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زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

تسین ام تسد یهاگ نامر

زاونلد ایرد هدنسیون

: همدقم

واب مدرک یم راطق مه رس تشپ اهار نگاو مامت تندید یارب یتقو

. دیزرل یم ملد راب کی و رازه راطق توس یادص

هتساوخ کی هب قوش کی هب اهنت . مدمآ یم طخ هب طخ ار هلصاف یتقو

یاه شرف گنس یور ار تیاه مدق دادعت راب ره یتقو . ریسم کی وهب

. یدوبن و مدرک یم رورم مدوخ اب نهآ هار هب یهتنم نابایخ

یا هراچ رگید . یتفر مندیسر اب راب ره و مدیسر تنتفر هب راب ره یتقو

هک یلد یرادلد یارب هدوهیب هلمج کی نیقلت و یگنتلد لوبق زج دوبن

دوب. شا هتفگن یاه فرح تشونرس نارگن

. یراکهدب نم هب نتشاد تسود ردقچ و مراد بلط وت زا یگنتلد ردقچ

انب اه لیر نیا رانک هک یا هناخ تشخ تشخ . تسین وت ریصقت اما

دنا. هدروخ هرگ ممیوقت هب هابتشا هب هک ییاهزور دشو

مامت اب راگنا . دوبن یگشیمه مه دیاش ای دوبن هشیمه هک یرفاسم وت

. دنشکب توس ار مندیسر عقوم دب هک یدوب هدرک ینابت اه راطق نیا

هرهلد ریسم نیا یاه راطق دتمم توس اب تساه سلا نم دوز؛ ای رید

هاگتسیا هک مدیسر یم یتقو و یدیسر یم یتقو شاک . مریگ یم

. دشاب هدز کل نام یاه مدق یارب شلد

**********

مدای .ثمًال مدروخ تسکش اه راب اما مراین رطاخ هب ور نوشمومت دیاش

هار ییاهنت مدرک یعس هک یراب نیلوا ًامتح یلو ، روطچ و اجک تسین

شیگدنز یوت یناسنا ره تسکش نیلوا دیاش نیا .و مدروخ نیمز مرب

همدای بوخ ونیا مسیونب قشم متساوخ یم هک یراب نیلوا .ای هشاب

. ندز یم مدق مدیفس رتفد یاه طخ یور هک ور یکچوک یاه گنچرخ

لباق ریغ شزم مدرک تسرد اذغ هک یراب نیمود یتح و راب نیلوا

دوب. لمحت
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حاال ارچ ؟ نوشمراذب رانک و مشب دیما ان دشن ثعاب مودک چیه ارچ اما

نامز دیاش ؟ منک یم ینیشن بقع یمک دیدج یاه تسکش لباقم

ناحتما یارب یرتشیب تعاجش . مدوب رت اورپ یب ینووجون ،وت یکدوک

تصرف مه دیاش .ای متشاد هتخانشان و فلتخم یاه هار ی هراب دنچ

هظح مال دیاش . مدش رت طاتحم حاال اما . اطخ و نومزآ یارب یرتشیب

ندرک رکف زا یتح ، تسکش .زا مسرت یم مه یمک دیاش .ای منک یم

و دننیبب و مندروخ تسب نب هب نارگید هکنیا زا تس کش لا متحا هب

. مشکب تلا جخ

هنک. یم مدمجنم هرابود عورش یارب دیدرت نیا ، تسکش زا سرت نیا

بقارم هگ: یم منورد ییادص و هنک یم ریسا هتسب رد هی تشپ ونم

. شاب

عاجش دیاب ماوخ یم هک یزیچ ندروآ تسد هب یارب منود یم اما

اما ِ لقع طرش طایتحا ما. سهلا دنچ هنک یمن یقرف . مگنجب ، مشاب

مش. یم در سو ــ باک نیا .زا چوپ سو ــ باک ِ،هی مهوت کی طقف سرت

... متسیا یم مدوخ یاپ یور هرابود و منود یم

یردق ..هب متشادرب زیم یور وزا مگرزب فیک ... متسب و قاتا ی هرجنپ

و گنر یب تروص نیا هب ندیشک تسد دیق هک مدوب هلصوح یب

هک هناهب ...یب هشاب هتشاد یا هنوهب یراکره یارب دیاب ...مدآ مدز ور

و مشیم شکرجز نم اهزور ...نیا دیشک سفن درک... یگدنز هشیمن

منک شیارآ ملق تفه و مدوخ ... هنیبیمن ... همهفیمن شدوخ زج سکچیه

؟؟ راوید ردو یارب

دوب هدرک شرافس یل ...یل مدش نیشام راوس و متسب ور هنوخ رد

کیدزن یشورف ینیریش زا هار رس منیمه یارب ... مرن یلا خ تسد

ور شرسپ و تخدهم همع ی عالهق دروم رت ینیریش ولیک کی هنوخ

... دروخ گنز مهارمه نفلت هک مدوب زمرق غارچ تشپ ... مدیرخ

ندید اب هیناث دنچ ضرع ...رد دیزرل ملد و تسد شمسا ندید اب

زاب هک تشاد مرب سرت دوب هداتفا یشوگ ی هحفص یور هک شسکع

تشپ هرادن تسود متسنودیم ... هگب مهب داوخیم یچ وزاب هدش یچ

دوب شدوخ فرح نیا نم...! لثم یداع مدآ لطعم ... هنومب لطعم نفلت

نوا یارب نم هک دش روآدای مهب مداد باوج رید ور شنفلت هک لبق راب

... هنزیمن گنز یمدآ ره هب منوا و متسین یمهم مدآ

سرتسا ...اب هنکن شتیذا ما هدروخامرس یادص ات مدرک یا هفرس کت

مداد باوج ور نفلت
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_سالم...

؟ یتسه نتشاذگ وتمسا ارچ سپ ... یتسین تقوچیه هک _وت

یاه سالم نتشاذگ باوج یب دوب شتداع درک... عورش االن نیمه زا

نم...

؟ هنوخ یدوب هدز گنز _

؟ هنوخ یتفر دوز ارچ زورما ... رتفد مدز گنز ... ریخن _

... متشاد هگن یا هشوگ و مداد تکرح ور نیشام غارچ ندش زبس اب

؟؟؟ _ولا...

هب مدروخ و درک مله نیشام ندرک کراپ یوت شدنلب یادص ندینش

. نوبایخ رانک لا غشآ لطس

. مدرکیم کراپ متشاد و نیشام .. دیشخبب _

؟ هریگب ور هیراضحا دایب قفشم دوبن رارق هگم ؟ یتسین رتفد ارچ مگیم _

تفگ اضریلع شیپ هرب تساوخیم درب... ور هیراضحا رتفد دموا خرهاش _

. مربیم مدوخ

؟! هنوخ یدموا یتسب ورتفد ِرد تخادنا هار وتراک تومعرسپ نوچ ماوت _

؟ هشیمن متداع تافرح رهز هک وت اب منک راکیچ

متسنودیم ... دزیم منهد یوت ــمب لق اما مدوب هدرک سبح ور مسفن

دوب مک ردقنوا شلکوم سناش ... هشیم مه رتدب عاضوا هاگداد نیا دعب

تسا هدیاف یب شش تال مامت تسنودیم مه شدوخ هک

. هنوخ مدموا هک دوبن یراک _

هدروآ ... رتفد هساو مدوب هداد نک درس بآ شرافس ...نم دوب یراک _

... یدوبن وت هک ندوب

! یتفگیم نم هب دیاب بخ _

تا هزاجا نودب هک ماوخیم ترذعم تمرتحم ی هداوناخ وتو زا اعقاو _نم

؟ یسو بــ تسد مایب ای ونم یشخبیم ... مدرک یراک نیچمه

ییاه یتوس هب هسرب ...هچ درکیم ما هچاپتسد رتشیب شدنلب یادص

. مدادیم مدوخ هک

! شلبق یدوب هتفگ دوب... هتفر مدای _

شکرت لبیس هشیمه نم هک دوب یتینابصع نوشن شاه سفن یادص

... مدوب شاه

. نرایب و نکدرس بآ ات رتفد _ورب

... هخآ _

نزب گنز رتفد زا یدیسر ... هرادن هخآ _
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ما هتشادن باصعا یور هک یدتمم قوب مدنوم درک..نم عطق ور یشوگ

متفگ و مدز گنز یل یل ...هب رتفد تمس متشگرب ور هتفر ریسم ... تفر

هک دوب مرمع یاه هظحل نیرت کانتشحو رصعیلو کیفارت ... مایم رترید

... دشیم رارکت زور ره

مدردرس اما دش فرطرب ینیریش هنود هی ندروخ اب متشاد هک یفعض

...نیا هفرط هی ندش قشاع نیا منودیمن ... تشاد همادا نانچمه

یک ندرگ دیاب ور هزور ره باصعا گنج ...نیا مادم یاهرسدرد

شا هنود کی یکی رتخد دادن هزاجا هک دوب اباب ریصقت دیاش ... مزادنب

تکرش وت متشادن تسود هک دوب نم ریصقت دیاش هنک... راک ییاجره

دیاش ... شلر تنک تحت زور ره و مشاب شتسد ریز مادم و منک راک اباب

ناونعب ات داد داهنشیپ مهب شیپ هام راهچ هک دوب خرهاش ریصقت

یلو ... مشب راک هب لوغشم شتسود و شدوخ تلا کو رتفد یشنم

دوب... مدوخ ریصقت همه زا رتشیب

شدلوت وهب مدرکیم تمواقم هرهش یاه رارصا یولج زور نوا هگا

یا ات رازه رگا... و اما ات رازه ... مدیدیمن و نوا راب نیلوا یارب متفریمن

یور هک یکشا و مدموا مدوخ ...هب هدرک هنخر نم یگدنز وت شاک

هک متشگیم مفیک وت یذغاک لا متسد لا دوب...بند هدش یراج متروص

... دروخ گنز منفلت

؟ مناج یل _یل

... هریگیم و تغارس هدموا یتقو زا تاباب ؟.. مزیزع ییاجک _

الق خا هک ...وت رتفد مدیسرن زونه ادخ... ور وت نک مرگ وشرس یل _یل

وساالر ماباب هک رتدب دبو نیب هشاب رارق ...هگا ینودیم االرو سریما

مرن هنکیم وملک ...ساالر هرتدب هغارس مریم منک باختنا و یکی دنشاب

. رتفد

دوب... ادیپ شندز فرح نحل و شادص زا ینارگن

... مرتخد ایب دش مومت تراک اه...ات ندموا همه اه نومهم _

متشاذگ مه یور کلپ ... تخوسیم ماه مشچ

تسد رپسب . مسریم هگید مین و تعاس هی تیاهن ... مزیزع هشاب _

وراباب ساوح شوروک

شاب بقارم . شغارس مریم دایب اج شلا ح راذب .. هدموا تکرش زا هزات _

...عفال مشچ _

ادیپ و سکادلک صرق شاج هب اما مدرکن ادیپ هک یذغاک لا متسد

یگدولا باوخ راچد تدش هب صرق نیا ندروخ اب هشیمه هکنیا .اب مدرک
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هدافتسا شزا درد رس نیا زا ندش خالص یارب مداد حیجرت اما مشیم

. منک

...ال مدید دوب هدروآ ساالرور شرافس هک ور یتناو رتفد مدیسر یتقو

مدینش و شادص هک مدوب هدنورذگن ور نومتخاس یب

! موناخ یتسه بجع _هچ

شتمس هب منتشگرب اب هک دوب هتخادنا اپ یوراپ و دوب هداد مل لبم یور

مدزاب هک ییاتقو مزا تفرگیم سفن ... دموا مکیدزن نونز مدق دشو دنلب

.. درکیم باترپ متمس هب وشاه سفن

... رصعیلو کیفارت _سالم...

میلا ح شاه تشگنا نداد نوکت واب دوب هلصوح درک...یب دنلب وشتسد

.. منزن فرح هک درک

؟ یدنوشک ونم یچ یارب ... یدوب اجنیا هک _وت

شهب اما هشاب یتدیدج چیه نودب و مورآ منحل مدرک یعس هکنیا اب

درک مهاگن هدش زیر یاه مشچ واب دروخرب

.نیا رتفد یدنومیم جنپ تعاس ات دیاب ... یرتفد ِیشنم وت هکنیا لثم _

. یرب رد دوز ینکن سو هــ هگید هک مدرک مراک

و شهارمه نفلت دوب هدز لز ماه مشچ هب زونه یلا ح دزورد دنخزوپ

دوب هتسشن تناو وت هک یدرم نومه .اب دیشک نوریب شتک بیج زا

... تفرگ سامت

مرس . میدش شدراو ود ره روسناسآ ندموا اب مدز و روسناسآ ی همگد

دوب... شا هداتفا قرب یاه شفک کون هب مهاگن و مدوب هتخادنا نییاپ و

؟ نیتوعد تومع هنوخ _

یتساک و یمک ساسحا قمر یب و حلا یب ی هفایق و تخیر نیا اب

و بترم عضو رسو سایق ... مدرکن دنلب و مرس ... شور شیپ مدرکیم

هاگن دوب میلا باذع ... تفرگیم و مسفن هب دامتعا شکیش هشیمه

... شاه مشچ هب ندرک

. میتوعد تخدهم همع هنوخ _هن..

لوا ات تشاد هگن زاب مارب و روسناسآ رد میدیسر هک مراهچ هقبط هب

یتح ... مدرک زاب ورد و مدیشک نوریب مفیک وزا دیلک . مشب جراخ

هنک... زاب ورد شدوخ دیلک اب تساوخیمن

زیم یور و مرس ... دیشکن لوط رتشیب هقیقد هد نک درس بآ بصن راک

... هنزب مادص مدوب رظتنم و مدوب هتشاذگ
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. وشک وت راذب و لوپ _نیا

ور وشک .رد متشادرب ور لوپ ی هتسب و متشادرب زیم یور وزا مرس

تشادرب ور شتک هک مدرکیم لفق

. نوسرب سالم همه _هب

هک دوب نفلت اب ندز فرح لوغشم . مدش دنلب و متفگ یمورآ ی هشاب

وباالو شا هریگتسد یراب دنچ و مدرک لفق .ورد تفر نییاپ نم زا رتدوز

. مدشیم نئمطم رد ندوب لفق زا دیاب ... مدرک نییاپ

ات مدنوخرچ مشچ ... نوراب من من اب دش نامزمه رتفد زا مندموا نوریب

هک یتلا سک و دردرس ...اب نانک قل دوب...قل هتفر اما شمنیبب دیاش

... مدش یهار مدوب هدش راچد شهب دشیم یزور دنچ

و نوراب من من اهنت هک دوب ییاه هظحل نیرت خلت وزج رصعیلو کیفارت

هنک... شنیریش تسنوتیم یهلا تمعن هبزور یادص

... منزیمن مد ...اما ینزیم هزات مخز "

" منزیمن مدق هگید یوت هنوش یب ورهش

ما هفایق منکیم ساسحا هک تقودنچ نیا مداد شوگ وگنهآ نیا ردقنیا

شغارس هب کمن اب یکی زور ره هک یمخز ...هی هدش مخز هیبش

... دایم

هشیمن او دبا ات وت نتفر خلت ضغب "

" هشیمن ادیپ هگید هاوخلد مخز هی وت لثم

زا هک ییوت ... یدشیمن نم هاوخلد مخز وت هک شاک ... هگیم تسار

روطنیا یتقو مشیم یلا ح هچ ینیبب یاوخیمن هک ییوت ... یگنس

... ینکیم راتفر ماهاب

هب رتدوز سلا دنچ شاک یا .ِ شاک یا ی هملک زا رپ امدآ ام یگدنز

فالن شاک یا . مدش یم لوبق هاگشناد شاک یا . مدموا یم ایند

یمک ای رتشیب یمک منزو شاک یا دوب. نم ملا هنوخ ایفالن نیشام

نوا شاک یا دوب. رت هاتوک یمک ای رتدنلب یمک مدق شاک یا دوب. رتمک

اب دشیمن هراپ ملد دنب شاک یا و دروخیمن هرگ شهاگن هب مهاگن زور

هاگن مدیدیمن ات مدزیمن زور نوا و مدوب یکنیع شاک یا ... شندز کلپ

یا . مدرک یم شوگ شاه فرح هب شاک یا ور... شا هدننک خسم

مندنوم یارب شاک یا . متشگ یم رب یکدوک شوخ یاهزور هب شاک

بب وشاتسد ات دوب هدنز زونه مگرزبردام شاک یا درک. یم رارصا یمک

گرزب و کچوک یاه هظحل وت شاک یا ... شاک یا ... شاک یا . مسو ــ

یارب « شاک و«یا داد یم ام نوشن و هار هک دوب یسک یگدنز
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ایند، تقو نوا دش. یم فذح ناهج یاه همان گنهرف مامت زا هشیمه

هداس هگا ، هشاب شوخ تلد هگا . تشاد مک یزیچ ام ترسح نودب

»اه شاک «یا ینک داش و یلد نوا زا رت هداس و یشب لا حشوخ

دننوکشب و ییوزرآ چیه ضغب دننوتن هگید هک ییاج هب نشیم دیعبت

تشاد مسود شاک یا : یگیم هک ییاجنوا یتح

هک دوب مین و هن اما مشاب همع هنوخ تفه تعاس دوب رارق

هک سلجم بحاص گرزب ی همع و اباب یاه هرغ مشچ زا ادج .. مدیسر

درک.. لا بقتسا مزا یباسح دوب متخدهم همع

یارب دش مومت هک یلیماف یمهرود یاه موناخ اب ما یسو ــ بور

نیگنس هاگن دوبن مهم مارب ... مدرب هانپ شوروک قاتا هب سابل ضیوعت

هب نداد تسد عقوم هک یراشف و اباب نیگنس هاگن یتح ... یرخف همع

درک... دراو ماه تسد

روطنیمه . متسب وشقاتا رد هک دوب نفلت اب ندز فرح لوغشم شوروک

... دیسو وبــ ما هنوگ و دموا متمس دزیم فرح تشاد هک

تخیر یب یدرک _رید

دیشخبب _

زا لبق اما متشادرب و .شملا متخادنا شور و موتنام و متفر زیوآ تمس

و درک زاب مرس وزا مرس لگ شوروک هسرب ماهوم هب متسد هکنیا

دوب طخ تشپ هک یفرط نوا هب یکلا و دیدنخیم راو تنطیش ... دیشک

. تفگیم هلب هلب

... دنتشاد من زونه ... منک شبترم ات مدیشک ماهوم هب یتسد

؟ نوریب یدز هنوخ زا سیخ یوم اب _زاب

. دموا متمس دنخبل واب تشاذگ زیم یور و نفلت

دایم نوراب منوریب نمضرد ... هنیا شاضوا مدیشک راوشس ... ریخن _

رود هک شتسد ... تسشن ـت ختـ یور مرانک و دیسو وبــ ماهوم یور

... متشاذگ شا هنوش یور و مرس دیچیپ ــمر مک

یب ؟زا ینکیم راک یچ هساو یرادن نوج ارچ؟... ییور و گنر _یب

؟ یدنوم ـت خلـ یلوپ

نوا و نیا زا مراد تساه تدم هک ییاه فرح تسد زا مدیلا ن

.... مونشیم

هنزیمن رغ منوج هب اباب ...مک نزن و فرح نیا هگید وت ادخ ور _وت

و تدوخ یکلا ... یرادن ندرک راک هب یزاین ...وت تاباب هراد قح بخ _
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نیا هنکن منیبب ... یشیم رت نوغاد مزور هب ...زور یدرک ریبا و ریسا

؟ ینکیمن ور نشکیم یراگیب وت زا هرسپ نوا و خرهاش

زا یگتسخ ... متشادرب شا هنوش یور وزا مرس و مدیدنخ حلا یب

تفگیم نم هب تقونوا دیرابیم شدوخ هلوک ورس

شیپ تقو !..هی خرهاش اصوصخم ... نبوخ ما یلیخ ماهاب اقافتا ... ریخن _

... ینکن یلوغچ ماباب

... دنوبس چــ مینوش ــ یپ وهب شینوش ــ یپ هدنخ اب

نم! ِ تخیر یب امرفب رما امش _

هیقب مک مک دوب هتفگ مهب و بقل نیا سب ...زا مدرک شهاگن روخلد

دندرکیم شرارکت مه لیماف یاه رسپ رتخد

؟ یگیم مهب وت هک متشز _نم

مشچ متروص یور هک دوب هدیبسچ مهب نوماه ینوش ــ یپ زونه

ماه... مشچ هب دز ...لز دنوخرچ

! یاین یسک مشچ هب مگیم یروطنیا ... یلگشوخ ما یلیخ _وت

دز ما ینیب هب وشینیب کون

... هنووید نکن _

تباب و مدوب هتسخ یلیخ هکنیا دش...اب دنلب ـت ختـ یور وزا دیدنخ

اباب و هگرزب همع سرت زا اما دوب هتفرگ مباوخ تدش هب سکادلک ندروخ

... لیماف یاضعا هیقب رانک مرب مدش روبجم

هک ندوب ندرک چپ وچپ ندز فرح لوغشم یباسح اراس و یداش

. متفر نوشغارس

... موناخ یتسه یدموا هرخ _باال

تشاذن مبیصن یب شیفت فت یاه چام نوا زا یداش

. دایم مباوخ ردقچ ینودب _هگا

منیشب ات درک زاب اج مارب نوشدوخ رانک دزو یحیلم دنخبل اراس

؟ یباوخب یریگب ماوت هک مینزب فرح شوروک قاتا وت میرب یاوخیم _

هدز قوذ . هدب مهب و یرکب و بان داهنشیپ نیچمه اراس دشیمن مرواب

مدرک نوشهاگن

؟ هشیم ینعی _

دش... دنلب و تشادرب و شا هویم زا رپ باقشب یداش و دیدنخ اراس

... میرب _

... مایب و منزب اهاجنیا یرود هی منم ات دیرب اهامش سپ _

..سال مدید الور یهس ومع نز هک دنتفریم قاتا تمس هب یداش و اراس
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دش... مومت خرهاش ندموا اب نومیا هقیقد دنچ یسرپلا وحا مو

؟ رتفد یدوب هتفر وت منیبب _

متفرگ شتسد وزا تبرش ناویل

؟ یدز نهد _

.. دیدنخ هنودرم

ناج شون .. شمدوب هتشادرب زیم یور االنزا نیمه .. ریخن _

بت مدرکیم ساسحا ... مشب کنخ یباسح ات مدروخ شزا یپلق دنچ

.. مراد

دش؟ یچ زورما هاگداد ... رتفد متفر _هرآ..

... درکیم ماگن تشاد هدب و مباوج هکنیا نودب

هرارق دوب هتفر مدای ...نم اینکن وگم وگب ساالر اب زاب ادخ ور ..وت خرهاش _

نیمه ... رتفد مدرگرب دیاب تفگ دز گنز منوا . نرایب نک درس بآ

و مدزیم گنز شهب دیاب هک دوب ینعم نیا هب شندرک هاگن مخا اب

شق ال خا هام دنچ نیا دعب ... رتفد هنودرگیم مرب هراد ساالر هک متفگیم

.. مدوخ ساالرو ریما هب تبسن منوا .. هدموا متسد یباسح

هرایم رد وشروش هراد هگید ... هشگرم هچ االر سریما نیا منودیمن _نم

هگید مدب تسد زا مروت رتفد یوت راک هگا ...نم خرهاش یخلا _یب

... ینودیم وماباب الق خا هک وت مدعب راک.. هساو متسین تحار اجیه

مرن ادرف زا هگب و یچ همه ریز هنزب مدیسرتیم .. درکیم مهاگن پچ پچ

ندوب زاب تباب االر سریما هک یا هگنش ملا نوا دعب مشیپ هتفه ... رتفد

داوخیمن هگید تفگ دزو مهب وراه فرح نیمه تخادنا هار هب شقاتا رد

شلبق زا دنچره ... منومب دش یضار ات مدز فرح شاهاب ردقچ ... مرب

دوب... هداد و شتسود الق خا موتامیتلوا مهب

عوضوم هی رس ای دوب ماباب تکرش ی هدنورپ رس ای نم اب شیزابجل

رسکال مدش طسو نیا ...نم هنودیم شدوخ طقف و شلیلد هک دوخیب

ف...

دز گنز تهب مریما . میراد هاگداد کی تعاس ...امات رتفد ایب رترید ادرف _

... هدب ربخ نم هب طقف ... هدن وشباوج

هنرگو رتفد متفریم تشه نومه حبص دیاب ... هشیم دب متسنودیم

ماه... مشچ تفج یولج دروایم و ماباب االر سریما

مرتفد کی ِشوح و لوح ادرف ...نم مزیزع هشاب _

یباسح و دوب هدیچ زیم یور همع هک ییاه چیودناس ندروخ یاوه هب
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مهاگن نیگنس زونه ماباب ... مدش در خرهاش رانک زا دزیم کمشچ

زا ونم یباسح دیدج راک هک تشاذگ مرس هب رس مک هی ومع ... درکیم

...نیا منزیم رس نوشهب رتمک ارچ هک درک هلگ ... هدرک لفاغ هیقب دای

و ...کر درکن مرود هار ِردام و نم هب نید یادا مک مموناخ همع اطسو

..." هتفر شردام هب یتسه " تفگ ومع اب مندز فرح طسو هدنک تسوپ

تقو دنچ ...نیا هتسکش نودکمن و هدروخ کمن ینعی هتفر شردام هب

راثن رتشیب هک همع یاه کلتم هکیت زج متشاد ور یقافتا ره لمحت

. دشیم ما همغن نامام

ودر ثحب ندرک ضوع وت یباسح شرسمه و ومع نوچ مدادن باوج

لبم یور همه زا رود هک یل یل طسو ...نیا دندوب رهام ندرک مگ

... مندیدنخ هساو دش یا هنوهب درکیم مهاگن دنخبل واب دوب هتسشن

؟ هروطچ نم لگشوخ _

شوخ اج شل ــ غب وت هدروخ ...هی دیسو وبــ متروص دشو دنلب

... هشاب مردام لثم نم یارب هک درکیم وشش تال مامت یل ...یل مدرک

... تینوش ــ یپ غاد ... ایراد نم...بت مشب تادف _

شلگشوخ یاهوم وهب متشادرب شا ــهن هرب ی هنوش یور وزا مرس

... مدیشک تسد

؟ یروطچ .. یتفگن ... مدروخ صرق ... مبوخ _هن

تسشن لبم یور و تشاذگ مهور مشچ

هی یایم هک رتفد ...زا تمدیدن یباسح و تسرد هزور ...ود مبوخ _

زا رتدوز هک محبص ... یروخیمن ماش هک مدعب .. تقاتا وت یریم تسار

؟ یگدنز دش ...نیا یریم همه

دای مهب یگدنز مسر و هار ندوب هتفرگ میمصت همه زورما هکنیا لثم

اب یلیصحت کرادم نیرت ابباال هک لیماف یاه نز ی همه لثم ... ندب

یب ِ یتسه طسو نیا یرخف همع لوق ...هب دننومب راد هنوخ دیاب راختفا

... لیماف نکش تنس هدش داوس

هک... مدیم تکلقلق یروج هی همه یولج ... نزن _رغ

تفگ سرت واب دروآ باال عیرس وشاتسد

؟ یسانشیمن ور همع ادخ... ور وت _هن

تسد زا نتفر داد...رد یرارف وشاهرتخد ... شمتخانشیم بوخ

یور زا مدیاش ... هدنوم شرانک هک حیسم طقف طسو ...نیا نوشردام

شمسا هب همع هک یتکرش ... هراذیمن اهنت وشردام هک ِشتسایس

...هچ هزیگنا هسوسو یسکره هساو ... لدم نیرخآ نیشام نوا هدز...ای
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...همالو هتورث و لوپ و هفایق و پیت قشاع هک حیسم هسرب

ود ره نوشجاودزا دعب همع گرزب یاه هچب و ولوق ود یارهاوخ ... اتهم

نوشمورحم ثرا زا منیمهرس دوب... فلا خم همع ... دنتفر ناریا زا

... نداد حیجرت رارقرب و رارف انوا درک...اما

؟ هدموین حیسم _

... دموا _االن

دیاب مدوب هنوخ ییاریذپ وت هک دوب...حاال مرس تشپ هب یل یل هاگن

دشیم نیمه هنرگو .. مدرکیم کیلع سالمو محیسم واب مدنومیم

رتخد یبدا یب و یتیبرت یب ندرک الم عا هساو موناخ همع ی هنوهب

! همغن

ال ماک شیکشم یوربا و مشچ و شدنلب دوب...دق هدز ترپسا پیت

تسد هشیمه تداع قبط ... تفر شردام تمس لوا دوب... همع هیبش

سالمو هیقب اب درک عورش نوا ی هزاجا واب دیسو بــ ور همع

... ندرک یسرپلا وحا

زا رود هک یل یل و نم هب تبون دوب رارق هک میا هقیقد دنچ نومه یارب

... متسشن لبم یور هسرب میدوب هداتسیا همه

ناج یل یل _سالم

و راک زا تشاد یل ...یل مدش دنلب لبم یور زا داد تسد هک یل یل اب

تفگ دزو یدنخبل مندش دنلب اب هک دیسرپیم شزا یگدنز

_سالم...

کیدزن وشرس یتقو اما مداد تسد روز درک...هب زارد متمس وشتسد

راتفر یروط تقوچیه ... متفر بقع مدق هی دیسو وبــ ما هنوگ و دروآ

یتح ور هداس یسو ــ بور هی هزاجا شدوخ هب یسک هک مدوب هدرکن

دوب... اه فرح نیا زا رت رکف ...یب رشب نیا ..اما هدب

موناخ یتسه مدرک ضرع _سالم

شرانک هک یل یل هب مخا واب مدیشک نوریب شتسد یوت زا ومتسد

... مدز لز هنک ممورآ شهاگن اب درکیم یعس و دوب هداتسیا

_سالم

همع یتح ... ندوب یراک ای ندز فرح لوغشم هیقب رفن هس ام ریغب

... درکیم هاگن مشرسپ نتفر هار ریسم هشیمه هک موناخ

ترپ مساوح تمدید هک وهی یتسین سب ...!زا تمدیسو بــ دیشخبب _

دش!

وشتادرا مهب هک دوبن یراب نیلوا ... مدنوسر شاه مشچ وهب مهاگن
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دیابن همهفب هک منزب یفرح شهب متساوخ ...ات دادیم نوشن روطنیا

واب تفگ یزیچ بلر یز یل یل هک هنک رتزارد شدوخ میلگ زا وشاپ

متفگ اراچان درک.. مهاگن شهاوخ

هرادن لا کشا _

ی هزادنا هب درد ندب نیا و هجیگرس ...نیا منک شهاگن متساوخیمن

... دادیم عوهت تلا ح مهب یفاک

ما! هنوگ تخوس ؟ یتسین غاد یدایز یهتنم ... ادیشخبب یلو _

اه فرح نیا زا رتایح یب نم ی همعرسپ و تشاد یدح ییورپ

ی هرسپ ... مدش رود نوشزا ممکحم یاه مدق واب مدز شرانک دوب...

شندموا ضحم هب دیاب .. منک مارتحا یادا متساوخ دوخیب ... قمحا

... شرسپ تقونوا ... هنکیم مراب هاریب دبو شنامام ... قاتا وت متفریم

منیمز دوب رارق یگدروخامرس نیا منومگ ... مدیدیم ورات شوروک قاتا

مدش قاتا دراو و مدرک زاب ...ورد هنزب

؟ هایس دوخن ِیپ یداتسرف ورام ... بجع _هچ

... متخادنا ـت ختـ یور و مدوخ

... مدرکیم کیلع سالمو نوا اب متشاد دموا حیسم اباب... _هن

تفگ و تفرگ شدوخ هب یشدنچ ی هفایق یداش

شدوخ زا هن دایم مشوخ شرسپ زا _هن

واب مدیدنخ زیر دوب نوطیش ِیداش و نم زا رت رادوت یلیخ هک اراس

تفگ یمورآ یادص

... هونشیم هشیم در اجنیا زا یکی ..االن هتشز _

شندرگ هب یبات یداش ... مدیشک مولگ ریز وات فاحل و مدش ولهپ هب

... دروآرد و موناخ همع یادا و داد

روهظ راب هی لا سدص هک محیسم ...نیا دایم نوشدب همه هک همع _زا

زا دنچره ... هشیم مگ و هنزیم شیوخ و موق هب یرس هی دایم ... هنکیم

هرت... مدآ یلیخ شردام

دز یداش لپت یاهاپ یور و داد هیکت ـت ختـ هب اراس

قشاع لیماف وت یکی همهفب یفاک ... هونشیم همع وشاالن تکاس _

مهاب و نوممه یاه هلک ... هگید یچیه .. هشرسپ یوربا و مشچ

... دینک ضوع و ثحب ... هنکیم

شرب و رود یاهرتخد و شرسپ هب ردقنوا همع ... تفگیم متسار
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تنطیش مامت اب ما هرهش و یداش تاقوا یضعب هک دوب ساسح

... دندرکیم افتکا ظفاحادخ سالم هی وهب ندیشکیم رانک نوشاه

؟ دایمن هرهش _

. دایمن تفگ هراد هیعافد ادرف شرهوش _هن...

دش؟ لوبق یرتکد هرهش _

دش... لوبق ما هبحاصم _هرآ...

... هنومیم ملد هب ندنوخ سرد نیا ترسح هشیمه ... هرهش لا حبشوخ

؟ یدش لوبق ماوت اراس _

تفگ هک درکیم زاب وشاهوم تفاب

. منوخیم رتشیب دعب دوب...سلا تخس یلیخ _هن...

دادعت و تفگ شروکنک زا یداش هک داتفا یم مه یور تشاد ماه کلپ

و هنوخب ردقچ هک تفرگیم تروشم اراس ...زا شا هعلا طم یاه تعاس

ور یداش یزیر همانرب رتفد اراس هنک... هعلا طم رتشیب ور ییاباتک هچ

... تشونیم ییازیچ هی شارب و دوب هتفرگ

میشوگ یادص هجوتم یتح هک دوب هدش نیگنس یردق هب ماه کلپ

تفرگ مامشچ یولج و مهارمه نفلت اراس هک یتقو ...ات مدوب هدشن

... متسشن ــمت خت یور اجرد ساالر سکع ندید اب

؟ هگم ِیک _

تسد وزا لیابوم هک هنیبب ور یشوگ یور سکع تساوخیم یداش

مداد باوج و نفلت هک دزیم ود ود ماه مشچ ... متفرگ اراس

سالم _ولا

؟ ییاجک تسه مولعم _

... دیزرلیم ما هنوچ و دوب مدرس ... راوید هب مداد هیکت

؟ یتشاد یراک دوب... قاتا وت منفلت _

... یدرم متفگ یدادن باوج ... یدیسر منیبب مدز گنز شیپ تعاس _کی

تدوخ هک مسرپب وتلهچ و تفه یاه مسارم تعاس مدز گنز االن

... یداد باوج

... داتفا هدنخ هب مه شدوخ ... هدنخ ریز مدز حملا نوا اب

ما... هدنز هک ینیبیم _

.. تسین بوخ تادص یلو _

تادص هک هبوخ ردقچ ... تسین شوخ حملا یمهفیم هک هبوخ ردقچ

... هنکیم ممورآ
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. مشیم بوخ _

تا هدایپ نوبایخ طسو یدوب یبوخ ی هچب ... یدروخامرس زورید _

ــ مز وت بوخ یاه هچب ... یدروخیمن امرس نوراب ریز ماوت ... مدرکیمن

! همگد نودب یوتلا وپ هاتوک راولش ...هن نشوپیم مرگ یاه سابل نوتس

...اما دندوب یاه یزیر همانرب نومه لوغشم رهاظ هب یداش و اراس

مدروآ نییاپ ومادص متسنوت ات طایتحا یارب

... ینوسریم ونم یتفگ تدوخ ... سنا آژ منزب گنز متساوخیم هکنم _

دوب! رت بجاو مراک یلو _هرآ

هک االر سریما هنرگو دوب... یگدروخامرس و بت زا امتح ماه مشچ من

نم هگا یتح دوب... نم زا رت مهم شا هدنورپ ِیریگیپ دزن... یدب فرح

.. متشاد شرتفد یشنم زج یتبسن ره هظحل نوا

؟ دیسر هجیتن دوب.هب رتبجاو تراک ... _هرآ

سفن دش ثعاب داتسرف نوریب یشوگ کیدزن ادص ورس رپ هک یسفن

... مراذب مه یور وماه مشچ و مشکب یقیمع

امش اب مشیلیماف !!... رادلوپ لوسوس هچب هی هب منوا ! متخاب _هن...

؟ شیسانشیمن ...وت شتخانشیمن خرهاش اما دوب یکی

کف ... رادلوپ هچب ... دیشک نوریب شم زاکال دشیم و کلتم و هکیت ات رازه

؟ هفاصنا نیا هخآ نم... طسوت مدآ نوا تخانش ام... لیماف و

مراودیما ... شمسانشیمن متفگ .. یتفگ مهب وشمسا ما هعفد نوا _

... یرایندب هگید

تفگ دزیم جوم شوت ندرک هرخسم هک ینحل دزواب یا هدنخ کت

؟ یرادن یراک ... ینک اعد مساو وت هدنوم منیمه _

تشم متسد یوت هک یفاحل ی هشوگ اب مورآ و مداتسرف ورف و مضغب

مدر ک کاپ ومکشا دوب هدش

ریخب تبش _هن...

زارد ـت ختـ یور هرابود ییادص چیه یب و مدرک عطق و نفلت

هنوش شزرل یسک ات مدیشک مرس یور لماک و فاحل رابنیا .. مدیشک

... هنیبن وماه

ِلوسوس هچب هگیم مهب ... وشرفنت همه نیا لیلد ممهفیمن

هدزیس ...ات نراد یبوخ یلا م عضو مه نوشدوخ هک یتروصرد .. رادلوپ

ردپ هک منودیم ما هرهش و خرهاش یاه فرح ...زا هدوبن ناریا یگلا س

ام ندوب هفرم طقف طسو نیا سپ ... نووج ردارب و هراد یبوخ ردام

؟؟ هشاه مشچ یوتراخ
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؟ نشورف یم روبص گنس اجک هنود یم یسک

یروبص گنس اب ندرک لد درد یوزرآ اه سلا هک مراد ینیگمغ لد

نظ، ءوس رپ قرغ یاه هاگن زا سرت نودب و شیوگم یاه زار ات هتشاد

همزمز شروبص گنس شوگ ،وت کوکشم یاه هاگن و ددرم یاه چپ چپ

هنک، شتواضق یسک هک دشاب هتشادن ونوا میب و هنک

ات هنز یم دنخبل اه سکع مومت وت هک ینیگمغ لد ... هنک ششنزرس

و گرب زار هک هنز یم هسرپ یلا وح نیا وت یا هبیرغ همهفن یسک

روبص گنس اجک هنود یمن یسک ... هسرت یم .. هنود یم و گرگت

یم کاخ ملد یوتسپ وت هک تساه تدم نم یاه .زار دنشورف یم

. هروخ

زا لا گنچ قشاق یادص مدش رادیب یتقو ..اما تشذگ تدم هچ منودیمن

باوخ تعاس مین ... مدرک هاگن ـت باالیختـ تعاس ...هب دموا یم نوریب

... مریگب توق دوب هدش ثعاب

اباب...ای ای مدوب نئمطم اما... نییاپ مرب ماش ندروخ یارب متساوخیم

مدیباوخ و قاتا وت متفر ینومهم وت هک متشز راتفر نیا رطاخ ...هب همع

... دننکیم مراب هکیت و فرح یباسح

یولج درک... مسامت در دروخ هک گنز اتود .. متفرگ و شوروک ی هرامش

درک ردوزاب هک مدرکیم بترم وماهوم هنیآ

؟ یدش رادیب _

؟ هروطچ رونوا عاضوا هک... ینیبیم _

داد نوکترس مساو و تسب شاپ اب ورد

؟ یتسین یتسه تفگ سب زا دروخ و نومخم همع _

... تشاذگ مینوش ــ یپ یور وشتسد داتسیا هک مور هب ور

تبت ندرک قیرزت نوتهب حیسم رتکد سدنهم بانج هک یلوپمآ _اب

!! نییاپ هدموا

؟؟ هدز لوپمآ نم هب حیسم دش... درگ ینآ ماه مشچ

؟؟ مدیمهفن نم تقونوا دز؟ لوپمآ نم هب حیسم ؟؟ یچ _

داد... نوکت یرس دشو مکــر هب تسد هدنخ اب

یساسح یاه موناخ هب ندز لوپمآ رما رد شا هبرجت شدوخ لوق _هب

او وتامشچ هک ماوت ... هشب هربخ شراک وت یباسح هدش ثعاب وت لثم

مش! عیاض مدوب هتشاذگ هک یطرش تباب نم ات یدرکن

و متخادنا مدوخ هب یهاگن بجعت ...اب دشیم دنلب تشاد ما هلک زا دود

. مدیشک مراولش هب تسد
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دوب. قاتا وت شاهاب یل اباب...یل سرتن _

حیسم بانج ات دربیمن مباوخ سرخ لثم مدروخیمن و صرق نوا هگا

... هنزب شرس هب ندز لوپما سو هــ قمحا

نومه طقف اجنیا ال ...صا یدادیم هزاجا دیابن ماوت . دوبن تسرد نوتراک _

؟؟ هنزب لوپمآ هدلب مدآ هی

! مدزیم مدوخ دزیمن نوا ؟ هنزن مگب تس باال تبت یتقو مزیزع _

اعقاو زور و حلا نیا اب ..نم تشاد مقح ... ندیدنخ هب درک عورش هرابود

... مدوب راد هدنخ هک

؟ منکیمن شسح هک هدز رو مودک ... رامرهز _

و مشوگ شا هدنخ دنلب یادص رابنیا هک دوب ــمن ساب فرط ود متسد

درک... رک

ور هتخوسردپ حیسم نیا هدز...نم شدوخ هب هدموین شلد نک رواب _

... مسانشیم

صرح واب مدرک زاب وقاتا ...رد درکیم مینابصع تشاد شاه هدنخ هگید

مدیپوت شهب

؟ مرب مدوخ ای یایم _

تشاذگ متشپ وشتسد ... درک عمج روز هب وشا هدنخ

... تخیر یب میرب _

دش... مهجوتم هیقب زا رتدوز یل یل هنوخ ییاریذپ هب میدیسر یتقو

؟ یرتهب ... نیشب مدوخ شیپ ..ایب مزیزع _ایب

ح ندیسرپ هب ندرک عورش همه یکی یکی متسشن هک یلدنص یور

ما یل ...یل منیبب و موناخ همع یاه مشچ ات مدرکن دنلب ومرس ملا...

دوب هدرک باختنا نتسشن یارب و نکمم یاج نیرتدب

... تخدهم همع دیشخبب .. مرتهب _

تفرگ متمس و مدرک دنلب و جنرب سید همع

. مزیزع ترس یادف _

دنوسر وشتسد حیسم مرادرب و ریگفک و منک زارد و متسد هکنیا زا لبق

تسود ال ...صا هنوزوسب لد مارب یسک متشادن تسود ... جنرب سید هب

همع یولج منوا ... شراتفر دوب دروم هنک...یب هجوت مهب حیسم متشادن

. دزیم نم هب وشرغ شرسپ یاهراک ندید اب هک

ولج رایب وتباقشب _

هدروخ ...هی دیشک جنرب مارب حیسم و درک دنلب و باقشب یل یل

... درکیم متیذا هشیمه اذغ عقوم توکس ... متخیر مجنرب یور تشروخ
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؟ اباب یرتهب _

گنر هنک... بوخ و حملا تسنوتیم اتقو یلیخ ماباب یاه مشچ

زا اتقو یضعب یدوخیب ارچ منودیمن ... درکیم وور ریز و ملد شیگنتلد

اوعد ماهاب هدشن اتحاال هک یلا حرد ... مسرتیم ... منکیم رارف شتسد

... هشب دنلب مور شتسد هدرکن ییادخ ای هنک

اباب... مبوخ _

یل یل مدرکیم اعد اعد ... مسرب مدوخ هب رتشیب هک درک متحیصن ومع

ونم هک یتعامج هنرگو ... دننزن ماه یروخ مک زا یفرح خرهاش یتح و

... ندوبن حلا نیا و نم نک لو ندرکیم هاگن

وت...هی قشع .هب مدرک تسرد مدوخ و ینوراکام ساالد تخیر _یب

نک تست ...هی یشیم ور نوا هب ور نیا زا یروخب قشاق

ایند یاذغ نیرتخس راگنا هک تفگیم شراک و تخپتسد زا نانچ شوروک

... هدرک تسرد ور

.. تخیر باقشب یوت مارب شدوخ

؟ یدب نتشک هب ونم یشاب هتخیر شوت یزیچ هنکن _

درک مهاگن هدنخ اب یل یل

... هرادن فرح .. مدروخ شد ساال زا نم سرتن _

...! هراد سس یلو _

نم هک تشادن یطبر چیه نوا ...هب مونشب متساوخیمن و حیسم رکذت

...! مروخب ماوخیم یچ

؟ هروطچ شا هزم _

الساالد دوب...صا ریظن یب شسس دوب... مباوج رظتنم خرهاش

... متشاد تسود شدایز سس یاوه وهب ینوراکام

... ِیلا _ع

و تشروخ و جنرب دیق منم .. ندروخ شوروک جنرتسد زا ما یداش و اراس

... مدروخ ساالد حیسم یاه مشچ یولج متسنوت وات مدز

هدهع هب یل یل و یداش و اراس و ماش زیم ندرک عمج

لبم یور ... هشب عمج رتدوز زیم ات دندرک کمک ماهرسپ دنچره ... دنتفرگ

... مدوب هدش فرح مرگ یباسح و مدوب هتسشن ومع نز رانک

یتحار ساسحا شاهاب هک دوب ینومدوخ و نوبرهم یردق هب شا هرهچ

یاهرتگرزب تفرگ سامت اراس ردپ دشیم هک ما هگرزب ومع یتقو ... منک

نیا متسنودیم ... دندز فرح شاهاب ور یا هقیقد دنچ مودکره لیماف

ومع ای اباب اب رتمک هک هشنز و شدوخ یاهراک ریگرد یردق هب تقو دنچ
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و شاه یزاب هرخسم ... تخیر ییاچ همه یارب شوروک ... هدرک تبحص

ماش مه همع کمک حبص زا هک دوب نیا یارب طقف شندرک کزان ادص

و هداد ــتی سنج رییغت تفگیم دوب... هتسش فرظ مه و دوب هتخپ

... هنکیم درد شاه ــهن یس

همه نوا اب همع دوبن شوروک هگا متفگ مدوخ اهاب تقو رتشیب لثم

لثم هک همه ... درکیم قد امتح تشاد شرسمه هب هک یگتسباو

...! دنشب رورسم نوشرهوش توف زا دنتسین یرخف همع

ندروخ اب دوب مدرس هک شیپ هقیقد دنچ سکعرب .. مدروخ ییاچ ات ود

هب حملا نیا مدوب نئمطم ... مدش قرع سیخ یباسح اه ییاچ

مه رتفد مرن دموا یمن ملد مه اما هراد جایتحا هزور دنچ تحارتسا

! متشادن وشتئرج

؟ یرتهب _

و مدوخ یلو و لش نوا درک...زا رپ مرانک ور ومع نز یلا خ یاج حیسم

... مدرک عمج

_هرآ...

تراشف ... ینک تیوقت و تدوخ دیاب ...وت دایمن رظن هب روطنیا یلو _

باال!... یلیخ تبلق شپت هنییاپ یلیخ

هتفرگ دای ما یریگ راشف ینز لوپمآ زا ادج دوه نیبار بانج سپ

...! دندوب

هیقب تمس نم هاگن ریسم اما دوب مهب شمیقتس مــ هاگن هکنیا اب

... دیسریم اه نومهم

. مروطنیمه هشیمه _

؟ یرادن دیئوریت ؟؟ هتسیب دصو ور تبلق شپت هشیمه ینعی _

یداش ندموا اب هک مراد یبلق ضرم اما مرادن دیئوریت مگب متساوخیم

... هگب وشاه فرح ی همادا تسنوتن

؟ هرهش هنوخ یایب شیپ هعفد یدادن راختفا ؟.. یتسین حیسم _

هک یلبم کیدزن هک دوب هتفرگ شتسد وراه یلدنص زا یکی یداش

... تسشن نومور هب وور تشاذگ نیمز یور میدوب هتسشن

یهاوخرذع هساو مدز گنز یلو ... مدوبن ناریا _

شتسد ...اب تخیر شفرط وهی درک زاب وشاهوم تنطیش اب یداش

تفگ یزومرم هدنخ اب هک درکیم بترم ثمال وماهوم تشاد

؟ هنن هچب یایب تشاذن وگب... وشتسار تسین شساوح همع _ات

یفرح و هروخرب حیسم هب هنکمم یداش نتفگ هنن هچب اب مدرک رکف
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یولج وشتسد و دیدنخ هسرن هیقب هب شادص هک یروط اما هنزب

درک لیاح شتروص

رتدوز مدرکن ادیپ طیلب یلو مایب هک تشاد تسود نامام ولوچوک _

... مدرگرب

دوب... هدرک لگ یباسح شتنطیش یداش

یتسه و نم یرابگر ینک لو وتنامام مشن اال نیمه ... تدوخ نوج _هرآ

نک! شاگین ! هشکیم هنزیم و

ندید اب مفلا خم تمس مدنوخرچ ومرس یتقو ... رتخد نیا تسد زا یاو

... دیرپ مگنر مه تفرگ ما هدنخ مه همع نهپ و تپ یاه مخا

هجنکش زا یسرت هک ییاه هنووید لثم یداش و حیسم طسو نیا اما

متسنودیم ور همع الق خا هکنم ..اما ندیدنخ هب دندرک عورش دنرادن

... مدرب هانپ یا هگید تمس وهب مدش دنلب عیرس

هک یراب نیرخآ .. منک نوشناحتما ات درک ما هسوسو زیم یور یاه هویم

..! دموا یمن مدای مدروخ هویم

؟ موناخ یتسه ربخ _هچ

هظحل هی یارب کیدزن ی هلصاف زا منوا یرخف همع یادص ندینش اب

... تشگرب و تفر مسفن .. دنشاب هدیشاپ مور خی بآ هک راگنا

مدز دنخبل روز هب شمهرد یاهوربا ندید اب شتمس متشگرب یتقو

دش؟ تلا سک عفر ؟ دیرتهب امش ... نوج همع یتم _سال

ی هداوناخ زا رتخد هی هک دوب هتفر مدای درک... هاگن متسد یوت یوله هب

!! هنزیمن زاگ ور هویم ام تلا صا اب

ربخ؟ هچ تردام ...!زا مرتهب _

ح دوب دلب بوخ همع زیم... هب مداد هیکت و متشاذگ باقشب یوت ور وله

مح سال علخ ات هنک عورش اجک زا دیاب تسنودیم بوخ .. هریگب و ملا

دوب... هدروآرد نم راگزور زا رامد ... شافرح یخلت ... شنوبز شین هنک...

! ندنوسر ..سالم میدز فرح مهاب زورید _

... مریگب شزا و مهاگن دش ثعاب شا هنایزوم ی هدنخ

؟ هشیجراخ رهوش نوا اب زونه _

... درکیم عورش لا وس نیمه اب هشیمه ... متخادنا نییاپ و مرس

_هلب...

رتشیب منم زا همع تروص شیارآ ... مدرک دنلب و مرس دموا هک رتکیدزن



20

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

هک مدوب هدرک شومارف ... شگنر ... شاهوم تلا ح تفگ هشیم یتح دوب...

نم... زج دنمه هیبش همه نم...! رج دنبوخ همه هداوناخ نیا وت

طالقوهب یاپ شدوخ ... تشادن ورام ی هداوناخ تقایل تردام _

یتفرن ... یدربن ثرا تردام زا مک ماوت درک... زاب یام هداوناخ

زونه هک لیکو هچمین ات ود رتفد یشنم یدش تدوخ هساو ... هاگشناد

جاودزا لقادح !... دنرادرب مدق ود دننوتیمن نوشردام ردپ کمک نودب

هقدص زا لقادح ...هک سدنهم ... رتکد هی ...ایاب هدرکلیصحت مدآ نک...!!اب

... دندنبب تهب سدنهم ِموناخ رتکد ِموناخ بقل هی اه نوا رس

ح هب مه مدوخ هک دندشیم نییاپ باال ادص یب و مورآ ردقنوا ماه سفن

کلتم و هکیت هگید هک ریما نم اب یدرک راکیچ ... مدوب هدرک کش ملا

یمن ...زااپ هنزیمن منیمز .... دایمن ممشچ هب موناخ همع یاه

یتقو هک هئوت هاگن خلت تفرح ... تسین فرح هک اه ...نیا متزادنا

همع هک یرخسمت هی هب هسریم تامشچ هت ینزب فرح ماهاب یاوخیم

...! هرادن و یخلت نوا شامشچ هت ما

؟ هراد هدنخ جاودزا داهنشیپ _

دنچ ... مداتفا االر سریما فرح ...دای دوبن موناخ همع فرح تباب ما هدنخ

لا قترپ تسوپ یرتخد ره امیدق تفگ یخوش هب خرهاش شیپ تقو

ا سریما ما عقوم نومه ... هنکیم رهوش دنتفگیم تفرگیم لماک و تسرد

هب سکچیه ینکب یتفلق ملیگران تسوپ "وت تفگ و نم هب درک الرور

..." هنکیمن رکف وت

مدرک عمج و مدنخبل

هراذیم یگلا س تفه و تسیب دعب هتفگ منامام یلو هرادن هدنخ _هن...

مراد تصرف یلا س ود زونه منم ! نوما هنوخ دایب راگتساوخ

تسشن شتروص یور یحضاو دنخشین

؟وت هشاب هکاالمن هدوب هنز نوا تسد یوت هزاجا اتحاال یک _زا

لثم ات ینوخیمن هک سرد ... یربب ورام یوربآ یرادن قح نیا زا رتشیب

مداتسرف تارب هک یراگتساوخ هب هرتهب سپ ... ینک یشارت هنوهب اراس

! منم نوشفرعم هک هشاب متساوح ... ینک رکف رتشیب و رتهب

و مفرح ضغب اب متسنوتن هگید هک دز اج وهب قیقد ردقنوا و رخآ ریت

یزاب لد و تسد نیا همع یتقو ات مدوب اراس یاج نم شاک ... منزب

اب مه مدوخ و هنوخیم سرد مرتخد تفگیم ماباب تخادنا یم هار وشاه

؟ هربب شیپ زا یراک هنوتیم روز هب هگم یلو ... مدرکیم رس هنوهب نیمه

هک درکیم هاگن هیقب هب یروط ... تشادرب شدوخ یارب هویم هکیت دنچ
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مهب ...حملا هدوب شدوخ فطل و تنم زا نوشلا ح یلا حشوخ راگنا

... تشادن ال صا و هراد هدرکیم رکف هک یتیکلا م سح نیا زا دروخیم

خ همع راودیدهت یاه فرح زا ومرکف تسنوتیم کنخ بآ ناویل هی دیاش

همع بارخ تاذ هب ملد وهت مدیشکرس و کنخ بآ ناویل هنک... الص

هشیمه متشاد مرانک یشحف نهد اب یسک هگا دیاش ... مدرک نیرفن

وت قحلا هک هنک مگزرب ی همع راثن وشاه هاریب دبو تساوخیم شزا

مرتشیب نم یارب و هراذیمن مک لیماف وت سکچیه هساو تیذا و رازآ

... هراذیم

هگب اباب هب هک متساوخ یل یل زا هنوخزپشآ زا ندموا نوریب عقوم

اه فرح نیا ...اب مدوب هک نوغاد ... مدوب هک هتسخ ... هنوخ ماوخیم

دوب... هزجعم مدیشکیم سفن و متفریم هار هکنیمه

... مدوب یل یل رظتنم قاتا وت

؟ ناج یتسه _

درک زاب ورد رتدوز شدوخ هک متفر رد تمس

؟ یل یل مناج _

ینوتیم هگم حلا نیا اب تنوبرق طقف ... یرب ینوتیم هگیم نارهم _

؟ ینک یگدننار

زا وموتنام نتفر زا هنکن درسلد ونم شاه هروشلد نیا اب هکنیا یارب

مدیشوپ عیرس و متشادرب زیوآ یور

. مدیسر منزیم گنز ما... هنوخ هتعاس مین ... مزیزع _هرآ

ـت ختـ رانک وزا مفیک و متخادنا مرس یور تشاد من زونه هک و شملا

لوط مک یلیخ اه نومهم اب میظفاحادخ ... متشادرب شوروک

هی هک تفرگ لوق مزا و مدرک یهاوخرذع تخدهم همع زا مزاب ... دیشک

خرهاش و حیسم ...اب نوشا هنوخ مرب رتفد دعب زا زور

زا منومه ... مداد نوکت تسد هی ما همع یارب ... مدرک یظفاحادخ

دوب... یدایز شرس

... دموا مهارمه نومتخاس رد یولج ات شوروک

تبقارم تزا نم ینک فداصت هعفدنیا .. ینکن یگدننار دنت تخیر _یب

امنکیمن

مداد نییاپ ور هشیش و متسب و نیشام رد

ناتسرامیب یدموا هتفرن مدای ...! یدش تحاران یلیخ شیپ هعفد هکن _

یدرکیم یشک هدبرع

مخ و تشاذگ نیشام ی هدموا نییاپ هفصن ات هشیش هبل وشاتسد
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دش

نوا ینموت فالن نیشام مه یدوب هدرک راکان و تدوخ مه ... یضوع _

تسد ال صا . اشهاوخ نیشن هرادن یگدننار باصعا و... لوسوس

... تسین بوخ تنومرف

... مدرک نشور و نیشام

؟ یرادن یراک ... هشیم مشوگ هزیوآ تتحیصن ناج همع رسپ هشاب _

یفیفخ غیج درد وزا داد راشف مکحم ومینیب کون هک دوبن مساوح

... مدیشک

شنوزیوآ ینوتیم منیبب ... مدرک لمع هدشن سلا هی زونه ... قمحا _

؟ ینک

داد نوکت تسد مارب و تفرگ هلصاف نیشام زا هدنخ اب

زادنب سیم یدیسر نم... ِتخیر یب ظفادخ _

... یضوع _

تشاذگ شبلق یور وشتسد هک تفریم بقع بقع

... میصلخم _

... مداد راشف مه یور وماه نودند صرح اب

تبکن _

داد... هیکت و نوشا هنوخ رد هب دیسر

... میرکاچ _

مدیپوت و مدرک مخا

...! یدرمان _

دز دنخبل

! یدرم یلیخ وت یلو _

... ِنتفگ یارب دوب تصرف نیرتهب

!! مراد تسود _

زا ومتسد ... مداد وشزاگ نیشام تمس هشب رو هلمح تساوخ ات

همع هگا و داد هک یشحف داد... نوکت شارب و مدرب نوریب هرجنپ

قیفر دموا یمن ملد هکنم یهتنم ... دادیم داب هب وشنامدود دینشیم

... منک تیذا ومتخس یاهزور

بش خلت توکس شاه هرطق یادص هک دوب ینوراب تباب مندیشک هآ

...هب دیاش منودیمن ... مدرکیم رکف همع دیدهت یارب دیاب ... دنوکشیم وماه

لد منوتیم نم هگم دنچره ... ششیپ مرب و یتقو دنچ هی مگب نامام

ــمب لق ی همه و مرادن شبلق یوت ییاج هک...نم رفن ...زا...هی منکب
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... هدرک زاب اج نوا یارب

ور هشیش و مدرک مک و نیشام تعرس ... نداتفا مه یور ماه کلپ

دیاب ... هدربن مباوخ ات مدرک دایز و نیشام طبض یادص ... مداد نییاپ لماک

! ندرم دب هساو ... ندرم هساو دوب دوز زونه ... مدنومیم سملا

یمن و ترانک یاه مدآ یهاگ . بیرغ یهاگ یا هبیرغ اهزور یضعب

، یراد هتفگن یاه فرح یهاگ اه. مدآ رانک و تدوخ یهاگ ، یسانش

یشاب تدوخ ریگرد هکنیا ِ؟ تخس شمودک . ینتفگن یاه فرح یهاگ

کیرات یریسم ،زا یدیسر یجند ی هشوگ هب تتارطاخ ومب ریز وت هک

مدآ ریگرد ای یدنوم اج یهاگن جنک ، یدش مگ ییاج ، یدرک روبع

، دنتفر ینامز ، ندموا یزور ، دنتسه تیگدنز رانک و هشوگ وت هک ییاه

مودک ؟ دندنوم اج تیاهایور تشپ ای دندش مگ دیدرت یاه یغولش وت

یب یاه نوراب مومت ی هزادنا وهب تربص ی هساک هکنیا ِرت؟ نوسآ

ینومب یسک راظتنا وهب ینک هزادنا تقاتا کیرات یاه بش همین تقو

گنس و تلد هکنیا ای هنک لزغ وتاه هتفگ ان مامت و هنومب و دایب هک

باوخ نوخ هیثرم هدیسرن غولب هب هک یتاملک مومت یارب ینک یرازم

نش؟ یم یدبا

و گنج نیب ، یشومارف و راظتنا نیب درک. باختنا دیاب اتقو یضعب

ره ، هرطاخ ، یگنتلد هچ ره ، هنومب هچ ره ایور. و تقیقح نیب ، میلست

کی هشیمه اما . هشب شومارف ات درپس داب تسد دیاب ، یریگلد هچ

وت هک یرون هکیت تشپ ... وحم ییاهنت کی .... ییاهنت . هنومیم یقاب زیچ

زور کی ندیسر هب دیما ... دیما کی هیبش یرون هنز. یم وس وس لد

هک یسک رانک زور ...هی یراد شسود هک یسک رانک زور ....هی بوخ

یاهزور ِ مامت هشب و هشن مومت تقوچیه هک زور ...هی هراد تسود

... دعب ات لبق ...زا تمیوقت

یل... یل هب مه مدز گنز شوروک هب مه مدیسر هکنیا ضحم هب

هگید یگدروخامرس ربو بت صرق اتنچ ندروخ و غاد بآ شود

رابره اهزور نیا هک ما هرفن ـتود ختـ یور هنک... رتهب و حملا تسنوتیم

... مدیشک زارد دنومیم مارب شحف هی لثم شمدیدیم

شمیظنت تفه تعاس یارب و مدیشک نوریب مفیک یوت وزا ملیابوم

تسد هنوهب متشادن تسود ... رتفد متفریم رتدوز دیاب حبص ... مدرک

هام دنچ نیا یفاک هزادنا ...هب مزیرب مهب وشباصعا ات مدب االر سریما

شارب منوتیم هک یراک نیرتمک ... هدوب فلتخم یاه قافتا و هدنورپ ریگرد

هنوهب .. منک شوگ وشاه فرح ... مشابن شرب و رود هک هنیا منکب
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؟ هگم مراد یا هراچ اما مشابن و مشاب شرانک هتخس ... مدن شتسد

زا ما همع یاه فرح ... فرط هی االرزا سریما ... هربب مباوخ ات دیشک لوط

نوریب هگید فرط وزا ندموا یم مشوگ هی زا مودکره ... فرط هی

و نفورپ نیمود هگا دیاش ... همهمه و دوب ادص زا رپ مرس ... دنتفریم

... دربیمن مباوخ مدروخیمن

مب یباسح و دوب هتفرگ ال ماک مادص .. مدش رادیب هیقب زا رتدوز حبص

اب مدرک یعس فاصوا نیا ..اب تشادن فپ مک مماه مشچ دوب... هدش

راولش واب منشور یبآ وتنام ... مایبرد ییور و گنر یب نیا زا هریت شیارآ

دوب مراولش گنرمه هک و مکورچ ...شلا مدرک منت هریت یا همروس نیج

...بت داتفا موتلا هبپ ممشچ قاتا زا ندموا نوریب لبق ... متخادنا مرس

... درکیم ما هنووید مریگب متسد و نوا ماوخب یتح هکنیا رکف و متشاد

نوریب هنوخ زا هقیقد لهچ و تفه سار و مدش شلا یخ یب

یاچ مدوخ یارب لوا دوب... هن هب عبر کی تعاس هزات رتفد مدیسر ... مدز

یارب رفن ...ود مدش لوغشم اه هدنورپ ندرک بترم هب دعب و متشاذگ

هک یسکف و هاگداد تقو الم عا یارب مرفن وهی ندز گنز هرواشم

... هشاب تکاس ردقنیا رتفد دموا یم شیپ مک یلیخ دوب... هداتسرف

زارد خرهاش قاتا ی هپاناک یور و متشاذگ مشوگ یوت و میرفذنه

اپ هب یا هگنش ملا متفر االر سریما قاتا هب هک شیپ هعفد ... مدیشک

شقاتا دراو شدوبن وت متشاذگ غاد و متسد تشپ هگید هک درک

... مشب

دوب هدرک قرع هک و مندرگ و مولگ ریز لا متسد واب مدرک وزاب شملا

دندشیم شخپ یکی یکی مینتشاد تسود یاه گنهآ ... مدرک کشخ

... قاتا هریت فقس هب ای دوب منخان یور حرط الکو هب هاگن هی نم و

میظنت کی تعاس یارب و ملیابوم دش... نیگنس ماه مشچ مک مک

مرچ یوب ... مدشیم رادیب وساالر خرهاش ندموا زا لبق دیاب .. مدرک

سفن یارب و دوب هدش پیک ما ینیب ... مدشیمن هجوتم هگید ور هپاناک

... مدروخیم لکشم هب ندیشک

یم مرانک و ندشیم سح یب ماه تسد مورآ مورآ ... مامشچ دموا مه

مهب صرق تشم هی ندروخ دعب هشیمه هک یا هسلخ سح ... نداتفا

هظحل ... دنومیم یتس ــ مدب سح لثم ...! متشاد تسود و دادیم تسد
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... دشیم تبث منهذ یوت شا هظحل هب

... مرادن هراتس یتح وت... نومسآ وت هکنم "

... مرادن هراچ هار نم...هی وت یب هک مرب اجک

... یخی هوک یلو تدوخ ِشیتآ لثم وت قشع

..." مرادن هرابود ِقشع ِرخآ ِقشع وت قشع

رادیب و باوخ نومه وت دیچیپیم مشوگ وت هک ییادص و هنارت نیا مغ

میشوگ وهب مداد نوکت روز وهب متسد درک... ــمب لقنم مه

.. مدرک رتدنلب و میشوگ یادص .. مدنوسر

نم ِرات ِنومسآ ...وت هدش مگ هراتس "وگن

نم ِراکش یاه مخز دش...اب هتشک هدنرپ وگن

ماوتاب هظحل هب هظحل ماه هنارت اب هکنم

نم" ِ رانک سفنره دبا...وت ات یدنومن وگن

عیرس میرفذنه یاهدنب زا یکی ندش هدیشک و هپاناک مدروخ نوکت اب

... مدرک زاب وماه مشچ

؟ یتحار _

لز و دوب هتسشن هپاماک یور ماپ رانک ... دنوم االر سریما هب هریخ مهاگن

و تشادرب ممکش یور زا ومیشوگ مدموا مدوخ هب ...ات مهب دوب هدز

نوا دوجو اب اما مدش زیخ مین عیرس ... دیشک نوریب شهت وزا یرفذنه

... مدب متسنوتیمن ماهاپ هب ینوکت

... ندیدنخ هب درک عورش زیر زیر دیچیپ قاتا وت هبزور یادص هکنیمه

یا... هراچ هار هی هک یا..ای هراتس تدوخ هک "وت

یا" هرابود ِ قشع نومه یشب ادج مزا هگا

وزا میشوگ متساوخیم طقف ... داتفا مرس زا شلا مندش دنلب لماک اب

دیدنخ و درک مهاگن رخسمت اب هک مریگب شتسد

؟ یدیم شوگ الت بعزخ نیا زا هک هتلا س هدجیه هگم _

هک مشب خالص تیعضو نوا وزا شکب نوریب شتشپ زا وماپ متساوخ

داد... هیکت هپاناک هب شدولآرهز دنخشین دشواب هجوتم

...ام منکب تهب تحیصن هی راذب نم.. ی هتشادن ِرهاوخ لثم ماوت .. نیبب _

میمهفن میشاب تس مــ هگم ... میشب یکی قشاع یروجنیا ارمع ادرم

نومفرط هب اترپ و ترچ نیا زا هک مینکیم راکیچ و میگیم یچ

؟ منک زاب ور هلئسم تارب ای یدیمهف ... میگب

شر ــ مک تشپ زا وماهاپ و مداد راشف هپاناک یور وماه تسد فک

شخپ مود گنهآ هک متخادنا مرس یور و .شملا مدیشک نوریب
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یکی نوا وهب دیمهف راگنا هک دوب ملیابوم یشوگ هب مهاگن دش...

داد... شتسد

هتخس ندیدن ور ..وت هتخس ندیشک سفن "

هتخس ندیسر وت هب یقشاع بات و چیپ وت

یدرب وموزرآ همه ... یدرپس مامغ هب ونم

" یدربن وممسا راب هی مدرب وتمسا اج همه

... دیدنخ دنلب یادص واب داد هیکت هپاناک هب وشرس

تبوبحم ی هدنناوخ هنکن ... هنکیم فیدر ییاترپ و ترچ _هچ

؟ یبآ ِرونوا ای ِیبآ رونیا ؟؟... هنیا

یور زا ندش دنلب یارب و متشاد هجیگرس ... شتسد زا مدش یرفک

... مدرکیم للعت هپاناک

... مدرک شهاگن سامتلا اب

ریما هدب ومیشوگ _

ومتسد دز... نگشب گنها داش متیر اب بسانتم شتسد یکی نوا اب

نوکت وشاه هنوش درب... رت رود وشتسد هک مریگب ومیشوگ ات مدرک زارد

دنوخیم هدنخ واب دادیم

! هتخس ندیدن ونیا ... هتخس ندیشک سفن "

" هتخس ندیسر نیا هب یقشاع بات و چیپ وت

دنلب ... دادیم نوکت هنوش هدنخ واب درکیم هراشا نم هب وشنوا و نیا

... دیشک رت بقع وشتسد ... شفرط مدش مخ و مدش

... ونوا نم هب _هدب

درک عطق ور میشوگ یادص و درک مخا ینآ ... تفر باال مادص اما مدزن داد

وت؟ هاگباوخ ای ِراک لحم اجنیا ؟ ینزیم مداد هگنشق یلیخ تادص _

شا هدنخ کت یادص .. مدیشک قیمع سفن رابدنچ و متسب وماه مشچ

ینابصع دیابن ... دوبن مهم دوب مندرک هرخسم یارب انئمطم هک

... مدشیم رود شزا نیا زا رتشیب دیابن ... مدشیم

... شاه مشچ یور شیپ میناوتان همه ...اب مدرک شهاوخ

... هدب و میشوگ ریما _

هب مهاگن ... موتنام هب دروخ ششفک فک هزادنب اپ یور اپ تساوخ یتقو

داتفا منشور یوتنام یور یهایس

منکیم شزیمت تارب مدوخ نکن هیرگ ... یخآ _

... دیشک تسد موتنام نییاپ وهب تشادرب هپاناک یتشپ زا وشا هیکت

تنوکت یساسا دیاب هشیمن کاپ ندیشک تسد هی هلگ!!اب نیا نیبب _
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! مدب

نوریب قاتا وزا مدیشک شتسد وزا میشوگ دوبن شساوح هکنیمه

... متفر

؟ یتسین ؟.... یتسه ... شاب تحار باوخب ؟ایب یدرک رهق _

ای ینکیم ادص وممسا منودیمن ...هک تنتفگ " یتسه وتو" هب تنعل یا

ای تسه فیلکت هک مسا نیا و نم هب تنعل ؟... یسرپیم لا وس مزا

... هنکیمن مولعم وروت تسین

وکال متسشن یروخراهن زیم یلدنص یور ... مدرک ورپ شوج بآ یرتک

رود وزا مرس شک ... متخادنا گنچ ماهوم هب هف

عیرس و مدرک عمج ما هنوش فرط هی وماهوم ... مدروآرد مچم

مشوگ هب شا هفرس یادص هک متسبیم شک اب وشنییاپ ... متفاب

. متخادنا مرس یور و شملا هنوخزپشآ هب شندموا ...اب دروخ

! سوریو ... یداد امرس منم _ایب

نیمه تقونوا هشیم عورش تنرگیم ... یروخب امرس وت هک هنکن ادخ

... هرپیم ترس زا ماه نتشاذگ رس هب رس

تسود ... مور هب ور تسشن و دیشک بقع و یروخ راهن زیم یلدنص

؟ هنکمم ... تشاد تسود ونم مدیاش هنک...! متیذا تشاد

؟ هفاکسن ای یروخیم ییاچ _

درک مهاگن سهلا هدجیه سخت یاه هچبرسپ لثم

! هوهق _

مداد هیکت زیم وهب متشاذگ زیم یور وماه تسد

یرخب ناتسراهب یریم دوب رارق ... میرادن _

مدای یدزیم گنز .. هگید اتقو روجنیمه هساو میتفرگ یشنم _

! یتخادنیم

دوب هتفرگ نودند هب وشبل .. مدرک شهاگن هدنومرد

امش لا حره ..هب هتفیب تیشوگ ور ما هرامش هشابن دب تقو هی متفگ _

تیشوگ ور دیابن یا هرامشره ...! یتسین یسک ...مک یمان االر سریما

؟ مووه ... هتفیب

تفگ هلصاف وبال دروآرد ومادا

! یدش کوک یدید الوت یماف بشید ... یمهفیم تدوخ هک هبوخ ... مووه _

؟ هدش زارد ردقچ منیبب هرایبرد و تنوبز ... یدیم باوج

ماهاپ هب ششفک کون و دوب هدنوبس چــ زیم هب وشا ــهن یس

... مداد هیکت یلدنص وهب متشادرب زیم یور زا وماه تسد ... دروخ
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... تشذگن شوخ ال صا اقافتا _

؟ تشذگن شوخ روطچ ... یتحار شوروک اب هک _وت

هب دیشاپیم کمن مدادیم حیضوت ... مدرکیم شا هتسخ مدادیم حیضوت

مخم هسب تفگ مهب وهی شطسو مدادیم حیضوت ... ممخز

... هونشب ومادص هملک هس ود زا رتشیب تشادن تسود ... تفر

... متشاذگ زیم یور ناویل ات وود مدرک مد ییاچ

؟ دیدوبن توعد انیا شوروک هنوخ هگم _

ارچ... _

؟ هدش نوتاوعد _

شهاگن بجعت دوب...اب زیگنارب کش لا وس نیا ندیسرپ عقوم شنحل

مدرک

؟ یچ ینعی _

اب نرک یزاب مرج هب مشب تلکوم یاوخیم ... شاب تحار نم _اب

!! یمهم مارب ردقچ نیبب ... نادنز شمزادنب تساسحا

ود وماه تسد ... فاصنا یب دیدنخیم مهب شاه مشچ ادخ...اب یاو

هراد شافرح اب تسنودیمن نوا ... مدرک شهاگن و متشاذگ متروص فرط

؟؟ ...هن هنزیم مشیتآ یروجچ

! میمرحم مهب ...ام هنومیم ردارب لثم نم یارب شوروک _

داد نوشن بجعتم وشاه مشچ هدنخ اب

؟ دیمرحم مهاب یروجچ _

هک ییاه ینومهم وت ای دوب هدموا رتفد شوروک یراب هسود هکنیا

هنک رکف ریما شاهراتفر اب هدش ثعاب دوب االر سریما دوخ وشیرابدنچ

... تسه یربخ نوا و نم و نیب

ال کشم رطاخ هب تخدهم همع هک عقوم نوا نوچ همرحم مهب شوروک _

مه ...ام هنکیم وراکنیا نم ردام هدب ریش شوروک هب هتسنوتیمن شت

رتشیب شیپ سلا هس ات ...نم میدوب مهاب ما یگچب ...زا میمه نس

! نیمه ... مدنومیم انوا ی هنوخ اه تقو

و دوب ما هنوش هب شهاگن دوب... هتفر رکف وت راگنا دش.. عمج شدنخبل

هشب ملکوم متفگیم و متشاد تئرج شاک دوب... هدش زیر شاه مشچ

یضاق ...هی یهاگداد هی هرخ ...باال منک ...گالهی منک تیاکش شدوخ اتزا

یوت سبح ...هب سبح هنک...هب شموکحم ... هریگب ونم فرط هشیم ادیپ

... هدیدن تفص بحاص و یسک نوا زج هک یلد

. مرب دیاب هک ...رایب دیشوج تییاچ _
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؟ یرب یاوخیم اجک _

مروخ گنر مک هنم ... گنر رپ ییاچ هشیمه لثم دش... دنلب شدوخ

تشاذگ مولج و مناویل و یلدنص یور تسشن دوب... هدرک ضوع

... دورهاش مرب دیاب _

... مدرک نوبرهم و منحل ؟... یک ات هرب تساوخیم ... تفرگ ملد

؟ یریم یچ یارب _

هشب عمج شتروص هکنیا نودب .. دروخ غاد ییاچ زا پلق هی

؟ یتفرگ رمیازلآ ... متسین یزور راهچ هس ... مراد _راک

مریمیم ؟... تعاس همه نیا وت منک راکیچ ؟؟...نم تسین زور راهچ هس

نومه هساو هنکن ؟.. یچ هساو ال هرب...صا داوخیم یک ...اب هروشلد زا

شلوپ رطاخب اما نکن لوبق تفگ شهب خرهاش هک هشاب یا هدنورپ

تفگیم .. نتسه یا هدنگ هلک یامدآ انوا تفگیم خرهاش ؟؟ درک لوبق

... مدینش رد تشپ زا مدوخ .. هریش مد اب یزاب

؟؟ یتسه ... یتسه _

؟ روطچ _

مایم نم ...ات یدب نوشن رتکد هی وهب تدوخ هرتهب ... یچیه _

امرس وت رطاخ هب مرادن تسود ... هشاب هدش بوخ تیگدروخامرس

؟ یکوا ... هشب عورش منرگیم و مروخب

وت... یارب شینیریش نم... یارب شیخلت ... مدز دنخبل

... هشاب _

هب ینیریش هبعج هی ...اب دموا خرهاش هک دوب هتفرن زونه االر سریما

و یاچ مه هرود ات دشن تصرف ... هاگداد یوت ندش هدنرب تبسانم

دادرارق تبث یارب مه دندوب هدموا هرواشم یارب مه ... میروخب ینیریش

... هریگب هدهعرب وشتلا کو دوب رارق خرهاش هک یتکرش هی

اب زاب مه شلبق ... تفر رتفد االرزا سریما هک دوب مین ودو تعاس

فرح مدرکیم وشرکف هک یا هدنورپ نومه اب هطبار رد خرهاش

... مدوب شنارگن دز...

...؟؟ خرهاش _

؟ مناج _

متشاذگ شزیم یور و ینیریش باقشب و ییاچ ناویل
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. یمظاک یاقآ ... هدموا ما هگید رفن _هی

تفرگ متمس ور هدنورپ

. شتسرفب دعب دش... کشخ مولگ مروخب ییاچ هی راذب .. هشاب _

هنرگو ... مدیسرپیم شزا ریما هرابرد یروط هی دیاب .. متسشن هپاناک ور

. دروایمرد زااپ ونم هروشلد نیا

؟ مسرپب لا وس هی خرهاش _

هتسنوتن .. تخوس شارب ملد ... شنهد وت تشاذگ هتسرد و ینیریش

دوب... شا هنشگ یباسح و هروخب راهن مدوب

_وگب

؟ دورهاش تفر هکانرطخ هدنورپ نومه هساو ریما _

؟ یسرپیم یچ هساو _

مگب غورد و منک هاگن شاه مشچ هب متسنوتیمن

یروجنیمه _

ِریگیپ وت هرادن تسود ینودیم هک وت طقف ... تفر نومه هساو _هرآ...

؟ یشاب اه هدنورپ

شزا لتاق یهی هدنورپ ی هرابرد هک و یرخآ هعفد دوب مدای بوخ

مرادن قح یشنم هنم هک تخادنا هار دادیب و داد یباسح ... مدیسرپ

اه تکرش ملا خرهاش یاه هدنورپ ردقچره وج... و سرپ و منک تلا خد

وط تیانج و لتق االرهب سریما یاه هدنورپ دوب لئاسم روجنیا و کناب و

... دیسریم انز یتح القو

دوب هداس یواکجنک هی طقف ... منودیم _

وزا مدش دنلب هک درکیم مهاگن یروط ...هی تشادرب وشییاچ ناویل

قاتا مداتسرف دعب هقیقد دنچ و یمظاک یاقآ . متفر نوریب شقاتا

کاله وشرس شاهردارب یگداس یور زا هک یصخشتم درم ... خرهاش

وراه هدنورپ ییاهنت و یراکیب یاه تقو متشاد تداع ... دندوب هتشاذگ

حبص وات دشیم دب حملا نوشاه یضعب ندنوخ اب ما هشیمه ... منوخب

... مدیدیم دب باوخ

هک هنوخ کیدزن ... میدز نوریب رتفد زا خرهاش اب هک دوب جنپ تعاس

االر سریما لکوم هب طوبرم هک یهاگداد ی همان ندیسر یاوه هب مدش

داد... باوج مود .راب مدز گنز شیشوگ هب دشیم

... یتسه _وگب

؟ یبوخ _سالم..

؟ مشابن بوخ نم هک هشاب هداتفا یقافتا دیاب تعاس ود نیا وت ینعی _
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... هدموین تهب ما ینارگن وت... تسد زا ناما

؟ دورهاش یدیسر _

مرب ماوخیم .. مدروخ ممراهن متفرگ و مشود ...االن مدیسر هعبر _هرآ...هی

ریخات زاورپ ؟؟ ــهل غب نیمه دورهاش هگم یتسه !! مروخب هنورصع

مهاگدورف زونه تشاد

یتفگیم ونیمه نتفاب نومسیر نومسآ همه نوا یاج هب لوا زا بخ

مزیزع

یارب منک رکف یلو مدرکن شزاب ... هدموا همان هاگداد زا مگب مدز گنز _

! هدنوزوس وشاپ و تسد وشرهوش هک تسا هنز نومه

تفگ و دیدنخ

نیا اما مدنوزوسیم و مجارو نز مدوب درم نوا یاج منم هکنیا _اب

نک... لیمیا مارب وشنتم ! درکن کمک هللا قلخ هب هراذیم هگم یدرمنوج

دموا نز نوا هک یلوا راب هنرگو .. مندز فرح و مدوب نم جارو زا شروظنم

رهوش هب تعاس هی وات دوب هدش تحاران تدش هب مهریما دوخ رتفد

... تفگیم هاریب ودب و شحف هنز نوا

؟ یدیم ربخ مهب یدیسر ... منکیم لیمیا هشاب _

؟ هشب یچ هک مدب ربخ _

ور؟ همان منکن لیم تارب بخ االر... سریما یاو _

! یشاب هنوخ دیاب هکاالن ؟وت هتارمه همان هگم _

! مشب ربخاب تلا ح اتزا تمنوچیپب منوتیمن هک تحور وت

دوبن مساوح ارچ... _

؟ یرادن یراک ... یلوضف زا ینکن قد مدیم ربخ تهب مدیسر ... هشاب _

مدش لا حشوخ

شاب تدوخ بقارم _هن...

داد... باوج هلصوح یب

ظفادخ بخ _

هک هداد مایپ مهب مدید مدرک هک یهاتوک تحارتسا دعب و هنوخ مدیسر

گنز شهب هک دوب نیا رطاخ هب شرخآ هلمج ... هباوخیم هراد و هدیسر

... مدز لوپمآ ات ود شزیوجت ...هب رتکد متدرب یل یل بش رخآ ... منزن

هس ریما مشچ زا رود رتفد ...وت مدرک لیم االر سریما یارب ور همان حبص

...ود تفر مدوز و رتفد دموا رید خرهاش نوچ مدیباوخ یتعاس راهچ

... دموین رتشیب هیراضحا وهی همان ات هس

یزور راهچ ...وت ندیشاپیم گرم درگ رتفد وت دوبن ریما هک ییاتقو ال صا



32

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

ای مرتفد دیسرپیم ... دادیم مایپ رتشیب ... مدزن گنز شهب مرابکی دوبن هک

حلا ...زا مدب شهب یا هرامش هی شنفلت هچرتفد یوت ثمالزا هن...ای

هنیبب هکنیا یارب منوا دیسرپ راب هی طقف میگدروخامرس و مدوخ

هن... ای مدرک تعاطا وشروتسد

هب مدوب هتفرگ میمصت یباسح شمنیبب زور راهچ دعب دوب رارق ادرف نوچ

...اب مدز ووتا مدوب هدیرخ یل یل اب هک یدیدج یوتنام ... مسرب مدوخ

دعب هرخ وباال هاگشیارآ متفر مرصع میا... هوهق وشلا گنر مرک راولش

ضوع وماهوم گنر و مداد ما هداس و فاص یاهوربا هب یلدم تقو دنچ

... مدرک

یولج دموا یم یا هفاکسن گنر هب رتشیب هک و ما هدش گنر یاهوم

دز... مادص ماباب هک مدرکیم کشخ راوشس اب هنیآ

؟ اباب مناج _

دش لخاد و درک وزاب قاتا رد

هشاب تیفاع _

متشاذگ دمک یوت و راوشس

یایم رظن هب هتسخ زورما اباب... یسرم _

دیشک شاه مشچ هب یتسد و تسشن ــمت خت بل

... هنکیم رارف شا همه هک مشوروک دوب...نیا دایز نومراک _

حارط شضوع ... هتفا یم بخ...هار ِراک هزات وگن.. هراد هانگ ...اباب هخآ _

یتفگ تدوخ ... ِیبوخ یلیخ

تشاذگ ـت ختـ یور شدوخ رانک وشتسد

مراد فرح تاهاب اجنیا نیشب _ایب

...اب دیزرل ملد هت درک هراشا مهب یدج یتقو درک... ضوع وثحب یتقو

. متسشن ـت ختـ یور دایز نادنچ هن هلصاف واب متفر شرانک ثکم

میراد نومهم ... هنوخ درگرب دوز ادرف یارب _

؟ تسه یک ؟... نومهم _

هک مدوخ یاه سکع زا یکی هب دش هریخ درک... هاگن و مقاتا رود ات رود

... مدوب هدز راوید هب

؟ یدوب هتخادنا اجک و سکع _نیا

... تسا هیلتآ _ملا

مدوبن رادرب تسد نم هنک..اما ضوع وفرح تساوخیم ارچ منودیمن

؟ اباب ِیک نومنومهم _

ره شینوش ــ یپ یور یاه کورچ و شیمدنگوج یاهوم درک... مهاگن
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تفگ هک مدنورذگیم رظن وزا شباذج ی هرهچ ... دشیم رتشیب زور

همه هک همهم مارب ... هدوب یرخف مرهاوخ مه فرعم !... راگتساوخ _

نایم شیش تعاس یارب . هشاب اج وهب تسرد یچ

مدرک عورش ... ینومهم بش وت ور همع یاه فرح دوب هتفر مدای لک هب

هک ییاه تقو منوا متشاد هشیمه هک یتداع لــمب.. نتفرگ زاگ هب

. مداتفا یم ریگ هنگنم الی روطنیا

؟ هگم شدیسانشیم ؟ نایب هک دیدرک تقفاوم امش _

مداتسیا شور هب ور نامزمه دشو دنلب ـت ختـ یور زا

. منکیمن یتفلا خم نم هگب مرهاوخ یتقو یلو مسانشیمن _هن...

. تفر نوریب دوز یلیخ اباب ... قاتا هب یل یل ندموا اب

؟ ِیک هراگتساوخ ؟ اباب هگیم یچ _

راذب ... ایتفرگ مک تسد ونم هکنیا لثم ...وت مرب تنوبرق شابن نارگن _

یسانشیم ونوا الق خا مه ... همغن ونم تسد رپسب شیتساوخن نایب

... روخن ما هصغ . هدب رهوش وروت یروز هک میراذیمن ونم... مه

تخادنا مرس وشتسد یوت وشلا دموا متمس

ترس ونیا ادرف ... دایم رتشیب وت هئوتنام هب شلا نیا نیبب _

... هدش نیا ِ گنر متاهوربا نک...

ـل وغـب ماهوناز و متسشن ــمت خت یور ... مدش هلصوح یب

لش هک درکیم کچ و موتنام یاه همگد تحار یخلا اب یل ...یل متفرگ

... هتفیب هشابن

ملا هئوتنام نیا دنچره ربب... تدوخ اب ممرگ سابل هی مگیم یتسه _

یدش رتهب هزات ... هنوتس ــ مز دوخ

گنر دوب... هدیشوپ و مدوب هدیرخ شارب مدوخ هک یکراولش و پات

رت لگشوخ یل ...یل دموا یم شنشور یاهوم و شتسوپ هب یسای

ساسحا رتشیب ور همغن یلا خ یاج ردقچ ؟... مدوخ ردام ای دوب

ینعی ... هراد ورب رتشیب یلیخ یل یل فرح زا نوا فرح ... منکیم

نارود ...وت هدوب ماباب یگدنز وت هک یلوا ...رفن همولظم یل ...یل تشاد

شردپ رابجا و رارصا رطاخ هب یل یل اما دندوب تسود مهاب ییوجشناد

...هی یقافتا ... ییوهی یلیخ منوا ... هنکیم جاودزا نوشاهانشآ زا یکی اب

وت تفگ مهب یتقو ... مهاباب و هاگشناد دایم ینیریش هبعج هی اب زور

نیا ما همغن ...اما دشیمن مرواب هدوب هدز شهب یلیس هاگشناد طایح

دوب... هدرک فیرعت مارب ور ارجام
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هن... همغن ...اما هدوب مردپ قشع لوا زا یل یل

یل یل یولج ندرواین مک رس زا دیاش اباب... یزابجل و جل رس زا دیاش

جاودزا همغن اب ...اباب هشب شیروز جاودزا هجوتم یسک هتساوخیمن هک

همهفیم اباب هکنیا ...ات هدوب بوخ یچ همه لوا سلا هدزای ...هد هنکیم

و هنزیم شرس هب نتفر ناریا زا هنوهب منم ردام ... هتفرگ طالق یل یل

و نوشاهاوعد طالقو سهلا راهچ هس نوا ... هشیم عورش نوشاهاوعد

رتشیب ... تخدهم همع هنوخ متفریم مسرت زا ابش ... مراد دای هب بوخ

تشپ سلا ود ات منوخب سرد هک دشن ردقنوا ... متفریمن هسردم اهزور

.. مدشن لوبق یچیه روکنک مهرس

وگن... هن مگیم یچ هی یتسه _

و ندشن رادراب رطاخ ...هب مدز دنخبل شور وهب راوید هب مداد هیکت

ی هداوناخ وت دوب...اما هتفرگ طالق شرهوش زا تشاد هک یرامیب

... دینشن نوبز مخز مک مهام

...وگب مناج _

دز دنخبل راو تنطیش مکــردزو هب وشاتسد اه هچب رتخد لثم

؟ میروخب کیک و تلکاچ تاه هی پاش یفاک میرب _

... هدنخ ریز مدز

. میدروخ یکش وپال ینتسب نوریب رهظ _

...مرب دایمن هک متاباب ... متسین دلب یگدننار هکنم .. هگید میرب ... هشاب _

؟ مشب رضاح

... مدرک هاگن میچم تعاس هب

وش. رضاح یتسه نوج یا هقیقد جنپ یهتنم ... میرب _

منت یکشم راولش ... تفر نوریب قاتا زا هلجع دزواب مهب وشاتسد

وماهوم هنیآ یولج ... مدیشوپ ور منشور یتروص میخض یوتنام و مدرک

هی ما هرهچ ..هب متشاد تسود وشلدم و ماهوربا گنر ... مدرک بترم

اتود یکی هساو مدیرخ روجاوروج مرک مه لدم دنچ دوب... هداد یتارییغت

... متروص یکشخ یارب یتح دوب... هدز ما هنوچ یور هک یشوج

نوریب شرظتنم تسد هب چییوس و متخادنا مرس یور ومیتروص شلا

... مداتسیا قاتا

وت! نومهم ... امرایمن لوپ نم یل _یل

... دموا قاتا زا شا هدنخ یادص

رادرب هلا وشک یوت وزا ملوپ فیک ... کجورو هشاب _

و متفگ شهب ... میریم اجک هک دیسرپ مزا اباب لوپ فیک نتشادرب عقوم
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... دادن یباوج اما دایب نوماهاب مدز فراعت

یل یل ی عالهق دروم پاش یفاک وهب میدش نیشام راوس

پاش یفاک لوئسم نومدورو ضحم هب هک میدوب هتفر ردقنیا ... میتفر

وراجنوا یاه کیک هفصن ... هگب دمآ شوخ و هنک سالم نومهب شدوخ

نم... و دروخیم یل یل

لوغشم ام زا رت رود هک ینز ونایپ هب ودره و میداد و نوماه شرافس

... میدش هریخ دوب نتخاون

... یتسه _

؟ موه _

؟ هدز گنز تهب زور دنچ نیا االر سریما _

... سب و دوب یل یل تسنودیم ریما هب نم ی زاعالهق هک یسک اهنت

؟ روطچ _هن

هب هریخ زاب اما هنکیم مهاگن هراد مدیدیم مشچ ی هشوگ زا هکنیا اب

. مدوب نلا س هت یونایپ

؟ یشوپب یاوخیم یچ ادرف هساو ... یچیه _

دوب رارق اعقاو ینعی ... مدرک شهاگن و مدنوخرچ و مرس یتحاران اب

؟ دایب راگتساوخ مساو

؟ هبوخ ِیکشم یتناس هد هنشاپ شفک اب هزمرق هتلکد _

داد. نوکت رس و دیدنخ هلصوح یب

؟ هگم همهم . مشوپب منکیم ادیپ یچ _هی

درک... یزاب شرتشگنا گرزب نیگن واب تشاذگ زیم یور وشاه تسد

ع یچ همه دیاب هدش منوا رطاخ ...هب یسانشیم هک وتا همع هخآ _

هب میراپسیم و شدعب ... نایم انیا هک ور ادرف لقادح هرب... شیپ یلا

نم... و همغن

یا هقیقد دنچ یارب تلکاچ تاه ندروخ و نوماه شرافس ندروآ اب

دش... رارقرب نومنیب توکس

؟ دایم ششوخ نم االرزا سریما ینکیم رکف مزونه یل...وت _یل

تسنودیم و ریما و نم نیب یاه قافتا زیر هب زیر یل یل هکنیا دوجو اب

... دوبن لیلد یب شرظن ندیسرپ

نیا اب هنرگو ... یراد وساسحا نیمه متدوخ ... دایم ششوخ مگیم _نم

لد و یدشیم هتسخ اتاالن ماوت اه کلتم و هکیت و ثحب همه

... یشیمن روخلد هک یدید یزیچ شهاگن هت شاب نئمطم ... یدیربیم
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... متشاد کش مه مدوخ تاساسحا و مدوخ هب اهزور نیا

... ِیفاک داین شدب و هشابن رفنتم مزا هکنیمه _

تفگ یل یل هک متشاذگ منهد یوت کیک هکیت هی

وت ترمع رخآ ات هنرگو ... نکن کیچوک و تدوخ قشع یارب تقوچیه _

تقشع زا مگیمن ... یشیم نومیشپ و یروخیم وقشع نومه یرس

ادیپ رفن راب...هی هی یمدآ ره یگدنز وت مراد داقتعا نوچ شکب تسد

دننکیم رکف اه یلیخ وت وسلا نس ...وت هراد قرف همه اب هک هشیم

ینم ونیا ... ههابتشا ...اما هنکیم رپ وشاج و دایم هگید یکی هرب نیا

راب هی ...مدآ دایم مدآ غارس راب هی نومه قشع ... هملا س لهچ هک مگیم

وت یدایز یاه مدآ دیاش ... هشاب رفن هی قشاع راو هناوید هنوتیم

هنوتیمن سکچیه اما هشاب هتشاد تسود مراهنوا هک نایب شیگدنز

همه ...اب یمهفیم هگید سهلا هد متدوخ ونیا ... هریگب ورفن هی نوا یاج

نک رواب هنک... یراتفردب تاهاب هنک... نیهوت تهب مرادن تسود انیا ی

راب ...هی هرایمن شمشچ هب ور وت ندروخ یرس ووت ییامن مولظم نیا

هنودب راذب ... هدب وشباوج هدنخ و یخوش ...اب اوعد اب ...هن اسیاو شولج

و یزیچ یراخ و تفخ ...هب یاوخیمن و قشع نیا یتمیقره هب وت هک

سح و تروضح ات اسیاو شولج ... هرادن یشزرا ندروآ تسد هب

ی هداوناخ زا وت هک منکیم کش اتقو یضعب ... همهفب الوتل قتسا هنک...

رتخد ییوجشناد نامز همغن ... یدشن متردام هیبش یتح ...وت ینارهم

رطاخ هب دوب هدرک شراضحا تاماظتنا اهراب .. دوبن یریگ هشوگ و تکاس

و رجآ رس یتح ... نومتخاس هی یدعب هس ی هشقن رس ... تردپ اب اوعد

...هگا یدشن نوشمودکچیه هیبش ...وت ندرکیم تسرد دیاب هک یلگ

یا هچب ...نم یتسین یلو ... ینم لثم وت متفگیم .. یدوب نم هچب

... مرادن

شادص ... دیشکیم یزیمور یور شلا گنچ رس واب تخادنا نییاپ وشرس

؟ طسو نیا مدوب یچ نم سپ ... مرادن یا هچب تفگ یتقو دیزرل

؟ لدیب یل یل ِموناخ یداد افعتسا نم ِیردام زا _االنوت

تخادنا ملد هب یگنچ شاه مشچ یسیخ درک... دنلب وشرس

سلا شیش هگا یتح مرذگیمن میردام قح زا ...نم مرب تنوبرق _هن

مشاب تردام هک هشاب

. هدن صرح ونم ردقنیا هک االر سریما شوگ وت نزب هنود هی ایب سپ _

درک کاپ وشاه مشچ ی هشوگ لا متسد واب دیدنخ

لثم نکن یمارتحا ...یب ایبرد شولج دعب نیا زا نم رظن _هب
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اب منز...هک هک مگیم ینم ونیا .. تسین هراچ هار متوکس ..اما شدوخ

... مدرک یگدنز اه سلا درم اتود

ممشچ یور و متسد یاه تشگنا و مدرک دنلب و متسار تسد

متشاذگ

؟ دیرادن یا هگید روتسد ... نابرق مشچ _

داد... نوکت رس و دیدنخ

مک االر سریما ... مدرکیم رکف بوخ یل یل بشما یاه فرح هب دیاب

تلا اهح تقو یهاگ ... شندرک نم ...نم شرورغ .. دوبن ماباب هیبش

منم لثم ... دوبن یا هبرجت یب نزِ یل ...یل شنداد روتسد و ندز فرح

نیا و هریگیم میمصت شلقع !...اب تسین رخ یقشاع و قشع وت

... هریگب ور شوماخ لقع و قشاع هنم تسد هنوتیم

رسو نیا اب هکنیا هب دوب شوخ ملد ... مدیسر مدوخ هب یباسح حبص

شا هدایپ مدوخ یور راب هی هام دنچ هک شیارآ همه نیا ...اب دیدج لکش

مدوخ مفرط هی زا دنچره ... دروآ تسد االروهب سریما لد هشب مدرکیم

و هار نیا اب یسک ندروآ تسد هب یا هناقمحا یخلا تسنودیم

یرسپ ره و ریما شیپ ارچ منودیمن ...اما مدوبن یدب رتخد هکنم ... شور

رییغت هام دنچ نیا اب منکیم رکف ... متسین دلب یربلد یارب یدنفرت

ای مرایب تسدب ورسپ نیا ی هدیمر لد منوتیم مرهاظ یوت یساسا

... مریگب و شنهذ ی هشوگ ییاج لقادح

زیم رس یروط هی ..اباب مدروخ یل یل رارصا وهب یرصتخم ی هنوحبص

ندرک هاریب ورآ نیا دوب هدرک نومگ یل یل لوق هب هک درکیم مهاگن

... هزورما راگتساوخ هساو

مدوب هدیمهف اهریسم همه راگنا ال دوب...صا لبق یاهزور زا رتمک کیفارت

رت هاتوک رتو تولخ اهریسم هک هدروآ مرس هچبالیی هزور دنچ یرود

... دیسریم رظن هب

هدنخ االر سریما سکع ندید ...اب دروخ گنز منفلت هک مدوب مرتفد کیدزن

... داتفا میرانا یاه بل یور

_سالم...

_سالم!...

. مدنوبس چــ مشوگ هب رتشیب و یشوگ دوب... فیعض یلیخ شادص

! مرتفد کیدزن ؟ یتشاد یراک _

هدز گنز مهب رادیب و باوخ وت راگنا ... دموا یم شاه سفن یادص

... هونشیمن و مادص مدرکیم سح ... هشاب
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؟ یونشیم االر سریما _

... ریگب لیرتسا زاگ و دامپ هنوخوراد ...مد...هی یایم یراد _هرآ...

تساوخ مزا یچ یارب ... مدرک فقوتم نوبایخ رانک و نیشام هلصاف بال

؟ مریگب ورانیا

؟ هداتفا یقافتا ؟ یاوخیم یچ یارب _

؟ یریمیم ... مشچ وگب ریگب مگیم ... ینزیم فرح ردقچ _

شنارگن دش...اما راودیما شلا ح هب هشیم ینعی دز داد هکنیمه

... مدش

؟ یرتفد ..وت مایم دوز ...االن مریگیم _

... دموا یم نوریب هاچ هت زا شادص

...ایب هشیم یتعاس _هی

جراخ ملر تنک زا ماپ و تسد یتح هک مدوب هدش هچاپتسد یردق هب

هک ییورین مامت واب مدنوخرچ و نومرف ... دیزرلیم متسد ... دندوب هدش

یقافتا امتح ... رتفد متفریم رتدوز دیاب ... مدروآ راشف زاگ لا دپ هب متشاد

.. هدش مولظم ردقنیا شادص هک هدش یروط امتح دوب... هداتفا

ولــمب دیبوکیم تدش هب ــمب ...لق دوبن مدوخ تسد حملا

وزا فلتخم یاه یخلا و رکف و مدیزگیم وماه بل مادم ... تخوسیم

... مدنورذگیم مرس

تفگیم تسار شوروک ... مدیرخ نیداتب و دامپ و لیرتسا زاگ هتسب دنچ

اج ...ود مندرک یگدننار نیا اب منزیم دنگ تسین هار هب ور مباصعا یتقو

نیرتدب هب رتفد رد یولج و نیشام هرخ هکباال منک فداصت دوب کیدزن

... مدرک کراپ نکمم لکش

یم هگم اما مدز و روسناسآ ی همکد دوب زاب هک نومتخاس یلصا رد

یاه شفک یادص ... مدییود اه هلپ وزا درواین تقاط ملد ... نییاپ دموا

هک دوب زاب رتفد دوب...رد هدرک اپ هب ادص رسو یباسح مدنلب هنشاپ

... مدش دراو نونز سفن سفن

هتشاذگ شتروص فرط ود وشاه تسد و دوب هتسشن مزیم تشپ

متف ر شتمس هلجع دوب...اب

...؟؟ ریما _

شتروص .. متشادرب بقع هب یمدق و متفگ " ینیه " درک دنلب هک وشرس

هتخیر شدیفس نهریپ یور زمرق یاه هکل یتح ... ینوخ ودوب مخز رپ

... دندوب

؟ هدموا ترس نم...هچبالیی یادخ ... یاو _
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زاب نوغاد و برد تروص نوا تشحو زا نم و ماه مشچ هب دوب هدز لز

متشادرب بقع هب یا هگید مدق

؟ ریما هدش یچ _

مورآ دوب... هدش هراپ مه سابل ی هقی و دموا یم نوخ شبل ی هشوگ

دموا مفرط دشوهب دنلب یلدنص یور زا

نم هدب ور ابمشم ... تسین یزیچ ؟... یدیسرت _

تسد زا ورابمشم ... دیخرچ متروص یور شهاگن داتسیا هک مور هب ور

... تفر شقاتا تمس وهب تفرگ

شنوخ قرغ یاه مشچ هکوش زا زونه ... دیبوکیم منهد یوت ــمب لق

دز مادص هک مدوب هدموین نوریب

وک؟ نیداتب یتسه _

و سرت اب وزاب مدنوسر شقاتا وهب مدوخ ... شمدوب هتخادنا مفیک یوت

مدرک هاگن شتروص هب یتحاران

... تساجنیا _

درک زارد وشتسد

... نم _هدب

مدیم ماجنا مدوخ اسیاو _

زاگ و نیداتب ... متشادرب لیتسا ینیس هی هنوخزپشآ یوت زا متفر

و ریز ملد . متشاذگ ینیس لخاد و متشادرب شزیم یور زا وراه لیرتسا

... مدوب هتفرگ یدب عوهت تلا ح سرتسا تدش وزا دوب هدش ور

و شرس ... تفر شقاتا ی هپاناک تمس هتسهآ هتسهآ دشو دنلب

یولج و متشاذگ زیم یور و ینیس هک دوب هتفرگ شاه تسد نویم

... متسشن شاپ

باال... رایب وترس _

مشچ ندش ...رت دوبن نم تسد دیتلغیم متروص یور هک یکشا

همه ... مدادیم رس هک یا هفخ قه قه یتح ماه... تسد شزرل ماه..

یور مدآ نیرت مولظم شلا ح نیرتدب وت هک دوب یسک ندید یارب اه نیا

دوب... هدش نیمز

... مدرک هتشغآ نیداتب هب ور هبنپ

ریگب وتروغبآ ورب ..وت منزیم مدوخ _هدب

مزا ور هبنپ ات مدرب بقع و متسد و مدیشک باال وما هداتفا هار ینیب

هریگن

باال ریگب وترس ... منکیمن هیرگ _
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هشکب بقع وشتسد ات مدرک شسامتلا درک... مهاگن مخا اب

... منکیم شهاوخ _

رت تحار مراک ... تسب وشاه مشچ و دروآ ولج وشتروص

ادص ...یب متروص ندرک عمج ماه...اب بل نتفرگ زاگ اب متسنوتیم دش...

... مزیرب کشا

مدیشکیم شاه مخز یور و مدرکیم هتشغآ نیداتب هب ور هبنپ هک رابره

نم... ِدرم تشاد ...درد دادیم راشف مه یور وشاه کلپ

و شنوج دصق هک ینوا هریمب دش... دنلب شور هک یتسد هنکشب

... هتشاد

تشاد دادتما نوخ ...در گنچ یاچ دوب... شولگ یور مخز یپ مساوح

هگن وزاب شسابل هقی ... مدیشک شور مورآ ور هبنپ ... شولگ ریز ات

ملد دوب... هدش هراپ هک شندرگ ی هرقن ریجنز ندید اب نم و دوب هتشاد

... مداد تسد زا ور

... هدش هراپ تریجنز _

... مدیشک نوریب و ریجنز شسابل هقی زاالی

مهاگن شاهاب هک رابره اما هنکیم مهاگن هراد مدیمهفیم ... دزیمن فرح

ات ود یور ... هشیم هجوتم هک مدوب نئمطم و دیزرلیم متسد دروخیم هرگ

یمن دنب شوربا باالی مخز نوخ ... متشاذگ مخز بسچ وشاه مخز زا

... دموا

شنییاپ وباالو یکیچوک بسچ و متشاذگ شوربا یور و لیرتسا زاگ

رارف متسد زا ماه مشچ یاه کمدرم هک دش یچ منودیمن ...وهی مدز

رازه مرس یوت هک درکیم هاگن یروط ... ندش شاه مشچ ریسا و ندرک

منهد هک هنکیم مهاگن یروطنیا ارچ ؟؟... ارچ هک دش فیدر لا وس

ییاهزور ... اتقو یضعب یشیم یروطنیا ارچ ... هزرلب منت و هشب کشخ

نم... زا شنتشاد رفنت هب منکیم کش هک

اال لثم تبل جنک و ینکیم مح سال علخ تهاگن اب هک مدرک یهانگ هچ

؟ هدنخیم ن

دش؟ مومت _

تجاجل زا تسد اه مشچ نیا دیاش ات مداد مرس هب ینوکت

! مشکب تسد مدیسرتیم و شبل هشوگ ... نرادرب

... دایم نوخ هراد تبل _

... تسب وشاه مشچ و دروآ رتولج و شرس ... متفرگ شتمس ور هبنپ
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دزیم دنخبل ... مدادیم راشف شبل رانک ور هبنپ یتقو دیزرلیم ماه تسد

هنادنمزوریپ روطنیا هک مراد یلا ح هچ دوب هدیمهف منومگ .. فاصنا یب

مدید وشینوخ تروص یتقو منوج هفصن هکنم ... دیدنخیم و درکیم مهاگن

هکنیا ... هفاصنا نیا هخآ ؟ تشکیم ونم شراک نیا اب دیاب مداد تسد وزا

؟... هگب ور هتفگن فرح ات رازه مهب شهاگن یوت و هنک مهاگن زاباال

؟ تفیک وت یراد نفول _ژ

متسب و نیداتب رد

... منک رکف _هرآ

فیک نوا یوت دوبن مدای درک... وزاب فیک پیز شدوخ و تشادرب و مفیک

و دروایم نوریب وملیاسو هنود هنود ... تخادنا مدای ریما هک مراد اه یچ

مفیک یوت " یگشیمه نومه " مدرک رکشورادخ زیم... ور تشاذیم

! تسین

لا متسد واب مدز بآ و متروص ... هنوخزپشآ یوت مدرب و نامسناپ لیاسو

دوب هداد هیکت ... متشگرب با ناویل هی ...اب مدرک کاپ و مشیارآ و کشا

مهب دوب هتشاذگ شرس یور وشتسد دعاس هک یلا حرد و هپاناک هب

درک هاگن

؟ متشاد _

تفرگ وباال صرق ی هتسب

؟ هبوخ شمودک .. هشخب مارآ هفیک نیا وت یچره _هرآ...

متفرگ شولج و ناویل

؟ هدش یچ یگب یاوخیمن ... یتشادرب هک نومه _

بآ ناویل هی اب وشاتودره مدعب و شتسد فک تخادنا و صرق ات ود

... دروخ

یچره ... مدوب هتفر شغارس هک دوب هدنورپ نیمه هساو منک رکف _

... ندز مزا و مدوب هدرک عمج زور هس ود نیا کردم

؟؟ دوب هتفر داب هب شا هزور دنچ نیا تمحز مامت ینعی ... یاو

؟ یرادن یکردم چیه هگید ینعی _

تخادنا شا هنت باال یور و شیکاخ تک و دیشک زارد هپاناک یور

یرباص یارب وراهادص ای وشسکع هدش مدرکیم عمج یچره _

مهب حبص تفاثک نوا هک هداتفا یقافتا هچ منودیمن ...اما مداتسرفیم

هدش کاپ تاع ال وطا هتفرگ سوریو وشپات پل هک داد ربخ

... شا هتسخ یاه مشچ ...هب مدرک شهاگن ینارگن اب

... هشیمن کاپ هک لیمیا بخ _
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... تسب وشاه مشچ

! مدرک کاپ ور همه هگیم _

شنتفگ زا ..اما مداتفا یعوضوم هی دای هک مدش رود شزا مدق دنچ

... مدش فرصنم ... مدیسرتیم

نک.. مادص یتشاد یراک _

درک... مهاگن و تشادرب شاه مشچ یور زا وشتسد

یتیوقت هی منم هب دایب تا همع رسپ نوا هب یدزیم گنز شاک مگیم _

تسافش شتسد ... هنزب

عوضوم نیا هجوتم اجکزا زیما ... مدرک شهاگن هدش درگ یاه مشچ اب

دب وحلا زور نوا زا شاندز فرح طسو خرهاش هنکمم ینعی دوب... هدش

؟ حیسم فطل زا مشدعب و هشاب هتفگ نم

دراو کوش مهب یفاک ی هزادنا هب زورما ... متشادن ثحب ورج ی هلصوح

دوب... هدرک

؟ هاگنومرد تمربب ور وت یاوخیم ... هنزیم لوپمآ نم هب طقف نوا _

تشاد شتینابصع یاه هگر دز... لز ماه مشچ دشوهب زیخ مین

دزیم نوریب

مباوخب ماوخیم _ورب

هاگن شهب زاب رد نتسب عقوم ... مرب نوریب قاتا اتزا دوب هدنوم رظتنم

نیا دادیم ینعم ...هچ هنکیم مهاگن هراد زونه هک مدید و مدرک

غورد هچ نیا هخآ ... هگیمن شرورغ رس وزا هراد متسود هنکن ... شاراک

نیا اب هسرب اجک هب داوخیم ؟... هگب و شلد فرح هراذیمن هک ِیا هرخسم

؟ شاهریقحت و نیهوت

ما هتفر وور گنر تروص وهب مدوب هداتسیا ییوشتسد ی هنیآ یولج

مدرکیمن تئرج یتح ... دنوم شقاتا وت مامت تعاس ...کی مدرکیم هاگن

هنک... کچ نشیم ویس هک وشدوخ یاه لیمیا مگب شهب

ی همه ارچ منودیمن ... متشاد وشلیمیا ...زمر هاگتسد تشپ متسشن

هدش شراکنیا هجوتم مه بقال دنچره دوب... هدرک کاپ وشاه مایپ

دموا یم شیپ شتیعقوم هک تقوره هشیمه منیمه یارب ... مدوب

... هریخذ وراه لیاف یرس وهی مدرکیم کچ وشلیمیا

... لخاد متفر هک تشاذیم ییاچ تشاد هنوخزپشآ وت

. منک تسرد تارب نم راذب _

داد نوکت اوه وت وشتسد

... هدرکن _المز
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یباسح شا ــ ...بل مدرک شهاگن و مرس تشپ تنیباک هب مداد هیکت

... درکیم بوشآ و ملد شا هدیلو ژ یاهوم دوب... هدش هروپ و هراپ

؟ ینکیمن ماوعد مگب یچ هی ریما _

دیشک بقع و زیم یلدنص و درک مهاگن هلصوح یب

حملا نیا ...اب ِییوم گنر هچ ...نیا یدرک تخیر یب وتدوخ ارچ _وت

... راذب یکشم نومه ...ورب متشاد مک ور وت یروطنیا ی هفایق و تخیر

یارب ...؟ دشیم ضوع شهاگن گنر مادم ارچ ... درکیم مهاگن رخسمت اب

؟... یچ

مترظن متشاذگ گنر وت هساو تقوره .. مدرک گنر مدوخ لد یارب _

! مسرپیم

... دیدنخ روز وهب درک زیر وشاه مشچ

رطاخ هب وت مدرک رکف هظحل ...هی یتشاذن گنر نم هساو یتفگ هبوخ _

! یدرک وور ریز نم

متفگ منک شهاگن هکنیا نودب و مداتسرف نییاپ روز وهب منهد بآ

؟ منزب و مفرح یراذیم _

یتقو هتفگ شهب یک ... مدرک شهاگن و مدرک دنلب ومرس ... دادن و مباوج

و هدوب شقشاع نم لثم یسک بقال ینعی ؟ هشیم رتباذج هنکیم مخا

؟ هتفگ شهب

_وگب...

رد ...هب مدرکیم ینیب شیپ ور یلمعلا سکع ره دیاب شدب حلا دوجو اب

متفگ متشاد هک یا هرهلد واب مدش کیدزن هنوخزپشآ

زمر مهب یریگب کوالوت زا یکی لیمیا یتساوخیم هک زور نوا _نم

؟ بخ ... یداد وتلیمیا

شا هنوچ ریز وشتسد و داد هیکت زیم هب وشا ــهن یس

... دایز ... مدشیم هچاپتسد درکیم ماگن هک روطنیا ... تشاذگ

و یدوب هداتسرف یرباص هساو هک ییاه مایپ ...وا یقافتا یلیخ _نم

هتفگ مهب بقالاه هخآ ... یدرکن نوشکاپ ارچ هک دوب بلا ج مارب .. مدید

یداتسرف هک ییانوا هچ یدرک تفایرد هک ییانوا هچ وتاه لیمیا یدوب

مدرک دولناد یراد دیدج لیمیا یرس هی مدید ات هعفدنیا ... ینکیم کاپ و

!! منوخب ات

بقع تمس هب یمدق مسرت زا مدش دنلب یلدنص یور زا یتقو

ال صا دوب هدش کانتشحو ... متشادرب

یچ لا بند اجنوا منودب متساوخیم یواکجنک یور زا طقف ادخ _هب
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... طقف ادخ ...هب ینکیم راکیچ و یدرگیم

یاه شفک هب ششفک کون ... تسشن لــمب یور شا هراشا تشگنا

؟ دیسر نم هب یک و مدیسر راوید هب یک ... دروخ مدنلب هنشاپ

... سسیه _

ساسحا شنت هب ندیشک سفن عقوم و منت دروخرب دوب... مکیدزن

... مدرکیم

؟ یدرک یطلغ هچ _وت

مشچ هک دادیم راشف تشاد ماه بل هب وشتشگنا

تینابصع عقوم درم نیا هک ادخ ...هب شزا مدیسرتیم ... متسب وماه

و شاه سفن یادص هک ادخ ...هب دشیم نیمز یور درم نیرت کانتشحو

هگا یتح ... هزادنا یم تشحو هب ور یسکره شاه مشچ یخرس

... هشاب مدآ نیرتقشاع

مشوخ ینودیمن قمحا ؟ِد یدرک کچ یقح هچ هب ونم یاه لیمیا _وت

؟ هنک تلا خد مراک وت یسک دایمن

هیرگ ات مدرکیم لر تنک و مدوخ ... تخادنا شپت زا ور ــمب لق شدنلب داد

هگم اما متفا یم سپ مراد هک همهفن ...ات منکن زاب مشچ ...ات منکن

... دشیم

شا ــهن یس یور ومتسد ... هرادرب وشتشگنا ات مدرک جک و متروص

... مداد شله و متشاذگ

... رانک _ورب

؟ تبیهرپ ِ یتنعل نیا دروخیم نوکت هگم اما

... ریما بقع ورب مگیم _

تسود عضو نیا ووت یسامت چیه ... مروخب شهب متشادن تسود

... منک رارف شتسد زا رتدوز هچره متساوخیم طقف ... متشادن

فرط ود وشاه تسد فک ... دروخ مینوش ــ یپ هب شاه سفن یامرگ

دز راوید هب متروص

_ِداالغ...

مشچ هب مدز لز و مدرک دنلب و مرس هنزب وشفرح ی همادا تساوخ ات

یب ِ مدآ نیا دوب یک هگم ... یتشحو و سرت چیه نودب ... شاه

دادیم ور یتناها ره ی هزاجا شدوخ هب هک ساسحا

هک ییوت ...االمغ مگیم یچ مراد یمهفیمن هک ییوت قمحا ... نیبب _

اهو سکع نوا ی همه نم هک یدروآ یسناش هچ یمهفیمن

دنب هراد مسفن ... رانک شکب وتنت ...حاالم مراد ویس مپات پل وت وراهادص
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... دایم

ییاه هلمج نوا کت کت نوچ متفگ سامتلا و"اب دایم دنب هراد مسفن "

.. دنتفرگ مزا و رناژمی مامت مدوب هدروآ نوبز هب شدوخ هیبش هک

هانپ خرهاش قاتا وهب مدز نوریب هنوخزپشآ رت...زا بقع ... تفر بقع

... مدرب

نیا لیلد و مدوب هتفرگ ...رگ مدیشک رس و مدرک با رپ وزیم یور ناویل

مرواب درس... با شود هب متشاد جایتحا طقف .. متسنودیمن ورامرگ

... دیعب ... دوب دیعب نم ...زا مدز فرح شدوخ لثم شاهاب دشیمن

هنوچ و کچ نوا واب یتعاس ..کی دموا االر سریما یاه کلوم زا یکی

... دزیم

... متفر نوریب قاتا زا خرهاش ندموا ات

وک؟ ریما _

! هشقاتا والشوت شآ _

تفگ و درک زاب ورد هک متفگ دنلب ... هونشب ات متفگ دنلب

! مباصعا هب ینزیم هگ یراد _

هگا دیاش دوب... هدنوم جاو و جاه نم لثم تسرد لوا هیناث دنچ خرهاش

نیا هب خرهاش دموا یمن متمس هب منوا "و ابابورب " متفگیمن ریما هب

... دموا یمن رد تورپه زا یدوز

هگب هداتفا شارب هک یقافتا و کتک زا هکنیا یاج ...هب قاتا وت شدرب

... درکیم تیاکش نم وزا تفگیم هاریب دبو نم هب تشاد

و هتفگ اه سیلپ هب هگب ... هدش یچ هگب ...ات هشب مورآ ات دیشک لوط

ِیک... ِراک هنودیم

طخ تشپ یل ...یل دروخ گنز منفلت دموا نوریب قاتا زا هک خرهاش

دوب...

؟ مناج _

؟ ههار هب ور یچ همه ؟ هبوخ ریما ؟ یبوخ ... مزیزع _سالم

مداتسرف تنعل ششوخ لد هب

؟ یتشاد یراک ... مگیم هنوخ مایم _هرآ...

ایب روط ...هی یسانشیم هک وتاباب ... تفیب هار هگید تعاس هی ملدزیزع _

... یشاب هنوخ دوز

؟ یل یل مایب دوز یچ هساو _
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؟ دایب راگتساوخ تساو هرارق تفر تدای _

مداتسرف نوریب ادص رسو رپ ومسفن

..عفال مایم ...دوز هشاب _

دیسرپ مزا خرهاش هک متشاذگ زیم یور و یشوگ

؟ یرب یاوخیم _دوز

_هرآ...

؟ تسین بوخ تلا _ح

تا همع فرط !زا مراد راگتساوخ _هن...

... تخادنا یلدنص یور وشفیک و دیشک شتروص هب یتسد

. یتسه هرادیمنرب تیگدنز وتو رس زا تسد ما همع _

هک هدرک تجح مامتا ماهاب هک اباب زا منم و تفگ همع زا هدروخ ...هی

ا سریما هب دوز یلیخ و ثحب هرب...اما شیپ یلا ع یچ همه دیاب بشما

نم ات هنک ینوشوپ وال نوا دادیب و داد یروج هی تساوخیم ... دنوسر الر

... مدب شهب و تاع ال طا

ایب هاتوک ...وت یسانشیم ومدآ نیا الق خا هک _وت

مداد باوج دنلب یادص اب

ماگتسد ال وگب...صا متتسود ...هب خرهاش مرادن یتاع ال طا چیه _نم

... هدش کاپ شا همه هتفرگ سوریو

دموا نوریب قاتا زا شداد یادص

لوضف ی هرتخد کرد _هب

داد وشباوج دشو ینابصع خرهاش

همه هب هنزیم دنگ هراد طسو نیا هک ینوا ... هتقح ... دنبب وتنهد ریما _

نک! شتسرد ایب متدوخ ... ییوت یچ

هتخیر مهب منوا باصعا ... تشادرب وشفیک دشو دنلب یلدنص یور زا

دوب...

خرهاش رتفد هگید هک تعاس وهد زور تشه و تسیب دشیم زورما اب

یارجام دعب هتفه دش...هی اما هتخس شرواب ... مریمن االر سریما و

هساو هگید یشنم هی لا بند متساوخ خرهاش ساالرزا اب ماوعد

ور ینووج یاقآ هی هگب ریما هب هکنیا نودب منوا ... هدرگب نوشرتفد

باوخ دز...زا گنز مهب ریما شحبص متفرن هک یزور دوب... هدرک مادختسا

یاهرغرغ هب درک عورش تسا هدولا باوخ مادص دید یتقو و مدش رادیب

خرهاش و مایمن هگید متفگ شهب یتقو ... شا یگشیمه
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اب منک رکف ... دیباوخ شدادیب و داد یادص یا هقیقد دنچ یارب ... هنایرجرد

گنز هگید شدعب دش... هکوش یباسح دیدج یشنم ندید

... یرود همه نیا زا منکیم قد مراد هک زورما دزن...دزن...دزن...ات

نیقلت مدوخ هب مادم منم ... نتفرن زا ینومیشپ هسرپیم مادم یل یل

ملا!! حشوخ هن... هک منکیم

ششومارف منوتیم یرود اب مدرک رکف دش... رتدب ...حملا متسین اما

...اما متارطاخ ی هشوگ مراذب و مریگب باق وما وعالهق قشع ...هی منک

االن هکنیا هب ندرک رکف هدش مزور و بش دش... رتدب ... دشن

یک ... هریم یک دش... یچ هدنورپ نوا ... هنکیم راکیچ ... تساجک

اهتشا یب قشاق هسود نومه هب ای هروخیم لماک وشاذغ ... دایم

شرس ریما هک رتفد نوا وت تسه یسک ال ...صا هدیم همادا شندروخ

؟؟ هنک یلا خ وشدوخ و هنزب داد

ریما امتح مدادیم همادا مراک وهب مدنومیم رتفد هگا مگیم ییاتقو هی

ونم ات دادیم همادا شاه یقلخ جک و شاه یراتفردب هب ردقنیا

هگید اما دشیم دیاش ... دشیم دیاش هنک... رفنتم شدوخزا

هساو ینووج هگید ... متشادن وراهاوعد نیا ششک ... متسنوتیمن

و دموا یم مدب مدوخ زا ندش ریقحت همه نیا تباب ... متشادن تمواقم

و لکش ...ره مدوب ما یچره ...نم مدوب هدش راکهدب مدوخ هب

یدوخیب و لیلد یب هرادن قح یسک یا... هداوناخ ره ...ایزا یلیامش

میگدنز وت هک هشاب یسک صخش نوا هگا یتح هنک... نیهوت مهب

... هنومیم ... هنوم یم ملد هب شنتشاد ترسح هشیمه

ِرد... مد شوروک ناج یتسه _

ح یب یاه مشچ وهب متفرگ میشوگ یوت یراگدای سکع وزا مهاگن

... مدش هریخ یل یل لا

. مایم _االن

زا شحور مهریما مدوخ زج مدوب نئمطم هک داتفا یسکع هب مهاگن زاب

یگنتلد عفر هک یتدم سکع نیمه فطل ...هب تسین ربخاب سکع نیا

... مشکیم سفن و منکیم

یکشم راولش و وتنام یتح ... دموا یم متروص هب یکشم شلا

... هراد و شدوخ یاوه و حلا مه ندیشوپ هریت ما...

. دموا متمس یل یل هک مدرکیم ماپ و مدنلب هنشاپ یاه شفک

؟ ناج یتسه یایم یک _

مدق دنچ اه شفک نیا اب منوتیم هک مدز نیمخت و مدرک فاص و ــمر مک
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؟؟ مرادرب لبق راب زا رتشیب

ومشفک و فیک واب میسای نهریپ طقف ... ومع هنوخ مایم شوروک _اب

. میتفرگ هک ماوداک . رایب مارب

درک ـل غـب وشاه تسد و درک هتسب و زاب وشاه کلپ

حبص ات هک منودیم ابش ... هدب تحارتسا تزغم هب مک هی موناخ یل _یل

...! یرادیب

تسشن شبل یور یوحم دنخبل

؟ مشیپ یایمن ارچ یرادیب یتقو ... تفرعم یب سپ _

... مداد نوکت یرس

! مشاب اهنت ماوخیم ممدوخ نوچ _

جلر س ماباب اب یباسح هک دوب یتدم اما هداتفا یقافتا هچ متسنودیمن

فرح مهاب مه هملک هس ود زا رتشیب یتح هگید دوب... هداتفا

تفگ هشیم اما دشیمن طوبرم نم هب نوچ مدرکیمن تلا ...خد ندزیمن

. منیبیم عضو نیا یوت وراباب و یل یل هک ِیراب نیلوا اه تدم دعب

غارچ مارب ... مدرک تکرح شوروک نیشام تمس وهب متسب و طایح رد

. مدشیمن هجوتم هک تفگیم ییازیچ وهی دزیم

... تخیر یب یتسه _سالم

مدرک مخ و مرس دوب... هداد نییاپ و نیشام هشیش

وک؟ همع سپ _سالم.

تفگ هدنخ واب نیشام یلدنص هب داد هیکت

! گنیشارب و وربا هساو دوب هتفرگ هاگشیارآ تقو _

هب همه و دوب یداش دلوت ... درکیم هرخسم ونم ی هراچیب ی همع

... دندوب هداتفا هغدغد

... متسب و مدنبر ــ مک و مدش نیشام راوس

؟ میرب اجک _

مرا! کراپ ... میرب _

درک مهاگن و دیدنخ دنلب ... تخادنا هار و نیشام

؟ یدروخ هنوحبص وت منیبب ؟... هخآ هزاب _االن

... مداد نوکت تسار و پچ هب ومرس

مکشاول ... مینک یدرون هوک ... میروخب هنوحبص ... هکرد میرب لوا سپ _

! موناخ یداش دلوت هساو مشرضاح هک ام هنوخ میرب دعب ... میرخب

ی هلصوح زا مدیلا نیم و مدزیم گنز شهب دیابن دیاش دوب... هتسخ سپ

تسود تسه شتحارتسا زور اهنت هک یا هعمج زور امتح ما! هتفر رس
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نیا زا میرب یل یل اب ردقچ ... ماهنت منم بخ ...اما هنومب هنوخ هتشاد

یل یل اب یک ؟ات هنوخ میدرگرب یفرح چیه یب ژو اساپ نوا ژهب اساپ

همه زا راگنا هک هیقب وهب میسیاو یرانک هی مودکره و رختسا میرب

؟ مینک هاگن نلا حشوخ و داش یچ

سب ...زا متدروآ قوذرس شوروک لثم ییومکش مدآ ...اب ندروخ هنوحبص

هتفرگ ما هدنخ درکیم هرخسم و ماباب یدوخیب و تفگیم ترپ و ترچ

یهاگ هک شاه یراکبارخ ...زا تفگیم شراک یاه یتوس دوب...زا

یشنم ...زا درکیم نم شیپ وشتیاکش و دموا یمرد هوتس هب مهاباب

ی هتفگ هب هک هتسباو یاه تکرش یشنم و ماباب تکرش یاه

سدنهم بانج هب نداد وخن نداد هرامش لا بند نوشا همه شدوخ

... دنتسه

و دیرخ وداک یداش یارب ... میتشگرب نوما همین و هفصن یدرون هوک دعب

ابیرقت تشپ اب اما وناز یور ات یکشم نهریپ ... نهریپ هی منم یارب

و شدوخ راک مزاب ...اما مشوپیمن نم رخن متفگ شهب یه زاب...

هدرک شزابلد و تسد یباسح شباسح هب هدش زیراو قوقح درک...

وت هگید هرذ هی مدرکیم رکف مدوخ ...اب دیرخ فیک ما همع یارب دوب...

کت دوب هدرمش و شوروک یاه نودند هک هزاغم بحاص مینومب هزاغم

... درکیم نومراب وشاه سنج کت

؟ هشیم شا هزادنا ترظن هب مدیرخ منامام یارب هک یسابل _

نوریب شیکی یوت زا ور سابل و مدرک اج هب اج ماپ یور وراهابمشم

... مدیشک

! هدرک الرغ ولیک تسیب ... هتسین قاچ تنامام هگید اباب... _هرآ

تفرگ شدوخ هب یدوخیب و مولظم ی هفایق

هنوخ وت ییاتقو هی االان شمدوب هدید تشرد و گرزب سب زا نک رواب _

! مگنشق نامام دش وور ؟"...ریز ِیک "نیا مگیم

شتمس مدرک ور هدنخ اب

! گنشق یتفگ یکی هب امش بجع _هچ

تفگ شا هدش کزان یادص واب تفرگ شدوخ هب یا هنورتخد تلا ح

یب ...وت مریخن ؟ گنشق مگیم ماوت هب ینک سول و تدوخ یدرک رکف _

هگنشق طقف نم ِ نامام ... یتخیر

چیه مه نودب ... هریگب شتشم وت ور همع شنوبز نیا اب دوب دلب بوخ

زا شوروک شوروک ما همع ... ترفاسم هن ینومهم ...هن نریمن اج

و داش هشیمه هشاب رسپ نیا اب یکره هک مگیم ... هتفا یمن شنهد
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! هنومیم لا حشوخ

؟ مووه ... مریگیم راهن هاررس هتبلا ؟... هنوخ میرب _

ملد ... هگید ی هنوخ هی وت مرب و مایبرد هنوخ نیا زا منشادن تسود

ملد ایرد... زا ریغب ... مشق ... شیک لا... مش ...ثمال تساوخیم ترفاسم

...یا متفر هک دوب سملا هن راب نیرخآ ... دهشم دوب... هدرک مترایز یاوه

... مدنومیم فیلکت نس وت رمع رخآ ات شاک

؟ یتسه ییاجک _

؟ ینزیم داد ارچ ... ماجنیمه _

یولج ومتسد هک مغامد تمس دروایم تشاد وشتسد یاه تشگنا

متفرگ متروص

! منکیم تراب دایبرد منهد زا یچره اینک تیذا ادخ _هب

مدز غیج هک دشیم مولهپ کیدزن وشاه تشگنا

اه! هشیم شیپ هعفد لثم یخلا... یب تنامام نوج شوروک _

زا دش رجفنم داد خر مباوخ قاتا وت هک شیپ هعفد هعجاف یروآدای اب

... هدنخ

... نشیم دوبان تاه هیلک تخبدب ... یرادن هگن وتییوشتسد یشاب وت _ات

؟ یراد شیج وگب وشتسار االمن

یتح ... دیشکیمن تلا جخ رسپ ...نیا تفرگ درد هدنخ تدش زا متروص

... درکیمن منم یاه ندش دیفس و خرس تاعارم

؟ یتفگن هک یسک هب یتسه نوج ... شوروک نک سب _

هدنخ ریز دز یقپ وزاب دیشک تسد شتروص هب

هلح... یدب هک ورام ِجاب نوا .. هگید _هن

چام مکحم وشپل ... درمان تساوخیم جاب ...زاب متمس دروآ وشتروص

... مدرک

دش؟ بوخ _ایب...

همع ... هدیمن هزم ... تاسو بــ هنومیم یهام لثم هک... وت ینکیمن چام _

شا ــ بل ؟ هنکیم چام ومنامام ... وتاباب یروج هچ یدید ور

! مراد تسود یروجنوا ...نم دایم شک

دش عمج متروص شوروک یاه ترپ و ترچ روصت اب

هنک تچام موناخ همع وگب ورب یتحاران ... متسین مدلب ... متساوخن _ها...

سدنهم بانج

مراذیمن هکنم ... هشب موناخ همع بل ریسا اپل نیا مراذب هگا ادخ _هب

هنک. مچام یدیل ره
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االر سریما دای ونم درکیم شدوخ زا هک ییاهدیدجمت و فیرعت

هب وشتسد یسکره مدیمن هزاجا "نم تفگ هک یراب نیلوا ... تخادنیم

اما تفگ خرهاش هب ور هلمج نیا یچرس تسین مدای " هنزب منینزان ندب

هطبار یسک اب هشاب تحار ملا یخ هکنیا یارب شلقادح ... دنوم منهذ وت

دنبرد زونه و ندازآ هروج همه هک ییاهرسپ ندشیم ادیپ ...مک هرادن

مارب ردقچ ... دنرادن ــی سنج یگت ــ خلش ... دنتسین لئاسم یلیخ

... شوروک یتح ... دنشابن روطنیا منایفارطا هک همهم

گنه فاللف ندروخ اب ما هدعم تسنودیم هکنیا ...اب دیرخ فاللف راهن

فرصنم تشاذن شوروک شیپ منوا فاللف ندروخ سو هــ زاب هنکیم

... مشب

هب بسانم و بوخ یباسح عضو رسو اب همع هنوخ میدیسر یتقو

... دموا ملا بقتسا

شقاتا وت هتبلا دص و شوروک رانک یفیثک هداعلا قوف زرط وهب راهن

ی همه ندرکن تیاعر هب شوروک رانک ندروخ اذغ ی هزم ... میدروخ

دوب...اب مهم اه هداوناخ یلیخ دیاش یامو هداوناخ یارب هک دوب یتاکن

هب ام فیثک یاهراک وزج ندروخ هباشون یرطب واب ندروخ اذغ تسد

... مدرکیم لا بقتسا شزا یهاگ نم و دموا یم باسح

داد... متاجن تابن ییاچ ناویل وهی انعن قرع پلق دنچ اذغ زا دعب

...هک میدوب سابل باختنا لوغشم همع اب تفرگ شود هک شوروک

دش... باختنا رسپ بانج یوداک

؟ یشوپیم یچ _وت

مکیچوک هلوح وهی دوب هدیچیپ شا هنت نییاپ رود طقف ور هلوح شوروک

دوب هتخادنا شرس یور

... هرایم یل یل مدرک هدامآ هنوخ _

داتفا شاهوم هرذ هی نوج هب هلوح اب

هتزادنا منیبب شوپب الاالن ...صا شوپب و مدیرخ تساو هک ینیمه بخ _

؟

دب حملا تشاد دوب... دایز لومعم دح زا شیب شا ــهن یس اپو یاهوم

شهب مدرک تشپ ... دشیم

فرح شا هرابرد دعب شوپب سابل حاال ...ورب ینزیم مهب و حملا یراد _

. مینزیم

دیسریم شوگ هب قاتا یوت زا همع یاه هدنخ یادص
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ِلد. دب یتسه هک ینودیم ... هنزیم قع االن ...ورب هگیم تسار _

شوگ نومودره فرح هب شا هدنخ یادص ندش مک اب هک متشاد دیما

مدیشک غیج دیچیپ ــمر مک رود شتسد یتقو اما هشاب هداد

فیثک یولا مشپ ... نزن نم وهب تدوخ تفاثک _

دیدنخیم نم یاه ندز واپ تسد وهب مندرگ ور دوب هتشاذگ وشرس

؟؟ مرب مراذب مراد تسود همهنیا هکنم _

هک یسح زا ادج یلو ... مشیم رخ هنک سول وشدوخ دوب هدرک رکف

...اب دادیم تسد مهب شوروک یاه یزاب هنووید نیا لباقم رد یهاگ

رپ تسد نتفرگ زاگ اب اهنت ... مدوب هتفرگ عوهت تلا ح وم همه نوا ندید

... تفر شقاتا وهب درک ماهر هک دوب مندز قع و شوم

... ِمانودند الی شتسد یوم مدرکیم رکف شا همه

هگید هبوخ ...هگا شوپب ور هدیرخ تساو هک یسابل ورب ناج همع بخ _

؟ هرایب سابل تساو یل یل ارچ

هدیشوپ هرهش ینومهم هرایب مارب یل یل دوب رارق هک و یسابل اقافتا

وشیکی ینومهم ره یارب هک متشادن سابل اهردقنوا ... مدوب

شیپ هام شیش یارب مدیرخ سابل هک یراب نیرخآ ... مشوپب

هدیرخ یزیچره تقو دنچ وشلا...نیا مراد تسود وتنام رتشیب دوب...

... یگداوناخ یاه ینومهم یارب بسانم ینهریپ ای سابل زج مدوب

شوپب ... یتسه هگید وشاپ _

یولا مشپ بانج نیا دشیم لمحت لباق زاب هنوخ وت یاه سابل اب

... سدنهم

درک... هراشا شدوخ قاتا وهب تفرگ متمس و نهریپ همع

نم هدنلب شا هنشاپ ... مراد طالیی یکشم شفک هی مدوخ دمک _وت

. شرادرب تدوخ هروخیم وت یاپ هب هگا نیبب . مرب هار شاهاب منوتیمن

هنشاپ نوا دوب زیگنا ناجیه مارب ردقنوا دوب... لگشوخ یلیخ ششفک

... مراد شرب زاب هروخیمن مماپ هب هگا متفرگ میمصت هک شدنلب یاه

دیسریم رظن هب نماد و تک هیبش رتشیب منت یوت هک یکشم نهریپ

و دموا یم مندرگ تشپ ات مسابل یولج ... مدیشوپ ور دوب مهرس اما

نیشن نت اما دوبن گنت مهب ... دشیم زاب ــمر مک کیدزن ات مسابل تشپ

باروج و شاه سابل یوشک یوت متشگ همع ی هزاجا دوب...اب

و زاب یدایز لکشم مدیشوپ یتقو ... مدرک ادیپ یکشم کزان یراولش

مهنوا هک ــمر مک تشپ دنومیم دش... لح ابیرقت سابل ندوب یت ــ خل

نوشفاص ــمر مک هب نوشندنوسر یارب و مراذب وزاب ماهوم متسنوتیم
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ی هنشاپ تشپ طالیی حرط هب مسابل مکــر یور گگس ... منک

دروخیم مسابل طالیی هبب مدنب ندرگ و هراوشوگ ... دموا یم ... مشفک

... مسابل یکشم هب متعاس و

یرس هی مارب دوب هدش ثعاب دیدج شفک و سابل هی اما دوب راد هدنخ

طال یکشم هب منکیم هدافتسا یچره هکنیا ... هشب مهم اه یراک هزیر

... دایب مسابل یی

؟ هروطچ _

! هتشز هک وت هدب وتمکش نوا طقف ... تسیب ... یلا _ع

هاگن مهب قیقد دزو رانک دوب هدموا ولج متروص ات هک ور شوروک همع

درک

هنومیم ... همه ِتس ال ماک تسابل و شفک ناج... همع هبوخ _

؟؟ نوما هنوخ کیدزن هاگشیارآ مرب یاوخیم ... سا هداس یلیخ ... تاهوم

... هرادن فرح شراک

ینومهم ... مندوب بترم یور هنک یراشفاپ ردقنیا هک همع تشاد قح

یدایز یاه نومهم متسنودیم اما دوب دلوت شمسا دیاش ... دوبن یمک

اب اهزیچ یرس هی نوشارب مهاباب ی هداوناخ هرخ وباال دننکیم توعد

... هتیمها

شیارآ !... مدرُم نم هگم ال ...صا مشکیم وتا وشاهوم مدوخ نامام _

؟ منک تمیرگ ای یراد تسود یجیلخ تروص

متفگ شوروک هب سامتلا اب نم اما دیدنخ همع

تسرد منوتیم مدوخ و نوا ... شاب هتشادن متروص هب راک نم نوج _

. مایمرب ماهوم ِسپ زا یدب مهب متهاگتسد نینزان نوا ... منک

و مدیسریمن مدوخ هب منم دوبن شوروک و همع قیقد تراظن هگا دیاش

شدوخ هب ردقنوا شوروک ... مدرکیمن تسرد و متروص ومو یبوخ نیا هب

دنچره ... یسورع هریم هراد یراگنا هک دوب هدرک کیش و دوب هدیسر

...! دوب شتسایس زا منیا

گنز مهب ... هراین سابل مارب هک مداد مایپ یل یل هب نیشام وت

شهب یتقو ... مرب ینومهم ماوخیمن دیاش هک دوب هدش شنارگن دز...

اعقاو مدیسر مدوخ هب یباسح منم و هدیرخ سابل مارب شوروک متفگ

زا شنتفگ " ناج یا " نیا و یلا حشوخ نیا متسنودیم دش... لا حشوخ

هلد... هت

نیا وت یکی ات میدوب رظتنم درک... کراپ و نیشام هنوخ رد یولج

زا یکی هکنیا ات هنک زاب نومارب وردو هونشب و گنز یادص یغولش
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ندرکیم رارف نتشاد ادص رسو زا همع نومگ هب هک نوشاه هیاسمه

هفایق میدحاو مودک نومهم تفگ شوروک یتقو درک... زاب نومور هب ورد

شوروک هب تشاد همع روسناسآ دوب...وت یندید هیاسمه یاقآ ی

دروم یب ِیخوش حیسم صوصخلا یلع اه نومهم اب هک دادیم رکذت

رسپ و ردام هب هنک تئرج هک دشیم ادیپ لیماف وت یک لا حره ...هب هنکن

هنک.... تناها

هدنخ وهب شوروک ی هفایق گنهآ دنلب یادص دش زاب هک روسناسآ رد

... دروآرد تلا ح نرتراد

. نتفرگ ینشج بحع ... یتسه _

نوکت رس گنهآ متیر اب هک شوروک هب هدنخ اب نم دزو همع ردو گنز

مدرکیم هاگن دادیم

ناج... نامام نک لر تنک وتدوخ ... یربن ورام یوربآ ناج شوروک _

یچوه لثم ندرک او ورد هرهش نشج هساو شیپ هعفد ... تشاد مقح

هگید سک یدوخ یاه نومهم زا ریغب ...هگا ندیصقر هب درک عورش اه

... درکیم شخیبوت امتح شزاب شین نوا یاج هب گرزب ی همع دوب یا

بترم وشتک ی هقی و متمس دیخرچ هنک زاب ورد یسک هکنیا زا لبق

درک

نم؟ مبوخ _

مدرک تفس وشتاورک هرگ

یلا _ع

... دیسو وبــ ما هنوگ دشو رددال ندش زاب اب نامزمه

هدنخ اب شوروک طسوت نم ندش هدیسو یبــ هنحص ندید اب خرهاش

تفگ تخدهم همع هب وور داد نوکت رس

. منکیم یهاوخرذع امش زا انیا فرط زا _نم

داد تسد خرهاش اب دنخبل اب همع

هریصقت یب یتسه ... یسانشیم ونمرسپ هک _وت

س یوت هک روطنیمه و تخادنا خرهاش ی هنوش یور وشتسد شوروک

تفگ دزیم دید و نلا

یبذع نیا زا ور وت بشما مینوتیم منیبب ... یدرک پیتشوخ هک منیبیم _

هن ای میرایبرد

نومزا ودزو خرهاش اب ندز فرح دیق لیماف دارفا هیقب ندید اب شوروک

تفر شهارمه مه همع دش... ادج
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... یداش هب هشیمه ... هشاب کرابم _

دیدنخ هنودرم و داد راشف ومتسد

. یدش لا حرس یباسح رتفد یایمن یتقو _زا

متفگ دوب ملد یوت هک یزیچ الف خرب

. مروخیم عقوم هب مماش و راهن .. مباوخ رهظ گنل بخ...ات _هرآ

دش شخپ نلا س یوت هک یراد برض گنهآ یادص ندش دنلب اب

متفگ هدنخ واب مدرب مشوگ تمس ومتشگنا

؟ هگنج _

تفگ مخا یمک واب تخادنا باال یا هنوش خرهاش

! هشاب داش دیاب مشدلوت ... هگید ِیداش _

هک یموناخ ات ود یکی ...اب متفر نامهم قاتا هب مسابل ضیوعت یارب

مغارس یل یل ...ات مدرک یسرپلا وحا سالمو ندوب اجنوا

تروص هب یظیلغ شیارآ و دوب هدیشک راوشس وشاهوم ... دموا

... تشاد

مرتخد هدش لگشوخ _هچ

هب هک متفیب نیا دای دش ثعاب شبوخ یوب ... مدیسو وبــ شتروص

... مدزن رطع مدوخ

مزیزع یسرم _

مسابل زا دایز یلیخ یل ...یل مدروآرد و موتنام اه موناخ نتفر نوریب اب

هی شتارظن و همع یاوه هب دوب رتهب هک تفگ اما... دموا ششوخ

... هشاب رت نیگنس رتو یمسر ات مدیشوپیم دنلب نهریپ

دوب... همع رظن دوبن مهم مارب هک یزیچ اهنت طسو نیا

بل رژ دیدجت دعب و متخیر ما هنوش یور فرط ود وزا ماهوم زا رادقم هی

. میتفر نوریب قاتا زا یل یل اب مخرس

نوشاه یلیخ هک ییاهرسپ و رتخد زا دوب رپ نوشا هنوخ یلصا نلا س

زا لوا ... متخانشیمن منوشاه یضعب و مدوب هدید هرهش ینومهم و

دوجو ...اب منک تبحص اهرتگرزب اتاب میتفر ییاریذپ نلا س فرط هب همه

مزیزع یومع اب لوا مداد حیجرت شتهبا یاب هرهچ ندید و موناخ همع

و اباب هب تبون نوا زا دعب ... منک یسرپلا وحا شمدوب هدیدن تقو دنچ هک

متفر و مدرک سالم رود زا اهانشآ یرس هی ...اب دیسر هرهش رهوش

... همع شیپ

ینآ شوروک رانک مندیسر اب هک تخیریم نوبز شارب تشاد شوروک

... تسشن شتروص یور یتخمز یاه مخا
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ناج. همع _سالم

دش موناخ همع تلا ح رییغت هجوتم مه شوروک دز... هیکت شیلدنص هب

؟ دیبوخ _

هب شرس ندرک نییاپ باالو داد ماجنا ممارتحا هب هک یتکرح اهنت

دوب!!! رتمیلیم یود هزادنا هب تسرد

هدش لگشوخ ردقنوا ... متفرگ هلصاف همع زا دوز یلیخ یداش ندید اب

بــ مورآ و شا هنوگ و مدرک شل ــ غب هاگآدوخان هک دوب

اج همه ترپ شساوح ... دیرابیم شلوک ورس زا یلا حشوخ ... مدیسو

شیسسنرپ سابل واب نلا س طسو تفر یک مدیمهفن ال دوب...صا

... ندیصقر هب درک عورش

دوخ یاه تسود .. ندوب نووج اه نومهم رتشیب

یاه لیماف ...زا نوشاهر ــ سپ تسود دیاش ...ای نوشاهردارب ... یداش

هک ور ییاسک متخانشیم رودارود ... ندوب هدموا اه یلیخ مه ومع نز

دندوب ینومهم یوت

هرهش ِلد زیزع _سالم

دوب هدش رت یندروخ دوب شبل یور هک ینهپ دنخبل اب شلپت تروص

... هشاب اکرابم ... یروطچ ... موناخ _سالم

داد مراشف ششو ــ غآ یوت و درک ــمل غب

تمدیدن هتقو دنچ ینودیم ... یتسه یدش لگشوخ ردقچ _وت

؟ ینزب نم هب رس هی یاوخیمن ...وت سنجدب

هنوخ و مریمن رتفد ِیتدم هک تسنودیم ... مراک و متفگ ماه یراتفرگ زا

... دشن یضار زاب مدیچ یا هنوهبره ما..

دوبن شاباب ـل وک؟غـب ترتخد _

هک شتروص زا ییاه تمسق و شینوش ــ یپ یور و دیفس لا متسد

... دیشک دوب هدرک قرع

ویساپ ای نشاب طایح وت دیاش دوب... حیسم _اب

یاج منوا نشاب مهاب ردقنیا راذن اه... هنزیم رُب حیسم وترتخد _نیا

! تولخ

کمناب و ینیریش اعقاو شرتخد ... ندیدنخ هب درک عورش شغ شغ

اه هچب لا بند شعضو رسو نوا اب ادخ ی هشیمه هک محیسم دوب...

... تشگیم

یل و اباب هک متفر یتمسق هب منیمه یارب ... مدوبن ندیصقر لها هکنم
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مدروخیم یل یل ی هدنک تسوپ یاه هویم ...زا ندوب هتسشن مه یل

... ندموا ایرام و حیسم هک

ندید اما منک ـل غـب ور ولوچوک ایرام تساوخیم ملد یلیخ هکنیا اب

... همع ی هنابضغریم یاه مشچ یولج منوا ... دادیم مرازآ حیسم

یاهوب یداش یاه تسود داد و غیج و گنهآ دنلب یادص زا ادج

یهاگ درک... ضوع و ماوه و حملا دوب هدرک رپ ور اضف هک یرطع فلتخم

نوشنویم مه مدوخ دموا یمن مدب داتفا یم نوشهب مهاگن هک

اهنت ات دوب هدرک ادیپ و یسک شدوخ یارب هدموین شوروک ... مرب

نیمه هب هشیمه متساوخیم ادخ وزا مدرکیم شهاگن رود ...زا هصقرن

... شمنیبب لا حشوخ و داش هزادنا

هک دوب هداتسیا شرانک یروط ...هی دروخیمن نوکت همع رانک زا حیسم

... تسا همع دراگیداب راگنا

هب شندیسو ...بــ منک تفخ هشوگ هی یلوق هب ور ایرام متسنوت

متشاذگن بیصن یب و شتروص یاج چیه هک دوب شخب تذل یردق

ونم... یتشک _خهلا

مدیسو بــ مکحم وشپل مدنچ راب یارب

؟ مگنشق یروطچ ... یتشک ونم ماوت _

داد باوج وماه سو بــ زا یکی هرخ باال

؟ یبوخ ...وت مبوخ منم _

مدز یخرچ شاهاب و شمدرشف ــمل غب وت

... رتخد متقشاع _

نیمز هتفین ات متشاذگ شر ــ مک تشپ و متسد هی

؟ میصقرب میرب _خهلا

وشتسد هدنخ واب نیمز شمتشاذگ دوب... غولش یلیخ هک طسو نوا

متفرگ

. میصقرب اجنیمه _ایب

نلا س تمسق نیرت غولش وهب دیشک نوریب متسد زا وشتسد هی

درک هراشا

هراد مرون صقر ... اجنوا میرب _

! شا هزیگنا یتح دوب... رتشیب نم زا شتاع ال طا سِلا جنپ ی هچب

. دیشک و متسد سامتلا واب داد شا هنوش یور رف یاهوم هب یبات

... هشاب _
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ندیصقر حلا ورد ایرام و نم ات شرب و رود یغولش دوجو اب شوروک

... دیصقر مک هی شاهاب و دیسو بــ ور ایرام لوا ... دموا نومغارس دید

. یداد تدوخ هب ینوکت هک منیبیم _

مدرک هراشا دیصقریم مامت ی هوشع اب هک ایرام هب

تساموناخ موناخ نیا رطاخ _هب

مرس زا تسد شوروک اما دش روگ و مگ یغولش نوا نیب هک ایرام

مهگن گنهآ دنلب یادص و یگنر یاهرون نوا ریز ور یتدم و تشادنرب

رییغت مه شندیصقر مرف شوروک دشیم شخپ هک یگنهآ ...ره تشاد

درکیم

؟ ییام ی هداوناخ زا اعقاو _وت

مونشب وشادص ات درک کیدزن مهب ور شدوخ دزو هقهق

. ننادناخ گنن ی هکل حیسم و شوروک نوا _

و هشوگ هی مرب تساوخیم ملد مشفک دنلب یاه هنشاپ دوجو اب

. منیشب ونازراهچ

مدش هتسخ . متفر هگید _نم

متشگرب شدوخ تمس وهب درک هقل حــ ــمر مک رود وشتسد

اجک... _

متشاذگ شتسد یور و متسد

ِدنلب شا هنشاپ متنامام ِ شفک . یتسه ِنوج مدش هتسخ _

داد. منوکت مورا گنهآ مورآ متیر واب درک کیدزن مهب و شدوخ

؟ یراذب اهنت گرگ همه نیا طسو ونم دایم تلد _

منک ادج شزا و مدوخ مدرک یعس و مدز شا ــهن یس هب هدنخ اب

وشبل سب زا درُم ما هراچیب رتخد نوا . ینومیمن اهنت ما هظحل هی هک _وت

. تفرگ زاگ

تفرگ شدوخ هب یصاخ تس ژ اما دیدنخ هنازومرم

؟؟ ...هن منکیم یزاب نوشتاساسحا اب هک هرذگن متاریصقت رس زا ادخ _

هب یمدق درک... زاب ــمر مک رود زا وشتسد ماه نخان راشف اب هرخ باال

مدیدنخ و متشادرب بقع

! تحول _وت

رود شزا دنلب یاه مدق اب متمس دایب تساوخ وات دیدنخ دنلب دنلب

خرس متروص متشاد متح و مدوب هداتفا سفن سفن ...هب مدش

... دنوزوسیم و لــمب تشپ ماه سفن مدزاب ... هدش

تبرش ندروخ یارب ... درکیم متیذا ماهوم و دوب هدش ممرگ تدش هب
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هراچ لا قترپ بآ تبرش ناویل ...هی متفر ییاریذپ یاهزیم تمس کنخ

هک ــمر مک تشپ ات مدرک عمج متمس هی هب لماک وماهوم دش... زاس

... هزوسب رتمک و هشب کشخ دوب هدرک قرع

هار!... مین قیفر دیشابن هتسخ _

ثکم اب دوبن االر سریما هب تهابش یب هک ییادص ندینش اب

میمدق هی یوت تسرد زور یدنا و تسیب دعب ... متشگرب

وشتسد هک مدوب مه رانک هملک اتدنچ ندیچ لا ...بند دوب هداتسیا

درک زارد متمس

_سالم

سمل وشاه تسد یامرگ یتقو دیزرلیم متسد ... راگنا تشاد تلا سک

مدرک

؟ یبوخ _

دیشک شینیب یور مکحم ور دیفیس لا متسد

...هن؟ یبوخ یلیخ یلو .وت مدروخ امرس _

یک ال ...صا هشاب هدید شوروک اب ور مندیصقر تدم همه نوا دوبن دیعب

ح هک یداع یاتقو االر سریما ؟ مدوب هدشن هجوتم نم هک دوب هدموا

االن...اب هسرب هچ هرادیمنرب کلتم و هکیت زا تسد هبوخ یلیخ مشلا

... خرس ینیب و حلا یب و هدرک فپ یاه مشچ نیا

! مازور نوا زا رتهب یلو .. منورذگیم _

...اما مدنوخرچ یا هگید تمس هب ومرس شندرک هاگن پچ پچ سرت زا

یارب تشاد ... شتمس متشگرب درک... منارگن شیکشم تسد هی پیت

.. تخیریم زومریش شدوخ

؟ هدش توف ماوقا وت یسک _

داد همادا شراک هب مخا یمک و بجعت اب

؟ روطچ _

! یدیشوپ یکشم _

دروخ شزا یپلق و تشادرب زیم یور زا ودنلب راد هیاپ ناویل

؟ ندرک توف تماوقا یدیشوپ یکشم ماوت _االن

یارب اج هک داد باوج یروط و ملا وس ...زاب مدرک هاگن مدوخ یاپاترس هب

یچ همه ی هرابرد متساوخیم .. مدوب لا وس زا رپ نم ...اما هراذن ثحب

ماک تلا ...ابح دیدج یشنم ی هرابرد یتح ... شاه هدنورپ .. مسرپب شزا

... مدرکیم هاگن اه نومهم وهب مدوب هداتسیا شرانک یبذعم ال

... مدرک هاگن شباذج هشیمه خر مین هب
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؟ هبوخ تدیدج یشنم _

دش هریخ شور هب ور وهب درک هاگن مهب هظحل دنچ یارب

. هرتهب وت زا هشاب یچره ... تسین کدب _

مندنوم رهظ ات حبص هام جنپ باوج ... تسشن لــمب یور یخلت دنخبل

! هلمج هی نیمه دش رتفد نوا وت

! یدوب رتهب وت بخ ... هتبلا _

هک بوخ دوب... یبوخ فارتعا لوا راب یارب ... مدیخرچ شتمس هب ثکم اب

.. یلا ع هن

؟ یگیم یدج _

یب و تشادرب زیم یور زا دوب رپ زونه ِمین هفصن هک و تبرش ناویل

درک هزم هزم اهتشا

یدوب رتهب مگیم ؟ مراد یخوش یبجو مین وت اب هگم ...نم هگید _هرآ

... ینعی ... یدوب ینعی

شور و گنر یب تروص و شخرس یاه مشچ هب دنخبل اب ماوت بجعت اب

تفگ یتقو دزیم ود ود شاه مشچ کمدرم ... مدز لز

ایدرگرب ینوتیم ...االمن یتسه ... ینعی _

شدوخ هب یسو ــ بع ی هرهچ دش رت نهپ هک لــمب یور دنخبل

تفرگ

هن؟ یونشب یتساوخیم ونیمه ... رامرهز _

مدرک نییاپ باالو ومرس هدنخ اب

! مایمن هگید هک منک ضرع تتمدخ دیاب یلو ... اقیقد _

دش شتینابصع هجوتم درک هک یا هچورق نودند زا دشیم

منزیم فرح وت اب هناقداص مراد وگب ونم .. کرد _هب

هلصاف نوا اهزا تعاس یارب و منومب تلا ح نومه وت متشاد تسود

هک مگب شاه مشچ هب ملد هت وزا منک هاگن شتروص هب کیدزن ی

هیکت زیم هب وزاب متشگرب ملوا تلا ح هب ...اما مراد نوشسود ردقچ

یاه فرح نحل لثم و مدیدنخ هک تخیریم تبرش شدوخ یارب ... مداد

متفگ شدوخ

؟ یراد تسود تبرش _

یور مکحم و ناویل دشو مومت نورگ شارب ردقنوا یرخآ نیا منک رکف

هراذب زیم

وگب ونم ... همه هیبش نوتاق ال خا یگداوناخ ینعی ... ییورپ یلیخ یلیخ _
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منیبب ور وت شوخرس الی یماف ندز وراپ کتشپ دموا حملا نیا اب

شتمس و مدرک رپ ابیرقت و ناویل مدوخ مرایبرد شلد زا هکنیا یارب

متفرگ

مهب ور هلمج نوا وت مروخب متساوخیم هک متفوک رتفد _وت

؟ مدادیم وتباوج یروجنیا نم یلو ... یتفگیم

تفرگ متسد زا صرح واب ناویل

! هگید ِیلا خ تاج مگیم نیمه هساو _

درمان _یا

دش درگ ینآ شاه مشچ

... شا همادا _

فاصنا _یب

دروخ تبرش زا هدروخ هی

شا هیقب _

یضوع _

درب ورف شراولش بیج وت وشتسد

یتفگیم _

! ساسحا _یب

ششیپ زا هک دوب هدنوم تکرح یب شبل یور زونه ناویل بل

شهاگن هب مهاگن ...ای هتفین مهاگن هب شهاگن هک ییاج هی متفر ... متفر

هرذ ...هی دزیم فرح نیریش هرذ هی اللق شاک ... یلیخ دوب... خلت ... هتفین

مهب مک هی هزادنا طقف مک... هی شاک .. کرد هب اه نیا ال رت...صا نوبرهم

یهاگ هک مشیم ریش کاخ و درخ ردقنوا شافرح ..اب تشاذگیم مارتحا

زور ره هک متسین مه شقاتا ی هنیآ ی هزادنا هب نم منکیم ساسحا

و هنزب نم هب یرس هیقب شیپ ندش رهاظ بوخ یارب اللق حبص

... هنیبب نم هاگن یوت و شدوخ

هب ای نم لد هب هک ادخ . هدیاف هچ اما . هنشور تامشچ ثم ملد

مشوگ وت یگچب ؛زا منود یم . هسیون یمن ور ریدقت وت یامشچ

نوا هراچیب اما . هیکانرطخ راک لسع یودنک هب ندش کیدزن هک ندنوخ

وت هک هتسنود یمن ًامتح هنک. ودنک وت یامشچ وت هک یلسع روبنز

یاج تامشچ هک هدیمهف ونیا منئمطم اما . یتسه یبیجع دوجوم هچ

. ندش یگشیمه ، ندنوم ، ندوب یارب دنا ینما
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. هنارگن هکلم روبنز نک. هاگن ... نیبب . نزن کلپ . نزن کلپ . اسیاو هن...

بارخ شا هنوخ تندز کلپ اب هسرت یم . هسرت یم هرآ . هسرت یم

دوجو نصا ال سع نیا ثم ، ودنک نیا ثم ایند یاجک چیه منئمطم هش.

.وت مرادن وت یامشچ هب یکش چیه نصا نم . مرادن کش نم . نرادن

مرادن کش هک نم دنا. نیریش ال سع نیا ثم یگب مه غورد هگا یتح

ات ًامتح . لسع روبنز هراچیب اما . تامشچ یوت یودنک هب وت،هن هب هن

هب نم . دنراد یا هگید معط الش سع راگنا هک هدیمهف االمن نیمه

ملد ارچ منود یمن مزونه . نکن کش مه .وت مرادن کش یچیه

هک یا هکلم ونم،حلا حلا هنک ریخ هب ادخ وت. یامشچ ثم . هنشور

. هئوت یامشچ شیگدنز مامت ازور نیا

؟ یتسه _

مداد وشم سال باوج للعت واب متسب ور قاتا رد

_سالم...

هب ور مینیب شرطع دنت یوب درک... اهر دعب و داد راشف یمک و متسد

. تخادنا شراخ

دایم تهب رتشیب ینکیم زاب وتاهوم ... یدش لگشوخ _

هریت راولش و تک ...اب مدرک رکشت و مدز دنخبل حیسم هب یکروز

دیسریم رظن هب رت هجوم شرهاظ

...؟ اربخ _هچ

منیمه ... هرب رانک مور یولج زا دیاش ات متشادرب راوید وزا ما هیکت

نیمه وت راگنا ... میدموا نوریب اه قاتا هب طوبرم یورهار زا مهاب دش...

یرتشیب یاه نومهم مدوب قاتا یوت هک یا هقیقد تسیب عبر هی

... ندوب هدیسر

! یچیه _

دز...مــ ادص و نوشیکی هک ندوب ییاریذپ لوغشم نیمدختس مــ

مدوخ نسمه دیاش و تشاد ینووج لماک رهاظ هک یموناخ مدختس

تشادرب الور یکت یگالس حیسم ... دموا نومتمس تسد هب ینیس دوب

؟ یاوخیمن _وت

... مداد نوکت تسار و پچ هب ومرس

_هن

تفرگ مفرط یگالسوهب

... ِیلا ع لصف نیا یارب _

... مدرکیم لا بند ور یتمس ره مهاگن واب متشگیم االر سریما لا بند
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حیسم مرادن لیم هک متفگ _

تشپ هب هک هراذب و هدب هیکت زیم هب مرانک ات دیشک لوط یا هظحل دنچ

... منک هاگن شرس

درک هراشا یداش هب هدنخ اب

...وت مدوبن لا حشوخ ماه دلوت هساو تقوچیه ِلا...نم حشوخ ردقچ _

؟ یچ

اراس رانک االر سریما .. مدنوخرچرس حیسم یاه فرح زا هلصوح یب

مدرک هاگن رت قیقد یتقو اما... هشاب شدوخ مدرک کش دوب!! هتسشن

ور شبل یور داشگ و لگ دنخبل هلصاف نیمه زا دشیم ... ِشدوخ مدید

... سب و هنم یارب شاه مخَت و مخا دوب هتفر مدای دید...

؟ یتسه _

مدموا نوریب کوش زا حیسم مرگ یاه تشگنا رس دروخرب اب

؟ ناه _

اال سریما متسنوتیمن هگید درک... روک و مدید ... داتسیا مور هب ور تسرد

منیبب رو

؟ تساجک تساوح _

دروخیم ممشچ هب هک یگنر یاه ...رون دشیم رجفنم تشاد مرس

مداد راشف مه یور مکحم وماه کلپ ... درکیم رتشیب وماه هجیگرس

؟ تسین بوخ تلا _ح

... مشب خالص مرب و رود یاهوم رش زا رتدوز هچره متشاد تسود

؟ یراد رس شک _

درک هاگن ماهوم دیاش و ینوش ــ یپ هب بجعتم

! مزیزع _هن

خالص اهوم نیا رش ات مدرکیم ادیپ یزیچ مفیک یوت متفریم دیاب

... ماهوم نتشاذگ زاب دوب یفرخزم داهنشیپ ...هچ مشب

رسو و مفیک ... مدنوسر قاتا هب تعرس وهب مدوخ

رس... شک زج دشیم ادیپ فیک نیا یوت یزیچره ... مدرک هت

؟ مریگب تارب یسک زا یاوخیم _

و مرس صرح ؟...اب دوب هداتفا هار نم لا بند یچ یارب حیسم

دوب شبیج یوت شدازآ تسد ... دوب هداتسیا مرس ...باالی مدرک دنلب

؟ یراذب ماهنت هشیم _

شتایوتحم و مدوخ فیک ...زا تفر نوریب قاتا زا یفرح چیه یب

هفخ متشاد امرگ ...زا متفر یل یل فیک غارس و مدش نومشیپ
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رجفنم تشاد مضغب ... مدیشک زارد قاتا طسو ... مدشیم

!! رجفنم ... دشیم

دیاش مدرک رکف ... مدش دنلب عیرس دروخ قاتا رد هب هک یا هبرض اب

نوریب ادص ورپ مسفن حیسم ندید ...اب هشاب یا هبیرغ ای نومهم

... مداتسرف

... تشاد یداش ! مدرک ادیپ تارب _

... مدرک شهاگن هک دوب هتفرگ متمس هب ور یکشم ی هداس شک

نونمم _

مکحم و یبسا مد وماهوم ... متفر هنیآ یولج و متفرگ شزا ورس شک

ندرک هزم هزم حلا رد هک و حیسم و مدوب هداتسیا هنیآ هب ...ور متسب

... مدید ور دوب شتسد یوت یگالس

هب دوب هدرک شبیغرت دیدیم ــمر مک تشپ یگنهرب زا هک یریوصت دیاش

! دولآ سو وهــ نیگنس یاه هاگن

؟ یراذب ماهنت هشیم _

! تشگیم ماه مشچ لا بند هنیآ یوت

؟ مرایب تارب یاوخیمن یزیچ _

! شهاگن زا مدش هتسخ ..نم متخادنا نییاپ و مرس

_هن

مادم یاه هروشلد ...نیا متخادنا ملد هب یگنچ و متسشن ـت ختـ یور

هناقمحا ؟... یسک رانک ریما ندید هظحل هی یارب ؟... دوب یچ یارب

مهزاب شیکیدزن و یرود اب ...وت یدش فیعض ؟...وت یتسه تسین

هک یشیم رود شزا یتفگ تدوخ ...اب یفیعض

ات رازه دیاب بش و حبص ... هرتدب تلا ح هک ؟...االن یدش ؟... یشب بوخ

یک واب ِیک ...اب هنکیم راکیچ هراد و تساجک هکاالن دایب ترس وت رکف

هک ییوت نوا دایب شیپ یقافتا یا...ره هدنزاب ...وت تسین

ور وت...وت ...هن هربب نوا هک هتساوخ ادخ ... همولعم لبق زا هدنرب ... یزابیم

و تخس درم نیا زا هک هدنوم وت رطاخ هب یک ؟... هراد تسود یک

هدرواین ایند هب نوا ور وت هگم ... تردام نیمه ؟... یراد ندنوم عقوت گنس

وت دعب ؟... تفر شاهوزرآ لا بند و تشاذگ اهنت ور وت تحار هچ یدید ؟...

؟ هنومب تارب مدآ نیا یراد عقوت

فرح شاهاب رتشیب هملک هس ود ...زج دموا مغارس یل یل

یارب مدادیم حیضوت ... هتفگ یچ یک ...ای هدش یچ هک دیسرپ ... مدزن

؟... یچ یارب ؟... یک
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اباب رانک ... ندوب هدروآ ور یداش دلوت کیک اه... نومهم شیپ میتشگرب

زیم یور یاه یگالس هب ندیشک توس و ندز تسد یاج و متسشن

تسد !...یگالس متخادنا هار یشکدوخ اه تدم زا دعب ... مدش هریخ

یور ی هدش فیدر یاه ...یگالس مدیشون هعرج هعرج علو واب متفرگ

ییامندوخ یگالس ات ود یور رژلــمب غیج گنر ... مدرمشیم و زیم

و حلا زا ونم مودکچیه ... گنهآ یادص ... توس و تسد یادص ... درکیم

رتخد یتح و هرهش یاه تبحص ... دیشکیمن نوریب مدوخ یاوه

هت ورس یب یاه فرح یتح و خرهاش یا هقیقد دنچ ندموا ... شزان

یتح ینعی سکچیه مگیم یتقو ... دوبن سکچیه هب مساوح ... شوروک

هب درس هاگن و نهپ دنخبل هی واب دوب هتسشن مور هب ور هک االر سریما

... دیدیمن ونم هاگن مغ و دوب هدش هریخ نورگید یداش

الم عا اهوداک هک ندوب کیک ندروخ لوغشم همه دش... هداد اه هیده

هاگن ریز اتزا هشب الم عا مهام ی هداوناخ هیده ات مدنوم رظتنم دش...

مهاگن هناتخسرس و دوب هتسشن میمدق کی تسرد هک همع یاه

... منک رارف درکیم

خ یاج ... تفر یتولخ یاج دشوهب دنلب مرانک وزا دروخ گنز اباب نفلت

زا االر...نم سریما شیپ هرب متشاد تسود درک... رپ خرهاش وراباب یلا

! مدیسرتیم ساالر ییاهنت

دز!! گنز مهب تردام _

نم زا رتدوز خرهاش ... دیسر مشوگ هب همع دییکات ورپ مکحم یادص

؟؟ دوب هدز گنز همع هب همغن درک... یق تال مهب نومهاگن و دنوخرچرس

؟ یچ یارب ؟... یک

؟! متفگ یچ یدینش _

یتقو تخوس ــمب لق ی هشوگ ... مدنوخرچ شتمس وهب مرس

زا همع یاهدنخشین اما دیدیم رات ماه مشچ دش! تیور شدنخزوپ

... منیبن هک دوبن رود ممشچ

؟ همع دوب هدز ... گنز یچ یارب _

؟ دزن مکحم ... دروخ مکزان باروج هب ششفک کون ... تخادنا اپ یور اپ

فرح ماک المات تشادن تئرج دوب نم ردارب ی هیاس ریز هک یتقو _ات

...زا هشکیم نوشن و طخ ... هدرک ادیپ تئرج هدش رود هک ...حاال هنزب

هنومب هتسب نم نهد هراذیمن تردام ...! هنزیم فرح شرتخد رایتخا

... یتسه

اما دیدیم رات ماه مشچ ... مدز لز همع فرح رپ یاه مشچ هب دیدرت اب
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... منیبن ور همع تروص مخا هک یردق هب هن

...! هراد یدح مربص نم وگب...هک شهب _وت

تشم یهی همهمه طسو جاو و جاه هکنم ؟... دزیم فرح یچ زا همع

دموا فرح نیب خرهاش ... مدریمیم متشاد هبیرغ

هک مهامش ... هرذگب شوخ نوممه هب دیراذب و بشما ناج...هی همع _

...! دینکن ردکم و نوتدوخ ...یخلا دیدروآ فیرشت تقو دنچ دعب

دوب... نم ی هدز تشحو یاه مشچ هب زونه همع هاگن

!! مراد ربخ شزار زا نم وگب تردام _هب

سرت زا هک مدرک سح ... مدیمهف ور ــمب لق ی هدنوم هت نتخیر ورف

نیا طسو ... اجنیا ... مداد راشف و متشاذگ ــمب لق یور تسد مندرم

؟ ...دوب دوبن نم ِ ندرم یاج ... غولش ینومهم

...خ...اخ... همع _عـ...

شسامتلا و منوبسچب مهب و مفرح مولک ود متسنوتن ... دشن زاب منهد

... هنکن مردام و شدوخ یزاب دراو ونم هک منک

هار یارب اما دوب مدوخ تسد مندش دنلب ... تفرگ و موزاب خرهاش تسد

... متشاد مربم زاین خرهاش ی هنودرم یاه تسد هب نتفر

ونم گرم همه .... متسشن هدز خی یلدنص اهنت یور ... سارت یوت

هثداح دب وزا دننزیم ریت همه ... مشابن نم هک ناوخیم همه ... ناوخیم

... هروخیم نم بلق یوت فاص نوشاهرجنخ و اهریت کت کت

؟ یبوخ ناج یتسه _

هک یسک ندرک ادیپ یارب هشاب یدر دیاش خرهاش نارگن یاه مشچ

مقشاع دیاش ... هراد تسود ونم خرهاش ... هراد تسود ونم

... هشاب مقشاع دیاش ... هشب

لخاد میرب وش دنلب ... هدرس اجنیا _

و متسد شنهپ یاه تشگنا داد... شنوکت دشیم اما دیزرلیم متسد

تفرگ سامتلا گنر مهاگن . تفرگ مکحم

؟ یراد تسود ونم... _وت...

مزا شتروص ... مشاب هدرک یدب راک ...هی مشاب هدز یدب فرح هک راگنا

.. تفرگ هلصاف

یتسه وش دنلب ... یدرک یور هدایز _

... هرادن متسود یسک هک متفگ ... مدیشک نوریب شتسد وزا متسد

... منامام شیپ ...مرب هنوخ مرب ماوخیم _

ماپ ریز ینیمز نوچ متشادیمنرب مدق زا مدق .. مدیدیم رات اما مدش دنلب
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تفریم بقع و رود مور شیپ هک مدش یریوصت توهبم و تام ... دوبن

؟ هداتفا یقافتا خرهاش _

دوب... داضتم خرهاش درس یاه تسد اب منت یامرگ

... تسین بوخ شلا _ح

دنچ االر سریما مدب صیخشت متسنوتیمن و قاتا طسو مدوب هداتسیاو

کیدزن و رود شریوصت ارچ ... تفریم هار یه ارچ ... کیدزن ای هرود مزا مدق

؟ دیزرلیم منت و دیخرچیم قاتا ارچ ... دشیم

خرهاش نک ملو ... ...مرب ماوخیم _

ـت ختـ وات تفرگ رت مکحم و متسد اما هنک ملو ات شرس مدز داد

درک... میهارمه

مایم االن نم هشاب یتسه هب تساوح هقیقد _هی

هدش قاچ ... مداتفا هدنخ هب هک مدرکیم هاگن و خرهاش نتفر ریسم

؟ هروخیم راهن و ماش یدایز دوب...

شاک ... دیخرچیم مرس رود قاتا فقس ... مدرک اهر شلا ب یور و مرس

...بت تسین شوخ حملا هک هگب و هنزب گنز همغن هب خرهاش هک

؟ مشابن هدنز هگید دیاش مرس باال دایب ... مراد

حضاو ... مدرک زیر مشچ دش رهاظ مرس هکباال ریما یاه مشچ کمدرم

! وشتروص ی هرگ منیبب

.. هدیرپ تگنر _

هک دروایم متروص کیدزن و شتشگنا ... کیدزن ای دشیم رود شتسد

ممشچ ی هشوگ ... دیشکن سپ وشتسد ...اما مدیشک بقع و مرس

؟ دوب هدش سیخ یک

؟ یدرک هیرگ _

وماه کلپ نداتفا مه یور یولج ات مدیشکیم باال تردق اب وماهوربا

نیا ...زا مدوب هدیسرت مادم یاه هجیگرس نیا ...زا تفرگ مضغب ... مریگب

دنلب متساوخیم ... دموا یم مدب متروص یانهپ ندش سیخ و ندید رات

ملوا تلا ح هب هرابود مش تال نیرتکیچوک اب اما مرب هار و مشب

رکف غاد... باذم لثم ... دیشوجیم ما هدعم یوت یزیچ ... متشگیمرب

ور شناروف یولج مناهد ندرکن وزاب ماه بل نداد راشف اب مدرکیم

... مریگیم

مریمیم _راد...م...

تشپ یگنهرب زا شتسد یامرس ... تشاذگ ــمر مک تشپ ور شتسد

. مدیزرل درک... خوسر ماه لولس هب ــمر مک
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... نیشب _

یاج زونه ... تشادرب ور شتسد و مداد هیکت ـت ختـ جات ...هب داد منوکت

قلعت مندب هطقن نیرت درس ... مدرکیم سح و شاه تشگنا دنب دنب

ایند... درم نیرت درس یاه تسد هب تشاد

ـت ختـ رانک و دروآ نوریب شنت زا ور شتک ... مدرک شهاگن

هدش ییاه مدآ هیبش دوب... ...کالهف دیشک شتروص هب تسد ... تخادنا

... ندرگنرب هگید و نرب !! نرب هرارق هک دوب

دوب ... هدش ...وت هیبش تفریم ... تشاد ... یتقو ما همغن _

درک... مهاگن و داتسیا شنتفر هار طسو

؟ ِیک همغن _

هنودیم وشزار ما... همع هک... نومه _

مدیشک ما هدعم یور مکحم ور متسد و مدش زیخ مین

... تفر و تشاذگ ونم... !! منامام _

مدیشک قیمع سفن متشاد هک یعوهت تلا ح زا رارف یارب

؟ ِیک سپ یل _یل

مدوب هتفرگ مدوخ هب ندرم گنر نوچ هک راگنا ... شهاگن دوب راد هدنخ

زا دیسرتیم ... دنوسریم مهب و شدوخ مدروخیم ینوکت ...ات دیسرتیم مزا

متفیب ـت ختـ

ریوصت ات مدزیم کلپ مادم ... شوماخ و دشیم نشور ... حضاو و دشیم رات

... منیبب و شتروص یعقاو

راشف ممکش هب یرتشیب تردق اب وماه تسد و مدیباوخ مکش هب ور

... مدیشک مه یور مکحم وماه ...بل مداد

؟ هخآ یدرک راکیچ تدوخ _اب

؟ مریمیم مراد نم هک یتقو منوا ؟ شینارگن همهم ؟... دوب هدش منارگن

ووورب ...ورب... نزن نم هب وتتسد _

...ور دیسر راوید وهب تفر بقع ... تفر بقع اما دوبن دنلب مغیج یادص

... متفرگ شزا

هب هک یا هوهق یخلت درک... مدنلب ـت ختـ یور ...زا تشگرب خرهاش

شتسد هی اب وماه تسد ... منزب قع راب دنچ دش ثعاب داد مدروخ

اما مشکب بقع لــمب یور وزا نوجنف متساوخیم دوب... هتفرگ

تفگ مهب راب ...هی مداتفا مردام دای قاتا وت دموا هک یل ...یل تشاذیمن

تشاذیمن ... هشب مومت نوما هطبار تشاذیمن تاباب دوبن یل یل هگا

... مرب نم
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وغـب مردام و مدوخ ی هدیشاپ مه زا یگدنز رصقم ... قمحا هنم تقونوا

... مدزیم قه ششو ــ غآ یوت و مدوب هدرک ـل

ینومهم طسو هشب دب شلا ح مسرتیم ناج... خرهاش هنوخ شمربب _

... مدیشک نوریب یل یل ندرگ یدوگ زا ور ما هنوچ

! مریم ... مدوخ _

مور هب ور ریخات اب یل یل ... مدش دنلب نیمز یور زا راوید هب تسد

تفرگ رارق خرهاش رانک و داتسیا

؟ اهنت _

و مدنبب وماه مشچ ات دشیم ثعاب مدید یرات ... تفریم جیگ مرس

منزب فرح

... نمهفیم همه هـ. یایب _وت...ب..

و یل یل ندرک چپ چپ یادص .. مدیشک نوریب دمک یوت وزا موتنام

متشگ دمک یوت شملا لا بند و مدیشوپ ور وتنام ... مدینشیم و خرهاش

یقافتا ...هگا هشب دب تلا ح ...هگا یرب ینوتیمن هک اهنت هخآ مزیزع _

دایب تاهاب مگب شوروک هب راذب ... هتفیب تارب

موناخ یل یل هرتدب یتسه زا شعضو شوروک _

کمک حملا ندش رتدب هب تسنوتیم طقف یل یل ندوب نامز نیا وت

و تشاد لوبق رتشیب نم ردام زا ور یل یل همع ارچ هکنیا رکف هنک...

درکیم ما هنووید تشاد دوب هتفریذپ

... مدرک ادیپ و شملا هرخ باال

..ش مشاب ... اهنت ماوخیم ... مرب منوتیم ...م... مدوخ _

هگید دیایم ... بش مهامش ــ...

هب ما ــهن یس ی هسفق و مدرکیم ما!&اوژه&!هک هملک ره نویم

... دشیم نییاپ باالو تدش

... هخآ _

یادص . شهب مبوکب مکحم و مرس دمک رد نتسب عقوم متشاد تسود

درکیم ما هناوید و دیچیپیم مرس یوت نوشندز فرح

. هرادن ... هخآ _

مدرک هاگن یل یل هب تینابصع واب متخادنا مرس یور و شملا

؟..ح..ح یرادرب ... نمرس زا تسد ... یزور دنچ ...هی هشیم _

هروخیم مـ.. مهب ... تزا ملا



70

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

متشاذگ ما ــهن یس هسفق یور و متسد

؟ یگیم یچ یراد یمهفیمن ... یتسه _

مدز راز سامتلا واب متسشن نیمز یور وناز ود

. مرب دیراذب ادخ... _ورت...

تلا ح یروآدای زا عنام مدوب هتخادنا مرس یور هک یلا ش رطع یوب

هک دوب یخلت ی هوهق یاه نوجنف رثا ممه دیاش ... دشیم معوهت

گنهآ دنلب یادص نویم مندرک هیرگ یادص دوب... هداد مدروخ هب خرهاش

زا رتوحم یتح دوب... مگ دیسریم شوگ هب نوریب زا هک ییادص رسو و

یل... یل و خرهاش یادص

متروص ی هناور هک ییاه کشا ... مدرک عمج ممکش یور وماه تسد

... دننیبب رترات و رات زاب ات ممشچ یاه کمدرم تسد دادیم هناهب دشیم

؟ هبوخ تلا االنح طقف . تتنوسریم هنوخ االرات سریما _

هک االر سریما هب نانک نیف نیف و مدش دنلب نیمز یور زا یتخس هب

مدرک هاگن دزیم فرح ششوگ مد یل یل و دیشوپیم ور شتک تشاد

! مریمیمن ... تحار نوتلا _یخ

هک یزیچ اهنت دز. یفرح بل ریز و داتسرف نوریب ور شسفن خرهاش

مدآ نوا و ادص رسو نوا زا ندش رود تشاد تیمها هظحل نوا مارب

... دوب هبیرغ تشم هی یاه

یارب نوچ دندش هجوتم ومع ی هداوناخ طقف ور نومنتفر نوریب

نوریب نومتخاس زا هیقب مشچ زا رود و متفر نوششیپ یظفاحادخ

تساوخ مزا سامتلا واب درکن لمحت رخآ ی هظحل زاب یل ...یل میتفر

... منکن شنارگن و مدب وشاه سامت باوج هک

و مدیشکرس ور داد متسد رخآ ی هظحل خرهاش هک یخی بآ یرطب

... مدش ریما نیشام راوس

هرجنپ وزا مرس نیشام تکرح ضحم وهب مداد نییاپ لماک ور هشیش

. متشاد هگن نوریب

؟ یرتهب _

دید... و لــمب یور ی هدنخ و مدیدنخ

؟ ممهم _ارب...ت

...هگا مدرک رپ عوبطم و کنخ یاوه وزا ماه هیر و مدیشک قیمع سفن

؟ مدرکیم راکیچ ... متشادن و نوتس ــ مز نم

؟ یرادن ... تسود ونم... ماوت _

یور فرب لکش یردوپ یاه هنود ... متفرگ نومسآ هب ور ومتسد فک
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ماه مژه یور فرب هنود اتدنچ ... دندشیم بآ و دنداتفا یم متسد

یور ینهپ ی هدنخ ... مدیدیم نیشام ی هنیآ وزا مدوخ ریوصت ... نداتفا

هبش!! هی مدوب هدش ...ریپ تسشن لــمب

یتسه یدیم نومتسد ...راک لخاد رایب وتتسد _

نومشیپ سلا شیش ی هنوخ دای هار راهچ زا ندش در عقوم

و هچوک نیمه یوت تسرد شق طال زا لبق ...ات مردام ی هنوخ ... مداتفا

؟ دوب مهارمه شدیلک ... میدرکیم یگدنز نامتراپآ نوا

؟ یدرگیم یچ لا _بند

... مدز نیشام دروبشاد یور و متسد

...راد هگن _

مور هب یور هچوک ...هب تشاد هگن نوبایخ ی هشوگ ریخات واب نیشام

. مدرک هراشا

اجنیا _ورب

درک مهاگن دعب و درب ور هچوک مسا بجعت اب

... تسین نوتا هنوخ هک اجنیا _

تفرگیم هلصاف هچوک زا تشاد و تخادنا هار و نیشام

هچوک نوا ورب متفگ _

درک هاگن شرانک هنیآ هب هدنخ دزواب دنخزوپ

! تسین اجنیا نوتا هنوخ ... یدرک یطاق _

مدیبوک شوزاب وهب متشم و متفر رد هروک زا

؟ ینکیم هرخسم ونم یضوع _

هنک تباصا ور هب یور هشیش هب مرس هکنیا زا شیپ و درک زمرت اجرد

شدوخ تمس دیشک و متسد

؟ تساجنیا امش ی هنوخ قمحا _

دش عمج متروص شدرد دوب...زا هتفرگ مکحم و متسد

نک ملو _

اب ییاروج هی همه زورما درک... ترپ و متسد ... متسد ندرک لو یاج

؟ ندزن ... ندز کتک ونم نوشاراک اهو فرح

هکنیا زا لبق اما مدرک وزاب نیشام ...رد تسا همغن نامام ی هنوخ _

تفگ مشب هدایپ

تمربیم نیشب _

متشاذگ مه یور وماه مشچ و مداد نیشام یلدنص هب وما هیکت

و...ود تصش ...پالِک... هچوک _هت
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یوت دیلک لا ...بند تفرگن هلصاف مهزا ماه کلپ نیشام ندش فقوتم ات

هراد مرس تشپ ریما هک مدیمهف و مدش هدایپ ... دوبن اما متشگ مفیک

. دایم

سملا شیش نیا دوب...وت هدشن ضوع هناتخبشوخ هنوخ رادیارس

یزور دنچ و منزب رس نوما هنوخ هب هک دوب هدموا شیپ یلیخ

شهب درک... یسرپلا وحا دشو دنلب یلدنص یور زا مندید ...اب منومب

تشاذگ مرایتخا ورد دحاو دیلک کت و متشاذگ واج مدیلک متفگ

عوهت تلا وح دیزرلیم منت زونه ... مدز و روسناسآ ی همگد

زاب ...اما تفریم یهایس ماه مشچ و تفریم جیگ مرس زونه ... متشاد

. منکیم راکیچ مراد ممهفب و منک هبلغ مدوخ هب متسنوتیم

؟ تسا هنوخ تردام _

درک. ینابصع ساالرو مندیدنخ دنلب دنلب

نییاپ رایب وتا هدنخ یادص !! یزادنیم کتفج یدرک یطاق مگیم تهب _

و تفریم یه هک یضغب دشو عمج متروص یور زا مورآ مورآ دنخبل

دش نیزگیاج دموا یم یه

؟ دایم تدب نم _زا

مفلا خم تمس هب ور شرس و درب ورف شراولش بیج یوت وشاه تسد

داتسیا رد نیب اما مدش لخاد روسناسآ ندموا .اب دنودرگرب

؟ تسا هنوخ تردام مگیم _

متشاد هگن مهد ی هقبط یور و متشگنا

ِیلا خ هنوخ ...نیا تسین ناریا _

نهآ یور برض اب دوب شا هگید یاپ زا رتولج هک و شتسار یاپ

دز روسناسآ

... اجنیا یدموا مدب ربخ خرهاش هب دیاب _

و حلا نیا اب تشاذیمن و مغارس دموا یم اباب هک ندیمهفیم انوا هگا

روسناسآ فک و مداد راشف یهدو هقبط . منومب اجنیا زور

ما...اما ــهن یس یوت مدوب هدرک مخ نکمم دح وات مرس ... متسشن

دش هتسب رد شرس تشپ دشو روسناسآ دراو هک مدید

. ریما منزیم گنز نوشهب مدوخ _

هتخاس یبونج یلا مش اه هنوخ ... مدش دنلب دیسر هک مهد هقبط

و مدیدیمن حضاو ردو لفق دوب... یام هنوخ یلا مش دحاو ... دندوب هدش

مربب ورف شلخاد متسنوتیمن و دیلک

نم.. _هدب
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ساسحا .. متفر لخاد رتدوز دش زاب هک ...رد تفرگ متسد وزا دیلک

وهب مدرک نشور و غارچ مرایب باال مدروخ یچره هک االهن مدرکیم

... مدییود ـما محـ تمس

دنلب رس ـما محـ رد ندش زاب یادص دش...اب مومت هک ماه ندز قع

مدرک

... ریگب درس بآ شود _

غیج شندش زاب اب متفرگ مکحم و درس با ریش و مدرک دنلب و متسد

ـل غـب یاهوناز ... مدیباوخ نیمز یور نینج هی لثم . مدیشک یفیفخ

دوب... هدش ناهنپ ــهن یس یوت هک یرس و هدرک

نوا مدموا نوریب ـما محـ زا دعب هقیقد دنچ یتقو دوب... ریما اب قح

سفن متسنوتیم رت تحار و مدرکیمن ساسحا مدوخ یور و ینیگنس

حملا دیاش تشادیمرب مرس زا تسد هجیگرس نیا هگا طقف ... مشکب

دبس یوت و مدروآرد منت وزا ماه سابل دوب... هتسب قاتا .رد دشیم رتهب

اب تشاد راگنا هک دموا یم االر سریما یادص .. متخادنا ـما محـ یلا خ

... دادیم یل یل ای خرهاش هب ونم شرازگ امتح و دزیم فرح نفلت

مدیشک نوریب و ماه سابل یوشک دوب... هتفرگ ور منت مامت امرس زوس

ی هدنب ود پات و یکشم هاتوک وورو گنر یب راولش تسد هی زج وهب

یترفاسم وتپ دمک یوت وزا مدیشوپ وراه سابل ... مدرکن ادیپ یزیچ درز

وراد کزان پات نوا لا حره ....هب مدیچیپ مدوخ رود و میتشاد هک یکزان

شاهاب وماهوم و مدرک ادیپ یکیچوک ی هلوح ... دادیم نوشن و مرادن

و درگ مک هک ـتو ختـ یور دیفس فاحل ... مدرک کشخ همین ابیرقت

هب دشیم زونه ... متخادنا ـما محـ یوت و مدرک عمج مورآ تشادن کاخ

؟ تشاد دیما شاهرجآ و هنوخ نیا

؟ یتسه _

یولج و دوب شتسد هک یلا خ ناویل ... مدرک زاب ورد و متفر رد تمس هب

داد نوکت متروص

! هتشذگ شا هفرصم خیرات تسه یچره هنوخ نیا _وت

مدیچیپ مدوخ رود وهب مدیشک وباالرت فاحل

...! ییاجنیا متفگ موناخ یل یل _هب

مدرک شهاگن روخلد

درک!! رواب و مفرح ... دایب تسین یزاین ... هبوخ تلا ح متفگ شهب _
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درک شا هچاپتسد شاه مشچ هب مندز لز

؟ مرب منم دیاب _االن

درک هاگن ور ممشچ یاه کمدرم دزو کلپ مادم نوا اما مدزن کلپ

.. شا خر مین ...اما شتسد زا مروخلد

؟ یرخب یکاروخ و یندیشون هدروخ هی مارب یریم _

دش... هدیشک مه یور شاه بل

اعقاو یلو مدادن سپ و مدروخ یچره وت لثم هک _هرآ...نم

مدرگیمرب ...دوز همنشگ

دوب... نوا بل یور نهپ ی هدنخ یارب لــمب یور وحم دنخبل

رتناک یور باالو دوب هدروآ و مفیک ... مدینش ردو ندش هتسب یادص

گنز یل یل وهب متشادرب و مهارمه یشوگ دوب... هتشاذگ

! دوبن نم فرط زا یمارتحا یب القی دوب هک یچره نوا ریصقت ... مدز

دوب... هدرکن دب نم هب هک سلا شیش نیا وت لقادح

؟ ناج یتسه هبوخ تلا _االنح

وت هریمن هکنوا ... هنوخ متفر ...وگب ماجنیا وگن اباب هب طقف ... مبوخ _هرآ...

نم قاتا

نم دایب ترس هیبالیی .وهی هربیمن مباوخ هک هروشلد زا نم هخآ _

؟ مدب یچ وتردپ باوج

! ریخب بش ... مباوخب ماوخیم ... متسخ یل _یل

و متشاذگ مرس رانک و یشوگ درک... یظفاحادخ مزا ضغب و یتحاران اب

. مدرک عمج ممکش تمس وهب ماهوناز ... مدیشک زارد لبم یور

هدش یلا یخ هدعم ... هنییاپ راشف مدرکیم ساسحا و دموا یم مباوخ

زا ور هنوخ رود ات رود دیدیم حضاو ماه مشچ هک ...حاال تفریم فعض ما

... مدرک هاگن

یزیچ یلدنص کت ِ یروخ راهن زیم وهی هرفنود لبم ات ود زا ریغب

درک... هدافتسا هنوخزپشآ زاگ و لا چخی زا دشیم زونه دنچره ... دوبن

هک یتوکس تباب هظحل دنچ یارب و متخادنا ماه مشچ یور ور هلوح

!! مدرک رکشورادخ تشادن ومع ی هنوخ و تشاد هنوخ نیا

رد تشپ و دموا یم االر سریما ...هگا مباوخن متساوخیم

هدرگیمرب تفگ شدوخ .. داین دیاش ال !...صا امتح تفریم ؟... یچ دنومیم

هک تفر نوا ... مدینش هابتشا نم امتح ؟ مدینش یهابتشا نم ای

شارب مدوب مهم و هداد شوگ مفرح هب یک ؟... یچ هساو هدرگرب هرب...

