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ادخ مان هب

شتآ شوغآ رد

رای تخب :ههلا هدنسیون

@haleroman: مارگل لات ناک

instagram.com/hale.bakhtyar: مارگاتسنی ا

. دشا یمب رای تخب هاهل نآ هدنسیون هب قلعتم رثا نیا قوقح یمامت

نودب اه تیاس اهو لا ناک رد نآ زا هدافتسا ای یرادرب یپک هنوگ ره

! دراد ینوناق درگی پ هدنسیون هزاجا
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. مدرب ورف شابیج لخاد ور ماتسد و مدیشک باالرت یمک رو منشپاک ی هقی

ههب جوت یب ما نودند دوب ه دنوم مک هک یر دقنوا ! کانتشحو دوب... درس

جورخ رد تمس مدرک دنت !اپ نروخب مه هب تی نابصع مزا هدش لفق کف

یامرس دش، جراخ منهد زا هک یراخب . مداد نوریب رادادص ور مسفن و

زا مدوب رفنتم درک. یروآدای مهب هرابود و هرابود ور اوه کانتشحو

! رفنتم ... امرس

دنت،اب نوراب نیا ریز و رتچ نودب !ونم، هشیمه زا رتدنت دز... یم نوراب

... مداتسرف یم تنعل میساوح یب هب متشاد یمرب هک یمدق ره

... ایرآ رتکد ! دیسیاو ادخ ور ...وت ایرآ رتکد ... رتکد یاقآ -

صرح زا دش ثعاب دوب، هدش مشمارآ لخم ازور نیا شبحاص هک ییادص

تشم مکحم ماتسد . متسیاب ماج رس دنت نوراب نوا وزری مشکب یفوپ

واترد مراذب اپ ریز و مرابتعا مامت تساوخ ملد ، هظحل نوا و ندش

م. ونشن ور ادص نیا زور ره لثم ات مودب ردقنوا . مودب سفن هی جورخ

. متشگرب شتمس و آومدر نوریب من شپاک بیج زا مور هدش تشم یا تسد

دش؟ یمن شدرس رت! کزان وشیلا کزان یوتنام ...ابهی دیود یم تشاد

ش تسد . داتسیا مولج دق مامت منک، دیپا ور لا وس نیا باوج هکنیا زا لبق

رسو زا دزوبآ یم سفن سفن هک وردحیلا تشاذگ ش هنیس وور

: تفگ شقه قه نویم درک، یم هکچ شور

نم نامام هش؟ یمن بوخ منامام هک یچ ینعی ؟ نگیم یچ انیا ... رتکد -

تس. هدنز زونه ... هشک یم سفن زونه
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: دیشک دایرف و تفرگ یسفن ش هیرگ نویم یتخس هب

تس. هدنز -

و دیزرل یم شفیرظ ی هثج . مدیشک مسیخ یاهوم نیب یتسد یگف ابکال

مدز لز شخرس یامشچ وت میقتسم !... امسر دوب هدش هدیشک بآ شوم

راگمتف: میب هارمه داب روخرب نیح مند وب کر همه زایان یضار ونا

. یایب رانک تیعقاو اب هرتهب همک... یلیخ تردام تشگرب لا متحا -

، ینوتسمز نوراب نوا ریز شنوزرل ونت نویرگ یامشچ هب هجوت ویب

نیب موزاب هک مدوب هتشادنرب مدق زا مدق زونه یلو مدنودرگرب و مور

دوب هدش شینشاچ مه تینابصع هک یا هیرگ دشواب راتفرگ شاتشگنا

دز: داد

؟ یدمویم رانک تیعقاو ؟اب یتفگ یم و نیمه دوب متدوخ -مردا

.زا متشگرب شتمس و مدیشک نوریب شاتشگنا نیب زا مکحم رو موزاب

مدرک یم یعس هک ییادص .اب تفر بقع یمدق و دیسرت میناهگان تکرح

: متفگ هرن اتباال منک شلر تنک

رد رکون منم . ترس وت یتخادنا و تادص هک تسین هندرگ رس اجنیا -

نیمه تردام . ینزب داد مرس یدیم هزاجا تدوخ هب هک متسین نوخهت

یمن شیپ زا ور یراک مه وزیرا هیرگ . هرادن یقرف چیه هدرم االنمابهی

نیا و ششیپ ورب یرب، هار ینم هتشادن باصعا ور هکنیا یاج هرب.

... یروخن ترسح ادعب هک شاب شرانک رو رخآ یازور

قه یادص هب مدرک یعس و ناتسرامیب جورخ رد تمس مدنودرگرب وور
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... مشاب هجوت یب تفرگ یم یزاب روهب میبصع یاورن کت کت هک یقه

دآما بلق ور متشاذیم هکاپ محر یب ردقنا ؟ مدوب هدش محر یب ردقنا یک

دوبن یدیما که دنچ ؟ره امدآ بلق یوت دیما نتشک دوب هدش مراک یک ؟زا

اام...

یتقو و متشگ نایاش نیشام لا بند مشچ واب مدموا نوریب ناتسرامیب زا

و مدیشک نوریب م سیخ نشپاک بیج روزا میشوگ صرح ،اب شمدیدن

. متفرگ رو شرامش

: دیچیپ یشوگ وت شادص هک دوب هدروخن رتشیب قوب ودات

دش؟ مومت تراک -

مانودند نیب وزا متخادنا یا هشوگ وهب ماپ یولج ی هزیر گنس مشفک اب

: متفگ

وت؟ یدنوم یروگ مودک -

: مدینش ور شهاتوک ی هدنخ یادص

هک... ابمز یرادن باصعا -

... تینابصع و یگتسخ زا متسب مشچ و مدرشف ماتشگنا نیب ور یشوگ

! نایاش -

ناج... تکدر مدموا -

تمس ی هشیش دز. قوب راب دنچ و داتسیا مولج شنیشام هظحل نومه و

دز: دنخبل و دیشک نییاپ ور هدننار کمک

رپبباال. یکد -
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هب یهاگن ب جعت .اب مدش راوس رحف ویب متف یابهشر هرغ مشچ

دز: بل بج عتم و تخادنا مسیخ یاسابل

وت؟ ینوریب یک -زا

: مسیخ یاهوم وت مدرب ورف تسد

؟ یدم وا یم رتدوز یدرم یم . هاگریمعت فرت نم نیشام راب -هی

... متسنود یم "! ینک یم یور هدایز یراد دز" داد مشوگ وت یسک

: تفگ درک یم رتدایز رو نیشام یراخب هک نیح نومه ورد داتفا هار

یدنوم یم بخ . ینک یم نداتسیا نوراب ریز سوه متشادن ربخ هک نم -

. مایب ات ناتسرامیب وت

مشچ و یلدنص یتشپ هب مداد هیکت ور مرس مگب، یزیچ هکنیا نودب

هتشاذن مساو زور و بش هک یمحازم زا تسنود یم یچ نایاش مت. سب

؟ یراک تعاس زا دعب میگشیمه یادردرس زا تسنود یم یچ دوب؟

یم یا هقیقد دنچ ترچ هی ملد . نتخوس یم یگتسخ زا مامشچ

تیصخش اه...زا هلغشم مومت زا منک دازآ و مرکف مدرک یعس . تساوخ

دوب. هداتفا منت هب هک یزرل ...زا مدوب هتخاس مدوخ نورد هک یمحر یب

منک: زاب مشچ دش ثعاب شادص ندین ،ش یرادیب و باوخ عملا نیب

. نسیخ تاسابل . یروطنیا باوخن -

هنومب تکاس دیاب دیمهف یم شاک ؟ مندروخ امرس نارگن دوب؟ منارگن

... دیمهف یم شاک . مرادن مه ور مدوخ ی هلصوح یتقو

: تسشن ماهوربا نایم ی مخا
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هک یکمک اهنت مدز. هلک رسو مدآ ات رازه واب مدوب رساپ حبص -زا

... افطل ! یگن یچیه هظحل دنچ هک هنیا ینکب مهب ینو یمت

دصقم هب ندیسر ات هگید و تخادنا مهب یروخلد هتبلا و بجعتم هاگن

. داتفا نومرف یور ش هدش تشم یاتسد هب مهاگن دزن. یفرح چیه

نیمه عضو هشیمه . تفگ یمن یزیچ یلو ... تشاد قح دوب. هدش روخلد

توکس مایق ال خادب مامت لباقم هک دوب یسک اهنت نایاش ... هشیمه دوب.

زا زور هی متفگ یم مدوخ اب اتقو یهاگ . دروآ یمن وربا هب مخ و درک یم

هدرک تباث ونیا اتحاالخالف اما هشیم هتسخ نم لثم یمدآ اب یتسود

درک... یم لمحت طقف مه دیاش دوب.

. دنوم مرانک مایراتفردب ی همه وبداب یسک اهنت اتاالن، هاگشناد نامز زا

باوج متسنود یم . مدروآ یمن موود هک منئمطم ، دنوم یمن ورگا دنوم

! دیاش ؟ مدوب درمان ... هیدرم ان تیاهن نیا و مدیمن هشرو ناتسود یاتبحم

: تشگرب متمس و درک زمرت منامتراپآ یولج

ور یراک چیه کین کمک تدوخ هب یاوخن تدوخ ات مدیمهف هتقو یلیخ -

شمه خهنو یسر مهمی یتقو راک... راک راک شمه . یرب یمن شیپ زا

یدرک رکف تد وخ .اتحاالاب ندیم تباذع هک ویخاالیی رکف با یریگرد

؟ یدیدنخن هتقو دنچ

... تفرعم یب نیا نارگن دوب. نارگن مزونه

: تسشن مبل جنک یدن لتخ

؟ ندش مومت تافرح -
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: تفرگ مغ گنر شهاگن

. ماسریما متنارگن -

روز! .هب منزب دنخبل مدرک یعس

. سرب تیگدنز هب ورب . شابن نارگن -

هب هن اما دیراب یم مزونه نوراب . مدش هدایپ و مدرک روزاب نیشام ورد

ردو هکنیا زا لبق و مدیشک نوریب منشپاک بیج روزا دیلک لبق. تدش

: مدینش شور ادص منک زاب

عضو نیا اب ینک یم ولهپ هنیس ... باوخب دعب ، ریگب مرگ بآ شود -هی

. تاسابل

ریز ، مدنوخرچ یم لفق یوت ور دیلک هک روطنومه دشو قیمع مدنخل ت

: مدرک همزمز بل

... کرد -هب

***

یدیدج نهریپ هکنیا نودب . مدرک ترپ هپاناک یور و مدروآرد ور منهریپ

مهب یلسع یور راوشس . مدیشک زارد و تخت تمس مدرک دنت منک،اپ نت

کشخ و نتفر مامح رکف یتح هک مدوب هتسخ ردقنوا اما دز یم کمشچ

دوب. باذع مارب ممه سیخ یاهوم ندر ک

. مدرک رتدایز رو تلیپسا ی هجرد لر تنک واب مدیچیپ م رود مکحم رو وتپ

راو! نینج ... مدش عمج مدوخ یوت

... نامام یروخیم امرس "
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؟ یزاب بآ یتفر زاب ماسریما

منک... کشخ و تاهوم ات مدوخ لغب وت نیشب ایب

ور ومیل و مرگ بآ نیا ؟ایب ینک یم رارف نم تسد .حاالزا منیبب اسیاو

؟" ینک یم جل ارچ . متخیر لسع شوت یلک . تسین هزمدب ادخ .هب روخب

یا هعفدکی و دیدش درد زا مدرک ساسحا و مداد راشف تشلا هبب ور مرس

. مدیم نوج مراد ندوب یتنعل تارطاخ نوا رارکت لصاح هک ماه هقیقش

یم دنب ور مسفن هک یکانتشحو یادردرس دش. یم عورش تشاد مزاب

...اتخالص هربب مباوخ ات مداد راشف وریمه مکحم ور مامشچ ... دروآ

ندز ضبن مربب دای زا هک مکحم ردقنوا ! تارطاخ رارکت و یروآدای زا بمش

... مدیمهفن یزیچ هگید نوچ . مدش قفوم راگنا ور... ماه هقیقش

***

زاب مه وزا منیگنس یاکلپ ، مینوشیپ ور یکنخ مسج نتفرگ رارق سح اب

نوج ره رواب منهد بآ دش. جراخ مابل نیب زا یمورآ ی ونهلا مدرک

هک یدرف ی هرهچ دوب. مولگ وت هدغ هی راگنا . مداد تروق دوب هک یندنک

، نایاش تحاران یادص ندینش .اب مدید یم رات ور دوب هتسشن مرس باالی

... هشب رت حضاو مدید ات مدز کلپ یراب دنچ ابعتجب

یمن زونه یلو ... ترس ریخ یتسه مرتکد ! هدنگ درم سهتلا یس کیدزن -

. ینک یم ولهپ هنیس یباوخب هگا ، هسیخ تنت و تاهوم یتقو یمهف

ترس هچبالیی دوبن مولعم هنرگو تشیپ مدموا مدشاپ یدروآ سناش

... مزونه یراد هتبلا ! هروک دح رد یتشاد بت دمو. یما
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؟ شزرا یب ِنم ؟ دوب هدموا نم رطاخب

و مدرک داد یم نوشن رو جنپ ددع هک موربور یراوید تعاس هب یهاگن

منهد بآ . متخادنا نوریب شیم و گرگ یاوه هب هرجنپ زا یا هگید هاگن

ولگدمدر لصاح هک یا هگر ود یادص واب مداد تروق یتخس روهب

مدز: شادص دوب

-اشینا...

ورف شرانک بآ فرظ یوت و تشادرب مینوشیپ ور وزا سیخ ی هلوح

درب:

هیچ؟ -

... تخوس یم . متشاذگ م هنیس وور متسد

؟ حبص جنپ ...ای... هرصع جنپ -االن...

: تشاذگ مینوشیپ وور دنولچ ور هلوح

هرصع جنپ نوخهت؟ مایب مشاپ بش فصن هک مدر وخ رخ زغم نم هگم -

. یدرک یم زلو و زلج بت وت یتشاد مدموا یتقو . شاداد

هدش کشخ رمک درد زا هک مشب زیخ مین ماج رس متساوخ مدیشک یفوپ

... تنعل ... فعض نیا هب تنعل . مباوخب هرابود مدش روبجم و گمتف یخآ م

: تفر مهب یا هرغ مشچ

؟ یشیماپ ارچ -

... تخوس یم نیسهم هسفق . مدیشک یقیمع سفن

. زورما ... مدوب تفیش -

. تارب متفرگ یصخرم مدز گنز -
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مش: دنلب مدرک یعس

. مراد ضیرم ... ناتسرامیب مرب دیاب -

دش: معنام و داد راشف م هنوش وور شتسد

. یباسح درم باوخب . یرت ضیرم تدوخ -عفالهک

روطچ حلا نیا .اب تفگ یم تسار . متسب مشچ راچان وهب متفگن یزیچ

؟ ناتسرامیب مرب متسنوت یم

وت؟ یدموا روطچ -

دوب. طاسب نیمه مه رهظ .ات یدادن باوج یلو تهب مدز گنز -صحب

مدشاپ . مدش نارگن . یتسین اجنوا نتفگ مدز گنز هم ناتسرامیب هب

انوا ؛ هدرم اال متحا نیا متفگ مدز ور اه هیاسمه گنز . تنامتراپآ رد مدموا

ت هزاجا هکاب ردرومه زمر باال. مدموا منم . ندرک ردوزاب ندیسرت مه

... مدید وت. مدموا . مظفح

. هسب -

. هشرکشت ضوع منک یم شرامیت مراد هتعاس دنچ ! تقایل یب -

مدز: بل دوب... کشخ مولگ . مدرک روزاب مامشچ

. همنشت -

نوشهم تشپ تسد . تخیر بآ ناویل هی یلسع یور گنت از فرح یب

دش. عمج درد زا متروص . مشب زیخ مین ماج رس درک مکمک و تشاذگ

بآ ناویل هی یتح هکنیا .زا دروخ یم مه هب متشاد یهک فعض زا حملا

. مزیرب مدوخ هساو متسنوت یمن مه
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. مدیشک زارد ماج رس هرابود مدو روخ بآ پلق دنچ یتخس هب

دز. گنز تاباب -

درکم: مخا

یِک؟ -

: تشاذگ یلسع یور و ناویل

. شیپ تعاس ود یکی -

دش: رت ظیلغ ممخا

؟ تشاد راکیچ -

. هدنوماج منیشام وت تیشوگ متفگ . هسرپب رو حتلا تساوخ یم -

بخ؟ -

ادرف تفگ . حبص ات هریم رصع زا هرآ متفگ هبش؟ تفیش بشما دیسرپ -

نوخهش. منز یم گنز

ومک نیمه طقف تیعضو نیا یوت . متفگن یزیچ و مدز یدنخشین

... دروآ یمرد ندوب ردپ یادا هک یسک ی هرخسم ینارگن . متشاد

: تفگ دش یم دنلب متخت بل زا هک روطنومه نایاش

. هتردپ هشابن یچ .ره ریما نکن یراتفردب شاهاب -

: متخادنا باال ییوربا

؟ یگیم تسار ردپ؟ -

داد: نوکت فسات هنوشن هب یرس

رد شوگ یکی نوا زا یونش یم شوگ نیا زا وت مگب یچ ره نم -
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. ینک یم

داد: همادا منک یم اگنهش مراد توافت یب دید یتقو و درک یثکم

رومه تنیشام . روخب نک مرگ ... هزاگ .ور مدرک تسرد پوس تساو -

.وت ینومن هلیسو نودب حبص هک هرایب هاگریمعت زا رفن هی هب مدرپس

ییاج هب ینک تحارتسا زور .هی ناتسرامیب یرن درفا هرتهب یلو ه. گنیکراپ

... هروخ یمنرب

دوب شندیشوپ لوغشم هک روطنومه دزو گنچ هپاناک یور زا ور شتک و

: تفگ

. تشیپ مدنوم یم هنرگو . متفیش بشما مرب. دیاب نم -

؟ دوب هداد رارق مهار رس ور نایاش لثم یکی ادخ هک مدوب هدرک راکیچ

دوب: جراخ متاغل هریاد زا هک یا هملک نتفگ هب دیخرچ منوبز

. نونمم -

: تخادنا ورباال شاهوربا تفج

؟ یدرک یمن وور یدوب دلب مندرک رکشت ! دموا مشوخ -هن

: مدیخرچ ولهپ هب شهب تشپ

. دنبب ترس تشپ مرد -

درک: یچن

یتشاد یراک ... میمح رلد نیا زا ناما اما دایمن وت هب یبوخ متسنود یم -

. نزب گنز

... مدینش رو شندش هتسب یادص دعب هظحل دنچ و درک وردروزاب
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نم! و... مدنوم نم مزاب

***

متروص هب یهاگن نیشام نیآهی وزا متسب رو مترپسا تک یطسو همکد

گنر و ندوب هدش خرس لبق تعاس دنچ بت رطاخب مامشچ . متخادنا

یم . نکانسرت مامشچ تفگ یم هشیمه نا یاش همدای دوب. هدیرپ متروص

اعقاو امشچ نیا که ننک یم نو شدوخ ریگرد اه تعاس رو مدآ رکف تفگ

. مدوب هدیقع مه شاهاب منم نا... یگنر هچ اعقاو .هک نگب ناوخ یم یچ

هکنیا رطاخب ... نوشگنر رطاخب .هن نکانسرت مامشچ مدرک یم رکف منم

هب ندرک رکف یتح هک رفن .هی تخادنا یم رفن هی دای یروجدب ونم

ره ات مامشچ یوت درک یپک ور شامشچ هک رفن ...هی هکانسرت مشتارطاخ

یچ هرایب مدای ، هشیم جراخ م هنیس زا هک یسفن ره واب تعاس زور،ره

. دروآ مرس هب

مرانک یلد نص وزا متنوسماس فیک و مداد نوریب رادادص ور مسفن

ور مدنلب یامدق دوب. هدشن نشور لماک زونه اوه . مدش هدایپ و متشادرب

یزور اعطق و متشاد یدب .حلا متشادرب ناتسرامیب نومتخاس تمس

نوزیوآ یلدنص تشپ وهب مدروآ رورد متک مدش، هک مقاتا دراو ... راکرپ

،وت متفر یم رد تمس هک روطنومه و مدی شوپ رو مدیفس شوپور . مدرک

جراخ قاتا وزا مدرک رورم ور مداد یم ماجنا دیاب زورما هک ییاراک منهذ

یاه تبقارم تمس و مهار دوب. هدش رت غولش یمک ناتسرامیب . مدش

ور هک مدید ور رتخد نومه ، مدیسر هک شخب یولج اما مدیشک یوژه
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ییاسابل ... بشید یاسابل نومه دوب.اب هدرب شباوخ اه یلدنص زا یکی

هداتفا دوگ شامشچ ریز و دوب هدیرپ شگنر . نتشاد من مزونه راگنا هک

نیلوا وزا دوب .الرغ هدرک لمحت ور یدایز یباوخ یب بدو مولعم دوب.

یرس رت... فیعض و دوب هدش رترغ ال خیلی راگنا ، شمدوب هدید هک یراب

هک مشب شخب دراو متساوخ . متفرگ شزا هاگن و مداد نوکت نیفرط هب

ادصمزد: یسک شدنب تشپ و مدینش مرس تشپ ور هییا مدق یادص

آایر... رتکد -

االن ایادخ .االنهن... مدیشک یقیمع سفن و مدرک تشم رو متسار تسد

هن... مرادن مه ور مدوخ ی هلصوح هک

... افطل دیسیاو آرای رتکد -

. متشگرب شتمس و مدیشک یفوپ ، شنو زابز میلیماف ی هرابود ندینش اب

مرس زور ره لثم ات ندرک شرادیب و ندیمهف ور مندموا شارادار راگنا

هش. بارخ

: متفگ یدج و مدرب ورف مشوپور بیج ووت ماتسد

هلب؟ -

: تفگ ضغب دزواب یکلپ

؟ نینیبب منو امام نیدموا -

دیاش دش. معنام یزیچ یلو بش... نوا ...ملث شهب مپوتب متساوخ

... شامشچ تیموصعم

. تسه تردام زا ریغ مه هگید رامی اتب دنچ شخب نیا -وت
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: رتدیدش شضغب و ندش کشا رپزا هظحل رد شامشچ

؟ دینک هش نیاعم هرابود دیاوخ یمن ینع ...ی ینعی -

؟ دیمهف یمن ارچ ... یرارکت یافرح ندینش زا مدوب هتسخ

رداک هیقب ای نم تسد زا یراک . هرادن نم نتساوخن و نتساوخ هب یطبر -

... دایم نرب یکشزپ

: دیکچ ش هنوگ ور یکشا هرطق

ادخ... ور -وت

. نامام ادخ ور "وت

. منکیم تسامتلا

. منومب راذب

. مدرکن یراک هک نم

. منزن کنخان اهاذغ هب هگید مدیم لوق

. منکن ودب ودب طایح وت هگید مدی م لوق

... ااادخ ور وت نامام

". منومب راذب ادخ ور وت

: مدرب ادصباال هدارا ویب مداد راشف مه یاریو هظحل و مخرس یامشچ

کنن! سامتلا -

شور هدز تشحو هاگن . تفر بقع یمدق و دیسرت مدنلب اتبسن یاد ص زا

. دیخرچ یم متروص

یرت مورآ یادص واب مدرشف ماتشگنا کون وراب مکاندرد یاه هقیقش
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: متفگ

. هرادن ندرک سامتلا شزرا یچیه -

: تسکش شضغب

؟ مردام نوج ... یتح -

یش تمال ،ردحلا مزغم دبو سح همه نوا موجه زا دش هدرش ف مبلق

... ردام ... ردام ... ردام ! تارطاخ ی هرابود و هرابود رار کت زا دوب ندش

دز... یمن فرح شاک درک. یمن رارکت ور هملک نیا ردقنا شاک

مامشچ . مدش شخب دراو و متفرگ شزا مدب،اگنه ور شباوج هکنیا نودب

شبن ور تارطاخ دیابن . مداد نوکت نیفرط هب ورس مدرک هتسب و روزاب

... دوبن شتقو . مدرک یم ربق

: تفگ دشو دنلب مندید دوب،اب یلا سنایم نز هک شخب راتسرپرس

... رتکد یاقآ -سالم

: تفگ هک مرب ارامیب زا یکی قاتا تمس متساوخ و مداد نوکت یرس

هیقب و نم یچ .ره هرارق یب یلیخ رفنارهم مناخ ها رمه ، رتکد یاقآ -

هشیم هگا . هریمن شتک وت دایم ربن نومتسد زا یراک میگیم شهب لنسرپ

... شاهاب امش

: متفگ یدج و مدرک عطق رو شفرح

. هرادن نم هب یطبر هگید عوضوم نیا -

درک: ماگن یکاش

. دیشردام جلا عم رتکد امش -اما
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یراک هگید سک چیه نم،زا طقف .هن دایمنرب متسد زا یراک هگید -

. دینود یم بوخ ونیا مه نوتدوخ . دایمنرب

: تفگ یگف ابکال

...اما... منود یم -

. موناخ مراد راک نم -

. مدش ا رامیب زا یکی قاتا ودرا مدب ندز فرح تصرف شهب هکنیا نودب و

***

.ات مدموا نوریب شخب وزا مدیشک مق رع زا سیخ ینوشیپ هب یتسد

کشا شتروص یانهپ هب هک وردحیلا دیود متمس دش، بلج مهب شهجوت

: تفگ تخیر یم

یچ... ...چ... رتکد کد... -د...

زاحلا هسرپب تشاذیمن . هنزب فرح تسرد داد یمن شنوما هیرگ

... شردام

: متفگ هاتوک و مداد نوریب رو ممدزاب

. تشگرب -

درک؟ یم تسیا شردام بلق هک زور دنچ نیا یوت هک دوب رابی نیمدنچ

؟ دیسرپ یم مزا ور یرارکت لا وس نیمه تشحو هکاب دوب راب نیمدنچ

زاب ندز فرح هب بل . تفرگ مورآ یمک طقف ، یمک راگنا دز. یگنرمک دنخبل

ندش هتسب شامشچ هک دوب هدشن جراخ شنهد زا یا هملک زونه اما درک

یب متسد هنک، طوقس نیمز تمس ه کنیا زا لبق ... تسس شاهوناز و
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هتسب یامشچ ور مهاگن . نیمز متسشن و شسح یب نت رود دیچیپ هدارا

راشف همه نیا . دنوم تباث ندوب هدیبسچ مه هب هک شسیخ یاه ومژه

دوب... دایز یدایز شفیعض نت هساو

دوب هداتفا شراشف . مدرک هاگن و شمش چ کمدرم و مدیشک ورباال شکلپ

یامشچ و هدیرپ گنر تروص هب هریخ و مدز ادص ور راتسرپ ... راگنا

: مدرک همزمز بل ریز هش، تسب

هنم؟ ی هتشادن شمارآ ندرب نیب زا تتیرومام -وت

، رتخد نیا ... دیسرپ شلا زاح سرت واب دیسر راتسرپ هظحل نومه

دوب. هدش مهم همه هساو راگنا شدرد و یهانپ ،یب شهاگن تیموصعم

جک مقاتا تمس ور مهار و مدش دنلب ، شمدرپس راتسرپ تسد یتقو

یدوز هب هدش راودیما شهب هک مه یبلق شپت نیمه متسنود یم . مدرک

... یدیماان ایند وهی هنوم یم نوا و هشیم مومت

ی هرامش ندید واب مدش قاتا دراو . دروخ یم گنز مبیج وت ملیابوم

: مداد باوج و متسشن زیم تشپ ، نایاش

هلب؟ -

؟ یرتهب -سالم.

: متسب مشچ هلصوح ویب مداد هیکت مینوشیپ روهب متسد

؟ یراد راکیچ هرآ... -

یا؟ هراکیچ بشما خمبو... منم -

مه ور سک چیه اجو چیه ی هلصوح . هنوخ مرب ماوخ یم تسار -هی
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. مرادن

؟ هگم االن ییاجک -

. ناتسرامیب ؟ مشاب اجک -

؟ ناتسرامیب یتفر یدشاپ حتلا -ابانی

. مبوخ هک -گمتف

هک؟ یایم بشما . یبوخ وت هشاب -

؟ اجک -

؟ دیسرن تتسد مانهشهب توعد هگم . هگید یعیفر رتکد ینومه -م

: مدیشک یسفن کالهف

ارچ... -

؟ سپ یایم -

دش: دنلب یمک هدارا یب مادص

. هنوخ مرب ماوخ یم متفگ -

. هشیمن بش رازه هک بش -هی

. مرادن ور یغولش ی هلصوح -

... گشوخ رتکد موناخ ات دنچ .هی شاج رس دایم تمه هلصوح -

: متفگ تیدج واب مدرک عطق رو شفرح

ن. ایاش -

: دیدنخ یم شادص

نیشب هشو هیگ .ایب درمناوج کاپ،وت مشچ ،وت یکاپ ی ههلا الوت صا -
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یلیخ یعیفر ادخ... هب هتعفن ایب.هب وشاپ طقف . نییاپ زادنب مه ور ترس

مهب دموا زورما . هریگ یم مزا و تغارس هشیمه . دایم ششوخ تراک زا

نوا هب ناتسرامیب سیئر . نکب و شرک میبیا.وتف اوخب تزا متحا گتف

یاین . یایب مگب تیصاخ یب یوت هب هک هگیم نم هب اصخش هدموا یگرزب

. هیمارتحا یب

مدز: یدنخزوپ

. مشب تسار مخو شولج همهم مارب مه یلیخ هک -هن

. زادنن نیمز ونم یور راب هی نیا نم. اب نکن ثحب -

اشینا... هسب -

؟ یایم سپ -

: مدیبوک زیم هب مورآ راب دنچ ور متشم و مدیشک یفوپ

... مایم . ومرس یدروخ -

زیم وور مرس . تنلیاس ور متشاذگ ور یشوگ و مدرک عطق ور سامت و

یلیخ . مدوب هتسخ درک. یم درد مرس . متسب ور مامشچ و متشاذگ

اهنت .اما مباوخب یا هقیقد دنچ مدرک یعس ، ریگرد یرکف ...اب هتسخ

دوب... باوخ درک یمن شدوخ ریگرد همرو تسخ نت هک یزیچ

***

. دینزب گنز مهب دموا شیپ یراک .اهگ مریم مراد نم -

هظحل نوا .وت مدش جراخ ناتسرامیب وزا متفگ شخب رزیاورپوس هب ور

...سملا متشادن راچهیا اما دوب راک نیرت تخس مارب نتسشن لور تشپ
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مامح ومه مدرک ویش مه تع اس مین یوت دوب! هزجعم هنوخ هب مندیسر

و متسشن تخت یور ، دنوشوپ یم رو منت نییاپ اهنت هک یا هلوح .اب متفر

ن... ایاش زا خساپ یب سامت دنچ . متخادنا ملیابوم هحفص هب یهاگن

ندرک هاگن هظحل دنچ زا دعب . مدرک روزاب دمک ورد مدش دنلب ه لصوح یب

ترپسا تک و یرتسکاخ نهریپ یوراب گنر یکشم نیج راولش ، اسابل هب

رت نشور . تشاد یگنهامه مامشچ گنر اب منهریپ . مدیشک نوریب یکشم

داد. یم نوشنوشن

مه ور ایرد ... هنزیم شیتآ و نامام بلق تامشچ رتسکاخ ماس... ریما "

"! تامشچ یایرد وت متخیر و مبلق رتسکاخ راگنا ... منیب یم تامشچ وت

منک ضوع و مسابل هک دز مرس وهب مداد راشف مه ور مکحم و مامشچ

. دوبن ویخلا رکف تقو بشما . مدش نومیشپ تعاس هب یهاگن اب اما

؛ دوبن بوخ ملد حلا دیاش . مداد شتلا هبباالح وور مدرک کشخ و ماهوم

. تسکش ینامز هی ماسریما داد. یم نوشن ور یزیچ دیابن م هرهچ اما

یاه هکت درک. رساپ و شدوخ شد، وخ دش. اپرس اما شندنوکش یروجدب

ماسریما نیا مراذب متسنوت یمن ...ونم دنوبسچ مه هشروهب تسکش

یولج دایب رظن هب هتسکش مراذب متسنوت یمن ... هنکشب هرابود دیدج

ننک... ادیپ شزا فعض هطقن هی نرظتنم هک ییامدآ

زا متساوخ شفکام ندیشوپ زا دعب و مدز م ندرگ ضبن هب ور مویشرتفا

اما مدن باوج متساوخ دش. معنام نفلت گنز یادص هک مرب نوریب هنوخ

. مدنوسر نفلت روهب مدوخ و مدش نومیشپ
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-ولا؟

همه ! شمتخانش رفن... کی یاه سفن زج دموین ییادص چیه هظحل دنچ

مرجز هک ییامدآ یاه سفن متیر یتح دوب. هدش کح منهذ وت یچ

... نداد

اباب؟ یبوخ ... ماسریما -

گنز مهب دش یم شور روطچ مدز. یدنخشین صرح زا هدارا یب اباب!

