دوب یا هزجعم رظتنم دیاش هک انآ هب هجوت نودب دزو یدنخزوپ

دشو هدایپ شا هدنزگ یاه فرح ندمآرد یخوش یتح ای قیاقد نیا ندوب

. تشاذگ اهنت لبق رتزا ناریو ییایند اراب وا

. داتفا نامرف یور شرس خرهاش نتفر اب

یاه و درک لفق ار نیشام یاهرد کش. و یتحاران تدش زا دوب هدش سمل

... تسیرگ یاه

، دروخ گنز شا یشوگ هک هتشذگ هتفشآ تیعضو نیا زا ردقچ تسنادن

دوب. ایحم

. داتفا تعاس هب شمشچ هک دهدن باوج تساوخ

دیدج تاع طاال هب شنیشام کچوک کقاتا رد گنم و جیگ هک دوب تعاس هس

نیا دنک رواب تساوخ ،نیم تسیرگ یم و درک یم رکف خرهاش رگید یور و

ار... خرهاش یور

داد: باوج یا هتفرگ یادص اب یشوگ ندروخ گنز هرابود اب

سالم! مناج -

دز: رغ یکاش ایحم

! هخآ میدش نارگن ییاجک -خهلا
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. مایم -االن

. نیمز داتفا و تفر جیگ شرس یندش هدایپ درک، زاب ار لفق

: تفگ نارگن ، دینش طخ رو نآ ارزا نداتفا یادص هک ایحم

! یبوخ -خهلا؟

. تشادرب ار یشوگ هدرک ضغب انآ

... کمک ایب نیمز مداتفا تفر جیگ مرس ما، هچوک ولج -

، تفر یم شتمس هب ندیود هیبش یاه مدق واب نارگن هک ایحم ندید اب

. تفرگ تدش شضغب

شلباقم و دناسر وا ارهب دوخ ایحم هک درک یم هیرگ دنلب یادص اب یاه یاه

: تفگ و تسشن

-خهلا!

؟ یبوخ

هدش! یچ منوج هب تدرد

: وندیلا تخادنا ایحم شوغآ ارهب دوخ انآ

... هنوخ میرب -

دش. هناخ یهار سالهن وسالهن دنلب ایحم کمک اب

نییاپ ار شرس دشو ادج ایحم زا هداتسیا ناویا رد هک شردام ندید اب

شیوزاب شردام هک دوش هناخ دراو تساوخ سالیم نتفگ زا دعب و تخادنا

: تفگ دنم هلگ و درک دنلب ار انآ رس شناتشگنا کون واب تفرگ ار
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ارچ! -

: تفگ هیرگ هارمه و دیناهر ار شیوزاب انآ

! ادعب ... نامام ادعب -

درک. لفق ار شرد و تخادنا قاتا لخاد ار دوخ

. تسشن گنر دیفس شرف یور و دروخ رُس

ادرف هک داد طاالع شونهب وهب تساوخ یصخرم هسردم ریدم زا یکمایپ اب

درک. شوماخ ار یشوگ . تفر دهاوخن هدک رنه هب

. تفرگ شیاه تسد نیبام ار شرس و دنک ار هعنقم

. دروخ یم مهب یگدنز زا شلا ح

. داتفا راتیگ هب شهاگن

درک. نازیوآ ار شیاهاپ و تسشن شبوچراهچ لخاد و درک زاب ار هرجنپ

دز: داد هدز تشحو دید ار انآ راک ناویا زا هک موناخ میرم

؟ هیراک هچ نیا -انآ

: وندیلا درک شنیگمغ تروص نامهم یخلت دنخبل انآ

! منزب راتیگ ماوخ یم طقف ، شابن نارگن -

درک. یزاون ههادب هب عورش و تشادرب ار شراتیگ

بل ریز و دمآ نوریب تشاد اه لد فرح هک ینیگمغ گنهآ ندینش اب ایحم

: تفگ شگرزبردام هب

؟ نوج نامام هدش یچ -
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. تشاذگ ناویا ینهآ و درس هدرن یور ار شتسد موناخ میرم

! منود -نیم

دزو یم هبرض راتیگ یاه میس هب تردق اب سک چیه هب هجوت نودب انآ

. دنداتفا یم شقارب هحفص یور شکشا تارطق

یاه هدقع نیا امااالن درادرب هبرض و هکل دیابن راتیگ هک تسناد یم

درک؟ یم بوکرس هنوگچ ار یشحو

. دهدب شحف و دنزب تشم هک دوبن درم

! دندوب اه نیمه شمومغم و هتسخ ناج زا هدمآرب یاهراک اهنت

درک. ندناوخ هب عورش یرت هتفرگ یادص اب هتفرگ ایند یدرمان زا شلد

ناویا هشوگ هک یخرهاش شوگ وهب دیچیپ یم طایح رد ششوخ یادص

. دیسر یم دوب هداتسیا ناش هناخ مود هقبط

یم دوب،مه هتفرگ باذع شنادجو فرط نآ رد هک هفوکش شوگ هب یتح

. دیسر

: ندیلا بل ریز ، دناوخ هک ار کچوک هعطق انآ

بلق و ناج رب نیشب و ملد هناخ ماب زا رپب یتخبدب موش دغج -یِا

! اهدرمان

مخز مهاوخ یمن و تسین هدش هکت هکت هناخ نیا رد وت یارب ییاج رگید هک

وا... لد رد ینامب سملا هک دشاب ... مجنر رپ جنگ هعومجم یا یراد یمرب

هب فده یب اه کریجریج یادص نیب و داد هرجنپ بوچراهچ ارهب شا هیکت

درک. هاگن هایس نامسآ

: تفگ وا هب ایحم هک دنزب یفرح تساوخ موناخ میرم
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... هشاب شدوخ حلا وت میراذب -

. تسب وردار درک تیاده لخاد ارهب ووا

انآ زا یباوج هک دز هقت دنچ و تفر انآ قاتا رد تشپ هب ایحم دعب تعاس کی

. تسا لفق دید هک درک نییاپ ارباال هریگتسد ، دینشن

: تفگ رارق یب دوب وا یپ ممشچ هک موناخ میرم

؟ تسا هرجنپ لخاد مزونه دیاش -

دنک. یم هیرگ مه زاب انآ هک دندید و دنتفر نوریب هب مه اب

ور انآ اما دورب لخاد هب هک درک هراشا موناخ میرم هب وربا و مشچ اب ایحم

: تفگ اه نآ هب

هدش! یچ مگب ماوخ یم دینیشب -

. دنتسشن انآ زاحتلا هدیسرت و ددرم ود ره

! مراد سود قشع رتزا شیب ور درد نیا هگید نم دینود یم -

... شهب مدرک تداع

: وندیلا تخود شردام ارهب شنازرل هاگن

. تسین اوه رازه و ماب کی . مراد ربخ شتلا صا هیچ!زا هک منود یم نوچ -

! شدوخ دوخ ... هشدوخ

... هرادن گنر ات رازه

داد: همادا دزو یا هقهق

هرآ. هرآ... -
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: تفگ ینارگن دزواب شتروص هب یگنچ موناخ میرم

. مدش کرت رهز تقاتا لخاد ورب ادخ ور وت -انآ

: تفگ نانک هدنخ انآ

هلماح هایس هبرگ کی نومنوخ طایح ییوشتسد موب تشپ ... نامام -ُا

مهب. هدز ،لز تسا

: تفگ تهب اب ایحم

؟ مینک راک یچ ... هداد تسد زا ور شلقع -

شتخت یور تشپ ارزا دوخ هک وردحیلا درک باترپ قاتا لخاد ار راتیگ انآ

: تفگ درک، یم ترپ

. شوخ نوتبش -

دز شیاهوناز یور و تسشن درس یاه هلپ یور هدیرس شربص موناخ میرم

: تفگ نانک هیرگ و

. شدوخ وت هزیر یم هر... یم متسد زا هراد مچب نک؛ هراچ تدوخ ادخ -

ادخ... ادخ...

داد. رس هب هیوم انآ راو هناوید اهی هدنخ نایم ریز هب رس و

درک. زاب ار شیاه مشچ دمآ یم قاتا رد تشپ زا هک ییاهادص اب

. دینش ار شردام یادص

نک! زاب ور رد -انآ
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: تفگ یگدول اب انآ

. مباوخب ماوخ یم متسخ . ماوخ -نیم

دز: رغ راو دیدهت شردام

یچ؟ -هک

یک! ات

... نوریب یایم هک هرخ بال

. دیشک شرس ارباالی وتپ

... هشاب -

. تفوک گنر یدوخن رد یور ار شتسد فک یصرح شردام

ره هک هتقو نوا تقاتا مایم نابدرن رواب نوا مروزا یم انآ مسق ادخ -هب

! یدید تدوخ مشچ زا یدید یچ

شنهذ رد هقرج لثم شیاه یگچب رد شردام نداتفا نابدرن زا هرطاخ

. دیشخرد

و دناسر قاتا رد ارهب دوخ دایرف و داد دش.اب زیخ مین اه هتفرگ قرب لثم

: دیپوت ، تفر یم رو شلفق هکاب ردحیلا

... تفر یک هب یزابجل و یدغ وت مدنوم هگ یم شدعب -

زا دعب و تخادنا ششوغآ هب همیسارس ار دوخ شردام درک، زاب هک ردار

: ندیلا شرتخد درز و مومغم هرهچ یسررب

هیچ؟ تدرد ینک یم تدوخ وراب اراک نیا ارچ -
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: تفگ و تخادنا قاتا زاب هرجنپ هب یهاگن انآ هسطع اب

... یدروخ هک مه امرس -

هب ییور هب ور هنییآ وزا هتسشن شقاتا تخت یور هناحبص ندروخ زا دعب

درک. یم هاگن دوخ

. تشادن رگید مه دیدج رکف و دوب هدرک رکف اهار سلا مامت

نیگنس رایسب شتاساسحا ندوب هفرط کی اهو یهجوت اه،مک یروخلد نزو

دوب. شچوپ و یلا خوت یاهاعدا و خرهاش رتزا

. دنک رییغت و دنزب ار شدیق هک دوب هدیسر هجیتن هب بشید نیمه

زا یلا وس وا زا هک دوب هتساوخ شا هداوناخ ،زا تفر ییاریذپ دشوهب دنلب

. دنسرپن بشید تباب

دید. یراک زیمت و یریگ درگ ارردحلا ناشِئود ره

: تفگ و تفر شردام تمس هب

؟ هیربخ -

نادنخ ، دیشک یم لا متسد ار زیم هشیش حطس هک ردحیلا موناخ میرم

: تفگ

. هتفه رخآ الت یطعت یارب روط نیمه ماه رتخد دایم، هراد دمحم -

دش. یراک زیمت لوغشم مه ووا تفگ یا هبوخ انآ

. دناسر ناشعمج ارهب دوخ یلگ هک دوب ندز فرح ردحلا شونهب اب
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وا هب دوب هدیچیپ اضف رد شیوب هک یگرزب لگ هتسد هارمه یچتسپ ندمآ اب

. دندز لز

دوب، هتسشن شزیم تشپ رد هک شونهب هب ور دش ناشکیدزن هک یچتسپ

: دیسرپ

! دنراد فیرشت . دنتسه ییافص موناخ یارب اه لگ نیا دیشابن هتسخ -سالم

: تفگ و تفر شتمس هب انآ

منم! ییافص هلب -

شتمس ارهب لگ دبس و دیخرچ شتمس هب راد ناب هیاس کاله کی اب یچتسپ

: تفرگ

. دییامرفب -

درک. وا زا یرکشت و تفرگ ار لگ انآ

: تفگ قوذ اب شونهب ، تفر درم هک نیمه

؟ هداتسرف یک ینعی -

. دییوب اهار لگ دوز یلگ هک تشاذگ زیم یور اهار لگ بجعتم زین دوخ انآ

هب! -هب

: تفگ انآ هب ور ناشی الهبال یتکاپ و هتشون ندید اب

! تکاپ هارمه تسه اج نیا هتشون کی -ایب

: دناوخ و تشادرب ار هتشون انآ

. نیعم فرط زا ییافص موناخ هب میدقت -
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درک. زاب ار تکاپ و تسب ار شیاه مشچ

دید. سکع هعطق ود درک هاگن هک شلخاد هب

. تشاد تسد اررد یرتخد تسد هک دوب خرهاش درک، یسررب اهار سکع

. دندوب هتفرگ ار سکع وا رس تشپ زا نوچ دوبن مولعم دایز هرتخد هرهچ

. داتسرف تکاپ لخاد ار سکع و دمآ دوخ هب شونهب یادص اب

هیچ! -

اج نیمه راذب مه ور کالسلگ شدعب یتشادهب سیورس مرب نم یچیه -

. هنومب

، تخادنا یتشادهب سیورس لخاد ار دوخ اه نآ هب یتصرف نداد نودب و

درک. لفق ار شرد دشو تلا وت دراو

درک. هاگن اه سکع هب

دش. ندیراب هدامآ شزاس ره هب ناصقر یکدصاق نامشچ و دیزرل شلد

. ینک هیرگ دیابن -هن

: دناوخ و درک زاب ار تکاپ لخاد کچوک همان

یلو مفساتم نوتندش تحاران اال متحا اهو سکع تباب ، موناخ -سالمانآ

. دینک کرد مراودیما دوب، نیا نم هراچ هار اهنت

دیتشاد شتسود هک یسک لا بند رد هب نم،رد هب نوتنتفگ هن دعب زور نوا

. متشگ

... شندرک ادیپ دوبن تخس

عالهق شهب امش هک ینوا منیبب متساوخ دیتسه نم یگدنز فده امش نوچ
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ایهن! تسه نوتقی ،ال دیتسه دنم

درک. شا هراپ هدناوخن ار همان هیقب

. دیشک ار نوفیس و تخیر تلا وت گنس هلول لخاد و

. تسش ار شتسد و دمآ نوریب

. دناچاپ شتروص رسو یور راب دنچ ار درس بآ شیارآ نتشاد مغر یلع

. خرهاش تسد زازا ریگلد و نیعم تسد زا یبصع ؛ ریگلد و دوب یبصع

: تشون نیعم یارب دنت ودنت تشادرب ار یشوگ

! شتسه هن مباوج مه زاب دینک یراک -ره

عفن هب مه فرط یاه یتخبدب زا یتح هک دیتسه بلط تصرف مدآ کی امش

هرب! یم هدافتسا شدوخ

بزهلا لطس تمس درک شتوش و تفرگ یذغاک لا متسد اراب شتروص من

دش. شس کال یهار ردو هشوگ گرزب

دز: رغ بل ریز

هش؟ یم مومت اهزور و تارطاخ نیا یک -

ناش همه نازومآرنه یراک مک رطاخ دش،هب جراخ زاکالس هتفوک و هتسخ

دوب. هدش رت بارخ شبارخ باصعا و هدرک هیبنت ار

دش. زبس شی ور هب ور هدرک نیمک نیعم ، تفر هک نوریب

. دیشک ینیه هدیسرت وا یا هعفد کی روضح زا انآ

. تفر رت نییاپ هلپ ود نیعم
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! دوبن نوتندنوسرت مدصق دیشخبب -سالم

. تسب ار شیاه مشچ و دیشک یقیمع سفن انآ

: تفگ لد رد

. مورآ انآ... شاب مورآ -

: تفگ نیعم باذج هاگن رد هریخ و درک زاب ار شیاه مشچ

؟ نوترما -سالم...

درک. اپ اپونآ نیا کالهف نیعم

! ییافص موناخ -

درک. هاگن انآ رس تشپ هب یرگید درم یانشآان یادص ندیچیپ اب

. ناوج درم نآ هنوگ سگم روضح زا دماین ششوخ چیه

دش. هریخ بارهس هب یلا وس و دیخرچ شرس تشپ هب انآ

هلب؟ -

: تفگ و تخادنا نیعم هب یهاگن مین بارهس

. مشاب هتشاد یتروشم ماوخ یم نوتاهاب هدکرنه دروم -رد

: تفگ بارهس هب وور درک رظتنم و تکاس نیعم هب یهاگن انآ

ظفاحادخ دعب. یارب هنومب ! منوت یمن عفال سیئر یاقآ -

داد. ناکت هشاب یانعم ارهب شرس بارهس

درک. تیاده ور هدایپ تکمین تمس ارهب نیعم و درک زاب ار شتسد انآ
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. دینیشنب دییامرفب هدش داجیا هفقو تباب ماوخ یم ترذعم -

و تسشن شرانک هلصاف اب نیعم

مه لفق ار شیاه تسد دشو مخ دوب، شیاهوناز یور شجنرآ هک ردحیلا

: وندیلا درک

هتشاد یا هدافتسا وس یزیچ وای یسک زا متساوخن تقو چیه نم نم... -

. مشاب

. تخادنا دوب، هدز لز وا هب رظتنم هک انآ هب یقیمع هاگن و

زا مه راب کی ور تیعقاو متساوخ طقف ! دینک مکرد دینوتب هک مراودیما -

. دینیبب نم فرط

ارهب شرس وکالهف تفرگ دوب، هتفرگ و یربا نامسآ خیم هک ار شهاگن انآ

. درشف رت مکحم ار شفیک و داد ناکت نیفرط

! دوبن قیاقح ندنوبوک هب یموزل . تسه مفرح ور مزاب نم یلو -

! موناخ -انآ

شی ور هب ور نابایخ هب هک وردحیلا تفر رتولج مدق دشوود دنلب انآ

: تفگ درک، یم تقد

هب ماوخ نیم هگید ... هتخس مطیارش نم ، دیدن رده ور نوتتقو یکلا -

. هفیح نوترمع ! مدب یتصرف یقشاع و قشع

: ندیلا هناسمتلم دشو دنلب نیعم

. نوتحور و ناج هقدص مرمع -

. دیخرچ شتمس هب یکشا یاه مشچ اب نیعم فرح زا تحاران انآ
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لا. یخیب ! افطل -

. دناسر شنیشام ارهب دوخ ود واب

درک. ندیراب هب عورش هظحل رد ناراب

. تشذگ تکمین یور هتسشن سیخ نیعم رانک زا انآ

یم هدروخ غاد نیعم غاد تروص یور اررب بآ تارطق ناوارف تدش اب داب

دز.

. تفرگ ار شمشچ هشوگ زا هدمآ کشا هرطق انآ

درک. یم کرد ار نیعم حلا

ییاهنت و درد یتح و سح یبوخ هب مه ار شا هفرط کی قشع میخو حلا

درک. یم سمل دوجو مامت اب مه ار شا

ارهب ناشناتشگنا کون مه واب دوب مدق مه غاب کی رد هکابوا ییوگ

دوب. یکی ناشتایسح و دندیشک یم ناتخرد هنت هتسوپ

! ارجام کی زا ناشتخانش و حور ندوب یکی و کیرش لثم

مه شسیخ نامشچ ، فرط کی زا نیشام هشیش یور هتسشن ناراب تارطق

. دنیبب ار شیولج یبوخ هب دناوتن هک دش یم بجوم رگید فرط زا

. دیسر هناخ هب تافاکم رازه اب

: ندیلا خرهاش هناخ ندید اب

! یدرک منهج ور میگدنز هک هنک تتنعل ادخ -

دنا. هدمآ شنارهاوخ هک دیمهف هناخ یولج یاه نیشام هب هاگن اب

درک. هاگن دوخ زمرق هرهچ هب هنییآ رد
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: تفگ دوخ اب

؟ مشاب ما هداوناخ نیگمغ هحفص یک -ات

وهب دوش مارآ یمک ات شدوخ هب داد تصرف و تسشن نیشام لخاد یمک

. دهدب یبیترت و مظن شراکفا

جاودزا باب زا انآ هب یبتجم ِچیپ هس یاه نداد ریگ ماش فرص زا دعب

دوب. هدش عورش

. تخادنا هار یهچ هچ هبو هب یبتجم . تشاذگ زیم یور هک اهار ییاچ انآ

ور تخبدب نوا یاج هب اپب عقوم نوا طقف تیراگتساوخ ییاچ هللا اش -نا

. یزیرن نم

دز: رغ یخوش هب انآ

و راک هن نامیا هن هقایق دقو خاالقهن هن همهم نس هن تهب متفگ هک نم -

یوش مارب هدش هک منوتدوخ یگدنز رطاخ !هب ندوب ریپ و لهاتم وهن لوپ

! مشب مارهاوخ یووه ماوخ نکنیم ادیپ

. دیدنخ هاق هاق و

ات تسشن رد رانک دشو دنلب دوب، هدش شمرگ ییاچ ندروخ هکاب یبتجم

: تفگ و درک هراشا انآ هب دوش ضوع شیاوه

! مدرک ادیپ هنیزگ تارب اجانآ نیا -ایب

شرانک ار. دولآ زنط و داش درم نیا تشاد تسود دز، یناطیش دنخبل انآ

: تفگ و تسشن
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اه؟ یلبق لثم -

کی شاک و دنک یمک زا دعب و دروآرد ار شا یشوگ و تفگ یا هِپ یبتجم

و داد شناشن ار دوب شوپ راولش و تک هدنگ درم دنچ نآ رد هک سکع

: تفگ ، تخادنا یم بغبغ هب یداب هک یلا حرد

؟ ترظن -

گرزب ار سکع و تفرگ شتسد ارهب یشوگ قوذ و قوش اب یخوش هب انآ

درک.

هللا... اشام هللا... اشام -

داد: همادا و تخادنا یبتجم نادنخ یاه مشچ هب یهاگن

! نواگ هزادنا -

یمک ار شجنرآ ریز تشلا دوب،ب هدش هرخسم و هتفرگ شداب هک یبتجم

درک. اج هباج

! بعل انیا نا بعل نا... یچ انیا ینود یم یچ -وت

هیچ؟ نوشراب و حاالراک نَا وت یاه تسود نوچ امتح همولعم -

و دوب هتفرگ وا ارزا یشوگ هک ردحیلا انآ فرح هکت هب هجوت نودب یبتجم

: تفگ قوذ درک،رپ یم گرزب ار سکع

! هشدق رتم یتناس هدزناپ و رتم هنم.ود رانک هک ینیا -

! شتسه یمارماب هچب هراد نزو مه ولیک دص

داد: همادا ینییاپ یادص نت واب تخادنا انآ هب یهاگن

! نادنز هتفر رابود مه طقف -
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. دیکوپ هدنخ زا هظحل رد انآ

دز. شرس هب یکشاوی یبتجم

مراکیب ! هکرت ردحلا هدوب داتعم ینیب یم هک ما یکی نیا ... شیه -

ِدرم... اما شتسه

. دیدنخ زین دوخ دوب، هدرک لر تنک ار شا هدنخ روز هب هک انآ تروص ندید اب

. تشاذگ یرگید سکع یور ار شتشگنا

! هریگ یتشک ینیب یم هک منیا -

. هروخب هنوت یم اج کی ور اذغ سرُپ تشه

انآ،هب وطالین توکس هکاب تفگ و تفگ شناتسود و تانسح هیقب وزا

: تفگ و دیخرچ شتمس

؟ ترظن -حاال

و دیهانآ شیپ وهب دیپاق یبتجم هبرف تسد ارزا یشوگ نانک هدنخ انآ

سکع و تفر ، دندوب ووگ تفگ لوغشم تخس و هتسشن یا هشوگ هک دیهان

داد. ناش ناشن اهار

. تفرگ یشوخ گنر یبتجم انآو یاه یخوش اب ناشداش و کچوک عمج

: تفگ دشو دنلب موناخ میرم

. مباوخب مرب نوتزاجا اب هنک یم درد مرس نم اه هچب -

داد. شقاچ لکیه هب یبات یبتجم

نز! ردام هگید -ِدهن
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! مدب نوتدروخ هب هنودنه ماوخ یم هک طایح میرب نیایب

دوب. هدز لز شباذج هرهچ وهب هداتسیا دمحم رانک ناویا رد

یاه ین ین اب دنمونت ینت و یا هوهق یاهوم یبآ، یاه مشچ اب یردارب

. هناموصعم

عمج وهب تشاذگ شردارب هناشرس یور ار شرس دزو گنچ ار شیوزاب

یپ زاب دیهان و دیهانآ دنو درک یم یزاب جنرطش اه درم هک ناش یگداوناخ

شیاج رس شنارهاوخ یور و گنر شرظن .هب تخادنا یهاگن تفگ و پگ

! دوبن

. دندوب هتفر لخاد هب ندیباوخ تهج موناخ میرم هارمه هک ییایحم و

. تخادنا ناش هناخ لغب هب لغب راوید هب یهاگن هچمین دمحم

؟ هرادیب ینعی -

: دیسرپ کوکشم انآ

یک؟ -

: تفگ کر دمحم

! هفوکش -

درک. یتسد شیپ دمحم هک دز لز وا هب ریحتم انآ

مومت ات هدنوم زور لهچ شمه . تسین مدوخ تسد مراد شسود نیبب -

منک. ناحتما ور مسناش ماوخ یم میزابرس ندش

دز. یدنخبل انآ
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. هگید یتفرگ نوماس رسو ما وت یه ملد، زیزع هشاب -

ارچالدن. انآ تخل یاهوم و دیدنخ ولگ رد دمحم

... فیثک شوم -یا

: دیپوت نانک غیج غیج انآ

! نوش یدنَک هَا نک لو -

یم بترم و شزاون ار انآ یاهوم هک وردحیلا تشادرب ار شتسد دمحم

: تفگ درک،

اه! یگن یسک -هب

مگ. یم مگ... یم مگ... یم -

! یتساوخ تدوخ -

یا هزنرب پل زا یمکحم وزاگ دنابسچ راوید ارهب انآ یندز مهب مشچ ورد

. تفرگ شا

دز: داد نانز فک رو نآ زا یبتجم هداتفا هار هب انآ غیج

ن یسک مه یندوب لگشوخ و سملا یروط نیمه ونیا اکاک دمحم یلو لویا -

... یتخادنا شتروص هب وت هک یشخ نیا اب هگید حاال تفرگ یم

دش. هریخ هحفص هب بجعتم و دروخ ار شفرح زیبماک نتفگ تام اب

! متخاب یدید -یآ...یآ

دنک هفخ ار وا تشاد تسود و دوب هدز لز دمحم تروص هب نیگمشخ هک انآ

دز. نکشب و دیرپ اوه رد راب ود لا حشوخ یبتجم ندش تام اب

. نوج ...خآ لویا -
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زا دعب شدق ندیسرن تلع وهب تخادنا دمحم شوغآ ارهب دوخ سپس و

هدش ناطیش و تفرگ یمکحم زاگ دمحم ندرگ زا ندرک هجرُو هجرَو یمک

: تفگ

زاگ وتندرگ یک ینعی هک هش ساسح دید هچوک وت ور وت هک ادرف راذب -

... هتفرگ

و تخود دمحم یومخا سپس و ریحتم دعب بعجتم لوا هاگن ارهب شهاگن

. دناسر شقاتا ارهب دوخ هلک سپ ندروخ زا لبق یکریز اب

شیور ارهب وتپ ، تفر شتمس هب نابرهم دید هک ار باوخ رد قرغ یایحم

. تشاک شا هنوگ یور یرادبآ چام و دیشک

. دشکب یزاجم رد یکرس دشات هسوسو یشوگ هب شمشچ نداتفا اب

. تخادنا رو روونآ نیا هب یهاگن

زا هک ار ییاه سکع و تشادرب تخت رانک ارزا شفیک و تفگ یا هَاکالهف

درک. یسررب ار دوب هدیسر شتسد هب خرهاش

رتخد رس تشپ زا سکع و هدرشف شتسد رد هدنخ اراب یرتخد تسد

دوب. هدش هتفرگ

. دروآ شدای ارهب پاش یفاک ، سکع یاضف هب ندرک هاگن اب

. تشاد رارق اج نآ رد شرآ هکاب دوب ینامه

. تسیک خرهاش دیدج قشع هک تسناد یم دیاب

و دوخ هب وتپ ریز و دنادرگرب شا یلبق یاج رس ار سکع هدرک ضغب

: دیرغ شبآ رپ نامشچ

! نوتمشک یم دیزیرب -
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داد: همادا یرت شیب ضغب اب

! دنتسین هدرم تاساسحا نامه رگم اه کشا -

هاگن وا هب تخت یور وزا دیخرچ شتمس هب باوخ رد ایحم ندز فرح اب

درک.

. نکن نیمرآ ارچ... ... نامام ... نیمرآ ...هن... نیمرآ -

مارآ داد،اب شناکت یمک و درک زارد ایحم تمس ارهب شتسد یصرح انآ

: تفگ و دیشک زارد شندش

هَا... هدایز مرب و رود قوشعم و قشاع مه ردقچ -

. تخادنا نایرج هب شنهذ اررد شیادرف همانرب

. دورب بارهس رتفد هب امتح هک درپس شرطاخ هب

هدکشزومآ و هدکرنه ودات قیفلت نایرج رد نم رتزا شیب ییافص موناخ -

. دیدوب

. تخادنا شرگید یاپ یور ار شیاپ انآ

؟ روطچ هلب! بخ -

هب هرجنپ دشوزا دنلب و دیشک بقع ارهب شراد خرچ یلدنص بارهس

دش. هریخ نوریب

یارب متشاد ردپ هکاب ییاه تفلا خم و نامگ و سدح الف خرب راک نیا -

. هدرب ورباال اهزومآرنه دادعت و هتشاد دوس هدکرنه

. نشب ادج ناوخ یم ندرک یزاسزاب ور نومتخاس االنهک یلو



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

198

. دیخرچ انآ تمس هب

! متسه نوشزایتما دیرخ وردحلا نشاب اج نیمه مه زاب هک ماوخ یم -

. دنراد یریگ هرانک دصق مه هدنخرف یاقآ

: تفگ کر و درک شهاگن انآ

نم؟ هب شطبر و هکرابم -

. تسشن هایس مرچ لبم یور شلباقم و تفر شتمس هب بارهس

! هشن درس نوت ییاچ -

. نونمم -

: تفگ بارهس ، دندروخ ییاچ هک هعرج دنچ

. هبوخ نوشسیردت . نوشراک رس ندرگرب دیگب دجم موناخ هب دیاب بخ -

. شتسه هدنخرف یاقآ ِشهاوخ

. تشاذگ گنر یا هوهق زیم یور ار یا هشیش ناکتسا انآ

مگ. یم نوشهب هشاب -

رسکالس. مرب دیرادن هگا یا هگید رما

شیاه شفک هنشاپ یادص دشو رود مدق دنچ و دنلب انآ هک تفگ هن بارهس

. دیچیپ قاتا یاضف رد

: تفگ رخآ ی هقیقد بارهس

! دینک ربص ییافص موناخ -

. دیخرچ شتمس هب انآ
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هلب؟ -

هظحل دنچ دعب و تشادرب ار یباتک هتفر باتک هسفق تمس هب بارهس

. داتسیا یمک هلصاف اب انآ لباقم

. شاوتحم دوب !عیلا مرکچم دیداد هیده مارب هک یباتک تباب -

: تفگ دزو نامک نیگنر ییابیز هب یدنخبل انآ

! تشادن ور نوتلباق منک. یم شهاوخ -

. تفرگ وا تمس ارهب شتسد لخاد باتک بارهس

نیا دوب هدروآ هسنارف زا مردپ ! نوتارب هشاب یکمک هنوتب هک مراودیما -

. مردام یارب ور باتک

دوب! یگدنزاون قشاع امش لثم

. تفرگ شتسد اررد باتک انآ

. دوبن یپاچ

. تشگ باتک مسا لا بند هب

دوب. باتک یور ، ناصقر یقیسوم تن تفه ِریوصت اهنت

: دناوخ بل ریز

یس... ال لس اف یم -ودر

شیاه مشچ شیپ راتیگ هتسد اه، میس اه، تن ریوصت و درک شزاب

هتشون یسراف طخ تسد هکاب یتاحیضوت ندید زا شا هدید . دیشخرد

دش. داشگ دوب، هدش
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انیا! -

دش. هجاوم بارهس جک دنخبل هکاب دروآ ارباال شرس تهب اب

ادعب و هدرک همجرت شدوخ ور هدنزاون تاحیضوت ؛ همردپ طخ تسد هلب -

. باتک وت هتشون

درک. هاگن باتک رگید تاحفص هب قوذ اب انآ

ارچ! -

ارچ؟ یچ -

: تفگ و درک شهاگن انآ

! دیدرکن شپاچ ارچ -

! ساوتحمرپ هراد دوجو هک ییاه باتک لک هزادنا مگب منوت یم هدنوخن

دوب شردام و ردپ زا هک ار یسکع باق و تفر شا یلدنص تمس هب بارهس

. تفرگ تسد هب

! نوتلا وس نیا یارچ هراد اهارجام -

دش. یم مومت شندوب بان و صاخ دش یم پاچ رگا

! تفر یم لا وس ریز مردام یارب شندوب صتخم

درک. هاگن ار باتک هرابود انآ

منک...یا... لوبق ور نیا منوت یمن نم -

انآ تمس وهب تشاذگ شا یتسایر گرزب زیم یور ار سکع باق بارهس

. دیخرچ
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! تسامش هدنزارب اضق زا ارچ -

منک. یم شهاوخ

دز. یلوجخ دنخبل انآ

. منودرگ یم شرب شندنوخ دعب سپ -

. تفگ یا هشاب نانک هدنخ انآ تجاجل زا بارهس

دوب. هدز لز وا هب یواکجنک مامت هکاب دید ار شونهب دش، جراخ هک قاتا زا

: تفگ و تسشن یلدنص یور و تفر شتمس هب هدنخ اب

! تیئوکسیب -

دز: رغ شونهب یزب هاگن اب

! ِتیئوکسیب ، نوماه فرح ی همه نتخیر زیم یور طرش -

؟ مرب ای ید یم

: تفگ هدز لوه و دیناکت اوه اررد شتسد ود شونهب

ایب. -هن...هن

داد. انآ ارهب تیئوکسیب هتسب شزیم یوشک دشوزا مخ و

: تفگ هناسنجدب و دیدنخ شوخرس انآ

درک! یراگتساوخ مزا -

شیاه مشچ رد کشا و درک ترپ یلدنص یور ار دوخ هراب کی هب شونهب

. تسب هقلح

تفر رترود مدق دشوود دنلب ناشیرپ هدش نامیشپ وا یتحاران ندید اب انآ
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: تفگ و

! یکرخ یخوش -

! هدرگرب هک مگب انح هب هک تفگ دزو فرح هدکرنه ود ماغدا دروم رد

. نیمه طقف

دش مخ و درک عمج ار شتراسج ، دینش هک ار شونهب هدوسآ سفن یادص

نآ رد هک شونهب یاهدیدهت هب هجوت نودب ود واب تشادرب ار تیئوکسیب

. تفر شس کال تمس هب دوب هدش ترپ تشهب هب منهج زا دحاو

. نامرف هب دز یم هبرض شتسد واب دوب هتشاد هگن پاش یفاک یولج

اج. نیا دراد یراک هچ هک تسناد زیننیم دوخ

دز: رشت شدوخ هب لد رد

؟ یشب یخلاش یب هک یدادن لوق تدوخ هب هگم -

. دنازرل ار شرورغ مامت شبلق دایرف یادص اما

یچ! مدروخ اه لد نوخ هک سیلا دنچ نیا سپ -

؟ یقطنم ثمال قمحا شرطاخ هب مگنجن

داد. راشف مکحم و تفرگ شیاه تسد نیبام ار شرس

دز: داد مکحم

نم مهاالن... هدوب نم اب یتقو و هتشذگ وت مه مهب هدرک تنایخ نوا -هن

. هدرک شومارف ور

دش. هناخ یهار و درک نشور ار نیشام یبصع
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. تخادنا بقع یلدنص هب یهاگن شنیشام نتشاد هگن اب

باتک ددع دنچ و راتیگ هفاضا هب هدک رنه و هسردم یارب ادج فیک ددع ود

. هناخ یارب دیرخ یاه هسیک هارمه اه هچب یناحتما یاه هقرو و

. تشادرب ار لیاسو مامت دشو مخ و تفگ بل ریز ییادخ یا

: وندیلا درک دوخ راثن یقمحا

هتگرم هچ هغولش ترس و یرادن یفاضا تقو مه هقیقد کی هک وت هخآ -

یش. یم گنتلد بش ات حبص زا یه هک

! شهب یتفگ هن هک دوب شچ نیعم هگم ال صا

. ترس وت کاخ انآ... ترس وت کاخ

! ترس وت کاخ هرآ -

هک دروایب نوریب نیشام لخاد ارزا شرس تساوخ یبتجم یادص ندینش اب

. تفر اوه هب شخآ و دروخ کقاتا هبلباالیی هب

-یآ...یآ.

. تفرگ ارباال گنراگنر اهی هویم و یزبس لماش دیرخ یاه هسیک یبتجم

-خآ...خآ!

ِرُپ... متسد یلو نوج رتخد منک تکمک م تساوخ یم

دش. هناخ یهار و

درک. راهم ار شدنخزوپ و درشف مهب ار شیاه بل یصرح انآ

هب نتفر دصق لیاسو و نیشام و دوخ اب نتفر راجنلک یمک زا دعب هرخ بال

درک. ار هناخ
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ناکت سح اب ،اما تفرگ سپ ، تفر یم خرهاش هناخ تمس هب هک ار شهاگن

دید ار یا هیاس و تفرگ ارباال شرس هرجنپ گنر دیفس یاه هدرپ ندروخ

دش. در دوز هرجنپ تشپ زا هک

. دیسر هناخ هب هرخ وبال درک یط یخلای یب هتخادنا ارباال شیاه هناش

: دیرغ دش، هک هناخ دراو

نوا تدج ِناج ِهنن . تسا هنوخ هک دمحم بخ اباب مداتفا لوک و تک -زا

. دیرخ تسرفب ور

دش. نیمز شخپ زین دوخ لیاسو مامت واب

درک. نیچلگ لیاسو نیب اهارزا دیرخ و تفر شتمس هب موناخ میرم

الم! سلا مکیلع -

. مزیزع یشابن هتسخ

مرب. تنوبرق شتمدخ لحم هدرگرب هتسخ ماوخ نیم هدموا زور دنچ دمحم

هسیک لخاد ار دوب هداتفا شرف یور هک ار هدش وهل مرن هجوگ نیرخآ و

. تفر هناخزپشآ دشوهب دنلب و تخادنا

: تفگ هناخ شمارآ و توکس ندید اب انآ

؟ ناجک هیقب سپ -

ار بآ ریش هتخیر کنیس لخاد اهار هجوگ هدینشن ار انآ یادص موناخ میرم

دش. ناش نتسش لوغشم و درک زاب

. دیخرچ شتمس هب یبتجم ندمآ ردو یادص اب



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

205

؟ ناجک هیقب نوج یبتجم -

مگ! -نیم

دش. هناخزپشآ یهار و دنادرگرب ار شیور سهلا تفه یاه هچب لثم و

نِپُا تشپ و تشادرب ار شلیاسو و درک شندوب یجوم هب یا هدنخ انآ

دز: ادص ار شردام و داتسیا

! نامام -

، تشاذگ یم یلگ لگ زمرق هچراپ یور اهار یزبس هک ردحیلا موناخ میرم

درک. شهاگن

؟ مناج -

! ناجک هیقب مگ یم اباب... -یا

لوغشم و تشادرب ار ووب گنر شوخ یاهدیوش زا یا هتسد موناخ میرم

دش. شندرک کاپ

. دیرخ نتفر اهرتخد -

: تفگ ، دیواک یم ار لا چخی هدش مخ هک یبتجم

! نرایبرد ور زیبماک و نم لوپ ردپ نتفر -

داد: همادا و هدرک یمسبت موناخ میرم

ریمعت یارب نتفر مه زیبماک و دمحم و تشاد رارق شاتسود اب ایحم -

... نیشام

! دیرخ ارب یداتسرف ور نم مزاب -ووت

شخ هکاب یبتجم .هب دینشن یباوج شردام ندش دنلب و ریش نتفر رس اب
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وهب هتفر یا هرغ مشچ دوب، یدب گنهآ نتخاون اهردحلا نولیان شخ

درک. زاورپ شقاتا تمس

شنارهاوخ یحور تیعضو نارگن وانآ هتشذگ اه نامهم نتفر زا هتفه ود

دن. داد نیم سپ من هک دوب

راک رد شرآ نتشگرب وای نیعم و یلع زا یربخ و هتشگزاب هدکرنه هب انح

بارهس ، زورون دیع الت یطعت یارب هک دوب هدیمهف شونهب فرط وزا دوبن

، یناطرس یاه هچب هب ندرک کمک تهج هب هک تسا رارق و هتخیر همانرب

. دننک رازگرب یرایس هراونشج

شلد وزااالن دنک بسک ار یدیدج هبرجت تسناوت یم هک دوب لا حشوخ

دوب. دعب هام دنچ یارب دنیاشوخ قافتا نآ یپ

اب مه راب ود نآ ورد هدیدن ار خرهاش رت شیب راب ود هتفه ود نیا لوط رد

دوب. هتشذگ شرانک زا یلحم ومک هرغ مشچ

دز. یم سپ ار شیاه کشا و داد یم تروق ار شیاه یگنت ،لد نامز نیا رد

دنک،اما راذگ و ریس پچ یلع هچوک رد هک دوب هدش قفوم شنامگ هب

هتسهآ ار شدوجو مامت هضغ ومغو یگنتلد زا مجح نیا هک دوب نئمطم

زاب رس تسا رارق هک یزور زا دیسرت یم و تسه ندیعلب ردحلا هتسهآ

درد ی هدش هوک مجح ندوب هاک ناج و اسآ گرم هب تشاد رواب نوچ دننک؛

. شمغ و

شندرک ناروف لا متحا نآ وره هدوب یلا عف ناشف شتآ لصا رد هک یهوک

دوب.

دوب. هدرک هباپ نافوط شبلق رد یبیجع یاه هروش لد زاب مه اه یگزات
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ندش کیدزن شا یشوخ لد اهنت ، تخس و یرارکت یاهزور نیا نیبام اما

دوب. شندش غراف و دمحم تمدخ نایاپ

! یکشاوی یاه رارق نیا زا مدش هتسخ هک مگ یم نم نم... -

! میدب ششک یک ات

! هنوخ رضحم وت هقلح هنود ود اب میریگب یا هداس یزمان مسارم ایب

؟ موه ینکم. یم ناربج دش، بوخ نومعضو هک یسورع نشج وت شدعب

. تشاذگ شفرظ لخاد و دروآرد شناهد لخاد ارزا ینتسب قشاق خرهاش

هش! یم یچ مینیبب حاال هشاب -

! خرهاش -

. مناج انآ... مناج -

؟ فرح ریز زا یر یم رد ارچ -

! وماه فرح یریگ نیم یدج ارچ

دز: بل انآ کمناب و ومخا هرهچ هب ییاریگ و ذفان هاگن زا دعب

و ولج مایب شتسه تنأش رد هک یروط نوا مراد تسود نم هک ینود یم -

! مدب شزرا تهب

: تفگ لد رد انآ

یایب و ینک ادیپ وراک یایب و یرب یزابرس ینک، مومت ور تِسرَد اتوت هخآ -

! میمه هکاب سیلا هس ود نیا اب هشک یم لوط سلا دنچ ولج
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نآ هک ار شیاه فرح یکی ،نآ شلد یاه فرح زا مسِق نیا ربخالف یلو

. دوشن راد هحیرج شدرم رورغ ات دروآ نابز ارهب تشاد تیعقاو مه اه

، منزب مدق انیا نوبایخ وت تحار تاهاب داوخ یم ملد نم ، مزیزع نیبب -

! میمه امملا هک دننودب ایند همه

ور هگیدمه مینوت یم تحار متسین وجشناد نومدوخ رهش نماالنوت

یچ؟ شدعب یلو مینیبب

: تفگ و درک انآ یلیناو ینتسب هب هراشا هدنخ اب خرهاش

! هدشن بآ ات شروخب -

: دیپوت هدش یدج و تفر شتمس یا هرغ مشچ یبصع انآ

یاه هسوم هسوب نیا زا مدش هتسخ نم مگ! یم یچ یمهف یم ! خرهاش -

! نداد همادا ی روط نیا ور هطبار اهو هچوک سپ هچوک وت یکشاوی

؛ یلقن و کچوک پاش یفاک گنر دیفس کچوک زیم ارزا شهاگن خرهاش

: تفگ یراد شخ یادص واب تفرگ ناش یگشیمه قوتاپ

؟ هشچ هگم نومطبار -

دز: بل تحاران انآ

! میطابترا رد یزاجم قیرط زا شمه -

مندید هب یایم مه راب کی سیلا یهام

گنت ملد نم بخ ایهن! هنیبب ور ام نوبایخ وت یکی هنکمم هک نیا سرت اب

. تارب منک یربلد منوت یمن دیاش و دیاب هک روطنوا ... تارب هش یم

. درشف شتسد لخاد ار یشوگ خرهاش
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! ییابرلد ما یروط نیمه امش -هَب...

. مرادن هنیبب مه وراب ام یسک هک نیا زا ییابِا نم مشزات

داد: همادا هتفرگ و هدیشک یسفن

نوا ات هشاب بخ یشاب ماهاب دقع نودب هک یرادن دامتعا نم هب مرگا -

... میشاب هتشادن مهاب یطابترا متفرگ نوماس رسو تقایل یب نم هک یزور

. دیرپ شفرح نایم هنهرب واپ هچاپتسد انآ

ات نم ِیدایز نتشاد تسود زا نم یاه فرح نیا تسین روط نیا -هن...هن

! مراد دامتعا تهب و منوم یم ترظتنم تمایق

: تفگ یخلا ویب درک ضوع ار وج خرهاش

... تمروخب ماوخ یم مراد تراک تاهاب نیشام وت میرب -حاالایب

. دیدنخ انآ نامشچ رد سرت ندید اب

هب... یراک ماوخ یم وتاه بل طقف ، فرحنم -

داد: همادا و درک انآ مادنا اهولک هنیس هب یا هراشا

. مرادن انیا راک -

دز. خرهاش یناوختسا یوزاب راثن کچوک یتشم لجخ دشو دنلب انآ

... هنووید -

رپ یاهزیم هیقب یور ار شهاگن هک ردحیلا انآ شوگ رانک دشو مخ خرهاش

: تفگ ، دناخرچ یم ناوج تفج زا

ِطسو ، نیشام هار ووت منک ادیپ تنرتنیا زا ور هغیص نتم مه منوت یم -
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وقِن... قِن میش مه مرحم و شمنوخب نوبایخ

رس ار شصرح و داد راشف مهب ار خرهاش یوزاب رود هدش هقلح ناتسد انآ

درک. خیلا شیوزاب

. هراد ضقانت تفرح نوا اب نیا هگید -هن

یضار هک تسین مولعم شمکُح شتسه تتسود ِنیشام مه نیشام نوا

ایهن! هشب اه راک نوزا شوت هشاب

درک. ندز مدق هب روبجم مه ار خرهاش ، نداتفا هار دزواب یکمشچ

یامن وهب دمآ رد وا رتزا دوز وانآ درک زاب ار نیگنس یا هشیش رد خرهاش

دز. لز پاش یفاک ینتشاد تسود

: تفگ و دیشک شا تک هقی هب یتسد خرهاش

تا هظفاح ووت یریگ یم سکع شزا تاه مشچ اب مزاب یراد امتح -

! ینک یم شا هریخذ

. تخود شیور هب ور باذج درم ارهب شهاگن انآ

... میشوگ هظفاح -

: دنداد همادا مه اب ادص کی و

ِرُپ! هشیمه لثم -

. دنتفر نیشام تمس عیرس یاه مدق اب نانک هدنخ مه تسد رد تسد و

دش. باترپ شزورما هب هتشذگ زا نیمز یور هب باتک نداتفا اب

. تشاذگ زیم یور و تشادرب ار دوب هتفرگ بارهس زا هک ار یباتک دشو مخ

: تفگ و دیشک باتک گنر یا هوهق نیگنس و میخز دلج یور یتسد
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اه... هتشذگ وت مر یم مریگ یم تتسد هب هک تقو ره ارچ منود یم -ن

؟ یراد نوسفا وت

: تفگ و دیشک یهآ

! میدیسر اج نیا هب هک دش یچ دوب! یبوخ یاهزور هچ -

. تفرگ ناج نیشام رد ناشنتفرگ بل شخب شنهذ رد یا هظحل یارب

داد. ناکت ار شرس قیاقد نآ یروآدای هب زا هدش نوگلگ

دید. غاد ییاچ ناجنف ود اراب ایحم و تشگرب ییاه مدق یادص اب

. دنارذگ رظن ارزا ایحم ِمامت دزو یدنخبل

. تنوبرق خهلا یدش قاچ -

نش! یم هدیشک نیمز یور تاه پل

داتسیا انآ لباقم و تشاذگ سوتکاک رانک زیم یور ار ینیس هدز لوه ایحم

درک. هاگن دوخ هب یدق هنییآ ورد

. تشاذگ شرمک رود ار شیاه تسد

! مرمک رود نم ارب هسدقم ددع نوش هنیس رود مدرم -

درک. ادیپ شک شنابل ، وحم انآ هک دیدنخ شغ شغ و

! یتفگن -

هدش تفلک ییادص دوب،اب هتفرگ یزاب هب شیاه تسد اراب شبغبغ هک ایحم

: تفگ

ویچ؟ -
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ور! نیمرآ -

دوب، هتسشن شتخت یور حاال هک انآ تمس وهب درک فاص ار شبغبغ ایحم

. دیخرچ

و تفر شتمس وهب تشادرب شا خهلا هریخ هاگن و توکس اررد ینیس

. تسشن تخت یور شرانک

! هدموا ششوخ مزا شتسار بخ -

-ووت؟

: تفگ و تفر رو شرف مرن و کزان دوپ و رات اب شیاپ ناتشگنا اب ایحم

هرآ... منم بخ -

. تفگ یهوا و هتسب ار شیاه مشچ و

درک. لغب ار دشووا دنلب دزو یا هدنخ انآ

و... شاب بظاوم یلو هشاب تکرابم مرب... تنوبرق -

. تخادنا شا خهلا ییوهآ و هام لثم ، بیس لثم هرهچ هب یهاگن ایحم

هک دوب هدش ثعاب قاتا گنر یا هرقن هرکرک تشپ زا دیشروخ رون مک شبات

. دیایب ینامز ره رتزا ناشخرد شرظن رد انآ هرهچ

درک. عمج انآ مارآ دگل اراب شساوح

-و؟

. منزب فرح شاهاب دیاب نم -

داد. ناکت ار شرس ایحم
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! هشاب -

داد. شتسد ارهب ناجنف و تسشن شرانک انآ

! یگب مهب ور زیچ همه شندروخ دعب یاوخ یم !هک امرفب -

ارهب دوخ مدق شش جنپ دشواب دنلب و تفرگ ار ناجنف هدش خرس ایحم

دز: داد ، دومیپ یم اهار هلپ هک وردحیلا دناسر هلپ هار

! هروز هگم مگ! -نیم

ال. صا مشک یم تلا جخ

دز. شا هداز رهاوخ حاالت هب یا هدنخ

درک: همزمز ششوگ رانک باوخ رد یسک ناذا یادص و شیم و گرگ نایم

! مرتخد نیریش نک یروبص -

درک. هاگن رو روونآ نیا هب نارگن دشو دنلب

اباب! ؟ دوب یباوخ روج هچ نیا -

. تفر مامح دشوهب دنلب ، شرس زا باوخ ندیرپ اب

. دشاب توافتم زورما تشاد تسود

مظنم یاه سابل و شیارآ واب دیشک شیور رسو هب یتسد ، مامح زا دعب

دش. هسردم یهار

دروآرد ار شا یشوگ و تسشن نیشام لخاد دوب. هدشن زاب هسردم ِرد زونه

دش. خرهاش تاحفص یسررب و یزاجم مرگرس و
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. دروآ ارباال شرس دعب یمک

. دندوب ندمآ ردحلا ییاه مدآ کوت و کت و دوب هدش زاب هسردم رد

دشوهب هدایپ هدز لوه دوب، هدمآ هسردم هب ناهام هارمه هک یداش ندید اب

. تفر شتمس

: تفگ غیج غیج واب تخادنا انآ شوغآ ارهب دوخ یداش

ملعم موناخ !سالم ملعم موناخ -

... ملعم موناخ ریخ هب تحبص

: تفگ و دیشک شا یتروص هعنقم هب یتسد و دنک ششوغآ ارزا وا انآ

. اسیاو فص .وت هسردم ورب ودب ریخ، هب ما وت حبص ولوچوک -

. تخود مشچ ناهام هرهچ وهب درک فاص ار شتماق یداش نتفر اب

. هایس زیر یوربا و مشچ و هدیشارت یاهوم اب یا هرهچ

-سالم!

دمآ. دوخ هب ناهام یادص اب

؟ دیتسه بوخ ناهام -سالماقآ

: تفگ شیابیز هرهچ رد هدز لز

؟ یبوخ امش ، نونمم -

دز. یخلت دنخبل انآ

. تسا شگرم هچ هک تسناد نیم

درک. یم ریِس اه هتشذگ رد طقف
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: تفگ بل ریز مارآ یروخلد اب

اپرد یدمویم وت دش یم ماوعد خرهاش اب تقو !ره ناهام شاداد هتدای -

! ینویم

داد: همادا دنلب یادص اب

؟ اهزور نوا تساجک -

. دیشک شندرگ تشپ هب یتسد ناهام

. تشاد انآ هب یصاخ بصعت و تریغ

: دیرغ هدش تفچ یاه نادند زاالی مشخ اب

! دشن هتسنود تردَق هک ور اه زور نوا نک شومارف -

دش. رود وا زا یرسرس یظفاحادخ واب

دوب. هدنام اج نامه ناهام فرح زا هکش انآ

. تشادن تکرح ناوت هک دوب هدش رت شیب نیمز هبذاج یورین ییوگ و

. تخانش یم ار شیاه فرح و ناهام

تقادص یوب واالن دوب هدینش ناهام ارزا فرح نیا هتشذگ رد راب کی

. دیمهف یم ار شیاه فرح

دز: داد یدننام غیج یادص اب

نک! ربص -

. تفر شتمس هب شدب انآوحلا ندب شزرل ندید واب دیخرچ ناهام

اوخ... لگ هلب -
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. دروخ ار شفرح

. درکن مه درک یگنادرم ومه دروخ ار شفرح

: تفگ یا هگر ود یادص اب انآ

هدش! یچ وگب مهب وگب... -

زیچ! همه سا هدش مومت هک وگن نم هب

هن! هگم ینک یم نومکمک مزاب وت

. تخود ربا زا خیلا نامسآ ارهب شهاگن ناهام

! تخورف نورفعز هب ور کمن -

. تخاب نورفعز هب ور کمن

هب نداد هزاجا نودب انآو روجنر و مومغم هرهچ هب داد رُس دنت ار شهاگن و

داد: همادا یفرح نتفگ یارب وا

لا! وس ریز هر یم شاهاب متقافر مسر هک سرپن یلا وس هگید -

و داد مل تشاد هناگچب یاه یشاقن هک شرس تشپ راوید هب دب ابحلا انآ

: تفگ

هرن؟ زره ات یدز کَچ دگَل، ، تشُم شهب تقافر مسر وت حلا -اتهب

دش. رود خرس هرهچ اب انآ فرح زا هدش دش.الل تشم شیاه تسد ناهام

لثم هک انآ ندید اب دمآ یم هسردم هب رید ادخ هشیمه هک اه ملعم زا یکی

. تفر شتمس هب دوب هدرک زک راوید هشوگ نازرل کشجنگ

؟ هبوخ حتلا ییافص موناخ -
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دش. هسردم یهار تسس یاه مدق واب هدرک افتکا یرس ناکت هب انآ

ح یب رازاب رد دیرخ یتح و هدکرنه رد تیلا ،عف هسردم رد سیردت لوط رد

دوب. هلصوح و لا

... هداتفا هک نیا وای تسه نداتفا ایردحلا یقافتا هک تسناد یم

داد. یم مغ یوب رهش

دوب. انآ زا یگرزب یلجت ییوگ

. دوبن یداش زا یربخ

دش. هناخ یهار و شنیشام راوس قمر یب

دش. خرهاش هناخ رد دمآ و تفر و یغولش هجوتم هچوک یولج

و هچوک یاضف رد خرهاش هناخ زا هک یگنهآ یادص نیبام ار دوخ نارگن لد

. تخادنا هناخ لخاد دوب، هدیچیپ ناشطایح

. تشاذگ ناش هناخ دیفس نپُا یور اهار هسیک

. دوبن یلا ها زا ییادص ، یربخ

دز. هیرگ ریز و دروآ اررد شا هعنقم و تسشن لبم یور توکس رد

. شا کالهف دوجو رد دوب هدرک هنخر و هدش ینامرد یب درد ؛ یفیلکت بال

. دیشک مکحم ار شیاهوم

. دوبن وا قح رجز همه نیا

: دیرغ بل ریز
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منک. نیم -حالتل

منک. نیم حالتل

. ناشنداد خر دوب نکمم هک ار هک ییاه قافتا دوب هدز سدح یدودح ات

اردز. همکد دشو دنلب ناروخ ،ولت دمآرد ادص هب نوفیآ

. تفر لبم تمس یخلا یب

ومن نارگن ینامشچ اب شردام و هتخورفارب هرهچ اب ایحم هک دیشکن یلوط

. دندش هناخ دراو

: تفگ انآ هب ور ضغب اب

! یدیسر ام رتزا دوز بجع هچ مزیزع -

! دیدوب هتفر اجک امش هرآ...سالم، -

: تفگ یخلت هدنخ اب موناخ میرم

! تاباب رازم رس میتفر -

. موهوا -

و تفوک شیاهاپ یور تردق مامت واب تسشن ، هدیرس تقاط موناخ میرم

داد. رَس هیوم و هیرگ

. ندرک تخبدب وم اه هچب ایادخ -

... ندنوزوس وماه هچب لد ایادخ

... میدروخ هبرض انشآ و بیرغ زا ایادخ

رکش! ور تتلا دع ایادخ
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: وندیلا هتفر شتمس هب انآ

نک! مص وخال وگب -

! تاه هچب ارچ

: تفگ یراسمرش هاگن اب موناخ میرم

امش... یارب مدوب مک نم ، مدرک نوتتیبرت دب نم -

تمس دیرب هک دیشاب هتشادن دوبمک ات نوتارب مش ردام مه ردپ مه متسنوتن

ره...

دز: داد هتفرگ ار انآ یاهوزاب هتسشن وناز ود یور و دروخ ار شفرح

انآ... یایب مکاخ رس یرایب ور هرسپ نوا مسا -

: تفگ غیج و هیرگ اب انآ

... بلطم لصا رس ورب -

: تفگ نانز غیج موناخ میرم

... هفوکش یراگتساوخ هتفر شیپ هتفه -

دوب... نوشنوروخ ینیریش مزورما

؟ یونش یم ور گنهآ یادص

! یروک و یرک هب ینزب ور تدوخ یاوخ یم یک ات

. دروخب انآ شوگ هب رتهب گنهآ یادص ات درک زاب دشوردار دنلب

: تفگ داد اب

نا، یشوخ وت انوا هدب! شوگ ... نیبب -
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... هگید هسب مدرک توکس اج نیا ات

! یرادن ندرک هیرگ قح

: تفگ و تفر شتمس هب نارگن ایحم

. شاب مورآ نوج ردام -

. مدنخ یم منک، نیم هیرگ ... هشاب ... هشاب -

. تخادنا یهاگن دوب، فرح نیا بحاص هک انآ هب ضغب اب ایحم

تخیر یم راورخ راورخ شیاه مشچ زا هک ار ییاه کشا دزو یا هقهق انآ

: تفگ هدنخ واب درک کاپ تدش ارهب

! نزیر یم یلو ا ماوخ ...نیم نزیر یم -

. تسشن شرف یور و دروخ رُس گنر یهبلگ راوید کمک اب موناخ میرم

منک؟ راکچ ور مدمحم ایادخ -

... هریگب نوماس رسو ، شسابل ندروآرد دعب تساوخ یم مچب

؟ میدرک یدب هچ تهاگرد هب ایادخ

: تفگ یا هگر ود یادص اب انآ

! هدنخ یم منوا بخ -

درک؟ هش یم ما یراک هگم

: وندیلا دیشک ارباال شا ینیب بآ

؟ شرای یتخبشوخ اب هشاب شوخ هک تسین ینوا قشاع هگم مشزات -

. میلا حشوخ هک ام
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دز. هقهق زاب یا هزنرب رتسول هب هاگن واب دیشک زارد شرف یور و

وهب درک تسرد دنق بآ ناویل ود دوز و تفر هناخزپشآ هب نارگن ایحم

. دیهج ناش تمس

ینادنز شقاتا لخاد ار دوخ دشات دنلب هدروخن دنق دشوبآ زیخ مین انآ

دنک.

دوز ایحم هک دروخ ییولت دوب ناماس انهب شا یمسج تیعضو نوچ اما

رد دنیبب یبیسآ و دورب شوه زا انآ هک نآ زا لبق و دناسر وا ارهب دوخ

یراک دزات ادص ار موناخ میرم هدیسرت داد، و غیج واب دناشک ششوغآ

. دنهد ماجنا

و هسردم لوغشم ار دوخ ادیدش مارآ و تکاس وانآ هتشذگ یزور دنچ

دوب. هدرک هدکرنه

دش. نیم هدینش وا زا یا هیرگ یا، هلگ ، یفرح

درک. یم راتفر یداع رایسب

یم و تخادنا یم شقاتا لخاد ار دوخ هنازور یاه تیلا عف زا دعب و

. دیباوخ

هناخ ندرک هدامآ باب زا ایحم و شردام هب یکمک و دوب هدش مگ اه رارکت رد

درک. اجنیم همه زا ربخ یب دمحم نتشگرب تهج هب

! دراد یلا حشوخ ، نتشگرب منهج هب رگم هک دوب نیا مه الشل دتسا

اراب هرکرک یاه هرپ دشو زیخ مین دولآ باوخ شب، و شوخ یادص هب

کی هکاب دید شا خهلا هارمه ار شنارهاوخ و داد هلصاف مه زا شناتشگنا
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دنا. طایح رد گنر یا هوهق یاه هکل اب دیفس دنفسوگ

. دیباوخ هرابود و دیزخ وتپ ریز لفق، وردار درک فاص ار هرکرک

هک تفگ رادشک یموه ، دروخ یم رد هب هک ییاه هقت اب تعاس کی زا دعب

. دینش ار دیهان یادص

! یاوخ نیم نومهم نک؛ زاب ور رد هکچوک یجبآ -

دوب. باوخ قرع سیخ شنت مامت

. دیشک شا یناشیپ و ندرگ هب یتسد

کیرات یاوه رد ناوت مک یرابغ و درگ و دروخ هرکرک هب هک درک ترپ ار وتپ

. دیچیپ

-انآ!

قاتا لخاد هب دیهانآ و دیهان هک درک زاب وردار نشور ار غارچ دشو دنلب

. دندیشک ناششوغآ ارهب وا نامزمه و دندیهج

. ناشدییوب و درک لغب تفس ار ناشیود وره دیدنخ خلت انآ

یم ار توعد یاه تراک وحاال دندوب هدمآ مسارم هب هدنام هتفه کی

سنج زا ینیس لخاد ار شگنررپ ییاچ ناویل موناخ میرم هک دنتشون

: تفگ و تشاذگ لیتسا

. دیزادنن ملق زا ور نوتاه همع رتخد -

! دیزادنن ملق زا مه ور نوشدوخ و خرهاش و هفوکش هداوناخ -
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دش. مکاح عمج رد یبیجع توکس

: تفگ یبصع زیبماک

! رتخد هروخ یمنرب ییاج هب رورغ مکی -

یچ؟ نومتریغ یچ! هیقب و نم ؛ کشک تدوخ

: تفگ یمارآ دشوهب دنلب انآ

ارچ! نسرپ یم همه ! هرتدب هک مینکن نوشادص -

. دیرپ شفرح طسو موناخ میرم

! دننود یم نوچ نگ -نیم

ن طقف نم ننز یم فرح مدرم زاب نیگن هچ نیگب هچ دینود یم منوتدوخ -

! میتخوس ام هک دننک رکف نوشندرکن توعد اب ماوخ یم

: تفگ موناخ میرم

یچ؟ مدمحم ! یدموا رانک هلئسم نوا -وتاب

: تفگ و تخادنا وا هب یدرس هاگن انآ

! هشعفن -هب

. شتقو هب دایم مرانک

! متفگ ور مرظن نم

نم ردارب هگا مدمحم منک! نیم رکف ِلهاتم هک یدرم هب هگید مه تقو چیه

! همدوخ لثم هک منود یم ، هشاب

: تفگ بل ریز هدرک هدافتسا تیعقوم زا انح
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! دننک یم توعد مه ور شرآ هداوناخ امتح -

! دنراد تییانشآ مه اب لبق زا شرآ و دمحم نوچ

. تسشن دیهانآ و دیهان رانک دزو یدنخزوپ هدینش ار شفرح انآ

اتزا دنچ و یلگ و سیئر و شونهب ماوخ یم نم هب دیدب تراک ات دنچ -

شاهاب منک، توعد مه ور میهاگشناد نارود یس ال کمه نارماک اهو ملعم

! مراد راک

فورعم یاه کرام زا انح و دندوب ندز فرح لوغشم انآ قاتا رد انح و ایحم

درک. یم هاگن هنییآ رد دوخ هب وانآ تفگ یم ایحم یارب یشیارآ لیاسو

: تفگ یخلت دنخبل اب بل ریز

... هرییغت ِلصف ، لصف -

، هیقب یاه ندز رغ یخلا یب وانآ دندوب شوج و بنج و وپاکت ردحلا همه

دوب. هدش دیدپان یکچوک کاس نتشادرب اب حبص زا

ادیپ شا هلک رسو اه، نامهم ندمآ اب نامز ،مه تعاس دنچ زا دعب هرخ وبال

. تشادرب یتشپ یلدنص یور ارزا شفیک دشو مخ دش،

. تخادنا ورب رود هب یهاگن

کیش ناوج یاه درم و هدش کراپ نابایخ و هچوک رد یدایز یاه نیشام

. دندوب تفگ و پگ وردحلا هداتسیا ناش هناخ رد یولج شوپ راولش و تک

هدایپ نیشام زا شدیدج رهاظ زا یضار و تخادنا یهاگن دوخ هب هنییآ رد
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. دروخ رُس شتسد زا شفیک هک دیرپ یوج دشوزا

. دیهج نوریب ناش هناخ زا خرهاش نامز نیا رد هک درادرب ار شفیک ات تسشن

و دیشک بقع ،انآ دندش هنیس هب هنیس مه اب هیناث زا یرسک دشورد دنلب انآ

دش. هناخ یهار وا هب ندرک هاگن نودب

وا. ندید اب دوب هدشن بلق شپت و شنت راچد هک دوب لا حشوخ

دراو شرب و رود ناوج یاهدرم ی هریخ هاگن هب هجوت نودب نییاپ یرس اب

دش. طایح

ِعب وعب گنهآ یادص اب دنپسا یوب و هدش هدیچ طایح اهرد یلدنص و زیم

دوب. هدش طولخم دنفسوگ

. دیواک ار طیحم و دناخرچ مشچ یمک

طایح هشوگ و هتسب ار شگنر یا هوهق دنلب یاهوم هک نارماک ندید اب

. تفر شتمس دزوهب یدنخبل دز، یم شراگیس هب یقیمع کپ و هداتسیا

: تفگ دزو یدنخبل انآ رطع یوب ندینش اب نارماک

! هنومه هک مزاب -

اربا شرس ششفک یاه هنشاپ قت قت یادص ندش مامت انآو روضح سح اب

. دیواک ار ووا دروآ ال

-سالم.

: تفگ و دیدنخ شوخرس نارماک

. هباوخ ییافص ! داتسا -

داد یم ارول وا نارماک و دیباوخ یم ردکالس هشیمه هک نیا یروآدای اب انآ
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یدرم نشخ و بصعتم هاگن زا غراف دش. ندز فرح لوغشم دزو یدنخبل ،

تسد ، تخل یاهاپ چم یور دوب هدرک ریگ شتریغ هک ناهنپ قشع راید زا

تسود بیجع انآو ششوپ یب ندرگ و هدش هتخادنا نوریب جنرآ ات یاه

و دنامب باال دوب هدروخ مسق هک ار یناتک هایس کورچ راولش نآ هک تشاد

دنلب هنشاپ شفک نورد هدش یزاساج هدروخ الک یاهاپ و چم ات دروخن رُس

تسد زا دوب هدنام اه بجع .رد دزیوایب راد ،هب دناشوپن ار انآ راد دنب فیرظ

. شا یتنعل رگ نایغط تایسح

. دنام هدش تشم هناخ لخاد هب انآ نتفر ات شیاه تسد

هارمه ار شا هبرف و قاچ یاه همع دشو هناخ لخاد اه شفک نامه اب انآ

دید. همع... ومع، رتخد یلک

. دیخرچ شتمس اههب هاگن اهو رس شا هیاپ دنلب انآوسالم دورو اب

زا یگدروخ امرس هناهب وهب داد تسد ناش همه ،اب تفر شیاه همع شیپ

نز راد ووب یفت یاه چام راتفرگ تیاهن رد ،اما تفر رد ندش هدیسوب ریز

دش. شیومع

و تخادنا یتشادهب سیورس ارهب دوخ ییوگ دمآ شوخ زاسالمو دعب

. مدیلا شتروص وهب دروآرد شفیک ارزا ردوپ مرک و درک کاپ ار شتروص

شیاهوم ندز یرتچ رطاخ هب شا هرهچ ندش رتابیز زا هیقب هچ هچ هبو هب

. دروآ شیاه بل هب یرارف یدنخبل

ناش تمس وهب دمآرد یتشادهب سیورس زا شونهب و یلگ یادص ندینش اب

. تفر

شیاه یرتچ زا یلگ یاهدیجمت و فیرعت اراب دوخ و تفرگ ناشلیوحت مرگ

هب فپ یاه سابل و هدرک شیاه بل نامهم ار یگنر شفنب رژ زین شدوخ هک

. دیخرچ شتمس هب هفوکش یادص هکاب درک لوغشم ، تشاد نت
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همشرک و زان واب هتشاذگ یبارش یوم گنر هک ییوا ارزا شهاگن یخلا یب

هب شناتسود اب ندز فرح یمک زا دعب و تفرگ دوب، یزانط ردحلا رورغ و

: تفگ و تفر شتمس

. یدموا شوخ ! هفوکش -

. تسشن یلدنص یور و درک افتکا یرس ناکت هب وا هب یدب هاگن اب هفوکش

رگید نادرم هارمه هک بارهس ندید واب دیهج نوریب دزوهب یدنخزوپ انآ

. تفر شتمس ،هب دندوب طایح رد

-سالم!

. دیخرچ شتمس هب انآ یانشآ زان یادص ندینش اب بارهس

دوب. هدش لگشوخ شرظن هب یدایز درک؛ شهاگن تام و

! دیدموا شوخ -

: تفگ گنم و چیگ و تسب ار شناهد انآ یادص هرابود ندینش اب

. نونمم -سالم...

دش. رود وا زا دوز دزو شفورعم یاه دنخبل نآ زا انآ

دز. رغ انآ ندوب ابرلد همه نیا زا نابز ریز درم، نآ

بت انآ،زا نتفر هکاب دوشب راک هب تسد و دهد تسد زا راسفا دوب هدنام مک

. تفرگ مارآ یدودح وات داتفا بات و

ود هب یدیشابن هتسخ و تفر هناخزپشآ هب شردام ندمآ هراشا و مشچ اب

. تفگ ، دنتسش یم اهار ناکتسا دنت دنت هک شرهاوخ

. داتسیا شرانک و تفر شردام فرط هب
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دناخرچ یم هناخ رود ات رود ارهب شا هدش باقع هاگن هک ردحیلا شردام

دز: چپ ششوگ رانک درک، یم لر تنک ار عاضوا و

... میدرک توعد ور اه نوا میدرک دب مگ یم -

: تفگ شردام رتزا مارآ انآ

دش! یم رت شیب دمحم کش دندوبن ؛ مچیه -هن

. همهف یم هک شرخآ یچ؟ -هک

دش. یم بارخ شزورما دیابن االِن! مهم -عفال

درک. بترم ار شرس یور نتاس یرسور موناخ میرم

! هونشن نوا و نیا !زا نگن شهب هللاهک اش -نا

. نیمآ -

. تفرگ انآ تمس ارهب ییاچ ینیس ایحم

. نسوب یم ور تتسد -خهلا!

هب هک داد ییانح لیوحت هتفرگن هتفرگ تسد ارهب ینیس و درک یا هدنخ انآ

. شقاتا هب دیرپ و دوب هدمآ هناخزپشآ

. تفر نییاپ وهب تخادنا زیم یور رژشار همهمه یادص ندینش اب

دوب. هدش دنلب تاولص یادص

هجوت ویب هتخادنا طایح هب رتدوز ار دوخ اهرتخد اهو نز نایم زا ود اب

. درپس دمحم شوغآ ارهب دوخ یگنتلد اب هیقب هب

. دییوب ار شنت رطع
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داد. هیقب ارهب تبون و دیشک رانک ار دوخ

یم هتخیر شندرگ زا نوخ دزو یم واپ تسد هک یدنفسوگ یور شهاگن

. داتفا دش،

داد. قوس دمحم اب شردام یشوغآ مه ارهب شهاگن دوز

وا هب هنادرم و دنتفر شتمس هب یکی یکی دمحم ناتسود هک دیشکن یلوط

. دنتفگ کیربت

درک. هاگن ود نآ هب یشنکاو چیه نودب ،انآ دیسر خرهاش هب هک تبون

تشپ ار ووا دناخرچ ار شرس یمک نارماک راگیس و رطع یوب سح اب

. تفای شرس

؟ یدوب شقشاع هک تسین هرسپ نومه نوا -

دز. لز وا هب هنیس هب تسد و دیخرچ شتمس هب لماک انآ

. تسین مدای ! دیاش -

شناحتما دش هسوسو ؛ نارماک ناتشگنا الی راگیس هب تخود ار شهاگن

دنک.

