
شتآ و ناراب

یسالیو ادیش ملق: هب



نیرت هدنشخب مان هب

مدآاه ام بلق ندوب گرزب یوزرآ اب

" ناراب "

لخاد ی هقلح هب یهاگن مین و مدرک زاب ار متسد تش م
ادص رپ یهآ اراب مریگرد نهذ . متخادنا متسد فک

درک، یم مهاگن هریخ هک نینزان هب وور مداتسرف نوریب
: متفگ

؟ یزان منک یچراک _حاالنم

: دیشون شا هوهق زا یرادقم نینزان

؟ یتفگ یچ شدوخ _هب

نورد ار هبعج و مداد رارق هبعج لخاد ار نیگن رپ هقلح
. متشاذگ فیک

هطبار امهی هطبار منود یم تفگ . منزب فرح تشاذن _

نم اب جاودزا هب منود یم تفگ ، دوبن صلا خ هناقشاع
رکف یممد تقو تهب .امااالن یدرک یمن رکف ال صا

وگب... مهب یدوب یکوا تقوره و نک رکف ... ینک

ادا ار شیاه فرح همادا و مداد ناکت جیگ ار مرس
: مدرک



منک تتخبشوخ مدیم لوق و مراد تتسود یلیخ _نم

اترپ. و ترچ نیا و...زا

درک: هراشا میاچ ناجنف هب وربا اب

هیچ؟ تلد ...هت روخب _

! چوپ _

هی زج هب هک منود یم تیمیمص تسود ناونع هب _نم

عال چیه اه، زاین یرس هی عفر طقف و یلومعم یتسود
جاودزا ی همه بخ یلو . یرادن نسحم هب یقشع هقو

؟ هتسرد . هشیمن عورش قشع هکاب اه

..._

ور یچ همه نسحم هک هنیا هراد هک یا هگید یبوخ _

. هنود یم وت هتشذگ درومرد

..._

نوا زا سلا شش و سهتلا تشه و تسیب هک _االمن

اجهب هی هگید هرتهب سپ . هرذگ یم تخلت یاه هبرجت

. یدب نوماس رسو تیگدنز وهب ینک رکف تدوخ

کلپ و مداد رارق هقیقش فرط ود یور ار میاه تسد
: متسب

و تافرح ی همه فرط هی ...زا منود یمن منود یمن _

. تسه هگید یکی مبلق وت هگید فرط زا مراد لوبق

جاودزا داهنشیپ نیا نسحم شاک . مرارق یب یلیخ

یمنداد. ور یتفوک

کی قشع نیا یمنیگ هک نم یچ؟هب هک شرخآ _



قشع ! هشور شمسا یلو هیک؟ هب یراد هک یا هفرط

. هفرط کی

..._

رسپ نسحم . نکن رارکت ور هتشذگ هابتشا هرابود و _ایب

هدن. تسد زا منیا و .ایب هراد تسود مه وروت ، هیبوخ

مدز: وبل مدرک هاگن شگنر یا هوهق یاه مشچ هب

. مرادن تسود جاودزا هساو ونوا نم هخآ _اما

یزیچ و داد مهاگن ارهب شا هتخورفارب ی هرهچ
وا فرح هب یک ؟نم دیوگب تساوخ یم هچ . تفگن

فرح رگا ؟نم دشاب مود حاالراب هک مدوب هداد شوگ
یتسد ار ما یگدنز شیپ سلا شش هک مدوب نک شوگ

! مدرک یمن بارخ یتسد

*****

هب ولآ تشروخ بوخ یوب هناخ، رد ندرک زاب ضحم هب
درک. شوخ ار مناشیرپ لد وحلا دروخ مماشم

. مدش هناخزپشآ دراو و مدروآ رد متروص ارزا مکسام

واب تشگرب نم تمس دوب،هب یزپشآ ردحلا هک نامام
: تفگ یرهمرپ دنخبل

مرب. تنوبرق یشابن هتسخ _

شدوخ صوصخم کچوک لطس لخاد ار مکسام
: مدیشاپ شیور هب یدنخبل و متخادنا

هار ییوب هچ یشابن هتسخ امش ناج. نامام هنکنادخ _

. یتخادنا



داوخ یمن . مشک یم ور اذغ نم ینک ضوع سابل _اتوت

. یریگب شود

؟ مراد نم هک یلغش نوا اب انورک دب عاضوا نیا _وت

..._

. مایم مریگیم شود عیرس _

هب ونم درک هتسب و زاب دییات ارهب شمشچ نامام
و دوب شداهنشیپ و نسحم هب مرکف ی همه . متفر مامح

نم! رارق یب بلق و نهذ

کشخ تعرس ارهب مدنولب هاتوک یاهوم ، مامح زا دعب
. مدرک کچ ار ما هدش ینوفعدض یشوگ سپس و مدرک

درک: بلج ار مهجوت نسحم زا یمایپ

اما منک تتخبشوخ دوب تبثم تباوج هگا یممد لوق _

نیا و یتسود دوب یفنم هگا هدب لوق مه وت
یم . ماوخ یمن ور ییادج . میدب همادا و نومعاضوا

ونم یدوب نم تسود ،وت هطبار زا لبق هک ینود
وت! تسود

باوج یب ار شمایپ مداد حیجرت و مدیشک یقیمع هآ
رس تدش نیا هب ما یگدنز رد تقو چیه . مراذگب

. مدوب هداتفین ریگ یهارود

*****

مادنا و دوب گنر زمرق هک ار ما هتسار و هاتوک نهاریپ
رطاخب یمداد، ناشن یبوخ ارهب ما هدش یشارترکیپ
یسلجم لا روا واب مدروآ رد نت زا نامام یتیاضران

. مدرک ضوع گنر یکشم



و رضاح لبم یور هک ار نامام و مدش جراخ قاتا زا
مدز: یخرچ . مدید دوب هتسشن نم راظتنا هب هدامآ

؟ وناب یدیم تیاضر نیا _هب

: داتسیا دزو یدنخبل نامام

گنت هسابل نوا زا رتهب اما دوب رتهب تشاد نیتسآ _هگا

یدز ؟ شمسا هیچ هزتورپ نیا مه یتقو ...زا ههاتوک و

اسابل نیا دیق دیاب هککال تاه هنیس و هراچیب نساب هب
. ینزب ور

: مداد رس یا ههقهق

؟ مدش لکیه شوخ هگم _هدب

. یچیه نوا دوب؟ شچ  تلکیه هگم مرب تنوبرق هخآ _

یدرک ور ینیب یدرک لمع یتفر دوب؟ شچ تبل و ینیب
هللا. یلا هللا ....ال هزادنا وتبل دوخن هزادنا

هزات ار شلد غاد هزات راگنا هک ووا مدیدنخ طقف نم
یمداد: همادا نانچمه ، مدوب هدرک

هزادنا یدرک ادیدج هک مه وتدنلب یاهوم ادخ. _واالهب

هعفد . مدیدن ال صا سهلا دنچ هک متدیفس تروص ، ارسپ

؟ ینک یچراک یاوخ یم دعب

: مدیشک ار شا هدیکورچ وپل مدش شکیدزن

تتروص هب ننزب سکاتوب هی یممرب وروت دعب هعفد _

یش... رت نووج یش، رت لگشوخ

درب: باال یفنم هناشن ارهب شتسد

شهاوخ مه .وت متسین ازیچ نیا لها نم ادخ وروت _هن



ب هریم تنس یچره هبوخ .زاب رادرب تسد هگید منک یم

شوگ فرح ال صا هک امیدق نوا یش. یم رت لقاع االرت

. یدوبن نک

..._

دایب هدروخ لوگ هرسپ هی هبوخ _حاالزاب

... تیراگتساوخ

: متفگ یا هدنخ وابهت دیرپ باال میاه وربا

؟ نامام _ِا

: تفگ ینابرهم واب تشاذگ متروص یور ار شتسد

هرسپ نیا راذب و ایب یلو نم... لگشوخ مدرک یخوش _

یسورع هرارق هرخ باال هداتفا ملد .هب یراگتساوخ دایب

. منیبب مگرم زا لبق وروت

: مدرک یعنصت مخا

مرس باال هشیمه تیاس ملد؟ زیزع هیفرح هچ _نیا

. هشاب تحار تلا یخ .وت مشچ یلو . هشاب

ملد و متشادن شتسود دنچره . دوبن ملد هت دنچره

هدش هک مه ردام لد رطاخب دوب...اما ریگ یرگید یاج

ارزا وا رکف دیاب طقف . مهدب تبثم باوج متساوخ یم

بوخ شمدید یمن رگید هک نیمه . مدرک یم نوریب رس

نایاپ هب لد اررد قشع نیا متسناوت یم دیاش دوب.

! مناسرب

*****

" یهارود "



و انورک سوریو رطاخب دوب. یروج و عمج ینامهم

اعمج و دنریگب ینانچنآ یسورع دنتسناوت یمن هنیطنرق

دوب. رفن یس ناشیاه نامهم دادعت

تساوخ یمن ملد مردام رطاخب رتشیب مه نم شتسار

نامام اما دوب کسیر لا حره .هب میایب نشج نیا هب

شلد و تشاد داماد ردام اب یمیمص و یمیدق ِیتسود

لا حره ...رد دراذگب اهنت شرسپ نشج اررد وا دمآ یمن

رترود اه نامهم زا هک متفریذپ ار ینامهم یطرش هب نم
. مینیشنب

هاگن داماد و سورع صقر وهب هتسشن زیم یور
هاگن مه داماد دوب. یربلد و ابیز سورع . میدرک یم

درک. یمن غیرد وا ارزا شا هناقشاع

سح ار ردام راب ترسح هاگن متسناوت یم یبوخ هب

. مدرک یم نشور نسحم اراب مفیلکت دیاب بشما منک.

شیارب و مدروآ نوریب مکچوک فیک ارزا ملیابوم
: متشون

یا؟" هنوخ "سالم.

دوب. رظتنم راگنا دش. نآالنی تعرس هب

هدش؟" یزیچ هرآ . مزیزع "سالم

". تشیپ مایم یسورع زا دعب . میسورع "

: تشون للعت اب

؟" یتفرگ وتمیمصت "

"هرآ"



هیچ؟" ت باوج "

" مگیم مدموا "

و متخادنا ردام هب یهاگن دز. گنز اما دادن باوج رگید

: متفگ ششوگ مد

. مایم مدب باوج نفلت _هی

سیورس تمس .هب مدش دنلب ونم داد ناکت رس

و هنانز تمسق هک دوب یروج غاب ... متفر یتشادهب

دوب. هدش ادج هنادرم

ار شمود سامت و مدش هنانز یتشادهب سیورس دراو
: مداد خساپ

_ولا؟

؟ یبوخ مزیزع _سالم

. میسورع هک متفگ ؟ یدز گنز دش یچ . نسحم _سالم

 مماشم هب یبوخ یوب ناراب . منزن گنز  متسنوتن _

هیچ؟ تباوج یگب هشیم . هسریمن

بخ. مینزب فرح مایب نک ربص _

هن؟ هیفنم _

: مدیدنخ

؟ یراد  یمرب مرس زا تسد هتبثم مگب _

. دوبن یندش راکنا شیادص قوش

؟ هتبثم اعقاو _



! قایتشا یب اما مدیدنخ رتشیب

. هتبثم اعقاو _

ملد هک بشما ایب دوز سپ مرب. تنوبرق نم یهلا _

هدز. کل تساو

. مزیزع هشاب _

... مدش هریخ هنیآ رد مدوخ وهب مدرک عطق ار سامت

و قوذ چیه ارچ سپ ؟ موش سورع متساوخ یمن رگم

؟ متشادن یقوش

مدش یدرم هجوتم و مدمآ نوریب یتشادهب سیورس زا
دود اوه هب راگیس ،و هتسشن یکچوک رختسا هب ور هک

درک. یم

مدرگرب عمج وهب منک یط ار نامکدنا هلصاف متساوخ
دش… حور یب منت یا هظحل و مدید ار شخر مین هک

! شدوخ دوخ دوب. شدوخ

نیا هب تنعل دوب. هتفرگ رگ منت و هداتفا شپت هب مبلق

هک بشما . بشما مه درک؟نآ یم هچ اجنیا رد بش.وا

. متفرگ یزاس تشونرس  میمصت

... متفر یم و متفرگ یم هدیدان ار وا دیاب . متفر یم دیاب

هب نتفر یاج  میاهاپ ارچ ؟ متشادن ار شناوت ارچ اما

رد قرغ هک تفر یم  ییوا تمس اه،هب نامهم تمس

دوب. هدشن نم روضح هجوتم یتح ویخلا، رکف

ماس " کیدزن وا. کیدزن ! مدش شکیدزن . متفر اما

." زورفا



: متفگ اما منزب شیادص ماس" " متشاد تسود

؟ زورفا داتسا _

و تخانشن منک رکف لوا دید. ارم و درک جک ندرگ

دش: زاب یدنخبل هب شبل سپس اما درک مهاگن انشآان

؟ درمز ناراب مناخ _

اب ارم هشیمه . مدش رتکیدزن بات یب یلد اب ونم داتسیا

لثم وحاال... دوب هدید هاگشناد رد هعنقم و سابل

هب هریخ یلیخ درک یم یعس و دوب یییجن درم هشیمه

. دنکن هاگن متروص

؟ دیتسه بوخ . ممدوخ _هلب

هعفد نیا اما مدوب هدید راولش و تک اراب وا هشیمه
همروس نهاریپ و یکشم راولش و تک رت. کیش یلیخ

. یکشم نویپاپ و یا

نم! یارب لقادح دوب... ابیز شدنخبل

یوت زونه لا؟ وحا و عاضوا ؟ دیبوخ امش نونمم _

؟ دینک یم راک ناتسرامیب

_هلب.

..._

؟ دینک یم یچراک اجنیا _

: تفگ یعبط خوش دشواب رت گنررپ شدنخبل

منک؟ یم یچراک مدوخ  رهاوخ یسورع _

: تفکش مبل زا بل



. جبلا هچ یاو ادج؟ _

؟ دیراد یتبسن داماد اقآ امشاب _

. نتسه منامام  یمیمص و یمیدق تسود نوشنامام _

داد: ناکت رس

. مناخ مشیمن امش محازم نم بخ ... یتم سال _هب

. منیب یم ور امش مرهاوخ یسورع یوت هک ملا حشوخ

. هرذگب شوخ نوتهب مراودیما

نیا هب تاق مال فاصنا یب منزب دایرف تساوخ ملد
: متفگ طقف ؟اما یهاتوک

... هرذگیم شوخ امتح _

_…

. شوخ نوتبش ... سپ _

داد: ناکت رس

مه! امش بش _

شیپ اجنامه . متشاذگ اج اجنامه ار ملد و متفر ... متفر

! مدوجو ِشتآ شیپ وا.

: دنازرل ار ملد نسحم مایپ

هدرک وتنت رطع یاوه ملد . متبات یب هک ایب نوچیپب دوز "

" ممناخ

منک. رکف ماس اههب تعاس و مورن رگید متشاد تسود

یهن هدنیآ درومرد نسحم اب هکلب متفر یم دیاب اما

ارزا مرکف و مدز یم فرح ابوا ینتشاد تسود نادنچ



م نیرخآ نیا اعطق تروص ره ....رد مدرک یم خیلا ماس

دوب. ام تاق ال

*****

رد قرغ و تفرگ  مشوغآ مدش،رد هناخ دراو هک نیمه

درک: ما هسوب

هک یسرم یش. مدوخ ملا رمع رخآ ات هرارق هک یسرم _

راختفا  مدوخ .هب تمشاب هتشاد رمع رخآ ات هرارق

یدنول و لکیه شوخ و لگشوخ نز نیچمه هک منک یم

. مراد

هزیرغ و نم لکیه دوب. نیمه شیاه فرح همه هت هت

یوا. هنادرم ی

: منزب دنخبل مدرک یعس

؟ ینک یم منومیشپ  منیبب بخحاال _

: دیدنخ دشو ادج

. نیشب منک.ایب طلغ _نم

ما هناچ یور هک یکسام و مدرک جراخ نت ارزا ماوتنام
و متسش ار متسد . متخادنا هناخزپشآ لطس اررد دوب

. مدش نسحم باوخ قاتا دراو

ونت متشادرب وا زا یگن ال ترش دمک،یت لخاد زا
یت نیا اب اما دوب اجنآ مه مدوخ زا ییاه سابل . مدرک

. مدوب رت تحار نسحم داشگ و وناز ات ِترش

درک: رذگ ممادنا زا وا یاه مشچ و مدش جراخ قاتا زا

.هب هشیم مومت ادرف سپ نومتیمرحم هغیص تقو _



 میایم هتفه رخآ . مینک دیدمت هگید تسین زاین مرظن

؟ موه . مینک یم دقع عیرس و یراگتساوخ

: متخادنا اپ یور واپ متسشن لبم یور

. هشاب _

: تسشن مرانک

؟ مرایب تساو یروخ یم یزیچ _

. مریس مزیزع _هن

ار میاهوم زا یا هقلح و درک هقلح مندرگ رود ار شتسد
داد. بات شتشگنا رود

؟ میرب اجک لسع _هام

: مدیدنخ

یچ؟ لسع _هام

درک: رتکیدزن ار شدوخ

یصخرم . میتفرن رفس هتقو یلیخ ... هگید میرب _

میر. یم یریگ یم

. هشاب _

. دناشن یا هسوب و درک مخ ار شرس

مرب. تنوبرق _

درک: هراشا لبم طسو زیم هب

هیچ؟ نیا یدیسرپن بجع _هچ

رس  مساوح ... داتفا گنر شفنب یا هبعج هب مهاگن هزات



دوب. صخشم نیا دوب. یطال هبعج … دوبن شیاج

هنم؟ _ملا

. مزیزع _هرآ

قوش و قوذ .اب مراد تسود طال ردقچ تسناد یم

دشاب یفیرظ دنبندرگ مدز یم سدح . متشادرب ار هبعج

. دنام زاب بجعت زا مناهد ، مدرک زاب ار نآ یتقو اما

رد هک نامه ! تمیق نارگ تارهاوج طالاب سیورس

هک نامه دوب.  هدمآ مشوخ و مدوب هدید مارگاتسنیا

یربارب شش و تسیود نیشام تمیق اب شتمیق
درک...! یم

. هنورگ یلیخ نیا نیا... نسحم _

: تشاذگ ماوناز یور ار شتسد

وت. ملا میگدنز همه . هرادن وتلباق _

: دناشن زیم یور و تفرگ  شتسد یکی نآ اراب هبعج

هک سرب تدنیآ رهوش .االنهب شنیبب تسرد ادعب _

هدش. هنووید

* ****

" میمصت "

ار شیولج متساوخ یم هچره . دیسر یراگتساوخ زور

ونم دوب لا حشوخ یلیخ نامام . متسناوت یمن مریگب

یم شیارآ و هتسشن قاتا یوت . متساوخ یم ار نیمه

. مناشنب مکلپ تشپ یگنرمک ی هیاس مدرک یعس . مدرک



هک نیمه دش... نایامن نسحم ومان دروخ گنز ملیابوم

زاب یدنت ردارهب نامام مهد باوج ار سامت متساوخ
: مدرک هاگن شبیجع ی هرهچ هب یلا وس درک...

؟ نامام هدش یزیچ _

: تسشن مگنر یبآ یتختور اب تخت یور

دز. گنز ایرپ ... ردام مگب یچ _واال

شرسپ یسورع رد هک نامام تسود نامه ! ایرپ خهلا

زا رگید . میدرک یمن تکرش شاک ویا میدرک تکرش

!حاال متشاد ساره تشاد یکیدزن ماس هب هک سکره

عطق ناش همه اب دیاب مدش یم نسحم نز  متشاد هک
. مدرک یم هطبار

بخ؟ _

دز: یجیگ دنخبل و دیشک رس هب شتسد

. تیراگتساوخ نایب ناوخ یم مه انوا _

دمآ: رد هقدح زا میاه مشچ

یچ؟ _

: دیدنخ

دایم راگتساوخ ودات .ودات مدرک بجعت منم _واال

. تساو

نسحم نیمه ادخ وروت ؟هن شگرزب رسپ هساو _الدب

. هرتهب

رهاوخ یراج و موشب اه نآ سورع هک دوب هدنام منیمه



مرهوش تسد رد تسد دیاب ...الدب رگید یچیه ماس.

. مدش یم رضاح ماس یولج

یادص ردام فرح هک مدز یم فرح لد رد روج نیمه
درک: تکاس ار منهذ

ِنزردارب هساو تفگ . تسین ریگب نز هک نوا اباب _هن

. سورع ردارب ینعی . دمحم

ای مدینش یم تسرد . دوبن مدوخ تسد میادص یدنلب

؟ مدوب هدش هناوید

یچ؟ _

ونم.حاال هن نسانش یم وروت .هن مدرک بجعت منم _

یچ.... هساو

؟ تفگن ور هرسپ مسا _

ادخ؟ دوب یچ ... تفگ ارچ _

..._

. تکرش هی رادماهس و ههاگشناد داتسا تفگ ماس. _اهآ

... ومان جاودزا بقالهی اما هیبوخ رسپ یلیخ تفگ

شمسا بل ریز و مدینشن ار نامام یاه فرح هیقب رگید
رواب اما مدوب رادیب اعقاو . مدوبن باوخ ... مدرک رارکت ار

. مدرک یمن

: متفگ نامام هب یروف

؟ یتفگ نوشهب یچ _

. دایم ناراب هساو هراد راگتساوخ هی بشما متفگ _



. مدیم ربخ هشیم یچ منیبب

؟ تسا یسناشدب هچ نیا نم. لد رب هآ

: تفر قاتا رد تمس دشوهب دنلب نامام

. نایم مک مک انومهم هک وش رضاح وشاپ _

بجعتم و هتفشآ تروص نامه اب ارم و جراخ قاتا زا
سپس و مدنام حلا نامه اررد یقیاقد . تشاذگ اهنت

نسحم هرامش و متشادرب ار ملیابوم یللعت چیه نودب
. متفرگ ار

؟ ممناخ منوج _

مدز: بل ضغب درک.اب یم متحاران شلا حرس یادص

؟ نسحم _

هدش؟ یزیچ هیروجنیا ارچ تادص ؟ منوج _

هک؟ یداتفین هار زونه ؟ ییاجک _

؟ روطچ انیا. نامام لا بند مریم مراد _هناالن

. اجنوا میریم میراد ام هدش دب شلا ح مییاد ، نسحم _

. هلسنک بشما اما دیشخبب یلیخ

ییاد ال صا نم . مدروآ اجک ارزا غورد نیا مناد یمن

! متشادن

؟ مایب منم یاوخیم یاو. _یا

...زا میریم .ام وروت هسانش یمن یسک هن! _هن

نک. یهاوخ ترذعم تداوناخ

: تفگ تحاران و دیشک یفوپ



. شاب تدوخ بقارم مزیزع هشاب _

ما هنیس ارهب لیابوم ، سامت ندرک عطق زا دعب
لا یخیب ماس شاک ... مدیشک یتحار سفن و مدنابسچ

هداوناخ داهنشیپ ای تساوخ یم ارم ماس ال صا ... دوشن

دوب؟ شا

: متفگ نامام هب وور مدش جراخ قاتا زا

؟ نامام _

دیچ. یم یروخ هویم اهاررد هویم

؟ یدشن رضاح ارچ _هلب؟وت

: مدرک اررت میاه بل

نم دوب هدش لسنک شیراگتساوخ وگب نزب گنز نامام _

دوب. هداد در باوج ناراب وگب . متشادن ربخ

: دیشک تسد اه هویم وزا دروخ اج

هرسپ نیا یگیمن هگم ؟؟؟ مرتخد یدش لخ _او؟

یگیمن هگم ؟ یسانش یم رودارود و هتتسود یاهانشآ
.ام یسانش یم ور انیا لقادح . نایب راذب ؟ هیبوخ رسپ

. میسانش یمن ور ایرپ الی یماف هک

. مسانش یم _نم

درک:_... مهاگن یلا وس

دوب. منم داتسا ، هاگشناد _

: مداد همادا و مدز دنخبل

. مسانش یم هتقو یلیخ _



دنخبل یروجنیا هک دید هچ ما هرهچ رد ردام مناد یمن
! مدوب قشاع ولبات دیاش دز.

. منزیم گنز . مزیزع هشاب _

*****

: تفگ ما هزادنا دحو یب ناجیه هب هجوت یب نینزان

؟ ینک تاک نسحم اب یاوخ یم یدج یدج ینعی _

: متسشن یروخ راهان زیم یلدنص یور شیور هب ور

؟ یمهف یم میراگتساوخ دایم هراد مقشع  مگیم مراد _

؟ یگیم یچ شهب یچ؟ نسحم سپ _

: متخادنا باال هناش

یمهنک رکف .عفالهک ونوا منک یم شیراک _حاالهی

. ممتشادن ِییاد رادازع

هیفس ردنا لقاع نینزان و مداد رس یدنلب ی ههقهق
درک: مهاگن

دوب. هتفریذپ وروت هروج همه نسحم _

ات رازه شدوخ . هریذپن ونم درک یم دوخیب نسحم _

دوب. هدرک طلغ

. هناریا اجنیا _

درک: یا هراشا وربا و مشچ اب

؟ یگب ور عوضوم نوا شهب یاوخ یم ینعی _

ماس؟ یک؟ _هب



. هگید _هرآ

هراد. قرف نسحم لثم ییارسپ .اب منووید هگم اباب _هن

نز تباجن هک انومه .زا هنوخ زامن و دقتعم یلیخ

یمن لوبق دوب یا هگید سک هگا دیاش . همهم شساو

مشدوخ تباجن هزات ؟ مشقشاع هک منک یچراک اما مدرک
. هاگشناد یوت دوب دزنوبز

؟ ینک راکیچ یاوخ یم سپ _

: متفرگ ار مرس و متشاذگ زیم یور ار مناتسد جنرآ

. تراکب میمرت ننک. یم ایلیخ هک یراک _

: تفر باال شیادص

مسا هب یزیچ ال ؟واالصا ناراب یگیم یچ یچ؟ _

... هرادن دوجو تراکب  میمرت

... یچره _حاال

؟ یزاسب وتیگدنز غورد اب یاوخ یم امود _

یلیخ نم ... مروبجم ؟ یمهف یم نینزان مروبجم _

تدوخ لوق .هب مدب شتسد زا ماوخ یمن . مراد شسود

هت زور وهب رکف نشور ردقچره . هیناریا درم هی نوا

... هیناریا شهت

..._

نوا زا اقیقد . تسین مه یزور هب درم نیچمه هزات _

. هبصعتم یاه هداوناخ

: تفگ یتحاران واب داد ناکت یمارآ ارهب شرس



؟ ناراب ینک یم راکیچ تیگدنز اب یراد _

: متسب مشچ و متفرگ ار مرس هرابود

منک. یگدنز سلا دنچ زا دعب ماوخ _یم

: دنازرل ار ملد شفرح

... یشن نومیشپ هتشذگ لثم مراودیما _

*****

" شتآ "

هاگن . متفر نوریب هناخزپشآ زا تسد هب یاچ ینیس

معط راب نیلوا هساو ونم دیخرچ نم تمس هب همه
. مدرک سح ار ندیشک تلا جخ

یم رپ شیارب ملد دوب. هتسشن بوجحم و مارآ ماس

مه ایرپ وخهلا دوب هدمآ شردام و ردپ هارمه ... دیشک

. تشاد روضح سلجمرد فرط ودره یانشآ ناونع هب

و دوب هتسشن تسد هب حیبست هک شردپ هب لوا ار یاچ
و درک یمارآ رکشت . مدرک فراعت ، تشاد ینشخ هرهچ

یاچ شا هبجحم ردام هب سپس . تشادرب یناجنف

دز: دنخبل هک مدرک فراعت

. مرتخد نونمم _

منک. یم شهاوخ _

: تفگ هک مورب ایرپ خهلا تمس متساوخ یم

زیم یور زا نومدوخ نامام ماس.منو اقآ لوا مزیزع _

. میرادن فراعت هک ام میراد  یمرب



یور ماس،هک فرط ارهب ممدق و متفگ یمارآ مشچ
ِناراب زا ناجیه همه نیا . متشادرب دوب هتسشن اهنت لبم

سلا شش یتح نم دوی. دیعب سهلا تشه و تسیب

. مدوبن یروجنیا مه شیپ

: دمآرد روز هب میادص . مدش مخ شفرط هب یمک

. دییامرفب _

: تشادرب یاچ و درک یهاگن مین

. مرکشتم _

درک هراشا و تفرگ متسد ارزا ینیس ایرپ خهلا
هب فده ویب مدوب هتخادنا  نبیاپ ار مرس ... منیشنب

. مدرک یم هاگن مگنر یلدرخ ینماد راولش

ار یراگتساوخ رد یرارکت یاه فرح ندینش ی هلصو ح
وخهلا نم ردام ، دندز یم فرح شردام و ردپ . متشادن

رد مه ووا فرح الیب ماک نم ...اما روطنیمه مه ایرپ

. دادیم ار مردام یاه لا وس باوج هملک دنچ دح

درک: فاص ییولگ زورفا یاقآ

نرب نوترتخد و شَتآ هک ماوخ یم هزاجا نوتزا درمز مناخ _

. ننکب ور نوشاه تبحص

: تفگ بجعت اب نامام

؟ دوبن ماس نوترسپ مسااقآ هگم ؟ شتآ _

دز: یگنرمک دنخبل زورفا یاقآ

تسود مناخ متشاد تسود ور شتآ مسا نم ... هلصفم _

نم .اما هدیم ور شتآ ینعم هک ماس میتشاذگ . تشادن



. شتآ منک یم شادص نانچمه

جبلا میارب و متسناد یم ار شمسا ینعم نم مدز. دنخبل

ملد" ِشتآ یمدنز." شیادص شتآ شردپ هک دوب

دز: یگنررپ دنخبل نامام

ییامنهار ور ماس اقآ نوج ردام ناراب ... هشاب هدنز هللا شام _

. دینک تبحص قاتا یوت دینک

قاتا رد .هب میداتسیا نامزمه ودره و متفگ یمارآ مشچ

: مداتفا وهار مدرک هراشا

. دییامرفب _

: تفگ هک دوش دراو ات مداتسیا و مدرک زاب ار قاتا رد

. درمز مناخ امش لوا _

یکشم یداب هب یتسد . مدش قاتا دراو و مدز یحیلم دنخبل

یب ملد . متسب ،ردار قاتا هب شدورو زا سپ و مدیشک مگنر

دوب. رارق ویب بات

: مدرک هراشا تخت هب

. دینیشب دییامرفب _

: دیشک ار مشیارآ زیم یلدنص

؟ تسه هزاجا . متحار اجنیا نم دییامرفب امش _

: مدیشک ما یرسور هب یتسد و متسشن تخت یور

. دییامرفب منک یم شهاوخ _

دز.خآ ینیریش دنخبل نم، هب یهاتوک هاگن زا سپ و تسشن

دوب. شخبمارآ شدنخبل ردقچ هک



امش... _

امش... _

همادا نم . میدیدنخ و میدرک عطق ار نامفرح  مهاب ودره

: مداد

نم؟ یراگتساوخ دیدموا هک دش یچ امش _

لیدبت مالمی یا هدنخ هب شدنخبل و دیرپ باال شیاه وربا
دش:

لا وس شاوی شاوی ونم. هک دیدنوکرت دیدز لوا نومه _زا

. مناخ نسرپیم

: مدرک هاگن شیاه مشچ هب میقتسم و مدیدنخ

نوتشوخ نم زا امش مدوب هدرکن سح تقو چیه نم هخآ _

. دایم

؟ دیدرک یم رکف یزیچ نیچمه هب نوتدوخ هگم _

! یلیخ _

: مداد همادا ونم دروخ اج محیرص باوج زا

زا نم . مشاب تسارور نوتاهاب لوا نومه زا ماوخ _یم

هتفیش متشادرب کالس امش هکاب یسانشراک لوا مرت نومه
هئارا یاه سرد لوا دحاو باختنا یوت هشیمه ... مدش امش

دوبن ینانچنآ قشع شلوا دیاش ... مدرک یم هاگن ور امش هدش

دیاش دش. هتشاک ملد یوت یعیجف قشع اعقاو هتفر هتفر اما

یلو منوخب دشرا متشادن دصق ال صا نم ،اما هشن نوترواب
. مدنوخ امش رطاخب طقف

: متفگ نانیمطا اب ونم تفگ "یا هشیمن مرواب " بل ریز



... میرورغ یب رتخد نم دینکن رکف _االمن

؟ هیفرح هچ نیا اباب _هن

متشادن یسح نیچمه سکچیه هب تقوچیه یگدنز وت _نم

قرف نم هساو امش ...اما مدوب رورغم یلیخ هشیمه و

. دیتشاد

..._

هک.... متشاد رورغ ردقنیا _نم

یمن مه مدوخ . دیزرل میوگی متساوخ یم هک یغورد زا ملد

: متفگ اما ارچ متسناد

نم . هدموین میگدنز وت یدرم چیه نس نیا اتهب تقو چیه _

. هشاب متساوخن

میاه مشچ ارزا شا یکشم یاه مشچ دزو یمرگ دنخبل
یم هاگن ار رگیدمه وطالین ردقنیا دوی راب نیلوا . تشادنرب

. میدرک

داوخ یم ملد هک دیدز ریقح نم هب یگنشق یافرح ردقنیا _

یا هگید زیچ هشیمن مور ال صا ینعی . مگب امش هب ور انیمه

امش لثم نم ... میشاب قداص دیاب نوتدوخ لوق هب ...اما مگب

هک لیاوا هک دینود یم .... مدوبن قشاع دیگیم هک ردقنوا

دوب. مدقع یا هگید نز دیدوب هدش نم یوجشناد

: مداد ناکت رس

. مدیمهف اه دعب _هلب

هتفرگ طالق هزات ...اما دموا مشوخ امش زا دشرا یوت _نم

. متشادن ور ییوشانز الت کشم اب هلباقم ناوت هگید و مدوب



یمن بخ، اما منکن رکف شهب دایز مدرک یعس نیمه هساو
ات مدش لا یخیب یلو ... مدش نوتبذج هک منک راکنا متسنوت

سح ور نوتیلا خ یاج دشونم مومت نوتسرد امش هکنیا
یسورع ووت دوب رای ماهاب سناش دوب. رید .اما مدرک

نز دیاب هک ندوب هداد ریگ مه ممداوناخ . نوتمدید

و... یریگب

: مدیدنخ

؟ دیداد داهنشیپ ونم مه امش _

_هلب.

..._

. دیگب مهب دیراد جاودزا هساو یطرش ره مرظتنم _االمن

: متخادنا نییاپ ار مرس و مدز هرگ مه ارهب میاه تسد

دحرد اما تسین مهم مساو لوپ مگیمن ، بوخ یگدنز _هی

ور امش هک ییاج هکات همهم یلیخ خاالق یلو . شلوقعم

مساو یلیخ یزیچ هی طقف ... هبوخ نوتق خاال مسانش یم

... همهم

: مدرک شهاگن

ندیشوپ سابل و یدازآ وت لقادح ام گنهرف هک هصخشم _

منک. تیاعر امش رطاخب منوت یم ییاج اتهی نم هراد. قرف

بخ... اما

: دیرپ متبحص طسو

هک هتبلا . مرادن یلکشم امش ششوپ اب نم . تحار نوتلا _یخ

اما مراد اه زمرق طخ یرس هی یا هگید درم ره لثم منم



چیه مههک نوتندرک راک .واب دیشب ام لثم مرادن مه راظتنا

. مرادن یلکشم

دش: زاب مه زا ومبل تفرگ ما هدنخ

ملد . مدرک راک هب عورش مک نس زا ؟نم مگب یزیچ هی _اما

هنوخ وت هدروخی منک. تحارتسا هدروخی هگید داوخ یم

جرخ مرهوش و منکن راک هدیم یا هزم هچ منیبب و منیشب
هنک...