مارب ور شرمع مامت راگنا هک هنک راتفر یروج دش یم شور روطچ ؟ هنزب

؟ مداد یدب وراب شاه یبوخ باوج ونم هدرک یردپ

: متفگ هاتوک و مداد هیکت مرس تشپ راوید هب

. مبوخ -

هنکن ادیپ یا هملک تشاد قح هگب. یچ تسنود یمن راگنا . دنوم تکاس

؟ میدوب هدز فرح مه اب تسرد یک .ام ندز فرح هساو

: متفگ ه لصوح یب

منک. یم عطق یرادن یمهم راک هگا . مراد رارق نم -

: تسکش ور شتوکس

تریپ ردپ هب منفلت هی یتح هک هشمسر نیا اباب... متگنتل ،د ماسریما -

؟ ینز یمن

نوختسا یادص هک مکحم ردقنوا . مدرک تشم مکحم ور مپچ تسد

مسر زا دیمهف یم یچ ؟ یگنتلد زا دیمهف یم یچ درم نیا . دموارد متسد

؟ یرسپ و ردپ
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. مرادن ندرک فلت هساو یتقو -

: دیسر یم رظن هب هتفرگ راب نیا ش ادص

. ماسریما -

... شوخ بش -

: مدیشک ماهوم نیب یتسد صرح واب شاج رس مدیبوک رو نفلت

... همورح نم هب مورآ زور و بش -هی

***

یامن اب هقبط ود .یوالیی مدرک زمرت یعیفر رتکد گرزب یوالی یولج

اراکتمدخ زا یکی ! نارهت یاه هلحم نیرتهب زا یکی یوت . یگنس دیفس

مدوب رفنتم ... تافی ترش تافیرشت تافیرشت . دموا نیشام تمس عیرس

. نییاپ مداد رو مدوخ تمس ی هشیش ! شزا

؟ نیتسه یعیفر رتکد یانومهم -زا

. مداد نوکت یرس فرح یب

. دییامرفب -

زا دوب رپ طایح . مدش دراو و درک زاب تومیر یوالرواب طایح ورد

درس طیحم هب مزونه اما ندوب هدش کشخ لصف نیا یوت هک ییاتخرد

دیفس دنلب هیاپ غارچ ،هی نوشمودک ره نیب و نداد یم حور نوریب

نیشام ات تسیب زا رتشیب درک. یم رت نشور ور اضف و دوب هدش هتشاذگ

مه نوریب زا حیت گنهآ دنلب یادص دوب. هدش کراپ یوال گرزب طایح تو

نومی مشپ ندموا ؟زا هیراک ینومهم هی نتفگن هگم . دیسر یم شوگ هب
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بش .هی مدرک یم لمحت دیاب ور بشما .هی متشادن یرارف هار اما مدوب

دش؟ یم دش. یمن بش رازه هک

دیفس یاه هلپ .زا متشاد دقمرب نو متخاس یدورو تمس و مدش هدایپ

بدو هداتسیا رد مد هک یدرم راکتمدخ ، متفر کهباال نومتخاس هب یهتنم

ی رفن دنچ هب مهاگن ، مدورو ضحم .هب تفگ دمآ شوخ دشو مخ رمک ات

ندیصقر لوغشم تشاد رو صقر تسیپ مکح هک سنلا طسو هک داتفا

تلا جخ وزا ندوب هداتسیا دنلب هیاپ اهی زیم رانک مه یا هدع . ندوب

یم کیرحت و مباصعا تمیق نو رگ یارطع یوب . ندموا یمرد نوشمکش

زا یکی هکاب ردحیلا یسنلا هشوگ و متشگ نایاش لا بند مشچ درک.اب

مدوب هدیسرن شهب زونه ویل متف ر شتمس . شمدید دز یم فرح ادرم

شیپ هظحل دنچ هکات ینووج درم هب دشوور بلج مهب شهجوت هک

: تفگ درک یم تبحص شاهاب تشاد

. متفگ تارب هک نتسه ایرآ ماسریما رتکد منوشیا -

: تفگ نم هب وور

...و مبوخ یاراکمه و تسود .زا نتسه یعیفر ماهرپ رتکد منوشیا -و

. یعیفر کدرت رسپ نینچمه

درک: زارد متمس رو شتسد و دموا متمس دز. یدنخبل ماهرپ

. متخبشوخ -

تسیب ابیرقت . تشاد یدنلب ودق یکشم یوربا و مشچ دوب. شردپ هیبش

یم نوشن رتمک رو شنس ، شترپسا پیت دزو یم سهلا تشه ، تفه و
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داد.

: مدرک همزمز بل ریز و مدرشف مورآ و شتسد

. روطنیمه منم -

نوریب متسد وزا شتسد دوز هک درک بجعت مندز فرح درس زا راگنا

د: یشک

. دینک ییاریذپ نوتدوخ ...زا منزب رس انومهم هیقب هب مریم نم -

دنچ هک یسنلا هشوگ تمس ور شهار ، هشاب یفرح رظتنم هکنیا نودب و

ندوب تبحص لوغشم و هداتسیا یزیم رانک نووج رسپ و رتخد ات

. دیشک

: مدیسرپ مورآ و مداتسیا نایاش رانک

؟ دوبن یراک ینومهم هگم -

: تخادنا مهب یهاگن مین

درگلا س نیمتسیب نشج دوب هتشون طقف دوب. هتشونن یزیچ هک تراک -وت

ه. ناتسرامیب سیسات

نوریب رادادص ور مسفن و مدرک ورف مر اولش بیج وت ور ماتسد کییزا

: مداد

. مدمویمن هیروطنیا متسنود یم -اهگ

دز: موزاب هب یمورآ تشم

. هشاب هتشاد طبر راک هب دیابن که یچ همه . نورذگب شوخ مک -هی

هه! ... ندنورذگ شوخ . متفگن یزیچ و مدز دنخزوپ
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! تساجنیا یک نیبب -

مزونه . دموا یم نومتمس دنخبل اب تشاد هک داتفا یعیفر رتکد هب مهاگن

مسا شندوب مکحم یور دش یمن وابصالتب... مکحم دوب. لبق لثم

و تک نوا یوت و دوب پیتشوخ مزونه ، شنس دوجو .اب تشاذگ رورغ

درک. یم هولج تیصخشاب کشزپ هی لثم تسرد ، یسوط راولش

بقع یمدق . میدرک لغب ومه هاتوک و درک وزاب شاتسد ، دیسر هک مولج

دش: رت قیمع شدنخبل . دنورذگ رظن روزا ماپاترس و تفر

. تدوخ هساو یدش یدرم هللا! -ماشا

هن.قفط هک دنخبل مدز. یگنرمک دنخبل اهنت و متفگن یزیچ شباوج رد

. ندموا شک فرط ود زا یمک مابل

و درک هراشا مهب . تفرگ دشرو یم در نومولج زا هک یراک تمدخ یولج

: تفگ

نک. یی اریذپ رتکد -زا

. تشذگ شرانک وزا تفگ یمشچ راکت مدخ

ندیصقر یم سنلا طسو هک یتیعمج هب هک دزوردحیلا یدنخبل یعیفر

: تفگ درک یم هاگن

و راک سرت سا وزا میشاب هتشاد حیرفت یمک تسین دب اتقو یضعب -

. میشاب رود ناتسرامیب

: دیسرپ که مداد نوکت شافرح دییات ی هنوشن به یرس

؟ تدوخ زا ربخ هچ -
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... متشادن نوشهب نداد باوج هساو یلیامت هک وساالیی زا مدوب رفنتم

. تسین یصاخ ربخ -

مدز: هنوش رس یتسد و دیدنخ

! یدشن ضوع یا هرذ ... یلبق لثم مزونه -

..." یدش یضوع " مدرک هفاضا مدوخ و

شهب دش. نوم کیدزن دنلب ییومیل سابل اب ینووج رتخد هظحل نومه

تباث مور یا هظحل شهاگن . هشاب شلا س هس وود، تسیب دروخ یم

باوج هاتوک و درک یهاتوک .سالم تشاد هرهچ هب یظیلغ شیارآ . دنوم

: تعگ یعیفر رتکد هب ور دعب و تفرگ

. افطل دیایب هظحل دنچ اباب -

هتبلا . مدش یم شردپ اب شتهابش هجوتم متشاد هزات راگنا دوب؟ شرتخد

دوب. شردپ یپک هک ماهرپ لثم هن

: تفگ و درک ام هب یهاگن و شرتخد هب یهاگن یعیفر

. دیشخبب -

و تشگرب راب هی شرتخد . تفرگ هلصاف نومعمج شزا رتخد هارمه و

هظحل نیلوا .زا مدنودرگرب یا هگید تمس ور مور هک تخادنا مهب یهاگن

نایاش هک یا هملقس بود.اب هداد ت سد مهب بید سح شمدوب هدید هک یا

رکمد: مخا هدارا دز،یب مهب

هتچ؟ -

: دیدنخ تنطیش اب
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! شاداد دش او تتخب منومگ -هب

رتکد . متخاد نا میچم تعاس هب یهاگن دشو جک یدنخزوپ هب مبل جنک

وت دوب هتساوخ مزا یراب دنچ دوب. هم اگشناد نارود داتسا یعیف ر

هب یهاگن هرابود . مدوب هدرکن لوبق اما مشب بهراک لوغشم شناتسرامیب

نک؟ درخ اب صعا ینومهم نیا هشیم مومت کی سپ . متخادنا متعاس

شزا پلق دنچ و متشادرب ور تفرگ مولج راکتمدخ هک یکنخ لا قترپ بآ

یم هک یدارفا دش، عطق هک گنهآ یادص دوب. هدش ممرگ م. دروخ

نوشازیم تشپ و ندموا نوریب صقر تسیپ زا ندرک رغ رغ اب ندیصقر

... گنهآ هی ندش عطق دش یم منم ی هغدغد اهنت شاک . نتسشن

؟ شاداد لا وحا -

: مدروخ ملا قترپ بآ زا یمک

؟ نرتکد نوشمه انیا -

درک: یا هدنخ کت

. ندموا نوش ه داوناخ اب نوشرتشیب اباب. -هن

. مداد نوکت شفرح باوج رد یرس توافت یب

. مدمویم اه هچب و موناخ اب منم هنرگو مدیمهف رید هک فیح -

: متفگ و متخادنا شنودنخ یامشچ هب یهاگن

و... ممسا داد،نم رتخد وت هب یسک هگا . تدوخ نوج هرآ -

ماس؟! ریما -ا...

. دنوم منهد وت فرح مرس، تشپ زا یراد ضغب و انشآ یادص ندینش اب
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ی هبرض مبلق و دیخرچ ادص تمس هجرد داتشه دصو مندرگ

دزن... هگید راگنا نیسهمودزو هسفق هب یمکحم

دش. سبح نیسهم وت سفن . مدش دنلب و متخادنا ادص بحاص به یهاگن

مهاگن دوب... شدوخ ایادخ دوب! شدوخ درک؟ یم راکیچ اجنیا مدآ نیا

هتشاذگ ملباقم نزمنس رمک وور شتسد هک ینووج رسپ و شدوخ نیب

یم ماگن تهب هکاب ینز ! یرتسکاخ یامشچ اب ینز . دیخرچ یم دوب

. هشب نئمطم تساوخ یم راگنا درک...

متروص فرط وود دروآ ورباال شاتسد . متمس تشادرب یمدق نوزرل

... شاتسد ، شروضح ، شهاگن خسم ... مدوب هدش خسم اما نم . تشاذگ

ور. شیپ سلا جنپ و تسیب یوب . نداد یم ور وب نومه شاتسد

: ندروخ نوکت ضغب اب شابل

؟ نامام ِم اسریما ... ماسریما -

اما دش هتسب و زاب یهام نیع منهد . ندز مبلق هب قیمع یمخز راگنا

. مدروآ یم مک سفن متشاد . مگب متسنوتن یچیه

: تفگ بجعت اب شرانک نووج رسپ

؟ نامام یگیم یراد یچ -

؟ نامام تفگ ؟ نامام تفگ نز نیا هب رسپ نیا ؟ نامام

شهاگن هک وردحیلا تشاذگ موزاب وور شتسد . داتسیا مرانک نایاش

: تفگ ینارگن ،اب دیخرچ یم موربور ونز نم نیب

... ریما -
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مدرک یم ساسحا دوب. کشخ مولگ . مداد تروق یتخس وهب منهد بآ

ناکما هظحل ره مدرک یم سح . هرادن دوجو گرزب سنلا نیا وت ییاوه

یولج ... متخیر یم ورف هک دوب هظحل نوا و هشب خیلا ماهوناز ریز هراد

همه...

رد تمس ندوبن ندیود به تهابش یب هک ییامدق واب متفرگ نوشزا هاگن

... مدید یم مدوخ یور ور ید ایز بجعتم یاه هاگن . مدرک دنت اپ جورخ

مندرک ادص و نز یوا هیرگ یادص درک... می ادص مشوگ وت نوشاچپ چپ

حملا یتقو دوب اجک درک... یم هیرگ هک کرد .هب دوبن مهم مارب ! رتدب

نم ؟ دیرب می ییا هنت زا مسفن یتقو دوب اجک ؟ تشادن گرم زا یمک تسد

مبلق هب هک یدرد .اتزا مشکب سفن ات متفر یم دیاب . متفر می دیاب طقف

نیشام تمس مدیود و مدش جراخ نومتخ اس ...زا مریمن دوب هدروآ موجه

: داتسیا موربور و دنوسر مهب ور شدوخ نایاش هک

؟ یریم اجک ... ماسریما -

. مدیمهف یمن و مدوخ مدز.حلا شرانک و متشاذگ ش هنیس تخت و متسد

... یبصع راشف همه نیا ریز مداد یم نوج متشاد

.اب ندیشک ریت کانتشحو ماه هقیقش هک منک روزاب نیشام رد متساوخ

یم سفن سفن . مداد هیکت نیشام وهب مدز گنچ ور ماهوم ماتسد تفج

مدز...

: تفرگ ور موزاب ینارگن اب نایاش

وت؟ هدش تچ ... ماسریما -
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مدز: بل یتخس دشوهب تشم م هنیس ور متسد

دوب! شدوخ ... شدوخ -

یلدنص یور کهن مکمک تشاد یعس هک وردحیلا تفرگ رو موزاب ریز

: تفگ ، منیشب هدننار رانک

. میریم .االن شاب مورآ ... هشاب ... ریما هشاب -

و مرس . تسشن لور تشپ عیرس و دیشک نوریب متک بیج زا ور چی یوس

هنیس هسفق نتفاکش دصق مبلق . متسب مشچ و مداد هیکت یل دنص تشپ هب

. مدیم نوج مراد ، ایادخ دوب. هدرک ریگ م هنیس وت مسفن . تشاد مور

درد... نیا زا مش خالص یروطنیا دیاش هدن! متاجن

***

تشاد یچ همه ... ندیزرل یم ماتسد درک. یم درد مبلق دوب. نیگنس مرس

... اهادص نوا زور... نوا دش. یم رارکت مارب

مشب رت مورآ مک هی طقف مک، هی دیاش ات مدیشک یقیمع سف یتن خس هب

؟ هشب مشومارف هشیم هگم ؟ مشب مورآ هشیم هگم . یچیه هب یچیه اما

شومارف هک سهلا جنپ و تسیب ... هدشن شومارف سهلا جنپ و تسیب

... هشیمن

نایاش نارگن هاگن واگنهمهب مدرک زاب ور مامشچ ، نیشام نداتسیا با

... داتفا

"... ییایند نامام نیرت لگشوخ "وت

دش: زاب هدارا یب منوبز لفق
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دوب. هدش -یپر

هک دوب بوخ . تفگ یمن یزیچ هک دوب بوخ . تفگن یزیچ و دیزگ بل

دوب. هدنونش طقف

"... ماسریما منک یمن تکرت تقوچیه نم "

دوب. غورد شافرح ی همه . تفگ یم غورد -

تروق مکحم دوب، هدرک هنوخ مولگ وت سلا نیدن زاچ دعب هک ور یضغب

مدز: دنخزوپ و مداد

! نامام تفگ شهب -

اه... هنووید لثم . مدیدنخ

! نامام تفگ شهب ؟ یدینش مه -وت

دش: رتدنلب م هدنخ

رو مندیشک درد درک. ماگن طقف ... یچیه ؟ تفگ یچ هبمن زور نوا -

درک. هاگن

: دنوم هریخ وربور هب مهاگن دشو عطق م هدنخ

ادخ...خآ... -خآ

. ماسریما -

... مدید یمن ور نایاش راگنا

. نامام تفگ شهب -

هنک: ممورآ درک یم یعس

ونم. نیبب ماسریما -
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ن. ااامام تفگ -

درک. یم م هفخ تشاد نیشام ی هتسب یاضف . دنوزوس ور مولگ مدایرف

زا تعرس اههب نیشام . مدش هدایپ و مدرب رد تمس رو منو زرل تسد

. ندش مخ ماهوناز . نیشام رد هب مداد هیکت و متسد . ندش یم در هارگرزب

: متسکش

اادخا... -

مدز: داد مولگ هت زا

ی؟ تفرگ و تاشوگ مزاب ور؟ای مادص یونش یم -

درد همه نیا نوریب مزیرب متسنوت یم شاک منک. هیرگ متسنوت یم شاک

. مدرک شومارف هتقو یلیخ . تسین مدای ؟نم هیروطچ ندرک هیرگ ور...

مبلق، هک یتقو ؟ هراد ییانعم هچ رورغ ، متسکش ابر نیمود هساو حاالهک

هنز... یم دایرف ور مدرد مرهاظ یتح هگید وحاال هدش هکیت هکیت

ینارگن درک.اب یم مهاگن فرح ویب دوب هداتسیا مزا رترود یمک نایاش

و دوب هدز دنب ینیچ هک یدرم ...هب هتسکش درم نیا هب دوب هتخود مشچ

یتقو منک. هیرگ متسنوت یمن . مدیشک یقیمع سفن دوب... هدش درخ حاال

هدموا نوریب مبلق قمع زا هک ییاهدایرف دید یتقو مدش، رت مورآ دید

درک مکمک و تفرگ رو ماهوزاب دش. مخ و دموا متمس ، هدرک ممورآ یمک

. متسیاب متسس یاهاپ ور

: تفگ و دنوخرچ متروص رووت شنارگن هاگن

؟ یرتهب -
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وتن مداد نوکت یرس ، تخوس یم شیتآ وت مزونه مبلق هک ردحیلا

راوس دعب هظحل دنچ مه نایاش . تفرگ اج نیشام یلدنص همور تسخ

درک. تکرح هرابود دشو

یادص اما متسب ور مامشچ و یلدنص یتشپ هب مداد هیکت هرابود رو مرس

فوربدرمو مبیج ووت متسد منک. زاب مشچ دش ثعاب ملیابوم گنز

ی هرامش ندید هکاب منک شعطق متساوخ . مدروآ نوریب ور یشوگ

دوب مندز داد زا لصاح هک یا هتفرگ یادص واب مدش نومیشپ ، ناتسرامیب

: مداد باوج

هلب؟ -

: دیچیپ یشوگ وت رزیاورپوس نارگن و سپاولد یادص

تسرا هرابود ... یزغم گرم رامیب نومه ... رفنارهم مناخ ... ایرآ رتکد -

ماجنا رآ یپ یس نراد یزورون رتکد و اراتسرپ ... هدرک ( یبلق تسیا )

. دیایب دیاب منوتدوخ اما ندیم

یم تسد وزا شردام تشاد رتخد نوا ! گرم ... یبلق تسیا ... تسر ا

. مدوب هداد شتسد زا شیپ تقو یلیخ هک ینم لثم داد.

و مدرک عطق ور نفلت یفرح چیه نودب دعب، اما مدرک دیدرت یا هظحل

مکح هنکمم یتح ادرف مرن، هگا متسنود یم . تنلیاس ور شمت شاذگ

.هن دوبن مهم مارب یچیه هظحل نوا وت اما متسد ندب رومه مجارخا

هتفرگ رو مدوجو مامت هک یدب سح وهن مدوب هتشاذگ اپ ریز هک ینادجو

دوب.
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: دیسرپ و تخادنا مهب یهاگن مین نایاش

دوب؟ یک -

: مدرک همزمز بل ریز و متشاذگ متک بیج وت ور یشوگ

... سک چیه -

نم نامام هش؟ یمن بوخ منامام هک یچ ینعی ؟ نگیم یچ انیا ... رتکد "

تس... هدنز زونه . هشک یم سفن زونه

. یایب رانک تیعقاو ابانی هرته همک.ب یلیخ تردام تشگرب لا متحا -

، ینوتسمز نوراب نوا ریز شنوزرل ونت نویرگ یامشچ هب هجوت ویب

نیب موزاب هک مدوب هتشادنرب مدق زا مدق زونه یلو مدنودرگرب ور

دوب هدش شینشاچ هم تینابصع یاکه هیرگ دشواب راتفرگ شاتشگنا

دز: داد

ید؟" موا می رانک تیعقاو ؟اب یتفگ یم و نیمه دوب متدوخ ردام -

هگا هگا... . مداتس رف نوریب روکالهف مسفن و دمدا نوکت نیفرط رسیهب

نیا اب هیچ؟نم شینعم ؟ ردام ؟ متفگ یم و نیمه مزاب دوب، مدو خ ردام

وقهت! یلیخ ... مدش هبیرغ مسا

: تفگ ضغب دزواب یکلپ "

؟ نینیبب و منامام نیدموا -

. تسه تردام زا ریغ مه هگید رامیب ات دنچ شخب نیا -وت

: رتدیدش شضغب و ندش کشا رپزا هظحلر د شامشچ

؟ دینک هش نیاعم هرابود دیاوخ یمن ... ینعی -
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هیقب ای نم تسد زا یراک ... هرادن نم نتساوخن ای نتساوخ هب یطبر -

... دایمنرب یکشزپ رداک

: دیکچ ش هنوگ ور یکشا هرطق

ادخ. ور -وت

مدز: داد هدارا ویب مداد راشف مه یور یا هظحل و مخرس یامشچ

کنن. سامتلا -

کون واب مکاندرد یاه هقیقش . تفر بقع یمدق و دیسرت مداد یادص زا

: متفگ یرت مورآ یادص واب مدرشف ماتشگنا

. هرادن ندرک سامتلا شزرا یچیه -

: تسکش شضغب و دیکچ شامشچ زا یکشا هرطق

؟" مردام نوج ... یتح -

. ناتسرامیب ورب ... نزب رود نایا -ش

متساوخ یم ارچ منک. تمواقم منادجو باذع سح لبا قم متسنوتن

؟ مریگب رتخد نوا زا ور مدوخ یر دام یب ماقتنا

درک: ماگن بجعتم

یچ؟ هساو -

. نزب رود .قفط نایاش سرپن یزیچ -

ور نومرف ، دیسر هک یگدیرب نیلوا وهب تخا یاباالدنا وشهن رحف یب

رید هنکن . متخادنا متعاس هب یهاگن . تفر ناتسرامیب تمس و دنوخرچ

؟ هشاب هدش
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***

ابیرقت و مدش هدایپ ، ناتسرامیب یولج نیشام ندرک فقوت ضحم هب

مهب یبجعتم هاگن ، تشاد ور نابهگن مکح هک ینووج رسپ . لخاد مدیود

. مداد تعرس مامدق وهب مدرکن یهجوت نایاش یاندز ادص .هب تخادنا

ماسریما ... ماسریما . دیبوک یم نیسهم هسفق وهب شدوخ مکحم مبلق

دراو دش. یم وکا مشوگ وت تدم مامت " یضوع ...اوژهی" یضوع

هنحص اب اما مدیود یراتسرپ هاگتسیا تمس و مدش ناتسرامیب نومتخاس

مهاگن دز. مکشخ ماج رس مدز یم سفن سفن هک ،ردحیلا مدید هک یا

یب مسج لدباالیرس هت زا هک رتخد نوا یور زا مه هظحل هی یتح

دز یم هجض هشب هنوخدرس یهار دوب رارق هک دراکنارب یور نوج

منهد ؟بآ دوب نم ریصقت . متفر بقع یمدق دش. یمن هتشادرب

دوب؟اما...اما نم ریصقت ، رتخد نیا ردام گرم . مداد تروق یتخس روهب

دیاش یلو... . داتفا یم قافتا نیا دوز ای رید . تشادن یدایز نامز نز نیا

کشزپ اهنت هک نم . مداد نوکت نیفرط وهب مرس ... مدم وا یم رتدوز هگا

دوب! نم رامیب نز نیا .اما...اما مدوبن ناتسرامیب نیا

دایز نوم ه لصاف دش. لفق اگنهم ووت دموا باال ملباقم رتخد سیخ هاگن

سح لثم یزیچ .هی دنوزرل ور منت هک مدید یزیچ شام شچ هت اما دوب

اه سلا ور هاگن نیا دوب. انشآ مارب هاگن نیا ردقچ ! ترفن لثم ... رفنت

هک اراتسرپ . متفر بقع هگید یمدق ؟ مدوب هدیدن مدوخ یامشچ وت شیپ

شاج رس زا اما ندروآ رد تکرح روهب شردام دراکنارب هدش، مورآ ندید
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شخب زا رزیاورپوس . تشادنرب مامشچ زا رومه شهاگن . دروخن نوکت

هقلح شامشچ وت کشا هک وردحیلا دموا متمس ، مندید دشواب جراخ

: تفگ یتحاران اب دوب هدز

... رتکد نیدرک رید -

یعس م... هنیس وت دز هرگ ور مسفن ! قیمع ... دیشارخ ور مبلق شفرح

یارتکد ... دوبن هرآ . دوبن نم ریصقت یزیچ منک. مورآ ور مدوخ مدرک یم

... متسنوت یم نم دیاش .اما... ندب شتاجن نتسنوتن هگید

هشیمه لثم ...و زمرق ییامشچ دش.اب کیدزن مهب مدق دنچ ملباقم رت خد

مشوگ وت شدنت یاسفن س فن یادص طقف درک. یمن هیرگ ... هدیرپ یگنر اب

، مایب مدوخ هب هکنیا زا لبق و تفر باال شتسد و دموا رتولج . دیچیپ یم

مکحم سدتما و متسب ور مامشچ . تسشن متروص پچ تمس مکحم

نیا . مشب هکوش دش ثعاب شراک اما دوبن دایز شتسد برض . ندش تشم

دز دایرف مشوگ وت ییادص دز؟ یلیس ایرآ ماسریما نم،هب ،االنهب رتخد

..." تشاد قح "

؟ متفگ یم شهب دیاب یچ . مدرک شاگن فرح ویب مدرک روزاب مامشچ

؟ مگب شهب متسنوت یم یچ

و هتفرگ یادص واب دروخ نوگهشرس ور یکشا هرطق دزو یکلپ

: تفگ دز یم جوم شوت ترفن هک یضغبرپ

ات مدز یرد ره نک.هب مکمک متفگ هدب... شتاجن متفگ ! مدرک تسامتلا -

هدش؟ یچ .امااالن مدب شتاجن
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همادا ندوب هتفرگ تدش شاکشا هرطق هک وردحیلا دیدنخ کیرتسیه

داد:

؟ یلا حشوخ دش...حاال مومت درم! منامام درم... -

؟ شندش ردام یب ؟زا مدوب لا حشوخ

: دیبوک نیسهم روهب شکیچوک تشم و تسکش شضغب

... ندز گنز تهب -

نیسهمدز: هب یا هگید تشم

. ندز گنز تهب راب نیدنچ . یدرک عطق رو نفلت -

: دیشک دایرف و تفرگ شتشم وت ور منهریپ ی هقی

. یدادن باوج یتح ؟ یضوع یدرک راکیچ چی؟ وت یلو -

ی هشیر هب هشیت نیمه بدوو ضحم تقیقح شافرح ... تفگ یم تسار

ندرک دازآ هساو درک قتال هیرگ .اب متفرگ ور شاتسد چم دز. یم منوج

نومهاگن بجعت واب ندو ب هداتسیا ناتسرامیب لنسرپ رتشیب ... شاتسد

نم. هب تبسن شنزرس سح زا دوب رپ نوشدوجو مدیاش .ای ندرک یم

! امتح هن... هک دیاش

نیا راظتنا راگنا . مدرک اهر و شاتسد و مداد نوریب یت خس روهب مسفن

روهک مامشچ داد. تسد وزا شلداعت یا هظحل نوچ تشادن ور تکرح

و متشاذگ مه یور ای هظحل ، نتخوس یم مبارخ وحلا یگتسخ زا

هدش اپک مزغم تاغل هریاد اما مگب یزیچ هک مدرک زاب بل . مدرک نوشزاب

بجعتم یاه هاگن . متشذگ شرانک زا دنلب یامدق واب مدنودرگرب دوب...ور
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زا دعب هک ینادجو باذع سح ؛اما مدروآ یم بات رو نوشاچپ وچپ هیقب

ور...هن! دوب هدروآ موجه مهب اه سلا

***

: دموا متمس دشو هدایپ نیشام زا نای مدش،اش جراخ هک ناتسرامیب زا

دش؟ یچ ... ریما -

هک مش ساور متساوخ و مدرک زاب ور هدننار تمس ورد متفگن یزیچ

دش: معنام

حلا؟ نیا اب نومرف تشپ ینیشب فگت یک -

دوب. هتسشن شاهوربا نیب یظیلغ مخا . مدرک شهاگن

. رادرب و تنیشام یعیفر یوالی بور ریگب سنا .هیآژ مشاب اهنت ماوخ یم -

؟ دموا ماندیشک درد یاپ هکاپهب یقیفر هب دوب مباوج نیا

: دیشک یصرح رپ سفن

طقف . نومرف تشپ ینیشب مراذب ارمع نم ...اما یکز یتفگ وررپ هب -وت

. ینک فداصت هدنوم

. مبوخ نم -

.دراه مدش راوس و مدز رانک دوب هتشاد هگن ردو مکحم هک ور شتسد و

تمس هشیش هک دز هشیش هب یراب دنچ . مدرک نشور رو نیشام و لفق ور

: نییاپ مداد و مدوخ

هیچ؟ -

نک. مربخ هنوخ یدیسر -
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: مداد نوریب رادادص ور مسفن و تسشن مبل جنک یدنخلت

... مسرن تقوچیه نک اعد -

***

... تیناسنا ... هفیظو ؟ نتشاد یا ینعم هچ ... ردام ردپ... ... هداوناخ

رومه ماسفن یادص . مدوب تکاس ؟ متشاد و نوشمودک نم ! یگنودرم

! مدرم هتقو یلیخ هن؛نم هک دیاش ... مدوب درمه دیاش . مدینش یمن

هنود یمن . کرحتم ی هدرم هی هب هدش لیدبت که تساه سلا ماسریما

اب نم ان... یروطچ ننک یم یگدنز هک ییامدآ ... هیروطچ ندرک یگدنز

ایند ود نیا ...یبن روطنیمه مه اه هدرم یایند هم.اب بیرغ امدآ یایند

هگب... مهب هک دش یم ادیپ یکی شاک ؟! هانگ مود منز.هبک یم واپ تسد

؟ هیروطچ ردپ تبحم یچ؟بهگ ینعی ردام شوغآ هگب هیچ؟ مهانگ هگب

... مدرکن هل ماپ ریز ور یگنودرم ور، تیناسنا بشما نم هگب

اج همه و دوب بش کی تعاس . مدرک کراپ نوبایخ رانک رو نیشام

سفن نتسنوت یمن کیفارت تدش زا زور وت هک نارهت یانوبایخ ... تولخ

باوخ زا نوشن نو شاسفن متیر و ندوب هتفر باوخ هب مورآ ،حاال نشکب

داد. یم نوشقیمع

چیه طبض نیا زا تقوچیه ارچ یتسار . متخادنا نیشام طبض هب یهاگن

تحاران ؟ هیروطچ ییاهنت وت نداد شوگ گنهآ ال ؟صا دشن شخپ یگنهآ

شوگ داش گنهآ هگا ؟ تادرد ور هراذیم درد هنک؟ای یم تلا حشوخ یشاب

گنهآ ؟ هریگ یم رتشیب تلد نیگمغ گنهآ ؟واب یشیم لا حشوخ یدب
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یم یگدنز هک یسک هساو !اما یگدنز ... هیگدنز زا یوزج مه نداد شوگ

هنک...

بیجع ممدوخ یارب . متسب مشچ و یلدنص تشپ هب مداد هیکت رو مرس

تفگ یم هک ینز ندید زا دعب منوا ... مدوب مورآ همه نیا هکنیا دوب.