-اک...

! موناخ -انآ

. دینش ار ادص بحاص ، ندرک رکف یمک اب

دوب. نیعم یارب

دید. دوخ اب مک هلصاف اررد ووا دیخرچ

. تشادن نتفر رت بقع یارب اج
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ندش وخیلا کبس سح اب دشوانآ اج اجهب یمک یکریز مامت اب نارماک

. تشادرب بقع یمدق شرس تشپ یاضف

داد. ار نیعم سالم باوج و

. دیدموا شوخ -سالم...

! رکشت -

. دیدش رتابیز یلیخ

ندیکرت زرم هب هک ار هدمآرب و فپ ندرگ گر دیدن و دیدنخ هناعضاوتم انآ

. تشادن نتخیر دوخ ورد لمحت زج یا هراچ دوب،اما هدیسر

تمس درک دنت دشواپ هدنک یرابجا مهکالیم نیا زا شردام ندرک ادص اب

اه. هلپ

هب دمحم هک درک ریگ ششفک دنلب هنشاپ ریز اههب هلپ رد شا ییوتنام ور

. تفرگ ار وا شنتخیر ورف زا لبق و دیهج شکمک

دوب. هدش لفق ود نآ یور اه هاگن

! سوسفا رپزا دیاش و بان و دوب صاخ ناشیاه یضعب هک ییاه هاگن

رمک یور زا درادرب ار شتسد دمحم و تسا سب رگید هک بصعت زا راشرس

. تسوا مرحم هک دنچ ره شا عالهق دروم نز

رمک یور اهزا مدآ زیه هاگن نتفرگ بجوم ود نآ ندوب مرحم رگم ال صا

دش!هن... یم انآ کیراب

. تشادن ار وا سمل قح هک نیا یتحاران زا دوب راشرس

: دیپوت و درک فاص ار انآ دمحم
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؟ تساجک تساوح -

! دشن هک تیزیچ

ینعم اتهت دمحم درک، هاگن وا هب هنامولظم و داد ناکت ار شرس دنت دنت انآ

: دیرغ و دناوخ ار شهاگن

. فیثک شوم -یا

درک. ادج شا هنشاپ ریز ارزا شرهاوخ ییوتنام ور وهبل تسشن

دش. ییاریذپ لوغشم و هناخ دراو یکمشچ دزواب یدنخبل انآ

. دنتسشن طایح لخاد رد یروخ اذغ یاهزیم رود همه دش، هک راهن تقو

درب. یم زیم رس ارهب لیاسو دنت ودنت هتفر هیقب کمک هب انآ

رد راب کی یتح هک دوب هدادن ناشن هقباس نوچ دوب؛ هدنام شردام راک رد

تکرش نانکراک زا لقادح ای دریگب اذغ شرافس نوریب زا یتامسارم نینچ

. دریگب کمک یتامدخ یاه

. تخادنا شیاه شفک سپس اهو ناویل ینیس هب یهاگن

دوب. رغودنل اب مه نآ راتیگ لمح شروز و نزو تیاهن

: تفگ دوخ اب

؟ مربب نم هداد ور اه نیا یباسح هچ اب همع -

! نوج همع -انآ...

یاهوزاب و مکش کمک ارهب ناویل رپزا ینیس نآ هک شا همع هب یهاگن

درک. دوب، هتفرگ شتمس هب یتحار هب شقاچ

: تفگ لد رد
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دش! مولعم شقطنم -

. تساجک شساوح تسین مولعم هگید شربب -ِا...

. تفر شآ گید تمس وهب درپس انآ تسد ار ینیس تکرح کی ورد

درک. رو روونآ نیا هب یهاگن انآ

دوب. دنب ناشتسد همه

درب. ییاریذپ رد مد اهارات ناویل یدوهشم شزرل اب

درک. رکش رد ندوبن هتسب رطاخ هب هبترم رازه ار ادخ

هدرکن لمحت ار ینیس ینیگنس دش، دنلب شداهن هآزا هزات اه هلپ ندید اب اما

: تفگ مکحم

! مکمک دایب یکی -

زیخ مین شا هبرف یاه همع اتزا دنچ و شرآ ، نارماک ، دمحم ، نیعم ، بارهس

. دندش

و تسشن ینابصع ، قاتشم همه نآ ندید اب دوب هدش زیخ مین هک مه درم نآ

دوب. انآ یپ شساوح ی همه درک،اما ساالد ندروخ لوغشم ار دوخ

شناهد دراو دزو وهاک ارهب لا گنچ یبصع انآ، تمس هب نارماک نتفر اب

درک.

: تفگ یخوش وهب تفرگ انآ ارزا ینیس نارماک

! هجوج -

دش. ریزارس اه هلپ وزا

. تخادنا یلدنص و زیم فیدر هس هب یهاگن انآ
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. تفای وطالین فیدر نآ رود اهار ناوج

. تخادنا خیلا یاهاج هب یهاگن

. بارهس رانک رکید یاج و دوب خرهاش رانک خیلا یاج کی

یتح انحو و شرآ یتح ، دندوب هتسشن ناشدوخ جوز رانک اه ناوج رثکا

! نیمرآ و ایحم

شیارب ار یلدنص دشو دنلب هنابدوم بارهس هک تفر بارهس تمس هب

. دیشک

. تسشن خرهاش لباقم تسرد دزو یدنخبل انآ

. دروخ هفوکش هب خرهاش یتسوپ ریز یاه تبحم ریز ار شیاذغ

. دندش زارد مه رگید تسد ود هک درادرب ار نادکمن هک درک دنلب ار شتسد

دوخ هب دوز دروخ بارهس و خرهاش ناتسد هب نامزمه هک شناتشگنا کون

. دناخرچ ناشیود ره مخا رپزا یاه هاگن نیب ار شهاگن و دمآ

خهلا تخپ تسد گرب یاه هملد ندروخ لوغشم و تخادنا ریز ارهب شرس

دوب. کمن یب اما هزمشوخ هک دش شا

وهب دروآ باال هکش ار شرس شیاذغ یور دیفس تارذ ندش هدیشاپ اب

. تخادنا یهاگن دوب، تکرح نیا بحاص هک بارهس

! هکمن یب -

. تفگ یموهوا دزو یدنخبل انآ

ار شیاه عبنم تسناوت امانیم دوب شدوخ یور ییاه هاگن ینیگنس هجوتم

دنک. ادیپ
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دش. دنلب ، پوس یرادقم و هملد ددع دنچ ندروخ زا دعب

. تشادن اهار نآ ندرک لمحت و هفوکش هدیرد یاه دنخزوپ هلصوح

. تفر ، دیشک یم راگیس هداتسیا یا هشوگ زاب هک نارماک تمس هب

؟ نارماک یا هدامآ -

درک. زیم هب یا هراشا نارماک

! مدرک هدامآ ور طاسب نم نایب اه رسد و نروخب -ات

. تساه نووج یارب یمه رود کی طقف ، مزیزع هشاب -

نک. هدامآ تدوخ ور متسیس

. مشچ ... مشچ -

. تخادنا یهاگن شا ییور هب ور درم هب ددرم انآ

! شکب -مک

شیاپ ریز هتخادنا نیمز ار راگیس و تخادنا وا هب یخلت هاگن نارماک

درک. ششوماخ

! ممدمه هدش هش! -نیم

. مشچ یلو

؟ یتسب ومنهد -االن

: تفگ دزو هدنخ ریز نارماک

ورب... ایب هجوج -

دش. هدیشک یدورو رد هب ود ره هاگن دش، هباپ هک یا هلولو اب
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. تفر رت ولج مدق دنچ انآ

دوب. هدرک لفق یلع ندید اب

. دندوب اج نیا نیعم و شرآ هناالنهک تشادن ار وا ندمآ راظتنا

زا تینابصع هکاب دید ار شردام ، دورب رانک هب یلع دید یولج زا تساوخ ات

... تفر یلع تمس وهب ریزارس اه هلپ

یاضف رد یکینورتکلا راتیگ دنمتردق یادص ندش هدیچیپ اب دعب تعاس مین

دش. نارماک انآو بلج همه هجوت ، طایح

: تفگ ییاسر یادص اب کچوک هعطق نتخاون زا دعب انآ

، دمحم مردارب هب نم ی هیده مه نیا -

. نارماک تزا منونمم

هاگن ندرک لدب وابدرو تسشن یلدنص یور دش، دنلب هک ندز فک یادص

درک. نتخاون هب عورش دمحم اب ینابرهم

یور ار شهاگن دزو یم هبرض گنر هایس راتیگ میس شش هب تردق اب

. تخادنا دن، درک یم ناشهاگن هدنخ هکاب تیعمج

دوب شدوخ یور یبصع شهاگن هک یخرهاش هناش یور هفوکش رس ندید اب

یم هاگن نیمرآ هب هدنخ هکاب تخود مشچ ایحم وهب دناخرچ ار شرس ،

درک.

هنشت لثم هک یشونهب و یلگ و بارهس و نیگمغ نیعم انح، ، شنارهاوخ

. دنارذگ رظن زا مه ار درک یم هاگن بارهس هب ترسح اب نابل

. دزیرب مهب شزکرمت هک دشن بجوم یتفایرد یاه رناژی نیا زا مادک چیه
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تمحز یگتسیاش و رحبت زا هجرد نیا هب ندیسر یارب سلا نایلا س نوچ

دوب. هدناوخ سرد و هدیشک

دش. گنهآ ندز لوغشم و تخادنا ریز ارهب شرس

. دزاونب ار رگید هعطق ات درک هراشا وا هب نارماک ، گنهآ ندش مامت اب

دنک. یزاون راتیگ هداتسیا دشات دنلب

... تخاون یم قشع اب

دش. لفق دمحم یور یا هظحل یارب شهاگن هک دوب گنهآ جوا رد

دوب. هتفرگ رظن ریز ار خرهاش و هفوکش یرپ، نامشچ اب دمحم

ندرک رت دنلب اب نارماک هک تفر رد شتسد زا گنهآ هتشر یا هظحل انآ

نتخاون همادا ارهب وا یسک ندیمهف زا لبق و دروآ دوخ ارهب وا شیادص

درک. روبجم

یور شحور و رکف و درک یگدنزاون هب عورش تداع یور زا اهنت راب نیا انآ

دوب. زکرمتم دمحم

. تخود انآ ارهب شهاگن کُش اب هرخ بال دمحم

دز: بل انآ

دش! مومت -

ندرک وور ریز هب دش ینایاپ هبرض زین انآ هرابود ِتسکش و تسکش دمحم

. شنورد هناقشاع یایند

. دیکچ شمشچ هشوگ زا یکشا هرطق

. تسشن یا هشوگ دشو رود ناناوج کچوک عمج زا یمک
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درک. یمی ومال مارآ گنهآ نتخاون هب عورش دمحم ندش رود اب انآ

دش، یم خرهاش و دوخ تارطاخ قرغ دینش یم دزای یم یگنهآ هک راب ره

هب رضاح همقر چیه هک ایوگ دندوب هدرم و هدش بلقنم شیاه سح اما

. دندوبن انآ یگناوید نتخیگنارب

. تفرگ دوبک خرهاش زا مدنچ راب یارب ار دوخ یارذگ هاگن

صقر ،اب ناشندب زیر یاه ناکت هکاب یعمج دز،زا هک مه ار مراهچ گنهآ

درک. رکشت ، دندوب هدرک یهارمه اه نآ اب ناشیاه ندز غیج و فک و نارسپ

تمس هب زین دوخ ، دناوخب مه دزاونب مه ات داد نارماک ارهب هنحص و راتیگ

. تفر دوب، ووگ تفگ ردحلا شناتسود زا نت ود هکاب دمحم

. دندش رود وا زا دمحم ناتسود انآ، ندش کیدزن اب

: تفگ و درک سمل ار شتسد و تسشن شرانک و دیشک ار یلدنص انآ

؟ یبوخ -

: تفگ راد ضغب یادص و هتفرگ هرهچ دزواب یخلت دنخبل دمحم

یِک؟ -

هش! یم یا هتفه هس -

؟ هدح هچ -رد

یلو... نوشطبار هیدح هچ االنرد منود یم -ن

: تفگ و دیشک یسفن

! ندوب مه هدروخ ینیریش شیپ هتفه ود -ات

. تفرگ شیاه تسد نایم ار شتروص کالهف دمحم
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نارماک یاه فرح هب بحعتم ،انآ هرفن ود صقر صوصخم گنهآ ندینش اب

. درپس شوگ

. زیزع یاه جوز هب میدقت . دنداد گنهآ تساوخرد اه یضعب نازیزع -

. دنتفر طسو هب جوز دنچ

! دنصقر یمن هفوکش و خرهاش ارچ هک نیا زا دش بجعتم یمک

دز. یلا یخیب ارهب دوخ

! یدرک راکچ یندینش -

؟ یدرک لمحت روطچ

!؟ دیدرک نوشتوعد ارچ

: تفگ دزو یدنخبل انآ

! شلوبق زج دمویمن رب متسد زا یراک -

! دننکب یزوریپ ساسحا متساوخن نوچ نم؛ رارصا هب میدرک نوشتوعد

: دیپوت و درک هقلح بآ ناویل رود ار شتسد دمحم

؟؟ هگید یرادن شسود ! یدرک رییغت -

دز. شیادص یلبلب توس رواب نآ زا نارماک دنک زاب بل تساوخ ات انآ

. تفر نارماک تمس هب تحاران و نیگمشخ دمحم هب خساپ نودب انآ

! ینز راتیگ -ایب

یمک شه هککال تخادنا شندرگ رود ار راتیگ ودنب داد ناکت ار شرس انآ

دش. نایامن رت شیب شیاهوم و تفر رت بقع
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عمج ارهب ووا دنتفر دمحم تمس اههب رسپ هک دندرک نتخاون هب عورش

. دنتخادنا هار هب صقرب و نزب و دندروآ

یم عمج نیبام ار تبرش ینیس ایحم دش. ایحم هجوتم شهاگن نیب نآ رد

درب... یم تذل نیمرآ یتسوپ ریز یاه هجوت وزا دناخرچ

هک دندوب نتفر ردحلا یکی یکی اه نامهم ، یداش و نشج تعاس ود زا دعب

دش. وا بذج اه هجوت ، شرآ دنلب ی هدبرع اب

یاه نادند اب بل ریز و شتدوب هدنابوک راوید وهب هتفرگ ار یلع ی هقی

درک. یم دیدهت ار وا هدش تفچ

. تخادنا نیمز هب مکحم ار یلع یشوگ شرآ هک دندش ناشرت کیدزن مدرم

. دنداتفا یا هشوگ مادک ره یشوگ یاه هکت

. دنتفر ناش تمس هب رگید رفن دنچ و نیعم هارمه دمحم و خرهاش

و دنتسویپ عمج هب ناساره شدوخ یاه وسلا نس مه هارمه موناخ میرم

. دنتخادنا هار داد و غیج

هب هیقب رگ شنزرس یاه هاگن ریز و تفر هناخ لخاد هب شردام روز هب انح

. تفر انآ قاتا

و دندش ادج مه زا هیقب وتالش یعس یلع،اب و شرآ هک دیشکن یلوط

. دشن بارخ نیا رتزا شیب مسارم

ددع دنچ اب شرآ ندرک یشتآ و یتریغ و یلع تنطیش دوب؛ مولعم هلئسم

! سکع
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یم هقردب اهار نامهم و دندوب هداتسیا رد رانک دمحم هارمه انآ دعب یمک

دن. درک

خرهاش و هفوکش هب تبون شونهب و یلگ و بارهس ندرک یهار زا دعب

. دیسر

درک. رت گنت ار خرهاش ی هدنگ یوزاب رود شتسد هقلح هفوکش

یم مه نوماس رسو یدوز هللاهب اش نا مگ یم کیربت مزاب دمحم -اقآ

د! یریگ

داد: همادا انآ هب وور

! منوج انآ یسورع هللا اش -ونا

: تفگ زاب یور اب دمحم اما درک افتکا یرس ناکت هب طقف انآ

مگ! یم کیربت نوتهب منم -

: تفگ و درک هاگن انآ هب یرگ شاکنک هاگن اب خرهاش

! نونمم -

. دندز یدنخبل ردارب و رهاوخ

: تفگ و تشادرب رد ارزا شخلت هاگن دمحم ود نآ جورخ اب

هنک! یم درد مرس متسخ نم اهابوت نومهم هیقب -

نک. تحارتسا وتو ورب هشاب -

: تفگ قوذ واب تفر شتمس هب دوب هداتسیا اهنت هک انآ ندید اب ایحم

! نوج -خهلا
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: تفگ هدنخ اب انآ

؟ مناج -

درک.! یراگتساوخ مزا نیمرآ -

درک. لر تنک ار دوخ انآ

! موهوا -

. دنام صقان ناشیوگ و تفگ یظفاحادخ تهج نارگید ندش کیدزن اب

زابا هدش هیاس هاگن نآ دید یمن و درک یم یظفاحادخ همه اب بل هب دنخبل

درک. یم هاگن وا هب ترسح هکاب ار شرس الی

: تفگ ، دیواک یم ار نیمرآ هک وردحیلا تسشن یلدنص یور

؟ یتفگ یچ -وت

یم لد هداد،لد ار هلب رپ نامشچ و دنخبل اب دیوگب هک دیشک تلا جخ ایحم

دش. ،الل شرهاوخ و نیمرآ ندش کیدزن هکاب درک

: تفگ نیمرآ هب ور ود نآ زا رکشت زا دعب دشو دنلب انآ

! نیمرآ اقآ هقیقد -ود

: تفگ و دیخرچ ایحم تمس و

. هشاب اه نومهم هب تساوح -

. داتفا هار شرس تشپ نیمرآ هک تشادرب مدق و

واب درک ناشهاگن ، تشاد دید ود نآ یور هک ییاج ات سارت هشوگ زا درم نآ

. تفر هناخ تمس انآ،هب ندش وحم
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: تفگ نیمرآ هب وور داتسیا طایح رگید هشوگ یگف ابکال انآ

تباب مه نوتزا ، متسه ایحم زا امش یراگتساوخ نایرج رد نم نیمرآ -اقآ

! تسین شمسر نیا یلو منونمم نوتندوب یدج

! تسین شهار

دز: بل نارگن یهاگن اب هچاپ تسد نیمرآ

. مشچ ! مهجوتم -

درک. شزادنارب تقد اب انآ

و مشچ اب مخا ورپ یلومعم هی رهچ یاراد یلومعم ینزو اب دنلب دق یرسپ

... هایس شیر وهت وربا

: تفگ یخوش دزوهب یدنخبل

! تسین کدب شباختنا رکش ور ادخ -

: تفگ دزو یدنخبل انآ فرح مضه اب نیمرآ

؟ نیقفاوم هک نیا ینعی نیا -

هن؟ هک ارچ -

. تشاذگ اهنت ار داش نیمرآ دزو یکمشچ

. تخیر یم شیور رسو زا یگتسخ و تشاد درد رمک و اهاپ زگ زگ

یور اه یلدنص ندیچ لوغشم اطخ رسزااپ یلع و دمحم کمک هب نارماک

و طایح هب نداد ماظن و مظن ردحلا راد نس و لپت یاه ونز دندوب مه

. هناخ

یم یفیک رظان ار وا هیانک و زنط هب همه و دوب هتفر رد راک ریز زا مه انآ
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دند. ناوخ

. دندوب هتفرن ، دندوب هدمآ رود هار زا هک اه نامهم زا یضعب دشو بش

ینانز زا هدنام رطع و یشیارآ داوم و فات یوب ات درک زاب ار شقاتا هرجنپ

. دورب ، دندوب هدش هدامآ شقاتا رد هک

شا ییوتنام ور دعب ارو ششفک لوا و تسشن هرجنپ هب تشپ شتخت یور

. دروآ اررد

. دیشک شیاه یرتچ هب یتسد و درک یهاگن دوخ هب هنییآ زا

. شنتفر باوخ دشابهب فداصم ، تخت یور شنداتفا و داتفا تخت یور

شزاون و تکرح ردحلا شتروص یور یتسد هک نیا سح اب بش فصن

راو شزاون تکرح هجوتم و دیخرچ ولهپ دزوهب یدنخبل ، تسه شندرک

... دشن حبص ناذا یاه یکیدزن ات شیاهوم یور قشع راید زا یتسد

اراب بش و دشن نونج نبمزرس زا یدرم هناقشاع یاه هاگن ینیگنس هجوتم

درک. لیدبت حبص هب باوخ

دش. دنلب ، نییاپ زا هدمآ یادص رسو اب

دوب. هدش هتخیر مهب شیاه یرتچ و فپ شیاه مشچ

دش. جراخ شقاتا وزا تفگ ادص رسو همه نیا هب بل ریز یتنعل

. دندوب ندرک تبیغ و هیانک و شین ردحلا هناحبص هرفس رس شیاه همع

مامح لخاد زا هک دش یتشادهب سیورس دراو و داد همه هب باالیی دنلب سالم

. دینش ار دمحم ی هدبرع

! ایادخ یگدنز نیا هیترچ هچ -
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؟ دوب بآ ندش عطق تقو االن

اج نآ زا هدشن تلا وت دراو بآ یعطق ندیمهف هکاب نیا زا رکاش و دیدنخ انآ

شوگ و تفر رینپ و ابرم و هرک رپزا گنر زبس هرفس تمس دشوهب جراخ

داد. نانز یکنز خهلا یاه فرح هب

هب میقتسم و میقتسم ریغ هراشا عمج یاه فرح زا دصرد جنپ و داتفه

. تشاد یلع و شرآ زورید یاوعد هدرخ

: تفگ و تسشن وانآ دیهان رانک هرفس رس و دمآ ییاچ ینیس اب موناخ میرم

ور. اه فرح نیا ندینشن و نتفر انح و مرهاوخ هک رکش ور ادخ -

دز: غیج ابیرقت درگ تعاس هب هاگن دزواب یدنخبل انآ

دش! مرید یاو -

کالس. مرب مش هدامآ مرب نم

دش. دنلب و تشاک شردام هنوگ یور یا هسوب و

دش. شتخت هشوگ یدنبتسد هجوتم هک دیهج قاتا هب

. تشاد شرب دشو مخ

. تشاد ییانشآ یوب

. ترپسا و دوب مرچ

. تشاذگ شدمک یوشک لخاد دشاب اه نامهم ملا دیاش هک نیا نامگ هب

دش. جراخ هناخ وزا هدامآ عیرس و ودنت

هدکشزومآ زا هک تخادنا راتیگ متسیس هب یهاگن و هدش نیشام راوس
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دوب. هتفرگ تناما

هدک رنه یهار هدرک بترم ار شیاه یرتچ و تشاذگ ار شا یدود کنیع

دش.

ردح ییاه نامهم یرادُگ هَگ زونه و دوب هشذگ دمحم تشگزاب زا هتفه کی

... دندوب دمآ و تفر لا

. تشاد شتسود و تخانش یم شیاه یگناوید اراب ،انآ دمحم

هفوکش و خرهاش دروم رد ندز فرح ریز زا هک دوب انآ نارگن دوخ، لا یخیب

اه یکشاوی رد یتح داد نیم زورب دوخ زا یساسحا راتفر چیه ، تفر یم رد

. شدوخ یاه ییاهنت و

هک دوب هدرک روبجم ار ووا هدش دمحم ینارگن بجوم اه، ندوب یداع نیمه

. دراذگب نایرج رد ارابوا تاقافتا و دورب شسانش ناور تسود شیپ

وا زا شیب مکو هک یتخانش انآو یراتفر توافت ندینش اب یدهم شتسود

درک. قیوشت و ییامنهار وا تاساسحا نتخیگنارب ارهب دمحم ، تشاد

نداد اب کش نداد وزا درک زاربا انآ راتفر هنوگ نیا ارزا دوخ ینارگن و

وا زا دب یاه رناژی ندش هتخیر نوریب تهج انآ هب یراک نداد ماجنا ، یربخ

درک.

... تشاذگ نایم رد شردام اراب ارجام ، ینامز ره رتزا هتفشآ مه دمحم

و چیه و خرهاش و هفوکش دروم رد ابانآ دوب،اما تخس دمحم یارب دنچ ره

لثم انآ ،اما دناروشب ار انآ دیاش دزات یم فرح شتاساسحا ندش یمخز

هرفط یباسح و تسرد باوح نداد ایزا درک یم ضوع ار ثحب ای هشیمه
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درک. یم توعد یلا یخ یب هب مه ار ووا تفر یم

ودات ودات اهار دشوهلپ دنلب لبم یور زا انآ یروخ دوخ زا یبصع دمحم

دش. انآ قاتا دراو و دومیپ

: تفگ رشت واب تسب ار دوب شندناوخ لوغشم هک ار یباتک هدیسرت انآ

هتچ؟ -

هنییآ تمس واب درک شدنلب هتفرگ شیوزاب وزا تفر شتمس هب دمحم

داد. شله

! نیبب ور تدوخ -

هار! یکی نوا یدز وتدوخ یچ یارب

: تفگ و درک هاگن وا هب هنییآ زا یبصع انآ

! منکب ما یراک ماوخب هک مرادن شهب یا عالهق نم -

: دیرغ دشو تشم دمحم ناتسد

یگ! یم غورد گس لثم یراد -ِد

یرکف ساوسو طقف یرادن یا عالهق هگید ما وت ینم لثم ما !وت مچیه -

! یتفرگ

دز: داد لبق رتزا یبصع دمحم

توکس ارچ .وت متخادنا هار ور راوه و داد نیا مدوخ رطاخ هب نم ال صا -

؟ یدرک

؟ هدرک باختنا ور هفوکش ارچ هک هرادن بجعت یاج تارب ارچ

: تفگ و تشادرب ار شرس یوم هناش درسنوخ انآ



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

247

هب طقف نم ن! تساوخ یم ور هگید مه یگچب زا نوچ ! هلگشوخ نوچ -

! مدوب هتسب لد غورد

؟ یرادن شسود هگید ینعی -

: تفگ یدرسنوخ اب یداع یلیخ انآ

-هن!

: دیرغ و درک ترپ تخت یور ار دوخ دمحم

! وگغورد ... وگغورد -

: تفگ و تخادنا نیمز یور ار هناش دشو یبصع یمک انآ

! مندز غورد هکاب ما هدز غورد زا هک مهب دنبن غورد -

ار شیاه تسد و تفر شتمس دشوهب دنلب انآ شنکاو زا لا حشوخ دمحم

: تفگ و تفرگ

و شنکاو زا سرتن و شاب تدوخ ! نکن یروخ دوخ ، یمهم نم یارب -وت

! مدرم فرح

هدش! گنت تاه یگنووید یارب ملد

. تفگن یزیچ و تفر ورف دوخ یداع دلج رد زاب انآ

دش. جراخ قاتا وزا تشاک وا هنوگ یور یا هسوب دمحم

دوب. عیلا هتفه دنچ زا دعب شنکاو و رگنلت نیمه

... تفگ وا ارهب انآ زیر شنکاو نیا و تفرگ سامت یدهم اب
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دوب. هناخ هار رد ناج یب یاه مدق اب یناوارف یگتسخ اب

دوب. هدش شوماخ شا یشوگ

. داتفا شبارخ نیشام هار، همین قیفر دای هب

ندیشوج ردحلا هکرس و ریس لثم شردام ناج و هکاالنلد تسناد یم

. تسه

ن فوخ و سرت زا دوب مه ورگا دوبن مه یسکات رگید هک دوب هدرک رید ردقنآ

. دوشب شراوس تسناوت یم

دیشخب تعرس هدیسرت رو روونآ نیا رد درگلو یاه گس سراپ یادص اب

. شیاه ماگ هب

یم اه یروتوم و تسب نب یاه هچوک زا دوب،اما ناش هچوک نابایخ لخاد

. دیسرت

هجوتم . دیشک یا هدوسآ سفن دیسر هک ناشدوخ هچوک یدورو کیدزن

دش. ییوگ و تفگ زیر یادص

دیآ. یم ادص ناش یی ور هب ور هیاسمه هناخ زا هک درک نامگ

دش. رت حضاو ادص هک تفر ناش هناخ تمس هب مارآ یاه مدق اب

دوب. شیور هب ور هنحص توهبم

تساوخ یم و هداتسیا شیاهاپ کون یور هفوکش و دوب وا هب خرهاش تشپ

. دسوبب ار خرهاش یاه بل هک

نآ هناخ یولج دش یم ثعاب هک انآ هدش یشک بقع هناخ رد یولج مه نآ
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! دوشن هدید نابایخ اهزا

دوب. وانآ خرهاش یکشاوی هاگ رارق هک ییاج رد تسرد

ششود رس زا انآ فیک نداتفا هک دوب رگید مهب ندیسر ردحلا ناشیاه بل

. دروآ دوخ اهارهب نآ یود ره

ینیه هدش سول هفوکش و درک هاگن شرس تشپ هب ینارگن اب خرهاش

. تخادنا شلغب ارهب دوخ هدیشک

: دیپوت ، هدناسر اه نآ ارهب دوخ دزو گنچ نیمز ارزا شفیک یبصع انآ

؟ نیرب شیپ ن یاوخ یم اجک ات بخ -

؟ دیدید یتمحازم نم زا خرهاش اقآ

یشد؟ یم زبس مولج هار هب هار هک یدید یدیدهت نم زا هفوکش

راک نیا امزا هنوخ یولج هک ییاج هنات هرادن یطبر نم هب منوتاهراک نیا

! هیزیچ بوخ ایح مکی دینکب اه

: تفگ و درک خرهاش هناخ راوید هب یا هراشا یبصع نحل اب هفوکش

دیدرک یشک بقع امش نوچ و شتسه ناج خرهاش یارب راوید نیا مزیزع -

هدش! ادیپ اج یمک

؟ تساجک نومراک بیع

ردحیلا همیسارس دمحم هک تفر رد تمس وهب دیناکت فسات اراب شرس انآ

: دیرغ یبصع انآ ندید درک،اب زاب ردار دیشوپ یم ار شتک هک

؟ رتخد یدوب اجک ادخ... -یا

. تخادنا هفوکش و واکجنک خرهاش هب یهاگن یلا وس و



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

250

ار تاقافتا همه رد نتسب زا دعب دشو طایح دراو ود نآ هب هجوت نودب انآ

. تفگ

هشاب انآ یترپ ساوح و یلا یخ یب مجح همه نیا زا روخلد و یبصع دمحم

. تفر هناخ تمس وهب هتفگ یا

دوب. هدش ییاوه و هدید ار هفوکش

اراب شتاساسحا و تاناجیه انآو لثم هن اما درک یم لر تنک ار شدوخ

دوب،خیلا شتسد مد هک هچنآ وره وراک ندناوخ باتک و اوعد و شزرو

هک تسناد یم و تخانش یم ار انآ ،اما قافتا نیا زا دوب یضار و درک یم

یا هنیک میخدب هدوت و دزادنایب رود تاقافتا مامت اراب خرهاش دهاوخ یمن

ار وا دوب نکمم درک، زابنیم رس رت دوز رگا هک داد یم شرورپ شلد اررد

. دعلبب

: تفگ و تسشن اه هلپ یور یروخ دوخ دنب زا شرهاوخ ییاهر یارب

! نیشب هقیقد -ود

! نامام -اما

! نیشب متفگ -

ییوهی و تاتسود زا یکی دلوت نشج یتفر هک متفگ شهب تندموا رید اب

! هباوخ ... یداد ربخ نم وهب هدوب

. تسشن ناویا موس هلپ یور تسشن شرانک و هتخادنا یا هناش انآ

؟ ترما -

دش. لیامتم شتمس هب یمک دمحم

ن؟ درک یم راک یچ رد یولج ودات نوا -
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: تفگ بل ریز ود نآ هقشاعم هنحص یروآدای اب انآ

! یزاب قشع -

: تفگ دزو انآ ندش کیرحت زا یدنخبل

بخ؟ -

دز: بل یصرح انآ

! نسوبب ومه ن تساوخ یم ! تلا مج هب بخ -

داد: همادا یدوهشم تینابصع واب

! هیداع دنرهوش و نز بخ -

دش. دنلب شیاه هدینش زا تحاران دمحم

: تفگ بل ریز

و تدای هب یه هک ینک یم نیا هب روبجم ونم تتوکس هکاب انآ تهب تنعل -

! نوشمرایب مدای

یادص و دناسر قاتا تشپ ارهب دوخ همیسارس دشو دنلب هرفس رس زا

. دینش رت حضاو ار شرهاوخ یاه ونهلا راوید ردو هب ایشا شبوک

: تفگ یدنلب اما هدش لر تنک نحل واب دیشک یقیمع سفن

انآ! نک زاب ور -رد

! مرسپ هدش یچ -

و دوب هداتسیا اه هلپ نییاپ هک دناشن شردام نارگن هرهچ اررد شهاگن
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دز. یم سفن سفن

. منود -نیم

دنابسچب مهب ار شناکلپ هک دش ثعاب قاتا لخاد شارخ شوگ یاهادص زاب

: دنزب داد یراد شخ یادص واب

. شمنکش یم هنرگو ، یتنعل نک زاب ور رد مگ یم -ِد

. دروخاج رد، تشپ هب ییایشا دروخرب سح اب

. راذب ماهنت ورب؛ ، منزب فرح یسک اب ماوخ -نیم

کی واب تفر رت بقع و دیشک شا یناوختسا تروص هب یتسد کالهف

دش. زاب ورد دنابوک رد ارهب دوخ فتک یناهگان تکرح

: ندیلا هتفر یور و گنر اب دید ار شردارب ات انآ

. دمحم نوریب ورب -

تردقرپ هجنپ نایم شلد هدش، رمد بابسا و ایشا همه نآ نیب انآ ندید اب

. قاتا زاب هرجنپ هب دش هدیشک شراد بآ هاگن و هدرشف مغ

. شاب مورآ ، مرادن تیراک ... هشاب ... هشاب -

و دناسر وا ارهب دوخ دش، عورش هک انآ کشخ و یپ رد یپ یاه هفرس

دز: داد و تسشن شرانک

. رایب بآ نامام -

زاب قاتا هب ییارذگ هاگن زا دعب رد، یولج هب دوب هدیسر هزات هک موناخ میرم

. تفر نییاپ اه هلپ زا
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یاهوم و دوب هدش یمخز شتسد هک تخادنا انآ هب ینابرهم هاگن دمحم

. شسیخ تروص هب دندوب هدیبسچ شناشیرپ

ندش زاب بجوم هک دوب ناشرد یولج بشید قافتا نامه کش نآ سپ

دوب. ناشندش زیررس انآو هودنا مغو هچیرد

داد. ژ اسام ار انآ تشپ

نیب زا کشخ یاه هفرس نیا اب هرذ هرذ شناج مامت هک درک یم سح انآ اما

دور. یم

ات دریگب ار ناویل و دوش دنلب تساوخ ات دمحم دشو قاتا دراو موناخ میرم

: تفگ نانز سفن و درک یتسد شیپ ، دوشن قاتا دراو وا

. شابن نارگن ردام، هماپ ییاپمد -

زا یذغاک لا متسد یا هقرو بآ، ندناروخ زا دعب و تسشن شرتخد رانک

نتفگ خآ راب ره واب درشف شرتخد تسد یور و دیشک نوریب هبعج

... تفر شناج ، شکرتخد

هدند کی دغو ردقنیا ارچ . ینک یم یروط نیا ارچ ، رتخد هنک تتنعل ادخ -

یا!

ح ویب داد تخت هبل ارهب شا هیکت و دروخ رُس درک، یم زگ زگ شرس مامت

دز: بل لا

! هنیب یمن ونم نوا ارچ ارچ... ... مدنوم طقف نم نم! -

یدرمان هرابود و هرابود یلو تفرگ ومرمع و داد دیما مهب هک نیا اب ارچ

درک!

: تفگ لد رد انآ یاه فرح زا هکش و یبصع دمحم
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دش؟ یچ درکم، یم رکف یچ -

هنک؟ یم ربق شبن هراد ، شنهذ زا خرهاش لماک نتخادنا ضوع

. دندیرپ نوریب هب شناهد بآ تارذ هک دز یا هدبرع یبصع

اه فرح و اهدیما نوا ، اهزور نوا ، یتنعل خرهاش نوا ، هطبار نوا -

! یمهف یمن ارچ نا. هدرم نوشمه

شردام ناوت ومک کورچ تسد ارزاالی شتسد و دیهج نآ کی هب انآ

دز: داد و درک شتشم و دیشک نوریب

نم یارب نوا . دوبن وگ غورد نوا نوا؛ و نم هطبار زا ینود یم یچ -وت

دوب.

: دیشک هرعن و درک فپ یتحاران و تریغ تدش زا شندرگ گر

هنک، یم جاودزا هفوکش واب هنوخ رضحم هر یم هگید زور ود ات نوا -

!؟ هشاب دازآ یراذ ارچنیم ! یهاوخدوخ ردق نیا ارچ . مهفب

هنک! ناروف شهب تبسن تقشع هرابود هک نیا هن نوریب شزیرب متفگ نم

طایح هب ندرک هاگن نیح و تفر هرجنپ تمس دشوهب دنلب موناخ میرم

: دیپوت کیرات

. دیشاب مورآ ، نباوخ مدرم هبش؛ فصن ! هنوتربخ هچ -

کشخ یانآ یاهوزاب و داتسرف نوریب ار شسفن دمحم هک تسب ار هرجنپ و

داد. شناکت و تفرگ مکحم ار هدش

هب هرب راذب ... شاب یوق ، شابن خلت ایب، تدوخ ،هب یتنعل ایب تدوخ -هب
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. کرد

ارهب دوخ و دناسر شردارب گرزب و الین ضع هناشرس ارهب شرس انآ

. دناشک شبآ ورپ هتفرگ ِماشم ارهب شرطع یوب و تخادنا ششوغآ

یب یضوع ...کی قشاع ، مقشاع طقف نم... ، متسین هاوخ دوخ... نم -

. هنوزچ یم ور... نم ... طقف ...هک... تریغ

یاه هرانک زا شا ینوخ هدش تشم ناتسد و داتفا مه یور شیاه مشچ و

دش. نازیوآ دمحم یولهپ

راب دنچ و دیشک ششوغآ ارهب انآ دوز دمحم هک دیشک یغیج موناخ میرم

وا شندادن باوج اب اما دز شتروص رسو هب کچوک یاه یلیس و شیادص

دش. دنلب و درشف شناوزاب نایم رد رت تفس ار

. مرایب ییاپمد نک ربص سا، هشیش رپ قاتا ، دمحم -

رون اه، هشیش هدرخ هک شیاپ ریز یلگ لگ شرف هب ارذگ روط هب یا هظحل

وزا تخادنا یهاگن ، دندیشخرد یم و هدیدزد ار یزنرب هخاش هس رتسول

ریز ،هک دیواک ار شردام راد شخ ریوصت ، قاتا هتسکش همین و فصن هنیآ

: تفگ یم نابز

ما. هچب ... ارهز همطاف ،ای مشاه ینب رمق -ای

وایب. ترس ور زادنب رداچ مامش . تسین یزیچ ، داوخ یمن -

هقیقد دنچ زا دعب و تشادرب ار نیشام چییوس و دیهج نوریب قاتا زا

. دیسر ناتسرامیب ،هب یروآ ماسرس تعرس اب یگدننار

مامت انآ مُرِس هک دندوب رظتنم و هتسشن راظتنا یاه یلدنص یور ود ره

دوش.
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: تفگ هیرگ اب شردام

رهش! نیا زا میرب -

دشو زیخ مین هدمآ شوهب هزات یانآ هک درک هاگن وا هب بجعت اب دمحم

: تفگ

؟ ینتفر هچ -

هب تشگرب هار ورد هدرک نامیشپ فرح نآ ارزا شردام یتخبدب رازه اب

. دندوب هناخ

رظن هب نارگن و هداد هیکت راوید هب هک دندید ار خرهاش هدیسر هچوک یولج

دمآ. یم

درب. هچوک لخاد ارهب نیشام مشخ اب دمحم

هناخ،رپزا زا نوریب رد بش تقو نیا مه نآ خرهاش ندید زا انآ دوجو

دش. دب سح

رد یولج خرهاش یا هقیقد دنچ رارق رطاخ هب هک داتفا ینارود نآ دای هب

هدش هک مه هقیقد دنچ یارب هچوک یتولخ زا سپ ات داد یم کیشک ناش هناخ

. دنیبب ار وا

دز. گنچ ار شدوجو لک تداسح

: زیرندیلا رپ یبلق اب

هنز. یم هل هل هفوکش یارب االنمه امتح -

داد. وانیم ارهب تسرد ندیشیدنا هزاجا شقشاع بلق

شیاه تسد تفس و دیشک ینیه دمحم طسوت شندش هدیشک شوغآ ابهب

درک. هقلح شندرگ رود ار
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نآ هب هچوک یدورو یولج هک دید ار خرهاش دش، هدروآ نوریب هک نیشام زا

. تسا هدز لز اه

. تخادنا ریز ار شرس هتفرگ رگ

دش. طایح دراو ودنت یبصع دمحم درک زاب ردار موناخ میرم ات

دوب؛ هدش شا یکدوک تارطاخ ریگرد وانآ هتشذگ بش یاه هفصن زا تعاس

... هفوکش و دوخ هناگچب یاوعد زا هرطاخ کی ریگرد

نم! شِدِب -

اب دولآ مخا و سخت و تفرگ هفوکش تسد ارزا شا ییوم لت تینابصع اب

دز. لز وا هب لپت یاه پل

؟ شیتسکش ارچ -

شیامن ارهب شا هداتفا نایم رد کی یاه نادند و درک زاب ار شناهد هفوکش

: تفگ هدنخ واب تشاذگ

. مدرک بوخ ، مدرک بوخ ، مدرک بوخ -

. تفر هچوک هشوگ هب نانک یِل ویِل دروآ اررد شنابز و

. تفر شتمس وهب تفوک نیمز ارهب شیاپ کی یبصع انآ

نیمز وهب داد تسد ارزا شلداعت هفوکش ، دریگب تشپ ارزا وا تساوخ ات

غاد رهظ کی رد تولخ ی هچوک رد شا هیرگ یادص دحاو نآ ورد دروخ

. دیچیپ یناتسبات

نیمز ارهب شتسد لخاد گنر یا هرقن ،لت هفوکش هیرگ زا تحاران انآ

. تسشن وناز ود یور رَش، هفوکش لباقم و تخادنا
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هدیلا م شتروص یور شا ینیب و کشا تارطق هارمه شناهد بآ هک هفوکش

داد. له ار دشوانآ دنلب یبصع دوب، هدش

. دیچیپ هچوک لخاد رد مه وا هیرگ یادص و دروخ نیمز هب انآ

: تفگ هیرگ اب هفوکش

ید! یم له ونم -

: تفگ و دیناکت ار شیاه سابل دشو دنلب انآ

! مدرکن نم -هن

؟ هربخ هچ ارتخد -

هب پوت مه ار دمحم هک دیخرچ شتمس هب خرهاش یادص ندینش اب انآ

دید. تسد

و تفرگ هراشا ار انآ شتسد واب تفر ناش تمس هب غیج و هیرگ اب هفوکش

: تفگ

دز! ونم نوا -

هب یوق و نابرهم تساوخ یم درک، کاپ ار شیاه مشچ شیاه نیتسآ اب انآ

: تفگ ینابرهم اب دمحم . دیایب رظن

هنک! ورنیم یراک نیچمه -انآ

. تخود مشچ خرهاش هب یکشا تشرد نامشچ اب هفوکش

: تفگ درک، یم هاگن انآ هتسکش ییوم لت هب هک ردحیلا یندرم الرغ خرهاش

! شینزب دیابن ؛ تسا هچب هفوکش -

! شینزب دیابن ؛ تسا هچب هفوکش -
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! شینزب دیابن ؛ تسا هچب هفوکش -

دش. باترپ حلا هب شنهذ رد خرهاش فرح کاو ابپژ

دوب شبلق رد هدنام دولآرهز رجنخ لثم مه زونه فرح ،نآ دیناکت ار شرس

داد... نیم تسد ارزا شا یگزات و

هناخ هب شندنادرگرب و شا همع هداوناخ زا ایحم نتفرگ لیوحت زا دعب

دش. هدکرنه یهار ناشدوخ

هک دوب هتساوخ شنادرگاش وزا هتشاذگ کالس نوریب اهارهب راتیگ یمامت

تسد یقیسوم تلآ ردکالس دوجوم هاگتسد ومَدو تاناکما نیرت مک اب

. دنزاسب یزاس

دوب. هدش ندز فرح مرگ یلگ کالساب نوریب زین دوخ

: تفگ و داد هدش یراک یشاک هفصن ات راوید ارهب شا هیکت یلگ

بخ؟ -

: تفگ و دناراخ شتشگنا کون اراب شندرگ تشپ هعنقم ریز زا انآ

! نوریب مدموا مدوخ زاالک هگید یچیه -

هک! یمهف یم ، نوریب مدموا یدایز

: تفگ هدنخ اب یلگ

سوسفا ادعب راذن گنجب شرطاخ هب مزاب ! شلا بند ورب یراد شسود رگا -

! یروخب

دعب یتفرگن ما یباوج رگا یتح هک گنجب تدوخ رطاخ هن،هب نوا رطاخ هب
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! هشابن ییارچ و نوچ و یشابن تدوخ هدنمرش اه

: تفگ مارآ دشو کیدزن وا هب یمدق انآکالهف

هراد ور هگید رفن کی یگدنز هنوخ هراد، مشچ راد نز درم هب هک نگب رگا -

یچ! هنک یم بارخ

دش. هریخ نوریب هب ورهار هرجنپ دشوزا هنیس هب تسد یلگ

! هرادن یمومت مدرم فرح -

و یراد شرواب هک یزیچ نوا رطاخ هب هک نیا ینک یم وت هک ما یراک تیاهن

! یگنج یم هتسرد ینود یم

. تفرگ شیاه تسد اررد انآ ناتسد و دیخرچ شتمس هب

؟ هبیع هگم نیا -و

تنطیش یمک شیاه یرتچ هک تخادنا هنباال هناشن ارهب شرس زیر انآ

. دندیهج نوریب هعنقم ریز وزا هدرک

: تفگ و درشف ار انآ تسد یلگ

! نداد بآ یلگ تسد هچ تادرگاش مینیبب میرب -

. دندرک هاگن هبکالس هدز تریح ود ،ره دندش کالسهک دراو

. دندوب هتخاس یا هلیسو فیک و شفک ، هتخت ، یلدنص اب یا هنوگ هب همه

: تفگ دوب، هداتسیا یا هشوگ خیلا تسد هک کرسپ کی ندید اب انآ

وک؟ وت یارب سپ -

درک. شناهد اهو تسد اب گنهآ ندز هب عورش کرسپ
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یرکف تردق و دادعتسا اب بسانم ناشمادک ره یارب و داد رس یا هدنخ انآ

تسرد یزاس دوجوم تاناکما نیرتمک زا دوب هتفگ هک نیا هب هجوت واب ناش

داد. هرمن دننک،

هدافتسا ار هرامش نامه زاب ناهام هک درک یم اعد درک، تسد تسد یمک

دنک.

باوج رظتنم برطضم و داتسرف نوریب ار شسفن درک، سمل هک ار همکد

دش. ناهام نداد

تهج شندرک یضار و ناهام اب ندز فرح راب دنچ زا دعب هک یسردآ هار رد

دوب. ، هدوب خرهاش اب تاق مال رارق کی نتشاذگ

یرپس ارابوا یا هناقشاع ِتعاس دنچ و هتفر خرهاش ،بقالاب ناکم نآ هب

دوب. شدوخ داهنشیپ ناکم نیا رد رارق و هدرک

. دوبن دلب ار سردآ اما

دز. شا یلبق یانآ هب یدنخزوپ

: تفگ بل ریز

... مدوب هداس هچ -

نیا رد ناهام یاه تینابصع و یتسوپ ریز یاهرخسمت اهو فرح یمامت

دوب. هدش شناج و حور ناهوس هزور دنچ

شرورغ ی هراب دنچ تسکش اب فداصم راک نیا هک تسناد یم مه شدوخ

دوب. مرگ یسناش شوخ همین هکس؛ رگید ی همین هب شلد ،اما تسه

. تسشن شیاه شوگ رد هرابود ناهام دولآزجع یادص
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! نکن هدرول هلو نیا رتزا شیب ور تدوخ هراد، تسود ور هفوکش نوا -

دوب. هداد ناهام هک درک یسردآ لوغشم ار دوخ تقد و دیناکت ار شرس

یهار اوه ویب هدادن ربخ یسک رهش،هب رتزا نوریب یمک نامتخاس کی

. تشادن نهذ رد ساوح و شوه و لد رد ولد دوب هدش

و ناهام یاه هتفگ اهو فرح یروآدای و هدش سرتسا شدوجو مامت

و کزان دوجو نامهم ار یگتفشآ سنج زا یبیجع طولخم ، خرهاش یاهراک

دوب. هدرک شفیطل

نامتخاس ددع دنچ ، داتفا یکاخ هداج هب نیشام هک هقیقد دنچ زا دعب

دید. ار نوغاد و برد و همین و فصن و هکورتم

. دنارذگ رظن زا یکی یکی و درک زیر ار شیاه مشچ

نیشام ندید نینچمه و دوب هدش هداد سردآ وزج هک یا هتشون ندید اب

گنر دنچ ره تروص هب ندرک هاگن زا دعب و درک کراپ ار نیشام ، ناهام

دش. هدایپ شیابیز اما هدیرپ

زا هک دش ینامتخاس نآ یهار و درک نازیم شا هناش یور ار شفیک دنب

دوب. هدش رت نوغاد دوخ شیپ سلا دنچ تیعضو

درک یم راتفر طاتحم دیاب ؛ دوشگ یمارآ ارهب هدز گنز یزلف کچوک برد

. دوبن رادربخ انآ ندمآ زا خرهاش نوچ

دز. یدنخبل دیسر هک یکاخ هلپ هار یولج هب

هب ناشیاه بل ندش لفق و خرهاش لغب رد نداتفا و شیاپ ندروخ چیپ دای

. داتفا رگید مه رد ناشیاه هاگن ندش مگ زا دعب مه

هک دید شرس تشپ ارزا خرهاش هک دومیپ یم مارآ مارآ ، یکی یکی اهار هلپ
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دن. درک یم هاگن نوریب هب هرجنپ زا ناهام اب

: تفگ دزو ناهام هناش هب تشپ ارزا شتسد خرهاش

! تسانشآ مارب یلیخ ، یزاب قشع هساو هد یم نوج اج نیا -

: تفگ دزو یدنخبل ناهام

وت... -زاب

. دیمهف ار یصخش روضح ینیگنس نوچ دروخ ار شفرح

خرهاش هب یئزج یگدامآ اتوا هداتسیا نوتس تشپ هک دید ار وانآ تشگرب

. دورب و دهدب

: تفگ وا هب وور دمآ دوخ هب دنک بلج ار خرهاش هجوت هک نیا نودب

! مایب و مرایب ور لیاسو نیشام زا مرب دش؛ ما هنسرگ نم شاداد -

هدش رود مدق دنچ ناهام هک داد ناکت هشاب یانعم ارهب شرس خرهاش

: تفگ انآ هب هریخ و داتسیا

! هدوب ریخ متین -

دش. ریزارس اه هلپ وزا تشاذگ اهنت ار بجعتم خرهاش و

. تشاذگ شبلق یور ار شتسد انآ

. دنکب ناهج ود یاوسر ار وا شیادص دیسرت یم

واب دنامب اج نامه ناهام ندمآ ات تساوخ دش؛ نامیشپ یا هظحل یارب

دوش. رود اج نیا زا شکمک

دز: بیهن دوخ هب اما
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! سرتن ... سرتن -

زا دوب رپ هک قیمع سفن دنچ اراب شا هدش شک ورف و هتفر او تراسج و

درک. عمج کاخ، و درگ

یغیج هدیسرت هدش، وا هنیس هب هنیس ،اما دورب خرهاش تمس هب هک دیخرچ

. دندرک شکاو وپژ دندش شیادص دزد اه راوید هک دیشک

تشگنا و تشاذگ شناهد یور ار شتسد هدنابسچ نوتس ارهب وا خرهاش

. دوشب مارآ اتانآ تفگ یسیه و هتشاذگ شا ینیب یور ار شا هراشا

هب دش یم نییاپ باال یدنت هب هک یا هنیس هسفق و هدیسرت ینامشچ اب انآ

دش. هریخ خرهاش یومخا هرهچ

شناهد یور ارزا شتسد و دوب هداتسیا وا زا یمک هلصاف اب خرهاش

درک. یم شا هراظن هتسشن نوخ هب نامشچ و هدش لفق یکف اب هتشادنرب

هک دوب هتشاذگ یا هنوگ هب انآ یتشوگ یاه بل یور ار شتسد تشگنا راهچ

. دوشن هتفرگ شا سفنت هار

لد شیارب شا هدیسرت وحاالت درک یم سح یبوخ ارهب انآ یاه بل یمرن

دمآ. یم نیشن

. تشاد یم هگن و هدرک دمجنم حتلا نیمه اررد وانآ دوخ تشاد ناکما

دش. هریخ انآ هب یلا وس دزو سپ ار دمآ یم هک یدنخبل

دش. زاب شیارب یکی یکی اهارجام اهو قافتا روک هرگ

دوب. انآ ندید فده سپ

: دیپوت صرح اب

؟ موناخ انآ دیراد راک یچ اج نیا -
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هک درک هجوتم ار ووا داد رس نییاپ هب خرهاش هاگن ارزا شنازرل هاگن انآ

. درادرب ار شتسد

شیاهوناز یور ار شیاه تسد دشو مخ انآ هک تشادرب ار شتسد خرهاش

: تفگ یزان یادص اب هدیرب هدیرب یاه سفن نایم هدیسرت هتشاذگ

! فوا رکش... ور ادخ -

و خرهاش هنوگ هاش وخر هنادرم تبیه ندید اب زاب هک درک فاص ار شتماق

. دروآ بل هب یکحضم دنخبل و دیبسچ نوتس هب زاب شیاه هرغ مشچ

خرهاش هک دز لز وا هب هدش والل درک هنخر شناج رد هرابود سرتسا

ندرگ تشپ هب ارکالهف شتسد و تفر تسار و پچ هب مدق دنچ یبصع

: دیرغ و دیشک شتفلک

؟ مونش یم ، ناهام تسد زا ناما -

هاگن هتشادرب کاچ و رومن منو یاهراوید وهب دیبسچ رت تفس ار شفیک انآ

درک.

هدیشک رپ شنهذ زا تاملک ندز،زاب فرح یارب نیرمت همه نآ دوجو اب

. دندوب

. دیوگب هچ و دنک عورش اجک زا تسناد نیم

دوب. هدرب دای ارزا شیاه فرح همه

. تفر هشیش نودب هرجنپ تمس هب خرهاش

درک. بلج ار انآ هجوت شیاه مدق ریز نامیس و چگ هدرخ چرق چرق یادص

. دیایب دوخ هب اتانآ درک یم ربص دیاب ، تخود مشچ نوریب هرظنم هب
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: تفگ و دیشک قیمع سفن دنچ انآ هقیقد ود زا دعب

اج! نیا هتدای -

زور! نوا

! قافتا نوا

: تفگ یدنلب یادص وکالهفاب دیخرچ شتمس هب خرهاش

طقف و طقف نم یگدنز !وت هگید هدب ،او تسین مدای یچیه نم -هن...هن...

! مهفب یا، هگید سک وهن شتسه هفوکش

! راذب مارتحا

: وندیلا دیبسچ نوتس هب زاب خرهاش داد زا هدیسرت انآ

یچ! تبلق -وت

و دناسر وا ارهب دوخ ،کالهف تسشن خرهاش بلق رد شرآ نیگمهس ریت راگنا

: دیرغ

! یشک یمن تلا جخ -وت

؟ ینزب مهب ور تتسود یگدنز یاوخ یم

ود یبصع خرهاش یاه ندرک هفوکش هفوکش و دروخرب زرط زا تحاران انآ

: دیرغ و تشادرب زیخ شتمس هب مدق

اهدعب متساوخ منک، ناحتما ور مسناش راب نیرخآ یارب مدموا طقف نم -

! مشابن مدوخ نویدم

: دیرغ انآ تروص یکیدزن رد هدش لفق یکف اب خرهاش

! هشاب -
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! مونش یم وگب

: تفگ هنامولظم و درک رت کیدزن وا ارهب دوخ انآ

؟ یدرگرب هش یم -

؟ میشب مه وملا یدرگرب هابتشا نیا زا هش یم

حتلا یا هظحل ندش مرن شراثآ هک درک انآ راثن یزارد نابز لد رد خرهاش

دوب. شهاگن

دش، شهاگن شزغل هجوتم انآ هک نیمه

: تفگ هناراودیما شلد رد

هدش! گنت تارب ملد هک هرآ وگب هرآ... وگب -

: تفگ عطاق و یبصع و دمآ دوخ هب دوب هدش هریخ وا هب تکاس هک خرهاش

-هن!

انآ هدروخ اج تروص درک، سح ار انآ بلق نتسکش یادص هظحل ورد

ناشن ار جورخ هار شتسد اب دمآ،اما درد هب زین دوخ بلق درک، شا هناوید

: دیرغ لبق رتزا یبصع و داد

! هگید دیتفرگ ور نوتلا وس باوج ! دییامرفب -

. دنام روط نامه هداتفا نییاپ هب یرس اب هدش کشخ انآ

: دیپوت بل ریز خرهاش

مرب! هک هرتهب مدرواین مدوخ وتو رس بالیی کی -ات

: تفگ هیرگ اب هلپ،انآ هار یدورو هب هدیسر
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! هرادن ناکما -

هن...

! هرادن ناکما نیا

هکش و تحاران دش،حاالت شا هریخ یلا وس و دیخرچ شتمس هب خرهاش

درک. یم شا یناور انآ،

دز: غیج یبصع انآ

! یشاب هدرک قرف همه نیا هک هرادن ناکما -

! یتشاد متسود ی، تساوخ یم ونم وت

لد دزورد یدنخزوپ ، هتفر ورف دوخ نشخ و تفس دلج رد زاب خرهاش

: تفگ

! رخآ ی هبرض ندز یارب زااالن رتهب ینامز هچ -

مشچ ، دبوکب مه اررد ششور و ،هار ییاهزیچ هک نآ زا لبق و دیشک یسفن

: تفگ و تسب ار شیاه

؛وت متسه و مدوب ینیب یم هک ینیمه نم ، هدوبن راک رد یرییغت لصا -رد

! ینیب یم و یدوب هدید یا هگید هروج کی ور نم

هزاجا و درشف رت شیب ار شتسد رد هدش چالهدن هاتوک هایس وتنام هبل انآ

. دنکشب و دنک طوقس شیاپ ریز نیمز هب شتسار مشچ زا یدیراورم هک داد

زا هک یتخانش اب اما تفر نییاپ یا ،هلپ دیخرچ انآ توکس ندید اب خرهاش

: تفگ و تشگرب تشاد انآ

؟ نیا زا رتهب یتیعقوم هچ -
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! هگید مینکب او ور نوماگنس

: تفگ بل ریز انآ

! تافرح هراد ترفن یوب ردقچ -

دشو هنیس هب تسد درک. سح ار شا یکنخ و داد مل راوید هب خرهاش

داد: همادا

یرب وزاحلا ینک شغ هک نیشب منک! فیرعت یناتساد تارب ماوخ یم -

هاگن ما یسک یور هب مداد لوق هفوکش هب نم هنک تلغب هک تسین یسک

! منکن

داد. هیکت نآ وهب تفر خرهاش یور هب ور راوید تمس هب ریز هب رس انآ

راتفرگ انآ یابیز هاگن ماد اترد دناشک نوریب هب هرجنپ ارزا شهاگن خرهاش

: تفگ هناسنجدب و تسب ار شلد یاه ،رد دوشن

! دنوم ترهاوخ یاپ سلا دنچ مردارب هتدای -

نوا مدوب هچب هک هتسرد ، میدیشک یدروخ باصعا و اوعد و گنج سلا دنچ

، مدید یم ممشچ هب ور مردارب یدوبان ، مدیمهف یم ور زیچ همه یلو عقاوم

یروخ بورشم ات ریگب انِز هنک،زا شومارف ور ترهاوخ هک دروخ یهوگ ره

! هگید یرامرهز و تفوک رازه ات

دش. داتعم مشرخآ

نامشچ اررد داد یم ترفن و یروخلد گنر بیجع حاال هک ار شهاگن

. تخود انآ سیخ و بجعتم

. دشن ! شمنودنخب مداد لوق مدوخ -هب

. دشن ، مدرک یراک ره
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ماقتنا ، مریگب شثعاب و یناب زا ور شزور و حلا ماقتنا مداد لوق شهب

! مریگب ور مردام یاه هیرگ

دز: داد رت یبصع

دوب! وت نتسکش مماقتنا -

! یمهف یم

! یدرک مرواب هک یدوب قمحا وت

! رتهب یشب ما هتسباو رت شیب هچ ره متفگ منم

دش... یم فرطرب یدودح ات میسنج یاهزاین

: تفگ ، دونشن انآ هک یروط بل ریز و

. یداد رییغت منم ! یتشاد قرف وت -اما

. دوبن ندش یتاساسحا یاج دز،االن یدنخزوپ

و زجع اب انآ هک دیوگب ار شفرح همادا تساوخ رت شیب درد رتواب یبصع

: تفگ یرورابان

؟ هتدای زیچ همه -وت

. تفگ وا هب یگنخ لد دز.رد یدنخزوپ خرهاش

یچ! سپ -

! هبرض تشپ هبرض هراد، همادا زونه تداوناخ وتو زا نم ماقتنا یارجام

دز: بل مومغم انآ

؟ طسو نیا هدوب یچ نم هانگ -
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شگنر یمرک ناتک راولش ییولج یاه بیج لخاد ار شیاه تسد خرهاش

: تفگ یخلا ویب درک

! ندوب دیهانآ رهاوخ -

... نوا نوخ مه

هب یلیس هیناث مدص ضرع ورد شتمس درک دنت اپ انآ هک دروخ ار شفرح

دز: داد دزو شتروص

! یتسپ یلیخ -

ار دوب هدروخ هک یکچ برض تدش زا شا هدش هدنادرگرب تروص خرهاش

دن. درک یم دادیب شیاه مشچ رد شتآ یاه هلعش ، دناخرچ انآ تمس هب

دش. هریخ انآ هب مشخ اب

. دیزرل یم تینابصع وزا درک یم شهاگن ربورب انآ

راوید وهب دناخرچ ار وا تفرگ شرمک انآ،زا شاخرپ زا یبصع خرهاش

یخآ راوید اب شرمک دیدش دروخرب تلع وهب دیشک یغیج انآ هک شتدنابوک

. تفگ

وا هب اورپ یب ار دوخ هک دوب خرهاش نیگنس نزو لمحت رت تخس همه زا

دوب. هدنابسچ

و هریخ هاگن و دروآ ارباال شرس دوب، هدمآ دوجو هب شیارب ینیگنس وج

درک. راکش ار خرهاش یبصع

: تفگ داد درک،اب یم هاگن وا هب هدیرد خرهاش

؟ یدرک یطلغ هچ -وت
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: دیپوت یبصع انآ

! یدرک وت هک ییاطلغ نوا زا مدص کی -

یا هچیهام و خرف هنیس ارهب شیاه تسد دید، هک ار خرهاش بجعتم هاگن

. دورب رت بقع ات داد یراشف و تشاذگ شا

رانک! ورب -

. درشف دوخ ارهب وا لبق رتزا شیب هدرکن لو ار وا خرهاش

داد. له ار وا اردزوزاب شروز مامت انآ

دوب. یرگید یایند رد خرهاش اما

: دیرغ انآ

! هفوکش هب یدادن لوق هگم نک! ملو -

قرب تعرس هکاب یشوم و دمآ ناشیور هب ور راوید هشوگ زا هک ییادص اب

خرهاش هنیس هنایم ار شرس و دیشک یغیج هدیسرت ،انآ تفر رگید هطقن هب

. تسشن خرهاش گرزب یاه هناشرس یور شیاه تسد و تشاذگ

: تفگ لد رد خرهاش

! یعقاو لغب کی دش -االن

راوید هب هک دیشک بقع دوز و دمآ دوخ ،هب خرهاش نت رطع ندیعلب اب انآ

. دنابسچ وا ارهب دوخ زاب هتفرن ور زا خرهاش ، دروخ

درک. تفایرد انآ هاگن ارزا سرت یاه هعشا

زا لبق دزو یدنخزوپ ودالیلی، ایاضق یضعب یروآدای ابهب ،اما دیزرل شلد

: تفگ ، دسوبب ار وا یاه بل هک نآ
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؟ میدوب اجک -

: تفگ ینازرل یادص اب انآ

؟ ینزن تسد یسک هب هک...هک یدادن لوق هفوکش هب هگم -م...

: تفگ دشو مخ انآ تروص یور خرهاش

هک! مدادن یلوق مدوخ هب هرآ!اما -

، دییوب یم ار وا رطع هک ردحیلا خرهاش هک دز کلپ راب دنچ هدز تریح انآ

: تفگ

هک... نیا -و

ما هغیص ای ما هقوشعم ور وت منوت یم یاوخب ی! تساوخ ورنیم نم وت هگم

! هشاب ما هفوکش یلو یناهنپ روط هب منک یم

هب یفرح ندز هزاجا هک نآ زا لبق و دروخ هرگ انآ هدز تهب هرهچ رد شهاگن

داد: همادا ، دهدب وا

و محرت یور زا نم هنرگو ینک، یم لوبق یراد متسود اعقاو رگا هتبلا -

! مداد ُداهنشیپ نیا یبلط عونت

دننام یگنرف توت وبو شوخ و مرن شوغآ ارزا دوخ قتال یمک اب یبصع انآ

: دیپوت یصرح یلو مارآ و دیناهر وا

! یحیقو یلیخ -

،ک هدمآ دوجو هب شیامن نیا زا رارف یارب اهو یزاب ضقانت زا هتسخ خرهاش

. دناراخ ار شرس تشپ الهف

: تفگ ، دونشن انآ هک یروط
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داب! اداب هچ ...ره مروبجم -

دید. ار ناهام و دیخرچ

دش. نشور شنهذ رد هقرج لثم یرکف

لدج دراو شیاه سرت و شلد یاه فرح و دوخ نورد اب لبق رتزا کالهف

دش.

: تفگ لد هب لد رد زجع اب

! هزرا یمن االن متاساسحا زورب ! هزرا یمن -

! مروبجم ، مفساتم

. ناشیودره زا درک یهاوخ ترذعم لد اهرد نآ یود ره هب ییارذگ هاگن واب

داد: رارق باطخ دروم ار ناهام دزو یا هقهق دشو دوخ یشحو دلج دراو

و یدوب هدموا ترتخد تسود نوا مااب وت هک یلبق ی هعفد هتدای ! ناهام -

! میدب ور نوشبیترت دشن ابانآ منم

هب هک ردحیلا هتفر باال شبل جنک ، تخادنا بمعتم یانآ هب یا هنایذوم هاگن

داد: همادا ، تفر یم شتمس

؟ رتهب نیا زا تصرف -

مدرم رسپ اب دوخرس هگید هش یم هداد شهب یباسح سرد کی انئمطم

زیت نودند ، هشاب هتشاد مشچ مدرم هیقب یگدنز هب هنوتب هک هزیر یمن هشقن

هنک!

: وندیلا دنابسچ راوید هشوگ ارهب دوخ هدیسرت ،انآ هدیسر وا هب

! نکن ، تسین خرهاش نوا نیا نزن، اه فرح نیا ...زا نزن -
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ونم! نوسرتن

: تفگ و درک هراشا وا هب رس واب دیخرچ ناهام تمس هب خرهاش

! هبوخ شا هزم ، شهب مدز کنخان بقال نم ؟ یاوخ -نیم

شندرگ یاه گر و دوب تشم شتسد هک درک هاگن وا هب گنم و جیگ ناهام

! هتسجرب و فپ

دز! ومنیم ناطیش هکاالناب دوب هدش هریخ شا سهلا دنچ مارم اب قیفر هب

راوید هشوگ هدش عمج هدیسرت یانآ هب یهاگن ، شمسا هرابود ندش رارکت اب

. تخادنا

دوب... ینتساوخ یدایز

: تفگ و تفر ناش تمس هب راوتسا یاه مدق دزواب یدنخبل

هن! هک ارچ -

لوغشم و تفگ یا هبوخ و تخابن ار دوخ ، ناهام راتفر زا بجعتم خرهاش

دش. شگنر دیفس نهاریپ یاه همکد ندرک زاب

: تفگ دوب، سرت هب هدولآ ال ماک هک ییادص اب انآ

. متفر نم ؟ هگم دیا هچب هیچ؟ اراک نیا -

دننام هجنپ ار شتسد و دناسر وا ارهب دوخ خرهاش هتشادنرب مدق زا مدق

زا فیک ، دنابسچ راوید ارهب ،وا هرابود یراشف واب تشاذگ انآ مکش یور

دنب دنب مامت رد درک ادیپ شرتسگ شیادص شزرل و داتفا نیمز هب انآ هناش

. شدوجو

دز، یم باال جنرآ ارات شیاه سابل نیتسآ هک یناهام و خرهاش زیه هاگن

زونه ورگا دنک ینزو یب ساسحا و دتفویب سرت طرف زا شراشف دش ثعاب
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دش. یم نیمز رب شقن متح ،هب دوبن ممکش یور خرهاش تسد

روبجم درک،اما یم ششخب بلط انآ یادخ زا راب رازه ، دیبسچ وا هب خرهاش

. روبجم و دوب

: تفگ ضغب اب انآ

مرب! راذب منک یم شهاوخ -

! دینکن متخبدب

: تفگ سوبع خرهاش

! هگید -ِدهن

شیاه بل نیبام ار شنوریب هب هداتفا زاشلا شوگ ی دشوالهل مخ و

. دیکم و درشف

انآ، زا تفرگ هلصاف یمک و دوشگ ار شیاه مشچ ، دیکم هک ار ششوگ ی الهل

دوش، یمن یلبق یانآ رگید وا هک دیمهف شهاگن رد قشع نتسکش در ندید اب

. دنزب شتآ و بآ ارهب دوخ رگا یتح

راوآ دشاب هارمه شندیخرچ و دیخرچ شرس تشپ هب ناهام یادص اب

. شتروص هب ناهام مکحم تشم ندش

. داتفا نیمز یور و دروخ ییولت

. تسشن نیمز یور و دروخ رُس سرت تدش زا انآ

و تفرگ ار شا هقی دش مخ ، داتسیا شلباقم و تفر خرهاش تمس هب ناهام

چالدن.

هک یدز دگل و کچ شهب تقافر وتعملا تفگ مهب یکی راب کی هک همدای -

هرن؟ زره
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یتح وت یارب نوچ ، یایب تدوخ هب هک نیا رطاخ هب هن مدز ور تشم نیا

تدوخ لثم ور نم هک یمهفب ات مدز ! هرید هگید مه ادخ شیپ ندرک هبوت

! ینودن

تباث ییانآ یور شهاگن دشو نیمز شقن خرهاش هک اردز مود تشم و

شیاه تسد یور ار شرس و شیاهوناز یور ار شیاه تسد هک دنام

دز. یم قه و هتشاذگ

دز... یگدوسآ رس زا یدنخبل

: تفگ و تفر انآ تمس هب ناهام

وش! دنلب -

یم دوب، لماک وا زا شتخانش درک،رگا شهاگن هریخ و درک دنلب ار شرس انآ

هدش دراو سرتسا تدش زا دورب هار دناوت یمن هک دمهفب یتحار هب تسناوت

! راشف تفا و

ار انآ فیک دش مخ و تخادنا خرهاش فرط ارهب شنیشام چییوس کالهف

دش. دنلب و تفرگ لغب ارهب وا یا هظحل میمصت کی ورد تشادرب

. تفرگ تدش شیاه کشا دشو هلا چم ششوغآ رد انآ

: تفگ و دیخرچ خرهاش تمس هب ناهام

! مراد وشاوه دعب هب نیا زا مدوخ -

زرم هب شیاه فرح انآو هب ناهام یاه تسد ندروخ زا خرهاش ندرگ گر

. دیسر ندیکرت

دوب! ندوب بوخ رتزا تخس یلیخ ندوب دب شرظن درک،هب تشم ار شتسد

. تفرگ دن، تفر یم هلپ هار تمس هب هک ود نآ ارزا شهاگن
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: دیرغ انآ هب ور دومیپ یم اهار هلپ هک ردحیلا ناهام

! یتنعل این متفگ -

یم ار ینما شوغآ شلد ، دنابسچ ناهام هب رت شیب ار دوخ دزو یقه انآ

! رازاب هتفشآ نیا رد دوب یا هغیص هچ رگید ندوب مارح وحاللو تساوخ

نیمز ار ،وا تفر انآ نیشام رانک وهب درک زاب ار نامتخاس رد شیاپ اب ناهام

زا دعب و دتفوین نیمز دشاتهب بظاوم و شداد هیکت دوخ وهب تشاذگ

درک زاب ار هدننار رانک رد سپس ار نیشام لفق لوا ، فیک زا چییوس ندروآرد

. دریگب یاج یلدنص لخاد اترد درک کمک وا وهب

دش. رود اج نآ زا رابغ و درگ داجیا واب تسشن نامرف تشپ زین دوخ

دوب. هدرک اررپ نیشام نیباک مرگ و کچوک یاضف انآ قه قه یادص

. دیخرچ شتمس وهب تشاد هگن ار نیشام هدیسر رهش یدورو هب ناهام

: دیرغ ، تشاد محرت زا ییاه هیام هت هک یتیدج اب

! تدوخ و یتدوخ دعب هب نیا -زا

منوت یمن نم ینک، یگدننار ینوتب دایب اج اتحتلا نک تحارتسا مکی

. نرایمرد ترس تشپ فرح نوت، هچوک رد مد تسرد تمنوسرب

هک نم یا هچب !وت ماوخ یم ترذعم تزا نم نک، شومارف مه ور زورما

هن...