: مداد همادا . میدیدنخ ودره

مکی مراد تسود هک هنیا شلیلد اعقاو یلو . مدرک یخوش _

هگا . مدش هتسخ مه ناتسرامیب یاضف منک.زا تحارتسا

راک امتح دش مومت سوریو نیا هکنیا زا دعب داوخب ادخ
منک. یم ادیپ یرتهب

: تشاذگ مشچ یور ار شتسد

ای دینک راک امش . دیاوخب نوتدوخ روجره . مشچ یور _هب

. تحار نوتلا یخ . دینیب یمن تساسخ نم زل دی نکن

؟ میشب لا یخیب ور نتفگ امش نیا هگید تسین رتهب _

دش: زیمآ تبحم و قیمع شدنخبل

ناج! ناراب ... امتح _

وت. نابز زا ممسا ندینش دراد یتذل هچ هک خآ

ناج... شتآ ... نونمم _

: دیدنخ

مه؟ امش _



هتبلا . شتآ یهاگ مه منزب نوتادص ماس مه داوخ یم _ملد

. دایمن  نوتدب هگا

. هنیش یم شوخ تنوبز هب ودره _

نم ... مدرک ملد رد گرزب فارتعا .کی داتفا شپت مبلقهب

. مدوبن لا حشوخ ردقنیا تقو چیه

*****

،زا مدوب مدرک هیکت نینزان وهب مدیشک یم درد هک یلا حرد
یم مدیفس انیاس تمس …هب میدمآ نوریب نانز رتکد بطم

: تفگ نینزان و میتفر

منک. یم یگدننار _نم

: متفگ یا هتفرگ یادص دشواب عمج درد زا ما هرهچ

...خآ! رادرب مبیج وزا چیئوس _

و دروآرد ما یناراب بیج ارزا چیئوس . میداتسیا نیشام رانک

درک. زاب میارب ار درگاش ،رد نیشام ندرک زازاب سپ

؟ یدروآ تدوخ رس _هچبالیی

: متشگرب شتمس هب نسحم یادص ندینش اب

؟ ینک یم راکیچ ... اجنیا _وت

درک: هراشا بطم یولبات هب

؟ ینک یم یچراک اجنیا _وت

..._

یا هلماح نم زا مدرک یم رکف ، مدوب هدیمهفن وزیچ همه _هگا

. مدیمهف ویچ همه بشید نم ...اما نینج طقس یدموا و



..._

. هشاب تکرابم . ینکیم جاودزا یراد _

دوب: ممکش یور متسد . دیچیپ ملد رد درد

اجک... زا _وت

هک مگب تهب مدموا طقف . هراد طبر مدوخ هب شنوا _

یتفگ غورد یراگتساوخ بش هکنیا رطاخب . تمشخبیمن

نم . یدرک مقح رد هک یدرمان رطاخب . تمشخبیمن زگره

. یتنعل متشاد تتسود

..._

سالتم. هب ورب . ناراب تتریگیم نم _هآ

: مدیلا ن

... نسحم _

سک نیرفن ناوت رگید نم ... تفر نم فرح هب هجوت یب اما

سب میارب شیپ سلا شش نامه ادخ... متشادن ار یرگید

؟ موش تخبشوخ رگید دنراذگ یمن ارچ دوب.

: تفگ درک. تکرح نینزان و متسشن نیشام یوت یتخس هب

؟ هدیمهف اجک _زا

درک: اررت مبل

ردقنیا مدرک یمن رکف . هدینش نومکرتشم یاتسود االزا متحا _

. نشاب درمان

... دمویم رظن هب یبوخ رسپ _

..._



بوخ تساو ماس مراودیما ... یدرک وتباختنا هگید هک _وت

. مزیزع هشاب

..._

و دیتسنود یم مه لوا نومه زا امش . نکن هجوت شنیرفن _هب

. دیتسین تسود جاودزا هساو دیدوب هتفگ مه هب تسارور

مدز: یخلت دنخبل

. تتبحم زا یسرم _

واب مدرک یلپ یا هناقشاع گنهآ ،و نشور ار طبض
: متفگ یشوخرس

. داوخ یم و ماس طقف نم بلق و نهذ همه... یاباب روگ _

ابش درک؛ لغب وتادص دشیم شاک "

اود! هشیم تادص ابش رخآ

! متدولآ متدنخ ضیرم نوچ

تبمالم… دب تایس یامشچ هب نوچ

؛ مشیم وت قرغ مش هریخ

! هکانرطخ وت یوم جوم لوط دق هک ایرد لثم

… منک در وماسرت ، منکیم تارج ابوت

منک" رطخ تساو ؛هک یراد ور ششزرا

. دراد ار ششزرا هک متسناد یم دش... زاب یدنخبل هب مبل

هظحل نیا وت تامشچ "

تصقن یب تروص وت هلگشوخ هدقنا
! هزرا یم یزیچ ره نتشاد هب مساو هک

! هسب هگید یربلد یتنعل



هظحل نیا وت تامشچ

هضحم یگنووید دح رد شیلگشوخ
! هزرا یم یزیچ ره نتشاد هب مساو هک

"! هسب هگید یربلد یتنعل

*****

: تفگ و داد متسد هب لا قترپ بآ ناویل نینزان

؟ ینومیم مشیپ هک بشما _

. متسشن لبم یور و مدش زیخ مین ، هدیشک زارد زاحتلا

: مدرک هزم ار ما یندیشون زا یمک

. منوم یم تشیپ متفگ نامام هب _هرآ

_…

. نوریب مدموا راک رس زا هنود یمن زونه منامام _

: تفگ سوسفا واب درک یهاتوک چون

ی. درک  یهابتشا _هچ

_…

؟ یگیم شهب یک _حاال

: متشاذگ لبم یبوچ ی هتسد یور ار ناویل

مک. مک _یممگ

_…

رتکد  یتقو مدش تحار ردقچ زورما ینود یمن یزان یاو _

نیمه ماس اب جاودزا نمزا ینارگن مامت درک... مومت وشراک



دوب.

..._

زاس دعب نم ... مراد یبوخ سح . متفرگ هزات نوج الهی _صا

منک. یگدنز هرارق اه لا

تسد اررد مناتسد ... تسشن مرانک دشو دنلب شیاج زا

: تفگ ینابرهم واب تفرگ

... ینک جاودزا یگرزب غورد نیچمه اب مدوب فلا خم دنچره _

ردقچ  ییحی نتفر زا دعب منود یم منم و هنود یم ادخ اما

ییحی زا دعب هک یلکشم هساو هک منود یم نم . یدش تیذا

ور یتنعل لوپ نوا ات یدیشک رجز ردقچ دموا شیپ تساو
... یرایب تسد هب

_…

 تنوریب منوخ زا زور نوا و تسکش یم متسد شاک _

.... متشاذ یمن و مدرک یم تکمک مدوخ شاک ... مدرک یمن

: مدرک عطق ار شفرح

نوا دوب سکره  مبارخ هقباس اب لا حره ...هب یتشاد قح _وت

مه! ور متخیر شرهوش اب درک یم رکف دید، یم ونم یروج

متشاد هک ییاه کردم اهو مایپ اب تهب متسنوت رکشورادخ
باال رکشورادخ ...و منودرگرب ومتسود و منک تباث ومدوخ

. یدش ادج دیما زا هرخ

دز: دنخبل

. رکشورادخ _

: متفگ  عیرس مدید هک ار شراد من یاه مشچ



داش ...ایب مینزب فرح هتشذگ درومرد ماوخ یمن هگید ال _صا

درم نیرتهب اب منوا منک. یم جاودزا مراد نم اباب. میشاب

. ینک ادیپ یعقاو رای مههی شیااالوت ایند...

_…

... تسه درم...حلا هتشذگ درم... ییحی درم... دیما هگید _

. تسه هدنیآ

مدز... یمرگ دنخبل

درم... ییحی

... تسه ماس

… تفر  ییحی

دمآ... ماس

دمآ... قشع

… دمآ ون یگدنز

دمآ...  ییاهنت اه سلا ناربج

... تفر ترسح

دمآ... شریذپ

… تفر  یگدرسفا

… دمآ شمارآ

دمآ قشع

دمآ قشع

دمآ. قشع



*****

ی هناخ لبم یور ... مدرک زاب مشچ لیابوم گنز یادص اب

یم شاک . عقوم یب سامت هب تنعل دوب... هدرب  مباوخ نینزان

ار! مشتآ باوخ . منیبب ار مباوخ ی همادا تشاذگ

زیم یور ارزا ملیابوم و مداتسرف نوریب مکحم ار مسفن
یمن رواب ار یمدش نایامن هحفص یور هچنآ ... متشادرب

! مدرک

" شتآ "

متساوخ یم هک دوب راب نیلوا یمدز... گنز دوب راب نیلوا

هک بشید زا دعب ... مونشب نفلت تشپ ار شیادص

ار وحملا هداتسرف پاستاو رد یمایپ اهنت دوب، یراگتساوخ
واالن... دوب هدیسرپ

مشوگ ارهب لیابوم و مدرک رارقرب ار سامت ی همکد
: متفگ لد هت ...زا مدنابسچ

؟ مناج _

درک: قیرزت مدوجو رد شخبمارآ شیادص

سالتم...سالم... تناج _

_سالم.

؟ یبوخ _

یمدش شقاتا نشور غارچ زا اما دوبن ییاریذپ رد نینزان
. تسا رادیب هک دیمهف

؟ یبوخ .وت مبوخ _



... مدش رتهب مدینش وتادص _

؟ میوگب  متسناوت یم هچ . متفگن یچیه ... داتفا شپت مبلقهب

: تفگ یهاتوک ثکم زا دعب

؟ تسه شناکما . تمنیبب ماوخ _یم

: مدرک فاص ییولگ

... متسه  میمیمص تسود هنوخ نماالن ... ینعی ؟ اجک _

یایب هظحل هی مگب متساوخ مدوب نوتنوخ هار وت هخآ ادج؟ _

رد. مد

..._

. مایم ادرف هرادن لا کشا سپ _

: متفگ دنت

مد ایب متسرف یم نشیکول . هکیدزن متسود هنوخ هن! _هن

. نوشنوخ

دمآ: یا هدنخ ابهت شیادص

. تسرفب هشاب _

هب یا هبرض . متساخرب اج زا عیرس و مدرک عطق ار سامت

یشوگ ارزا شرس ... مدش دراو سپس و مدز نینزان قاتا

: دروآ نوریب

؟ تساو مراذب ماش ؟ یرادیب _ااا

ملا. بند دایم هراد ماس هن... _هن

: داتسرف باال وربا و تشاذگ تخت یور ار شلیابوم



؟ اجک _

. مینیشب نیشام وت هرارق طقف منک رکف منود یمن _

: مدرک هاگن متروص هب هنیآ رد

یباسح تسرد شیارآ مرادن تقو ... هدیرپ مگنر ردقچ یاو _

منک.

. متشادرب یردوپ مرک و مدرک زاب ار ششیارآ زیم یوشک

: تفگ نینزان

؟ هبوخ ؟حتلا یرادن _درد

: متفگ ثکم واب متخادنا مدوخ هب یهاگن

. مبوخ ...عفالهک مبوخ . دوبن مدای ال صا ... ایادخ یاو _

. یریگب نوج مکی لقادح . یرب دعب یروخب اذغ شاک _

... مرادن تقو .االن مروخ یم متشگرب _هن

مشیارآ . متشاذگ  میاهوم یور  یگنر  یهبلگ ولت مدز ار رژمبل

منک رکف . یتروص ورژبل کبس یردوپ مرک دوب. نیمه

دید. یم ارم یگداس نیا هب دوب راب نیلوا

. مدش تشز یلیخ _ها

: تفگ نینزان

. تمنییب _

: تفگ ووا مدیخرچ شتمس هب

هدش. مومصعم ترهچ … یبوخ یلیخ ادخ _هب

مدش: ندز لمیر لوغشم و متفر یا هرغ مشچ



...وت یشحو هشب  موصعم زا مرهچ هک مدرک لمع همه _نیا

؟ یدش موصعم  یگیم زاب

..._

راد هیواز ومتروص دشن هجوتم نامام متفگ تهب  یتسار _

؟ مدرک

. هدشن هجوتم یدز مک نوچ _

مدز. لا رچن _هرآ

: متفگ و متشاذگ ار لمیر

؟ مشوپب یچ ...حاال مدش رتهب االن شیخآ _

هک. دوب بوخ تدوخ یوتنام _

؟ یراد یچ ...وت مرادن تسود _هن

. رادرب داوخ یم تلد یچره نیبب _ورب

مهم ...اما مدرک یم ساسحا یدرد و متشگ یم شدمک یوت

. دوبن مهم ...االن دوبن

یکشم وابشلا متشادرب یگنر یکشم دنلب یزییاپ یوتنام
دوب. بوخ مدوخ شفک و فیک . مدرک تس شفنب

. دروخ گنز ملیابوم هک مدرک یم منت ار وتنام

. دموا یاو _

اب .زاب متشادرب لبم یور ارزا ملیابوم و مدش جراخ قاتا زا

" شتآ مدز..." دنخبل شمسا ندید

؟ یدموا _



مرد. _مد

. مایم _االن

. مزیزع ... مرظتنم _

قوذ سهلا هدجه یاه رتخد لثم . تفگ ابیز ردقچ ! مزیزع

. موش تنابرق نم .آخهک مدرک

یور ار وشملا متخادنا مکچوک و یعبرم فیک اررد لیابوم
شفک هک متفر و مدز ار ما یکشم کسام ... مدرک بترم مرس

منک. اپ

دمآ: ملا بند نینزان

ایب. دوز _

. مزیزع هشاب _

: تفگ نینزان . مدرک اراپ ما یکشم یاه ینوتک

فعض هش. دب حتلا مسرت یم یدروخن اذغ . هتشیپ _ملد

. ینکیم

. مایم دوز مینیشام وت نییاپ نیمه . مزیزع سرتن _

: تفگ ووا مدش جراخ هناخ زا

. شاب بظاوم _

یم تسد ارزا منامیا و لد ماس شیپ ؟نم مشاب بظاوم
مارآ و قشاع رتخد هب لیدبت رورغم و سخت رتخد .زا مداد

؟ مشاب هچ بظاوم . مدش یم

و دصراهچ پژو هک ار شنیشام درگاش رد هک تشذگن یلوط
. مدش راوس و مدرک دوب،زاب تفه



_سالم.

داد: شزاون ار مشوگ شیادص و متسب ار نیشام رد

؟ یبوخ ... مناخ _سالم

. نابرهم و یکشم ... مدرک هاگن شا یکشم یاه مشچ هب

؟ یبوخ وت مبوخ _

. مزیزع مبوخ _

..._

... شتسار _

..._

صخشم ور یدزمان رارق رتدوز هک نتشاد رارصا هداوناخ _

. مینک

؟ یدزمان _

درک: نییاپ باالو تبثم هناشن ارهب شرس

مینک نییعت ور یزور هی منک تبحص تاهاب مایب متفگ منم _

و... یدزمان هساو میش محازم

..._

. هگید افرح _نیا

: متفگ تنطیش واب متخادنا باال وربا

؟ رتشیب تخانش هساو _

: دیدنخ بوجحم

یمن ازیچ نیا هب یزاین هشاب هک نم ...هب مگب یچ _واال



...اما... منیب

: متفر شفرح نایم

... روطنیمه منم _

یچ؟ _

. منیب یمن رتشیب ربص هب یزاین منم _

..._

. مراد تخانش امش زا یفاک هزادنا _هب

. شمارآ اب ماوت یتوکس دش... رارقرب نامنیب یتوکس

؟ یدروخ ماش _

یمندش دب هرآ.اما متفگ یم و مدرک یم فراعت دیاب دیاش

. مینک هزم بشما ار نامرفنود ماش نیلوا

هن. شتسار _

..._

. مروخ یم متسود هنوخ . تسین یزاین یدروخ وت هگا _اما

درک: نشور ار نیشام نامزمه دزو دنخبل

. هروخ یم ور هگرزب هدعم هراد هکیچوک هدعم _

مدز: یناطیش دنخبل ونم درک تکرح

؟ نیمه _

یچ؟ ینعی _

ماش نیلوا هک تسین نیا ؟ شلیلد هنیمه طقف ینعی _

؟ هنومرفنود



هدنخ ییابیز زا مدش تسمرس ونم تفر اوه هب شا ههقهق
؟ ددنخب تسناوت یم ابیز ردقچ ناسنا کی رگم . شیاه

ثعاب . تباب نیا زا ملا حشوخ دص رد دص ارچ... ارچ _

... همراختفا

..._

! اینوطیش ... امینومدوخ یلو _

: مدیدنخ لد هت وزا تفر اوه هب ما ههقهق نم هعفد نیا

. یدید وشاجک هزات _

*****

: متفگ منک زاب ار نیشام رد هکنیا زا لبق

. منونمم _

دز: یمرگ دنخبل

؟ تباب _

. بشما _

. منونمم _نم

دوب. هزمشوخ یلیخ مه ماش _

. تناج شون _

..._

؟ ناراب _

مناخ ما هدرکن تداع زونه ... ناوخن ار ممسا وگن. یتنعل

ابیز، هنوگ نیا هدرکن تداع زونه ... ینزن میادص یدرمز



! ینتساوخ و هتفیش ردقنیا . ینزب میادص

مدز: بل مناج قمع زا

؟ مناج _

یمهنک؟ یگدنز اهنت تتسود ...اما هشابن یبدا یب مراودیما _

دمآ: شک مبل

؟ یدش یتریغ _

... تسین نیا ثحب _هن

و یمهنک یگدنز اهنت هرآ ... مدشن تحاران من هرادن یلا کشا _

. هیکاپ و بوخ رتخد یلیخ

. مدش لا حشوخ _

: مدرب هریگتسد تمس ارهب متسد

مرب... هگید _نم

؟ ناراب _

: دیزرل ملد و تفگ مه زاب

ماس؟ مناج _

یمدش؟ بات یب نم لثم مه وا ینعی ... دیزغل شکلپ

؟ یتسه بشما یافرح یاپ _

ولد. نوج _اب

..._

ریخ. هب تبش _



ریخ. هب مه وت بش _

هاگن ندش، هدایپ زا لبق متساوخ و مدرک زاب ار نیشام رد
شا هرهچ ... مزادنیب شنابرهم تروص ارهب بشما رخآ

دوب. ینتساوخ و نابرهم یدایز

یمدرب. نامسآ هب ارم هشیمه لثم شدنخبل

مخ هک دوبن مدوخ تسد دوب...اما دوز دوب... تشز دیاش

و قیمع ای هسوب . مدناشن شیاه هنوگ یور یا هسوب و مدش

وطالین. یمک و قشع رپ

ناراب ... مدش هدایپ نیشام وزا مدرکن هاگن شتروص هب رگید

و تسیب نس رد نونکا دیشک یمن تلا جخ چیه هک هتشذگ
یمندش. مرواب دوب؟ هدیشک تلا جخ یگلا س تشه

دوب. باوخ نینزان مدیسر هک هناخ هب

هک یمایپ . مدرک تفایرد شتآ زا مایپ کی باوخ زا لبق

شیپ زا شیب ار میتفرگ مهاب بشما هک یمیمصت دش ثعاب
. مهاوخب

یربب لد باسح یب نینچ هک دوب "اور
" تسه ییازج ار قلخ هملظم هک نکم

*****
" یتخبشوخ زاغآ "

... مدرک یمن رواب ار مدید یم هنیآ رد هچنآ
... میدش یم یکی میتشاد هرخ باال مدرک یمن رواب

کی لثم ماس هب هتشذگ ی هتفه هس هکات مدرک یمن رواب
... مدرک یم رکف ینتفاین تسد یوزرآ

ماس رگا هک راگنا هن راگنا دمآ. شیپ هرابکی زیچ همه ردقچ
. مدوب نسحم یمسر رسمه ،االننم دوبن نم راتساوخ



.هب مدرک هاگن مدوخ هب هرابود و مدرک رکش ار ادخ لد هت زا
دوب. دنلب شتشپ و هاتوک شیولج هک ما هتیلا مرف دیفس سابل

تسد هک مصقن یب لکیه .هب شبذج و هداس ی هبباالهنت
. دنکن درد مرتکد

ناشن ار شدوخ رتشیب دیفس سابل رد هک ما هزنرب تسوپ هب
ماجنا مرگشیارآ تسود هک یتی وال ابیز شیارآ یمداد.وهب

دوب. هداد
میتفرگ میمصت ماس و ،نم نامیاه هداوناخ لیم الف خرب
هناخ رس میورب تسار کی و مینک دقع ، مینامن دزمان

. تسا هدیقع مه نم هکاب مدوب لا حشوخ ... نامیگدنز
دش: قاتا دراو تسد هب دنپسا نامام

. دوسح مشچ هکرتب هللا. اشام هللا شام _
..._

. یدش هام صرق لثم _
موهفمان یاهزیچ بل ریز و دناخرچ مرس رود ار دنپسا

. دناوخ
؟ مدش سورع هرخ باال یدید . مناخ نامام امرفب _

: دناشن متروص یور یا هسوب
. ردام یتفرگ یم مه نشج شاک طقف نم... مدرگب ترود _

هک. دشن وخیلا کشخ یروجنیمه
نم نم؟ ردام یسورع هچ سوریو و عاضوا وت هخآ _

. میضار یروجنیمه
: تشاذگ متروص یور ار شتسد

تاه هتساوخ دوب، ماس یاج یا هگید سک هگا مرادن کش _
دوب. ربارب دنچ

. متشادن کش مه نم
داد: همادا

قشاع اعقاو .وت هدیم نوشن ور قشع تلگشوخ یاه مشچ _
... یدش



: متفگ حیرص لوا راب یارب و متفرگ متسد اررد شتسد
... یتح ... یتح ... نامام مراد شتسود یلیخ _

..._
. مدوخ زا رتشیب یتح _

. هشاب شقی ال شاک ... ردام  تقشاع لد نوبرق _
دمآ: شک هاگآدوخان مبل

... تسه _
...ثمال رتدوز یلیخ ... مدش یم انشآ رتدوز ماس اب شاک
نداد داب وهب ییحی اب ییانشآ زا لبق . شیپ سلا تشه

ما. یگدنز
ماس و مدرک یمن اهار طلغ نآ مدش یم انشآ ماس اب رگا اعطق

. مداد یمن تسد زا ییحی لثم ار
دوب. هدرک داجیا ملد رد بان یسح ماس نوچ

رد تفر نامام درک. جراخ رکف زا ارم هناخ نوفیآ گنز یادص
دز: داد و دنک زاب ار

. مزیزع هماس _
. مدش جراخ قاتا وزا متفرگ متسد ار وشملا وتنام

. داتفا نم هب ماس هاگن و دندرک یسرپلا وحا نامام و ماس
؟ دینک یم رواب مدید ار شیاه مشچ ششخرد میوگب رگا

. مدید اعقاو . مدید
: تفگ رد مد نامه زا

دش. رید میرب ودب ؟ یبوخ مزیزع _سالم
: متفگ مدرک یم نت ار ماوتنام و شلا هک روطنامه

. مایم .االن مزیزع _سالم
نیا دوب...رد هدرک  شباذج تدش هب گنر یکشم راولش و تک

نامه ... مدید یم تروپسا سابل اب مادم ار ،وا نامز تدم
رورسم یکیدزن نیا ار...زا شوپ راولش و تک هشیمه ِداتسا
و رگید لکش ارهب مداتسا هک دوب یبوخ سح . مدوب

ابیز. ردقچ ... هدنیآ رسمه ردقبلا مه .نآ منیبب رت ینامدوخ



! میارب دوب ایور کی لثم
...اما شمدید راولش و تک اب مه زاب هتفه هس زا دعب حاال،

راولش و تک هعفد نیا
!... تفر شیارب ملد . یداماد

یارب یغاب تمس وهب میتسشن نیشام لخاد دعب یقیاقد
. میدرک تکرح هتیلا مرف پیلک و یساکع

ار متسد ، شتسد یکی نآ دوب،واب نامرف یور شتسد کی
یوا هسوب نیلوا نیا ... دناشن نآ یور یا هسوب و تفرگ

دیسوب یم ار متسد هک دوب یدرم نیلوا میوگب دوب.ورگا
! متفگن غورد

. یدش هام لثم _
: مداد شهب ار مهاگن

باال یدز ور همه هک وم لدم نیا . یدش باذج یلیخ مه _وت
. دایم تهب

: دناشن متسد یور یا هسوب هرابود
ور کرتشم یگدنز امسر و مینک یم دقع ادرف هشیمن مرواب _

. مینک یم عورش
و منک زاب مشچ زورره هرارق ادرف زا دعب هشیمن مرواب منم _

. منیبب وروت
دش،زا مامت یتقو و دمآ نوریب منابز زا هاگآدوخان مفرح

. متخادنا نییاپ ار مرس و مدیزگ بل تلا جخ
: متفگ و مدش شزیر ی هدنخ هجوتم

. متشادن یروظنم بخ... دنخن _
. مدنخ یمن مشچ _

..._
؟ مراذب گنهآ _

خرمین ارزا مهاگن و مداد هیکت یلدنص یتشپ ارهب مرس
یمک هک یکشم دنلب یاه وربا نآ .زا متشادنرب شباذج
ینیب . هنادرم یکشم یاه مشچ نآ .زا تشاد یدنویپ



. ینتشاد تسود یاه... وبل طسوتم
نم ودای یدینش هتفه هس نیا وت هک راذب یگنهآ _هی

. یداتفا
شخپ یگنهآ ، شلیابوم رد نتشگ زا دعب و دمآ شک شدنخبل

درک.
هنبم" اهرطخ اپهب مهدب ناج تهر رد

نک رت بل مهرب ناماس رسو زا

یدناسر زان هکاب هویش نامه هب

نک رتشیب مار بلق شتآ و ایب وت

ار عملا تفرگ قشع نیا و متسه تقشاع

ار ملا وبقا یتخبشوخ همه مراد وت زا
ار حملا مهد حرش وت هب هویش مادک هب

ار ما سلا ینک لیوحت هیناث ره هک وت

تسا ترپ مساوح هک متسه تقشاع ردقنآ
سا طرش نودب دیق نیا مهدیم ناج وت هب

تسکشن ار ینم هلیپ یسک چیه وت ریغ ت

تسین یراگنا نم رود یسک چیه وت ریغ
تسین یراج رگد سح نم نت رد وت ریغ

" تسین یرارصا وت هب هنرگو یبوخ تدوخ وت

دوب. کیدزن نم وحلا سح هب شگنهآ ردقچ
. مدرک یم شوگ ار گنهآ و مدرک یم شهاگن نانچمه

چیه ار شمارآ نیا متساوخ ادخ ...زا مدوب شمارآ رد قرغ
. مدرک رکش  شمارآ نیا تباب ار ادخ ... دریگن نم زا تقو
هب شمارآ وحاال؛ درک هباپ ملد رد یشتآ شدوجو اب ماس

. مشمارآ ومه دوب مشتآ مه دوب.وا هدرک قیرزت مناج
یلد ...اب مدرپس شوگ گنهآ یقاب وهب مدرشف ار شتسد



. ریذپان فصو  یشمارآ و قشاع
" ماوت یادیش و قشاع ماوت رامیب هک نم

نک یراتسرپ هتسخ نم زا
ییوت هاوخلد تجاح منکب ییاعد ره

نک یراک مدمآ مبلق ی هراک همه یا

ار عملا تفرگ قشع ویان متسه تقشاع

ار ملا وبقا یتخبشوخ همه مراد وت زا
ار حملا مهد حرش وت هب هویش مادک هب

ار ما سلا ینک لیوحت هیناث ره هک وت

تسا ترپ وحامس هک متسه تقشاع ردقنآ
تسا طرش هنودب دیق نیا مهدیم ناج وت هب

تسکشن ار ینم هلیپ یسک چیه وت ریغ

تسین یراگنا نم رود یسک چیه وت ریغ
ت سین یراج رگد سح نم نت رد وت ریغ

تسین یرارصا وت هب هنرگو یبوخ تدوخ "وت

*****
هدمآ هاگدورف هب یظفاحادخ رطاخب هک نامیاه هداوناخ هب
یتح … میدش امیپاوه راوس و میداد ناکت تسد ، دندوب

ایرپ خهلا نینچمه و دمحم شرسمه ماس،و رهاوخ ، زانرحس
. دندوب هدمآ یام هقردب هب مه

یمندش مرواب ... تفرگ یاج نم رانک ووا متسشن هرجنپ رانک
. تسویپ تقیقح هب ملا حم یوزرآ و میدش یکی هرخ باال
بل و تفرگ شتسد اررد متسد درک، زاورپ امیپاوه یتقو

دز:
. یمدوجو زا یشخب دعب _زااالنهب

: متفگ راب نیلوا یارب ، شفرح زا نامداش



. مراد تتسود _
. مراد تتسود منم _

ام زا ساکع کرتخد هک یتقو . مداتفا هتیلا مرف زور دای
ملد ... میسوبب ار رگیدمه پیلک و سکع یارب تساوخ

ترارح ار… مرش بیجع متروص یمدزو دایرف ار نتساوخ
درک. نفد و دنازوس ارم شیاه بل

رس منتفگ هلب ودای مدرک هاگن ار متسد چم رود لگ دنبتسد
کشا درمز ناراب . متخیر کشا … مداتفا زورما دقع ی هرفس
هیرگ شدقع رس ناراب درک یم ار شرکف یسک هچ . تخیر

! قوذ زا مه دنک؟نآ
هتبلا . تسا ردام زا یرود و ردپ دوبن یارب دندرک رکف همه اما

دوب! ماس قشع رطاخب رتشیب ارچ؟ غورد دوباما مه نآ
. مدیشک یتحار سفن و متسب کلپ

وهب مداد ناماس رسو ما یگدنز اههب زاسلا دعب هرخ باال
!... مدیسر شمارآ

*****
نامیاه نادمچ و میدش لته قاتا دراو ... میدیسر ناهفصا هب

شوغآ رد میدرک هک یراک نیلوا . میتشاذگ یا هشوگ ار
دوب. رگیدکی ندیشک

شرمک تشپ ار متسد مه ونم تفرگ شوغآ رد مکحم ارم
دوب. شمارآ دوخ نیا . مدرک هقلح

: دییوب ار میاهوم یور
و مینومب حتلا نیمه یوت تعاس دنچ داوخ یم _ملد

منک. وب وتاهوم
مامت ... مدوب رارق یب ... مدرک شهاگن و متفرگ رسباال

یمدز. ار شنتساوخ دایرف مدوجو
: متفرگ هلصاف یمک و مدیشک ششیر هت یور ار متسد

. مراذ یم یاچ نم ینک یم ضوع سابل _اتوت
. تفر نکتخر تمس هب فرح ویب دیسوب ار متسد



مراولش . مدروآ اررد مگنر یهبلگ وشلا گنر دیفس  یوتنام
. مدرک ضوع زاب یپات اراب مترش ویت وناز ات کراولش اراب
مرسمه رگید اما...وا مدیشک یم تلا جخ یمک راب نیلوا یارب

مدیشک یم تلا جخ دیاب هک ینامز دوب... ممرحم دوب.
ارچ؟ حاال مدیشکن

یسوط ترش ویت شلسا اب ردقچ دش... جراخ نکتخر زا
دوب. رت ینتساوخ یگناخ

مه یوا هرهچ وزاحتلا دوبن مدوخ تسد مبلق شبوک
. درادن نم زا یمک تسد هک مدیمهف یم

منایرع ناوزاب فرط ود ار شتسد دشوود مکیدزن
. دیزغل شیاه مشچ و داتفا مندرگ ریز هب شمشچ ... تشاذگ

... متسب کلپ و درک کیدزن ار شرس
اما... دوب هرظتنم ریغ . دیسوب ار ما یناشیپ یروابان مکلا رد

. مدش شقشاع شیپ زا شیب
راب نیا درک... مخ رس دشوزاب رت مکحم مناوزاب رود شتسد

. ندش یکی زاغآرس یارب ... نیریش یا هسوب یارب
سح نیا ...اما مداد تسد ارزا متراکب مود، راب یارب زورما

؟ اجک هتشذگ یاه سوه و اجک قشع بان
. مدرک هبرجت هناقشاع یا هطبار راب نیلوا یارب زورما

... شمارآ و قشع اب یا هطبار
... ساسحا اب

... کیتنامر
یمنداد. سوه یوب هک یا هطبار

و.... قشاع . قشاع و نابرهم . نابرهم و مارآ دوب. مارآ
*****

ار ما ینیب یزبس همرق بوخ یوب و متشادرب ار هملباق رس
داد. شزاون

قاتا تمس هب هک روطنیمه و مدش جراخ هناخزپشآ قاتا زا
: متفگ متفر یم



کالس دعب روخب . هرضاح راهان هگید هقیقد هد مقشع _
هدب. لیکشت وتهاگشناد

... مدید هدجس ارردحتلا ووا مدش شراک قاتا دراو
. مدرک اشامت ار شندناوخ زامن و مداد هیکت رد بوچراهچ هب

طقف متشاد تسود هک دناوخ یم شمارآ واب ابیز ردقنآ
. مشاب شرگ هراظن

تشپ هک یلا حرد درک، عمج ار هداجس دشو مامت هک شزامن
: تفگ تسشن یم بات بل

؟ ینک یم هاگن ارچ _
ونم تفرگ شوغآ رد ارم . متسشن شرانک و مدش شکیدزن

: متفگ
؟ مَماس _

ملد؟ ناج _
سح هن؟االن هنوخب زامن تنز تساوخ یم تلد هشیمه _

؟ منوخ یمن نم یرادن یدب
: تفرگ ارباال مرس و تشاذگ ما هناچ ریز ار شتسد
دص رد دص . هنوخ یم شدوخ هساو زامنور یمدآ _ره
یکروز و هراد طبر تدوخ هب نوا ،اما ینوخب مراد تسود

. هرادن هدیاف
داد: همادا و تفرگ ار ما ینیب

همه نم . هرادن نم نتشاد تسود هب یطبر عوضوم نبا _اما
. مراد تسود ور وت هروج

وا هب مکحم ور مدوخ و متفر ورف شمرگ شوغآ رد هرابود
: مدنابسچ

. تمتسرپ یم ماس... _
: دیدنخ

. مراد کالس تسین شتقو هدن.االن نومتسد راک رتخد _ورب
: مدرک شهاگن و مدرک رامخ ار میاه مشچ

نوشس کال زور هی تاهوجشناد هرادن وششزرا تنز ینعی _



هش؟ لسنک
... هنووید _

... قاتا نیمه ...وت اجنیمه منوا _
دز: ههقهق

… هنووید _
مدز: یکمشچ

... عونت هساو _
: تفگ و دناباوخ نیمز یور ارم نآ کی رد
؟ ینک یم راکیچ نم اب هنووید هنووید _

..._
... امنک یم دبتالیف ناراب _

: مدیشک شبل یور ار متسد و مدز یرگید کمشچ
تالایف. نیا زا هشاب _ات

*****
نییاپ ارباالو نویزیولت یاه لا وناک مدوب هتسشن لبم یور

. مدرک یم
دوب. رتهب مه مدرک یم شروصت هک یزیچ زا ماس اب یگدنز

. مدوب وا نویدم ار متشاد هکاالن یشمارآ
نز لثم دوب... هدشن گنت زونه نتفر راکرس یارب مه ملد