نوا گرم رخآ، ...ورد شرانک رسپ "زا نامام ی" هملک ندینش ...و همردام

خلت... یلیخ خلت! مدیاش دوب...و یبیجع بش . شرتخد یلیس و رامیب

.هن... متخادنا نومسآ هب یهاگن و مداد نییاپ ور مدوخ تمس ی هشیش

هیکت . مدش هدایپ و مدرک روزاب نیشام .رد تسین مولعم اجنیا زا ادخ

نومسآ هب ور مهاگن هرابود . مدرک ورف متک بیج ووت متسد ردو هب مداد

تساجک تسه نگیم هک ییادخ .یان مدرک هاگن هنافاکشوم . متخود

هتفر و هدنودرگرب ور مزا ؟ای هدرک رهق ماهاب ؟ شمنیب یمن ارچ ؟ سپ

؟ منکن شسح یتح هک ییاج

و دنبب و تامشچ ! تساجنیا ادخ ... تبلق ور راذب و تتسد ... ماسریما "

"... هونش یم و تادص شاب نئمطم . نزب فرح شاهاب

طلو یزیچ دش.اما تیاده نیسهم پچ تمس و دموا باال مورآ متسد

یم دای هب ور شافرح متشاد مزاب ارچ . مدروآ نییاپ و متسد هک دیشکن

کت نم...هب .هب تفگ یم غورد ش همه هک یسک یافرح ؟ مدروآ

شرسپ کت هگید مدز... دش.لتخدن جک باال تمس یمبل هشوگ ! شرسپ

... مدوبن شرسپ یتح هگید . مدوبن

***
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یم ناتسرامیب تمس تدم مامت مدیمهف ، ناتسرامیب گرزب یولبات ندید اب

؟ مدب هجنکش و مدوخ متساوخ ؟می اجنیا مدوب هدموا ارچ . مدنور

... دیاش

بجعت مندید زا بش نوا وت راب نیمود بیار نابهگن و مدز یهاتوک قوب

درک.اب شزاب ردو تمس تفر عیرس نوچ دموا شدوخ هب دوز اما درک

منیشام صوصخم هاگیا ج ووت مدش ناتسرامیب هطوحم دراو نیشام

ندرک ریگرد اب متسنوت یم هک دوب ییاج اهنت ناتسرامیب . مدرک شکراپ

وت هک یقافتا زا دعب هیقب هک کرد منک.هب دازآ رو مرکف راک، اب مدوخ

مهاگن رادروظنم هک کرد ننز.هب یم فرح مرس تشپ داتفا ناتس رامیب

... کرد کنن.هب یم

اب اما مرب ناتسرامیب منو تخاس یدورو تمس متساوخ و مدش هدایپ

ماج رس دوب، هتسشن هطو حم یاتکمین زا یکی ور هک رتخد نومه ندید

نورهزا دیزرل یم هیرگ زا شاه هنوش ش!بمزا... مدید مزاب . مداتسیا

ور شاکشا و دیشک یم شامشچ ریز ور شیسوط یوتنام نیتسآ یهاگ

دوب. شتداع راگنا درک. یم کاپ

. تشذگ منهذ زا شندید زا دعب هک دوب یرکف نیلوا نیا ! تساهنت ردقچ

یب مامدق . مدرک یم کرد بوخ هک دوب یزیچ ی یاهنت . مدرک یم شکرد

یم روطچ ؟ مگب شهب متساوخ یم یچ . ندش هدیشک شتمس هدارا

دروآ وباال شرس نوچ دینش رو مامدق یادص راگنا منک؟ شمورآ متسنوت

مهاگن ن دوب هدش زمرق دایز ی هیرگ زا هک شگنر یا هوهق یامشچ واب
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عقوت ... ندموا زا درک یم منومیشپ رتشیب هظحل ره هک یهاگن درک.

نوچ ... مدرک یم هابتشا اما هزادنب هار دادیب و داد مزاب هشو دنلب متشاد

. تفرگ رس وزا شقه قه و تخود شن وزرل یاتسد وهب شهاگن هرابود

دی. شک رانک رو شدوخ یمک . متسشن شرانک و متفر رتولج مدق هس ود

زاین نم لثم منوا راگنا . مدرک یم هابتشا مزاب اما هش دنلب متشاد عقوت

رصقم ور رفن هی نوا هگا یتح . هشب کیرش رفن روابیه شییاهن ت تشاد

... تسنود یم شردام گرم

دزن... و مدزن یفرح چیه ت... عاس مین . هقیقد تسیب . تشذگ هقیقد هد

یا هگید تیعقوم وت هگا درک. یم یطخ طخ ور مباصعا ش هیرگ یادص

هب منوبز امااالن همباصعا ور شادص متفگ یم شهب تسار و کر ، میدوب

مهاگن هک وردحیلا مدروآرد متک بیج زا یلا متسد . دیخرچ یمن شنتفگ

دش قعط هیناث دنچ هساو ش هیرگ یادص . متفرگ شتمس دوب وربور هب

مدرک لو ور لا متسد و دمدا نوریب و مسفن . تفرگن مزا ور لا متسد اما

: متفگ هرخ وباال متسشن هنیس هب تسد . شاپ ور

؟ یتشاد شسود یلیخ -

و قه قه درک.اب هاگن مهب و دیخرچ متمس شخر مین هک مدرک سح

: تفگ دز یم جوم شوت تینابصع زا ییاه هگر هک ییادص

؟ ینک یم رکف یچ تدوخ -

. منود یمن -

دوبن شقح . دوبن شقح مدرک یم شجرخ هک یا یتوافت یب همه نیا
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. منیشب شرانک هنیس هب تسد ونم هنک هیرگ مولظم یروطنیا

: تفگ و دیدنخ یتحاران اب شقه قه نویم

؟ یردام یب زا یمهف یم یچ !وت ینودب مدیابن . هگید هرآ -

هطقن ور دوب هتشاذگ تسد . مدرک شهاگن یدج و مدیخرچ ش تمس

دش. عمج شدوخ وت یمک ... مادردرس لیلد ور دوب هتشاذگ تسد . مفعض

: متخادنا باال ییوربا و مدیدنخ هاتوک هدارا یب

...اما هتخس ردام نداد تسد زا نگیم ؟ یردام یب زا ممهف یم یچ نم -

فیث لاک غشآ هی لثم هرت. تخس ندش هتخادنا رود هرت! تخس ندش اهر

تردام ... شممهف یم بوخ نم هک یزیچ هرت. تخس ندش لا مدگل اپ ریز

تبحم دوب. هدرک تبحم تهب شرمع مامت نوچ ! امتح ؟ یتشاد تسود و

؟ مگب یچ نم . تدنوزوس یروطنیا شنتفر هک دوب هدرک

مدز: داد

... نوا و متشاد شسود هک مگب یچ نم -

هرابود تارطاخ دوب. هدش دنت ماسفن متیر . مدرک توکس و متسب بل

شهب یهاگن ... مدوجو هب ندوب هدروآ موجه مدب یاسح . ندوب هتشگرب

رظتن م راگنا دوب... هتخود مشچ مهب طقف درک. یمن هیرگ هگید . متخادنا

یلو تشاد ... تشادن همادا نم یافرح اما دوب زام یا هگید فرح ندینش

. رتخد نیا محرت سح هب هشب متخ شت یاهن ...هک مدب همادا متساوخ یمن

... متساوخ یمن محرت نم

و متشذگ شامشچ لباقم مگب،زا یا هگید زیچ هکنیا نودب و مدش دنلب
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. ندرک یم مه اگن بجعت اب بش تفیش یاراتسرپ . مدش ناتسرامیب دراو

یرادباسح تمس و متشذگ نوشرانک زا هجوت یب . تشاد بجعت مه اعقاو

جنپ، و تسیب ادودح ینووج درم هک یرادباسح لوئسم . مدرک دنت اپ

: تفگ دشو دنلب اج زا مندید دوب،اب سهلا شش

... رتکد -سالم

، تسین ورب رود نوا یسک مدید یتقو و متخادنا فارطا هب یهاگن

: متفگ و مدروآ نوریب مبیج روزا مکناب تراک

هک یزغ م گرم رامیب نومه ، رفنارهم ناروپ ناتسرامیب ی هنیزه لک -

هدش؟ ردقچ درک توف بشما

: تفگ بجعت اب

؟ نیسرپ یم یچ هساو -

هدش؟ ردقچ متفگ -

شوربور روتینام هب یهاگن . دیسرپن یزیچ هگید ، میدج نحل ند ینش اب

رخآ ورد درک باتک و باسح شباسح نیشام اب راب دنچ دعب و تخادنا

: تفگ

رامیب هارمه ، ینسحم اسیرتآ موناخ .هک هاجنپ و دصیس و نویلیم -هد

هنک. شتخادرپ دیاب

: متفگ و متفرگ شولج رو تراک

ییوب عوضوم نیا زا یسک .فطق شکب تراک ور یتفگ هک یغلبم لک -

. هربن
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: مدرک هفاضا دیکات واب

... سک چیه -

***

هک ارامیب زا یکی ی هدنورپ ور وزا مرس ، مقاتا رد یادص ندینش اب

: متفگ و مدروآ باال مدوب شندنوخ لوغشم

وت. -ایب

: لخاد دروآ روزاالیرد شرس نایاش دشو زاب یمک قاتا رد

؟ رتکد یاقآ تسه هزاجا -

: مدرک شاگن بجعت واب متشادرب مامشچ ور وزا میبط کنیع

؟! ینک یم راکیچ اجنیا -

: تسب دشوردرو قاتا دراو

؟ منیبب و متفرعم یب تسود مدموا هدب -

مدوب ش هعلا طم ردحلا هک یا هدنورپ وهب مهاگن هرابود و متفگن یزیچ

ربخ شتسود الح طصا هب یتفرعم یب زا مشدوخ هک بوخ . متخود

... تشاد

: تخادنا اپ یور واپ تسشن مهب یلدنص نیرتکیدزن یور

ربخ؟ هچ -

: مدیسرپ منک دنلب و مرس هکنیا نودب

یچ؟ -زا

یچ. همه -
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زیم: ور مدرک ترپ و متسد یوت راکدوخ و متخادنا شهب یهاگن مین

؟ یسرپب ونیا اجنیا یدموا یدیبو ک رهش رس نوا زا هار همه نیا -

داد: نوکت فسات هب یرس

! تنز تخبدب . هشیلا ح تاساسحا وت زا رتشیب ینیمز بیس -

نای! -اش

هک بشید . مگب تهب ونیا راذب هدموا شیپ شث حب حاالهک هشاب هشاب -

. تفرگ مزا و تغارس یلک و مشیپ د موا یعیفر ، مرایب و منیشام متشگرب

. یتفر یروطنوا ارچ هک دوب هدش ن ارگن گناار

داد: همادا دزو یکمشچ

داتفا هبم شمشچ ات هخآ دوب. تنارگن رتشیب شرتخد منک رکف هتبلا -

... تفگ و مرانک دموا دیود

داد: همادا و درک کز روان شادص

اذغ هملباق هی دیاوخ یم ؟ هبوخ نوشلا ؟ح هعفد هی نتفر اجک رتکد یاقآ -

! هدرکن ییادخ ننکن فعض ؟ نوشارب دیربب مشکب

شعمج دوز هک تسشن وربلما یدنخبل ش هوشع رپزا نحل زا اهاگ دوخان

. مدرک

: تفگ و درک یهاتوک ی هدنخ

. یریم یمن یدنخب مه .وت مدروآ رد مدوخ وزا شرخآ هکیت نوا هتبلا -

؟ هتنشگ اعقاو هنکن ؟ یروخ یم دنخهترو ارچ

داد: همادا و تخادنا شیچم تعاس هب یهاگن
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رب مینزب یزیچ یربمهی وشاپ ... هرهظ .ود ایشاب هنشگ یراد قح هتبلا -

. ندب

؟ یرادن یگدنز و راک -وت

: تخا باالادن ییوربا دشو دنلب

راک. دعب اذغ، لوا -

. متسین هنسرگ نم -

! یدیم تروق هتسرد ونم هک -وت

برض هب قاتا رد هک مدب و شباوج متساوخ و متفر شهب یا هرغ مشچ

نیب یمخا درک. داجیا یدب یادص راوید شهب دروخرب دشوزا زاب

یکشم رساترس یاسابل هکاب یگشیمه محازم نومه وهب تسشن ماهوربا

. مدرک هاگن دوب هدش هریخ مهب رقزم ییامشچ و

بل ریز ، هرارق هچ زا هیضق تسنود یمن هک دشوردحیلا دنلب نایاش

درک: همزمز

. منوم یم رظتنم نوریب -

یراپسکاخ زورما . تشاذگ ماهنت رتخد نوا دشواب جراخ قاتا وزا

مدز. سدح ندوب هدش یکاخ هک شیکشم یاسابل زا ونیا دوب. شردام

دوب؟ هداد ماجنا ور یراپسکاخ یاراک مامت ییاهنت شدوخ

هیرگ زا لصاح هک یا هتفرگ یادص دشواب کیدزن مزیم هب مدق دنچ

: تفگ دوب ندرک

؟ نیدرک وراکنیا ارچ -
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، مدرک یمن وراکنیا هگا مگب تساوخ یم ؟ هونشب مزا تساوخ یم یچ

داد؟ یمن منوما نادجو باذع

: منود یمن مدرک دومناو . متخادنا باال ییوربا

راک؟ مودک -

: دیشک یقیمع سفن

؟ نیدرک شتخادرپ ارچ ... مردام ن اتسرامیب هنیزه -

! هشیمه زا رتشیب دوب... هدرک هیرگ دوب... هتفرگ شادص

؟ مدرک وراکنیا نم هتفگ یک -

؟ هشاب هدرک وراکنیا هنوت یم زاشام ریغ یک -

یمن ریخ یامدآ همهب فایق هک منود یم بوخ ونیا .اما منود یمن -

. هروخ

! طسو دوب هدموا شرورغ فرح دوب. هدش یشحو شهاگن

منک... یمن لوبق هقدص نم . هرادن هدیاف دینک راکنا دیاوخب ردقچ -ره

مدش: دنلب

. مدادن و تردام ناتسرامیب ی هنیزه متفگ منم -

: تفگ ندش یم رپ مک مک شامشچ هک دزوردحیلا یدنخزوپ

دوب.هن؟ نوتنادجو باذع -زا

مدوب هتسنوت یتخس اتحاالهب بشید درک.زا یم میروآدای تشاد ابز

همه شافرح اب تشاد مزاب اما منک فرحنم قافتا نوا وزا مرکف یمک

... هتشذگ یروآدای زا دوب رفنتم هک یسک .هب دروآ می مدای ور یچ
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بقع و دیسرت . متفر شتمس دنلب یامدق واب مدم وا نوریب زیم تشپ زا

دش. فقوتم و درک دروخرب شرس تشپ راوید هب هک یردقنوا . تفر بقع

نوچهش ، مشب طلسم مدوخ هب منوتب هکنیا زا لبق و مداتسیا شوربور

. شیکاش و هدیسرت یامشچ وت مدز ولز متفرگ ماتشگنا نیب مکحم رو

... مدیمهف یمن و مدوخ .حلا ندز یم ضبن ماه هقیقش

یم شامشچ کمدرم دشو یم نییاپ دنتباالو نیسهشدنت هسفق

دوب، رتمک مه تشگنا راهچ زا یتح نومتروص هلصاف هک .ردحیلا ندیزرل

: متفگ و متخود ش هدیسرت و کانمن یامشچ رووت میبصع هاگن

وت. زج هچیپب نم یاپ رپو هب هد ادن هزاجا شدوخ اتحاالهب سک چیه -

تهب و شرتدب ربربا دص مدرگرب متسنوت یم . یدز یلیس مهب همه یولج

نم زا هک یتسین یدح .هن...رد هزوسب تارب ملد هکنیا .هن مدزن اما منزب

. تسین میلا ح ینعی مگیمن یچیه تهب یتقو نکن رکف ! یروخب یلیس

شارب متسنوت یمن یا هگید راک نم . نود ن رصقم ونم تردام گرم هساو

هقی ورب . جرخ وت مزادنب شساو و مدوخ ماو خب هرادن مه یلیلد ...و منکب

درک یمن رارف هگا ...هک تفر ورد تردام هب دز هک ریگب ور یدرمان نوا ی

االنز... تردام دیاش ، ناتسرامیب شدنوسر یم و

وت فرح ، دروخ نوگهشرس ور شمشچ ی هشوگ زا هک یکشا هرطق اب

مک ماتسد راشف منک. یم یطلغ چه مراد مدیمهف هزات راگنا و دنوم منهد

وزا متسد ! هگید کشا هرطق هی مزاب ن...و دیزرل یم ضغب زا شابل دش.

دوب. هدنوم شدیفس تسوپ ور ماتشگنا یاج . متشادرب نوچهش ور
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یم ور ییاهنت دید. نوشنورد دش یم ور یهانپ یب . تشاد مغ شامشچ

. دنوخ نوشزا دش

: مدرشف رو ماه هقیقش مکحم تسد فک واب مدنودرگرب ور

. نوریب ورب -

و تفر یم جورخ رد تمس هک مدینش ور شامدق یادص دعب، یا هظحل

. مدینش ردو ندش هتسب و زاب یاد ص هک دیشکن لوط یزیچ

وور ماتسد جنرآ . متسشن اه یلدنص زا یکی وور مدز ماهوم هب یگنچ

،" یضوع " تفص مزاب . متفرگ ماتسد نیب و مرس و متشاذ گ ماهوناز

دش. یم نییاپ باالو مرس وت مدوخ هب باطخ

. مدرک سح نوشهم وور نایاش تسد دعب هظحل دنچ دشو زاب قاتا رد

؟ هبوخ -حتلا

دش: جک یدنخلت هب مبل جنک و مدروآ وباال مرس

. مشیمن رت عیلا نیا -زا

ی نزب فرح یاوخن تدوخ ات نوچ دوب یک هرتخد نوا مسرپ یمن -

. دیشک فرح تنوبز ریز زا هشیمن

: مدوب هتسخ ... یگف .ابکال مدرک شهاگن

... ماوخ یمن تقوچیه . منزب فرح شهب عجار ماوخ یمن -

***

( اسیرتآ )

رساپ .زا ندرک یم درد . متشاذگ ماهوناز تسداموور شمدو مخ
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مبلق زا رتشیب نوشدرد هک متسنود یم بوخ مدوخ ...اما دایز یانداتسیا

درد تحام سپ منک. لمحت مدوب هتسنوت رواتاالن مبلق درد . تسین

نوا ... هرایب مک بلق هک یزور زا ناما .اما متسنوت یم رومه ماهوناز

یم هک تس عقوم نوا . هزیر یم ورف تدوجو مامت هک تس عقوم

... ینکش

رت مکحم شاملرو هرگ . مداتسیا فاص و متشادرب ماهوناز ور وزا متسد

وتیور بآ لطس . مداد نوکت تسار و پچ روهب مندرگ و مدرک

رو بآ لطس و مداتسیا سنلا طسو . متفر نوریب هنوخزپشآ وزا متشادرب

، ارصع رتشیب لثم هک مداد لا متحا دوب. توکس اج همه . متشاذگ نیمز

. هشاب شقاتا وت مه موناخ هنیمهت و نوری ب هشاب هتفر شاتسود اب زانیرپ

هه. اگشناد اال متحا مه ماهرپ و نا تسرامیب هتفر دوز حبص از رتکد

یشقن هچ ترامع نیا وت ؟نم هخآ هچ نم .هب متخادنا یاباال هنوش

؟ هداس راکتمدخ هی زج متشاد

راگنا . تسشن متسد ور یا هنودرم تسد هک مدرب ورف بآ لطس وت تیور

بقع عیرس و متسد هاگآدوخان دشو در مندب زا یتلو رازه دنچ ی قرب

و منهد بآ . دنوم تباث مرانک درف ی هرهچ وور دموا باال مهاگن . مدیشک

مدوب هتخود ماپ ریز کیمارس وهب مهاگن هک وردحیلا دمدا تروق

: متفگ

-سالماقآ.

: مدینش رو شمورآ ی هدنخ یادص
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؟ تمدنوسرت -

داد: همادا هک متفگن یزیچ

؟ نکن ادص اقآ ونم مگب راب دنچ -

داد: همادا و دروآ نوریب بآ لطس وت زا تیور

. مریپ یلیخ منکیم سح ینک، یم دصما هک یروطنیا -

نیا . متفگن یزیچ و مدز یگنرمک دنخبل منک، هاگن شتروص هب هکنیا نودب

دوب... شردپ لثم اقیقد ، شتیناسنا و یگنودرم ، شینوبرهم رسپ،

؟ یدرگ یم یزیچ لا بند نیمز -ور

دش: لفق شگنر یکشم نودنخ یامشچ وت مهاگن و مدروآ وباال مرس

یچ؟ -

درک: هاگن مامشچ هب هرابود و درک هراشا نیمز هب شهاگن اب

؟ یدرگ یم یزیچ لا بند نیمز تفگمور -

؟ نیمز -ور

دز: یدنخبل مندز جیگ زا

. یایم رظن هب هتسخ منک؟ تکمک یاوخ یم یخلا... -یب

: شمریگب شزا مدرک یعس و مدرک زارد تی تمس و متسد درگ یامشچ اب

رادیب مو ناخ هگا ؟ دیشاب هاگشناد دیابن االن هگم اقآ. هنم ی هفیظو نیا -

... افطل نم هب شنیدب . نشیم ینابصع ننیبب نش

. مشکب نوریب شاتشگنا نیب زا تیور هتسد روز هب مدرک یعس و

اقآ. یتفگ هک -زاب



56

... روطنیمه مشامشچ دوب. روخلد یمک شنحل

: متشادرب زاقتال تسد

... مدرک تداع ... هخآ -

دز: یگنرمک دنخبل

. ماهرپ وگب -

. ماهرپ -اقآ

تشادن یلیلد ... دوبن یزابجل مد یاش ؟ مدوب هدش زابجل ردقنا یک زا

! مشب یمیمص

: تفگ و داد نوریب رادادص ور شسفن

. مشیمن وت فیرح نم -

. افطل شنیدب -

درک: هاگن مامشچ هب شروخلد یامشچ واب داد متسد تیور هتسد

هک ییامدآ اب داوخ یمن ملد طقف . مرادن مندش یمیمص زا یدب دصق نم -

هک یوج . مشاب اه هبیرغ لثم منک یم یگدنز فقس هی ریز نوشاهاب

! مرازیب شزا ونم هدوب یام خهنو وت هشیمه

یاه هلپ تمس ، هشاب مزا یفرح رظتنم هکنیا نودب و دنودرگرب و شور و

یزیچ زا رتاهنت رسپ نیا دش. هتخود شنتفر هب مهاگن . تفر سنلا رخآ

دوب هدرک نوهنپ ور یمغ ، شنودنخ یامشچ تشپ درک. یم رهاظت هک دوب

اما، ندوب مه رانک همه دوب. دب یلیخ هنوخ نیا وج . منیبب متسنوت یم هک

مه! زا رود
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مزا یسک تساوخ یمن ملد . متسب یا هظحل رو مامشچ و مدیشک یفوپ

اب تقوچیه یوال، نیا هب مندموا نامز زا هک یماهرپ منوا . هشب تحاران

لثم اقیقد دروم نیا ووتی درک یمن یراتفردب نم اصوصخم و اراکتمدخ

. ندوب شردپ و ماهرپ لباقم تیصخش شرهاوخ و ردام دوب.اما شردپ

مزا ماهرپ ندر، ک یم یراگزاسان ماهاب زانیرپ و موناخ هنیمهت هک ییاتقو

ناسنا سح یور زا شا یراک همه ممهفب متسنوت یم درک. یم یرادفرط

. مشب یم یمص شاهاب مدرکن یعس تقوچیه نیمه هساو . تسین یتسود

، هنوبرهم ماهرپ . هشیمن مومت یبوخ هب یچیه شرخآ متسنود یم نوچ

هراد،اما یباذج هرهچ ، هپیتشوخ هنک، مکمک هنک یم یعس هشیمه

ندیزرل . هشب مبلق ندیزرل ثعاب شتایصوصخ نیا ماوخ یمن تقوچیه

... هتسکش لکش نیرتدب هب هک یبلق

***

( ماسریما )

ی همادا هب ضارتعا نودب مدرک یعس و مداد م هگید تسد هب ور نفلت

منک. شوگ مقباس داتسا یافرح

نتشاذگ کالس لها هک منود یم بوخ منیا ...و یفلا خم منود یم -

جیسب مه ایند همه هگا یتح یدب، ماجنا ور یراک یاوخن هگا و یتسین

راک. نوا ماجنا هب ننک تراداو ن نوت یمن نشب

درک... یم درد مرس . مداد هیکت مینوشیپ وهب متسد

ینکد؟ یم رارصا ارچ سپ -
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فیح هراد ناتسرامیب نوا ،وت یراد وت هک یدادعتسا و شوه نیا نوچ -

. هشیم

مبل: جنک تسشن یدنخزوپ

ما! یضار مراک زا نم -

تشیپ م هقباس ردقنیا ؟ ینک رکف مداهنشیپ ور یتح یتسی ن رضاح ارچ -

؟ هبارخ

دادم: نوریب رادادص و مسفن

. تسین روطنیا -

؟ مداهنشیپ ور ینک یم رکف سپ -

! رتکد -

زا شتسار . مینک تبحص رتشیب مک اتهی ترامع ایب وشاپ ادرف ال صا -

منک. تتوعد زور هی تساوخ یم ملد یلیخ یتفر یروطنوا هک هعفد نوا

. یشاب هتشاد یدب ی هرطاخ اجنوا زا داوخ یمن ملد

ندرک شومارف هساو مدوخ اب نتفر راجنلک هام هس زا دعب مزاب ... یتنعل

هب تسد همه راگنا . دموا یم مدای زیچ همه تشاد هرابود ، قافتا نوا

. ندیم مباذع هک نزادنب ییازیچ اید ونم هک ندوب هداد مه تسد

. نونمم -

. مدرب ورف ماهوم نیب و مدازآ تس ود مدرک رکشت بل ریز

؟ یایم -

درخ باصعا ثحب نیا ندرک مومت هساو و مدرک تشم هدارا یب مور تسد
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: متفگ نک

. مایم -

. شاب تدوخ بظاوم . مترظتنم راهان هساو ادرف -

. رادهگن ادخ -

زا اندرکرارصا نیا . مدرک شترپ یترابع وایهب متشا ذگ زیم وور نفلت

ادرف دش. یم هدنهدرازآ تشاد دح زا شیب هگید یعیفر رتکد تمس

... مدب همتاخ هشیمه هساو ثحب نیا اتهب دوب یبوخ تصرف

***

( اسیرتآ )

واب مدز رد هب هقت ات دنچ . مدروآ وباال متسد و مدیشک یقی مع سفن

راشف نیی هباپ ردوور هریگتسد ، قاتا لخاد وت"زا "ایب یادص ندینش

دوب هت سشن ش هرفن ود تخت یور موناخ هنیمهت . مدش قاتا دراو و مداد

: متفگ و متسب دوب.ردرو شاپ یور شپات وپل

. موناخ -سالم

تخت وور شپات هدب،پل و مباوج هکنیا نودب و تخادنا مهب یهاگن مین

شیارآ و تشاد نت هب یگنر یک شم نماد و پات دش. دنلب و تشاذگ

رهچهش اما دوب شلا س شش جنپ، و لهچ ادودح . هرهچ هب مه یتی ال

! کانسرت نم یارب اما دوب ابیز . تشاد ور سهلا جنپ و یس نز یهی باداش

دوب... کانسرت شتاذ نز نیا

ماپ رسات هب یزیمآ ریقحت هاگن . داتسیا موربور و دموا ولج مدق دنچ
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: تفگ و تخادنا

! یدش کیج وت کیج ماهرپ دحاب زا شیب ازور نیا -

نیمه ...زا فرح نیمه !زا نیمه زا اقیقد ... مدیسرت یم نیا زا

اه... تواضق

: متفر بقع یمدق هدارا ویب مداد تروق یتخس وهب منهد بآ

یچ؟! -

دز: رانک نوشهش ور وزا شزاب یاهوم و درک یا هدنخ

.وتو راین رد ور هدیدن باتهم باتفآ و کاپ یارتخد یادا نم هساو -

. مگیم یچ د یمهف یم بوخ وت لا ثما

؟ تسب یم عمج ییامدآ هچ نم؟نمواب لا ثما

مکحم مدرک یعس و مدرک ناهنپ متشپ نتشاد یمک شزرل وهک ماتسد

شو هدرک شیارآ و یلسع یامشچ وت متخود و مامشچ . مدب و شباوج

: متفگ

ر... چیه ماهرپ اقآ اب نم -

مدز: هنیس شهب هراشا تشگنا واب درک عطق و مفرح

نم رسپ ورب رود . مگیم تهب هدنک تسوپ و کر نو... جرتخد نیبب -

تس... سهدا نم ماهرپ . کلپن

داد: همادا دزو یدنخزوپ

! هروخ یم لوگ دوز -

... نامام . مامشچ وت مه یکشا ومن تسشن مولگ وت یا هدنشک ضغب
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ننز؟ یم یتمهت هچ تر تخد هب ینیب هکب ییاجک

لباقم شتروص دشات مخ مک هی شدنلب دق رطاخب و دموا ولج یمدق

: هریگب هرارق متروص

یم بوخ تدوخ منک رکف . مدب حیضوت تارب رو تدح تسین -المز

اب منیبب هگید راب هی طقف هگا . مدیم تهب هک هیراطخا نیرخآ نیا ... ینود

دب... یلیخ . ینیب یم دب یتفرگ مرگ ماهرپ

. تفر تخت تمس و دنودرگرب و شور و درک هراشا جورخ رد وهب

نشب ریگرد ابمژهاهم مامشچ وت هدز هقلح یاکشا ات مدز یم کلپ دنت دنت

رد تمس دوب هدنوم ماهاپ وت هک یناوت نیرخآ .اب نکچن ماه هنوگ وور

هدننک هفخ مارب قاتا نوا ی اضف . مدش جراخ قاتا زا یلطعم ویب متفر

مدای یچ. ینعی ندیشک سفن دموا مدای متشاذگ نوریب اتاپهب راگنا دوب.

ور متیصخش ور، مرورغ ، ندوب هدنز نیع ورد متسه هدنز زونه دموا

مامت مغر یلع داد. یمن لا جم م ضغب اما مشکب سفن مدرک یعس ... نتشک

. دروخ رس نوگهم ور یجمس کشا هرطق ، نتخیرن کشا هساو ماش تال

تدش زا مبلق . متفر نییاپ اه هلپ وزا مدیشک ممشچ هب مکحم و متسد

. تشاد نیسهمرو نتفاکش دصق راگن هکا دز یم دنت ردقنوا یتحاران

قاتا وت یسک . مدرک لفق مرس تشپ وردرو مدش اراکتمدخ قاتا دراو

ی هزاجا مضغب وهب مداد ندش یراج ی هزاجا ماکشا به سپ . دوبن

مک مراد ؟ تتلا دع هنیا ... ایادخ ... هشیمه لثم ادص... یب ...اما نتسکش

؟ یریگ یمن و متسد ارچ . مرایم
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***

( ماسریما )

هکنیا ات مدز قوب یراب دنچ و متشاد هگن یوال گرزب رد تشپ رو نیشام

طایح دراو نیشام .اب تفگ دمآ شوخ و درک ردوزاب عیرس ینسم درم

. مدرک شفقوتم نوب هیاس ریز و مدش

رپ طایح لبق، هعفد درک. یم ولجه رت گرزب شطایح لبق، هعفد هب تبسن

دوب. هدش کراپ شوت نیشام ات راهچ طقف واالن دوب نیشام زا

هساو ثحب نیا زورما . متخادنا نیشام ی هنیآ موت هرهچ هب یهاگن

هب ندرک هاگن اب متشاد یعس راگنا ... هشب مومت دیاب . هشیم مومت هشیمه

منک. دزشوگ مدوخ ،نیاوهب مامشچ

نومتخاس زا یعیفر هظحل نومه . مدش هدایپ و مدیشک یقی مع سفن

: دموا ملا بقتسا دشوهب جراخ

! تسا جنیا یک نیبب هب... -هب

: متشادرب مدق شتمس و متسب ور متک یطسو همکد

-سالم.