راچد ار مومغم و تحاران یانآ ناهام یاه ندروآ لیلد و رذع و یگچاپتسد

درک. کش

نیشام زا دایز نادجو باذع اب یظفاحادخ نودب انآ هب یهاگن مین اب ناهام

. دورب وا، نتفر زا نانیمطا زا دعب ات تسشن هداج ی هشوگ دشو هدایپ
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یعادت شیارب ار منهج زورما ، خرهاش . دیشک شسیخ تروص هب یتسد انآ

دوب... هدرک

: دیرغ انآ هب وور تسشن تخت یور رغودنل اب

بخ؟ -

بخ! یچ -

؟ ینک یناور ور نم یاوخ یم وت رتخد ... ربکا هللا -

دزو لز وا هب یخلا یب شپچ هناش نتخادنا واب دیچرب ار شیاه بل انآ

: تفگ

هب هک ماهوزرآ لا بند متفر مشاب مدوخ ، مشاب عاجش یتفگ مدص؛ راب یارب -

! مدروخ تسکش یلو مگنجب شرطاخ

درک. رت هتسب ار شتشم یبصع دمحم

وگب! رت قیقد مگ یم مرازه راب یارب منم -

هدروخ ناشطایح رد هب مکحم هبرض دنچ هک دندرک ثحب رجو هب عورش

دش.

اردز. نوفیآ همکد نامز مه ایحم هک دندیهج نییاپ هب مه اب

! سا هفوکش -

ردح هتخورفارب هرهچ رساب هب رداچ ی هفوکش و دندرک زاب ار ییاریذپ رد

. دندید ار دمآ یم ناستمس هب تینابصع هکاب یلا

نیمز هب یفت هدز، وا هب یکچ و درک دنلب تسد هدیسر انآ هب هفوکش
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دز: داد و تخادنا

! نئاخ دزد، -

ار ارجام اتهت درک یم زگ زگ وا تسد برض تدش زا شتروص تسوپ هک انآ

. دناوخ

درک. هاگن وا هب دنخزوپ واب تخابن ار دوخ

؟ نئاخ دزد؟ -

ور میگدنز متساوخ ، مدرکن یراک نم دزد هاش ِهئوت لباقم نم؟رد منوا

! مدب تاجن

وا نهد هب دبوکب تساوخ و درک دنلب ار شتسد زاب لبق رتزا یبصع هفوکش

درک. سح ار یدب درد و دنام اوه رد شتسد هک

. دیسر دمحم هرهچ هب شچم رود هدش لفق تسد زا شهاگن

: دیرغ یبصع دمحم

! نکن دنلب تسد نم رهاوخ وش!ور -مگ

هن! هگم هد یم یرامرهز هزم

وش! مگ

. درشف ، ندرک هل دصق ارهب وا چم و

اب انآ هب ور دناهرب ار شتسد ات درک یم قتال یبصع هک ردحیلا هفوکش

: تفگ یدنلب یادص

! یرادنرب ام رس زا تسد رگا مراذ یمن تارب وربآ -

: تفگ و شدناشک اه هلپ تمس هب هدیشک ار وا تسد چم دمحم
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! یلوپ وش -مگ

زا هک دید ار خرهاش ردام ، دورب هک تشگرب دمحم راتفر زا بجعتم هفوکش

دوب. اه نآ رگ هراظن سارت

وا زا یا هرغ مشچ هکاب دش هریخ وا وهب داد تروق ار شناهد بآ سرت اب

. تفرگ ور

. دیاین اج نیا هب هک دوب هداد لوق خرهاش هب وا

دیبوک مه هب مکحم وردار تفر شقاتا هب راز ابحیلا همه هب هجوت یب انآ

. تسشن شتخت یور و

زا هک نیا یروآدای اب ،اما دبوکب مه اررد شقاتا لیاسو مامت تشاد تسود

. تفر شراتیگ تمس دشوهب فرصنم هتشذگن یدایز نامز شلبق یگناوید

شوگ ندش تیذا اهوهب میس هب دز یم گنچ یشان یاه هناوید لثم

درک. نیم هجوت اه میس یگراپ و شناتشگنا رس ندش مخز و نارگید

دش. یم رت هناوید و داتفا یم شا هتفر داب رب سلا دنچ و خرهاش دای هب

. تخاون و تخاون میس، نیرخآ یگراپ ات

کمک راتیگ گنر یا هوهق هندب زا هدشن هدوسآ اه، میس یادص ندش عطق اب

. تفوک نآ یور مکحم و تفرگ

... روجنر و دوب روخلد

. تسیرگ یاه یاه و تخادنا نیمز ارهب راتیگ

دنک. مضه ار ود نآ ندش و ندوب دب تسناوت نیم

هک شرخآ یگناوید ارو شرورغ نتسکش ار، شندمآ یزاب هب تسناوت نیم

دنک. لر تنک ار شا یتحاران و شومارف ار دوب هدش شا ییاوسر ثعاب
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دنک! سح ار ادخ تسناوت نیم

دنک! سمل ار ادخ کمک تسد تسناوت نیم

و رفنت رپزا نتم کی اب دوب هفوکش دش؛ دنلب شا یشوگ کمایپ یادص

... دیدهت و ریقحت و نیهوت

خرهاش یزاجم یاه هحفص غارس و درک شدودسم وا هب نداد باوج نودب

و شدوخ تسد سکع داد؛ تسد زا راسفا دید هک ار شتیلا عف نیرخآ ، تفر

درک. دودسم لک اجوهب رد مه ار وا دوب هتشاذگ ار هفوکش

. تسیرگ یاه یاه هرابود و

زیخ رد تمس ،ناالنهب دمحم یادص ندش دنلب شدنب تشپ ردو یادص اب

درک. شزاب و تشادرب

: تفگ و تفوک دمحم هنیس یور ار شتسد ود صرح اب

! ماهوزرآ یپ مرب یتفگ دوب،وت وت هانگ نم ندش لذرا نیا دوب، وت ریصقت -

: تفگ و دناشک ششوغآ وهب تفرگ ار وا ناتسد دمحم

مگ! یم مشرخآ مگ!ات یم -االمن

. تفر راتیگ تمس هب یبصع دشو ادج وا زا روخلد انآ

: تفگ و تفرگ شتسد رد

! شاه میس میگدنز یاه قافتا و مراتیگ نم یدرک رکف -

مش! بوخ و ریمعت یارب مرب ، ندید بیسآ ندش، هراپ هک راب ره هک

راوید هب یه ار راتیگ هک ،ردحیلا دمحم نامشچ رد یتحاران و تهب ندید اب

دز: داد دز، یم
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هش! یم یقاروا هگید ، هنکش یم هک یتقو مه راتیگ یتح نیبب -

. مدش دوبان انب ما!زا هتسکش راتیگ نیا لثم منم

زاس هتسد تفر شفرط هب دمحم هک داد همادا راتیگ نتسکش هب نانچمه و

: دیرغ مشخ واب دیناهر شتسد ارزا

نک! سب -

! یتنعل نک سب

مش! لتاق مرب داوخ یم تلد

هش! یم مرس سومان ، مراد رورغ ، مدرم منم

! مدروخ تسکش منم

و شومارف ار شدوخ درد انآ هک دوب هتفگ اهار فرح نیا زجع اب ردق نآ

درک. ضغب وا یارب

وهب درواین تقاط دش، لصو دمحم نازرل یاه ین ین هب هک شسیخ هاگن

. دیهج ششوغآ

: تفگ درک، یم شزاون ار وا یاهوم هک ردحیلا دمحم

! هاگشناد شمنوسرب دیاب ، هدرک رید ایحم -

خهلا. شیپ هنوم یم ! بشما دایمن هنوخ مه نامام

. مینزب فرح مه اب مایم نک، تحارتسا مااالن وت

نوریب قاتا زا شسیخ هنوگ هب یا هسوب نتشاک واب درک ادج دوخ ارزا ووا

. تفر

درب. شباوخ هدیسرن هس وهب درک ترپ تخت یور ارهب دوخ انآ
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رایشوه دمآ، یم قاتا لخاد هب طایح زا هک یخرس رون و یادص رسو اب

دش.

فاص ، بابک یوب ندینش هکاب دباوخب هرابود ات تسب ار شیاه مشچ

دز. رانک ار هرکرک و تسشن

خ حبص زا مکش هب یتسد دشو دنلب دمحم و ایحم و لقنم و شتآ ندید اب

. دیشک شا هدنام یلا

. تفر رد تمس هب تداع یور زا لا مروک لا مروک

خیس دمحم مشچ زا رود هب هک دید ار هدش هبرگ یایحم دشو طایح دراو

. تسه شندیعلب وردحلا هتشادرب ار یبابک

دشوسالیم ریزارس اه هلپ زا یهایس یاه ییاپمد ندیشوپ دزواب یدنخبل

داد.

و تشاذگ نان لخاد و تشادرب لقنم یور ارزا هدامآ بابک خیس ود دمحم

دز... ایحم هب کچوک یا هلک سپ و تشگرب نامزمه و داد ار شباوج

زارد ریصح یور ردارب و رهاوخ قنتالت یمک و کفپ و بابک ندروخ زا دعب

. دندوب هریخ زییاپ یابیز نامسآ وهب هدیشک

: تفگ دشو هریخ هراتس نیرت گنررپ هب دمحم

هدش! گرزب -

درک، یم لا بند ار شیارذگ و زمرق یاهرون در اهنت امیپاوه زا هک ردحیلا انآ

: تفگ

هرآ! -
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! هیربخ منک رکف -

. دیزگ ار شبل انآ

! میشاب شبظاوم دیاب االو متحا -

-انآ؟

! مناج -

! نکشن ور تاهزورآ ! نکشن ور تدوخ تقو چیه -

مشچ دوب، شتسوپ هب اوه یکنخ نتسشن زا هک یعوبطم ساسحا اب انآ

: تفگ و تسب ار شیاه

! تسکش دیاب یهاگ -

دش. هریخ لقنم ناج یب رتسکاخ دشوهب زیخ مین دمحم

! یتسکش ره -هن

! هشاب یزوریپ شا یپ هک هریذپب ور یتسکش نوا دیاب مدآ

داد. قوس وا ارهب عوضوم و درک افتکا یرس نداد ناکت هب انآ

! یتشاد هگن ور نم فرط ! یدرک راتفر روجنوا هفوکش اب ارچ -

دز. یدنخزوپ دمحم

! متشاد هگن ور قح فرط طقف -

: تفگ و تخیوآ زنط ارهب شفرح ، ررکم یاه یتحاران زا هتسخ انآ

هچ قح هچ ، تنز و نم نیب هشیمه دیاب هش، نیم میلا ح ازیچ نیا نم -

! یشاب نم فرط قحان
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: تفگ و دیخرچ شتمس هب دمحم

! هناد هبنپ دنیب باوخ رد رتش -

. تخیر مهب ار انآ یاه یرتچ و

و ینیس یادص هکاب دندوب مه نداد کلقلق و نتخادنا گنچ ردحلا

. ایحم تمس هب دش هدیشک ناشهاگن اه ناکتسا

... تفر ناش تمس دشوهب ریزارس اه هلپ زا ایحم

دمآ. وا هب یا هراشا وربا و مشچ اب دمحم ییاچ ندروخ نیح

ینیس یور ار خیلا ناکتسا شا ییاچ ندروخ زا دعب دزو یدنخبل ایحم

: تفگ راو سوسفا و تشاذگ

دزیخهلا! یم ات دوب زاس یکشاک -

دز. یدنخبل انآ

! شاک -

: تفگ بجعت اب دمحم

؟ یرادن یا هگید زاس هگم -

درک: همزمز و دیشک یهآ انآ

دوب،ملا نیرتهب شمتسکش هک ینوا سا، هدک رنه یارب اه نوا یلو ارچ -

دوب... مداتسا

ریز ... مدرک یراک زیمت و تقاتا مدموا یدوب باوخ وت یتقو نم ! ناهآ -

! مدید راتیگ تتخت
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ال! صا دایمن مدای دنچ ره هشفیک دیاش -

دوب! نیگنس مداد شنوکت اباب! -هن

درک. شهاگن بجعتم انآ

؟ ینئمطم -

هرآ! -

ریصح یور دوز هدش وا روظنم هجوتم ایحم ، تخادنا ایحم هب یهاگن انآ

. دیشک زارد

! مرمک -یآ

: دیرغ دوب، ندش رجفنم ردحلا یواکجنک تدش زا هک انآ

هنک! نوتتنعل ادخ -

. دناسر شقاتا ارهب دوخ ود دشواب دنلب

و دیشک تلا جخ دمحم زا شقاتا یزیمت زا بجعتم درک، نشور هک ار غارچ

: تفگ دوخ ،اب دیزگ ار شبل

! مدشن قاتا یزیمت هجوتم نتفر نییاپ عقوم روطچ -

دش. مخ و تسشن وناز ود یور و تفر رت ولج

شدیشک نوریب تخت ریز وزا تفرگ شدنب دید.زا ار ییانشآان راتیگ فیک

. تشادن رواب دید یم هک ار هچ درک.نآ زاب ار شا پیز و

دیشک یغیج عالتم، نیرتهب یاراد و پوچ سنج نیرتهب زا لصا راتیگ کی

درک. یسررب ار شیازجا مامت ، تفرگ شتسد ار ونآ

دوب. عیلا عیلا شا لکش اهو میس و پوچ سنج
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اهدز. میس هب هبرض دنچ

اج وهب دراد رمع سلا هد لقادح هک دیمهف هدش شخپ یادص یگتخپ زا

. تسا هداتفا

. دنارذگ رظن زا هرابود ار فیک و داد هیکت تخت هبل ارهب راتیگ

درک. ادیپ همان ود

. دمحم فرط زا یرگید و زاس یلبق بحاص فرط زا یکی

: تفگ بل ریز

! هدوب وت راک سپ -

. دناوخ و درک زاب ار شا همان

. دوبن رت شیب رطس دنچ

! ینکشب ور تاهوزرآ ور،هن تدوخ هن تقو چیه هگید هک مهب هدب لوق -

درک. یم یناد ردق شردارب زا یباسح دیاب . دنابسچ شا هنیس ارهب همان

هد کیدزن یزیچ دوب شتسد رد هک یراتیگ یدام شزرا هک تسناد یم

یارب هک ییاهزادنا سپ زا شردارب نتشذگ ینعی راک نیا و تسه نویلیم

دوب. هدرک عمج شراک

نتخاون لوغشم و تسشن دمحم ندرک لغب و رکشت زا دعب و تفر نییاپ هب

دش. یرثا هاش هعطق ندناوخ و

رابجا وهب شوگ ار وا یادص یکشاوی زاب رورت نآ یمک هک یدرم زا ربخ یب

داد. یم ار هفوکش یهاوخ ترذعم یاه کمایپ باوج
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رسو اه یگزات دوب، هدمآ دوخ یبجو مین یاه درگاش سپ زا مامت تیدج اب

دوبن همیب ثحب ،رگا تفرگ یم رناژی وا زا یدایز اه هچب نیا اب ندز هلک

زا دعب دش، یم راک لوغشم مک قوقح اب یعافتنا ریغ هسردم رد ارمع

دندوب هدمآ هک یدیدج یوج رنه هس ود دروم اترد تفر هدک رنه هب هسردم

زا لبق درک زاب ار یا هشیش گرزب و نیگنس اترد اما دنزب فرح شونهب اب

رد زا نانک هیرگ دزو شا هناش هب مکحم یا هنت شونهب سنلا هب شدورو

دش. جراخ

دز: داد و درک درگ بقع شراتفر زا بجعتم انآ

! شونهب اسیاو -

اب کچوک هلپ دنچ و درک زاورپ شتمس وا،هب طسوت شفرح نتفرگ هدیدان اب

تشاد شهگن و تشاذگ شا هناش یور تشپ ارزا شتسد هتشاد هلصاف وا

: تفگ نانز سفن سفن و داتسیا شیور هب وور

هدش! تچ -

. تخادنا وا شوغآ ارهب دوخ هیرگ اب شونهب

ی هدرپ شهاگن و دروآرد تکرح هب مرن وا رمک یور ار شتسد تشپ زا انآ

درک. راکش ار بارهس قاتا جاوم

. مورآ ... مزیزع شاب مورآ -

: ندیلا هکسکس اب شونهب

! میرب -

! نومنوخ ربب ونم

هدش... یچ مگ یم تهب ادعب
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. مزیزع مشچ -

چپ چپ هب هجوت نودب سالهن سالهن انآ هارمه شونهب و دندش ادج مه زا

دش. شراوس و تفر شتسود هتفر رد راوز وزا هنهک نیشام تمس هب هیقب

ار ندرک رکف و ییاهنت تصرف شونهب هب توکس واب تسشن نامرف تشپ انآ

داد.

دشات شا خهلا هناخ شدصقم ناش، هناخ هب مومغم شونهب ندناسر زا دعب

. دنادرگرب هناخ ارهب شردام

ار شدوخ ردام ، شیاه یراک منادن هکاب ییانح تسد زا دوب هدش هناوید

هب روبجم ار موناخ میرم شراک نیا واب درک یم شضیرم و داد یم صرح

درک. یم اه نآ نتشاذگ اهنت و ناش هناخ هب نتفر

دش. هدایپ و تشادرب ار دوب هدیرخ هار رس هک ار یسانانآ

. داتسیا رظتنم اردزو نوفیآ همکد

و دیخرچ شرس تشپ هب دز یم ادص ار وا هک ییانشآ یادص ندینش اب

دید. ار شرآ

درک. هطاحا ار شدوجو تداسح دحاو نآ رد

یاه نداد سپ ناوات دبو یاه زور اهو ندیشک یتخس مامت یا هظحل یارب

و دنتفر رژه شیاه مشچ یولج شیاه یزاب هزره ی همه و درب دای ارزا انح

تسد وا اهزا رسپ زاب شیاهاطخ همه دوجو هکاب دروخ هطبغ وا سناش هب

. دنتشاد یمنرب

مشچ رظتنم شرآ وهب دمآ دوخ هب نوفیآ تشپ انح یادص ندیچیپ اب
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. تخود

دز: رشت دوخ وهب تفرگ زاگ ار شبل لخاد زا

! یتسین ادخ -وت

: تفگ مارآ یادص نت اب شرآ

! موناخ انآ منزب فرح نوتاهاب ماوخ یم -

! همهفن یزیچ انح اشهاوخ

هعفد نیا هک دوب هداتسیا هچوک رد شوشم یرکف اب ،انآ تفر و تفگ ار نیا

: تفگ هچاپتسد و دروآ دوخ ارهب وا نوفیآ فرط نآ زا انح غیج یادص

نک! زاب منم -م...

دوب. هدرک نامهم شناج ارهب باوخ و یگتسخ هنازور یاه تیلا عف ماجنا

رد هک شردام هب باطخ و داتفا شتخت یور هک دوب رهظ زا دعب راهچ تعاس

: تفگ دنلب دنلب داد، یم شوگ رابخا هب ییاریذپ

ال! صا دینکن مرادیب نامام -

! مرتخد هشاب -

یقیمع باوخ وهب مدیلا شرس ریز تشلا ب کنخ هچراپ ارهب شتروص یمک

... تفر ورف

هب دوب هدشن رپ شا هناثم ،رگا تسشن تخت یور تخرک و دیشک یا هزایمخ

. دباوخب رهظ هدزاود ادرف ات تسناوت یم یتحار
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داد. یم ناشن ار حبص هس تعاس ، تشادرب ار شنفلت

. تفر نییاپ هب شنفلت رون کمک واب تشادرب ار ششوپ نت هلوح

و دوب ناش همع هناخ رد ایحم لبق یاه زور لثم زاب دیشک قاتا هب یکرس

یخرب رطاخ هب دوب شا قیفر اب یا هزاغم ندز ریگرد تخس هک یدمحم

دوب. هتفر شتسود یدرجم هناخ هب لئاسم

یاه سابل دبس لخاد و دروآرد ار شیاه سابل یکی یکی دش. مامح دراو

یراک یشاک راوید یور لکش یعبرم کچوک هنییآ یور هب .ور تخادنا کرچ

درک. هاگن شا هرهچ وهب داتسیا هدش

و یا هوهق یاه مشچ ، دندوب هدناشوپ ار شیاهوربا هک هتفشآ یرتچ یاهوم

یور دندوب هدش عمج هک یا هولق یاه وبل ابیز ینیب اب حتلا شوخ

... گنر هزنرب و فاص تسوپ

دش. مامحتسا لوغشم و درک زاب ار بآ ریش شس، وکابال درگ هرهچ یخلا یب

رُس شتسد زا هک دشوپب ات تشادرب ار ششوپ نت هلوح دش، مامت هک شراک

. داتفا مامح سیخ فک یور و دروخ

بذج ار یرت شیب بآ هتفر هتفر هک درک هاگن شگنر یمرک هلوح هب یبصع

درک. یم دوخ

. تخادنا دبس لخاد و تشادرب ار هلوح و تفگ بل ریز یتنعل

اه نامهم یارب شردام هک یکچوک دمک هشوگ وزا تفر نوریب مامح زا

شا هنیس رود و تشادرب یا هلوح دوب، هتشاذگ کچوک و زیمت یاه هلوح

دز. یهرگ و دیچیپ

دوب. شنساب رتزا نییاپ یمک ات هلوح دق
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یورهار زا شتخل یاه هناشرس هب هدیبسچ و سیخ یاهوم یخلا یب

دش. جراخ یتشادهب یاه سیورس

دش. ناش هناخ طایح زا ییاهادص هجوتم هک درک دنت اپ شقاتا تمس هب

. درواین شدوخ یور هب اما دیسرت یمک

ار وا تردق مامت واب دوش یخلا یب هک دادن هزاجا وا هب شا یواکجنک سح

اتهب درک قاتشم ار دزادنب پچ یلع هچوک لخاد ار دوخ تشاد یعس هک

دنک. هاگن طایح

ولج هب لوا و درک زاب ردار هظحل ورد تفر ییاریذپ رد تمس هب طایتحا اب

هک تفگ یرکش ور ادخ هدوسآ ، راوید وردو پچ تمس هب سپس درک هاگن

نت ندید و نامتخاس تسار تمس هب شرس ندنادرگرب دشاب نامزمه

هیاس هک دیشک ینیه هکش ، تسا نازیوآ هرجنپ هبل زا هک یا هنادرم دنمونت

لخاد ارهب دوخ یدلج و هدناسر هدرن ی هبل ارهب شیاپ هدش شا هجوتم

له راوید تمس ارهب ووا تفرگ انآ رمک زا شتسد کی واب تخادنا سارت

یاه بل یور ار شرگید تسد و درک شریسا راوید و دوخ نایم و داد

. تشاذگ شا مرن و یتشوگ

موهفمان تاوصا نتفگ هب عورش و درم تسد یور تخادنا تسد هدیسرت انآ

درک.

: دیرغ مارآ اما یبصع درم

! تکاس -

دز. یدنخبل وا ندید زا یضار درم هک دش تکاس هدیسرت انآ

هک دوب هدرک نتفر دصق و شدوب هدیدن قاتا رد اما دنیبب ار وا دوب هدمآ

دوب. هدناشک شراید ارهب یلیل و هدرک یهارمه ابوا سناش
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شنت یور هاتوک هلوح هجوتم دوب، امرس و سرت یور زا هک انآ ندب شزرل اب

دش.

هنیس یگتسجرب ندید دوب.اب هدرک تیارس مه وا یاه سابل هب هلوح یمن

ارزا دمآ،وا شغارس هب یتیاضر سح شدوخ نهپ یاه هنیس یور انآ یاه

. دوشب مرگ ات درک لح ششوغآ ورد ادج راوید

: تفگ لد دشورد یبصع یا هداتفین قافتا ندز سدح اب بل ریز اما

هترپ ساوح و گنخ ردقچ یچ؟ مدوبن نم اعقاو رگا ! هشعضو هچ نیا -

ادخ!

اررد ششوخ یوپماش رطع و درشف دوخ هب رت شیب ار انآ هدارا یب

درک. ریسا شماشم

: تفگ انآ شوگ رانک بل ریز

یمورآ و بوخ رتخد هرتهب ! دوبن امش هنوخ مدصق ، مراد یم رب ور متسد -

؟ یدیمهف ت، منز یم یزیت اب هنرگو یشاب

تروص هرانک اب شسیخ یاهوم دروخرب انآو رس زیر ندروخ ناکت اب

ات درک زاب ار شناهد وا دیدهت هب هجوت یب انآ هک تشادرب ار شتسد ، شدوخ

راوید وهب دناشن وا یاه بل یور ار شتسد هرابود درم هک دنزب غیج

هک ییانآ ی هرهچ هب یراد هبذج و صاخ هاگن نتخادنا زا دعب و شتدنابوک

: تفگ یرامخ نحل دید،اب یمن بش فوخم یکیرات رس هقدص ار وا تروص

! مفساتم -

لوغشم و دناشن انآ یاه بل یور ار شیاه بل شتسد نتشادرب واب

دش. شندیسوب

دوب. ندز کم لوغشم تذل اب
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. درمش یم تمینغ ار تصرف ووا هدناشک شنونجم راید ارهب یلیل سناش

شبوبحم ینییاپ بل تمس هب هدیسوبن یباسح و تسرد ار شا باالیی بل

درک. یم رارکت ار شراک هرابود یتشرد هسوب نتشاک واب درب یم موجه

هب هجوت نودب حبص دوخ اهارات ندیسوب فلتخم عاونا تشاد تسود

شرادولج یسک هچ و دنک هدایپ انآ یاه بل یور ، ناذا هدش شخپ یادص

؟ دوب

هرگ هک درشف دوخ هب رت شیب ار وا هدش انآ ندب ندش لش هجوتم دعب یمک

. داتفا یم نییاپ متح هب دوبن انآ نت رود وا تسد شچیپ دشورگا زاب هلوح

تشادرب وا یاه بل یور ارزا شیاه بل انآ زا یشنکاو هنوگ چیه ندیدن اب

. دندوب هدش هتسب شیاه مشچ هک درک شهاگن و

ار شیاه مشچ مخا واب یمارآ ،هب شیاه کلپ تشپ رون راونا یبوکیاپ اب

. دوشگ

. دیشک یدنلب هزایمخ دعب و درک هتسب و زاب ار شکشخ ناهد راب دنچ

و جک هنوگ نامه بشید تاقافتا یروآدای هکاب داد شندب هب یسوق و شک

دز. شکشخ هلوک

... هسوب دزد، ، طایح لخاد یاهادص ، مامح

هسوب نآ هک نیا دیما هب درک هاگن دوخ هب هنییآ دشوزا زیخ مین هراب کی هب

دش. رت کیدزن هنییآ دشوهب دنلب هنوگ ساوسو . دشاب هدوب ویخلا باوخ

هرگ مود و دنام شرس رب کتپ ندیبوک لثم شیارب شا فپ یاه بل لوا

. دوبن دوب، هدز شدوخ هک یهرگ هیبش هک هلوح مکحم و روک

شدوخ قاتا تمس رد سارت هشوگ وهب درک شزاب و هرجنپ تمس درک دنت اپ

. دندوب ناشیاهاج رس مه اه ییاپمد یتح درک. هاگن
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اررد شا مهرب مهرد یاهوم و تسشن تخت یور و تسب ار شیاه مشچ

هب قیمع و داد هیکت شتسد نامه فک ارهب شا یناشیپ و تفرگ شتشم

. تفر ورف رکف

مه رب مشچ هلصاف ورد تفر سارت هب ییاهادص ندینش هکاب دروآ دای هب

یاه تسد و تسشن شدوجو رد سرت دشو یوق یشوغآ راتفرگ یندز

ناشیاهاپ ریز هک ییاه ییاپمد و دندرک ریسا ار وا تخس هک راد شک تسد

بل یور هک یا هسوب رخآ ورد دنتفر فرط ونآ فرط نیا وهب دندش هل

. تفر زاحلا سرت تدش زا دشووا هتسشن شیاه

: تفگ بل ریز و تفر تسار و پچ هب یمک دش، دنلب لبق رتزا کالهف

! هدوب باوخ امتح -

! هدوب باوخ هرآ

: وندیلا تسشن شرف یور ینامز ره رتزا هراچیب

! هدوبن باوخ یلو -

! هکان تشحو مشرکف یاو...هن یاو... ... میشوه یب دعب هنکن

درک؟ یم هاگن نم قاتا هب تشاد ارچ ال صا

! هدوبن ام هنوخ شدصقم هک تفگن شدوخ هگم

داد: همادا و تفرگ یزاب هب شا ینایم تشگنا اراب شا ینییاپ بل

؟ دیسوب ونم ارچ سپ -

: دیپوت شنورد نم

! عضو رسو نیا ؟اب هرذگب تزا یتشاد راظتنا -
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میرم هک دیشک و تفرگ تسد رد زین ار شیاهوم ندز، غیج هارمه هتفشآ

دز: داد ییاریذپ زا موناخ

؟ ینز یم فرح یراد یک اب مرتخد -

ار نییاپ هب نتفر دصق دش، نشور شنهذ رد یپم ال شردام یادص ندینش اب

: تفگ دشو فرصنم شعضو رسو ندید هکاب درک

! نییاپ مایم ،االن مدوخ -سالماب

تمس وهب دومیپ ودات ودات اهار هلپ همیسارس و دیشوپ سابل یدلج

: تفگ و تفر درک، یم هدامآ ار هعمج زور هناحبص طاسب هک شردام

! نامام -

نتخیر و تسوپ ندناکش تهج اهار غرم مخت هک ردحیلا موناخ میرم

: تفگ دز، یم مه هب تلما فرظ لخاد ناش

! ملگشوخ مناج ! نامام ناج -

اه قافتا همه ات تفرگرب اررد وا یا هظحل یارب وج شردام یاه تبحم اب

. دیود شیاه هنوگ ریز مرش هسوب و لغب نآ یروآدای هکاب دیوگب ار

وت مدید هیاس ، مدینش ادص هک نیا هب دانتسا اب شردام هک تسناد یم بوخ

دنک نیم رواب ار شیاه فرح ، تایدنرچ هنوگ نیا وزا هرجنپ تشپ زا طایح

: دیسرپ راچان و دیزگ ،بل دریذپ یمن ار دزد ندمآ و

؟ یتسش ور ناویا -

دوب هداتفا فرظ هب هک ار غرم مخت زا یتسوپ هکت هک ردحیلا موناخ میرم

: تفگ مخا ،اب تشاد یمرب شنخان هشوگ اراب

؟ روطچ ردام، -هن



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

298

: تفگ مارآ دزو شتسد ریز تنیباک هحفص هب هبرض دنچ انآ

! یچیه -

... تسشن شیور و تفر هرفن کت لبم تمس وهب

دهاوخ دوخ دیسا ار وا زور دنچ یارب قافتا نیا هک تسناد یم مه شدوخ

درک.

وبل دیهج یتشادهب سیورس تمس هب یقرق لثم هسوب نآ یروآدای ابهب

و دوخ یاه هسوب دای درک. هاگن شدوبک یاه بل هب هنییآ ،زا تسش ار شیاه

و هدش یرگید درم ی هسوب مه هتساوخان هک نیا زا شلد ،هت داتفا خرهاش

داش دوب، هدش هتسکش هرخ بال شا هنوگ گس یرادافو یوبات نیا یا هنوگ هب

دز. یدنخبل دشو

تقاط تعاس ود زا دعب هرخ هکبال تشاد ار بشید قافتا ناجیه ردق نآ

. دیایب ناش هناخ هب هک تفگ دزو گنز شونهب وهب درواین

نیا نتفگ واب تشادرب شیاه یرتچ ندرک هناش زا تسد نوفیآ یادص اب

اردز. همکد دشو ریزارس اه هلپ "زا منک یم زاب ور رد مدوخ هک" هلمج

دش. طایح دراو دولآ مخا و سوبع ، شونهب

: تفگ و دیشک ار شونهب تسد و تفر نییاپ ار سارت یاه هلپ هنهرب اپ انآ

مراد فرح قاتا میرب هک نک یسرپ لا وحا سالم هاتوک نامام -سالم،اب

. تاهاب

دیباوخ یم شردام رانک زور ود نیا رد وانآ دوب هتشذگ قافتا نآ زا زور ود
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. تسب یم مکحم مکحم اهار هرجنپ ردو مامت و

. دیایب هرابود درم نآ دیسرت یم

نیم تینما ساسحا نوچ ددرگرب هناخ هب هک دوب هتفگ و هدز گنز دمحم هب

و هاگ یاه نفلت وهب دوب هدرپس شترپ ساوح همع ناما ارهب ایحم و دنک

تسار رس اج نآ وزا هدکشزومآ هب هسردم وزا داد نیم باوج شرآ هاگ یب

... تشگ یمرب هناخ هب

هرگ مه هب مکحم ار شیاه یناتک دشودنب مخ و داد له بقع ارهب شفیک

دز.

هک دید ناش هناخ سارت اررد هفوکش و خرهاش درک، تسار هک ار شتماق

. دشک یم شا هنیس یور ار شتسد و خرهاش هب هدش بسچ هفوکش

تروص هب هک خرهاش هدش بوکخیم هدید هب شیاه مشچ ارزا شترفن مامت

رد شفلج یوتنام تباب وا دوبک هرهچ هب هجوت نودب و تخیر دوب شدوخ

: دیرغ لد ورد درک زاب ار طایح

! هیزیچ بوخ مه ایح -

. تفر و دیبوک مه هب مکحم وردار

دید! یم دیاب هک ار هچ نآ دیدن لومعم قبط و

وات ناویا متفر ادص رسو ندینش دعب ؛ متفگ نفلت تشپ هک روط نومه -

راشف ِزونه هک مزونه درک، ملغب تفس یکی مدنوخرچ مشچ و مدنودرگرب رس

ور مدید مدشاپ حبص و دیسوب ونم هک مشدعب ... هدنوم مرمک یور شتسد

. ممتخت
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مشچ شونهب و یلگ رکفتم یاه هرهچ هب هنافاکشوم شفرح نتفگ دعب

. تخود

: تفگ دزو مه ار شا هوهق قشاق اب یلگ

هش! نیم ساسحا اب ردق نیا یدزد چیه -

هک... نیا یلو هشاب هنوت یم رگ هدافتسا وس

: دیسرپ کوکشم و یلا وس و دروخ ار شفرح شنهذ رد یرکف ی هقرج اب

! تهب هشاب هدرک یزارد تسد هنکن ؟ یتفگ ور زیچ همه ینئمطم -

: دیپوت و دیشون ار شا کرت هوهق هعرج نیرخآ یبصع انآ

! مدرکن سح یدرد ! مدیدن یرثا مندب ور نم -

دشوردحیلا دنلب دوب، هتفر ورف دوخ ردالک یدایز اهزور نیا هک شونهب

: تفگ ، تشاد یمرب ار شفیک هک

دزد! ای هدوب باوخ ای دینکن شا هدنگ -

داد: همادا و تفگ یا هن یلگ

شدوخ زا یرثا هکاللقا نیا ای درک یم لو اج نومه ور انآ دوب رگا دزد -

... تشاذ یم

هتساوخن هدوب یک دش،ره یم هدینش اه هیاسمه زا یدزد ربخ شادرف هک ای

! هدرک زیمت رت ور اج همه و هرب ول

: تفگ و درب ورف شدرز شلا لخاد و دیشک شیاهوم هب یتسد شونهب

! زمله کولر ش بانج هشاب -

یچ؟ هک
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رد میراد میتسشن هک میراد فرط زا یسابل هکت ، ییوم ،رات یتشگنا رثا راگنا

. مینز یم فرح شدروم

درک. انآ هب یهاگن شونهب یاه رغ رغ هب هجوت نودب یلگ

یچ؟ شادص -

. متخانشن دوب! چپ دح -رد

ارهبعالتم شیاه تسد یلگ هک تخود مشچ یلگ هب رمک هب تسد شونهب

: تفگ و درب باال میلست

! میلست نم -

: تفگ ود نآ هب وور درک یا هدنخ شونهب

. دیشاب شوخ امش ، مراد راک نم -

کی هب یا هنت رد ندرک زاب عقوم دشو رود ود نآ زا یهاتوک یظفاحادخ اب

. تفر دزو ناوج درم

: تفگ درک، یم هاگن شتسد ریز تسیل هب هک ردحیلا یلگ

هدش! خلت اه یگزات -

داد: همادا یلگ هک داد ناکت ار شرس انآ

! یغمد و رکپ ارچ -وت

لغب نم،وت هب تشپ هفوکش ، مدید ور هفوکش و خرهاش یندموا ، یچیه -

دوب! خرهاش

شیب فرح نتفگ ارهب ،وا لماک توکس رد شیاه فرح هب یلگ ندرک شوگ

. تشاد او یرت
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یلگ! منود یم -ن

. مدنوم مدوخ یرورغ یب تسد ... منود یمن

... ِخرهاش ... سنجدب خرهاش دب... خرهاش ... خرهاش هدش مرکف همه

... هدیرب ور منوما ملد یلو ... شاباب ردپ روگ وگب هگ یم منهذ

! مدش هنووید منک یم رکف یهاگزره ... هدیرس متقاط

... هدرک مومت و هدییوج نوا هب ندرک رکف ور، مرکف و منهذ ی همه

! خرهاش دوخ ینعی نم ، متسین مدوخ نم منت... ور هنک یم ینیگنس مرس

: تفگ و تخادنا یلگ هرهچ هب یهاگن

ادخ... ...یا وماه فرح ایهن یدیمهف منود -نیم

و عمج و یلقن پاش یفاک لخاد زا ور هدایپ رد دوجوم تخرد ارهب شهاگن

: وندیلا دناسر روج

هن! حور اما مراد گنر ما، یزییاپ یاه گرب لثم -

! متسه اما مچوپ و چیه ما! هدیس وپال هدیسوپ

! متسه یلو متسین

نوج هدش هسوب و دزد نوا ، مراد هک ینهذ لفق همه نیا یور مشزات

... مراوخ

! هسوب یمن ور مدآ تقو چیه دزد -

متخ یا هناخراهچ حرط نهاریپ یور شهاگن و دنادرگرب ار شرس یجیگ اب

دش.
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ورد هدرک تکرح باال تمس هب هک شهاگن طسوت شنهذ رد لا وس عالتم

دش. لصف و لح دوب، هتسشن نارماک ی هرهچ

: تفگ قوذ اب

! نارماک -

یم نوریب زیم ریز ارزا انآ رانک یلدنص هک وردحیلا درک یا هدنخ نارماک

: تفگ ، دنیشنب شیور ات دیشک

ابیز! یاه موناخ -سالم

و تشون یزیچ و دروآ اررد شا یشوگ یروف و داد ار شم سال باوج یلگ

. داتسرف انآ هب

و تفر وا هب یزیر هراشا شیاه مشچ انآ،اب یشوگ زا ییادص ندماین ابرد

. تفر اوه هب نارماک خآ هک دز شیاپ هب زیم ریز زا

هریخ تفگ یم دش یچ دش یچ هک انآ هرهچ وهب تفگ یدیشخبب هدز لوه

: تفگ دوهشم یصرح دشواب

. ماوخ یم ترذعم ، دروخ نوشاپ هب یهابتشا نم یاپ -

دز. هراشا انآ هب شرس ناکت اب هرابود دعب و

هاگن ریز دشو هیضق هجوتم شا، یشوگ یور وا هاگن در ندرک لا بند اب انآ

. شدناوخ و درک زاب ار کمایپ نارماک واکجنک

. تخود مشچ نارماک هب یا هرخسم دنخبل دشواب هسوسو یلگ داهنشیپ اب

ار! درم نز، ات دسانش یم رتهب ار درم درم، هک تفگ یم مه قطنم

! مدب شرافس مامش یارب دیروخ یم یزیچ -
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یا هن تساوخ و تخود مشچ شیور هب ور هوهق خیلا ناجنف هب جیگ انآ

دزو شیاپ هب زیم ریز زا لبق رتزا شیب یتقد اب راب نیا یلگ هک دیوگب

: تفگ

! ییاچ ودات نونمم -

... گنم و جیگ یانآ یارب دوب هدیرخ تقو

هب دنت دنت وا،انآ هب نارماک یوس زا تاشرافس نتفگ و تمدخ شیپ ندمآ اب

: تشون یلگ

! مگب شهب مشک یم تلا جخ نم ! هخآ مگب اجک -زا

! درکن یواکجنک هگید و دینش شدوخ هزات

: تفگ دنخشیر اب نارماک هک داتسرف و تشون

دزی! یم فرح دزد -زا

کلکش زا رسارس ینامشچ اب هدرک زاب ار ثحب دوخ نارماک هک نیا ندینش اب

ار شندرگ و هدرک یجنران ار شیاه بل راب نیا هک یلگ هب هراتس و بلق

درک. هاگن دوب، هدرک هفخ دنبندرگ یلک نایم

هفاک غولش اتبسن طیحم هب ییارذگ هاگن ، شندرک ردوقژقژ یادص اب

: تفگ لجخ و تخادنا

! یچیه -

. تفرگرب اررد شدوجو ناجیه نارماک فرح هکاب دیشک یا هدوسآ سفن و

ار. شفرح درک رورم شنهذ رد هدش غاد و تفر شسفن

! مدوب نم دزد -
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دش. دود هظحل رد نارماک هدنخ اب یغاد و تهب نیا اما

! متفگ غورد -

دز: بل ضرتعم و درک شهاگن یبصع و روخلد

! نارماک -

طایح وت هدیسوب یکدزد بش، فصن ونم یکی ، هیدج ما یلیخ هلئسم

! نومنوخ

: تفگ انآ یابیز یاه مشچ رد یا هریخ هاگن اب نارماک

! هدوبن دزد دص رد دص -

ت! تخانش یم هک هدوب یکی هکلب

دشر هزاجا دوخ یناطیش راکفا وهب تفرگ رظن ریز ار وا هنافاکشوم یلگ

شراکفا نایم و دمآ هوهق ریش کی و ییاچ ود هارمه تمدخ شیپ هک داد

. تخادنا هفقو

: تفگ نارماک هب تمدخ شیپ یهد تامدخ نایم دزد نآ ثحب زا هتسخ انآ

؟ ینک یم راکچ اج نیا -

هک یجوز درگلا س نشج یارب منوخب هرارق مدموا متسود توعد -هب

اج! نیا تفرگ دنهاوخ مسارم

: تفگ یلگ هب وور داد ناکت ار شرس زیر انآ

؟ هشاب ، میرب و میروخب ور اه ییاچ -

! دیرب هک مراذب ًارمع -

بخ! نزب راتیگ و شاب ما وت
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! هبوخ متا هیحور هساو

ی همع ی هناخ سردآ هار واالنرد دنارذگ یلگ و نارماک رانک ار یبوخ زور

. دنادرگرب هناخ ارهب اتوا دوب ایحم

دشو هدایپ و دناشک زمرت ارهب نیشام ایحم سگرن همع نامتراپآ رد یولج

مشچ و تخادنا موناخ سگرن هناخ ییور هب ور کراپ هب ییارذگ هاگن

یبآ تکمین یور هتسشن یرسپ رانک وا ندید و ایحم صیخشت اب اما دناخرچ

دز: داد و درک دنت اپ ناش تمس هب کراپ

! ایحم -

شا یناراب کاله لخاد و دیشک شیاهوم هب یتسد دشو دنلب هچاپتسد ایحم

. تخادنا

: دیرغ دشو ناشرت کیدزن و درک یمخا نیمرآ ندید اب انآ

؟ هراذ یم تارب وربآ سگرن یدرک رکف -

ی... هرتخد نیشام ورب

مشچ نیمرآ هب گنررپ یمخا و هدش تفچ ینهد واب دروخ ار شفرح

. تخود

! سا هچب ... هرتخد ایحم -زاب

یچ؟ وت

هن؟ تسین تیلا ح

... وناخ -انآ
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. دیرپ شفرح نایم

منک! رادربخ ور زیبماک مش یم روبجم هک اهراک نیا زا منیبن هگید -

-خهلا!

. تخادنا ایحم گنر یب هرهچ هب یدنت هاگن

؟ نیشام وت ورب متفگن -

! یرادن ور یسک هنوخ هب نتفر قح دعب هب نیا زا

! زیبماک هب نزب گنز یراد ما یضارتعا

دیلک دشواب رود ود نآ زا نیمرآ هب هاگن نودب سیخ ییاه مشچ اب ایحم

. درادرب ار شلیاسو ات درک زاب ار ناش همع نامتراپآ طایح رد

! ندوبن هنوخ موناخ سگرن -

تفر لا غشآ زا دوب ورپ تشادن بآ هک کراپ لخاد کچوک ضوح رانک هب انآ

. دیشک وطالین سفن دنچ و

! دیشاب بقارم رت شیب دیاب -

ِنم! اب ایحم تیلوئسم ، نیمرآ اقآ همرخآ راب

! دیراذب یراگتساوخ رارق ِیدج نوتمیمصت رگا

دش. وا هاگن ریسم مه شهاگن و تفر انآ تمس هب نیمرآ

! مشچ -

یظفاحادخ نیمرآ زا ،انآ سگرن هناخ گنر شفنب رد ندش هتسب یادص اب

درک. تکرح ایحم و دوخ ندش راوس واب تفر شنیشام تمس وهب درک
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یزاب ارهب شیاه نخان سرتسا تدش زا هک ایحم اب یفرح و دوب نیگنسرس

دز. دوب،نیم هتفرگ

دز: بل مارآ ،انآ دندش هک هچوک کیدزن

! هتدوخ عفن هب یلو ماوخ یم ترذعم ! متفر دنت یمک -

نم! لثم یش تحاران ماوخ ،نیم متنارگن

: ندیلا هدرک ضغب ایحم

! تسین خرهاش ، نیمرآ -اما

نگ! یم ور نیا شلوا همه هه! -

وش... هدایپ

یچ؟ وت سپ -

: تفگ و درک هاگن کیرات اتبسن و تولخ هچوک هب

ورب! ،وت مراد راک -

. تشاک شا هنوگ یور یا هسوب دشو مخ ایحم

! منکن رارکت هگید مد یم لوق ، ماوخ یم ترذعم -

دز. ایحم دیفس و لپت و درگ تروص هب یدنخبل و دنادرگرب ار شرس انآ

! مراودیما -

یدایز دش؛ ناتسربق یهار و داد زاگ شنیشام هب هناخ هب ایحم نتفر اب

دوب. هدش شردپ گنتلد
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نیا رد وانآ دندوب یگدنز و راک ریگرد همه و هتشذگ تاقافتا زا هتفه کی

یبصع دوز دوز و دوب هتخیر مهب تدش هب شا هیحور هک دوب یسک اهنت نیب

رسکالس روز ،هب دیراب یم شیور رسو زا یگلصوح دشویب یم رکپ و

یارب وا ندرک عناق رد هچ دمحم یاه یتالش همه مغر یلع و تفر یم اه

یلگ رثوم یاه فرح هارمه شیاه نداد هیحور هچ ، خرهاش ندرک شومارف

و زور و حلا ،زاب خرهاش ی هرابود ندروآ تسد هب یارب لدج و گنج یارب

ار وا راد ناسون یحور تارییغت نیا و دندوب هدش گر هب گر شتاساسحا

... هدرسفا یبصع رتخد کی هب دوب هدرک لیدبت

شنیدلا و ندرک اضما تهج هک اه هچب زا یکی یناحتما ی هقرو هب مخا اب

اضما لعج و هناگچب یرادربه کال کی واالناب دربب هناخ اتهب دوب هداد

درک. یم هاگن دوب، هدش هجاوم

دوب. هدش ینابصع

: تفگ و درواین تقاط هرخ بال

! هسردم دایب وگب تنامام هب ادرف و نیشب -

دز: داد یبصع و تسب ار شیاه مشچ مکحم یادص اب هچب ندز هیرگ ریز اب

! یکلا نکن هیرگ -

وناز یور تسد مه هیقب و تفرگ نوخ هفخ شداد یادص ندینش اب هچب

. دنتفرگ مارآ و هدش

دایرف و داد روط نیا حلا درک،اتهب هلا چم شتسد ریز ار یجنران یزیم ور

دوب. هتخادنین هار

: تفگ رشت اب اما تفرگ نادجو باذع یمک
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. نیشب ورب ! هشاب ترخآ هعفد -

. دهدب افعتسا هک دیسر رکف نیا کالس،هب توکس رد

. تفر رتفد تمس هب گنز یادص اب

شیاه لیلد دشو هجاوم وا دیدش تفلا خم هکاب تفگ ریدم ارهب نایرج

دوب. اه هچب هب ملظ شنتفر یلیصحت مرت طسو دمآ، یقطنم شیارب

درک! یم هاگن دوب، هداد وا هب بارهس هک یباتک وهب هتسشن شقاتا رد

دمآ. یمن جبلا شیارب مه ینز راتیگ رگید

ریز زا دوب هدرک یعس ردقچ ره هک داتفا شزور نآ هیرگ و شونهب دای هب

دوب. هتسناوتن ، دشکب نوریب ار تلع شنابز

هب هرجنپ زاالی یدرس زوس هارمه هام رذآ طساوا حور ویب کشخ یاوه

دز. قرو ار باتک زا هحفص دنچ و دیشک کرس شقاتا

ی هناخ خیلا سارت هب دروخ هرگ شهاگن هک ددنبب ار هرجنپ دشات دنلب

دوب. هدیدن ار وا هتفه هس ود نیا رد هک خرهاش

. تفر هنییآ تمس وهب تسب ار هرجنپ لسک

. دیشک شیاهوربا و تروص هب یتسد ، دندوب هدش دنلب شیاه یرتچ

دز. یم هاگشیارآ هب یرس دیاب

نییاپ وهب دیشوپ یگنر یبآ یل راولش هارمه ار شگنر هاتوک زمرق یناراب

. تفر

درک. ار ناش هچوک رس هاگشیارآ هب نتفر دصق یهاتوک یظفاحادخ اب

یناتسد اب هداتفا ریز هب یرس و مخت و مخا هکاب دید ار هفوکش یهار هنایم
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. تسه ناش هناخ یهار هدیلول مه هب

دش. در شرانک وزا تخادنا نییاپ ار شرس

داد. دشوسالیم هاگشیارآ دراو

نتسشن دعب و دوب شا ینیب لخاد والکورژ فات یوب ندیچیپ زیچ، نیلوا

. ششوگ رد موناخ ابیز یادص

: تفگ و تفر انآ تمس هب ییور شوخ اب

؟ هدموا رد فرط مودک زا دیشروخ ربخ؟ هچ -

. دندمآرد تکرح هب شیاه یرتچ هک دیشک یفوپ انآ

! ینک نوشهاتوک یمکی مدموا ندروآرد ور مردپ -

تقو هگید تعاس کی االن،ات هتولخ ، یلدنص ور نیشب ورب مزیزع مشچ -

! مراد سورع شیارآ

و...هب هناش و یچیق اب موناخ ابیز دعب یمک و تسشن یلدنص یور انآ

. تفر شتمس

تبیغ یتلا وابح هدز ناجیه ، تسب یم انآ ندرگ رود یلا متسد هک ردحیلا

: تفگ هنوگ

ور؟ ارجام یدینش -

هناش ار شیاهوم و دوب هداتسیا ششیپ رانک، زا هک وا هب گرزب هنییآ زا انآ

درک. هاگن دز یم

ور؟ ارجام مودک -

! هگید ور موناخ سدقا رتخد یارجام -
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: تفگ دشو واکجنک انآ

؟ هدش یزیچ هگم -هن،

؟ دیتسین مه تسود هگم امش ؟ ینود یمن ینعی -

هش! یم تسد نوا هب تسد نیا زا هرتخد هراچیب

! شدیدج رهوش زا منیا ، شیلبق رهوش زا نوا

! هدرک شلو ِرسپ یچ... ره یلو هدوبن راک رد یا هغیص و دقع نگ یم هتبلا

درک. توکس ، موناخ ابیز یاه فرح زا هدروخ اج انآ

و دوب مهم شیارب زیچ کی اهنت و اهنت ایهن، تسه حلا شوخ تسناد نیم

دوب. ناش ییادج تلع نآ

: تفگ و هدیرپ موناخ ابیز فرح نایم

؟ ندش ادج ارچ -

پچ تمس ارهب شسمادآ ، عوضوم هب انآ ندرک بذج زا یضار موناخ ابیز

: تفگ شندییوج راب هس ود زا دعب و درب شناهد

! منود یم -ن

زیچ! همه ریز هدز ِرسپ یراگنا

! دایم شیپ یجوز ره یارب لئاسم روج نیا زا اباب -هن

: تفگ دزو شتروص هب یگنچ موناخ ابیز

! نوش ییادج زا نراد ربخ مدآ و اباب،عملا -هن

دناد یمن خرهاش واو هطبار زا یزیچ موناخ ابیز هک درک رکش ار ادخ انآ
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دش. یم وا راد شین یاه فرح نامهم زین دوخ هنرگو

هکاب جارو موناخ ابیز یاه فرح ،هب شیاه هدینش زا شرس نتفرگ درد اب

و تسشن یم شتروص یور شا ینیچراد سمادآ یوب ندز، فرح راب ره

. دادن ،اهب تفرگ یم ار شندیشک سفن یولج

دوب. هتفرگ لکش شنهذ رد یباوج ویب گرزب لا وس عالتم

نیا ارهب شدوخ شزغم هک درک یم ساسحا و دوب هدش هلوگنز لثم ، شرس

. دهد یم ادص و دبوک یم شا همجمج رو روونآ

شیاه فرح یروآدای اب ،اما خرهاش تشگزاب هب دش راو دیما یا هظحل یارب

: تفگ لد رد

! رتهب هفوکش زا یکی غارس هتفر امتح -

شندش روم روم و شا ینیب لخاد هب هدش یچیق یاهوم یاه رات نتفر اب

درک. یا هسطع

: تفگ و تخادنا هار ارهب شناهد لخاد سمادآ پولش پلش موناخ ابیز

هللا! دمحلا -

داد. مل ناخرچ هایس راد شکور یلدنص هب هرابود و درک یرکشت انآ

لکش شیاه یرتچ هب یچیق اب ناوارف تقد واب داتسیا شلباقم موناخ ابیز

داد. لیامش و

درک. هاگن وا شیارآ رپزا هرهچ هب هفوکش و خرهاش رکف رد انآ

ردوپ مرک و خرس یاه وبل شیارآ رپ یاه مشچ هدش، گنر یاهوربا و اهوم

. شتروص یور هدیس پال

رارق هک موناخ ابیز تسد ارهب دوخ و تسب ار شیاه مشچ دزو یدنخبل
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دش، رو هطوغ خرهاش رکف ورد درپس دزادنیب دنب مه شتروص و وربا هب دوب

یم شک دنخبل هب شبل و دوب لا حشوخ هفوکش ندش هتخوس زا شلد هت

. نتخوس نیا دوب وا قح شرظن دمآ.هب

: تفگ هدنخ اب موناخ ابیز ، شتروص یور دنب یخن هراب دنچ ندش هراپ اب

! هراد تسود یدایز یراگنا -

. تفگن یزیچ دزو وا یتافارخ یاه فرح هب یا هدنخ انآ

نداد و رکشت یلک زا دعب دشو دنلب موناخ ابیز نتفگ هشاب کرابم اب دعب یمک

. تفر نوریب هنیزه

درک. ملع دق شلباقم لکیه یوق یدرم ، هتفرن مدق دنچ

. دینش ار ییانشآ یادص هک تفر رت بقع مدق ود هدیسرت

! موناخ انآ منم -

، دروآ راشف شیاه هدینش رثا رد شا هتشادرب بات نهذ وهب درک رکف یمک

دوب. شرآ یارب ادص

: تفگ و درک یمخا

؟ نوترما -

: تفگ و دیشک شیاهوم هب یتسد کالهف شرآ

ماه؟ سامت هب دید یمن باوج ارچ -

: تفگ دش، یم رود وا زا هک ردحیلا انآ

منک! تلا خد نارگید لئاسم وت مرادن سود نوچ -

ن! یراذ یم مارتحا هک نونمم
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: تفگ و دناسر وا ارهب دوخ شرآ

هرت! گرزب رتو یدج ینکد، یم ور شرکف هک ینوزا هلئسم -

: تفگ وکالهف درک شهاگن انآ

! هنوخ دییامرفب -

دش. وا مدق مه فراعت نودب شرآ

دش. جراخ ناش هناخ رد زا خرهاش ، هدیسر هچوک رس هب

. تفر هچوک لخاد هب شرآ ووگاب تفگ دزوردحلا هار نآ ارهب دوخ انآ

لخاد و دروآرد ار شیاه شفک و تفگ هللای ای شرآ هناخ یدورو رد کیدزن

دش. هناخ

. تفرگ لیوحت مرگ ار شرآ و دمآ نوریب قاتا رسزا هب رداچ موناخ میرم

. تفر قاتا هب موناخ میرم انآ، ندرگ رسو هراشا اب دعب هقیقد دنچ

و دیخرچ دوب ییاچ ندیشون وردحلا هتسشن لبم یور هک وا تمس هب انآ

: تفگ

! مونش یم -

: تفگ درسنوخ و تشاذگ یا هشیش زیم یور ار ییاچ ناکتسا شرآ

! سا هلماح انح -

یچ؟ -

: تفگ و درک لفق مه اررد شیاه تشگنا شرآ

ای... ِنم زا هک منود یم ن نم -و
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. داتسیا ، دیسر هک شفرح یاج نیا هب

. دندادن وا ارهب یرگید مسا ندروآ ی هزاجا شغاد تریغ هارمه شرورغ

دوب. هدنام وا لوا فرح رد زونه یفرح چیه یب زاب ناهد اب انآ

دز. ادص ار وا مسا و دیشک شیاهوم هب یتسد کالهف شرآ

دز: بل بجعتم روط نامه انآ

ایهن! هئوت زا ینود یمن هک یچ ینعی -

! شحیضوت هتخس -

شاهاب انح، یاه رارصا و تقامح کی رس طالق دعب راب کی طقف نم نم...

! مدرک رارقرب همین و فصن هطبار کی

هنم! زا هچب هک هروخ یم مسق انح

! متسین نئمطم نم اما

دش. ریز هب رس وا یاه فرح زا هدز تلا جخ انآ

؟ سا ههام دنچ -

! هشاب ههام ود منک رکف -

. تفر ورف رکف وهب تخود شیاپ ریز شرف زیر یاه لگ ارهب شهاگن

درک رکف انح و دوخ هقشاعم یاه هنحص هب توکس ورد دزن یفرح مه شرآ

دوب. هدز بآ هب رادگ یب اجک هک دَرَوآ دای اتهب

دز: بل انآ هرخ ،بال توکس یمک زا دعب

! فرط نوا و ادخ و هنود یم انح ! چیه هک هشاب یرگید زا رگا -
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! هراد شهگن هک نیا ای هنک شطقس هنوت یم

اما...

ندیواک تهج ار وا یاه شنکاو ات تخود شرآ رظتنم هرهچ ارهب شهاگن

داد: همادا و دریگب رظن ریز

! دینک روج و عمج ور حاضتفا نیا دیاب نوتدوخ دوب، امش زا رگا -

. دیشک یهآ و تسب ار شیاه مشچ و داد مل لبم یتشپ هب شرآ

! شاطخ ... شهابتشا ره یاپ ! متسیا یم شاپ هشاب نم زا رگا -

! تسین نم زا هچب نوا هک منئمطم ابیرقت نم اما

: تفگ رشت اب انآ

؟ دینئمطم هگا اج نیا دیدموا یچ یارب سپ -

: تفگ و تخود وا ارهب شخرس هاگن شرآ

مدموا منک، ربص منوت یمن ما هچب دلوت ات یلو مشاب درمان ماوخ -نیم

! نوریب دیشکب ور تقیقح انح نوبز ریز اتزا ماوخب کمک نوتزا

: دیرغ دشو دنلب زیت انآ

هش! نیم مفساتم -

: وندیلا داتسیا شلباقم و تفر شتمس دشوهب دنلب وا لثم مه شرآ

نوا نوبز ریز زا کلک اب هدش یتح د ینوت یم امش اهنت منک یم شهاوخ -

! نوریب دیشکب ور تیعقاو هرتخد

منک! یم شهاوخ دیدب تاجن منهج نیا زا ور نم
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: تفگ دزو یدنخبل شرآ ، قاتا زا موناخ میرم ندمآ نوریب ردو یادص اب

. نوتظفاحادخ ! مشن محازم هگید نم -

: تفگ و درک دنت اپ شتمس هب موناخ میرم

ناج! شرآ اجک -

ماش! یارب نومب

، دیشوپ یم ار شهایس قارب یاه شفک و دوب هدش مخ هک ردحیلا شرآ

: تفگ

! هگید تقو کی هللا اش -نا

... ظفاحادخ

تمس ،هب شردام یاه یواکجنک ندرک رس هب تسد ،اب تفر شرآ هک نیمه

. تفر یتشادهب سیورس

موناخ ابیز هیصوت وهب دوب خرس خرس نتخادنا دنب رثا رد شتروص تسوپ

درک. یم شیارآ دیابن

شا خهلا هناخ یهار اه سابل نامه دزواب شتروص هب درس بآ تشم دنچ

دش.

شرظتنم ناش هناخ یولج و دور یم شندید هب هک دوب هتفگ انح هب هار رد

. دشاب

دید. رد یولج ریز هب رس و چیپ رداچ ار انح ، دیچیپ هک هچوک لخاد هب

: تفگ بل ریز
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! یکلومرام بجع -

. تفر شتمس دشوهب شا هجوتم انح هک دز یقوب

: تفگ نیشام هب ندش راوس ضحم هب

! هدرس هچ ، فوا -

سالم...

درک. میظنت وا یور و نشور ار نیشام یراخب و داد ار شم سال باوج انآ

؟ ینیبب ور نم یتساوخ ارچ ! اهربخ هچ -

. هدکرنه وت ادرف یارب شیتشاذ یم هنرگو هبجاو هک منود یم

یزاب شرداچ هبل وااب هاگن هبذج زا هدیسرت انح هک درک شهاگن قیمع انآ

داد. تروق ار شناهد وبآ درک

. تسناد ارنیم درب یم باسح انآ زا ارچ هک ار نیا تلع تقو چیه

- نادند یرخ، - یرام ی هرهم انآ دیاش هک درک یم رکف دوخ اب یهاگزره

شتاروتسد میلست و دنزب یفرح شیولج دناوت یمن هک دراد یگرگ یناشیپ

دوش! یم

ار ،وا نیشام یولج زا تسد هب پوت کرسپ نتفر رانک تهج یقوب ندز اب انآ

: تفگ و دیشک نوریب تافارخ نیا زا

! بلطم لصا غارس مر یم سپ -

هیک! زا تمکش یوت ی هچب

هب عورش شیاپ و تسد و تخاب گنر هظحل رد انآ فرح ندینش اب انح

درک. ندیزرل
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داد: همادا شا ییوجزاب همادا هب شدوخ هویش اب انآ

هکباال یدنگ نیا مش یم روبجم یدن ور مباوج ینیسح و تسار هگا -

. تمکش ندش گرزب لبق هتبلا مگب تردپ هب ور یدروآ

یب انآ هک دش هلا چم شتروص و تفگ یخآ شمکش رد یدرد ندیچیپ اب انح

: دیرغ یخلا

! راینرد راوطا و ادا نم یارب -

وگب! شاب دوز

هچ! وت هب وگن

تراپ و تل منز یم ما یبصع تتسد زا هک هشاب تدوخ راک هب ترس مونشن

منک! یم

! تفآ یدش مدوخ یگدنز یاه هرگ طسو هک

یاه تسد ندید واب تخود وا وهب تفرگ هچوک ارزا شهاگن انح غیج اب

درک. تشحو شا ینوخ

هناش یور ار شتسد و درک هاگن ، دندوب ینوخ هک وا یاه تسد هب تهب اب

: تفگ و داد شناکت زیر و تشاذگ شا

؟ یبوخ -

دش؟ تچ

! شخبب ونم ادخ

... ناتسرامیب میر یم االن

نابایخ هب انح هآونهلا نایم و تخادنا تکرح ارهب نیشام وَوال لوه اب
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دز: چپ ایحم هک دیسر یلصا

هن! ناتسرامیب -

مگ! یم هک یسردآ هب ورب

. دناوخ ار ارجام اتهت انآ

هقلطم رتخد یگلماح ربخ ندیچیپ شا، نکمم لکش نیرتدب هک ییارجام

دوب. ناش ییاوسر و ناش کچوک رهش رد روهشم یاهداتسا زا یکی

. تفگ ار سردآ هدیرب سفن درد، روز زا انح

: تفگ یدوهشم ضغب اب انآ

... ماوخ یم ترذعم -

! ماوخ یم ترذعم

کی یولج هرخ بال ندز رب نایم تهج چیپ رد چیپ هچوک دنچ ندناچیپ اب

. داتسیا بطم

. دناوخ ار شتاصخشم

دوب. امام کی یارب و هدوبن صصختم یارب بطم

حلا مک مک هک ینابایخ یتولخ تهج درک رکش ار ادخ دشو هدایپ نیشام زا

دوب. شریخست ردحلا ناتسمز یاوه و

رد کیدزن ار وا تمحز و روز رازه وهب تخادنا شا هناش یور ار انح تسد

درک. بطم

: دیچیپ اضف رد ینز مکحم یادص هک اردز نوفیآ

هیک؟ -
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دز: بل نانک خوا خآ انح

انح! منم موناخ ژه ینم -

! مزیزع وت -ایب

ور مارآ اج نآ بسانم نادنچ هن تیعضو ندید اب ،انآ دندش هک بطم دراو

: دیپوت انح هب

؟ یدرک ادیپ اجک زا ور همخد نیا -

: تفگ دوب، هتخادنا گنچ شمکش هب هک ردحیلا انح

مرب متسنوتن نوچ ، مدرک یزیر نوخ و مدش کش راچد شیپ زور هس -

اج! نیا مدموا صصختم شیپ ای ناتسرامیب

دش! دب شلا ح دوز ردق نیا ارچ موناخ وگب سپ -

انح... ترس وت کاخ

! ترس وت کاخ

درب هنیاعم قاتا لخاد قاچ نز نآ هراشا و ییامنهار کمک ارهب وا یتخس هب

جراخ دوب، یفرصم راب کی یاه شک تسد ندیشوپ ردحلا هک وا دورو واب

طیحم هب شا هجوت ، تسشن سنلا هدیکوپ یکیتس پال یلدنص یور دشو

دش. بذج اج نآ یتشادهب ریغ

هنهک یاه هلجم اراب من راوید ردو هب هدیبسچ یتشادهب عاالن دنچ نآ رگا

یکشزپ یشوگ اب گرب رپزا زیم و راوید هب هدش هدیبسچ یهاوگ و سالتم

! تسه بطم اج نآ هک درک نیم رواب ، دندوبن

و اهزیم حطس یور هتسشن کاخ و درگ و شدنچ یاه سگم دوجو نوچ

هبارخ دای هب هک دش یم بجوم یلا، غشآ هتشادرب کَرَت یراک یشاک نیمز
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. دتفیب هدش کرَت یاه

تدش زا هدش ردک دیفس سابل هک نز نآ هرخ هکبال تشذگ تعاس مین

رتزا نوغاد و برد زیم تشپ وهب دمآ نوریب تشاد نت ارهب یفیثک

نانک یطخ طخ ار ییاهذغاک و هگرب و تسشن یلدنص یور و تفر شدوخ

داد. رارق باطخ دروم ار انآ

هلئسم رکش ور ادخ مشزورما یزیر نوخ و دوب هدموا مه شیپ زور دنچ -

! هداد بات و بآ ردق نوا ارچ منود یم !ن هدوبن یا

درک، یم دصر ار انآ هک ییاه مشچ واب داد نییاپ یمک ار شکنیع سپس

: تفگ

مسیونب ما هگید یوراد ات دنچ ماوخ یم -

؟ هراد هچرتفد

و رهم و هنک زاب ور شا هچرتفد یسک رگا نوچ مسیونب دازآ هک هرتهب هتبلا

هش! یم دب شارب هنیبب ور نم یاضما

؟ ششیپ مرب اهوراد نتشون عقوم ات منوت یم ، دیسیونب دازآ هشاب -

درک. تقفاوم شرس نداد ناکت اب رتکد

کی کچوک تخت یور حلا ویب نانک هیرگ ار انح و تفر قاتا لخاد هب انآ

دید. یرفن

! هبوخ حتلا تفگ رتکد -

داد. ناکت ار شرس فسات واب تخادنا قاتا هب یهاگن

مک هب مدوب مه رادلوپ ، مدوب هاگشناد داتسا کی رتخد ، مدوب وت یاج نم -
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دشم! نیم عناق یصوصخ یاه ناتسرامیب نیرتهب وت نامیاز رتزا

! قمحا یچ وت

شیگتفر رد راوز زا مکی ینغور گنر روز هب هک بارخ هنوخ کی هب یدموا

هنز! یمن قوذ وت

داد: همادا و درک یدنخ رهز

! یدش فرح -مک

؟ ینک راک یچ هچب اب یاوخ یم

دز: بل مومغم انح

! منود -نیم

منک. شطقس منوت یمن

... مرادن ور شا هزاجا

دش. شکیدزن رت شیب هناواکجنک انآ

: تفگ مارآ و درک مخ ار شرس

؟ یرادن ور شا هزاجا ارچ -

! مگب منوت یمن -

: تفگ یدرسنوخ واب درک فاص ار شتماق

... یرب ینوت یم تدوخ ! متفر نم سپ -

مگ! یم مه تردپ هب یتسار

دز: داد تینابصع اب انح هک تفر مدق ود
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؟ یونشب یاوخ یم یچ -

ما؟ هلماح نم یدیمهف اجک الزا صا وت

: دیرغ و تشگرب شتمس هب انآ

! مرادن وت یگدنز هب ندیشک کرس هب یا -عالهق

یم هک سا خهلا رهوش یاه کمک اهو فطل رطاخ هب متسه اج نیا مرگا

منک! شناربج ماوخ

. تخود مشچ انح هدش کشخ کشا در وهب درک توکس

دوب! روبجم دز؛ یم یتسد کی دیاب

نفلت اب رتکد ندز فرح یادص هک دنزب یفرح تساوخ دشو کالهف

: تفگ مارآ و درک طایتحا . دیسر ششوگ هب شهارمه

! یتفگ نوشهب هک مدینش ییاه نوا -زا

! شرآ زا

دمآ. جبلا شیارب انح یبصع و بجعتم هاگن

یلع! -زا

شیاه بل یور یدنخزوپ انح تشپ رپ یاهوربا رت شیب هچ ره ندروخ هرگ

: تفگ لبق رتزا سنجدب ، دروآ

هک... ینوا -ایزا

! هسب ... هسب -

. دروخ اج انح داد اب



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

326

تشم دنچ ، دندوب هدرک ندیزرل هب عورش هرابود هک ییاه تسد اب انح

: تفگ دزو شمکش هب مکحم

هیک! ارب هچب منود یم ن مه مدوخ یتح قمحا نم -

یلع! هن هد یم هزاجا شرآ هن نوچ منک شطقس منوت یمن متفگ

! هنوشدوخ زا هچب هک ندرکن رواب متفگ هک نوشمودک ره هب

! یمهف یم

! منکن شطقس هک ندرک مدیدهت شرآ و یلع ما یفرط زا

درک! روگ مگو ور شدوخ مه دادرهم

یا هفخ یادص اب نانک قه قه و تشاذگ شتروص یور ار شیاه تسد

: تفگ

مه مدوخ نوچ دننکن رواب ور مفرح هک نراد قح ماه نوا ... نراد قح -

! مرادن رواب

: دیپوت هدش درد رس و یجیگ واب داد تروق ار شناهد بآ انآ

! یشاب قمحا ... یشاب لذرا ، یشاب نوزرا ردق نیا ینوت یم روطچ -

: تفگ یبصع و درک کاپ ار شیاه کشا انح

! هرادن یطبر یسک ...هب همدوخ مسج ... همدوخ -نت

! نوج خهلا رتخد ورب یدز وتاه شین ما وت

. نزب راج ورب یدید وماه یتخبدب

: دیرغ و تسشن شتخت هبل انآ
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! هتدوخ مسج و نت هتسرد -

! یدرک هایس ور رفن دنچ راگزور و نوا،لد وتاب اما یشرایتخا بحاص

: تفگ یمب و هگرود یادص دزواب یدنخزوپ انح

! لوبق هزره نم -

! ییاج ره نم ال صا

یچ؟ اه درم نوا

نم! اب ندوب هب ند یم نت ارچ اه نوا

: وندیلا داد ناکت فسات ی هناشن ارهب شرس دزو یدنخزوپ انآ

تفگم! هننیم تهب مدوب اه نوا یاج مه نم -

هن؟ یدوب هدرکن وشاج نیا رکف

لثم ماه نوا شدعب ینکب ینوت یم تساوخ تلد یطلغ ره یدرک رکف

؟ دننومب ندرک هک یراک یاپ و دننک ترواب و دنشاب نک شوگ فرح دنفسوگ

ملد. زیزع ...هن مناج هن

؟ داوخن ور تفم سنج هک هیک

ور! کوکشم تفم سنج

. دننک یم طایتحا طقف انوا

داد: همادا و درک توکس یمک

هیچ؟ یر یم هک یهار نیا هت ینک یم رکف -

؟ یتخبشوخ
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! مزیزع هن

! هتدوخ دوخ ییاهنت و یماندب شهت هت

نوشناشوخ شوخ یپ نر یم اه نوا

تا هدنیآ رسمه یارب یرکب تیباذج چیه هک یمسج کی اب ینوم یم وت

! هرادن

هنز یم دنگ و تسین یباسح و تسرد هک تیپرد هیحور کی اب ینوم یم وت

و ترس تشپ یاه فرح خاالقاهو یرس کی اب ینوم یم ،وت تیگدنز هب

هارمه هب هشیمه تلباقم فرط یارب ور ینیبدب و کش سح هک یا هتشذگ

! هراد

ارزا شهاگن و داد مل راد خرچ زبس تخت یتشپ دشوهب زیخ مین انح

وهب تفرگ دوب، هچب ود اب هلماح نز کی محر لخاد شریوصت هک ییولبات

: تفگ مخت و مخا واب تخادنا نیمز

! هطوبرم مدوخ هب مدوخ هدنیآ -

ینوخ فافز بش هک شتسه میمرت لمع مه یگراچان و یگراچ یب هراچ

! دایب

: تفگ دشو دنلب انآ

! یرادربه ایکال هنک جاودزا داوخ یم تسین مولعم -

! میرب هک وکالهنک شلا

تارب هدش نوا و نیا معط ندیشچ سا، هدیاف یب یکی ابوت ندز فرح

! تداع

یوب تدش هب هک یقاتا ارزا دوخ و دیسر گنر یمرک رد هب مدق دنچ واب
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درک. خالص داد یم لکلا

تکرح شا خهلا هناخ تمس دوب،هب هتفگ امام هک ییاهوراد دیرخ زا دعب

درک.