دنسرخ هیضق نیا زا بیجع .و مدوب هدش راد هناخ یاه
. مدوب

نویزیولت لر تنک زا تسد دش ثعاب ملیابوم گنز یادص
. موش دنلب میاج وزا مرادرب

باوخ سیورس یور ارزا ملیابوم و متفر باوخ قاتا هب
. متشادرب مزاهج دیفس

یم سامت شا یراک طخ اب ماس یمداد ناشن " مشمارآ " مان
. دریگ

: متفگ دنلب و مداد خساپ ار سامت
ملد؟ نوج _



؟ یبوخ . مزیزع _سالم
یزبس وکوک تساو ماوخ یم ؟ یایم یک . مزیزع مبوخ _

منک. تسرد
یاتسود زا یکی مگب مدز گنز . نکن تسرد یزیچ مزیزع _هن
نایم نراد نوشدزمان اب نم هارمه ... مدید ور میمیدق

. مریگ یم نوریب زا مه ماش . نومنوخ
مدز: دنخبل

حات ؟ دایب مگب یزان هب منم هرادن لا کشا سپ ... مزیزع هشاب _
. هدموین منوخ اال

. مزیزع وگب _
. مداد مایپ دوب هکنآالنی نینزان وهب مدرک عطق ار سامت

. دیایب ما هناخ وهب دوش هدامآ مه وا هک مدرک شا یضار
منک. هدامآ ار ییاریذپ لیاسو هک مدش هناخزپشآ دراو
یروخ هویم اهاررد هویم و مدرک اررپ یروخ کشالت

یاه ناجنف و مدرک نشور ار زاس یاچ ... مدیچ ما ینیاپماش
. متشاذگ هدامآ ینیس یور ار ما ینیاپماش

. مداد ماجنا یوحم شیارآ دنت ودنت مدیشک هناخ هب یتسد
رییغت یرتابیز شیارآ یب تفگ ماس هک یتقو مهزا مشیارآ

دوب. هدرک
نیمه .هب موش رضاح هنوگچ شتسود یولج متسناد یمن

: متشون ش یارب لیلد
منک؟" رس شلا دیاب مقشع "

مرب" تنوبرق هرتهب ینک "رس
و مدیشوپ دنلب قاف راولش هارمه هب دنلب نیتسآ دیفس ِیداب

. مدوب یضار مدوخ ...زا مدرک رس یکزان یکشم شلا
دریگ یم ماش لوا ، تفگ ماس نوچ دمآ. نینزان همه زا لوا

. دنیآ یم سپس
: تفگ و تسش ار شتسد

وتاه هلیسو همه هکنیا .اب ناراب هدش گنشق تنوخ ردقچ _



هدش. بوخ یلیخ یدیرخ یکلوه لوه و دنت دنت
: تفگ هک مورب هناخزپشآ هب متساوخ و تسشن لبم یور

دعب. نایب هیقب راذب . یرایب داوخ یمن یزیچ _
؟ ینئمطم _

هک. مرادن فراعت اباب _هرآ
: تفگ نینزان و متسشن یکت لبم یور

؟ یدروآ اجک زا هیزیهج لوپ مدیمهفن رخآ _
: متفگ تلا جخ واب مدیزگ بل

اب... متشاد زادنا سپ یچره _
..._

دوب. هداد نسحم هک یرهاوج سیورس نوا _اب
دش: داشگ نکمم دح ات شیاه مشچ

؟ یدوب هدادن سپ هگم _
..._: مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

؟ یتفگ یچ تنامام _هب
زا ور همه متفگ . هنود یمن لماک هک ور اه هلیسو تمیق _

. مدیرخ زادنا سپ
..._

ردقچ هک درک راختفا مه یلک یمهنک. و رکف نیمه مه ماس _
و منک عمج لوپ ردقنیا  متسنوت سلا دنچ نیا وت مدوب گنرز

منک. کمک نامام هب مه هنوخ جرخ وت
..._

هی شدعب هتفه هی متفرگ یم قوقح یتقو نم هنود یمن _
. هگید دوبن مبیج وت یرازه
: تفگ یهاتوک ثکم زا دعب

؟ ناراب یتخبشوخ _
دش: نیزم یدنخبل هب مبل

. ینک وشرکف هک یزیچ نوا زا رتشیب ... یلیخ _
..._



... هدیم شمارآ ، همورآ ، هنوبرهم . هیبوخ درم یلیخ ماس _
! هقشاع

..._
هناقشاع مه  یسنج هطبار یوت هک هبوخ ردقنیا نینزان _

مراد شزرا شساو ردقچ هدیم نوشن مهب نیا یمهنک. راتفر
. هراد تسود اعقاو ونم . داوخ یمن سوه هساو طقف ونم و

..._
نم هکنیا نودب ... هنکیم نیمات هروج همه مه میلا رظن _زا

. مگب شهب
: تفگ نابرهم

. مزیزع یتخبشوخ هک ملا حشوخ _
و ماس راظتنا هب یزان دش. هتخاون هناخ رد هب هک یا هبرض

. متفر رد تمس هب ونم داتسیا اه نامهم
و... مدید ار ماس ... مدرک زاب ردار ییور شوخ و دنخبل اب
یور شکسام یمندش... مرواب . دنازرل ار منت مدید هک یزیچ

. شیاه بل نیزم یدنخزوپ و دوب هناچ
دمآ: لخاد ماس

. دیدموا شوخ دییامرفب ... مزیزع _سالم
رتخد ِتسد رد تسد و دنخبل نامه دش...اب دراو مه وا

درک یم هاگن بجعت اب مه .وا مدرک هاگن نینزان ...هب شرانک
. تشاد سرتسا و

درک: زارد شیوس هب یتسد ماس
! ییحی ، مزیزع یمیدق تسود منک... یم یفرعم _

درک: گنت ار شیاه مشچ و تفای تدش ییحی دنخزوپ
ناج...! ماس ومه  میسانش _یم

ممشچ نورد متشاد سامتلا هچره و مدیزرل نورد زا
یزیچ مدرک شهاوخ ، مدرک سامتلا میاه مشچ ...اب متخیر
؟ دوب هام هس زا رتمک نم یتخبشوخ مامت ینعی ... دیوگن

*****



" ییحی "

( لبق سلا شش )

ی هناخ یه اسمه مافیلات و انشآ وزا دوب مردپ توف درگلا س
دندوب هدش عمج شامین.ام یهک ناسک یاربی سوب مینی ومع

دشیم ارهز تشهب ی هار ی گمه و هتفرگ دنتشادن .

تسا هتشذگ شدوبن زا یکسلا مدرک منی رواب . مامت
منامشچ ی ولج زادیرگیزا سپ یکی نامندوب مه اب تاظحل
دندنازوس ارمی مگنت وِلد دندرک می رذگ .

شدوخ هارمه نامام یهک سکع باق وهب متسشن شکاخ رس
مدش خیهر دوب هدروآ میدز. دنخبل سکع وتی اباب . ِدنخبل
مدرک منی شومارف تقو یهکهیچ نابرهم ایاجن. ردقچ نامز،
دوب وزیاب ناوج دوب هتفرگ ار سکع نآ.یهکاین ربخیزا
هتخ یری اهوربا رپ،ومو گنر تروص مژهو نودب اهی مشچ
دوبن .یهد هاگن ارردآیهن شدوخ دش می ثعاب ایهک هرهچ
دنکن .

شکیمد شتروص ووری مدروآ ولج تسد ضغب !اب باق وری
سکع وگب! و منک شزاون ار شا ی عقاو تروص هک دوبن دیرگ
شخبب ارم اباب و!یم مدرک ابنیدمی یهک راکره اربی شخبب

مدرک ادصیمارباال. ی نادان رس زا هک اهیی تقو اربی شخبب
مدرک ی مارتحا یاشیدبی هاگ و مدروآ ار. تردق هک شخبب

م همزمز دبیاهیتار متولخ رد اهیی تقو ویک متسنادن
مدرک مهفیمد.ی نمدیر اما دوب ی بوخ هک .دبیاهیی

تشاد هدهع اههب زهیهن همه و دوب هدمآ ناملآ زا هک ومع ،
هراشا اجیی هب مشچ واب تشاذگ ما هناش وری ار شتسد

درک ...



تفگ ارمی نامام لایوا... حدب هب مساوح تفگ شهاگن اب
دشاب

دش سلاپیررت هد شرسمه نداد تسد زازا دعب یهک نامام
داد تسد ارزا شا هتشذگ ی باداش ی.و خدب ِناطرس دوجو اب
دوب راود مای مهیهش اباب دوش.م بوخ ات درک ی راکره .اربیش
اما دروآ تسد ارهب شا سالتمی مردپ ات تشذگ چیز همه زا
ارهب شا ی دوبهب دنداد اهماید رتکد ایهک هظحل رد تسرد

تشاذگ اهنت شکیدوامار رپ نامن ؛زابی دروآ می تسد .
درک لو ترسح رابی هلوک اراب شا ویکسهلا تس بی ِرتخد
تفر !و

مدوب .حاالنمایاجن رتخد نامه سهلاای! وود تس بی ِرتخد
ارببیدنو شردپ یکرابدیرگ طقف تساوخ می شلد هک

دسوبب ار شتسد !مهین. متساوخ چیزدیرگیمنی هک هللو .

ارهز تشهب زا دشیم،دعب ی رهم همع ی هناخ ی هار لدیل. هب
نامدوخ ی یلقن هناخ اجرد دوبمک ، شهاوخ دشیم روبجم

ذپبیریم شا هناخ رد مسارم نتفرگ هب انبم یار رهم همع .

مدرک اهر لبم وری ار مدوخ هتفوک و هتسخ . هلصوح و حلا
ار منک کمک ماش ندرک هدامآ مافیلرد نارتخد هب یایهکن

متشادن .

اقلهم ی ادص ، نامام خهلا رسپ ِرتخد می، تبحص نفلت هکاب
دروخ مشوگ هب درک :

همع؟_ رادیدمیاید

_...

می_ سا ما سا امش هساو نماالن هشاب ید؟ رادن ور سردآ
منک .



_...

_ ظفادخ .

مدرک شهاگن واکجنک :

دوب؟_ کی

تفگ تنط دشوابشی :دزنیمک

_ ممع . دایم هراد ادلی و فنیهسابیحیی همع .

مدش یل امتم ولج .مکیهب متفگ ی مارآ هب اما بجعت :اب

یحیی؟_

_ موهوا .

تس؟_ ینی زابرس هگم

تسشن لبم وری مرانک و تخادنا باال هناش :

_ منود .منی هتفرگ ی صخرم .الدب

_...

_ ناراب ...میمگ

؟_ موه

تفگ ناج :ابهی

نممیدا؟_ رطاخب هنکن

متفرگ نوگش ارنی شتسد :



.هیس_

مدرک هراشا عمج می.وهب شزاون ار شتسد هک روطنامه
،درک تفگ هتسهآ :اینراب

ورببیهن؟_ نم ناه؟چیمیگی؟ینعیمیدا

مدز دنخزوپ رد. ارم رفک شا هناکدوک ووریااهی رتخد این
دروآ .می

وتبیدا؟_ رطاخب ابید ارچ

تفگ بناج هب قح و درک وتیمه مخا :

دز_ گنز نم هب فنیهس همع کیبیدا؟ رطاخب سپ می.
دزن اما هنزب گنز هبیکیدیهگ تسنوت .

دنخیمد شکدوک نهذ :هب

؟_ هشاب هتشاد روظنم ابید میهنز گنز شهب مدآ ی همع هگم

عسید قاتا دراو و متساخرب اجیم ،زا مکچوک ی همع رسپ
مدش . مدرک همزمز شکیمدو زارد شتخت :وری

متسنود یمن نم ارچ ؟ دموا یک ییحی _!

وری ولج ی زاسندب اهی ردوپ وهب مدروخ پچ تمس تلغیهب
مدش هکیحیایالرغ.مخیهر دمآ منهذ ،هب دوب هتفر حاالهک
هاگشاب شمداتسرف ابیدمی امتح دش؟ می روطچ تمدخ !

دراو و درک زاب ار قاتا رد اقلهم هک تشذگ ردقچ مناد منی
:دش

_ مدرگ می تلا بند هتعاس یینیم اجک ناراب ی. نشن مدز تادص
؟ اعقاو دی



متفگ درس :

رادی؟_ چیراک

ورمیگیهر_ تغارس هراد شمه فنیهس همع بیا. شاب دوز .

متسشن :

؟_ ندموا إ

_ ندموا س قدیهق ؟هد تقو ییه شابن هتسخ .

_ مدشن هجوتم .

وشبیا_ دنلب دوز بخ .خیلی

مداد ناکت :رس

نممیما_ ورب هشاب .

تسب دشوردار جراخ قاتا ی.زا وتنام یهب تسد و مداتس ای
شکیمد یما کشم لغ. مخا واب مدرک بترم مرس وری ار شملا
مدش جراخ قاتا دوب...یظیزا یدیمد ولج قدیاق .یحیی
دش دنلب و داد مهب ار شا شیهتف نامشچ هب. نانز دنخبل
دمآ متمس :

ی؟_ بوخ سالم

متفگ کشخ و متخادنا عمج یهب هاگن :نیم

_ نونمم .سالم

چیز همه ی ولج تسناوت منی اما دروخ یاج درس همه زااین
وگبید .ی مدش هناخزپشآ دراو و متفگ ای هزاجا فنی.اب خهلا
ید شون واچیمی هتسشن میز تشپ .هس دنلب نم ابدیند



ی.دش سرپلا وحا دشیموسالمو دزنیک درکیم، ی سوبور .و
تفگ یمووا تسشن مه رانک :

ی؟_ مناخ ربخ هچ

_ تس ربخینی .زجسالتمی

_ رکش ور ادخ ؟. هروطچ تراب و راک

شبوخ زاسیتر مک هک متخود ای هرهچ ِیی ارهبزیاب مهاگن
تشادن :

_ هبوخ .

ی؟_ رادن یل صحت همادا دصق

عفالهن_ شتسار منک. می راک االنهک اصوصخم .

_ دوب هدنوم یت سانشراک زا مرت دنچ طقف تس؟ .حیفنی

مدرک جک :بل

_ .حاالاشیدردآیهدن

تشاذگ مرمک وری ار شتسد :

ی_ شاب قفوم هللا شنا .

تفرگ ار شباوج دزو دنخبل . رادلد و تبحص لوغشم مه وا
شا خهلا رتخد هب نداد دش،ی مردام .ینعی

دمآ یمل ابوم یپیما ادص و. دشاب یحیی مدز می سدح
دوب شدوخ . مدرک هاگن اهیش هتشون :هب

ی؟" دشن لا حشوخ مندموا "زا



مدرک :اتیپ

یهکمیای؟" دادن ربخ ارچ ی؟ دزن گنز هزور دنچ ارچ "

منک" یتز ارپوس متساوخ "می

اهیمباالرپید وربا :

؟" هسوپ یمی نارگن زا ملد ی تفگن "

تشون و داتسرف بلق یرک تسا :لکی

"دجیمیگی؟"

مدرک دنلب رس ییادل ادص نشیند :اب

.سالم_

متفگ سهلا هدزناپ ی هبیادل وور مدز یلار ابوم لفق :

ی؟_ بوخ سالمزعیمز

مهیگشی تداع هب درکیمووا ی سوبور ، تلا جخ وری زا
شکید یش اهوم یهب تسد :

ی_ سرم .

شوگ هب هرابود و متفرگ هبیحیی شب جعی تهابش زا مشچ
مداد دوب.ی هداد :یحییپیما

ی؟" تفر اجک ؟ مناخ "ولا

" مدرک سالم ی؟.ابیادل تفگ "چیمی

دشی؟" نارگن اعقاو دجیمیگی؟ متفگ "



و مداتسرف ی تحاران یرک تسا " موهوا " متشون ی هاتوک اتیپ.
درک :

" تارب مبیهر یدزعیمز.یحیی شخبب ی. ارپروس مدرک می رکف
میشی لا حشوخ منک "تز

اهیموریکی تسد تکرح و متفر وتیمه هاگآدوخان ممخا
تفا ی تدش دروب :

؟هنمی" هراد لای حشوخ مدوب ربخ بی تزا لا؟ایهکن حشوخ
گبیمر وتغارس تداوناخ زا متسنوت یهک، تشاد یل ابوم هن
منزب گنز تهب . گنز هکلب یل ابوم هب مدوب هدش خیهر شمه

ی ".نزب

" ماوخ می رذع ".زعیمز

" هرادن یافیهد هاوخرذع "

دیهگ.إإ" شخبب رد. ونم ی گتسخ وت هک مدموا هار همه این
"!نکی

"..."

" منکن رارکت میمددیهگ لوق ی مُناخ "

"..."

؟" هشاب "

دمآ شک :مبل

" تخوس ملد بخ .خیلی هشن رارکت "دیهگ

شچـــم" "



تفرگ ار شباوج و داتسرف ای هسوب یلاروتیجیب. ابوم
مدز دنخبل لوجخ ی وهبیادل مداد رُس وتنام :

پیشمیهر؟_ بوخ اسرَد

داد ناکت ناهد هتسهآ و مارآ :

.هلب_

تفگ نامام و نم هب ور دنخبل فنیهساب :خهلا

_ هساسح یادل ندنوخ سرد خیلیوری زا.یحیی ایمن
هنوخ می بوخ شسرت .

رثوک داد،خهلا ناکت رس اقلهم ردام :

مهایتمیهد_ خیلیهبیادل یحیی اعقاو .هرآ صاخ روج ی
هراد شسود ی. شاداد ین چمه منم شاک مهیهشمیهگ اقلهم
متشاد همعرسپ لثم .

شکید ولج ار شا ی کشم شلا فنیهس :خهلا

_ شردپ توف زا زا،دعب مک نس اب ویحیی مدرک می راک نم
درک می تبقارم شرهاوخ هدش. هتسباو شهب .خیلی لبق ات

ی زابرس ،زا رارق بی دنوم مافیلمی ی هنوخ زور یادلیه هگا
دش .می

مناد می وگبیمهرآ متساوخ . متخود مه اهیمارهب بل .اما
زای نخس وربیمو اجیی ویحیی نم دوب هدشن تقو هیچ

دروا هبمینانی چیزی.ادل وربیمواربینم ای هزاغم یا
درخن اربییادل اما درخب م. صرح مکی مهیهش مه نم بخ
مدرک می تداسح و مدروخ هبی.ی مروز چیزیهک اهنت اما
دوب منیسریدیادل .حیی



ماش ندروخ زا مافیل،دعب طقف و دنتفر اه نامهم یزا عمج
دندنام دزنیک ذپی.اهی ایزا هناهب هب هک داد پیما مهب یحیی

نور ،ارییبی مورب حیطا .وهب مداتس وای مدرک فاص ولگ :

_ مروخب اوه یمک نور نممیمربی نامام .

داد ناکت رس نامام :

_ ردام هشاب ورب. .

متفر نور وبی مدز عمج یهب دنخبل وهب. متسشن بات وری
مدرک هاگن نامسآ دوب. هتفر اباب یهک تقو می،زا ملد تقوره
مدش خیهرمی نامسآ هب مدش می شگنتلد یا تفرگ م. سح
میبیدن ارم ی روجن ای مدرک !ی مدز می فرح ملد وتی ابوا
دونش ادصیمارمی متشاد .ویقین دوبن ی سک یهک هاگ ،
مدرک می جراخ ناهد زا راو همزمز اهیمار فرح .

دمآ نور بی هناخ زا هکیحیی تشذگ هب.مکی نانز دنخبل
تفگ و دمآ متمس :

_ نور بی مدموا نتفر یی وشتسد ی هنو هب .هب

مدز ههقهق :

_ لخاد ورسیِس زا ارچ تفگن ی سک تقو نوا ؟ اعقاو
منینکی؟ هدافتسا

_ دوب رُپ نوچ .هن

تسشن مرانک :

_ دوب هدش گنت تساو .ملد

مدز دنخبل :_...



ی؟_ چوت

دش می گنت مکی ملد شتسار بخ .نم؟ لوغشم ردقنآ اما
منی منهذ رد هکیحیی مدرک می لوغشم ار مدوخ یا مدوب
دنام .

_ هدش گنت ملد منم .

تفرگ ار متسد دشو ار.دزنیک متسد متساوخ و مدرک مخا
تشاذگن هک مشکب . متفگ :

.إیکیمیبیهن_

.ببیهن_

متفر هرغ مشچ :

یی_ وشتسد یربی تساوخ هکمی وت منیهگ نور ،یکیبیدابی
؟ ناراب یپیش تسشن ارچ

تخادنا ارباال شف عضی اهی هناش :

_ متسشن تش پی مدموا شدعب و متفر یتمیمد. رادلد مراد .
مینزیم فرح اینچیزدبیه؟.

_ بخ ...هن

ی سوب ار مپل ی مارآ وهب درک هاگن هناخ ی دورو یهب مشچ زیر
.د

؟_ ناراب

؟_ موه

؟_ نوتنوخ بیما داماد ناونع هب کیمیهش



_...

ناه؟_

حاال_ زیهدا،میهش تقو .

دنزن دیرگی فرح خی،اربیایهکن شا ی ناوختسا تروص هب
مدش :هر

میادا_ تهب یمه لچک !

شکید شرس هب تسد :

_ نکن هرخسم .

دجیمیمگ_ چیه؟ هرخسم .او

رادی_ تسود ونم زاب متشز ایهکن دوجو هکاب ملا حشوخ .

دنخیمد :

خیلیالرغی_ طقف چیه؟وت تشز میشی. بوخ شی قاچ .

مدرک کزان وربا و مشچ :

_ هنوخ رادیهکاالنوتی هاوخرطاخ یمشیه روجن مهی هزات
هنک می رکف تهب هراد و هتسشن .

یارمیوگیم سک هچ تسناد می نوچ و دناراخ ار شندرگ
تفگ :

!بیخیلا_

ی_ دموا وت هک هلا حشوخ ردقچ ی نودب .هگا هنک می رکف
ی دموا نوا رطاخب .



تفگ بجعتم :

میگی؟_ غورد !

ادخ_ گبیهر.هب سردآ شهب دز گنز تنامام ، شرب لوه منوا
گنز ارتخد قبیهی هب ارچ دز؟ گنز نم هکدیدیهب تشاد

دزن؟

_ اباب .ای هروخب هبرض دعب و هنک رکف ی روجن منیداای ملد .
هنم رهاوخ منوا .

_...

_ هنزب گنز ییاد نز ای ادیی هب متفگ نامام ارچ.هب منود یمن
هدز گنز نوا .هب

متفگ هنازومرم :

_ شسورع اقلهم نیدا شدب مه تنامام ؟اشید مولعم اجک زا
هشب !

_ اباب نم.هن هساو سادل ی لثم اقلهم هنود می نامام .

واال_ مگب .چی

دمآ نور بی اقلهم دشو زاب هناخ یحیی.رد تسد ارزا متسد
تفگ ووا مدرک جراخ :

میدا_ شتقو هب هداز .حالل

داتس ای ورینام هب ور نانز دنخبل اقلهم :

_ ناراب مدرگ می تلا بند هتعاس .هس

متفگ مآیز رخسمت و مدز دنخزوپ :



ی؟_ تشگ نممی لا یبند نئمطم

رپید شگنر حوضو :هب

چی؟_ سپ هرآ

.هیچی_

داتس دزوای دنخبل :یحیی

_ لخاد نممیمر نوتزاجا .عفال.اب

دوب هدرک هرگ مه اهیشارهب تسد هک اقهم دشو، لوه
تفگ :

!سالم_

دنخیمد دنلب دنلب :

سالم؟_

تفرگ ار شناهد ی ولج شکیدو :هین

ید_ شخبب ید شخبب . ظفادخ مگب متساوخ !عفال،ینعیچیز...

هتفرگ ار شا هدنخ ی ولج روز هب دوب صخشم هک یحیی
تفگ تسا :

ی_ کوا ناهآ !عفال.

دش هک هناخ لخاد مدز، اقلهم ی هلک سپ ی تسد :ود

_ کاخ !

تفگ و تسشن ی تحاران :اب



هن؟_ دش خیلیدب

دش_ حاضتفا . ولبات !

دز بل راو شکیهد یو صرح :

!هأ_

_...

_ تس نی مدوخ تسد بخ یمیمش. روج ی شمن ای.میبی
منک؟ هاگن شامشچ یوتی روجچ حاال ادخ

_ هچب .ورب سرب تقشم و سرد هب ورب .

تخود مهب ار شتحاران ی هرهچ :

_ مدش شقشاع اعقاو نم ناراب هنم. رخآ و لوا قشع نوا .

متسناوت منی اعقاو اما ارگبیمر ما هدنخ ی ولج مدرک .عسی
مدز شتروص ییکیهب خوش :هب

_ زونه ای هچب میهتف! نور بی ترس زا سلادیهگ ود راذب .

درک چون :

_ .منیهتف

مدش دنلب :

.بیاربیموت!بیخیلا_

_ ورب وت منک.هن هاگن شامشچ وت منوت منی نم .

ی_ تحار روجره .



مدش هناخ دراو دوب. هتسشن اهدرم رانک هک ابدیند،یحیی
تخادنا اراپیین شرس دنخیدو .نم

*****
ار مهاگن میدزیم. مدق کچوک ِکراپ وتی مه تسد رد تسد

وبی قشاع . مداد ، دنداد می ناشن خیس هک اهیی نمچ هب

مشچ میداد. تسد ی بوخ سح مهب . مدوب ناش هتفرگ من

شکیمد. ارهبریه بوخ ،اینوبی دوجو قامعا وزا متسب

. مراپسب وا ارهب مهاگن زاب،و مشچ دش ثعاب ییحیی ادص

_شبینیم؟

نی تمس ارهب نامهار ، ودره و مدرک هاگن شتسد ی هراشا هب
ی شزومآ هام یود گزات درکیم.هب جک گنر زبس تکم

نارهت یهب زابرس ی همادا واربی هدرک مامت ار شتمدخ
دوب. هتشگرب

هب ارم و تشاذگ مرمک وری ار شتسد یم. تفرگ اجی مه رانک

: درشف دوخ شوغآ

ربخ؟ _هچ

رت کچوک ی هچبرسپ تسد هک طالیی یوم هچب لایهک حرد
، مدرک می هاگن میدزار مدق ی زابرهش ووتی هتفرگ یار

: متفگ

_هیچی.

..._

میهنک توعد ور امش زور یه تفگ می نامام زورما _

. نومنوخ



: درشف ار ما هناش

؟ تبسانم هچ _هب

: مدرک جک رس

. منود _منی

..._

تفریموهب نور هکبی زور نوا ناربج رطاخب منک رکف _

یم. دروخ ماش امش توعد

ور افرح هکاین ندروخ ماش یمهک.یه درکن راکی اباب! _ای

. هرادن

نودب راکیور هرادن تسود یدیهگ. سانش می منم نامام _

. ماباب لثم تسرد . هراذب ناربج

: تشاذگ یم اهاپ وری ار شتسد

همادخ زا نم هک دنچره تس. المزنی نارب داش...ج شحور _

ورببیمن. وت رتش وبی نوتنوخ بیما

مدز: شف یحنی وزاب ارهب متشم

رادیمکمیبینی. راگنا . وررپ _

دش. رت گنت شتسد ی هقلح و داد کتیه مرس ارهب شرس

ابوتب حبص و مرب باوخ هب ابوت بش یهک تقو هرآ.ات همک _

نوا قشع هب طقف نم . هرادن انعم مساو ی گدنز ، مشب یراد

ما. هدنز ازور

ناشدوخ ندیای زابیرد قرغ یهک شوخرس اهی کدوک هب
درک: هراشا دندوب



اباب و هرن هار ما هنوخ وت،وتی نوخ زا هچب یهکیه تقو _ات

یمنیمش. ضار نم هنزن مادص

..._

نکیم؟ لغب ور نومدوخ ی هچب !کیمیهش نزان ردقچ _ببین

لقادح . متشادن ندش راد هچب وا،عالهقایهب سکعرب نم

. متشادن حاال

. مچب مدوخ زونه ؟نم هچب _هوا،حاالوکات

: تفگ هدنخ اب

ی کدوک نارود وزج ی سگلا وود تس _زاکیاتحاالبی

راد هچب مهیناالن منیمگ هک نم نمضرد هش؟ می بوسحم
کدوک سهلا،وزا راهچ و تس دشیبی هک سلادیهگ شیم،ود

میشیم. راد هچب دشی دبتیل ناوجون هب

سلادیهگ، ود ماوخ منی نم نمضرد . نکن هرخسم ! تفوک _

مش. راد هچب درکیم جاودزا ات

دش: ادج مرس زا شرس

نکیم؟ جاودزا سلادیهگ ود ارچ _حاال

: متخادنا باال هناش ی توافت واببی مدرک شهاگن

میهش. مومت یت زابرس عقوم نوا نوچ _

دش: دجیرت شا هرهچ عمج،و شدنخبل

ی.می راگتساوخ بیما رتدوز داوخ می ملد ،نم ناراب _اما

. منزب فرح نامام اب ازور مهین ماوخ

. مرادن تسود نماالن _هنیحیی.



ارچ؟ _

یم. راگتساوخ یبیای زابرس ی تقو ماوخ _منی

ایدز: هدنخ هت

نم . هشاب هتشادن هیچی شفرط هک یمیهگ سک _زعیمزایون

سریگد ماراک هب مه اه رصع شامین. ،مه مراد هنوخ مه هک

چیه؟ لکشم دیهگ سپ . مراد مملغش منک.ینعی یمی

یمهک تسنا مید ادخ مه مدوخ مه . مهدب متشادن ی باوج

هبا متس اوخ منی نم ! دوبن ایبیش هناهب اهیم فرح ی همه

شوخ حاالحاالاه متساوخ .می موش دهعتم ی دوز ین

ن تذل این متسن .منیاد مربب تذل یما درجم وزا منک ی نارذگ

. تسا تلذ هکلب تس ی

میزنیم. فرح دعب _حاال

ی. _کوا

..._

وبیما. مرخب پوت ِی نتسب ودات مرب _نم

. هشاب _

.مکیهک داتفا هار هفوب تمس وهب داتسرف رود زا هیا سوب

وودپ سامت .ود مدروآ رد کیمف لخاد ارزا یمل ابوم دش، رود

عسید،ودیرگیزا فرط اهزا سامت .یکیزا متشاد یما

فرط زا ودره هک مدرک زاب اهار دوب.پیما ماشرآ فرط

دوب: ماشرآ

؟" تساجک ینم هتفخ "زیابی



؟" نوج منیدیمیان باوج ارچ "

: مدرک اتیپ

منز" می گنز تهب ادعب مافیالمم. ییکیزا هنوخ "نم

" هدرک وتاوه ملد ؟ تمن "کیببی

میمد" ربخ تهب "

ی.عفال" "کوا

: متشون واربیش مداد سامت دز.در گنز عسید هظحل نامه

" منزب فرح منوت "منی

راظتنا وهب متخادنا کیف لخاد یلار ابوم . دادن باوج وا اما

هچ ات متسناد می بوخ . مدش اهخیهر هچب یحیی،هب ندمآ

دهاو میخ اعقاو متسناد منی ،اما تسا دجی جاودزا وری دح

ی راگتساوخ هب هتقو دنچ مهین وگبیدورد شردام االنهب
مابیایدیاهن؟

! متشاد تسود ار .یحیی متشادن ار شا ی گدامآ نم اما

منک. منی جاودزا دیرگی صخش وااب زج متسنا مید لقادح

! متشاد یجا تحا نامز ،هب ندوب رپ" اربی"کت زونه اما

نارفعز ی نتسب هب تذل .اب تشگرب یقیفی نتسب ود اب یحیی

: متفگ و مدش یخیهر

. هبسچ .خیلیمی هنکن درد تتسد _اوی

داد: متسد یارهب نتسب و تسشن مرانک

. ملگشوخ تنوج شون _

: متفگ سپس و مدروخ ی نتسب مکیزا



. لگشوخ گبی منیهش منکن لمع یبینیوم تقو _ات

شکید: ار یما تشوگ بینی

ی. رادن لمع هب _وتنیزا

مدز: انکیهبل رپ

ال! صا _هرآ

یه. لومعم و بوخ _دجیمیمگ.بینیت

: مدرک شهاگن ی مشچ ،زیر مدروخ یمی نتسب هک روطنامه

. منزب یهسیسیژل ممابل ماوخ می هزات _

بطیعی زاحتلا ترهچ مرادن تسود . متشاذگ منم ! امتح _

. هشب جراخ

منک. لمع بطیعی ماوخ !می مشب ی عونصم ماوخ منی منم _

: مداد همادا شکیمدو هآ شلد ندنازوس اربی

یمنی بوخ قوقح زونه هک منم . هرادن لوپ نامام _حیفهک

می لمع هساو رتکد تبون متفر می ادرف مهین هنرگو گیمر.

. مدرک می هزنرب شدعب و متفرگ 

درک: عمج ار شا هرهچ

هش،وتمی فسید نوشتسوپ نشک ورمی نوشدوخ تلم _

نکی؟ هزنرب ی اوخ

: مدرک کزان ی مشچ تشپ

. نرت باذج اه هزنرب _هلب!

دش: ی تقو ره رتزا نابرهم شدنخبل



نم هساو نهد و مهینبل ،اب نشور تسوپ مهین _وتاب

. مزیزع متامشچ نوا قشاع نم رتینی. باذج

ثحب زا متش ابنیدمیاذگ اما مدش دنسرخ رعتیفاهیش زا

وشیم: جراخ

یرتمیهش. شحو مرهچ مش هزنرب _

شکیمد: هآدیرگی

. مرادن لوپ _حیفهک

هدمآ نور یبی اهوم ، شدازآ تسد قیفیدزواب ِنان زاگیهب
: تخادنا مشوگ تشپ ار یما رسور زا

ربیمز.اما تاپ یموربه گدنز مامت مرضاح ی مینود تدوخ _

هساو ی دبی،هیچلوپ ماجنا زیابیی لمع مرادن تسود نوچ
تسود ی روجن ورای وت هک منم مهم ینچیزیمنیمد. چمه

. مراد

ی رکف !ابید تشادن .افیهدای متفرگ ووری متفر هرغ مشچ

متفرگ می لوپ دیرگی صخش .ابیدزا مدرک می لوپ حلا هب

میکمدر. لمع و

*****

مدز: دنخبل ، نابرهم درمر وابدیندپی مدش قاتا دراو

. گنهرس _سالماقآی

هب مهیهش لثم ، منابز درُک ورو شوخ راکمه ، گنهرس اقآی
: تساخرب یزا لدنص وری زا مارتحا و بدا مسر

ی؟ بوخ مرتخد _سالم



! افطل بوخید؟شبینید امش نونمم _

کردم یاب تقو . متفرگ اجی میمز تشپ ممدوخ و تسشن

مدش؛ راک دراو خرسروپ اقآی مردپ تسود فطل ی،هب نادراک
اقآی یایناهار همه . مدوبن دلب یار رادباسح اهی خیلینف

مهب دوش هتسشنزاب اتسلادیرگ تشاد دصق هک گنهرس
زاب شکیداما لوط مکی بخ هاربیدتف متسد داد.ات شزومآ

تس. قابی شرکش اجی مه

ود تعاس . مدما نی نور بی قاتا زا دوش مامت مراک یهک تقو ات

بی قاتا وزا مدرک ی ظفاحادخ گنهرس اقآی هکاب دوب رهظ
. مدرکن شیادیپ اما متشگ نزانین لا بند مشچ مدز.اب نور

نور یبی قاتا زا هکدیمد مدرک جک ینش تسا تمس ارهب مهار
ی مارآ هب هک تفر دیرگیمی قاتا تمس هب ساوح دمآ.بی

مدش: شک دزنی

_زانی؟

ید: خرچ و داتس ای

ی؟ بوخ مزیزع _سالم

؟ هغولش ترس ی؟ بوخ وت مرب تنوبرق _

: داتسرف هعنقم لخاد ار شتسد وتی راکدوخ

اتبیما. ینش تسا ورب ی رادن هلجع هگا یهش. رخآ _هن

بیا. دوز لوی مرادن ای هلجع _هن

ید: خرچ فلا خم تمس هب

ی. _کوا

شوخ وری .اب مدرک اهسالم راتسرپ واب مدش ینش تسا دراو



منی شم خیلیمهکال یهک رتخد یس، مراپ و دنداد ار مباوج
دش: دزنیمک مدش

ی؟ بوخ _

: متفگ یمونم تسشن مه رانک

. متسخ یمک طقف _هرآ

درک: جک ناهد

می ماجنا گنهرس اقآی ور اراک رتش یوبی تسشن میز تشپ _

می یچیراک دوب تخبدب ؟اجیامی هراد ی گتسخ هد.این

ی؟ درک

مآیز رخسمت ی هدنخ دوب،اب میالد شمسا هک اه رسپ یکیزا
: تفگ ی

میدیهب ساپ ور اراک ی همه مینکی! خیلیراک وت هک _هن

. مناخ نزانین یا تخبدب ِنم

درک: کزان ی مشچ تشپ یس مراپ

نکی. کمک نم هب میدا تدب وت هک _هن

دمآ.ای وربا و مشچ یساربیش مراپ و درک درگ مشچ میالد

اینبی دراو هک لوا نامه ارزا دوب رفن چیزیبیناینود هکن
سک دنتساوخ منی ارچ منینادم میشنیمد،اما مدش ناتسرام

! دمهفب ی

یساجی مراپ و دنتفگ ید شابن هتسخ همه دش، دراو نزانینهک
: متفگ ونم داتسرف نور بی مکحم ار شسفن داد. وا شارهب

ای؟ هتسخ _



ذایمت رتش .اینبی ماوخب متسنوتن بش یدی فرط _خیلی.زا

میکهن.