و متفگ نویذه ... مدروخ هک یتفوک نوا مهوهت امتح ؟... مشاب رابنیا هک
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... دایمن !هن دایمن ... تفر و دنوسر ونم ... مدینش مدوخ

نوکت هب دشیم ساسحا شور هک یراشف اب نیگنس یاه مشچ

... داتفا

! هنیگنس تباوخ ردقچ اباب...وت وشاپ _

وهی مدرک وزاب متسار کلپ ... داتفا ما هنوگ یور ینیگنس نومه

نییاپ و مور هب ور تسرد هک االر سریما سو ــ بع ی هرهچ هب یمشچ

... مدرک هاگن دوب هتسشن لبم

؟ ینکیم راکیچ اجنیا _وت

لبق زا ور شلیلد مدوخ دیاب راگنا هک تفر یا هرغ مشچ

رانک و لبم هب وشا هنت ...باال متخادنا مرب و رود هب یهاگن ... متسنودیم

داد... هیکت موزاب

! مدرب دیلک نم هبوخ _

هی هزادنا هک فاحل نیا ...ریز لبم یور منوا ... مدوب همغن نامام ی هنوخ

دوب... ماهاپ یور طقف شبجو

یدموا دش دب تلا ح تومع هنوخ ینومهم ... وتدوخ یشکن _

شهاوخ مدعب مدموا تهارمه مدوب موناخ دراگیداب هک منم ... اجنیا

... مرخب یندیشون و یکاروخ تارب مرب یدرک

دنوخرچ شهاگجیگ رانک ینارود تروص هب وشا هراشا تشگنا

؟ مدب حیضوت رتشیب ای داتفا _

یم مدای تشاد ... مدیشک ماباال هنوش رس وات فاحل و مدش زیخ مین

مدوب هداد بآ هب هک یلگ هتسد دموا

؟ ینکیم هاگن وفقس _

مخا زا یشان طوخ و طخ ورپ باذج تروص ندید ... مدرک جک و مرس

دروآ لــمب هب دنخبل شاه

یدش نوبرهم _

.. تفرگ مزا هاگن دوز و درک هاگن ماه مشچ هب

! محرت طقف ... تخوس تارب ملد _

هشیم لیلد مه محرت ... تشاد یراودیما یاج سپ

هب زاین ینعی قشع ارچ ... هلصاف مدرب نیب زا یارب ... یکیدزن یارب

؟ ندش ریقحت

نونمم ... یلیلد ره _هب

تسشن رت رود لبم یور دشو دنلب .. تفرگ هلصاف و تشادرب وشا هیکت
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یروجنیا ال... صا وشاپ ! هدب و مدیرخ تارب هک ییانیا لوپ وشاپ _

نک... ییاریذپ تنومهم زا وشاپ ... مشیم ینابصع یشکزارد

تفگ هک دوب لبم یور زونه ماهاپ ... مدش زیخ مین لماک

!! مدوبن فقس ریز ییاهنت یمرحمان چیه اتحاالاب _نم

و فاحل ... دیدنخ شدنب تشپ و تفگ ور شا هلمج یزومرم ی هدنخ اب

مدرک عمج ما ــهن یس یور

ورب یتحاران _

تفرگ شدوخ هب یبناج هب قح ی هرهچ و تخادنا اپ یور اپ

مریم یداد متسد ییاچ ناویل وهی یدرک ییاریذپ مزا تقو _ره

هتسد یور ور شتسد دعاس مرادرب یمدق هکنیا زا لبق اما مدش دنلب

تفگ دنخشین واب تشاذگ لبم ی

یروجنیا هک هرت زاب تبش ینومهم سابل زا هتنت هک یسابل _االن

؟ یدنوشوپ و تدوخ

ــهن یس یور ی هدش لفق یاه تسد هب هک و شهاگن در بجعت اب

مدرک لا بند دیسریم ما

! سدقم میرم یلیخ وت ای مزیه یدایز نم مدیاش _

ات وت لثم منم زاب... مسابل یولج ... سدقم میرم نم ...هن یزیه وت _هن

! مدوبن ییاهنت فقس هی ریز مرحمان هی حاالاب

درک... یچون چون دزو یدنخشین

یرادن دامتعا تدوخ هب وگب سپ _

هب دوب هدموا شیپ هک یثحب زا رارف یارب و متخادنا نییاپ و مرس

من یاهوم فاحل نوا یاج و مدرک زاب مرود وزا فاحل ... متفر هنوخزپشا

مسابل ی هتفر نییاپ ی هقی تشپ وزا متخادنا ماه هنوش یور و مراد

... مدیشک ور

بجعتم زاگ یور ی هتسب رد باقالهم ندید اب هک متفر لا چخی تمس هب

متشادرب هک ور نوغاد و برد باقالهم ...رد دموا یم نیچراد یوب ... مدش

... دموا ممشچ هب یباعل و گنر شوخ پوس

یتشاذن زوم... ریش و مدروخ یبلا ط بآ طقف هک امش ناج ومع هنوخ _

. مروخب اذغ

و متشاذگ ور باقالهم دوب...رد هتشاذگ نپا یور وشاه تسد جنرآ تفج

مدرک مک وشریز

نازیم هنرگو ... یدروخ امرس نوچ یدرک تسرد تدوخ یارب هک ونیا _

هن؟ هگم ... هشیمن مپوس هی ِدق نم هب تمحرت
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یباال هنودرم یاهوربا اب تفرگ رارق هک مرانک دش... هنوخزپشآ دراو

درک هاگن مهب شا هتفر

یاه هچب رتخد لثم وت...هک هساو مراذب مارم نم نک رکف دصرد _هی

رخ ماهردقنوا زونه ! منک تسرد پوس یدرک هفخ و تدوخ هبنج یب

موناخ یتسه مدشن

کچ ور پوس تایوتحم دشو مخ ... تسشن لــمب یور یخلت دنخبل

درک

. هدش یلا _ع

علو اب نم و درکیم وب ور دوب هتشاذگ هک ییاذغ رطع یصاخ علو هی اب

... مدیعلب ور دوب هدز هک یرطع یوب

هیقب ...نم یدز مهب وملا ح نک کاپ وتمشچ ریز یهایس نوا _ورب

... منکیم وراهراک

مامت هک ییامرگ و ...حلا هشاب هدیمهف ور حملا هکنیا زا مدیسرت

دوب. هتفرگ هچراپکی ور مدوجو

و مدرک زیمت ور ممشچ ریز مدوب هدرک ادیپ مفیک یوت هک یلا متسد اب

رهاظ ممشچ شیپ بشما یاه قافتا ... مدز بآ ور متروص

ور مولگ هک یضغب ... شنوبز یخلت نیا و ریما یاه فرح یتح ... دندش

ریما ... لباقان کشا هرطق هی دش شدنام وهت مداتسرف ورف دوب هتفرگ

.. دزیم مادص تشاد

هب تسب شقن لــمب یور هک ینیشنلد دنخبل ... مدش ییاریذپ دراو

دوب... هتفرگ شدوخ هب هک یا هرهچ و دوب االر سریما رطاخ

هتسب شر ــ مک رود ناروتسر یاه نوسراگ لثم ور کزان فاحل نومه

دوب... هتخادنا شتسد دعاس یور ور یدیفس ی هچراپ هی دوب

تسدامآ اذغ دییامرفب موناخ _

یربرب نون دوب... هتخیر پوس شوت و دوب هتشاذگ باقشب ات ود نپا یور

هشب دنلب ما هدنخ یادص دش ثعاب دوب هتشاذگ اه باقشب نیب هک

؟ یدیرخ اجک زا نون _وت

... داتسیا نپا ی هگید فرط

؟ یسرپیم وساالور نیا نوسراگ زا یریم ناروتسر هچ... وت _هب

دموا شک مه یور ماه بل زاب اما مدرک عمج ور ما هدنخ

دوب... بلا ج مارب یلو _هن

تمسق نوا دیاب نم ینعی هک درک هراشا هنوخزپشآ هب تسد اب

! منک لیم پوس و متسیاب
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؟ نوسراگ بانج هرادن یلدنص امش ناروتسر _

... نکن او ونم نهد _

شدوخ و مدیشک شتسد یور زا ور دیفس ی هچراپ ... مدیدنخ مهزاب

درک... زاب شر ــ مک رود زا ور فاحل مه

؟ مینیشب لبم ور هشیمن _

نداد نوکت واب دروخ ور باعل و گنر شوخ یوج پوس زا قشاق ات ود

دیاش و نم یلا یخ هدعم دیاش درک. رداص نتسشن زوجم رس

یفرح مهاب ندروخ پوس نیح هک دش ثعاب االر سریما یگنشگ

فک یهی هزادنا هب طقف نم و دوب نم یارب یربرب نون هفصن . مینزن

شدوخ یارب هگید راب وود دروخ ریما مه ور نون هیقب ...ام مدروخ تسد

... تخیر پوس

موناز یور ور ما هنوچ و متفرگ ـل غـب لبم یور و ماهوناز

ورف رکف هب یروجنیا هک ییاتقو ... دشیم تکاس هگ ییاتقو ... متشاذگ

... مدشیم شنارگن ... دیزرلیم ملد و تسد تفریم

هنکن درد تتسد ... ریما دوب هزمشوخ یلیخ _

دیشک شنهد یور ور شتسد فک و تشاذگ شدوخ رانک و باقشب

؟ هنوزیوآ مغامد ینیبیمن هک... مدرکن تسرد وت یارب _

باوج مهرس تشپ و منک لک لک مدوبن ..دلب مگب یچ متسنودیمن

نوا هدنک تسوپ و کر ریما .. دوبن هک شین .. مدب وشاه هیانک و شین

شرکف یتح نم هک یراک ... دروایم نوبز وهب دوب شلد یوت هک یزیچ

. منکب منوتیمن مه

مدیرخ نوتپیل ؟ یراذب یدلب هک ییاچ ... وتاب افرظ _

داد... متسد ور باقشب شدوخ و متفر لبم تمس هب

مراذیم .االن مدلب _

نومندموا زا رتشیب ای تعاس ...ود هنوخزپشآ یوت متشگرب

هدامآ شدعب یاه ثیدح و فرح یارب ور مدوخ دیاب ... تشذگیم

... متخیر بآ یرتک یوت و متسش وراه باقشب ... مدرکیم

هک دوب هقیقد جنپ زا رتشیب . مدرک نشور و شریز و متشاذگ زاگ یور

هرجنپ تشپ یاچ ندش هدامآ ...ات متشگیم مدوخ یارب هنوخزپشآ یوت

... مدش هریخ تولخ نابایخ وهب مداتسیا

و ِیچ نایرج هک مدیسرپیم شزا دیاب ... مدزیم فرح همغن اب رتدوز دیاب

مدرکیم سح یهاگ ... هنکیمن ششومارف همع سلا همه نیا دعب ارچ

اهو فرح یدرس زا یهاگ ... دننیبیم مردام یاج ونم اباب و همع
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ارچ؟ مسرپب یتح منوتیمن و منکشیم مدوخ یوت نوشراتفر

؟؟! یتسه _

هک هچیپیم مشوگ یوت وت یادص نینط یتقو اما مرادن یگنشق مسا

... هشیم وور ریز لد نیا ینزیم ادص ونم

؟ _هلب

! تسا همغن ... هروخیم گنز هراد تلیابوم _

جرد هک یمسا و مردام سکع هب نم و دوب هداتسیا مور هب ور ریما

... مدرکیم هاگن دوب هدش

هگید هدب باوج _

و داد هیکت مرانک تنیباک هب ریما ... مدنوبس چــ مشوگ وهب یشوگ

درکیم هاگن روطنیا هک یتقو درب... ورف شراولش بیج یوت وشاه تسد

...! ِیچ لا بند مدیمهفیم بوخ

نامام _سالم

دیسر مشوگ هب مک یلیخ شنارگن یادص

؟ مرتخد یبوخ ؟ هدش تچ یتسه _

تال یه هک ییاه کمدرم منک هیبنت ات مداد راشف مه یور وماه کلپ

ور مساوح شاه سفن یادص هک یسک یاه مشچ اب ندرکیم یق

دوب هدرک ترپ

. دایم دب یلیخ تادص ... نامام مبوخ _

دزن... گنز هگید نامام دشو عطق سامت ندرک ولا ولا راب دنچ دعب

رارق مهزا یمک ی هلصاف هب نوماهوناز رس و میدوب هتسشن نیمز یور

درو نومنیب یفرح و میدوب تکاس نومود ره ارچ منودیمن ... تشاد

... دشیمن لدب

؟ تساجک وت رکف ... همع یاه فرح و دوب همغن شیپ مرکف

...! رتفد درگرب _

ماه مشچ ...هب تشاذگ نیمز یور و ییاچ ناویل ... مدرک دنلب و مرس

ششوگ هب ملد دایرف مدیسرتیم ... دیزرلیم ملد و تسد دشیم هریخ هک

هنکیم مهاگن روطنیا هک هشاب هدیسر

؟ متفگ یچ یدینش _

یباالی همگد ... شندرگ یوت ریجنز یور ندروخ تلغ ماه مشچ

دوب.. هدش زاب شسابل

ِدنگ الق خا اب هنوتیمن یسکره ... هرادن یشنم رتفد تسا هتفه _هی

!! یاوخیم نوچ ینوتیم ..وت دایب رانک نم
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... هدرک ور وت شیپ و متسد هک لد نیا تسد زا ناما

هتفگ مهب خرهاش ! ینک راک هراذیمن تردپ یا هگید یاج نوچ یاوخیم _

... تفگ مهب شیپ زور دنچ ینعی دوب...

دوب. تخس مارب شاه فرح رواب

یولج هرتهب ... یریگیم اوعد یدوخیب ... یشیم ینابصع ینیبیم ونم _وت

تشه و تسیب تباب تبشما هندش نوبرهم نیمه ... مشابن تمشچ

ونم! یدیدن هک ِ یزور

تفگ دزو یا هدنخ کت

زور!!... وهن تسیب _

... دیشون و تشادرب ور یاچ ناویل هرابود

؟ هتخس تارب ردقنیا ینعی نک.. ملمحت _

. دوبن حلااالمن نیشنلد ییاچ خلت ی هزم

تلمحت هام جنپ ؟ ینکیمن ملمحت وت ارچ ؟ یایمن هار ماهاب وت ارچ _

داد مرس هک یدرک ادیپ هنوهب هی زور ره ؟ تسین سب ... مدرک

؟ ریما یدزن ... ینزب

هی مرادن تداع ! یریگیم ...رید نزن تیمولظم هب وتدوخ ماوت حاال... بخ _

تسرد ومق ال خا منکیم یعس منم بخ... ... منزب راب دنچ وفرح

؟ مووه ... منک

اما... مایم مگب متساوخ ... درکیم مهاگن تیمولظم اب هک دوب نوا حاال

...وت مراد باصعا گنج مه نومدوخ ی هنوخ وت ...نم ریما _هن

مدرک یور هدایز دش...هگا دب حملا زورما ...هگا لیماف شیپ ... ینومهم

هنوخ وت ماباب و... مردام هن هراد لوبق ونم هن نوا دوب... ما همع تباب

منکیم ساسحا اتقو یهاگ ... هنزیمن فرح ماهاب هملک هس ود زا رتشیب

هک ییاتقو لثم تسرد .. هشیم ینابصع مایم هک شاپ و تسد یولج

ماوخیمن ... یلو ... هنکیمن اود نم زا یدرد ندنوم هنوخ ...وت ماوت شیپ

...هگا مدرگرب یگیم یراد شرظن و ماباب رطاخ هب ...هگا منک تیذا وروت

وت ندرگ ینادجو باذع چه هک منک تحار و تلا ...یخ ِمحرت رطاخ هب

... تسین

تفگ درکیم مهاگن هک یلا حرد و درب شنهد کیدزن و ییاچ ناویل

! درگرب مگیم مدوخ رطاخ _هب

یلا خ ناویل و دیشون ور یاچ هعرج نیرخآ هک مدرکیم شهاگن بجعت اب

. تشاذگ نیمز یور و

دش! ممرگ _
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ی همگد ... داتسیا شور هب وور درک زاب ور هنوخ ِهلا یدق ی هرجنپ

درک... وزاب شسابل زا یا هگید

تسود تقوچیه ... یتسه مدش نوهنپ مکشخ یاه سالم تشپ _

نم . تسین مدوخ تسد .... هشب ربخاب مساسحا زا یسک متشادن

نیا زا منوت یمن وحاال مدرک مرن هجنپ و تسد ، رورغ نیمه واب یرمع

. مرادرب تسد میگشیمه تداع

یلا حرد و دوب هدرک ـل غـب وشاه تسد داد... هیکت راوید وهب تشگرب

داد... همادا دوب هدنوم هریخ شاه شفک کون هب هک

شیپ و ملد یاه فرح اهاپ نیمه اتاب منک یم اپ نوا اپو _نیا

. نوشمدز سپ ماه تسد ِاب یرمع هک و ییاه فرح نومه . مشکب

همدقم هک هگب تساوخیم یچ دوب... هدرک مجیگ االر سریما یاه فرح

هک تسه یزار هنکن . دشیم طوبرم شساسحا و شرورغ هب شا

وشاج نم هک شلد یوت تسه یسک هنکن هنک... الش مرب داوخیم

؟ متفرگ

مور هب ور ریما و مدش دنلب نیمز یور زا مدید مدموا هک مدوخ هب

ینیگنس ... منیبب بوخ تشاذیمن و شاه مشچ کمدرم . هداتسیا

ماه... بل هب یتح ... دیسر ما هنوگ ماه..هب مشچ زا شهاگن

هک یا هیاس وهب مدرک دنلب و مرس دش... رپ نومنیب ی هلصاف اهنت

... مدش هریخ دوب هداتفا متروص یور

االر؟... سریما یگب یاوخیم یچ _

رارق متروص فرط ود شاه تسد و تخادنا مه یور وشاه کلپ

زا دوب هدش درگ ماه مشچ و دوب هداتفا هرامش هب مسفن ... تفرگ

نوریب وشسفن ... مدوب هتفرگ رارق شوت هک یتیعقوم کوش و تشحو

درک... تباصا مینوش ــ یپ هب تسرد و داتسرف

کرد حور یب و کشخ یاه سالم تشپ وزا سح نیا وت مراودیما _

و نیا شاک و مراد تتسود طقف نم .... متسین یبوخ قشاع نم . ینک

. یشاب هدیمهف الیسالمم زاالهب

... مدینش ور یل یل یادص هک مدوب رادیب باوخ

ناج یتسه ... وشاپ ... یتسه _

ماه کلپ و دوب نیگنس مرس ... دادیم منوکت و دوب هتفرگ وما هنوش

... رتدب

ما... هتسخ .. مباوخب راذب _
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هک... اجنیا .. نومدوخ ی هنوخ میرب ... مرب تنوبرق وشاپ _

لبق مدوب هدرک هیرگ منومگ دوب...هب هدیبسچ مهب ماه کلپ

رهاظ مور شیپ یل یل نارگن تروص و مدرک زاب وماه مشچ ... باوخ

دش.

؟ ماجک _نم

مزیزع یا همغن ی هنوخ _

دموا یمن مدای اما دوب ینوسآ راک همغن تبسن ندرک ادیپ

... بشید ... بشید و... بشید

. مداد راشف تسد واب مرس تشپ و مدش زیخ مین

؟ یدموا یک ...وت اجنیا مدموا یک _نم

تخادنا شا هنوش یور ور شلا وش تسشن ـت ختـ هبل

دنچ حبص زا منم .. اجنیا یدموا دش دب هک تلا ح ینومهم دعب بشید _

... مدش نارگن یدادن باوج و منفلت یلو مدز گنز تهب راب

هزم مولگ وهت تفریم جیگ مرس ... مدرک هاگن قاتا هب جیگ و مگردرس

. دادیم یدب ی

هروخیم مهب منهد یوب زا هراد ؟حملا میراد ندروخ هساو یزیچ _

تفگ تفریم رد تمس هب هک یلا ح دشورد دنلب عیرس یل یل

وشداوم هگم یلو .. یدرک تسرد پوس بشید یدرک یراک بوخ _

؟ یتشاد

رجفنم تشاد مرس ... مداد راشف ماه هقیقش هب وماه متسد فک

دشیم

. مروخب نم رایب یچ ؟هی یگیم یچ یل _یل

بآ واب متروص دش... رت رود ششفک یاه هنشاپ یادص و تفر قاتا زا

هایس ماه مشچ ..ریز متفرگ درس بآ ریش ریز لماک و مرس و متسش

.. کرت ماه بل یور و دوب

مرس یور و مکیچوک ی هلوح ... مدموا نوریب و مدرک رت وماه بل

... متخادنا

. متفر هنوخزپشآ ات بآ ناویل هی ندروخ یارب

... یروخب مدرک غاد و نومه .. هدنوم پوس _

! مدوب هدرکن تسرد پوس دوب...نم زاگ یور باقالهم هب مهاگن

؟ مرایب تارب یاوخیم یچ _

...بآ ناویل _هی

مدوب هریخ زاگ یاه هلعش ...هب تنیباک هب مداد هیکت
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...! یدیرخ لا قترپ بآ هبوخ _

دوب هتخادنا هار یدرک بوخ یدرک بوخ .. درکیم مینابصع تشاد یل یل

. مدوب هدادن ماجنا نم هک یراک هساو

. مدرکن مدیرخ ... متشاذن پوس نم یل _یل

یپلق و متفرگ شزا هک دوب هتشاد هگن اوه وور لا قترپ بآ ناویل

... مدروخ

نم هشب دعب تلا ح هگا متفگ . متشاذن مه ور مشچ حبص ات بشید _

! مدب یچ و تردپ باوج

دنخبل و مدرک هاگن شا هدش شیارآ تروص هب ماه مشچ زاباالی

... خلت دنچره ... مدز

ود هب ممشچ ...ات متخادنا و مدوخ لبم یور و متفر نوریب هنوخزپشا زا

نم...هک هک دموا مدای داتفا زیم یور ی هدروخ تسد باقشب

! مدوبن اهنت بشید نم...

ونم دوب... ساالر ریما رفن هی نوا هک دموا مدای ندرک رکف مک هی اب

نیا و پوس نیا دیاب درک... میهارمه مروسناسآ وت همدای یتح .. دنوسر

دیاب ؟ دز...دزن ییافرح هی بشید ال ...صا هشاب شدوخ راک لا قترپ بآ

... مدیسرپیم شدوخ وزا مدزیم گنز شهب

و متفرگ وشا هرامش ... مدرک ادیپ نیمز یور و لبم رانک وزا ملیابوم

هدز هک قوب نیرخآ دیاش مود ...راب دادن باوج لوا ...راب قاتا یوت متفر

تفگ دولا باوخ یادص اب دش

؟ یتسه _

االرهی سریما ... مدرکیم رورم و بشید مادم منهذ یوت و مدوب هچاپتسد

حملا بشید ...نم مراد کش اما... دایم مدای هراد نم هک دز ییافرح

؟ هشاب هدوب مهوت هنکمم ... دوبن بوخ

_س...سالم.

دش رت لا حرس شادص دشو مومت دوز شندیشک هزایمخ

؟ یروطچ _

هب وماپ یاه تشگنا کون و مدادیم راشف راوید وهب مدنلب یاه نخان

. مدزیم نیمز یور یاه یشاک

رخآ ات ؟؟...وت هن یدرک تسرد ووت پوس ؟... یدوب نم شیپ وت بشید _

هن؟ هگم ... یدوب نم شیپ بش

نوا رثا منک رکف . دایمن مدای مدوخ هک مدرک راک ردقچ ادخ...نم _ای

... هنوخ تمدنوسر طقف .نم تولگ وت یتخیر هک یزیچ
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...نم مدوبن رادیرخ ای زپشآ ندرک ادیپ لا بند ...نم مدشیم هنووید متشاد

! دزیم نتشاد تسود زا فرح بشید هک ماتشگیم یسک لا بند

! همدای دوب...نم وت ...راک نکن یخوش ریما _

ماجنا لوا نومه تارب هک مدیرخ ... مدرک تسرد پوس _هرآ...

هدیدزد نم هنکمم هدش مگ یزیچ ..حاالاالن هنوخ متفر مشدعب . مداد

؟ مشاب

تزا و ملد هک منیا لا بند تخبدب نم و یدش دزد وت هتقو یلیخ هرآ...

... مریگب سپ

؟ نوما هنوخ یدنوم یک _ات

داد باوج کالهف نحل واب دیشک یفوپ

؟ یچ هک ..حاال هنوخ متفر مدرک تفوک پوس _

نم دیاش .. منکیم هابتشا نم دیاش ... هگب تساوخیمن یچیه ... تفگیمن

دایم هک مدرک یخلا و متخاس هرطاخ مرس وت شراک اتود نیمه ندید اب

هقمحا هنم مهوت دیاش ... دیاش ... هراد تسود ونم منوا هک هگیم مهب و

... مشب ریقحت مراد تسود هروج همه هک

یچیه ... یچیه _

ور دوب هدش یراج ممشچ زا یکشا تشاذیمن متروص یسیخ

... منک کاپ ور شدر و مدب صیخشت

؟ یرتهب _

_...

نم و دشیم زاب یگنتلد و ضغب نیا رس مدزیم فرح کالم هی هگا

ونم... رارقیب لد نیا هنزب دنب هک دشیمن ادیپ یسک و متسکشیم زاب..

؟ یتسه _ولا...

شراشف ما ــهن یس هب مکحم و مدرک عطق و نفلت ... دیرب و منوما هیرگ

ــمب..! ...لق درکیم درد مندب وت ییاج ..هی مداد

نم وحلا هنوخ میتشگرب ... هنوخ میتشگرب یل یل اب دعب تعاس مین

لماک ات مدروا راشف منهذ هب هک سب ... ضحم یمگردرس دش...هی رتدب

یکش نیا مزاب تفگ یچ دشو یچ بشید نرایب دای هب تایئزج واب

... دشن لیدبت نیقی هب دوب هداتفا ملد هب هک

عورش کشخ یاه سالم زا فرح ... تشذگیم منهذ یوت ییاه فرح

مهوت متشون هناقشاع و مدنوخ هناقشاع نامر هک سب دیاش دش...

هناقمحا یخلا ؟...هچ هنزب فرح نتشاد تسود زاریما هشیم هگم ... مدز

هب لد درم نیا هشیم هگم ملد... هراد ینیگینس عقوت نم...هچ مراد یا
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... متخاب ومیچ همه هک هدنبب ینم

و تخوسیم متروص ... متفرگ ـل غـب مغ یوناز و راوید هب مداد هیکت

نوریب هب منورد ...بت راگنا متشاد دوب..بت هدش قرع سیخ ماه تسد

دوب... هدرک تیارس

. تخادنا نوشقرب و درک نوشکاپ بوخ درک. ادج دیاب وتارطاخ زا یضعب

نوششوگ ولوچوک نابور هی یتح و درک نوشیدنب هتسب مکحم مه دعب

دیاب مافرح یضعب درک. نوشنوهنپ نهذ یارود رود نوا ییاهاج دزوهی

قرو رز یوت مکحم درک. نوشفافش و تسش بوخ . دروآ رطاخ هب

رانک ینما هشوگ و دنوبس چــ نوشرانک هب مه یکیچوک بلق . دیچیپ

... امدآ زا یضعب اما داد. اج تارطاخ هیقب

مکحم مدعب درک، نوشنیگنس کبس بوخ ، تشادرب دیاب ور امدآ یضعب

قامعا وهب درک نوزیوآ نوشاپ هب مگنس هی یتح ، تسب ونوشتسد

درک. نوشباترپ هتشذگ

بــ دیاب طقف . ننومب دیابن و ندوبن لوا زا راگنا هک ماراگدای زا یضعب

اما... . تشاذگ نوشرانک و دیسو

اه، هظحل یضعب اه، یراگدای اه، مدآ اه، دای ، تارطاخ زا یضعب اما

یروجنومه دیاب ونوشایضعب . ارطع اه، ادص اه، ضغب اه، هدنخ اه، هاگن

نوشور زا ورابغ هرذ هی یتح هکنیا نودب ، یفرصت و لخد چیه نودب بان

تلد یاج نیرت نوهنپ ورد درک نوشدمجنم دیاب یروجنومه ، مینک توف

. تشاد هگن

و معط و لکش همه ات درک دمجنم دیاب هرآ هرآ... ؟ دمجنم ارچ یگیم

،هب توارط و تلا صا نومه هب نوشامرگ مامت یتح ووبو گنر و گنهآ

. هنومب یقاب یگدروخن تسد و یرکب نومه

، یرییغت چیه یب . هنما نوشاج هک میشب نئمطم و میریگب مورآ ات

نومتقاط یراگزور یزور هی هگا دیاش هک یگدرم وپژ داسف چیه نودب

نامز هب یتح یا هنزور یا هرجنپ یرد ات دیشک رپ نوملد هک دش، قات

،هی دیزرل نوشرابود ندوب یارب نومب ــ لق هگا ،هک مینک زاب نوشدلوت

... هشب بآ نوشیخی بلق یهاگن یامرگ یتح اب هک . هشاب یدیما

تتسد زا ممرکف شاک ... شاک ... مدرکیم رکف و مدزیم مدق مقاتا یوت

نوا ...هب هظحل نوا هب هربیم ونم شدوخ ... هشیمن یلو ... دشیم هتسخ

و ما هنووید نم یدیمهف ماوت ... یگیم غورد نم هب یراد ماوت اه... هظحل

مزاب و مایند نیا توهبم و تام نم یدیمهف ماوت ... یزادنیم متسد

... یزادنیم متسد
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مرانک هک ییاه مدآ همه ...هن یراد وت هن ...هک ِیزیچ بوخ مفاصنا

... منکیم مک و معقوت سپ ... نتسه

********

هملک دنچ زا رتشیب هرابود ... هنوخ دموا اباب هک دوب بورغ یامد مد

تبحص هزادنا نیمه مخرهاش و شوروک ...اب میدزن فرح ماهاب

یتقو هی ...هک همه زا مش رفس...رود مرب متشاد تسود ... مدرک

و مدینشن نم و هدرک عالهق زاربا مهب یسک منکن رکف هدرکن ییادخ

! هتفر مدای

و خرهاش یادص مدوب هدرک ادیپ مدوخ هب هک یکش یور زا یتح

کش ... مدوخ یاه شوگ هب اما تسا هرخسم ... مدرک طبض ور شوروک

... مدوب هدرک

نشور و میشوگ هحفص هک سب ... دشن و مدوب سامت هی رظتنم حبص زا

... دیشک هت شیرطاب مدرک شوماخ و

مشب راگزور رمخلا مئاد مرضاح ... مدوبن رایشوه و ندوب تس مــ هب هگا

تسود رمع هی هک ینزب ییافرح نومه زا وزاب منهذ وت یایب اما...وت

مارب مشتقادص یتح هشیم ترواب ... هگب مهب و هشب ادیپ یسک متشاد

؟!! تسین مهم

کنخ یاوه ... مدز نوریب هنوخ زا هک دوب مین و تفه تعاس

؟ درکیم بوخ وملا ...ح نوتس ــ مز نوراب ... نوریب

مرک میخض یوتلا ابپ متشادن تسود و نوراب یاکنخ ... دموا یم نوراب

... مدب تسد زا مگنر

هی شاهاب هک یگنهآ ندینش ...اب نوراب ...ریز یکیرات یوت ندز مدق

هدنز رتشیب هیناث هی هساو هشاب هنوهب هنوتیم یراد کیچوک ی هرطاخ

... ندنوم

یلد . هشاب هداتفا یقافتا دیاب . هراب یمن نوراب لیلد یب تقو چیه

. هشاب نوراب ی هنوهب دیاب یزیچ . رظتنم یهاگن ، گرزب یمغ ، رادازع

، هنوزرل یم و رهش نومسآ قرب و دعر یتقو هزو، یم داب هک یتقو

.حاال هدنوزرل مه ور نومسآ لد بشما گرزب هودنا هک متسنود یم

. متسین اهنت نم هگید

هک یگنهآ یادص اب همه اه... نیشام ی همهمه اه... نوبایخ یغولش

وزا دوب هتفرگ ور مدوجو همه ...زرل دشیم هدینش مهزاب مدادیم شوگ

یسک هک هنیا هب نوراب یبوخ ... متفرگیم نوگشین و ماهوزاب امرس

کشا نونز دنخبل و یدش هنووید هنکیمن ...یخلا یدرک هیرگ همهفیمن
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... یزیریم

رکف هک الحاال ...صا ِیگنشق لا ..یخ هشاب ملا یخ هگا یتح .. ینودیم

نوبرهم ... یرتگنشق ملا یخ یوت وت ممهفیم هزات منکیم

زا هک یراد و گرزب غورد هی نتفگ تئرج لقادح ... یرت درم ... یتح ... یرت

... منکن رواب دایمن ملد شیگنشق

نوریب موتنام بیج زا ور ملیابوم و متخادنا متسد دش.. عطق گنهآ

و هکیت یادص هک هنیا هب نوبایخ یوت نداد شوگ گنهآ یبوخ ... مدیشک

یاوعد و شحف یادص ... یونشیمن و راکیب مدآ یاه نتخادنا کلتم

هنشت مدآ یاه مشچ نتفر زره هب یادص ... یونشیمن و ینابصع مدرم

... یونشیمن ور

هکنیا دیما ...هب متفر نوبایخ ی هگید تمس وهب مداد ریسم رییغت

ـل یور یدنخبل االر سریما هرامش ندید ..اما داین ملا بند نهد دب محازم

نوچ ... هنوا ندید رطاخ هب درک رکف دیاش محازم کدرم هک دنوشن ـمب

... ندز توس و نداتفا هار هب درک عورش مرس تشپ

؟؟ مدز و تنتشگرب دیق هک یسرب هار زا یتقو هشیمه اقیقد دیاب ارچ

_ولا...

ربخ؟ هچ یروطچ _سالم...

شلا ح دادیم نوشن درکیم یسرپلا وحا یروطنیا یتقو

هسطع زا دعب ... دایب شاه مشچ هب مغ متساوخن هلا... حشوخ .. هبوخ

متفگ هدنخ اب مهاتوک ی

! همدرس مک هی طقف ... مبوخ _

... شوپب مرگ سابل ؟ هتدرس _

... مدرک تشم موتنام بیج ووت مدازآ تسد و مدیدنخ

مشوپیم رگ سابل امتح هنوخ مسرب ... تییامنهار زا نونمم _

؟ ینوریب هگم _

کاپ ماه مشچ وزا کشا ودر مدیشک مکحم مینیب یور و لا متسد

مدرک

... منزیم خی مراد یلو ... منزب مدق مدموا _هرآ...

هدز خی نوریبزا و مدوب غاد وت دوب...زا ما هنوچ ندیزرل یارب مادص شزرل

... مدوب

؟ ییاهنت _

لدم نیا و هباذج ما یلیخ درکیم رکف هک محازم مدآ نوا توس یادص

تسرد وشاه شفک در هکنیا ات دش رتکیدزن دایم شتروص هب ندز دنخبل
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. مدید مدوخ رانک

! مدموا رد ییاهنت _هن...االنزا

شهاگن زا چیه هک هرسپ هب وور متشاد هگن ما هنوش یور و لیابوم

متفگ دموا یمن مشوخ

نم؟ لا بند یداتفا هار یراکیب یلیخ _

داد ملیوحت یا هگید فرخزم دنخبل و دموا شک شاه بل

متسین راکیب وت لثم ...نم اشهاوخ _ورب

متفرگ شزا و مهاگن شاه مشچ تحاقو زا نم دزو دنخبل مزاب

متفرگ مشوگ مد و لیابوم

...عفال منزیم گنز تهب ریما _

؟ هدش یزیچ _

منزیم گنز _هن...

هب ور هدایپ تمس ...زا متشاذگ مبیج یوت و ملیابوم و مداتسیا ماجرس

مدرک زارد تسد دیسر هک یسکات نیلوا یارب و متفر نوبایخ

؟ تسبرد _

ا سریما هرامش ... مداد ور هنوخ سردآ نتسشن ضحم وهب مدش راوس

. داتفا میشوگ یور هرابود الر

... ریما _ولا

دش؟ یچ _

... مروخیم امرس مراد منک رکف . مدرگرب متفرگ یسکات .. یچیه _

ییاه فرح نوا هگب دیاش ... دیاش هک مدزیم فرح شاهاب یروط دیاب

! هتشاد تیعقاو هنم هنهذ وت هک

تشم ندروخ و لوپمآ ات جنپ دعب دنچره ... مشیم بوخ مراد هزات _نم

؟ نوریب یدز هنوخ زا یخن یوتنام اب زاب ...الدب صرق تشم

... مدزن یفرح و مدز دنخبل

. مرخیم تارب ...نم یرخب وتلا پ یرادن لوپ _

... مرخب مرادن لوپ بخ... ادج؟...هرآ _

ادرف سپ هک میرخب وت یارب وتلا پ تسد ود میرب تلا بند مایم رصع ادرف _

؟ هبوخ ... ندن نومنوشن نوبایخ یوت وتا هدز یخی هزانج

هبوخ _هرا....

هدنخ تفرگیم ملد ات بل!...هک نیا و ملد نیب دوب یدهع هچ منودیمن

. دشیم کاپ مه لــمب یور ی

؟ یتسه _
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_...

و مورا ردقنیمه سلا دص راب... دص وت هک منک توکس ردقنوا داوخیم ملد

... یرایب نوبز هب وممسا هنینامط اب

... ینعی ! مدرک یراک ...هی بشید ... بشید _نم

... تفر شاه سفن یادص یپ مساوح مامت و مدش بل هب نوج

؟ یچ بشید _

تخس هک دوب هدش رک نم شوگ مدیاش .. دموا نییاپ شادص نت

دینشیم

... شتسار ... بشید _نم

یوت مدوب هدش قرع سیخ ... متشاذگ مینوش ــ یپ یور و متسد فک

؟ تفگیمن ارچ سپ ... امرس نیا

؟... یگب یاوخیم یچ _

رت دنلب دشو رت حضاو شادص

شک وتفیک یوت یاه کشالت نوا زا هنود هی بشید ...نم یچیه _

! نیمه .. متفر

وهب ــمب لق شدتمم یاه هدنخ نوا و شلا یخ یب نحل

هک دنلب ردقنوا ... مدیدنخ شاهاب و مدش ادصمه مهنم دنچره .. دروآ درد

نم و هنک موز نم بل یاه هدنخ یور و شنیشام ی هنیآ هدننار درم

. منیبب رت حضاو ور هدروخ تسکش کرتخد

... هدب ربخ مهب هنوخ یدیسر _

هریخ نوبایخ دیفس یاه در وهب مداد هیکت یلدنص یتشپ وهب مرس

مدش

هشاب _

هساو ... تلا بند مایم تفه ای شیش تعاس ادرف ... یتسه _

هک؟ یایم ماش...

دش داجیا ــمب لق هت ینشور اما کیچوک یلا حشوخ هی

_هرآ...

یدب ربخ یدیسر هرن تدای عفال... سپ _

..نم مدزیمن هک یگنز ...! متفریمن هک دوب یرارق یارب ماه دنخبل یخلت

...هک متفریمن ... مدوب هدش یگدنز نیا ی هرخسم یفاک ی هزادنا هب

رارکت و ششیپ بش یاه فارتعا هشاب رارق هگا یتح ... مرب دیابن

. مسرتیم منت فعض وزا ــمب لق یفیعض زا هنک!..نم
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یتخسرس ردقچ درک...ره تفلا خم ییاهنت مهنوا منتفر ترفاسم اب اباب

دعب اصوصخم دوب.. هدیاف یب مدز فرح شاهاب و مداد جرخ هب

...نیا دنوم تباث لماک شرظن دش دش بت هب رجنم هک یگدروخامرس

شدوخ تفلا خم دنچره ... دنوم هدیاف یب مت یل یل یاه تالش طسو

رفس... هب متشاد زاین اعقاو یلو ... دوبن ریثات یب مه

هریخ تعاس وهب متشاذگ زیم وشک یوت و مشوماخ هارمه نفلت

... مدش

یروآدای ور رارق مه زاب هک هدوب هداد ماغیپ مهب رهظ زا ریما امتح

وشباوج اه یزاب کشوم میاق نیا یاج هب دوب دقتعم یل هنک...یل

باوج یب و منک شوماخ و منفلت هکنیا ...هن مایمن هک متفگیم و مدادیم

متسد راک ...هک مصقان لقع نیا و مدوخ ..زا مدیسرت ...اما... شمراذب

توکس مهزاب و مرایب مک بشید لثم مدیسرتیم دوب... هداد

دوب... هدرک کالهف مه ور مدوخ متقامح ... منک

رظتنم شا همه ... متفریم رد تشپ وات مدیرپیم ماج زا نفلت گنز ره اب

... مدوب االر سریما گنز

؟ ینزیم فرح ... هطخ تشپ شوروک ناج یتسه _

... مدرب نوریب وزاالیرد مرس

...هن! مرادن هلصوح _

متشگرب ... مدیباوخ مراد بت و مدروخامرس نوچ هک دروآ هنوهب یل یل

ادیپ یهار هی دیاب ... مدرک مرگرس هلجم ندنوخ وهب مدوخ و قاتا یوت

زا رتمهم ال ....صا منک رارف مرس یوت یاه یخلا و رکف اتزا مدرکیم

...! تسا همغن مردام االر... سریما

هار و هداتفا جل رس ماهاب همع شتباب هک هشاب هتشاد هنوتیم یزار هچ

... مدزیم فرح شدوخ اب دیاب ... هزادنیم کلتم و هکیت مهب هاریب و

ی هرامش نتسه ماش رس یل یل و اباب هک مدش نئمطم یتقو

ات رظتنم و مدوب هتسشن قاتا هشوگ ـت ختـ نییاپ ... متفرگ و نامام

... هدب باوج

؟! مرتخد مناج _

یم هسردم اتزا هک مدش ییاهزور قرغ و مداد هیکت راوید وهب مرس

و دیچیپیم هنوخ وت شنتفگ " مناج " مدزیم ادص ور همغن نامام و مدموا

درکیم بآ ملد یوت دنق

؟ مدزن گنز عقوم ...دب نامام یبوخ _سالم...
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مارب هک و یسکع نیرخآ متشاد ... مدوب تدای هب اقافتا . مزیزع _هن

...لد یتسرفب هگید اتنچ مارب هشاب تدای . مدرکیم هاگن و یدوب هداتسرف

...! متگنت

کشا ات دوب یفاک درک ادا ضغب اب نامام هک یرخآ ی هلمج کت راگنا

هشب ریزارس منم

؟ یایب یاوخیمن _

ادص... رسو رپ هشیمه لثم ... درکیم هیرگ منوا

. منک لمحت وتیرود منوتیمن هگید ... مایم هگید هام هس ود ...ات مایم _

ندموا دوب... نیمه مدینش اه تدم زا دعب هک یربخ نیرتهب

نومیشپ اما مگب شرادشه نوا و همع ی هرابرد متساوخیم ... نامام

زار نوا دوب...هگا نکمم ... داین و هنک هنوهب و نومه مدیسرت .. مدش

رتدب و هریگیم ههبج شولج منامام امتح هشاب هدوب مهم یلیخ

... دشیم

؟ مووه ... منک وراج و بآ وتا هنوخ مرب سپ _

تفگ هدنخ اب

ناویل هی هراذیمن منک رکف .. هرتدب منم زا هک یل ...یل یدلب راک وت هکن _

... ینک اج هب اج

ای دایم و هریم شا همه ... مشب رادن حلا هدروخ هی یفاک ... اعقاو _هرا

مساو تبرش و اود و صرق هملا ع هی ...ای مینوش ــ یپ ور هراذیم تسد

... هرایم

تفگ یا هظحل دنچ زا دعب درک... توکس

؟ یتسه ناه ... هریگیمن هک ونم یاج یلو _

هروخن ترسح و هزیرن کشا نیا زا رتشیب ات مداد باوج عیرس

ینودیم ... ینم قشع ...وت هریگب ور وت یاج داوخیم یک ... نامام _هن

نیا وت ینودیم ؟ هربیمن مباوخ مراین منهذ وت وت زا هرطاخ هی ات ابش

؟ مروخیم وتنتشادن ترسح ردقچ یتسین هک اهزور

ممهفیم بوخ ونیا نم و هدنخیم هیرگ اب

درم زا منودیم ... یشاب تحار هک مایم ماهنت ممایب نم... مرب تنوبرق _

تاباب لثم ... مایب ییاهنت هراذب مدرک شیضار ! دایمن تشوخ نم

..! بصعت و هراد تریغ شیگدنز و نز ...ور تسین

... هتشذگ زا دوبن رادرب تسد ... همغن نامام تسد زا ناما

... یایب ات مرظتنم نم سپ ... رتهب _

یل یل یتح وگن یزیچ عفال یسک .هب مدیم ربخ تهب مریگب طیلب _
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. مگیمن ... نامام هشاب _

؟ یتفرن رتفد ربخ... هچ هگید _

... هنوخ مدنوم _هن...

کیدزن عمتجم همدای ما... خهلا رسپ هب منزیم ...نز هشیمن هک یروجنیا _

ای یرادیباسح کالس اتنچ دوب...ورب شاه تسود و نوا ملا نوما هنوخ

نم ...زا ایشیم لخ ینومب هنوخ نک... مان تبث یراد تسود هک یچره

ای یریم ... یریگیم یگدرسفا ینومب هنوخ ...وت یمدوخ لثم ...وت نتفگ

؟ هنک تمان تبث منزب گنز شه

کالس هب نتفر دیاش .. دوبن ما یدب رکف ... تفگ ورانیا همه مشیپ هعفد

... هدب متاجن یرکف یریگرد همه نیا اهزا تدم دعب تسنوتیم

... تساجک همدای .. مریم _هن

یتسه ... یتشون ییاه کالس هچ وگب نزب گنز مهب مبش ورب.. ادرف _

یل لثم ینویچیپن ونم ... هزارد ترس منوبز یلو هسریمن تهب متسد

! تاباب و یل

متفگ هدنخ اب

شاب نئمطم . مریم ... تحار تلا _یخ

سالم همه ...هب شاب تدوخ بقارم . هشن مرید هک مرب ...نم هشاب _

! تاباب زج نوسرب

سالم همه هب یلو ... شاب تدوخ بقارم ماوت ... ملگشوخ نامام مشچ _

نوسرب

نم...عفال ِ نوبرهم رتخد هشاب _

اج لــمب یور قیمع دنخبل هی اه تدم دعب و مدرک عطق و یشوگ

درک... شوخ

... مدش هنوخزپشا دراو ادص رسو واب متفر نوریب قاتا زا

هن؟ ای میراد نم هساو ماش _

داد و مباوج هدنخ اب اباب و متفگ یلا حشوخ و غیج اب

مرتخد ...ایب هراذن اذغ وت هساو یل یل هشیم هگم _

منیشب ات دیشک بقع و شدوخ رانک یلدنص

یل و دیشک فرظ یوت ینوراکام مارب ... متسشن ماباب رانک یلدنص یور

... تخیر هباشون مه یل

مان تبث اتکالس دنچ ... هنوخ کیدنز عتمجم مرب ماوخیم ادرف _

؟ هیچ نوترظن . منک

تفگ ریخات اب اباب اما درک تقفاوم الم عا دوز یلیخ یل یل
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! تساجنومه زونه تردام یانشآ نک... مان تبث هگید یاج _

اباب فرح یور فرح ات درک هراشا مهب وربا و مشچ اب هلصاف بال یل یل

. مراین

هک هنکیمن یقرف .. هشاب _

سکعرب و ندروخ اذغ لوط مامت و مدروخ ماش نوشرانک اهتدم دعب

... میدز فرح مهاب یگمه اباب ی هداوناخ تداع

ابک هطبار ورد میتسشن یل یل رانک نویزیولت یولج و دعب هتعاس کی

ی هرابرد هک داد مهب اتکالسو هس داهنشیپ ... میدز فرح الساه

اباب وهب منک مان تبث هنوخ مد عتمجم نیمه دش رارق دوب... یرادباسح

... هگید یاج مرب منک رود ومهار هک تشادن یلیلد ... مدن یحیضوت

مایپ اتنچ .. مدرک نشور و ملیابوم هنوخ زا ندش جراخ زا لقحبص

اراس...وزا... دوب...زا هدیسرپ و حملا هک شوروک ...زا متشاد

وت متسنودیمن ... مدوب هطبار هی عورش رکف هب "نم دوب هتشون االر سریما

زونه ... نزب گنز مهب منکیم شهاوخ ! یدنوخ هحتاف نومطبار یارب

داد...!؟" تصرف مهب هشیم

منک رکف بوخ یاه قافتا هب حبص لوا متشاد یعس هکنیا اب

ِدوخ نیا یولج یاب ... مریگب و مدوخ یولج دیاب ... ماوخیمن ... هشیمن اما...

... مریگب ور مقمحا و هچاپتسد

یم بوخ اما . مدوبن بوخ یسانش نیمز و ایفارغج رد تقو چیه نم

. متشاد یبوخ حلا متفرگ رارق وت یاه مشچ رادم وت یتقو منود

هک یدوب .وت هئوت بلق نابرض اه، هزرل نیمز مامت لیلد منودیم مه ونیا

رد رس مه کیزیف .زا یدرک ضوعور اه لصف راگنا و یدش در اجنیا زا

تابثا وت دوبن و دوب وت ملد حلا هک منود یم ردق نیمه طقف . مرایمن

ربخ . هدروآ دوجوب ور هبذاج نوناق تاه مشچ ِ.وت طاسبنا و ضابقنا

؟ یراد

روطچ ور وت منود یمن . متسین مه یشاقن لها نم یاوخب ور شتسار

ع مدوخ یارب نم . تسوت ریصقت اه نیا مامت میرذگن قح زا اما مشکب

. منود یمن یزیچ منک یم سح حاال اما مدوب رهد الهم

شیپ هک روطنیا . منود یمن و دروآرد وت راک زا رس هشب هک یزیچ ینعی

. تسین یندید مارب وت زا ریغ زیچ چیه مر یم

ال طا هاگشزوما یدورو تمسق ... تولخ وهن دوب غولش هن هاگشزومآ

و نوشندنوخ ی هلصوح دوب... هدز راوید هب وشاه کالس هب طوبرم تاع
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ادیپ و منامام ی هلا خرسپ لوا مداد حیجرت یل یل فرح وهب متشادن

مان. تبث یارب مریگب تروشم شدوخ وزا منک

تیریدم قاتا ی هرابرد دوب مان تبث لوئسم اجنوا هک یموناخ هی زا

! تفرگن ملیوحت لک ...هب مدیسرپ

هشاب المز یراکره تفگ مهب هنک مییامنهار ات متساوخ شزا هک هرابود

و منزب گنز نامام هب دش ثعاب هرتخد ِ یزاب جمس . هدیم ماجنا شدوخ

هک تفگ همغن ...اما مریگب شدوخ وزا تباث یاقا بانج ی هرامش

... منومب رظتنم نم هرتهب و هنزیم گنز شدوخ

اتود هک مدوب هتسشن هاگشزومآ یورهار یاه یلدنص زا یکی یور

... دنتسشن مرانک مدوخ یاه نس وت دیاشرتخد

لپت ما هدروخ درگ...هی تروص و تشاد روب یوربا و مشچ نوشیکی

هگید تسود وهب درک کچ وشتسد یوت یاه هگرب ساوسو دوب...اب

تفگ شا

وک؟ نم یلم تراک یپک سپ ... یزان یریمب _

شیرسور هب یتسد تشاد یمولظم ی هرهچ ال ماک هک یرداچ رتخد

تفگ و دیشک

نزن رغ ردقنیا ... تساجنومه _

؟... سپ ششوک _

و دیسو بــ وشتسود ی هنوگ یزان هک مدرکیم نوشهاگن یواکجنک اب

تفگ هدنخ اب

هار ...راک یسانشیم و یتورم الق خا هک ...وت یدش خرس روخن صرح _

! تسین تسرد یتورم راتفر میگیم شهب مینیبب و تباث راذب ... هزادنیمن

هدروخ لکشم هب دوب مان تبث لوئسم هک یموناخ اب ماه نوا سپ

...! دندوب

و داد نوریب و شسفن صرح اب یپک ی هگرب ندرک ادیپ اب شتسود

تفگ

! مراد یضار دوخ زا ِتبکن نیا هساو نم هک میرب _

صخشم ال ماک اما مدینشیمن و نوشادص ... موناخ نومه تمس نتفر

و تباث یاقآ ات دیشک لوط یعبر ...کی دننکیم ثحب مه اب نراد هک دوب

متفر شتمس هب دوز یلیخ و مدید

ما یتسه _سالم...

هداتفا اج دیاش دوب...ای هدش رتریپ شمدوب هدید هک یلبق راب هب تبسن

درشف یمرگ هب ومتسد رت...
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... یدش تردام هیبش یباسح ؟ موناخ یروطچ _

. مدرک رکشت و مدز دنخبل

دیراد فطل امش نونمم _

تفگ و داد نوکت یرس هدنخ اب

... هشابن تردام هیبش تق ال خا مراودیما هتبلا _

... هدز فرح شاهاب روطچ نفلت تشپ نامام دوبن مولعم

؟ هگید یدموا مان تبث یارب _

اه تدم دعب منیمه یارب ... متفرن هاگشناد نم دینودیم هک امش _هلب...

کمک امش زا منیمه یارب . منوخب سرد و مایب کالس متفرگ میمصت

متساوخیم

یارب .نم تسین رید تقوچیه ندنوخ سرد هساو ... یدرک یبوخ _راک

داهنشیپ تهب هشیم لیکشت ما هدرشف هک اتکالسو ود لوا مدق

تارب یلکشم یلو هرذگیم کالساه عورش زا هسلج ود هتبلا . منکیم

؟ تسه تهارمه کرادم ... دایمن شیپ

و مدیشک نوریب مفیک زا ور ما یلم تراک و همانسانش یلا حشوخ اب

مرف اتنچ داد... ماجنا شدوخ و ممان تبث لحارم ... مداد شتسد

ینابصع هک هرتخد ... ندز فرح تباث یاقآ اب مرتخد اتود نوا ... مدرک رپ

شندروخ صرح شتسود لوق وهب شندز فرح لدم اب دیسریم رظن هب

نوا راک نامزمه هک مدش هجوتم ... دشیم تباث یاقا ی هدنخ ثعاب

درک. تبحص یتورم موناخ واب داد ماجنا مراه

حبص تشه زا هعمج هبنشجنپ هبنشراهچ ... تساه کالس همانرب _نیا

هدازآ تتقو تفگیم تردام ... عطقم نیا یارب هامکی رهظ! زا دعب شیش ات

... یرادن یلکشم و

و متقو یلیخ هک دوب یروط شاهزور کالساه...ای تعاس هکنیا اب

. مدرک ءاضما ور مان تبث مرف یاپ و مدرک لوبق اما هریگب تسنوتیم

و دوب یلسک طقف ... دوبن یربخ شوت هک نم یاه هعمج هبنشجنپ

یروجنیا ال... صا رتهب ... یلیماف ینومهم هک ما یهاگ زاره ... یراکیب

کال هنیزه . متشاد یبوخ ی هنوهب ماوقا یاه ینومهم هب نتفرن یارب

... مدموا نوریب هاگشزومآ وزا مدرک تخادرپ وراه س

هک دوب نیا هب مساوح ی همه نتفر هار عقوم دوب... هدش زاب مشفک دنب

نتفر هار یوت ور یراد هدنخ تلا ...ح نیمز متفین و هنکن ریگ ماپ هب

دوب... هدرک داجیا مساو

؟ مدنبب تساو یاوخیم _
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مدز دنخبل هزم واب شوج دوز رتخد نومه ندید اب

مدنبیم _هن...

دنب و مدش مخ هدروخ ...هی متشاذگ اه هلپ یور و مدرک دنلب وماپ

متسب و مشفک

؟ یدرک مان تبث یس کال هچ مسرپب منوتیم _

و نیشنلد یلیخ شا هرهچ اما دوب رتهاتوک نم زا شدق ... متفر رتکیدزن

دش رت نهپ مدنخبل لیلد دوب...یب یکمن

؟! یا هدنخ شوخ _

. دشیم ینابصع دوز یلیخ رتخد دوب...نیا شتسود اب قح

ی هرود هتبلا . مدرک مان تبث تیریدم و یرادباسح ...نم دیشخبب _

و... لوا

دش هریخ ماه مشچ هب هرابود و داتفا مرس تشپ هب شهاگن

یارب ... دشیمن لیکشت دوب هدیسرن باصن دح هب نوچ شیپ _مرت

. میدموا مان تبث یارب مرت نیا ام منیمه

کالس عورش یعطق خیرات تباث یاقآ نوچ هشب لیکشت منک رکف یلو _

تفگ مهب و

نوریب هاگشزومآ رد زا هک شتسود یارب و داد نوکت یرس هلصوح یب

سال دوب یزان شمسا هک یرداچ رتخد ندموا داد...اب نوکت تسد دموا

... مدرک م

! متسه یتسه ..نم یزان ِموناخ _سالم

هک دوب راد هدنخ نوشارب مندرک یفرعم ای مندرک سالم تلا ح منودیمن

. مدز دنخبل مهنم ... نداتفا هدنخ هب ود ره

میرم هک ممتسود ما...نیا یزان ....نم متدوخ هتبلا ... هگنشق تمسا _

تفگ شتسود هب وور تخادنا متروص هب یرت قیقد هاگن میرم

. هدرک مان تبث ورام یاه کالس منوا مدز فرح یتسه اب اقافتا _

دیسرپ مزا هک درکیم بترم شرس یور و شرداچ یزان

؟ هشیم عورش یخیرات _هچ

هبنشراهچ ... هگید هتفه _

تفگ یزان هب وور تسشن هاگشزومآ یاه هلپ یور میرم

و! نومدوخ مینک هفخ هگید هتفه ات _ایب

هدنخ واب تسشن شتسود رانک هک مدرکیم هاگن یزان هب بجعت اب

داد... شدیفس تروص هب یرتشیب ییابیز

؟ !...هرآ راذگ و تشگ هب مینک عورش دیاب مزورما نیمه زا امتح _
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تفگ دییکات واب تشاذگ شتسود ی هنوش وور شرس میرم

عورش زورما نیمه زا دیاب .... یزان تمشکیم ینوچیپب ونم ادخ _هب

؟ یدیمهف .. مینک

ملد هت رفنود نیا لثم یبوخ یاه تسود نتشادن وزا مدز دنخبل

ترسح نیا زور هب زور ات مدوب هدموا ایند هب نم دنچره ... مدروخ ترسح

... رتشیب و رتشیب ... منک رتشیب ملد یوت ور اه

...عفال! نوتمنیبیم هگید هتفه سپ _

و داد نوکت رس طقف میرم درک...اما یظفاحادخ و داد تسد ماهاب یزان

یم رتشیب هگید ی هقیقد دنچ هگا دیاش درک... مهاگن یفرح نودب

... مدزیم نوشمشچ هدرکن ییادخ مدیدیم و نوشنیب تبحم و مداتسیا

؟! یتسه _

... متشگرب میرم یادص ندینش اب

؟ مناج _

تفگ دادیم نوکت وشوتنام تشپ هک یلا حرد دشو دنلب

وگب یتسه ... میروخب هنوحبص دازحرف میرب میاوخیم _ام

تم! سال هب ما یتسین ... متسه

شنحل یزیت و دنت رطاخ هب دیاش دز... میرم یولهپ هب جنرا اب یزان

تشادن یتیمها مارب هک مدوب لا حشوخ شتوعد زا یردق هب یلو دوب...

... شراتفگ نحل

؟ متسین نوتمحازم .. ینعی ؟... مایب هشیم _

... تسشن شبل یور ینهپ دنخبل یزان

. میشب انشآ مهاب رتشیب هرتهب میدش یس ال کمه ام هگید ال... _هن..صا

متخادنا باال وماه هنوش و مدیدنخ لبق زا رت لا حشوخ

؟ دیراد نیشام ... ِیفرح منیا _

تفگ هتخادنا باال یاهوربا واب تخادنا یزان هب یهاگن هی میرم

میریم یسکات ...اب میساپ و سآ _

مدرک هراشا نوبایخ هت هب

...هن؟ میرت تحار یروطنیا ... مرادرب نیشام نم میرب ... هکیدزن ام هنوخ _

هک درک هاگن یزان هب یروط ...هی دشن لا حشوخ مداهنشیپ زا راگنا میرم

تفگ هچاپتسد منوا

... تفر هشیم ما یسکات اب بخ _هن...

هدموین نوششوخ مفرح ای نم زا هکنیا سرت ... یلو ارچ... منودیمن

... منوج هب داتفا دشو هروخ هشاب
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؟ ِیچ تنیشام _

طخ ششفک کون واب دوب هدرک عمج شل ــ غب ریز وشاه تسد میرم

دیشکیم نیمز ور یضرف یاه

! هریم هار یلو ... ِیمیدق ما هدروخ ...هی هماباب یارب هتبلا ... ایتناز _

تفگ میرم یاج یزان ... تسشن شبل یور یوحم ی هدنخ میرم

؟ هبوخ تیگدننار طقف ... میرب رتدوز سپ _

... مداتفا شوروک یاه فرح ...دای ندوب مباوج رظتنم نوشود ره

. منکیم یگدننار بوخ هشاب مورآ مباصعا _هگا

دیسرپ یدج یلیخ میرم

؟ هتحار تباصعا _االن

مدیدنخ هدز قوذ و مدرک نییاپ باالو ومرس یلا حشوخ اب

... یلیخ _

تفگ و درک هاگن یزان هب

. میرب _

نوشرانک منوتب مه نم هک دوبن یا هزادنا هب ور هدایپ یانهپ هنافساتم

فرح لوغشم مهاب ... متفریم هار اهنوا زا رتولج منیمه یارب ... مرب هار

نوشاه فرح ...زا تکرش هی مادختسا یهگآ ی هرابرد ... ندوب ندز

... دنتساوخیم یلغش ای مادختسا یارب و کردم هک مدش هجوتم

طایح دراو و مدروآرد مفیک زا ور هنوخ دیلک میدیسر هک رد یولج

متشاد ... نداتسیا رد یولج اما لخاد نایب متفگ نوشهب ... مدش

زا دنت ...دنت طایح یوت دموا یل یل هک مدرکیم نشور و نیشام

اب هزور هی مدا هگم هک داد ریگ یدوخیب ... نومنتفر نوریب و متفگ ماتسود

؟.... نوریب هریم و هشیم تسود یسک

مدب حیضوت هگید راب هی ومیگدنز همه لوا زا شارب هک متشادن ونیا تقو

درک وزاب گنیکراپ ...رد هرادرب شاه ندیسرپ لا وس نیا زا تسد دیاش ات

و میرم و یزان ات دموا نوریب ما یل یل مدروآ نوریب و نیشام یتقو و

... هنیبب

ندروخ هصغ لثم تسرد ... تشادن یمومت نم یاه ندش روخلد

تسود نم دیاش درک... یفرعم میردامان و شدوخ ارچ منودیمن ماه...

واکجنک نم یگدنز هب تبسن مدیدج یاه تسود متشادن

... دیاش ... نشب

؟ تشاد تیمها یک یارب اه دیاش نیا

ولج میرم ... ندش راوس و ندرک یشب و شوخ یل یل اب یزان و میرم
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... بقع یلدنص یزان و تسشن

هللا مسب نیشام نداد تکرح ضحم هب متشاد نیشام وت رفاسم نوچ

... دموارد شادص میرم هک متفگ یدنلب

رت رطخ مک میتفریم یسکات ...اب هدیم نومنتشک هب نیا ادخ هب یزان _

دوب!

... مدب میگدننار وهب مساوح مدرک یعس و مدیدنخ

یلکشم هشاب شاجرس مباصعا هک... متفگ ... مراد نیشام سِلا هس _

... دایمن شیپ

تفگ و دروآ یلدنص اتود نیب و شرس یزان

تسود تدوخ هک یچره هتبلا ؟ هتلا س دنچ وگب... تدوخ زا یتسه _

... ریگب رظن رد مرام یواکجنک سح طقف ... یراد

... مدیدیم مه ور یزان مشچ هشوگ وزا تسشن ولهپ هب میرم

تسیب نومه ... مراد یا هدروخ و سلا راهچ و تسیب .. مدنزرف کت _نم

؟ مگب یچ هگید ... هملپید ...! جنپ و

تفگ میرم

متفر مرت ...ود هملا س هس و تسیب هک منم ... ِیفاک عورش یارب انیمه _

یگدنز نارهت مردارب .اب مداد فارصنا دش نورگ شجرخ هاگشناد

... نزیربت نکاس مردام و ...ردپ منکیم

داد... همادا مه یزان

یلو نارهت نکاس تایبدا سناسیل سهلا... راهچ و تسیب ... یزان هدنب _

. ندرک جاودزا هک مراد رهاوخ ات ما.ود یزاریش تلا صا

یتسود ... تقوچیه ...نم متخبشوخ یلیخ نوتییانشآ _زا

نوماه یتسود ... ناتسریبد نارود نومه یلو امتشاد ینعی .. متشادن

تسود ات متفرن هک مهاگشناد دوب... رذگدوز و تشادن یدایز قمع

! منک ادیپ دیدج

تفگ و درک دایز یمک و طبض یادص میرم

یارب مه نومییانشآ ... مییانیا یزان رجاتس مــ سلا هس مردارب و _نم

... هتدم نیمه

لثم ... دروخرب نیلوا ...زا نوشیتسود زا ندرک فیرعت هب درک عورش یزان

اب مشییانشآ ... هرادن یشوخ عاضوا و اهحلا تقو رتشیب میرم هکنیا

بآ یعطق رس هک درکیم فیرعت میرم دوب!... هتفرگ لکش اوعد اب یزان

و داد هب هنکیم عورش و انیا یزان هنوخ رد هریم چیپ هلوح نوشمومح

و دوب هتفگ میرم هک ییاه هاریبو ودب مدوب یزان یاج هگا ...نم دادیب
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مارب ...اما مدرکیمن یتسود یرتخد نیچمه اب تقوچیه دیاش مدینشیم

دعب ... دندزیم فرح عوضوم نوا ی هرابرد هدنخ اب نوشتفج هک دوب بلا ج

و هدیم فارصنا میرم یهتنم .. دنتسه یهاگشناد مه دنمهفیم هک مه

... هنکیم مومت وشسرد یزان

و منهذ یباسح دندرک فیرعت مارب نوشاه یتسود زا هک ییاه هرطاخ

مارب ال ماک هکنیا اب میرم ی هنودرم الق دوب...خا هدرک لوغشم شدوخ هب

ییاهازسان و شاه کالم هکیت یتح دوب... ــمب جلا بخ اما دوب انشآان

. دربیم راکب یهاگ هک

شرد مفیک یوت اتزا متساوخ میرم زا میشوگ گنز یادص ندینش اب

ِیک... فرط زا سامت هنیبب و هرایب

... تفیک هغولش ردقچ _

... دیاش ِشیرانک پیز _وت

تفگ و تخادنا یهاگن یشوگ هحفص هب

!! هراد یخت...یما هفایق االِر..هچ سریما _

اب دش ماوت میرم نتفگ " دزو"خآ میرم ی هنوش هب مکحم یزان

تفرگ ما هدنخ دوب هدموا شیپ هک یتیعضو "...زا روعشیب " شحف

! هگید داد وشرظن ... هشاب تحار راذب یزان _

تفر یزان یارب هک یساسا ی هرغ مشچ زا دعب میرم و متفگ هدنخ اب

تفگ

هتخوسردپ شا هفایق ینعی خت...ِی... متفگ هک... هتشز متفگن _نم

تدش وهب دایمرب یمدآ نیچمه زا یگب هک یراکره ینعی ... تسا

هک!... متشادن یدب روظنم ... ِسخت شا هفایق

و شا هتخورفارب ی هرهچ ... دروخیم صرح تشاد یعقاو روط هب یزان

مدیدیم نیشام هنیا زا هک

؟ هشاب شردارب دیاش یگیمن میرم یاو _

دیبوک هراچیب یزان ینوش ــ یپ هب مکحم شتسد فک اب میرم

ــ سپ تسود خت...ی نیا شتیاهن ... مدنزرف کت تفگ ناج قمحا _

...!ِ شر

نداد ژ اسام ِیپ رد نانچمه میرم و مدوب هتفر هسیر هدنخ زا نم

دوب. شوزاب

وشافرح همهفیمن میرم ...نیا ماوخیم ترذعم اعقاو نم ناج یتسه _

وور متفرگ میرم وزا لیابوم و متشاد هگن ریسم زا یا هشوگ و نیشام
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متفگ یزان هب

یلیخ میرم تایبدا اقافتا .. مدشن تحاران ال صا ...نم ِیفرح هچ _نیا

تسزماب

ناوت دح رد مه یور وشاه بل هک یلا ح رد میرم متفگ هک ونیا

دوبن رادرب تسد االر سریما ... هدنخ ریز مدز زاب نم و درک مهاگن دیشکیم

شموصعم یاه مشچ اما مدب وشباوج متساوخیمن دز... گنز هرابود و

دوب!... هدرک مگنتلد سکع یوت

؟ یدرک عطق ارچ _

متشاذگ میرم یاپ یور و لیابوم و متخادنا هار و نیشام

مدیدج یاتسود اب ماوخیم و مزورما ... ینک ششوماخ مشیم نونمم _

... منورذگب شوخ

تفگ درکیم شوماخ و لیابوم هک یلا ح رد میرم

تامشچ وت شتاباب هک تسین ما یخُپ دوب... تسرد مسدح سپ _

! هشب عمج کشا

نوممرس باالی زمرق غارچ هب مساوح و مدش هچاپتسد نآ هی

اه نیشام همه قوب یادص هک میدش در دب هار راهچ زا ردقنیا ... دوبن

میرم اما نتفگ هاریب دبو مهب ما یرفن دنچ طسو نیا دشو دنلب

... تشاذن باوج یب و مودکچیه

کاپ ماه مشچ زا کشا در ات مدرک زاب مناوت دح رد وماه مشچ

هک یا هنوش شدنب تشپ و دموا میرم یارب هک یمایپ هجوتم . هشب

. مدش تخادنا باال یزان هساو

... دیسر کالساه هب ثحب دازحرف هب نومندیسر ات

! هدرک خرس ینیمز بیس اب ماوخیم تلما هی __نم

یزان هب دزوور دنخبل دوب هدموا اه شرافس نتفرگ یارب هک ییاقا

تفگ

؟ امش _و

. دیخرچ درم نوا زج یا هگید تمس شهاگن یزان

... رینپ نون اب هتبلا ورمین منم _

متفگ مدوخ هگب یزیچ نم هب هکنیا زا یپ و درک تشاددای درم

نونمم ... هشن شومارف ما ییاچ ... ینیمز بیس و تلما _هی

ندوب هدش دراو هک یرفن دنچ هب ییوگدماشوخ نمض و درک تشاددای

دش. رود نومزا

...ره تشاذگ یزان یاپ یور و شرس و دیشک زارد ـت ختـ یور میرم
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... مدش میلست هک دندرکیم مهاگن یروط نوشود

؟ دینکیم ماگن یروجنیا ارچ _

تفگ دزو دنخبل یزان

میفرح رپ یلیخ اتود ...ام هتکاس یلیخ نومدیدج تسود _

درک هفاضا میرم

انیشام نوا هب میدش شنیشام راوس یتقو ...زا تسه ما هزیروتساپ _

؟ یدلب ال صا منیبب ... دادن مشحف هی ندز قوب شساو هک

مداد هیکت یتشپ وهب مرس و مدز دنخبل

منهد وت یلو ... مدلب مومع رتخد و ما هلا خرسپ فطل هب هک شیدلب _

ما هزیروتساپ .. هئوت اب قح منک رکف ... هخرچیمن

تفگ تشاد بل یور هک یدنخبل اب یزان

! مزیزع یبدا _اب

و یزان رداچ و داد شک و شنتفگ " ششششیه " یخوش هب میرم

تخادنا شاهاپ یور

؟ میرب اجک اجنیا دعب ... تسه مما هنشگ ... دایم مباوخ _

وـب شرس یور و دیشک ولج دوب هداتفا مرس زا هک و میرم شلا یزان

دیسو ـ

... یگب وت اجره _

مهریقحت نودب نتشاد تسود ... تسشن لــمب یور یخلت دنخبل

نتشاد تسود مدرکیم رکف هک متشاد یا هناقمحا یخلا ...هچ هشیم

! ندش ریقحت هب زاین ینعی

؟ تخیر مهب ردقنیا ور وت هک دوب یک هرسپ ییادخ _حاال

و شتسد ندش تشم ... درشف میرم ی هنوش یور وشتسد یزان

ندیسرپ لا وس زا تسد میرم ات هنک یراک تساوخیم دیاش ... مدید

... هنکیم مکبس ندز فرح مدرکیم ساسحا هک دوب یتدم ...اما هرادرب

نوشرتفد یشنم متدم هی نراد تلا کو رتفد ... همومعرسپ تسود _

... مدوب

کشخ یمولعمان ی هطقن هب مهاگن ... نتفگ رتشیب هب دیخرچن منهد

دوب... هدش

؟ یلغاش _االمن

... مدرک هاگن یزان تروص هب

هگید منیمه یارب .. میتشاد دایز اوعد االر سریما ...اب هنافساتم _هن

رتفد متفرن
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ور مدز هک یفرح یکبس و مداتسرف نوریب تحار یخلا اب ومسفن

... مدرک ساسحا

؟ یتشاد شسود ای یدوب تسود شاهاب _

یکروز دنخبل اب اما درکیم منیگمغ رتشیب یاه لا وس روجنیا هکنیا اب

مدرک فارتعا لــمب یور

... نوا یلو مراد شسود مزونه _نم

یلیخ اه فرح نیا نتفگ یارب دیاش ... متفرگ نوشاه مشچ وزا مهاگن

دوب. دوز

زاب اقمحا نیع ماوت هزادنیم هکیت تهب مشا همه ... هرادن تسود _الدب

اااه... ِیناتسریبد یاه هچب ملا قشع نیا یتسه ؟... یراد شسود

االر سریما رس میرم و یزان یاوعد وهب مدز کلپ مه رس تشپ

... مدیدنخیم

ما هنوش هب هنوش درک... رارف یزان تسد وزا دوب هدش یرفک میرم

تفگ و تسشن

...نیا مینک جاودزا دوب مرارق مدوب تسود مومعرسپ اب سلا ود _نم

و بیقعت ور ود دعب منم ... یراتفردب هب درک عورش یبیجع زرط هب ایرخآ

شیسورع مبشید اقافتا ... هدش هگید یکی قشاع اقآ مدیمهف زیرگ

! شساو مدادیم یرق هچ ینیبب یدوبن دوب...

لز شاه هدنخ هب بجعت ...اب راگنا دادیم مغ یوب شندیدنخ شغ شغ

حیجرت اما مدید دشو ریزارس شمشچ زا هک یکشا ...در مدوب هدز

میرم یاج هگا ...نم مروخب فسات و منزب دنخبل اهنت یزان لثم مداد

یسک طعلا همه نیا زا رت خلت ... مدشیمن هدنز هگید و مدرمیم مدوب

؟ دشیم

راب کی ی هرفس یزان ... دنتشاذگ ـت ختـ یور ور هناحبص گرزب ینیس

اما مدرک شکمک مهنم درک... نهپ و تشادرب و ینیس یوت ِ فرصم

نخان یاه هشوگ واب دوب هتسشن هشوگ نومه خلت و تکاس ... میرم

! درکیم یزاب شدنلب

هگیدمه هب نوشساوح ... تفرگ یزان یارب میرم و تلما لوا ی همقل

... نوشنیب زیمآ تبحم راتفر هساو تفریم جنق ملد دوب...هت

؟ تسین هزمشوخ ... هگید روخب _

هب دنخبل واب متشاذگ منهد یوت هدرک خرس ینیمز بیس هنود ات ود

مدرک هاگن یزان

! روخب سس ..اب بوخ رتخد نیرفآ _



104

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

و هدنخ ریز دز زاب میرم اما دوبن شرخآ ی هلمج وت یداریا هراچیب یزان

درک شهاگن یگتخاس تینابصع اب یزان

هار منم هکوت .. شکب تلا جخ یتسه ...زا میرم یتیبرت یب یلیخ _

! یتخادنا

رس هب تسد زا اما مشدیمن نوشنیب یاه کلتم و هکیت هجوتم

. مدوب هداتفا هدنخ هب مهنم میرم یاه نتشاذگ

؟ یزان هن هگم ... هبسچیم ــنو یلق هنوحبص دعب یتسه _

تفگ و میرم تسد تشپ دز هدش خرس تروص اب یزان

یتسه یولج ربن ونم یوربآ _

تشاذگ شنهد یوت یا هگید ی همقل هدنخ اب میرم

حلا ترگیج ال صا !! هشکیم ینو ــ یلق هچ یزان ینیبب دیاب یتسه _

... دایم

بکترم هریبک هانگ راگنا هک درکیم راتفر بذعم یروط هی یزان

ما هدنخ یزان یاه ندش خرس اهو ندیشک تلا جخ زا رتشیب . هدش

تفرگ

؟ یشکیم هک _وت

یواکجنک اب میرم یتقو دش فقوتم منهد یوت تلما ی همقل ندیوج

درک مهاگن

! بیسود ... مشکیم _هرآ...

فک دیاب هک داتفا میرازود دوز و دروآ متمس هب وشتسار تسد میرم

منزب شهب ومتسد

عورش یزاب لق لق هنوحبص دعب سپ اه... هنیگنس تف ..خال مرگ تمد _

هشیم

هب نم و دیوجیم دنت وشا همقل .. هنزب فرح تساوخیمن رپ نهد اب یزان

هدیشکن ــنو یلق رتشیب راب ...هی مداتفا متفگ هک یگرزب غورد رکف

یم میرم مشچ زا نیا زا رتشیب شتسار نتفگ اب مدرک رکف یلو ... مدوب

... هدموین ششوخ نم زا تفگیم مساسحا شیروجنیمه ... متفا

بیس ود ــنو یلق هی شرافس میرم هناحبص ندش مومت ضحم هب

هنوخ وت رهظ زا دعب هساو نراذب هک درک شسامتلا ردقچره یزان داد....

راجنلک متشاد مدوخ ...اب دشن یضار میرم دننک هدافتسا نوشدوخ ی

موناخ هب تفگ و دموا دوب هتفرگ و شرافس هک یدرم وهی هک متفریم

... ندیمن ــنو یلق اهنت یاه

ــ خت ور تینابصع اب میرم اما درک لا حشوخ یلیخ ونم ربخ نیا هکنیا اب
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تفگ و داتساو ت

...ورب مرتدرم درم اتدص زا نم ِ یدرم هب هگا ؟ هشیمن یچ هساو _

...یاال! رایب بیسود

هدموا مشوخ نم ...اما نییاپ هرایب وشادص میرم ات دزیم زلو زلج یزان

؟ دوب بوخ نم لثم ... شیگدند هی زا دوب

رایب اقآ..ورب ..ورب هرایب و شنو ــ یلق هرب راذب ... میرم هگیم تسار یزان _

یتح و مدیدنخیم مدوب هتفرگ هک یالیت هفایق و مدوخ هب ملد یوت

هراچیب درم نوا رس تشپ و دیشوپ وشاه شفک میرم ... مدرکیم راختفا

تفگ مرب نوشلا بند متساوخیم هکنم هب سامتلا اب یزان .. داتفا هار

شرادولج منم هشب هنووید میرم ایب...نیا هاتوک وت ناج یتسه _

امتسین

هنودرم و دنلب یادص ... مدییود نوشرس تشپ و مدیشک ولج و شملا

بحاص ... تشادن یا هدیاف اما دوب هداد سفن هب دامتعا منم هب میرم ی

دوب... افرح نیا زا رت یدج ناروتسر

... دموا متمس ینووج هرسپ هک مدوب هداتسیا نم زا رت رود یمک

؟ هدموا شیپ یلکشم ... موناخ دیشخبب _

شرس وباالی تشادرب شنشور یاه مشچ یور زا وشیدود کنیع

نم هب دعب و داتفا میرم هب هرسپ هاگن دز...

هدش ینابصع ممتسود .. ندیمن نومهب میاوخیم ــنو یلق ... ینعی _هن...

تفگ دزو یدنخزوپ

دایب نک شادص وتتسود ...ورب مریگیم نوتساو _نم

و شوزاب و متفر میرم تمس قوذ درک..اب تیارس نمهب شدنخبل

منک شرود بیکرتدب درم نوا اتزا مدیشک

؟ یتسه هتچ _

... هراد تراک هرسپ نوا _ایب

درک... هاگن نومرس تشپ وهب تشگرب میرم

؟ هراد راکیچ _

متفگ ششوگ مد

میرب ...ایب هریگب ــنو یلق نومساو داوخیم _

یا هگید تس حاالژ هک هرسپ هب وور داتفا هار نم رس تشپ میرم

تفگ دوب هتفرگ

؟ یریگب ــنو یلق یاوخیم _وت

هب شندرک هاگن زا دموین مشوخ درک... زارد میرم تمس وشتسد هرسپ
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...! میرم

؟ دیدب هزاجا _هگا

تفگ دزو هرسپ یاه تشگنا هب وشا هراشا تشگنا کون میرم

رادید نیلوا وت هتفگن هداد دای و نتشاذگ کنیع لدم نیا تهب هک ینوا _

؟ ینک زارد موناخ هی هساو وتتسد دیابن

هدز لز میرم یاه مشچ هب هک یلا ح ورد دیدنخ دنلب یادص اب هرسپ

تفگ دوب

! یناهج قلخ اب هک شاب نیا زا هب ام _اب

مامت اب هظحل نوا هک دروآرد شنهد اب یبیرغ و بیجع یادص هی میرم

مخ ماه ندز ههقهق تدش وزا هدنخ ریز مدز مراک ندوب بدا زا رود

... متشاذگ میرم ی هنوش وور مرس و مدش

لثم مداتفا یم هک هظحل نوا دای میگدننار تدم مامت و نیشام وت

هب دگل و تشم اب مه میرم و ندیدنخ هب مدرکیم عورش اه هنووید

هدنوم نومنیمه ... درکیم اوعد و نومود ره ما یزان و داتفا یم منوج

نیمه ... داتفا قافتا مهنوا هک دننک نومنوریب هطوحم الزا مع هک دوب

میرم نشخ و دنت و هنورسپ راتفر هجوتم ات دوب یفاک تعاس دنچ

یتح ... تسین راوطا و ادا لها و هرادن فراعت یسک اب هکنیا .. مشب

وج صاخ یلیخ مارب اه نوا زا شفیرعت و اهدرم هب تبسن شهاگدید

دوب... بلا

؟ نوترظن .. میشکب ــنو یلق یام هنوخ میرب مگیم _نم

مدب نایاپ یشوخ نیا وهب مراذب نوشاهنت دموا یمن ملد ال صا هکنیا اب

... هنوخ مدرگرب مدوب روبجم یل یل مایپ رطاخ هب اما

فیح ... مایب منوتیمن _نم

تفگ ینوبرهم نحل واب تشاذگ ما هنوش یور وشتسد یزان

نوا یوت سکچیه رصع ات مگب دیاب یگیم هداوناخ رطاخ هب _هگا

. هنوخ دایم رید ممیرم ردارب .. تسین نومتخاس

ی همع ... دایب داوخیم ینومهم نومارب ... تسین افرح نیا ثحب _هن

یلیخ اهراتفر یرس هی ور منم ردپ هنافساتم ... شرسپ و مگرزب

ادرف دیدب لوق مهب ...اما دایمرد شوت زا ثیدح و فرح مشابن ... هساسح

؟ نوترظن .. دیتفرگدای هک مسردآ یام.. هنوخ دیایب راهن

دزواب مورآ یلیخ تشم موزاب هب مدرک رارکت هک یا هملک تباب میرم

تفگ هدنخ

؟! تقو هی هشن تحاران تاباب _نز
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درک یهاوخرذع میرم بناج زا یزان زاب

هنزب فرح بدوم هنوتیمن هچب ...نیا یتسه ادیشخبب _

شیپ یلکشم چیه تحار نوتلا ...یخ ههام یلیخ یل اباب...یل _هن

حاال؟ دیایم ... دایمن

دوب هدموا ششوخ هک یگنهآ ید یس و تخادنا باال یا هنوش میرم

تشاذگ شفیک یوت ور

؟ یایم هک وت یزان ... مرایم تساو ادرف _

تفگ ثکم یمک اب یزان

مایم امتح منکب یضار و منامام و اال...اباب شیا _

تفگ و درک یزان هب ور هک مدرک هاگن میرم هب یتحاران اب

تحار تلا ...یخ هدیم زوجم تهب مشاب نم هک اجره تاباب _

نم هک دینکن تسرد یزبس همروق دیراذیم یچره طقف . میایم .. یتسه

مرادن تسود

مدیدنخ

... امتح هشاب _

هدایپ نوما هنوخ و هسسوم کیدزن هارراهچ رس یزان و میرم

زا دعب هک یقافتا نیرتهب ... میدرک لدب ودرو نوماه نفلت رامش ... دندش

هکنیا زا لبق و درواین تقاط ملد دوب... نیمه هتفیب تسنوتی اه تدم

مه االر سریما یل یل مایپ زا ریغب .. مدرک کچ و ملیابوم هنوخ مسرب

دوب... هداد مایپ مهب

طقف ..اما منومیم تسامت رظتنم ... مدیم مایپ تهب هک یراب نیرخآ "

" بشما هی نیمه

هتسد نوا زا ریما ... دیچیپیم مشوگ یوت شادص مدنوخیم هک وشمایپ

نم یارب اه تدم و هشکب ور نم لثم یمدآ زان هک دوبن ییاهرسپ

... هراذب تقو

هظحل دنچ یداش یور الین طب طخ مایپ نیا ی هراب نیدنچ ندنوخ راگنا

هدرک شوخ اج نیشام یلدنص یور تکاس و نیگمغ ... دیشک مشیپ

... مدرکیم هاگن و مدرم ددرت اهو نیشام روبع و مدوب

هک... مدرکیم لوبق دیاب

دوب رارق شلوا تس. هدروخ چیپ ییاوماک کالف لثم نوا نودب م یگدنز

کت تکا ژ هیبش دوب رارق . دروخ هرگ اما هشب گنر دنچ و ابیز رویلپ هیبش

ایکالهای ندرگ شلا هیبش دوب رارق . دروخ هرگ اما هشاب رورغ واب گنر

وزاب مگ رد رس کالف نیا . دروخ هرگ اما هشب امرس زور یارب شکتسد
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المزِ. یروبص و... مطلغ یاه هتشون مسیونب رس اتزا منک یم

یروبص هَرَب. یمن شباوخ شدنزرف راظتنا رد هک یردام هیبش یروبص

بسا زا هک ینز هیبش یروبص ... اهدرم یزابرس زور نیرخآ هیبش

وهب مش یم رادیب باوخ زا باتفآ توس اب یتقو ییوت لصا اما ... داتفا

هش... یم زاغآ یروبص تدای

قافتا مامت بات و بآ واب متفرگ شود دوز یلیخ هنوخ مدیسر یتقو

هدنخ یادص تباب یهاگ ... مدرک فیرعت یل یل یارب ور زورما یاه

یل ...یل تفگیم یزیچ و دیشکیم هنوخزپشآ هب یکرس اباب نوماه

یاه تسود ندرک ادیپ تباب دوب هدش لا حشوخ نم ی هزادنا هب مه

هک متفگ شهب دوب... بلا ج یل یل یارب مه میرم یاهراتفر ... دیدج

میمصت هظحل نومه و درک لا بقتسا .. مدرک نوشتوعد راهن یارب ادرف

هب یباسح و میشب رادیب اذغ ندرک هدامآ یارب دوز حبص ات میتفرگ

... میسرب نومدوخ

لیلد یب مداتفا یم یزان و میرم دای هک رابره حیسم و همع ندموا ات

یروآدای اب دنلب یادص اب یهاگ و درکیم شوخ اج لــمب یور هدنخ

... هدنخ ریز مدزیم میرم تنطیش یاه هظحل

نهریپ هی واب مدازآ سابل و متفر قاتا هب همع و حیسم ندموا اب

مرس باال مکحم شک اب وماهوم .. مدرک ضوع یکشمدنلب نیتسآ

یاه هنوگ هب هنوگ رژ گنرمه و مدز لــمب وهب ینشور بل ...رژ متسب

متخ یدنیاشوخ قافتا هب همع اب مرادید نیرخآ .... مدیشک ما هتسجرب

... دموا راب هب هعجاف نوا سکعرب و دشن

نوا دوبن مهم ... همع یاه فرجح دوبن مهم ... تشادن یتیمها اما

..صا منزب فرح ریما اب بشما هرارق هکنم ... هدرگرب مردام هرارق هکنم زار...

ارچ .. مدرک ادیپ دیدج یاتسود ادخ فطل هب زورما نیمه زا هکنم ال

؟! تشادن نم هب یلخد چیه هک مروخب ور یقافتا هصغ و منیشب

هدش طسو نیا ...نم دشیم طوبرم نوشدوخ هب همع و نامام یاوعد

یدوس چیه ندروخ هصغ و یدروخ باصعا طال...زج رس ود ِبوچ میدوب

... دنوسریمن نم هب

ضحم ...هب متفر نوریب قاتا وزا مدنوشن لــمب یور یکروز دنخبل

تسد ماهاب دشو دنلب یلدنص یور زا حیسم .. مدرک سالم مندیسر

مهب یباوج روز وهب تشادرب یتنطلس لبم زا وشا هیکت همع داد...اما

! مدینش و شنتفگ "س" طقف هک داد

هک متفگ شهب و هنوخزپشآ یوت متفر یل یل هب ندرک کمک یارب
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و مدز جنرب هب یرس ... مدب ماجنا وراهراک نم ات هرب اه نومهم شیپ

وزاب مداتفا میرم فرح ...دای مدز مه ور یل یل یزبس همروق تشروخ

... هدنخ ریز مدز

؟! ناج یتسه _

پیت اهاب تدم دعب ... مدیخرچ رد تمس هب حیسم یادص ندینش اب

راولش تک درم یچره زا حملا تشاد مک ...مک شمدیدیم ترپسا

...! دروخیم مهب ِشوپ

؟ _هلب

شنشور یاهمشچ و زیمت یاهوربا ندیداب ... دموا رت کیدزن دزو دنخبل

... مدیدنخ وزاب مداتفا ناروتسر یوت هرسپ دای

؟ هدش دب ماهوم لدم ؟ یدنخیم یچ _هب

؟! دوبن رت دعجم شاهوم رت لبق ... مدش شاهوم تلا ح رییغت هجوتم هزات

دایم تهب ... هدشن _دب

تفگ دزو یدنوک ژ دنخبل

مدرک کسیر تقو دنچ دعب ... دایب مهب یلدم ره متسین وت لثم هک _نم

! مداد رییغت و ماهوم لدم و

... تسشن لــمب یور یوحم دنخبل

هیبش وم لدم نیا ...اب یشیم رتابیز یلیخ یراذیم وزاب تاهوم _

... ِیاهرتخد

نیا هک تفریم مدای دیابن درک... فقوتم شبل ندیزگ اب وشفرح همادا

اهنت هب هسرب هچ هرادن ور نم ندید لمحت هک ِیردام نومه هرسپ

! شرسپ رانک مندنوم

؟ ماهاب یتشاد یراک ...حاال تفطل زا نونمم _

منودیمن ... منزب فرح شاهاب ات تشاد عقوت دیاش .. دیسر رظن هب روخلد

! دوبن مه تیمها اب نادنچ اما

ینعی هرادن راشژ مهارمه نفلت ؟ منک هدافتسا تپات پل زا منوتیم _

... ِسامت رظتنم نم و همک

مدرک عطق ور شفرح مدشیم در شرانک زا هک یلا ح رد

همقاتا وت _هرآ..ایب

دراو ریخات اب حیسم ... مدرک نشور و متشادرب زیم یور وزا مپات پل

یرتهب سکع و مدرک ضوع و مپات پل ی هنیمز سپ سکع دش... قاتا

... متشاذگ مدوخ زا

. ینک هدافتسا ینوتیم _



110

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

درک. رکشت بل ریز و داد نوکت رس

نم؟ اب یرادن یا هگید _راک

شهاگن .... تشاذگ پات پل رانک وشاه تسد و تسشن مزیم تشپ

تفگ هک دوب مپات پل ی هحفص هب

؟ ینکیم رارف نم زا ارچ _

دوب هدش مه ندرک مگ در یارب ... مدرک هاگن شاه مشچ هب بجعت اب

مدرک لوغشم مزیم یور یاه باتک ندرک بترم هب ور مدوخ

؟ منک رارف یچ یارب _هن...

مزا ور باتک شا هگید تسد واب درک هقل حــ مچم رود وشتسد لفاغان

... تفرگ

... یتسه متسین مردام لثم _نم

خالص مدوب هداتفا ریگ شوت هک یا هصمخم زا دوز یلیخ متشادتسود

شبل تشپ هب یتسد و تشاذگ زیم یور و باتک ... مشب

دش... نوگرگد مینورد تلا ح درک مهاگن هک هرابود ... دیشک

.... مراد تسود _نم

عمج مدنخبل حیسم هاگن اب دوز یلیخ ...اما تفرگ ما هدنخ شلوا

هک دوب رتهب ... هداس ی هملا کم هی ای ِیخوش هی مدرکیم رکف دش...

! هشاب روطنیا

تبحص منامام اب ینومهم دعب ...زا یمهم مساو نک رواب یتسه _

هگم ... هرادن یطبر ام هب اهردام یاوعد ... هرادرب ترس زا تسد هک مدرک

هن؟

هدش هقل حــ متسد چم رود هک یا هنودرم یاه تشگنا هب تام و جیگ

تشگنا یتح ... شهاگن ...نیا حیسم یاه فرح ... مدرکیم هاگن دوب

هتفیب هار ینافوط هچ دوب رارق ما...زاب هتفرگ درد چم و هدش دیفس یاه

؟

؟! یتسه _

ینوش ــ یپ و هدش بترم یاهوربا ... مدرک هاگن شتروص هب

ِدرم درم... نیا ...اما شا هدیشک ینیب و تلا ح شوخ یاهوم ... شدنلب

؟ تشاد یکیدزن همه نیا هزاجا ارچ سپ .. دوبن هک نم

! شیتفرگ مکحم ؟ ینک لو و متسد هشیم ... حیسم _

و درک یهاوخرذع درک... دازآ وشتسد یاه تشگنا دموا شدوخ هب ات

... متخادنا نییاپ و مرس و داتسیا دش... دنلب
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نم رطاخ ال...هب نک...صا اوعد هن نزب فرح هن همع نم...اب رطاخ _هب

... نکن یراکچیه

شاه مشچ یارب ممشچ یوت کشا ی هقل ...حــ مدرک دنلبو مرس

دوب حضاو

... هدش مومت مربص ... مرادن لمحت هگید نم حیسم _

تشاذگ موزاب یور ور شتسد اما مشب در شرانک اتزا متشادرب یمدق

. تشاد مهگن و

راتفر هجوتم ما ینومهم هنک..وت تتیذا مردام مراذیمن ...نم یتسه _

وت لثم منم هدز. ییافرح هچ تفگ مهب خرهاش هکنیا ات مدشن مردام

منودیم طقف ...نم هتیمها اب ردقچ ال صا ِیچ...ای زار نوا منودیمن

هک اجره ماوخیمن ... یشب هذخاوم تردام یاج هب وت ماوخیمن هک...

بوخ ورانیا ...نم یسرتب ای ینک ضغب شندید اب وت تسه مردام

. ممهفیم

نم یاه هنوش اب هنوچ ی هلصاف وحاال هدرک مخ وشرس مدرکیم سح

. هدش رتمک

رسدرد تساو ...نم یریگیم هلصاف مزا روطنیا یتقو مشیم تحاران _

ینم ... ینیبب منم ... هیقب رانک ... ماوخیم طقف ... یتسه منکیمن تسرد

؟ هشیم ... یگداوناخ عمج وت یتح .. مدوب اهنت هشیمه هک

شتمس .هب مدیشک یهاتوک سفن و مدرشف مه یور وماه کلپ

دب یخلا هک متساوخیم نم اما دوب نیگمغ شتروص ... متشگرب

یاه فرح هت دیاش ... دیاش ... اهزور نیا متشادن هروشلد ...مک منکن

هن؟ هگم ... هشب متخ هداس یتسود هی هب طقف حیسم

هراذیم وتتکرش رامآ اراس هرن تدای ...! هتولخ ترب و رود وت هک مدقچ _

ام! تسد فک

داد نوکت رس دزو دنخبل هلصوح یب

هدنوسر رامآ تهب هک ینوا ...هب متبظنم و یدج ال ماک راک طیحم وت _نم

! تسه شاه تنطیش هب مساوح منم وگب

یاه فرح زا رتهب ... مدب همادا ثحب نیمه هب مدرک یعس و مدیدنخ

دوب ششیپ هظحل دنچ

شوخ رسپ ...حاال میداتفا یسورع هی سپ _

؟...زا تساجک نوشا هنوخ ؟... هراد الت یصحت ؟... هبوخ ؟.. تسا هفایق

ِریز؟... هب رس ؟ هبوخ شق ال ؟...خا هرت دنلب دق اراس

تفگ یرت نهپ ی هدنخ واب دروآ لــمب کیدزن وشا هراشا تشگنا
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تاع طااال نیا ندروآ تسد هب یارب ...وت ریگب نهد هب نوبز هظحل _هی

هچ ...نم یریگب رامآ ات نوریب یرب اراس دوخ اب بش ات حبص هی دیاب

؟ یروجچ شق ال خا مدنمراک منودیم

... مدرک ـل غـب وماه تسد و مداد هیکت مزیم هب

ال طا نیرتمک انیا هگید .. یسیئر اجنوا وت مدرک شوخ و ملد وگب ونم _

. یشاب هتشاد تدنمراک زا دیاب هک یتاع

هب هدنخ واب درب ورف شا هریت نیج راولش بیجچ وت وشاه تسد

درک هاگن متروص

رابود یکی یا هتفه هدموا ششوخ شزا موناخ اراس هک ینیا _واال

! هنکیم بآ وشاه سنج ام تکرش دایم

دایب هرسپ ات هنومب رظتنم ور هتفه لک دیاب اراس... هراچیب ادج؟!... _

ی هدرک لمع ینیب نیا منودیمن دز... مغامد یور وشا هراشا تشگنا

درکیم رارکت وراکنیا مادم مه شوروک هک تشاد یدروم هچ نم

ومه رود زا منوا راب هی یهام هک ایضعب هنک... رکش ورادخ دیاب اراس _

! دننیبیم

زاب هرادن افرح نیا زا یدصق حیسم هک منک رواب متساوخیم ردقچره

... تخادنیم کش هب ونم هک دیشکیم نویم هب یفرح

یچ ...وت هما هنشگ ... میروخب راهن رتدوز هک منک یل یل کمک مرب _نم

؟

اما متفر رد تمس .هب دیشک بقع و مزیم یلدنص و داد نوکت یرس

تفگ هسرب هریگتسد هب متسد هکنیا زا لبق

نم... یارب منوا !... ینومیم هعونمم ی هویم لثم _وت

ور نم طوقس یولج رد هریگتسد نتفرگ هظحل نوا دیاش

دنت و درس هاگن زا مدیسرت ... دیزرل متسد ... تخیر ملد .. دنچره ... تفرگ

کشا زا بوطرم یاه مشچ واب مدموا نوریب قاتا زا هک یتقو همع

مدرکیم کمک یل یل هب هنوخزپشآ یوت هک یتدم مامت ... مدرک شهاگن

ینومهم یوت همع فرح نوا دیاش هک دیخرچیم منهذ یوت یرکف هی

نیمه ... هدرکن یراک همغن و هدوب نم هب شرسپ ی عالهق رطاخ هب طقف

رتدب دبو لثم ... درکیم ممورآ اسفناو عاضوا نیا ...وت دادیم یمرگلد مهب

نتشاد تسود ماه...هگا هظحل هن... هک ماه ...زور مازور دوب هدش

رتدب هک زار نوا و مردام هب تبسن همع راتفر .... هدب نم هب حیسم

دوب...!

ترفن نم زا هک یا همع ِرسپ ... حیسم نتشاد تسود ... دنچره
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تهایس ملق اب وماه بش و زور وت هک مدرک یهانگ ...نم ایادخ ... هراد

؟ ینزیم گنر

همع و اباب یاه هدنخ اهو فرح هب رتشیب و مدوب تکاس اذغ زیم رس

همع ... دندزیم فرح مهاب یهاگ محیسم و یل ...یل مدادیم شوگ

زا درک یلا حشوخ زاربا درک... تبحص نم اب ما یم کال دنچ شافرح نویم

نوچ مدیدنخ شفرح هب ملد یوت ... مریمن خرهاش رتفد هب هگید هکنیا

گنز شهب ... بشما دوب رارق هک تشاد رفن هی رظن هب یگتسب ممیمصت

! منزب

*******

؟ ناج یتسه _

درک وزاب قاتا رد یل یل هک مدوب ماه تسد هب ندز مرک لوغشم

نیشام وت مینیچب متفگ ... یدش هتسخ دوب دایز اه فرظ _

!... متسشیم فرظ هک دوب یتقو نم یارب ندرک رکف نامز نیرتهب

؟ یتشاد یراک . مدشن هتسخ اقافتا _هن...

دش ـت ختـ کیدزن و تسب و قاتا رد

؟ درکیمن تاگین کوکشم مک ...هی زورما حیسم _

ندوب یسک سپاولد ردقچ ... تخوسیم ما یل یل یارب ملد

مشدوخ یارب ... هشاب هتشاد متسود رتمک هک مگب شهب دیاب ... هتخس

! مشاب هتشاد شیپرد یبوخ اهزور منکیمن نومگ هکنم ... هرتهب

هلا حم یتخبشوخ همه نیا و ...نم هعونمم ی هویم تفگ مهب حیسم _

میرخآ ...نیا رتهب یکی زا یکی ... هرابیم مساو هراد راوید ردو یل...زا یل

متسود دیاب هک یسک نوا ضوع ... دزیم قشع زا مد یباسح هک

دایم ...ات نراد مسود یلیخ هک ندش ادیپ ایضعب .. هرادن و هشاب هتشاد

... نیمز متبوکیم مکحم هک هتفا یم یقافتا هش...هی بوخ حملا

ادص.. رسو واب ...وطالین هدنخ ریز مدز

... کشا اب اما هاتوک ... هدنخ ریز دز

هرب. نییاپ تولگ زا شوخ بآ هی هراذیمن همهفب یرخف _

سب ...زا متشاذگ ماه هنوگ یور تسد و مداد نوکت رس هدنخ اب

هدنخ دنچره .. دندوب هتفرگ درد متروص تمس ود ره زورما مدوب هدیدنخ

تشاد توافت ییایند االمن یاه هدنخ اب محبص یاه

مرس یاوخیم ؟.. یل ...یل مراد هصغ ادخ ی هشیمه هک االمر سریما _اب

؟ مریمب و نیمز مراذب و

شا هنوش یور و مرس و درک ــمل ...غب تسشن ـت ختـ یور مرانک
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هت زا یا هدنخ هک رابره ... یلو ... مشاب شوخ زورما دوب رارق ... متشاذگ

لا متسد اب هک دشیم ادیپ رفن ...هی درکیم شوخاج لــمب یور لد

هنک... شکاپ لــمب یور زا مکحم .. ینوخ

تمشچ مدوخ دوب بوخ تلا ح هک زورما یل... یل نوج ... نکن هیرگ _

یوتو هیاس مشیپ تقو دنچ ات یرخف ... تساو دوب روش ممشچ ... مدز

قشاع شرسپ همهفب هک یتقو زا هسرب هچ ! دزیم ریت اب ور همغن

هک.... هدش یرتخد

دز دنخبل و درک کاپ شتسد اب وماه کشا ... مدرک دنلب و مرس

ادرف هک یدرک ادیپ دیدج تسود اتود اه...وتاالن نیا همه یاج _هب

االر سریما اب هرارق بشما ...وت رتمهم همه ...زا نوما هنوخ نایب هرارق

هن؟ هگم .. ینزب فرح

مهب یشوه یب ساسحا ... متشاذگ شا هنوش یور هرابود و مرس

! تخس یسح یب ...هی ضحم یت ــ خل دوب...هی هداد تسد

شرانک منوتیمن ... مراد شسود یل... یل منکب لد شزا منوتیمن _

... هتفا یمن ممشچ ...زا هنزن مسپ ...ات هراذن مرانک شدوخ ...ات مراذب

؟ هداتفا تراشف ... رتخد ِخی تاتسد ... یتسه یزرلیم یراد _

! تساوخیم ـل غـب ملد هک دوب یتدم هرب... مرانک زا متشادن تسود

. دایم مباوخ _

... دیسو وبــ ما هنوگ و دیشک مرس یور وشتسد

یتقو و متفر باوخ هب دوز یلیخ هک دوب مراشف تفا رطاخ هب دیاش

دوب. هدرب شباوخ ـت ختـ یور مرانک مه یل یل مدش رادیب

هنوخزپشآ یوت نوراب رش رش یادص ... متسش و متروص و تسد

یاچ مدوخ یارب و متسب ور هنوخزپشآ یزاب هرجنپ دوب... هدیچیپ

. متشاذگ

یل ...هب منامام االر...هب سریما ...هب مدرک رکف راب نیمکی ورازه یارب

عال هگا حیسم دوب... تحار ملا یخ نوا بناج ...زا حیسم هب یتح یل...

مهنوا ... درکیمن ادیپ زاربا تصرف تقوچیه تشاد نم هب مه یا هق

و دوب تحار ملا یخ شیعطق تفلا خم و همع دوجواب ... ینلع و یدج

... رتمک ما هغدغد

هدش مدوخ هب حیسم ی عالهق هجوتم لبق اه تدم زا دیاش نم

ما هرخسم یهاگ و تخادنیم متسد نیمه رس مه شوروک ... مدوب

ارجام نیا یل یل یتح ...و شوروک و نم یارب .. همع دوجو اب .اما درکیم

دوب... هدش مومت مه لوا زا
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ات دنچ و متخیر ناویل یوت یل یل و مدوخ یارب دش هداما هک ییاچ

قاتا تمس تسد هب ینیس ... متشاذگ فرظ یوت رت ینیریش هنود

مور هبور و درک وزاب مقاتا رد دولا باوخ یاه مشچ اب یل یل هک متفریم

تفرگ رارق

! باوخ تعاس _

تفگ دیلا میم وشاه مشچ هک یلا ح دزورد دنخبل یل یل

؟ هدموین زونه تاباب _

؟ هتفر ییاج هگم _

تفگ دیشکیم هزایمخ هک یلا ح ورد داد نوکت یرس

_هرآ...

؟ میروخب ییاچ _

تفگ و درک هراشا تعاس هب

شباوخیب یبش هفصن هک یاوخیمن ... ینزب گنز ریما هب رتدوز هرتهب _

؟ ینک

... هبوخ یچ همه هک منک دومناو ...ات مدنخب ات مدرکیم تالش ردقچ

نک. رکف و نیشب یراد کش ندز گنز هساو زونه هگا ؟ ناج یتسه _

مداد باوج تیعطاق اب

!... هشاب طقف هام... هی ...ای یتسود هتفه هی هساو هدش ال... صا _هن

ـت ختـ یور و ینیس . میدش قاتا دراو مهاب و تفرگ متسد وزا ینیس

. نیمز یور نم و تسشن یلدنص یور شدوخ و تشاذگ

؟ یدرک منیا رکف ... یتسه هشابن جاودزا شدصق هنکمم _

مدرک هاگن شاه مشچ وهب مدیدنخ خلت

رکف اهزور نیا هک یزیچ اهنت ؟هب یل یل هنکیم یقرف هچ نم هساو _

... هرادن وشدصق منئمطم االِر...! سریما اب جاودزا هب منکیمن

رکف اما نوتندش تسود اب مفلا خم مگب ماوخیمن اب... یتسود ... هخآ _

هک نوتلا س تسیب ! هتشز یلیخ ریما وتو وسلا نس هساو ینکیمن

!هن هشنتفرگ نز تقو ... هرتگرزب سلا جنپوت زا هک مهریما ... تسین

نس نیا وت هک هنکیم رکف وت هب شاب نئمطم ... یزاب رتخد ـت ـ سود

تیعقوم .. یلو منودیمن ... ییانشآ هساو دیاش .. هراد یتسود دصق

هدوهیب یاهراک نیا لها هک تسین یروط شیگداوناخ و یعامتجا

عورش و یدج هطبار هی یراد ینودب هک مگیم تهب ورانیا ... هشاب

! دیاین رانک ...ای... دیشاب هتشادن مهافت مهاب هگم ... ینکیم

مدیدنخ یل یل شوخ لد هب
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رکف اهدعب هب شدعب هنک لمحت ونم زور االرود سریما راذب یخلا... _یب

موناخ هشن درس تییاچ !...حاال منکیم

تهابش یب دیاش هک میدوب ییاهرکف یوت راگنا ودره ... دیدنخ هاتوک

... هروخب مقر روطچ هرارق متسنودیمن هک ییاهزور مامت ...هب دوبن مهب

هک ییاه یکالس هرابرد ... دموا اباب هک دوب بش تشه تعاس

اما دوب یمان تبث یاه هتشر فلا ...خم مدرک تبحص شاهاب متشون

داد... وشرظن طقف و درکن یضارتعا

یاهرسد ساالدو ندرک تسرد مرگرس یل یل اب ماش ندروخ زا دعب

هب رترید هک مدرکیم یراکره یلو ارچ منودیمن ... میدش ادرف ینومهم

و مرب هک تفگیم مهب مادم یل یل هکنیا ...اب منزب گنز االر سریما

هنوخزپشآ یوت شنتشاذن اهنت تسد هنوهب هب اما مریگب سامت شاهاب

... مدنوم

یاذغ هک و نوجنسف داد... وراذغ عونود داهنشیپ ادرف یارب یل یل

ادرف ات یلوق هب ات تشاذگ عقوم نومه دوب منم ی عالهق دروم

طایح یوت ادرف نومه دش رارق مراه بابک هجوج ... هتفیب اج یباسح

... مینک بابک

یبش چیه هکنیا دز... ادص ور یل یل اباب هک دوب بش عبر هدو تعاس

مزونه سلا شیش زا دعب و نم یارب دیباوخیمن یل یل نودب اباب

وت همغن و دیباوخیم هپاناک ور اباب همدای اه بش یلیخ دوب!... نیگنس

نم! قاتا

مقاتا هب ادص رسو یب و مدرک مک و زاگ ...ریز مدش اباب راتفر یخلا یب

. مدنوخ االرو سریما مایپ هرابود و متشادرب و ملیابوم یشوگ . متفر

یچیه و هدش دمجنم شزغم هک متشاد ور یسک ساسحا

!! مشاب ربخاب هک متساوخیم هن متشاد ربخ مدوخ حلا زا ...هن همهفیمن

هک ممتساوخیمن دیاش ... متسنودیمن ور ممیمصت ندوب طلغ ای تسرد

... طقف ...نم منودب

دوب! میرم ... مدش زیخ مین ـت ختـ یور میشوگ هحفص ندش نشور اب

ناج میرم _ولا

؟ یدوبن هک باوخ ؟... یروطچ ... موناخ _سالم

!! دیایمن ادرف هک _وگن

؟ یچ _

؟ دیایمن ادرف _

نم ای ــنو یلق هساو دیراد لا غذ مگب مدز گنز ؟... یگیم ارچ ترچ _
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؟ مرایب

؟ یچ _

؟؟؟ یباوخ .... ییییتسه _

! هبابک هساو یلو میراد لا ...غذ مرادیب ؟..هن ناه _

اجنوا یک حبص ... هدیمن ماک بوخ نوا ...اب مرایم لا غذ مدوخ اب سپ _

؟ میشاب

متفگ یلا حشوخ اب

هن! تعاس یام... هنوخ هنوحبص ادرف _

... یشاب لا حرس هک باوخب بوخ سپ ... هشاب _

... میرادن ــنو یلق هنوخ الوت صا ام هک متفگیم میرم هب دیاب

میراد هک ما یکی ... هما هلا خرسپ تسد منو ــ یلق طقف نم ناج میرم _

؟ یشکیم منوا تمحز .. مدرک مگ وشیرس

تفگ هدنخ واب دیشک یفوپ

ریخب تبش ... مرایم هشاب ... یکرتب _

ریخب ماوت بش ... نونمم _

یارب و متشاذگ زیم یور دوب مامتا هب راشژشور هک و لیابوم یشوگ

اما متشادرب و نفلت یشوگ ... متفر ییاریذپ هب هنوخ نفلت نتشادرب

ونم من یوب و نوراب یاه هرطق یادص قاتا هب مدرگرب هکنیا زا لبق

هدافتسا تصرف زا منیمه یارب دوب مرگ مسابل ... دنوشک هرجنپ تمس

ملد هتزا و دروخیم متروص یور نوراب یاه هنود ... متفر طایح وهب مدرک

هتشاد وماوه و هنک مکمک هک مداد مسق ورادخ شا هنود ره هب

... هشاب

شوگ هب هفقو یب حاال هک هئوت تارطاخ بسچلد معط نومه نوراب

و نوا و یداتسیا هرجنپ تشپ یا هگید یاج تدوخ هنز.و یم هچوک

یلا یخ تارطاخ نومه هک یدنوخ ششوگ یوت دیاش . ینک یم اشامت

ــ مز نیا . هدرک وتاوه ملد هک یبش وت مه نوا . هشکب مخر هب مادم و

ــ مز دوبن رارق هگا . تسین یلا یخ ؟ یشاب نم اب یاوخ یم نوتس

گنر ــ مک ماه مشچ یولج زا هظحل هی ارچ ، منک یط وت واب نوتس

هک... نم دوب. مرگ میگدنز هب مرس هک نم ؟ یشیمن

یدنت نوراب هکنیا ...اب هنوخ لخاد متشگرب اوه زوس و امرس زرل زا

مدرک کشخ هلوح واب ماهوم یگدروخامرس زا رارف یارب اما دوب هدیرابن

.. مدیشوپ مدنلب تفاب یور ور میکشم ترشیوس و

تسد متفرگیم هک وشا هرامش ... ندوب هدش زمرق متسد یاه تشگنا
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مندب نوریب و مدوب هدش مرگ لخاد ...زا دزیم دنت ــمب لق و دیزرلیم ماه

ــمب لق مدینش هک یقوب نیلوا دوب...اب هدش دیفس یدرس و امرس زا

...! داتسیا شپت زا

...! مدشیم دیماان متشاد هگید _

! بلطم لصا رس تفر ..دوز یکیلع یم...هن سال هن

نم؟ _زا

مسفن هب دامتعا ... یشاب مرکف هب انیازا رتشیب مدرکیم رکف ... مدوخ _زا

... دادیم متسد راک تشاد

... تخادنا یم ریخات هب وماه سفن شاه سفن یادص

. مدز گنز هک ...حاال شابن دیماان _

ربخ وتاباب مدرک رکف داتفا نوتا هنوخ ی هرامش ات یلو یدز گنز ... هلعب _

! مدز هتکس ...هی هرایب واج اتحملا یدرک

متفگ هدنخ اب

تحار تلا ...یخ مرادن تیمها ماهردقنوا ماباب هساو مدعب ما... هچب هگم _

...؟ اربخ _هچ

رتهب نم یارب دوب هدروآ یور لومعم و یداع یاه ندز فرح هب هکنیمه

دش

... هدایز ربخ _

! مونشیم _

نم راگزور زا رامد مه لوا نومه زا شادص ندرک نییاپ باالو نیا

دوب! هدروآرد

ات هبنشراهچ دعب هب نیا ات...زا ..ود مدرک مان تبث کالس متفر زورما _

مس... کال بش تشه ات حبص هد زا هعمج

سرد هب یدرک عورش رید مک هی ینکیمن رکف طقف ... بوخ _هچ

ی هنوخ زونه ..وت نداد هداوناخ لیکشت وتاالن یانسمه ...! ندنوخ

... یلوا

متفگ یتحاران واب مدیدنخ

... هندنوم هنوخ وت زا رتهب هشاب یچره یلو ... منودیم _

ما ییاتقو ... رتفد یایم هک مر هتفه یاهزور ی هیقب ... هتبلا دص هک نوا _

هن؟ هگم ... یسیونیم وتاقشم یراکیب هک

... متخادنا نییاپ و مرس هدنخ اب

زا هک تسه اجنوا رفن هی منک رکف یلو .. هشاب رتهب یرجنیا دیاش _هرآ...

نک تروشم لوا نوا ...اب هشیمن لا حشوخ دایز نم ندید
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!... مراک همه هک منم ... نومدوخ ی هنوخ یوت و رتفد نیا یوت و اجنیا _

زا خرهاش ..حاال مراد وتاوه هروج همه هک ایب ینعی ایب مگیم یتقو

وشامشچ هتحاران ... همدآ هگم ... کرد ...هب هشن لا حشوخ وت ندید

... هریگب وشاشوگ ... هدنبب

... داتفا هدنخ هب مه شدوخ و مدیدنخ رتشیب

؟ هک یایم هبنش _زا

! هدب همادا ... یراد زاین یرتشیب سامتلا هب منک رکف ...! منودیمن _

هب مه شندیشک فوپ دوب...کالهف دیعب نم اهزا تنطیش روجنیا

درک هفاضا ما هدنخ ینیریش

مارهظ زا دعب تابند دایم اه حبص ال ...صا تلا بند مایم مدوخ هبنش _نم

؟ هروطچ ... تمنوسریم

... تسین یفاک یلو ... تسین کدب _

هکنیا ... هدب وراذغ لوپ هن رایب اذغ نم...هن نومهم مراهن زور بخ...ره _

! هبوخ یلیخ

... یلو ... هبوخ منیا بخ... _هرآ

؟ یچ یلو _

... دشیم رود شلوا یاه هظحل شمارآ نوا زا تشاد

. مدرگرب ات ماوخیم نیمضت _نم

_...

هب ...هک منک لمحت وتاه یق ال خادب منوتب شرطاخ هب هک ینیمضت _هی

؟ یمهفیم هک و مروظنم ... مریگن لد

هی !وت هرذگب راک یشیامزآ هتفه هی ای هام هی هک ندیم یتقو و نیمضت _

... منکیم ور منیمضت تساو مدوب یضار تراک زا ایب..هگا هتفه

؟ یچ هساو یشیامزآ هگید ... مدرک راک اجنوا هام جنپ ..نم فاصنا _یب

عورش ون زا هرارق یچ همه ؟؟... هگید مینک شومارف ور هتشذگ هرارق _

... هشب

! متسبن یسک اب یرارق نیچمه _نم

دش؟ تسرد ... یتشاذگ ورارق نیا نم االناب نیمه _وت

و مورا ینحل واب شرخآ ی هلمج و تفگ دییکات واب شتاملک کت کت

شاه فرح ندرک ادا تشاد یبیجع داضت ! مرن

!؟ هنکیم راک رتفد نوا وت هگید االر سریما هی هبنش زا ینعی _

! تشادن تسود یسک و ریما نوا ... هنافساتم _

... تخوس شارب ملد یلو دوب یخوش اب ماوت شم کال نحل هکنیا اب
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هاگن یهاگ ... شاه یخلت ی همه ...اب متشاد تسود وریما نم یلو

منوا ... درکیم ممرگلد ... شندز فرح ...هب شنتفر هار ...هب شهب ندرک

هزات ِنووج ...هی مدوب هتشادرب مدوخ زا تسد نم هک ییاهزور تسرد

داد... مهب یا

... هلوبق _

_...

... هگب یزیچ مدوب رظتنم و دزیمن یفرح

...؟؟ یتسه _

؟ نوریب میرب بش ادرف _

...! مدش سنجدب اما دوبن ملدیوت لد هکنیا اب

... هگید مینیبیم ومه هبنش _

؟ هدنوم هیناث دنچ و هقیقد دنچ و تعاس دنچ ینودیم هبنش _ات

...! دایمن تهب افرح نیا ال _صا

فرح هشیمن خرهاش دوجو اب هک رتفد ...وت هگید ایب بخ اباب.. _یا

هفصن هدزاود منوا .. دایم مباوخ رتشیب ... دایمن مفرح منفلت تشپ دز...

! یدروآ سناش مشن باوخیو بش...

... مدیم ربخ تهب منکب ومارکف _حاال

منم اوه... یرب یش دود شیپ هعفد لثم یاوخیم .. یدرمان یلیخ _

؟... ینک عیاض

هنرگو دایمن مفرح نفلت تشپ دوب... هجوم شلیلد شیپ هعفد _هن...

. متفگیم تساو

ونم تسد رتدوز هچره متساوخ ادخ زا فرح نیا ندینش االناب اقافتا _

!! منک شخب تارب و نتخادنا کلتم هکیت ...ات هنوسرب وت هب

نک... ربص هبنش ات سپ _

ملد یوت ینیریش دنق شاه هدنخ یادص ندینش واب مدیدنخ هرابود

دش بآ

نیمه رس ... شاب رد یولج مین و جنپ تعاس بش ادرف _

؟ هشاب ... تعاس

؟ یدوب هدرک _رذن

دیدنخ دنلب

مدوب هتفگ هک یتعاس نیمه ینزب گنز وت هگا مدوب هدرک _هرآ...رذن

! یراد تسود هک ییاج هی تمربب

؟ تسین ماش هساو نومرارق هگم _
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... شینیبب دیاب هک تسه یکی ... ییاج میرب دیاب شلبق _

ادج؟...! _

بش هفصن کی مراد یخوش .. سپ _هن

میدرگیمرب یک طقف ... تمنیبیم سپ ... هشاب _

؟ روطچ _

؟ مدب تعاس یل یل هب دیاب _

یک منودیم هچ ...واال...نم تفرگ شباوخ ریما تقوره _وگب

دش... نوماوعد تقوره ال ...صا میدرگیمرب

؟ مزاب ینعی _

نیزنب ..ای تفرگ نومباوخ هک تقوره وگب نومه هن... اوعد هن... _هن

... منودیم ...هچ دیشک هت نیشام

! میدرگیمرب مدش هتسخ تقوره مگیم بخ... یلیخ _

!... مدوب ترانک ...ای یدوب مرانک االن متشاد وزرآ ردقچ هک اعقاو _

مدرکیم شخب تساو ما یگتسخ

متفگ تنطیش اب

متسین تتسد مد هک _عفال

تارب مراد یلو ... مرادیم هگن و مدوخ ادرف _حاالات

یش... ضوع دوب رارق _

! مشب یضوع هن مشب ضوع هک منکیم لمحت مراد ... منودیم ... هلعب _

تسه مساوح

اب امش ... متسین اهزور نوا یتسه منم نوچ ... نکب وتش تال همه سپ _

. ینزیم فرح یراد دیدج یتسه هی

؟ مباوخب مرب نم تسه هزاجا حاال موناخ یتسه ... هلعب هلعب _هوا...

حبص لوا منوا ... مراد هاگداد ادرف

یشاب قفوم ... هشیم _هرآ...

یباوخب بوخ ... یسرم _

... ماوت ... نونمم _

دش دنلب شادص هک مدرکیم عطق و یشوگ متشاد

؟ هگید یایم ادرف یتسه _

...! مداتفا یزان و میرم هب محبص زورما یاه سامتلا دای

... مایم شاب نئمطم _هرآ..

! یرب ینوتیم سپ بخ _

متفگ یدج نحل اب
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؟؟؟ یچ _

روطنیا وشا هلمج عیرس نوچ دموین مشوخ شنداد روتسد زا هک دیمهف

درک الح صا

... ینیبب ونم باوخ هک نک یعس ینعی ... ینیبب ونم باوخ ینوتیم _

؟ منیبب باوخ مرب منوتیم !...حاال امتح _

تفگ و دیدنخ

! ینوراب تبش ... _ورب

یور ینیشنلد دنخبل ودره ... نفلت دتمم قوب و نوراب یاه هرطق یادص

... ندروآ لــمب

وراج و طایح یل یل شابرادیب زا لبق و مدش رادیب باوخ زا رتدوز حبص

تسود دیسرپ مزا یتح و درکیم هاگن مراتفر هب بجعت اب ...اباب مدرک

و شروظنم بوخ .. مسانشیم ردقچ و ما هدرک توعد هک ییاه

هک اباب رظن هب هتبلا ... مدوب هدرک یور هدایز اه تدم زا دعب ... متسنودیم

هک متفگ شهب هنک..اما ادیپ هار هداوناخ و هنوخ هب دیابن یا هبیرغ چیه

زور هس دعب هب نیا زا هرارق و مدرک ادیپ هاگشزومآ یوت وماه تسود

... مشاب نوشاهاب بش ات حبص

دوب... ریذپان هیجوت شارب هشیمه لثم ماهراتفر

تسود و مراتفر هب مساوح تفگ هک درکیم جراخ گنیکراپ زا ور نیشام

ثمال ات متخادنا هار مشچ مشچ شولج یکلا ... هشاب مدیدج یاه

شارب یتیمها مه نادنچ متسنودیم هکنم ! منک تحار و شلا یخ

... هرادن

دش... مومت هنوخ طایح ندرک وراج و بآ اباب نتفر اب

ور اهراک همه یل ...یل متفر هنوخزپشآ وهب متفرگ یهاتوک شود

... دنومیم هنوحبص طاسب طقف طسو نیا و دوب هداد ماجنا

هدامآ ور هنوحبص تافلخم و امرخ و رینپ و هرک گرزب ینیس هی یوت

... مدرک

فقس رطاخ هب هک یتمسق و طایح یوت و یرتم شیش شرف هکیت هی

... متخادنا و نومکیچوک ی هرفس و مدرک نهپ دوب هدنوم کشخ

...اب متفرگ سکع شزا و مدیچ هقیلس واب نوما هنوحبص ی هرفس

وزاب مدآ یاهتشا اه تخرد اهو لگ بوخ یوب اما دوب درس اوه هکنیا

... دننک لا بقتسا راکنیا زا ما یزان و میرم هک مدرک اعد ... درکیم

؟ ناج یتسه _
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؟ یل یل مناج _

هاگن هناحبص هرفس هب بجعت واب دوب هدیچیپ شدوخ رود و یکزان یوتپ

درکیم

؟ یتخادنا اجنیا یچ یارب _

مدرک هراشا طایح یاه تخرد هب یلا حشوخ واب متسشن وناز راهچ

... هبوخ یلیخ اوه _

یروخیم امرس ... هدرس یلو _

. میشیم مرگ یباسح میروخیم هک ما ییاچ ... مشوپیم مرگ سابل _

دیچیپ شدوخ هب رت گنت و فاحل و درک ییادص رسو یرپ هسطع

امرس دیاش تاه تسود ... هنیشیم منت هب زرل مشروصت زا هک _نم

... نروخب

لخاد میریم دنتساوخن ..هگا نایب راذب یل...حاال _یل

شدنب تشپ و ندز ور هنوخ گنز هک مدوب یل یل اب ندز فرح لوغشم

خا تخانش اب نم اما دیسرت یل دز..یل طایح رد هب مهرس تشپ یکی

اه تنطیش نیا و هشدوخ راک طقف ندز رد روطنیا متسنودیم میرم الق

. هنوا یارب

و مشچ ممیرم ... ــمل غب وت تخادنا وشدوخ یزان مدرک زاب وطایح رد ات

تفگ و دموا نومساو یباسح و تسرد یوربا

دش! یضار ات مدز یخم هک.. میایب تشاذیمن شاباب _

تشادرب شرس وزا شرداچ و دیسو وبــ متروص یزان

مه؟ ی هنوخ دیرب دیاوخیم زورما دیدش تسود زورید تفگیم هخآ _

تسب شرس تشپ ورد میرم و دندش طایح لخاد یزان و میرم

رتخد هطبار طقف هنومز هرود نیا وت نوچ هراد قح تاباب ناج یزان _

مه... ی هنوخ نریم بورغ نشیم تسود زورما ینعی .. یروطنیا ارسپ

دیسو بــ ما هنوگ مه میرم هک مدیدنخیم متشاد

مه واب دیشروخ بورغ ناوخیم طقف هن.. اننکب ناوخب یدب راک هکنیا _هن

... دننک اشامت

متفگ یزان هب هدنخ اب

شوخ یدموا یمن هنک. یضار وتردپ تسنوت میرم رکشورادخ سپ _

تشذگیمن

دنخبل واب دموا نوریب رد زا یل یل هک درکیم هاگن ور هنوخ تشاد میرم

درک... تکرح نومتمس هب

منم یلوغچ یتح و درک دروخرب بوخ و یمیمص یلیخ یزان و میرم اب
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یتفلا خم چیه اه هچب . متخادنا طایح وت ور هنوحبص طاسب هک درک

. دندرک بجعتم ور یل یل نوشلا بقتسا واب ندرکن

متشاد ناجیه نومتفرگ لکش تدم هاتوک یتسود نیا یارب یردق هب

دوب... اه هچب ندرک لا حشوخ یارب مش وتال یعس همه هک

هشیمه زا رت وطالین شنیب یاه فرح تبای نومندروخ هنوحبص

هنوخ لخاد ما یهاگ و دنومیم نومرانک یهاگ مه یل دش...یل

ندموا تباب هلا حشوخ هک متشاد وسح نیا شراتفر زا یلو ... تفریم

... هنومب نومرانک رخآ ات داوخیم شلد دیاش اهو هچب

اب هک شردپ ...زا شیگدنز یاه قافتا و تفگ شدوخ زا رتشیب میرم

یرس شهب میرم هراذیمن شردارب و هداتعم زونه دایتعا کرت اهراب

هب دیاش دوب ارذگ شیتحاران ینعی ... تشادن ضغب شافرح نویم .... هنزب

...هب شیگدنز یاه مدا هب دوب هدرک تداع شدوخ لوق

کش منیبب لا حرس و داش وماباب راب هی هگا نم تفگیم ... نوشراتفر

... شمنیبب راو هشئن هشیمه مدرک تداع ! منکیم

اب هکنیا ...زا شیموناخ ...زا شینوبرهم ...زا تفگ یلیخ شردام زا اما

یبلا ج ثحب ...هی هدرکن شکرت و هدنوم شرانک شردپ یاه یدب همه

دوب! میدق یاه مدآ شنم القو خا داتفا هار نومافرح نیب هک

هنوخ وت شردپ اب شاباب ندیرخ داوم رس هک راب هی تفگیم میرم ثمال

هب هک یمارتحا یب رطاخ هب شردام هدیم شحف شهب و هنکیم اوعد

شنوریب هنوخ وزا هنزیم یلیس میرم هب دوب هدرک شردپ

سهلا ...هد هتردپ زاب هشاب هک روطره تردپ هگیم منامام تفگیم ... هنکیم

یارب و دوب سملا هک یدوب یردپ رانک وتیگدنز سلا هدزای ووت هداتعم

... دیشکیم تمحز شا هداوناخ

نوا ینعی ... نرادن شردارب و شدوخ ور شردام تاداقتعا هک تفگ

... نرادن شلوبق و دنتسین لئاق شردپ یارب و مارتحا

میرم هب تساوخیم شافرح واب دادیم میرم ردام هب ور قح یزان

... تسین تسرد شردارب و شدوخ راتفر هک هنومهفب

رکشورادخ مردپ نتشاد تباب ...نم دموا یمن شیپ افرح نیا هگا دیاش

!! مدرکیمن

یوت ... منهذ یوت دوب هدش ثعاب اباب... اب مهاتوک ی هطبار هشیمه

یاه دیاب وزج هشیمه ... هشاب هتشادن ینئمطم هاگیاج ... میگدنز

... هشوزج ردپ هک یا هنوخره لثم ... هشاب دیاب هکنیا دوب... میگدنز

شوخ اباب هب ملد ... شاهراتفر و تفگ شردپ زا مارب میرم یتقو اما
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دوب بسانم شراتفر ... درکیمن یمارتحا یب نم هب دش!...اباب

درب! منم یوربآ ینامز هی ...وت دنچره

ات مدنومیم شیوخ و موق زا یکی ی هنوخ هتفهره ای بشره هک یتقو

ردپ مه نم... ردپ مه ... مشابن ماباب و نامام یاهاوعد دهاش

ــی سنجدب اب نم اما ! دندش نوشرتخد ییوربآ یب ثعاب ... میرم

! دوبن یل یل اب دوب همغن اب هک یتقو اباب منودیم نم هک روطنیا ... مگیم

شیپ و هدش ادج شرسمه زا یل یل هک دوب هدینش طقف ینعی

منم عاضوا دوب مردام یووه یل یل هگا دیاش ... هنکیم یگدنز شردام

...ای مدشیمن یمیمص و تحار یل یل االناب لثم هگید ... درکیم قرف

همغن ... دنچره ... درکیمن دروخرب تحار یل یل اب ردقنیا نامام یتح

ای هشاب شرانک یل یل هرادن یتیمها شارب ... هرادن تسود هگید وراباب

هنم... هب یل یل مارتحا تباب یل یل هب مارتحا دیاش ... هگید نز هی

ینعم هب دیاش ... هتخبشوخ نوا ... شا هداوناخ ..زا تفگ شدوخ زا یزان

! هملک یعقاو

هب سهلا هس هرسپ هی شجاودزا ی هرمث و دوب هدرک جاودزا شرهاوخ

شندز فرح نحل یلو تفگ رصتخم شردام و ردپ ...زا تس انحوی مسا

یشان و تشاد توافت میرم یاه فرح ال ماک دربیم راکب هک یتاملک و

... دشیم یزان تبحم زا

گنز میشوگ هک میدوب یل یل اب تبحص مرگ هنوخ ییاریذپ وت

. دشیم هدینش مقاتا وت زا شادص ... دروخ

تفگ مدوب نوشاه ندز فرح وحم هک ینم دزوهب ما هنوش هب میرم

ت... نوا دیاش وشاپ درک هفخ وشدوخ تیشوگ _

جنرآ هک هگب یل یل یولج االرو سریما یصاصتخا بقل تساوخیم زاب

یزیچ یزان هب هک نامزمه میرم و دموا دورف میرم یولهپ یوت یزان

دش. مخ شمکش تمس هب تفگ

یزان تتسد هنکشب _

یاه هاریب دبو تحار یخلا اب میرم و تفر نومعمج زا هدنخ اب یل یل

درک هراچیب یزان راثن و یدعب

هداد ممایپ هی دوب هتفرگ سامت راب هس هک االر سریما ی هرامش ندید اب

مدنوم باوج رظتنم و متفرگ وشرامش عیرس دوب

_ولا...

؟ یدوب هدز گنز _سالم...

هرابود ؟ هشاب تارمه اج همه دیاب ینعی هارمه یشوگ ینکیمن رکف _
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! یدنوچیپ مدرک رکف

؟ تشادن ... تشاد یراودیما یاج شمدوب هتخادنا ینارگن هب هکنیمه

وت متسه مفرح رس هعفدنیا ...نم ینارگن ردقچ ... دوب قاتا وت میشوگ _

؟! لبق هعفد یف هبتال ینوچیپن ونم

تفگ و دیدنخ

ممدوخ نهذ وت راکنیا شاب نئمطم هنرگو . مشب ضوع دوب رارق هگید _هن

! مکرت هک...وت فیح یهتنم دش... هدیشک شا هشقن

االر سریما یادص ندینش زا شوخرس و مداد هیکت مزیم هب هدنخ اب

دش! قاتا دراو هشاب هتفرگ دزد راگنا هک یتلا ابح میرم هک مدزیم دنخبل

تعاس هشاب کیفارت هنکمم . تلا بند مایب رتدوز دیاب منک رکف یتسه _

؟ یرادن یلکشم هک .وت نوتا هنوخ مد مسریم جنپ ات جنپ هب عبر هی

و ریما یادص و یشوگ هب دوب هدنوبس وچــ شرس ال مع میرم

اب میرم متساوخیمن مه دوب هتفرگ ما هدنخ مه فرط هی ...زا دینشیم

... هشب روخلد االر سریما اب مرارق تعاس ندینش

. نزب گنز هنوخ مد یدیسر تقوره . مرادن یلکشم نم ریما _

شهاتوک یاهوم ندرک بترم هب هنیآ یولج و تفر هرغ مشچ میرم

دش... لوغشم

.عفال منکیم تربخ .. سپ هشاب _

ظفادخ _

تفگ میرم هک مدوب هتشاذگن زیم یور و یشوگ

؟ دوب هرسپ نومه _

مدز فرح شاهاب هنیآ یوت وزا مداتسیا هنیا یور هب ور شرس تشپ

نوچ مراد سرتسا هدرخ ...هی میتشاذگ نوریب رارق بش یارب _هرآ..

یتبسن بخ زورید ات ینعی ! میشاب هشیمه زا ریغ هرارق هک هراب نیلوا

.. دعب هب زورما زا اما میدوب راکمه یلوق هک..هب میتشادن

دموا مفرح طسو هدنخ اب

دیشب راد تبسن هرارق _

تفگ دنوراخیم وشمشچ ی هشوگ هک یلا حرد و متمس تشگرب

تشذگیم یهام دنچ نومیتسود زا هگا دیاش .. هرادن یطبر هکنم _هب

تهب و یزیچ هی اما مدزیم فرح تاهاب ناخ ریما نیمه ی هرابرد رتشیب

تسد هطبار یوت یسکره مارتحا نک.. تشوگ ی هزیوآ مگیم

لئاق یشزرا تدوخ یارب و یراذب مارتحا تدوخ هب ...هگا هشدوخ

هنکیم ادیپ وت هب تبسن و ساسحا نیمه مفرط نوا هاگآدوخان ... یشاب
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ینانیمطا تدوخ هب تبسن وت هنودب هگا هنرگو ... یشیم مرتحم شارب و

...هی هنکیم تکیچوک ... هنکیم تدروخ ... شاهراک ..اب شافرح اب یرادن

یتفا یم شاهاب ندز فرح عقوم وت هک یریما نیا هگیم مهب یسح

هی منیا ... هراد القاه خا نیمه زا تنخان ی هشوگ و تبل نوج هب

هناتسود تحیصن

تشگنا و مدرکیم هاگن باروج کون وهب نییاپ مدوب هتخادنا ومرس

نیمز هب نوشندرک ورف و نوشندرک مخ وت یعس روز اب هک ییاه

. متشاد

....؟؟ موناخ یتسه _

ی هرهچ میرم ... مدرک دنلب ومرس هک ما هنوچ ریز دوب هتفرگ وشتسد

یاه مشچ و هریت تسوپ اب یتروص ... تشاد یگنشق

درس ... هدیشک ابیرقت تروص و نشور ی هدش گنر یاهوربا ... یکشم

... شدوخ هن دوب شتروص تاذ وزج ندوب

هک... هتقو یلیخ نم !... هنومب ینعی ! هشب هک... نک اعد میرم _

هک یتقو ات مدروخ اج شتکرح ...زا ــمب لق یور دز شتشگنا کون اب

تفگ

یولج هک مدا مدعب ... هرادن یا هدیاف هگید نوریب دایب بلق زا هک یفرح _

... هشاب روش ممشچ نم دیاش هک... هگیمن وروت نیا زار یسکره

هاگن یمیرم و مدوخ هب بجعتم ... تفر رانک مشیپ دزوزا مزیم بوچ هب

و ما هنوخباتک یوت یاه باتک ی هنود هنود ساوسو اب هک مدرکیم

نیا زا راگنا .. دنوم یمن منهذ وت شاه فرح .. تفگیم یزیچ و دروایمرد

قاتا یوت مگرزب سکع ی هرابرد ... تفریم شوگ نوا وزا دموا یم شوگ

اما... داد یرظن مه

هب مقشع تباب !اتحاال مدوب مدوخ یاه مشچ یتخبروش نارگن نم

! مدوب هدزن ــهت خت

سکع یتح و یگچب یاه سکع موبلا ... تسویپ ام عمج هب مه یزان

درک... زاب نوم هس ره یارب و رتشیب فرح رس مردام یاه

تقو یک مدیمهفن هک ینورذگ شوخ مرگ و میدوب ندز فرح مرگ ردقنیا

هک یتقو و نوماه هدنخ اه... بابک هجوج هندرک هدامآ دشو راهن

مینک بابک ور اه هجوج نومدوخ و مینک هدامآ لا غذ میتساوخیم

ردقنا هک دوب هدموا شیپ مک حلا هب الات ...صا مربیمن دای زا تقوچیه

دنب و دیق ووت مشب طیحم بذج ... مدنخب تیدودحم یب و دنلب

مدوجو وت یا هگید ترارح و روش ..هی مشابن هداوناخ یاه یریگتخس
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یوت بوخ هک رفن ود ندوب ای دوب ریما ندوب ای شلیلد هک دوب هتفرگ رگ

ره روضح مامت قایتشا اب نم و ندرکیم زاب اج نوشدوخ یارب میگدنز

... مدوب هتفریذپ ور میگدنز دیدج یاه مدآ هس

یاه ندرواین مک یتح و یزان ی هناردام یاهراتفر .. میرم یاه تنطیش

کمک هب ات دوب هدنومن مک و دوب هتخادنا شنکاو هب مه نم یل یل

... مرب مهباال تسار راوید زا میرم

لوق ...هب راهن دعب ندیشک ــنو یلق ... طایح یوت نومندرک یزاب یطسو

دنچ یوت و مدوب هدرکن یگچب زا هک ییاه تنطیش مامت یل یل

تذل اهراک مودکره وزا مداد ماجنا دیدج یاه تسود فطل هب تعاس

! مدرب رفاو

ور هدش کشخ یاه فرظ ات مدرک یل یل کمک میرم و یزان نتفر اب

... مینیچب تنیباک یوت

؟ یزان ای وقاتا دیشک وراج میرم رس رخآ _

متفگ هدنخ واب متشاذگ تنیباک یوت و یروخ هویم یاه باقشب

. یتخیر همخت لا غشآ تفگ درک شروبجم یزان ینعی ... میرم _

؟ ندوبن بیرغ بیجع مک ...هی دندیشک لا متسد مرازیم اهات هراچیب _

متفرگ و یل یل ِ تسد ینیس هدنخ اب

نیا ؟ نریم رد مدعب نزیریم نروخیم هک نبوخ اباب الی یماف لثم ِیچ.. _

... نتسش نوشدوخ مرافرظ هک اه هراچیب

تخادنا باال یا هنوش دزو دنخبل

زیمت مزاگ تساوخیم یزان هزات .. نوشراتفر دوب بلا ج مارب ... مگب یچ _

! مدرمیم تلا جخ زا متشاد هنک...

مدیدنخ شا هدش خرس تروص و یل یل ندز فرح عون هب

. دنتسه یکاخ یاه مدآ میرم لوق _هب

تفگ ینییاپ یادص واب تخادنا باال ییوربا

رطاخ هب ور وت هک مسنجدب یاه یردامان نوا زا نم ندرک رکف مدیاش _

! منکیم اوعد تاتسود شاپ و تخیر

هنوخزپشآ نپا یور هک یلا ح ورد متفر شارب یمیرم ی هرغ مشچ

مدرک زاب شندرک ـل غـب یارب وماه تسد مدوب هتسشن

هنکیم قرف همه اماب ِموناخ یل یل دننودیم همه _

... مداتفا هنوخ رد یولج شفرح نوا ...دای دموا ــمل غب وت مورآ

؟ یل _یل

؟ مناج _
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؟ یدرک یفرعم نم یردامان وتدوخ رد یولج زور نوا ارچ _

! ننودب انوا متساوخیمن ... نم دیاش

زیم تمس هب هک یلا حرد و تشادرب ما ــهن یس یور زا وشرس

تفگ تفریم هنوخزپشا

هک تشاد دییکات نوا دش... مثحب تردپ اب ییارجام هی رس شحبص _

رکذت متساوخیم فرح نوا ندز !ثمالاب تردام هن متیردامان هرن مدای

ناج یتسه دیشخبب ... متشادن وتندرک تحاران دصق ... دایب مدای تردپ

... مدش واکجنک

؟ دوب هدش نوتثحب یچ رس هگم _

تشاذگ زیم یور و هچراپ لا متسد هلصوح یب

نکن رکف شهب ... تسین مهم ... تنتفر کالس نیمه رس _

نیا نوج هب چوپ و چیه رس هک سب ... داتفا منخان ی هشوگ هب مهاگن

رتدوز دیاب دوب... هدش مخز نوشمودکره ی هرانک دوب هداتفا اه نخان

و بش نم هک ندیمهفیم همه هنرگو مدرکیم مادقا نخان تشاک یارب

... منکیم وماه نخان نودند اب زور

؟؟ یتسه _

مدرک دنلب رس یل یل یادص ندینش اب

؟ دایمن ریما هگید تعاس مین هگم ... هراهچ تعاس _

مدیرپ نییاپ نپا یور زا عیرس

؟ منک شوخ یک و ماهوم ... مریگب شود متساوخیم هرآ.. یاو _

دموا متمس هب هلجع اب

. ریگب شود ..ورب یسریم تراک همه _هب

مهب مه راهچ هب هدنوم هقیقد ود نومه .. مدرک هاگن تعاس هب هگید راب

هعفد یخلا هرب...هب دیاش هک مدرکیم رید دیابن هعفدنیا ... دادیم شمارآ

. متشاذگ شلا هکق شیپ

...یل مدرک کشخ راوشس اب وماهوم ... مدرک رصتخم و منتفرگ شود

تفریم بقع مرس و دیشکیم وماهوم شندرگ ی هنوش اب رابره هک یل

... دموا یم رد مادص و دشیم یک ال متشگنا زا هکیت هی

و مدیشک ماه نخان یور و یکشم یاه الک عیاض الدبو ماک روط هب

الکزا تارثا ندرک کاپ فرص طقف ور هقیقد راهچ تدم مدش روبجم

. منک ماه تشگنا یور

؟ دوب دمک وت تیکشم تک یتسه _

مدیخرچ یل یل تمس ینارگن اب
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؟! تسین هک _وگن

دیشک نوریب ور میکشم هاتوک تک یلا حشوخ اب

؟ یشوپیم وتیکشم سابل ...ریز تحار تلا ..یخ شتسه _

شخپ متروص یور مامت ساوسو اب متشاد هک ور یمی مال هزنرب مرک

مدرک

یسرم ... راذب ور ههداس نوا ... هرادن همگد متک ... هزیر تفاب نومه _هرآ.

ط راون شنییاپ هکباالو یکشم شلا شارب شدوخ هقیلس هب یل یل

یاه هبل هب شملا ...طالیی تشاذگ ور دوب هدش هتخود یا هداس الیی

... دموا یم متک ی ــهن یس یور کرام و تک ی هقی

یوت زا دنبتسد و رتشگنا واب مگنر طالیی تعاس

طالیی گرزب هراوشوگ اب ور مکیچوک یاه هراوشوگ ... متشادرب هبعج

. مدرک ضوع گنر

..یل مدروآرد منت وزا مسابل هلجع واب مدیشوپ و میکشم گل راولش

هچوک هب شهاگن وهی دوب هتسشن ـت ختـ یور ــهن یس هب تسد یل

نم... هب شهاگن وهی دوب

رتخد نکن هلجع ... هدموین زونه _

یل یل منزب یزیچ هب تسد هکنیا زا لبق ... متسشن مقاتا هنیآ یولج

تفگ

...رژ هشیم یعونصم تا هفایق هنرگو ینک رت هریت دیاب وتتسوپ گنر _

مال مه ... هشاب هتشاد یجنران ی هیاپ هک نک باختنا یگنر هی متا هنوگ

یلیخ هن اما نزب یدود وتا هیاس .. نوتس ــ مز بسانم مه همی

تارب مدوخ ممشچ طخ ... ینزب رتشیب وتلمیر نک یعس ... یکشم

! جوعم و جک ای یشکیم یکزان ای ..وت مشکیم

تشپ هیاس ندیشک زا دعب و مدرک رت هریت و متسوپ یل یل روتسد هب

گنر هب هک ور یبل رژ مشیارآ ندش مومت ...اب دیشک مشچ طخ ممشچ

لــ یور هکنیا زا لبق ...اما مدرک باختنا دایب ما هنوگ رژ یجنران مالمی

تفگ یل یل مشکب مب

هی بل ...هدب هربب وشیکشخ تبل هب نزب یزیچ ای هدننک بوطرم هی لوا _

! نزب لــمب قرب ... هنزیم رژ هکنیا دعب منوا ... هشاب تسوپ تسوپ رتخد

مدرک هاگن یل یل تروص هب بجعت اب

! یدوبن دلب اه تس ژ نیا زا هک _وت

تفگ و داد نوکت رس هدنخ اب

شیارآ نوتس ــ مز وت تفگیم تشاد یشزومآ همانرب هراوهام زورید _
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... ینکیمن ررض یدب شوگ نم فرح ...هب هشاب روطنیا دیاب

متخادنا باال وماهوربا بجعت اب

! مگب یچ _

وشرضاح وشاپ .. یگب داوخیمن یچیه _

لش هن شدنبر ــ ...مک مدرک منت و متک شرس تشپ و مدیشوپ و متفاب

اما مدرک عمج میکشم زیر رسلگ واب ماهوم رتشیب ... متسب تفس هن

مرس و وشملا متخادنا ما هنوش یور فرط ود زا مه یمک هی

ات هک ور ماهوم نییاپ و متخادنا ماه هنوش یور و شلا فرط ...ود مدرک

... مدرک بترم دیسریم متک دنب

دوب هدرک ریگ ماهوم الی هک و ماه هراوشوگ ات مدرک رت لش و شملا

. منک دازآ

؟ هزیمت میکشم توب یل _یل

!! دموا یلو ... اینکن لوه یتسه ... منیبب مریم _

هریخ ما هدروخ لمیر مشچ هی هب زاب نهد واب دنوم اوه ور متسد

... مدش

؟ یگیم غورد _

؟! تسین رتسلو شنیشام هگم _

لوغشم و مداد ما هگید تسد وهب لمیر تحار تحار یخلا اب

... مدش متشرپرپ یاه مژه هب شندیشک

...! نوغاد و برد یدادم کون ... هراد 206 اباب...ورپ _هن

دوب هتشاد هگن هدز رانک ور هدرپ و دوب هداتسیا شاج رس زونه یل یل

اه.. االِر سریما منیبیم نم هک ینیا یلو _

هار بوشآ ملد وت هکنیا یاج ینزب نم یاه توب هب رس هی هشیم _

؟ یزادنب

دش در مرانک زا هدنخ واب مدیپوت شهب صرح اب

نک هلجع ... هشدوخ یل یل نوج _هب

وو لوه هی ...اب دموارد منفلت یادص هک مدوب هتشاذگن زیم یور و ملمیر

متفگ دنلب یادص االراب سریما ی هرامش ندید واب متفر شتمس الیی

نک هدامآ و متوب ... هشدوخ یل _یل

مدوخ رظن هب ینعی ... مدوب هدشن ...دب مدرک هاگن هنیآ وت رخآ راب یارب

رضاح یاوخیم لوه لوه یتقو ... هسکعرب ال دوب..صا بوخ ما یلیخ

شیپ وتراک یاوخیم هلصوح اب هک یشیم یتقو زا رتهب یلیخ یشب

... یربب
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مهارمه دوب لوپ یرادقم و لیابوم نتشاذگ یارب طقف و مکیچوک فیک

... متشادرب

مداتسیا و مدیشوپ دیسریم موناز یاکیدزن ات هک ور متوب

؟ مبوخ نم یل _یل

متک ی هقی یور هک و ما هدیشک راوشس یاهوم و دیشک ولج و شملا

درک تسدکی دوب هدش وپال شخپ

شاه تینابصع و درم نیا زا وت سب ...زا راذن ربخ یب ونم .. مزیزع _هرآ

مسرتیم ... ایراذن نهد هب نهد شاهاب ادخ ور .وت متفرگ هروشلد یتفگ

... هشاب هتشاد منز هب هتسد

... متشاد هگن ــمل غب ریز و مفیک و مدیسو وبــ یل یل یور هدنخ اب

... شابن نارگن ... مبقارم _

داد... همادا مندرک هاگن هب یسپاولد واب مداد نوکت تسد شارب

هیکت یدیدج نیشام هب ریما مدید بجعت لا مک واب مدرک زاب وطایح رد

نیمه زا ؟...الدب تسنودیم اجک زا ونیشام نیا مسا یل دوب...یل هداد

... منکیم رکف شهب مراد هک هیچ ...انیا هگید هراوهام یاه همانرب

اب هظحل هی مسفن شدیدج عضو رسو ندید و ریما هب ندش کیدزن اب

یصخشم ال ماک روط هب ما ــهن یس ی هسفق دشو نییاپ باالو ریخات

پ شور هک دیفس زولب اب گنر یلا غذ یا هچراپ راولش .. تفر نییاپ باالو

و دموا یم شا هراوق دقو یباسح دوب هدیشوپ یدنلب همین یوتلا

هک یلومعم یاه راولش و تک نم یارب دنچره دوب... هدرک شرت هدنزارب

دوب! رت زاس هرطاخ دیشوپیم رتفد زور ره

_سالم

دنخبل ابو دوب هداد هیکت شنیشام هب باالیی رایسب سفن هب دامتعا اب

داد ومباوج دوب هدرک شرتباذج مگب منوتیم تئرج هب هک یوحم

_سالم...

مکشخ شنیگنس هاگن ...ریز مدوب هتفرگ یزاب وهب متسد یاه تشگنا

مدش هریخ مقاتا ی هرجنپ هب ریما هب ندرک هاگن زا رارف یارب و دوب هدز

؟ هشب زبس فلع شاپریز هرجنپ تشپ موناخ یل یل یاوخیم ای میرب _

یل یل تمس دش. هارمه ماه بل ندیزگ اب شا هدنخ کت یادص

... مداتسرف سو بــ شارب هدنخ اب نم و داد نوکت تسد

ماپ یور دزو کیچوک یات وشوتلا پ یتقو .. مدش شنیشام راوس

دوب دلب بوخ هک قحلا ... دیچیپ مماشم یوت شرطع یوب هزات تخادنا

... هنوزرلب ور هدارا یب نز نیا لد و تسد
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توکس ردقچ ... متخادنا نییاپ و مرس ... متشاذگ شوتلا پ یور و مفیک

هک نم سکعرب دوب... دنلب شاه سفن یادص ردقچ و نیگنس نومنیب

شیلدنص یور تحار نوا مدوب هدش هلا چم مدوخ یوت یلدنص هشوگ

... درکیم یگدننار تسد هی واب دوب هداد مل

؟ اربخ _هچ

هتسد نودب مدرک یعس و مدش اج هب اج یمک ... دوبن دب عورش یارب

! منک شهاگن ندرک ور لد

ربخ؟ هچ ...وت یتم _سال

رسپ هیبش دوب.. هدرک شراد هدنخ نیشام یلدنص یور شنتسشن جک

و دننوباوخیم و نوشنیشام رنف هک دوب هدش یا سهلا هدجیه یاه هچب

... دننکیم یگدننار یصاخ تس ابژ

نفلت هرامش هدنورپ هی هساو ... مدوب رونوا و رونیا حبص زا زورما منم _

... منک نوشادیپ ات دموارد مردپ .. مدوب هتشونن وراه دهاش

هولج یداع االرو سریما هب ندرک هاگن دوبن نم ناوت الرد صا

مداد نوبایخ وهب مهاگن و متسشن فاص ... ندرک

... ینک عمج رتشیب وتساوح دیاب دب... _هچ

نم! ...!!وت...هن ینک عمج رتشیب وتساوح دیاب _

و تشادرب متمس زا وشا هارشا تشگنا هک مدرکیم شهاگن بجعت اب

دز دنخبل

؟ تفر تدای بشید یافرح ... یدرگرب هرارق _

هشاب هتفرن تدای ماوت مراودیما ... هتفرن مدای ...هن دوبن مساوح ... ناهآ _

نئمطم و تسشن ولهپ الهب ماک هگید ... تشاد هگن زمرق غارچ تشپ

.. هنکیم هاگن و متروص خر مین مدوب

... اگین ونم یتسه _

وهب مرس للعت واب مداد راشف مهب وما هدز خی یاه تسد فک

نیا ندید اب مسفن هب دامتعا ی همه ارچ منودیمن ... مدنوخرچ شتمس

اوه.... تفریم دشیم دود مدآ

لدم ...نیا یمدنگ تسوپ و فافش تروص ...نیا دیدج یوم لدم نیا

... شوربا رانک یگتسکش نیا و ندرک هاگن

؟ مگب یچ _هی

_ب...وگب...

.. مسرپب تزا ماوخیم لا وس _هی

... منیشب شدوخ لثم مدرک ینعس
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سرپب _

کیدزن یمک هک یلا حرد و تشاذگ نومرف یور وشپچ تسد وشجنرآ

تفگ دشیم رت

؟ ِیچ نم تیباذج همهنیا لیلد _

و تهب طرف ...زا مدیدیمن وشاه مشچ تلا ح رییغت تعرس هب هگا دیاش

نیا ! متفریم حلا زا دوب هداد تسد مهب شلا وس تباب هک یکوش

هی هدموین شلد یاتح هک ؟؟؟ هداد االر سریما هب یک وسفن هب دامتعا

؟ هدب نم هب وشنزوس رس

شش تال مامت دنچره .. هنکیم یخوش هراد هک مدرک ساسحا دوز یلیخ

... هدن نوشن شا هرهچ ات مدرکیم ور

حضاو ال ...ماک متشاذگ شنیشام دروپشاد باالی ومتسار تسد جنرآ

... مدش لیامتم ولج تمس هب یمک و مدروآرد وشدوخ یادا

؟ یا هتفیشوخ یلیخ یتسنودیم _

تام مک هلصاف وزا دوب ماه مشچ هب هریخ . تخادنا باال وشاهوربا

قوب یادص دشو زبس غارچ هگب یزیچ هکنیا زا شیپ ... مدوب شهاگن

... تسشن فاص و دزیفرح بل ..ریز دموارد اه نیشام

وت تسد ...زا مداتسرف نوریب و مسفن و متسشن ماج رس

بخ ؟ هشب ور تلد تسد هک ینک یراک تدوخ دیاب امتح ... یتسه

منم تایبدا یراد هزور ...هی میرم وت تسد زا یاو ! تاجرس یدیگرمتیم

... یدیم رییغت

نویاقآ وهب سفن هب دامتعا نیا هک دیتسه اموناخ امش ال ومعم _

... دیدیم

.. مدرک رورم منهذ یوت وشا هلمج هگید ...راب مدرک شهاگن

! فقس هب دامتعا هک ماوت _

... دیچیپ کیفارت رپ نابوتا یوت دزو ونیشام یامنهار غارچ

نوبز یتشگ یک !...اب مچاپ وت ینکیم اتود مگیم یکی هک منیبیم _

؟ یدروآرد

دنچ ضرع رد هک درکیم مهاگن رتفد یوت خیبوت یاه تقو لثم تشاد

شوربا ود نیب هب ما هراشا تشگنا واب مدرب ولج ومتسد هاتوک ی هیناث

... مدیشک

مدیشک نوشن و طخ شساو یردلق واب درک مهاگن بجعت اب

! نکن مخا نم _هب

داد نوکت راودیدهت وشا هراشا تشگنا و تفرگ زاگ وشبل
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... هنرگو ... مکرت وت هک فیح _

متفگ ... میرم یولا مخا ی هرهچ هب متروص رییغت واب مدرک مخا شور هب

؟ نتشگرب هساو ماوخیم تنامض نم هک هرن تدای ؟... یچ هنرگو _

تفگ یرت یداع تلا وابح داد رییغت دنخبل هب وشاه مخا عیرس

مداد لوق شهب ... یدرگنرب وت هگا متشکیم خرهاش یتسه نوج _

؟ هگید یدرگیمرب ..! منک تیضار

هساو وراهراک نیا ی همه االر سریما هنکن متفگ مدوخ اب هظحل هی

خرهاش دوخ ات دوب یفاک طقف ؟!.. هشاب هداد ماجنا خرهاش هب شلوق

االر سریما تیوهرییغت هب یزاین .. مدرکیم لوبق ...نم مدرگرب هک داوخب مزا

! دوبن

ونم هرتهب یتخیر رتفد هب منتشگرب هساو مزورما ی همانرب ...هگا مایم _

... هنوخ ینوسرب

ریما تین و دصق ... مدیشک هشقن یدوخیب .. مدروخ لوگ .. مدرک یور هدایز

... مدرکیم رکف نم هک دوبن یزیچ

؟... وهی دش تچ _

ی هشیش ... مدرک غاد ... متشاذگ ماه هنوگ یور وماه تسد فک

مدرب نوریب تمس وهب مرس و مداد نییاپ ونیشام

؟ مدز یدب فرح ...نم یتسه _

مکشا ات مدرکیم وتالش مدادیم راشف منییاپ لــمب یور وماه نودند

... هشن یراج

؟ یدش یچ ... ...وناب یدیل ... موناخ یتسه _

هب تنعل ... تنتفگ وناب هب تنعل ... تنتفگ موناخ هب تنعل وت... هب تنعل

هب ومیتسه مامت هراد هک تنتفگ یتسه هب تنعل ال ...صا تنتفگ یدیل

... هدیم داب

تسین بوخ .حملا هنوخ میدرگرب هرتهب ... تسین یزیچ _

ونیشام ریما ... دیزرلیم ماه ...بل مدوب خی نورد وزا دوب هتفرگ رگ متروص

و نومرس باالس کیچوک پم درک...ال تیاده نابوتا رانک تمس هب

دش رتکیدزن مهب و درک نشور

! ماوت ...اب راوید ردو یاج نک اگین ونم ؟ وهی دش تچ یتسه _

راشف مه یور وماه کلپ دش هقل حــ موزاب رود هک شتسد

...اما مدرک شهاگن ... مدرک دنلب و مرس و مدیشک قیمع سفن ... مداد

؟ دوب هدرک رت گنر رپ وماه مشچ یسیخ سامتلا گنر یتقو هدیاف هچ

هب نم ندنودرگرب هساو طقف تزورما هرارق و تبشید یافرح همه _وت
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؟؟؟ دوب هدش بارخ رتفد نوا

همه ... موزاب هب شاه تشگنا راشف ... شتسد ی هقل حــ ندش تفس

ینوختسا یاه هنوگ هک شاه نودند ندییاس یتح ... مدرک سح ور

تخادنا تکرح هب ور شتروص

وزورما هرارق شفرح و خرهاش یارب نم یدرک رکف اعقاو ... یرخ یلیخ _

وم هفلج هکیترم نوا ترسنک طیلب قمحا یوت ِرطاخ هب نم ؟! متشاذگ

... مدیرخ ودنلب

وت یزیچ لا بند هک راگنا .. درکیم هاگن هدنکارپ ... مدرکیم شهاگن بجعت اب

هشاب شنهذ

... هدنوخ ور هنووید ِد هک نومه ناهآ _

... مدرک شهاگن رت گنگ

وشادص هدش بارخ رتفد نوا وت هک نومه ...اباب هتخس ندیشک سفن _

... یدادیم شوگ

... تسشن لــمب یور دنخبل دشو درگ ینآ ماه مشچ

؟ اعقاو _

یادا و درب رتولج ونیشام ... تسشن شیلدنص یور و درک اهر و موزاب

دروآرد ونم

هی نیمه یه ؟ مردارب یولج مدش وسژه ردقچ ینودیم ... اعقاو _هرآ

ما هرخسم طقف هک ما یسای و نوا منهذ وت دموا یم گنهآ هکیت

طسو نیا مدیمهف تفگ وشا هدنناوخ مسا ماباب یتقو هزات ... دندرکیم

! متسین لُبمید و لبمید لها نم طقف

... مدزیم جیگ زونه و دوب هدش کشخ مولگ

وشتسار یتسه ِ نوج ... یتشاذگ ورارق نیا زورما یچ یارب _

لغد و غورد نودب وگب...

داد تکرح و نیشام و تفگ یه هللا اال هلا ال

... امداتفا یریگ بجع _

راشف وشهاگجیگ شتسد نومه واب دیشک شاه بل یور وشتسد

داد

و مدش رخ ندوب لقاع سلا وود یس دعب هک ِاالغ نم رطاخ _هب

؟ یدیمهف !! مدش وت قشاع اع...

االر سریما رانک شرطاخ هب متساوخیم نم هک یلیلد نوا دوب... نیمه

... مشاب

مداتسرف نوریب وشسفن ... مداد زورب هدنخ واب میتسوپ ریز یلا حشوخ
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داد... راشف یلدنص یتشپ هب وشرس و

مدرک شهاگن هنایارگشسرپ و مدش یدج

...! مدیمهفن مرخآ _نم

درک... جک متمس هب وشرس

ویچ؟ _

متفرگ ور شدوخ هیبش یتلا وح مداد هیکت یلدنص یتشپ هب

ایاالغ؟! یرخ وت هکنیا _

... مدز ههقهق یفصولا دیاز یلا حشوخ واب درک مهاگن صرح اب

ماحدزا نیب و میدش هدایپ درک.... کراپ یمالد جرب گنیکراپ یوت و نیشام

نیلوا نومودره . میتفر لخاد ندوب هدموا ترسنک یارب هک یتیعمج

دیاب هک و یریسم ای یرازگرب لحم قیقد و میتفر یم هک دوب یراب

یاهرادفرط هیقب لا بند هک ییاه هظحل . میتسنودیمن ور میتفریم

راشف رابره و درکن اهر و متسد یا هظحل ریما میدرکیم تکرح ترسنک

... درکیم رتشیب متسد یور وشا هنودرم یاه تشگنا

هک شندز فرح لدم یتح ... شاه یخوش ... شهاگن دادیم یمرگلد

یهاگو دیسریم رظن هب دیعب یرتسگداد کی هیاپ لیکو هی زا یهاگ

روجاو روج یاه مدا سب زا تفگیم شدوخ دوب... هنابدوم و یباتک رایسب

... هتفرگ دای ور یا هجهل ره و ندز فرح لدمره ندروخ شروت هب

نتسشن عقوم هرابود .. میدرک ادیپ و نومدوخ هب طوبرم یاه یلدنص

شدوخ ...اب تشاذگ نم یاهاپ یور هدرک وات دروآرد شنت زا ور شتک

هنک تحار و هشکب ونم هنوتیم بشما هک دوب هتسب طرش

ییاهزور هیبش هظحل هکنیا نودب دزیم فرح ... میدیدنخ و میدز فرح

نودب مدزیم فرح .. مدرکیم رارف یهاگ و مدیسرتیم شزا نم هک هشاب

زا رتشیب زور لوط رد یهاگ هک مشاب یرتخد هیبش یا هظحل هکنیا

.. دروآ یمن نوبز هب رصتخم ی هلمج دنچ

دوب هتفر مدای .. یلا ع دیاش هن... هک بوخ دوب... بوخ حملا شرانک نم

... هشاب شا هدنروآ االر سریما دیاش هک ما یتبحم جاتحم هک

دنخبل اب غیج و تسد و یغولش و ماحدزا نویم ... ترسنک عورش اب

متسد هک دوب گنهآ لوا یارجا ... دروایمرد ور هیقب یادا و درکیم مهاگن

همزمز هک و گنهآ زا ییاه هکیت ... تشاذگ شدوخ یاپ یور و تفرگ و

نومه زا ریغب ... دزیم دنخبل و متمس هب درکیم لیامتم ور شرس مدرکیم

وج هب راگنا ور... یسک درک...هن هرخسم ونم هن هگید ترسنک لوا
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شدوخ یلدنص هب مورآ دش... تکاس یلو منودیمن درک... تداع طیحم

... درشفیم و متسد ای درکیم مهاگن ای یهاگزاره و دوب هداد هیکت

نم ی عالهق دروم یاه گنهآ هب هراد ...هک هربیم تذل هک درکیم دومناو

هگید یاج شرکف ...هک شمتخانشیم تدم نیا دعب ... هدیم شوگ

یتح و ترسنک و گنهآ زج یزیچره ... ییارجام یا... هدنورپ دیاش یا...

دشیم دنلب اه غیج و تسد یادص هک یهاگ دوب.. شنهذ یوت نم

االر سریما دوب یچره ... درکیم هاگن شفارطا وهب دروخیم ینوکت

هن... شحور ات دوب نم رانک شمسج

ترسنک هورگ هک دش رارق اه گنهآ یارجا لوا ی همین مامتا زا دعب

ی هطقن هب زونه االر سریما .. دنشاب هتشاد یهاتوک تحارتسا

شومارف ور مولعمان ی هطقن هکنیا زا شیپ دوب... هدش هریخ یمولعمان

مشچ رانک و ماه هنوگ یور زا ور کشا ودر متشادرب یلا متسد هنک

هدرک وور ریز و ملد اه گنهآ یاوه و حلا بیجع ... مدرک کاپ ماه

دوب...

؟ یتسه _

شتمس مدرک وور مدرک تشم متسد یوت ولا متسد

؟ _هلب

؟ انیا نتفر اجک _

دنورذگیم رظن زا وراج همه هناواکجنک هک شاه مشچ هب مدرک یعس

منکن هاگن

هشب عورش مود تمسق ات تحارتسا نتفر _

... ماه مشچ هب دز لز هکنیا ات منک شهاگن متشاد تصرف

؟ یدرک هیرگ _

مدرک راکنا و مدز دنخبل

_هن...

مهاگن رت قیقد دشو مخ متمس ...هب تشادرب یلدنص زا وشا هیکت

. درکیم هل اپ ریز شهاگنره اب ور مسفن هب دامتعا درک...

؟ یچ هساو ... یدرک هیرگ _

عنام تشاد هک یلغش یاضتقا .. تفگ غورد االر سریما هب دشیمن

دشیم

هگید دوب نیگمغ اه گنهآ _

تفگ و دیدنخ بجعت اب

؟ ینکیم هیرگ گنهآ هی اب وت اعقاو _
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مداد نوکت تسار و پچ هب ومرس و مدیشک مه یور وماه بل

... نرایم مدآ دای وراه هرطاخ _

متسد یاه تشگنا هب ماه مشچ زا ور شهاگن و درک مهاگن رت قیقد

دنوسر

؟ ینک راکیچ یاوخیم ... یسرب گرزب لکشم هی هب تیگدنز وت _وت..هگا

یلیخ اما...وت تسین نز و درم .. رسپ و رتخد ثحب ؟ فیعض ردقنیا مدآ

! یعافد یب

متسد ی هدرک قرع و لوجخ یاه تشگنا رتدوز هچره متشاد تسود

تفرگ رت مکحم و متسد اما مدرک ...تالش مشکب نوریب شتسد وزا

و هرود نیا وت مگب رتهب ...ای تکلمم نیا .وت مگیم تدوخ رطاخ _هب

...کالت نوبز یب و یشاب مولظم روخ.. یرس ووت یشاب هداس ... هنومز

هدنورپ لدم دنچ سلا دنچ نیا هک مگیم ینم ونیا ... تسکرعم سپ

هک یمدآ نومه شیلصا رصقم هک مدید مایرب و رود تسد و مدنوخ

دوجو دیاش ... نکب تیگدنز شور حلا هب یرکف ...هی هتفر کاله شرس

... یشب گرگ مدوخ لثم ات هنک کمک تهب نم

هجوتم ... مدیشک نوریب شتسد یوت وزا متسد دز... دنخبل و مدیدنخ

متسد فک صرح اب یمک ولا متسد داد... هیکت یلدنص دشوهب

... منک شکشخ یتنعل مرش قرع نیا اتزا مدیشکیم

متسد وزا لا متسد ... مدید ماه تسد نیب و شتسد و مدموا مدوخ هب

ور لا متسد متسد فک یور ... هاتوک یاه هبرض ..اب مورآ مورآ ... تفرگ

وماه تسد فک ماه... تشگنا الی ماه...الهب تشگنا دنب نیب .. دیشک

نومفارطا یوهایه زا ...رود شمارآ لا مکرد نوا و مدوب هتفرگ شور هب ور

داد... همادا شراک هب شمارآ اب

رطاخ هب هن دوب تهابتشا رطاخ هب ...هن مدزیم داد ترس هک ییاتقو _

مولظم هک مرادن و متشادن تسود زج... دوبن لیلد مودکچیه ... رفنت

وت زا رت هاتوک راوید یمدآره هک یشاب عافد یب یاه مدآ لثم ... یشاب

و روسج یاه نز هشیمه ...نم تشیر هب هتفیب هشیت ایاب هنک ادیپ ور

هب ونم یرتخد مدرکیمن رکف تقوچیه ... نتشاد تیباذج مارب رورغم

صا !وت هراد همهاو مه ندز فرح عقوم ... یتح هک هشکب شدوخ تمس

... یتسین نم هاوخلد نز هیبش ال

ور شهاگن یگریخ ... شاه مشچ ... دموا باالرت نوماه تسد زا مهاگن

رود کشا ی هلیت نیا هک یتقو ... رگید تقو دیاش اما متشاد تسود

دوب... هدزن هقل حــ ماه مشچ
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شدوخ تمس ونم هک تسه یرتخد هی تهاگن ...هت یتسه _

مگن و مریگب و مدوخ یولج متشاد تسود یلیخ ... هنوشکیم

...اما یدش لوا فرح ... یدش مهم مارب هک تسه یتدم هک...

... تخادنیم تدای هب ونم رتشیب و رتشیب تندیدن ... دشن

اهادص رسو و داتفا ارجا هنحص یور یگنررپ اه...رون هدرپ نتفر رانک اب

و مدنوخ ور شهاگن هت ات ...اما...نم دنوم همین شاه فرح دش... دنلب

... مدرک ضغب

یوت کرتخد ...اب شهاگن یوت کرتخد اب نم هک تفگیم تسار

قشاع هکنیا زا تسین یضار ... مراد قرف نومسآ ات نیمز .. شنهذ

. هتشادن شتسود تقوچیه هک هدش یسک

یلدنص وهب مرس دش... رارکت اه هظحل نومه هرابود ... تفرگ ومتسد

ریما هک رابره و مدرک هیرگ ... مدرک هیرگ ملد اب رابنیا و مداد هیکت

هبزور داش گنهآ ود اب یهاگ و مدز دنخبل درک مهاگن و دنوخرچرس

کال هی !!اب مدش ضوع هک مدرک دومناو ... مدادیم مدوخ هب یفیرظ نوکت

... هاگن هی ...اب فرح هی م...اب

ور هناقشاع کالم همه نیا تقاط نم هک مدرکیم رکف متشاد

هشیمه ..نمِ اهنت هشیمه ِنم نم... مدرکیم رکف متشاد .. مرادن

دعب .. مرادن و مورآ کالم همه نیا تقاط عافد یب هشیمه ِنم .. تکاس

ندش ضوع ... تفرگ ور مدوجو مامت مغ ؟ هشاب باوخ هنکن مدرک یخلا

! تخس دوب... تخس نم حلا

مغ راب هلوک زا یمک ... ترسنک ندش مامت اب ارجا مین و تعاس ود دعب

هک رابره وراه مغ نیا زا یمین ... متشاذگ اج نلا س یلدنص یور وماه

هآ هی واب درکیم ینیگنس ملد یور مدادیم شوگ ور هدنناوخ یادص

هب وراه مغ دوب هدیسر شتقو ... مدادیم تاجن نداد قد وزا مدوخ نوج

یادص یاه مغ ...هب شرعش ی هدنیارس ...هب مدنودرگرب شدوخ

... شا هدنناوخ

... دنچره

! منزیمن مد اما ینزیم هزات مخز

میروخن امرس ادش.. درس اوه _

ور همگد نیرت ییادتبا و دیشک ورباال شیکشم یوتلا یپ هقی

درک مهاگن هدنخ واب داد راشف اه شوگ یور وشاه تسد فک ... تسب

... هدش زمرق تغامد کون یتسه _



141

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

نیشام .هب مدیشک ما ینیب یور و متسد یاه تشگنا دنخبل اب

مورآ مدش راوس وات تشاد هگن زاب مارب دز...ورد ور تومیر و میدیسر

دومن رتشیب تدش الکهب گنر اب ما هدش دیفس یاه تشگنا ... تسب

دوب.. هدرک ادیپ

تدم و دروخ گنز شهارمه نفلت دوز یلیخ .. میدرک تکرح دشو راوس

و درکیم مهاگن یراب دنچره دش... ندز فرح هب راچان ور وطالین ابیرقت

... درکیم یهاوخرذع مزا شاه مشچ یتح و شاه بل نداد نوکت اب

حیضوت شارب روطچ ... مگب یچ شارب دیاب ..هک مدرک رکف مدوخ اب هار وت

نوکت و تولگ یور هنیشیم هک هگنچرخ هی هیبش هودنا هک مدب

مدآ نم هگم ال صا ؟ تفگ شارب ورازیچ نیا هشیم هگم ال ..صا هروخیمن

فیرعت ور ییاهزور نوا مامت شارب ؟ثمال متسه ماه هودنا ندرک فیرعت

عطق ایند هب مدیما و متفریم هار وراه نوبایخ مامت راو هنووید هک مدرکیم

؟! دوبن هام شیش و زور وود زور کی و دوب هدش

و مدروایم مک اه هار طسو یزور هی هک منک فیرعت شارب هشیم هگم

هنکیم رواب هگم ... یزیچ یا هلپ یور متسشیم غولش رهش نیمه یوت

؟

ندیسر ضحم وهب میدیسر دوب... نومرارق یدعب لحم یتنس ناروتسر

دیاب ... داد ور مامت تافلخم اب اذغ عون هس شرافس هنسرگ االر سریما

یلوسوس گنا زاب هنرگو مدربیم راک هب اهاذغ ندیعلب ووت مش تال مامت

نم... ومدآ نیا متخانشیم هخآ .. تسبیم مفان هب ور یا هدافا و

نوکت وماپ یاه تشگنا و مدرک زارد وماهاپ یهاتوک تدم یارب

تفگ و دیدنخ متکرح ...هب مداد

؟ هتفر باوخ _

و شتسار شاک یا یلو مداد نوکت تبثم هنوشن هب ومرس

دیاش و هاتوک غیج هگا و داتفا ماهاپ نوج هب شاه تشگنا ...اب متفگیمن

شاشتغا مرج هب امتح دیسریم رت رود یاهزیم شوگ هب مشفنب

... ندرکیم نوریب ور نومودره

ادخورت ... ریما منکیم شهاوخ _

یاهاپ هب شدوخ دنلب یاپ یاه تشگنا واب دوب هداد هیکت یتشپ هب

دزیم هبرض ما هدرک وزگ هتفر باوخ

... ولوچوک ینک لمحت هرتهب .. مدیم ماجنا راک مراد وت عفن هب _نم

. مدرب هانپ ـت یختـ هشوگ هب شدنلب یاهاپ زا رارف یارب



142

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

؟ یتفرگ هانپ _ثمالاالن

اب دوب هدروآ وراه شرافس زا یمین هک یرگراک مشچ شیپ دشو دنلب

تسرد و دموا اکیدزن ات شهجوم رهاظ و دنلب دق نوا

واب مدرکیم هاگن مندرگ رود ی هدش هقل حــ تسد ...هب تسشن مرانک

زا ور مدوخ شندب زا یمین هب نداد هیکت اب مدرکیم یعس مامت یبذعم

... منک میاق واکجنک رگراک هاگن

ینیس تایوتحم هک تساوخ شزا دش.. شهاگن هجوتم مهریما دیاش

دوب... هدش هتخانش نم یارب شا هناروتسد نحل هرب... و هنک یلا خ ور

یارب نم و میدوب هتسشن مه ی هنوش هب هنوش داد... هیکت ریما و تفر

مدوب هدرک عمج مدوخ ریز وماهاپ شتنطیش زا رارف

مرادن تیراک نک.. زارد _وتاپ

وهب مدرک زارد و ماهاپ .. تشادن ور شیپ هظحل دنچ تنطیش شهاگن

... مدرک هاگن شا هدیشک یاهاپ لباقمرد مدوخ ندوب یفصن

؟ دایم تشوخ هدنناوخ نیا زا مزاب ؟ دوب روطچ ترسنک _

مدرک ـل غـب وماه تسد و مدز دنخبل

نونمم ... مدوب هتفرن ترسنک اتحاال یلو هشیمن ترواب دوب... یلا _ع

هیکت یتشپ وهب شرس و درک ـل غـب وشاه تسد نم زا دیلقت هب

تفگ هک دوب ناروتسر یبوچ فقس هب شهاگن داد...

هب منم ... هدش هدیچیپ یدایز هدنورپ .نیا ماوخیم ترذعم نفلت تباب _

. هدرک شدوخ ریگرد یفاک هزادنا

هلصاف نیا ...زا متفرگ ـل غـب وماهوناز و متسشن ولهپ هب

ــمب لق و ملد نومهم اه تدم هک یسک خر مین ندید ... کیدزن ی

هاگن شوربا یگتسکش وهب مدز دنخبل دوب... شخب تذل دوب هدش

یتح .. شنهپ اما بترم یاهوربا ...هب شهاتوک و مک یاه مژه ...هب مدرک

یشوگیزاب زا نوشن هک شتروص یور ی هتفر ورف ی هطقن دنچ هب

... هتشاذگ رس هب رس شا هلبآ مخز اب هک تشاد یا هچبرسپ

؟ ِیچ ی هرابرد شا هدنورپ _

راگنا داد.. هیکت یتشپ هب رت تحارو دش اج هباج یمک درک... جک وشرس

هظحل نیرخآ دادخر مشا هتسخ هاگن هرذ هی نومه و دموا یم شباوخ

دوب یرادیب یاه

راک لوغشم گرزب تکرش هی یوت هک رادباسحرس هی لتق !... لتق _

ماهس زا یکی سوساج منوا و هدوب حرطم ییوش لوپ ثحب ... هدوب

اوعد و ثحب هنکیم ادیپ کردم و دنس یتقو راک هام دنچ دعب .. اهراد
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هنوخ وت ورادخ هدنب نوا مشدعب و دایم دوجو هب اهراد ماهس نیب

... دننکیم یخ سال شدوخ

زورب هاتوک هآ هی اب ارجام نیرت خلت و قافتا نیرتدب ندینش زا مراجزنا

دش.. هداد

دب... _هچ

و ردارب تکرش نوا یاهراد ماهس مامت هک هنیا نوا زا رتدب _

اه ردارب زا یکی دامود مرادباسح نوا ... یلیماف ال ماک ینعی ... نرهاوخ

. دزمان ینعی ... هدوب

ارجام و ناتساد نیا زا نم سرت ... مداتسرف نوریب و مسفن کالهف

همع و اباب هک یتکارش ...هب نومدوخ یگداوناخ طباور هب تشگیمرب

ومع و اباب نیب شیپ سلا دنچ هک ییاوعد ...هب نراد تخدهم

؟ دایب شیپ یناتساد نیچمه مهام یارب هنکن ... داتفا

راب کی ی هرفس و مدش مخ منهذ شوشم یاه رکف زا رارف یارب

و میدرک شزاب لماک ات درک مکمک مه االر سریما .. متشادرب و فرصم

میتخادنا ـت ختـ یور

؟ هتنشگ _

_هرآ...

تفگ و دیدنخ

دوب. غولش یلیخ مرس زورما . مدروخ هنوحبص طقف هکنم _

متفگ هک مدیچیم هرفس یور ور یزبس و غود و کیچوک یاه هساک

رت لا حرس متدوخ هک هگید تقو هی هساو یتشاذیم و زورما هرارق بخ _

یدوب

تفگ وباالدزو شرویلوپ نیتسآ

... ندش گنت ماه کلپ ارچ منودیمن طقف ... ملا حرس االمن _نم

شباوخ یتقو دشیم اه یقرش هیبش ... مدنخب هک متشاد قح

... تفرگیم

؟ هروطچ ... مینزیم ترچ هی اجنیمه میدروخ هک وراذغ _

مدرک هزم هزم منهد یوت و متشادرب فرظ زا یکیچوک نوحیر

؟ هبوخ . باوخب وت منکیم یگدننار نم ینتشگرب _

شنهد یوت دز... ظیلغ و یلحم تسام ووت تشادرب نون یا هکیت

نوا هنوتیم روطچ هک مدوب بجعت ..رد تفگ یمهبم ی هرآ و تشاذگ

... هروخب علو نیا اب وتسام

اذغ دنت دنت هشیمه لثم االر سریما ... میدش لوغشم اهاذغ ندروا اب
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مندروخ اذغ مورآ دنور نومه هب نم اما دش ریس دوز یلیخ و دروخ

... مداد همادا

هنکن درد تتسد دوب.. هزمشوخ _

درک کاپ لا متسد اب شنهد رود و تشاذگ ـت ختـ یور وشغود ناویل

هشاب یگنود . منکیم مک وشفصن لوپ تقوقح زا یلو . منکیم شهاوخ _

! هرتهب

... هدنخ ریز ودز تفگ

؟ رتفد مایب هرارق هگم _

تفگ مخا واب دیلا ن

یایب دشرارق ... یتسه نکن تیذا _

متفگ و مدرک شهاگن ــی سنجدب اب

! یدادن ینیمضت نم هب تراتفر تباب زونه _وت

داد هیکت ـت ختـ یتشپ وهب دیشک یفوپ

مراتفرره تباب مدز ملوق ریز ...هگا نموت دص ات ؟هد ینکیم لوبق هتفس _

یراگدای اه هتفس هک هن .هگا مدیم تهب دص وهی مریگیم سپ هتفس هی

؟ هروطچ ... تدوخ تسد

عمج و نایب نوشدوخ ات متخادنا نون یور و فرصم راب یهی هرفس

متسشن شزا هلصاف ...اب دننک

یتسار . هنومیم لحم یب کچ لثم . هروخیمن نم درد هب وت یاه هتفس _

؟ نداد تهب کچ تسد

نوریب شبیج زا وشتلا بک سمادآ هبعج درک... ورپ نومنیب هلصاف و دیدنخ

درک. فراعت و دروآ

ندز رود هساو هار هی یلو . مخیبوت عفال اه کچ ندروخ تشگرب دعب _هن

یزاین نوچ ... دننکیم کاپ تارب وتقباوس یدیم تسیب دصو .. مدرک ادیپ

! متفرن شلا بند دوبن

مدرکیم هزم هزم ... تشادرب یکی مه شدوخ و متشادرب سمادآ هنود هی

یاه تسد ریسا وماه تسد و دیخرچ متمس هب ریما هب هک وسمادآ

درک شدوخ

ات حبص زا نک رواب . مدرک تالش زورما لثم . منک ضوع و مراتفر مدیم لوق _

زا رتهب یروخب لوو نوشنیب و ینزب هلک رسو مدآ لدم رازه اب بش
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! یایمنرد نم

کبس ونم یاه تسد شاه تشگنا اب هک تشاد یرارصا هچ منودیمن

هنک... نیگنس و

؟ تسین وت هیبش خرهاش ارچ سپ _

اب سامم تسرد شا هنوچ یکیدزن رطاخ وهب دوب هدش مخ متمس هب

تفرگ رارق ما هنوش

اب وشاذغ هک یسک ...زا ِیراوطا ...ادا هدوب یباال هچب لوا زا خرهاش _

؟ یراد یعقوت هچ هروخیم لا گنچ

متفگ مومعرسپ زا یرادفرط یارب اما میداتفا هدنخ هب ودره

مارتحا همه ...هب هنوبرهم اتاذ خرهاش .. تسین روطنیا مچیه _

تسین منهد ...دب هدروخرب شوخ .. هراذیم

اهزور رتشیب هک یمخا واب تفرگ شدوخ هب یبناج هب قح ی هفایق

درک مهاگن درکیم ییامندوخ شتروص یور

مه رانک زا ما ینومهم وت بشنوا هک هشنوبرهم تاذ نومه هساو _

!! قاتا وت دیتفر مدعب دیدروخن مُج

... درکیم مهاگن تام و دزیم فرح مهبم

؟ بش مودک _

! دنوم شتروص یور شنخان یزمرق ..در دنوراخ وشا هنوچ تینابصع اب

قاتا وت تعاس ...هی یدوب هدرک یور هدایز یلا عبانج هک بش نومه _

؟ دیدرکیم راکیچ

نحل . مدرک یهانگ نم و هتفرگ مرجم راگنا هک درکیم مهاگن یروط هی

... دیسرپیم مزا شوروک ی هرابرد هک تخادنا یزور دای ونم شندز فرح

؟ یراد کش نم هب _وت

وناز راهچ و دیمهف .. تفرگ شزا و مهاگن شاهاپ نداد نوکت متیر

تسشن

! متفگ یچ هی نک شلو _

شتسد یور و متسد ... شاهاپ اب سامم دیاش .. مدش شکیدزن وناز ود

هنک مهاگن هک منک شراداو ات متشاذگ

؟ یراد کش متدوخ تسود هب ناخ...وت االر سریما ... ریما _

تفگ مکحت ...اب دیشک نوریب متسد ریز وزا شتسد

؟ یدش تحار ! مکوکشم مدآ و عملا هب _نم

درک مهاگن تیدج و مخا واب مدیدنخ خلت

.. نیمه ... دموا قاتا ات مهارمه .. تخوس مارب شلد خرهاش _
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؟ یمیتی هچب هگم ؟ هزوسیم وت یارب نوشلد ارسپ همه لیماف _وت

... دزیم جوم شادص یوت هدنخ و رخسمت

هک میعافد یب مدآ نومه ...نم ممردپ .. مرادن ردام هرآ... ؟؟ میتی هچب _

تلا یخ یلو ... شتمس نایم محرت رس زا تدوخ لثم اه یلیخ

. نتسین یندنوم مودکچیه .. تحار

نومور هب ور ور ییاچ ینیس هک یرگراک وهب متسشن ماج رس

ناروتسر نیا دراو ام هک ینامز زا شبل یور دنخبل دش... هریخ تشاذگ

سپ .. دشن کاپ شاه بل یور زا یا هظحل میدوب هدش

هک مروخب ور ییاه مدآ ترسح زاب دیاب نم و هتخبشوخ ... هتخبشوخ

. ندنخیم هناهب یب

ملباقم ور یاچ کیرابر ــ مک نوجنف ... تخیر یاچ نومودره یارب

. تشاذگ

... دیشخبب _

. ماین رظن هب رت هراچیب رتو مولظم نیا اتزا مدز کلپ مه تشپ

... هرادن یلا کشا _

واب متخادنا نییاپ و مرس ... تشذگ مهب هاگن ریخ وزا درک توکس

! مدش لوغشم ملیابوم یشوگ

؟ میمهاب بشما ام هنودیم یک یل یل زا ریغب _

مدرکن دنلب ومرس

؟ روطچ . سکچیه _

هن؟ هگم ... دیتسه یمیمص یلیخ مه ...اب یتفگ شوروک هب مدرک رکف _

شهب تینابصع یمک واب مدش ..کالهف مدن نوشن یشنکاو متسنوتن

مدربیم باسح و مدیسرتیم شاه مخا زا هک نم سکعرب . مدرک هاگن

درواین وربا هب مخ نم تینابصع ندید اب یتح نوا

نوشمودک هی هقیقد هب مد مدید ینومهم وت یتقو دموین مشوخ _

؟ثم یدید و نوتلیماف یاهرتخد هیقب .. هیضق نیا اب منکیمن ...حلا هترانک

هنکیمن دومناو ما یروط .. درکیم راتفر ردتقم و تیصخش اب اراس...هچ ال

نوتلیماف یوت وت تسرد هک یراک .. هراد نورگید کمک هب جایتحا هک

! یدیم ماجنا

مدز بل یتحاران اب

تسین روطنیا _

هجوت هب زاین راگنا هک ینکیم راتفر یروط هی ...وت تسه ارچ _

لا ثما سنج ...نم هروطنیمه مه تندیشوپ سابل لدم یتح ... یراد
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دنچ طقف ینومهم نوا وت مگب راذن ... یتسه مسانشیم بوخ و مدوخ

دوب! ــتر مک یکیراب هب نوشهاگن تدوخ یاه شیوخ و موق اتزا

مدیشک سفن دنت دنت مشخ تدش ...زا متشاذگ شاجرس و نوجنف

تلا جخ . ینکیم تواضق وراه مدآ یدوخیب یراد ... ههانگ ادخ هب ریما _

! شکب

دوب دنخ رهز هیبش رتشیب ...اما دیدنخ

و دوب وت یارب لا مک و مامت تلا جخ بش نوا ... مشکب دیابن نم وتلا جخ _

تمراذب هک متفر راجنلک مدوخ اب یلیخ بش نوا دعب . شدعب یزیروربآ

! دشن هنافساتم ... دشن ... رانک

یمارتحا یب ...نیا تسین اه کلتم و هکیت نیا شا همیرج نم هابتشا _

.. تسین تمهت و

هک یا هچب هگم ؟ یشیم مدآ ــتر مک ریز منزب ات ؟ود ِیچ سپ _

و سابل نوا هک نربمغیپ رسپ اجنوا همه یدرک رکف ..وت یمهفیمن

هنوخ متشگرب هک بش نومه ماعدا رپ هنم نم... ِ موناخ ؟هن یدیشوپ

هک... مدنوم یا هظحل ترسح وت

بل ...ریز تخادنا شاهوم هب یگنچ و داد راشف مه یور وشاه بل

داد... هلصاف ندرگ زا ور شرویلوپ ی هقی دزو یفرح

راکمه و تسود هگیدمه تخانش یارب ینعی ... یتدم یارب هرارق _هگا

هب شضوع منم ... یراذب مارتحا منم دیاقع هب ینک یعس هرتهب مینومب

اب مرادن تسود ... هشاب هک یچره .. منکیم لمع تاه هتساوخ

مراد تسود ... ینک راتفر یمیمص خرهاش یتح ..ای حیسم ... شوروک

هب نراد هزاجا همه ؟؟ یمهفیم ... یتسه یرادن ..!! منیبب زمرق طخ ترود

! مرادن تسود ...نم نشاپ و ننیشب وت ..اب ندنخب وت ..اب نشب کیدزن وت

اه یزاب یترق نیا لها یگداوناخ منودیم ... تاه نتفر ینومهم

ولگ درد رس ... یرایب هنوهب ینوتیم ... یرب هشیمه تسین رارق .. دیتسه

مه لبق ات هگا ینعی ... هحاضتفا تندیشوپ سابل درد!... درد...لد

رکف هکنیا تباب مفساتم مدوخ یارب هک یدیشوپیم سابل روطنومه

! یتسه یبیجن رتخد مدرکیم

یارب یلیلد . منک رواب متساوخیمن و متشادن تسود و شاه فرح

و هشاب االر سریما صخش نوا رگا یتح . مدیدیمن ریقحت و تمهت همهنیا

! منک شوگ شاه فرح مامت هب مشاب رضاح شنتشاد هگن یارب

یچره هک رابره منوتیمن هکنم ! هنکیم قرف وت اب تباجن زا نم فیرعت _

نم ی هرابرد یتواضق هچ هیقب هک منک رکف نیا هب مشوپیم
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مراد تسود روجره داوخیم ملد ... دایم ایند هب راب هی ...مدآ دینکیم

سلا جنپ و تسیب دعب نم ! ینک ملمحت نک یعس ... منک یگدنز

دومناو یراد بورغ زا هک وت لثم تسرد ... مشیمن ضوع هگید یگدنز

... یدرکن رییغت یا هرذ یلو یدش ضوع هک ینکیم

زا دوب رتهب ... متشادرب شزا مشچ تینابصع واب درک مهاگن بجعت اب

! هدوب شقشاع اه سلا هک مدشیم ینز نومه هیبش لوا نیمه

هدیباو ...خــ مدرکیم تکرح تعرس نیرتمک اب ور نابوتا ییاهتنا ریسم

قح دوب... هدرک مخ شمکش تمس هب وشاهوناز اه هچب نیع و دوب

...اما هکیچوک اه دنلب دق یارب اه یلدنص نیا تفگیم هک تشاد

... هرادرب ندیباوخ زا تسد ات دوب هدشن عنام دایز یگتسخ

و نارهت ماب ریسم تسار هی منیشیم نیشام تشپ یتقو دش رارق

نیا زا رتشیب دموین ملد مدید وشاه مشچ یگتسخ ..اما مریگب شیپ

شیپ ور هنوخ ریسم و مدرک هدافتسا شیربخ یب .زا منک شتیذا

... متفرگ

رورم مرس یوت االرو سریما یاه فرح هرابود تعاس مین نیا مامت لثم

هدرخ هی دشیم اما... هشاب االر سریما اب قح ... دیاش ... دیاش .. مدرک

؟ دشیمن دز... فرح رت تینم رت...یب تشذگ رت...اب مورآ رت... نوبرهم

راب دنچ ... ندید راب دنچ ... دمآ و تفر هسلج دنچ دعب هراذب دشیم

وشلد ی هدش زیر رس یاه فرح بشما لثم وهی... دعب ... ندیدنخ

؟ دشیمن .. هگب

هگا ...الدب شرس یاه یکیدزن ...ات مدیشک باالرت وشیکشم یوتلا پ

... مدش شثعاب نم هک هگب داوخیم اه تدم ات هروخب امرس

! مدب یاه قافتا همه ِیناب و ثعاب ...نم ِریما اب قح دیاش ال صا

دیاش ... دندشیمن ادج مه زا ماباب و نامام ... مدوبن نم هگا دیاش ثمال

دیاش ...! تشادن ماباب یرسمه یارب یطرش یل ...یل مدوبن نم هگا

یل... یل اب یتح دوب.. رت نوبرهم هدرخ هی همع مدوبن نم هگا

ما هتساوخ و نم رارصا هب دشیمن روبجم خرهاش مدوبن نم هگا دیاش

هدرخ هی نیمه االر سریما ... مدوبن نم هگا دیاش هنک... شرتفد یشنم

دش... دنم عالهق مهب ال صا و درکیمن مهب متبحم

نوریب عالهق شوت زا هشب هک ور یزیچ مدیدن عالهق؟...نم

هب متخادنا و مدوخ ...! متخاب هک هگیم مهب ما هنونز سح ... دیشک

هک هدش ثعاب نم یاهراتفر دیاش ... نوزیوآ یاهرتخد لثم ... ریما
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هچ و هظحل هچ و زور هچ تسرد مسرپب تفر مدای ... دایب متمس

هک ...نم هشاب شدای دیاب امتح ... هدش مقشاع هک هدرک سح یتعاس

هن... ..هگا هطسو یقشع ینعی هک هدب باوج ...هگا همدای بوخ

ِنم ؟... هشاب هتفرگ لکش عالهق نیا ام یلا م تیعضو رطاخ هب هنکمم

یتدم . مروخیم اه یزاب تسایس نیا درد هب ضیرم ی هنود هی یکی

ع یور زا شلبق نوچ و هدیم طالمق تحار یحور یرامیب رطاخ هب مدعب

درد وهب هشوگ هی متفا یم مدز شمسا وهب مرادن و مراد مامت الهق

... مریمیم ییاهنت

... مدنوخ شدوخ رتفد وت هک دوب یا هدنورپ نیرخآ نیا

نوریب مفیک وزا بآ یرطب و مدرک هدوهیب راکفا نیا راثن ییا " یتنعل "

هی ات متشاد تقو شیا هیناث تسیب تلهم و زمرق غارچ تشپ . مدیشک

هدنز حبص ات هگید یاه بش لثم و بشما و مروخب یوق شخبمارآ

. منومب

مدآ نیرت جمس ... مدیخرچ شتمس ...هب متشاد هگن هنوخ رد یولج

هنود نیمه ... مودک چیه ...هن... مردام دوب...هن مردپ هن نم یگدنز یاه

هک تقو .ره ندیرابیم یه ...هک دندوب ماه کشا هرطق هنود

نومگ ... هریگیم شیتآ هراد ــمب لق ندیدیم هک تقو .ره دنتساوخیم

نوشاندوب هنود هنود نیمه ...اب ندب مه تسد هب تسد هگا دننکیم

... دننک شوماخ ور هتخوس بلق نیا شیتآ ننوتیم

تشگنا رس راشف . متشاذگ شتسار هنوش یور و مدرب یولج و متسد

. مدرک رتشیب وماه

. ریما _

هب هسرب .هچ دیسر مشوگ هب جوم نیرتمک اب مدوخ فیعض یادص

. شقیمع باوخ نیا االرو سریما

متفگ رت دنلب

ریما االر...اقآ سریما _

سپ لثم تسرد اه هرطق .نیا تشاد رس هب ندش زاب یخلا ضغب نیا

ونم ی همه اه کشا نیا ندید اب زاب متشاذیم دیابن . ندرکیم لمع هزرل

. هدب داب هب

لا متسد ما هدش هایس یاه مشچ .ریز مدرک کاپ وماه کشا

... بیرفلد دنخبل وهی قیمع سفن ات دنچ . مدیشک

. ریما _

؟ موووه _
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مداد راشف شا هنوش یور ومتسد فک دش. رت نهپ مدنخبل

. میدیسر وشاپ _

مشچ نومه ...اب تلا ح نومه وت یتقو درک زاب ریخات اب وشاه کلپ

جراخ شهاگن ریسم زا دوز یلیخ درک مهاگن هتسشن نوخ هب یاه

. مدش

. تفرگ و موزاب مندش هدایپ ضحم وهب مدرک وزاب مدوخ تمس رد

؟ میدموا اجک _

اب وشاه مشچ . نیشام لخاد متشگرب هک دوب نیمز یور مپچ یاپ

. درکیم هاگن و نم یهاگزاره نیب نیا و دیلا میم شاه تشگنا راشف

یام هنوخ _

مشچ یور زا وشتسد یاه تشگنا . داتسیا تکرح زا شاه تسد

دروآ نییاپ شاه

؟ نارهت ماب میرب دوبن رارق هگم _

مدیشک تسد شرس ی هدش بترمان یاهوم وهب مدز دنخبل

لا حرس نومتفج هک هگید تقو هی میراذب متفگ یا هتسخ مدید _

. میشاب

داتسرف نوریب ادص رسو ورپ شسفن

ونم...؟ یدنوچیپ _

مداد نوکت رس و مدیدنخ قیمع

شوخ مهب یفاک هزادنا هب زورما ما... هتسخ ممدوخ ادخ.. هب _هن

هگید زور هی هساو هنومب نومرخآ یشوخ دوب... هتشذگ

تفگ دزو یرادانعم دنخشین

. مدرک یهاوخرذع تزا مافرح تباب هکنم ؟ یزادنیم هکیت _

هب ندرک هاگن زا مدشیمن ریس ارچ ... مدرک شهاگن وزاب مدز دنخبل

یچره درم نیا ارچ ... شاه فرح زا مدشیمن هتسخ ارچ ... شتروص

؟ مرادیم هگن مکحم و تفس ــمب لق وت وشاج زاب هگب یچره و هشاب

چیه ! مقفاوم مدز تهب اجنوا هک ییافرح مومت اب ...نم یتسه نیبب _

هب نک رواب ... متفگن تندرک تحران و ندرک تیذا رس وزا نوشمودک

مکحم ... یشیم تسرد یراذب رانک وتاق ال خا نیا هگا ...وت هتدوخ رطاخ

نم! نهد وت ینزب ینوتیم یتح ... یشیم

... دنلب .. مدیدنخ

هرادیمنرب ترس زا تسد وت یاه سرت ...نیا یتسه مگیم مراد یدج _

لوجع نم لثم ...وت نکن رکف بشما مزورما یافرح .هب یاوخن ات
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رکف مافرح همه هب یدوب لا حرس یتقو ... هگید زور دنچ هی راذب . شابن

؟ هشاب نک...

... ندز دنخبل هب ور مدوخ مدرک راداو . مدیشک مه یور و ماه بل

مه ترسنک مه دوب. یلا ع یچ همه . نونمم مبشما تباب . هشاب _

کیک نوا صوصخلا یلع ... یدوب هداد شرافس هک یا هزمشوخ یاذغ

؟ یدروآ اجک زا وت ونم سکع نوا یتسار . هزماب

تفگ و دیشک شا هنوچ هب یتسد دش... عمج شدنخبل

یشوگ زا وتسکع ! هروخبرب تهب زاب مسرتیم مگب یچ _االنهی

!! متفر شک خرهاش

یتیمها ...هچ متخادنا اجک و یک و سکع نوا مدرکیم رکف متشاد

. تشاد

یدرک یراک بوخ _

یولج .زا مدینش و نیشامرد ندش زاب یادص و مدموا نوریب نیشام زا

یمدق مین ... کیدزن یلیخ دیاش ... داتسیا مور هب ور هک مدز رود نیشام

درک مهاگن هنراکبلط مدرک دنلب هک و مرس .. متفر بقع

تسین مدوخ تسد . نزن سپ ماه یدب همه اب ونم _

رظتنم یاه مشچ نیا هگا دیاش ... دوبن هلصاف یمک نیا هگا دیاش

نم یاه تشگنا الی الهب مرگ یاه تسد نیا هگا دیاش ... دوبن

هک... متفگیمن دوبن روتسد نیا هگا دیاش ... دوبن

. منزب تسپ منوتیمن ... تسین مدوخ تسد _

یا هلمج ینعم ندرک ادیپ دعب تسرد دیاش هیناث دنچ دعب و مدز دنخبل

درک... یظفاحادخ و درشف یمرگ هب وماه تسد متفگ هک

متشاد میمصت اما ملا بند دایب تساوخیم ... تشاذگ ور حبص ادرف رارق

هنوخ دراو ادص رسو یب و مدنوخرچ لفق یوت و دیلک ... مرب مدوخ

اب مبشما ندوب تقو رید یاوه .هب مایب ات دوب هدنوم رادیب یل .یل مدش

یهار تحار یخلا هب مدرک یعس و مدرک هص خال هلمج دنچ یوت و ریما

. منک شقاتا

هتسش لماک و متروص و تسد و مدوب هدرک ضوع وماه سابل

بل زارژ یربخ ... دوبن یدود هیاس و دنلب یاه زامژه یربخ هگید ... مدوب

یلیخ شیپ مشیارآ نودب ی هرهچ کش نودب ... دوبن هنوگ ورژ یجنران

وتشونرس یتقو هراد یتیمها هچ ...اما تشادن نتفگ یارب یفرح اه

. دنسیونیمن تتروص یلگشوخ و ییابیز هب

هکلب نایم نوریب نوشردام مکش زا هک نشیمن دلوتم یزور طقف امدآ
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نشب دلوتم هگید هبترم نیدنچ هنکیم نوشراداو یگدنز

وشاه تسد دیاب منزب فرح شاهاب و منیشب دیاب مگب شارب ورانیا دیاب

هب دعب و مگب ور هلمج نیا شلوا دیاب منک فیرعت ناتساد شارب و مریگب

اهراگ ــ یس نیا مسا نگیم .. دنشکیمن هت هک منک هاگن شاهراگ ــ یس

. تشاذگ مه نارهت _ جرک وشمسا هشیم ... ِجرک _ نارهت

لثم و ورابیز یاه نز ...هب منکیم هاگن میشوگ یوت یاه سکع هب

تیباذج مگب مدوخ هب دیاب . متسه یتشز رتخد منکیم رکف هشیمه

تسشن یتقو و مریگب وشاه تسد دیاب ... تسگید زیچ هی هنانز یاه

زور ره هک منک فیرعت ور یرتخد ناتساد و منک شهاگن دز لز نم وهب

شارب دیاب ... هریمیم دوز یلیخ زور ره و دایم ایند هب راب دنچ یزور

ردقنوا ... مگب و رتخد نیا ناتساد و منزب فرح اه تعاس اهو تعاس

. هشاب هدش مقشاع دش مومت جرک _ نارهت نابوتا یتقو ات هک مگب

زا ور هدش غمر یب یاه کشا در ملیابوم یشوگ فیعض گنز یادص اب

مهب هنوخ دیسر یتقو دش رارق دوب.. ریما ... مدرک کاپ ماه هنوگ یور

هدب ربخ

_ولا...