دمآ. بیجع شیارب انح مخا و توکس

درک. تقد شا یگدننار وهب داد رارق شخپ یور ار یمی مال گنهآ

: تفگ توکس هقیقد دنچ زا دعب هرخ انحبال

منک؟ راکچ هچب نیا -االناب

: تفگ و درک یفوپ یبصع انآ هک دیشک یهآ و

ینزب فرح منوشات هس ناخ دادرهم بانج نوا اب هتبلا ! مشاتود ره اب دیاب -

ندرگ وهب تیراگتساوخ دایب هک هراد ور نیا منج و هضرع نوشمودک ینیبب

ور! ییوربآ یب نیا هریگب

قرب ریت هجوتم و دمآرد شخرچ هب تکاس و درس نابایخ هب شهاگن

دمآ. یم مشچ هب نشور یاه قرب ریت رگید نایم هک دش یشوماخ

. دیشک یسفن

هنک! یم لوبق یلع مرظن -هب

! ینک یم جاودزا شاهاب و تیراگتساوخ دایب هک یگب رگا

: دیرغ و درک تشم ار شتسد یبصع انح

! شهب مرادن یا -عالهق

دز: داد وا یلا یخ ویب ییایح ویب ییوررپ زا یبصع انآ

! یرادن شسود هک کرد -هب
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ی! تفر زرهنیم یتسنود یم ور یقشاع هار اعقاو رگا هک

اب ندش اضرا یدیمهف یم ، همهم تحور و مسج ندوب کاپ هک یتسنود یم

! هرادن ور توربآ و یگدنز هب ندز دنگ شزرا یگس ردپ ره

وت! یاه یراک منودن عالف مشن منم هک

: تفگ داد .اب تفرگ جوا مک ومک دیچیپ کقاتا لخاد انح هیرگ یادص

منک. یم طقس منیا مر یم منهج -هب

: تفگ دزو یدنخزوپ وا فرح لیلحت اب انآ

دش! -جبلا

! یتسه هک مراد هبرجت

! ههانگ یب نوا نوچ ، یرادن ور راک نیا قح وت هچب طقس دروم رد

. دندش هناور شهایس رداچ یور شکشا تارطق هک دش ریز هب رس انح

راک؟ یچ ماوخ یم ور ردپ یب هچب -

ِزیم! یور دروم هسات هللا اشام ، تسین ردپ یب مدایز -

! هگید ممخز ور نوشاپن کمن وت نک سب انآ، نک سب -

؟ یمهفب ور نم تساوخن تلد راب کی ارچ ، یدرک مشنزرس هشیمه ارچ

یطوق دشوزا مخ ، تشاد هگن ار نیشام ، زمرق غارچ تشپ هب ندیسر اب

و تفرگ انح لباقم و دیشک نوریب راد حرط دیفس هقرو ،ود یذغاک لا متسد

: تفگ هتفرگ دردرس

امات هنوخ ایب یزور دنچ شدعب هنوخ ورب ور بشما منک، یم سب هشاب -

ایهن! میزیرب رس هب یکاخ کی مینوت یم مینیبب و یایبرد اوه و حلا نیا زا
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نیا زا یشب رود یتقو دنچ هک هش یم نیا ینک، شطقس ینوتن رگا شهت هت

ارو.

: تفگ درک، یم لول ار یذغاک لا متسد هقرو هشوگ هک انح

! هیبوخ رکف ... هشاب -

درک. تکرح و دمآ دوخ هب یرس،انآ تشپ نیشام قوب ندش دنلب اب

هب اذغ یوب ، ناروتسر یولج زا روبع ماگنه ناش، هناخ هب انح ندناسر زا دعب

هدروخن یزیچ صرح و اوه داب زج زورما هک دمآ شدای و دروخ شا ینیب

. تسا

. دندوب هدیرب ار شناما هجیگرس و دردرس

یا هقدص نابرق حلا ،یب شردام سکع ندید و شا یشوگ ندروخ گنز اب

فرح هب درپس ناج ، شوگ یاج وهب درک لصو ار سامت و تفر شیارب

. شیاه

هب ندیسر ات هدنام یمک نامز هک نآ نتفگ و شردام اب ندز فرح زا دعب

درک. دایز ار شتعرس هناخ،

تاع طاال مجح درک، یم رکف دوب هدینش زورما هک ییاهربخ هب هار رد

دوب... از سرتسا و نیگنس شا یتفایرد

دشاب نامزمه هک دش هدایپ نیشام زا حلا درک،یب زمرت هک هچوک یولج

ناش. هناخ رد زا هتفشآ یتیعضو اب دمحم ندمآ نوریب

تسد دش. رت هایس شناگدید لباقم رد کیرات هچوک و تفر جیگ شرس انآ

. داتسیا دشو راوید هب
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. تفر شتمس هب نارگن دشو شدب تیعضو واو هجوتم دمحم

: تفگ و تفرگ شیوزاب ریز زا

؟ هبوخ انآ!حتلا هتچ -

داد. ناکت هرآ یانعم اراب شرس زیر انآ

درک. یا هدنخ کت دمحم

! همولعم -

. لخاد هب نتفر ات درک شکمک و

: دیسرپ یگتسخ و یجیگ اب انآ

اه! ربخ هچ -

! میراد نومهم -

: تفگ هدنخ اب انآ

! هلوبق هشاب یک ره اه همع ریغ -

: تفگ و درک یدنخ خلت دمحم

... هدموا ندرک اوعد هدش، شفرح یبتجم !اب ِدیهان -

! هراب یم هراد -

یچ؟ -

... هگید الت کشم مغو نوراب -

: تفگ هدنخ اب دمحم
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! رعاش اباب -

... هنوش ملیف ! دننک رواب ناهلبا دننک اوعد رهوش و نز نتفگ میدق زا

. دنتفر ارباال ناویا هلپ دنچ توکس ورد دادن باوج انآ

. تفر و تشگرب ار هدمآ هار دراد یراک هک نیا نتفگ اب دمحم

دش. هناخ لخاد و دروآرد ار شدنلب هنشاپ ابیرقت یاه شفک انآ

. دیهان ندید زا دناشنب شتروص ارهب داش هرهچ باقن درک یعس

ژ یاهوم و یا هوهق فپ یاه مشچ و زمرق ینیب هکاب دیهان ندید اب اما

هدرشف شلد دنک، یم هیرگ هنامولظم ریز هب رس و هتسشن لبم یور هدیلو

دنک. نیم شکرد ارچ تفگ یم وا هب هک داتفا انح فرح دشودای

: تفگ دزولد یدنخزوپ

! یتسین مرهاوخ نوچ -

! یتسین کاپ

. تاهراک زا یریگ نیم تربع

. تاه هدرک منم،اب یزادن یم لچه هب

شتمس هب دوب وا مرگ شوغآ رظتنم هداتسیا هک دیهان ناج ابسالمیب

. درشف دوخ ارهب وا تخس و تفس و درک زاورپ

! بجع هچ ... مرهاوخ ملد،لگ ناج -

: تفگ ششوگ رانک یراد ضغب هدنخ اب دیهان

! نوتلد رو منومب هشیمه یارب مدموا -
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دش. هریخ وا نیگمغ هرهچ هب یلا وس و ادج وا زا انآ

: وندیلا تسشن لبم یور و تفرگ شا هیرگ دیهان

! داوخ یم هچب ملد نم هگ یم مهب روعشیب هکیترم -

زاب مدش ازان نم دوب، شدوخ ریصقت هک یتنعل فداصت نوا رس هنود یم

. داوخ یم هچب

مدوخ نوخ زا ماوخ یم هگ یم میرایب یکی هاگشرورپ زا مگ یم شهب

! هشاب

قاتا زا انح و یتشادهب سیورس زا موناخ میرم هک تسیرگ یاه یاه و

. دیهج نوریب

. تسشن شرف یور شلباقم و تخود مشچ وا هب روابان انآ

دزوهب شتروص هب یگنچ انآ هدیرپ گنر تروص ندید اب موناخ میرم

درب. وا یارب و هتخیر یبآ ناویل و تفر هناخزپشآ

هدعم هب داتفا شدرس ینیگنس هک دروخ ارهت بآ یرکشت سالمو نتفگ اب انآ

. شا

یا هظحل ار شمغ و درد دشو نارگن دیهان هک تفر مه رد شا هرهچ

: تفگ و تفر شرانک وهب درک شومارف

! یبوخ -

باطخ و تشاذگ نیمز هب انآ رس تشپ ار ونآ دمآ یلگ لگ تشلا ابب ایحم

: تفگ وا هب

! یرادن ور هب گنر ، شکب زارد -خهلا

: تفگ و دیشک زارد یتفلا خم نودب انآ
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! هداتفا مراشف ، مروخب یزیچ حبص زا هتفر مدای تسین میزیچ -

: تفگ لد دزورد یوحم دنخزوپ

! هرادن نم هب یطبر چیه هک ییاه قافتا رس هقدص -

. دناود شیاهوربا نایم یمخا ، شرس باالی رتسول دایز رون

دز: چپ

نک... شوماخ ور نم رس باال یاه غارچ ایحم -

دوب هدش یا هدننک عناق لیلد وا ندمآ و دوب هتشذگ دیهان ندمآ زا زور ود

انحع نوچ شا، خهلا هناخ هب نتفر یارب انح ردام و ردپ ندش یضار یارب

... دیبسچ یم وا هب هنک لثم و تشاد دیهان هب یصاخ ی الهق

گنز شرآ هب لوا هک نیا رس و دندوب هتسشن تخت یور مه رانک قاتا رد

دن. درک یم ثحب یلع ای دننزب

زا هچب هدش نئمطم هک دوب هتفگ انآ وهب هدیشک زمرق طخ دادرهم رود انح

ددرگ یمرب لبق هام هس رتزا شیب هب ناش یئزج یسنج هطبار و تسین وا

یمن مه هام ود هب نینج رمع امام یاه هتفگ و شدوخ تایسدح قبط و

! دیسر

مادک هب لوا هک نیا ایواو دنزب گنز انآ هک نیا رس ثحب رجو یلک زا دعب

یلع! هب وانآ دنزب گنز شرآ هب انح هک دندیسر هجیتن نیا هب ناش

... تسب دشوردار دنلب انآ

یشورف لگ هب ادرف هک تساوخ وا یلع،زا اب ییوگ و تفگ رصتخم اب انآ

وهب هدرک عطق ار سامت واالنهک دشاب وا رظتنم و دورب هدکرنه کیدزن
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اب هدیرس شربص دوب، هتخود مشچ انح هتشادن وور گنر و هتفشآ هرهچ

: تفگ بل ریز شیاهوربا شچیپ و تسد هراشا

؟ هدش یچ -

مه انآ شوگ هب نیعم دیدهت یادص هک تشاذگ وگ دنلب یور ار سامت انح

. دیسر

هنز یم هک شرآ یشوگ ور،ور تا هرامش و مسا منیبن هگید ! موناخ نیبب -

دوخ... هب وتاه نداد یخن همه شهب مگ یم مر یم و مرس هب

و تخود مشچ انآ هکش هرهچ وهب درک عطق همین و فصن ار سامت هدز لوه

دز: بل یتحاران اب

مگ! یم تسار ادخ هدش،هب مهافت وس ادخ -هب

! نکن ماگن یروج نوا مدب حیضوت تارب راذب

: دیرغ دشو انآکالهف

! تسین مهم -

! یشکب طخ ور شرآ رود هرتهب

یلع! منوا هدنوم هنیزگ کی اهنت

هب وت ندموا هکاب منوطیش سخت یومع رسپ هراچیب یلع... هراچیب

! یبصع تسم تیپرد کی دش شیگدنز

: تفگ و تخادنا ریز هب رس تحاران انح

هَا! هگید نک سب -انآ

مگ... نیم یچیه یه
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: وندیلا درک لفق انآ یاه مشچ ین ین ورد دروآ ارباال شهاگن دعب یمک

! کتپ یدش -

ربت! یدش

! گنفت و پوت یدش

! افطل نکن شرت نوغاد وت هنوغاد مباصعا یفاک دح هب مدوخ نم

. دناسر دوب یمک کاخ و درگ نابزیم هک یا هرکرک یور ار شهاگن انآکالهف

! هشاب -

تفه هچب هک دیرایب هنوهب و دینک جاودزا هتفه کی ات رگا یتح مرظن هب اما

! تسین شهار نیا مزاب هدموا ایند هب ههام

ور!؟ یگدنز نیا تارب هنکن منهج یلع ای هنکن یریگیپ شرآ مولعم اجک زا

درک. ندرک هیرگ هب عورش دشو نیگمغ انح

دیوگ یم هک ییاه تقیقح هکلب تسین کتپ انآ هک تسناد یم بوخ یلیخ

. شتروص رسو هب دنتسه اسآ قرب یلیس و مکحم کتپ

! منود یم -

هش یم رت شیب ماه تبیصم گس مخت نیا ندموا ایند هب دعب هک منود یم

! دندرک دیدهت ور نم نوشود ره اما

: تفگ یرکف ی هقرج واب تفر هار یمک دشو دنلب انآ

یلع! ،ایهب تسین نوا زا هچب وگب شرآ -هب

یور دشو کالهف شدای هب یلع و شرآ کاکش و یبصع یاه هرهچ نداتفا اب

: تفگ و تسشن یلدنص
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! ندرک کش هگید هش -هننیم

ادخ... یِا

شوخ یاه لگ ارهب شا هجوت ینابز ریز دشوابسالم یشورف لگ لخاد

. تخود ووب گنر

. دییوب ار یخرس زر دشولگ مخ

دوخ ارهب وا یلع یادص هک درخ یمن لگ تقو چیه ارچ هک دوب رکف رد

: تفگ طاتحم و داد ار شباوج ، دروآ

منک! تبحص تاهاب ماوخ یم انح دروم -رد

! مونش یم -

: تفگ لد رد انآ

هنک! لمحت ور نیا رورغ هیک هوا...حاال -

! یدرک دیدهت ور نوا ووت شتسه رادراب انح هک منود یم نم -

الهل یاه لگ دبس نیب وزا درک یکانتشحو مخا انآ یاه فرح ندینش اب یلع

: دیرغ مارآ و درک رفص ار ابانآ شا هلصاف دشو در هشفنب و

؟ مرادن قح وگب -وت

شدرمان تسد مرب هکاللقا هیک ملا منود یم هن هنم هکملا منود یم هن

انح! تسد وت مراذب ور

! اهدرم شیپ هرادن یگنر چیه هگید انح یانح هتبلا

. یتحاران و مشخ تدش زا شفرح رخآ تاملک یادا رد دروآ مک سفن
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هقاس دنچ دش، اه لگ لوغشم وا شمارآ نتشگرب یارب نامز نداد ِتهج انآ

لگ هخاش دنچ هارمه یبآ و یتروص وزر میرم یاه لگ فلتخم عاونا زا لگ

: تفگ مارآ و تشادرب رگید

! یراد قح -

رک ور کلف شوگ تیقشاع یاعدا هک وت یارب هیبوخ تصرف کی نیا اما

! هدرک

یم شرآ یارب هچب هک هش یم نیا دنگ نیا نتفرگ ندرگ وت یرایبدب هت هت

هش!

! هگرزب ادخ مه نامز نوا ات بخ

هش! یم وت یارب هک انح هشابن وت یارب ما هچب

. تفر قودنص تمس و تفرگ وا خرس تروص ارزا شهاگن

: تفگ هدنخ اب درم

! ینامک نیگنر یایند هچ -

! یتوافتم باختنا هچ

هب! هب

: دیپوت و تفر ناش تمس هب یلع

. میرب ات دینک باسح دش مومت نوت هچ هچ هب هب رگا -

ندیچ ات ندناپچ لوغشم رت شیب و داد ناکت ار شرس هلجع اب ناوج درم

دش. هتشذگ خیرات همانزور لخاد اه لگ

یاه لگ طلست تحت هک هزاغم رود ات رود یلا مجا ار شهاگن نانک هدنخ انآ



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

340

. دروآرد شدرگ دوب،هب یعونصم و یعیبط

: تفگ و درک باسح اهار لگ لوپ یلع

! هریگ یم لگ نم یارب حاال یسوتکاک قشاع وت هک دننود یم مدآ و -عملا

: تفگ و دیپاق اهار نآ نانز دنخشیر انآ

هنم! یارب اه نیا -

لگ هتسد کی دیاب ، یسیاو شتشپ و ینزب فرح انح هکاب یدرک لوبق رگا

! یرخب ما هگید

ود نیبام ار شهاگن مگردرس و دیخرچ و دیشک شندرگ تشپ هب یتسد یلع

. دروآرد تکرح هب یعیبط و یعونصم لگ دبس

: تفگ یخوش وهب تشذگ یدوواد لگ رانک زا طایتحا اب انآ

، یدرک شارب هک یراکادف دای هارمه شرخآ هکات رخب یعونصم مرظن -هب

! هنومب شاهاب

: تفگ دزو یدنخزوپ یلع

! یتسین ریگ هچاپ یانآ نوا هگید ما وت یتح -

؟ بوخ مدآ مدش هداتفا مهب نوتراک االنهک هیچ

: دیرغ دشو یبصع انآ

وهب هنک یم طقس هر یم رتهب هچ ینکن لوبق امود ، یگس تدوخ -واال

! هتخوس سناش کی اب ینوم یم وت هسر یم شیگدنز

: تفگ شمارآ اب .انآ تفگ نابز ریز یتنعل و درک تشم ار شتسد یلع

شفنب یاه لگ هک یعونصم لگ دبس نوا اب مراودیما ! مترظتنم نیشام -وت
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هک یتنس هفاک نوا یرب نم اب دعب و یایب نوریب اج نیا زا هراد دیفس و

! هنومرظتنم اج نوا دوب، انح وتو قوتاپ

درک ساسح دوب، یگنر یا همرس راولش و تک هک یلع ششوپ ارهب شهاگن

: تفگ و

! هبوخ هک مترهاظ -

! هیراگتساوخ سابل هیبش

دز: دشوچپ شکیدزن فراعتم دح رتزا شیب یمک

! مراد تسود ور سوتکاک ارچ ینود یم -

... تسه مرتابیز ،هبوهللاهک تسه هک تسین ابیز اه یلگ هزادنا هک لوبق

تسود لبق رتزا شیب ماه هابتشا وراب مدوخ یتح هک ما یمدآ نم نوچ

وراب هیقب هک دننک یم یروآدای مهب ور لصا نیا هشیمه اه سوتکاک و مراد

! مشاب هتشاد تسود نوشاهراوخ و راخ

یم هک روط نوا ،هن مشاب هتشاد تسود ، دنتسه هک یروج نوا ور اه نوا

! ماوخ

و هدنک هک هداد هزاجا نوچ هرت مک شرمع اما هرت گنشق سوتکاک زا لگ

هش! هدز تسد شهب

یلع یا هغیت شش ی هرهچ هب ابیز یدنخبل ندناشاپ دشاب مامت هک شفرح

. تفر نوریب هزاغم زا دوب هتفر ورف رکف هب اقیمع هک

: تفگ دوخ وهب دناباوخ بقع یلدنص یور اهار لگ

!؟ یدیرخ ور اه نیا تبسانم هچ -االنهب

نارباع و نابایخ یاضف ،هب هتسشن نیشام لخاد هک دش یم یا هقیقد هد
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دید. یشورف لگ زا هدمآ نوریب و خیلا تسد ار یلع هک درک یم هاگن هدایپ

دش. رپ شیاه دیما مامت و دیباوخ شداب

: تفگ لد ورد تشاذگ نامرف یور ار شرس

وخهلا! خهلا رهوش هراچیب -

یور دوب، هتفگ هک یلگ دبس دشو زاب نیشام بقع برد یا هعفد کی هک

. تسشن یلدنص

زا دعب هلصاف هکبال درک هاگن شورف لگ درم هب حیلا شوخ و تهب اب

. تفرگ یم لوپ یلع وزا هدرک فاص ار شتماق ، یفرح نودب لگ نتشاذگ

درک. هاگن دبس دشوهب مخ رت شیب

دوب. هدش رت شیب شیاه لگ

یلدنص یور و درک زاب ار هدننار رانک برد یلع هک تشذگ یا هقیقد دنچ

. تسشن

: تفگ یخوش وهب دیدنخ زیر وا مخت و مخا ندید اب انآ

! یقشاع ردپ هزوسب -

نآ اب انح ندوب سناش شوخ و خرهاش یاه یدرمان یروآدای اب هظحل ورد

: تفگ هگر ود یادص و هدش رپ یاه مشچ دزواب ینیگمغ دنخبل هابتشا همه

! یقشاع اعقاو وت ینود یم -

! هراد گس مه انح

! مدرک ور شتداسح هشیمه نم
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دز،نآ نوریب یراگیس خن هک دز یا هبرض راگیس هایس یطوق نییاپ هب یلع

: تفگ و دناشک ششتآ هب کدنف واب تشادرب ار

! یگس اما ینوبرهم -

! یگنس ارهاظ اما یلد مرن

یم هک مراتفر نوا رطاخ هب ور نم ، مدید هک یتسه یرتخد نیرت کاپ وت

! شخبب منک تا هچیزاب م تساوخ

تسد تشپ اراب شا هنوگ یور هدش اهر یا هشیش و تشرد هرطق انآ

درک. نشور ار نیشام و کاپ شنازرل

! هشاب غرم ولچ نوت یسورع سلجم راهن افطل -

! نور ای هتفیم مهب هنیس هک منکن ساره هک هشاب نور طقف مه احیجرت

دش. لو و لش ششین مه یلع هک دیدنخ مکحم و

. درادرب ار دبس و دوش هدایپ یلع دش رظتنم ، تشاد هگن هک هفاک یولج

: تفگ نادنخ یلع، طسوت اهراک ماجنا اب

! مراذ یم نوتاهنت نم -

. هیفاضا مدوجو

دش. هناخ یهار و داد زاگ شریپ نیشام هب دوز و ودنت

هب هدش یرفک شندادن باوج اب اما دز گنز یبتجم هب یراب دنچ هناخ هار رد

مشچ یولج هک کشالیت و ینیریش ره وزا تفر یشورف ینیریش تمس

یدیهان یاه سوه یادف ار شیاه لوپ مامت . دیرخ یرادقم دنچ دوب شیاه
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یم دنق ، دوبن راک رد ینیریش کشالتو ورگا دوب نیریش هزم قشاع هک درک

. دیشون یم و درک یم لح بآ رد رکش هک نیا ای دروخ

تکاپ ، تفر شنیشام تمس ،هب شیاه دیرخ لوپ باسح واب درک یا هدنخ

تساوخ ار شا هتفرگ درد رمک و تشاذگ اه لگ رانک اهار یطوق اهو

نآ یور مرن و تسشن شتشپ یگتسجرب یور زیه یتسد هک دنک فاص

دش. هدیشک

هک دنک فرط راثن ار تسا دلب شحف هچ ره ات دیخرچ یبصع و راو شدنچ

. دیبسچ نیشام هب هدش کشخ اوعد و دادیب و داد یادص اب

وا هب هک دوب یسک اال متحا هک یدرم نآ یور وا هب تشپ رکیپ لوغ یدرم

. شا مسج و نت هب درک یم هیده ار کتک و هتسشن دوب، هدرک یزارد تسد

ار وا دید یولج و دندش عمج ناشرود یرفن دنچ ، دورب رت کیدزن تساوخ ات

. دنتفرگ

ددص واالنرد هدش دراو وا هب کمک رد زا هک یدرم نآ هرهچ هک درک وپاکت

. دنیبب ار دوب زیه ناوج نآ نتشک

و شعترم یادص ،اب تفر درم نآ تمس قتالهب یمک و تیعمج ندز رانک اب

: تفگ یا هدیسرت نحل

نک! شلو ادخ ور -اقآ!وت

ندز اب دوب هدش هتخیر شیور یدرس انآ،بآ یادص ندینش اب راگنا هک درم

و رارق ارهب رارف دشو دنلب یدنت هب ناوج درم نآ تروص هب یمکحم تشم

داد. حیجرت نتفر ول

و هتسخ نانز سفن هتفرن مدق دنچ و تفر شلا بند دید،هب ار وا رارف هک انآ

. دشن مخ و داتفا زارد تسد نآ دای هب هک دوش مخ تساوخ هتفوک



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

345

هاگن دوب هدش وحم و هدیچیپ اج نآ هب درم نآ هک یا هچوک هب کوکشم

درک.

یتسد مه ای یا هشقن هچوک هب درم نآ نتفر هک دنکن هک درک رکف دوخ اب

ار شغامد نوخ و دوب هتسشن هکاالن هدش نیمز رب شقن ناوج نآ اب دشاب

درک! یم کاپ شگنر دیفس سابل نیتسآ اب

دش. واکالهف راز حلا ندید واب دنادرگرب ار شرس

، دوبن شرب و رود سک چیه حاال هک ناوج نآ تمس و درک یط یلا یخ یب

. تفر

: تفگ دشو هریخ وا هب دنخزوپ اب

! تنوج شون دوب، تقح -

یدورو هک هچوک نآ یولج زا روبع ماگنه دشو شنیشام راوس و تشگرب

. تخادرپ گرزب و هدنگ زومرم درم نآ زا یرثا ندید دوب،هب گنت یباسح شا

اما دز یدنخبل دوخ شیپ هظحل دنچ سانشان نامرهق راک زا هدش روم روم

: تفگ دوخ وهب تفرگ ار یسح ره یاج مک مک تهب هک دیشکن یلوط

؟ هدوب ِدزد نومه هنکن -

ناه؟

یاو...

دز. نیشام نامرف هب یگنچ دشو برطضم

هنک! یم مبیقعت هنکن -

نم! یادخ یاو
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ابهب ماجنارس اما دش رو هطوغ شا رسوهت ویب فلتخم راکفا نایم

داد. یگدننار ارهب شتقد و تفگ ی هَا شضیقن دضو راکفا ندیسرن هجیتن

مک ار شتعرس ، شنیشام یولج زا یگنر یمرک گس هلوت ندش در ندید اب

: تفگ دزو یثیبخ دنخبل رهش تولخ و گرزب نادیم هب ندیسر واب درک

ایند! ردپ روگ -

عورش تدش هب یا هدننک هناوید یجراخ گنهآ و درک زاب ار شخپ متسیس

دش. شخپ هب

نشخ و دنت رود دنچ و درشف زاگ لا دپ یور ار شیاپ شروز مامت واب دیدنخ

دز. نادیم رود راد ادص و

زا یدنت اردزوهب شرخآ رود روتوم و نیشام دنچ ندمآ دزواب یا هقهق

دش. رود اج نآ

شقاتا لخاد زا بارهس دادیب و داد ندینش زیچ نیلوا دش هک هدکرنه دراو

دوب.

! یولع موناخ -

؟ تساجک زومآراک نوا هدنورپ

! تسام فرط زا یربخ رظتنم هزور دنچ دینود یم

دز. گنچ ار شبلق ، شونهب راد ضغب و فیعض یادص و تفر رت کیدزن انآ

. دوبن متشگ ور اج همه ،مه... منود یم ن نم -م...

! ماوخ یم ور هدنورپ نوا نم -
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یشد! یم جارخا دینک شادیپ دینوتن رگا

دش قاتا لخاد و درک زاب مکحم ردار وا مکحم ی هدبرع زا هدیرس تقاط انآ

گنر دیفس راوید هشوگ هب هدیبسچ شونهب کیدزن هک یبارهس هب یبصع و

درک. هاگن دوب،

یم زاحلا دنکن هلخادم ورگا دراد یفیعض هینب شونهب هک تسناد یم

دور.

: تفگ و تفر ناش تمس هب

؟ هربخ هچ -

... شتدناشن یلدنص یور و تفرگ ار هدیرپ گنر شونهب یوزاب ریز و

: تفگ دزو یدنخزوپ بارهس

ارچ؟ هزادن یمن هار ور زومآراک راک هک سا هتفه کی هک دیسرپب موناخ -زا

. ندرک مگ ور هدنورپ نوچ

: دیپوت تکاس شونهب ناهد هب کشالیت ندناپچ ردحلا انآ

وج؟ رنه مودک -وملا

! یحلا -ص

: تفگ یتفگش واب درک رکف یمک انآ

لک! هب هرادن یا هدنورپ هک نوا -

! دایم یهاگزره شدوخ لد یارب

! یلبق سیئر هیصوت اب
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: دیرغ یبصع بارهس

بخ؟ -

هدرک هباپ لا جنج ،االنمه هدشن لک هب هدنورپ لیکشت ، نوتلا مج هب بخ -

! هشاب هتشاد یکردم کی ناگیار هک

هناچ شونهب هب هاگن اب دوب هدش هتخیر شیور هب درس بآ ییوگ هک بارهس

: ندیلا نازرل

؟ نرادن ربخ یولع موناخ ارچ -و

دش! نیم هتفرگ یدج دایز و ارجام نیا هدوب شونهب لبق یارب نوچ -

هب یتسد کالهف بارهس ، تفر نوریب قاتا دشوزا دنلب دزو یقه شونهب

. دیباس مهب ار شیاه نادند و دیشک شندرگ تشپ

! نوشلا بند دیرب افطل -

نوریب یاه هلپ هیرگ هکاب تفر شونهب لا وبند داد ناکت ار شرس انآ

. تفر یم نییاپ دنت دنت ار نامتخاس

ندیمهف و تشاد شونهب هکاب یفرخزم یوگ و تفگ یروآدای زا باصعا یب

هب دوخ وزاعالهق هدرک زین یقل قل،لد نهد شونهب هک تقیقح نیا

و الیق خادب هدش شا هجیتن و هتفگ درس ادخ ی هشیمه و ومخا بارهس

و یرفزدنه نتشادرب دشواب هدنک هرجنپ تشپ ابوا،زا بارهس ندش رتدرس

کچوک میلگ یور و تفر ناش ناویا تمس هب نیچرواپ نیچرواپ شا یشوگ

وهب داد مل هرجنپ ی هبل ارهب شرس و درک زاب ار ینیگمغ گنهآ و تسشن

. تخود مشچ شا یربا نامسآ اب درس بش
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. دیرخ شدوخ یارب ار شدوخ یمک ریخا تاقافتا و وهایه زا رود هب یمک

. تخادنا ناش طایح رو روونآ نیا هب یهاگن

دنخزوپ هفوکش و خرهاش یاه هناخ یاهراوید یتح هک دمآ یم شرظن هب

هب لیدبت رخآ رس هک یناطیش و هایس و خلت یاه دنخزوپ وا؛ هب دننز یم

. دنوش یم هقهق

هاگن هرابود و درک شکاپ مکحم شمشچ هشوگ زا یکشا هرطق ندیکچ اب

. تخود نامسآ ارهب شسیخ

دوب. مرگ نورد ،زا شدنمتردق تاساسحا نایلغ اب اما دوب هدش شدرس

دشدن... یم شخپ شنهذ رد داد یم شوگ هک یگنهآ لثم شتارطاخ

گرزب ، رارکت هک شتارطاخ یدنمتردق هب شبارخ حلا نیبام داتسرف تنعل

... شراگزور و بلق و یناشیپ یور دوب شا هحلسا نیرت

رود ار شیاه تسد و تشاذگ ناش یور ار شرس و درک عمج ار شیاهوناز

درک. دوخ قرغ ار وا هیرگ دوز یلیخ و درک لفق مه هب شیاهاپ

. درک هاگن نامسآ هب شتسد یور یکچوک درس سح نداتفا ساسحا اب

: تفگ دوخ اب دراب یم فرب هک نیا ندید اب

! تسا هیرگ نوراب اه هرطاخ یدعب لکش -

! هفرب مه نوراب یدعب لکش

... نشخ و ربز رییغت کی

درک: همزمز و دیچیپ دوخ رد راو نینج هرابود ، ناوت مک فرب هب هجوت یب

مزا! یش نیم هدنک ارچ -
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!؟ موت یش نیم مومت ارچ

. تسب ار شیاه مشچ و تفرگ شتسش تشگنا هشوگ اراب شا ینیب بآ

شنهذ اما درک لیدبت نشور حبص ارهب هایس بش و دنام روط نامه تخرک

رت. هتسکش شبلق دشو رت هایس

درک تیارس مه شتاساسحا و لد هب یفرب یاوه و حلا ریز شمسج یدرس

. تسشن شیاه مشچ قمع رد هلصاف بال شدیما ندرم و

دز: وچپ درک تشم ار شتسد

دیاش مرادن لد هک منهج مگب،هب ور هلب مراگتساوخ نیلوا هب مد یم لوق -

هنک! یتخبشوخ ساسحا مه ندوب شرانک اب یتح هک شتسه یسک

؟ مدرک قرف مه نم دیاش

! موه

انآ! ترظن

دزولز سپ ار شیاه مشچ زا هتفای نایرج کبس و غاد تارطق و دیدنخ

هدش. حبص شیم و گرگ یاوه هب دز

: دیرغ تحاران و یبصع

! تمتسکش بشما نیمه -

! مدرک تمومت بشما نیمه

هرآ! هرآ...

یور اج نامه شعضو یخلا ،یب شدوجو هب باوخ ی هراب کی ی هلمح اب

... دیباوخ شوگ هب یرفزدنه و درک لغب ار دوخ و دیشک زارد میلگ
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! مشاه ینب رمق -ای

تدش هب شندب درک، زاب ار شپچ مشچ کلپ ،الی شردام یادص ندینش اب

شدوجو ینیگنس ساسحا و دندوب هدش دنلب شندب زیر یاهوم و دیزرل یم

ندش کشخ و یسمل هک دنیشنب و دوشب دنلب تساوخ دوب، هدرک هطاحا ار

. دینش هرابود ار شردام رود یادص . دندش زوریپ وا رب شت ال ضع

ایب! دمحم -

هدب! شلا ح انآ

هب شراک هنوگچ و دیشک ششوغآ ارهب وا یک دمحم دشو هچ هک تسنادن

هدش قرغ یرس اب گنم و جیگ و دمآ شوه هب هک ینامز ات دیسر ناتسرامیب

درک. هاگن شفارطا هب درد نایم

دز: چپ لد ورد دیزگ ار شبل

! لوق ، نوتهب دوب مندش نویدم و یتحاران نیرخآ -

پوس دروخ یم هک ییاذغ اهنت و شک زارد شتخت یور انآ هک دوب زور ود

دوب. یناتسرامیب یاه پوس هیبش کمن یب یاه

دنیبب دزات یم رس وا هب تعاس مین ره یناحتما یاه بقارم لثم شردام

زا رگا دش یم انآ حلا هب یاو ایهنو هدرک مک ار یراخب یامد انآ هک

درک. یم یچیپرس وا تاروتسد

تحت و دروخ یم دیاب ار یگدروخامرس یاه صرق راب، کی تعاس شش ره

هدرکن زاب ار هرجنپ و دروآ ردنیم شنت ارزا یمشپ یاه سابل یطیارش چیه

دز. نیم تسد یراخب وهب
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دوب. عونمم لک هب مه نتفر نوریب

. دنکب یراک مه تسناوت امانیم شردام تسد زا دروخ یم صرح

" باتک شا هعلا طم کچوک زیم یور وزا داد دوخ ندب هب سوق و شک یمک

درک. زاب ار شنیگنس یدایز دلج و تشادرب "ار یس ال لس اف یم ودر

دز: رغ بل ریز

؟ هشاب نیگنس ردق نیا باتک کی دلج دیاب ارچ هخآ -

اب شقاتا هب دیهان ندمآ اب هرخ دشوبال شدناوخ لوغشم یتعاس مین

دنک. لد باتک زا صرق و پوس ینیس

: تفگ دزو وا یور هب یدنخبل

یریگ تخس زا تسد هک وگب نامام هب ورب هخآ مدیکوپ قاتا نم دیهان -

! مدش کالهف ادخ هب هرادرب شاه

! یدش کالهف یدرک اج یب -

باترپ نیگمشخ هاگن وا وهب دوب هدش قاتا لخاد هکاالن شردام هب ربورب

درک. هاگن درک، یم

: تفگ نانز دنخبل دیهان هک دیشک یفوپ

اه! ثحب رجو یخلا یب -

. نوتتسد زا مدش کالهف

: تفگ دزو شتروص هب یگنچ موناخ میرم

! منیبن هرجنپ ینوریب هبل هراذ یم هروخ یمن مرایم صرق وررپ هچب -
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: تفگ هدمآرد هقدح زا یاه مشچ اب انآ

؟ یدیمهف یروجچ -

. تفر یا هرغ مشچ موناخ میرم

! طایح نوشتزادن یم -داب

ادخ! یاو -

گنخ یانآ هب شردام یشحو یاه تبحم و ثحب رجو زا تفر هسیر دیهان

. ینتشاد تسود و

: تفگ موناخ میرم هک تشاذگ زیم یور ار ینیس

. هرادن لا کشا هش متنیم یچیه ور؛ پوس دعب روخب ور اه صرق لوا -

ارات پوس شردام یباقع هاگن ریز شدنب تشپ ارو صرق لوا راچان هب انآ

. داتفا تخت یور و درک یرکشت و دروخ هت

هنییآ یولج ارزا دوخ دیهان تفر و تشادرب ار ینیس موناخ میرم هک نیمه

یور و دروآرد ار ییودرگ یاه یتشگنا چیپ شسابل گرزب بیج وزا دنک

: تفگ انآ وهب تخیر دیفس ذغاک

! نوروخ یتشگنا چیپ مسارم -ایب

ناش ندروخ لوغشم و تسشن تخت یور دوز ینیریش مسا ندینش اب انآ

... دندش

زیمت ار شیاه نادند یور ینیریش هدنام یقاب شنابز کون هکاب ردحیلا انآ

: تفگ درک، یم

ربخ؟ هچ ترهوش -زا
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: وندیلا دیشک یسوسحمان هآ دیهان

! چیه -

مرب. تنوبرق ، ترس یادف -

. مروخ یم صرح ،یآ شتسد زا مروخ یم صرح یآ

: تفگ شتسد ریز دیفس ذغاک ندرک عمج نیح و درک یا هدنخ دیهان

و لح هروج چیه هک ِیتحاران نوا هراد، وتالیف ناربج هار صرح سح -

هش! نیم لصف

: تفگ حلا ویب داد هلصاف شندب ارزا شا یمشپ سابل هقی انآ

؟ ینک یم خیلا ور تصرح روج هچ هخآ -

یرازآدوخ یتح ... هرادن یا هدیاف ،اما منکش یم هشاب متسد مد یچ ره نم

! سا هدیاف یب مزاب منک یم ما

: تفگ دزو یزوم دنخبل دیهان

راک کی ؛ ِنداد شحف نم داهنشیپ دننک یم تیبصع رت شیب اه نیا اقافتا -

! هدیاف یلک اب ررض نودب تفم

: تفگ نانک هدنخ دزو هدنخ ریز یقپ انآ

! متسین شحف لها نم -هن

! تسانف رب ترمع فصن سپ هک مگب دیاب -

. نوبسچب بسچرب اللقا

مماه بسچرب مگ، یم شهب ملد وت ور ماه شحف یدش مفرح یبتجم اب نم
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. شور هب

هک... ینود یمن هد یم حلا یلک یآ

منم هش یم زمرق هش یم یبصع یتقو دیفس و سا هبرف نوچ یبتجم

مهب. ور ماپ و تسد هنزن هرگ ات قاتا مرپ یم یدوز و زمرق واگ مگ یم شهب

دز: دشوچپ نیگمغ هراب کی هب اما دیدنخ هاق هاق و

! میراد ور اهاوعد نیمه یگدنز کمن -زا

! یصاخ حیرفت هن یا هچب هن

. داوخب هچب هک هشقح بخ

: تفگ دشو رت کیدزن وا دزوهب رانک دوخ یور ارزا وتپ انآ

. منوج هب تمغ و درد شابن تحاران هش یم لح -

یور یدلج و دندرک هاگن مهب واکجنک ود ره طایح رد ندش زاب یادص اب

. دندرک هاگن طایح وهب دنداد هلصاف مه ارزا هرکرک یاه هرپ و دنتفر تخت

قوذ اب تشاد تسد هب ینیریش هبعج و لگ هتسد هک یبتجم ندید اب دیهان

: تفگ

. دموا هرخ !بال مدوخ زمرق واگ -

دش. دنلب دزو یدنخبل .انآ تفر نییاپ هب قوش واب

شلوا زور نامه دیهان هک یا هتفه ،ود تشذگ وداب قرب تعرس هب هتفه ود

هب یلع شزور نیموس و دوب هتفر ناش هناخ هب یبتجم ندمآ اب

اهنت و یصاخ شنکاو چیه نودب هلئسم ندیمهف اب شرآ انحو یراگتساوخ
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ایند هکاتهب دوب نیا شمایپ و دوب هدیشک رانک انآ هب یمایپ نتشون اب اهنت و

ارزا نآ هدش یوحن ره دوب،هب وا زا هچب ورگا درک دهاوخ ربص هچب ندمآ

. دروآ دهاوخ رد انح لا گنچ

دوخ دشویب یم نیگمغ یهاگ و داش یهاگ و دوب هتخیر مهب انآ ناور اما

هب کاس ار خرهاش هک یزور نآ زا اصوصخم ، تفرگ یم شا هیرگ لیلد ویب

یم یترفاسم یهار هک دوب هدید تسد هب وبآ نآرق ار شردام و تسد

دوش.

مه راب نیا هک تسناد یم و تشادن شوخ لد وا یاه ترفاسم الزا صا

ارچ هک نارگید شوخ حلا هب دروخ یم هطبغ و دتفیب یقافتا تسا رارق

یاه یتالش همه مغر یلع هن، شدوخ ملا اما دش یم لح ناش الت کشم

! شدوخ یتح و ایحم و دمحم

تخادنا طخ و شخ یمک و دیهج نوریب شسفن راخب هک دیشک یا هاکالهف

... فاص یاوه هب

دوخ هب رت شیب ار شدنلب گنر یا هوهق یوتلا دزوپ نوریب هسردم زا

. دیچیپ

ات درک یضار ار ریدم اه، هچب لوا مرت تاناحتما ندش مامت واب یتخس هب

دنک. لوبق ار شیافعتسا

رییغت دوجو اب تسناد یم اما تفرگ شلد یمک ، ینتفر نوریب هسردم زا

. دوبن اه هچب هب ندش نویدم زج یزیچ شندنام شا، یگرسفا و یقلخ یاه

هبپ ناشدیلا وم درب شیاه لغب ریز شنیشام هب ندیسر ارات شیاه تسد

. دوشب شمرگ ات وتلا

: تفگ و تخادنا هسردم یاهراوید هب یرخآ هاگن



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

357

! شراک یپ تفر دش مومت سلا هس دوز هچ -

هک دوشب نیشام راوس تساوخ ، دیسر ششوگ هب هسردم رخآ گنز یادص

. تشاد هگن تباث ار وا ییوغیج غیج یادص

هدرک زاب لغب حتلا ارهب شیاه تسد هک ردحیلا یداش ندید واب تشگرب

شتمس هب تقاط یب دوب زاورپ ردحلا شتمس وهب درک یم هیرگ و دوب

. دیشک ششوغآ وهب تفر

موناخ ملعم موناخ ، حضاو یادص اهنت و دنتفر شتمس هب مه رگید یاه هچب

دوب. ناش نتفگ ملعم

ناش نیدلا و روز اههب هچب ، ندرک یزاب یدنه ملیف تعاس مین زا دعب هرخ بال

و رود نایرگ تروص و زمرق و یخی یاه غامد و هچول و بل واب هدنک وا زا

. دندش رت رود

ار یبوچ تابن بآ شفیک زا یداش نایرگ تروص یلپت و یخرس ندید اب انآ

. تفرگ شتمس وهب دروآرد

وابل دنابسچ شا هنیس وهب دیپاق ار نآ یتسد ود تابن بآ ندید اب یداش

: تفگ ر فرح ندرک ظفلت

. مراد یم شهگن یراگدای ، مروخ یمن ونیا -

درک. هیرگ هرابود و زاب راغ لثم ار شناهد و

ریز ار شمرن و رادزخ و یتروص یوتلا وپ درک شلغب دزو وا هب یدنخبل انآ

. درشف شیاه تسد

. دیسر ناش شوگ هب هسردم یولج تولخ یاضف رد ناهام یادص دعب یمک

: تفگ و تفر ناهام تمس هب یداش هک دش دنلب و تفگ یرکش ار ادخ
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! ییاد -

: تفگ یزوسلد و هدنخ اب ناهام

؟ ییاد ناج -

: تفگ مغ دشواب رت شیب شا هیرگ وا، تبحم ندید اب یداش

هرب! داوخ یم ملعم موناخ -

هرن... وگب ...وت هگید راذن

: تفگ یداش هب وور تخادنا انآ هب یصاخ هاگن ناهام

. مایم االن منم نیشام وت ورب -

میاق لوغشم و نیشام دراو هرخ انآبال هرابود لغب و شهج کی اب یداش

دش. شگنر شفنب فیک لخاد رد تابن بآ ندرک

: تفگ و تفر دوب هدش لیدنق هیبش حاال هک انآ تمس هب ناهام

-سالم!

داد. دروخ یم مهب تدش هب هک ییاه نادند اراراب شباوج انآ

. موناخ انآ منزب فرح نوتاهاب ماوخ یم -

. نوت نیشام وت میرب افطل

دش... شنیشام لخاد وا زا رتدوز و داد ناکت هشاب یانعم ارهب شرس انآ

وردح دیشک یسفن دز، شوناز هب هبرض دنچ شا هراشا تشگنا اب ناهام

: تفگ دوب شدوخ نیشام لخاد یداش هریخ هک یلا

! مگب ور دینودب دیاب دیاش، هک یفرح ات دنچ کی مدموا -
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: تفگ و درک رت شیب ار یراخب هجرد انآ

! مونش یم -

دز: وبل تخادنا وا هب یهاگن مین ناهام

نم تسد شیزاجم یاه هحفص مامت ، دوبن خرهاش هک سیلا دنچ نیا -وت

دوب!

مارب نوچ دنشب جراخ سرتسد ایزا شوماخ تقو چیه م تساوخ نیم

! تسین هگید خرهاش هک نیا لوبق دوب تخس

. تشگرب هک یزور ات

داد: همادا و دیشک شیابیز و تشپ مک شیر هت هب یتسد برطضم

! شندوب هدنز زا مدش حلا شوخ -

اما! مدروخ اج لوا هداد، تسد زا ور شا هظفاح تفگ شردام هک ما یتقو

گنز ینهآ بزهلا لطس ارزا شهاگن مهرد یاهوربا اب انآ هک دروخ ار شفرح

دوب، هدیخرچ وا تمس حاالهب هک یناهام وهب تفرگ شنیشام رانک هدز

: دیسرپ یلا وس و تخادنا

بخ؟ -

! مدوب زارب ور خرهاش نم -اما

! هگنل یم راک یاج کی هک مدیمهف

هدش روبجم لئاسم زا یضعب رطاخ هب مدیمهف هک نیا ات مدرک یراشفاپ یلک

! تفگن مهب ور داللی نوا تقو چیه و هداد تسد زا ور شا هظفاح هگب هک

دوب ندرک لمحت ارردحلا یبیجع راشف و هدیود شرس هب نوخ هک انآ



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

360

ار شیاه مشچ و داد مل شا یلدنص تشپ وهب داد ناکت زیر ار شرس

. تسب

دز: وچپ درب ورف دوخ هاتوک یاهوم ارالی شتسد ناهام

درک! دزمان هک -ات

عالهق ندرک ولبات و تراگزور زا یتح وت، تمس دایب هک متفگ شهب یچ ره

درکن رثا اما متفگ دندوب رهش لک هک شیراپسکاخ مسارم رس نوا هب تا

س نیا لک درک مومت هلمج کی اب اهنت !اما شقح رد نکن مومت ور یدب متفگ

ور... اه لا

: تفگ و تخادنا هتسب مشچ یانآ هب ینیگمغ هاگن

؟ تفگ یچ ینود یم -

: تفگ ضغب وااب هب وور درک زاب ار شیاه مشچ انآ

! تسین تخس مدایز شسدح -

نم ؟ متفگ نم هگم دنوم یمن ! هدنوم ماپ هب هک منهج هب بخ هک تفگ -

! ماوخ یم ور هفوکش

هب هدوب راودیما یکلا نوا دوب هدش ادج یزابرس هب نم نتفر لبق ام هار

نم! نتشگرب

: تفگ داد اب دندوب هدش عورش شیاه کشا رش رش هک ردحیلا انآ

! ناهام هسب -

هش! نیم تسرد یچیه اه فرح نیا اب

: تفگ یدنلب هدبرع اب مه ناهام
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! یروک -وت

! شزا یش هدنک ات ینیبب ور نوا یاه یدب هک یاوخ وتنیم

دز: داد لبق رتزا مکحم انآ

هچ؟ وت -هب

: تفگ دزو شیاپ نار تمسق هب یتشم یبصع ناهام

! یتنعل مراد تسود نم -

یقرف تدوبن و دوب شارب و تسین تفگم،حاالهک نیم یچیه نوا رطاخ هب

. تیراگتساوخ مایب ماوخ یم هرادن

و دنتشاد شزرل شیاه بل هک ردحیلا بل ریز و درک هاگن وا هب روابان انآ

: ،ندیلا شاعترا شیادص

! هرادن ناک -مِا...م...م...

دز. یدنخزوپ ناهام

! هلئسم اب یایب رانک هرتهب -

: تفگ هدز قو یاه مشچ اب لبق حتلا نامه اب انآ

! ینک یم یخوش وش... یراد -اد...اد...

هن؟ هگم م...

! ینم ،وتملا مدوبن یدج ردق نیا حلا !اتهب مچیه -

داد. شدوخ هب یهاتوک تحارتسا ملو شا یلدنص هب هرابود انآ

. دندوب هدش خی خی شیاه تسد و دوب هدیرب ار شناما هجیگرس
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خرهاش اب متقافر منک!هب یم ینز هب ود نم هک ینک یم رکف هیچ؟االن -

منک؟ یم تنایخ

شا هدش پیک یاه نادند نایم رت،زا یصرح دعب و درک ثکم یا هظحل

: دیرغ

! تسرد ... حیحص ... هشاب ... لوبق ال صا هرآ -

زیچ! همه هب یزرا یم وت اما

! دموا مشوخ تزا تمدید هک لوا زور نومه زا نم

وت لثم یقشع نتشاد ترسح نم و تفگ یم تاه یبوخ زا خرهاش هشیمه

م! دروخ یم ور

تفچ مدش، ،الل مدموا هاتوک نوت هفرط ود قشع هب مارتحا رطاخ هب اما

ور! مبلق یاهرد مدرک

مدرک رید یلو ، تتمس مدموین دایب شدوخ هب مکی راذب متفگ درُم خرهاش

ور اه طخ نوا مارم یب نوا یلو مدیشک زمرق طخ تور دشو هدنز نوچ

! تسکش

یخی یاه تسد و دوب هدش خرس دش، قیقد وا یور انآ ندرک سخ سخ اب

دن. دیصقر یم راو هلزلز شا

تحاران ار شمسا و تشاذگ وا هناش یور نارگن و مارآ ار شیاه تشگنارس

: تفگ ناشک غیج یبصع انآ هک دز چپ

ورب! -

شلد دش، هدایپ نیشام زا راچان وهب دیشک شیاهوم لخاد یتسد ناهام

. تساوخ یم ندنام ، تساوخ نیم نتفر
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یاه یجارو نایم انآ یور دش قیقد ندش راوس دعب و تفر نیشام تمس هب

. یداش

راکش ار شتروص شکشا یاه هرطق و تشاذگ نامرف یور ار شرس انآ

. دندرک

دوب. شلمحت ناوت زا جراخ وا، رب ومغ درد یگریچ

حلا نآ اب یلو تشادن شنهذ ارزا شیاه هدینش ندرک ودر مضه ناوت

: تفگ بل ریز و دنار هدکرنه تمس هب شبارخ

! خرهاش یدش دراو میگدنز هب هک یزور هب تنعل -

زا یتح وا ارهب شا هفرط کی ادخ هشیمه یاه ندوب قشاع دروآ دای وهب

... یگچب نارود

هک دش روطچ تسنادن دنک، فقوتم ار نیشام تساوخ هدکرنه یولج یتقو

. تخادنا بوج لخاد ار نیشام

یادص دشو زاب هدننار رد هک دوب هدنام روط نامه هدش جیگ و هدیسرت

. دروخ ششوگ هب بارهس

؟ هبوخ نوتلا ح ییافص موناخ -

شا یخی و حور و گنر یب هرهچ زاحاالت بارهس هک درک یهاگن وا هب انآ

: تفگ و دروخ اج

. دیشب هدایپ منک نوتکمک دیراذب -

: تفگ بارهس هک تفگ ییاه انآ

! دیشب هدایپ نیشام زا افطل -

نییاپ و هداتفا بوج هب فرط نآ زا هک هزادنا ره نیشام هک نیا ندید اب انآ



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

364

ارهب شگنم هاگن ، هتفرگ هلصاف نیمز زا هزادنا نامه فرط نیا زا هتفر

. تخود بارهس

واب داد تکرح وا یولج ار شتسد یراب دنچ وا تیعضو زا نارگن بارهس

: تفگ ینکشب ندز

؟ هبوخ نوتلا -ح

هنک؟ یم درد نوت ییاج

؟ سنا رواژ هب منزب گنز

و گنلا دنچ هب هک ردحیلا داد ناکت هن یانعم ارهب شرس زیر ، غورد هب انآ

. تشاد زاین مرس بآ رتیل

: تفگ مخا و تناتم اب بارهس

منک. نوتکمک دیراذب -

: تفگ دشو بذعم انآ درک زارد ار شتسد و

! نونمم -هن

: تفگ لد ورد دناخرچ رو روونآ نیا ارهب شهاگن و

هنز؟ یمن رپ مه هدنرپ کی یتح ارچ -

زا شندش هدروآ نوریب و شتسد ندش هدیشک هکاب دوب اه رکف نیمه رد

زا یریگولج تهج شیولهپ یور بارهس رگید تسد ندش گنچ و نیشام

هب دز دشولز جراخ نیشام زا دنت مدق ود اب راچان هب نیمز هب وا نداتفا

. بارهس یومخا ی هرهچ

هدیسر هار رس زا هزات هک یشونهب دزو لز وا هب یوحم دنخبل اب مه بارهس

تولخ و درس یاضف رد دوب هدش شقیفر هب شقشع ندرک کمک دهاش و
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هکاب دوشب هدک رنه دراو ات درک یط یلا یخ ویب داد تروق ار شضغب رهظ،

دش. بوکخیم بارهس یادص

داد: همادا بارهس هک دنادرگرب ار شرس و دیشک یسفن

. رایب دنق ،بآ تسین بوخ ییافص موناخ -حلا

یدورو تمس درک دنت دشواپ نارگن یمک انآ تیعضو ندید اب شونهب

. هدکرنه

وناز ناش یاه نوتس هک شیاه هجنپ نیب ار شرس و تسشن لودج یور انآ

. درشف دوب شیاه

تشاد هگن ار دمآ یم هک یرذگهر و وجرنه وره داتسیا وا رانک مه بارهس

نایم رد دعب یمک و دروایبرد بوج لخاد ارزا نیشام دننک کمک وا اتهب

ارزا نیشام رگید یاهدرم کمک ،اب شونهب طسوت انآ هب دنق بآ ندناروخ

. تفر ناش تمس وهب دروآرد بوج

: تفگ و درک دنلب ار انآ شونهب

! شتربب و دایب ات ششاداد هب مینزب گنز هرتهب -

: تفگ و تخادنا وا هب یذفان هاگن بارهس

! نوش مرب یم مدوخ -

دز. یدنخزوپ شونهب

! هشاب -

: تفگ ضغب اب هتفرگ دردرس انآ

هک هش یم نوتتخس نیشام نودب مامش ، هنومب ماوخ نیم منیشام -هن
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! نیدرگرب

دز: وچپ تخادنا وا هب یزیمآ تبحم هاگن بارهس

هش! نیم متخس -

! دیگب مشاداد هب افطل -

هب هک تفگ دزو گنز دمحم هب شونهب ، شدح زا شیب یاهرارصا اب اتیاهن و

. دیایب انآ لا بند

ار دوخ توس هس ضرع رد شونهب یاه هتفگ زا سپاولد و نارگن هک دمحم

رارق دعب دوب هدناسر اج نآ هب شراک لحم زا یگنر درز یتسبرد یسکات اب

وا زا تفگ و پگ یمک زا دعب و تفر بارهس تمس ،هب نیشام رد انآ نداد

یاه لکد یاه میس یور ِکچوک کشجنگ لثم هک یشونهب هب وور درک رکشت

: تفگ دنخبل اب دوب ندیزرل ردحلا قرب

؟ هنوتدرس موناخ شونهب -

: تفگ و داد ناکت ار شرس زیر شونهب

. مشوپب مرگ سابل تفر مدای هنوخ زا مدموا نوریب یا هلجع سب -زا

نوریب هرجنپ لخاد ارزا شرس هک درک هاگن انآ دزوهب یوحم دنخبل دمحم

: تفگ و تفر شتمس هدز،هب لز اه نآ وهب هتخادنا

. موناخ شونهب مدب رایبرد ور توتلا -انآپ

واکجنک ی هرهچ هک دوب شونهب تمس هب تشگرب ردحلا انآ یوتلا ابپ

دمآ. جبلا شیارب بارهس

: تفگ و تفرگ شونهب تمس ارهب پوتلا

. شاب تدوخ بظاوم رت شیب -
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راوس و تشاذگ اهنت ار ود نآ یظفاحادخ اب دمحم و درک یرکشت شونهب

دش. نیشام

یاه لا غترپ ندروخ ردحلا هداوناخ رانک دوخ رود چیپ وتپ وانآ دوب بش

دوب. ینوخ

: تفگ رشت اب انآ هب ور لا غترپ یا هرپ نداد تروق زا دعب موناخ میرم

دش؟ عورش تاه ندرک فداصت ، هدشن نوتسمز -زاب

دوب شتشم لخاد و هدروآ رد شناهد زا ندز فرح نیح هک ار ییاه همخت و

داد: همادا و داد لا قتنا ینیچ یتسد شیپ نورد ،هب

هنک! تنعل هداد یهاوگ تهب هک ور یگنهرس نوا ادخ -

! ینک یگدننار مراذ یمن هگید

یارب ایحم هک ار بیس یاه هکت و لا غترپ زا هدامآ یتسد شیپ دمحم

هب ور ایحم بجعتم یاه هاگن نایم و تفر شک ار دوب هدرک هدامآ شدوخ

: تفگ انآ

المز دایز نم، هدب ور نیشام ، متسه هگید هک نم ، مینک یراک کی ایب -انآ

! تلا بند مایم یاوخب تقو ره تا هدننار مش یم ممدوخ ، مراد

. هدکرنه مرب یم ور وت یندموا راهن یارب رهظ و یرادن هگید هک ما هسردم

: تفگ و داد مل گنر زمرق یتشپ وهب دیشک شماشم ارهب لا غترپ رطع انآ

. هشاب -

: تفگ شردام هب ور دمحم
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بوج هبل هب شنییاپ مکی دوب! هدشن شیزیچ نیشام شابن نارگن ماوت -

. تشاد یگدییاس و هدروخ

ناش ثحب ورجو ایحم طسوت شیولج زا یتسد شیپ ندش هدیشک اب

دش... شومارف فداصت عوضوم

. تخادنا تخت یور ار دوخ

. تفر نیم رانک هب شیاه مشچ یولج زا ناهام

دراو و تشادرب ار شا یشوگ شلا ویخ رکف ندرک فرحنم یارب یبصع

دش. یزاجم یاه هکبش

دش، هدیبوک شتروص هب خرهاش طسوت شندش دودسم یلیس رگید راب

اب شا یرفن ود یاه سکع مامت یا هظحل میمصت کی دزواب یدنخزوپ

بل ریز و درک کاپ لک ارهب وا هدنزگ یاه فرح سکع یتح ار خرهاش

: تفگ

یصوصخ ور، شرت دایز نوچ ، دنتسین صاخ هگید اه نیا هک منئمطم -

... یراد هفوکش وراب شرت

" دعب هتفه "ود

: تفگ رتکد هب وور تفرگ مشچ دمحم زا هرغ مشچ اب

! یدهم اقآ تسین میچیه نم -

داد: همادا لبق رتزا یدج هک درک یا هدنخ کت یدهم
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! متسین هنووید نم -

: تفگ هوهق هب هراشا اب یدهم

اه... هنووید طقف هگم -

هب لبم یور و تفر ود نآ تمس دشوهب دنلب و تفگ یربکا هللا و دیدنخ

: تفگ درک یم هزم هزم ار هوهق هک انآ هب وور تسشن ینامسآ یبآ گنر

! مینک تکمک م یاوخ یم طقف -ام

! هبوخ هبوخ وحملا مرادن زاین یسک کمک هب نم -

: تفگ مشخ واب دیباس مهب ار شیاه نادند دمحم

! همولعم یدایز -

: تفگ نانز دنخبل و تخادنا یاپ ور اپ یدهم

هش! رت بوخ رت دوز هچ ره ماوخ یم طقف ! هبوخ حتلا منود یم -

: تفگ و تفر دمحم تمس دشوهب دنلب سپس

منک! تکمک هک هش نیم دمحم روضح اب هتبلا -

: تفگ یخوش وهب دروآ ارباال شهاگن دمحم

؟ شاداد میتشاد -

تسشن راظتنا سنلا یلدنص یور دشو جراخ قاتا زا یخوش و رغودنل واب

هب نداد ماظن و مظن ردحلا هک دش هریخ شتسود بطم ناوج یشنم وهب

دوب. اه هدنورپ

: تفگ و تسشن انآ یور هب ور یدهم
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بخ! -

دز. یدنخبل یدهم هک دز لز وا هب انآ

! مونش یم -

ور؟ یچ -

. هتفرگ تزا ور یداش و هدیرفآ لکشم تارب هک یزیچ ره -زا

دز: دزوچپ یدنخزوپ انآ

! مرادن یلکشم نم -

یاوه و حلا وهب تفرگ رارق هتفرگ راخب هرجنپ تشپ مدق دنچ اب یدهم

دامن و اهرنب اب رهش یاضف ندش یسایس و فرب شیاپ در هک ناتسمز ِنمهب

مشچ قناالب، درگلا س رطاخ هب دوب ادهش سکع و نوخ و گنفت و پوت یاه

. تخود

هب هکلب ، سانش ناور و رتکد کی ناونع هب منک،هن تکمک منوت یم نم -

! توافتم دید هچیرد اب تسود کی ناونع

هش! یم لح الت کشم نامز واب ییاهنت هب هک نکن رکف

اه لبم و اهراوید و دوب هداس هک قاتا یاضف هب توکس ورد دیشک یهآ انآ

درک. تقد تشاد اه گنر نت عاونا رد یبآ گنر هب ییاهولبات یتح و

تفر راوید هشوگ کچوک دمک تمس هب انآ تمواقم و توکس ندید اب یدهم

زیم یور اه ونآ تسشن انآ لباقم وزاب دروآ نوریب دادم کی و رتفد وود

دز: بل یانآ هرهچ هب هریخ و تشاذگ شلباقم گنر درز کچوک

تارطاخ ، شحف رعش، ، یشاقن یتساوخ شوت تدوخ یارب هایس رتفد نیا -

زا یرس نوا یارب مه شیکی ، سیونب ور یگب نم هب ینوت یمن هک یچ ره
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منک! تکمک منوت یم نم ترظن وهب یگب ینوت یم و یاوخ یم هک تافرح

و هایس یاه گنر هب یاه قلط زا ناشدلج هک رتفد ود یور ار شهاگن انآ

: دیسرپ یلا وس و تخود دوب دیفس

یچ؟ -هک

. یرب ینوت یم . یمهف یم شتقو -هب

قاتا زا یدهم ییامنهار دزواب ناش گنچ درک، هاگن اهرتفد هب ددرم انآ

دز. شکشخ شناگدید لباقم هنحص ندید دزواب نوریب

و تفس و دوب دمحم لغب لخاد هدش هلا چم و هدیسرت ، یشنم کرتخد نامه

شندرگ رود تسد و درشف یم شتسد ریز ار وا تفلک تک هچراپ تخس

یلیخ و هدنابسچ شا هنیس ارهب وا مکحم هک یدمحم و دوب هتخادنا

دوب. هدیبسچ شیاهوناز و رمک رود رتزا مکحم

: تفگ دزو رانک ار هدش رمد هیاپراهچ و تفر ناش تمس هب انآ

؟ هبوخ نوتلا ح موناخ -

لغب هک نآ ندید واب درک زاب ار شیاه مشچ انآ، یادص ندینش اب کرتخد

هدز مرش هاگن دشو ادج ششوغآ وزا دروخ لوو ، هداتفا انشآان درم کی

هب شا هتخادنا هار هب بوشآ و نیمز اههب هدنورپ نداتفا تباب ارزا شا

زا تعرس هب یفرح نودب لجخ وا نادنخ هاگن ندید واب تخود یدهم

. تخادنا هناخرادبآ لخاد ار دوخ و تفرگ هلصاف ناش عمج

هب یتسد و درک یم فاص ار شیولگ هک یدمحم هب هریخ یخوش هب انآ

: تفگ دیشک یم شتک

اج! نیا هدوب تولخ هک رکش ور ادخ -

؟ میرب دمحم
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واب داد ناکت ار شرس زیر و تخادنا ورب رود هب یهاگن مین دمحم

. دندش روسناسآ راوس و رود یدهم زا یظفاحادخ

: تفگ هدنخ اب انآ

؟ موه مدرم رتخد درک یم راک یچ وت لغب -

درک. شهاگن نشخ دمحم

! شمتفرگ ینداتفا هیاپراهچ -زا

! تشاد فیرشت ییوغیج غیج و دوب وسرت یدایز یلو

. درک هاگن وا هب هنییآ زا رشت اب دمحم هک دیدنخ هرابود انآ

! عونمم ادیکا هیقب شیپ مه دروم نیا رد ندز فرح ! عونمم یفاب یخلا -

منک! یم ور ما یعس اما مد نیم لوق -

یدرمریپ ندش راوس و روسناسآ نداتسیا هکاب دیشک یفوپ کالهف دمحم

. درک راهم اهرتفد ی هبل ندرشف اراب دوخ هدنخ وانآ دندرک توکس

و تشون یمن تارطاخ رگید هک دوب تقو یلیخ ، تخادنا زیم یور ار دادم

اه... نآ هب ندرک رکف ومغو درد شراگن دوب تخس شیارب

. دروخ گنز شا یشوگ هک دناخرچ شقاتا یاضف رد یلا مجا ار شهاگن

: دیپوت و درک لصو ار سامت یروف انح مسا ندید اب

دش؟ یچ مسارم ؟ اهربخ هچ -سالم،

. دیچیپ یشوگ تشپ وا هتفرگ یادص
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. مرادن رسدرد هلصوح نم هگ یم زیچ! همه ریز هدز یلع -سالم،

و تفرگ ار یلع ی هرامش و درک عطق ار سامت یرگید فرح نودب یبصع انآ

: تفگ یم هک دینش ار وا هتسخ یادص قوب دنچ زا دعب هرخ بال

انآ! هلب -

؟ تندوب درم ؟ تقشع ِنیا -

؟ تدنوم تاه لوق رس

: دیپوت دزو داد رو نآ زا یبصع یلع

دوب هداد مهب هک یلوق نوا اب شعضو نیا هکاب نک عمج ور هدنج نوا ورب -

مه! ور هزیر یم شدوخ رتزا یضوع یاه گسردپ هراب یم زاب

! متشذگ نوا هب یقشاع و هچب ریخ زا نم کرد هب هرب

درک. عطق ار سامت وقت

. تفر نوریب و دیشوپ سابل دشو دنلب یبصع انآ

یسکات و دیشک یفوپ تسه دمحم تسد نیشام هک نیا یروآدای ابهب

. دناسر ناش خهلا هناخ ارهب دوخ ِتوس هس و تفرگ تسبرد

. تفر انح قاتا هب شا ابخهلا تفگ و پگ و ییاچ ندروخ زا دعب

هب ینهپ مشچ طخ ندیشک ردحلا هک وا هب ظیغ دشواب دراو رداردزو

دش. هریخ دوب شیاه مشچ

کلپ نامهم یا هلوک و جک مشچ طخ و دیرپ وا یناهگان دورو زا هدیسرت انح

دش. شا مشچ

! هنووید هتچ -
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: تفگ رخسمت هب انآ

هنک! شیارآ دیابن هلماح نز -

لز وا هب هنییآ دشوزا شکیدزن تشپ وزا تسب دشوردار قاتا لخاد و

: تفگ دزو

! هشاب هتشادن تیعضو نیا مااب یسنج هطبار -و

؟ یدرک ضرف یچ ور یلع و نم وت

. تسین ما یلع ، متسین نم دعب هب نیا زا

ُگ... ره تدوخ و یتدوخ

و تسشن شرانک دشو دنلب انح . تسشن تخت یور و دروخ ار شفرح

: تفگ هناسمتلم

. متشادن هطبار یسک اب نم مسق اباب نامام نوج -هب

. متشادن ادخ هب

هنز؟ یم فرح هراد یچ زا یلع سپ -

! منود یم -ن

: تفگ تیدج اب انآ

درک یم تلو هنرگو ِنویم رد تاباب یوربآ ثحب هک نک رکش ور تادخ ورب -

م!