یدی؟ باوخن ارچ _

: دروآ ادصیشاراپیینرت

تحار منوت می مدرک جاودزا یهکابماید تقو زا نم هگم _

؟ مباوخب

هدش؟ نوتاوعد _زاب

، ثکم ای هظحل زا دعب و دناشوپ ار شتروص تسد اب
: تشادرب

میینکم. اوعد ام ور شزور شش ، هتفه ِزور تفه _زا

دش؟ نوتثحب رسچی هعفد _این

خیلی میهش گس ی تقو یهو بصع .کال هرخسم _رسچیازی

و نم هب داوخب شلد ی شحف .ره هنهددب . مسرت می شزا

میهد. مداوناخ

یرغیمد: بصع و تفر اهیموتیمه مخا

نکی؟ شلمحت یاوخ ی؟اتکیمی دنوم شاهاب ای هناو _وتدی

منک؟ _میگیچیراک

ی؟ درک نوغاد ور تدوخ ردقن نسای وتاین ارچ _طالقگبیر.

ی. روخ می هصغردقچ یلویببین رتگرزب نم زا سلا ود طقف

. رخآ پیرمیشی

سلا فصن زونه زعیمز.ام تس ینی کلا هک نتفرگ _طالق

اهپی لکشم روجن یای گدنز یم.وتیره درکن ی گدنز مه اب مه



میهش. تسرد هللا شنا نامز هب شمدرپس شمیدا.

وتیزیپ یلارزا ابوم هک روطنامه دمآ. یم شوگ پیما رادشه

: متفگ ، مدروآ ردمی کیمف لغب

تس. نی وشب تسرد نمدیمد _اینمایدیهک

: مدناوخ دوب ماشرآ زا هک ار پیما

گیرنم طسو چیاین تقو نوا انیم! یتیغنزبیا دلب بوخ "

دقتی ی تسد ود ور لوپ منم وگب، چیزیگیمرمیدا هگا میدا؟
منک" ممی

خیلی منوا . هنوبرهم اییهراب هتفه . منود نزانین_مچی

یهن. رتهب درم هکمیمگاین ردقن .ای نوبرهم

هبیهچیزدیهگ داوخ می نوچ هشدوخ لد هساو نوا _

. هسرب

: تفر هرغ مشچ

! روعش _بی

: متشون ماشرآ اربی

میدا." گیتر لگشوخ رتخد تسود "یه

مشاب هتشاد لگشوخ ی هخرچود هکیه هنوم اینمی لثم "

". مشب شراوس منوتن اما

.میدییاهن؟" نوچ پنی ور فرح "

هخرچود یزااین راذن نیایاپیینو نوط شی رخ یزا تقو "ات

،هن!" مربب تذل لگشوخ ی

" کرد "هب



: متخادنا ووتیکیف مدرک تنل اسی یلار ابوم

شروز اما هراد لوپ اهمیلیدرا سخیس.میلیدرا ی یهک تدرم _

هدب. مهب زیابیی لمع تباب لوپ زاغردنچ میدایه

: دیرپ باال شیاهوربا

_کی؟یحیی؟

لوپ متفگ شهب ورمیمگ. ماشرآ . نوا زا رتدب یکی اباب _هن

وفالنمینزه. هخرچود زا فرح منک لمع بینیمو هدب

درک: عمج ار شتروص نزانین

... ناراب _

اجرپیمد: زا

ی. درکن عورش وتاه تح صنی اتوت مرب _اویاوینم

: تفرگ ار متسد

. مراد تراک _شبین

چیه... تراک منود _می

: متفگ شدوخ نحل اب

هانگ یهیحیی..یحیی بسچب طقف . رادرب تسد ناراب _

. مظفح وشمه ! هووا و.. هرادن تبقاع اراک .این هراد

جراخ ار متسد مهد، شهب دیرگی فرح ی هزاجا ایهکن نودب
. مدرک ی ظفاحادخ وابقبیه

*****

یاروتی رفزدنه کت . متخادنا وریاپ شکیمدواپ دزار



: متفگ و مدرک اج اجهب مشوگ

نماالن متفگ راب رازه نکی؟ ضوع وثحب _زعیمزمیهش

. مرادن رادیور هنوخ ی گدامآ

دش: شهاوخ ادصیشرپزا

ی. گدنز هنوخ منیمگاالنربیمرس هک مرب،نم تنوبرق _هلای

ش تحار ینکیمات رضحم دقع یم،یه راذب اپپیش راذب میمگ
یم.

ی سک میریمومیایم. نور نیتسیم؟بی تحار االن هگم _او

. هرادن نومراک راکیهب

: داتسرف نور ارکالهفبی شسفن

ی. شب مدوخ اوخمملا ی.می شب منز ماوخ _نممی

دنخیمد: تنط شی ورپ مداد باال وربا

هرُپ. زایهاجیدیهگ تلد ! سپ وگب ! ناهآ _

؟ اجک _زا

: متفگ انکیه رُپ

و... مشب تدوخ یملا اوخ _می

درک: عطق ار مفرح

نممیخماو... تس. ایننی مروظنم _نم

: مدرک عطق ار شفرح نم اینراب

. مدزن رُغ ترس هک نم یحمیدی؟ ضوت ارچ زعیمز _بیخیلا

یمهک! رادن فراعت مه رادی.اب نیزا مهب یو درم مه وت بخ



..._

میهری هراد نامام ادرف مینزیم. فرح ادعب نک شلو _حاال

یمه زور اباب.یهیکیود رود الی یماف زا یکی یرادازع دز

. هنوم می یرهم همع اب اجنوا

؟ یریم اجک _وت

پیمش؟ یایم . مریمن ییاج _

: تفگ تهب رپزا

؟ نوتنوخ _بیما

دعب رصع منک. می تسرد هزمشوخ ی اذغ یه تساو . موهوا _

بیا. ناگداپ زا

... هخآ _

چی؟ هخآ _

همهفب ی سک . ناراب مافیلیم شابیم.ام اهنت تس نی تسرد _

دبمیهش. وت هساو

: مدناخرچ هقدح اررد منامشچ

نک جاودزا هرارق ووت نم امود تس. نی طوبرم مافیل _واالهب

هب هگم یم؟ شابن اهنت ارچ اموس . هنوم یمنی فرح سپ یم،

یم. رادن دامتعا نومدوخ

. مگب _چی

: متفگ هوشع و زان رپزا

اهنت مس میرت بش منیراذی؟نم ماهنت ؟ موه _میایدیهگ.

. مباوخب



منیدا؟ تش یپی سک هگم _

نزانینمیداپیمش. متفگ همه !هب چون _

..._

؟هرآ؟میای؟ موه _میایدیهگ؟

شکید: معیقی سفن

.میما! هشاب _

*****

میزارآیش تشپ دوب. هدنامن ناگداپ زا یحیی ندمآ خیلیهب

زاب ار مگنر ی کشم ی اهوم . مدرک ومکیارآیش متسشن

هک ما هرهچ .زا مداد حتلا شهب مکی یوم وتُا واب متشاذگ

بسانم سابل ی وجتسج وهب متفر دمک تمس مدش،هب ی ضار
مدوخ یهب عونت ؟ابنیدیک دوبن .مکیغتییرالمز متخادرپ ی

ایار هزات دجیدو زور ابیحیی متساو ؟نممیخ مداد می
. مداد می ناشن وا دجیدیهب ناراب ابید سپ منک، هبرجت

. مدرک منت و مدروآ رد دمک وتی یزا گنر زمرق ِزاب نیهم سابل

، مدوب بوخ . مدش خیهر مدوخ وهب مداتس وریآیهنای هب ور

! متساو میخ مدوخ هک روطنامه

ح اتهب یحیی دشاب هچره ! مدیشک تلا جخ هظحل کی یارب

هک رخآ هک مدز هنی مدوخ هب دوب.اما یدنیهد روجن ارمای لا

دوش. می عورش هچ؟رهچیزیزایکاجیی

امتح دمآ. ممشچ ی ولج دید دهاوخ ارم یهک تقو شا قیهفا

! بذعم مکی واشیدمه دروخ اجمی

مدش جراخ قاتا دمآ.زا وتیذپیاریی زا یمل ابوم گنز ی ادص



ثعاب ماشرآ مان . متشادرب وریمزینار هدش ترپ یِل ابوم و

مدرک لصتم ار سامت . مناخرچب هقدح اهیماررد مشچ دش

: متفگ و

_هلب؟

ی؟ روطچ هجوج _سالم

! مشچ وگب ، هجوج وگن نم هب متفگ راب رازه _

: تفگ راو شکیهد رناژیو رپ

! اوخب نوج امش ! مشچ _

: متخادنا وریاپ واپ متسشن لبم وری

دبی؟ نوج ی، دادن متساوخ لوپ وتیمک زا _نم

یم گدنز ال صا یمیمد... اوخب منوج هاربیا،نم _وتابام

وت. هساو

اباب... متساوخن یوت گدنز _

: تفگ همدقم بی

یی؟ اجک _

نی مردام دوب مهفیهد تس!حاالهک چی شدرد متسناد می

دوب... هدناوخ روک .اما دراذگب ناخهما اپهب تساو تس،میخ

! مدوبن شورف .نت مدوبن هزره مدوب هچره نم

میداپیمش. هراد ممع . منوخ _

: تفر ادصیشمکیباال

نمبیما. راذب نوچ پبی ور همع اباب! _ای



بیدا. داوخ هک.می _منیهش

_قدیاقکیمیدا؟

مکمیدمآ. مک .یحیی متخادنا تعاس یهب هاگن

. تساجن دیهگای تعاس _یهنیم

نک زاب ور !رد منوتنومتخاس هک.ببیننماالناپیین هبوخ _إ

مرب. قدیهقای هد میمد لوق ی، دنچ ی هقبط وگب

آی تمس هب هک روطنامه اجرپیمد. دشوزا درگ اهیم مشچ

: متفگ متفر می نوف

؟ هتفرگ یت خوش _چیرادیمیگیوت؟

هداتس ینای برود ی ولج قدیاق ماشرآ . مدرک نشور ار فا فا

: تفگ دوب.

ور. رد نک زاب مرد مد _اباب

: متفگ دننام جیغ

ورب. ی؟زاایاجن درک پیاد اجک زا ور یام هنوخ سردآ _وت

هد طقف مرب. و تمن ببی بیما راذب قدیهق قدیهق.هد _ببین،هد

قدیهق.

میدا. ممع ورب،االن منک می شهاوخ _

ی روجن مهی هنرگو مرب. و تمن ببی نکبیما زاب ور رد _اباب

بیدا! تمع تس نی مهم ممساو منز. می ادص وتمسا

شکید: داد و دروآ ادصیشارباال

! ناراب _



..._

! نااااراب _

زاب وردار متشاذگ نوف یآی همکد وری تسد هدرک لوه
: مدرک

. لوا ی هقبط هنکبیاباال، تتنعل ادخ _

یهب تسد .کالهف مدرک ترپ ،ووریمزین عطق یلار ابوم

ارم ی هناخ سردآ . مدرک شراثن دیرگی ِتنعل شکیمدو ولهپ

مردام متفگ ومنی مدش اللمی شاک دوب؟ هدرک پیاد اجک زا
؟ مدرک تقامح ارچ ؟ متفگ ارچ ال صا . تسا هتفر

رب مدرک عسی شکیمدو یم اهوم یهب تسد دز. رد هب هبرض ود

. مدرک زاب ردار سپس . مشاب طلسم مدوخ

ی اهاپ وریرسات ار شمشچ شکیدو ی دنلب توس نم ابدیند
: دناخرچ م

ی؟ درک لگشوخ همه این تمع هساو مناخ، هبمیان _هب

وت. هساو سپ _هن

شکیمد: ار شتسد

. ننیب یم اه هیاسمه _بیاوتببیمن.

و متفر بقع مدق دش.ود دزنیمک و تسب شرس تشپ ردار

: مدرک ارلغیظ ممخا

پیاد اجک زا ونم ی هنوخ سردآ ؟ یایاجن دموا قحی هچ _هب

ی؟ درک

مهب ار شذفان ِنامشچ و تشادرب متمس یهب مدق هرابود



رسووریشمیرابید. زا توهش . تخود

ور، نکایان شلو . مدرک ورپیاد ایاجن مدرک قعتیتب _یهراب

. سکان یدش رگیج ردقچ وت

مدز: سپ ار شتسد ارگبیدر، مرمک هک دروآ ولج تسد

. رونوا شکب _

ومدوخ ی ولج منیتمنو مماوخب یهک درک لگشوخ ی روج _ی

! هنشت متنشت ! تماوخ می بصم گبیمر.ال

: مداتسرف باال سفن هب دامتعا اهیماراب وربا

. هسر وتهیچیمنی هب نم زا نوچ ، شابن هنشت _

دز: کمشچ

میرهس. دوز _میسره،حاالببین!دیریا

: مداد شلوه ونم دروآ دزنیک ار شرس

االن ورب دش قدیهق .هد هشاب تتاکرح هب تساوح _وهی،

میدا. ممع

. هدشن مه قدیهق جنپ زونه اباب _ورب

. مورب نوفیآ تمس هب سرت دشاب ثعاب گنز ی ادص

سبح ما ردسیهن سفن شا ی زابرس وکالِه ابدیندیحیی
دش!نلایمد:

_یحیی!

دش: یرخیهر وصت وهب داتس ای مرانک

کیه؟ _یحیی



دمآ. رد ادص هب هرابود گنز شکیمد. مندرگ تشپ یهب تسد

مدش: خیهر ماشرآ هب سمتلم

ببیهن. ورایاجن اینابنیدوت ورب ورب، ادخ وروت _

دش: سیهن هب تسد دزو دنخزوپ

ایهن؟ تمع _

زا نم بلق راب ره واب درشف ار گنز هرابود و هرابود یحیی
دش. می هدنک اج

ادهی رد فرط هب متساوخ .می متشاذگ شرمک وری مار تسد

. دروخ منی ناکت اما منک شت

هدمو اتنی ورب طقف یحمیمد. ضوت تساو ادعب ورب، _ببینوت

باال.

و درک زاب ار هناخ دزن.رد اما متسب مشچ درک. دنلب ار شتسد

: تفگ

! تتاذ وت _فت

داد!مهی منی ناما .یحیی تسبن وردار تفر نور بی هناخ زا

م داد تروق ار مناهد بآ میدز... گنز مه رس تشپ روجن

مدز. ار همکد و

دوب!می رپیهد مگنر منک می رکف شکیمد، متروص یهب تسد

ادخ وگبید.هآ شهب ارببیدنوچیزی ،یحیی ماشرآ رتسیمد

یمد. سرت می

دش. هناخ دراو یحیی سپس دمآ، روسناسآ ندش یزاب ادص

_سالمزعیمز.



هب نانز دنخبل . مداتسرف نور بی سپس و مدرک سبح ار سفن

: مدرشف ار شتسد و متفر شتمس

ی. دموا دوز _سالم

: تفرگ مسابل ارزا شهاگن

تس. مهنی دوز ین چمه _

درک: هراشا مهب سپس یدو سوب ار متروص

! ادوبن این نومرارق مناخ نوط _شی

مدز: یش وزاب ارهب متشم

ی. مرهوش وت اباب _ورب

شتسد یم.هبکیِفوتی تشادرب مدق مه رانک و متسب ردار

: متفگ و مدرک هاگن

ی؟ دروآ سابل _

داد: ناکت رس

وبیما. منک ضوع سابل مرب زعیمز. _هرآ

: مدرک هراشا مقاتا هب

_ورب.

و متشاذگ یسیهن هسفق وری ار متسد دش، هک قاتا دراو
! تشذگ خیر شکیمد.هب ی مکحم سفن

ییحیی ولج یم وربآ هنرگو تشذگ خیر هب هک رکش ار ادخ
اعطق درک؟ می رکف هچ میدید ارایاجن ماشرآ رگا . تفر یم

ما. هدرک توعد ار وا نم درک می رکف



ور هب دنخبل درک. ضوع ی تحار سابل اراب شا ی زابرس سابل

ورسیس دراو شتروص و تسد نتسش شاپیدواربی یم
دش. ی تشادهب

اما داتفا مندرگ هباپیین شمشچ دمآ. نور ییبی وشتسد زا

ار شدوخ ردقن ای دنک.زاایهکن فرحنم ار شهاگن درک عسی

مدوب هدروخ مسق نم دمآ.اما می مشوخ میکدر لر تنک

! مروا بی شرد زااپ بشما

ی سوب یماروبییدو اهوم . تفرگ شوغآ رد ارم دشو دزنیمک

د:

میدی! بوخ _وبی

مدش: شا خیهر

؟ مداد دبمی اتحاالوب هگم _

یی. وب شوخ مهیهش _وت

اب دشیمونم ادج مه .زا دناشن ی هاتوک ی هسوب دشو مخ

: متفگ شا ی گتسخ هب هجوت

منک. می رضاح ماش عقوم نوا ات منم . باوخب یمک _ورب

. هنکن درد تتسد _

منک. می شهاوخ _

سدح تسرد . متشادرب ار یمل ابوم دش، مقاتا دراو مهینهک

پیما! جنپ مه ،نآ متشاد پیما ماشرآ زا هک مدز می

" یربمغیپ رتخد مدرک می رکف نم یهک درک می راتفر ی روج "ی

ی" تسه ی روجچ هک مهفیمد "امااالن



الرغ رسپ نوا اجی متسنوت هن؟نممی نم اب هرآ همه "اب

" مشاب ی ندرم

؟" ؟قیمفا ملوپ ؟هیملک؟ هرتمک نوا "چیمزا

" تحور وت "فت

هناخزپشآ دراو . مدرک شوماخ ار یمل ابوم و مدز دنخزوپ

. متخادنا ینوراکام هب یهاگن و متشادرب ار هملباق ورد مدش

ومیزارچ مدرک تسرد دوش،ساالد یهکیحییبیراد تقو ات
و متشاذگ نامام و ینم هرفن وریمیزود مه ار اذغ یمد.

. مدش خیهر مراکهاش هب تذل اب

درم نماین متس. رگنی ار شا هتسب نامشچ و مدش قاتا دراو

،اش مدوبن قشاع .اشید متشاد تسود ؟هرآ متشاد تسود ار

راکنا لباق .اینچیز متشاد شتسود یداربیشمنیممدر،اما

! دوبن ی

: مدرک شزاون و متشاذگ شتروص وری ار متسد

وش! _یحیی؟بیراد

..._

_یحیی؟

: تفا یی نحنم شبل دش. وزاب دروخ ناکت شکلپ

؟ منوج _

. هرضاح ماش وشاپ _

دشیم.ابدیند هناخزپشآ دراو و جراخ قاتا زا مه رانک رد

دنخید: دشو زاب شا هرهچ هرفس



ی! درک _هچ

مدز: دنخبل یمونم تسشن میز تشپ

. هشاب بوخ مه شزم مراود _مای

داد: ناکت تذل اراب شرس ، دروخ هک ار لوا قشاق

_علایه!علای.

؟ اعقاو _

؟ منکب ی فارتعا ادخ.یه هب _هرآ

_چی؟

. هشاب بوخ تتخپ تسد مدرک منی رکف تقو _هیچ

دش: یزاب خلت دنخبل هب مبل

. مریگب دای تشاد رارصا دوب سملا هدزنوپ یتقو زا ماباب _

وتی شاج االن شاب نئمطم زعیمز. هنک شتمحر ادخ _

. هتشهب

. موهوا _

وریاپ یم.اپ تسشن لبم وری مه رانک ماش، ندروخ زا دعب

: متفگ هوشع و زان .رُپ مدرک دزنیک شهب ار مدوخ و متخادنا

_یحیی؟

: مدرک می ساسحا ی بوخ ارهب شبلق دنت نابرض

؟ منوج _

زگیمد: نادند اراب مبل

؟ یاوخ می ونم ردقچ _



_خیلی.

؟ ردقچ _

. رارق وبی دوب کالهف

_خیلی!خیلی!

درک... مخ ار شرس مه ووا مدرب ولج یمارآ ارهب مرس

تمس مدرب تسد یمکدرونم شزاون هومایمار نامزمه
: تفگ دشو ادج .ازنم مدروآ باال یمک و ترش یت نییاپ

! ناراب _هن

: مدرک رامخ اهیمار مشچ

ارچ؟ _

مینکیمات ربص دیهگ تدم درکیم،یه ربص تقو همه _این

نکیم. دقع

: متفرگ ار شا ویهق مدروآ باال تسد

یم! ضار _نم

*****

هدنامرد یمدو شون .مکی دروآ یاربیم تبرش ننزاینلیناو

: متفگ

زانی؟ منک _حاالچیراک

: داتسرف نور اربی شسفن و تسشن مرانک

نکید! دقع رتدوز ی چره ی؟ابید میتنوینکب _چیراک

نلایمد:



. مرادن یوش گدامآ _نم

ی. شاب هتشاد ابید قافتا زااین _دعب

یاهن! دوب تسرد مراک منود منی زونه ، مکوش وت زونه _نم

دحیپیشربیمهک رد متساوخ منی هرآ،اما متساوخ مدوخ
. مدب تسد زا یمور گنارتخد

..._

ورب جاودزا مسا رتمک هک هشب دزنیک یمک مهب متساوخ _نم

یهرا.

: تخادنا شوگ تشپ ار شیاهوم

نماالنمنی تس،اما کشینی دوب هابتشا تراک _رداینهک

رکش ور ادخ ! هداتفا یههک قافتا منک. خلای ور تلد هت ماوخ

. هراد جاودزا دصق و هدرَم یحیی

: مداد کتیه لبم هب

. هنوا نتشاد جاودزا دصق تسد زا مشک یمی چره _هأ!

چیه؟ هساو هلجع همه نوا نکیماما جاودزا هرارق هک هتسرد
قدی هب مد اما ورنیهرا جاودزا مسا هکدیهگ مدرک ور اینراک

. هنوم شپی راگنا نکیم. دقع رتدوز هکابید میهد سا هراد هق

..._

! منود منک.منی چیراک منود _منی

تش؟ مهمیداپی بشما _

. نسر می ممع و نامام حبص ادرف _هن.

ور تبرش هبلیناو ،اما مراذگب اپیم ورینآ هک مدرک دنلب اپ



شکیمدو دش...هین مزین شخپ ولیناو دروخ یمیز

: متفگ

. تسکش _ایاوی

دش: دنلب دنت

. تاپ وت هرن .شبینشیهش هرادن لا کشا _

لوغشم نم، هب تشپ و دروآ زادنا کاخ و وراج هناخزپشآ زا
مدز: بل دش. ی روآ عمج

یاد. شخبب _

: تفگ دنادرگرب رس ایهکن نودب

فرحیه؟ هچ این منک می شهاوخ _

شکیمد: متروص یهب تسد

دش؟ .قلایثکیف دوبن شهب مساوح ال _صا

دمآ: ادصیش و درب هناخرپشآ اروتی زادنا کاخ و وراج

_متیزمیهش.

متیز لوغشم . تسشن وناز ووری دروآ رادی من لا متسد

هکتی دش گنر مرک لا،وریقلای قترپ تبرش ی هکل ندرک
روی نهپ اهی مخز یو دوبک .اجی تفر باال تشپ زا شترش

شکید. شدوخ ارهب ممشچ ش، رمک

ای تکرح زا شتسد هک مداد ارباالرت شترش وتی مدش مخ
دندوب هزات یلیخ راگنا هک اهیی مخز یوری تسد . داتس

: مدیشک

هدش؟ _چی



ای هدز باتش داد. اراپیین شترش وتی تشگرب متمس هب

: داتس

_هیچی.

: متفگ دجی و مدش دنلب مه نم

هدش؟ چی _میمگ

دزدید:_... مشچ

؟ هدرک نوا _

..._

_هرآ؟

و درک اهر وریمیز ار لا متسد دش. ی ناراب اهیش مشچ

و تفرگ شتروص ی ولج ار شتسد . تسشن مه شدوخ

: متفرگ اجی شرانک کرتید. شضغب

هدز؟ _ابچی

: تفگ مومهفمان

! دنبرمک _

یرغیمد: بصع

ارچ؟ . هنکشب شتسد _

شکیمد: ار شتسد هک تفا ی تدش شقه قه

هدش؟ چی ببیمن وگب نکن رگیه _إإإ

شکید درک.بینیباال کاپ اهیشار کشا و تفر رانک شتسد

: تفگ هتفرگ و



دوب! تسم _

..._

اما... هشاب ماهاب روز هب تساوخ دوب!می تسم _خیلی

ی ضوع اجرپید. زا لوه نزانیناب و دمآ رد ادص هب هناخ رد

: تفگ وا هک مدرک شراثن ای

. هشدوخ _

. تتن لذیلببی راذن نک. کاپ وتاکشا _

شترش یهبتی تسد درک. کاپ اهیشار کشا و داد ناکت رس

تسد درک...لواینچیزیهکدیمد، زاب ردار سپس شکیدو

اربی سپس دش. دقتیم نزانین هب هک دوب وزیابیی گرزب لگ

! مدوب رفنتم شزا دنیهد یهک درم مایداردیمد. لواینراب

شتروص دزن!ماید یمه کچوک دنخبل اما تفرگ ار نزانینلگ

نشیمد. ار شا ی هاوخ ترذعم ی اوجن یدونم سوب ار

تحی . داتفا نم هب شمشچ هک مدرک سالم نانز دنخزوپ

. مدادن مدوخ هب ندش دنلب تمحز

: تفگ نانز دنخبل

رادی! نومهم ی تفگن نوج ید؟زانی تسه بوخ _سالم

داد: باوج درس و تشاذگ وریمیزی ار نزانینلگ

. مراکمه و تسود ، هناراب . دموا هزات _

زانیخیلی زا ور امش رعتیف . متخبشوخ ید، دموا شوخ _

نشیمد!

دوب هتفگ نزانین دش. معیقرت مدنخزوپ شغورد نشیند اب



درومرد ووا یمنیزدنن فرح اینچیزاه درومرد مه الاب صا
! دناد چیزیمنی شنز اهی تسود

خیلینشیمد!"خیلی". ور امش رعتیف _هلب.ممن

رتزا ترپ ساوح وا .اما مدرک ی رتش کاتیدبی مود وریخیلی

: تفگ لای حشوخ انکیهمیزمن.اب مراد دمهفب هک دوب نآ

. هشدوخ یزا بوخ . هراد فطل _زانی

امشزیریه اب زونه زانیههک فطل یو بوخ دص!این رد دص _

راهان نوتارب نوت یزابی شحو دوجو یمیکهن.اب گدنز فقس

میمگ شهب ؛ فطل هباینمنیمگ نم هک دنچره ... هدرک هدامآ

میکهن. تقامح هراد !زانی تقامح

دش: وحم شدنخبل

چیه؟ نوتروظنم _

خی نم هب سمتلم اهی مشچ واب تشاذگ ولج ی مدق نزانین
دش: هر

یمینکی؟ خوش نوج ناراب _

ینآ صوصخ ی گدنز .اشید مداتس وای متفرگ وناز هب تسد

.اما متشادن تلا خد قح ال !اشیدصا تشادن ی طبر نم اههب

منیدش. تحار خیملا متفگ منی درمان ِدرم اتچیزیهباین

: مداد شزیگنا ترفن اهی مشچ هب مشچ و مدش دزنیک

لثم ی مدآ ابیه تحییهناثیهمه مدوب نوا اجی هگا _نم

یمنی گدنز تس نی شدوجو یتوتی ناسنا هرذ هکیه وت
درکم.

: تفگ یدزو دنخش .نی دشن ی بصع مروصت الف خرب



راو هناو منک،زابدی یمه راکره نم نیتسی... شاج _عفالهک

. مراد تسود زانیور

شکیمد: وباال متفرگ ار یزان ترش یتی هشوگ

تحیحی منیهرا! شقشع رس ینبالیی چمه هقشاع یهک _سک

هنک. منی ور اینراک شداوناخ اب مه نوو

دنخید: صرح وری شکیدوزا شکف یهب تسد

! مرتمک نوو زاحی _ینعینم

: تفرگ ار متسد نزانین نشیمد. اما تفگ اینارزیربلی

ورب! منک! می شهاوخ ! ناراب نک _لو

زانی. نزن فرح _

: تفگ نانزدنخبل ماید

دش... چی یمد مهفن ممدوخ . مفساتم مراکن ای هساو _نم

: مدرک عطق دنلب ی ادص اراب شفرح

یوت گنودرم هرذ یه هگا ؟وت هروخ می شدرد هچ هب فسات _

و مدوب تسم ی. دروا منی شرس هکاینبالور دوب تدوجو ی

نورد .از هبارخ تتاذ .وت سناهب شمه دوبن بوخ حملا

مشتسود هک نم منیهگ،هب شداوناخ یهب درک رکف ی... نوغاد

خیر ؟هن سداوناخ یینعیبی دروآ شرس هچبالیی منیهگ
تس. اقآنی

اب طقف ووا، تخ میری کشا و تخادنا زانیرساپیین
ناکت راود دهتی و مدروآ ارباال متسد درک. می مهاگن دنخبل

: مداد



ینچیزیوتی چمه نم یهرابدیهگ طقف یهرابدیهگ، _هگا

مهفر میمگ.شی شداوناخ هب میمر مدوخ زانیببیمن، ندب

دش؟

عطقم مسفن . مدروآ یتمیزرلیداپیین نابصع زا هک ار متسد

دوب: مایداین باوج اهنت دوب... هدش عطقم

ی! شحو یو شومَچ ردقچ _

: مدرک ثکم

یه هگا اصوصخم منک. ی طاق هگا اصوصخم یم! شحو _هرآ.

یبیهتف. قافتا ین چمه رابدیهگ

: مدرک اج اجهب مشود وری ار کیمف

تش. پی ناتسرام _عفالزانی.شبمیمایهرسبی

: تفگ وزیربل مارآ

. ظفادخ هشاب _

** ***

لوط بیایممکی رانک عوضوم الاباین ماک مهاوخب ات بخ
ار اینقحیتق متسناوت و مدمآ هار شاهاب هرخ شکید.اماباال

منک. لوبق

بیا مغارس مه بش،زاب نآ تذل شچیند زا دعب مدرک می رکف
طقف و طقف . دروا وریممهنی هب هکلب نیدما، اهنت هن یداما

دوب. هدش رتش بی جاودزا هب تبسن شا ی راشفاپ

یم.یخِی دروخ یمی نتسب وهیج، وبآ هتسشن شامین وتی

یی ادص و مزرلب مدروخ رب دش ثعاب اهیم نادند یوری نتسب
کون دنخیدواب دوش...یحیی جراخ مناهد زا دننام " موه "



دز: هببینیما تشگنا

دش؟ _چی

. مدش ی روج دوب.ی درس _خیلی

یند شون یه درس ی اوه وتاین هنرگو یدیهگ. تساوخ تدوخ _

ی! نتسب هن هبسچ می غاد ی

: متخادنا باال هناش

. مدرک سوه _یوه

. تنوج شون روخب نم. مرب تنوبرق _

دز.هب رود ار ومیناد درک ضوع ار هدند . مدرک شهاگن

: مدرک هراشا شرغ یال اهوزاب

رادیمیمیری! ی. روخب ابید رتش _وتبی

..._

دشی. رت یالرغ زابرس ی _تفر

وریمنی دشوهب .اشیدمه دشن تحاران مروصت الف خرب

. دروا

میمد. لوق مش. قاچ میمد لوق نوم ی سورع بش _ات

ی. زاسندب !ابیدربی هروخ منی درد ِیخلایهب قاچ _

درک: کراپ ژی اساپ رانک شامینار

وش. میمر...پیهدا منوا مشچ _

ار متسد و داتس ای مرانک . مدش وپیهدا مدرک هاگن ژ اساپ هب

ژاربیم اساپ چیزیزا مایدایهکن لای،هب حشوخ .اب تفرگ



. مدش دراو درخب

ی؟ رخب مساو ی اوخ _چیمی

دز: ههقهق و درک مهاگن

یل ابوم تمربب ماوخ .لویعفالمی داوخب تلد یهک چره _

. مرخب لگشوخ یِل ابوم یه تساو ی شورف

بوکیمد: مه ارهب متسد ود ناج وابهی مداتس ای

؟ اعقاو _اوی

یم. داتس یای قرب اهی وریهلپ

زعیمز. _هرآ

یمد: سوب ار شپل لای حشوخ اب

ی! بوخ یخیلی سرم ی سرم _

اهنت دشیم. ییحیی خهلا رتخد رهوش ِی شورف یل ابوم دراو

. دنتشاد ربخ یام هطبار درومرد یهک ناسک

زا نامند دوب،ابدی هداتس پیماای شرسمه رانک هک لگوس
دمآ. نامتمس هب نانز دنخبل نور،و بی ناوخش پی تشپ

. تساجن هبببینکیای _هب

: تفگ هبپیما ور ی،یحیی سرپلا وحا زاسالمو سپ

ناراب هساو بوخ ِیخیلی شوگ یه ماوخ می نوج _پیما

. مرخب

ید: سرپ نم هب ور یی ور شوخ پیمااب

ی؟ دنرب هچ ... امتح _هلب



دمآ: شک مناهد

! نوف _آی

: تفگ مشوگ مد مارآ و تشاذگ مرمک وری ار شتسد یحیی

می ونوا ی سورع زا دعب تس. دحنی نوا رد ملوپ _زعیمز

مرخ.