مدیسر _

ریخب تبش .. مزیزع هشاب _

_...

؟ یدیباوخ ؟ ریما _

_...

و یکی ینعی مربب ور هدنورپ مدوخ اب دیاب هاگداد زور هریم مدای یتقو _

ینعی منزب کمن هشیمه لثم ولپ یور هریم مدای یتقو . مراد تسود

ِیک یاج وهب مرادیمرب و نوفیآ ِیشوگ یتقو . مراد تسود و یکی

مگیم قنع ِیروتوم کیپ هب یتقو . مراد تسود و یکی ینعی ولا مگیم

ور میرکای نتفر هار یتقو . مراد تسود و یکی ینعی تدوخ ملا شا هیقب

تسود و یکی ینعی هشیم راد هصغ مارب شورفتسد رسپ یوزارت

و یکی ینعی منکیم یکبس ساسحا و وزارت نومه ور مریم یتقو . مراد

حملا ینعی ... هشیم دایز اه" یتقو " نیا یتقو . مراد تسود

. مراد تسود ور ..وت نوچ ... هبوخ

یم قافتا دایز بیجع یاه قافتا ایند نیا _وت

یراد مسود ...وت هکنیمه .. شیکی . هتفا
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مودکره زیم یور ... مدش رتفد دراو االر سریما و خرهاش زا رتدوز حبص

ینیریش مد... هزات ییاچ ... متشاذگ سگرن لگ هخاش دنچ

نم. حلا یتح دوب.. هار هب ور یچ همه ... یگنوخ

اما ملا بند دایم شدوخ هک دز گنز مهبریما هنوخ زا مندموا نوریب زا لبق

بخ ! مشکن وشق ال خا تنم مداد حیجرت اه لگ ندیرخ یاوه هب

دوب.... رتهب یلیخ یروجنیا

و دوب هدش هتخود رد هب مهاگن وهی مدوب هتسشن مدوخ یلدنص یور

بشید ی هرابرد االر سریما هک مدوب راودیما . تعاس هب ما هگید هاگن

. مشن حیضوت هب روبجم نم ات هشاب هتفگ خرهاش هب هتسب رس لقادح

هب مدق دنچ ... مدش دنلب یلدنص یور زا دیلک ندنوخرچ یادص اب

دش زاب رد هکنیا ات متفر رد تمس

یلا عتم یلا ع حبص . موناخ یتسه هب _هب

مدرک هاگن دوب هتفرگ متمس هب هک یخرس لگ هخاش وهب مدز دنخبل

...سالم هنکن درد امش تسد _

زارد ومتسد شفیک نتفرگ یارب و متفرگ شتسد وزا خرس لگ

تفرگ ومتسد شدوخ شفیک یاج هب .اما مدرک

؟ یدرک ضوع وترطع . متسین تمحز هب یضار نک رواب _

... متفر بقع . دیشکیم قیمع سفن و دوب هدش کیدزن مهب

ِسگرن لگ یوب _هن..

وهب دروآرد ور شتک دش.. روخلد مرارف دیاش و منتفر بقع زا مدرک سح

واب متخیر نومود ره یارب مد هزات یاچ اتود . متفر هنوخزپشآ تمس

. متشاذگ هنوخزپشآ زیم یور ینیریش فرظ

دش... هنوخزپشآ دراو هک مدوب هتسشن شرظتنم

؟ یدرک ما یریگدرگ دش... ام لا حب شوخ _کال

متفگ هک دزیم وباال شسابل یاه نیتسآ هدنخ اب

و... نوماهزیم یور طقف _

یور وشاه تسد جنرآ . تسشن مور هب وور دیشک بقع ور یلدنص

تشاذگ زیم

؟ یدیباوخ بوخ بشید _

متشاذگ شلباقم ور ییاچ نوجنف

؟ یچ _هرآ..وت
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مهاگن دح زا شیب تقد واب دوب هتشاذگ شا هنوچ ریز وشتسد هی

درکیم

دوب. سب مساو نیشام وت باوخ نومه _هن...

نداد شرب وهب مدوخ مدرک یعس . مدوب بذعم ال ماک شهاگن ریز

مدب نوشن لوغشم ینیریش

...؟؟ یتسه _

؟ _هلب

! تراولش وتنام نتفرگ هساو مدیم تهب هک یسردآ هب ورب اجنیا دعب _

مدیسرپ بجعت اب

؟ یچ راولش وتنام _

. یشوپیم هک ییانیا زا رتهب یلیخ یشاب هتشاد تباث مرفینوی _

. دوبن دب ما یلیخ ... داتفا میکشم نیج راولش و یسوط وتنام هب مهاگن

؟ همز ال ینکیم رکف _

... مدرک دنلب ومرس دادن ومباوج یتقو

. مگیم هک همز ؟ال منزب یفرح هی یکلا نم یدید _اتحاال

! میرادن هک اوعد بخ... هشاب _

و درک زاب وشاه مخا دوب! یفاک شعضوم رییغت یارب مرخآ ی هلمج

. تشادرب هاگن زا تسد

. میشاب هتشاد اوعد مینمشد هگم ... موناخ _هن

یوت مینیریش شرب زا هکیت وهی مدرک هراشا شور هب ور ییاچ هب

متشاذگ شباقشب

هدایز شا هماخ . مرادن تسود اه ینیریش نیا زا _نم

متفگ و مدز دنخبل هک درکیم هاگن ینیریش فرظ هب تشاد یلیم یب اب

ینیریش نیا قشاع نم شضوع . میراذب مارتحا مه عالقی هب هکرتهب _

ماه!

یکنخ منهد ندش هتسب ضحم وهب مدز ینیریش هب یمکحم زاگ

ی هدنخ یادص ندش دنلب ...اب مدرک ساسحا مغامد یور ور هماخ

. منک روصت ور مدوخ کحضم ی هفایق متسنوت االر سریما

مزورما . همیفاک مروخب ور هکیت هی نیمه .نم یتسه نکن هفخ و تدوخ _

هتدوخ هساو انیا راک تعاس رخآ ات سپ تسین خرهاش هک

و دروآرد شراولش شتک بیج زا ور ینشور یبآ یا هچراپ لا متسد

دیشک ما ینیب یور

؟ دایمن ارچ خرهاش _
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درک مهاگن مخا دشواب فقوتم شتسد تکرح

؟ دادیم راک شرازگ وت هب دیاب _

مدز رشت شهب و مدیشک نوریب شتسد وزا لا متسد

! مرتفد نیا یشنم نم نوچ _هلب

تفگ نیسحت واب تخادنا باال وشاهوربا

بسن و طابترا رطاخ هب مدرک رکف .. ییام رورس امش .. هتبلا دص _

! هدادیم شرازگ نوتهب دیاب یگداوناخ

لا متسد .. مدرک تقد شور حرط وهب متشاذگ زیم یور و لا متسد

ات دیسریم رظن هب یروکد لئاسو هیبش رتشیب دیاش دوب.. یگنشق

درک... هدافتسا شزا هشب مادم هک یلا متسد

؟ یتسه _

؟ مووه _

تفگ هک دروایم شبل کیدزن ور یاچ نوجنف

زا یریگب یچ هی مسرتیم . وتنام هساو میریم مهاب رتفد دعب رصع _

! هشاب رتدب یشوپیم هک ییانیا

تسد شاه تیساسح یور نیا زا رتشیب مداد حیجرت و مدز دنخبل

رتشیب زور ره هکنیا یاج ..هب دشیم رتهب منم یارب یروطنیا دیاش . مراذن

و مدیشوپیم یتباث لدم هی مشاب شندرک تس و سابل رکف هب ومتقو

. مدشیم تحار

هب شا هدنورپ دوهش زا یکی ندموا اب ندز فرح و یاچ ندروخ زا دعب

ما هلصوح راک طیارش و رتفد زا ندوب رود تقو دنچ زا دعب . تفر شقاتا

ور یا هقیقد دنچ مودکره واب مدز گنز یزان و میرم دوب...هب هتفر رس

صرح ... تفرگ نومافرح و قافتا زا لماک شرازگ میرم ... مدز فرح

یم هدنخ هب ونم درکیم مراثن هک ییاه هاریب دبو یهاگ و شاه ندروخ

مادص ندروآ نییاپ هب روبجم ریما یاه تیساسح سرت وزا تخادنا

. مدشیم

کی ییاج هب ندز رس یارب دوب روبجم ریما ... مدوب اهنت مراهن تقو

یکی هب راولش و وتنام دیرخ یارب راک دعب . هشب جراخ رتفد زا ور یتعاس

. میتفر نومراک لحم گرزب یاه ژ اساپ زا

هکنیا نودب االر سریما متشاذیم تسد یچره یور وتنام باختنا رس

اه هچب لثم ییاروج ...هی درکیم ودر مرظن هنک هاگن مباختنا هب یتح

... درکیم جل ماهاب هک ییاتقو دشیم

؟ ِیچ تزیاس ... هبوخ _نیا
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دوب هتفرگ تسد االر سریما هک یدنلب و یا همرس ی هداس یوتنام هب

هداس ی هداس ال ماک و دوبن و وتنام یور یلدم و حرط چیه ... مدرک هاگن

دیسریم رظن هب

؟ ریما ِیچ نیا هخآ تساجنیا گنشق یوتنام همه _نیا

تفگ و دنوخرچ ور وتنام زیوآ زا

؟ تزیاس ... هبوخ ما یلیخ _

تفگ هدنشورف هب هک مدرکیم شهاگن یروخلد اب

دینک فطل و راولش و وتنام نیا تشه و یس زیاس _

نیا زا هک مدرکیم یعس رخآ هظحل ات عقاو ..رد متفریمن ورپ قاتا وت

... ورپ قاتا تمس داد مله رخآ هظحل اما منک شفرصنم باختنا

مدز رد هب مدیشوپ هک ور وتنام

مدیشوپ نک _زاب

؟ یگیمن هک غورد _

متفگ هدنخ واب مدز رد هب یمورآ دگل

منک زاب ورد راذب رانک ...ورب ریخن _

یولج ناتسریبد لوا هک مداتفا یزور دای اقیقد . مدرک زاب ورد و تفر رانک

اعد اعد ملد وهت مدیشوپ ور هسردم شوپور مدیدج هسردم مظان

هریگن یداریا موتنام یگنت هب مدرک

! هگنت _

مدیلا ون مداتسرف نوریب ادص و رسرپ ومسفن

هبوخ ادخ...نیا ورت ریما _

دش رتدب مدز هک خرچ

رتگرزب زیاس ...هی هحاضتفا _هن

دوب هداتسیا رد تشپ اما منک شزاب ات مداد له ...ورد تسب ورد و تفگ

تفگیم هدنخ واب

رتگرزب زیاس هی موناخ _

داد مهرس و مینک اوعد هزاغم یوت هک دوب االر سریما و نم ناش زا رود

ور وتنام گرزب زیاس دوب... هتفرگ ما هدنخ شراک .زا میزادنب هار راوه و

نم زا یروصت هک دوب نیا مه نوا ... لیلد هی .هب منک منت متساوخیمن

زا ندیسر هنوخ ضحم هب منوتب نم و هنومن وتنام نیا اب شنهذ یوت

و متسد سنجدب مدآ نیا یلو هنک... رت گنت و سابل هک ماوخب یل یل

. مشوپب مروتنام لهچ زیاس ات درک مروبجم و دوب هدنوخ

دش یلا _ع
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یوتنام نیا و نم یلصا حاضتفا متسنودیم مدوخ ... هدنخ ریز ودز تفگ

چم ات موتنام نییاپ و هدیسر ماه تشگنا کون ات شنیتسآ هک داشگ

ماپ!

. یدرمان یلیخ _

تفرگ شنهد یولج ور شتسد و دیدنخ رتدنلب

دایم تهب یشوپب ما ینوگ یلگشوخ تدوخ هکن . دایم تهب یلیخ _

رخآ ورد دوب هدیاف یب رارصا .. دیدنخیم شدوخ یارب و درکیم ما هرخسم

هی ژهب اساپ نومه یوت وتنام دیرخ زا دعب درک... و شدوخ راک االر سریما

شارب هک یاه قافتا زا مهرس تشپ . میتفر جند اما هداس پاش یفاک

هک یرامیب ...زا ششخب تذل نادنچ هن یگچب ...زا تفگیم دوب هداتفا

چیه و هشیم بوخ دوخ هب دوخ یتدم دعب و هدوب هتفرگ غولب نارود

و ردپ ور...زا نامرد یتح و هشیمن هجوتم و یرامیب تلع یرتکد

ومه یتح دقع زور وات ندوب هدرک جاودزا یتنس هک تفگ شردام

دنخبل مدیسریم هک شیتنس یاه رواب هب شافرح نویم ... ندوب هدیدن

هک دوب هک ییاهدرم هتسد نوا االرزا سریما تفگ هشیم دیاش ... مدزیم

رتشیب هک ییاهرواب دوب... یتنس ال ماک شاهرواب و تشاد یزورما رهاظ

هک نم لثم دیاش ... دشیم طوبرم یسکره ردام و ردپ الق خا هب

. هکیدزن مردام و ردپ هب ماهرواب

داوخیم و هتفرگ ور شیسانشراک کردم هزات دز... فرح شردارب ی هرابرد

. هنزب الب قنا یوت روج و عمج و کیچوک یشورف باتک هی شتسود اب

و مدوخ زا ماوخب نم دوب رارق هگا ینعی .. متشادن نتفگ هساو یفرح نم

یروخب درد هب فرح و مدشیم هدنکفارس رتشیب منک فیرعت ما هداوناخ

دزوزا فرح االر سریما تدم مامت هک مدوب لا حشوخ . متشادن شارب

ــ یس نوشمودکره زا فیرعت یارب هک یا هداوناخ ... تفگ شا هداوناخ

تبحص نوشهب عجار یروخلد و یتحاران چیه نودب و دوب هدرک رپس هن

. درکیم

هنوخ هد تعاس لبق بشره دیاب هک تفگ هدنخ و یخوش وت

و نومنوخ یوت ِ نوناق هی نیا تفگیم ... شردارب مه شدوخ مه .. هشاب

سپ باوج شردام و ردپ هب شتباب دیاب هنوکشیم و نوناق نیا هک رابره

... هدب

...هی شخب تذل سح ..هی متشاد بوخ سح هی هنوخ مدیسر یتقو

نشاب هدرک هبرجت نم زا رتنییاپ یاه نس وت اه یلیخ دیاش هک یسح

. مدرکیم هبرجت متشاد نس نیا یوت نم و
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دزو گنز مهب میرم اما دوب مین و تشه تعاس هنوخ مدیسر یتقو

هن تعاس .ات ندموا یام هنوخ کیدزن ژ اساپ هب دیرخ یارب هک تفگ

وزا دشیمن زاب ماه مشچ هنوخ هب نتشگرب عقوم .. میدوب مهاب بش

یارب یتح و مدوب هتسخ یلیخ . مدیشکیم هزایمخ مادم باوخ تدش

هک یرصتخم شود زا دعب . متفرن یل یل و اباب شیپ مه ماش ندروخ

. مدیزخ ممرن یوتپ ریز ندیبوخ یارب متفرگ

االر سریما ی هرامش ندید ..اب مدروآرد مفیک زا هزات و ملیابوم یشوگ

ندید اب اما منزب گنز شهب متشاد تسود . تسشن لــمب یور هدنخ

... هشاب باوخ دیاش متفگ بش هد تعاس

؟" یرادیب هک" مدیسرپ و مداد مایپ شهب

رتمک یگتسخ طرف دش...زا رت نهپ لــمب یور دنخبل دز گنز یتقو

مارب نومندوب رتفد یاه تقو زا رت لا حرس االر سریما و مدزیم فرح

یکشاوی و یدوخن یاه هدنخ و بش همین یاه فرح . درکیم تبحص

دوب... هداد نوج همین هنم هب یا هزات نوج

خرهاش زا رتدوز االر سریما هرابود . مدرک تکرح رترید یمک شحبص ادرف

هب شتبحص لوا ی هقیقد دنچ مراد هدنخ عضو و وتنام ندید واب دموا

اب مه دز..زاب مادص شقاتا هب هکنیا ...ات تشذگ نم نتخادنا تسد

و درک هراشا مرس تشپ هب هکنیا ات دیدنخ مدیدج عضو رسو ندید

!" منک ضوع و موتنام هرتهب " تفگ

لا حشوخ دوب منت هک ییوتنام نومه تشه و یس زیاس ندید اب

ات نم هنیبب هک هدوب نیا یخوش نیا زا شتین هک تفگ شدوخ ... مدش

. مدیم شوگ شاه هتساوخ اهو فرح هب دح هچ

وهب مدادن تسد زا ور تقو دوب بسانم ان مراولش و وتنام هک سب زا

. منک ضوع وماه سابل ات مدنوسر هنوخزپشآ هب ور مدوخ تعرس

؟ ینکیم راکیچ ونیا _

دنلب وشرس ریخات اب هک دنوخیم و یا هدنورپ تشاد و دوب نییاپ شرس

تخادنا مهب یقیقد هاگن و درک

هرن مدای هک مفیک مد راذب . مدیم شسپ _

متشاذگ ابشم یوت ور هدوشات راولش و وتنام یلا حشوخ اب

؟ یرادن المز یزیچ _

مراد شراک ریگب و بسن یمطاف هرامش هگید تعاس مین طقف _هن
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االرزا سریما خرهاش ندموا ..اب مدش جراخ قاتا زاو متفگ "ی مشچ "

. هونشیم ور نوماهادص هک مدوب نئمطم یلو دموین نوریب شقاتا

یتشگرب و یدش یضار هک منیبیم _

. متسشن مزیم تشپ و مدز دنخبل

دیتشاد هانگ نوتتفج . مراذب نوتاهنت دموین ملد _

دش مخ و هدرک دومع مزیم یور وشاه تسد هدنخ اب

؟ نداسیاو شوگلا هکف ایضعب ای _نم

یلدنص یور زا یمک هک دش ثعاب ... دوب نییاپ یلیخ شادص نت

. منک هاگن شرس تشپ وهب مریگب هلصاف

... هونشیم _

دز یوحم دنخبل ... یلدنص یور متسشن

مدوخ متشاد منم هگید یتشگرب هک یدرک یراک بوخ یلو . هونشیمن _

. مدرکیم ادج شزا و

مدیسرپ ینارگن اب

... یتساوخیم ینعی _

درک عطق ومفرح

دایز یروبص مدآ نیا لمحت . منک ادج شزا و مرتفد متساوخیم _هرآ...

هک... داوخیم

منک هاگن شاه مشچ هب دش ثعاب شتوکس

! یراد _وت

وشدنخبل باوج و مدموا مدوخ هب یا هیناث دنچ دعب دز.. دنخبل

االر؟ سریما و نم تیمیمص نازیم ؟زا تشاد ربخ خرهاش . مداد

مزیم زا هکنیا ات درکیم ما هچاپتسد رتشیب اه لا وس

تعاس مین . تفر شقاتا تمس وهب تشادرب ور شفیک . تفرگ هلصاف

. مدرک لصوریما طخ وهب متفرگ سامت بسن یمطاف ...اب تشذگ

. مدرب خرهاش یارب و متشاذگ ینیس یوت کیک و هفاکسن

یدیشک تمحز نونمم _

ور ینیس و متشاذگ شزیم یور ور کیک باقشب و یاچ نوجنف

متشادرب

یرادن نم اب یراک _

درکیم مهاگن هریخ و دوب هتشاذگ شا هنوچ ریز وشتسد

_عفالهن!

اهو یزاب تلا جخ نیا مدرکیم سح . متخادنا نییاپ ومرس هدز تلا جخ
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! هرخسم و هرید یلیخ نم نس یارب یتسود نیا

. متشگرب مزیم تشپ و مدرک کرت و قاتا

اذغ شرافس یارب . دشن ادیپ االر سریما ندید یارب یتصرف راهن تقو ات

. مداد الع طا نوشودره هب دیسر اهاذغ هک یتقو و متفرگ سامت

رد یادص ندینش ..اب مدیچ زیم یور هدامآ وراه لا گنچ قشاق و باقشب

هرهچ و دوب هدز یبط کنیع االر سریما .. تسشن لــمب یور دنخبل قاتا

دموا مرظن هب رت باذج شا

؟ یتفرگ یچ _

یراد تسود هک نومه _

یبآ رویلوپ یاه نیتسآ . تسشن و دیشک بقع و مور هب ور یلدنص

درک مهاگن هدنخ اب هک دزیم ورباال شنشور

وک؟ نوتلیماف _

لوا . متخادنا باال یا هنوش و متشاذگ منهد یوت یکیچوک یوهاک هکیت

هک تشاذگ باقشب یوت بابک هجوج هکیت .ود دیشک جنرب نم یارب

. دیسر خرهاش

؟ ساالیر بانج یدوب هدرک ساپ هاگشناد یوت و یق ال خا لوصا _

هنک شهاگن هکنیا نودب االر سریما دش ثعاب خرهاش یخوش نحل

هگب و هروخب شا هباشون زا یپلق

مدش تسیب وت مشچ یروک _هب

دز شا هنوش تشپ هب وشتسد و تسشن ریما رانک

یشن مرجم .اپب منم عفادم لیکو دروم هی نیا _وت

سریما هک مدادیم نوشن لوغشم ور مدوخ و مدوب هتخادنا نییاپ و مرس

تفگ شدوخ هب صوصخم نحل االراب

یاهراک عوجر و عفر هب ؟وت تسه وت هب یزاین هچ متسه نم _ات

نکیم یسررب مدو خ ور یگداوناخ لئاسم سرب اه تکرش

االر سریما شوگ مد خرهاش مدید هک متخیر بآ ناویل یوت مدوخ یارب

دومناو اما ِینابصع ریما منک سح متسنوتیم . دیدنخ دعب و تفگ یزیچ

. تسین روخلد یزیچ زا هک هنکیم

دش رتفد هب ینفلت سامت راب دنچ ... دیشکن لوط یلیخ نومندروخ اذغ

. دوب هدموا خرهاش یاه هدنورپ زا یکی یارب مه دهاش هیو

ورب یاوخیم . منکیم عمج نم و _زیم
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مهاگن دوب هدرک ـل غـب وشاه تسد هک یلا حرد و زیم هب دوب هداد هیکت

درکیم

؟ یتفگ یزیچ خرهاش _هب

متشاذگ کنیس یوت و مدرک عمج وراه باقشب

! هنودب تسین رارق ... یچیه ال. صا _هن

درک عمج مخا تلا ح هب وشا هتخادنا باال یاهوربا .. مدرک شهاگن

ادج؟ _

داتسیا تکرح زا ماه تسد

ادخ هب _هرا

تفرگ رارق مرانک و داد نوکت یرس

. مروشیم مدوخ _

ورب وت مدیم ماجنا _نم

تشادرب ور ییوشفرظ عیام و درک زاب وبآ ریش

! هشب ربز تاتسد دایمن مشوخ . مروشیم _

تفگ هک مدرکیم هاگن شبل یور راو تنطیش دنخبل هب

موناخ یتسه هریگیمن شوم ادخ یاضر ضحم یا هبرگ چیه _

هگید .راب متشاذگ مفیک یوت و راکدوخ زا رپ یدادماج وهی رتفد ات هس

زیت ما هعنقم باالی هکنیا ..زا مدرک بترم ور ما هعنقم و متفر هنیآ یولج

هداد شهب یمرفان تلا ح مه شا هنوچ یداشگ و مدوب رفنتم دشیم

دوب...

رفن ود دشیم ثعاب مه ریخات تعاس مین نیمه و مدوب هدنوم باوخ

رتفد دیرخ یارب هک زور ود نیا هک میرم شیکی ... نرایبرد مراگزور زا رامد

و منکن رید ات دوب هدرک دییکات مهب رابدص متفر نوریب نوشاهاب راکدوخ و

هنوخ رد یولج هک دشیم یا هقیقد تسیب هک االر سریما میرم دعب

. مدوب هدرک شلطعم

یوت وماه یکاروخ ... مدش ما هعنقم یارب قاجنس ندرک ادیپ یخلا یب

. متشادرب ور ملوپ فیک و متشاذگ مفیک

اب منوتب ات مشب قفوم ندنوخ سرد یوت هک هنک مکمک متساوخ ادخ زا

ی عالهق بخ و متشادن تسود و ندوب یملپید ! منک راک مکردم

. متشاد مدوب هدرک باختنا هک یا هتشر هب یبیجع

دوب نیگنس مه . مدیرخ االر سریما اب دوب وناز ات هک و میکشم یوتنام

ندش زاب نارگن ...هن مدوب تحار شاهاب رتمهم همه ...وزا کیش مه

... شنتفر باال نارگن وهن مدوب شدنب
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موناز یکیدزن ات هک ور شپیز و مدیشک نوریب یشفک اج وزا متوب

. مدیشک باال دیسریم

ریما نیشام وهب مدوخ ودب ودب و متفر نییاپ اه هلپ زا هلجع اب

درک...اب زاب مارب ورد دشو مخ هک دوب هتسشن نیشام لخاد . مدنوسر

مدش راوس هلجع

دیشخبب _سالم

دز... دنخبل

یریم یراد ریخات اب هک لوا زور یا هسردم هچب _

مداد باوج هک متسبیم و نیشام دنبر ــ مک

هب نیمه شیکی .. هتفر مدای نیناوق یرس هی سلا دنچ دعب منک رکف _

؟ میرب . ندیسر عقوم

بقع یلدنص ور میا هوهق توب گنرمه فیک .. دروآرد تکرح وهب نیشام

مدرک نوهنپ ماپ الی ومدرک خی یاه تسد و متشاذگ نیشام

؟ هتدرس _

... مکی _

درک... رتشیب و نیشام یراخب هجرد

؟ یتشادرب دادم وراکدوخ یتسه _

مداد باوج تحار یخلا واب مدرک رکف یمک

_هرآ...

؟ یچ رتفد _

شمتشادرب ... مدرک کچ ور مفیک طایح یوت راب نیرخآ

ات هس _هرآ

؟ میدیرخ هک یباسح نیشام _

همفیک .وت متشادرب _

نک کاپ _

متشادرب _

ریگ طلغ _

مدیرخ _

؟ یراد شارت _

_هرآ.

؟ یتشادرب وتیکوندادم کون _

_هرآ

؟ یتشادرب منوا ؟ یچ وتا همقل _
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و دادیم راشف مه یور تدش هب وشاه ...بل مدرک شهاگن بجعت اب

... ندیدنخ هب درک عورش وهی ...هک هنکن مهاگن درکیم یعس

ندش تحار تباب یلو مدرکیم کش شا هرخسم یاه لا وس هب دیاب

! مداد تقد اب وشاه لا وس باوج دوب هک مه مدوخ یخلا

وگب... ور هداس هنم

؟ وجوج ینومن هنشگ ؟ هتفرگنرینپ نون همقل تساو تنامام _

هاق دنلب یادص هب هجوت یب و متفرگ شاه هدنخ وزا مهاگن یروخلد اب

هگید راب هی ات متشادرب بقع یلدنص یور زا ور مفیک شندز هاق

نوریب هنوخ زا هلجع اب نوچ تشاد لا متحا . منک کچ ور مفیک یاوتحم

. مشاب هتشاذگ اج ور یزیچ مدز

مدرکیم کچ و میدادماج .. مدرک هاگن وماه رتفد و مدرک وزاب مفیک پیز

تشادرب و یدادماج رتدوز و درک مفیک یوت وشتسد االر سریما هک

. نکن متیذا ریما _

... تشاد هگن هسسوم رد یولج

یراد یچ وت نیا منیبب راذب _

ادیپ ندیدنخ رتشیب یارب یا هنوهب و هنک وسژهما داوخیم متسنودیم

هنک...

هنود ...هی شفنب هنود ...هی زمرق ..هی یکشم ات ...ود یبآ راکدوخ ات _ود

ات.. ود ریگ طلغ ... شارت نک... کاپ ات ...ود یجنران

ونم و دیدنخیم مدعب ... تشاذیم شاپ یور و دروایم نوریب و مودک ره

... درکیم هاگن

. تسین ندرک یخوش هساو یبوخ تقو هدش مرید ریما _

شاپ یور زا تقد اب وماهراکدوخ . دوبن رادرب تسد ریما و متشاد هلجع

و دوب هدش مخ متمس هب منوا ... متخادنیم میدادماج یوت و متشادیمرب

دنلب دنلب هشب ربخاب مفیک تایوتحم زا تساوخیم هک یلا ح رد

... دیدنخیم

هسب ریما ادخ... ..یا نوریب شکب مفیک زا وتتسد _

یانهپ هب تقد اب وماه تشگنا ... مدوب تحاران ماهراکدوخ تیعضو تباب

... مدرکیم نوشدنلب عیرس و مدنوسریم مراکدوخ

رد ابشم زا تشاد یعس و دوب هدروآرد مفیک وزا میچودناس ی همقل

و شاهاپ نیب تسرد هک مزمرق راکدوخ هنود هی هب ترسح ...اب هرایب

. مدرک هاگن دوب هدرک ریگ یساسح هطقن یوت

! مدوب هدیرخ و زمرق هنود هی نومه
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؟ یراد تسود تلتک _

و مزمرق راکدوخ دیق دوب هداتفا میشوگ یور هک میرم ی هرامش ندید اب

نوریب شتسد زا ور میچودناس و متخادنا مفیک یوت ور میدادماج . مدز

مدیشک

دش مرید _

دیدنخیم شمارآ لا مک ورد مدروخیم صرح

؟ یدرک شتسرد نک شمدآ لثم متفگ ... منیبب وتاه نخان _

متفرگ شاه مشچ یولج ور ما هداس و تشز یاه نخان

... هرادن هک..المک ینیبیم _

تفرگ شتسد یوت وماه تشگنا

! یراد یتشز یاه نخان ...هچ یتشاکیم نخان هشیمه ارچ _وگب

دوب ...ون مدرک هاگن مزمرق راکدوخ هب دش...زاب دنلب هرابود میشوگ یادص

وت... تسد زا ریما ... مسیونب شاهاب متشاد تسود و

ماش میرب اتلا.. بند مایم ینتشگرب ... هگید _ورب

تفرگ و موزاب ندش هدایپ لبق یلو مدرک وزاب نیشام رد

. ترس زا هتفین هلش... یلیخ تا هعنقم _

نیشام لخاد ماپ وهی دوب نیمز یور ماپ هی

طقف ... تسه مساوح هتفا یمن _

؟ یچ طقف _

. هدب و مراکدوخ _

تفگ هک دوب هدز لز ماه مشچ هب

. یتشادرب هک ور همه ؟؟ تراکدوخ _

مدرک هراشا مراکدوخ هب ماه مشچ اب

وهن... یکی نوا _

نیا هک یتنطیش اب دیسر شاهاپ نیب هب یتقو و تفرگ و مهاگن ریسم

دیدنخ مدوب هدیدن شزا مک تدم

...! یراد یکی شزا هبوخ دوب.. شوگیزاب ملوا زا _نیا

هک هسسوم لوا زور منوا .. دادیم سرتسا مهب رتشیب شاه هدنخ

. متفریم ریخات اب متشاد

؟؟!! ریما _

داد... نوکت تسار و پچ هب یفنم هنوشن هب وشرس

. تفریم دیابن هک ییاج تفریمن هنرگو .. هدوب نم تمسق امتح _نیا

. مدز مدوخ یاپ هب یمورآ تشم و شتسد زا مدیلا ن
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ظفادخ ... یدرک ما هنووید _

نیشام ..رد مدش هدایپ و مدیشک نوریب شتسد وزا موزاب

. مدش در نیشام یولج وزا مدیشک یولج ور ما هعنقم .. متسب و

...ایب.. یتسه _

درکیم مهاگن دنخبل واب دوب هتفرگ نوریب نیشام هشیش وزا راکدوخ

تفگ هسرب راکدوخ هب متسد هکنیا زا لبق اما مدیسر شکیدزن

هچب ... سیونب شاهاب مرتشیب ... شاب هیقب زا رت نوبرهم یکی نیا _اب

! بلطم لصا رس تفر تسار هی هک هیبوخ

. مدز شینوش ــ یپ هب یمورآ هبرضو مداتسرف نوریب صرح اب ومسفن

ظفادخ تیبرت _یب

. مدییود هسسوم یدورو تمس وهب متفرگ و راکدوخ

..اب مدز .ردکالسو مدیشک قیمع سفن اتدنچ ردکالس تشپ

و نووج رسپ ندید .اب مدش دراو و مدرک زاب ورد " دییامرفب " ندینش

مداتسرف نییاپ ور منهد بآ دوب هتسشن زیم تشپ هک ییور ورب شوخ

متفگ روز وهب

؟ تسه هزاجا _

رود ممشچ زا یزان ی هبلقس شدنب تشپ و میرم ندیدنخ یقپ

.. ندوب هدرک باختنا نتسشن یارب ور رخآ فیدر یاه .زیم دنومن

تسد دزواب یدنخبل دشیم یام هطوبرم هداتسا راگنا هک نووج رسپ

درک هراشا اه هچب هب

موناخ دییامرفب _

هچب نیب زا ندش در عقوم . متسب وردکالسور متفگ بل ریز رکشت

هرهچ ... فلتخم یاهرطع .وب مدرکن دنلب و مرس ندوب هتسشن هک ییاه

.. دوب هدرک دراو کوش مهب لوا هظحل یارب ... توافتم یاه

نوریب یرت هدوسآ یخلا اب ور مسفن ... متسشن میرم رانک یلدنص یور

یمن رد مهزیم زا ادص و دوب تکاس نانچمه داتسا ... مداتسرف

رفن ود یکی ندرک چپ .چپ مدرکیم سح ور میرم یاه هنوش ندیزرل . دموا

. نینچمه ور هگید

؟ ِموناخ دینکیم یفرعم و نوتدوخ _

دز موزاب هب میرم هک دوب نییاپ نانچمه مرس
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ِموناخ هئوت اب داتسا _

یاهوم و تشاد یدنلب دوب..دق هداتسیا نووجرسپ . مدرک دنلب و مرس

یرنه یاه تسیترآ هب شرهاظ . دیسریم شا هنوش یور ات هک یرپ

دوب هیبش رتشیب

کیدزن یمدق دنچ هک و دوب هدرب ورف شراولش بیج یوت وشاه تسد

دموا رت

ِموناخ و؟... نوتدوخ دینکیم یفرعم _

مدش اج هباج یمک یلدنص یور و مدیشک ما هعنقم نییاپ هب یتسد

! متسه یتسه _

" یرامرهز اج" رد میرم ...اما دیدنخ مه یا هگید رسپ میرم ریغب رابنیا

. مدرک یتحلصم ی هفرس هشاب هدینش داتسا هکنیا سرت زا نم و تفگ

ضوع ورد دیسر میرم هب دوب هدیدنخ هک یرسپ هدولآ بضغ هاگن

یعادت مارب ور یراد هدنخ ی هرظنم میرم ی هدش تشرد یاه مشچ

درک.

؟ ِیچ نوتیلیماف موناخ یتسه _

روپناریا یتسه _

؟ هدوب یچ نوتهاگشناد یلصحت هتشر _

شتسد میرم و تخادنا نییاپ وشرس یزان ... یزان و مدرک هاگن میرم هب

. تشاذگ متسد یور و

! مدیشک نم اما دوبن تلا جخ یارب یلیلد

متشادن لیصحت تصرف . مراد یضایر ملپید _

تبحص هب درک عورش دعب هظحل دنچ اما مدشن شلمعلا سکع هجوتم

... سیردت دروم یاه لصفرس کالساه... دنور ی هرابرد ندرک

ــ خت یاپ هک ییاه هتکن . مدروآرد مفیک وزا مکیچوک تشاددای هچرتفد

رس نومه اهای ناحتما نامز لثم . متشون ور دوب هدرک تشاددای هت

اه. یلیطعت خیرات یتح اهو لصف

مین . تشذگ ندز مه هب مشچ هی هزادنا هب نم یارب کالس لوا گنز

. میتشاد تصرف مود کالس عورش ات تعاس

. میدوب هتسشن یزان رظتنم هسسوم هنوخزامن رد تشپ میرم اب

؟ یریما گنز رظتنم و... تدوخ یتشک _

راب هد زا رتشیب حبص .زا تشاد هگن یفخم ور یزیچ میرم زا دشیمن

یلو ... هشاب االر سریما زا یسامت دیاش ات مدوب هدرک کچ ور منفلت

... دوبن
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_هرآ.

... دوب هدرک زاب ور شینوتک دنب

؟ هنزب گنز هدوب رارق هگم _

متشاذگ موتنام بیج یوت و نفلت یتحاران اب

_هن

تفگ هک تسبیم وشاه شفک دنب

دیابن هغولش شرس زورما امتح ... تسین هک راکیب ... شابن رظتنم سپ _

هک مییانز هک..ام نتسین ام لثم ادرم نمضرد . یشاب هتشاد راظتنا شزا

نامزمه ینعی ... نضرع یب .انوا میدیم ماجنا مهاب وراک اتدنچ نامزمه

یربلد نوشرتخد ـت ـ سود هساو مه دننک راک مه دننوتیمن

؟ داتفا ... دننک

مدز دنخبل شهب نداد نانیمطا یارب دوب... شبل یور یکمناب ی هدنخ

! داتفا هلعب _

درک زارد متمس هب وشتسد دشو دنلب

هشکیم لوط عبر هی شندنوخ زامن یزان .نیا ییوشتسد میرب وشاپ _

ام عمج هب مه یزان ات دیشک لوط هقیقد ...هد دوب میرم اب قح

و میدوب هتسشن هگید یاهوجشناد زا یلیخ لثم کالس یوت . هدنویپب

. میدوب تبحص مرگ

و ندوب یمیمص مهاب یلیخ ای ندوب نومس کال یوت هک ییاسک رتشیب

دیاش اتو هس ام میرم لوق ...هب نتخانشیم ومه لبق ایزا راتفر شوخ

. میدوب هبیرغ نوشنیب هگید رفن ود یکی

هب ور لوا هسلج دوب. یرت یدج رتو هداتفا اج شداتسا مود کالس

درک. سیردت مهم نادنچ هن لئاسم ی هرابرد ندز فرح یاج

هب مساوح ی همه هسردم نارود دای هب یتقو متشاد یبوخ سح

هگن هدافتسا یب و زمرق راکدوخ االر سریما تساوخ سکعرب دوب. مسرد

. متشاد

رارف یارب و تفرگیم ما هدنخ مداتفا یم هک شاه فرح دای رسکالس

. مدادیم همادا مسمادآ ندیوج هب یرتشیب تعرس اب نداتفا هدنخ هب زا

حرطم داتسا ور یا هداس ابیرقت هلئسم هنومن مود کالس نایاپ یارب

سا هب نومساوح ام هگا دیاش درک.. لح میرم و نم زا رتدوز یزان درک.

مینک لح ور هلئسم میتسنوتیم دوبن االر سریما یاه سا ما

؟ هتشون یچ _

مدرب میرم تروص کیدزن و مرس هدنخ اب
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کوت روخب بآ اب متا همقل . یروخب وتاه هویم هرن تدای مرتخد " هتشون _

" هنکن ریگ تولگ

میرم نتفگ " هرخسم اب" دوب هتسب شقن لــمب یور هک ینهپ دنخبل

میرم رظن هب دیاش ... مایپ نیمه دوب... نیریش نم یارب . دشن کاپ مه

... متشاد تسود نم ...اما دیسر رظن هب سول و هرخسم

یدن انف وهب مدرم یگدنز هک سرب تراک هب هزم یب سیونب شارب _

مداد راشف ذغاک یور ور مدادم کون و متشاذگ ماهاپ الی ور یشوگ

. هنکن تا هرخسم هگید ات سیونب مگیم ... یتسه یوه _

مدرک لوغشم هلئسم ندرک لح وهب مدوخ

حاال مسیونیم _

ترس وت کاخ _

عمج ور مدوخ دوز دز شزیم هب داتسا هک یا هبرض اب اما هدنخ ریز مدز

مدز دنخبل میرم یاه هاریب دبو وهب مدرک

هدننک هتسخ ال صا تسنوتیم ینعی ... دوبن هدننک هتسخ یلیخ لوا زور

ی هوحن ی هرابرد ندز فرح هب مه یدعب داتسا هک ...هگا هشابن

... درکیمن تبحص نومیباختنا هتشر تیمها و شسیردت

مه فیلکت نومهب متشاد تسود یتح ... دننک سیردت متشاد تسود

هتشاد نتشون نیرمت و ندنوخ سرد یارب یتصرف اه بش هک ندب

. منوخب سرد هک مدوب هدموا .. تشاد یلا کشا .هچ مشاب

اب ود ...ره راگنا دوب هدننک هتسخ یمک کالساه یزان و میرم یارب

ینم هب ندوب هدز لز وور گنر یب یاه تروص و دولا باوخ یاه مشچ

مدزیم دنخبل هک

؟ نوریب یرب ریما اب هک یراد االنرناژی اعقاو _

مدرک نییاپ باالو ومرس هدنخ اب

موهوا _

اب میرم دز... نیشنلد دنخبل و داتسرف یا هسو بــ مارب قشع اب یزان

درک هاگن یزان هب هدش جوعم و جک هفایق

... یشیم ریگوج ارچ وت هتفرگ شزاگ رخ هدش قشاع _نیا

میرم یاهاپ یور ور شرداچ و دیچیپ میرم ــمر مک رود وشتسد یزان

تخادنا دوب هدش شدرس ایوگ هک

دیاب .ام دموین حاالاه حلا نوشیا ی هدزاش دیاش ... هدش مدرس میرب _

؟ میدنبب لیدنق

تسد هک یلا ح ورد مدرک هاگن نوراب زا سیخ نوبایخ هب یلا حشوخ اب
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هاگن میرم شوگ مد یزان یاه چپ چپ هب مدوب هتفرگ ـل غـب وماه

تشاد میرم و هراذب ماهنت دموا یمن شلد یزان . مدیدنخیم و مدرکیم

. دزیم رغ

دایمن ملد دیش رادیب دیاب هرابود دوز حبص ادرف . دیرب اهامش دیاوخیم _

... تیذا

ا سریما ی هرامش ندید ...اب دروخ گنز منفلت هک دوب هدشن مومت مفرح

متفگ یلا حشوخ الراب

... دموا _

دز. دنخبل یزان و دروآ نوریب مارب و شنوبز میرم

؟ ریما _ولا

.. مرد یولج _

تفگ هک مدرکیم هاگن و نوبایخ تسار تمس

رونیا _

. مدموا هشاب _

ماه تسود ندید اب ریما . میتفر االر سریما نیشام مد ات یزان و میرم اب

ریز میرم یلو . نداد وشباوج اه هچب و درک دش.سالم هدایپ نیشام زا

واکجنک یاه هاگن ریز اما هریگب ما هدنخ دش ثعاب هک دز یفرح بل

... متشاد هگن ور مدوخ ریما

. میدنوسریم مرانوا ندموا یم _

دنتساوخیمن یلو نوشهب مدرک رارصا _

غارچ تشپ درک. مک ور دشیم شخپ نیشام یوت هک یگنهآ یادص

. دندوب هداتسیا پیک ات پیک اه نیشام و میدوب هدیسر زمرق

ور شتسد جنرآ دوب... رکف یوت . مدرکیم شهاگن و مدوب هتسشن ولهپ هب

هتشاذگ شبل یور وشاه تشگنا و دوب هداد هیکت نیشام هشیش هب

دوب.

؟ دوب بوخ رتفد عاضوا _

. دیخرچ متمس هب شاه مشچ یاه کمدرم

... موهوا _

یا طقف مشب شمحازم دیابن و هنکیم رکف هراد ینعی شنتفگ " موهوا "

یارب ات مراد قوذ ارچ منودیمن ... دیسرپیم مزورما یاه زاکالس شاک

. میدرک راکیچ و میتفگ یچ مدب حیضوت یسک

؟ دوب بوخ تس _کال

واب ملا حشوخ هاگن باوج ... مدرک شهاگن قوذ اب هک مدوب مدوخ رکف وت
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داد دنخبل

؟ یتشاذن واج تراکدوخو دادم هک تزیماج یا.وت هسردم هچب _

مداد هیکت یلدنص یتشپ وهب مرس و مدیدنخ

هیناث هب هیناث زا ینعی .. مدوب لا حشوخ یلیخ زورما یلو اینکن مرخسم _

هک و نیرمت نوا هنوخ مرب مراد قوذ . مدشن ما هتسخ . مدرب تذل شا

. منک لح و تفگ یمظاک داتسا

؟ هزمرق راکدوخ _اب

تفرگ مزا شندرک هاگن پچ پچ و شندیدنخ دنخلب واب مقوذ مامت

هرخسم _

هتا! همع _

نوا .. مگیم و شوروک نامام هن. هکیچوک یلو تسه مگرزب همع _هرآ

ال صا هگرزب یلو . هیبوخ موناخ

سح شتسد یامرگ زا ونیا دوب.. هتشاد هگن شتسد یوت و مپچ تسد

دوب! اج همه ترپ مساوح نم هنرگو .. مدرک

؟ ندوب روطچ شاداتسا کالساه... هب میسرب میرذگب تبیغ ثحب _زا

؟ دوب هدرک یفرعم وت هب وراجنیا یک نصا

شرس هب رس اه هچب بخ هنووج نوشیکی .. ندوب بوخ شاداتسا _

هریم شیپ دنک کالس نراذیم

! هگید هراد مرک شدوخ فرط وگب هعفد _هی

ور هسسوم .نیا ندوب بوخ یلیخ هگید یات ود یلو ... نومه _هرآ

داد. داهنشیپ مهب همغن نامام

! هترکف هب رود هار تا..زا همغن نامام الهب کیراب _

_...

؟ یتسه _

؟ موه _

واب مگید تسد فک . تشاذگ نیشام ی هدند یور و درک اهر و متسد

تشاد قح منوا ... متفرگ دوب ریما یاه تسد ریسا هک متسد نومه

! هشکن ترسح ! هشب مرگ

لصف یدایز . نوتس ــ مز وت اصوصخم . مشیم رکپ ابش ارچ منودیمن _

... هیفرخزم

نومهاگن و دندوب هتسشن مرانک هشیش یور نوراب یاه هرطق

. دنونشب االر سریما نوبز زا ور یفاصنا یب نیا نتشاد هانگ ... دندرکیم

. نوریب میتفریمن یتشادن هلصوح ... هگنشق ما یلیخ _
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تفگ و درک مهاگن یدنت اب

و ماش رتفد دعب میراد تستفه ...هی یراد فطل . هنکن درد امش تسد _

امیروخیم مهاب

مدوخ یور هب درک.زاب ملا حشوخ شیتحاران یلو دوب ــی سنجدب

مدرواین

فرح مهاب ینفلت هگید ابش یاوخیم ال ...صا یرتهب نفلت تشپ _وت

؟ موه مینزب

درک هاگن شور هب ور وهب دیشک شنهد یوت و شنییاپ بل

منزب گنز وت هب ابش هگید نم . دننکیم راک ات رازه مدرم نفلت اب ابش _

! متسین ماباب ی هچب

خادب وت مقوذ رس نم هک بشما ... هگید مگیم تسار بخ ... ریما ههها _

یق. ال

اجباج مرس یوت ما هعنقم و دیشک تسار تمس هب ما هعنقم نییاپ

. مدرک روصت و مراد هدنخ ی هفایق دشیم دش.

هطبار وت نم هک هشب ثعاب دیابن یراک لئاسم ... هئوت اب قح ... هشاب _

! مروخب لکشم هب وت اب ما

مدز تسد شارب یدامن تروص هب تفگ هک یتسرد ی هلمج تباب

هکنیا لبق دوب نوشیا بورغ مد تاشیامرف نک.زا قیوشت و خرهاش _

تلا بند مایب

هنودرم تسد یوت و موزاب و هنک مخا دش ثعاب مندیدنخ شغ شغ

هدب راشف شا

هترکف هب نوتلیماف دموا تشوخ _

مداد نوکت رس طقف شباوج ورد مدیدنخ زاب

وک؟ نم زمرق راکدوخ _

هریگب ونم یاه هدنخ یولج ات هنک حرطم ور یثحب هچ تسنودیم بوخ

. تیبرت _یب

تشاد بل هب دنخبل داد...حاال همادا شیگدننار وهب درک اهر و متسد

؟ یتسین دلب هگید شحف _

متسشن فاص و مدرک اج هب اج ماپ یور و مفیک

. هدش هص خال نیمه وت مدلب یچره _

ادج؟ _

؟ ممهفب منم ینکیم زاب وشص _خال

وهب مدروآ نوریب و مکیچوک تشگنا و مدرک تشم و متسار تسد
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متفرگ شتمس

تیصخش یب ینعی ش "_ب"

مدیشک نوریب و مود تشگنا

! زوغلا ی ینعی ش "_ی"

... مداد همادا ما هلمج ره اب ماه تشگنا ندیشک نوریب هب

و یلوا ینعم نومه یمود ."ب" یناور ینعی ."ر" هفحت ینعی "_ت"

... همهم یلیخ نوچ هدیم

داد راشف و تفرگ شتسد اب ومتسد تشم

. تنهک تایبدا نیا اب یدرک ما هنووید اباب... نک عمج _

نک لو و متسد _یآ

شیشوگ گنز یادص هک هنزب یفرح تساوخ درک... اهر و متسد تشم

. میدینش ور

هدب موتلا پ بیج _زا

شوتلا پ بیج .زا متشگرب بقع تمس وهب مدش اجباج یلدنص یور

. مداد شتسد و مدروآرد و شهارمه یشوگ

اب رتفد یوت هشیمه دوب... هدننک نارگن دزیم نفلت تشپ هک ییاه فرح

یاه هدنورپ صوصخب وراه هدنورپ مرادن قح هک متشاذیم طرش مدوخ

و لوق ریز هعفد ره یلو و.. ــزوا جت و لتق شا همه . منوخب االرو سریما

... مدنوخیم و مدزیم مدوخ رارق

شهب و مداد مایپ یل یل ...هب دوب وطالین مه رابنیا شندرک تبحص

لــمب یور دنخبل هک یزیچ یاهنت نویم .نیا متسه االر سریما اب متفگ

" ِیم ت... یلیخ شا هفایق متسه مفرح رس "نم دوب میرم مایپ دروآ

نوا زا رتشیب دیاش هنک.. عطق و شنفلت االر سریما متشاد تسود

دوب طخ تشپ هک یسک هرن.هب اه هدنورپ نیا غارس متشاد تسود

یارب هکنیا ربخ داد. و مدوخ ی هقطنم کوالی زا یکی توف ربخ

اب شافرح یخلت دیاش ... هدوب هتفر شدوخ ریما لیکو نوا ییاسانش

" دوب ماگشناد تسود هلیکو " نتفگ لبق هک یثکم دش! لماک شثکم

تخادنا منوج هب یبیجع ی هرهلد و سرت

میکشم تروپاس اب دیسریم موناز یور ات هک ور منشور یتروص نهریپ

ماپ مه میکشم یشرف .ور متخیر مرود هداس ال ماک وماهوم ... مدیشوپ

رید مس کال نوچ مدموا رترید همه .زا مدموا نوریب حیسم قاتا وزا مدرک

ریخات اب یتعاس کی هتفه رخآ هعمج کیفارت تشپ دشو مومت
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. مدیسر

هدرکن سالم هک ییاسک .هب ندوب ندز فرح مرگ همه ییاریذپ یوت

هدیسر هک یتقو االرزا سریما . متسشن یل یل رانک و مداد سالم مدوب

مزا مه نداد باوج تلهم ... دادیم مایپ راب هی هقیقد ود مدوب

زا هک مین هام و هس دعب لقادح دوب. دروم یب شتیساسح ... تفرگیم

نداد شوگ مارب یلیخ لیاوا هکنیا ..اب تشذگیم نومدیدج هطبار عورش

مدرکیم و مدوخ یعس مامت اما دوب تخس شاه هتساوخ و شافرح هب

. هشاب هتشاد مهب تبسن یرت هدوسآ یخلا ات

طقف دوب... تحار مراتفر و نم تباب شلا یخ راگنا دوب.. هدش رتهب شق ال خا

دروایم هنوهب میشب عمج مه رود یگداوناخ دشیم رارق هک اتقو یضعب

. منومب شرانک و بش رس ات لقادح . مرن ینومهم هب منوتیم ات هک

نوریب هلصوح هک تاقوا یضعب . نومرارق لحم دوب هدش رتفد تدم نیا وت

تسرد اذغ یتح ... میدنومیم رتفد یوت میتشادن و کیفارتو نتفر

قشاق هس ود مدرک تسرد یلوبماتسا شارب هک یلوا هعفد .. میدرکیم

هزم یب ماذغ و مرادن تخپتسد ال صا هک تفگ مهب و دروخن رتشیب

. تسا

شنایب زرط و دوب و تسرد شفرح نوچ یلو مدش تحاران هکنیا اب

. مریگن لد هب وطالین تدم هب مدرک یعس هابتشا

ملیف اذغ تخپ عقوم شردام ...زا تشاد مهگن رتفد یوت دعب زور دنچ

هدنخ زا لبم یور و ملیف لوا ی هقیقد دنچ . داد نوشن مهب و دوب هتفرگ

امتح سملا درم هی هک دوب دقتعم ال ماک االر سریما ...اما مدوب هدش ولو

باب و هاوخلد یاهاذغ رتفد یوت نوچ و هشاب هتشاد مکیش دیاب

هی ناونع هب نم و دوب هدش یرغ ال هضراع راچد دشیمن ورس شعبط

... منک کمک و ریما ات متشاد هفیظو زوسلد موناخ وهی تسود

شردام یزپشآ روتسد قبط و ملیف نومه قبط هک ینوجمداب همیق

مدوخ یلوبماتسا زا رتهب یلیخ و دوب ندروخ لباق ال ماک میدرک تسرد

هب شنامام تفگیم . تساوخ مزا نوجمداب میلح مود راب یارب دوب... هدش

و هنکیمن تسرد هنوخ وت هراد نوجمداب هب شردپ هک یتیساسح رطاخ

داد دای مهب وشا هیهت زرط یل .یل نرادن وراذغ نیا ندروخ قح ماهرسپ

. مدرک تسرد ریما یارب مهنم و

زا خرهاش میدرک تسرد رتفد یوت نوجمدای میلح هک یزور یادرف

یخلا وهب دیشکیم قیمع سفن تشاذیم هنوخزپشا یوت اتاپ شحبص

یم مومعرسپ یارب ملد ... هرتفد زا نوریب یارب وب نیا درکیم رکف شدوخ
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میلح مه خرهاش یارب امتح تشاذیم االر سریما ...هگا تخوس

.. مدرکیم تسرد نوجمداب

هدزاود تعاس یکیدزن ات ور یبش هس ود هک هتفه رد دموا یم شیپ

یضعب ... میشاب مه رانک مئاد هکنیا .هن میدنومیم رتفد یوت کی... یتح

باتک اهای هدنورپ هعلا طم وهب دوب مرگ شدوخ راک هب شرس ریما اتقو

و ندنوخ سرد قرغ یباسح ... مدیسریم ماه سرد هب مهنم . تخادرپیم

تقو ریما مه متشاد سرد نم مه هک ییاه بش . مدوب هدش هعلا طم

. میتفرگیم نوریب زا اذغ تشاد یرتمک

مراب هس ...ود یزان و میرم ایاب تشذگیم االر سریما ایاب متقو مامت

اباب ندموا نوما هنوخ هک یراب نیرخآ ... رتفد مدرک توعد و نوشتفج

هک یتقو ات مدش هجوتم ونیا مدوخ . تشادن نوشاهاب یبسانم راتفر

یارب . مشیپ نایمن هشاب هنوخ ماباب هک ییاتقو هک تفگ مهب میرم

شلبق هتبلا . میتفرگ نشج رتفد یوت ییات هس میرم دلوت زور منیمه

یلکشم مودکچیه و متفرگ هزاجا خرهاش زا مه االر سریما زا مه

مه رانک هک ییاهدلوت نیلوا متشاد عالهق تسود هی ناونعب . دنتشادن

یتقو اما درک تفلا خم میرم زاب شلوا . دنشاب نم نومهم و میتسه

درک... شیضار نوا متفگ یزان وهب متین

هدرک نوگرگد و ما هیحور یزان و میرم رانک االر... سریما رانک ندوب

رتمهم همه ...زا مدوب هدرک ادیپ مدوخ یوت یدیدج یاه سح دوب...

زا رتشیب یزان و میرم ایر...اب یب و یمیمص رهاوخ ات ود نتشاد سح

توعد یزان هنوخ یراب هس ود یتح ... مدوب هدش یمیمص هام هس نیا

ییاه مدآ نیچمه رظتنم اه سلا هک راگنا ... میرم هنوخ راب وود مدش

اما تفرگ لکش هداس یلیخ و دوز یلیخ نومیتسود .. مدوب مدوخ رانک

... مدادیم ماجنا دوب المز هک یراکره شیراد هگن یارب

مه االر سریما تسد زا یتح و دوب هدموارد یل یل یادص تدم نیا وت

رفد یوت مراک زا هک یزور دنچ دعب مهاباب یتح دوب... هدش روخلد

و نتفر رید وهب تفرگیم هنوهب لبق زا رتشیب متفگ شهب و تشذگیم

دوب هتفه کی یارب اه نیا ی همه هتبلا دوب.. هدش ساسح ندموا دوز

فرطرب ملکشم تشاد ماباب اب همغن نامام هک یسامت اب شدعب و

دش.

هدز تلا جخ مدوخ راتفر زا هدرخ هی مدنومیم رتفد یوت هک ییاتقو

هک مدزیم هنعط مدوخ هب طسو ....نیا خرهاش شیپ طقف هتبلا ... مدشیم

هکنیا اب یلو . هبدا زا رود و تسین تسرد خرهاش شیپ مراتفر
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دعب ام هنودیم انئمطم و تسافرح نیا زا رت گرز خرهاش متسنودیم

ای دزیمن مهب یفرح یلو مینومیم رتفد یوت مهرانک مه یراک تعاس

هک اه تقو یضعب هک یلا ح رد دروایمن شدوخ یور ..هب یا هنعط

یا هکیت مهب یخوش هب یتح ای هرادن ماهاب یبوخ راتفر ریما دیدیم

ریما هب کر یلیخ و درکیم رپس ــهن یس مولج یح ال طصا هب هزادنیم

. هدوبن نیا نوشرارق هک درکیم دزشوگ

.مــ متشاذگ زیم یور ور یشوگ و مداد و شمایپ نیرخآ باوج

مارب هدش راک هب لوغشم همع هنوخ یگزات هب دوب مولعم هک یمدختس

تساوخ هک یعقوم ... دینشن راگنا .. مدرک رکشت شزا . تشاذگ هویم

. مدرک رکشت رتدنلب و مدش مخ راذب زیم یور و تبرش ناویل

و متفر بقع ... مدیسرت ... لیلد ...یب دوخیب درک... هاگن هک ماه مشچ هب

بیرغ و بیجع یفاک هزادنا هب هنوخ نیا یامدآ . مداد هیکت میلدنص هب

... ندوب

هداد مایپ هرابود . مدش مخ زیم تمس هب میشوگ هحفص ندش نشور اب

یزان و میرم اب هک شیپ زور .ود تسشن لــمب یور ینهپ دنخبل دوب...

سو هــ نوملد . مگب شهب و نومرارق لحم ات درک رارصا میدوب هتفر نوریب

.رد مداتسرف ور سردآ االر سریما دوب...هب هدرک ور هکرد یاه ینتسب

هدش هک مه ات هس ام یریگ چم یارب شدوخ لوق وهب یروابان لا مک

زا میرم و میدوب االر سریما نومهم و بش ات بورغ .. نومشیپ دموا دوب

.. درکیم هدافتسا شندرک تیذا یارب یدنفرت ره

رس االر سریما و میرم دوبن نومعمج وت یزان هگا دیاش

دندرکیم مه راب زور نوا هک ییاه کلتم و هکیت دای ...هب ندیربیم ومه

هدب مایپ مهب رتمک متساوخ شزا و مداد و ریما باوج ... تفرگ ما هدنخ

میلدنص هب یبوخ سح .اب داین مشچ هب مراتفر یلیخ ینومهم یوت ات

... مداد هیکت

هب ور تسرد دایز هلصاف اب هک دیسر یسک یاه مشچ هب مهاگن اما

... درکیم مهاگن هریخ و دوب هتسشن مور

ندموا .اب مداد ور شدنخبل باوج روز دز.هب دنخبل و تفگ یزیچ بل ریز

تبحص لوغشم نومفارطا یغولش زا رود هب ودره مرانک اراس

یا هگید یاج و هدموا نوریب حیسم تکرش زا هک مدیمهف . میدش

یلا وس منم دادن حیضوت ور تلع شدوخ نوچ . هدش راک لوغشم

و دوب هتسخ یباسح ... دموا هک دوب یرفن نیرخآ خرهاش . مدیسرپن

تمحز شدوخ هب دوبن موناخ همع نیا ینومهم هگا مدوب نئمطم
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. دادیمن ور ندموا

هداد هیقب هب یصاخ تنطیش شنوبز رس اهو یخوش اب یداش

و تبحص رس مهاباب هک دوب هدش ثعاب شاه هدنخ اهو یخوش دوب...

هنک. زاب شاهاب ور نداد باوج

؟ هروطچ موناخ یتسه _

مکـ رود هک شتسد یور و تسد و مدنوخرچ شوروک متمس وهب مرس

متشاذگ دوب هدش هقل حــ ـمر

؟ یبوخ .وت مبوخ _

. متفر بقع و مدرک رتشیب و متسد راشف

تفرعم یب یدموین مدلوت . ییادیپ .مک متسین کدب _

...دای متفرگیم هلصاف شزا دیاب ... مدرک دازآ ــمر مک رود وزا شتسد

مدادیم نوشن شنکاو هاگآدوخان مداتفا یم هک االر سریما یاه فرح

هنورسپ هنورتخد تنشج تفگ مهب یتقو .اباب مدنمرش اعقاو _نم

... منم تسین یگداوناخ هگید و تسا

؟ یدش لها ان یدرگیم یک ..اب یدوب لها هک ...وت یتسه _

میدرک تبحص مهاب ینفلت هک تدم نیا لثم ندز فرح عقوم شنحل

دوب روخلد نانچمه

کال هک ما هعمج ات هبنشراهچ هنوخ مسریم تشه تعاس نک رواب _

مریم س

! یرادن شوروک هساو یتقو هگید _

یور مه رانک ات مدیشک ندوخ اب ور شسابل نیتسآ ... دوبن رادرب تسد

دوب حضاو ال ماک شیروخلد یلو درکیمن مهاگن . مینیشب لبم

هب بش .. متسین هنوخ ال .صا هغولش مرس ازور نیا یتسه نوج _هب

. مریم هک مدوز حبص مباوخیم مایم بش

. دزیم جوم شتروص یوت یتحاران درک.. مهاگن هرخ باال

؟ یتحاران هک مدرک یراک نم یتسه _

تمود راب نیا هک هدیسر مهب تاه یدب یک وت هخآ ... شوروک ادخب _هن

. تسین ینکیم رکف وت هک یروطنوا ال صا نک رواب . هشاب

مارب مدیتشاد مهاب هک مه ییاوعد ...زا هغولش ترس تفگ تاباب _

رس رود ور یداتفا هک همهم ردقنیا یرگ یشنم رتفد نوا وت اعقاو . تفگ

؟ یدیشک طسو ارچ ور همغن یاپ ؟ تردپ اب نتشاذگ رس هب

..هب شوروک هب دیسریم تبون دوب...حاال رپ اه فرح نیا زا مشوگ

دوب.. هتفریذپ ونم ندرک راک اباب هک دشیم یا هدروخ و هام ود لا حره
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مشب لخ هک هنوخ منومب ؟ هریمن هار رازه مرکف همرگ راک هب مرس _هدب

؟

. تردپ تکرش _هن..ایب

؟ هدش هار هب ور عاضوا _

؟ تکرش _وت

موهوا _

نوممه تشاد تاباب کیرش هکیترم . میدرک ادیپ تاجن ... رکشورادخ _هرآ

بلط و شلوپ تاباب زا تشاد مه اضر ییاد مک مک هگید . دزیم نیمز و

یباسح ... هنکیم شب و شوخ نوشمه اب تاباب االن نکن اگین ... درکیم

هراکش نوشتسد زا

دوب... شوروک اب قح نم... لثم تسرد ... تفر ورف رکف وت

و یتحاران نیا یارب ما هگید لیلد هی مدروآ نوبز هب مدوخ هک یفرح اب

...اباب هدب تسد زا دوب نکمم هک یراک .. مدرک ادیپ شوروک ندوب کل وت

اال سریما اب هک تدم نیا سکعرب دوب... هتخیر مهب شباتک باسح روجدب

ماه سرد هب رت یدج یلیخ و دوب هدش ضوع ال ماک ما هیحور ر

نیمز دش روبجم . درکن متیذا مک اباب یلا م یگتخیر مهب نیا مدیسریم

هنوخ ... هشورفب و دوب مدوخ مسا هب هک ینوا یتح . میتشاد هک ییاه

جارح بوچ هب مه ور دوب هدیرخ یگزات هب نارهت برغ هقطنم هک یا

دز...

نیرخآ نومه ... هطسو ما همع و حیسم یاپ متسنودیم هک دوب یچره

نوما هنوخ ندموا توعد نودب یقافتا ال ماک همع و حیسم هک یراب

نتشاد ثحب ورج ما همع و اباب ایرخآ ...نیا مدش تکراشم نیا هجوتم

دش. ریخ هب متخ ومع تطاسو اب هک

رت رصقم همه زا هداتفا ریگ اباب هک یتیعیضو نیا وت متسنودیم

هدش ربارب نیدنچ هام ود نیا وت هداوناخ نیا هب مرفنت ساسحا ... ِحیسم

هدرک عورش حیسم و اباب هک یراک لئاسم رطاخ هب هنافساتم دوب...

دوب. هدش لبق زا رتشیب یام هنوخ هب منوشدمآ و تفر ندوب

یلوپ تسنوتیم دوب... هدز گنز همغن نامام هب مه کمک یارب اباب یتح

حیسم دوخ یتح ای شدوخ یاه تسود ای همع زا تشاد المز هک ور

... درکن یراک ارچ منودیمن یلو هریگب

یتح و تخورف و نوماه نیشام اباب هک تخیر مهب یردق هب عاضوا

لا بند یل یل و نم دش رارق . درپس هاگنب ات دنچ هب شورف یارب ور هنوخ

داد رارق یاپ هک یتقو تسرد اما دیرخ یارب میدرگب رتکیچوک هنوخ هی
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همه میتفر تشاد نومن هباال تبسن یرتنییاپ ی هلحم هک یا هنوخ هی

دش.! تسرد دوخ هب دوخ و یا هعفد هی یچ

و مدوب هدرک شاهاب هک یراکمه رطاخ هب اباب یتح . میتخورفن ور هنوخ

رکشت مزا مدوب هتشاذگ شرایتخا رد شورف یارب هک ینیشام و نیمز

! مارتحا تیاهن ورد یمسر ال ماک رکشت درک...هی

دش! لح حیسم کمک اب نوملکشم ییوهی یلیخ مشیپ هتفه هب

. هدب ماجنا لکشم زورب زا شیپ زا رت لبق یلیخ تسنوتیم هک یراک

؟ نبوخ تدیدج یاقیفر _

. نتسه یبوخ یارتخد ... رکشورادخ _هرآ

. هرایب یندیشون نومارب تساوخ مدختس وزامــ داد نوکت یرس

؟ هرانا _بآ

تفگ و دیدنخ شوروک

؟ یروخیم _هرآ..

مدرب منهد کیدزن هلصاف وباال متشادرب ینیس یوت وزا تبرش ناویل

هشرت یلو ... تسزمشوخ _

شوروک یاه بل یور هدنخ ما هرهچ تلا وح مدوب هدرک عمج و متروص

دنوشن

تسشن ما هنوش یور یتسد هک دوب شوروک شتروص هب مهاگن

؟! ناج یتسه _

یدب ساسحا دوب هتسشن ما هنوش یور هک یا هنودرم یاه تشگنا

درک. قیرزت مهب

زک یا هشوگ دعب و هشیم نیگنس هسانشیمن ناکم اجو هریگب هک لد

..لد هرادن ندز فرح هلصوح ینعی هنزیمن فرح یسک ..اب هنکیم

متفگ هک یتیاکح ..نیا تشاذگ شرس هب رس دایز هشیمن .. هگید

اهزور نیا و هدرک ..زک هریگیم هنوهب مادم هک هنم یاه یگنتلد تیاکح

... هدرک تشپ نم هب

یادودح تسین مدای بوخ ؟ دوب دنچ تعاس ... شمدرب هرجنپ مد بشید

شهاگن منم درک.. هاگن طقف درکن تبحص ماهاب ... حبص راهچ تعاس

دیاش . منزیم مدق مراد و ما ورهار یوت مدید مدموا هک مدوخ .هب مدرک

و ناذا یادص ملد هظحل نوا اما... دوب راد هدنخ شنتفگ

ریس و تساوخیم ور یدجسم ضوح بل نتسشن ملد ... تساوخیم
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... هرانم و دبنگ هی هب ندرک هاگن

هک لد . هرذگیم یچ شوت هک دایم شدای مدآ هزات هنکیم رهق هک لد

. ینک شکبس هک یزادنیم گنچ یزیچره هب هشاب نیگنس

ندرک رهق یتح میشاب یلیلد قافتا ره یارب دیاب هک میریدقت اه مدآ ام

... نتشاد تسود یتح ندیشخبن یتح

درس... و نیگنس دوب... نیگنس دنب یاوه

... دربیمن ییاج هب هار مقیمع یاه سفن

هک دنب ره یولج ...زا مکش ریز هب مرگید تسد و دوب راوید هب متسد هی

... مدیشکیم یکرس مدشیم در

مشچ .اما ندوب هدز باوخ هب ور نوشدوخ دیاش . ندوب باوخ اه یرتشیب

نم رس زا تسد باوخ دوب... زابِزاب تدم نیا مامت لثم نم یاه

دوب... هتشادرب

تسد هب ماه...زرل مشچ ریز هب یدوگ دوب... هداتفا ماه کلپ هب یکورچ

... منت یور کتخب ماه...

سلا ود ضغب .. مدوب هدرک ضغب ... شرت یکاروخ هی رایو ... مدوب هدرک رایو

... ییاهنت

نوچ و مدز قع .. دادیم یدب یوب ... شمدوب هدید دش... در مرانک زا ینز

. دروآرد مارب یبیرغ بیجع یادص شنهد اب دروخرب شهب

راوید هب تسد . متفرگ منهد یولج دادیم رطع یوب هک و میرسور نییاپ

... متفر هار

راهچ ... مدق هس ... مدق ...ود مدق ...هی تدم نیا مامت لثم ... مدرمش

... مدق جنپ ... مدق

؟! یرادیب زاب هک _وت

هدموا نوریب همجن ... مدنوخرچ ادص تمس هب ور مرس مامِت یگتسهآ اب

دوب..

؟ ــتت خت هب یدز دنگ حبص نتفگ اه هچب _

. مدیچرو بل هدرک ضغب درک. سیخ ور متروص یکشا ِمن

... تسین مدوخ تسد . مراد عوهت تلا ح شا همه _

هک یدح وات درک لفق شرس باالی وشاه تسد وطالین هزایمخ دعب

دیشک درکیمرد وشیگتسخ

. یروخب هدب یتفوک هی یتفگیم یصع _هب

مداد همادا مدوخ نتفر هار ...هب مدنودرگرب و مرس ضغب اب

مینزیم مهب ور وت ...امحلا هگید مگیم تسار بخ ... دروخرب تهب ارچ _
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؟ یگدنز دش منیا ... ورام حلا وت

مادم مدوب هدموا هک یلوا زور زا دنتشاد قح نوشا همه ... تشاد قح

هکیت دنب...زج نیا یوت .. نادنز نیا ...وت تقو یب و تقو .. دشیم دب حملا

...روز دشیمن لدب درو نم اهاب نوا نیب یا هگید فرح ندینش کلتم و

! دنتشادن متسود .. دوبن هک

رارکت مدوخ اب مادم نادنز مدموا هک یزور زا یلو ارچ... منودیمن

... منکیم

دیاب .هن هدب یراودیما شدوخ هب یه دیابن هرب... دیاب هرب هرارق هک یمدآ

زارتدب یچیه هنک... اپ نوا اپو نیا یه دیابن .. هشاب یا هزجعم رظتنم

رانک ور هزجعم هب داقتعا دیاب .. تسین هزجعم هی دادخر راظتنا

. هریم نیب زا یماجنارس یب اب مداقتعا نیمه هنرگو .. مراذب

...؟ مادام ... موناخ یتسه _

. دوب هتفاب و شدنلب یاهوم .. دموا نییاپ شت ــ خت یور زا یصع

؟ مایب تاهاب ییوشد ات یاوخیم ارچ؟ یرادیب _

نیا ماه هیرگ یادص . متفرگ نودند وهب منییاپ زاب...بل مدوب هدرک ضغب

همین یاه هیرگ تباب متشادن تسود دوب. دنلب تهج یب و دوخیب ازور

. مروخب کتک ماه هیرگ تباب متشادن تسود .. مونشب ازسان مزاب مبش

. هربیمن مباوخ . مرادن ییوشتسد _

درک مهاگن و دیشک ممکش هب یتسد . تفرگ و ــمل غب ریز

؟ یش تحار شیزادنب یاوخیم امگیم ... هداتفا ینک شلو . هنییاپ یلیخ _

مدرک عمج و میرسور نییاپ هشب دنلب ماه هیرگ قه قه هکنیا زا شیپ

یدایز .. دشن داجیا شتروص یوت یرییغت نیرتکچوک . مدنوپچ منهد یوت و

نوا یاج نم شاک گر.. یب و دوب یخلا درس..یب و دوب گنس

دیما مهب مک.. هی طقف ... هدرخ هنک..هی ــمل غب متشاد تسود .! مدوب

. مدوب هدش هتسخ ... هدب

. تسین بوخ تا هلوت هساو ریگن هروغبآ _

ور همجن . مداد هیکت راوید وهب مرس هک درکیم هاگن و نومتسار و پچ

دز. ادص

؟ نرادیب امش یاه هچب _

_هرآ.

زاب هدش باوخ .یب مایب نم ات اجنوا شربب _

هرخسم و نم و مه رود دننیشب هک اجنوا متفریم ... مرب متساوخیمن

و.. مندروخ اذغ و... نتفر هار و مندز فرح ... دننک
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هلوگ ندید ما..اب هدش عمج تروص ندید ..اب تفر یصع و دموا همجن

دش! رادمن شاه مشچ ... مکشا یاه

؟ تسین تنشگ _

چم رود و تشادرب مرس یور ...زا دیشک نوریب منهد یوت وزا یرسور

. دیچیپ شدوخ

؟ یدیرخ دنچ هس... ال _کاب

محر ...یب دموا یم رد مادص دیابن . متشاذگ منهد یور وم تسد فک

دوب! دایز نوشنیب

زبس! هجوگ ...ولآ... کشاول .. مدرک شرت زیچ هی سوه _

. تساو میرایب دیاب و راب هرت هویم هی ...وگب ووووا _

درک. میهارمه نوشدوخ دنب مد ات نانک نیف نیف

نیا یدیم وب نییاپ این وت میهف . دینیشب کیش .. هدموا موناخ یتسه _

؟ یدینش . هنزیم قع

نییاپ و مرس .. تسشن شت ــ خت یور و تفگ یدنلب "هرآ"ی میهف

. منیشب ات درک کمک هگید نز هی مدورو ضحم هب هک مدوب هتخادنا

... مهب دوب هدز لز شت ــ خت زاباالی میهف

! یمهفیمن یغاد ... ایدرم .االمن یریمیم هگید زور ود یکی _وت

تشاذگ ــمر مک تشپ یشلا وب تفگ میهف هب یا " هفخ " نز نومه

؟ یتحار _

.. مدرک هتسب و زاب وماه کلپ

نونمم _

ات دیشک لوط یا هقیقد دنچ .. تسشن شدوخ ـت ختـ یور و تشگرب

...ور متمس درک ترپ ور ییابشم هسیک همجن . دنتشگرب یصع و همجن

متفرگ اوه

یزان زان ِیچ تدرد زاب منیبب روخب .. هکشاول _

هت هب هک ششرت معط ... متشاذگ منهد یوت و مدنک کشاول زا یا هکیت

و کشاول ... مداد تروق اجکی دوب هدش عمج هک و منهد بآ دیسر منوبز

منهد یکشخ ... مدیشک شور و منوبز و مدنوبس چــ منهد فقس هب

هچب تکرح اب مدز دنخبل هتسب یاه مشچ دش...اب فرطرب هظحل هب

. مدرک رکشورادخ ممکش یوت

؟ یبوخ ؟ رتخد یدش تسم _

دنت یوب مشکب یقیمع سفن متساوخ ...ات تسشن مرانک یصع

مداد ما ینیب هب هک ینیچ هجوتم دوز یلیخ ... دروخ مماشم هب شقرع



182

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

تفرگ هلصاف دش.مزا

نتخیر ترس ور روفاک راگنا ... یدیمن هدرم یوب مک متدوخ حاال. بخ _

شدازآ تسد اب دید هک و مضغب . متفرگ وشتسد هشب دنلب هکنیا زا لبق

تسشن دزو یا هبرض شاپ نور هب

لگ وب ...وت یبوخ وت بخ یلیخ هک.. ینزیم رع یراد اباب...زاب _یا

یسانلا قح ... متفرگن ملد ...هب مدرکن مرهق ... نجل یوب منم ... یدیم

دش؟ بوخ ... تسین تندرگ

مدنوسر همجن هب ور مهاگن سامتلا .اب مدرک رتمک وماه تشگنا راشف

زا یکشیه ارچ منودیمن . تخبدب نیا دیسوپ ... ششیپ نیشب یصع _

یمهم مدآ نم نوچ هتبلا .. دایمن مشوخ تزا منم ... دایمن ششوخ نیا

ال ...صا کرابم ــن ساب هب نک درویاد .. هشابن مهم تساو سپ متسین

! نک تحاران و تدوخ و... نوممه

هاگن شهب بجعتم هس ره دوب لفاغان نوچ ... دیدنخ دنلب هیمهف

دیدنخیم و دوب هتشاذگ شوناز یور وشتسد جنرآ ... میدرک

هد اب منوا ... وقاچ اب منوا ؟ هشاب هتشک وشرهوش دایم هزانج نیا _هب

؟ وقاچ هبرض

بجعت اب هک نز نومه رانک . داتفا هدنخ هب هیمهف یاه هدنخ زا همجن

تفگ و تسشن درکیم مهاگن

؟ یصع ..هن هشکب و شنت یاشیپیش هدلب طقف _نیا

شیپ مندموا متسنودیم ... دیدنخ دنلب یادص اب هیقب لثم مه یصع

... هشیم متخ اه فرح نیمه هب اه مدآ نیا

مهب رتشیب ... متفرگ ملد ریز وم تسد . مدش دنلب و متفگ یلع ای

نز. نومه یتح ... ندیدنخ

مکــر اب مدوخ ـت ختـ ات متشاذگ منهد یوت ور یا هگید کشاول هکیت

زارد ــمت خت یور ادص رسو ...یب ندوب باوخ همه . متفر هار هدیمخ

ی هدام دب یوب هک مدیشکیم مدوخ یور همین وات فاحل ... مدیشک

درک. دب ور حملا هدنیوش

... هدیم وب یچ همه اجنیا ؟ یدرکن تداع مزاب ییاجنیا هام _ود

نییاپ شت ــ خت زا دوب نادنز نیمه یوت سلا ود هک یلا سنایم نز

... مدیشک سفن ... تفرگ مینیب ریز و لا قترپ تسوپ . دموا

داد شا ینیب هب ینیچ و درک ووب شدوخ رابنیا دش مخ زاب

. مدادیم قرع وب یگچب نومه زا _نم

... تسشن لــمب یور یخلت دنخبل



183

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

. هرادن لا کشا _

داد نوکت یرس و درک جک ور شبل ی هشوگ

ماه... هچب ... تشادن مرهوش .. مرادن یلکشم شاهاب هکنم _

. دنوم تکرح یب مولگ ریز دیاش یا هطقن یور شاه مشچ

؟؟! موناخ عیطم _

و تسشن وناز ـتود ختـ نییاپ دز... یکروز دنخبل و درک دنلب وشرس

درک. مهاگن

متفرگ ما ینیب کیدزن و متشادرب ما ــهن یس یور وزا لا قترپ تسوپ

...! شاب تیدازآ دنس بقارم _

... یتسه ... هنوحبص وشاپ ؟ یتسه _

هیرگ تباب درک... مرادیب مدروخیم همجن تسد تدش اب هک ییاه نوکت

وزاب ماه مشچ یتخس دوب...هب هدیبسچ مهب ماه کلپ بشرخآ یاه

ور شتسار تسد هک یلا ح ورد دوب هدش مخ مکــر ات همجن ... مدرک

پچ کلپ یور شا هگید تسد اب دوب هداد هیکت ـت ختـ یباالیی هبل هب

دیشک

؟ یدز مژه _لگ

. مدش دنلب مورآ و مدش ولهپ ...هب مدنوخرچ مکشخ نهد یوت ور منوبز

ایدموا یدلج .. ندیشکن باال منم یاغرم مخت ات مرب _نم

شبترم و مدیشک تسد مسابل ..هب مدش دنلب مورآ و مداد نوکت رس

هاتوک یاهوم ... متشادرب مشلا ریزب وزا مکیچوک ی هنوش . مدرک

... مدز هنوش و ما هنورسپ

مه یور کلپ نم تشاذن تاه نهلا یادص بشید . موناخ یتسه _هب

؟ هترهوش مسا حیسم .. مراذب

... مدرک هاگن شاه مشچ هب هنیآ یوت زا

؟ متفگیم وشمسا _

داد نوکت رس و تشاذگ شنهد یوت نون یا هکیت

نت ...نیا حیسم یتسه ِ نوج ... حیسم ادخ ور ..وت یدرکیم شسامتلا _

حیسم هریمب

ــ مک هب یرق و درکیم رارکت وراه هلمج کزان یادص ..اب دروایمرد ومادا

چیه ... مدز دنخبل منم .. دموارد هیقب یاه هدنخ یادص ... دادیم شر
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و حیسم قه قه ...اب هیرگ اب ...نم دوبن نوا و نم نیب یتهابش

هسوسو یادص نیا اب ...هن لوصا و ادا نیا اب ...هن مدرکیم سامتلا

... ذفان دنخبل و نوطیش یاه مشچ نیا اب رگ...هن

هک یکره ...هب مدموا نوریب لولس .زا متشاذگ ــمت خت یور ور هنوش

هدش یتافارخ هن... ای ندادیم باوج ..ای مدرکیم سالم مدیسریم

. مشاد تسود و حملا دوب هک یچره ... دقتعم مدیاش ... مدوب

.هی مشاب هدرک نوشروخلد هنکن هکنیا نارگن . مدوب هیقب یاه فرح نارگن

. مریگب تیل حال نوشمه زا تساوخیم ملد ییاروج

ی هچب رطاخ هب نم مهس زپ... بآ غرم مخت ات وود رینپ اب نون یا هکیت

اهنت ما هنوحبص تقو دنچ نیا مامت لثم دوب. هیقب زا رتشیب ممکش یوت

رسو . مدینشیم ور اه موناخ هیقب ی همهمه . مدروخ ــمت خت ور

یگنشق یادص ور..هچ همجن ندنوخ زاوآ یادص یتح ... اهاوعد ... اهادص

. تشاد

شزا ... منوخ مدرکیم شتوعد .... مدوب شیپ سلا ود یتسه هگا

هنیگمغ گنها یچره ... هنوخب مارب بش ات حبص متساوخیم

تباب لقادح . متشادن ینادنچ لیم اما مدروخ وراه غرم مخت زا یکی

ندروخ هب شدعب یاه ندز قع و غرم مخت عوبطمان معط ندیچیپ

گگنس نون یور و مرینپ کیچوک هکیت . مدرک هدنسب هنود هی نومه

. مدیشک

تباب اجک... نادنز یاه هنوحبص و اجک ما هنوخ لصفم یاه هنوحبص

یزور چیه هیبش اجنیا زیچ چیه .. مدز دنخبل مدرک هک یا هرخسم سایق

زیچ! چیه ... دوبن نم یگدنز زا

متشاد ــمت خت ریز هک یطسوتم ی هبعج یوت ور ما هفاضا غرم مخت

... دشیم ما هنشگ هرابود دوبن دیعب . متشاذگ

_سالم!!

دوب هداتفا ــمت خت یولج شا هیاس هک ینز یادص ندینش اب

دوب. هداتسیا لولس یولج کیچوک کاس اب ینووج رتخد . متشگرب

فرح دنب نابهگن رداب یولج . دموا نییاپ شت ــ خت یور زا موناخ عیطم

زا یهُس دوب رارق ... هموناخ نیا نومدیدج یلولس مه مدیمهف هک دزیم

. دایب شاج موناخ نوا و هرب ام لولس

نم زا یلا سود یکی دیاش دوب.. نووج ... مدرک شهاگن هدرخ هی

شهاگن ... یگنشق رهاظ یتح ... تشاد یبوخ رپو لکیه ... رتکیچوک

. دیخرچ یم قاتا یوت مئاد
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! داین ششوخ نم زا اجنیا یاه مدآ هیقب لثم مهنوا دیاش مدرک نومگ

یارب ما یلیلد اما دموا یمن مباوخ .. مدیشک مرس یور و کزان فاحل

. مدرکن ادیپ یرادیب

!! سامتلا ... مدرکیم نهلا تفگیم همجن

و لا وس نیمه ...مزا حبص زور ...ره هامود نیا مامت همجن

یچ ما هداوناخ یلو ... وماه بش یبات یب هنیبیم ... هسرپیم

؟ ندید ونم یِک ؟ دید ونم یک ... همغن نامام ؟... ماباب ؟

رجز هام تشه و سلا ...کی مدرک یگدنز شرسپ و همع اب سلا ود

...اما... مدش هدنز و مدرم رمع ...کی مدیشک

طقف .نم مداد تروق و مدش هفخ ضغب ... مدیشک نودند وهب منییاپ بل

نودب ... اوعد نودب ... متشاد یمورآ یگدنز حیسم اب هام ود

... لکشم یا هرذ نودب .. تلا خد

تسرد ممیمصت دیاش متفگ مدوخ اب بش هی هامود نمه وت

...اما هدوب تسرد حیسم هب مدامتعا دیاش ... مدرکن هابتشا دیاش ... هدوب

... منک یگدنز هغدغد یب و مورآ تشاذگ هام ود همع ... هامود ... طقف

تسنوتیم هک ییاج نیلوا ! مباوخ قاتا ...هب دیشک کرس مک مک

داماد زونه شرسپ هام ود دعب دوب... اج نومه هدب ماجنا وشاه تلا خد

یفرح حیسم . دنوسر همع شوگ هب یربخ یب ادخ زا دوب!...هی هدشن

. مدوب نئمطم دوب... هدزن

شبش ... درکن اوعد نم اب طقف .. هریمن مدای و شاهاوعد اهو فرح

درک... حیسم راب دموارد شنهد زا یچره

راکبلط ... دوبن قباس حیسم ... مشیپ دموا یتقو باال.. هقبط دموا یتقو

شریقحت ثعاب هکنیا ...زا دنوکش فرظ دزو فرح دوب...دب روخلد دوب..

یگنودرم زا هک دوب هتفگ شهب شردام هکنیا دوب..زا تحاران مدوب هدش

یریگ هنوهب داد. شتسد هنوهب همع دیاش .. منودیمن دوب... تحاران هداتفا

یکشیه تفگیم حیسم دوب.. اجنومه عورش هطقن دش... عورش شاه

! هشیمن مدآ نز

هیقب اب وتزاین هک"وت نم فرح لباقم رد شنکش نودند باوج دوب نیا

" ینکیم فرطرب انز

ال .ماک هگید رابره یخلت هب هن اما دوب خلت ... مطبار راب نیلوا

مدش یدرم یگدنز ...نز یزان چیه نودب ... یزاین چیه نودب ... هتساوخان

جیو و جیگ نم دشو باریس حیسم . هلئاق مارتحا مارب مدرکیم رکف هک

. منک شمضه متسنوتیمن هک مدوب یراتفر
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دیاش ... دموا یم متمس رتمک درک. شدرسلد نم یجازم درس مک مک

و شرهوش زاین تسنوتیم طقف هک یکسورع مدش مهنم ... رتهاتوک

هنک. فرطرب

کالم کی حیسم ... رتشیب مترفن ... دشیم رتدب حیسم هب مسح رابره

... مدربیم تذل دیاش .. مدشیم بیغرت دیاش ... دربیمنراکب ما هناقشاع

حیسم نتشادن تسود دیاش ... مشاب ضیرم .. مشاب رامیب دشیم هگم

ی هسو بــ تباب ... شیپ اهلا نم...س هنرگو دوب. یدرس نیا ثعاب

! متخوس اه تعاس یهاتوک

...اب سب و دیدیم و شدوخ . درکیمن نم ندرک مار یارب یش تال حیسم

نوا مامت راگنا دوب. هدرک قرف یلیخ ... شلوا یاه فرح ...اب لوا اهزور

ضحم یبیرف ماوع ... شاه نتفگ موناخ نوا .. اهراتفر نوا .. افرح

هک هبوخ و هشیپ و قشاع درم هی هنک تباث همه هب هکنیا یارب دوب...

...! هرادن شسود یتسه

و ..داد دشیم ینابصع ... دموا یم تس ...مــ دموا یم رید اه بش

. دربیم شباوخ ات تخادنیم هار دادیب

تساه تدم نادنز نیناوق هب ...نم مدوب ینودنز هنوخ وت بش ات حبص

... منودیم ...هک مدلب .هک مدرک تداع هک

هدرک ادیپ هطاحا مور ال ماک همع . دوبن مدوخ تسد منتفر نوریب

تاک دوز یلیخ ما... هداوناخ ماه...اب تسود اب مدمآ و تفر دوب...

همع یاه هیانک و شین نم ندید یارب ندوبن یضار مودک چیه دش....

...نیا ندرک راک میسقت تدم ...هی ندزیم گنز مک لیاوا ... دننک لمحت ور

گنز یل یل هتفه ...نیا همع شدعب ی هتفه ... دزیم گنز شوروک هتفه

. همغن شدعب ی هتفه دزیم

رارق . نتخادنا یشیتآ هچ یوت ونم هک نتسنودیم مه نوشدوخ راگنا

تفگ حیسم یسورع لبق هتفه .کی مینک یگدنز همع ی هنوخ دوبن

ازجم شزیچ همه هک یباال هقبط تفگ . هراذب اهنت وشردام هنوتیمن هک

. هشاب نومیگدنز یارب یبوخ یاج هنوتیم هنییاپ زا

روتاتکید شمارآ لا مک رد حیسم ... تشادن یا هدیاف ... مدرک تفلا خم

دش!... نم یگدنز

نیریش اما دوبن لسع ! لسع ِهام میتفر نوچ دوب بوخ لوا هام ود

حبص زا حیسم ... ِیگدنز قافتا نیرت نیریش ییاهنت نم یارب دوب...

یمدق نوریب میتفریم ... دموا یم بورغ ... هسلج و شیامه تفریم

شوگ هشیمه هن...نم نم !! دزیم فرح .. دزیم فرح و مدزیم



187

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

... هشیمه ... مداد

هدزاود .... ندیباوخ یارب تشاد یصاخ تعاس ... میتشگیمرب اه بش

هک ما ییاهزور ... دشیم رادیب دوز اه حبص دیاب نوچ ... دیباوخیمن رترید

نوریب تشاد شیک یوت هک ییاه تسود اب دوبن شیامه ای هسلج

. تفریم

مکلا م هراد تسود طقف هک تفگ مهب یراگتساوخ لوا زور شدوخ

تفگ ... هشب مبحاص رهاظ ...هب شا همانسانش وت هتفیب ممسا ... هشب

... هراذیم شوپرس شزاین یور ماوخن نم ات هک

اب ییانشآ ببس ...هب لته نومه یوت ... تشاذیمن شوپرس

ود یکی یاه نومهم یارب ... تشاد مه یا هگید قاتا ... شبحاص

مشچ یگدنز لوا تساوخیم لته نوا مدختس مــ ادخ هدنب ... شتعاس

دموا .... داتفا یم شرتخد دای دیدیم هک ونم شدوخ لوق .هب منک زاب وماه

مومت وراک یگدنز لوا نیمه و منودب هک تفگ .. تفگ حیسم وزا

تشاد عقوت دش... روخلد . مدرک شتوعد یاچ هی وهب مدز دنخبل ... منک

زا نتفگ عقوم . مزیرب مهب ور نامز و نیمز و مروخب صرح شدوخ لثم

خرس شتروص دوب هدرب قاتا هب حیسم هامود نوا یوت هک ییاهرتخد

درگ... شاه مشچ و دشیم

نفد یا هنوخ هی غاب یوت ومیگدنز همه ...نم تشاد تیمها نم یارب

هتشاذگ اج هگید درم هی شو ــ غا یوت ومیگدنز همه ...نم مدوب هدرک

... مدوب

شخپ متروص یور کشا یاه هرطق . مدیشک متروص هب وماه تسد فک

. مدیزگ بل وزاب مدیشک ماه مشچ نییاپ و فاحل دش...

یگدنز متشاد تسود هنک... کمک متساوخ ادخ زا دقع هرفس رس

یگدنز قح ... مدوب هدش هدنز و مدوب هدرم همهنیا هکنم ... منک

... دیدج یگدنز ...هی متشاد

تفگیم هک مدرک جاودزا یدرم ...اب مردام ...هب مردپ هب کمک رطاخ هب

زا رتشیب ... شردام زا رتشیب ... یمدآ ره زا رتشیب . هراد متسود

شدوخ زا رتشیب ... شرهاوخ

ماک نم... یارب ...هن نیریش یاه فرح ... دزیم بوخ یاه فرح حیسم

قشاع درم هی رهاظ هب حیسم دوب.اما هدش خلت لبق اه تدم نم

. دادیم نوشن هشیپ
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تساوخ دز...مزا گنز مهب خرهاش هک دوب یزور تقوره زا رت خلت

وتیگدنز یتساوخ تدوخ هک حاال تفگیم .... منک شومارف ور هتشذگ

...هب هراد تسود ور ...وت هیبوخ رسپ حیسم راد... شهگن نک... ظفح

! هدیگنج همع اب وت رطاخ

هک روطنیمه اه تقو یهاگ ... دزیمن فرح ... درکیم توکس یل یل

دعاقتم وراباب تسنوتن منوا ... دشیم کشا رپ شاه مشچ درکیم مهاگن

! متسین شیگدنز ی هدنرب گرب نم هک هنک

مدیمهف دروخ یلیس مردپ زا نم زا تیامح رطاخ هب یل یل هک یبش

یل زا شلقادح .. متساوخیمن تیامح هگید هرت. هراچیب نم زا نوا هک

اه بش هک یکسورع .زج تشادن مردپ یگدنز وت یشقن نوا یل...

. درکیم تسرد اذغ شارب اهزور و دیباوخیم شرانک

اتزا داد مه تسد هب تسد یچ همه دش... رتشیب ماه یریگ هشوگ

...اب متفریمن اه ینومهم .. مدادیمن ور هیقب نفلت باوج ... مربب لد همه

همع واب ماوعد نیلوا هام شیش دعب ... اوعد یتح ... مدرکیم ثحب همه

طسو مداتساو المق... خا وهب درک نیهوت تردام .هب مدرک شا هنوخ وت

..هب تفرگ شیتآ دشو خرس ... مداد و شافرح زا مودکره باوج اهو هلپ

نز نوا هب مزور .. مقاتا وت هربب ونم هک تفگ شا هنوخ درمان مدختس مــ

هدش لفق رد تشپ بش ...ات قاتا یوت درک مترپ ... تقوچیه ... دیسریمن

... هدرگرب حیسم ات متسشن قاتا ی

هیرگ ردقچ و درک ــمل ...غب قاتا یوت دموا اج همه زا ربخ یب

تسد ... مدرک شسامتلا ... میرب هنوخ نیا زا مدرک شسامتلا .. مدرک

بــ باوج ...اما... منکیم قد مراد متفگ ... وشتروص ... مدیسو بــ وشاه

. دیشک مباوختخر هب نم یاه هسو

یفرح .. درکیمن یراک نوا هزاجا نودب دوب... همع تسد ی هبعلم حیسم

... دزیمن

ک کی درکیم عونمم شارب ور نم ندید همع هک ییاه تقو یتح حیسم

هتبلا ... مشیپ دموا یم حیسم تساوخیم همع .هگا درکیمن ضارتعا الم

شردام هب ما یمارتحا یب تباب ای هنک فرطرب وشزان ای هک دموا یم

هنک. مخیبوت

مندید هب یل .یل مدموین نییاپ باوخت ــ خت زا هام دنچ ... مدش ضیرم

مک یتح ... دیرخیم نوج هب ور همع یاه هیانک و شین زور ..ره دموا یم

اه ...هام ندزیم رس مهب ... خرهاش رارصا هب دیاش ومع ی هداوناخ مک

. دنوسرت و حیسم مشچ متفرگ هک یکلهم یرامیب
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هام تفه شیش دعب یتح ... میتفریم نوریب ... دنوم یم مرانک رتشیب

... ینومهم میتفر لوا راب یارب

یدوبک مدوب هدیشوپ هک یسابل نوچ دوب... همع ی هزاجا نودب نوچ اما

...هک حیسم یاپ تسشن هنوخ میتشگرب هک بش دادیم نوشن و موزاب

... تفگ و تفگ درک... ماندب ورام درک... وربآ یب ورام رتخد نیا

یتقو ... مداتسیا همع یور وت یتقو ... تشادن یداع تلا ح حیسم

...اما منک عافد مدوخ زا مدوب ...دلب دروآ موجه متمس هب مدز داد شرس

یسـ هب شاه تشم یک مدیمهفن هک... مدوب حیسم راتفر تام ردقنوا

رپ ماه مشچ و دروخ زیم هب مرس یک مدیمهفن . دروخ ممکش و ـهن

دش... نوخ

هدنخ یادص نم... ندروخ راوید ردو هب یادص زا رت دنلب دیاش نویم نوا

رتشیب ...هک درکیم کیرحت و حیسم .. شاه فرح دوب...اب همع یاه

... هنزب رت مکحم ..هک هنزب

هک مدوب هداتفا همع و حیسم نیب ... نوشا هنوخ طسو والش شا

هنک!! معمج نوشمدختس مــ داد روتسد

یم نوخ منهد هشوگ ...زا دشیم هدیشک اه هلپ یور ماهاپ

شندز سفن سفن هب مساوح مامت دوب... حیسم هب مهاگن مامت ... دموا

دوب...

گنر رپ یدوبک یاج و دروخ ـت ختـ هب موزاب ...زاب قاتا هشوگ مدش ترپ

درد وهب سکچیه ...لد منت نداد نوج ... مولگ سخ سخ دش. رت

... درواین

*****

؟؟ ییوت یتسه _

نییاپ ماه مشچ یور وزا فاحل . مدرک کاپ عیرس و ماه کشا

هدموا لولس هب هزات هک دوب ینووج رتخد نومه .. دروآ

_سالم

... دیدنخ شبل ی هشوگ

؟ ییوت یتسه ... موناخ _سالم

درک زارد متمس هب وشتسد . مدرک هتسب و زاب وماه کلپ

؟ میتسود اه... یا هسردم هچب لوق ...هب دیدج یلولس مه ... مزانیرپ _

رانک وهب کشا زا سیخ تسد . هشاب یدب رتخد دادیمن نوشن شرهاظ

متفرگ و زانیرپ تسد دعب و مدیشک ممکش

. میتسود _
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تسد جنرآ و تسشن ماهاپرانک ـت... ختـ یور دش... رت نهپ شدنخبل

تشاذگ شوناز یور وشاه

دای ونم یباسح ابیز و فیرظ یاه یاهالتی اب شا هدش دنولب یاهوم ...

. نوشمتشادن هک دشیم هام دنچ و وسلا کی . متخادنا مدوخ یاهوم

تشاذگ ما هنوش یور وشتسد هک مشب دنلب ـت ختـ یور زا متساوخ

ناج یتسه شاب تحار _

دوب هتفگن ناج یتسه مهب ساسحا اب ردقنیا .. یسک دوب اه تدم

؟ یسانشیم ونم امش... _

دش هریخ ور هبور یاه ـت ختـ وهب داد نوکت یرس

ممرن و برچ فیفخت .هی مشاب هتشاد وتاوه هتساوخ مزا ملیکو ... ابیرقت _

داد مهب راکنیمه تباب

... خرهاش تسد زا ناما

تیذا وتدوخ هک تسین یزاین ماوت .. تسین یلکشم ... هبوخ حملا _نم

شاب تحار . ینک

هنک هاگن ممکش هب هک دوب هدرک جک وشرس

؟ هتهام دنچ _

هام شیش _

؟ رسپ ای هرتخد _

! رسپ _

دش... جک شبل ی هشوگ

دیاب ... یفیعض یلیخ وت یلو ... سچب نیمه تیدازآ دنس منودیم _

یشاب تدوخ بقارم

دوب ماه مشچ هب هریخ شهاگن ... مدز یکروز دنخبل

؟ یگیم وشتسار مسرپب لا وس _هی

شمارآ مهب هنک... رتهب و حملا تسنوتیم زانیرپ لثم یمورآ مدآ نتشاد

... هدب

سرپب _هرآ

تسشن ولهپ وهب داد هیکت شرس تشپ ی هلیم هب

وگب وشتسار ؟ یتشک وترهوش _وت

؟ مشاب لتاق دایم نم _هب

...اما... دایمن سکچیه _هن...هب
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... درکیم درد ممکش ..ریز مداتسرف نوریب هاتوک و مسفن

_....

دیسر ماه مشچ هب هرابود میرسور ی هرگ زا شهاگن

.. متسین منومیشپ . متشک و مرهوش نم یلو _

دیسریم رظن هب یضار ... تفگیم تسار ... شهاگن زا مدیسرت

ارچ؟ _

؟ شمتشک ارچ _

موهوا _

شاه کلپ ریز و دیشک ورباال شا ینیب ... دموا شک مه یور شاه بل

دیشک تسد مکحم

! شمدید ــمت... خت یور .. مباوخ قاتا یوت نز هی _اب

داد همادا و دید ور بجعتم یاه مشچ

وشا هرهچ هزات نیمز داتفا هک دعب ... مدز نز نوا یاپ نور وت وقاچ اب لوا _

... مدید

: مدیسرپ وهی ارچ منودیمن

؟ دوب انشآ _هنز

. منک فرطرب لا وس نیا ندیسرپ اب متساوخیم ور میواکجنک سح

وهب خلت ی هرطاخ نوا ی هظحل هب هظحل راگنا دش... وطالین شتوکس

شاه هنوش ... تشاذگ شاه مشچ یور وشاه تسد فک . دروایم دای

رود ور متسد و متسشن شرانک . مدش دنلب ـت ختـ یور ...زا دیزرل هک

. متخادنا شا هنوش

نومه ...وت دیاب مشکب شتنایخ رطاخ وهب حیسم متساوخیم یزور هگا

. مدرکیم مومت وشراک لسع هام ثمال

یروط ... هتشاد تسود وشرهوش راو هناوید زانیرپ دیاش هک مدرک رکف

. هتشادن ور شتنایخ ندید لمحت هک

ات دیشک لوط یتدم . متخیر کشا شاپ هب واپ مدرک ششزاو نــ

. هشب طلسم شدوخ هب تسنوت

نم و دیشک زارد ور یتعاس .کی تشاذگ شت ــ خت یور و شلیاسو

. مدز مدق ییاهنت

اه یلیخ دنب... نیا یوت .. نادنز نیا .وت تفگ مهب و شزار دوز یلیخ

و درک دامتعا نم هب نوا ... هدنوم موم و رهم زونه نوشزار هک نتسه

نم... اما تفگ ور شزار

نوشهاگن و مدشیم دز اه مدآ هیقب نیب زا فرح یا هملک نودب
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... مهنم نم... ...اما تحار و ندوب یخلا یب اعقاو اه یضعب . مدرکیم

؟ روپناریا _

... نابهگن تمس مدنودرگرب ور

؟ _هلب

. هموا تلیکو وش رضاح _

. متفر شتمس هب سالهن وسالهن داد نوکت یرس

مرضاح _

****

هتسشن رظتنم نوغاد و یبوچ زیم هی تشپ یرتم شیش قاتا یوت

. مدینش مرس تشپ زا ور رد ندش زاب یادص هک مدوب

_سالم

متشاذگ زیم یور وما هتسخ یاه تسد جنرآ

_سالم

. تسشن و دیشک بقع و مور هب ور یلدنص شیگشیمه دنخبل اب

؟ یرتهب _

... مدز دنخبل

رکشورادخ _

زیم یور و دیشک نوریب شمرچ فیک یوت وزا یتروص هدنورپ

تفرگ متمس ور یا هباشون لیتساپ ی هتسب . تشاذگ

؟ یدوب هدرکن سوه _

... متفرگ ور هتسب و مدرک زارد ور متسد اما متشادن یلیم هکنیا اب

رگیزاب ال ...صا نارگن مهزاب دوب... هچاپتسد مهزاب ... تقو دنچ نیا لثم

اه رت لبق ...هگا وشاه هروشلد هنک نوهنپ تسنوتیمن ... دشیمن یبوخ

هزات لیکو هی مدرکیم نومگ مدوب هدیدن وشتلا ...کو وشاه نداد رواشم

یتح ... تشاد سرتسا امئاد هاگداد نیلوا ...وت ِیتفلچ واپ تسد و راک

شادص هت هک مدیمهفیم ... مدوب هدید وشعافد هکنم ... ندز فرح عقوم

. هزرلیم هراد

یاه هدنورپ تقوچیه خرهاش هک لیلد نیا هب مدیاش دوب... نم رطاخ هب

. تفرگیمن هدهع هب ور یگداوناخ

نیمه رس هداوناخ یوت امتح . دشیم مومت دب شارب ندش نم لیکو

..ای هسرتن همع زا هک دشیم ادیپ یک ... نتشاد ثحب و اوعد عوضوم

دوب. هدرک شخیبوت راک نیا تباب ومع امتح ؟ هنکن وشتاعارم

تحت دیاب شا هداوناخ فرط زا هک منودیم یلو ... هنزیمن یفرح شدوخ
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. هشاب راشف

؟! بخ _

نتم هگید راب ...هی دادیم راشف مهب وشاه تسد فک ... شنتفگ بخ دعب

لا وس هب درکیم عورش و دنوخیم دوبن شدوخ طخ تسد هک وذغاک یوت

ندیسرپ

؟ مسرپب وماه لا وس یا هدامآ ... تسه تا هدنورپ وت ماهبا ات دنچ _

... مدیدنخ شتدم نیا یرارکت راتفر تباب

...؟! یتسه _

هزم هزم . مدیشک و متفرگ ماه نودند نیب و لیتساپ زا یا هگید ی هنود

داد هیکت شیلدنص دشوهب کالهف هک شمدرکیم

سناش . هئوت هیلع رب دهاوش ی همه . یتسه منکیم شهاوخ _

ریخ زا هک هنک لوبق همع هگا هزات . هتمکش یوت هچب طقف تیگدنز

. هرذگب تصاصق

و مدوب هتشاد هگن متشم یوت زونه هک و لتساپ زا یا هگید ی هفصن

مدروخ

ینوخ سابل اب ور وت زور نوا نگیم هک هدش ادیپ دهاش ات _ود

. یدیشکیم غیج و یدوب هتخیر مهب . هدوبن تتسد وقاچ . ندید

مدرک هاگن شا هدش الح صا شتروص هب هدنخ اب

هام؟ ود دعب ... هنکن درد نوشتسد _

.اب تشاذگ زیم یور وشاه تسد . دشیم جراخ تشاد لر تنک زا

دیرغ و درک مهاگن تینابصع

؟ یدرک جل یک ؟اب یدن رسباال باوج نم وساالی هب هشیم _

. متشاذگ شاه تسد یور وماه تسد فک

مشرابود ره هدموا ماباب رابود .. مندید دایب یسک مرادن تسود _نم

متفگ وت یارب زایپ ات ریس زا دوب مدای هک ما یچره ... شمنیبب هک دموین

دش. دنلب یلدنص یور وزا دیشک نوریب باتش اب وشاه تسد

یادص دشیم دش... مخ متمس ...هب تشاذگ میلدنص تشپ وشتسد

دینش بوخ وشاه سفن

. نئوت نارگن همه نوریب نوا _

هب دییکات نیا دادتما داد... شدادتما درک... دییکات ... شنتفگ " همه " یور

؟ دیسریم مماباب
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! مرفنتم نوتمه زا تفگ یتسه وگب نوسرب سالم همه _هب

... مدرک ادا شدوخ لثم "ور همه "

فرح لتق زور ی هرابرد ال .صا نوریب ایب افرح نیا ناج...زا یتسه _

س ود نیا یوت یاه قافتا . یتشک و حیسم وت هک هگیم دهاوش . مینزیم

نومه دهاوش انیا ریغب ... همع یولج حیسم دیدهت ... نوتاهاوعد لا...

اب ...وت یشکب نیمز یور رتم جنپ و حیسم یتسنوتیمن وت یلو زور...

کمک اب متنتفر هار ...وت یدب شله اه هلپ زا یتسنوت یمن تمکش نیا

تباث ات ینک کمک دیاب ...اما شیتشکن وت منودیم هکنم . هراوید ردو

مینک

؟ مینک تباث یک _هب

مینابصع . مونشب رتمک وشاه سفن یادص ات مداد هیکت میلدنص هب

! مدوب ما هچب نارگن ... تفریم ــمبباال لق نابرض .. درکیم

؟ یچ ینعی _

مش؟ دازآ ؟ هشب یچ هک مهانگ یب هک منک تباث ؟ثمال نیمه ینعی _

منکن رکف منیا ..هب میگدنز ِیپ مرب ممدوخ ؟ همع تسد مدب و ما هچب

تروظنم ... مداد انف داب وهب میگدنز یاهزور نیرتهب زا سلا ود هک

یتسه نیا نک رواب ... مشاب هتشک و حیسم نم دیاش ؟ هگید هنیمه

!! دایم یراکره شزا هترانک هک

متاملک یارب ینعم لا بند شنهذ یوت دیاش درک... مهاگن هریخ

تشگیم

و مدزیم راد منهذ یوت ور همع و حیسم رابدص یزور هک ینم زا

هب تسد و مشاب هدش نونج راچد هظحل هی هک دوبن دیعب متشکیم

. مشاب هدز یتیانج نیچمه

یرب تتاق مال دایم هک هگید هعفد منک تیضار هک تساوخ مزا تردام _

. ششیپ

مدیشک ما هدمآرب مکش هب یتسد هدنخ اب

امتح وگب مردام ...هب مشچ _

دز زیم هب یا هبرض و داتسیا فاص

. رادرب تراکنیا زا تسد ... مدیم تمسق ادخ... ور ...وت یتسه _

! ماوخیمن مروت .. منیبب ماوخیمن و سکچیه راب... نیرخآ یارب مگیم راب _هی

! یتسرفب مارب هگید لیکو هی تدوخ یاج مشیم لا حشوخ
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تفگ صرح دزواب یا هدنخ کت

... منویم شهت ...ات نکن مشرکف _

ورباالدز شسابل نیتسآ ... تسشن یلدنص یور

ماهاب کالم کی ینودیم ؟ یراد هاگداد تقو هبنشراهچ نیا ینودیم _

وت دض انوا ینودیم ؟ مرادن تعافد یارب یچیه ینودیم ؟ یدزن فرح

؟ ندرک ادیپ یچ همه

؟ منیبب و لیماف یاضعا کت کت هرابود دوب رارق ینعی ؟ متشاد هاگداد

و... مدوخ یاه تسود دوب رارق ینعی

منکیم شهاوخ . متفر شهت ات یدب نم هب خنرس ...هی یتسه _

شهاگن ال صا ! تسین مدای ... ِهیبش شهاگن ... درکیم مهاگن سامتلا اب

! تسین سکچیه هیبش

یکشزپ زا هگرب اتود ... همع ی هنوخ نیمز ریز ...وت هبعج هی _وت

! هروخب تدرد هب دیاش ... ِینوناق

هیکت زیم وهب شا هنت ...باال مشاب هدرک تحار و شلا یخ یمک هک راگنا

تشادرب تشادای و داد

؟ تسه یچ دروم _رد

ــی! سنج _رازآ

دیسر ماه مشچ وهب دموا باال شتسد ریز یاه هگرب زا شهاگن

؟ _رازآ

زا ومق طال متسنوتیم انوا زا یکی .اب ینک شادیپ تدوخ هرتهب _هرآ...

! مریگب حیسم

؟ روطچ _چ..

. دروخیمن درد هب عقاوم یضعب انشآ لیکو نتشاد

سلا کی ینعی اه تدم ...نیا مدوب نامرد تحت اه تدم ... دقعم یگراپ _

هک؟ یمهفیم هام! هس و

هب هک مدوب هدروخ ورایح نیا یک ... متفرگ شا هریخ یاه مشچ زا هاگن

؟ متفگیم خرهاش یارب ما هطبار زا یتحار نیا

؟ دوب هتفر هنوخ زا یک همع وگب... زور نوا ...زا تسین یفاک _

ینوناق یکشزپ هگرب ی هرابرد نیا زا رتشیب تشادن تسود هک راگنا

. منزب یفرح

. متشاذگ ماه کلپ تشپ دوب مرگ هک وماه تسد فک

مه شمدختس لا...مــ مش یوالی دوب هتفر شلبق بش همع _

دوب هدرب شدوخاب
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؟ رهظ ؟ حبص ؟ هنوخ دموا یک حیسم _

. متفگیم لوا زا وراه قافتا یرس هی دیاب راگنا

راچد راب دنچ ... دوبن بوخ ال صا شلا ...ح هنوخ دموا رس هی حبص حیسم _

شاه نفلت .زا هروخب وشا هنوحبص تسنوتن یتح دش... عوهت تلا ح

.کی مدادیمن شوگ شافرح هب دایز . هتخیر مهب سروب عاضوا هک مدیمهف

دوب.داد هدرک مگ و شقودنصواگ دیلک دز. مادص ات دوب نومقاتا وت یتعاس

. متشادرب نم ثمال نم...هک رس تخادنا هار دادیب و

؟ دیدرکن اوعد قاتا یوت سپ _

وور ریز و قاتا لک ام هک دوب نیمه رطاخ هب دوب هتخیر مهب هگا قاتا _

درک ادیپ نم سابل یوشک یوت و دیلک یتقو دش. ادیپ شدیلک ات میدرک

تفر مدعب دز داد مکی مرس ... منک شتیذا ات متفگ غورد شهب درک رکف

وزا شفیک یوت تخیر ... تشادرب دقن لوپ و کچ ... قودنصواگ غارس

. تفر هنوخ

؟ دوب روطچ شلا ؟ح تشگرب یک _

مادم . تشگرب هک درکیم شخپ ناذا تشاد نویزولت دوب... کی تعاس _

وشافرح ... دادیم بور ــ شم دنگ یوب شنهد ... درکیم !&اوژه&!هک

متفر هک هشب کیدزن مهب تساوخیم ... تشادن یداع تلا ...ح دروخیم

.. مدرک لفق ورد و قاتا یوت

؟ یچ شدعب _

؟ شدعب _

_هرآ...

... مدرک ـل وغـب مدوخ دوب.. هدش درس ماه تسد فک

درکیم هیرگ ... دوبن بوخ شلا دز...ح فرح ماهاب ... تسشن رد تشپ _

نیا مامت !...وت مدش راچد مه مدوخ و مداتفا حیسم یاه هیرگ دای

شارب ملد رابود ره درک. هیرگ ماه مشچ یولج رابود لا... سود

چوپ شیگدنز همه زا نوا هرت... تخبدب همه زا نوا هک مدیمهف ... تخوس

هرت...

... مدرک شل ــ دز...غب فرح ماهاب ... شرانک متسشن ... مدرک زاب _ورد

تخبشوخ میتسنوتیم دش...ام رتشیب ماه هیرگ تدش

نوا تسد ریز یگچب ...زا دوبن همع رسپ حیسم هگا دشیم ... میشاب

دوب! هدشن گرزب
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منکیم شهاوخ ... تسین بوخ تا هچب یارب ... نکن هیرگ _

متمس وهب یا هچراپ لا متسد . مدیشک متروص وهب میرسور نییاپ

. تفرگ

نک کاپ وتاه کشا _

_...

دش؟ یچ شدعب _

.. مدروآ نییاپ ماه مشچ یور وزا لا متسد

و گنز شهب یراب دنچ همع دوب... اهتشا یب . میدروخ مه رانک و راهن _

ینابصع هرابود حیسم . دیسرپ تکرش ماهس ندش نییاپ زاباالو

راب دنچ همع شدعب . دزیم داد همع رس و دوب هدش دنلب شادص دش...

دموا یمطاف هک دیشکن تعاس مین .هب دادن باوج یلو دز گنز شهب

. شلا بند

؟ تشگرب یک _

وشنامز تدم ینعی ... تسین مدای _

؟ بخ _

و داد و دزیم فرح شدوخ دوب...اب هتخیر مهب هرابود تشگرب یتقو _

و مدوخ مسرت .زا مدینشیم وشادص هک مدوب قاتا یوت .نم درکیم دادیب

.. تفر هار یمدق دنچ مرس ...باال قاتا یوت دموا . مدز باوخ هب

. دموا یم مدای تشاد ءزج هب ءزج شاه قافتا مامت و زور نوا

؟ یتسه _

؟ _هلب

شا همادا _

زا مدیاش ... میرب نارهت زا تدم هی دیاب هک تفگ درک... مرادیب _

نوریب و منودمچ . مشب دنلب ـت ختـ یور زا درک مکمک .. ناریا

وت تخادنیم و تشادیمرب نیمز یور زا وماه سابل .. دیشک

هدز مکشخ .نم دروخیم گنز شمه شنفلت دوب... هچاپتسد ... نودمچ

هچ هک مدش شیپاپ یتقو ... هنکیم راکیچ هراد مدیمهفیمن ال دوب...صا

دز... یلیس مهب یناهگان یلیخ دز... داد مرس هداتفا یقافتا

متشاد زرل و دوب هدش مدرس ... مداتسرف ورف و مضغب

... هداتفا مراشف . همدرس _

هب دیابن . مدنوپچ منهد یوت اتراهچ هس و متشادرب و لیتساپ ی هتسب

. دموا یم یراشف ما هچب
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... تخادنا ماه هنوش یور و شتک

؟ یبوخ _

. مداد نوکت و مرس

_هرآ.

یوت ... دروآرد شفیک زا خلت کشالت هنود ات ...ود یلدنص یور تسشن

! نتشاد .. ینعی ... تشاد کشالتاه نیا زا هشیمه رتفد

هدب همادا هرابود . روخب کشالتو _نیا

دش رتهب .حملا متشاذگ مبیج یوت و متشادرب وراه کشالت

چیه متفگ شهب .. متسشن ـت ختـ یور دز یلیس مهب هکنیا دعب _

دیاب منم هشاب نوا ییاجره هک تخادنا هار دادیب و ..داد مایمن ییاج

وشادص نوا ردقچره ... منک تفلا خم شاهاب مرادن قح تفگ مهب . مرب

دموا دش.. ینابصع ... شاهاب مدرک .جل مدزیم غیج رتدنلب منم باال دربیم

هی شاج زا هکنیا ..اب مداد شله هک مشوپب و موتنام ات هنک مدنلب هک

مدنلب و تفرگ وماه هنوش دش. ینابصع یلو دروخن نوکت ما هرذ

تشم شتروص رسو هب هک هنک منت و موتنام تساوخیم درک...

هک... ردقنوا دش.. ینابصع ... مرب شاهاب متساوخیمن ... مدیبوک

!! هدش بوخ تمشچ یاپ یدوبک _

هک بش ...ره مگیم تسار ادخ ..هب هنکیم درد مندب زونه یلو _هرآ..

... هریگیم درد شدگل و تشم یاج مباوخیم

؟ یتشادرب ور همسجم یدوب هداتفا نیمز یور هک یعقوم _

هی هک مدوب هدرک هقل حــ ممکش رود و ماه تسد هخآ _هن...

رتشیب دوب.. شساوح راگنا مشدوخ ... هنزن و ما هچب هدرکن ییادخ .. تقو

مداتفا نیمز یور و مداد تسد زا هک و ملداعت ... دزیم متروص رسو هب

یور داتفا منوا هک دش یچ منودیمن درک... ماهاپ راثن دگل ات دنچ

مخ قاتا شرف زا هکیت هی هخآ ... شرف هب درک ریگ شاپ منک رکف ... نیمز

و درک ریگ شاپ ریز نوا منک رکف ... نوریب تمس هب دوب هدش

ورد و قاتا نوریب مرب هک مدیشکیم نیمز ور متشاد و مدوخ ... داتفا

دایرف و دزیم داد ردقنوا درک... مدنلب و تفرگ و موزاب اما... مدنبب شور

هی ...زا متفرگیم وماه شوگ و متسبیم وماه مشچ مادم هک دیشکیم

شفرح هب هک درک مسامتلا هنک... رارف تساوخیم ... دیسرتیم یقافتا

وش وتنام ... تسب و نودمچ اما... ورب نم نودب متفگ شهب ... مدب شوگ
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تباب ... دیسو وبــ متروص ... دموا متمس هرابود و تشادرب و ملا

شاهاب هک هشب نوبرهم تساوخیم ... تساوخرذع مزا شراتفر

هک ردقنوا ... مدرک تفلا ...خم تساجک متسنودیمن هک ییاج ...مرب مرب

هدروخ هک ییاه یلیس یجیو و جیگ زا هظحل هب...هی درک عورش هرابود

هبرض ...اب دروخ متسد هب همسجم هک متشاذگ زیم یور و مرس مدوب

...هی داتفا نیمز یور همسجم دشو مخ موناز دز ماپ تشپ هب هک یا

ممکش هب شاه هبرض هنکن هکنیا سرت دیاش ..ای تینابصع طرف زا هظحل

دعب یک... مدیمهفن ... متشگرب لوه ...هب متشادرب ور همسجم هسرب

شرس ی هشوگ هب همسجم واب مداد تسد وزا ملر ...تنک شیفرح هچ

... مدز

... هشاب هتفر اجکی مندب توق مامت هک راگنا دش... نیگنس مرس

وهب متمس تشگرب دید.. هنییآ یوت و شینوش ــ یپ یور نوخ یتقو _

. مدش شوهیب هک مدعب ... دمک هب مدروخ دز متروص هب هک یتشم

؟ یدموا شوهب یتعاس هچ تسین تدای _

. منک رکف دوب مین و شیش نومت ــ خت باالی تعاس _

؟ یدموا شوهب ادص رسو _اب

_هن...

؟ نییاپ یتفر عقوم نومه _

هک دوب هتخیر نیمز یور نوخ هدرخ هی طقف .. دوبن حیسم .. ینعی _هرآ..

زا متفر ... مدرک شزاب دوب.. هتسب قاتا ...رد مدش دنلب درک... منارگن

مدموا هک هدرخ ..هی مدیدن و حیسم مدیسر هک اه هلپ ...باالی نوریب

عیرس و مدوخ دوب... هداتفا تشپ ...هب هداتفا نیمز یور هک مدید ... نییاپ

متشاذگ ومتسد دادن ومباوج یتقو ... مدز شادص ... شرس باال مدنوسر

متشاد شرب .. مدید لوا ور وقاچ ... شمدنودرگرب و شا هنوش یور

شمتخادنا . مدوب هدرکن ما هدافتسا شزا یتح شمدوب هدیرخ هزات ... هخآ

مشچ دوب.. هدش عمج حیسم ریز مدش ینوخ هجوتم هزات .. نیمز ور

.... خرهاش دوب زاب شاه

؟ یدشن هنوخ یوت یزیچ هجوتم ؟ یدیدن هنوخ یوت و یسک _

رد یولج ... مدییود مسرت زا ینعی .. نوریب متفر هنوخ زا ال...نم صا _هن

مهب یشوهیب تلا ح هرابود هک یتقو ...ات ندز غیج هب مدرک عورش

داد تسد

فعض ملد . مدرک کاپ و ماه کشا و مدیشک متروص یور و لا متسد

شوئاکاک ی هزم ... مدرک وزاب متشادرب وراه کشالت زا هنود ...هی تفریم
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...هب تشادن ندش هتسب یخلا مضغب اما هنک رتهب و حملا تسنوتیم

... مداتفا قه قه

" یدوب هداد مایپ میرم هب هک دوب هداتفا نوتنیب یقافتا ...هچ شلبق _زور

؟" شمشکیم زور هی هرخ باال

لیکو دش. مومت نورگ مساو هاگداد یوت مایپ هی نیمه متسنودیم بوخ

... مدوب هداد میرم هب یمایپ هچ تخادنا مدای هک دوب یرفن نیلوا همع

؟ مدب حیضوت رتشیب ... مشاب شنز تساوخیم دوب... هدرک متیذا شبش _

ریز و مداتسرف نوریب ورکالهف شسفن . تفرگ شاه تسد نیب وشرس

. تفگ یزیچ بل

طقف ... هیفاک زورما هساو _

؟ یچ _

هک... دموا تلولس وت یموناخ زورما _

مداتفا زانیرپ دای

. دموا تلکوم _هرآ...

تفگ و درک مهاگن ... تشاذگ شفیک یوت ور هدنورپ

رتشیب ازیچ یرس هی یل .یل مدروآ تارب و یتشاد المز هک ییازیچ _

بوخ .. روخب ور همه ... ازیچ روجنیا و موداب زغم و یکاروخ .. تشاذگ

نکن رکف ما یزیچ رنو...هب هار دایز نک... تحارتسا

هنکن درد تتسد . هشاب _

دش دنلب یلدنص یور دزوزا یا هتسخ دنخبل

هراد ... همغن اما... منکیم تکرد ینیبب وتردپ یراذیمن .هگا یتسه _

... تتنیبب دایب راذب ... سا همع ی هنوخ مئاد . هشیم نوغاد

... ماوخیمن ال. _صا

؟ یچ یل _یل

... یل یل هراچیب دش... دنلب مداهن زا هآ شمسا ندینش اب

. هروخب ونم ی هصغ ..مک هبوخ حملا وگب شهب _

دروخرب اه... قافتا دوب...هب هاگدادزور هب مرکف و نهذ مامت لبق راب لثم

یمیمص نیا و زانیرپ اب ندز فرح هظحل ره هگا دیاش اه... هاگن اه...

هدنز و مدرم یم راب لهچ هاگداد ات زور راهچ نیا ی هزادنا هب دوبن ندش

. مدشیم

دعب ... لوا اه..زا اقافتا ..زا دیسرپیم ..مزا دزیم فرح ماهاب مادم زانیرپ اما

تسکش مدوب هدز ماه بل هب نادنز نیا یوت هک یتوکسرهم اه تدم

حیسم ....زا متفگ میگدنز یاه هظحل نیرت یصوصخ ی هرابرد زانیرپ واب
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. مییاهنت یاه هظحل ...زا شاه یریگتخس و همع ...زا شراتفر و

طقف هک مدیمهفیم .. دادیم شوگ ماه تبحص هب ور هتفه کی مامت زانیرپ

مهرانک حبص اهات بش دزیم سدح دادیم رظن .. هنکیمن زاب شرس زا

هتشادن تسود دیاش هک مدرکن ساسحا مراب .کی میدنومیم رادیب

هدروخ وماه فرح تدم نیا هک سب مدیاش .. منودیمن . هونشب هک هشاب

. منک تبحص یکی اب تساوخیم ملد مدوب

لد و درد مهاب هرابود و میدیباوخیم یتعاس دنچ اه حبص

هدش ضوع المق خا همجن لوق هب یتح .. مدوب هدش رت کبس . میدرکیم

. مدرکیم تبحص مه لولس یوت یاه نز هیقب ...اب مدیدنخیم دوب..

هچب دوب.. مینامسج تیعضو هب تبسن متشاد زونه هک یدب سح اهنت

لتق زا دعب دش...اما و دوب مییاهنت قیفر لوا یاهزور هک یا

مرسپ اب هک ییاتقو ... هرهق ماهاب شا هچب مدرکیم سح مئاد ... حیسم

شوگ شردام یاه فرح هب هگید هک راگنا .. مدشیمن کبس مدزیم فرح

نومه ی هکرت و مخت منیا تفگ هدنخ ..اب متفگ هک زانیرپ ...هب دادیمن

؟ هنومیم تارب ینکیم رکف . تساباب

یدازآ دنس یارب ..هن دایب ایند هب سملا هچب هک دوب نیا هب مرکف مامت

مدوب هدروآ تسد هب شدوجو زا هک یسح یارب .. شندوب

یاه هظحل منهذ یوت اه تعاس ... تعاس هب مدشیم هریخ اه تعاس

زانیرپ اب یتبحصمه یاه نسح زا یکی . مدرکیم رورم ومیگدنز خلت

اهنت هناحبص و اذغ ندروخ یاه تقو هگید دوب... ماهتشا ندش رتشیب

مدزیم قع اذغ معط ای عوبطمان یوب تباب هگا هیقب لثم زانیرپ ... مدوبن

یوت تسرد منوا هکنیا .اب دادیمن رییغت ور شا هرهچ و تفریمن بقع

شاه یسپاولدو دوب هرت تحار شلا یخ اما تشاد هاگداد زور نومه

رتمک

نم تفگیم و دزیم دنخبل ؟ یتسین تهاگداد نارگن هک مدیسرپیم شزا

تفگیم ؟ مسرتب یچ !زا مدز راد و مدوخ ملیکو شیپ مرب هکنیا لبق

ریخ زا هک هدوب هدرک تبحص شاهاب یلیخ هخرهاش نومه هک شلیکو

ینز نومه هدشیم هک هکید رفن هی زا هکنیا لثم ... هرذگب تیاکش نیا

نومه زا شلیکو تفگیم ... هدرک تیاکش هدوب باوخمه شرهوشاب هک

زانیرپ دوخ ..اما هرفص هکیدزن نوشندش هدنرب لا متحا هک هتفگ شهب لوا
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دیاش ... دزیمن یفرح شیدیماان ...زا هشاب هتشاد تیاکش هک هتساوخیم

هدز راد و شدوخ نادنز دایب هکنیا زا لبق شدوخ لوق هب

؟ میرب ... ندنوخ وتمسا _

ما هنوچ نییاپ هلصوح ...یب متخادنا مرس و ما هداس یکشم یرسور

شمدز هرگ

. میرب _

هلصوح واب درک وزاب میرسور . تفرگو متسد هک مدشیم در شرانک زا

تفگ دنخبل دزواب هرگ و میرسور نییاپ دز. ات یمک ور متروص رانک

. دنشب تیذا نیا زا رتشیب نراد تسود هک ییانوا راذن _

مامت .. نومندرب نوریب دنب زا زانیرپ .اب مدنوشن لــمب یور یکروز دنخبل

هظحل هب مدادیم شمسق ... مدزیم فرح ادخ اب بل ریز و هاگداد ات ریسم

هب مدرک راذگاو و مداد شمسق دوب! دهاش اهنت نوا هک ییاه

یلیخ نم دوب هدز راد و شدوخ اهزور نیا زا لبق زانیرپ ...هگا شدوخ

هتشک مداتفا نادنز هب شگرم رطاخ هب هک یمدآ نیمه طسوت ... رتلبق

ال ..صا هنکیم عافد نم زا هاگداد یوت یک ؟ هریگیم ونم قح یک .اما مدش

؟ درکیم وگزاب و حیسم مرج یا هدنورپ مودک

و مرس .. متشاذیم ما هدیبسچ مهب یاهوناز والی مدرس یاه تسد

هاگداد ات مندنوسر لوئسم . متشادیم هگن ماهوناز یور و مدرکیم مخ

....حملا درکیم مدنلب و تشاذیم ما هنوش ور تسد دوب... یق ال خا دب نز

و دوب هتسشن مور هب ور زانیرپ . متشادن یبسانم یور و گنر و دوب دب

هچاپتسد نم... هنک...اما ممورآ شاه فرح اب درکیم یعس

... رارق یب و بات ...یب هتفشآ .. مدوب

و شوروک ندید واب مدنوخرچ مشچ ... داتسیا هاگداد یولج نیشام

یا هگید سک و منک هاگن رتشیب دشن تصرف دش. هلا چم ــمب لق همع

هلجع اب شوروک درک... ما هدایپ و تسب متسد وهب دنبتسد ... منیبب ور

وبــ مینوش ــ یپ مهارمه نابهگن تفلا خم دوجو ...اب دموا متمس هب

تسنوتیمن هیرگ تدش زا اما همع ... هدب یمرگلد مهب درک یعس دیسو

هراد هگن زاب وشاه مشچ

...هب متفر باال یتخس هب ور ددرت ورپ غولش هشیمه هاگداد یاه هلپ

اجنومه دیاب هاگداد عورش نامز ...ات میدش قاتا هی دراو دورو ضحم

. میدنومیم
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ام زا ریغب درک.. سامم ما هنوش هب ور شا هنوش ... تسشن مرانک زانیرپ

حملا اهنوا بارطضا ندید . ندوب هتسشن ما هگید موناخ ات دنچ رفن... ود

... درکیم دب رتشیب و

متخیریم کشا ادص یب و مورآ و مدوب هتخادنا نییاپ و مرس

... یرپ مسرتیم _

وتتسد نک .لو یتسه دایم نوخ هراد تنخان هشوگ _

مشچ . شتمس مدنوخرچ و مرس دش. فقوتم منخان راو ناهوس تکرح

تفگ ...هک شردارب فرح رطاخ هب دیاش ... تشاد کشا من منوا یاه

" یدرکیم ورام یوربآ رکف یدوبن تدوخ رکف "هب

لد و درد ماهاب دشیم شاک .. تشاد نتفگ یارب یدایز یاه فرح امتح

هنک...

هک مدوب هدشن گرزب مه ردقنوا .. ممهفن و ندوبن هک مدوبن هچب ردقنوا

نیب ییاج هی نگیم هک ساسح نس مرظن هب مشاب دلب و ندرک لمحت

و ندرک لمحت ات همهفن و ندوبن دیاب مدآ نس نیا یوت .. هشاب اه نیمه

قاجنس و ندوبن هکنیا ...هن شا هبرجت راب هلوک هب دننک قیرزت هرذ هرذ

! مدرگرب ات بسچب تفس و تراولش نگب و شراولش هب دننک

تسا هچب ... ششود ور نتخادنیم مه ندرک لمحت راب یروطنیا

یوق وشاه هنوش دننکیم یعس .. شنایفارطا دعب ... هریگیم شدرد بخ...

هک هچوک وت هرب هریم شدای هچب نوا دعب . هریگب شدرد رتمک هک دننک رت

رعش ... هشب هتسب و زاب شدوخ وساالی نس مه تسد وت شتسد

لگ! لثم ... هرتخد هک هریم شدای ال صا مک هنک...مک یزاب و هنوخب

هک یتحاران و لکشم ره ...وت هریم شدای ورانیا مه.. دش گرزب هک دعب

ندرک لمحت .. هدلب هار هی هتفیم

ندرک لمحت ... هدلب هار ..هی هتفیم هک قشع یوت

لمحت .. هراد هدیا هی شدوخ یارب یلکشمره رس اه یتسود یوت

ندرک

ونیمه مزاب ندرک یگدنز ای حیرفت یارب هرب هک مبیرغ رهش هی

. ندرک لمحت .. هدلب

لمحت هب هگا یتح ... ندرک لمحت هشیم شاهراک ی همه یاپ الهی صا

هنک! لمحت هنکیم یعس مه هشاب هتشادن یجایتحا مه ندرک

هک ..روک ندیمهف ونیا اه مدآ هنیبیم هنکیم زاب وشمشچ وهی دعب

... دنتسین
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هجوت ...یب نشیم تیلوئسم ..یب نشیم هضح مال یب اه مدآ دعب

... ینک لمحت دیاب ووت دنشیم ما هگید یاهزیچ یلیخ .. دنشیم

...!! لمحت ... لمحت ... لمحت وت...وت...وت...

لمحت هراب هی هراذن هک ساسح یاه نس نیا یوت هک هشاب دیاب یکی

دب. تاساسحا شکراب هشب هشیمه ..ات مدآ شود ور هتفیب

لمحت زا مدش هتسخ دوب... مهب نوشساوح نم.. ِ نایفارطا شاک

... ندرک

روخب و بآ ناویل نیا یتسه _

مدرک دنلب مهابور ود ...ره داتفا ما هدروخ دنبتسد یاه تسد هب مهاگن

نودند ناویل یوت بآ یکنخ . متفرگ الق خا دب موناخ تسد وزا ناویل و

.. دروآ درد و ماه

زا یکی لیکو ..اما هدموا خرهاش هک مدرک یخلا رد یادص ندینش اب

... دنتفر قاتا زا دعب هقیقد دنچ شنابهگن و لکوم هارمه دوب... اه مهتم

نوشدوخ هگید موناخ ات هس ود ...اما دموا یا هگید لیکو ..هی نوا زا دعب

مئاد دشیم ثعاب مینارگن و سرتسا ... دنتفر نوریب نابهگن هارمه هب

تیذا ما هچب امتح و دوب هتفرگ درد ممکش ... منک ضبقنم و مدوخ

... دشیم

_سالم...

هب کیدزن یا هلصاف ...اب مدرک زاب وماه مشچ یدرم یادص ندینش اب

یرپ .. هزانیرپ ردارب مدرک رکف .. مدیدیم وشاه شفک دوب... هداتسیا زانیرپ

دز.. یفرح و داد و شم سال باوج

مه یور مکحم وماه کلپ ... تفریم جیگ و دوب نیگنس تدش هب مرس

هک مدش مخ مدوخ یوت رتشیب .. مدرکن دنلب و مرس ... مدادیم راشف

نابهگن هب مروخلد هاگن .... مدرک فاص و ــمر مک و دیشک و موزاب نابهگن

تفگ مدینش هک دوب

؟ نروطچ روپناریا موناخ _

مشچ و ذفان هاگن بحاص ... مدنودرگرب ور مرس ادص ندینش اب لوه هب

دوب.. میگدنز بوخ یاهزور زا نم ییاراد مامت درس. یاه

زا ییاراد هک راگنا . ندرک سح ور یصاخ ینیریش ما هدیکشخ یاه بل

. مدروایم تسد هب متشاد ومتفر تسد

_سالم.
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. تخادنا اه مشچ یور دب... ینیگنس هی ...اب ریقحت واب شهاگن

؟! ارونیا _

وشاه مشچ ... متمس دش مخ هکنیا ات مدرکیمن ادیپ وشفرح ینعم

تفگ و درک کیراب

؟ یدش تخبشوخ _

ــمب لق یور ما هدش تشم تسد . مداتسرف نوریب کوش اب ور مسفن

مرود یاوه مهس راگنا ... مشکب سفن متسنوتیمن زاب نهد ...اب تسشن

... سب و دوب ریما یارب طقف

! یزاسب و یتخبشوخ هک یتفر _

دنخبل شهام یور هب ماه مشچ یهایس شیپ و مدیشک سفن هدیرب

. مدز

ناج..؟ ریما یبوخ _

نیمز یور و یربخ یب سلا ود نیا مامت .. مدوب شلا ح یایوج ملد هت زا

؟! رادید نیمه زج ادخ زا متساوخیم یچ . متشاذیم

داد... نوکت رس و دیدنخ خلت

؟ یچ ...وت میلا ع _نم

کشا شا هریخ هاگن . تسب ور مولگ هار ضغب دشو لفق مه یور ماهبل

تخادنا هار وهب ماه مشچ

_نم؟!

هراشا ممکش هب دوب رخسمت یور زا هک یا هدنخ واب درک زاب هدنورپ

تفگ و درک

تا! هچب _هن

ــمر..ای مک تشپ هتشاذگ وشنیگنس و نهپ تسد ... یکی مدرک سح

سفن مزا تشاد یه ... دادیم راشف تشاد یه ــمب... لق تشپ

دنلب مولگ زا یا هفخ یادص ... درکیم ممخ تشاد یه .. متفرگیم

مهس هک مدرک یعس ما هچب رطاخ وهب متخادنا گنچ مولگ دش...هب

.. مریگب سپ و ماوه

..؟ ینزیمن فرح ارچ _

.. دنخبل زرط نومه دوب.. نومه مزونه

... یگدنز زا نم ثاریم نومه دوب.. مدآ نومه دوب.. هدشن ضوع

کشا ...من دشیمن دنلب مولگ یور زا یگنس ضغب ... درکیمن یرای مسفن

... مگب هک تشاذیمن ماه

..." وراگزور نیبب ... ینومه مزونه "
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سفن .... مدرک وزاب میرسور ی هرگ و متخادنا نییاپ و مرس

... سفن .... سفن ... سفن ... مدیشک

. یریمن مراودیما _

متروص یور وماه تسد فک درک. زاب وشهار مولگ ی هتفخ قه قه

یدرم یتخبشوخ زا باالرت یتذل دوب...هچ قوش رس زا هیرگ ... مدرک باق

هک یرتشگنا قرب زا باالرت یتذل ؟...هچ متخاسیم شاهاب وماهایور هک

هکنوا .. دوبیم بوخ شلد حلا مدیاب دوب... شیگدنز نز هب شدهعت نوشن

هکنوا ... هدرگرب و غاب یوت تشاذن اجکی وشا هیامرس مومت نم لثم

کاخ شور دعب و تارطاخ هچقودنص وت تشاذن وشثاریم همه

... هدشن هابت شیگدنز هکنوا ... هزیرب

...نم!!! متخیر ورف ...نم متخاب نم

و تفر ... هونشب وماه فرح هکنیا نودب ... منزب یفرح هکنیا نودب .. تفر

... مدز فرح شاهاب هگید هملا ع هی یوت نم

هب ور یتقو دیاب ... شیپ تقو یلیخ .زا مدنکیم وماه فرح تسوپ دیاب

هی لثم و مفرح یدزیم کلپ راب هی هیناث هسره و یدوب هتسشن مور

تارب مدنکیم یتفلق و شتسوپ و متسد یوت متفرگیم رادبآ لا قترپ

یاه فرح دیاب . مدیسرتیم ممشچ یوت شتسوپ بآ ندیشاپ زا دیابن

! تنهد یوت متشاذیم مدرکیم چاق و ما هدنک تسوپ

... یاه فرح .. هتسب رس یاه فرح .. متشاد فرح هملا ع هی

یاه فرح باسح و اجک هدش چاق و هدنک تسوپ یاه فرح باسح

اجک هتسبرس

ینعی منزب هک متسنوتن ینعی مدزن وماه فرح هکنیا ... منودیم

هدنک تسوپ یاه فرح زا هشیمه نم ال ...صا مدیسرت

نیرخآ ... هتشذگ نیا ..زا هربب و متسد ندنک تسوپ نیا مدیسرت . مدیسرت

! تفرگ زاگ و متسد متشاذیم یسک نهد یوت ور یفرح چاق هک یراب

تسوپ فرح ... یسکره یارب نداد دای مهب ... رتمهم همه زا

ناجریما متفرگ دای مهنم بخ.. ... مریگن

رود ... یدش هلا چم ینکیم سح هک یگدنز وت تسه ییاتقو هی

رود... یاج هی هب هربیم شدوخ اب ور وت هراد داب و یدش هتخادنا

هسیک یدید اوه.. و نیمز نیب ییاج ...هی ینومیم قلعم ییوهی دعب
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؟ نوبایب یوت رادراخ یاه میس هب دننکیم ریگ روطچ نولیان یاه

اه... تقو روج ...نیا روطنومه اقیقد

اه... تقو روج نیا زا ناما

ینوج مامت ... مرب نوریب نابهگن هارمه هب ات مدش دنلب یلدنص یور زا

دشو دود ...وهی ندرک هزرابم یارب مدوب هدرک هریخذ تدم نیا یوت هک

اوه. تفر

زانیرپ هک ییوزرآ دوب... هدیاف یب شندرک تشم و دیزرلیم ماه تسد

متسنوتیم روطچ ... مدشیمن قفوم ...نم تشادن یا هجیتن منومگ درک

؟ منک عافد مدوخ ...زا حملا نیا اب

؟ مروخب بآ ناویل هی هشیم _

نک درس بآ تمس وهب تخادنا شینوش ــ یپ یور یمخا

ات تشاد هگن و ناویل دوب... هدیمهف نابهگن و دیزرلیم ماه تسد . میتفر

... مدروخ بآ یمک

دش... رتمک مسرت زا خرهاش ندموا اب

؟ یبوخ ... هدیرپ تور و گنر _

... مبوخ _

.رات هنیبب دشیم کیدزن مهب هک ور ینز تساوخیمن ماه مشچ کمدرم

... هیبش نز نوا اما مدیدیم

؟ سا همغن نوا خرهاش _

مدش نئمطم شثکم درک...اب هاگن شرس تشپ وهب تشگرب

. مینک تکرح هک متساوخ نابهگن زا سامتلا ...اب همردام

تشاذن خرهاش دزو مادص . درک رتدب ور حملا همغن نتفگ " یتسه "

. دایب متمس

دش... زاب رد یتقو

... دندرک مهاگن میگدنز یانشآ یاه مدآ مومت یتقو

درک... تیارس منوختسا زغم ات ییاهنت

... یضاران و دوب ینابصع ال ماک هک ینابهگن شود ور داتفا مینیگنس

ور همه یادص اه... ندرک نیرفن یادص اه... نتفگ سالم یادص

... متسشن و متفرگ مورآ یلدنص هی یور هکنیا .ات مدینشیم

و اهادص ... مدرکیم مهاگن ماپ ریز گنس ...هب توهبم و تام هقیقد دنچ ات

تسشن ما هنوش یور هک یتسد یامرگ طقف تسین مدای راک عورش

. مدیشک نوریب کوش زا

یرادلد مهب کشا و دنخبل اب یل ...یل مدنودرگرب ور مرس
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... مدنودرگرب رس درک... مریگلفاغ مردام هاگن ... شرانک . دادیم

و دایب ات مدرک شسامتلا هک یتقو تسرد دوب... تفرعم یب نم ردام

وماه نفلت باوج دش...هن روگ و ..مگ هدب تاجن موق نیا تسد وزا نم

... یباوج چیه اه... لیمیا باوج هن داد

دوب. هدرم شاک یا ال .صا هدرم مدوب هدرک نومگ

فرح و... خرهاش تایعافد ... مدینشیم ... مدموا نوریب تهب زا مک مک

یگچاپتسد لیلد دیاش ... نسم و دوب هداتفا ور..اج همع لیکو یاه

یور برض واب شاهاپ تسشن مرانک یتقو زا هک دوب نیمه خرهاش

. دزیم نیمز

... راگنا مدش رت کبس ... مدیشک سفن مورآ مورآ ... مداد هیکت یلدنص هب

شدوخ اب ونم و هزوب یداب هی دوب یفاک ... هاکرپ لثم ... تحار و کبس

. هربب

...؟؟! یتسه _

منیبب ور خرهاش تروص ات مدرک وزاب متشاذگ مه یور یاه کلپ

؟ مناج _

هدب و لا وس باوج _

؟ دوب هدیسرپ مزا لا وس همع لیکو .. مدروآ رتولج ور مرس

؟ دییامرفب _

توق مهب داوخب هک راگنا ... دیسر یم رظن هب رخسمت زا رود شدنخبل

... هدب بلق

؟ دیراد رطاخ هب ور نوترسمه لتق زور امش روپناریا موناخ _

... مدرک دییات رس اب

_هلب

یعوضوم نارگن زور نوا حبص زا نوشیا امش یلبق هتفگ قبط _

؟ هتسرد .. ندوب

... یرارکت تیاکح زاب

منکیم رکف دوب... هدش نییاپ باالو سروب یوت نوشماهس _هلب...

دوب نومه یارب شینارگن

؟ ندوب نارگن نوشیا یعوضوم هچ تباب هک دینودیمن قیقد امش ینعی _

_هن...

... مداتفا هفرس هب

؟ دیدب همادا دینوتیم _

. امتح _هلب
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مزا مه درکیم مهتم ونم مه شاه لا وس یریگ تهج ... دیسرپ لا وس

درکیم یعس طقف ... مدیمهفیمن وشاه ندیسرپ لا وس لیلد ... ماهبا عفر

... منک نایب و تشاد تیعقاو هک یزیچره

.. تفرگ مزا ور مسفن هب دامتعا دیسرپ هک یلا وس نیرخآ ات

؟ شیشکب یتساوخیم ارچ _

... مدرک شهاگن بجعت اب

. شمتشکن _

؟ دیداد نوتتسود هب هک یمایپ سپ _

... متفرگ نودند وهب منیریز ...بل دندوب نم باوج رظتنم همه

؟ شمتشکن ارچ ... متفر ورف رکف وت

یوت یضغب ... مدرک سح ور ممکش یوت هچب تکرح

... دیسرپ هرابود ... تسشن مولگ

... ننودب و تیعقاو همه هرتهب ... روپناریا موناخ _

همع تروص هب مسیخ یاه مشچ هدرپ تشپ ...زا مدیشک قیمع سفن

دوب هاوخدوخ و رورغم ردقنوا هنک!... هیرگ هیقب یولج مدیدن ... مدرک هاگن

نم باوج رظتنم منوا . تسشنیمن شتروص یور یکشا من یتح هک

درک... لیامتم متمس هب ور شرس دوب...

درک. ضبقنم وماه هنوش شدرس هاگن

. مدرک کاپ وماه کشا و مدروآ باال وماه تسد

ی همه ...اب تخوسیم شارب ملد ... یلو ! شمتشکیم ... متسنوتیم _هگا

هشیمه ... مدیسرت هشیمه ...نم هشاب بوخ تسنوتیم .. شندوب دب

و حیسم و دشیم دایز موز دیاب ... مدرک هابتشا مرابنیا ... مدرک لمحت

ما هیرگ اه ماهتا نیا تباب ... هگید یروجنیا .. متشکیم مدوخ

شدوبن یارب ملد هکاالمن فیح ... متسنوتن هک فیح ... فیح ... تفرگیمن

.. هزوسیم

و غورد وهب دش...نم دنلب همع یادص و هیرگ ریز مدز ... دادن منوما هیرگ

داد. تبسن لغد

یب زا .نم هریگب ونم یاه کشا یولج تسنوتیمن شدادیب و داد

؟ دوبن یفاک نیمه . مدموا هوتس هب مدوخ یگضرع

یدهاش دوب.. هدرک روج هک ییاه کردم و دنس .. خرهاش یاه تبحص

هن ...اما یمرگلد دشیم ... درکیم دییات ام هنوخ هب ور ینووج درم دورو هک

نم... یارب

...تال شردام هب نداد یمرگلد یارب ..هک ممکش یوت یلقسف هچب یارب
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هنک. یتشآ تساوخیم منومگ .. دزیم رد نوا ردو نیا ...هب درکیم ش

عمج ممکش هشوگ هی ما هچب دوب... هتفرگ ما هدنخ نویم نوا وت

تمس هی هب دوب هدنوبس وچــ دوب هدرک تفس راگنا وشدوخ ... دشیم

مورآ و متشاذیم تمسق نومه یور و متسد فک یتقو ... ممکش

تمس هی تفریم ... درکیم زاب وشاپ و تسد ... مدیشکیم

و دوب هدش عطق مندرک نیف نیف ... مدربیم تذل و مدوب لا حشوخ ... هگید

. متخیریم کشا رتمک

تابثا ریگرد هیقب و همع و مدوب مکیچوک هچب اب یزاب ریگرد نم

هدرک ادیپ یتشآ یارب و یبوخ تقو .. مکیچوک رسپ نم... یراکهانگ

...حا مدش اهنت هک ...حاال مدوب اهنت هک دوب..حاال شتقو االن تسرد دوب..

لثم دیاب ..اما یکیچوک یلیخ هک ییوت ! مراد ور وت نم طقف ال

کاله ترس منودیم ... هتخس منودیم ... هشاب گرزب تلد .. تردام

ادخ ... یروجنیا .. منومگ هب یلو ... ننکیم تتیذا امدآ منودیم .. نراذیم

... هشاب هتشاد تسود رتشیب

ناج... یتسه _

یتنعل .. دموا یم هار نم زا رتمورآ نابهگن ... مدرک رت دنت وماه مدق

بمجب

. تمنیبب نک ربص هظحل هی ...؟؟ یتسه _

بقع ور مدوخ و متفگ ینیه دش.. هقل حــ موزاب رود شتس د

ملمعلا سکع تباب ... تخادنا مولگ هب یدب قع شرطع یوب . مدیشک

درک مهاگن بجعتم

؟ منزیم مهب وتلا _ح

گنر هزات یاه هشیر . داتسرف ورباال شا هدش گنر و زیمت رتو یوربا

؟ تشاد نادجو باذع طقف ای دوب منارگن اعقاو ... شاهوم ی هدش

! بقع ..ورب هنکیم ودب حملا هراد ترطع یوب _

تساوخ ... مدیشک سفن هارکا ...اب تشادرب بقع هب یمدق بجعت اب

ــمل غب یزان هکنیمه ... ندموا متمس هب یزان و میرم هک هنزب یفرح

ی هنود هنود و مداد شوگ شاه هیرگ یادص هب ششو ــ غآ یوت درک...

. مدرمش و میرم یاه کشا

... اقفر مبوخ _

و دموا ولج میرم وور... گنر یب یزان و دوب هدش یناوغرا شتروص میرم

... دیزرلیم شاه ...بل دیسو بــ ور ما هنوگ

! مدشیمن تسود تاهاب شاک _
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مدیدنخ هیرگ ...اب تسنودیم رصقم و شدوخ مایپ نوا رطاخ هب الدب

مبوخ هک متفگ ... هنووید _

تسود هگید ... دایم هراد ماباب هارمه هب هک مدید ... مدوب یل یل رظتنم

. منیبب و ما هصق دعب هب اجنیا زا متشادن

؟ میرب هشیم ... مرب ماوخیم _

یادص . میدرک تکرح مهاب و دیشک ولج و متفر بقع یرسور نابهگن

ندرک ـل غـب ملد . مداتسیا هک مدینشیم ور یا هنونز شفک یاه هنشاپ

. تساوخیم ور یل یل

یب ردقنیا ارچ ... هداتفا دوگ تامشچ یاپ ... یدش ...الرغ تارب مریمب _

تدوخ الهب ؟...صا یراد یرسک و ...مک یروخیم یزیچ .. ییور و گنر

؟ یسریم

لا وس ... دیشکیم تسد ماه هنوش وهب دیسو ــ بیم و متروص

هدشن گنر یاهوم یدیفس در سیخ یاه مشچ اب نم و دیسرپیم

. مدرکیم لا بند ور شا

؟؟! یل _یل

دیخرچیم متروص یور ... شمسا ندرب زا لبق ...ات شاه مشچ کمدرم

دش... فقوتم هک

؟ یل یل ِناج _

هریخ ماه مشچ درک...هب لا بند ور دیکچ ممشچ زا هک یکشا هرطق

همزمز ششوگ رانک مورآ ... مدیشک سفن لد هت وزا مدرک شل ــ دش..غب

... مدرک

. شاب منامام بقارم _

... هیرگ ریز دز ادص واب درک هقل حــ ــمر مک رود وشاه تسد

...نم میتسشنیم دیاب کیچوک قاتا نومه یوت یا هقیقد دنچ هرابود

تروص و سیخ یاه مشچ اب هک مدوب زانیرپ نارگن ... موناخ دنچ و مدوب

هگید یلدنص هی یور ... دیدن ونم ... مدش دنلب شولج دش... دراو ... خرس

. تخیر کشا ادص یب و تسشن یا

دش. مروضح هجوتم هزات ... متسشن شرانک و مدش دنلب

دش؟ یچ _

یور وماه تسد درک... هیرگ دنلب دنلب . تشاذگ ما هنوش یور و شرس

. متشاذگ شاه تسد
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! روخن هصغ ... یرپ هشیم تسرد یچ همه _

یتقو ... ییاهنت زا ...رپ یگنتلد زا ...رپ میدوب هصغ زا ام...رپ یود ره

هرابود و ما هداوناخ ... میشب لقتنم نادنز هب ات میدش نیشام راوس

یلو ... تشاد نتفگ یارب فرح شاه مشچ و... مردپ یتح ... مدید

. مونشب متساوخیمن نم...

کشا ادص یب یهاگ دوب... هدرک توکس نم لثم زانیرپ .. نادنز میتشگرب

... دیدنخیم ادص یب یهاگ ... تخیریم

فعض تدش وهب دوب هدش نیگنس مرس ... مدیشک زارد ــمت خت یور

.ات مدرکیم ور همجن یاه یلا یخ یب تبیغ ملد یوت دیابن ... مدوب هدرک

. دموا مغارس هدنک تسوپ ی هویم باقشب هی اب مدیشک زارد

مهاگداد .زا تفرن نوریب دوب هدادن مدروخ هب وشا هنود هنود ات

فرح و لیکو باوج و لا وس زج متشادن رطاخ هب یدایززیچ ... دیسرپ

... خرهاش یاه

نوکت ... مدیشک تسد ممکش یور ... مدرک ما هچب دای همجن نتفر اب

دوب... درک فعض مدیاش ... هشاب هدرب شباوخ هک راگنا . دروخیمن نوکت

زانیرپ . مدیشک نوریب ور ما هبعج یتخس ـت..هب ختـ ریز مدرب تسد

. دموا نییاپ شت ــ خت یور زا دوب هدید ور مندرک قتال هک راگنا

؟ تسین تنشگ _

... مدز دنخبل یکروز

... یلیخ _

دروآ نوریب ور تییوکسیب هبعج ـت ختـ ریز وزا نیمز یور تسشن

؟ یروخیم تبرش _

مدش دنلب ماج زا تخس هدرخ هی

. هسب نیمه _هن

... زانیرپ یکی و متشادرب نم هنود هی

؟ هدوب ترهوش قیفر نم لیکو _

؟ یچ _

؟ تسین بوخ تاهاب هک هدوب ترهوش قیفر ..ساالیر... ملیکو _

تفگ دوب رکف یوت هک روطنیمه مدب یباوج هکنیا زا لبق

؟ مشاب تبقارم تساوخ مزا ارچ سپ _

تسشن مرانک
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هشچ راد! کلتم و هکیت زورما لثم هن دوب نارگن شتبحص نحل زور نوا _

؟

غاب یوت هک یبش درک... فارتعا شدوخ ... تشاد تسود ونم االر سریما

. میدنوم

اما...

...حاالهن. تشاد تسود ونم ینامز _هی

مدز متیوکسیب هب یا هگید زاگ

تتحاران دیابن هاگداد لبق هک دیسریمن شلقع . هگنهرف یب یلیخ یلو _

یراد وت هک یعضو اب منوا ؟ هنک

دموا منهذ یوت شا هرهچ و مدز دنخبل

. هراد مقح هرپ.. شلد _

یاهوم هب یگنچ ... تشاذگ شوناز یور وشاه تسد جنرآ و درک یفوپ

دز شفیثک یمک و هدیلو ژ

؟ یدید وتنامام ؟ دوب روطچ تهاگداد _

مدیوجیم و متییوکسیب هلصوح .اب متشاذگ شا هنوش یور و مرس

زور نوا ارچ ... یتسار ... هدرک ادیپ خرهاش ییاه خنرس ...هی دوبن _دب

. تسین خرهاش تلیکو هک یتفگن

! شافرح نوا اب نربن وشروش هدرم دوب. هتساوخ مزا ملخ لیکو _

هقل حــ قرب دوز یلیخ یلو . مدنخب هک دش ثعاب زانیرپ ینابصع نحل

؟ هدرک جاودزا اعقاو ینعی دز..!! وماه مشچ االر سریما

؟ یدید وتردام ... یتفگن _

هک تشاد نادجو باذع هدرخ دوب...هی بوخ شلا _هرآ...ح

شدای منوا .. مشاب نیگنس رسو شاهاب هک تقو دنچ ... منک رکف

. منودیم وشق ال ..خا هریم

_...

؟ یدید وتردام _وت

جک ور شرس مدرک سح .. دروخیم مرس فک هب شاه سفن یامرگ

. متسشن فاص نیمه یارب ... هدرک

. موهوا _

. دیسریم رظن هب حلا یب و دوب هدرک فپ شاه مشچ دوب... هتسخ

مغارس هب یباوخیب نم.. یلو ... دیباوخ دوز یلیخ ماش... ندروخ دعب

. دموا

ثلثم نیا ...هب همع ...هب مردام ...هب حیسم ...هب مدرک رکف و متفر هار
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! کوکشم

هسرپب ... هشکب فرح . همغن ... مردام زا هک مدرپسیم خرهاش هب دیاب

ارچ؟! هک..

هشاب دیاب یتقو و تسه هشاب دیابن یتقو ارچ ؟ دموا وهی و دوبن ارچ

؟ تسین

هی نومه مشیم اهنت مراد دید یتقو ارچ ؟ تفر تشاذگ اهنت ونم ارچ

؟ دیرب درکیم لصو مه هب ورام هک یخن هکیت

داد؟ تیارس منم هب وشرت ارچ ؟ دیسرتیم همع زا ارچ ؟.. ِیچ شزار

ادص... یب هتبلا .. مدیدنخیم و متفریم هار دنب یوت ــهن هرب یاهاپ اب

... هسرن االر سریما هب مارکف هت هک مدرکیم رکف منامام هب

... هسرن االر سریما هب مارکف هت هک مدرکیم رکف حیسم هب

... هسرن االر سریما هب مارکف هت هک مدزیم راد منهذ وت ور همع

... هخآ ... هخآ

شاهاب ... هنکیم ..نهلا هنزیم ..رغ هریگیم هنوهب شا همه ! هنکیم درد ملد

بوخ شلا ح امتح یروطنیا منکیم رکف ... منوخیم رعش ... منزیم فرح

نمرس زا تسد ... هریگیمن هنوهب ... هروخیمن بات و چیپ هگید .. هشیم

!... منزب مدق منوتیم تحار یخلا اب نم و هرادیمرب

هاگن نوا .زا منکیم شهاگن ظیغ ...اب مراد درد زونه .. هرادن یا هدیاف اما

؟" هتچ هگید مدرک راک همه وت یارب "نم ینعی هک ییاه

واب هشکیم باال شاه بل یور هدرک هرش هک وشغامد بآ ملد دعب

!" مدش گنت " هگیم ضغب

؟" یدش یچ " شهب مشیم هریخ جاو و جاه

!.." گنت " هگیم

... هراد درد یلیخ و هدش گنت ملد

... مدرک ضغب هک هنیبن ملد ...ات منودرگیمرب و مرس

؟ مگب یچ هدش گنت ردقنیا هک یلد هب دیاب منودیمن و مراد درد

حــ ممکش یور و ماه تسد ... مدش هلا چم مدوخ یوت ـت... ختـ یور

منهذ شندید تقو زا هک یا هرطاخ ...هب بشما منومگ ...هب مدرک هقل

ینعی ؟ هشابن شساوح هشیم ینعی ... هنکیم رکف هراد هدرک ریگرد و

نومه شیگدنز زور نیرتگنشق تفگ شدوخ ؟ هشاب هتفر شدای هنکمم

شدای دیاب نم لثم هشاب هدرک جاودزا ...هگا هتفر شدای ینعی ... هدوب زور
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. منکیمن شل حال هنرگو . هشاب هتفر

تنایخ باذع رطاخ هب متراسا همه دوب.اب هدشن ریسا نم لثم هک نوا

نوا و نیا ...زا مدرکن رکف شهب ما هظحل کی لا سود نیا مامت وت

شلا چ غاب یوت شیراگدای و هرطاخ نومه ...اب متفرگن و شغارس

... مدرک

باذع هی نم هک تقونوا . هشاب هدنومن شدای هک هرتهب هشابن درمان هگا

شاک هک هتفیم منوج یب یاه هنوش نیا یور یا هگید نیگنس نادجو

؟ هتفیب نومبوخ یاهزور دای هنکن . متفگیمن شهب " مناج " زورما یتح

؟ هنکن ینوبرهم شنز اب بشما هنکن ؟ هتفیب مافرح دای هنکن

فعض ماهاپو تسد ... مدرک زارد وماهاپ و متسشن میزلف ـت ختـ یور

اه... بش صوصخب تفریم

لــ یور دنخبل دش... یعادت منهذ یوت ینوراب ِبوخ زور یهی هرطاخ

ماه... هنوگ یخرس زا مدیشک تلا جخ .. تسشن مب

؟ تلا بند مایب یتسه "_

؟ نوراب نیا وت اجک میرب _

هی میرب ... هراد نوساول یوت هنوخ هی تا همغن نامام یتفگ ...وت منیبب _

؟ مینومب اجنوازور

. مدرک کیدزن ماه بل وهب یشوگ هدنخ اب

یاوخیم یچ یارب سپ ... یتشادن تسود و نوراب هک ملد...وت زیزع _

؟ نوریب ینزب

نیمز درم نیرت مولظم یدوب دلب ..وت دننک زان دنتسنوتیم مه اهدرم

.... دوبن حلا رس هشیمه لثم تلد هک یتقو یشب

؟ میرب ... هشاب منوراب ...حاال یشاب مشیپ داوخیم ملد _

مسامتلا تلد هت زا مدرک سح نومیتسود هام دنچ یوت راب ود

و یدش هدز قوذ مایم متفگ هک یتقو دوب... شلوا راب ...نیا یدرک

. مترظتنم رد یولج یتفگ نوبایخ یوت ِنیشام قوب یادص اب نامزمه

و ملد رس قرف هب هدیبسچ یاهوم و سیخ یوتلا ...ابپ نوراب ریز تندید

هاگن مقاتا ی هرجنپ هب نرواب ریز هک دبون بوخ تلا ح امتح . تخادنا گنچ

تاهوم یارب یکیچوک ی هلوح ... مدش هدامآ لوه لوه ... یدرکیم

یل یل اب دشن یتح هک مدز نوریب هنوخ زا هلجع اب ردقنوا .. متشادرب

... منک یظفاحادخ

ــراگ یس ... یدوب هتسشن تنیشام یوت مدرک ردوزاب یتقو

اج تینوش ــ یپ یور هک یمخا دود ... مدشیم دود نم و یدیشکیم
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. درکیم هراشا نم یوتنام زابِ یاه همکد وهب دوب هدرک شوخ

یکلا ... مدرک کشخ وترس یاهوم هلوح واب متسشن نیشام یوت

. یدروخ امرس یتفگ و یدرک هسطع

ال خادب تیرامیب ی هرود دوب... مک تتقاط و ربص هکن ... یدشیم ضیرم دب

... یدشیم ایند درم نیرت ق

... مدرک شمیظنت تدوخ یور ... ینک نشور و نیشام یراخب مداد هزاجا

هی طقف ... مدرک لمحت وت رطاخ وهب نیشام مد زا یشان عوهت تلا ح

الت قنتزا رپ ابشم وهی دوب نومتسد دیلک

یارب وراجنیا تنامام یتفگ و یدیشک توس ... مدرک وزاب طایح رد هک

. هفرصب شارب هنزب یراجت نومتخاس ... هتشاد هگن یچ

تخا ثاریم و ثرا رس شردارب اب هک متفگ تهب و یدروآ لخاد و نیشام

هشورفیمن و هراد الف

نیب زیر و صاخ تلا ح نومه ...اب هناواکجنک ... میتشادارب وراه یکاروخ

. دنورذگ رظن زا وراج همه تهاگن

سیخ نوراب ریز نیا زا رتشیب ات یتشاذگ ــمر مک تشپ و تتسد

بجعت اب هنوخ ندوب زیمت رتو ندید واب میدرک زاب ور هنوخ .رد مشن

... یدرک مهاگن

هی دوب بش نوا دعب زور هس طقف هک تدلوت زور یارب متساوخیم

تهب ...نم دنتشاذن ... دشن ...اما هنوخ نومه یوت مریگب ینومهم

.. مدنوم راکهدب

تشپ غاب تدوخ لوق وهب فرط هی منامام کیچوک و بترم ی هنوخ

... فرط هی هنوخ

واکجنک ... دیسر مشوگ زاباالهب تادص رسو هک مدرکیم هدامآ ور ییاچ

شیوت هک یدوب هدرک ادیپ یمیدق موبلآ ...هی یدوبن رادرب تسد و یدوب

نوشارب ... ندوب انشآ رفن ود نویم ...نیا میدید سانشان مدآ هملا ع هی

تسد زا مدیدنخ ردقچ ... یدرک رداص مکح ... امعم و ارجام یتخاس هصق

تهب رتمک ارچ ...هک یتفرگیم هنوهب ... یدوب هدش اه هچب لثم ... تافرح

... منزیم فرح تاهاب رتمک ... نوریب میریم رتمک ... منزیم رس

وزاب یتفگیم .. مدرکیم ضغب و یتفگیم ... مدزیم دنخبل و یتفگیم

... مدیدنخیم

نوماه تشگنا رس ... کفپ و تسام و سپیچ دش نومبش ماش

مرخسم هک مروشب وماه تسد مرب متساوخ دوب... هدش یجنران

تشگنا رس ندش یکمن هب کفپ ندروخ تذل یتفگ ... یدرک
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هدور ... ندرب نهد یوت وتاه تشگنا یکی یکی یدرک عورش دعب ... ساه

محر منم یاه تشگنا هب تنطیش و یخوش رس ...زا هدنخ زا مدش رب

... یدرکن

یتفگیم یا هلمج هک یتقو ... ییوهی اوه... ...یب مدرک ــتل غب راب دنچ

ملد یور هظحل نومه تسرد شا هرابود ندینشن غاد نم و

یریگ هنوهب یارب ملد ... یدرکیم اوعد ونم و یدزیم رغ هک یتقو ... دنویم

هت یربز یارب ... تاه تسد سمل یارب دش... گنت زور نومه زا تاه

هک... یتقو تتروص شیر

.. مداد یمن ایند هب وروت یوم رات ...هی هنرگو ... دوبن مدوخ تسد نم نیبب

... نکن رواب حاالوت

هک داد رکذت مهب دادیب و داد اب میلولس مه دشو دنلب ما هیرگ یادص

. مدنورپ شرس وزا باوخ

... مدرک هیرگ رت ادص یب و رتشیب ... متفر مفاحل ریز

مرس یوت تدای هک اه بش ...نیا یتسین مرانک هک اه بش ...نیا ریما

؟ منکیم راکیچ یگنتلد عفر یارب ینودیم ... هتخادنا هار هلولو

تسفن قیمع ... یدیشک مشو ــ غآ هب هک یلوا راب تسه تدای ال صا

مهب زور نوا ..وت هیکی نوماه نت یوب دعب حاالهب زا متفگ ... مدیشک

بوخ اما ..نم تسین تدای امتح حاال هک منودیم ... یدیدنخ

... بوخ یلیخ ... همدای

زارد ــمت خت ور یتقو ... یتسین مرانک هک اه بش نیا وت

وباال مترش یت ی هقی ی ...هبل مشیم عمج مدوخ ِیووت ... مشکیم

سفن یه ... مشکیم سفن یه دعب ... ینیب یور ...ات مشکیم

... مشکیم تسفن قیمع ... مشکیم سفن یه ... مشکیم

تشو ــ غآ یوت منکیم رکف و مدنخیم ماه... هیرگ نویم شاوی

... مسفن هب هچیپیم تنت یوب هک ردقنوا ... متسه

رارکت اهراب و اهراب ور نیا یگنتلد هعفر یارب ... یتسین هک اه بش نیا

ِرود هدیچیپ هک منکیم سح وتاه تسد . منکیم

مباوخیم هدوسآ و تحار ... بشما ... دعب ... منت

وت هب هگید هتفر وت زا هک یسک هک دنومهف هی"نز" هب هشیمنروج چیه

زاسراک زیچ چیه نوچ .. دینکن داهنشیپ شهب یچیه . هدرگیمنرب

... طقف ... تسین

... هریمب ات دینک ربص
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هار نیا هب مه مدوخ .. هچرگا . هنومهفب شهب و نتفر نیا هنوتیم ندرُم

! متسین نئمطم

؟ یروخیمن هنوحبص _

متفگ یمورآ دنخبل واب مدش دنلب ـت ختـ هبل زا هلصوح یب

. مرادن اهتشا _

تفرگ زاگ وشدنک تسوپ غرم مخت

؟ اجک _

متفگ زانیرپ هب وور مدرک بترم مرس یور و میرسور

... منزب مدق _

دوب...هب هدرک لوغشم و منهذ مامت یلا وس هی اما متفر مدق دنچ

متساوخ ... دروخیم هنوحبص و دوب نییاپ شرس . مدیخرچ زانیرپ تمس

اما... مسرپن

؟ یرپ _

؟ مناج _

مهرس تشپ ... دزیم دایرف یا هفخ ضغب ما هدش کشخ یولگ یوت

. مدرک هاگن شاه مشچ هب دیدرت واب مدز کلپ

؟ هدرک جاودزا ...ساالیر... تلیکو _

و ملا وس باوج . تشاد هگن تکرح یب و شنهد یوت ی همقل

... تشگیم لا وس تلع لا بند دیاش تسنودیم

؟ هنکیم یقرف هچ وت یارب _

هب ماه کشا لیس امتح مدرکیم هاگن شاه مشچ هب نیا زا رتشیب رگا

. داتفا یم هار

. مدیسرپ یواکجنک یور زا طقف ... یچیه _

مش... رود ...ات مرب ات متشگرب .. متفرگ شزا و مور

... هلیکو شنز _

هدش مخ یاهوناز یشاپورف یارب هملک ود نیا مامت دوب... یفاک نیمه

کمدرم ... دیسر راوید هب متسد دوب... یفاک نم ی هتسکش مکــر و

.... کشا ی هرطق هب ماه مشچ

دوب... نم مهس شنتفر

یگشیمه ... دیاش ...ای دوبن هشیمه هک یدوب یرفاسم نومه وت

مهب نتشاد تسود ردقچ ... مراد بلط تزا یگنتلد ردقچ ... دوبن

. یتفر مندیسر اب رابره و مدیسر تنتفر اب رابره ... یراکهدب

هی هنوتیم ندرک یگدنز یفیلکت ...وتبال تدم نیا مامت لثم ... مدز مدق
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هک ینکیم رکف ییاه زیچ وهب یریم ...هار دایب بوسحم هدنشکرهز

... منومب هدنز هک مدوبن نئمطم یتح ...نم یتسین نئمطم

... منکیم بوخ و حملا تتارطاخ موجه اب زاب نم

و متشاد وشور .. یرایب کشخ یاچ هک یدوب هدرک وزاب تنیباک رد

لا" "زغ ِیاچ ... تاه تسد نیب زا مدنوخ

. هشاب ملوا رتخد مسا دوب رارق " لزغ "

نک... مد متفگ

سپ هروخب تسفن متشادن و شلد ... تقو چیه متشادن و شلد هکنم

... متسکش ِ ندرگ

منودیمن ...نم ینودیم مه زونه ؟ یتسنودیم ونیا هتسکش ندرگ ِیوت

دب.. ای هبوخ نتسنود

هداتسیا متشپ و یدوب هدموا یکشاوی و مورآ دعب ... یدرک مد و یاچ

ی هنوش یور دیرس تتسد ... مدوب هنییآ یور هب ور ...نم یدوب

.. ماهوم نیب دوب هدیرس ترس .. مپچ

زا هدشن طقس ترسح ... هشاب ممود رتخد مسا دوب رارق " وسیگ "

... ممحر

و نطو یب یاهزابرس ...حلا مدرک تهاگن بوک خیم .. دروخ رس تتسد

... متشاد

زا ور وت یگدنز ... هتخادنا و نم یگدنز ماه.. کلپ تشپ هدرک مد وت یاچ

... مراکهدب ایند نیا هب رتخد ود نم و هتخادنا ممحر

تلغ مدوخ یخلا یوت و مدوب نییاپ مرس ... مدزیم مدق مورآ مورآ

هی یسک راگنا ... یقافتا و اوه دش...یب یچ دوب... یک منودیمن ... مزیم

... دیبوک ــمر مک وهب گرزب و نیگنس هوک

هب ممکش تباصا .. دنوم مدای و نیمز یور منداتفا ی هظحل

اه... هدرن هب متروص ندروخ ... نیمز

مدآ ندز واپ تسد مدیدیم و تشاد هلصاف مهزا ماه کلپ

... تسب مه یور ماه کلپ رفن ود یکی غیج و همهمه ... وراه

داد... هزاجا

داد... هزاجا

داد... هزاجا

ضغب اب مشوگ رانک درک... ــمل غب باوخ یوت ... دموا مندید هب یا هتشرف

تفگ
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... مربب روگ وهب ماهوزرآ منوتیم

یاه هدنزاب سح ... ندش چوپ سح ... مراد ندوب یلا خ سح ملد یوت

اه... نآ مه هیبش اتحاال؟ یدرک سمل ور یزاب

نداد تسد زا یارب زیچ چیه هگید ... مرادن نداد تسد زا یارب یزیچ

مدوب دنم عالهق شهب یزور هک یزیچره مامت ... مرادن وراد مامت ... مرادن

ادخ هکنیا طقف ... منودیمن ور یچ ِییورگ دش... هتشادرب ییورگ

لثم ... متشاد تسود هک یسکره و یزیچره ... هریگب مزا ات تساوخ

... مدنزرف لثم ... مقشع لثم ... مردام

هک مرادن یزیچ چیه هگید ؟ ینیبیم ... هیلا خ نم یاه تسد ادخ... نیبب

ـت ختـ نیمه یور ... اجنیمه ... مدنبیم دهع ... یریگب مزا یاوخب وت

یاه مشچ و هدیرپ یور و گنر نیمه ..اب دیفس

... مشاب هتشادن تسود وت... زا رتشیب و یسکچیه .. هگید ... سیخ

اریذپ ونم یگدنمرش ...هن... یشاب هدش زیزع یدایز مارب وت هکنیا هن

عالهق شهب نم هک ور یزیچره یریگیب زاب وت...هک ...زا مسرتیم ... شاب

وت درک...اب اوعد هشیمن وت ...اب مسرتیم وت ...زا مراد دیما شهب .. مراد

واپ تسد ینیبیمن ...وت یدیمن شوگ ونم فرح درک...وت ثحب هشیمن

ارچ سپ ؟... مگنجب ارچ سپ ... ینیبیمن ونم ندش اهنت ونم...وت ندز

مریگیم ـل وغـب ماهوناز ... رانک و هشوگ نیمه ...!! متسه ؟... منک تادص

ییادخ ...هک مشاب هتشادن تسود ور یسکچیه منکیم یعس و

... شیریگب نم زا هک هراد ترب یخلا ...وت هدرکن

؟ یدش رادیب _

یل ...یل مداد تکرح وماه مشچ یاه کمدرم ... مرس نداد نوکت نودب

یب شتروص یدیفس دوب... هتسشن ــمت خت رانک نارگن و هچاپتسد

! دوبن شاه نودند یدیفس یتح و شاهوم یدیفس هب تهابش

؟ یرادن درد ؟ مرب تنوبرق یرتهب _

چــ ولهپ هب مکحم ور متسد ود ره فک هام دنچ نیا تداع قبط

یب یاه ینتفر وزج منوا ... تسین هگید هک دوبن مساوح . مدوب هدنوبس

دش... نم یگدنز تشگزاب

همنشت _

نوریب قاتا زا ینارگن ال ماک تلا دشوابح دنلب یلدنص یور زا عیرس

. مدنودرگرب ور مرس قاتا رد ندش زاب یادص ..اب دیشک لوط یتدم . تفر

_سالم
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یادص . مشاب هداد خرهاش هب یباوج ات مدرک هتسب و زاب وماه کلپ

... مدرک شهاگن داتسیا هک ــمت خت رانک دش. رت کیدزن شاهاپ

؟ یرتهب _

_هرآ

یل یل یاه یلسع زور و حلا هب تهابش یب شاه مشچ ی هساک

و رود یاه مدآ نیب تیعضو نیا یوت هک متشاد مک ور نیمه ... تشادن

. مدرگب نوشتوافت و تهابش لا بند مفارطا

دوب... هدش کشخ ال ماک مولگ ... دوب هدروخ کرت ماه بل

تفر اجک یل یل سپ ... همنشت _

رظن هب هتسخ ... دروآ نوریب شراولش بیج زا وشاه تسد

اه... شکم شک مامت و هدنورپ نیا و نم تسد زا دیاش ... دیسریم

درب... ورف بآ ناویل یوت و درک ال دنچ ور یذغاک لا متسد

... یروخب بآ عفال ینوتیمن _

همه مدرکیم سح ... تشاذگ لــمب یور ور هدش راد من لا متسد

کشخ ماه کلپ هنکن هک مدزیم کلپ دیدرت ..اب هدش کشخ مدوجو

ندرک تبحص عقوم ور سح نیمه یتح ... نزیرب و دنشاب هدش

... متشاد

ماه بل نیب و لا متسد زا یا هکیت ... دیشک لــمب یور و لا متسد

... هدب تاجن ونم تسنوتیم ما هرطق هی یتح ... مداد راشف

. منکیم شهاوخ ... ماوخیم هگید مکی _

... تشادرب یا هگید لا متسد

؟ بوخ رتخد هشاب ... یروخب بآ ینوتیم ینک لمحت یتعاس دنچ _

نوشاه هچب هب اهاباب و بوخ رتخد ... مدوبن هک بوخ ؟ بوخ رتخد

... نگب مدیاش ... دنتفگیم

؟ یتسه _

یروخب بآ عفال ینوتیمن هگیم راتسرپ _

دوب. هدش مزور و حلا رگ هراظن خرهاش رانک و دوب هتشگرب یل یل

ریزارس ماه کشا تشاذگ ماه بل یور و لا متسد هک یمود راب

ادص... یب دش...اما

"

هقیقد دنچ ره و نوماهاپ فک ودره و میدوب هتسشن قاتا ژ افوش یولج

...هب تشادن یمومت نوراب و دوب درس اوه . میدنوبس ــ چیم ژ افوش هب یا

دوب رارق ... میدرک ادیپ ور هنوخ ژ افوش روخن درد هب عمش هی واب یتخس
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اه... هرطاخ غاب...غاب نومه یوت ... مینومب مهاب حبص ات

وت لثم ...نم مدرک نوشکیدزن ژ افوش هب سب زا تخوس ماهاپ فک

تا هنوش یور و مرس ... مدیباوخ سکعرب و مدش دنلب ... مدوبن ییامرس

؟ یدیدنخ یدوخن و مورآ .. یتشاذگ ما هنوش یور وترس و متشاذگ

؟ هتچ :وت یتفگ و یدیسو بــ ور ما هنوگ ... تتمس هب مدنودرگرب و مرس

زج دوب یچ همه یلو ... یچیه متفگ منزب دنخبل مدرک یعس

وتاه تسد و یدش دنلب ... یتشادرب ما هنوش یور وزا ترس ... یچیه

وزا تدوخ ـل غـب وت یدیشک ونم ... ینک مدنلب ات یتفرگ ــمل غب ریز

یلا یخ ...اب یدیشک نوریب و مکیچوک و درگ ی هنیآ مراولش بیج یوت

متروص یور هبور ور هنیآ ... مداد هیکت تا ــهن یس وهب مرس تحار

ما هنوچ تتسد هی ...اب یدروآ رتنییاپ هک مدیدیم وتاه مشچ ... یتفرگ

دش هدیشک مولگ ریز هب هک تتسد ... مروخن نوکت یتفگ و یداد ورباال

یتفگیم مادم ... مداد راشف تشو ــ غآ هب رتشیب ور مدوخ ... مدز دنخبل

هتسکش ندرگ هکنم ... یدیشک تسد ... مدروخن نوکت ... هچب روخن نوکت

تهب ... یداد نوشن و مضغب یاج تتشگنا اب تسرد ووت مدرک ضغب

مولگ زا یا هطقن یور یمک ور تتشگنا ؟ یدرگیم یچ لا بند متفگ

ریگ تولگ یاجک اه ههقهق نیا منیبب ماوخیم یتفگ و یداد راشف

تهاگن منوتب ات مدرک مخ یمک ور مرس ... مدب نوشتاجن ماوخیم . دندرک

مروت یولگ هار ضغب منومگ ... مندیراب هب هدامآ یاه مشچ ندید ...اب منک

ندرگ هنم هندرگ دش... هراپ ملد دنب و یدروآ نوبز هب وممسا درک... دس

هیناث دنچ نومه یارب یتح ... مدیراب رتشیب و یدیسو بــ ور هتسکش

. منک هیرگ تشو ــ غآ یوت یداد هزاجا هک

ینودیم هک منودیم . هرطاخ هدرزآ ــمب لق ردقچ ینودیم هک منودیم

تخادرپ یتمارغ هچ ندش بارخ نیا یارب و مدش تبارخ ردقچ

وت یوب میگدنز نیریش و خلت یاه هظحل مومت ینودیم هک منودیم . مدرک

.. هتفرگ ور

... هنودیمن سکچیه و ینودیم هک منودیم وزیچ همه

لا ..بند هدش دس یاه هار لا ...بند مدوخ یاه تسد ...اب مدوخ دیاب حاال

وت هگید هخآ .. مدرگب هدش مگ یاه هدنخ لا ...بند هدشن زاب یاه ضغب

...اب سامتلا واب ممسا مدوخ دیاب ... ینک نوشادیپ مارب هک یتسین

هدنخ هش ادیپ ... مضغب هنکشب دیاش ات مرایب نوبز هب وزان شهاوخ

ماه...

دنب دنب زا میگنتلد اهنت زور... هدراهچ دعب ... لوا ی هطقن هب متشگرب
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.. سب و دوب زانیرپ ندیدن نادنز

هک یرفن دوب...ود هدموا رفن ود مادعا مکح زور هدراهچ نیا یوت

دش!هب تحار و درک یشکدوخ مکح یارجا زا لبق زور ود نوشیکی

... مراذیم لوتقم هداوناخ لد وهب منتشک غاد دوب هتفگ زانیرپ

بش ات حبص دوب هدش میشوخلد ... لبق زا رت تکاس اما مدوب هتشگرب

دش طقس ما هچب ... هنونز یاوعد هی یوت ... ندز مدق و زانیرپ اب ندز فرح

ور هداس یاوعد هی تاوات هک مدوب یمدآ نیرت هانگ یب نم و

یاه بش دای وهب مدیشکیم زارد ــمت خت یور اه بش یضعب . مداد

یلولس مه . مدزیم فرح مچب اب هاتوک دنچره یم کال دنچ ... لبق

یرب ات هنومیم ترظتنم ایند نوا تا هچب تفگیم مدیدج

... هریمن ییاج نم نودب تفگیم ... ششیپ

فرح ندینش هساو شوگ ..هی مروبص گنس دش زانیرپ تدم نیا مامت وت

...درد یلا وخ مدشیم مورا شل ــ غب یوت ... مدرکیم هیرگ شل ــ ماه...غب

داد. یم تسد مهب یکبس سح و مدرکیم لد و

. مایبرد ییاهنت زا نم ات هداتسرف و زانیرپ ادخ متفگیم مدوخ اب

مه مرانک ... دشیم تکاس مه زانیرپ اهزور یضعب دنچره

اذغ مه اب یتح ... میدزیم مدق و میتفریم هار مهاب ... میتسشنیم

دوب رارق ... دزیم فرح رتمک ... شریخا هاگداد دعب ...اما... میدروخیم

... مدوب شنارگن نم و دایب شمکح

؟! یرپ _

تمس وهب دیشک راک زا تسد هک دوب شت ــ خت ندرک بترم لوغشم

دش مخ ــمت خت

؟ مناج _

... شدوخ نم...اب اب دوب..هن هدش ضوع شراتفر ال ماک شرخآ هاگداد زا

. مدوب هدش سپاولد

؟ هداتفا یقافتا _

درک هاگن یا هگید تمس ... دیدزد مزا و شاه مشچ

_هن...

. مدینشیم بشره وشاه هیرگ قه قه مورآ یادص دوب... هداتفا یلو

؟ دایم یک تمکح _

درک! رارف زاب اما دش کشا رپ شاه مشچ درک مهاگن یتقو رابنیا

. دایب دیاب ادرف زورما _
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؟ یراد دیما _

متسد . مدش دنلب و مدید ور شا هنوچ شزرل دش... فقوتم شندرک راک

کشا رپ شاه مشچ . تشگرب متمس هب تسشن شا هنوش یور هک

داد. رس هیرگ قه قه دوز یلیخ دشو

هت متفگ ... مدنودرگرب شهب و دادیم مهب شدوخ اه تدم هک یمرگلد

. دوبن اما هنشور ملد

و مداد شتسد یکیچوک لا متسد . میتسشن ـت ختـ یور مه هارمه

دش. مورآ و دروخ یپلق دنچ . متخیر بآ ناویل هی یوت شارب

! منکیمن نوشل _حال

؟ وترهوش _ویک؟

داد همادا هک دندوب هدش زکرمتم یا هطقن هب شاه مشچ کمدرم

دایز اه ینومهم .وت مدوب هدش کوکشم مرهوش هب دوب تقو دنچ _

یارب ... هظحل ...هی یلو ... دروم یب یاه یخوش ... تفرگیم مرگ شاهاب

یور مردام اب زور هی هک مدرکیمن وشرکف ... مدرکیمن وشرکف ما هیناث هی

! شمنیبب ـت ختـ

یتهب یوت شدوخ لثم تسرد منم درک... ادیپ همتاخ شندز فرح مهبم

. متشادن ور یم کال چیه تردق هک متفر ورف

... یلو . مشکب و مردام دموین ملد _

کلپ ... دوب هتشاذگ شنهد یور وشتسد فک ... تفرگ تدش شا هیرگ

یک مدیمهفن ... تخیر ملد ... دشیم هداد راشف مه یور مکحم شاه

کانتشحو . مدش تقاط یب شدوخ لثم مهنم دش. کشا سیخ متروص

... قافتا نیا دادخر دوب

؟ یشیمن تحاران مسرپب لا وس ...هی زانیرپ _

مدیسرپ نم اما دادن یباوج

؟ دوب تیردامان _

شدوخ ردام نز نوا سپ داد.. نوکت تسار و پچ هب وشرس

و زانیرپ ردام هتسنوت هک هدوبن یبوخ درم شرسمه .. دیاش ... هدوب

هنک. لمع نیا هب یضار

... مدزیم رشت مدوخ هب دیاب

یهانگیب و یراک هانگ زا ...وت یرادن تواضق قح ...وت یتسه یه

یهی هزادنا ... ینک یدردمه ینوتیم طقف ...وت یربخ یب نورگید

. هرادن و شتسود یاه هیرگ تقاط هک تسود

ارجام مامت ...زا میدز فرح و متسشن زانیرپ رانک مامت تعاس کی
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و هتشاذن مک شرهوش یارب هکنیا ...زا شدوخ یهانگ یب ...زا تفگ

هگب مردام داوخیم ملد هزونه هک هزونه تفگیم . هدوبن یدب نز شردام

مامت .زا درکیم هیرگ و تفگیم . هدوب نم هیبش نز نوا .ای مدوبن نم نز نوا

تقاط ملد ... شلبق یاه فرح و لتق .زا شرسمه اب یگدنز سلا تفه

یاهزور روبص گنس زانیرپ اما متشادن و شندینش لمحت . تشادن

شمورآ و منیشب شاه فرح یاپ هک دوب نیا مهنم مکح دوب. نم تخس

. منک

یا هظحل متساوخیمن . مرب نادنز طایح هب یروخاوه یارب ات مدش دنلب

... هریم ایند نیا زا شمکح اب زانیرپ هک منک رکف نیا هب

اهو هیخب رطاخ هب زونه ... ندز ادص وممسا هک مدزیم مدق طایح یوت

. مسرب نابهگن هب ات دیشک لوط . متفریم هار مورآ متشاد هک یدرد

هگید هاگداد هی دوبن دیعب . مدش نارگن هدموا تلیکو تفگ مهب یتقو

ما هچب نتفر نیب .ابزا هشب مومت ماه یسپاولد دوبن رارق . هشاب شیپرد

دش. دیماان ندنوم هدنز هب منم دیما

_سالم

داد و مباوج و درک دنلب هدنورپ یور وزا شرس

..ایب ریخب ترهظ _سالم..

ات دیشک بقع مارب ور یلدنص دش... دنلب خرهاش و نتسب ردو

. متسشن

درک هاگن ماه مشچ هب یتحاران واب تشاذگ ما هنوش یور و شتسد

؟ یتشادن هک یزیرنوخ . تسین بوخ تور و گنر _

تلا جخ دوب... هدموا مغارس اه یگزات هک یسح ... مدرک مرش

... میگدنز ی هدش ال مرب یاه یصوصخ تباب مدیشکیم

... مبوخ _هن

و تشادرب کشالت یا هتسب شفیک یوت زا تسشن هک زیم تشپ

تفرگ متمس

. منزیمن فرح شفرح ور نم هک ینودیم ِیل... یل شرافس _

متفرگ شزا کشالتو ی هتسبو مدنوشن لــمب یور یکروز دنخبل

یسرم _

؟ ینک شناحتما یاوخیمن _

یشرت و ینیریش سو هــ میرادراب نارود لثم دوب هدرک رکف هراچیب

شتحاران متشادن تسود . منکیم هلمح کشالت هب هلجع واب منکیم

یبوخ ی هزم . متشاذگ منهد یوت و مدنک شزا یا هکیت . منک
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دوب... ذیذل ... تشاد

؟ تسا هزمشوخ _

...اب دشیم ریزارس منهد بآ زا یرادقم امتح مدرکیم وزاب منهد هگا

تشادرب ور وئاکاک یا هکیت مه خرهاش و مدرک دییات رس

ندز رد نوا ردو نیا هام ود دعب ..! بوخ یلیخ ! مراد بوخ یاربخ _

میدرک شادیپ

ور شسفن هک مدرکیم شهاگن هنارگشسرپ دش... مک مندیوج تعرس

داد هیکت شیلدنص وهب داتسرف نوریب تحار یخلا اب

! میدرک ادیپ و لتاق _

؟ یچ _

هتشک و حیسم هک یسک _

یخلا هرب...هب منهد کشالتزا ی هزم ات مداد تروق راب دنچ و منهد بآ

... هشکب و حیسم هدرک تئرج یک مدرکیم رکف مدوخ

؟ دوب یک _

لثم شاه مشچ داش... و شوخرس ال ...ماک دیسریم رظن هب لا حشوخ

. دیدنخ شاه بل

داد...زا هلت هب مد هرخ .بال میتشگیم شلا بند تدم همه نیا هک ینومه _

دوب هتفر ناریا

منهذ یوت فلتخم وساالی لدم رازه ... مدوب هتفرگ بلق شپت تدش هب

فص زا باوج هب ندیسر یارب نوشمودکره هک دوب هدوب هدش فیدر

.. ندشیم مدقشیپ و ندزیم نوریب

ای.. نیدرک شادیپ ؟االن ینزیم فرح یک ی هرابرد _

. نیوا شندرب زورید _

دوب هدش نوناق ریسا هکنیمه . مداتسرف نوریب ور مسفن تحار یخلا اب

. تشاد یراودیما یاج

. منکیم شهاوخ ... هدوب یک ممهفب نزب فرح تسرد خرهاش _

تشادرب کشالت زا یا هکیت دشو دنلب دنخبل اب

... مروخیمن _

نم... رطاخ _هب

مداتسرف نوریب و مسفن کالهف

. یگب هشیم _

کشال نداتفا ریسم شروخلد هاگن و مدوب هدرک ترپ زیم یور کشالتو
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. درکیم لا بند تو

. دیشخبب _

دیعب نتسکش دوب...لد دیعب ندرک هابتشا نم ...زا نوچ مدرک همزمز

دوب...

ی هکیت ...ود متشادرب زیم یور کشالتوزا ی هتسب و مدش مخ

دش... فرطرب هک راگنا خرهاش یروخلد ... متشاذگ منهد یوت و کیچوک

تشادرب میگدنز زار زا هدرپ شمادم یاه نتفر هار نیح

مه تدوخ ونیا ... هشیم لکشم راچد سروب یوت حیسم _

هیامرس زا یکی اتاب شلا بند دایم یمطاف زور.. نوا ..اما یتسنودیم

یمطاف ... دایم شیپ اوعد و یریگرد اجنوا هنک.. تبحص تکرش یاهرازگ

کتک و اوعد رطاخ هب شسرت ... هنوخ هنودرگیمرب و حیسم شسرت زا

. هدوب حیسم یراک

حورجم حیسم دوخ طسوت حیسم کیرش اوعد یوت هدش ثعاب نوچ

اجنیا یتقو دنچ رتهب هگیم شهب هنودرگیمرب و حیسم ... هشب

هدوب حیسم کیرش همعط ولآ یمطاف ی هشقن انیا همه هتبلا .. هشابن

. دننک یذاخا شزا دننوتب و دننوسرتب و نوا ات

... مدیسرپ و لا وس نیلوا

دوب!... فصنم راک یوت حیسم ؟ یچ یارب یذاخا _

. نوریب شنزادنب و نرخب تکرش زا وشمهس نییاپ دصرد اب هکنیا یارب _

... شا همادا _

هدوب رارق و هشیم شوهیب ... هشیم ریگرد وت اب هنوخ دایم هک حیسم _

هک هگید رفن ...هی دایمن اهنت ... هنوخ هرایب و نوترفس یاه طیلب یمطاف

هبرض نوا رطاخ هب حیسم ... هدوب شهارمه همعط لآ رسپ هدشیم

شیش جنپ هزادنا دیاش ... هنومیم شوهیب و یمک یلیخ تدم

یریگرد ... هنکیم زاب رسپ نوا و یمطاف یور هب ورد حیسم دوخ ... هقیقد

یارب تفگیم یمطاف هک روطنوا ... هریگیم باال حیسم و همعط لآ رسپ

تیعضو وت ینوخ تروص یتقو و نایم ماوت قاتا ات کچ ی هگرب نتفرگ

یگتخیر مهب و تیعضو هک یتقو یتح هنیبیم و قاتا ی هتخیر مهب

عفن هب امش یاوعد زا هنوتیم هک هتفیم رکف نیا هب هنیبیم و حیسم

شاوعد رسپ نوا اب کچ نتفرگ عقوم ... هتبلا هنک... هدافتسا نوشدوخ

نوا ندرک مورآ یارب یمطاف ... هنکیم ادیپ همادا نییاپ ات اوعد ... هشیم

لا رسپ یک هدشن هجوتم هک هگیم شدوخ ... هنکیم ادج مه زا وراتود

هدیرخ هزات وت هک ور ییوقاچ نومه اقیقد و هنوخزپشآ یوت هریم همعط
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دیدهت و حیسم هتساوخیم طقف شلوا هک هگیم هتبلا ... هرادیمرب یدوب

رو هلمح رسپ نوا تمس هب حیسم وقاچ هبرض نیلوا وهی...اب هنک...اما

و شا هنوش هب زیم یور یاه همسجم زا یکی اب یتح و هشیم

نوا دوجو اب یتقو ... یدعب یاه هبرض هک مدعب .. هنزیم مه شتروص

امتح هک نشیم ممصم انوا یایمن نوریب قاتا زا وت ادص رسو همه

یارب ... یدش شوهیب و یتشاد حیسم اب یساسا یریگرد هی شلبق

وت... ندرگ هتفیم یچ همه ات دننکیم کاپ و مرج هنحص منیمه

. تسشن یلدنص یور و تشگرب دش... تکاس خرهاش

؟ هشیم ترواب دش... تباث تیهانگ ...یب یتسه دش مومت _

مزا یتخس نیا وهب مشاب هدش لتاق یتحار نیمه ...هب دشیمن مرواب

! هشب ماهبا عفر

؟ یتشاد کش یمطاف هب ملوا زا _وت

یلیخ الق خا راک و تکرش طیحم یوت نوچ اما دوب نونظم منوا _هرآ.

هنوتیم منوا هدرکیمن رکف یسک هتشاد حیسم اب یبوخ راتفر و بوخ

ناریا ینعی . میدرکن ادیپ لوا هاگداد یارب و یمطاف هتبلا . هشاب نونضم

... دوبن

؟ دوب هدرک رارف منوا ینعی _

_هرآ

دمآ و تفر همع و حیسم اب یلیخ یمطاف لا سود نوا یوت

...هب مدش الم کمه شاهاب مدوخ میراب دنچ ... شمدوب هدید اهراب . تشاد

. دموا یمن یدب مدآ رظن

؟ یدشن لا حشوخ _

.یب درکیم مهاگن ششیپ هقیقد دنچ توافتم ال ماک ی هرهچ اب خرهاش

دوب هداد هیکت زیم هب غمر

! منودیمن _

شکورف شروش و قوذ مامت ... متخود شاه مشچ هب ور مگنر یب هاگن

زا خرهاش یاه ...تالش یتوافت یب همه نیا دوبن شقح دیاش درک.