یلع. ندید میرب شوپب

دش. دنلب دنخبل اب انح
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منک! شیارآ مکی راذب هشاب -

دوب. هدز لز وا هب یشحو واگ لثم و هتسشن یلع یور هب ور

شیولگ نامهم ضغب و تفر یم رو شراد قوجنم شلا یاه شیر اب مه انح

یلع... شیپ شیاه ندش درخ همه نیا تباب دوب هدش

: تفگ یلع هب ور یبصع انآ

ود ات تاه ندرک تسد تسد اهو ندز تنم اهو یزاب هنووید نیا رگا -

منک! یلمع ور مدب ماجنا دیابن هک یراک مش یم روبجم ، هشن مومت زور

منز! یم راج ور انح یگلماح ربخ مر یم

دوب ییاچ ندروخ ردحلا هک یلع هب وور تفرگ هکش یانح ارزا شهاگن

: تفگ

تیاکش شهب زواجت رطاخ هب تزا ات منک یم یضار ور انح ردام و ردپ -و

! دننک

. دیرپ یلع یولگ هب ییاچ

گنر یا هوهق یبوچ یلدنص هک دش دنلب نانک هفرس یلع هک تفگ یخآ انح

. درک داجیا یدب یادص و داتفا نیمز یور

: تفگ و تفر شتمس هب

؟ یبوخ دش؟ تچ -

؟ یراد درد

؟ رتکد میرب

: دیرغ انآ
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! دیتسه هایس بارهس و نیریش امش -

! دیراد تقو زور ود طقف

! نوتاتود ره هلک هب هدروخ داب

متفگ راب دص ؟ شهاوخ و سامتلا مییایب مزاب یچ؟ هک یدنب یم غورد یلع

دیاب هتشذگ راک زا راک نوچ و یتفگن ، طقس هرب وگب یاوخ ورنیم هچب رگا

! یشکب ور شروج

و خرس یوبل یاه هکت و هتسشن شرانک هک یا هچب رتخد هب یسکات لخاد

یلع هک دوب هدز ،لز دروخ یم دیفس یکیتس لاپال گنچ اراب غاد راد باعل

دوب. دوخ راک ،یپ ندروخ مارآ رب ینبم شردام یاه ندز رغ مغر

کچوک یاه تذل ویپ یلا یخ یب اب هارمه یگچب یمک شلد دزو یدنخبل

. تساوخ ار ونآ نیا هب هجوت نودب ندییود

نتفگ زا دعب هک داتفا لبق ی هقیقد دنچ ودای نابایخ هب داد رس ار شهاگن

دینش ار یلع دنلب یادص ، هدیسرن هفاک رد یولج دشوهب دنلب شیاه فرح

: تفگ هک

! هشاب -

درک. یرپس شمارآ اررد ریسم ی هیقب دزو یدنخبل

یم هدایپ شیاه بل یور ار زمرق رژ تقد مامت واب دوب هداتسیا هنییآ یولج

. درک

رسوهت کی اب یلع انحو هتفه کی رتزا مک رد نوچ تشاد قوش و قوذ
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هدامآ لبق زا زاهج ندرب و یلع یدرجم هناخ ندرک هدامآ و رصتخم یدنب

دش. یم هتفرگ ناش، یسورع نشج زورما هرخ اجبال نآ هب انح

ابباال یقیاق هقی هک شراد عبر هس نیتسآ و دنلب هایس ند یور ار شهاگن

شدرگ ،هب تشاد راد رز یروت هچراپ سنج زا یفپ اتبسن نماد و نابسچ هنت

. دروآرد

یاه شفک ندیشوپ واب دیچرب بل نماد دنلب،باالی کاچ دوجو زا یضاران

دش. ناش هناخ ییاریذپ یهار هایس فیرظ دنلب هنشاپ

هناخ رد وزا تشادرب ار شکچوک فیک و تشاذگ شرس یور مارآ ار شلا ش

دوب. هدش هدامآ هیقب زا رترید هشیمه لثم دز، نوریب

شیاه ماگ وهب دیزرل ، شنت رود رصع کانزوس یاوه یدرس شچیپ اب

ارزا دیرخ یاه هسیک هک یخرهاش ندید دشاب فداصم هک دیشخب تعرس

. دروآ یم نوریب شنیشام

و تسکش مه اررد شربص هوک ، ترسح ، داتسیا تکرح زا ایند لثم شیاهاپ

مدآ کوت و کت هب هجوت نودب درک. زاب رس هرابود شا هدش هدرم نوخ ضغب

نیشام لخاد ارزا هسیک نیمهد هک ار ییوا نت مامت عضو رسو نامه اهاب

نیشام لخاد زا دمحم مکحم قوب هکاب درک یم شاکنک ، تشاد یمرب

،انآ دیپاق دوخ یور اررب انآ مگردرس هاگن و درک فاص ار شتماق خرهاش

ریز هک درک عمج شتسد ریز ار شنماد هچراپ و تخادنا ریز ارهب شرس

اب دوب هارمه هک مدق دنچ واب دیشخرد یم و دوب هدرک ادیپ جال غارچ لکد

ارهب دوخ هدیکرت و کشخ تلا فسآ یور شیاه شفک هنشاپ یادص شچیپ

. دناسر ناش نیشام

ار خرهاش راد مخت و مخا هریخ هاگن نوچ و تفرگ مارآ دشو نیشام راوس

دز. لز وا هب رشت واب درواین مک دید دوخ هب
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تکرح اب زیچ چیه و سک چیه هب هجوت نودب ناش ندش هریخ مهب لا دج

. تفای نایاپ نابایخ مخ نایم شندش ومگ نیشام

راوید ارهب شدوخ ناما یب شبلق داد، مل یلدنص وهب دیشک ینازرل سفن

دز. یم شتسوپ

ناالن نیشام کقاتا تکاس و نیگنس یاضف زا هدیرس شا هلصوح ایحم

: تفگ

! افطل یرق گنهآ کی ییاد ، یسورع میرب م یاوخ یم هک راگنا هن راگنا -

: تفگ و دیدنخ موناخ میرم

؟ یرادن ربخ تنامام و -زاخهلا

! ینومهم نتفر میقتسم هاگشیارآ زا منک رکف -

ملد. زیزع هشاب -

دنتشاد روضح مسارم رد زین نارماک و شونهب و یلگ و بارهس انآ توعد اب

اه. نآ ندوب وا یارب دمآ یم شوخ هچ و

تسوپ هک شونهب راد قرب و قرز و یسلجم و هایس ی هنت مین هب هریخ

یهام لدم نماد و دیشک یم خر ارهب شیاه هناشرس و مکش و رمک دیفس

ردحلا هک یگنهآ رطاخ ارهب شیادص دوب، شا ییابیز هدننک مامت هک شا

: تفگ و درب باال دوب شخپ

! هشاب وت بظاوم یکی دیاب -

! هطلتخم متسنود یمن -

! ییامن دوخ یارب هیبوخ ی هنوهب -
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و دیخرچ شتمس هب ششوگ رانک بارهس ظیغ رپ یادص ندینش اب شونهب

: تفگ بجعتم

هلب؟ -

ششوپ هب یزیر هراشا واب دیشک شراد هگر یا هوهق تک هب یتسد بارهس

: دیپوت وا

هن! هگم یرب یم تذل هشاب تور نوا و نیا هاگن هک نیا -زا

و درک توکس دز،اما لز وا هب شیارآ رپ یاه مشچ ربورباب یمک شونهب

ور یخوش هب وج ندرک ضوع یارب یلگ هک تخود مشچ اه جوز صقر هب

: تفگ انآ هب

! صقر یارب میرب شاهاب میرادن مه ور یسک -

: تفگ و درک زارد ار شتسد و تفر شتمس هب یلگ فرح ندینش اب نارماک

دید؟ یم راختفا -

: تفگ زاب شین اب یلگ

هلب! منک رکف -

رو روونآ نیا وهب دوب هداتسیا کزان هیاپ دنلب زیم رود ود نآ هارمه انآ

درک. بلج ار ناش هس ره هجوت یدرم یادص هک درک یم هاگن

ومع! رتخد یروطچ -

درک. یمسبت وا ندید اب انآ

؟ یروطچ امش ، مبوخ -

: تفگ شنهپ یوزاب هب زیر هراشا اب دازرف
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! مدرک شهاجنپ هرخ -عیلا،بال

: تفگ هنوگ کقلد دازرف هک دش هریخ وا هب جیگ انآ

مگ! یم ور موزاب رود -

: تفگ دزو شیوزاب هب یتشم انآ

! شزا دموا مشوخ -هن

. شونهب هب داد رس ار شهاگن دازرف

؟ ینک نیم نوش یفرعم -

و تخادنا تشاد تسد رد یا هویم بآ ناویل هک شونهب رمک رود تسد انآ

: تفگ

! متسود شونهب -

: تفگ و درک زارد ار شتسد دازرف

! نوت ییانشآ زا متخبشوخ -

دز: دزوچپ یدنخبل شونهب

! نینچمه -

. درک هاگن وا هدش زارد تسد هب ددرم و

. شنتشاذگ رظتنم دمآ یم یبدا یب شرظن هب

دازرف تسد لخاد هک دید ار بارهس تسد هدشن ادج ناویل رود زا شتسد

. تسشن

. متسه بارهس منم -
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. تشادرب ار شتسد دوز و

نتفرگ نودب و یگدول اب دازرف هک تخادنا انآ هب یهاگن یجیگ اب شونهب

: تفگ بارهس مایپ یفخم رادشه

هب ور صقر رود کی راختفا ابیز موناخ ، تسین صقر لها هک ومع رتخد -

دید؟ یم نم

: تفگ دونشب انآ طقف هک یروط دزو یدنخبل شونهب

هن! هگم هک هروخ یمنرب ییاج هب کشخ درم نیا ندنوزچ یمک -

درک. هاگن دازرف هب یثیبخ دنخبل واب

زونه و هدروآ ولج نداد تسد یارب هک لوا نامه زا هک وا رادوم تسد وهب

دش. هریخ بارهس نداد تسد دوجو اب یتح دوب هدنام اوه رد

دنزب یفرح ات درک زاب بل یانآ هریخ هاگن نایم و داد تروق ار شناهد بآ

. دیسر اه شوگ وهب دیچیپ ناش عمج رد بارهس رت دنمتردق یادص هک

! دیشاب یا هگید کیرش لا بند هرتهب ! نداد نم هب ور صقر لوق نوشیا -

هب یخزرب ی هرهچ اب شونهب هک دش رود اه نآ وزا داد ناکت یرس دازرف

: دیپوت و دیخرچ بارهس تمس

؟ سیئر بانج ینکد یم نیچمه ارچ -

: دیرغ و دیباس مهب ار شفیدر یاه نادند بارهس

هک! متسین ینیمز بیس -

! مدنمراک ور تدوخ ملا دعب نیبب ور هیقب و ییافص موناخ عضو رسو

! نوریب هتخیرن ور شدوخ وت دق سک چیه



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

382

: تفگ دوب هریخ ود نآ هب تکاس هک انآ هب شونهب

نم؟ ششوپ هراد یطبر نوشیا هب -انآ

! هدنوشوپ ور ماج همه ابیرقت ِنم رس ور هک شیلا نیا

! مدرگب تخل داوخ یم ملد نم ال صا

بارهس تمس یهاگن مین و تفرگ زاگ ار شنیریز بل انآ هراشا و مشچ اب

درک. باترپ

و تخود مشچ یلگ گنر هایس لنش وهب دیشک یقیمع سفن بارهس

: تفگ هنادرمان

! نزب ور مسارم دیق یدیشوپن ! چیه هک یدیشوپ ور لنش نوا رگا -

داد: همادا و تفگ یچن هناقترس شونهب

منک! یم داوخب ملد یراک -ره

! هرادن یطبر امش هب

: تفگ و دیرپ ود نآ ثحب رجو نایم هنهرب اپ انآ

ادخ! ور وت دینک سب -

کی واب تشادرب ار لنش یلدنص یور دشوزا مخ و داد ناکت یرس بارهس

: تفگ و درشف دوخ ارهب ووا تخادنا شونهب رمک رود تسد تکرح

! منزب فرح نوشیا اب دیاب نم -

شونهب یاه ندز واپ تسد انآو تریح هب هجوت نودب شیوزاب روز واب

دش. طایح یهار
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هک شیومع هناخ لخاد یاضف اهو موناخ ششوپ اههب نآ نتفر اب انآ

. درک تقد دوب اج نآ رد یسورع

هاگن داماد و سورع هاگیاج ورب رود دیفس یاه کنکداب هب یثیبخ دنخبل اب

: تفگ دوخ واب درک

؟ نوتمنوکرتب هک هش یم یک -

قیقد یلع انحو راتفر یور ، هیقب یور رسو هب هاگن و یزیه یمک زا دعب و

دش.

یم یلع یور رسو زا هک یگف وکال تفای غمد و رکپ و یبصع ار ود ره

رد تداسح هب یتح دادن قوس ار شلد انح، یعونصم یاهدنخبل و دیراب

... ناشندیسر مهب و قشع دروم

واپ تسشن یلدنص یور ندوب رساپ زا هتسخ و درک عمج یمک ار شنماد

. تسشن ینز مه شا یرانک یلدنص یور هک تخادنا یاپ ور

و مرگ یاوه هب نداد نایرج ردحلا نزب داب هکاب دوب شقاچ یومع نز

یادص نتفر وابباال دوشب مک شباهتلا زا یمک دیاش ات دوب سلجم هفخ

رارق بطاخم ار رقورناژیانآ نتخیر یارب طسو هب ناناوج موجه و گنهآ

: تفگ و داد

! هدایز مه گنهآ یادص همرگ -

دشواب دنلب ندز هیانک و شین رد وا یداتسا یروآدای اب یا هعفد کی هب انآ

: تفگ یعونصم یدنخبل

! مرایب بآ نوتارب مرب نم سپ -

هناخزپشآ تمس هب درک یم یکلا و خیلا یاه فراعت هک وا هب هجوت نودب و

. تفر



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

384

چپ وچپ هیقب زیمآ محرت یاه هاگن ریز انآ تشذگ یم مسارم زا هچ ره

دش. یم تیذا رت شیب ناشیاه

دز: رغ بل ریز

! تسین یریبدت ار هدرک دوخ -

! هتقح ، شکب سپ ور، تزار ور، تقشع یدز راج تدوخ

و تسشن یا هشوگ نارگید هنعط یخلا وتالشیب یعس مامت اب ماجنارس و

ار لنش دوب هتسناوت یزاب ردلق اب بارهس هرخ هکبال یشونهب و بارهس هب

و شتسد ریز وزا دیدزد یم وا زا هاگن هک یشونهب و دنکب شونهب نت لصو

نوچ دش، رتدب شلا ح راک نیا واب درک هاگن درک، یم رارف شیاه یزاب تریغ

قشع هب درک یم تداسح دیاش و دروخ یم ترسح اعقاو رگید هکاالن

! دیصقر یم ود نآ یلا وح هک یعقاو

ندش هدنز واب تخود نیمز وهب دیدزد ود نآ ارزا شراد ضغب هاگن

هک یزور ریسا دش، هتشذگ ریسا هیناث مدص کی رد شنهذ رد یا هرطاخ

هک ییاج هب دوخ رهش زا درک یم دمآ و تفر سوبوتا واب دوب وجشناد

کی نآ دش روبجم و دوبن یسکات هک یزور .رد دوب اج نآ رد شهاگشناد

وزا دورب هدایپ ار دوب یلیوط نابایخ هک ار لا نیمرت ات هدنام یقاب ریسم

اجهب نآ زا یلومعم هرهچ اب مادنا الرغ ناوج رسپ کی شا یسناش شوخ

یم وا تمس هب یه ار تشاد هرامش شیور هک ار یتراک و هداتفا شلا بند

هک دوب هتفگ خرهاش هب هاتوک یکمایپ نتم کی اب هدیسرت ووا تفرگ

مرس هک" نیا نتفگ اب هقیقد هد دعب خرهاش اما دسرت یم و دراد یمحازم

دوب هدرک رس هب تسد ار "انآ ورب ور تهار و نکن هجوت نوا هب ،وت هغولش

مه ناوج رسپ نآ هک دوب هدش یسوبوتا دراو نازرل و هتفرگ یلد ووااب

داد دهاوخ وا ارهب شا هرامش هرخ هکبال دوب هدروخ مسق و هدش شراوس
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هدش شمحازم زاب کرسپ دوب هدیسر شهاگشناد رهش لا نیمرت هب یتقو و

دوب هتشاذگ نایرج اررد وا وزاب هتفرگ ار خرهاش هرامش راچان هب انآ هک دوب

و دنیشنب ییاج هک دوب هتفگ وا وهب هدرک داب شندرگ گر هزات خرهاش هک

و هدز یدنخزوپ یتحاران اب وانآ دناسرب ار دوخ نیشام اتاب دشاب وا رظتنم

وحا یدموین ور یا هقیقد هد هلصاف نومدوخ رهش لخاد هک"وت دوب هتفگ

ات یاوخ یم نم زا هک هیتریغ هچ نیا و یایب اج نیا ات یاوخ یم روطچ ال

دوب. هدرک رهق وا زا یتدم یارب و عطق ار یشوگ !"وقت منومب اج نیا بش

کشا هرطق دمآ، دوخ هب شونهب یاه ندز ادص و شندب یاه ندروخ ناکت اب

دوب هدش شیاه مشچ نامهم یتعاس دنچ یارب هک یدادم یهایس هب هتخیمآ

: تفگ راد ضغب و درک کاپ ار

؟ مناج -

دز: بل ینییاپ یادص اب ینارگن اب شونهب

؟ یبوخ -

؟ طایح میرب مکی هش یم هرآ -

: تفگ شرس تشپ زا بارهس هک داد ناکت ار شرس زیر شونهب

؟ یتم سال هب اجک -

: تفگ درک یم هراشا انآ هب هک وردحیلا دیخرچ شتمس هب شونهب

! یروخ اوه مکی میر یم -

! تسین مک تسم مدآ مش، یم نوتبظاوم رودارود ، مایم منم -

دز: ورغ داتفا هار وهب دیبسچ انآ یوزاب ریز وزا تفگ یا هشاب شونهب

یگ! یمن هدنک تسوپ و کر ارچ یاوخ یم ونم هک وت هخآ ! هیتریغ یدایز -
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! یایم راوطا ادا

دز: چپ انآ

! نودب ور شردق دایم وعالهق قشع زا تریغ ... هشاب کرابم -

؟ هدش عورش یک زا

: تفگ رد ندرک زاب ردحلا شونهب

مهب! داد ور توتلا پ دمحم شاداد هک دش عورش یزور نوا زا شتیساسح -

عافترا مک ناویا هلپ ود زا نتفر نییاپ زا دعب و درک عمج یمک ار شنماد انآ

: تفگ

مهب! یتفگن هک مدش هبیرغ ردق نوا -

: وندیلا درک شلا لخاد رت شیب ار شیاهوم شونهب

! دشن تقو ادخ -هب

! همدآ رپ هک طایح میرب اجک حاال

: تفگ دزو یدنخبل انآ

! تولخ طایح میر یم -

ناش، بظاوم و دوب رت بقع اه نآ زا رتم ود هک یبارهس هب هجوت نودب و

. دندز رود تولخ طایح هب ندیسر دصق ارهب نامتخاس

یاضف رد دوجوم هدز گنز یزلف یلدنص یور ، یور هدایپ زا هتسخ شونهب

و گنهآ ناوت مک یادص ندینش نایم و تسشن انآ رانک طایح یرتم راهچ

: تفگ ناتسمز درس و نیگنس یاوه اب دوب هارمه هک صقرب و نزب
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؟ یتدوخ وت ردق نیا ارچ -

نامهم ار یدیفس یا هظحل دنچ یارب شسفن راخب هک دیشک یقیمع سفن انآ

درک. اوه یهایس

ما. ،کالهف تسین مدوخ تسد میگدنز نوچ -

ماه. هراوآ هیبش ، تسین مدوخ تسد مبلق نوچ

! متروص رسو هب هروخ یم همه کتپ ، ممیتی و مرادن ردپ نوچ

! شونهب توکس زا دوب نونمم هچ و درک توکس

دوب هناخزپشآ لخاد هک یبوچ رد یور کچوک غارچ هب تخود ار شهاگن

! یتشپ طایح هب ندمآ یارب

رت. رپ شیاه مشچ و دوب هدش رپ شلد

دنداتفا یم شنماد یور کشا تشرد تارطق هک دزوردحیلا یدنخزوپ

دز: چپ

ِندرک هیرگ یارب طقف و طقف ، تسین ندید هساو نم یاه مشچ -

تساوخ ورنیم نم خرهاش هک مدیسر هجیتن نیا هب نم ! شونهب ینود یم

! ههارمه مندرم اب هلئسم نیا لوبق هک منود یم هداد،اما میزاب و

... منز یم لوگ ور مدوخ

دشم یم در نوم هچوک زا تقو ره میتشاد هطبار و دموا هک یعقوم نوا

یمرب بجو بجو ، مورآ مورآ ور ماه مدق و هدش در مه خرهاش تفگم یم

! هشاب یکی میرود مه زا یتقو یتح نومریسم ات متشاد

! میمه مدقمه نوا و نم درکمهک یم یروآدای مدوخ هب راک نیا اب هشیمه
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: تفگ شبل ندرک زارت دعب و دیشک یقیمع سفن

زاب درک ملو و تفر هک یعقوم نوا -

! هتمینغ منیا تفگم یم نوچ مداد همادا ور راک نومه

. تخادنا ریز ارهب شرس و درک ضغب

: تفگ و دیشک ارباال شزمرق ینیب شونهب

! افطل شاب مورآ ، مشب تادف -

تدش زا شیاه تسد هدش خیس یاهوم واو یاه فرح هب هجوت نودب انآ

داد: همادا شدوجو رد درک یم خوسر شاوی شاوی هک ییامرس

دوب هتشادرب مدق هک ییاج هک،ره ینوبایخ هک، یهار وت لبق زا رتدب درم! -

رت! زابجل رتو یوق ! متشادرب مدق

... مرکف و نهذ ی همه دش

... محور مبلق، دش

نوا زا هک منزب لوگ ور همه متسنوت ارهاظ و مدرک راک ریگرد ور مدوخ هک ات

دوب، نوشنوخ ریسم یپ مهاگن هشیمه اما مد نیم ماجنا هگید اهراک روج

درک یم زاب دیلک واب شزا دیبسچ یم هک دوب نوشرد هریگتسد سمل یپ

ور... شلفق

! مبوخ نم هک ندرک رواب همه

یگنر و ابیز یاه مشچ رد هریخ و درشف شتشم ریز ار شنماد هچراپ

: تفگ یشعترم و نازرل یادص اب شونهب

! متسین بوخ نم -
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! متسین بوخ ادخ هب

و تسنودن ردق نوا ... نوا یلو شندوب هدنز مهب داد دیما و تشگرب نوچ

! تخیر مه ور هفوکش اب تفر

وهآ تشاذگ شا هناش یور ار وا رس رانک، زا شونهب هک تسیرگ یاه یاه

: تفگ هدیرب هدیرب انآ هک دیشک

... هتخس ... هدایز نم یارب درد همه... نیا -

ما! هدنیآ نارگن و رظتنم راکیب االمن...عالفو

الال مالمی یاه هبرض وا یوزاب هب شتسد هکاب ردحیلا ینابرهم اب شونهب

دز: یم هنوگ

! تسین زورید و زورما یانآ ادرف یانآ انئمطم نوچ هتوافتم هدنیآ -

دز: چپ رپ یلد اب انآ

ما! یلبق یانآ نومه مزونه نم -

رت! دیماان رتو هتسکش هتبلا

: تفگ دعب یمک دزو لز شیور هب ور یهایس وهب درک توکس و

زا راگنا هک نر یم یروط نرب یا هطبار زا هگا اهدرم نگ یم هک هتسار -

! ندوبن لوا

دوب! درکمهک یم رکف طقف نم دوبن لوا زا نوا هیچ ینود یم ال صا

: تفگ و درک ادج دوخ ارزا ووا درک یدنخرهز شونهب

هش! یم نارگن تردام مه میروخ یم امرس هدرس مه لخاد میرب وشاپ -
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! هگید دز خی بارهس مه

: تفگ دشو دنلب کبس یسح اب انآ

یزور رگا اصوصخم نکن، ور نم یاه هابتشا و شاب نوتقشع بظاوم -

! شکن رانک رورغ یور زا هرب تساوخ

تدوجو لک اما هبوخ شندوب و هتیصخش زا یئزج رورغ هک هنومب تدای

ِرگ... ناریو نوچ ، هرادن وشا هبنج نوچ شنکن

... هشیتآ سنج زا نوچ

: تفگ وج ندرک ضوع یارب دزو یکچوک دنخبل شونهب

رسپ هشابن بارهس ، قشاع شدنچ ی هرتخد یدز مهب ور حملا -ها...ها

! هگید یکی هشابن شتسود ، شتسود هشابن شییاد رسپ ، شییاد

دز: بل انآ هک داد رس یدنلب هدنخ و

! شاب ور ام روای و رای -

! متفگ وت هب ور اه نیا ارچ هک منوم یم نومیشپ مرمع رخآ زااالنات

: تفگ و تفر یا هرغ مشچ شونهب

اه! طلغ هچ اه... فرح هچ -

مگ! یم ینفلت مه بارهس هب لخاد میرب رد نیا زا ایب مدز خی نم انآ مگ یم

: تفگ دزو یکچوک دنخبل انآ

؟ دوب روطچ رای بل -

حا دوب هتفرگ شتسد لخاد بارهس هب ندز گنز یارب شونهب هک یشوگ رون
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: تفگ نانک هتپ هتت و داد ارول شتروص یور بجعت الت

هیچ؟ تروظنم -

دوب! هدش کاپ ال ماک وت نیدموا طایح زا هک یعقوم تبل -رژ

ووال لوه .اب دهدب ار وا باوج دناوتن هک دش ثعاب بارهس نتفگ ولا یادص

انآ تمس وهب درک عطق ار یشوگ ناش میمصت زا بارهس ندرک رادربخ دعب

هدیکوپ گنر یجنران و درز یاهرجآ وهبالی دوب هدش رود وا زا هک تفر

: تفگ یگنخ واب درک یم هاگن

دش! کاپ لنش هب دروخ رژم میدیسوبن ومه ام -هن

: تفگ و تفر رت بقع مدق ود راوید الی توبکنع الهن ندید اب انآ

! یتدوخ -

: تفگ و دیزگ ار شنییاپ بل شونهب

؟ ممدوخ یچ -

رخ! -

ندرب وب رطاخ هب دوب هتفر نیب زا شا یباوج رضاح و هدش لوه هک شونهب

شیاه بل یور اوه یب بارهس هک شیپ تعاس هس ود نیمه ی هسوب زا انآ

: تفگ دوب هدناشن

هرآ! -

زابنیم دنخبل هب شبل اما تساوخ یم هدنخ تدش زا ندش هدیکوپ شلد انآ

داد: همادا حلا نیا اب اما شا هرهچ یور حاالتمغ دوب هدش لفق نوچ دش

! هدرک فپ متاه بل -
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ناشئود ره هشوگ هک رجآ ارالیود شتشگنا انآ هک تفگ ییاو شونهب

: تفگ نانز دنخبل و دروآ اررد یلوپ هکس و درب دوب هدش هتسکش

راوید الی دننک مرگ ور ام رس ای نرب ییاج ن تساوخ یم یتقو ومع و اباب -

می! درک یم یفیک هچ هک یاو ... نتشاذ یم هکس اج نیا یاه

داد: همادا و دیشک یهآ و درشف شتشم لخاد رت شیب ار درس هکس و

هنک! یم ور راک نیا مزاب یهاگزره هزونه هک مزونه ومع -

و درک عمج ار شتراسج هدش عمج هسوب ثحب هک نیا زا یضار شونهب

: تفگ

... شتزرمایب ادخ -

: تفگ و دیدنخ خلت انآ

یم بل هک مدش وت صرق نهد تسود هک هراد نم لثم یرتخد نوچ -هک

! مدرم رسپ هب ید

دش رو هلمح وا تمس هب هجریش کی واب درک گنت ار شیاه مشچ شونهب

دش. هناخزپشآ دراو داد و غیج واب تشاذگ رارف اپهب انآ هک

یهار شا هداوناخ هارمه دشوانآ مامت مسارم ، تعاس دنچ زا دعب هرخ بال

یم فرح ونآ نیا ،زا رگیدمه قلح رد دیهانآ و دیهان و دندوب ناش هناخ

دزدن.

ار زیبماک یادص هقیقد دنچ زا دعب هک تسب ار شیاه مشچ هدش دردرس انآ

: تفگ یم هک دینش

وش. هدایپ ، میدیسر -انآ
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درک. هاگن رو روونآ نیا هب رامخ و درک زاب ار شیاه مشچ جیگ انآ

و گنر یب یابیز و ناوج رتخد و زاب خرهاش ی هناخ طایح رد دش هک هدایپ

دش. جراخ خرهاش هارمه یحور

. دوبن دوب، یرتخد ناراب و شرهاوخ زج خرهاش لیماف رد تشاد دای اتهب

: تفگ بل ریز

! دیدج ی هنیزگ -

هش! نوریو شلد مراذن مگب شهب ور زیچ همه مرب هگ یم هنوطیش

! شلو هن اما هنکب تساوخ شلد یطلغ ره خرهاش مراذن

هب دییاپ یم نیشام لخاد ارزا وا یاپ رسات زا هک یخرهاش هب هجوت ویب

دش. هناور ناش هناخ تمس

شتخت یور دشو شقاتا یهار ییاچ ندروخ و یرسرس شود کی اب

لا مروک و دنلب یگنشت سح اب بش فصن اما ندید باوخ لوغشم و شوهیب

ناویل ایشا یاج هب ندوب ودلب تداع یور دشوزا هناخزپشآ یهار لا مروک

دش، یا هیاس هنیس هب هنیس هک شقاتا هب دورب ات دیخرچ و دروخ یبآ

. تسشن شناهد یور یدنمتردق تسد هک دنزب غیج تساوخ هدز تشحو

دنکب وا زا یا هدافتسا وس دهاوخب و دشاب یلبق دزد دیاش هک نیا زا هدیسرت

یور دزد تسد ندروخ رس واب دروخ لوو وا لغب لخاد ناوت مامت اب

دشو نشور دوز یلیخ ییاریذپ یاه غارچ هک دیشک یغیج نانچ شناهد

دیفس یاه گنر بیترت هب ییاه یباکر هس ره هک یبتجم و دمحم و زیبماک

لخاد هدیرپ ناشرس زا باوخ دزد ندید ،اب دنتشاد یکشرز و یبآ و

ناج وات دندش رو هلمح شتمس درم،هب نآ هب هدادن ناما و هدش هناخزپشآ
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. دنتفرگ کتک داب ارهب وا تشاد

هک داد مل تنیباک وهب دروخ رس اه نآ هدبرع و دوجوم وج زا هدیسرت انآ

و تسشن شرانک و تفر وا تمس هب اهدرم یاه یراک کتک نایم دیهان

: تفگ

؟ یبوخ -

: تفگ و تفر دمحم تمس هب غیج اب دیهانآ

! هسب دمحم -

! نایب االنهک سیلپ مدز گنز ، شنیتشک

. دینک لر تنک ور نوتدوخ

هیک! دینیبب دیرایبرد شرس زا ور باروج نوا ال صا

تمس ارهب دوب هدش کشخ نآ یور درم نوخ هک ار شتسد نآ دمحم

ندز فرح یارب خاروس دنچ هک وا تروص یور هدش هدیشک میخض باروج

یشحف نداد و نشخ تکرح کی واب درب تشاد ندید و ندیشک سفن و

. دروآرد شرس زا یسومان

حلا ویب هتخادنا ریز هب رس هک تفر درم فرط دشوهب دنلب واکجنک انآ

. دندوب هتشاد شهگن یبتجم و زیبماک و دوب هدش هدناشن وناز ود یور

هرهچ دشات مخ و تسشن شیور هب ور اهدرم رگید و زیبماک مخا ربخالف

. دنیبب ار شا

مکحم انآ رسوهت یب یاه وتالش درم رس ندوب نییاپ زا یبصع دمحم

یانآ مشچ رد مشچ و دمآ باال شرس و تفگ یخآ درم هک دیشک ار وا یاهوم

دش. هدیسرت
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یور یباقع و ثیبخ یاه مشچ و راد علض و دنمتردق کف ندید اب انآ

تنیباک وهب دیشک بقع ار دوخ شیور هب ور یانشآ ان درم نوخ رپ تروص

داد. مل

: دیرغ و تسشن شلباقم اپ فک ود یور و تفر درم تمس هب دمحم

؟ یتسه یک -

: تفگ یظیلغ هجهل اب شلباقم درم

؟ تسین مولعم -

. دشن شفرح هجوتم انآ زج یسک هک تشاد هجهل ردق نآ

: تفگ تریح اب انآ

! هدرُک مدآ نیا -

! نوشاه هجهل هب مانشآ متشاد دایز هاگباوخ وت درک تسود نم

: تفگ درم هب ور هرابود دمحم

! شاب ور ام سناش -

: دیرغ دزو مدق دنچ دشو دنلب و دیشک شتفلک ندرگ تشپ یتسد وکالهف

؟ ندنوم اجک اه سیلپ نیا سپ -

: تفگ بل ریز و تفر شتمس هب دیهانآ نوفیآ یادص اب

نا! خهلا هنوخ ایحم و نامام هک رکش ور ادخ -

: تفگ و تشادرب ار یشوگ

هیک؟ -
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ناش نیشام آژری نوچ دنشاب یم سیلپ هک نیا نداد صیخشت دوبن تخس

راوید دوجو اب شرون و هچوک تروص رسو هب دیشاپ یم یبآ و زمرق گنر

. دروخ یم شمشچ هب ییاریذپ زاب رد زا طایح دنلب

یب دننک رت لماک ار ناشباجح ات دنتفر قاتا تمس هب دیهان واب درک زاب ردار

! تشادن رس رد یرسور یتح هک ییانآ هب هجوت

قرب تعرس هب مه دمحم دش، طایح یهار و درپس زیبماک ارهب دزد یبتجم

تخادنا انآ رس وهب دروآ ار شردام دقراچ قاتا رد تشپ یسابل اج زا وداب

. دشاب شیاه یگتسجرب و اهوم یور هب مک دنچ ره یششوپ ات

دشو دنلب یتخس هب انآ یا هبیرغ صخش زا نتفگ هللا هللاای ای ندینش اب

هنابات ،یب تخود مشچ دش دراو هک یسیلپ وهب داتسیا هناخزپشآ هشوگ

دش. دراو مه یرگید سیلپ هک درک یم شهاگن

هدرک رت هتسجرب ار شت ال ضع هک شراک سابل رد خرهاش ندید زا شیاهاپ

دش یم رت لصو هک یهاگن سکع رب دش لش رت صاخ ار شتبیه و دوب

اب دمحم ، هناخزپشآ هب ناوتس و ناورس هارمه شندش رت کیدزن اب شیور

ار ارجام مارآ یشب و شوخ زاسالمو دعب و تفر شتمس هب خرهاش ندید

شرظن هب هک درک ییانآ ی هلا وح ار شهاگن مخا اب خرهاش هک تفگ وا هب

دوب! رازآ تریغ یدایز هنادرم عمج نیا رد شندوب

تخانش یم هک تفر یدزد تمس وهب داد ناکت یرس اهنت دمحم یاه هتفگ هب

ش!

: تفگ دونشن یسک هک یروط مارآ و درک شهاگن درس و تسشن شیولج

! رادید قاتشم -

تشرد یاه تن زا رتهب ار زیر یاه تن هک انآ زیت یاه شوگ زا فرح نیا اما

. دنامن رود دینش یم اون
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. تخود دزد بل یور دنخزوپ اصوصخم ود نآ ارهب شجیگ هاگن

داد مل هک دتفیب نیمز تساوخ و تفر یهایس شیاه مشچ یا هظحل یارب

دارفا همه وزا دوب یراکدوخ و رتفد شتسد رد هک یناورس . تنیباک هب

و درک ملع دق شیولج خرهاش هک تفر شتمس هب دیسرپ یم ییاه لا وس

: تفگ

! مسرپ یم مدوخ نوشیا -زا

یسک شا هراوق دقو هیاس ریز هک یروط داتسیا انآ لباقم و تفرگ ار رتفد

. دنیبب ار وا تسناوتن

ادج تنیباک وزا داد تروق ار شناهد بآ وا راد هبذج تروص ندید اب انآ

رب دوب هدش هریچ هانگ ساسحا ، داتسیا رت روج و عمج هدیسرت دشو

: دیوگ یم و دهد یم شحف وا هب لد رد خرهاش درک یم سح و شدوجو

مدز! مهب هنک یوت رطاخ هب ور متحارتسا و باوخ -

دش. شیولگ نامهم یرت شیب ضغب رکف نیا اب

اب درک یم ییامندوخ دقراچ ریز زا هک وا هنیس کاچ ارزا شهاگن خرهاش

: دیسرپ و تفرگ مشخ

! دیگب رخآ ات لوا زا تقد وراب ارجام افطل -

: تفگ بل ریز و داد ناکت ار شرس زیر انآ

رت؟ بقع دیرب مکی هش -نیم

بقع مدق وود درک شندش هتسب عمج هب یمخا هدینش ار وا فرح خرهاش

: تفگ و تفر رت

! مونش یم -
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واب دیزگ شفرح ندش هدینش باب زا مرش تدش ارزا شا ینییاپ بل انآ

انآ تیعضو ندید اب دیهانآ وا، هب دز ولز دروآ ارباال شهاگن حتلا نامه

: تفگ هنعط اب خرهاش هب وور تفر شتمس هب

زا ور شزکرمت نیمه رطاخ هب هدیسرت مرهاوخ درگرس بانج هدنمرش -

هدب! حیضوت هنوت نیم دایز هداد تسد

: تفگ انآ هک دورب تساوخ و درک یمخا خرهاش

ادص رسو هک مشدعب و منهد ور تسشن یتسد ییوهی مروخب بآ مدموا -

... دندش رادیب هیقب مدرک

دوب ووا دوخ تسد هب دنبتسد ندز ردحلا ناوتس هک یدزد هب یزیر هراشا

داد: همادا و درک

! ندز شکتک و شرس نتخیر -

: تفگ شمب یادص نآ اب خرهاش

! مدش هجوتم -

: تفگ لد ورد تفرگ زاگ ار شنیریز بل زاب انآ

! هنوزرل یم ور مدوجو ،مب تادص یمب و شیر هت نوا -

نوریب شا هنارعاش یاوه و ارزاحلا وا ناورس یادص دوز یلیخ اما

. دیشک

. میرب مینوت یم دش مومت نومراک ، درگرس بانج -

داد: همادا ناورس هک درک دیئات شرس اراب وا فرح خرهاش

. دینک نومرادربخ امتح ، داتفا یقافتا نیچمه مزاب رگا -
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نوچ دش فرصنم اما دنک زاب ار شناهد تساوخ یلبق دزد یروآدای اب انآ

. تشادن ار هیقب یروابان و دمحم یاهدایرف و داد و خیبوت هلصوح

ار شجنرآ دمحم هک نپُا فرط نآ دشوهب جراخ هناخزپشآ زا خرهاش

: تفگ و تفر درک یم هاگن اه نآ هب هدیمخ و هتشاذگ شیور

. هرادا ایب ترهاوخ اب ادرف -

: تفگ و درک فاص ار شتماق دمحم

! نونمم امتح -

هب باجح تهج هک ییانآ دشو هناخ لخاد اه ینآ هقردب زا دعب دمحم

و تسویپ ناش عمج هب بسانم یاه سابل ندیشوپ زا سپ دوب هتفر شقاتا

نآ نوخ تارطق هک هناخزپشآ شرف ندرک عمج ارردحلا دیهانآ و دیهان

دید. درک، یم ییامندوخ شیور درم

. تسب ار شیاه مشچ و تسشن لبم یور

اب دوب هتسشن لبم یور یداب راولش و یباکر نامه هکاب یبتجم دعب یمک

: تفگ جنپ تعاس ندید و تعاس هب هاگن

. مرخب هچاپ هلک هنوحبص ارب مر یم هک نک هدامآ ور ییاچ طاسب نز -

: تفگ سک ره لبق انآ

. منک یم هدامآ نم -

: تفگ یبصع شندید اب دیهان ، تفر هناخزپشآ وهب

هن نادنز تخادنا دیاب ور وت هک هگب هضرع یب رسپ نوا هب تسین یکی -

! هدزد یم لوپ هک ور ینوا
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: دیپوت رت یبصع دیهان هک تفگ یسیه دیهانآ

؟ هغورد هگم -

یهار فرح ویب دنادرگرب زاب همین یوشک لخاد ار شتسد لخاد کدنف انآ

دش. شقاتا

هتسشن سیلپ هرادا کیرات اتبسن و گنت یورهار یاه یلدنص یور دمحم اب

دوب.

دوب. خرهاش راک لحم رد هک نآ باب ،زا ناجیه و تشاد سرتسا

و بسانم یوتنام دمحم رارصا درک،هب شعضو رسو هب یا هرابود هاگن

هب لد ورد هدرک نت هب دیفس زیر یاه ولگ هایس هنیمز اب دنلب هدیشوپ

یدرس یمک اهنت هک دوب هدنابسچ تریغ یب تفص لا سما فرب مک ناتسمز

دوب. هدرک نیشن دمک ار شیابیز یاهوتلا وپ تشاد

ییامنهار واب درک بترم ار دوخ دنلب و یدق ،شلا دندش دنلب ناوتس ندمآ اب

.اب داتفا هار دمحم هارمه دوب خرهاش یارب رظن هب هک یقاتا تمس هب وا

زوریپ شبلق یادص اه، مدآ ریاس و دوخ توب همین یاه شفک قت قت دوجو

دندش هک قاتا لخاد دز. یم ضبن شیاه شوگ ورب رود و هدش نادیم

: تفگ دوب یا هدنورپ مرگ هک یخرهاش هب وور درک یماظن مارتحا ناوتس

... درگرس بانج -

هب هک دشوردحیلا دنلب دمحم انآو ندید واب دروآ ارباال شهاگن خرهاش

: تفگ ناوتس هب ،ور تفر یم ناش تمس

. هرایب ور هدنورپ وگب ناورس هب ورب ییاشاپ -
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. تفر و تفگ ینابرق هلب یماظن مارتحا هارمه ناوتس

: تفگ انآ هب هاگن ویب داد تسد دمحم اب خرهاش

. دینیشب دییامرفب -

شزیم تشپ خرهاش و دنتسشن هایس مرچ یاه لبم یور انآ هارمه دمحم

هب هدنورپ مارتحا یادا زا دعب دشو دراو نیح نیمه رد مه ناورس . تفر

. تفر خرهاش تمس تسد

وور داد ار شجورخ هزاجا وا زا یظفل ریز یتاع طاال نتفرگ زا دعب خرهاش

وا راک لحم الت یکشت و هاگتسد مدو وهب دوب هتسشن تکاس هک یدمحم هب

: تفگ درک یم هاگن

؟ دوب هدشن مک یزیچ هک نوتنوخ -زا

! میدرکن ادیپ یزیچ میتشگ ور مهتم

زیم یاه هیاپ و یراک یشاک نیمز وهب هتسشن ریز هب رس هک ییانآ هب دمحم

: تفگ و درک هاگن دوب هتخود مشچ شی ور هب ور

! هدشن مک هنوخ زا هک یزیچ ، ینایرج رد وت -انآ

نوریب هعنقم ریز زا شا یرتچ یوم رات دنچ هک دروآ ارباال شرس انآ

. دنتخیر

. تفگ یا هن مارآ و ناشداتسرف هعنقم لخاد هب صرح کالهفواب

کچوک سوتکاک هب هتخود مشچ ، خرهاش رگید یاه لا وس هب هجوت ویب

. تفر ورف رکف هب زاب هرجنپ لخاد

دز: فرح خرهاش اب شلا یخ رد دزوزاب رغ دوخ ناج هب
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! میتسین وجشناد خرهاش انآو نوا هگید وت هن نم هن یراد قح هرآ -

هک مدوخ لثم یرتخد یور هب متشاد تمظع روط نیا و مدوب وت یاج منم

هب... هسرب هچ درکم نیم هاگن هدنگ شق ،خاال تسین لگشوخ ، هرادن ردپ

داد. شراشف و تشاذگ وا تسد یور ار شتسد دمحم هک دیشک یهآ

ینکد؟ یم تیاکش -

-هن!

: تفگ و درک هاگن ود نآ هب هتفر باال یاهوربا اب خرهاش

؟ دینئمطم -

دوب هدروآ نابز هب ابانآ نامزمه هک شا یلبق باوج ربخالف دمحم راب نیا

: تفگ

هرآ! -

: تفگ درس و تخادنا خرهاش هب یخی و یثنخ هاگن انآ

! منزب فرح اقآ نوا اب ماوخ یم هش یم رگا -

دز. ادص ار ناوتس و داد ناکت یرس و دناشن شیوربا ود نیب یمخا خرهاش

قاتا لخاد هک دزد اب شکچوک یوگ و تفگ یلا وح شنهذ هناخ، هار رد

دز. یم هسرپ دوب. ییوجزاب

هبذج زا شا یگدرم نوخ ورپزا دوبک تروص و هدش یچیب دناب تسد نآ

ناش،درورثا یخاتسگ ِتیمامت اب هکلب چیه هک دوب هدرکن مک یزیچ شا

. دندوب هتشاذگ شیامن ارهب شندوب دزد
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. دنارذگ رظن ارزا وا یاه خساپ و دوخ یاه لا وس نیچلگ هرابود و هرابود

ام! ملا هنوخ همه نوا نیب زا ارچ -

دوب. رت تحار شوت ندموا نوچ -

؟ دیدوب امش مه شیپ تقو دنچ دزد نوا -

-هن.

! هیچیپ دناب ارچ نوتتسد -

دوب. شلا وس باوج هک یدنخزوپ زا شنهذ رد هتفرگ لکش حرط و

یها درم نآ اب شا گنگ و هدوهیب و ترچ یوگ و تفگ یروآدای زا کالهف

. درشف ار نوفیآ همکد و تفگ

طایح هشوگ هدش وات هتسش شرف زیچ نیلوا دشو لخاد رد ندش زاب اب

درک. بلج ار شرظن هک دوب شبآ نتفر تهج

: تفگ دشو شکیدزن دمحم

هرن! تدای یراد هرواشم تقو یدهم اب زورما -

دش. هناخ دراو و دروآ اررد شیاه شفک و داد ناکت ار شرس زیر انآ

: تفگ دنلب یادص و دیکات اب دمحم

! شاب هدامآ راهچ تعاس سار -

ولد درد ووگو تفگ هب تشاد ششک هکلب دوب، هدشن هدروآ روز هب راب نیا

هدش... رتکد یدهم اب
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یبسانم هنیزگ شرظن هب هک ناوج یشنم هراشا اب تعاس مین زا دعب هرخ بال

. تفر قاتا تمس دمآ، یم دمحم یارب

درک. ییوگ دمآ شوخ وا هب شوخ یور و مارتحا اب یدهم دش هک قاتا دراو

. تسشن وا لباقم لبم، یور وا ییامنهار اب انآ

: تفگ هدنخ اب یدهم

! یایب درکمهک نیم رکف -

یا! هنووید هک یدرک لوبق سپ

هدمآ هاتوک دوخ عضوم زا هرخ بال هسلج نیموس دز،رد یدنخبل هچمین انآ

دوب.

: تفگ و داد مل لبم وهب تخادنا اپ یور اپ وا توکس ندید اب یدهم

ربخ؟ هچ اهرتفد -زا

. مسیونب متسنوتن یچیه -عفال

: تفگ دعب و درک توکس

؟ یدهم -

: تفگ یزوسلد اب یدهم

! مناج -

: تفگ و تشاذگ لبم یور و تشادرب شیاهاپ یور ارزا شفیک انآکالهف

! شمدید زورما -

ح شمدید ات اما مبلق یادص دوب هدش اج همه متشاد ناجیه شندید لبق
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هه... دندش شوماخ متاناجیه مامت دشو هتفرگ ملا

: وندیلا دوشگ سپس و تسب هظحل دنچ یارب ار شیاه مشچ دزو یدنخزوپ

؟ قشع واب هغدغد ویب مورآ یگدنز کی م؟زج تساوخ یم یچ هگم نم -

! نتسین ماهاب ماهاپ اما منیب یم ور جورخ هار ... میگدنز هب هدش هدز دنگ

ش. ماوخ ش،هننیم ماوخ یم هن

؟ ترظن هب منک راک یچ

: تفگ وا هب ور تشاد نت هب مه حبص هک انآ یوتنام حرط رد هریخ یدهم

ور؟ شهایس ی هنیمز ای ینیب یم ور اه لگ توتنام حرط یوت -

: تفگ و تخادنا شا شوپور هب یهاگن انآ

! مشاتود ره دیاش منود یم -ن

. دیشک شا هناچ هب یتسد یدهم

،وت شدیفس دبو یور مینک هیبشت یگدنز هکس یور ود هب ور توتنام رگا -

تاه یشوخ ای ینیب یم ور تاه یتخبدب طقف ای یشاب هدرسفا اعقاو رگا

ور!

. نیبدب شیرپ ناور کی یش یم

وت... یاه هتفگ زا اما

: تفرگ رس رگید دعُب ارزا شفرح و دیشک یسفن

دیاب ور شزا ندموا رد هک یهار ود ...اما یتسه یهار ود -وتاالنوت

! یاوخب
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یم و هدش ملظ تهب شوت هک یا هنوقشاع یایند نوا هب یدرک تداع راگنا

هبرجت ور یا هرابود هابتشا ای قشع نودب یگدنز و یایب نوریب شزا یسرت

! ینک

نتفگ زا سرتن . هئوت ضیقن دضو تایقلخ نیا یلصا لماع سرت

یر یم لا وس ریز نوشنتفگ اب نکن رکف ، نَاوت صتخم اه نوا ، تتاساسحا

. بایرد ور اه رتفد نوا

هنک؟ یم حلا شوخ ور وت راک مودک ماجنا و یک ندید ال صا

: تفگ دنخبل اب انآ

! نارماک -

. شاب طابترا رد رت شیب نوا اب سپ -

دمآ، لخاد هوهق ود اب ناوج یشنم هک درک توکس وا، یاه فرح رد قرغ انآ

کی لثم تسرد وا یاه تکرح یور دش هریخ و درک شومارف ار شتیعقوم

... رهوش رهاوخ

: تفگ یدهم هب ور یشنم

؟ رتکد یاقآ -

هلب؟ -

هدننک هعجارم نیرخآ ییافص موناخ ؟ مرب رت دوز زورما نم هش یم -

. نتسه

ینیس لخاد ارزا هوهق ناجنف و تفگ یا هشاب و داد ناکت ار شرس یدهم

. تشادرب

دمحم دشو جراخ بطم زا مه وا ووگ تفگ یمک زا دعب و یشنم جورخ اب
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ار کرتخد هک دورب شتمس هب تساوخ دید، نیشام لخاد نابایخ رو نآ ار

ندیمهف زا دعب و تفر شتمس دزوهب یناطیش دنخبل دید، یسکات رظتنم

درک یضار ار وا فراعت یلک اب تسین راک رد ینیشام و دراد هلجع وا هک نیا

. دورب یسکات ریسم نیلوا ای هار راهچ رس ات لقادح اه نآ هکاب

هک دش ناش هناخ یهار دعب و هدک رنه یهار ،انآ دصقم هب وا ندناسر زا دعب

دز. شیادص و تفر شتمس هب شندید اب ناهام

شتمس هب شا یا هتفه دنچ تبیغ زا سپ وا روضح زا هدروخ هکی انآ

داد. وسالیم داتسیا شلباقم هچوک یدورو رد تسرد و دیخرچ

: تفگ دنتشاد یصاخ قرب هک ییاه مشچ دزواب یدنخبل ناهام

دش! مومت هرخ -بال

: تفگ یدنلب یادص و هدنخ اب ناهام هک درک شهاگن جیگ انآ

دعب... ی هتفه ! میزابرس -

-سالم!

فرح درک، شهاگن مخا اب ،انآ ناهام رس تشپ زا خرهاش یادص ندیچیپ اب

. دندش کاو پژ شنهذ رد یدهم یاه

: تفگ ناهام هب وور تخادنا ریز ار شرس

عفال! مرب نم ! هشاب تکرابم -

: تفگ تیدج اب ناهام

! هدشن مومت زونه ماه فرح نم -

درک هاگن درک یم یزاب ار ردنغچ شقن االن امسر هک خرهاش هب توکس رد انآ

: تفگ مخا واب دناشک خرهاش وهب تفرگ ار شهاگن در ناهام هک
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. خرهاش -سالم

دایز ار شتسد راشف مخا اب ناهام ، دنداد تسد مه اب هناقیفر هن هنادرم و

نتفرن ور ابزا اما درک شتسد ندیشک رد یعس هدروخ اج خرهاش هک درک رت

درک. رت شیب وا تسد یور ار شتسد راشف مه ،وا ناهام

درک، فاص ییولگ دید هک ار ود نآ هدز نوریب گر و خرس یاه تسد انآ

: تفگ خرهاش وهب درک لش ار شتسد وا رطاخ هب ناهام

. مراد فرح ابانآ تمنیب یم ادعب ناج خرهاش -

دوب. فرح رپزا هک ییاه مخا نآ درک،زا هاگن وا هب مخا اب خرهاش

: تفگ و درک شلو دعب و درشف ندش دروخ دصق ارهب ناهام تسد

! مراد فرح موناخ ابانآ مه نم -

دزو یدنخزوپ هدیمهف انآ هب نتفگ موناخ ارزا وا فرح ی هیانک ناهام

: تفگ درسنوخ

وگب. وت لوا تراک رس یسرب رید دیابن ،وت مراد دایز تقو نم هشاب -

داد. مل شنیشام دشوهب رت رود مدق دنچ و

: تفگ دشو رت کیدزن انآ هب وا نتفر اب خرهاش

. شتسه تشادزاب هشاب تحار دزد نوا تباب زا نوتلا یخ -

: دیپوت وا هب ضرتعم انآ

! شزا میدرکن تیاکش ام یلو -

تشادزاب تشاد هک یا هگید یاه تقرس رطاخ هب نوشیا یلو هلب... -

. هاگداد زور ات تسه
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: تفگ وا هاگن ندوب نییاپ زا یبصع خرهاش هک تفگ بل ریز ینونمم انآ

! ظفاحادخ -

شا هقردب یا هرغ مشچ واب دییوب ار اوه رد شا هدنام رطع وا نتفر اب انآ

شتمس هب ناهام یتحلصم ی هفرس یادص ،هب نتفگ یظفاحادخ نودب درک

درک. شهاگن یلا وس و دیخرچ

: تفگ و تخادنا روک و توس هچوک هب یهاگن ناهام

! تیراگتساوخ مایم دعب ی هتفه -

دز: بل روابان شیاه فرح ندینش زا هدروخ هکی انآ

یچ! -

: تفگ درسنوخ ناهام

شلد و منزب لوگ ور یرتخد ، جاودزا هنوهب هب متسین اه یضعب لثم نم -

! منکشب ور

رانک... هب مه نتفرگ ماقتنا ثحب حاال

! هسب -

یم نوریب تینابصع یاه هلعش شیاه مشچ زا هک وا هب شمارآ اب ناهام

. تخود مشچ ، دیهج

! شاب مورآ -

؟ یدش یبصع یچ رس االن

! هدوب هابتشا کی طقف نوا ینک لوبق یاوخ ارچنیم
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شتروص دشو رت یبصع ، درشف مهب ار شیاه وبل تسب ار شیاه مشچ انآ

: تفگ ناهام هک تفر یم یدوبک هب

هدب! افطل ور نوتنوخ ی هرامش -

. تردام هنزب گنز مردام

دزو لز وا هب هدمآ رد هقدح زا یاه مشچ ربورباب فرح نیا ندینش اب انآ

: دیپوت

مد! مانیم هرامش ، هیفنم مباوج مگ یم کر -

و درب شا یا هچراپ هایس راولش بیج لخاد ار شتسد دزو یدنخبل ناهام

: تفگ

یگب هن مراب دص مرادیرخ مه ور تمخت و مخا ، تزان ، تشوج و صرح -

ونم! ینیب یم یرب اج ره زره فلع لثم زاب

: تفگ وا یاه فرح زا یبصع انآ

یخرهاش تسود تفگم،وت یم شاداد تهب زورید ات نم ناهام نک سب -

! یشاب حیقو ردق نیا ینوت یم روطچ

رد زا دندوب هتشاذگ مه اب هچوک لخاد لا بتوف یزاب رارق هک هچب رسپ ات دنچ

دندش یا هفقو دندرک روبع اه نآ نیب زا نوچ و دندمآ نوریب ناشیاه هناخ

: تفگ ناهام اه نآ ندش رود زا دعب هرخ وبال ناهام نداد باوج یارب

یا! هگید سک ای ینک جاودزا نم هکاب تسین مهم خرهاش یارب -واال

! ینیبب شاداد مشچ هب ور نم وت منک لوبق هک مدش روبجم نم امود

هگرزب تهب تبسن مقشع و مراد تارج نم لد، نتسکش ینعی تحاقو اموس

! متشاذگ اپ ریز ور خرهاش اب متقافر دیاش یتح زیچ همه هک
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یخرس هب ور شتروص دوب هتفگ اهار فرح نیا ندیشک سفن نودب نوچ

دوب. هتفر

دش. شنیشام راوس یظفاحادخ واب دیناکت ار شرس و دیشک یقیمع سفن

یاه رسدرد ، دیشک یهآ و هچوک رس قرب لکد هب داد هیکت انآ ناهام نتفر اب

تفرگ هناشن اه هچب ارهب شهاگن ، دندوب شغارس هب ندمآ ردحلا یدیدج

نیمز هنایم و هزاورد طوطخ نیمز یور یچگ هکت اب ناش هچوک لخاد هک

. دندوب یزاب ردحلا یکیتس لاپال بتوف پوت واب هدیشک ار یزاب

رسو زا قرع و تشاد نت هب یداب راولش هک اهرسپ زا یکی غیج یادص اب

نیریش یا هرطاخ قرغ و باترپ شدوخ یگچب نارود هب دیکچ یم شیور

یاه یاه و دوب هدروخ نیمز وهب هدش هپچ شا هخرچود نآ رد هک دش

ارهب شدوخ شتیعضو ندید اب هخرچود هب راوس خرهاش هک درک یم هیرگ

نیمز ارهب ونآ هدرک لو ار شنامرف هدیرپ نییاپ هخرچود وزا هدناسر وا

دوب: هتفگ ینارگن واب هتسشن وناز ود یور شلباقم هتخادنا

؟ یبوخ انآ! دش تچ -

دوب: هتفگ ضغب هکاب ییانآ و

. هزوس یم -

سح هکاب شدیلا م یم و هدیشک شسیخ مشچ یور ار شتسد تشپ و

بجعت واب هتشادرب شمشچ شلا زام تسد شیوناز هب یدرس سفن ندروخ

هتفگ ینابرهم وااب مخز یور ندرک توف ردحلا درکههک یم هاگن وا هب

دوب:

دش؟ رت مک شدرد -

اهدعب هک لحم الت هدنگ دیعس هدزن یدنخبل و هداد ناکت ار شرس زیر وانآ

هتفرگ ار یوا هقی تشپ وزا هدش خرهاش کیدزن دوب، هدرم فداصت رثا رد
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دوب: هدیرغ وا رس تشپ وزا هدرک شدنلب و وچالهدن

؟ وشن رتخد نیا کیدزن متفگن هگم -

دوخ عیرس تکرح کی اب هدرک ادیپ تراسج انآ، دوجو اب ناوجون خرهاش و

میاق دوخ تشپ ار ووا هداتسیا هدیسرت یانآ لباقم و هدیناهر وا تسد ارزا

دوب: هتفگ و هدرک

! کلپن شرب و رود نکن، شتیذا متفگ تهب منم -

هنم! ملا رتخد نیا ! یروآ رد !مُد عَهوا -

شروی وا تمس هب دوب هتساوخ یندرک هچورق نادند دعب هک یخرهاش و

دوب: هتفگ هک انآ فرح اب اما دربب

. مسرت یم نم -

یدگل هنادرم ناوجان دیعس هدیخرچ شتمس وهب هدرک زاب ار شتسد تشم

ال خرب خرهاش و هدش ناش نیب تخس ییاوعد عورش هطقن هک دوب هدز وا هب

دوب. هدش نادیم زوریپ دیعس هب تبسن شرت کچوک ی هثج ف

-خهلا!

. تخود مشچ شیور هب ور رسپ هب یجیگ اب

؟ موه -

! نوتطایح داتفا پوت -

یهار بل هب دنخبل شزور نآ بوخ سح ندش هدنز واب داد ناکت یرس

یم شتمس هب همیسارس هک دید ار شردام رد ندش زاب دش،اب ناش هناخ

: تفگ یم و دیود
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! درکن تتیذا هک دزد ؟ یبوخ -

: تفگ بل ریز انآ

... دیمهف نم! یادخ یاو -

دز. یدنخبل شردام هرغ مشچ اب

؟ یبوخ وت مبوخ نم -

درک. شهاگن یگنتلد اب موناخ میرم

یچ؟ دروآ یم ترس بالیی رگا -

رد زاب زرد زا هچب رسپ نامه هک دنارذگ رظن ارزا شیاپ رسات هناشاکنک و

: تفگ

! پوت -خهلا

. شربب -ایب

اه. هچب نیا هب دیسرن شروز مه امرس -

! نوریب نتخیر نوا هساو هبوخ اوه -

مرگ و مرن لغب رد نتفر ورف دشاب فداصم شدورو هک تفر هناخ وهب

دزو وا هناشرس یور یا هسوب و دنابسچ وا ارهب دوخ تفس ، ایحم یانشآ

: تفگ

! مراد دایز هچ هاوخ رطاخ -

خهلا؟ نوطیش یروطچ

: تفگ رپ یاه مشچ و ضغب اب ایحم



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

414

هن! هگم یدیسرت یلیخ -

اباب! -هن

هب نتشاذگ ارردحلا وا یاه شفک و دوب ناویا رد زونه هک شردام هب وور

: تفگ یشفکاج

. نوتهب مگب دیاب هدموا شیپ یا هلئسم نامام -

رمک ندرک فاص رطاخ هب هک ییادص واب تسب ار یشفکاج رد موناخ میرم

: ندیلا دوب هدش راد شخ شا، هتشاد درد

. مرتخد هشاب ریخ -

: تفگ یسخت هاگن اب هدیچرب بل انآ

! خرهاش تسود ِناهام هلئسم -

لوغشم شونهب رانک زاکالس دعب زورما و هتشذگ ناهام یارجام زا زور ود

اب شونهب ساوح هاگ ویب هاگ ندش ترپ هب ندرب یپ واب دوب تفگ و پگ

: تفگ ینارگن

وت؟ هتچ -

: تفگ مغ اب شونهب

! چیه -

: تفگ یخوش وهب دیشک یهآ انآ

! بارهس اب یدرک اوعد امتح -

: تفگ انآ هک درک توکس دزو یدنخزوپ شونهب
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... هگید نبلا -هَا

: تفگ ، ناور ، رابنا تمس وهب تشادرب اهار هدنورپ دشو دنلب شونهب

ایب. ما -وت

لوغشم و تفر هیاپراهچ باالی شونهب هک تفر قاتا هب دشوابوا دنلب انآ

دش. گرزب یتمسق هد هسفق نیمود موس فیدر اهرد هدنورپ نتشاذگ

ار شناهد بآ هداتسیا یدنلب رد شیاه هجنپ کون یور وا هک نیا ندید اب انآ

. دیسرت یم هیاپراهچ و نابدرن اهو هلپ زا ادخ ی هشیمه داد، تروق

و تفگ وا ندنام سملا تباب یرکش ار ادخ بل ریز شونهب ندمآ نییاپ اب

داد: همادا

ایهن! یگ یم هرخ -بال

راد کاخ یاه یشاک یور و دروخ رس نآ هب هیکت واب تسب ردار شونهب

دز. قه و تسشن

: تفگ و تفر شتمس هب نارگن انآ

دش؟ یچ یاو -

: تفگ نانک هیرگ شونهب

یاهانشآ زا تفگ اج، نیا دموا ییاپورا و روب رتخد کی شیپ زور دنچ -

... شندید هدموا شتسه بارهس

... شندید اب بارهس

دز: وچپ دیسوب ار شرس و تسشن شکیدزن انآ هک درک هیرگ رت مکحم

وگن... هگید مدیمهف شاب مورآ ... سیه -
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. ترچ یاه فرح اب منک نیم تیبصع سپ یدیدن مه هابتشا هک منئمطم

اهو یطوق زا دوب رپ هک شیور هب ور هب تخود هاگن و دیدنخ خلت شونهب

: تفگ اهو هبعج

؟ تسین قشع ارچ -

ارچ! ارچ! ارچ!

: تفگ دزو یدنخبل انآ

. میلوجع ،ام تسه -

یلگ! و نارماک ، تسه

: تفگ ریحتم شونهب

-هن!

رانک اه ینوسآ نیا وهب یوق وت منود یم نم هک میرب وشاپ هرآ،حاالم -

. یشک یمن

درک. زارد شونهب تمس ارهب شتسد دشو دنلب

دعب و دراد راک هک نیا ی هناهب ارهب دمحم راب نیا و دوب شا هسلج نیمراهچ

بطم لخاد ار وا دورب راک رس دیاب یدهم اب هرواشم هقیقد دنچ طقف زا

دوب. هدناشک

شتمس هب یدهم هک دز یناطیش دنخبل ، دیشک یقیمع سفن دش هک قاتا دراو

: تفگ و تفر

! هدموا یک نیبب -
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؟ هربب هوهق مدمحم یارب یگب یشنم هب هش یم یدهم -سالم

درک. رارکت یشنم ارهب وا فرح نفلت واب تفگ یا امتح یدهم

اهنت و هتشادن ندیشک هلصوح شقلا خ راگنا هک تفر ییولبات تمس هب انآ

: تفگ شداش یاه گنر رد هریخ و تفر موب، یور هتخیر اهار گنر

ینعی نرادن یا هدارا چیه اه مدآ منک یم رکف یهاگزره ، یدهم ینود یم -

خرچ هن شنومرف ،هن شاه هدند هن میریگب ضرف نیشام ور اه مدآ رگا

... ِریدقت تسد ، تسین شدوخ تسد هر یم هک یریسم یتح وهن شاه

: تفگ و دنارذگ رظن ارزا وا یابیز و یهاشنهاش خر مین یدهم

؟ تسه یا هلئسم -

: تفگ و تخود وا ارهب شمگردرس هاگن انآ

! ماوخ رطاخ هدش خرهاش تسود -

مه تسه هن شهب مباوج نوچ ناهام رطاخ هب متحاران مه ینود یم

! خرهاش ی هفایق ندید تباب ملا حشوخ

: تفگ دید هک ار یدهم هدنخ

هن؟ هگم مسنجدب یلیخ -

: تفگ یدهم هک تسشن لبم یور مدق دنچ واب

دش؟ مومت تاه فرح -

: تفگ و تخادنا هنباال یانعم ارهب شرس انآ

مک ِیتقو دنچ یلو درکم یم یگدنز خرهاش اب تارطاخ وت نم شتسار -

دایب هرارق تفگ مهب ناهام هک یتقو دعب ینعی ! حتلا نیا هدش گنر
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موحرم اب نم رس هک مداتفا شزا یا هرطاخ و خرهاش دای میراگتساوخ

زا یا هزیگنا هچ اب یتفوک تارطاخ نیا منود یم درک،ن یم اوعد دیعس

ور رد ور شاهاب یتقو هگید یتح نم نش... یم رادیب و ادیپ منهذ یاجک

شزا ماه مشچ هکاب لبق تقو دنچ سکعرب منک، نیم مشهاگن مش یم

م! تفرگ یم سکع

شرانک نتسشن زا دعب و تفر وا تمس هب ندنام رساپ زا هتسخ یدهم

: تفگ

هک هدموا تدای هب نیا رطاخ هب یتفگ وت هک یا هرطاخ نوا وناب نیبب -

هرسپ نوا رس وت رطاخ هب هک ور بالیی نوا خرهاش یراد تسود نوچ دیاش

هدش... مک نوا هب تاه هجوت هک نیا ،اما هرایب مه ناهام رس هدروآ رد

اب انآ هب هاگن زا دعب و دنام هفصن شفرح دمحم ی هدبرع یادص ندینش اب

لباقم ی هنحص ندید اب دندرک زاب هک ،ردار دنتفر رد تمس و دندش دنلب مه

ناجنف هس یواح ینیس فدص ؛ دنسرب دمحم داد ایهب دندنخب دنتسنادن

یور درگ ینیس هارمه هتسکش یاه ناجنف و دوب هتخیر وا نت یور ار هوهق

. دندوب هداتفا نیمز اهو یلدنص

ریاس یوا هدنخ ،اب دیدنخ شغ شغ و دنک لر تنک ار دوخ تسناوتن انآ

. ندیدنخ زیر زیر هب دندرک عورش مه ناگدننک هعجارم

: تفگ و تفر دمحم تمس هب یدهم

؟ یبوخ -

و داد هلصاف شنت زا شیاه تشگنا کون اراب شمرگ و سیخ نهاریپ دمحم

: تفگ

! هشاب یچ وت رظن زا بوخ -ات
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دش. رود اه نآ زا یدیشخبب اب فدص

: تفگ یراز و هتسخ نحل اب یدهم هب ور دمحم

راک؟ یارب یتشادن غارس رت گنخ نیا -زا

-هن!

بخ... همولعم -

: تفگ دوخ تیعضو هب وربا و مشچ هراشا اب نادنخ یانآ هب ور دمحم

؟ میرب -

، یظفحادخ و قاتا زا شفیک نتشادرب زا دعب و داد ناکت ار شرس زیر انآ

ییاه هدنخ انآ دندش نیشام لخاد هک نیمه و جراخ بطم زا دمحم هارمه

هرغ مشچ دمحم درک، دازآ ناوارف تدش اب دوب هتشاد هگن نابایخ رد هک ار

: تفگ و تفر یا

ا منومب ترظتنم نیشام لخاد یتشاذ یم هگا هک دنبب ور تشین -رِه...رِه

هَا. هنوخ مدرگرب مدوبن روبجم الن

اب شیاه هدنخ رب طلست یمک زا دعب و درب شناهد لخاد ار شیاه بل انآ

: تفگ یعبط خوش

هچ؟ نم هک،هب مدوب هدرکن وب ور متسد -

. هنوخ ربب ونم ، هلیطعت هدکرنه داد کمایپ شونهب مرادن کالس مزورما

و خرهاش انآ هناخ هار دنار،رد هناخ تمس وهب درک یا هچورق نادند دمحم

مغ هراب کی دید.هب لیتساپ شورف زکرم نیرت گرزب یولج ار رتخد نامه

: تفگ بل ریز و دیدنخ خلت ، شلد رد درک هناخ ایند
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یچ؟هه... وت یلو مدرواین ور نوشمسا یتح وت دعب -

ار ود نآ وا نوچ مه هک یدمحم شوگ وهب دوب هتفگ دنلب ار هه نوچ و

دش. شا یگدننار هب نداد تعرس و شتینابصع ثعاب ، دیسر دوب هدید

: تفگ هدند ندرک ضوع ردحلا دمحم

... هسیلپ مه شعاضوا عضو نیا ،اب هیکی اب زور ره شایع کدرم -

؟ یدلب ندش قشاع ال صا وت هخآ

: وندیلا درک کاپ ار شتسار ی هنوگ یور هدش هتخیر کشا انآ

ور! شدوخ هب ندش قشاع اما هدلب هرآ... -

. طقف نش هچیزاب اه رتخد

: دیرغ دزو یدتمم قوب یرانک نیشام تقبس زا کالهف دمحم

. نکن هیرگ -

. هرادن ور ششزرا

: تفگ دزو یدنخشیر انآ

! منود یم -

: تفگ دمحم توکس یمک زا دعب

ربخ؟ هچ یلع انحو -زا

: تفگ هلصوح ویب دیشک شتروص هب یتسد انآ

. هگید ننورذگ یم هبرگ و گس لثم امتح ، ایتفرگ هابتشا شتفم اب ونم -

. دیدنخ و داد ناکت یرس دمحم
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ناش هناخ هب ناهام ردام هک دشدنات یم یرپس شنت ویب تکاس اه زور

میرم یاه نتفر هرفط و تفلا خم الف خرب ار یراگتساوخ رارق و هدز گنز

دوب. هتشاذگ موناخ

دوب: هتفگ نآ رد هک داد یکمایپ وا ،هب ناهام راک نیا زا یبصع انآ

منک! یم شهاوخ ، ناهام -این

و تیعقوم زا نتفر ورد رارف هب میمصت وا، بناج زا یباوج نتفرگن اب اما

نودب ادص رسو یب اه نآ ندمآ هب هدنام تعاس کی و دوب هدرک ار هناخ

هناخ زا بجاو یا هلیسو دیرخ هناهب هب یتیکاکش داجیا و هجوت بلج

هک دید شنیشام ریمعت ارردحلا خرهاش هدیسرن هچوک رس وهب هدز نوریب

درک، یم هاگن وا وهب هداتسیا یرانک شوپ رداچ گنر دیفس رتخد نامه

. تفر دوخ نیشام تمس هب هلجع دزواب یدنخزوپ

دید. دوخ هب هریخ ار خرهاش دش هک راوس

و دروآ رد زاورپ ارهب نیشام نشخ و درشف مهب ار شیاه بل صرح اب

. تفرگرب اررد اضف متسیس زا هدش شخپ گنهآ اهو کیتس ال غیج یادص

ندوب شوماخ مایپ ندینش دزواب گنز شونهب هب هدیچیپ هچوک مخ رد

هناخ سردآ هک تفگ وا هب ندز پگ یمک زا دعب دزو گنز یلگ وا،هب یشوگ

. دتسرفب وا یارب ار ناش

ندش زاب رظتنم و دوب هداتسیا یلگ دحاو یولج هباشون و ازتیپ ددع ود اب

رد.

زاسالمو دعب و تخادنا وا شوغآ ارهب دوخ یلگ ندید ردو ندش زاب اب

همه زا لوا و دناشک هناخ لخاد ارهب دوخ وا توعد و یسرپ لا وحا
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ریز: نتم اب داتسرف و تشون دمحم هب یکمایپ

مماتسود زا یکی ی هنوخ ، شتسه هن مباوج مدنوچیپ ور مسارم نم -

. مدرگ یمرب بش رخآ منک. یم شوماخ ور یشوگ دیشابن منارگن

شا یشوگ ، رابتعا ی هدنام و ندش رسک کمایپ ندمآ و شندش لا سرا واب

دعب یلگ . تشاذگ شیور هب ور کچوک هیاپ هس زیم یور و درک شوماخ ار

: تفگ هدنخ واب شتفر تمس هب نپا یور ازتیپ یاه هبعج نتشاذگ

! بجع هچ یدموا شوخ -

: تفگ یلا یخ یب واب تخادنا فارطا هب یهاگن انآ

. مدرک رارف -

: تفگ بجعتم یلگ

یچ؟ -

! یراد یلگشوخ ی هنوخ -

؟ یدرک رارف اجک و یچ زا ،انآ یسرم -

: تفگ تشاد یفخم یزادرپرون هک هناخ فقس هب هریخ دزو یدنخزوپ انآ

نومنوخ هب نایب دوب رارق مزورما هدش مراگتساوخ ناهام ، خرهاش تسود -

. مدرک رارف نم

؟ ترظن هب یدرکن یمارتحا یب -

: تفگ و دناسر وا دنلب گنر یجنران نماد ارهب شهاگن انآ

! هدموا مزاب ما هن باوج ندینش هکاب هدرک نوا ور لوا یمارتحا یب -
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: تفگ دشو دنلب یلگ

هن ور رد وور یتشاد یم هگن ور شردپ و ردام مارتحا لقادح دوب رتهب -

... تغارس دموا مزاب رگا اه دعب یات تفگ یم

. دیود شفرح طسو هنهرب اپ انآ

راک نیا دصق ور،زا ارجام مد مدرک هاتوک مدز؛ رب نایم نم یلو ! لوبق هرآ -

هنوهب هیمارتحا یب ترظن هب هک نم راک نیا اب شا هداوناخ ات مداد ماجنا ور

. ناهام ندرک فرصنم یارب لیلد و نم نتساوخن یارب رذع و دنشاب هتشاد

داد: همادا و تفگ وا هب یا هناوید هدنخ دشواب دنلب یلگ

؟ یروخ یم یچ -

یا؟ هگید زیچ ره ای ییاچ

. همنشگ روجدب ؛ ازتیپ -

دیشک دندوب هتفرگ دوخ هب شفنب گنر اه یگزات هک شیاهوم هب یتسد یلگ

: تفگ ییور شوخ واب

! امتح -

میمصت هرخ بال کانسرت _ ییانج ی هنوگ اب یملیف ندید و ماش ندروخ زا دعب

. ددرگرب تفرگ

هتسیاش یزاون نامهم زا رکشت واب تشادرب یلبق یاج نامه ارزا یشوگ

دشو ناشدوخ ی هناخ یهار و دیهج نوریب شیافص واب یلقن هناخ زا یلگ

ات ناجیه و سرت تدش زا درک دهاوخ اوعد ار وا شردام تسناد یم نوچ

. تفرگ یم شزاگ یه و دوبن شنیریز بل نک لو هچوک مد هب ندیسر
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هناخ یهار یکیرات رد سالهن وسالهن هدایپ ، دناشک زمرت هب هک ار نیشام

درک. بوکخیم ار وا ییادص هک دش ناش

؟ موناخ -انآ

نیا بحاص نتشاد زا هک ییوا یارب ادص ییاسانش تساوخ نیم ندرک رکف

دیزگ هرابود ار شا ینییاپ ،بل تشاد ار شیایور و ترسح طقف مب یادص

یبصع و مکحم و هدناوخ ار شرکف خرهاش هک دنک یهجوت یب تساوخ و

: تفگ

-انآ!