درک: زارد متمس و شتسد ییورشوخ واب داتسیا موربور

. یدموا شوخ ... مرسپ -سالم

و تشاذگ مرمک تشپ تسد مدز. یگنرمک دنخبل و مدرشف و شت سد

. میتشادرب مدق نومتخاس تمس

. رسپ یدرک ملا حشوخ یلیخ -
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... هرایمن موود دایز یلا حشوخ نیا اال متحا متفگ ملد وت

. ندموا ملا بقتسا هب شرتخد و رتکد رسمه و میدش نومتخاس دراو

یاهوم و دوب هدیشوپ یگنت گنر یکشم نیج و یکشرز زولب شرتخد

و ظیلغ شیارآ دوب... هتخیر شاه هنوش یور و شنشور یا هوهق تخل

یچ . مریگب شزا هاگن رت عیرس داوخب ملد دش ثعاب ، شگنررپ رژ

مه شردام درک؟ یم ییامندوخ یروطنیا هک دوب هدرک رکف شدوخ شیپ

رت نووج ، شکیش وتپی دوب هدیشوپ یگنر یا همرس نماد و زولب

داد. یم شنوشن

: تفگ و درک هراشا شرتخد هب یعیفر رتکد

منک. یفرعم تهب ور زانیرپ دشن شب نوا -

درک: زارد متمس و شتسد دزو یدنخبل زانیرپ

. ایرآ رتکد متخبشو -خ

تسد شاهاب هاتوک و مدرک دوب هدش زارد متمس هک شتسد هب یهاگن

: مداد

. روطنیمه منم -

... لیلد یب . متشادن شهب یبوخ سح

: درشف و متسد دنخبل اب مه رتکد رسمه

شب نوا . هراختفا ثعاب نوتندید ننک. یم فیرعت امش زا یلیخ رتکد -

. متشادن ور نوترادید راختفا

. نتشاد مزا ور یا هگید راتفر عقوت . متفگن یزیچ و مدز یدنخبل روز هب
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دوب... دیعب نم زا هک یزیچ مرگ... یسرپ لا وحا روج هی

: تفگ و درک هراشا سنلا دید،هب نیگنس ور وج یتقو رتکد رسمه

... افطل دییامرفب -

: تفگ اراکتمدخ زا یکی هب باطخ و

. ریگب نوشزا ور اقآ تک ایب ابیز -

: متفگ و مداد نوکت نیفرط هب یرس

. نونمم . تسین -المز

وحم شابل ور زا شدنخبل هک وردحیلا تفگن یزیچ هگید رتکد رسمه

. هدرگرب درک هراشا دوب هدموا ولج هک یراکتمدخ دوب،هب هدش

یشاقن یاهولبات و دوب هدش هدیچ سنلا یوت یتنطلس لبم تسد ود

زا یگرزب و للجم رتسول دید. اراوید وری دش یم ور یدایز تمیق نورگ

هنک... جرخ روطچ تسنود یمن هک تشاد ردقنوا یکی دوب. نوزیوآ فقس

مه... یکی

: تسشن موربور یعیفر و متسشن یا هرفن کت لبم وری

؟ تراک زا ربخ هچ -

ونم هک دوب نیا توعد نیا زا شلیلد مدز. شلا وس هب یدنخزوپ ملد وت

شدوخ ناتسرامیب ووت مدب افعتسا ناتسرامیب وت مراک زا هنک یضار

. تشاد شدصق اب یدایز ضقانت شلا وس . مشب راک هب لوغشم

: مداد خساپ هاتوک و متخادنا مپچ یاپ وور متسار یاپ

. هبوخ -
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هب تداع تسنود یم بوخ شدوخ . تفگن یزیچ دزو یعونصم یدنخبل

نومه . تفر یم شدای تاقوا یهاگ راگنا اما مرادن نداد باوج وطالین

ینیس دعب، هظحل دنچ و مدینش ور اراکتمدخ زا یکی یاپ یادص هظحل

تسد زا ینیس ، مرادرب یناویل متساوخ دشوات هتفرگ مولج یتبرش

و تک یور دوب، اه ناویل یوت هک ییولا بلآ تبرش دشو اهر راکتمدخ

یادص ، نیمز اههب ناویل دروخرب اب شدنب تشپ و تخیر مدیفس نهریپ

درک. داجیا یکانتشحو

هک یا هضرع یب راکتمدخ هب متساوخ و مدروآ وباال مرس تینابصع اب

رارق موربور هک یسک ندید اب اما مگب یزیچ ماسابل هب دوب هدز دنگ

مشب نئمطم دزمات کلپ مه رس تشپ راب هس دز...ود، مکشخ تشاد

هنک؟ یم راکیچ اجنیا ... رتخد !یان تشادن ناکما منک. یمن هابتشا

دوب. هدیرپ مشگنر هتبلا و دوب درکه بجعت . تشاد و نم حلا منوا

... راگنا دوب هدیسرت

هدیسرت یامشچ نوا وزا مهاگن دشو ثعاب زانیرپ ینابصع یادص

. مریگب

؟ تساجک تساوح -

: تفگ شرتخد هب باطخ و دروآ وباال شتسد یعیفر رتکد

... زانیرپ -

یم نوشن و طخ نوا هساو شامشچ اب مزونه یلو دش تکاس زانیرپ

. دیشک
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: دموا کیدزن دشو دنلب یعیفر

. مرسپ شخبب -

: مدرک همزمز بل ریز

. هرادن لا کشا -

. مدیمهف یم ترامع نیا وت ور رتخد نیا روضح لیلد دیاب . مدوب کالهف

شادص وت هدش نوهنپ ینارگن واب داتسیا شرانک رتکد ! مدیمهف یم دیاب

: دیسرپ

؟ دشن تیزیچ ناج؟ اسیرتآ یبوخ -

هاگن رتکد .هب تفرگ مزا ور شهاگن هزات و دیشک یقیمع سفن اسیرتآ

. تخادنا هنباال هنوشن هب یرس و درک

دزوگتف: یگنرمک دنخبل یعیفر

مه زیمت نهریپ .هی یتشادهب سیورس نک ییامنهار ور ایرآ رتکد -

. رایب نوشساو

دیفس ردقنوا شتروص گنر درک. هاگن مهب و تفگ بل ریز " یمشچ " اسیرتآ

هراشا شوربور هرب.هب زاحلا مداد یم ناکما هظحل ره هک دوب هدش

: تفگ یا هتفر لیلحت یادص واب درک

... دییامرفب -ب...

یم دوب، هگید رفن هی رتخد نوا یاج و مدوب یا هگید تیعقوم یوت هگا

دیاب . مداتفا هار شلا وبند متفگن یزیچ راب، نیا "اما تسین "المز متفگ

. متفرگ یمن مورآ مدیمهف یمن .ات تساجنیا ارچ مدیمهف یم
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سیورس مداد لا متحا هک اهرد زا یکی وهب میدش ییورهار دراو

هاگن مامشچ هب درک یم یعس هک وردحیلا درک هراشا هشاب یتشادهب

: تفگ هنکن

. مرایب نهریپ نوتارب مریم نم نم... -

مدوخ تمس و متفرگ و شوزاب مکحم هک هشب در مولج زا تساوخ و

هک هشکب یغیج تساوخ هدارا ویب دیس رت میناهگان تکرح .زا شمدیشک

: متفگ یمورآ یادص واب متشاذگ شنهد وور متسد

! داینرد تادص ... شیه -

زا یکی فک هک .ردحیلا متشادرب رو متسد و داد نوکت و شرس دنت دنت

: مدیسرپ مدوب هدنوبسچ راوید هب شرس رانک مو اتسد

؟ ینک یم راکیچ اجنیا -

: تفگ مدوب هدینشن شزا هکاتحاال ینحل اب مامشچ هب هریخ

. هرادن یطبر امش -هب

مدنوبسچ راوید هب شرس رانک مه ور متسد یکی نوا هک هرب تساوخ و

: متفگ دوب هتسشن ماهوربا نیب یظیلغ مخا هک وردحیلا

؟ اجک -

دز: بل نتفر یم ندش سیخ هب ور شگنر یا هوهق یامشچ هک ردحیلا

رانک. ورب -

: هریگب رارق شتروص اب سامم متروص ات مدش مخ یمک

هدب. و ملا وس باوج طقف . تاهاب مرادن -اکیر
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هنیس زا مظنمان شاسفن هک وردحیلا دیکچ ش هنوگ ور یکشا هرطق

: تفگ ندش یم جراخ ش

. مشک یم غیج ادخ .هب اجنیا نایب همه مشک یم غیج مرب، یراذن -

غیج .زا مدرک یم و شرکف هک یزیچ زا رتشیب یلیخ دوب... هدیسرت

روطنیا و مرکف هک دوب شدح زا شیب سرت . متشادن ییابا شندیشک

دوب. هدرک ریگرد

یگف دش.ابکال در مامشچ یولج زا عیرس منوا و مدروآ نییاپ و ماتسد

یچ . راوید هب مداد هیکت ور متسار ی هنوش و مدرب ورف ماهوم وت تسد

تسنوت یم دایرف و داد هکابهی یتقو منوا ؟ هسرتب ردقنا دوب هدش ثعاب

هنک... رادربخ ور همه

***

رتکد هب .ور مدیشون شزا یمک و مدرک کیدزن ابلم هب مور هوهق نوجنف

: متفگ درک یم ماگن رظتنم هک یعیفر

. هدرکن یرییغت نم رظن اما... مف ساتم -

دش: اج اجهب لبم ور یمک و دیشک یفوپ

و شوه هب یپ یدو ب موجشناد هک ینامز نومه زا رسپ،نم نیبب -

. دیمهف یم دوب نم یاج مه یا دهگی سک ره هتبلا . مدرب تدادعتسا

ی هرود ندنورذگ هساو متساوخ تزا ، یتفرگ و تیمومع کردم یتقو

دنچ دش، مومت هک تسرد . یدرک تفلا خم اما مناتسرامیب یایب یتن دیزر

یم یراک متفگ . یدز م هنیس هب در تسد مزاب اما مدرک تبحص ت اهاب راب
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.اما یشاب رادروخرب یصاخ مارتحا نزا اتسرامیب یاکشزپ نیب هک منک

رد اما منک رار صا یسک هب دح زا دایز هک متسین یمدآ نم هن... یتفگ مزاب

هک یناتسرامیب وت ینک یم رکف تدوخ شیپ دیاش هنک. یم قرف وت دروم

تدوخ یاپ وور یتسین یسک نید ریز ، یلوغشم شوت رضاح ردحلا

اما یشیم متسدریز ییاروج نم،هی ناتسرامیب یایب هگا و یداسیاو

تسود مدوخ رسپ ورملث وت نم . تسین روطنیا ال صا . تسین روطنیا

ینوت یم ومه یشیم هتخانش رتشیب ،مه اجنوا یایب هگا . ماسریما مراد

رابتعا ناتسرامیب و تدوخ هساو و یدب ماجنا یرت گرزب یاه یحارج

دایز ازور نیا مبلق . تسین بوخ دایز حملا نم . یرایب تسدب یرتشیب

... هشاب حملا کمک ناتسرامیب کهوت ماوخ یم ور رفن هرا...هی یمرد ابیز

رو شصصخت زونه ماهرپ ! شتسد مراپسب ور مهم یاراک رتشیب هک رفن هی

نم. عفن هب ومه هئوت عفن هب مه نیا وت؟ زا رتهب یک و هتفر گن

همه نیا . متفگن یزیچ و متشاذگ مرانک زیم یور مور هوهق نوجنف

مرس زا تسد هنات مگب دیاب راب دنچ دوب. هدرک کالهفم اعقاو رارصا

؟ هراد رب

: متفگ و متخادنا میچم تعاس هب یهاگن

منک. یم رکف نوتداهنشیپ مرب.ور دیاب هگید نم . زورما هساو یسرم -

وور شتسد و دموا ولج دش. دنلب مه یعیفر ال باقتم و مدش دنلب و

: تشاذگ نوشهم

. مرسپ متسه تتبثم باوج رظتنم -
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یعیفر و متشادرب مدق نومتخاس جورخ رد تمس و مدز یگنرمک دنخبل

و ندرک یهاوخ رذع راهان زا دعب شرتخد و رسمه درک. میهارمه مه

اسیرتآ لوا، هاگن ورد میتشاذگ طایح .اپهب نتفر و نتوعد ییاج نتفگ

هک دوب شدوخ وت ردقنوا دوب. انودلگ هب نداد بآ لوغشم هک مدید ور

هدز هرگ شرس تشپ رو شدیفس یرسور . دشن نومروضح هجوتم یتح

. هراد هگن رو شتسد یوت گرزب شاپ بآ درک یم یعس یتخس وهب دوب

: تفگ دزو یدنخبل یعیفر

. مرتخد یشابن هتسخ -

تمس عیرس و تشاذگ نیمز ور شاپ دوب،بآ ام هب شتشپ هک اسیرتآ

: تشگرب رتکد

نممو... -

. دنوم شنهد وت فرح ، مدوب هداتسی ا رتکد رانک هک نم ندید اب اما

یود، هلصاف نوا زا یتح ونیا . ندوب لبق تعاس دنچ زا رتزمرق شا مشچ

. مدش هجوتم یبوخ هب مه یرتم هس

و مدیشک یقیمع سفن . تخادنا نییاپ و شرس دعب و درک ماگن یا هظحل

یتقو و مدش نیشام راوس ، یعیفر رتکد اب هاتوک یا یظفاحادخ زا دعب

یرکف مدز.اب نوریب هنوخ درک،زا زاب مارب ردو نسم درم نومه هک

دوب! هتشگرب هرابود هک ینادجو باذع لبق...و زا رتریگرد

***

( اسیرتآ )
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ملد هب هدارا یب هک یسرت زا دعب و رتکد نوا ی هرابود ندید زا دعب زورما

هگا . تسین نکممریغ ایند نیا وت یزیچ چیه مدرک رکف مدوخ ،اب داتفا

. دایمنرب امدآ ام تسد زا یراک ویهچ هتفیم ، هتفیب قافتا داوخب یزیچ

هبش کی ...و مدرم یان وبز مخز ، مردپ یاه تیذا و رازآ ، مردام گرم لثم

ایند هب لیلد مدوخ زا یهاگ . مدرک هبرجت ور انیا ی همه نم ! ندش اهنت

مهس ادخ، مگیم و نومسآ تمس مریگ یم و مرس . مسرپ یم و مندموا

تاناحتما زا ایادخ مگ ؟یم هشایتخس طقف یگرزب نیا هب یا یند نیا وت نم

تایند یور نوا هر ارق یک سپ ... همسب هگید . مدش دودرم . مدش هتسخ

... باوج یب لا وس ایند وهی منوم یم مدوخ هشیمه ؟و منیبب مه ور

وت هک یضغب و ادص یب یا هیرگ مزاب . مدیشک مسیخ یامشچ هب یتسد

دش. یم هفخ مولگ

کت لبم یور ماهرپ . مدموا نوریب قاتا وزا مداد نو ریب دننام وهآ مسفن

زا هزات دوب. هداد هیکت لبم یتشپ شوهب ورس دوب هتسشن یا هرفن

دش. یم هدید شتروص وت حوضو هب یگتسخ و دوب هتشگرب ناتسرامیب

وت هنوخ . رادیب ای هباوخ دوبن مولعم وبدو هتشاذگ مه وور شامشچ

رتکد و ندوب هتشگنرب زونه زانیرپ و شردام دوب. هتفر ورف توکس

یگدنز اجنوا هک مه ور اراکتمدخ هیقب و ناتسرامیب دوب هتفر مه یعیفر

اقآ، یلع و مدوب هدنوم نم طقف . هنوخ نرب دوب هداتسرف ندرک یمن

درک. یم یگدنز طایح ته کیچوک قاتا وت یوالهک نوبغاب
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فقوتم دش ثعاب شادص هک متفر هنوخزپشآ تمس مورآ و متفگن یزیچ

: مشب

. اسیرتآ -

هگر از دوب رپ شا مشچ . متشگرب شتمس و مداتسرف تنعل مسنا ش هب

. تخوس ش ارب ملد هظحل ...هی ندوب شیگتسخ لصاح هک یخرس یاه

اقآ. هلب -

. مراد تراک نیشب -ایب

درک. هراشا شوربور لبم وهب

: متفگ و مدرک اپ نوا اپو نیا

ماش... دیاب -اما

درک: عطق و مفرح

. اسیرتآ نیشب -ایب

راچان .هب مرذگب توافت یب دوب شادص وت هک یسامتلا رانک زا متسنوتن

. متسشن شوربور لبم وور متفر شت مس

: تفگ و دیشک شاهوم نیب یتسد یگف ابکال

؟ هبوخ حتلا -وت

مدز:، دنخب روزل هب

؟ مشاب دب ارچ -

! یگیم غورد -

. مدوب هدیدن یدج ردقنا ور شامشچ حلا دش.اتهب کشخ مابل ور دنخبل



73

لا حشوخ هک مدیدن مه راب هی یتح ، تمدید هک یا هظحل نیلوا -زا

هن... تامشچ ،اما دیدنخ یم تابل . یشاب

دشم.خآ ماتشگنا اب یزاب لوغشم هدا را ویب متخادنا ریز و مرس

...خآ... ماهرپ

؟ یشیم تیذا یراد اجنیا -

: متفگ و مدرک دنلب عیرس و مرس

ادخ. هب -هن

دز... دنخزوپ دش. جک شبل ی هشوگ

؟ غورد مزاب -

. هبوخ حملا اجنیا نم . مگیم مراد اعقاو -

: تفر باال یمک شادص

؟ نزرل یم تاتسد ارچ ؟ هزمرق تامشچ تمنی یمب هک زور ره ارچ سپ -

؟ ینک یم ضغب شمه ارچ

ونم بوخ هچ رسپ، ...انی ندوب هدش تشم . داتفا شاتسد هب مهاگن

. نوغاد یحور و دوب هدنوم یقاب مزا مسج هی طقف هک ینم دوب. هتخانش

وباال متسد عیرس . دروخ رس ممشچ ی هشوگ زا یکشا ه رطق هدارا یب

هک شتحاران یامشچ هب هریخ و مدز یخلت دنخبل . مدرک شکاپ و مدروآ

: متفگ دوب هدنوم تباث م هنوگ ور هدنوم یقاب کشا در یور

چیه ، تحاران هچ و مشاب لا حشوخ هچ دب، هچ و مشاب بوخ هچ نم... -

یم ، منزب دنخبل روز هب مش روبجم هگا یتح . هرادن هیقب حلا هب یقرف
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. مادرد ور هشیم یباقن هک هدنخبل نیا طقف نوچ منز

: مدرکن شندز سپ هساو یش .تال دیکچ مامشچ زا یا هگید کشا هرطق

. میضار مباقن نیمه هب نم -

دوب: مرگ شهاگن . مامشچ وت تخود و شنیگمغ یامشچ

تح،هب اران ای یشاب لا حشوخ ایدب، یشاب بوخ . هراد قرف نم حلا -هب

. اسیرتآ هراد قرف نم حلا

تروق یتخس وهب منهد وبآ ندش درگ مامشچ ، مدینش هک یفرح زا

یچ؟ ینعی فرح نیا . مداد

: تفگ دیدزو نخلت

هنشگ رس رقف، ، یلوپ یب مدز! یم تلغ لوپ وتی مدموا ایند هب یتقو -زا

و نوشینعم . ندوب هملک هی طقف م ساو همه و همه ، یرادن ، نتشاذگ نیمز

ی هداوناخ ،هی تبحم رهم، .اما... مدرک یمن نوشکرد . مدیمهف یمن

نوشمه ، هشاب شردا رب مدمه رهک هاوخ ،هی زوسلد ردام ،هی تخبشوخ

مدوبن روطنیا تقوچیه نم نا. ینامام ارسپ نگیم ن. دوب وزرآ مارب

یم سفن هنوخ نوا وت هک مدوب یسک طقف مردام هساو هشیمه نوچ

... روطنیمه مه زانیرپ دش.هب یم هداد حیجرت نم هب ازیچ یخیل . هشک

رتشیب نیشام درک.هی یم ضوع ور هنوخ لیاسو یهابرلک سیلا مردام

بابسا و انیش ام عاونا زا دوب رپ مقاتا .وت دوبن شاپ ریز هام زاشیش

لگ عاونا و دوب کسورع رپزا مه زانیرپ قاتا .وت ارسپ صوصخم یایزاب

شاتبحم اتاب دوبن اباب .هگا میدوبن لا حشوخ نوممودک چیه رس...اما
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اباب هتبلا ...هک یتحاران زا میدرک یم قد متحاال ،ا هشب نومروبص گنس

تقو نوماهاب درک یم قوت مک یلیخ هک دوب شراک ریگرد ردقنوا مه

هی دش اما دش گرزب زانیرپ مدش، گرزب نم ... ازور نوا تشذگ . هنورذگب

یکی دش . نداد وزپ نتفر ینومهم وت درک قرغ و شدوخ یا! هدقعرتخد

ییامدآ نیچمه نیب ندوب دید. یم شغامد کون زا ور همه . نامام زا رتدب

راب نیلوا هساو یتقو ، یدموا وت یتقو دوب...اما رجز . اسیرتآ دوب رجز

متشاد وزرآ اه سلا هک مدید تامشچ وت ور یتیموصعم و یکاپ ، تمدید

مزونه و تشاد مغ تامشچ . شمنیبب مدوخ ی هداوناخ یاضعا شچم وت

نم... لثم اقیقد . هراد

وگزاب ...زا تارطاخ یروآدای زا دیشک یم درد تشاد راگنا درک. یثک م

... نوشندرک

هگن ملد وت هشیمه . مدزن یسک هب ور ییافرح نینچ تق وچیه -اتحاال

. مدرکن زاب بل یسک شیپ میگدنز الت کشم زا تقوچیه . نوشمتشاد

و رذگدوز ی یهعالهق ریگرد یگب تدوخ شیپ هک متسین هچب نم اسیرتآ

یم رو مصصخت هگید سلا .ود هملا س تشه و تسیب نم هدش. دنت بت

تماوخ یم مگب .هک مگب تهب ونیا هک متفر راجن لک مدوخ اب یلیخ . مریگ

! تماوخ یم مبلق هت .زا اسیرتآ

... قشع زا دز.هن یم دنت مبلق دش. ت شم ماتسد وت هدارا شملا،یب نییاپ

. مدیسرت یم مدوخ هساو ! سرت ...زا نتشاد تسود زا زاعالهق...هن هن

و نم ... دوبن تسرد ال صا .هن دوبن تسرد نیا . مدیسرت یم ماهرپ هساو
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... تشادن ناکما نیا . میشب "ام" میتسنوت یمن تقوچیه ماهرپ

دوب هتسشن ولگم وت هک یضغب و مدش دنلب . منیشب متسنو تن نوا زا رتشیب

: متفگ یا یدج نحل واب مدیشک یهاتوک سفن . مداد تروق مکحم ور

. دینک شومارف افطل . منوت یمن نم -

دنوسر مهب و شدو خ هک مرب مقاتا تمس متساوخ و مدنودرگرب و مور و

. داتسیا مولج و

: متفگ و مدرک هاگن شامشچ نوزرل یاکمدرم هب

. افطل رانک دیرب -

: تفرگ شنودرم یاتشگنا نیب و ماهوزاب

تیذا نمو مه تدوخ مه ردقنا ارچ ؟ اسیرتآ ارچ منک؟ شومارف ارچ -

؟ ینک یم

وت کشا هک وردحیلا مدیشک نوریب شاتسد نیب زا مکحم و ماهوزاب

: مدیدنخ یبصع دوب، هدز هقلح مامشچ

نوتفارطا هب هاگن ؟هی دینود یمن و لا وس نیا باوج اع قاو ارچ؟ -

هک یقوقح نوا و همنت یاسابل نم ییاراد مامت . دیشیم هجوتم دیزادنب

. منیمه نم . هزیر یم مباسح هب هنایهام نوتر دپ

ایهن. یراد هداوناخ و لوپ تسین مهم مارب . ماوخ یم و تدوخ نم -

نم...

: مدرک عطق و شفرح

یسک . نوترسمه حلا هب شوخ ... بوخ یلیخ . دیتسه یبوخ مدآ امش -
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. تسامش دح رد هک یسک هنک! یم جاودزا نوتاهاب قاعالهن هک

: مداد همادا و متفر بقع یمدق

یروطنیا مرب. دیگب هیفاک طقف هنک، یم نو تتیذا هنوخ نیا وت مندوب هگا -

هش. یم نوتشومارف رت تحار

. مدیود مقاتا تمس و مدنودرگرب ،ور شنیگمغ یامشچ هب هجوت ویب

زا رتشیب ملد . ندش ریزارس ماه هنوگ ور هیمک لصاف نومه وت ماکشا

تقیقح ...زا مدوخ ییاهنت ...زا رسپ نوا لد ندنوکش .زا تفرگ لبق

شردام یافرح دش!زا یم هدیبوک مرس وت کتپ لثم هظحل ره هک یخلت

... تشادن نامرد هک یدرد ...زا ندش یمن کاپ منهذ وت زا یا هظحل هک

***

( ماسریما )

هنوخزپشآ یاه یلدنص زا یکی وور متخیر نکدرسبآ از یبآ ناویل

کیدزن هکات ور یبآ ناویل و متخیر مه وهب ماهوم یگف .ابکال متسشن

زیم: ور مدیبوک مدوب هدروآ مابل

... تهب تنعل -

.کالهف مداد راشف مه ور مکحم و مامشچ و متشاذگ زیم وور مرس

! هشیمه رتزا هدنومرد ...و مدوب

نک. رکف نک... رکف نک... رکف -

؟از مدرک یم دیاب راکیچ . مدیشک یفوپ و مدرک دنلب زیم ور وزا مرس

هیناث هی یتح ، مدوب هتشاذگ نوریب یعیفر یوالی وزا ماپ هک یا هظحل
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راتفر و شامشچ وت ومغ رتخد نوا ندید . مریگب مورآ مدوب هتسنوتن

دوب هدش ثعاب ، نتشاد شاهاب یعیفر زج هب هنوخ نوا یاضعا هک یدب

. منکب هشیر وزا ماهوم کت کت دا وخب ملد هک هشب ریگرد ردقنوا مرکف

هب هتساوخن ملد زگره ...اما مدوبن تقوچیه . متسین ینوبرهم مدآ نم

تقوچیه اما هشیم هیقب رازآ ثعاب یهاگ مندوب کر . منزب بیسآ یسک

یب هشیمه . منیچب همانرب یسک ندرک تیذا هس او ماوخب هک مدوبن یمدآ

یلیخ امدآ مدیمهف نوچ . متشذگ امدآ یلیخ و ازیچ یلیخ رانک زا توافت

توافت یب یهاگ ...و یراک .ره دایمرب نوشزا یراک وره نکانرطخ

یتح نوشایضعب نوچ . هنوشاهاب نداتفا رد زا رتهب ن، وشرانک زا نتشذگ

. ینک نوشراتفر هب یهجوت نیرت کچ وک یاوخب هک نرادن شزرا ردقنوا

یب منادجو باذع سح رانک زا منوت یمن راب نیا ایرآ، ماسریما نم، اما

ندید زا دعب وحاال دوب هدش گنرمک هک ینادجو باذع . مرذگب توافت

مدرک یم رکف . هداتفا منوج هب هروخ لثم رتخ، د نوا ی هرابود

یم رکف ، مشب مورآ هشیم ثعاب شردام ناتسرامیب ی هنیزه تخادرپ

تدم امتم هک ممهف یم حاال ،اما مباوخب تحار منوت یم شدعب مدرک

وهب نتفرگ مزا رو مسک نیرتزیزع هک ینم مدز. یم لوگ وم دوخ متشاد

هک مدیمهف یم عقوم نومه دیاب ، ندرک مجرخ سانکسا ، ساسحا یاج

هنک. رپ ور یسک خیلا یاج هنوت منی لوپ

داد یم نوشن ور بش تش هکه موربور یراوید تعاس هب یهاگن

وزا میشوگ رانک... متشاذگ ور دیدرت و مدیشک یقیمع سفن . متخادنا
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ندید .اب متشگ یعیفر مسا لا بند نیبطاخم ووتی متشادرب زیم یور

؟ مدرک یم راکیچ متشاد . دموا مغارس ابزمه دیدرت ، شمسا

نوکیآ ، مشب نومیشپ هکنیا زا لبق و مدرک هتسب و زاب یا هظحل و مامشچ

یزیچ . مدنوبسچ مشوگ هب ور یشوگ و کمدر سمل ور سامت یرارقرب

: دیچیپ یشوگ شوت ادص هک دیشکن لوط

هلب؟ -

: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

-سالم.

اه یدوز نیا هب درک یمن رکف راگنا . تشاد بجعت زا ییاه هگر شادص

. منزب گنز

؟ یبوخ . مرسپ -سالم

: مدرک همزمز بل ریز

. نونمم -

؟ یتفرگ و تمیمصت -

یاضف مامدق هکاب وردحیلا مدش دنلب . منیشب نوا زا رتشیب متسنوتن

: متفگ ، مدرک یم رتم ور هنوخزپشآ کیچوک

هلب. -

هیچ؟ تیمصت بخ... -

: ندروخ نوکت هدارا یب مابل ... متفگ یم دیاب دوب. شتقو ... مداتسیا

منک. یم لوبق -
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. متفگ یچ مدیمهف هزات هدش... یچ مدیمهف هزات راگنا و

: دیچیپ یشوگ وت شلا حشوخ یادص

! هکعهیلا نیا ؟ اعقاو -

... متشاد کش دوب؟ عیلا

. مراد طرش هی -اما

: تفرگ بجعت گنر شادص

؟ یطرش هچ ؟ طرش -

: متفگ و مداد هیکت مرس تشپ تنیباک هب

... نیدرک یم شادص اسیرتآ هک نومه ... نوتراکتمدخ نوا -

سح هک وردحیلا مدب ورف ماهوم وت یگف وابکال متسد . مدرک ثکم

: متفگ هنک ماهر تشادن دصق مه هظحل هی دیدرت

نم! هب شنیدب و نوا -

! ینابصع مه... دیاش و دوب بجعتم . دوبن لا حشوخ هگید شادص

؟ یگیم یراد یچ -

: مدرک رارکت و مفرح حلا نیا اب یلو ... متسنود یمن ممدوخ

... همطرش اهنت نیا نم... هب شنیدب و نوا متفگ -

وت هک دوب شدنت یاسفن سفن یادص طقف دزن. یفرح چیه هظحل دنچ

دوب: هتفرگ راب نیا شادص درک... یم رکف تشاد راگنا . دیچیپ یم یشوگ

. ماسریما متشادن عقوت وت -زا

. هشیم متخ اج نیا هب یچ همه متسنود یم مدز. یدنخشین



81

. دینک یم رکف شهب هک یزیچ نوا زا ریغ لیلد .هی مراد لیلد مراک هساو -

مرس هک درک یم لر تنک و شدوخ تشاد راگنا دوب. هدش رتدنت شاسفن

: هنزن داد

یم یراک هچ نم ترامع راکتمدخ ...وتاب ممهف یمن ... رسپ تممهف یمن -

؟ یشاب هتشاد ینوت

! دیاش ؟ تشاد قح . تفر یم رژه مباصعا ور تشاد دح زا شیب هگید

بصعت درک یم راتفر شاهاب شرتخد لثم هک یسک یور تشاد قح

. هشاب هتشاد

. هیصخش -

دز: دنخزوپ مدیاش . دیدنخ

؟ یصخش -

باال هدارا یب مادص و مدیبوک مرانک زیم یور مور هدش تشم تسد

: تفر

هراد نوتنهذ هک شماوخب یزیچ نوا هساو هک متسین یضوع ردقنوا -

یهدب منک. فاص شاهاب دیاب هک هیصخش باسح .هی هخرچ یم شلوح

. مریگ یمن مورآ هشن فاص وات مراد شهب هتقو یلیخ هک یا

... ماسریما -

رو شدوخ ریثات تشاد مادص تیدج راگنا دوب. هدش رت مورآ شنحل

: مداد متسد یکی نوا هب ور یشوگ . تشاذیم

شیضار و دینزب فرح شاهاب نوتدوخ .ای منزب فرح شاهاب ماوخ یم -
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. هشیمن یضار ایتحار نیا هب منود یم . دینک

و نم اب شیداع طباور یوت یتح رتخد نوا ... منود یم هنک. یمن لوبق -

هنوخ هی وت اهنت درم ابیه داوخب هکنیا هب هسرب هچ . هبذعم مه ماهرپ

هنک. یگدنز

! تقوم منک. یم شدقع -

هدز: تهب دوب...و مورآ شادص

! ماسریما -

ممدزاب نداد نوریب اب نامزمه و مینوشیپ هب مداد هیکت و متسد . متسشن

: مدرک همزمز

... هشهار اهنت -

***

( اسیرتآ )

روزا .شملا مدیشک مسیخ یا مشچ ریز یتسد ، مقاتا رد یادص ندینش اب

مدب حلا هک یزمرق یامشچ هب هجوت یب . مدرک ورس متشادرب تخت یور

نوبرهم ی هرهچ ندید .اب مدرک شزاب و متفر رد تمس دزن، یم دایرف ور

مدز: یگنرمک دنخبل یوال، نسم یاراکتمدخ زا یکی موناخ میرم

. موناخ میرم منوج -

شدز: هنوگ هب مورآ و تخادنا مامشچ هب ینارگن نهاگ

؟ رتخد هدش یچ -

ودز: ملد شندوب یعونصم هک مدرک یهاتوک دنخهی
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دوب. هتفرگ ملد مک .هی تسین یزیچ -

رواب و مافرح دوب مولعم هک وردحیلا داد نوریب دننام وهآ شسفن

: تفگ هدرکن

. نوشقاتا ورب . نراد تراک -اقآ

دش: سبح هنیس وت مسفن

اقآ؟ مودک -

. هگید اضر -اقآ

مور هدش سبح سفن ، مشب وربور ماهرپ اب تسین رارق هکنیا رکف زا

: مداتسرف نوریب

اهآ. -

. متخادنا مدوخ هب یهاگن هنیآ ووت متسب رو قاتا .رد تفر دزو یدنخبل

ماهاب داوخ یم یچ ومدر رد ینعی دوب. صخشم یروجدب مامشچ یزمرق

بمش جارخا مراک زا اعقاو ؟اهگ هتفگ شهب یزیچ ماهرپ هنکن ؟ هنزب فرح

هدروآ موجه هبممرغ هک یباوج یب یاه لا وس لیس وت متشاد یچ؟

و ورن تفگ یم هگید یکی و ورب تفگ یم ملد .هی مدش یم قرغ ن دوب

. رخب نوج هب ور شبقاوع

رسدرد ی هلصوح . متفرگ مدوخ ی هرهچ زا ور مهاگن و مدیشک یفوپ

هب هک یچیپرام یاه هلپ تمس و مهار و متفر نوریب قاتا .زا متشادن

مسب بل ریز . مداتسیا شقاتا رد تشپ . مدیشک دش یم متخ مود هقبط

،ردوزاب قاتا وت "زا دییامرفب " یادص ندینش مدز.اب ورد متفگ هللای
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: متفگ دوب هتسشن ش هعلا طم زیم تشپ هک یعیفر رتکد هب وور مدرک

-سالم.

بمالی زا یکی .هب تشادرب شامشچ زا شور هعلا طم کنیع دزو یدنخبل

درک: هراشا شگرزب قاتا

. نیشب . مرتخد -سالم

شزیم یوربور هک یا هرفن کت لبم تمس ور مهار و مدز یگنرمک دنخبل

یب . تسشن موربور دشو دنلب مشدوخ . متسشن و مدیشک تشاد رارق

. مدیسرت یم ... مدوب بذعم . متفرگ یزاب وهب متسد یاتشگنا هدارا

شابل ور یگشیمه گنرمک دنخبل نوا هک وردحیلا تخادنا اپ یور اپ

دیس: رپ دش یمن هدید

؟ یتسه یضار تراک -زا

. هشب رباربدنچ مینارگن ات دوب ی فاک لا وس نیمه

: متفگ و متسشن ماج رس رت فاص

اقآ. هلب -

درک: ماگن هنافاکشوم

؟ یگیم و شتسار یراد -

... یگچاپتسد نیا هب تنعل

؟ مگب غورد دیاب ارچ اقآ. هلب -ب...