هی دیابن تمحز نیا قح و دوب هدیشک تمحز دوب. هدنومن رود ممشچ

دشیم یلا وخ کشخ دنخبل

... خرهاش _

... رتشیب شاه مشچ دوب...هب هتشگرب شتروص هب یگتسخ

زاب مور هب یگدنز زا یا هگید رد ملا...هی حشوخ مدب نوشن ات مدز دنخبل

! مراد تشحو شهب ندش دراو زا هک هدش
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... متشادن ور وت هگا .نم یدیشک تمحز یلیخ _

تفگ مخا یمک درک.اب عطق و فرح

. یراد ورادخ _وت

هدش سخت یاه هچب رسپ لثم ... تشاذگ مولج ذغاک ات دنچ

! دوبن نم ی سهلا شش و یس لیکو زا یربخ هگید دوب...

؟ ینکیمن ماگن خرهاش _

داد. نوشن لوغشم شفیک یوت یاه هگرب ندرک بترم وهب شدوخ

ورانوا نک اضما _

شتسد یور و متسد عیرس هک تشاذیم زیم یور تشاد و راکدوخ

درک.. مهاگن دشو ریگلفاغ . متشاذگ

شلد هک هراد المز طیارش نیا یوت یرتخد ...ره لقادح ...ای یمدآ _ره

یمرگلد شهب هنک... شتیامح ... هسیاو شتشپ مکحم یکی .. هشب صرق

یسک اهنت ...وت هدب شهب وقح هقیقد دنچ یارب یتح هکنیا ...زا هدب

تباب ... خرهاش ... یدرک صرق و ملد ... یداد نم هب وقح ... لوا زا هک یدوب

نونمم تندوب

هک یدیدش درد رس دوب... هتفرگ درد مرس ... لولس متشگرب یتقو زا

تبحص ماهاب یتح داد... مهب شخبمارا صرق زانیرپ دوب... هدیرب و متقاط

متساوخیمن شهاگداد یار ندموا !ات مشب دازآ هرارق متفگن درک...

هنووید هشب مادعا زانیرپ هکنیا هب ندرک رکف . مراکب شلد یوت یترسح

هک یدازآ ! مدوخ یدازآ هب ندرک رکف نوا زا رتشیب یتح ... درکیم ما

زااالن... رتاهنت یتح زااالن... رت گنت یتح ... دشیم نم مود نادنز اعطق

مهب اه تقو روجنیا یل ...یل مدیچیپیم مدوخ وهب درکیم درد مرس

... هنکیم یزیر نوخ تزغم وت هراد هرطاخ هی ینعی درد رس تفگیم

... تفگیم تسار

هدیدان و رگیدمه . مینکیمن سالم مه ..هب تسه یترفن زییاپ و نم نیب

تبحص مه هب عجار و مینکیمن هاگن مه یاه مشچ یوت . میریگیم

. مینکیمن

.هک میدرک ششومارف هتقو یلیخ .هک تسه یا هرطاخ زییاپ و نم نیب

دیاب دعب .هک میرایم شدای هب هتفیب مه مشچ یوت نوماه مشچ هگا

. مینک ششومارف ات مینکب نوج هرابود

یروج .هی یباسح و تسرد قشع ...هی تسه یقشع زییاپ و نم نیب
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بوخ نوملا ح میسریم هک مهب . هریمب مارب نوا و مریمب شارب نم هک

. یدنخبل چیه . یشو ــ غآ چیه ... یفرح چیه یب هشیم

دیشروخ و .هام میشاب یزاوم طوطخ میتفرگ میمصت زییاپ و نم

مه رانک زا توکس وت هلصاف اب راب هی یلا .س میشاب یندیسرن . میشاب

طقف و مینک روبع

... میشکب سفن مکحم و مه یاوه

شومارف یارب ال ...صا هرایمرد زااپ ومدآ بوخ یاه هرطاخ هب ندرک رکف

زا هراد ... حیسم نیمه درک... رکف دب یاه هرطاخ هب دیاب اه مدآ ندرک

شاه یلحم یب ...هب شاه تیذا و رازآ هب بش و زور سب زا هریم مدای

! مدرک رکف شاه یدرس اهو یخلت ..هب شاه تراقح و

ماهاب هقیقد دنچ ات تفرگ ومهار یولج نوشدوخ طایح یوت هک یزور

. دیزرل ــمب لق هت هشب الم کمه

و یدیدنخ ... مدرک مخا مهب و یتفرگ ومتسد ؟... هتدای ... تزا مدیسرتیم

یدرک دزشوگ مهب ... یدروآ تسدب یتساوخ هک و یچره اتحاال یتفگ

ندش کیدزن لثم نم ندرک رارف یتفگ .. منکن رارف تزا نیا زا رتشیب هک

... هنومیم تهب

.زا مسرتیم امش هنوخ زا ...نم حیسم متفگ تهب ... مدرک ضغب و یتفگ

نیا زا رتشیب ... رادرب مرس زا تسد متفگ ... رتشیب هنوخ نیا وت یاه مدآ

. نکن ریگرد ور همع ونم

و یدرک مخ وترس . دروخیم مهب ماه نودند ؟ هتدای ... یدرک ــمل غب

راشف ومولهپ تاه تسد ...اب یتشاذگ متروص رانک و تتروص

. هشیمن نم فیرح منامام ... سرتن یتفگ ... یداد

هراذیمن و هتسیمیاو شرسپ یولج !...هک همع ترفن هب دوب شوخ ملد

نیا زا مدوخ ندرک مورآ یارب ... تشذگ تقو دنچ ... دایب نم تمس

... هراذیمن همع ... هنوتیمن حیسم هک مدرکیم نیقلت .. سرتسا

رتشیب نوما هنوخ هب تدمآ و تفر .. یدش دراو یا هگید رد زا وت

االرو سریما رتفد یولج ... هسسوم یولج ... یدموا یم مغارس دش...

ییاهزور رتشیب . هروخب مهب ریما اب ما هنویم یدش ثعاب ...وت خرهاش

هک متفرن راکرس دوب... ریگ هنوهب دوب.. ینابصع ریما میدوب مه رانک هک

... هشن نیا زا رتدب ریما اب ما هنویم

وماباب . نوریب میرب ملا بند یایم بش یارب هگب مهب هک اباب هب یدرپسیم

نوا ؟اب ماو و ماهس نوا ؟...اب لوپ ؟اب درمان یدرب تدوخ فرط یروجچ

تخادرپ یراد ریخ رس زا مدرکیم رکف لیاوا هک ییاه طسق شیپ
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... یدادیم ماباب وهب نم ندیرخ لوپ مدیمهف شدعب و ینکیم

نیا هب دوب ددرم راگنا ... وراباب دب حلا همدای بوخ ... دنچره

اب راب ره هک تخوسیم ... تخوسیم شرتخد یارب شلد دیاش ... ییانشآ

! شاب تدوخ بقارم تفگیم مهب مدوب وت

وراباب دوب یا هنوهبره ...هب مداد فارصنا تاهاب ندموا نوریب زا راب دنچ

...یب لبق زا رت رصم وت رابره ... مایب منوتیمن هگب تهب هک مدرک یضار

لخم بش!... همین و بش ... یدزیم گنز ... یدشیم زبس مهار رس ربخ

دوب نیا هب مساوح همه هدز... تشحو مدآ هی مدش ... یدش مشیاسآ

مزا ماباب نوچ مدموا یم و متفریم ... مایم و مریم وت اب همهفن ریما هک

وشاه مشچ یوت کشا یاه هلیت زونه !...نم ضغب دوب...اب هتساوخ

ینوتیم ...وت میگدنز هب هداتفا کتخب هی لثم حیسم تفگ مهب ... همدای

اباب!! یدب متاجن

رس تشپ ندنوبس چــ موناخ هب دشیم متخ ماباب مراد تسود هت

"هی تفگ درک. ممیلست شا هلمج هت نتفگ ..."اباب" بشنوا ... ممسا

شوخ نوبز هنک...ایاب تیاکش تزا هنوتب ات مرب و مایب تاهاب تدم

". هریگب تزا وشنیمز و تکرش

ینوبرهم نک.. دمآ و تفر حیسم اب یهام هس ود "وت تفگیم

همغن الزا ...صا منکیم روج وشیهدب نم نزن شسپ ردقنیا نک...

وت تدم هی هریگب سپ وشلوپ یتقو ... هیتسرپ لوپ مدآ حیسم ... مریگیم

" هتفیم حیسم رس زا وت یاوه و ...بآ تردام شیپ متسرفیم ور

شدعب هام هی تسرد ونیا ... یدوب هتسب و ماباب یاپ و تسد وت یلو

. دشن هاتوک نومیگدنز زا تاپ یتقو . میدیمهف

ام اب مئاد وت دوب هتفگ نوا ...هب همع دز...اب فرح تردام واب تفر ماباب

نم! اب صوصخ ...هب یراد دمآ و تفر

اب ...هک همدای و نوما هنوخ یولج ِ دادیب و داد طقف همع وتو یاوعد زا

دایرف یادص ات متروص هب مدوب هدنوبس وچــ نفلت یشوگ زرل... و سرت

و مدرک یرود شزا ردقچ ... مدرک یزاب شقن ردقچ . هونشن مریما وتاه

مهب االر سریما ... یدوب هدرک شا هتسباو مرخآ یاهزور یرود ردقچ

... یشیم ینتفاین تسد یراد مک مک تفگیم

شزا ... رورغ رس ...زا یریگ دوخ رس زا درکیم رکف ... مقشع هراچیب

... منکیم یرود رتشیب و منزیم گنز رتمک ... متفرگ هلصاف

... ینکیم ما هنشت یراد تفگ مهب رخآ زور

... نونج ینعی االر سریما یارب نتفرگ هلصاف دوب... هدیاف یب هک مدیمهف
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دصق یتح ... مرادن جاودزا دصق نم مگب شهب ...هک همع غارس مدموا

... وشرسپ اب یکیدزن

... یتسه وت طقف تفگن رد یولج مدختس ومــ دوبن هنوخ همع

و مشوخ یازور ات منک سامتلا ... منک سامتلا هک نوتنوخ یوت مدموا

نتفاب یارب وت ندوب و یدوب ..وت یدوب وت اما دوبن هنوخ همع ... دیریگن مزا

دوب. یفاک نم تشونرس

هدموا رپ پوت .اب مدرگرب هک متساوخ تسین همع مدیمهف یتقو

ابش سب ...زا مشکب غیج .. منزب ...داد منک اوعد هک مدوب هدموا ... مدوب

رطاخ هب اباب هکنیا نادجو باذع ... تفرگیم ملد مدیدیم دب حلا وت وماباب

ما هنووید هدیم تسد زا وشیگدنز هراد یوت هناقمحا نتشاد تسود

. درکیم

دنلب ... یدرک لفق ...ورد مرب نوریب هنوخ زا یتشاذن نوچ مدز داد ترس

مادص ...ات هزیرب ــمب لق ات دوب یفاک وت داد هی نومه ...اما مدز غیج رت

اب هرتهب یتفگ زاب... یدیشک نوشن و طخ هش... هفخ

. میایب رانک مهاب ... شوخ نوبز

نوشن تهب رترید و مندوب وسرت مکی طقف .. مکی ...هگا هیرگ ریز مدز دوز

ورپ ووتبلا هیرگ ریز مدز ... دوبن نیا ماضوا و عضو مدادیم

!.. منودیم یتفگ ... مرادن تسود متفگ ... یتفرگ

نز هک یدز تمهت مهب . مراد هدوارم هیتدم االر سریما اب یتسنودیم وت

هظحل ره هک یترسح تباب مدیدنخ ماه هیرگ نویم . یشخبیم و مندوب

!.. دشیم رت هزات ملد یور شغاد

ییاج هب دش...راک رت عیسو تدیدهت ... منکن رتدب ور اضوا هرتهب یتفگ

.. یدرک دیدهت مه االرو سریما و خرهاش هک دیسر

رس ...زاب ترهاظ و پیت ..زا تتورث ...زا تتردق ...زا یدرک فیرعت تدوخ زا

متروص رانک وتاه تسد . مرادن تسود هک متفگ ... مدنوم مفرح

غیج و مدرک هیرگ ... مدز تسپ ... وماه بل یتساوخ ... یتشاذگ

... مدوبن تفیرح ... مدیشک

وممسا یدوب دلب هک ینحل ره ...اب یتسشن مرانک ... یداد هرهچ رییغت

" یتسه ...وت" یدوبن یلو یشاب راذگ ریثات یتساوخیم ... یدز ادص

هی هزادنا ...هب تشاد قرف شنتفگ " یتسه اب" تنتفگ

... تیاهن یب ینعی ؟ یچ ینعی ینودیم ... یتسه

تسود هک هشیم یلا س دنچ یتفگ ... یتخیر کشا و یدش مولظم

یتح ... هنارهام ... یتخیریم کشا و یتفگیم . منکیم رکف تهب ... مراد



233

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

... هنابیجن

نوبرهم ... یشب یش...مدآ ضوع هک یاوخیم تصرف یتفگ

تنهد زا رت هدنگ فرح هدرک تینابصع نم یاندز سپ یتفگ ... یشب

... هروخب نوکت ملد وت هرب...بآ ماپ یوت راخ یراذیمن یتفگ ... یدز

هی نوبز زا ور شندینش ترسح اه تدم هک ییاه فرح نیا زا یتفگ

تروص یاج ... هظحل نومه ...اما مدرکن رواب هکنم . متشاد هگید رفن

. مدروآ منهذ یوت و نوا تروص وت...

غورد رس زا یتح اه فرح نیا زا هک هشاب نوا طقف متشاد تسود هخآ

اه دعب هک یدوب هتفرگ یمیمصت دوب...وت یا هگید زیچ تیعقاو . هنزب مهب

دوب! لیلد ود هب مدیمهف

ینک تباث شهب یتساوخیم ... ینک ملع دق تردام یولج یتساوخیم

هب راک هنک تیامح شردارب زا داوخب منوا هگا یتح ...هک ینوتیم هک

یضار ونم ...ات ینزب نیمز وماباب یتساوخیم ...وت هربیمن ییاج

و.. تدوخ ردام یتح ... ینک

یمه رود و ینومهم راب نیلوا یارب هک مدیمهف یتقو و شا هگید لیلد

و شوروک یاه نفلت هک مدیمهف یتقو وشلیلد دش... عونمم نومتفر

هب مدوخ یور یولج و یتسشیم یتقو ... دشیمن لصو مهب خرهاش

رکیپسا یور وزا نفلت مدرکیمن تئرج نم و یدادیم شوگ نوماه فرح

... یدیم شوگ یراد وت مگب نوشهب ای مرادرب

و شوروک تقوچیه هکنیا ترسح ... یتشاد ترسح هک یتفگ تدوخ

و رود هطبار هی اهنوا ی هطبار هک یتفگ ... ندشن تسود وت اب خرهاش

یلیخ نم اب اما ندنخب و نگب وت اب دیاب ارچ یتفگیم دوب... هروپ هراپ

هدنوم تدای یتقو ..زا یگچب زا یتفگیم ؟ نشاب درس و نیگنس

یلوق ...هب ندرکیمن یزاب تاهاب تدوخ نسمه یاه هچب رسپ دوب..

نم ارچ هک دوب هدش لا وس تارب ... نتفرگیمن تلیوحت یدش هک رتگرزب

دوب هدش لا وس تارب ... تسین تسود وت اب سکچیه و متسود همهاب

ادص ور وت اما میریم حیرفت و هوک لیماف یارتخد و رسپ اماب ارچ

. مدب هک متشادن یباوج نم و یسرپیم لا وس .وت مینزیمن

مود ی همین لثم یراگتساوخ دش...زور رتشیب وت زا مسرت زور نوا دعب

سیخ اما دوب کشا رپ هک ییاه مشچ ...اب یدموا ولج زور نومه

... دوبن گرگ اما دوب تیموصعم رپ هک یتروص ...اب دوبن

هنوگچب هار هک یدرک یهاوخرذع ماباب ؟زا تسه تدای ... یدموا اهنت

هب یلو یدرک یهاوخرذع ... یدرک باختنا نم ندروآ تسدب یارب و یا
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رارق .. تشگنرب ماباب اه...هب هتفس زا مودک چیه ... یداد همادا تیزاب

زا نویلیم دصنوپ هرذگب هک ووت نم یگدنز زا سلا ره یدوب هتشاذگ

یصو نم... ...ردپ ماباب هک مدیمهف یزور ونیا ... یدب سپ وراه هتفس

س هس طقف ! منک یگدنز تاهاب سلا هس ... طقف هک تساوخ نم...مزا

لا!

بارخ اجنومه زا دوب...راک هدز گنز تردام هب همغن ... مدز گنز همغن هب

شهب وتردام دوب... هدرک یفرعم نم یتخبدب لماع ور وت همغن دش...

یضار مولعم ان ترودک نوا و فرح هی نیمه رطاخ هب طقف دوب! هدروخرب

دش... ام جاودزا هب

فیرح ماباب دش... رتمک ماباب دیدرت ... یدش رت ممصم وت هک دوب تقونا

! دوبن شرسپ و همع

دزمان ام هک دوب هدش الم عا اج همه امسر .. مدز گنز همغن هب راب دنچ

هنوخ متفر ! مدرک مگ و مدوخ همهفب االر سریما هکنیا سرت .زا میدرک

. مشاب اجنوا درکیمن وشرکف یسک غاب...

! مدیرب هکنیا ...ات تشحو و سرت ... یراز و هیرگ دوب هدش مراک زور دنچ

هکنیا سرت ... سرت یور ...زا یگتسخ یور زا ...هن یگنشگ یور زا هن

منوا اب نامزمه و متشاد یرس رسو وت اب تدم نیا نم دیمهفیم ریما

االر سریما دامتعا نتفر نیب زا تباب هک یسرت ... درکیم ما هنووید مدوب

دوب... وت اب یگدنز سرت زا رتگرزب ربارب نیدنچ متشاد

اه...اب قافتا ی همه جیو و جیگ ... نومدوخ ی هنوخ ... نارهت متشگرب

زاتالش تسد ! مدیرب مدش هجاوم هک یل یل دوبک تروص

و ماقتنا تین نم ندش سورع تباب تردام ... دشیمن هخآ ... مدیشک

دوب. هدیسرن متلا یخ هب شوخرس یوت و دوب هتفرگ شیپ

ی هرابرد ندز سدح و نتسشن دوب هدش یل یل و نم بش و زور

هب وشییاراد مامت دیق ...هک هراذن دوب...هک ماباب هب مدیما ی همه . هدنیآ

...دزن... دشن .اما هنزب شرتخد تبقاع رطاخ

هی اه مدآ ی همه واپ...زا تسد یب هک منم ... دموا طسو روز یاپ

مدیدهت نوتمه االر... سریما ...زا ماباب وت...زا ...زا مدشیم دیدهت یروج

هک هراد لمحت ردقچ نم.. لثم منوا نز... هی هگم ... نیدرکیم

... هتسیاب .. هنکشن .. هنومب

متفا یم مراد مدرکیم سح . مدیشک طسو و شوروک یاپ راب نیرخآ

سک همه و یچ همه رت...هب قیمع دیاش ... یرتم تسیب هاچ هی یوت

مهب شوروک ... درکن هدیاف یلو ... متفین متساوخیم ... متخادنیم گنچ
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تدم هی یتح ... منک یگدنز تاهاب هرتهب ... مدب تصرف تهب هرتهب تفگ

!! تسین دب یگنوخمه

هدیلا م هریش یچ واب نوا رس ... اتفگ مهب شوروک ؟ ومافرح یونشیم

درک... یتخبشوخ یوزرآ مارب و دموارد وت فرط هک یدوب

هی ریز االر سریما اب هک یراب نیرخآ ... مداد تسد وزا مناوت و ربص همه

و هشخب تذل ردقچ شسوماق وت ندوب نز مدرک سح ... مدوب فقس

... متفگ شهب ... دموا رس متقاط ... ینتفاین تسد

یراد نتفر رکف هشیمه هک .وت نریم اه یندنوم هعمج بورغ

. ینومیم

تس ــ رت...مل ینتشاد تسود .. یوشیم گرزب . یوشیم قیمع

.. منکیم

و هریگیم ور وت یوس و تمس ماه فرح مامت هشیم هک هعمج بورغ

... یتسه مرانک ... یتسار منکیم رکف نم

... یراد نتفر رکف هشیمه هک ینومیم وت

وت یاهوربا نویم مغ و هشیم ریزارس میگنتلد هشیم هک هعمج بورغ

یگیم ... یشیم ...کالهف هعمج یازور منودیم .. هشکیم شو ــ غآ ونم

... شلد دیاش ..ای هتفرگ شرهق ادخ راگنا

هعمج بورغ .. ینکیم یدنب هریج و تدنخبل .. ینوخرچیم وربا هک هتقونوا

... هنومیم یگنتلد هشیم هک

تنت رطع ... ماهنت هنوخ یوت ... تسین مرانک یسک ... تسعمج بورغ

؟ ینزب رس مهب و یایب یاوخیم هنکن ... مرود هدیچیپ

. متفرگن دای ور وت زا ندنک نم...لد اما یتشاد ونم زا ندنک ِلد وت

وت... ..اما ماوت گنتلد اه نامز ی هشیمه هک نم

تسود همه اماب ...هک مسریم رتشیب ندنک لد هب هسریم هک زور ره

. میتسین مه ملا راگنا نوماه نتشاد

نم اب هشیمه مراد تسود هک االن اصوصخم . شنتفگ هتخس

؟ تسه تدای میدوب مهرانک هک یا هعمج بورغ نیرخآ .. یشاب

ترپ نومسآ یوت ی هراتس کمشچ زا ور مساوح دیلک ندیخرچ یادص

نم؟... هب یدز رس بش همین درک...زاب

منومیم رظتنم دشیم هک اوه شیم و گرگ بش... ...ره مادم هتفه کی

... مونشب وشاه سفن یادص یتح رد... یادص ...ای شدیلک یادص ات

ات لقادح ... منیبب ماوخیمن و یسکچیه ... سکچیه مدوب هتفگ شهب
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همین ... دشیم مه خرهاش لماش سکچیه ... یتدم

هنیبب ... هنزب رس مهب ات دموا یم یکشاوی ... بش یاه

متسین ... متسه ... مدرم ... مدنز

نیمز یاه تکراپ اب ما ــهن هرب یاهاپ دروخرب زا ادص یب و مدش دنلب

. مدنوسر ورهار هب ور مدوخ

تمس هب ادص رسو یب و شدیرخ یاه هسیک دوب... نم هب شتشپ

. دربیم هنوخزپشآ

؟ دشیمن مدآ

لا؟! چخی یوت ور هویم و اذغ فرظ همهنوا دیدیمن

. مشب ور رد ور شاهاب متفرگ میمصت هتفه کی دعب

مداد هیکت راوید وهب مدرک ـل غـب وماه تسد

_سالم.

تکرح یب یا هظحل دنچ ... هراذب لا چخی یوت ور هویم هک دوب هدش مخ

تفگ ات دنوم

سالم کیلع _

داد نوشن لوغشم اه هویم ندیچ وهب شدوخ

؟ یرادیب ارچ _

زاین هک مدرکیم سح بیجع اهزور ...نیا مداد هیکت راوید هب مه مرس

. منک هیکت یزیچ هب ات مراد

هنکیم درد مرس _

رس مدیم لوق تهب . میروخب ییاتود منکیم مد نوبز واگ لگ _االنهی

هشب بوخ تدرد

بذج ترش درک.یت نشور ور هنوخزپشآ غارچ و تسب و لا چخی رد

نوشن رت نووج ترپسا پیت ...اب یشزرو راولش و دوب هدیشوپ یکشم

دادیم

ریسم یوت ات متخادنا نییاپ ور مرس درک... مهاگن هریخ هظحل دنچ

یارب هک وناز ات هدنلب نهریپ هی .زج منک ادیپ یکوکشم دروم شهاگن

ادیپ یکوکشم دروم یکشم دنلب شلا وهی مدیشوپیم یرادراب نارود

! مدرکن

مرخب سابل تارب دوبن مساوح _

. مدرک شهاگن هک دموا یم متمس هب

. متحار انیا _اب

زا رت لبق ... مدرک یهاتوک ساسحا لبق زا رتشیب ... دیسر هک مور شیپ
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راگنا ...اما دوبن تناس هد زج یزیچ خرهاش و نم ِ یدق توافت اه... نیا

...! متفر بآ

! سنهک یلیخ _

هئون . شمشوپیم ههام هس شمه _

مدوب اه فرح نیا زا رت هتسخ . تخود ماه سابل هب وزاب شتحاران هاگن

! زونه

و داد هیکت راوید نومه .هب منیشب لبم یور ات متفر رت رود مدق هس ود

تفگ

رتکد هی شیپ تسین رتهب ... تور و گنر ما هدرخ .هی یدش الرغ یلیخ _

؟ میرب

دوب مدرس سلا لصف نیرت مرگ .وت مدرک کیدزن مهب وماه تسد فک

داد همادا ات مدزن یفرح

اپرس رتدوز هشاب ترانک یل یل ؟ یدش دازآ هک مدب ربخ هیقب _هب

یشیم

هب هشیمه هکنیا ...اب دشیم شردپ هیبش تشاد مک مک خرهاش

همه هکنیا ...اب سابل شوخ و دوب شوپ شوخ ... دیسریم شدوخ

دوب! هدشن تفاثک قرغ اما تشاد و درم هی یاه تیباذج

... حیسم ارچ... سپ

؟ میرب ... تسدامآ هشیمه شمیلح هک مسانشیم و ییاج _هی

. دیسر دنخبل هی هب شین وطال هاگن هت

؟ هگید میرب _

... مگب هن دموین ملد ... مدز دنخبل روز هب

مدوب هتسشن قاتا طسو ... مدیشوپ ومیکشم ی هداس و کزان یوتنام

. هدرگرب متفر تسد راشِژزا ات

یتسشن هک _وت

تشاذگ ما هنوش یور وشتسد و دموا متمس ...هب تفرگ ما هدنخ

... لبنت وشاپ _

هشب فرصنم و هنک لگ شیمحرلد ات مدرک شهاگن شهاوخ اب

و نون ... امیراد غرم مخت _

مدنلب نیمز وزا تفرگ وماه تسد تفج هک دوب هدشن مومت ما هلمج
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همادا شراک هب ات دش قیوشت رتشیب ما هدنخ یادص هندش دنلب درک.اب

... هدب

هچوک دوب...هب نیشام زا نوریب هب مهاگن و مدوب هتسشن نیشام یوت

... نشور یاه غارچ ...هب تولخ یاه

همه ور وت یدازآ . هریگیم و تغارس لبق زور زا رتشیب زور ره یل _یل

هانگ . یگب وت هک زور ره ات منکیم ادرف و زورما مراد یه منم . دننودیم

! نراد

و حیسم ات نتشاذگ تسد یور تسد هک یتقو ؟ متشادن هانگ نم

... یریسا نربب ونم همع

دز...اما... دیاب ور هتشذگ دیق

! یتسین رتشیب وت تسه هک زییاپ

هب ماهوزرآ ی همه . ندش مومت متشاد نوشسود هک ییاسک همه

یشوخلد و شمارآ هب ونم هک ییاسک ی همه . دندش هدیشک نجل

نتفگیم غورد همه . هدش یکی نوشساو نم ی هدنز و هدرم نتخادنیم

گس ثم ! تفگ دنهاوخ و نگیم و

تسازور نیمه هنک.واال یرواکیر ونم ِحور و ..نم دایب یکی ... هدب حملا

مه یبصع . هریگیمن مه م هیرگ یتح . راوید یوت مرب رس اب هک

کالمف طقف . متسین

منودیمن نم و هدش مگ هیچ منودیمن و متشادن اتحاال هک یزیچ هی

. شندرک ادیپ دیما هب منک وور ریز ور یروگ مودک

ابش هشب بش رتدوز ماوخیم یه حبص ونم.زا هشکیم هراد یگ کالهف

هش. حبص تقوچیه داوخیم ملد

؟ مدرک یدب یک هب نم هگب و دایب یکی شاک

ینومهم داوخیم ...اباب نشب عمج یام هنوخ همه هرارق ادرف سپ _

وت!... یدازآ رطاخ هب مطقف .. هریگب

مدنوخرچ شتمس وهب مرس سرتسا اب

؟ مدش دازآ نم یتفگ هگم _

تفگ هک دوب ولج هب شهاگن

وشدوخ تلصو نیا یوت هیقب لثم منم یاباب . تیهانگ یب رطاخ _هن...هب

. هتحاران ما همع ییاهنت و حیسم توف رطاخ هب دنچره . هنودیم رصقم

...اما دوبن نم یارب یبوخ درم حیسم دوب... نیگمغ یلیخ رخآ ی هلمج
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ردپ یارب یبوخ ی هداز رهاوخ دوب... شردام یارب یبوخ دنزرف ... دیاش

... خرهاش

ماوت ... یدش دازآ نمهفیم همه ... ینومهم یایم نم اب ماوت زور نومه _

هتبلا ... یشاب اهنت هک یراد تقو مه زورنوا ...ات ینکیم رادید هیقب اب

هنوخ یوت تساوخیمن ملد متدم نیمه نم هنرگو تدوخ هتساوخ قبط

تمراذب اهنت

مدیمهفیم یدزیم رس مهب بشره ...! مدوب اهنت هکن _

. تخادنا مهب یهاتوک هاگن

شوگ منم فرح هب اه هچب لثم ... یراد یزیر نوخ زونه دوب.وت _المز

؟ منزن رس تهب یتشاد عقوت . یدیمن

. مدش بذعم دوب هدش میزیر نوخ هجوتم هکنیا زا

هیعیبط مزور دنچ نوا . هدش مومت میزیر نوخ _

... مگب و منوبسچب مهب ور هداس ی هملک دنچ ات مداد نوج

. یتشاد یزیر نوخ یدوب منادنز وت هیعیبط زور تفه ات هس _

؟ دوب هتفگ یرپ ... مدیشک منهد لخاد و منییاپ بل

؟ یراد ربخ دش؟ یچ زانیرپ هاگداد تیاکش _

درک مهاگن فیلکت بال

. مرادن ربخ _

... تشاد ربخ امتح

؟ هدرم _

تفگ هشب فقوتم لماک روط هب نیشام زا هکنیا زا لبق

مرادن ربخ _

******

دنچ یلو دوب. هداتفا مرس زا میلح ندروخ هب تداع اه تدم زا دعب

نوریب خرهاش اب حبص یاکیدزن .ات تشگرب ماهتشا مدروخ هک قشاق

هدش گنت متشاد هک ییاهزور یارب ملد ردق .. میتفر نارهت .ماب میدوب

متفریم هک ییاج ...ره همع ی هنوخ زا نوریب هام دنچ سلا ود دعب دوب...

تشپ دوب.زا هتفر مدای ورانوبایخ یور و گنر ... مدرکیم یگبیرغ ساسحا

اه هزاغم و... تخرد وراد مدیدیمن بوخ حیسم نیشام یدود ی هشیش

و... نومسآ و

ییاه هتفگن ... همع شیپ مرب ات مدوب تصرف هی لا ...بند نادنز زا دعب
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دوب... هدنوم نومنیب

زا رتشیب . مرب ینومهم یارب دیاب هک تفگ مهب یعطق روط هب خرهاش

زیچ چیه نم... یگدنز وت هک مگیم . تسین زیاج یرود و ییاهنت نیا

... ریدقت هب هسرب ...هچ تسین نم تسد

شزا ور همع ی هنوخ دیدج سردآ مدش هدایپ هک هنوخ رد یولج

هک دوب هدش کوکشم . یلبق ی هنوخ نومه هتشگرب هک تفگ . مدیسرپ

هرابود دش... معنام اما منزب فرح شاهاب ماوخیم متفگ ... مسرپیم ارچ

شومارف ور هتشذگ ...هک هناردارب یاه تحیصن لثم دز... فرح مارب

یعس نک. شنفد و شور زیرب کاخ هی ویچ همه ... نکن ربق شبن نک...

!... منکیم نوشکاخ ! لوبق ! هشاب راگنا هک منک دومناو یروط مدرک

هی نفد یارب ... هشب نفد ات هشاب یا هرطاخ دیاب اه... هرطاخ نفد یارب

ربخاب مردام و همع زار زا دیاب ...نم هشب نفد ات هشاب یزار دیاب زار...

نفد مهاب دسج وهی زار هی ور...اب هرطاخ نوا تقونوا دیاش . مدشیم

. مدرکیم

یارب مدوخ یشرافس لسع و ریش ندروخ دعب حبص هد تعاس

دعب ... نوچ ... مدیشوپیم دیاب هک دوب مولعم ... مدیشوپ گنج سابل . مدوخ

. منزب مرس مهاگ هجنکش هب متساوخیم یرود هام دنچ زا

تسار و پچ وهب نوشدوخ مودکره راگنا .. دیزرلیم ماتشگنا

نوشاهاب دیاب نم یه ...حلا دنسرن هنوخ رد گنز هب ات ندنوشکیم

گرم ...نیا دیشب کاخ هراب هی دیراذب ... هسب اباب.. هک متفریم راجنلک

... تسدنهد ...رازآ تسدننک هتسخ ... تسدننک کالهف یجیردت

هک ییاتقو .دای تخادنا هشعر وهب مدوجو مامت شادص ... مدز و گنز

نکمم هظحلر ه هک دوب قاتا رد هب مهاگن .هی مدرکیم زک مقاتا هشوگ

هک هنوخ ورد طایح هب مهاگن ...هی هشب زاب حیسم ای همع ندموا اب دوب

ینیبب و دایب و... متروص مخز هنیبب و دایب .. مغارس دایب یکی دیاش

...اما ومدش هل یگ ــ نانز هنیبب و دایب ال ...صا وشمشچ یاپ یهایس

یه ... هرجنپ یاپ متسشن نم یه دز؟ ور اجنیا گنز یسک هگم

رس مهب دموا یسک هگم ... مداد مسق ورادخ و مدرک هاگن و نومسآ

دوب...خآ مبش ره یدیماان نوا زا رتدب ... هیدب درد یراظتنا مشچ ؟ هنزب

دوب...هی ــمب لق دیاش ... اهدوبن ملد ... مدیباوخ درد لد اب ییابش هک
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تشذگ یتقو دنچ ... تفرگیم ...درد دشیم هک اه بش مندب زا یا هطقن

تعاس دنچ و هدوب ملد یور متسد حبص زا هکن ... مدیمهف وشلیلد ات

هک ...خآ هدرکیم هزات و ملد غاد ... متسد ینیگنس ورد... نومسآ هب هریخ

... هنوخ نیا یوت مدیشک درد ردقچ

. موناخ _سالم

ی هشوگ هک مدید راب دنچ دوب. یعیبط ال ماک مدختس مــ بجعتم هاگن

.هی هونشیم نم رس ور همع دادیب و داد و هتسیمیاو ... هچغاب مد طایح

و دوب هداتسیا حیسم رس تشپ دز... یلیس مهب حیسم ... طایح وت مراب

... درکیم مهاگن هریخ

؟ دیراد راک موناخ _اب

؟ تسنوخ _

لخاد دیرب دعب نیدروآ فیرشت مگب نوشهب دیراذب _

متشاذگ الیرد وماپ هک هدنبب ورد تساوخ

. منکیم شهاوخ . مرب مدوخ راذب یضترم _اقا

هک دیخرچیم مسامتلا رپ تروص و مدنوم الیرد یاپ نیب شهاگن

دموا هگید هرفن هی یادص

؟ یضترم هیک _

موناخ یتسه _

دوز یلیخ ...اما متشادرب بقع هب یمدق قاثیم ندید دشواب زاب رد

یضترم اقآ یترپ ساوح ...زا مدرک رپ ور یلا خ یاج و مدش نومیشپ

. مدش طایح لخاد و مدرک هدافتسا

. داتسیا ما ــهن یس هب ــهن یس قاثیم

نوریب نک ترپ و نوویح نیا یضترم ... لخاد یدموا یقح هچ _هب

هک راگنا ... هتسیاب متشپ هک یسک دوبن . مدرکیم هتکس متشاد ادخ هب

. مدرکیم تبقارم مدوخ زا مدوخ دیاب

؟ نوریب ورب مگیم یرک _

داد.لــ راشف شتسد یوت و موزاب هک مشب ودر منزب شرانک متساوخ

. هشن دنلب ما اتنهلا مدیزگ ور مب

نک لو ومتسد _

نوریب وش _مگ

نیمز هگید متشاذگ رارق هنرگو ... مداتفا هک دوب لفاغان ... داد مله

! مروخن
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درک... دروخرب ــمر مک هب شمکحم ی هبرض مشب دنلب هکنیا زا لبق

باال مسفن . وماه هآونهلا متخیرن نوریب ... مدوخ یوت اما مدیلا ن درد زا زاب

تفگ قاثیم هب یضترم اقآ هک دموا یمن

؟ ینودیمن هگم . هدرک طقس هچب هزات _

یلیخ دوب.. دوز نداتفا یارب زونه . مدش دنلب و متفرگ راوید وهب متسد

دوز...

هدروخ اه هلپ هب هک ماهوناز رس یتح دوب.. هتفرگن درد مولهپ

دوب... هدش عورش درد لد نوا ...زاب طقف دوب..

مدوخ گند وت مریم مراد نک رکف هنم. مسا هب هنوخ نیا گند _هی

منیشب

نوکت رس و ندیدنخ هب درک عورش دوز یلیخ یلو دز دنخزوپ لوا

تخیریم ممهب شراتفر . نداد

لوق ... مومح و تلا ووت ییوشتسد هشیم وت گند هی نوا ؟ هگید ؟ بخ _

؟ یاین نوریب تاج زا یدیم

مهفب متنهد فرح ... رانک _ورب

دموا رت کیدزن هدنخ واب تفرگ ولهپ هب تسد

یشکب سفن یتشادن تئرج هک ییاتقو هتفر تدای ... یدش نوبز لبلب _

؟

زیم رس و اجنیمه دوب هدموا هک ور یزور نوا ... همه زا رتشیب دوب... مدای

متمس هب ور اذغ زیم حیسم همع اب مندرک باوج وت باوج طسو اذغ

و یزور نوا دوب مدای ... دروخ ما ــهن یس هب مکحم زیم ی هبل و داد له

مدنلب یلدنص یور زا قاثیم دنخبل یولج دشو دنلب حیسم هک

راشف مندرگ هب هک و حیسم ی هدش تفس تسد دوب مدای درک...

شوخ قاثیم ردقچ ... ماوخب ترذعم همع وزا منک مخ و مرس ات دروایم

دوب! هدنخ

ادص رسو زا همع هک ینودیم ؟ مزادنب هار داد و غیج ای رانک یریم _

دایمن ششوخ

مگیم وش _مگ

منوکت نانچنآ دز ما هنوش هب هک یا هبرض ... مداتسیا مکحم رابنیا

! مدییودیم دوب رتهب . دادن

رارف شتسد رانک زا دوب شندنوخ یرک هب شساوح هک هظحل هی وت

هک و شاهاپ یادص ... یدورو رد تمس مدییود مدرد لد همه واب مدرک
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. مسرب رتدوز ات دادیم مله رتشیب دیبوکیم نیمز یور مشخ اب

تشپ هب شتسد فک اب هک یا هبرض ...اما مدرک زاب ور هنوخ رد لوه هب

. دروآرد ور مغیج یادص دز مفتک

؟ تفاثک یریم یروگ مودک _

مروز ... درکیم مک مدوخ رناژی زا مندرک وقتال دوب هتفرگ و مندرگ تشپ

... هکنیا ات دیسریمن شهب

قاثیم نک شلو _

ود ره .اب درکیم ممورآ شندینش رابنیا هک ییاوجن دش همع یادص

ینز تمس قاثیم ... مدادیم شلا م مورآ و مدوب هتفرگ و مولگ متسد

هک دموا یم نییاپ اه هلپ زا تسد هب اصع دوب.. هدش رتریپ هک تفر

... دموا رتباال دنک ما هداتفا هرامش هب یاه سفن

... نوریب منک شترپ دیراذب _

یبوخ نوبز مه... ... تشاد یبوخ یوزاب روز مه ... همع صوصخم رواشم

یجارو یارب

دیراذب ؟... دروآ حیسم واقآ امش رس هک بالیی همهنوا تسین سب _

اب تسین مولعم هک هتفاثک ی هزره هی اه...نیا گس یولج شمزادنب

حیسم اقآ رس بالور نوا هک هتشاد یدنب دزو هچ روخش ال یمطاف نوا

... ندروآ

؟ مدوب مرج کیرش دوب...نم نیا سپ دیدج ی هصق

نم و دموا یم متمس هب مورآ مورآ درک... مومت یتخس هب ور هلپ نیرخآ

؟ دوب مرس وت یچ ینودیم ... مدینشیمن و قاثیم یادص

قاتا وت هک ییاه تقو یتح ... شبشره یاه کلتک هکیت اهو فرح

و ملد ... دنوخیم یرک مارب ... قاتا رد تشپ دموا یم ... مدوب اهنت

مهاگن یتقو دوب یفاک طقف ... تفریم و دادیم مهب هروشلد ... دنوزرلیم

مدق متمس وهب درکیم مخا هک یتقو هب ...هچ مدرمیم ... هدنخب هنکیم

تشادیمرب

اشامت و منیشب تساوخیم ملد ... ندیزرلیم ماه تسد هزادنا هب ماهاپ

و نیچ ات دنچ دیاش دوب... مکحم مزونه ور.. شنتفر هار تهبا اب منک

کیدزن ردقچره هن... دوب...اما هدش هفاضا شدنلب ینوش ــ یپ هب کورچ

هلا چم رتشیب شتروص ... دیزرلیم رتشیب شاه تسد دش یم رت

؟! دوب هدرک ضغب ... دشیم

! یدموا هرخ _باال
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ندید ...اب مدیزرلیم ... لبق رابره زا رت اهنت ... اهنت اما مدوب هدموا

دز یا هنادنمزوریپ دنخبل میگچاپتسد

! نیشب ؟.. یداتسیاو ارچ _

نیلوا یور و مدرک دنت اپ قاثیم ی هدموا رد هقدح زا یاه مشچ یولج

مدرکیم سح بیجع اهزور .نیا متسشن مدرک ادیپ هک یکت لبم

... ءایشا نیرت هداس زا یتح .. مرود

... دایب وگب یضترم هب _ورب

واب دوب هتسشن شا هشیمه یلدنص یور همع ... مدرک دنلب و مرس

همع هک هنزب یفرح تساوخ قاثیم . درکیم هاگن نم ندیزرل هب رخسمت

دش. هدینش رد یادص شا هراشا واب درک دنلب وشتسد

رایب شارب و نومه ... هراد لیم یچ نومنومهم نیبب _

بآرب شقن وشاه هشقن دز...مک لز ماه مشچ هب تینابصع اب قاثیم

مدوب نم نیا هراذب حیسم رس یه کال تساوخ هک رابره ... مدوب هدرکن

هنوخ نیا یوت ندوب ینادنز هرخ ...باال مدرک ینیچ ربخ و مدش عنام هک

مهاب راب دنچ . ندرب ربخ و نداتسیا شوگلا ف لثم ... تشاد ییاه تیزم

همهنیا دوبن لیلد ...یب دروخ یلیس حیسم زا راب دنچ و میدرک اوعد

تشاد شاه مشچ یوت هک یترفن

؟ یروخیم یچ _

دوب... هدش کشخ مولگ

بّآ ناویل _هی

دوب. هتفرن نییاپ مولگ زا شوخ بآِ ناویل هی تدم همهنیا هکنم

؟ یدش دازآ یک _

دیاش ... مداد هیکت لبم وهب متخادنا اپ یور ..اپ مدیخرچ همع تمس هب

تشگیمرب مسفن هب دامتعا

... هشیم یزور دنچ _

مکحم شرهاظ الف خرب و هشیمه لثم ... همع سکعرب ... دیزرلیم مادص

دوب!

درک... و شدوخ راک خرهاش _

. مدوب هانگ یب _نم

دش هتسکش شین وطال توکس و نیگنس هاگن

؟ یربب تدوخ اب وتاه ترپ و ترخ یاوخیم هنکن ؟ راکیچ اجنیا یدموا _

تفگ هدنخ اب مدرگب یباوج لا بند مرس یوت متساوخ ات

! هزره ... تفع ایح...یب ...یب یتردام لثم _
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توکس زا مزغم ... درکیم دس و مولگ هار یضغب ینیگنس هملک ره اب

... مشاب تکاس ات مدوب هدموین .اما دشیم رجفنم تشاد

وش!! تکاس _

زا یزیچ ندش هتسکش یادص هک دنلب ردقنوا ... شرس مدیشک داد

. دیسریمن مادص زا یمدص هب هنوخزپشآ

ضبن و دوب هدش ضبقنم مندب مامت هک دنلب ردقنوا ... شرس مدیشک داد

دوب... هتفرگ

..اب مدرکیم شهاگن تینابصع واب هدوب هداتسیا شاه مشچ یولج

دوب. هتشاک ملد یوت تدم همهنیا هک یا هنیک اب یتح ... ترفن و صرح

زا ارچ وت ..اما هدش الل هک سهلا نیدنچ درک... هاتوک و شنوبز تردام _

؟ یتفیمن ندز فرح

نیمز یور هب شاصع ندروخ رابره یادص ... دموا متمس دشوهب دنلب

مدشیم یلا خ متشاد ...زاب درکیم ربارب نیدنچ ور ــمب لق یادص

؟ ناه ؟ دایم تدب نم زا ارچ _

مه همع ... داتسیا شرس تشپ قاثیم ... دیسر میمدق کی هب یتقو

دش هجوتم

... نوریب _ورب

هک دوب هدشن همع ی هلمج بطاخم هجوتم نم لثم مه قاثیم دیاش

تشادنرب مدق زا مدق

! ماوت اب قاثیم _

یادص و تفر قاثیم . ندوب ناسون رد بارطضا اب مهاتوک یاه سفن

... همع دنخبل اب دش نامزمه رد ندش هتسب

... یتردپ هیبش یلیخ _وت

مدرک یخلا تشاد هگن متروص رانک و درک دنلب مورا وشتسد یتقو

وهب درک سمل و ماه هنوگ طقف هن... ...اما هنزب یلیس مهب داوخیم

درک. هاگن ماه مشچ

. یتسه منز نوا هیبش یلو _

یلیس تروص هب مشاب هتشاد یلمعلا سکع هکنیا زا شیپ و تفگ

ضرع رد مهاگن . نتخیر نوریب شلا ریز زا مهاتوک یاهوم دز. یمکحم

... کشا هب دعب هظحل دنچ دوب... هدیسر لبم هب همع زا هیناث دنچ

وشملا شتمس مدنودرگرب ور مرس ماه... هنوش یور دوب هداتفا شملا

ملد زاب ...اما مریگب متسنوتیم و وماه کشا یولج . متخادنا مرس یور

؟ مدرکیم راکیچ ور ملد دوب...درد هتفرگ درد
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هک سب ..زا یتشاذن وت اما میشاب تخبشوخ میتسنوتیم حیسم و _نم

... نجل هب وترسپ یگدنز ...وت یدیشک کرس نومیگدنز وت

رت بقع مدق دنچ دیاب ... مدرکیم رتشیب شاه تسد اب ور ما هلصاف دیاب

و ماه هنوگ تخس ریسم همع یاه تسد ... مدزیم فرح دعب و متفریم

دوب... هتفرگ دای یبوخ هب

رکف ... نیدوب هدیشک هشقن نم ی هداس ی هچب یارب تقمحا ردپ _وتو

هدرک رواب نم ی هداس رسپ اه... کچ اه... هتفس ؟! دوبن مساوح یدرک

یوتو هشقن همه انیا تسنودیمن ... یدش یضار جاودزا هب وت هک دوب

. هتقمحا و هداس ردپ نوا

تبحم کزان دنبِ هک تخادنیم ییاه تقو دای و نم شادص تهبا

هک قحلا . درکیم نهپ تخر دنب نومه یور ترفن و دشیم هراپ حیسم

. ندوب مه هیبش

شرس باال نم ...هگا شتایق ال یخا همه دوب... هتفر شردپ هب حیسم _

شتیبرت تسرد ...نم درکیمن ادیپ مه یگنودرم هرذ هی نومه مدوبن

دیاب ... مدرکیم نوخ ورپ شنهد تفگیم وت زا هک راب ره دیاب ...! مدرکن

یک هک مدیمهفن ... هزادنب نوریب شرس زا ور وت رکف ات مدرکیم شهیبنت

شدوخ لثم ور وت تردام ... یداد شبیرف یک مدیمهفن دش... وت قشاع

شردپ وزا یمحرلد و یگداس حیسم ... متسنوتن نم یلو درک... گرزب

دوب. هدرب ثرا هب

واب مدرک کاپ متروص یور وزا ماه کشا ... متشادرب بقع هب یمدق

... مداد باوج دنلب یادص

تدای هکنیا لثم ؟... هشاب محرلد هک یتشاذگ ؟وت دوب محرلد حیسم _

یدینشیمن وماه هجز یادص هک ...وگن دادیم باذع ونم هک ییاتقو هتفر

؟!

درک شوخ اج شبل یور یا هنارورغم دنخبل

ریسا دیمهفیم و دموا یم لقع رس اه تقو یضعب هک مدیدیم ارچ... _

... هدش یلا وخ طخ شوخ رامِ هچ

دش رت گنر رپ شدنخبل هک مدرکیم شهاگن ضغب اب

؟! یتشاد شسود _وت

نیا هب هداتسیا متسنوتن ... مدرک ـل غـب وماه تسد درس یاه تشگنا

خی ماهاپ فک .. ماهوناز یور .. متسشن نیمز یور رابنیا ... مدب همادا اوعد

دوب هدز

زا یتقو ... هرخسم نشج نوا زا هام ود دعب ؟ هتدای ... یرب متساوخ تزا _
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..."ورب" ورب متفگ ... نیتشگرب نوتلسع هام

دیشک دایرف مرس و دیبوک نیمز هب مکحم وشاصع

مه وت... مه ... یدوب هدیشک هشقن مرسپ یارب نوچ یتفرن _

تهگن ... هنودرگرب تردپ هب ما هتفس هی متشاذن ... همغن مه ... تردپ

تدوخ ی هدرک زا هک مدرک یراک و متشاد تهگن ... مداد ترجز و متشاد

... یشب نومیشپ

رانک ... هنوخ نیا یوت هک یتخس یاهزور مامت دای ..هب متخیریم کشا

حیسم متسنودیم اما " "ورّب تفگ ... مدوب هدرک یرپس همع و حیسم

هشیم تخبدب ماباب متسنودیم یلو ورب تفگ ... هرادیمنرب مرس زا تسد

هک یا هشقن یاپ و شیگدنز و ییاراد مامت ... هریم شیپ هتکس زرم وات

هنییا مشب رمع هی هک متفریم ... دادیم تسد زا دوب هدشک حیسم دوخ

؟... یل یل ؟ ماباب قد

ندرک لوبق زا لبق دوب... افرح نیا زا رتنیگنس حیسم ی هیاس

دعب ... مدیدیم و شا هیاس زا هشوگ هی متفریم هک ییاجره شداهنشیپ

یک ؟ منک رارف شتسد اتزا هدب هانپ مهب تساوخیم یک نومجاودزا

نم یماح یسک ... متشادن و یسک هکنم ... هدب متاجن تشاد تارج

...هب نزاسیم و نزوسیم هک اه یلیخ لثم ... هشب دیاش ات مدنوم ... دوبن

جاودزا دعب اه یلیخ ... دننکیمن جاودزا قشع اب همه متفگ مدوخ

... دننکیم یگدنز و نشیم قشاع

... مدرک تداع طقف ... مدشن قشاع ...نم دشن

لثم نم... یگدنز دیاب وزج دش حیسم ... هشاب حیسم هک مدرک تداع

طقف دوب... المز شندوب مندوب هدنز یارب ... ندز کاوسم ... ندیشوپ سابل

... هدب قشع ... هدب دیما .. هدب گنر میگدنز هب دوبن رارق ... نیمه

راکیچ نم هگم ... دموا یمن تشوخ نم زا ارچ ؟ یدرکیم متیذا ارچ _

؟ یدربیم تذل مندیشک درد زا ارچ ؟ مدوب هدرک

یربارب اه فرح نیا نتفگ یتخس اب لا سود نوا یاه یتخس مامت

ما هچاپتسد و درکیم الل ور منوبز مشچ لباقم مشچ ...نیا درکیم

... درکیم

... مدیسرتیم نم

یگدنز وت اپ منوا درک... بارخ و نم یگدنز منوا ... یتردام هیبش نوچ _

وت لثم تسرد ... تشاذگ نم

همع ات مدوب رظتنم ... ندموا دنب ماه کشا دش... تکاس ما هیرگ یادص

هنک. ال مرب و مردام و شدوخ نیب زار
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ِیل یل رطاخ هب هک مدوخ قمحا ردارب ...زا تردام ...زا مرفنتم همه _زا

وت! ...زا رتشیب همه وزا درک جاودزا یوت هلماح ردام اب زیچ همه یب

و مداتسیا شلباقم ... مدش دنلب مدوب ربخیب شزا هک یربخ ندینش اب

مدیسرپ بجعت اب

... هراد ونم طقف ... طقف هک... همغن .. نامام ؟... هلماح _

یور شخلت هاگن دعب ماه... مشچ هب لوا درک... هاگن متروص هب قیقد

... دیخرچ متروص رگید یازجا

هک تقوره ... هشیم ورسخ هیبش ... تهاگن ...هت ییورسخ هیبش _وت

! ینکیم هیرگ

ییورسخ ... مدوب مسا نیا ندرک ادیپ لا بند منهذ ؟...وت ورسخ

... متخانشیمن

؟ هیک ورسخ ...خ... شمسانشیمن ؟؟... ورسخ _

و ترفن ...اب داتفا مرس تشپ هب شهاگن ... تشادرب بقع هب یمدق

تفگ منوخرچب رس هکنیا زا شیپ و درک هراشا مرس تشپ هب هنیک

حیسم وت...ِردپ... ...ِردپ تردام ی هقوش ــ نم...عم ِرهوش _

هک یگرزب یولبات .. متشگرب هک یتقو دوب... هداتفا هزرل هب مندب مامت

کلپ راب نیدنچ دش.. رات ماه مشچ یولج دوب ما همع رهوش سکع

و همع یاه فرح هب دیاب هنک...ای راک تسنوتیمن نامزمه مزغم ... مدز

. مدرکیم هاگن ناخ ورسخ سکع هب دیاب ای مدرکیم رکف شطبر

؟ یچ ... ینعی _

ِلا متسد واب تشادرب راوید یور ...زا تفر سکع باق تمس هب همع

مشوگ هب نافوط ی هزوز یادص ... دیشک سکع یور زیم یور

؟ مزیرب ورف دوب رارق ... مرمع ی هشیش نتشادرب کرت یادص ... دیسریم

نم زا ربخ یب ینعی دوب... نم ِ رهوش ی هقوش ــ ...عم تردام ینعی _

دش... هلماح نم زا ربخ یب ینعی ... تشاد هدوارم شاهاب

میلست مماهوناز ماهاپ فک دش...زج ربارب نیدنچ نیمز ی هبذاج راگنا

...هب درکیم ینیگنس مندرگ یور مرس ..اما متسشن نیمز یور ... ندش

مشوگ هب شادص ... منیبب ور همع یاه بل ات مدرک دنلب رس روز

مرواب . مدنوخیم شاه بل زا وشنیگنس یاه فرح دیاب ... دیسریمن

؟...ام...زا دوب نم ِردارب ... حیسم ؟ میدوب مرحم ... حیسم و ...نم دشیمن

؟ میدوب ردپ هی

زگ زگ مزغم و ندوب رس ماه ...بل منزب یفرح ات متشادن یتردق

؟ دوب نم ِ ندرم تقو ... درکیم
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ورسخ یمسر نز و شدوخ تساوخیم هنک... یریگ جاب تساوخیم _

دیماان ورسخ دوب!...زا نز هی طقف ورسخ یارب نوا هکنیا زا لفاغ هنک...

ورسخ رس وراه ریصقت همه هنوتیم درک رکف ... دموا نم شیپ دش هک

دلب بوخ تدوخ ی هگنل ... متخانشیم و تفاثک ی هزره نوا ...نم هزادنب

وشوربآ و مداتساو ورسخ تشپ هنک... هودارم و هسرب شدوخ هب دوب

... ییوربآ یب هب مدرک دیدهت و تردام ضوع ...رد مدیرخ

... نیمز یور متفریم ...او نوج لثم .. نوخ لثم ... تفریم مندب زا یزیچ هی

نجل هب ور ورسخ یگدنز شاه یزاورپ دنلب اب متشاذن و مدیمهف _

بآرب هشقن نم رهوش نداد بیرف یارب تردام یاه هشقن ... هشکب

هب ام اب هتلصو اب هک دوب هدیشک هشقن شردپ اب وت لثم منوا دش...

شدیدهت ورسخ ...اب متشاذن نم .اما نسرب لوپ و تردق

... دیرب نومیگدنز زا وشاپ ... دیسرت ... میدرک

رخآ یاه هظحل هک یسک هیبش نم و درکیم مهاگن ترفن اب همع

... مدادیم نوج درکیم هبرجت وشیگدنز

نارهم اب هاگشناد یوت و شییانشآ ربخ هک دیشکن هام هی _هب

دوب یل ...یل مدیدیم ینومهم یوت ومه اه هداوناخ ملبق .زا مدینش

نارهم و یل یل نیب یقافتا هچ منودیمن دوب... مرگ یل یل هب ملا یخ

یارب همه ... شردام ... شدوخ ... همغن دش...ردپ شادیپ همغن هک داتفا

نوشوزرآ هب دنتسنوت هرخ وباال ندوب هدیشک هشقن ام تورث

هب هار نم تفلا درک...خم جاودزا تردام اب دوز یلیخ نارهم .... نسرب

مهاب مرهوش و مدوخ یوربآ متفگیم نارهم هب شزار زا .هگا دربن ییاج

یب مرهوش ... مریگب وباال مرس هداوناخ یوت متسنوتیمن هگید ... تفریم

... تفرگیم منم نماد نوا ییوربآ یب و دشیم وربآ

همادا رتشیب و مشیم کیدزن گرم هب رتشیب هظحل ره نم دیدیم

ور مسفن و درکیم هلا چم شاه تسد یوت و ــمب ...لق دادیم

فرح ینعم یتخس نم...هب ...اما ندز فرح زا دربیم تذل ... دیربیم

. مدیمهفیم وشاه

تسد نتفرگ ماقتنا یارب و دوب یکاش یل یل تسد زا نارهم _

زا نارهم ات مدرک یراکره یل... یل هب مدآ نیرت کیدزن یور دوب هتشاذگ

مارب هک درک رارصا شتیرخ هب ردقنوا ... دشن ... هشب فرصنم شمیمصت

شیگلماح زا ..هگا هدب هداوناخ لیکشت داوخیم نز نوا اب دوبن مهم

ربخاب اجک زا هک مدادیم حیضوت نارهم هب دیاب مدزیم یفرح

اما هشکب تسد مردارب یگدنز زا متساوخ ... متفر همغن غارس ... مدش
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یاه باوج تفگ دوب... هدش نارهم تقامح قمع هجوتم منوا

یفرعم نارهم هب ور هچب ردپ مهنوا منزب یفرح نم ...هگا ِیوه

متاهابم ثعاب دوب.. ما هچب ...ردپ متشاد تسود ور ورسخ ...نم هنکیم

یضار یتمیق چیه هب دوب...اما تردام زا رت هدنرُب نم ریشمش دوب...

... مدزن یفرح و مدرک توکس هنک. موربآ یب ورسخ مدوبن

و ماه کشا دتمم طخ یغاد درک... شوخ اج نیمز یور مورآ مرس

نیمز یتقو نراد یساسحا هچ اه جلف مدیمهفیم هزات ... مدرکیم سح

نوبز هنرگو دوب... هداد تسد زا مماه بل نداد نوکت تردق ... دنروخیم

... مدرکیم عمج ور منهد زا هداتفا نوریب

هرفس هی دعب ... یلو ور.. وت ینعی هدرک طقس وشا هچب همغن مدرک رکف _

هی اب منوا ... تشگرب تشاد نارهم اب هک یا ههام دنچ و وسلا کی

وت دوب هدش ثعاب دوب هک یچره همغن و نارهم ی هلماعم ... هچب

طال دعب . مربخیب منم .. هنزب تردام دیاب و ییافرح ..هی یشب هتفریذپ

ور وت تردام ...اما ینکیم مگ و تروگ ماوت هک دوب تحار ملا یخ نوشق

دوب یچ شلیلد منودیمن ... یدوب هدشن نوا لثم وت نوچ ... تساوخیمن

ما وت هراذب ات مدز فرح نارهم اب ردقچ ... دوبن تنتشاد هب یضار یلو

... یدوب وت یل یل جاودزا طرش ... ...اما یرب

وت هتشذگ گنگ یاه فرح . فرح هملا ع دوب.هی ادص هملا ع هی مرس وت

ندز مدق طسو . مدروخیم ولت ولت و تفریم جیگ مرس . دشیم رورم منهذ

. مدینش ازسان و مدروخ رفن ود یکی هب ماه

دیسریم هک یسکره وهب دادیم نجل یوب هداتفا بوج یوت هرتخد

یگدنز راو نجل مردام و دوب.نم همع اب قح . درکیم شفیثک

... رتشیب نم دیاش . میدرکیم

تفاثک همه زا ننیبیمن ور هتشذگ یاپ در هک نم لثم یقمحا یامدآ

... مفیثک .نم نرت

مرک ِ یزاب وت نوچ . مفیثک .نم هدازمورح ای مداز حالل منودیمن نوچ

بشره نوچ مفیثک .نم مدش مردارب ِنز نم همع و همغن ی هدروخ

زا ادخ مراذیم اپ هک یگدنز ره یوت نوچ مفیثک .نم مدیباوخ شرانک

.. مزادنیم هیاس نم و هریم هنوخ

یک منودیمن و مرادن یگرب و خاش هک منم یمدآ ره زا رت هشیر یب

ایند. نیا وت مدنود هشیر

هگید منکیم ریس قلعم یاربا نویم مراد یلو هنیمز ور ماهاپ هکنیا
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نیمز یور و تاهاپ مکحم و تفس ردقنیا هکنیا . تسین یبیجع قافتا

هدنک یتنعل نیمز نیا زا یمک طقف روز اب منکیم یعس و مدرک لفق

. تسین بیجع هشب

هک قافتا همهنیا رکف .. مدرکیمن ور ازور نیا رکف ... میگدنز یوت یتقو هی

دوب. نهذ زا رود یلیخ مساو یزور .هی هشاب نداتفا یارب

زا دیاب اما نرادن نتفر یان ... ندش لفق نیمز ...هب منکیم هاگن ماهاپ هب

هاگن دش هفاضا مایند هب هک یجنر دنک.هب لد شاه ینیمز و نیمز نیا

. منکیم لفق نیمز هب رتشیب و رتشیب و ماهاپ .. منکیم

مدب یریپ ...زا دایم مدب شروآ شدنچ ِ یریپ ...زا منکیمن رکف محور هب

ملد رتشیب و رتشیب مریم رتولج یچره .. هرذگیم نامز یچ ...ره دایم

زاب بلق لمع هک هدموین مغارس هتکس زونه هک ینامز زور هی داوخیم

هک هتقونوا .. رسدرد ...یب ...مرب هدزن منیمز هب ناوختسا یکوپ ...ای ماوخب

راب رمع ...هی مدش نارهم یگدنز ی هفاضا راب رمع ...هی مریگیم مورآ

. یل یل فیرظ یاه هنوش ی هفاضا

. مدوبن لوا زا شاک

هداتفا نوچ نتفرگیم هلصاف مزا همه اه.. مدآ یغولش وت نوبایخ وت

هدز نجل بوج یوت نوغاد ندب و ینوخ تروص اب نوچ . مدوب

دوب. نیگنس رخآ ی هبرض ... مداتفا

نوا یوت تفاثک .. مداتفا بوج یوت قاثیم رگنلت اب هک نیگنس ردقنوا

اتباال دوبن یزیچ . مدزن قع یتح نم و تفر منهد یوت ات بوج

. مداد تروق و مدوخ زا یمین ..نم مرایب

ارچ؟ مدیسرپن مدوب هدرک فرب یوت و مرس رمع هی دوب همع اب قح

مسود مردپ ارچ ... دربن شدوخ اب ونم ارچ .. دوبن مرانک مردام ارچ

؟ هراد مسود حیسم همع یزوت هنیک و ترفن همه اب ارچ ... هرادن

. متفریم بقع هب مدق کی متشادیمرب مدق ود

دوب اوه مرس یوت

ادص دیاش

. مدوب هدونش طقف نم هک دوب هداتفا اپ هب یا همهمه هی

. دیخرچیم مرس یوت میگدنز یاه مدآ یادص

ورسخ دوب. نم نامام همغن

؟ مردپ

نم. و دشیم نم ینت ردارب حیسم

مماباب یتح ... ورسخ و هدوب نوشدوخ نیب مردام و نم زار تفگیم همع
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. میک ی هچب نم هک هدوب ربخ یب

.. تفگیم همغن یکریز وزا دیدنخیم

. هدوب هدرک یفرعم مردپ ناونعب ور یا هگید سک شاه غورد اب هکنیا زا

و شدوخ ردقنیا و هزادنیم یا هگید درم ندرگ و شیرادراب لغد و غورد اب

... شتریذپیم شندوب رادراب دوجو اب ماباب ات هدیم نوشن مولظم

اباب یارب زار نیا ینعی ... راگنا دزیم سدح ... دوبن ربخ اب اهزیچ یلیخ زا

؟؟ دوب هدنوم هتسب رس مه نارهم

... مدش مخ مکــر ات مولگ هب یراشف موجه اب

نوریب منت یوت هتفهن یاه نجل مامت دیاش دوب... رتهب مدروایم باال

... مدشیم کاپ نم و نتفریم

تدم نیا مامت ِ عوهت ِرش زاو مدوب هتفرگ لودج ی هرانک هب وماه تسد

. مدشیم تحار

تسد مدش هک یلا ...خ درکیم درد ملد و تفریم یهایس ماه مشچ

. مدیشک یدنمونت تخرد ی هنت وهب مفیثک یاه

دوب. منت و مسابل هارمه تفاثک یفاک ی هزادنا هب

هک یبآ یرطب ...اب دموا متمس نارگن دوب هدید ور مزور و حلا هک ینز

و مدرک یگدنز روطچ تسنودیم .هگا تسش و متروص تشاد هارمه

؟ تخادنیم . تخادنیمن متروص یوت مفت مدموا ایند هب روطچ

ملد ... هدیمخ هدیمخ ... متشادرب مدق مورآ مورآ ... متفرگ راوید وهب متسد

منکن رکف متساوخیم .. دیدیم رات ماه مشچ ... رتشیب مندب و درکیم درد

رکف متساوخیم نم.. زا شترفن ...هب همع یاه تسد ی هیاس هب

یل... یل تسد زا ناما ... شا هتشذگ ...هب مردام هاگن ...هب منکن

نیا زا رتهب مدشیم مرت خبدب همغن ..اب متفریم تساوخیمن ونم رگا

دوب. جاودزا

بوخ ...حملا مدز قع و مداتفا حیسم یاه تسد سمل دای هگید راب

دوب! خرهاش منیبب متساوخیم هک یسک اهنت و دوبن

رگا...

.. مدیسرپیم نوا زا دیاب

رگا...

زار... نیا ینعی ... هنودیم ومع ینعی ... هنودب خرهاش

زرم ات راب نیدنچ . مداد ور هنوخ سردآ و مدش گنر درز یسکات راوس

و داب شزو اب مدرکیم سح و دوبن نیمز ور ماهاپ . متفر شیپ یشوهیب

. مرادیمرب مدق میسن
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رفن نیرخآ نم دیسر یتقو . ندوب روسناسآ مدوب نییاپ رظتنم رفن دنچ

مدآ کت کت دش ثعاب متروص یفیثک ... مسابل دب یوب ..اما مدش راوس

زا هدش هلا چم یاه تروص واب نشب هدایپ ندوب هدش راوس هک ییاه

. دننک مهاگن مندب یوب

... مدز ور تاقبط ی همگد و مداتسیا همه هب تشپ ... مدیشک تلا جخ

نیمز یور ... هروخمین نوکت متسار یاپ مدرک سح ندش هدایپ عقوم

هب تلع یب و مدیشکیم سفن زونه ... دایب هار ماهاب ات شمدیشکیم

. مدادیم همادا سحن یگدنز نیا

. دوب نشور اوه متفریم یتقو ... مدنوخرچ لفق یوت و دیلک

درس. مندب مامت و دوب هدش غاد مرس

نودب و مدش در هشوگ هی .زا منک فیثک و خرهاش ی هنوخ متساوخیمن

و متشاذگ وزاب بآ ریش . مدنوسر مومح وهب مدوخ راوید اب دروخرب

. مدروآرد و ماه سابل

هنیآ یوت ... دوبن شیپ اه سلا هیبش ال صا مرهاظ .. مدوب هدش راد هدنخ

یریپ هب زاب مرهاظ دیاش . درکیم ییامندوخ ریپ و هدیکت ینز تروص

. مدوبن ربخ یب مدوخ یاه مشچ زار زا هکنم اما دوبن محور

وباال مرس . متسشن مومح شود ...ریز یرکفره زا یشومارف یارب

هدیصق دیاب مومح شود یارب اما دوب راد هدنخ ... مدرک شهاگن ... متفرگ

. تشون اه

... هشیم تهاگهانپ اهنت هک یتقو

فک اب تاه کشا و یزیریم کشا و ینیشیم شاه کشا ریز هک یتقو

. ندش عورش اجک زا یمهفیمن و نشیم یطاق بآ و

یمرگ یتح . کشا ایزا ِفک زا تاه مشچ شزوس ینودیمن یتح

. یدب صیخشت غاد بآ یامرگ زا ینوتیمن وتاه کشا

.. ِیندوتس شدوخ نشیم یکی نوا وتو یاه کشا هک نیمه ال صا

! مسیونب هدیصق ـما محـ شود یارب ... یزور دیاب

مور وهب هنیبیم ور همه اهزورنیا هک یتقو تشون اه ناتساد دیاب

هشیم هارمه ماهاب یتح و هرایمن

... مقهقه یادص یتقو . هدیم رس هیرگ قه قه و دزیریم کشا ماهاب

بآ رش رش ...اب منتفگ ارچ ارچ ... مندرک ادخ ادخ یاه همزمز یادص

... هشیم یکی

رادیاپ یزیچ چیه مگیم مدوخ ...هب هنکیم مورآ و ملد بآ رشرش یادص

تسین هایس یگنر چیه ... تسین یندنوم یقافتا چیه ... تسین
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یم اه فرح دای هرابود ... هنکیم ممورآ هقیقد دنچ یارب طقف اهنیا اما

نوریب هب ماه مشچ زا شباذم و دزیم شیتآ ومب ــ لق یسک مداتفا

. تخیریم

رادازع ...! مدش رادازع ... مدرک منت و میکشم ی هداس راولش و زولب

یردارب رادازع ... هدرم هک یردپ رادازع ... هداتفا هک یقافتا

... شنتشک هک...

هب یبیجع ی هرهلد و دوبن بوخ ...حملا تشگیمرب و تفریم مسفن

ی هرامش راب دنچ دوب. هدنوم یقاب منوج زا یمین زونه دوب. هداتفا منوج

. دادیمن باوج یسک اما متفرگ ور همغن

...زار دوبن غورد ورسخ و مردام سکع ... تفگیمن غورد همع یاه مشچ

همع یک یترفن ...هب دشیم متخ هنیک و ترفن نیا هب دیاب یخلت نیا هب

... تشاد نم زا

لا بند اه تنیباک یوت ... منکن رکف سکچیه و زیچ چیه هب متساوخیم

دنچ یارب و مباوخب هراذب هنک.. مشوهیب هک یزیچ ... متشگیم واد صرق

هرس کی درد بابسا یتقو هدیاف .هچ هربخ هچ مرب و رود ممهفن تعاس

؟ دنرادیب

مرس زا یتنعل درد رس نیا دیاش ات مچیپیم مرس رود مکحم و میرسور

. هرادرب تسد

ای مدوب هدرک زرل امرس زا منودیمن ... قاتا یوت متشگرب مدش هک دیماان

زارد ـت ختـ یور ... مدیشک نوریب مک زا ور یمیخض فاحل ... سرت زا

و هنوخ رد ندش زاب یادص مشکب زارد هکنیا زا شیپ اما مدیشک

درک. مدنلب ممسا ندینش

؟! یتسه _

دوب... خرهاش . مداتسرف نوریب هدوسآ ور مسفن

... ماجنیا _

نوشن شا هتفشآ لکش رسو ... دینش ور ما هدموا رد هاچ هت زا یادص

مدرک شنارگن هک دادیم

یام؟ هنوخ میرب دوبن رارق رهظ هگم ؟ ییاجک تسه مولعم _

متفگ و مدش ولهپ ...هب مدیشک باال مرس ات فاحل

دایم مباوخ _

زاب منجل یوب دوبن دیعب . مدیشک بقع ور مدوخ ـت ختـ نتفر نییاپ اب

. هشاب هدش دنلب

؟ یدوب هتفر اجک _
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خرهاش زا متساوخیم ... دایب دنب ما هیرگ یادص ات متفرگ زاگ و لــمب

تشادن ندنک نوج زا مک همع یاه فرح نداد حیضوت . اما مسرپب

؟ هتدرس ؟ یتسه _

دوب! مدرس ... مدرک ـل غـب رتشیب و مدوخ

؟ ینکیم هیرگ _

هچبرتخد لثم ... درکیم مشزاو نــ مورآ دوب.. هتشاذگ موزاب یور وشتسد

هیرگ ...هک متحاران هک هرایب مور هب یسک ات مدوب رظتنم اه

متخیر کشا سرت یب و تلا جخ یب تقونوا .. منکیم

یور هک دوب خرهاش یاه تسد یادص مدینشیم هک یزیچ اهنت اما

یسک هیرگ تقو هبوخ هچ . درکیم شزاو ونــ دشیم هدیشک موزاب

راگنا ... یدیم منوا وهب تاه هنوش هنیگنس راب راگنا ... هشاب ترانک

یکی دعب هک هتقونوا ... هرادیمرب تاه هنوگ یور زا وتاه کشا ینیگنس

زا یدر تامشچ ...هت هدش یلا خ تلد هت ینیبیم هیرگ تعاس ود

... منوج یریگیم مورآ .... تسین کشا

اب درکیم درد هک یرس و هتسب یاه مشچ ـت...اب ختـ یور ردقنوا

درب... مباوخ ات متفر راجنلک مدوخ

متفر ریبخ نودیم زا یلا ح هچ اب هک . هریمن مدای تقوچیه و بشید

زورید . نارواین هب مدیسر و متشذگ راودیما و نارامج و هیرظنم .زا نییاپ

یوت و مرادرنف یاهینوتک و متفر رسای هار هس ات هدایپ هک هریمن مدای و

یگدنز هشیمن یروطنیا متفگ مدوخ واب مداد راشف اهورهدایپ

. منک تحار ماهبا همهنیا رش وزا مدوخ دیاب ... مریمب دیاب درک...

رنهاب کراپ یولج یهدزخی یگنس تکمین یور ، ورهدایپ یوت دعب

یشورفلگ وهی ندرک هاگن مهب مدرم و مدرک هاگن مدرم وهب متسشن

. شتمس دنتفر و دنتفرگ ورگیدمه تسد رتخد و رسپ هی هک دوب رتولج

نوا .وت مدرک هاگن رسای هار هس یاهناروتسر .هب متفر ولج هرابود دعب

ات ود ورتخد کی دوب. رپ نابایخ یوت یازیم اتزا ود طقف ، رصع تعاس

دوب. رتهب نم زا نوشمه حلا،حلا ره !هب رسپ کی و رتخد کی . رسپ

. مدادیم راشف ورهدایپ یوت و مرادرنف یاهینوتک . متشگرب ور هدمآ هار

هیرگ یکشزپ یهنیاعم بطم یولج و نارواین هد هب ندیسر زا لبق

و یدوب هدرک کراپ نوبایخ فرط نوا هک مداتفا یزور دای نوچ مدرک

و دندوب هدیشک درز راون فرط نیا یورهدایپ یوت و مدرگرب یدوب رظتنم

و مدرک هاگن نابایخ فرطنوا وت تیلا خ یاج !هب قرب رطخ : دندوب هتشون

یاهزور ... یدوب مرانک هک رخآ سلا هس . ماهمشچ یوت دموا کشا
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یاه هظحل میتشاد یلو دوب... رت دوب...وطالین رتشیب نوخلت

دوب هتفرگ درد ملد زور... نومه لثم تسرد ... نیریش یاه هظحل ... بوخ

ور هب گنر یدید نم... هب یدرک ور اباب و تدوخ یاوعد طسو ووت...

و مامت تدنزرف قح ورد یدرمان ...وت مرایب تدای هب متساوخیمن ... مرادن

... یدرک ادا لا مک

یهتنم نوبایخ . مدرک و نکمم راک نیرتهب . هشب وطالین یلیخ متشاذن

باال. متفر ور هناخ هب

، داین مدزیم روز یچره هک یکشا . هریمن مدای تقوچیه و بشید

و بشید . هنوخ هب یهتنم یاههچوک دوب ورات کیرات ردقچ و دموایم

هک دوبن هنووید نم زج یرباع چیه و مدوب اهنت هک هریمن مدای تقوچیه

وباال مدرک هیرگ ، مدموا .باال دایب اوهباال یگدولآ یوت ور برساالیی نوا

. مدیسر هنوخ ،هب ندرک نیگمغ یاهسراپ ، اهگس هک یعقوم ...و مدروآ

و متسش و متروص و تسد با ..اب یدیفس زا دوب هدش حور یب متروص

یور خرهاش هک مدید مدش ییاریذپ دراو یتقو ... مدموا نوریب مورآ

دوب... حبص مین و هس تعاس .. هدرب شباوخ هپاناک

رس یب متاسوخ دوب... هدش کشخ مولگ مامت و تفریم فعض ما هدعم

لوه وهب درک زاب وشاه مشچ دوز یلیخ اما مشب در شرانک زا ادص و

دش زیخ مین

؟ هدش یچ _

و متشادرب شتمس هب یمدق ... مدیدیم و شاه مشچ قرب یکیرات یوت

متشاذگ شا هنوش یور و متسد

تسین یزیچ .. باوخب _

درک...ره نشور و شرس باال غارچ شا هگید تسد واب تفرگ و متسد

میدوب هدرک زیر و نوماه مشچ بوک راوید رون رطاخ هب نومود

؟ یبوخ _

متشاد هگن ماه مشچ یولج و متسد

نک ششوماخ _

نوریب شتسد یوت وزا متسد دش... دنلب و درک شوماخ و غارچ

. مدیشک

باوخب ریگب ...وت همنشگ _

دش هنوخزپشا دراو نم زا رتولج و دادن شوگ مفرح هب

. مدروخن راهن منم _

مدرک شهاگن یلا ح یب واب مداد هیکت رتناک هب
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؟ یدروخن مماش _

دیشک نوریب فرظ ات دنچ و درک وزاب لا چخی رد

! مدروآ اذغ تارب زورید . میروخیم یزیچ هی مهاب _هن...االن

مدرک تسار مکــر ینارگن اب

؟ دیمهفن یسک _

و؟ یچ _

؟ یدروآ اذغ نم یارب هکنیا _

تخادنا باال هنوش دزو دنخبل

. متشادرب و ممهس ندرک رکف همه مدروخن اذغ مدوخ نوچ _هن...

یور . متشادیمرب مدق تخس و مدوب هدش قمر یب

مدیسرپ مراذب زیم یور و مرس هکنیا زا لبق .. متسشن یلدنص

؟ دوب مه یل _یل

_هرآ...

مغ... دوب...اب یتحاران اب شنتفگ "هرآ"

؟! شمنیبب نم شیرایم _

نوشمیاق مسابل نیتسآ واب مدرک نوشیفخم درک.اما زاب رس مضغب

. مدرک

؟ هگید یل یل طقف ... امتح هن... هک ارچ _

... شتمس مدنودرگب و مرس

یل یل طقف _هرآ..

اذغ لدم دیچ...ود و زیم هک یتقو ات دشن لدب درو نومنیب یفرح هگید

شهب یسک دوب نکمم دوب... هدروآ اذغ یلیخ رفن هی یارب وساالد..

. هشاب هدرک کش

؟ هدایز تفگن یسک یدروآ وراذغ همهنیا _

هاگن ماه مشچ هب هک یلا ح دوب...رد هتشاذگ شنهد ووت قشاق

تفگ و داد تروق وشاذغ هلجع اب درکیم

.. تحار تلا .یخ مدوب مدوخ طقف هنوخزپشآ _وت

. مدرب ورف باقشب یوتو مقشاق ...اما دوبن تحار ملا یخ

خرهاش ... دموا مغارس عوهت تلا ح زاب هک مدروخ جنرب زا قشاق دنچ

منوا یاهتشا هشیم دب حملا اذغ رس دوب...هگا شا هنشگ یباسح

عوهت سح رابره و مدرک مرگرس و مدوخ تسام و نون ...اب دشیم روک

. متشاذگیم منهد یوت نون یا هکیت دادیم تسد مهب

؟ مگب یچ _هی
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یا هقیقد تسیب ات عبر کی نیمه وت یلو ... دوبن یبصع خرهاش

نوکت مادم وشاهاپ هک مدش هجوتم مدوب هتسشن زیم رس شاهاب

طقف و دوبن یچیه هب شساوح ... هنکیم راک دح زا شیب شرکف و هدیم

... درکیم هاگن و یا هطقن

نم... ی هتسخ تروص هب دوب هدز لز وحاال

_وگب

داد هیکت یلدنص وهب درک ـل غـب وشاه تسد

اجک ...! یتشگرب مین و تشه ... یتفر هنوخ زا هدزاود تعاس زورما _

؟ یدوب

. مداد هیکت یلدنص وهب متشادرب زیم یور زا وماه تسد

! سرپب نومه زا ؟؟ یتشاذگ اپب مارب _

ارچ دید... وشاه تشگنا در دشیم .. دنوراخ مکحم و شینوش ــ یپ

؟ دوب ینابصع

نم هب ات یلو یتفر هنوخ زا هدوب هدید .. تساجنیمه ی هیاسمه تاپب _

. مدیسر رید داد ربخ

! یدیسریم رید هشیمه وت

کمک مهب تسنوتیم خرهاش ... متشاد کش یلو مگب متشاد تسود

ای... هنک

... متنارگن نم یتسه _

؟ مدوب هدنک هت زا یک و ماه نخان ... متخادنا نییاپ وماه مشچ

؟! یتسه _

فرح ... طقف ... دوبن دب ماهردقنوا خرهاش . مدرک شهاگن کش و دیدرت اب

همدای دوب... هتفرگ توکس ی هزور مازور نوا !وت دزیمن

... یرخف همع هنوخ متفر _

یلدنص یور دزوزا یکروز دنخبل ... متفگ غورد درک رکف هک راگنا

دش دنلب تشادیمرب یباقشب هک یلا حرد

. ینکیم یخوش _

تسد ماه... نخان هشوگ ِ مخز ماه.هب تسد هب دوب هدش هریخ مهاگن

. درکیم درد بیجع میگدنز تسار

نم زا ارچ منودب متساوخیم .. متشاد فرح شاهاب ... خرهاش متفر _

... دایم شدب

دنلب و مرس داد. مهب یدیدش نوکت کنیس یوت باقشب نداتفا یادص
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هتشاد هگن کنیس یور دومع وشاه تسد نم هب تشپ خرهاش . مدرک

؟ یچ یارب دیشکیم قیمع یاه سفن دوب.

وت؟! هدیرپ ترس زا لقع هگم _

بوخ . تخیریم نوریب شنهد زا مشخ و دییکات واب شاه فرح کت کت

... درکیمن مهاگن هک دوب

هدشن رود رتشیب مدق دنچ ... مدش دنلب یلدنص یور زا مورآ

هک... مدوب

... یتسه _

داد همادا و مداتسیا

ارچ؟ یدیمهف _

هگا دیاش ... یناوغرا شتروص دوب ینابصع شهاگن ... متشگرب یتقو

هدقع ره ندش یلا خ یارب .نم تفرگیم مورآ دیشکیم داد مرس منوا

. مدوب هدامآ یا

متخادنا نییاپ و مرس . مدیسرت شخرس یاه مشچ زا دش هک رت کیدزن

هن؟ ای یدیمهف _

ملد اما مدرکن هیرگ . مدش هلا چم مدوخ یوت رتشیب ... دیشک دایرف مرس

. تخوس مدوخ یارب

؟ خرهاش یتسنودیم _وت

نوریب وشاه سفن مشخ واب دوب هتفرگ مکــر هب وشاه تسد

دیسرپ و درک زیر وشاه مشچ . داتسرفیم

ویچ؟ ؟ متسنودیم _

. مگب هک دیخرچن ... منوبز

؟ هتفگ یدنرچ هچ ویچ..؟زاب مگیم ... یتسه نک هاگن و _نم

یاه مدآ تشاد تداع هشیمه همع دوب... نوا اب قح دیاش ؟ دنرچ

هتساوخیم مه رابنیا امتح یح... سال ره هنک...حاالاب ریقحت و شفارطا

یاهرجآ ی هنود هنود ! متخیر ... هزیرب ...ورف هزیرب مهب هنک. تیذا و نم هک

... دنتشادرب شرسپ و شدوخ و ماپ ریز

نوا و دوب هتسشن خرهاش یور هب ...ور لبم یور مدموا هک مدوخ هب

ای مگب ... منک عورش اجک زا متسنودیمن دوب. نم ندز فرح رظتنم

ماه فرح هب تسود هی ناونعب متساوخ شزا زیچره زا لبق طقف ... مگن

هک حبص ..زا متفگ لوا .زا هرتهب هشابن راک رد یدنواشیوخ ... هدب شوگ

سو ــ باک ..زا تدم نیا مهوت ملا...زا یخ و رکف ..زا مدش رادیب

رپ ملد ...اما شهاگن ...اب شافرح هنک..اب ممورآ درکیم یعس ماه...
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و درد نیا ...اما منک لد و درد یسک اب متساوخیم اه تدم زا دعب دوب...

هنک. دوبان مه مدوخ یگدنز دوب نکمم لد...

اما دیدنخیم صرح ...اب دیدنخ خرهاش مدیسر همع یاه فرح هب یتقو

و مدرکیم هیرگ ...نم تفریم هار و دشیم دنلب ای لبم هب دادیم هیکت . دنلب

درد مراد دیمهفیم ... شاه مشچ هن هتبلا ... دیدنخیم ماه هیرگ هب نوا

.. مشکیم

ادص یب دینش و یرخف همع یاه فرح ینایاپ ی هطقن یتقو

... تکاس دش...

نم...هن. لثم هزیرب ورف هکنیا ..هن نیمز یور تسشن

هیرگ همع هک متفگ نم هخآ ... هنوشن ..هی تشگیم هرگ هی لا بند هک راگنا

درک!

هک... هسرتب خرهاش ات دوب یفاک فرح هی نیمه دیاش

هدش لفق ملد یور ماه تسد . متشاذگ ماهوناز یور و مرس

هدش هتخیمآ ماه هیرگ اب همع یاه فرح ی همهمه . ندوب

فرح ماهاب ... درکیم تالش همع یاه فرح بیذکت یارب خرهاش . دندوب

تشاذیمن و دادیم منوکت . مدینشیمن یزیچ هداس چپ چپ هی زج اما دزیم

کشا و تشادیم هگن شدوخ تروص یولج و متروص . مریگب شزا هاگن

. درکیم کاپ و ماه

ارچ هک هسرپب همع زا منوا ات میرب ییاتود رس هی ادرف تفگیم هدنخ اب

یهتنم مورسخ هچب منم الدب تفگیم و دیدنخیم هرابود . هرادن شسود

. هگید نز هی زا

مهم ...اما هدوب یهجوم و بوخ درم تفگیم ... تسنودیم ورسخ زا نوا

تفگ ... هیبوخ و هجوم نز وت ردام تفگن خرهاش دوب... نیمه زیچره زا رت

... ورسخ

هب مسفن و دیشک ریت ــمب ...لق دروآ موجه مرس هب یخلا و رکف هرابود

. داتفا هرامش

یتحاران قمع عقوم . تمسانشیم ... مزیزع یتنعل درد

... تمسانشیم . ییایم

ور مسفن لوا ، ینکیم توف درس داب و ماه مشچ یوت ینزیم لز

. ندیود هب ینکیم عورش و مزغم یوت یریگیم اج مورآ ، یریگیم

یط هک ور عاخن ، یدرگیمرب و یزخیم متسار تسد یاه گر یوت

. تیگشیمه یاج هب یسریم یدرک

دنخبل ... تسار زیلهد زا رت بقع اال متحا ــمب، لق زا رت بقع تسرد
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زگ... زگ یمک و ینزیم

عبرِ کی زا رتمک یتح ، یدرگیمرب منودیم ..اما یباوخیم ادص یب

! تعاس

! مزیزع یتنعل ِدرد

شنیشام بقع یلدنص یور ونم خرهاش هاگنومرد هب نتفر یارب

نتفر .هار متشادن نداد باوج یان اما وشاه فرح مدیمهفیم . دنوباوخ

ندرکیم زگ زگ ماهاپ اهو تسد هک سب ...زا دوب هدش تخس مارب

. متشادن لداعت

ال ندش هدیشک یادص یتح دعب و نیشام برد ندش هتسب یادص

تلا فسآ یور اه کیتس

مدرکیم اعد اعد ، دایب منوا تساوخ دز، فرح ینفلت یسک .اب مدینش و

یکی اه هظحل نوا یوت متشاد تسود هخآ ، هربب ور یل یل مسا

. هشاب مرانک رتانشآ

. مدوب هدنمرش شندید یور زا هک یدرم ات

مخز هزات هک تفگ اجک... مدوب هتفر تفگ دوب نفلت تشپ هک یسک هب

نوچ و دایم نوخ هراد مینوش ــ یپ زا تفگ ، هدید و متروص یور یاه

نیا رصقم و شدوخ هک راگنا ... هدیدن هدوب هتفرگ و متروص یولج ماهوم

.. دیزرلیم ملد هک نم لثم دیزرلیم شادص دوب، یکاش ، تسنودیم ندیدن

یور شمدنوبس چــ یتسد .،ود شمدیسو ،بــ شمتفرگ یتسد ود

و مدوب هدرک هاگن شاه مشچ یوت . دوب هدیزرل ــمب لق ما، ــهن یس

! اشهاوخ :هن مدوب هتفگ راب رازه

ال صا دوب هدینشن و دوب هتشادرب و شاه مشچ

هرآ... دوب: هتفگ راب رازه هد

؟ دموا مرس هب یچ یدید : مدوب هتفگ و دوب هدیشک ریت ــمب لق

یامرس .االن هشیم بوخ تلا دوب:ح هتفگ و دوب هدرواین شدوخ یور هب

هنوتس ــ مز

ییاهزور مامت یاج ، مدیشک هک یدرد مامت یاج مدوب هداد شمسق

زا هک ییاه تقو ی همه یاج ، مدروخ و مفارطا یاه مدآ بیرف هک

یور تسد ، دایب شدوخ هب ات مداد شمسق ، دوب هدش یهت مندوب

هن هن :هن دوب هتفگ و دوب هتشاذگ شاه شوگ

، مدوب هتخادنا شرود مدوب هتفگ هاریب ،دبو مدوب هدز ششوگ مد

ریت یه و هن دوب هتفگ . درکیم ور شدوخ راک و هن دوب هتفگ یتنعل

... دیشکیم
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تشپ دموا تفریم منت زا ناج هک رخآ یاه هظحل تسرد راب، نیرخآ اما

ما... هنوخ رد

... مراد ،درد بحاص یتفگیم تسار دوب هتفگ

هک متفگ ، میدرد وامزا نم زا درد اناج، متفگ ، مدرک شل ــ غب

. تخیر کشا و دروخ وشاه صرق هنود هنود ... میدازمه

هک ییاهزور ی هزادنا ، مدوخ یاه تسد یوت ، مدوخ بلق ، ینودیم

هدزن مد زورما هب وات دوب هدیشک درد یتنعل دوب... هدیشک درد مدوب اهنت

دش... هدنز و درم بش دنچ دیمهفن سکچیه و دوب

بلق درُم... ، تسا هدنزاب همهفن هک درم ، هتخاب هنکن رواب هک درم راب رازه

درُم. ... مییاهنت یاهزور هزادنا ... مدوخ یاه تسد یوت ، مدوخ

موس لصف

، یکیرات همه نیا نیب ،زا مدوخ هب مداد یشوماخ ، ِکی تعاس دودح

لماک هام ِ صرق منیبیم منکیم هک هاگن ، سدننک هریخ نومسآ ِ گنر

...هب مزودیم هام هب مشچ ، ندش لماک هب هدنوم یمکی دیاش ای هدش

ِ یارب لقادح ، ِیگنشق ِی هرظنم ، شفارطا یا هرقن و تام ِگنر نوا

... داوخیم کیچوک یاه یشوخلد ملد هکنم

ندرک شوگ فرصنم ، مراد راشژ یکی ، منکیم هاگن ور یشوگ یرتاب

یلپ نیا زا یمک تسد ماهزور نیا ِیگدنز دوخ ، مشیم متسیل یلپ

، کحضم ِکید ارتژ یاه هصق هیبش هدش ، هرادن کیتامارد تسیل

مارب زیچ چیه ، منک هفخ دیاب وماهایور هکنیا ،هب مدنخیم مایند هب

اهزیچ یلیخ وهب مرادیمرب نومسآ زا وممشچ . هرادن و قباس تیمها

منک نوشراهم منکیم یعس ، هزیریم ماه کشا هنود هنود ، منکیم رکف

. هشیم رتشیب ، هشیمن اما

و هیرگ یتحاران سرتسا هک هتفرن تدای کرتخد : مگیم مدوخ هب مادم

مساوح هگیدو مگیم کرد هب هی اه فرح نیا ،هت ِمس تارب ضغب یتح

و مرس ، هونشب یسک و مادص ماوخیمن ، تسین ماه کشا لر تنک هب

سح و ماه هنوش دیدش ندیزرل طقف و شلا ب یانهپ وت مدیم راشف

منکیم

درد ، دیدش یاه هجیگرس و ماه مشچ نتفر یهایس هشیم عورش
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دایز هک شدیسا ، هشیتفوک ِدیسا ندش دایز رطاخ هب زاب هک هدعم

مظتنم منوتیمن .. دایم دنب مسفن ما ــهن یس ی هسفق هب هنزیم هشب

وت هچیپیم یصاخ ِدرد وهی هنزیم مظنمان ــمب لق نابرض ، مشکب سفن

مغانج و هدند یانوختسا

تساو ضغب یتح و هیرگ یتحاران سرتسا . متفا یم شفرح دای زاب

یچ رتکد هک منکیم رارکت مدوخ واب مگیم هگید ِ کرد هب هی ،زاب ِمس

؟ یچ ینعی ضغب همهفیم

ات مباوخیم تشپ ،هب روطنیمه مه مکش هب مباوخب ولهپ هب منوتیمن

وماتسد و منکیم عمج وناز زا وماهاپ . منک سح رتمک وشیتنعل درد

، ملد رودِ منوچیپیم مکحم

هس تعاس ِدودح ، مدش هتفرگ ماذج ِ لولس هدوت هی هیبش

نییاپ مسیخ یاه ،مژه متسخ یاه مشچ الی هچیپیم باوخ ... ِدادماب

... مریمیم هبش کی و دایم

و شک . مشیم رادیب رهظ یامد مد طایح یوت یاه کریجریج یادص اب

. دنریگیم هلصاف مه زا ماه کلپ و مدیم ما هتفوک ندب هب یسوق

توکس وت یل یل یادص هک منزیم نییاپ ماه هنوش یور وزا فاحل

هچیپیم هنوخ

؟! ناناج _

نیمه ... راذگریثات اما هاتوک ی هدنخ ...هی هدنخ ریز منزیم هلصاف باال

هب ییاغوغ ینومهم وت شدموین رتخد مسا رس شوروک هک دوب بشید

عقاو شوروک رخسمت دروم و تفگ یمسا یسکره . درک اپ

هک ناناج تفگ یروج درک...هی هرخسم و خرهاش همه زا رتشیب دش...

ربخ و خرهاش هب درک هلیپ اه تعاس ات شوروک و هدنخ ریز میدز همه

. تفرگ شناناج بحاص زا

؟ یشرادیب یاوخیمن نم... لدِ ِنوج _

یتلغ و منکیم سول مدوخ یارب و مدوخ ... هنکیم بآ ملد وت دنق رابنیا

رد. تمس هب منزیم

هنیشیم شاه بل یور ینهپ دنخبل هنکیم زاب ورد ات

ملد ِ نوج _سالم

هتسب و وزاب ماه کلپ و هنیشیم لــمب یور یفیرظ دنخبل

ـت ختـ یور شرب و رود یاه صرق واب ریش و تبرش ینیس . منکیم

. هریم اه هدرپ تمس وهب هراذیم

هرت حجرا یکیرات ... مرادن تسود و ینشور
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یدش هتسخ زور هس _نیا

...کی هنکیم تباصا ــمر مک تشپ هب رون و هنزیم رانک لماک ور اه هدرپ

... مشیم زیخ مین و مشکیم نییاپ وما هتفر باال پات . مشیم مرگ هعفد

یل .یل منیشیم ـت ختـ یور لماک و مریگیم متسد و تبرش ناویل

هگیم و هشیم زیوآ هب اه هدرپ نتسب لوغشم

... میدیدنخ شوروک تسد زا ردقچ _

و هنیشیم ـت ختـ .بل منزیم دنخبل وزاب منکیم هزم هزم و ملا قترپ بآ

! تقد اب منوا ... هنیچیم باقشب یوت وماه صرق یاه هنود

شوگ ... مزپیم دایز مراد یتفگ یه .وت میراد اذغ هتفه هی هساو _

زاب یلو متشاذگ رانک اذغ یداش مه اراس یارب مه هکنیا ...اب مدادن

درب... یدوب هتشاذگ هک یتشروخ زا متخدهم همع . دموا هفاضا

لبق .. مزودیم شاه گنز هب مشچ هریگیم متمس هک وراه صرق باقشب

مدروخیم رتشیب ات ود اه رت

؟ تفر یک خرهاش _

متشاذگ منهد یوت یکی یکی . مروخب وراه صرق ات درکیم مهاگن رظتنم

داد باوج ات

هدنورپ زا یکی یارب هرب. اج دنچ دیاب تفگ . شیش تعاس دودح حبص _

شاه

؟! هدرگیمرب ینعی _

هگیم و هنزیم لز ماه مشچ هب مخا اب یمک

دایم ماجنیا . هرادن یدمآ و تفر هک خرهاش . یتسه نکن عورش _زاب

! هامره منوا ... هنومیمن رتشیب زور ود یکی

مدنخیم صرح اب اما یکروز

؟! خرهاش تسد نداد و نوشاه هدنورپ تشر _لک

زا ِیتسه اب ندرک ثحب هگیم امتح شدوخ یخلا ووت هدیم نوکت یرس

! تسدیاف یب هدش دنلب پچ ی هدند

؟ دایم مزورما _

شهاگن هک ماه مشچ .زاباالی هراذیم ماهاپ یور و هرادیمرب و ینیس

هنکیم مخا رتشیب منکیم

بوخ متدوخ هدیشک تمحز تارب شوروک زا رتشیب ربارب رازه خرهاش _

ورادخ . نکن تبحص دب شاهاب عمج یولج منکیم شهاوخ سپ . ینودیم

دایمن شوخ
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. هریم نوریب قاتا وزا هگیم

تبحص شاهاب کلتم و هکیت اب مک بشید ... تشاد قح دیاش

نیا و هنوخ نیا هب هک دشیم هام تفه ، دوب مه شدوخ ریصقت . مدرکن

. میدوب هدموا رهش

دنوم یل یل و نم رانک هظحل هب هظحل درک... ادیپ ور هنوخ نیا شدوخ

. میدش نکاس ات

هب هکنیا یارب ، نارهم و دوب یل یل طالق یارب خرهاش و نم یاوعد

هی یارب طقف ، منک یگدنز اهنت ماوخیم مدوب هتفگ ، دادن شوگ مفرح

هک درکن شفرصنم دش، ربخاب یل یل میمصت زا یتقو اما ، هاتوک تدم

درک. مه شکمک هکلب چیه

یگدنز مراد روجچ و ماجک هک هدن ربخ یسک هب مدوب هتفگ شهب

، درک ربخاب ور همه ، دادن شوگ مفرح هب یلو ، منکیم

یلو .. هدنوسر لقادح هب وراه دمآ و تفر ، تفاسِم یرود هتسرد

وهت یکیرات رون هی راگنا .. هنزیم شیتآ ونم مه هاتوک یاه رادید نیمه

. مدرک یرپس هک ییاه یخلت یاوه هب هنکیم نشور ملد

و مدوب داش اه مدآ نیمه اب هک ییاه تقو ور... یچ همه هرایم مدای

. مدیشک درد اه مدآ نیمهاب هک ییاه تقو

هشیمن مفیرح یل یل یتقو یلو ، ماوخیمن اود و رتکد متفگ شهب

. هنکیم ملع دق مهار یولج

هنکیم تحیصن ، هنزیم فرحماهاب لبق زا رتشیب .. تسین تکاس و مولظم

شرس مربیم باال یلیخ ومادص هک ییاه تقو ،هی هنکیم تبحم یتح ،

. هریگن دحباال زا شیب اوعد ات هنکیم تطاسو یل یل

متسنوتن تدم نیا مامت دز،وت ماه بل وهب توکس رهم ... خرهاش

مدیم لا متحا . هربخاب شزا خرهاش منودیم هکنیا اب منک ادیپ ور همغن

قمحا ِ رتکد طلغ زیوجت ، هشن شادیپ و هرب هک هتساوخ شزا خرهاش

ات منزب فرح مردام اب راذب متفگ شهب ردقچره ، هنکیم ما هنوید هراد

دش. معنام مشب هجوتم ور همع یاه فرح غورد و تسار

رتشیب ، هغورد نک رکف ای هتسار نک رکف تفگ ، شور زیرب کاخ تفگ

. یدرُم یداد نوج ینزب واپ تسد نیا زا

همه ، درکیم رارکت وراه فرح نومه . شتسدمه دوب هدش مه شوروک

و درد زج هک یرتکد یاه هتفگ و ندوب میحور و یمسج تیعضو نارگن

دوب. هدش عقاو رت حجرا دوب هدرکن ادیپ منت یوت یزیچ ضرم

یارب لا وس و فرح . تشذگ توکس یوت مدید و نارهم هک یراب نیرخآ
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یل هک یتقو تسرد منوا ، شهاگن ...مغ اما متشاد ندیسرپ و نتفگ

. تشاداو توکس هبو مدوجو درکیم اضما یطالقور هگرب یل

هظحل منوا ، نم ِ هاگن هیبش تسرد دیاش ، دوب سامتلا شهاگن مامت

، مدرکیم اضما ور حیسم اب مجاودزا ی هگرب یاپ هک یا

، هشاب دیما مهاگن وت مدرک یعس ... هظحل نومه لثم ... شدوخ لثم

. هدرگیمرب یل یل هگید هتقو دنچ ، شابن نارگن ، هلح مگب شهب هک

طقف تفگیم مشوگ مد مادم جاودزا عقوم ، نم یاه فرح سکعرب هخآ

هنوخ نوا یوت مراذیمن ، مریگیم طالوتق هگید هام دنچ ،ات هام دنچ

... ینومب

هخآ ، دوب هیاپ یب و چوپ شدوخ یاه فرح لثم نم یاه فرح راگنا اما

،طالق دوبن راکهدب ششوگ مدز فرح یل یل اب ردقچره ، دشن

وهی هنوخ نیمه دش ، تفرگ وشا هیرهم ، مکحم و تفس ، تساوخیم

... نیشام

. تفرگ مدوخ زا ملد دش، اهنت هک نارهم

مه مدوخ ، هتبلا ، یچ غورد و هیچ تسار ممهفب ات تشاذن خرهاش

ماه... سفن ــمب...زا لق ماه..زا درد دوب...زا هدیسرت

متخادنا ور مندیشک سپ ،اپ متشادن و نیا زا رتشیب ندینش تقاط

ارچ وت هک متخادنا هار دادیب و داد ، هتسکش ندرگ ِ خرهاش ِ ندرگ

هچ... وت هب هخآ ..هک یتسه هشیمه ارچ وت ..هک ینکیم تلا خد

،حاال دوب شا هیاس دوبن شدوخ ، دموا یمن هاتوک اما دروخیمرب شهب

هک... مه

... نفلت ناج یتسه _

و منکیم بترم یرسرس یلیخ ـتور ختـ یور . مدیم مدوخ هب ینوکت

. مریم نوریب قاتا زا تسد هب ینیس

؟ یل یل ِیک _

هگیم و هدیم هلصاف ششوگ وزا نفلت یشوگ هدنخ اب

!! میرم _

یتقو . هشکیم لوط متروص و تسد نتسش ات یل یل و میرم تبحص

. تسا هدنخ قرغ شتروص هدیم متسد و نفلت

مونشیم نفلت تشپ وزا میرم یادص منیشیم هک یلدنص یور

؟ سپ یشوک . ِمین و هس نارهت تقو هب تعاس هب _هب

مدنخیم و مدیم و شباوج

ماجنیمه ... یمیرم _سالم
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گنز عقوم دب االمن نکن فراعت یدیباوخیم رتشیب ، اموناخ موناخ _سالم

وگب مدز

. منزیم لز هنوخ ِیدق ی هرجنپ و مزادنیم اپ یور اپ

؟ یبوخ ؟ یروطچ . مدش رادیب هگید _هن

دنچ . ندرب و نوشفیرشت لوغم موق بجع هچ ؟ یروطچ .وت مبوخ هکنم _

مریم رصع هک هدب وراربخ ؟ نتفر یک ؟ نتفگ یچ ؟ ندوب ایک ؟ ندوب رفن

. مشاب ِرپ تسد یزان شیپ

دندیسر رتدوز زور کی هک شوروک و تخدهم همع .زا منکیم فیرعت شارب

خال نوشاه فرح ...زا دندوب هدموا اراس اب هک یداش و خرهاش .زا مگیم

تیمها میرم یارب اه فرح مودک متسنودیم بوخ . مشیم در راو هص

. هراد

ماهاب مادم هامره هک یرارکت یاه تحیصن و متفگ نوشاه ینارگن زا

هک یسک هب ندادیم دیما سح . مدوب ظفح زا ور مودکره . دندرکیم رورم

دوب. هدرم شیپ اه تدم

نفلت یتقو . هسریم تعاس کی زا شیب هب نومندز فرح هشیمه لثم

یل یل نداد باوج دش.زا دنلب رد گنز یادص متشاذیم شاجرس ور

. هتشگرب خرهاش هک مدش هجوتم

. متشگرب مقاتا هب دوز یلیخ

یارب ، تایند یارب ، تدوخ یارب هشیم زاب تتشم هک هسریم یزور هی

. تاهرواب

تسد وت یچیه ینیبیم و هشیم زاب تتشم هک هسریم مه یزور هی

همهنیازا دعب ینیبیم و یایم تدوخ هب زور .هی هیلا خ تتشم ، یرادن تاه

همهنیا ، زییاپ یاهرانا ندید همهنیا ، نوتسبات همهنیا ، راهب همهنیا سلا،

هک تسین یزیچ چیه ، ندیزرل دوخ وهب نوتس ــ مز یامرس ندرک سح

نوختسا و تسوپ و یبرچ و تشوگ زا حور یب ی هدوت هنک،هی تمرگ

کنکداب هی لثم هچ...هک و هچ و هچ و ینوخ و یبصع گر تشم وهی

لصو یزیچ چیه ،هب یگدنز نیب یدنوم قلعم وج، یوت هدش لو خن یب

، نییاپ یشکب و تباقن یروبجم هک یسریم مه یزور ،هی یتسین

مدآ هب هنکیم هیبش بیجع ور وت هک دنخبل کسام نوا یشیم روبجم

نییاپ هب ور یانحنا یشیم روبجم ، یرایبرد ،ور هکساملا ب یوت یاه

، هدنبیم یکشیش تهب یکریز ریز هراد هک ینیبب و تاه بل ی هشوگ

هنوخ مشچ زا هک ، هنیآ یوت و چوپ و گرزب و قیمع مجح نوا ینیبب هک
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... هدش هریخ تهب تا

و نم غارس . هسریم مشوگ هب یل یل و خرهاش ندز فرح یادص

، مقاتا وت هگیم شهب یل یل و هریگیم

یبوچ یاه .هلپ مونشیم و شاهاپ یادص اما دایب مغارس مرادن تسود

سرتسا دایم مقاتا تمس هک ییاهاپ یادص . هروخیمن درد هب هنوخ

! متفگیم مرتکد هب دیاب ... تساز

؟! موناخ یتسه _

. مدیم نوشن لوغشم یت ــ خت ور ندرک بترم وهب مدوخ

دش ضرع _سالم

دوب. نم زور و حلا سکعرب تسرد شخوش نحل

_سالم

خت ِیلسع یور باتک هب شساوح ، مدرک شهاگن هک تسبیم و قاتا رد

ور باتک و منکیم زارد و متسد هسرب زیم هب هکنیا زا شیپ دوب. ــمت

. مرادیمرب

؟ دوب یچ _

. هدنخیم و مگیم یا هچ" وت "هب بل ریز

؟! ندوب باوخ واالاتاالن ترضح _

مگیم و مراذگیم مدمک یوت و باتک

هچ وت هب منوا _

هنیشیم ـت ختـ یور و هدنخیم مهزاب

هیفاک مارب مباوخب متعاس هس ابش _نم

یدورو رد تمس .هب منک تبحص خرهاش اب ماوخیمن و ما هلصوح یب

یم شتسد یاه تشگنا یور مهاگن . هریگیم و موزاب هک مریم مقاتا

هتفا

ییاج میرب دیاب وشرضاح _

ماهر ات منومیم شاه تسد هب هریخ ردقنوا ... شتمس مدرگیمرب مورآ

. یکیدزن زا مرادن یبوخ سح هنک.

ما هتسخ _

هزادنیم باال هنوش و هنکیم شراولش بیج یوت وشاه تسد

تسین مهم _

مراک هجوتم . مدیم راشف مه یور مکحم وماه نودند و منکیم مخا

هشیم لفق ماه هنوگ هب شهاگن و هشیم

مرانوا نوکشب نزب _
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شهب ،ات هریم ماه سابل دمک تمس هک منزب یفرح ات منکیم زاب بل

هشکیم نوریب و ماهوتنام زا تسد هی مسرب

. هبوخ _نیا

تسرد . شاجرس مراذیم و مشکیم نوریب شتسد زا ومیخن یوتنام

دیدیم هکنیا ،اب میروخیم مهب یا هظحل یارب و هریگیم رارق شولج

در وشتسد ماه تسد ریز ،زا دیشکیمن بقع اما متسه ینابصع

هرادیمرب ور یا هگید یوتنامو هنکیم

شوپب و نیا یرادن تسود و نوا بخ _

یرفک رتشیب هنیبیمن ونم مشخ و هدنخیم هراد مدیدیم هکنیا زا

زارد ور شفلا خم تسد و هریمن ور زا اما منزیم شتسد یور . مشیم

نیا زا رتشیب و دوب هدش مکیدزن . متفرگ رارق شتسد ود نیب . هنکیم

. مروخب نوکت متسنوتیمن

ونم نهذ خرهاش اما، منک ضارتعا و شتمس هب مدرگرب متساوخ

هنکیم ماه هنوش سامم وشا ــهن یس . هنوخیم

شوپب ونیمه ، دایم تهب یاِ همرس _نیا

و ماه تسد تشم ، هریگیم شدوخ هب شمارآ گنر مک مک ماه سفن

ادج یسابل بوچ زا ور وتنام . هشیم در مرانک زا خرهاش و منکیم زاب

هدیم نوکت ماه مشچ یولج و هنکیم

. هشیم رید شوپب _

خرهاش هک دوب نیا هب مدیما اهنت ، منکیم شهاگن یسپاولد و سرت اب

یاه مدآ همه زا هک یسرت ، هنک تیذا و نم داوخب هک تسین یسک

، متشاد هبیرغ و انشآ

؟ دایب ما یل _یل

در ور وتنام و یسابل بوچ ات دنچ ، هدرگیمرب دمک تمس هب هرابود

هنوش ور هزادنیم ، هنکیم ادیپ طالیی یا همروس یرسور وهی هنکیم

هدیم همادا نتشگ هب هرابود و شا

مگیم سامتلا اب رابنیا

! دایب ما یل _یل

هنومیم تکرح یب شاه تسد

دایمن ، متفگ شهب _

ماپ ریز شرف یور . منکیم هاگن ماهاپ کون وهب مزادنیم نییاپ و مرس

نوریب فرح یب و هراذیم ما هنوش یور و یرسور . مدادیم نوشراشف

، هریم
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هریخ مگنر ودب درز ی هرهچ .هب منکیم ضوع و ماه سابل ریخات اب

، مدوب هدرکن اهر و مدوخ هزادنا نیا هب تقو چیه ، روطنیا مدوبن ، مشیم

؟! اهزور نوا تساجک

ات مدرک شهاوخ یل یل ،زا متسنودیمن و خرهاش ِ رارصا لیلد

دیاب تفگیم و دوب هدرک لوغشم هنوخ راک وهب شدوخ اما دایب مهارمه

دومناو یروط داد، یزبس و یهام دیرخ شرافس هنک، بترم ور هنوخ

اه مدآ ندید ، تسنودیم رتهب هکنوا اما هداتفین یقافتا راگنا هک درکیم

و ما هقی هک سرتسا ، درکیمن یقرف هبیرغ و انشآ ، درکیم دب ور حملا

و ماه بل مدشیم روبجم تقونوا ، دموا یم مغارس عوهت تفرگیم

. منک فیثک و مدوخ و مرایب باال هنکن هک مدب راشف مهب مکحم

۹۴-۰۶-۰۷-sadaf- زاونلد ایرد | تسین ام تسد یهاگ نامر RE:

، دوب هدیشوپن سابل یمسر . مریم نوریب هنوخ زا خرهاش رس تشپ

. میتفریمن رتکد شیپ سپ

رس ینارگناب ، منیشیم یلدنص یور ، هنکیم زاب مارب و نیشام رد

وزاب نیشام بقع قودنص ،رد هریم اجک خرهاش هک منیبب ات منوخرچیم

شفیک . هنیشب نیشام لخاد ات هشکیم لوط یا هظحل دنچ ، هنکیم

... دوبن شهارمه

دنبب وتدنبرمک _

رطع یوب هب مربیم هانپ عوهت تلا ح زا رارف یارب ، هنکیم تکرح و مدنبیم

. هشیم رتدب مشکیم سفن هک قیمع ، میرسور

؟ میسریم یک _

؟ تسین بوخ تلا _ح

! مراد عوهت تلا _ح

هیکت یلدنص یتشپ وهب مرس . میسریم دوز هک هگیم و هنکیم مهاگن

ماه، سرت .هب منکن رکف هک ماوخیم ، مشکیم قیمع یاه سفن و مدیم

درک. مراثن ور عوهت حلا شدنگ یوب هک ییاهزور ماه،هب هروشلد هب

. میدیسر هگیم و هرادیم هگن و نیشام هک هرذگیمن یلیخ

هب بجعت ،اب هتشاد هگن تسب نب ی هچوک هی رانک ، منکیم زاب مشچ

هکنیا زا لبق . مونشیم و نیشام رد یادص هک منکیم هاگن مفارطا

. مشیم هدایپ هراد هگن زاب مارب ورد و هنوسرب و شدوخ خرهاش
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" سای "

، هدش هتشون ولبات یور هک یمسا اهنت

لصو مهب یتلو دنچ قرب هنیشیم ــمر مک تشپ هک خرهاش تسد

ماه. راتفر هب هدرک تداع . مریگیم هلصاف عیرس شزا . هشیم

!! ینک راک هرارق هک ییاج _

نوا اما ، منکیم هاگن بجعتم ال ماک یتروص و هدش درگ یاه مشچ اب

تسا هدش بصن یولبات و مرس هبباالی شساوح مامت

_نم؟

هرادیمرب شاه مشچ یور زا ور یدود کنیع و هنزیم دنخبل

نم سپ _هن

هب تقد اب یدعب ،اب هنزیم ورد هریم رتولج هک منکیم شهاگن گنگ زونه

هکنیا زا شیپ ، ِکدوک ِدهم یولبات مشیم هجوتم و منکیم هاگن ولبات

میشیم لخاد و هریگیم و متسد خرهاش مسرپب یزیچ

گنر ندید ،اب ِیزاب لیاسو زا رپ کدوک دهم عیسو ابیرقت و زبسرس طایح

ینیریش یا هظحل یارب راوید یور داشِ یاه یشاقن و نشور یاه

، منکیم سح ور دنخبل

اما لا سنایم ،نز هشیم زاب نومور هب ور رد هک میریم ورباال هلپ ات دنچ

واب هنکیم یسرپلا وحا مرگ یلیخ خرهاش ،اب دایم ولج یا هرهچ شوخ

. میشیم لخاد هس ره یا هظحل دنچ زا دعب ، هدیم تسد نم

و شدوخ هک نز نوا و خرهاش ، مینکیم یط ور یکیراب ابیرقت یورهار

قاتا ندید اب یلو ماهنت ابیرقت ، نریم هار رتولج درک یفرعم " یروبص "

نس اب ییاه هچب ، هشیم زاب ملد دوب هتفرگ رارق فرط ود رد هک ییاه

تمس یاه ،کالس ندوب یزاب لوغشم رهکالس یوت فلتخم یاه

یگنر ذغاک رهکالس نوریب دوب، ناتسبد شیپ یاه هچب یارب تسار

دوب، هدش تشاددای کالس یاه هچب نینس و دوب هدش بصن یزمرق

دوب، هدش نیزم لگ هی مسا الساب کره

یایند اه هچب یایند . دشیم رت نهپ مدنخبل متشذگیم هک یرد ره زا

، تسه یا هغدغد یب و مورآ

، راوخریش یتح ای اپون یاه هچب . دندوب رت هزماب پچ تمس یاه کالس

هاگن ینز وهب دننک دنلب و نوشرس ات ندرکیمن تصرف هک ییاه یبرم

هنزیم دنخبل اه هچب هب هریخ هک دننک

! لخاد یرب ینوتیم _

مدنخبل ، مشیم ادج ماه یکدوک زاعملا یروبص موناخ یادص ندینش اب
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مشاب رت هجوم ات منکیم عمج و

مشیمن محازم _هن،

هگیم ینیشنلد دنخبل واب هراذیم ما هنوش یور تسد

هچب ، یشب راک هب لوغشم ینس هچ وت هک ینک باختنا تدوخ هرتهب _

روجره ،زاب هنکیم تا هتسخ نوشزا یراد هگن اما دننیریش اپ ون یاه

یراد تسود تدوخ هک

ملد خرهاش اب مهاگن یق ،تال مزادنیم شرس تشپ وهب مهاگن بجعت اب

و ــمر مک ات اما مرایمرد ماپ وزا مشفک یلا حشوخ ،اب هنکیم مرگ و

هگیم مشوگ مد خرهاش منکیم تسار

؟ تلا بند مایم هگید تعاس هی نوریب مریم ، مراد راک _نم

مریگیم وشتسد ، هریم هشکیم رپ مقوش و قوذ مامت

مایم منم _

هنکیم یعس و هریگیم و موزاب هک مشوپب و ماه شفک ات مشیم مخ

نوریب ماپ زا هک منک ماپ و ماه شفک ات منکیم تالش مراد هنک، مدنلب

و هشکیم و متسد مندروآ دوخ هب یارب هک مشیم لوه ردقنوا . هشکیم

هنکیم رود یروبص زا

مریگیم و شسابل نیتسآ سامتلا اب

هگید مایب _

یعس و هنزیم دنخبل یکروز ، هدن زورب هنکیم یعس اما تسا کالهف

هنکیم تبحص هدرمش و مورآ هنک، ادج شسابل وزا متسد هنکیم

اهس کال هب ینوتب ، ینومب اجنیا دیاب هگید تعاس هی ات لقادح _وت

تلد ینیبب ، ینزب فرح نوشاه بقارم اهو هچب ،اب یشکب یکرس

هشکیم لوط رتشیب متعاس هی انیا همه یشاب کالس مودک وت داوخیم

، مشاب اجنیا تعاس کی لبق مدیم لوق یلو ، مراد راک ییاج منم ،

مگیم و مدیم نوکت تسار و پچ وهب مرس ، تسین راکهدب مشوگ

هنوخ میرب ال ،صا منک راک اجنیا ماوخیمن _

موناخ ، هربیم قاتا تمس وهب هریگیم و متسد چم ، منکیم شرت کالهف

ضرم و درد هچ همهفب مراد متح ، هنکیم مهاگن هنافاکشوم یروبص

ِخرهاش و نم ِ راتفر ریگرد مشن اال نیمه ، هنکیم مدر مراد ییاه

. مدرگرب نم هک هگید تعاس کی ات دننومیم اجنیا ناج یتسه _

شمارآ مهب شهاگن اب هنکیم یعس ، هریگیم یمرن وهب متسد چم هگیم

اما... هدب

موناخ ، هریم و هنزیم یدنخبل ، منکیم شهاگن یروخلد اب رخآ ی هظحل
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، دیدزاب هب منک عورش ناتسبد شیپ زاکالس هک هنکیم رارصا یروبص

،هی ِخرهاش ِ نیشام یاه خرچ یادص ندینش هب مساوح ی همه

هراذیمن ماهنت هک هگیم ملد وت یسح

هچبرسپ ، منزیم رس یناتسبد شیپ یاه کالس هب یرسرس یلیخ

مرگرس و دننزیم فرح مه ،اب موصعم یاه هچب رتخد و هزماب یاه

ندوب ندیشک یشاقن

وهب ملد متشاد هک یا هروشلد ، مدرک تبحص مک یلیخ اه یبرم اب

دوب هتفرگ و مولگ خیب یتنعل عوهت تلا وح دوب هدروآ درد

یروبص موناخ ، مشیم اپون کالس دراو ، هرذگیم یتخس هب هقیقد تسیب

یضعب هکنیا ،اب هشیم ینس یاه هدر هچ لماش هک هدیم حیضوت مارب

کال دراو هکنم هب اما دننکیمن تبحص حضاو و لماک یلیخ نوشاه

نوشاه یضعب ، دنگیم دماشوخ یبرم تساوخ هب مدش نوشس

بب ات نایم ولج اه یضعب ، یا هشوگ هب دننکیم رارف و نتسه یتلا جخ

. مریگب نوشل ــ وغب نوشمسو ــ

مدورو ودب زا هک دوب هزبس و یرفرف یاهوم اب یا هچب رسپ مسا ایدرب

ــمل غب وت ور ایدرب هک متساوخ یبرم زا یا هظحل دنچ یارب ، درکیم هیرگ

و متسد مورآ . دروایم درد وهب ملد و دوب دنلب شا هیرگ یادص ، هراذب

. دنوخیم هضور راگنا شدوخ لد یارب ، متشاذگ شر ــ مک تشپ

هدموین شیپ تدم نیا وت هخآ ، ندز فرح هب منکیم عورش ششوگ رانک

زا رتشیب ، هشاب رتدب نم زا شلا ح هک هریگب رارق یسک مهار رس دوب

، داوخب کمک و هنک هیرگ نم زا رتشیب ، هشاب هتشاد زاین یرادلد هب نم

، تفرگ مورآ ملد مدیشک شو ــ غآ وهب مدید و رایدرب هکنیمه ال صا

نم... زا رت نارگن نم، زا رت جاتحم ، تسه منمزارت اهنت یکی مدرک سح

ما هنوش یور وشرس ، هنکن هیرگ هک مگیم شهب و مریم هار مورآ مورآ

مشیم هرجنپ کیدزن ، هزیریم کشا شدرد لد عفر یارب و هدیم راشف

هراد یروجچ هک هنک هاگن هشیش تشپ ِ رتوبک هب ات منزیم شادص

، هروخیم وشاذغ

هب شهاگن ، هریگیم شنهد یوت وشراشا تشگنا و هنکیم نیف نیف

مشچ ضغب اب زور ره هک ممهفیم نم طقف ونیا ، هراد ضغب زاب اما هرتوبک

. مباوخیم ضغب اب بشره و منکیم زاب

هظحل یارب ، منک کاپ وراه کشا ات مشکیم شتروص یور ومتسد فک

! تساهنت یلیخ منومگ ...هب هزرلیم ملد ، هنکیم مهاگن یا

ایدرب لثم مهنم ، مریگیم شزا و مهاگن هشیم کشا زا رپ هک ماه مشچ
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متروص هب یدیدش رون مدشیم اجباج هک یمک ، منکیم هاگن رتوبک هب

هب هداد هیکت هک منیبیم و یدرم مریگیم رتوبک وزا مهاگن یتقو هروخیم

، هنکیم هاگن شفارطا وهب هدرک ـل غـب وشاه تسد ، شدیفس نیشام

. هسریم مهب نومهاگن و هنکیم دنلب و شرس هک هرذگیمن یلیخ

! مینکیم یدردمه مهاب و میداتسیا ایدرب و نم هک ییاج هب تسرد

دوب... هتفرن خرهاش

*****

؟ دوب روطچ _

مگیم و منکیم مخا هروخیم متروص یوت هک یباتفآ تباب

بوخ یلیخ دوب. بوخ _

هدیم نوکت یرس و هدنخیم یمرن هب

. یایب ادرف زا ینوتیم سپ . رکشورادخ _

مشکیم یا هفخ ی هزایمخ

یب اه نوا ی همه مدیمهف هک حاال اصوصخم . مرب مراد تسود _

. مدید مدوخ هیبش و نوشمه ییاروج .هی نتسه تسرپرس

مگیم دوز یلیخ دوب هدموا مدوخ رس هک ییاه بال روصت اب

نشب تخبشوخ اال شیا . نوشمه نوج زا رود هتبلا _

ره هاگن ، مراذگیم مه یور کلپ و مدیم هیکت یلدنص یتشپ وهب مرس

هشیم مسجم منهذ یوت اه هچب زا مودک

تتنوسریم شدوخ یل یل . یشاب اجنیمه دیاب هن تعاس ادرف _

تلا بند دایم مشدوخ

؟ یدرگیمرب یک _

منکیم زاب مه زا هک و ماه کلپ .الی منکیم سح و شهاگن ینیگنس

هریگیم مزا هاگن و هشیم هجوتم

؟ ممحازم _

. هسریم رظن القهب خادب یمک و هدروخ شرس یوت باتفآ

مدیسرپ ،کال یمحارم امش _

یمارتحا یب شهب ییایور ناکم نوا اب نم ییانشآ زا دعب دوبن شقح

. منک

هگیم لا حشوخ یمک واب هنزیم دنخبل

گنز مهب دیاب دوب یراکره هک ینودیم ... یلو مدرگیمرب ادرف _

مدوخ ندیسر ات هک مراد انشآ اجنیا . شابن مهار ِ یرود نارگن . ینزب
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دننک کمک نوتهب

تسود هکنیا .اب هنکیم شوخ اج لــمب یور یا همین و فصن دنخبل

زا رتشیب هرب هرارق هکنیا زا اما ، مریگب و شتقو و مشاب شمحازم مرادن

و صرق ملد ییاروج هی تسه یتقو . مشیم تحاران یلا حشوخ

ماجنا و نوماهراک . هنومب ام شیپ شرمع رخآ ات هک هنوتیمن .اما... مکحم

رتمک شدوخ هگید دوب. نیمه مه ندموین اجنیا یارب شرارصا دیاش . هدب

. هنزب رس نومهب تسنوتیم

؟ میروخب راهن میرب _

، هنکیم رارکت هرابود . منکیم شهاگن مدب یباوج هکنیا نودب

! میروخیم ورانومه هنوخ میریم بخ . هدنوم بشید یاهاذغ _زا

هراذیم نیشام نومرف یور تسد و هشکیم ور شبل ی هشوگ

؟ یقفاوم . لحاس میریم یل یل اب بش هساو یلو ، یتحار وت روجره _

ممیدقت هنادنمتواخس هک یدنخبل و منیبیم و شاه مشچ قرب یتقو

. مدرک لوبق . منک تفلا خم دموین ملد ، درکیم

یل یارب شطیحم و کدوک دهم زا بوخ سح هی اب میدیسر هنوخ هب

یل هک مراد قوش و قوذ اه ردقنوا فیصوت یوت دیاش . منزیم فرح یل

. هشیم نومیشپ ندموین زا مه یل

کت منوتیم ندش راک قرغ و نتفر نوریب هنوخ ابزا امتح مگیم مدوخ اب

وهی مشاپب کاخ نوشور منوتیم . منک شومارف ور هتشذگ تاقافتا کت

. منک مک نوشاه یخلت زا هدرخ

یخلا و رکف وزا هنکیم مرگرس و مدآ راک هک هگیم ... ِقفاوم مه یل یل

رد زا هک یسابل یاه شرافس اب تدم نیا وت دیاش . هدیم تاجن هدوهیب

. هگنجیم شبوخ تارطاخ و شدوخ اب هراد ، هنکیم لوبق هیاسمه و

خرچ یادص منکیم ینودنز و مدوخ قاتا وت هک ییاه تقو رتشیب

. مونشیم ور اه یرتشم یاه دمآ و تفر ای یل یل یطایخ

و شدوخ مه و هدرک روج یا هداس دمآرد عبنم هی مدوخ یارب مه

هیاسمه رتخد یسورع زا مه نتخود سابل نیمه . هدرک لوغشم

لثم یل یل رارصا هب هک رصع زور هی هلحم نیا مسر دش.هب عورش

هیقب اب تبحص مرگ و میتسشن هنوخ رد یولج اه هیاسمه هیقب

تخود دایز تمیق و تفگ شرتخد یسورع زا موناخ ناریح میدش

. هزودیم سابل شارب هک تفگ شهب مه یل یل ، سابل

دروم مدرکیمن رکف اما مدوب هدید سابل تخود یوت ور یل یل تراهم

و دیخرچ نهد هب نهد دوز یلیخ .اما هشاب شمدرم و هلحم نیا دنسپ
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یا هزادنا هب مه شدمآرد . دندش رتشیب مه یل یل یاه یرتشم

هنک. مرگلد راک هب ور یل یل هک تسه

تسد یخلا و رکف نومه زا رارف یارب هک مدیم لا متحا رتشیب دنچره

. هشاب هدرب راک هب

خرهاش . مینزیم نوریب هنوخ زا ماش ندروخ یارب مین و تشه تعاس

یوت یاه هچب تنطیش . میریم هدایپ لحاس وات هراذیم هنوخ و نیشام

نایرج یگدنز هک هدیم یمرگلد مهب روش رپ یاه مدآ ینت بآ ، لحاس

. هراد

یلحم ناروتسر هی هب ماش یارب ، تفریم شیپ بوخ تشاد یچ همه

وت میدروخ هک اذغ ، دوب موناخ هی اب شتیریدم هک میتفر یا هداس

دز. گنز خرهاش هب یسک تشگرب ریسم

مه... درک.نم نارگن ور یل یل نوشنیب ی هدش لدب درو یاه فرح

شزا یل .یل هریم نیشام اب شدوخ و هنوسریم هنوخ مد ات ور ام

. دیشابن رظتنم و دیباوخب اهامش هگیم و هدرگیمرب یک هک هسرپیم

. هریم هک یتقو نروشیم تخر ملد هت

هب طوبرم هک هشاب هداتفا یقافتا دیاش مدیسرت شلوا ... مشیم نارگن

ره بطاخم مرظتنم هروخیم گنز هک مه نفلت تدم نیا هخآ . هشاب نم

. مشاب نم یدب ربخ

یبوچ و کیچوک ی هرجنپ نم...بل اما ، هباوخیم هدزاود تعاس یل یل

هنول ملد یوت سرت .. هتفا یم فرب یاه هنود هب مهاگن . منیشیم مقاتا

هت خرهاش نتفر اب ما هتعاس دنچ تعاجش ی همه دوب... هدرک

. هشکیم

طایح وهب مشیم تقاط .یب هرذگیم خرهاش نتفر زا تعاس دنچ

زاب ورد خرهاش مرظتنم هسریم مشوگ هب هک ینیشام ره یادص . مریم

. هشکیم ریت ما ــهن یس و هنیشیم مندب یور فرب یاه هنود ، هنک

یلیخ ، منزیم ادص و خرهاش ، مدیمراشف و مرس ماه تسد اب

رد هدرک ذوفن منوختسا دنب دنب وت امرس هک یتقو تسرد ، هرذگیمن

. هشیم زاب ادص یب طایح

مروضح هجوتم خرهاش . مریم رد تمس وهب مشیم دنلب اه هلپ یور زا

هب شهاگن هظحل هی یارب هک هشب شنیشام راوس هریم هراد ، هشیمن

. هتفیم رد یولج

مریم رت کیدزن یمدق ، هنکیم مهاگن بجعت اب

. یدرک _رید
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. هتسرفیم نوریب مکحم ور شسفن و هدیم راشف مه یور وشاه کلپ

مایم رید متفگ ، یدیباوخن ارچ _

خرس امرس موجه زا شندرگ . دیرابیم شتروص زا یگف ،کال دوب کالهف

، دوب هدش

یدروخن امرس ات هنوخ وت ورب حاال دش رید هگا دیشخبب _

شلا ،ح هرایب لخاد و نیشام ات مرادیمرب بقع هب مدق دنچ ، مریمن

هسریم هک کیدزن . دایم رتکیدزن هنکیم لفق هک و نیشام ،رد دوبن بوخ

. هنکیم مهاگن یرتشیب تقد اب

هشکیم ما هنوش یور و هنکیم زارد و شتسد

؟ ینوریب هتقو یلیخ _

وهب هریگیم شاه تشگنارس ِ ندش بآ حلا رد یاه هنود زا شهاگن

هنکیم هاگن متروص یازجا

؟ نوریب یدموا یچ یارب یدزیم گنز مهب بخ یتسه _

نوشدوخ یخلا هب هک یسول یاه هچب لثم ، دوز یلیخ منکیم ضغب

هنکیم دروخرب رگشنزرس ردپ اما ندرک یبوخ راک

مدوب تنارگن _

هکنیا زا لبق . هراذیم شولگ یور ور شتسد ، هزادنیم گنچ و شاهوم

هدیسرن اه هلپ نیلوا هب ماپ زونه . مریم ور اه هلپ ریسم هگب یزیچ

. هنزیم مادص

ناج یتسه _

تسد امرس .زا مدرگیمرب شتمس هب متسیا یم هک لوا یاه هلپ یور

. مدش هلا چم مدوخ یوت و ما هتفرگ ـل وغـب ماه

... نونمم _

و هتسیا یم لوا یاه هلپ یور مه خرهاش ، هزرلیم امرس زا ماه بل

هزادنیم ما هنوش یور تسد

یزرلیم اه نزریپ لثم یراد _

کیدزن مرس . هنکیم رتکیدزن مهب و شدوخ و هگیم یقیمع ی هدنخ اب

. مشابن کیدزن یلیخ منکیم یعس زاب یلو ِ شا هنوش

و هرادیم هگن زاب مارب ور هنوخ .رد میریم باال مهاب ور یدعب ی هلپ دنچ

شیپ رد ور هنوخزپشآ ریسم هریم هک شقاتا تمس . مشیم لخاد رتولج

. دایب شوج بآ ات منومیم رظتنم و منکیم نشور و یرتک .ریز مریگیم

هگیم هدنخ واب هشیم هنوخزپشآ دراو یکیچوک درز ی هلوح اب
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. هراذیمن ما هدنز یل یل یروخب امرس _

هب مورآ و هزادنیم مرس یور ور هلوح . هرادیمرب مرس یور زا وشلا هگیم

... مدنخیم مورآ ِو نییاپ مرس . هزادنیم گنچ ماهوم

منکیم نوشکشخ مدوخ _

هراذیم ما هنوش یور تسد یا هظحل یارب

ینک نوشضوع یرب هرتهب . ِسیخ متسابل _

هشیم تکرح .یب منکیم هاگن شاه مشچ وهب منکیم دنلب و مرس

نک. مد ییاچ دموا شوج بآ سپ هشاب _

. هدیم نوکت یرس دنخبل واب هریگیم هلصاف یمک

یارب . مزادنیم مرس یور یا هگید وشلا منکیم ضوع و ماه سابل

دوب. یفاک یخن شلا ماهوم ندش کشخ

یور منیبیم مشیم هک هنوخزپشآ لخاد . شمنیبیمن هنوخ ِ ییاریذپ یوت

. هتشاذگ زیم یور و شرس و هتسشن یلدنص

. مدوب هتشادنرب مدق زا مدق هکنیا اب دش مروضح هجوتم

مریگیم شتسد وزا مریم ولج ... هرادیمرب ور یروق و هشیم دنلب

یا هتسخ .وت منکیم مد مدوخ _

مه ِینابصع مه ... شمسانشیم ، هدرگیمرب لبق تلا ح نومه هب

دنامب یگف ،کال هتسخ

؟! هداتفا یقافتا _

! هشب باترپ نوریب هب مه شراکفا هراد یخلا راگنا شرس نداد نوکت اب

ال صا _هن

. مشکیم بقع ور یلدنص و مدنخیم

ییولبات یلیخ _

هنکیم مهاگن موصعم یاه هچبرسپ لثم منیشیم یلدنص یور یتقو

ِما هفایق زا داریا _

مریگیم شزا هاگن و مشکیم زیم یور و متشگنا دنخبل نومه اب

دوز یلیخ ، نروخیمن یراد زار ِدرد هب هداس و فاص یاه _مدآ

یزیرب و تلد وت یاه فرح یک وت هکنیا .حاال ندیم وول نوشدوخ

! هنودیم ادخ ... نوریب

. هدیم هیکت زیم وهب شا هنت وباال هنکیم یا هفرس کت

؟ دیباوخ یک یل _یل

تلا جخ اب خرهاش و مدنخیم ... مریگب ور ما هدنخ راجفنا یولج منوتیمن

هداس هب تساوخیم اه هچب لثم ... هدنخیم مه شدوخ و هریگیم مزا ور
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هنک. ضوع ور ثحب نیرت هناقمحا یتح و لکش نیرت

؟ هتلا س دنچ _

ی هقی و هشکیم شاهوم هب یتسد . منکیم شهاگن اه گرزبردام لثم

. هنکیم بترم و شسابل

! دایم رتشیب مهب نگیم ، جنپ و یس _

شا هقیقش رانک یاهوم یدیفس .هگا مدیم راشف مه یور و ماه بل

تسه مشیدایز راهچ و یس مریگب روتکاف ور

و نم نک رواب ، سا هتسخ یلیخ تتروص ، هدش دایز تاهراک راشف _

و... هار همهنیا ام رطاخ هب تسین .المز مینک یگدنز مینوتیم یل یل

... دایم مفرح نویم

. مدموا مراک رطاخ هب هعفدنیا _

هکنیا .اب هنزیمن و هنزب یفرح داوخیم . هرادیمرب زیم یور زا وشاه تسد

. مدیمن زورب یزیچ ... منکیم ظفح و مدوخ اما منارگن

. مگیم ریخب بش و مشیم دنلب توکس یوت منوا یاچ ندروخ زا دعب

زا لبق . مونشیم وشاه مدق ندش کیدزن یادص مسریم هک مقاتا کیدزن

. مدرگیمرب هسرب موزاب هب شا هدش زارد تسد هکنیا

؟ یگب یاوخیم یزیچ _

داوخیم هک یفرح تباب منوا ، هراد یریگرد شنهذ یوت هک منودیم

. هنزب

و هشکیم شتروص شیر هت هب یتسد ، هشاب مورآ درکیم یعس

هزادنیم نییاپ وشرس

هگیم هشیم هدینش روز هب هک ییادص اب

دنوسر االرسالم سریما _

هرابکی هب شرظتنم و هریخ ِ هاگن ،اب هشیم وور ریز ینآ هب مدوجو همه

شزاب و هنیشیم رد یور متسد ، هنکیم هاگن و مرتسکاخ و هنزیم مشیتآ

رود شاهاپ یادص ، هروخیم ات ماهوناز رد تشپ یک ممهفیمن ، منکیم

مضغب و منزیم وناز ، مروخیم نیمز تخس و درس نیمز فکِ هشیم هک

. هنکشیم

رتسکاخ ، مدوجو ی همه هزوسیم و هنیشیم ما ــهن یس یور متشم

... نم ی هدرُم ِ هدرم ... یتنعل مغ نیا ِراب ِریز مدش

و ما هدیشک بت هب دش...ِنت هفاضا بشما مشاوه دوب... مک شدای

مراداو ماه کلپ ینیگنس هک مدرک هیرگ ردقنوا . منوباوخیم ـت ختـ یور

. مباوخب حبص ات هنکیم
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.هب مونشیم و خرهاش یظفاحادخ و یل یل یادص ندش رادیب هتقو

ورباال مدوخ رتِ... بقع تشه زا تعاس کی هک منکیم هاگن تعاس

. مدیم هیکت ـت ختـ جات وهب مشکیم

و یل یل ِ مرگ مرس هک اهزور . هراد درد هک تسه نم یوت رفن هکی

وماه مشچ اهات بش ، شمنیب یمن ِیدرگ تنرتنیا و یزاب قیفر

ور اه یبوخ همه داوخیم ، ماه باوخ یوت هشکیم کرس اما مدنبیم

ور ملد رادج شدنلب یاه نخان واب هزادنب فت بوخ تارطاخ یور . هعلبب

. هدب شارخ

هتفرگ ور میگدنز مدآ نیرت ینتشاد تسود ، مدرک شریگتسد بشید

یتشاذگ ماهنت ارچ دیسرپیم شزا و دزیم هجض . دگل و تشم ریز دوب

ارچ؟ ارچ؟ ارچ؟ ؟ یدوبن مبظاوم ارچ ؟ سلا همه نیا

زا مهبم ی هیاس وهی مباوخ یوت هچیپیم یکیرات یوت شادص هشیمه

یاپ نار زا هکت هی اما بشید . متشاد شزا هک دوب یخنرس اهنت شمادنا

مورآ نیبرود دنک شنودند اب هک و میگدنز مدآ نیرت ینتشاد تسود

و نینوخ تروص یور دنوم تباث تفر دش، در رابغ و یکیرات یوت زا مورآ

، دوب رات ریوصت لوا .. شنیلا م

ور یصاع و نیگمشخ ی هبیرغ نیا نم دشو میظنت نیبرود زنل مک مک

فصن طسو وزا بیس هی هک راگنا ... دزیمن وم نم اب شا هرهچ .. مدید

. دنشاب هدرک

هبیرغ مه دایز راگنا هک رفن .کی هراد درد هک تسه نم یوت رفن هی

هربیم هلمح اه مراد تتسود ،هب هدامتعا یب اه یبوخ هب طقف . تسین

" هنما نم ِبلق یوت تاج " یوت هنکیم ورف و شنودند و

مریگب ور یصاع ی هبیرغ نیا مش.مرب در مدوخ زا بش هی مراد تسود

یوت تاج ...وت ریگب مورآ ... ششش : مگب ششوگ رِد مشو ــ غآ یوت

.ِ نما نم بلق

مهب هک یدمک یوت و ملیاسو ، مسریم کدوک دهم هب رتدوز تعاس مین

هکنیا ...اب هتشاذگ مراهن هناحبص زا ریغب مارب یل .یل مراذیم دندوب هداد

هروشلد یلو هدیم هنوحبص و راهن اه یبرم هب دهم دوخ مدوب هتفگ مهب

. دوبن رادرب تسد شا هناردام یاه

یور زا هک ور دهم دوخ صوصخم سابل و منکیم شوماخ و ملیابوم

یارب ات ماوخیم کمک ادخ ...زا مشوپیم ، دروخیم مهنم زیاس هب سناش
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،با هدب ناوت و هیحور مهب منک راک و منومب اجنیا هرارق هک یتدم دنچره

یاه یتحاران و نشاب داش دیاب اه یبرم یل یل لوق هب هرخ ال

. ندن زورب اه هچب شیپ و نوشدوخ

هیصوت یرس .کی مریم کدوک دهم ریدم شیپ کالس هب نتفر زا لبق

. هنکیم میهارمه اتکالس دعب و هنکیم روآدای مهب ور المز یاه

ور اه هچب تساوخیم هک یبرم یادص .اب مشیم کالس دراو یتقو

. منزیم دنخبل هنک مروضح هجوتم

وهب مدنبیم .ورد نایم متمس هب واپ تسد راهچ ارتخد اتزا ود یکی

، منوشیم متسار یاپ یور و منکیم ـل وغـب نوشیکی . مریم نوشتمس

. هدنخیم مورآ و هریگیم نهد هب وشتشگنا ... هیتلا جخ هدرخ هی یکی نوا

دیاش ات شمسو ــ بیم منوشب ما هگید یاپ یور منوا هکنیا زا لبق

. هشب رت یمیمص

نیب نوشمودک ره یاه تسد ... دندیم هیکت ما ــهن یس وهب نوشرس

شمارآ هی مهب راگنا شدوجو .اب هدنوم تکرح یب ممرگ یاه تسد

. هشکیم رپ منهذ زا شیپ تعاس کی یخلا و رکف ، هشیم قیرزت گرزب

اه... هچب زا یتح ، مبذعم مه مدوخ کالس لوا یبرم لوق هب

رد هدش هتخیر یاه یزاب بابسا تمس هب هچب اتود ات هرذگیم هدرخ هی

و دیفس یا هچراپ زادنا ریز و منکیم یبرم کمک . نریم قاتا ی هشوگ

یکاروخ نوشهب ناوخیم هک هگیم . منکیم نهپ قاتا یلا خ تمس

ی هرفس تمس هب نایم نوشاه یضعب هنکیم ادص هک وراه هچب ... ندب

ما یرفن راهچ هس ... دننیشیم بترم یلیخ نوشدوخ و هدش هتخادنا

یزاب اه یزاب بابسا واب نتسشن نوشدوخ یاج رس زونه

،هب هتخانش ونم هک راگنا نوا ، هتفا یم ایدرب هب ممشچ هزات . دننکیم

مامت قایتشا .اب هنکیم زارد متمس هب وشاه تسد و هنزیم دنخبل مور

هدنخ یادص . مشکیم ووب شنت و منکیم شل ــ ،غب مریم شتمس هب

. مدیم کلغلغ وشاه ولهپ مورآ و هشیم دنلب شا

اما دننک یزاب ات دنشیم دنلب هرابود نوشاه یکاروخ ندروخ زا دعب

...اب شزومآ تقو هک هگیم مهب متسنودیمن وشمسا زونه هک لوا یبرم

رانک ور یاه هچب . منکیم لمع نوشهب و مدیم شوگ شافرح هب بجعت

مدرکیمن رکف . دننومب نوشاهاج رس هک ماوخیم نوشزا و منوشیم راوید

مه یسدنه لا کشا و لا فس و یضایر شزومآ نس نیا هب اه هچب

. دنشاب هتشاد

هچب ددع دنچ زا ریغب هتبلا دندشیم هجوتم قیقد هک دوب بلا ج نم یارب
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. دندزیم فرح ای ندیدنخیم مهاب ای مادم هک شوگیزاب یولوچوک ی

هیقب زا یلا س دنچ هک ارگنا ... دزیم رت هنودرم ایدرب اه هچب ی همه نیب

هب قیقد . هشاب هدنوم کالس نیا یوت یهابتشا و هشاب رتگرزب اه هچب

دندوب هتشاذگ شولج هک ییاه ریمخ واب دادیم شوگ یبرم یاه فرح

. تخاسیم فلتخم یاه لکش

هراد یبرم هک منیبیم مایم مدوخ هب یتقو ، هرذگیم دوز یلیخ نامز

شکمک ، هراذیم کزان ی هفحلم و کشت اه هچب زا مودکره یارب

نیب .زا میزادنا یم مه رانک ور اه هچب زا مودکره باوخ یاج و منکیم

رس هب ندز ترچ حلا رد یرفن تفه شیش لقادح هچب دادعت نوا

رت رایشوه یاه هچب غارس دعبو مینوباوخیم ور اه نوا لوا . نربیم

. میریم

ات منک فیرعت هصق نوشارب داوخیم مزا یبرم ، مشکیم زارد ایدرب رانک

یلیخ هب مدرک یعس . دیسریمن منهذ هب یا هصق چیه . هربب نوشباوخ

، هشاب هتفگ یا هصق مارب همغن دموا یمن مدای ، مدرگرب شیپ اه سلا

اما... هشاب هتفگ مدوب هچب یلیخ یتقو مه دیاش

شدوخ هرتهب و مرادن نهذ روضح هکاالن متفگ یبرم هب یتحاران اب

منم هراد یکی هک راگنا نتفگ هصق هب هنکیم عورش یتقو ... هگب هصق

. ِشخب شمارآ ال ماک شادص و نتفگ نحل . هنکیم باوخ

داوخیم ملد هظحل نومه و منکیم شزاو نــ ورایدرب یرفرف یاهوم

نیگنس ماه کلپ مراذیمن . هنک شزاو نــ ونم ات دشیم ادیپ مه یسک

. هشب

و مرگنوخ رتخد . مشیم انشآ رتشیب یبرم اب دنباوخیم هک اه هچب

.و هنکیم یگدنز دهم نیمه کیدزن و هراد هچب اتود شدوخ هک ینوبرهم

یلو ، هرایب دهم هب شدوخ اب مه وراه هچب هتسنوت شلغش رطاخ هب

. دنتسه یا هگید یاه کالس یوت نوشاه نس رطاخ هب

تسیب ای تعاس مین زا رتمک دیاش ... ههاتوک یلیخ اه هچب باوخ

. دنشیم رادیب باوخ زا مه هیقب مک مک نوشیکی ندش رادیب ،اب هقیقد

هدنخ هب ونم یهاگ نوشاهاوعد یتح ،ای نوشاه ندیسرپ لا وس

اه هچب فرح ره اب هک دادیم رکذت مهب یهُس هک یروط ، تخادنیم

ورانوا نم ی هدنخ نیا و دننزب یدب یاه فرح انوا هنکمم . مدنخب دیابن

. هنکیم بیغرت

مه دهم یاذغ مدرک سح هکنیا .اب مروخیم و مراهن مهنم اه هچب اب

شلا یخ ندش تحار یارب و دروآ هن یل یل فرح ور دشیمن اما هبوخ
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. مرایب اذغ مدوخ اب زور ره مدوب رضاح

تباب نوشلد و درد ندینش یتح ، نوشاهاب ندز فرح اه... هچب دوجو

،اب یگدنز ِ سح ، دادیم بوخ سح هی مهب اه یزاب بابسا رس اوعد

ندیشکیم سفن و ندرکیم یگدنز دنتشاد اما ردام و ردپ نتشادن دوجو

ندیدنخیم و دنتفگیم ،

یلیخ ردام و ردپ تبحم هب اه هچب هک دنچره اه... گرزب مدآ لثم دیاش

دوجو هب نوشیگدنز وت یگرزب خال اهنوا زا یکی دوبن و نراد زاین رتشیب

وراه یتخس مه اب دننکیم یعس و دنلا حشوخ زاب اما هرایم

تسود یاه ولوچوک نیمه یگدنز زا دیاب نم لثم یکی دیاش . دننورذگب

هنک. بسک هبرجت و هریگب سرد ینتشاد

دایم یتقو . منیشیم ریدم ِ موناخ رتفد یوت یل یل رظتنم راک زا دعب

دادیم هک یباوج ره نوچ مسرپیمن یلا وس . سا هتفشآ یمک شتروص

ره هک مریم راجنلک مدوخ اب نیشام یوت . تخادنیم یسپاولد هب مهنم

... ِیربخ یب زا رتهب هشاب یربخ

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

و وقاچ زا هدرم ِنوخ . منکیم درخ ور اه تشوگ و ما هتشادرب ور وقاچ

نوخ مامشچ ، منکیم ساسحا ارچ منودیمن و هریم باال ماه تسد

.. هداتفا

یادص ، دنشیم هقش هقش اه تشوگ و مراذیم متسد رانک و روطاس

درُم!... همع هک مزغم یوت هچیپیم یل یل

، هشیمن اما هشب بآ ، ماخ ، منهد ی هشوگ مراذیم و رگج زا یا هکیت

. تسین یفسلف ِفرح هی نیا و

و شا هرذ وهی ندیربیم شندرم زا لبق ور همع رگج ثمال منکیم رکف

! ریگ تخس ماقتنا ...رد هگید هنیمه نز ، منهد ی هشوگ مراذب ندادیم

. تسین یفسلف فرح هی نیا ،و قشع رد روط نومه

ما هکیت هکیت هک ییاهوقاچ و اهروطاس و هنم ِ ینوخ ِنت و تسد نیا

. هشاب نیمه دیاب یگدنز ،والدب هدرک

ِ یکشم نهریپ یوب منهد ی هشوگ رگج ، منکیم هکت هکت وراه تشوگ

زمرق غارچ تشپ هک شمنیبیم . هدرم هک هدرم بخ ، هدیم و قاثیم

تخس ِیریگ ماقتنا هشیمن هش، در هنوتیمن و زمرق غارچ و هنکیم هیرگ

دننکن تا هدرول و هل روطاس اب هشیمن ، دروخن نوخ هشیمن ، درکن

هک... هشیمن ، ینکن نوشا هدرول و هل هشیمن

یفسلف فرح ال صا نیا و هشیمن هک منکیم رارکت مدوخ اب بل ریز
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.. تسین

له تردق یفنم یاهورین ناج اباب مگیم یه نم ، هنیمه هشیمه

نونج دننکیم رکف و دندنخیم یه اه نیا و دنراد ولج هب یرتشیب نداد

ما. هتفرگ

و مراد ندروخ وقاچ یارب یدیدش ِ لیم نم ناج اباب مگیم یه نم

ور وقاچ ، ومشاب نم هک یمسیداس مدآ دنمهفیمن و دندنخیم اهنیا

و مدوخ هدیسر طخ هتِ هب ِدنفسوگ نیا یاه هش ال ووت ما هتشادرب

... دنمهفیمن اه... نیا و منیبیم

همع توف هرابرد نیهاش وزا هریم هار هنوخ یوت یه نفلت اب یل یل

ِ نوج و مدرکیم هتکس اه رتدوز مدوب رگوداج نوا یاج نم ، هسرپیم

مرگج متفا یم هک شاه فرح دای مزونه . مدرکیم میلست و مشزرا یب

.. دزیم تمهت مهب ردقچ . هریگیم شیتآ

عورش داتفا یم حیسم ای نم هب شمشچ ...ات بش و رهظ و حبص

مسا هک لبق سلا کی زا تفگیم حیسم ، نتفگ دب نم و همغن زا درکیم

. ندرک ییوگدب هب هنکیم عورش همع هدروآ شنهد هب ونم

وزا نم متفگیم حیسم .هب مدوب شریثات اهو فرح نارگن ماهزور نومه

دموا ؟ تخادنا سلا هی نیا وت هگم تفگیم و دیدنخیم ، هزادنیم تمشچ

، تمدرک مدوخ ملا هرخ وباال تغارس

دوب! هتخیر ملد وهت دوب صرق شلد هت

یدصرد دیاش دیسرپیم مزا ییاتقو ...هی درک ضوع و حیسم مک مک

؟! تقونوا و هشاب تسرد شردام یاه فرح

هخآ ، رتشیب یاه تیذا و رازآ اب طقف شدوخ لثم یکی دش حیسم

یور نم رانک بش همین و بش ، دشیمن اهنت نم اب قاتا یوت هک همع

. دیباوخیمن ـت ختـ

حیسم مشچ وزا نم ، تفریمن شرفاک شوگ هب ماه هیآ و مسق

دش... رت تحار شلا یخ و تخادنا

گرم زا نم لثم مهنوا دیاب . هروخیمرب مهب هنکیم ضغب یل یل یتقو

. تسین یلو هشاب لا حشوخ همع

هریمیم یتقو هدوب ششیپ نارهم _

ادخ زا یتح . مشیم تحاران رتشیب هریگیم مزا وشسیخ هاگن یتقو

مه....

،هی فداصت وت ندرم لثم ، متشاد همع یارب ور یا هگید ِگرم هی عقوت

و دزیم شهب نیشام ،ثمالهی هشاب هتشاد دایز نداد نوج هک یگرم
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!! دادیم نوج سن ال وبمآ ندموا ات تعاس کی

نودب و تحار نوا ارچ سپ ؟ مدادن نوج شا هنوخ وت لا سود نم هگم

... نم و هدوب نوا اب قح ؟ای درُم درد

ریپ ، هنیمه منومگ هب هرآ ، هدش ریپ ادخ ، مه دیاش

هگید ، هونشیمن اه رت لبق یبوخ هب تاه شوگ هگید ... ادخ یدش

هب تهاگن هگید ، تسین اه میدق یزابلد و تسد هب تاه تسد

تحار همع ، یتفرگ مه رمیازلآ منومگ ...هب تسین اه میدق ینوبرهم

. مدیم نوج مراد زونه نم و درُم

؟ یسانشب ونم ات مدب ینوشن دیاب ، مرایب تدای هب دیاب

یوت یتشهب هک سب ، متسین یتشهب القی هکنم ! منهج هب نومرادید

رانک مارب یزیچ باذع زج مه گرم زا دعب مراد متح متشادن یگدنز

... یتشاذن

. تساجنیمه نم ِ منهج ، دنچره

زا...نم! محور هریگیم ماقتنا هک یتقو

. مریم هار نیچرواپ نیچرواپ مراد شمشچ زا ،رود هدیباوخ یل یل

ضحم یهایس نوا ،وت دایم مرس تشپ هراد هشیمه لثم ما هیاس

منکیم شهاگن نم ،ات منکیم شهاگن یکدزد و مدرگیمرب یراب دنچ

یم یمراهچ ی هلپ یور . متفیم هار هرابود ، فرطنوا هنودرگیمرب و شور

رابنیا و هداتسیا لوا ی هلپ یور ما هیاس ، بقع مدرگیمرب و متسیا

هب ماه مشچ هار زا هدرک دصق و ماه مشچ یوت هدز لز ادص یب و مورآ

هنک. اپ هب یبوشآ منت یوت و هنک هنخر مدوجو

و متسد و هشیم راوآ مرس یور باال، هرپیم اج هی ور هلپ هس هبترم هی

ولو هنکیم ریگ هلپ ی هبل هب .ماپ نییاپ هشکیم و هریگیم شتسد یوت

. نیمز یور مشیم

. هسریم مرس هبباالی بارطضا ورپ هشیم رادیب باوخ زا یل یل

باوج یب و منزیم دنخبل ، هدش فیعض تاه مشچ الدب هگیم

تشپ زا هک منیبیم و منیشیم دیفس پات یور طایح یوت . شمراذیم

. هدش هریخ مهب هرجنپ

رتشیب هک یصخش یاهراک یرسکی ماجنا یارب ، تشاذگیم ماهنت ادرف

تفریم دیاب دشیم طوبرم شیردام ثرا زا شمهس نتفرگ هب
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ونم ات ندرک یکی هب تسد نوشاتود اما منومب اهنت مرادن تسود . نارهت

هگید هخآ .هن... مسرتب ییاهنت زا هکن . ندب تداع نوشهاوخلد طیارش هب

باالهب نوا هک ماوخن و مسرتب شزا نم هک هرادن دوجو یزیچ یگدنز وت

. مدرک یرپس ور اهزور نیرتدب .نم دایب مرس

یباسح هچ ور منودیمن ، هشاب مرانک هظحل ره یل یل مراد تسود

نتفر هب شلد ممهفیم ، هراذب اهنت ونم مولعمان زور دنچ یارب داوخیم

. هبجاو شراک اما تسین

هدامآ یلصفم ی هناحبص یل یل یارب . منومیم رادیب حبص وات بش

شا هقردب رد یولج وات میروخیم هنوحبص ییات .ود منکیم

ماهوراد ، منک طایتحا . مشاب مدوخ بقارم هک داوخیم مزا یباسح . منکیم

، مروخب تقو رس و

ــ بیم . مراد بل یور دنخبل یلو مشیم دوبان مراد نورد زا هکنیا اب

دهم هب نتفر یارب و مزیریم یبآ ی هساک شرس تشپ ... شمسو

. منکیم زگ هدایپ و تشهب .ات مشیم هدامآ

متروص رسو زا اما ، مراد ضغب هک مرایب مدوخ یور هب ماوخیمن

. راگنا تسادیپ

مشچ هب واکجنک و هسرپیم ملا وحا و حلا زا هسریم مهب هک یسکره

شو ــ غآ هب وراه هچب یکی یکی . مشاب مکحم ماوخیم . هنکیم هاگن ماه

و هگیم هدنخ اب ریدم موناخ . نتسب لد مهب و نراد تسود ونم ، مشکیم

ملا. حشوخ نم

... مهنم لد و هتفرگ اوه . منزیم نوریب دهم زا تفه تعاس

گنز هتفرگ سامت راب نیدنچ هک یل یل هب منکیم کچ و مهارمه نفلت

، هگیم شدوخ وزا هسرپیم مدوخ زا طقف و هنزیم فرح مورآ ، منزیم

رگج یور نودند اما تسین یک و تسه یک منودب هک مواکجنک

. مریگیمن یسک زا یغارس و مراذیم

مدوخ اب منکیم رکف لوا ، مدرگیم دیلک لا بند مسریم هک رد یولج

تسد یگف ابکال مدرک لفق ردو مدوخ هتفیم مدای یتقو یلو مدرواین

هسریم شوگ هب هک شادص . مدرگیم دیلک لا بند وزاب مربیم مفیک یوت

. منکیم زاب ورد و شمشکیم نوریب . مشیم ملا حشوخ

... منکیم یف تال مهنم دوبن یل یل هک حاال

! مدوب اهنت نم و تشذگیم یل یل نتفر زا هک یزور ود نیا مامت

... زورما لثم تسرد

، منکیم اهر لبم نییاپ و ماه باروج ، مزادنیم لبم هتسد یور و موتنام
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مدش اه هچب لثم منودیم ، اوه مزادنیم و منکیم هلا چم و ما هعنقم

! مدرُم دادن و سالمم باوج یسک و هنوخ یوت مدموا هکنیمه یلو

یتح ، منکیم هاگن هنوخ رتسول وهب منیشیم لبم یور تعاس مین

! دوب هدرک رییغت ما هنوخ یاهرتسول تیعضو

.اب تساجنیمه یارب هرامش . مشیم دنلب و مونشیم و نفلت گنز یادص

. مونشیمن یباوج اما مدیم باوج دیدرت

ات مدوب هتشاد هگن ینوگ یوت هظحل نیمه ات هک ییاه هروشلد مامت

. دنرایم موجه مزغم و ــمب لق هب هرابکی و وهکی نوریب مزیرب

، هچیپیم نفلت گنز یادص مرس وت یه ، مروخیم کنخ بآ ناویل هی

تشپ . مدرک لفق و یدورو ورد مدش طایح دراو ، دوب هتشاد مرب سرت

عمج ییاریذپ یوت وزا ماه سابل . متشاذگ یا هرفن کت لبم هنوخ رد

. مدییود مقاتا تمس وهب مدرک

گنز یادص هک مدوب سپاولد . دیزرلیم متسد و دزیم تدش هب ــمب لق

.یب تشاد سامت هنوخ اب هک دوب یا هرامش نومه دش. دنلب میشوگ

هنوش و ماه ووم منیشیم زیم یولج . مشیم نداد باوج یخلا

مه زا هگید . دایم کمایپ مارب هک مشب طلسم مدوخ هب ماوخیم . منکیم

! مشاپیم

مخل تشوگ لثم . داتفا متسد زا نفلت دشو یلا خ مندب یاوق مامت

یاه هرهچ ،هب مشکیم قیمع سفن راب دنچ . متفا یم ـت ختـ یور

گنچ ، نتخادنا هار یبوکیاپ و صقر منهذ یوت حاال هک میگدنز روفنم

. مزادنیم

نیمز یور وزا ملیابوم و منکیم لر تنک و مدوخ ات هشکیم لوط یلیخ

منکیم سبح ــهن یس یوت ور مسفن و منکیم وزاب کمایپ . مرادیمرب

مدوب یبا نز یاج هگا "نم تفگیم هک ، یتدم هی متخانشیم و رفن "هی

!" تدای هب مدیم شوگ یبا مراد " هیرگ ریز مدزیم ، دزیم هک فرح ،

و منکیم رکف نیا ..هب هداتسرف هابتشا ...الدب منوخیم و مایپ راب دنچ

. هنیشیم لــمب یور دنخبل یتح . مشکیم یتحار سفن

ما یلیخ امتح هک شا هقوش ــ عم واب نم تسه و هدوب یسکره

هب هک مشیم یسانشان ی هرامش یخلا .یب هتفرگ هابتشا هشرظتنم

وباالی هداتفا میشوگ یور هک یا هرامش هدز، گنز ملیابوم و هنوخ

مسیونب ماوخیم یه . هدنر یلیخ هنکیم ییامندوخ مکمایپ ی هحفص

! دایمن ملد یه نیداتسرف هابتشا و مایپ

قشع و عالهق همهنوا هنیبب هک حبص و هشاب هدرب شباوخ دیاش مگیم
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. هشیم نیگمغ ، هداتسرف یا هگید سک یارب هابتشا و

هزرابم مدوخ اب اما تسه نفلت گنز یادص هب مساوح زونه هکنیا اب

یوشک .زا مدنبیم و ماه کلپ و مروخیم و مشخبمارآ یاهوراد ، منکیم

. مروخیم هتسب مشچ و مشکیم نوریب و ما کشالیت تیئوکسیب منزیم

هک امتح ... ِشرهوش یبا هک هلا حشوخ یلیخ امتح ..." یبا "نزِ

! دیاب هن...

. منکیم همزمز و دایم مدای شرعش زا هک یتیب نیلوا و مشیم ولهپ هب

هلا یخ نتشاد ور وت هگید حاال

ِلا حم یاهزورآ ریسا لد

یتفر هگیم هشیش تشپ رابغ

هرادن رواب ملد مزونه یلو

خیب دایم هرطاخ هی وهی هک و رعش ی همادا منکیم همزمز مدوخ اب مراد

. هنزیم نوریب هقدح زا ماه مشچ و هریگیم و مولگ

******

اب مدش روبجم ، مدوب هدربن هک نیشام نوریب مدموا هاگداد زا زورید _

درک، ینوخمه شاهاب هدننار و دنوخ یبا داوخب تلد .ات مایب یسکات

یچ یریپ اباب نیا منودیمن نم هخآ ... یتسه مدروایم باال متشاد هگید

منم هنرگو یرادن عالهق شهب وت هبوخ .زاب نراد شسود تلم هک هراد

هن؟ هگم منوخب تارب مایب منک شوگ یبا یدرکیم روبجم

... مشیم زیخ مین .. هچیپیم مشوگ یوت شادص

و... مدوخ مرایم دای هب رتشیب

اب هراد و هشاپ یور مرس ، مدیشک زارد لبم یور و مدنخیم مراد

. هنکیم یزاب ماهوم

مگیم شهب و دایم دنب ماه هدنخ هظحل هی

! هیرگ ریز مدزیم ، دزیم هک فرح مدوب یبا نز یاج هگا _نم

ور هرامش . مرادیمرب ـت ختـ یلسع یور زا ور یشوگ و مشیم مخ

. دنلب ... منوخیم

داوخیمن اما هنیگنس ماه کلپ ، هزرلیم ماه تسد و هدش کشخ مولگ

! متسین گنتلد ال صا هک نم ، منک شومارف ماوخیم . هرابب

! متسین تحاران ال صا هک نم

! هدوبن میگدنز "وت ییوت ال" صا هک نم

. مدش هنووید منکیم سح ... مریم هار هنوخ یوت و مشیم دنلب
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اه..اب نیتوکین اهو نفول زدباالیژ اب ندیرپ کرام نوا هب کرام نیا زا

هدش ِیهل هتسخ ِی همین یاه سفن نیمه ،اب وراپ تل نت نیمه

سابل و هتخیر لمیر یاه مشچ نیمه ،اب دنرادن یگ ــ نانز یوب هک

! هعلب یم وت یاج هب ونم هک یباوخ

یاه تشگنا نیمه ...اب قاتا ی هرجنپ زا نوزیوآ یاه تسد نیمه اب

ی هدز بل رِژ یاه هیر اب برس زا ولمم بل ،ابرژ نیگمغ ی هدرخ کرت

.. یبرس

نیا دوب،اب وت نطو هک منت کاخ نتفر امغی هب ..اب هدش هراپ هراپ ِلد اب

یا.. هناش یب و یشو ــ غآ یب رد هدش روک یاه هیرگ

ترسح نیا .اب هدز گنج ِ حور نیا ..اب دولآ مغ لا وز هب ور ناهج نیا اب

نیگنس شلمحت هک منت نیا ..اب نامز ی هدش دوبک رگنلت یاج و قیمع

ِلد نیا اب دندوب تتناما هک ماه تسد ،اب تسه تنطو زونه اما هدش

تمدیسو ــ بیم عادو ی هظحل دیاب ...، هراپ هراپ ِلد نیا ،اب بوشآ

و رکف و یباوخ یب دوجو ،اب متشاذن مه یور کلپ نم و هشیم حبص

، مدنخیم دهم کیچوک یاه هچب شیپ ، هبوخ حملا ارچ منودیمن یخلا

مدوخ وهب مریگیم ـل وغـب مدوخ یتح ، منکیم یخوش ماهراکمه اب

... مدیم یمرگلد

یشورفلگ هب هار یوت . منزیم نوریب دهم زا هشیمه زا رت رید تعاس کی

و یرطع یوب ، هیفاک سای هخاش دنچ ، منزیم رس مراک لحم کیدزن

هن، هک رس ،زا هرپب مرس زا ماوخیم هک منکیم مامشتسا ما ینیب ریز

. منت زا

یهتنم ی هچوک وهب منکیم روبع ور هدایپ ،زا مریگیم ـل غـب وراه سای

، هنزیم مادص یسک منکیم سح هک هنییاپ مرس . مسریم هنوخ هب

و هدوب نم مسا مه یسک هک مارب هدموا شیپ ، منکیمن یهجوت

. مرادن ییانشآ اجنیا هکنم ، هدز شادص ییانشآ

یم مدای دوز یلیخ . منزیم گنز تداع قبط مسریم هک هنوخ رد یولج

ادیپ و دیلک . مریم رکف وت اما مشیمن نیگمغ ، تسین یل یل هتفا

... منکیم

اه لگ وهب مراذگیم ـت ختـ یور و مفیک مشیم هک طایح دراو

. مدیم بآ

. تسین گرزب ماه ردقنوا هنوخ طایح . هشکیمن لوط یلیخ

.هب مراذگیم زیم یور قاتا یوت وراه سای ، منکیم ضوع و ماه سابل

. وشاه فرح مونشیم طقف و منزیم گنز یل یل
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وهب یا هبرض یادص هک هنوخزپشآ یوت مریم .. هدشن کیرات زونه اوه

اب یسک هک راگنا ، منکیم زاب ور هنوخزپشآ ی هرجنپ . مونشیم طایح رد

. دزیم رد هب دیلک لثم یا هلیسو

ور هنوخ توکس ، گنز یادص هکنیا ات مشیم نارگن یمک

رد؟" یولج دیایب هشیم " هگیم طقف ، مدیم باوج و نوفیآ . هنوکشیم

هک متفا یم نوشلا بتوف پوت دای و مدنخیم ... سا هچب رسپ هی یادص

. هنزیم یل یل و نم تولخ هب یکرس یهاگ زا ره

ات رود هب یهاگن هدنخ ...اب مزادنیم مرس یور ...شلا مشوپیم وتنام

... دوبن راک رد یپوت ... مزادنا یم طایح رود

هاتوک رسپ شرس تشپ هک منیبیم زر لگ هتسد ،هی منکیم زاب هک ورد

هلجع واب هریگیم متمس و .لگ هدش میاق فیثک تروص رسو اب یتماق

"! داد اقآ نوا گالور "نیا هگیم

دننک دروخرب نیمز هب هکنیا زا شیپ اما هنکیم لو هتفرگن و لگ

و ماه مشچ کمدرم طقف ، متفرن نوریب طایح رد زا لماک . نوشمریگیم

! تسانشآ ... هداد وراه لگ نیا هک ییاقآ ، مزادنیم تکرح هب

_سالم...

و ما هدش هل تروص ی همین هکنیمه ، مدیخرچن شتمس هب لماک

. همومت مراک هنیبیم

هب هک یگرزب یدود کنیع تشپ ار شا هرهچ ... مشکیم لخاد ار مرس

؟! دوب شدوخ ، منکیم مسجت هدز تروص

اما منزیمن غیج ، دایم لخاد هب زاالیرد یتسد هک مدنبب ورد ماوخیم

هاگن شفارطا هب هک یلا حرد و هراد بل یور دنخبل . مریم بقع سرت اب

هراذیم طایح لخاد هب اپ هنکیم

یدود کنیع تشپ زا وشاه مشچ منوتیم ، هدنبیم شرس تشپ ورد

یولج و وشملا مشیم هچاپتسد ... متروص هب هدز .لز منیبب شا هریت

... هدنخیم ، مریگیم متروص

هک هنودیم !... تسین ایح و مرش زا مراکنیا هک هنودیم . هروآ بجعت مارب

؟؟ مدش هتسکش

هک مونشیم وشاپ یادص ، هطوبرم ماه تسد شزرل هب شملا شزرل

... شاه سفن یادص ، دایم رت کیدزن

... مریم بقع مدق کی

؟ لخاد مایب ینکیمن متوعد _
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، مزادنیم هنوخ زاب همین رد هب یهاگن . مریگیم زاگ تدش وهب ماه بل

. متفرگ متروص یور هب ور هک هنزیم شملا هب یا هبرض مورآ

؟ تسین هنوخ یسک _

مسانشیم ... تسین مورآ ِ...هن... مورآ ... ِخوش شادص نحل

؟ هینافوط ... وشادص

یوت یاه لگ .هب هتسرفیم نوریب ادص واب شسفن ... مخرچیم ولهپ به

، منکیم هاگن متسد

ام؟ هب هدز لز ارچ هرسپ _نیا

، مشیم هریخ متسار تمس ،هب منکیم دنلب و مرس یگچاپتسد اب

وشاه هنوش . نومودره هب هدز لز هک تسا هیاسمه زاب رتفک هرسپ

هنزیم لز مکــر هب تسد ... هشیم در ماه مشچ یولج زا هک منیبیم

! هگید هدوب شوخ رت...الدب ،رپ هدش رت هنوشراهچ ... هیاسمه هرسپ هب

؟ شاداد یراد یراک _

نکلا یب هبل وشاپ .هی منکیم هاگن شاه تسد یوت ریسا رتفک هب

هگیم هرابود االر سریما ... هتشاذگ

ماوت _اب

هب ریما هریم ،ات نومهب هنکیم وشتشپ .. هریگیم نومزا هاگن هرسپ

... هنکیم مریگلفاغ ، هدرگیمرب متمس

وشاهاپ یادص و مریم اه هلپ تمس ،هب منکیم اهر و شملا

مگیم هک متفرن لخاد زونه .. مرایمرد ماپ وزا ملدنص . مونشیم

دییامرفب _

یهاتوک ی هدنخ هتسیا یم هک مرانک ، تسا هنوخ لخاد هب هراشا

هگیم و هنکیم

! میامرفیم _

تقد اب هراد هک شمنیبیم ... مدش گنخ ، منکیم هاگن شنتفر ریسم هب

وردو مشیم هنوخ لخاد .. هرادیمرب وشکنیع ... هنکیم هاگن هنوخ هب

. منک هاگن شاه مشچ هب ماوخیمن . مدنبیم

و منکیم زاب ور اه تنیباک ..رد مدرگیم نودلگ لا بند هنوخزپشآ یوت

... تسین ... مدنبیم

، مدش ریپ هک نم لثم ... هدش ضوع هک راگنا دوب... شدوخ ...!! تسه

... هزات هکی نانچمه نوا ...اما

نیشب .ایب منیبب وتدوخ مدموا هقیقد _ود

. هداتسیا مرس تشپ منودیم نوچ مدرگیمنرب
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! نشیم کشخ . منودلگ لا _بند

ارچ؟ ات... تشه و تسیب ... نوشمرامشیم ... تساه لگ هب مهاگن

ییاجره ... ییوش فرظ تنیباک ریز یتح و لا چخی رانک ، هنکیم مکمک

. هشاب ینودلگ هراد لا متحا هک

! هفقو ...یب منکیم شهاگن

هدیشوپ بذج نهریپ ... هرایمرد شنت زا وشتک .. هنکیم هفاص وشر ــ مک

زاب!

. هیلا خ هک مدید لبم رانک نودلگ هی ییاریذپ وت منک رکف _

... هفقو ..یب منکیم شهاگن

وراه لگ یتقو هدنخیم هراد ... هدرگیمرب نودلگ واب هریم

. نوشترامشیم ... هریگیم مزا

نتفگ کیربت یارب ! متشذگیم متسر ناخ تفه زا دیاب تندید یارب _

. تشگیمرب یل اما...یل مدرکیم ربص هگید زور ود دیاب تدلوت

...لز مریگیم شاه تسد وزا مهاگن ... هراذیم نودلگ یوت و لگ نیرخآ

هگیم هک یتقو مهب هدز

کرابم تیگلا س تشه و تسیب _

میراد مهاب یمک ی هلصاف ، منکیم هاگن شاه مشچ هب توهبم و متا

هلصاف ردقنیا ؟؟ مدش هاتوک یِک ... هنکیم دادیب نومیدق ی هلصاف اما ،

تنطیش اب یتقو مدیسریم شاه هنوش کیدزن .ات اهرت لبق میتشادن

. دشیم مکیدزن

تمنیبب مایب ، منک هدافتسا تصرف زا متفگ _

، منکیم شسح مراد ! منیبیم ، هروخیم متروص هب هک وشاه سفن مراد

... انشآ سح هی

؟ همدلوت _

... حیسم ...اب ییاتود ... مدرگیم نشج نیرخآ لا بند منهذ وت

همع ، متسشن حیسم یور هب ور ،نم هزیم طسو ییوئاکاک کیک هی

. شیتنطلس یلدنص یور رترود

هب مخا اب حیسم و مدش هریخ اه عمش ندش بآ هب یتحاران اب نم

..اب تسام زا رت رود همع ... نک توف شاب دوز هگیم ، نم یاه مشچ

. هدرُم ردام هنک وزرآ راذب هگیم هدنخ

عمش حیسم منک وزرآ هکنیا لبق ...ات تسا هدنز هک مردام مگیم منهذوت

. میباوخب میرب . متسخ هگیم و هنکیم توف وراه
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.حاال هشکیم نوریب مدلوت نشج نیرخآ زا ونم بآ ریش ندش زاب یادص

مشچ رانک . هفقو یب ، منزیم لز شهب هنکیم بآ زا ورپ نودلگ هراد هک

ادخ... هب هدش کورچ شاه

نم... یارب هباذج مزونه ...اما تسین اه رت لبق یفافش هب شتروص

؟ اجک شمراذب _

هگیم هک مریگب و نودلگ ماوخیم

... هنیگنس _

هلا طسو زیم یور . میشیم جراخ هنوخزپشآ زا مهاب و هریگیم متسد زا

. منیشیم شور هبور و لبم یور هنیشیم . هراذیم و نودلگ

. تسا هدز متام ، شهاگن هب منزیم دنخبل ، هتفرگ و مولگ هار ضغب

هشیم زیخ مین هک مشیم دنلب ندرک ییاریذپ یارب

نیشب _

. منیشیم لبم یور ریخات اب

! تمنیبب ماوخیم _

اما هدش مک ملوا یاه هظحل یتوهبم و تام ،زا مزادنیم نییاپ و مرس

ما. هدز تلا جخ زاب

؟ یرتهب _

و مدنخبل ات منکیم شهاگن یا هظحل یارب . هدنخیم یلــمب هش وگ

. هنیبب

! یتسین سپ _

و هریگیم یسفن . مشکیم ماپ هب راب دنچ . هدرک قرع ماه تسد فک

هگیم

دوب! هدش گنت تارب ملد _

رت وطالین رتو قیمع رابنیا ...اما مدنخیم زاب

یلو ، لا وس و متشاد فرح هملا ع هی مندموا زا لبق _

تفر مدای ... تمدید یتقو

ملد مداتفا مهاگداد زور دای هک ،حاال مریگیم هدیدان وشادص ضغب

. دایمن شهب اه یرارق یب روجنیا ، هشب زور نومه لثم داوخیم

؟! دشن ارچ یتسه ، یزاسب و یتخبشوخ یریم یتفگ _

هتخس ... مزاسب و یتخبشوخ متساوخیم اعقاو نم ، مدب مرادن یباوج

ماهاب ای دشیم ینابصع االر سریما هک اه تقو یضعب اما شنتفگ
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، هرتهب ریما زا رظن همه زا حیسم مدرکیم ساسحا درکیم یراتفردب

دیدیمن ونم یتقو ، دوب لئاق شزرا مارب ، تشاذیم مارتحا مهب حیسم

، هدربن ثرا هب ور همع رورغ مدرکیم رکف ... تفرگیم مزا یغارس

دوب. هدیسر شهب لا مک و مامت هیثرا اما...

؟ یتکاس ارچ _

هاگن یتقو هنزیم یخرس هب شاه مشچ ، تسین مورآ میلیخ هک متفگ

هزادنا یم اپ یوراپ و هریگیم مزا

؟ یدرک هاگن هنیآ یوت و تدوخ _

منکن نومگ ، شمنیبیم رات مندیراب هب هدامآ یاه مشچ تشپ زا

. هشاب هتشاد بل هب یدنخبل

مدید _

؟ ینومیم اه سهلا دنچ هیبش _

. هتفیم هار ما هنوگ یور کشا ی هرطق نیلوا

؟ ینک متیذا یدموا _

یباالی همگد ، هشکیم شتروص یور مکحم وشاه تسد فک

ورپ ناویل شدوخ یارب زیم یور بآ چراپ وزا هنکیم وزاب شسابل

. هنکیم

؟ هدنوم تدای ال صا ؟ میدوب مهاب هک و یرخآ زور هتدای _

ادج مندب زا هراد محور منکیم سح . مدیم هیکت مرس تشپ لبم هب

مرادیم هگن زاب روز وهب ماه کلپ . هشیم

یدز دنگ ؟ یتسه یمهفیم ، یچ همه هب یدز دنگ _

اهنت ریما مدیمهف هزات ، مسرتیمن نم یلو هشیم رتدنلب و دنلب شادص

مرود یا هگید یاه مدآ ! مدیسرتیم شزا دیابن هک دوب نیمز نیا دوجوم

نوشمه تسد اما ندادیم شمارآ مهب ، دوب مورآ نوشرهاظ هک ندوب

. منکیم شسح زونه ــمب لق طسو تسرد هک دوب رجنخ هی

هنک مهاگن هکنیا نودب . هرادیمرب وشتک ، هشیم دنلب لبم یور زا وهی

هگیم

ال... .صا مدموا یم دیابن دیاش . مریم مراد _

هریم رد تمس وهب هنکیم اهر همین وشفرح

؟ یدش تخبشوخ _وت

هت زا هک ییادص ،اب مدیچ مه رانک و لباقان ی هملک ات دنچ نیا روز هب

دموا یم رد هاچ
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هن؟ هگم ... هگید یتخبشوخ ... مدرک اعد یلیخ تارب _نم

رت هدوزفا ما هیرگ تدش هب مریم رت کیدزن هک رابره و هنم هب شتشپ

. هشیم

هراد هچبالیی هک هنوسرن ِت هشوگ هب یسک مدرکیم اعد شمه _نم

. مدرک اعد مرتشیب نادنز متفر یتقو . دایم مرس

هب وشاه تسد هک همهب شتشپ زونه ... نیمز یور هنکیم ترپ وشتک

. هریگیم مکــر

ب وشرس ، متسیا یم شزا هلصاف مدق هس ود ،اب مریمن رتکیدزن هگید

... هرابود و هنکیم هاگن نومنوخ فقس وهب یا هظحل دنچ هریگیم اال

؟ یراد ما هچب ... یدرک جاودزا هک هتفگ مهب خرهاش _

هتشاذن رارق ، دوبن نیا مدوخ اب مرارق ... هیرگ ریز منزیم ارچ منودیم

راکهدب شهب و مرمع مامت ...نم منک مدوخ راکهدب و یسک هک مدوب

راکبلط مدشیم فرح نیا وحاالاب مدوب

و ندنوخیم وممسا یتقو دیزرلیم مدوجو دنب دنب نادنز یوت زور _ره

هب ...هن امسرتب یسک زا هکنیا !هن یراد هاگداد ادرف نتفگیم

وت مدیسرتیم . هشاب هدزن شین نم هب هک هدنومن یسک ادخ...

یسرپب و لا وس نیمه مزا وت دعب . منیبب ور وت هاگداد وطالین یاهورهار

نم... و

مورآ یلیخ . هشیم سح یب هراد مندب منکیم ساسحا هظحل دنچ یارب

سیخ اما هتحاران شامشچ ... متمس هدرگیمرب . منیشیم نیمز یور

یور ، مور هب ور تسرد و دایم . هنکیمن هیرگ اما هراد ضغب ، تسین

. هنیشیم ، نیمز

... منم و هونشب رتشیب داوخیم ، زونه هراکبلط شهاگن

ماوعد حیسم اب شبش و هنکن نیهوت مهب همع هک دوبن یزور _

، حیسم شیپ تشاد ورب مفرح لوا یاه ..هن..هام لوا یاهزور . هشن

وهی مدنوسریم ششوگ هب ور همع یاه فرح دموا یم راک زا هک بش

وماه فرح هگید مزا. دش درس ... مک مک اما ، متخادنیم هار همع اب اوعد

یتقو . تشاذگیم اهنت ور همع و نم و تفریم یراک یاهرفس . دینشیمن

دوب... رت هتسخ هگید دموا یم

وماه کلپ داد. ومیتخبدب حیضوت یسکره یارب سب زا مدش هتسخ

صرق اتدنچ هب هراد زاین مندب . منکیم هزات یسفن . مدنبیم
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. منکن ربق شبن دوب هتفگ رتکد ... روآ باوخ

، هتفرگ مفرط هب هک منیبیم شتسد و بآ ناویل و منکیم وزاب ماه کلپ

؟ یدش منارگن

یراب دنچ منوسرب لــمب وهب ناویل ...ات هرادن نوج یلیخ ماه تسد

لــ کیدزن و هریگیم و ناویل شدوخ . هزیریم متسد یور بآ

هیفاک بآ هعرج دنچ . هرایم مب

هکنیا زج متسنودیمن تیگدنز زا یچیه ، نادنز یتفر هک یتقو ات _نم

نتساوخیم همه ... میرم ... یل یل ... نیهاش ارچ منودیمن ! یتخبشوخ

. یدرک شومارف ونم ...هک یتخبشوخ هک ننومهفب مهب

تدوخ یگدنز ِیپ یتفریم دیاب ، متساوخیم _نم

فاصنا یب یدوب وت نم یگدنز _

هلا چم مدوخ یوت رتشیب هک هنزیم فرح موصعم و مولظم یردق هب

. مرادن و شندینش تقاط . مشیم

؟! منک راکیچ االن وگب _وت

؟ تسه یسک ؟... ادخ هرآ ؟ دشیم ادیپ یسک نوا و نم زا رت هدنومرد

هدنز یارب نم سالح اهنت اما ، دشیمن مدرد یارب ییاود ندرک هیرگ

دوب. نیمه ندنوم

ییا یتسه لوا زا نک رکف . تیگدنز لا بند ورب نک شومارف ونم _

رس مترمع هیقب یروجنومه ؟ یدرک یگدنز یروجچ و سلا .ود هدوبن

نک.

... وشاه مژه ندش سیخ منیبیم و هنزیم کلپ

... یتسه هیدرمان _

.. تخس یلیخ ، نیمز یور زا مشیم دنلب

، هرب رتدوز هک منک تفج وشاه شفک ماوخیم ، منک شا هقردب ماوخیم

؟ اعقاو هرب ماوخیم

یتسه _

مدرگیمرب ، منکیم زاب همین رد...ورد یولج منکیم تفج وشاه شفک

یتقو هک هدش سخت یاه هچب رسپ لثم هروخلد مزا شهاگن ، شتمس

و ضغب وهایه رپ یاه مدآ .هب یریمب نوشارب یاوخیم دننکیم ضغب

. دننزب داد دیاب طقف انیا ، دایمن هیرگ و توکس

؟! _مرب

قطنم و لقع ،اب هریگب و شنوبز یولج ات مگنجیم ملد اب

روز هب مهنوا . منزیم فرح
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_هرآ

اب داوخیم . دایب متمس وهب هرادرب نیمز یور زا وشتک ات هشکیم لوط

. هونشب و ملد فرح ... شاه مشچ ...اب شاه هاگن

شهب و منکیم هیرگ مراد ، منکیم دنلب و مرس هتسیا یم هک مور هب ور

؟ هشیم یروجنیا هگم هخآ هرب، هک مگیم

، هنکشیم ادص اب رابنیا مضغب و مزادنیم نییاپ و مرس

رت کیدزن .. هدنبیم مرس تشپ ورد و هنکیم زارد هک وشاپ منبیم

تراسا هب ششو ــ غآ نیب مراذیم مه یور مشچ ات هک یردقنوا ... دایم

. مدیسر

دس زج ینما نمام نم ، هدب هانپ تاه هنوش نیگنس مجح ریز و نم

تقوچیه متشادن تناوزاب

یب ی هدش ناریو رهش کی یاه هراپ هکت ار، میاه هناریو هکنیا زج

ودب فاصنا یب یگدنز ال .صا تدنخبل هب مراپسب بش کی ار، خیرات

ریز و ینک هقل حــ مرود ار تناوزاب تعاس دنچ یناوتیم یلو ،وت بصم

،وت هشیم تسرد زیچ همه ییوگب هنارمآ و هنادرم نحل اب مشوگ

نزب دنخبل

باک تشم کی هدش ممهس هک تسیفاصنا .یب منتخاب تسیفاصنا یب

ی هلصوح . مرادن ار زیچ چیه سفن .نم مدش هتسخ .نم موش سو ــ

ربب تدوخ اب رادرب ار تدوخ مه. ار سکچیه

فقس کی ریز تا یعرش و ینوناق نز اب رببرادرب و نم ال صا نیبب

اهو هوشع ی همه ال هک...صا تسین رتشیب نیا ؟زا ناه . مینک یگدنز

یاه نز وگب ال صا وت هب دسرب ممشچ یولج ششو ــ اهوغآ هسو بــ

. دننک یربلد تیارب و دنیایب مه تا یگدنز ی هدنیآ

ینابز هب تنعل نک. زاب میگدنز هب ار تیاه هقوش ــ عم ی همه یاپ ال صا

تخاب رس ود یزاب دنک.نیا ضارتعا هک ینز هب تنعل ، دنک ضارتعا هک

هن؟ ای دشکب ار یرگید روج دیاب رفن کی ، طقف تسا

قشاع نانز ی همه یاج . مزابیم مهوت یاج ...نم مشکیم نم

سفن مدوخ یلا .وح شاب اه بش و اهزور ی همه یلو ..وت خیرات

یولج ، متسه نم هک دنبب یقاتا یوت ار تسابل یاه همکد . شکب

سفن متیر بصم دب یگدنز .نیا شاب هتشاد تسود ار همه منامشچ

؟ یناوتیمن ؟ دوشیمن . دراد مک ار تندوب . دراد مک ار وت یاه
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دشاب دشاب

سلا مهاوخیم هک؟ یهد ضرق ار تشو ــ غآ تعاس دنچ یناوتیم اما

منشپاک ، دایم یدیدش هنوراب ... هیربا اوه منک هیرگ ریس ار وت دعب یاه

وزا شدنلب یوتلا پریما . مشکیم باال نکمم دح ات وشپیز و مشوپیم و

و متسد . هدش زمرق امرس زا شینیب کون . هنکیم شنت و هرادیمرب نیشام

. یزیچ هن یفرح .هن میریم هار مهرانک طقف . میتفیم هار مهاب و هریگیم

. هریت و هایس یاهربا ... هیربا نومسآ

.هی مینکیم هاگن ود .ره هشیم هدز نومسآ یوت یدیدش قرب و دعر

. مریگیم رت مکحم و شتسد و مسرتیم هدرخ

هگیم و هنشکیم و توکس ، شوتلا پ بیج لخاد هربیم ومتسد

یرکف هچ مدرم دشیم یروطنیا اوه هک شیپ سلا رازه ینودیم _

؟ ندرکیم

هن مگیم و مدیم نوکت و مرس ، منکیم شهاگن

هگیم و هدنخیم

نوشاتسد ریز هب نایادخ هک نتشاد داقتعا شیپ سلا رازه مدرم بخ _

تسد ریز نیا تقونوا . هنک یرایبآ وراه ناسنا نیمز هک ندیم روتسد

رکف نارود نوا مدرم دعب . نرایمرد تکرح هب وراهربا نوشق شال اهاب

هب شالقاه هک یتقو تساهربا دروخرب رطاخ هب اهرون نیا مدرکیم

یاهربا دایرف یادص نومه مکانتشحو یادص نیا ، نروخیم اهربا تشپ

تسراچیب

. منزیم لز نومسآ هب دعب و منکیم شهاگن

؟ هیچ نومک نیگنر نیا نایرج ینودیم _حاال

هگیم هک یتقو هنکیم هاگن و نومسآ

اه گنر همه زا نومک نیگنر وت زبس گنر یتقو نتشاد داقتعا _انوا

زمرق گنر هگا و هتفیم قافتا یزور و قنور رپ سلا ینعی هشاب رت گنررپ

. هتفیم قافتا یتخس گنج سلا نوا هشاب رت گنر رپ

مینزیم لز نومسآ هب مهاب . هنکیم نشور و نومسآ مامت قرب و دعر

وتخبدب نیا دز دب هچ درمان _خآ

هگیم مفرح تشپ

االن هنزب یدایرف هچ نیبب اسیاو _

هی هب وشاج ما سرت ، منکیم شهاگن ، هنکیمرپ ور اضف مامت دعر یادص
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؟! هشکیم درد هراد ربا... هب مشیم هریخ هرابود . هداد دنخبل

؟ میرب _

راشف ما هنوش یور و شا هنوچ یتقو منکیم ریس هگید یایند هی وت

هنکیم همزمز مشوگ مد و هدیم

؟ وناب میرب _

.هی هسنارف ی هوهق هفاک میریم . میریم ، منکیم وزاب مدنبیم وماه مشچ

یا هماخ کیک هی اب میرخیم هوهق و هفاکسن

شندید یارب . مغامد کون هنزیم شتشگنا واب کیک ی هماخ زا هدرخ هی

هگیم و هدنخیم هک منکیم تالش

. هشیم پچ تاه مشچ نکن _

دایم قرب و دعر یادص هرابود هک مدنخیم

مدش هریخ نوریب هب هک درکیم زیمت و ما ینیب کون لا متسد اب

شدز مزاب درمان _

و هشیم کیدزن مهب راو تنطیش . مینکیم هاگن و نوریب هشیش تشپ زا

هریگیم و متسد

! تسین درس هگید تاتسد _

. هدنخیم و مدنخیم

یادص هک یهاگ . مینزیم مدق نوراب ریز وزاب میریگیم تسد وراه دیرخ

هدز لز هک ریما هب دعب و منکیم هاگن نومسآ هب هشیم دنلب قرب و دعر

رت مورآ هک هرپسب شاه تسد ریز هک تفگیم ادخ هب یکی شاک . مهب

... اهربا نشکیم ...درد ننزب

ردقچ . منودیمن مه میدموا هدایپ ردقچ هکنیا . منودیمن هتشذگ ردقچ

. منودیمن مه هشب هدامآ ازتیپ ودره ات دیشک لوط

یشکدوخ حلا رد ممشچ یولج اه قافتا نیا هک تدم نیا مامت وت

. مدرک رکف زیچ کی ،هب طقف ، طقف ، طقف ، نم ، دندوب

ندرک ادص راب هس زا سپ دشیم و .نیا دوبن شاج رس نومساوح

. دیمهف یتحار هب ازتیپ نتفرگ لیوحت یارب اهوگدنلب زا شمسا

مدش هریخ هنوخ گنز ،هب میداتسیا هنوخ رد یولج ، مایم هک مدوخ هب

. منکیم سح مور هب ور زا وشاه سفن هک

هگیم یلا ح یب واب هدنخیم

؟ یاوخیمن نوریو مدآ ؟ یاوخیمن نومهم _

مهاب و منکیم زاب .ورد مرایم نوریب منشپاک بیج وزا دیلک دنخبل اب

اتود و هنوخزپشآ یوت مریم . مراذگیم زیم یور ور اهازتیپ . میریم لخاد
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. شفیک هتقورس هتفر مدرگیمرب یتقو . مرادیمرب ناویل

نانچمه نم و هنکیم مهاگن ، هرایم نوریب و شکدنف و ــراگ یس تکاپ

. مداتسیا زیم رانک

هب ور هب مدیم له و زیم یور ِ یراگ ــ یس ریز و یلدنص یور منیشیم

. میور

شدنخبل ، هدش کشخ مهب شهاگن ، دیفس هپاناک یور هنیشیم اما

. هپاناک یور هنزیم مورآ شتسد ،اب هنوشکیم و مخی

و متسد مسریم هپاناک هب وات مشیم دنلب ... مشیم شروظنم هجوتم

دیفس هپاناک یور . هنوشیم شدوخ یاج و نم ، هشیم دنلب و هریگیم

... دنخبل ،اب منکیم شهاگن . ماهاپ ور هراذیم و شرس ، هشکیم زارد

متمس و هنکیم نشور وشراگ ــ یس ، دایم کدنف ندرک نشور یادص

مورآ ، ندرک هفرس هب منکیم عورش و منزیم هنایشان و لوا کوپ . هریگیم

. هشکیم و لوا کوپ و هدنخیم

داوخیم .مزا هنزیم فرح دایم نوریب هک دود ، شاهوم الی مربیم و متسد

! لوا ،زا منک فیرعت ویچ همه شارب

یهاگ و هشکیم ــراگ یس . مگیم ماهزور وزا مدیم حیضوت راو هص خال

، مگیم شارب ،زاب هنزیم لز فقس هب ماه مشچ هب ندرک هاگن یاج

رت دنلب اه دود و هشیم رت قیمع شاه کوپ ، هدیم شوگ ، هنزیمن فرح

ــراگ یس زا هشیم رپ شا هیر ی همه ،

فرح نوا ،حاال هشکیم هت هک ماه کشا ، هشیم مومت هک ماه فرح

. هنزیم

هداوناخ باختنا هب رتخد هی ،اب هدرک جاودزا هام هس و وسلا کی هگیم

شرس وت یلک نریم نوریب هیلوا ییانشآ یارب هک یزور تفگ ، شا

هساو هنک ادیپ هنوهب هی رتخد نوا دوجو وت هک هدوب هدیشک هشقن

، جاودزا ندرک یفتنم

! مدش تکاس ... رارق رس دموا هرتخد یتقو یلو تفگ

درک. توف متروص یوت وشراگ ــ یس دود دزو لز ماه مشچ هب

وت هیبش شاهوم لدم ، دوب هدرک رس شلا تدوخ لثم دوب! وت هیبش _

تهب ات یرایبرد ونم صرح یتساوخیم هک ییاه تقو منوا دوب

. دیدنخیم تدوخ لثم یتح ، درکیم هاگن تدوخ لثم . منک هلیپ
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یولج ات منکیم تالش مراد هکنیا ..اب یدوسح زا مریمیم مراد هکنیا اب

مگیم و مرایم مینوش ــ یپ یور یکلا مخا اما مریگب و مدوخ

؟ یدید و شا هدنخ لوا هظحل نومه _

هدنخیم شبل ی هشوگ

دقع ی هرفس رس ، دعب تقو دنچ _هن...