: متخادنا باال هناش . متفر هرغ مشچ منک شهاگن ایهکن نودب

دیهگ. هشاب بوخ .یهچیز سپ هرادن ی قرف _

دنرب یلاب ابوم رسیک رخآ ، دروآ هک یلاهیی ابوم زابین
و مشچ لگوس اربیپیماو .یحیی مدرک باختنا ی" نوس "

: تفگ نم هب ور سپس دنخید! لگوس و دمآ وربا

.خیلی نودب ونم ی خهلا رسپ ردق زعیمز. _ربتیکمیمگ

. هراد تتسود

مدز: ی مرگ ِدنخبل ، مدوب دنسرخ ی ناهگان ی وداک زااین هک نم

. مراد شتسود منم _

و کچوک ی هبعج . تشاذگ وریمیز یلار ابوم ی هبعج پیما

داد: لوه ام تمس وهب داد رارق دیرگیوریش گنر زمرق

اقآیحیی. ِشرافس _ایمن

: مدرک درگ مشچ

؟اینچیه؟ شرافس _

ار هبعج رتدوز هکیحیی مربب ولج ار متسد متساوخ
تس، چی هبعج لخاد دنادن راگنا و درک جک ناهد . تشادرب

درک: اهیشارریز مشچ



یهنو؟ تناشا _اینچیه؟

دز: کمشچ لگوس

یهنو! تناشا نک رکف امش _

هبعج . تسشن وناز ی،وری روابان مکلا ورد درک زاب ار هبعج

زیابیطال،اب رتشگنا ابدیند ونم دناخرچ متمس ارهب
شیهتف نامشچ ...یحیی متفرگ ناهد ی ولج تسد ی روابان

دز: وبل تخود نم ارهب شا

مینکی؟ جاودزا نم _اب

رد یایهک رتشم ینود نچمه وپیما،و لگوس یهب تفگش اب
امخیهر هب دنخبل اب همه . مدرک هاگن دنتشاد روضح هزاغم

. دندوب هدش

رظتنم هک هبیحیی زاب ناهد اب طقف وگبیم. هچ متسناد منی

: متفگ نانک .نهلا مدش خیهر دوب هتخود نم هب مشچ

_یحیی!

درک: رارکت هرابود ار شفرح ووا

؟ ناراب مینکی جاودزا نم _اب

: مداد ناکت ار مرس

منک...! می جاودزا _هرآ،

درک متشگنا لخاد ار رتشگنا اهیشاردیمد. مشچ وتی ِقرب

ید! سوب ار متروص و

*****

شامیِنما راوس دش، مامت ناتسرام ردبی نامراک زاایهکن دعب



تفریم. ی هاگشورف هب سپس دشیمو دوب نزانین تسد یدهک

رسووریشمیراب یزا گتسخ اما تشاد نزانینمکیرخید
ید.

متشاذگ وریرسمی یار گنر ی کشم رحیِر شلا هک روطنامه
: متفگ ، مدرک می هاگن مدوخ هب وردآیهن

ای. هتسخ _خیلی

دزنیمک و تشادرب تسد ومیدی گنر فسید نماد ی سررب زا
دش:

میدا. مباوخ _خیلی.

: مدروآ دجیدرد ارزازیرشلا مدوخ شلا

یبیایرخید؟ دوب روبجم ی گتسخ _اباین

ای ردقچ ... مرخب یهچیزی شساو راجیهمابید دلوت بشما _

. هدموا تهب نشهلا

شکیمد: تسد رحیر شلا هب

؟ ترظن هب شمرخب . مراد شتسود ممدوخ _هرآ

دش: زومرم اهیش مشچ

نک. ترس ی راگتساوخ وتی رخب _

وشلا مدروآ رد مرس رحیرارزا وشلا متفر هرغ مشچ
: مداتفا هار هاگشورف رادقودنص تمس .هب متشاذگ ار مدوخ

یحاال؟ راگتساوخ _وکات

یزی مهرس هک شاوداک هارمه ارهب .شلا تشادرب مدق مرانک

: تشاذگ ناوخش وریپی دوب ابیی



دیهگمیایم هام اتیه تفگن یحیی هگم نکید... باسح _ایون

؟

. هدرک تبحص شنامام اب موهوا _

زیاب تکاپ اررد سابل و دوب،شلا ی ناوج درم هک رادقودنص
زا دعب . تفگ ار وقیتم تشاذگ هاگشورف صوصخم ی

دزیم. نور بی ندرک باسح

: تفگ میتفریم هدش کراپ شامین تمس هب هک روطنامه

رعتیفنک. بخ. _

مک مک تفگ . هدرک لا بقتسا ی باسح منوا ، هتفگ شنامام _هب

دیهگمیایم هام مینزیمواتیه فرح ناراب نامام اب
ی. راگتساوخ

: تفگ لای حشوخ نزانیناب

_ایلو!

ی دوز هباین متشادن تسود ملد، ود زونه نم شتسار _لوی

منک. جاودزا

؟ببین... هخآ ارچ _

هب ودره و درک عطق ار شفرح شامینی قوب ی ادص نشیند اب
هتسشن نآ تشپ تیپی شوخ و نسم درم یهک دنلب ی ساش

ای هداتفا واج باذج ی هرهچ درم دشیم... دوب،خیهر

رتخد یک تسناوت می زاب اما دوب رت نس مک مردپ .زا تشاد

! دشاب هتشاد نم وسلا نس وتی

داد: ینام اهاپ رسات هب هناح قوی ار شذفان اهی مشچ

؟ امناخ مناخ اجیی ات نوتمنوسرب _



نزان هارمه وا هب هجوت وبی مدرک هاگن متسد وتی رتشگنا هب
مدش: شامین راوس ین

. مرادرب تسد میمش.ابید لهاتم مراد _دیهگ

هک.... ملا حشوخ اعقاو ... رکشورادخ _

خی نامام مان درک.هب عطق ار شفرح ، دروخ گنز هک یمل ابوم

: متفگ و مدش هر

. همنامام _

: مداد خساپ و

؟ نامام _ولا

: تخادنا مناج هب بارطضا ادصیش نت

یی؟ اجک ناراب _

؟ روطچ . هنوخ میما مراد _

. اجنوا میمر مراد منم یفنیهس. هنوخ _بیا

هدش؟ ارچ؟چی _

درک: ثکم نامام

هدش. لا وحا شوخ ان _فنیهسیمک

: متفگ نزانین هب ور

یچیزی نئمطم نامام فنیهس... یخهلا هنوخ میمر نزب رود _

هدش؟ روطیش ی سک تس؟ نی

. مرظتنم بیا دوز _

نزانین . متفرگ ار ییحیی هرامش و مدرک عطق ار سامت



: تفگ

هدش؟ _چی

اهیپیردپی قوب وهب مدنک ارمی مبل تشوگ نادند اب
: مدرپس می شوگ

شادص ییحییایان.زا هنوخ بیا تفگ نامام . منود _منی

هدموا رسیحیی بالیی مسرت .اویزانیمی هتحاران مهفیمد

. هشاب

؟ تساجک نوشنوخ . هنکن ادخ _

هرامش هرابود و هرابود و متفگ ار فنیهس یخهلا هناخ سردآ
. دوزفا یمامی نارگن رب شندادن باوج . متفرگ ار ییحیی

! متساوخ ،منی متسناوت دوب؟هن!منی هدمآ شرس بالیی رگا

بیاید. شرس بالیی متساوخ منی

. متفرگ ارمی شا هرامش مادم ناش، هناخ هب سریند ات

مادک هیچ اما متفرگ مه ار فنیهس وخهلا ییادل هرامش
. دنداد منی خساپ

: تفگ نزانین مدش، می شامینهکپیهدا زا

هدب. ربخ _

دراو . متسب وردار مداد ناکت یرس فرح هیچ نودب

وری ار متسد . مدرشف ار روسناسآ ی همکد و هدش نامتخاس

اهتنا هب یسنلا ادتبا .زا متفر وابکالگفیهار متشاذگ ولهپ

! سکعرب و یسنلا

ار منازرل سفن دوب. هدرک گیر متفه ی هقبط رد روسناس آ

هقبط جنپ ... متفرگ ارپیش هلپ وهار مداتسرف نور بی مکحم



دوب... هدنامن یاربیم سفن . متفر دنتباال ار

،هب مدوب هتشاذگ وناز وری تسد و هدش مخ لایهک حرد
. مدرپس شوگ میآدم هناخ لخاد زا هک اهیی یشینو ادص

ار فنیهس خهلا ناغاد ی ادص و کزان جیغاهی میدش رگم
شدنزرف گوس یرد ردام ممهفن میدش رگم ؟ دادن یص خشت

ما"میوگید؟ هچب ما هچب " مادم و هتسشن

دوب. هدروآ راشف مرمک هب سرتسا ، فاص هن اما مداتس ای

رسیحیی بالیی اعطق ، اعطق دوب. هدرک مخ ار مرمک بارطضا

منیددا. باوج وحاال هدزن گنز نم هب حبص زا هک دوب هدمآ

رد هکنآ نودب ... مدرک می دنلب مزین گنسینزا اهیمار مدق

وخهلا دوب غولش هناخ شکیمد. یهرارهباپیین گتسد ، منزب

عسی همه یشارمیکشید. اهوم و هداتفا وریمزین فنیهس

درک، رگیهمی مه لایهک حرد نامام . دنتشاد شندرک مارآ رد

ناکت یرس تحاران و فسات میداد،هب شدروخ هب دنق بآ مه
هکمیدیمد ار شوپ ی کشم عمجیت منیشد، مرواب داد...

. مشاب هداد تسد ارزا منیدشیحیی مرواب مه زاب

خیهر ییحیی هتسب رد قاتا وهب مداد کتیه بوچراهچ هب
رارق یهک سک دوب؟ هدرم زغلید!یحیی نور بی مکشا . مدش

؟ دوب هتفر ندیا زا دوش مرسمه دیرگ هام اتیک دوب

شکید: جیغ دنلب فنیهس

ادخ! نودرگرب ومچب ادخ ادخ! _

شف رحی تسناوت یمنی سک و تخادنا گنچ شتروص هب
واب درک تفچ وریمه ار هناخ رد یییحیی ادرسپ ِنز دوش.

: تفگ هتفرگ ی ادص یو نابرهم



شبینزعیمز. _ورب

هفخ متشاد . متشاذگ ولگ وزیر مدروآ ارباال بیحملا تسد

ی بوخ ادصیمهب میدش ثعاب ضغب هفخ! هفخ! میشمد...

: دوشن نشیهد

؟ روطچ _

..._

؟ تفر روطچ _

شکید: هآ سوسفا هب

! فداصت _

درک؟ ار شدوخ راک زاجم غیر تعرس نآ اب رخآ زرلید! منت

رد هب هدش هکوش . متسشن ووریمزین مدروخ رس مارآ

من سفنرگ ؟دی دوبن .ینعیدیرگ مدرک می هاگن شقاتا ی هتسب

نم هب یحیی منیفرت؟رگا ما هقدص نابرق د؟دیرگ یشک ی
اه اینراک یسک هچ سپ ارمنیرخید، مزان منیکدر، تبحم

! تفرگ ارمنی اجیوا سکچ ،هی سکچ درک؟هی ارمی

رگیهمی ادص یب اما تخ مییر نور اهیمپیردپیبی کشا
هارمه یهک قاتا ! قاتا رد هب اهیخیهر مشچ نامه ،اب مدرک

تشپ نمیهک هب تنعل نم! هب تنعل دوب... هدرم شبحاص

ی بوخ زا نمیهک هب تنعل ابنید! هک مدرک یی اهراک شرس

نمی ،هب مدرک هدافتساءوس تشاد مهب هک یدامتعا شا،زا
! مدرک یم تنا خی وا هب هک...هک

،و میاهراک ی همه زا تسد هک ینامز رد تسرد ارچ ادخ اما
؟ تفرگ نم ارزا وا متشادرب مفارطا یاه رسپ



زور رداین تقو ،نآ تشگ ربمی بقع چیزهب همه شاک
می تسب ! دورب نور بی متشا ،منیذگ متشاذگ اهنتیشمنی

چ همه شاک طقف . دروخب مُج متشاذگ ومنی شرانک متسشن

. تشگ ی مرب بقع یزهب

هب هجوت .بی متفر قاتا تمس هب رت مارآ و مداتس یای مارآ هب

راذگب دوب! چیزی ویحیی بیننم دنمهفب راذگب ال همه،صا

و مدرک زاب ار قاتا .رد موش هناخ این سورع دوب رارق دنمهفب

. مدش دراو

م کشا و هتسشن ما همع رسپ هسیل، رانک هک ابدیندیحیی
هرابود و متسب کلپ ! متشاد کش اهیم مشچ تخ...هب یری

: متفگ ی روابان .اب مدرک زاب

_یحیی؟!

دنخیمد. . تخود نم ارهب شخرس اهی مشچ و درک دنلب رس

: تفگ هسیل . دندرک بجعت ما هدنخ دنخیمدوزا

هتچ؟ _

دنخیمد: رت دنلب

.االن... هدرم یحیی مدرک رکف نم _نم...

: متفرگ سفن

میبیمن! باوخ مراد ادخ _اوی

و متسب .ردار تفر نور ادصیشدزوهسیلبی هسیل، رسمه

مدز: دنخبل . متسشن یحیی رانک

هک حهلا؟وت نوا وت ارچ فنیهس ی،خهلا درک فداصت نتفگ _

تس! چیزیتنی



تس: ورگی تشاذگ شتروص وری تسد

. مدوب هدرم شاک دوب،ای چیزیم شاک _ای

: متشاذگ یش وزاب وری ار مرس

رمیضیچیزی هدرکن یی ادخ ؟ هگم هدش ؟چی وگن ی روجن _ای

رکش ور ادخ میشی. بوخ هشاب ی چره میشی، بوخ دشی؟

ای! هدنز هک

واشی هنادرم ضغب واب تشادرب شتروص وری ارزا شتسد
: تفگ اه کدوک دمکیبشیههب

هدش؟ یچی نود منی زونه _

: مداد ناکت ار مرس

هدش؟ _هن.چی

: داتفا قه قه هب هرابود

! ناراب تفر زعیمز رهاوخ ! تفر _یادل...یادل

رواب ال صا دش!هن!اینیکیار داشگ نکمم دح اهیمهب مشچ

فنی خهلا ِبدوم و مارآ و ناوجون رتخد یادل؟ رخآ . مدرک منی

. درکن روطخ منهذ هس؟اینیکیتحیهب

. مدرک منی رواب منیرکمد... رواب

پیادی رادازع عمج رد ارببیمن.هک هکیادل مدمآ نور بی قاتا زا

یرپ سگلا هدزناپ نس دوب،رد هتفر ...یادل دوبن اما منک ش

دوب! شکیهد

*****

ناجنف شکیدو رس ار تفر می ندش درس هب ور ایهک هوهق



شا هناش وری ار متسد . دنابوک یلسع زیم وری رقتیاب ار

: مدرشف و متشاذگ

. نکن ذایت وتدوخ ردق _فاکیهدیهگ.نیا

دنادرگرب نم تمس ارهب شتروص هکنآ نودب شکیدو هآ
: تفگ

دوب. چیزنم همه ییادل نود هکمی ؟وت منکن ذایت روطچ _

: مدرک هاگن ار شخرم نی

دوب کاندرد یو ناهگان ردقن یادلای نتفر زعیمز. منود _می

و تکاس رتخد درک ورمی شرکف درک.کی نوغاد ور همه هک

یک چوک رهاوخ مهیهش ونوا هرب؟نم دوز ردقن ای نومبدا اب
. مدوخ ی هتشادن رهاوخ میدیمد! مدوخ

شکید: ومیش مک وریرس ار شتسد

. هنوخ ملد وگن...نوگ نارا _ب

..._

وتیاینراک ادخ تمکح ش. نیتس هزور تس بی منک منی رواب _

ارچیادل؟ ؟ هخآ هدوب چی

..._

نوا ابید ارچ . ندوب رتخد ات راهچ نوشسردم ورسیس _وتی

هدنز وری مگب هک ؟هن هشاب هتفر یادل نشاب هدنز هسات
ترسح طقف ،هن مروخ می ترسح و مراد مشچ انوا ندنوم
؟ دنومن هدنز انوا لثم مه ینم ارچیادل هک مرو میخ

شکیمد: ی ترسح رپ هآ



. تفر رسیع هدننار دوخ وبد.ملث هتسشن ولج _

..._

تفر بشما هک دش بوخ هدش.اما نوغاد فنیهس _خهلا

اقلهم ی هدموا ایند هب هزات شاداد اب لقادح . تییاد ی هنوخ

. هشیم مرگرس مکی

ی: تحاران اب هکلب یت، نابصع هناب اما درک عطق ار مفرح

نم... لثم هنک. مرگرس ونوا هنوت _هیچیمنی

اشیدم !اما مناد می دوب عقوم بی اعطق دوب... طبر اشیدبی

... مروا بی نور یادلبی رکف ارزا یوا تاظحل اربی متسناوت ی

خلت...! دنچره ی، تقوم دنچره

: متفگ ششوگ ی الهل رانک و مدش دزنیکرت

چی؟ منک تمرگرس منوتب _هگا

فرط ود ار مناتسد . مدرک مخ ار متروص درک. مهاگن وسلای

! متسب کلپ و متشاذگ شتروص

**** *

. میدز یم مدق و میتفر نام  یگشیمه کراپ هب مهاب دعب، زور

: تفگ شیادص مغ نامه واب درشف ار متسد ییحی

تبحص تنامام اب تدوخ بشما منک. ربص منود یمن هگید _

. یراگتساوخ میایب ملهچ زا دعب میایب نک

... ادلی توف رطاخب لیماف ولج ...اما مرادن یلکشم _نم

درک: عطق ار مفرح

ملا رتدوز یچره ماوخ یم . تسین مهم نارگید فرح _



یش. مدوخ

هیکت شرغ یال هناش ارهب مرس ، میتفر یم هار هک روطنامه
: مداد

. متسه تدوخ _نمملا

همادا نامنتفر هار وهب درک هقلح مندرگ رود ار شتسد
هک ییاه همانرب .زا مدینش یم یمدزونم فرح .وا میداد

تساوخ یم هکنیا یمدز.زا فرح تشاد هدنیآ یارب

.زا مینک یگدنز یبد میرب نامیاهردام واب دنک ار نامیاهراک

و نم زا مادم نم... .زا تشاد رس رد هک ینیریش  یگدنز

....زا مییابیز .زا منتشاد تسود .زا تفگ یم نم هب شقشع

! متباجن

! مناخ انیلم هب _هب

دوب... نارماک . متشگرب ادص فرط وهب مداتسیا سرت اب

میارب مادم هک یسک ! یددرگوش مدز یم شیادص هک یدرم

ار شباوج دوب یتدم ومناالن دیرخ یم یرچک ال یاهزیچ
. مداد یمن

درک: هقلح مرمک رود ار شتسد ییحی

اقآ. دیتفرگ هابتشا _

دش:  کیدزن  شبل هشوگ دنخزوپ ،اب بیج رب تسد

؟ تسین انیلم نوشیا هگم _هن.

: تفگ یدج ییحی

ریخ. _

. مدوب تکاس اه هدرم لثم ونم تفای تدش شدنخزوپ



. هچب هتفگ غورد وت وهب شمسا الدب سپ _

: تشادرب زیخ شتمس هب ییحی

. هکیتدرم مهفب وتنهد فرح _

. تفر یم جیگ یلیخ مرس ... تفر یم جیگ مرس

یاه سکع نداد ناشن دوب...زا ملیف کی لثم زیچ همه

ارم هک ینامهم داد.زا ناشن  ییحی هب نارماک هک نامرفنود

دوب. هدرب

. مدرک یم هیرگ طقف ونم تشذگ دنت زیچ همه

وراز نیمز یور نم نداتفا ات مهاب اه نآ ندش زاگالزیو
یاه هدبرع ات نارماک طسوت نم ندناوخ هزره .زا مندز

. ییحی

: مدیلا دمآ.ن مرانک  ییحی و تفر ... تفر نارماک

_یحیی...

دز: رفیدا

! وشاپ _

نور بی کراپ زا دوخ اب ناشک ناشک ارم . مدش دنلب اما زرلیمد

تشپ مه شدوخ سپس درک. ترپ شن شامی ووتی درب

درک! تکرح ، هتسبن و هتسب وردار تسشن نامرف

متسناوت می شاک ! مدرک ورگیهمی مدرک رگیهمی طقف نم

طقف .اما مهد شا یلست متسناوت می شاک ! مهد یحی ضوت

: متفگ

نم... ییحی _



وش... هفخ _

. متشادرب تسد هتقو یلیخ _نم

: دیشک دایرف

. وووش هفخ _

اهی سفن ی ادص . تفر یشمی اهوم وتی مادم شتسد

ینشیهدمیدش... تحار هب هک دوب دنلب ی ردق هب شدنت

نکی فداصت دوب دزنیک راب دنچ یهک روط دوب. زیدا شتعرس

. متسیرگ یم طقف نم م.اما

درک: زارد متمس ارهب شتسد

نم. هب هدب _کیوتف

مدز: راز

_یحیی...

شکید: داد

هدب. متفگ _

وجتسج ار شلخاد دنار، هکمی روطنامه و تفرگ ار کیمف
درک.

اجار همه و دروآ اررد ما یمیدق لیابوم و دیدج لیابوم
یپی روآدا اه!ابی ات...پیما هتفرگ اه یروپیما واصت .زا تشگ

یم طوبرمان اهی فرح و هدرک تسم هک ماشرآ رخآ اهی ما
رپید! مراسخر زا گنر یدز

اهارمیخ پیما هناد هب هناد دشو ای هچوک دراو یحیی
بی شکشا هک تسکش شرورغ دحی دش،هب دحیهل .هب دناو



ارزا زیچ چیه هک نم هب تنعل . داتفا رگیه وهب تخ ری نور

هحفص یور یزمر هک نم هب تنعل . مدوب هدرکن کاپ ملیابوم

هب تسد تقو چیه  ییحی نوچ . مدوب  هتشاذگن  یشوگ

یمندز. ملیابوم

میبیمن؟ باوخ مراد ناراب ، ناراب _

..._

ناه؟ یمد؟ مهفن نم ارچ دشی؟کی؟ ثکیف همه _وتکیاین

..._

! نجل تمشک ،می تمشک _می

دشورد شامینپیهدا شکیمد.زا جیغ شدنلب ی ادص زا

! دشکب ارم اعقاو یمد سرت یمد... سرت درک. زاب مه ارم تمس

سک ار، ونم تفرگ جفیعی درد شکیدهک تدش ارهب متسد
چیز همه بش وردیک دوش شرسمه دوب رارق هک یار

. تفرگ درد مندب درک. ترپ هچوک اروتی دش دوبان

میدزو کتک دز،پیردپی کتک ارم و درک مدنلب هرابود
شکید. می هدبرع

ی. درمان ...خیلی ناراب لای غشآ _خیلی

درک.اما می مهنهلا درک،مهمیدز رگیهمی مه مهمیدز

یمه عافد منک. عافد مدوخ زا متشادن تئرج تحی نم

. شتسار متشادن

ترپ مه یلمار ابوم درک...کیفو ترپ ارم هرابود رخآ رد

! تفر !اربیمهیهش تفر ! تفر و درک

وا. فرط زا یندهیهما رخآ ، متشادرب ار یمل ابوم ابرگیه



می درد مندب ، تخوس می متروص دوب... هتسکش شا هحفص

درک...

بیاید.میتسریمدب شرس یمدبالیی سرت ...می مدوب شنارگن

. دروا بی شدوخ رس الیی

رسپ و رتخد اهی فرح هب مدرک عسی . مدش دنلب اج زا درد اب

دن درک می مهاگن اه هناخ ییکیزا هرجنپ نورد زا یهک
. مورب طقف . مورب و منکن هجوت

تفرگ تسبرد و مدناسر ی لصا نابا خی ارهب مدوخ ی تخس هب
منی نشور ملیابوم اما منزب گنز نزانین هب متساوخ یم م.

زونه هک یمیدق لیابوم لخاد و مدروآ اررد متراک یسم دش.

. متشاد یجا تحا نزانین ...هب متشاذگ دوب سملا

**** *

متروص . مدرک می هاگن نامسآ وهب مدوب هداتس ای نکلا وتیب

هناخ هب تیرمیکشید.زاوتقیهک مندب و تخوس می زونه

اما متفرگ ارمی شا هرامش مادم ، مدوب هدمآ نزانین ی
شتسد زا مدوب مهفیهد مهینحاالهک دوب!زا هدرک شوماخ

دوب. هدش گنت اربیش ملد ، مداد

ی منرب مدرک یمی راکره ؟ینعی داتف یمیا قافتا هچ حاال
؟ دیشخب یمن ارم ؟ تشگ

هرب؟ منی تباوخ _

وا وهب متفرگ تیهر نامسآ زا مشچ یماید، ادص نشیند اب
: تفرگ وسیم یهب کزان ی وتپ دشو لخاد . مداد

میهش! تدرس _



ای مرانک . متفرگ مشچ هرابود و متخادنا مدوخ رود ار وتپ

درک: نشور وسیراگی داتس

ی؟ _میشک

: مدرک همزمز و مدش اهیشخیهر تشگنا سیراگبین هب

! ماوخ _اتاالنمنیشکیمد،امااالنمی

درک: چون

ی! شن شر گردی هرتهب یدی، شکن نک،حاالهکاتاالن شلو _

شکیمد: هآ

تس! نی مهم مساو _دیهگهیچی

ی؟ نئمطم _

_خیلی.

داد: متسد دزوهب شتآ سیراگی

. شکب مورآ _بیا.اام

اما دوبن شکیمد.معیق کپ و متشاذگ اهیم اربینبل سیراگ

نزانین دشو زاب نکلا بیمتف.ردب هفرس هب دش ثعاب نامه

شکید: متسد ارزا وسیراگ درک مهاگن بجعت دمآ.اب

رادیمینکی؟ _چیراک

هک روطنامه . متخادنا ششوغآ اررد مدوخ و مداتفا رگیه هب

: تفگ ماید هب درک،ور می شزاون ار مرس

دادی؟ سیراگ شهب ارچ _

. تساوخ شدوخ _



. داوخب شدوخ _

هچبالیی ؟ هربخ هچ منیگیدایاجن نم هب ارچ هدش؟ _چی

ابوت هگب غورد شنامام هب داوخ هکمی هدموا شرس
؟ هدرک فداصت

: تفگ مارآ نزانین

گبیمهک! وت هب مینوت _هیسإ!منی

درب: مکیباال ادصیشار ماید

_ِدینعیچیمنیهش؟

یتمایدخیهر نابصع وهب مدمآ نور نزانینبی شوغآ زا
. مدش

زا هدوبک شتروص ، هنوخ ی دروآ ی تشادرب وتتسود ماید_

؟ منوخ هدموا اینکیههک ممهفب دمو،ابنید می نوخ شغامد
! ابجع

ارم شرهوش مسا هک نزانینار رشت و مدمآ نور بی نکلا زاب
ار ماوتنام و مدش اه قاتا یکیزا دراو ،نشیمد... دناوخ ی

دمآ: قاتا لخاد نزانین یمد... شوپ

یدی؟ شوپ وتنام ارچ ادخ.وت وروت ید شخبب _

: مدرک رس ار وشملا کاپ اهیمار کشا

. هشب نوتاوعد نم رطاخب ماوخ _میرم.نمی

هک مرذگب شرانک زا متساوخ و متخادنا شود وری ار کیمف
: تفرگ ار متسد

بش تقو .این ینومب هگا میشههن نوماوعد ربی هگا ؟ اجک _

ربی؟ یاوخ می اجک



میمریمکمی عقوم نوا ردمیدا.ات باتفآ دیهگ تعاس _ود

. هنوخ میمر شدعب ، مخرچ

: تشاذگ متروص وری ار شتسد ی نابرهم اب

بش. تقو این هکانرطخ _زعیمز

شکیمد: ارباال بینیما

. متسه مدوخ بظاوم _نم

..._

! ظفادخ _

هب هجوت یب م. ونشن اهیشار فرح قبیه هک مداتس دیرگانی

تمس میشکید،هب وسیراگ هداتس ای نکلا ردب رانک مایدهک
...اب مدروآ نور یبی شفکاج ارزا مشفک و مداتفا یهار دورو

: تفگ میدز جوم وتیش هدنخ یهک نحل

_دوبینحاال!

واب دمآ متمس نزانینهب . مدرک زاب وردار مدرک اراپ مشفک

: تفگ ی نارگن

. هکانرطخ ادخ بش؟هب تقو میریاین اجک _

. ظفادخ . شابن نارگن _

شکید: شتروص یهب تسد

! شاب سرتسد _رد

: مداد ناکت رس

. هشاب _



. متفرگ ارپیش تولخ وری وپیهدا مدمآ نور بی نامتخاس زا

جی لخاد اهیمار تس .د تکاس و تولخ دوب. تولخ نابا خی

وتی لا وس شکیمد.یک معیقی سفن و مدرک ماوتنام ب

منک؟" هچ دش."حاالنم می وکا منهذ

وس نس ومک فلج رسپ دنچ دز. زمرت یاپیم ولج شامینی

وت هک دوب صخشم ناشلا وحا و وزاحلا هتسشن شلخاد لا
. دنتس داعینی یحتلا

یار جراخ زومیک ی ادص و دنداد شامیناراپیین ی شیهش
: تفگ وجید می سمادآ لایهک حرد اه، نآ .یکیزا دندرک مک

یتم؟ نوسرب بش تقو میریاین اجک ، هلگشوخ مناخ _هی

نآ .اما متفر وهار مداد تکرح یمار اهاپ ، نداد باوج نودب

می ترپ و ترچ و دنتفرگ می بقع هدند ! دندوبن نک لو اه

. مدمآ منی نور بی شاک یمد. سرت می متشاد مک !مک دنتفگ

. مدرک منی تقامح شاک

و مدش حور ضبق سرت دش.زا شامینزاب اهی رد یکیزا

ود یهب تقو ! مداد یم اهاپ وهب مدرک عمج متشاد ناوت هچره

هک نشیمد ار ناش هناتسم اهی ههقهق ی ادص ، مداتفا یند
رازه ارادخ رکش، ارادخ !اما دنداد نم "ارهب وسرت " بقل

. دنداتف ملانی بند هک رکش هبترم

اهی تسد و مداتس ،ای مدرک پیاد ینان مطا ناشندوبن یزا تقو
یک زونه . مدوب هداتفا سفن سفن .هب متفرگ وناز مارهب

و حینار ونم دوب هدنام ید شروخ عولط ونیمهب تعاس
! متشگ ارمی رهش اهی نابا ،خی نادرگرس

ات رکش ار ادخ اما، دندرک ذایت هک دندوب دروم دنچ مه زاب



! مدنام سملا حبص

**** *

اهوتحی اه،قدیهق تعاس ! تشذ ومنیگ تشذگ می اهزور

ارهببیخیلا مدوخ متساوخ .می دنتف میر دنک و خلت ناثیهاه

زا نم ، دشاب هچره اما منک شومارف متساو ،میخ منزب ی
،هیچ تقو هیچ متسناد .می متشاد هرطاخ یابیحیی گچب

نآ، زا هتشذگ . تشاد دهاوخن تسود ارم یوا هزادنا هب سک

یما،آیهدن گدنز ؟اب مدرک هچابیدمی . مدوبن هرکاب نمدیرگ

ی شخب می ارم ید،ابید شخب ابیدمی ؟یحیی هچمیکمدر ما
ابی مندش "نز" رطاخب ، نامدوجو ندش یکی رطاخب ارم د!وا

. تشاد می هگن د

.ابیدمیرتفموابوا مداتس ای قاتا ووتی مداد ناکت ار مرس

هاوخ ترذعم و هتشاذگ رانک ار رورغ دیاب . مدرک می تبحص

بی قاتا وزا مدرک ضوع ودنت دنت اهیمار سابل یمیکمدر.

میدمآ، نور یبی تشادهب ورسیس زا هک نامام . مدمآ نور

: تفگ

میری؟ اجک _

: متشگ می باوج لا بند منهذ شکیمدووتی مرس یهب تسد

مهیناالناز ماراکمه ،ینعییکیزا ماتسود ...یکیزا ممما _

. منزب یهرس شهب درک،میمر ینام

؟ ناتسرام بی نومه _وتی

ی! تلود ناتسرام هن.وتییهبی _هن

اهیمار شفک . متفر نور بی هلجع اب ونم تفگ ی مارآ ناهآ



شامین مدز. نور مهبی نامتخاس وزا مدرک اپ دوب رد مد هک

یخهلا هناخ هب هک تشذگ ردقچ ومنیدمنا متفرگ تسبرد
سریمد. فنیهس

هب روسناسآ ومهینهک متخادنا روسناسآ لخاد ار مدوخ
رپی متروص گنر . مدرک هاگن ار آیهن لخاد ِرتخد ؛ داتفا تکرح

. مدرک می سح اربیحلا مدوخ و دوب هد

هناخ .مد مدش جراخ سریدونم مجنپ ی هقبط هب روسناسآ

یحیی شکیمد.کشا شملا یهب تسد بارطضا واب مداتس ای

. دشاب هتفگن فنیهس خهلا چیزیهب

یدهکیحیی، شکن ی لوط . مدرشف ار گنز و مدز ردیا ارهب ملد

زاب ردار دش دیهدمی قباس لایهکالرغوحنیفرتزا حرد
رپید! شگنر دشواشید بجعتم حوضو هب نم درک.ابدیند

. دشاب هتشاد یرلآژی صخش چیزییا هب یهک سک لثم

: متسب کلپ دزدیمدو شهاگن اهیمارزاخیگری مشچ

_سالم.

اهیشار اهیش،بل هبتیهل ندرک هاگن نودب و مدرک زاب کلپ
. متفرگ فده

مینکی؟ چیراک _وتایاجن

: مدرک اررت مناهد

نزبیم. فرح مدموا _

. مرادن ی فرح ابوت _نم

اهی مشچ ،هب هدروآ وباال متفرگ اهیش بل اهیمارزا مشچ
: مداد شراز ؛وحاالبی قشا ع



دبی. شوگ ابید _اما

دز: دنخزوپ

نکی؟ نداد شوگ هب روبجم ونم ی اوخ _وتمی

شکیمد: معیقی سفن

دب ایون باوج ووتابید متس نی هرکاب نم.نمیهکدیهگ _هرآ

ی.

سپس و دمآ فنیهس یخهلا ادص هک دنک زاب ناهد تساوخ
: شدوخ

_کیهیحیی؟

..._

یی؟بیاوت. وت ناج ناراب _إ

بی تروص وهب مداد تکرح شگنر ی کشم سابل ارزا ممشچ
سلاپیرتر هد راگنا . مداد شا هدش فپ اهی مشچ و غورف

ایننز. دوب هدش

ار مدوخ و هدش هناخ دراو هبیحیی، هجوت وبی مدرک ضغب
: متفگ و مدرک رگیه شا رگیه .زا متخادنا ششوغآ رد

. مدمو نی ملهچ ی هساو یدهک شخبب ید. شخبب _

میتفریم،بین هار لبم تمس هب هک روطنامه دشو ادج نم زا
: تفگ شا هتسخ و هتفرگ ی ادص شکیدواب ارباال شا ی

یو دوب هدرک فداصت منود زعیمز.می نزن ور فرح _این

. تدایع مدموین شخبب .وت یشب بوخ دیشک لوط

کر هاگن دوب، هداتس ای زونه هک یهبیحیی مشچر وزی متسشن



مد:

منک. یم شهاوخ _

شکید: هآ فنیهس خهلا

. مرادن ی بوخ زور و حلا ادخ _هب

: متشاذگ شتسد وری ار متسد

ممه. _میف

درک: فاص ولگ یحیی

. ممقاتا وتی _نم

مدرک شزاون ار شتسد . تفر ووا داد ناکت رس فنیهس خهلا

: متفگ اهیش کشا هب هجوت واب

هتخس منود ذایتنکنید.می ور نوتدوخ . هتشهب وتی شاج _

ی. رخآ لوایشیهن هن امش یهدیهگ. گدنز اما،

داد: ناکت تسار و پچ ارهب شرس

وتیتآیش،اما مرب مرضاح نیهرا. سکچ هی هساو ادخ _

. هشاب هدنز مشوگرگج

شد اهیفسی رات هک شا هتخ مهری یزووهب اهوم یهب تسد
: مدرک شزاون و مدز دش، یدیهدمی بوخ هب

؟ منزب مه هبیحیی یهرس _مرب

درک: مهاگن سمتلم

هدش بارخ نوتطبار یمک منود .می هنوغاد خیلی نوا _ورب.