نامتک هب یزاین هنک. یم تتیذا هنیمهت و زانیرپ یاراتفر منود یم -

. تسین
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. تشادن باوج قح فرح . متخادنا نییاپ و مرس فرح یب

. اسیرتآ -

: متفگ مورآ و مدروآ وباال مرس

اقآ. هلب -

؟ ینک یم راکیچ هدش ادیپ تارب رتهب یلیخ راک هی مگب هگا -

: بجعتم مادص نحل و ندش درگ شفرح زا مامشچ

راک؟ -

: تفگ دشو مخ ولج هب یمک

. یدادن و مباوج -

: متخود ماتسد وهب مهاگن

. منود یمن -

یسک هگا تساوخ مزا . داوخ یم راکتمدخ ماتسود زا یکی ، مرتخد نیبب -

یفرعم شهب هشاب شدوخ راک وت شرس و هشاب دلبراک هک مسانش یم ور

طقف هک نیا ؛اب هرتشیب یوالمه نیا وت ندرک ،زااکر هدیم هک یقوقح منک.

نیا . یشیم تیذا یراد اجنیا منود یم . هراد کیچوک اتب سن نامتراپآ هی

منک. یمن تروبجم نم . هتدوخ اب میمصت .اما تارب هیبوخ یلیخ تیعقوم

. ینومب اج نیمه و ینکن لوبق ینو یمت و ینک لوبق ینوت یم

وت تندوب .هب مدب تهب یداهنشیپ نینچ هک مساو دوب تخس ... شتسار

! متنارگن مه... یفرط .زا مدرک تداع هنوخ نیا

و مدیشک یقیمع سفن ، مدرک یم یزاب ماتشگنا اب هدارا یب هک ردحیلا
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یمک منوت یم منتفر اب هکنیا رکف . مجنسب ور زیچ همه مدرک یعس

منک: ادیپ تبقر شداهنشیپ هب تبسن دش ثعاب ، مشاب هتشاد شمارآ

؟ هگید ننک یم یگدنز نوش ه داوناخ اب نو تتسود -

فرح نیا ندروآ نوبز هب راگنا هدب. ور مباوج ات دیشک لوط هیناث نچد

دوب: تخس شارب

. هدرجم متسود -

: مدرک شهاگن درگ یامشچ اب

هنک؟ یم یگدنز اهنت ینعی ین... ؟عی درجم -

یچ درم نیا ایادخ ؟ مدرک یم رکف روطنیا نم ای ندوب هدنمرش شامشچ

؟ تفگ یم

. شیسانش یم هرآ.وت -

: مداتسرف نییاپ ور منهد بآ بجعت اب

؟نم؟ شمسانش یم -

وفگت: داد نوکت یرس

. اجنیا دوب هدموا شیپ زور هس هکدو، نومه ؟ هتدای ور ایرآ رتکد -

هروخ لثم سرت دشو ربارب دنچ مبجعت ، دیسر منهذ هکبه یسدح زا

... دوبن مدوخ تسد . منوج هب داتفا

بخ؟ -خ...

هب هرخ باال درک یم ینیچ همدقم شنتفگ هساو تدم مامت هک ور یفرح

: دروآ نوبز
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. تسایرآ رتکد نومه ، هدرگ یم راک تمدخ لا بند هک متسود نوا -

. مداد تروق یتخس هب ور منهد وبآ شامشچ هب مدش هریخ هدز تهب

راشف ماتشگنا نیب ور شملا یاه هشیر هک وردحیلا مدش دنلب هاگ ادوخان

: متفگ یدنلب اتبسن یادص اب مداد یم

یچ؟ -

دش هجوتم مور هتفشآ حلا راگنا . داتسیا موربور دشو دنلب ال -مباقت

درک: هاگن مهب بجعت اب نوچ

. هدرگ یم راکتمدخ لا بند هک هیسک نومه ایرآ رتکد متفگ -

درم نیا . مدرشف مانودند نیب مکحم رو منییا پ وبل متفر بقع یمدق

ینامز هی هک مشب یسک راکتمدخ تساوخ یم ؟ تساوخ یم نم زا یچ

مرانک زا یدرس اب وانو مدرک یم سامتلا شهب مردام نوج تاجن هساو

دای هظحل ،ره شندید هکاب مشب یسک راکتمدخ تساوخ یم دش؟ یم در

نوا ؟اب هنوخ هی یوت ؟ اهنت رتخد ؟نم؟هی متفیم روآ باذع یازور نوا

درم؟

: تفگ هنک ممورآ درک یم یعس هک وردحیلا دموا ولج مدق دنچ اضر اقآ

تساهنت و نووج درم هی نوا هرخ .باال مرتخد ینارگن یچ زا منود یم -

.اما یشاب نارگن یراد قح ربوور. شوخ و نووج رتخد هی مه ووت

و هنک رکف لئاسم نیا هب یتح داوخب هک تسین یمدآ ال صا ماسریما

. هراذب رتارف شدوخ میرح هاپزا درکن ییادخ

داد: همادا و درک یا هدنخ کت
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تیاکح نیا ؟ هدرگ یمرب بش ، بطم یمهر حبص نگیم یدینش -

مگب دیاب ، مشراتفر دروم .رد تسین هنوخ تاقوا رتشیب . هماسریما

راک هب یراک . توافت ویب هدرس ، یدید ینومهم وت تدوخ هک روطنومه

. هرادن یسک

و متخادنا ندوب مزا تبثم باوج رظتنم راگنا هک شامشچ هب یهاگن

: متفگ

نوتم. یمن نم نم... -

دیعب یعیفر رتکد زا یقطنم یب همه نیا دوب؟ هتفر اجک درم نیا قطنم

هدب؟ مهب یداهنش یپ نینچ تسنوت یم روطچ دوب.

، هرذگ یم تخس تهب یدید هگا و ششیپ یرب زور دنچ ینوت یم -

اسیرتآ هزاب تور هب هشیمه ینم هنوخ اج.رد نیمه یدرگرب هرابود

ناج.

. دشن اما مشن یبصع مدرک یعس یلیخ . منزن دنخزوپ مدرک یعس یلیخ

: تفر باال یمک هدارا یب مادص

؟ دیاوخ یم مزا یچ دینود یم -

... دشن . منکن ضغب مدرک یعس ؟ متشاذیم ملد یاجک ور مادص یوت ضغب

هنوخ نیا وت دینک یم سح هگا هگا... ... منوت یمن ال صا ... منوت یمن -

مرب. دیگب هیفاک طقف ما، یفاضا

یمن هدینش شوت غورد زا یرثا ! یدج یلیخ دوب... یدج شنحل درک. مخا

دش.
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لثم مارب وت هنود یم ادخ ؟ رتخد یرایمرد فرح تدوخ زا ارچ -

. یمزانیرپ

! هدارا یب مدز... هنعط . مامشچ وت تسشن کشا من

؟ اهنت درم هی شیپ دیتسرف یم مه ور نوتدوخ رتخد -

درک. هاگن مامشچ هب فرح یب اما هشب ینابصع متشاد عقوت ... دنوم تام

شادص مدرک یم سح ارچ . تفرگ مامشچ زا ور شهاگن هک مدز یدنخلت

تس؟ هدنمرش

. تسین یدب رسپ ماسریما ناج. اسیرتآ ماوخ یم رو تح صال نم -

؟ هدرک یتساوخرد نیچمه و تسین یدب رسپ منزب داد تساوخ یم ملد

طقف ؟اما ینک یم هلماعم ونم یراد یچ رس مسرپب تس اوخ یم ملد

: تفر یمن ورف ششوگ هب هک مدرک رارکت ور یفرح

... منوت یمن نم -

: تفگ و دیشک ش هنوچ هب یتسد . دروآ ورباال شرس

هب نم هیچ. شباسح فرح نیبب ورب طقف . هنزب فرح تاهاب داوخ یم -

رخآ ات هگا . یرب اجنیا زا منک یمن تروبجم منک. یمن تروبجم یزیچ

ورب طقف ... همادخ .زا مرادن یلکشم چیه ینومب اجنیا یاوخب مترمع

بخ؟ . زادنن نیمز و مور ... نیمه . شنیبب

نم اب یفرح هچ نوا ؟ متشاد مردام قباس کشزپ اب یفرح هچ نم

... ایادخ ؟ دیسر یم شهب یچ درک؟ یم رارصا ردقنا ارچ درم نیا ؟ تشا د

مه ردقچ .ره هخرچن تفلا خم هب منوبز دش ثعاب ، شهاگن یوت سامتلا
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مشب نیا رکنم متسنوت یمن مزاب یلو دوب، هدش روخلد درم نیا زا مبلق هک

یم هانپرس هی طقف هک ینم یارب دوب. هدرک یردپ مارب تدم نیا یوت هک

یلیخ درم نیا ... مشاب ناما رد درمان نوا تسد زا منوتب ات متساوخ

دوب. هداد اهب هبیرغ ِنم شهب هفیظو زا رتشیب

. تسشن شابل ور یگنرمک دنخبل . مداد نوکت تبثم هنوشن هب یرس

... دنوزرل ور منت هک یدنخبل

***

هب یتسد و مداتسرف لخاد ور مگنر یبآ زاشلا هدموا نوریب یاهوم

نینچ مردام قباس کشزپ ارچ متسنود یمن . مدیشک میسوط یوتنام

هب ازور نوا هک ینم وزا هیچ شفده متسنود یمن . هداد ور یداهنشیپ

یم بوخ ور زیچ هی ؟اما داوخ یم یچ دز یم شسپ لکش نیرتدب

تسد ی هچیزاب . مشب هچیزاب هرابود متشاذیمن نم هکنیا . متسنود

نیمه هساو اقیقد ...و درمان نوشنطاب اما دوب درم نوشمسا هک ییاسک

... مگب شهب ور نیمه متساوخ یم ! شمنیبب هک مدوب هدموا

ییادص نیلوا . مدش دراو و مداد له ولج هب ور پاش یفاک یا هشیش رد

شخپ هفاک کیش یاضف وت هک دوب یتی ال یقیسوم ، دروخ مشوگ هب هک

رانک زیم نیرخآ تشپ و متشگ ایرآ رتکد لا بند مشچ دش.اب یم

زیم یور ور شتسار تسد جنرآ هک .ردحیلا مدرک شادیپ هرجنپ

دوب،هب هداد هیکت شینوشیپ هب شور هدش تشم تسد و دوب هتشاذگ

هدشن مندموا هجوتم زونه نوچ دوب رکف وت راگنا درک. یم هاگن نو ریب
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و هشابن دید یوت دایز هک دوب هدرک باختنا نتسشن هساو ور یزیم دوب.

مه دعب و ناتسرامیب یوت هک یراب دنچ نیا . هنکن بلج ور یسک هجوت

هکنیا . مدوب هدیمهف بوخ ور زیچ ،هی شمدوب هدید یعیفر رتکد ترامع

، شگنرمه نهریپ و یکشم ترپسا تک ... هرازیب هجوت بلج و یغولش زا

رت! باذج مه... دیاش و دایب رطن هب هشیمه رتزا یدج دوب هدش ثعاب

و متشادرب زیم تمس ور مامدق و مدرشف ماتشگنا نیب ور مفیک دنب

هدموا طقف نم ... هداتفا منوج هب هک هیسرتسا هچ نیا مدیمهفن ممدوخ

دوب؟ یچ هساو سرتسا همه نیا سپ . مدب یفنم باوج دوب

تباث متروص یور و دموا باال شهاگن هک مدوب شزیم یمدق دنچ یوت

سالم یارب مدش مدق شیپ نم دوب.هن هشیمه رتزا هریت هک یهاگن . دنوم

و مفیک . متسشن و مدیشک بقع ور شوربور یلدنص سپ ... نوا وهن

: منحل ،مه هشاب مکحم مهاگن مه مدرک یعس و زیم یور متشاذگ

ونشم... یم -

ممدوخ دوب. هدیدن و نم یور نیا ن...اتحاال تفرگ بجعت گنر شامشچ

... روطنیمه

هظحل دنچ زا دعب دزو دنخشین مدیاش دش. جک باال تمس شبل ی هشوگ

: تسکش ور شتوکس

-سالم...

: متفگ مدوب هتفرگ یزاب هب ور متسد یاتشگنا هدارا یب هک ردحیلا

مرب... دیاب . دینزب ور نوتفرح رتدوز افطل -سالم.
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درک: لفق مه یوت ور شاتشگنا و تشاذگ زیم یور ور شتسد ود ره

؟ یرب اجک -

دشاب ثعاب ، شبل ی هشوگ دنخشین و شیدج یامشچ ، شدرسنوخ نحل

: تفگ و داد نوکت یرس هک منک شاگن صرح

زا منزب سدح منوت یم یتح ... ینک یم رکف یچ هب یراد منود یم -

. یتخاس رس ود وید ناتساد نم زا تدوخ هساو ردقچ اتحاال زورید

یلو...

: تفگ مامشچ هب هریخ دشو مخ ولج هب یمک

راک راکتمدخ هی لا بند طقف . متسین یتخاس تنهذ وت هک یوید نوا نم -

وت؟ زا رتهب یک . مدرگ یم دلب

ور شسابل یور تبرش نتخیر تساوخ یم راگنا درک. دیکات " دلبراک " یور

هنک. یروآدای مهب

رت عیرس هچ ره تساوخ یم ملد هک وردحیلا مدیشک یهاتوک سفن

: متفگ منک کرت ور اجنوا

یکی . دیرایب شرس دیاوخ یم هک رهبالیی دینوت یم هک هداس رتخد -هی

نوت هنوخمه یزاب بش همیخ کسورع مسر هب یلو راکتمدخ مسا هب هک

نم؟ زا رتهب یک . هشب

. مدیسرت یا هظحل هک ظیلغ ردقنوا . تسشن شاهوربا نیب یمخا

مرب و رود وت زا رتهب دصات ، مدوب یزاب بش همیخ کسورع لا بند هگا -

قاتا نایب نوشدوخ یاپ اتاب منک رت بل دوب یفاک طقف و دوب هتخیر
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. مباوخ

نیمه لبق!و زا رتشیب دوب... هدش راد هشدخ مورغ ... مدوب هدش کالهف

هرب: باالرت یمک مادص ، مفارطا یامدآ هب هجوت یب دش ثعاب

؟ دیاوخ یم مزا یچ سپ -

موربور درم یاهوربا نیب هک یمخا و تشگرب نومتمس هک ییاه هاگن

نیمه ...و مگن یزیچ و مزودب ماتسد وهب مهاگن دش ثعاب ، تفرگ تدش

هنک: زاب بل نوا دش ثعاب

. مگب تهب مرادن یدیدج زیچ . تفگ تهب بقال یعیفر -

: مداد نوکت ورس مدرک یا هدنخ کت

. نوتداهنشیپ زا نونمم . هدرکن یرییغت منم باوج اهآ... -

و ندیچیپ مچم رود مکحم ش هنودرم یاتشگنا هک مش دنلب متساوخ و

درک مروبجم و تخود مامشچ وت ور دش یم یبصع مک مک هک شهاگن

مچم تیاهن ورد درک ومک شتسد راشف ندید، مزا .وتقیقتالیی منیشب

درک. اهر و

شیپ هک یتدم مامت هک نک رکذ هماندقع یوت ...و تقوم . مینک یم دقع -

. ینک تیاکش یرب ینوت یم هروخب تهب متشگنا کون هگا یتح ینم،

. هدیم وت هب ور قح مه هاگداد

ریز ، منزن دایرف مدرک یم یعس هک وردحیلا شفرح زا ندش درگ مامشچ

: مدیرغ بل

ی! تسپ یلیخ -
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؟ دوب هدرک ضرف یچ ونم درم نیا ؟ هغیص ؟ تقوم دقع

: تفگ شدرسنوخ نحل نومه ،اب مدرک شراثن هک یشحف هب هجوت یب

زا ماوخ یم طقف . مرادن تاهاب یراک مدب نانیمطا تهب ماوخ یم -

تترپ شرتخد و رسمه هکنیا زا لبق . نوریب تمرایب یعیفر ترامع

! نوبایخ وت ندرکن

دوب هتسشن شوت هک ور یکشا من ات مدیشک مامشچ هب مکحم و متسد

. تخوس یم مدوخ یهانپ یب هسا و ملد منک. کاپ

؟ هسر یم تهب یچ -

... دوبن مدوخ تسد دوب. هدش راد ضغب منحل

هگم دش. یمن هدید نوشنورد غورد زا یرثا . ندوبن هریت هگید شامشچ

اما مدوب ملا وس باوج رظتنم ؟ نگیمن غورد تقوچیه امشچ هکنیا هن

یم سح هک وردحیلا شاهوم وت درب ورف و شتسد . تفگ یمن یزیچ

درک: زاب ،بل ماجنارس یب ثحب نیا زا هدش هتسخ مدرک

؟ ینک یم لوبق -

هک شهب مپوتب هرابود متساوخ . تفگ یم یچ نوا و متفگ یم یچ نم

: تفگ و دروآ وباال شتسد

ورب. یتساوخ اج ره شدعب هام... دنچ طقف -

هک ییامشچ درک... یم متیذا تشاد درم نیا بناج زا رارصا همه نیا

یم نانیمطا و درک یم سامتلا راگنا هک یمکحم نحل ، نتفگ یمن غورد

زا مدوب هدش هتسخ نم هرآ... . مگب منوتن مه هملک هی یتح دش ثعاب داد،
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مدوب هدش هتسخ ... ندز یم مهب ترامع نوا وت هک ییانوبز مخز ندینش

ایرآ، ماسریما درم، نیا ... مدوخ یاه یهجوت ویب ماهرپ نیگمغ هاگن زا

نوا و دوب هتسشن موربور ،حاال مدرک یم سامتلا شهب زور هی هک یسک

راب نیا هن،اما شنحل منک... لوبق شور هتساوخ تساوخ یم نم زا

...هی هخرچ یم ... هدرگ نیمز ... ندرک یم سامتلا هک دوب نوا یامشچ

مهب نییاپ زا نوا و متسیا یم نمباال زور باال...هی نوا و منییاپ نم زور

مخ هگا نم، منک.و شکمک ات هنک یم زارد متمس و شتسد هنک. یم هاگن

... شدوخ لثم یکی مشیم ، مریگن و شتسد هگا ، شتمس مشن

اجک هب ارجام نیا هت متسنود یمن هک .ردحیلا مداد نوکت یرس راچان هب

یدرک تقامح دز" یم داد مشوگ وت مادم ییادص ...و هشیم متخ

"! تقامح ... اسیرتآ

ش هتساوخ ندش هتفریذپ هب ششنکاو . متشادن ور یبیجع شنکاو عقوت

دعب،هب و درک شوخ اج شابل ور یا هظحل هک دوب گنرمک دنخبل هی طقف ،

عقوم دوب هتفگ شهب مندموا زا لبق راگنا . دایب ولج درک هراشا نوسراگ

،رد دعجم و هاتوک یاهوم اب ینووج رسپ . هشن نوممحازم ندز فرح

دشوبا کیدزن تشاد نت هب یدی وفس سهای مرف سابل هک حیلا

: دیسرپ ییورش وخ

؟ نیراد لیم یچ . نیدموا شوخ -

لیم . مدب شرافس نم لوا دوب رظتنم راگنا درک. نم هب یهاگن ایرآ رتکد

سپ . مدوب هداد تسد زا لک هب ور ماهتشا راگنا . متشادن یزیچ ندروخ هب
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: متفگ طقف

بآ... ناویل -هی

ش هچرتفد یوت ور مشرافس هک وردحیلا داد نوکت یرس نوسراگ

: تفگ ماسریما هب باطخ درک، یم تشاددای

؟ نیراد لیم یچ امش -

هاگن دوب شرافس نتفرگ رظتنم هک نوسراگ ی هرهچ هب یا هظحل ماسریما

: تفگ و درک

... وسرپسا -هی

: دیسرپ نیح نومه دشورد شرافس نتشون لوغشم نوسراگ

ای... رکش -اب

خلت! -

***

، دنیشنب ترانک دیایب هک دهاوخ یم ار رفن کی تلد ، یدیماان جوا رد یهاگ

دنک همزمز و شبل جنک دنیشنب یدنخبل دنک، تهاگن شذفان نامشچ اب

شتسد یرد هوهق ناجنف ود هب تهاگن رکش؟"ووت ایاب یروخ یم "خلت

دناوخب تنامشچ ارزا تدرد ووا شنامشچ رد یوش هریخ دعب، و دتفیب

،هک یدنخ یم وت هک تساجنآ ؟"و موش تنامرد یهاوخ "یم دیوگب و

یم رکش " ییوگ یم لد ورد دنریم یم اهدرد ،هک دریگ یم مارآ تبلق

منک..." یم هزم هزم ار تروضح ینیریش یتقو ؟ راکچ مهاوخ

***
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ور مدیدرت سح داد. یم ممیمصت ندوب یدج زا دیون ، متسد یوت ی هگرب

مشب کیرش هگید رفن ورابهی مییاهنت متفرگ میمصت هک یبش ن ومه

هرب... لا وس ریز هرابود مرورغ متساوخ !نیم متشک

مدز. رد هب راب دنچ و مدروآ وباال متسد ، مدیسر هک سیئر قاتا یولج

قاتا دراو و مداد راشف نییاپ یردوهب هریگتسد داد، هک دورو ی هزاجا

و تشادرب شامشچ وزا شکنیع مندید ،اب موربور لا سنایم درم . مدش

شندوب یضاران دوب، هتسشن شاهوربا نیب هک یمخا درک. ماگن فرح یب

نوده... یم متکه سنود یم دز. یم دایرف ور

؟ هتسار مدینش هک ییاربخ -

هدینشن شزا هکاتحاال ینحل اب داد رارق مبطاخم درک...و زاب بل هرخ باال

زیم یور ور همانافعتسا و مدنوسر شزیم هب مدق دنچ واب مدوخ . مدوب

: متشاذگ

،هلب. همنداد افعتسا هب نوتروظنم هگا -

هب یهاگن نیرتکچوک هکنیا نودب و داد نوریب رادادص و شسفن

: تفگ هز ادنب همانافعتسا

نیا وت تسین مهم مارب . مونش ب تدوخ نوبز زا ماوخ یم و شلیلد ارچ؟ -

؟ یدب افعتسا یاوخ یم ارچ وگب تدوخ . هتشون یچ هگرب

بیج رووت ماتسد زا یکی و مدرک هاگن شرظتنم یامشچ هب یا هظحل

: مدرب ورف مترتشییوس

. مشب راک هب لوغشم هگید یاج هی هرارق -
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داد: نوکت یرس دزو دنخزوپ

.هن؟ اجنیا زا رتهب اج -هی

درک... یم میبصع تشاد

. مدب حیضوت هک منیب یمن -المز

: تفگ یدنلب اتبسن یادص اب مامشچ هب هریخ دشو دنلب تینابصع اب

رداک و مدوخ هک یکشزپ ارچ منودب ماوخ یم . منیب یم المز نم -اما

هگا هرب. هنک لو یروطنیا داوخ یم ، میتشاد و شاوه همه نیا ناتسرامیب

... هتقوقح لکشم

: مدرک عطق و شفرح

اجنیا زا رتهب ناتسرامیب نوا هکنیا هب یطبر . هرادن قوقح هب یطبر -

. مراد راک نیا هساو رو مدوخ یصخش نمداللی . هرادن مه ایهن تسه

. دینک اض ما رتدوز ور همانا فعت سا نیا افطل سپ

،هی شندنوخ نودب و تشادرب و شراکدوخ دعب، و درک مهاگن فرح یب

یدنخشین هک وردحیلا تفرگ متمس ور همانافعتسا دز. شاپ اضما

: تفگ دوب رکهد شوخ اج شب ل جنک

ریصقت ، هتبلا . هنیا نگیم هک نتسکش نودکمن و ندروخ کمن تیاکح -

تدای هک هدوبن یسک ! یدشن گرزب ردام و ردپ ی هرفس رس . تسین تدوخ

. ندیمن یدب وراب یبوخ باوج هدب

زور نوا زا سلا جنپ و تسیب تشذگ زا دعب سلا، جنپ و تسیب زا دعب

یگدنز ساسحا یب تابر یه لثم سلا جنپ و تسیب تشذگ زا دعب موش،
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شمخز . تسکش لبق زا رتشیب . تسکش مبلق راب نیمدنچ یارب مزاب ، ندرک

مکحم ماتسد . متفر بقع یمدق ! دنوزوس و مدوجو مامت دشو رت قیمع

یداع مارب ارچ منک؟ تداع افرح نیا هب متسنوت یمن ارچ . ندش تشم

ونم، دوب یمخز منطاب داد.اما یمن نوشن ور مدرد مرهاظ ؟ ندش یمن

... مدیم نوج قیمع یامخز نیا یزیرنوخ زا یک منود یمن

مرس وت مور هتشذگ هک ییاتقو همه لثم ! هشیمه لثم مدز... دنخزوپ

و مدز لز دش یم هدید شنورد تیاضر سح هک شامشچ یوت ن. بوک یم

فگمت: دش منی هدین ش شوت یشزرل ترنی کچوک یهک نحل اب

بوخ یلیخ ور یزیچ هی ؛اما مدشن گرزب ردام و ردپ ی هرفس رس نم -

. دوبن مدآ یلو دش گرزب ردام و ردپ ی هرفس رس هشیم هکنیا ! متفرگ دای

ی هرفس رس هشیم دز. مخز یلو دش گرزب ردام و ردپ ی هرفس رس هشیم

رو نیا لقادح ردام، و ردپ یب ِنم درک. ریقحت یلو دش گرزب دامر و ردپ

! منود یم بوخ یلیخ

ییاه هگر ، تیاضر سح نوا یاج هب راب نیا هک شامشچ زا ور مهاگن و

... مدش جراخ قاتا وزا متفرگ دز یم جوم نوشوت تینابصع زا

***

منک،زا یظفاحادخ یسک اب هکنیا نودب و مدرک نشور و منیشام

کمن نگب راذب . یظفاحادخ نودب تفر نگب راذب مدز. نوریب ناتسرامیب

زا ندنک لد هب مراد تداع نم . نگب ناوخ یم یچ ره راذب ه... سانشن

، ماهوزرآ .زا ندیرب لد هب مراد تداع نم... هم مارب هک ییاهاج وزا امدآ
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ریت هک هیا هتشذگ منوا . مربب لد زیچ هی زا منوت یمن ...اما مدوخ زا

منک شومارف دش یم شاک . هریگ یم فده و مبلق میقتسم ، شتارطاخ

متشاد هک یزور . هربب شدوخ اب مه ونم ات مدز یم ضهج هک ور یزور

،ممدر... یگچب وت هک یزور . مبلق درد زا مداد یم نوج

منهذ . متشاذگ نیشام ی هرجنپ وبل مجنرآ و مدیشک مینوشیپ هب یتسد

ور دیشک یم تسد ، تسشن یم مرس هکباال ییابش تمس دیشک رپ

وباال دیسوب یم و مینوشیپ . داتفا یم چلا شاپل و دیدنخ یم ، ماهوم

باوخ هب مدز یم و مدوخ هشیمه ...ونم هربب مباوخ ات دنوم یم مرس

یم همزمز بل ریز مباوخ درک یم رکف یتقو هشیمه هک یرعش نوا ات

مو... نشب ور درک

نیب، ناهج مشچ نآ رظن زا ارم تفر ات

. تفر اه هچ هدید زا هک تسین ام فقاو سک

؛ شود لد شتآ رذگ زا تفرن عمش رب

... تفر ام رس رب رگج زوس زا هک دود نآ

***

یولبات هب مدنوم هریخ یا هظحل و متشادرب مامشچ ور وزا میباتفآ کنیع

دوز هچ . هشاب مدیدج راک لحم دوب رارق که یناتسرامیب ... ناتسرامیب

هب یهاگن مین . متشادن یتشگرب هار هگید هک ییاج ...هب اجنیا هب مدیسر

ناتسرامیب نینچ زا هتبلا . تشاد یرت کیش طیحم . متخادنا فارطا

یمن راظتنا منیا زا رتمک درک، یم ش هرادا یعیفر تکدر هک یا یصوصخ
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دوب. هداتفین ناتسرامیب نیا هب مرذگ هک دش یم لا سراهچ زا رتشیب . تفر

هاگتسیا یولج . مدش ناتسرامیب دراو و مداد نوریب رادادص و مسفن

بدو یزیچ ندرک پی ات لوغشم یهک راتسرپ وزا مداتسیا یراتسرپ

دم: یسرپ

؟ تساجک یعیفر رتکد قاتا -

: تفگ و دروآ وباال شرس

؟ دیتفرگ یلبق تقو یشنم ...زا موس ی هقبط -

نک... درخ باصعا وساالی نیا مزاب

. ننایرج رد نوشدوخ رتکد -

: تفگ و درک مهاگن دیدرت اب

؟ دیتسین ایرآ رتکد امش انایحا -

: مداد نوکت یرس یگف ابکال

. ممدوخ -

دز: یدنخبل دشو دنلب

. ناتسرامیب دیایم یدوز هب امش که ندوب هتفگ سیئر ! رادید قاتشم -

تمس و متفرگ شزا هاگن مگب، فرحاش باوج رد یزیچ هکنیا نودب

منه زاذ مه هظحل هی یتح لا وس نیا دوب. ریگرد مرکف . متفر روسناسآ

؟ مدرک یم یچاکر متشاد نم . تفر منی نوری ب

***

واب تسشن اه یلدنص زا یکی یور موربور دزو رود ور زیم یعیفر رتکد
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: تفگ یقاتشم دنخبل

. اجنیا یدموا هک ملا حشوخ اعقاو ؟ مدوب زور نیا رظتنم ردقچ ینود یم -

. یشیمن نومیشپ شاب نئمطم

. متفگن یزیچ و مدز یگنرمک دنخبل

دش: مخ ولج هب یمک و درک لفق مه یوت و شاتشگنا

نوا لیلد مدیمهفن مزونه نم یلو . تشیپ دایم رصع زورما زا اسیرتآ -

یچهی؟ تشاذگ هک یطرش

ممدوخ نم ؟ محرت ؟ یزوسلد ؟ نادجو باذع دوب؟ یچ لا وس نیا باوج

. متشاذگ یطرش نینچ ارچ متسنود منی

گمتف: درسنوخ و متخادنا اپ یور اپ

مدوب هدروآ راکتمدخ ات دنچ .قبال هشدوخ راک وت شرس مدرک سح طقف -

نوشهب هک ییازیچ وت ندرک یم تلا خد . نتشاد یلکشم هی مودک ره اما

رظن هب مورآ رتخد نوا .اما نتفر یم رد راک ریز زا یهاگ و دوبن طوبرم

...هن؟ هسر یم رظن هب هناگچب مافر .ح دیسر یم

یدنخبل حلا نیا اب .اما هدرکن رواب و مافرح هک ندز یم داد شامشچ

تفگ زدو یعونصم

! شصاخ تیصخش و هماسریما هرخ ال.باال صا -هن

مدش: دنلب و مدز شفرح هب یدنخزوپ ملد وت

... هزاجا .اب مراک رس مریم هگید نم -

دش ثعاب شادص هک متشادرب مدق رد تمس و مدنودرگرب و مور و
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: مشب فقوتم

. ماسریما -

: متشگرب شتمس و مداتسیا

هلب؟ -

یگف .ابکال تشاد دیدرت شفرح نتفگ وت راگنا درک. ماگن ددرم یا هظحل

دیوفگت: شک شیمد نگوج یاهو هبم یتسد

...وت هدیشک یتخس شیگدنز وت یلیخ رتخ د نوا . ریگن تخس اسیرتآ -هب

ادخ تناما . مدوخ رتخد لثم هدش ، هنکیم راک مشیپ هک یهام دنچ نیا

نوا . ماسریما نک راتفر بوخ شاهاب وت. هب شمراپس یم ... متسد هدوب

. هرادن و سک چیه

. مرادن یراتفردب هساو یلیلد -

جراخ قاتا وزا مدرک ،ردوزاب مشاب شزا یفرح رظتنم هکنیا نودب و

نداد رازآ کهزا کانرطخ مدآ .هی ندوب هتخانش یروطنیا نمو همه . مدش

هی هب ندوب مرحم دوجو حاالاب هک کانرطخ مدآ .هی دایم ششوخ یقبه

تشاد رارصا همه نیا هک یسک یتح هدش. مه رت کانرطخ هانگ، یب رتخد

هنک.اب یم مدروم ورد رکف نیمه مه مشب راک هب لوغشم شناتسر میبا تو

ندینش و نایاش ندید شدنب تشپ و دروخ م هنوش هب هک یا هبرض

: مدموا ریبون رکف شی،زا پرنارژ یادص

مهد؟ وارد رطف مو دک بزا اتفآ ! تساجنیا یک نیبب هب... -هب

: دیدنخ هاتوک هک متفر شهب یا هرغ مشچ
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و جک و وچتلا شچ یه ... امشکب و تزان هک تسین اربخ نیا زا اجنیا -