قامعا لثم ییاج رد تسرد وا... نابز ریز داد هزم نتفگ انآ دعب سلا دنچ

! شبلق

ستمس ،هب دیوگن مناج ات درک لر تنک ار دوخ و تشم ار شفیرظ تسد

: تفگ یخی و دیخرچ

هلب! -

: تفگ و تفر شتمس هب خرهاش

؟ دوب یچ شتسد یوت ینیریش هبعج و لگ هتسد و زورما و ناهام هیضق -

: تفگ لد دزورد یدنخزوپ انآ

؟ یدیمهف دوز هچ -

وهب تفر شتمس هب مدق دشوود دب سح رپزا وا دنخزوپ ندید اب خرهاش

: تفگ دزو لز دوب شلخاد نشور قرب غارچ سکع هک وا یاه مشچ

! هگید ندوب هدموا انح یارب -
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: تفگ یخلا دشویب هنیس هب تسد انآ

! هرادن یطبر امش -هب

! سرپب شدوخ زا ورب

: تفگ و درک زیر ار شیاه مشچ وحم خرهاش

، مسرپب امش زا مدش روبجم هک تفگن مهب شدوخ همقیفر ... همتسود -

! مشنارگن

؟ ندوب هدموا انح یارب

: تفگ وا طسوت انح مسا نتفگ خیلا زاخیلا یدوسح و تینابصع اب انآ

؟ تساج نیا شا هنوخ ال صا هدرک جاودزا انح -

عمج سپس و شنتفر اروول وا هب خرهاش نتخادنا کلتم دروآ دای وهب

م تساوخ یم هک خرهاش یوس زا لیلد نیا ندرک ناونع اب عوضوم ندرک

ابوا، ارجام دب سح یهارمه ندوب یگشیمه ایهنو یساسح مور منیبب

ریز زا شیوزاب الت ضع هک دیشک یتسد شندرگ تشپ هب کالهف خرهاش

. دندرک ییامندوخ رت شیب شگنر یمرک نهاریپ

؟ ندموا ایحم یارب -

،اب تسین دب شنتخادنا تسد واو ندرک هچیزاب یمک هک درک رکف دوخ اب انآ

: تفگ شمارآ

نوا هنوخ تفر یم هنک یراگتساوخ دوب رارق ایحم زا ،رگا بانج ریخن -

اه!

و دوخ نایم ار ووا دیهج شتمس هب وا فرح لیلحت هیزجت زا دعب خرهاش

درک،انآ راوید نوتس انآ یاه هناش رانک تسرد ار شیاه تسد و تفخ راوید
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و درک زاب ار شیاه مشچ یمک زا دعب دوب هدیشک یا هفخ غیج هدیسرت هک

یمک ی هلصاف رد هک شدید یولج دندوب خرهاش ربتس یاه هنیس زیچ نیلوا

تکرح واو بلق شپت هک دروخب مسق دوب رضاح و دنتشاد رارق وا زا

لخاد وا رطع شچیپ سپس و دنیب یم سابل یور زا مه ار شیاه هچیهام

: دیرغ مارآ شا هدش پیک مهب یاه نادند نایم زا خرهاش ... شیاه هیر

؟ دوب هدموا وت یراگتساوخ یارب -

هسوب و هنابش یاه رارق یروآدای اب اما تخود یبصع یوا ارهب شهاگن انآ

شناهد بآ نداد تروق سپ زا شیولگ کبیس و تفرگ رگ هظحل ،رد ناشیاه

ارهب دوخ یاج تساوخ یم هک شا یبصع هاگن گنر خرهاش . دیزرل

: تفگ هظح مال ویب تشاد هگن روز اراب دهدب ینابرهم

هرخ بال نوچ وت هار رد هشب رده هک هفیح ناهام ! شابن نوا ورب رود -

یا! هدروخ تسد

ربخالف تسه وا لد هت اهزا فرح نیا هک درک رواب دشو هریخ وا هب انآ

لیلد شیاه ریقحت اهو ندروآ هن راب ره تشپ درک یم رکف هک هشیمه

. دراد یدنسپ همکحم

: تفگ خرهاش هنیس هب هریخ یبصع نحل و ضغب اب

ربخ شا هتشذگ زا هک ینوا فیح ، شمدنوچیپ دش یم فیح نوچ اقیقد -

، ممود تسد هک ینم اب دایب هتشاد رتخد تسود حلا اتاتهب جنپ و مراد

زره... نم هکاب هشفیح هرآ ! هرپب داوخب ملجنب

. دنام صقان شفرح شیاه بل یور خرهاش تسد نتفرگ رارق اب

تارطق نتخیر اب اما درک شهاگن مه رد یاه مخا و تینابصع اب خرهاش

، شدنت هاگن رد وا روخلد هاگن ندروخ هرگ و شتسد یور انآ کشا ناشخرد

دز. لز وا هب یراچان دشواب نامیشپ
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و نهپ یاه هنیس یور ار شیاه تسد ندروخ لوو یمک و ناوت مامت اب انآ

زا غیرد خرهاش اما داد لوه بقع ارهب ووا تشاذگ خرهاش ربتس و گرزب

هیرگ و ضغب تدش زا هک دوب ییانآ یاه بل یور شا هجوت یناکت ندروخ

دن. دروخ یم ناکت شتسد لخاد

هب ور دوب مولعم هک هچوک توکس نتسکش و دمحم یادص ندیچیپ اب

لوه دشوانآ ادج وا زا خرهاش تساج نیا هک شنیشام دیوگ یم شردام

دش. رود وا وزا دیشک شیاه مشچ هب یتسد یکلوه

. داتسیا راوید هشوگ و تفگ نابز ریز یتنعل خرهاش

هرهچ وحلا دوب غارچ هب تشپ نوچ هک درک هاگن وا هب دنخبل اب دمحم

: تفگ ، مولعمان شمومغم

ِراکش تزا نامام یلو قترس ی هنووید ، مراد وتاوه مدوخ هطیلس هرتخد -

... راکش اه

: تفگ یا هتفرگ یادص اب انآ

! شاب هتشاد وماوه ادخ ور -وت

: تفگ دوب هدش شکیدزن ال ماک حاالانآ هک دمحم

؟ یدرک هیرگ تمنیبب -

. تفرگ ملد مکی -

! یتدوخ یلو -

. دمحم یخلا یب -

اه یشاک شرامش هب عورش سرتسا تدش زا وانآ دنتشذگ هناخ رد زا مه اب

. هناخ هب ندیسر ات درک
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شاک تفگ دوخ واب درک رابنا شلد هشوگ ار خرهاش نیگنس یاه فرح

... بشما لقادح هشاب هتشادن یراک باصعا یب نم اب یسک

دشو هناخ دراو شهاتوک هنشاپ یاه شفک ندروآرد زا دعب و دیشک یهآ

میرم هک داد سالیم سرت دید،اب لبم یور هتسشن نانز دنخزوپ ار شردام

دش. شباوج موناخ

ریخ! هب ندیسر -

: تفگ یگدول واب تخادنا نوریب ار دوخ فیدر نادند وود یس انآ

! مبلق هچضوح یهام وناب، نامام مرکچم -

: تفگ داد اب بناج هب قح وا یاه فرح اب موناخ میرم اما

! مینک اوعد دنوم مک یتشاذن نومارب وربآ رس، هریخ ی هرتخد -

؟ دننک لوپ ی هکس کی ور ترت گرزب هک دایم تشوخ تدوخ

! ینک یم رارف یراگتساوخ رس هشیمه ارچ

تشز یاه فرح و شردام یرارکت یاهرشت ندینش زا هدش باصعا انآ

دز: داد خرهاش

راگتساوخ بش ات حبص زا راگنا هک هشیمه یگ یم یروط نم ردام هسب -

! نرایم رد شاج زا ور یرد هنشاپ اه

راگتساوخ راب ود طقف ... نومرهش وت مروهشم ممود تسد سنج کی نم

ارچ! خرهاش دعب مارب دموا

داین متفگ . متفگ هن شهب نم ! دندوبن نومدوخ رهش لها ماه نوا نوچ

نم نوا، و نیا رس یزادنب ونم هک نک یعس نک!مک ملو ،حاالم درکن شوگ

. متسه متجرخ کمک ! مرادن یجرخ هک
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! متشادن ور تبکن یگدنز نیا هک مدوب هدرم نم اباب یاج شاک

دندیهج شتمس هب شردام و ایحم و دمحم شیاهاپ و تسد دیدش شزرل اب

دز: دایرف هک

ولج! نیاین -

. مریمب مدوخ یاهدرد اب دیراذب دینک ملو

ارزا شلا یصرح و درک لفق وردار دناسر شقاتا ارهب دوخ دب وابحلا

. تخادنا نیمز یور و دنک شرس

: دیرغ و درک هاگن هنییآ رد دوخ هب صرح اب

وت! ینعی تخبدب -

وت! ینعی سحن

دز: داد و

تردام هک یراد عقوت هچ دنتسه تدوخ رتزا گرزب مه تاه تبیصم -

هنک؟ تکرد

ار کچوک سوتکاک نادلگ یشهج واب تشاذگ دازآ ار شیاه مشچ کشا

هبرض تدش زا شا هشوگ هک درک باترپ یراوید هنییآ تمس وهب تشادرب

نادلگ و سوتکاک هارمه صقر یمک زا دعب نادلگ کاخ تارذ و تشادرب کرت

. دنداتفا نیمز هب

شردام تسد فک یاه هبرض یادص هک درک ندرک هیرگ هب عورش راو هناوید

دش. دنلب شیاه فرح هارمه رد تشپ زا

. شاب مورآ مرتخد منک،لگ تتیذا متساوخن دیشخبب مرتخد -

نتفرگ کمک و راوید هب نداد وابمل درک یقه قه شدوخ تسد زا انآکالهف
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: تفگ و تسشن نیمز یور شزا

! مشاب اهنت ماوخ یم ادعب نامام -

! مرتخد هشاب -

داد. یم شنتفر زا ربخ هک وا یاه مدق یادص ندیچیپ و

ندید واب درک شنشور و دروآ رد شفیک لخاد ارزا شا یشوگ یمک زا دعب

دنچ و شونهب فرط زا سامت کی و ناشدوخ هناخ زا خساپ یب سامت هد

اه مایپ قودنص هب هتفرگ هدیدان اهار سامت کالهف ناهام فرط زا مایپ

: دناوخ ار ناهام کمایپ نیلوا و تفر

! تسکش مرورغ -

: تفگ هیرگ اب انآ

. ینومب راودیما یکلا و هنکشب رت شیب متساوخن دیشخبب -

واب دلوتم شا مشچ زا یگرزب و مرگ کشا هرطق دناوخ هک ار شمود کمایپ

دش. شوماخ شتسد یور هب نداتفا

. تسکش ملد -

: تفگ ضغب اب

! هیدرد دب هک منود یم دیشخبب ... دیشخبب -

. دناوخ مه ار مراهچ و موس کمایپ

. افطل هدب ور مباوج هه! ... مایمن هاتوک -اما

: تفگ هیرگ اب انآ

. منوت یمن ، مدنوکش ور تلد مدرک طلغ دیشخبب -
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ینز راتیگ سوه یکبس ساسحا و یراز و هیرگ یلک زا دعب و هیرگ ریز ودز

درک.

: تفگ دوخ اب

نا! باوخ مدرم و هبش فصن هک کرد -هب

شلخاد و زاب ار هرجنپ و درب ارباال هرکرک و تشادرب راوید ارزا شراتیگ

نمهب یربا نامسآ هب نانک هاگن ار ییاشاپ یضترم شیاتس گنهآ و تسشن

. تخاون دوب هام دنفسا هب نتفر ردحلا مک مک هک

دنام یم گرم سوقان لثم شدوخ هب خرهاش رکف زرط و هاگن اهو فرح

: دناوخ یراد شخ یادص و ضغب ،اب شیارب

... بشما هدش وطالین منهج بجع -

درگ لوغشم تخس موناخ میرم هدیسر رس دنفسا و هتشذگ یزور دنچ

انآ ،اما دندوب نتشگ اهرازاب ورد دیرخ ردحلا هیقب و دوب یراک زیمت و یریگ

یاهرارصا الف خرب و دوب هداتفا شقاتا هشوگ هداتفا دوگ ییاه مشچ اب

ندش مامت اب تیاهن رد یلو دوب هتفرن مه شرواشم شیپ هب یتح دمحم

اب ینیگنس رس یظفاحادخ و راتیگ نتشادرب واب هدامآ شا یرابجا یصخرم

دش. جراخ هناخ زا شردام

خ شنهذ دوب، یتسبرد نیشام رظتنم مه رد یاهوربا و هداتفا نییاپ یرس اب

دوب لا دج رد ود نیا نایم هک شیاه مشچ رپو رپ شلد و دوب خیلا یلا

دش. یم تول ریوک یکشخ هب یهاگ و راد بآ یهاگ

؟ دیشخبب -
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دیدج قشع درک، هاگن ادص بحاص هب شمشچ هشوگ زا هلصوح یب انآ

دز. یدنخزوپ ، دوب شقشع

هلب؟ -

. متسه نوسفا نم -

داد: همادا نوسفا هک تفرگ نتفگ بخ گنر شهاگن انآ

ور نوت ینز راتیگ یادص مه بش نوا ، ماهنت یلیخ اج نیا نم شتسار -

؟ میشب تسود مه هشاب یم دوب، عیلا مدینش

زا خرهاش سحن یادص یشنکاو ره زا لبق و تفرگ بجعت گنر انآ هاگن

: تفگ هک دش دنلب شرس تشپ

هش! ناج،نیم نوسفا -هن

: تفگ خرهاش هب هاگن نودب دزو یدنخزوپ انآ

... مراد تیسحن نم ! موناخ نوسفا شتسه درگرس بانج اب قح هتبلا دص -

-انآ!

. دیرپ باال شیاه وربا هدروخ اج خرهاش هک درک شهاگن یخلت اب انآ

دز: چپ مارآ دشو مخ شتمس هب انآ

هک متسه یدب مدآ و راکیب ردق نوا نم هک دیدرک رکف ؟ دیتسه یچ نارگن -

منک! ربق شبن نوتقشع یارب ور نومدوخ هتشذگ

سرت هب یموزل دیونش یم ور شربخ یدوز وهب مدیدج یگدنز رکف هب نم

. تسین

اج هیانک و شین دوخ ،زا تفر و تشاذگ شیاه فرح نتفگ زا دعب و
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. سرت و بجعت خرهاش یارب و تشاذگ

دید. بیج هب تسد ار ناهام هدک رنه کیدزن

: تفگ یمورآ دشوهب شکیدزن ریز هب رس و هدایپ نیشام زا

-سالم!

راظتنا ، دروخ اج وا درسنوخ هرهچ ندید اب ،انآ دیخرچ شتمس هب ناهام

. تشاد ار شتروص یور یرکپ و یغمد ندید

: تفگ و داد ار شم سال باوج ناهام

یارب ور تدوخ مزاب دعب ی هتفه ود یارب طقف ، منزب یدایز فرح مدموین -

! ینکن رارف هعفد نیا هک مراودیما و نک هدامآ یراگتساوخ

هنک! یم رت یرج ور نم تندرک یرود هک متفگ

! تسین کشک هقشع نم قشع

. تشاذگ نایوگ اراو دشووا رود ، هدروخن ناکت انآ یاه بل

ی همه و دوب هتفر ورف رکف هب قیمع و هداتسیا هرجنپ تشپ کالس لخاد

درک. یم رورم یکی یکی ار تاقافتا

دوب هتفرگ یگزات هک یمیمصت یور رت دایز درک، یم رکف رت شیب ردق هچ ره

دش. یم ممصم

یمک زا دعب و دمآ دوخ هب نیمز اههب هچب زا یکی راتیگ نداتفا یادص هب

بطم ارهب ووا دیایب دشات دمحم رظتنم و درک لیطعت کالسار سیردت

. دربب
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؟ یشاب هتشاد اج کی مه وراب سح هدات هدش ، منود -نیم

هن؟ شمودک هیعقاو تساسحا مودک یمهفن و یشاب جیگ هدش

؟ یروخب هبرض پچ زا یلو یروخب تسار زا هرارق ینک رکف هدش

ایهن... نا تسرد منود یم هکن متفرگ ییاه میمصت ، مجیگ جیگ نم

... تسه ، تسین ، تسه

... هرادن هراد، ، هرادن هراد، مسود

... مراد ، مرادن ، مراد شسود

ماه... هناگ ود نیا ریگ شمه

هک تسیرگ و دناشوپ شیاه تسد اراب شتروص اه فرح نیا نتفگ دعب

: تفگ یراچان اب یدهم

... هسب زورما یارب نک، کاپ ور تاه کشا -

یمرب شا یطوق زا یذغاک لا متسد یا هقرو تشاد هک وا وهب درک یثکم

داد: همادا و درک هاگن ، تشاد

منک. یم رت شیب ور تاسلج دادعت -

. دوشب شقاتا دراو ات تساوخ دمحم سنلا،زا هب انآ تیاده اب

هک یشنم دوبن و بطم یتولخ زا ،انآ دندش قاتا دراو مه هکاب نیمه

ود نآ یاه فرح ات تفر رد تشپ وهب درک هدافتساوس دوب هتفرگ یصخرم

. دونشب ار تسوا زا دوب نئمطم هک ار

. دینش ار یدهم فیعض یادص
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مهب دیدش روط نیا ور نوا هنوت نیم یراگتساوخ هرارق کی تقو چیه -

! هزیرب

... شتیعضو هش یم لبق رتزا دب زور ره دیشاب شبظاوم

هدش، رت مک خرهاش هب تبسن شا عالهق منئمطم هک مه ردقچ !ره مفساتم

هدش! رت بیجع شتیصخش هک مرادن کش مه ردق نومه

. دیسر ششوگ هب هک دمحم بجعتم یادص و

یچ؟ ینعی -

، شدیدج و میدق یگدنز ، دیدج و میدق یاه سح نیب ریگرد .. ِریگرد -

... شتیصخش و شدوخ زا هیکاش و ندرک رییغت هک ییاهرواب ریگرد

! هتخاب ور شدوخ

. دیدج یاهزیچ اب هدش ور رد ور

. تسناد یم زین دوخ هک دندوب ییاه فرح اه نیا

دش. یسک هنیس هب هنیس هک دز نوریب رد دشوزا رود اج نآ زا مدق دنچ اب

مشچ ، شلباقم رتخد نتخانش اب اما تفگ یدیشخبب و دروخ یناکت هدیسرت

دش. داشگ داشگ شیاه

: تفگ لد ورد درک هاگن وا هب زاب ناهد دوب،اب نوسفا

؟ هراد راک یچ اج نیا نیا، -

! نوسفا -

شرس تشپ هب دنخبل اب نوسفا دوب، انشآ شیارب ادص یمب و یتخمز

دید. انآ یور هدش بوکخیم ار خرهاش هک تفگ یمناج و دیخرچ
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رش رش یسانش ناور بطم رد انآ ندید زا خرهاش یور رسو زا هک یتحاران

ساسحا اما دنامن رود مه یانآ هدش روک لد مشچ زا یتح ، تخیر یم

: تفگ یم نانز دنخزوپ هک دمآ ادص هب شدوجو رد یرگید

هتشادن اه لکشم نوا زا نوسفا اب هدموا هراد یدب ی هرطاخ وت زا نوچ -

! هشاب

: تفگ یم هک شرورغ شرغ و

وش... رود اج، نیا زا وش رود -

و دمحم ندمآ نوریب و بطم ِرد نامز مه ندش زاب دزواب شفیک هب یگنچ

: تفگ روز هب ،انآ نوسفا و خرهاش ندید اب شناهد رد فرح ندیسام

! میرب -

. تشذگ اه نآ یود ره رانک زا رواب لباق ریغ یتعرس واب

: تفگ بل ریز

! یدش رت راوخ یدوب راوخ -

زا دوب هدش هناور وا رس تشپ هک هدمآ شیپ تیعضو زا یبصع ِدمحم

: دیرغ و درشف ار وا تسد ینتشذگ نابایخ

؟ نتسه اج همه ارچ -

... هنوپ ندش و رام میدش

رکف دیاش، ، دیاشن و دیابن هک هچنآ ره هب مخت و مخا واب درک توکس انآ

درک.
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دش. لخاد بارهس دییامرفب ندینش اب

یشاک هب شدنلب هنشاپ شفک کون هتشادنرب ار لوا مدق دش دراو هک نیمه

و سکع یلک و زاب شدلج و داتفا اه یشاک یور شتسد زا باتک و درک ریگ

بارهس هب سپس باتک هب لوا بجعت دش،اب هتخیر نوریب شلخاد زا همان

. تفر باتک تمس وهب درک هاگن دوب باتک وحم هک

و تسشن نیمز یور وا لباقم و تفر شتمس هب مدق دنچ اب مه بارهس

. دندوب هایس گنر اههب تکاپ ی همه ، تشادرب اهار سکع اهو همان

: تفگ دنخبل اب انآ

! هنیگنس ردق نیا ارچ وگب سپ -

: دناوخ ار همان یاه تکاپ زا یکی یور هتشون بارهس

ایند... نز نیرت ابیز هب میدقت -

! شدوخ ردام سکع فصن هب دیسر هک ات دناوخ مه ار یموس و یمود

درک. هاگن شلخاد وهب درک زاب ار یا همان تکاپ هناواکجنک

دوب. یساملا جات یاراد رتشگنا لخاد هک دروآرد ار یا هدش لول یا همان

. تسا رگید یا همان وحم هک دید ار وانآ دروآ ارباال شهاگن تهب اب

دوب، ییولج دلج لکش نامه هب مه یتشپ دلج درک، هاگن باتک هب تقد اب انآ

دلج ییور دلج لخاد یناهنپ یراشف ی همکد هب تقد واب تشادرب ار باتک

گنر هب همان یاه تکاپ یلک راب نیا و داد راشف هطقن نامه زا مه ار یتشپ

. دندش نیمز شخپ یتروص

دز: بل تریح اب بارهس هک دندش یسررب لوغشم لبق، رتزا جیگ ود ره

؟ نوشراک نیا یچ ینعی ! مرایمن رد رس -
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هک ار رطس نیلوا دش، انآ هجوت بلج ثعاب دلج، لخاد هب هدیبسچ ذغاک

: تفگ و تفرگ بارهس تمس ارهب باتک دناوخ

! تسامش یارب همان -

دونشب مه انآ هک اسر ییادص اراب نتم و تفرگ ار باتک بجعتم بارهس

: دناوخ

! مرسپ بارهس -

هب ندیسر یارب نم مرسپ ، تسه تردام و نم قشع ناتساد ، باتک نیا

! مدید ایرد ور یدایز یاه بارس یعقاو قشع

... نوخب ور اه همان

... مراد تسود

دش. بارهس ندرک ثکم یمک ثعاب هک طخ تسد رییغت سپس و

زار نیا یتقو دیاش و دوب تردپ هب نم داهنشیپ راک، نیا مرسپ -سالم

! نوم یکی لقادح میتسین ام ینوخ یم ور تردپ و نم یولوچوک

هک دوب یرتشگنا نیلوا یدید هک یرتشگنا نوا ... مراد تسود یلیخ نودب

یم تدوپ و رات مامت هکاب ینز هب هدب ور نوا دوب هدیرخ مارب تردپ

! شیهاوخ

... شاب تلد و تدوخ بظاوم

و دمآ نوریب قاتا زا دوز انآ بارهس مشچ هشوگ زا یکشا هرطق ندیکچ اب

. درک شهاگن یگنتلد واب تفر شونهب تمس وهب تشاذگ اهنت ار وا

. دنیبب اهار نآ تسین رارق رگید راگنا هک درک یم هاگن یروط همه هب ادیدج
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: تفگ و تشاذگ شلباقم ییاچ ناویل دنخبل اب شونهب

؟ یبوخ -

: تفگ و تفرگ ار وا تسد و داد ناکت ار شرس زیر انآ

هش! یم گنت تارب ملد -

یگ؟ یم یراد یچ -

! ترفاسم مرب دیاش چیه -

: تفگ و تشاذگ زیم یور ار شدازآ تسد لخاد ییاچ ناویل شونهب

! یتیامح هراونشج هتفر تدای یراگنا -

ور... اهاج نیا مشک یمن یلو هتفرن مدای -هن

. مراد راک یلک مرب یخلا یب

دش. رود وا وزا

یهار و داتفا هار هب ضغب دوب،اب هدمآ هدک رنه هب هک دوب یراب نیرخآ دیاش

ملیف دوب هتفر هتفه کی نیا رد هک مه ار یرخآ ی هسلج هس دش،ود بطم

ار خرهاش و نوسفا مه راب کی دوب، هداد ناشن شوخ ار دوخ و هدرک یزاب

دندوب هدش نیشام راوس مه اب تسد هب کاس و ناشوخ شوخ هک دوب هدید

! دنتسه هرفن ود یترفاسم یهار دوب مولعم و

یم لصا رد اما تسا هار هب ور زیچ همه هک درک یم دومناو یروط وا اما

یمیمصت نتفرگ هب دندوب هدرک راچان و راداو ار اهوا سرت نیا و دیسرت

روآ... هرهلد و تخس
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دمحم ی هقدص نابرق و تشاد هگن نابایخ هشوگ ار نیشام و دیشک یفوپ

رهاوخ دوب.اب هداد سپ ار شنیشام و هدیرخ روتوم شدوخ یارب هک تفر

لها اب یهاتوک ینیشن بش دشو هناخ یهار سپس دزو فرح شیاه

هک یزور نآ زا هک ناهام زا هدمآ کمایپ وهب دنارذگ دوبن دمحم هک هداوناخ

نامز زا هدنام یقاب یاهزور دادعت زور ،ره شدوب هدید هدک رنه یولج

درک! هاگن ، داتسرف یم وا ارهب یراگتساوخ

... دوبن رگید وا هک ییادرف سپ ،رد دندمآ یم ادرف سپ

شمیمصت ندرک ارجا نامز هرخ بال هناخ یشوماخ زا تعاس کی نتشذگ اب

، دنارذگ رظن ارزا قاتا راب نیمدنچ یارب ، دیسر

شکچوک یتسد فیک ناش، یگداوناخ سکع باق هب دوب هداد هیکت ار همان

دشوزا ریزارس اه هلپ زا مارآ مارآ و تشادرب لیاسو هدرخ و راتیگ هارمه ار

دش. شنیشام راوس دزو نوریب هناخ

دوب هدش یراک ناهنپ هب روبجم ، شردام یدص رد دص یاه تفلا خم رطاخ هب

وا زا شریخا یاه الیق خادب اهو قافتا رطاخ هب مرازه راب یارب شلد ورد

... تساوخ ترذعم

هنت کی ار ناریا ولک دنزب نوریب ناشدوخ ناتسا و رهش زا تشاد میمصت

و دیدج یاه قافتا هب ندش دراو اهو ییاهنت زا دیسرت یم یمک ، ددرگب

یب هیاسمه ونآ هچوک ونآ رهش نآ لمحت رگید ،اما رگید دارفا اب ییانشآ

. تشادن ار ناشدوخ هناخ و افو

... شا یگدنز یاه یغولش ، مدرم فرح ، شقشع ، شدوخ دوب،زا هدیرب

. دنار رهش یجورخ تمس وهب درب ارباال گنهآ یادص
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: تفگ بل ریز و دیدنخ خلت یجورخ هب ندیسر اب

! محور و نت یور نراگدنوم تاه وقاچ در هک یرهش ظفاخادخ -

! متسه و مدوب نوتحور باذع ثعاب هک یا هداوناخ ظفاحادخ

... مافو ویب دوجو یب قشع ، خرهاش ظفاحادخ

دز: داد و داد نییاپ لماک ار هرجنپ

! مدوب هدرک تهاگرد هب یهانگ هچ هگم ادخ -

اه؟

! ینز یمن فرح ارچ وگب ... هگید وگب

؟ یدادن نوشن نم هب ور تا هزجعم ور تدوخ راب کی ارچ

؟ متشاد تاخیلز زا مک یچ

؟ یسولپاچ ؟ ییابیز ربص؟ ؟ قشع

؟ یتسه ال صا

؟ تشیپ مایب هک یاوخ ونمنیم یتح ارچ

؟ یراد منهج و تشهب ال صا

دز: داد دزو نامرف هب یتشم

، میدش گرزب یتسد گنت وت نتفر نوماه لیماف ، یتفرگ متسد زا ور ماباب -

یتشاذن هک یتسه ؛ یتسه متفگ ، میسیاو نومدوخ یاپ ور ات میدز ود گس

ورن ماباب رگا ... یدوبن یتنعل ... یدوبن اما منک سح ور مندوب میتی هشیمه

هطبار دراو ، یگس ردپ ره زا تبحم هدرخ نتفرگ رطاخ هب نم ی تفرگ یم

! ِخرهاش مااب هدنیآ دزمهک نیم لوگ ور مدوخ دشم نیم یساسحا
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؟ یریگب شزا ور مماقتنا یاوخ ادخنیم

ور؟ ماه ومغ درد ینک مومت یاوخ نیم

. مدرک شمومت مدوخ هشاب هشاب

کی دوب، هدنام باوج یب شا یشکدوخ راب ود نوچ تشادن یشکدوخ دصق

یلع هب نتفگ هن رطاخ هب مه راب کی مامح رد شیاپ یخیرات ندز گر نآ راب

... هرخص هب شنیشام ندنابوک و

روگ ،مگو تشادن مه ار شا هلصوح یتح نوچ تشادن یشک دوخ دصق

. دیدنسپ یم رت شیب ار ندش

تولخ ی هداج لد رد یگدننار هب رات یاه مشچ اب نانک هیرگ و درک توکس

همادا دوب. هداد دایرف و داد اراب ادخ اب تولخ ی هزاجا وا هب هک یکیرات و

داد.

: تفگ شیاه کشا ندرک کاپ دزواب یدنخزوپ

. یدش ،خالص هگید دش مومت هک هرادن هیرگ -

داد. همادا شا یگدننار هب ضحم توکس رد تیاهن و

ندروآ رد لوغشم دش، یریگ تخوس هاگیاج نیلوا لخاد تعاس مین زا دعب

: تفگ هدیشک دشو کیدزن وا هب یرسپ هک دوب تخوس تراک

! شاب ماهاب بشما طقف نم، زا تنیزنب لوپ -

دش. کشخ فرح نیا ندینش زا انآ تسد تکرح

یادص دنک، وا راثن شحف ددع دنچ و دخرچب شتمس هب مشخ اب تساوخ ات

دش. دنلب شرس تشپ زا نیمز هب یزیچ نداتفا و هدبرع
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ار ووا هتسشن ناوج درم مکش یور هک دید ار یسیلپ و دیخرچ تعرس هب

. تسا هتفرگ کتک داب هب

دندوب هدش عمج هک ییاه مدآ کوت و کت و هدمآ شیپ تیعضو زا هدیسرت

: تفگ نانز غیج و تفر سیلپ تمس هب

ک... شلو هدش، هابتشا بانج -

. شتمس هب خرهاش دنت تشگرب اب دنام زاب شناهد و صقان شفرح

و تفوک وا رس هب رس اب هرابود هدادن لا جم خرهاش درک درم هک یا ابنهلا

دش. شندز لوغشم

و نیزنب ندز واب شنیشام تمس درک دنت اپ هدیسرت خرهاش ندید اب انآ

دش. رود اج نآ زا یدیدش زاگ نداد واب شراوس شا هنیزه یرسرس باسح

لز شیور هب ور یکیرات وهب تشاد هگن یا هشوگ ار نیشام دنار هک یمک

دز.

لبق... ی هقیقد دنچ قافتا یور دوب هدز لفق

کی تخادنا هار ارهب نیشام تفرگ مارآ شرکف و شبلق نابرض هک یمک

و هار نایم یسرزاب تسیا ندید ،اب هتشذگن شا یگدننار زا یعبر

: تفگ ششوگ مد ناطیش شا، فقوت رب ینبم ناشرادشه

! طقف ورب زاگ تخت -

: تفگ یمارآ هب شقطنم فرط نآ زا اما

. یرادن ...خالفهک هزرا یمن شاهرسدرد -هب

: ندیلا شسرت اما
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؟ دنشابن سیلپ هنکن -

هشیش و دناشک زمرت ارهب نیشام هداج رانک دوخ اب یهاتوک شکمشک زا دعب

داد. نییاپ ار

: تفگ دشو مخ یمک و تفر شتمس هب یرسفا

. دینک فطل ور نوتکرادم موناخ -

: تفگ شلد ورد داد رسفا ارهب شدوخ و نیشام کرادم انآ

ام... رارف نیا هدش یناتساد بجع -

و یروک و توس هب مخا واب نامرف یور دوب هتفرگ برض تشگنا اب

د. ناوخ یم تنعل بش یکانسرت

ارزا شیولگ کبیس هک دوب هار هب ییاغوغ شنورد اما درسنوخ شا هرهچ

دوب. هدرک نازرل شزمرق شلا ریز

: تفگ یمارآ وهب تناتم اب رسفا

. دینومب رظتنم افطل -

. تفر سیلپ نیشام تمس وهب

تخادنا دوب میس یب اب ندز فرح حاالردحلا هک وا هب هنییآ زا یهاگن انآ

. دندوب نوریب هک درک هاگن شیاه یرتچ هب سپس و

یا هزات یاوه و گنر شا هرهچ درب، شلا ش لخاد هرو کی حتلا هب تسد اب

. تفرگ دوخ هب

رذگ و گنر بش یاهولبات اهو هوک و تخرد و راد هیاس هب هلصوح یب

هگن اهار نیشام زا مادک چیه هک نیا هب تقد درک،اب هاگن رگید یاه نیشام

هس ود تمس هب مخا دشواب هدایپ و تشاذگ نیمز ار یلد .ود دنراد یمن
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: تفگ و تفر هدایپ هیقب و دوب نامرف تشپ شا یکی هک رسفا

! ماوخ یم ترذعم -

: تفگ مارتحا اب رسفا

! دییامرفب -

؟ مرب نم ات دید یمن ور مکرادم ارچ و هیچ لکشم دیگب هش یم -

: تفگ ریز هب رس و تخادنا وا هب یهاتوک هاگن رسفا

هش! یم مولعم زیچ همه یدوز -هب

: تفگ دوخ وهب تشگرب شنیشام تمس وهب دیدنخ یبصع انآ

.هَا! نوشمدنوچیپ یم دیاب دوب نوطیش اب قح -

دیشک یغیج سرت تدش زا شنیشام یولج یرگید سیلپ نیشام ندیچیپ اب

: تفگ و

... ندوبن سیلپ ، ندرک متفخ مدش تفع مدش،یب رس هب کاخ یدید -

منیمه ادخ، یاو ... نیشام اب هدرک خالیف ،راک قاچاق دمحم هنکن ال صا

مایب نوریب سخت یاهومخا نیا نیب زا ،سملا مشب مه راد هدنورپ هدنوم

! لوق ِلوق ادخ... هنوخ مدرگ یمرب

نیشام کی اب لوغ هرن هس رظن ریز ، تخادنا شرس تشپ هب یمگردرس هاگن

سیلپ نیشام کی هک درک هاگن شیور هب ور هب دعب و دوب سیل پ یبلقت دیاش

دز. یم دنت شبلق ... تشاد لوغ هرن کی اهنت هک

شا هدروآرد نم یصخش عافد و یمزر نونف هب دلبان و دلب ونف توف مامت

. دنارذگ رظن ارزا
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: تفگ بل ریز

تیذا تساوخ رگا منز یم دگل شاپ طسو ،هب مایمرب ییولج سپ زا هرآ -

هنک.

: ندیلا دوب هدرک لغب ار سرت هکاالن شقطنم اما

... تخبدب یهار یاجک ؟ تشاد یدب دصق -

ییور هب ور سیلپ ندش کیدزن مدق هب مدق و هدمآ شیپ تیعضو زا هتسخ

شفنب ارف غیج ندیشک ی هدامآ ار دوخ و فاص ار شا هرجنح وا هب شا

درک. ندرک رارف و هبرض ندز سپس

ریج زیر یادص هارمه تخرد و اهوراد هوک الهبالی مه داب شچیپ یادص

. شیارب دوب هدرک رت کانسرت ار اضف اه کریج

: تفگ ضغب اب

نم نوج ادخ ، هخآ مدآ هب ند یم تینما سح اه گنشق سابل نیا یاجک -

. ریگب ور

مدق ود هدیسرت انآ دش مخ وا یور یمک ی هلصاف واب دمآ سیلپ نآ هرخ بال

تشپ زا ییاج رد تسرد یلوا رسفا نامه یادص ندینش اب اما تفر رت بقع

. داتسیا شرس

. درگرس بانج -

تفگ مهاوخ هک یسردآ هب مه موناخ نیشام ، نوتراک رس دیرب د ینوت یم -

. دیربب

. نابرق هلب -

دوب. انشآ شماشم رد هدیچیپ رطع لثم ادص
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دوز دز یفرح شلباقم درم رگا ات درک زیت ار شیاه شوگ و دیشک ینیه

ایهن. هدوب تسرد شسدح هک دنیبب و دنک شلیلحت

وش! راوس -

! خرهاش دوب؛ شدوخ

نیب دناود یمخا عیرس ، شلباقم درم ندوب خرهاش زا هدش رش و ریش

: تفگ نانز رشت و شیاهوربا

؟ هیراک هچ نیا -

مرب! ات دیدب ونم کرادم

مهم خرهاش یارب داد یم لا متحا نوچ راودیما و دوب لا حشوخ شلد هت

اج... نیا ات هاگتسیا زا هدمآ شلا بند هب هک تسه

زاب حلا نیا اب اما تسا هدینش ار شا هزجعم تساوخرد ادخ درک یم رکف

یم ناهنپ ار شا یمخز تاساسحا و شیاه مشچ رد تخیر یم تینابصع

... شرورغ ویب کبس تیصخش هب داتسرف یم تنعل لد ورد درک

! نوتنوخ دیرب یم فیرشت نم اب امش -

: تفگ وا نحل زا یبصع انآ

ارچ؟ مسرپب هش یم -و

تشپ یاه رسفا هب یهاتوک هاگن واب دیشک شندرگ تشپ هب یتسد خرهاش

: دیرغ مارآ انآ رس

! مدید همان کی اب نیمز ور هتسشن هچوک وت ور تردام ینتشگرب تشگ -زا

... تلا بند مایب درک شهاوخ مزا نوا
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ور! یزاب هچب نیا نک سب میرب حاالایب

ور... ارجام یداد شک اج نیا وات یدرک رارف مه هاگتسیا زا

! میرب ایب متسخ

شندوب مهم هیبش یمعط هک ییاهرواب یمامت هب دز همیخ ندوب راب رس سح

. شدوجو رد دندوب هدرک هدنز ارذگ و هابتشا دنچ ره ار

: تفگ دزو یدنخزوپ

و هدوب هابتشا ممردام تساوخرد ... هرادن یطبر امش هب لئاسم نیا -

. تسین طوبرم نم هب شهابتشا

. مندوبن اب دایم رانک

هک دریگب ار شکرادم ات رسفا تمس هب دیخرچ و تفرگ ور وا زا مخا واب

؛ شلوا یاج رس دروخ تشگرب دشووا هدیچیپ شیوزاب رود خرهاش تسد

رت. مک هلصاف اب هتبلا خرهاش لباقم ینعی

دوب، هدرک نشخ ار شهاگن هک خرهاش یاه مشچ رد دوجوم خرس یاه هگر

داد. لا قتنا انآ تیمامت هب یزرل

وا وزا درادرب شیوزاب رود ارزا شتسد هک دیوگب و دنک زاب ناهد تساوخ

: دیپوت خرهاش هک دریگب هلصاف

هش! یم یچ نیبب ات نزب فرح هگید هملک کی طقف ... هملک کی -

قوب اب انآ خآ یادص هک درک رت شیب وا یوزاب رود ار شتسد راشف و

: وندیلا درک یا هجروو هجرو دش. یکی دش، یم اجدر نآ زا هک ینیشام

وت هب هخآ نوریب مدز یبش فصن نامام تفلا خم رطاخ هب نم نک، ملو -

نک! ملو هچ
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! تسین تیلا ح دازیمدآ فرح راگنا -هن

دش. تکاس دزو لز وا ،هب فرح نیا ندینش اب انآ

... رواب دوز و دوب سول ، دیسرت

: تفگ هتپ هتت اب دعب یمک

؟ میربب کتک روز هب یاوخ یم یم... -

تکلمم منک یم تیاکش تزا منک، یم شدرخ خ... هروخب مهب ب... تتسد

! تسین نوناق یب هک

دش. دنلب خرهاش دنخزوپ یادص

! سول سخت زارد نوبز ی هرتخد منوناق دوخ مدوخ نم -

مش؟ یم فرصنم نم اه فرح نیا اب یدرک رکف

! نوج رتخد هبش فصن

اج... نیا اهنت

: تفگ دزو یدنخشیر انآ

مر. یم رد هرابود حبص ادرف میدرگرب هشاب -

: تفگ و درک لو ار وا یوزاب خرهاش

نک! ناحتما یراد ور شتارج -

. مراد -

و تسب شا ییولج سیلپ نیشام آژری رون ارزا شیاه مشچ کالهف خرهاش

: دیرغ
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وش! نیشام راوس ورب -ایب

داد: همادا هنیس هب تسد و تفگ یا هن هناقترس انآ

؟ تسه تراک نیا تشپ ینوناق و لیلد هچ ال صا منیبب -

: تفگ و تفر شتمس هب خرهاش

. یتنعل -

. تخادنا ششود یور هب تکرح کی اراب دشوانآ مخ و

یولهپ و رمک ناج هب تشم ودالاب روط نامه و دیشک یغیج هدز تشحو انآ

: تفگ نانز غیج و داتفا وا

. میمرحمان ،ام نیمز مراذب -

ار یا هناقشاع ییامنیس ملیف ییوگ هک رسفا هس نآ هب هجوت نودب خرهاش

شنهاریپ زا تفس تشپ زا شتسد کی هکاب انآ هب باطخ ، دندید یم

، شرمک هب دز یم ناوت مک هنارتخد یاه تشم یکی نآ واب دوب هدیبسچ

: تفگ

. یشاب نم لغب هتادخ زا هک ماوت ِلد هب تیمرحم -

یرتچ هک دشکب یغیج ات داد ناکت ار شرس و درک یا هچورق نادند انآ

. تفر رت بقع شلا وش دنتخیر نوریب شیاه

: دیپوت شتیعضو ندش رت هتخیر مهب زا یبصع

. تفرگ درد ممکش ، نیمز متراذب ادخ ور -وت

یلدنص لخاد طایتحا اراب ووا درک زاب ردار هدیسر دوخ نیشام هب خرهاش

. دناشن
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هب یشحو نانک خوا و وخآ تشادرب وا یاه هناش رس یور ارزا شتسد انآ

شیور وا تابرض هب هجوت یب خرهاش هک درک شناراب تشم وزاب تفگ وا

هنیس و فتک هب انآ یاه ندز تشم ریز دعب و تسب ار دنب رمک دشو مخ

شهاگن هک دروایب نوریب نیشام ارزا دوخ تساوخ شداد و غیج و شیاه

دوب. وا ندز ردحلا نانچ مه هک انآ یور دش هریخ

و درک زاب ار شیاه مشچ ، کقاتا رد دوجوم ینیگنس و توکس سح اب انآ

دش. مه هریخ ناشیاه هاگن

ینازرل یادص ،اب دندنام اوه رد شیاه تسد و داد تروق ار شناهد بآ

: تفگ

رخ! رش -

: تفگ هدش خسم خرهاش

! ینوناق رخ رش -

شرس ارباالی دوب هداتفا شیاه هناش یور هک ار وا دشوشلا مخ و

. تشاذگ

. داتفا وهار تسشن نامرف تشپ و دیشک نوریب نیشام زا دوز و

نیشام رد خرهاش اب لکش نیا وهب یکیرات ماگنه حلا هکاتهب دوب تسرد

تسود نیشام راوس یسانشان ی هداج لد رد ابوا راب کی دوب،اما هتسشنن

. دندوب یتولخ ناکم یوج و تسج رد یناوج نارود جوا رد خرهاش

ش،رگ تسناد نیم یرگید سک خرهاش واو زج هک هرطاخ نآ یروآ دای اب

واب درک لفق ردار عمج ساوح خرهاش هک دیبسچ رد هب رت شیب و تفرگ

: دیپوت ظیغ

؟ یدرک حلا یدرب ور موربآ هفیظو هسات ود یولج -
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؟ ینک یم رارف یراد ارچ ال صا

منم؟ هیچ؟ شلیلد

: تفگ داد یم ناشن ار حبص هس هک تعاس نیشام هب هریخ انآ

هچ؟ وت -هب

! یتسین وت انئمطم ملیلد

مش! تسین مش؟ روگ مگو نم هک تسین تادخ زا هگم مشزات

... هزره کی ... مود تسد کی

بل یور یمارآ وهب یناهگان و هدرک لو ار نامرف هک خرهاش نیگنس تسد

درک. شا هفخ دوب هتسشن شیاه

هچروم و لیف روز اما درادرب شناهد ارزا خرهاش تسد ات دروخ یناکت انآ

دوب. خرهاش واو قادصم

تفر شناهد لخاد خرهاش تسد فک هشوگ هک درک زاب ار شناهد راچان هب

. تفرگ شزاگ مکحم خرهاش هب وهن دوخ هب هن هدادن تصرف و

انآ یاه نادند ریز وزا درک شتسد رد هدش هدیچیپ درد زا یمخا خرهاش

درک. شجراخ

؟ یدرک دوب یراک هچ نیا -

: تفگ یبصع انآ

نم. یاه نودند در هراد ندیسوب یاج -

! ینومه مزونه -

: تفگ لد ورد
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رت! لخ و نیریش ابیز، -

: تفگ وا یور هب اما

رت! تشز هتبلا دص و رارد ،جل هدند کی ، سخت -

: تفگ هداج هب هریخ و دیدنخ خلت انآ

! متدای سپ -

و داد یرت شیب تعرس نیشام هب ابوا ندرک ود هب یکی زا یبصع خرهاش

: تفگ

! هنوم یم هچوک یولج تنتشگرب ات هتفگ تردام -

یچ؟ -

... منزب گنز شهب هدب وت یشوگ یاو

ترذعم و خرهاش نیگنس یاه هاگن مین ریز ینفلت سامت ندرک رارقرب زا دعب

دنچ کی نتفگ و ناش هناخ هب نتفر تهج شردام ندرک یضار و یهاوخ

. تفرگ خرهاش تمس وهب درک عطق ار نفلت رگید فرح

: تفگ و تفرگ ار شا یش وگ خرهاش

منک. یم شهاوخ -

دش. یکیرات ی هریخ و دنادرگرب رس هلصوح یب اما هتفرگ ار وا هیانک انآ

: تفگ وا توکس زا هدش تیذا خرهاش دعب تعاس مین

دایب ترس وبالیی یرب رگا نوچ رانک، یراذب ور هنوگچب یاهراک نیا هرتهب -

! نزادن یم نم ندرگ تداوناخ ،

. متسین رسدرد لا بند
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هه! -

: تفگ دوخ هب بل ریز خرهاش

! یدز دنگ ...زاب یتنعل -

تسین رصقم سک چیه هک مدوب هتشون همان یوت نم ، شابن نارگن امش -

هیچ؟ ینود یم یلو

! یدنودرگرب ور نم هک نیا زا یش یم نومیشپ

تعرس شنیشام وهب تخادنا وا هب یهاگن مین لا وس ورپ کوکشم خرهاش

داد.

؟ روظنم -

! یمهف یم هگید زور هللاود اش -نا

: تفگ دزو یدنخزوپ خرهاش

! همادخ زا نم هک هتندرک جاودزا تروظنم رگا -

ولیک جنپ ی هلصاف ی هدنهد ناشن هک هداج گنر زبس یولبات هب هاگن اب انآ

: تفگ و تخادنا دوب ناشرهش ات یرتم

. ناهام اب منوا ! دیاش -

! یایب مش یم حلا شوخ

زمرت هب هداج رانک ار نیشام یدوهشم تینابصع واب درک شهاگن زیت خرهاش

: دیرغ و تسشن وا هب لیام و دناشک

! شاب رود نوا -زا

: تفگ لباقم هب هریخ هنیس هب تسد درسنوخ انآ
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... همدوخ یگدنز -

؟ ینز یم همطل رفن دنچ یگدنز هب یراد نم رطاخ -هب

؟ یشاب مکیدزن یروط نوا یاوخ یم یراد مسود سب زا

: تفگ نانز غیج یبصع انآ

وت! رطاخ هب هتفگ یک -

؟ یدرم هخآ وت

متشاد راگتساوخ هسات ود نم وت دعب زیچ، همه هب یتسب ور تاه مشچ وت

! ندیرپ مسحن هتشذگ رطاخ هب منوا هک

؟ مگب هن دیاب ارچ داوخ یم لد هت زا ور نم یکی حاالهک یمهف یم

! هرادن ررض هک شناحتما مشب تخبشوخ شاهاب منوتب دیاش

دیشک ینیه ، خرهاش تمس هب شندروخ تشگرب و شا هقی ندش ابچالهدن

دش. لفق وا نشخ هاگن رد شهاگن و

داد: همادا انآ هک درک یم هاگن وا هب مشخ اب خرهاش

! تسین نتشاد تسود زیچ همه -

ور مرمع و مدنوم یم ترظتنم یکلا یک ،ات میدش ادج هتقو یلیخ ووت نم

؟ مداد یم رده

دنراذب نوبایب هب رس دننوت یم ماه یلیل نگب همه و مشب هروطسا متساوخ

... نیتشاذن اما دنشاب نونجم و

رظتنم دشو مرن شهاگن داد یم نتشاد تسود یوب هک وا فرح اب خرهاش

دش. رت ناسآ شراک شرظن ،هب شیاه فرح ی هیقب
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نت مرب،اما یم اه بارهس زا ،لد نیریش مش یم مش یمن یلیل منم سپ -

! اهورسخ هب مد یم

شیارب دوخ هک شتابث یب یایند واو یاه فرح مود تمسق زا دوبک خرهاش

: دیرغ و درک لو ار یوا هقی دوب هتخاس

! نکب داوخ یم تلد یطلغ -ره

! نیریش هن هنیلالیی وت

! ماخیلز رت شیب نم نوچ دیاش -

... ماوح

. ممدآ یب یاوح ، مفسوی یب یاخیلز

دوخ و دنار دصقم تمس هب یروآ ماسرس تعرس اب هدرک توکس خرهاش

یراوشد هب ووا دندروآ موجه شنهذ هب یپ رد یپ اه لا وس و درک یروخ

درب. یپ دوخ راک

: تفگ انآ ناش هچوک نابایخ رس هب دورو اب

دنش یم تحاران دننیب یم موناخ نوسفا نوتدزمان راد، هگن اج نیمه -

! هفوکش نوت یلبق نز دیاش نینچمه

: تفگ وا تداسح زا هدش داش خرهاش

نوشارب بش تقو نیا هعماج نیا هک دننود یم ! نباوخ امتح ودات نوا -

! هکانرطخ

! شوهاب هچ -

نم! لثم قمحا ردقچ هتبلا و
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هدش! ادج تزا مهار رکش ور ادخ

: تفگ یصرح و درک تشم رت شیب نامرف رود ار شیاه تسد خرهاش

! شابن نئمطم ردق نیا -

تهج وا هب نداد تصرف و هاگن نودب و تشاد هگن هچوک یولج ار نیشام و

: تفگ دوخ یاه فرح لیلحت

وش! هدایپ -

؟ منیشام -

. هنوترد یولج حبص ادرف -

. هشاب -

نیشام لخاد تشاذگ اج ار خرهاش دشو ناش هناخ یهار یظفاحادخ یب

. هدمآ درد هب یبلق و ریگرد ینهذ اب

اب ندرک یزاب یدنه ملیف یمک زا دعب خرهاش ندنازچ زا لا حشوخ دوخ اما

. دیباوخ تحار یرکف اب یهاوخ ترذعم و شردام

رد ناتسآ رد هدیرپ یگنر اب شردام هک درک یم هاگن دوخ هب هنییآ یولج

: تفگ نارگن دشو رهاظ

-انآ!

؟ نامام مناج -

! ندموا اه نومهم -

؟ هراد سرتسا نیا -خب
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یبا. ترس زادنب رداچ ما وت ییوگ دمآ شوخ متفر هرآ،من بخ -

. مشوپ منی رداچ میدز ور نوماه فرح بقال ناما -م

... ردام هشاب -

. تخادنا یهاگن دوخ هب هنی یآ یولج هرابود تفر هک موناخ میرم

... شرگید ناهاوخ ولد ناهام لد تسد هب هد بدووراک ابیز

رهاوخ و ردام و ردپ ندید ،اب داتسیا دمحم رانک و تفر نییاپ هب راقو اب

تخادنا نییاپ ار شرس تلا جخ زا دوب هتشاذگ اهارقلا بقالنآ هک ناهام

هک ات ناهام یاه رت گرزب اراب شا هداوناخ ییوگ دما شوخ یادص دینشن و

یکنیع الرغو نز هب هریخ و دروآ ارباال شرس ، دنداتسیا شلباقم اه نآ

ار شتسد دنخبل اب ناهام ردام هک داد وسالم درب ولج ار شتسد شلباقم

: تفگ تو شاک انآ هنوگ یور یا هسوب و درشف

! یبوخ لگم، سورع هب -هب

تفگ ینونمم شدرس و کشخ رهاظ ربخالف وا نابرهم نحل زا بج عتم انآ

مرش اب دوب ناهام ردپ تبون راب نیا و تفر ایحم تمس هب موناخ هشفنب هک

اب رخآ رس و شرهاو ابخ سپس و درک ابوا یدمآ شوخ سالمو ایح و

... قارب هایس راولش و تک نآ رد هدش هام ناهام

باالیی هشوگ یتحار یاه لبم تمس ارهب همه هک شردام فراعت و توعد اب

ار ادخ و دناسر هناخزپشآ هب ایحم هارمه وخدار درک یم توعد ییاریذپ

یمن ییاریذپ یلا وها دوب هدش هدز نپا زا هک ییاه هرکرک تباب درک رکش

ارهب ینیس و تخیر اهار ییاچ هک ایحم ، دنیبب ار وا سرتسا دنتسناوت

شا هداوناخ و ناهام نیگنس هاگن ریز دشو ییاریذپ دراو وا داد شتسد

ندرک لدب ابدرو دمحم دش، دنلب نوفیآ یادص هک دش نداد ییاچ لوغشم

: تفگ دشو دنلب شمارآ اب شردام اب یهاگن
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! دیشخبب -

ح یهار اردزو نوفیآ یهاتوک ی هملا کم زا دعب و دناسر نوفیآ ارهب دوخ و

رد یارجام ندش مامت رظتنم همه دزو یمن یفرح چیه سک چیه دش، طای

ییاچ ردحلا نانز رود ار لکش یضیب زیم هک یی یانآ هریخ هتبلا و دندوب

دوب. هدرک شرت هنامناخ هک گنر یتروص و دنلب سابل نآ اب دوب نداد

: تفگ یما رآ هب ناهام که تفرگ ناهام لباقم ار ییاچ انآ

. یدش رتابیز یدوب ابیز -

یرادزان مخا وبا تخادن ا کیدزن اتبسن ی هلصاف نآ زا وا هب یهاگن انآنمی

لیوحت مرگ ار وا دوب شرهاوخ که تفر یلبم تمس وهب تفرگ ور وا زا

. تشاد ابوا یرصتخم دنچ ره تییانشا یداش رطاخ به نوچ تفرگ

: تفگ و درک رکشت وا زا یدنخبل اب یهام

همان نوتارب ض وع ،رد شمرایب هک دشن بخ اما دوب شما رارق داشییب -

. هداتسرف یا

دروآ اررد همان دوب هتشاذگ شیاهاپ یور هک شگنر یا هوهق مرچ فیک وزا

داد. وا وهب

: تفگ و تفرگ ار وانهم درک یر کشت انآ

! شد یسوبب امتح نم فرط -زا

رغ تسد زا نم ات شییاد نز یش یم هشو یم تدوخ تمسق هللا اش -نا

مش. تحار شاه ندز

لیوحت ار ینیس ات تفرگ شیپ ار هناخزپشآ دزوهار نیکمن یدنخبل انآ

هداوناخ و تسد هب لگ هتسد نیعم دورو ردو ندش زاب هکاب دهدب ایحم
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دز. شکشخ اج نامه باز ناهد اب شا

یادص اب دوب هتخود مشچ اه نآ رودو هب هدش جیگ هک مه موناخ میرم

دمآ. دوخ مهب وناخ هیمس

یارب میدموا یلبق ی هزاجا و تقو نودب هک موناخ میرم هدنمرش -سالم

... موناخ انآ زا ندرک یراگتساوخ

؟ هربخ هچ اج نیا -

: ندیلا راسمرش و ناساره موناخ میرم

! منود یمن -

نیعم هداوناخ تمس دشوهب دنلب و درک میظنت شرس یور ار شرداچ و

. تفر

ارهب ووا تفر شتمس هب هدش کشخ و جاو و جاه یانآ ندید اب ایحم

. داتسیا شوگلا نزیف دوخ و شتدنا شن یلدنص یور و درب هناخزپشآ

اه نآ وهب درک ادج مه ارزا سدیف هرکرک یاه هرپ دشو دنلب هناربص نآایب

: تفگ دشو دنلب ناهام ردپ هک درک گنها

نیا زا منیا یلبق یرس نوا زا نوا هیچ؟ هب یچ ال صا تسه مولعم -

... هعفد

: تفگ تمی وابمال تشگرب شتمس هب زیت موناخ میرم

مه ام یلو ماوخ یم ترذعم اعقاو قافتا نیا زا هتشادن ربخ ممحور نم -

! نیایب که میدرکن نوت رابجا

: تفگ دنک مارآ یمک ار جنشتم وج هک نیا یارب نیعم ردپ
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یلکشم ،االنمه میتفرگن تقو لبق زا هک هدوب ام زا یهاتوک ریو صقت -

می! ایم ادعب تام سین

ردپ؟ -

: تفگ و دیرپ اه نآ یاه فرح نایم هب دمح م

. دییامرفب افطل دیدمو ا شوخ -

هبت مه موناخ میرم درک، هراشا ییاریذپ نییاپ یاه لبم هب شتسد واب

و تفر موناخ مسهی تمس هب یزاون نامهم مسر وهب دمحم زا تیعبا

: تفگ و تشاذگ وا رمک تشپ ار شتسد

. دییامرفب دییامرفب دیدموا شوخ -

واگ زا نمک اشمادک چیه . تخادنا ناهام سهب بهمیعنوپس یهاگن انآ

. دنتشادن یشحو

دزن. یفرح سک چیه دشو مکاح یدب توکس دنتسشن اه لبم یور هک همه

رد شیوب ندیچیپ و یسابلا رژک شیاس هکاب تفرگ زاگ ار شنیریز بل انآ

دش. جعم شا هفایق شناهد لخاد

: تفگ بل ریز ایحم

! یحاضتفا بجع -

شردام شوگ ومد دوب هدش مخ هک ناهام وهب داد ناکت ار شرس زیر آان

: تفگ دشو حلا شوخ لد رد تخود مشچ دز یم یفرح

. نوج خآ دندیرپ مه اب نوشات ود -ره

. دیسام شیوزرآ ناهام ردام فرح ندینش اب اما
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هک مینود یم ، دنریگب ناج انآ دیاب ور میمصت بخ اما میدموا لوا -ام

؟ مسورع ،آان هدوبن امش زا روصق

: تفگ و تفرگ هلصاف هرکرک زا انآ

هن! یاو -

! مرتخد -انآ

و درک یم لا بند ار ارجام یصاخ روش و فعش هکاب ایحم هب یمگردرس هاگن

هک درک ی یاریذپ هب نتفر دصق بارطضا تواب خادنا دوبن وا هب شساوح

درک. شفقوت وم دیچیپ اضف رد نیعم ردام یادص

! دینکن بذعم ار ناج انآ تسین رتهب ، موناخ راده هب رابههن هب -هن

: تفگ آدمو فرح هب دوز موناخ میرم

ره یارب نوچ ... هدوب هداس ینومهم کی طقف زورما هک مینک رکف هرتهب -

اقیلئم. مارتحا هداون اخ ود

اه نامه زام وا هک تفگ ایحم رفتوهب هناخزپشآ تمس دشوهب دنلب و

واب تشگرب ییاریذ هبپ دوخ و دیاین نوریب هناخزپشآ زا وانآ دنک ییاریذپ

هب دندوب هدش دنلب شلا وس نس رطاخ هب هک ییاه ناوج نتسشن هب عتافر

ت. سشن شیور و تفر هرفن کت لبم ستم

و لا غترپ تبرش ندرک تسرد ردحلا هک ایحم به هریخ هن اخزپشآ لخاد انآ

: تفگ دوب وله

مه اب منوشاتود ره دشن دب مدایز هتبلا دش؟ ادیپ اجک زا نیعم نیا -

. دندیرپ

: تفگ و تفر گرزب یوشک تمس وهب تشاذگ ینیس لخاد اهار ناویل ایحم
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هرآ... -

و تخادنا اه نا ویل لخاد یکی یکی و تشادرب ار یکیتس پال یاه وین

دش. ییاریذپ یهار

: تفگ لد رد ایحم اهیآناهزا رکشت هب هدرپس شوگ انآ

امانکدری. عوضوم نیا ندیمهف نزیاب یم یتکرح خرهاش مدرک رکف -

. تفرگ ش نار زا ینوگشین دوخ تسد زا یصرح دعب و

حلا یب دنوانآ دوب هتفرن اه نامهم زا مادک چیه اما تشذگ هم تعاس مین

... شوشم و دوب قرغ فلتخم یاه رکف نیب دشو یم رت جیگ رتو

آ هشوگ هدش عمج و هدیرپ گنر ار وانآ تفر هناخزپش هبآ موناخ میرم

دز: وچپ تسشن شلباقم و تفر شتمس ددی،هب هناخزپش

؟ یبوخ -

؟ نامام نر یمن ارچ -

زیچ همه ن دیمهف هبوخ حاال مدش نمکهبآ ... هیتخس طیارش منود -منی

. هدوب یقافتا

درک. هاگن شردام هب مولظم انآ

! نامام -

! مناج -

! نوشود ره تسد ور مزیرب ور یکاپ -ربمآب

: تفگ دزو شتروص هب یگنچ موناخ میرم

. متسه مدوخ ینک یراک هدرکن -وتالمز
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شردام زا یفر وح یتکرح ن دیدن اب اما تشذ مهگ هنوگ یمنهج تعاس مین

نیعم هک داد وسالیم تفر ییاریذپ دشوهب ولبند درک عمج ار شتراسج

. دندز لز رگیدمه هب دننک هاگن وا هب آنهک یاج هب ناهام و

هک دورب هناخزپشآ لخاد هک دنامهف وا هب وربا و مشچ هراشا اب موناخ میرم

: تفگ ناها م ردام هب باطخ و درک یزیر مخا آان

اما... یراگ تساوخ هسلج ود نیا تباب ماوخ یم ترذعم اعقاو -

: تفگ نیعم ردام هب هریخ و دیشک یسفن

م اقا هب مه ناهام اقآ هب مه جوامب نم نوچ ارجام نیا دبندش مه دایز -

... هیفنم نیع

ندش دنلب و فرح یمک زا دعب دش. شقاتا یهار ود اب هیقب هب هجوت نودب و

ناهام هداوناخ صوصخ هب هداوناخ ود ره ناوارف یاه کلتم اهو هداوناخ

هرفن هس لبم یور و تفر نییاپ وهب درک ضیوعت ار شسابل ناش، نتفر و

شد. ولو

هب یتسد و دنک شرس ارزا شراد رز هایس یرسور و رداچ موناخ میرم

: تفگ و دیشک شا هدرک قرع ندرگ

دش. یبیجع یارجام هچ -

دوب شیور مزغ راهچ لیجآ یا هشیش فرظ هک زیم تمس هب هدنخ اب دمحم

وردحلا تخیر اه یتسد شیپ زا یکی لخاد ار لیج زاآ یتشم و تفر

: تفگ لبم وری نتسشن

... شارب دایم راگتساوخ ود ودات مشاب مرهاوخ بظاوم دیاب -

: دیپوت انآ
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. دینکن لوبق ور سک چیه دعب هب نیا -زا

زا دعب و تفگ دوخ یابه هدش نیرفن دش، شقاتا یهار ضغب واب یصرح و

ار خرهاش هچوک دزومد نور یب نیشام چیی وس نتشادرب و وتنام ندیشوپ

دید.

: تفگ دزو رغ دوخ ناج هب

! تسولو نوبایخ و هچوک شمه ... راگنا هرادن هنوخ مه نیا -

یدهم بطم مست هب شردپ هبمراز ندز رس زا دعب دشو نیشام راوس

نانک مخا دید. تناظرا یاه یلدنص یور سهت شن ار خرهاش دش هک دراو . دنار

هک تس شن اه یلدنص زا یکی یور دوب هدش شا هریخ هک وا هب هج وت نودب

هک تفر ورف رکف هب مخا اب خرهاش هب یا هدنور پ نداد و یشنم ندمآ اب

. تسا هتفرگ ار نوسف ا هدن ورپ خرهاش ، رتکد ندوب کرتشم رطاخ هب امتح

زا مه ناهام زا مه تشاد مایپ دش،ود شا یشوگ مرگر دزوس یدنخزوپ

. نیعم

! کیلع -

سخت و دناس ر شا هفایق هب دوز خرهاش اهی شفک ارزا شهاگن آان

: تفگ و تسشن شرانک خرهاش درک. شهاگن

؟ تفر شیپ روطچ یراگتساوخ -

رارق زا ربخ هک دش ن اهام کمایپ یاوتحم هب هریخ و درک توکس انآ

وا زا تبثم باوج نتفرگ هکات تفگ یم و داد یم یرگید یراگتساوخ

دوش. یمن فرصنم و دراد یمنرب تسد

ار کمایپ و تخادنا وا یشوگ ی هحفص ارهب شهاگن وا توکس اب خرهاش

: تفگ هدنا وخ
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... نکن بارخ ور شیگدنز ، هیفنم تباوج وگب شهب -

: تفگ و درک شهاگن زیت آان

ما یا هگید یاه ت صرف نم هشابن مه ناهام شاب نئمطم ناخ خرهاش -

... میگدنز وت دینک یلوضف مک سپ مراد

... تفر یدهم قاتا تمس خربه هاش هب تصر ف نودب دشو دنلب

زخورخه... نم سناش منود یمن -

؟ یگدنز دش منیا هخآ

ها... هش یمن ماوخ یم یراک ره

شیاه بل یولج ار شا هراشا تشگنا تشپ هک ار شتسار تسد یدهم

یولج ارزا دندوب تشم همین حتلا هب شرگی د یاه تشگنا و دوب هتشاذگ

: تفگ و تشادرب شن اهد

و... یدب نامز و ینکن هلجع هرتهب -

: تفگ و درک یثکم

هنو فرط دوخ یهاگ دایب، مه تردام هرتهب مدینش تزا هک ییاه هتفگ -اب

! ننیبب هرواشم دیاب شداوناخ

دش،ال شنیشام کیدزن و جراخ زاآناج یرکشت زا دعب و تفگ یموهوا آان

هک تفگ یتنعل یبصع درک، بلج ار شا هجوت شنیشام هتفر داب یاه کیتس

دش. دنلب شرس تشپ زا خرهاش یادص

. تمنوسر یم نم امرفب -

هب دعب و یکاروخ زا دوب رپ شیاه تسد هک تخود وا هب لوا ار شهاگن انآ
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درک یا هچورق نادند . تسا هدرک دیرخ اج نآ زا دوب مول عم هک شرس تشپ

: تفگ و

! نونمم اه تقو نیا یارب نتشاذگ ور یسکات -

؟ هدرو نمآ نیش ام رس بالور نیا یک یدیدن امش

ناج! -انآ

: تفگ و تخادنا یدهم هب یهاگن انآ

هلب؟ -

؟ هدموا شیپ یلکشم -

گتف: ییور شوخ اب یدهم هک تفر شنیشام هب یزیر هراشا انآ

. تمنوسرب نم -ایب

: تفگ و تفر وا تمس هب خر هاش هب هجوت نود وب تشاذگ رانک ار فراعت انآ

. منزب فرح تاهاب مه یا هلئ سم دروم رد ماوخ یم ینک یم فطل -

اجامدن نامه روط نامه هک خرهاش هب یتح وانآ دندش نیشام راوس مه اب

: تفگ نیشام ندرک نشور اب یدهم ، دادن یتیمها دوب ه

چهی؟ یگب نم به یتساوخ هکمی سملئهیا -

: تفگ و درک نم نم یمک انآ

ی؟ دید ور درم نوا -

هرآ! -

شکچوک مسا هک هرتخد نوا هدننک هعجارم ها ارمه ... هخرهاش نومه نوا -
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دوب. نوسفا

. تفرگ دموا ور هدنورپ مزورما شم دید هرآ اهآ -

: دیسرپ یواکج آانابنک

دوب! یچ رت خد نوا لکشم -

. تساه لد مرحم .درتک مگب یزیچ منوت یمن نم ع ونمم یلو ضف -

و هقرت ندیرخ ردحلا همه هک درک هاگن غولش نابایخ وهب دیچرب بل انآ

. دندوب ولگ هنییآ

: تفگ یدهم هک درک توکس و دیشک یهآ

شید؟ تحاران -

. شتسه مر یم اج ره هک متسرف یم تنعل مدوخ سناش هب طقف اباب! -هن

: تفگ و دیدنخ یدهم

زیچ و راک مرگرس و تاه هغدغد زا یریگب هلصاف اه زور نیا هرتهب -

ریگب لش و هدن شزر ا نوشهب ندرک رکف اهاب یریگ رد نیا ،هب یشب یدیدج

ور... یگد نز

: تفگ لد ورد درک رکف هراونشج وهب تفگ یموهوا آان

... هیبوخ رکف -

ینیه هدیسرت ناش نیشام رانک زا یراوس ومترو وزیت دنت نتشذگ امابا

... دیشک

تعرس هک درک گنها راوس روتوم ابعتجبهب انآ ندیشک یه اب مه یده م

... تشاد ار نج
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یاب نیدرو رف مود زا هک دوب دشه راد ربخ تفرهو هدکشزومآ هب زور بعدازود

یگدنز هب یکرس نیب نیا ورد دنکب سرای هراونشج ی هدام ارآ دوخ د

هطبار و دندوب مه اب تییانشآ ی هل حرم رد نارماک و یلگ ؛ دیشک شنات سود

،شرک دندوب هدرک شا هتخیر مهب و نوگرگد یهکانمهاه بارهس و شون هب

بآ...

نیمرآ زا ندش یراگتساوخ رارق یدوز هب هک ییایحم اب راتیگ سیردت زا دعب

ناخه هب تشگرب وردحلا دوب دشه دیع دیرخ یارب رازاب یهار تشاد ار

. دروخ گنز شا یشوگ هک دوب شنیشام اب ناش

ششوگ کیدزن ار یشوگ شرگید تسد واب تفرگ ار نا مرف شتسد کی اب

: تفگ نابایخ هب هریخ رکدو

هلب! -

. منوترظتنم نوت هچوک یولج ... مناهام -

دش. هکقعط یشوگ وقت

و دیسیل یم کشاول علو هکاب ییایحم یاه یو اکجنک وهب دروخ ص رح

داد... باوج دیسرپ یم لا وس

دش ناهام کیدزن و داتسرف هایس دوخن یپ دیرخ یاه هسیک هارمه حمایار

داد. وا سالمیهب رس واب

: تفگ و تشادرب شنیشام اشارزا هیکت ناهام

-سالم...

؟ نوترما -
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سیخ یاه شوپوت رف اهراوید زاباالی هک تخادنا هچوک هب یهاگن ناهام

: تفگ و دوب نازیوآ

! تیراگتساوخ مایب ماوخ یم هم -زاب

: تفگ و درک شهاگن یکاش انآ

شهاوخ ور، نم هن دینک تیذا ور نوتدوخ ،هن شتسه هن مباوج -منکه

منک. یم

: تفگ سخت ناهام

! یایب نوریب اوه و حلا نیا زا یاوخ یمن تدوخ وت ینعی -

-هن!