. شش پی ورب . راذن شاهنت ازور وتیاین ادخ وروت اما



مه درک یممهیرایمی اهاپ . مدش دنلب و مدز ی خلت دنخبل

اهنت اربی تا.هآ هتسکش و رادازع اربیلد هن!هآیحیی!هآ

. تگنت اربیلد .هآ تندنام

دب، عاضوا وتی تسرد ؟ مدرک ینراکی چمه ابوا ارچ نم
. مدرک شهل

ارربیهد مناما مزغم و دوب قلعم ندز اربیرد اوه وتی متسد
سپس و مدز وریم هب سویعور ِبوچ یهب هاتوک ی هقت دوب.

مشچ وری ار شتسد شکیهدو زارد شتخت .وری مدش دراو

دوب. هتشاذگ اهیش

تخت وری شرانک سپس و مدناخرچ قاتا اروتی ممشچ
ارم تس اوخ دش.می مارآ وزاب دروخ فخیفی ناکت . متسشن

متسنا .مید دراد متسود متسناد هکمی نم اما گبیدر دانیهد

دپت! اربینممی شبلق زونه

: متشاذگ شدعاس وری ار متسد

_یحیی؟

..._

منینکی؟ ماگن _

: تفگ درادرب شمشچ وری ارزا شتسد ایهکن نودب

. نور بی _ورب

: مدرشف ی مارآ ارهب شدعاس

. مراد فرح تاهاب _

. هدنومن ی فرح _



ارای حلایحیی .اتهب تفرگ ملد شا ی توافت زااینبی

نم! سنیتهب توافت بی همه .یان مدوب دنیهد هنوگن

: متشادرب شدعاس وری ارزا متسد و متخادنا اراپیین مرس

نک. شوگ طقف نزن فرح وت هشاب _

یت نابصع و بضغ .اب تسشن ی ناهگان و تشادرب ار شدعاس

رغید:

هچ تتنا ی؟خی ینزب اوخ یمی فرح هچ ناه؟ ی؟ فرح _هچ

؟ هراد یحی ضوت

: متفر بقع ونکی مدروخ اج شا دزنیکی زا

تس... میکنینی رکف وت یهک روجنوا _

دنخید: ی بصع شکیدو الرغی تروص هب تسد

ی مهف دیمدمی درم یه لغب ور وت سکع ؟نم سپ یه روجچ _

یحی ضوت هچ .این مدنوخ یهک تدرم نوا اب وتاسا ما سا ؟

؟ هراد

..._

هک میگیهر مصرح مقمحا دوخ منیگیهر،زا مصرح وت _زا

. مدرکن کچ ور یوت شوگ مراب نمیه . متشاد دامتعا تهب

. متشاد دامتعا تهب نوچ ارچ؟

: مدرک ضغب دشو رپ ممشچ

. منوم _شپی

: تفگ یدزو مدق قاتا .وتی داتس یدزوای رادادص دنخزوپ

ای مدرک منی رکف تقو رتینمییدمد.هیچ کاپ ور وت _نم



مدب، عاضوا وتی یهک شاب تسپ ردقن ی.ای شاب تفاثک ردقن

وحلا. قشع ربیپی

: مدرک کاپ ار مکشا و مداتس مهای نم

نیا دوب.وت وت ندرک یراگتساوخ لبق ملا شمه ادخ _هب

م. درکن یطلغ چیه نم تدم

..._

ونم. شخبب _

: تفگ هتسهآ سپس شکیدو ی مکحم سفن

بدی! مرب و مربب ور نامام هک منک می تسرد وماراک مراد _

؟ ترفاسم هساو _بدی؟

: مداد همادا دنخیمدو

رادیهب تصرف میهش،مه ضوع نوت ی حور مه . هبوخ بخ _

میمد لوق منم نکیم! دقع بیارسیع مشدعب نکی. رکف نم

منک. ناربج

دمآ: ولج ی مدق شکیدو شا یهببینی تسد

مهیهش! هساو _

دشو هدرشف مبلق . دنتخ ری مرس یوری کنخ بآ لطس راگنا

منیزدن: مضبن مدرک سح ای هظحل اربی

یمیکنیهرآ؟ خوش _چی؟

داد:-... ناکت موهفمان ار شرس

یمیکنی. خوش هک وگب _هرآ؟



: تخادنا باال وربا

. مدوبن دجی دح اتاین تقو _هیچ

دمآ: باال فده بی متسد

اهنت ونم ی اوخ می روطچ ربی؟ یاوخ می روطچ _ینعیچی؟

ربی؟ یوزاایاجن راذب

..._

دشی امیکی یماما درکن دقع هرآ مش. می باسح تنز _نم

ادخ وروت یم. دنورذگ مهاب ور یی ازور هچ ووت نم م.

! نکن شبارخ

یاوت؟ مدرک شبارخ _نم

..._

! نور بی _ورب

نلایمد:

_یحیی!

: دناخرچ رد فرط هب ارم و تفرگ ار متسد

ببیمن! وتتخ ری ماوخ منی دیهگ نور بی وشمگ _

منک: تمواقم مدرک عسی

نک! شوگ _یحیی

شکید: رفیدا

! وشمگ _

ارهبدی متسد درک. باترپ نور هببی ارم و درک زاب ار قاتا رد



یب درک. لفق و تسب مکحم اتنیمتف.ردار متفرگ ورهار راو

هناخ درک،زا یم مهاگن بجعت هکاب هسیفن خهلا هب هجوت
. مدش جراخ

*****

دزنیکنآ یی وکس ووری مدمآ نور بی هاگش ی امزآ ابرگیهزا
. مداتفا قه قه وهب مدرک هلا چم ار متسد وتی ذغاک . متسشن

؟ مدرک هچمی زااینمنیدش!حاالنم رتدب هیچچیز

: متفگ بلر شکیمدوزی مبرطضم تروص وری ار متسد

منک؟ ی طلغ هچ ...حاالنم متساوخ هزجعم ادخیایه _

یک ادخ اما؛زا مدوب مهفیهد مدوخ . مدوب هدرک کش مدوخ

اهیم سدح و سح مامت متساوخ .می متساوخ می هزجعم

ی فنم ی تنعل یش امزآ این باوج متساوخ .می دشاب هابتشا

رکف هک یی یچیاهز هاگ ی گدنز نوچ دشن ... دشن .اما دشاب

ولجیتمی ی تسد ود ار تسا لمحت زا جراخ شهب ندرک
شلح ی ناوت می رگا نک. اشامت ومیوگید:شبینو دناشن

نک!

اروتی هدش رفنین ذغاک و مدرک کاپ ار مکشا تسد تشپ اب
اه نآ یزا خرب هک مدرم وزامینا مدش دنلب . متخادنا کیف

. متشذگ ، دندرک می هاگن اهیخیمس مشچ هب بجعت اب

می تنعل مدب تخب ورب متخ میری کشا و متفر می هار
لح هار . مدوب لح هار لا وبند مداتسرف می تنعل ... مداتسرف

!یحیی متشادن یهک لوپ دش. می متخ لوپ هب شرخآ یهک

هچ؟هب هک دوب!اما هتفر زااینار .اربیمهیهش دوبن مهدیرگ

خ شرش زا هک یمیداد دوب!ابیدلوپ هچب این ردپ وا لا حره



. موش الص

هاگتس ای لخاد . متفرگ سامت اقلهم واب تسد ارهب یمل ابوم

. دهد خساپ مدنام رظتنم و متسشن سوبوتا

_ولا؟

: مدرک فاص ادصیمار و متفرگ سفن

ی؟ بوخ اقلهم _سالم

ی؟ بوخ یوت سرم _سالم.

. مبوخ _

..._

. ماوخ ورمی فنیهس ییحیییاخهلا هرامش نم اقلهم _

ارچ؟ _

خیهر دندش رو هلمح شتمس هب مدرم و دمآ یهک سوبوتا هب
مدش:

گبیری؟ ونوشرامش تاباب نامام زا .میهش مراد نوشراک _

ییحیی. هرامش یاح جرت

منک. می سا ما سا تساو االنمیگیمر هشاب _

: مدرک وزاب متسب کلپ

ی. سرم _

. مداتفا هار فده بی هرابود و مدش دنلب ، تسد یلهب ابوم

نجینی هک منیدش مرواب مدز. می مدق ی دصقم هیچ نودب

تقو هیچ روطچ . تسا دشر لا حرد مدوجو وتی ههام راهچ

مهب رخاوا این صوصخ هب زاحاالتیهک هتبلا یمد؟ مهفن



اما... مدوب هدرک کش میداد، تسد

و مدنام نم دش. راوآ مرس یوری ناهگان چیز همه شکیمد. هآ

. باذع یکندیا

متشاد هگن ار متسس اهی مدق دمآ، هک یمل ابوم کما یپی ادص
ارپیش منازرل تسد . مدش خیهر دجیدیحیی ی هرامش وهب

رظتنم سرتسا مدز...اب ار سامت لا صتا ی همکد و مدرب

داد. باوج مروصت زا رتدوز هک مدوب خساپ

_هلب؟

درک می مگنتلد ،اشید تقو همه زااین دعب ادصیش نشیند
اساپ رانک یی وکس وری هرابود . دوبن تاساسحا تقو حاال اما

: متفگ و متسشن ژی

_سالم.

: تفگ سپس و درک توکس مکی

یرادی؟ منرب نم رس زا تسد مه یی؟ایاجن وت ناراب _

ی؟ دروآ گیر اجک زا ومرامش

نلایمد:

مافیلیم... زونه ام _یحیی

رغ همه زا نم هساو وت دعب مهنیتسیم.زااینهب _امهیچِی

. ظفادخ ی. نزب گنز مهب هرادن ی موزل سپ رتی. یهب

: متفگ دنت

. مراد تراک نکن عطق نم گرم هن _هن

دشیاا مفرح واکجنک مناد منی ونم درکن عطق ... درکن عطق



؟ تشاد شزرا اربیش زونه مگرم یهکن

_چیه؟

.منی مدرک یمی گفخ ساسحا . متشاذگ ولگیم ارزیر متسد

بی مداد یح جرت نم یاهن؟اما دوب چینیالمز همدقم مناد
. مهدب ار دب ربخ همدقم

! ملماح _نم

.زااینور تسا هدش هکوش هک داد می ناشن شا ی باوج بی

: متفگ و مدرک هدافتسا تصرف زا

ی چره هکابید هممکش وتی هچب .یه ملماح ههام راهچ _

ی هیچلوپ اما منک ژ اتروک مش.ابید خالص شرش زا رتدوز

تقو نوا نوچ منک ربص منوت منی دعبیمم قوقح .ات مرادن

روجن .مهی مراد شهگن هام یه منوت .منی ههام جنپ میهش هچب

همک. ردقچ ی مینود ممقوقح هزات منک. می هتکس مراد یمش

ال. صا هسر منی

تروق ار مناهد بآ اهیش! سفن ی ادص و توکس مه زاب

: مداد

شلوپ یمد سرپ رتکد منک.زا ژش اتروک یرسیرتع چره _ابید

... منوت چانیزمنی قوقح اباین نم . هردقچ

درک: عطق کشخ و درس ار مفرح

هچ؟ نم _هب

: مدروخ اج شباوج زا

ی. نوا ردپ وت بخ بخ... _ینعیچی؟

ی؟ اوخ نممی _چیزا



ارزگیمد: مبل

منک! می شهاوخ منک. ژ اتروک مرب هک تسرفب لوپ مارب _

دمآ: شندز تسد ی ادص دزو دنخزوپ

ی درک رکف دشی. زاب لغد نلر!خیلی وتاب رفآینهب _رفآین!

می دامتعا تهب مه یزاب درک رکف یوتمیمش؟ افرح ماخ نم
منک؟

تخ: ری نور بی مکشا

ببینهک تدوخ . متسرف می تساو یشور امزآ باوج _

! هتبثم

راهچ هک مولعم اجک ؟زا هشاب ینم هچب مولعم اجک _زا

یاین اوخ یومی دوب ی سک اب نم زا دعب ؟اشید هشاب ههام
نم؟ یهب زادنب یور مورح

اربیمزیدای اماایناه مدرک هابتشا نم دشاب منیدش. مرواب

دوب.

مه ی سک وتاب زج نم . مدوبن ی سک وتاب زج نم _یحیی

مدزن مه فرح ی سک یاب تفر وت یهک تقو ...زا مدشن باوخ

... هسرب هچ

وتی نجینیهک نوا یو مینود تدوخ . منود منی _نم

می تلد ی طلغ ره ورب ی... دلب ور ندز هکتیغ .وت هتمکش

هنهیچچیزدیهگ.خ نزب گنز هن نم هب مه .دیهگ نکب داوخ

ی! درم مساو هتقو یلی

_اما...

ار مطخ اما متفرگ ار شا هرامش هرابود درک. عطق ار سامت



.حا منزب گنز هن مهد پیما متسناوت دوب.هنمی هدرک دودسم

؟ مدر می روج اجک ارزا لوپ ؟این مدرک هچابیدمی ال

هرامش . متفرگ تسد ارهب یمل ابوم هرابود ، ماشرآ ی روآ ابیدا

اهی سامت دوب تقو خیلی یهک سک ی هرامش . متفرگ ار شا

داد: خساپ وا اما مداد منی باوج شار

ی، واگ ی تفگ ...می افرط زااین بجع هچ . مناخ هبمیان _هب

... نفسوگ

: مدرک عطق اراببیباتی شفرح

. مراد ی مهم راک _سالم.

دش: شاشب ادصیش

ی؟ دلب مندز فرح دجی ! ووووا _

: متفگ رارق بی

. نکن ذایت میمنک شهاوخ _

یم.کی راذب رارق ی کوا دجیه. اعقاو عوضوم ایهکن لثم _هن

؟ اجک و

شکیمد: ارباال بینیما

یبیای دشمینوت مومت مراک . مراکرس مدرگرب _االنابید

زبس؟ هفاک

. مناخ لگشوخ میما هتوس هس هدب. ربخ ی. _کوا

زور ماید هب ناتسرام بی تمس ،هب مدرک عطق هک ار سامت
. مدرک زاورپ نشور

*****



ی؟ روخ _چیمی

: مدرک شهاگن ی مشچر زی

. مرادن اهتشا _

دز: یی اورپ امابی مارآ ی ههقهق

. هرادن اهتشا مناخ یمویهرابدیدیممیان درمن _

: تفگ و درک هراشا مهب هکدید، ار متوکس

ی روجن ورای وت مرادن تداع زوریه؟ و حلا هچ دجیاین _هن

ببیمن.

: تفرگ یحتلا تحاران اهیماب وربا

منک. شلح منوت نکیمی مکمک هگا هک مراد ی لکشم _یه

میمش. تخبدب هنرگو

دش: دزنیرتک و دروآ اررد شتم قی نارگ بطی عیکن

ی؟ لکشم _هچ

: متفگ هتسهآ مدرک لفق مه اهیمارهب تسد

تحا لوپ یمک لکشم لحاین اربی اما منک رعتیف مموت _منی

اما تس وتزیدانی هساو تس.ینعی زیداینی لوپ . مراد یجا

. مرادن نم

دمآ: رد دنخزوپ لکش هب شبل و تخادنا باال وربا

؟ داوخ نممی چیزا لوپ زج مناخ دیهگمیان هلب بخ! _

. ماوخب لوپ مروبجم نک رواب . هراد قرف هعفد _این

داد: یکتیه لدنص دشوهب سیهن هب تسد



منک. جرخ ماوخ چیمی هساو ور لوپ نوا منودب ابید _نم

شرافس واچی لقینا ماشرآ . تفرگ شرافس و دمآ نوسراگ

: تفگ نوسراگ نتفر زا سپ و داد

. مونش _می

: متفگ اما مناد ارمنی شندوب طلغ یا تسرد

. ملماح _نم

دش:_... زاب مه زا شتروص

لوپ اما منک ژ اتروک ماابید ههام راهچ نجین طقس _اربی

ادخ. وروت نک! مکمک هدشن اتدیر منک می شهاوخ . مرادن

: تفگ ی هاتوک ثکم زا سپ و دناراخ ار شا پیناشی

ورمیمد... لوپ تهب _

دش:_... هتفکش ما هرهچ

! هراد طرش _اما

ی؟ طرش _هچ

: تفگ بل هنشت دزو کمشچ

ی. شاب ماهاب _ابید

: متخود شهب ار گمغیمن اهی مشچ ! متفر او

. منودرگ ی مرب تهب . ماوخ می ضرق ور لوپ _نماین

: تخادنا باال هناش اببیخیلای

ی! ناددوخ منیمد.دیهگ ور لوپ این تهب ی شابن ماهاب ات _نم

ربی تحار ابخیلا شدعب ی شاب ماهاب بش ییه مینوت



ندیابیرایشو یوهب شابن یمه نکی.مینوت طقس وتچب

هرب! توربآ

دش: ی ناراب ممشچ

ی. روجن ای نکن _

درک: جک رس

ی. نود می تدوخ _

و متساخرب اجیم هکمیرابید،زا اهیی کشا هب هجوت بی
: متفگ

متس. نی هزره _نم

درک: هراشا ممکش هب

! همولعم _

... تشاد قرف نوا _

دیرگیدز: کمشچ

. مراد قرف منم _

اهیمپیردپیمیرابید: کشا

ببینی. باوخ _وت

!این دشن .اینمه مدمآ نور بی هفاک وزا متشادرب ار کیمف

دش"حاال رارکت مزغم ی رارکت لا وس هرابود ! متسناوتن مه ار

منک؟" هچ

و متفر می هار نابا خی رانک دش. دبتیل قه قه اهیمهب کشا

. مدرک می هبرجت متشاد اهار هظحل رتین تخس متس. میرگی

مدرک منی رکف تقو رتین.هیچ اسرف تقاط رتینو تخس



رگا . دهاوخ یاینارمنی رتخد .هیچ دسرب هبایاجن مراک

! تفر یممی وربآ و دمآ باالمی ممکش مدش، منی قفوم

مدش هجوتم دمآ، مرس تشپ زا یهک رادشک قوب نشیند اب
. مور می هار نابا خی طسو رقتیاب

ندرک ی شکدوخ تئرج شاک مدز. شکیمدوراز رانک ار مدوخ

. متشاد

نآپی زا هک یمایداردیمد روابان مکلا ورد داتس شامینای
دش: هدا

؟ تساجک نوتساوح _

..._

؟ ییوت ناراب _

همادا مقه قه وهب متشاذگ متروص وری ار متسد هاگآدوخان
. دوبن بوخ ال صا .حملا مداد

دش: دزنیک ماید

هدش؟ _رادیرگیهمیکنی؟چی

..._

وش.بیا. راوس _بیا

یهب ذغاک لا متسد درک. کراپ رتولج دشیمووا شامین راوس

: تفگ و تفرگ مفرط

نک. کاپ وتاکشا _

: متفگ شکیمدو اهیم مشچ ارهب لا متسد

مینکید؟ چیراک امشایاجن _



. ناتسرام بی مدنوسر _زانیور

..._

هدش؟ _چی

شکیمد: ارباال بینیما

منی روج یهاما گدنز و گرم عوضوم . مراد یجا تحا لوپ _هب

میمش. نوغاد مراد هش.

؟ ردقچ _

..._: مدرک شهاگن موهفمان

رادی؟ یجا تحا لوپ ردقچ _

: تفگ ایدزو هدنخ .هت متفگ ار شرادقم شکیمدو هآ

نولک لوپ مدرک رکف یه گدنز و گرم عوضوم ی تفگ ی روج _یه

ی! اوخ یمی

. هنولک نم هساو _مهیمن

: تفگ وطالین اتبسن ثکم زا دعب

. مدیم تهب ولوپ _نم

: مدرک شهاگن یلا حشوخ اب

؟ اعقاو _

. دایمن ملد . یتسه یزان تسود لا حره _هرآ.هب

. یسرم اعقاو یسرم _

: مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

. همهفب ابنید منامام _



..._

. همهفب ابنید _زانیمه

داد: ناکت رس

یمنمگ. یزان هب هشاب شد... _جبلا

..._

هبش شیتف ورمیمد.زانیمه لوپ تهب نومنوخ بیا بش _

منیدا.

: مدرک شهاگن ی روابان اب

. منودرگرب رسیع میمد لوق منک. می ناربج ی. سرم _

*****

ره یهب تقو ارگنیدر، تتسد سکچ یهی تخس جوا یرد تقو
می تدوخ دنک؛هب می هلماعم ار تنت "رنی"وریمینزی

ی! تخاب وبقالنیهک

قشاع ار دوخ یوا درک می شباطخ ین رتدرم یهک سک ی تقو
وتحی دنک اهریت ی عضو ین چمه میداد،وتی ناشن رتین

این! دوش می تزور و ،حلا دهدن اهیتار سامت باوج

درک،ما مجراخ سرتسد زا شند.یحیی مدز ردی ره ،هب دشن

ار ماشرآ داهنش یپی نابز بی نابز ی،اب مرش اببی یدمه
متروص اروتی سامت اما مدز نزگ مه نارماک تحیهب داد...

یی انشآ و تسود ره .هب دونشب چیزی تساوخن و درک عطق

. دروآ ی راتفرگ و نتشادن لوپ ی هناهب مدز ور مه

ی تسود ندش مامت ی هزادنا زاایناههب مادک ملد.هیچ هآزا

وا هب تنعل ماید! هب تنعل . دشن مامت نارگ نزانیناربیم و نم



چیزببینی همه یثکیفوبی دوجوم ارم نزانین دش ثعاب هک
منک. رد هب هار ارزا شرهوش مهاوخ دهکمی

رارف اهیهیزماید مشچ زا متسا یهکمیوخ تقو بش، نآ
شدوخ هب ارم شکیدو ار متسد وا مدش دنلب ی تقو منک،

ارام و درک زاب ار هناخ ،ننزاینرد هرابود رارف زا لبق . دنابسچ

ای هکت لثم و درکن شوگ یحاهیم ضوت دید.هب عضو نآ رد

درک. منور بی شا هناخ زا لا غشا

یمک مکش یهب تسد . مداتس وای مدرک لش اهیمار مدق

: مدرک همزمز شکیمدو ما هدمآرب

. شخبب ونم _

لوبق دوب. هدنامن یاربیم تقو دوب. ما هتفه وود هام راهچ

هک مدرک لوبق !وتحی مدرم هک مدرک لوبق ! متخاب هک مدرک

. مشزرا بی

.هب مداتس ای نامتخاس ی ولج ، سپس و متشادرب یدیرگ مدق

بآ شا یشیکی روابان مکلا رد اما مدش خیهر شا ی گرزب
.االنهک دوبن اه فرح این تقو .االن تخادنن هار ار مناهد

. مدرک می سح حور ار مدوخ

هدار ددع و مدش شگرزب روسناسآ سپس و نامتخاس دراو
. مدرک سمل

لثم هک داد می ناشن ایار هدرم پژ ِناراب ملباقم ی آیهن
هکدیرگ یناراب دور. می فرط ونآ فرط هباین هزانج

دوب. نافوط . دوبن ناراب

... گنر دش...رپ می گنرمک و گنررپ ای هملک منهذ وتی

... گنرمک ... گنررپ ... گنرمک



مادم منادجو لوی دمآ گنسینمی اربیم شظفل ایهک هملک
!" هشحاف "... دروآ وریممی ارهب نآ

راک تفگ منادجو ! مدرک متس.زاب نی هشحاف نم ! متسب کلپ

! مروبجم ؛ متسب کلپ اهارمینکی...زاب هشحاف

ندش هفخ ثعاب شکیهدینز، توص و داتس ای روسناسآ
دش. منادجو

شاک . متشاد نتشگرب اپی شاک میلزرید. مدوجو مامت

هنافسأتم اما متشاد مردام ارهب قحیتق نتفگ تئرج
. متشادن

. مدرشف ار گنز یلکید لطعم وبی مداتس ای شا هناخ لباقم

دش. می بوسحم نم هاگ لتق ایهک هناخ گنز

وتیبینیماپیچید. شنلکدا ووبیدنت درک زاب ردار ماشرآ

ورساتاپیمار تخود مهب سوهرپ ار شد اهیلپی مشچ
درک: زادنارب

دادی؟ راختفا نم هب هرخ زیاب.باال مناخ هب _هب

زا شروظنم قدیاق یمد مهفن دشو عمج هارکا زا ما هرهچ
ووریارمنی گنر ِبی نم ؟ تسا ی سک هچ زیاب، مناخ

! اعطق تفگ

: تفگ وتاپیل تسم

! وناب ییدوت امرفب _

...و مدش شا هناخ دراو و مداد تکرح ی تخس یمارهب اهاپ

! تسب ار برد وا

؟! دنوش می هشحاف هنوگچ اه هشحاف لا؟ وس ییک تسار



*****

" یخلت "

حلا) نامز هب تشگرب )

رکف زا ارم ییحی یادص هک مدرک یم یزاب یزاب میاذغ اب
. دروآ نوریب

تسود هجوج ربکا هک خهلا؟وت رتخد یروخ یمن ارچ _

. یتشاد

. مداد میاه مشچ هب سامتلا یکدنا و مدرک شهاگن زیت

و میتسه لیماف تفگ طقف ماس هب هک رکش راب نارازه ارادخ
. تفگن هتشذگ زا یزیچ

داد: همادا ماس هب ور

هک دروخ هجوج ربکا ردقنیا نوریب میتفر یگداوناخ راب _هی

نم. هب داتسرف یم تنعل مهب دز گنز بش رخآ

: تفگ دنخبل اب ماس دزو ههقهق شدوخ

حاتاال ونم دیدوب یمیمص همه نیا هک بیجع ردقچ _

؟ ناراب موه .... مدوب هدینشن ناراب نوبز زا وتمسا

: مشاب هتشاد طلست منابز رب مدرک یعس و مدمآ مدوخ هب

هتبلا ... متشادن نوشزا یربخ هگید . یبد نتفر سهلا شش _

. ندوب طابترا رد مهاب هسیفن وخهلا نامام

بل رب یدنخزوپ دوب؛اب ییحی دزمان مان،هک یتیگ رتخد
: تفگ

یمیمص مه اب یلیخ امش هگیم ییحی هک یروجنوا هخآ _



. دیشب ربخ یب مه زا وهی هبیجع . دیدوب

: تفگ نم یاج نینزان . دیزرل فیفخ متسد

شاداد لثم ییحی تفگ یم هشیمه ناراب هرآ. هرآ ... ممما _

. متفرگ یم ناراب زا وشغارس اه سلا نیا وت منم اقافتا هنم.

دعب انیا... و هدش تفرعم یب هتفر مشاداد تفگ یم منوا

... هکنیا

: متفگ و متفرگ شنار زا ینوگشن

زا امش ...حاال هگید میدش یگدنز و راک مرگرس نوممودکره _

؟ دیسانش یم ومه ینامز هچ

: دنتفگ دنخبل اب ودره و دنتخادنا مه هب یهاگن

... یزابرس _

یمندش مرواب . مدرک یزاب میاذغ اب هرابود و متفگ یناهآ

تسرد هک یا یگدنز طسو سلا، همه نآ زا دعب ار ییحی
. مدید یم مدوب هدرک

هشیمه هک یرغ ال لکیه دوب.نآ هدرک رییغت مه ردقچ

ی هصرع نادرم دننامه دوب هدش ، مدرک یم شا هرخسم
هدش رتهب ال ماک مه شا هرهچ الین. ضع و هدیزرو ... گنیلدم

دوب. یرگید صخش کی راگنا دوب.

نارود درومرد تبحص مرگ ... متخادنا ماس هب یهاگن مین

یاوه ملد عمج، نیمه طسو حاال، نیمه دوب... یزابرس

هدنسب شتسد نتفرگ هب دوب...اما هدرک ار شمرگ شوغآ

. مدرک

درک. هقلح ما هناش رود ار شتسد دنخبل واب درک مهاگن



ار شنشکا یر متسناوت یم مه ییحی هب ندرک هاگن نودب
منک. سح

: تفگ و دیسوب ار ما یناشیپ ماس

. مدوب هدش انشآ ناراب وتاب قیرط اهزا عقوم نومه شاک _

داد: ناکت ار شرس ییحی

. یدوب هدش انشآ شاک _هرآ...

و ناشندروخ اذغ زا دعب دوب. هدش نیگنس میارب هناخ یاوه

هب شیارآ دیدمت ی هناهب ،هب ییوشفرظ یوت اه فرظ ندیچ
دمآ. مهارمه مه نینزان و متفر قاتا

: تفگ عیرس نینزان و متسب ردار

یم یچراک اجنیا نیا . مرایمرد خاش مراد یاو... ناراب یاو _

هنک؟

..._

. هخآ هشلدم هچ هگید _نیا

: مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

. منود یمن یزان منود یمن _

: مدرک هقلح میولگ رود ار متسد

یممش! هفخ مراد _

: تشاذگ هناشما یور ار شتسد

لثم و ینک شومارف ور هتشذگ هرتهب ... هرادن بیع _حاال

. شاهاب ینک راتفر لیماف نومه



ماس دوجو اب نم هک... تسین یشومارف نم لکشم یزان _

نم ...اما ییحی یتح . تسین یا هگید سک تمس مهاگن

هگب. یزیچ شهب مسرت یم هیا. هگید زیچ مسرت

ییحی . مینز یم فرح ییحی هب عجار میراد ؟ سنووید هگم _

. شیسانش یم رتهب هک تدوخ دوب؟هن. یمدآ نیچمه

زا مسرت یم . هربب ییوب ماس مسرت یم طقف . منود یمن _

. مدب شتسد

؟ هراد دزمان شدوخ ینیب یمن هگم مشدعب ... مزیزع سرتن _

. هرادن تاهاب یراک هگید

... شندرک هاگن دوب...اما یروجنیا شاک _یا

دمآ: مفرح نایم

. هشیم تسرد مک .مک شاراتفر نیا هیعیبط لا حره _هب

. مراودیما _

یاج زا یتیگ و ییحی عقوم نامه و میدش جراخ قاتا زا
: تفگ ییحی . دنتساخرب

. مینک تمحز عفر نوتزاجا _اماب

دش: ریخ مین ماس

؟ یدوز نیا هب اجک _

درک: هاگن ار یتیگ دنخبل اب ییحی

ور شداوناخ میرب هرارق دوب. یبد نم هارمه مه یتیگ _

. مینیبب

. میدوب هداتسیا اجنامه مه نینزان و ونم داتسیا ماس



: تفگ ماس

. دینزب رس مزاب سپ ... یتم سال _هب

: تفگ ییحی

. امتح مشچ _

و داد تسد ماس اب ییحی . میدرک ناشییامنهار رد مد ات

: دروآ نم یولج ار شتسد سپس

هلا! خرتخد رادید دیما _هب

اب ماس ماس.اما هب سپس و مدرک هاگن شتسد هب دیدرت اب

درک. نییاپ ارباالو شرس دنخبل

: متفگ و متشاذگ شتسد رد یا هیناث یارب ار مدرس تسد

. نوسرب ور هسیفن _سالمخهلا

. منوسر یم وتیگرزب . امتح مشچ _

نم . تفر مه نینزان . دنتفر و میدرک یظفاحادخ مه یتیگ اب

. متشادن ار شهب ندرک هاگن یور هک یماس و مدنام

مه ونم درک اروب میاهوم . دیشک مشوغآ ورد دمآ متمس هب

...هب مدش مارآ ... مدیشک هیر ارهب شنت یوبشوخ رطع

راگنا ال صا درک... شوماخ ارم نورد شتآ یتحار نیمه

شتآ نم راگنا . ناراب وا مدوب شتآ نم راگنا ... میدوب سکعرب

تسود شمارآ نیمه درک.اب یم شوماخ ارم ووا مدوب

. ینتشاد

*****

: مدیشک متروص یور ار وتپ و مدرک  سول ار مدوخ



ماس... فوا _

دمآ: هدنخ ابهت شیادص

ماس؟ ناج _

؟ ینک یمن مکرد ارچ تسین بوخ حملا _نم

غُب تروص دز.هب رانک متروص یور ارزا وتپ و دمآ مرانک

میاهوم یور راو، شزاون ار شتسد و تخادنا یهاگن ما هدرک

داد: تکرح

. میتوعد . هتشز مزیزع وشاپ _

یچ؟ ینعی ینود یم هناهام تداع . مراد درد مگیم مراد _اباب

: دیدنخ

یچ. ینعی منود یمن _هن

مدز: شا هنیس ارهب نسوک

. تمع نوج _

دش: دنلب

. هرید وشاپ . مزیزع وشاپ _

مدرک یراکره ... متسشن تخت یور راز وابحلا مدرک یفوپ

ار زورما تساوخ یمن ملد چیه ... مناچیپب ار زورما متسناوتن

،هب میشاب مه رانک ییاتود هکنیا یاج ، تسا هناخ ماس هک
منک. لمحت ار ییحی ی هفایق و میورب یرهم همع ی هناخ

. متفر یم دیاب . دوبن یا هراچ راگنا اما

لا بند . مدرک هدنسب یگنرمک وهبرژبل متشادن شیارآ حلا

دنلب،هب قاف دنلب یکشم نماد و متشگ سابل نیرت هدیشوپ



مه یدرز ییاپمد و مدیشوپ دنلب نیتسآ درز ترش یت هارمه
منک. اپ اجنآ هک متشاذگ

جراخ قاتا وزا مدرک نت ار ماوتنام و شلا نیرت یتسد مد
. مدش

. مزیزع مرضاح _نم

ناحتما هگرب و هتسشن یروخراهان زیم تشپ هک ماس
واب دروآ اررد شکنیع درک، یم هاگن ار شنایوجشناد

: تفگ ینابرهم

دوب. دیعب وت .زا مزیزع یدش رضاح دوز _هچ

..._

. یدرکن شیارآ بجع _هچ

. مرادن حلا مراد درد هک متفگ _

مدیم لوق شضوع . میرن دوب تشز مزیزع هرادن لا کشا _

. میدرگرب دوز

. مزیزع هشاب _

هک تکرح . میدش وا نیشام راوس ،و جراخ هناخ زا مه هارمه

: متفگ درک

. هدنوم گنیکراپ وت یروجنیمه منیشام مریمن ییاج سب _زا

: دیشک ما هنوگ هب یتسد

. مشتادف مریگ یمن وتولج هک _نم

. متفگ یروجنیمه مرب. تنوبرق متشادن یروظنم _

: تفگ یخوش هب



؟ شیشورفب یاوخ _یم

. هلصو شهب منوج یچ؟ هگید _هن...