نم! هسا و نکن هلوک

دش. تشاد ش هدنخ ندرک ناهنپ رد یعس هک یشنم هجوتم هزات راگن وا

: تسب و شنهریپ ی همکد نیرت دزوباال یا هفرس کت

شتقو ادخ.هب هب میتسین شانوا .امزا موناخ نینیبن یروجنیا ور -ام

... هرادن دح مهک یریز هب رس ردقنوا

داد: همادا و درک هراشا نم هب

هک سب هن.زا نوشیا زا دایم رد ادص راوید .زا نومردارب نیا اصوصخم -

. رسپ نیا هنیتم

درک: همز زم مورآ و روسناسآ تمس دیشک رو متسد و

میگهری! هچاپ وخب شتقو هب هتب -لا

م: دیشک یفوپ و مداد نوکت ن یفرط هب یرس ، میدش هک روسناس آ دراو

؟ یربب ونم یوربآ لوا زور نیمه ینوت یم نیبب -

دات: اسی هنیس هب تسد و داد نوکت یرس

هش! بارخ ت ههجو داوخ یمن ملد که فیح یلو منوت یم هک نتسنوت -زا

: متفگ و روسناسآ ی هراوید هب مداد هیکت ور متسار ی هنوش

؟ یشاب تراک االنرس دیابن هگم -وت

هک مکوش وت زونه . ناتسرامیب یدموا هک مدینش ارات سرپ و رتکد -زا

شخب تمربب مه هک مدموا ! یشب راک هب لوغشم اجنیا یدرک لو بق روطچ

رو... تقاتا ومه مدب تنوشن و
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! مدموا هکتهزا نم -

: دیدنخ و تخاد باالنا ییوربا

رعاش ال صا ! روجدب هدیچیپ ناتسرامیب توت هز اوآ هقیقد دنچ نیمه -وت

دوخ!" بآی نامشچ هب ارم بلق هد افص "وت دیامرف یم عقاوم نیا رد

داد: همادا دزو یکمشچ

کدرت... تفر یداد افص ور ابلق -

هب یرس دوب، هتسب شقن مابل ور یگنرمک دنخبل هدارا یب هک ردحیلا

رشب نیا . میدش جراخ روسناسآ زا ود وره مداد نوکت فسات هی نوشن

... دوبن شبو تسرد

***

( اسیرتآ )

متفر یم متشاد دوب. هدش هتخود نوریب هب نیشام ی هرجنپ زا مهاگن

ور یچ همه دایز نم دیاش . هشیم متخ اجک هب شهت دوبن مولعم هک ییاج

مورآ مدرک یعس . یداع و دوب بوخ یچ همه دیاش . متفرگ یم تخس

هگم منک.اما نوریب ور دوب هدرک هنخر لقمب وت هدارا یب هک یسرت و مشاب

دش؟ یم

درم هی راکتمدخ یتقو یدرک رکف تدوخ شیپ چیه ! قمحا یاسیرتآ

یتح نم مدز... یدنخلت ننک؟ یم هت رابرد ی رکف هچ ، یشیم اهنت

یگف .ابکال هنکب دب رکف م هرابرد مشاب نارگ هکن متشادن مه ور یسک

وهب مرس ؟ هشیم تحاران متفر همهفب یتقو ماهرپ . مداد نوریب و مسفن



106

شنوبرهم رهچهی . متسب مشچ و مداد هیکت ن یشام یلدنص یتشپ

یمن طقف نم . مدرکن دب رسپ نیا قح رد نم . تسب شقن مامشچ ولج

منک؟ یم هانگ ساسحا ارچ یلو ... دیابن هک هشب یسک ریگاپ متساوخ

. مدرک وزاب مامشچ ، سنا آژ هدننا ر یادص ندینش و نیشام ندش فقوتم اب

. موناخ میدیسر -

لخاد ور ندوب هدموا نوریب شملا ریز زا تجاجل هکاب ییاهوم رات

دشوزا هدایپ مه هدننار . مدش هدایپ و مدرک رکشت بل ریز و مداتسرف

هرو یارک . تشاذگ ور هدایپ یوت و دروآ نور ویب منودمچ ، بقع قودنص

دعب و متخادنا مرانک نودمچ هب یهاگن ، تفر هک هدننار کرمدو تخادرپ

زا شزرل نیا هک مدیمهفن ونم دیزرل منت ... موربور گنر دیفس رد هب مه

رتدوز یلیخ یچ همه م... هزادنا یب سرت ای دوب اوه دح زا شیب یامرس

همه زا رتشیب هک یتقوم دقع دوب. هداتفا قافتا مدرک یم رکف هک یزیچ زا

هرارق اجنوا دوبن مولعم هک یا خهنو وت نتش اذگ ...واپ مدیسرت یم شزا

و ملا بند مدموا ماسریما لبق زور یتقو . هتفیب مارب ییاه قافتا هچ

درک مروبجم همه زا لوا ، ههام هس تقوم دقع نوا ندنوخ یارب میتفر

هراذب رتارف شدوخ میرح زا ور شاپ داوخب تدم نیا تیو هگا هک مسیونب

ملد هب هک یبارطضا داد...اما نانیمطا مهب منک. تیاکش شزا منوت یم

اق یقد و ماجنیا ارچ متسنود یمن مه زونه . دوبن مدوخ تسد دوب هداتفا

... مدیسرت یم نیمه زا

یقیمع سفن . متشادرب مور شیپ ی هقبط هد نامتراپآ تمس رو مامدق
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مهب یعیفر رتکد بقال هک ور یدحاو گنز و مدروآ روباال متسد و مدیشک

هرابود . دشن یربخ اما مدنوم رظتنم ایور هظحل دنچ مدز. دوب هتفگ

راوید وهب مدیشک یفوپ ؟ دوبن هنوخ . یچیه هب یچیه اما مدز گنز

تفلا خم نم و ملا بند دایم ماوخب هگا دوب هتفگ . مداد هیکت مرس تشپ

مین و جنپ دودح دوب هتفگ و دوب هدرک لوبق فرح نودب منوا . مدوب هدرک

مدیشک ورباالرت موتلا یپ هقی . مایب عقوم نوا منم و هنوخ هسر یم رصع

ندش وربور سرت .زا مدرک واه متفرگ منهد یولج مور هدز خی یاتسد و

هنیمهت یاه هاگن ریز . نوریب مدوب هدز ترامع زا مین و راهچ ، ماهرپ اب

از ندش اهر ، اجنیا هب مندموا یاه یبوخ زا یکی دیاش ... زانیرپ و موناخ

یعیفر رتکد زا مد وب هتسنوتن اام دوب آزیم ریقحت یاه هاگن نوا

یدب سح دوب هدش ثعا ب نیمه و دوبن هنوخ نوچ منک یظفاحادخ

ور اوه و دوب مین و جنپ . متخادنا میچم تعاس هب یهاگن . مشاب هتشاد

هدرک رتشیب رو مسرت مندوب اهنت و اوه ندش کیرات . تفر یم یکیرات هب

مولج منوا یکشم دنلب یساش هی ندش فقوتم اب سرت نیا دوب...و

ندید دش،اب هدیشک نییاپ هدننار تمس ی هشیش یتقو دش.اما رتشی ب

یبجعتم اگنه . مداتسرف نوریب مور هنیس وت شهد سبح سفن م اسریما

: دیسرپ و تخادنا مهب

؟ ییاجنیا یک -زا

یم نوکت روز هب امرس زا مابل هک وردحیلا مداد تروق رو منهد بآ

: متفگ ندروخ
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. هشیم یتعاس مین -یه...هی

ی هاگن مین هکنیا نودب و درک وزاب گنیکراپ رد تومیر واب تفگن یزیچ

مدآ... نیا دوجو وت روعش یا هرذ زا غیرد دش. گنیکراپ دراو هزادنب مهب

هتسکش شخرچ منک. شدنلب مدرک یعس و متفرگ رو منودمچ ی هتسد

شدنلب دوب هک یتخس ره .اب دروآ یم مرودنب سفن شندرک ونلبد دوب

تمس دشو هدایپ شنیشام زا هظحل نومه . گنیکراپ وت متفر و مدرک

شپیت هب یهاگن . داتسیا رظتنم دزو شور همکد و تفر روسناسآ

نیا ... یکشم بذج ترشییوس و نهریپ و یکشم نوتک راولش . متخادنا

مدنوسر روسناسآ روهب مدوخ یتخس دوب؟هب رهق اه گنر ی هیقب اب درم

هب یتسد . متشاذگ نیمز رو نودمچ مدز، یم سفن سفن هک وردحیلا

دشاب ثعاب ، شمور آ دنخزوپ یادص هک مدیشک م هدرک قرع ینوشیپ

! هشلوا هزات نیا تفگ یم ملد وت ییادص منک...وهی شاگن صرح

ی هتسد دش. راوس و داد له ،ردرو فکمه بطهق هب روسناسآ ندیسر اب

هچهری هب یهاگن و مداد شله روسناسآ لخاد و متفرگ رو منودمچ

؟ هنکب یکمک هی هریم یم . هدرم شرس ریخ . متخادنا مرانک درف درسنوخ

ریز ؟ سواه تنپ دش. هتسب روسناسآ دزورد ور مهد هقبط ی همکد

ورف شراولش بیج یوت ور شتس ،هید تدم مامت . مدرک شهاگن یمشچ

ور امرس شدو جو دوب. هتخود شوربور روهب شیدج وبدوگنها هدرب

درک... لمی قتنم مهب

رو منودمچ هشب هدایپ هکنیا زا لبق و درک ،ردوزاب روسناسآ نداتسیا با
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تهب دش. شزمر ندز لوغشم و تفر رد تمس و تشادرب تکرح ابهی

؟ دنوخ ور مرکف درکم. هاگن دوب شت سد وت هک ینودمچ و شدوخ هب هدز

.زا متفر شرس تشپ و متخادنا یاباال هنوش . لخاد تفر و درک ردوزاب

نیلوا و میتشذگ دش یم متخ ییاریذپ سنلا هب هک یهاتوک یورهار

و دوب شنامتراپآ یرتسکاخ یاراوید درک، بلج رو مرظن هک یزیچ

ش هنوخ یاضف . گنر نوم هبه ییاه هدرپ و یرتسک بمالیاخ نینچمه

ی هنوخ هنک؟! لمحت ور ییاضف نینچ تسنوت یم روطچ دوب. ریگلد

. هرسپ یهی هنوخ هک دوب صخشم ال ماک اما تشاد یبترم و کیش

وت! یه -

یاضف رادم هک تس هظحل دنچ مدش هجوتم و مدموا مدوخ هب هزات راگنا

زا یکی یولج هک شتمس مور هدز تلا جخ هاگن منک. یم زادنارب ور هنوخ

: مداد بات دوب هتشاذگ رد یولج ور نودمچ و دوب هداتسیا اه قاتا

هلب؟ -

: تفگ دموا یم متمس هک روطنومه و درک قاتا رد هب یا هراشا

هب یگتسب . یراذب زاب ای ینک لفق ور شرد ینوت یم . هتقاتا اج -نیا

. هراد تدوخ

: تخود مهاگن وت ور شیدج هاگن و داتسیا موربور

هیاسمه !اب هشاب تدوخ راک وت ترس . مگیم یچ نیبب نک شوگ بوخ -

رکف مه ور تفیا ظو هش. تسرد هعیاش ماوخ یمن . ریگن مرگ اجنیا یاه

ین. بود تدوخ منک
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: مدیسرپ هک هرب شوربور قاتا تمس تساوخ و تفرگ مزا رو شهاگن و

؟ مشب نوتراکتمدخ نیتساوخ ارچ -

درک. هاگن مهب و تشگرب متمس فرح یب

: هشن صخشم نوششزرل ات مدرک تشم رو ماتسد

؟ هرادن باوج نم لا وس -

یم هولج فیعض الو نومه زا ور مدو خ دیاب .ن دیزرل یم یمک مادص

. مداد

؟ یشب مراکتم دخ یدرک لوبق ارچ تدوخ -

؟ متفگ یم دیاب یچ دز. مکشخ ماج ،رس دیسرپ همدقم هکبی یلا وس زا

اتزا اجنیا مدموا متفگ یم درک؟ معناق یدروآ مارب هک دالیلی متفگ یم

؟ هونشب مزا تساوخ یم ونیا منک؟ فررا شامدآ و هنوخ نوا

: تفگ دزو یدنخزوپ

؟ هرادن باوج نم لا وس -

یتیعقوم رووت مدآ دوب دلب بوخ داد. یم مدوخ لیوحت و مدوخ لا وس

یامشچ روزا مهاگن . شیپ هار ،هن هشاب هتشاد سپ هار کههن هدب رارق

یب . داتسیا موربور و دموا ولج مدق .نچد متفگن یز ویچ متفرگ شیدج

رارق متروص اب سامم شترو دشاتص مخ یمک . متفر بقع یمدق هدارا

: تفگ و هریگب

. هرتهب یلیخ یروطنیا بخ؟ . میسرپن یزیچ -ایبازمه

ندیسرپ زا دوب رفنتم راگنا دوب. هدش رت مب هک شمب یادص زا مدیسرت
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یم شزا هاگن یچ .ره تشادن شهب نداد باوج هب یلیامت هک یلا وس

. ندوب بیجع شا مشچ . مدرک یم ادیپ شامشچ ووت مهاگن مزاب ، مدیدزد

، یرتسکاخ ی هدرپ هی هکنیا لثم دید. نوشنورد دش یمن ور یزیچ چیه

. شامشچ ارز ور ندوب هدیشک یبآ

.ردرو تفر شقاتا تمس هگب یا هگید زیچ هکنیا نودب و داتسیا فاص

وور متشم . متسشن اکیمارس ور اجنومه و کمدر توف ور مسفن تس، هکب

: متسب یا هظحل ور مامشچ و متشاذ دزگ یم دنتتدن هک مبلق

؟ هکانسرت ردقنا ارچ -

***

( ماسریما )

نیا زا وکالهف مدوب مگردرس مدز. ماهوم هب یگنچ و متسشن تخت هبل

.خبحاالهک مباوخب مدوب هتسنوتن مه هقیقد کی یتح ... ندو ب مگردرس

هی یتح هک دوب یلا وس نیا یچ؟ شدعب ت، هنوخ وت دموا رتخد نیا

. متخادنا تخت ور تشپ وزا مدوخ . تفر یمن نوریب منهذ زا مه هظحل

هریخ مرس باالی گنر دیفس فقس وهب متشاذگ مینوشیپ وور مدعاس

مامشچ دم. وا یم هنوخزپشآ وت اهزا فرظ ندروخ مه هب یادص . مدش

اهولجزو فرظ یادص ندینش هساو مدرک روزیت ماشو مت...وگ روسب

غاد! نغو وتر داوم ندر لوزک

نک! هاگن و شامخا یاو ؟ نزن کنخان اهاذغ هب مگب راب دنچ ... ماسریما "
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" میروخب اذغ مه اتاب هدب نامام هب سو هیب ایب

رارکت مرس وت تارطاخ هک یعقا یوم همه لثم . ندیشک ریت هما هقیقش

مدای ات ندرک یم هدافتسا یتیعقوم ره زا هک ییاه هرطاخ ... ندش یم

: ندز یم داد مشوگ وت هک ییاه هرطا .خ دموا مرس چیهب نرایب

. هشاب ترظتنم رفن هی هنوخ یایم یتقو هتوزرآ ... ندنوم اهنت زا یدیر "ب

. تماشم هب هروخب اذغ یوب ینک، یم زاب ور هنوخ رد یتقو داوخ می تلد

تلد . یشیم شمارآ قرغ مه اه فرظ ندروخ مه هب یادص از یتح وت

نامز وت یرایب ور هتشذگ یدرک یعس ...و هتشذگ هب یدرگرب داوخ یم

". هدرک ادیپ یدیدج مرف یاکه هتش حلا!ذگ

: متفرگ ماتسد نیب و مرس و متسشن تخت یور

. نوتمه هب تنعل ... تنعل -

دش؟ یم مومت یک ؟ مریگب مورآ دش یم یک

یادص دعب هظحل دنچ و مدرک دنلب رو مرس ، مقاتا رد یادص ندینش اب

: مدین ش ور اسیرتآ

. هرضاح ماش -

مادص ماش هساو ات دوب هدزن رو قاتا نیا رد یسک هک دش یم سلا دنچ

هنک؟

؟ نوریب دیایمن ... مدیچ و زیم -اقآ...

دنلب و مداد نوریب یتخس وهب مسفن . ندیشک ریت هرابود ماه هقیقش

زا تساوخ و تفر بقع یمدق موربور رتخد ، مدرک زاب .ردروهک مدش
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بجعت گنر شهاگن هک دید متروص وت یچ مدیمهفن اما هرب رانک مولج

یامشچ روزا مهاگن مگب، یزیچ هکنیا نود .ب داتسیا اج نومه و تفرگ

و دوب شاهوناز هکاتباالی یکینوت . متشذ گ شرانک وزا متفرگ شبجعتم

داوخ یمن تقوچیه رتخد نیا که تفگ مهب دوب، هدرک رس هک شیلا

... هشاب ممرح م تدم اتهی هگا یتح . هنکشب ور شمیرح

یچ همه درک. بلج ور مرظن مور شیپ یاذغ زیم ، هنوخزپشآ هب مدورو اب

تسف وراب سالاه نیا رتشیب هک ینم هساو دوب. هدش هدیچ هقیل ابس

مدوخ ی هنوخ وت منوا یزیم نینچ ندید ، مدوب رسکهدر ورمین ای دوف

. تشاد یبوخ سح

. دوبن لا چخی وت یدایز ییاذغ مداو هخآ ؟ تسین رسک مکو یزیچ -

منک. تسرد یزیچ هی انومه با مدش روبجم

و مریگب اذغ زیم روزا مهاگن دش ثعاب مرس، تشپ زا شادص ندینش

منک: شنهاگ هب

-هن.

هنوخزپشآ زا تساوخ . متسشن اه یلدنص زا یکی وور مداد خساپ هات وک

: متفگ هدارا یب هک بهش جراخ

. نیشب -ایب

: تشگرب متمس بجعت واب داتسیا

. مروخ یمن ماش ابش نم . نونمم -

: متفگ مکحت واب متش اذگ مباقشب وت تلتک هنود هی
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. نیشب ایب متفگ -

... منوت یمن -

. مدب بات شتمس رو مهاگن بجعت دشاب ثعاب ، شادص وت ضغب

یفیفخ شزر ل ضغب زا شابل هک وردحیلا داتسرف شلاش روزری شاهوم

: تفگ نتشاد

. مرادن یبوخ سح منک یم راک امش هساو اجنیا مراد هکنیا زا مزونه نم -

دیاوخ یم مزا روطچ . مدیم ماجنا یهابتشا راک مراد مینکم سح

؟ مروخب اذغ زیم رسیه منیشب نوتاهاب

زیم. هی رس منیش یمن هرسپ نیا نمبا "

هنک! یم روک و ماهتشا

نک." تفوک و تاذغ قاتا وت ورب

مخز زا تخوس مبلق دش. یروآدای مهب مزاب سلا، جنپ و تسیب زا دعب

مکحم ماتسد درک. یم زاب ،رس کیچوک رگنلت هکابهی یمخ ...ز شقیمع

دوب. چیه مبلق درد لباقم ماه،رد هقیقش ندیشک ریت . ندش تشم

نامزمه ...و هدیم تسد نوشهب یبصع ی هلمح هک ییاسک لثم . مدیدنخ

: متفگ و مداد نوکت نیفرط وبه مرس

. هنیشب زیم هی رس نم دماب وا یم شدب منوا -

: هتشذگ هب تشگرب نامز راگنا دشو عطق دوخ هب دوخ م هدنخ

یم مه هب مزا شلا ح تفگ یم منک. یم روک رو شاهتشا تفگ یم -

ور. هرسپ نیا ای نک باختنا اینمو تفگ یم شه .ب هروخ
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رتخد . دیبوک یم مکحم مبلق . ندیزرل یم ماتسد مدز. یم سفن سفن

و دوب هداتسیا هنوخزپشآ ی هشوگ سرت و محرت رپزا یهاگ ،ابن موربور

درک یم رکف منوا ؟ دیسرت یم هدروخ مخز درم نیا درک.زا می هاگن مهب

؟ هیضو هیع ماسریما

زا دعب هک یبش نومه لثم . ندوب تسس ماهوناز . مدش دنلب زیم تشپ زا

رساپ دوب هک یتخس ره هب ...اما مدید رو مردام سلا وپجن تسیب

درک: رت خلت و مماک ، مدنخلت و مداتسیا

! تسین تندنوم هب یرابجا -

و مدش قاتا دراو . مدیشک مقاتا تمس و مهار و متشذگ شرانک وزا

یور و مدروآ ورد مترشیت دوب، هدش مریگ نابیرگ هک یدرد و تینابصع اب

... میمخز بلق شیتآ .وت متخوس یم متشاد نورد .زا مدیش ک زارد تخت

متشادن قح ؟ مشاب هتشاد شمارآ متسنوت مهنیم هقیقد دنچ یتح

؟ مشکب سفن تحار

شتمس و متسد . دروخ یلسع یور روآ باوخ صرق یطوق هب مهاگن

. متسب مشچ و مدروخ بآ نودب ور شاتود . شمتشادرب و کمدر زارد

مشومارف یچ همه متساوخ یم طقف منک. رکف یچیه هب متساوخ یمن

... تعاس دنچ هسا و یتح . هشب

***

( صخش موس یوار )

درک می یعس هک دزوردحیلا شیاهوم هب یگنچ تینابصع اب
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: تفگ شردام هب ،ور دورن باال شیا دص

هرب...هن؟ نیتساوخ امش ؛ تفر ن شدوخ نوا -

دش: دنلب لبم یور وزا داتسرف نوریب یبصع ار شسفن هن یمهت

! رتهب یاج هی هرب تساوخ شدوخ هرب. شمداتسرفن نم متفگ راب دص -

؟ یتخیر مه هب یروطنیا رتخد هی رطاخب ایب... تدو خ هب ماهرپ

داد: ناکت یرس و تفر بقع یمد ق ماهرپ

... نامام مراد شسود دش؟ بوخ ! مراد تسود رو رتخد نوا نم -

دز: یا یبصع دنخبل صرح اب هنیمهت

هب هاگن !هی یراد شسود هک ینک یم طلغ ؟وت یراد شسود ادج؟ -

؟ تسام ی هداوناخ دح ؟رد هئوت دح رد نوا زاد... نب تدوخ

درب: ورف شیاهوم رد یتسد دزو یدنخزوپ ماهرپ

نوتارب یا هرذ نم تاساسحا اتاالن... میگچب !زا هدوب نیمه هشیمه -

فکر یچ شد وخ نوترسپ هک نیدرک رکف نیا .اتحاالهب هتشا دن تیمها

... نیدرکن ن؟فرک دوب بوخ هب هنک رهمی اظت ای خهبو شلا کهن؟ح یم

! تقوچیه

و دوب تکاس عقوم نآ هکات شردپ . دیشک دایرف ار رخآ ی هملک هدارا یب

شتمس دشو دنلب دنک، نایغط نینچنیا شمارآ رسپ دوب هدیدن حلا اتهب

: تفر

هرب. مداتسرف ور اسیرتآ نم . هرادن یریصقت تردام ، ماهرپ -

درک: شهاگن تهب اب ماهرپ
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امش... -

د: اتسیا شیوربور اضر

دش. یم تیذا تشاد اجنیا . نتفر هب دوب یضار مه شدوخ نوا -

. دیشک شقاتا تمس ار شهار صرح دزواب یدنخزوپ هنیمهت

: تسب مشچ و درک تشم مکحم ار شناتسد ماهرپ

اباب... نیتفگ نممی هب دیاب -

دز: دایرف

... نیتفگ یم دیاب -

: تشادرب شتمس یمدق اضر

. ماهرپ -

درک: شفقوتم و دروآ ارباال شتسد ماهرپ

دوب یچ همه هنوخ نیا نک.بقالوت شوگ امش مراب اباب.هی نک شوگ -

. دروآ شمارآ شدوخ اب اسیرتآ ... شمار زجآ

داد: همادا دزو یدنخلت

! شدیتفرگ مزا منوا -هک

: تشاذگ شیوزاب یور شار تسد یتحاران ضرااب

دوب. شعفن هب نیا ماهرپ -

. شیداتسرف اجک وگب طقف اباب -

دش یم سلا دنچ . دنام تام داتفا ماهرپ نامشچ کشا من هب هک اضر هاگن

: تفر باال هدارا یب شیادص ؟ دوب هدیدن ار شرسپ ی هیرگ هک
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! ونیا مهفب ... هدرگ یمنرب هنوخ نیا هب هگید ا سیرتآ -

شا یتحاران تسناوت یمن دنک. لوبق ار تیعقاو درک یم شروبجم دیاب

. دنزن ومد دنی اربب

یور ارزا شتک . دیشک یقیمع سفن و تسب ار شنامشچ یا هظحل ماهرپ

: تفگ دزو گنچ ملب هتسد

مسق ادخ یدنوادخ هب یلو . منوم یمن هنوخ نیا وت هگید منم . هشاب -

اباب... منک یم شادیپ منک! می شادیپ

یم شیادص هک شر دپ هب هجوت ویب تفرگ وا نامشچ ارزا شهاگن و

دش... جراخ هناخ زا درک

***

( اسیرتآ )

، شمدید قاتا یولج و مدز شادص ماش هساو هک یا هظحل نومه زا

هک یدرم نوا درک. م هکوش شینوشیپ ی هدز نوریب یاگر و سخر تروص

یتقو ! تشاد قرف یلیخ ردتقم ماسریما نوا ،اب نوریب دوب هدمو ا قاتا زا

و دنوم هریخ اهاذغ ور هیناث دنچ شهاگن ، تشاذ گ هنوخزپشآ اپهب

مادص و تسشن هک زیم تشپ دوب؟ چش رسپ نیا . ندش تشم شاتسد

هک مشب جراخ هنوخزپشآ زا متساو وخ مدروآ یا هنوهب . مدرک بجعت درک

مزا و شور ینامز هی هک یرس پ نیا دش... یمن مرواب درک. مادص هرابود

منیشب تساوخ یم مزا دز،حاال یم دنخزوپ ماسامتلا وهب دنودرگ یمرب

مهب هدارا یب هک یا یتحاران سح ؟زا مروخب ماش و زیم هی رس شاهاب
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طقف نوشباوج مدرک یم رکف هک مدز شهب ور ییافرح دوب، هدروآ موجه

ی هدنخ . مدرک یم هابتش اماا هموربور درس رسپ تمس زا دنخزوپ هی

... شاتسد شزر ...ل شینوشیپ یاگر ی هرابود ندز نوریب ... شدنلب

حس همه و همه ، دروآ نوبز هب هک ییافرح ...و شنیگمغ یامشچ

مرانک زا اذغ هب ندز بل نودب یتقو درک. زیرارس مبلق هب ور ینومیشپ

رانک ، تسین مندنوم هب یرابجا هک تفگ یا هتفرگ یادص واب تشذگ

یاهاذغ و شقاتا ی هتسب رد نیب مهاگن . متسشن و مدروخ رس راوید

؟ تشاد ییانعم هچ دز یم هک ییافرح . دیخرچ یم هدروخن تسد

شامشچ ردقنا ارچ . متسب ور مامشچ و متشاذگ ماهوناز وور مرس

؟ متفگ یچ شهب نم ایادخ ؟ دیزرل یم شادص ؟چار ندو ب نیگمغ

مضغب ، ندوب هدروآ موجه مهب نامزمه هک یفلتخم اهی سح زا کالهف

رو شلد . هشن دنلب م هیرگ یادص ات متشاذگ منهد وور متس ...د تسکش

.... هرادن لد مدرک یم رکف هک ور یس لدک ! متسک ؟ش متسکش

***

ال صا . متسشن متخت ووت مدرک روزاب مامشچ رد، یادص ندینش اب

رس دوب.شلای هتشذگ ویخلا رکف هب مبش مامت و مباوخ ب مدوب هتسنوتن

یاسابل نوچ راک رس هرب تساوخ یم راگنا متف. ر نوریب قاتا وزا مدرک

رد تمس و تشاد تسد رد مه ور شتنوسما س فیک و دوب شنت نوریب

. تفر یم جورخ

. ایرآ یاقآ -
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هکنیا نودب دعب دشو فقوتم شاج رس یا هظحل مدز. شادص هدارا یب

هک روطنومه و تشادرب یشفکاج روزا شاشفک ، هنودرگرب متمس و شور

: تفگ تواف بیت دوب نوشندیشو پ لوغشم

؟ زونه یتفرن -

مدز: بل مو ورآ مداد تروق یتخس وهب منهد بآ

؟ متفر یم دیاب هگم -

؟ مدوب هدرک ادیپ اجک زا ور تئ رج همه نیا

: تشگرب متمس دزو یدنخشین

! یرادن شهب یبوخ سح هک هیا هنوخ وت ندنوم زا رتهب نتفر هرخ -باال

: متفگ هک هشب جراخ هنوخ زا تساوخ و

. افطل دینک ربص -اقآ...

ی هشوگ هدارا یب هک داد.ردحیلا نوریب یبصع ور شسفن و داتسیا

: متفگ شرظتنم یامشچ هب هریخ ، مدوب هتفرگ وهبابیز شملا

...اما میتشاد مه اب یدب راتفر . میدش انشآ مه اب یدب تیعقوم -امتیو

دوب... هناگچب یدودح ات مبشید را تفر ! هنوخمه میدش هعفدکی حاال

. دیدب قح مهب دیاب مه امش .اما مراد لوبق

هب شنورد مغ بشید هک ییامشچ درک.اب اگنهم فرح نودب هظحل دنچ

. دیمهف نوشزا دش یمن یچیه امااالن، دش یم دهدی حوضو

هتسب یادص هظحل نومه و متخادنا نییاپ و مرس ، شهاگن زا بذعم

هگب... یزیچ مافرح باوج رد هکنیا نودب دوب. هتفر . مدینش دررو ندش
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***

( ماسریما )

هب هک روطنومه و مداتسیا دوب ینسم نز هک اه رامیب زا یکی تخت رانک

: مدیسرپ مدرک یم هاگن ش هدنورپ

واپ؟ تسد دیدش یسح یب ؟ای یرادن عوهت وحتلا هجیگرس ، دردرس -

: تفگ یمورآ یادص اب

. هسح یب ماهاپ و تسد مک هی طقف -

ندش رات لثم یچ؟ ی یانیب الل تخا ای ینیبود . هیعیبط هک دح نوا -رد

... مشچ یا هظحل

. ندیرپ باال بجعت زا ماهوربا داد. یفنم باوج و درک کزان یمشچ تشپ

یچ؟ ینعی شندرک کزان مشچ تشپ نیا

هک راتسرپ تسد مداد ور هدنورپ و متشون شساو یدیدج یاهوراد

نیب مهاگن بجعت دشاب ثعاب مرس، تشپ زا نایا ش یادص ندینش

. هخر چب نسم رامیب نوا و شدوخ

؟ یشوخ ینیب یمن ور ؟ام اربخ هچ . نوج مظعا هب -هب

دنخبل دشو زیخ مین شاج رس یمک نایاش ندید اب موربور نزریپ

دز: یگنرمک

و درد وناز ! منوج هب هداتفا ضرم و درد اترا ؟زه مرسپ یشوخ مودک -

یب شمه مماهاپ و تسد العالج... دردرس نیا هک ددروحاالمه رمک

یسفن ... رکشورادخ مزاب یلو . هریمن نییاپ مولگ زا مه .هیقلهمغاذ هسح
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. هریم و دایم

! تسین شیزیچ تفگ هک نیا . مدرک ش هاگن جب عتم

: درشف م ورآ ور شتس دزود یدنخبل نایاش

. اجنیا زا یریم و یشیم بوخ دوز شیااال -

داد: همادا و درک هراشا نم هب

هک؟ یتسه یضار نومنوج یکد نیا -زا

همزمز بل ریز و دنودرگرب و شور دعب و درک اگنهم هظحل دنچ نزریپ

درک:

... هنوم یم رامرهز جرب نیع -

. تخادنا باال ییوربا نم هب وور درک یا هدنخ نایاش

. مدیشک شخب جورخ رد تمس و مهار و مداد نوکت نیفرط وهب مرس

هک... دوبن ناتسرامیب

دش: مدق مه ماهاب مه نایاش هک دیشکن لوط یزیچ

اه. ینک تیذا ونم نوج مظعا منیب -ن

: میدش تشاد ور مبطم مکح هک یقاتا دراو و مدز یدن خزوپ

یلو تسین شیزی چ هبممهگی هتشگرب ... تدوخ ینوزرا تنوج مظعا -

شارب روطچ نم تیعضو نیا !اب هگیم هگید زیچ هی وت هب نم مشچ ولج

؟ تقو هی هریم منک؟ن زیوجت وراد

: تسشن اه یلدنص زا یکی ور

یراد شکزان هگا هک دنا هتفگ االمای میدق زا امود ... شنوج زا رود -واال
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نک. زان

: متفگ و متخیر مدوخ هساو یبآ ناویل

. ششکزان یدش مه وت امتح -

: تفگ و تخادنا اپ یور اپ

شنتشاذگ هلا سدنچ شاه هچب تفگ یم شدوخ . هراچیب تساهنت -

هکنیا لثم ننز. یمن رس شهب مه راب هی وسیلا نادنمل سا هاگشیاسآ

فیفخ هتکس هاگشیاسآ وت شیپ هتفه مه خاد هدنب نیا . جراخ نتفر

. شارب هزوس یم ملد . ناتسرامی ب شنرایم و هنک یم یزغ م

. ینک یم تارامیب ریگرد و تدوخ ی دایز -

داد: نوکت نیفرط هب ورس تخادنا باال ییوربا

! هیدردمه ... تسین ندرک ریگرد -

زیم: ور متشاذگ ور ناویل دعب و مدروخ ناویل لخاد بآ زا پلق دنچ

! دردمه یاقآ ؟ سپ یدشن سانشناور ارچ -

درک: خام گنرمک و دیشک یفوپ

زا هک میدشن کشزپ طقف بخ؟ گبو... یز یچ هی زاب وت مگیم یچ ره نم -

هشابن مهم نومارب و میدب ماجنا و نومراک تداع و هفیظو یور

یانامرد زا رتشیب ، رامیب ابهی یدردمه یها .گ هراد یسح هچ نومرامیب

ات مینوت یم ، هشب مه دیما عطق شز ا هگا یتح . هراد رثا شور یکشزپ

ام راک وخاالقوت تیناسن .ا مینومب شرانک تسود هی لثم هظحل نیرخآ

. نوج یکد هنز یم و لوا فرح
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نم نامام هش؟ یمن بوخ منامام هک یچ ینعی ؟ نگیم یچ انیا ... رتکد -"

تس. هدنز زونه ... هشک یم سف ن زونه

: دیشک دایرف و تفرگ یسفن ش هیرگ نویم یتخس هب

تس. هدنز -

یامشچ وت میقتسم و مدیشک مسیخ یاهوم نیب یتسد یگف ابکال

مدز: لز شخرس

". یایب رانک تیعقاو اب هرتهب همک. یلیخ تردام تشگرب لا متحا -

و هتشذگ تاقافتا روزا مرکف مدرک یعس و مداد نوریب رادادص رو مسفن

منک: فرحنم نایا ش یافرح

... مراد ضیرم نم -

. متفر نوریب قاتا ،زا مشاب شزا یفرح ندینش رظتنم هکنیا نودب و

***

هقبط ی همکد . مدش روسناسآ راوس و مدرک کراپ گنیکراپ رووت نیشام

.حاالهک روسناسآ ی هراوید هب مداد هیکت و متسار ی هنوش و مدز ور مهد

هگید منک یم یعس منک، یگدنز رتخد نوا اب تقو دنچ هساو هرارق

و مدوب هدش ساسح دایز نم دیاش . هشب رارکت بشید قافتا مرا ذن

، فرح هی هساو هک دوب هتشاذگ مباصعا ور یدب تاریثات ریخا تاقافتا

. مداد نوشن شنکا و یروطنوا

اب اما نوریب متفر و مداد له مهد،ردو هقبط هب روسناسآ ندیسر اب

رو شهاگن و دوب هداتسیا رد یولج نوریب اهی سابل هکاب اسیرت آ ندید
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تینابصع یمک و بجعت دوب،اب هتخود نیمز ور خدیر یاه هسیک هب

: متفر شتمس

؟! ینکیم راکیچ اجنیا -وت

مامشچ ووت دموا اهباال هسیک زا شهاگن دش. مروضح هجوتم هزات راگنا

: تفگ ینییاپ یادص نت شدواب لفق

متشگرب یتقو ! میتشادن هنوخ وت یزیچ هخآ ... دیرخ متفر نم نم... -

رد... تشپ مدنوم ... متسین ردرودلب زمر ال صا دموا مدای

اما مدز یم رشت شهب یتحار ،هب داتفا یم قافتا نیا زورید هگا دیاش

متینابصع دش ثعاب ، شادص شزرل و موصعم نحل هک دش یچ منود یمن

: متفر رد تمس و متفرگ شامشچ وزا مهاگن هنک. شکورف اتحید

اه هیاسمه زا یکی هگا ؟ متفگن هش. تسرد هعیاش هک نکن یراک -گمتف

المز یزیچ ره دیاب ؟ شدوخ شیپ درک یم رکف یچ تدید می یروطنیا

. مدیرخ یم مدو اتخ یتفگ یم دوب

؟ دینک دیرخ مگب نوتهب ماوخب هک دیداد و مافرح باوج ال صا حبص -

زمر ندز لوغشم شیکاش نحل هب هجوت ویب متخادنا شه ب یهاگن مین

مدش:

. ینزب گنز مهب یتسنوت یم . نکن هیجوت و تراک -

. متشادن و نوترامش -

اتزا راهچ هس و مدرک .ردوزاب متفگن یزیچ و مدرک شهاگن صرح اب

دش ثعاب یا هنونز یادص هک لخاد مرب متساوخ و متشادرب ور اه هسیک
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. متسرفب تنعل مسناش وهب مدب نو ریب راداد وص مسفن

ناج! ماسریما -

دحاو ی هیاسمه نز هب وور مداد راشف متشم وت ور اه هسیک ی هتسد

گمتف: ییوربور

هلب؟ -

: داتسرف ششوگ تشپ شور هدش گنر یاهوم دزو یدنخبل

؟ یبوخ . مرسپ -سالم

: مدرک همزمز بل ریز و مداد نوکت یرس

-سالم.