ماه مشچ وت هشیم هریخ هرابو د

، درکیم هاگن شهب یه دقع ی هرفس رس ! هئوت هیبش یلیخ ادخ _هب

هدرب ورام داماد اقآ لد موناخ سورع نتفگیم دنلب ملچ و لخ تشم هی

! هرادیمنرب شزا مشچ هک

و هنکیم نشور و مود ــراگ یس ، مدیم تروق و مضغب

شر ــ مک وزا ــراگ یس . مشکیم شدوخ هیبش رابنیا . هریگیم متمس

هب مهاگن هخآ باال... متسرفیم وشدود . مرایم ماه بل کیدزن و مریگیم

هفقس

اب ،هن منکیم اوعد ،هن منزیم رغ هن هگید ، یتسه مدش ضوع _

منزیم هنوخ اهزا تقو رتشیب ، مدرک کبس و ماهراک ، مراد راک یسک

! منوخیم باتک و هنوخباتک مریم ، نوریب

هریگیم مزا و ــراگ یس و هدنخیم رخسمت اب منکیم شهاگن یتقو

، دوب مهم مارب تیچ همه ، مدوب وت رانک یتقو ، دوبن وت هیبش هرتخد _

وت واب یبیرغ و بیجع سح ،هی تندیدنخ ، تندز فرح ، تنتفر هار

یک واب هریم اجک تسین مهم مارب یلیخ ! مرادن منز هکاالناب متشاد

دوز هک مدرکیم هلیپ تهب ردقچ هتدای ، هباوخیم یک و دایم یک ، هریم

. دنخن و صقرن ینومهم ،وت ورن نوریب نیشام ،اب هنوخ ورب

شهاگن ریس لد هی مراد ، هراذیم شینوش ــ یپ یور وشتسد دعاس

منکیم

هنووید لثم هنوخ وت لیطعت یاهزور ، یتسه یدوب مهم مارب ردقچ _

گنز ، ینکیم راکیچ یراد و هتشیپ یک متسنودیمن ، مدشیم اه

مورآ هکلب ات مدیسرپیم تزا و یدرک هک ییاهراک ِزیر ، تهب مدزیم

االن... یلو . مشب

مسرپیم ...اما ندز فرح مارب هتخس

؟! هراد تسود _

هشباوج لا بند مساوح ، میشیم هریخ مه
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یوت هزادنا هب _هن

. مراد شتسود ردقچ هنودیم هک منکیم رکشورادخ و منزیم دنخبل

؟! اجنیا یدموا هزور دنچ _

دایم شباوخ هک راگنا ، هنکیم زاب یگتسخ واب هدنبیم وشاه کلپ

و ملیدنب و راب منم ، ییاهنت اجنیا هک تفر رد خرهاش نهد زا زورید _

مدموا و مدرک عمج

و هنکیم مهاگن مگردرس و گنگ ، هشیم تام و هم یاه مدآ لثم

هسرپیم

؟ منک راکیچ دیاب _حاال

هغدغد یب و مورآ یگدنز مراد یتنعل هنم ، یهارود رس شمتشاذگ

یب مندوب . متفریم منم حیسم دعب شاک . مریگیم شزا و شا

مفارطا یاهمدآ حور ناهوس مدش .. سدیاف

و هنکیم دنلب وشر ــ مک هدیشک زارد هپاناک یور زونه هک یلا ح رد

، هاگ هیکت هنکیم وشتسد دعاس

همهاو و سرت نومدره هاگن .وت هراذیم ما هنوش یور و شا هگید تسد

. هرادن ربخ ادرف زا سکچیه . هنکیم دادیب

مهاگن هک روطنیا ، مشکیمن تلا جخ هگید شهاگن نیگنس راب ریز

هنیبیم متروص یاه یگتسخ اهو کورچ و نیچ مامت هنکیم

؟ ریما _

هشکیم ما هنوگ یور یتسد

؟! مناج _

؟ هتفیب نم یارب یقافتا نیچمه ، یزور هی یدرکیم رکف تقوچیه _

هگیم هک یتقو هسریم ماه بل هب شهاگن ، مدنخیم مراد

هب... هسرب .هچ مشب ادج تزا یزور هی مدرکیمن مشرکف یتح _نم

شادص هراد ضغب ، هسو ــ بیم و مینشویپ

ردقچره ، ینک شسامتلا و یسیاو شرانک یچره هک هنوخدور لثم _

، ینزب داد و ییودب شاپ هب اپ ردقچره ، ینزب دایرف و ینزب وناز

زا یراک و یتفر ، هنوخدور لثم تسرد ، یشب شنتفر عنام ینوتیمن

یتسه دموینرب متسد

سفن تحار ، شمریگیم ــمل غب یوت ما، هنوش یور هراذیم و شرس

. مشکیم

هک دیسریم تعاس هب تشاد شندیشک شو ــ غآ هب هقیقد دنچ

مگیم و مشکیم شاهوم هب یتسد
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میروخب ماش میاوخیم نک روج و عمج و تدوخ وشاپ _

مدرک شا هدنومرد ، منیبیم و شسیخ تروص و هنکیم دنلب و شرس

اه سلا نیا مدرک تیذا و مدرم ی هچب ، یباسح

مگیم هک هدز لز مهب توکس وت

وشاپ . منک مرگ وراذغ نم ات روشب و تتروص و تسد _ورب

. هنکیم سول و شدوخ نم یارب ، هدیم نوکت ی"هن" هنوشن هب وشرس

. مسو ــ بیم و شا هنادرم ی هنوگ و مربیم ولج و مرس

. بوخ رسپ وشاپ _

تشپ واب هنزیم گنچ و شاهوم ، مریگیم شتسد زا وشراگ ــ یس

. مرایب ماوخیمن مدوخ یور .هب هنکیم کاپ وشاه کشا تسد

یوت مریم یتقو . مدیم شنوشن و یتشادهب سیورس و هشیم دنلب

ندینش .اب هونشن و ماه هیرگ یادص ات مریگیم و منهد یولج هنوخزپشآ

... منزیم بآ متروص ،هب هنوخزپشآ ریش تمس مودیم رد یادص

؟ یبوخ _

شتسد وراهازتیپ ، مدرگیمرب شادص تمس وهب مدنبیم و بآریش

لوط یلیخ . رفورکیام یوت مراذیم و مریگیم شزا هدنخ ...اب هتفرگ

. میروخیم ماش ود ره و هشیم مرگ اذغ ات هشکیمن

. دشیم حبص دوب... هگا مه سلا بش نیرت وطالین

مه متفگ شهب ماه فرح لوا نومه .. منزیم فرح و میروخیم هوهق

، وگن یزیچ مندز فرح نویم طقف هدب شوگ مه ونشب

هک مگیم همهم تارب نم رظن اعقاو هگا ، ینک راکیچ دیاب یدیسرپ _مزا

تنز ،اب هدب همادا تیگدنز هب

و منکیم دنلب ومتسد . هشیم هریخ مهب بجعت واب هنکیم دنلب وشرس

هنزن فرح هداد لوق هکنیا هب منکیم هراشا

تتروص وت متنادجو باذع ی همه .. ریما یتسین هار همین قیفر _وت

هتحاران مندید یدموا هکنیا زا مه هنم شیپ تلد مه ... ِصخشم

وشسرد هک ینک تیاعر ییوت تلا دع دیاب ، یراد مقح ، یترسمه

یتسنوتیم ، تیگدنز یوت هدموا ربخیب اج همه زا ادخ هدنب نوا . یدنوخ

وت اب هگا ...نم یراد شهگن ... هنومب دیاب یتشاذگ هک حاال یلو ... یراذن

و ما هنانز یاه سح و رورغ باوج منوتیمن مدب همادا وت اب هگا منومب

یچ شمسا یتفگ ... ترسمه یاج مراذیم و مدوخ منم بخ ، مدب
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؟؟ دوب

هگیم و هنکیم اجباج شتسد یوت و شا هوهق نوجنف

لزغ _

مدیم همادا و منزیم دنخبل هاتوک

وت یلو مدرک ساسحا هظحل ره و زور ره و تیلا خ یاج تدم نیا _وت

مدرکیم رکف تهب مک یلیخ ، حیسم اب یگدنز لا سود نوا

هب متشادن تسود .نم هدش مومت هدوب نومنیب یچره متفگیم ... نوچ

هب هسرب هچ ! هشاب حیسم مدآ نوا هگا یتح . منک تنایخ مرسمه

. هبوخ یلیخ یگیم هک تنز

ماه فرح هب هفقو یب هک مدرک ادیپ طلست مساسحا و مدوخ هب ردقنوا

!! ضغب و کش یا هرذ نودب . مدیم همادا

هدوب یتسود و ییانشآ هام دنچ نومه طقف نومریدقت دیاش ووت _نم

زا مقح زا رتشیب مرادن تداع منم . تسین نومقح نیا زا رتشیب ، سب و

نوا هک نتسه اه مدآ یلیخ ، شتمایق هب ِشوخ ملد ... طقف . ماوخب ادخ

مرادن تسود . نوشمشخبب نم ،ات منک نوشل حال نم ات نراد زاین ایند

حال لزغ زا لوا هگب ، یهار ود رس هراذب ونم ادخ ایند نوا تنز رطاخ هب

یشکورگ زا تقوچیه . نک وحالل ترب و رود یاه مدآ دعب ریگب تیل

هک االن لثم ماوخیم ... مشابن یسک راکهدب ماوخیم ، هدموین مشوخ

عملا هی ماوخیم . منک یگدنز روطنیمه ادخ تمایق ...ات همه زا مراکبلط

طقف وت رادید نداد همادا وت... رانک ندوب ... مشابن نم و نشاب ما هدنمرش

یب نیا ِ...و مدوخ سنجمه هک هنکیم یمدآ یهی هدنمرش و نم

االر سریما هیفاصنا

. مریگیم هلصاف شزا و مهب هشیم رت کیدزن ... هنزب فرح داوخیم هرابود

ببـ ، منک ــتل غب هک متسنودیم مدوخ مهس تدم نوا مامت هزادنا _هب

منوتیمن ور ادخ باوج . متفرگ و ممهس یلو ، ینک ــمل ،غب تمسو ـ

ریما مدب

سفن ، هنوبسچیم ینوش ــ یپ هب ور شا هدش تشم یاه تسد

هک ماوخیم اما داوخیم هوهق ملد . مدیم هیکت لبم وهب مشکیم یتحار

. مباوخب تحار و بشما

هب منوتب هک دنخب و شاب داش ردقنوا ، نک یگدنز تخبشوخ ردقنوا _

م ارچ ... یتسین نم وتملا ارچ هک ، مریگب مرادخ ی هقی تندوبن رطاخ

... یدوبن ممهس ارچ ... یدشن نم لا

مشیم دنلب لبم یور وزا هدنخ ریز منزیم
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ادخ ،زا مریگب ماقتنا ایند نوا همه زا ماوخیم ، ریما مدش یا هدقع _

حال نم ات نسیاو فص مدآ هملا ع هی ایند نوا راذب نک... مکمک . رتشیب

یباوخب اجنیمه ینوتیم مه .حاال تسادخ دوخ مفص لوا ... منک نوشل

االن.. نیمه ینوتیم مه نارهت یرب یشب یهار حبص و

توکس هب هنکیم مراداو شاه مشچ ندید ، هنکیم دنلب وشرس

؟! دوب هدیاف یب مندموا ینعی سپ _

دنخبل ،اب منکیم هتسب و وزاب ماه کلپ

ات ود ام دعب هب ادرف دش،زا صخشم نومود ره فیلکت لقادح _هن.

هن هگید ، یطوبرم ی هدنیآ و یا هتشذگ چیه نودب ! تسود میشیم

ومه هزات هک میدیدج مدآ اتود . یتسه نوا نم وهن یریما نوا وت

حبص ادرف زا تسرد . میدید

درک مهاگن و دیدنخ خلت ... یراوید تعاس تمس دنودرگرب وشرس

میراد تقو تعاس ود زونه _

دنلب یادص ...اب مدنخیم هک هش هتسب مضغب داوخیم

نارهت مدرگرب و مدنبب و منودمچ دیاب نم تعاس ود نیا االر،وت سریما _

؟ تسین یهار چیه ینعی _

نیا نک مک هک مگب شهب داوخیم ملد . منکیم شهاگن یروخلد اب

... وتهاگن تیموصعم

وت سوماق ..وت منیبب . مداد حیضوت تارب همهنیا ، یدوبن گنخ هک _وت

؟ تسه تنایخ

هدیم نوکت رس و هریگیم نودند هب وشنییاپ بل

نم مشچ زا متدوخ ، نکن تنایخ موناخ لزغ هب نیا زا رتشیب سپ _

دوب! درم یلیخ نم ِ ریما ، زادنن

هدش مومت نم ِریما ، هریم مسفن و هشیم دس مولگ هار رابنیا

دوبن نم ِریما هگید دوب...

ود میشیم . یتفگ تدوخ هک ینومه مشدعب ، نارهت میدرگیمرب مهاب _

! تسا هرخسم میلیخ ، میدرک ادیپ ومه هزات راگنا هک تسود ات

نوشرمع رخآ ات ادرف زا هک هبیرغ اتود میشیم . تسا هرخسم هگا سپ _

؟ تسین رتهب ؟ موه . دننیبیمن ومه تقوچیه

هگیم عیرس و هشیم دنلب

متعاسود نوا ، دنبب و تنودمچ . هرتهب تسود نومه . تسین _هن...

. میشاب هداج وت ماوخیم
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یوت و مریم مقاتا تمس .هب منکیم کاپ و مکشا و منزیم دنخبل روز هب

و قرب و .زاگ مراذیم و یل یل و مدوخ یاه سابل زا هکیت دنچ نودمچ

رد یولج هک یا هیاسمه وهب منکیم لفق ور هنوخ ،رد منکیم عطق

ملد . هرایم بآ و نآرق نومارب . متسین یزور دنچ هک مراپسیم دوب هداتسیا

بوخ ی هیاسمه نتشاد . منکیم شل ــ وغب شتبحم زا هشیم مرگ

دوب. هدش نومبیصن هزات هک دوب یتمعن

هگید یاه هار و هنزیم فرح مهزاب ریما ... مشیم نیشام راوس

و یدرم وت متفگ شهب ، تفرگیم ما هدنخ شتسد ،زا هنکیم داهنشیپ

یلو دروخیمرب شهب ! یشاب هتشاد تسود ورفن دنچ نامزمه ینوتیم

هگید یتقو دش، دیماان شدیما هگید یتقو . دادیم همادا ثحب هب زاب

واپ تسد هگید . تفرگ مورآ ، دوب هدنوم نومحبص ادرف ات تعاس مین

وشرس یهاگزاره طقف ، درکن سامتلا هگید ، دزن دایرف هگید دزن...

ات طقف ، هنکیمن مشومارف تفگ مهب ، درکیم مهاگن و متمس دنوخرچیم

هتشادن یراک متارطاخ اب هک هنکیم یعس هگید تسا هدنز یتقو

اما دوبن نارهت ات لا مش یوت نوما هنوخ ریسم رتشیب تعاس جنپ . هشاب

نامز هب رتشیب تعاسود یکی هک درکیم یگدننار مورآ ردقنوا ریما

دش. هفاضا

اه سلا دعب ، لا حشوخ یلیخ ، مدوب لا حشوخ اه هظحل نوا مامت

ب مدوخ دشوهب بآ ملد وت دنق اه سلا زا دعب ، مدیدنخ و مدز دنخبل

هی یارب هکنیمه ، درکیم سامتلا نم نتشاد یارب هکنیمه . مدیلا

هب درکیم صرق وملد ، دزیم دایرف مندوب مهاب رتشیب زور وهی هقیقد

مدش شومارف مدرکیم رکف هخآ ..! همهم مندوب زونه هک ما! هدنز هکنیا

. دوبان و تسین و

یمخز حور نیا مامت وراپ...اب تل دوجو نیا مامت ما...اب هدنز راگنا یلو

نماب وشرمع هیقب داوخیم .هک هراد مسود زونه هک تسه یکی ریپ و

. هشاب نم رانک ، هنک رفس

دیاش مهنم ... هدرک ادیپ یا هگید هارمه راچان هب رفن هی نوا هک فیح

. باختنا یارب منک ادیپ یتصرف

مگیم شهب ندش هدایپ عقوم . هرادیم هگن نوما هنوخ رد یولج

دیاش هک مدوب تخبشوخ یردق هب ندوب وت اب هام دنچ نوا ...وت ریما _



307

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

بوخ تلا ح مراد تسود ... طقف ، هتفین قافتا مارب مرمع رخآ ات هگید

تارب .هگا یبوخ هگب . مریگیم و تغارس خرهاش زا هک تقوره هشاب

رتشیب ندرک دادیب و داد وت ،هب یزیرب مهب راذن ادخ ور وت ممهم زونه

! دایم

. هنزیم دنخبل و مدنخیم

مراد تسود ، هلصو تلا ح هب حملا نودب ... مگیم تسار ادخ _هب

باذع نیا ما هدنز یتقو ات هنرگو . مشاب منم ات یشاب بوخ هشیمه

بارخ وتیگدنز ارچ هک ، تیگدنز وت مدموا ارچ هک مغارس دایم نادجو

؟ یاوخیم ، ینک هفاضا ممغ هب یاوخیمن هک .وت مدرک

مرگ مدوجو ، درکیم نوگرگد و حملا دشیم هریخ مهب توکس وت هکنیا

، دشیم

یه ، شاب شوخ یه سپ مشب ریپ نیا زا رتشیب یاوخیمن _هگا

بوخ شلا ح وت یشوخ اب هک تسه رفن هی نودب ، نورذگب شوخ

منم نیا ، یرادن نم هب ینید چیه .وت هشب تحاران هکنیا یاج هشیم

هنم هیبش هک یرتخد رانک تحار یخلا اب سپ ، مراکهدب تهب هک

؟ هشاب نک. یگدنز

هک منودیم ، هگیم " مشچ و" هریذپیم و مفرح راچان ،هب روز هب راگنا

و ماه فرح ات هراد المز نامز زور دنچ لقادح هنک رکف ماه فرح هب دیاب

. هنک مضه

هب هطقن .اب مدرک یگدنز اه فرح نیا اب تدم نیا هک مدوب نم طقف بخ

نوچ دوب ریذپ رواب اه هملک اهو هلمج کت کت نم یارب ... شا هطقن

. مدرک یگدنز نوشاهاب

و هشیم رت رود یتقو ، منیبب وشنتفر ات منومیم رظتنم و مشیم هدایپ

. منکیم تکرح هنوخ تمس هب شمنیبیم رتمک

! نکن هیرگ : هگیم یبا

لد هت زا دیاب درک. هیرگ دیاب درگربورب یب هک هگیم یروط و نکن هیرگ

و تروص و نییاپ هرایم و لمیر و مشچ طخ هک اه هیرگ نوا درک.زا هیرگ

. هشکیم دنگ هب

یب مامت ، زیرگمه یاه نوتاخ مامت هک هگیم یروط و نکن هیرگ یبا

. هیرگ ریز ننزیم انثتسا اهبال نیمزرس

شیتآ هنودیمن یبا ربب! تتولخ هب ونم ، همهمه زا ریگب ونم : هگیم یبا

هگیدمه یاهتسد میدوب همهمه نویم هگا دش. نشور تولخ نومه وت

حــ نوماهتسد ، میدیسو ــ بیمن ور هگیدمه یاه ــ بل ، میتفرگیمن ور
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! دشیمن مه ندرگ ی هقل

! نکن هیرگ نیمزرس یب رِد هبرد نیا یارب : هگیم یبا

. دنراد تسود دایز وگنهآ یاجنیا ننکیمن هیرگ هک یناسک مامت الدب

وت ییاج هگید هک ییاهرد هبرد مامت یارب . ندیم شوگ دایز وشاجنیا

هنوتیمن یسک مراد نامیا نم دنچره . دننکیمن هیرگ ، نرادن نوشبلق

و گنهآ نیا . هنکن هیرگ و هنک شوگ ار یبا نکن هیرگ ، هشاب قشاع

هب هنوتب وزاب هونشب ور اه هکیت نیا . هریگن درد شبلق و هنک شوگ

. هدب همادا ندرك هيرگ نودب شیگدنز

. هشیم میسقت هتسد ود هب ایند ، گنهآ نیا زا دعب هنودیم امتح یبا

و راد زا نم . دننکیمن هیرگ هک ییاهمدآ و ننکیم هیرگ هک ییاهمدآ

هیکت راوید وهب مرایم مدای وهب ریسم مامت ماه. نک هیرگ ی هتسد

دایب ور اه یعرف مامت . منکیم هیرگ مشیم ادج مقشع زا یتقو . مدیم

، منکیم هیرگ و مرایم

یذغاک لا متسد هشیمه هک مایم کزان لد یاهمدآ ی هتسد زا نم

نوشضغب ات هنومیم هفصن نوشاهفرح هک ییاهمدآ . نراد نوشبیج یوت

. نییاپ ولگ زا ندب له و

همزمز و یبا رعش مدوخ واب تسا هچوک هت هب مهاگن زونه

. مدوبن قشاع ردقنیا شاک ... مدوبن هتسد نیا وزج شاک . منکیم

یلا خ هک مضغب . متسیا یم رد تشپ گنهآ هی ندنوخ ی هزادنا هب

، هشیم مومت هک مندنوخ یبا ، هشیم

منومیم رظتنم وو منزیم ردو گنز

؟ _هلب

مدیم نوکت تسد نوفیآ هب ور دنخبل اب

یتسه منم ، اباب _سالم

ریگرد ونم تساه تدم هک یلا یخ و رکف مامت ، مدرکیم شمومت دیاب

مومت یزور هی اه یتیوه یب نیا دیاب ، اهدرد رس نیا دیاب . هدرک شدوخ

. هشب

هرن اطخ مدز یکیرات یوت هک یریت مراد دیما

. هسریم نایاپ هب راظتنا هظحل دنچ ... توکس هظحل دنچ

لخاد ...ایب یدموا شوخ _

هک طایح وت مراذیم و منودمچ . مشیم نوما هنوخ طایح دراو و هنزیم ورد
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. شمنیبیم و دایم دوز یلیخ

... بسانم یلیخ هن عضو رسو ، هتفشآ شیر ،هت هتخیر مهب یاهوم

مگیم دایم مکیدزن یتقو و هریگیم ما هدنخ وهی

یدرک تسرد تدوخ هساو هیلکش رسو هچ نیا ، اباب یاو _

، شندرک ـل غـب یارب مشیم مدقشیپ ، هنکیم مهاگن بجعت اب هدرخ هی

هنک هقل حــ مرود وشتسد ات هشکیم لوط

؟ ییاهنت _

... ِیل یل شیپ شلد

؟ مرب یاوخیم _

هدیم راشف ــمر مک هب وشتسد

اباب _هن

مشچ هب کیدزن زا هدنخ واب مسو ــ بیم وشا هنوگ ، هشیم مرگ ملد

مشیم هریخ شاه

؟ یل یل یرود زا یدش داتعم _

هدنخیم تلا جخ واب هشیم هجوتم و منحل یخوش

! مدش باوخ نتراک _

هک قحلا ، یل یل هب وشتبحم و رهم مدیدن مک ، وشفرح منکیم رواب

و حلا نیا هب شیرود زا هک اباب هب مدادیم قح نم و دوب هتشرف نز نیا

. هتفیب زور

یچ همه ، تسین رخآ زور هیبش زیچ چیه و مشیم هنوخ لخاد

ره هگیم .اباب فیثک فورظ و فرظ و هتفرگ کاخ ...زیم نوغاد و بترمان

دیاب یکی اباب دوجو اب مرظن هب اما هنکیم زیمت ور هنوخ و دایم یکی هتفه

اباب تسد و مرایم ورد موتنام . هشکب کرس هنوخ نیا وهب دایب زور ره

.نم مندید زا هلا حشوخ هک مروخیم مسق ، هلا حشوخ شامشچ . مدیم

ریما رخآ هاگن شاک طقف ... مدش یبوخ سانش هاگن سلا همهنیا دعب

... مدوب رت لا حشوخ یلیخ االن دیاش یروجنیا . دوبن هنادیماان

، هچوک یوت هرپیم ملد هرابود ، منومیم اباب رظتنم و منیشیم لبم یور

زور دنچ هک مدیم یرادلد مدوخ ،هب منکیم رورم و ریما رخآ هاگن یه

هشیم بوخ شلا ح هرذگب

بوخ شلا ح هنزب دنخبل شور وهب هنک شل ــ غب هک لزغ دیاش ال صا ،

حلا هنک بوخ هشاب دلب دیاب سپ هک هنز منوا ...هگا امتح .هرآ هشب

هیفاک ... تساه هچب لثم ... تسین یتخسرس مدآ ریما و... شرهوش

هب رس و یدب شلد هب لد ،ای یرب شا هقدص نوبرق مکی
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!! متسود هدنخیم .دوز یراذب شرس

. امتح هشیم بوخ ... هشیم کبس شلد ، هدنخیم هک ما یتقو

؟ یدروخن هک هنوحبص _

منزیم مهب و ماه تسد فک و منکیم درگ وماه مشچ قوذ اب

! تسدامآ تا هنوحبص هک _وگن

هگیم و هدنخیم دنلب یمک

. یدز و گنز هک مراذب غرم مخت متساوخیم _

ونــ مراذیم شوزاب یور و متسد ، مریم شکیدزن و مشیم دنلب عیرس

منکیم شزاو

؟ میروخب تلما هشیمن _

هگیم یا هزماب تلا وابح هدیم تکرح نییاپ تمس هب وشاه بل

مراد هنوخ وت ونیمه طقف _

مسو ــ بیم وشتروص و مشیم دنلب ماهاپ ی هجنپ ور

. مروخیم مغرم مخت ، ییاباب هرادن لا کشا _

ملد شندید وزا مراد شسود اما هدیسو ــ بن و متروص زونه هکنیا اب

. هداش

شارب یل یل تایق ال خا وزا مینزیم فرح . مینکیم هدامآ مهاب ور هنوحبص

و هدش الق خا دب یمک اباب دعب هکنیا ،زا مهب شاه ندرک هلیپ .زا مگیم

هکنیا زا هراد قوذ . هدیم زورب شاه هدنخ واب شیلا حشوخ ... ریگ هنوهب

. تسین بوخ شلا ح اباب نودب ما یل یل هونشیم

و هگیم شدوخ .زا مینزیم فرح یباسح شنیب و میروخیم ور هنوحبص

متفگیم هگا هخآ دوب! دیعب شزا هک مگیمن شهب ، ششاپ و تخیر

دوب!! هدرک تحاران و درم ات ود مندوبن ... تحاران و دشیم تکاس هرابود

. تسا هتخیر مهب یل یل ِ یتسین زا نم ندوبن زا رتشیب اباب هک دنامب

و متسد و هراذیمن ، منک بترم ور هنوخزپشآ ات منک شکمک ماوخیم

گنز کدوک دهم ...هب لبم یور منیشیم ... ییاریذپ یوت میریم . هریگیم

. مایب منوتیمن یزور دنچ هک مگیم و منزیم

ندز مهب مشچ هی هب تعاس ود هک ردقنوا ، مه یارب میراد فرح

اهو یشوخ زا ود ره هک تسه نومساوح . هشیم یرپس و هرذگیم

تسرد هفاکسن نومودره یارب . میگب تقو دنچ نیا یاه یلا حشوخ

سابل ات هریم منکیم هرخسم و شلکش رسو هک سب زا مهاباب منکیم
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هشوپب یرت بترم یاه

بترمان یاه سابل دیابن هک هراد یلگشوخ نیا هب رتخد یتقو _مدآ

هشوپب

مراذیم زیم یور و ییاچ ینیسو مدنخیم لد هت زا

منکیم دییات وشفرح

؟ یتشگیم هنوخ وت اه سابل نوا واب یتسنودیم اتاالن ونیا _

هدنخ ریز هنزیم هنیشیم هک مور هب ور

؟ مدزن فرح تاهاب و تمدیدن هتقو دنچ ینودیم _

فرح اه تعاس اباب اب هک یزور هب هنوشکیم ونم شم کال رخآ توکس

فرح زا زور...اباب نوا زا دعب . منک جاودزا حیسم اتاب متفرگ میمصت و مدز

هلمج ود یکی ودکالم... یکی ...زج درکیم رارف . تفر هرفط ماهاب ندز

یسرپلا وحا

! میدزن فرح مهاب هک ههام تشه و سلا _ود

هام وهن سلا ود دشیم یدموا یم ادرف _هرآ...هگا

. هدیم نوکت رس و منزیم دنخبل

تارب ماردقنیا . هدنوم تدای و هام وهن سلا ود ...نیا یدش ضوع _اباب

! مدوبن مهم

. منزیم و مفرح هدنخ اما یروخلد اب

ات درک راداو ونم ، یل یل ِندوبن هام تشه نیا نوچ مدش ضوع _هرآ...

یگدنز وتو هب ندرک رکف زا ملا سود نوا .وت منک رکف ماهراک زا یلیخ هب

... مدش اهنت یتقو یلو . مدرکیم رارف مدوب هتخاس تارب مدوخ هک یا

یتفگیم و شنوج هب یداتفیم دنبر ــ مک ...اب یدادیمن وطالق یل _یل

طالق یب "نز"طالق

متفیم ههقهق هب مهنم ... هدنخیم بجعت اب وهی مفرح ندینش اب

هچ مراد نادجو باذع مرمع رخآ ات مدز یلیس شهب راب _هی

هب... هسرب

تحاران ؟ یتشادن نادجو باذع ؟ یچ نم تباب هک مرایمن شور هب

؟ یدوبن

شرهوش فرح ور دیابن هک نز ، یدن شق طال یتسنوتیم لا حره _هب

وت! یبوخ و یپیتشوخ هب یدرم منوا ، هنزب فرح

هکنیا ،اب هسرپب یلا وس و هنزب یفرح داوخیم .. هنکیم مهاگن یتحاران اب

. منکیم ضوع و فرح مزاب هرایب ور وهب شهابتشا ات مرظتنم
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مک مک یلو درکیم متیذا شمد لیاوا ، اباب هبوخ یلیخ شاوه لا مش _

... نومنوخ یایب زور هی دیاب . مدرب تذل و مدرک تداع

مدرک هاگن هریخ زور... ود نیا وت اما مدش ضوع یلیخ هک منودیم مدوخ

مدوخ هب دیاب هک هرادیم او رکف هب ونم . هنکیم متحاران یمک ریما و اباب

. مدش سهلا لهچ یاهرتخد هیبش امتح . مسرب رتشیب

هاگن . هشیم مومت و هشکیم هت هراد ریخا یاه یخلت ندرواین ور هب راگنا

تکاس مهنم ، هشکیم هت بوخ یاه فرح ، هشیم نیگمغ اباب یاه

. مریم مدوخ یوت و مشیم

؟ هبوخ تلا _ح

هسرپیم هرابود منکیم شهاگن یتقو

؟ یدش رتهب _

و هماهاپ کون هب ماه مشچ مک... یلیخ اما دایم شک یلــمب هشوگ

؟! هشیم رتهب ؟! هشیم بوخ ... ریما دیماان یاه مشچ هب ملد مشچ

!...هب یریمیم هک متشادن کش تمدید هاگداد یوت هک یرخآ _زور

زا نتفرگ ماقتنا یارب ! متشک و مرتخد یتسد یتسد متفگیم مدوخ

. یدش ینابرق ...وت تردام

! دشیم بوخ حملا مدینشیم هک فارتعا

ایادخ اباب... شخب شمارآ اما خلت فارتعا االر، سریما نیریش فارتعا

. هشیم مبیصن هراد تنوبرهم یور هرابود هک راگنا

هک منک شومارف رفس و راک اب مدرکیم یعس ، یدوب حیسم اب یتقو _

یلیخ مه یل یل اب تقو دنچ نوا یتح ، یک شیپ و اجک تمداتسرف

وت دوب!زا یتسه شیکی دصو دزیم فرح ات دص . مدزیم فرح مک

زا مدرکیم رارف . یدوب هدش ریسا شوت هک الیب جنم و تفگیم

مرس دوب... وت فرح اج همه .. مدرک مک و دمآ و تفر لیماف ...اب ندینش

حیسم نداد ربخ مهب دش. بآ مه اه فرب هکنیا ...ات فرب وت مدرک و

. ینادنز یوت ووت، هدرم

.اب مونشب ورانیا مدوب هدموین ، دوب هتفرگ شاه تسد نیب و شرس

نوا یوت یتح هکنیا هب هنکیم مراودیما اه فرح نیا ندینش هکنیا

مهب هظحلر ه ندرک رارف اب اباب اه، یربخ یب ی همهاب یتح ، طیارش

. مونشب ماوخیمن اما هدشیم رت کیدزن

.اب مراد لا وس ..هی طقف ... نکن مربق شبن . نکن تحاران و تدوخ _اباب...

ره اما ، منزن شمه هگید ، مسرپن هگید هک مدوب هدرک دهع مدوخ

ِیربخ یب زا رتهب هشاب یربخ
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باال لا...اما وس ندیسرپ وت منکیم للعت یمک ... هنکیم مهاگن هناواکجنک

منکیم هبلغ مدوخ هب هرخ

هن؟! ای متسه ترتخد _نم

هگیم و هنکیم رارکت و ما هلمج ، هشیم هریخ مهب یرتشیب بجعت اب

وت متخادنا ور وت مدوخ هکنیا تباب مفساتم اعقاو ؟..نم یچ ینعی _

اما... شیتآ

! ورسخ ای ماوت ی هچب نم وگب طقف _اباب...

...هی هدیم مغ هی هب وشاج شهاگن یوت بجعت هک هشکیمن لوط یلیخ

یوت سفن . منکن ساسحا وشتدش ات هدزدیم مزا وشهاگن هک یمغ

. هپتیم تدش هب ــمب لق و هدش سبح ما ــهن یس

...نم هدوب وت اب یتقو ای هدوب ورسخ اب وت لبق همغن ، تفگ مهب همع _

زا هکنیا طقف هنکیمن یقرف مساو هگید شنتسنود اباب... میک ی هچب

یگدنز مارتحا اب ماوت ی هچب منودب هگا ، دایمن مدب هگید مدوخ

. منودیمن ... مدرم نوا ی هچب منودب .هگا منکیم

مرس . هنیشیم ــمب لق یور متسد . متسرفیم نوریب ادص ورپ مسفن

، هتفر شدوخ یوت هک منیبیم وراباب زونه اما هریم جیگ

یارب ...ِ مگنر یتروص صرق ندروخ تقو ، هتفیم تعاس هب مهاگن

اباب مشچ یولج و مصرق ، مرایم بآ ناویل هی هنوخزپشآ زا مدوخ

. مروخیم

... ینم ی هچب _وت

متسوپ ریز ور یبیجع قوذ ،هی هنومیم تکرح یب متسد یوت ناویل

. منکیم ساسحا

؟ ینئمطم ...م... ینعی ؟ یگیم تسار _

هگیم هک یتقو هتحاران

تلا س هدجیه وت هک یتقو ، دوب هدش هدز فرح نیا منم ،هب _هرآ

، یا نا ید شیامزآ تمدرب دوب...

و ِشرف یسیخ هب مهاگن ، هنشکیمن یلو هشیم اهر متسد زا ناویل

هزرلیم هک ییاه تسد

. یمدوخ ی هچب _

تمس .هب مریگیم هدیدان وما هجیگرس هک ملا حشوخ ردقنوا

شلوا ، منکیم هسو بــ قرغ وشتروص ، ماباب ـل غـب مرپیم . مریم اباب

هک مدیم زورب ومیداش و ملا حشوخ ردقنیا اما شدوخ یوت و هتحاران
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یوت ههقهق یادص ات هشکیمن لوط یلیخ و میتفیم هدنخ هب ودره

. هچیپیم هنوخ

ــ بیم و متروص ماباب ، هتفیم هار کشا نومودره مشچ ی هشوگ زا

ردقچ و ملا حشوخ ردقچ مگیم شهب . هنکیم شزاو ونــ ماهوم و هسو

یاپ ماوخیمن ، ریپ راتفک هگیم شهب هروخلد شرهاوخ ،زا مدوب تحاران

یب نوا . هنک ادیپ هار نوماه فرح نویم زیچ همه یب ی هدرم نوا

. میرایب نوبز هب هگید وشمسا هک تسافرح نیا زا رت شزرا

هدش هاتوک ارچ تاهوم _

یکدنا یسح یب و هجیگرس ! مندش گرزب ی همه اب مماباب ـل غـب وت

لبم یور اه موناخ لثم و مشب دنلب ات مهب هدیمن هزاجا هراد ماهاپ هک

. منیشب

مراذیم شا هنوش یور و مرس

درک هاتوک یل _یل

همهفیم دوز یلیخ و منکیم یخوش مراد

؟ نشب دنلب یتشاذن ارچ وگن. غورد _

ممهفیم ونیا و ...نم هنوغاد ... تسا هتخیر مهب یلیخ ماباب

؟ مدش تشز هگم _

مه یور و ماه کلپ . هشیم مرگ متروص و هسو ــ بیم و مینوش ــ یپ

مراذیم

... یلگشوخ هشیمه _وت

ات مراد لا وس یلیخ هکنیا ،اب هچیپیم مرس یوت همع یادص مزاب

نیا ندینش زا مشاب لا حشوخ ماوخیم و منکیم توکس اما مسرپب

ربخ...

؟ ینومیم یک _ات

مگیم یتقو سا هتسب زونه ماه کلپ

؟ منومب یک _ات

هریگیم شتسد یوت و متسد و هسو ــ بیم و ما هنوگ

... هشیمه _ات

منکیم شهاگن یمشچ وهی هنزیم دنخبل

. هدرگیمنرب یل یل منومب وت اب ما هشیمه ات _نم
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هنوتیم نز هی هک هبوخ ردقچ . منکیم شهاگن یراو تنطیش ی هدنخ اب

. هزیرب ورف شتبیه مامت واب درم هی ایند نیا یوت شیفیعض همه اب

لک هب شا همانسانش زا متمسا هنیبب ور یوت هفایق نیا یل _یل

. هنکیم فذح

... ِشتروص شیر هت هب متسد

ادایم تهب _

زونه هنکیم مهاگن یتحاران اب

؟ دوب هدز تهب ییاه فرح هچ هگید یرخف _

رس مدرگیمرب ... ششو ــ غآ زا مشیم دنلب ، هسامیم لــمب یور دنخبل

تیذا و رازآ اهو کلتم و هکیت مومت زا مگیم شهب ، منزیم فرح و ماج

وراه هجنکش هونشب مدوخ نوبز زا اباب تسین ،دب همع یاه

دوب المز دیاش . دشن یلو مگن متساوخیم یه ...ِ روآرجز ردقچ هک خآ

. ندز فرح

. هدیم شوگ ماه فرح هب هلصوح اب .اباب هشکیم ازارد هب ماه تبحص

؟! مهوت و هغورد شاه فرح زا یلیخ هک ینودیم _

مگیمن یزیچ

، دوب اج هب مه شا کش ، تشاد کش ورسخ هب هشیمه نوا _

شنز و نم هب تساوخیم همغن ندز سپ رس اما درکن تنایخ مک ورسخ

ال ماک همغن و نم جاودزا . هداتفا قافتا هبناج ود تنایخ نیا هک هنومهفب

یارب و یل یل رطاخ هب .نم تفرگ تروص همدقم نودب و یقافتا

هب تبسن یرتنییاپ یگداوناخ حطس یلیخ هک همغن اب شریقحت

. مدرک جاودزا دنتشاد نومودره

مسرپیم و مرایمن تقاط

؟! تشاد هطبار ورسخ اب همغن _

، هشیم ینابصع ، هزیریم مهب هونشیم و مردام مسا من کیم سح

دایم شدب

راکمه مهاب تدم هی تفگیم یرخف هک یدح نوا ،رد جاودزا لبق _

عال شهب ورسخ یلو . دوب تکرش یاه رواشم وزج همغن ... ینعی ندوب

شدب همغن دیاش . درک رواب یرخف تفگ ورسخ و غورد .نیا تشاد هق

... هسرب تورث هب ات دموا یمن

مسرپیم هک هریم رکف وت

؟ یتشادن کش همغن ؟هب یچ _وت

یراک تفاثک لها همغن اما هشابن مهم ال صا هکنیا ...هن دوبن مهم مارب _
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مه یتدم دیاش و دوب شاپ و تخیر و تورث و لوپ قشاع هتسرد . دوبن

مداد جاودزا داهنشیپ شهب نم یتقو .اما تشاد هدوارم ورسخ اب

یدح هچ ات ورسخ اب شا هتشذگ دش... عطق ورسخ اب لماک شطبار

دوب! رتخد درک جاودزا نم اب هک ینامز منئمطم طقف . منودیمن دوب

هب هک راگنا یراطق ، دندوبن یعقاو هک ییاهادص دوب ادص زا رپ مرس یوت

هدز تشحو . هنکیم روبع ماهشوگ زا ادص رسو ،رپ هشاب هدیسر لنوت

. منکیم وزاب ماه مشچ

ــهن یس یور شینیگنس مامت اب فقس هک یراگنا ، دایمن باال مسفن

، مدرک مگ و مندب . هسریمن ماهشوگ هب ماهتسد . هشاب هتسشن ما

، منکیمرکف هدیرب هدیرب ، مشابروانش ربا هی یوت هک یراگنا مدش کبس

دنب اهادص ، ممهفب دنتشاذیمن اهادص ، متسنودیمن ؟ رادیب ای مباوخ

.... مدرک ،زاب متسب ، مدرک ،زاب متسب و ماه مشچ ، نایمن

همع یاه فرح و زور نوا کوش مامت ، هنکیم ینیگنس منت یور مرس

مدب نوشن تمواقم و منک رارف حملا زا ماوخیم ، هشیم دراو مهب هرابود

یوت منوبز . هریگیم و مندب یسح یب ارچ منودیمن اما

یوت و هنییاپ شرس ، منک ادص ور اباب ات منکیم ...تالش هخرچیمن منهد

لوه هب ما نهلا یادص اب هک تسا هگید هملا ع هی یوت راگنا ... هشدوخ

هنکیم دنلب و شرس

؟! یتسه _

هب ماه تسد . مشکب سفن منکیم یعس و مزادنیم گنچ مولگ ریز هب

وزا هنکیم ــمل غب اباب هک هشکیمن لوط یلیخ ، نروخیم نوکت یتخس

طلسم مدوخ ،هب مشکب سفن منکیم یعس ، هنکیم مدنلب لبم یور

هتفگ مهب دایم منهذ یوت رتکد یاه فرح ... مسرتن هک ماوخیم ... مشب

یقافتا هک منودب و منک هبلغ مدوخ هب کوش اب ندش هجاوم عقوم دوب

متنوباوخیم نیشام بقع یلدنص یور یتقو ... ماباب ِنارگن اما هتفیمن

... هدش هلا چم شتروص هک منیبیم

یهایس ماه مشچ اما شابن نارگن مگب و منزب فرح شاهاب ماوخیم

، هتفیم مه یور ماه کلپ و هریم

،هب هنکیم مسامتلا ، هنزیم فرح ماهاب ناتسرامیب لحم هب ندیسر ات

مش تال مامت نم .اما هگیم هاریب ودبو شحف ، هتسرفیم تنعل شدوخ

ششو ــ غآ هب ...هن ریما هاگن هب .هن منکن رکف زیچ چیه هب هک منکیم و

هب ...وهن یل یل یارب مردپ یگنتلد هب یتح ...هن دوبن ملا هگید هک
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منکن رکف یچیه هب ماوخیم دش... هدز مردام هب هک یتمهت اهلا س نیا

. منومب هدنز ات

فرح یادص ...زاب مدرگیم اباب لا بند و منکیم هتسب و وزاب ماه کلپ

مشوگ یور و ماه تسد ماوخیم ، هچیپیم مرس یوت اه مدآ یاه

مدب راشف و مراذب

منوخرچیم تسه مناوت هک ییاج وات مرس ، دایم رد ندش زاب یادص

؟! مرتخد یرتهب _

شقن نیا و تقامح نیا تباب منکیم ضغب دوز یلیخ

اباب... _هرآ

شهاگن یوت . هشکیم مرس هب یتسد ، هسریم هک مرس باال تسرد

باوج یب ماه لا وس یلیخ . یسپاولد هدرخ وهی هشیم ادیپ ینارگن

هشیم مارب مزاب شباوج نتسنودن هک ییاه لا وس ... هدنوم

هگیم هک میمه یاه مشچ هب هریخ ... باذع

هیبصع کوش تفگ رتکد ، یشیم صخرم هگید تعاس هی _ات

هنیشیم ــمت خت رانک . مراذیم مه یور و ماه کلپ و مدیم نوکت و مرس

مسریم یجیاتن هب مراد . منکیم رورم مدوخ اب وشاه فرح هرابود نم و

معفن ...هب هیفاصنا یب .هن، تسین معفن هب شنتسنود هک

هدرگرب ریما ات هشاب رد هب ممشچ دیابن هگید مدیمهف لقادح ... دوب هک

سپ وراباب ینامز هی هک هدوب یل یل مدآ نیرترصقم نویم نیا مدیمهف ،

هدرک جاودزا اباب و یل یل نارود نومه هگا ، هدرک جل شاهاب و هدز

ِود بوچ دشیمن طسو نیا همغن ، تفرگیمن لکش هگید ینم ، ندوب

هنم. باوج یب یاه لا وس همغن سرت و اباب ترفن رس.

. منزیمن یفرح هدش هک مه مدوخ حلا دوبهب یارب و منکیم لمحت

مهب ، مشکب زارد ـت ختـ یور ات هنکیم مکمک اباب ، هنوخ میدرگیمرب

تسرد هزمشوخ و یوقم راهن هی مارب منک تحارتسا ات هک هدیم هدعو

هدن ربخ یسک هب هک ماوخیم شزا طقف و منزیم دنخبل یکروز . هنکیم

. ماجنیا نم

هگید زیچ اما تقیقح ... هدب میرادلد داوخیم ، هنیشیم ــمت خت یور هب ور

. هشاب هداد یرادلد و شدوخ نم، نداد یرادلد اب داوخیم دوب؛ یا

گنگ دحزا شیب ی هدنیآ تباب هک یسرتسا و هنیشب نم یولج داوخیم

شریگتسد یزیچ نم توافت یب ی هرهچ یوت هنک. مورآ ور هراد نم

ماوخب هک تساه فرح نیا زا رت هدرُم نم ی هرهچ طوطخ . هشیمن

یوت هلمج کی طقف . مرادن نتفگ یارب یزیچ . منک مخا وای منزب دنخبل
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: مدیشک نوریب ما هدورو لد زا بانط اب هک یا هلمج . همنیتسآ

هلضعیب شتروص راگنا «. تساوخ یکروز ور زیچچیه دیابن تقوچیه »

و دنلب هک یی اباب" .اب"هرآ هدب هولج یخلا یب و شدوخ درک یعس دش.

زا هظحل رد اما هنک دییأت و مفرح تحص تساوخ ، هگیم رادشک و اسر

دوب یا هگید هاوگ نیا و تفر نوریب قاتا دشوزا دنلب اج

شوهیب و یتعاس دنچ هشیم ثعاب ممسج یگتسخ و هار یگتسخ

هشیمه سکعرب هک مدوب هتسخ یردق ،هب مباوخب هکنیا یاج مشب

. متشاذگ شلا ب یور و مرس سو ــ باک ندید نودب رابنیا

، هنکیم مکبس نتفرگ شود ، مراذیم مومح رد تشپ و ملیاسو

و منک رکف هتشذگ هب هن مراد تسود ، منکیم ریس اوه یور نانچمه

یچیه هک فیح اما مشکب سفن هظحل وت داوخیم ملد ، هدنیآ هب هن

. دوبن نم تسد یگدنز نیا یوت

شیپ و مچیپیم مرس رود یا هلوح ، مشوپیم و ماه سابل

نتفگ "سالم" هجوتم هک رکفِ یوت ردقنوا . مریم اباب

هراد هک منیشیم یتقو و مشکیم بقع وشرانک یلدنص . هشیمن نم

دنخبل اب هنکیم مهاگن

؟ یدیباوخ بوخ _

همنشگ طقف _هرآ...

هگیم و هشیم دنلب

. مشکیم وراذغ _االن

؟ یاوخیمن کمک _

مرس ووت منکیم شهاگن ، هدیم نوکت ی"هن" هنوشن هب وشتسد

یتقو زا نوچ ؟ مدوبن تحار اباب اب تقوچیه ارچ . دنشیم فیدر اه لا وس

دهاش یرانک هشوگ هی زا نم و ندرکیم اوعد دنتشاد همغن و اباب همدای

راو هناوید وراباب هگا ؟ تشادن تسود ور اباب همغن . مدوب الف تخا نیا

اب تسنوتیمن تقوچیه ، یل یل هیبش لقادح ای تشاد تسود

طابترا شیگدنز هنوخ رس هدموا شدوخ یاج هک یسک واب شووه

. درکیم ادیپ یرفنت سح هی ،الدب هنک رارقرب

هیرهم ، داد قح شهب دیاب هک دوب هدش اباب نز تورث و لوپ هساو هگا

هتسنوت االمن نیمه یارب ، دوب شمان هب هک منیمز ،هی تفرگ و شا

رهوش همع لوق هب اما ، هشاب هتشاد تحار یگدنز هی بآ رو نوا

، مه شرادلوپ یجراخ

و شدوخ دشو ام یگدنز دراو هشقن اب هشیمه همغن تفگیم همع
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. تفر و درک لو ور وت دیسر شتین هب هک مدعب و درک راگدنوم

نوچ تساوخیمن ونم اباب ، ینوبرق تشوگ مدوب هدش نم طسو نیا

یاه فرح دیاش ، دوب هدش رفنتم شزا نوچ ، تشادن تسود و مردام

ره ، حیسم اب میگدنز رخآ یاهزور هک نم لثم . هدوبن ریثات یب همع

هب نم لثم مهاباب دیاش مدرکیم نیرفن ور همغن یا هیناث ره و هظحل

زا بش و زور همع یمهوت و ساسا یب یاه تمهت اهو فرح رطاخ

. هریگب و شا هدنیآ ی هقی شا هتشذگ دیاب ارچ هک هدشیم رفنتم مردام

همدای هکنم لقادح ... ورسخ اب یتسود ، هتشادن یملا س یگدنز همغن

، دوب مردپ اب یتقو

،هب مرایم راشف ماه هقیقش وهب مریگیم ماه تسد نیب و مرس

یوت نیترام اب همغن ، مریمب داوخیم ملد منکیم رکف هک اهزور یضعب

، مدوب اجنوا منم ، گرزب ینومهم دش،هی انشآ ناریا نیمه

ندوبنو همغن یاه ندز نفلت دعب تقو دنچ و همدای و نوشلوا رادید

. شاه

بآ متروص هب وزاب مشیم دنلب ، هشیم رجفنم هراد مخم و ما کالهف

طال لبق هام نیدنچ تسرد ، درک تنایخ اباب هب نیترام اب همغن . مچاپیم

... نامام ق

اباب! یشیم هنووید ینک رکف فیثک یونیمود نیا هب یاوخب _

هک یبآ ی هرطق هب مهاگن . مدیم راشف کنیس یور و ماه تسد فک

متشگنا نم ...اما هتفیمن ، هتفین ات هنکیم تمواقم ... ریش هب هدیبسچ

. منکیم شادج بآ ریش وزا منزیم شهب و

یارب نم سالح اهنت ، مشاب دیاب لا حشوخ ، راهن زیم رس مدرگیمرب

عمج مرود ادخ هک ییاه مدآ نیا ، ندوب داش و هندیدنخ نتفرگ ماقتنا

مرانک دننیشب ناوخیم ، دننبب تحاران و نیگمغ و نم ناوخیم طقف هدرک

نگب نوشدوخ اب راذب ... دنیبب و نوشدوخ رازآ و تیذا رمع یهی هجیتن و

... هدش هنووید یتسه

؟! هداتفا ...اج یتشاذگ یا همیق بجع _اباب

هگیم مهب و هدنخیم

نک... ناحتما _

یارب ، هتفرگ دای و یزپشآ بوخ یل یل یرود هام دنچ نیا وت امتح

االر سریما هک منکیمن رکف نیا الهب صا و مشکیم جنرب ریگفک ود مدوخ

رس سپ هدرم یهی هفصن نز مهس هک ییاجنوا زا تفگیم هشیمه

دنچ هک دوب شاه تسد هب مهاگن ، هدرم هی هفصن شمهس مماش زیم
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ود ...اباب هشیم نم مهس ردقچ و هشکیم شدوخ یارب جنرب ریگفک

مدنخیم دنلب دنلب و مروخیم اذغ اهتشا ات،اب هس نم و هشکیم ریگفک

وزاب منوخیم یزان و میرم یاه کوج زا شارب و منزیم فرح ،

وزاب مگیم نیرفآ دص شهب و منکیم فیرعت شتخپتسد .زا مدنخیم

. مدنخیم

دیق اما هدش نیگنس یباسح ممکش ، مروخیم اذغ هشیمه ربارب ود

هک منکیم هاگن اباب هب مروخیم هک .ساالدو منزیمن ور هجوگ و رایخ ساالد

رظتنم و هدرک مومت وشاذغ نم زا رتدوز هشیم یا هقیقد دنچ

میروشیم ییاتود هگیم و هدنخیم نم... اهاب فرظ مگیم شهب . هتسشن

. هشیم مومت مرتدوز

ییاتود وراه فرظ . مشیم دنلب زیم رس وزا مشکیم رس و غود ناویل

. مگیم مدیدج ی هشقن زا شهب و میروشیم

متساوخیم دیدج راولش و وتنام نم مه . میریم نوریب اباب اب راهن زا دعب

یبآ یاه حرط تک نییاپ هک مرخیم و یدیفس ِ دنلب تک اباب... مه

زا تسرد منوتیم یتقو مشیم لا حشوخ یلیخ ، هراد درز و یا هزوریف

باختنا اباب و مشفک و فیک . منک ادیپ یرسور متک نییاپ گنر بیکرت

. هشیم مومت نم دیرخ و هنکیم

هقیلس ،هب منکیم باختنا یرتسکاخ راولش و تک تسد هی اباب یارب

اباب هب مادم هزاغم یوت . میرادیمرب مه شفک و دنبر ــ مک هدنشورف ی

. دایبرد تیعضو نیا وزا هنک الح صا و شتروص دیاب هک مدیم رکذت

.هب منکیم تحارتسا یتعاس کی و میروخیم یا هوهق ، هنوخ میسریم

... سنا آژ هنزب گنز مگیم اباب

وهب منکیم یلماک شیارآ اه تدم زا دعب ، منیشیم مشیارآ زیم یولج

! مگیم نیرفآ مدوخ

. هدیم قوذ مهب شروآدای هک تسه ییاهزیچ زونه

هک اباب شیپ ، هتخس یمک مارب نتفر هار مدیدج شفک یاه هنشاپ اب

. هنکیم ــمن یسحت دنخبل اب مسریم

یگشیمه ِ یتسه یدش _حاال

. منکیم هاگن مدیدج یاه سابل وهب هریگیم و متسد

؟! دایم مهب _

هب ردقچ شدیدج یاه هدنخ نیا منکیم سح و هدنخیم نیشنلد

منودیمن . مریگیم هدیدان و مفعض و مشکیم سفن قیمع ، دایم شتروص

سفن هی نم و نشب مومت و نتفیب اه قافتا مهرس تشپ ماوخیم ارچ
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ماوخیم ... گرم مد یاه مدآ هیبش هدش .حملا مشکب هدوسآ و تحار

تسود مهاب همه ، نشاب تم سال همه ، نشب تخبشوخ همه

مرس تشپ هب شهاگن هکنیا نودب نتفر عقوم منوتب نم ات دنشاب

. مدرگنرب و مرب ، مزادنب

هدش رت لا حشوخ ، هدیم نوکت تسد مارب اباب و مشیم سنا آژ راوس

مرایمن شور وهب منوکشیمن و شلد . متفگ شهب و ما هشقن یتقو

. ومباوج یب یاه لا وس

مک هراشا تشگنا اه، مدآ هب ندرک هراشا یارب ال صا یگدنز یاهیتخس

هنکیم هراشا ییاه مدآ وهب شنهپ و تپ یلدنص یور هنیشیم . هرایمن

. هراد یسلم معط هک ِیفرح هس ظفلت ندوب بوخ نیا دنا. " بوخ هک"

بوخ رد بوخ . بوخ هملک لماک یانعم هب ینعی ، بوخ مگیم هکنیا

جل زرط هب رد بوخ . ندوب تکاس رد بوخ . ندوب نوبرهم رد بوخ . ندوب

بوخ . ندوب ینابصع رد بوخ . ندوب دب رد بوخ . ندوب هدنشخب یرآرد

مادم مراد هکنیا رد... بوخ . ندوب درَم رد بوخ . نتخیر کشا رد

تفص نومه ریصقت . تسین وت ریصقت مزگیم نودند اب ومب لــ یهشوگ

. هندوب بوخ رادرک ال

هتشذگ هب ندرک رکف زا رارف نیع رد وزاب مراذیم مه یور کلپ دصقم ات

، ندرکن هیرگ یاپ مراذیم و مش تال مامت و منکیم یگدنز هظحلر ابه

ی هشوگ زا هک ییاه مدآ نتسه مرب هرارق هک یا هنوخ وت منودیم

یچ... یارب مهنوا مدرک هیرگ اجک و یک دنمهفیم مهاگن

... دنتسین اباب لثم هک همه

هب هریخ . هتشاذگ ما هنوش یور و شتسد و هدیسر هار زا هتشذگ

یباوج «! یدش گنتلد »: هگیم دنلب یادص اب نم رد ینم . هدش منورد

و متسب و ماه مشچ . منکیم هاگن متعاس یاه هبرقع هب مراد . مرادن

گنتلد هنک. زیخو تسج مشوگ یوت تعاس کات کیت یادص متشاذگ

. مدوب هدرک یرامش هظحل نوشنتشاد یارب هک ییاهزور گنتلد . مدش

راظتنا یارب یلیلد ، متشاد ندرک هیرگ یارب یلیلد هک ییاهزور

ره جوا یاه هطقن و هرذگیم نامز . ندز دنخبل یارب یلیلد ، ندیشک

، دننکیم ادیپ مایتلا اه مخز و هرذگیم نامز . هشیم یداع یلا وح سح

.حاال تساه هیناث تردق نیرت هنایشحو نیا و دنشیم وحم اهیداش

یزیرهمانرب شاهزور یارب هدش میظنت مدوجو وت هک یا هزیناکم نیشام

نم مدوجو وت یتیعمج و متسشن یگدنز زا ترپ یا هشوگ نم . هنکیم

ناوت انیا زا رتشیب مسج نیا نت، نیا رگا دشیم یچ . دننکیم لر تنک و
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منت ماه،زا تسد ماه،زا مشچ وزا جنک نیا متسشن ؟ تشاد

منهذ یاپ هب اپ دننوتب هک ! دننوتب اهنیا زا رتشیب هک منکیم شهاوخ

. دنشاب مواقم هدش نکاس مدوجو وت هک یا هلیبق اب ندیگنج یارب

یمدقدنچ زونه ... منکیم باسح و سنا آژ لوپ مسریم هک رد یولج

دنخبل خرهاش ندید واب هشیم زاب ،رد مسرب هنوخ رد هب هک هدنوم

منزیم

_سالم

، هنکیم مهاگن بجعت واب هدرگیمرب هک ِ گنیکراپ رد هب شتسد هی

هنکیم ادیپ دادتما ماپ کون وات هشیم عورش ماه مشچ زا هک یهاگن

، هنکیم مهاگن بجعت واب هدرگیمرب هک ِ گنیکراپ رد هب شتسد هی

، هنکیم ادیپ دادتما ماپ کون وات هشیم عورش ماه مشچ زا هک یهاگن

منکیم هاگن هنوخ لخاد هب مسریم هک شکیدزن و مریم رتولج

؟ تساجنیا ما یل _یل

هدش هریخ ماه مشچ هب هک ممهفیم و منکیم هاگن ور هنوخ یوت مراد

فرح یب

مدنخیم و مسریم شبجعتم تروص هب

؟! یدیباوخ یک بشید ، هراد فوپ تامشچ ردقچ یاو _

هربیم ورف شراولش بیج یوت وشاه تسد ، هخرچیم متمس هب لماک

؟! لخاد مایب ینکیمن متوعد _

وت تشاذگ وشاپ االر سریما هک هزادنیم یتقو دای ونم شندوب بجعتم

رظن ریز وشتاکرح طقف و مدوب هدش اهالل هچبرتخد لثم ، نومنوخ

. متفرگیم

مدوخ و طایح یوت مراذیم وماپ ریما لثم ، ندز فرح زا مشیم نومیشپ

مرس تشپ ورد ندش هتسب یادص . منکیم یط ور اه هلپ ریسم

ی همگد هک مراد بل یور دنخبل زونه خرهاش راتفر تباب ، مونشیم

. منزیم و روسناسآ

رظتنم و مشیم لخاد . هرادیم هگن وزاب روسناسآ ورد هسریم مهب

. منومیم

یقافتا ؟ یدموا یچ یارب ؟ یدموا ربخ یب ارچ ؟ یداتفا هار یک _

؟ ینومیم یک ؟ات هداتفا

وشاهوربا ات کلپ ی هلصاف مامت ال مع هدرک فپ یاه مشچ اب خرهاش

هزادنیم هدنخ هب ونم رتشیب شا هرهچ و هدرک رپ

مگب نم ؟!ات یدیباوخن ارچ بشید وگب لوا ،وت یدش هزماب یلیخ _
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و هنزیم و تاقبط ی همگد ، هنکیم هاگن متروص هب صرح واب هینابصع

و ماه تسد . هنم تمس شخر مین ، هدیم هیکت شرس تشپ هنیآ هب

منکیم هاگن رت قیقد شا هدش الح صا تروص و منکیم ـل غـب

دش زاب تتخب دیاش ، ناج خرهاش یدیسریم تدوخ هب رتشیب هرذ _هی

میداتفا یسورع هی مهام

هریگیم تدش ما هدنخ هنکیم هاگن مهب مشخ مامت اب رابنیا یتقو

! تسین اجنیا یل _یل

وردو هشیم فقوتم روسناسآ ... هسامیم لــمب یور هدنخ دوز یلیخ

هرادیم هگن زاب

؟ تساجک سپ _

.. هنوریب هب شهاگن

! هنومب دوبن رارق اجنیا ، شردارب ی هنوخ _

ضغب دوز یلیخ . هریگیم ملد و هشیم بآرب شقن ماه هشقن مامت ، وهی

نییاپ مزادنیم و مرس و منکیم

؟ یشیمن هدایپ _

هزیریم ورف مندب یاوق مامت و متحاران

_هن...

. منزب و فکمه ی هقبط ی همگد ات منکیم زارد و متسد

. دنبب _ردو

اب ونم . منکیمن ادیپ ندز فرح تصرف ، هریگیم و متسد چم و هدنبیمن

. مشب هدایپ روسناسآ اتزا هنکیم هارمه شدوخ

ی.. هنوخ سردآ .. مرب ماوخیم _

هنکیم زاب ور هنوخ رد دیلک واب هراذیم مومتان و مفرح

لخاد _ورب

ماه شفک ، منکیمن تمواقم نیا زا رتشیب و ممهفیم و شندوب ینابصع

دیمهف دشیم هنوخ لخاد توکس .زا مشیم هنوخ دراو رتولج ، مرایمرد و

زج دیاش ، هنوخ لکش رسو هدرکن رییغت یلیخ . تسین هنوخ یسک

دوب. هدشن هداد یصاخ رییغت هنوخ ی هدرپ و ناملبم ندرک ضوع

هاگن متروص .هب منیشیم لبم یور هرخسم راکفا نیا زا یخلا یب

. هنکیم

؟ یدموا یچ یارب _

، هشن ما ینورد حلا هجوتم هک دوب اه فرح نیا زا رت گنرز خرهاش

هنیشیم مرانک
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؟ یتحاران مدموا هک حاال نارهت ایب نیتفگیم زورید _ات

. منک یزاب شقن هک ماوخیم و مدنخیم مراد

هربب یپ شیخرس وهب هنیبب و ماه مشچ مراذیمن

؟ ناجک هیقب _

. منزیم فرح و مریگیم شزا ور یه ، توکس و هنکیم مهاگن یه

و یداش . میشاب مه .رود اجنیا دایب رس هی وگب نزب گنز االن یل یل _هب

؟! ننومیم نوریب یک ات تنامام

ومنیب . مدزن رطع هتفیم مدای هزات منکیم مامشتسا وشرطع یوب یتقو

خرهاش هاگن ینیگنس و منزیم هنوخ وت رود .هی مشیم دنلب و منوراخیم

. هرادیمنرب مرس زا تسد

نوتکرابم ... هنکیم گرزب ور هنوخ نشور گنر ، هدش لگشوخ نوتنوخ _

ووت... یداش یسورع اال شیا . هشاب

کیدزن زا وشندیشک سفن یادص هک تساه هدرپ لدم هب مساوح

بقع هب مدق ...هی همهفیم و مسرتیم . مدرگیمرب لوه وهب مونشیم

هنیشیم ــمب لق یور متسد و مرادیمرب

مدیسرت _

هاگن نیا زا تسد داوخیمن خرهاش و هدش درگ بجعت زا ماه مشچ

هرادرب هنافاکشوم

نشاب هنوخ ومع نز و ومع ... مدرگیمرب بش ... مرب هرتهب _

زااالن رتشیب هگید هشاب هنوخ هک مومع . مرایم نوبز وهب مرکف

ما هگید رفن هی هلیپدب نیا و نم زا ریغب هتحار ملا یخ لقادح ، مسرتیمن

تسه هنوخ یوت

و هشکیم شدوخ تمس ونم هک هنیمز هب مهاگن ، هریگیم ومتسد چم

تسرد و هنکیم مخ وشرس ، هنکیم دروخرب شا هنوش هب ما هنوش

.. هنکیم همزمز مشوگ کیدزن ییاج

؟ ینیبب ویک یدموا _

! شمدید ، دنشیم رات ماه مشچ

یل یل ، ماباب _

هگیم هک ِ شا ــهن یس هب ما هیکت ، هدنخیم مشوگ کیدزن تسرد

وگب وشتسار نم ؟!...هب یل یل ؟! تاباب _
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زا هکیت هی اب منودیم هن... اما ! هشابن ،دب مگب شارب ما هشقن زا دیاش

. هنکیمن تقفاوم ما هشقن

ملد ، مسریم هک شاه مشچ ،هب منکیم دنلب ومرس ... مشیم فرصنم

نم رطاخ هب ردقچ ... هزوسیم شاندرک تیذا ، تدم نیا مامت یارب

دش! دش...ریپ نیگمغ دش، راتفرگ

! همدلوت بش ادرف _

لا بند شنهذ یوت هک راگنا ، هشیم زاب متسد رود زا شتسد و مگیم

مریگب دلوت ماوخیم سلا ود دعب ، هدرگیم ادرف خیرات

... ماباب هنوخ منک نوتتوعد مدوب هدموا _

مهاگن و هداتسیا ، مرادیمرب لبم یور وزا مفیک و مریگیم هلصاف شزا

هدرک شکورف شتینابصع . هنکیم

میرظتنم ، وگب ومع نز و ومع _هب

نداتسیا هب هنکیم مراداو هک مرادیمرب یمدق دنچ رد تمس هب

هتا!! هلک وت یچ _وگب

،ردوزاب هنیشیم ماه کلپ تشپ کشا و هدنیبیم و مولگ هار ضغب

منکیم افتکا " تمنیبیم "ِ نتفگ هب طقف . مشوپیم و ماه شفک و منکیم

. مدنبیم ورد و

اما مدب ماجنا وراهراک مدوخ مدلوت نشج یارب متشاد تسود هکنیا اب

یارب هک ییاهاذغ ، هشیم عنام مگیم اباب وهب هنوخ مدرگیمرب یتقو

. هدیم شرافس ناروتسر هی وهب متشاد رظن رد بش ادرف

شود و منکیم زیمت و مقاتا ، هنوخ متشگرب هک هشیم یتعاس کی

هرامش . هتشاذگ مزیم یور و هدرک تسرد هوهق مارب ماباب . مریگیم

مهب شرخآ سامت یوت هک دایم مدای هزات و مریگیم و یل یل لیابوم

. هریم شردارب شیپ هک دوب هتفگ

یور یگرزب لفق ، منارهت مگیم شهب یتقو ، هونشیم و مادص یتقو

یلیخ دیاب شاه سفن یادص ندینش یارب هک یروط ، هنزیم شنهد

هگیم ، مردپ ی هنوخ منکیم شتوعد . مدرکیم عمج و مساوح یلیخ

!! هنیبب ونم هنوتیم هک هشاب یراب نیرخآ دیاش و همدلوت مگیم و دایمن

یتوکس ،هب توکس هب هنکیم شراداو هملک هی دیاش و هلمج هی نیمه

. هدیم تیاضر یادص شهت هک

خرهاش هب امتح منودیم ، منکیم عطق و نفلت دوز و منکیم هاتوک فرح

لا وس باوج ندرک ادیپ یارب . هنودیمن یزیچ هک منوا و هنزیم گنز

اب یارب هشیم لیلد نیمه و نایم مندید هب ادرف هدش هک منوشاه
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. مندروخ هوهق دنخبل

هدیسر متسد شیپ زور ود هک یمایپ ،هب مرادیمرب و ملیابوم و یشوگ

مشیم هریخ دوب

یلو تزا متسین ربخ یب ، یدیمن باوج هک و تنفلت ، ملد زیزع "سالم

تاهاب راذب ، شخبب و تردام و ،ایب هدش گنت تادص ندینش یارب ملد

هی راذب ینیبب ونم یتح ای یونشب و مادص یاوخیمن هگا ، منزب فرح

، منکیم تهاگن و منیشیم رود هار ،زا مایم منم ایب.. ،وت میراذب یرارق

ایب" طقف ، هتفیب ممشچ هب تمشچ مراذیمن

متسرفیم یکمایپ هرامش نومه یارب

" هیرطیق کراپ رهظ زا دعب هس تعاس هبنشراهچ "سالم،

یارب ود ره ، میرم هب دعب ... یزان هب لوا ، منزیم گنز میرم و یزان هب

ات دایم رتدوز حبص هک داد داهنشیپ شدوخ یزان و دندش توعد ادرف

، متشادن یا هگید راک مدوخ و هنوخ ندرک بترم زج هکنیا هنک.اب کمک

... رتدوز هیناث دنچ یتح ، مدرکیم یرامش هظحل نوشندید یارب اما

رادیب باوخ زا میرم غیو و غیج یادص ،اب مین و هدزای تعاس حبص

و بترمان لکش رسو ...اب دوب هتخادنا شرس یوت وشادص ، مشیم

وزاب مقاتا رد هک ، مشیم زیخ مین ـت ختـ یور هتخیر مهب یاهوم

هنکیم

مهب هداتفا هار نومروک و توس ی هنوخ وت شندموا اب هک یا همهمه

غـب یوت و شدوخ مش دنلب ـت ختـ یور زا مایم ،ات هدیم قوذ و قوش

. هریم ما هتسشن تروص نوبرق غیج و کشا نویم و هزادنیم ـمل

شینتشاد تسود و مرگ یاه دنخبل نومه ،اب دایم مقاتا هب رترید یزان

هراظن و میرم و نم یاه هدنخ و کشا و هدیم هیکت مقاتا راوید هب

. هنکیم

مه نتفرگ شود یارب یتح ، هشکیم لوط نومیگنتلد عفر تعاس دنچ

یوت ات منکیم سامتلا ور میرم و منزیم غیج ردقچ ، نراذیمن ماهنت اقفر

و هنیشیم مومح ناو یور ، هشیمن شفیرح یسک یلو داین ـما محـ

هک مینزیم فرح و هنزیم فرح ردقنوا . مروشیم و مندب یکلوه لوه نم

! تسا هنوخ مهاباب منکیم شومارف یتح

2:30، هتفیم تعاس هب ممشچ مریم نییاپ هک هنوخ یاه هلپ زا

هرادیمرب زیم یور وزا کیک ی هبعج اباب ، هنوخزپشآ یوت مریم لوه هب

؟ ندروآ و کیک _
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منک وزاب لا چخی رد ات هنکیم هراشا مهب

میدوب هدادن شرافس وشلکش هک _ام

هگیم هدنخ واب هراذیم لا چخی یوت ور هبعج اباب

ینیریش یارب و سکع نومه و مدرک باختنا یلدم هی تن یوت _زا

تقو هگید . مدرک باسح رد یولج مه ور هنیزه . مداتسرف یشورف

. میرب اجنوا ات دشیمن

. منکیم هاگن کنیس یوت ی هدش هتسش یاه هویم هب

؟! یدرک وراهراک همه _اباب

اه هشیش ، مشیم هریخ هنوخ ییاریذپ وهب مرادیمرب بقع هب مدق ود

. تسین لبق یگریت هب هگید نیمز و دننزیم قرب

؟ دیشیمن هتسخ ندز فرح زا ارتخد امش _

. منکیم رکشت و منزیم دنخبل هدنمر ش

؟ میدب ماجنا ام تسین یراک هگید ینعی _

هگیم و هدیم نوکت یرس

ربب و زیرب ییاچ تاتسود یارب _

زا مهام و هرادن یمومت اه فرح . مدرگیمرب مقاتا هب ینیریش و یاچ اب

شوگ میرم رابخا هب رتشیب ، متکاس اما .نم میشیمن ریس شندینش

مودکچیه . منکیم بسک تاع ال طا یزان دیدج راگتساوخ وزا مدیم

!! تشذگ ردقچ دشو یچ هک میرایب ور هب میاوخیمن

فرح تمس هریم مرکف همه ، هونشیمن ماه شوگ هگید یتدم زا دعب

نهذ نیا اب هک یا هشقن تمس هریم ، منزن و منزب دیاب هک ییاه

. مدیشک بویعم

منکیم زیت شوگ . مونشیم ردو گنز یادص هک مینومدوخ یاوه و حلا وت

! ِخرهاش هک هگیم اباب و

دوب!! رد تشپ شوروک ، خرهاش یاج مدادیم حیجرت

اب میرم و مشوپیم و مینومهم سابل ، مریمن شلا بقتسا هب نییاپ

منیبیم و مهارمه نفلت هنیآ یوت ،زا هشکیم راوشس و ماهوم هلصوح

و یشوگ مگیم یزان ،هب هشیم شوماخ و نشور شا هحفص هک

. هدب متسد

ب یا هقیقد دنچ مگیم و مدیم وشباوج ... نییاپ مرب دوب هداد مایپ خرهاش

و منکیم یمی مال شیارآ مدوخ منکیم تسرد هک و ماهوم . مراد راک اال

میرم و یزان هارمه هب هرذگیم خرهاش ندموا زا هک تعاس کی دعب

. میریم نییاپ
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و هنکیم سالم دنلب میرم هک دنتسه ندز فرح لوغشم اباب و خرهاش

... دنشیم هریخ ام هب ودره

اهو هویم ندیچ ی هنوهب وهب منکیم شاهاب یکلوه لوه یسرپلا وحا

و نومدوخ میرم و یزان .اب مربیم هانپ هنوخزپشآ هب اه ناویل و تبرش

دایم مه خرهاش هک مینکیم لوغشم

دیاوخیمن کمک _

هگیم یزان اما مدیمن باوج نم

. نونمم . نداد ماجنا وراهراک همه _

شلخاد هقیلس الاب ماک اه هویم هک یگرزب فرظ ات منکیم زارد تسد

مرادرب ور دندش هدیچ

منک تکمک راذب _

هرادیمرب و فرظ خرهاش

؟! مراذب اجک _

ییاریذپ هت هک یگرزب زیم ،هب مشیم جراخ هنوخزپشآ زا شهارمه

، منکیم هراشا تسه

منزیم سدح و تسین ییاریذپ یوت ، منیبب وراباب ات منوخرچیم مشچ

. هشب رضاح ینومهم یارب ات شقاتا هب هتفر

. هنزیم مادص خرهاش هنوخزپشآ تمس هب مدرگیمرب ات

؟ یدرک ادیپ و یل _یل

. هنکیم ملع دق مور هبور و دایم رت کیدزن هک ِ خرهاش هب متشپ

_هرآ

یوت وشاه تسد ، مریم رو متسد یوت دنب تسد وهب هنییاپ مرس

هنکیم ورف شا هنودرم راولش بیج

؟ دایم _

مدیم باوج ینییاپ یادص اب

دایب دیاب _

دنلب هاگآدوخان مرس مونشیم هک و میرم و یزان یاه هدنخ یادص

هنوخزپشآ تمس هریم مهاگن و هشیم

؟! یتسه _

منکیم ضوع خرهاش یاه مشچ تمس وهب مهاگن ریسم

؟! یدید و ریما _

هدیم ول ونم مامشچ یوت تهب



329

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

؟! یدش مورآ _

هنوزوسیم و ملد شبل ِ شوگ دنخزوپ

؟! یدیسر یچ _هب

هسرپیم صرح ،اب هشیم کشا رپ ماه مشچ هکنیا ضحم هب

؟! دیدیسر یچ هب نوتتفج _

هچب رتخد لثم و منیچیمرو و ماه بل ، مریگب و مکشا یولج منوتیمن

یولج هراچیب رتخد هی هک راگنا هن راگنا ، منکیم سیخ و متروص اه

. هنکیم هیرگ شیگدنز یاه یتخس مامت تباب هراد شاه مشچ

هگیم و هربیم باالرت وشادص

؟! دیرادن مه یگدنز وت ییاج دینک لوبق دیاوخیمن اتود امش ارچ _

قاتا رد ندش زاب یادص ، هشیم عطق هنوخزپشآ یوت یاه هدنخ یادص

. هریگیم جوا نم یاه هیرگ یادص و مونشیم ور اباب

! رتشیب !...وت دیدرک ما هتسخ _

هدیم نوکت مسیخ یاه مشچ یولج وشا هراشا تشگنا

.. منیبیم وتندش بآ مراد _

هریگیم ومتسد سامتلا اب منکیم هک شهاگن

؟ ینکیمن شمومت ارچ _

قه ششو ــ غآ ،وت هریگیم ــمل غب شدوخ متفیم هیرگ هب رتدنلب یتقو

ندز فرح اب هک هنکیمن یعس هشیمه سکعرب نوا و منکیم قه و

زا رت مکحم . هشکیم ــمر مک تشپ راو شزاو نــ وشتسد هنک. ممورآ

مهبزا یتقو و مربیم شاه هنوش تشپ و ماه تسد هشیمه

. منکیم هقل حــ شر ــ مک رود و ماه تسد مشیم دیماان شندیسر

هاگن یلا خ یاه یلدنص و زیم ،هب منک لمحت دیاب و مرفنتم راظتنا زا

،هب هتفر ورف شدوخ الک یوت و هنییاپ شرس هک خرهاش ،هب منکیم

راوید ردو وهب دنتسشن هنوخ زا یا هشوگ مودکره هک یزان و میرم

. هدموین نوریب شقاتا زا زونه اما اباب ، دندش هریخ

زا رتدوز خرهام همع و شوروک ، هنکیم مدنلب لبم یور ردزا گنز یادص

و میرم مرس تشپ . منومیم رظتنم و منکیم زاب .ورد دنسریم یل یل

قاتا رد ندش زاب یادص یتقو و دنتسیا یم ییوگدماشوخ یارب یزان

هنیشیم لــمب یور دنخبل مونشیم وراباب

میدروآ افص ، هدموا یک نیبب هب، _هب

دیدموا شوخ _سالم،
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مندرک ـل غـب یارب وشاه تسد و هراذیم نیمز یور و لگ دبس شوروک

شندرک تیذا یارب و مرادن وشاه یخوش ی هلصوح ، هرادیم هگن زاب

. مرادیمرب و لگ دبس و مشیم مخ

؟! هیروجنیا _

در مرانک زا هنیبیم هک و خرهاش ... منکیم نییاپ باالو ومرس هدنخ اب

هب مهاگن ، دایم هیقب و شوروک یسرپلا وحا سالمو یادص ، هشیم

دعب دیاش ... هدش هتسکش ، هرادیمرب مدق مورآ مورآ هک تسا همع

. هدش ریپ ردقنیا شا هداز رهاوخ و شرهاوخ گرم

ــ غآ هب ور همع ، هشاب روخلد متسد زا هک راگنا ، هنزیم یوحم دنخبل

... هچیپیم مشوگ یوت شا هیرگ یادص و مشکیم شو

اه هدلوت ،ثمال نکن عورش زاب نامام _

هک مراد زاین یسک هب نیا زا رتشیب یلو منک مورآ ور همع ماوخیم

یلیخ . منکیم کاپ و ماه کشا و مشکیم بقع . هراد هگن مورآ و مدوخ

کمک یزان وهب مریم هنوخزپشآ هب هدموا شیپ طیارش زا رارف یارب دوز

. منکیم

هانپ اجنیا هب رارف یارب مهنوا راگنا ، نداد ماجنا یارب تسین یراک اما

میا هریخ مهب ود ره ، هدروآ

؟ دایم یل یل ترظن _هب

هشیم هریخ شا یچم تعاس هب دیدرت واب هشکیم شلا ش هب یتسد

تسه تقو _

هب رس شوروک . منکیم ییاریذپ نوشزا اهو نومهم شیپ مدرگیمرب

. مدیم وشباوج ضغب و توکس نویم یهاگ و هراذیم مرس

؟ یروطچ امش ، لیکو بانج بخ _

هزادنیم اپ یور اپ یگلصوح یب اب خرهاش

مبوخ _

میگیم همه و هسرپیم نوما هنود هنود وزا لا وس نیمه شوروک

" مبوخ "

رهاظت میراد و هرادن یبوخ حلا سکچیه هک مینودیم مودک ره اما

ات دنچ هنوتیم شلیلد ، دایمن ینومهم هب ومع . ندوب بوخ هب مینکیم

. تسا همع توف شیکی هک هشاب دروم

تباب یروخلد ! هتفرن مدای مدید ور ومع نز هک مه یرخآ زور یگِلِگ

. ندوب نم یاهراک ریگرد و لا مش هب خرهاش مادم یاه دمآ و تفر

هک یلا حرد و هشیم دنلب شوروک هک مدیم هیکت لبم یتشپ وهب مرس
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هگیم هدنخ اب هرایمرد وشتک

کشخ ــمر مک وت ؟رق تسه طاسب رد یزیچ یگنهآ موناخ یزان _

! هدش

هب شوروک ات هیفاک نیمه ، مدنخیم دنلب یادص اب یدوخیب ارچ منودیمن

دایب متمس وهب هتفیب ناجیه

وشاپ دش، زاب تشین دموا صقر مسا ات هک منیبیم _

منوبسچب لبم وهب مدوخ منکیم یعس وزاب هتفرگ و ماه تسد

مرادن هلصوح نم ، شوروک نک _لو

ــمر مک ریز وشتسد و هشیم مخ شوروک هشیم دنلب هک گنهآ یادص

شک نیا ی هدنرب هک شوروک و مشیم دنلب لبم یور زا رنف لثم ، هرایم

. هریم باال یزوریپ ناشن هب وشاه تسد هدش شکم

شنکاو سکچیه شاه تسد یادص و میرم زج وهب میصقریم ییات ود

مزورما یشوخ ، دوب اجنیا ما یل یل هگا دیاش . هدیمن نوشن یصاخ

. دشیم لیمکت

و مدنخیم ما. هتفشآ نورد زا ردقچ هک مرایمن مدوخ یور وهب مصقریم

اه تسد یادص مک .مک منکیم یفخم و ماه هیرگ اه هدنخ نیا تشپ

ردقچ هتفیم مدای هزات . هریگیم جوا نم یاه هدنخ و هشیم رت دنلب

. مییاهنت یاتقو متشاد تسود و شوروک

یم ، هدش هریخ رد هب هنادیماان هک اباب هب هتفیم مهاگن ندیخرچ عقوم

اجنیا ال صا و تسین نم هب شساوح ال .صا منکیم شهاگن وزاب متسیا

!! تسین

طسو . مروخیم ماش ییاهتشا یب واب نرایم وراهاذغ ، هرذگیم نامز

، مونشیم ردو گنز یادص هک هنم ندروخ هصغ و هیقب ندروخ اذغ

و هنکیم زابورد خرهاش هک یتقو ات هشیم سبح ــهن یس یوت مسفن

" دموا یل "یل هگیم

شل ــ غب تایح طسو تسرد و هریم نییاپ اه هلپ ،زا مریم رد تمس هب

. منکیم

یدموا شوخ _

، هچیپیم مرود ریخات اب یاه تسد

دوب هدش گنت تارب ملد _

؟! هدش یچ _

منکیم هاگن ادخ راک یگنشق وهب مسو ــ بیم وشتروص

یدش _هام
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هنزیم دنخبل مرگ و هسو ــ بیم هشاه بل کیدزن هک ومتسد

؟ یدیرخ یچ مارب وداک _

هنزیم دنخبل هیرگ نویم

. ندرواین وداک ندموا هک مه ییانیا ، تفر تدای _وگن

هگیم منکیم ضغب یکلا اه هچب لثم ات

؟ مینزب فرح نوریب میرب ،ِ نیشام یوت _

منکیم شهاگن پچ پچ و مزادنیم وباال موربا یات

نیشام وت میرب تقونوا ، هنیبب ور وت ات تسلولو شلد وت زورید زا ماباب _

؟!

مشیم شعنام . هرادیمرب یمدق یجورخ رد تمس وهب هریگیم ومتسد

یل _یل

هشاب نوا هک ییاج مایمن نم ، یتسه منکیم شهاوخ _

مسو ــ بیم وشتسد و مشیم مخ دوز یلیخ و منکیم مخا یکلا

. دنشاب همه دیاب هک منزب ییاه فرح هی ماوخیم ، یتسه ِ نوج _

هک ِ خرهاش یلو تساباب منکیم رکف ، هتفیم مرس تشپ هب شهاگن

. دایم نومتمس هراد

. منکیم شهاوخ ، لخاد میرب ناج یل _یل

اب هاتوک یلیخ . میشیم هنوخ دراو مهاب و هدیم شوگ خرهاش فرح هب

یلو هنکیمن مهاگن یتح اباب .هب هنکیم یسرپلا وحا سالمو هیقب

! مدید ، دینش وراباب یادص یتقو منوا و یل یل تروص یخرس

و نم ریغب ، مینکیم یداش یکلا و مربیم ، دنرایم کیک یزان و میرم

دننک رهاظت دننوتیمن هیقب اما هنکیم یراکمه مه شوروک ، میرم و یزان

ام. لثم

زج ِ ندز فرح لوغشم رفن هی اب یسکره ، هشیم فرص کیک و یاچ

، اباب

و ماه فرح منهذ ...وت هباوخیم اهادص مک ...مک منیشیم شرانک و مریم

. منکیم یدنب تسد

نیا و تدم نیا تباب ، ندرک لوبق و متوعد هک منکیم رکشت نوشزا

نوشزا ، دندیشک نم نتشاد رطاخ هب مودکره هک یتخس سلا همه

. ماوخیم ترذعم

نیا مهاگن ...! منوخیم هضور موناخ یعمج یارب راگنا و منزیم فرح

. منک ناربج تساوخیم ملد . دیشک تمحز مارب هک ِ یسک هب نویم

مزونه منودیم هک ودز یدرم اب یگدنز دیقِ نم رطاخ هب یل یل
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و یراک تیعقوم یلیخ نم رطاخ هب خرهاش ، هراد شسود هناقشاع

ی هیقب ، هشاب نم رانک هنوتب ات داد تسد زا وشیساسحا یتح

یوت نوشدوخ ی هزادنا هب مودکره دنتسشن مور شیپ هک ما ییاسک

. دندیشک رجز اه سلا نیا

اه نومهم ، هشیم مومت یچ همه دوز و منکیم هص وخال ماه فرح

ماهنت و دنتسه مرانک مه دعب هب نیا زا هک ندیم یمرگلد مهب

زونه هک منکیم رکشورادخ لد هت وزا منکیم هقردب و مودکره . دنراذیمن

. نوشمراد

وت شمربیم . مرادیم هگن مدوخ شیپ و یل یل ، هشیم مومت ینومهم

هرطاخ دیاب اه فرح یرس هی ندز یارب ، شدوخ و اباب قاتا

نوبایخ و هچوک سردآ دیاب ، یریگب تتسد سکع باق دیاب ... ینک ور

. هشب هدایپ نوطیش رخ زا هزرلب شلد تسد ات یدب

نوچ ، مگیم نم نوچ ... ینک یگدنز اباب واب هنوخ نیمه یدرگرب دیاب _

ِ نوج ،هب یتسه ِ نوج ،هب ینکن لوبق ومفرح .هگا ماوخیم نم

. ینیبیمن ونم هگید هک یتسه

تعاس دنچ نیا مامت یوت و هشکیم لوط نومندز فرح تعاس دنچ

مگیم ردقنوا ... منکیم رارکت التو مج نیمه ، یکوک یاه کسورع لثم

تسد ندرک تعنامم ،اتزا هشیم مومت شاه هیرگ ات منکیم سامتلا و

دننوتیم ود نیا هک هریگیم مورآ ملد یمک ، یتخس هب نم ،ات هشکیم

. دنشاب مه رانک زاب

رس یل یل و اباب حبص . میباوخیم یتعاس دنچ قاتا نومه یوت ود ره

رفن نم و دنشیم هریخ مهب یهاگ هگ هشیمه زا رت تکاس هناحبص زیم

ما. هدیشاپ مه زا عمج نیا موس

؟! هرادن المز یزیچ یسک ، نوریب مریم مراد _

دایم متمس هب دوز یلیخ یل یل

مایم منم _

. موناخ یل یل مرب ماوخیم مدوخ متفگ _

هشیم رود مزا یمک یل یل اباب ندموا اب

اه دیرخ تسیل منیا ، لوپ _نیا

و دیفس هحفص یوت هک باالیی دنلب تسیل وهب هنزیم کمشچ مهب اباب

ی هشن نیا اب یتسد یتسد و مدوخ . مدنخیم هنکیم ییامندوخ یلا خ

. هایس دوخن لا بند متسرفیم اباب

فرح ی همه هک منکیم رارصا ، دایم هنوخ رد یولج ات مهارمه اباب
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.زا ندنوم هساو هنک یضار و یل یل دیاب هک هرن شدای و هنزب وشاه

هک هشیم روآ دای مهب سفن هب دامتعا واب مگیم شارب هنانز یاهدنفرت

!" مدلب مدوخ "

تعاس درک!ات منوریب ، هدنخ ریز منزیم هدنبیم مرس تشپ هک ردو

مروخیم راهن ییاهنت ، مخرچیم شرازاب و شیرجت یوت مدوخ یارب هس

مراد یرارق هی مگیم شهب ، هنزیم گنز مهب یل .یل مریم هار ییاهنت و

سح هک یروج ...هی هراد شمارآ سح هی شادص ...هت مدرگیمرب رید و

مهاب دیاب همه اهزور ...نیا منودیم هچ ! دندیسر قفاوت هب اباب اب منکیم

... یگدنز هشیم نیا ! نایب رانک ! نایب هار

ــ لق نوزیوآ لیکش باق هی واب منکیم میدقت ارتکد کردم هی مدوخ هب

، مدرکیم یطاق ور هقردب و لا بقتسا هشیمه ییاه عقوم .هی منکیم مب

. ممهفیم بوخ یلیخ منوج مامت اب اهزور نیا ...اما امیدق نوا هتبلا

اتدص زا هک ییاه ندوب لمحت یوت اه، مدآ ی هقردب وت مدش یداتسا

یاه نتفر لمحت ،وت لیلد یب و لیلد اب یاه نتفر یوت ، هرتهب ندوبن

و زاورپ عقوم یب یاه تعاس لمحت یوت ، گنگ یاه نتشگرب و قحان

نیا مامت توکس لمحت یوت ، یظفاحادخ ینعی یاه نداد نوکت تسد

اه یتخس

یتقو هشیمه .اما متسین هیقب زا ادج منم ، هدلب و نتفر یمدآ ره

هن؟! ای هنومیم شدای ونم یسک هک مدرک رکف نیا هب متفر

دوب... دیابن ییاتقو هی ییاهزور هی هک مقفاوم

ورب رود هب یهاگن . منیشیم یبوچ ِ یلدنص یور هیرطیق کراپ یوت

شارب . هدرک کیپ و کیش هشیمه لثم هک شمنیبیم رود ،زا مزادنیم

. هرادیمنرب مدق زا مدق یا هیناث دنچ ، مدیم نوکت تسد

هک یلا وح منکیم رکف نومرادید نیرخآ ،هب مزادنیم نییاپ و مرس

. متشاد

_سالم

دنلب هکنیا زا شیپ ، هتخادنا لگ شاپل قوذ ،زا هشبل یور ینهپ دنخبل

هسو ــ بیم و ما هنوگ و هشیم مخ مشب

نامام _سالم

هب ور همغن شندینش و نم نوبز زا نتفگ " نامام "

بوخ یوب ، هنکیم ــمل وغب هشیم هدز قوذ یلیخ . هزادنیم ناجیه

و هنکیم هیرگ طقف هک یل یل سکعرب ، هچیپیم مماشم یوت شرطع
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بــ قرغ شزمرق بل رژ نوا واب متروص و هشکیم غیج همغن ، هنیگمغ

هدنخ زا هک هدیم ماجنا وراک نیا ودب ناجیه اب ردقنوا ، هنکیم هسو

منک شادج مدوخ زا منکیم یعس و متفیم یلدنص یور

نوا مدموا یم متشاد هک رود ،؟زا هراد یک یلگشوخ نیا هب رتخد _

درب و ملد تتروص تیموصعم

زا هشیم رجفنم شدوخ هک منکیم کاپ وشاه بل یاج تسد تشپ اب

هدنخ

دش!! دب یلیخ یاو _

هنیآ لا بند شوت و مریگب شزا وشفیک ات هیفاک هلمج هی نیمه

. هدنخیم یشوخ واب هتفرگ شاه بل یولج وشتسد . مدرگب

منک کاپ تارب راذب _

یلیخ ،ام منیبیم ور همغن و مدوخ یاه مشچ منکیم هاگن هک هنیآ یوت

! میمه هیبش

هشیمن کاپ هگید نیا ، یقمحا یلیخ همغن _

هدنخ .اب مشکیم متروص یور ومتسد مکحم و مروخیم صرح مراد

هگیم و هشکیم ولج هتفر بقع یلیخ هک وشیرسور

هشیم کاپ نوا اب ادخ .هب مراد مشیارآ لا متسد _

شهاگن مراد ، هشکیم متروص یور مورآ و هرایمرد شفیک وزا لا متسد

. هنکن موز ماه مشچ یور هنکیم یعس نوا و منکیم

رکشورادخ ... هدش رتهب یلیخ تلا _ح

مدنخیم ، هشکیم مینیب یور و لا متسد

؟! یدرک سو بــ مراجنوا _

، میشیم هریخ مه یاه مشچ هب تنطیش اب

! تیبرت یب ِنامام _

، نم زا رتشیب همغن و هدنخ ریز مینزیم یقپ ود ره

ینهددب یلیخ هگیم مهب نیترام _

هنوش یور و مرس و مریم رتنییاپ یمک هک هدیبسچ مهب نوماه هنوش

مراذیم شا

. هنکیم قرف یلیخ ینیبرت یب اب ینهد _دب

؟ یدرک فیرعت مزا _االن

مدنخیم ، هتفرگ شتسد یوت ومتسد

یراد مهاب وشتفج وت نوچ _هن

هراذیم ما هنوش یور وشدازآ تسد ندیدنخ نیح رابنیا
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؟! نبوخ همه _

مدیم نوکت ومرس

تسود یلیخ ومه هک ینودیم ، مدیم یتشآ مراد و یل یل و _اباب

؟! نراد

هسرپیم هیقب وزا هنکیم هدنسب نتفگ " موهوا هب"

؟! دموین تاهاب خرهاش _

؟ دموا یم ماهاب دیاب ینکیم رکف ارچ _

هدیم باوج ندرک تپ تپ واب هروخیم اج منحل زا

... االمن دیاش متفگ دوب ترانک اتقو رتشیب بخ ... هخآ _

هراد وشدوخ یگدنز نوا _

ینودیمن هک وگن ، هدروخ هرگ وت هب شیگدنز یلو _

مشکیم نوریب شتسد یوت وزا متسد

. منودب ماوخیمن _

! ینیبب یدوبن ، تخادنا هار دادیب و داد شرس یباسح هشال، _

منکیم شهاگن بجعت واب منکیم دنلب و مرس

؟! نوشیدید یک _وت

در باوج . هنکیم فراعت مهب و هرایمرد شفیک یوت وزا ــراگ یس تکاپ

مسرپیم هرابود و مدیم

؟! یدید یک ورانیا ومع نز مگیم _

... هنکیم نشور و ــراگ یس

کاخ هب مدوخ یاه مشچ ،اتاب مدوب هتفر یروگ هب روگ نوا مسارم _

درک توعد ور همه تومع شبش هک، مدرکیمن رواب مدیدیمن وشنتفر

و یتسه االثر مهس تفگ همع لیکو هب سلجم رخآ خرهاش ، شنوخ

انوا زا مخرهاش ، نتخادنا هار اوعد هگید هدرم وهی مثیم ، دیدب دیاب

. رتدب

منیشیم ونازراهچ و منکیم عمج تکمین یور و ماهاپ ، مخرچیم ولهپ هب

هی هکنیا لثم ، خرهاش نوج هب داتفا هشال ندرک نوریب ورانوا هک دعب _

تریگ یبوخ لوپ هک تسازور نیا ، هداد ماجنا عقوم نومه مه ییاراک

! دایب

؟ راکیچ ماوخیم ؟! یناور ی هنووید نوا زا لوپ _

ای یرخب یا هنوخ تدوخ یارب لوپ نوا اب ینوتیم ، یتسه وشن _رخ

هگا هتبلا . یریگب وشدوس کناب یراذب وشرادقم ...هی ینک نهر لقادح

! ینک یگدنز نوا و یل یل اب یاوخن
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؟! دوب هدش یچ هگید .. یراد یرتشیب یاهربخ _وت

شهل اپ ریز شگنرشوخ شفک واب هزادنیم نیمز یور وشراگ ــ یس

. هنکیم

؟ یتسنودیم ، نریم ناریا زا نراد خرهام همع و شوروک _

، مدیم نوکت تسار و پچ هب ومرس

مینکیمن تبحص نوماه همانرب زا یلیخ میمه شیپ یتقو _هن،

نوا ؟وت ینکیم یگدنز لا مش ؟ هیچ دعب هب نیا زا هساو تا همانرب _

؟ هزیریم یرتشیر مین هلزلز هی اب هک یا هنوخ

مسو ــ بیم وشتروص و مدنخیم

؟ مندید یدوب هدموا _

هگیمو هدیم نوکت اوه وت وشتسد

منم یدوب هتفر هک یلوا هام ،ود هدب طالمق دوب هدنوم مک نیترام _

، مدرک هراجا هنوخ هی نوتا هنوخ کیدزن

منزیم دنخبل و مشیم لا حشوخ

؟ هدب تق طال تساوخیم ارچ _حاال

. متسو ــ بیم هرابود و هدنخیم شغ شغ

تشاد رس وت کاخ . هشکب سفن هنوتیمن تحار تبوطر رپ یاوه _وت

! درمیم

و ماه هدنخ یولج منوتیمن منم هک هنزیم فرح کمن واب هدنخ اب ردقنوا

. مریگب

؟ یتشگرب هتقو دنچ _

هنکیم کاپ متروص یور وشا هسو بــ یاج بوطرم لا متسد نومه اب

ناریا هکینز نوا نداتسرف روگ یارب دش تمسق . هشیم یا هتفه _ود

. مشاب

؟ یتشاد تسود ور ورسخ _

هاگن و هنزیم مهب وشدنلب یاه ،مژه هروخیم اج ملا وس زا

هزیریم مهب یلیخ ، هنکیم هتسب و زاب وشیرسور ی هرگ . هریگیم مزا

وگب مارب ،وت اباب مدعب ، دوب هتفگ مهب تافرخزم یرس هی همع _

دوب! نملتنج نوچ شزا دموا یم مشوخ _

؟ نیمه _

شارب نم هک ینودیم ، میتشاد دما و تفر مهاب تردپ لبق تدم _هی

تئرج هکنوا ! مدشیمن یسک مود نز نم بخ یلو ... مدرکیم راک

. هدب طالق ور هکینز تشادن
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هنکیم عطق و مفرح مسرپب یا هگید لا وس مایم ات

داوخیم هوهق ملد ؟ پاش یفاک میرب مگیم _

شوپ شوخ یلیخ ، میرادیمرب مدق مهرانک و منکیم لوبق و شداهنشیپ

ره ، هراد یبوخ یگدنز نیترام اب هک همولعم رت، لگشوخ و هدش رت

هک یتعاس دنچ هساو هک هنکیم شهاوخ مزا مریم مدوخ یوت هک راب

شدای و تسین رکف یب هک هگیم مهب . منک شومارف ویچ همه میمهاب

میمه رانک هک حاال داوخیمن شلد اما ، هدموا مرس ییاه هچبال هتفرن

. مایم هار شلد واب منکیم لوبق وشفرح . هرذگب یراز و هیرگ هب نومتقو

؟ تسا هزمشوخ _

. مدیم و شباوج رپ نهد اب

؟ یاوخیم _

هزادنیم باال وشوربا یات و هریگیم زاگ وشنییاپ بل

ِرپ؟ نهد _اب

هنکیم رت ودب مدنخیم

وتنهد دنبب _

زا طقف ! شاب بقارم هگیم یک هب یک ، هریگیم منهد یولج و لا متسد

هتفرگ دای و ندروخ اذغ کیش و ندیشوپ سابل لدم نیا ، ندوب کیش

دوب.

، هرن تدای شزرو ، یروخب اذغ رتشیب دیاب ، یدش الرغ یلیخ _

؟ تسین نوزیوآ هکاالن تاتشوگ

، هنزب ما هنوش هب یا هبرض ات هنکیم دنلب وشتسد مدنخیم هک رابنیا

. مدیم تروق و منهد تایوتحم و مشکیم بقع

؟! هماجک تشوگ ، نووختسا ور متسوپ هکیت هی _نم

. هنکیم هراشا ما هبباالهنت یدنول تلا وابح هرایم نییاپ وشادص

؟ یتسه شرکف _هب

هنوگ یور تسد . هریگب شیتآ متروص هشیم ثعاب ما یپایپ یاه هدنخ

هداتفا هدنخ هب مه شدوخ . مراذیم ماه

مناوت رد اتود نیا هب یگدیسر مراد نم هک یتیعضو نیا یوت اعقاو _

تسین

یراد نییاپ نوا مه اتود هک.. تسین اتود نوا طقف هخآ _

منکیم یعس و مراذیم زیم یور و مرس ، مریگیم منهد یولج و متسد

. هزیرن مهب و پاش یفاک یاضف نیا زا رتشیب ما هدنخ یادص

راو هناوید یاه هدنخ هب ونم دندوب هتسنوتن مه یزان و میرم یتح
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شسح مدوخ دوجو وت تقوچیه هک هراد یتنطیش همغن ...اما دننوسرب

. مدرکن

.. هفایق و تخیر نیا اب یاوخیم ، ینک رهوش یتساوخ ادرف سپ _

منکیم عطق وشفرح

مگس یولج ونم ؟ ینک تخبدب و مدرم یارسپ دایم تلد نامام _

. هنکیمن سراپ یزادنب

هپوتیم مهب و هروخیم صرح

هک هنم هتبون حاال تنماد وت تشاذگ تاباب الور ویه نوا ! یدرک طلغ _

! یشکب ونم _

هراذیم زیم یور و شا هوهق نوجنف صرح اب

منکیم ادیپ لآ هدیا درم هی تارب مدوخ _

، هشیم رجفنم هدنخ زا هراد متروص هک هنیبیم ، هراد هدنخ مشروصت

. مونشیمن هک هنزیم یفرح بلر ویز هتسرفیم نوریب صرح اب وشسفن

نوریب ننکیم نومترپ هنرگو مینک ضوع و ثحب هرتهب _

، منکیم نییاپ باال ومرس هدنخ اب

؟ ناریا ینومیم یک ...ات یگیم تسار _

هام! شیش _

هشیم درگ ماه مشچ

دایز ردقچ _

هنزیمن فرح نم فرح ور نیترام . منومیم مرتشیب یاوخب _وت

؟ هدش ریپ ، شمنیبب داوخیم ملد _

هشکیم شبل یور و لا متسد و هراذیم زیم یور وشاه تسد جنرآ

تسوپ رتکد شمدرب یگزات ، مراذیم گنر و شاهوم _

مریگیم و مدوخ یولج هک مدنخب ماوخیم زاب

دوب لگشوخ هک نیترام _

دوب رترس یلیخ هک تاباب _زا

هتفرگ و شدوجو تداسح و هدش سنجدب

ایب تدم الهی صا ، میدرک نهر هزات ، نم ی هنوخ میرب بشما _

هرذگب شوخ تهب مدیم لوق ... نم شیپ

. منکیم لوبق دوز یلیخ ، دوبن یدب داهنشیپ

. مدب ربخ یل یل هب راذب سپ _

یسکره ، هشیم هریخ پاش یفاک نوریب وهب هشیم ضوع شگنر

مه نتشاد لگشوخ نامام ! میرهاوخ ودره هنکیم رکف هنیبب ورام
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... هیتمعن

هریم هگیم مهب ، هنکیم توکس یا هیناث دنچ مدیم ربخ هک یل یل هب

عاضوا ممهفیم دوز یلیخ و هدیم اباب وهب یشوگ . شردارب ی هنوخ

. مریم همغن واب دننکیم تحار وملا .یخ هدش رتهب نوشنیب

و هرادن یبوخ نومرف تسد ، مشیم شتمیق نورگ نیشام راوس

! متفر یک هب نم هشیم مولعم

کراپ نیشام اتنچ هنوخ رد یولج ، دوبن رود یلیخ شدیدج ی هنوخ

و نیشام هک مگیم شهب ، تسه کراپ یاج نوشاتود نیب و ندرک

" نوریب میتفر بش دیاش "هن هگیم یلو گنیکراپ یوت هربب

اب رابره ، هدب ماجنا ور یقفوم کراپ ات هنکیم وشش تال همه هکنیا اب

هب یا هبرض ییولج نیشام بقع رپس هب نیشام یولج رپس دروخرب

هنکیم همزمز یا یتنعل و هنزیم نیشام نومرف

، تیگدننار نیا اب ننزب تدنگ _

هنکیم هاگن نیشامرانک ی هنیآ وهب هدنخیم دنلب یادص اب

. منکیم کراپ االن نک ربص هقیقد جنپ _

منکیم هاگن تعاس هب

؟ ینک کراپ و نیشام ات هشکیم لوط هقیقد هد هشیمه ینعی _

هنکیم همزمز و هدنخیم بل ریز

! هدیشک لوط مرتشیب _

یلیخ و هدیبسچ و نومرف یتسد ،ود متسرفیم نوریب و مسفن کالهف

مقر و یراد هدنخ ریوصت ، هنکیم هاگن نیشام یاه هنیآ هب هراد قیقد

هدز

؟ یدنخیم یچ _هب

! تفایق _هب

هگیم و هنکیم مهاگن یکلا مخا اب

یپیتشوخ و یلگشوخ نیا هب نامام داوخب تلد یلیخ _

، تسا همغن تمس هک نیشام ی هشیش هب اما منزب یفرح هک مایم

. هنزیم یا هبرض یسک

تسانشآ راگنا هک یسک هب هدنخ واب هدیم نییاپ ور هشیش همغن

هگیم

!؟ دشن زاب یدید ، یاو _

وزا هدنخیم مه همغن ، هچیپیم هچوک توکس وت یدرم ی هدنخ یادص

مونشیم و نوشاه ندز فرح یادص . هشیم هدایپ نیشام
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زونه ادخ نم.هب ِ نیشام هب نک محر موناخ . مدید قاتا ی هرجنپ _زا

! هدشن مومت شاه طسق

و درک دروخرب شاهاب راب دنچ همغن هک دوب ییولج نیشام بحاص سپ

. دموارد شریگزد یادص

ینکن کراپ نم ی هنوخ یولج وتنیشام زور ره یشابوت _ات

درم فرط وهب نیشام چییوس همغن ، منکیم جک نوشتمس وهب مرس

هریگیم

هشب رجفنم تداسح زا نیترام هک نک کراپ یروج ،هی هتدوخ راک _ایب

ینمیا دنبر ــ مک و مدنخیم مردام تشرد و زیر یاه تنطیش هب

و نیشام برد درم نومه ، مشب هدایپ ماوخیم ،ات منکیم زابو نیشام

هشیم رو هلمح متروص تمس هب شرطع یوب . هشیم راوس و هنکیم زاب

. هشیم سبح مسفن سرت وزا

یسک همغن هارمه هک هدرکیمن رکف دیاش ، هدش هریخ مهب بجعت اب

و متروص ، دایمن مشوخ شا هریخ هاگن .زا هشاب نیشام یوت مه

مشیم هریخ مور هب ور وهب منودرگیمرب

_سالم!!

یور زونه همغن . مشیم هدایپ نیشام وزا مدیم وشم سال باوج بل ریز

هبوخ یلیخ نومرف تسد هب ود ره و دایم مرانک . تسا هدنخ شبل

مینکیم هاگن هیاسمه رسپ

هن؟! هبوخ _

مزادنیم باال یا هنوش

هبوخ ادرم ی همه نومرف تسد _

هگیم تنطیش واب هنزیم ما هنوش هب هبرض شا هنوش اب

هنووید مگیم و شدوخ _

! یراد رظن ادرم هب مگیم نیترام _هب

هگیم دوز یلیخ و هشیم خرس شتروص هشیم مومت مفرح ات

و مرهوش ...نم هتشذگ نم نس هک،زا مگیمن مدوخ یارب ادخ _هب

! مراد تسود

و نیشام ریگزد هیاسمه درم . مدیمن زورب اما هتفرگ ما هدنخ هکنیا اب

شوخ تروص و هراد یا هدیزرو مادنا . دایم نومتمس وهب هنزیم

... ییامیس

. مریگیم شزا و مهاگن و متسرفیم یتنعل همغن هب ملد یوت

دییامرفب _
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هنکیم ندز فرح هب عورش شیگشیمه یدنول اب همغن

هنوخ وت منکیم اعد اعد . مایم هچوک وت هک زور ره ، هنکن درد تتسد _

هتخس ندرک کراپ اعقاو هخآ ، یشاب

ردقنیا هک یراب نیرخآ منکیم رکف نیا وهب مدیم راشف مهب و ماه بل

... هدوب اجک و یک ، مدز فرح یسک اب هناربلد و دنول

... راگنا هدروخن مقر ممیوقت یوت یزور

یاه هدنخ و مخرچیم ودره تمس ،هب مریگیم ـل وغـب ماه تسد

نم... هک راگنا هن راگنا ، مرامشیم و منامام

! یتسه ، مرتخد _

یور هنافاکشوم و قیقد هیاسمه هاگن و هنم تمس هب شا هراشا

. متروص

. نوتمدوب هدیدن ،اتحاال متخبشوخ _

یلیخ ، مدیم تسد شهب یتیاضران ،اب هدش زارد متمس هب شتسد

. مشکیم بقع و متسد یتیاضران اب رابنیا ... ِمرگ

روطنیمه منم _

دنلب و مرس هشیم ثعاب ودره توکس اما مرادن ندز فرح ی هلصوح

! نشاب یزیچ رظتنم راگنا . منک

؟ هیچ _

هنزیم یدنخزوپ هرسپ

! نوتمدوب هدیدن اتحاال متفگ _

نیا اتاب هتشاد هگن ونم اپ هگنل هی هک منکیم هاگن همغن هب صرح اب

! مشاب هتشاد تفگ و پگ کدرم

. هنکیم یگدنز شردپ شیپ مرتخد _

رکف شدوخ اب ،الدب هشیم نامام فرح هجوتم ات هشکیم لوط مکی

. منیترام رتخد نم دوب هدرک

؟ ننومیم امش شیپ _زااالن

نیا ، هنومز رخآ ی هرود هرود نوچ اما تسا هنانز تلصخ یلوضف نگیم

. هدرک تیارس مه اهدرم هب یگریوم تلصخ

هشاب شردام شیپ هرارق تدم _هی

منوا و هنکیم رکشت رسپ نوا زا مزاب ، هشیم هجوتم و مراتفر ینیگنس

. هنکیم یظفاحادخ نومودره زا

رژ یذغاک لا متسد اب هک منکیم هاگن همغن هب بجعت اب روسناسآ یوت

هنکیم کاپ شبل یور وزا شبل
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؟ ِساسح نیترام _

انیمه هگنل ناریا میدموا یتقو ،زا هیجراخ مرهوش دوب شوخ ملد _

. هدش

! مراد تیقفوم یوزرآ شارب و منکیم نیسحت و نیترام ملد یوت

و هدشن ضوع ال صا ، دایم ملا بقتسا هب دنخبل اب نیترام ... هزاب هنوخ رد

. تسا همغن لثم یا هدنزرس و داش نز نتشاد رطاخ هب دیاش نیا

تحار ردقنیا هک هبیجع مارب . هنکیم مشزاو نــ هناردپ و هنکیم ــمل غب

نیا زا دعب هک هبیجع مارب . متسین نومیشپ ال صا و متفرگ ششو ــ غآ رد

هیکت شهب هشیم هک هدش ادیپ ما هگید رفن هی منکیم سح تقو همه

درک.

!! یدش ضوع ردقچ رتخد _

یناهگان ی هرهچ رییغت نیا زا مه مدوخ ، ادخ هب تشاد قح

. مدیسرتیم

! هدش بوخ تیسراف _

هگیم و هنکیم هراشا همغن هب میشیم هک هنوخ لخاد ود ره

. منکیم تبحص یسیلگنا شاهاب هک ییاتقو هدیمن و باوج تردام _

یوت زونه و متسد . منیشیم لبم یور هدنخ اب ود ره

مزادنیم نییاپ هدنخ واب مرس هنکیم مهاگن هک بوخ . هتفرگ شتسد

! مدش ریپ منودیم ... نکن ما هدز تلا جخ نیترام _

مشیمن هجوتم حضاو اما هنزیم یفرح هک مونشیم ور همغن یادص

. یلگشوخ زونه یلو _

هسو ــ بیم وشتسد و هشکیم مورآ و مپل

نونمم _

نورگ یاه تمیق ،زا نتشگرب ناریا هب هک هگیم ینامز تدم زا مارب

یسیسخ مدآ مه لوا زا نیترام . هنزیم فرح مارب شلیاسو ات هنوخ

تباب نیا زا هشیمه همغن همدای . دوب رگباسح یلیخ اما دوبن

ور همغن یاه یجرخلو یولج و دوب هدش ادیپ یکی هک هبوخ . دزیم رغ

دوب. هتفرگ

هگیم شهب همغن یتقو ، هزیریم نومارب نیترام و هشیم هدامآ ییاچ

رواب هک هبیجع و هشیم لا حشوخ یلیخ . منومب نوششیپ یتدم هرارق

. منکیم

و ناریا هک همولعم ، ندیشک هشقن هب هنکیم عورش هظحل نومه

ترفاسم ی همانرب . هشب رفس یهار دایمن شدب و هراد تسود یلیخ
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همانرب و منکیم تفلا خم ، مراذب اهنت و یل یل مرادن تسود ، هنیچیم

. هنکیم ضوع ور

لا حشوخ ، منکیم هاگن هک نیترام و همغن یاه یشوخ اهو هدنخ هب

، مراب تبکن یگدنز سکعرب ، نم فارطا یاه مدآ هکنیا . مشیم

دیاش مگیم ، هدیم دیما مهب ، دننکیم و هدرک یرپس و یبوخ یاهزور

. هنزب و ــمب لق کیچوک ی هنوخ رد یتخبشوخ دیاش ... هدرگرب قرو

هب راب هی ماش ندش هدامآ ،ات مدیم شوگ رتشیب و منزیم فرح رتمک

اباب... هب راب کی و منزیم گنز یل یل

مهب . مشکیم هزایمخ ، متبحص حلا رد نیترام اب قاتا یوت هک یرابدنچ

کی شدعب یحیرفت ی همانرب و ماش ندش هدامآ ات هنکیم داهنشیپ

قاتا یوت و منکیم لوبق و شداهنشیپ . منک تحارتسا ور یتعاس

. منومیم

. مزخیم فاحل ریز و مشوپیم ور هتشاذگ مارب همغن هک یراولش و زولب

ملا! حشوخ تسه یچره اما ممهفیمن و لــمب یور دنخبل لیلد

. مباوخیم و هشیم نیگنس ماه کلپ دوز یلیخ

ختـ یور . هتفر ولج تعاس کی لبق هب تبسن تعاس مشیم رادیب یتقو

ما هتفوک دب هب یسوق و شک . مدیم ژ اسام و ماه مشچ و منیشیم ـت

. مایم نییاپ ـت ختـ یور وزا مدیم

و منکیم زیمت و ماه مشچ ی هشوگ ... مشکیم ماهوم هب یتسد

رکف مدوخ اب نوچ . مشکیم مدوخ تمس وهب مقاتا هریگتسد مورآ یلیخ

دراو ادص رسو یب ال ماک نشاب هدیباوخ مهاتود نوا هنکمم هک مدرکیم

. مشیم ییاریذپ

ور همغن یاه هیرگ مورآ یادص هک متفرن رتولج مدق دنچ زونه

ــ یس یور وشرس همغن و هداد هیکت لبم یتشپ هب نیترام . مونشیم

مهنم ... ریما اب رخآ ی هظحل و مداتفا مدوخ .دای هتشاذگ نیترام ی هن

. مردام هیبش تسرد ، متشاد تسود و ندیشک شو ــ غآ روطنیا

اجنومه و مراذیم زاب ورد ...الی مدرگیمرب مقاتا هب ادص رسو یب

شرسمه شیپ ، شرتخد یگراچیب وزا هنکیم هیرگ همغن . منیشیم

اب شرادید لبق هک هرایم شدای وهب هدیم شیرادلد نیترام . هنزیم فرح

! هنکن هیرگ هک هدوب هداد لوق نوا ،هب نم

ربخیب شزا نم هک شا هتشذگ تباب ، هنکیم تنعل و شدوخ همغن

یسپاولد ،زا نارهم یتیلوئسم یب ،زا حیسم و هگیم همع ،زا مدوبن

یتخبدب یولج تسنوتن هک شهاتوک تسد زا یتح ... شرود هار یاه
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. هریگب ونم

"وت هنکیم رارکت ور هلمج نیا یهاگزا ره ، هدیم شوگ رتشیب نیترام

" یداد لوق

مرانک نیترام لثم یکی شاک ... ِکشا زا سیخ متروص مایم هک مدوخ هب

"! یداد لوق هک"وت هنک یروآدای مهب مادم ات دوب

..درد یدرُم اما یشکیم سفن .. یدرُم اما یریم هار یراد ازور یضعب

ینوتیم هک یدرم ردقنوا ینکیم سح اتقو یضعب ... یدرم اما یشکیم

اهزور اهو تعاس ینوتیم ، ینک زاورپ ینوتیم ، یش در راوید زا

دیاب هک تساه هظحل روجنیا ... یروخن یچیه و هشوگ هی ینیشب

ــمل ،غب نوریب هشکب تدوخ یوت زا ور ،وت هریگب وتتسد هشب ادیپ یکی

یشکدوخ شوت یراد هک الیب جنم زا هدب تتاجن طقف ... درکن ، درکن

... ینکیم

، هدرک مدیماان روطنیا هتشذگ ، مشاب هارمه هی لا بند هک هتشذگ نم زا

یرگید مهس دیسر مهب هک یسکره ... مرادن هزات هارمه هب یدیما

... نارهم مهس یل یل ! نیترام مهس مردام دوب!

. منک تداع دعب هب نیا ،زا همین و هفصن یاه ندوب نیمه هب دیاب

رادیب هک منومهفب ماوخیم . منکیم هتسب وزاب مقاتا رد ادص رسو اب رابنیا

.ات مدیم تلا ح ماهوم وهب منزیم بآ و متروص ییوشتسد یوت . مدش

!! هدیسر مندرگ

؟ رتخد یدش رادیب _

مایم نوریب ، مونشیم و نیترام نوبرهم یادص

_هلب

؟ یراد هک تسود ! متخپ کیک تارب _

میریم ییاریذپ تمس هب ود ره و منکیم دییات وشفرح رس اب

. مروخب کیک ییاهنت مروبجم ،ِ رژمی مادم همغن _

! یتسین اهنت هگید _

هدرک رارف همغن امتح ، مزادنیم هاگن هنوخ رود ات رود وهب هنزیم دنخبل

. منیبن وشاه کشا نم ات دوب

،زا دایم هنوخزپشآ هب همغن ، هشیم مومت هک نومندروخ کیک و هوهق

سالم مهب خرس یاه مشچ ،اب هتفرگ شود هک تسادیپ شرهاظ

هنکیم

. هشاب تیفاع _

منیبیم ... تسا هلصوح یب یمک ، هنیشیم نیترام رانک و هنکیم رکشت
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. هنومهفب ور یزیچ همغن هب داوخیم هک و نیترام یاه مشچ تکرح

؟ میرب اجک ماش دعب _

هگیم قوذ .اب هشیم رتهب شاوه و حلا همغن دایم هک حیرفت مسا

؟! اجنوا میرب ، هراد هفاک هی هرسپ _نیا

. دایمن مشوخ شهب همغن بیجع ی وعالهق هرسپ زا

!!! کیک رابود مدروخ هوهق رابود حبص زا دروخ مهب _حملا

هک یفرح تباب مریگیم زاگ ومب .لــ هدیم رس هقهق دنلب یادص اب نیترام

مدروآ نوبز هب رکف یب

؟ رتخد یدروخ روز هب سپ _

دوب. هزمشوخ اعقاو هن...نیا _هن

ندرک رکف هظحل دنچ دعب و هراذیم زیم یور وشاه تسد جنرآ همغن

. هگیم

؟! اجنوا میرب ! هدرک توعد ور هچوک لک ، باالهیی هیاسمه دلوت زورما _

هگیم شدوخ هک منزیم لز شاه مشچ هب یروط هی

یخلا .یب مشوپب یچ ممنودیمن هزات ، مرادن ادص رسو هلصوح منم _

؟ هروطچ ؟! یور هدایپ تعاس کی میرب ماش دعب مگیم _نم

... دیسریم رظن هب رت لوقعم نیترام داهنشیپ

مینکیم لوبق

ـل یور یگنررپ بل ،رژ هداتسیا رد یولج هدامآ و رضاح دوز یلیخ همغن

و کیش ال ماک رهاظاب نیترام ... مراین مک مردام زا لقادح ات منزیم ـمب

دایم نوریب قاتا زا دنسپ نووج هتبلا دص

؟ مروطچ _

مگب یزیچ هکنیا زا شیپ اما منزیم دنخبل منکیم شهاگن هنیآ یوت زا

تفر نیترام غارس هب دوب هدرک زمرق و متروص هک یبل رژ نومه اب همغن

یتسه یلا _ع

ال ،ماک شتسو ــ بیم همغن هک یعقوم منکیم هاگن نیترام تکرح هب

وشاه کلپ ، هسو بــ نیا زا هشیم تذل قرغ هک مشیم هجوتم

هزات و منزیم دنخبل ودره .هب هشکیم شو ــ غآ هب ور همغن و هدنبیم

. درکیم شومارف ونم اه تقو یهاگ ارچ همغن ممهفیم

یوت هس .ره مینزیم نوریب هنوخ زا دوز یلیخ و مشوپیم و ماه شفک

سفن هاگآ دوخان ال ماک میسریم هک کراپ ،هب میرادیمرب مدق توکس

هرذ هی ...اب ییاروج ،هی مشیم یشوخ قرغ و مشکیم یقیمع

... همورآ ملد هت فیفخت
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ممهفیم شندرک یسرپلا وحا ،زا هشیم دنلب همغن یشوگ گنز یادص

دنچ ندز فرح یارب ، هریگیم متمس و لیابوم .. هطخ تشپ خرهاش

یبوچ یلدنص یور نیترام و همغن هک منیبیم و مشیم رت رود یمدق

ننیشیم مه رانک

_سالم

؟ ییاجک ! موناخ _سالم

. منومب زور دنچ ماوخیم ، همغن شیپ مدموا _

! یدرک یبوخ _راک

! یدوب قفاوم مراک هی اب بجع _هچ

هگیم و هنکیم ثکم هظحل دنچ

االر سریما قشاع یتفگ یتقو یتح . مدوب قفاوم وت اب هشیمه _نم

! هشاب وت یارب یاوخیم و یدش

تس مــ دب مه لوا ،زا مشیم هدز تلا جخ زور نوا ی هناقمحا فرح زا

نایفارطا یروآدای اب شحبص و متفگیم دموا یم منهد هب یچره ! مدوب

. مدشیم هدزمرش تلا جخ زا

مارب دشن _

قمحا نوا مه ، نیدرک للعت نوتتفج ، شیشاب هتشاد یتسنوتیم _

. نوبنجب تسد متفگ شهب ردقچ وت!... مه

ماه مشچ هب اه کشا هکنیا زا لبق ،ات شاه فرح زا مشیم کالهف

مرادیمرب راشف زا ماه بل نرایب موجه

؟ ینزیم ورافرح نیا ارچ _حاال

تتنیبب داوخیم ! هنکیم هنووید ونم هراد هرسپ نیا نوچ _

تسرد و مدنبیم مه یور کلپ خرهاش دایرف یادص وزا هزرلیم متسد

، هدنبیم شقن مهذ یوت نیترام و همغن ندیشک شو ــ یغآ هظحل

غآـ هی نتشاد یارب نم و ندربیم تذل ندوب مهرانک زا هغدغد یب ردقچ

. مدروخیم ترسح هشیمه دیاب یگدز زییاپ یاه هظحل هساو شو ـ

_...

ینودیم شیدید تدوخ . هنزب فرح تاهاب داوخیم االر سریما یتسه _

مولعم و نیا فیلکت ،ایب هدنوم شوت هدروخ یهگ ...هی هراد یلا ح هچ

. مشیمن شفیرح نم ، نک

هب هنرگو ، تساوخیمن هشیمه یارب و نم ملوا ،زا همولعم شفیلکت _

هن؟ هگم . درکیمن تسد تسد تدوخ لوق

داوخیم هک ،االمن هتفرگ راد کش ی هزور شیگدنز وت هشیمه ریما _
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شیگدنز یوت یچیه هب نوا ... هراد کش هک منودیم وت غارس دایب

! تسین نئمطم

اب هک و رتخد نوا یگدنز منوتیمن . نتسین نانیمطا لباق امدآ روجنیا _

دای نتفر هار مراد هزات .نم مشاپب مه ،زا هدرک عورش وزرآ و دیما رازه

ونم نک یراک هی ،وت یدوب مرانک تخس یازور هک ...وت خرهاش مریگیم

... هشیمه یارب

الح صا و ما هلمج ... هریگیم و مولگ خیب شنتشادن هگید سرت هظحل هی

منکیم

ادخ ور هرب...وت شدای ونم ایند نیا وت طقف ، هشیمه یارب _هن

یوت هشکیم رپ مهاگن ، هریگیم ما هیرگ مدوخ یتخبدب ،زا مزیریم کشا

ملد یوت ... هنکیمن یراک و هنکیم مهاگن هراد هک ینوا ،هب نومسآ

نک" هاگن و نیشب ، مدیم شتسد زا هشیمه یارب مراد " مگیم شهب

هک هبوخ . مدب ربخ تهب ات نومب اجنوا تدم ،هی منزیم فرح شاهاب _

. هیدج تمیمصت

نیف نیف یادص ماوخیم ... مشیم رترود مزاب ، منکیم کاپ و ماه کشا

... هونشن یسک و ماه ندرک

؟ یبوخ تدوخ _

هک مونشیم و خرهاش سفن یادص ، منک یفخم و مادص ضغب هشیمن

هنکیم توف یشوگ یوت تدش اب

!!! یراگتساوخ مرب ماوخیم بش ادرف _

، دنلب یادص اب مهنوا ، هدنخ ریز منزیم وهی هشیم درگ ماه مشچ

یلو تسین نم ِیداش هب هکنیا اب مه شدوخ یاه هدنخ یادص

هشیم هدینش

... نکن ما هرخسم _

دوب شتقو اعقاو هگید ... یداد مهب هک دوب یربخ نیرتهب ... خرهاش یاو _

همغن زا یاوخیم . هتشذگ مشتقو زا یاوخب و شتسار هگا ینعی ،

؟ یراذب ات مسرپب و نیترام یوم گنر ی هرامش

. میدنخیم رت دنلب رابنیا

یتسه منک یگدنز منوتیمن هشن صرق تلا وتوح تباب زا ملد ات _نم

زا مدق دنچ مدوب هتسنوت هک یتحاران نومه ...زاب دایم دنب ما هدنخ

هزادنیم گنچ و مولگ خیب منک شرود مدوخ

تدم ؟وت دننک مکمک ات سا هیقب تبون هگید ینکیمن رکف ... خرهاش _

وت متشاذگ واپ مدروآرد مدوخ زاالک رس یتقو ،زا یمرانک ساه
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شومارف نم االن، نیمه ات اتقو نومه ،زا یلیماف یاه ینومهم

دشیم شتیمیمص یاعدا هک شوروک زا رتشیب یلیخ وت هک مدوب هدرکن

ورامدآ . مریگب دای و نتفر هار مدوخ هشتقو هگید یلو . یدوب مرانک ،

نم ، یتفرگ و متسد تدوخ ی هزادنا زا رتشیب یلیخ .وت مسانشب

سهلا ود هک ممهفیم . منیبیم فیلکت وربال وت یتقو مشیم تحاران

متسنودیمن یدرک رکف اوه. ور تفر نم رطاخ هب ازور نیرتهب وت تیگدنز

اب... ماوت ، مدوب هدش انشآ االر سریما اب نم هک ییازور نومه

یوت یقافتا هچ بش وهی زور هی زا دعب هک متفیم ریما و مدوخ دای زاب

هتساوخان اما هزات یگدنز هی ِیپ میتفر نومودکره و داتفا نومیگدنز

؟ خرهاش هدرک جاودزا هنکن _

! متشک منیا منومگ .هب مونشیمن وشاه سفن یادص

؟! هرتخد هدرک جاودزا _

، هشیم ربارب دنچ خرهاش ییاهنت زا ماه یسپاولد ... منهذ وت مدرگیم

دایمن مدای شمسا پچ.. هب مدق دنچ و مریم تسار هب مدق دنچ

؟ دوب یچ هرتخد مسا _

!! یهام متفگیم شهب _

نیا ،هن مونشیم و خرهاش ضغب رپ یادص یتقو هزیریم ــمب لق

مینیبیم و یدرمره انز ام هخآ ... دننگ هیرگ دیابن ادرم ادخ... دوبن تسرد

...هب نزیرب ورف دیابن ، هشاه هنوش ور هوک هی مینکیم رکف

نوشن ...ام تسانز ام یارب درد و ضغب ، سانز ام هساو هیرگ .. یلیلدره

اگنج وت هنیمه هساو ، هرتشیب ادرم زا نومگنج تردق یلو میدیمن

هراد . ینیشن هلچ هب میتفیم و میشکیم ورافیرح دوز ، ندیمن نومهار

دایم مدای

و دوب هداد فارصنا هک قوقح لوا مرت یوجشناد ، دوب خرهام شمسا _

هاگن نوماه یلدنص و زیم هب قشع واب رتفد دموا یم یهاگزاره

اما دموا تدم هی منم زا دعب ... دوب رتفد یوت نوا نم زا لبق ... درکیم

االر.. سریما

... هنکیم عطق و مفرح

، دموا یمن ششوخ شزا ریما _

سرد شوهاب رتخد نوا هکنیا زا یتحاران ردقچ دیمهفیم نم.. لثم منوا _

هصغ رتمک هتساوخیم ! هداد حیجرت شاباب زا یراد هگن وهب ندنوخن

یروخب

ممهفیم و هدنخیم مغ اب
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ینکیم ینوشوپ االروال سریما یاراک یراد مزونه _

، تفگیم تسار هک خآ....خآ

... هریمن مدای _زا

هنکیم رارکت رت مهبم رتو مورآ یلیخ ور هلمج نیمه مغ رپ ییادص

نمیهر مدای _زا

خرهاش ، مدیم شوگ نفلت قوب دتمم یادص وهب متسیا یم تکرح زا

؟!هب دوب نیمه شا هتفشآ رهاظ لیلد سپ ، دوب رت هتخیر مهب منم زا

مدوب درم هگا هک تشاد شلد وت فرح هملا ع هی منومگ

واپ تسد یتقو متخادنیم شیهام دای و نوا نم دیاش ... تفگیم مهب

دوب هدش یچ رتخد نوا تشونرس هگم ، هنک مکمک یسک ات مدزیم

راگزور تسد هنکن ؟ هشابن مرانک هظحل هی هسرتیم مزونه خرهاش هک

؟ شدشاب هدیچ

هاگن و نومسآ ، متسرفیم تنعل نوطیش ،هب مریگیم زاگ و منوبز

...هک هنکیم رود مه زا قشاع یچره ادخ...هک هریخ راک ،هب منکیم

مه !!ام تمسق هتشاذگ مشمسا ... هریگیم تزا و یاوخیم یچره

هی وت ایادخ یلو وت.. یاضر هب مییضار میگیم ، مشچ میگیم ... هداس هک

! مدوبن وت یاضر هب یضار تقوچیه نم ، یراکهدب نم هب ایند

نودب و منیبیم رت رود یمک و یبآ ریش ، مشکیم متروص هب یتسد

و منزیم بآ و متروص ، هریم شتمس هب منک هاگن مرس تشپ هب هکنیا

. هدش هفاضا نیترام و همغن هب مه یموس رفن ،هی مدرگیمرب

_سالم

سال دنخبل و ییورشوخ .اب تسا هیاسمه هرسپ ، متمس هب هدرگیمرب

هدیشک یاه تشگنا کون هب مهاگن ، هنکیم زارد و شتسد و هنکیم م

... ِشا

؟ هیچ نوتلغش _

نیترام و همغن هب هنکیم و شتشپ ، مرایم منوبز وهب مرکف ارچ منودیمن

وشتسد فک دعب و هریگیم متروص یولج وشتسد دایم هک رتکیدزن ،

هنزیم لز هنکیم هاگن هک وشتشگنا یاه دنب ، شدوخ تمس هنوخرچیم

ییازیچ هی زا راگنا دوز یلیخ اما ، هبوخ شهاگن شلوا ، مامشچ یوت

روبع شرانک وزا مریگیم و مهاگن ؟.. مدرک هیرگ همهفیم ، هربیم وب

، هدرگیمرب نومتمس هب للعت ،اب منیشیم همغن شیپ ، منکیم

منکیم راک یزاسندب هاگشاب یوت _نم

، مریگیم و ما هدنخ یولج دصق زا منکیم هاگن شسابل یزاب هقی هب
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هشیم هجوتم عیرس ، دوب یزیت هرسپ

! مراد مدایتعا کرت پمک _

منکیم هاگن شتروص وهب مدنخیم ال ماک

؟ نراد مهب یطبر _هچ

هربیم ورف شبیج یوت وشاه تسد و هزادنیم وباال شا هنوش

! هراد طبر یلیخ _

مگیم و منکیم هاگن نیترام و همغن هب

نرادن مهب یطبر هک مرظن _هب

هی واب ماهوم یولج یرتچ و هدنخیم نیترام ، هنکیم مهب یمخا همغن

هنکیم اجاج تکرح

ناجرتخد سا همغن هیبش تندز فرح _

یلکف هجوج نیا الزا صا ، منودرگیمرب شلوا تلا ح وهب ماهوم عیرس

، دیشوپیم سابل سهلا هدجیه یاه هچب رسپ لثم ، دموا یمن مشوخ

! داوخیم ینتسب ملد نیترام _

هنکیم هاگن ورام و هداتساو روجنیمه هرسپ هک هراد یلیلد هچ ممهفیمن

، سب و هتفیم شترپسا یاه شفک هب طقف یهاگ مهاگن هک هتبلا ،

! هرادن شزرا انیا زا رتشیب

؟! میرخب میرب _

مدموا هدایپ هقیقد هد مهاجنیمه ،ات مرب هار مرادن هلصوح نم !! همغن _

! هتفرگ ماپ تشپ گر

خرهاش اب ندز فرح عقوم سب زا ماهاپ ، مدش وگغورد ، مگیم غورد

... متشادن نتفر هار ِنوج هگید هک دیزرل

نیدرگیمرب دوز ، هکیدزن یشورف ینتسب ، منومیم نوشیا شیپ _نم

مدوخ ریصقت ، متسرفیم نوریب روز هب مسفن و منکیم داب ورپ ماه پل

هرسپ زا رفاو تارکشت زا دعب و هشیم دنلب همغن . مدز هک یفرح اب دش

، نشیم رود تسد هب تسد نیترام اب هیاسمه

یاپ . هرایم موجه مماشم هب هرابود شرطع یوب هنیشیم هک مرانک

ریثات باصعا یور هگم شزرو ، هبوکیم نیمز هب دنت و مکحم و شتسار

؟! هراذیمن

تسد هب باالرت یمک ، منکیم هاگن شاپ هب لوا ، هنم هب شخر مین

هراد مادم هک شاه بل هب مه دعب ، هدش تشم شبیج یوت هک شاه

؟ شاراتفر هیک هیبش . هشیم هدیزگ

نیدشیم تحاران دیابن مفرح _زا
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مدوخ هب تبسن و رفنت سح شهاگن یوت ، متمس هدرگیمرب هک وهی

بقع و مرس ... تسانشآ یروج ،هی هراد سرت شهاگن ، منکیم سح

هکوش منوا ، مشیم دنلب یلدنص یور زا عیرس ... لوه هب مشکیم

هاگن هراد بجعت ،اب هشیم دنلب یبوچ یلدنص یور زا مورآ و هشیم

شرب مرس ...زا منکیم ،زاب میرسور ی هرگ هب مزادنیم گنچ و هنکیم

یاه مشچ نوا مشکیم سفن هک رابدنچ ، هنکیم ینیگینس ، هرادیم

، مدیسرت ...وهی نشیم رت رود و رود ماه کلپ یولج ،زا خرس هشیمه

نایم نراد همه هرابود ارچ ، متخیر مهب یلیخ خرهاش یاه فرح

؟! تسین حیسم هیبش شهاگن ؟! متمس

؟ یبوخ _

عوهت تلا ،ح لودج تمس هب مشیم مخ ، هنیشیم نیمز یور ماهوناز

مشچ یولج موتنام ی همگد هک مشکیم و مسابل ی هقی ردقنوا ، مراد

، هریم و هروخیم تلغ نیمز یور ماه

؟ منزب ادص و موناخ همغن مرب دیاوخیم ؟! هدش یزیچ ؟! موناخ _

لبق ، هریم هک هریم مراشف همگد نومه لثم تسرد ، هتفیم مراشف

ما هیکت و هنکیم هقل حــ مرود شتسد نیمز یزور یوت متفیب هکنیازا

یور مرس ، هریم باال نکمم دح ات ما هنوچ ، شا هنوش یور هتفیم

... روطنیمه مه مرس فک و شا ــهن یس

سنج ، منکیم هاگن شاه مشچ هب هابود ، مشکب سفن منوتیم هزات

نوا ...! تسه شاه مشچ یوت سرت ! هراد قرف حیسم اب شینارگن

.. دیسرتیمن یزیچ و یسک زا هک

... سرتن !! یتسه تسین حیسم هیبش رسپ نیا سپ .

مورآ و مورآ و مورآ ممشچ زا مکشا هرطق دایم نوریب تحار هک مسفن

وهب مرایم نییاپ و ما هنوچ ... مراذیم مه یور و ماه کلپ . هزیریم نوریب

. مشیم شوه یب دوز یلیخ ... مدیم هیکت شا ــهن یس

یاه کلپ ... راگنا هحبص ، تسین کیرات اوه هگید منکیم زاب مشچ یتقو

یتخس وهب مرس ، دنریگیم هلصاف مهزا مورآ مورآ ما هدیبسچ مهب

هک راگنا ، موزاب رانک شرس و ــهت خت یور همغن یاه تسد ، منکیم جک

تمس وهب مرس هک رابنیا ، نشاب هدش در مور زا خرچ هدجه یلیرت هی

ندرک لصو مرس متسد ،هب منکیم سح رتشیب و درد منوخرچیم هگید

هشیمن و مدب نوکت و متسد ماوخیم یتقو هشیم دنلب منتفگ یآ یادص

! مردام هشیم شدرس ، هداتفا همغن یور زا کزان فاحل ،

یبوخ تیعضو مندب ، مشب دنلب ات منکیم تالش هگید وراب منکیم ضغب
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و حور ! درکیم ــزوا جت مهب حیسم هک مراد و ییاه تقو ،حلا هرادن

ردقنیمه مندب ــزوا جت ره دعب رابره مهازور نوا ... درکیمن یقرف مسج

راب دنچ ... هریمن منهذ زا تدای هنک تتنعل ادخ .. دشیم درد ورپ سح یب

رت حضاو مارب شا هظحلر ،ه متفیم بشید دای ، مشکیم قیمع سفن

جک دنخبل , هیاسمه رسپ شیپ مدوب هتخادنا هار یزیر وربآ هچ ، هشیم

یتقو دش داش مدرم رسپ لد شضوع ، هتفیم لــمب یور یا هلوک و

، دوب هدش مومت نورگ شارب ماه فرح ، منزیم واپ تسد مراد دید

هدش تشم تسد نومه دوب یفاک . متشاد دای وهب شتینابصع زونه

رتشیب و مشچ ریز حیسم ، هباوخب مکف یور دایب نوریب شبیج زا شا

دوب! بوخ شلا ح ییاه تقو یتح ، تشاد تسود

هتفیم و هشکیم هت رناژمی دوز یلیخ ، منکیم دنلب شلا ب یور وزا مرس

!! مدب نوکت متسنوتیم هک و ماه تشگنا ، شلا ب یور

هراد درد یلیخ ، مشکیم همغن تمس وهب مدوخ کزان فاحل مورآ مورآ

ماه کلپ هرابود ، مزادنیم شاه هنوش یور و مایمرب سپ زا اما مندب

هدادن ربخ یل یل هب منکیم اعد یلو . مریم باوخ وهب هشیم هتسب

نم.. تباب دش هدنز و درم سب زا هسب . هشاب

؟ ملگشوخ رتخد ناج!؟ یتسه _

باوخ زا تسد و مونشیم حضاو ورادص ، هدش رتمک میگتسخ و توخر

.هب هتسشن ـت ختـ یور مرانک پوس باقشب هی اب نیترام . مشکیم

و منکیم سالم ودره ،هب هشیم قاتا دراو همغن و منزیم دنخبل شور

مکمک ، هسو ــ بیم و متروص هدرک مرو و خرس یاه مشچ اب همغن

. منیشب هنکیم

دیشخبب _

یاه هرطق هرطق هب هک منکیم هاگن نیترام یسپاولد هب تلا جخ اب

، هرمشیم و هنکیم هاگن ، هزیریم همغن تروص زا هک یکشا

نکن هیرگ االن، مبوخ همغن _

هنکیم هیرگ ادص یب و مهرس تشپ وزاب هنزیمن یفرح

باال وشا هنوچ اه هچب لثم همغن ، هنزیم یفرح یسیلگنا هب نیترام

هریگیم لــمب یولج و پوس قشاق ، هزادنیم

منوتیم مدوخ . نکن ما هدز تلا جخ نیترام _

هدیم یسوسحم نوکت تسار و پچ هب وشرس

، رتخد _هن

هس ...ره یموس ... یمود مهرس تسپ و مروخیم و قشاق نیلوا
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دنلب . هشیم هدینش هک سا همغن ندرک هیرگ یادص نویم نیا و میتکاس

ی هبرض . هنکیم زیمت و لــمب رود تقد ،اب هرادیمرب یلا متسد و هشیم

هنزیم مینیب کون یور مورآ

یدرک نومنارگن ، موناخ لگشوخ _

ماوخیم ترذعم مزاب

دایم شیپ یهاگ _

هیرگ یادص هگید ، هریم نوریب قاتا وزا هشیم هزات شلد غاد همغن

ال یلو شنتفگ هیفاصنا یب ، تسین شیپ هظحل دنچ یمورآ هب شاه

و... یل یل ندش ریپ لیلد هنیبب دوب مز

و قاتا یاه هدرپ ، هراذیم ــمر مک تشپ شلا ،ب هنکیم مکمک نیترام

یلیخ ییور هب یور هنوخ نکلا ،ب هنکیم زاب ور هرجنپ و هنزیم رانک

، هزاب هک یا هرجنپ و منکیم هاگن شراوید یور یاه لگ ،هب هلگشوخ

نوریب زا ییادص هک مباوخب ماوخیم ...زاب شلا هبب مدیم هیکت و مرس

فرح همغن اب هراد هک هدرم هی یادص اما ِ یل یل منکیم رکف ، دایم

دعب هظحل دنچ ، مشب ادص هجوتم هراذیمن همغن ی هیرگ یادص ، هنزیم

! یراد نومهم هگیم و هنزیم و قاتا رد نیترام

ی هنودرم نهریپ اب رابنیا ، هرسپ نوا اما هشاب خرهاش منزیم سدح

. هتسیا یم رد بوچراچ وت هنوخراچ

_سالم

هک مرهاظ ، هرایب مارب یرسور ماوخب نیترام اتزا هدش رید یلیخ هگید

مهب یاهوم اب منشادن تسود هگید ، دوب هتخیر مهب یفاک ردق هب

. منک نیهوت اه نز هب هدزن هنوش و هتخیر

نیدموا هک یسرم _سالم.

هک هقاتا رد هب مهاگن ، هراذیم نوماهنت و هنکیم یهاوخرذع نیترام

سرت زا یمک ... هراذیم شزاب لماک و هشیم هجوتم شنتسب لبق هرسپ

! تسه مندب یوت زونه بشید

رس و هنیشیم ، هراذیم ـت ختـ کیدزن و هرادیمرب و شیارآ زیم یلدنص

شتروص یاهوم دح زا شیب . هنزیم وباال شسابل یاه نیتسآ تصرف

شاه تسد ییوم رپ هجوتم منکیم هاگن هک یرتشیب تقد ...اب هیکشم

هریم مهاگن ، زیمت و مشاب بترم هشیمه دوب مهم مارب ردقچ ، مشیم

هتساوخ نوشلد اجره هک ییوم یاه هنود و مدوخ یاه تسد یپ

! یتسه یدش فیثک .. نوریب ندز

دوب! یدب بش نم یارب بشید _
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جنرآ و هشیم مخ هنک مهاگن هکنیا نودب ، هشیم شفرح ترپ مساوح

هراذیم شاهوناز رس وشاه تسد

ــمل... غب وت مردام راب نیرخآ _

لــمب یور وشتسد فک . مشیمن هجوتم هک هگیم یزیچ ، هزگیم وشبل

رانک هک یبش نومه ... شیپ اه سلا نم شاک . هریم رکف ووت هراذیم

هک هظحل نومه ، مدرک شل ــ غب هک یرخآ هظحل نومه ، مدوب ریما

ات مدرکیم شسامتلا هک هظحل نومه ، دزیم دایرف و دزیم مسپ یه

هانگ ی همه ...اب اجنومه تسرد ، هراد مهگن و منک شل ــ غب هراذب

. مدرمیم شندوب

دش؟ دب نوتلا ح ارچ _

در وهب منک ورف متسد فک وماه نخان هک نیا زج منزب مرادن یفرح

منک هاگن شدیفس

؟ وهی هک مدرک یراک _نم

_هرآ...

مهب فیلکت وبال هنکیم فاص وشر ــ مک ، هنکیم دنلب وشرس بجعت اب

هشیم هریخ

_نم؟

نومه وت مریم . منکیم نییاپ باالو شفرح دییات ی هنوشن وهب مرس

هی یلو . مدموا یمرب نوشسپ زا منوبز ،اب مدرکیمن رارف هک لیوا ... ازور

هشوگ هی هگید ... منم هدنزاب گنج نیا یوت هک مدیمهف تشذگ هک تدم

... مدرکیم لمحت و مدشیم هلا چم مدوخ یوت راوید ی

اب متشاد همغن و امش شیپ مایب هکنیا زا لبق ،هن!! مدرک یخوش _

ممهب دوب نفلت تشپ هک یسک نوا یاه فرح ، مدرکیم تبحص نفلت

. تخیر

! تشاد دامتعا دح زا شیب شدوخ ،هب هدرک رواب و فرح منکیم رکف

! مدرکن یراک ، هدوب نم ریصقت نیتفگ مدرک بجعت منم _

منکیم هسیاقم حیسم واب شیکشم یوربا و مشچ ، مروخیم و مفرح

وات مریگیم ـل وغـب ماهوناز ، مشکیم وباالرت موتپ . هنیشیم مهب زرل ،

. مینیشیم تکاس نیترام و همغن ندموا

، دننکیم تبحص هک ننیترام و هرسپ رتشیب ، هنزیم فرح رتمک همغن

یادص هک رابنیا . مینکیم ریگلفاغ ومه یهاگن اب یهاگ ما همغن و نم

مگیم لوه هب دایم گنز

؟ یتفگ یل یل _هب
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زاب هنکشیم شضغب همغن

ات هکنم هخآ ... یدش روطنیا ارچ هک مدیسرپیم خرهاش زا دیاب یلو _هن

ور... وت مدوب هدیدن حاال

هشیم شعنام نیترام ، هریگیم درد مرس

نک. شومارف ناج همغن _

خرهاش . مشیم هریخ هیاسمه رسپ بجعتم هاگن هب هریم قاتا زا یتو

ـت ختـ نومه یور دایم ...ات شهاگن هرادن همغن زا یمک تسد و دایم

ییادرم هتسد نوا ،زا مرادیم هگن شتروص رانک و مرس ، هنکیم ــمل غب

... هبوخ شندوب هک سب تشاد شهگن یتسد ود دیاب هک

.. یتسه دش نم ریصقت _

لثم ، هراذب ماهنت یسک مرادن تسود هگید ال صا ، هنک ماهر ماوخیمن

تسود هگید ، مداد تسد هیاسمه هرسپ هب هک یا هظحل نوا

! ازور نیا مسرتیم ندش اهر زا هک سب ، هنک اهر و متسد متشادن

! مدش هفخ ... خرهاش _

بترم وشتک ی هقی و هنزیم دنخبل ، مدنخیم مورآ و هشکیم بقع

مشکیم شتروص ور مدنلب نخان !اب دوب هدرک لگشوخ . هنکیم

؟ یدرک لگشوخ بشما هساو _

هگیم هنکیم رکف هک مکی ، تسین شدای ال صا هک راگنا

هنووید _

طقف ونیمه مرحمان شیپ اما ، هفرح زا رپ نومهاگن . مینزیم دنخبل ود ره

لکش اجنیمه مرحمان و مرحم ال صا ! منک لد و درد دیابن هک متفرگدای

... ینزب تلد زا یفرح یسکره شیپ ینوتیمن وت هک هریگیم

زا هیرگ واب هنکیم شیفرعم همغن ، هشیم هیاسمه رسپ هجوتم هزات

مشچ ، مدیم هیکت شلا وهبب مرس هظحل دنچ هساو . هگیم بشید

. هنکیم مریگلفاغ رسپ نوا ی هریخ و واکجنک هاگن منکیم زاب هک وماه

؟ دوب نیا ریصقت سپ _

و خرهاش ی هلصاف ... مونشب نم طقف هک تسه مورآ ردقنوا شادص

نوریب و مسفن و منکیم رکشورادخ ، دوب هدش ام زا رت رود همغن

. هدنخیم شبل ی هشوگ منکیم مخا هک شور .هب متسرفیم

! نئوت هیبش ام لحم یاه شکوقاچ _

یلدنص یور وزا هدنخیم ... هرادیم ورب قاتا توکس ... هگیم دنلب ونیا

مدآ ات ماسجا هب رتشیب ، هزادنیم شرب و رود هب یهاگن ، هشیم دنلب

کیچوک هنیآ وهی هرادیمرب هنوش اه،هی
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نک!! هاگن و تدوخ _

مگیم هک یتقو همکیدزن زونه ، مریگیم هنیا وزا مهاگن دوز

یلو مشک وقاچ نم هک دننک تابثا نتساوخیم یتعامج مهوت زا لبق _

! تشاذن اقآ نیا

هشیم هریخ شا هنافاکشوم هاگن و خرهاش ،هب هنکیم فاص وشر ــ مک

،

؟ نامش لیکو _

و کش هنوگره زا ندش رود یارب ، متخانشیم خرهاش زا هک یق ال خا اب

مگیم و هدنخ ریز منزیم یا هبش

دیروخلد متسد زا بشید فرح تباب زونه _

هشیم تکاس . مرایم باال توکس هنوشن هب ومتسد هنزب یفرح دایم ات

. هشیم عمج لــمب یور زا هدنخ

! دایم تهب رتشیب هنوخراچ نک رواب _

همغن شیپ هتعاس کی هک یدیدج یاه سابل و مریگیم یرصتخم شود

، درکیم دب ور حملا متروص یگدیرپ گنر . منکیم نت هب ور دوب هدیرخ مارب

هب ممشچ ادابم ات مدشیمن در مه هنیآ یولج زا هک ییاتقو لثم مدش

مدوب هدرک هبرجت یگدنز یوت ور تسکش هشیمه ، هتفیب مزور و حلا

. دوب اه فرح نیا زا رت یراک ، رخآ ی هبرض یلو

یوت غیج یاه بل ،رژ همغن شیارآ مزاول کچوک فیک هب مدرب تسد

هلجع هچ اب هک تخادنا روسناسآ یوت یذغاک لا متسد دای ونم شفیک

. درکیم کاپ همغن بل یور وزا یزمرق در یا

راد هدنخ ما هرهچ ... مریم باالرت ماه بل طخ ،زا مشکیم ماه بل یور

یادص هکنیا زا لبق ... گنر رپ یرگیج بل ابرژ هدیرپ یور و گنر ، هشیم

هنکیم وزاب قاتا رد خرهاش هشب رت دنلب ما هدنخ

منزب رد دوبن مساوح ، دیشخبب _

منیشیم یلدنص یور و مزادنیم فیک یوت و بل رژ

هرادن لا کشا _

یوت ،زا هتسیا یم مرس تشپ و دایم ، هنیآ تمس منکیم ور هرابود

ماه بل هب هسریم شهاگن هنیآ

؟ یدرب تسد همغن یگنج یاه تمینغ _هب

منزیم دنخبل

تسا هزم اب شگنر ، _هرآ
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هک ساه تدم شتبحم یامرگ ، هراذیم ماه هنوش یور وشاه تسد

. هدرک مراکهدب

، میرب ام اب ایب بشما _

منوتیم و متمس هب هشیم مخ یمک ، مریگیم وباال مرس و مدنخیم

رکف ، هظحل هی یارب یلو مراد لــمب یور هدنخ ، منیبب وشتروص حضاو

ندیدنخن سوریو نیمه ، هنکیم عمج لــمب یور زا ور هدنخ ندش اهنت

. هنکیم تیارس مه خرهاش هب

؟ قیفر هریم تدای ونم ینک جاودزا _

شنتسشن یادص و هشکیم بقع وشرس ، هنزیم یکانمغ هدنخزوپ

یور و مرس ، منکیم زاب مه وزا ماه کلپ ، هشیم هدینش ـت ختـ یور

مارذگیم زیم

نییاپ ، نیشب !باالوت هقبط ،ود مریگب هنوخ هی مگیم _نم

تندوب اجنیا هک ینودیم ، هرت تحار مملا یخ یمتسد مد یروجنیا نم...

هگید ماوت ، ننومب ادج مه زا نتسنوتن ، منارهم و یل یل ، هیتقوم

مترانک منم ، یتسین هچب

! هنومب شنوخ باالی هقبط هقلطم هرتخد هی داین ششوخ دیاش تنز _

... هلیماف منوا

یروجنیمه ، مراد طورش و طرش مدوخ مدوخ هساو منم ، هدرک دوخیب _

! هشیمن هک

شتمس هب هدنخ ...اب دوب دیعب ال ماک ندز فرح یلدم نیا خرهاش زا

نم ی هدنخ ندید اب هک هینابصع و هدرک مخا یباسح ، مدرگیمرب

هنزیم دنخبل یمک مه شدوخ

؟! تخبدب سورع هساو یشکیم هنوش و خاش یراد هللا مسب لوا _زا

اشهاوخ ،وت هداد جرخ هب تمواقم یلک هنک لمحت و تنامام نوا

نکن شتیذا

هدیم ـت ختـ جات هب وشا هیکت و هزادنیم اپ یور اپ

، نک لو وراثحب نیا ، مرادن ویچیه هلصوح ، تسا هرخسم اعقاو _

؟ هیچ مداد هک یداهنشیپ ی هرابرد ترظن

! منک یگدنز اهنت منوتیمن _نم

نوا هب هنوخ نیا زا ینوبرق تشوگ لثم یاوخیم ترمع رخآ ات ینعی _

؟ یرب هنوخ

ناریا زا همغن هک شدعب ، مدنومیم اجنیا تدم ،هی دوب خرهاش اب قح

ندوب ؟زا یل یل و نارهم شیپ متشگیمرب هرابود ؟ یچ تفریم
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هک رخ ، هشیمن لا حشوخ مندید زا نارهم نوچ !! مربیمن تذل نوشرانک

اه مدآ زا یلیخ ،هب هدش رتشیب متخانش ، تدم همه نیا دعب متسین

مندید اب یک ... یعیبط یک و هیعونصم شا هدنخ یک ممهفیم هگید ،

... هریگیم متام گنر یک و هنزیم قرب شامشچ

؟ ینکیم رکف یچ _هب

؟ مراد لوپ االن _نم

؟ یچ _

هنوخ هی شاهاب هشیم ؟ دیسر مهب یزیچ حیسم زا هک هنیا مروظنم _

نومدوخ ی هقطنم وت ییاج ؟هی دیرخ

هک یمک ، هراذیم نیمز یور وشاهاپ فک و هرادیمرب جات زا وشا هیکت

هگیم هنکیم رکف

، گرزب یلیخ هن یلو یرخب ینوتیم مزاسون ، _هرآ

! هریگیم ملد کیچوک هنوخ ؟وت ردقچ _ثمال

هتمیق هی زور ره ینودیم هک تدوخ ، منودیمن قیقد ور هنوخ تمیق _

رتم تصش باالی یلو

وگن ما یسک .هب مدرگیم هنوخ لا بند مریم ادرف زا سپ ! هبوخ _

مگیم دییکات اب هگید راب هی هنکیم مهاگن هراد هک روطنیمه

هئوت اب قح ، مرخب مدوخ یارب هنوخ هی راذب وگن... یسک هب اشهاوخ _

هرتهب هشاب یل یل کیدزن مما هنوخ . مریگب دای و ندرک یگدنز اهنت دیاب

! هسریم مداد هب دوز هشب میروط یبش هفصن یبش وهی هن؟!

نیا زج یلو مرادن تسود و ییاهنت ! مشیم نیگمغ وهی ارچ منودیمن

! تسین یا هراچ

مراذیم خرهاش نهد وت فرح و مدنخیم یکروز

هنوخ هی یتفرگ هک نوماس رسو اال شیا . یمارگن یلیخ هک ماوت _

یل ،وتو هنکیم تحار و ملا یخ یمکیدزن منودب هکنیمه ! رخب نم هکیدزن

نوتاهاب ، مشکیمن تلا جخ نوشزا هک دیتسه ییاه مدآ اهنت یل

! هشاب تدوخ لثم تنز هنک ادخ ... امگیم ... متحار

مهب و خرهاش هک مرخ یلیخ ! هیرگ ریز منزیم هک مقمحا یلیخ

هب رتشیب نم و هریم قاتا ،زا هشیم تحاران مندرک هیرگ .زا مزیریم

هک یمارتحا ی همه ،اب متسین تحار همغن شیپ . متفیم قهقه

شیپ .... تسین تسرد مندنوم هک منودیم یلو هلئاق مارب نیترام

هک... منارهم

یوت مریم هظحل ،هی هنیشیم ماپ یولج ، هدرگیمرب تبرش ناویل هی اب
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تس مــ یدایز دنوسر همغن هنوخ ات ونم االر سریما هک یبش ، متارطاخ

رس خرهاش هک مدوب هدش هلا چم مدوخ یوت نکلا ب یوت ، مدوب

؟! یرادن مسود ماوت متفگ شهب هک همدای یتس مــ هملا ع ...وت دیسر

شارب ردقچ هک درک تباث لمع وت اما تفگن مهب تقوچیه ... تشاد یلو

. ممهم

، دننکیم دمآ و تفر تاهاب رت تحار تاتسود ، یریگب هک هنوخ _

تحار هشب لصو وت هب هک یکرهاب هن وت اب هن نارهم هک ینودیم

رتشیب ، مریم و مایم رت تحار منم ، یشاب هتشاد هک هنوخ ! تسین

، ینومب اهنت متشادن تسود ، روطنیمه مه یل یل ، منزیم رس تهب

. یرادن مه یا هگید هار مرظن هب .اما تدوخ تیعضو رطاخ هب لقادح

شافرح اب مهب ، هتفرگ و ماه تسد منیبیم ، مایم هک مدوخ هب

هنزب رس مهب زور ره هنوتیمن ! هشیمن هک منودیم یلو هدیم یمرگلد

یاه تعاس وراباب زور ره هنوتیمن مه یل یل ! هنک جاودزا هک یتقو

و نوشدوخ یگدنز ما یزان و میرم ، نم شیپ دایب ات هراذب اهنت وطالین

ی هنوخ نوشرتخد هک دنشابن یضار دیاش اه نوا یا هداوناخ ، نراد

هراد ینوش ــ یپ وهب شرهوش لتق بسچرب هک یا هقلطم نز هی

دننک دمآ و تفر

... مدرگب راک لا بند دیاب _

یراذب هک هنومیم تارب یا هزادنا ، ینک تحارتسا ینوتیم سلا هی _ات

نوا نارگن .عفال هرادن یجرخ هک رفن ،هی یریگب و شدوس و کناب یوت

شابن

و روز هب هک یچ همه زا ما هتسخ ردقنوا ، منکیم هاگن شامشچ وت

. مرایم شک مه یور و ماه بل شهاوخ

؟ یرب دیابن بش هگم !وت نوتا هنوخ ورب وشاپ _

مرب منوتیم یا هتسخ هگا بش!وت ات ...وک مراد تقو _حاال

؟ تفر همغن نومهم _هن...

هنیشیم ـت ختـ یور و هشیم دنلب

؟ هیاسمه رسپ طقف ؟! دوب یک هرسپ ، _هرآ

یسوق و شک و منیشیم ـت ختـ یور شرانک ، مشیم دنلب و مدنخیم

مدیم مندب هب

، یدش الرغ یلیخ ، ورب تدم هی ،ایب هراد یزاسندب هاگشاب هرسپ _

!! هشیم ششدنچ مدرم رتخد

،ور دوب هتفرگ ـل غـب شیپ هظحل دنچ هک یشلا وب هنکیم مخا مور هب
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. هبوکیم متروص یوت

اه هشاب هیثرا دیاش ال یماف ؟وت یراد نز هب هتسد _

یادص ، ازور نومه وت مریم مراد ، مریگیم ـل وغـب مشلا ب نم حاال

ات متفریم باال لوه هب هنوخ یاه هلپ زا هک یتقو ما ــهن هرب یاهاپ

... هروخیم چیپ و هروخیم چیپ مشوگ یوت ، هسرن مهب حیسم تسد

*****

وات بشید ، هدش رتمک و مک متروص یگتسخ مشیم رادیب هک حبص

زا هدب ربخ مهب هک مدوب خرهاش ماغیپ رظتنم ، مدنوم رادیب هد تعاس

ینارگن اب ماوت یلوضف سح روج هن.هی ای هدموا ششوخ رتخد نوا

. متشاد

، مروخیم لماک ور دوب هدرک هدامآ مارب نیترام هک یلصفم ی هنوحبص

ات هشیم یضار همغن هک متشاد نیشام هب زاین هنوخ ات دنچ ندید یارب

. هدب مهب و شنیشام و هنکن میهارمه

هی نومدوخ ی هنوخ زا باالرت هار راهچ ،هی منزیم رس هاگنب نیرت کیدزن هب

هب هنوخ زا دیدزاب یارب ، هراد بسانم تمیق اب یرتم جنپ و تصش

. مشیم یهار هنکیم راک اجنوا هک یدرم هارمه

؟! دینکیم یگدنز اهنت نیتفگ امش _

و شباوج روز دوب!!هب هدیسرپ مزا هاگنب دوخ یوت ور هلمج نیا رابدص

مدیم

؟! هنکیم ما یقرف هگم ، _هلب

دنخبل نومهاب و روسناسآ ،رد مریگیم شزا ور منیبیم هک وشدنخزوپ

مشکیم ورد ، ندش هدایپ یوت منکیم للعت ، هرادیم هگن زاب شا هنایزوم

.اب منزیم و لوا ی هقبط ی همگد ندش هتسب ضحم وهب مدوخ تمس

و مشیم نیشام راوس ، مایم نوریب نومتخاس زا عیرس و دنت یاه مدق

. مریم نوریب هچوک زا دایز تعرس اب

باوج و منکیم فقوتم و نیشام هشوگ ،هی هروخیم گنز مهارمه نفلت

مدیم

؟ خرهاش _

؟ ییاجک _

! متفگ هک تهب .. هگید منیبب هنوخ مدموا _

؟! هنوخ لا بند یتفر یدشاپ اهنت _

؟! ماهاب یایم ، هاگنب وت متفرن زونه یلو _هرآ

؟ ییاجک اقیقد _
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، دوب المز نوچ متفگ غورد شهب ، منومیم رظتنم و مدیم شهب و سردآ

رارصا ملوا نومه ، هنوسریم مهب و شدوخ ات هشکیمن لوط یلیخ

و متفر مدوخ هک ییاجنومه اقیقد ، تلود هاگنب میرب هک هنکیم

ریز دشوزا مفیرح هرخ باال هکنیا ات مدروآ هنوهب راب دنچ . داد داهنشیپ

و شدوخ تسنوت اما دوب هدش ینابصع هکنیا ،اب دیشک فرح منوبز

نوا نودب مرادن قح هک درک تجح مامتا ماهاب مه شدعب و هنک لر تنک

. منک یراک هب مادقا

بیع اه هنوخ زا مودکچیه یور . میدیدیم مهاب هک دوب یا هنوخ نیموس

یداریا هی هنوخره وهب هدیم و یلصا رظن خرهاش اما مراذیمن یداریا و

تسود یل یل هب شندوب کیدزن رطاخ هب ور یموس ی هنوخ . هریگیم

و تشادن یا هرجنپ چیه هنوخ ، دوب خرهاش اب قح دیاش اما متشاد

. دوب هفخ ال ماک

هک ور یا هنوخره هلصوح اب خرهاش ... مینزیم رس یدعب هاگنب هب

یل یل هب هکنیمه نم یارب اما درکیم یسررب ور ندادیم داهنشیپ

دوب. یفاک میشاب کیدزن

هاگنب بحاص رارصا اب هک مدشیم دیماان هنوخ ندرک ادیپ زا متشاد هگید

. مینیبیم و رخآ ی هنوخ

و یلقن ی هنوخ ، مبوکیم مهب وماه تسد قوذ اب مدورو ضحم هب

هشوگ هلصوح ،اب دایم رظن هب زابلد و رون رپ تدش هب اما هیروج و عمج

تنیباک و شکیچوک نکلا وب هنوخزپشآ ،زا منیبیم ور هنوخ ی هشوگ

یردق ...هب شگرزب دمک و قاتا ات هتفرگ شگنر مرک و دیفس یاه

یارب ات منکیم داهنشیپ خرهاش هب هظحل نومه هک یضار و ملا حشوخ

هنک. مادقا داد رارق دقع

یترپ ژو ارتم ره تمیق ی هرابرد هلصوح اب هشیمه لثم اما خرهاش

هنوخ ِ شوگراهچ ییاریذپ طسو ، هنکیم تبحص هدنشورف اب نومتخاس

متروص یولج و مدیم راشف مهب مکحم وماه تسد فک . متسیا یم

بوخ یاه قافتا هملا ع هی هنوخ نیا یوت نتشاذگ اباپ دیاش ، مرایم

مرس زا تسد هداتفا میگدنز یور هک یکتخب نیا دیاش ، هتفیب مارب

هرب. و هرادرب

هن؟! هگم دوب... گنشق ردقچ اعقاو _

. متشادیم شرب نم یدرکیمن باختنا ،وت دموا مشوخ منم . _هرآ

مدیم هیکت یلدنص وهب مرس و مدنخیم

؟! متشادیمرب نم یتشادیمن وت یگیم هک هسابل هگم _
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هدنخیم حلا نومه اب اما ، سا هتسخ

. مشب لقتس مــ هگید دیاب منم هرخ _باال

شبشید یفارگلت یاه خساپ و متفیم یراگتساوخ دای

دش!؟ یچ بشید هک یدرکن فیرعت مارب یباسح و تسرد وت منیبب _

ایچ ؟ هنکیم تبحص گنشق ؟ نردارب رهاوخ ات دنچ ؟ هلگشوخ هرتخد

؟ دوب یچ شتاعقوت ینعی ؟ تساوخیم

هنزیم زمرت یور هفاک هی یولج ، هرابیم شلوک رسو زا یگلصوح یب

؟! ناروتسر ای هفاک میرب _

... یروخب یزیچ یاوخیم تدوخ هگا مرادن اهتشا _نم

هزادنیم تکرح هب ونیشام هک هدشن مومت مفرح زونه

یساسحا یب ردقچ ، هگید نک فیرعت _

هشیم فقوتم زمرق غارچ تشپ و هنکیم مهاگن ارذگ

، هراد یلیصا و دقتعم ی هداوناخ ، سا هدرکیلصحت ، دوبن یدب رتخد _

. تسه مدنزرف .کت هطسوتم نوشیلا م حطس تفگ هشیم

؟ بخ _

؟ هخآ مگب یچ یتسه _

مبوکیم شوزاب هب یتشم صرح اب

هن؟ ای هلگشوخ مگیم نک... فیرعت گنشق _

وت اصوصخم ! تسین نوملیماف یارتخد یلگشوخ _هب

لوبق دیاب ، متسرفیم شارب ولوچوک سو بــ وهی منکیم قوذ یباسح

هگا یتح نوغاد و برد رهاظ و لکش رسو نیا اب مزونه هک منک

منکیم رواب دوز یلیخ و مشیم لا حشوخ هنک فیرعت مزا غورد هب یسک

؟ هدیم یک وشباوج _

. مینزیم گنز نتفگ _

؟ هیچ تدوخ باوج _حاال

. هگید هشتقو منک رکف ! مدش هتسخ ییاهنت _زا

ترسح مک میگدنز .وت هریگیم ملد ، مدوخ ییاهنت دای وهب منزیم دنخبل

یلو مدروخ هطبغ مدید و مفارطا یاه مدآ یتخبشوخ یتقو ... مدروخن

وت تداسح مک مک هک دش دایز یتخبدب نوا و یتخبشوخ نیا ردقنوا

هک دوب نیا لا بند یکی راگنا زاب درکیم ما یراکره .نم درک هنخر مدوجو

! متفگ هک یتمسق نومه هشیم . هنوشکب یتخبدب تمس هب ونم

. هنوخ مریم منم یتفر هک .وت نوتدوخ ی هنوخ مد ورب لوا _

منوسریم ور وت مریم یسکات اب نم ، داوخیمن _هن
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. مشاب تحار تاهاب راذب ... یا هتسخ یلیخو نکن فراعت ، خرهاش _

و هرادیم هگن نوشا هنوخ رد یولج و نیشام ، هدیم شوگ مفرح هب

نومرف تشپ و مشیم هدایپ ، منکیم رکشت یباسح شزا مزاب

ی هتشذگ تارطاخ هرابیم هک ینوراب من من ریز ، هنوخ دوخ .ات منیشیم

یشوخ واب وطالین رصعیلو نیمه هک ییاهزور .هچ منزیم قرو و مرود

اب... هک مه ییاهزور هچ و مدرکن یط االر سریما رادید قوش وهب

رکف نیا ،هب هرایم لــمب یور دنخبل یرانک نیشام داش گنهآ یادص

. مزیرب میشوگ یوت داش گنهآ ات دنچ تقو عرسا وت دیاب هک منکیم

یوت اه هیاسمه زا یکی بشما هگیم و هریگیم سامت ماهاب همغن

نیشام نیب . مراذب نوریب و نیشام و دنراد نشج نومتخاس گنیکراپ

، منکیم ادیپ ییاج هی هدش کراپ یاه

نیشام ی هلک ای یتقو مربیم ولج و بقع و نیشام راب دنچ هکنیا اب

. نیشام تشپ ای هنومیم نوریب

مرورغ اما دایب ات مگب نیترام هب ماوخیم ، هدش رتشیب شتدش نوراب

هب هدیبسچ ال مع نومرف ، منکیم تالش مدنچ راب یارب و هدیمن هزاجا

زا یحضاو ریوصت و ندرک سیخ نوراب یاه هرطق وراه هنیآ ، ممکش

مشچ ال مع و متسرفیم نوریب و مسفن .کالهف منیبیمن مرس تشپ

یرس تشپ نیشام اب مرن یلیخ هک یتقو . مریگیم بقع هدند هتسب

نومرف هب مکحم و مینوش ــ یپ دایم رد ریگدزد یادص و هنکیم دروخرب

. مبوکیم

نوریب لماک روط هب هشیش زا ومرس ، مدیم نییاپ و نیشام ی هشیش

، هتفرگ نیشام ور هچوک .لک مزادنیم یهاگن هچوک هب هرابود و مربیم

مزا نووج رسپ و هشیم فقوتم مرانک هگید نیشام هی هظحل نومه

و نیشام هرابود . مدیم وشباوج صرح هن...اب ای مرب ماوخیم هک هسرپیم

. هنکیم دروخرب ولج نیشام اب رپس رابنیا و مربیم ولج

راب دنچ ، مراذیم نیشام نومرف یور و مینوش ــ یپ ، مشیم میلست

مشکیم قیمع سفن

؟ یاوخیمن کمک _

منکیمن دنلب و مرس ، هیاسمه رسپ ! سادص نومه

! هشیمن _

،رد هشیم رت دنلب مک مک یلو همورآ یلیخ لوا شا هدنخ یادص

هرادیم هگن زاب مارب و نیشام

! یدیشک تمحز ردقچ مدید ، دوب ریدقت لباق تش _تال
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هب هکنیا نودب ، هدید و مییامنرنه هرجنپ تشپ ،الدب راکیب ِ یتنعل

واب هشیم راوس دوز یلیخ ، مشیم هدایپ نیشام زا منک هاگن شتروص

، هنکیم کراپ و نیشام ، ندرک اجباج رابود

؟ یدرک لوبق ارچ ،وت نداد همانیهاوگ _انوا

و منکیم یا هچورق نودند ، مشیم هریخ شنهد زا هدش جراخ راخب هب

منک رکشت شزا هکنیا نودب ، مریگیم شزا ریخاتاب و نیشام چییوس

مریم نومتخاس تمس و منکیم شهب و متشپ

!! هنکن درد متسد _

مگیم هاریب دبو شهب بل ریز و منزیم ورد گنز

! امدب هرامش تهب هدش مه تنیشام کراپ یارب مرضاح _نم

دایم شوج هب منوخ هگید

هدرکن _المز

هنوش هب مشب لخاد ماوخیم ،ات هنکیم زاب ورد همغن

یکشم یسوط ی هنوخراچ نهریپ ، شتمس هب مدرگیمرب . هنزیم ما

هشتسد یوت هک مشیم ملیابوم یشوگ هجوتم دوز یلیخ ، هدیشوپ

؟ هنکیم راکیچ امش تسد _نیا

شدوخ نفلت هظحل نومه ، هنکیم اجباج دیلک هحفص یور وشتشگنا

هریگیم متمس وهب لیابوم و هنزیم یدنمتیاضر دنخبل ، هروخیم گنز

شکراپ تارب مایم ، ینزب گنز مهب هچوک رس یدیسر ات هیفاک _

هرت! بارخ تردام زا تاضوا .وت منکیم

و هراذیم شا ــهن یس یور وشتسد ، مریگیم شتسد وزا لیابوم

هشیم مخ یمک

!! کشخ نوتبش _

کی طقف شوج ی هطقن هب ندیسر ات هک یدوجو و زاب همین نهد اب

مشیم هریخ شندش رود هب هراد هلصاف هجرد

صا نیترام گنشق تارطاخ و همغن فرح یرپ هنوچ فطل هب هنوخ یوت

و مریگیم شود کبس ماش هی ندروخ زا دعب . هریمن رس ما هلصوح ال

سلا هک یتاغیلبت یاه مایپ زا ریغب . مشکیم زارد ـت ختـ یور قمر یب

" مراد سانشان هرامش زا ماغیپ هی هدش ملد و حور ناهوس تساه

" نموت رازه تسیب یا هسلج

یهابتشا یسک منکیم نومگ ، مرایمن رد رس یزیچ مایپ نتم زا

" دایم مایپ مارب هرامش نومه زا هرابود هک هرذگیمن یلیخ ، هداتسرف
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" مدیم فیفخت نموت ود یلگشوخ نوچ

، هریمن نوریب منهذ زا هشاب هنوتیم یک هکنیا رکف ، تسا هرخسم

و قاتا گنز شوخ ی هدرپ و مشیم دنلب ، دایم قاتا لخاد یدب زوس

هنوخ ی هرجنپ هب ممشچ مدنبب ور هرجنپ هکنیا زا لبق اما ، منزیم رانک

! هدیم نوکت تسد مارب هک یدرم و هتفیم لباقم ی

هرامش نومه ، هروخیم گنز منفلت مشندیدنخ تام هک هظحل نومه

هرسپ نودنخ ی هرهچ وهب مدیم باوج للعت ...اب دادیم مایپ مهب هک یا

. مشیم هریخ هیاسمه

؟ دییامرفب _

! یروخن امرس _سالم،

هتفیم میرازود هزات ، منیبب رت حضاو وشریوصت ات منکیم زیر وماه مشچ

مور وهب هنزیم فرح ماهاب هراد هک تسا هیاسمه رسپ نومه هک

. هدنخیم

؟! تساجنیا تساوح _

، مدب باوج یچ منومیم

؟! هبوخ نموت هدجیه یا هسلج مگیم _

مهب ... داهنشیپ نیا و لوپ زا شروظنم دیاش ... شفرح هب منکیم کش

. مزیریم

؟ یدرک رکف یچ نم ی هرابرد ، شکب تلا جخ _

هلا چم متسد یوت و قاتا ی هدرپ ی هبل هک مشیم ینابصع ردقنوا

. مدنبیم ور هرجنپ و منکیم

؟ یگیم یچ ؟ یتفر ارچ _

نیا ی هناحیقو داهنشیپ تباب تسا هتفرگ رگ مدوجو ، هریگیم مصرح

نودند اما مزادنب هار داد و غیج و منک هیرگ داوخیم ملد هکنیا .اب رسپ

همغن و نیترام همارآ ی هناقشاع یفاک ی هزادنا .هب مراذیم رگج یور

. مدوب هتخیر مهب ور

هی داوخیم ملد ، تسا هرامش نومه ، هشیم دنلب منفلت هرابود یادص

. مدب شهب نکش نودند باوج

؟ _هلب

مان تبث یرب نوریب یاوخب نک رواب ، یشیم ینابصع ارچ !! موناخ _

مدب دای لبود کراپ تهب ماوخیم تفم تفم ، هنموت یس باالی ینک

؟ ینکیم عطق میشوگ تقونوا

! قمحا ی هرسپ . منکیم نییاپ باالو وشاه هلمج و هنکیم ثکم
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یناد دوخ حاال دوب ریخ متین نم ! یشاب فرحنم دموا یمن تهب _

، همگ شوت نمسای هک مراد نمس ردقنوا

. مرادن تقو . نونمم _هن

هدنخیم

. ینک لا بقتسا مداهنشیپ زا تردام لثم مهوت دیاش مدرک رکف ، هشاب _

. هتفر مدآ نیا غارس نتفرگ دای لبود کراپ هی یارب ، هناوید ی همغن

ریخب بش . مشیمن نوتمحازم سپ _

هی یشک تنم هلصوح ... یجنران کزان ردقنیا رسپ ، دروخرب شهب زاب

. مرادن یدوخیب مهنوا ور هبیرغ درم

ریخب بش _

هکنیا و مشیم هریخ شا هنوخ ی هرجنپ هب مکی ، منکیم عطق و سامت

، هشیم زادنا نینط مشوگ یوت نوراب رش رش یادص ، هداتسیا زونه

. مزادنیم باال یا هنوش

*******

همغن نیشام ، متشاذگ رارق خرهاش اب هنوخ داد رارق نتسب یارب رهظ

نودیم . درک زگ هدایپ ور یمدق دنچ دشیم ، متشادن یجایتحا ور

مه لا سره راگنا ، تشاد و شدوخ یگشیمه یاوه و حلا شیرجت

رتهب و رتهب نوشاوه و اهحلا نوبایخ نیا و نودیم نیا هرذگب هک

ینکیم شهاگن . ینکیمن یگبیرغ ساسحا هک ِنیا هب شیبوخ ، هشیم

. نیریش ای خلت دب، ای بوخ . هنکیم ــتل غب هرطاخ هملا ع وهی

. هشکیم نوریب ماه هرطاخ شو ــ غآ زا ونم لیابوم گنز یادص

؟ منوج _

مدز تادص رابود ؟! یرکف _وت

. منیبیم و شنیشام و منوخرچیم مشچ

نوشاه هرطاخ و نیترام و همغن زا هار یوت و میشیم نیشام راوس

رارق لحم هب تعاس رس کیفارت دوجو .اب مگیم خرهاش یارب

درو هتفس و کچ و هشیم هدز اهاضما ات هشکیمن لوط یلیخ . میسریم

. هشیم دب

نینط هکیدزن هک یدجسم ناذا یادص ، هنوخ دنس ندرک اضما عقوم

هنزب مقر وراه نیرتهب مارب هک ماوخیم ادخ زا هظحل نومه و هشیم زادنا

هنک. یتشآ ماهاب ییاروج ،هی

یوت ، هنکیمن ماهر ما هظحل هی یارب ندرک یگدنز اهنت و ییاهنت رکف

،زا هگیم کیربت مهب و مندش راد هنوخ خرهاش منیشیم هک نیشام
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ندش راد هنوخ ترسح رد اه یلیخ هکنیا و هنزیم فرح نکسم ینورگ

متسنوت تحار یلیخ نم اما نراذب لوپ یور لوپ سلا یاه سلا دیاب

. منک هلماعم و بوخ ی هنوخ هی

هک دوب نیشام هی همغن زا نم ییاراد ، ناج خرهاش دوبن متحار یلیخ

طالو یرس هی هارمه هب حیسم هب اباب یهدب رطاخ هب رخاوا نوا

یدرم هنوخ یوت اپ یلا خ تسد ،اب مدز شهب جارح بوچ مرهاوج

ردقچ . مدش هنوخ بحاص تفص یب نومه لوپ هکاالناب متشاذگ

یا هنوخ و درم نوا لوپ اب دشیم هگم ، مدرک هک ییوزرآ دوب هناقمحا

؟! منیبب و شمارآ و یتخبشوخ گنر مدیرخ نوا ی هطساو هب هک

هریخ هدایپ رباع یاه یشک طخ وهب منزیم یدنخزوپ مدوخ راکفا هب

. مشیم

؟! یدز فرح ریما _اب

_...

فرح هساو هلد ،ود منوخرچیم شتمس وهب مرس ، هدیمن و مباوج

. مزیرب مهب زاب هسرتیم ،الدب هراد مقح ، ندز

دوب نوغاد یلیخ _

! درکن ربص نوچ _

هنیشیم لــمب یور یخلت دنخزوپ

، هتفر هگید هریم یکی یتقو ؟ یک ؟ات درکیم ربص دیاب یچ یارب _

دایم االن یگب یه ، درک یگدنز شمهوت و لا متحا اب هشیمن

دش... هتسب هک نودمچ ... دایم ادرف

وشرطع یوب مشو ــ غآ مرایم و شمسا ،ات هنومیم مومت همین مفرح

مشیم کبس ردقچ هک ،خآ مشکیم قیمع سفن ، هریگیم

مراد ییانیا ، شیگدنز هب هبسچب ، هرایم هنوهب دوخیب ، هبوخ شنز _

شدوخ ، هدش مومت وت اب شیگدنز . متفگ مشدوخ هب مگیم تهب

هی هشیمن االن هگید . هنزیم و مدآ ی هنوخ رد راب هی سناش . تساوخ

. یتسین شلها وت داوخب منوا ینعی . تخیر مهب ور هگید یگدنز

. مریم رت نییاپ یمک و مدیم هیکت یلدنص یتشپ وهب مرس

!! دایم مباوخ _

_...

. هنزیم دنخبل و هنکیم هاگن و ماه مشچ

. هریم ناریا زا هنک جاودزا نم اب تفگیم اه عقومنوا _

یضعب . هنکیم تسد تسد منیا یارب یلو هراد و میمصت نیمه _االمن
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! مشیم نومیشپ شاهاب یتسود زا اتقو

یتراه دوخیب هک ینودیم متدوخ ، راذن شاهنت هگید !وت فاصنا _یب

شزا هک ییزاب نیشام هیفاک ، هنومیم ولوچوک ی اه هچب لثم . هیتروپ

. ینودرگرب شهب و یتفرگ

هظحل ره و مدیم راشف مهب و ماه کلپ ، هشیم نیگنس مرس تشپ

. منک یلا خ یچ همه وزا مزغم و مرس یوت مزادنب تسد مراد تسود

؟! مینزن فرح شزا هگید هشیم _

؟ تسین بوخ تلا _ح

یعس و مرادیمرب هاگ هیکت وزا مرس روز ،هب هنکیم کراپ و نیشام

. منک فرط رب ندز کلپ واب مدید یرات منکیم

یفرح االر سریما زا تقوچیه هگید ... میراذب یرارق هی ایب خرهاش _

، مک دنچره . هنکیم مکمک شندرک شومارف هب راکنیا ، هشن هدز نومنیب

. مرایم نوبز هب وشمسا تقو ره مریمیم . مگیم متحار تاهاب نوچ اما

مه رد متروص هب ضغب اب طقف !! هشیمن یراج ماه مشچ زا کشا

. مشیم هریخ شا هدینت

. مدیم لوق دوب... راب نیرخآ .نیا هشاب _

ومتسار تسد ی هکیچوک تشگنا ، هتفرگ متمس وشکیچوک تشگنا

. منکیم هقل حــ شتشگنا رود وهب منکیم زارد

لوق _

*****

زا دیرخ یارب نیترام اب راب کی طقف ، منومیم هنوخ یوت هتفه هی

ما هلصوح ... دیرخ زکرم ات همغن اب مه زور وهی متفر نوریب هاگشورف

نوا باوج ات داد ربخ مهب خرهاش هک یتقو زا دیاش ، دیشکیمن یلیخ

یل اب ندز فرح بشره نویم نیا ، مدش مه رت ریگ هشوگ هتبثم رتخد

هک ردقنوا خرهاش جاودزا تباب متفگیم همغن هب هخآ ، درکیم ممورآ یل

وشا هشیمه یکنز خهلا یافرح نومه ، متسین لا حشوخ متحاران

، هدرکیم زاربا دیاب و هراد تسود خرهاش تفگیم یه ، دادیم ملیوحت

، درم نیا تیناسنا زا ادج ، متسنودیم و خرهاش تبحم لیلد نم اما

نوشن اه مدآ لغش . تسنودیم رصقم ریما اب ییانشآ وت وشدوخ نوا

و بوخ ، هنکیم ال مرب وراه مدآ تاذ اه لغش زا یلیخ ، هنوشتاذ هدنهد

تیمها شارب تیناسنا و ناسنا هگا خرهاش ، هرادن یقرف شدب

یتح و شاه هدنورپ یور نوا یریگ .یپ تفریمن تلا کو غارس تشادن

نیا هک درک تابثا مهب مه عقوم نومه ، شش تال ندیسر رمث هب زا دعب
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... شاه یریگ تسد سنج ، شهاگن سنج ، هراد قرف هیقب اب درم

هراد ... هنکیم مکرت هراد ، دوب مرگ شهب ملد تدم نیا هک یدرم حاال

. مربب هار و مدوخ ییاهنت دیاب نم و شیگدنز لا بند هریم ... هریم

ندید واب هشب حبص ات مدرکیم یرامش هظحل نادنز یوت ییابش هچ

ره و هظحل .ره هرادرب مرس زا تسد ییاهنت تشحو نیا خرهاش

شارب و زور نوا هنحص هب هنحص و مدزیم فرح شاهاب ملد یوت تعاس

حاال...نم اما ، دادیم شوخ ربخ مهب هک ییاتقو هچ ، مدرکیم فیرعت

هی نوچ مدیم تسد زا ومهاگیاج ، هنکیم ادیپ لوزن شیگدنز یوت ماج

، همغن ددجم جاودزا زا لبق ... شیگدنز وت دایم هراد یرت مهم رفن

درکیم تالش مندوب داش یارب ، دوب زااالمن رترب واالرتو یلیخ مهاگیاج

، دوب اما مک دنچره

ممیمصت ،زا هنزب فرح همغن و یل یل اب خرهاش دوب رارق زورما

تشوگ لثم مدوب رضاح ، دوبن یضار ملد هت مزونه ، هنک نوشربخاب

... مشب لدب درو میگدنز یاه مدآ نیب ینوبرق

هک مگیم شهب هار ،وت مریم نوریب دیرخ یارب نیترام واب مروخیم و راهن

، هدیم داهنشیپ مهب یلک و هنکیم لا بقتسا ، متفرگ یمیمصت هچ

و منزیمن شقوذ یوت اما متشادن و شزرو و نوریب یاه کالس هلصوح

، مدیم شوگ شفرح هب

یتیمها مارب ، مرخب ور هنوخ لیاسو هک هرتهب دوب هتفگ مهب خرهاش

اما ندب مهب و ندروآ مارب لا مش ی هنوخ زا هک ور یلیاسو هگا تشادن

... مرخب دیدج لیاسو هک دوب نیا شداهنشیپ

میدرگیمرب یتقو ... هرایب مقوذ رس هنوتیم دوب هدرک رکف شدوخ اب امتح

... روخلد و تحاران ود ...ره دنتسه هنوخ ود ره یل یل و همغن

و دننکیم و متاعارم ، تسه مهرد و هتفشآ یفاک ی هزادنا هب مرهاظ

اما هفرح ات رازه یل یل لد وت منودیم ، دنراذیم مارتحا ممیمصت هب

. هگیمن یزیچ

... حبص ادرف .زا مرب هنوخ دیرخ یارب نوشیکی اب زور ره هشیم نومرارق

یل یل تبون هکنیا ،اب دننکیم نومیهارمه مه میرم و یزان لوا زور

جنپ ، هتفین بقع هلفاق اتزا هنکیم نومیهارمه مه همغن اما دایب ات دوب

متشادن یرظن چیه . دندرک باختنا رفن راهچ و میتفر دیرخ یارب یرفن

دوب. منم دییات دروم دندرکیم باختنا اهنوا هک یچره ، مدب

یل تسد وهب لیاسو باختنا و نامدیچ و مرادن دیرخ هلصوح یلیخ

و لیاسو همه ات هشکیم لوط هتفه ود ابیرقت ، مرپسیم همغن و یل
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ره یاه تمحز و میرم و یزان و همغن کمک اب تدم نیا ...وت مرخب

زا رتمک ... یگدنز یارب منکیم هدامآ و منیچیم ور هنوخ یل یل ی هظحل

ینوبرهم و تبحم زج نیترام زا هک قحلا ، مدنوم همغن ی هنوخ هام کی

. مشیم مدوخ ی هنوخ یهار و مرخیم یا هیده نوشودره یارب . مدیدن

. مدنومیم مدوخ هنوخ وت هگید هک دشیم بش ود

منکیم زاب ور هبعج ، دوب هنوخ ی هشوگ هدشن یزاب هبعج ات دنچ زونه

. متفیم گنگ و بیرغ یازور نوا دای هسردم نارود یاه باتک ندید واب

ال ماک مقاتا . مراذیم ـت ختـ ریز وراه هبعج ماه هرطاخ ندز قرو زا دعب

همغن نم... هن هتبلا ، مدرک باختنا نشور و ملیاسو ی همه ، هدیفس

. مدرک لوبق منم و داد داهنشیپ

متشادن تسود یلیخ ، دوب یفاک ییاریذپ یارب هریت مرچ ی هپاناک هی

اما مرادرب ناملبم تسد هی ات تشاد رارصا یل یل ، هشاب غولش هنوخ

لیاسو دیرخ یارب هک درکیم یروآ دای مهب مدزیم فرح هک خرهاش اب

. منک هنیزه منوتیمن یلیخ

هی هک تفگ مهب یراب دنچ خرهاش ، مشکیم زارد ولهپ هب هپاناک یور

هک دوب نیا شتقیقح یلو . نوریب میرب شا هدش مرحم هزات موناخ اب زور

!! متشادن وشلد

رسمه یتح و نارهم و نیترام هب هک یتداسح ... تداسح سح روج هی

زرم هب ونم ندش کیرش و ماه نیرت زیزع هک ییاسک ... متشاد ریما

زا ناما اما متشادن یا هنویم هنیک .اب ندرکیم کیدزن هنیک و تداسح

... تداسح

مولگ ریز وات منکیم شزاب ، مرادیمرب هنیمز یور هک و یکزان فاحل

هار ییادص رسو ملد و هروخیم مماشم هب اذغ بوخ یوب ، مشکیم

. هتفیب اج یل یل تخپتسد تشروخ ات هدنوم زونه . هزادنیم

. مدیم و نفلت باوج دوز یلیخ و منکیم سح و ملیابوم هربیو

؟! _هلب

یشابن هتسخ ، مزیزع _سالم

؟ هنوخ یدیسر یک ، یل یل _سالم

؟ یدرک تحارتسا ، هشیم یتعاس مین _

مدیباوخیم امتح متشادن ماش هگا ، مدوب هدیشک زارد ،االمن _هرآ

یدایز راک تا هنوخ هگید ، باوخب ریگب تحار یخلا اب دعب روخب و ماش _

. هدش هدامآ هکنیا لثم . هنکیم لصو وراه هدرپ دایم همغن ادرف ، هرادن

. مدرک تیذا و نوتتفج . موهوا _
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هیفرح هچ _نیا

؟! هبوخ نارهم _

... هبوخ ، هنوسریم _سالم

؟ یرادن یراک .وت مدشن شوهیبات مروخب و مماش مرب نم یل _یل

ملد.عفال زیزع _هن

ماش ، مشکیم جنرب گنر شوخ و دیدج یاه باقشب یوت مدوخ یارب

هنم اصوصخم هنکیم روک و مدآ یاهتشا ییاروج هی ندوب اهنت ، هیلصفم

... وراذغدب

ــ خت یور . منکیم فرصم و ماه صرق باوخ زا لبق و مروشیم وراه فرظ

هرطاخ هک متفرگ لوق محور و مدوخ ،زا مشکیم زارد ما هرفن تود

، منکن یزاب

زور هی ملا سما ، دایم وهی زییاپ ، هریگیم ملد رایتخا یب هشیم هک زییاپ

بات ، درک هراپ یروجدب و ملد هدنب هشیمه لثم و دموا ، دیسر هار زا

داوخیم نومهم هی ملد یگرمرس ، رذآ زا یاو یا ، رذآ هب دیسر ات مدروآ

فرح ماهاب ، شمارآ هب هنک متوعد هزیرب ییاچ ، هنک زاب ور ملد دایب هک

، هرذگن طقف ،هن...زذآ هرذگب مه رذآ نیا ات دایب ، هشاب منارگن و هنزب

. هرذگب و دایب داوخیم ملد نم هک یروجنوا

****

باوج نوفیآ ، مشیم رادیب نیگنس باوخ زا هنوخ گنز یادص اب حبص

! هدش رادیب دوز ردقچ همغن ، مدیم

مهب ی هجوتم ال ماک اما ، منکیمن بترم و مباوخ سابل راولش و زولب

ی همین هب هرابود و مرادیم هگن ،ردوزاب متسه مرهاظ یگتخیر

لکش رسو نیا اب همغن ، مشیم هریخ هدرک ریگ راولش یوت هک مسابل

رد مروشب و متروص و مرب ماوخیم ،ات درکیم ادج مندب زا رس دیدیم ونم

دایم نوریب همغن و هشیم زاب روسناسآ

! یدموا دوز ردقچ _

هب مه نیترام منکیم رکف ، هتشاد هگن یسک شرس تشپ ردو

هب بجعت اب هیاسمه رسپ لکش رسو ندید اب اما ، هدموا شهارمه

. مشیم هریخ همغن

!! میدیشک نوریب باوختخر زا ور هچب _

مهب وربا و مشچ واب هدنخیم ، هزادنیم رسپ هک یا هکیت هب همغن

یولج مداتسیا کشخ بوچ لثم . منک تسرد و منهریپ ات منکیم هراشا

رسپ هنومیم ، هشیم در ــمل غب زا صرح واب هنزیم مرانک همغن رد،
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، هراد شتسد یوت گرزب ی هبغج هی هک هیاسمه

. مدرک ضرع _سالم

، مشکیم ماه مشچ هب یتسد و منوراخیم و ماهوم

. هشاب رت غولش هاگشاب دیاب حبص لوا _

هبسچیم ما ــهن یس هب هبعج ی هبل هک ردقنوا ، دایم یولج

. تسه جایتحا مهب رتشیب اجنیا _

هشیمه هک یا هنایزوم ی هدنخ ،زا مریم بقع و هدیم ملوه ال مع

رتخد تسد الق خادب یاهردام لثم همغن . دایمن مشوخ هراد بل یور

هربیم هنوخ یتشادهب سیورس کیدزن و هریگیم وشا ــهت خلش ی هچب

وت زادنب رایب رد تنت وزا یمیدق یاه سابل نیا ورب ، یدرب وموربآ کاپ _

لا غشآ لطس

وطالین یا هزایمخ زا دعب هتسب مشچ و منوراخیم و مینوش ــ یپ

مسرپیم

هنوخ سردآ مرادن تسود ، ماهنت رتخد هی نم ؟! یدروآ ونیا یچ یارب _

... هرابیم شور رسو زا ندوب زیه هکنیا منوا ، هشاب دلب یسکره و ما

هنزیم ما ــهن هرب یوزاب هب یا هبرش شنیگنس تسد نوا اب

شمدروآ هک مدوب نئمطم شزا ،الدب یدب سرد تردام هب داوخیمن _وت

هک! مدرکن لصو هدرپ مرمع وت نم مدعب ،

مروخیم صرح شتسد وزا هشیم درگ ماه مشچ

؟ دایب یل یل یتفگن ارچ سپ _

، هراذیم ماهنت یساسا ی هرغ مشچ هی دعب و هزادنیم باال ییوربا

ور هنوخ تقد واب هتسشن هپاناک یور هک رسپ نوا هب هتفیم مهاگن

همغن هب یباسح موتامیتلوا هی ات متفگیم خرهاش هب دیاب . هنکیم زادنارب

، هدب

دنچ همغن . مریمن نوریب اه هدرپ بصن رخآ وات منومیم هنوخزپشآ یوت

اوعد شاهاب ماوخیمن ، هنکیم ما هلا وح ییوربا و مشچ و دایم یراب

. مریم نوششیپ ییاچ ناویل ات هس اب هشیم مومت هک نوشراک ، منک

! میشابن هتسخ _

هی هب بل ریز و منکیم یهجوت یب هیاسمه رسپ ی هفاضا کمن هب

. منکیم هدنسب رکشت

دیفس گنر ندید اب منیشیم هک هپاناک یور ، مراذیم زیم یور و ینیس

اما هداس یلیخ ... تسا هداس ، دایم لــمب یور دنخبل هدرپ مرک و
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. هنکیم رت زابلد و نشور و ما هنوخ

ور هراچیب نیترام تسین مولعم ، هنکیم تبحص هب عورش نفلت اب همغن

یرادیرخ سنج گنر تباب نفلت تشپ هک هداتسرف اجک نم یاوه هب

تدم نیا ییاناوت .زا هنک ضوع هرب داوخیم شزا و هپوتیم شهب هدش

همغن دنلب یادص هونشن هگید ماوخیم مشوگ وزا منکیم هدافتسا ماه

ور...

وهی هدموا نیمز یور ات شیدنلب هک ِ ییاریذپ دنلب ی هدرپ هب مهاگن

دنچ یارب و دنشکیم ریت ماه مشچ کمدرم ، هدش عمج یا هشوگ

رسپ مدیم هلصاف هک و ماه کلپ . مدیم راشف مه یور و ماه کلپ هظحل

اب منوا ، متروص هب هدز لز شییاچ ناویل زاباالی هک منیبیم ور هیاسمه

دنخزوپ هی

؟ یبوخ _

یوت ینیریش ی هبعج .زا مشیم دنلب هپاناک یور وزا مدیم نوکت یرس

یب و مدرگیمرب . مراذیم باقشب یوت و هرادیمرب ینوئلپان ات دنچ لا چخی

رانک دیسریمن مشوگ هب شندز فرح یادص زا یچیه هک همغن هب هجوت

. منیشیم رسپ

قوف ؟ مرایب نودلگ ات دنچ تنکلا ب یارب یاوخیم ، هیلگشوخ ی هنوخ _

یلدنص ات ود اب یراذب مدرگ کیچوک زیم هی ینوتیم ... تسداعلا

!! مرفن هی هکنم _

، هنکیم مخسم هنزیم نوریب ناویل زا هک ییاچ راخب

!! هشاب هتشاد ساپاز و یکی دیاب مدآ هشیمه _

مزا وشهاگن و هنکیم لوه ، مشیم هریخ شاه مشچ هب هک وهی

هگیم هرادیمرب و ینیریش هک روطنیمه ، هریگیم

نم!! ،ثمال دایم تساو نومهم _

یوت و ینریش هدنخاب و هنکیمن مهاگن ال ...صا مزادنیم وباال موربا یات

و لا متسد ، هنکیم مینابصع شندروخ ینیریش فیثک ... هراذیم شنهد

مگیم صرح واب مریگیم شتمس هب

مدیمن هار ما هنوخ وت فیثک نومهم _

نشیم باترپ نوریب تمس هب ینوئلپان یاه هدرخ و هدنخیم رپ نهد اب

یفیثک ات هشیم مخ ، هشیم رتشیب شا هدنخ و مشیم رت ینابصع ،

هنک. عمج وشاپ ریز یاه

؟! هتسرد تمومح ... دروخ شود ریز دیاب ور ینوئلپان _

یور و ماه نودند و منکیم هاگن هشتسد یوت هک یدعب ینیریش هب
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. مدیم راشف مه

!! یکاروخ شوخ _

هگیم یصاخ تس وابژ هنکیم رپس و شا ــهن یس

هدش هدیزرو ممادنا تسین دوخیب _

و مهاگن شندرگ ریز زا نوزیوآ یاه هچول و بل و مامت یشدنچ تلا ابح

مرادیمرب و مییاچ نوجنف و مشیم مخ ، شا ــهن یس یور ات منکیم در

داین ششوخ نم لکیه زا هک هشیم ادیپ یرتخد _مک

!! متسین رتخد هکنم _

و ماه کلپ و مریگیم زاگ و منوبز ، مفرح نتفرگ سپ یارب هرید یلیخ

شتاذ هک هبیرغ درم هی یولج دوب فرح نیا هخآ ، مدیم راشف مه یور

؟! تسادیپ شرهاظ زا

وتفرح هکنیا نودب کیچوک یاه هچب لثم ، یتسه یدشن گرزب زونه

وت... هب تنعل ... یرایم نوبز هب ینک هزم هزم

، هراذیم باقشب یوت و ینیریش . مینزیمن یفرح هگید همغن ندموا ات

همه همغن دیاب ، هراذیم زیم یور هک هدیسرن همین هب زونه شییاچ ناویل

... نایم یمیمص یلیخ رظن !!هب هشاب هدرک فیرعت شارب ویچ

هنوخ زا بجاو راک نتشاد ی هنوهب وهب هشیم دنلب هک هرذگیمن یلیخ

رطاخ هب دیاش هک مریم رکف یوت اما تسین مهم مارب یلیخ ، هریم

یگدنز هراد یطبر هچ نوا ...هب یتحاران هچ هخآ دش! تحاران نم فرح

نم...