. شهب یراد زاین یلیخ اقافتا هنرگو . مزیزع مدرک یخوش _

یاوخ یم نامام هنوخ یتقو ، یراد راک ییاج و متسین یتقو
. یزان شیپ ای یرب

. موهوا _

ش شاب تحار شولج ، هلیماف ییحی حاالهک مزیزع یتسار _

ال یماف یولج ور تاه تداع ، متفگ هک روجنومه . رایبرد وتلا

یش. ام لثم منک تروبجم و مدب رییغت ماوخ یمن ال تصا

: مدیسوب ار شپل مدش، مخ و مدز دنخبل

. یروجنیمه متحار مدوخ .اما مزیزع تهجوت زا یسرم _

تاه همعرسپ ولج هک وت ...اما یتحار روجره مزیزع هشاب _

 یمیمص هک امش ؟ هراد نوشاهاب یقرف هچ نوا سپ ، یتحار
. دیدوب

شمدیدن سهلا دنچ !االن میدوب . هگید یگیم یراد متدوخ _

همعرسپ هزادنا هب اما میدوب یمیمص هتسرد هکنیا ال.و صا

هک. تسین کیدزن مهب ماه

. مزیزع هشاب _

_…

؟ میرب نامام لا بند دوبن یزاین یتسار _

. اجنوا هتفر حبص زا منامام مزیزع _هن

*****



لخاد یاوه . متسشن وکس یور و مدمآ نوریب همع هناخ زا

دوب. دب هسیفن خهلا هاگن دوب. هدننک هفخ میارب ماس نودب

دوب. هدش هجوتم مه نامام ار نیا

.در دهد ماجنا یمهم تراک هب تراک ، کنابرباع دوب هتفر ماس

: متفگ لد

. هنوخ میرب یایب رتدوز شاک _

... ریخب شدای _

. مدرکن شهاگن اما مدیزرل مدوخ رب ییحی یادص ندینش اب

: تفگ و تسشن مرانک

وزا میدوب هتسشن پات نوا ور هتدای ... مناخ ناراب ییاهنت _

؟ میدز یم فرح هدنیآ

: تفگ هیانک ووااب مدرک داجیا نامنیب هلصاف یمک

یم رس مولج یرسور ؟ مرحمان میدش هگید ...ام جبلا _هچ

؟ ینک

..._

یخوش هکاب نومه ؟ وتاهوم ؟ ینک یم نوهنپ نم زا ویچ _

؟ متروص وت یدزیم

..._

؟ زامَرَب وشاج همه هک وتندب _اب

: متسب ار میاه کلپ

منک... یم شهاوخ ییحی _

؟ ینک یم یشهاوخ _هچ



. مراد رهوش هگید نم نم... ... نکن متیذا _

دز:_... یرادادص دنخزوپ

هتشذگ و ...ایب ینک یم جاودزا یراد . یراد دزمان مه _وت

ور...

یمدنک: عطق ار مفرح یبصع

هک یدرک یراک نم ؟وتاب مراد دزمان منک؟ یم جاودزا مراد _

. منیب یم هزره ور همه منک. دامتعا منوت یمن ینز چیه هب

... یتیگ ... سپ _

هریگ یم هکپلو هراک و سک یب رتخد هی نوا ... یتیگ _هه...

. نیمه هنک! یزاب

: متفگ بجعتم

؟ یزاب _

یاه مشچ . داتسیا میور هب وور دمآ نییاپ وکس یور زا

: مدزدب ار مهاگن مدرک یعس دادونم مهب ار شذفان

نک... ماگن _

..._

نک. ماگن ربنباال... ومادص _

: تفگ دوب. نیگمشخ یاه مشچ . مدرک شهاگن

لوپ . تسین نم دزمان یتیگ منک. بارخ وتیگدنز مدموا _نم

یفداصت بش نوا یدرک رکف . هرایب رد ور ادزمان یادا هتفرگ

. سدش یزیر همانرب همه انیا ؟هه.هن مدید ور ماس

: متفگ سامتلا واب مداتسیا . داتفا منت رب شعر



یم شهاوخ ادخ. وروت ... ینک یم یخوش هک وگب ... ییحی _

منک.

... شرخآ ات لوا .زا مگیم ماس هب ویچ همه . تسین یخوش _

. رخآ ...ات لوا زا

: مداد تروق ار مناهد بآ . تسشن میولگ تشپ یتخس ضغب

... ریگن نم زا ور ماس نکن. وراکنیا منک یم شهاوخ تزا _

دز: دنخزوپ

وراب سکره یدرک رکف ؟ وماس لوپ ای مریگن تزا و ماس _

ینزب لوگ منم ینوت یم ، ینزب لوگ ندروآ رد ور اقشاع یادا
؟

..._

تدوخ تعفنم هب طقف .وت مناخ ناراب مسانش یم وروت _نم

. یشاب هتشاد تسود ینوت یمن و سکچیه .وت ینک یم رکف

. مراد شسود ادخ _هب

رسپ هش. عالف هزره هی تسد ماس دایمن ملد منم ... یرادن _

. هراد هانگ . هیبوخ

شهب طقف منک یم یاوخب یراکره منک. یم شهاوخ ییحی _

وگن.

دش: جک شبل و داد باال وربا

؟ یراکره _

..._

. یونشیم ومافرح هفاک یایم . مدیم تهب تصرف ...هی یکوا _



هک... هن مرگا ینک یم معناق یتسنوت هگا

مدز: بل وا هب وور متفگ لد رد یدنک  تتنعل ادخ

وگن. شهب ادخ وروت طقف . هشاب هشاب _

هدب... وترامش . هشاب _

کت و درک هریخذ شلیابوم رد ووا مدناوخ ار ما هرامش
: تفگ سپس . مشاب هتشاد ار شا هرامش هک دز نم هب یگنز

. یایب دیاب عیرس متفگ تقوره . یایب یک مگیم تهب مدوخ _

... هنرگو ... هشابن هچ هشاب هنوخ ماس هچ

: متفگ دنک دیدهت هکنیا زا لبق

هنکمم وگن... یدب زیچ ادخ وروت ...اما مایم هشاب هشاب _

. هشاب ماس تسد میشوگ

: دیدنخ خلت ...اما دیدنخ دشو ضوع شهاگن گنر

هب تسد هک تسین رخ ییحی لثم سکچیه ... هگید _هرآ

یتح . تسین رخ نم لثم سکچیه . هنزن شقشع یشوگ

ماس.

داد: همادا ووا مدناشوپ ار متروص نازرل تسد ود اب

. یفخم یشوگ یتح . دایمرب یچ همه وت زا هرادن ربخ _اما

: متشادرب متروص ارزا متسد

یمن رواب ارچ . مراد شسود ادخ ...هب مدش ضوع ادخ _هب

؟ ینک

... هسب متشپ تفه هساو مدرک رواب وروت فرح راب هی _نم

یشاب هدش ضوع مرگا یتح . مناخ ناراب هگرم گرگ ی هبوت



منک. یم تباث تهب ونیا ... هتقوم

و دمآ رد ادص هب هناخ گنز هک منهد ار شباوج متساوخ یم
هناخ دراو ماس ... دندرک زاب ردار هناخ لخاد زا تعرس هب

دز: دنخبل عیرس اما دش هکوش ام ندید اب یا هظحل دشو

. دییاجنیا _

: متفر شتمس وهب مدز دنخبل

. میدرک تبحص ماباب و میدق زا هدروخی . مقشع _هرآ

: دناشن ما یناشیپ یور یا هسوب ، ییحی نامشچ یولج

. ممناخ هزرمایب ادخ _

بیجع شراتفر دش. هناخ دراو و تفگ یا هزاجا اب ییحی

! بیجع یلیخ دوب...

*****

: متفگ زانرحس هب ور سپس و مدیشون یاچ زا یمک

هک ؟وت یراد هلجع ندش راد هچب هساو همه نیا ارچ _حاال

. یدرک جاودزا مه هزات یرادن ینس

درک. هقلح شتسد رود ار شگنر یطولب یاهوم دزو یدنخبل

: تفگ مارآ

نومه زا اعقاو میا.و هچب قشاع دمحم نم،مه مه هخآ _

میش. راد هچب دوز میتشاد میمصت دقع نارود

هرآ؟ سهتلا وود تسیب _

. مزیزع _هرآ

نابیرگ هک ییاه وراک مداتفا مدوخ یگلا س وود تسیب دای



هک یا یگدنز ترسح ، شیپ تقودنچ دوب...ات هدش ریگاالمن

.امااالن مدروخ یم ار مشاب هتشاد ییحی اب متسناوت یم

ارهب ماس دوجو ،امااالن مدوب هدرک هابتشا متسناد یم هن...

. مداد یم حیجرت یزیچره

: دروآ نوریب رکف زا ارم ماس ردپ یادص

. منیبب وروت ی هچب یممنز هل هل اباب،نم شتآ _

: دروآ باال شتسد مه شردام

هللا. شنا یلع قح _هب

: تفگ  بوجحم دزو یمرگ دنخبل ماس

...اما همادخ زا نس سلا جنپ و یس هکاب نم هللا. شنا _

مه ناراب رظن . مریگب ییاهنت هک تسین  یمیمصت نیا بخ

. همهم

مدز: دنخبل

. داوخب ادخ  یچره _

و مدوخ دوجو زا یا هچب تساوخ یم ملد مه نم شتسار

زا یریگولج شور چیه زا لیلد نیمه .هب مشاب هتشاد ماس

صرق لیلد هب متسناد یم .اما مدرک یمن هدافتسا یرادراب

، مدرک یم هدافتسا ، مدوب نسحم اب یتقو هک یرادرابدض یاه

اتسلا هچب یاریذپ نم .اما مندش رادراب یمدرب نامز یمک

. مدوب هدنیآ

: تفگ یمدنک تسوپ هویم هک دمحم

. هنیریش اعقاو هچب _



شداماد هب وور داد بات ار شتشپرپ یاه لیبس ماس ردپ

: تفگ

. دیراد تقو زونه امش ناج.اما اباب هللا اشنا مه امش یزور _

. هشتقو اعقاو هگید نم شتآ . دینووج

 ممشچ و مدرک نشور ار هحفص دمآ. ملیابوم کمایپ یادص

. تفرگ رگ مندب . داتفا  ییحی ی هرامش هب

دوب: هتشون

رتچ" هفاک االنایب نیمه "

: متشون دشو  کیدزن مه هب میاه وربا

االن" منوت یمن . مماس هداوناخ هنوخ "

" تدوخ اب شبقاوع . یتحار روجره "

".... یروجچ نماالن  یتنعل هخآ "

. مرادرب نتشون زا تسد دش ثعاب ماس یادص

؟ مزیزع هداتفا یقافتا _

: مداد تروق ار مناهد وبآ مدیشک مرس هب یتسد

. ششیپ مرب هگیم هلا. وحا شوخان هدروخی . هیزان _

؟ هگم هدش یچ _

: متخادنا باال هناش

مرب درک شهاوخ هدب شیحور .حلا مزیزع منود یمن _

. ششیپ

: تفگ ماس  نامام



. یرب  ینوت یمن  ییاجنیا االن وگب شهب بخ _

: دناشک یشوگ ارهب مهاگن ییحی دیدج مایپ

ولج  اجنومه ماس هب منزب گنز یاوخ یم ال دش؟صا یچ "

؟" مربب وتوربآ تیبهذم رهوش هداوناخ

: متفگ یروف

ناج... ردام دیشخبب _

: مدیشک شملا هب یتسد و مداتسیا

. هراد جایتحا مهب اعقاو مرب... دیاب نم _اما

: تفگ بجعتم ماس

شساو هداتفین  یقافتا هک. تسین شتقو االن مزیزع هخآ _

هک.

: متفگ سمتلم

. مزیزع مرب دیاب _

واب مدیشوپ وتنام و مدرکن شفرح هب یهجوت اروبجم
تحاران ... مدش جراخ هناخ عمج،زا زا رگید یهاوخرذع

نامجاودزا هب یلیخ متسناد یم مه  یروجنیمه ... دندش

رگید یمندیآ...االن ناششوخ نم ششوپ وزا دندوبن یضار

... مدیمهف یبوخ ارهب نیا دش. تحاران مه ماس دش. رتدب

! ییحی هب تنعل

چیئوس شنامشچ  یولج ، مریگب هزاجا ماس زا هکنیا نودب

هداوناخ یولج نم. هب تنعل . مدش شنیشام راوس و متشادرب

یب رتخد کی مه ار هراچیب نینزان . مدرک شلوپ ی هکس شا



هب تنعل . ییحی هب تنعل نم... هب تنعل . مداد هولج رکف

! هتشذگ

ار مفیلکت  زورما هدش  روجره دیاب یمندش. هنوگنیا یمندش...

ما یگدنز هب یا همطل متشاذگ یمن و مدرک یم نشور  ییحی اب

. دنزب

*****

تشاد هک ما هوهق ناجنف وهب مدوب هتسشن شیور هب ور

. دیشک یم نایلق سکلیر مه ...وا مدرک یم هاگن یمدش درس

: متفگ هلصوح ویب هتسخ

. منود یم ، مدرک دب یلیخ نم ییحی _

نامه .اب مدرکن یهجوت اما مدینش ار شدنخزوپ یادص

: مداد همادا دیفس ناجنف هب مهاگن

دعب . مدرک رییغت یلیخ نم . هدرم هتقو یلیخ ناراب نوا _اما

. ییحی مدش قشاع یلیخ . مدش قشاع اه زاسلا

: مدرک شهاگن یکشا یاه مشچ اب

. نکن بارخ ومیگدنز _

: تفگ و داتسرف نوریب قیمع ار نایلق دود

؟ یراد شسود _هک

هرآ. ادخ _هرآ...هب

؟ یدش ضوع _هک

هتشذگ تباب ونم … همدوخ یگدنز وت مرس هگید ادخ _هب

ووت شخبب .اما منود یم تاهاب مدرک دب نم . ییحی شخبب



. زاسب وتیگدنز مه

: تفگ هک یتقو مدید مغ شیاه مشچ رد

. ناراب  یگیم تحار ردقچ _

: تفگ سپس و درک یتوکس

؟ هراد طرش _هی

یچ؟ _

... نوریب مرب تیگدنز زا هشیمه هساو هکنیا _

: دیزغل شمه هب کیدزن و تشپرپ یاه وربا یور مهاگن

؟ یطرش _هچ

مارآ یادص درک.اب نم هب کیدزن ار شتروص مخ،و زیم یور

: تفگ

بش... هی هکنیا _

هک متساوخن اما مدینش . مدینشن ار شفرح ی همادا

یور ار مکسام و مدز شتروص هب یا هدیشک ... مونشب

مدش: دنلب و متشاذگ متروص

نم هگا ... ییحی راین منم مسا تقو چیه ... تقو چیه هگید _

و همدوخ یگدنز رطاخب طقف و طقف ، مدموا اجنیا االن
هب هکاالنور یفیثک مدآ هن … متخانش یم بقال هک ییایحی

. همور

: تفرگ ار متسد هک مورب متساوخ

نک. ربص _

: مدیشک نوریب شتسد ارزا متسد



. هروخن مهب تتسد تقوچیه هگید _

: تفگ شا یدج ی هرهچ واب داتسیا

مدیم تقو تهب دنفسا مشش ینعی ، هگید هام کی ات اقیقد _

. مگیم ماس هب ویچ همه هنرگو ... یایب هک

هک... هنیا زا رتهب همهفب وزیچ همه ماس _

: متفگ طقف و مدادن همادا ار مفرح

. ظفاحادخ _

: تفگ هک مدینش متفر یم یتقو

! یایم منود _یم

*****

ی هناخ کیدزن . مدیشک مکشا زا سیخ یاه مشچ هب یتسد

. مدنام یم طلسم مدوخ رب دیاب و مدوب ماس ردپ

: مداد باوج دوب... شتآ . دروخ گنز ملیابوم

. مایم مراد مهار وت نم مقشع _

. هنوخ میرب نییاپ مایم _اینباال.

: متفگ بلر .یز مدرک عطق ار سامت و متفگ یا هشاب

نک. محر تدوخ ایادخ _

و مدیسر ... دیایب  نییاپ متفگ مدز گنز مدش هک هناخ کیدزن

هک مرواین مدوخ یور هب مدوخ لقادح مدرک یعس دش. راوس

: مدناشن شتروص یور یا هسوب ... مدرک  یراک هچ

نم. یاقآ _سالم



داد: ناکت ار شرس

_سالم.

: مدرب شیاهوم لخاد ار متسد

نم؟ اب یرهق _

. مینک یم تبحص هنوخ میتفر . ناراب نک تکرح _

. مشچ _

. میدوب هناخ دعب یقیاقد و مدرک تکرح

تخت یور هک ششوغآ اررد مدوخ ، سابل ضیوعت زا دعب
. مدرک شلغب مکحم و متخادنا دوب هتسشن

: تفگ درک. شزاون ار مرمک دوب، تحاران هک حلا نیع رد

. ناراب دوب تشز تزورما _راک

ونم. شخبب _

. ینک یهاوخ ترذعم هک متفگن _

_…

نم هنک. ربص مکی یگب تتسود هب یتسنوت یم اعقاو _اما

هک یروجنوا .اما ششیپ تمدرب یم شدعب تعاس هی مدوخ

. یدرک مدروخ یلیخ ... یتفر وت

: مدناشن شنابل یور یا هسوب و مدش ادج ششوغآ زا

. مگب یچ منود یمن . مزیزع یراد قح _

یگدنز هک نودب ونیا . نیمه . نکن رارکت منک یم شهاوخ _

. نومودره هساو . هرتمهم یچ همه امزا ییوشانز



: متفرگ تسد اررد شیاه تسد

. مراد لوبق _

دز: دنخبل

یاوعد هی مدرک یم رکف . مدش یبصع یلیخ تتسد _زا

اما... هنومراظتنا رد یباسح تسرد

. دنام مامت همین شفرح ووا مدرک رهم ار شبل

*****

شتسار .اما متسناد یمن ار ایهن تفگ یم تسار ییحی هکنیا

دیوگب ماس هب یزیچ هکنیا دوب.زا هدیسرت ممشچ دیهاوخب

. مدیسرت یم اعقاو

: تسشن مرانک و دروآ میارب ولا بلآ تبرش نینزان

؟ یتفگ یم بخ _

: متفگ سپس و مدیشک رس سفن کی ار تبرش

یولج هک مدرک تبحص هسیفن ابخهلا متفر . هگید یچیه _

. تشادن هدیاف اما هریگب وشرسپ

ارچ؟ _

. مدوب هدروآ ییحی رس هک ییاه دوب.بال هدیمهف ویچ همه _

: تفگ بجعتم

دوب؟ هتفگ شهب ییحی دوخ _

شلا ح یلیخ هگید یتقو . تفگ مهب رید یلیخ تفگ اما _هرآ

. تفگ یمن یدب زیچ چیه نوا زا لبق دوب. هدش دب



..._

کاپ مشچ رسپ تفگ . یدرک نوغاد یلیخ ور ییحی تفگ _

یمداد. نوشبیرف و درک یم یزاب ارتخد هکاب یسک دش نم

یمدز. مه نوشکتک یتح تفگ

یاو... _یا

قح ... مشخب یمن نم هشخبب وروت ییحی هگا یتح تفگ _

. هراد

: داتسرف نوریب ادص اررپ شسفن

صا هشیمن مرواب هدز. ییحی هک ما یفرح کوش وت زونه _نم

ال.

: متفگ ییحی ترفنرپ هاگن یروآدای اب

یرادلد مدوخ .هب مدوب هدش هکوش منم یمندش. مرواب منم _

هسیفن خهلا هک ییاهزیچ اب .اما هفرح شمه هک مداد یم

... تفگ

..._

! ایادخ فوا _

: تشاذگ ما هناش یور ار شتسد

. هشن یزیچ هک مراودیما مزیزع شابن نارگن _

. شاک ...یا یزان شاک _یا

: متشاذگ شا هناش یور ار مرس

یایحی نیا . هیدج یلیخ منک یم سح . مرادن یدیما _اما

. هراد قرف یلیخ ییحی نوا ،اب هدروخ مخز



..._

. مدب تسد وزا شتآ مسرت _یم

درک: شزاون ار میاهوم

. هخآ دروآ ترس ادخ هچبالیی نیا ... هنکنادخ _

مدز: یخلت دنخبل

. دروآ نسحم و ییحی .هآ مدروآ مدوخ هک... درواین ادخ _

... ییحی هدرکن ییادخ _هگا...

هک...اما مباوخب شاهاب مریمن املسم منک. یمن یراک چیه _

یمن طقف . مریگب وشولج منوت یمن هگب، ماس هب داوخب هگا

. مدب تسد زا ور ماس ماوخ

..._

. هدیم .وطالمق هشخب یمن ماس هک دنچره _

دز: لز منامشچ ورد تشادرب شا هناش یور ارزا مرس

هیچ؟ راک نیرتهب ینود _یم

یچ؟ _

هکنیا زا لبق . یگب ماس هب ویچ همه ینیشب تدوخ هکنیا _

هگب. ییحی

: مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

. منوت یمن _هن

. هرتهب  یلیخ هونشب تدوخ .زا ینوتب دیاب _

: متفگ سپس و مدرک رکف یمک



ال. صا . منوت یمن ال _صا

*****

... میدروخ یم نروکپاپ ، ندید ملیف لا حرد و هتسشن مه رانک

مهم دوب.اما هتفگ ییحی هک یزور دوب. دنفسا مشش ادرف

وا زا یربخ و دوب هدش لا یخیب راگنا مه ییحی نوچ . دوبن

. دوبن

: متفگ و متفرگ تسد اررد ماس تسد

؟ مشتآ _

درک: شزاون ار میاهوم شرگید تسد اب

؟ مناج _

سح مزاب ، منیب یم یا هناقشاع ملیف ره ادیدج یتسنود _یم

یتح ؟ تسین قشاع نم هزادنا هب سکچیه منک یم
. ملیف قشاع قوف تیصخش

دز: بل مارآ

؟ یراد مسود ردقنیا اعقاو _

وت هساو نم . ینک رکف هک یزیچ نوا زا رتشیب یلیخ _

. تسین راعش نیا ماس... مریمیم

: دناشن میاهوم یور یا هسوب

. مریمب تساو نم . مزیزع هنکنادخ _

. هنکنادخ _

..._

ماس؟ _



ماس؟ ناج _

یسورع بش زج .هب مدیدن راگیس وت تسد حاتاال _نم

؟؟؟؟ ارچ . راگنا یدوب تحاران ... زانرحس

: دیوگ یم هدنخ واب دریگ یم سفن

؟ اعقاو مگب _

: مدرک شهاگن

. موهوا _

. نومیاسمه رتخد یراگتساوخ میرب هام نوا رخآ دوب رارق _

. مدوب تحاران و متشادن شسود

؟ یراگتساوخ یرب یدرک لوبق ارچ بخ _

ارچ؟ غورد . هنودرم یاه زاین و زیارغ همه اب مدرم هی _نم

منک. جاودزا متشاد تسود

دش؟ یچ شدعب بخ _

دش؟ یچ یچ _

. هگید یراگتساوخ _

داد. شزاون و تشاذگ یمارآ هب ما هنوگ یور ار شتشگنا

هناوید زونه شا  یکیدزن درک. رتمک ار نامتروص نیب ی هلصاف

. مدوب شا  هناوید نم درک. یم ما

اعطق هک مداد یم یرادلد ور مدوخ متشاد هک هظحل نومه _

شوپ شوخ رتخد یممش؛هی هتسباو شهب جاودزا زا دعب
. مدید انشآ و لگشوخ

..._: تفرگ قمع مدنخبل



مدوخ هب تفر یتقو دوب،هک باذج ردقنیا هک رتخد _هی

. مشاب هتشاد تسود ور هیاسمه رتخد منوت یمن هن... متفگ

..._

. مراد تتسود _

. مراد تتسود منم _

زا مدش تسمرس ونم میدرب نیب ارزا نامنیب ی هلصاف مین
هک ینیریش معط وزا نامنایم قشع .زا نامنورد نازوس شتآ

درک. یم هزم میاه بل

: متفگ قشع اب ونم میداد نامتروص هب یا هلصاف

. هدیم وراب نیلوا ی هزم هشیمه _

: داتفا نیچ دنخبل زا شیاه مشچ

. میشاب یروجنیمه دبا _ات

ودره ، ملیف ینایاپ ژ ارتیت  ندید واب میدرک هاگن نویزیولت هب
. میدیدنخ دنلب

؟ ملیف ال صا دش یچ _

: تشاذگ میاه بل یور ار شتسد

. ساجنیا یراک لصا ملیف _

: متفگ و مدش دنلب هوشع و زان اب

. یدادن متسد راک ات مراذب ماش مرب _نم

داد: رس یدنلب ی ههقهق

. دایم تدب هک _هن



مدش: هناخزپشآ دراو

؟ یراد " تاه نز" _هدب

: مدینش ار شیادص

. _عهیلا

: متفگ و مدرک هاگن ار هجوگ هتک

. یگنسرگ مدرم هک. هدموین مد زونه منیا اباب _یا

. مینیبب و ملیف رخآ ایب هشیم رضاح .ات مزیزع هرادن لا کشا _

. هدنوم زونه مه نروکپاپ

. مایم هدادن مایپ نامام منیبب منک کچ ومیشوگ هشاب _

ندید واب متشادرب دوب یروخراهان زیم یور هک ار ملیابوم
دز. مکشخ ییحی مایپ

یچ ینود یم تدوخ یاین . متتمدخ رد نومنوخ ادرف "

". هشیم

*****

دوب. یدج

دوب. یدج یلیخ ییحی مروصت الف خرب

دوبن. راکهدب ششوگ مدرک سامتلا نفلت تشپ هچره

دوب! مرظتنم االنمه،

.زا متشون ار زیچ همه ماس، یارب و مدرک نشور ار ملیابوم

. رخآ ات لوا

میاه تنایخ ...زا ماشرآ ات یرادراب ...زا نسحم ات ییحی زا



و نسحم و نم نیب تیمرحم هغیص زا یتح ... ییحی هب

داهنشیپ یتح . متشون ینک رکف هک ار هچره ! تراکب میمرت

! ییحی رخآ

شدوخ ، مورن رهظ زا دعب جنپ تاعاس ات رگا دوب هتفگ ییحی
. دیوگ یم شهب ار زایپ ات ریس وزا دناسر یم ماس ارهب

و دنلب مایپ هب نم هاگن و دوب جنپ هب هقیقد هد تعاس وحاال
باالمی!

... رخآ ورد متشاد دیدرت ندرکن وو ندرک لا سرا نایم

! مدرک لا سرا و متسب کلپ

مدوخ لقادح ... مدوب هدیسر مشوخ یگدنز نایاپ هب هک نم

یمندش! رفنتم نم زا ردقنآ دیاش دوب... رتهب متفگ یم

درک. زاب ار مایپ دشو هکنآالنی دیشکن یلوط

دوب. هتفرگ رگ مندب یمدزو ناما یب مبلق

: دروخ ناکت دروبیک فورح نایم رایتخا یب متشگنا

" شخبب هتشذگ تباب ونم ماس. مراد تتسود مبلق هت زا "نم

ماس . تخیر نوریب و دروخ رس ممشچ هشوگ زا یکشا هرطق

. دناوخ یم ار مایپ زونه

یم راد...هآ ادص قه قه دشاب یواسم رگید یکشا هرطق

: متفگ هیرگ نایم . مدرک یم هیرگ و مدیشک

... ااادخ نک... مکمک ادخ _

..._

نم... یادخ ریگن مزا و شتآ _



دوب. ییحی .. مدیرپ سرت زا ونم دمآ رد ادص هب ملیابوم

دوب. شسکان دوخ

: متفگ رپ یپوت واب مداد باوج ار سامت

. متفگ شهب ویچ همه _

مدز: قه

؟ یدش تحار . متفگ ماس هب ویچ همه _

هن؟ یگیم غورد _

: مدیشک غیج

. شرخآ "قه"ات لوا ویچ.زا همه ... متفگ "قه" مگیم _

دمآ: فیعض شیادص

... یدرک راکیچ ناراب یاو _

. ینک یتساوخ یم وت هک یراک _

نم _نم...

..._

ادخ... _هآ

..._

دصق ال صا . مدرک یم تناحتما متشاد طقف نم ناراب _

رکف . متفگ یم شهب یدموا یم هگا یلو . مگب شهب متشادن

. یشاب هدش ضوع مدرک یمن

..._

! مگب متساوخ یمن _نم



..._

. ظفاحادخ _

لز یروابان دش.اب عطق مقه قه ... داتفا متسد زا لیابوم

دوب؟ کشک زیچ همه ینعی . مولعمان یا هطقن هب مدوب هدز

هدرک لیدبت منهج ارهب متشهب یکلا یکلا ؟ مدروخ یزاب ینعی
؟ مدوب

خلت! ... تردق ...رپ دنلب . مدیشک غیج

!... ااااااااااااااادخ _

و مدیشک یم غیج . مدرک یم هیرگ و مدیباوخ هدجس حتلا هب

: متفگ یم

هن. هن هن _هن

مدز: یم نیمز یور ار متشم

_هن...هن.

..._

دش. یروجنیا ارچ _

: مدیشک غیج

ارچ؟ ادخ _

دوب. هدش فآالنی ماس ... مدرک هاگن ار ملیابوم و مدش دنلب

درک. یم مکرت اعطق شتآ

غیج و مدرک ترپ نویزیولت تمس هب تردق اراب ملیابوم
. تشادرب کرت نویزیولت ... تسکش لیابوم . مدیشک

ار ینیئزت یاه فرظ مدز. یم داد و مدرک ترپ ار طسو زیم



. مدرک یم قه قه و متسکش یم

دوب. هدرک ما هناوید . مدوب هدش هناوید

. ییحی هب تنعل

ما. هتشذگ هب تنعل

! مدوخ هب... تنعل

زونه و متسشن نیمز یور . مدروخ ورس مداد هیکت راوید هب

یمندمآ. دنب شناراب اما تخوس یم منامشچ . مدرک یم هیرگ

... تفر یم جیگ مرس . دیخرچ رد یور دیلک

... مداتسیا هجیگرس و سرت دش...اب زاب هناخ رد

... مدید ار ماس

ار... مشتآ

... تشادن ار هتشذگ شمارآ

... مدوب هدیدن تقوچیه هک یمخا . تشاد مخا

. متشادرب ولج یمدق اما تفر یم جیگ مرس

_اس...م!

رد شنوخ یدز یم دراک دوب... هدش مروتم شندرگ یاه گر

یمندمآ.

: مدیشک ارباال ما ینیب

... مدرک _لغ...ط

یروج شا هرهچ یمدش. رتکیدزن ماس دش. رتدب ما هجیگرس

دوش... ملیئارزع دوب هدما راگنا دوب



دش... رتکیدزن

... دیخرچ یم مرس رود هناخ

دش... رتکیدزن

... شمدید رات

... تفر یهایس منامشچ

! مدیمهفن  یزیچ رگید

*****

" هتساوخان نامهم "

باوخ چیز همه مدرک زاب هک مشچ وگبیم متشاد تسود
همه .و دوبن باوخ نیاید،اما الیمدا صا متشاد تسود دوب...

ارمیدیمد. شسوباک نوچ دوب... چیزیمدا

جک ار مرس اردیمد... متسد مرس . مناتسرام مهفیمدبی رسیع

درک. می هاگن نم هب رکفتم هک اردیمد ماس و مدرک

! دوبن دوب.اما نابرهم شنامشچ وگبیم متسناوت می شاک

. تشاد مخا دوب. ین گمشخ زونه اما دوب هدش رتمارآ

نشیمد: روز هب مه مدوخ ادصیمار

ماس. _

ادص ار راتسرپ دشو جراخ قاتا زا دنک مهاگن ایهکن نودب
دز.

بوکرس ار مضغب مدرک عسی ونم تسشن ادص بی هرابود
منک.

: تفگ دشو قاتا دراو دنخبل اب راتسرپ



. مناخ لگشوخ دشی بیراد هرخ _باال

نابرهم شنامشچ اما ارببیمن شا هرهچ تشاذگ منی کسام
دوب.

: تفگ و درک کچ ار ممرس

. زورفا اقآی دموا نوتمناخ یش امزآ باوج _

شهاگن رظتنم و فرح شکیدوبی شکسام یهب تسد ماس
دنخبل مهفیدهک یمیدش بوخ هب راتسرپ اهی مشچ درک.زا

میدنز.

: تفگ ی شوخرس اب

میشید. راد هچب رادید . نوتهب _ربتیکمیمگ

نور ولگیمچیزیبشیه"چی؟"بی وزا مدرک شهاگن روابان

دنخید: راتسرپ دمآ.

ای. هلماح ههام میشیزعیمز.هد نامام _رادی

منیدش. مرواب . موش تحاران یا مدنخب متسناد منی

دوب. شاجرس ما هناهام تداع هک نم نم... _اما

مینش.اما تداع لوا هام دنچ یمینش.ات روجن یاای ضعب _

تس. چیزینی شابن نارگن

..._

. نوتهب _ربتیکمیمگ

! مدوب یروجنیا مه یلبق یرادراب . تفگ یم تسار

تخ.این ری نور بی ممشچ یزا کشا هرطق دش. جراخ قاتا زا



هزجعم هچب دوب.این هدرک هاگن مهب ادخ لای... حشوخ زا راب

دوب. ینم

: متفگ مارآ دوب. هتفرگ تسد ارهب شرس . مدرک هاگن ار ماس

ی؟ دشن لا حشوخ _

! سح درک...معیق...وبی مهاگن

: داتس ای

ی زور دنچ هنوخ. تتربب بیدا میمنز گنز تتسود نزانین _هب

راکی. رفس متفر وگب همه .هب مشاب اهنت ماوخ می

درک. یخ منت شم یکال درس زا

ماس... _اما

داشی مغو ِی لدود مینا ارم دزو نور بی مفرح هب هجوت بی
. تشاذگ اهنت

*****

مهب یزیگنا  تفگش سح ، دروخ متروص هب هک بآ تارطق
زونه . مدیدنخ و متسب کلپ ، مامح شود ریز داد. تسد

ار یلاما حشوخ متسناوت یمن اما مدوب تحاران ماس رطاخب
منک. یفخم نامقشع ی هرمث تباب

اما دوشن ناترواب دیاش . مدیشک منایرع مکش هب یتسد

یمدنک مکرد تسا هدش ردام ینز ره اعطق . مدرک یم شسح

یمکش . مدرک یم سح مدوخ نورد ار شدوجو حاال نم هک

نورد ،االن تشادن یتیمها میارب شیپ تعاس دنچ هکات
ار. مشتآ ی هویم درک. یم لمح ار ما هویم دوخ



: متفگ بلر یز

. ترکش ایادخ _

ماس رگید دوب، هداد مهب شتقو هب ادخ هک یا هچب دوجو اب
مکرت مه وا متشاذگ یمن .و مدرک یمن شکرت تساوخ یم مه

دنک.

شه .کال مدیشوپ ار مشوپنت ی هلوح و مدمآ نوریب مامح زا

. مدش جراخ قاتا وزا متشاذگ مرس یور ار

یم قرب  یزیمت زا مدوب هدرک شلو هتخیر مه هب هک یا هناخ
درک: یم دروخ زایپ و دوب هناخزپشآ رد نینزان دز.

. مناخ نامام هشاب تیفاع _

مدوخ مایب یتشاذ یم یدیشک تمحز ارچ یزان . یسرم _

. مدرک یم زیمت

هک. مدرکن یراک مرب تنوبرق _

؟ ینک یم تسرد یچ _

رایو مراودیما هتبلا منک. تسرد نوجنسف تساو ماوخ _یم

وت مدموا دوخرس دیشخبب یتسار . داین تدب و ینکن ادیپ

یا. هنسرگ متسنود یم بخ یلو . تنوخزپشآ

. هنکن درد متتسد هیفرح هچ نیا مزیزع _هن

..._

الاتاالنهن ،صا همهام هس کیدزن هکنیا دوجو هکاب هبیجع _

... مدرک سوه یبیجع زیچ هن متشاد عوهت حتلا

..._



دوب. هدش دایز ماهتشا طقف _

دز: ینابرهم دنخبل

یفارگونوس تبون رصع . یروخن امرس نک ضوع سابل _ورب

. تساو متفرگ

..._

؟ یداسیاو ارچ هگید _ورب

: متفگ ددرم

؟ تفگن یزیچ تهب ماس ... یزان _

: دیشک هآ

ربخ . هدیمهف  تتشذگ هب عجار و زیچ همه تفگ طقف _هن

و منزب فرح نم دادن تلهم ال صا . تفر و داد و تیرادراب

منک. عافد تزا

..._

تقو شهب یمهنک. هزجعم هچب نیا . شابن نارگن وت _اما

هدب.