: تفگ یرادانعم دنخبل واب دنوخرچ اسیرتآ و نم نیب ور شهاگن

؟ ینک یمن یفرعم -

تخادنا نییاپ و شرس . مدرک هاگن اسیرتآ وهب مدیشک یصرح رپ سفن

نومیشپ ی هرهچ زا ور مها .گن ندش لفق مه رد بارطضا اب شاتشگنا و

هی ،وت موربور زن رظتنم یامشچ هب هریخ و متفرگ ش هدز تلا جخ و

: متفرگ میمصت هظحل

! نتسه مرسمه -

و دروآ روباال شرس عیرس ، فرح نیا ندینش ضحم هب مرانک رتخد

. مدرک سح مدوخ وور شبجعتم نهاگ ینیگنس

: تفگ دزو یدنخبل هیاسمه نز

ربخ؟ یب ردقنا ارچ طقف ... هکرابم هب! -هب
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: متفگ یدج

؟ مداد یم ربخ دیاب هگم -

! میصخش یگدن وتز تلا خد زا مدوب رفنت دش.م کشخ شابل ور دنخبل

دنچ وت. هرب مدرک هراشا اسیرت وهبآ مداد له ماپ ردواب شهب هجو یبت

هاگن مهب دز یم جوم نوشنور د بجعت و تینابصع هک ییامشچ اب هظح ل

و مدش هنوخ دراو شرس تش ل.پ خاد تفر یفرح چیه نودب دعب و درک

هک دوب هظحل نوم وه متشاذگ نیمز وور دیرخ یاه هسیک . متسب ردو

دی: سرپ تینابصع واب داتسیا مولج اسیرتآ

؟ نیدز و فرح نیا ارچ -

دش: جک یدنخشین هب نکجمبل

! هدوبن وعالهق قشع ور زا انئمطم -

درک: دس و مهار هک مرب مقاتا تمس متساوخ و

. نیدادن ونم باوج -

تفگ یم منوا ؟ همراکتمدخ یتفگ یم ؟ یتفگ یم یچ یدوب نم یاج -وت

؟ مامت و هشاب

. تفگن یزیچ و تخادنا نییاپ ور شرس نوچ دش مروظنم هجوتم راگنا

: متفگ و مدرب ورف ماهوم ووت متسد یگف ابکال

دوب. نیمه هساو هش، تسرد هعیاش هک نکن یراک متفگ یم تهب یتقو -

درک: هاگن مامشچ وهب دروآ وباال شرس

! مشاب ینادنز هرارق نیدوب هتفگن -



128

: تسشن ماهوربا نیب یمخا

. مدزن یفرح نینچ تقوچیه نم -

نومرس تشپ هک نکن یراک دیگیم . هدیم ور ینعم نیمه نوتافرح -اما

یچ؟ ینعی نیا . دیریگ یم داریا منتفر نوریب هب شدعب هش؛ تس رد فرح

. مشاب ینادنز هنوخ تو هرارق ینعی

: مدرک هراشا رد وهب مدیشک یسفن یبصع

و لق راگنا ینز یم فرح یروج ورب. بخ ؟ هتفرگ و تولج یک -

! مدرک تریجنز

مرب؟ اجک -

. هشب لفق شزمرق یامشچ وت مهاگن دش ثعاب ، شراد ضغب یادص

نیا وت دیدروآ دوب مهانپرس هک ییاج زا ونم . اجنیا مایب دیتساوخ امش -

هب ایاضق نیا ی همه مرب؟ هک مراد ور اجک ورب؟ دیگیم ...حاال هنوخ

دوب. امش تساوخ

؟ یدوب ریصقت یب -وت

. تفگن یزیچ و تسب بل

: متفگ شامشچ هب هریخ و متفر ولج مدق هی

؟ یایب دوب هدرک تروبجم یسک -

... توکس مزاب

هب نوچ میسرپن یلا وس مه زا ایب متفگ ؟ متفگ تهب یچ زورید هتدای -

اب مدآ ردقنا نم نوچ نک... شمومت سپ . میسر یمن یا هجی تن چیه
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رفن! ابهی لک ولک ثحب یاپ منیشب هک متسین یا هلصوح

درک: همزمز یمورآ یادص اب

. همرهاوخ نیگب نیتسنوت یم -

: تفگ هک مدرک شهاگن فرح یب

هنم! اب قح دص رد دص راب نیا -

دوب. رت یقطنم نوا -

: تفگ بناج هب قح و داد نوکت یرس

دوب. یقطنم ریغ ال ماک هک نم رظن -زا

؟ تساوخ ور وت رظن یسک -

دش. هریخ مهب مخا اب

: متفگ متفر یم مقاتا تمس هک روطنومه و متفرگ شزا هاگن

هرن. تدای بشما ماش -

: مدینش رو شمورآ ی همزمز یادص

منک. یم تسرد تفوک -

یرپزا هرهچ هب یهاگن مین وت، مرب هکنیا زا لبق و مدرک وزاب مقاتا رد

: متفگ دوب هدرک شوخ اج مبل هشوگ هک یدنخشین واب متخادنا شصرح

هرن! تدای شتافلخم و پوس -

***

هرضاح ماش تفگ مهب ... بشید لثم . دموا رد ادص هب مقاتا رد مه بشما

مهاگن ندیخرچ و نتفر نوریب ... بشید لثم مزاب . نوری ب مایب وزاتاقا
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هی دوب.اما بشید لثم مه دوب هدش نیئزت هقیلس هکاب ییاذ غ زیم ور

اقیقد دوب. زیم رس اسیرتآ نتسشن منوا . تشاد رفق بشید اب بشما زیچ

یم هجوتم یتحار هب ونیا . دیدزد یم مامش روزاچ شهاگن ! موربور

جنرب لوغشم و تشادرب مولج وراز مباقشب یفرح چیه نودب ... مدش

سهلا جنپ ماسریما مدش راگ .نا بقع هب تشگرب نامز راگنا دش. ندیشک

رو شباقشب دوب رظتن دشوم یم هریخ شردام یاتسد هب قوذ هکاب یا

. هشچب و شتخپ تسد ریظن یب معط هشیمه لثم نکهات رپ

یندیشک وربهجزر منهد دوب،بآ هدرک هنوخ مولگ وت هک یفیفخ ضغب زا

هدرک ضغب یزیچ نینچ رطاخب ؟نم... مدو ب هدرک ضغ مد.ب اتسرف نییاپ

مزاب منک یراک ره هک هشیم یروآدای بمه میگدنز زا هظحل ره ارچ ؟ مدوب

یارب هک هپت یم ییازیچ هسا و مبلق ارچ ؟ مشب ادج هتشذگ زا منوت یمن

؟ هنوشیگدنز تاقافتا نیرت یداع وزج مدرم

-اقآ...

یامشچ هب مگردرس ییامشچ .اب نوریب مدش هدیشک هگید هیعملا زا راگنا

نوریب مور هنیس وت شهد سبح سفن و مدز لز اسیرتآ بجعتم

. مداتسرف

؟ هبوخ نوتلا -ح

یچ؟ ینعی ندوب بوخ ال ؟صا مدوب بوخ

. مبوخ -

مدشن هجوتم هک مدوب هتفر ورف رکف وت ردقنوا . مداد رو شباوج هاتوک
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. هدنوم هریخ هطقن هی هب مهاگن هظحل دنچ

اذغ یمک مه شدوخ هساو و تشاذگ مباقشب رانک ور یزبس همروق فرظ

دش. لوغشم و دیشک

معط زا ماهوربا هدارا ،یب متشاذگ منهد هک ور اذغ زا قشاق نیلوا

لوغشم توکس وت هک شمورآ ی هرهچ هب یهاگن مین و ندیر باالپ شبوخ

نومنیب یفرح چیه اذغ فرص تدم مامت .وت متخادنا بدو شاذغ ندروخ

زا یفرح چیه نودب و مدش دنلب ماذغ ندرو زاخ دعب . دشن لدب درو

فده ویب متسشن نویزیولت ی ولج ی هپاناک .رو نوریب مدموا هنوخزپشآ

هب مدرگرب متشادن تسود . مدش اه کنالا ندرک نییاپ باالو لوغشم

هقیقد دنچ ... ضحم توکس وت مرب ورف هرابود تساوخ یمن ملد . مقاتا

ور شاتسد و تسب ور بآ .شری متخادنا هنوخزپشآ هب یهاگن ، تشذگ هک

توف لوغشم باالدزو جنر وراتآ شکینوت نیتسآ درک. کشخ لا متسد اب

شتسد . مدرک شهاگ ن هدش زیر یامشچ دش.اب شت سار تسد دعاس ندرک

دوب؟ هتخوس

و درک زاب ور شرد . دروآ نوریب ور تسام فرظ و درک زاب ور لا چخی رد

شامشچ درک. ششخپ و تخیر شتسد یور ور تسام زا یمک ، قشا ابق

و متفرگ شزا رو مهاگن درک. همزمز یزیچ بل ریز و داد راشف هم یور و

متسنوتن مدرک یراک ره هچ؟اام نم الهب صا . متخو د نویزیولت هب

هناهب .هب مدش دنلب ماج رس وزا مدیشک یفوپ منک. ترپ شزا و مساوح

. متشادر ب یفرظ اج زا ناویل وهی هنوخزپشآ وت متفر ندروخ بآ
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شهب یهاتوک هاگن ، مدوب نکدرسبآ زا شندرک رپ لوغشم هک روطنومه

: متفگ و متخادنا

؟ یدنوزوس و تتسد -

: دیشک نییاپ و شنیتسآ دعب و تفرگ بآ ریش ریز و شتسد عیرس

. هشیم بوخ دوز . تسین شیزیچ یلو مک. -هی

زا یکی .ازوت کنیس وت شمتشاذگ دعب و مدروخ ناویل لخاد بآ زا یمک

شتمس و مدروآ نوریب یگتخوس دامپ ،هی تنیباک باالی یاهوشک

درک. رکشت بل ریز و تفرگ مزا ور دامپ . متفرگ

: متخادنا باال ییوربا

! هشب تمز ال دایز دعب هب نیا زا منک رکف -

. نوریب متفر هنوخزپشآ درک،زا یم اگنهم صرح هکاب شهب هجوت ویب

هک ییاج ات متشاد تسود و تینابصع زا دوب هدشرپ منورد هک ردحیلا

ویب یدج زاکدبلا تساوخ یمن ملد منک. شنزرس و مدو خ منوت یم

همه و هگید ماسریما هی مشب تساوخ یمن ملد بمش. جراخ مدوخ توافت

اهب شهب متشاد هک یهابتشا دوب. هابتش ا نیا . هشب رارکت هرابود زیچ

... مداد یم

***

. مدش جراخ وی یس یآ وزا متخادنا مندرگ رود و میکشزپ یشوگ

ماتسد نیب رو مرس . متسشن یلدنص تشپ و مدیشک تاقام تمس و مهار

یولج شیپ زور دنچ هک یا سهلا یود هچبرتخ ...د متسب مشچ و متفرگ
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، مدرک دییات رو شندش یزغم گرم زورما و دوب هدرک فداصت نوش نوخه

نیا هب مندموا زا زور دوب...سه کهدر شدوخ ریگرد و مرکف یروجدب

مدوب هتشاذگ رو مناوت مامت زور، هس نیا ووت تشذگ یم ناتسرامیب

هفیظو هی طقف ور ملغش هک ینم ... هچب نوا نداد تاجن هساو

شتاجن متساوخ یم ملد هت زا هکلب ، هفیظو یور زا ،االنهن متسنود یم

. مزیرب مه هب دوب هدش ثعاب یروجدب ، ندشن نیا و دشن .اماندش... مدب

یردام . دیشک یم مبلق هب یراک یمخز راگنا ، شردام و ردپ اهی سامتلا

هدش یرتسب و دوب هدرک فعض یرگه و یبات یب زاشتد مشدوخ هکاالن

هیرگ اه... سامتلا نوا دوب. هیبش لبق هام هس هب یچ همه دوب...چردق

هب دوب هتشگرب نامز راگنا ... دیما هرذ هی ندرک ادیپ هسا اه...تالشو

هی تسب رد اما منک تسرد ور یچ همه متشاد سیع راگنا منم . بقع

. تفگ می یا هگید زیچ موربور

بیج روزا لیابوم . مدروآ وباال مرس ملیابوم گنز یادص ندینش اب

: مدرک رارقرب ور سامت نایاش مسا ندید واب مدیشک نوری ب مشوپور

هلب؟ -

؟ یناتسرامیب ...االن ریما -ولا

: مدرک بجعت دوب شندز فرح وت هک یا هلجع زا

؟ هگم روطچ -هرآ...

؟ یدروآ و مشلف -

؟ شلف مودک -
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... هگید دوب شور زغم یور ییویدار جاوما ریثات تنیوپرواپ هک نومه -

. ینک شیسررب هنوخ شیدرب شی یپ هتفه

داد: همادا و دیشک یفوپ

نیا تو تس اجک تساوح . شرایب ادرف متفگ مدز گنز تهب هک بشید -

؟ ازور

: مدیشک مینوشیپ هب یتسد

؟ همهم یلیخ . تفر مدای -

وت مرب دوب بوخ هگا هک مدب شسنارفنک هرارق هاگشناد وت زورما اباب -

؟ شیتشاذگ اجک ... رایداتسا مادختس ا تسیل

. هگید هنوخ ؟ مراذب دیاب اجک -

؟ اقیقد اجک -

. مقاتا یطسو یوشک -وت

ت هنوخ مریم رس .هی مدرگ یمرب یکشزپ ماظن زا مراد نماالن -

. مرادیم شرب

: متفگ یدنلب اتبسن یادص واب مدش دنلب رایتخا یب

؟ نایاش االن.ولا شمرایم مریم مدوخ . یرب داوخ یمن -

: تفگ دش یم لصو و عطق شادص هک ردحیلا

... گنز تهب ... ادعب ... هشیم مومت هراد راشژم... -

. دیچیپ مشوگ وت دازآ قوب یادص هنک، مومت و شفرح هکنیا زا لبق اما

شیشوگ ندوب شوماخ زا روتارپا یتقو و متفرگ هشرو رامش عیرس
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اهنت هنوخ االنوت اسیرتآ . مدش هریخ لیابوم هحفص هب تهب داد،اب ربخ

. منزب گنز شهب هک مدوب هتفرگن شزا رو شلیابوم هرام ش زونه دوب...و

مدوب هدرکن شلصو دمع وزا دوب عطق شیپ هام زادو هک مه هنوخ نفلت

. هنزب گنز هنوتن هراد مور خهنو هرامش طقف هک اباب ات

و متشادرب دمک وت روزا مترشییوس و فیک و مدروآ رورد مشوپور عیرس

عیرس دوب یلا سنایم نز هک شریذپ لوئسم هب .ور نوریب مدز زاتاقا

: متفگ

نک. در نم هساو یصخرم تعاس ود یدارم مناخ -

،زا منکب اهش ندز ادص هب یهجوت و مشاب شباوج ر ظتنم هکنیا نودب و

... نیشام مست م دیود و مدش جراخ ناتسرامیب نومتخاس

***

( اسیرتآ )

تعاس هب یهاگن . مدیشک یا هزایمخ و مدرک اهر لبم سختهمرووری نت

مرس هلصوح . متخادنا داد یم نوشن ور رهظ هدزاود هک موربور یراوید

ردقنوا راک... وت مدوب هدرک قرغ و مدوخ ، تعاس نیمه ات اقیقد بدو. هتفر

ملد هک یردام م،هب هدنیآ ،هب مدوخ منک.هب رکف یچیه هب منوت هکن دایز

متسب رو مامشچ و مداد هیکت لبم یتشپ وهب مرس بدو... هدز کل شارب

ماج رس فاص دش ثعاب رد یادص ندینش که دیشکن لوط یزیچ اما

تفه ات ماسریما هگم . مشک ب کرس هنوخ رد تمس بجعت واب منیشب

امتح . مدرک ورس متشاد رب لبم هبل وزا شملا عیرس ؟! دوبن تفیش رصع
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تشاد هک ینوو ج درم ندید اب اما مدش دنلب ... هدموا شیپ شارب یراک

... داتسیا مبلق درک، یم یط ور سنلا هب لصتم هاتوک ی ورهار

منهد وت قازب یا هرطق مدرک یم ساسحا . متفر بقع مدق دنچ سرت اب

هدشن ما هجوتم زونه ، هبیرغ درم نوا دوب... کشخ مولگ دنراه. دوجو

سح ور مروضح راگنا اما دیشک یم ماسریما قاتا تمس رو شهار و دوب

هب بجعت گنر ش هرهچ نم، ندید واب تشگرب متم .س داتسیا هک درک

شمه هفایق و پیت دوب. ماسریما وسلا نس مه ادود .ح تفرگ شدوخ

مدرک زاب بل رومککهن. مسرت تسنوت یمن امااانی دروخ یمن ادزد هب

: متفگ دیزرل می حوضو هب هک ییادص واب

؟ یتسه یک -ت...وت...

تشاد یمرب مدق متمس هب تشاد هک وردحیلا دیشک مه ووت شامخا

: تفگ

ه... یک .وت مسرپب وت زا دیاب و لا وس نیا نم -

مدز: غیج و متفر بقع متسنوت یم هک ییاج ات

این... ولج -

مرمک ی هریت ور درس قرع . داتسیا شاج ورس دنوم شنهد وت فرح

ماسریما روضح متساوخ یم هظحل نیا وت هک یزیچ درک.هنتا می تکرح

یم طقف امااالن مدوب رفنتم شزا ینامز هی هک یسک روض دوب.ح

. هشاب اجنیا متساوخ

: تفگ و داد نوریب یبصع و شسفن
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هنم. راکمه و تسود ی هنوخ اجنیا موناخ ؟ مدش راکهدب مه یزیچ -هی

... راکیچ اجنیا امش

رد تمس موربور درف هاگن ، راوید هب شدروخرب ردو ندش زاب اب اما

و دوب هداتسیا رد بوچراچ وت هک ماسریما ندید دش.اب تکاس و دیخرچ

دش... ریزارس ممورآان بلق هب تینما زا ییایرد راگن دز،ا یم سفن سفن

راکیچ مراد ممهفب هکنیا نودب . دیسر مداد وهب دینش و مادص ادخ راگنا

هنوگ ور کشا . مدش یفخم شتشپ ییاروج وهی مدیود شتمس منک، یم

دنچ نیا وت هک تسنود یم ادخ طقف دوب. هدرک ادیپ و شدوخ مهار

هک یی ازیچ هچ تمس مرکف و مدوب هدرکن مدوخ شیپ هک ارکف هچ هقیقد

هنوگ ور کشا هرطق نیمود ندش یراج اب نامزمه و مدز یکلپ دوب. هتفرن

دوب. یزیچ هی شامشچ .هت مدرک ادیپ ماسریما یامشچ رووت مهاگن م،

یم مرارق یب بلق دیاش . مدرک یم روصت نم مدیاش ... ینارگن لثم

مامشچ هب هظحل دنچ . هریگب مورآ و هشنارگن یسک هک هنک روصت تساوخ

. تخود شوربور نووج درم وهب تفرگ رو شهاگن دعب و دنوم هریخ

هدش تشم . دیخرچ دوب ندش اهر شنت رانک هک شاتسد ور مهاگن

دیچیپ یم مشوگ وت شعیرس و هاتوک یاسفن یادص ! ندیزرل یم ... ندوب

ش: هنودرم مب یادص مه دعب و

. تقاتا وت ورب -

و مهار مگب، ی زیچ هکنیا نودب دعب و مدرک هاگن شخر مین هب یا هظحل

! تشاد درد ...دب تشاد درد شامشچ . مدیشک مقاتا تمس
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***

( ماسریما )

یدامتعا سح نوا دوب، شهاگن وت هک یراو شنزرس فرح نوا ، هاگن نوا

یمن هگید هک یا هناردارب سح نوا دشو یمن هدید شامشچ وت هگید هک

هب هراد متسنود یم . دنوشن یمبل هشوگ ور یدنخلت ، دنوخ شهاگن زا دش

... مدرک یم شسح مدوجو مامت هنک.اب یم رکف یچ

در مرانک زا تساوخ و تشادرب مدق جورخ رد تمس ، یفرح چیه نودب

: متفرگ رو شوزاب هک هشب

ورب... دعب نک شوگ لوا نک. شوگ -

. درکن مهاگن یتح ... تفگن یزیچ

: دروخ رس شوزاب ور زا متسد و متسب ردرو

! ینک یم رکف یچ هب یراد منود یم -

: مداد نوکت رسی

ره هک یضوع ش...هی هنوخ وت هدروآرتخد هک هیضوع هی ماسریما -

هدب. ماجنا هنوت یم یا یراک تفا ثک

درک: همزمز بل ریز و دنوخرچ متمس و شخر مین

... تسین روطنیا -

مدز: داد و مدرب ورف ماهوم ووت متسد تینابصع اب

. تسه -

: متفر بقع یمدق
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! هنیمه اقیقد تهاگن -وت

: تسکش مدوجو وت یزیچ هی راگنا

ارچ؟ هگید -وت

: تسب یا هظحل رو شامشچ

... ماسریما -

مدز: دنخزوپ

؟ یرایم نوبز هب ور یضوع هی مسا ارچ ؟ ماسریما -

، شنزرس یاج هب راب نیا هک یهاگن واب تشاذگ موزاب وور شتسد

دز: لز مهب دش یم هدید شنورد مغ

. مدرکن تدروم رد یرکف نینچ نم ... شاداد نک شوگ -

... مبلق شیتآ ور هشب یبآ تسنوت یمن مه شانتفگ شاداد هگید هک خآ

: متفگ و مدز سپ موزاب ور زا مکحم و شتسد

. مدوب هدید و مردام سلا جنپ و تسیب زا دعب ؟ هتدای ور شیپ هام هس -

گنز ناتسرامیب زا بش نومه ... راشف همه نوا ریز مداد یم نوج متشاد

مرب. متساوخن شلوا هدش. اهمدب ضیرم زا یکی ردام حلا نتفگ و ندز

!اب مدش ردام یب یگلا س جنپ وت نم . متشادن راگنا و متشاد ردام نم

یب درد نشکب مه هیقب راذب ؟ مدب تاجن و شردام مرب ارچ متفگ مدوخ

ناتسرامیب متفر و منومب توافت یب متسنوتن ... متسنوتن یلو ور. یردام

دزیم داد مشوگ وت یکی راگنا یچ... همه دوب هدش مومت دوب. هدش رید اما

مشوگ وت هگید ادص نیا ات مدرک یراک "...ره یضوع ماسریما ، یضوع "
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نومه . یعیفر ی هنوخ مدش توعد شیپ هتفه هکنیا .ات دشن اما هچیپن

راکتمدخ اجنوا ! مدب تاجن و شردام متسنوتن هک نومه ... مدید و رتخد

مهب یسح .هی نتشاد شاهاب یدب راتفر یعیفر رتخد و رسمه دوب.

... هئوت ریصقت شمه انیا تفگ یم

: مدوب هدرک شومارف ور اسیرتآ روضح راگنا دش. دنلب هدارا یب مادص

! متشاذگ طرش شارب منک. راک شناتسرامیب وت مایب تشاد رارصا یعیفر -

تناتسرامیب وت مایم شضوع رد منم نم. هب هدب و رتخد نوا متفگ

. مشیم راک هب لوغشم

: مداد همادا مدز یم سفن سفن هک وردحیلا مدرک یثکم

متساوخ یم ! مراکتمدخ دش م... هنوخ وت دموا رتخد نوا درک. لوبق -

منک. مورآ و مدوخ نادجو متساوخ یم مدیاش منک. ناربج شارب

مدز: یدنخلت

یم لوگ و مدوخ متشاد طقف نم ... هرادن نادجو هک یضوع هی -اما

مدز.

درک: همزمز بل ریز تهب و یتحاران اب

... ریما -

: مدرک هراشا رخوج رد هب

تشپ هگید و ورب . راین نوبز هب ومه ممسا هگید و ورب . نایاش ورب -

. نکن هاگن مترس

مدز: داد هک هگب یزیچ درک زاب بل
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! نوریب ورب ینم هنوخ -زا

. متساوخ یمن و شیگدنمرش نم درک. اگنهم یگدنمرش اب هظحل دنچ

زا هگب یزیچ هکنیا نودب . مداد تسد هکاز متساوخ یم رو شدامتعا

راوید رانک اجنومه و دنوم هریخ هتسب وریرد مهاگن دش. جراخ هنوخ

وور منوزرل یاتسد . ندز یم ضبن ماه هقیقش . متسشن و مدروخ رس

مارب و ندیشک سفن هک یدرد نیا هب تنعل . مداد ژ اسام و متشاذگ مولگ

یور ، تشذگ یم رتشیب یچ ره هک ییایند هب تنعل دوب. هدرک تخس

هی ندینش اما متشاذگ موناز وور مرس داد. یم نوشن مهب و شدیدج

منک. دنلب رس دش ثعاب ضراد، وغب انشآ یادص

-اقآ...

***

( اسیرتآ )

یمن . نوریب مدموا قاتا زا ارجام مامت ندینش زا ارچبدع مدیمهفن

تدش یا هظحل یمگردرس نیا . مگب یچ و منک راکیچ ماوخ یم متسنود

زا یکی و دوب هتسشن راوید رانک . مدید هتسکش ور موربور درم هک تفرگ

دوب. هتشاذگ شوناز وور شرس و دوب هدرک عمج شمکش رووت شاهوناز

سفن سفن یادص درک...اما یمن هیرگ سپ . ندیزرل یمن شاه هنوش

راگن .ا دیسر یم شوگ هب هک دوب یزیچ اهنت ، توکس نوا وت شعیرس

. مدرک یم رکف روطنیا نم مدیاش .ای هربب نیب زا ور شضغب تشاد یعس

ی هدز نوریب یاگر و هدش تشم یاتسد ور مهاگن ولج. متفر مدق دنچ
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تدش شلا ح نیا ندید دوب،اب مولگ وت هک یضغب . دنوم تباث شندرگ

ملد ؟اما یدرک ضغب مدآ نیا هساو تفگ یم مشوگ وت ییادص .هی تفرگ

هب تبسن مدآ نوا . تسین شیپ هام هس مدآ نومه مدآ نیا دز یم داد

یم یا هچبرسپ لثم مدآ، نیا ...اما گنس لثم و دوب توافت یب یچ همه

. هدرک ومگ شردام هک هنوم

: تشاد ضغب گنر مادص مزونه اما مداد تروق مکحم و مضغب

-اقآ...

شیتآ ملد مگب هگا دز. لز مامشچ وهب درک دنلب شوناز ور وزا شرس

نمو هک نیا رطاخب درم نیا . متفگن غورد شزمرق ی امشچ ندید زا تفرگ

دوب؟ هداد افعتسا شیلبق راک لحم زا نوریب هرایب ی عیفر رتکد ی هنوخ زا

راگنا دوب. هدیرپ شتروص گنر . دنوم هریخ مامشچ هب یفرح چیه نودب

وزا مهاگن و مداد تر وق یتخس وهب منهد بآ ... دوبن شنت وت نوج

همزمز بل ریز ... شمنیبب یروطنیا متسنوت یمن . متفرگ شزمرق یامشچ

: مدرک

دیش. دنلب -اقآ...

؟ یلا حشوخ -االن

هب هدز تهب ، دروآ نوبز هب هک یفرح شو هتفرگ یادص ندینش اب

ندش درخ ؟زا ماسریما نتسکش ؟زا مدوب لا حشوخ . مدرک هاگن شامشچ

مامشچ وت کشا و مداد نوکت نیفرط هب مکحم رو مرس درم؟ هی رورغ

تشپ راوید روهب شرس و تسب رو شامشچ دز. هقلح لبق زا رتشیب
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داد: هیکت شرس

؟ مینیبب یروطنیا یتساوخ یمن هگم نک... یداش ! دنخب دنلب ... دنخب -

. شمنیبب روطنیا تساوخ یمن ملد .هن... دیکچ م هنوگ ور مکشا هرطق

... تساوخ یمن ملد تقوچیه

: مدرک رارکت و مفرح دوب، هتفرگ تدش هک یضغب اب

. افطل دیش دنلب -اقآ...

هب هظحل دنچ ... ندوب نوخ ی هساک هک ییامشچ درک. وزاب شامشچ

درک شنت نوتس رو شتسد . تفرگ رو شهاگن دعب و دنوم هریخ مامشچ

رتشیب مدق دنچ زونه اما تشادرب شقاتا تمس و شامدق دش. دنلب و

شابل نیب زا یا هفخ دزوخآ گنچ رو شرس تسد ود هکاب دوب هتفرن

دش. جراخ

: متفگ و مدیود شتمس سرت اب

؟ هبوخ نوتلا دش؟ح یچ -اقآ...