؟ همغن _

؟ مناج _

، مریم ورف و منیشیم ـت ختـ یور ، هنکیم نوزیوآ و هرایمرد وشوتنام

؟ یتفگ یچ نم دروم رد هرسپ نیا _هب

هنکیم رت گنر ورپ شبل ورژ هدش مخ مشیارآ زیم تمس هب

نیا ندرکیم رکف همه ، هدرم شرهوش مگب ؟ مگب یچ ، یچیه _

مینک فیرعت نوا و نیا یارب نومیگدنز زا مینوتیم یچ ؟!ام هتشک

؟ یتسه

همغن هک دوبن میگدنز وت راختفا ثعاب و صاخ یا هتکن ... تفگیم تسار

هنک. فیرعت و هنزب راج اج همه داوخب

؟ یراد رتخد یدوب هتفگ شهب ال _صا

_هن...

نیا زا طقف نیترام ندموا ،ات مشکیم زارد ـت ختـ یور و منکیم توکس
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هدرک تسرد یگنوخ کیک و ینیریش لدم دنچ . مشیم ولهپ نوا هب ولهپ

مهب و یصاخ قوذ ؟هی متحار شاهاب همغن زا رتشیب مگب یدرمان ،

و هشیم الم کمه ماهاب ینوبرهم و یمرگلد اب یتقو هنکیم لقتنم

. هنکیم تبحص

شدوخ حلا ور همغن نیترام لوق ،هب هرفن ود یزپشآ هب هنکیم متوعد

هیبوخ هچ منکیم رکف نیا وهب تسراوهام یاه ملیف قرغ ، میراذیم

. هنزب رغ رتمک و هشاب یزیچ مرگرس

و جیوه و یا هملد لفلف ، یزپشآ یوت یتح ، هربص و هلصوح اب نیترام

دای هب یزیچ ندرک تسرد پوس زا هکنیا ،اب هنکیم زیر هلصوحاب و چراق

و پوس نوا روتسد قبط و منکیم هدافتسا نیترام تایبرجت زا اما مراد

اب راب دنچ ، میریم ساالد لدم ود غارس پوس زا دعب ، مینکیم هدامآ

و هساسح یچ همه ،هب هنکیم مخیبوت نیترام و میدنخیم دنلب یادص

وراه روشرایخ هلصوح یب هکنیا ،زا یرب رد راک ریز زا هرادن تسود

ی هزادنا و نداد شرب تسرد شور مهب و هشیم تحاران مدیم شرب

. هدیم نوشن وشقیقد

مدیم همادا مراک هب تقد ،اب مشیم ساسح شدوخ لثم منم مک مک

هب یهاگزاره و هنوخیم ابعالهق نیترام هک ییایناپسا کیزوم وهب

تسود ندید ... مشیم تذل قرغ و مدیم شوگ ، هنکیم هاگن همغن

اب یرارق هی دیاب تصرف رس سپ . هنکیم بوخ و اهحملا مدآ نتشاد

هزات ی وعالهق قشع ندید امتح ، مراذب شدیدج قشع و خرهاش

هنک... بوخ ونم حلا نوشنیب ی هتفرگ لکش

*****

یسح شندوب یلا وخ مراذیم نکلا ب یوت و ماپ ، نریم ماه نومهم

هنوخ زا نودلگ ات دنچ دیرخ یارب رهظ مریگیم میمصت ، هدیمن مهب

، یکشم یچ همه ، هنکیم منت و ما هداس یاه سابل ... مرب نوریب

مشچ طخ و متروص یدیفس هب هنیآ یوت و مشکیم ینهپ مشچ طخ

دوجو هب یگنشق دح زا شیب داضت .. منزیم دنخبل یکشم دح زا شیب

. مرادن و شندرک کاپ ی هلصوح . هرایمن

زا یربخ ، مرخیم نوج هب ورامرس زوس و منزیم نوریب هنوخ زا

نییاپ وباالو نوبایخ ات دنچ ، مرادن ما هنوخ ورب رود یاه یشورفلگ

نوبایخ رانک . تسین یربخ نودلگ ایزا تسین یشورفلگ ،ای منکیم

و مدرکیم هزات یسفن دیاب . منیشیم یبوچ هرفنود یلدنص یور رصعیلو

. متشاذیمن هنوخ یوت و ماپ نودلگ نودب ، مدادیم همادا هرابود
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فیک یوت جنرآ وات متسد یتقو مدینش و میشوگ گنز یادص راب دنچ

یاهآ ؟! هگید تسین تمسق ینعی منکیمن شادیپ و مرپیم مگرزب

یزیچ هب نومتسد یتقو یداد نومتداع ...وت هگید متفگ تسرد ادخ..

... مدش دلب بوخ هچ یدید .. تمسق میگب هسریمن

ماوخب نیترام زا متسنوتیم ، هینارفعز هب مسریم هک مریم هار ردقنوا

یم شهارمه ما همغن متفگیم نوا هب هگا یلو دایب مهارمه

. مونشیم وشادص هک هدنومن رتشیب هچوک ات مدق دنچ ... دموا

... یتسه _

ادص تمس وهب متسیا یم ، مراین مدوخ یور هب هگا تسعیاض

. دایم مفرط و هدنبیم ونیشام ،رد مدرگیمرب

! تیشوگ مدز گنز راب دنچ _

ِ مترشیئوس بیج وت ماه تسد

! مدب تسد مرادن _حلا

! تسین لا مرن هشیمه ... هنکیم هاگن یا هگید تمس وهب هنکیم مخا

. مرایب نودلگ تا هنوخ یارب متساوخیم _

مگیم یلا حشوخ واب مایم فرح هب وهی

ای یلو منزیم هسرپ ورب رود نیا مراد هشیم یتعاس ود اقافتا _

یدب سردآ هگا تسین گنشق شاه نودلگ ای منیبیمن یشورفلگ

. مریم مدوخ

. هنکیم مهاگن بجعت و ثکم اب هدرخ هی

مگیم یتحاران اب

؟! یدیرخ هنکن _

یاه نودلگ لقادح ... منک باختنا مدوخ وراه نودلگ متشاد تسود

؟ تشاد یلا کشا ...هچ هشاب مدوخ باختنا ما هنوخ

تشوخ شاه نودلگ زا منئمطم مسانشیم و ییاج ،هی میرب _هن...ایب

دایم

شیهارمه مرادن تسود یلیخ هکنیا ،اب هریم شنیشام تمس هب

شیهارمه هدش هک مه شنکلا ب یوت یاه نودلگ رطاخ هب اما منک

. منکیم

، هنکیم وات هرایمرد شنت زا یتخس هب وشتک ، مشیم نیشام راوس

لا بند مدرگیم ، هچیپیم مماشم یوت یبیجع یوب وهی ماپ یور هراذیم

. منکیم یزاب هرطاخ و مشکیم تسد شتک یور ... هرطاخ

هراذیم ماغیپ تبحم اب یسک یارب مرابکی ، هروخیم گنز شنفلت راب دنچ
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نوریب و متسد ، مدیم نییاپ ور هشیش و هشیم عورش نوراب من ،من

. مشکیم تسد نوراب یاه هرطق تفاطل وهب مربیم

! مشوپب و متک نم یراد هگن نییاپ ور هشیش اجنوا ات یاوخیم _هگا

هشیش . مریگیم لد وهب مشیم تحاران دوز اما تسین دب یلیخ شنحل

مشیم هریخ مور هب ور وهب مدیم ورباال

؟ یدش تحاران _

، مدیم نوکت تسار و پچ وهب مرس

؟ یدیرخ اجنوا زا مه تنکلا ب یاه نودلگ _

زبس هک یزمرق غارچ هب مشیم هریخ ، هنکیم هاگن مهب هک ممهفیم

. هشیم هتشادرب مزا هک ور یهاگن منکیم سح و هشیم

مدیم مشرافس هزات منکیم لگ ورپ نیشام نیا لک اجنوا مریم _هرآ...

؟ یدیدن ... مداتسرف نودلگ ات دنچ مه موناخ همغن ی هنوخ ، هرایب مارب

... مدوب هدیدن

؟ یداتسرف یک _

هک مدوب نکلا ،وتب دننکیم یشک بابسا نراد مدید هک زور نومه _

، هکمناب یلیخ تنامام ، نوشمدید

هدنخیم دنلب یادص ،اب هتفیب یا هرطاخ دای هک راگنا

! هنکیم داهج هراد ، هیلیخ هدشن هنووید اتاالن نیترام _

. منکیمن شهاگن اما دایم لــمب یور دنخبل

دیاش متفگ ، نییاپ متفر ، داد روتسد اه رگراک دزوهب غیج سب _زا

داتفا شراشف رابود تنامام . مدنوم متعاس ود ،ات دایبرب متسد زا یراک

یلیخ یلو هرادن هک ساوسو ، هاگنومرد شدرب نیترام مراب هی

ینابصع رتشیب نتشاذیم نهد هب نهد شاهاب ماه رگراک ، هساسح

، مدرب شارب نودلگ ات دنچ و هزمشوخ ماش هی بش رخآ هگید ، دشیم

.. هنکیم بوخ وراه مدآ حلا لگ دش، بوخ شلا ح منک رکف

عملا نیا زا راگنا و هریم رکف یوت وهی هک مشاه فرح همادا رظتنم

. تسین اجنیا شساوح ، منکیم شهاگن راب دنچ . هریم نوریب

اجک هراد هک مشیم نارگن مک ...مک هرذگیم تعاس کی زا رتشیب

. متربیم

؟ هرود شهار _

... هجرک ههار _وت

هرود یلیخ سپ _

؟ هنوخ یراد یراک _
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_هن

نیگنس ماه کلپ . هراذیم ینتم نودب کیزوم و هدیم همادا شیگدننار هب

مرادیب یتقو . هربیم مباوخ هتساوخان هک یتقو ات دنشیم رت نیگنس و

هاگن شهب سرت ،اب هنزیم یکیرات هب اوه ، میدیسر هگیم و هنکیم

وهب منهد بآ ، هدش مخ متمس وهب هدرک وزاب نیشام ،رد منکیم

زاب مارب ورد ، هریم نوریب نیشام وزا هنزیم دنخبل . مدیم تروق یتخس

مشیم هدایپ للعت واب هرادیم هگن

... یاو _

و ماه متسد ، هشیم جراخ منهد زا تذل مامت اب فرح هس نیمه

و مریگب ضرغ مشچ ات دنچ داوخیم ملد و مرادیم هاگن ماه بل یولج

فلتخم یاه لگ زا لگ...رپ زا رپ ییاج ،هی منک هاگن ریوصت نیا هب بوخ

... یگنر یگنر و

سفن بوخ و متسیا یم نودلگ دنچ یاپ لوا ، مریم نوشتمس هب

ضوع و مریسم هتفیم یا هگید نودلگ هب ممشچ ات مقوذ ،زا مشکیم

یمرن اب یه و مشکیم وب یه ... مریم یا هگید تمس وهب منکیم

. هشیم رتشیب و رتشیب کشا هرطق دنچ اب مقوذ . منزیم تسد نوشهب

تساجنیمه بحاص امتح هک یلا سنهک درم هی اب وشندز فرح یادص

. مونشیم

!! نیدموا شوخ ، کیچوک موناخ _سالم

کشا در مدرگرب هکنیا زا شیب و منزیم دنخبل هدیم مهب هک یبقل اب

. منکیم کاپ متروص یور زا وراه

... نونمم _سالم...

و منکیم هاگن مفارطا هب هدز تلا جخ ، دنشیم مندرک هیرگ هجوتم ود ره

مریگیم یزاب وهب شملا نییاپ

؟ تسامش یارب شمه انیا ، هگنشق یلیخ اجنیا _

. هنکیم هراشا رسپ نوا وهب هنزیم یدنخبل هرهچ شوخ درمریپ

. منکیم یراد هگن نوشزا منم .. هفتاه بانج یارب _

هنکیم هراشا مهب تسد واب هریم یتمس هب رسپ

دایب تشوخ منک رکف ... نیبب ورانیا _ایب

. هنزیم ماه مشچ یبیجع قرب مریگیم رارق شرانک یتقو و مریم رتولج

!! مدیرخیم تزا وشمه متشاد لوپ _هگا

هگیم تسا هریخ اه لگ هب هک یلا ح ورد هدنخیم هاق هاق

... رادرب یراد تسود و مودکره _
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مهب راب دنچ و نیدنچ فتاه ، مینومیم اجنوا تعاس کی زا رتشیب

منکیم جیو و جیگ ور هراچیب درمریپ هک سب زا هدنخیم

دیاوخیم ، هدش ریسا انیا ی همه شیپ نوتلد امش ، کیچوک موناخ _

؟ دیایب اقآ اب هگید زور هی

؟ یدش هتسخ ، هربیمن مباوخ انیا نودب بشما نم یاو _

یور هک فتاه هب وور منکیم هاگن شا هتسخ ی هرهچ هب دنخبل اب

مگیم هدنخیم طقف و هتسشن نیشام توپاک

دش هتسخ نوشیا ، ایب وت فتاه _

هگیم دوز یلیخ درمریپ

مدشن هتسخ نم ، کیچوک موناخ _هن

هریگیم درمریپ تسد وزا نودلگ و دایم ولج فتاه

ات دنچ منکیم یضار وکیچوک موناخ نیا منم یراذب ییاچ هی وت _ات

یشابن هتسخ هنک...ورب باختنا

مدق تخس وهب مینکیم هاگن شنتفر هب ودره هریم هک درمریپ

... شنتشادرب

؟ یاوخیم یچ هگید کیچوک موناخ بخ _

شدشکب نیمز یور دیاب نتشادرب مدق عقوم هک درم تسار یراپ هب

هرایم باال یمک و نودلگ ، منکیم هاگن شتمس وهب مور ، منکیم هاگن

... ینک باختنا یاوخیمن _

شزا یروجچ دیاب هک هدیم حیضوت مارب ، منکیم هراشا نودلگ ات دنچ هب

منم و ناوخیم یگدیسر زور ره نوشاه یضعب بخ .. منک تبقارم

لقادح دب... زور وهی مبوخ زور هی هک ینم منوا . منک نوشباختنا منوتیمن

... هنکیم بقارم نوشزا درمریپ اجنیا هک انیا

... هرادیمرب فتاه مه نودلگ وهی منکیم باختنا نودلگ ات جنپ

هنم! قشع لگ _نیا

هشیم هدید شفنب و یتروص یاه گنر شوت هک یزبس یاه هگرب هب

... تسداعلا قوف ، مشیم هریخ

؟ هیچ شمسا _

... فسوی نسح _

، هنومن هنشت هک یدب بآ شهب یروط هی دیاب ، هتحار شزا یراد هگن _

. هشیم رت گنرشوخ هشاب دیشروخ رون یولج مردقچره

... تشاد انیا زا مه شا هنوخ نکلا ب یوت

راگنا ، منکیم هاگن نودلگ هب یرتشیب تقد ،اب هدیم متسد و نودلگ
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. دندش عمج مه رود فلتخم یاه حرط اب لگ ات دنچ

ییاچ دییامرفب _

دش؟ مومت شباختنا یدید _

هشیم هریخ متسد یوت یاه لگ هب دنخبل اب درمریپ

هربیم یلیخ لگ نیا زا _اقآ

... همهرد ، منکیم هاگن فتاه ی هرهچ هب هدنخ اب

؟ یربیم ایک هساو _

یلیخ و هتفیم هدنخ هب دش جراخ منهد زا هاگآدوخان هک یفرح تباب

هگیم مورآ

یراد وشیکی هک شاب لا حشوخ ... مارتخد ـت ـ سود هساو _

نومییاچ . مریگب و مدوخ یولج منوتیمن و هریگیم ما هدنخ شتنطیش زا

نیشام یوت وراه نودلگ ، هدش کیرات ال ماک هگید اوه میروخیم هکو

یچره یلو مریم درمریپ تمس هب هنیزه ندرک باسح یارب ، هراذیم

رارصا نیا زا رتشیب ، هدیمن هزاجا مه فتاه و هنکیمن لوبق منکیم رارصا

هب یزابلد و تسد یروطنیا یدعب راب یارب ماوخیم نوشزا یلو منکیمن

... دننکن هدنمرش مهنم و ندن جرخ

و منکیم هاگن ماپ یور نودلگ هب یهاگ زا ...ره میشیم نیشام راوس

یور هک ییاه نودلگ تمس هب منودرگیمرب و مرس اه هظحل یضعب

. هتشاذگ نیشام بقع یلدنص

؟ یراد نوشسود _

... موهوا _

و ماه هچب یرن ، ینک تبحم نوشهب ، ینزب فرح دیاب نوشاهاب _

؟! یریگب و نوشغارس راب هی یلا وس نکلا وتب یراذب

مگیم بجعت واب هریگیم ما هدنخ

... یراد هچب ردقچ _

هگیم تنطیش واب هریگیم شدوخ هب یا هزماب ی هفایق

... هدایز مروز _

. نوا و نیا تسد یدیم و تاه هچب هک یراد یلد _هچ

و مباوج و هتسرفیم نوریب وشسفن ... هشیم عمج شبل یور زا هدنخ

همهنیا هک منک یراک ،هی مشکب غیج یلا حشوخ زا داوخیم ملد . هدیمن

منک یلا خ ور هدش هریخذ مدوجو وت اه لگ ندید اب هک رناژی

همه ... یراد ما یشورفلگ دایتعا کرت و هاگشاب زا ریغب یدوب هتفگن _

هن؟ هگم ... هراک چیه و یا هراک
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. هنزیم دنخبل یکروز

!! فتاه ، هماباب یارب اجنیا _

یفتاه وت تفگ هک درم ریپ نوا سپ _

هدیم نوکت وشرس

... یدش هجوتم هابتشا _

رس باال شدوخ ارج و هنکیم راکیچ و تساجک تباب مسرب داوخیم ملد

مهنم ، هرادن ندز فرح ی هلصوح منکیم سح اما ، تسین شاه لگ

هراد و هتسشن ماپ یور هک یفسوی سح اهاب نودلگ نتشاد زا مقوذ

. منکیم میسقت ، هنکیم مهاگن

هنوخ رد فسوی نسح واب مشیم هدایپ ، هرادیم هگن ما هنوخ رد یولج

هنوخ اجنیا " مگیم شهب و منزیم فرح شاهاب ملد یوت ، منکیم زاب ور

هنک ادخ ، شمدیرخ هزات ، هرفن شیش یام هنوخ ینعی ، هنم ی

ی هنوخ اجنوا ؟ ینیبیم و نکلا ب نوا ... ناهآ ، هرذگب شوخ نوتهب

تبقارم ادخ ...هب نوتنوبغاب مشیم منم ، تاتسود ،وتو تسامش

"، مراذیمن نوتاهنت ... یسرتب هنکن ، متسه

نییاپ دایب نزب و روسناسآ _

مئودیم ، مراذیم اهنت هظحل دنچ یارب و فسوی نسح و منزیم ور همگد

یولج یکی یکی وراه نودلگ ات منکیم کمک و نیشام تمس هب

نتفر دصق راگنا یلو منک یظفاحادخ شزا ماوخیم . میراذب روسناسآ

ی همگد و هدنبیم ورد هراذیم روسناسآ لخاد وراه لگ یتقو و هرادن

. هنزیم و موس هقبط

نوشمه وهب منزیم دنخبل ماه لگ ،هب منک روک و مقوذ ماوخیمن

لثم مشدوخ نوچ . مونشیم و رسپ ندیدنخ زیر یادص ، مشکیم تسد

. هنکیم ما هرخسم هراد هک مشیمن تحاران تسا هنووید نم

ب یوت هریم لوا نومه ، میرایم لخاد وراه لگ و منکیم زاب ور هنوخ رد

یاه همگد تمس هب متسد هکنیا زا لبق و مدنبیم ور هنوخ ،رد نکلا

هنزیم مادص هرب موتنام

ایب یتسه _

هتشاذگ نکلا ب طسو وراه نودلگ

؟ شمیراذب روطچ _

هدامآ هوهق و مریم میراذیم هک وراه نودلگ ، مدیم رظن یلا حشوخ اب

عادو شاه لگ اب هراد منک رکف ... هراذیمن نوریب نکلا زاب وشاپ ، منکیم

. هنکیم
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نیمز یور هک منیبیم ، اجنومه مربیم شارب هشیم هدامآ هک هوهق

هتسشن

لخاد یدموا یم _

منیشیم شرانک منم ، هراذیم شلباقم و هریگیم متسد وزا ینیس

هشن تدرس _

، همدیدج یاه نومهم ِ یپ مهاگن

نوشاهاب مایم زور ره یروجنیا ، مرخب و یتفگ هک یزیم نوا مرب دیاب _

منزیم فرح

. ینکیم یبوخ _راک

؟ منزب نوشهب دیاب یفرح هچ هک همهم _

هسرپیم و هنکیم جک متمس هب وشرس بجعت اب

؟ یچ ینعی _

؟ هنکیم نوشدرم پژ هدننک تحاران یاه فرح ینعی _

... هنکیم هراشا لوا نودلگ وهب هنزیم یدنخزوپ

، نزب هدننکراودیما یافرح شهب ، هجنردوز نوا _

... هراد یلا وخخلا گرزب یاه گرب هک ینودلگ هب نومود ره هاگن

؟ دوب یچ شمسا _

!! گنس _لگ

میقتس مــ رون ریز ینعی ... هشاب باتفآ وت دیابن یتفگ هک _وت

! تسه مساوح مدوخ ، هروخیمن شهب باتفآ متشاذگ هک ییاجنوا _

. هروخیمرب شهب مگیم یچره ... سول ی هرسپ

؟ هتلا س دنچ _

هنکیم هزم هزم و هرادیمرب و شا هوهق نوجنف

وهن تسیب _

. مروخیم و ما هوهق و منزیمن یفرح . دیسریم رظن هب رت هچب

! منزب فرح هروج همه منوتیم نوشمودک اب یتفگن _

هنکیم هراشا ینتشاد تسود فسوی نسح نومه هب

مودک اب تقو ره یلو . منودیمن ور ،وت مقیفر شاهاب هک مدوخ _

لگ نیا اب ...نم ینک لد و درد شاهاب ینوتیم یدرک یتحار ساسحا

. یشاب تحار سیفار اب وت هنکمم یلو متحار

مدرک شباختنا یتقو ... منکیم هاگن هلخن هیبش هک یتخرد هب هدرخ هی

هک ییاج اب یلو .... یراد شهگن نوتسرانک و هنوخ یوت دیاب تفگ

شیپ رتخد نیا هساو یلکشم منومگ هب هتفرگ رظن رد شساو
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! هنوخ موناخ لخن نگیم لگ نیا هب تفگ شدوخ ... داین

وهی هگا نم ...حاال هداد سپ و شناحتما ، متحار فسوی نسح اب منم

منک راکیچ ... هشب دز نوشاگرب دعب ، منک لد و درد انیا ی هیقب واب مایب

... هدرک ناحتما و فسوی نسح هرسپ نیا هدوخ هکنیا لقادح ؟!

؟ هیچ تمسا _

هگیم و هنودرگیمرب ینیس یوت و شا هوهق نوجنف

... نامیا _

مرادیمرب رادمن لا متسد ،هی هراذیم اهنت اه لگ واب نم و هریم منومهم

ینعی ، منزب فرح نوشاهاب مشکیم تلا جخ ، منکیم زیمت وراه نودلگ و

مشکیم تسد هک نودلگ نیرخآ ،هب منک عورش یچ اب هک منودیمن

، متشاد ما هنوخ یوت نم وراه لگ نیرتابیز ، مریگیم هلصاف مدق دنچ

وماه تسد و منیشیم نیمز یور ، دایم مغارس بوخ سح نومه زاب

. مراذیم ما هنوچ ریز

. تسام ی هنوخ ... ینعی ، هنم ی هنوخ اجنیا _

و مشیم دیما .ان هسریمن منهذ هب یا هملک یدعب ی هلمج نتفگ یارب

شاک هک منکیم رکف مدوخ ،اب منکیم هاگن مفسوی نسح هب هریخ طقف

مه مباوخ قاتا یوت ای ییاریذپ یوت یارب هگید نودلگ ات دنچ

. متشادیمرب

و نکلا ردب هنکیم ندیراب هب عورش نوراب من من یتقو یلو دایمن مباوخ

ب کیدزن و ما هپاناک ، منکیم عمج یا هشوگ و ییاریذپ ی هدرپ و مدنبیم

. مشکیم زارد ماه نودلگ و نکلا زاب یمک ی هلصاف واب مرایم نکلا

یروجنیا هک ییاتقو هک مسرپب و منزب گنز نامیا هب حبص ادرف دیاب

هن؟! ای هنوخ یوت مرایب وراه نودلگ هرابیم نوراب

*****

نوریب میتفریم ، هرادن ناملبم هک نم ی هنوخ هخآ نیهاش _

ورام یاه لیماف یگداس دایب راذب ، هبوخ تا هنوخ میلیخ اقافتا _هن

تشادرب شبیرغ و بیجع یاه باختنا نیا زا تسد دیاش هنیبب

؟ مراذب یچ راهن بخ _

... ینک تسرد بوخ یاذغ هی نک یعس مدروم نیا _وت

منزیم سدح و شا هلمج ی همادا

تسف یاهاذغ زا تسد و هنیبب ور وت یاه لیماف تخپتسد دایب _هک

هرادرب یدوف

.. هشیم رجفنم بمب لثم شا هدنخ یادص
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مگب متساوخیم و نیمه اقیقد _

نیمه زا رتخد هی یتشاد عالهق تاه لیماف هب ردقنیا هک ،وت ورپ هچب _

... یدرکیمن تدوخ ریسا مرادخ هدنب نیا یتفرگیم ال یماف

هشیم امرفمکح نفلت تشپ یتوکس ...هی هشیم مک شا هدنخ یادص

مشکیم راک زا تسد هک

اه یریگن نوریب زا اذغ ، هسو ــ بیم وتدوخ تسد هگید _

مدیم وشباوج للعت اب

. نوتمنیبیم ادرف ، هشاب ، ناهآ _

،عفال تنابرق _

و رکف نومه هکنیا زا شیپ . مریم ورف رکف یوت و منکیم عطق و نفلت

هنوخ و متسیا یم ییاریذپ طسو هدرگرب مدوجو یوت یلبق یاه یخلا

دشیمن هک هپاناک هی ،اب منکیم هاگن و ما هلیصو مک و هداس ی

... تفرگ ینومهم

ات منکیم تروشم شاهاب ... ِیل یل هب ندز گنز منکیم هک یراک نیلوا

رصع دش رارق . مراذب رسد لدم دنچ و منک تسرد ییاذغ هچ هدب رظن

تشروخ عون .ود مینک تسرد لبق بش وراهد وساال وژهل دایب مکمک

... دوب یفاک نومارب مه

مدرک زاب مشچ ات مه حبص ، مداد بآ نکلا ب یوت یاه لگ هب

. متفگ ریخب حبص و متفر نوشغارس

؟ نیدشن تیذا هک بشید _

. هنکیم ورپ مدوجو یبوخ سح و مشکیم تسد نوشاه گرب یور

یشورفلگ ریسم بوخ یلیخ ، هحبص هن هزات ، هریم تعاس هب مهاگن

زا اما منودیم و درب مباوخ هک ییاجنوا زا لبق ات ینعی ، متسین دلب و

... شدعب هب اجنوا

. مریگیم سامت و منکیم ادیپ میشوگ یوت و نامیا ی هرامش

_سالم

هاگن یراوید تمس وهب مشیم مخ مونشیم هک و شدولآ باوخ یادص

منکیم

!! هحبص _هن

هشکیم وطالین ی هزایمخ

، مدیباوخ رید بشید _

مزادنیم اپ یوراپ و مدیم هپاناک وهب ما هیکت

یتفر دوز هکنم شیپ _زا
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هن؟ ای متفریم مرتخد ـت ـ سود یکی نوا ی هنوخ دیاب _

ــ سود ی هنوخ بشید اعقاو ینعی ، مریگیم زاگ ومنییاپ بل و هدنخیم

؟! هدوب شرتخد ت

... یارب هک تسین شتقو فیح

یگنتلد ؟ هتفر تدای وتیقشاع و قشع و تدوخ ... یتسه یه... یه

؟ هسانشیم بش هفصن و بش

. مریگب و یشورفلگ سردآ متساوخیم . مدش تمحازم دیشخبب سپ _

؟ یاوخیم یچ یارب _

هشیم لبق زا رت لا حرس یمک شادص

. داوخیم شا هنوخ یارب ، مدب وشسردآ ماتسود زا یکی هب ماوخیم _

نک تشاددای ... هشاب ... ناهآ _

مناتسود زا یکی یارب هک مگیم شهب غورد وهب مریگیم ور هرامش

مه شدوخ مرخب لگ ماوخیم متفگیم هرابود هگا دیاش . ماوخیم

. مدشیم شمحازم و دموا یم مهارمه

تسرد مدوخ هک یروج و عمج راهن ندروخ زا دعب مین و کی تعاس

،زا هشکیم لوط هقیقد وهد تعاس ...کی مریگیم سنا ،آژ مدوب هدرک

یکاخ و تولخ ریسم دوب... هدش شلومعم دح ربارب ود ماه مشچ سرت

، دوب هدرک منارگن تفریم سنا یآژ هدننار هک

واب مشکیم یقیمع سفن میسریم یشورفلگ یاه یکیدزن هب یتقو

هریخ هنکیم مهاگن هنیآ یوت هک هدننار نیب زیت یاه مشچ هب دنخبل

مگیم اه هچب رتخد لثم و مشیم

. میدیسر نوج _خآ

شا هیارک و هنکیم فقوتم و نیشام رتولج ... یفرح هن هنزیم یدنخبل هن

وشولج هرب و هنک رسوهت و نیشام هکنیا زا شیپ اما ، هریگیم و

مریگیم

؟! مدرگرب نوتدوخ اب دینومب هشیم _

نیتفگیم سنا هبآژ دیاب _

مریگیم سامت نوشاهاب االن بخ ، دوبن مساوح _

. منومیم ... تسین یزاین _

.اب منوسریم و مدوخ عیرس و دنت یاه مدق اب هشیم تحار هک ملا یخ

مدوخ ، تسین یربخ درمریپ .زا مرادیمرب وشنیلوا هدز قوذ اه لگ ندید

بشید تاحیضوت زا هک ور هگید لگ عون هس وود مشیم راک هب تسد

ـل غـب وراه نودلگ هلجع اب ردقنوا ... مرادیمرب ،ور دوب هدنوم مدای نامیا
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سفن سفن وهب هشکیم ریت ــمر مک هک مراذیم یا هشوگ و منکیم

. متفیم

یناوغرا یاه زرپ زا ولمم ییاه گرب ، همدای بوخ وراینمولک نودلگ

و نوزیوآ دبس ییابیز ، گنر زمرق ی هبلود و مظنمان یاه لگ و بیرفلد

. درکیم نادنچود

ی هرابرد نامیا بشید ات منکیم رکف یمک مسریم هک یدعب نودلگ هب

دوب... هدز مهب ییاه فرح هچ لگ نیا

راب هی نامیا هک یلگ نومه نیا ، تشاد یقارب و میخض یاه گرب

سورع یاینوگب شمسا !! تسا هزمشوخ تفگیم و دوب هدروخ وشگرب

دوب!

، مربیم هیقب شیپ و مرادیمرب مه نودلگ نیا زا

! کیچوک موناخ _سالم

.. دایم لــمب هب دنخبل درمریپ یادص ندینش اب

مدش محازم ..زاب مریخب نوترهظ _سالم،

، متفرگ متسد یوت هک ِ یتنیز ردبش نودلگ هب شهاگن

. منک نوتکمک دیدب .. دیراد رایتخا _

. مینکیم تکرح مهاب و هریگیم تسد وزا نودلگ

! ندروآ فیرشت هزات مه _اقآ

هدیدن ونم ات هرتهب ، منکیم هاگن یشورفلگ تشپ کقاتا هب بجعت اب

. مرب

. همرظتنم سنا ؟آژ دیگیم وراه نودلگ نیا تمیق _

. هنکیم مهاگن و هداد شگنر درز نیشام هب هیکت هک یدرم هب هراشا

هرادن ورامش لباق _

لوپ هگیم هک وراه لگ تمیق ، منومیم رظتنم و هرایمرد و ملوپ فیک

. مدیم شتسد وراه

مرایب و نوتلوپ هیقب دینک ربص هظحل دنچ _

لوبق هنومب شدوخ شیپ و تسین یزاین هک منکیم رارصا یچره

سنا آژ هدننار زا یتقو و مربیم نیشام مد وات نودلگ ،هی هنکیمن

درد مکــر نومه اب مشیم روبجم ، هنکیمن لوبق و هنک مکمک ماوخیم

. مربب ور یدعب نودلگ دوخیب و ییوهی

وگ! غورد _

هک یر ــ مک و نم یشکراب وهب دوب هداسیاو ــمر مک هب تسد نامیا

. درکیم هاگن هدنوم مخ
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، تسکش ــمر مک ، مکمک _ایب

هدیمن مندز سفن سفن هب یتیمها

. ندوبن نیگنس ردقنیا ایزورید _

و مربیم نیشام مد ،ات هنکیم مهاگن و هداتسیا تیمها یب مهزاب

وهب مدرگیمرب یتقو ... هراذیم بقع قودنص یوت ، هنکیم فطل هدننار

مگیم مراد تروص هب هک ینهپ و تپ دنخبل ،اب مسریم نامیا

یدرکن باسح ونوشلوپ بشید مدعب ، مدب تمحز وت هب متساوخیمن _

. متشاد نادجو باذع

مینوش ــ یپ هب هنوبسچیم و هرادیمرب شبیج یوت وزا یذغاک لا متسد

. هنومیم مینوش ــ یپ یور ال ماک لا متسد و مدرک قرع یباسح ،

دمآ و تفر یارب اجنیا ریسم . مدروایم تارب مدوخ ، یتفگیم دیاب _

. هکانرطخ

... مدموا سنا _ابآژ

. هنکیم هاگن ماه مشچ هب هرابود و هشیم هریخ مرس تشپ هب

. میدرگیمرب مهاب نک شدر _

یدموا هزات هک _وت

هدیم ومباوج هریم کقاتا تمس هب هک یلا ح رد

. مدرکیم اضما روتکاف ات دنچ دیاب طقف _

منکیمن تئرج هک تسه الق خادب ردقنوا سنا یآژ هدننار

در ور هدننار شدوخ و هدرگرب نامیا ات منومیم رظتنم ... مگب شهب

باسح و سنا یآژ هنیزه و هشب بیج هب تسد هکنیا زا لبق هنک.اما

. هنکیم هاگن مهب هراد تسد یوت وشلوپ فیک هک روطنیمه ، منکیم

. مایمن هگید ینک یروجنیا _

_این!

وهب مرادیمرب و نودلگ اتود ، منکیم هاگن شهب نوزیوآ ی هچول و بل اب

هی شرس تشپ منم و هربیم هرترود یلیخ هک شدوخ نیشام تمس

منومگ ،هب هشاب تحاران نم راک زا هک هرادن یلیلد ، مرادیمرب و نودلگ

... تسا هتخیر مهب شدوخ

. میشیم راوس و هراذیم نیشام یوت وراه نودلگ یفرح چیه نودب

. دایمرد یتولخ نوا زا هشاب لگ ما هنوخ وت متفگ ، مراد نومهم ادرف _

... هدینش راگنا هک هدیم نوکت یرس سوسحمان یلیخ طقف

هرود یلیخ ... مگیم و یشورفلگ ... نیدزیم رت کیدزن شاک _

. هدینشن ومفرح هک مشیم نئمطم رابنیا و هنزیمن یفرح مزاب
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دوب!! بوخ تلا ح حبص _

یور شتشگنا وود هنیشام ی هشیش ی هبل هب شپچ تسد جنرآ

هگیم ثکم واب هنکیم مهاگن مشچ ی هشوگ ...زا شنهد

!! مدش دویرپ _

شزا و مهاگن ، هریگیم رگ متروص و هشیم درگ بجعت زا ماه مشچ

. مشیم هریخ مور یولج وهب مریگیم

دوب! مروظنم یزغم دویرپ _

. مشیم بذعم ... مشکیم تسد مولگ ریز وهب مدیم تروق و منهد بآ

، مدوب هتشگرب سنا آژ نومه اب شاک مگیم مدوخ اب

هب رتشیب مراب ،هی منزیمن و هنزیمن یفرح نارهت یاه یکیدزن ات

منکیمن هاگن نیشام بقع یلدنص

. متخیر مهب ، نداد مهب دب ربخ هی رهظ _مد

. مریگیم ـل وغـب ما هدرک خی یاه تسد

هش لح تلکشم مراودیما _

لبق راب لثم و هنکیم مکمک ، هنوخ رد یولج ات مینزیمن یفرح هرابود

هک هگیم اما میروخب ییاچ هی ات منزیم فراعت ، هرایم اتباال وراه نودلگ

هشوگره ، مریگیم ـل غـب وماه نودلگ تصرف رس نم و هریم . هرب دیاب

. هریگیم یا هگید گنر هی ما هنوخ و مراذیم و نوشمودک هی قاتا ی

هی رصعیلو نوبایخ یوت ، مراد تقو یل یل ندموا ات یتعاس کی

یبوچ درگ زیم هی شا هشیش تشپ ، منکیم ادیپ یشورف ناملبم

مین هی ینعی ، هراوید یوت راگنا هزیم هفصن ... یلدنص اتود اب هتشاذگ

... هیلدنص ات ود تمس هب شا هریاد

شاهاب مباسح یوت یدوجوم ، مریگیم تمیق و مریم هزاغم لخاد

مارب بش ات هشیم رارق و مدیم شرافس اجنومه ، تشاد ینوخمه

. نرایب

یارب میلدنص هی مراذب نکلا ب یوت دوب رارق هک یزیم یاه یلدنص زا ریغب

. مرادیمرب ما هنوخزپشآ

یل .یل منوسریم هنوخ وهب مدوخ هلجعاب هشیم مومت هک اه دیرخ

ندید ضحم وهب میشیم هنوخ دراو شوخ یور ،اب همرظتنم رد تشپ

و مسا اب وراه نودلگ کت کت ، هتفیم قرب شاه مشپ اه نودلگ

دنم عالهق نم لثم مهنوا ، مدیم حیضوت شارب نوشاه تیصوصخ

. متسرفب و منک یرادیرخ شارب تصرف رس ات هدیم شرافس و هشیم

راک هب یلیخ متسد ماهنت هک ییاتقو ، مینکیم تسرد ژهل لدم ود
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مکمک هک هشاب یسک ای دایب ینومهم مارب هرارق هکنیمه اما ، هریمن

فرح و مینکیم تسرد اذغ مه رانک . هشیم نادنچ ود رناژمی هنک

شهب نامیا ی هرابرد مراد تسود یلیخ ، میدنخیم و میگیم . مینزیم

. منزیمن یفرح ، هتفیم منوبز رس یلفق هی اما مگب

رظن باال، دایم ییاچ هی ندروخ یارب نارهم میروخیم ماش یتقو

وشزمر و هراذیم زیم یور تراک هی طقف ، هدیمن هنوخ ی هرابرد یصاخ

و هشیم یلا خ رطع زا ما هنوخ یاوه نریم هک یل یل ...اب هدیم مهب

. هروخیم مماشم هب اه لگ یوب

عقوم .اما مراذیم ملوپ فیک یوت ور هدروآ مارب نارهم هک یتراک

. مشیم میشوگ غارچ ندش شوماخ نشور هجوتم لوپ فیک ندنودرگرب

" نزب گنز مهب باوخ لبق " مایپ وهی متشاد نامیا زا سامت دنچ

هشاب هدرب شباوخ نوا دیاش منکیم رکف ، هتشذگ بش همین زا تعاس

" هشاب هدرب تباوخ مسرتیم یلو مرادیب نم " مدیم مایپ شهب

نییاپ منهد یور وزا فاحل . هروخیم گنز میشوگ ات هرذگیمن یلیخ

مشیم ولهپ وهب مشکیم

وسرت _سالم

سادیپ لوا نومه زا شخوش نحل

راگنا هرتهب تلا ح ابش _

رطخ یب تیربک مشیم ابش _

... بشید و زورید یلا حرس هب هن یلو هخوش شنحل

؟ یدیباوخن ارچ _

_...

؟! یدوب ترتخد ـت ـ سود هنوخ ، ناهآ _

هدنخیم مورآ

! هیگدنز کمن اهاوعد نیا ؟! دوب هدش تاوعد نوا اب مرهظ _الدب

! نباوخیم کمن وت مئاد هک ینزیم فرح ییاسک لثم _

اب دوب ربارب نیدنچ ماهاوعد یخلت ، متفیم حیسم و مدوخ یاهاوعد دای

االر... سریما یارب مدرکیم زان هک ییاه تقو

هشدعب ینیریش هب اوعد ی هزم همه _

؟! هنزن و ملد _

؟ زونه ای نیدرک یتشآ ،حاال هراد شدصرد هب یگتسب _

، منکیم شزرو مکی . مشیم بوخ ...دوز سا هتعاس دنچ نم یادویرپ _

. مشیم بوخ ، منکیم نییاپ باالو هنزو ات دنچ
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. مراذیم مه یور کلپ تلا جخ زا

؟! هشیم بوخ دوز مه تدرد _لد

تساه ،سلا منکیم رورم و مدز هک یفرح و هشیم زاب وهی ماه کلپ

. متفرگ وخ شاهاب هگید . هرادیمنرب مرس زا تسد ، درد لد نیا هک

هشکب ازارد هب نیا زا رتشیب ثحب نیا و هدب مهب یباوج هکنیا زا لبق

مگیم

شیپ هتعاس .هی هلگشوخ یلیخ . مدیرخ منکلا ب یارب هرفن ود زیم _هی

. ندروآ مارب

هکرابم ... بوخ _هچ

. نونمم _

؟ یتشاذگ اجک وراه نودلگ _

. مقاتا یوت مشیکی ، هنوخ یوت _

؟! هدش یک تمرحم _

؟ یچ _

؟ یرت تحار نوشمودک _اب

مدنخیم هدز تلا جخ

. منکیمن ادیپ مرحم ، منزب فرح نوشاهاب هدشن مور زونه _

. یشاب تحار نوشمهاب ینوتیم ، هشیم ادیپ یدرگب _

. مراد نوشسود یلیخ هک مدوخ ... امتح _

. هدیشک هت نوماه فرح منکیم یخلا و هدیمن یباوج

ما؟! هنوخ مایم منک تتوعد ماش بش ادرف _

مگیم نیمه یارب ، مدب یباوج هچ منومیم

؟ نوریب میرب هشیمن _

... منیترام و همغن یاوخیم . میتسین اهنت ووت نم ! تسه مه مردپ _

میتفر مهاب و زور ود یکی نیا هک هنودب همغن ماوخیمن ال _هن...صا

. مگیمن نوچ سرپن وشلیلد ... یشورفلگ

! منودیم مدوخ _

اجک... _زا

هن!؟ ای یایم _

؟ مایب دیاب یچ یارب هخآ _

تتیاضر نودب هک یرابود و مزورما راتفر تباب یهاوخ ترذعم رطاخ _هب

. نیمه رطاخ هب طقف . متشاذگ تا هنوخ یوت اپ

. منکیم لوبق اما مرادن نتفر هب دص رد دص تیاضر هکنیا اب
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رسو هب مکی ، منکیم بترم ور هنوخ ، مشیم رادیب باوخ زا رتدوز حبص

اما متسین یضار ال صا ما هرهچ و مدوخ زا هکنیا ،اب مسریم متروص

یب تروص و هتفر دوگ یاه مشچ ریز هب دنخبل واب منیشیم هنیآ یولج

. مشکیم تسد مور و گنر

یولج ، دایم نارهم ،اب مشیم یل یل رظتنم و مراذیم هدامآ ور اه اذغ

هی هگیم و هدیم رظن هنوخ نامدیچ ی هرابرد ... زونه مبذعم مکی اباب

ی هرابرد و نم رظن و هرخب شدوخ هشیم رارق ، مراد المز لبم تسد

. هسرپیمن شنتشادن ای نتشاد

ورد یل یل ، مونشیم و گنز یادص هک میتسه یاچ ندروخ لوغشم

راولش و یکشم دنلب نیتسآ زولب ، مریم قاتا هب هگید وراب هنکیم زاب

قاتا زا ماوخیم هک یتقو اما منکیم رت گنر ورپ ،رژلــمب هریت نیج

. منکیم شرت گنر ــ مک و مشکیم لــمب وهب متسد فک مرب نوریب

و منیبیم و خرهاش لوا .... دندش لخاد اه نومهم مایم نوریب هک قاتا زا

تشگنا هن، ای مدب تسد شاهاب منوتیم هک منودیمن ال صا ، وشدنخبل

... مدیم وشباوج دنخبل واب منکیم لفق مه یوت و متسد یاه

نیدموا شوخ _

هسو ــ بیم مرن و ما هنوگ و دایم رتولج

... یدش لگشوخ _

... مخرهاش یمرگ و دنخبل وحم

. موناخ یتسه _سالم

هزبس و هزیم هزیر رتخد وهب مریگیم خرهاش وزا مهاگن دنخبل نومه اب

هریخ ، هراد بل هب ینهپ دنخبل شدنلب رفو یاهوم اب هک یا

! تسداعلا قوف شا هرهچ ... مشیم

!! یلگشوخ ردقچ ... یاو _

ملا حشوخ رتخد نوا تلا جخ اب ماوت دنخبل و خرهاش ی هدنخ یادص

رطع یوب ، میشکیم شو ــ غآ هب ومه و مریم شتمس ،هب هنکیم

!! دادیم و خرهاش

نیا دیاش ... مولعم اجک ،زا مشکیم قیمع سفن و هشیم وحم مدنخبل

... یتسه شابن نیبدب ... دیما و هدب شمارآ مهب خرهاش لثم ، رتخد

. میدش نوتمحازم _

ال ماک یوربا و مشچ ، مشیم هریخ شتروص یور و مریگیم هلصاف شزا

شیب شتروص بیکرت ورف...زا نشور ی هدش گنر یاهوم ،اب یکشم

دایم مشوخ دح زا
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هلگشوخ تاهوم ردقچ _

هراذیم شاه پل یور یراد هدنخ تلا ابح وشاه تسد فک رابنیا

... هدن متلا جخ _

. هنکیم ــمل غب هک هرتخد نوا رابنیا و میدنخیم ود ره

*****

یوت نوجنف نومدادعت ،هب مرادیمرب تنیباک یوت وزا ییاچ ینیس

نوا کمناب ی هرهچ ما هریخ زاس هوهق هب هک روطنیمه و مراذیم ینیس

منکیم دنلب ومتسد یتقو ، متفیم مدوخ یاهوم .دای دایم مرظن هب رتخد

مهنم دنلب یاهوم ...اب مدرک نوشهاتوک ردقچ هک هتفیم مدای هزات

!؟ مدوبن ... مدوب گنشق

... یداتفا تمحز هب یباسح _

هاگن هراد یصاخ ساوسو هی اب وشتسد فک ، هتسیا یم مرس تشپ

مزیریم نوجنف یوت ور هوهق ، هنکیم

؟ هدش یزیچ _

. متسد فک تفر شراخ مدز تسد گالت نیا هب منک رکف ... هزوسیم _

، مریگیم متسد یوت وشتسد فک دنخبل واب مخرچیم شتمس هب

... تشاد قح ، مشکیم شتسد فک مورآ و ما هراشا تشگنا

... مرایب نیچوم راذب _

زونه مدرگیمرب یتقو ، منکیم ادیپ و نیچوم زیم یور وزا مریم مقاتا هب

یباسح منومهم اب یل یل و نارهم ، تسا هنوخزپشآ یوت

... دنتفرگ مرگ

یتخس هب مشچ اب هک هزیر ردقنوا ، مرایم رد شتسد یوت وزا راخ

، هشیم هدید

. هشیم بوخ _االن

،ت میریم هیقب شیپ مهاب و مرادیمرب و ینیس ، هدنخیم شبل ی هشوگ

نم ای هدزن یفرح نوا ای یلو دایب مدای وشرسمه مسا ات منکیم الش

مسا هک مشب هجوتم اه فرح نیب ات منومیم رظتنم . متفرگ شومارف

هنزیم شادص مسا هب ندز فرح یلک زا دعب خرهاش هرخ ،باال دوب یچ

" انیم "

فراعت هویم شهب و مرایم نوبز هب وشمسا هلصاف بال مهنم

هلصوح واب هتکاس ، هدرب ثرا هب بوخ ور ومع الق خا خرهاش . منکیم

شزا یخوش هب راب دنچ انیم نویم نیا یتح ، هنکیم تسوپ وراه هویم

!؟ هروخب داوخیم شدوخ ور هویم همهنوا هک هسرپیم
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هد هب مدربیم هویم شارب تقوره رتفد یوت ...، هراد تداع منودیم هکنم

و دزیم رس االر سریما و نم هب تسد هب باقشب هک دیسریمن هقیقد

... دادیم نومدروخ هب ور هدنک تسوپ یاه هویم

خرهاش و نم طقف طسو نیا ، مدیم شوگ نوشاه فرح هب رتشیب

، میتکاس

... هلگشوخ یلیخ نوتا هنوخ _

یگدنز ادج ناج یل یل و ومع هک متفگ ، هیتسه یارب هنوخ _

... دننکیم

یلیخ . مشیم بجعتم انیم لثم مهنم هک هکشخ و درس ردقنوا خرهاش

مهب شگنرشوخ و قرب و قرز رپ یاه مشچ ،اب هدیمن نوشن شنکاو

هنکیم هاگن

هب امش منودیمن ، هنیشیم لد هب یگداس نیع ،رد هیلا ع تا هنوخ _

هنوخ یوت وماپ هکنیا ضحم هب نم اما هن، ای یراد داقتعا تبثم رناژی

مدرک هک ــتل ،غب دموا مغارس بوخ سح هملا ع هی متشاذگ تا

!! رتشیب

ما هنوش رود وشتسد یل یل ، هدنخیم شغ شغ شا هلمج رخآ

هنکیم رتکیدزن شدوخ هب ونم و هزادنیم

! دنراد شسود همه نیمه یارب ، هتبحم اب مرتخد _

!! دنتشادن مسود همه ، تفگ یگرزب غورد یل یل

میتفر ، متفگ مخرهاش ،هب منکیم هتکس هکنم ؟ ییاهنت زا یسرتیمن _

و یکیرات الوت صا ، هشاب مشیپ دیاب هدشن بش نومیگدنز هنوخ رس

؟ یتسین یروجنیا امش ، دایمن باال مسفن ییاهنت

،هب دوب هدش تفس گنس لثم منهد و مدوب هدزن یزیچ هب بل حبص زا

مدیم هلصاف و ماه بل روز

_هن...

مدیم همادا و منوخرچیم مکشخ نهد یوت و منوبز

درک. یگدنز هشیمن ییاهنت مدرکیم رکف مهنم ، ینکیم تداع _

ششزرا هک ییاه مدآ رانک ندوب هب هراد فرش ییاهنت اتقو یضعب _

! نرادن وتنتشاد

یتح ، منکیم شهاگن جاو و جاه دوب، هدش شگرم هی زورما خرهاش

مراذیم فرظ یوت و رایخ ، هنیبب ور هیقب شنکاو ات هنکیمن دنلب و شرس

یتقو ... انیم هب دعب و هنکیم فراعت یل یل هب لوا ، هشیم دنلب و

. میشیم مشچ یوت مشچ مهاب هظحل هی هسریم ملباقم
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ششوگ مد انیم و هنیشیم شاج رس ، مگیمن یزیچ و هنزیمن یفرح

زا دعب کی کیدزن تعاس ... مربیم هانپ هنوخزپشآ هب عیرس ، هگیم یزیچ

دایم مشیپ و منزیم ادص ور انیم ، دوب رهظ

؟ دیروخیم راهن یک ال ومعم امش _

هگیم دنخبل واب هدیم هیکت تنیباک ،هب هسریم رظن هب مهرد

ماش و راهن تعاس رس ، هیماظن تموکح نوما هنوخ یوت _ام

. میروخیم

؟ تسه تقو ای هتشذگ تعاس نوا ...حاالاالنزا رتهب _هچ

هگیم قوذ واب هشیم مخ تشروخ فرظ تمس هب

... هراد ییوب بجع _

هدزاود تعاس زور ره ممهفیم یتقو ، مینکیم هدامآ مهاب وراه باقشب

تلا جخ مرادن نوشتسد همقل هی زونه نم و دنروخیم راهن

تبحص مرگ و یمیمص یلیخ مهاب اذغ ندرک هدامآ عقوم . مشکیم

یاهانب قشاع و هراد خیرات سناسیل قوف ممهفیم هزات ... مینکیم

نم هک ردقنومه ، هنکیم شهو وپژ هریم ترفاسم مادم ، یخیرات

نومه اب مهنوا ، منکیم تبحص وعالهق قشع اب ماه نودلگ ی هرابرد

شطاشن و روش ، هگیم نومروشک یخیرات یاهانب زا باهتلا و روش

... مدیم شوگ شاه تبحص هب تقد واب هرایم دجو هب منم

یهاوخرذع انیم زا راب دنچ ، هنکیم نهپ یل یل و مکیچوک ی هرفس

هب تداع مشدوخ هگیم مهب ، هروخب اذغ نیمز یور هروبجم هک منکیم

هرفس ماش و راهن یارب هشیمه شیردپ هنوخ و هرادن یروخ راهن زیم

... هدشیم نهپ

مایم هنوخزپشآ هب اه ناویل ندرب یارب یتقو ، مینیچیم ور هرفس

. هراذیم هنوخزپشآ یوتاپ سو ــ بع ی هرهچ نمه اب خرهاش

راکیچ اجنیا نارهم و یل یل ، میایم منز و مدوخ متفگ تهب _نم

؟! دننکیم

مراد متح و هنزیم یناوغرا هب شتروص ، مشیم هریخ شهب بجعت اب

. هنزب دایرف داوخیم شلد

_م...نم...

؟ مربب وراه ناویل _

هکنیا ،اب مدب نوشن توافت یب و مدوخ منکیم یعس هسریم هک انیم

منکیم دنلب و ینیس اما هزرلیم ماه تسد

ربب... مراه ناویل نیا ایب ابیز رتخد _
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هاگن خرهاش تروص هب بجعت اب نم لثم مه انیم مدرگیمرب یتقو

رظتنم و مهب هدز لز ، هرادیمنرب ندرک هاگن هریخ زا تسد ، هنکیم

منزب یفرح ماوخیمن انیم یولج ... هدیم دب هاوگ ملد ... هباوج

؟! تسین تسرد تراتفر ینکیمن رکف ، خرهاش _

فرح یب و هشیم هکوش مهنوا ، هریم انیم تمس هب هاگن نومه یتقو

هنوخزپشآ زا هلجع اب انیم نم رس تشپ . هریگیم متسد وزا ینیس

. منیشیم هرفس یاپ عیرس یلیخ و مریم نوریب

ورف مدوخ حلا یوت و مونشیمن ... همهمه هی نشیم مرس وت یاهادص

!! مدوب هدرکن توعد و یل یل نم ، همه یوت شاه مخا نارهم ، متفر

اه نومهم زا یروجچ تفگ مهب دموا مکمک هک مه بشید یتح

هک دایب دب رارق ....هگا مزیرب ییاه فرظ هچ یوت وراهاذغ و منک ییاریذپ

یب زورما هک هدوب هدیسرت یزیچ زا نارهم دیاش ... دزیمن یفرح هگید

دوب... هدموا توعد

اذغ هشیمن هک نیمز ...ور مرخب ما یروخ راهن زیم هی لبم زا ریغب دیاب _

... دروخ

هب تلا جخ اب هک تسا هدننز یردق هب نارهم هنارورغم و ینابصع نحل

یشاقن شبل یور دعب هیناث دنچ هک شدنخبل و منکیم هاگن انیم

. هشیم

... نرایم هتفه رخا ات وشیروخراهن _زیم

، هنکیم هاگن خرهاش هب اه مخا نومه اب نارهم

. مریگب ماوخیمن هگیم هک یتسه _

شیپ هتفه !! هدرک هفاضا مرمیازلآ شاه یضیرم نویسکلک هب یتسه _

منم ، دموا ششوخ یروخ راهنزیم و لبم تس هی ،زا میتفر مهاب

... دموا یم شباسح وت لوپ دیاب . مداد شرافس متفر زورید

مراذغ ندیوج تردق یتح ، مدیم نوشن لوغشم اذغ ندروخ وهب مدوخ

دنچ اب همقل ره دعب و گنس هی هشیم مولگ یوت یچ همه ، مرادن

دوب... هدش شگرم هی زورما خرهاش . متسرفیم نییاپ وراذغ بآ پلق

، فرط هی نوشمربیم ، منکیم یزاب یزاب باقشب یوت جنرب اب طقف

زا شیب ... باقشب یوت منکیم نوششخپ قشاق ی هبرض هی اب هرابود

راشف ــمب لق یور هنوخ توکس دح زا شیب ... هتکاس یچ همه دح

یچره راب هک متشاد نوتس ات ود هنوخ نیا لثم منم شاک ، هرایم

منت یور مرس و دندش هداتفا ماه هنوش ... شور داتفیم هینیگنس

هک منم طقف و هدش عمج هرفس مایم مدوخ هب ...ات هنکیم ینیگنس
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. منزیمن فرح یسک واب مدش هلا چم مدوخ یوت ییاریذپ طسو

ینز و هنزیم مدق هک یدرم .. نروجود اه گرم " تفگ مهب راب هی حیسم

" یدوب هدرم ملوا زا ،وت هنزیمن فرح هک

هیقب مشچ شیپ روطچ ... شیشوخ یاه هظحل ، مرایم دای هب وشادص

، تفرگیم شتسد یوت وماه تسد روطچ و دزیم تبحم و قشع زا مد

خرهاش شیپ یتقو هک دادیم نوشن وشدوخ بوخ نورگید شیپ ردقنوا

تدرم "هب تفگ مهب هلمج هی طقف ، متفگ شاه یزاب هنووید وزا متفر

" نکن تنایخ

هک تسنودیمن االر... سریما شیپ مدرگرب هک مرایم هنوهب دوب هدرک رکف

غاب... نوا یوت مدرک کاخ وشتارطاخ

ورپ ناویل ،هی مریم هنوخزپشآ یوت فرح یب و مشیم دنلب

هشاب ماه لگ هب مساوح دیاب ... مدب بآ ماه لگ هب دیاب .. منکیم بآ

هی هکنیا سح زا دایم مدب ردقچ هک ...خآ مراد نومهم هک ییاه تقو

لگ مراذب دیابن ... تسین نم هب شساوح یسک هگید منک رکف هظحل

رتشیب .. مراد نومهم هک ییاهزور دیاب ... دنشب مدوخ لثم مماه

هب خرهاش یتسار ... مشکب تسد نوشهب رتشیب ... منک نوشهاگن

... نرادن راخ هک انیا دوب!؟ هدز تسد نودلگ مودک

؟ هیچ لگ نیا مسا _

مایم مدوخ هب انیم یادص اب

... مرخیم انودلگ نیا زا هملا ع هی تا هنوخ یارب _

یور ومتسد ، متفر شکیدزن دش... هریخ هطقن هی دزوهب یدنخبل

متشاذگ شا هنوش

یچیه یگدنز نیا یوت ! دشن ، دشیم دیاب هک روطنیا هگا دیشخبب _

. تسین نم تسد

هگیم و هزادنیم هنوخ ییاریذپ هب هاگن ،هی هخرچیم متمس هب

شیبدا ..یب یلو ارچ منودیمن ... تسین روج تردپ اب خرهاش منک رکف _

. شخبب ووت

ود لا.ره وس ره یارب باوج ات رازه و لا وس روج رازه شرس یوت امتح

و یلدنص نیا یور هک هیسک نیلوا ... مینیشیم کیچوک زیم تشپ

هنیشیم زیم نیا تشپ

؟ تسه یک نوتیسورع _

هیزیهج و هگیم یسورع ...زا شمرایب نوریب یخلا و رکف زا منکیم یعس

نفلت تشپ یاه فرح دای و هریگیم ما هدنخ ... شتافلخم یلک و
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...! تشاد قح . متفیم خرهاش

دیاب هگیم و دایم نومشیپ یل یل هک میندز فرح لوغشم مرگ

یتح و هنکیم یظفاحادخ انیم و نم اب ییاریذپ یوت زا نارهم ... نرب

... شرس تشپ مه یل یل و هریم . مسرب شهب ات هنومیمن رظتنم

منکیم ثکم یا هظحل دنچ ، مدنبیم ور هنوخ رد

. مراد دیرخ یلک ، دننکیم زاب اه هزاغم مک ..مک میرب مهام هگید _

هتفر ورف هپاناک یوت خرهاش ، هدنبیم وشوتنام یاه همگد هلجع اب انیم

،

...هن هنزیمن فرح ال صا نیا ، یا هقیلس شوخ ؟ یایب ام اب ماوت هشیم _

... هراد لوبق ونم رظن هن هدیم رظن

ما... هتسخ مکی یلو مایب مراد تسود یلیخ _

هگیم و هریگیم شتمس و خرهاش تک ... هزادنیم شرس یور وشلا ش

ی هقیلس زا شتسار ... میرب ییاتود مراذیم رارق زور هی سپ بخ _

!! دایمن مشوخ یداش و منبش

، متفیم هدنخ هب اوه یب

یا هنیک نوشا هیثرا همه هداوناخ نیا ،وت ایگن نوشدوخ یولج _

. هنوشندوب

، هنکیم مهاگن هراد یلا ح ورد هریگیم شتسد وزا تک خرهاش

هشوپیم

روجنیا یش... مساو یبوخ رهاوخ وت منک رکف یلو مرادن رهاوخ هکنم _

... ممرهوشردام ی هرابرد ... تمدید تقو ره مراذیم ودالور درد

رت دنلب نم و هنکیم شهاگن مخا اب خرهاش هنزب یفرح دایم ات

... هتفا یم هدنخ هب مه انیم هک ردقنوا ... مدنخیم

. مسانشیم بوخ و مفیاط و ریط ... ماوت فرط نم هک نودب _

... هنکیم رکشت مزا راهن تباب و هسو ــ بیم و ما هنوگ

. میرب ییاج دیاب ، تلا بند مایم کی تعاس ادرف _

، هشوپیم وشاه شفک و هنکیم هدنسب هلمج ود نیمه هب

... هشاب _

نم مشچ شیپ و خرهاش تسد شا هدننک مرگلد دنخبل نومه اب انیم

دنسریم هک اه هلپ نیرخآ ،هب نریم نییاپ اه هلپ زا مهاب و هریگیم

هراد بل یور دنخبل منیبیم هکنیمه ، هنکیم مهاگن و هدرگیمرب خرهاش

. مینکیم یظفاحادخ مهزا دنخبل واب مدیم هیکت هنوخ رد وهب مرس

ِ...هب مین و جنپ تعاس هشیمن مرواب ، منکیم نهپ هپاناک یور و مدوخ
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هب زورما ، منک یهاوخرذع شزا و مریگب سامت نامیا اتاب هنزیم مرس

دنچ ات متشاد نم هک یلا ح نیا ،اب دوب هدموا راشف مهب یفاک هزادنا

. مشیمن لا حرس مباوخن تعاس

زا لیابوم گنز یادص اب هک ردقنوا ، هربیم مباوخ مروخیم هک و ماهوراد

. هقلطم ِ یکیرات قرغ هنوخ منیبیم و مشیم رادیب باوخ

. مرادیمرب هپاناک نییاپ وزا لیابوم هک هدشن زاب بوخ ماه مشچ

؟ _هلب

؟ یباوخ _

ینشور لا بند یکیرات یوت و منیشیم لوه هب ماجرس ...ِ نامیا یادص

. مدرگیم

درب... مباوخ یاو _

_...

. همین و تشه تعاس ، منکیم ادیپ و غارچ و هنزیمن یفرح

! مایم _االن

ارچ منودیمن ، منکیم دنت اپ قاتا تمس وهب منکیم عطق و یشوگ

. مرازیب یلوقدب زا اما مرن دوب رارق ، مراد هلجع ردقنیا

ضوع تسه داشگ یفاک هزادنا هب هک یا هنودرم نهریپ هی اب ومسابل

یکشم یا هچراپ راولش ، هراد یکشم و دیفس یاه هنوخراهچ . منکیم

. مرایمرد دمک زا وشملا وتنام و مشوپیم

اوه ، مسریم شا هنوخ یولج هک هتشذگ هن زا هقیقد جنپ تعاس

!! منامیا شیپ هک متفگیم یسک هب دیاب ، مراد هروشلد و هکیرات یلیخ

هن؟ هگم

هتسب رس منوتیم هک هیسک اهنت ، مریگیم و نیترام لیابوم هرامش

مریگیم وشا هرامش . مرب اجک ماوخیم مگب شهب

رتخد _سالم

؟ مدزن گنز هک عقوم ناج..دب نیترام _سالم

! مدوب اهنت هنوخ . مزیزع _هن

؟ تساجک همغن _

. هشب شادیپ مک مک دیاب هنوریب _

مشیم هریخ اه نیشام هب ساوسو واب مبسچیم مرس تشپ راوید هب

همغن ماوخیمن اما منزب و یفرح هی ماوخیم ؟! منک دامتعا تهب منوتیم _

... هشاب تحار ملا یخ هک ینودب وت ماوخیم طقف ینعی ... هشب ربخاب

؟ هداتفا یقافتا ، هنومیم نومدوخ نیب امتح _
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... هشیم نارگن شادص

ی... هنوخ ماش بشما _نم

اب دمآ و تفر یارب یهجوم تلع مزونه . مریگیم زاگ ومب لــ هدز تلا جخ

. منکیمن ادیپ نامیا

؟ یرب ییاج یاوخیم _

منزیم ایرد وهب ملد

!! نامیا ی هنوخ _هرآ..

؟ رتخد ینارگن سپ ارچ بخ ! هبلا _هوا...ج

! شمسانشیمن هکنم هخآ ؟ مشابن _

میلیخ وتلباقم فرط تسین زاین ، ندروخ ماش هدعو هی یارب _

...مو؟ ینیشیم زیم رس مدآ هی اب هک ینودیم لقادح ! یسانشب

و مدیم راشف مه یور و ماه کلپ ... منکیم نییاپ باالو وشاه فرح

منکیم سح و ماهاپ شزرل

ای هریگب سنا آژ تارب ای وگب یدنوم تقورید ات هگا ، شابن نارگن _ورب

هرذگب شوخ تهب ، هدب مایپ هی منم هب هنوخ یدیسر . تتنوسرب شدوخ

! تسین اهنت وت ...اب شابن نارگن ... رتخد

. هنکیم تحار و ملا یخ دح زا شیب رخآ ی هلمج نیمه

... تسا هنوخ شردپ _

نورذگب شوخ ..ورب شابن نارگن ردقنیا .. ابیز رتخد _هرآ

یلا خ تسد ممهفیم هزات مراذیم گنز یور هک و متسد

. متشادن یا هگید زیچ ینموت هد زج هب ملوپ فیک یوت ... مریم مراد

اال غشآ ،نم موناخ هتشذگ نومباوخ تعاس ام هگید ؟ یدموا هرخ _باال

نیبب ، هترس تشپ رد... مد متشاذگ مر

!! تفگیم تسار ، مزادنیم یهاگن مرس تشپ هب

؟ ینکیمن زاب تنومهم یور هب ورد سپ _

. هنکیم زاب ورد مرب هک مایم ،وات هنکیم یثکم

. منکیم یط وراه هلپ یتقو مراد بل یور دنخبل

، هراد ییوب و رطع هی یا هنوخ ره متفگیم مدوخ هب ملد یوت هشیمه

رابره . هنکیم ال مرب ور هنوخ نوا یوت یاه مدآ سح دب...اما ای بوخ حاال

ــمب لق ، دشیم نیگنس مسفن متشاذیم همع ی هنوخوت اپ هک

... دشیم بیجع حملا دزیم نوزیمان

مندیشوپ سابل ، منکیم بترم مرس یور و ،شملا مسریم رد تشپ

، مراد سرتسا مه یمک ، تسین بلا ج یلیخ
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هکنیا زا لبق ، ارچ منودیمن ، هنکیم زاب ور هنوخ رد نامیا یتقو اما

یسح ،هی متروص یوت هشاپیم یرطع ،هی مدب وشم سال باوج

رطع . منزیم دنخبل هاگآدوخان و مشکیم قیمع سفن هک ملد یور هتفیم

، هنکیم بوخ و ،حملا هرایم موجه مدوجو هب هک ییامرگ ... نوشنوخ

رد یولج هک یسرت ، هنکیم شتوعد شمارآ هب هگیم ــمب لق تسد

دوز یلیخ دوب هدش تسس ماهاپ شتباب و متشاد نوشا هنوخ

. هشیم شومارف

_سالم

انطاب و هروطنیا شرهاظ منودیم ، همهرد شا هرهچ هدرخ هی

. مشیم لخاد و هریم رانک رد یولج .زا هلا حشوخ

دش رید هگید درب مباوخ ... مدموا یلا خ تسد دیشخبب _

یریگ هنوهب هب یرتشیب ی هدنخ واب هنکیم نییاپ باالو وشرس طقف

. مدنخیم شاه

یدیشوپ هنوخراچ _

هزادنیم وباال شا هنودرم بترمان و تشپ رپ یوربا

هراد تسود منومهم _

دایم وت هب متفگ ؟ مراد تسود هنوخراهچ متفگ یک _نم

ما هنوش تشپ هب هشتسد یوت مشیم هجوتم هزات هک یریگفک اب

. هنزیم

؟؟ هزارد متنوبز یدموا _رید

. مزادنیم باال تنطیش یمک واب ماه هنوش

؟ یدیشوپ یچ نیا _ریز

منکیم شهاگن بجعت .اب هنومیم موتنام مود ی همگد یور متسد

؟ یچ _

وتنام اب هتنت تا هرخسم باوخ سابل نوا یاه هیام وت یزیچ هی _هگا

! هنموم یلیخ ماباب یلو ، ملیطعت خیب زا نم ، نومب

مشچ یولج هک ییاج وات وشملا مدنبیم وموتنام لوا ی همگد عیرس

. مشکیم ولج ، هریگن و ماه

؟ مبوخ _االن

هریگیم هرخسم وهب متروص

زاب تسابل تقو هی متفگ و... نوا بقع ...هدب یشیم تشز ردقچ _

. هشابن

. مبذوم و هشیم ضبقنم مندب
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هدنلب نیتسآ مسابل ادخ هب _هن

. هشکیم بقع و وشملا هنکیم زارد وشتسد

!! تخوس ماذغ _

تسد هک هنوخزپشآ تمس و هشیم هدنخ قرغ هلمج نیا نتفگ اب

. هریم ، هنم تسار

هکش ... تام ، مشیم وحم ...اما تساجک منیبب هک مدرگیم شردپ لا بند

یتنس و یتنس دوب... هداعلا قوف نوشا هنوخ ، دایم دنب منوبز و مشیم

طسو گزب یسرک ،هی یزورما یاه دم یچره زا غراف ... یتنس و

و لگ رود ات ...رود گنر شوخ یکشم و زمرق هفاحل ... ییاریذپ

یب همولعم هک یمیدق و گرزب روامس ...هی نودلگ

شرف یور راوید رود ات رود هک ییاه یتشپ ... تسین هدافتسا

رپ شور هک یبوچ کیچوک زیم ،هی دندش هتشاذگ تفابتسد

و مرک ، هنیشیم لد هب بیجع اما ِ یرارکت ، نوشا هنوخ گنر ...ِ سکع

!! بوچ و یا هوهق

وشهیبش یل یل شیپ اه سلا همدای هک یمیدق و یبوچ دمک هی

و باقشب مامت ، درکن لا بقتسا نارهم و هرخب هنوخ یارب تشاد تسود

مکــر یاه ناویل ، دوب میدق حرط یسرک ینیس یور یاه فرظ

باق وهی ندز شور گرزب هحلسا ات ود هک راوید ،هی روامس رانک کیراب

. تسین نامیا اما هنامیا دوخ هیبش هک سکع

شور حرط وحم ، ندز ور هب ور راوید یور شتفج واب تفابتسد شرف هی

منکیم زارد و متسد ،...ات مشیم

! هتفاب منامام _

دوب! هدش نیگمغ شادص نحل ، هنومیم هار نویم متسد

؟! هدش توف _

... شیپ سلا _هرآ...هد

هنک.، شتمحر ادخ _

، هسریم شرف هب متسد

، روخب ییاچ هی _ایب

... هرایم شولگ ریز وات فاحل و یسرک ریز هنیشیم هب

؟ یتسه ییامرس _

هگیم و هبوکیم مهب وشاه نودند یکلا

_خیلی

تشپ قاتا هب مهاگن . منیشیم وناز ود شور هب وور منزیم دنخبل
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مرایم نییاپ ومادص ... سا هتسب شرد هک هشرس

؟ تساجک تردپ _

هروخیم ییاچ زا یپلق و هنکیم هراشا شرس تشپ قاتا هب

؟ نایمن _

. ششیپ میرب دیاب _ام

. منکیم یفخم شلا ریز و ماهوم یبذعم تلا وابح مشیم دنلب

نوشیا شیپ لوا میرب بخ _

روخب وتییاچ _حاال

هشیم دنلب و هروخیم یا هگید پلق . مدیم نوکت تسار و پچ وهب مرس

قیمع سفن ، هنکیم مهاگن هراد هک ممهفیم مسریم هک شرانک ،

نییاپ تمس هب ور هریگتسد هک مشیم هریخ شتسد وهب مشکیم

. هشکیم

و موناخ همغن رتخد ... یتسه ام، بشما نومهم منیا ، نوجاقآ _

لثم یلو تسین نیترام رتخد ، ینودیم رتهب هک تدوخ هتبلا ، نیترام

! هشرتخد

یتقو اما تسه مشوگ یوت یزو زو یادص ،هی هنزیم فرح هراد مزاب

سح !! نتفیم راک زا هیقب منک هدافتسا مندب سح هی زا دح زا شیب

یدرم . مشیمن شهجوتم بوخ هک مدوب هدرک یا هنحص ریگرد و مییانیب

یب اما زاب یاه مشچ ،اب دوب هدیشک زارد ولهپ ـت،هب ختـ یور

وناز ود شور هب ور نامیا ، درکیمن یراک و دزیمن کلپ یا هظحل ، تکرح

یا هسو بــ شا هنوگ یور ، هنکیم بترم و شردپ یاهوم و هنیشیم

ما هیکت هک مجیو و جیگ ، هریم جیگ مرس ، هندز فرح لوغشم و هنزیم

. منکیم شهاگن بوخ و راوید هب هسریم

؟ ینک سالم یاوخیمن _

داوخب کوش یوت زا هک راگنا ، تسا هدننک خیبوت یمک شنحل

... هرایب مرد

دنلب نامیا ، مشب طلسم مدوخ هب ات هشکیم لوط یا هظحل دنچ

هک یچره ... شردپ یاه مشچ یور هب .ور منیشیم شاج نم و هشیم

! بجاو شمارتحا ...ِ مدآ !! تسا هدنز تسه

یرتشم مدش هک هتدم ما،هی یتسه نم ، ناخ فتاه _سالم

تسود ... یلیخ ، رتگنشق یکی زا یکی ... نریظن یب ، نوتا هنوخلگ

هگا دیشخبب ... مگب کییربت اه لگ نیا بحاص وهب مایب رت دوز متشاد

دش. رید



404

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

. هدیمن نوشن یشنکاو چیه شاه مشچ

هنوخ ییاریذپ یارب ، هتشاذگ نودلگ ات دنچ شا هنوخ نکلا ب یوت _اباب

نوشهب یگدیسر هک مداد و ییاه لگ رتشیب ، درب دموا یگزات مشا

قح زا یلو هنک. هلفن ور هراچیب لگ ماوخیمن هشلوا راب هکن . هشاب تحار

هراد نوشسود یلیخ میرذگن

مولعم هک شردپ یاه مشچ هب دنخبل واب هنیشیم مرانک مه نامیا

ردقچ ، هنکیم هاگن ، هدش هریخ ام نیب ی هطقن مودک هب قیقد تسین

!! تسین ... شردپ هاگن یوت و تسه نامیا یاه مشچ یوت دیما

. مشکیم تلا جخ ینعی ، منزب فرح اه لگ اب متسنوتن زونه _

. مدیم همادا و مدنخیم

نم هخآ ... منک لد و درد نوشمه اب منوتیم هک تفگ نامیا بخ یلو _

هدازیمدآ یلو .... دنتسه ماه هن..لگ هک اهنت ، منکیم یگدنز اهنت

مارب یقمر ... مباوخیم تعاس هدزاود زا رتشیب ازور یضعب ... هگید

... مراذب تقو رتشیب دیاب هدرخ .هی مدب و نوشزور ره راهن ات هنومیمن

ــمر مک یور وشتسد مورآ . هنیشیم شبل یور تیاضر دنخبل نامیا

هنکیم شزاو ونــ هراذیم

. منیچب و زیم مرب نم ینزیم فرح اباب اب یراد وت _ات

اما ...نم هبوخ شلا ح هک هنک دومناو داوخیم اما هضغب زا رپ شادص نحل

ور دیکچ ما هنوگ یور لوا نومه زا هک یکشا ای ومادص ضغب منوتیمن

منک یفخم

و منکیم هاگن فتاه یاه مشچ ،هب مشیم تکاس هریم هک نامیا

یاهوم ، هدرک هنول شاه مشچ دوخ یوت راگنا هک یمغ

یور ماه کشا ... شیمخز هینوش ــ یپ و هدیکورچ تروص ... شدیفس

زونه نامیا هک منکیم هاگن یدرم تروص هب ادص یب و هتلغیم ماه هنوگ

هنزیم فرح شاهاب هراد مه

اب نومسآ ات نیمز یلو ِ موناخ همغن رتخد یتسه هکنیا ،اب _اباب

شوخ ینعی ! تسین هدنخ و یخوش لها دایز ، هنکیم قرف شدوخ

!! تسه مخلت شوگ ... ِمرگ نوخ یلو تسین برشم

هدیم رارق باطخ ونم هنوخزپشآ یوت زا رابنیا و هدنخیم

موناخ همغن هراد رتخد هی متفگ اباب یارب تمدید هک یزور نوا یتسه _

تور یولج ...االن یندرم الرغ مه ، تشز مه ، خلت تشوگ مه ،

تلا یخ نوجاقآ نیبب ، نکن تبیغ تفگیم مهب هشیمه ماباب نوچ مگیم

متفگ مشدوخ یور شیپ ، تحار



405

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

باالی سکع باق هب درم یاه مشچ زا مهاگن هشیم مومت هک شفرح

شردپ یاپ یور نامیا هک یا هرفن هس سکع ،هب هسریم شرس

هشیپ سلا یا هدرخ و تسیب یارب سکع مک ...مکِ شردام و هتسشن

ره ، هتشاد ییابیز ردام ، مرادیمرب وسکع باق و منکیم زارد تسد ،

، نراد بل هب ینیشنلد دنخبل هس

مسرپیم شزا مورآ ... منکیم هاگن فتاه یاه مشچ هب هرابود

؟ ینک هیرگ ینوتیمن ؟! یدنخب ینوتیمن هگید ینعی _

اب ممشچ یاه کمدرم ندش رات زا لبق ، منکیم کاپ و ماه کشا

هک مگیم شهب ترسح

و یکی ، یتخبشوخ یلیخ ...وت مدوب وت یاج متشاد تسود یلیخ _

هتسرد هک.. هنیا رتمهم همه ،زا هترانک و هتنارگن مادم هک یراد

!! تلا حبشوخ . ینکیمن هیرگ هگید ضوع رد اما یدنخب ینوتیمن

، مدرک هچ نیبب ...ایب مدیچ و زیم ایب یتسه _

وزا مشکیم ما هتفرگ رگ یاه هنوگ یور و ماه تسد فک عیرس یلیخ

. مریم نوریب قاتا

ره یولج ور اه ناویل نامیا ، دنراد یلقن و کیچوک ی هنوخزپشآ

هگیم یشوخرس واب هراذیم باقشب

دییامرفب _

هب نانک نیف نیف ، هنکیم هراشا مهب دنخبل اب هشکیم بقع و یلدنص

اما هدرک تسرد اذغ لدم هس ، منیشیم یلدنص یور و مریم شتمس

... یندیشون وساالدو یزبس ، مک رادقم اب

یداتفا تمحز هب یلیخ _

تریگ کمن متساوخ اما ینیبب و مدوخ یدوب هدموا هقیقد ود منودیم _

. منک

مشچ رود یزمرق هجوتم هزات ، هنیشیم شیلدنص تشپ

، هشاب نیگنس و تخس شارب هنوتیم نداد حیضوت ردقچ . مشیم شاه

نوج ،اب یراذب تسد میگدنز زا هطقن ره یور هگا هک نم لثم تسرد

مرادن تسود هگید . منک فیرعت و ماه هظحل نیرت تخس دیاب یندنک

نامیا دیاش ... هداتفا یقافتا هچ و هدش یچ هک مدب حیضوت یسک یارب

مه.

مسرپیم و هدنخیم ، هشکیم جنرب ریگفک ود مارب

؟ یدنخیم یچ _هب

؟ ینوا لثم ماوت هنکن ، هشکیم جنرب یقشاق تنامام _
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منزیم کمشچ شهب هک هتفرگ اوه وور تشروخ قشاق

. شاب تحار زیرب _

. تشروخ زا هنکیم ورپ مباقشب و هدنخیم رت دنلب

؟ یچ ...وت مروخب دعب منک طولخم جنرب واب تشروخ مراد تداع _نم

هاگن نامیا باقشب ،هب مدشن قیقد عوضوم نیا هب یلیخ اتحاال

الولپ همیق هدش هک منکیم

منکیم ناحتما منم _

، هزیریم مباقشب ی هشوگ یزبس تشم وهی هدنخیم مباقشب ندید اب

؟ یدروخ اذغ تسد _اب

ادبا _

تس .ابژ مدوب هدرکن و راکنیا اتحاال نوچ مدیم عیرس وشباوج رابنیا

ی هنوخراهچ نهریپ یاه نیتسآ و هراذیم زیم یور و قشاق یصاخ

نیتسا و مرایم رد وشادا عیرس یلیخ . هنزیم باال وشیسوط و یکشم

مشوگ تشپ و شملا رخآ تکرح یوت و منزیم وباال موتنام یاه

، مزادنیم

زارد متمس وشتسد هشب رو هلمح باقشب تمس هب هکنیا زا لبق

هنزیم مکیچوک ی هراوشوگ هب یا هبرض و هنکیم

هلگشوخ _

چیه هگید ... میریم تشروخ و جنرب غارس تسد اب ود ره و منزیم دنخبل

، هدنخ و هدنخ و هدنخ زج مینزیمن یفرح

، ماه مخز زا نم و هگیم شاه درد زا نامیا اه ندیدنخ نیا طسو راگنا

هصغ زا نم و هگیم شاه یتخس زا نوا اه ندیدنخ نیا طسو راگنا

تخپتسد یلیخ هکنیا ،اب منکیم یلا رپوخ راب دنچ و مباقشب ، ماه

نیدنچ ماهتشا شا هنوخ بوخ وحلا شاه هدنخ رانک اما هرادن یبوخ

و دشیم توکس نومنیب اه هظحل یضعب ندروخ اذغ نویم . هشیم ربارب

. یزاوم طخ ات ود نوماه بل

اب هک دیسریم منهذ وت لا وس ات رازه دروخیم هرگ مهب نومهاگن ات اما

یوت متخادنیم و ملا یخ و رکف دوز یلیخ و مداتفیم هقهق هب شدنخبل هی

... شور متسبیم ینهآ لفق وهی هچقودنص

نامیا ، مزادنیم اپ یور واپ مدیم هیکت میلدنص ،هب مشیم ریس مک مک

هک یمک ، مرادیمرب و مغود ناویل ، هدیم همادا تردق رپ نانچمه اما

ی هرجنپ ، هتفیم هنوخزپشآ تشپ نکلا هبب ممشچ منکیم هزم هزم

هنک ادخ ، دوب مولعم هنوخزپشآ زا مدوب شنومهم تدم هی هک یقاتا
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ِ ینوراب اوه ، هشاب هتشگرب همغن

؟ یدش ریس _

دوب یبوخ یلیخ بش . مدوب هدروخن اذغ همهنیا هک دوب اه تدم _

شندب هب یسوق و شک و هنکیم کاپ لا متسد اب وشاه تسد

مگیم هنوخزپشآ یوت زا هدنخ واب دنلب یادص ...اب هدیم

دوب هداعلا قوف ، هنکن درد نوتتسد ناخ فتاه _

نم یاه هدنخ اب یوحم دنخبل واب هراذیم زیم یور وشاه تسد نامیا

. هنکیم هاگن

یور زا هنک زابرس مضغب زاب هکنیا زا لبق و هنکیم رکشت مزا مورآ یلیخ

و فیثک یاه فرظ ، مینکیم عمج وراه باقشب . هشیم دنلب یلدنص

هی یادص یتقو و هراذیم ماهنت یا هظحل دنچ ، منیچیم کنیس یوت

هدرگیمرب ، هشیم دنلب یمیدق گنهآ

فتاه شیپ میرب نزب بآ وتاه تسد ، هنومب راذب _

کیدزن و نیمز یور نم ، میریم قاتا هب مهاب و مروشیم و ماه تسد

یزیچ لا بند دمک یوت مه نامیا ، منیشیم فتاه ِزاب یاه مشچ

، هدرگیم

.... هنوخیم ورایند گنهآ نیرت نیگمغ هراد هک ینوفامارگ هب ماه مشچ

هک راد، هگن ادخ ار ،وت راب نیرخآ یارب .... سو ــ بب ...ارم سو ــ بب ارم

تشونرس یوس هب مریم

روطنیمه منم ، هگنهآ نیا قشاع ماباب _

هنکیم همزمز گنهآ ،اب هنیشیم مرانک و هدیم متسد سکع موبلآ هی

تشونرس یوجتسج هب مور ، هتشذگ اه هتشذگ ، هتشذگ ام راهب _

" وناب هام همردام " هراذیم سکع نیلوا یور وشتسد

هلگشوخ _

هنکیم همزمز بل ریز هرابود و هشکیم تسد سکع یور

دیاب ، ناج زا هتشذگ اه... نار قیاق اب نامیپ مه نافوط نایم _رد

اه نافوط زا تشذگب

منکیم هاگن شردپ حاالی تروص ،هب هشردپ ، سکع یوت شردام رانک

هدش هتسکش و ریپ ردقچ هک

دوب مردام قشاع _

هنوخیم یتحاران واب شردپ تمس هریم شهاگن هگیم شردام زا یتقو

اه نامیپ مرای اب مراد اه بش همین هب

اه ناتسهوک رد اه شتآ مزورف رب هک
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دش!! نیگمغ یلیخ شتوف دعب امتح _

سکع مهرس تشپ ، هنکیم هراشا شدوخ سکع وهب هنزیمن یفرح

سکع طقف هک موبلآ ات هس زا رتشیب هن، هک موبلآ ،هی منیبیم وراه

، دنشیم مومت هک اه موبلا ، تسه شوت یصاخ نس هی ات نامیا یاه

هی اما هرایب ییاچ هک هریم ، نوشتراذب دمک یوت ات منکیم شکمک

مسرپیم هدرگیمرب یتقو ... هراذیمن مورآ و منهذ لا وس

... ینعی ، همیدق یارب رتشیب نوتاسکع ارچ _

! مدوب نوششیپ یگلا س هدفه ات _نم

مراذیم شور و ناکتسا مدوخ و هراذیم مور هبور و یاچ یکبلعن

ارچ؟ _

هک راگنا ، هشیم هریخ ماه مشچ یوت لفاغان و هنکیم دنلب وشرس

مشیم تکاس و مسرتیم . مشاب هدیسرپ یطوبرمان لا وس

، متخاسیمن یلیخ فتاه ،اب دوب سملا هدفه ! مدرک رارف نوشنوخ _زا

، دوب لدج و اوعد اب نوماه تقو رتشیب

مگیم دنخبل اب مرایب تسد وهب فتاه لد هکنیا یارب

هگم ... یدوب یدب رسپ وت منک رکف ... هراد ینوبرهم یامشچ هک تاباب _

هن؟

شاپ ریز گنر هریت تکوم یور شا هراشا تشگنا واب هنییاپ شرس

هشکیم

. مدوب فلخان ، _هرآ

هراد یلا ح هی اما منودب شیگدنز و شدوخ زا رتشیب مراد تسود یلیخ

زونه اه سلا نیا دعب منم . تسین نم ییاهنت یاهزور هیبش مک هک

شفیرعت مدوخ یارب ات مشیم هدنز و مریمیم متفیم هک ییاهزور هی دای

... یسک یارب هسرب ...هچ منک

؟ یتسه ــنو یلق لها _

تمس وهب هشیم دنلب ، هدنخ ریز هنزیم و شتمس هریم مهاگن وهی

هریم فتاه

؟ دوب یک هعفد نیرخآ ، نامیا نوج ، مشکب بشما هی راذب ، اباب نیبب _

هگید راذب ... مدیشک تدوخ یولج هک منوا ... شیپ هتفه

و دوب هتسشن شردپ یور هب ور سهلا هدجیه ی هچب رسپ هی لثم

درکیم سامتلا ، دوب هتفرگ شا هنوچ هب تسد

!! هتفه ،هی مدیشکن هتقو دنچ ینودیم بصم _ال

... هدوب سلا هی راگنا هک هتفه هی هگیم یروج هی
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متشاذیمن هنرگو داوخیم شلد یتسه _االمن

. مشکیمن ــنو یلق ،نم شکن طسو منم یاپ ، نکن رارصا دوخیب _

هاگن فتاه تروص هب مسریم هک شرانک و هریم شتمس هب وناز ود

مگیم تهبا واب منکیم

دیاش یتسه نوج !!هب انووج نیب هدش باب هیچ ــنو یلق نیا ال _صا

دیراذن . هروخیمن درد هب مه ال صا ، مشاب هدز بل شهب راب هی مرمع وت

؟! تسین یراکشزرو ی هدیزرو لکیه نیا هفیح ، هشکب

وور هدنخیم منکیمن شیهارمه و متسین شلها منم هنیبیم هک نامیا

هگیم شاباب هب

و ــنو یلق زا هک هدش ادیپ تدوخ لثم یکی یلا حشوخ ؟ هیچ _

؟ هشاب رفنتم شتافلخم

مدنخیم شاه هدنخ دنب تشپ هلصاف بال

گنلیش ، یدیشک ــنو یلق هگب ، مسرپیم فتاه اباب زا نم ، هتقح _

!! تمشچ یوت منکیم و ــنو یلق

هی یارب ، هدش هتفرگ شتمس هب دیدهت ی هنوشن هب ما هراشا تشگنا

اما هراد دنخبل زونه ، هنزیمن کلپ و هشیم تکرح یب شتروص هظحل

وشرس ، منکیم هاگن شهب بجعت ،اب هتشاد هگن وشدوخ تکرح یب

هگیم مشوگ مد و هرایم مکیدزن

؟! یا هنووید نم لثم ماوت _

زا شروظنم هک ، منومیم شفرح تهب ،وت هشکیم بقع وشرس یتقو

؟ هدوب یچ فرح نیا

، هریم ، هشیم دنلب و هسو ــ بیم و شردپ تروص

هظحل یگبیرغ هب هگید هک هریت یاه مشچ تفج ات وود منومیم نم

. تسین لوا ی

!! تفر تشاذگ دروآ مک یدید _

نیا زا رتشیب و نامیا لد هدنخ و یخوش اب منکیم یعس و مگیم دنلب

مراین درد هب

یسرک ریز مدموا هدش مدرس ، ریخن _

فتاه اباب ی هنوش یور وات کزان فاحل و مشیم دنلب مورآ

منیشیم نامیا یور هب ور تسرد و ییاریذپ یوت مریم یتقو . مشکیم

مراذیم منهد یوت و مرادیمرب ینیس یوت زا شمشک تشم هی

ناج! شون _

هنوخرچیم یا هگید تمس و شاه مشچ و هدنخیم
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!؟ هشابن شدرس فتاه _اباب

هراذیم مه یور وشاه کلپ و هنزیم ینیشنلد دنخبل

شابن نارگن ، هبوخ شقاتا یامد _

دیاب ارچ ، هتفاب شردام تفگ هک ِ یکیچوک یلا ق نومه شرس باالی

اهنت ، دنتشادن و یسک نوا زج هک و شردام و ردپ مک نس یوت

؟ هتشاذیم

باالی یمیدق رتسول ، مشکیم زارد یسرک ریز لماک و مریم رت نییاپ

یک دیاب و هدنچ تعاس هک منکیمن رکف نیا ،هب منکیم هاگن و مرس

رکف نیا ،هب متحار ردقنیا و ماجنیا ارچ هک منکیمن رکف نیا ،هب مدرگرب

و دنتسین نم لثم اما دنراد نوشلد یوت یمغ هی همه ارچ هک منکیمن

. مربب تذل مبوخ حلا زا ماوخیم ... دننکیمن دومناو

نیشام هی مارب ات ماوخیم نامیا زا هسرب هدزاود هب هکنیا زا لبق تعاس

و مدموا عقوم دب هکنیا تباب و مریم فتاه اباب شیپ مه شلبق ، هریگب

رتخد منک رکف متشادن تسود . منکیم یهاوخرذع مریم مراد تقورید

مداد حیضوت شهب ، منومیم هبیرغ یهی هنوخ یتعاسره وات ما یدب

درب مباوخ صرق تشم هی اب نوشنتفر زا دعب و متشاد نومهم رهظ هک

،

تساوخ ترذعم مزا ، درک میهارمه رد یولج ات نامیا دموا هک نیشام

و هنک قیرزت و شردپ لوپمآ دیاب نوچ متنوسرب شدوخ هنوتیمن هک

هنک. ضوع و شمُرِس

... مدرک رکشت مداد شهب هک ییاه تمحز همه تباب

نم رظتنم دوب!! رادیب ، مدز کمایپ نیترام هب مدش نیشام راوس یتقو

رتمک هشیم ثعاب تبون هب یهاگ مهنوا یزان و میرم یاه دمآ و تفر

یزان بش دنچ و هنومیم مشیپ میرم بش دنچ ، منک ییاهنت ساسحا

، دنتکاس اه هصغ و دنتفر اه هروشلد ، مراد یبوخ یلیخ ،حلا

و مریم ماه نودلگ غارس هنزیم و ما هنوخ رد یگنتلد هک ما ییاتقو

هرذگیم ندز مهب مشچ هی هب هام ،ود هنکیم ممورآ نوشاهاب ندز فرح

اه بش یضعب ، تسه مهب نوشساوح شیب و مک انیم و خرهاش ،

نوشا هرفن یود هنوخ مزاول دیرخ لا بند تقو رید ات متسنودیم هک

مه بش ود یکی ، ماش فرص هب ما هنوخ منکیم نوشتوعد ، دنتسه

... دننومب و بش هک دموا شیپ

یراتسرپ یارب مهنوا متفر فتاه و نامیا ی هنوخ رابدنچ هامود نیا یوت

یهاگ و دوب شدوخ یگدنز و راک لوغشم یباسح نامیا ، فتاه زا
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هنوسرب وشدوخ فتاه یاهوراد قیرزت و مرس ضیوعت یارب درکیمن تقو

کی ی هرود زا دعب ، دوب هداد و شا هنوخ دیلک مهب منیمه یارب ، هنوخ

مدب ماجنا تاقیرزت متسنوتیم مدنورذگ نارهت کینیلک یوت هک یا ههام

. منک لصو مرس و

و مشاب فصنم دیاب ، دندرک متوعد ماش همغن و نیترام شیپ ی هتفه

ی هنوخ هک ششیپ هتفه ینومهم زا رتشیب یلیخ هک منک لوبق

یخوش و نیترام یکیدزن .لد تشذگ شوخ مهب ، دوب یل یل و نارهم

یاه دنخبل و نارهم نیگنس توکس اب دوب توافتم ال ماک همغن یاه

، یل یل یوهایه یب و وحم

ممشچ . مایم هوتس هب یگمانرب یب وزا منکیم ضوع و نویزولت لا ناک

مرس ،هب دنراد بل هب دنخبل نوراب شراب ریز هک هتفیم ماه نودلگ هب

مرگ یاه سابل ، منک یرپس هنوخ زا نوریب ور هعمج بورغ هنزیم

هاگن و مهارمه نفلت ، منکیم ماپ و مدنلب یکشم توب و مشوپیم

. مشیم تحاران یمک یربخ یب وزا منکیم

یوت وماه تسد و مشکیم مرس یور و مگنر ینوتیز نشپاک کاله

مادم و هداتفا منهد یوت هک تدم نیا مامت لثم ، مربیم ورف شبیج

ار"... راب...وت نیرخآ یارب سو ــ بب "ارم منوخیم

و مهجوت فارطا زا یزیچ ماپ ریز شرفگنس زج و منکیم همزمز بل ریز

هویم و تاجیزبس هچرازاب وزا مریم هدایپ شیرجت ،ات هنکیمن بلج

هب تدم نیا ، دایم ممشچ هب هنوخ وت سابل تسد ود یکی ... مرخیم

فرصنم ، دنوخیمن مهاب هگید مجرخ و لخد باسح خرهاش لوق

هی تشگرب ریسم یوت . منزیم نوریب هزاغم وزا نوشدیرخ زا مشیم

حیسم هک متفا یم یزور دای و منزیم دنخبل ، منیبیم سورع نیشام

دب،اب یور و گنر ،اب مدوب کرحتم ی هدرم ملا!! بند هاگشیارآ مد دموا

مراد هک دیمهفیم دیدیم ونم یسکره مه رگشیارآ ی هریت مرک دوجو

! مریمیم

هب یهاگن زج ، نم اما ، دیدنخیم تفگیم و دزیم فرح ، نیشام یوت

. مدینشیم هن مدیدیم هن یزیچ نوراب یاه هرطق و نیشام هشیش

، مرادیمرب مدق دنخبل اب مشکیم یقیمع سفن ، منزیم سپ و مراکفا

لفق یوت و دیلک هکنیا زا لبق اما مراذیم روسناسآ یوت و ملیاسو

واب مرایم شنوریب مبیج زا هلجع ،اب هروخیم گنز ملیابوم منوخرچب

ریخات ،اب هشیم عمج لــمب یور زا دنخبل انشآان یا هرامش ندید

وهب نایب هرارق هنوخ نویزولت ریمعت یارب مشیم هجوتم و مدیم باوج
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. دننک گنهامه دنتساوخیم رطاخ نیمه

هب مهاگن ، منکیم یدنب هتسب وراه یزبس و مروشیم وراه هویم

و موتنام و منکیم زاب ورد ، دننزیم ور هنوخ گنز هدیسرن تعاس

، مرادیمرب لبم ی هتسد یور وزا ،شملا مشوپیم

!! هواکجنک و هنکیم هاگن دح زا شیب هدموا نویزولت ریمعت یارب هک یدرم

هک مراین مدوخ یور هب ماوخیم و مربیم هانپ هنوخزپشآ هب مسرت زا

فرح دیاب ، هنکیم مهاگن و هنودرگیمرب متمس هب وشرس یهاگزاره

نیترام ای نوا هب دنتفرگیم سامت ماهاب یتقو و مدادیم شوگ و خرهاش

. مدادیم ربخ

وزا منیشیم هشابن شدید یوت هک ییاج تسرد ، هنوخزپشآ فک

، منکیم هاگن نومسآ هب هنوخزپشآ ی هرجنپ

؟ هن هگم ؟! یتسه هک ،وت ادخ هسرتیم ملد

هدیسرن ماهوناز یور هب مرس ، مریگیم ـل وغـب ماهوناز هدرک ضغب

وهب مشیم دنلب ماج زا قرب لثم یلا حشوخ ،اب دننزیم ور هنوخ گنز

و مدنخیم دنلب لد هت زا نامیا دنخبل ندید ،اب مئودیم نوفیآ تمس

" یدموا شوخ " مدیم باوج

مهم مارب هگید ، مراذیم شاجرس و نوفیآ و هشیم رت نهپ شدنخبل

دصر ور مندب ات هنوخ زا ور ییاجره هناواکجنک هک یدرم هاگن تسین

وزا متسین اهنت هگید ، هرایم بل یور دنخبل هنایزوم یهاگ و هنکیم

... مسرتیمن یزیچ

منکیم زاب هدب له نامیا هکنیا زا شیپ و روسناسآ رد

یدرک نم دای بجع _سالم...هچ

تس ،ژ دنخبل هملا ع هی شبل یور و تسا باقالهم هی شتسد

هریگیم و شدوخ هب صوصخم

! مرب ییاج توعد یب مرادن تداع _

و مریگیم شتسد زا ور ،باقالهم هتشادرب یروخلد و رهق پیریت هرابود

منزیم شفراعت

لخاد امرفب _

، هتشاد شهگن زاب همین هک هروسناسآ رد هب شتسد هی

مرایب تارب متفگ تشاد رذن شآ نوما هیاسمه ، مرب دیاب _

ینیگنس ماه کلپ تشپ یتحاران و هسامیم لــمب یور دنخبل ، نآ هی

هنکیم

وت؟ یایمن اعقاو _
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هگیم و هراذیم روسناسآ لخاد وشاپ

، ملوغشم ردقچ ینودیم رتهب تدوخ هگید متدم نیا ، ساهنت فتاه _

، مایم امتح نک متوعد راهن هی

مشکیم مه یور و ماه بل روز هب

هشاب _

هرایم شا هقیقش رانک وشتشگناراهچ

_عفال

،رد دایم هنوخ لخاد زا یزیچ نداتفا یادص منزب یفرح هکنیا زا لبق

هشیم عنام نامیا هک دشیم هتسب تشاد روسناسآ

؟ یتشاد نومهم _

هک ینووج درم ،هب منکیم هاگن هنوخ لخاد وهب منکیم جک و مرس

نامیا ی هیاس هکنیا ات منزیمن یفرح ! هنوخ یوت ماهنت نم هدیمهف

، هشیم در ملباقم زا هتفا یم مرس یور

؟! امش _

و مشیم هنوخ لخاد ، هریگیم و مدید یولج شنهپ ی هنوش راهچ

متسیا یم شرانک

، ندموا نویزولت ریمعت یارب _

هناراکبلط و هربیم ورف شنیج راولش بیج یوت وشتسد یاه تشگنا

هنکیم هاگن نووج رسپ هب

، میدیرخ هشیمن مهام راهچ و نویزولت ...نیا نکب وتراک _

هی یوت و شآ ، منکیم تکرح شتهج وخالف هریم نووج درم تمس هب

مشکیم بآ ور ،باقالهم مراذیم لا چخی یوت و منکیم یلا خ گرزب فرظ

دایم مشیپ هک مشندرک کشخ لوغشم ،

؟ هدموا یک _زا

! هشن ترید _

هنودرگیمرب متمس هب وشرس هک تسا هنوخزپشآ زا نوریب هب شهاگن

؟! شا هنوخ هدیم هار هبیرغ درم اهنت رتخد _

هنیشیم لــمب یور یوحم دنخبل

یرب هرتهب تساهنت فتاه _اباب

شاه مشچ شیپ ، مرایم ،باال هتفرگ ور باقالهم هک وماه تسد

تم سال _هب

هریگیم متسد زا ور ،باقالهم هتسشن شینوش ــ یپ یور یفیرظ مخا

، هراذیم تنیباک یور مکحم و
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؟ ییاهنت وت هچ نم _هب

،اج وحم و هشیم ردوپ مدوب هتخاس مرس هکباالی یربا شدروخرب زا

دیابن هکنوا ، تشاد قح دیاش ، مدیم یچ وشباوج منومیم و مروخیم

هگم ، دنومیم نم رانک هقیقد هب مد و تشاذیم رانک وشیگدنز و شردپ

فرح مهاب ای میشاب مهاب تعاس جنپ زا رتشیب دش هام ود نیمه وت

مشیپ تعاس دنچ و دایب وهی توعد یب متشاد عقوت هکاالن مینزب

؟ هنومب

رود مزا هراد هک منکیم هاگن ییاه مدق وهب مزادنیم نییاپ و مرس

، هشیم

و هنومیم درم نوا رانک هشکیم لوط نویزولت ریمعت هک یتعاس مین ات

. هریم ما هنوخ زا منومهاب

ال صا دوب، هدش مگرم هی بشما ، هتفا یم مولگ یوت یدوخیب ضغب هی

هعمج تقوچیه هدش هک مه یتدم یارب هشیم بوخ اتحملا شاک

!! هشن

نیترام اب ندز فرح ، منزیم نوریب هنوخ وزا منکیم منت و ماه سابل

امتح ... هنکیم بوخ و حملا امتح

*****

؟ هدیباوخ یک همغن _

هدرب شباوخ هک هرتشیب عبر هس ، درکیم درد شرس _

؟ یباوخب یتساوخیمن _وت

_هن،

؟ ینکیمن فراعت هکنم _اب

؟ یروخیم هوهق مزاب _

یا هوهق نیمود نیا ، هشیم دنلب یلدنص یور وزا مدیم نوکت و مرس

نیترام و مدیسرپ وراه لا وس نیمه نیترام زا مرابره ، مدروخیم هک دوب

زیم یور ور هوهق نوجنف ، هدیم ور مباوج لبق زا شیب یشمارآ اب رابره

. منکیم هاگن یدعب رپ نوجنف وهب مراذیم

شنییزت وئاکاک واب هنزیم شرب مارب و کشالیت کیک زا هگید هکیت هی

. هنکیم

؟ یتخبشوخ وت نیترام _

هنکیم مهاگن و هنزیم دنخبل

! هیبوخ نز تردام _

مور هب ور تسرد هک نیترام هب دنخبل واب مدیم شرب و کیک زا یمک
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مگیم هتسشن

. ینکیم قرف نومسآ ات نیمز نارهم ،اب یبوخ یلیخ ماوت _

هیکت یلدنص ،هب هریگیم ـل غـب وشاه تسد و هشیم رتنهپ شدنخبل

هدیم

؟ هدش یچ ... رتخد ینوشیرپ هرابود اه تدم زا دعب _

! دیبوک مرس یوت هرابود ومینماان هک درم نوا هاگن زج ، دوب هدشن یزیچ

مدب تمحز خرهاش وتو هب متساوخیمن ، دموا نویزولت راک ریمعت زورما _

... هگید متسه مدوخ متفگ ،

، مدیم راشف مکحم و مریگیم ماه تسد نیب و مرس

؟ هنکیم درد ترس _

مدیم راشف مه یور مکحم و ماه کلپ

دش! ماوعد نامیا _اب

هرادیمرب بآ ناویل هی لا چخی یوت زا هدنخ واب هشیم دنلب

؟ یدنخیم یچ _هب

هی لا بند و منکیم زارد ومتسد مدوخ ، هنکیم زاب مولج وراه صرق هبعج

مدرگیم یباسح و تسرد شخبمارآ

! مدنخیم نامیا ،هب مدنخیمن وت _هب

اب نیترام تفلا خم دوجو واب مراذیم منهد یوت و سکاناز لماک صرق هی

. مدیم تروق بآ پلق هی

. مدیباوخن هبش دنچ _

، هشیم ینابصع دوز طقف هیبوخ رسپ نامیا _

!! دنسرب مهب ات مدب راشف ردقنوا مراد تسود وو ماه هقیقش

هی هریگیم لیوحت و مدآ زور دب،هی زور هی هبوخ زور ،هی هسول یلیخ _

؟ هشچ ، هروخیم مهب مدآ زا شلا ح زور

منکیم هاگن نیترام دنخبل هب ماه مشچ زاباالی

هدیشک یتخس وت ربارب نیدنچ نوا !! یدیم قح شهب ینودب _هگا

! یتسه

یوت مسرپب نامیا زا دشن تقوچیه هک ییاه لا وس و مشیم واکجنک

. دنشیم فاص هب منهذ

؟ ینودیم شیگدنز زا یزیچ _وت

هک هنودرم یافرح ،هی تسین نایرج رد همغن هتبلا ویچ! همه ابیرقت _

. تفگ و درک دامتعا مهب

؟! منودب منم هشیم _
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، هدیم نوکت تسار و پچ هب وشرس

! یتسه نوج _

فرح نیترام نهد زا دشیمن ، هنکیم رارکت و راک نومه دنخبل اب رابنیا

. مدیمهفیم نوا زا تسنودیم همغن هگا ،حاال دیشک نوریب

. مدنبیم و ماه کلپ و مراذیم زیم یور و مرس

؟ یدرگب راک هی لا بند یاوخیمن _

مراک ی هقباس مرادن هک یهاگشناد الت یصحت ، ندیمن راک هک نم _هب

. یچیه هک

موناخ یارب اه حبص هراد نامیا هک یهاگشاب ، شزرو کالس _ورب

؟ مگب شهب ، ساه

هب مشاپ حبص هب حبص نم ؟ هراد شزرو ی هلصوح یک نیترام یاو _

! هداتفا هرگ ماهوم یلو ینکن رواب دیاش ، مدرک رنه مدب بآ ماه لگ

! مشکیم مومح وات مدوخ راب هی زور ،ود منکب منوتیمن هنوش

یالی هرگ هب یتقو تسرد ، منکیم سح ماهوم الی الهب وشتسد

، هدنخیم دنلب دنلب و هگیم یظیلغ "هوا" هسریم ماهوم

؟ رتخد یدرک راکیچ _

هنکیم مدنلب روز وهب هریگیم ومتسد

، یخلا یب نیترام _

شابن لبنت ردقنیا ،ایب رتخد _ایب

هدرگیمرب هنوش اب دعب هظحل دنچ نیترام و منیشیم هپاناک یور

منکیم شهاوخ ، هشیم رادیب همغن منزیم غیج نیترام _

شابن نارگن . مدروآ و تردام یاهوم ی هدننک _مرن

مرس فک نیترام و منیشیم نیمز یور یتقو اما مشب میلست ماوخیمن

. منکیم لمحت و هنیشیم لــمب یور دنخبل ! مشیم مرن هسو ــ بیم و

و هاتوک یاهوم ات هراذیم تقو تعاس کی زا رتشیب هلصوح اب نیترام

هنک. ،زاب مشکب درد ما هرذ کی هکنیا نودب ونم ی هدروخ هرگ

یاچ فرص هب هگیم مهب و هنکیم میهارمه هنوخ ات نیترام بش رخآ

دوجو اب اما مرب شهارمه ات داوخیم منم ،زا هدش توعد نامیا ی هنوخ

! مرن ییاج توعد یب مدیم حیجرت میتشاد مهاب بورغ هک یدروخرب

و مزیرب مدوخ یارب یا همانرب هی منکیم یعس مشیم رادیب هک حبص

ماه نودلگ وهب مریگب یهاتوک شود حبص زور ره ، منک تشاددای

هب مهنوا حبص لوا یور هدایپ ، یفاک و لصفم هنوحبص هی دعب ، مسرب

، باتک و نامر دنچ هعلا طم ، هنوخ هب نتشگرب دعب و تعاس مین هزادنا
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نویزولت یاه همانرب ندید مه رصع و هاتوک باوخ ووهی اذغ نتخپ رهظ

ماش! و بش ات هعلا طم وزاب

درکیم رپ منم تقو لقادح ، دوبن ال صا یدب همانرب

نوشگرب گرب هب دنخبل ،اب هشیم رتهب حملا مدیم بآ هک اه نودلگ هب

باتک دیرخ یارب هناحبص ندروخ زا دعب ، منزیم فرح و مشکیم تسد

. مریم یشورفباتک هب دوب هدرک یفرعم مهب میرم هک ییاه

زج هب یتقو و مدرگیم اه نامر مسا لا بند ، هغولپ و غولش یباسح

. ماوخیم کمک هدنشورف زا منکیمن ادیپ ور هیقب ات ود یکی

رارصا و هنکیم فیرعت مارب و نامر ره زا یا هص خال هک یا هلصوح اب درم

یفرعم باتک نم ی عالهق قبط و هنودب مه مدوخ رظن و هقیلس ات هراد

باتک وهب درم نوا ی عالهق یتقو اما مرادن یصاخ رظن شلوا ، هنک

. مگیم و مرظن و مایم دجو هب منیبیم

مهب هکیدزن ما عالهق هب هک ینامر دنچ و هنکیم لا بقتسا

... هنکیم یفرعم

هک هشاب یرسپ ای رتخد ی هرابرد هک، ماوخیم ما یباتک _هی

، هدیشک یتخس یلیخ شیگدنزوت

هنزیم یرادانعم دنخبل

. ندرگیمن اه ناتساد روطنیا لا بند امش نس هب یاهرتخد _

هن؟ هگم ... هگید هغورد ! هشوخ دح زا شیب هک ییاه ناتساد زا مرازیب _

هنزیم قرو و هشکیم نوریب اه باتک الی وزاالهب یباتک

هسیونب شا هحفص لوا هگم ! تسه غورد اه ناتساد زا یلیخ یوت _

. دیشلا بند امش هک یناتساد لثم هشیم تقونوا !! تیعقاو ساسا رب

وزا مرخیم باتک ات تفه . منکیم رکشت و هریگیم متمس وهب باتک

. مایم نوریب یشورفباتک

اب اما اه ناتساد ندنوخ هب منک عورش و هنوخ مسرب رتدوز مراد تسود

. هشیم ضوع مریسم یقافتا ال ماک منوا یل یل ندید

***

؟ یتسنودیم ، هتفرگ وشیسورع تراک خرهاش _

هنم! باختنا ، متفر نوشاهاب مهنم _هرآ...

هشکیم ماهوم هب یتسد و هسو ــ بیم و ما هنوگ

این نوریب سیخ یاهوم اب امرس !وت هراد _من

... یمنارگن هشیمه

نیترام منکیم رکف مدوخ ...اب هچیپیم هنوخ توکس یوت راوشس یادص
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ما همانرب هب مه هاگآدوخان منک مان تبث شزرو کالس هگا ، تفگن مهدب

لا حره ...هب مسرب مدوخ هب رتشیب مشیم روبجم مه هشیم هفاضا

هب یلیخ دیاش هک دنتسه یدایز یاه موناخ و رتخد کالس نوا یوت

شزرو دوخ ؟! هنک داجیا هزیگنا نم یوت هنوتیم ... ندب تیمها نوشدوخ

هبوخ میباداش یارب مه

؟ یل _یل

؟ ملد ناج _

مینوش ــ یپ رانک ور هدیرخ مارب هک یرس لگ و هسو ــ بیم و ما هنوش

هنزیم ماهوم یور

؟ یایم ماوت ... منک مان تبث شزرو کالس مرب ماوخیم _

... ینکیم یبوخ _راک

؟ یچ _وت

اب دیاب ما هگید هام ،وت تسین مدوخ تسد ما همانرب نم مزیزع _

. مدوب هتفگ هک تهب ، مرب ههام هس ود رفس هی نارهم

وطالین تدم یارب همغن مه خرهاش یسورع زا دعب ، تفگیم تسار

رارق ییاهنت هرابود هچ ،خآ هام ود یارب یل یل مه تفریم مشیپ زا

. مرادن وشیگدامآ ال صا نم و دایب دوب

منزیم یرس مباسح یدوجوم هب هار یوت ، منومیم یل یل شیپ و راهن

تعاس ات هاگشاب ، دوب نیترام اب قح ، مریگیم شیپ و هاگشاب ریسم و

دوب ناوناب یارب ود

جیگ یاه مدآ لثم و منکیم هاگن دنولب و دنلب یاهوم اب کیش موناخ هب

مگیم جیو و

! مدموا مان تبث یارب _

وشاهوم زا یتمسق دعب و هشکیم اه هگرب یور و شدنلب یاه نخان

هرادنیم ششوگ تشپ

؟ یس کال هچ بخ _

! مبذوم و مدرک ضبقنم و مندب مشاب تحار دیاب هک ییاضف وت

؟ دیراد ییاس کال _هچ

و قمحا هی اب هنکیم رکف ، هزادنیم باال ییوربا و هنکیم مهاگن بجعت اب

؟ مدوبن . هراد مقح ... هراد راک رسو هداس دح زا شیب

و شزرو زا ریغ ،هب هراد یعونتم یاه کالس اجنیا زیزع موناخ _

و... صقر کالس یزاسندب

!! ماوخیم صقر _کالس
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هنکیم هاگن ملکش رسو هب بجعتاب مزاب

دادعت کالسو عون هب هتبلا ، هنموت داتشه دصو یهام شا هنیزه _

هطوبرم مه اه هدننک تکرش

! نورگ ردقچ _

مور شیپ رتخد نوا هک و منکیم هاگن یرتفد وهب مریگیم زاگ و لــمب

هدنبیم

! مفساتم سپ _

،هی هنکیم نم وهب شتشپ و هشیم دنلب ، مشیم تحاران شراتفر زا

، هگیم یزیچ ششوگ مد و هنزیم ادص و یرفن

یکالس هنیزه ردقنوا متسنوتیمن نم ! مریگیم و نامیا ی هرامش

مهنوا ! دروخیم درد هب ییاج نیچمه انشآ نتشاد اما منک تخادرپ

. هراد سفن هب دامتعا دح زا شیب هک یرتخد نیا زا یریگ حلا یارب

؟ _هلب

میتسه _سالم،

! هویس تا هرامش ؟ ینکیم یفرعم و تدوخ هعفد ره ارچ _

مدوب نم ..اما دوبن ینابصع ای هدننک خیبوت شنحل

! منزن مگنز تهب هگید یراد یلکشم ، داوخیم ملد _

،هن؟! یشیم راب هی هام دنچ ، هوا _هوا

؟ یچ _

! مگیم و دویرپ _

، هزادنیم لگ ماه پل و هشیم خرس مشوگانب ات

! یتنعل _

شوگ هب ابیرقت هک ییادصاب ، هنکیم ما هرخسم و هدنخیم دنلب دنلب

مگیم هسرب زیم تشپ رتخد

!! ندیمن هار اجنیا ونم لا ثما هکنیا لثم اما مان تبث تهاگشاب مدموا _

هشیم هریخ مهب بجعت واب هسریم مهب هناواکجنک رتخد هاگن

!! ندرک طلغ نم؟ هاگشاب _

هنورگ نوتاس کال متفگ همان تبث لوئسم هک یموناخ هب طقف _نم

درک. ییامنهار نوریب هب ونم و تسب و شرتفد نوشیا

نیگنس شزرو هرود نیا ؟!وت هاگشاب یتفریم زورما نیمه دیاب _حاالوت

!! تسین بوخ

نییاپ باالو یمک هرتخد یور و گنر ، هدنخیم شدوخ یارب و هگیم

هشیم
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؟ هشیمن مومت تا هدنخ _

؟ یرب یاوخیم یس کال هچ وگب مدوخ هب امش ، مدرک طلغ ارچ... ارچ _

!! هشاب صقر _

شاداتسا و هربخ هچ هاگشاب نوا وت ممهفیم منم یروجنیا ، رتهب _هچ

!! سیونب یبرع ، هنوشیلا ح ردقچ

. متفیم هدنخ هب مهنم و هدنخیم مزاب

یسراف صقر نومه ماوخیمن یبرع ، هروط هی زور ره تلا ح هک یریمن _

!! هبوخ

منوا ، یناریا صقر هیچ یسراف صقر ، هبارخ تعضو وت یتسه یاو _

... یلا مش یدرک یکرت ، هراد هورگ ریز ات دنچ

! ماوخیمن ، تسا هدیچیپ ردقچ _

!! ینوزیوآ ، نک مان تبث یزاس ندب _

؟ _هلب

مراکنیا مدوخ نوچ نم نیبب ، مگیم و تندب هک، مگیمن و تدوخ _هن

خ هاگشاب حبص ات بش ، منک تکمک منوتیم ممدوخ ، مشیم هجوتم

نیرمت ییاتود میریم ، هیلا

دیدهت هب روبجم شنهد نتسب یارب و ندیدنخ هب هنکیم عورش هرابود

مشیم ندرک

. منزیم گنز تهب ادعب تسین بوخ تلا ح هکنیا لثم _وت

ایرام هب هدب و یشوگ لوا هن... _هن

؟ ایرام _

هگیم و هشیم دنلب یلدنص یور زا رتخد نومه

؟ نراد راک نم _اب

و هلب اب طقف نفلت تشپ . مریگیم شتمس و نفلت و مدیم نوکت یرس

هک نوشفرح ، هنکیم تشاددای شرتفد یوت یزیچ و هدیم باوج مشچ

هریگیم متمس و یشوگ هشیم مومت

؟ نامیا _ولا

؟! یاوخیمن یزیچ هک ماش هساو _

؟ یچ _

؟! یراد هنوخ وت یچ همه ینک متوعد یاوخیم هک ماش _

، مشیم شا هلمج هجوتم هزات

دیرایب فیرشت ، تسه هنوخ یچ همه !!هن ظاحل نوا ،زا ناهآ _

میشیم لا حشوخ
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. مینزیم فرح مهاب یکالس هرابرد مدموا هک بش سپ _

عفال هشاب _

. تسین شدوخ تسد نم لثم شلا ح هک نامیا تسد زا

تبحص نامیا دوخ اب هگیم ایرام هک منک باسح ماوخیم کالسور هنیزه

. منک

هب دوز و مدوخ و منکیمن فقوت ما هظحل کی هار رس

هتفر شدوخ ی هنوخ هک یلصفم ینومهم نوا زا دعب . منوسریم هنوخ

دیاب ، مدوب هدرکن توعد و نوا مدوب نوششیپ هک مه یراب دنچ و مدوب

... مدرکیم یف تال یباسح

تخپ روتسد قبط ، هزات یزبس و ملک ساالد اب غرم و تشروخ عون هی

زونه تعاس ، منکیم تسرد هزمشوخ یلیناو کیک هی مه نیترام

، دشیم شادیپ دیاب مک مک ، هدشن تفه

اب تسین الش الهب یا هرگ هگید هک و ماهوم و مریگیم یرصتخم شود

نیج راولش اب یا همروس هاتوک نیتسآ نهریپ . منکیم کشخ راوشس

... یباخرس ندرگ شلا هی ،اب شگنرمه

یبیجع ساوسو ، منکیم باختنا مندرگلا ش گنر هب وماه یشرف ور

! نایب مهب دیاب یچ همه یرارصا هچ منودیمن ، مدرک ادیپ

هک یگنر خرس ی هنوگ ،رژ هشیم متخ بل ورژ مرک ندز هب مشیارآ

شباختنا هدرخ ،هی هنزیم کمشچ مهب هدنوم اج همغن زا زیم رانک

، منکیم

زا هکلب دیاش ات مدرکیم وراکنیمه دعب هب نیا زا دیاب متروص رسو یارب

. مایب نوریب ندوب هدرم

دنخبل و متسرفیم یکمشچ هدش ضوع یلیخ هک یرتخد هب هنیآ یوت

. منزیم

زارد ما هاناک یور ! هشیمن یربخ ، مین و تفه دش تفه تعاس

یور هک یفرب یاه هنود هب ما هنوخ ییاریذپ ی هرجنپ وزا مشکیم

. منکیم هاگن دننیشیم اه گربلگ

، دایم نومهم ...ات دعب ، هرذگیمن هرذگب دوز دیاب هک ،االن هرذگیمن نامز

مهب مشچ هی هب تعاس ، هراذیم نم ی هنوخ یوت وشاپ یتسود هی ات

. هریم و هنکیم یط ور هدازود یندز

طقف و منکیم شوماخ وراهاذغ ریز ، هنورذگیم ممین و تشه تعاس

مشیم در تعاس لباقم زا هک رابره . منیچیم زیم یور وراه باقشب

بیجع ... نرذگیم رید بیجع اه، هبرقع یور هتفیم ممشچ
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، هریگیم شاه هیناث و تعاس وزا مساوح همه لیابوم گنز یادص

مدیم باوج و نفلت

؟ یتسه _

؟ سپ ییاجک _سالم،

شمومت دیاب هدموا شیپ یراک ، مایب منوتن دیاش نم ناج یتسه _

ادرف هساو راد هگن وراهاذغ ، هگید هدنمرش . منک

ور هک عیرس و دنت ردقنوا ، هشیم ریزارس ماه مشچ ی هشوگ زا کشا

مشچ یاتقو مدیم نوشنوشن و متسیا یم هنوخ یراوید تعاس هب

. دنرابب دنت و دنت کشا یاه هنود نیمه لثم دیاب یراظتنا

؟ یتسین یتسه _ولا

هیرگ یادص ات مریگیم یشوگ ی هنهد یور ور متسد ، مزگیم و لــمب

. هشن هجوتم و ما

تمنیبیم ادرف ، هشاب _

هک وشادص مونشیم مدرک عطق زا لبق اما منکیم عطق یشوگ

... هگب یزیچ تساوخیم

لا چخی یوت مراذب دعب و دنشب کنخ یمک ات منیچیم نپا یور وراه اذغ

! منکیمن هاگن تعاس هب هگید و مدیم مل هپاناک یور هلصوح یب ،

فقس هک ،هن دایم ندرک هکچ یادص طقف تسین هنوخ یوت ییادص

دنتفرگ ندیراب ماه!!زاب مشچ اه،هن،... هشاب هدش خاروس ما هنوخ

، میدوب غاب ساالر ریما اب هک متفیم یزور نیرخآ دای مدوخ یخلا وت

متفگ شارب مایگنتلد زا ردقچ ! دوب یخوش و هدنخ و فرح ردقچ شلوا

متسین شرانک یتقو تفگیم و درکیم ما هرخسم ، دوبن هک ییاتقو منوا

رس زا وت حلا تفگیم ، هسرب شراک هب هنوتب ات هنکیمن رکف مهب

یور وشتسد فک صرح واب مدیسو ــ بیم و شا هنوگ ، هتیراکیب

" دایمن مشوخ ینکیم سو بــ یهام لثم " تفگیم و دیشکیم شتروص

رت دنلب و مدادیم راشف شا هنوگو یور و ماه بل رتشیب شدعب هعفد

مدشیم هدنخ قرغ ، دموا یم مشوخ شاه یزاب یلوک ،زا دزیم داد

. متشاذگیم شرس هب رس هک ییاه تقو

یباوج تفگیم ریما یچره هگید ، مدش تکاس مک مک میدروخ هک اذغ

. مدادیمن شوگ و مدینشیم یتح ، مدادیمن

مینومب یروطنیمه هگید سلا هی دیاب تفگ دش، رت یدج شاه فرح

دیدیم هک و متوکس . یراگتساوخ دایب و هنک روج و عمج وشدوخ هنوتب ات

میراد تسود تقوره هرذگیمن دب نومهب هک االمن تفگیم شدوخ
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یشکب یتخس وت هرارق هن سپ ، یچیه هک هشیمن متقوره میمهاب

"هب ادلی بش منوا ، تیراگتساوخ مایب هگید سلا مدیم لوق ، نم هن

هک دوب سلا کی نم شدعب .سلا مدزیم دنخبل نم و داتفیم هقهق

!! مدوب هدش حیسم باوخمه

نومطبار هرتهب هک متفگ ، مدز ومفرح مک مک تفگ شاهوزرآ زا یتقو

و درکیم ما هرخسم ، مینیبب بیسآ رتمک نومتفج ات هشب مومت مک مک

هکنیمه اما ، منکیم یخوش درکیم رکف ، منزب و ماه فرح تشاذیمن

نم هگید ، تفر ورف یبیرغ و بیجع تهب یوت ، دیرپ شگنر ندرک هیرگ

میگدنز طیارش متفگ ، منک جاودزا ماوخیمن متفگ ، مدزیم فرح هک مدوب

، یشب نم یگدنز یعقاو درم ینوتیمن وت هک هریم شیپ یروط هراد

اب مفرح رس تشپ ، ینومیم ماهایور ،وت تحار تلا یخ متفگ شهب

مامت متفگ شهب !! ترچ دوب!! ترچ ... وگن ترچ تفگ و دیدنخ رخسمت

هب تسد رید ، یدعب رفن هساو راد هگن و یراد ترس یوت هک ییاهایور

رید... ، یدش راک

، متسنودیمن وشباوج مهنم هک دوب لا وس رپ شرس دش،وت ینابصع

دشیم میگدنز ریسم زور نومه یادرف زا هک متشاد نامیا نیا هب طقف

.. هدرک میسرت مارب مردپ هک یهار

داد مرس ، دادیم مشحف دز، مسپ ردقچ و مدرک شل ــ غب ردقچ هک خآ

ریز ی هتسجرب گر ، شتروص یخرس طقف ، مدینشیمن ، دیشکیم

بش! نومه مدرک شتیذا ردقچ ... شاه ندیزگ بل ، شولگ

هک یدرم ،اب میشاب هتشاد یشو ــ غآ مه متشاد تسود ردقچ

طقف ، درکن لوبق اما ، تشاد متسود و متشاد شتسود هناقشاع

نم زا مهرس تشپ هک ییاه لا وس و دینشیم و شدوخ یادص

هشب نومرادید نیرخآ متساوخیم طقف هظحل نوا اما نم ، دیسرپیم

... هتفر هگید ...هک تسین هگید هک ییاهزور هساو مایتلا

و ماهوناز هشوگ هی مشیمن شقطنم فیرح مدید یتقو ، تشاذن اما

، مدرک هاگن ندز فرح ،هب مدش هریخ شنتفر هار وهب متفرگ ـل غـب

رپ تشاد ملد ما عقوم نومه ، هظحل نومه دش گنت شارب ملد ردقچ

اما... ، شنتشاد هساو دیشکیم

ــ غب یوت مرایم ، مریم فسوی نسح غارس و مشیم دنلب هپاناک یور زا

ــهن یس وهب درس نودلگ و مشکیم زارد هپاناک یور هرابود ، مدوخ ل

و دنوم ملد یور هک ینتشاد ِغاد ،ِ غاد مدوجو همه ، مدیم راشف ما

... ترسح دش
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هک هبوخ ، تمراد هک هبوخ ، مشکیم شو ــ غآ هب مکحم و منودلگ

نوبز وهب ییافرح هی دشن هک هتسرد ، یداد شوگ مفرح هب وت لقادح

نیرتخس بش نوا ... مدیشک یچ زور نوا هک متفگ ...! متفگ اما مرایب

لمحت ، حیسم اب ندوب ، میسورع بش ، مدنورذگ و مرمع یاه هظحل

، ندادنز یاه بش وزور و حیسم لتق بش یتح ، همع ندرک

! مدرُم نم زور نوا ، دندوبن زور نوا یتخس هب مودکچیه

،ِ مین و هن تعاس ، مشیم زیخ مین و مونشیم ور هنوخ گنز یادص

؟! تشذگ دنت نامز و مدوب متارطاخ وت یکی اب نم زاب یدید

تشپ نامیا ، مریم نوفیآ تمس هب تسد هب نودلگ و مشیم دنلب مورآ

ِرد!

هسو بــ شگربلگ یور ، مراذیم شاجرس و منودلگ و منکیم زاب ورد

هب شدیلک یاه هبرض یادص وهب منکیم کاپ و ماه کشا ، منزیم یا

سفن ، هنزیم رد هب روطنیا هک هلا حشوخ منومگ ، مدیم شوگ رد

. منکیم زاب ورد و مشکیم یقیمع

؟! یدروخن هک وراهاذغ _

لخاد دایم و هراذیم ــمل غب یوت و میرم لگ هتسد

دموا عیرس هدب شریخ ادخ دش، مومت دوز مراک _

وهب مدنبیم .ورد هریگیم ـل غـب ونم شرطع یوب و هشیم در مرانک زا

هشکیم ووب هتفر ورف اذغ فرظ یوت رس ،اب مریم هنوخزپشآ تمس

میروخب منک مرگ ، هراد یگنرب وبو بجع _

نشور و رفورکام ، مراذیم نودلگ یوت وراه لگ ، متکاس نانچمه

... هنکیم

؟ یلا ح _یب

هب یواکجنک ،اب هداتسیا مور هب وور هتفرگ شتسد یوت وم اهوزاب

هنکیم هاگن متروص

هگید هشیم نیمه یشیم دویرپ یتقو هگید ؟ یدرک هیرگ _

وشاه نخان ، مشب ادج شاه تسد زا منکیم یعس و منکیم خا

متسیا یم بوکخیم ماجرس و هنکیم ورف رت مکحم

؟ یدش تحاران مایمن متفگ _

هنک! شدوخ لطعم ونم یسک دایم مدب _

!! مدموا هک _االن

مدیم راشف مه یور و ماه کلپ

مربب و نودلگ راذب _
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یور و نودلگ ، مشیم در شرانک زا عیرس و هنکیم دازآ وشاه تسد

، مراذگیم زیم

دوب هدموا نومهم هک ،حاال منکیم زک مقاتا یوت یا هقیقد دنچ یارب

هک ینومهم . دنتفرگیم تقبس مه زا زاب یشین اب تعاس یاه هبرقع

نایم هگم ، هشاب اجنیا تفه شیش تعاس زا دیاب دایم ماش یارب

؟ دننک ورپ نوشمکش هک اجنیا

!! تخیر یب یتسه بال؟ یتسه ؟ موناخ یتسه _

نیب و مرس ، نوشمرادن هیتدم هک هزادنیم ییاه مدآ دای ونم هراد

مایم نوریب قاتا وزا مروخیم شخبمارآ صرق ،هی مریگیم ماه تسد

، هدیچ بترم و ماش زیم

؟ مدرک ییاریذپ یروجنیا تزا نم یام، هنوخ یدموا وت ییادخ _

هئوتاب قح دیشخبب _

متخپتسد ،زا مینکیم عورش و منیشیم ، هشکیم بقع مارب و یلدنص

! تسین همغن یاهاذغ هیبش هک هگیم و هنکیم فیرعت

و هنزیم گنز شردپ هب ماش دعب تسرد ، مسرپیم و فتاه اباب حلا

ورد هنزیم شهب و یشورفلگ یاه فرح هریم شخپ یور نفلت یتقو

... وشراک نیا مراد تسود ، هدیم شرارق نایرج

؟ مروشب _نم

. مروشب منکیم تقو ما هنوخ یوت مدوخ ادرف _هن

؟ ینیبب و هاگشاب یوت یتفر _

هشیم هزات هدافا ورپ هفایق یدب ایرام نوا تسد زا ملد غاد

!! هنوا هساو هاگشاب راگنا هنزیم فرح یروج هی هرتخد _

؟ یک _

مینیشیم هپاناک یور ود ره

ایرام _

هاگن فسوی نسح هب هراد هک یلا حرد و هراذیم شرس تشپ وشتسد

هدنخیم هنکیم

. هدرک دوخیب _

شزرو لها نم مدید مدرک رکف رتشیب هک دعب یلو متشاد قوذ شلوا _

هندرک فلت تقو دوخیب ، متسین ندرک

، هدیم هیکت لبم یتشپ هب وشرس و هزادنیم شا هگید یاپ یور وشاپ

هراذیم مه یور وشاه کلپ

یرادن تسود ور هاگشاب طیحم هگا ، هبوخ یلیخ صقر و شزرو _
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، هدب شماجنا هنوخ یوت لقادح

یدیفس و درگ نیگن ، منکیم هاگن شتسد یوت هک یدیدج رتشگنا هب

هراد

؟ هدیدج _

، منکیم هراشا شهب مراد هک یرتشگنا وهب هنکیم زاب وشاه کلپ

هگیم و هزادنیم یهاگن

... متفر شک زورما هفتاه اباب یارب _

!! منکیم شناحتما ، هریگیم متمس وهب هرایم رد شتسد وزا رتشگنا

!! هداشگ تهب مکی _

نداتفا هب اه هنووید لثم و تسنودیم مه شدوخ ، دوبن هک مکی

وهب مریگیم ـل وغـب ماهوناز . دیدنخیم متسد زا رتشگنا

. تسین اجنیا راگنا و هرکف .وت منیشیم ولهپ

هک دشیم سلا ،ود مدرک ادیپ و فتاه اباب یمیدق تسود حبص زورما _

مدوب شلا بند رد هب رد

؟ هنیبب وراباب یدرب _

هدیم همادا تسا هریخ یا هطقن هب هک یلا ح ورد هدیم نوکت وشرس

،زا یگداوناخ و یمیدق ی هلحم یاتسود ندوب یمیمص مهاب یلیخ _

ات دننیبیمن ومه هگید نریم هتفر لحم نوا زا ربخ یب انیا اباب هک یبش

، زورما

؟ ندوب هتفر ربخ یب ارچ _

شرس تشپ هب یتسد و هنکیم ماه مشچ ی هلا وح یهاتوک هاگن

؟! درک شتحاران ملا وس ، هشکیم

، وطالهین شنایرج _

! مونشیم _

اهوناز رس وشاه تسد جنرآ ، هنکیم مهاگن لبق زا رت وطالین رابنیا

، هرایم راشف شاه هقیقش وهب هراذیم

؟ مرایب صرق تارب ؟ هنکیم درد تدرس _

؟ منک تسرد هوهق _

، میریم هنوخزپشآ تمس هب مهاب و منزیم دنخبل درک! رارف شنتفگ زا

، مینزیمن یفرح هشیم یرپس هوهق ندش هدامآ ات هک یا هقیقد دنچ

... دننز یم ... دننز یم اما... ، ینزیمن ، منزیمن یفرح

ب یاه یلدنص یور امرس یوت و میتفرگ نومتسد ور هوهق یاه نوجنف

. مراد بت هک ساه سلا نورد زا نم ، میزرلیمن ، میتسشن نکلا
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. منزیم دنخبل ماه نودلگ وهب مروخیم ور هوهق زا یمک

زا رت تحاران و مه ورد نامیا یتقو هشیم عمج لــمب یور زا هدنخ

منومگ ، دایم مغارس یبیجع ی هروشلد ، منیبیم لبق یاه هظحل

ههار رد دب یاهربخ

!زا هنوبش منوا ، نریم هلحم نوا زا نم رطاخ هب نامام و فتاه _اباب

، یثیدح و فرح هب دیقم ..هن وربآ لها هن مدوب سرد لها هن یگچب

منک یگدنز گرزب یاه مدآ لثم تساوخیم ملد و مدوب واکجنک هشیمه

سملا هدراهچ هدزیس ، دوب باال مجرب و جرخ یگچب وزا مدوبن عناق ،

یامد مد و میدشیم عمج هچوک رس اه هچب اهاب بش اب هک مدوب

لحم یوت و فتاه اباب یوربآ مراکره لوا نومه ،زا هنوخ میتفریم حبص

و بش ات... ریگب هیاسمه یاهرتخد هب نتخادنا کلتم و هکیت ،زا دربیم

تشاد تسود وشرسپ هن! نامام ، تشذگیم اوعد اب هنوخ یوت مزور

، درکیم هلیپ مهب یلیخ شتاداقتعا و شوربآ رطاخ هب فتاه اباب اما

ردارب ات ود نوملحم .وت مدوب قمحا دح زا شیب نم اما تشاد مقح

هک یباسح تسرد یاباب هنن دوب! هگ وت هگ یدایز نوشیگدنز هک دندوب

هب فلتخم یانز دوبن هنوخ هردام هک ییازور مه عقوم نومه ، نتشادن

اشاداد ...اب دوبن هنوخ هردپ هک مه ییازور سکعرب ندزیم رس نوشنوخ

!زا دایتعا دش... شتبقاع هناقمحا ندش تسود نومه و مدش تسود

، مدرک ادیپ دیدش دایتعا یگلا س هدراهچ

تشم یاه تسد هب مدینش هک یا هلمج زا جیگ نم و هنکیم توکس

. مشیم هریخ شا هدش

ره یوت مردام و ردپ ی هضح مال نودب قمحا هنم و هرذگیم هام دنچ _

مک مک ، داوم ندیشک هب مداتفا یم اقفر ی هنوخ ای هچوک سپ هچوک

یاپ هک ندروخ شزا یتقو و یلیس نیلوا ... دیسر فتاه اباب شوگ هب

تفر هنوخ رد زا یتقو مدیمهفن عقوم نوا ، مدوب مقیفر ی هنوخ لقنم

و شنتفر نوریب ی هظحل ات تشذگ سلا دنچ دوب! هدش مخ شر ــ مک

هنوخ رد زا یتقو دش رتریپ سلا دنچ ماباب ، مدرک رورم مدوخ اب هرابود

! تفر نوریب زورهب ی

و هنکیم هاگن نومسآ ،هب هنودرگیمرب مزا وشور و هریگیم شادص

یلیخ شاه هنوش یور مغ ، هتسرفیم نوریب وابنهلا شسفن

یلیخ ، هنیگنس

و هنومیم تکاس ، مزادنیم نییاپ و مرس و مریگیم ـل وغـب ماهوزاب

. هشکیم رس وشا هوهق نوجنف
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و کراپ ،وت داوم شخپ راک وت مداتفا ربخ یب ادخ زا یاردارب نومه _اب

رارف سیلپ تسد زا یسناش شوخ اب مرابره ، فلتخم یاه هلحم

هکید ، مداتفا لکش رسو درک،زا مریگ نیمز مک مک مدایتعا ، مدرکیم

رتمک فتاه اباب ، مدش یچ ریسا دشیم هجوتم دیدیم ونم یسکره

و هشاب هنوخ هک دشیمن مزور ،هی تشاذیم نوریب هنوخ زا وشاپ

رطاخ هب یلو ! هنوخن لحم دجسم وت تعامج هب وشزامن

هی دوب کشا شمشچ هی وناب .هام تفریمن هگید مدجسم نم...

یوت گرم درگ مک مک ، دشیمن دنلب شزامناج رس ،زا نوخ شمشچ

ماه. تسد نیمه !!اب مدیشاپ مدوخ ، ندیشاپ نوما هنوخ

... هنزیم یدیفس هب شاه تسد فک ، هنکیم زاب وشتسد تشم

، مدزیم رس هنوخ رتمک ، مدوب هدرک ادیپ اج هی مدوخ یارب هگید _

ممهب فتاه اباب یاه ونهلا وناب هام یاه هیرگ مدوب هنوخ هک ییاتقو

رس هنوخ هب رتشیب رابود یکی یا هتفه و مدز نوریب هنوخ ،زا تخیریم

، هدش ضوع هنوخ لفق مدید متشگرب هک بش هی هکنیا ،ات مدزیمن

مدرک زاب ورد و متفر رو رد لفق هب یتقو اما ، هفتاه اباب راک مدرک رکف

، دندوب هتشاذگ مارب سکع باق هی طقف ، هیلا خ هیلا خ هنوخ مدید

! متشاذگ ـت باالیختـ مقاتا یوت هک ینومه

هتشاذگ یا هسفق یوت هک یکزان فاحل ، هشکیم باال وشرویلپ پیز

نوشن یشنکاو چیه ، مزادنیم شاه هنوش یور و مرادیمرب ور مدوب

شادیپ هک هدش یمولعمان ی هطقن وحم !! ندز کلپ زج ، هدیمن

اما نوشمسرپب مراد تسود هک مراد منهذ یوت لا وس یلیخ ، منکیمن

یاه مشچ و شداتفا نوخ هب یاه بل ، شا هتفر یور و گنر ندید

. هنکیم متکاس شیناوغرا

، مدز واپ تسد طفاثک یوت یگلا س وود تسیب ات یگلا س هدفه _زا

ی هنوخ هی یوت ات... مدایتعا و داوم شخپ ،زا مدرک یگب هک یراکره

،ح بش ،هی میدیلولیم مه الی رسپ و رتخد ، مدرکیم یگدنز یمیت

، دوب هتفرگ درد مندب مامت و دوب هدیسرن مهب داوم ، دوب دب یلیخ ملا

، دنوسر داوم مهب میقاتا مه یارتخد زا یکی مدچیپیم هک مدوخ هب

هدرکن محر ممدوخ داوم هب هگید هک مدوب هتفر ورف شخپ راک وت ردقنوا

منودیمن بش نوا اما متشادیم هگن ادابم زور یارب هشیمه ، مدوب

هک دوب هدرک یزارد تسد نوشهب یسک ای مدوب هتخورف ور همه مدوخ

ود ره تخادنا هار و طاسب هک هرتخد . متشادن ندیشک یارب یچیه

، متفرگ مورآ هک تعاسود یکی زا دعب ، هشیش ندیشک یاپ میتسشن
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یتقو .. مدیسرپ وشمسا هزات ، هگیدمهاب یباوخمه هام دنچ زا دعب

هک مداتفا یا هسلخ هی یوت ، تفر مسفن ، هئوناب هام شمسا تفگ

وناب هام مسا دش، هتفگ مزا مه ندز کلپ تردق ، چیه هک واپ تسد

یمن ماه مشچ یولج مردام ی هرهچ ، مدرک رارکت بل ریز یه ور

، دموا یمن مدای و مردام ی هرهچ ؟ یمهفیم دوب!! هتفر مدای !! دموا

، دوب شیم و گرگ اوه االن لثم بش نوا ، مدز نوریب هنوخ زا هنوبش

وناب هام زا یدر لا بند هب اه هچوک یوت راوید هب تسد و دوب مخ ــمر مک

. متفر هار ححص ات

شمشچ زا یکشا داوخب هکنیا زا لبق ، هراذیم مه یور هک وشاه کلپ

دیاب ، مدرگیمرب هنوخ لخاد وهب مشیم دنلب یلدنص یور زا هرپب نوریب

وناب هام اب داوخب شلد دیاش ، مراذب شاهنت هدش ما هظحل دنچ یارب

! هنزب یفرح

هک و نکلا ،ردب مشوپیم یرت مرگ سابل و مزیریم یاچ نومدره یارب

نوبایخ ِوهب شا هنوچ ریز شتسد ، هتفیم شپت زا ــمب لق منکیم زاب

. تسا هدز متام ردقچ شتروص یور ِ کشا ،در هدز لز

ات هنوخرچیم مفلا خم تمس هب وشرس ، مراذیم زیم یور و ینیس

. هنکیم هزم غاد و ییاچ و هشکیم ینیف . منیبن وشاه کشا

نتخانشیم ونم هک ییانوا ، مدوب نومدوخ یمیدق لحم یوت حبص _

چون نتخانشیمن هک مه ییانوا ، پچ یلع هچوک هب ندزیم و نوشدوخ

مد یک ماال غارس . ندشیم در مرانک زا هلصاف واب ندرکیم بل ریز یچون

هداد ماجنا نوا دیاب ور هنوخ شورف یاهراک مدوب نئمطم ، متفر هنوخ

هنوخ نوا زا هنوبش تفگ مهب یتقو ، متفرگ و فتاه اباب غارس ، هشاب

ور هنوخ فتاه اباب ، دشیمن مرواب هرادن ربخ نوشزا سکچیه و دنتفر

تسد ...زا دندوب هدرک رارف و دندوب هتشاذگ یلا وخ نوا ، دوب هتخورفن

و شدوخ رمع هی هک یدرم ... شرسپ اهنت یماندب ، نم یمان دب

، دندوب هدرک یگدنز فیرش و هنادنموربآ لحم نوا یوت شا هداوناخ

و فتاه اباب هک ندنومهف مهب یتقو ، دوب مدیهش یومع مسا هب هچوک

طسو ، مدیمهفیمن و مدوخ حلا هگید دنتفر هنوخ زا هنوبش وناب هام

ور هنوخ ،رد مدیبوکیم راوید ردو وهب مدوخ و مدرکیم هیرگ هچوک

تشم طقف ، دادیمن باوج یسک اما مدزیم نوشادص و مدیبوکیم

نوشن مهب تسد واب نم و دندوب هدش عمج مرود هیاسمه تشم

تبقاع مدشیم نم هخآ ، نوشاه هچب هب اه یضعب یتح ، دندادیم

، لها ان دنزرف
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هکنیا ،ات مدنورذگ یباوخ نتراک اهاب هچوک ،وت امرس یوت و هام دنچ

یهار . مدرک ادیپ درکیم یگدنز دزی یوت هک و نومماوقا زا یکی سردآ

نوشیدادجا و بآ رهش هب وناب هام و فتاه اباب هکنیا زا لفاغ ، مدش دزی

و تفر یگچب زا هکنم اما دندوب دزی همه نوماه لیماف ، ندرب هانپ

هچوک وت سکع باق نومه ،اب منودب نوشزا یسردا ات متشادن یدمآ

هی بش هی هرخ ،باال دادیم نوشن هیاسمه ردو وهب متفریم هار اه

یمالد هساو شیپ بش دنچ تفگ ، تخانش وماباب سکع هداس رگراک

والتد هساو نوشرذن دموا مدای هزات ، هدرب یرذن نوشارب نامز ماما

ندرکیم شخپ و نم رذن دوب!! نم ندموا ایند هب رطاخ هب نامز ماما

فتاه اباب سردآ ، دوب هدش نوشییوربآ یب ثعاب هچب نومه هک یتقو

با اتود یکی ای هچوک نیمه یوت تفگ طقف تسنودیمن قیقد مدیسرپ و

نوبایخ یوت و ماباب زور هی هکنیا ...ات متشگ ... متشگ ... شرت نییاپ الرتو

ماه ناوختسا درد وزا مدوب هتفرگ ـل وغـب ماهوناز راوید هشوگ ، مدید

نون هی هک مدید و ماباب ، دوب هدش تخس مارب مه ندیشک سفن

هشیمه اهرت میدق ، هریم هار هچوک وت هراد و هتفرگ شتسد کگنس

،اب اما ، تفریم هار دامتعا ودنخبل اب نوما هلحم دوب،وت باال شرس

ییاه تسد و هدش هدیکورچ تروص ، دیفس نساحم دیفس یاهوم

!! تخانشن و نم دشو در مور هب ور زا تسرد دیزرلیم هک

و هشیم هلا چم ــهن یس یوت ــمب لق هک هدیم نوریب یروط و شسفن

منکیم کاپ منیتسآ رس واب ماه کشا هک منم .نیا دایم درد هب ــمب لق

، شاه هنوگ و شاه مشچ یخرس زج اما نامیا ، منکیم هیرگ دنلب و

. هدیمن زورب و شدرد شکف نتشاد هگن ضبقنم زج

زور هی مدرک ادیپ هک و نوما هنوخ ، دوب هدش گنت وناب هام یارب ملد _

تولخ هچوک ، هنوخ غارس متفر ، نوریب دز هلجع اب هنوخ زا اباب مدید هک

ابح یمیدق ی هنوخ ،هی مدرک زاب ور هنوخ رد قاجنس ...اب یلیخ دوب!

نودلگ رپ ضوح رود و طایح یوت ردات یولج ،زا ناتسرهش یاوه و لا

هنوخ دراو و متسب مرس تشپ ردو یتقو ، دوب فسوی نسح یاه

ماه هدند و دموا یمن باال مسفن هک ششیپ هظحل دنچ سکعرب مدش

و مردام زامن رداچ رطع ، مدیشک قیمع سفن متسنوت ات تفرگیم درد

لگ یوب اب طایح یوت فسوی سح لگ یوب هکنیا ،اب مدرکیم سح

اه ...هلپ مدرکیم سح و مردام یوب نم اما دوب هدش یطاق هگید یاه

هنوخ یوت یاوه ، مدرک زاب ور هنوخ رد ادص یب و مورآ باال، متفر ور

مدق مدینش هک ندز سفن سفن یادص ، تفرگ مسفن دوب!زاب نیگنس
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.... اما قاتا نیمود دوبن یسک قاتا نیلوا ، مدرک دنت و ماه

سا هتسب شاه کلپ ، هدیم راشف و هراذیم شاه بل یور وشتسد

یور و مرس ، هربب نم یولج وشربآ داوخیم جمس کشا هرطق هی اما

! متشادن ندینش تقاط .نم مزیریم کشا اباهم و مراذیم زیم

شمشچ مدرک زاب هک لماک ،ردو دوب هداتفا ـت ختـ یور زا وناب _هام

دش، رتشیب و رتشیب ، تفرگ تدش شاه ندز سفن سفن ، داتفا مهب

هک ، مدوب شدیفس یاه بل و شا هدیرپ یور و گنر وحم ردقنوا

یدیفس یوم شمدوب هدید هک یراب نیرخآ ، دوب هدز مکشخ ماجرس

یوم چیه هک دوب یتقو نومرادید نیرخآ اما ، تشادن شرس یوت

وشتسد مدید مدموا هک مدوخ !هب دشیمن ادیپ شرس یوت یهایس

شمتفرگ ــمل غب یوت ، مدرک شل ــ ،غب هنزیم دنخبل و هدرک زارد متمس

یاهادص ،هی هنزب فرح هنوتیمن و هدرک هتکس مردام دشیمن مرواب ،

دیشک یم تسد متروص هب هک یتقو مدینشیم شزا یبیرغ و بیجع

" مدرک طلغ " مدرک طلغ " مدرک طلغ " متفگیم طقف نم ، درکیم هیرگ و

ییاه تقو هیبش .. دشکیم متروص هب تسد کشا و دنخبل اب نوا یلو

،اب تسشنیم مرس !باالی درکیم مرادیب باوخ اهزا حبص هک دوب هدش

هزات ، تفریم ما هقدص نوبرق و دیشکیم تسد متروص هب دنخبل نومه

یاه هقدص نوبرق نومه ... وبیرغ و بیجع یاهادص نوا مدش هجوتم

رسو هب مادم هک وشاه تسد مدیسو وبــ شتروص دوب... شمیدق

شتروص رانک و متروص !! مدرک طلغ ، مدرک ووب متفرگ و دیشکیم متروص

اهادص نوا هگید ، دیشک قیمع سفن ،هی مدرک طلغ متفگ ، متشاذگ

کمدرم و مدرک دنلب ومرس هک یتقو دیزرلیم مندب همه ، دموین رد شزا

غـب یوت ، تفر مشیپ زا هدنخ ،اب مدید ور وناب هام یاه مشچ زاب یاه

... تفر هک تفر ـمل!!

و مدرکیم هاگن شاه مشچ هب طقف مدزیمن ملپ هگید وناب هام لثم مهنم

یاه مدق یادص دعب هقیقد دنچ ، تشاد بل یور زونه هک یدنخبل

دنلب و مرس دش هدیبوک مهب هک قاتا ،رد مدینش و رفن دنچ ی هلجعاب

یدرم هی اب فتاه اباب ، متفرگ وناب هام یاه مشچ وزا مهاگن و مدرک

زا فتاه اباب هاگن ، دندوب هداتسیا رد یولج دیسریم رظن هب رتکد هک

تسد و تسشن مرانک درم نوا ، دروخیمن نوکت منامام هام لثم تروص

هاگن وشاه مشچ ، مردام تشادن ضبن ، تفرگ شتسد یوت و مردام

واب مدرک هاگن فتاه اباب هب یتقو . تشاذگ شبلق یور وشرس ، درک

دز، وناز اجنومه و دیبوک شینوش ــ یپ هب مکحم " تفر " متفگ هیرگ
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هام و مدنوسر نومسآ هب وشاه نهلا نم ، وماباب یاه هیرگ مدوب هدیدن

درم تسد اب نامزمه ، متفرگ فتاه اباب وزا مهاگن ... وشاه هیرگ وناب

، مدیشک دایرف ، مدز هرعن دش، هدیشک منامام یاه کلپ یور هک

رید... یلیخ دوب! هدش اما...رید مدرک طلغ هک متفگ

وهب منکیم دنلب و مرس زا تخس ییخ ، نتفا یم هزرل هب ماه تسد

ـل غـب یوت وشردام منومگ ،هب مشیم هریخ نامیا ی هدز متام تروص

، هنزیمن کلپ هک هراد

منیرفن فتاه اباب ، متشاذیمن نیمز و مدوب هتفرگ ــمل غب یوت و مردام _

نم اما هنک منوریب شا هنوخ زا تساوخیم ، دیشکیم ومتسد و درکیم

راذب دید! ونم دش لا حشوخ نامام متفگیم شهب ، مدرکیم شسامتلا

یب مندب ردقنوا ، درکیم متنعل و دیبوکیم متروص رسو یوت ...اما منومب

ی هزانج ، مدش فتاه اباب یاه کتک میلست هک دوب فیعض و نوج

یور و نم و دوب هتفرگ ومتسد فتاه اباب ، متشاذگ نیمز یور و مردام

.. دیشکیم نیمز

، هشکیم تسه هک یگدیشارخ و شینوش ــ یپ یور وتشگنا

دنچ و مراد شهگن ات دیسریمن اباب هب مروز ، راوید یزیت هب دروخ مرس _

و متسد میدیسر هک ضوح هبل ، منومب وناب هام رانک رتشیب تعاس

دیاش نودلگ نزو مدرک رکف هک دش یچ منودیمن ، نودلگ هی هب متفرگ

هک مدوخ هب اما دوب هناقمحا ، هشکب نیمز ور ونم هنوتن اباب هشب ثعاب

هیرگ یادص ، هدرک منوریب هنوخ زا متسد یوت نودلگ خی اب مدید مدموا

وناز هب رد نومه تشپ منک رکف ، دشیم هدینش رد تشپ زا شاه

. داتفا

اما دوب هدشن مومت شا هصق ، هراذیم شتروص یور وشاه تسد فک

ادص هملا ع هی مرس یوت ، هنوخ لخاد متشگرب ، متشاذیم شاهنت دیاب

سیخ متروص ، فتاه اباب یاه نیرفن یادص یتح ، نامیا یادص ، دوب

دوب

هیرگ یادص ادابم ات مدیم راشف شلا وهبب متورص و متفیم ــمت خت یور

! مونشیمن و دایم قاتا نوریب زا هک ییادص . هسرب نامیا شوگ هب ماه

، هشاب انشآ مدآ هی یارب دیاش هک ییاه هیرگ و نهلا یادص مونشیمن

اه سابل نومه ،اب مومح تمس مئودیم و مونشب و ییادص ماوخیمن

!هب مونشیمن بآ رش رش یادص زج ییادص هگید و منیشیم شود ریز

. مونشیمن هک ادخ

و مایم نوریب مومح هن،زا ای هسریم تعاس هب منودیمن ، هرذگیم نامز
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رد تشپ و مچیپیم ماهوم رود یا هلوح ، منکیم ضوع و ماه سابل

؟! هشاب هتفر هک دیاش ، دایمن ییادص رسو ، متسیمیاو شوگ

و فتاه ، منک هاگن نکلا ردب هب هکنیا زا لبق و مایم نوریب مقاتا زا

یب ردقنوا ، هدز لز هنوخ فقس وهب هدیشک زارد نیمز یور هک منیبیم

هریگیم و مدوجو سرت هظحل هی یارب هک هتکرح

؟ نامیا _

، هنوخرچیم شتمس هب وشرس و هنزیم کلپ

؟ مناج _

منزیم دنخبل و مشکیم یتحار سفن

؟ میروخب ییاچ _

شوج ،ات هشیم هریخ فقس هب هرابود و هنکیم هتسب و زاب وشاه کلپ

قافتا نوا زا دعب هک منکیم رکف نیا هب اه نوتپیل ندز و ییاچ ندموا

و مدآ نیا هدش داتعم نامیا حاال هک دایم شیپ نوشارب یچ

... فتاه اباب

ماهوم زا بآ یاه هرطق ، مراذیم زیم یور و ینیس و منیشیم شرانک

مراک یتقو ، مچیپیم ماهوم مرود هرابود و منکیم زاب ور هلوح ، هکچیم

ردق نومه هنم! ...هب تسین فقس هب نامیا هاگن هگید هشیم مومت

... هریخ

؟ یبوخ _

هشیم ولهپ ...هب مسرپیم هرابود و هنزیمن کلپ

؟ منومب اجنیا بش هشیم _

؟ دایمن شیپ یلکشم تساهنت فتاه اباب طقف ... _هرآ

. هنزیم گنز مهب دایب شیپ یلکشم . هدنوم ششیپ شتسود _هن،

هریخ تعاس هب دعب و منکیم هاگن دایم نوریب ناویل یوت زا هک یراخب هب

، مدشیم

؟ مسرپب لا وس هی هشیم _

هگیم و هنکیم هاگن مهب ریخات اب

موهوا _

؟ دیدید ومه یک هرابود ... فتاه وت...اباب ینعی دش؟ یچ شدعب _

زج ،هب هدیم هیکت شرس تشپ راوید وهب هشیم دنلب نیمز یور زا مورآ

هداتفا شرانک شا هیاس ، هضحم یکیرات هنوخ نومرس باالی بوک راوید

. هنکیم هاگن نکلا هبب هراد یتقو

متشادن و سک چیه و زیچ چیه هلصوح ، نارهت متشگرب یلا ح هچ _اب



434

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

ونم سیلپ هک راب ،هی دوب هدیسرن مهب داوم هک دشیم زور تفه ،

زور ،ود دایتعا کرت زکرم هی ندرب ونم دوبن مهارمه داوم نوچ تفرگ

، اجنومه متفر ، دوب مدای و شسردا یلو ... مدرک رارف ، مدنومن رتشیب

لوپ یچیه ! نموت رازه یس هشیم دایتعا کرت هنیزه دنتفگ مهب

یدمحم اقآ زیم ،ور دوب متسد یوت هک نودلگ نومه زج متشادن

تسد شاگرب ،هب هنم هییاراد همه نیا متفگ و متشاذگ و نودلگ

، مدنوم اجنوا هام کی زا رتشیب هللا... مسب تفگ دزو دنخبل ، دیشک

متشادن هک و ییاج ، مدوبیم بقارم دیاب مزاب بخ اما مدرک کرت لماک

لحم یوت و ماپ هک رابنیا ، میتشاد هک یا هنوخ نومه ،زج مرب

و نوشتشگنا یمیدق یاه راد هزاغم یرس هی زونه هکنیا ،اب متشاذگ

ضوع فقالور ات مدروآ زاس دیلک ،هی دوب باال مرس اما دنتفرگیم متمس

باق وهی متشاد نودلگ هی طقف متشاذگ هنوخ یوت و ماپ یتقو ، هنک

یارب رازاب یوت هکنایات ، راک لا بند متشگ زور نومه یادرف .زا سکع

دعب ، دوب فیعض الرغو دح زا شیب ملکیه ، مدش مادختسا یشکراب

دنچ ، منک راک متسنوتیمن بوخ یلیخ و مدوب هدش رتفیعض ندرک کرت

یتقو دشو ادیپ یجاح هی هکنیا ،ات دندرک مجارخا هکدوب هتشذگن زور

، شزاغم ی هچون مدش ! تخوس شلد متفگ شارب ومیگدنز ناتساد

مهب مدش لوغشم اجنوا هک تقو دنچ ، تشاد یشورف ناملبم

هب داوم یخلا و رکف هدرکن ییادخ هگا ات شزرو غارس مرب درک داهنشیپ

دوب رازاب کیدزن هاگشاب ،هی نوریب مایب شرکف زا شزرو اب دز مرس

اجنوا بش هفصن ات مراک دعب زور ره اما ندرکیمن فیرعت شزا یلیخ

دوب یجاح یانشآ . مدرکیم هدافتسا شاه هاگتسد وزا مدرکیم شزرو

یکی زور هی هکنیا ،ات تشذگ و تشذگ هک هص ...خال تفرگیمن لوپ مزا

، هدروآ ربخ دزی زا مارب تفگ دوب انشآ شا هفایق ورای دز، ور هنوخ گنز

تسد وزا شتوق ماهاپ دش، لش ماه تسد درب هک و فتاه اباب مسا

هی تفگ ، هیرتسب هنوخ یوت هیتدم و هدرک فداصت تفگ مهب ، داد

ما هنوش ور وشتسد ! تسین مدآ هک هنکیم تبقارم شزا هراد یسک

! هنکیمن تنوریب ، شغارس ورب یدش درم حاال تفگ تشاذگ

هام هن لوپ ، مدرک عمج و ملیاسو و متفر باال هلجع اب ور هنوخ یاه هلپ

متشادرب مدوب هدرکن جرخ رتشیب وشهام هس ود هزادنا دیاش هک و مراک

هک نیمه دوب هدش شعضو و دوب هدرک فداصت فتاه دزی...اباب متفر و

هساو ماقآ یاپب دوب هتشاذگ و شرسپ ماوقا زا یکی ، ینیبیم

نراد و هدروآ وشاتسود اتزا هسود مدید هنوخ متفر یتقو ، یراتسرپ
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!! ماقآ یولج منوا دننبیم طفاصک ملیف مهاب

وشاتسود و شدوخ هک مدوب هدرک عمج موزاب یوت روز یفاک هزادنا هب

مدز وناز فتاهاباب یولج هک هظحل نومه ، نوریب مزادنب و منک وراپ تل

یلا ح هچ هب مرایب شور هب هکنیا نودب ، هدنخیم هراد شلد یوت مدید ،

متفگ ، متفرگ مادنا شرورپ تس ژ شارب باالوو مدروآ و ماهوزاب هداتفا

دروخیم نوکت شاتسد ، مدرک شل ــ !"غب مشیم درم مراد نیبب "اباب

یراد هگن شزا هک یا هکیترم نوا زا مدوب یچره ، درک ــمل غب یلو

ات مدوب رتکد و ناتسرامیب هب زور ود یکی ! مدوب رتهب هلپدص درکیم

روج ،هی هرادن ندش بوخ دیما نتفگ مهب اهرتکد ، منودب و شتیعضو

و هنزب کلپ هنوتیم هن اما همهفیم شرب و رود یاه فرح ، هیتابن گرم

یلو ، نومدوخ ی هنوخ نارهت شمدرب هتفه رخآ . هدب باوج هنوتیم هن

، هنک بترم ور هنوخ و هراذب مارم هک مدرپس یجاح رسپ هب شلبق

هتشاذگ مومت گنس مارب شرسپ و یجاح هنوخ نوا مدرب وراباب یتقو

وربآ یلک اباب یولج ، دوب تسرد و بترم یچ همه هنوخ لیاسو ، دندوب

!! هدرُم مدرکیم رکف شمه لیاوا میدنوم اجنوا و سلا ،هی مدرک یراد

،ات متفرگیم شینیب یولج و مدرکیم سیخ منوبز اب متسد تشگنا

زا مارب شرواب ، تسا هدنز هک دشیم تحار ملا یخ دشیم کنخ متسد

وت هشیمه هک یدرم ... نم فتاه اباب دوب! رت تخس مه وناب هام ندرم

زا مدزیم ، دوب هیرگ مراک ابش حاال... تفریم هار دامتعا و تهبا اب هچوک

مریم هنک رکف دیاش متفگیم ، فتاه یاباب یولج هن اما نوریب هنوخ

یتح ، منزب فرح شاهاب هنوخ وت مدرک تداع مک مک ، داوم غارس

متسین هنوخ هک ییاتقو یتح ، مدینشیم وشادص هگید ، منک اوعد

منزیم گنز شهب دوز ؟" ییاجک نامیا "اباب.. هگیم هک مونشیم وشادص

... مدوب هدرم شاک هک ما! هدنز هک منکیم تحار وشلا یخ

هریگیم شتسد و ییاچ ناویل و هشکیم یقیمع سفن

تقو دنچ ، مدشیم تیذا ، دوبن بوخ نم هب لحم نوا یاه مدآ هاگن _

رکف هب مدش ربخاب وناب هام یثرا نیمز و اباب یشورفلگ زا هزات هک دعب

بخ اما متشاد هزادنا سپ مراک اب مه مدوخ . میرب لحم نوا زا مداتفا

مه فتاه ور...اباب هنوخ نوا یتح و مشورفب و نیمز مدش روبجم

متفگ اه هیاسمه زا شهب یتقو میدز فرح مهاب یلیخ ، دوب یضار

و طسق یلک اب هتبلا ، میدیرخ ور اجنیا . میرب هک دش یضار

دوب مک هک منس همدای ، متخادنا هار اباب رطاخ وهب یشورفلگ ... ضرق

تبقارم شزا نوا مدعب و هدوب ششداد هساو یشورفلگ تفگیم مهب
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و داتفا هار اجنوا مک .مک مدیدیم و یشورفلگ دوب راب نیلوا ، هدرک

رد یشورفلگ زا هک یلوپ هدیشکن سلا هی دش،هب بوخ شاضوا

اباب رطاخ هب شمه ، تخادنا هار و میبساک و راک یباسح مدروایم

؟زا مشاب شیمود نم هک هراد دمارد یشورفلگ زا یک هنرگو دوب فتاه

و روج و عمج هاگشاب نیا متشاد هک یا هیامرس واب نوریب مدز رازاب

هاگشاب نوا بحاص ونم اجنیا همه ، تسین ناریا شبحاص . مدرک هیارک

... ننودیم

هرایم ماه مشچ یولج وشاه تسد فک

نیبب ... مدرک ور تساو ور هدوب میگدنز وت یچره _

مدوخ یادرد ، هریگیم درد ملد و منکیم هاگن شتسد فک یاه طخ هب

هاگن ندینش هک ییاهدرد هب تریح و تهب واب دنتسشن هشوگ هی

یگدنز شوخرس هشیمه ِ نامیا مدرکیم رکف نم ارچ سپ ، دننکیم

؟ هتشاد یبوخ

هک یناتساد ره ریوصت ، منیچیم هسفق یوت ور مدیدج یاه باتک

نامر واب ماه تقو رتشیب . هشکیم دق مامشچ شیپ مدوب هدنوخ

زج منکن رکف یسک چیه و زیچ چیه هب منکیم یعس و هرذگیم ندنوخ

. مدوخ

... همز ال اما یهاوخدوخ

تراک هب ممشچ ، مشکیم یروخ راهن زیم یور و رادمن لا متسد

هب امتح ات دنتشاد رارصا نوشود ره ، هتفیم انیم و خرهاش یسورع

زا مودکچیه هگید مدوخ یسورع دعب ؟زا متفریم دیاب یلو . مرب مسارم

مراد متح هک قافتا همه نوا دعب ،حاال مدوب هدیدن وراه لیماف

؟ یچ هک متفریم نربخاب نوشمه

اب دوب رارق ، هتفیم تعاس هب مهاگن ، مراذیم زیم یور هرابود و تراک

هنوخ کیدزن هدش حاتتفا هزات ژ اساپ هب دیرخ یارب یزان و میرم

باسح قیقد رامآ هک یتقو زا دیاش ... مرادن دیرخ هب یلیم یلیخ . میرب

سابل زا منکن یجرخلو منکیم یعس . مدش روطنیا مراد و ماه باتک

. کاروخ و دروخ ات هتفرگ

میرم رهورک یادص . مسریم ژ اساپ هب میتشاد رارق هک یتعاس رس

، دموا یم

_سالم

هزادنیم ماپ ات رس هب یهاگن و هرادیمرب مدق متمس هب زاب شین اب میرم

!! یدش لگشوخ _
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هنوگ ، دایم متمس وهب هنزیم میرم هب یا هبرض شا هنوش اب یزان

منزیم دنخبل ودره وهب میسو ــ بیم و نوماه

. رکشورادخ . هشیم رتهب زور هب زور هراد تور و گنر _

مین زا دعب ، متفیم هدنخ هب میرم یاه یخوش واب منکیم رکشت

کلف هب رس اه تمیق . میشیم ژ اساپ دراو هزات یخوش و هدنخ تعاس

یزیچ اتزا مزودن مشچ هزاغم نیرتیو هب یلیخ مدرکیم یعس . دیشکیم

و ماه مشچ دیرخ نایاپ وات مریگیم ور مدوخ یولج ، داین مشوخ مه

رارصا و دندوب هدش توعد هک یدلوت نشج یارب ود .ره منکیم لر تنک

بورغ یاکیدزن ،ات دنرخیم دیدج سابل مرب نوشهارمه مهنم ات دنتشاد

. هدش کیرات هگید اوه مدرگیمرب یتقو و منومیم نوشرانک

نتفر یارب مزونه . مشکیم زارد ـت ختـ یور و منکیم ضوع و ماه سابل

هب لیابوم گنز یادص ندینش .اب مدوب لد ود یسورع نشج هب نتفرن و

. مشکیم نییاپ ـت ختـ وزا مدوخ روز

؟ خرهاش مناج _

؟ تشذگ شوخ . شدرگ هب هشیمه _سالم.

؟ دیبوخ اهامش دوب. یلا خ ووت انیم یاج _هرآ

؟ یروطچ .وت نونمم _

!! مبوخ _نم

! یرخب سابل میرب مهاب مایب منوتیم هشیم تولخ مرس بورغ ادرف _

یتخادنا تسد ور تسد زونه هک متفرگ یل یل و همغن زا وشرامآ

... هدنخ ریز منزیم

مدنوم نم طقف دنا. هدامآ و رضاح هزور هس هک _انوا

؟ یرادن یا همانرب هک ادرف _

هریخ هروخیم نوکت شدوخ یارب مورآ هک مقاتا هدرپ وهب منکیم توکس

. هنکیم متیذا مه شروصت . مشیم

؟ ماین نم هشیمن _

! دیرخ میریم ادرف سپ بخ _

یادص واب مزادنیم نییاپ و مرس . هنیشیم متروص یور یوحم دنخبل

مگیم یمورآ

؟ تیسورع ماین هشیم _

و لیماف عمج زا دیاب ترمع رخآ ات هگید یاین هگا ؟ یاین ارچ _هن!

هک یقافتا ره هدوب وت ریصقت هگم ؟ یچ یارب ... ینک رارف انشآ و تسود

کربمغ هکنیا یاج ؟هب نوویح حیسم ای نارهم ای یدوب رصقم ؟وت هداتفا
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هک ینومهفیم همه هب یایم یشیم اپ یرب ورف تدوخ یوت و ینزب

... دننزب تنیمز دنتسنوتن

نیا زا یکی مودک یلو ... هگیم و هگیم و هگیم ... شافرح هب هدیم همادا

و درد ات دص زا مدرم فرح ؟ نمهفب و مفرح هک دندوب نم یاج اه مدآ

زا رتمک عمج نوا وت منودیم یتقو مایب ارچ ... هرتدب مه العالج یضیرم

هتشاد تسود و نم ات هشیم ادیپ یسک تسد یاه تشگنا دادعت

؟ یحیقو رتخد ؟هپ ییورپ رتخد هچ نگب هک مایب . هشاب

روجان مفرح رس رابنیا نم و هشیم مومت خرهاش یاه ندز فرح

ودر شداهنشیپ و منکیمن لوبق هنکیم رارصا ردقچره ! منومیم

یا هراچ یلو هدش تحاران متسد زا هک مشیم هجوتم ال .ماک منکیم

. هنودب بوخ ونیا مه شدوخ دیاش و مرادن

مروخیم و ماذغ هت ات یلیم یب دوجو واب منکیم هدامآ ماش مدوخ یارب

لا حشوخ یقاچ مرگ دنچ ندید واب منکیم نزو و مدوخ ،

مهب مادم نامیا و دوب هدش نویم رد زور دنچ منتفر هاگشاب . مشیم

رکف هک روطنوا . هروخیمن درد هب ندرک شزرو روطنیا هک درکیم دزشوگ

. دموین مشوخ شاه مدآ یضعب و هاگشاب طیحم ...زا دوبن مدرکیم

و ساوسو .اب مروشیم و ماذغ یاه فرظ و مشکیم یفوپ

ورد... دایم دیلک یادص ... یدنک هب

و... نامیا دنخبل رپ تروص و منیبیم لگ هتسد منودرگیمرب و مرس ات

!! مبیج وت داتفا شوخ تا هنوخ دیلک _

ندید اب اما مدرکیمن مه شرکف ال صا و مدش هکوش شراک زا هکنیا اب

، هشیم هاتوک منوبز اه لگ

لگ هتسد اب مدرگیمرب یتقو . هدنبیم وردو مشکیم بآ و ماه تسد

هی متسوپ ریز و دنریگیم هلصاف مه زا هزادنا یب ماه ...بل همرس تشپ

. هچیپیم دنیاشوخ سح

... نلگشوخ ردقچ _

صوصخم ی هزم اب اما هناکدوک یاه تش وژ هزادنیم باال وشاه هنوش

هریگیم و شدوخ هب

مدیرخ لگ تساو و مبش ات حبص هیارک . تشادن یلباق _

وشفرح منکیم شهاگن بجعت واب هدش تکرح یب متروص هنیبیم ات

هریگیم سپ

. مدوب ما یشکرفاسم زورما یلو ، متفگ غورد _

. یدزن گنز نم هب هک دوب غولش ترس سپ _
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... میدیم هیکت نومرس تشپ یاه تنیباک هب ود ره

ینورذگ شوخ یدوب هتفر لذارا .اب یدوب هنوخ ماوت هکن سنجدب _

رابت دنچ شمشچ زا رود هک گ هزادنیم باال یروط و شا هنودرم یوربا

. منوتیمن نوا لثم یلو منکیم الش

؟ یدروخ ماش _

هشکیم شمکش هب یتسد و هنکیم نوزیوآ وشاه بل

!! متفرگ اتود ندادیم ازتیپ یرذن _

مکحم و مریگیم وشپل ، مریم شتمس وهب هشیم رجفنم ما هدنخ

هدیم هزاجا یلو ساسح یلیخ و هدوهج هکنیا اب مشکیم

؟ هوهق ای یاچ حاال سپ _

هشیم عمج مک مک شدنخبل و هنکیم مهاگن

؟ دروخن و موناخ یتسه ییاچ هشیم هگم _

. مینزیم دنخبل و مدیم نوکت تسار و پچ وهب مرس

و هتسشن یلدنص یور ، مریم نکلا ب تمس هب هشیم هدامآ هک یاچ

. هدش هریخ مدرکن شادیپ مه مدوخ زونه هک یا هطقن هی هب

یمک یلدنص یور و دایم شدوخ هب مراذیم هک زیم یور و ینیس

. هشیم اجباج

هشن تدرس _

منیشیم زیم تشپ و منزیم دنخبل

زورما هبوخ اوه _

هروخیم پلق هی غاد غاد و هرادیمرب وشییاچ ناویل

دوب! تزیم ور خرهاش یسورع تراک _

فرط وود ماه تسد ... تسه یچ همه هب شساوح هشیمه لثم

مبسچیم زیم وهب منکیم هقل حــ غاد ناویل

_هرآ

؟ یشوپب یاوخیم یچ انز،حاال امش لوق _هب

اما مشونب غاد یاچ نامیا لثم منکیم یعس و منزیم یا هتسخ دنخبل

هزوسیم منوبز

یشوپب یاوخیم یچ ... یتفگن ؟ ینک ناحتما یروبجم _

؟ همهم تارب _

هگیم و هزادنیم باال یا هنوش

! مدیدن یروخب دردب زیچ تاه سابل دمک ،وت یواکجنک _

هتفیم هدنخ هب هشیم درگ ماه مشچ هک رابنیا
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هگا متفگ ، دوب ریخ متین نک رواب ، دربن مباوخ نم یدیباوخ وت بشنوا _

. منک تسرد تساو هبترمان تدمک

نیع هکنیا .اب مشکب فرح شزا رتشیب ات منکیم رت ینابصع و مهاگن

هگیم شمارآ لا مک رد تسین مه شلا یخ

!! مدزن تسد تدمک موس وشک هب شاب نئمطم یلو _

مریم او یلدنص یور ماه... یزــر سا ــ بل یاج دشیم موس یوشک

! مدش نئمطم _

مهرد ردقچ هک منکیم شسایق یبش اب هظحل نومه و هنزیم یا هقهق

یرپ هرهچ . دزیم فرح مارب شیگدنز خلت تارطاخ زا هتخیر مهب و

... هرتهب یلیخ شدنخبل

. نودرگرب مهب و دیلک یتفریم یتشاد _

اه لگ نیا هب هشاب دیاب یکی ... ترفاسم یتفر ووت میدموا اباب... _ورب

؟ هدب بآ

نومهم هنوخ وت .هگا یتشادرب و دیلک یچ هساو ؟ ینکیم رخ هچب _

؟ یچ متشاد یا هگید

شحبص مدنوم اجنیا هک بشنوا ... امراکنیا مدوخ ... تسه مساوح _اباب

وت هک ماوت . مدوب هدرب مدوخ یاه دیلک اب ور وت دیلک ، مدوب باوخ جیگ

. تسین تزیوآ دیلک یدوب هدشن هجوتم ال صا ، یتورپه

، ینودرگرب مهب هشاب تدای _

و هدنخیم نوچ هرادن یتیمها شارب هک منودیم و منکیم شهاگن مخا اب

هگیم

تسین گنشق ال صا ، ایشوپن ور درز نوا نامیا نوج _

ی هدنخ یادص ، مریگب و مدوخ یولج منوتیمن هگید

... هچیپیم نومودره

مرب و ینومهم مرادن تسود _

؟ یچ یارب _

نرادن تسود ونم نوشمودکچیه منیبب هرارق هک ییاه _مدآ

؟ یراد نوشسود ؟ یچ _وت

دش. تحاران یلیخ مایمن هک متفگ مه خرهاش ،هب منودیمن _

هبوخ مه تدوخ هیحور یارب ، ورب مرظن _هب

نفلت یتقو . هسریم تعاس کی زا شیب هب نومندز فرح هشیمه لثم

یل یل نداد باوج دش.زا دنلب رد گنز یادص متشاذیم شاجرس ور
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هتشگرب خرهاش هک مدش هجوتم

متشگرب مقاتا هب دوز یلیخ

***********

یارب ، تایند یارب ، تدوخ یارب هشیم زاب تتشم هک هسریم یزور هی

. تاهرواب

تسد وت یچیه ینیبیم و هشیم زاب تتشم هک هسریم مه یزور هی

همهنیازا دعب ینیبیم و یایم تدوخ هب زور .هی هیلا خ تتشم ، یرادن تاه

همهنیا ، زییاپ یاهرانا ندید همهنیا ، نوتسبات همهنیا ، راهب همهنیا سلا،

هک تسین یزیچ چیه ، ندیزرل دوخ وهب نوتس ــ مز یامرس ندرک سح

نوختسا و تسوپ و یبرچ و تشوگ زا حور یب ی هدوت هنک،هی تمرگ

کنکداب هی لثم هچ...هک و هچ و هچ و ینوخ و یبصع گر تشم وهی

لصو یزیچ چیه ،هب یگدنز نیب یدنوم قلعم وج، یوت هدش لو خن یب

، نییاپ یشکب و تباقن یروبجم هک یسریم مه یزور ،هی یتسین

مدآ هب هنکیم هیبش بیجع ور وت هک دنخبل کسام نوا یشیم روبجم

نییاپ هب ور یانحنا یشیم روبجم ، یرایبرد ،ور هکساملا ب یوت یاه

، هدنبیم یکشیش تهب یکریز ریز هراد هک ینیبب و تاه بل ی هشوگ

هنوخ مشچ زا هک ، هنیآ یوت و چوپ و گرزب و قیمع مجح نوا ینیبب هک

... هدش هریخ تهب تا

و نم غارس . هسریم مشوگ هب یل یل و خرهاش ندز فرح یادص

، مقاتا وت هگیم شهب یل یل و هریگیم

یبوچ یاه .هلپ مونشیم و شاهاپ یادص اما دایب مغارس مرادن تسود

سرتسا دایم مقاتا تمس هک ییاهاپ یادص . هروخیمن درد هب هنوخ

! متفگیم مرتکد هب دیاب ... تساز

؟! موناخ یتسه _

. مدیم نوشن لوغشم یت ــ خت ور ندرک بترم وهب مدوخ

دش ضرع _سالم

دوب. نم زور و حلا سکعرب تسرد شخوش نحل

_سالم

خت ِیلسع یور باتک هب شساوح ، مدرک شهاگن هک تسبیم و قاتا رد

ور باتک و منکیم زارد و متسد هسرب زیم هب هکنیا زا شیپ دوب. ــمت

. مرادیمرب

؟ دوب یچ _



442

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

. هدنخیم و مگیم یا هچ" وت "هب بل ریز

؟! ندوب باوخ واالاتاالن ترضح _

مگیم و مراذگیم مدمک یوت و باتک

هچ وت هب منوا _

هنیشیم ـت ختـ یور و هدنخیم مهزاب

هیفاک مارب مباوخب متعاس هس ابش _نم

یدورو رد تمس .هب منک تبحص خرهاش اب ماوخیمن و ما هلصوح یب

یم شتسد یاه تشگنا یور مهاگن . هریگیم و موزاب هک مریم مقاتا

هتفا

ییاج میرب دیاب وشرضاح _

ماهر ات منومیم شاه تسد هب هریخ ردقنوا ... شتمس مدرگیمرب مورآ

. یکیدزن زا مرادن یبوخ سح هنک.

ما هتسخ _

هزادنیم باال هنوش و هنکیم شراولش بیج یوت وشاه تسد

تسین مهم _

مراک هجوتم . مدیم راشف مه یور مکحم وماه نودند و منکیم مخا

هشیم لفق ماه هنوگ هب شهاگن و هشیم

مرانوا نوکشب نزب _

شهب ،ات هریم ماه سابل دمک تمس هک منزب یفرح ات منکیم زاب بل

هشکیم نوریب و ماهوتنام زا تسد هی مسرب

. هبوخ _نیا

تسرد . شاجرس مراذیم و مشکیم نوریب شتسد زا ومیخن یوتنام

دیدیم هکنیا ،اب میروخیم مهب یا هظحل یارب و هریگیم رارق شولج

در وشتسد ماه تسد ریز ،زا دیشکیمن بقع اما متسه ینابصع

هرادیمرب ور یا هگید یوتنامو هنکیم

شوپب و نیا یرادن تسود و نوا بخ _

یرفک رتشیب هنیبیمن ونم مشخ و هدنخیم هراد مدیدیم هکنیا زا

زارد ور شفلا خم تسد و هریمن ور زا اما منزیم شتسد یور . مشیم

نیا زا رتشیب و دوب هدش مکیدزن . متفرگ رارق شتسد ود نیب . هنکیم

. مروخب نوکت متسنوتیمن

ونم نهذ خرهاش اما، منک ضارتعا و شتمس هب مدرگرب متساوخ

هنکیم ماه هنوش سامم وشا ــهن یس . هنوخیم

شوپب ونیمه ، دایم تهب یاِ همرس _نیا
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و ماه تسد تشم ، هریگیم شدوخ هب شمارآ گنر مک مک ماه سفن

ادج یسابل بوچ زا ور وتنام . هشیم در مرانک زا خرهاش و منکیم زاب

هدیم نوکت ماه مشچ یولج و هنکیم

. هشیم رید شوپب _

خرهاش هک دوب نیا هب مدیما اهنت ، منکیم شهاگن یسپاولد و سرت اب

یاه مدآ همه زا هک یسرت ، هنک تیذا و نم داوخب هک تسین یسک

، متشاد هبیرغ و انشآ

؟ دایب ما یل _یل

در ور وتنام و یسابل بوچ ات دنچ ، هدرگیمرب دمک تمس هب هرابود

هنوش ور هزادنیم ، هنکیم ادیپ طالیی یا همروس یرسور وهی هنکیم

هدیم همادا نتشگ هب هرابود و شا

مگیم سامتلا اب رابنیا

! دایب ما یل _یل

هنومیم تکرح یب شاه تسد

دایمن ، متفگ شهب _

ماپ ریز شرف یور . منکیم هاگن ماهاپ کون وهب مزادنیم نییاپ و مرس

نوریب فرح یب و هراذیم ما هنوش یور و یرسور . مدادیم نوشراشف

، هریم

هریخ مگنر ودب درز ی هرهچ .هب منکیم ضوع و ماه سابل ریخات اب

، مدوب هدرکن اهر و مدوخ هزادنا نیا هب تقو چیه ، روطنیا مدوبن ، مشیم

؟! اهزور نوا تساجک

ات مدرک شهاوخ یل یل ،زا متسنودیمن و خرهاش ِ رارصا لیلد

دیاب تفگیم و دوب هدرک لوغشم هنوخ راک وهب شدوخ اما دایب مهارمه

دومناو یروط داد، یزبس و یهام دیرخ شرافس هنک، بترم ور هنوخ

اه مدآ ندید ، تسنودیم رتهب هکنوا اما هداتفین یقافتا راگنا هک درکیم

و ما هقی هک سرتسا ، درکیمن یقرف هبیرغ و انشآ ، درکیم دب ور حملا

و ماه بل مدشیم روبجم تقونوا ، دموا یم مغارس عوهت تفرگیم

منک فیثک و مدوخ و مرایب باال هنکن هک مدب راشف مهب مکحم

***

؟ یتسنودیم ، هتفرگ وشیسورع تراک خرهاش _

و هسو ــ بیم و ما هنوگ هنم باختنا ، متفر نوشاهاب مهنم _هرآ...
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نوریب سیخ یاهوم اب امرس !وت هراد _من هشکیم ماهوم هب یتسد

یمنارگن هشیمه این

نیترام منکیم رکف مدوخ ...اب هچیپیم هنوخ توکس یوت راوشس یادص

ما همانرب هب مه هاگآدوخان منک مان تبث شزرو کالس هگا ، تفگن مهدب

لا حره ...هب مسرب مدوخ هب رتشیب مشیم روبجم مه هشیم هفاضا

هک دنتسه یدایز یاه موناخ و رتخد کالس نوا یوت

داجیا هزیگنا نم یوت هنوتیم ... ندب تیمها نوشدوخ هب یلیخ دیاش

هبوخ میباداش یارب مه شزرو دوخ ؟! هنک

؟ یل _یل

؟ ملد ناج _

مینوش یپــ رانک ور هدیرخ مارب هک یرس لگ و هسو ــ بیم و ما هنوش

یایم ماوت ... منک مان تبث شزرو کالس مرب ماوخیم _ هنزیم ماهوم یور

؟

ینکیم یبوخ _راک

؟ یچ _وت

اب دیاب ما هگید هام ،وت تسین مدوخ تسد ما همانرب نم مزیزع _

مدوب هتفگ هک تهب ، مرب ههام هس ود رفس هی نارهم

وطالین تدم یارب همغن مه خرهاش یسورع زا دعب ، تفگیم تسار

رارق ییاهنت هرابود هچ ،خآ هام ود یارب یل یل مه تفریم مشیپ زا

یوت ، منومیم یل یل شیپ و راهنمرادن وشیگدامآ ال صا نم و دایب دوب

، مریگیم شیپ و هاگشاب ریسم و منزیم یرس مباسح یدوجوم هب هار

دوب ناوناب یارب ود تعاس ات هاگشاب ، دوب نیترام اب قح

جیگ یاه مدآ لثم و منکیم هاگن دنولب و دنلب یاهوم اب کیش موناخ هب

مدموا مان تبث یارب _ مگیم جیو و

وشاهوم زا یتمسق دعب و هشکیم اه هگرب یور و شدنلب یاه نخان

هرادنیم ششوگ تشپ

؟ یس کال هچ بخ _

کال _هچ مبذوم و مدرک ضبقنم و مندب مشاب تحار دیاب هک ییاضف وت
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؟ دیراد ییاس

و قمحا هی اب هنکیم رکف ، هزادنیم باال ییوربا و هنکیم مهاگن بجعت اب

؟ مدوبن . هراد مقح ... هراد راک رسو هداس دح زا شیب

و شزرو زا ریغ ،هب هراد یعونتم یاه کالس اجنیا زیزع موناخ _

و صقر کالس یزاسندب

...