و تشاد نت هب سیلپ سابل هک خرهاش وهب دیخرچ شرس تش هبپ انآ

درک. هاگن هتشگرب زاسرراک هک دوب مولعم

: تفگ خرهاش هب ور تی دج اب ناهام

! هرادن یطبر بهوت ارجام نیا خرهاش -

ادد: هما ودا هدز یدنخزوپ

ذگر یم ادخ یتح همه آانزا رطاخ هب نم دنچره ، شابن نومیتسود نارگن -

... شابن منم یگدن ز نارگن م

: تفگ دزو رانک ار وانآ دیشک یا هدبرع خرهاش

تماو؟ نارگن ؟ ماوت رکف هب هتفگ یک -

غیج هک شدنزب تساو وخ دروآ ارباال شتشم و دنابسچ نیشام ارهب ووا

دش. شثکم ثعاب انآ آدول سرت
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: تفگ نیشتآ ینحل وااب رد هریخ و تشاد هگن طرو نامه ار ناهام

یتح هنوت یم هشاب رای ارگ قیفر ! هشاب قیفر هگا هتبلا ، هرادن دزن قیفر -

وت هک یرام هشک یمن ور تقافر نیا ندز ، هنوخ ورب زیچ همه تاه مشچ زا

هنک! یم هل ور مداد شرورپ نیتسآ

و دیسرن یدنب عمج هب وا رسوهت یب شرظن هب یاه فرح زا بجعتم آان

: تفگ نارگن

لوشنک. ادخ ور -وت

. مراد فرح شاها !ب هنوخ ورب -

وفگت: تشاذگ خرهاش تسد وری تسد ناهام

! یرارکت یاه فرح مزاب -

هتشذگ ، تسین مهم نم یارب نوتتش وذگ یتفر شیپ اهاجک ات هکابانآ نیا

ههام کی یاه یدزمان اهو یزاب رتخد هب ورب ،وت تسین دیفس نانچ آن منم

... ییات ود یتساوخ یم هک وت دش شزرا اب تارب انآ یک ،زا سرب ات

هدشن هیناث وسه دیشک یغیج ،انآ دروخ ناهام تروص هب هک خرهاش تشم

خرهاش هب یتشم تساوخ دشو دنلب ناهام ، دندش عمج اج نآ رد لحم لک

واب داد شچیپ و تفرگ اوه اررد وا تسد و داد اجخیلا خرهاش هک دنزب

ندز و شرس هراب کی ندرک دنلب اب ناهام . داتفا وا مکش ناج هب تشم

یرگید ت کرح تساوخ و درک ادج دوخ ارزا وا خرهاش رس هب رس رضهب

شمکش هب وناز واب شتمس تشادرب زیخ هدناوخ ار شرکف خرهاش هک دنزب

یم ار ناهام اب یدبا یاوعد و گنج شلد و تفوک شفتک رسو هب جنرآ واب

... دزیرب درمان وای رس ار شیاه یتحاران اهو یلد قد ات تساوخ

دراو اهار ونآ دروآ دوخ ارهب هدش تسام اهی درم هرخ دادآانبال جغیو
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اهکدر... نآ یاوعد

هب سیلپ ندیشک یمنا هب زا ود ره اه درمریپ تطاسو اب عبر کی زا دعب

نداتفا نادنز وهب تشادن ییابا خرهاش دنچ ...ره دندرک یراد دوخ نادیم

دوب. ش عفن هب رت شیب ناهام

لغب کهرد تفر انآ تمس هب خرهاش هچوک یبسن یتولخ و ناهام نت ابفر

. دیزرل یم دیب لثم و دوب شردام

لباقم خرهاش هک دنزب ششین تساوخ خرهاش تسد زا راکش موناخ میرم

: تفگ و تسشن انآ

شزا یا هگید سک چیه وتوهن هن شهک تسه لئاسم قاهو افتا زا یلیخ -

دش... مومت هرخ بال یلو دوبن ادر ربخ

: تفگ ضغب اب تشاد یناوا رف یاه یگدرم نوخ هک وا تشم هب هاگن اب انآ

... تسین مهم مارب -

و دنلب دو یشک شا هتف شآ یاهوم هب یتسد خرهاش هک تسیرگ یاه یاه و

. شردام لا حشوخ و راد روظنم یاه هاگن ریز دش اخهن دراو

... دیدج سلا نیدرورف دمو

. تخود مشچ شیور هب ور یلقن و کچوک یاه نو هب

یرگ وید دوب بارهس یارب یکی هک یصخش نیشام راهچ و نو نیشام هس

یتینما ات هتفرگ یگنهرف تارادا عاونا زا هک دن دوب ینا یماح و نارظ ان یارب

اه نآ اهاب یگنهامه یضعب تیلوئسم و دنشاب ها نآ اب دوب رارق یتیامح و

هافر تهج و دوخ تساوخ هب دوخ شنا. دوب هدیدن حلا اتهب کهانآ دوب
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هب یهاگن دوب. داده دمحم ارهب نیشام شدوبن یاه زور رد شا هداوناخ

شردام هب شمود یکناب تراک نداد و یسوبور زا دعب و تخادنا شردام

هک تفر نو تمس دمحم و ایحم ندرک لغب و شدوخ لد ندش صرق تهج

: تفگ نانک هدنخ شونهب

! یتخیرن -

! کشا -

رام! رهز -

نتسشن فید ر نیرخآ شونهب و یلگ دشواب نو راوس شونهب ره ره نایم و

رغقود انآ هک دندوب تفره هار یتعاس مین ... دندش وگتف پگ لو غشم دو

کیربت ارزا وا شدرگاش نیرت یمیدق سلا لیوحت عقوم هک دش شیپ زور

ارچ... خرهاش ماا دوب هتخادنین اج ون دیع

یگدنز اهبر اما آدم نیمز راهب دش، هریخ زبسرس اتبسن هداج وهب دیشک یهآ

هن... وا

: تفگ دمو آرد دوخ توک درکآانزاالکس رتزم هک نیشام

دش! یچ -

: تفگ دیشک یم شمکش یور هب یتسد هک ردحیلا شونهب

. میتسه یناروتسر یولج سپ میر وخب هناحبص دیاب االن همانرب قبط -

دشواب هدیشک هرجنپ تمس هب وا فرح ندش مامت اب نامزمه هس ره رس

زیم رود ، دندش جراخ نیشام زا اهر تخد هیقب هارمه شفرح ندمآرد تسرد

د. یسر ششوگ هب رگید های رتخد چپ چپ دندش عمج هک

مه ور یماح کناب سیئر نوا ، هپیتش وخ یدایز ور! هسیلپ اقآ نوا یدید -



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

474

ورب؟ لد ووت باذج ردق نوا مه سیئر هخآ وگن

ی هیقب و نارماک و بارهس رودو هکاب دیدنخ یم اه نآ هنارت خد یخاالت هب

تهب ییانشآ صخ ش دورو اما دز یدنخبل ناش، یور دش موز شهاگن اهدرم

. دیسام شتروص یور هدنخ لکش هدش هدز

وردح تسا خرهاش صخش نآ دشنزاآنهک نئمطم دزواب کلپ راب دنچ

ریز وزا دمآ خدو هب نارماک و بارهس اب ندرک شب و شوخ و نتسشن لا

راولش و دوبن یراولش نماد ای نماد زا یربخ راب نیا هک یلگ یاپ هب زیم

دز. دوب هدیشوپ

: تفگ و درک یمخ ا یلگ

ها... هتچ -

! خره -اش

یچ؟ خرهاش -

. تساج انی منوا -

دنتشگ خرهاش دشهیپ نیب وزیت دندیخرچ تمس نآ هب شونهب رمهاه یلگ

دش. اهبدنل رتخد نامه قوش رپ یادص نیب نیا رد هک

! دموا دموا -

... هراد هبذج یلیخ -

دش. هناحبص ل وغشم و درک هاگن ود نآ هب یشدنچ اب انآ

ییاچ دشات دنلب و دروخ وبدار ودرگ و رینپ هکت دنچ لماش هک شا هناحبص

یدنخبل اب دوب یدهم ، دروخ گنز شا یشوگ ، دروخب دازآ یاوه اررد شا

. لصو ار سامت و درک رت شی ارب شیاه ماگ تعرس
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-ولا!

؟ یبوخ هنووید -ولا

مشا! یبوخ هب -هن

؟ هراونشج نوا یدرک تکرش ؟ ییاجک -

هرآ! -

منم دش زاب تتخب دیاش یدید هچ ور ادخ مد یاش ، هتصرف نیرتهب نیرفآ -

! یدرو ردآ ینارگن زا

ردح هک تفر بیس تخرد کیدزن دزو یبآ کچوک هچضوح رود یرود انآ

دوب. ندش هدنز لا

ثمال؟ یرتکد ما -آخهوت

. تخود مشچ شلباقم تشد وهب دیدنخ شغ شغ و

بزلاه لطس هب هک یفرصم راب کی ناویل و درک یدهم هکاب یظفاحادخ اب

،ود دیشک ینیه دوخ هب کیدزن رایسب یمسج ندید واب تشگرب تخادنا

: دیپوت سوب وع تفر بقع مدق

! هدات سیا اج نیا مدآ ینیب یمن ؟ یروک هگم یه -

اه... هدنخ نیا دوبن نم یارب تقو چیه ،اما یدنخ یم ابیز -

: دیرغ و درک خرهاش خیم ار شهاگن انآ

! امتح و انایحا هک یتسین نم یوربا و مشچ قشاع ؟ یدم وا یچ یارب -

! مراک یاضتق وا مدوب روبجم -

؟ نفلت تشپ دوب یک نوا
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هچ؟ وت -هب

! نونمم . شابن نم دید وت دایز افطل

دوخ زانک واو یوزاب رود تخادنا تسد خرها ش هک دورب شرانک زا تساوخ

: تفگ ششوگ ریز و تشاد شهگن

هدش. هک یتمیق ره !هب مرایب تتسد به مدموا -

: تفگ تینابصع اب خرهاش هک درک شهاگن هدز ناجیه انآ

! متاه مشچ شیارآ نک، گنر مک -رژتور

خهلا! رسپ ، هرادن یطبر وت -هب

دش. نو دراو و دیناهر شتسد ارزا شیوز واب

گیدررثا هک دوب هدمآ ییاهزور رد اعقاو خرهاش اما دز یم دنت دنت سبلق

... شند وب دوبن راذگ

یمک زا دعب ات دندش هناخرفاسم یهار رهش نیلوا هب ندیسر و نو تک رح اب

دوب هدش هدامآ هراو نشج یارب ناش دروو زا لبق هک یلحم هب تحارتسا

. دنورب

: تفگ ودنت دوز یلیخ ،انآ قاتا هب دورو اب

رما وت مهک فساتم منک، تحارتسا دیاب بش ات منز یم راتیگ نوچ نم -

منک! یمن نوتکمک قاتا هب یشک تسد

... دیباوخ و تخادنا قاتا هشوگ هرفن کی تخت یور ار یدیفس ومالهف

هاگشیامن دراو شیاه سابل ضیوعت و شیارآ دیدج وت هاتوک ترچ زا دعب

. تفر درک یم راک اج نآ رد دیاب هک یا هفوب تمس دشو
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. دندمآ یم یرت شیب یاه مدآ هظ حل وره دوب غولش اتبسن هاگشیامن

اب دندوب اج نآ هک یرفن دنچ دشو نتخاون لوغشم و درک کوک ار شراتیگ

... دنتشاذگ یم فرظ لخاد ار یلوپ یناطرس یاه هچب هب کمک تین

انآ ستم هب خرهاش هک ناگدننک هع جارم مرگرس و دوب یراک لوغشم سک هر

و داد مل هفوب ییوچاک راوید دوب،هب یراتیگ نتخورف ردحلا هک تفر

: تفگ بل ریز ترسح درک،اب شهاگن

دوب. رت دنلب یمک لکش کی یاه سابل نیا دق یمک شاک -یا

سخت یهاگن و هدیچرب یاه بل اب دشورفب ار راتیگ دوب هتسناوتن هک انآ

دش. خرهاش هجوتم که دنکب یتشپ راوید اهی زیوآ دنب ار راتیگ ات دیخرچ

؟ شیام -رف

: تفگ لد رد یف رح نتفگ نودب دزو یدنخبل خرهاش

مهب! یدرگرب اهزیچ یرس کی ووتضحی ربق شبن نودب هک هشب -اکش

اب خرهاش انآو زور ود نیا ورد دیشک لوط زور ود لوا رهش رد هاگشیامن

رهش د،هب نتشادن یندز فرح راو دید رود و یا هظحل یاه یدادر زج مه

و فورعم یاهاج رد هتعاس کی یراذگ و تشگ زا دعب دندی سر هک مود

نآ زا لبق یهورگ لومعم قبط هک دنتفر ی هاگشیامن تمس هب رهش ینتشگ

... دندوب هدرک شا هدام اهآ

ین ارماک اب اما دوب هدرک ربرقرا یبوخ ی هطبار بارهس اب خرهاش یبن نیا رد

هن... تشاذگ یم انآ رس هب رس یباسح هک

کراپ رد هک دنتفرگ میمصت ناناوج نیلوئسم یاسر و اقآ جاح نتشاذگ زا دعب
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. دننک حبص ار بش رداچ لخاد رد رهش یابیز و زبسرس یلگنج

و خرهاش و بارهس و یلع و روب رتخد نامه ،یزاب نیرسن ،انآ، شونهب یلگ،

. دندوب عمج ی هدنهد لیکشت یم اح کناب ناوج سیئر رایزام و نارماک

. دنتسشن مه رانک همه و درک تسرد ار یگرزب شتآ نارماک کمک هب بارهس

رتخ آند ندروآ ها رمه وهب دوخ تهب بسن بارهس یدرس زا مومغم ش ونهب

دوب ندز فرح مرگ ابیز هکاب درک یم هاگن ی خرهاش هب زیت هک انآ هب ور روب

: تفگ

یکلا یاه ه نوهب واب روز هب اما مرادن یراک اج نیا عمال نم ؟ شی نیب یم -

ات رایس هراونشج نیا وت هدرو ونمآ هنم، تس د اهزیچ یرس کی میظنت هک

لا... هسا شمد لیدبت هیچ! ندنوزچ ! هنوزچب رتخد نوا وراب نم

هدن! شلحم ما ،وت شدن یچ هرتخد -ها

شیور هک دش یشتآ زمرق و آیب یاه هلعش هب ویخهر دیشک یهآ شونهب

دوب. هدش هتش اذگ یگرزب یزلف یروق

: تفگ ش رانک رد نتسشن انآو لغب راتیگ نتخ ادنا اب اکرمنا

! مینک یشیتآ مکی ور تولخ و تکاس عمج -ایب

اه نآ بلج همه هجوت تشاد رس هب یا هناگ چب رس لگ هک یلگ ندز ابکف

دش.

: تفگ هدز تلا جخ انآ

! منوخب مشک یم تلا جخ امنز یم راتیگ طقف نم -

: تفگ شکزان یادص ازآنرواب نیرسن
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. دینوخب منک یم شهاوخ هک هرادن تلا جخ -

: تفگ نارما هکک تفرگ تسد اررد راتیگ نارماک هب یا هرغ مشچ و هارکا اب

! یگشیمه نومه -

شونهب درک، یکرت گنهآ ندناوخ هب عورش ینز تیگار هقیقد دنچ زا دعب و

مشچ رپو یلد اب دوب رت خد ونآ بارهس یاه تسد لفق لفق شهاگن هک

نارگن دیسر انآ هب هک تبون . تفر لگنج لخاد تمس دشوهب دنلب رپ ییاه

فاص ار شیول وبدگ هتفر شلا بند هب عیرس باره س هک یش ونهب تیعضو زا

کدر... ندناوخ هب عورش یسفن ندی شک واب

مخا و تشاد یمن رب وا زا مشچ هک دوب ی خرهاش ی هریخ ندناوخ ردحلا

هب عورش و تخادنا وا هب یتبحم رپزا هاگن نارماک یناوخ مه اب دوب کهدر

دشووا هدیشک شیوزاب فدهع کی هب هک دندرک گ نهآ رد یناوخ جوا

د. تفین شتآ یور ات دیبسچ ار راتیگ ناساره

دوب. خرهاش درک، هاگن دوب هدرک دنلب روط نآ ار وا هک یسک هب یجیگ اب

هیقب چپ وچپ همهمه هب هجوت یب خرهاش هک تفرگ ور وا زا هرغ مشچ اب

خرهاش تع رس رطاخ هب هک انآ یاه مدق درب. ی تمس وهب دیشک ار وا تسد

بجوم هرخ ،بال شتیذا ثعاب دشو یم وودمدننا دنلب نایم رد یکی

دش. شض ارتعا

وت؟ ...چهت ماهاپ مه تفرگ درد موزاب مه نک ملو -

. تشاد هارمه مه ار راتیگ هک تخادنا وا هب یهاگن مین خرها ش

و شتسد زا مه ار راتیگ تو فرگ شا چم زا هعفد نیا و درک لو ار شیوزاب

دات. فا هار هب

: تفگ و درک شهاگن سخت انآ
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نک... ملو یلگنج لوغ ین، وبایب لوغ ها نک ملو -

و دنابسچ یتخرد ارهب وا انآ زیر کی یاه رغ رغ زا هدش درد رس خرهاش

: تفگ و داتسی ا شلباقم

؟ یلگنج ای ما ینوبایب بخ!بالخهر -

و کج و رام و سرخ هب رکف ت،اب خادنا یکیرات و تخرد و راد یهب هاگن آان

: تفگ سوبع خرهاش هک درک یزرل اهروناج

؟ هدش یچ !االن یدرک یم هچ هچ یتشاد هک لبق هقیقد دنچ -ات

: تفگ ینازرل یادص اب انآ

! میدرگرب -

انآ فرط ود ارزا شیاه تسد دعب و داد مل تخرد هشوگ ار راتیگ خرهاش

: تفگ دشو مخ شیور وهب درک نوتس

یش! یم رت ابیز یندیسرت -

: تفگ نم نم اب انآ

زا تسین لگنج از ممشاب هتشاد سرت نم مشزات ؟ مسرت یم نم هتفگ یک -

! هئوت

ارچ؟ -

: تفگ جیگ انآ

یچ؟ -

: تفگ و دنابسچ وا نت ارهب شنت خرهاش

؟ یسرت یم نم زا ارچ -
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بخ...یآ -خ...

! یتفا یم سپ سرت زا یراد -

! میدرگرب -

: تفگ و تخادنا وا هب یهاگن یرامخ اب خرهاش

ور نم یاه فرح یاوخ یمن ارچ ؟ ینزب فرح نم اب یاوخ منی ارچ -

؟ یونشب

رکف .اب تخود مشچ شیاپ ریز یاه نمچ وهب تخادنا نییاپ ار شرس انآ

: تفگ دورب ششفک لخاد هب یا هرشح تسا نکمم هک نیا هب

! میدرگرب منک یم شهاوخ -

دبه... ور نم باوج هر! ادن سرت یاج سپ م تسه نم -

: تفگ و درک شهاگن یصرح انآ

نمم بخ مش؟ روگ گمو یتساوخ یم هک یدوبن تدوخ هگم ارچ؟ یچ -

؟ یراد یلکش درکم!م تشومارف

... ینعی ، یدرگرب ماوخ یم هرآ...االنمه -

دش. وا یاه فرح هیقب رظتنم مخا اب انآ

! مینک جاودزا مه اب دیاب ینعی -

لش هک خرهاش و دنار بقع ارهب وا شتسد ود وااب زاحفر هکش انآ

شار راتیگ دشو مخ زین دوخ . تفر رت بقع یمدق دنچ دوب هداتسیا

: تفگ و تشادرب

؟ هتدیدج یزاب ... متسین وت یزاب بش همیخ کسورع نم ! تقو کی ییا -چن
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! یتفرگن لماک زونه ور تماقتنا ای

: تفگ هنازومرم خرهاش

! ماقتنا دروم در !اما یتسه هک مه کسورع ، شابن نم ندییاچ نارگن -وت

راک... رد یماقتنا

یه... -

غبلردحلا هب شونهب هک یبارهس هب ندیسر انآو هاگن در ندرک لا بند اب

و دیشک دوخ قارب و هایس یاهوم لخاد یتسد وبد ناش تمس هب ندمآ

ود زا هک یدنلب یو تنام و دنلب هنشاپ شفک اب یتخس هب هک دش ییان آ هارمه

درک. یم زاورپ ود مستنآ هب شتدوب هدیشک باال شیاه هجنپ اب فرط

: تفگ دیواک یم ار هدش زمخی شوهیب شونهب هک ردحیلا نارگن انآ

دشه؟ شچ -

: تفگ کالهف بارهس

! گنس هب دروخ شرس نیمز داتفا درک ریگ شاپ -

دش. هناور وا رس تشپ و دیشک یه انآ

یمن تحار و هدیشوپ بس انمان شفک و وتنام ارچ هک داتسرف دوخ هب یتنعل

شیوزاب لفق یتسد ، شندش مخ و شیاپ شچیپ هکاب دنک تکرح دناوت

و یمدق تشادرب اب اما درک یر کشت و تخادنا خرهاش هب یهاگن دش.انآ

دنام روط نامه یبصع هدیبسج ششفک هنشاپ هب وتنام هبل هک نیا ندیمهف

: تفگ خرهاش هک

یدهگ! تفیب هار -

! منوت یمن -
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-چار؟

: تفگ و درک شیاپ هب یزیر هراشا انآ

. مایم منم دیرب امش ، مراد لکشم -

نداتفا قافتا و یزابرس زا ناهام تشگرب نشح مسارم یر وآ دای اب خرهاش

وتنام هچراپ هب هک یروط تقد واب تسشن ارچ و نوچ امرجایب نیمه

دنب شف ردک انآ یاپ هب یهاگن واب ردآدرو هن شاپ آنارزازری دسرن یبیسآ

: تفگ یدنب

! افطل شوپب باروج -

دش. دنلب و تشاذگ نیمز ار وا یاپ و

و داد یمن ار شباوج زورید هکات یخر هاش راتفر رییغت زا جاو و جاه انآ

فلا خم بطق هک دنک یم ییاهراک و هتسشن وناز یور شلباقم زورما

لباقم ینکشب خرهاش هک درک یم هاگن وا هب هدش ،الل تسه شتیصخش

: تفگ دزو وا یاه مشچ

؟ ییاجک -

نمچ یور و دیشک آیه هراتس رپ نامس هبآ هاگن واب داد ناکت ار شرس انآ

: تفگ و تسشن اه

،هب منتشادن تسود ، تندوب ،دب تندوبن هب ور نم ؟ خرهاش هیچ تفده -

ک روبجم و موکحم یشومارف و یدرس دعب و هفرط کی قشع و ماه ییاهنت

هگید میگدنز و نم زا ادخ ورب،به هیچ؟ اه راتفر نیا ،حاال یداد م تداع یدر،

! ینک مور لدتورآ شاهاب یاوخب هک تسین یزیچ ! هدنومن یزیچ

نآ رتم وود تشادرب یزیخ هک دز شیاپ یولج گنس هب یا هبرض خرهاش

. داتفا نیمز هب زاب رورت
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تصرف سو ناش تزا . مدب حیضوت منوت یمن موعفال دوب روبجم نم -

. یمدوخ ملا شرخآ و لوا ! تسین مهم مه هکنید ماوخ یم هرابود

: وندیلا درک لغب ار شراتیگ انآ

نم... نم... متسین سهلا هدزون یانآ نومه نم . مرادن ترواب خرهاش -

هکمی یراوشد و تیعضو نیا زا تحاران خرهاش و درک شا هفخ ضغب

. دیشک ش ندرگ تشپ هب یتسد گدری، یم ار شنابیر گ یزور هرخ بال تسناد

-انآ؟

انآ نتفر هب جاک تخرد هب هداد هیکت دشو رود انآ زا خرهاش یلگ، یادص اب

: تفگ بل ریز تخود مشچ یلگ و

اه! یراک یفخم و اهرا بجا نیا !زا متسخ مه نم ، متسخ -انآمنمه

: تفگ یلگ هب ور باوخ رد قرغ ش بونه ندید شدواب رداچ دراو انآ

؟ رتکد شمیربن -

بارهس هفایق هک ینود یمن ده نورذگ ور هیلوا یاه کمک هرود یلع -هن

اب شدوخ ، تفرگ ورمی شونهب ضبن تشاد یلع یتقو تشاد ندید

درک. نوش ریمخ خدرو مهب اهش نودند ندرشف

انآگتف: هک دی دنخ زیر زیر سپس و

؟ هکلپ یم هرتخد نوا اب ارچ سپ -

! منود یمن -

نارم واک بارهس ناج هب یلگ یاه ندز رغ دناب دیسر هک رهش نیمو س هب
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سواغیت ندیرخ تهج ووال لوه اب اهرتخد هرخ بال رازاب به نتفر تهج

ریز زیر فرتو انآ تمس هب خرهاش . دندش یرازاب عمتجم نیرت گرزب دراو

: تفگ شش وگ

! یروخ یمن مج مرانک -زا

ار شرس دوخ پچ تمس رد یشو رف لیتساپ ندید وااب هب هجوت نودب انآ

: تفگ خرهاش هک تخادنا نییاپ

نک! ربص -

تشگ رب لیتساپ ییولیک کی تکاپ کی واب تفر شورف لیتساپ تمس وبه

دش. شا هریخ یبصع انآ هک تفرگ انآ تمس وهب

: تفگ و داد تکاپ هب یناکت خرهاش

! متفرگ وت یارب شریگب -

: تفگ و داد راشف مهب ار شیاه بل انآ

رفس کی وت متسه یک اب نم دنیبب هک اعقاو خاهیل نامام و دمحم یاج -

ی! حیرفت ، یراک

: تفگ نانز هنعط و

نم هکاب ییاهرتخد نوا و هفو کش و نوسفا یارب اه لیتساپ نیا زا منیبب -

! یدیرخ ل یتساپ مه یدوب نوشاهاب نم دعب و لبق و

: تفگ هنادرسنوخ دزو کالموا تداسح هب یدنخشیر خرهاش

! دنتشاد تسود نوی ،لق دنتشادن تسود لیتساپ اه نوا -

: دیپوت خرهاش یاه وریبل هدنخ زا یصرح انآ
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! بجع -

خرهاش هک دش درگ شیاه مشچ خرهاش فرح یفخم هطقن ندیمهف اب ویل

: تفگ یا هدنخ کیل وعبدزاش دیسر شا هدنخ جوا هب

! یایم یزاب هب دوز ، یشوج دوز ، یرواب دوز مزونه -

: تفگ ،انآ ناشرانک زا شوپ رداچ نز ود ندش ابدر

هنک! یمن قدص وت دروم رد دراوم نیا -

وهب تشاذگ نتاه یشورف باروج هزا غم یولج لیتساپ تکاپ اراب خرهاش و

کلوپ و کو رچ یاه شلا نهب درک هاگن ارردحلا یلگ ، تفر اهرتخد تمس

. دندوب هدرب ار وا نام وا لد ناش یاه یتشز هکاب یددی تشز راد

یکسورع ایحم یارب ات یشورف کسورع تمس هب دیخرچ دزو یدنخبل

: تفگ و تفر شتمس هب دوب کناب سیئ هکر ناوج درم نامه هک درخب

! ییافص موناخ -

وا. تمس داد قوس تو فرگ گنراگ نر یاه کسورع ارزا شهاگن انآ

هلب! -

نم ! دینک باختنا ک سورع کی ما سهلا هدزای رتخد کی یارب هش یم رگا -

! تسین بوخ ال صا مباختنا

دش: دنلب ناشرس تشپ زا ییادص هک داد ناکت یرس زیر انآ

. تسی ن الخبو صا ییافص موناخ باختنا -

تسرد هک دنامهف وا هب شهاگن واب دیخرچ خرهاش تمس هب شه اگن دنت انآ

دنت وا دهنا ندش زاب زا لبق خرهاش وتو دروم رد اصوصخم ییوگ یم
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: تفگ

! دروم نیا رد طقف هتبلا -

دناسر گیدر هفوب ارهب دوخ و تفگ یا هشاب یعنصت یدنخبل اب ناوج درم

: تفگ آانفرتو ستم هب خرهاش هک

شسپ ووت مدوب هدیرخ تارب هک هینومه هیبش هشیش تشپ هسرخ نوا -

. مرخب تارب مزاب اوخم یم ! یدوب هداتسرف

شد، در وا رانک وزا دیباس مهب ار شیاه نا واددن تسد زا هدش یرفک انآ

هراچ وا زا هک یدهم زا رتهب یسک هچ و خرها ش تسد زا دوب هدش هناو ید

! دیوجب

: تفگ یلا حشوخ اب سامت یارقرب انکردزواب ار رازاب لخاد تیعمج

-سالم!

؟ هنووید یبوخ -سالم

! هدموا شیپ یا هلئسم یدهم -

! هشاب ریخ -

: تفگ دیو ژسر اساپ نوریب هب انآ

نیا مخرهاش یلو هش ضوع ماوه و ثمالحلا مدوب هدموا یدهم -ها

! تساج

-هن!

هن؟ هگم هرواب لباق ریغ -

-هن!
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؟ یدهم -

؟ هتورن ور ارچ انآ بخ -

هنک! یم عالهق زاربا یک زیر زیر ، یکریز ریز نوچ -

ه! یکرور ور ما یلیخ تسین یک زیر زیر و یکریز -یزر

: تفگ دیدن خ یم طخ تشپ زا هک یدهم هب خرهاش یادص ندینش اب انآ

گمری! یم سامت تاهاب ادعب -عفال

تصرف هنز یمن تهب یا همدص هک ینود یم و شیهاوخ یم رگا هشاب -

. شهب هدب

دش. خرهاش هریخ و درک ارقطع سامت انآ

!وت... یرفک -وتبالد

و تفر شتمس هب مه خرهاش دش، ژ اساپ دراو هرابود یبصع و تفرگ شروز

: تفگ

! تهب مدب ور یتناما مدموا -

وا هب قشع ورپزا یراو شهاوخ وابنگها تشا ذگ وا لغب لخاد ار تکاپ و

ار. یرود و رهق نیا دنک سب هک تفگ

. تفر هیقب تمس وهب تفرگ ار تکاپ وا یاه هجوت زا هدیزرل لد انآ

هک لوا هعفد نامه تساوخ یمن ار وا اعقاو رگا نوچ دوخ زا دوب یکاش

ثحب رجو دراو مجعوابوا نیا زا تخی رگ یم دوب هدش روا وضح هجوتم

هنیک مه یفرط زا رکد،اما یمن شا هتشذگ رد شاکنک در یعس دشو یمن

وا هب خرهاش هک ییاه یدب مامت وبا دوب هتسکش مه شلد و تشاد لد هب

یم شدوخ رس رب کاخ راب نارازه لد ورد تساوخ یم ار وا زاب دوب هدرک
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ار... دوخ درک یم نیرفن و نعل و تخیر

هب ینفلت سامت اب ایحم زور دنچ نیا ورد ناشن تشگرب ات دوب هدن ام زور دنچ

اربی هزاجا و ینامز و هدز فرح زیبماک اب نیمرآ هک هدوب هتفگ آان

زا حلا شوخ وشدوآان یمن انآ نو دب فگهت زیبماک هک هتساوخ یراگتساوخ

دوب... تشگرب رظتن م هناربص یب دوخ هب زیبماک تبحم رپ هاگن

دوخ رانک ار نارماک وخد دعب و راگیس دود لوا هک دوب ویخلا رکف رغق

درک. سح

: تفگ نارماک هک تفرگن هرجنپ ارزا شهاگن

! یرکف وت هتچ -

ن رواب ور شاه تنایخ ور، شاه یزاب رتخد ور، شاه ندز سپ تقو چیه -

دوج وم کی نم ارچ! ور شاه تبحم !اما هعفد هس ود زج هتبلا مدرک

وگن... هک ما یسحن

و دوب هتشا ذگ هرجنپ ی هبل ار شا یراگیس هت هک نارماک ارهب شهاگن

: تفگ درک یم قاشنتسا ار شدود

هن؟ هگم منز مهب حلا یلیخ -

! نکب ور تا رکف بوخ یلو -هن...

: تفگ و تخادنا راگیس هب یها گن انآ

اههن! یض عب دننک یم هل ور راگیس ایهت ضعب ارچ -

: تفگ دزو یدنخزوپ ن ارماک
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! یدب یفسلف ینعم و هاگن زیچ همه هب تسین زاین -

: تفگ انکردزو شا ینا شیپ ارزا شیاه وچتیر درک یفوپ انآ

! هروطچ یلگ اب تا هطب !ار نارم اک بانج هشاب -

! تسین ینزا مه اه یشک کرس نیا -هب

! میتش اد نارماک -ا

هک هناخرفاسم ی هطوحم لخاد روگنا تخرد هب هریخ دزو یدنخبل نارماک

رد هک یرفن دنچ یارب دوب هتشاد ینازرا ار یکنخ و ابیز و زبس و نهپ فقس

: تفگ دندوب دمآ و تفر حلا

! مشابن ترب و رود دایز هتفگ مهب خرهاش -

داد: همادا نارماک هک درک توکس دشو هدیشک مه رد شیاهوربا انآ

! تداوخ یم هک منود یم ، مدرم کی نم -

؟ هشاب . نزن بآ هب رادگ یب اما

درک. شهاگن تلا جخ اب انآ

... یراد شسود همولعم و یشریگرد یلیخ -

درک... رایتخا توکس و یاگتف هشاب انآ

دوب هتفر و هدش ادج عمج زا هراونشج مامتا زا هدنام زور هس ود خرهاش

دوب. هدرک شدوخ ریگرد هرابود و هرابود ار وا هک ییانآ اب یظفاحادخ نودب
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قاتا نوریب زا دادیب و داد یادص هکاب دوب شراتیگ ندرک زیمت ردحلا انآ

هدرک ربتس هنیس و خرس یتروص اراب شونهب و تفر ورهار تمس هب دوز

هب تهب هکاب یلع و ابیز و تشادن وا زا یمک تسد هک دید یبارهس لباقم

. دندرک یم هاگن اه نآ یود ره

: تفگ و تفر شونهب تمس بجعتم

؟ شونهب -

: تفگ بارهس زا هتفرگن مشچ شونهب

انآ! هلب -

؟ هدش یچ -

؟ یتخادنا هار وقلا لیق ارچ

زا دعب و زیر ار شیاه مشچ و درک عمج شناهد لخاد ار شیاه بل شونهب

: دیپوت بارهس هرهچ رد یگریخ هیناث دنچ

اه لکشم نیا یرگید یگدنز وت هنکن تلا خد و هرب شدوخ هار هب سک -ره

هش! یمن بلس ما هیقب شمارآ و داجیا

دز. شدوخ هنیس ارهب شا هراشا تشگنا یسک ره هب هجوت نودب بارهس

؟ ینم سک ره ؟وت مسک ره نم -

درک. کیلش ابیز هب یزیر ی هراشا شونهب

هلب! -

! ریخن -

بارهس دنزب دوخ زا یتریغ یتکرح تساوخ یم هناریگوج هک یلع
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ی نکن تلا خد وت شناهد و وربا و مشچ ندرک هلوک و جک اب هدش شهجوتم

هداتسیا یعونصم لخن گرزب نادلگ لباقم هک شونهب هب وور تفگ وا هب

: تفگ دوب

! متسه تراک هچ هک مد یم تنوشن -

و تخود دوخ یاه بل هب هسوب اراب ضارتعا هب شونهب هدش زاب یاه وبل

: تفگ یلع هک درک دودسم ار وا ضارتعا هار

! ینک یم راک هچ یه -

واب درشف رت شیب ار شونهب کیراب رمک بارهس هک تفر وا تمس وهب

داد. له بقع ارهب دزووا یلع هنیس هب شتسد

شندروآ مک ثعاب االن شفیفخ سفن یگنت دز، وا تک هب یگنچ شونهب

دوب. هدش

وهب داد دوخ هب یناکت هرخ بال درک یم هاگن ود نآ هب زاب ناهد هکاب انآ

و درک زاب ار شیاه مشچ بارهس هک دز ادص ار بارهس و تفر ناش تمس

ارهب شونهب انآ هک درک زاب شونهب رمک رود ارزا شتسد ثکم یمک زا دعب

. دنابسچ دوخ

؟ بارهس -

هک دز وا هب یلیس تساوخ ابیز هک تشگرب وا تمس هب ابیز یادص اب بارهس

: دیشک راوه و تفرگ اوه اررد وا تسد بارهس

! شاب تتاکرح بظاوم ! مدادن وت هب یلوق چیه تقو چیه نم ابیز -

: تفگ و درک اهر وا تسد ارزا شچم و درک یصرح هدنخ ابیز

هچالقی! ره -خالقی
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دش. هناور وا رس تشپ مه یلع هک داتفا هار یجورخ ریسم تمس وهب

. دیخرچ شونهب تمس هب بارهس

؟ یبوخ -

: تفگ انآ هب وا هب باوج نودب و درک یمخا شونهب

! قاتا میرب -

. هشاب -

فپ یاه بل هریخ یوحم دنخبل هکاب بارهس هب هجوت نودب ود وره

. دندش قاتا یهار دوب شونهب

. دیشک یا هفخ غیج قاتا هب ندیسر اب شونهب

. تشاذن مارب وربآ نیبب ور هنووید کدرم -

. تخادنا هنییآ یولج ار دوخ و

: دیسرپ جیو و جیگ انآ

! هگید دوب یچ نیا -

؛ ییانشآ تباب مداد تبثم باوج یلع هب داد مصرح سب اباب،زا یچیه -

... تخادنا هار ور ییوربآ یب نیا و شرس هب دز منوا

. تفر شراتیگ تمس دزوهب یدنخبل انآ

دش. تحاران یمک

: تفگ لد رد

؟ دوب یک ما هسوب نیرخآ -
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شتسد هک دیشک راتیگ دیفس رات یور مکحم ار شتسد و درواین دای هب

یهاگن شمخز شرب یکزان رد هدش عمج نوخ وهب درک یمخا دش، هدیرب

. تخادنا

زونه هک شونهب دشوهب دنلب هراونشج ندش هدیشک ازارد هب زا هلصوح یب

دز... نوریب و داد شنتفر نوریب زا یربخ دوب لبق هقیقد دنچ هسوب ریگرد

درک. رکف دزو مدق انشآ ان رهش رد تعاس یاه تعاس ، شوگ هب یرفزدنه

، تخوس یم شدوخ یارب مه ردق نامه اما تفر یم خرهاش یارب شلد

دوب... هتفر هک یدامتعا یارب ، شرمع هدش رده یاهزور یارب

نتفر دصق و دوب هدز هربنچ ریگلد و یگشیمه یبورغ شدوجو رهش هب ایوگ

. تشادن

دعب زور هس ود

مسارم اترد دوب هتفر ایحم رهش هب هتشذگن شندمآ زا یزور دنچ

. دشاب هتشاد روضح نیمرآ طسوت ایحم ندش یراگتساوخ

و دندوب شوخ ناش همه ، شیاه یرب و رود دوب، تحاران یمک مه راب نیا

هن. وا اما ناش قشع هب هدیسر و مرخ

دوب... هتخیر مهب زاب

یمایپ ندمآ ندید هکاب دوب شا یشوگ مرگرس یراگتساوخ مسارم زا دعب

دنلب مایپ هدرک مخا ناهام مسا ندید اب درک شزاب ، تفر اه مایپ تمسق هب
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: دناوخ بل ریز مارآ ار وا

انآ؟ یبوخ -سالم

هگ؟ یم یچ خرهاش نیا انآ

؟ شهب یتشگرب

... منوغاد یتنعل

... نکن شرواب یتنعل

. ینود یمن وت هک تسه ییاهزیچ ، منزب فرح تاهاب دیاب ییاجک

. ههاوخدوخ کی طقف یضوع نوا

بش. ات حبص زا منوتنوخ رد یولج

دش. یا هطقن ی هریخ و درک ترپ یرانک ارهب یشوگ هلصوح یب انآ

مامت وا رد بوخ هچ دب هچ خرهاش ار، یا عالهق زاربا چیه تشادن رواب

همه هک تسناد یم . تشادن هزات یاه فرح ندینش هب یزاین و دوب هدش

. تسین نتشاد تسود طقف زیچ

لخاد یطالی هکس هب هک دش ییایحم ی هریخ و دیشک یفوپ کالهف

یاه مسبت زا شلد نتفر جنغ و درک یم هاگن دوب، نیمرآ فرط زا هک شتسد

دزو یدنخبل دوب، مولعم شا یتروص یاه بل یور هدمآ دوز هب دوز کچوک

... تفر وا تمس ششوگ تشپ هب شیاهوم رات ندز سپ اب

ناشرهش هب دعب ی هتفه ود یارب دقع نامز نییعت و نتخادنا هقلح زا دعب

دش... عورش هرابود انآ یرارکت یگدنز و دنتشگرب
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هب تساوخ دزو یدنخبل دوب هدش ولبات شمکش یگدمآرب هک انح ندید اب

ناهام ندید واب دیخرچ درک، شفقوت رس تشپ زا ییادص هک دورب شفرط

دش. تشم شیاه تسد

هدرک شوخ اج شتروص یور یتشم درز درک،در زادنارب ار وا هرهچ تقد اب

دوب.

: تفگ دزو یخلت دنخزوپ ناهام

. مریمب مرضاح یتح ترطاخ -هب

: تفگ بل ریز و تسب ار شیاه مشچ انآ

! افطل نک سب -

دمآ و تفر اهرد مدآ و دوب هدک رنه سنلا هک شرب و رود هب هاگن اب ناهام

: تفگ رصتخم و هاتوک ، دندوب

ایب! مگ یم هک یسردآ هب افطل ، تسین شاج اج نیا -

دناخرچ ذغاک واو نیب ار شددرم هاگن .انآ تفرگ وا تمس ارهب یذغاک و

: تفگ راچان و مارآ انآ دنلب هنشاپ یاه شفک هب هریخ ریز هب رس ناهام هک

،ایب! تسه منوا -

ار ذغاک تسین وا هب ندز هبرض لها ناهام هک تسناد یم بوخ نوچ انآ

. تشذگ وا رانک وزا تشاذگ شگنر یا هوهق فیک لخاد و تفرگ

ی همین و فصن ی هناخ نامه . تخادنا سردآ هب هرابود یهاگن سرتسا اب

دوب. یلبق
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هب رکف یمک واب دییوج یمک شا ییولج یاه نادند نیبام ار شنخان

دشواب دنلب سپس و دنزب گنز وا هب دوز هب دوز هک داد مایپ شونهب

زا هایس ال ماک یاه سابل ندیشوپ و شتروص یور مالمی یشیارآ ندناشن

دش. سردآ ی هناور و جراخ هناخ

نآ تمس هب هدش هدیشک ناجیه هب تدش هب یدوجو و تسس یاه مدق اب

. داتفا هار هناخ

دوب. ناش یود ره نیشام

واب دناخرچ زاس همین هناخ لخاد ار شهاگن دشو دراو دزو رد هب یا هقت

تسب ار شیاه مشچ سرت تدش وزا دیشک یغیج شلباقم ی هنحص ندید

. داتفا هار هب شتارقف نوتس هریت زا درس قرع هدشن هیناث هس و

: تفگ بل ریز

-هن!

الهش یور یا هشوگ گرزب یلیخ یلیخ و شدنچ شرظن هب شوم ددع دنچ

دنوشب رو هلمح وا تمس هب هک تشاد ار نیا سرت ووا دندوب هدش عمج یا

. دنورب شندب لخاد وهب

: تفگ دوخ اب هدش تیذا درک، هاگن هنحص نآ هب زاب شمشچ هشوگ اب

؟ تسین نوشزا یربخ ارچ -

شنیشام دز...هب نوریب هناخ زا نیمه رطاخ هب تشادن ار اضف لمحت

. دیچیپ اضف رد ناهام یادص دشو زاب نامتخاس رد هدش کیدزن

-انآ؟

. دیشک یا هدوسآ سفن ود نآ ندید واب تخادنا شرس تشپ هب یهاگن انآ
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: تفگ ناهام هک دنتفر شتمس هب ود ره

؟ یرادن خر هب گنر ارچ هتچ؟ -

؟ یدز غیج ارچ

: تفگ ابانآ ناهام ندز فرح زا یبصع خرهاش

. هرادن یطبر امش -هب

داد: همادا بل ریز و

. هدید ور اه شوم -

: تفگ ، تفرگ یمن خرهاش زا هاگن هک ییانآ هب خرهاش هب هجوت یب ناهام

! میدوب -امباال

درک. لصو ناهام هب ریخات یمک اراب شهاگن انآ

. مدیمهف -

: تفگ دزو یدنخبل ناهام

. لخاد میرب -

: تفگ خرهاش هک درک اهر شناهد زا یا هن تدش هب انآ

! تسه تهب مساوح -

هش! یمن اج نیا

سرت یمک هارمه ، شمسج و نت یور دیشروخ یغاد زا رارف یارب و راچان هب

. تشگرب لخاد هب زاب اه نآ اب

... شرس تشپ خرهاش و درک یم تکرح شیولج ناهام
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خرهاش هک دش عمج شا هرهچ رام وراپ تل الهش ندید اهو شوم ندیدن اب

: تفگ مارآ شرس تشپ زا

! نکن هاگن شهب -

رد دوب هدرک شرت یوق ششوگ نوزلح ایوگ هک خرهاش ومب شعترم یادص

دش. زیر رس شدوجو مامت

ناهام دوجو اب اما دنک رت شیب ار شیاه مدق تعرس تساوخ هتفرگ رگ

. دیباوخ شداب

وطالین و نیگنس مدزاب مدو زا دعب خرهاش دندیسر باال هقبط هب یتقو

: تفگ

! میونش یم -

: تفگ و درک شراولش بیج رد تسد ناهام

یلو! هشاب -

داد: همادا هیناث دنچ زا دعب و درک یثکم

! ینزب فرح دیاب هک ییوت نیا نم دعب -

دش. شا هریخ مخا اب خرهاش

ندز فرح هب عورش اه نآ یود ره هب تشپ و تفر هرجنپ تمس هب ناهام

درک.

؟ هتشگرب سلا دنچ دعب خرهاش ارچ هک هدشن لا وس تارب اعقاو وت -انآ

و شدوخ لوا فرح هک یراگدای نآ یوج و تسج رد راوید هب هریخ انآ

: تفگ دوب هتشون زیر ار خرهاش
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. تسین مهم مارب یچیه هگید -

... اهامش هن منزب فرح نم هک مدموا ماج نیا

سامت در شونهب مسا ندید اب دیرب ار شفرح شتسد لخاد یشوگ یادص

داد: همادا و داد

! هدوب هتشذگ یارب هدوب یچ -ره

. نزب ور تفرح ناهام ! همهم نم یارب -

هب باطخ و دیخرچ ناش تمس هب ناهام هک درک توکس دزو یدنخزوپ انآ

هداد مل ینامیس راوید وهب هدز شرمک تشپ ار شیاه تسد هک یخرهاش

: تفگ دوب

! تهب هتفگ غورد ینیب یم هک یخرهاش نیا -

داب! هب هداد ور ترمع ور، تیگدنز

! مشن اال یتح هد یم و هداد یزاب ور ،وت شدوخ یگدنز و تیقفوم رطاخ هب

وش! هفخ -

ار شیاه تسد تشاد یا هراب جنپ کاو پژ هک خرهاش هدبرع زا هدیسرت انآ

. دناشن شیاه شوگ یور

: تفگ هنادرسنوخ ناهام

؟ مگب ای یگ یم -

دز: هدبرع و درب شروی شتمس هب خرهاش

مگ! یم متساوخ رگا مدوخ ، هرادن یطبر وت -هب
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وهب تفرگ تسد اررد یوا هقی مه ناهام هک تفرگ شتشم اررد وا هقی و

یبصع ، شنیشتآ یاه مشچ رد هریخ وا خر هب وخر دیشک شدوخ تمس

: دیرغ

هنم! یگدنز مومت رتخد نوا نوچ ! هراد طبر -

وش! هفخ -

. تفر اوه هب انآ غیج هارمه ود ره تشم

ارزا شتسد تشم و تخادنا نییاپ ارهب شتشم دوز وا رطاخ هب ناهام

زا تدش هب زین ار دوخ هقی و درک لش خرهاش هایس و بذج ترش یت هقی

. دیناهر وا تسد

وگب! شهب تدوخ سپ -

دیشک شندرگ تشپ یتسد ناهام هرظتنم ریغ تکرح زا هدش خرس خرهاش

. دیخرچ انآ تمس وهب

! تسین شتقو -االن

دز: داد و تفوک راوید هب مکحم یتشم دوب راوید رانک هک ناهام

وگب! یتنعل وگب! -

؟ یگب انآ هب تشذگ رس زا بآ هک نیا دعب یاوخ یم

! هرادن باختنا قح هگید هک یتقو نوا

! نکن یهاوخدوخ هدش هک مراب کی یارب

... هریگب میمصت شدوخ راذب

: دیرغ و درک داب خرهاش ندرگ یاه گر



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

502

نم! طقف منم، نوا باختنا قح -

! یتسین وت مشابن منم لا حم ضرف هب

: تفگ هدش جیو و جیگ انآ

؟ دینز یم فرح یچ دروم رد دیراد اهامش -

. دروخ گنز شا یشوگ هرابود و

: تفگ هیانک و شین و هنعط اب ناهام هک داد سامت در هرابود

هگ... یم غورد تهب هراد هک سهلا تفه خرهاش -

زا... منوا دش تیگدنز دراو ماقتنا رطاخ هب هک اه سلا نیلوا زا نوا

هب لیدبت شناهد هب خرهاش ووفالید مکحم تشم اب هظحل رد شفرح هیقب

داد. شندرک تشحو زا ربخ انآ غیج دشو نوخ

... تفر بقع بقع و دروخ ییولت ناهام

یولج هب تخادنا و درک فت ار شناهد رد هدش عمج نوخ دزو یدنخزوپ

: تفگ شبل یور شتسد تشپ ندیشک زا دعب و خرهاش یاپ

نک! عافد تدوخ -زا

شا ینوخ غامد و بل هب هریخ و دیود ناهام تمس هب هدش نارگن انآ

تمس وهب هدرک راتفرگ ار شتسد چم خرهاش هک دنزب یفرح تساوخ

: دیرغ و دیشک شدوخ

! وشن شکیدزن -

: ندیلا شچم هب هدش دراو دایز راشف زا یبصع انآ

نک. ملو -
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نیا زا هتسخ و تسب ار شیاه مشچ یبصع و درک لو ار وا تسد خرهاش

دز: داد تیعضو

! مدوب هدرکن تروبجم نم -

ماقتنا هک دشن ،اما تکیدزن مدموا مشاداد ماقتنا رطاخ هب لیاوا هتسرد

! نوچ ... نوچ مریگب

ِسْفن و شدوخ تسد زا دوهشم یصرح اب دیسر هک شفرح یاج نیا هب

داد: همادا انآ هاگن رد هریخ سپس و درک توکس یمک شراتخم دوخان

اتاالن! یگچب زا مراد و متشاد تِسود -

فارتعا نیا درک یم در هنوگ ضیرم هک شزغم سکع رب دیدنخ انآ بلق

ار. خرهاش یمیمص

هه! -

. دناود خرهاش یاهوربا نایم یمخا ناهام نتفگ هه

وگب! ور ارجام لصا -

نک! لو ور اه هناسفا

: تفگ نداتسیا رساپ زا قمر یب انآ هک درک یا هچورق نادند خرهاش

! دینک سب افطل -

! تسین مهم مارب ایاضق یضعب نتسنودن ای نتسنود م؛ یثنخ حتلا وت نم

اررپ اضف ناهام هدبرع هک دش هناور اه هلپ تمس اههب نآ هب هدرک تشپ و

درک.

! مشاب نم هد یم ول ور ارجام هک ینوا راذن -
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نیا! رتزا شیب ... هنکشب راذن

! متسه نم یلو یتسین تدوخ رکف هب وت

... یتنعل وگب د

دز: داد یبصع و دیخرچ ناش تمس وهب داتسیا انآ

! هشاب -

و رتسکاخ و هدش فرصم لوپمآ ریگ شهاگن هک یخرهاش هب رظتنم و

شهاگن نتشادرب نودب خرهاش دش. هریخ دوب، یا هشوگ رد هتخوس راکدوخ

درگلو یاهداتعم طسوت نامتخاس ندرک قوتاپ هدنهد ناشن هک یا هنحص زا

: تفگ دوب،

ورب! ناهام -

منک! تبحص ییاهنت شاهاب ماوخ یم

داد: همادا خرهاش هک درک شهاگن هنامصخ هلصاف بال ناهام

ورب! میتشاد هک یتقافر رطاخ -هب

. مگب ور زیچ همه مد یم لوق

! مرظتنم نییاپ -

. تخاس اه نآ یارب هرفن ود یتولخ شنتفر اب هیناث دنچ ضرع ورد

ارهب شلد شیاه فرح ندرک نییاپ وباال رکف هقیقد دنچ زا دعب خرهاش

: تفگ دزو ایرد

یراک هن اه،اما سلا نومه یتح ! مشاب تاهاب هک متشاد تسود یلیخ -

، مدوب هتفرن ما یزابرس یتح ... ینیشام و هنوخ وهن یراب هن متشادن
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دوب! ناهام اب یتکارش کچوک هزاغم نومه مدمآرد عبنم و مدوب وجشناد

. نتشاذ یمن شیپ اپ نتشاد لکشم ممداوناخ

! میدوب هچب نوم ود ره

انآ! دشن و دوبن مدرک یم رکف هک روط نوا یگدنز

! یزوسب ماپ متساوخن

مرب... هگا متفگ

: تفگ شگنر یا هوهق قارب یاهوم نتخادنا گنچ هب زا دعب و درک توکس

! تارب هش یم مومت ، هدنوم قلعم اوه ور تیروبجم نیا -

، متفرگ میمصت نومود ره یاج هک مدرک یهاوخدوخ ؛ مدرک یهاوخدوخ

! مدرک هابتشا ، متفر هک مدرک طلغ

ییادص واب تخیر یکشا هرطق شا، هتشذگ ندش هدنز زا هدرک ضغب انآ

: تفگ ضغب ِتشم نایم هدش هفخ

! مداد شک هک هدوب نم هانگ ! تسین مهم هگید -

مش! بوخ متساوخن متگرم دعب یتح هک مدوب نم

دش! ثعاب نم سرت نم، غورد -هن...

: تفگ و دیشک یسفن

غورد تهب نم هک یدرکن کش تقو چیه ارچ ارچ... وت منود یمن نم -

! مدرک یراک نوهنپ شلقادح ای متفگ

درک مخ ار شیوناز ندنام رساپ زا هتسخ و دناشن شیاهوربا نایم یمخا انآ

: تفگ سپس . دشاب هداد شیاپ یاه هچیهام هب یتکرح ات
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؟ روظنم -

! سیلپ و مدش بذج مه اج نوا ؛ تمدخ متفر تزا ییادج دعب نم یتنعل -

یمن ! متفر ندرم زرم ات شرطاخ هب هک یا هدنورپ مدش؛ یا هدنورپ ریگرد

یرس کی رطاخ هب مدید هک مدموا مدوخ هب یتقو یلو مدنورذگ ایچ مگ

! مدرم نم هک هدرک عاالم مقوفام لئاسم

هداوناخ ارب هنزب رپ رپ تلد هک نیا اب سلا دنچ یچ؟ ینعی نیا ینود یم وت

داد ینوتن ؟ یدب نوشن یدوخ و یگب یزیچ ینوتن اما تقشع یارب تا،

؟ مدنز یگب و ینزب

: دیرغ راوید هب یپ رد یپ یاه تشم ندز هارمه دشو یبصع

رطاخ هب هک یقشع نوا مدیسرت . دشن ، متسه هک مگب متساوخ راب دنچ -

نوشزا امتح هک ماه هابتشا و دوب هدنوم مزونه تدوجو وت نم گرم

متفگ مدرک یهاوخ دوخ هش، چیه ما هدنز هک نیا ندیمهف اب یدوب هتشذگ

س دنچ هدش هگا یتح مرایبرد شلد زا شتقو هب هنومب حتلا نومه وت راذب

! هزوسب ماپ شرمع زا لا

نارگن خرهاش کاخ و درگ ندش دنلب و نیمز یور هب انآ هراب کی هب طوقس اب

: تفگ یبصع و

! یتنعل یدرکن مشرکف حلا اتهب ارچ -

راتفرگ ار وا یاهوزاب و تسشن شلباقم وناز ود یور و درب شروی شتمس هب

: دیرغ و داد راشف و درک دوخ یاه تسد

تخبشوخ یتساوخن ارچ ! یدموا یزاب هب ارچ وت تسرد مداد تیزاب نم -

! یشب

یاه تسد هرگ نایم ارزا شیاهوزاب خرهاش ندوب زاظملا هدز تشحو انآ
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ینداد هیکت راوید وهب تفر بقع بقع شیاه تسد کمک واب درک زاب وا

دز: غیج

! نزن تسد نم -هب

: تفگ دزو یدنخزوپ خرهاش

! هدنوم زونه -

یگدنز هیاس کی لثم روط نومه و مدنز هک مگن مدوب هتسب دهع مدوخ اب

هب هکلب وت رطاخ هب هن مه راب نیا نومرهش هب مدرگرب مدش روبجم اما منک

! هفوکش رطاخ

. تشاذگ شیاه شوگ یور ار شیاه تسد انآ

! مونشب ماوخ یمن -

و تشادرب شیاه شوگ یور ارزا وا یاه تسد و تفر شتمس هب خرهاش

: دیرغ

! یونشب یروبجم -

هفوکش اب یروص و هرخسم یدزمان نوا ما، هظفاح نداد تسد زا غورد نوا

اب تشاد یلیماف تبسن هفوکش وت! یشومارف هن دوب مراک رطاخ هب نوشمه

یمن دیاب مدز! یمن بآ هب رادگ یب دیاب و مدوب رظن ریز نم و دناب نوا

! ندرک یم دیدهت ورابوت نم دیابن ! مراد تسود ور وت هک ندیمهف

دز: داد

! مداد حیجرت نومقشع وتو هب ور مراک نم هتسرد -

: تفگ درس وا یاه مشچ هب هریخ انآ
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! مرفنتم تزا -

؟ یگب نم هب طقف و طقف یتسنوت یمن

؟ مدیشک باذع ردقچ ینود یم

دز: وبل دیشک شیاه مشچ ریز یتسد

؟ دموا تلد روطچ -

یور شتسد کاخ در هک دز یتشم دوب هتسشن شرانک هک وا هنیس وهب

. دنام شسابل

؟ یتفگن نم هب ارچ -

؟ یتسنود نم قح ور رجز همه نیا ارچ

؟ مدوب هدرک تقح رد یدب هچ

داد: همادا و تفگ نابز ریز یتنعل خرهاش هک تسیرگ یاه یاه و

! دوبن رارق ! ینودب دوبن رارق -

هک یراد متسود ردقچ هک مدوب هدیمهفن ، تندید و منتشگرب ات نم نم...

! مراد تسود ردقچ

: تفگ دشو عمج دوخ رد هنازجاع انآ

. ماوخ یمن ... ماوخ یمن -

ورب!

هک دنزب یفرح تساوخ و دیشک دوخ هدرک قرع یناشیپ هب یتسد خرهاش

. تشذگ شرانک زا هدیمخ یتماق و نازرل ینت دشواب دنلب انآ
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یاه سابل هب هجوت نودب یتح ، شدنچ یاه شوم نآ هب هجوت نودب

نامتخاس زا هیرگ ،اب یرگید زیچ وره تشاد هک یراشف تفا و شفیثک

دید. دوخ نیشام توپاک هب هداد هیکت ار ناهام دزو نوریب

شتخادنا تکرح وهب درک نشور ار دشونآ شنیشام راوس دزو یدنخزوپ

نامتخاس رد هک ار یخرهاش دشو هناور شلا بند نارگن لد مه ناهام هک

اهنت درک، یم خیلا هتسکش یاه هرجنپ رس ار شصرح و دوب هدنام

... تشاذگ

ار هداج هرهچ هک دنداد یمن ناما وا وهب دنتخیر یم رش رش انآ یاه کشا

. دهدب صیخشت یتسرد هب

یم خیلا زاگ لا دپ رس ار شصرح مامت و دوب هدرب مهباال ار گنهآ یادص

درک.

دوب. هدش ییاه لا وس نینچ نیا ریگرد شنهذ و رکف

؟ متخیر کشا یکلا سلا تفه ینعی -

؟ هخآ تفگن مهب ارچ -

؟ مشکب باذع تساوخ ارچ -

دش! شراک شحیجرت ارچ -

! هتشگرب ییور هچ -اب

: تفگ داد دزواب نامرف هب یتشم

ادخ؟ -

؟ دوب نم قح نیا
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ارچ؟

تقبس ییولج نیشام دنچ زا یبصع شرس تشپ زا ناهام ندز قوب اب

درک. رت دایز ارابوا شا هلصاف و تفرگ

. تساوخ یمن محازم

ار. دوخ اب تولخ ؛زج تساوخ یمن ار سک چیه

ییارچ دیوگب و دیایب یقطنم ابداللی خرهاش یزور رگا تفگ یم هشیمه

هدش امااالنرپ دیشخب دهاوخ ار وا ًامتح ار شیاه یدرس ار، شیاهراتفر

! ترفن دوخ هب دوب هدش لیدبت ال ،صا ترفن زا دوب

دز: غیج

ادخ! مدرک طلغ -

دش؟ نیا متساوخ تزا یقطنم لیلد

؟ مندش هچیزاب

ماه؟ ییاهنت

ماه؟ نتخیر کشا لیلد یب سلا تفه

! هنکشب هنوت یم راب دنچ هگم لد کی ادخ

ور... ماه ومغ درد ینک یمن مومت ارچ

اه نیبرود هک ییاه همیرج هب هجوت نودب ار شنیشام تعرس صرح زا

درک. رت دایز ، دندرک یم تبث شیارب

دوب هداد لوق دوخ هب هدش گنس وانآ تشذگ یم سحن زور نآ زا هتفه کی
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هب لیدبت هکلب و دنکشب اه راشف ریز شدوجو هایس گنس دهدن هزاجا هک

. تشاد ییاهرکف ! دوشب ساملا

نتفگ ولا یادص هک تشادرب ار یشوگ بجعتم سانشان هرامش ندید اب

: تفگ رتخد هک داد ار شم سال باوج ، دینش ار یرتخد

یزوریپ یدهم رتکد بطم زا متسه نشور هراتس ، ییافص موناخ -

! دیدموین هک تسا هسلج دنچ مش، یم نوتمحازم

: تفگ هتفرگن سامت دوخ یدهم ارچ هک نیا زا بجعتم انآ

. مایم امتح دعب هسلج -زا

هب هریخ و واکجنک ار دمحم هک تفر نییاپ اه هلپ زا یندز فرح یشوگ واب

دید. دوخ تاکرح

: تفگ درک، یم ارعاالم هسلج زور و تعاس هک یا هراتس هب دمع زا

. نوج هراتس مایم امتح -

هاتوک هکت دنچ زا دعب و دیدنخ زومرم دمحم هرهچ ندش خرس ندید اب

ترش یت هک هدروخ امرس دمحم رانک و دناسر نایاپ ارهب سامت هملا کم

رانک و تفر دوب هدیشک زارد رلوک یولج امرگ رطاخ وهب هدیشوپ ار یدیفس

: تفگ و دیشک زارد وا

! هممرگ منم رانک ورب -

رت شیب شیادص هک رلوک هب هریخ انآ هک دیشک رانک ار دوخ یمک مه دمحم

: تفگ دوب شیاکنخ زا

دوب. هراتس -

. مدیمهف -
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. تشاد مخا درک. شهاگن مشچ هشوگ اب

هتچ؟ -

دز. شیاهوم هب یگنچ دمحم

. یچیه -

: تفگ بل ریز دمحم هک دندرک توکس یمک

هدرکن شومارف ور نوا رگا نم گنخ هرتخد هگب شهب تسین یکی هخآ -

! تتمس مدموا یمن هک مدوب

؟ ینز یم فرح یچ -زا

یم هاگن وا هب ناجیه واب هتسشن یریت تصش حاال هک انآ ندید اب دمحم

. دیشک یفوپ دنک.

. مراد هگن مدوخ وت منوت یمن هگید -

! سا هراتس نم درد

تسود ور یکی بقال نوچ هدیمهف حاالم هدرب ور نم لد هدموا هرتخد

و... متمس یدموا نوا ندرک شومارف رطاخ هب هگ یم متشاد

: تفگ رتسول هب هریخ دزو شرف هب یتشم یبصع

... هخآ -

. دنام صقان شفرح درک هسطع نوچ و

... هجوج -

. دیوگب تسناوت یمن اما دندمآ یم شنابز کون اهات فرح



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

513

: تفگ و درک شلغب یلا حشوخ اب انآ

یک؟ زا حملا شوخ -

؟ یتساوخ یمن ور هفوکش هگم وت

. دیشک ارباال شا ینیب دمحم

! سا هتشذگ یارب هفوکش -

. تسنودن ور نم ردق نوا

. شرهوش هب هدرگ یمرب هراد هزات

. ماوخ یم ور هراتس نم

: تفگ هدنخ اب انآ

یک؟ -

: تفگ و درک شهاگن دمحم

ین! لگ تقو -

. هزاغم دموا یسناش راب کی یدوب ترفاسم هک عقوم نوا

... شمدید یدهم شیپ مدرب ور نامام مه راب ود

! هنیریش یلیخ

هراتس هرهچ ایوگ و دوب یا هطقن ریگ شهاگن هک وا هب مومغم یا هدنخ اب انآ

درک... هاگن . دنارذگ یم رظن ارزا

دنک. یم یرود وا زا اهنت و اهنت یتخبشوخ هک دیمهف

: تفگ مغ اب
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! مزاسب ور میگدنز هرابود منوت یم منم ترظن -هب

! هگید یکی اب

! لوا زا

؟ مرذگب سلا تفه نیا ریخ زا منوت یم

: تفگ یبصع شرهاوخ ردکالم راکشآ هطبغ زا هتفرگ رگ دمحم

شنه؟ ارچ -

شتمس هب تشاد بهبل دنخبل و دوب هدش یشوگ قرغ شهک ونهب ندید اب

ی شوگ هحفص هب هریخ شونهب هک داد وا هب هتفر وور رگن فرتوسالیم

: تفگ و تسشن شرانک داد.انآ ار شم سال باوج

منک! جاودزا ماوخ یم -

یچ؟ -

! یشنکاو ، یشنک بجع هچ -

تیئوکسیب باقشب رانک شلباقم هیا شیش زیم یور ار یشوگ شونهب

: تفگ و تش اذگ

یگ! می یچ منیبب نزب فرح یباسح و تسرد -

درک... زیچ مهه نتفگ شروعهب انآ

: تفگ دوب شیاه مشچ لخاد تهب شیاه هناشن زا یکی هک یبجعت اب شونهب

نکی؟ راک هچ یاوخ یم -حاال
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هگید هنیزگ ، همولعم هک مخرهاش دایم، مدب شزا هش یمن چیه هک ناهام -

! هشاب شفرح رس مزاب هگا هتبلا ! نیعم زج مرادن یا

-اما!

: تفگ وکالهف دیشک یفوپ انآ

یچ؟ -اما

؟ شونهب یچ اما

هدب. لح هار وگب!وت وت

ینیا رتزا مدب راذن و مدب تاجن ور مدوخ ور، میگدنز منوت یم روطچ وگب

! هشب تسه هک

! هخآ -

. دیدنخ خلت انآ

ووربهش! ریز میگدنز هتفه کی ات هرارق نک. در یصخرم زور ود مارب -

دنزگی و شا هتشذگ اب یظفاحادخ و عادو ارجته دوخ میمصت نوچ

لیصحت لوغشم اج نآ رد ینامز هک دش ی رهش یهار دوب؛ هتفرگ شا یلعف

ریگلد و کشخ یاهزور دوب؛رد اج نآ رد خرهاش اب شا هطبار جوا و دوب

اه هناق شاع نامهم ار رگیدمه و دنتشاذگ یم رارق مه اهاب کراپ رد هک زییاپ

هک ناتسمز درس یاه رصع ...رد دندرک یم ییاچ و هوهق شوخ یوب اب

ناروتسر اهو رداکهف رخآ رس و دندرک یم مامت مدق هب مدق اهار نابایخ

اه زور ات دندرک یم رد یگتسخ فالفل یاه جیودناس اب نازرا و کچوک یاه

اب دندنارذگ یم راگزور اه رازاب اهوهکهن یزابرهش رد یهک راهب یاه بش و
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دنچ و تشوگ ولیک دنچ زج هک یخرهاش یساکع ن یبرود یاه چکی چکی

درب؛ یم زاآان لد هک دوب شق وخاال تشادن هتنچ رد یزیچ ناوختسا رتم

یهاگزره هاش داوناخ التمیل کشم و قشم و سرد رطاخ هب هک یی انآ زا

داد. یم ریگ خرهاش وهب هدش قنع

دوخ نابایخ فرط زاآن تعرس دش،هب هدایپ شنیشام اجزا نآ هب هدیسر

قوتاپ یراگزور هک دش یپاش یفاک یامن هب هریخ و دناسر فرط نیا ارهب

یب اما دوب مه زاب یهک راهب یاوه زا ریگلد دزو یدنخزوپ دوب، خر هاش واو

یم یبوخ ارهب دشکهوا یریسم یهار دزو سپ ار تیعمج ، قشع واویب

. تخانش

وور گنر و رتریپ یمک دیاش دوب؛ نامه یهک ریسم و نابایخ هب هریخ لد رد

: تفگ رت، هتفر

وک! مرای هک مزا سرپن -

یچ همه ، ششیپ سلا دنچ یانشآ شورف تسد هب دیسر دزو یمدق دنچ

... دندوب هدیش ون یگنادو اج ریسکا ایوگ دوب؛ هدنام دوخ یاج رس

: تفگ بل ریز دزو یا هدنخ خلت

! دنومن نوا و نم ق شع ارچ -

م؟ رتخد -

دوب هتفرگ شلباقم ار یبوچ کمشپ هک شیور هب ور منس درم ریپ یادص به

: تفگ و دمآ دوخ هب

! مناج -
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! مرتخد لگ امرفب -

دش شلو پ فیک ندروا رد لوغشم و تفرگ وا تسد یارزا تروص کمشپ انآ

: تفگ درم ریپ هک

! مرتخد ماوخ یمن لوپ -

وامید؟ اهنت ارچ ، یدوب هدموین هتقو یلیخ

دش. یم یشوخ قرغ دز یم فرح ابوا شردپ هیبش نوچ ، مرتخد لگ

: تفگ و دنک ار کمشپ زا یا هکت

اج! نیا مدموا هک هراب نیرخآ ومع -

: تفگ و درک اج اجهب شرس یور ار شه کال درم

اه! نووج امش تسد زا ناما -

درک. یا همغن ندناوخ هب عورش و دروآ رد تکرح ارهب شخرچ و دیدنخ

خرهاش اجاب نآ اهرد تعاس هک دش یکراپ نآ یهار تس هبد کمش انآپ

هقشاعم شکیدزن تولخ یاه هچ وک سپ هچوک رد نآ زا دعب دزو یم فرح

داد. یم ماجنا خرهاش اب راد ناجیه و هاتوک یا

ششوگ هب ناش یاه دنخب و وگب و ناشت ارطا خ یادص دیسر کراپ هب یتقو

. شراد من یاه مشچ یولج رد ناشرادید نیلوا دش هدنز و دروخ

وا هب مه اه کشا یتح دش. دازآ شیاه مشچ زا یکشا شیاه کلپ نتسب اب

یفا ناکهآبضا شدوخ لثم تخادنا رود ار تارطاخ دیاب هک دندنامهف یم

اه... چمش لخاد رد دنتسین شیب ی نامهم و دندوب
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فر. ناش یگشیمه تکمین امهن ستم دزوهب یدنخزوپ

شا یگدز گنز زا سمئهل نیا و دوب دشه ریپ دی، شک شیور رسو هب یتسد

دوب. مولعم

شرانک بزهلا لطس ارهب کمشپ پوچ و تسشن شیور و دیشک یهآ

شاب کچوک یوگ و تفگ ی هرطاخ قرغ و تسب ار شیاه مشچ و تخ ادنا

دش. وا

-انآ؟

؟ مناج -

. تمسو بب راذب -

؟ کراپ لخاد -هنیاناج

هش؟ یم یچ هگم -

نآ ارزازا وا داتفا شتس د یور و دیراب شمشچ زا هک یرگید کشا هرطق

. تخا دنا ندریب هرطاخ

یتسد یبصع ، شتارطاخ مامت دندوب هدش هدنز اما یظفاحادخ دوب ه دمآ

تو افتم هک ییاه هبرگ هب دش هریخ و دیشک شکشا زا سیخ یاه هنوگ یور

! دندوب

هاگن ینتشاد تسود و انشآ یشورف لیتساپ هزاغم هب راب نیا دزو یدنخزوپ

درک.