؟ هدرگ  یمرب ؟ هشیم تسرد ینعی _

 یمرب هدیشخب شاب نئمطم ...و هدرگ  یمرب شاب نئمطم _

. هدرگ

 یمرگ یاه سابل قاتا. یوت متفر و متفگ بل ریز هللا اشنا

. مدیشک ممکش هب یتسد هرابود و مدیشوپ

نم. مرب تنوبرق _

... مدرک هاگن ار نام هرفنود تخت ، منزب راوشس هکنیا زا لبق



دوب. خیلا شیاج ردقچ ؟ مباوخب اهنت دوب رارق بشما ینعی

کالس بلغا ماس هک مدش رگید قاتا دراو راوشس زا دعب
یم اجنآ مه ار شزامن یمداد. ماجنا اجنآ اررد شیاه

. دناوخ

. داتفا شا هداجس هب ممشچ

ملد ردقچ . مدرک نهپ نیمز یور و مدییوب ار شا هداجس

... ردقچ دوب.و هدش گنت مه شندناوخ زامن یارب

ییوشور تمس هب ارم ییورین هچ دشو هچ مناد یمن
راب نیلوا یارب . متفرگ وضو .ونم دناشک یتشادهب سیورس

و نتفرگ وضو رگا دیاش ! فیلکت نشج زا دعب ما یگدنز رد

یمن ار میاه لا وس شزا ،و مدید یمن ار ماس ندناوخ زامن
دوب. هتفر مدای زا ندناوخ زامن ؛االن مدیسرپ

هلبق، هب وور مدرک رس ار مرهوشردام ی هیده زامن رداچ
. مداتسیا ماس ی هداجس یور

ادخ زا راب نیلوا یارب ... مدناوخ ار ما یگدنز زامن نیلوا و

یزیچ ادخ زا زامن رد راب نیلوا یارب ... مدرک ششخب بلط

ار. مماس . متساوخ

ار نینزان و مدرک هاگن رد بوچراهچ دش.هب مامت هک مزامن

: تفگ درک. یم مهاگن دنخبل هکاب مدید

. منیب یم یروجنیا وروت هک هبوخ ردقچ _

..._

. یدرک رییغت همه نیا هک هبوخ ردقچ _

میاهراک و نم تسد زا مک نینزان دوش. لا حشوخ تشاد قح



دوب. هدروخن صرح

. مراد یکبس ساسحا ... یزان _

: مدرک  ضعب

؟ هشیم تسرد میگدنز یزان _

درک: هتسب وزاب کلپ نانیمطا اب

هللا. شنا _

*****

دوب تخس . مدیباوخ یم وا نودب هک دوب یلوا بش ، بشم ا

. متفرگ یم ؛رناژی بوخ یاهزور هب ندرک رکف اب اما

ماس  قشاع رتشیب یک یناد یم و متفر یفارگونوس زورما

. مدید ما یشوگ اررد لوپ زیراو سا ما سا یتقو ؟ مدش

. مرواین مک هک دوب هداتسرف لوپ میارب اما دوب هتفر ماس

رکف هب هک نیمه یلو یمنداد. باوج اما دید یم ار میاه مایپ

دوب. یفاک میارب دوب

رطع یوب . مدرک اروب تشلا وب مدیباوخ وا یاج

. مدش تسم و مدیشک هیر ارهب شا  یگشیمه

: متشون شیارب و متشادرب ار ملیابوم

مرظتنم . مترظتنم نم نودب هدن.اما باوج و نوخب . هشاب "

ی هدنیآ ، ییات هس مه، واب یایب مرظتنم . یشخبب ونم و یایب

". میزاسب یگنشق

؟ هشیم ترواب ماس مدینش وشبلق یادص . متفر ونوس زورما "

". یدینش یم یدوب مه وت شاک . مدرک هیرگ



ریخ" هب تبش ، یتسه هک اجره . مزیزع مراد تتسود "

سکع یور یا هسوب . دادن باوج و دناوخ ار ممایپ

. مدیباوخ و مدناشن شلیافورپ

*****

بیجع . دوبن ماس زا یربخ زونه و دوب هتشذگ زور هس

. مدوب شگنتلد

: متشون شیارب و متشادرب ار ملیابوم

. منوم یم ششیپ یزور ود .هی منامام هنوخ مریم زورما "نم

مه ور یزان . مدب شهب ور شندش راد هون ربخ ماوخ یم

یتشگرب هراد. یگدنز هنوخ منوا لا حره هرب.هب مداتسرف

" مراد تتسود . مایب وگب

. متفر نوریب هناخ وزا مدرب ورف بیج اررد لیابوم

. مدروخ یم هویم و مدوب نامام ی هناخ دعب، تعاس مین

: تفگ نامام

ماس؟ دایم یک _حاال

. دایم دوز یلیخ یلو... منود یمن _

: متفگ هدنخ اب سپس و مدروخ لا قترپ

... نوج نامام _

: دیدنخ

مساو یراد ربخ هی ینعی نوج نامام یگیم یتقو یگچب _زا

... یاوخ یم مزا یزیچ ایهی

شاوناز یور ار متسد . شمنیبب تسرد هک متسشن جک یمک



: متفگ و متشاذگ

... مراد ربخ _

هللا... اشنا هریخ _

. دندوب هتخاس نیمه یور ارزا ریخ ینعم ال صا دوب. ریخ

… هریخ _

: متشاذگ ممکش یور مارآ و متفرگ ار شتسد

. یشیم راد هون یراد _

: دیشخرد شیاه مشچ

؟ ردام یگیم تسار _

: تفرگ من شنامشچ ووا مدرک نییاپ ارباالو مرس

. مشب تادف یهلا ردام. نم مرب تنوبرق یهلا _

: دیسوب ار مرس

مه مدید وروت یسورع مه هک رکشورادخ ... رکشورادخ _

مه گرم نوا ندید زا دعب هگید . منیبب ومدوخ ی هون هرارق

یمنهنک. متحاران

: مدیسوب ار شتسد

سرد . یشاب دیاب حاالحاالاه امش ؟ هیفرح هچ _نیا

. ینیبب وتاه هجیتن ، ینیبب وشیسورع ، ینیبب وشندنوخ

درب: ارباال شتسد

. مدب ربخ یرهم همع هب مشاپ . مشاپ … نیمآ _

؟ تسین نیمه رگم یگدنز . شا  ینامداش زا مدش رورسم



هدرک یگدنز هابتشا ار ما یگدنز ردقچ . نامنازیزع یلا حشوخ

! مدوب

وا وهب تفرگ سامت ماس ،اب یرهم همع نفلت زا دعب نامام
ملد دوب. هدز کل شیادص یارب ملد . تفگ کیربت مه

! مونشب ار شیادص و مریگب ردام ارزا نفلت تساوخ یم

یمندش. هک فیح

*****

زا هک دوب لا حشوخ ردقنیا ، مدوب نامام شیپ هک یزور ود
شتیسنج زونه هک ینینج یارب دش. داش ملد شا یلا حشوخ

. تفاب زبس گنر هب یسابل ، دوبن صخشم

سامت اراب ناش یلا حشوخ و دندش علطم مه ماس ی هداوناخ

ار یتخبشوخ نیا نم ... مدوب تخبشوخ دقچر . دنداد ناشن

! متساوخ یم دبا ات

غارچ ندید .اب مدش هناخ دراو و مدناخرچ رد یور ار دیلک

دش. نشور ملد ، نامهم قاتا نشور

: مدرک زاورپ قاتا تمس وهب متسب ردار

ماس... _

تمس هب سپس و مدرک شهاگن قشع ...اب دناوخ یم زامن

. متفرگ وضو ، میاه تسد نتسش زا دعب و متفر ییوشتسد

 عورش رس، هب رداچ ، شرانک و مدرک نهپ ار مدقع ی هداجس
. مدرک ندناوخ زامن هب

دنک.  یراک تسناوت یمن زامن طسو اما دوب هدرک بجعت اعطق

درک اشامت ار مندناوخ زامن یا هقیقد درک؛ مامت هک ار شزامن



. تفر و

!... تسا هتفر هناخ زا یمداد ناشن هناخ رد یادص

*****

هرخ شکیمد.باال ی تحار سفن اهینام، نامهم نتفر زا دعب

دنک. رارف متشاذگ منی منک.دیرگ تبحص ماس اب دوب رارق

ماس تسد . دندوب هدمآ اربیربتیک اهینام هداوناخ زورما

درک. ی رادوربآ اه ینآ ولج ، دنکن درد

. متفرگ ار شترارح اهیرپ تسد و متسشن لبم وری شرانک

مرگ! شتسد اما دوب درس شراتفر

ماس؟ _

دوب... خیهر ور هب ور یمهب قتسم روطن .مهی درکن مهاگن

! تسب کلپ . متشاذگ ممکش ووری مدرک دنلب ار شتسد

: متفگ

نک. شومارف چیو همه ،بیاو هچب این رطاخب _

_…

... شخبب _

شکید. یش اهوم یهب بصع نور،و بی متسد ارزا شتسد

؟ مشخبب _چیو

: تفگ هرابود و درک مهاگن

؟ مشخبب ومودک _قدیاق

..._



نوملوا بش ... همشاداد لثم ی تفگ دزی لز ینم امشچ _وت

درک ی شورف هت...نت هبرجت لواین راگنا یهک درک راتفر ی روج

ی سک صیهغ نم زا لبق دوبن سب ی! شورف ی؟نت مهف ی.می

! ندش ...صیهغ مرفنتم شزا ی.چیزیهک دوب

: متفگ لصاتسم و مدرک کاپ ار مکشا من

ی هتشذگ ملا شمه ماس،ایان .خیلی.اما مدرک هابتشا _نم

زا هک دوب این هساو متفگ غورد هگا ، متفگن تهب هگا هنم...

زا همقر هیچ متساوخن هک مدوب تقشاع ردقن .ای مدن تتسد

ور اهراک مهین رسپ هگا .ایاجن هنار ای ایاجن نوچ . مدب تتسد

... رتخد اما تس نی مهم ی سک هساو هنک

اوخ منی ارچ تس؟ ایننی طقف هلئسم ی مهفب ی اوخ منی ارچ _

تس؟ نی تتراکب طقف هلئسم ی مهفب ی

..._

یه منم هرآ یمرا. منرد مه ور ارکفنشور منیمگ.ادای غورد _

نمیهککال اصوصخم یتاایناریم. صوصخ درمایناریاب

م تدوخ . مرحم منوا هدوب یم گدنز وت نز هی طقف وت زا لبق

دقع.مینود شدعب و مدوب دزمان ادن اپییناب نس یزا ینود

بنجید. می شرس نوچ مداد طالق ور یادن

..._

ی... کوا ی، دوب شاهاب ی تشاد تسود یو سک بقال وت _گیمر

م اعدا پیش زور دنچ یهکات رتخد هکاندرد نم هساو امااین

! مشبرجت ین مراهچ نم ممهفب منم، ش هبرجت لواین درک ی

..._



می تنا خی شهب یمه دوب تقشع لواین یاب تقو _وت

تس. نی مضه لباق نم هساو ی...این درک

..._

هابتشا وت هکمیمگ.اما شخبب . مگب تهب ایون مرادن تسود _

منوتب یهک تفگن غورد طقف .وت هشاب ششخب لباق یهک درکن

نم زا لبق منز، ممهفب ی.ایهکن دوب قرغ نجل وت ...وت مشخبب

ادرم ،زا هدرک می تنا خی شلوا قشع ،هب هدوب ی درم ی صیهغ

،نت طقس هساو لوپ ازای ورد هدش هلماح میتیغیهد! لوپ

ناراب تس ینی شومارف و ششخب لباق ؛ایان هدرک ی شورف
. مناخ

اهی کشا یمدکی مهفن دوب. گنسین اما اهیشقحیتق فرح

هلمج هکاب مهفیمد طقف تخ،اما میری نور مپیردپیبی
قه ادصیمهب اهیمدنت،ورگیهیبی کشا شز ری شرخآ ی

دش. دبتیل قه

نکیم ربص یهراکیمینوتیمنکبیم.اتازینام طقف _االمن

شیم. ادج شدعب

متس.دیرگ واهیاهیرگی متشاذگ متروص وری ار متسد

دنک.د ممارآ هک دوبن ی سک دنک،دیرگ مشزاون هک دوبن ی تسد

من ناراب تحی یهک شتآ . کانزوس شتآ دوب،یک شتآ وا یرگ

دنک! ششوماخ تسناوت ی

نشیمد: ادصیشار سپس و مدرک سح ار شندش دنلب

رخ دیهگ رفن یه لوپ ایهکاب هنوخ اهی سویهل ؛زا نمضرد _

.ایمنیهچیزدیهگ...! مراز بی هدش یهد

..._



هدب، مهب رادی یهک تدرم نوا یزا چره ، سردآ ، نفلت هرامش _

ی مرب شهب ور دوب رخیهد تساو هک طالیی نوا لوپ
. منودرگ

..._

زاطال دعب مه اه سویهل میمد. شهب مشورف ورمی شامیمن _

. تدوخ هساو ق

اما درذگب شن شامی زا تساوخ هکمی اربیش.مبیمر مبیمر

. دشابن شا ی گدنز دیرگیرد درم لوپ

.ابیداالن متشاذگ ؟هن!منی مدوب سریهد طخ رخآ ینعیهب

.ابید مدرک می شوماخ ار شدوجو شتآ و مدش می ناراب نم

! متفرگ می سپ ار مدوخ ماس

هن دوش می بآ مه گنس هام شش .رد متشاد تقو هام شش

. مدرک !ابیدتالشمی مماس نابرهم لد هب دسرب هچ ؟

*****

نم دوب.اما هدنز زونه ماس نرود شتآ اما تشذگ یم اهزور

کیدزن شهب ار مدوخ تقو ویب تقو ... مدرکن دیما عطق

مه دوب،زاب وا یدرس طقف مباوج هکنیا دوجو واب مدرک یم

. مدرک یمن شلو

یب اه بش زا یضعب ونم دیباوخ یم رگید قاتا اهرد بش

! مدیشک یم زارد شرانک و متفر یم همدقم

ینابرهم نامه نم . دنازوس یم ار ملد شندوب گنس

... متساوخ یم ار شا  یگشیمه

خهلا نابز زا مه ...نآ مدیمهف یزیچ کی زور دنچ نیا رد



ماس و نم راب دمآرد شناهد زا هچره دزو گنز هک یا هسیفن
درک.

هدز کتک ار ییحی ،و هتفر ییحی شیپ ماس هک مدیمهف
یاه یدوبک . داتسرف ار ییحی سکع هسیفن .خهلا تسا

. تسا هتفگ تسرد یمداد ناشن شتروص

شدوجو رد یگنادرم هرذ کی هک تس  یقاب شرکش یاج زاب

تروص ارزا نیا دوب. هدزن ار ماس شدوخ و دوب هدنام یقاب

. مدیمهف یم ماس سملا ندب و

. دیرخ انیاس نم، نیشام لثم و تخورف ار شنیشام ماس

لباقم رد ونم میداد سپ و میتفر مهاب ار نسحم لوپ
دراد هک تفگ ...ووا مدرک تیل حال بلط وا ماس،زا نامشچ

! دیشخب و یمدنک جاودزا

نیشام رد اما دنزب کتک مه ار نسحم هک دوب نیا مسرت مامت
: تفگ مدرک حرطم ار مرکف هک

یگدنز وت نوشمه هکنیا هب رکف . هریگ یم مصرح نوشمه _زا

هب نوا منک، هاگن یقطنم .اما هروخ یم مو هرخرخ ندوب وت

... هدنوسرن یررض نم

_…

نز زیچ،هب همه یب نوا ( تفگ یم ار ییحی لا( غشآ نوا _اما

مهب تشپ وزا نم هنوخ دموا داد... هنامرش یب داهنشیپ نم

نک رواب نتفرگ یمن ومولج مدرم هگا دز... رجنخ

! یضوع هدازمورح ... شمتشک یم

نیا درک. یم اردب حملا مه دوش ییحی لتاق ماس هکنیا رکف

هک هظحل نیا رد دش ثعاب رکف نیمه دوب. صاقت نیرتدب



منک. رکش ار ادخ ، مدوب نیرت نیگمغ

هارمه مه ماس و متشاد یفارگونوس تبون زور، نامه رصع
شم،و کال یدرس دوجو واب یمدیآ تفگ شدوخ دمآ. نم

،زاب تسا شا هچب رطاخب تسین نم رطاخب متسناد یم هکنیا

. مدش هدز قوذ مه

مدرک سح دش. بات یب مبلق مه دمآ،زاب هک هچب بلق یادص

دنخبل  شبل ... مدرک هاگن ار ماس ... تفر نوریب منت زا حور

ردقچ دوب... تدم نیا رد شدنخبل نیلوا نیا دش. زاب یمارآ

! مدوب شگنتلد

: تفگ ینابرهم اب دوب ینسم نز هک رتکد

وسالتم. سملا منومرسپ لگ _هلب...

ار زیچ همه یقیاقد دشو درس یا هظحل منت مه !زاب رسپ لگ

: متفرگ قوذ اراب ماس تسد ، هدرک شومارف

! هرسپ ماس! هرسپ نومچب _

شنامشچ زا ونم تشاذگ شتروص یور ار شکسام ماس
! ددنخ یم هک مدیمهف

ماس روصت هظحل نآ مهد،اما حیجرت رتخد ارهب رسپ هک هن
درک. یم مدنسرخ کچوک

رکش. راب نارازه ... ایادخ

رت لقن وتابن هخاش نم مراد لسع دنق نم مراد رسپ هنودی
نم مراد لغب لغب  "

همتسد یاصع زور ی نم مراد رسب لکاک نم مراد رسپ هنودی
نم مراد ربخ مدوخ "



*****

" ییاهنت "

ناج... ناراب _

زاب کلپ یمارآ وهب مدینش ار شیادص یرادیب و باوخ نایم
. مدرک 

؟ یشیم رادیب ناج ناراب _

مدز: ملباقم تروص هب یدنخبل ایند زا قراف

. ریخب حبص _

: تفگ ریخات اب

... ییاج میرب دیاب وشاپ ... ریخب مه وت حبص _

ندید .اب منیشنب مدرک یعس سپس و متفگ یفیعض "ی اجک "

دمآ. مدای زیچ همه هزات ، نامهم قاتا و مریز باوخ تخر

رتهب نم اب ماس راتفر مروصت الف خرب یفارگونوس زا دعب
ره مه نم یمندش! الممه کمه یلیخ نم الاب صا ینعی . دشن

. مدیباوخ یم و متخادنا یم یباوخ تخر شرانک یهاگ زا

سب میارب نیمه . تفگ یمن مه یزیچ اما یمندش یلا حشوخ

دوب!

دوب هتفگ نم ؟هب دوب هدز ادص ناج ناراب ارم حاال...حاال اما

؟ میورب میهاوخ یم ییاج

: متفگ یلا حشوخ اب

ماس؟ _

دز: بل



؟ مناج _

: متفگ مدینش هک یمناج لبق،زا رتزا لا حشوخ

ونم؟ یدیشخب هرخ _باال

داد: رس ما هدمآرب مکش یور ار شهاگن

! مینز یم فرح نوریب میریم _

؟ دیدزد یم نم ارزا شیاه مشچ ارچ سپ دوب، هدیشخب رگا
دوب؟ نیگمغ شهاگن ارچ

: مدیشک ممکش هب یتسد

؟ هداتفا یقافتا _

دش: دنلب

مدروآ رد وتنام تساو . مینزب  فرح ییاج تمربب هرارق _هن.

. یشوپب

هدروآ رد میارب یگنر  یکشم یوتنام . مدش مدوخ قاتا دراو

داشگ لدم رطاخب مدرک رکف و مدوب هدش رتقاچ یمک دوب.

. تسا هدروآ رد میارب ار نیا ، وتنام

داد مدش یم قاتا دراو یتقو ، متروص و تسد نتسش زا دعب
مدز:

. مزیزع مایم منک یم شیارآ _نم

دمآ: شیادص یروف

! نکن شیارآ _

ارچ؟ _



: تفگ ریخات اب

. میریمن یصاخ یاج . مراد هلجع _

هک دش رتشیب ییاج مکش یمدز.و کوکشم یبیجع زرط هب

! تسا هدیشوپ یکشم مه وا مدید

مدز: بل  سمتلم و متفرگ ار شیاه تسد

هدش؟ یچ ماس _

درک: یمن مهاگن

نک... مهاگن ماس _

... شیاه هلیت اررد کشا تارطق نآ مدید ونم درک مهاگن

: متفگ نئمطمان و نازرل و تفرگ مضغب

؟ منامام _

هچ نیا دیوگب متشاد تسود هن! دیوگب متشاد تسود

دش. راوآ مرس یور ایند دز، هک یفرح اب اما تسا یفرح

! مفساتم _

: دیکچ نوریب منامشچ زا کشا دشو  تسس میاهاپ

_هن!

: مدیشک غیج و متسشن نیمز یور

... نااااامام _

مه شدوخ و درک مشزاون . تفرگ مشوغآ ورد تسشن مرانک

نم... اما دوب هدرک ملغب اه تدم زا دعب درک... یم هیرگ

! مدوب رادغاد



*****

تسد زا متشاد ار ماس ، دوبن رگید مردام ، مدوب ههام تشه
رگید یگلا س تفه زا دعب هک یرسپ و مدنام یم ،نم مداد یم

! متشاد همین و هفصن مه ار !وا شمتشادن

رد هک مردام توف زا دعب ،اما دشاب هدیشخب ارم هک هن ماس
دوب. هدش رتمرن نم اب شراتفر دوب؛ هتفر نیب زا هتکس رثا

نم . متساوخ یمن ار محرت زا لصاح ی نابرهم نیا نم اما

روطنیا وحاال دهاوخب ارم لد هت زا شدوخ متشاد تسود
. دوبن

منک.و یگدنز مردام ی هناخ اهنت،و رگید متفرگ میمصت

، درکن اردر ما هتساوخ ، شنامشچ دیدرت نامه وااب یتقو
ما. هتفرگ یتسرد میمصت هک مدیمهف

! کشا یب  ضغب . مدرک ضغب و مدش نامام هناخ دراو

میارب  یکشا رگید هک مدوب هدرک هیرگ تدم نیا رد ردقنآ
دوب. هدنامن

یاهنت ... مدوب مدوخ . مدرک هاگن یما یاهنت و یخیلا هناخ هب

رهش دوب هتفر مه .وا متشادن رگید مه ار نینزان یتح اهنت.

. شردام و ردپ  شیپ ، شدوخ

و متسشن لبم یور . تفرگ درد منزو ینیگنس رطاخب میاهاپ

: مدرک شزاون ار منورد کرسپ

؟ هشاب ... ینامام نکن ملو هگید _وت

ردقنیا اعقاو نم یاه هانگ ناوات ،ایآ مدرک رکف مدوخ اب
؟ تسا نم قح  ییاهنت نیا ؟ تسا نیگنس



دوب، درم متیسنج رگا هک مناد یم ار نیا طقف ! مناد یمن

کاندرد ردقچ ... داتفا یمن میارب اه قافتا نیا زا مادکچیه

! ضیعبت نیا لوبق تسا

شدوخ اب دیاش ! دشخبن هک مداد یم ماس ارهب قح زونه اما

هدرک تنایخ شلوا قشع هب هتشذگ رد هک یسک درک یم رکف
نم... یمدنک.اما تنایخ منم هب امتح ، تسا

یم . مدید یم شنامشچ اررد دیدرت رخاوا نیا . مدیشک هآ

.اما دهاوخ یم ارم متسناد یم . دراد متسود زونه متسناد

دنک. مضه ار مراک دوب هتسناوتن زونه

دوب،ا نم تراکب طقف لکشم ،رگا شبصعت مامت اب متسناد یم
. دوبن ودات یکی نم یاه هانگ .اما مدوب ششوغآ النرد

 ییاهنت هب دیاب . مدیشک زارد و متفرگ اج یتخس هب لبم یور

یم ایند ارهب مکرسپ و مدرک یم یرپس ار یرادراب رخآ هام
. مدروآ

*****

میارب ماار یشرافس راهان هکنیا رکف ،اب دندز هک ار هناخ رد

. مدرک زاب ار هناخ ورد مدرک مرس دنا،شیلا هدروآ

: مدرک مخا و مدروخ اج ییحی ندید اب

؟ ینکیم راکیچ اجنیا _

: تسب دشوردار دراو

. تزا ماوخب تیل ...حال مدموا _

: تسشن مبل یور یخلت دنخبل

هب نم ،اما هعوت راک لصاح شمه انیا ... ومزور و حلا نیبب _



زا نم . تسین یزاین تیل .حال متسین روخلد تزا یبیجع زرط

. متسین یکاش وت

ماس شیپ هکنیا تارج . مشخبب ومدوخ منوت یمن اما _نم

. مدرک  مامت ور یدرمان شقح رد اعقاو .اما مرادن ور مرب

_…

! ومنامام ... نینچمه ... شخبب ونم ناراب _

یگتسخ واب مدش هتسخ نداتسیا زا … دیرپ باال میاه وربا
ارم و هداتسیا یبیجع هاگن وااب ...اما متسشن لبم یور

! ترسح رپ هاگن اب دیاش ! تسیرگن یم

ارچ؟ هسیفن _خهلا

: دیشک ششیر هب یتسد

توف تنامام هک یزور ...اما مگب ونیا هشابن تسرد دیاش _

وت درومرد ور زیچ همه بخ... دوب،و ششیپ منامام دش

هک یا یگدنز رطاخب دوب. یصرح نم رطاخب . تفگ شهب

. مدرک یمن

: مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس یمندش. مرواب

هب داوخ یم یچره تشاد قح هسیفن .خهلا هشیمن مرواب _

تسنود یم هک نوا هگب. منامام هب تشادن قح هگب.اما نم

. منود یم لتاق ونوا نم نم... ... هفیعض نم نامام بلق

_…

ونوا ...هن! تنامام حالیل.اما وت ورب ... ییحی _ورب

.حالشل تفرگ مزا ونم ی هداوناخ اهنت نوا . مشخب یمن

منک. یمن



مدز: شیادص ونم دورب هک درک درگ بقع . تفگن یزیچ

؟ ییحی _

..._: دیخرچ متمس هب شتروص

نک. _حالمل

! هدنزگ خلت! دز... دنخبل

_حالیل!

*****

اهیمپیرد کشا شکیمدو ربق گنس وری شمسا یهب تسد

تخ. میری نور پیبی

. مدوبن تساو ی بوخ رتخد هک شخبب . شخبب ونم نامام _

هونوت ی نوتن دش ثعاب م هتشذگ اهی یی وربآ هکبی شخبب

ببینی.

..._

ارچاال هخا . مدش بوخ ادخ .هب مدش ضوع ادخ هب نامام _

زا وروت ادخ ارچ دش؟ ی روجن ای دوب لا ور یمور گدنز نهک
ی؟ تفر مه وت دوبن سب اباب ؟ تفرگ نم

..._

راد یهک تشاد قوذ ردقن هکای .مبیمر تداش لد هساو _مبیمر

مشخب .منی مشخب منی ور فنیهس خهلا نم میشی. راد هون ی

درک. مورحم هون زادیند وروت هک

..._

. مشخبب یور سک هک متس ینی اجیهاگ رد نم _اشیدگبیهک



. مدشن ی سک گرم ثعاب ، مدرک ی راکره ، مدوب ی چره نم اما

... شنامام .اما مدرک هبیحیی یندبیور رتگرزب نم

می شزاون ار شمسا وری نانچمه و مداتفا قه قه هب
. مدرک

اربیش ملد دوب! ماس . مدرک شهاگن ... تسشن مرانک ی سک

ادخ... دوب هدش گنت

هب عورش و تخادنا گنس هب هبرض ود تشگنا تشپ اب
.اشید مدرک می شهاگن نانچمه اما نم درک. هحتاف ندناوخ

هک مدرک رکش ارادخ ، بارخ عاضوا رداین هک دشاب هرخسم
ارم شهام تروص زاطالقمه دعب ، هچب هطساو هب لقادح

رگا ... مدرم ...می دنکن جاودزا تقو هیچ شاک یبیمن.

!... مدرم می درک می جاودزا

: تفگ نم هب ور دناوخ هک هحتاف

ی؟ بوخ _

. مبوخ _

هنوخس.میایببینی؟ وت رخیمد نومرسپ هساو _یهچیزی

؟مهین مورن میدش رگم دوب. نیریش ردقچ " نومرسپ " ظفل

نآ هرابود رگا میدش بوخ هچ سپ . مدرک می ازینام اهزور

لکی ایهک هناخ میدیمد. دوبن هناخما هکدیرگ ایار هناخ

. متشاد نآ رد بوخ ی هرطاخ

. هشاب _

یمنو شنب متسناوت یمی تخس هب ،هک مدوب هدش درگ ردقنا
دنلب درک کمک و درک هقلح مرود ار شتسد ماس مش... دنلب



. مدوب شبات بی ردقچ هک .خآ موش

چیزی مه نم . دروا نی نابز ایهب هملک هار،هیچ لوط رد

منک، ناحتما ار مسانش ینراب رخآ اربی متشاد تسود . متفگن

رت هتسخ محور دنک!اما لوبق مه زاب ارم هکلب ، دشخبب هکلب

دوب! اه فرح زااین

هکای روطنامه ، نامناتسد نتسش زا دعب دشیم، هک هناخ دراو
: متفگ مدوب هداتس

؟ شساو هدب.چیرخیدی منوشن _

نانچمه و دمآ ولج ی مدق . مارآ هاگن معیق. هاگن درک. مهاگن

دوب. هتخود ممشچ رد مشچ

! مدش هکوش دش؟ هچ مناد منی

،رد هبملق و درگ هیلک نآ دوب...االننم،اب هدرک ملغب ماس

. مدوب یما گدنز درم شوغآ

اهیم؟ کشا دوب قوش .زا مدرک منی رواب منیدش... مرواب

ار شکید...پیناشیما یماروب اهوم شکیمد... اروب شنت

مهیهش! لثم ید... سوب

یما رادراب نارود لوط رد هک مدرک یپیاد شمارآ . مدش مارآ

. متشادن

درک. منی ممارآ هنوگن یای نکسم هکهیچ قحلا

درک: کاپ اهیمار کشا و تفرگ ی هاتوک ی هلصاف

رگیهمینکی؟ ارچ _

. منود _نم...منی



؟ ناراب _

مدش: خیهر شناصقر اهی هبتیهل

؟ مناج _

ینک گدنز هچبتا ردپ ، زورفا شتآ نم،اب اب هرابود ی رضاح _

ی؟

تس؟ نی محرت وری یدی؟زا شخب ونم _

دنلب مکی هک یمار اهوم هرطایزا و تفکش دنخبل هب شبل
دز: بقع دوب، ی کشم شا وریهش هدش

لوا ی ازور نومه . مناراب منک ی گدنز منوت منی وت نودب _نم

. هرادن یی افص وت نودب یم گدنز مهفیمد ی تفر هنوخ زا هک

دوب. منهج وت نودب هنوخ

..._

ید شخبب زرلید. منت وردیمد. ...اما...یحیی تلا بند مدموا _

رد مد منک.اما اوعد باالهک مدموا . مدرک یدبی ارکف اما

. مداد تسد زا ایور هتشرف هچ مهفیمد نشیمد.و ونوتافرح

..._

یمی تشاد یدبیهک رادراب تباب ،و متواضق تباب ونم _وت

ی؟ شخب

متس. واهیاهیرگی متفرگ ششوغآ یرد فرح هیچ نودب

درک: شزاون یم اهوم وری ار شتسد

دش. مومت چی همه . ممناخ شاب مورآ _هیش...

..._



منک. منی تلو تقوچ _دیهگهی

مدز: رگیهبل مینا

منیمگ. غورد تهب تقوچ _دیهگهی

ید: سوب ار مرس

...لپتینم! منود _می

: تفگ دنخیمدووا شغ شغ مدرب راک هب یهک ظفل زا

مرب. تاه هدنخ نوبرق _

. تخاس ارم ی گدنز ، هلمج مهین واب

ژ اسام ار ما هدرک مرو ی اهاپ داد، شرافس اربیمپیازت بش نآ

کشالترخید. داد...اربیملکی

درک. ناربج ار یما رادراب یی،لک اهنت ارهب بش نآ

ید. سوب ار ملپت اهی تسد ید، سوب ار مرس ید، سوب ار ممکش

بات وبی رامخ اهی مشچ شکیمد،اب زارد شرانک هک بش
دز: بل

ندیابیدا؟ هب کجورو ات منک ربص ی روجچ _

شکیمد: شش وریهتری ار متسد

... هرادن لای کشا نگیم ا رتکد _

ترارح . دنابسچ ارهبپیناشیما شا دزوپیناشی دنخبل

می ردقچ ینراب رخآ درک...زا روم روم ار مندب اهیش سفن

رمع! یک هزادنا ؟خیلی...هب تشذگ

... هتخس وت هساو _



: مدناشن اهیش ایوریبل هسوب

. هتخس وت یزا رود نم هساو _

ار مشطع اهیرپ وبل درک شزاون مندرگ وری ار شتسد
درک. رهم

؟ تساجک مینادی تشهب

... مدوب هظحل نآ نم هک اجیی نامه

دوب! اجنآ نم تشهب

*****

" تشهب "

کرسپ دوب! زیاب ردقچ ... مدرک هاگن شهام لثم تروص هب

مکتیل نامرفن هس ی هداوناخ شندمآ واب دمآ ندیا هب مگنشق
دش.

لثم ار وا هناجوجل نم ،اما تسا بشیهنم دنتفگ می همه
. متسناد می ماس

یارمیدید. تخبشوخ این شاک دوب. مه مردام شاک

دشاب بوخ تلد یحلا تقو . درادن ومد خاش یهک تخبشوخ

 شمارآ ی گدنز یاهی تساک مکو مامت یاب تقو ی! تخبشوخ

، دشاب قشاع یو شاب قشاع ی تقو ی! تخبشوخ ی شاب هتشاد

ی! تخبشوخ

دوب. اجنیا نم تشهب دوب. ینمایاجن تحبشوخ

شغورف رپ نامشچ ووااب متفرگ تسد اررد ماس تسد
. درشف ار متسد



وری سپس و دناشن وریپیناشیما لوا ای هسوب دشو مخ
" ناگیاش ،وریپیناشی" نامرسپ پیناشی

شتآ هب ماس،ور هداوناخ یو رهم همع اهی هاگن هب هجوت بی
مدز: بل

. مراد نوتتسود _

درک: مهاگن ی ندشن راکنا قشع اب مه وا

. مراد نوتتسود منم _

صاخ اهیخیلی هظحل ینعیاین، قشع "

تسام رکف مه ادخ هک

تساجن یندیاای همه

تسادص ،بی نومبل ، هاگن ،یه عورش یه

بات بی ساسحا ینعیاین،ودات قشع

باوخ ییه گنشق هب

باق وتییه رفن ود

تساوخ ور نم،وت لد تاشچ وت هاگن یه

هملد ی افرح همه یمیمگ چره

همه هب وگب ورب حاال متقشاع

هملد جعیبیوت سح یه وگب

" همنت وتی بت یه لثم

اپینا

۱۳۹۹/۱۰/۲۹



سالم... ناتسود

و ناراب ی هصق و دیدوب مهارمه نامر نیا نایاپ هکات منونمم

. دیدنوخ ور شتآ

نیلوا وزج شتآ و ناراب هک، منوسرب نوتع طاال هب متساوخ
. هعوضوم نیمه رطاخب تشاد یفعض وره دوب نم یاه راک

طقف واالن مدوب هتشون هایس قشع زا لبق ور شتآ و ناراب
. مدرک شیاریو یمک

دینوخب مه ور هایس قشع ، دیدنوخ ور شتآ و ناراب رگا
هایس، قشع یوت یعرف تیصخش کی زا نامر کی ادعب نوچ

. مسیونب هرارق شتآ و ناراب یوت یعرف تیصخش کی و

نم: مارگاتسنیا سردآ ،هب دیراد یرظن و دقن ره افطل

Sheyda_silavi@

نم: مارگلت لا وناک

sheydasilavi@

. دینک هعجارم

. دیشاب انام