ماوخیم صقر _کالس

هنکیم هاگن ملکش رسو هب بجعتاب مزاب

دادعت کالسو عون هب هتبلا ، هنموت داتشه دصو یهام شا هنیزه _

هطوبرم مه اه هدننک تکرش

نورگ ردقچ _

مور شیپ رتخد نوا هک و منکیم هاگن یرتفد وهب مریگیم زاگ و لــمب

مفساتم سپ _ هدنبیم

،هی هنکیم نم وهب شتشپ و هشیم دنلب ، مشیم تحاران شراتفر زا

، هگیم یزیچ ششوگ مد و هنزیم ادص و یرفن

یکالس هنیزه ردقنوا متسنوتیمن نم ! مریگیم و نامیا ی هرامش

مهنوا ! دروخیم درد هب ییاج نیچمه انشآ نتشاد اما منک تخادرپ

هراد سفن هب دامتعا دح زا شیب هک یرتخد نیا زا یریگ حلا یارب

؟ _هلب

میتسه _سالم،

خیبوت شنحل هویس تا هرامش ؟ ینکیم یفرعم و تدوخ هعفد ره ارچ _

هگید یراد یلکشم ، داوخیم ملد _ مدوب نم ..اما دوبن ینابصع ای هدننک

منزن مگنز تهب

،هن؟ یشیم راب هی هام دنچ ، هوا _هوا

؟ یچ _

مگیم و دویرپ _

یتنعل _، هزادنیم لگ ماه پل و هشیم خرس مشوگانب ات
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شوگ هب ابیرقت هک ییادصاب ، هنکیم ما هرخسم و هدنخیم دنلب دنلب

مگیم هسرب زیم تشپ رتخد

ندیمن هار اجنیا ونم لا ثما هکنیا لثم اما مان تبث تهاگشاب مدموا _

هاگشاب _ هشیم هریخ مهب بجعت واب هسریم مهب هناواکجنک رتخد هاگن

ندرک طلغ نم؟

هنورگ نوتاس کال متفگ همان تبث لوئسم هک یموناخ هب طقف _نم

درک ییامنهار نوریب هب ونم و تسب و شرتفد نوشیا

نیگنس شزرو هرود نیا ؟!وت هاگشاب یتفریم زورما نیمه دیاب _حاالوت

باال یمک هرتخد یور و گنر ، هدنخیم شدوخ یارب و هگیم تسین بوخ

؟ هشیمن مومت تا هدنخ _ هشیم نییاپ و

؟ یرب یاوخیم یس کال هچ وگب مدوخ هب امش ، مدرک طلغ ارچ... ارچ _

هشاب صقر _

شاداتسا و هربخ هچ هاگشاب نوا وت ممهفیم منم یروجنیا ، رتهب _هچ

سیونب یبرع ، هنوشیلا ح ردقچ

متفیم هدنخ هب مهنم و هدنخیم مزاب

صقر نومه ماوخیمن یبرع ، هروط هی زور ره تلا ح هک یریمن _

هبوخ یسراف

منوا ، یناریا صقر هیچ یسراف صقر ، هبارخ تعضو وت یتسه یاو _

هراد هورگ ریز ات دنچ

یلا مش یدرک یکرت ،

ماوخیمن ، تسا هدیچیپ ردقچ _

ینوزیوآ ، نک مان تبث یزاس ندب _

؟ _هلب

مراکنیا مدوخ نوچ نم نیبب ، مگیم و تندب هک، مگیمن و تدوخ _هن

خ هاگشاب حبص ات بش ، منک تکمک منوتیم ممدوخ ، مشیم هجوتم

یارب و ندیدنخ هب هنکیم عورش هرابود نیرمت ییاتود میریم ، هیلا

بوخ تلا ح هکنیا لثم _وت مشیم ندرک دیدهت هب روبجم شنهد نتسب

منزیم گنز تهب ادعب تسین
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ایرام هب هدب و یشوگ لوا هن... _هن

؟ ایرام _

؟ نراد راک نم _اب هگیم و هشیم دنلب یلدنص یور زا رتخد نومه

و هلب اب طقف نفلت تشپ . مریگیم شتمس و نفلت و مدیم نوکت یرس

نوشفرح ، هنکیم تشاددای شرتفد یوت یزیچ و هدیم باوج مشچ

هریگیم متمس و یشوگ هشیم مومت هک

؟ نامیا _ولا

؟ یاوخیمن یزیچ هک ماش هساو _

؟ یچ _

هجوتم هزات ؟ یراد هنوخ وت یچ همه ینک متوعد یاوخیم هک ماش _

، مشیم شا هلمج

دیرایب فیرشت ، تسه هنوخ یچ همه !!هن ظاحل نوا ،زا ناهآ _

میشیم لا حشوخ

مینزیم فرح مهاب یکالس هرابرد مدموا هک بش سپ _

عفال هشاب _

تسین شدوخ تسد نم لثم شلا ح هک نامیا تسد زا

نامیا دوخ اب هگیم ایرام هک منک باسح ماوخیم کالسور هنیزه

منک تبحص

هب دوز و مدوخ و منکیمن فقوت ما هظحل کی هار رس

هتفر شدوخ ی هنوخ هک یلصفم ینومهم نوا زا دعب . منوسریم هنوخ

، مدوب هدرکن توعد و نوا مدوب نوششیپ هک مه یراب دنچ و مدوب

مدرکیم یف تال یباسح دیاب

تخپ روتسد قبط ، هزات یزبس و ملک ساالد اب غرم و تشروخ عون هی

زونه تعاس ، منکیم تسرد هزمشوخ یلیناو کیک هی مه نیترام

و مریگیم یرصتخم شود ، دشیم شادیپ دیاب مک مک ، هدشن تفه

راوشس اب تسین الش الهب یا هرگ هگید هک و ماهوم

شگنرمه نیج راولش اب یا همروس هاتوک نیتسآ نهریپ . منکیم کشخ

یباخرس ندرگ شلا هی ،اب
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یبیجع ساوسو ، منکیم باختنا مندرگلا ش گنر هب وماه یشرف ور

نایب مهب دیاب یچ همه یرارصا هچ منودیمن ، مدرک ادیپ

هک یگنر خرس ی هنوگ ،رژ هشیم متخ بل ورژ مرک ندز هب مشیارآ

شباختنا هدرخ ،هی هنزیم کمشچ مهب هدنوم اج همغن زا زیم رانک

، منکیم

زا هکلب دیاش ات مدرکیم وراکنیمه دعب هب نیا زا دیاب متروص رسو یارب

مایب نوریب ندوب هدرم

و متسرفیم یکمشچ هدش ضوع یلیخ هک یرتخد هب هنیآ یوت

منزیم دنخبل

زارد ما هاناک یور ! هشیمن یربخ ، مین و تفه دش تفه تعاس

یور هک یفرب یاه هنود هب ما هنوخ ییاریذپ ی هرجنپ وزا مشکیم

منکیم هاگن دننیشیم اه گربلگ

، دایم نومهم ...ات دعب ، هرذگیمن هرذگب دوز دیاب هک ،االن هرذگیمن نامز

مشچ هی هب تعاس ، هراذیم نم ی هنوخ یوت وشاپ یتسود هی ات

هنورذگیم ممین و تشه تعاسهریم و هنکیم یط ور هدازود یندز مهب

زیم یور وراه باقشب طقف و منکیم شوماخ وراهاذغ ریز ،

هبرقع یور هتفیم ممشچ مشیم در تعاس لباقم زا هک رابره . منیچیم

بیجع ... نرذگیم رید بیجع اه،

، هریگیم شاه هیناث و تعاس وزا مساوح همه لیابوم گنز یادص

؟ یتسه _ مدیم باوج و نفلت

؟ سپ ییاجک _سالم،

شمومت دیاب هدموا شیپ یراک ، مایب منوتن دیاش نم ناج یتسه _

ادرف هساو راد هگن وراهاذغ ، هگید هدنمرش . منک

ور هک عیرس و دنت ردقنوا ، هشیم ریزارس ماه مشچ ی هشوگ زا کشا

مشچ یاتقو مدیم نوشنوشن و متسیا یم هنوخ یراوید تعاس هب

دنرابب دنت و دنت کشا یاه هنود نیمه لثم دیاب یراظتنا

؟ یتسین یتسه _ولا

یادص ات مریگیم یشوگ ی هنهد یور ور متسد ، مزگیم و لــمب

هشن هجوتم و ما هیرگ
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تمنیبیم ادرف ، هشاب _

هک وشادص مونشیم مدرک عطق زا لبق اما منکیم عطق یشوگ

هگب یزیچ تساوخیم

لا چخی یوت مراذب دعب و دنشب کنخ یمک ات منیچیم نپا یور وراه اذغ

منکیمن هاگن تعاس هب هگید و مدیم مل هپاناک یور هلصوح یب ،

فقس هک ،هن دایم ندرک هکچ یادص طقف تسین هنوخ یوت ییادص

دنتفرگ ندیراب ماه!!زاب مشچ اه،هن،... هشاب هدش خاروس ما هنوخ

، میدوب غاب ساالر ریما اب هک متفیم یزور نیرخآ دای مدوخ یخلا وت

متفگ شارب مایگنتلد زا ردقچ ! دوب یخوش و هدنخ و فرح ردقچ شلوا

متسین شرانک یتقو تفگیم و درکیم ما هرخسم ، دوبن هک ییاتقو منوا

رس زا وت حلا تفگیم ، هسرب شراک هب هنوتب ات هنکیمن رکف مهب

یور وشتسد فک صرح واب مدیسو ــ بیم و شا هنوگ ، هتیراکیب

" دایمن مشوخ ینکیم سو بــ یهام لثم " تفگیم و دیشکیم شتروص

رت دنلب و مدادیم راشف شا هنوگو یور و ماه بل رتشیب شدعب هعفد

مدشیم هدنخ قرغ ، دموا یم مشوخ شاه یزاب یلوک ،زا دزیم داد

متشاذگیم شرس هب رس هک ییاه تقو

یباوج تفگیم ریما یچره هگید ، مدش تکاس مک مک میدروخ هک اذغ

مدادیمن شوگ و مدینشیم یتح ، مدادیمن

مینومب یروطنیمه هگید سلا هی دیاب تفگ دش، رت یدج شاه فرح

وشدوخ هنوتب ات

تفگیم شدوخ دیدیم هک و متوکس . یراگتساوخ دایب و هنک روج و عمج

متقوره میمهاب میراد تسود تقوره هرذگیمن دب نومهب هک االمن

لوق ، نم هن یشکب یتخس وت هرارق هن سپ ، یچیه هک هشیمن

"هب ادلی بش منوا ، تیراگتساوخ مایب هگید سلا مدیم

هک دوب سلا کی نم شدعب .سلا مدزیم دنخبل نم و داتفیم هقهق

مدوب هدش حیسم باوخمه

نومطبار هرتهب هک متفگ ، مدز ومفرح مک مک تفگ شاهوزرآ زا یتقو

و درکیم ما هرخسم ، مینیبب بیسآ رتمک نومتفج ات هشب مومت مک مک

هکنیمه اما ، منکیم یخوش درکیم رکف ، منزب و ماه فرح تشاذیمن

نم هگید ، تفر ورف یبیرغ و بیجع تهب یوت ، دیرپ شگنر ندرک هیرگ
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میگدنز طیارش متفگ ، منک جاودزا ماوخیمن متفگ ، مدزیم فرح هک مدوب

، یشب نم یگدنز یعقاو درم ینوتیمن وت هک هریم شیپ یروط هراد

اب مفرح رس تشپ ، ینومیم ماهایور ،وت تحار تلا یخ متفگ شهب

مامت متفگ شهب !! ترچ دوب!! ترچ ... وگن ترچ تفگ و دیدنخ رخسمت

تسد رید ، یدعب رفن هساو راد هگن و یراد ترس یوت هک ییاهایور

رید ، یدش راک هب

، متسنودیمن وشباوج مهنم هک دوب لا وس رپ شرس دش،وت ینابصع

دشیم میگدنز ریسم زور نومه یادرف زا هک متشاد نامیا نیا هب طقف

ردقچ و مدرک شل ــ غب ردقچ هک خآهدرک میسرت مارب مردپ هک یهار

، دیشکیم داد مرس ، دادیم مشحف دز، مسپ

بل ، شولگ ریز ی هتسجرب گر ، شتروص یخرس طقف ، مدینشیمن

بش نومه مدرک شتیذا ردقچ ... شاه ندیزگ

هک یدرم ،اب میشاب هتشاد یشو ــ غآ مه متشاد تسود ردقچ

طقف ، درکن لوبق اما ، تشاد متسود و متشاد شتسود هناقشاع

نم زا مهرس تشپ هک ییاه لا وس و دینشیم و شدوخ یادص

هشب نومرادید نیرخآ متساوخیم طقف هظحل نوا اما نم ، دیسرپیم

هتفر هگید ...هک تسین هگید هک ییاهزور هساو مایتلا

و ماهوناز هشوگ هی مشیمن شقطنم فیرح مدید یتقو ، تشاذن اما

، مدرک هاگن ندز فرح ،هب مدش هریخ شنتفر هار وهب متفرگ ـل غـب

رپ تشاد ملد ما عقوم نومه ، هظحل نومه دش گنت شارب ملد ردقچ

اما ، شنتشاد هساو دیشکیم

ــ غب یوت مرایم ، مریم فسوی نسح غارس و مشیم دنلب هپاناک یور زا

،ِ غاد مدوجو همه ، مدیم راشف ما یســهن وهب هرابود ، مدوخ ل

دنوم ملد یور هک ینتشاد ِغاد درس نودلگ و مشکیم زارد هپاناک یور

ترسح دش و

هک هبوخ ، تمراد هک هبوخ ، مشکیم شو ــ غآ هب مکحم و منودلگ

نوبز وهب ییافرح هی دشن هک هتسرد ، یداد شوگ مفرح هب وت لقادح

نیرتخس بش نوا ... مدیشک یچ زور نوا هک متفگ ...! متفگ اما مرایب

لمحت ، حیسم اب ندوب ، میسورع بش ، مدنورذگ و مرمع یاه هظحل

، ندادنز یاه بش وزور و حیسم لتق بش یتح ، همع ندرک

مدرُم نم زور نوا ، دندوبن زور نوا یتخس هب مودکچیه
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،ِ مین و هن تعاس ، مشیم زیخ مین و مونشیم ور هنوخ گنز یادص

؟ تشذگ دنت نامز و مدوب متارطاخ وت یکی اب نم زاب یدید

نامیا ، مریم نوفیآ تمس هب تسد هب نودلگ و مشیم دنلب مورآ

ِرد تشپ

یا هسو بــ شگربلگ یور ، مراذیم شاجرس و منودلگ و منکیم زاب ورد

رد هب شدیلک یاه هبرض یادص وهب منکیم کاپ و ماه کشا ، منزیم

یقیمع سفن ، هنزیم رد هب روطنیا هک هلا حشوخ منومگ ، مدیم شوگ

؟ یدروخن هک وراهاذغ _ منکیم زاب ورد و مشکیم

لخاد دایم و هراذیم غبــمل یوت و میرم لگ هتسد

دموا عیرس هدب شریخ ادخ دش، مومت دوز مراک _

وهب مدنبیم .ورد هریگیم غبــل ونم شرطع یوب و هشیم در مرانک زا

مریم هنوخزپشآ تمس

هشکیم ووب هتفر ورف اذغ فرظ یوت رس ،اب

میروخب منک مرگ ، هراد یگنرب وبو بجع _

نشور و رفورکام ، مراذیم نودلگ یوت وراه لگ ، متکاس نانچمه

؟ یلا ح _یب هنکیم

هب یواکجنک ،اب هداتسیا مور هب وور هتفرگ شتسد یوت وم اهوزاب

هنکیم هاگن متروص

هگید هشیم نیمه یشیم دویرپ یتقو هگید ؟ یدرک هیرگ _

وشاه نخان ، مشب ادج شاه تسد زا منکیم یعس و منکیم خا

مایمن متفگ _ متسیا یم بوکخیم ماجرس و هنکیم ورف رت مکحم

؟ یدش تحاران

هنک شدوخ لطعم ونم یسک دایم مدب _

مدموا هک _االن

مدیم راشف مه یور و ماه کلپ

مربب و نودلگ راذب _

یور و نودلگ ، مشیم در شرانک زا عیرس و هنکیم دازآ وشاه تسد
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نومهم هک ،حاال منکیم زک مقاتا یوت یا هقیقد دنچ یارب ، مراذگیم زیم

تقبس مه زا زاب یشین اب تعاس یاه هبرقع دوب هدموا

تفه شیش تعاس زا دیاب دایم ماش یارب هک ینومهم . دنتفرگیم

؟ دننک ورپ نوشمکش هک اجنیا نایم هگم ، هشاب اجنیا

تخیر یب یتسه بال؟ یتسه ؟ موناخ یتسه _

نیب و مرس ، نوشمرادن هیتدم هک هزادنیم ییاه مدآ دای ونم هراد

مایم نوریب قاتا وزا مروخیم شخبمارآ صرق ،هی مریگیم ماه تسد

، هدیچ بترم و ماش زیم

؟ مدرک ییاریذپ یروجنیا تزا نم یام، هنوخ یدموا وت ییادخ _

هئوتاب قح دیشخبب _

متخپتسد ،زا مینکیم عورش و منیشیم ، هشکیم بقع مارب و یلدنص

هگیم و هنکیم فیرعت

تسین همغن یاهاذغ هیبش !هک

و هنزیم گنز شردپ هب ماش دعب تسرد ، مسرپیم و فتاه اباب حلا

ورد هنزیم شهب و یشورفلگ یاه فرح هریم شخپ یور نفلت یتقو

وشراک نیا مراد تسود ، هدیم شرارق نایرج

؟ مروشب _نم

مروشب منکیم تقو ما هنوخ یوت مدوخ ادرف _هن

؟ ینیبب و هاگشاب یوت یتفر _

هرتخد _ هشیم هزات هدافا ورپ هفایق یدب ایرام نوا تسد زا ملد غاد

هنوا هساو هاگشاب راگنا هنزیم فرح یروج هی

؟ یک _

مینیشیم هپاناک یور ود ره

ایرام _

هاگن فسوی نسح هب هراد هک یلا حرد و هراذیم شرس تشپ وشتسد

هدنخیم هنکیم

هدرک دوخیب _
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شزرو لها نم مدید مدرک رکف رتشیب هک دعب یلو متشاد قوذ شلوا _

هندرک فلت تقو دوخیب ، متسین ندرک

، هدیم هیکت لبم یتشپ هب وشرس و هزادنیم شا هگید یاپ یور وشاپ

هراذیم مه یور وشاه کلپ

یرادن تسود ور هاگشاب طیحم هگا ، هبوخ یلیخ صقر و شزرو _

، هدب شماجنا هنوخ یوت لقادح

یدیفس و درگ نیگن ، منکیم هاگن شتسد یوت هک یدیدج رتشگنا هب

هراد

؟ هدیدج _

، منکیم هراشا شهب مراد هک یرتشگنا وهب هنکیم زاب وشاه کلپ

متفر شک زورما هفتاه اباب یارب _ هگیم و هزادنیم یهاگن

منکیم شناحتما ، هریگیم متمس وهب هرایم رد شتسد وزا رتشگنا

هداشگ تهب مکی _

نداتفا هب اه هنووید لثم و تسنودیم مه شدوخ ، دوبن هک مکی

وهب مریگیم وغبــل ماهوناز . دیدنخیم متسد زا رتشگنا

تسین اجنیا راگنا و هرکف .وت منیشیم ولهپ

هک دشیم سلا ،ود مدرک ادیپ و فتاه اباب یمیدق تسود حبص زورما _

مدوب شلا بند رد هب رد

؟ هنیبب وراباب یدرب _

هدیم همادا تسا هریخ یا هطقن هب هک یلا ح ورد هدیم نوکت وشرس

،زا یگداوناخ و یمیدق ی هلحم یاتسود ندوب یمیمص مهاب یلیخ _

دننیبیمن ومه هگید نریم هتفر لحم نوا زا ربخ یب انیا اباب هک یبش

؟ ندوب هتفر ربخ یب ارچ _ ، زورما ات

شرس تشپ هب یتسد و هنکیم ماه مشچ ی هلا وح یهاتوک هاگن

؟ درک شتحاران ملا وس ، هشکیم

وطالهین، شنایرج _

مونشیم _
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اهوناز رس وشاه تسد جنرآ ، هنکیم مهاگن لبق زا رت وطالین رابنیا

، هرایم راشف شاه هقیقش وهب هراذیم

؟ مرایب صرق تارب ؟ هنکیم درد تدرس _

؟ منک تسرد هوهق _

، میریم هنوخزپشآ تمس هب مهاب و منزیم دنخبل درک! رارف شنتفگ زا

، مینزیمن یفرح هشیم یرپس هوهق ندش هدامآ ات هک یا هقیقد دنچ

دننز یم ... دننز یم اما... ، ینزیمن ، منزیمن یفرح

ب یاه یلدنص یور امرس یوت و میتفرگ نومتسد ور هوهق یاه نوجنف

مراد بت هک ساه سلا نورد زا نم ، میزرلیمن ، میتسشن نکلا

منزیم دنخبل ماه نودلگ وهب مروخیم ور هوهق زا یمک

زا رت تحاران و مه ورد نامیا یتقو هشیم عمج لــمب یور زا هدنخ

منیبیم لبق یاه هظحل

ههار رد دب یاهربخ منومگ ، دایم مغارس یبیجع ی هروشلد ،

!زا هنوبش منوا ، نریم هلحم نوا زا نم رطاخ هب نامام و فتاه _اباب

، یثیدح و فرح هب دیقم ..هن وربآ لها هن مدوب سرد لها هن یگچب

منک یگدنز گرزب یاه مدآ لثم تساوخیم ملد و مدوب واکجنک هشیمه

سملا هدراهچ هدزیس ، دوب باال مجرب و جرخ یگچب وزا مدوبن عناق ،

یامد مد و میدشیم عمج هچوک رس اه هچب اهاب بش اب هک مدوب

لحم یوت و فتاه اباب یوربآ مراکره لوا نومه ،زا هنوخ میتفریم حبص

و بش ات... ریگب هیاسمه یاهرتخد هب نتخادنا کلتم و هکیت ،زا دربیم

تشاد تسود وشرسپ هن! نامام ، تشذگیم اوعد اب هنوخ یوت مزور

، درکیم هلیپ مهب یلیخ شتاداقتعا و شوربآ رطاخ هب فتاه اباب اما

ردارب ات ود نوملحم .وت مدوب قمحا دح زا شیب نم اما تشاد مقح

هک یباسح تسرد یاباب هنن دوب! هگ وت هگ یدایز نوشیگدنز هک دندوب

هب فلتخم یانز دوبن هنوخ هردام هک ییازور مه عقوم نومه ، نتشادن

اشاداد ...اب دوبن هنوخ هردپ هک مه ییازور سکعرب ندزیم رس نوشنوخ

! دایتعا دش... شتبقاع هناقمحا ندش تسود نومه و مدش تسود

، مدرک ادیپ دیدش دایتعا یگلا س هدراهچ زا

تشم یاه تسد هب مدینش هک یا هلمج زا جیگ نم و هنکیم توکس

مشیم هریخ شا هدش
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ره یوت مردام و ردپ ی هضح مال نودب قمحا هنم و هرذگیم هام دنچ _

مک مک ، داوم ندیشک هب مداتفا یم اقفر ی هنوخ ای هچوک سپ هچوک

یاپ هک ندروخ شزا یتقو و یلیس نیلوا ... دیسر فتاه اباب شوگ هب

رد زا یتقو مدیمهفن عقوم نوا ، مدوب مقیفر ی هنوخ لقنم

نوریب ی هظحل ات تشذگ سلا دنچ دوب! هدش مخ شر ــ مک تفر هنوخ

زا یتقو دش رتریپ سلا دنچ ماباب ، مدرک رورم مدوخ اب هرابود و شنتفر

تفر نوریب زورهب ی هنوخ رد

و هنکیم هاگن نومسآ ،هب هنودرگیمرب مزا وشور و هریگیم شادص

یلیخ شاه هنوش یور مغ ، هتسرفیم نوریب وابنهلا شسفن

یلیخ ، هنیگنس

و هنومیم تکاس ، مزادنیم نییاپ و مرس و مریگیم وغبــل ماهوزاب

هشکیم رس وشا هوهق نوجنف

و کراپ ،وت داوم شخپ راک وت مداتفا ربخ یب ادخ زا یاردارب نومه _اب

رارف سیلپ تسد زا یسناش شوخ اب مرابره ، فلتخم یاه هلحم

هکید ، مداتفا لکش رسو درک،زا مریگ نیمز مک مک مدایتعا ، مدرکیم

رتمک فتاه اباب ، مدش یچ ریسا دشیم هجوتم دیدیم ونم یسکره

و هشاب هنوخ هک دشیمن مزور ،هی تشاذیم نوریب هنوخ زا وشاپ

رطاخ هب یلو ! هنوخن لحم دجسم وت تعامج هب وشزامن

شمشچ هی وناب .هام تفریمن هگید مدجسم نم...

مک مک ، دشیمن دنلب شزامناج رس ،زا نوخ شمشچ هی دوب کشا

تسد نیمه !!اب مدیشاپ مدوخ ، ندیشاپ نوما هنوخ یوت گرم درگ

هنزیم یدیفس هب شاه تسد فک ، هنکیم زاب وشتسد تشم ماه

، مدزیم رس هنوخ رتمک ، مدوب هدرک ادیپ اج هی مدوخ یارب هگید _

ممهب فتاه اباب یاه ونهلا وناب هام یاه هیرگ مدوب هنوخ هک ییاتقو

رس هنوخ هب رتشیب رابود یکی یا هتفه و مدز نوریب هنوخ ،زا تخیریم

، هدش ضوع هنوخ لفق مدید متشگرب هک بش هی هکنیا ،ات مدزیمن

مدرک زاب ورد و متفر رو رد لفق هب یتقو اما ، هفتاه اباب راک مدرک رکف

، دندوب هتشاذگ مارب سکع باق هی طقف ، هیلا خ هیلا خ هنوخ مدید

متشاذگ ـت خت باالی مقاتا یوت هک ینومه

هتشاذگ یا هسفق یوت هک یکزان فاحل ، هشکیم باال وشرویلپ پیز
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نوشن یشنکاو چیه ، مزادنیم شاه هنوش یور و مرادیمرب ور مدوب

شادیپ هک هدش یمولعمان ی هطقن وحم !! ندز کلپ زج ، هدیمن

مراد تسود هک مراد منهذ یوت لا وس یلیخ ، منکیمن

شداتفا نوخ هب یاه بل ، شا هتفر یور و گنر ندید اما نوشمسرپب

هنکیم متکاس شیناوغرا یاه مشچ و

، مدز واپ تسد طفاثک یوت یگلا س وود تسیب ات یگلا س هدفه _زا

ی هنوخ هی یوت ات... مدایتعا و داوم شخپ ،زا مدرک یگب هک یراکره

،ح بش ،هی میدیلولیم مه الی رسپ و رتخد ، مدرکیم یگدنز یمیت

، دوب هتفرگ درد مندب مامت و دوب هدیسرن مهب داوم ، دوب دب یلیخ ملا

، دنوسر داوم مهب میقاتا مه یارتخد زا یکی مدچیپیم هک مدوخ هب

هدرکن محر ممدوخ داوم هب هگید هک مدوب هتفر ورف شخپ راک وت ردقنوا

منودیمن بش نوا اما متشادیم هگن ادابم زور یارب هشیمه ، مدوب

هک دوب هدرک یزارد تسد نوشهب یسک ای مدوب هتخورف ور همه مدوخ

ود ره تخادنا هار و طاسب هک هرتخد . متشادن ندیشک یارب یچیه

، متفرگ مورآ هک تعاسود یکی زا دعب ، هشیش ندیشک یاپ میتسشن

یتقو .. مدیسرپ وشمسا هزات ، هگیدمهاب یباوخمه هام دنچ زا دعب

هک مداتفا یا هسلخ هی یوت ، تفر مسفن ، هئوناب هام شمسا تفگ

وناب هام مسا دش، هتفگ مزا مه ندز کلپ تردق ، چیه هک واپ تسد

یمن ماه مشچ یولج مردام ی هرهچ ، مدرک رارکت بل ریز یه ور

!! دموا

زا هنوبش ، دموا یمن مدای و مردام ی هرهچ ؟ یمهفیم دوب!! هتفر مدای

ــمر مک ، دوب شیم و گرگ اوه االن لثم بش نوا ، مدز نوریب هنوخ

ات وناب هام زا یدر لا بند هب اه هچوک یوت راوید هب تسد و دوب مخ

متفر هار ححص

شمشچ زا یکشا داوخب هکنیا زا لبق ، هراذیم مه یور هک وشاه کلپ

دیاب ، مدرگیمرب هنوخ لخاد وهب مشیم دنلب یلدنص یور زا هرپب نوریب

مراذب شاهنت هدش ما هظحل دنچ یارب

هنزب یفرح وناب هام اب داوخب شلد دیاش ،

هک و نکلا ،ردب مشوپیم یرت مرگ سابل و مزیریم یاچ نومدره یارب

نوبایخ ِوهب شا هنوچ ریز شتسد ، هتفیم شپت زا ــمب لق منکیم زاب

تسا هدز متام ردقچ شتروص یور ِ کشا ،در هدز لز
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ات هنوخرچیم مفلا خم تمس هب وشرس ، مراذیم زیم یور و ینیس

هنکیم هزم غاد و ییاچ و هشکیم ینیف . منیبن وشاه کشا

نتخانشیم ونم هک ییانوا ، مدوب نومدوخ یمیدق لحم یوت حبص

نتخانشیمن هک مه ییانوا ، پچ یلع هچوک _ هب ندزیم و نوشدوخ

یک ماال غارس . ندشیم در مرانک زا هلصاف واب ندرکیم بل ریز یچون چون

ماجنا نوا دیاب ور هنوخ شورف یاهراک مدوب نئمطم ، متفر هنوخ مد

نوا زا هنوبش تفگ مهب یتقو ، متفرگ و فتاه اباب غارس ، هشاب هداد

هنوخ فتاه اباب ، دشیمن مرواب هرادن ربخ نوشزا سکچیه و دنتفر هنوخ

...زا دندوب هدرک رارف و دندوب هتشاذگ یلا وخ نوا ، دوب هتخورفن ور

و شدوخ رمع هی هک یدرم ... شرسپ اهنت یماندب ، نم یمان دب تسد

، دندوب هدرک یگدنز فیرش و هنادنموربآ لحم نوا یوت شا هداوناخ

و فتاه اباب هک ندنومهف مهب یتقو ، دوب مدیهش یومع مسا هب هچوک

طسو ، مدیمهفیمن و مدوخ حلا هگید دنتفر هنوخ زا هنوبش وناب هام

ور هنوخ ،رد مدیبوکیم راوید ردو وهب مدوخ و مدرکیم هیرگ هچوک

تشم طقف ، دادیمن باوج یسک اما مدزیم نوشادص و مدیبوکیم

نوشن مهب تسد واب نم و دندوب هدش عمج مرود هیاسمه تشم

تبقاع مدشیم نم هخآ ، نوشاه هچب هب اه یضعب یتح ، دندادیم

، لها ان دنزرف

هکنیا ،ات مدنورذگ یباوخ نتراک اهاب هچوک ،وت امرس یوت و هام دنچ

یهار . مدرک ادیپ درکیم یگدنز دزی یوت هک و نومماوقا زا یکی سردآ

نوشیدادجا و بآ رهش هب وناب هام و فتاه اباب هکنیا زا لفاغ ، مدش دزی

و تفر یگچب زا هکنم اما دندوب دزی همه نوماه لیماف ، ندرب هانپ

هچوک وت سکع باق نومه ،اب منودب نوشزا یسردا ات متشادن یدمآ

هی بش هی هرخ ،باال دادیم نوشن هیاسمه ردو وهب متفریم هار اه

یمالد هساو شیپ بش دنچ تفگ ، تخانش وماباب سکع هداس رگراک

والتد هساو نوشرذن دموا مدای هزات ، هدرب یرذن نوشارب نامز ماما

ندرکیم شخپ و نم رذن دوب!! نم ندموا ایند هب رطاخ هب نامز ماما

فتاه اباب سردآ ، دوب هدش نوشییوربآ یب ثعاب هچب نومه هک یتقو

با اتود یکی ای هچوک نیمه یوت تفگ طقف تسنودیمن قیقد مدیسرپ و

متشگ ... شرت نییاپ الرتو

راوید هشوگ ، مدید نوبایخ یوت و ماباب زور هی هکنیا ...ات متشگ ...

مه ندیشک سفن ماه ناوختسا درد وزا مدوب هتفرگ ـل وغـب ماهوناز
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و هتفرگ شتسد کگنس نون هی هک مدید و ماباب ، دوب هدش تخس مارب

هلحم دوب،وت باال شرس هشیمه اهرت میدق ، هریم هار هچوک وت هراد

نساحم دیفس یاهوم ،اب اما ، تفریم هار دامتعا ودنخبل اب نوما

ور زا تسرد دیزرلیم هک ییاه تسد و هدش هدیکورچ تروص ، دیفس

ــمب لق هک هدیم نوریب یروط و شسفنتخانشن و نم دشو در مور هب

درد هب ــمب لق و هشیم هلا چم ــهن یس یوت

هیرگ دنلب و منکیم کاپ منیتسآ رس واب ماه کشا هک منم .نیا دایم

ضبقنم زج ، شاه هنوگ و شاه مشچ یخرس زج اما نامیا ، منکیم

هدیمن زورب و شدرد شکف نتشاد هگن

هک زور هی مدرک ادیپ هک و نوما هنوخ ، دوب هدش گنت وناب هام یارب ملد

تولخ هچوک ، هنوخ غارس متفر ، نوریب دز هلجع _اب هنوخ زا اباب مدید

ابح یمیدق ی هنوخ ،هی مدرک زاب ور هنوخ رد قاجنس ...اب یلیخ دوب!

نودلگ رپ ضوح رود و طایح یوت ردات یولج ،زا ناتسرهش یاوه و لا

هنوخ دراو و متسب مرس تشپ ردو یتقو ، دوب فسوی نسح یاه

ماه هدند و دموا یمن باال مسفن هک ششیپ هظحل دنچ سکعرب مدش

و مردام زامن رداچ رطع ، مدیشک قیمع سفن متسنوت ات تفرگیم درد

لگ یوب اب طایح یوت فسوی سح لگ یوب هکنیا ،اب مدرکیم سح

اه ...هلپ مدرکیم سح و مردام یوب نم اما دوب هدش یطاق هگید یاه

هنوخ یوت یاوه ، مدرک زاب ور هنوخ رد ادص یب و مورآ باال، متفر ور

مدق مدینش هک ندز سفن سفن یادص ، تفرگ مسفن دوب!زاب نیگنس

اما قاتا نیمود دوبن یسک قاتا نیلوا ، مدرک دنت و ماه

سا هتسب شاه کلپ ، هدیم راشف و هراذیم شاه بل یور وشتسد

یور و مرس ، هربب نم یولج وشربآ داوخیم جمس کشا هرطق هی اما

متشادن ندینش تقاط .نم مزیریم کشا اباهم و مراذیم زیم

شمشچ مدرک زاب هک لماک ،ردو دوب هداتفا ـت ختـ یور زا وناب _هام

دش، رتشیب و رتشیب ، تفرگ تدش شاه ندز سفن سفن ، داتفا مهب

هک ، مدوب شدیفس یاه بل و شا هدیرپ یور و گنر وحم ردقنوا

یدیفس یوم شمدوب هدید هک یراب نیرخآ ، دوب هدز مکشخ ماجرس

یوم چیه هک دوب یتقو نومرادید نیرخآ اما ، تشادن شرس یوت

وشتسد مدید مدموا هک مدوخ !هب دشیمن ادیپ شرس یوت یهایس

شمتفرگ ــمل غب یوت ، مدرک شل ،غـب هنزیم دنخبل و هدرک زارد متمس

یاهادص ،هی هنزب فرح هنوتیمن و هدرک هتکس مردام دشیمن مرواب ،
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دیشک یم تسد متروص هب هک یتقو مدینشیم شزا یبیرغ و بیجع

" مدرک طلغ " مدرک طلغ " مدرک طلغ " متفگیم طقف نم ، درکیم هیرگ و

ییاه تقو هیبش .. دشکیم متروص هب تسد کشا و دنخبل اب نوا یلو

! درکیم مرادیب باوخ اهزا حبص هک دوب هدش

و دیشکیم تسد متروص هب دنخبل نومه ،اب تسشنیم مرس باالی

تفریم ما هقدص نوبرق

هقدص نوبرق نومه ... وبیرغ و بیجع یاهادص نوا مدش هجوتم هزات ،

هب مادم هک وشاه تسد مدیسو وبــ شتروص دوب... شمیدق یاه

رانک و متروص !! مدرک طلغ ، مدرک ووب متفرگ و دیشکیم متروص رسو

نوا هگید ، دیشک قیمع سفن ،هی مدرک طلغ متفگ ، متشاذگ شتروص

و مدرک دنلب ومرس هک یتقو دیزرلیم مندب همه ، دموین رد شزا اهادص

، تفر مشیپ زا هدنخ ،اب مدید ور وناب هام یاه مشچ زاب یاه کمدرم

تفر هک تفر ــمل!! غب یوت

و مدرکیم هاگن شاه مشچ هب طقف مدزیمن ملپ هگید وناب هام لثم مهنم

یاه مدق یادص دعب هقیقد دنچ ، تشاد بل یور زونه هک یدنخبل

دنلب و مرس دش هدیبوک مهب هک قاتا ،رد مدینش و رفن دنچ ی هلجعاب

یدرم هی اب فتاه اباب ، متفرگ وناب هام یاه مشچ وزا مهاگن و مدرک

زا فتاه اباب هاگن ، دندوب هداتسیا رد یولج دیسریم رظن هب رتکد هک

تسد و تسشن مرانک درم نوا ، دروخیمن نوکت منامام هام لثم تروص

هاگن وشاه مشچ ، مردام تشادن ضبن ، تفرگ شتسد یوت و مردام

واب مدرک هاگن فتاه اباب هب یتقو . تشاذگ شبلق یور وشرس ، درک

دز، وناز اجنومه و دیبوک شینوش ــ یپ هب مکحم " تفر " متفگ هیرگ

هام و مدنوسر نومسآ هب وشاه نهلا نم ، وماباب یاه هیرگ مدوب هدیدن

درم تسد اب نامزمه ، متفرگ فتاه اباب وزا مهاگن ... وشاه هیرگ وناب

، مدیشک دایرف ، مدز هرعن دش، هدیشک منامام یاه کلپ یور هک

رید یلیخ دوب! هدش اما...رید مدرک طلغ هک متفگ

وهب منکیم دنلب و مرس زا تخس ییخ ، نتفا یم هزرل هب ماه تسد

ـل غـب یوت وشردام منومگ ،هب مشیم هریخ نامیا ی هدز متام تروص

، هنزیمن کلپ هک هراد
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منیرفن فتاه اباب ، متشاذیمن نیمز و مدوب هتفرگ ــمل غب یوت و مردام _

نم اما هنک منوریب شا هنوخ زا تساوخیم ، دیشکیم ومتسد و درکیم

راذب دید! ونم دش لا حشوخ نامام متفگیم شهب ، مدرکیم شسامتلا

یب مندب ردقنوا ، درکیم متنعل و دیبوکیم متروص رسو یوت ...اما منومب

ی هزانج ، مدش فتاه اباب یاه کتک میلست هک دوب فیعض و نوج

و مردام

نیمز یور و نم و دوب هتفرگ ومتسد فتاه اباب ، متشاذگ نیمز یور ..

، هشکیم تسه هک یگدیشارخ و شینوش یپــ یور وتشگنا دیشکیم

دنچ و مراد شهگن ات دیسریمن اباب هب مروز ، راوید یزیت هب دروخ مرس _

و متسد میدیسر هک ضوح هبل ، منومب وناب هام رانک رتشیب تعاس

دیاش نودلگ نزو مدرک رکف هک دش یچ منودیمن ، نودلگ هی هب متفرگ

هک مدوخ هب اما دوب هناقمحا ، هشکب نیمز ور ونم هنوتن اباب هشب ثعاب

هیرگ یادص ، هدرک منوریب هنوخ زا متسد یوت نودلگ خی اب مدید مدموا

وناز هب رد نومه تشپ منک رکف ، دشیم هدینش رد تشپ زا شاه

داتفا

اما دوب هدشن مومت شا هصق ، هراذیم شتروص یور وشاه تسد فک

متشاذیم شاهنت دیاب

، نامیا یادص ، دوب ادص هملا ع هی مرس یوت ، هنوخ لخاد متشگرب ،

دوب سیخ متروص ، فتاه اباب یاه نیرفن یادص یتح

هیرگ یادص ادابم ات مدیم راشف شلا وهبب متورص و متفیم ختــمت یور

! مونشیمن و دایم قاتا نوریب زا هک ییادص . هسرب نامیا شوگ هب ماه

، هشاب انشآ مدآ هی یارب دیاش هک ییاه هیرگ و نهلا یادص مونشیمن

و منیشیم شود ،اب مومح تمس مئودیم و مونشب و ییادص ماوخیمن

ریز اه سابل نومه !هب مونشیمن بآ رش رش یادص زج ییادص هگید

مونشیمن هک ادخ

و مایم نوریب مومح هن،زا ای هسریم تعاس هب منودیمن ، هرذگیم نامز

رد تشپ و مچیپیم ماهوم رود یا هلوح ، منکیم ضوع و ماه سابل

؟ هشاب هتفر هک دیاش ، دایمن ییادص رسو ، متسیمیاو شوگ

و فتاه ، منک هاگن نکلا ردب هب هکنیا زا لبق و مایم نوریب مقاتا زا

یب ردقنوا ، هدز لز هنوخ فقس وهب هدیشک زارد نیمز یور هک منیبیم
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؟ نامیا _ هریگیم و مدوجو سرت هظحل هی یارب هک هتکرح

؟ مناج _، هنوخرچیم شتمس هب وشرس و هنزیم کلپ

منزیم دنخبل و مشکیم یتحار سفن

؟ میروخب ییاچ _

شوج ،ات هشیم هریخ فقس هب هرابود و هنکیم هتسب و زاب وشاه کلپ

قافتا نوا زا دعب هک منکیم رکف نیا هب اه نوتپیل ندز و ییاچ ندموا

فتاه اباب و مدآ نیا هدش داتعم نامیا حاال هک دایم شیپ نوشارب یچ

ماهوم زا بآ یاه هرطق ، مراذیم زیم یور و ینیس و منیشیم شرانک

مراک یتقو ، مچیپیم ماهوم مرود هرابود و منکیم زاب ور هلوح ، هکچیم

ردق نومه هنم! ...هب تسین فقس هب نامیا هاگن هگید هشیم مومت

هریخ

؟ یبوخ _

هشیم ولهپ ...هب مسرپیم هرابود و هنزیمن کلپ

؟ منومب اجنیا بش هشیم _

؟ دایمن شیپ یلکشم تساهنت فتاه اباب طقف ... _هرآ

هنزیم گنز مهب دایب شیپ یلکشم . هدنوم ششیپ شتسود _هن،

تعاس هب دعب و منکیم هاگن دایم نوریب ناویل یوت زا هک یراخب هب

؟ مسرپب لا وس هی هشیم _، مدشیم هریخ

هگیم و هنکیم هاگن مهب ریخات اب

موهوا _

؟ دیدید ومه یک هرابود ... فتاه وت...اباب ینعی دش؟ یچ شدعب _

زج ،هب هدیم هیکت شرس تشپ راوید وهب هشیم دنلب نیمز یور زا مورآ

شرانک شا هیاس ، هضحم یکیرات هنوخ نومرس باالی بوک راوید

هنکیم هاگن نکلا هبب هراد یتقو هداتفا

متشادن و سک چیه و زیچ چیه هلصوح ، نارهت متشگرب یلا ح هچ _اب

دشیم زور تفه ،

داوم نوچ تفرگ ونم سیلپ هک راب ،هی دوب هدیسرن مهب داوم هک
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، مدنومن رتشیب زور ،ود دایتعا کرت زکرم هی ندرب ونم دوبن مهارمه

هنیزه دنتفگ مهب ، اجنومه متفر ، دوب مدای و شسردا یلو ... مدرک رارف

نومه زج متشادن لوپ یچیه ! نموت رازه یس هشیم دایتعا کرت

و متشاذگ و نودلگ یدمحم اقآ زیم ،ور دوب متسد یوت هک نودلگ

تفگ دزو دنخبل ، دیشک تسد شاگرب ،هب هنم هییاراد همه نیا متفگ

مزاب بخ اما مدرک کرت لماک ، مدنوم اجنوا هام کی زا رتشیب هللا... مسب

هک یا هنوخ نومه ،زج مرب متشادن هک و ییاج ، مدوبیم بقارم دیاب

یرس هی زونه هکنیا ،اب متشاذگ لحم یوت و ماپ هک رابنیا ، میتشاد

دوب باال مرس اما دنتفرگیم متمس و نوشتشگنا یمیدق یاه راد هزاغم

هنوخ یوت و ماپ یتقو ، هنک ضوع فقالور ات مدروآ زاس دیلک ،هی

زور نومه یادرف .زا سکع باق وهی متشاد نودلگ هی طقف متشاذگ

، مدش مادختسا یشکراب یارب رازاب یوت هکنایات ، راک لا بند متشگ

هدش رتفیعض ندرک کرت دعب ، دوب فیعض الرغو دح زا شیب ملکیه

هکدوب هتشذگن زور دنچ ، منک راک متسنوتیمن بوخ یلیخ و مدوب

ومیگدنز ناتساد یتقو دشو ادیپ یجاح هی هکنیا ،ات دندرک مجارخا

یشورف ناملبم ، شزاغم ی هچون مدش ! تخوس شلد متفگ شارب

غارس مرب درک داهنشیپ مهب مدش لوغشم اجنوا هک تقو دنچ ، تشاد

زا شزرو اب دز مرس هب داوم یخلا و رکف هدرکن ییادخ هگا ات شزرو

فیرعت شزا یلیخ دوب رازاب کیدزن هاگشاب ،هی نوریب مایب شرکف

وزا مدرکیم شزرو اجنوا بش هفصن ات مراک دعب زور ره اما ندرکیمن

... تفرگیمن لوپ مزا دوب یجاح یانشآ . مدرکیم هدافتسا شاه هاگتسد

دز، ور هنوخ گنز یکی زور هی هکنیا ،ات تشذگ و تشذگ هک هص خال

و فتاه اباب مسا ، هدروآ ربخ دزی زا مارب تفگ دوب انشآ شا هفایق ورای

تفگ مهب ، داد تسد وزا شتوق ماهاپ دش، لش ماه تسد درب هک

شزا هراد یسک هی تفگ ، هیرتسب هنوخ یوت هیتدم و هدرک فداصت

حاال تفگ تشاذگ ما هنوش ور وشتسد ! تسین مدآ هک هنکیم تبقارم

ورب یدش درم

هنکیمن تنوریب ، شغارس !

هام هن لوپ ، مدرک عمج و ملیاسو و متفر باال هلجع اب ور هنوخ یاه هلپ

متشادرب مدوب هدرکن جرخ رتشیب وشهام هس ود هزادنا دیاش هک و مراک

هک نیمه دوب هدش شعضو و دوب هدرک فداصت فتاه دزی...اباب متفر و

هساو ماقآ یاپب دوب هتشاذگ و شرسپ ماوقا زا یکی ، ینیبیم
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نراد و هدروآ وشاتسود اتزا هسود مدید هنوخ متفر یتقو ، یراتسرپ

ملیف مهاب

ماقآ یولج منوا دننبیم طفاصک !!

وشاتسود و شدوخ هک مدوب هدرک عمج موزاب یوت روز یفاک هزادنا هب

مدز وناز فتاهاباب یولج هک هظحل نومه ، نوریب مزادنب و منک وراپ تل

یلا ح هچ هب مرایب شور هب هکنیا نودب ، هدنخیم هراد شلد یوت مدید ،

متفگ ، متفرگ مادنا شرورپ تس ژ شارب باالوو مدروآ و ماهوزاب هداتفا

دروخیم نوکت شاتسد ، مدرک شل ــ !"غب مشیم درم مراد نیبب "اباب

یراد هگن شزا هک یا هکیترم نوا زا مدوب یچره ، درک غبــمل یلو

! مدوب رتهب هلپدص درکیم

اهرتکد ، منودب و شتیعضو ات مدوب رتکد و ناتسرامیب هب زور ود یکی

رود یاه فرح ، هیتابن گرم روج ،هی هرادن ندش بوخ دیما نتفگ مهب

هتفه رخآ . هدب باوج هنوتیم وهن هنزب کلپ هنوتیم هن اما همهفیم شرب و

مدرپس یجاح رسپ هب شلبق یلو ، نومدوخ ی هنوخ نارهت شمدرب

یجاح هنوخ نوا مدرب وراباب یتقو ، هنک بترم ور هنوخ و هراذب مارم هک

یچ همه هنوخ لیاسو ، دندوب هتشاذگ مومت گنس مارب شرسپ و

اجنوا و سلا ،هی مدرک یراد وربآ یلک اباب یولج ، دوب تسرد و بترم

سیخ منوبز اب متسد تشگنا !! هدرُم مدرکیم رکف شمه لیاوا میدنوم

تحار ملا یخ دشیم کنخ متسد ،ات متفرگیم شینیب یولج و مدرکیم

دوب! رت تخس مه وناب هام ندرم زا مارب شرواب ، تسا هدنز هک دشیم

هار دامتعا و تهبا اب هچوک وت هشیمه هک یدرم ... نم فتاه اباب

یولج هن اما نوریب هنوخ زا مدزیم ، دوب هیرگ مراک ابش حاال... تفریم

تداع مک مک ، داوم غارس مریم هنک رکف دیاش متفگیم ، فتاه یاباب

وشادص هگید ، منک اوعد یتح ، منزب فرح شاهاب هنوخ وت مدرک

هگیم هک مونشیم وشادص متسین هنوخ هک ییاتقو یتح ، مدینشیم

هک منکیم تحار وشلا یخ منزیم گنز شهب دوز ؟" ییاجک نامیا "اباب..

و ییاچ ناویل و هشکیم یقیمع سفن مدوب هدرم شاک هک ما! هدنز

هریگیم شتسد

تقو دنچ ، مدشیم تیذا ، دوبن بوخ نم هب لحم نوا یاه مدآ هاگن _

رکف هب مدش ربخاب وناب هام یثرا نیمز و اباب یشورفلگ زا هزات هک دعب

بخ اما متشاد هزادنا سپ مراک اب مه مدوخ . میرب لحم نوا زا مداتفا

مه فتاه ور...اباب هنوخ نوا یتح و مشورفب و نیمز مدش روبجم
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متفگ اه هیاسمه زا شهب یتقو میدز فرح مهاب یلیخ ، دوب یضار

و طسق یلک اب هتبلا ، میدیرخ ور اجنیا . میرب هک دش یضار

دوب مک هک منس همدای ، متخادنا هار اباب رطاخ وهب یشورفلگ ... ضرق

تبقارم شزا نوا مدعب و هدوب ششداد هساو یشورفلگ تفگیم مهب

و داتفا هار اجنوا مک .مک مدیدیم و یشورفلگ دوب راب نیلوا ، هدرک

رد یشورفلگ زا هک یلوپ هدیشکن سلا هی دش،هب بوخ شاضوا

اباب رطاخ هب شمه ، تخادنا هار و میبساک و راک یباسح مدروایم

؟زا مشاب شیمود نم هک هراد دمارد یشورفلگ زا یک هنرگو دوب فتاه

و روج و عمج هاگشاب نیا متشاد هک یا هیامرس واب نوریب مدز رازاب

هاگشاب نوا بحاص ونم اجنیا همه ، تسین ناریا شبحاص . مدرک هیارک

هرایم ماه مشچ یولج وشاه تسد فک ننودیم

نیبب ... مدرک ور تساو ور هدوب میگدنز وت یچره _

مدوخ یادرد ، هریگیم درد ملد و منکیم هاگن شتسد فک یاه طخ هب

هاگن ندینش هک ییاهدرد هب تریح و تهب واب دنتسشن هشوگ هی

یگدنز شوخرس هشیمه ِ نامیا مدرکیم رکف نم ارچ سپ ، دننکیم

؟ هتشاد یبوخ

هک یناتساد ره ریوصت ، منیچیم هسفق یوت ور مدیدج یاه باتک

شیپ مدوب هدنوخ

یعس و هرذگیم ندنوخ نامر واب ماه تقو رتشیب . هشکیم دق مامشچ

ال اما یهاوخدوخ مدوخ زج منکن رکف یسک چیه و زیچ چیه هب منکیم

... همز

تراک هب ممشچ ، مشکیم یروخ راهن زیم یور و رادمن لا متسد

هب امتح ات دنتشاد رارصا نوشود ره ، هتفیم انیم و خرهاش یسورع

زا مودکچیه هگید مدوخ یسورع دعب ؟زا متفریم دیاب یلو . مرب مسارم

مراد متح هک قافتا همه نوا دعب ،حاال مدوب هدیدن وراه لیماف

؟ یچ هک متفریم نربخاب نوشمه

اب دوب رارق ، هتفیم تعاس هب مهاگن ، مراذیم زیم یور هرابود و تراک

هنوخ کیدزن هدش حاتتفا هزات ژ اساپ هب دیرخ یارب یزان و میرم

باسح قیقد رامآ هک یتقو زا دیاش ... مرادن دیرخ هب یلیم یلیخ . میرب

سابل زا منکن یجرخلو منکیم یعس . مدش روطنیا مراد و ماه باتک

کاروخ و دروخ ات هتفرگ
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میرم رهورک یادص . مسریم ژ اساپ هب میتشاد رارق هک یتعاس رس

.... دموا یم

ِ دنلب ِ نهریپ ، مریگیم متروص یولج و مرایم نوریب رواک ارزا مسابل

هک یا هداس

سابل ی هبباالهنت یتسد ، هنکیم ییامندوخ ، شزمرق ِ دنبرمک طقف

. مراذیم دمک یوت و مشکیم

نشج هب نتفرن ای نتفر یارب یعطق میمصت دیاب تصرف نیلوا رد

یسورع

دنراد رارصا ود ره همغن و یلیل و دوب هدزن یفرح زونه نارهم . متفرگیم

الع .صا مشکب طسو و منتشاد تسود یاپ رگا ...اما مرب نشج هب هک

. مرادن نتفر هب یا الهق

، منزیم رانک و مقاتا یاه هدرپ دیشروخ ِ بورغ واب مشکیم یسفن

و مرادیمرب زیم یور ،زا هدش درس یباسح حاال هک و ما هفاکسن گام

،نیا مرایب مدوخ یور وهب مندوب هزیگنا یب ماوخیمن . مریم هرجنپ رانک

زا روز ،هب اهرهظ اهو حبص ، دوبن اه نودلگ و لگ نیمه رگا ، اهزور

. مدموا یم نییاپ تخت

ِ حبص ... متفا یم نامیا دای و مزادنا یم قاتا ِ یراوید تعاس هب یهاگن

میمصت راب دنچ مه حبص .زا دوبن هنوخ ، مدوب هدش رادیب هک تقو لوا

یاه فرح زا دعب . مدیشک تلا جخ اما مریگب شاهاب یسامت ات متفرگ

یتخس ... هدرک شدوخ لوغشم و منهذ و رکف یباسح ، شبشید

نم ِ قرف نیرتگرزب ... هداد جرخ هب هک ییاه تقامح ... هدیشک هک ییاه

هتشذگ ودوبن مدوخ ِ تسد ، نم ی هتشذگ هک دوب نیمه ، نامیا و

دوب. شدوخ ریصقت ال ماک ، نامیا ی

،اب نوشا هغدغد یب و مورآ ِ یگدنز .... منکن شتواضق هک مارب هتخس

هدرپ و منزیم رتشین مدوخ دوب...هب هتفر داب هب شینووج یاه تقامح

یدنخبل و مونشیمو ممکش روق وراق یادص . مزادنیم و قاتا ی

یتخس و مراذگیمزیم یور ار مدوب هدیرخ هک یا هدامآ ی هیولا . منزیم

هک مریگرد متگاب ِ نون ِ ندرک یلا .ابخ منکیم لمحت و یلدنص
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و مشیم دنلب هلجع ،اب نامیا یاوه ،هب هروخیم گنز هنوخ ِ نفلت

. مدیم باوج ، هدیدن ور هرامش

؟ مناج _

مسرپیم رتظیلغ و دایمن ییادص

؟ منا _جــ

_سالم...

و هشیم لش ماهوناز ، مونشیم و شنتفگ ِسالم نیس هک تقو نومه

نم جــناِ تساه تدم هک " یناجریما دوب..." ریما ... منیشیم لبم یور

! تسین

؟ ومادص یونشیم ناج... یتسه _

، دتفا یم مه یور میاه کلپ و دخرپیم ممشچ یاه کمدرم هکنیمه

... دریگیم ار مناج هک دوشیم زیررس یکشا

هدیم همادا و منزیمن یفرح

، هشاب وت یاه فرح متسین نئمطم هک هنزیم ییافرح هی خرهاش _

منوتیمن و یگف کال نیا هیچ...نم تمیمصت هک مونشب تدوخ زا ماوخیم

وط منز ، هدیم مرازآ ، ماهنت و ییاهنت منودیم هکنیا ، یتسه منک لمحت

لوپ رپ باسح هی طقف نوا ، منکیم شیضار شاب نئمطم ، مدیم الق

ی.... هنوخ وهی داوخیم

نوا هب ریما ...نزِ مدوب هدیسرپ خرهاش زا نم ، هنکیم عطق و شفرح

رگا یتخ ! مرادن تسود و شنتفگ غورد ... تسین هگیم هک ییاه یدب

... هشاب نم رطاخ هب اه غورد نیا

مورآ یچ همه هک ییازور هب میدرگرب راذب ... یتسه منکیم شهاوخ _

... تمنیبب ماوخیم دوب.

مورآ مه یلیخ نم یارب هک یمورآ یاهزور دای ،هب منزیم خلت یدنخبل

! دوبن

تسود مه... ور شنتشاد تسود ... مراد دای هب زونه و ریما یتخسرس

رتشیب و مششخب و تشذگ ، درکیم دایز و مربص هک ینتشاد

مک ملمحت ... مرادن و میدق ِتشذگ و ربص ...نم اهزور ...نیا درکیم
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میدق لثم منوتیم روطچ ... مرادن تسود هگید و مدوخ یتح ..نم هدش

و ماه کلپ رد گنز و منکیم کاپ و ماه کشا ؟ مشاب ریما اه...اب رت

... هدیم هلصاف

؟ یایم یتسه _

مدیم باوج ، مندوب نز ِ تسادق رطاخ ..هب هتشذگ ِ تسادق رطاخ هب

_هن!!

رپ ملد هک ،خآ هشیم رتشیب ماه هیرگ ، منکیم عطق هک و یشوگ

ینوشیپ یور اه مخا نومه االنزا امتح ... شاه مخا یارب هشکیم

هراد

مزونه ، مایب رانک منوتیمن مندوب نز ِ نادجو باذعاب ، منک یراکره نم

یم جلر س همع اب رتمک شاک یا هک منکیم تتامش و مدوخ یهاگ

و حیسم رتشیب شاک هک منکیم تتامش و مدوخ یهاگ مزونه ... مداتفا

!! مدیبسچیم میگدنز هب یتسد وود مدیشخبیم

مدوخ هب ،زاب مدیشک هک ییاهرجز ی همه !اب یتسه نم...مـــن،

منزیم بیهن

شومارف ... مدرکیم ظفح ور اهزور نومه و مدرکیم لمحت شاک یا هک

! هدش مراک ... نورگید ِ ندروآ دای هب و مدوخ ِ ندرک

دنلب لبم یور زا یچ یارب هتفا یم مدای ، دایمرد هک گنز یادص هرابود

ِ یشوگ هک نامیا ِ ریوصت و مریم رتولج . مداتسیا ییاریذپ ِ طسو و مدش

. منیبیم ور هتفرگ ششوگ و هنوش ِ نیب و شلیابوم

. دایم لخاد و هشیم ،زاب هراد شتروص یور هک یمخا ، منزیم هک ورد

. مدنخب هک منک نیرمت و مروشب و متروص هک مراد تقو باال هسرب ات

مراذیم هریگتسد یور و متسد ، دایم هک روسناسآ رد ندش زاب یادص

. منکیم زاب ورد و

... رهاظت ! هدش مدوخ لثم تسرد شدنخبل

؟ یاوخیمن نومهم _سالم،

مریم رانک رد یولج زا دنخبل نومه اب
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لخاد ...ایب یدموا شوخ _

هدنبیم ورد شدوخ و هرایمرد وشاه شفک

؟ یدوب باوخ ربخ... _هچ

ره هک هنامیا یاه هزجعم زا .نیا مینزیم مدق ییاریذپ ِ سارت هب مه اب

نودلگ و سارت ِ تمس هنوشکیم ونم ، هنوخ نیا یوت دایم تقو

... شاه

مدوبن باوخ _

هرادیمرب یزیچ و اهزیم زا یکی ِ تمس هریم

؟؟!! یدوب هدشن هجوتم . متشاذگ اج حبص و میشوگ _

ال صا نم ؟ دروخن گنز ارچ سپ _ مگیم بجعت .اب مدوب هدشن هجوتم ال صا

... مدیمهفن

ِ یشوگ وت شرس ، هشیم نشور شیشوگ ی هحفص و هتسیا یم

هگیم هک

دوب... تنلیاس _ور

هگیم یرت مورآ یادص اب دعب

! یدوب هدزن هک مگنز _

رود مزا یلیخ نفلت ، هروخیم گنز هنوخ ِ نفلت ، مدب یباوج مایم ات

. هداتفا هرامش نومه و مرادیم شرب ، تسین

منزیم یدنخبل یعنصت ؟ همحازم ؟ یدیمن باوج _

. منزیم گنز شهب ادعب _هن...

هشیم شلیابوم ِ یشوگ ِ ترپ شساوح هرابود و هگیم "ی موهوا "

؟ یدوب هنوخ زورما _

میریم سارت هب مه واب مراذیم شیرطاب یور و نفلت

یسورع رگا انایحا ، متفرگ سابل ...هی دیرخ متفر ماتسود _هن،اب

. مشوپب متفر خرهاش

مسرپیم هگب یزیچ هکنیا زا شیپ
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؟ مراذب ییاچ _

و هدیباوخن اه تعاس راگنا هک ، شا هتسخ یاه مشچ و هنکیم یچون

ِ باوخ ِ جیگ

هنکیم راکش و ماه مشچ ،

؟ هیک اب تلکشم ؟.. یرب شیسورع یاوخیمن ارچ _

مگیم و منکیم هاگن مگنر مرک راولش وهب مزادنیم نییاپ و مرس

، نم ِ ندید اب نرظتنم هک نتسه ییاه مدآ اعطق نشج نوا _وت

! نوشرگیج ِ نزب داب هشب نوشنوبز

! ینوبرهم ... یشاب هتشاد نمشد دایمن تهب _

و هدوب نادنز یتدم شرهوش لتق رطاخ هب نوبرهم مدآ نیا هک _عفال

! هدنوشک شدوخ تمس وراه یلیخ ماهتا تشگنا

هک هدیمهف ییاهزیچ هی یلو . منزیم دنخبل هرابود و منزیم سپ و مضغب

. هنکیم ماگین هراد روطنیا

! یتسه یدرک هیرگ _

مدنخیم یکلا و دوز یلیخ

هنزیم یدنخزوپ ال صا _نم؟هن

! یدرک هیرگ ...وت یدیم باوج هک مدیسرپن لا وس _

... هشیم عمج مدنخبل ما، هریخ شاه مشچ هب هک روطنیمه

هزودیم ، مشچ زیم وهب هریگیم وشهاگن ... متخیر مهب هک همهفیم

دنچ نیمه . متخیر مهب لبق راب زا رتمک ، مدز فرح تاهاب هک بشید _

ور اه فرح نیا ی همه ، تردام ِرسمه ، نیترام هب هک دوب شیپ تقو

اه سلا زا دعب . مدوب هتفگ

اوه و حلا نومه ، مدرکیم تبحص هرود نوا یاه قافتا زا هک یتقو

،وت هکنیا رطاخ هب دیاش . مدش تیذا رتمک بشید دوب. هدش هدنز مارب

. منیبیم مدوخ ِ هیبش یلیخ ور

..!! اهنت ِ ههابتشارپ یاه ..مدآ میدوب ؟...هرآ.. میدوب مه هیبش ودره ام
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تنامام نیشام راوس ؟... ؟...هرآ هتدای تمدید هک یراب نیلوا ؟ یتسه _

راگنا هک حور یب و درس ِ مشچ تفج ود وهی هک ، منک شکراپ هک مدش

... مهب دش هریخ ، دندوب شیپ سهلا دص ی هدرم ملاِ

درک شهاگن قرغ ونم رتشیب و دروآ رتولج وشرس

هک یتقو ، مدوخ هیبش ... یدوب مدوخ هیبش ! تندید زا مدرک تشحو _

! هنوخ مدنودرگرب و فتاه اباب

وشسفن ... هنکیم یفوپ و هشکیم شتروص فک ، مکحم وشاه تسد

هنزیم یا هدنخ کت ، هتسرفیم نوریب هک

؟؟ یتسه ینکیم رواب ، یدرک مریسا ، زور نوا زا مگب _هگا

و دایم نوریب ، مدید و نامیا هک نیشام یوت ، زور نومه زا مرکف وهی

یخوش هک منک رکف لوا نومه ماوخیم . هنومیم قلعم نامز و نیمز نیب

منومیم جاو و جاه هک ردقنوا ... هیدج یلیخ شهاگن یلو هنکیم

زا منودیم هک مه ییازیچ ... ینعی ، منودیمن یلیخ ، تا هتشذگ زا _نم

هک یچره ... هداتفا وت ندرگ هک یلتق لثم ... رتشیب مدینش تدوخ نوبز

لباق ، نم ِ فیثک ی هتشذگ منودیم ، تسین مهم نم یارب ، هشاب

... یلو تسین ششخب

هنک مهاگن ات منزیم شادص و مایم شفرح طسو

؟ یگیم یچ تسه مولعم ...؟ نامیا _

. هنومب هریخ ماه مشچ هب هشیم بذعم هک راگنا

میگدنز وت هگید مدرکیم رکف هک دوب تقو یلیخ ! همولعم ال _هرآ...ماک

! دایمن یسک

زا یزور هی هکنیا رکف مه... یارب میدنوم فتاه اباب و نم ، طقف و طقف

مارب ، منزب فرح رارق و هدنیآ زا شولج منیشب و دایب مشوخ یسک

ماوخیم یلو دوب. راد هدنخ

ینوتیم ، متفگ ومیگدنز یچ همه نم هک ،حاال مشاب رتیمیمص تاهاب

رکف دیاب هک ییوت طقف ، مدرک مشاج همه رکف ... ینکب و تارکف بوخ

،... ینک

نم هک یعضو ،اب هریگیم ما هدنخ رتشیب ، هنزیم فرح هک روطنیمه
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! هشیم سلا یدمک نیرت راد هدنخ ، ندش یدرم ِ یگدنز نزِ ، مراد

مارب تلد دیاش . مدرک مهافت ءوس راچد ور ،وت منکیم رکف .. نامیا _

... دیاش ، هتخوس

وسلا نس وت یدرم تسا هناقمحا یلیخ ... یتسه راین ور هنوهب _نیا

نم طیارش و

یزوسلد ، تسین غولش ممک ترو و رود هک وت لثم یرتخد یارب ،

هطبار لثم ما! هتشذگ لثم ... مندز سپ یارب رایب یا هگید لیلد هنک!

! مشکیم رانک ومنکیم رواب یروجنیا ... مدایتعا لثم ، متشاد هک ییاه

هرابود نفلت گنز یادص ... مدنخیم و مراذیم زیم یور و ماه تسد جنرآ

. هریگیم تدش رتشیب ما هدنخ ، دایمرد هک

وت تقونوا مرادن دیما ممدعب ِ تعاس هی هب یا...نم هنووید ...وت نامیا _

؟ ینزیم فرح رارق و هدنیآ زا

لخاد هب مهاگن . دزیریم ممهب رتشیب ، نفلت گنز یادص و مدنخیم هرابود

هرایم رتکیدزن وشیلدنص هک تسا هنوخ

؟ یدیم شوگ مفرح ...هب یتسه _

هک یداب یادص ،هب نامز ره زا رت فیلکت وبال مراذیم زیم یور و مرس

، هربیم فرط نوا و فرط نیا شدوخ اب وماهایور و هچیپیم مشوگ یوت

مدیم شوگ

انشآ مهاب هک تسین یدایز یلیخ تدم ام هک هتسرد ... یتسه نیبب _

نیگنس کبس هک متشاد تقو ردقنوا ، هام دنچ نیمه وت یلو ، میدش

نم ی هرابرد و زیچ همه .وت مرایب نهد وهب مفرح دعب و منک

! میربب شیپ تسرد ور هطبار نیا مینوتیم ، یشاب قفاوم .رگا ینودیم

یتقو منوا ، مایب و مرب ، ندوب هیاسمه رسپ ِ باسح ور نم هکنیا هن

هطبار ور مرادن تسود ! هرادن ربخ وت یاه شیوخ و موق زا سکچیه هک

؟! مگیم یچ یمهفیم ! هروخب دب مسا ، نوما

دنچ هک هنفلت گنز یادص هب مساوح ِ فرط وهی یلدنص هب مدیم هیکت

هدش عطق ، هشیم یا هیناث

یربخ ووت نم یاهدمآ و تفر زا همغن و نیترام هک منک رواب ینعی _

هنوبسچیم زیم وهب شا وباالهنت هرادیمرب اپ یور ؟اپزا نرادن
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دشن مور . متفگ نیترام وهب مدوب هدرک تتوعد هک یبش نومه طقف _

هدافتسا ءوس لثم ... تسین تسرد ، هشاب یچره !! مگب ور هیقب

وم... اهنت رتخد نم... ی هطبار هنومیم

هنکیم شا کالهف نفلت گنز یادص

! هراد بجاو راک ،الدب هدب باوج و نفلت ورب وشاپ _

مگیم و منزیم یدنخزوپ

!وت هدب طالق وشنز هک هنم زا هراشا هی رظتنم ! هراگتساوخ نوا اقافتا _

؟! ممیدق قشع ای... ؟...وت منک راکیچ یگیم

مهف لباق مارب ، تسه هک یزیچره ... شبجعتم ِ هاگن هت

یرفنت سح و وعالهق قشع زا ندوب رود راگنا ... شممهفیمن ...! تسین

هک منک رواب منوتیمن ...! هدرک مگنخ ، متشاد هنیس یوت اه سلا نیا هک

یب و یتفم شاه هدنب زا یلیخ هب ادخ هک مشاب یقشع القی نم

!! هریگیمن مسپ و هدیم یتمیق چیه

شدوخ و داد مهب و ریما ادخ هک مدوب هدرکن میگدنز یوت یهانگ نم

هک متساوخ دشو مرسمه حیسم هک مدوب هدرکن یهانگ .نم تفرگ

ادخ... اما مشاب قشاع

! مرادن نامیا ادخ ِ ندوب هدنشخب هب تساه تدم !...نم نامیا مه حاال

ود نیا ،زا متشاد رگا ...هک متشادن و یسکچیه شزرا ال...نم صا

هظحل و درکیم یگدنز ماهاب ، نوشمودک هی لقا ،ال ردام و ردپ تفج

. دزیم لفق ماه هظحل هب وشاه

و رکیپسا یور منزیم و نفلت ، هنوخ لخاد مدرگیمرب و مشیم دنلب

ِ باوج ، هداتسیا ییاریذپ طسو هک نامیا رظتنم یاه مشچ یولج

! مدیم و ریما

ِ دنلب ِ نهریپ ، مریگیم متروص یولج و مرایم نوریب رواک ارزا مسابل

هک یا هداس

سابل ی هبباالهنت یتسد ، هنکیم ییامندوخ ، شزمرق ِ دنبرمک طقف

. مراذیم دمک یوت و مشکیم

نشج هب نتفرن ای نتفر یارب یعطق میمصت دیاب تصرف نیلوا رد
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یسورع

دنراد رارصا ود ره همغن و یلیل و دوب هدزن یفرح زونه نارهم . متفرگیم

الع .صا مشکب طسو و منتشاد تسود یاپ رگا ...اما مرب نشج هب هک

. مرادن نتفر هب یا الهق

، منزیم رانک و مقاتا یاه هدرپ دیشروخ ِ بورغ واب مشکیم یسفن

و مرادیمرب زیم یور ،زا هدش درس یباسح حاال هک و ما هفاکسن گام

،نیا مرایب مدوخ یور وهب مندوب هزیگنا یب ماوخیمن . مریم هرجنپ رانک

زا روز ،هب اهرهظ اهو حبص ، دوبن اه نودلگ و لگ نیمه رگا ، اهزور

. مدموا یم نییاپ تخت

ِ حبص ... متفا یم نامیا دای و مزادنا یم قاتا ِ یراوید تعاس هب یهاگن

میمصت راب دنچ مه حبص .زا دوبن هنوخ ، مدوب هدش رادیب هک تقو لوا

یاه فرح زا دعب . مدیشک تلا جخ اما مریگب شاهاب یسامت ات متفرگ

یتخس ... هدرک شدوخ لوغشم و منهذ و رکف یباسح ، شبشید

نم ِ قرف نیرتگرزب ... هداد جرخ هب هک ییاه تقامح ... هدیشک هک ییاه

هتشذگ ودوبن مدوخ ِ تسد ، نم ی هتشذگ هک دوب نیمه ، نامیا و

دوب. شدوخ ریصقت ال ماک ، نامیا ی

،اب نوشا هغدغد یب و مورآ ِ یگدنز .... منکن شتواضق هک مارب هتخس

هدرپ و منزیم رتشین مدوخ دوب...هب هتفر داب هب شینووج یاه تقامح

یدنخبل و مونشیمو ممکش روق وراق یادص . مزادنیم و قاتا ی

یتخس و مراذگیمزیم یور ار مدوب هدیرخ هک یا هدامآ ی هیولا . منزیم

هک مریگرد متگاب ِ نون ِ ندرک یلا .ابخ منکیم لمحت و یلدنص

و مشیم دنلب هلجع ،اب نامیا یاوه ،هب هروخیم گنز هنوخ ِ نفلت

. مدیم باوج ، هدیدن ور هرامش

؟ مناج _

مسرپیم رتظیلغ و دایمن ییادص

؟ منا _جــ

_سالم...

و هشیم لش ماهوناز ، مونشیم و شنتفگ ِسالم نیس هک تقو نومه

نم جــناِ تساه تدم هک " یناجریما دوب..." ریما ... منیشیم لبم یور
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! تسین

؟ ومادص یونشیم ناج... یتسه _

، دتفا یم مه یور میاه کلپ و دخرپیم ممشچ یاه کمدرم هکنیمه

... دریگیم ار مناج هک دوشیم زیررس یکشا

هدیم همادا و منزیمن یفرح

، هشاب وت یاه فرح متسین نئمطم هک هنزیم ییافرح هی خرهاش _

منوتیمن و یگف کال نیا هیچ...نم تمیمصت هک مونشب تدوخ زا ماوخیم

وط منز ، هدیم مرازآ ، ماهنت و ییاهنت منودیم هکنیا ، یتسه منک لمحت

لوپ رپ باسح هی طقف نوا ، منکیم شیضار شاب نئمطم ، مدیم الق

ی.... هنوخ وهی داوخیم

نوا هب ریما ...نزِ مدوب هدیسرپ خرهاش زا نم ، هنکیم عطق و شفرح

رگا یتخ ! مرادن تسود و شنتفگ غورد ... تسین هگیم هک ییاه یدب

... هشاب نم رطاخ هب اه غورد نیا

مورآ یچ همه هک ییازور هب میدرگرب راذب ... یتسه منکیم شهاوخ _

... تمنیبب ماوخیم دوب.

مورآ مه یلیخ نم یارب هک یمورآ یاهزور دای ،هب منزیم خلت یدنخبل

! دوبن

تسود مه... ور شنتشاد تسود ... مراد دای هب زونه و ریما یتخسرس

رتشیب و مششخب و تشذگ ، درکیم دایز و مربص هک ینتشاد

مک ملمحت ... مرادن و میدق ِتشذگ و ربص ...نم اهزور ...نیا درکیم

میدق لثم منوتیم روطچ ... مرادن تسود هگید و مدوخ یتح ..نم هدش

و ماه کلپ رد گنز و منکیم کاپ و ماه کشا ؟ مشاب ریما اه...اب رت

... هدیم هلصاف

؟ یایم یتسه _

مدیم باوج ، مندوب نز ِ تسادق رطاخ ..هب هتشذگ ِ تسادق رطاخ هب

_هن!!

رپ ملد هک ،خآ هشیم رتشیب ماه هیرگ ، منکیم عطق هک و یشوگ

ینوشیپ یور اه مخا نومه االنزا امتح ... شاه مخا یارب هشکیم
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هراد

مزونه ، مایب رانک منوتیمن مندوب نز ِ نادجو باذعاب ، منک یراکره نم

یم جلر س همع اب رتمک شاک یا هک منکیم تتامش و مدوخ یهاگ

و حیسم رتشیب شاک هک منکیم تتامش و مدوخ یهاگ مزونه ... مداتفا

!! مدیبسچیم میگدنز هب یتسد وود مدیشخبیم

مدوخ هب ،زاب مدیشک هک ییاهرجز ی همه !اب یتسه نم...مـــن،

منزیم بیهن

شومارف ... مدرکیم ظفح ور اهزور نومه و مدرکیم لمحت شاک یا هک

! هدش مراک ... نورگید ِ ندروآ دای هب و مدوخ ِ ندرک

دنلب لبم یور زا یچ یارب هتفا یم مدای ، دایمرد هک گنز یادص هرابود

ِ یشوگ هک نامیا ِ ریوصت و مریم رتولج . مداتسیا ییاریذپ ِ طسو و مدش

. منیبیم ور هتفرگ ششوگ و هنوش ِ نیب و شلیابوم

. دایم لخاد و هشیم ،زاب هراد شتروص یور هک یمخا ، منزیم هک ورد

. مدنخب هک منک نیرمت و مروشب و متروص هک مراد تقو باال هسرب ات

مراذیم هریگتسد یور و متسد ، دایم هک روسناسآ رد ندش زاب یادص

. منکیم زاب ورد و

... رهاظت ! هدش مدوخ لثم تسرد شدنخبل

؟ یاوخیمن نومهم _سالم،

مریم رانک رد یولج زا دنخبل نومه اب

لخاد ...ایب یدموا شوخ _

هدنبیم ورد شدوخ و هرایمرد وشاه شفک

؟ یدوب باوخ ربخ... _هچ

ره هک هنامیا یاه هزجعم زا .نیا مینزیم مدق ییاریذپ ِ سارت هب مه اب

نودلگ و سارت ِ تمس هنوشکیم ونم ، هنوخ نیا یوت دایم تقو

... شاه

مدوبن باوخ _

هرادیمرب یزیچ و اهزیم زا یکی ِ تمس هریم
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؟؟!! یدوب هدشن هجوتم . متشاذگ اج حبص و میشوگ _

ال صا نم ؟ دروخن گنز ارچ سپ _ مگیم بجعت .اب مدوب هدشن هجوتم ال صا

... مدیمهفن

ِ یشوگ وت شرس ، هشیم نشور شیشوگ ی هحفص و هتسیا یم

هگیم هک

دوب... تنلیاس _ور

هگیم یرت مورآ یادص اب دعب

! یدوب هدزن هک مگنز _

رود مزا یلیخ نفلت ، هروخیم گنز هنوخ ِ نفلت ، مدب یباوج مایم ات

. هداتفا هرامش نومه و مرادیم شرب ، تسین

منزیم یدنخبل یعنصت ؟ همحازم ؟ یدیمن باوج _

. منزیم گنز شهب ادعب _هن...

هشیم شلیابوم ِ یشوگ ِ ترپ شساوح هرابود و هگیم "ی موهوا "

؟ یدوب هنوخ زورما _

میریم سارت هب مه واب مراذیم شیرطاب یور و نفلت

یسورع رگا انایحا ، متفرگ سابل ...هی دیرخ متفر ماتسود _هن،اب

. مشوپب متفر خرهاش

مسرپیم هگب یزیچ هکنیا زا شیپ

؟ مراذب ییاچ _

و هدیباوخن اه تعاس راگنا هک ، شا هتسخ یاه مشچ و هنکیم یچون

ِ باوخ ِ جیگ

هنکیم راکش و ماه مشچ ،

؟ هیک اب تلکشم ؟.. یرب شیسورع یاوخیمن ارچ _

مگیم و منکیم هاگن مگنر مرک راولش وهب مزادنیم نییاپ و مرس

، نم ِ ندید اب نرظتنم هک نتسه ییاه مدآ اعطق نشج نوا _وت

! نوشرگیج ِ نزب داب هشب نوشنوبز
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! ینوبرهم ... یشاب هتشاد نمشد دایمن تهب _

و هدوب نادنز یتدم شرهوش لتق رطاخ هب نوبرهم مدآ نیا هک _عفال

! هدنوشک شدوخ تمس وراه یلیخ ماهتا تشگنا

هک هدیمهف ییاهزیچ هی یلو . منزیم دنخبل هرابود و منزیم سپ و مضغب

. هنکیم ماگین هراد روطنیا

! یتسه یدرک هیرگ _

مدنخیم یکلا و دوز یلیخ

هنزیم یدنخزوپ ال صا _نم؟هن

! یدرک هیرگ ...وت یدیم باوج هک مدیسرپن لا وس _

... هشیم عمج مدنخبل ما، هریخ شاه مشچ هب هک روطنیمه

هزودیم ، مشچ زیم وهب هریگیم وشهاگن ... متخیر مهب هک همهفیم

دنچ نیمه . متخیر مهب لبق راب زا رتمک ، مدز فرح تاهاب هک بشید _

ور اه فرح نیا ی همه ، تردام ِرسمه ، نیترام هب هک دوب شیپ تقو

اه سلا زا دعب . مدوب هتفگ

اوه و حلا نومه ، مدرکیم تبحص هرود نوا یاه قافتا زا هک یتقو

،وت هکنیا رطاخ هب دیاش . مدش تیذا رتمک بشید دوب. هدش هدنز مارب

. منیبیم مدوخ ِ هیبش یلیخ ور

..!! اهنت ِ ههابتشارپ یاه ..مدآ میدوب ؟...هرآ.. میدوب مه هیبش ودره ام

تنامام نیشام راوس ؟... ؟...هرآ هتدای تمدید هک یراب نیلوا ؟ یتسه _

راگنا هک حور یب و درس ِ مشچ تفج ود وهی هک ، منک شکراپ هک مدش

... مهب دش هریخ ، دندوب شیپ سهلا دص ی هدرم ملاِ

درک شهاگن قرغ ونم رتشیب و دروآ رتولج وشرس

هک یتقو ، مدوخ هیبش ... یدوب مدوخ هیبش ! تندید زا مدرک تشحو _

! هنوخ مدنودرگرب و فتاه اباب

وشسفن ... هنکیم یفوپ و هشکیم شتروص فک ، مکحم وشاه تسد

هنزیم یا هدنخ کت ، هتسرفیم نوریب هک

؟؟ یتسه ینکیم رواب ، یدرک مریسا ، زور نوا زا مگب _هگا
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و دایم نوریب ، مدید و نامیا هک نیشام یوت ، زور نومه زا مرکف وهی

یخوش هک منک رکف لوا نومه ماوخیم . هنومیم قلعم نامز و نیمز نیب

منومیم جاو و جاه هک ردقنوا ... هیدج یلیخ شهاگن یلو هنکیم

زا منودیم هک مه ییازیچ ... ینعی ، منودیمن یلیخ ، تا هتشذگ زا _نم

هک یچره ... هداتفا وت ندرگ هک یلتق لثم ... رتشیب مدینش تدوخ نوبز

لباق ، نم ِ فیثک ی هتشذگ منودیم ، تسین مهم نم یارب ، هشاب

... یلو تسین ششخب

هنک مهاگن ات منزیم شادص و مایم شفرح طسو

؟ یگیم یچ تسه مولعم ...؟ نامیا _

. هنومب هریخ ماه مشچ هب هشیم بذعم هک راگنا

میگدنز وت هگید مدرکیم رکف هک دوب تقو یلیخ ! همولعم ال _هرآ...ماک

! دایمن یسک

زا یزور هی هکنیا رکف مه... یارب میدنوم فتاه اباب و نم ، طقف و طقف

مارب ، منزب فرح رارق و هدنیآ زا شولج منیشب و دایب مشوخ یسک

ماوخیم یلو دوب. راد هدنخ

ینوتیم ، متفگ ومیگدنز یچ همه نم هک ،حاال مشاب رتیمیمص تاهاب

رکف دیاب هک ییوت طقف ، مدرک مشاج همه رکف ... ینکب و تارکف بوخ

،... ینک

نم هک یعضو ،اب هریگیم ما هدنخ رتشیب ، هنزیم فرح هک روطنیمه

! هشیم سلا یدمک نیرت راد هدنخ ، ندش یدرم ِ یگدنز نزِ ، مراد

مارب تلد دیاش . مدرک مهافت ءوس راچد ور ،وت منکیم رکف .. نامیا _

... دیاش ، هتخوس

وسلا نس وت یدرم تسا هناقمحا یلیخ ... یتسه راین ور هنوهب _نیا

نم طیارش و

یزوسلد ، تسین غولش ممک ترو و رود هک وت لثم یرتخد یارب ،

هطبار لثم ما! هتشذگ لثم ... مندز سپ یارب رایب یا هگید لیلد هنک!

! مشکیم رانک ومنکیم رواب یروجنیا ... مدایتعا لثم ، متشاد هک ییاه

هرابود نفلت گنز یادص ... مدنخیم و مراذیم زیم یور و ماه تسد جنرآ
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. هریگیم تدش رتشیب ما هدنخ ، دایمرد هک

وت تقونوا مرادن دیما ممدعب ِ تعاس هی هب یا...نم هنووید ...وت نامیا _

؟ ینزیم فرح رارق و هدنیآ زا

لخاد هب مهاگن . دزیریم ممهب رتشیب ، نفلت گنز یادص و مدنخیم هرابود

هرایم رتکیدزن وشیلدنص هک تسا هنوخ

؟ یدیم شوگ مفرح ...هب یتسه _

هک یداب یادص ،هب نامز ره زا رت فیلکت وبال مراذیم زیم یور و مرس

، هربیم فرط نوا و فرط نیا شدوخ اب وماهایور و هچیپیم مشوگ یوت

مدیم شوگ

انشآ مهاب هک تسین یدایز یلیخ تدم ام هک هتسرد ... یتسه نیبب _

نیگنس کبس هک متشاد تقو ردقنوا ، هام دنچ نیمه وت یلو ، میدش

نم ی هرابرد و زیچ همه .وت مرایب نهد وهب مفرح دعب و منک

! میربب شیپ تسرد ور هطبار نیا مینوتیم ، یشاب قفاوم .رگا ینودیم

یتقو منوا ، مایب و مرب ، ندوب هیاسمه رسپ ِ باسح ور نم هکنیا هن

هطبار ور مرادن تسود ! هرادن ربخ وت یاه شیوخ و موق زا سکچیه هک

؟! مگیم یچ یمهفیم ! هروخب دب مسا ، نوما

دنچ هک هنفلت گنز یادص هب مساوح ِ فرط وهی یلدنص هب مدیم هیکت

هدش عطق ، هشیم یا هیناث

یربخ ووت نم یاهدمآ و تفر زا همغن و نیترام هک منک رواب ینعی _

هنوبسچیم زیم وهب شا وباالهنت هرادیمرب اپ یور ؟اپزا نرادن

دشن مور . متفگ نیترام وهب مدوب هدرک تتوعد هک یبش نومه طقف _

هدافتسا ءوس لثم ... تسین تسرد ، هشاب یچره !! مگب ور هیقب

وم... اهنت رتخد نم... ی هطبار هنومیم

هنکیم شا کالهف نفلت گنز یادص

! هراد بجاو راک ،الدب هدب باوج و نفلت ورب وشاپ _

مگیم و منزیم یدنخزوپ

!وت هدب طالق وشنز هک هنم زا هراشا هی رظتنم ! هراگتساوخ نوا اقافتا _

؟! ممیدق قشع ای... ؟...وت منک راکیچ یگیم
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مهف لباق مارب ، تسه هک یزیچره ... شبجعتم ِ هاگن هت

یرفنت سح و وعالهق قشع زا ندوب رود راگنا ... شممهفیمن ...! تسین

هک منک رواب منوتیمن ...! هدرک مگنخ ، متشاد هنیس یوت اه سلا نیا هک

یب و یتفم شاه هدنب زا یلیخ هب ادخ هک مشاب یقشع القی نم

!! هریگیمن مسپ و هدیم یتمیق چیه

شدوخ و داد مهب و ریما ادخ هک مدوب هدرکن میگدنز یوت یهانگ نم

هک متساوخ دشو مرسمه حیسم هک مدوب هدرکن یهانگ .نم تفرگ

ادخ... اما مشاب قشاع

! مرادن نامیا ادخ ِ ندوب هدنشخب هب تساه تدم !...نم نامیا مه حاال

ود نیا ،زا متشاد رگا ...هک متشادن و یسکچیه شزرا ال...نم صا

هظحل و درکیم یگدنز ماهاب ، نوشمودک هی لقا ،ال ردام و ردپ تفج

. دزیم لفق ماه هظحل هب وشاه

و رکیپسا یور منزیم و نفلت ، هنوخ لخاد مدرگیمرب و مشیم دنلب

ِ باوج ، هداتسیا ییاریذپ طسو هک نامیا رظتنم یاه مشچ یولج

! مدیم و ریما

، منک شومارف دیاب ، منیچیم مدوخ یارب یا همانرب حبص لوا نومه

یاه فرح

کمدرم نوا تشپ منودیم هکنم و... نامیا یاه فرح یتح االر... سریما

مادنا و یکشم یاه

هک ییاه یتخس رطاخ هب هک هتسشن یزوسلد ی هچبرسپ ، هدیزرو

هنک... مکمک و هرادرب ونم ییاهنت رابِ داوخیم شلد ، هدیشک

... ماوخیمن نم اما

...! مرادن و مراد جایتحا همه ِ کمک هب

؟... مرادن

هب متسین یضار نم ؟ دننک شومارف و نوشدوخ هک دننک مکمک هن...

اه. مدآ ِ ندش نیگمغ

و یتسه المت...اب کشم ،اب ماه ییاهنت ،اب مایب رانک مدوخ اب دیاب
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میتسین

،اب لبقاه تدم هک یفورعم ژ اساپ وپ،هب شوخ و بترم هد، تعاس

. مریم ، مدوب هدرک یدیرخ و مدوب هتفر حیسم

،هب اهوتنام اه...هب سابل ،هب منک هاگن یا هگید روجِ منکیم یعس

و مشب علطم و متراک ِ یدوجوم مریگیم میمصت اه... یرسور و شلا

. منک دیرخ

رت لبق دوب! باال یلیخ شتمیق هک یزمرق ِ تخود شوخ ِ زیموش زا لوا

حا یلو ، دوبن مهم مارب مدرکیم باختنا هک یسابل تمیق تقوچیه اه

ال...

مه دعب و قارب ِ یکشم ِ یراولش باروج ، مرخیم یلو ملد ود هکنیا اب

دوب. لکش کی رتشگنا اب شنیگن هک یرتشگنا و یکشم ِ دنبتسد ،

بذعم ، مشوپیم یکشم رادِ هنشاپ شفک رت، فرطنوا هزاغم ات دنچ

مهاگن نراد و مهب ندز لز ، درم ی هدنشورف ات ود هکنیا زا متسین

. دننکیم

ِ سابلسابل یب هک ینز ِ ریوصت وهب منزیم مدق هنییآ یولج راب دنچ

. مزودیم مشچ هدرک گنج الِم ،عا یگنج

، ممشچ یور و متروص رانک ماهوم ِ نداتفا وزا مدنبیم رت لش و شملا

. منکیم لا بقتسا

و شفک ِ تمیق و منزیم ، مدروآ تسدب ِروز هب هک ییابیز هب یدنخبل

. منکیم تخادرپ

ات مدرک تین ، مدیمن نوشن یهجوت دایم مکناب فرط زا هک یکمایپ هب

دیاب مدرک رکف هکنیا ِ نودبنودب ، منک مدوخ ِ جرخ و مباسح ِ هتهت

. مشاب هتشاد زادنا سپ

. مرادیمرب شزا گنر وود هریگیم یا هنوخوت ِ راولش و زولب و ممشچ

، تارطاخ ِ رورم و سرت ِ نودب . منکیم فعض و هشیم کی ِ کیدزن تعاس

و زیم نومه یتح . مدوب هتفر حیسم اب هک مریم یا هفاک نومه هب

. منیشیم میلبق یاج و منکیم باختنا ور یلدنص

ی هقیلس . متفیم حیسم دای ، نرایم مارب ور ونم هک یا عقوم دوز یلیخ
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، هدب شرافس نم یاج دوبن هک ،حاال تشادن لوبق باختنا وت ونم

. مداد شرافس مدوخ

مشوگ یوت حیسم یادص و نرایم دوز و ماه شرافس ... هوهق و کیک

نیبرود هی تساوخیم ملد ، یدنخیم مدیدیم یتقو هشیمه " هچیپیم

دعب حبص ره ، باوخ لبق بش ره ات مریگب ملیف تاه هدنخ زا ومرادرب

..." وتاه هدنخ منیبب ، باوخ

رواب و تفگ " یناج ..."یا مدز دنخبل عقوم نومه اما دوبن شوخ ملد

مبل یور دنخبل ، باوخ زا لبق بشره ، مشب شباوخمه رگا هک مدرک

... باوخ زا دعب زور ره و هرایم

، مریگیم رظن ریز وراه زیم هیقب و منکیم زاب تدش وهب ماه کلپ

زا هشیم غاد ملد و منکیم کاپ تشگنا واب مکلپ ی هشوگ ِ یسیخ

. هوهق یامرگ

رادیب ماپ هب اپ حبص ،ات لوا بشِ دنچ ، دربیمن مباوخ اه بش ... لیاوا

عقوم هک حبص زور ره دعب ... شاهراک زا تفرگیم ما هدنخ ، دنومیم

نادجو باذع ، درکیم چون چون همع و دیشکیم هزایمخ هنوحبص

. هباوخن بوخ و بشید مدش ثعاب ارچ هک متفرگیم

وماه مشچ تعاس کی لقادح ... مدزیم باوخ وهب مدوخ مک مک

. مدزیمن تلغ و متسبیم

اب ردقچ ... هرجنپ مد متفریم و نییاپ مدموا یم تخت زا دربیم شباوخ ات

! تفگن یچیه و دینش ردقچ . مدرک لد و درد و مدز فرح هام

نوشن وشیشوگ ، مایم نوریب رکف ،زا یرانک زیم ِ موناخ ِ یادص اب

. مزادنب سکع داوخیم مزا و هدیم

شندرگ رود وشتسد هشهارمه هک یدرم ... مشیم دنلب و منزیم دنخبل

هب تلا جخ واب هزادنیم

دعب و مریگیم نوشزا بوخ سکع دنچ تقد ،اب هنکیم هاگن نیبرود

... راگنا ندوبن نتفرگ یفلس لها . دننکیم رکشت مزا یلیخ شندید

و مدآ ِ نهذ ِ تسدتسد یلو ، کیچوک دنچره اه، قافتا یرس هی

یا... هگید رِو هی نربیم و نریگیم

گنز هک ملیابوم یشوگ ... مدیم یا هگید ِ شرافس هوهق و کیک دعب
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. منکیم هاگن شور ِ مسامسا هب هارکا ،اب هروخیم

. تسین رادرب تسد نامیا

و منزیم فرح شاهاب هاتوک . هنزیم گنز مهب همغن و مدیمن وشباوج

.حاال منکیم در شاه تسود زا یکی ی هنوخ ینومهم یارب و شتوعد

شوماخ یارب دوبن یلکشم ، مدوب هدز فرح همغن و یل یل اب هک

. یشوگ ندرک

ضوع ممیشوگ باق و مدیم همادا ژ اساپ یوت مندز تشگ هب

، منک دیرخ ات هریگیمن و ممشچ یا هگید ِ زیچزیچ . منکیم

وممشچ یزبسرس ِ کراپ ژ اساپ یور هب ور تسرد و نوریب مایم

. هریگیم

و منیشیم ، تسه ، مه هیاس یوت هک یلا ِخ یلدنص نیلوا یور

. مروخیم و مدوب هدیرخ مدوخ یارب هک ینتسب

مدآ ، رسپ و رتخد زج ، رهظ زا تعاس نیا ، منوخرچیمن یلیخ و مهاگن

. منیبیمن مدوخ هیبش ییاهنت

اه... هرطاخ اه... هرطاخ اه... هرطاخ ، تسا هجیتن یب ماه تمواقم

مرس هعفدنیا یلو . هریگیم ما هیرگ رتشیب ، منکیم رکف نوشهب هک یه

هب مداد هیکت نیگنس و مرتحم یلیخ ، منکیمن زوق ، مزادنیمن نییاپ و

مامشچ و منکیم هاگن اه تخرد ،هب متفرگ لغب و ماه تسد و یلدنص

کشا زا رپ مامشچ و منکیم هاگن نومسآ ،هب هشیم کشا زا رپ

... یلو هبوخ .حملا هشیم

نیا ...هب هدرگرب تسینرارق و هدش مومت اهزور نوا هک منکیم رکف نیا هب

ردقچ هک منکیم رکف نیا ...هب هراد یگدنز قح یمدآره هک منکیم رکف

...یب موربآ زا سرت ...یب مردپ زا سرت ...یب مدوخ یارب مدرک یگدنز

. نادجو باذع زا سرت

اهرسپ ِ یزاب پوت و ادص رسو یادص ... غولش کراپ و هشیم کیرات اوه

. هنوخ ِ تمس متفیم هار و هنکیم مدنلب

... یلیخ ... مایم هار یلیخ هدایپ

. مزگیم بل ، درد زا یهاگ و نایمرد ادص هب ماپ ی هنشاپ هک ردقنوا
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هک یا هچوک ِ مسا ِ ندید واب منکیم اجباج متسد یوت و ماه دیرخ

. منزیم دنخبل ، مدش ما هنوخ ِ کیدزنکیدزن هدیم نوشن

. مدینش هزات هک ِ یگنهآ ی همزمز ، مرس یوت

هاگن ما هتفر وور گنر یاه شفک وهب منوخیم مدوخ اب مورآ مورآ

. مشیم ما هنوخ ِ کیدزن ، مدق هب مدق و منکیم

یسرپلا وحا ماهاب و دزیمن مادص ، هیاسمه رگا مدرکیم در ور هنوخ

. درکیمن

شوگ شیرانک ی هیاسمه زا شاه لد و درد هب هک یا هقیقد دنچ

. مشیم هنوخ لخاد و منکیم یظفاحادخ ، مدیم

هنشاپ ِ شفک .اب منکیم منت و ما هدیرخ هک ییاه سابل و مریگیم شود

. منکیم نیرمت اما مریم هار تخس مدنلب

،هب یلدنص یور نتسشن زا دعب و مشکیم بقع و مزیم یلدنص

هک یم کال یب یقیسوم

هنوخ گنز هکنیا ِات مورآ ماوه و .حلا مدیم شوگ هنکیم شخپ نویزولت

. تفرگیم و نم غارس رفن کی طقف ، بش زا عقوم .نیا ننزیم ور

دوب! نیترام .... مدرک هابتشا رابنیا

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

لا؟ مش دیرب دوبن رارق هگم _

هنکیم مهاگن دنخبل واب هراذیم زیم یور و شا هوهق نوجنف

... میریم هگید هتفه دش... ضوع نوممیمصت _

هزادنیم ، تسه زیم ِ یور هک ییاه دیرخ و مرس تشپ هب یهاگن

؟ یراد نومهم ... یدرک دیرخ ردقچ _

هنکیم ورپ مماشم هدروآ هک یلگ ِ کنخ یوب و مزادنیم اپ یور اپ

و حملا دیرخ هک مشیم ییاه نز هیبش مراد ، مدیرخ سابل رتشیب _

؟ نیترام هیبوخ ی هنوشن ...نیا هنکیم بوخ

. هزادنیم وباال شا هنوش و هدنخیم
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!! یدیشوپ زمرق هرخ وتباال هکنیا ینعی بوخ ی هنوشن _

. مدیرخ هزات هک همنت سابل هب شاه مشچ ی هراشا

. مدیم موکت رس مورآ ؟ هگید یدیرخ هزات _

؟ دایم مهب _

ییاهنت یاه تقو ...!عفال دایم یلیخ زمرق ، قشاع یاه نز _هب

... شوپب و گنر نیا تدوخ

. هنکیم مهاگن لا حشوخ و هدنخیم هنودرم و منزب یفرح مایم ات

... ینک محر شهب دیاب ! هزوسیم نامیا یارب ملد _

یسک هب متشادن تسود . هریم مه یوت ماه مخا دوز یلیخ

هدادن وشباوج هک زور ...حاالهی هشن ربخاب همغن مدوب هتفگ شهب ... هگب

؟ دوب هدرک ربخ اب ور همه مدوب

مهب یوت هرابرد هتقو یلیخ نامیا .. تسین نایرج رد تردام _

یلیخ هتبلا .. هتفگ

وت هب ندش کیدزن یارب شقایتشا منودب هک یدحرد ... هتسبرس

دنچ ،اب هشاب یسکره هتبلا . هشتبحم یور وزا تسین هدافتساءوس

لها هک تسین یرسپ . هشیم ربخاب شلد ،زا نامیا اب هدوارم تقو

زورما ... هنزیم وشفرح تحار و کر یلیخ . هشاب ندرک یزاب شقن و غورد

رتشیب . مینزب فرح هنودرم دش تصرف و دوبن هنوخ تردام ... مشیپ دموا

ِ تباب ... همهم وت یوربآ شارب و هئوت ِ نارگن هشاب شدوخ نارگن هکنیا زا

نیب وت یارب هک هنارگن ... نوریب نیتفر راگنا هک یرابود یکی نیمه

تایق ال خا اب نم هتبلا . داین شیپ یلکشم تا هداوناخ اهای هیاسمه

نامیا ِوتو نتفر نوریب دیاب ارچ منودیمن . مرادن یدایز ییانشآ اهامش

دیاب ، هراد ما یطبر اجنیا رگا یلو . هشاب هتشاد طبر تا هیاسمه هب

و یناتسریبد یاه هچب یارب اه یزاب کشوم میاق ...نیا یشاب بقارم

هداوناخ الع طا اب هرتهب ... هتشذگ نوتزا ینس اهامش . تساهنوا زا رتمک

ات... نیشاب هتشاد دمآ و تفر مهاب اه

زا نامیا و هشاب هتفگ تسار مراودیما ... هدیم همادا هراد وشاه فرح

نامیا اب قح . هشاب هدزن نیترام هب یفرح ما هنوخ هب شدمآ و تفر

. مشکیم تلا جخ مونشیم نیترام زا وراه فرح نیا هک دوب...حاال
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نامیا ،اب ینکیم نییعت تدوخ هک یتدم هب ینوتیم ...وت مرتخد نیبب _

، دیروخیم مه درد هب یدرک رکف هک تقوره و یشاب هتشاد دمآ و تفر

هجوت .اب دینک شمومت ، تسین وت القی هک یدرک رکف مرگا و دینک جاودزا

اهنوا الع طا نودب تسین تسرد ، نارهم تردپ یاه تیساسح هب

. یریگب یمیمصت

...! منک جاودزا ماوخیمن _نم

هریگیم شا هدنخ مایم هک شفرح طسو

تسود ِ تذل ؟ یشب قشاع یاوخیمن یلو ... نکن جاودزا .. هشاب _

با زیچ همه ،زا هراد عالهق تهب و هلئاق مارتحا تارب هک یسک ِ نتشاد

ِ تذل ، شرطاخ هب یرضاح هک یراد تیگدنز یوت یتذل هچ الهرت...وت

تشگنا کون اب ور مهاگجیگ ؟ یدب تسد وزا نامیا ی هناصلا ِخ قشع

مدیم ژ اسام ماه

مدیشچ یگیم هک یتذل بقالزا یلو ... مرادن میگدنز وت یتذل چیه _نم

تسکش اب مه مموس ی هبرجت ماوخیمن ال .صا مدرک شا هبرجت و

شرانک هک مراد جایتحا تسود هی هب ینامزره زا رتشیب االن .نم هشاب

! رهوش هی هب ..هن هشاب صرق ملد

. هشاب تتسود نامیا راذب بخ _

هنک. شیدج داوخیم نامیا یلو مرادن یلکشم _نم

هشکیم یفوپ و هریگیم یسفن

هدز وشاه فرح ...ای هنزب تهب لماک وشاه فرح نامیا یتشاذن ای _وت

ِ تسود ِ نتشاد ... یا هقلطم نز هی !...وت یتفرگ و تاه شوگ ووت

یوت، هداوناخ ...وت نامیا لثم یدرم

هک یلا حرد هنک دمآ و تفر وت اب نامیا هک هریذپیم ردپِوت ؟ هراد یهیجوت

؟ هدشن لدب درو نوتنیب یدنس چیه

دنس...؟ _

االنهب نک ضرف یلو ... یلیخ ...هن منودیم امش موسور و بادآ زا _نم

،رِد تردپ اهای هیاسمه زا یکی و دوب هتسشن اجنیا نامیا نم یاج

دموا یم و دزیم ور هنوخ نیا



487

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

هک هدیم ور هزاجا نیا تهب ِوت... روشک یوت... هداوناخ ِ گنهرف ... لخاد

شیفرعم تتسود ونوا و، یشاب یا هبیرغ درم هی شیپ باجح نیا اب

هب یرکف هی دیاب نامیا بخ... هک هریذپیم تا هداوناخ گنهرف رگا ؟ ینک

یگرزب ی هبوت ... هدرک هبوت هک ینودیم ... هنکب اهزمرق طخ و شدوخ حلا

وت اب مادم ، تسین تسرد هک هتفگ مهب . هنزب شریز تسین رضاح هک

یداع ِ تسود وت یارب هنوتیمن ، شرکف و نهذ یوت هک یلا حرد هشاب

ما یتقو رپ...زا مهانگ ِ تیفرظ نم هگیم ... هشهانگ ِ نارگن ! هشاب

رطاخ وهب هشب بکترم یهانگ هنک هنارگن ، هدش روطنیا شردپ

هک ییاه فرح ...نیا یتسه نیبب ... هریگب شزا و شردپ ادخ ، شهانگ

قرف هتشذگ اب هراد هکاالن یداقتعا هدز. نم هب نامیا وم هب وم

شاه هدنخ اهو یخوش یوت دیاش هنک... شتیاعر هدرک یعس .. هدرک

هب راذب ... هدقتعم لوصا ی همه هب هک منودیم اما داین رظن هب روطنیا

نودب یشاب ترانک اه سلا دیاش یروطنیا ! هگنجن شدوخ وت،اب رطاخ

دیقِ وت، رطاخ هب هک هنک رکف نیا هب داوخب هب هک رابره یلو ... جاودزا

هک هراد رواب نامیا ... هشیم درسلد ، هدز و ییاهرواب اهو شزرا هچ

وشاه هانگ ... هرادن یتابن گرم ! تسا هدنز ال ماک شردپ

.رگا هشاب هدنکفارس شردپ یولج راذن ... همهفیم وشاه غورد .. همهفیم

یلومعم تسود وت اب هکنیا یارب یتح نوا ! هراد نوا .. یرادن یداقتعا وت

هنوتیم وت اب تیمرحم اب طقف هک هراد ییاهزمرق طخ ، هشاب مه

هنک... روبع نوشزا

... منکیم هاگن نیترام هب مهبم و گنگ

یراد یچ یمهفیم ؟... هغیص ؟.. مشب مرحم شاهاب هک یگیم _وت

زورید ات روطچ هنک... هدافتسا ءوس مزا داوخیم اقیقد نوا ؟ نیترام یگیم

دش؟ نموم هبش ؟هی دوب هتفرگن و شا هقی شتاداقتعا

. مریگیم ورگ هنکیم مینابصع رتشیب مگیم هک یا هلمج ره

دیاش ... ششیپ یرب وت ،ای تا هنوخ دایب داوخیم ...الدب رتخد شاب مورآ _

هک... هشاب ترانک زور و بش هراد تسود

مگیم نیترام وهب مدنخیم صرح اب

هک... هنک ما هغیص رخ... ونم ، هدروآ ریگ هداس ور _وت

. منزن یتسیاشان فرح نیترام مارتحا هب ات مریگیم زاگ ومبل
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تدم نیا وگب...وت مهب وشتسار ... یتسه مسرپیم تزا لا وس _هی

تعاس طقف ؟ای وطالین ِ تدم بش...زور... ؟ دموا یم تا هنوخ نامیا

؟ دیدیدیم ومه هنوخ زا نوریب ، شراک دعب یاه

هک یلا وس و نیترام ی هریخ ِ هاگن ... هشیم سبح هنیس یوت مسفن

. مدب شهب یباوج هچ متسنودیمن

... مگیم غورد هباوج هرظتنم

! هدموین _هن...

ندش قشاع لا حره ...هب تتنیبب هک هدرکیمن تصرف یلیخ سپ _

هداج ینکیم رکف .. فداصت هی لثم . هتفیب قافتا نامز نیرتمک وت هنوتیم

نیشام چیه ، ینکیم ودر چیپ نیلوا ... یزاگیم یراد تعرس واب هتولخ

یلو ... روطنیمه مموس و مود چیپ ... دایمنرد تهار یولج

هک یگنهآ وحم تاه شوگ .. تسا هداج وحم تامشچ ... لفاغان وهی..

،هی مراهچ چیپ یوت وهی ...هک هشیم شخپ نیشام طبض زا هراد

ردقنوا ووت تهب هنزیم دایز تعرس اب نیشام

یسح چیه نامیا هب اعقاو ...وت ینزب کلپ ینوتیمن یتح هک یا هکوش

هچب لثم ؟ یشاب هجوت یب اه لگ نیا ِ تبحاص هب ینوتیم ؟... یرادن

... منزیم فرح اه

...! تسادخ اه لگ نیا هبحاص _

هگیم و هدیم نوکت یرس ادص یب یا هدنخ اب

وزا هدب و تمعن نیا یک هب هنودیم شدوخ ... تسادخ مقشع ِ بحاص _

لثم ...وت هریگبو تمعن نیا ، نامیا زا رتدوز مراودیما ... هریگب سپ یک

باال غارچ یب و ادص یب ، نکمم ِ نامز نیرتمک یوت ... ینومیم تردام

، هدز شهب هک ینوا ، تسین مهم تارب ال صا ورو هداج یچیپیم ، ندز

شزا و ندوب هداج یوت هبوخ حلاِ ...وت هدشن بارخ شنیشام طقف

. هراذن هداج وت مشاپ هگید سلا یاه سلا دیاش و یتفرگ

مردام اب _وت مسرپیم نامیا و مدوخ هب ندرک رکف نودب و مشیم نارگن

و هشیم درگ شاه مشچ ؟ دیریگب طالق دیاوخیم ؟ یدروخ لکشم هب

دایم نوریب شتحاران نحل زا دوز یلیخ

... متردام ِ قشاع _نم
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. مدیم لبم هب هیکت یتحار واب متسرفیم نوریب هدوسآ و منارگن سفن

. ترکش ایادخ هک...خآ ما ِ...وت یل یل قشاع مماباب _

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

سامت نانچمه . هرذگیم شاه فرح ندینش و نیترام ِ ندید زا زور ود

کیدزن مراد خرهاش یسورع ...هب مراذیم باوج یب و نامیا یاه

یل یل زج ...هب اونش شوگ وک یلو ! مرب دیابن هک مرسم زونه و مشیم

و خرهاش و نارهم و همغن .. هدرک راذگاو مدوخ وهب میمصت هک

. مرب یسورع هب هک دنراد رارصا میرم و یزان یتح .. شرسمه

دای مشکیم تسد نوشاه گرب هب هک رابره و مدیم بآ و ماه نودلگ

سح . مدرکن لد و درد فسوی نسح اب تسه یزور دنچ . متفیم نامیا

یتقو ... متشاذگ باوجیب و نامیا یاه سامت هک هدروخرب شهب منکیم

لا حشوخ هگید ... منکیم ششزاون مراد یتقو .. مدیم بآ شهب مراد

یگدیسر نوشهب زاب عاضوا نیا ...اب هرهق ... هنزیمن دنخبل .. تسین

. منم هگید نوشبحاص . منکیم

. مونشیم ورد گنز هک لخاد مدرگیمرب و مراذیم سارت یوت و مچاپ بآ

و هریگیم ور یا هرامش هراد مادم هک منیبیم نوفیآ وزا شریوصت

. هدیم راشف و گنز هرابود و هرادیم هگن شرس و هنوش نیب و یشوگ

اه هیاسمه زا یکی ِ ندموا اب هک منکیم شهاگن و مداتسیا روطنیمه

... دایم هنوخ لخاد ،

یاه هبرض یادص . منیشیم رد تشپ و منکیم شوماخ وراه غارچ

. هیرگ هب مه و هزادنیم ما هدنخ هب مه ما، هنوخ رد هب شرتشگنا

تداع شدوخ هب ونم مک مک هراد هک هدش شادیپ اجک زا منودیمن

تداع ماوخیمن . هدیم

راشف و مبلق شنتفگ یتسه " یادص یلو ... منک تداع دیابن ... منک

ِ بان ِ تذل چیه هدروآ مارب شدوخ هک ییاه نودلگ نیا زج ...نم هدیم

هچ ندوب قشاع منودیم ...نم ِنیترام اب قح ... مرادن میگدنز وت یا هگید

ِ تقوچیه دیاش هک ِ یتمعن ما هفرط کی قشع یتح ... هراد یتذل

یا هگید

تسود ونم یتسار یتسار هک راگنا ... نامیا یلو ... منکن شا هبرجت
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شارب ... هنزیم گنز مهب مزاب ... اجنیا هدموا مزاب هک ممهم شارب ! هراد

... هنزب فرح ماهاب ات هنکیم هطساو و نیترام هک ممهم

بات هب ملد . مونشیم ما هنوخ ِرد بوچ الی زاالهب وشادص هک هرابود

. مراذب باوج یب منوتیمن و شنتفگ " یتسه " رابنیا و هتفیم

هگیم هک هدشن لماک رد زونه . منکیم زاب ورد و مشیم دنلب

؟... یدوب باوخ _

هنزیم لز ماه مشچ هب هشیم زاب لماک هک رد

هزور دنچ ینودیم . یدرک شوماخ و تیشوگ ارچ ... رتخد مدش تنارگن _

؟ مربخ یب تا

هک ییاهوم هجوتم ... مرییغت هجوتم ... هشب مسابل هجوتم داوخیم ملد

ماه مشچ یاج هب ماوخیم ارچ ارچ؟... یلو ... نوشمتسب یا هگید روط

حیسم هیبش ارچ ؟... مکیراب رمک ؟...هب هنک هاگن مسابل ،هب

! مشوپیم زمرق دیدیم هک یتقو االر سریما هیبش یتح ... تسین

ورب... !حاال مبوخ _ منکیم همزمز مورآ

مهاگن هدنخ و یروخلد واب هنکیم شراولش بیج یوت وشاه تسد

هنکیم

. مریمن ییاچ نودب هگید مدموا اجنیا ؟ات یدرک رکف _

یوب شروبع ی هظحل و هنزیم یرشت ما هنوش هب دایم لخاد یتقو

. مشکیم سفن وشرطع

یهی هنوخ ، بش عقوم نیا هشابن ،دب یدرک هبوت هک ییوت یارب _

... هقلطم رتخد

هرایم باال وشتسد و هتسیمیاو

هک مدز فرح هیانک و شین اب تاهاب اتحاال هگم ! میرادن کلتم و هکیت _

...کالهف منکیم شهاگن ردو هب مدیم هکیت ؟ یگیم مهب روطنیا

هتخیر مهب ... تسا

مدرک هبوت متفگ ! ندوب دنب و دیق یب زا مدرک هبوت متفگ تهب یتسه _

! ممهفب مورح ...حاللو تشاد تسود ماباب هک یرسپ هیبش مشب هک

مایب راذب متفگ تهب تسارور ...! همورح هنوخ نیا وت نم ندوب
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تحار هک میشب مرحم هک نشاب نایرج رد تا هداوناخ ...هک یراگتساوخ

رت...

مایم شفرح طسو

؟! مباوخ قاتا وت یایب رتتحار _هک

یدنخبل . هنکیم مهاگن هجیگ هک ییاه مشچ و هدنوم زاب هک یناهد اب

بجعتم و هتکاس زونه ... منیشیم لبم یور و منزیم

هنوخ نم نک رکف ؟ یریگب نز یاوخیم روطچ هراد وت ردپ هک یعضو _اب

سلاـ یربب و تردپ ... هنیمه مطرش ال صا ! مایمن ، هشاب وت ردپ هک یا

ـ... نم

هشیم دنلب شا هگر ود یادص عطاق و هنزیم یا هدنخ کت

. منکیم تشومارف سپ _

. مدیم نوشن شنکاو دوز یلیخ و مشیم بجعتم

؟ نامیا ینوتیم _

. ممهفیم شاه هنوگ ِ ندش هتسجرب زا ونیا و هشیم ضبقنم شکف

متفگ ! تدوخ لثم ... مرذگیم مدوخ زا تحار یلیخ ... مردپ رطاخ _هرآ...هب

هراجا و ما هنوخ یباالی هقبط منوتیم یاوخب .رگا میمه هیبش هک

و نادنملا ِس فرح ال صا یلو .. یرود مه ماباب زا یروطنیا وت... یارب . منک

... نزن

هام هی ماوخب نم دیاش ؟ ینزب رس تردپ هب یرب هقیقد هب مد یاوخیم _

... ماباب هک ینک مرامرهز یاوخیم ؟ یچ تقونوا ... ترفاسم مرب

شاه بل یانحنا ...هب هنکیم عطق و مفرح ، هراد بل یور هک یدنخبل

هرایم مکیدزن وشتروص و هشیم مخ لبم یولج هک منکیم هاگن

یتقو ... یتسین یبوخ ِ رگیزاب ... یتسه دایمن تهب یگنس بلق _نیا

وتدوخ ، نم ِ رطاخ .هب هنزیم ود ود تامشچ ، هزرلیم تادص یشیم دب

. نکن دب

مزادنیم نییاپ و مرس ... هدب نوکت و مبلق شافرح و شهاگن اب ماوخیمن

. منیبن وشاه مشچ ات
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و جاودزا هب یمیمصت ... مدز نیترام و تدوخ هب ومافرح نم نامیا _

شمومت رتدوز یتخادنا هار هک مه یزاب .نیا مرادن وت اب تیمرحم

هنک. ریگرد ومنهذ ماوخیمن نک...

. هتسیا یم هرابود و هرادیمرب ِرد تمس هب یمدق هک منیبیم وشاهاپ

وشتروص ... هشیم مخ متمس وهب هراذیم لبم هریگتسد یور وشتسد

ثعاب ، هروخیم مهب هک یسفن و منکیم سح متروص کیدزن رانک

. منودرگرب رتشیب و مور هشیم

سح مهب ینزوسرس هگا یتح ... مرادن رواب وتفرح ...نم یتسه _

تقوره ات منومیم رظتنم . مشاب ترانک مراد تسود یشاب هتشاد

شاک یا یلو مدوب تسارور تاهاب ...نم ینک مربخ یتفرگ وتمیمصت

... یدوب مه وت

یروج ... قیمع سفن ...هی مشکب سفن منکیم تئرج هزات ، هریم یتقو

مهب شفسوی نسح یوب ... شرطع یوب یلو ... هدوبن ال صا راگنا هک هریم

هک تفگ و دموا ... دموا هک هنکیم تباث

یلیخ ...نم دنومیم مرظتنم مه ریما ... شاک یا یلو . هنومیم رظتنم

متسدب هرابود شندوب رظتنم اب تسنوتیم و مدش اهنت دوز

... یلو ... هرایب

... نومات هس هب تنعل

و یتحاران واب مشکیم یخآ رگشیارآ طسوت ماهوم ندش هدیشک اب

. منکیم هاگن همغن هب هدز هقلح شوت کشا هک یمشچ

یلو مرب مرادن تسود ... تسانیم و خرهاش ِ یسورع بشِ ، بشما

منودیم . مرب دیاب ات هنک راک مخم یور هک هدنوم ما هنوخ هزور ود همغن

هک منودیم ... نارهم و شدوخ یاوعد ی هدنرب گرب هنکب داوخیم ونم هک

باال داوخیم و هتشگرب حاال هک هدب نوشن مردپ یاه لیماف هب داوخیم
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یور هب اما منودیم ورانیا ی همه . هنومب شرتخد رس

ثعاب نم اه سلا نیا مومت دیاش ... مرایمن مدوخ

ِ کمک اب هک دنراد قح وحاال مشاب هدش اه یلیخ یگتسکشرس

. نایب نوریب یگتسکشرس نیا ،زا مدوخ

منارگن شمه ، هنکیم نوینش ، لش یلیخ و ما هدش دنولب یاهوم

هرب. موربآ و دایبرد اه قاجنس زا یکی یسورع یوت

ورف مرس یوت رتمکحم رتو تفس وراه هریگ ماوخیم رگشیارآ زا یتقو

هشیمن زاب ترس اهزا قاجنس نیا هک هدیم و مباوج یرسرس ، هنک

نک! رپب رپب یاوخیم ردقچره و

شیارآ و متروص متشاذن . هنزب ماهوم وهب تفات ات مدنبیم وماه مشچ

زا دوب رپ نوشتروص ، دندوب هدش شیارآ نم زا لبق هک یرفن دنچ هنک...

... ظیلغ شیارآ

غارس و مشیم دنلب یلدنص یور زا هلجع اب هگیم هک "ور هشاب کرابم "

مهگن زا همغن ات مدنبیم وشاه همکد دنت .دنت مریم زیوآ یور یوتنام

هرادن

چم دایبرد یگنر یب نیا زا هنکب شیارآ هی متتروص نیشب ؟ اجک _

. منومیم ماجرس مکحم و هریگیم ومتسد

یروخلد نم؟اب ی هنوخ یایم دش مومت تاهراک ... نومب _هن...وت

دایم ییوربا و مشچ

تلا بند میایم نتفر غاب یارب . همدوخ ی هنوخ ماسابل _هن..

ِ موناخ هکنیا زا لبق یلو ... منکیم وزاب ملوپ فیک و مگیم یا هشاب

هراذیم مفیک یور وشتسد همغن منزب ادص و رگشیارآ

؟ ینکیم یراد راکیچ _

هگید منک باسح _

. نزب گنز مهب هنوخ یدیسر ... شکب تلا جخ _ورب

هرادن شیارآ زونه هک وشتروص و منکیمن ثحب شاهاب نیا زا رتشیب

. مسوبیم

باختنا نم هک نومه متسابل اه... ینک شیارآ تردام نوج ... یتسه _
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نک. تنت مدرک

. مایم نوریب و مدیم نوکت یرس

هی مسریم هک هنوخ وهب مایم تسبرد یسکات اب ور هنوخ ِات ریسم

سفن قیمع دادیمن هزاجا هاگشیارآ یاوه . مشکیم تحار سفن

ینومهم هب متفگ همغن هب هک بشید نومه هن...زا هک حبص ...زا مشکب

مادم و مدروخ صرق لومعم دح زا رتشیب ... تسین بوخ حملا مایم

یسورع ...ات هرهظزادعب هس هک منکیم هاگن تعاس .هب دایم مباوخ

... مراد تقو

ب یور ممشچ .هی مشکیم زارد تخت یور ، تروص وهب قاتا وت مریم

نشور و ملیابوم ی هحفص ِزاب... ما، هگید مشچ و هتسب و هشلا

. مرادن یربخ نامیا زورِزا هس . مریم اه مایپ غارس و منکیم

، هدیرخ شیشورفلگ یارب هک و دیدج لگِ ِهی سکع ، بشید طقف

مسا متشون شارب ... یتسه هراذب داوخیم وشمسا تفگ . داتسرف مارب

! ندرک صخشم وت لبق ... ینکیم نییعت ووت

باوج ؟ تارب مرایب ...ِ" یتسه " شمسا ، هراد قرف یکی نیا تفگ

... مدادن

و افرح اب دوب االن .رگا منکیم هاگن تسه میشوگ یوت هک شسکع هب

ممورآ مکی تسنوتیم شیدرسنوخ اهو یلا یخ یب ،اب شاه یخوش

؟ هنک

ات مشکیم نوریب و تخت ریز یوشک ... منکیم ساسحا و مبلق شپت

هب مدورو لبق یارب مراذیم و مشیم فرصنم یلو مروخب یشخبمارآ

! یسورع

یلو ، هنک ممورآ هنوتب نوا اب ندز فرح ات مریگیم و یل یل ی هرامش

! مشیم دیماان ، هاگشیارآ هتفر هگیم و هدیم باوج نارهم یتقو

هنوش وماهوم و مرایبرد و مرس یاه قاجنس ِ مامت داوخیم ملد

یلو مراد تسود و ماهوم لدم . مریم هنییآ یولج و مشیم دنلب . منک

.. مایب مشچ هب یلیخ بشما داوخیمن ملد

اما هروخیمن نوکت ماهوم ... منکیم وزاب قاجنس نیلوا و مربیم تسد

یتخس وهب مشیم نومیشپ ... همغن یاهرغرغ زا مسرتیم ارچ... ملد
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. شاجرس منودرگیمرب و قاجنس

ِ قاتا ی هنییآ ! هرادن یبجعت ، ندز لز هنییآ هب تعاس کی نم یارب

! هنامز ِی هنییآ ، نم

. منکیم روصت شوت و ما هدنیآ و منیبیم شوت و ما هتشذگ

نیترام هب همغن امتح هکنیا ،زا دایم ما هنوخ رد گنز یادص یتقو

،اب هشب رضاح مه اجنیا و اجنیمه هرایب وشاه سابل ات هدرپس

. مراذیم زیم یور و مرس یتحاران

ییاهزیچ ... هرایم یدیماان زا یجوم نم یارب همغن یاه یشوخرس

. منکیمن مرکف شهب یتح نم هک هراد تیمها شارب

ریوصت یولج یسک ... مدیم باوج و نوفیآ و مایم نوریب قاتا زا روز هب

. تسین

؟ _هلب

یربخ اما هدب نوکت یتسد احیجرت ای هدب باوج یسک ات مرظتنم

. هشیمن

؟ دییامرفب _

رس و نوفیآ هک منکیم زارد ومتسد ،ات هدز گنز هابتشا هک منکیم رکف

تسد هب یشوگ ، مراذب شاج

تبحص ینفلت هگید رفن هی هب هراد هک یلا حرد و دایم نیبرود ِ کیدزن ،

! هدیم نوکت تسد مارب ، هنکیم

... مراد جایتحا شافرح هب

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

؟ هیچ ِ لدم نوینیش نیا _االن

ِ نسوکنسوک و منیشیم یتحاران واب مراذیم زیم یور و ییاچ ِ ینیس

مریگیم لغب وملبم

؟ مدش _دب

یوت لماک و یا هماخ نون !...هی هراد غاد ِ ییاچ ِ ندروخ هب تداع

نوکت هبباال وشرس و هدرک داب یاه پل نومهاب و هراذیم شنهد
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. هدیم

یا هگید پلق دوبن رتهب متخیریم مرود هداس ... منک شزاب داوخیم ملد _

هب یگتسب هتبلا ... هبوخ نیمه _هن هنکیم مهاگن رت قیقد و هروخیم

! هراد تسابل

: هسرپیم و هنزیم یکمشچ

؟ یشوپب یاوخیم و مودک _

مراذب منهد یوت هکنیا لبق و مرادیمرب یکی هک ینیریش هب مهاگن

مدیم و نامیا باوج

. مشوپب داوخیمن ملد ال صا هک یسابل _هی

هشیم دنلب و منزیم یکیچوک زاگ

همودک منیبب میرب _

و متمس هشیم مخ هک منکیم شهاگن هلصوح یب ماه مشچ زاباالی

ماه مشچ هب هنزیم لز

یچون ؟ یتسین هک تسم ... هباوخ جیگ تتروص ؟ یدیباوخن بشید _

مشیم دنلب روز وهب منکیم

! یگدولا باوخ طقف هدش شرثا مدروخ وراد دایز بشید _

؟ یدیمن شوگ فرح ارچ ... نکن فرصم دایز متفگ تهب _

هدرک فرصم داوم وراد یاج هب راگنا ... شندز فرح زا هریگیم ما هدنخ

ما!

؟ یدنخیم یچ _هب

هگیم " یَها "، قاتا هب شدورو ضحم وهب مزادنیم وباال ماه هنوش

! تسا هفخ یلیخ تقاتا .. رانک نزب وراه هدرپ _نیا

. هریگیم و قاتا لک ...رون هنزیم نوشرانک اهو هدرپ غارس هریم

؟ یدزیم نم هب گنز هی دیابن زور دنچ _نیا

...ات مشکیم نوریب دمک وزا مسابل و مدیمن شلا وس هب یباوج

و سابل و هریگیم متسد زا وشیسابل بوچ ، هتفیم سابل هب شمشچ
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هرادیم هگن شتروص یولج

؟! هیچ _نیا

هشیم رت ،کالهف مریگیم زاگ هک ومبل ... هریگیم ما هدنخ هاگادوخان

... داوخیم ملد ، منکیم روصت شوت ور االنوت _نم

! هنکیم لماک و شا هلمج و هسرتیم ، هشیم درگ ماه مشچ ات

ات هشکیم لخاد هب هراد وشاه پل نیمه ... مصقرب تاهاب داوخیم ملد _

... هدنخن

دش! مولعم تموش تین اعقاو _

هنکیم نوزیوآ مدمک یوت و سابل و هدنخیم دنلب

دیاب هریم یسورع نیا .وت مگب ونیمه متساوخیم فتاه اباب نوج هب _هن

هک نشیم هسوسو سلجم ِ نویاقآ یشوپب ونیا ... یلدنص هب یبسچب

... یتر یغــ هک منم . صقر هب ننک تتوعد

اباب ِ نوج نوچ یلو ... هنیبب و مدنخبل هنوتیمن و ِدمک ِ تمس شرس

! مدرک رواب ، دروخ مسق وشفتاه

تنت ،وت هنیگنس اعقاو مه .. تسا هدیشوپ مه ... یتسه هبوخ _نیا

. متشاد تسود و سابل نومه مه موخ ؟ تسا هزادنا

؟ هشابن ما هزادنا ارچ _

هشاب هدش داشگ تهب دیاش متفگ _

. مشوپیم _هدب

قاتا زا مرظتنم ... هنکیم هاگن هبترمان هک میتخت ور وهب هدنبیم و دمک رد

هک و ماه صرق هسیک و هنکیم بترم ومتخت مارب و هنومیم یلو هرب

. هربیم شدوخ ،اب هتخت یور زونه

دوب. رتهب یلیخ سابل نیمه ِوم، لدم نیا ...اب منکیم ضوع و مسابل

مراد تسود و سابل ... دایم مبل یور هدنخ و منزیم هنییآ یولج یخرچ

. مدش ضوع مرظن وهب

. منزیم هنوگ رژ مکی و مشکیم مبل یور و میسابلا ِک بل رژ
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هنزیم مقاتا رد ،هب هشیم دنلب ما هدنخ یادص ات

! منیبب منم _حاالایب

مزادنیم هکیت شهب یلو دایمن ملد هکنیا اب

... تاه زمرق طخ زا نم رطاخ هب ماوخیمن _هن،

ِ بوچراچ یوت و هنکیم زاب ...ورد هشب مومت مفرح هنومیمن رظتنم ال صا

. هتسیا یم رد

متساوخیم هک ور یا هلمج منکیم شومارف و شتمس هب مخرچیم

. مگب

هن؟ نیا هبوخ _

ی هقی .. هنکیم مهاگن رت قیقد و هربیم شراولش ِ بیج وت وشاتسد

زاب.. یاهوم اب اما مدنسپیم و مسابل یتشخ

. هبوخ نیمه ... یراد تداع وت بخ هگید _

مشکیم مسابل نییاپ هب تسد یتحاران اب

؟ یگیم یروجنیا ارچ _

... همسابل باالی نومه هب شهاگن

. منک تسرد یبلا ط بآ ، تلا چخی یوت یاه یبلا ط نوا اب مرب _نم

سابل هب مراد تداع .نم منیشیم مزیم تشپ ، هریم قاتا زا یتقو

! مشاب هتشادن یتیدودحم شندیشوپ یارب هک ییاه

. دنوشوپ یم و ما هقی ِ یزاب نیا زا مکی لقا ال دوب زاب ماهوم رگا

ادیپ تسه مه یسلجم هک یکشم لاِ شلا وش مدمک یوت مدرگیم

. مدرکیم تحار و مدوخ و متخادنیم ماه هنوش یور دوب رتهب ... منکیم

لماک و مشیارآ هک روطنیمه ... دایم هنوخزپشآ زا نامیا یادص رسو

! منودیمن و مدوخ فیلکت قباس لثم هک منکیم رکف نیا هب منکیم

، تشادن یبوخ یوب و گنر مدوب هدز نامیا اب هک ییاه فرح نیرخآ

هک مدز شاهاب ییاه فرح هتساوخان یلو منک نیهوت متساوخیمن نم

دیاقع نیمه ،اب نم هب هشیمه نامیا . مدش نومیشپ یلیخ شدعب

نم... یلو تشاذگیم مارتحا ، همین و فصن
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... یتسه _

منوخرچیم رس هک همتسد ملمیر

دایز متشیارآ نوا هگید ... تسدامآ یبلا ط بآ ...ایب هدرک هچ نیبب _

لمیر و مریگیم زاگ لخاد وزا مپل ؟ یاین مشچ هب تسین رارق هگم . نکن

. منکیم اهر زیم یور و

تسود ...زا یبلا ط بآ ِ ندروخ عقوم ... میشیم هنوخزپشآ لخاد مهاب

زور ره ابیرقت ... ینوبرهم و بوخ ِ درمدرم ردقچ هک هگیم شردپ دیدج

یاه سکع موبلآ ، هنوخیم باتک شارب و هنزیم رس فتاه اباب هب

. هدیم نوشن فتاهاباب وهب هرایم ونوشیمیدق

هک تساوخیم ملد رتشیب و دیچیپیم هنوخ یوت ، نوماه هدنخ مک مک

یتقو نیمه یارب ... مرن یسورع نشج وهب هریگن ونم غارس یسک

. مایم سنا ابآژ مدوخ هک مدرک شیضار روز دز،هب گنز همغن

؟ هگید منم تسنا _آژ

... منکیم هتسب و زاب هدنخ اب وماه کلپ

ما، همغن شیپ یتقو شتسار هخآ ... مریم سنا ابآژ یرادن تقو اعقاو _

. هنکیم دب و حملا منارهم . مریگیم سرتسا

هنکمم هک ییاه فرح .هب منکیم روصت و بشما نشج و مریم رکف یوت

... منک سح مدوخ هب هنکمم هک ییاه هاگن ..هب مونشب

. مرن دشیم شاک _

هشکیم وشاه مشچ ی هشوگ ، شا هراشا تشگنا اب

ورن! بخ ... مدیباوخن ال صا بشید _

. مریم سنا ابآژ .نم هنوخ یرب رتدوز یاوخیم _

یاوخیم ارچ منودیم ابیرقت وگب... نشج ...زا یگب ونیا هک متفگن مزیزع _

وت منیشیم تعاس هی .نم مینک یراک هی مینوتیم ... یلو یرن هک

ایب. ورب یتعاس هی ماوت ، نیشام

رتدوز منم . نشیم لا حشوخ مه خرهاش و انیم یروجنیا .. هیبوخ رکف _

یا! هتسخ وت طقف . مدرگیمرب
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هنکیم مهاگن و هراذیم زیم یور وشرس هنکیم مهاگن هراد هک روطنیمه

منکیم هاگن یبلا ط بآ ناویل هب راذب هوهق هی .االمن مباوخیم نیشام _وت

مگیم و

؟ هرادن یلا کشا هوهق ، یبلا ط بآ و یاچ دعب _

الی الهب ومتسد هنکیم مروبجم و هزادنیم هدنخ هب ونم شاه هدنخ

. مزیرب نوشمهب و مربب شاهوم

دنشاب یسورع هی یوت هک نرادن یلکشم مهاب موناخ همغن و تردپ _

. منکیم شهاگن و شتمس منوخرچیم و مرس ؟

هدرک توعد خرهاش ؟ مگب یچ _

... مدیاش هتبلا ... نایب هک درکیمن لوبق نیترام شاک _

هگیم و هدنخیم ، هنیبیم و میگلصوح یب یتقو

متعاسرس ، یسورع مراذیم مربیم و مموناخ هچ...نم نم الهب _صا

. منودرگیم شرب

هب یهاگزاره هک مشیم ییاه فرح ِ تحاران ، مدنخب هکنیا یاج هب

. مرایم نوبزرس ، نامیا ِ درومرد و هنکیم روطخ منهذ

نامیا دیشخبب _

ت مهب نومهاگن یتقو و هنکیم همزمز و دشیم شخپ هک یگنهآ بلر یز

؟ یتفگ یزیچ _ هسرپیم هنکیم یق ال

دیشخبب مگیم _

هنیشیم شینوشیپ یور یفیرظ مخا

؟ مشخبب و یچ _

مزودیم مشچ ملباقم وهب مریگیم شزا و مهاگن هدز تلا جخ

هب یچ ره هک اه هچبرتخد لثم مدش . مدرکن تبحص بوخ تاهاب _نم

هک ینک رواب ماوخیم طقف نم ، نرایم نوبز ،هب هسریم نوشنهذ
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یارب ، منزیم سپ ور وت رگا ! مدعب هظحل هی زا یتح ... مسرتیم یلیخ

، مریگب و یسکره ِ تسد هک منیبیم ینافوط هی یوت و مدوخ هک هنیا

نم... ِ رطاخ هب ماوخیمن ... نافوط نومه وت شمنوشکیم

هراذیم رانک وشگنش و خوش و نحل و دایم مفرح طسو

!! مریگب میمصت مدو ،خـــ مدوخ یاج هب راذب ... یدز وتافرح _وت

ِ رطاخ هب هک ماوخیم ... هشیم سبح هنیس یوت مسفن و مشیم تکاس

شدوخ

! هگب نم ،زا

، شاه فرح اب یسک ، مراد زاین هک راگنا ، نشج نیا هب نتفر یارب

! همرظتنم ، زورادرف هک هدب دیما مهب و هنک مکحم و نوزرل یاهاپ نیا

هک همراظتنا مشچ یسک هکنیا سح ... متشادن اه تدم هک یسح

! مزپب اذغ شارب ... مراذب رارق شاهاب ، منزب گنز شهب

ِ تمس هب لماک ومور هنیبن هکنیا یارب و هنیشیم مبل جنک یدنخبل

. منوخرچیم مدوخ ی هشیش

و تا هداوناخ راذب ، اما هن ای تسه شتقو االن منودیمن ... یتسه _

... مدیم شوگ نم ، ندب روتسد انوا یچره . میراذب نایرجرد و تردپ

؟ نامیا مینزب فرح ادعب شرابرد هشیم _

وهب هنزیم یفرح بل ...ریز هنوتیمن یلو ، هریگب مزا داوخیم وشهاگن

. هشیم هریخ شور هبور

...االن هشیم وور ریز شیارآ اب تفایق هک یتسه ییارتخد نوا زا _وت

ملد... یه ، منکیم تاگین یچره یلو ، ایدرکن شیارآ یلیخ

دنلب یادص واب هنزیم هدنخ ریز هک منکیم هاگن شخر مین هب مراد

هدنخیم

تقو دنچ نیا ! هبوخ یلیخ ... یتسه مدش قشاع هشیمن مرواب ال _صا

یولج موربآ ما! هدنوخ ِ یمیدق ی هنوقشاع ِ گنهآ یچره اباب یارب ،

! مگیم شارب وت زا یتقو منکیم یقوذ ... تفر فتاهاباب

هب منم شاه هدنخ ...اب منکن رواب و نامیا وتقادص منوتیمن ارچ منودیمن

. متفیم هدنخ
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*************************

فیدر هک ییاه نیشام هب ینارگن ،اب میسریم هک غاب برد یولج

دندوب هدش

. مزودیم مشچ ،

ینوتیم ، تسه مکراپ یاج نیبب ... شطایح وت رایب و نیشام یاوخیم _

. ینومب رظتنم اجنومه

یزیچ هتمدخشیپ هک یدرم وزا هشکیم طایح لخاد هب یکرس

. هدرگیمرب و هسرپیم

نیشب ... لخاد درب و نیشام هشیم _

. هنکیم کراپ طایح وهت نیشام و میشیم راوس ود ره

... هگید _ورب

هریم باال ملوک رسو زا ینارگن یلو هدنخیم هراد

هتفر باوخ .ماپ منیشب مکی _حاال

، هربیم بقع یمک وشنیشام یلدنص و هریگیم یزاگ وشنییاپ بل

حلا هکنم . میریگب اجنیمه منومدوخ یسورع ، دموا تشوخ هگا نیبب _

دوب. کیش مشیدورو ... مدرک

. مرب لخاد رترید ، نامیا اب ندز فرح ی هناهب هب ات دوب تصرف نیرتهب

. مدیم نیشام رد وهب ما هیکت و مخرچیم شتمس هب

؟ یریگب طلتخم یسورع یاوخیم ماوت _

. دننکیم رازگرب مه ادج و مسارم هک نتسه تاالار غاب یلیخ _هن...

مشیم بآ تلا جخ زا منیبیم هک و شا هتسخ یاه مشچ

، یتسه وت یتقو ادخ .هب منکیم تلطعم هک دیشخبب نامیا ادخ ور _وت

دش! فیح _ هشیم صرق مکی ملد

مسرپیم بجعت اب

ارچ؟ _
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هگیم مورآ و هریم شهاگن یا هگید تمس هک مملا وس باوج رظتنم

منوخرچیمرس ریخات اب هنزب گنز وت هب داوخیم منک رکف ... هموناخ همغن _

! همردام ... شمنیبیم و

هگیم و هدنخیم نامیا هشیم دنلب هک میشوگ گنز

هی میرب مهاب و ماش مینوتیم یدرگیمرب مرتدوز ، یرب رتدوز یتسه _

. نودیم لد وت ورب ، رانک راذب و تسرت سپ ...! بوخ یاج

شهب . مدیم باوج ور همغن نفلت و هرایم مبل یور هدنخ شاه پل چلا

زا دیدرت ،اب تشگرب لخاد هب یتقو ... مسریم مراد و مکیدزن هک مگیم

هدیم یمرگلد مهب نامیا و مشیم هدایپ نیشام

یل و نیترام ... همغن ... تردپ . یشاب نارگن تسین یزاین ، ماجنیا _نم

یل

روج نیا وت ردقنیا . تسا هداس یسورع هی منیا . نئوت ِ فرط همه ...

تقو هک هنوشا هداوناخ و نوشدوخ رهاظ هب نوساوح همه سلا جم

. دننکیمن ادیپ کلتم و هکیت

مپل ،هب شا هراشا تشگنا واب منکیم هاگن غاب یدورو هب سپاولد

. هنزیم

ایب. دوز _ورب

. منکیم یظفاحادخ شزا و منکیم هتسب و وزاب کلپ

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

هک همسرت زا رتشیب . هشیم رتدنک ماه مدق ، غاب هب مدورو ضحم هب

ملد

وهن هدیم مرازآ شافرح اب هن هک یمدآ اهنت ... نامیا شیپ مدرگرب داوخیم

. هنکیم مروخلد شاه کلتم اب

، دوب هدش لگشوخ ... منیبیم ور همغن دوز یلیخ مشیم هک هطوحم دراو

یم نیترام هب رتشیب ، دیسریم شدوخ هب روطنیا یتقو ... هدنزارب و ابیز

. مردپ هب ات دموا

؟ یدیشوپ ارچ ونیا ... یدموا شوخ _
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همغن ی عالهق دروم هک هدیم نوشن و منهریپ ، موتنام یهاتوک

. تسین

منوبز و هشیم کشخ منهد ؟ یدیشوپ ونیا و یدرک و تدوخ راک مرخآ _

و شدوخ زیم ؟هب منیشب اجک . مرت تحار یروجنیا _ منوخرچیم روز وهب

هنکیم هراشا نیترام

. نیشب ام شیپ عفال .ایب ندموین یل یل و تاباب _

یتقو تسرد و مرادیمرب مدق هلجع اب همغن رانک و مزادنیم نییاپ و مرس

. متسرفیم نوریب ادص واب مسفن ، منیشیم یلدنص یور هک

؟ رتخد یبوخ _

ماوخیمن ال .صا مرادیمرب و وشملا وتنام و منزیم یدنخبل نیترام هب

. منیبب ور هگید یاه زیم رود یاه مدآ و منوخرچب مشچ

و همغن اب یسرپلا وحا سالمو یاوه وهب نایم زیمرس ، مک مک یلو

نسرپیم نم ،زا نیترام

موناخ یدش ضوع ردقچ ؟ ناج یتسه یرتهب _

یاه هرهچ اه، نتفگ ناج و موناخ اهو نتفگ مزیزع مزیزع تشپ

! منیبیمن یبوخ

. نونمم مرتهب _

حیسم اب راب وهی شرتخد هک هتفیم مدای و هدیم شرتخد یوم هب یبات

!! مدید

ضوع یچ همه وهی اعقاو . میدوب تلا ح یایوج یلیخ هک _ام

یدش تیذا یلیخ امتح دش...

ینومهم ... شاه مشچ هب مدز لز و مدب شردام هب یباوج ماوخیمن

. دموا یم حیسم ِرپ مد ، درکیم ادیپ تقو ، یگداوناخ یاه

جــنا! خرهام مشاب هدش تحاران امش ی هزادنا هب منکیمن رکف _

. هنزیم یمهفن هب وشدوخ و هرپیم گنر هظحل هب

یسکره هک نیدوب ینتشاد تسود ترسمه و تدوخ هک ردقنیا _

بخ روطنیمه مه دش،ام تحاران یلیخ دینش
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ِزا یضار هدیم نوشن هک یهاگن اب همغن و هنیشیم مبل یور یدنخزوپ

هگیم مهب مدز هک یفرح

تسود هشیمه و گنهآ ؟...نیا یدب تدوخ هب ینوکت هی یاوخیمن _

یتشاد

یسوبور زا دعب و هشیم مومت نداتسیا ملباقم هک یرتخد و ردام چپ چپ

نداد نوکت رس اب طقف و مشیمن مدنلب ماجرس زا یتح نم ، همغن اب

. مدیم ونوشیظفاحادخ باوج

یراد تردام زا ییاه هگر هی هبوخ _

ور هتشاذگ زوم شوت هک یباقشب و هدنخیم شدوخ فرح هب نیترام

هراذیم مولج

مه شوگ مد نریم انیا ! همومت ینک قالب گنس روطنیمه میدعب _رفن

! دننکیم رو رو

هدیم شنوکت تینابصع واب هرادیمرب وشنزبداب همغن

هب دوب شقح اه... هزادنب یا هکیت هی دوب هدموا ، یضوع ی هکینز _

مدادیمن شوگ وت فرح

. هگیم یزیچ بلر ویز هبوکیم نیترام یوزاب هب مکحم و هدنبیم و نزبداب

مه یا هگید رفن دنچ ، مراذیم منهد یوت و مرادیمرب زوم هکیت هی

ممهفیم و مدیم ونوشباوج یدج و درس ردقنومه ، نریگیم و مغارس

. مدروخرب زا نروخیم اج نوشمه هک

یل .اب مریم نوششیپ و منکیم ضوع وماج ، نارهم و یل یل ندموا اب

نامیا اب مرارق ِ تعاس کی زا هک یردقنوا . میتشاد دایز فرح یل

. متسشن زونه و هرذگیم

دش...زا اپ هب ییادص رسو یباسح ، ندموا غاب هب هک داماد و سورع

و غیج

مدرکیم مخا ادص رطاخ هب سب ...زا گنهآ ِ دنلب یادص ات انومهم تسد

. منکن شومارف و دنخزوپ ات درکیم هراشا مهب تمس نومه زا همغن

نومهم . مدموا یسورع هب هک هشیمن نوشرواب ، خرهاش مه انیم مه

و ملا وحا و هنیشیم مرانک انیم یا هقیقد دنچ و دننکیم یزاون
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... خرهاش منوا زا دعب ... هیسرپیم

هشیمه زا رت هدنزارب ... شمنیبیم سابل نیا یوت هک ملا حشوخ ردقچ

رت... نیشنلد ، شدنخبل و هدش

االرو سریما هک هرذگیمن یلیخ ...اما مندموا زا مراد یبوخ سح

! شرسمه ...اب منیبیم

یب و مشیم دنلب هظحل نومه یسپاولد اب هک مشیم لوه ردقنوا

و داماد غارس و مشوپیم وموتنام ، ماهومع و همع یاه رارصا هب هجوت

... یظفاحادخ یارب مریم سورع

! ماوخیمن ... هنیبب و نم ماوخیمن ... منومب رتشیب ماوخیمن

یدورو تمس هب مودیم و مریمرد اجزا رنف لثم ، اهرارصا دوجو اب

ال غاب...صا

و مرب رتدوز داوخیم ملد طقف هن... ای دید و نم منودیمن ... منیبیمن و ریما

! تسه نوا یاه سفن هک مشکن سفن و ییاوه

مراد هلجع زونه اما مشکیم سفن رت تحار منیبیم هک و نامیا نیشام

. ندیسر یارب

باوخ وهب هدنوباوخ و یلدنص منیبیم ، مسریم هک نیشام هشیش هب

. هتفر

اما... منک شرادیب دایمن ملد

؟! یتسه _

یور هک ییاپ یادص هب مشوگ ِو نامیا باوخ قرغ ِ تروص هب مهاگن

هشیم رت کیدزن و هنکیم تکرح اه هزیر گنس

...؟ موناخ یتسه _

هب مکحم هدش کیدزن مهب منکیم سح ... دایمن شاپ یادص هگید

. هرپیم اج زا نامیا و مبوکیم نیشام هشیش

ریگ شوت هک یتورپه وزا نامیا هکنیا یارب و هنزیم مادص هراد هرابود

زاب مارب ورد عیرس و منزیم هشیش هب رت مکحم مرایب نوریب هدرک

. هنکیم
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مگیم کالم کی و مدنبیم ورد ، ندش لخاد ضحم هب

. میرب _

ماه مشچ یاه کمدرم و هزرلیم مادص ، هنکیم هاگن هراد جیگ

هگید _ورب

. هنزیم تراتسا عیرس و هتفیم نیشام زا نوریب هب شهاگن هزات

هک یردقنوا ، منکیمن وزاب مدنبیم ومامشچ ، شمنیبن هکنیا یارب

غاب زا میدش رود ، وتمشچ نک ،زاب یتسه _ هگیم نامیا

مزونه یلو ، هشیم مک ، دندرکیم دراو مهب ماه کلپ هک یراشف

. منک زاب ومامشچ ماوخیمن

هی راگنا ، مشکیم سفن رت مورآ و مدیم هکیت یلدنص وهب مرس طقف

. هشیم هتشادرب ماهکلپ تشپ ،زا مشود یور زا یراب

؟ هنوخ تمربب ...؟ مزیزع _

مریگب ومادص شزرل یولج منکیم یعس

ماش. میربیم مایب دوز یتفگ _

هشیم دنلب شا هدنخ یادص و هروخیم مینیب هب شتشگنا

تمربیم هشاب اه، هنومیم تدای هشاب تعفن هب یچره ، کلک _

هب یراد وت هک یگنر نیا ؟ یروخب یراد یزیچ کشالیت طقف ، اجنومه

. میسریمن ماش هب ام هگیم نم

. هنزیم مینیب یور و شا هراشا تشگنا و هنوخیم هحتاف هراد بل ریز

. هریگیم هلصاف مهزا ماه کلپ و هشیم گنر رپ ما هدنخ مک مک

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

. دایم یتشادهب سیورس زا نامیا و ننیچیم زیم یور ، وراه شرافس

! هباوخ تامشچ زونه _

هنکیم کشخ وشتروص و هرادیمرب و لا متسد و هدنخیم
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؟ هگید نم رطاخ _هب مگیم و مدنخیم مورآ درب مباوخ رید بشید _

تسشن یلدنص یور

هن! مه هرآ مه _

هگیم و هراذیم شنهد یوت هجوج یا هکیت و هریم باال موربا یات

، یخلا _یب

دش درس هک یتسه روخب _ هنکیم هراشا اهاذغ هب

مسرپیم و مشیم شردپ نارگن هاگآدوخان

؟ هبوخ فتاهاباب _

هک هنکیم بآ جنرب الی والهب هرک هراد و جنرب باقشب هب شهاگن

هشیم رتشیب مینارگن ... هدیم نوکت هبباال وشرس

؟ هناتسرامیب ... یاو _

دنلبرس و هراذیم شینوشیپ یور وشتسد فک و هدیم نوکت رس مورآ

. هنکیم

هک... دوب دموا شیپ . هشیم رتهب _ هنزیم دنخبل هنکیم مهاگن یتقو یلو

دنلب ؟ ینم اب ارچ ...تــ..وت مییاجنیا ارچ ام سپ ؟ هناتسرامیب زونه _

هنکیم مهاگن تام و مشیم

..؟ یتسه _

بجعتم ! هریگیم و مولگ خیب ما، هناقمحا تساوخرد ِ نادجو باذع

مسرپیم شزا

؟ یشاب ماهاب یرادن تقو هک یتفگن مهب ارچ _

ییاه هظحل تاعارم یروبجم نم رطاخ ؟...هب ینیبیم ؟... نامیا ینیبیم

دیاب !وتاالن یروخب ترسح رمع هی شرطاخ هب هنکمم هک ینکب و

! ضیرم هنم هن یشاب تردپ شیپ

،هب هشاب یرانک یاه زیم هب هکنیا یاج هب شهاگن و مشکیم غیج

هنم!

هبوخ حملا ماوت اب یتقو . مشاب ترانک متشاد تسود مدوخ _

ونم! زیرن مهب ... یتسه



509

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

و حلا رطاخ هب نایفارطا هکنیا ... تسا هناقمحا زیچ همه ... مدنخیم

یوت هیحور

هناقمحا ، تندوب هدنز زا یشکب تلا جخ هک ننکب وتتاعارم یروط ،

. تسا

یلو مشکب سفن ماوخیم ... نوریب مایم هلجع واب مرادیمرب ومفیک

... منوتیمن

یور هک منیبیم و یسابل و مونشیم و ماشفک ی هنشاپ یادص دنت دنت

. هشیم هدیشک نیمز

هگیم هک هنوا ، ادص نوا طقف ، هرادن یتیمها هشیم مهب هک ییاه هاگن

! یتسه هگب ماوخیمن نم و یتسه

هشیم معنام ... هراذیمن یلو مرب ماوخیم . هرادیم مهگن و هشکیم و موزاب

ندید میریم مدعب ، میروخیم ونوماذغ ، ناروتسر وت میدرگیمرب _

هدنخ هب ونم هک مراد یتهب هی طقف ... هگید هریگیمن ما هیرگ فتاهاباب

تخت ور فتاه اباب یتقو منوا ؟ هریم نییاپ تولگ زا یزیچ _ هزادنیم

هگیم و هنکیم رپس و شا هنیس ؟ هناتسرامیب

دنچ طقف . منک یراک شارب منوتیمن نم ، هراد نوا هک یعضو _هرآ..وت

رکف یقطنم .نم مدرگیمرب و مراذیم شاهنت تعاس

زا رتشیب و مدوخ هک تسین یضار مماباب منئمطم ...! یتسه منکیم

. مشاب تشیپ یتسین یضار هکاالن ! تدوخ لثم . مزیرب مهب نیا

هنزیم رخسمت یور زا یا هدنخ کت

تسه مراد رواب هک و مردپ تاعارم ... منکب ور وت تاعارم دیاب ؟ ینیبیم _

، مگب تهب کر راذب ! هنیبب شدوخ رادهگن و بقارم مادم ونم داوخیمن و

هگا

هدنز ِ بذعمبذعم و ردپ ماوخیمن نم ! هنوخ متفریم ، یدوبن ماوت بشما

... شممهفیمن ؟ ونیا یمهفیم ! منکب شندوب

یتعاس دنچ نیمه الل...وت منوبز ، هدرکن ییادخ ...رگا تسا هرخسم _

باذع اب ینوتیم ؟ ینک راکیچ یاوخیم فرــت. ، یتشاذگ شاهنت هک

؟ ینک یگدنز تندوبن نادجو

هنیشیم شینوشیپ یور یمخا و هدیم راشف مه یور وشاه کلپ
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! هتفیمن یقافتا چیه _

یزیچ ، هنزیمن یفرح ... شدوخ اب هنوشکیم ونم و هریگیم ومتسد چم

تمواقم منوتیمن هک هربیم شدوخ رانک ونم هراد یروط یلو ، هگیمن

و یلدنص مرادیمرب مدق شرانک مراد طقف . منک تفلا خم منوتیمن ، منک

! هدیم روتسد و هشکیم بقع مارب

نیشب _

هدیمن یراشف ... هراذیم ما هنوش یور وشتسد ، منکیم هک شلطعم

! تکاس .الل... منیشیم و مایم نییاپ نم یلو

زا تخس . منکیم وراک نومه ، شلا گنچ و قشاق هب هربیم تسد یتقو

یلو ، هباشون پلق ود فطل ،هب هریم نییاپ مولگ

... یموس ... یمود . هریم

دوب! نوبرهم یلیخ هشیمن وت اب هک هدب _نیا

... هگیم ونیمه ندروخ اذغ طسو طقف

؟! مدوبن ینوبرهم القی ؟...نم یچ ینعی اما

، ملد یوت مزیریم ، منکیم ضغب . منزیمن فرح یلو مسرپب شزا ماوخیم

زا رپ ممکش یوت منکیم سح ... هشیم زیربل ، هشیم رپ هراد ملد

. نییاپ هزیریم و هنکیم هکچ مبلق ...زا کشا یاه هرطق ِبآ...

ادص و نوسراگ منزیم هیکت یلدنص وهب مدیم تروق هک و منهد بآ

ینعی . منک شهاگن منکیم تئرج هنکیم باسح هراد هک ولوپ ، هنزیم

؟ هنک ینوبرهم نم هب داوخیمن هگید

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

هشیش تشپ ، هنکیم هنوش وشاهوم هراد و هداتسیا شردپ رس باالی

لثم و هدنخیم منیبیم هکنیا طقف . مونشب ونوشاه فرح منوتیمن و ما

. هنکیم میضار ، تسه شا هشیمه

ندز داد یاج هب شردپ هک یا هچب رتخد رسپ ، مراد ضغب زونه اما نم

هظحل لک هراد هظحل هی نوا یلو ... هدرک مخا هظحل هی طقف ، شرس

فتاه اباب تروص یور و متسد هشیش تشپ .زا هنکیم دوبان وشاه

شادص و مراذیم
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شزا هنک... مکمک هک ماوخیم شزا ... هدرگرب هک ماوخیم شزا . منزیم

هنک. ینوبرهمان نامیا هراذن هک ماوخیم

و شدسوبیم مادم هراد شرسپ هک هناالن یلو ... هونشیم منودیم

. هنزیم فرح شاهاب

یا هسوب مودکره تشپ و هشکیم شردپ یاه تسد یور و لا متسد

روصت منوتیمن ماه... هنوچ هب هسریم هراد ، دایم باالرت هراد مضغب . هنزیم

ور... فتاه یب ِ نامیا منک

ملا. یخ و رکف هب متسرفیم تنعل و مراذیم منهد یور و متسد

و رفن کی ِ تاق مال هزاجا راتسرپ ، نوریب دایم هک هشکیمن لوط یلیخ

. منزب فرح فتاهاباب اب متشاد تسود منم هک هنرگو دوب هداد

هراذیم شونازرس وشاه تسد جنرآ و هنیشیم یلدنص یور مرانک

و مسابل نییاپ و هرایم ولج وشتسد هی هک همسابل نییاپ هب شهاگن

. هنکیم اهر و مسابل و هگیم یزیچ مورآ ، هنکیم دنلب یمک

هنوخ تمربب وشاپ _

! ضغب نومهاب ، متسیا یم شور هب وور مشیم دنلب

مدوخ مریم _

هراذیم شبیج یوت وشاتسد و هدیم نوکت نییاپ هبباالو یرس

سنا آژ نییاپ مریم _ مدیم باوج ضغب نومه ؟اب یرب یاوخیم یروجچ _

. مریگیم

هدیم تیاضر درسنوخ و هریگیم مزا وشهاگن

ورب. هشاب _

هاگن هراد و ییاجره یلو ، هنیبب و مضغب و هنک مهاگن هک ماوخیم

نم! یاه مشچ زج هنکیم

هدش نوبرهمان شرسپ ، مزادنیم فتاهاباب هب یهاگن مین و مدرگیمرب

یب و مورآ ردقنوا . مایم نییاپ وراه هلپ و منومیمن روسناسآ رظتنم دوب...

. هشیمن مهجوتم مدوخ زج سکچیه هک ادص



512

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

. منیبیم و سنا آژ مسا و منوخرچیم مشچ مسریم هک رد یولج

و متسد ، تسانشآ هک یتسد یامرگ ، مرادیمرب هک مدق هس ود

. هریگیم

! مسرتیمن یتح ، منکیمن دنلب رس یتح نم

! هنییاپ مرس هک منم نیا و هرادیمرب مدق مرانک هراد هک هشدوخ

هشب زاب مضغب داوخیم ملد . مشیم راوس و هرادیم هگن وزاب نیشامرد

... یلو

هدش رتهب شلا ،ح هنوخ شمربب منوتیم هبنشراهچ تفگ شرتکد _

مسرپیم یلو منک لقتنم شهب و مینارگن ماوخیمن

؟ شخب یوت شنرایمن ارچ سپ _

هتفیمن یقافتا متفگ . شنرایم _

! دندزیم فرح نئمطم ردقنیمه اه مدآ ی همه رگا دوب بوخ ردقچ

هنکیم مهاگن هاتوک ؟ ششیپ هرابود یدرگیمرب _

مریم حبص _هن،

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

هگن اه نیشام زا یکی رانک هشیم روبجم و نیشام زا رپ هنوخ یولج

. مشب هدایپ ات هراد

هریگتسد هب متسد منزب و تومیر باال مرب نک ربص هقیقد دنچ _

هگیم هک هنیشام

. مرت تحار یروجنیا ، نونمم ، یتسه مدوخ ی هنوخ مریم _

منزیم فرح یلو منک شهاگن منوتیمن

. مراذیم ییاچ منم ینک ادیپ کراپ یاج وت، ات سپ _

الیرد مسابل نییاپ هک مشیم هدایپ نیشام زا هلجع واب دنت ردقنوا

. منک هتسب و زاب ورد هرابود مشیم روبجم و هنومیم

. مقاتا وت مریم و مراذیم ییاچ هدرکن ضوع وماسابل زونه

ورد ِ ندش هتسب یادص و منکیم منت یا همروس ی هداس راولش و زولب
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. مونشیم

! یتسین ییاریذپ وت تدوخ یتقو راذن زاب _ورد

، هدیم تسد مهب ندوب نووج سح ... مراد تسود و شندش یتریغ

قاتا زا مایم نوریب و منزیم مدوخ هب رطع مکی ! ندوب مهم ِ سح

هنکیم مهاگن هک هلبم یور شرس

تسه مساوح _هلب... زونه دوب الق خادب ؟ متفگ یچ یدینش _

. مراد دنخبل نم یلو هراد یفیرظ مخا

لوغشم و مدوخ هنوخزپشآ یوت یا هقیقد دنچ و منکیم مد و ییاچ

. منکیم

یدوز نیا هب هک هشیم تحار ملا یخ و مونشیم و لا بتوف شرازگ یادص

هرب. ما هنوخ زا تسین رارق

، ییاریذپ یوت مایم یتقو اما مزیریم اتود ، هشکیم مد هک ییاچ

! هدیباوخ نامیا هک منیبیم

تسا هتسخ ردقنوا ، مشکیم شور مورآ و مرایم شارب و یکزان فاحل

. منکیم شهاگن مراد و منیشیم شرانک هشیمن هجوتم هک

ی هسفق ِ ندش نییاپ وباالو مونشیم و شمظنم یاه سفن یادص

. مرامشیم و شا هنیس

مدش شقشاع منودیمن ما، هتسباو شهب ای مراد زاین شهب منودیمن

شندوب هکنیمه مراد اهزور نیا هک یسح اهنت ، مراد شسود طقف ای

! هنکیم بوخ و حملا

. مریم مقاتا وهب منزیم یا هسوب دنت و هاتوک ، شاهوم یور

زا همغن هک ییاه سکع و ملیف وهب مرادیمرب و ملیابوم یشوگ

. منکیم مهاگن هداتسرف مارب یسورع

و هصقریم شور هب ور هراد هک ینز ...زا تسه ملیف یوت هک یمدآ زا

دیاش هک منکیم هاگن هگید یاه مدآ .هب هنزیم تسد هراد طقف نوا

و مدنومن ینومهم رخآ ات نم ارچ هک دندرکن رکف نیا هب مه یا هظحل

. متفر دوز

نم؟ یاه رکف تسا هناقمحا
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مهم زیچ همه زا نوشدوخ ندوب یلو دنشاب نم ِ ندوبن ِ نارگن دیاب ارچ

و شندوبن ی هصغ ، مدوب اه نوا یاج رگا ..نم یلو منودیم هرت.

. مشاب یخلا یب متسنوتیمن و مدروخیم

مراد . منکیم زاب یکی یکی ور هداتسرف مارب هک یا هقیقد هد یاه پیلک

هب

و هنکیم ملوه ِرد، ندش زاب یادص هک منکیم هاگن خرهاش ِ ندیصقر

؟ یرادیب _ هتفیم متسد زا یشوگ

منیشیم و مشیم دنلب قاتا هب نامیا ندموا اب

؟ یدیباوخن ارچ _

مرب یدزیم مادص _ دایم رتولج هک هشکیم هراد شدوخ رود وشفاحل

زا هک مایب نییاپ تخت زا ماوخیم هلجع ابلبم ور مدش کشخ ... هنوخ

. نیمز مروخیم تخت هگید فرط وزا مروخیم زیل یتختور ، یور

و مرمک مشیماپ یتقو یلو هربیم مدای وزا مدرد رمک ، شاه هدنخ

مدیم ژ اسام

شاه مشچ باوخ هب مراد تداع لبم نوا یور نم ، باوخب اجنیا _ایب

هنیشیم تخت یور هک هدنخیم هراد ِو زاب همین

هنوخ مریم هگید _هن

مریم هتسشن شدوخ هک تخت ی هگید تمس هب

هدرگیم یرب ینوتیم و هشیم حبص هگید تعاس هس ، یرب داوخیمن _

هنکیم نوشادیپ زاب همین یاه مشچ نومه واب تعاس لاِ بند

مباوخیم نم سپ ، یگیم تسار _

، مگیم یمورآ ریخب بش و هراذیم شلا ب یور وشرس

هرادیمرب شرس ریز وزا مشلا وب هشکیم یسفن هک متفرن نوریب زونه

. هراذیم تخت نییاپ و

! هدیم _وب

! مگب یچ منومیم و مشیم بجعتم

و... ترطع یوب _
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هنزیم یدنخبل و هنکیم دنلب تخت یور زا وشرس هک مداتسیا زونه

. هنکیم مباوخیو ترطع یوب _

. منزیم دنخبل ، شا هدنخ هب هنادیماان

. منزب مدوخ هب هک متشادن یا هگید رطع ، مغ و یدیماان زج نم

... تفگیم غورد نامیا

مدنلب یرتک توس یادص هکنیا ات مشیم ولهپ هب ولهپ لبم یور

زا لبق دیاب و نامیا ... هنکیم

قرغ ِ تروص و متفریم مقاتا یوت هک رابره یلو مدرکیم رادیب هن تعاس

. مدشیم فرصنم ممیمصت زا مدیدیم وشباوخ ِ

نون ات مرظتنم . مراذیم زیم یور و مرادیمرب لسع و یاچ مدوخ یارب

. دایمرد ادص هب هنوخ گنز هک هشب مرگ یمک

مشکیم ینیه ، مردپ ِ تروص ندید اب هک مریم نوفیآ تمس هب هلجع اب

رگا مردپ و دوب هنوخ یوت نامیا .. مراذیم منهد یولج و متسد و

... شدیدیم

ادص و نامیا راچان وهب مریم قاتا هب منک زاب ور هنوخ رد هکنیا زا شیپ

، منکیم شادص رتدنلب یتقو یلو هروخیمن ینوکت ال صا شلوا . منزیم

هنکیم زاب وشاه کلپ

یرب دیاب وشاپ ، ناج نامیا _

مشچ شا هگید تسد اب هک هشرس ریز شوزاب وهی هدیباوخ ولهپ هب

هلا میم وشاه

؟ هدنچ تعاس _

یمک و بجعت و هشیم زیخ مین ، دایمرد ادص هب هنوخ گنز هک هرابود

؟ ِیک _ هنکیم مهاگن هریخ سرت

مدیم باوج ریخات واب مریگیم زاگ و مبل

! مردپ _

نیشام چییوس ، هریم ییاریذپ وهب هشیم دنلب تخت یور زا تعرس هب
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هنوخ رد زا یکلوه لوه یظفاحادخ واب هرادیمرب و شا همیب تراک و

. هریم نوریب

تردپ یارب نک زاب ورد ، مریمن روسناسآ اب یتسه _

اب تساوخیم ملد ، مدنبیم ور هنوخ ورد مگیم یدیماان "ی هشاب "

... یلو مدروخیم هناحبص نامیا

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

؟ اباب مزیرب ییاچ هرابود نوتارب _

. مزیریم شارب یا هگید ییاچ و هدیم نوکت یرس همین و هفصن

؟ دموین ارچ یل _یل

دوب.. باوخ _

رابره مدوب روبجم درد نودند رطاخ هب هک ومکیچوک یاه همقل

سوبع ِ تروص هب یکشاوی و مراذیم منهد یوت ، منکب مه شرتکیچوک

. منکیم هاگن مردپ

مشیپ وراهن ... اجنیا دایب دش رادیب یتقو ، مدیم مایپ یل یل _هب

! دیشاب

یچون هدیسرن لیابوم یشوگ هب متسد زونه هک یتقو ، دوز یلیخ

هگیم و هنکیم

اب ماوت و یدنبب و تنودمچ مگب تهب متفگ . ترفاسم میریم میراد _ام

! یایب ام

هب میمصت یل یل و مردپ هک یترفاسم متسنودیم نم هک روطنیا

و تسب نودمچ هشیمن هتعاس کی و ِروشک زا جراخ دنراد شنتفر

درک هیهت طیلب

نوشدوخ هارمه و نم ات دوب هتفرگ میمصت هبش کی ارچ تسین مولعم

! هربب

اباب... هرذگب شوخ نوتهب . نونمم _هن

هنکیم مهاگن یدج

! یشاب وت داوخیم شلد یل _یل
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داوخیمن شلد هک یردپ یارب مروخیم فسات و منزیم دنخبل ملد یوت

. مشاب نم

. نونمم _هن

یاچ مدوخ یارب و مشیم دنلب منزب یا هگید فرح داوخیم هکنیمه

فرح شارب نومتخاس دیدج تیریدم ی هرابرد و مدیمن تلهم . مزیریم

. هدرک عضو هک یدیدج نیناوق و منزیم

وهب هشیم رادیب باوخ زا یل یل هک هشیم وطالین ردقنوا ماه فرح

هنم! ی هنوخ هک هگیمن مردپ یلو ، هنزیم گنز مردپ

. مینک عمج ونوماه نودمچ دیاب ، هدش رادیب مه یل .یل مرب دیاب _

شهاگن مراد و متسشن نودلگ لثم هک مگب دیاش ،ای همسجم لثم

؟ دوب ینتفر هچ و یندموا .هچ منکیم

منوتب مهنم هک نداد رییغت نوشترفاسم یل یل یاوه هب مدزیم سدح

رارصا مدزیم فرح یل یل اب هک رابره تقو دنچ .نیا مرب نوشاهاب

. مینک ضوع و نوماوه و وحلا میرب ییات هس ترفاسم ات تشاد

و هنوخ نیمه یوت نم هک هشاب تخس شرواب اه نوا یارب دیاش یلو

. مریم هنوخ زا نوریب هک ییاه تقو زا هرتهب ،حملا شاه لگ رطع

هدیم ومباوج مود قوب ... مریگیم و نامیا ی هرامش

؟ یتسه مناج _

هربیم مدای وزا مردپ زیمآ رخسمت راک ، شنتفگ مناج نیمه

تفر اباب ؟ ییاجک _

؟ تشاد یراک ... تردپ تفر دوز هچ ، مناتسرامیب کیدزن هگید _نم

ترفاسم مرب نوشاهاب هنک متوعد تساوخیم _هن

؟ یتفگ یچ _وت

مداد باوج روطنیا مسرپب وشرظن هکنیا یارب

هگیم مهب وشرظن دوز یلیخ هن ای مرب منودیمن ... منکیم نوتربخ متفگ _

. یشیم تیذا هیجرش شاوه لا مش ...االن یرب داوخیمن _
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مگیم و مدنخیم

؟ نرب ناوخیم لا مش متفگ نم هگم _

میدنخیم نومودره رتدب هگید هک بونج _

نامیا _

؟ منوج _

؟ منک تسرد یچ راهن _

تدای ما هجوگ رایخ .ساالد ناتسرامیب رایب راد مرو ، راذب کتخپ مد راهن _

هرن.

. مونشیم هک ِ ییاهروتسد ِ تیاضر رس زا ماه هدنخ

یاوخب امش یچره . نابرق هشاب _

. تسین هک ماوخب نم یچره ... کلک _یا

تعاطا ینک رما امش یچره هک ِ ییازور نوا زا زورما ... اقافتا ارچ _

. هشیم

هگیم تنطیش واب هرایم نییاپ یمک وشادص

نک هدامآ و تا همانسانش ، تا هنوخ تمس مایم منزیم رود سپ _

. نییاپ رپب متخادنا سیم

! مرظتنم تسد هب همانسانش ... هشاب _

! متفگ تسار نم یلو . هنکیم مراثن یا هنووید و هدنخیم دنلب دنلب

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

بشید . مگیم یسکات هدننار وهب سردآ و مراذیم نیشام یوت وراهاذغ

ندروخ اب رابره و منزیم ترچ رابدنچ ریسم یوت و مدوب هدیباوخن بوخ و

. مریم باوخ هب هرابود و مشیم رادیب نیشام هشیش هب مینوشیپ ِ

تفگ و تشاد هگن و نیشام هدننار هک مدوب رادیب و باوخ نومه نیب

. میدیسر

... مدش هدایپ و مدرک باسح ور هیارک

دنچ مدید مه شیپ هعفد هک دوب یزبس یاضف ناتسرامیب یولج
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. نروخیم راهن زبس یاضف نومه یوت ، هداوناخ

و نییاپ دایب راهن ندروخ یارب متفگ و مدز گنز نامیا هب نیمه یارب

. میشاب اجنیمه

رظتنم و مدرک نهپ و ما هرفن ود زادناریز ، دوب هک یدق هاتوک جاک تشپ

. دموا هرخ اتباال متسشن

دز دنخبل مندید واب مداد نوکت تسد شارب رود زا

_سالم

تسشن مور هب وور دیشک و ما هتشادن پلِ

! هتخادنا هار یکین کیپ هچ نیبب . موناخ _سالم

باال یدرگرب هک میروخیم دوز ، مرایب وراذغ یتفگ تدوخ _

راهن طاسب دوز یلیخ و دروآرد هسیک یوت وزا فرصم راب هی یاه فرظ

درک نهپ و

! هروخیم رج االن تپل ... یتسه نکن هلجع _

و منهد تایوتحم تساوخیم روز هب هک ییاه بل و هدرک داب یاه پل اب

هراد هگن منهد لخاد

. منکیم شهاگن ،

... دیاب نم اذغ نیا یاج _االن

هگیم هرابود و هنزیم مپل هب یدنت و مکحم ی هسوب و هشیم زیخ مین

. مروخب راهن مریم ، یدموا وت متفگ اباب ...هب یتسه تسین یا هلجع _

ات مروخیم وماذغ دنت دنت و مدیمن تیمها شفرح هب یلیخ مزاب

. هشیم یلا خ مباقشب شدوخ اب نامزمه

دیبسچ ... شیخآ _

تسا عقوم نومه . هراذیم ماهاپ یور و شرس و نمچ یور هشکیم زارد

. هنکیم ندیزو هب عورش مه یکنخ نادنچ هِن داب هک

! امدروآ و ما همانسانش _

. هنکیم مهاگن نییاپ زا بجعت واب هرایم وباالرت شا هنوچ
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؟ بخ _

... یلو منودیم ، تسا همدقم یب و دوز یلیخ

. مدرک یخوش یچیه _

. مریگیم اوعد مدوخ اب ملد یوت و مزگیم و مبل

؟ طلغ ای هتسرد ینودیمن هک یتفرگ یمیمصت هی ..وگب...وت نکن شلو _

. مریگیم شزا ومهاگن و مدیم نوکت فیفخ و مرس

سلا! کی لقادح . مشب تا هغیص مرضاح _نم

زونه یلو . هشیم دنلب نم هب تشپ و هرادیمرب ماهاپ یور وزا شرس

. هتسشن نمچ یور

یا! هغیص نزِ ...هن یمسر نزِ ، ماوخیم نز _نم

مهاگن هتفرگ ورگ متمس هدرگیمرب ، ومیمصت ِ تلع مدب حیضوت مایم ات

هنکیم

تا هغیص ؟ ینکیم رکف یراد یروجچ تدوخ و نم ِ دروم رد وت یتسه _

ماوخیم نم ؟ هدش نیا تمیمصت هک یاِ هغیص نزِ هگم ؟وت منک

! مریگیم ،ای ندیم نم هب ور وت ،ای یراگتساوخ مایب یعرش و یمسر

؟ هدیسر تنهذ هب اجک زا هگید هغیص یاه یزاب هرخسم نیا

هنوتیمن هک هنکیم فیدر مهرس تشپ و دنت دنت ور اه فرح ردقنوا

... منیچب یباوج و منک رکف نوشدرومرد

هریگیم مزا وشهاگن سوبع ِ تروص نومه اب

؟ای مروخیمن ندوب یمئاد دردِ هب یدرک یخلا ، متفگ تهبو ما هتشذگ _

؟ مومت یچ همه تدم هی دعب و منکیم حلا رتشیب هغیص اب یدرک رکف

شتروص ور هراد هزات هک یشیر وهت هنودرم ِ تروصتروص هب هنادیماان

. مزودیم مشچ ، دایمرد

ی هداوناخ هکنیا یارب ... هغیص متفگ مدوخ رطاخ ،هب یتسه ِ نوج _هب

مردپ منودیم منک تقفاوم مرگا نم ! نتسین میمصت نیا یاریذپ االن نم

یطیارش یوت نم هک ننکیم رکف انوا نوچ ننکیم تفلا خم نایفارطا و

! منودرگب و یگدنز هی منوتب هک متسین
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هیفاک ! شاب یتسه هک ینیمه ... ینودرگب و یگدنز تسین یزاین _وت

ربص شرطاخ هب دیاب هک یراد یطیارش هچ هگم وت مدعب نم... یارب

. منکیم شهاگن بذعم ؟ مینک

! یدید ونم یاه صرق ی هسیک هک _وت

هنکیم مهاگن رخسمت واب هنزیم یا هدنخ کت

رت کانتشحو ِ یضیرم ات رازه هک تسه رهش نیا یوت مدآ ات دص _

سپ ... هسریمن هچروم هی هب مترازآ هکوت ، نروخیمن صرق یلو نراد

! هریگیم ما هدنخ هک نکن حرطم و وراد و صرق ثحب اشهاوخ

دب، زور هی مبوخ زور هک..هی وملا ح ینیبیم ... نامیا تسین یکلا _

وت یارب ماوخیم روطچ .. مرایب شمارآ وت یارب ماوخیم روطچ تقونوا

؟ منک یرسمه

هک ییانیا ی همه .واال هنکیم رییغت ازیچ یلیخ ، هرذگب هک نامز _

یلو تسین لبلب و لگ نوشیچ همه ، ننک جاودزا مهاب نریگیم میمصت

مشچ هک .نم مینکیم تالش مهام . نزاسیم و نوشیگدنز مه رانک

! مرب تنوبرق مدرکن باختنا ور وت هتسب

هدرک ملا حشوخ شنتفر هقدص نوبرق هک همهفیم و هدنخیم مبل

یوت و یتسین فیکرس ییاتقو هی هک یتدوخ طقف هک نکن مرکف _حاال

. مییایم رانک مهاب . متدوخ لثم منم ... یتدوخ

... تسه هک ملا حشوخ

زا ما هداوناخ ماوخیمن .عفال متفگ تهب هک هنومه نم ِفرح یلو نامیا _

وت یارب دیاش اما همهم نم یارب هک یلی دال ،هب ننودب یزیچ وت

. هشابن

مگیم رت مکحم رابنیا و هنکیم مخا هرابود

ربص دیاب ، میشاب یاوخیمن ما هغیص ...رگا ینودیم تدوخ _

هام تفه ات شیش لقادح ... ینک

! مونشب هیانک و شین نایفارطا زا رتمک ات هرذگب نامز ...

هشکیم یفوپ و هشیم کالهف

مگیم رت ممصم ؟ فرح نیا یچ ینعی هخآ یتسه _
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صا ! میشابن ما ینوتیم .. میشاب مرحم تدم نیا مینوتیم . نیمه ینعی _

ینومب نم رظتنم داوخن تلد دیاش ال

رغ هنکیم عمج و زادنا ریز هراد تینابصع اب هک یلا ح ورد هشیم دنلب

! هنزیم

تماوخن تقو هی هک نوریب زادنب یاون تزغم _زا

و تفر و شخب یغولش ... مینومیم ناتسرامیب مهاب بش هن تعاس ات

یعس هکنیا ،اب هدیم هروشلد مهب ، نوشا هداوناخ و اهرامیب یاه دمآ

منوتیم ماوخب رگا هک هگیم مهب و همهفیم نامیا یلو مدن زورب منکیم

بوخ و ،حملا نامیا و ندوب فتاهاباب رانک یلو ، هنوخ مدرگرب رتدوز

. هنکیم

مدیم یفنم باوج نامیا لا وس ؟هب میروخب نوریب و ماش یاوخیم _

. مدرک سوه ، میروخب غرم مخت و جنرب میرب _هن...

. هدیم همادا یگدننار هب شتوکس یوت و هدیم نوکت یرس

ای... نم ی هنوخ میرب _

مسرپیم یتحاران اب هنکیم هک مهاکن

؟ یبذعم نم ی هنوخ _

. مرادن سابل هک یوت هنوخ ، مریگب شود دیاب هخآ _

. منکیم ادیپ یا هراچ هار دوز

ی هنوخ میرب دعب رادرب وتاسابل ،وت امش ی هنوخ لوا میرب بخ _

نم...

هنوخرچیم نوبایخ ِ تمس وهب نومرف و هریگیم و شهاگن ثکم اب

نیمه لثم ؟ یچ تغارس نایب تا هداوناخ یبش هفصن یبش _وهی

هریخ مور هب ور .هب منک ادیپ یلح هار لکشم نیا یارب منوتیمن ؟ زورما

هگیم هکنیا ات منزیمن یفرح و مشیم

! مریم رد اه هلپ ،زا نایب شقوف _

. هرایم مبل یور دنخبل شاه هدنخ و هدنخیم

یتقو ات هرتهب یروجنیا ما. هنوخ مریم ، مروخب و ماش یتسه یلو _
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. نریگب رارق نایرج رد تا هداوناخ هک

ماوخیم تصرف هام تفه شیش لقادح ... ننودب ماوخیمن _نم

هنکیم زاب نهد هکنیمه . هنکیم یچون و هدیم راشف مه یور وشاه کلپ

و هدیم نییاپ یمک ونیشام هشیش و هشیم فرصنم هنزب یفرح ات

هشکیم یسفن

یکی لقادح . هشاب تا هداوناخ رظن ریز دیاب میشب هغیص هرارق مه _رگا

ثمال! نیترام و همغن . ننودب رفن ود

. نشیم ربخاب همه همهفب همغن . نکن مشرکف ال _صا

! خرهاش ،ای نیترام بخ اباب... _یا

! تلا جخ زا مریمیم هن.. یاو _

هگیم مخا واب هشیم رت هتخورفارب شا هرهچ رابنیا

وت رگا .نم یشکیم تلا جخ هک مینکب عرش خالف راک میاوخیم هگم _

... یگیم یه یراد وت یهتنم . منکیم تدقع یاوخب

. مراذیم مومت همین و شفرح

باال یوربا الماب سلا !و همهفب یسک هکنیا نودب ، هغیص مگیم _نم

. هدنخیم شبل ی هشوگ و هنکیم مهاگن هتفر

ما یدج ال ماک و مراد مخا یتفگ لا حاب هچ المو سلا _و

یاوخب . ینک فرصنم ممیمصت وزا نم ینوتیمن یخوش اب نامیا _

ندز هلک رسو هلصوح نم . هنیمه یراد ور شیپ هک یهار اهنت یاوخن

. مرادن ور هیقب هب نداد حیصوت و

هریخ شور هب ور هب هک یتقو تسرد و هنزیم نیشام ی هدند یور مورآ

هدیم نوکترس فیفخ ، هدش

!! لوبق ... هشاب _

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

، مربیم هانپ متخت هب ندیباوخ یارب و مریگیم شود ، نامیا ِ نتفر اب

. مشاب هروشلد یب هراذیمن هک دایم مدایب هراد ییاهزیچ یلو

هنک تبحص هنومتفج ی هنوخ کیدزن هک یرضحم اب نامیا دش رارق ادرف
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. میرب اجنومه هب هغیص یارب و

اب مجاودزا یاهزور رکف یلو مدرک لوبق مدوخ ، مداد داهنشیپ مدوخ

. دایم مدایب ، حیسم

همع یولج ات مدرکیم وتالش متشاد سرت ردقچ جاودزا لوا یاهزور

... یزیچ زا مسرتیمن هک منک دومناو

هگن مدوخ یارب و حیسم منوتیم هک مدادیم دیما مدوخ هب لوا یاهزور

توکس ، مدموا هاتوک ، مدرک تالش ردقچ . مزاسب بوخ یگدنز وهی مراد

رتدب مه زیچ همه ، دشن تسرد هک یچیه یلو مدرک ربص ، مدرک

رت... کانتشحو دش...

نییاپ زا هک و حیسم یسرپلا وحا سالمو یادص اه بش یضعب

مدیشکیم روز هب مسفن سرت وزا مدزیم باوخ وهب مدوخ ، مدینشیم

. مندرک تیذا یارب هریگب تسد هنوهب مندوب رادیب اب ادابم هک

وراه قافتا زیچ یلیخ رکف ، متسشن دقع ی هرفس رس یتقو

منوتن همع واب هنومب بوخ نم اب حیسم مدرکیم رکف لقادح ، مدرکیمن

نیا هک داد نوشن و درک ضوع گنر محیسم دوز یلیخ یلو ، مایب رانک

. هدش گرزب و هدرک یگدنز یک رانک سلا همه

یلا خ ردقنیا مرب و رود مدرکیمن رکف ، متسشن دقع هرفس رس یتقو

تقو رگم دادیمن مهب دمآ و تفر هزاجا حیسم نوچ دش، یلو ، هشب

رگم ، تشاذیمن یام هنوخ وشاپ مه یسکره دوب. شدوخ هک ییاه

. ندرکیم توعد همع و حیسم

نم زا زونه نامیا ، مدیم راشف شلا ب یور و متروص و مشیم ولهپ هب

... متشادن ندرک فیرعت تئرج نم اما . هنودیمن وراهزیچ یلیخ

و یشوگ و منکیم نشور و مرس ِباالی باوخ غارچ ، ملیابوم هربیو اب

مرادیمرب

رهظ زا دعب ، یایب ناتسرامیب ات داوخیمن حبص ادرف ، ناج یتسه "

" ریخب تبش ... رضحم میرب هک تلا بند مایم مدوخ

مباوخ زونه هک دیمهفیم رگا یلو مدب شمایپ هب یباوج هک ماوخیم

هدربن
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. دشیم باوخدب روطنوا و هنک تبحص ماهاب ات دزیم گنز مهب ،

ی همه اب نامیا ، مشکیم تسد شدنخبل یور و منکیم زاب وشسکع

. تشاد قرف مدوب هدید میگدنز یوت نم هک ییاهدرم

نیبدب شهب تشاذیمن ، دوب هتشاذگ مارب لوا زا هک یمارم و ینوبرهم

و مخز حور هی مودکره زا طقف هک یا هبرجت ود زا دعب نم یلو ، مشاب

. مسرتیم ، هدنوم مارب یلیز

ممیمصت یوت هک هدب یمرگلد مهب هنوتیم ، ههام دنچ ِ تصرف نیا

! مدرکن هابتشا

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

مدق ، نربیم وباال فتاه اباب ، دراکنارب اب هک یدرم ود رِس ِ تشپ

، مرادیمرب

وسملا فتاه اباب هک منکیم ادخ ادخ و متسرفیم تاولص مادم مسرت زا

و هداتسیا اه، نوا زا رتولج ، هنم زا رت نارگن نامیا ، نرایب اتباال

یرت تحار سفن ، منیبیم هک ور هنوخ ،رِد هنکیم نوشییامنهار

، سنا رواژ ِ کشزپ و هدننار ِ نتفر لخاد ،اب دعب هقیقد دنچ و مشکیم

وراه شپت یلو مرادیمرب مبلق یور وزا متسد و منیشیم اه هلپ یور

. منکیم ساسحا ، یتح ماه هقیقش یور ، منهد یوت

وراه هیصوت هک مونشیم و کشزپ یادص و مدیم هیکت راوید وهب مرس

دوب یرتسب ناتسرامیب فتاهاباب هک یزور دنچ نیا . هنکیم نامیا هب

وزا عضو رسو زا دشیم و یگتسخ و دوب هدز رس شهب زوره نامیا

. دیمهف شاه مشچ ، رتشیب همه

و سنا رواژ هدننار ، مرایمرد وماه شفک مراد هک یلا ح ورد مشیم دنلب

. نایم نوریب کشزپ

واب مریم فتاهاباب قاتا هب هک هندز فرح لوغشم نوشاهاب نامیا

. منکیم شهاگن دنخبل

شلد هگید زورما زا نامیا ، نوجاباب نیدموا شوخ "

" نیتشگرب هک ملا حشوخ دوب. نوتنارگن یلیخ ... هریگیم مورآ

مهب ، هنزب فرح تسنوتیم رگا هک منکیم رکف مراد و راوید هب مدیم هیکت
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. تفگیم یچ

یوت هک ییاه هلمج ، دوب تخت نیا یور همع ، فتاهاباب یاج رگا

هن. ور اباب یلو ، مدزیم سدح و تفگیم مهب باوج

یعلا یدرک تولخ ترهوشردپ اب هک منیبیم _

ِ یزور نیمود . منکیم شهاگن تلا جخ واب هزادنیم مندرگ رود وشتسد

هک

ات راگنا . مشکیم تلا جخ شزا یدوخیب یلیخ نم و میدش مرحم مهب

وحاال... مدیدیم تسود هی بلا وردغ نامیا همان هغیص ِ ندنوخ ِ لبق

! تفرگ مزا و شا هیرهم روطچ ، رضحم یوت یدیدیم و یدوب دیاب _اباب

... هدنخ زا مریم هسیر ، هزادنیم هک مدای

ورب ، همفیک وت ادخ هب هنرگو ، یریگب ور هیرهم دیاب تفگ رادرتفد بخ _

راد نوشرو

مداتسیا زونه نم ، هشکیم زارد شردپ رانک تخت یور و هنکیم یچون

. منکیم شهاگن هدنخ واب

راشف و ماه کلپ تفرگ نم زا یدازآ ِ راهب ِ مامت هکس ات هدزیس _

. مدنخیم ادص یب و مدیم

؟ یدیباوخن بشید _زاب

، مراذیم اهنت و رسپ و ردپ و مدیم نوکت تسار و پچ هب یرس

بوخ وراه غرم . مزپب اذغ نامیا ی هنوخ یوت هرارق هک ِ یراب نیلوا

کمن شور ممکی ، هشب هتفرگ شبآ ات مراذیم شکبآ یور و مروشیم

... تنیباک یور شراذیم و مشاپیم

نتسش زا دعب و مرادیمرب هک هراد شلا چخی یوت کیچوک یوهاک اتود

. منک نوشدرُخ ات یلدنص یور منیشیم ، ماه تسد

؟ یدادن و مباوج مداد مایپ تهب بشید ارچ سپ _

متسد یوت ور وهاک ِرپ دنچ و مرادیمرب ور وقاچ هک راوید هب هداد هیکت

مریگیم

و دایم رتولج درب مباوخ شدعب هقیقد دنچ . منکیم باوخیو مروت متفگ _
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هشکیم بقع و مور هب ِور یلدنص

دش، یلوه لوه یلیخ نومندش مرحم . یگب غورد مهب مرادن تسود _

هب زورما زا یلو ... دشن هک میتشاذیم مهاب و ییاهرارق و لوق هی دیاب

. یگن غورد مهب هک ماوخیم ، دعب

و متفگیم غورد االر سریما یتح و حیسم ،هب مسرت رطاخ هب اه تدم

. متشاد نامیا شیپ یتخس راک هچ حاال

؟ منک تکمک یاوخیم _

منکیم درخ ور وهاک و مایم نوریب رکف زا

؟ شلا ح هگید هبوخ اباب ، نم اب بشما ماش _هن،

هک دزیم نامیا هب ییاه فرح رتکد کش... زا ِ...رپ دیدرت زا رپ ملا وس

مه یور هب میتساوخیمن مودکچیه یلو ، دوب هدرک دیماان و نومودره

! هنومیم هدنز فتاهاباب یهاتوک ِ تدم طقف هک میرایب

، ندز شمرس یوت وشاهوراد ، هبوخ _هرآ

هک ماوخیم ، هراذیم شنهد یوت و هرادیمرب و یا هتسشن یوهاک

تسد زا وشردپ هراد ، نم ِ مدق ِ...زااپ رکف یوت یلو منک شاوعد

هنک. زاربا وشیتحاران هنوتیمن نم ِ شیپ و هدیم

هگید رابنیا تفگ شهب هک یتقو ، میدوب هک شردپ ِ رتکد ِ قاتا یوت

تسین هدنز ، رتشیب هامود ای کی زا رتمک شردپ و هدنومن یقاب یتصرف

...! هگرزب ادخ هک تفگ رتکد هب ضغب واب درک مهب یهاگن مین ،

نم رطاخ هب یلو ، هنک ضغب ، هنک هیرگ داوخیم شلد هک مدیمهف

! مدوبن شاک ... هرادیم هگن و شدوخ

نومب اجنیا بشما _

مریگیم شا هتسخ یاه مشچ وزا مهاگن

هنوخ مریم _هن،

؟ دایب هرارق یسک ؟ یرب یچ یارب _

زیم یور زا وشاه تسد نایم ماش دعب رس هی نارهم و یل ...یل _هرآ

هریگیم لغب وهب هرادیمرب
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، یریگیم هلصاف مزا یراد یه زور ود نیمه . یریم رد متسد زا یراد _

ارچ؟ ... هدش رتشیب متاه نتفگ غورد

شاه یگتسخ دوجو اب هراد قح ... تسین مورآ یادص اب شنتفگ ارچ" "

هنک یلا وخ شدوخ و هنزب رغ مرس

مگیمن غورد _

هنوراخیم وشوربا ِود نیب هلصوح یب و هنکیم مخا

هتفر تدای . ترفاسم نتفر نارهم و یل یل ، تسا هظفاح مک وگ غورد _

. منکیم درخ ور اه وهاک یرتشیب هلجع واب مریگیم زاگ ومنیریز ومبل ؟

و... همغن مروظنم _

! یتسه هسب _

مهب و یچ همه مراد ... تسا هلولو ملد یوت هشیمه لثم اما همورآ

هدش مگرم ...هچ منکیم شنومیشپ ماه نتفرگ هلصاف اب مراد . مزیریم

ادخ

؟

تردپ یولج .. مایم ادرف ما، هنوخ مرب و بشما بخ... دیشخبب _

. منومب ماوخب مشکیم تلا جخ

شاه کلپ ، هدیم ژ اسام و شینوشیپ هرابود و هشکیم یهاتوک سفن

وشمشخ هراد هک ممهفیم شکف ِ ندش ضبقنم زا نم اما تسا هتسب

. هنکیم لر تنک

؟ مرب االن یاوخیم _

و هتفا یم متسد زا وقاچ ، هبوکیم زیم یور هک وشاه تسد فک

مگیم ینیه

... نیگمشخ و ِزاب شاه مشچ حاال

منومیم بخ _

جنرآ یلو ، هبوکب ییاج هب وشرس دایمن شدب مراد متح ، تسا کالهف

هگن شتروص یور وشاه تسد فک و هراذیم زیم یور وشاه تسد

. هنوسرتیم رتشیب و نم و هدنلب شاه ندیشک سفن یادص . هرادیم
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؟ یدش نومیشپ .. نامیا مسرتیم تزا ینکیم یروجنیا _

... شاه مشچ یولج زا هرادیمرب وشاه تسد رابنیا و هزرلیم ما هنوچ

! ینابصع مه هلصوح یب مه ، تسا هتسخ مه ... تسا هتسخ

همه ، رتکد یاه فرح اب زور هس ود نیا ، سرتن نم زا نامیا ِ نوج _

! مریمب داوخیم ملد ، ینکیم رارف مزا هک ماوت ، هریم منت زا هراد منوج

نییاپ مکشا ، هشیمن یلو ، منزن هیرگریز ات منکیم لر تنک و مدوخ

هگیم نییاپ ییادص واب هرایم رتولج و شتروص و هتفیم

روطنیا ِوت مدقاپ زا مردپ حِلا هک ینکیم یخلا تدوخ اب _الدب

... کشا زج منزیمن یفرح ؟ ...هرآ هدش

هک یتقو ره زا رتشیب االن و...نم یخلا و رکف نیا رانک راذب ... یتسه _

اب متعاس زورِود ود منیبیم یتقو . مراد جایتحا تهب ، ینکب وشرکف وت

نومیشپ ، یتفرگ مزا یا هناقمحا ی هلصاف وهی یدزن فرح نم

هک یا هگید سکره ،اب همغن اب تردپ اب متفرن هنودرم ارچ هک ! مشیم

داوخیم تلد یتفگ هک وت فرح هب .نم منزب فرح هریگیم میمصت تارب

ات یتفگ . متفرن اه نوا شیپ و مدرک ربص ، هشاب تدوخ ِ تسد تیگدنز

نم ی هطبار یاوخیم یلو ، هدوبن تدوخ ِ تسد تیگدنز ِ یچیه زورما

یدش هبیرغ نم اب ؟...وت ؟...هرآ یروجنیا . هشاب تدوخ ِ تسد تدوخ و

! یدشن مرحم هک

ارچ؟

. مدب شهب یباوج هچ منومیم و مزادنیم نییاپ و مرس

زیم... تشپ زا هشیم دنلب ؟ مرب االن هشیم _

... هدرگیمرب هرابود یلو هشیم رود مزا مدق دنچ و هشیم دنلب

تبحص تردپ اب مریم لوا ، مینکیم لطاب ور هغیص میریم ادرف نیمه _

، نریگب میمصت تارب نورگید هک یدرک تداع ...وت همغن اب دعب ، منکیم

...ِ یریگ میمصت هی هضرع یتح وت

، شمنیبب حضاو هراذیمن اه کشا ی هقلح ، منکیم دنلب هک و مرس

طقف

زا نوچ مرادن یریگ میمصت ی هضرع نم هک هگیمن و دایم دنب شنوبز
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. مسرتیم زیچ همه

،زا مشکیم بآ و ماه تسد و مشیم دنلب یلدنص یور زا ضغب اب

یفرح وهی تسا هتسخ هک هگیم و هنزیم مادص مشیم در هک شرانک

. منکیم واپ ماه شفک و مزادنیم مشود یور و مفیک نم اما ، هدز

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

و مدیم و خرهاش ِ سامت نیمدنچ ِ باوج ، هنوخ هب مندیسر ضحم هب

رواب ممدوخ هک مدنخیم نفلت تشپ یروج ،هی مرایم شرد ینارگن زا

... ههار هب ور یچ همه هک منکیم

گنز یل یل ،هب هدش کح مبل یور هدنخ هک یلا ح نومه اب دعب

. هبوخ یلیخ نیا و متفرگ دای و ندرک تحار وراه مدا یخلاِ ، منزیم

شاهوم ِ ندرک شم ِ عقوم ، اما منکیم مردام دایِ ، یل یل ِ دعب

. هشیم عطق دوز نومسامت و هنک تبحص ماهاب یلیخ هنوتیمن

ملیابوم و مشکیم قرب وزا نفلت ، تسین مرظتنم یسک هگید هک حاال

هک مدیم مایپ نامیا ،هب یا یشوماخ ره زا لبق یلو . منکیم شوماخ و

" ریخب بش ، متسین روخلد تتسد "زا

نامیا یاه فرح و راتفر زا مودکچیه ، دوب لیلد یب ، نم ِ ندوب روخلد

هک ممهفیم هزات . مدادیم شهب وقح نیا نم و تشاد قح ، دوبن هابتشا

یجرخ چیه هک هداس ِ قشع هی یتح ، مرادن و یچیه یگدامآ نم

! هرادن مارب

بآ ماه نودلگ ،هب مرادن نوشهب یراک مهنم ، دایمن دنب ماه کشا

... منکیم شزاون و نوشاه گرب و مدیم

د هک مکی ... نکلا ب تمس هب مریم ، دایمرد ادص هب هک هنوخ گنز یادص

. منیبیم و نامیا ، مشیم ال

. هریگیم وباال شرس و دایم بقع بقع هک منکیمن زاب ورد ردقنوا

هنوخ رد هب هراشا رس واب هنکیم مهاگن رمک هب تسد ، مینیبیم ومه

. هنکیم

یولج ِ نیشام هب هک روطنیمه و مریگیم وشلیابوم یشوگ ی هرامش

هدیم باوج ، هداد هیکت هنوخ
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؟ ینکیمن زاب ارچ _رود

تساهنت تردپ . نامیا ورب درگرب _

هب هیکت باال مایب نم ،ای نییاپ ایب وشرضاح ،ای منم هئاهنت هک ینوا _

مشیم دال مکی هک هنکلا یب هبل

؟ نییاپ یزادنب و تدوخ یاوخیم _

هریگیم ما هدنخ شراتفر زا هک هدیسرت ردقنوا

نامیا مرادن مراکنیا هضرع _نم

یگنر یدرز ِ غارچ رونِ ریزِ تسرد ، کیرات ی هچوک طسو و دایم رتولج

هتشاد هگن نشور وشفارطا و رود هک

؟ ...هرآ هنوهب لا بند هک مه ،وت مدز یفرح _هی

نادجو باذع ادعب ات یشاب تردپ شیپ رتشیب اهزور نیا هرتهب _

. یریگن

هک... مریگب میمصت مدوخ راذب _

مراذیم همین وشفرح

باذع نیا واب مرمع هیقب ماوخیمن نم ، رانکب وت نادجو باذع ال _صا

، تردپ ، مدوبن وت رانک رخآ یاهزور نیا رگا هک منک یگدنز نادجو

. تشاد شدوخ شیپ لا مک و مامت وشرسپ

هراد منکیم رکف لوا ، هریم شنیشام تمس و هنکیم شوماخ و یشوگ

هک هدرگیم شنیشام یوت یزیچ لا بند راگنا اما ، شا هنوخ هدرگیمرب

. هنکیمن شادیپ

مهب مکحم و نیشام ورد هرایم نوریب وشرس هرخ اتباال منومیم رظتنم

. هدنبیم

... تسا هنوخ ِ دیلک ، هشتسد یوت هک یزیچ ممهفیم باال نیمه زا

نم... ی هنوخ دیاش

هن... هک دیاش

امت! حـــ
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تسد فک ، هنزیم دنت مبلق ، مدنبیم و نکلا وردب مشیم هنوخ لخاد

مهب و ماه

والدب هدش بارخ هنوخ ِ روسناسآ ، مریگیم متروص یولج و منوبسچیم

باال... هسرب ات هشکیم لوط

دیلک .رگا منک لفق وردو منک ادیپ ور هنوخ دیلک ات مفیک تمس مئودیم

هنک. زاب ورد تسنوتیمن متشاذیم رد تشپ و

، تسین مدیلک هتسد ، منکیم وور ریز و مفیک ردقچره

، سرت ی هنزو راگنا ، مرب هار هلجع اتاب منکیم تالش هکنیا اب ومدیسرت

و گنیکراپ دیلک ود زج وهب منکیم وزاب دیلک ،اج هنکیم دنک وماهاپ

. منکیمن ادیپ یزیچ موب تشپ

، متسیا یم بوچراچ یوت هک مدورو ضحم وهب قاتا تمس هب مئودیم

. منیبیم مزیم یور و دیلک

هنوخ ِرد ندش زاب یادص ، هار ِ طسو یلو مراد شرب هک شتمس مریم

. هنکیم مبوکخیم ،

هک منکیم تئرج طقف ، مونشب وشندز سفن سفن یادص منوتیم

! هشب دنلب نیمز یور زا ماهاپ فک هکنیا نودب رد، تمس مدرگرب

" یتسه ... یتسه "

نوریب ما هنیس زا هک منزیم هلکورس مبلق اب نم یلو هنزیم مادص هراد

! هنزن

هک منکیم لر تنک و مدوخ مراد ، مریم بقع مورآ هک همبلق یور متسد

لوه وهب مشکیم ینیه ، قاتا رد یولج شندید اب یلو مسرتب رتمک

. مریم رت بقع

نامیا یاه مشچ ارچ ... هدز نوریب شندرگ گر و هخرس شتروص

ِِ؟ حیسم ِ هیبش

! مدرک طلغ ، دیشخبب _

ی هسفق هک یلا ح رد بجعت واب هزادنیم نییاپ بوچراچ زا وشاتسد

هرادیمرب ولج هب یمدق هشیم نییاپ باالو شا هنیس
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؟ یسرتیم مزا یروطنیا هک تاهاب مدرک راکیچ نم هگم ؟... یتسه _

اب منکیم یعس هک همرس ِ تشپ ِ دمک هب ما هیکت و مداتسیا تخت رانک

منک شمورآ ندز دنخبل

! مدیدیم ومه ادرف ؟ اجنیا یدموا ارچ _

ندیشک سفن یارب ، هراذیم شاهوناز رس وشاه تسد و هشیم مخ

... هدروخ لکشم هب

؟ مرایب بآ تارب نامیا _

. هنکیم مهاگن یفرح چیه یب و هنکیم فاص وشرمک

و منکیم نوشکاپ ... دایم کشا ماه مشچ زا سرت ِتقو ارچ ممهفیمن

. منزیم دنخبل سرت اب هرابود

هرادن یدوس چیه ، نم هنتفر بقع هک عیرس ردقنوا ، دایم رتولج

امتح مشب یرتسب مرب ،ای منومب اهنت تقو دنچ ، نامیا دیشخبب _

هراذیم مبل یور و شا هراشا تشگنا

هشیم یهار یدیماان زا ماه کشا و هدش درگ سرت زا ماه مشچ

! تشیپ مدرگیمرب مشب بوخ _

، هدیمن راشف .. هراذیم منهد یور وشتسد فک ، شتشگنا یاج هب

مشکب سفن شاهتسد الی زاالهب منوتیم

هینابصع شاه مشچ زونه یلو هدش رتمک شندز سفن سفن

؟ یسرتیم ردقنیا هک ندرک راکیچ تاهاب _

منزب یفرح هکنیا زا شیپ یلو هرادیمرب وشتسد و مربیم بقع ومتروص

هنکیم تجح مامتا ،

و منودیم نم ینزب ومتشاذگ اهنت و نتفر و ناتسرامیب فرح ادخ _هب

وت!

هگیم صرح واب هراذیم رمک هب وشاه تسد

یک واب نم ؟؟ یدید یا هگید زیچِ مزا تبحم زج ماوت اب یتقو _زا

؟ ینکیم هسیاقم تنهذ وت یراد

هگم هنکیمن لوبق ونم یاه فرح نامیا ، منک لر تنک و ما هیرگ منوتیمن
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. مدرک یگدنز روطچ و مدیشک یچ هتشذگ وت هنودب هکنیا

تسین دنلب ما هیرگ یادص ، هرایم منوریب قاتا وزا هریگیم و متسد

. هنکیم مهاگن مشکیم قیمع سفن هک رابره یلو

، لبم یور نتسشن زا لبق و هرادیم هگن ماه بل یولج و یبآ ناویل

هسوبیم و مرس

مهب یروجنیا ، دایم تدای یتقو ات هک و یزیچره و... یچ همه _وگب...

زا نوچ دیاش مگیم شمه . منکیم کش مدوخ هب مراد .نم یزیریم

ونم یراد هروج همه ، یشاب مرانک هک یسرتیم ، ینودیم ما هتشذگ

. ممهفیمن و یربیم لا وس ریز مدوخ شیپ

نیا .اب مشیم هچاپتسد ، هدز لز مهب هک روطنیا ... مروخیم بآ پلق دنچ

هدش تشز امتح ، هدرک فپ هک ییاه مشچ و هتخیر مهب عضو رسو

ما!