... دندوب هدش شیاه نیرخآ ، شیاه نیلوا

شیاهاپ شا هنهک مخز رس مدش وزاب شتیعضو ندش دب زا تحار وان ریگلد

درک ناش هقلح ار شیاه تسد و داد ناشرارق تکمین وهبل دناشک ارهبباال
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هدیشکن هقیقد دنچ هب هک تسیرگ و تش اذگ شیاهوناز یور ار شرس و

ریخهخ دوب. خرهاش یارب ادص درک؛ هدز تهب تدش ارهب وا انشآ ییادص

که دیود دزو گنچ ار شفیک دشو دنلب هدز ناجیه و درک شهاگن هری

: تفگ و داتسیا شلباقم و تفر شا یپ وا شنکاو زا هدرب تام خرهاش

. منزب فرح تاهاب دیاب نک، ربص دش؟ یچ -

: دیسرپ وا زا جیو یگجو انآ

جما؟ نیا یدیمهف یروطچ -

وا. بناج زا دوبن رت شیب یدنخزوپ شباوج

: تفگ خرهاش هک درک گناه وا هب یبصع

اج؟ نیا یدموا ارچ -

هدش! رت گنشق ردقچ ینیب یم

: تفگ نانز وردددا درک ر ایتخا توکس دزو لز وا هب هدیچرب نآالب

. متسین دب وت لثم نم ! عادو مدموا هک مگب یچبمگ؟ -

: دیرغ خره کهاش درادرب یمدق تساوخ و درک رهاظ ظفح

ارچ! -

! هرادن یطبر وت -هب

نا شک هک ارردحیلا ووا تفرگ ار وا یوزاب انآ تسد زا یب صع خرهاش

: تفگ درب یم شنیشام مست هب ناشک

دم... یمن ور تیگدنز هب ندز دنگ هزاجا نم -

یرغد: و درشف رت شیب ار وا یوزاب و



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

520

! یتسین ما یسک ملا یش ابن نم -ملا

راک ارهب شروز مامت ، شونهب لیق نهد زا یبصع هدناوخ ار ارجام اتهت انآ

دز: داد و دیناه ر دوب شدوخ رتزا ولج هک وا تسد ارزا شیوزاب و درب

نم یارب ینوت یمن ! هرادن یطبر ما وت هب درک مهاوخ جاودزا نوا اب نم -

! یریگب میمصت

ک شا یناشیپ هتسجرب یاه گر ، دیخرچ شتمس وهب دنام تکر زاح خرهاش

. دناسرت یمک ار انآ دوب ش کانتشحو مخا زا ناشن ه

منو. مب مهک دموا . مراذ یمن نم ینک یگنووید ما دید!وت میهاوخ -

وگتف: درک لفق دوخ مرگ تسد لخاد درسآانار تسد و

! کرد هب متسرف یم مه ور اه ینتفر همه -

. تفر و تشاذگ تینابصع یور وزا یزیچ ره هب هجوت یب سپس

و دوخ یارب دنزب مقر ار ییاه هناقشاع تسناوت یم هک نیا هب تقد نودب

انآ...

یولج را شرورغ درو، ایب تسد هب دنک،لد لح لکشم ، دنزب فرح دوب هدمآ

دز.اب ششتآ آان فرح اما دنک اهاراپک ترودک ، دزادن یب کراپ یاه هبرگ

نیعم حاال هک نتشادرب هار یولج زا یارب وبند سب ناهام هک درک رکف دوخ

دوب. هدش هفاضا مه

یپ رد هب رد عالهق یور زا وهن ًاراچان وانآ دوب هتشذگ تا زااتقاف هتفه کی

تکرش اج نآ ورد هتفر نارهت هب یگ داوناخ تقو دنچ نیا رد هک دوب ینیعم

هدش عیاض هو تسناد ار نیا وانآ دوب هدش راک لوغشم و هدز شرآ یاب
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سیئر رایزام ین امز هزاب بدووردیان یرگید هنیزگ بندال خرهاش شیپ

یکی انآدر هب راک داهنشیپ نداد اب هدوب اه نآ هارمه هراونشج رد هک یکناب

هداد ییانآ راگزور هب یگزا ت یمسج ناوت مک ناکدو زاک یرادهگن زکارم زا

وهب دوب هداتفا یزابجل و یجل هدند یور رورغ یور رتزا شیب دیاش هک دوب

. داتفا یم مه رن یاه ابگهبر یتح جاودزا رکف

سال نودب هدرک مخا . تسشن شرانک شونهب هک دوب شرات یگ ندرک زیمت ریگ

: تفگ م

.ربو مدرکن شومارف ور تراک -هزون

. دیدنخ شونهب

. تدوخ یگدنز هب ندز دنگ ماات یضار مدوخ اب تندوب رهق یچ؟هب -هک

س تفه . یتشاذن هک منک عمج ور دنگ یان طقف متساوخ یم نم ؟ ندز دنگ -

! هناوید کدرم هداد هچیزاب ور نم لا

. دیپاق وا تسد ارزا راتیگ هفوکش

یم تنم و راظتنا و تدم و سلا هگم قشع ! هچب تلد ریز هدز یشوخ -

یسک یاپ سلا هد هک منک یفرعم تهب ور ییاه مدآ ه؟ایب شیلا هس!ح انش

. نوشارب دنوم یخلت شهت اما ندنوم

دز: چپ انآ یور شیاه فرح ریثات هب هجوت یب سپس و

مر. یگب دای ینز راتیگ ماوخ یم منم -

ندوب لش تلع ارهب رات یگ تسناوت یمن هک یا هچب هب ندرک کمک زا هتسخ
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یرادهگن زکرم طایح یا ضف وهب درک فاص ار شرمک دریگب شتسد الت ضع

درک. هاگن

.. نیشنلد و دوب بوخ یلیخ اوه شرظ هبن

! دیشاب ن هتسخ -

دز. یدنخبل تسد هب هوهق گام رایزام ندیداب انآ

! نونمم -

اشنددا. ناکت و درک اه هوهق هب یا هراشا رایزام

؟ دیشون یمن -

! نونم م ارچ -

: تفگ و دیبسچ وا هب تشپ زا یا هچب رتخد هک تفر وا تمس وهب

! نامام -

ام فک ود یور شلباقم و درک ادج دوخ زا یمرن ارهب وا یزوسلد اب انآ

و تخل یاهوم شزاون لوغ شم هباو نتفر هقدص نابرق وردحلا تسشن

ار... سهلا تشه و یس رایزام راد من یاه هاگن دیدن دشو شتشپ مک

نآ رایزام هک یا هشوگ هب دیخرچ دشو دنلب کرتخد ندرک مارآ یمک زا دعب

دزو نیریش یدنخبل شندید اب اما هتفر هک درک یم رکف دوب، داتسیا اج

دش. شکیدزن

! هدنمرش -

. فرط نیا زا دییامرفب منک. یم شهاوخ -

: تفگ و داد وا ارهب هوهق ر ایزام ، دندش هک مدق مه
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هر؟ یم شیپ رو طچ -

وفگت: دیشون هوهق یا هعرج انآ

! یلومعم یلومع دب،م دب هن عیلا -هنعهیلا

داد: همادا انآ هک تفگ یا هبوخ و درک یا هدنخ کت رایزام

اما مدوب ملعم یراگزور هتب ،لا مدادن شزومآ اه هچب یارب تقو چیه نم -

... مدموا ورد مدرکن تقو بخ

داد: همادا یرگید دعب وزا درک عطق ار شا هلمج

. نوشهب نداد شزومآ هرت تخس نا، توافتم اه هچب نیا ! هزیچ ینعی -

: تفگ هدش رایزام دنخبل ندیسام هجوت م

. دیشخبب ؟ مدرک نوتتحاران -

درک... قیچ آال لخاد یاه یلدنص ن تسشن ارهب ووا تفگ یا هن رایزام

: تفگ یانآ ابیز هرهچ هب هریخ رایزام دنتسش هکن نآ زا دعب

هنم! رتخد دوب هدیبسچ نوتهب هک یرتخد نوا -

داد: همادا رایزام هک درک شهاگن هکش انآ

راچد هثداح نوا وت ارهز رس مو یداد تسد زا فداصت رس ور شردام -

دش. لکشم

: تفگ هفخ ییادص اب انآ

هدب. شمار وآ ربص امش وهب هنک نوشتمحر ادخ ! مفساتم -

یاه هچب اب ندرک یزاب ردحلا هک دوخ رتخد هب هریخ و دیشک یهآ رایزام
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اضف هب ار یا هنوگ گربلگ سح نا شیاه هدنخ یادص دقبدوو مین دقو

: تفگ دوب هدیشخب

نیمه رطاخ ،هب قافتا نیا تباب متسنود یم رصق ورم مدوخ هشیمه نم -

دآم اللقا مدوبن مه یبوخ ردپ و رسمه هگا یتح ات مدش نمجنا نیا یماح

! مشاب هدوب یبوخ

دز: نآابل

! هدوب روج نیا دیاش مه ارهز تشونرس هقح، گرم ، دیتسین رص قم امش -

ادد. راشف ار شا هدش درس هوهق ناویل لیم یب رایزام

هیقب و مرتخد هب نوت ندرک کمک اه فرح نیا نتفگ زا نم فده یچ! -ره

... سا هتسکش اه نوا یایند ، تساه هچب نیا

. مشچ -

هک اجیی ات دوب هدش رت شیب رایزام اب انآ طابترا و دوب هتشذگ مه هتفه ود

شیارب ووگابوا تفگ نیح رایزام سرتسا و هریخ یاه هاگن یهاگزره

هک ات دوبن هفو کش و بارهس یدزمان زج یا هزات ربخ و دمآ یم بیجع

یولج ار وا انآ نتفرگ رظن ریز و زیرگ و بیقعت زور دنچ زا دعب خرهاش

و دوب هتخاد نا دوخ نیشام لخاد ارهب وا نا شک ناشک و هدرک تفخ هدکرنه

هجوت اهیانآ دیدهت و غیج اهو رو رو وهب دوب هدش رهش اخرجزا یهار

نآ هب انآ ندناشک یپ رد یراگزور هک دوب نا شدوخ غاب شدصقم و درک یمن

دوب. اج

زاب وردار تفر انآ تمس دشوهب هدایپ خرهاش ، دندیسر تعاس مین زا دعب

: تفگ ک شخ وا ندوب هنیس هب تسد هب هریخ و درک
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وش! هدایپ -

ارزا وا یراشف دزواب گنچ ار وا یوزاب ، یشنکاو ندیدن و باوج ندینشن اب

دز: غیج یبصع انآ هک درک ندرک هدایپ هب روبجم نیشام

، یدیسرن همخد نوا یوت تتساوخ یچ؟هب هک اج نیا میدروآ -لومنک!

اج... نیا یتساوخ

درک. هاگن خرهاش هب روابان شتروص نتخوس اب

داد واب دیشک وا تسد لخاد زا مکحم ار شیوزاب دشو یبصع دحاو نآ رد

: تفگ

؟ یقح هچ -هب

هکدر، اریب ودبو شحف نداد اب نام زمه وا هنیس هب تشم ندز هب عورش و

وبد. هدش وا وحم که یخرهاش هب

انآ هک تفگ یشیه و درک لفق ش للغب خاد ار وا خرهاش هقیقد دنچ زا دعب

: تفگ دنم لگه

! خرهاش نک ملو مزا؟ یاوخ یم یچ -

! ماوخ یم ور تدوخ -

: تفگ هیرگ واب دروخ ی لوو انآ

نکن، تیذا ور نم نک. ملو ، هدنومن یزیچ نم ؟زا هدشن کنخ تلد زونه -

. مرادن لمحت نم ! ریگن مزا ور ممغ رپ ییاهنت و یگدنز نیا

شدنلب و تخادنا شیاهوناز ریز تسد هدش وا راشف تفا هجوتم خ رهاش

نودب درپس وا ارهب دوخ رسوهت یب هجرو و هجرو زا هتسخ درک.انآ

. خرهاش ندید تباب داد ار ندوب راب نیرخآ وقل دوخ وهب یشنکاو
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هجوگ و رایخ یاه هتوب طل ست تحت فرط ود زا هک یهار ارزااز وا خرهاش

بدر... کچوک کقاتا تمس هب دوب یگن رف

وخمش یدرس زج هک شا هرهچ به هدنابسچ وا ربتس هنیس ارهب شرس انآ

ارزا وا یازجا مامت ت. خادنا ی هاگن درک، تفایرد زاآن دش یمن ی رگید زیچ

رکد... سبح شیاه هیر لخاد ار شرطع د، نارذگ رظن

ت یمک اه، ازهلپ خرهاش نتفر هکابباال دوب شترطاخ رد وا ندرپس لوغشم

رود درک هقلح ار دوب هتشاذگ دوخ دبن یور هک ار شیاه تسد و دیسر

وا... ندرگ

! داتسیا یا هظحل یارب راکآان نیا اب خره اش

داد... شک یمک اهار هلپ زا نتفر وا،باال راک نیا زا هدش روم روم

نییاپ ار هریگتسد شجن وابرآ دیخرچ یمک هدی سر یا هوهق رد یولج هب

لبم فرط دشوهب یرتم تسیب کچوک کقاتا دراو و درک زاب وردار دروآ

رارق مه کیدزن ناشیاه رس هظحل دنچ یارب و تشاذگ نآ یور ار وانآ تفر

دیشک بقع و درک لر تنک ار دوخ خرهاش هک دش مه لفق ناشهاگن و تفرگ

و تفر کچوک لا چخی تمس هب خرهاش . تسش رتن روج و عمج وانآهم

ناویل و تفر شرانک وهب هتخیر وا یارب یبآ ناویل و تشا درب ار بآ چراپ

: تفگ و تفرگ شتمس ارهب

! شروخب -

. تسشن شرانک خر هاش هک تفرگ نار اویل آان

هک دارذگب شلباق م زیم یور ار ناویل تساوخ و دروخ ار بآ زا هعرج ود انآ

: تفگ خرهاش

نم. شدب -
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. دیشک رس هعرج وال تفرگ وا تسد ارزا ناویل و

ناجیه درک، بلح دوخ ارهب انآ هجوت خرهاش هنادرم یولگ کبیس تکرح

دایز وا یارب یر گید یچز وره لغب مه، اب ناش ییاهنت وا، هب شندوب کیدزن

مارآ رکف، هقیقد دنچ دعب و تفر هرجنپ تمس دشوهب دنلب هتفرگ وبد؛رگ

فگت:

اه هتشذگ نم، ای یدوب وت رصقم مگ یمن ، مدیشک باذع سلا تفه خرهاش -

نیا هک یرادن ور نیا قح .وت مزاسب ور ما هدنیآ ماوخ یم نم ... هتشذگ

وش... هیاس و ورب ورب! ادخ ور !وت یریگب نم زا ور تصرف

نتسب اراب شیاه کشا شزیر یولج شرس تشپ رد خرهاش ضحور سح اب

تکرح نیمه و دناخرچ دوخ تمس اربه وا خرهاش هک تفرگ شیاه کلپ

انآ... یاه کشا نتخیر یارب دش یف اک

دز: بل یگدنامرد تیاهن هبرخوااب دشوخر مخ خرهاش

سلا تفه نوا نک رکف . نوم ود ره هب هدب تصرف منک یم شهاوخ -

نک. در ور یریپ نوا . یدید امرجاور دب یور طقف !وت هدوبن

دز. یدنخزوپ انآ

هک! هدوبن وت یگدنز ینزب ور فرح نیا مدی وتاب هتسرد منک؟ شومارف -

: دیرغ دزو مدق دنچ درک، فاص ار شتماق کالهف خرهاش

! مدیشک باذع وت رتزا شیب نم -

منم ، دیسرپ یم لا وس نم زا وت دروم رد دوب هدموا نک، در ور رایزام نوا

و رود یاهدرم دیاب ارچ ! درکن رواب نوا اما ینک جاودزا نم اب هرارق هک متفگ

طخ نوش ؟ور منزب رود ور رفن دنچ دیاب ت رطاخ ؟هب نایب وت تمس هب نم رب

؟ مشک ب
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: تفگ و درک شهاگن تریح اب انآ

مراد شسود نم هیچ؟ ینود یم ال صا ! یتفگ غورد یقح هچ هب -وت

و... میراگتساوخ دایب مرظ تنم

تشپ راوید هب شندش هدنا بوک و شتمس هب خرهاش یا هعفد کی شروی اب

: دیچیپ اضف رد خرهاش ه دبرع و دنام صقان شف رح شرس

!هب نومیگدنز هب ینزب دنگ مراذ یمن ! ینک یم اجیب ! ینک یم لغط -وت

. نومربص ،هب نومقشع

درد هب یتح و درک توکس خرهاش راوه و داد و دوبک هرهچ زا هدیسرت انآ

. درکن ضار تعا مه شیاهوزاب رد هدش هدیچیپ

رت شیب وا یاهوزاب رود ار شیاه تسد راشف انآ، یقترس زا یبصع خرهاش

: تفگ و داد شناکت و درک

ور! مدوخ ور،مه وت ور،مه نوا ؛مه مشک یم ادخ -هب

و دیدنخ خلت دید. وا اررد یمیدق خرهاش زا یا هقراب هیا ظحل یارب انآ

: تفگ

ور تدوخ یر یم یتفگ یم مدرک یم رهق تزا یتقو مه نارود نوا هتدای -

! هتافرح نوا لثم متفرح نیا ید! رک یمن یراک چیه ؟اما یشکب

دش. جاد وا زا خرهاش

ورب. شتمس یراد تارج نک! شناحتما -

: تفگ ثحب زاجرو هتسخ انآ

نم ؟ یدروآ ریگ مولظم ! تمشک یم یشاب هتشاد مراک هب یراک اباب، ورب -

لقع و باختنا قح ، مراد هک شاداد ، مراد هک ادخ ، تسین هدنز ابابم طقف
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نک. ملو ، مراد هک

اراب هدش زاب ورد دناسر وا ارهب دوخ دوز خرهاش هک تفر رد تمس وهب

هبآان. دیبسچ و تسب شتسد فک

هریگتسد یور ارزا شتسد ، تشپ زا دوخ هب وا دروخرب زا بذعم انآ

درک هقلح وا رمک رود مکحم ار شیاه تسد خرهاش درک، شتشم و تشاد رب

دز: وچپ تشاذگ وا فیرظ هناش یور ار شرس و

! افطل ... هشیمه لثم ؛ نومب بوخ وت مدوب ،مک مدوب دب نم -

: تفگ یتحاران اب انآ

تخبشوخ مینوت یمن !ام تسین نتشاد تسود طقف یچز همه خرهاش -

منک! شومارف منوت یمن ور هتشذگ نم ...چنو مینوت یمن ، میشب

نم. هب رپسب ور زیچ همه نکن، یراک وت ینوت یم -

رکد. شخپ وا تروص یور ار شسفن و دیشک یقیمع سفن و

. تیراگتساوخ مایم ما یدوز مد.هب یم ن درک رکف تصرف تهب -

نوریب هب یشوگرخ یتعرس اب انآ هک درک زاب وردار ادج ششوغآ ارزا ووا

: تفگ فاص نامسآ هب هریخ دو یشک یقیمع سفن . دیرپ

؟ دوب یچ هگید نیا -

یم رورم ار شیپ تعاس دنچ یاه قافتا مرازه راب یارب وانآ دوب هدش بش

هک دشکب زارد تساوخ دوب؛ هدنام دوخ ضقانتم یاه سح تسد درک.

شا هریخذ بقالمه هک یسانشان هرامش ندید دش.اب دنلب شا یشو گ یادص

مارآ یادص نت اراب مایپ دش، کمایپ تمسق دراو و درک یمخا دوب هدرک
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: دناوخ

! مخر هاش -سالمانآ،

دشو مخ . داتفا شیاپ ریز یلگ لگ شرف یور یشوگ دشو دنلب هدش لوه

: دناوخ مه ار مایپ نیمود و هحفص هب دز ولز تشادرب ار یشوگ

! تیراگتساوخ مایم هگید زور ؟ود یتسه -

. تشون و درواین تقاط

سلا تفه کرچ اهی زور انو ندرک شوم ارف یارب نم ! هیفنم مباوج -این

! هزات یگدنز یپ مر یم بخ! هیراکچ ، مراد المز تقو

هک یتخانش .اب دیایب خر هاش زا یباوج ات تخود مشچ هحفص هب رظتنم و

تس. ا یبصع االن امتح هک تسناد یم تشاد وا زا

! زاسب هزات نم وراب تدیدج یگدنز -

. دیزخ وتپ ریز و درک شوماخ ار یشوگ و دیشک یفوپ کالهف

هدش هیضق نیا هجوتم دمحم دش. دنلب ناساره ، نوفی آ یادص ندش دنلب اب

: تفگ

هتچ؟ -

! یچیه -

ش ردام و ردپ و خرهاش ندید زابکدرواب وردار هدز را نوفیآ همکد دمحم

زا مه موناخ میرم و تفر طایح وهب دیشوپ ار شیاه ییاپمد بجعتم

. تفر رد تمس هب شندیشوپ نیح و تشادرب یرداچ یواکج نک یور
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راولش و تک خرهاش یول ج دمحم هکنیا ندید واب تفر رد رانک هب مه انآ

ود نآ یوگ و تفگ دشوهب نارگن هداتسیا تسد هب ینیریش و لگ شوپ

: تفگ یم یصرح هک دینش ار دمحم یادص تش هکگذ یمک داد. شوگ

؟ خرهاش یدموا یچ یارب -

: تفگ ینیریش و لگ هب زیر هراشا هکاب یخرهاش و

. میدش محازم ریخ رما یارب -

شردام تشپ شدو طایح راود و دیشوپ شار سهای یاه ییاپمد انآ

. داتسیا

: تفگ دزو نید خزوپ دم حم

یزاب هزاجا ورب یدموا هک یهار نومه ،زا شتسه هن نومباوج ریخ؟ رما -

مد! یمن تهب ور مرهاوخ نداد

دش: دنلب ضارتعا هبنناشهی خرهاش ردپ یادص هعفد نیا

ناج؟ رسپ یچ سپ یگیاسمه تمرح -

: تفگ تینابصع با دمحم

س دنچ نیا تمرح ؟مثالزا دینز یم فرح تمرح مودک زا اقیقد ؟ تمرح -

ور مرهاوخ حلا راب کی و میدوب راوید هب راو یید هیاسمه هک یلا

درکه یهاوخ ترذ عم راب کی هک دینک هیبنت ور نوترسپ راب کی هک دیدیسرپن

، متخادنن نوریب ور خرهاش دگل و تشم هکاب متشاد هگن تمرح نم ؟ دیشاب

. دیرب سپ

: تفگ دشو کیدزن بهوا مدق ود خرهاش

ماپ. ی ولج زادنن نسگ سپ ، مدرگ یمن رب ممیمصت زا بکین یراک -ره
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شتس د ریز ار شردام رداچ هشوگ دمحم ی هدش تشم تسد زا هدیسرت انآ

خرهاش ی یتهغ شش تروص هب دمح مکم حم تشم ندروخ ندید واب درشف

. دیشک ینیه سرت زا

هک داد شله یرجآ را وید تمس توهب فرگ شتک زا هدادن هزاجا وا هب دمحم

نی مز وهب دندرو رسخ خرهاش تسد زا ینیریش هبعج هارمه یلگ هتسد

هت فرگ ار خرهاش ی دشویهق اهدر نآ یور زا دمحم هک تیاهن ورد دندات فا

فگت: راو دیدهت انزنو داد

ات زمن یم منیا یدز، شرجز هک هایی سلا همه نوا رطاخ هب مدز -انورو

. متسه هگید نم نوچ ینک یزاب مره اوخ اب ینوت یمن ینودب

: تفگ دشو ادج دزو وا هناچ ریز هب زین یرگید تشم و

سالتم. -هب

هناخ تمس اهارهب ونآ دناسر شرهاوخ و ردام ارهب دوخ قمد دنچ واب

درک. تیاده

: تفگ دمحم دایرف و داد زا هدیسر هناخ،ت هب هدیسر انآ

! داین هک متفگ شهب نم ادخ -هب

: تفگ و داتسیا هن ییآ یولج . تخادنا شقاتا لخاد ار دوخ یدلج و

. دایمن هگید منوا نک. شلو ، نراذ یمن هیقب شیاوخب زاب مترورغ یب دوخ -

دنلب شا یشوگ کمایپ یادص هک درک دوخ جنا هب ندرک رغ رغ هب عورش و

دش.

دوب. خرهاش

. مایم مزاب مش هدز سپ مراب رازه -
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طاال نتفرگ لوغشم هدز ناجیه دشو شقاتا دراو شردام هک دز یدنخب ل

موناخ میرم هک تفگ وا ارهب زیچ همه راو خالهص مه شد،انآ انآ زا تاع

: تفگ دشو دنلب

؟ یتفگ ور زیچ مهه ینئمطم -

: تفگ کوکشم انآ

روط؟ هرآ،چ -

یور انآ هدیبسچ رس یوم هب هداتفا شهاگن و تسشن هرابود موناخ میرم

: تفگ تخت یوتپ

. تفگ ور زیچ همه دوب هدز گنر شیپ زور دنچ ناهام -

دز: وچپ درک شهاگن مومغم

! نوا هب یدرگرب هرابود یاوخب هگا منک یمن -حالتل

دشو جراخ قاتا زا انآ هب ندرک هاگن نودب و تشادرب موور دشونآ مخ و

درک... یدیماان رغق ار انآ

رترایشو اره شوا یاهوم ندش شزاون سح هک دوب یرادیب و باوخ نایم

درک.

دوز هک دیشک ینیه شلباقم یا هیاس ندید واب درک زاب ار شی اه مشچ

. تفگ سیه و تسشن شیاه وریبل یتسد

دز: چپ هیاس دشو تکاس انآ

! خرهاش منم -
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لباقم زاب یاهوم و کزان باوخ سابل نآ .اب تسشن و تشادرب زیخ یدنت انآ

هداتفا تخت ریز هب مه وتپ یتح و دوب ششوپ قاتا یکیرات اهنت و دوب وا

دوب.

: تفگ تلا جخ اب

!؟ یدموا ر وطچ ؟ ینک یم راکچ اج نیا ! یدموا یچ یارب -

: تفگ یاکدرو هدنخ کت خرهاش

! ییاج رببمتهب مدموا -

دز: وچپ درک یمخا آان

. خرهاش ورب ؟ داوخ یم کتک تلد مزاب -

باالاتاب تمرب یم ور تد واد غیج و تور منز یم همیخ یاین هگا -

! یشب منز ییاوسر

: تفگ و دیشک ینیه انآ

یا. هنووید وت یاو -

ما. وت هنووید -

شیاه مشچ ندرک تداع رطاخ هب یدودح حاالات هک وا هرهچ هب یهاگن انآ

وگتف: تخادنا دوب صخشم یکیر هبات

هنک! یمن ،حالمل مایب تتمس هب هتفگ مردام ، مسرت یم نم -

دروخرب وبا تفر رت بقع بطع هب مه دشوانآ مخ شتمس هب خرهاش

: ندیلا تخت تشپ هب شرس

نک. شمومت این رت ولج -
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: تفگ و درک واراه تروص یور ار شسفن خرهاش

هیچ! هراچ تمدزد یم نراذن رگا ! ییوت مهم ! یاوخ یم ور نم سپ -

نیا زا خرهاش و دهدب شله قعب اتهب تشاذگ وا هنیس یور ار شتسد آان

شبلق تمس هب شا هنیس یور تو فرگ ار وا چم و درک هدافتسا وس تصرف

: تفگ و درب

مدب مدوخ زا ردق نوا هظحل ره هنرگو سلا! دنچ نیا وت هدز وت رطاخ -هب

. متشاد تهگن تحاران هک بناهش منت هب رس متساوخ یم هک دمویم

وا یاه بل هب هریخ خرهاش هک درک توکس و داد نوریب ار شنازرل سفن انآ

: تفگ

. میرب وشبدیا هدام مدر!آ وخ مسق هک فیح -

سابل تحار اتانآ تفر نوریب و درک زاب ردار طایتحا دشوبا دنلب و

. دشوپب

یوتنام و رتف شدمک تمس وهب درک نشور ار شا یشوگ هوق غارچ انآ

هک دروآ رد شنت اراز باوخ سابل و داتسیا رد هب تشپ ، تشادرب یهاتوک

. دنام تباث وا یور رد زرد زا خرهاش هاگن

و دیخرچ و تخادنا شرس هب وشیلا عمج مه ار شیاه وم تقد یب انآ

و رمک خرهاش هک نیا هب رکف درک.اب راکش ار دوخ هب خرهاش هدش خیم هاگن

. تفرگ شتآ شیاه هنوگ دیده ار وا یاهوم و تخ ل یاهاپ

: تفگ مارآ و درک قاتا لخاد ار شرس خرهاش

! هگید -ایب

دوب. نآ هراچ اهنت اما خرهاش اب نتفر دوب یگناوید
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تفر خره اش تمس وهب درک شوماخ ار هوق وچغار تشادرب ار شا یشوگ

ییادص ندینش واب تفر نییاپ اه هلپ زا یمارآ رتزاآانهب ولج مه ،وا

. دروخ ش تارقف نوتس هبتیهغ تشپ زا انآ ینیب و داتسیا

ار شا ینیب هک وا هب ور خرهاش ، یتشادهب سی ورس غارچ ندش نشور اب

: تفگ مادیل یم

! میرب رت دوز دیاب -

هب دنوانآ دناسر ناویا ارهب ناش دوخ ود وردحتلا تفرگ ار توا سد و

: تفگ کالهف خرهاش هک تشادرب یدنلب هنشاپ شف وک تفر یشفک اج تمس

! شوپب ییاپمد شو، پب یشزرو شفک -

: تفگ و دیش ک شفک دنب وزا درک زارد تسد و

هدش. دب تندیشوپ سابل اه سلا نیا -وت

وفگت: دیشک ار ششفک و درک انآلج

ورب! یرادن تسود تسه هک ینیمه -

! هزاب ردچار نیا -

دوب. موناخ ممیر یارب دصا

دوب. هدنام ؛زاب تخادنا ییاریذپ رد هب یهاگن خرهاش

دز: بل انآ

؟ مینک راکچ دایم هراد -

دز: ورغ دیشک ار وا تسد خرهاش

! شوپب ییاپم مگد یم تهب -
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دوب هرجنپ ود نیبام هک یا هتسجرب نوتس تشپ و تفرگ ار وا تسد و

. دنابسچ دوخ ارهب وانآ تفر

گتف: هدش ناویا دراو مون اخ میرم

! هتشاذگ شزاب هنووید ه رتخد نیا -زاب

مه. شوغآ مهورد رد دندوب هدش مگ خرهاش انآو اما

یم وا رمک یور هنوگ شزاون شار تسد بدوو هدیبسچ وا زا تفس خرهاش

یم تروق ناهد بآ یه و دوب هتخادنا وا یور ار شنزو مامت مه ،انآ دیشک

داد.

وا لغب زا یک چوک هفرس واب دیشک یا هدوسآ سفن رد،انآ ندش هت سب اب

هتشادنرب ار مدق نیلوا اما دی شوپ ار شیاه شفک دشو وودال دیزخ نوریب

یاضع ا ندش هدیچیپ مه رد ثعاب و دیچیپ ضفا رد ششفک هنشاپ یادص

دشوگفت: مه رد شت روص

! متیفر ول هگید راب نیا -

. دیشک ینیه خرهاش شوغآ رد نتفر ورف هکاب

رت زاب ار دوخ طسوت لبق زا هدش زاب ورد دومیپ اهار هلپ دنت دنت خرهاش

و درک درک.ردارباز هدایپ ار انآ هدش شنیشام کیدزن و دیهج نوریب و درک

درک. تکرح و تس شن نام رف تشپ زین دوخ تسنانآ، شن زا دعب

: تفگ مخا اب انآ

. مدموا تدیدهت نوا رطاخ هب طقف ینکن اج یب رکف -

داد... یگدننار ارهب شساوح و تفگ بل ریز یا هشاب خرهاش

هرات س رپ نا مسآ هیبش هک ار یرهش مامت و دندیسر رهش ی هطقن نیرت دنلب هب
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. دندنارذگ رظن ارزا دوب

نشمو! یم بخ -

منک! لح ور اه مهافت وسء مامت ماوخ یم نم -

دش. وا یاه فرح هیقب رظتنم و درک شهاگن انآ

: تفگ دزو نیشام نامرف هب هبرض دنچ خرهاش

اب وتق چیه نم منک! کاپ تنهذ زا یور بلقت خرهاش انو ماوخ یم -

فرط زا یدید هک یزیچ وره مدرکن دقع مه هفوکش ،اب مدزن فرح یرتخد

ور وت طقف هشیمه نم . مدوب توکس هب موکحم نمفقط نم. هن دوب نوا

وادمر. متشاد ت سود

نانز هنعط و یخلا یب رهاظ خورد شرها تافارتعا زا لا حشوخ لد رد انآ

: تفگ

منک! ترواب دیاب ارچ -

وچن ، هتقیقح تابثا رتزا تحار یلیخ غورد تابثا و دندوب غورد نوچ -

ماج. نیا هک هدوبن ... هدوبن وتق چیه

دش. هنیس هب تسد انآ

! یرن هرابود وت هک هرادن دوجو یتنامض چیه ، تسین مهم -

-آان!

: تفگ تینابصع واب دیخرچ وا تمس هب

! مرادن دامتعا تهب -

: تفگ دشو مخ شتمس هب خرهاش
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! یراد مهک سود -

! تسین یفاک نتشاد ت سود -

دش. شا یخهر وا لثم و

رادی! مسود سپ -

عافد هب عورش دنت ینحل واب دیسک مه ار شیاهوربا وا فرح زا بجعتم انآ

درک. دوخ زا

... رادن تسود نم رادم؟ تسود هتفگ یک -

! مراد تسود -نمم

رکد. ضغب و دنام صق ان شف رح خرهاش فرح نیا اب

داد: همادا خرهاش

! ییاج نیا هک یراد مسود -

درک. شهاگن هریخ و

. نکن ضغب -

هیبش یزیچ ، تشاد مک یزیچ فارتعا و رارق نیا شرظن درک،هب شهاگن انآ

. نیریش و مرگ یاه هسوب نآ هیبش ؛ هسوب

ی هرهچ هب وزاب دیشک بقع مه رد ناشیاه نگها ندش فقل ندش وطالین اب

درک. هاگن رهش یابیز

خرهاش و هدش رت شیب خرهاش انآو هطبار و هتش ذگ بش نآ زا یهام کی

اتکه دوب هدشن زاب شیور هب مه رد یتح و دوب هتفر یراگتساوخ هب راب جنپ

شطر نارازه ندرک شک شیپ اب دمحم و هداد ماجنا تخس یفارتعا انآ
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واالنانآو دوب هدش ما اجن یراگتساوخ مسارم هرخ وبال هدش یضار

. دندز یم فرح مه اب قاتا لخاد رد خرهاش

و داتسی ا هنییآ یول ج انآ یگشیمه طورش اهو دیدهت ند ینش زا دعب خرهاش

: تفگ

! هدموا رد شوج مغامد هب مزاب انآ مگ یم -

و دوب هدناکرت ار خرهاش یکرچ شوج نآ رد هک یا هرطاخ نآ یروآ دای اب انآ

تفر وا تمس دشوهب دنلب و دیدنخ دوب هتخادنا هار خوا و خا یلک خرهاش

هاگن یتق وو داتسیا شلباقم و شداد هیکت راوید وهب دناخ رچ ار ووا

: تفگ دید، ار خرهاش بجعتم

؟ راوید هب نبوکب ور اه رتخد اه رسپ دیاب هشیمه هگم -

. درشف ار وا شوج خرهاش هب هدادن تصرف و

یادص ، دنکب یضارتعا ت ساوخ وات دیچیپ مه رد شا هرهچ درد زا خرهاش

. دیچیپ ورهار رد انآ ردام

. نییاپ دیایب اهلافط هچب -

رکد: همزمز خر هاش

غ امد نگ،اماب یم ور وهلب نوریب نر یم فپ وبل خرس تروص اب مدرم -

! ینوخ

درک. ارالل خرهاش شدنخبل ییابیز و دیدنخ دنلب انآ

! هدنو شم یلصا -

دش. جراخ قاتا وزا

هدشن شا هداوناخ و خرهاش زا یربخ و هتشذگ یراگتساوخ زا هتفه کی
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وگ شونهب نیب، نیا وبدورد هدش کوکشم هیقب یاه خاالق هب زاب وانآ دوب

باراه یور هکاالن ییانآ و دندوب هدناشک رازاب هب دیرخ هناهب اربه یل،انآ

نامه رد خرهاش یاه ندش یتریغ اهو ندز رغ رس هقدص و درک یم زاورپ

یمک دوب،االناب هداد رییغ ت یمک ار شندیشوپ سابل زرط ، یراگتساوخ زور

دوب. هدرک لوبق ار ود نآ یهارمه قن

رکدوانآ دوخ ها رمه ار شونهب ییوشتسد هناهب هب یلگ هک دوب دیرخ ط سو

هک درک یم هاگن شلباقم یسلجم یاه سابل هب تقد اب ،انآ دنتشاذگ اهنت ار

نوریب هب واکجنک همهمه یادص ندیچیپ سو یلپ نیشام یادص ندش دنلب اب

ور ریوصت ، تشاد شرب سرت ن ابایخ رد یدایز اتبسن تیعمج ندید .اب تفر

دراو دزو سپ ار تیعمج تو فرگ هروشلد دوب. فداصت هیبش شیور هب

اه مدآ نادنخ یاه هرهچ و فداصت زا یرثا ندیدن دش.اب هنحص یدرگ

گتف: دوخ واب دیزگ ار شبل ، دیشک تلا جخ

! ندیمهف همه ور تندوب ل وضف ترس وت کاخ -

-انآ؟

یلگ هتسد اب خره ،اش تشگ شلا بند شیاه مشچ اب خرهاش یادص ندینش اب

: تفگ نلبد یادص مآدواب شتمس هب

همنی لباقم هطقن نیم وته تسرد نوبایخ نیا وت یرتخد ، یزور کی -

،یب ندروخ لد نوخ و هیرگ اب داللی یرس کی رطاخ هب رازاب و دجسم

منومب یفخم مدوب روبجم هک ینم هب تبسن ور شدوخ قشع همه هب هجوت

! هناربج تقوه دز،حاال راج ور

دزوگتف: وناز انآ لباقم تسد و غیج یادص اب

؟ ینک یم جاودزا نم -اب

یور ار شهاگن هدز ن اجیه شرس ردباالی یداش فرب ندش هتخیر آاناب



داصامس لقم هب درد ناتسآ نامر

542

. دناخر چ هیقب تروص

ارو شناراکمه ار، شناتسود ار، شا هداوناخ اما تخانشن یار رفن دنچ

. تخانش ار خرهاش هداوناخ

یادص و تفگ ار درک،هلب تیا ضر عاالم هک شردام ارزا شهاگن دیدرت با

درک. لا غشا ار اضف یلبلب توس و ندز فک

انآگتف: ندیشک شوغآ وباهب تخادنا وا تسد ار هقلح خرهاش

راک نیا و یشاب تکلمم گنه رس اه! هبوخ شدوخ هساو مه ندوب سیلپ -

! ینکب ور

. دیشچ ومکلا مامت ار یتخبشوخ معط و تفگ وا هب یا هناوید آنا

قبط هک دوب هداتسی ا هنییآ یولج هاتوک هلوح واب دوب هدمآ رد مامح زا

. دیهج لخاد قاتا هرجنپ زا خرهاش هتقو دنچ نیا تداع

هب نابز ریز یتنعل خرهاش . دیبسچ فسترت ار وحهلو دیخرچ هدز مرش انآ

هب روبجم ار ووا دوب هدشن فاص شلد نانچ نآ مه زونه هک تفگ دمحم

هناخ مود هقبط سارت زا ندیرپ هب روبجم ووا درک یم ناه دمآ یکدزد نیا

زا انآ قاتا هب ورودو نامتخاس زا ندمآ باال سپس و طایح هب ناشدوخ

یور هک وردحیلا تفرگ آانار تسد و دیشک یسفن دش. یم هرجن پ قیرط

: تفگ و دناشن شیاهاپ یور مه ار وا تسشن یم تخت

هدب! بل لوا -

هدیرس تقاط هک ات هقیقد هس هقی، قد ،ود هقیقد کی . دیسوب ار انآ یاه وبل

آان یاه بل یور یرگید هسوب و شیور دز همیخ و تخادنا تخت یور ار ،وا

ندوب! شیب ی محازم هک یا هلوح یور ارزا انآ یاه یگتسجرب دز دزوچگن
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: تفگ و درک ادج وا بل ارزا شیاه بل انآ

بل. طقف ! خرهاش -هن

نت ینیگنس هدیسرت انآ بیجع حاالت ندید اب اما تفگ ییاباب یا خرهاش

: تفگ و تشادرب وا یور ارزا دوخ هنوگ لیف

. سرتن انآ، دیشخبب -

شسیخ یاهوم هب یتسد و تسشن دشو دنلب و دیبسچ شا هلوح زا انآ

: تفگ مارآ و دیشک

! ینود یمن وت هک تسه یزی چ کی -

دز. لز وا هب تی دج اب خرهاش

ور... نم -م...

: تفگ دشو دنلب خرهاش هک درک عطق ار شفرح هدیسرت

یچ؟ ور -وت

یلو مدرکن شیهارمه نم ادخ ،هب دیسوب فرش یب ددز کی بقال ور نم -

دوب! یک منود یمن متخت یور مدید مدموا شوه هب یتقو

: تفگ یبصع و دناراخ ار ششیر هت خرهاش

بخ؟ -

! مشاب هدرکن میاق تزا یزیچ هک متفگ بخ -

. دیخر چ وا هب تشپ خرهاش

دوب. دایز شروز ، مدرکن یهارمه نم مدوخ ناج -هب
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: دیسر پ هنافاکشوم و دیخرچ شتمس هب خرها ش

؟ هدیسوب ور وت یک هگید -

: تفگ شیاپ ریز شرف هب هریخ انآ هک دوب ک انسرت ردق نآ شن حل

-وت!

ار وا یاه بل هنایشحو و تفر شتمس ،هب دنازرل لدشار انآ یادص شزرل

: تفگ وا یاه بل یور یسیخ در نتشاذگ و یزاگ ندز واب درک راکش

! مدوب نم دزد نوا -

یچ؟ -

ر تخت تمس وهب درک شدنلب و تخادنا شرمک و وناز ریز تسد خرهاش

: تفگ و تشاذگ شا هنیس یور ار وا رس و تسشن و تف

ممدنبتسد ، یزابرس زا دمحم نتشگرب مسا رم رس راب کی م. دموا -نپجراب

هدیباوخن وت نوچ نودهاک هب مدز راب کی یلو مدموا مراب هس اج، نیا دنوم

هش تسرد تدامتعا ات تمسوبن یشن ممرحم مات دوب هدروخ مسق ! یدوب

بش... نوا یلو

داد: همادا انآو رادزان هاگن رد دش مگ شرادزاین هاگن

متشاذگ مدروآ و مدرک تلغب ! یدوب رت ربلد هشیمه رتزا شیب بشما -ملث

! مدید ور تاج همه و دوب هداتفا مت هلوح ، تقاتا

و دیدنخ خرهاش هک درک هجروو هجرو خرهاش فرح زا هدیشک تلا جخ انآ

: تفگ و درک وا راثن یا هناوید

ال نیا نوچ یش! قاچ هک ماوخ می یدش الغر یلیخ ،لویآان! متفگ غورد -

دوبه! نم دوبن یاهزور یارب زا تیرغ
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: تفگ خرهاش هک درک توکس و درب نییاپ ار شرس تلا جخ زا انآ

! هدرک ن یقرف تاه هنیس هزادنا هتبلا -

دزو سپ ار وا تسد یبصع انآ هک دز گنچ ار وا یاه هنیس زا یکی مکحم و

دیسوب رادبآ ار خرهاش یاه بل هنوگ بذعم سح نیا زا ییاهر یارب راب نیا

درک. شا هفخ و

: تفگ و دیشک وطالین یسفن خرهاش ، یزاب بل یمک زا دعب

منک! لر تنک ور مدوخ منوت یمن هک میدن همادا -

هک درشف وا ارهب دوخ رت مکحم و داد ناکت ار شیاهاپ و دیدنخ زیر انآ

: تفگ و تفر هرجنپ تمس دشوهب دنلب و درک ادج دوخ ارزا وا خرهاش

. شاب هدامآ ! ییاج کی میر یم ادرف -

واب تفگ یا هشاب دوخ رانک رد بش ره لثم خرهاش ندنامن زا بجعتم انآ

درک. یظفاحادخ وا زا یی اوه ور هسوب نداتسرف

داد. خرهاش هب دشوسالیم نیشام راوس گرب هملد فرظ اب

: تفگ اذغ رطع ندیشک ابوب خرهاش

هب! -هب

هب؟ هب -سالتم

! هگنشق مت -رغرغ

: تفگ انآ دندیسر یکه نابایخ یولج هب

داد! متاجن دموا رفن کی دوب، هدش ممحازم یرسپ راب کی اج نیا -
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: تفگ هنحص هب هریخ هدنخ اب خرهاش

! همدای -

داد: ادامه وا هب هجوت یب خرهاش دزو لز وا هب بجعتم انآ

! مدوب ینک یم ور شرکف هک ینوا رتزا هنووید رتو قشاع یلیخ نم بخ -

منیبب مدرک یم هاگن یهاگزره و تنیشام هب مدوب هدرک لصو بای در

! تندید مایب ییاجک

: تفگ فگشتی اب انآ

وگب! رت شیب -

درک. ضوع ار هدند خرهاش

رچا؟ -

بخ! دایم مشوخ -

: تفگ هقیقد دنچ زا دعب و تفر ورف رکف هب خرهاش

یلو مد یم ور شباوج یگب ور یلا وس ره دصقم هب ندیسر آانات نیبب -

ش! کن شیپ هیقب یزا فرح ًافطل دصقم نوا وت هگید

. مشچ -

: تفگ و درک رکف یمک و

ییازیچ کی نوسفا هرتخد نوا و هفوکش زا ماوخ یم یلو وشن تحاران -

! منودب ور

. دیدنخ خرهاش
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یارب یتح مروخ یم وقمس دوب ینک مگ در یارب طقف هک هفوکش ! دوسح -

تشاد یکیدزن رد یعس هشیمه نوا حاال متفرگن ور شتسد مه راب کی

یم مهب ور شدوخ تدید یم تقو ره دوب ساسح ما وت یور ، دنامب

نوا یتح مدش یم شقن دراو مدوب روبجم هک نیا رطاخ هب منم و دنوبسچ

نم و هفوکش شدصق دوب، یا هگید زیچ شدصق ، نوتنوخ دوب هدز هک یدزد

، دننزب بیسآ تهب ناوخب هک مسرتب ! مسرتب نم دش ثع اب قاف تا نوا م... دوب

. مدش تر رود تزا نی مه رطاخ هب

! هسب -

داد: همادا و تفگ یا هشاب بل ریز انآ ندش یبصع اب

هدموا ماهاب راکم رطاخ هب وزاب دوب هلماح دوب! یلع مقیفر نز نوسفا -

هک یرتکد نومه شی پ شمدرب یم هدرسفا و دوب هلماح نوچ اجو نیا دوب

! یتفر یم ما وت

ار وا تسد خرهاش هک دش هریخ نوریب هب شیاه هدینش زا هتفرگ شلا ح انآ

وگتف: تفرگ

! ًافطل بمار نوخب و نزب راتیگ -

: تفگ انآ هب خرهاش رهش یدورو هب ندیسر و هار تعاس کی زا دعب

. تاه مشچ هب دنبب و رادرب ور لا متسد و نک زاب ور دروبشاد -

. تشاد دامتعا خرهاش ،هب تفگ یا هشاب انآ

: تفگ و درک کراپ ار نیشام ، دیسر یلصا دصق هبم یتقو خرهاش

. نکن روزاب تاه شچم متفگن -ات
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نیشام اتاز درک شکمک و درک زاب ار وا تمس دشورد هدایپ نیشام وزا

رانک لا متسد هرگ ندرک وردحلزاب داتسیا شرس تشپ سپس دوش، هدایپ

دز: چپ ششوگ

وت! یارب شمدیرخ -

یگ هفاک نامه یولج امدن، زاب بجعت تدش زا انآ ناهد لا، متسد نتفر رانک با

دوب. خرهاش ،انآو شمسا هک توافت نیا اب دندوب ناش یگشیمه الس

روگ ، تخادنا شلغب ارهب دوخ و دیخرچ خرهاش تمس لد،هب هت زا دیدنخ

! شیاه ودآم ایند یاباب

... یسرم ، یسر ،م یسرم -

: تفگ هفاک ینیئزت یاه غارچ هب هریخ و دیدنخ خرهاش

! نومنوخ مشموس هقبط تراتیگ کالس یارب شمود هقبط -

: تفگ ووذق قوش اب انآ

هب! -هب

هراتس تسد دم حم اه یدوز نیمه هب تسناد یم نوچ دوبن شردام نارگن

درب. می سورع دوخ ی ردپ هناخ وهب هتفرگ ار

: تفگ و تفرگ وا تمس شارهب تسد خرهاش هک دیرپ نییاپ باال قوذ اب

؟ هشیمه لثم ؟ ندز مدق یارب میرب -

تسد لخاد ار شتسد دشو هریخ وا وشقهب کشا رپزا ییاه مشچ اب انآ

: تفگ و تشاذگ وا

. مریگب سکع ش زا شاه شچم اب راذب -
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انآو رد نوا یارب شیاه یتخبشوخ مامت اب ایند ، دیدنخ وحم خرهاش

دش. یم عمج خالصهو شیاه یزاب نیریش

شورف کمشپ درم نامه هب دن دیسر هک دنات دومیپ مه اهاراب نابای خ نامه

. تخورف یم ینتسب راب نیا هک

: تفگ خرهاش ندید اب درم

! هشب هک هش می متفگ ! نوج ومع هرخ بال یدید -

: تفگ ریز هب رس خره اش

! شیداد اوه داب هب هک هفیعض نیا شیپ متشاد هبذج هرذ کی ومع -

: تفگ درک می هاگن ود نآ یوگ و تفگ هب جاو و جاه هک انآ وهب دیدنخ درم

هرسپ نیا هک یزور اجات نیا مدید یم مه رانک ور ودات امش هشیمه نم -

یامرس و نوتسبات ی امرگ وت دز یم هسرپ اهاج نیا اهنت یه هللاراد اماش

اج نیا تس شن یم اه تعاس و شاه درد مدمه دوب هدرک ور نم و نوتسمز

ورگهی...

ومع! -

کالهف خرهاش . تشذگ اه نآ رانک زا ینتفگ هشاب واب درک یا هدنخ کت ومع

: تفگ و دیشک شرس تشپ یتسد

می! دب دشن مه ور یسورع تراک ! میرخب دشن ینتسب -

: تفگ و دیدنخ زیر انآ

! میرخب لیتساپ ، کراپ کیدزن هشورف لیتساپ نوا زا ربمی هرادن لا کشا -

مه یراهب ناراب هک دندرک مه اب ندز مدق هب عورش و تفگ یا هشاب خرهاش
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هزاغم تمس هب ود واب دندیدنخ اه هناوید لثم ود درک.ره شراب هب عورش

. دراد نیشام خرهاش هک دندوب هدرک شومارف دمع .هب دنتفر

. دنتفر هزاغم لخاد نهب اراب سیخ ود ره

رت سات رتو قاچ یمک هکاالن شیپ سلا دنچ یانشآ ناو ج درم ندید اب انآ

هدنشورف درم هک داد سالیم دنلب ، تشاد شوغآ رد یا هچب و دوب هدش

درک. هاگن ود نآ هب هریخ دشو دنلب ناشمارتحا )هب زیگنچ )

اراب وا لد هک یعون نآ زا اما دوب هدرک وور ریز مه ار وا لد هتساوخان انآ

دوب... هتخاس انشآ یع قاو قشع

ناش یسورع مسارم هب وا توعد و شب و شوخ و لیتساپ ندیرخ زا دعب

ار ناراب زا هدش سیخ کاخ کنخ رطع وانآ دندیهج نوریب تراک نداد و

: تفگ و دیی وب

هب! -هب

دا نامه ندید واب دناشک تولخ هچوک تمس وهب تفرگ ار وا تسد خرهاش

رسو زا ناراب تارطق هک دنوردحیلا اشک اج نآ واراهب کچوک و گنت الن

: تفگ دیکچ یم دق هات انآیوک تروص رسو هب شیور

اوه! نیا یکنخ یوت تاه بل یمرگ هبسچ یم -

ت... شاد یلیتساپ شناهد رد هک دش وا ندیسوب لوغشم و

نودب ، یتحاران نودب ، سرتسا نود یلا،ب حشوخ روش،اب ،اب دیسوب قشع اب

دوب! ود نآ یعقاو هسوب نیلوا دیاش نیا و یروخلد

وهب دندمآ نوریب اج نآ زا یزاب بل عبر کی زا هتسخ ناراب شند مامت با

. دنتفر کراپ تمس
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: تفگ و درک تکمین هب یا هراشا خرهاش

! مینیشب !اما هسیخ هک هتسرد -

. دنیشن اتانآب تخادنا تکمین یور و دروآرد ار شتک و

رسو از ناراب تارطق زونه هک ناتخرد هب توکس ورد دنتسشن یلدنص یور

. دندز لز دوب هکچ ردحلا ناش یور

: تفگ ضغب واب دیشک یهآ دوب هدید هک یباوخ و شردپ دای هب لد رد انآ

دیزرا یم یتحاران همه نوا ! هگید دموا منم راهب هد! یم یتخبشوخ یوب -

هاه... تشذگ بخ اما هشب رتهب تسنوت یم هتسرد ! یتخبشوخ همه هبانی

: تفگ دوب هدیشک ششوغآ هب تفس ار وا هک خرهاش اب نامز ومه

! هتشذگ -

... دیچیپ کراپ سیخ یاضف رد هک ناشیاه هدنخ یادص رخآ وسر

رتزا شیب هک انآ مسا هب یرتخد یگدادلد ی هصق ماجنارس دوب نیا و

ادیپ ریهک اگزور نینچ رد تشاد رواب و قشع و تردق ، فسوی یاخیلز

. تسا تخس رایسب نآ هب ندوب دنبیاپ و یعق او قشع ندرک
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" ناحیر یوب "

. مراز هروش رد یسگرن "نم

مراز ین رد داب یاوآ

مناشیرپ یاه میس غاز

مراب و راک تسا قشع

مدزد یاوح نامه نم یرآ،

مناکش یم اهار گس نادند

مراد تسود یگالساهار نوچ

میاه درم وداز نم زا سرتب

مدآ! ،یا ضحم یرتسکاخ یا

مش تنت لفق راذگب ، سرتن اما

دمرا ینازرا تیارب ار یدیفس ات

مناج نازغلب یه ار تناتشگنا

مدوجو یاج یاج رد بلا بل

مدعر درب ار وت هک هگ ونآ

"... منامدای زا ربب ار شوه

... مساسح ا ینیریش هب هدن یخلت "

مدآ یب یاوح موشب راذگن
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م... فسوی یب یاخیلز نکن

یرازه ود درز پوچراهچ "یا

... مباوج یب یاه ولا ولا

مناج هدرخ ریگن نم رب

""... مسانش یمن اهار گرگ نم

مرادراخ قشع شابن وسرت "

مشوغآ تمس رادرب زیخ

ما یناگدنز یارب شاب روش

مراید نونج و نونجم وشب

مرود خرچب وشو هناورپ

مریگب هابتشا عمش اب

ناخرچب یه ار ناج ونروز

میاهرعش یاه هچوک سپ رد

مقشع ،رپ نیمز یور رد ابوت

مزامن رداچ زیر یاه لگ

"! مهاگ بقهل یشاب وت رگ

میاه مشچ ضغب قه قه "یا

مسرت یم اه نتفر زا نم

مساره یم اه ندوبن زا نم
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مراد سفنت یا وتالهش یب

منازوس یم اهار منهج وت یب

منزیم سپ اهار تشهب وت یب

ما هناوید ، لصا رد یناد یم

. متسین ، مچیه ، مچوپ وت یب

مناناج متسین شیب یضقانت

متعاجش اب هارمه یسرت

". منیریش و شرت ، مسلم ، مسگ

مهاوخ یمن الاین "صا

. مراد تسود ار ندوب رعاش

زور نیرخآ نیا درذگب راذگب

مسوبب زییاپ زور نیلوا رد

منیمز یاخیلز و نیریش نم

منافوط و قشع ی ههلا

مرتخد نارازه تردق نم

مرسپ اه دص اهو هد ردام

. میاهرایرهش اهو ولماش حور

ما. هتخات اه نیورپ اب یرادگ هگ

ماوت ق، شع اب یاه ی هصق رد
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ما هنت کی زاون ههادب

نم! منم نامرد یب درد

ما! هدش قشاع یعاشق

. مقشع موهفم دوخ نم

منز!" نم منز، نم منز، نم یرآ؛

کمن یم راثن ناج را هتشون "نیا

"! مردام ، مسفن رمعم، مناج، هب

اهو یروب وص نیبطاخم همه زوسلد و رهم رپ هاگن و هجوت زا نونمم

اهاتین.♡ قیوشت

درد. ناتسآ باتک هدنسیون داص امس

نآ زا هدافتسا وس و تشون ور هنوگ وره دشاب یم ناگیار ال ماک رثا نیا

. دراد ینوناق درگیپ ادیدش و دشاب یم مارح

وضع @ist_roman یم ارگلت لنچ رد هد نسیون یاه رثا ریاس ندنا وخ یارب

رد نامر نیرت توافتم و نیرت یناجی (ه روک بش : نامر مود دلج . دیوشب

هدوب یا هدنورپ ریگرد خرهاش یهک نارود هب طوبرم ، یزاجم یاه هکبش

هب یسیلپ ، هناقشاع ابژرنا: یلع ، نوسفا : یلصا یاه تیصخش مسا . تسا

( داصامس ملق

. داصامس

. نایاپ ۹۸.۶.۱۳
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درد. ناتسآ نامر هب طوبرم هد روخن مترب یاه همان : هاتوک ناتساد تسویپ
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ناج! ربلد یناد "یم

یاه هناقشاع یاه هرذ هرذ ساکع اه نامسآ قیمع و رونرپ یاه هرد هک هزادنا نامه

دهاش زین ام یدادجا ابآو هلجح هشیش تشپ رد هتسشن ناراب تارطق ، دندوب وتووا

کیدزن ارزا هکاتوت ینم ، مدرک یمن رواب ار قشع هک دندوب ینم وحم یاه هدنخ

یاهرواب و رورغ هک دش هچ مناد یمن ،اما متفرگ یم هرخس ارهب قشع مدوب هدیدن

لک هب هک ییوگ ، نیمز رعق رد دنتفر ورف و دندروخ رس ناراب تارطق وچمه مکاکش

... یتنعل یاه محازم ؛ دنتفر ناشدوخ راک یپ هک دش بوخ ال صا ! دندوبن

وت متسناوت ! دودز ار مرورغ رابغ و تسش ار ملد هرجنپ هک ناراب ؛ ارجام زا موشن رود

ییابیز رعش هچ ! مدناوخ و مدرک ییاشگزمر ار تهاگن !زان قشع ی هراتس یا منیبب ار

... بیرف دوب؛لد

هلجح ناب هیاس ریز ، دندرک یم هکچ کراپ ناتخرد و دیراب یم ناراب هک یزور نآ ورد

ییور هب ور کراپ لخاد هشیمه ار وت هک ینم و یدنکش مه ار ملد لفق دیتفرگ هانپ ما

یاو ... قشع یتسوپ ریز ضبن مدش مدید یم یتروص تکمین نآ یور هتسشن هلجح

وا هاگن ریز یدش یم بوذ هک ردحیلا دیآ یم تد نم...ای ی هبنج یب لد حلا هب

یادص واب دیدنخ یدرک فراعت وا هب یتقو و یدروخ و یدروآرد تفیک ارزا یلیتساپ

: تفگ یدنلب

! مرتخد هگم -

... هرابود و هرابود ! یدوبر ارم لد وزاب یدیدنخ ووت

و رهش نیمه ،رد یدوب دنبیاپ تا یگتفه رارق هب ووتابوا تشذگ اه سلا خالهص

ریش رس و هرک و رینپ نم اما سلا گنر راهچ یاهرصع ،رد کراپ نیمه و نابایخ نیمه

رطاخ هب وت هک نآ دیما هب مدش رهش شورف لیتساپ نیرتگرزب و متخیر رود ار

! ییایب ما هرجح هب لیتساپ

. منهج !هب ندیمان یناور ارم

نم. هن هدوب هدز یتاینبل کراپ مد هک دوب مگرزبردپ یلصا ی هناوید
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اه! لیتساپ هب دسرب هچ دنرادن مه ار تسام و ریش دیرخ ناوت مدرم : دنتفگ

هچب رطاخب ار نامیاه لوپ ام دنک یم رکف هک تسا مرگ شلد اجک ؛زا یثوید بجع -

! مینک یم لیتساپ مارح نامیاه

. کرد هب ناشیاه هاگن اهو هتفگ همه

کاچ دوجو یاه ییوگ هوای هب دش طبالین طخ ، تدنخبل ینحنم هک دنتسنادن اه نآ

یم دوبک قشع هاگداد رد مندش ور دیفس هب هک نیا هن رگم یاشن... رازه ود تسرپ

؟ مندش هدیمان هناوید نیا دیزرا

لیتساپ هک راب ره نم و یدرب یم ار مبلق یگنر یاه هکت ، لیتساپ یاج و یدمآ یم

جوا و یتفگ یم نم هب بل ریز یا هناوید و یدیدنخ یم مداد یم وت هب یرت شیب

دوب. هملک نیا طقف هک سوسفا نم اب تتیمیمص

نونجم ارم تروص نیا ریغ اررد هنمملا مدوب هتخاب نازرا ار مبلق نم هک یتسنادن

. یدید یم یناراب رهش

... مراد تسود مه اهار هناوید نم دنچ ره

وت! زا راو هیاس یساکعنا مدوب هدش و مدوبن نم نم، رگد هک یدیدن و

... یدوب هناوید مه وت نک لوبق

. دنازرل یم ار مناتشگنا هک ضغب نیا هب تنعل

. تسا سرت زا هتفرگ ماو هک متراسج هب تنعل

! تقیقح نتفریذپ و نتشون ، نتفگ ، ندید سرت

یخلا! یب

: میوگب تیارب مهاوخ یم ار یزار ایب رت کیدزن
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... گنراگنر یاه لیتساپ زا هدش رپ رابنا -

. دنربب لیتساپ راکتحا مرج هب ارم دنیایب راذگب ال صا

راکتحا دنسیون یمن ار ممرج هک اه ؛نآ درادن یطبر شا نطاب هب هلئسم تروص

هن! رگم ... قشع

... تسین مهم وت ریغ یزیچ میارب نک رواب

. دراد داهرف یارب ار هوک نامه مکح نم یارب نادنز هک دنناد یم

. دنسرت یم نم قشع تردق زا

... نونج سنج زا دراد یتردق و درادن نوناق قشع هک دنناد یم بوخ

! تسا یطاسب هچ رگد رورغ و هرصبت

یتفا یم مدای هب ییآ یم اج نیا هب هک یزور هلجح نیا ندش عمج هکاب منادب رگا

. موش یم وتسرپ

! دنراد مک یزیچ منک یم رکف اما متفگ اهار فرح

ار نیریش فافش یاهولوچوک نآ رگید مه نم وت هیاس ریز یلو تسیچ مناد یمن

. مراد تسود

هن! رگم مدوب وا رتزا درم منک رکف ...اما مروخ یم لیتساپ مه نم

وتووتابوا... یب نم یم؛ دنارذگ اهار زور

دیپت یم هراوق یب مبلق هک ییاه زور نآ اررد شوگیزاب یاه هبرگ نآ زا یلک نم و

. یسرتن اه نآ ندید اتوتاب مداد تیصاخ یب یرادرهش لیوحت و مدرک عمج

و یوشن هدناشک تولخ یاه هچوک وهب دنکن رییغت ناترادید ناکم هدرکن ییادخ ات

. دنوش یمن قشاع اه گرگ وچنهک ارم؛ تیناسنا دردن تداسح

ورب مساره یم شیم دنب رد گرگ فوخم ییاریم زا نم و هدرک رییغت هنامز بخ اما
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هک مرواب نیا

! دوبک قشع هر رد درمن و درم دیاب

تیناسنا مسا هب تسیز دیاب

!... طوقس مسر رد دنچ ره

... میرذگب ... میرذگب

تشپ رپ یاهوربا اب دوب روجان روجدب یتخادنا یم تتشگنا هب هک مه یا هقلح نآ

وا..." خیلا تسد و تا هنارتخد

اقآ! دیشخبب -

رتخد هب مخت و مخا واب تشاذگ ذغاک یور ار دادم نامز ومه دروآ ارباال شرس

درک. هاگن شیور هب یور هچب

! نوج رتخد -هلب

. تخود نیمز ارهب شهاگن الیی طوم رتخد ندرک کد زا دعب

دش رت گنتلد رتو یبصع دید، هک ار شا یرخآ هتشون هدش، هلا چم یاه همان زا دوب رپ

درک. باترپ هزاغم هشیش تمس وهب لبق یاه همان تشونرس راچد مه ار ووا

ردغبلا هتفرگ لکش یاهرهوج مجح هکلب دنتشادن مظن شیاه هتشون شرظن هب

ش یاه هتش ون تسناد یم بوخ هک دنچره دوب ذغاک یور طبتر وانم طبترم یاه هلمج

. دروآ یمن دوخ یور هب اما قشع سنج زا تشاد یمظن

دز. کلپ راب دنچ روابان ، تکمین نامه هب دش هتخود شهاگن ، نیمز هب ذغاک نداتفا اب

دوب. هدش وکالهف هدیدن ار قشع لا یرس ار، وا هک دش یم یهام کی

وا... یور دش قیقد و دیهج نوریب هزاغم زا
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شیور و تشادرب ار راوید رانک کچوک هیاپراهچ دش هدرشف شلد درک. یم هیرگ

. تسشن

. دوبن وا باذج دقو دنلب رای زا یربخ درک، شهاگن ریس یتعاس کی

هلک رتو قشاع نز نیا و دیآ یم کرتخد زا رترید هشیمه وا هک تسناد یم بوخ

دوب... یدرم ره رتزا بارخ

یم ار وا ندماین هاوگ شلد ، دسرتن و دورب ولج هک دز یم دایرف شبلق رد یتراسج

داد.

دید. ار وا ندمآ هتشادنرب ولج هب یمدق ، دیشک شیاه سابل هب یتسد دشو دنلب

وا ارچ ! هتشاذگ رظتنم ار شربلد ارچ هک دیوگب و دنزب ار ووا دورب تساوخ یم شلد

! هدنایرگ ار

وزا تشگرب هزاغم لخاد وهب دروخ ار شا هناق شاع یاه ،یخلا قشع تمرح هب اما

دش. یزییاپ ریگلد رصع رد ود نآ یریگرد دهاش و درک ناشهاگن هرجنپ تشپ

دمآ! بیجع شیارب

! دوبن اوعد و هوشع لها اما دوب زان لها وا هک تسناد یم

: تفگ دوخ اب

! درشف یم شناتسد اراب وا کرام تک هقی و دنک یم داد و غیج هک هدش -هچ

دیایب شا هزاغم هب تسا نکمم هک نیا هب رکف شا،اب ینه ذ یاه ی ریگر د نایم

هزاغم یاه هشیش غارس هب راد من هنهک یدزی لا متسد نتشادرب دشواب هچاپتسد

هک دنچ ،ره دنیبب مه اهار نآ هپچ ریوصت تسناوت یم روطنیا دش بوخ . تفر

یور رب دیشروخ ناج یب رون و اهربا هیاس نداتفا سپ زا ود نآ صیخشت دوب لکشم

ترابع زا هدنام یقاب هطقن دنچ اب طخ و شخ ورپزا دندوب هنهک هک ییاه هشیش

هدنام شنا ندر ک کاپ یارب شیاه یعس ی همه مغر یلع "هک یوضترم جاح یتاینبل "

. دندوب
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هب شا نخان هشوگ اب شا هدند کی گرزب ردپ ربز هرهچ و تشرد لکیه یروآ دای ابهب

دوب،رد هتفر ادخ تمحر هب شیپ سلا جنپ هک یلع جاح فرح و داتفا اه در نآ ناج

. تسشن ششوگ

! زیگنچ هیچ هساو هاگشناد و سرد نیا هخآ -

عیلا لوپ هر ایم تارب هلجح نیا اما وخیلا کشخ داوس هی هرایم تساو سرد

! یجاح هدنگ هی یش یم مشدعب

نامهم مه شتسد حاالدر هک دندوب هتفرن اه در اهنت ؛هن تخادنا هشیش هب یهاگن

: دیرغ دشو یبصع دوب هدش هشیش

راید میتی یاه هچب هنوخ رود ِفاوط هک شتسه یندش یجاح زا رتهب خیلا داوس -

ملع تاکز نداد ! دننک یم رپ ور ناتسبرع هفیلخ هسیک و دننک یم لو ور نوشدوخ

! نوج آاق شتسه لوپ تاکز و سمخ تخادرپ رتزا تحار

داتفا یم شفرح دای تقو امااالنره یجاح فرح لباقم دوب هدرک توکس عقوم نآ

دش. یمن کنخ شلد مه وزاب داد یم ار شباوج

. هلجح نیا وت هدش قشاع تنادناخ یراغت !هت مرایمرد یلوپ بجع هک -االنمه

داد: همادا دزو یدنخزوپ

و مدوبن اج نیا نم یدرک یمن مروبجم امش هگا دش یلمع مارب یتفرگ یمیمصت -ره

ای تحور هب متسرفب تاولص و مدش انشآ قشع هکاب منک رکش ور ادخ منود یمن

منک. تنیرفن

: دشوندیلا شندش زیمت لوغشم هرابود و تخادنا هشیش هب یهاگن

! یتشاذگ مارب هک یمسا زا منیا -

منیا هخآ هش! هدید رت گرزب مراذب زیگنچ یتفگ یدید ور مفیحن ونت درز یور و گنر

! سناش دش

، دندوب هتسشن تکمین یور حاال هک تشگرب ود نآ تمس ارچالدنوهب یدزی لا متسد
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. دیشیدنا دوب خرهاش شمسا هک وا مسا وهب دیشک یهآ

دوب. شدوخ زا رترس وا زیچ همه شرظن هب

وا یارب اه نآ اما شورف لیتساپ هناوید کی و دوب هبیرغ وا ود نآ یارب هک دب هچ و

رت تحار هصق داهرف راک دوبن ورسخ رگا هک دنچ ره قشع راید زا دندوب ییانشآ

دوب. هدرک هتسخ ار وا شدیما یچوپ اما درک هزات یسفن دوب...

. دنام شیاه هلگ نایم حلا نامه رد یا هقیقد دنچ

.. شتقاط و ربص یارو رد رو هطوغ یضغب دش هطبغ ماجنارس و

نشور ار راوید هشوگ هلچ و قاچ و کچوک نویزیولت ، تفر هزاغم لخاد هب یبصع

ندمآ نامز هک درک ادخ ادخ و درک فقوت یا هکبش رد وج و تسج یمک زا دعب و درک

شتاساسحا ات دشاب هناقشاع اضف و ملیف رخآ یقیسوم اب دشاب هارمه اجنیا اههب نآ

. دنزاسب ناتساد و دنهدب وجالن

نآ هب یا هنگنم و درک ناشفاص و تشادرب نیمز ارزا هدش هلا چم یاهذغاک دشو مخ

. ناشتشاذگ یبوچ زیم یوشک نیرخآ اهدزورد

. تفنش ار رگیدمه هب شبوک سپ ارزا اهربا شرغ و درک فاص ار شا هدیمخ تماق

درک. ندیراب هب عورش هظحل رد یدنت ناراب

وا یاهتنا یب قشع زا درک مرش نامسآ ییوگ . تفرگ ار شدید یولج بآ زا یا وههلا

ار شناراب تارطق و دوب هدش راکش شا یگدنز درم طسوت شیاه بل هک یرتخد هب

مامت قشع نیرخآ و دریگن شلد ات ریگنچ ربص رپ ناگدید یولج دوب هدرک یا هدرپ

. دوشن

. دشخرد یم یعون هب مادک ره ورد دسانش یمن زیگنچ و داهرف قشع ، نیقی عطق هب

! دنشاب راوخ نوخ اهزیگنچ همه هک تسین رارق ؛ قشع ی ههلا لوق هب
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هناقشاع مامت اراب شورف لیتساپ درم ادخ و رایرهش یاهرعش اب دیآ یم اه نآ زا یکی

هب رگید هقیقد دنچ ارات یرگید نازرل و سیخ یرتخد هک تشاد تسود شفاص یاه

قشع ارهب یخرس تراسج هک یدزد دزد، یاوح راید زا یرتخد ، دناشک یم شا هزاغم

نیا رد زاب سوه یوسرت مدآ اب یگدنز دش شتازاجم و دیسوب ار یگناوید و داد هیده

ار وج اوأم و نازرل رتخد نآ ادخ و دوب بان قشع شرکب تقیقح اهنت هک هایس یایند

یم یقشع داد، رارق زیگنچ یاه ندوب کاپ همه نآ یارب یا هیده و دناسر هرجح هب

یزور ار شیاه مراد تتسود دش،ات یمن ریس شندیسوب زا تشاد ناج هکاتات دش

دنکب مرن یا هسوب ار داد یم وجالن شیاه همان رد شا خیلا یاج یتح هک یراگزور

... شدوخ هب طوبرم قشع هصق یوناب هام یابیز یاه بل یور رب دناشنب و

... دسوبب ار قشع ات

دنک... یگدنز ار قشع ات

دوش... حون یتشک قشع ات

. دنامب هدنز قشع ات

. دنامب هدنز قشع ات

!… دنامب هدنز قشع ات

! هدروخن ربمت یاه همان : هاتوک ناتساد

درد ناتسآ نامر هب طوبرم

داصامس ملق: هب

@ist_roman یمارگلت لا ناک رد هدش دیل وت ۱۳۹۷.۶.۱۱