! ممک ردقچ هک منکیم رکف نیا هب ما هظحل نیا یوت هک مقمحا ردقچ

نامیا هب هسرب ...هچ همه یارب

. تنهذ یوت ،هن دنلب ، نزب فرح ... یتسه _

هنکیم هراشا ششوگ هب

. مونشب ماوخیم _

هچ ...زا یزور هچ ...زا مگب یک ،زا منک فیرعت اجک زا دیاب منودیمن

تعاس یاه هبرقع ، منکیم فیرعت هب عورش یتقو یلو ... یتعاس

. منکیمن رواب هک هدیم نوشن و یزیچ

هیکتو مرس ، هدیچیپ مرود یکزان فاحل و مدش هلا چم یلدنص یوت

. متسب و ماه مشچ و لبم هب مداد

هک یلا ِح یبوخ اهنت ، هنیگنس زونه مرس یلو مدروخ و ماه صرق

. هدش هتشادرب مشود زا یراب ،هی هدش کبس ملد هک هنیا مراد

؟ یباوخب تخت یور تمربب _

. منکیم وزاب مدرک فپ یاه کلپ و مرادیمرب لبم وزا مرس ی هیکت

تعاس جنپ ، مباوخب االن نم ، فتاهاباب شیپ ورب یاوخیم _هن...وت

. مشیم رادیب هگید
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دش. سیخ شاه مشچ ، نم یاه ندرک هیرگ ِ طسو هک مدید

ما هدنخ ، هربیم ماهاپ و رمک تشپ وشاتسد و متمس هشیم دال

هریگیم

... منیگنس نامیا _

مدیم هیگت شا هنیس وهب مرس هنکیم هک مدنلب

! یراد نزو هفاضا ولیک ،هد مک همک هک _وت

هدنخیم رت دنلب و مدنخیم مورآ

. تشیپ مایم ، دایب هک شزور راتسرپ ، فتاهاباب شیپ رس هی _مرب

منکیم شهاگن و مربیم بقع وهب مرس

رادیب ، ینیشب دیاب اهنت یایب ، مباوخیم تعاس جنپ هک مگیم _هن،

مدیم لوق . منزیم گنز تهب مدوخ مدش

هدیم نوکت یرس و هنکیم مهاگن زاباال

و یدش رادیب هک ممهفب ادخ ،هب منک دامتعا تهب زورما زا ماوخیم _

... یدزن گنز

مگیم دنت و مسوبیم و شا هنوگ

. منزیم گنز _

ملد . متراذیم تخت یور مورآ ، هدنخ واب تخت باالی میسریم

هنوخیم مامشچ وزا مشب ادج شزا تساوخیمن

، منومیم تشیپ هربب تباوخ _ات

مگیم یا " هشاب و" منکیم هتسب و وزاب ماه کلپ

و مرانک فاحل ، هراذیم زیم یور و هنکیم زاب شتسد چم زا وشتعاس

هب هدنخ اب هظحل نومه ، هراذیم تخت یور هک وشوناز و هرادیمرب

هگیم ، هشکیم زارد مرانک هراد هک یلا ح ورد هنکیم هاگن مامشچ

دش، کشخ مرمک مدیباوخ تلبم یور هک یبش ود یکی نومه _نم

هب شتمس وهب مریم رت بقع مکی و هراذیم شلا ب یور مرانک وشرس

هنومیم زاب مه هب ور نوماه مشچ و هرایمرد و مدوخ یادا مشیم ولهپ
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! تسا هرفنود تتخت هبوخ _

هنکیم لر تنک وشدوخ یلو هتفرگ شا هدنخ

ِ؟ لِو و لش ارچ نیا ، مراد تفس شلا هبب تداع نم طقف _

ح ورد مرایم وباالرت مفاحل ، هدنخیم شاه بل و هدنبیم وشاه مشچ

مگیم ندش شوهیب یارب هریم فعض مندب هک یلا

مدیم شرافس تساو _

متسوپ یوت شبترمان ِ شیر ،هت هسوبیم و مکلپ تشپ و هنکیم رکشت

مدنخیم هریم هک

نم زا یه !حاال هنکیم بوخ و حملا ردقچ تا هدنخ هک ینودیمن _وت

نک ـــغ یرد

مک ی هلصاف نیمه ...زا شمنیبب .... منزب فرح شاهاب داوخیم ملد

چیه هک یتقو تسرد منوا ، مونشب وشاه سفن یادص و منک شهاگن

ح ماه مشچ هب منوتیمن .اما مدش کبس و مرادن شارب یا هتفگن فرح

، اهوراد ندروخ و فعض و هیرگ همهنوا دعب ، ننومب زاب هک منک یلا

... هماه مشچ هشیم مفیرح هک یزیچ اهنت

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

هحبص تشه تعاس ، مزادنیم مندرگ رود ور هلوح و مروشیم و متروص

. مدیباوخ تعاس تشه زا رتشیب نم و

مهب نامیا ، باوخ تعاس جنپ رس اقیقد ومنکیم کچ و ملیابوم یشوگ

، مدش رادیب هک مدیم ماغیپ شهب مروخیم هک و ما هنوحبص ... هدز گنز

یفرح چیه یب و شا هنوخ مرب هنوحبص ندروخ یارب هک داوخیم مزا

. مشاب اجنوا ، شردپ راتسرپ ندموا ات هک منکیم لوبق

وشاه دیرخ تسیل و داد مایپ مهب هک مدوب هدیسرن شا هنوخ هب زونه

و وئاکاکریش و ریش ... شتسد زا دوب هتفرگ ما هدنخ . داتسرف مارب

... رینپ و تبرش

و هدنخیم یروخب یتشادن هنوحبص هنرگو ، نامیا مدموا نم هبوخ _

هسوبب و ما هنوگ ات هرایم ولج وشتروص

. مدوب هتخادنا ملق زا ورانیا زورید یاه دیرخ ...اب راین مور هب هگید _
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هتسب شاه مشچ یلو مریم فتاهاباب غارس لوا و مشیم لخاد

هنوخزپشآ یوت مدرگیمرب تسا

؟ هباوخ اباب ، نامیا _

یور ور، هدش خرس یاه غرم مخت و سیسوس و هگیم " یموهوا "

هراذیم زیم

! هباوخ شمه ، هدیدج یاهوراد ضراوع _

. مزادنیم شردپ قاتا رد هب یهاگن مین و منزیم یا همین و هفصن دنخبل

نک فیرعت و روخب ! هدرک هچ نامیا نیبب _ایب

هک یزیم باعل و گنر ، مشکیم بقع و یلدنص و منزیم یدیماان دنخبل

یوت سیسوس هکیت هی دوز یلیخ و هنکیم ما هسوسو یباسح هدیچ

اه سیسوس یور و هنکیم وزاب یکزان یاِ هقرو رینپ . مراذیم منهد

هراذیم

نک شناحتما _حاال

اهتشا اب هک روطنیمه ، مریگیم یا همقل و مدیم شوگ شفرح هب

مروخیم ور هنوحبص

هنکیم مهاگن ،

نامیا روخب یچ هی متدوخ _

... هروخیم شلا قترپ بآ تبرش وزا هنزیم یدنخبل

ننکیم تادص یدز کمن هک ییاه غرم نوا ، نومب راهن _

تلا جخ شاه هدنخ واب هنزیم مپل ،هب منزب فرح منوتیمن و هرپ منهد

. هنکیم ما هدز

هگیم و هنکیم تبرش رپ هرابود و شناویل مدیم تروق هک ور همقل

مدید ، مرخب نون هک متفر حبص لوا . مدید و تنامام رد یولج حبص _

مدنخیم ، هرایب رد کراپ زا وشنیشام هنوتیمن

؟ یدرک شکمک _

. موهوا _
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، داین اباب راتسرپ هک ادرف ،زا منک توعد و نیترام و همغن ماوخیم راهن _

. منزیم رس نوتهب منم

اجنیا شساوح ال صا مشیم هجوتم مندیوج همقل ِ طسو ِو رکف یوت

. متمس هخرچیم شاه مشچ کمدرم ، منزب شادص مایم .ات تسین

؟ نامیا متفگ یچ یدینش _

هرآ... _هرآ

مدرکن رارکت اما هدشن هجوتم وماه فرح کالمزا کی مدوب نئمطم

مریم دعب مراذیم راهن راتسرپ وتو یارب _

؟ ینومیمن هگم _

... هدینشن وماه فرح هک متفگ

. منک توعد ماوخیم و نیترام و همغن ، مرب دیاب _هن

. بوخ _هچ

هشیم دنلب زیم تشپ وزا هزادنیم شیچم تعاس هب یهاگن

. مایب و مریگب وراباب یوراد مرب دیاب نم ، روخب و تا هنوحبص وت یتسه _

ورب ، تسه مساوح .نم مزیزع هشاب _

، منکیم عمج و زیم و مروخیم هگید ی همقل دنچ ، شنتفر اب

یلیخ هک ممهفیم ... هنوخ هدرگیمرب هک هرذگیمن مه تعاس مین

. هشاب شردپ رطاخ هب مدیم لا متحا ، تسین لا حرس

ونوشاه فرح منوتیمن و هدنبیم و قاتا ،رد راتسرپ ندموا اب

" مریم مراد " مدیم مایپ شهب منومیم رظتنم هک مکی رد تشپ . مونشب

ما هقردب رد نییاپ ،ات ندنوم هب هنک مفراعت هکنیا نودب و دایم نوریب

. مشیم هنوخ یهار و هنکیم

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

یاه فرح ، هشیم هتسکش ما هنوخ توکس ، همغن و نیترام ندموا اب

. هیندینش اعقاو هتفرگ لحم لک زا هک ییاهرامآ و مردام

ی هرابرد یتح ، مدیم شوگ نوشهب و منیشیم شاه فرح یاپ هب اپ
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هک یهاگشیارآ یاهوم گنر و شیارآ ِ تمیق و شدیدج یوم لدم

. مسرپیم ، هریم

. مدب رییغت وماهوم لدم و منک شم وماهوم همغن لثم دموا یمن مدب

کنیس یور و یا هگید ناویل هک تساه فرظ نتسش ِ لوغشم نیترام

. منکیم یهاوخ ترذعم مزاب و مراذیم

یروشب فرظ یلک دیاب یدروخ اذغ همقل ،هی نیترام دیشخبب _

مرکف نتسش فرظ عقوم ، مراد تداع نم امود ، دوبن همقل هی هک _واال

. مشیم کبس و هنکیم راک

دایم مقاتا زا شادص و هنفلت اب ندز فرح ِ لوغشم همغن

؟ هنزیم فرح یک _اب

مگیم نیترام وهب مزادنیم باال هنوش

منودیمن _

یا هگید زیچ فیفخ ی همزمز زج و هشیم عطق وهی همغن یادص

. مونشیمن

! منیبیم و نامیا ...نم... نیترام _

بآ ریش ریز و یا هگید باقشب و هنزیم دنخبل هنک مهاگن هکنیا نودب

هریگیم

. هیبوخ رسپ نامیا _

اه هنودیمن همغن یلو _هرآ...

هگیم یداع و هریگیم ریش ریز ور یا هگید ناویل

هگید یگیم شهب هشاب المز تقوره _

هونشن و نومافرح همغن تقو هی هک مزادنیم مقاتا هب یهاگن مین

رظن تحت و مشب یرتسب ییاج هام هی رگا نم ، ترظن هب نیترام _

؟ هشیم بوخ میحور تلا ،ح مشاب

هنکیم مهاگن بجعت واب هدنبیم و بآ ریش

تدوخ هب هیفاک طقف ! یبوخ االمن نیمه ؟...وت رتخد هیفرح هچ _نیا
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.. مکی شمارآ مکی ... یشاب هتشاد نامیا

مزا وشهاگن مخا واب هنکیم عطق وشفرح نیترام ، همغن ندموا اب

. هریگیم

؟ ناج همغن دوب یک _

هنیشیم ، هسریمن رظن هب هار هب ور یلیخ و تسا هتخیر مهب همغن

هگیم و لبم یور

دوب. ماه تسود زا یکی _

؟ ناج همغن هدش یزیچ _

نشور و نویزولت و هنزیمن یفرح یلو ، هدب نیترام هب یباوج مرظتنم

. هنکیم

نیترام وهب مفرح هیقب داد هزاجا دشیم شخپ هک یگنهآ ِ دنلب یادص

. منزب

سک همه و یچ همه .زا مزیریم مهب یلیخ ییاتقو ،هی نیترام _

دب تشادرب وهی یا هداس قافتا ره ، مسرتیم

هیقب و هریگیم همغن زا وشهاگن همگرم هچ منودیمن . مرادیمرب شزا

هراذیم کنیس یوت وراه فرظ

وت لکشم . هشیم هار هب ور زیچ همه ، یرب هک هرواشم هسلج دنچ _

و ترسمه زا دعب . یراد قح هتبلا . ینک دامتعا هیقب هب یاوخیمن هک هنیا

تدای یلو ، درک دامتعا هیقب هب هشیم تخس یتشاد هک الیت کشم

تدوخ رطاخ هب ور وت هک دنتسه تفارطا و رود ییاه مدآ هکاالن هرن

! لکش هی هب مودکره یلو . دنراد تسود

رتخد نکن ییاهنت ساسحا

ات حبص ، داد اود و صرق مهب طقف یهتنم ، متفریم سانشناور رتکد _

لا حیب و مدوب باوخ بش

یهار امتح ، هنک نومرد اود داوخن وراد اب هک نک ادیپ یرتکد هی بخ _

. تسه

خرهاش زا یتح ،ای مریگب کمک نامیا زا هرتهب هک منکیم رکف مراد

هنک. ادیپ بوخ رتکد هی مارب هک ماوخب
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مراذیم رت رود وراه وباقالهم مدنخیم هدب وراه ناج..باقالهم یتسه _

، هنکن درد نوتتسد . مروشیم مدوخ ورانیا _هن

داوخیم هنودرم ِروز اه فرظ نوا _هن

. مدنخیم هتفرگ هک یراکشزرو تس وهبژ مدنخیم شغ شغ

مرایمرد و نامیا یادا مراد _

منکیم هاگن همغن هب طایتحا ضحم زاب یلو هدروآ نییاپ یلیخ وشادص

تسین مهب شساوح ال صا هک

مدوخ ورانیا یلو ... مدیدنخ نیمه یارب ... نیترام منودیم _

هسریم مروز . مروشیم

یوت و منکیم کشخ وراه فرظ ، شنتفر واب هنزیم مهب یکمشچ

، مراذیم تنیباک

اب هشیم هدامآ هک ییاچ . هنزیم فرح مورآ همغن اب هراد هک ممهفیم

. مریم نوششیپ اه ینیریش باقشب

ییاچ دییامرفب . مدش نوتندز فرح محازم هک دیشخبب ویسوم مادام _

تسد _ هگیم نوشتفج یاج هب همغن یلو هرکف یوت هک ِنیترام حاال

و منزیم یدنخبل یدیشک تمحز یلیخ زورما . ملگشوخ هنکن درد تلگ

. هداتفا ام هب شساوح هزات هک منکیم هاگن نیترام هب

نونمم مرتخد _

و منک تلا خد داوخیم ملد ، هنزیم جوم یتحاران شهاگن یوت

! متشادن اه تداع نیا زا یلو ... یلوضف

و هگیم شاه هچب وزا هشب وطالین نومنیب توکس هراذیمن نیترام

نم زا شاه هچب اتزا ،ود هدیم منوشن وشاه هون دیدج سکع

همغن هک مییاه سکع ندید لوغشم . نراد یا هچب مودکره و نرتکیچوک

هباوخیم یتعاس کی ، شدردرس رطاخ وهب هریم مقاتا هب

؟ نیترام هداتفا یقافتا _

هنکیم هاگن ماه نودلگ وهب هراذیم نکلا ِب زیم یور ور هوهق نوجنف

... رتخد یدیسر نوشهب بوخ _
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. مراذیم باقشب یوت نیترام یارب و مدیم شرب و کیک

دنخبل واب هنکیم هزم هزم و مکیک ؟ هدشن گنت تاه هچب یارب تلد _

هگیم

نوشارب ملد ، مدادیم تنوشن ونوشاه سکع متشاد هک االن نیمه _

دش گنت رتشیب

هشیم رت نهپ شدنخبل دیشخبب . مدرک تتحاران ما، هتساوخ اب سپ _

! یدرکن یراک ... دیشخبب وگن یتحار نیا _هب

...ِ نامیا هیبش شفرح

طقف ... مدزن گنز شهب هنوخ مدموا هک یتقو زا یلو هنکیم وشاوه ملد

" مراد تسود هک" داد مایپ مهب شیپ تعاس کی

ور هملک نیا هک دوب اه تدم ... مدیدنخ و قاتا یوت متفر یکشاوی

. مدوب هدرکن رواب و مدوب هدینشن

؟ یراد شسود _

شاه یمدنگوج هب هاگن ، نیترام لا وس اب هک مدوب هریخ هطقن هی هب

. مزادنیم نییاپ و مرس تلا جخ واب منکیم

! هرادن تلا جخ هیقافتا اهنت قشع _

یارب ، دنتشاد منایفارطا و رود و ماوقا ی هیقب ور نیترام ِ رواب رگا دیاش

و نیترام ی هلمج مراد تسود . مدروخیمن لکشم هب نامیا ِ یفرعم

. هشیمن یلو منک رواب

دایم منهذ یوت نامیا ریوصت و منکیم شهاگن

درک دامتعا شافرح ی همه هب هشیم هک ِ بلق شوخ ِ مدآ ،هی نامیا _

و نیترام منکیم سح هظحل هی هک هریم باال نیترام ِ یوربا ِ یات یروج

. دندش مه هیبش ردقچ همغن

هدنخ ریز منزیم یقپ

یدش مردام هیبش نیترام _

هدنخیم دنلب یادص واب هتفیم هدنخ هب مه شدوخ
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؟ مدش لگشوخ سپ _

. میریم رکف یوت ود ره و هشیم مک نوما هدنخ یادص

نکلا زاب هلجع ،اب هشنرادیب مردام هکنیا یارب نفلت گنز یادص اب

ملد یوت یلا حشوخ غیج ، یزان ی هرامش ندید واب مایم نوریب

مدیم باوج و نفلت و مشکیم

یتشگرب هرخ _سالم..باال

... هدش هرذ هی تارب ملد موناخ یروطچ ... یزان هرب تنوبرق _سالم

افو یب ییاجک ... روطنیمه منم _

. میرایم نومدوخ منومماش ، دایم ممیرم ، تندید مایب بشما ماوخیم _

منیشیم لبم یور یلا حشوخ اب

مشج ور نوتمدق دیرایب فیرشت . مراذیم مدوخ و ماش ... ریخن _

. منکیم سالم شهب و مونشیم و میرم هنتفگ هوا" "هوا

؟ هدرک بجعت میرم ارچ _

هدیم و مباوج شدوخ ِو رکیپسا یور نفلت

هی یزان یدرک نوریب ورام هگید راب نیرخآ . هدیعب وت زا لا بقتسا همهنیا _

درک. ضوع وشنحل دوز یلیخ میرم هک تفگ شهب یزیچ

دوب... میرم اب قح

؟ هشاب ... دینومب مشیپ مبش _

؟ میرایب باوخ سابل سپ _

هلب _هلب

و هنزیم یدنخبل منودنخ یور ،هب دوب هدموا ییاریذپ لخاد هک نیترام

. هریم مقاتا تمس

نومییات هس ِ ندز فرح هب زاب یلو مینیبب ومه بش هرارق هکنیا اب

. نایم نوریب قاتا زا نیترام و همغن هکنیا ات میدیم همادا

هاتوک وماه تبحص ، دوب هدرک شنت نوریب سابل هک مردام ِ ندید اب

. منکیم یظفاحادخ و منکیم
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؟ اجک نامام _

هنکیم رکشت مییاریذپ تباب و هرادیمرب زیوآ وزا شتک نیترام

تاتسود . شاب تدوخ بقارم ماوت . مراد راک ییاج . مرتخد میرب دیاب _

؟ نایم

ننومیم مشیپ مبش _هرآ

هگیم و هراذیم ما هنوش یور تسد نیترام

ضوع و مدآ یاوه و حلا اقفر نیا زا هک راد نوشهگن یزور دنچ _

. دننکیم

رکف نیا هب منکیم یظفاحادخ ماه نومهم زا مراد هک هظحل نومه

یک سپ ، ننومب ما هنوخ زور دنچ ناوخب یزان و میرم رگا هک منکیم

. منیبب و نامیا

، یدرک تسرد اذغ ردقچ ، یتسه یاو _

منزیم میرم ی هنوش وهب منکیم هاگن مدیچ هک یزیم هب

و منامام هک هراهن یارب شلدم ،ود متخپن وت هساو ، تحار تلا _یخ

. مدوب هدرک توعد و نیترام

شنهد یوت تسد اب ور وهاک هگرب نیلوا و هنیشیم زیم تشپ یزان

هراذیم

ونابدک ِ موناخ هی یدش . تسا هدننک هریخ هام کی نیمه وت تتفرشیپ _

منم و هنیشیم تحار ملا یخ ، مراذیم زیم یور هک وراه ناویل و بآ چراپ

. منیشیم نوشور هب ور

هشابن دینکیم رکف هک یبوخ هب شا هزم دیاش دیروخب _حاال

هک روطنیمه . هربیم جنرب سید یوت و ریگفک و هگیم هللای مسب میرم

نامیا زا یربخ ، منکیم کچ ومیشوگ نتسه ندیشک اذغ لوغشم

تسین

بش یارب هک متفگ و مداد مایپ شهب بورغ یامد مد نومه هکنیا ،اب

. دادن مهب یباوج چیه ، مراد نومهم
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؟ یتسه ینوخیم یچ _

منزیم دنخبل و مراذیم زیم یور و میشوگ

یچیه _

سس زا هنکیم رپ وشد ساال باقشب یزان و هنزیم یدنخبل میرم

؟ یتشاد تسود وتاه یتاغوس _

یداتفا تمحز ،هب دوب بوخ یلیخ ، _هرآ

یزیچره ، هیتخس راک وت یارب دیرخ ادخ هب یلو ، هیفرح هچ _نیا

یشوپیمن

مگیم نوشتفج باوج ورد هنکیم دییات و یزان فرح ِرپ نهد اب میرم

؟ متفرگ ور ایند ِ یاجک ، مدیشوپن یزیچره _حاال

ات تسین ملد وت .لد نروخیم وماذغ قشاق نیلوا و ننزیم یدنخبل ودره

، دننک فیرعت متخپتسد زا

؟ تاذغ وت یتخیر قشع ، یتسه یاو _

هب مدیم نوکت یرس و متسرفیم باال وموربا ، هدنخ اب هک هرپ منهد

. مدیمهفن وشفرح ینعم هکنیا روظنم

هزم تتسد منیمه یارب ، یتخپیمن اذغ قشع اب اهرت میدق _

! هعفدنیا یلو ، دوب هزم یب هشیمه تاهاذغ . تشادن

و نم یلو ، هشیم لوغشم اذغ ندروخ وهب هنزیمن فرح هگید میرم

میدق و دیدج یاهاذغ ی هرابرد میروخیم هک یقشاق ره زا دعب یزان

. میرایم نویم هب یفرح

ی هحفص و منکیم توکس ، ندز فرح طسو ، ملیابوم ی هربیو اب

. منکیم وزاب میشوگ

یراک ، مداد باوج رید دیشخبب ، مزیزع "سالم هتشون مارب ... هشدوخ

بقارم و نوسرب .سالم مدب ماغیپ تهب هظحل نومه دشن دموا شیپ

" ریخب بش ، شاب تدوخ

ردقچ هک منک فیرعت شارب و هنزب فرح ماهاب بش رخآ متشاد تسود

مه یزان و میرم وحاال دندرک فیرعت میراد نومهم زا همغن و نیترام
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ریخب بش هی طقف ، هداد هک یمایپ اب یلو ... دنتشاد تسود وماهاذغ

متسرفیم شارب هداس

لا متسد واب میروشیم وراه فرظ ییات هس ، ماش ندروخ زا دعب

مه رانک ییاریذپ یوت و مراد هک یباوختخر تسد هس . مینکیم کشخ

. مینکیم نومنت و نوماه باوخ سابل و مزادنیم

هباوخب طسو یتسه _

. مشکیم زارد یتسه رانک و منزیم میرم رس یوت و مشلا ب هدنخ اب

؟ هتحار نوتاج _

ندیم نوکترس هک نئوتپ ریز ندرگ ات نوشودره

هشیم لوغشم شلیابوم یشوگ ندرک کچ هب یکره ، هرذگیم هک مکی

... روطنیمه منم و

مهاگن رتشیب ، ماندرک فیرعت ِ دعب داوخیم ملد ، منوخیم و نامیا ماغیپ

هنک

وماوه رتشیب لبق هب تبسن داوخیم ملد هنک. تبحم مهب رتشیب ،

. هشاب هتشاد

یولج داوخیمن هک هنیا هرطاخ هب هدزن گنز رگا هک منزیم بیهن مدوخ هب

. منک تبحص هنایفخم مشب روبجم ، ماتسود

؟ یگیم وشتسار مسرپب یزیچ ...هی یتسه _

یزاب شیشوگ اب هراد هک روطنیمه و منوخرچیم میرم تمس وهب مرس

مگیم شهب ، هنکیم

... سرپب _هن

ولهپ هب مدعب ... ششلا ریزب هراذیم و هنکیم شوماخ و یشوگ ی هحفص

هراذیم شلا ریزب وشتسد وهی هخرچیم متمس هب

؟ ینک جاودزا داوخیمن تلد _

منکیم هاگن فقس وهب مربیم مرس ریز وماه تسد

ِ یگدنز ِهی یگدامآ زونه هک منکیم رکف یلو داوخیم ملد شتسار _

یسکره راک منم ِ لمحت ، هفیعض یلیخ ما هیحور ، مرادن و دیدج
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هگیم یزانتسین

هگم ، هشیم رتشیب مشلمحت و ربص ، هشیم قشاع یتقو _مدآ

یشیم یگدنز هی دراو یتقو هگیم هشیمه منامام ؟ نتسین ام یانامام

، ینکیم تالش رتشیب ، یریگیم لد هب رتمک ، ینکیم رییغت یباسح ،

رتشیب

هک هراد یلا ح ...هی ینزیم ندینشن وهب تدوخ ییاتقو .هی یشخبیم

درک. لمحت هشیم وراه یتخس همه شتباب

. هدنخیم مبل ی هشوگ و دایم ممشچ یولج نامیا ِ ریوصت

؟ یدوبن بوخ حیسم اب ملوا زا _وت

هریگیم مغ ِ گنر ماه مشچ و هشیم کاپ مبل یور زا هدنخ

یلیخ ، هشاب بوخ یچ همه هک مدرک تالش لوا ناج...زا میرم ارچ _

اهر هک دوب هدش مرواب هگید هک درکیم ینوبرهم یروط دوب.هی بوخ ما

تبحم اب لوا یازور . مدرک مرمع یوت هک ِ یراک نیرتهب االر سریما ندرک

هبرجت میگدنز وت تقوچیه هک دوب هداد مهب یسفن هب دامتعا شاندرک

مد همع هکنیمه ، دروخ مهب شاباتک باسح هکنیمه یلو . مدوب هدرکن

. متشاذن مک یزیچ نم درک. ضوع گنر ... تفگ و تفگ ششوگ

حیسم ِ قلق تدم نیا وت امتح . دایب تتسد درم ِ قلق دیاب هگیم منامام _

هن؟ هگم دوب... هدموا تتسد

تصرف ال .صا دوبن ندرک تحیصن لها ، یزان ِوتو ردام لثم نم ِ ردام _

قلق ... منک یراد رهوش روطچ هک ننک متحیصن همغن و یل یل هک دشن

شقلق دوب! هشیمه هک ! دوبن تسم هک دموا یم متسد یتقو حیسم ِ

مهاب .ات درکیم هک ، درکیمن تلا خد نومراک وت همع هک دوب متسد یتقو

دموا یم و درکیم زاب ورد وهی میدشیم ندز فرح لوغشم قاتا وت

هی مشدعب ؟ ینکیم تروشم یراد نیا اب تفگیم حیسم .هب لخاد

... دنرچ تشم

. هزادنیم ضغب منوج هب اه هظحل اهو فرح نوا دای

ادخ . هرتهب مینزن فرح ما هدرم رس تشپ ... وشحب نیا دینک _لو

! هشخبب و نوشودره

نیرخآ هب ثحب و هشیم مومت میرم و نم یاه تبحص ، یزان ِ فرح هب
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. مدوب هدید وشتمسق دنچ طقف نم هک هسریم نویزولت لا یرس

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

یوت ، مشیم رادیب نتفر ییوشتسد یاوه هب هک هبش یاه همین

ندید واب منکیم کچ و منفلت باوختخر هب مدرگیمرب یتقو رادیب و باوخ

. هشیم زاب ماه مشچ هدز قوذ ، نامیا ِ فرط زا مایپ

باوخ دیاش متفگ منزب تهب گنز متساوخیم ، مناج یتسه "

یک منودیمن ، مرب هنوخ زا دوز حبص ، راک دنچ یارب دیاب ادرف . یشاب

مدرک رکف مدوخ هن،اب ای مریگب سامت تاهاب هشیم تصرف و مدرگیمرب

تدوخ بقارم . موناخ یشن روخلد مزا هک مگب و مدب مایپ تهب شلبق

دوز! یلیخ ... مسرتیم دوز یلیخ ... مشیم روخلد دوز یلیخ " شاب

هچ هنرگو ، هشاب هدرک درسلد و نامیا ما هتشذگ زا فیرعت دوبن دیعب

هلصاف روطنیا ، مدرک لد و درد شاهاب هک یتقو زا تسرد ، هراد یلیلد

... زورما یلو ... دیسرپیم و حملا راب دنچ ، دزیم گنز مهب زور ...ره هریگب

راشف ماه مشچ یور و ماه تسد و مراذیم مشلا ریزب و یشوگ

. مدیم

مدوخ اب راب دنچ " شابن نیبدب یتسه هک" منکیم رارکت مدوخ اب

! هریگیم مباوخ هک ردقنوا ... مگیم

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

زا منم شلیابوم گنز رطاخ ،هب هشیم رادیب حبص زامن یارب هک یزان

... روطنیمه مه میرم . مرپیم باوخ

هک مینکیم هاگن یزان ندنوخ زامن وهب میباوخیم مکش هب ور ییات ود

! نامیا لثم تسرد ... هنوخیم زامن مورآ ردقچ

یباوج دیاب هک مگیم مدوخ هب ردقچره و دایم مدای شبشید مایپ هرابود

. هریمن نتشون هب متسد یلو ، مدب شهب

مایپ ،اب هدیم و هوک هب نتفر داهنشیپ و هنزیم شرس هب وهی میرم

هک دایمن ملد مفرط هی زا یلو مرادن غامد و لد یلیخ نامیا ِ بشید

همه زا رتدوز نیمه یارب ، مدب نوشن تحاران و مدوخ ماتسود یولج

. مشیم رضاح
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و مایب نوریب یخلا و رکف اتزا هنکیم مکمک ، هکرد ِ کنخ ِ یاوه و بآ

و تسین ندز اج لها نامیا هک مگیم مدوخ هب مادم . منک رکف تبثم

زاب... یلو منئمطم هکنیا .اب هراذیمن ماهنت

؟ یروخیم یچ _وت

منزیم دنخبل یلو ما هلصوح یب

تلما _

مه یزان ، هشکیم زارد تخت یور مرانک و هدیم وراه شرافس میرم

وشلیابوم یوت یاه کوج و هزادنیم نوماهاپ یور وشرداچ زا یتمسق

. هنوخیم نومارب

زونه ملد یوت اما ، هنیشیم نوشبل یور هک یا هدنخره ...اب مدنخیم

... زونه ... منارگن

هداز ماما و مینزیم شیرجت یوت یتشگ ... نییاپ میدرگیمرب ، هناحبص دعب

. میریم صحلا

و مدیبسچ حیرض هب همدای .. مدوب هدموا همغن اب راب هی دوب هک رتمک منس

ادج مه زا مردام و ردپ هک ادخ ِ شیپ هشب هطساو هک مدرک اعد ردقچ

. دندش یلو ، نشن

شمارآ مهب متساوخ شزا ، دروخ شحیرض هب متسد یتقو مرابنیا

یاه قافتا هب هنک مورآ و ملد و هریگب مزا و همنت یوت هک یسرت . هدب

... بوخ

ی هرطق هک هدیبسچ شحیرض هب مینوشیپ و سا هتسب ماه مشچ

نم هک ییادص ،اب هتسیا یم مرانک هک ینز ، هزیریم نییاپ مکشا

" نوبرهم ِ ماما "سالم هگیم و حیرض هب هنکیم ،ور مونشیم

داوخیم ملد ... هریگیم ما هیرگ هنکیم شباطخ نوبرهم یتقو ارچ منودیمن

،زاب هداتفا میگدنز یوت هک یا هرگ ... هدب جرخ هب ینوبرهم منم یارب

... مخز یاج زا رِپ ماتسد یور اما ، هدش

ادخ...؟ نشب بوخ نم یاه مخز هرارق یک سپ

، دننکیم وادا دندوب هدرک هک یرذن یزان و میرم ، میایم هک نوریب
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مهب یتقو ... ینیس یوت نراذیم اجنومه و نرخیم کمن ات هدراهچ

نراذب کمن ات هدراهچ رابره و نایب ، هام هدراهچ هک ندرک رذن نگیم

...هب متشاد زاین شهب نارود نوا هک یلا ح ...هی مشیم یلا ح ،هی اجنیا

عفر مزا ...هک منومب هدنز هک همهم منایفارطا یارب ردقچ منودب هکنیا

. منکیم رکش ورادخرتشیب ممهفیم هک .حاال هشب ماهتا

و هنکیم ات وشسابل یزان یاِ هلجع هچ ...حاال هگید دینومب مبشما _

هراذیم شفیک یوت

دایب نومهم هرارق نومارب یلو ، همادخ زا ینودیم یتسه نوج _هب

. نامام هساو هتخس اهنت تسد

ِ یشوگ وت شرس هک میرم هب منکیم ور

نومب وت بخ _

هنک رس وشیرسور ات هراذیم زیم یور و یشوگ و هنکیم یچون

تشیپ مایم زور هس ،ود هگید ی هتفه یلو هغولش مرس هتفه _نیا

. منکیم هاگن نوشندش رضاح وهب منزیم هیکت میلدنص هب یتحاران اب

... مدشن نوشفیرح

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

یلو شزا مروخلد . هنکیم و نامیا یاوه ملد هک هبش هن کیدزن تعاس

. منزیم گنز شهب و مراذیم رانک و مرورغ

هک تسادص ورس ردقنوا ، هدیم باوج هک ممود ،راب هدیمن باوج لوا راب

... وشادص منونشیمن بوخ

هدیم مایپ مهب هک هرذگیمن یلیخ

بش رخآ یدوب رادیب ، منک تبحص منوتیمن ، متسه ییاج مموناخ "

." منزیم گنز تهب

مسیونیم شارب یتحاران اب

"! هرذگب شوخ تهب "

. نویزولت یولج مشکیم زارد و لبم یور منکیم ترپ و یشوگ صرح اب

.هب هریگیم وممشچ همانرب هی هرخ اتباال منکیم نییاپ وباالو لا ناک دنچ
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گنز منفلت هک منکیم هاگن یرجم یاه یگدول اهو یزاب سول

. هداتفا میشوگ یور نامیا ی هرامش . هروخیم

! مروخلد هک دیمهفیم دیاب ... منکیم سالم نیگنس

_سالم...

ریخب تبش . موناخ _سالم

منکیم زیت و ماه شوگ هک همورآ و هتفرگ ردقنوا شادص

؟ ناج یتسه یبوخ _

. متفیم شاندرک رهق دای ، تسین لا حرس و هنزیم فرح ماهاب یتقو

نم ی هتشذگ ... یتحاران و منیبب یروخلد رطاخ هب هک مدوب هدرکن یراک

. دوبن مدوخ ِ تسد

. متسین هک بوخ _

...ت...ا سپ _

منوبسچیم مشوگ هب رتشیب و یشوگ و مونشیمن حضاو وشادص

هگیم و هنکیم یکشخ ی هفرس ؟ یدروخامرس نامیا _

. منک رکف _

مرایم نوبز هب دوز یلیخ و میروخلد

وتادص ات یدزن گنز مهب حبص زا شرطاخ هب هک دوب بجاو یلیخ تراک _

؟ مونشب

؟ یتسه هراد یلا حشوخ نم ی هتفرگ یادص _

تحاران شتسدزا مراد قح همهفیمن ارچ . هنکیم مرتروخلد شادص نحل

. مشاب

لا حشوخ ونم ِ یگف وکال یگلصوح یب رس زا هک تادص نیمه _هرآ..

. هنکیم

. هنکیم مینابصع رتشیب و هگیم یا یلا وخ کشخ " دیشخبب "

یسرب تبش ِ رخآ ِ راکراک هب یرب هرتهب _
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هاچ هتِ زا هراد هک هتفرگ رادِ شخ یادص نومه ...اب هنزیم مادص

دایمرد

یتسه _

... ندوب بذعم زا منکیم شتحار

روز هب یراد همولعم . هنزب گنز مهب دموا شاجرس تا هلصوح تقو _ره

! ریخب بش نزن گنز مهب یلو منکیم عطق ... نامیا ینزیم فرح

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

ات دنچ نم رارصا هب بشید ، مشیم رادیب باوخ زا یل یل ِ گنز اب حبص

بوخ نم و دوبن داش شا هرهچ . داتسرف مارب شدوخ زا سکع

زا هکلب ات مدیدنخ و متفگ ... مدز فرح شاهاب ور... یل یل متخانشیم

و نم رکفِ

ِ رورغ ... هتفرگ مردپ زا شلد متسنودیم اما ، دایب نوریب شاه ینارگن

دوب. شدوخ یگدنز ِ تبون حاال راگنا و درب نیب وزا نم ِ یگدنز مردپ

حلا منکیم یعس ، هشکیم لوط تعاس کی زا رتشیب نوماه تبحص

یلو شادص هشیم مرتهب ، منک ضوع ماه هدنخ و یخوش اب وشاوه و

. متگنتلد هک هگیم ضغب اب یظفاحادخ ِ تقو

رازه مرکف . مشکیم شور رینپ یا هکیت و مراذیم زیم یور و تست نون

ینارگن وزا یل یل ات منکب دیاب راکیچ منودیمن ، هریم وس و تمس

هلصاف و اهراتفر نیا ، زور دنچ نیا مدوب نئمطم نامیا هب ...رگا مرایبرد

ات متفگیم یل یل هب شرابرد امتح ، مدوب هدیدن شزا وراه نتفرگ

حاال... .اما متسین اهنت هک منک تحار وشلا یخ

دنلب و منکیم اهر همین و هفصن و ما هنوحبص ، نوفیآ ِ گنز یادص اب

... تسا همغن ِریوصت . مشیم

. منکیم هاگن ششوپ یکشم ِ رهاظ هب بجعت واب منکیم زاب ورد

. دایم و هریم یخلا و رکف روج رازه مرس باالوت هسرب همغن ات

! یحبص ِ لوا هشابریخ ... نامام _سالم

هنوخ لخاد ، هنزیم جوم شتروص یوت هک یتحاران واب هدیم نوکت یرس

. دایم
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هدش یروط _ هگیم ییادص یب سالِم و هسوبیم و ما هنوگ

. ینکیم منارگن یراد ... همغن

... مریم شتمس .هب هروخیم و هرادیمرب بآ ناویل هی زیم یور زا

؟ هدش توف یسک _

اپ یور واپ هنیشیم لبم یور مشدوخ ، هراذیم زیم یور هک و ناویل

هزادنیم

ص نم یلو ، تا هیحور و تلا ح رطاخ ،هب یمهفن وت تساوخیم _هرآ...

. تسین تسرد یگیاسمه عملا !وت منودیمن الح

طقف ... یمهفن تساوخیم هگیم یتقو ، یگیاسمه عملا وت هگیم یتقو

! دایم منهذ یوت مسا هی

؟ درُم فتاه _اباب

وت ماه مشچ کمدرم . منیشیم نیمز یور مورآ و هشیم یلا خ موناز

هشیمن مرواب و متهب یوت ... هتلغیم کشا ی هساک

شیکشم یاهدراک ،زاپال دوب هتفگن مه ام ،هب هدش توف زوریرپ _

. هدش یچ هک تفگ مهب و مدز گنز نم ات میدیمهف

دوب هدش توف شردپ . هشیم زیررس مامشچ زا کشا و هزرلیم ما هنوچ

هک مدوب هدز رشت شهب نم و دوب هدش توف شردپ ؟ دوب هتفگن نم وهب

؟ یدزن گنز مهب ارچ

. متشاذگ ماهوناز یور و مرس و مدرک کاپ تسد تشپ واب ماه کشا

لا حره ،هب مربب مروت مایب متفگ ، نوشا هنوخ نراد مسارم رهظ یارب _

. مهاب میتشاد کیلع ...سالمو تسین تسرد ، یشاب دیاب مهوت

دشیمن مرواب ... شردپ یراپس کاخ مسارم و تفگیم نامیا زا مردام

. هتفر هشیمه یارب ، نامیا ِ هانپ و تشپ ِ مامت

، هدزیم دایرف و هدرکیم هیرگ روطچ هک تفگیم مهب نامیا زا مردام یتقو

یوت ردقچ زور ود نیا هک مشکیم تلا جخ مدوخ ،زا دایم درد هب مبلق

. مدرک شمهتم ردقچ و مدرک اوعد نامیا اب ملد

مهب هک لوا زور نومه ، هنودیمن نامیا متفگ تهب ناج...االمن یتسه _

رس وماه تسد جنرآ دیگن شهب نوترتخد حلا رطاخ هب تفگ دز گنز
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مریگیم یسفن و مراذیم موناز

... مدوب هدید وشردپ .نم نامام یتفگیم مهب رتدوز شاک _

ملغب و دایم نییاپ لبم زا مردام هشیم دنلب هک ما هیرگ قه قه

. هنکیم

دوب. تدوخ رطاخ ،هب مرب تنوبرق یهلا _

مهب هنکیم یعس ، هنکیم راهم شاه فرح واب ماه کشا تدش

رطاخ هب ...نم نامیا و فتاهاباب رطاخ هب طقف هن نم یلو هدب یرادلد

هک مدرکیم یخلا زورید ات هک ییاه مغ ی همه راگنا . منکیم هیرگ مدوخ

. نشیم دراو مبلق هب هعفدکی و وهکی ، ندرگیمنرب هگید

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

و دایم نآرق یادص ... هنییاپ مهاگن و ما هتفرگ مکحم و مردام تسد

هن زونه .نم هشیم رت حضاو اه هیرگ یادص ، مریم هکباالرت ور هقبطره

ماه کشا و هریگیم ما هیرگ یلو مدش شا هنوخ دراو هن مدید و نامیا

. دنشیم یهار

فتاهاباب و نامیا ی هنوخ ِ رطع یوب ، میسریم هک هنوخ رد یولج

، منک روصت فتاه اباب نودب ور هنوخ نیامنوتیمن . هنکیم ورپ مماشم

شندوبن

مدآ نوا زا مدرکیم یخلا شمدوب هدید هک یتقو ...زا متسین یندرکرواب

... تسین ینتفر هک ِ ییاه

یور همغن اهاب تیلست ضرع سالمو نویم و مراذیم هنوخ لخاد وماپ

زا رتشیب هک ینز ود راگنا مردام . مینیشیم هدش هدیچ یاه یلدنص

، هریم نوشرانک و هشیم دنلب ، هسانشیم و دننکیم هیرگ همه

نومهم هیقب وهب منکیم رت دنلب و مرس هک هنکیم تبحص هراد نوشاهاب

هک مشیم هجوتم هزات ، دوب ادج هنودرم و هنونز ، منکیم هاگن اه

هقبط هب ات هنکیم ییامنهار ور اهدرم هداتسیا رد یولج هک یموناخ

. دنرب یباال

یب هیقب لثم مهنم و مزادنیم نییاپ و مرس ، مرانک هب همغن ِ ندموا اب

هکا مدرکیم روصت نامیا و مدوب مدوخ یاوه و حلا .وت مزیریم کشا ادص

اب هک دش هنوخ دراو یلا سنایم نزِ هک هراد یلا ح هچ اقیقد الن
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شندموا

یولج هک میدوب ییاه مدآ اهنت همغن و .نم تفرگ تدش اه هیرگ یادص

ورام کشا اه نومهم یراز و هیرگ مه هلصاف نومه .زا میتفرن رد

اه ِ...سلا فتاهاباب ِ رهاوخ هک ممهفیم ، نز نوا یاه فرح .زا هرایمرد

رطاخ هب هبنشجنپ ره ، تدم نیا مومت و هدرکیم یگدنز دهشم

...هی هیرگ ...اب هنزیم شدوخ هراد وراه فرح ...نیا مرح هتفریم شردارب

هک یتخس و هگیم شردارب ...زا هنوخیم هضور هراد راگنا یروج

هنک تنعل ادخ " هگیم ، شندز هنیس رسو ِهب طسو یتقو ... هدیشک

و مردارب ِ یریپ ِ یناب و ثعاب

. نامیا تمس هریم منهذ "...

. هنکیم رکف نم لثم منوا هک ممهفیم ما همغن ِ هاتوک ِ هاگن زا

ینوا تساجک " هگیم ... هشیم رتشیب شاه نیرفن ، دایم لخاد هک نز

هی درک شریپ هک ینوا تساجک ؟ تخادنا زور نیا وهب نم شاداد هک

شزا هللو ؟هب شدیشخب ادخ هک هشوخ شلد هبش...

ادخ داد... شرجز هک سب درُم... ساال نومه نم ِ شاداد ... مرذگیمن

.. متفیم هیرگ هب رتشیب ، هربیم و نامیا مسا یتقو "!! نامیا هنک تتنعل

تنعل نامیا هب هک ینسم یاه موناخ نودب ، نز نوا زا ریغب

نامیا .نم دنربیم و نامیا مسا هک رابره دایم درد هب مبلق . دنداتسرفیم

هدنز و درک ربص سلا همه دوب.نیا هدیشخب وشرسپ ، فتاهاباب هک مراد

تحار هک شلا یخ و هشب درم ... هریگب توق . هریگب نووج شرسپ هک دنوم

هرب. هشیمه یارب تقونوا دش....

متسد جنرآ یور و مفیک ... میشب دنلب رتدوز ات هنکیم هراشا مهب همغن

، دیفس شاه بل و هدش خرس شتروص هک نز نومه رانک وزا مزادنیم

هب هجوت یب و مشوپیم وماه شفک ، مداتفا قه قه .هب مشیم در

وراه هلپ ، هنزیم فرح هراد نامیا یاه لیماف زا یکی اب هک یا همغن

. مایم نییاپ

و مشکیم یدنلب سفن ، مایم نوریب هک یتقو هزاب نومتخاس رد

یولج ِ یاه هلپ یور هتسشن ... شمنیبیم ، منوخرچیم و مرس هکنیمه

شرس ... هتخادنا گنچ شاهوم وهب هشونازرس شاه تسد جنرآ ِرد...

، مداسیاو هک باال نیا یلو ... هدش ریپ ردقچ هک وشفایق هدیدن ، هنییاپ
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. دوبن مهردقنیا ... هدش رتشیب ... منیبیم وشدیفس یاهوم

منوتیمن . مشب رود ات منکیم دنت واپ دایم همغن شفک یاه هنشاپ یادص

هک یتقو مدوب باال نوا نم هنودب ماوخیمن . منیبب هظحل نیا یوت و نامیا

. دناتسرفیم تنعل شهب ، شردپ ماوقا

مبلق . متسیا یم یا هشوگ باالرت، هچوک وود متفیم سفن سفن هب

. هشیم نیگنس مسفن و هنزیم منهد یوت

. منوتیمن زاب یلو مشکب قیمع سفن ات منکیم یعس راب دنچ

مشوگ یوت نز نومه یادص و منیشیم یا هنوخ هی یاه هلپ یور

ناکما . هشاب هدیشخبن وشرسپ فتاهاباب تشادن ناکما . هچیپیم

... تشادن

منئمطم و... نامیا یاه یراتسرپ منیبیم مراد هک ههامدنچ طقف نم

ندنوم هب یضار شردپ ...رگا هتشاذن مک شردپ یارب اه سلا نیا یوت

؟ دنومیم هدنز تدم همه نیا ، دوبن شرسپ ِ رانک

؟ یتسه _

هپوتیم مهب و هرادیمرب وشیدود کنیع ... منکیم دنلب رس همغن یادص اب

وت مدآ ؟ ینکیم رارف ، یگب تیلست هنامرتحم ینومب هکنیا یاج _هب

مسارم هنودب هرسپ راذب . هدب نوشن یدوخ دیاب اه تیعقوم روج نیا

! یدموا شردپ

منزیم ادص وشمسا ابنهلا

.... همغن _

هراذیم ما هنوش یور وشتسد

شدوخ اب یداتسیمیاو دیاب یلو یدوب هدموا متفگ شهب هکنم ، وشاپ _

. یدزیم فرح

. هنودب هک هراد یلیلد هچ ال ..صا هنودب متساوخیمن ؟ شهب یتفگ ارچ _

هنکیم مدنلب و هریگیم ومتسد

؟! روعشیب ؟.. تاباب ِ نیع یدش ... هیبدا _یب

هنوخ هک ییاه فرح و اهادص ... منزیم مدق مردام رانک و منیچیم رو بل
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یوت هک یا هلمج ره دعب مادم . هریمن نوریب مرس زا مدینش فتاهاباب ی

یم نوشلد روطچ . هنیشیم ممشچ تشپ منامیا ریوصت ، دایم منهذ

دیاب و یصوصخ یاه فرح ؟... دننزب فرح روطنیا نامیا ی هرابرد دموا

اه هیاسمه زا اتود یکی ، مردام و نم زا ریغب دز... یصوصخ عمج یوت

. دندوب مه

و ملا میم و مهاگجیگ ... هریگیم درد مرس ات منکیم رکف اه نیمه هب

. هرایب و هرخب تگاب نون اتنچ هزاغم اتزا منومیم مردام رظتنم

یشوگ و مداد هیکت هداتفا مرس یور شا هیاس هک یدنلب تخرد هب

ملد ... تسین اما هشاب نامیا زا یربخ دیاش ات منکیم وور ریز و ملیابوم

یوت و نوشاه یدب ِ باوج همه و هگرزب ادخ هک مسیونب شارب داوخیم

. هدوب " همه " نیا وزجِ مه شدوخ نوچ مسرتیم اما دننیبیم ایند نیا

. منومب نوششیپ راهن هک منکیم لوبق مردام یاهرارصا اب

هدید هک یسابل لدم ود سکع و هنزیم گنز مهب یل یل مریم هک اجنوا

مشچ ، هنیبیم و یلدم ره هک همغن . هسرپب ومرظن ات هتسرفیم مارب ور

یقرف منم یارب طیارش نوا هس...وت کال یب هگیم و دایم ییوربا و

و منکیم باختنا و یلدم تیساسح اب یل یل رطاخ هب اما تشادن

، مدرک باختنا و لدم نیا نانیمطا اب هک منک تحار وشلا یخ هکنیا یارب

! مگیم مشلیلد

... متشادن و گنر نیا زبس...اتحاال ِ دنلب ِ نهریپ

هک دوب هدرک فیرعت شارب مردام یتقو ،زا منزیم فرح یمک نیترام اب

.. تحاران دشو غمد یباسح ، داتفا متخ سلجم یوت یقافتا هچ

زا یمایپ ندید واب مرادیمرب و ملیابوم یشوگ دیماان تعاس دنچ زا دعب

... قاتا ِ تمس مئودیم ، نامیا فرط

؟" یتسین هنوخ "

راب... هس ...هن رابود راب...هن هی ..هن مریگیم وشرامش

مسیونیم طولغ و طلغ ورپ هلجع واب هدیمن باوج

؟" مشیپ یایم ما.. هنوخ هگید عبر ...هی مزیزع هنوخ مریم مراد "

. مزادنیم و مدوخ تخت یور و هدیمن یباوج ... مریم ...هار مریم هار
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ماش ایب یتسه _

، مرب و منکب اجنیا زا رتدوز هکنیا یارب اما مرادن ندروخ ماش هب یلیم

مد ،ات نیترام و یراخوس غرم هکیت وهی مروخیم ساالد باقشب هی طقف

. هنوسریم ونم هنوخ

رد تشپ نامیا هک مراد دیما ، منکیم زاب هک و روسناسآ رد

هاگن وراه هبمس و خاروس همه ، مریم هنوخ لخاد یتقو یتح ... هشاب

... تسین یلو ... منیبب و نامیا دیاش ات منکیم

... هراذیم مباوج یب مزاب و مریگیم وشرامش هرابود

هک ومیگچب یاه سکع موبلآ و منیشیم ما هنوخزپشآ ِ یلدنص یور

. منکیم هاگن ، هراد سکع هنود اتنچ طقف

هنوخ مد مرب هک هنزیم مرس هب یتح ... هدش هرذ هی نامیا یارب ملد

بش هدزای تعاس یلو .. منک هاگن شا هنوخ نکلا هبب مکی و شا

. هنکیم منومیشپ

. مشیم هریخ کیرات ی هچوک وهب هنوخزپشآ ی هرجنپ تشپ مریم

. مدرک شزاب هلصاف ...بال دموارد هک میشوگ مایپ گنز

؟" موناخ یرادیب "

... هیرگ ریز منزیم یلا حشوخ ،زا ماه یگچب ِ قوذ لثم

شارب مسیونیم

" مرادیب ... لدزیزع "هرآ

ِِرد... تشپ نوچ .. هدیمن و مباوج

دب یاهوم ، مشکیم تسد میکشم اپ اترس سابل وهب منزیم و نوفیآ

. مدنبیم رس لگ اب هداس و منکیم وزاب ما هدش هتفاب

مدق ...هی شندید ...اب هشیم زاب روسناسآ یتقو رد... یولج متسیمیاو

! مریم بقع

. دوبن نامیا نوا هگید ... شاه مشچ دوب... هدش ضوع ردقچ

_سالم...

مکیدزن و هزادنیم مندرگ رود وشتسد مورآ و هنکیم سالم بل ریز
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. هشیم

هب رتشیب متروص و مروخیم نوج وهب شا هدموارد ِ شیر ِهت یربز

. مدیم راشف شتروص

... نامیا مگیم تیلست _

هراذیم مشوگ یور وشاه بل و هسوبیم و ما هنوش

دش! یلا خ متشپ ... یتسه هشیمن مرواب _

وضغب هراد ممهفیم . هشکیم شبل هب یتسد و هربیم بقع وشتروص

... هیرگ ریز هنزن هک هنکیم تمواقم هراد ممهفیم ... هنکیم نوهنپ

. مراذیم شرمک تشپ و متسد و مدنبیم رد

... نامیا نیشب _

. هنیشیم لبم هتسد یور و لبم تمس هریم

... مرب دعب تمنیبب مایب متفگ دوب. هدش گنت تارب ملد ... مرب دیاب _

هگیم یرتمورآ یادص اب

. مراد نومهم _

هنوش یور و متسد . هونشیمن مگیم یچره هک هتفر رکف یوت یروج هی

. متسیمیاو شور هب وور مراذیم شا

... نوخ ی هساک هدش تامشچ ؟ یدیباوخن هزور دنچ _

ومژه هدنبیم وشاه کلپ ... مربیم شمشچ ِ کیدزن و منوزرل ِ تشگنا

. منکیم سمل وشاه

؟... یتسه نتفگ ایچ مهب یدینش _

هقلح کشا و هنکیم زاب وشاه کلپ ... مدینش هک منک دومناو ماوخیمن

هزادنیم گنچ و مبلق ، شامشچ ی هدز

ونم فتاهاباب اعقاو ...هگا هشاب تسار رگا یتسه _

؟ مدب یچ ورادخ ِ باوج ؟... هشاب هدیشخبن

نومه واب مراد هگنو مضغب منوتب ...هک منکن هیرگ هک متسین درم نم

. مزیریم کشا هداس منز! هی ...نم منزب فرح ضغب



560

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

یور هتسشن هک روطنومه ... هنکیم مکیدزنو هریگیم ومتسد شدوخ

. منکیم شلغب ، لبم ی هتسد

منوا ... تدشاب هدیشخب فتاهاباب هک هرذگیم تاهانگ زا یتقو ادخ _

... نامیا ینودیم متدوخ ... هدیشخب

... هدیم راشف ما هنوش هب رت مکحم وشرس

. مراودیما _

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

یور ... تسه زونه یلو ... مایم نوریب قاتا زا لوه هب مشیم رادیب یتقو

یور و فاحل ... هدیباوخ ، دوب هدیشک زارد شور بشید هک هپاناک نومه

ماوقا زا ردقچ . منیشیم نیمز یور شرانک و مشکیم شاه هنوشرس

. دادیم قح نوشهب ردقچ حلا نیع ورد دوب روخلد شیردپ

هک تفگن و دیباوخ اجنیمه ، درک ماهاب هک یلد و درد زا دعب بشید

. منک شرادیب یک

ادخ ادخ مزاب ، هتنلیاس یور ملیابوم و مدیشک ور هنوخ نفلت هکنیا اب

هنک. شرادیب هک داینرد ییاج زا ییادص منکیم

لز شامشچ یوت یتقو دوب... راکهدب شدوخ هب باوخ رمع هی راگنا

... یدشیم مگ کشا و یگتسخ نیب ، یدزیم

...ود لبم هب مدیم هیکت و مراذیم منهد یوت ییانعن صرق زیم یور زا

ی هشوگ وزا منکیم هاگن ما هنوخ راوید ردو هب مراد هک هرتشیب تعاس

. هنکیم زاب وشامشچ و هنزیم یتلغ هکنیا ...ات نامیا هب ممشچ

مریم شتمس ونازراهچ و هربیم وممسا ، ندز کلپ راب دنچ زا دعب

؟ نامیا مناج _

نیمز یور زا وشیکشم سابل و هدیم شدوخ هب یسوق و شک

. هرادیمرب

؟ مدیباوخ ردقچ _

. هنکیم نت ینهریپ ، شیکشم نهریپ ریز یور و هشیم دنلب

. باوخب رتشیب دایم تباوخ _
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هتسب و زاب یاه مشچ واب هنوراخیم و شا هنوچ شاه نخان رس اب

ونم... مدعب و هنکیم هاگن و تعاس شا

مدنخیم هاتوک ؟ یروخیم یچ _

! صرق _

هریم باال شوربا

؟ هیندیوج ؟ یچ ِ صرق _

... نوریب مدیم و منوبز و مرادیم هگن منوبز یور و صرق

... انعن صرق _

یلا ح ورد هربیم ورف شیکشم یاهوم الی الهب وشاتسد و هدنخیم

هگیم هنکیم نوشبترم هک

نم؟ یارب یتح ؟ تسانعن صرق ، تزورما ی هنوحبص ینعی _

منک شلغب هاتوک ماوخیم .. مشیم دنلب یمک ماهوناز یور و مریم ولج

. مدشکیم وباال هنکیم لفق متشپ وشاتسد یلو

ِ یتحاران زا رپ هک ییادص واب هنکیم توف ماهوم یوت وشدنلب سفن

. هگیم

!! هنیبیم ماوت و نم ی هچب ، فتاهاباب مدرکیم رکف ، ملا یخ _وت

؟ تفر دوز ردقنیا ارچ ... یلو

. هریم بقع دعب و هدیم راشف ما هنوش یور وشینوشیپ

سیورس تمس هب یتقو . منیبن وشامشچ کشا ی هقلح نم داوخیم

. منکیم هدامآ هنوحبص و مریم هنوخزپشآ هب مهنم ، هریم یتشادهب

دنلب وشرس هک هرکف یوت ؟ ینکیمن نهد هب نهد یسک اب هک _وت

هنکیم

؟ یتسه یچ _

عطاق ؟ ینکیمن ثحب ینکیمن نهد هب نهد یسک اب هک وت مگیم _

هگیم

تقو هی هک نوریب هنوخ زا مدموا دش، روطنوا زورید ادخ هن...هب _هن

یارب یزیچ چیه مرمع رخآ ...ات مگب مراد یچ ... دنچره . منزن یفرح
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،هب یگدنز هچ وزا مردام و ...ردپ نراد قح مانوا ... مرادن مدوخ زا عافد

!! مدنوسر یچ

... هشیم فقوتم شاه مشچ کمدرم هرابود

مشییاچ رخآ ؟ ینک یظفاحادخ فتاهاباب اب یدرک تصرف ... نامیا _

هشکیم یدنلب سفن و هروخیم

هشیمه لثم ... ششیپ متسشن ، مدش رادیب هک زامن یارب _هرآ...

بترم وشاهوم ، مدرک الح صا وشتروص . مدش ندز فرح لوغشم شاهاب

، زور نوا ارچ منودیمن یلو امدوب هدرک وراکانیا مناتسرامیب لبق ... مدرک

وشاپ یاه نخان متشاد ... منک بترم وشرهاظ هک دز مرس هب وهی

هک... متفرگیم

. هنکیم توکس و هدیم راشف مه یور وشاه بل

و ماباب یوربآ مزاب ! مدیمهف اه هیاسمه همه هک مدز داد ردقنیا _

... مدرب

اما... ، هنکن هیرگ ات هدیم راشف شنهد یور مکحم وشتسد

هگیم شا هیرگ و ضغب ِ نویم

داد مدوخ رِس طقف هک... ییاج هی مرب داوخیم ملد _

********************* . منزب

نومه زج وهب نامیا ...نم هرذگیم فتاهاباب ِ توف زا زور هس و هتفه هی

ناتسرهش زا هک ییاه نومهم یاه دمآ و تفر . منیبیمن هگید ، بش

و یل یل ِ ندموا اب منم و دادیمن تقو شهب یلیخ ... ندموا یم شارب

متسنوتیمن یلیخ یل یل یولج و مدزیم رس نوشهب رتشیب ، نارهم

. منک تبحص نامیا اب مه ینفلت

هک یدب باوخ رطاخ هب ور اباب و شدوخ رفس یل یل هک اصوصخم

. ندرگیمرب رتدوز و هزیریم مهب ، دوب هدید نم ی هرابرد

ندید هب یرارصا ...رگا منومیم نارهم و یل یل ی هنوخ هتفه هی ابیرقت

نیا ِ تاعارم ماوخیم .. مراد نادجو باذع هک هنیا یارب ، منکیمن نامیا

. مشاب هتشاد وراهزور اهو هظحل

هنکمم ، مدرک لغب و نامیا یتقو ، مسرپب یسک زا متسنوتیم شاک
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؟ هنکیمن و مردپ ِ توف ِ تاعارم یتسه ارچ هک هشاب هتفگ شرکف یوت

هک یا هنییآ هب زاب یاه مشچ ...اب مربیم شود ریز و ما هتسخ ِ نهذ

... متفیم اه تقو یلیخ .دای منکیم هاگن ِ مومح یوت

، نوباص و وپماش تسد هی واب مشکیم مهل و هتسخ ِ ندب هب یتسد

. مایم نوریب مومح زا

وشرس و هنزیم قاتا رد هب نارهم هک ما هتسشن قاتا یوت چیپ هلوح

هرایم لخاد

هدب یاوخیمن هگا راشژرو نوا ... هشاب تیفاع _

قرب ،زا هراد راشژ دصرد 3 طقف هک و میشوگ و مگیم " یمشچ "

مشکیم

؟ یرادن المز یزیچ نوریب مریم مراد _

منکیم رکشت و مدیم نوکت تسار و پچ هب یرس

هنزیم یدنخبل دیشاب نوتدوخ بقارم . نونمم _هن

... یروخیم امرس شوپب و تاسابل _

مشیم دنلب و مدنخیم

بابک وزا بشما ماش یل یل ، مدرک هسطع ...هی تسامش اب قح _

! پوس هب داد رییغت

مفرح هب یلمعلا سکع هکنیا نودب ، هروخیم گنز شلیابوم یشوگ

... هریم و هشیم تبحص لوغشم ، هدب نوشن

نامیا زا مریگیم میمصت هک میتسه نویزولت ِ ندید لوغشم یل یل اب

ما هظحل هی هک ینوا تخس یاه سلا نیا یوت هرخ ...باال مگب شهب

شهب رید ردقچ هک دیمهفیم یزور دوب....رگا شدوخ دوب هتشاذن ماهنت

یل تساوخیم ملد ال صا نم و دشیم روخلد متسد زا امتح مداد ربخ

. منک تحاران و یل

. مخرچیم شتمس وهب مرایم نییاپ یمک و نویزولت یادص
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هگیم دنخبل واب هنکیم مهاگن

؟ لدزیزع هیچ _

شرانک تسرد و مشیم دنلب ... تسا هلصاف لبم هی نومنیب

. هریگیم رُگ متروص تلا جخ وزا هتفرگ ما هدنخ . منیشیم

. مگب تهب ماوخیم . ینودب ،وت طقف دیاب هک تسه یزیچ _هی

. هریگیم شکنخ ِ تسد یوت وماه تسد و دایم رتولج شاج زا مکی

. مرب تنوبرق ...وگب یتسه مونشیم _

مگیم کالم کی و منکیم هاگن شامشچ هب هدنخ اب

! مدش قشاع _

اجک ینعی ؟ یک _ هسرپیم و هشیم درگ ینآ شاهمشچ

ــ... ...ما هنکن ... شیدید

هرایب و مسا نوا مراذیمن

. هنودیمن سکچیه ... هنودیمن همغن هتبلا . تسا همغن ی هیاسمه _

و متروص ءزج ءزج ، هتسشن شبل یور هک یدنخبل و یلا حشوخ اب

هنکیم هاگن

هتخادنا لُگ تاپُل ، مرب تنوبرق یهلا _

. میدنخیم زیر ود ره و هراذیم متروص رانک وشاه پل

ادیپ و رفن هی یتسنوت هک هبوخ یلیخ ... یتسه مگیم کیربت تهب _

شوخ درم نوا ، منیبب وگب ...حاال هشاب بوخ تلا ح شرانک هک ینک

...؟ هشلا س دنچ هیچ... شمسا ، تخب

، شاه تسد یاه کنخ و هریگیم شتسد یوت رت مکحم و ماه تسد

هدیم مهب یبوخ سح

...دقو هرتگرزب نم زا سلا ...ود هیبوخ رسپ یلیخ ...! هنامیا .. شمسا _

هک یل یل یاهوربا تساراکشزرو نیا زا ینعی ، هرتگرزب نم زا شراوق

مگیم هدنخ اب هریم باال

!! میایمن مهب میتسیمیاو مه رانک _
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هگیم و هدیم نوکت تسار و پچ هب وشرس

وگب... مهب مزاب . منک لوبق وتفرح ات منیبب دیاب _نم

هبرقع ... فتاهاباب و شا هنوخلگ و نامیا زا فیرعت هب منکیم عورش یتقو

، اباب ِ ندموا واب هشیم کیرات اوه هک ردقنوا ، دنریم ولج دنت و دنت اه

. هنومیم هفصن نوماه فرح

نامیا زا یکشاوی ، مدرکیم شکمک هنوخزپشآ یوت هک زیم ِ ندیچ یارب

ای هنوبرهم هن... ای تسه نهددب هکنیا ...زا شتایق ال خا ...زا دیسرپیم

و نامیا یاه مایپ زا یضعب و دوب نشور میشوگ تساوخیم ملد هن...

... بلق شوخ و هنوبرهم ردقچ هنودب ات مدنوخیم شارب

یلا حشوخ اب داتفیم یل یل هب ممشچ ،ات میتسشن هک زیم رس

ی هشوگ زا مردپ سرت زا نم اما ، دزیم مهب یکمشچ و دیدنخیم

... نومهب هنکن کش تقو هی هک مدرکیم هاگن اباب هب مشچ

راشژ وهب یشوگ . مریم مقاتا وهب مریگیم اباب راشژروزا ، ماش زا دعب

مایپ مودک هک منکیم باختنا مراد منهذ ،وت منکیم شنشور و منزیم

مهرس ِ تشپ و هشیم نشور یشوگ هک متسرفب یل یل یارب وراه

... خساپ یب یاه سامت و دایم مایپ مارب

هنوخلگ طخ زا یتح ، نامیا لیابوم هرامش ، منکیم زاب وراه هرامش لوا

هدز... گنز مهب مه

منکیم زاب وشلوا مایپ ینارگن واب مشیم دنلب

یاه مایپ " منارگن ... نزب گنز مهب ؟... هشوماخ ارچ تنفلت ... یتسه "

دوب... روطنیمه مه شیدعب

راشژ یوت یشوگ هک عضو نومه ،اب مدرک شلفق ِردو تمس متفر

داد باوج هدروخن هدروخ و قوب نیلوا و متفرگ و نامیا ی هرامش دوب

؟ دییامرفب _

مرایم نییاپ ومادص بجعت اب

نامیا _ولا

...!! دیشارخ و مشوگ شدنلب یادص

؟ یدیمن باوج ارچ وتنفلت ؟ ییاجک تسه مولعم ؟!! یتسه _
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یوت ، نفلت تشپ زا نامیا ِ دنلب یادص دیاش هک منکیم رکف سرت زا

منوبسچیم و یشوگ نیمه یارب ... هسرب مردپ شوگ وهب هچیپب قاتا

مگیم مورآ یادص واب مشوگ هب

دوب. هدش مومت میشوگ راشژ ... دیشخبب _

دز دایرف هرابود ادص نومه اب

درک. منارگن ترخآ مایپ ... مدش هدنز و مدرُم _

مرس " مدوب هتشون ... مدرگیم رخآ مایپ لا بند منهذ یوت و منکیم توکس

" مباوخب ماوخیم ، مراد ما هجیگرس ، نامیا هنکیم درد یلیخ

شمورآ مکی هکنیا یاوه هب طقف ... مونشیم وشیپایپ یاه سفن یادص

مدیم حیضوت منک

انوا ، دشیم دب حملا مرگا . متسه مردپ ی هنوخ متفگ تهب هکنم _

. نامیا دوبن ینارگن یاج ، ندوب مشیپ

هدیم و مباوج وطالین ِ ریخات اب

راشژر اجنوا ، مدز رس رابود ... تا هنوخ یدرگیمرب یدوب هتفگ شلبق _

شادص ؟ژ راش ینزب وتیتنعل ِ یشوگ نوا هقیقد هی هک هشیمن ادیپ

مونشیم دنلب ُنتِ نومه اب زونه نم اما هدش رت مورآ

اب هقیقد ،هی منیبیم سوباک مراد هبش دنچ ... یتسه مدید دب باوخ _

ی... هزادنا تعاس دنچ .نیا متشاذن مه ور مشچ تحار یخلا

بخ... دیشخبب _

دیابن نم ؟زا اجنوا یدنوم هتفه هی یچ یارب ؟ دیشخبب هی ؟اب نیمه _

نم یدرک رکف ، هنومطبار یور هغیص مسا نوچ ؟ یدیسرپیم رظن

ونم و دایب داوخب ، هدرُم ردپ ِ تخبدب نیا دیاش یتفگن تدوخ ؟اب مچیه

!! یتسه ... یرایم هنوهب ، نوریب ایب مگیم متهب ، هنیبب

هرهلد ، تفگیم هک دنلب یادص "واب یتسه "

یرارصا ، تدم نیا شدوخ رطاخ هب ...نم یسپاولد ... سرت ... متفرگیم

. مدرکن لوبق ، مدرک مه یرارصا رگا ای مدرکن

. هرادن تیبوخ یرادازع هک حاال متفگ ، دوب تدوخ رطاخ _هب
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مشوگ یوت هرابود شینابصع یاه سفن یادص و مزادنیم رد هب یهاگن

هچیپیم

و زور ود هساو مدرکن تا هغیص ؟ ینم نزِ ؟وت هیفرح هچ نیا یتسه _

مدنلب هچاپتسد ؟ یگیم یراد یچ نک؟ رکف تفرح هب مکی بش! هی

. منزیم مدق و مقاتا لوط و مشیم

مبذعم شمه . مشاب تشیپ همادخ زا نم ادخ ،هب هئوتاب قح هشاب _

! هنکیمن ونم ِردپ ِ توف ِ تاعارم نیا هک یگب تدوخ اب وت هک

شلبق هتبلا ، تا هنوخ درگرب ادرف . میدن همادا نومندز فرح هب هرتهب _

،هب هنکن تحاران و یسک تندموا نیبب ، نکب وتارکف بوخ نیشب

یگدنز تردام و ردپ زا ادج وت هراد تیبوخ نیبب ال صا ، هروخنرب یسک

. مزادنیم نییاپ و مرس و مدیم هیکت راوید ؟هب ینکیم

رکف نامیا یاه فرح وهب مریگیم منودند والی منخان رانک ِ تسوپ

زا غراف ! منامیا ِ رسمه نم هک مدرکن رواب زونه ارچ منودیمن .... منکیم

تیاضر مدوخ هگم ؟ مدوب هدادن لد نم هگم ... دقع یتح ای هغیص

؟ متفگن شرابرد یل یل یارب قوذ اب زورما نیمه هگم ... مدادن

... یتسه دوب هدش گنت تادص یارب ملد .. نکن عطق _

مگیم و منزیم هدنخ ریز دوز یلیخ

. مدرکیم رکف تافرح هب متشاد ، منک عطق متساوخیمن _

مسرپیم و شاه سفن یادص هشیم رت مورآ

؟ نتسه تانومهم _

. نریم نراد مک _مک

... ینعی ؟ دموین شیپ هک یلکشم _

سلا نومه ، ننکیم یلا خ ونوشدوخ نراد هزات سلا همه نیا دعب _

. دنتفگیمن یزیچ فتاهاباب تمرح هب ماه

... تسین بوخ تلا ح سپ _

! هنکیم درد ما هتشذگ زونه ؟...نم هگید هیچ _حلا

مشکیم یدنلب سفن شمارآ اب رابنیا و مینکیم توکس ود ره
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؟ ارچ یدیشک _هآ

... مدیشک سفن ، مدیشکن _هآ

هنزیم مادص یتقو هشیم رت مورآ شمب یادص

؟ یتسه _

؟ مناج _

؟ یایب ادرف هشیم _

هنوخ مایم حبص ادرف امتح ... هشیمن ارچ _

مه یور وماه مشچ لا حشوخ ؟ مروخیم وت اب ور هنوحبص ینعی _

مراذیم

_هلب

...!! یدروآرد و شروش ... امینابصع تتسد زا زونه یلو _

. متساوخ ترذعم ، ینکیم رهق یراد هک هرابود ... یاو _یا

راکیچ سپ _ هشیم گنر مک میلا حشوخ هرادن هدیاف یهاوخ ترذعم _

؟ میشخبب هک منک

؟ تلا بند مایب مدوخ . مگیم تهب ... منکیم ومارکف ادرف _ات

. منک زیمت ورت ور هنوخ مکی ، هنوخ مایب ماوخب دوز حبص دیاش هخآ _

هنزیم یا هدنخ کت

لوبق ورام امش هگا هتبلا میدز ییوراج و یریگدرگ هی زورما ، تزاجا _اب

. یراد

هرن نوریب ما هدنخ یادص ات مریگیم و منهد یولج

، مدیم تهب هک یسردآ هب تفه تعاس سپ ، هنکن درد تلگ تسد _

ایب...

. مینابصع زونه ...نم دنخن _

!! یتفگ راب هی ونیا _

! منزب راوه تتسد زا داوخیم ملد االمن نوچ مگیم _
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. هرابود هشن نوماوعد هک منک عطق رتدوز هرتهب سپ _

؟ یتسه هک تدوخ بقارم هشاب _

ریخب تبش ... متسه _

ریخب بش _

یل و مردپ واب یکبس ی هنوحبص و مشیم رادیب باوخ زا رتدوز حبص

هرارق نامیا هک متفگ یل یل اه،هب فرظ نتسش عقوم . مروخیم یل

دایب

هک تفگ اما تشاد قوذ یلیخ نامیا ِ ندید یارب ... مرب ماوخیم و ملا بند

و هنزب فرح نامیا اب هنوتب ات منیبب کرادت یبسانم ِ تقو هک هرتهب

. شدنبب

درک زاب ورد یل یل هک مدوب هتسشن مقاتا یوت هدامآ و رضاح

ملگشوخ وشاپ ... تفر تاباب وشاپ _

مریم یل یل ِتمس هب قوذ واب مرادیمرب تخت ریز وزا مکیچوک کاس

. مسوبیم و شا هنوگ و

ملغب ، دوب یلا ع زیچ همه . مداد تمحز تهب زور دنچ نیا دیشخبب _

هسوبیم مهرس تشپ راب دنچ و متروص و هنکیم

هبوخ تلا ح هک ملا حشوخ ... هشیم لپت هراد هک مرب تتروص نوبرق _

تنهذ وزا یفنم یاهرکف هک یل یل هب هدب لوق طقف ناج.. یتسه

و رُبن تدوخ یارب ... یدب نامیا هب ندز فرح هزاجا ... ینک نوریب

تاعارم دوخیب و دنرادن فراعت مهاب هگید هک تساه سلا اه ...مدآ زودن

دننکیمن ومه

تهب هنکب شتحاران ای هشاب هتشادن تسود و یزیچ رگا نودب سپ ،

مهب وتدوخ و یزاسب هصق روج رازه تنهذ یوت وت، تسین ...المز هگیم

؟ تسه تدای و ترواشم یاه فرح هک ...وت یزیرب

هاگن شکشا رپ یاه مشچ .هب مشیم ادج ششوغآ وزا منزیم یدنخبل

! مدیم لوق و منکیم

لدزیزع شابن نارگن ... یگب وت هک یچره ... مشچ _

عقوم ، هدیم مهب و المز یاهرکذت و هنکیم ما هقردب رد یولج ات
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مما هنوخ یوت یراب دنچ نامیا هک مداد یتوس فرظ نتسش

یعس . هراد دامتعا مهب هک تفگ تحار یلیخ اما مدش بذعم ... هدموا

و همهفیم ونم هدزن فرح یل یل یلو منک شعمج غورد اب مدرک

. هسانشیم

. مدیم نوکت تسد یل یل یارب هدنخ واب منکیم زاب ور هنوخ رد

هرذگب شوخ _

هنوخ زا رتولج نامیا ، مدنبیم وردو هنیشیم متروص یور ینهپ دنخبل

ی

هنکیم هراشا و هشیم هدایپ ، مندید اب هک هتسشن نیشام یوت ، مردپ

هن.. ای دایب مکیدزن هنوتیم هک

لوا نومه . متمس دایم و هشیم تحار شلا یخ هنیبیم و مدنخبل یتقو

هریگیم مزا و کاس

! یدروآرد _سالم...پل

تمس ات هریگیم و متسد و هخرچیم اه نومتخاس نیب مادم شهاگن

. میرب نیشام

شراک لحم تفر ماباب شابن نارگن ... نامیا _

یسرپلا وحا یارب تقو میرب ودب ، هنیبیم یچ...وهی موناخ یل _یل

. تسه

ضحم وهب میدش نیشام راوس ودره ... هربخاب یل یل هک متفگن شهب

دیشک مکحم و مپل و دروآ ولج وشتسد ، هچوک زا جورخ

، نارهم اباب و موناخ یل یل همولعم ! یدنوم اجنوا هتفه هی ارچ _وگب

دوگ تامشچ ریز تمدید هک یراب نیرخآ ، ندیسر تهب بش ات حبص

دوب. هداتفا

لثم طقف ... تسین شینوشیپ یور مه مخا اما هرادن بل یور یدنخبل

.رگا نرادن یا هزیگنا و ندرک اهر و زیچ همه راگنا هک هدش ییاه مدآ

نیرت هیبش نامیا هک هنیا یارب ، ممهفیم شتروص هب هاگن زا وشلا ح نیا

هنم! ،هب نیمز یور ِ مدآ

هلصوح ، شدعب یاه قافتا واب شردپ ِ توف زا دعب هک مدیم قح شهب
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. هشاب هداد تسد وزا شا هیحور و هشاب هتشادن

مگیم منوکشب و نومتوکس هکنیا یارب

...؟ هرادن هلصوح ای هدیباوخ مک بشید ،ای هروخلد ،ای هرهق ، نوماقآ _

مسرپیم هگب یزیچ هکنیا لبق و هخرچیم متمس شخر مین

؟ شمودک _

هدنخیم هاتوک شبل ی هشوگ

مورآ ِ باوخ هی تدم نیا اعقاو ، تهب متفگ ، یلو متسه هک روخلد _

بوخ دوز مدیم لوق نک، ملمحت مکی ...ِ ریگرد شمه منهذ . متشادن

همه نیا دعب هک ییاهراتفر ...زا هگیم مهب شاه یتحاران زا مکیمشب

شومارف نراذیمن هک ییاه مدآ ..زا دایب رانک نوشاهاب هتسنوتن سلا

هنک

شاهاب هنوتیم هک هراد ونم طقف فتاهاباب دعب هکنیا ...زا وشا هتشذگ

... شینوبرهم هب هشاب هتشاد دیما و هنک لد و درد

هار رد یندش بوخ چیه ... مگب غورد ماوخیمن ما... هدنونش رتشیب

تسین

یوت و نومدوخ هکنیا یاج وهب میرایم فرح یوت فرح ام هک یتقو ،ات

. مینکیم نوشتواضق ، میراذب اه مدآ لد

و زیم ات هنکیم مکمک مدعب و همقل دنچ دح ...رد هروخیمن یدایز هنوحبص

شلد هک تفگ مهب یلو مزپب اذغ شارب متشاد تسود . منک عمج

... هنوخزپشآ یوت ات مشاب شرانک داوخیم

شخپ هراد هک یتنس یقیسوم وهب مینیشیم هگیدمه رانک لبم یور

... میدیم شوگ هشیم

هحفص هب شگنشق یاه مشچ ، هشیم شخپ گنهآ هک یتدم مامت

. منکیم شهاگن و مدیخرچ شتمس هب تدم مامت و نویزولت ی

. هشیم لد یب شلد .مدآ تامشچ وت زیرن مغ یروطنیا .. نامیا _

هگیم

ونم... هتفرگ هتشذگ ِ یسحن ... هشیمن یلو ماوخیم _
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هک یلا ح ورد هنزیم رانک ور هدرپ ... نکلا ب تمس هب هریم و هشیم دنلب

هگیم ، هنکیم هاگن و نوریب

، دوب اباب یتقو ...ات ایگنت سفن نیا ، ایبصمدب نیا هشیم مومت یک _

حاال... اما مدرکیم لمحت ورانیا ی همه

یلو . منک ورپ فتاهاباب یلا خ یاج منوتن وت یارب تقوچیه دیاش _نم

!! منومب هک تیگدنز وت مدموا

مراذیم شا هنوش یور و مرس ... شتمس هب مریم و هنزیم یدنخبل

همه دایب تتسد مقلق یلو ، ملمحت لباقریغ اه تقو رتشیب منودیم _

! هشیم بوخ یچ

هزادنیم مندرگ رود تسد و هسوبیم و مرس

یب یتقو ، منوغاد نم یتقو ... وگب ،وت یعلا هدموا متسد امش قلق _

؟ ینک ممورآ یاوخیم یروجچ ما، هلصوح

هنوش ، هرادیمرب ما هنوش یور وزا شتسد و مدیم تروق و منهد بآ

هرادیم هگن شدوخ تمس و هریگیم و ماه

همهفیم مامشچ وزا میگچاپتسد و منکیم لوه

بخ... ...نم شتسار _

هریم باال شوربا یات

؟! یدشن دلب ونم سپ ؟... ینودیمن _

. هنکیم لد یب و مدآ ، شامشچ یوت مغ مگیم هک مراد قح

و مشیم دنلب ماپ یاه هجنپ یور ، هنودرگرب وشور هکنیا زا لبق

درک... ریگلفاغ رتشیب ونم اما دش ریگلفاغ . مسوبیم وشتروص

. هنیشب نیمز فک ماهاپ تشاذن و تشاد هگن مرمک رود وشاه تسد

!! یدش دلب دوز هچ نیبب _

منودیمن ... هخرچیم شاه مشچ کمدرم نیب مهاگن اه هنووید لثم

هن... ای منک رواب وشفرح

... هدنخیم مورآ و هنکیم ملغب

سفن طقف ... منک راتفر روطچ ... مگب یچ دیاب هک منومیم جاو و جاه
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بلقت شتسد یور زا مهنم ، هشکیم ماهوم الی زاالهب هک قیمع

. منکیم نومهم نوراب رطع وهب ماه ...هیر منکیم

و هسوبیم و مشوگ ی الهل دایم نوراب یوب ... هنوراب من ...من نامیا _

. مدیم حیجرت و تاهوم یوب _نم هگیم

راشف شا هنیس وهب مرس هدز تلا جخ و منکیم قوذ اه هچب لثم

. مدیم

،ال تسین یدعتم لعف "هی ندش قشاع " مدیمهف هبنشراهچ ِ نوراب ریز

! تسا مز

دش تحار مراک ، هبوخ هک هشاب نیمه وت قلق _رگا

مهاگن ، شدولآ باوخ یاه مشچ واب مایم نوریب ششوغآ زا هدنخ اب

هنکیم

! تسین هداس ردقنیا ما هشیمه _

... تسین مه اه یگداس نیا هب متسنودیم

؟ منک تسرد هوهق _

؟ مباوخن ینعی _

مهب وشاهوم و مشیم دنلب ماه هجنپ یور و مدنخیم شغ شغ

هدنخیم طقف و هشیمن معنام . مزیریم

و متسد ؟ هروطچ . منکیم تسرد هزمشوخ یاذغ هی منم یباوخب وت _ات

هنکیم یچون و هریگیم

یاه همکد ندرک تسرد اذغ یارب میراد تقو دعب ، میباوخیم اتود _

. میریم قاتا تمس وهب هنکیم زاب وشیکشم نهریپ

یور و شا هنودرم نهریپ و مشکیم زارد ما، هرفن ود تخت ی هشوگ

. هشکیم زارد مرانک و هراذیم میلدنص

و مراذیم مرس ریز و متسد هی هراد تبثم رناژی یلیخ وت، قاتا _نیا

مگیم هدنخ اب

؟ هریگیم تباوخ یایم اجنیا نیمه یارب _

رت حضاو وشگنر زمرق یاه هگر و هشکیم شاه مشچ هب یتسد
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... یکیدزن نیا زا منیبیم

مشیم یبوخ رسپ ، منک ناربج و ندیباوخن هتفه ود یکی _نیا

شوزاب یور هک مرس ... هریگیم ومتسد و هنکیم زارد وشتسدلوق . تارب

هریگیم دوز یلیخ ومسفن ششوغآ گنت یاضف . هنکیم ملغب ، هباوخیم

. مشیم هفخ االن نامیا _

اب هک متروص یوت تشگیمرب و دروخیم شیکشم نهریپریز هب مسفن

تفر رت بقع هدنخ

تسین ما هداس یلیخ هک متفگ _

،ات مراذیم مه یور و ماه کلپ شزا هلصاف واب منزیم شوزاب هب مورآ

... هباوخب ، نم زا یتسیابردور یب

مرانک نامیا ، منکیم زاب ومامشچ مورآ و منزیم تخت یور یتلغ

جنپ ، منکیم هاگن زیم یور ِ تعاس وهب مشیم زیخ مین ... تسین

؟! مدوب هدیباوخ تعاس

و یتخت یور و منکیم بترم و دوب هدیخرچ منت یوت هک یداشگ سابل

نوریب قاتا زا هتفشآ یاهوم و هتخیر مهب ِ رهاظ نومه .اب مزادنیم لماک

لخاد و باوخ قاتا یورهار یور هب ور تسرد و نامیا و مایم

. هنکیم شکبآ جنرب هراد هک منیبیم هنوخزپشآ

مدیم هیکت راوید هب تلا جخ واب مریگیم زاگ و مبل

؟ یدیباوخن _

هنزیم هدنخ ریز و هخرچیم متمس شرس وهی

ریخب رهظ !...سالم میدنوسرت _

هلصوح اب هک منکیم هاگن شهب هنیس هب تسد و مدنوراخ و ماهوم

متمس دایم و هراذیم مد و جنرب

! ایدیباوخ _

مشکیم مینوشیپ هب یتسد هدز تلا جخ

شاتسد اب دیشخبب . مروخیم اتود یزور مراد هرابود ، هماهوراد یارب _
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دیسوب و مپل و درک بترم و ماهوم

؟ تساه صرق یارب ماپل _نیا

هنیشیم مبل یور ینهپ دنخبل

_هلب

مریم هسیر ... هدیم راشف و هراذیم ما هنوگ یور مکحم وشاه بل

هراذیمن و هریگیم مکحم و مرمک هک مرب رت بقع ماوخیم و هدنخ زا

. مروخب ینوکت

سامتلا هب یتقو و هسوبیم روطنیمه هرابود مما هنوگ هگید فرط

مبل یور هدنخ هرایم بقع وشتروص هتسب یاه مشچ ،اب مسریم

هسامیم

؟ یدیباوخ ال صا _وت

هنوخزپشآ وت هدرگیمرب و هنکیم یچون

تارب متفر ... دربن مباوخ یلو ... امتسب ومامشچ یتعاس مین هتبلا _

یتشاد دایز یرسک و مک ، دیرخ

مراذیم لخاد و ماپ وهی منکیم وزاب یتشادهب سیورس رد

... شیدربیم درب زیم ور متراک اه... ینک باسح ماهاب دیاب _

زمر نامیا هک هتبلا ، مشکیم شور ور هلوح و مشاپیم متروص هب بآ

. تشادن و متراک

و... لهچ ، راهچ و داتفه مشزمر _

هداتسیا هک شمنیبیم رمک هب تسد ، مرایم نییاپ ور هلوح ات

اوس مه وزا نوشکاروخ و درخ ، نوتلیماف یوت یاهرهوش و _نز

؟ دننکیم

متفگ یدج هک همهفب و هشب درگ ماه مشچ مراذیمن

. مدرک یخوش نم نامیا _

. هریم ورف متروص یوت و مسوبیم و شا هنوگ یور ِ شیر هت

؟ یدرک تسرد یچ راهن _
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... شمسوبیم هرابود و هریگیم زاگ و شبل هشوگ

هنکیم ملغب و هدنخ ریز هنزیم

! هربب باسح شدرم زا دیاب نز ،کال یربیم باسح مزا هبوخ _

، هسریمن مهب یتقو و منکیم هقلح ، شنهپ رمک رود و متسد

مریگیم وشسابل

منیبب وشتروص ،ات مدرب بقع و مرس طقف و هتفرگ ملغب ؟ نامیا _

؟ مناج _

... هخرچیم متروص یور ، شا هتسخ یاه کمدرم

زا مشیم نومیشپ دوز یلیخ و منکیم یجه مرس یوت و مفرح

! تسا هناقمحا نتفر ترفاسم طیارش نیا یوت ... شنتفگ

! یچیه _

بخ... _وگب هنکیم مخا

نک شلو _هن

شا هنیس وهب مرس ، هشکن فرح مزا شامشچ اب هکنیا یارب

. منوبسچیم

یور یا هسوب . هشکیم قیمع سفن و هربیم ماهوم الی الهب وشرس

. مشیم ادج شزا و منزیم شا هنیس

؟ هربب تباوخ امش هک مینک راکیچ _حاال

و ناویل دعب و هزیریم ناویل یوت ور هدرک تسرد هک یتبرش ، هدنخ اب

هریگیم متمس

هنکیم درد ممرس ، درب مباوخ بش دیاش _

. هدیم راشف و هراذیم شهاگجیگ فرط ود وشاه تسد تشم

یور و هنوراخیم وشاه شیر ؟ یروخب نم یاه صرق زا یاوخیم _

... مشکب راگیس خن ود یکی رگا منکیم رکف _نم هنیشیم یلدنص

رکف _ هنکیمن لماک وشفرح منکیم مخا و متسرفیم هکباال و موربا

ینابصع یتقو هک مراد هگید یور هی نم ؟ یکانسرت وت طقف یدرک
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... مشب

ژ زا هرایمرد ور وسرت یاه مدآ یادا و هرایم باال وشاه تسد یتقو

. متفیم هدنخ وهب مایم نوریب ، متفرگ هک یندوب یدج تسِ

... یسنجدب یلیخ ... نامیا _

؟ دایم تلد _

. مروخیم و تبرش ِ رخا ِ پلق و مدیم نوکت وهبباال مرس

؟ دوب ایچ بیکرت _نیا

نیا زا رابود یزور اه، صرق یاج هب ینوتب هگا ، هشخبمارآ شمه _

. هبوخ یلیخ ، یروخب تبرش

اهو صرق نیا ندروخ زا رتهب هشاب هک یچره ... هیبوخ داهنشیپ

... هدح زا شیب هندیباوخ

مگیم تدوخ یارب ، هشاب روآ باوخ هک نک تسرد متبرش هی بخ _

هدیم شدوخ هب یسوق و شک و هشکیم یا همین و هفصن ی هزایمخ

اب مدرگیمرب ، هشب یهار هک مگرزب یومع ، هنوخ مریم راهن دعب _

مسرپیم یتحاران

هلا میم وشاه مشچ ؟ یایم هگید زور ود یکی ینعی _

مدرگیمرب بش ، موناخ _هن

!! رکشورادخ _

یراد _ مشکیم یهاتوک سفن و مریگیم متسد یاه تشگنا زا هاگن

ردقچ ... هشیم یلا خ ترب و رود ، نرب متانومهم .. نامیا یشیم اهنت

! تاهزور نیا هتخس

اب دبا ات شندوبن ، فتاهاباب هک هتسرد . یتسه وت یتقو مشب اهنت ارچ

! مارب تسین یتمعن مک ، ماوت ِ ندوب یلو ، هنومیم نم

. هشیم رتشیب منومتفج شمارآ ، هریگب اپ هک نومیگدنز

هدیم نوکت ماه مشچ ولج و شا هراشا تشگنا

! میرهوش و نز ام هک ینکیم رواب _ووت
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هک منکیم رارکت مدوخ واب نامیا یاه فرح ملد یوت و مدنخیم یدوخن

... شنتشاد هبوخ ردقچ

ندید ،اب هروخیم گنز هنوخ نفلت ، مینیچب و راهن زیم هکنیا زا لبق

مرانک نامیا ، تدم مامت .. مدیم باوج دوز یلیخ ، خرهاش ی هرامش

یادص هنوتب ات متروص ،هب دوب هدنوبسچ وششوگ و دوب هتسشن

، مراذب رکیپسا یور و نفلت ات تشاذیم شدوخ رگا ، هونشب و خرهاش

مه خرهاش و تفرگیمن ما هدنخ مادم ، دوب هدروآ دوجوب هک یتلا ح زا

. دشیمن کوکشم

ود زج ،هب منک کمک یلیخ تشاذن ، راهن زیم ِ ندیچ یارب

یور و مربیمن زیم رس یا هگید زیچ دوب هدیرخ هک یمیرم لگ هخاش

. منیشیم یلدنص

و زیم یور ِ دنلب یاه عمش ، شتدیرخ یک منودیمن هک یکدنف اب

هنیشیم مور هب ور تسرد و هنکیم نشور

یلیخ نم زا تیراد هنوخ ...وت امشکیم تلا جخ ... نامیا یدرک _هچ

هرتهب

! هگید هراد مرانیا نتفرگ لگشوخ _نز

یحور یاه یرامیب دعب اصوصخم . متسین یفیرعت ماهردقنوا منودیم

! منک رواب و نامیا فرح دیاب هک هگیم ملد .اما متفرگ هک

واب تشروخ قشاق نیلوا مقوذ .زا هشکیم جنرب و هرادیمرب و باقشب

. مربیم منهد یوت و منکیم طولخم جنرب

. منکیم شاه هدنخ هب هاگن ، هبنجم هک ینهد و هدرک داب هک یپل اب

هتدوخ ریصقت هشب یچره اه... ینکیم هسوسو ونم یراد وت نیبب _

منهد تایوتحم هب مه نوحیر رپ دنچ و مگیم یا هفخ " یچ رپ" نهد اب

. منکیم هفاضا

هراشا جنرب سید ،وهب هنوراخیم هدنخ و صرح اب ور شا هقیقش

هنکیم

و... سید دش...هدب ما هنشگ _

هریم ، ندز فرح یارب و هروخیم گنز شیشوگ راب دنچ اذغ رس
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و مدوخ منکیم یعس اما مواکجنک ، تدش هب هکنیا ...اب نکلا ب یوت

. مسرپن یلا وس ، هتفگن شدوخ یتقو وات منک لر تنک

هشیم یشوگ هب تسد و هروخیمن لماک وشاذغ هیقب

؟ نامیا منک عمج _

، تسه شیشوگ هب شساوح هک یلا ح ورد هدیم نوکت وشرس طقف

هرایم کنیس وات شدوخ ِ ناویل و باقشب

؟ یتسه مروشب نم یاوخیم _

. مروشیم نم _هن

. مونشیم نفلت واب شندز فرح یادص و هریم نوریب هنوخزپشآ زا

، منکیم لو وراه فرظ و مریگیم هروشلد ، هریم باال شادص مکی یتقو

. منکیم زاب هلجع وردواب قاتا تمس مئودیم

، شساوح ی همه یلو هشیم مورآ یمک ، مندید اب شخرس ِ تروص

و تسین یلکشم هک هنکیم هراشا مهب طقف ...ِ نفلت تشپ یادص هب

هک یسک ،اب هنکیم نارگن رتشیب ونم هک ییادص نومه اب هرابود

. هنکیم ثحب طخِ تشپ

... مریم رتولج و مرایمن تقاط

. مدرگیمرب و هاگشاب ات مریم هقیقد هی نم یتسه _

. متسیاب شهاررس مسرتیم هک تسه هتخورفارب و ینابصع ردقنوا

. مایم تاهاب منم _

هریگیم و متسد یلو مشکیم نوریب مدمک زا وموتنام

. مدرگیمرب دوز ...نم تسین وت یاج ؟ یایب یچ یارب _وت

. مئودیم شرس تشپ هلجع واب هریم رد تمس هب

؟ یرب دیاب ارچ وت بخ ؟ هدش اوعد _

. مرن هک هشیمن ، هنم ِ تسد هاگشاب _

هگیم هرابود هک هنک شاپ وشینوتک ات هشیم مخ

. متشگرب یراذب ییاچ وت ،ات یتسه _
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هشیم دنلب ... هتحاران ال ماک متروص ، مراد هک یا هروشلد واب مسپاولد

و هسوبیم و متروص ، هنزیم و روسناسآ ی همکد هکنیا اب نامزمه

. هنزیم یکلوه لوه دنخبل

شاهاب منکیمن تصرف ال صا هک هشیم روسناسآ راوس هلجع اب ردقنوا

. منک یظفاحادخ

هنوخ یوت و مروشیم وراه فرظ ، هرادیمنرب مرس زا تسد یسپاولد

وزا مریم مه نکلا ...ب هتفر هک هدش تعاس مین ... مخرچیم مدوخ یارب

شزا یربخ یلو منیبب ور هچوک یاهتنا ات مشیم مخ یمک شا هبل

. تسین

... شلا بند مریم ومنکیم منت و موتنام ، هنکیم متقاط یب هک هروشلد

سفن کی وراه هچوک مامت دوب... رتنییاپ هنوخ زا هچوک دنچ هاگشاب

یولج ِ یغولش ،زا مسریم هک هاگشاب کیدزن تسرد و مئودیم

!! هریم مسفن رد..

منیبیم هک و سیلپ نیشام . هنزیم مکشخ ماجرس توهبم و تام

و مدوخ نوزرل یاه سفن یادص و مریگیم منهد یولج و متسد ،

. مونشیم

،تال هدب وشنییاپ داوخب یه و هراذب ماه کلپ تشپ وشتسد یکی راگنا

، منک حضاو ماه کمدرم ندرک داشگ واب مدید ِ یرات ات منکیم ش

شتسد هک نامیا ِ ندید ...اب یتوهبم و تام نیا هشکیمن لوط یلیخ

... شتمس هب مئودیم و منکیم دنت ِاپ سیلپ ِ تسد یوت

جـ..نا نامیا ... نامیا _

منوتیمن هگید ... شا هقیقش رانک تسرد و هینوخ ، شمشچ ِ نییاپ

، مربب وشمسا و منزب شادص

هب هک دادیم حیضوت یزیچ ، دوب هتفرگ وشتسد هک یسیلپ رومام یارب

هنکیم مخا ، مندید ِ ضحم

؟ اجنیا یدموا یچ یارب _

، مرس ِ تشپ زا تسرد ، هربیم شدوخ ِ کیدزن و هریگیم و متسد

سیلپ ِ نیشام یوت نربیم ِور ینوخ شتروص هک و یکی
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؟ نامیا هدش یچ _

شلُه تشپ زا هگید رفن وهی هشکیم و نامیا تسد سیلپ

ِ تمس داوخیم وات هدش ینابصع هک مشیم هجوتم دوز یلیخ . هدیم

. منکیم شسامتلا و مریگیم و شا هنوچ ، هدرگرب رومام

ادخ... ور ...وت نامیا _

راوس " تفگیم زیر هی هک یرومام هب تینابصع واب هگیم بل ریز یزیچ

. هگیم یا " هشاب " یدنت وش"اب

. منکیم شلح نم ، هنوخ ورب _وت

و مریگیم ور هریم شمشچ یوت هراد هک ینوخ ما، هراشا تشگنا اب

مسرپیم دوب میتقاط یب زا هک یا هیرگ اب

... ینک شلح یاوخیم یروجچ _

. مینزب فرح مهاب هک ندیمن یتصرف و ننکیم شنیشام راوس

یرتشیب تدش ماه هیرگ ، نیشام ندش رود اب

راکیچ هک ننزیم فرح مهاب نراد ، شاه تسود هک مونشیم ... هریگیم

. دننک

منوتیمن ، مراد و نیا زا رت تخس یاه هظحل ی هبرجت هکنم

هریگیم و خرهاش ی هرامش . منک للعت

؟ یتسه مناج _

هشیم ما هیرگ هجوتم خرهاش _سالم...

منکیم کاپ و ماه کشا ینکیم هیرگ یراد ؟... یتسه ؟... هدش یچ _

؟ ننکیم شدازآ یروجچ ... شتربب سیلپ دعب ، هنک اوعد یکی _رگا

. ممهفب نم نزب فرح تسرد ؟ نتفرگ _ویک

هدب و ملا وس باوج هک ماوخیم شزا هیرگ واب منزیم داد

؟ هشیم یچ _وگب

هنکیم توف یشوگ یوت وشسفن
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المز ما هنوخ دنس دیاش ، هریگب وشتیاضر دیاب هک هراد یکاش _رگا

؟ هراد هقباس ... شنربن هاگتشادزاب هک هشاب

متسیا یم تکرح یب

هراد هرآ... ؟ هقباس _

؟ ِیک مهب یگیم . مرب مدوخ هک یدب وشسردآ مهب هرتهب سپ بخ _

تصرف هک یا هیناث دنچ یارب و مرایم نییاپ مبل یولج وزا یشوگ

مرادن یا هراچ ... منکیم رکف مراد

؟ یسریم یک نم... ی هنوخ مد یرتن کال شنربیم نتفگ _

. هشیمن یروط ، یتسه نکن هیرگ ... ماجنوا هگید هقیقد _هد

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

یاه هرطاخ . مراذب لخاد وماپ مرادن تئرج اما مداتسیا یرتن کال یولج

ات دوب رد هب ممشچ هک ییاه هظحل ... نتفرگ و مولگ خیب ، مراد هک یدب

هک یدب یاه دروخرب . متربب اجنیا وزا هریگب و متسد و دایب انشآ هی

ییاج مرب و منک تئرج متسنوتیم روطچ ...حاال خلت یاه هاگن ... مدیدیم

؟ دوب مخلت یاه هظحل عورش هک

... مدرگیم ادص لا بند و مشیم دنلب یلدنص یور ،زا ممسا ندینش اب

هگیم هنزیم سفن سفن هک یلا ح ورد دایم متمس هب هلجع اب خرهاش

هشوماخ ارچ تنفلت ؟ رتخد ییاجک _

هب یهاگن بجعت اب ورب ،وت لخاد مایب منوتیمن .نم تشادن راشژ _

هزادنیم ِ یرتن کال هک ، مرس تشپ

؟ یچ یارب _

...اما شنتفگ هتخس

ورب. ،وت هزرلیم هراد ماپ و تسد . مسرتیم _

هگیم تینابصع واب هدیم نوکت یرس

و مبل ؟ یراد یلا ح هچ هنودیم ، تتخادنا حلا نیا هب هک یقمحا نوا _

. منکیم تجح مامتا شاهاب و مریگیم زاگ
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یدروآ هک یدنس ورن... ، ینزب یفرح شهب و لخاد یرب یاوخیم _هگا

. مربب مدوخ هدب و

هدنخیم شبل ی هشوگ و هریم باال شوربا یات

نوشن و طخ و ینکیم مخا نم هب شرطاخ هب هک تسه یک _

؟ یشکیم

نامیا ِ مسا و منکیم وزاب ماه مخا ... هتفر مه یوت هاگآدوخان ماه مخا

. مگیم و

هگیم مهب طقف ، هتفیب ماه مشچ هب شهاگن ات منکیمن دنلب و مرس

. منومب رظتنم مکی هک

تسد نوشاتود ...ره هتفرگ هک یلد هب هنزیم نماد ... هتفرگ هک ینوراب

. نرایبرد زااپ ونم ات نداد مه تسد هب

، نشن سیخ ات نتفرگ هانپ یرتن کال فقس ریز اه مدآ رتشیب هکنیا اب

هرطق واب ماه کشا ات منزب مدق نوراب نیمه ریز مدیم حیجرت اما نم

. منک نوهنپ شاه

لز و منیشیم ور هدایپ یوکس یور ، هزادنیم زاان وماهاپ اه، ندز مدق

ییاه مشچ ،هب نایم و نریم هک ییاه مدآ ...هب یرتن ردکال هب منزیم

یقافتا هچ هرارق ننودیمن و ننویرگ نم لثم هک

یتح ، نلا حشوخ و نوریب یرتن زاکال نایم هک ییاه مدآ ،هب هتفیب

ِ زابرس یارب یلا حشوخ واب هنکیمن نوشرازآ مه یدنت نیا ِهب نوراب

ونم سرت هک متفیم ییاهزور .دای نریم و ندیم نوکت تسد رد، یولج

متحاران یزیچ هن هگید هک یروط ، دوب هدنوسر ندش هکوش زرم هب

یوت و خرهاش تقوره انیا ی همه ،اب مدنوسرتیم یقافتا ،هن درکیم

هب یرون ...هی دشیم مرگ ملد ، مدیدیم یرتن وکال هاگداد یورهار

. درکیم مراودیما هک دموا یم ممشچ

و ننادنز یاه هلیم تشپ ، هانگ یب هک ییانوا منکیم اعد ملد هت زا

نایب ... نوشیصو و لیکو هشب ، ادخ ، هنک نوشدازآ هک نرادن و یسک

... یتنعل نودنز نوا زا نوریب

یامد راگنا ... هروخیمن مهب مانودند هگید اما هرابیم ملوک رسو زا بآ
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. دایم هراد هک یزوس نیا اب هدش امد مه مندب

هک منیبیم و نامیا و خرهاش ، مرب هار هرابود ات مشیم دنلب هکنیمه

هتفرگ شبل یور و یلا متسد ، نامیا .. نایم نوریب یرتن ِکال رد زا مهاب

. هدرگیم ملا بند هراد و

هک تسا عقوم نومه تسرد . مدیم نوکت یتسد و منزیم شادص

ات هتفرگ شرس هکباالی یفیک و مشیم خرهاش یاه مخا هجوتم

. هنکن شسیخ نوراب

. دایم متمس و هرادیمرب مدق رت دنت نامیا

یدش بآ سیخ _

، لیلد وهی رازه هب اما منکیم ساسحا مندب یوت یدیدش فعض

مدن شزورب هک منکیم یعس

...وت.... مبوخ _هن

فرصنم ، منیبیم وشاه مخز یتقو یلو ؟" یبوخ " مسرپب ماوخیم

. مشیم

هقیقش ی هشوگ و مریگیم شزا و هرایم نییاپ شبل یور وزا لا متسد

. مراذیم شا

مبوخ _

هزادنیم نییاپ وشرس ، خرهاش ِ ندموا واب هشکیم بقع وشرس

! هلحم ِ رُداهب نزب ، اقآ متسنودیمن _

الدب هک مگیمن و هریگیم و مولج ، خرهاش کفِ ِ ندش ضبقنم

..."! شراک یارب هتشاد یلیلد "

نک! رکف تراک هب نیشب ورب مه امش ... یتسه میرب _

هاگن خرهاش هب مه دعب ، نم هب لوا بجعت واب درک دنلب وشرس نامیا

درک

اه تقو نیمه هساو نتشاذگ و یهاوخرذع _

تخادنا ماه هنوش یور و دروآرد و شتک دزو یدنخزوپ خرهاش
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نوشنهد هب مه هک ننزیم ییافرح اه، تقو یضعب اه، یضعب _

مهاج وهی ندینش اج هی طقف ، ننودیمن وشینعم مه ، تسا هدنگ

! انومه ِ نیع مه ..وت ننکیم شرارکت

روطنیا منامیا هب ماوخیمن ...ُ خرهاش ِ ندز فرح لدم نیا مرادن تسود

... هگب

همدرس نم ، هنوخ میرب حاال خرهاش _

هاگن ماه مشچ وهب هرایم رت کیدزن ماه هنوش یور وشتک یاه هقی

هنکیم

بآ هراذن هک دوب هداد لوق ، اقآ نیا تقونوا ، هرابیم تلوک ورس زا _بآ

! هروخب نوکت تلد وت

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

هک نامیا ...زا متحاران ، مشیم هلا چم مدوخ یوت ، تشگرب ریسم مامت

یولج رگا هک نامیا دوب...زا هتفگن نم وهب دوب هدز فرح خرهاش اب

یاه خالف زا لحم لکِ هک یمدآ نوا واب تشادیم هگن و شدوخ

دیمهفن هک نامیا ...زا تشاذیمن نهد هب نهد ، ننودیم شنیگنس

ی هروشلد هی ملد ،هت هرن هک مدرک شسامتلا هنوخ رِد یولج یتقو

مدآ نیا ی همه ِ نیب ... تخادنیم مخلت یاهزور دای ونم هک دوب یبیجع

هب راگنا هک یسک ِتسد ...زا هتفرگ نامیا ِ تسد زا ملد زورما اه،

. هدرواین نامیا منتشاد تسود

تسین بوخ تور و گنر ؟ هاگنومرد میرب یاوخیم _

هشیش وهب مرس هتسخ و هلصوح نم...یب یارب هیرارکت فرح هچ

منوبسچیم

... هنوخ میرب _

و متسد درک یعس راب دنچ هکنیا ،اب هتسشن مرانک نامیا هکنیا اب

ممشخ ،زا منتفرگ هلصاف اب رابره یلو ، هنزب فرح مشوگ رانک و هریگب

داد شرس ، خرهاش یولج ، یسکات یوت ، تقو هی ...هک مدرک مک

. منزن غیج و مشکن

هنزیم فرح رفن دنچ اب هار رس و هدیم ور هنوخ سردآ هدننار هب خرهاش

هراد هک منیبیم ممشچ ی هشوگ وزا هتکاس نانچمه ، نامیا اما ،
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. هنکیم مهاگن

هنوخ لخاد یتقو ... مشیم هدایپ رتدوز ، هرادیم هگن هک هنوخ رد یولج

دنت وموتنام یاه همکد و منکیم ترپ یروخراهن زیم یور و دیلک ، مریم

و ییاریذپ یوت منیشب ، خرهاش مارتحا هب داوخیم ملد ، منکیم زاب دنت

تشاذگ هک یتقو تباب منک رکشت شزا

دیاب و مروآ باوخ یاه صرق ، مسانشیم بوخ و ...حملا منوتیمن یلو

! مباوخب و مروخب

، هشیم رُپ هراد هک یلا ح ورد هنوخزپشآ یوت مربیم و مبا ِ یلا خ چراپ

نامیا و ییاریذپ یوت هریم خرهاش ، نایم هنوخ لخاد نامیا و خرهاش

. متمس دایم

ناج .. یتسه _

،زا مدب نامیا هب یباوج هکنیا نودب و مدنبیم و ریش هک رُپ همین چراپ

؟ مرایب تارب یزیچ خرهاش _ مایم نوریب هنوخزپشآ

تسا هتسب شامشچ و هداد هیکت لبم هب وشرس

نک تحارتسا ورب ...وت رتفد مریم ملا بند نایم هگید عبر _هن...هی

! یچ همه تباب نونمم _

هنکیم مهاگن و هنکیم زاب وشامشچ هک هلبم هب زونه شرس هیکت

مه... نم... هب مه وت هب مه دش! تباث ییازیچ هی هبوخ _

... مشیم ظفح زا وشیگف وکال نامیا ِدنلب ِ سفن یادص

. هشیم زاب رد هک متفرگن هلصاف یمدق زونه اما ، مدنبیم و مقاتا رد

نم ِ دوبن وت راب دنچ ، هرسپ نیا ادخ ...هب مینزب فرح یاوخیم یتسه _

و... هاگشاب هدوب هتفر

منکیم زاب وشیکی و مزادنیم زیم یور و مصرق ی هتسب

مزیزع ورانوا روخن _

مرایم وباال ناویل و مراذیم منهد یوت و یکی ، شفرح هب هجوت یب

هگیم یرت مورآ یادص واب دایم رتولج
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زا یکی هک دوب رتهب نک رواب ... تهب مدیم حیضوت ، مخرهاش ِ دروم _رد

امش... ی هداوناخ

ِ ندب و سیخ یاهوم نومه اب شروضح هب تیمها یب و مشیم دنلب

. مشکیم زارد تخت یور راد، من

. مدنبیم ومامشچ و هشیم مخ متمس هب

. نامیا نوریب _ورب

یلو . هنزوسیم و ملد دوز یلیخ هک هگیم یمولظم و مورآ "ِ مشچ "

... هتفر مقاتا زا منکیم زاب مشچ یتقو

تنعل ، ماهوم هب مزادنیم دنچ ، متیشیم متخت یور و مشیم دنلب

، مدوبن وسرت همهنیا رگا دیاش هک ینم !هب مدوخ هب متسرفیم

شهب و قح و مدرکیم عافد مرسمه اه،زا نز زا یلیخ لثم االن

! مدادیم

یوت ... هدنبب شارب تسین یسک هک هزوسیم نامیا یاه مخز یارب ملد

نیا ، اما هنکب وراک نیا خرهاش شاک هک مگیم ملد

ظفاحادخ یادص دوز یلیخ نوچ ، هشب ققحم هک تسین ییوزرآ

. مونشیم و خرهاش ِ نتفگ

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

شاهنت دیابن . مریگیم و ممیمصت ... مشوپیم و ماه سابل و مریگیم شود

، مراد هک یدب یحلا همه ،اب هشکیم لوط هقیقد دنچ یلو مراذب

و چراِپ ینیس یوت و مرادیمرب مقاتا یوت ی هبعج زا ور هبنپ و نیداتب

مایم ... هنومن اهنت هک مایم ... مدنبب وشاه مخز هک مایم . مراذیم مناویل

زا مسرتیم ردقچ هنودب ماوخیم ... منزب فرح شاهاب و منیشب هک

! نوخ ...زا مخز داد...زا ...زا اوعد

زور نیا ،هب فتاهاباب ِ ندوبن اهو هتفه نیا یاه یباوخ یب منودیم

هروخن قرو یبوخ و یشوخ هب یگدنز دیاش اما شتتخادنا

ب یوت ؟ منک راکیچ ...نم هزیرب مهب روطنیا داوخب تقو ره ...رگا نومارب

و منزیم هشیش هب مورآ ، هتشاذگ زیم یور و شرس و هتسشن نکلا

هنودرگیمرب مزا وشور ، هنکیم دنلب وشرس ات
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لدِ یاه کشا هراد ، هگیم مهب یسح وهی منزیم رانک لماک ور هدرپ

. هنکیم کاپ و شا هتفرگ

یلدنص و مراذیم زیم یور و ینیس هکنیا مک...ات هی مدیم لوط

. هشکیم بقع مارب وشیرانک

ِ کیدزن و منزیم نیداتب ور هبنپ طقف ، شاه مشچ هب منکیمن هاگن مزاب

... وشاه مشچ رانک ِ یسیخ دِر منیبیم .حاال مربیم شا هقیقش

هنکن درد تتسد _

هک یلکیه نیا ،اب نامیا .زا منیبیم و شبل رانک ِ مخز ، هنزیم هک فرح

! ندروخ کتک دوب دیعب ، منیبیم نم

درک! یدرمان شقیفر ... امدز رتشیب _نم

شدوخ هب ومهاگن ، شاه مشچ کمدرم و هنیشیم مبل یور یدنخبل

هریگیم

داد؟ تیاضر _

زا ملیف ات دنچ ، هاگشاب وت هراذب وشاپ هرادن قح هگید ! منم یکاش _

مرایب شرس ،هیبالیی هتخادنا هار اوعد هک مراد هاگشاب یاه نیبرود

هک...

هریم مه یوت اجرد ماه مخا

هنکیم عمج وشاه بل ؟ یتسین نک _لو

... هراذن هاگشاب نوا یوت وشاپ هگید دش رارق _

هکنیا زج ، منکیمن ییادص رسو ، هدیباوخ هک هتعاس تشه زا رتشیب

، نامیا ِ ندشن رادیب واب مدرک تسرد هداس یاذغ هی ماش یارب

. مروخب اهنت مدوخ مدش روبجم

هاگن وشندیشک سفن اه هنووید نیع ، متفر شرس باالی یرابدنچ

!! هدیباوخ طقف هک منک تحار و یخلا نیا ات مدرک

، هتفر ما هلصوح هکنیا ...اب مدیم بآ ماه نودلگ وهب مرادیمرب و چاپ بآ

هی منیبیم و نامیا ی هرهچ و مریم مباوخ قاتا ِ تمس هکنیمه اما
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. مراد شسود هک هدیم تسد مهب یقوذ

. هسریم مهب خرهاش ِ تسد زا یمایپ هک هبش هدزاود ِ کیدزن تعاس

مدیسرپن یلا وس نیا زا لبق .رگا مینزب فرح مهاب نامیا دروم رد دیاب "

هک حاال اما مربخاب نوتارجام زا نم هک یمهفب وت تساوخیمن نوچ

" میریگب میمصت شرابرد تسرد مینوتیم هداتفین یقافتا زونه

! ممهفیمن ، هداتفین قافتا وزا خرهاش ِ روظنم

هگید مدرکیم رکف هک یسح ... مدش قشاع ...نم هداتفا قافتا

. منکیمن شا هبرجت تقوچیه

مسیونیم شارب

هشکیمن لوط یا هقیقد ؟" تسه نتشاد تسود زا رتمهم یقافتا "

. هنزیم گنز مهب هک

. مداد مایپ نیمه یارب ، یشاب باوخ دیاش مدرک رکف ... یتسه _

. مدوب رادیب _هن

. منزب فرح منوتیمن انیم یولج ؟ رتفد یایب ینوتیم دوز ِ حبص ادرف _

مایم _هرآ

؟ تساجنوا نامیا _

هشیم هجوتم شدوخ و منکیم توکس

. تمنیبیم تقو لوا ادرف . شاب تدوخ بقارم _

ریخب بش ... هشاب _

باذع منک رادیب و نامیا هکنیا .زا مرب مقاتا هب ندیباوخ یارب دایمن ملد

میتحار لبم یور و مرادیمرب کزان فاحل هی نیمه یارب . مریگیم نادجو

. مشکیم زارد

، مریم نوریب هنوخ زا مراد رارق خرهاش اب هک ینامز زا رتدوز حبص

، یباوخدب و یباوخ یب زور دنچ ِ دعب هرخ باال نامیا هکنیا زا ملا حشوخ

. هراد وطالین و قیمع ِ باوخ هی

تحار و ملا یخ ، مدیسر هک مدیم الع طا شهب و منزیم گنز خرهاش هب

. تسین شراک ِ رتفد زورما هک االیر سریما تباب هنکیم
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؟ هفاکسن ای ییاچ دوب... کیفارت دیشخبب _

ییاچ _

هراذیم زیم یور ور ودرگ و رینپ و هزیریم ییاچ نومودره یارب

! دادن هنوحبص مهب حبص ، دیباوخرید بشید انیم _

یضار شیگدنز زا هک دایم رظن .هب مسرپیم ورانیم وحلا منزیم یدنخبل

هشاب

خرهاش ات منومب رظتنم هکنیا نودب ، هشیم نهپ هک هنوحبص طاسب

. مروخیم همقل دنچ ، هنک فراعت مهب

متفگ رپ نهد ؟اب مشیپ یایم یراد دیمهف نامیا _

هباوخب یتعاس دنچ تسنوت هرخ باال دوب باوخ _هن

! هدوب هدرک ریگ شولگ وت دگل و تشم _

. مروخیم و مییاچ و مدنخیم

یدب رسپ نامیا . مدرک قیقحت دز، فرح ماهاب یوت هرابرد یتقو _

شحبص زورید یکانرطخ هب هنوتیم !! هحاضتفا شا هتشذگ اما تسین

... هشاب

خرهاش هنوبرهم نم _اب

هرسپ نوا واب دروآ سناش زور نوا ؟ یچ هشاب هتشادن ماود _رگا

دزیم ور وت دیاش ، دشیمن ادیپ ورای نوا ی هلک ورس رگا دش، شاوعد

یاو _ هزادنیم ما هدنخ ،هب هنک دنلب تسد نم یور نامیا هکنیا روصت

دح رد رتشیب یهتنم ، مینکیم اوعد هتبلا ، هیتبحم اب رسپ یلیخ هن...

. مینکیم یتشآ مدوز ... ثحب هی

هنکیم مهاگن ینارگن واب هراذیم شنهد یوت و شا همقل

ون ،زا هدرک هبرجت ونم یگدنز هیبش ، هراد قرف هیقب اب نامیا ... خرهاش _

و میگدنز منم منوتب هک هشاب نم یارب رواشم نیرتهب هنوتیم ... هتخاس

هداد لوق اما دنوسرت یلیخ ونم شزورید هابتشا هتسرد ... مزاسب ون زا

. هنکیمن رارکت هگید هک

... هخآ ناج یتسه _
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ماوخیم هک حاال راذب . دایم دب ملد ،هب نکن هخام هخآ ، خرهاش نیبب _

اب هک یسح ... راین مراک وت .هن مشب قفوم ، مدن هار ملد هب دب رکف

. هنکیم رتهب هراد و حملا مراد نامیا

هشکیم ومپل و هرایم یولج وشتسد

... همولعم _

مراذیم زیم یور و متسد جنرآ هشیم مومت هک میلا حشوخ یاه هدنخ

مسرپیم هناواکجنک و

لوغشم ؟ هیمدآ روطچ نامیا ترظن ،هب تیگدنز وت یدید دایز مدآ _وت

هگیم مهب وشرظن هک هشدوخ یارب نتفرگ همقل

سناش یلیخ ! هرتمک وت زا هشاب یچره یلو دایم مشوخ شمارم _زا

. هتفرگ رارق شهاررس وت لثم یرتخد هک هدروآ

...ِ روابریغ مارب ال ماک ، خرهاش یکلا و دوخیب یاه فیرعت

هنک. تخبشوخ هنوتیم و ینز ره نامیا ... منکیم رکف سکعرب _نم

زا شدوخ یولج _ هگیم یبناج هب قح ی هفایق واب هربیم باال وشوربا

! همدآ هنکیم رکف اه.. ینزن افرح نیا

مگیم ، منک کیرحت رتشیب وشتداسح سح هکنیا یارب

! تسا هتشرف هی نامیا _

هشیم دنلب یلدنص یور وزا هنزیم یقع

تخبدب وهی هدشن ینابصع هرابود ات سرب موناخ هتشرف هب ورب وشاپ _

. منیبب وشاپ .. هدرکن وراپ تل ور هگید ِ

. مشیم دنلب و مراذیمن شرس هب رس نیا زا رتشیب

هدنز حاالحاالاه،ات منودیم . نونمم تاه ینارگن تباب مزاب ... هشاب _

درک. هشیمن یراک یلو . نیشیمن تحار متسد زا ما

. هنکیم میهارمه مدِرد وات هشکیم موزاب هب یتسد

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

هدرخ ، منک ادیپ مفیک وزا دیلک ات مریگیم ما هگید تسد ور هزات نون

هب متسد هشیم عنام تسه مفیک یوت هک یدایز لیاسو
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ندید دشواب زاب هنوخ رد هک متفریم راجنلک مفیک ،اب هسرب دیلک

مدش لا حشوخ ، نامیا دولا باوخ ِ تروص

؟ یدش رادیب _سالم...

یدیمن باوج هک متیشوگ ، یدرک منارگن ... یحبص لوا یدوب اجک _

. هریم رانک و هریگیم متسد وزا فیک و نون

مدای مدعب تنلیاس ور متشاذگ و یشوگ درب تباوخ هک بشید _

. مدیرخ نون . تفر

. هنکن درد تتسد _

هنیشیم زیم تشپ نم زا رتدوز و میدیچیم ییاتود ور هناحبص زیم

مدیباوخ ردقچ ، یتسه همنشگ _

ح نامیا ، دگل و تشم ات ود اب تفگ هک متفیم خرهاش ی هلمج دای

؟ یدنخیم یچ _هب هدش بوخ شلا

منکیم نوهنپ ییاچ ناویل ِ تشپ و ما هدنخ

. مزیزع یچیه _

هشیم لوغشم شدوخ دعب و هریگیم نم یارب ور همقل نیلوا

، مراب و راک لا بند مریم زورما _زا

مسرپیم نارگن هگب و شا هلمج ی همادا داوخیم ات

؟ یایم هک بش _

هی واب هنومیم تکرح یب شتسد هک هنک فصن تساوخیم و نون

هشیم روآدای هنایزوم ی هدنخ

مایم مبش _

مخا ، دایم شاه مشچ هب بیجع هک یتنطیش و یسنحدب هب

منزیم ابرم یوت و نون و منکیم یگتخاس

؟ یربیم هنوخ زا اهراهن _

مایم ، منکن تسرد ماش بش طقف . مروخیم یچ هی اجنومه _هن

نوریب میرب هک تلا بند
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گنر مک ِ یدوبک وهب مراذیم ما هنوچ ریز و متسد یلا حشوخ اب

ناروتسر میرب میاوخیم _ منکیم هاگن شمشچ

هگیم شدوخ ِ صوصخم تسِ وابژ هنکیم رپس و شا هنیس

ِ زیارپروس نوچ مگیمن _

هب و ماه سابل دمک یوت متسرفیم و منهذ و منکیم عمج و ماه بل

!! مشوپب یچ بشما یارب هک منکیم رکف نیا

مدیرخیم دیدج یوتنام تسد ،هی بشما یارب دوب رتهب

؟ ملا بند یایم یک نامیا _

تفه تعاس _

. مدرگیم بسانم ی هزاغم ژو اساپ لا بند و مریم رکف یوت

سابل ماجنیا هک ،عفال مدوخ ی هنوخ رس هی مریم هنوحبص دعب هتبلا _

، مراد مک

مورآ شدوخ واب هتفر رکف یوت اه هچب لثم ... منکیم شهاگن یکشاوی

هنزیم فرح

خآ... _خآ

مسرپیم نارگن و هریم باال ماهوربا

دش؟ یچ _

هگیم هدنخ واب هنوراخیم وشاه شیر

، هدش بارخ مح ال صا نیشام _

، هنک شهاتوک مکی وگب هاگشیارآ _ورب

؟ یراد تسود شیر _هت

و مدنخیم دنلب و منک مخا منوتیمن رابنیا شاه مشچ تنطیش هب

مگیم شهب دایم دنب ما هدنخ یتقو

مراد تسود یشاب هک یروجره ور وت _نم

هبب وشرس و هنکیم زاب وشاتسد ، دایم شوخ یلیخ شقاذم هب مفرح

هدیم نوکت نییاپ االو
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تیبوبحم همه نیا تسین مدوخ ِ تسد _

دنلب یلدنص یور وزا مدنخیم ، هرایمرد هک ییاهادا هب

هگیم و هرایم ولج وشتروص ، مدش شکیدزن یچ یارب همهفیم . مشیم

هیوست باال،ات هدز تباسح تروص هک نکن رارصا رتشیب چام.. هی طقف _

. میرادن شورف ینکن

. مسوبیم رابود و شا هنوگ و مدیمن یتیمها شفرح هب

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

یرسور واب مشوپیم رابدنچ و مدمک یوت یاهوتنام ی همه ابیرقت

،ای هنیشیمن ملد هب مودکچیه ، منکیم نوشناحتما فلتخم یاه

و گنر هک ییوتنام اهنت . نداتفا وور گنر زا هگید ای گنت ای هدش داشگ

یکشم ، دوب هدیرخ مارب یزان هک ییوتنام نومه ، هرتهب هیقب زا شور

... هداس ِ

واب منکیم باختنا ِور یکشم دیفس هک ینوا ماه یرسور نیب

نیا نیب اما ، تسا هداس یلیخ رظن ،هب منکیم ناحتما مراولش

گنر یاه یرسور نیا نیب و مدیشوپ هک دوب ینیمه شنیرتهب اهوتنام

دوب. نیمه شنیرت نیگنس ، نشور

زا هک مزادنیم یهاگن تعاس هب ومنکیم دیدحت هگید راب وهی مشیارآ

شهب هک مدرکیم بترم میتخت ،ور هتشذگ تسا هقیقد ،هد تفه

داد مایپ

نک" لفق امتح ور هنوخ ،رِد موناخ منییاپ "

. منکیم شوماخ ور هنوخ یاه غارچ و مرادیمرب و مفیک دوز یلیخ

ما هرهچ اه، تدم زا دعب هک منکیم هاگن مشیارآ هب روسناسآ یوت مزاب

نوریب هلجعاب و منزیم دنخبل ، روسناسآ گنید یادص .اب هداد رییغت و

. مریم

هریم هار شنیشام یولج و هدیشوپ یکشم تسد ِهی راولش و تک

مشیم رهاظ شرس تشپ و مگیم سالم وهی هک

... موناخ _سالم
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هنوگ و هزادنیم شرو و رود هب یهاگن هک مداتسیا شیمدق کی تسرد

هسوبیم و ما

، هدنخیم مشدوخ و هگیم شدوخ تسین اراک نیا یاج نوبایخ _

؟ یدرک لفق _ورد

مدیسرپ زاب اما مدوب هدرک لفق

؟ میدرگیمنرب بش هگم _

هنزیم یکمشچ و هدنبیم وشینمیا ِ دنبرمک

. مینومیم دایب تشوخ _

؟ لته میریم ... زیگنا ناجیه _هچ مگیم ، یلا حشوخ اب ماوت یبجعت اب

هزادنیم هار و نیشام

ابنک تحارتسا و نوباوخب و یلدنص نیا امش طقف ، رتهب ملته _زا

وشتک و هنوباوخیم و میلدنص و هشیم مخ هک منکیم شهاگن بجعت

ما... هنیس یور هزادنیم

هربیم مباوخ یروجنیا بخ _

هنکیم مهاگن و هنومیم تکرح یب

؟ یدروخ وتصرق _

مدیم راشف منودند ریز و مبل

مدروخ وشفصن _

شزا ریسم یوت ، هزادنیم تکرح وهب نیشام و هدیم نوکت یرس

هچ هک هدیم حیضوت مارب هن، ای هدیسر شاهراک هب زورما هک مسرپیم

. هدید و شاتسود مودک و هدرک ییاهراک

فرح هب شرتشیب هکنیا دش،اب وطالین یلیخ رظن هب نومریسم

میدوب هار یوت یتعاس کی دودح دیاش اما ، تشذگ

؟ میسریم یک _

، میکیدزن هگید _

مفیک یزا هنییآ و مدنبیم دوب هدش زاب هک و میرسور ی هرگ
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کچ و مبل ورژ منکیم مکزان ِ مشچ طخ هب یقیقد هاگن . مرایمرد

. منکیم

هرایم مبل یور دنخبل ، شاه هدنخ واب تسه مهب شساوح

و هراذیم ما هنوش یور وشتسد ، مشیم زیخ مین ،ات نیشام فقوت اب

یلدنص یور هنودرگیم مرب

نییاپ مدموا هکنم دعب ، نیشام یوت ینیشب هقیقد ،ود هدب لوق _

یایب

مشیم هدنخ قرغ هتخادنا هار هک یا هناکدوک ِ یزاب زا

... نامیا _

هسوبب و ما هنوگ ات هشیم مخ متمس و هدنخیم مشدوخ

. مشاب صاخ ، مرمع وت راب هک و مدوخ متشک _

. مدنخیم لد هت وزا هدیم مکلقلق ، شتروص بترم ِ شیر هت

زاب مه نیشام یوت هدرگیمرب یتقو و منومیم مداد شهب هک یلوق یاپ

هدایپ شدوخ و هربیم رتولج و نیشام . مشیمن دنلب یلدنص یور زا

هنکیم وزاب متمس ،رِد هشیم

وشرس تشپ ماوخیم ، منیشب و منک فاص و مرمک ات هنکیم مکمک

. هتفرگ و مدید یولج اال... شام یلو منک هاگن

ونم... یدروآ اجک منیبب راذب بخ _

... مزادنیم ما هگید ِ تمس و مرس تشپ هب یهاگن هی

مدز سدح ...؟؟ نامیا _

؟ هنوخلگ میدروآ _

. مایم نوریب نیشام وزا هریگیم و ماتسد

تسین رتهب هراتس جنپ ِ لته زا ییادخ . منک تزیارپوس اجنیا ات متفگ _

؟ اجنیا

... هنکیم هاگن شا هنوخلگ وهب هداتسیا رمک هب تسد

منِ زا هشیم رپ ماه .هیر مشکیم قیمع سفن وهی متسیا یم شرانک



597

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

لُگ... ِ رطع و نوراب

. هدش ضوع ردقچ ، تسداعلا قوف اجنیا _

هدیسر هزات اه لگ _نیا

ِ نوریب هک مریم ییاه نودلگ ِ تمس قوذ واب متفیم هار نامیا زا رتولج

جاک یتح ، دنتفرگ اه لگ ور، هنوخلگ رودِ ات ...رود ندش هدیچ هنوخلگ

سکع مدوخ زا نوشات دنچ واب هربیم و ملد ، هدروآ هک یکیچوک یاه

. مریگیم

هریم هنوخلگ لخاد نامیا هک منیبیم و منزیم تشگ مدوخ یارب ییاهنت

وب وراه لگ رطع منکیم یعس طقف و مرادن شهب یراک . هدرگیمرب و

و مدوخ و دنتفرگ لُگ یوب مماه سابل یتح هگیم مهب یسح .هی منک

. منکیم وب

؟ مرادرب نودلگ ات دنچ منم هشیم _

هنکیم هقلح موزاب رود وشتسد و هنکیم یچون

ادعب وت یارب ، هراد بحاص ، هدش یرادیرخ بقال اه نودلگ _نیا

مدیم شرافس

گرب یور نوراب منِ هک منکیم هاگن وراه لگ نوزیوآ ی هچول و بل اب

هریگیم نوراب هراد _ هتخیر شاه

مینکیم هاگن نومرس هبباالی ود ره

سفن هشیم تحار ، هراد قرف یلیخ ، اجنیا یاوه و ،حلا نامیا _

وشتسد هن؟ هگم . هشکبریت تبلق یسرتب هکنیا نودب دیشک قیمع

سیخ وشتروص هشیم دنت هراد هک ینوراب ات هریگیم شینوشیپ یولج

هنکن

. مدیم حیجرت انیا ی همه وهب تاهوم یوب _نم

هزادنیم مندرگ رود وشتسد هدنخ واب هنزیم یکمشچ

؟ هنوخلگ میرب _

. میرادیمرب مدق هنوخلگ تمس هب مه واب منکیم لوبق

تسه ملد یوت یقوذ ، مربیم نوراب ریز و متسد و هدش رت دنت نوراب
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میتسیا یم هک هنوخلگ رد یولج . هشثعاب نامیا ِ ندوب هک

. مشب لخاد ات هریم رانک شدوخو هنکیم زاب مارب ورد ،

هدش رهاظ مامشچ یولج هک یریوصت ، مرادرب منوتیمن رتشیب مدق هی

هشیم اباتک یوت طقف هک لُگِ غاب هی زا سکع ِ باق ِهی هیبش رتشیب ،

و ننکیم لد ریوصت هی زا یتخس هب ممشچ یاه کمدرم درک. شادیپ

عمش ... فقس زا زیوآ یاه لگ ، نریم هنوخلگ زا یا هگید ِ تمس غارس

یاه تخرد ... نشور و کیچوک یاه

رپ هظحل هی وت میگتسخ ... گنر شوخ یاه نودلگ و هدش نییزت جاک

. مریگیم رناژی یلک و هشکیم

و هنکیم ملغب تشپ ؟زا نومارب یتخاس تشهب .. نامیا یدرک راکیچ _

هچیپیم مرود وشاتسد

هی اب شیپ تقو دنچ ، مدرک و میعس ... یلو دشن هک تشهب _

ام وزا نوشمسارم یاه لگ هک میتسب دادرارق یسورع تافیرشت

شا هجیتن دش منیا ، مدیشک کرس نوشراک وت رابود یکی . نریگب

منوبسچیم شهب و ما هنوگ ، مشکیم شتروص یور و متسد فک

... هیلا _ع

هنکیم متیاده ولج هب مورآ و هشیم عمج مامشچ یوت کشا ی هقلح

هدنبب نومرس تشپ ورد ات

و مریم رتولج میروخب ماش نوریب متساوخیم ... یعقوم یب ِ نوراب _هچ

مشکیم تسد زیوآ یاه لگ هب

میرب یچ یارب نوریب ، یگنشق نیا هب اجنیا _

هرایمرد وشتک و هزادنیم وباال شا هنوش

نییاپ مرایب وشامد هتدرس _رگا

تسین مدرس . نشیم بارخ اه لُگ _هن

یلو ، هعمش زا رپ شرود هک هتشاذگ هنوخلگ هت یکیچوک ِ یبوچ زیم

.اب هتشاذگ ینییزت یاه عمش نیا زا هک ممهفیم مریم شتمس یتقو

و هشکیم بقع مارب و میلدنص ات منومیم شرظتنم زیم یولج هدنخ

. منیشیم
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حاال ات هکنیا ،زا هنزیم فرح مارب و هنیچیم زیم یور شدوخ وراهاذغ

! هنکیمن شرارکت ما هگید و هدرکن یسک یارب وراهراکنیا

هتشاد مارب اهزیارپروس نیا زا راب هی یهام وت داوخب ملد نم دیاش _

. یشاب

هدیم نوکت تسار و پچ هب وشرس و مارب هشکیم جنرب

شدعب ِ زیگنا ناجیه شلوا راب نومه ، صاخ ِ قافتاره ، نکن مشرکف _

. متسین قفاوم شاهاب هشیم سول هگید

مدیسرپ ما، همعرتخد منبش زا راب ،هی متشاد ور وت رظن منم اقافتا _

.... جاودزا دعب هک

زا مشیم نومیشپ و منکیم نییاپ باالو منهذ یوت و مفرح ی همادا

... شنتفگ

؟ سپ دش یچ _

مزیریم مجنرب یور و دشیم دنلب راخب شزا هک یتشروخ

؟ یدرک غاد اجک ورانیا ، نک شلو _

تفگ و درک هراشا یکیچوک ِ کقاتا هب

... شا هیقب _

تسار و پچ وهب مرس و متشاذگ منهد یوت و یدعب قشاق هدنخ اب

. مداد نوکت

ییوشانز لئاسم ی هرابرد ، مدوب هدیسرپ منبش زا هک یلا وس

مارب یگرزب ِ سرت هی منوا ، حیسم اب میسورع ِ مسارم ِ کیدزن دوب...

هک منبش زا طقف . منزب فرح یسک اب شرابرد دشیمن مور هک دوب

تفگ و دیدنخ هن، ای هشیم یرارکت هطبار ، لوا رابِ دعب ،ایآ مدیسرپ

هک ییاذغ ، هشیم تا هنشگ تقوره ،وت منزیم تارب هداس ثملا هی

، هشاب تشوگ اب ولپ یلا قاب رابدص ،حاال یروخیم و یراد تسود

تارب وراذغ هک هئوت ِ فعض و یگنشگ ِ نازیم طقف ، هنکیمن یقرف

، هنکیم بسچلد

وشفرح اما دشن و دوبن سمل لباق یلیخ نم یارب منبش ریبعت دنچره

. مدرک لوبق
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ی هرطاخ ،زا دروخیم فقس ِ بوچ یور هک یدیدش نوراب یادص

هشکیم منوریب حیسم اب میباوخمه نیلوا

شندیوج ؟ یتخادنیم یشکور دیابن اه لگ یارب دش... ینوراب _هچ

درک. مهاگن بجعت دشواب فقوتم

!! یتسه _

مدییود و میدش دنلب اه یلدنص یور زا تعرس هب نومتفج

هک یلا ح رد نومودره و دروآ رابنا یوت وزا کزان ییاه شکور ... نوریب

، وراه شکور ، تقو تاالف نودب وتعرس هب میتشاد یعس ، مدیدنخیم

. میزادنب اه نودلگ یور

تعرس شاه نتفگ " ودب "ودب اما ، دوب نم زا رتهب نامیا ِ لمع تعرس

. منک کمک شاپ هب اپ متسنوت و درک دایز منم

ریز هچ ماه سابل ِ مامت مدرک سح ، میتخادنیم هک و شکور نیرخآ

. هدش بآ ِ سیخ ور، هچ

متسرفیم نوریب و ما هدیرب یاه سفن و مشکیم تسد ماهوربا هب

!! میدش سیخ _

رس هب یهاگن هشیم تحار هک اهابمشم ِ ندش تفس تباب شلا یخ

هزادنیم شدوخ ِ عضو و

. میدش یلا ِخ سیخ .. یتنعل _

هب دعب و هنکیم هاگن نومسآ هب لوا هسریم هک مکیدزن و دایم رتولج

نم...

دوب هدرک زیر وشاه مشچ و دیکچیم شاه زامژه نوراب یاه هرطق

دش بارخ مزیارپروس _

مراذیم شاه هنوگ یور و ماتسد هدنخ اب

و هدنخیم دنلب ؟ تسه منیا زا رت هنارعاش . هشب بارخ یچ یارب _هن..

هگیم مورآ

دش. بآ ِ سیخ ملکیه _لک

یاوه یدرس هزات . میشیم هنوخلگ لخاد مهاب و هریگیم و متسد
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. هنیشیم منت هب زرل یمک و منکیم ساسحا ور هنوخلگ

زیم شدوخ و هزادنیم ما هنوش یور وشتک ، متسشن زیم تشپ یتقو

هنیشیم یلدنص یور و هنزیم رود و

مکی نیمه یارب و هتخیر مهب و شا همانرب نوراب راگنا هک مدیمهفیم

هتفر مه یوت شاه همرگس

هن؟ یرادن تسود و نوراب _

راخب و نوراب یاه هرطق هک یا هرجنپ هب صرح واب مدنخیم شغ شغ

هنکیم هاگن شتتفرگ

مدش رفنتم شزا بشما _

شیبصع یاه تلا ح وهب مشیم ماذغ ی هیقب ِ ندروخ لوغشم

مدنخیم

مینومب اجنیا بش رخآ ات متساوخیم _

مینومیم بخ _

هنکیم هاگن شاه سابل هب یکاش

یارب وساالد منکیم یچون هنوخ میدرگرب روخب و ماش ، مینزیم _خی

مزیریم مدوخ

، مینکیم تسرد شیتآ نوریب میریم ، دایم دنب مک مک نوراب _نیا

هک... میرادن یراوشود . میشیم ممرگ

هنکیم هلیپ منتفگ "" یراوشود هب" هدنخ و بجعت اب

یتفرگ دای اجک زا ونیا ؟ یراوشود _

مدای . مزادنیم وباال ماه هنوش شباوج ورد مروخیم و ماذغ اهتشا اب

... دوبن

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

یاه هرطق هب میزودیم مشچ مه واب مراذیم شا هنوش یور و مرس

هروخیم هشیش هب مهرس تشپ هک ینوراب
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؟ مرفنتم نوراب زا متفگ _

مشچ یدیماان اب هک منکیم شهاگن و منکیم دنلبو مرس هدنخ اب

دایب دنب تسین رارق هک ینوراب هب هتخود

هریگیم شرهق ادخ ...وگن نامیا _

هراذیم زیم یور وشاه تسد جنرآ و هنکیم جک وشبل

دش بآرب ِ شقن ماه هشقن _

هنکیم عطق شندش دنلب واب ماه هدنخ شغ شغ

هدز خی تتروص ، یروخیم امرس یراد منک رکف ، هنوخ میرب وشاپ _

هراذیم متروص فرط ود وشمرگ یاه تسد

؟ میرب _

. مدرکیم رارصا دیابن مهنم دوبن یضار شدوخ هک حاال

میرب هشاب _

هدنخ شندرگ ی هتسجرب گر ، مریگیم شتمس و مرایمرد منت زا وشتک

. مدیمن زورب اما هرایم مبل یور

یور و متسد ، نوراب رطاخ وهب میشیم یلا خ هنوخلگ زا مه اب

منک هاگن نومسآ هب منوتب ات مراذیم مینوشیپ

مه یراخب ؟ مینومب نیشام وت یاوخیم اه، هغولش هداج امتح _

! میراد

مهاگن شا هدش زیر یاه مشچ واب هتسیا یم هک هدش رود مزا مکی

هنکیم

؟ هنوخ میدرگرب تسین تلد _

مگیم هدنخاب و مزادنیم باال یا هنوش اه هچب لثم

. مراد تسود وراجنیا _هن...

شیبصع هک ینوراب ریز و شدوخ ِ تمس هشکیم و هریگیم و موزاب

هنکیم ملغب ، هدرک

متقشاع _
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یادص اب نوماه هدنخ یادص و مدیم راشف شا هنیس وهب مرس

، هروخیم نیشام فقس اهو نودلگ یاهابمشم یور هک ینوراب

هشیم یطاق

... نامیا _

هکچیم شزا هراد ِو بآ ِ سیخ هک شاه مژه وهب مربیم بقع و مرس

مشکیم تسد

یعلا... نکن _

هنزیم یزیر زاگ و هریگیم شنهد هب ومتشگنا و هربیم بقع وشرس

یراد مسود وت هک متخبشوخ یلیخ _نم

نوریب شنهد زا ومتشگناو هشیم عمج مورآ مورآ شاه هدنخ

اعقاو .نم متفگ و مگب شهب و ملد فرح تساوخیم ملد ... مشکیم

. مدوب تخبشوخ و لا حشوخ

نیمه ریزِ ، اجنیمه و ینادردق ِ بتارم هگید هک دش بجاو سپ _

. مرایب اج ،هب نوراب

هدنخ واب مریگیم هلصاف شزا ، متسوبب ات هنکیم مخ وشرس هکنیمه

مدیم نوکت یتسد شارب

یدوب رفنتم نوراب زا هک دش؟وت یچ _

هریگیم شدوخ وهب تحار یاه مدآ تس وژ هریم باال شوربا

نم ِ یادخ ، متشاد تسود و یق ِشال نوراب هشیمه نم اقافتا _

! هدهاش

. مدیم نوکت شارب فسات یور زا یرس و مریگیم زاگ و مبل

! وگغورد ِ مدآ _یا

و شدوخ و هرایمن تقاط ، هنیبیم شییوگغورد یوت و متجامس یتقو

. هدیم ول

... لوبق هشاب _

مریم رت بقع و دایم رتولج مدق هب مدق
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منزب گنشق گنشق یافرح نیا زا منوتیمن امش لثم هک ینم ، منیبب _

ِ؟ یچ مفیلکت ،

، مدیم نوکت یرس توافت یب شارب باوج رد طقف

. میشب مرگ و مینک نشور و یراخب نیشام وت میرب دوبن رارق هگم _

دوب ارچ _

هرادیم هگن وردوزاب نیشام ِ تمس هریم

...ایب دایم مدب نوراب زا نم ...ایب نکن تیذا _ایب

.ریز مرادیمرب مدق مورآ مورآ و مریگیم مرمک تشپ وماتسد تنطیش اب

تنطیش هب ونم ، هروخیم هک یصرح اما ممهفیمن هک هگیم یزیچ بل

هتخیر مهب و شا همانرب هک ینوراب تباب دموا یمن ملد . هنکیم راداو

. هگب هاریب دبو شا هشقن و شدوخ هب مادم و هشاب تحاران همهنیا

. هشیم راوس ، تمس نومه زا مشدوخ و مشیم نیشام راوس

، هنکیم نشور و نیشام و هربیم ولج وشتسد ِ یلدنص الیود زاالهب

شهب مرگ یاوه هک مکی و هنکیم دایز شرخآ ی هجرد وات یراخب

مدزیم خی متشاد دش، ...حاال شیخآ _ هشیم تحار شلا یخ ، هروخیم

شنیمز وت مزادنیم و پوت اما دوب هدش مدرس ممدوخ هکنیا اب

میرب میرب تفگیم هک دوب شدوخ رکف هب اقآ سپ _

هک شلباقم ِ یلدنص و هربیم ولج شدوخ ِ تسار ِ تمس زا وشتسد

هنک، زارد وشاهاپ ات هنوباوخیم لماک و دوب هدننار کمک

نامیا ِ نوج ،هب ینک یراد ضیرم دیاب هک متفگ وت رطاخ هب _نم

مگیم تسار

منکیم هاگن نومسآ وهب نیشام هشیش هب منوبسچیم و ما هقیقش

هنکیم شنوهنپ ، دیدش همِ هراد هگید هک

سکعرب مر هدننار ِ یلدنص هک مشیم هجوتم شاندروخ نوکت نوکت زا

هنوباوخیم

بشما منکیم مک نم و نوراب ِ نیا یور _

هب هدنخ ما،اب هنوش یور هراذیم وشرس و دایم نییاپ یلدنص یور
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و اه یلدنص یور هدیم اج وشدوخ هراد هک منکیم هاگن شتاکرح

. هنوتیمن اما هشکب زارد لماک داوخیم

؟ یشکب زارد نیشام وت هراوق دقو نوا اب یراد عقوت نامیا اعقاو _

،هن یتسه ِ نوج _ هنیشیم شاجرس فاص و هشیم دیماان مشدوخ

ولهپ وهب متمس هدرگیمرب و منکیم یچون ، هنوخ میرب ، نم ِ نوج ال صا

هنیشیم

. منکیم شهاوخ _

یس زا رتشیب ِ تعرس نوراب نیا ،اب هتمایق االن هداج ادخ _هب

میرب دعب مینومب مکی ، یرب ینوتیمن

... شاندروخ صرح یارب هریم ملد و هنزیم شاهوم هب یگنچ

، شا هنایزوم ِ نتفگ دش" واب"حاال منکیم هقلح شندرگ رود وماتسد

. متفر شلغب ارچ هک مشیم نومشیپ دوز یلیخ

متروص رانک و شتروص و هنکیم زاب شلغب یوت و مندش هارِاج شدوخ

هراذیم

تزا مدرک هدافتسا ءوس دوب... نیمه یارب افرح نوا ِ مامت _

! همورح لغب ...نیا سنجدب _

هشکیم یسفن و هسوبیم و مشوگ ی الهل

یوژهور ِ کیک ، نوما هرفن ماشِود ِ دعب متساوخیم .. دشن مدب یلیخ _

تهب و مدوب هدیرخ تارب هک ییوداک منم ، میروخب طایح نیمه یوت

. مدب

مریگیم وموداک غارس قوذ واب منکیم هاگن شامشچ هب

؟ سپ شوک _

رتنییاپ مامشچ زا شهاگن و هشکیم ما هنوچ وهب شا هراشا تشگنا

دایم

؟ تسین ،دب منک میدقت عضو نیا _وت

هریگیم ماه بل زا وشهاگن هدنخ واب متسرفیم وباال ماهوربا

نک ربص سپ _
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یور ... مدنبب ومامشچ هک هگیم مهب و هربیم شتک ِ بیج یوت وشتسد

و... ماه کلپ مراذیم مه

. هرایم مبل یور دنخبل ، شا هدنخ مورآ یادص

تنوبرق نک _زاب هسوبیم و مینوشیپ ؟ ومامشچ منک دش؟زاب یچ _

مرب

منیبیم مولج و گنر زمرق یولوچوک ی هبعج ومنکیم زاب ومامشچ

و مرس ، زمرق ی هبعج ی هسوسو اما منیشب شاپ یور منکیم یعس

. هربیم و ملد ، نامیا یاه هدنخ ِ دنلب یادص و فقس هب هبوکیم

هدیرخ شدوخ و مدوخ یارب هک یرتشگنا تسِ ... منکیم زاب ور هبعج

هنکیم قیرزت مدوجو هب یقوذ ، دوب

؟ هگنشق _

هدش یحارط شور هک یزیر یاه نیگن یور مشکیم تسد

. نامیا هشیمن نیا زا رتهب _

هگیم دنخبل واب منکیم شهاگن

شخبب همک رگا هگید _

مرادیمرب هبعج زا ور هنودرم رتشگنا لوا

وتپچ ِ تسد ...ایبباال یراد رایتخا _

هرادیم هگن ممکش یور وشتسد تشم

مدیرخ منیا ، هدیم تسد مهب یگفخ سح منکیم تسد رتشگنا _نم

. مینک تسد ، میریم هک اه یسورع و ینومهم

مگیم هراد تنطیش مه و هیدج مه هک ینحل واب متسرفیم باال وموربا

رطاخ مک هک مهامش اال شام ، مایمن هاتوک ال صا .نم نامیا اقآ دشن _

!! یرادن هاوخ

و فرح نیا منومه رطاخ وهب مدوب هداتفا هاگشاب نزِ ِ یشنم دایِ

. مدز

اباب... _هن
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فک ، هنیبیم و مندوب یدج یتقو و مراذیم شتشم یور و متسد

. منکیم شتسد و رتشگنا و هرایم باال وشتسد

مشچ یوت هک ِ یداش ِ قرب نومه ساکعنا دیاش شامشچ یوت ِ قرب

. منکیم سح وشرون و هنم یاه

نومه یوت و هنکیم متسد شدوخ یاه تنطیش اب ونم ِ رتشگنا

شاهاب یرتشیب ِ تیمیمص ِ سح ، نیشام ِ کیچوک و گنت یاضف

. مراد

. منکیم شلغب و هسوبیم و متسد

... هگید بخ _

و مراذب شرس هب رس هک هنکیم مراداو ، شاه مشچ تنطیش

مربیم بقع و متروص هرایم نییاپ وشرس هکنیمه

هگنت شاج اجنیا _

هگیم یفیفخ صرح واب هرادیم هگن شدوخ یلو هشیم یکاش

وزا منکیم یچون دوبن یلکشم ، میدوب تباوخ قاتا وت رگا ینعی _

مایم نوریب شلغب

حاال یدوب _

نومسآ تمس هریم ما هراشا و منکیم وزاب نیشام رد

!! دموا دنب نوراب _

هشیم لبق زا رت یرفک هک هنیبب و نیشام نوریب ات هرایم ولج وشرس

... نومسآ زا مرفنتم ... نوراب زا مرفنتم _

، شندش هدایپ ِ نیح شاندرک رغرغ وهب نییاپ نیشام زا مایم

. مدنخیم

و منزیم یخرچ ، هدرک رپ وراج همه هک یهم ریز و منکیم وزاب ماتسد

نیا زا رتهب هک یلا ح هی ..اب ماجنیا هکاالن منکیم رکشورادخ ملد یوت

. دشیمن مارب

نوریب هنوخلگ زا ور یلدنص و زیم هک شمنیبیم ، ماه ندز خرچ ِ نویم

و شاندرک رغرغ یادص یتح هراذیم نوریب ی هطوحم یوت و هرایم
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... مونشیم

تکرح یب یا هظحل دنچ ، دایم مغارس هک یا هجیگرس تباب

زا یربخ ، نخرچیم مرس رود مهاب هنوخلگ و طایح لک و متسیا یم

. منزیم شادص و تسین نامیا

، نشیم هک تکرح یب نومسآ و نیمز و هشیم فقوتم هک ما هجیگرس

هب هنیس نامیا اب هک مدوب هدشن لخاد زونه ... مریم هنوخلگ تمس

. مدش هنیس

یدوب اجک _

هک مرب بقع ماوخیم ... هسوبیم و مبل ِ کیدزن ییاج و هشیم مخ

. هرادیم مهگن و هریگیم مکحم و مرمک

ماجنیمه _

هک ییاج تسرد ، هنکیم شیفخم هراد هک یا هدنخ و مشامشچ تام

... هزوسیم مبل ِ کیدزن ، دوب هدیسوب

شدوخ اما مرب بقع ات هراذیم شا هنیس ی هسفق یور و ماه تسد

. هنکیم ریگلفاغ و جاو و جاه نمِ و هرایم رت کیدزن و

هرخ هکباال مدیم تروق یروط و منهد بآ و هسوبیم و ما هقیقش رابنیا

هنزیم هدنخ ریز و دایم نوریب هنکیم یزاب هراد هک یشقن زا

. مبوکیم شا هنیس و شا هنوش یور مهرس تشپ و ماه تشم

. نامیا یدب یلیخ _

مرب ششوغآ هب ات هنکیم هقلح مرمک رود یتسد و مریگیم بلق شپت

اه... یدیسرت _

... متشادن وشراظتنا طقف ... مدیسرتن

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

شهاگن و مدرکیم وزاب ماه کلپ هک یهاگ زا ره ، هداج ِ توکس یوت

هاتوک ییاه هظحل یارب و هشیم مهاگن هجوتم ، مدرکیم

شباوخ و هرادیب هک درکیم تحار و ملا یخ وای دزیم فرح ماهاب ،ای

. دایمن
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هکنیا ات درب مباوخ قیمع دیاش راب دنچ ، مدوب باوخ ِ جیگ اما نم

درک. کراپ هنوخ یولج و نیشام

میدیسر دوز _هچ

باال وشرس و هرادیمرب و مدوب هدرک باختنا ساوسو اب هک ییاه نودلگ

هدیم نوکت نییاپ و

ورد منکیم شکمک یسریم دوز اج همه هب باوخ وت امش هلب... _هلب

و... مینومب اجنومه و بش متفگ _ مدنبیم و نیشام

!! مینزب _خی

مینابصع هکنیا ات هزادنیم هدنخ هب ونم رتشیب شاه رغ رغ

ندرک رغرغ نیا زا منوتیم روطچ متسنودیم و دوب هدشن قلقدب هنک...

. منکب مک شاه

مسوبیم و شا هنوگ روسناسآ یوت

! هراد نیبرود _

ندرک عطق و شمیس هک منکیم هراشا نیبرود وهب هریگیم زاگ وشبل

هبارخ _

هسوبیم و مبل هاتوک و لفاغان ، شمنیبب ات منوخرچیمرس هکنیمه

هبارخ یتفگ تدوخ _

مله نوریب وهب دایم متمس مورآ ، دایم هک روسناسآ ِ گنید یادص

هدیم

دیابمرذگب مقح زا مرادن تداع ، امتسین نوبرهم ردقنیا هشیمه _نم

رس هب رس نیا و متسین نوبرهمان ردقنیا منم هک متفگیم شهب

، منتشاد رطاخ هب مراد تسود هنودب هک هنیا یارب طقف ، انتشاذگ

هنک! تالش مکی ، تسه شقح رگا یتح

مومح زا هک نامیا و مزادنیم ییوشسابل نیشام یوت و نوماه سابل

، مراذیم زیم یور شارب ینیریش و منکیم مد شون مد شارب ، دایم

تحار یخلا اب دعب و مریگیم شود ، هشیم هک لا بتوف یاشامت لوغشم

. منیشیم مزیم تشپ ،
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مرتشگنا هب ممشچ هک رابره و منکیم کشخ راوشس واب ماهوم

. منکیم نیسحت شا هقیلس رطاخ وهب نامیا هتفیم

نیلوا " متسرفیم یل یل یارب و مریگیم رتشگنا زا یسکع

ردقچ تلگشوخ یاتسد ،هب هکرابم " هسیونیم مارب دوز یلیخ " وداک

" مرتخد دایم

شارب و مسیونیم و نامیا ی همانرب زا یا هص خال یلا حشوخ اب

. متسرفیم

؟ یتسه ییاجک _

؟ مناج ... مباوخ قاتا _وت

تخت یور وزا ما هلوح و دایم قاتا یوت هک هنوراخیم وشاهوم هراد

یلدنص یور هزادنیم و هرادیمرب

... دایم مباوخ _

یور هشکیم زارد و هنزیم رانک و فاحل ، منزیم مندرگ هب رطع یمک

هگیم هک هشتسد یوت رتشگنا هب شهاگن ... تخت

؟ دموا تشوخ اعقاو _

. منیشیم تخت ی هبل و مشیم دنلب

... یلیخ _هرآ

هراذیم شرس ریز وشتسد و هشیم ولهپ هب

هک مشدعب تفر مدای رضحم میتفر هک یزور ، مدیرخ هتقو یلیخ _

هک... هشاب یمسارم هی متشاد تسود ... دشن

مراذیم شلا ب یور ، شور هب وور مرس و مشکیم زارد شرانک

. متشاذن نم _هک

هشیم هریخ مبل وهب هخرچیم متروص یور شهاگن

یاوخب وت یچره ... هرادن لا کشا _

. منکیم هاگن مقاتا فقس وهب مباوخیم زاب قاط

.. مدیم همادا شندرک تیذا هب
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هک... دعب مینومب روطنیمه سلا ود یکی مگیم _نم

مدنبیم و منهد مدوخ ، هشیم مخ متمس وهب هشیم دنلب هک وهی

مگیمن یچیه نم نکنرکف ، مدیم تصرف تهب دیع ،ات دیجم ِ نآرق _هب

و مود نزِ میدوب هدید املیف وت ...واالام ینک میفخم یه ینوتیم ماوت

وهن درم هگید اما ، ننک یفخم

هگن منهد یولج و متسد و هریگیم ما هدنخ هدیم هک یحیضوت اب

مرادیم

رتخد زور هی منکیم رکف یه ، مراد یدب ِ سح اعقاو ... یتسه دنخن _

...حاال مراذیمن شنت هب رس ، هنک یراک نیچمه مرتخد و مشب راد

یاوخب هک متسین دب مادقنیا هگید یلو متسین یلماک درمِ نم هتسرد

، ننک تفلا خم انوا و ینک یفرعم تا هداوناخ هب

و ماه تسد ... همه یوت شاه مخا و هتشاذگ مفرط وود شاتسد

مزادنیم شندرگ رود

مدرک جاودزا هک مگب .رگا همدوخ رطاخ هب طقف ، یتسِه نوج _هب

نیچمه ارچ یراد هک یحور ِ عضو اب وت هک نچیپیم هخسن مارب همه ،

مدرم ِ رسپ هک نایبرد ِوت تشپ هک تسین دیعب یتح . یتفرگ یمیمصت

هام دنچ ، مدرک جاودزا هک حیسم ...اب مسق ادخ !!هب یدرک تخبدب و

، مدرکیم رکف نم هک تسین یمدآ نوا ال صا حیسم مدیمهف هک شدعب

مدزیم فرح یسک اب هن ینومهم اتود یکی ِ یوت ، تخیر مهب ما هیحور

هراشا تشگنا اما نتخانشیم و حیسم همه . مدرکیم ترشاعم هن

دموا نم ِ تمس نوشا

نومیگدنز ، مدیسریم مدوخ وهب مدرکیم ظفح و ما هیحور رگا هک

... دشیمن بارخ

هنکیم هاگن مامشچ هب صرح اب

اه یزاب کشوم میاق نیا قحِوت . مرادن یراک فرش یب نوا هب _نم

. تسین یگدنز لدم نیا ، تسین

نییاپ وشرس ، ندرک ثحب زا هشیم دیماان ، هنیبیم و متوکس یتقو

. هرادیمرب فرط ود زا وشاتسد و هزادنیم
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هنکیم تباث مهب هک هشاه سفن یادص طقف و هشکیم زارد مرانک مورآ

... همرانک هک

منکیم هاگن همتمس هک شخر مین هب

عیرس متفگ یل یل هب ینعی ... مگیم نوشهب دیع لبق ... نامیا _

هخرچیم متمس شتروص

؟ یگیم یدج _

مگیم و منکیم هتسب و وزاب ماه کلپ

. میدنوخ هغیص هک متفگن طقف ، هنودیم ییازیچ هی مه نیترام _

دایم نوریب مخا زا شا هرهچ

یتفگن دب هک نم ...زا تفگ یچ موناخ یل _یل

مشکیم ششیر هت وهب مراذیم شتروص رانک و متسد فک

و هدنخیم شبل ی هشوگ ؟ منک فیرعت دب ماوخب هک هگم مدید _دب

هرایم رتولج و شتروص

یدرک یراک بوخ نم... مرب تنوبرق _

هگب یزیچ هکنیا زا لبق ، هشیم فقوتم شاه بل ، متروص ِ کیدزن

مرایم شتروص یولج و متسد

هک متفگ شهب مبشما .زا مداتسرف شارب متفرگ سکع ممرتشگنا _زا

یدرک مزیارپروس

یتشاذگ نایرج ورد ناج نزردام سپ _

هسوبیم و متسد و مگیم "یا "هلب

هشاب وگن.. یسک یارب هگید بشما هیقب ...زا یتسه طقف _

؟ لوق ...

هسیر ، هسوبیم و مندرگ یتقو و هزادنیم ما هدنخ هب شاه تنطیش

متسوپ هب هک ششیر ...هت مدیم نوکت تسار و پچ وهب مرس و مریم

هدیم مکلقلق هروخیم

وهب ریجنز نیا ِ ینیگنس و هتفیم مندرگ رود یریجنز لثم شاه هسوب
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. مرخیم نوج

مکی یاهوم ،اب هریگیم هلصاف مه زا مامشچ و هنکیم دنلب و شتروص

هسرپیم هدنخ ،اب تسین زاب یلیخ هک ییامشچ و شا هتخیر مهب

؟ مووه ، هریگیمن هزاجا شقح ِ نتفرگ یارب هک _مدآ

نیگن ِ قرب هب ممشچ و منکیم بترم و شا هتخیر مهب یاهوم

... هتفیم مرتشگنا

.. هریگب هزاجا دیابن شقح ِ نتفرگ یارب هن...مدآ

مزا... هیباوج رظتنم

مریگیم شتروص یولج و مرادیمرب شوزاب یور وزا متسد یخوش هب

. منکن فیرعت یسک یارب مدیم لوق _

شدسوبیم و متسد فک هب هنوسریم وشتروص

،وت نامیا ی هسوب ره ِ تشپ هک یسح ..هی مراد یسح هی

یاه هسوب هک هتفرگ یکاخ وهی مدوجو راگنا ... هشیم رت گنررپ مدوجو

. منت زا هنکیم نوشکاپ ، نامیا

...زا هنکیم و متاعارم هکنیا ...هب تسه شیعمج ساوح هب مساوح

. هشاب هتشاد تذل مهنم یارب نوما هطبار نیلوا داوخیم هکنیا

درد اهاب هظحل یضعب و هریگیم ما هدنخ شتسد اهزا هظحل یضعب

. منزیم دنخبل مهزاب ، مراد هک یفیفخ

هک یتقو وشاه نتفگ " مراد تسود "... منک رواب وشافرح داوخیم ملد

. هبیجع شهاگن و هراد ترارش گنر شدنخبل

هراذیم ما هنوخ یوت وشاپ ، دیع بش یامرس زوسِ هک هبورغ کیدزن

. هنوزرلیم ومنت ، یزپشآ حلا ورد

زوس ... هرجنپ تمس مریم و مراذیم رانک ور هدش خرس یاه وکوک

مرگ سابل نامیا هک منکیم رکف مدوخ واب هنزیم متروص هب امرس و

؟! هدیشوپ
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شهب راب دنچ یزور . مشیم نومیشپ یلو یشوگ تمس هریم متسد

... هدیم شمارآ مهب شادص مادم و منزیم گنز

ماجنا دیاب و شردپ ثاریم و ثرا یاهراک دزی... هتفر هک هشیم هتفه ود

. دشن یضار ، هربب شدوخ هارمه منم ات مدرک رارصا ردقچره و دادیم

ات متساوخ شزا ، هراد شیردپ ی هداوناخ اب ییاه یریگرد متسنودیم

دوجو اب یتح ، دزیم گنز هک رابره یلو هنکن ثحب و اوعد اه نوا یولج

یباسح و تسین لا حرس هک مدیمهفیم ندوب بوخ هب شرهاظت

...ِ غمد

هنکیم سح هک تفگ ، مدز فرح شاهاب شیپ تعاس ود راب نیرخآ

وبش مدرک رکف ارچ منودیمن یخلا شوخ نمِ و هروخیم امرس هراد

. مدرک تسرد پوس شارب و مشیپ هدرگیمرب

. مزیریم پوس مدوخ یارب و مرادیمرب یا هلا یپ

هب هک منیبیم و نوراب و فرب یاه هنود متسیا یم هک هرجنپ تشپ

. نروخیم هشیش

هک ییاه تقو رگم مشیم نارگن رت ...مک همورآ ملا یخ هک هشیم یتدم

. مشیم شندوبن سپاولد و مشیم رود نامیا زا

هک مرتشگنا نیگن اهو فرب ِ ندش بوذ ِ یاج هب مشکیم و متشگنا

. هریگیم وممشچ ندش ات حاالود

بوخ شلا ح نامیا منکیم اعد ، ملد هت وزا مروخیم و پوس رخآ قشاق

و ما هنوهب ، ورخآ سامت دنچ نیا و دوب هدش قلق ...دب هشب

... مایب تاهاب یتشاذن تدوخ هک متفگ شهب . تفرگیم

، مدوبن فیعض ردقنیا یمسج و یحور ظاحل زا نم رگا دیاش

و ننزب داد رفن راهچ ...حاال هربب شدوخ واب هریگب ونم تسد تسنوتیم

. هشب اپ هب ییاوعد

هک ییاه تقو . درکیم رود نامیا زا ونم یهاگ مفیعض ی هیحور اما

، مسریم نم هک یتقو و نراد ییاه چپ چپ خرهاش اب مدیدیم

. دندادیمن همادا و نوشفرح

مفیعض دوخِ ریصقت ؟ یروخلد نیا تشاد هدیاف هچ یلو مدشیم روخلد
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! هلصاف نیا دوب

مارب یل یل و نارهم ، شیپ زور ود هک یکچوک ی هلباق یوت وراهوکوک

... روطنیمه ما همغن مردام یارب و منیچیم دندوب هدروآ اذغ

... میضار اما هنومیمن مدوخ یارب رتشیب ات ود

امرس ات منوشوپیم و مدوخ یباسح و منکیم منت و میکشم وتلا پ

. مروخن

نوج هب ور همغن یاهرغرغ و منزیم رس نیترام و همغن هب لوا ، هار یوت

. مدنومن نوشا هنوخ یباسح و تسرد تقو دنچ نیا ارچ هک مرخیم

. مدادیم حیجرت و ما هنوخ یاوه و حلا نم اما مردام تشاد قح

... هاتوک یلو مدوب هدز رس نوشهب مه تدم نیا

هام .کی هدب منوشن و دوب هدرک هک ییاه دیرخ ات منومیم یتعاس کی

هدیرخ نیترام یاه هچب یارب یتاغوس یباسح و دنتشگیمرب هگید

دوب.

، تسا هدز خی زونه و هدش بآ هک یفرب یوت و ماه مدق

... مروخن زیل هک تسه مساوح . منکیم مورآ

یاه نیشام زا هک ییاه کیزوم وهب مرادیمرب مدق هدرمش هدرمش

. مدیم شوگ هشیم شخپ فلتخم

مراد ردقچ و هدز کل نامیا یارب ملد ردقچ هک تسنودیم ادخ

و منزن هیرگ ریز ، مهب هنزیم گنز هک یتقو ات مرادیم هگن و مدوخ

. مشیپ هدرگرب و هنک لو و یچ همه هک منکن شسامتلا

اتزا دش تصرف . دوبن هنوخ نارهم مدیسر یل یل شیپ یتقو

دوب رتهب و دشیم مومت تشاد مک مک هک یتلهم و مینزب فرح نامیا

. دشیم حرطم مردام نتفر زا لبق ات

هک ییاهزور نومه رگا ینعی دوب... اجرباپ مبارطضا و سرت ی همه

ردقنیمه ، متفگیم ما هداوناخ ،هب دوب هدش یدج نامیا اب ممیمصت

... مراد هام 6 دعب هکاالن متشاد یسپاولد و سرتسا

هدش رتشیب نامیا هب نم یگتسبلد اهنت و دوب هدشن ضوع زیچ چیه
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دوب.

زا نارهم ... هنومیم مومت همین یل یل اب ماه فرح ، نارهم ندموا اب

هچیپیم نون الی هداتسیا هک روطنیمه و هنکیم فیرعت ماذغ یوب و رطع

. شدروخیم و

شا هیحور هک مشیم لا حشوخ و منزیم دنخبل شاه فیرعت هب قوذ اب

! هدش رتهب

... هنوخ ِ تمس مدرگیمرب اهنت مدوخ اما دوب هدش کیرات اوه هکنیا اب

ما هرخسم اریخا هک نامیا فرح دای وهب منکیم هزات یربرب ِ نون سوه

هب یتسد ،هی متفگیم شهب "و مدرک سوه ی" هلمج نیا وات درکیم

! ندرک سوه ماه هچب تفگیم و دیشکیم ممکش

نومساوح هنکن هک متشاد بارطضا ردقچ هطبار رابره دعب تسنودیم

مرس هب رس نیمه یارب . مشب هلماح و هشابن

. میتشادن مه ور سرت نیا هگید میدوب یمسر رگا تفگیم و تشاذیم

، مزادنیم نییاپ و مرس و متسیا یم وطالین اتبسن فص یوت

یهاگ . دنداتسیا ینون فصِهی یوت هک ِ ییاهدرم ثحب هب مشوگ

. هریگیم ملد یهاگ و منزیم دنخبل

شیگدنز یوت یسکره "... نامیا فرح هب مدیسر هک تساه تدم

هب و ینومب اپرس الت کشم همه اب هک هنیا مهم ... هراد الیت کشم

" یدب همادا وتهار تنازیزع رطاخ

نون زا هک یراخب و یغاد . مدیم و نون لوپ هسریم هک مهب تبون

مدآ ِ مشچ یولج و هظحل نومه ات هنکیم ما هسوسو هشیم دنلب

. منزب شهب یمکحم زاگ ، دنداتسیا هک ییاه

. نتوافت یب اه یضعب و دننزیم دنخبل اه یضعب

. منکیم لسع و هرک ِ سوه نون نیمه واب هنوخ تمس هب متفیم هار

میسریم نامیا فرح هب امتح دوب هدشن مامت ما هناهام تداع هزات رگا

" میراد یهار هک"وت

. منزیم نون هب یا هگید زاگ و مایم نوریب روسناسآ نیباک زا
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. مشکیم سفن ورطع قایتشا واب هدیچیپ ورهار یوت یبوخ ِ رطع

هکوش مکی هنوخ ینشور اب منکیم زاب هک ور هنوخ رد

منک شوماخ وراه غارچ هنوخ زا جورخ زا لبق متشاد تداع . مشیم

... یلو

پ یاه همکد ات مربیم تسد هک یلا ح ورد مراذیم تنیباک یور ور نون

. مشیم بآ رشرش یادص هجوتم ، منک زاب وموتلا

سرت و کش یا هظحل نودب هظحل نومه ... دموا یم مباوخ قاتا زا ادص

اهو سابل ، قاتا ِرد ندش زاب ضحم وهب قاتا تمس هب مئودیم ،

. هدش اهر باوخ قاتا طسو هک منیبیم و نامیا نودمچ

مسرپیم نییاپ وباالو مشکیم غیج

... ناااامیا _

دایم مومح یوت زا شادص

یعلا مایم ؟االن منااج _

،در قاتا فک شا هدش هتخیر یاه سابل طسو وزا مرایمن تقاط

. منکیم وزاب مومح ورد مشیم

هشکیم یا هرخسم غیج و هراذیم شاپ نیب وشتسد اهرتخد لثم

نز؟ هتفر اجک تایح و مرش _

... شهب هروخن داب ات منکیم شیپ مکی ورد و راوید هب مدیم هیکت و مرس

یتسه ِ لدزیزع _سالم

: هنیشیم کشا ی هقلح مامشچ یوت

ور هلوح و هدنبیم و شود یدرگیمرب یراد یتفگن . مرب تنوبرق یهلا _

مدرک ربص یلیخ .اتاالمن متشادن تقاط هگید _، هچیپیم شدوخ رود هب

... شندرگ رود منکیم هقلح و ماتسد و هسریم مکیدزن

؟ تایگنتلد زا یتفگن نفلت یاپ ارچ سپ _

نوریب مومح اتزا رت بقع متربیم ، متسه شلغب یوت هک روطنومه

میایب
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منزیم رغ یتقو ... متگنتلد ینعی ، مشیم قلقدب یتقو ینودیم هک _وت

یزاب هچب هرادن نتفگ هگید ... ینک ملغب و یشاب هک ماوخیم ینعی

نم! یاه

و منکیم شزاون و شا هنوش ی هدش ضبقنم و تفس یاه هلضع

منیبیم و مدوخ ی هرهچ ، شا هریت یاه مشچ یوت

...؟ نامیا _

و هرایم ولج وشرس هونشیم ماه بل نیب وزا شمسا هکنیا ضحم هب

. هنزیم ماه بل هب یشوماخ رهم

منت وزا هنک زاب وموتلا اهپ همکد مندیسوب حلا رد ات هنکیم قتال یتقو

یور وزا وشملا مشب ادج شزا هراذیمن اما هریگیم ما هدنخ هرایبرد

هزادنیم نیمز یور و هشکیم ما هنوش

ره مره ... هنزیم دنت ، شندیدن زور دنچ نیا ِ ناجیه زا مبلق

، هنکیم مفیعض ، شقیمع یاه هسوب و شاه بل ترارح و شسفن

... هرادیم مهگن شاهوزاب نویم رت مکحم یلو متسیاب ماوخیمن

دوز و منکیم نهلا هاگآدوخان هشیم رتشیب هک شاه تسد راشف

. هربیم بقع وشرس

دیشخبب _

.. شاه مشچ هب منزیم دنخبل قشع اب

نم؟ حلاِ ؟هب یتسه یدنخیم یچ _هب

یفرح ... هسوبیم ور مشوگ ی والهل هربیم ورف مندرگ نیب وشرس

هنکیم همزمز شا هدش راد هگر یادص واب منزیمن

تندیدن هتخس ردقچ _

! نیا زا رتشیب هب یتح اه... فرح نیا ندینش هب متشاد زاین

و منکیم سح مرمک یور و شا هنودرم و یوق یاه تشگنا تکرح

هنیشیم ما هنوش یور هک یا هسوب

. مشاب رود تزا ماوخیمن هگید _

و مرش طرف وزا هنوزوسیم و منت تسوپ ، شاه ندز سفن سفن
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هشیم ترارح رپ مدوجو ، ساسحا

... یایب ماهاب دیاب مرب اجره _

هگیم شاه سفن نویم یمورآ و مب یادص واب

نرق ود مارب دش هتفه _ود

راکیچ _ هنکیم همزمز مشوگ کیدزن و هربیم ورف ماهوم نیب و شرس

؟ ماهاب یدرک

. مدنخیم یلا حشوخ واب هریم جنغ ملد هت

. مشیم هریخ شاه مشچ یوت یفرح چیه نودب هیناث دنچ

یوت و ما هنوچ ؟؟ یدموین رتدوز ارچ ، دوب هدش گنت مارب تلد _رگا

هسوبیم مکحم ور مبل و هریگیم شتسد

! مدرک هابتشا _

هب و منزیم دنخبل اما هرایم درد وهب ما هنوش شتسد راشف هکنیا اب

... مگیم و منکیم هاگن شرامخ یاه مشچ

وت ، طخ ِ فرط نوا هک یتقو یتح ، مدز فرح ، تاهاب زور ره _نم

! یدوبن

. هنزیم یوحم دنخبل و هتسرفیم نوریب مرگ و شسفن

!؟ یدش راچد سپ _

. مشکیم وباال مدوخ و منکیم هقلح شندرگ رود و ماه تسد

. مدش راچد هلب... _هلب

. منوسریم شاه بل کیدزن ات هقیقش رانک زا کمن ومن ماه هسوب

!... منامیا کرابم تدلوت _

یور شا هسوب و هشیم فقوتم مولهپ یور هب شتسد تکرح

هنومیم مومتان مینوشیپ

؟ هگم همدنچ ؟.. همدلوت _

و شا هنوچ رخآ ی هظحل اما ، مسریم نیمز وهب نشیم هتسخ ماهاپ

. مسوبیم
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هک هتفه رخآ مدوب هتشاذگ ؟ تارب مدیرخن کیک هک منک راکیچ نم _حاال

یدرگیمرب

امرس ، شکنخ میسن هک یا هرجنپ تمس مریم و مریگیم هلصاف شزا

و... منامیا هدن

بشِ بشما هک دایب شدای ات هنکیم باتک باسح شدوخ اب هراد

! هشدلوت

... هدوب هتفر شدای زا هک منکیم رواب

؟ یدیرخ هک وداک _

اهو تبسانم یور متسنودیم نوچ یلو مدوب هدیرخ هکنیا اب

مراذیم شرس هبرس ، هساسح شمسارم

یدرگیمرب دوز متسنودیمن بخ _هن..

دایم باال متروص اپات کون زا شهاگن و هریگیم رمک هب وشاه تسد

... هیده ناونعب منکیم لوبق متدوخ _

... راوید هب مبسچیم و هریم باال ماهوربا

ما! هدنمرش _

هرادرب یترش یت نیمز یور اتزا هشیم مخ و هشیم دیماان شتروص

! تنعل ... انرومروه نیا هب تنعل _

تسد ، هنکیم شنت همین وات ترش یت یتقو ، منک شتیذا دایمن ملد

. مرایمرد شنت وزا شسابل نییاپ هب مزادنیم

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

ینیریش ی هبعج اهواب نومهم یارب هربیم ور ییاچ ینیس نامیا

. نوششیپ مریم

هک تشاذن . منک تبحص مایب یمسر راذب متفگ لوا زور زا ادخ _هب

! هدش رتشیب نم سرت مه هسرتیم شدوخ مه ...حاال تشاذن

رکشت و هرادیمرب هنامیا تسد هک ینیس وزا ییاچ ناویل یل یل

. هنکیم
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نامیا ، منک فراعت خرهاش وهب ینیریش مشیم مخ هک هظحل نومه

. هریگیم رارق مرانک

مگیم و منزیم یکمشچ

و هنکیم مخا اج ؟رد میرب شیپ یروجنیمه مشا هیقب ماوخیم _

هریگیم خرهاش تمس و ینیریش

!! هدب رظن هنوخ وت شنز هراذن هک یدرم بوخ درمِ اعقاو _

هرادیمرب و ینیریش و ییاچ و هنکیم دنلب یشوگ زا وشرس خرهاش

...!!! نامیا _

... شرانک هنیشیم و هدیم باوج هریگیم هک یا هفایق اب نامیا و شرکذت

شاهاب و هدنخیم نامیا تسد زا مادم هک میونشیم و یل یل رظن

هنکیم یتحار ساسحا

ینعی ، هنک توعد ور همه و هریگب یتسه دوخ ینومهم هی هک هرتهب _

دعب . هشاب دیاب مه خرهاش و... نارهم و نم و نوشرسمه و ناج همغن

هدموا یتسه یارب راگتساوخ هی هک مینک حرطم مینوتیم ماش

. مراد تسود وشرتخد متفگن شهب هک هربیم و مرس موناخ همغن یاو _

هشیم یرفک و مدنخیم نامیا ی هرهلد هب

... طسو نیا اسیگ نیمه ،اب نرب انومهم راذب یتسه _

و مشچ اب وشفرح هیقب ، هنزیم شا هنوش هب خرهاش هک یتشم اب

. هنزیم مهب وربا

هگیم یلد وود یتحاران اب شدوخ

!! ابیرقت هنایرج رد نیترام _

یاهرظن و هسپاولد مادم هک هنکیم هاگن نامیا هب هدنخ اب خرهاش

... هدیم فلتخم

حرطم ال صا هک هرتهب . مقفاوم ناج یل یل رظن اب نم ، ویسوم مادام _

. نیدوب هغیص هام دنچ دینکن

.ات هریگیم منهد یولج و یا هماخ نون وهی هدیم نوکت یرس نامیا

هگیم و هربیم بقع و یا هماخ نون ، منزب زاگ مایم
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! نروخیم هتسرد ... ننزیمن زاگ و یا هماخ نون متفگ تهب _

بجعت اب هک خرهاش دعب و هدنخیم هک هریم یل یل تمس هب مهاگن

. منکیم راکیچ نم هنیبب ات خرظتنم

. مدیم اج منهد وت لماک نون و منکیم وزاب منهد

. مروخب ینیریش فیثک ماوخیمن مه هریگیم ما هدنخ مه نامزمه

روک ماهتشا نم مینک الم عا میتفرگ میمصت هک هتفه هی نیا ادخ _هب

. هدش

شنهد یوت و یرتگرزب یاِ هماخ نون هی نامیا ، هظحل نومه

مد و هشب دنلب لبم یور زا هک هزادنیم شنکاو وهب خرهاش و هراذیم

نوشود ره تسد ،زا نشن هجوتم هیقب هک هنزب یفرح نامیا شوگ

... متفیم هدنخ هب

ورد هدیم و شداهنشیپ یسکره ، ینیریش و ییاچ ندروخ زا دعب

همغن یارب نامیا هک یمارتحا رطاخ هب لوا هک مریگیم میمصت تیاهن

رازگرب ینومهم دعب و هدب الع طا شهب و هنک تبحص مردام ،اب هلئاق

حرطم رت یدج ، هیقب و مردپ شیپ و عوضوم نم دوخِ اجنومه و هشب

. منک

وگب وت بخ خرهاش ؟ مگن نم هشیمن _

... لبم هب هدیم هیکت و هزادنیم باال هنوش

زا هرتهب منوا هک هنومیم تردپ طقف ... هگیم نیترام و همغن هب هک نامیا _

یبوخ ی هنویم ماهاب هک ینودیم نم... ات هونشب تدوخ نوبز

تدوخ ... همغن هب یرپسب و شا هیقب و یگب نامیا زا وت هیفاک . هرادن

! هراد تسود و نامیا هک یگیم

هب یهاگن ، هنکیم لش و ضقبنم وشوزاب هراد هک هظحل نومه نامیا

هگیم و هزادنیم خرهاش

؟ دایب شدب نم زا تسه یسک _

خرهاش ، دایب یروگیف هکنیا زا لبق و هریگیم خرهاش ِ تمس وشوزاب

هک هنکیم الم عا دیکات واب هگیم شهب " ییاباب "ورب

! دایم مدب تزا _نم
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... نامیا ی هنوش هب مدیم هیکت و منیشیم خرهاش و نامیا نیب

! هنیشیم لد هب یلیخ نامیا ... خرهاش دایم تلد ییادخ _

لمعلا سکع هجوتم و هشیم رجفنم بمب لثم یل یل یاه هدنخ

هنزیم ماپ وهب هنکیم یمخا خرهاش یلو ، مشیمن نامیا

هدن ور مه ورپ هچب نیا نک..هب عمج و تدوخ _

هب خرهاش دیاش ... مدوخ منکیم روج و عمج و مسوبیم و نامیا ی هنوگ

فرح روطنیا ، تشاد مهب حیسم زا دعب هک ییاه تیساسح رطاخ

یوت دموا یم شیپ ، دوبن ممک شدادعت هک مه لبق یاهراب ... دزیم

شدیدهت نم رطاخ هب یهاگ و دشیم یدج نامیا اب هک اه فرح

. درکیم

مدیمهف دش، رتشیب خرهاش اب نومدمآ و تفر هک لیاوا نومه

خرهاش یولج اه تقو یهاگ ... هساسح نوا هب تبسن نامیا هک

.. مریگیم وشفرط ،ای منکیم عالهق زاربا شهب

؟ هدن هزاجا تردپ _رگا

ملد . هنکیم منیگمغ ، نامیا یکشم یاه مشچ یوت ی هرهلد

! هشاب یلا حشوخ نم زا شمهس تساوخیم

هگیم و هنزیم یا هدنخ کت خرهاش منزب یفرح هکنیا زا شیپ

یفاک ی هزادنا هب یتسه یارب ... دیراذیم مارتحا دیراد طقف امش _

! شردپ بناج زا اصوصخم !! هدش هتفرگ میمصت

ملد خرهاش یلد گنس نیا زا یهاگ نوچ منکیمن هاگن یل یل هب

... هریگیم

هک... شردپ ی هزاجا نودب هشیمن _

... هنامیا ِ تروص هب ودره یل یل و نم هاگن و هتفر رکف یوت نامیا

... ندوب مردام و ردپ هگا _زاب

شا هگید ِ تسد واب شا هدش تشم تسد هک هنییاپ هب شهاگن

. هشیم رکف قرغ هرابود و هلا میم

هراشا ... شتمس هب هدرگیمرب مرس و هنکیم سمل و موزاب خرهاش
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. مراذب نوشاهنت هک مهب هنکیم

. هریم هنوخزپشآ تمس وهب هشیم دنلب یل یل نم زا لبق

دعب هگید . هدب یراودیما مهب ات هنزیم دنخبل و هنیبیم و میتحاران خرهاش

... شمتخانشیم سلا همه نیا

هب مساوح ی همه دوجو نیا ...اب هنوخزپشآ یوت میریم یل یل اب

فرح هب یلو ، هتسشن نامیا رانک و هدرک ضوع وشاج هک خرهاش

ینومدوخ نشج و مسارم رکف زااالنهب هک مدیم شوگ یل یل یاه

. میریگب دیاب هدقتعم هک تسه

نیا زا شیب اه مدآ ات مدیمن زورب اما هیعونصم ماه دنخبل و مراد هرهلد

. دنریگن تخس نوشدوخ وهب دننکن و متاعارم

. میریم قاتا هب مهام و هشکیم لوط یلیخ نامیا و خرهاش ندز فرح

هن؟ هدش رتهب شق ال خا نارهم _

بترم وشبترمان ِ رتخد یاهوشک هراد و متخت نییاپ هتسشن یل یل

هگیم هدنخ اب هک هنکیم

یچ یارب . هیبوخ و مرتحم رسپ نامیا ناج... یتسه شابن نارگن _

هنکب یتفلا خم دیاب تردپ

. منکیم شهاگن و مباوخیم مکش هب وور مرایم نییاپ ومادص

... تشاد یا هداوناخ ای ندوب هدنز شردام و ردپ _رگا

هگیم " سیه " دنخبل واب هزادنیم قاتا ی هتسب رد هب یهاگن

نیترام و همغن و نم دوجو اب ماوت منکیم رکف نم ، یتسه _

هنوهب داوخب ... ینودیم هک و تردپ الق !خا ییاهنت نامیا لثم ... نارهمو

شهب وت هک یدروم نیا یلو هنکیم ادیپ هنوهب نامز و نیمز زا هرایب

یتصرف همغن منکیمن رکف .نم هراد ور همغن ، تردام هتیامح یتسبلد

هنک! رظن الم عا ات نارهم هب هدب

مدرکیم ساسحا هک دوب یتدم ... هرایم مبل یور دنخبل و هدنخیم زیر

عالهق دوجو اب یلو ... شطیارش زا هیضار و هدش رتهب مردپ اب شیگدنز

هب مردپ هک مدوب نیا نارگن فرط هی زا شتیامح و نامیا هب همغن ی

هنک. جل نامیا اب هیضق نیمه رطاخ
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اپ هگنل وهی هنکیم زاب ورد نامیا ؟ دینکیم دامود ِ تبیغ ، رتخد و ردام _

... هتسیمیاو

اعقاو _نم هشیم دنلب و شاجرس هدیم له و متخت ریز یوشک یل یل

هنکیمن بترم و شسابل یوشک مرتخد هک ماوخیم ترذعم

و نامیا ی هنوش هب هدیم هیکت و هشکیم نامیا ِ تروص هب یتسد

. دننکیم مهاگن ودره

مریم نوشتمس تنطیش واب تخت یور زا مشیم دنلب

... تدامود هک یرادن ربخ ، موناخ نامام _

. دیسریمن منهد هب شتسد نامیا متفریمن نوشکیدزن رگا

منهد یولج وشتسد و هنکیم ملغب تشپ زا عیرس و مکیدزن یلو

. هراذیم

هنک ماهرات هنکیم شهاوخ و هراذیم نامیا تسد یور وشتسد یل یل

یاه یگتخلش زا منزن یفرح هک مدیم لوق هراشا و امیا اب منم و

... نامیا

هک ییاه سکع نامیا ات ننومیم قاتا یوت یل یل و نامیا

غارس مریم اما نم ، هدب نوشن یل یل وهب دوب هتخادنا مزا شدوخ

.... خرهاش

؟ یتسه یبوخ _

مریم اه نودلگ تمس هک همتسد شاپ بآ یرپسا

... طقف ... مبوخ _

میسپاولد زا نامیا یولج متشادن تسود ... قاتا تمس هریم مهاگن

... یتسه _ مگب

هتسیا یم مرانک دنخبل واب هریگیم رارق مرمک یور خرهاش تسد

! یداد تسد وزا یگدنز ،هی راب هی ،وت شارب گنجب _

دوب هک یچره یلو دشیمن تارب یبوخ یگدنز منوا دیاش .. منودیمن

باختنا یاپ ات گنجب و رابنیا ...! نارگید ،هن دوب تدوخ ِ تسد تباختنا

عال رطاخ هب هک ور ییاه هظحل هراد یتذل هچ ینیبب و ینومب تدوخ
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. یشکیم سفن و یرادیمرب مدق تا هق

اباب الق خا اما ، هدموا متسد هک هتقو یلیخ نامیا الق ،خا مسرتیم _

...هن! نارهم

رکف تردپ هب ردقچ ، حیسم اب تجاودزا رس ... مدز تهب و مفرح _نم

لوق تهب ؟ شهت دش یچ . تدوخ اال نوممه تا...هب هداوناخ ..هب یدرک

هی هشیمه یتشاد مه یبوخ و یداع یگدنز حیسم اب رگا مدیم

بقع هک ییاپ و یدزن هک یفرح تباب دنومیم تلد هت ترسح

زااپ هراد و مدرَم هک ینم ، سح ...نیا یدیشک

نامیا اب هک ممهفیم .نم ینومب لد هب ترسح هک راذن رابنیا ... هرایمرد

اب ...وت یتح تاه هدنخ هرت... قیمع تیلا حشوخ ... یرت هار هب ور

تا هتشذگ هب یطبر هک یشیم یدیدج یگدنز دراو ، تباختنا

یارب هتمعن هی شدوخ نیا و ینیبیم ور هتشذگ یاه مدآ رتمک ... هرادن

زا مرب و منکب هک منکیم رکف نیا هب ییاتقو هی هشیم ترواب وت..

! همه زا مش ...رود اجنیا

... شتمس مدرگیمرب یتحاران اب

هنکیم مهاگن دنخبل ؟اب خرهاش نم زا یتح _

_االوت!

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

ات مرظتنم و ما هتسشن مدوخ یارب کراپ یوت هک هشیم یتعاس کی

. دایب نیترام و همغن مردام شیپ زا نامیا

و اهرتخد یضعب ِ ندید ... مرب هار ات مشیم دنلب و هشیم مدرس مکی

هن! نوشاه یضعب ِ ندید و هدیم مهب یبوخ ِ سح اهرسپ

ممهفب هک مدیسر ییاج هب منکیم سح یلو هشاب هناقمحا دیاش

و... قشاع یاه مدآ ِ هاگن

نومه یوت رتشیب و تشادن یشقن تبحم نوشاه یضعب ی هرهچ وت

. دننکیم رهاظت طقف مدرکیم سح هاگن مین

. دادیم نوشلد زار زا ربخ ، مهب نوشهاگن هک ییاه یضعب ندوب اما

. منیشیم و منکیم ادیپ باتفآ یوت یا یلدنص
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مرس ، یرتخد یاه هدنخ یادص هک مزادنیم میچم تعاس هب یهاگن

... شمنیبب ات هنکیم دنلب و

و درگ ِ تروص و هسریم رظن هب رپ یمک هک یرداچ دق هاتوک رتخد

مدق والرِغ دنلب ،دق رتخد ِ سکعرب هک یدرم هارمه ، هراد ییابیز

مهاب نوشودره نامزمه و هنکیم فیرعت یزیچ بات و بآ واب هرادیمرب

. دندنخیم

... مگیم هک ِ ییاه نومه زا نوشودره هرهچ

. تسین لغد و غورد زا ربخ و نمه ِ قشاع همولعم

ِ تسد ، درم ، منکیم نوشهاگن رت قیقد ، نایم هک رتکیدزن هاگآدوخان

. هنکیم شهاگن وابعالهق هتفرگ ور رتخد

شساوح ی همه هرسپ ، تساوه هب رس راگنا هک یرتخد سکعرب

. هروخن زیل اه فرب یور ات تسه

کچ و ملیابوم یشوگ و مزادنیم نییاپ و مرس ، نووج رتخد ِ هاگن اب

. منکیم

. متشاد نامیا زا خساپ یب سامت

هاگن کراپ رودِ ات رود وهب مشیم دنلب و مریگیم و شا هرامش لوه هب

. منکیم

ناج یتسه _

هدنخیم یشوخرس ؟اب یتفگ ... نامیا منوج _

وح مریش ، هنزب فرح ، مفرح ور یتسه تفگ تنامام . متفرگ مر _هلب

. منکیمن شل ال

منکیم همزمز مورآ و مدنخیم یلا حشوخ اب

! متفگ امش هب ور هلب هتقو یلیخ هک _نم

... شفرح اب هزادنیم منوج هب هسوسو و هرایم نییاپ مارب وشادص

. موناخ نوبرق و تاه _هلب

مگیم قوذ واب ملد هریم جنغ

؟ سپ ییاجک _



628

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

... ترس تشپ _

. هدیم نوکت تسد مارب هراد هک شمنیبیم و مدرگیمرب

شندوب یمومع و کراپ هب یراک . شتمس مریم و منکیم عطق و یشوگ

مندرگ رود و شتسد و هسوبیم و متروص مسریم شهب ات هرادن

. هزادنیم

! تنارهم اباب هنومیم . تشذگ ریخب هلحرم نیا _عفال

نارگن یاه مشچ زا مربیم ظح و مینوبسچپیم مهب و نوماه ینوشیپ

شنئمطم اما

هرذگیم ریخب منوا _

ادج مه زا عیرس ، میونشیم نومرس تشپ زا هک یا هفرس کت اب

.. میشیم

!! دیداتسیا هار رس ، دیشخبب _

یدرم و نز نومه یارب هشب زاب هار ات نامیا هب منوبسچیم و ما هنوش

. مدرکیم نوشهاگن شیپ هقیقد دنچ هک

هگیم هدنخ واب هراذیم شا هنیس یور وشتسد نامیا

میگب مهب هک داتفا نومدای اج ودب عقوم دب ،ام دیراد رایتخا _

" مراد تسود "

فرح اب هرتخد ... ِدیقم و نموم دادیم نوشن شرهاظ هک یدرم سکعرب

هنکیم ور هدنخ نومه واب هنیشیم شتروص یور ینهپ دنخبل ، نامیا ِ

... متمس

؟! نیدرک جاودزا هزات .. مزیزع _

هزات ،زا اهراک اهو فرح روجنیا یلوق ...هب هظحل هی مشیم خرس

. دموا یمرب اه داماد و سورع

ِهام! شیش _

وهب هداتسیا شرانک هک یدرم ، هنزب یفرح هرابود هکنیا زا لبق

هب ور مارتحا واب هراذیم شا هنوش یور تسد ، دایم شرسمه رظن

هگیم نامیا
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هزاجا ...اب دیشاب تخبشوخ _

هگیم هرتخد هک مونشیم ، نشب در نومرانک زا نایم هکنیمه

بجعتمیتشاذگ ملد هب ترسح ... یدرکن تبحم نم هب یروجنیا راب _هی

واب هنکیم دنلب نومسآ هب ور وشاتسد ، درم هک منکیم نوشهاگن

هگیم سامتلا

وگب... مهب ؟وت منک راکیچ رغاس نیا اب ادخ...نم _

، رفن ود نوا ِ ریسم ِ سکعرب و مینزیم هدنخ ریز ود ره ، نامیا اب

. میتفیم هار ، مه ِ تسد هب تسد

تفه یاه هرفس طاسب ...ِ نوما هنوخ ِ کیدزن هک یلصا ِ نوبایخ رانک

. هدش نهپ سابل یتح و یهام و گنت و نیس

یطاسب ره یاپ ...ِ دیرخ ِ لها یباسح نم ِ سکعرب نامیا

نوشرابرد و مرظن و هریگیم وراه تمیق غارس نامیا و میتسیمیاو

. هسرپیم

یاه یزیم ور ،زا دیرخ هسیک دنچ منیبیم ، مراذیم مه یور مشچ

. همتسد نیس تفه هرفس هنییآ و ینودلگریز ،ات هتفرگ یتنس

ات منکیم رارصا هکنیا ...اب هنامیا تسد هک مه رت نیگنس یاه دیرخ

و هنکیمن لوبق یا...اما هگید تقو یارب هراذب وراه دیرخ هیقب

و هرخیم نومدوخ یارب هزات ی همروق ِ یزبس ... یغولش نومه یوت

. مینک ادیپ وکوک ِ یزبس ات میدرگیم

. تسین تقو چیه هیبش ملا.. سما ِ دنفسا رخآ یاهزور یاوه و حلا

نیا و اهارجام نیا ادخ هک مدرکیمن مشرکف یتح یلا س چیه ینعی

. هنزب مقر مارب وراهزور

ای هک دایم مبل یور دنخبل هی منکیم رکف هک مشیپ اه سلا هب یهاگ

... یتحاران وای هیلا حشوخ شتشپ

و طقس و نادنز یخلت هب ییاه هبرجت هک مدرکیمن یخلا تقوچیه نم

. مشاب هتشاد هجنکش

هیرجت مدرکیمن یخلا تقوچیه ، خلت یاهزور نوا زا دعب هک روطنیمه



630

زاونلد ایرد هدنسیون / تسین ام تسد یهاگ نامر

. مشاب هتشاد مندوب نامیا اب یاه هظحل ِ ینیریش هب ییاه

ی هلیپ زا هراد هزات راگنا هک یحور و تسا هتسخ زونه هک یمسج اب

. مریم راهب لا بقتسا ،هب دایم نوریب شییاهنت

... رابنیا

... لبق زا رت توافتم

... نامیا اب

.. تسه و دوب هشیمه هک ییادخ هب نامیا و

نم! زا رت تسه یتح

نایاپ

96 رویرهش