. تشاد شعیرس اهی شپت زا مور هنیس هسفق نتسکش دصق راگنا مبلق

و متسد هک دش یچ مدیمهفن ؟ دموا یم درم نیا رس هب تشاد یچ

شامشچ . هنیشب لبم نیرت کیدزن ور منک شکمک ات شرمک تشپ متشاذگ

. ندش اهر شنت رانک شاتسد و درک زاب داد یم راشف مه ور درد زا هک ور

زا دوب هدرک بجعت ردقنا دش... لفق مامشچ شوت هدز تهب و خرس هاگن

مامشچ هب مزونه شهاگن . دروخ رس شرمک ور زا متسد ؟ مندرک کمک

یمرب مک مک تشاد شتروص هب گنر . ندوب هدش رت مورآ شاسفن دوب!
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قح دوب! هتفر هتکس زرم هکات یدرم ندید ...زا مدوب هدیسرت . تشگ

مک مک منم بلق راگنا ، شلا ح ندش رتهب ندید حاالاب ؟اما مسرتب متشادن

. تفرگ یم مورآ

یط ور شقاتا ات هدنوم یقاب مدق دنچ . تفرگ مامشچ روزا شهاگن

سفن و مداد هیکت مرس تشپ راوید .هب تسب دشوردرو قاتا دراو و درک

درم... هی درد ندید تشاد درد . مداتسرف نوریب مور هنیس وت هدش سبح

! تادرد ور هدوب هتشاذگ درد ینامز درم،هی نوا هگا یتح

***

( ماسریما )

دوب. هدنوم هریخ مزمرق یامشچ ور مهاگن و مدوب هداتسیا هنیآ یوربور

ور مشچ هظحل هی مدوب هتسنوتن یتح بشید خلت! و قیمع مدز. دنخزوپ

یمن ترپ بشید تا قافتا اهو فرح زا مه هیناث هی یتح مرکف مر. اذب مه

و ممسا هگید مدز داد دوب مردارب لثم اه سلا هک یسک تروص دش.وت

یچ ش هدنمرش یامشچ ندید زا دعب مهک تسنود یم مدوخ طقف ... راین

شامشچ وت هظحل هی هک یدامتعا دوب...زا هتفرگ ملد . دموا مرس هب

مدز! شهب هک ییافرح یروآدای ...زا هتفرگ رتشیب ملد حاال .اما مدیدن

؟ مداد تسد زا منوا . متشاد ایند نیا وت هک دوب یسک اهنت نایاش

دوب یفاک مشرکف یتح . مداد راشف مه وور مامشچ و مدرک هنیآ هب تشپ

دینش رو مافرح مامت هک یرتخد تمس تفر منهذ هنک. مدوبان نورد اتزا

مرانک دموا ، هدیم نوشن یدب شنکاو مدرک یم رکف هک مروصت الف خرب و
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تساوخ دوب، هدنوم یقاب مزا هتسخ مسج هی طقف هک ینم زا ضغب واب

یم زااپ مراد ماه هقیقش درد زا مدرک سح یتقو هک یرتخد مش. دنلب

رییغت یگنرمک دنخبل ،هب مدنخزوپ هنک. مکمک تساوخ و دیود متمس ، متفا

هک دوب یسک اهنت اسیرتآ ، نایاش زا دعب دوب. خلت مزونه اما درک ادیپ

نوکت نیفرط روهب مرس درک؟ یم محرت ای دوب نارگن دش. یم منارگن

نارگن طقف هک منک رکف راب نیا ماوخ یم . مدرک زاب ور مامشچ و مداد

محرت هک یا ینارگن ... ماسریما ی هرابود ندروخ نیمز نارگن دوب.

. دوبن شیطاق

و متشادرب و متنوسماس فیک دوب. حبص تفه . متخادنا متعاس هب یهاگن

مهاگن ، متشاذگ نوریب قاتا اپزا هکنیا ضحم هب اما نوریب مدموا قاتا زا

هدرک عمج شمکش ووت شاهاپ و دوب هدیباوخ لبم ور هک یرتخد یور

دوب! شرس مشلا ش یتح . ندوب شنت بشید یاه سابل . دنوم تباث دوب

تشم و شاتسد . ندوب هدش کشخ هک دوب ییاه کشا ،در شامشچ ریز

نیلوا نیا ؟ هدیباوخ اجنیا ارچ دوب. هدنوبسچ ش هنوچ وهب دوب هدرک

. متشادن شارب یباوج و دموا منهذ هب شندید زا دعب هک دوب یلا وس

.زاحتلا راگنا متسنود یم بوخ ور لا وس نیا باوج ؟اما هشدرس

. هشدرس دوب مولعم دوب شنت مکیهک یاسابل و شندیباوخ

رتشیب یمدق دنچ زونه اما متفر جورخ رد تمس و متفرگ شزا رو مهاگن

مچ . متشگرب شتمس و مداد نوریب ور مسفن . مداتسیا هک مدوب هتشادنرب

و مقاتا وت متفر دعب، و مدرک هاگن شمورآ تروص هب یا هظحل دوب؟ هدش
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رییغت نم هب تبسن شتینهذ راک نیا اب متسنود یم . نوریب مدموا وتپ اب

نومیشپ مراک زا اما هشیم ضوع ششیپ م ههجو متسنود یم هنک. یم

مزاب ، مدیسر دوب هدیباوخ شور هک یا هرفن ود لبم یولج یتقو . مدوبن

مه یرادیب .وت دنوم تباث شباوخ قرغ ی هرهچ ور مهاگن یا هظحل

هدش ربارب دنچ ش هرهچ تیموصعم امااالن تشاد یموصعم ی هرهچ

رادیب اما دروخ نوکت شاج وت یمک . متخادنا شور مورآ ور وتپ دوب.

ش هرهچ روزا مهاگن . مداد نوریب مور هنیس وت هدش سب ح سفن . دشن

. مدش جراخ هنوخ وزا متفرگ

***

اب اما منک نشور ور نیشام متساوخ و مدرک زاب تومیر وراب گنیکراپ رد

منیبب ات مدز کلپ راب دنچ درب. متام دوب، هداتسیا رد یولج هک یسک ندید

هک یسک نوا راگنا . مدید یم تسرد راگنا اما ایهن منیب یم تسرد

دوب هدرک ورف شتک بیج رووت شاتسد و دوب هداتسیا گنیکراپ رد یولج

ات مدش یم هدایپ نم وهن دموا یم ولج نوا دوب!هن نایاش اعقاو ،

مزونه هک یا یروخلد ، رورغ دش. یم معنام یچ منود یمن مرب. شتمس

یم ملد هک مدوب هاوخدوخ دیاش یا... هگید زیچ ره ای متشاد شزا

؟ شتمس متفر یم مدق دص نم تقو نوا ولج. دایب مدق هی نوا تساوخ

واب متسد ... دنوخ مامشچ وت روزا مرکف راگنا . دموا متمس یدزو دنخبل

، مندش هدایپ اب نامزمه و مدش هدایپ . مدرک شزاب و مدرب رد تمس دیدرت

دوب هدش گنرمک هکاالن یدنخبل نو مه .اب داتسیا مولج مه نایاش
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درک: زاب بل

هدزاود ... میسانش یم ور هگیدمه هک سهلا هدزاود ! شاداد سهلا هدزاود -

ماوخ یمن . میدوب ردارب لثم مگب داوخ یمن ملد . میردارب لثم هک سهلا

یمن . مراذب هتشذگ وت ور میدوب مه راوخمغ اه یتخس وت هک ییازور

مرس تشپ و مرب منوت یمن . مراین و تمسا منوت یمن منک. شومارف ماوخ

زا هک مدوب یسک اهنت ؟نم هتدای ور هاگشناد زور نیلوا ... منکن هاگن ومه

ماسابل ! مدوب هدش لوبق نارهت هاگشناد یکشزپ ، کیچوک یاتسور هی

ماباب منک. یگدنز هاگب اوخ وت دوب .رقرا دوبن ماپ ریز نیشام . ندوبن کرام

یمن تبغر یسک ... تشادن ور شلوپ نوچ دوب هتفرگن هنوخ مساو

.زا تسنود یمن شدوخ دح رد ونم سک چیه راگنا . هنزب فرح ماهاب درک

اتسور لها هگم ؟! مندوب ییاتسور رطاخب طقف ارچ؟! مدیسرپ یم مدوخ

کرام و اهوم لدم وراب اه مدآ اجنیا متفگ یم مدوخ ؟!اب هها نگ ندوب

؟! نجنس یم نوشاسابل

داد: همادا داتسرف نو ریب رادادص هک یم دزاب اب نا مزمه و درک یثکم

رظتنم هاگشناد هطوحم زا نوریب مدوب هداسیاو ییاهنت ... همدای بوخ -

هب بجعت ...اب داتسیا مولج نیشام دوب.هی مرگ یلیخ اوه ... یسکات

وش... راوس تفگ مهب دوب! اهوجشناد زا .ییک مدرک هاگن ش هدننار

هنوخ سردآ ... مدیمهف بوخ ونیا . دوبن زیمآریقحت هیقب هاگن لثم شهاگن

تمس تفر یفرح چیه نودب . هاگباوخ مریم متفگ . دیسرپ مزا مور

ات نیمز شنطاب اب مدآ نیا رهاظ متفگ مدوخ اب زور نومه ...زا هاگباوخ
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ریقحت ،اما هریگ یمن مرگ یسک ،اب هتوافت ،یب هدرس . هراد قرف نومسآ

هنک! یمن

: رتشیب شن دوب...حل نومیشپ شهاگ ن

هظحل هی تهب مهاگن هگا ، تمدنوجنر هتساوخان هگا ، متسکش و تلد هگا -

... شخبب . شاداد شخبب ، مدرک تتواضق هگا درک، رییغت

و شتسد . مدیشک ششوغآ ورد متفر ولج یمدق ، دیدرت یا هظحل نودب

م هنیس ور زا ینیگنس راب راگنا . درشف مورآ و تشاذگ م هنوش ور

... متفرگ مورآ راگنا دش. هتشادرب

***

یعیبطریغ یادمآ و تفر هب نومرفن ود ره هجوت ، ناتسرامیب هب دورو اب

نیب یگنرمک مخا دش. بلج راظتنا سنلا اهوت راتسرپ اهو کشزپ عمجت و

یاباال هنوش بجعت .اب متخادنا نایاش هب یهاگ ون تسشن ماهوربا

یم در نومولج زا عیرس یامدق هکاب اه راتسرپ زا یکی یولج . تخادنا

: دیسرپ و تفرگ ور دش

هدش؟ ربخ هچ -

: تفگ ینوزرل یادص واب دنوخرچ نایاش و نم نیب رو شهاگن راتسرپ

؟ دیرادن ربخ هگم -

درک: مخا نایاش

؟! هگم هدش یچ -

: دیشک شامشچ ریز یتسد راتسرپ
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... ندرک توف زورما سیئر -

مدز: بل صاد ،یب تهب اب

یچ؟ -

... تشادن نم زا یمک تسد مه نایاش

ات ایحا میت . هدیم تسد نوشهب یبلق هلمح ناتسرامیب وت حبص زورما -

اما... ندوب شرس باال لبق هقیقد دنچ نیمه

: داتسرف نوریب دننام هآ ور شسفن و درک یثکم

ننک. یراک نتسنوتن -

هشیم هگم ؟ هشیم هگم . مدرک ورف ماهوم ووت متسد و متفر بقع یمدق

؟ شنتفگ هنوسآ ردقنا ؟ هتفر هشیمه هساو رفن هی نگب یتحار نیمه هب

؟ مومت و تفر

م هنیس ور یزیچ هی مه...اما رس تشپ راب دنچ . مدیشک سفن قیمع

ردقنوا . هتحار هرآ " تفگ یم مشوگ وت رفن هی راگن درک...وا یم ینیگنس

تیگدنز مامت هک ینوا ینیب یم و یشیم رادیب باوخ زا زور هی هک تحار

ارچ سپ ! ینک یم کرد بوخ هک .وت تسین هگید ، هدوب تهانپ و تشپ

و یدشاپ زور درک؟هی تلو هدشن ترواب زونه ؟ یسرپ یم تدوخ زا ونیا

یدرک ندروخ هب عورش قوذ دیچ.وتاب تساو لصفم ی هنوحبص زیم هی

شاکشا نویم نوا و یدرک شهاگن بجعت .اب تخیر کشا یه نوا و

، شسیخ یاه هنوگ ور یتشاذگ و تکیچوک یاتسد ، یدشاپ ! دیدنخ

نوا نوچ . هنکشب یتشاذ یمن ...اما ایدرک یم ضغب یتشاد متدوخ
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هچب ملا هیرگ . تدوخ هساو یدش یدرم هگید "وت تفگ یم هشیمه

نییاپ نوگهش ور وزا تتسد ور تشاذگ و شتسد ". تساهولوچوک

شاه هنوش . شاه هنوش ور یتشاذگ و ترس ... وتبغشل تدیشک . دروآ

شتیذا دوب هدرک تئرج یک درک. داب تندرگ گر ! دیزرل تبلق ن. دیزرل یم

: تفگ و تفرگ رو تتسد ود .ره دروآ تنوریب ششوغ هنک؟زاآ

ملد... نوج ... مماسریما -

یم ت هقدص نوبرق طقف . دزیم ادص و تمسا طقف . ندیزرل یم شابل

وت هک ور یفرح تسنوت یمن راگنا . تفگ یمن یا هگید زیچ اما تفر

نوت نوخه گنز یکی هظحل نومه . هرایب نوبز هب دوب هدش ضغب شولگ

هسوب . دیشک ووب تاهوم وت درب ورف رو شرس درک. تلغب هرابود رودز.

... یدینش ترس تشپ زا ور ییامدق یادص دز. تتروص رسو هب

نوتلو و یچ همه هب اپدز تشپ هک یسک نومه ! شیدید ... یتشگرب

. یدنوبسچ ترانک درف هب رتشیب و تدوخ وت اما دش کیدزن تهب درک...

ریز درب تسد . دموا رتولج نوا اما ندش یم رپ نتشاد مک مک تامشچ

شادص ، یتخیر کشا یدز، قه یدز، واپ تسد درک. تدنلب و تاهوناز

یم ، تترب یم هراد دید یم . تخیر کشا و درک اگنهت طقف یدز،اما

". تخیر کشا طقف ینز،اما یم واپ تسد ندنوم هساو یراد دید

ونم! نیبب ریما ؟ شاداد دش تچ . ماسریما -

نارگن یامشچ رووت مهاگن و نوریب مدش هدیشک هگید یایند هی زا راگنا

درک. یم ماگن ینارگن واب دوب هتشاذگ موزاب وور شتسد . مدید نایاش
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. مدیشک یقیمع سفن و متسب یا هظح ورل مامشچ مدز. یم سفن سفن

: مدرک همزمز بل ریز

. مبوخ ... تسین یزیچ -

وت مزونه ینارگن . مدرک وزاب مامشچ . دروآ نییاپ موزاب ور وزا شتسد

. متفر م قاتا تمس دنلب یامدق واب مدنودرگرب دش.ور یم هدید شامشچ

منک قرغ رو مدوخ و مشوپب ور دیفس شوپور نوا تساوخ یم ملد طقف

یم بوخ ممدوخ هرب؛اما یچیه تمس هنوتن منهذ هک یردقنوا راک... وت

یم دوبان . هدروخ هرگ حملا نامز هب ینم هتشذگ . هشیمن هک متسنود

،اما هشیم یروآدای گرزب ای کیچوک رگنلت ره هنز،اب یم مخز نکه،

... هشیمن شومارف

***

( صخش موس یوار )

مه کلپ یتح راگنا دوب. هدنام هریخ شیوربور دیفس راوید هب شهاگن

ار شیاه سفن و دندوب هدش تشم شیاهوناز یور شناتسد دز. یمن

یم شتآ رد شدوجو مامت . تخوس یم شبلق درک. یمن ساسحا

یم شتسد مد هچ ،ره دنزب داد دنک، هیرگ تسناوت یم شاک ... تخوس

قاتا ،زا شرهاوخ یاه هیرگ و غیج یادص . تسناوت یمن اما دنکشب ار دیآ

یم ضهج شردپ ناج یب مسج رس هکباالی یرهاوخ دمآ. یم شرانک

ناج قاتا نیا رد شردپ . دیخرچ ایحا قاتا ی هتسب رد یور شهاگن دز.

؟ تسناوت روطچ درک؟ شکرت هشیمه یارب شیاه یگچب مدمه داد؟
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؟ نتفر یارب دوبن دوز ؟ دمآ شلد روطچ

ی هرهچ وهب دمآ باال شهاگن . دنتسشن شناتسد یور یفیرظ یاه تسد

شیاه وبل دندز یم قرب کشا زا شنامشچ دش. ه تخود شیوربو نزر

یردام ؟ دوب هدرک ضغب شردپ یارب دوب؟ هدرک ضغب شردام . دندیزرل یم

طقف هک یردام درک، یمن تبحم شردپ هب وا یولج مه راب کی یتح هک

؟ دوب هدرک ضغب ، مامت و دیشک می اریکد ردام مسا

دن: درک همزمز ضغب واب دندش زاب مه زا شردام نازرل یاه بل

... مزیزع ... مماهرپ -

شزیزع ، شرسپ دوب هدمآ شدای هزات ؟ دراد رسپ دوب هدمآ شدای هزات

یم . دیشک نوریب شردام ناتسد ریز زا مکحم ار شناتسد ؟ تسا

شنت زا هرذ هرذ شناج راگنا . دوبن شیاهاپ رد ناج اما دوش دنلب تساوخ

هفخ یادص واب داد هیکت شرس تشپ راوید ارهب شرس . تفر یم نوریب

درک: همزمز بل ریز یا

اباب... -خآ

: تفرگ شتسد اررد ماهرپ ی اهوز واب تسکش شردام ضغب

. تدوخ وت زیرن ماهرپ نک... هیرگ مرب تنوبرق . ماهرپ -

دابمغ نارگن ؟ دوب شنارگن شردام دش. جک ید نخلت هب شبل جنک

؟ شبلق درد نارگن ؟ شنتفرگ

درک: هراشا ایحا قاتا ی هتسب رد وهب دروآ ارباال شنازرل تسد

وگب شهب نک... هیرگ نم یاج ...هب شنیبب نم یاج هب ورب . شنیبب ورب -
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هک تشاد وت زج وهب یک ماهرپ وگب ؟ نتفر هساو دوبن دوز ، تفرعم یب

و زور دنچ ماهرپ ؟االنهک یتفر یم دیاب االن وگب ؟ هشب شروبص گنس

؟ تارب دز یم رپ شلد و دوب رود تزا بش دنچ

تسب ار شنامشچ دمآ... شیاه کلپ تشپ ات کشا دش. راد ضغب شنحل

درک: ادیپ شیاه هنوگ یور ار شهار مارآ یکشا هرطق و

وگب تس... هدنمرش ماهرپ وگب رو. مافرح وگب شهب ورب . نامام ورب -

وگب شهب نک. یهاوخرذع شزا نم یاج هب ورب . تشیپ دایب هشیمن شور

هنک؟ یم ادج مزا همروبص گنس هک ور یسک ره ارچ هسرپب ادخ زا

هک یتخس ره وهب دروآ نوریب شردام ناتشگنا راصح ارزا شیاهوزاب

هک ،ردحیلا شردام یاه ندز ادص هب هجوت یب . داتسیا شیاهاپ یور دوب

نامهم شنت و دنوش یم خیلا شیاهوناز ریز هظحل ره درک یم ساسحا

مسج تسناوت یمن . تشادرب شخب جورخ رد تمس ار شیاه مدق ، نیمز

... دروآ یمن بات ، شبات یب بلق . دنیبب ار شردپ ناج یب

***

( اسیرتآ )

. متخود موربور هب فده رویب مهاگن و مداد هیکت مرس تشپ تنیباک هب

؛ مدرک بجعت یلک هدرب مباوخ لبم ور مدش هجوتم دشمو رادیب هک حبص

رتش بی مبجعت دوب، هدش هدیشک مور هک مدش ییوتپ هجوتم یتقو اما

قرغ مدوجو مامت ، مدید حلا نوا وت ور ماسریما هک یتقو بشید دش...

. ندیزرل یم شاتسد وبدو هدیرپ شگنر ... دوبن بوخ شلا دش.ح سرت
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. تفر ورف مبلق دشووت ریت هک دوب شکشا زا خرس یامشچ تدبر، همه زا

اب دنخبل هک یماسریما ... ردتقم ماسریما ندید هب مدوب هدرک تداع راگنا

مبلق ، هتسکش ماسریما نیا ندید !اما مکحم شراتفر و دوب هبیرغ شابل

هکاپ یبش نیلوا زا اقیقد هن، هک بشید دوب!زا هدنوجنر بیجع رو

شراتفر ، متسشنن ماش زیم رس هکنیا رطاخب و هنوخ نیا وت متشاذگ

ی هرهچ تشپ هک مدیمهف داد، تسد شهب نونج لثم یتلا وح درک رییغت

هک یا هچبرسپ هدش. نوهنپ اهنت ی هچبرسپ درم،هی نیا توافت ویب درس

تبحم ...هی هتبحم ی هنشت هک یا هچبرسپ . هشردام مرگ شوغآ گنتلد

... محرت یور زا تبحم هی !هن یعقاو

مرس چیهب منود یمن . متسشن سنلا وت حبص یاه یکیدزن ات بشید

مباوخ مه اج نومه . هتفیب شارب یقافتا مدیسرت یم شمه دوب... هدم وا

درب...

زا مور هیکت رد، ندش زاب شدنب تشپ و زمر ندز یادص ندینش اب

رکمد. ورس متشادرب یلدنص هتسد یور روزا وشملا متفرگ تنیباک

مدز: بل مو ورآ مداتسیا هنوخزپشآ هاگرد وت

-سالم...

بل ریز و تخادنا مهب یهاگن مین ، دروآ یم ورد شاشفک هک روطنومه

هکات ییامدآ لثم . ندوب بشید زا رتزمرق شامشچ داد. سالممو باوج

. ندرک هیرگ یلا وتم تعاس دنچ ای ندیباوخن حبص

یناویل دش. هنوخزپشآ دراو و تخادنا لبم یور و دروآ رورد شتک
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کنیس رووت ناویل . دیشک رس سفن وهی درک شرپ نکدرسبآ وزا تشادرب

زا راگنا . تخیر نوشمه وهب درب ورف شاهوم رووت شتسد و تشاذگ

زا متساوخ و مسرپن یزیچ مداد حیجرت دوب. تحاران کالهفو یزیچ

: تفگ همدقم یب هک مشب جراخ هنوخزپشآ

درک. توف زورما یعیفر رتکد -

یتخس هب ور منهد بآ . متشگرب شتمس و مداتسیا ماج رس هدز تهب

یم ساسحا ور مامشچ وت کشا ندز هقلح هک موردحیلا داتسرف نییاپ

مدز: توهبم ، مدرک

یچ؟! -چـ...

. دیشک شقاتا تمس و شهار هگب یزیچ هکنیا نودب دشو در مرانک زا

درک یم م هفخ تشاد ضغب هک وردحیلا متفرگ راوید وهب متسد

مدز: شادص

-اقآ...

هدش مدز. گنچ مور هنیس هسفق . تشگنرب متمس اما داتسیا شاج رس

مساو یعیفر رتکد . نداد هبم ور مردام گرم ربخ هک ینامز لثم مدوب

هتسب و ماسفن هار ضغب ؟ مدرک یم رواب و شنتفر روطچ دوب. ردپ لثم

مدز: بل هفخ دوب.

ارچ؟ -

هب ندرک عورش ماکشا هرطق درک. ماگن فرح ویب تشگرب متمس

یم رت تخس مارب هظحل ره نداتسیا و ندیزرل یم ماهوناز ... ندیکچ
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االهب متحا هک یراشف ای دوب کشا زا منود یمن . ندید یم رات مامشچ دش.

رظتنم هظحل وره دروخ رس راوید ور زا متسد دوب! هدرک تفا تدش

تسشن ماهوزاب ریز یتسد هک مدوب ماپ ریز درس نیمز اب ماهوناز دروخرب

طقف هک ماسریما تروص ندید واب مدرک وزاب مامشچ . تشاد ما هگن و

ینارگن راب نیا هک یدرس یام شچ و تشاد هلصاف متروص اب تناس دنچ

هک تشذگ هظحل دنچ منود یمن زد! مکشخ دز، یم جوم نوشنورد

. منیشب اه یلدنص زا یکی ور درک مکمک و تفرگ مامشچ وزا شهاگن

،بل دیشک یم گنچ مولگ هب ضغب هک وردحیلا مدیشک یقیمع سفن

رد ندش هتسب و زاب یادص ... مریگ وچهنمورب شزرل یولج مات دیزگ

دش. هتشاذگ مولج یتبرش ناویل دعب، هظحل دنچ و مدینش ور لا چخی

.هب مدرک هاگن دوب هداتسیا مولج هک ماسریما وهب مدروآ وباال مرس

: تفگ و درک هراشا تبرش

. هداتفا تراشف ... روخب ونیا -

. تسشن و دیشک رانک ور اه یلدنص زا یکی شدوخ و

. مدروخ تبرش زا یمک و مدرک رکشت ریزلب

شند رگ تشپ یت سد یت حاران واب داتسرف نوریب دننام روهآ شسفن

: دیشک

. هدرک توف یبلق هلمح رثا رد نتفگ ، ناتسرامیب متفر هک حبص -

همادا دوب وربور هب شهاگن هک روطنومه . مدرک هاگن شتحاران ی هرهچ هب

داد:
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. ینودب یاوخب دیاش متفگ . هشیراپسکاخ ادرف -

: متفگ تشاد ضغب گنر مادص هک وردحیلا متشاذگ زیم وور ناویل

ومه راگنا هک منکن راتفر یروج مدیم لوق ؟ مایب منم ... هشیم -م...

منوت یم هک یراک اهنت دوب. هدرک یردپ مقح رد یعیفر رتکد . میسانش یم

. مشاب هتشاد روضح شمسارم وت هک هنیا منکب

رکف داتفا یم قافتا هک یددجم رادید و ماهرپ هب مدرک یعس هظحل نوا

ی هشوگ ور زانیرپ و موناخ هنیمهت زیمآریقحت یاه هاگن مدرک یعس . منکن

ی هزانج عییشت وت دیاب نم هک منک رکف نیا هب طقف و منک نفد منهذ

... مشاب هتشاد روضح دوب مردپ لثم هک یسک

: تفگ هاتوک دشو دنلب شاج زا

-ایب.

هتسخ ند رک ثحب زا منوا هنک...امااگنرا لو تبق حار رکمد یمن رکف

شدای یزیچ اما تشادرب هنوخزپشآ یج ورخ تمس اهشور مدق بدو!

هراشا دوب هدش خیلا شفصن زا رتمک هک متبرش ناویل .هب داتسیا و دموا

: تفگ و درک

... روخب شرخآ ورات تتبرش -

***

( ماسریما )

مشچ دیاش . متسب یا هظحل رو مامشچ و مداتسرف نوریب مورآ رو مسفن

اه ربق گنس زا یکی رانک رت، فرط نوا رتم دنچ هک یرتخد ور متسب یم
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هار لوط مامت هک یرتخد درک. یم هاگن ور مسارم رود وزا دوب هداتسیا

ور متسب یم مشچ دیاش دوب... هتخیر کشا ادص یب نیشام یوت ور

چیه رفن، هس نوا و ندوب هدش هرفن هس هک یا هرفنراهچ ی هداوناخ

هک یرسپ . نتشادن مدوب دیده شیپ تقو دنچ هک اهیی مدآ هب یتهابش

هرطق زا غیرد ...اما تشادن تروص هب گنر و دوب هداتسیا ربق چهلا رانک

شزا هک ییادص نیرت کچوک زا غیرد . هکچب شامشچ زا هک کشا یا

... دیشک یم سفن طقف اما دوب هدرم مشدوخ راگنا . هشب هدینش

الف خرب و دوب هدرک مخ و شرمک ردپ، نداد تسد زا مغ هک یرتخد ای

ینز درک.ای یم هیرگ هفقو دوب،یب هداد نوشن شدوخ زا هک یتیصخش

یم شاه هچب نیب شدولآ کشا هاگن و دوب هداد تسد روزا شرسمه هک

ردام مه تساوخ یم راب نیلوا اربی راگنا ... مورآ اما دز یم قه . دیخرچ

ننکن رکف شاه هچب ات هنومب یوق تساوخ یم دیاش ردپ. ومه هشاب

هدش. خیلا نوشتشپ

مدوخ تسد . دیخرچ اسیرتآ یور هرابود مهاگن و مدرک زاب ور مامشچ

؟ هتفرگ مورآ ای هنک یم هیرگ هراد مزونه منیبب متساوخ یم ... دوبن

روباال شرس و درک سح رو مهاگن ینیگن س هک دوب هظحل نومه اقیقد و

زا تخیر ورف مدوجو وت یزیچ .هی ندوب لبق رتزا خرس شامشچ . دروآ

ردقچ " دوب نیا تشذگ منهذ زا هک یا هلمج اهنت ...و شامشچ ندید

؟" تسانشآ ردقنا نم هساو ارچ ...اما امدآ نیا نیب هبیرغ

مراد تس هظحل دنچ هک مدش هجوتم هزات و تخادنا نییاپ رو شرس
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و دوب مسارم یارخآ . مدنودرگرب وور مدز یا هفرس کت منک. یم شاگن

تسد "زا سح رطاخب دیاش مرب. اجنوا زا رتدوز هچ ره تساوخ یم ملد

یکشا یامشچ هساو مدیاش دش...ای یم سح ناکم نیا وت "هک نداد

دوب... هداتسیا رت فرط نوا رتم دنچ هک یسک

هکاب یا یتوافت یب نوا دوب؟ هدش مچ . ندش تشم مکحم ماتسد

دوب ادیپ همه هساو مه دیاش . مدرک یمن ادیپ ور دوب هدش نیجع مدوجو

رفن... هی زج

رتکد هداوناخ وهب نتفر یم ولج ، ندوب هدموا عییشت هساو هک یتیعمج

یدرم ی هداوناخ .هب ندش یم قرفتم مک ومک نتفگ یم تیلست یعیفر

دوب ه تساوخ تو نسی بوخ شبل حلاق دوب هتفگ مهب شیپ وتق دنچ هک

کاخ اهراورخ ریز شدوخ هبکرابشم...وحاال لوغشم شنات سرام یب وت

دوب! هدیبا وخ

هب نانچمه ، ماهرپ هاگن .اما متفگ تیلست بل ریز و میتفر ولج نایاش با

طقف ... ندرک هیرگ ردحلا هفقو ،یب زانیرپ و دوب هدنوم هریخ یا هطقن

ن ایاش شوگ کیدزن رس درک. رکشت ضغب زا هتفرگ ییادص اب رتکد رسمه

: متفگ مو ورآ مدرب

... ناتسرامیب مدرگ یمرب نم -

و متشذگ اسیرتآ رانک .زا مدش رود شزا دنلب یامدق واب داد نو کت سیر

هظحل دنچ دوب رارق مدز، شهب نیشام وت ندموا عقوم هک یفرح قبط

زونه . هشب نیشام راوس ارهز تشهب زا نوریب و دایب مرس تشپ دعب
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داد هیرگ هکاب مدینش ور یرتخد یادص هک مدوب هتفرن رتشیب مدق دنچ

دز:

! منیبب اسیاو -

اهیی مدق هکاب زانیرپ ندید .اب متخاد نا مرس تشپ هب یهاگن و مداتسیا

ضحم .هب تسشن ماهوربا نیب یمخا دش، یم کیدزن اسیرتآ هب عیرس

هنیس وت دیبوک مکحم شتسد ود فک ،اب دیسر اسیرتآ یولج هکنیا

دز: داد هیرگ اب نیح نومه ورد داد شله و اسیرتآ

لا؟ غشآ ینک نومریقحت یدموا تندموا ؟اب ینیبب ور یچ یدموا -

و دوب مهب شتشپ هنک. ظفح و شلداعت تسنوت اما دروخ ولت ولت اسیرتآ

وابقمدهیا ندش تشم مکحم ماتسد . منیبب رو شتروص متسنوت یمن

هچ زهب انیرپ ... ننیب یم اسیرتآ نمواب دوبن مهم مارب . متفر شت مس دنلب

هدرکن یظفاحادخ زونه هک یمک تیعمج رکد؟ یم دنلب شور تسد یقح

شهاگن مه ماهرپ یتح . ندرک یم هاگن هنحص نیا هب بجعت ،اب ندوب

داد و داد له ور اسیرتآ هرابود زانیرپ . دیخرچ یم زانیرپ و اسیرتآ نیب

دز:

همه ینیبب یدموا ؟حاال تفاثک دوبن سب مردارب پاق -زدیددن

؟ میداد تسد وزا نومسک

نیمز ور مکحم تشپ وزا هنک روفحظ شلداعت تسنوتن اسیرتآ راب نیا

هکنیا زا لبق "اما شاب بظاوم " منزب داد هک مدرک زاب بل هدارا یب . داتفا

درک... دروخرب نیمز یور ربق گنس هبل هب شرس ، مرایب نوبز هب یا هملک
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دش سبح م هنیس وت سفن ... ندش لفق نیمز ور ماها !پ داتسیا را گنا مبلق

بوکخیم ، مهاگن و تشذگ منت زا یزرل . تفر ورف توکس اجوت همه و

. تفرگ یم نوخ گنر شتروص مک مک هک یشوهیب رتخد ور دش

...و هگید مدق .هی متفر ولج یمدق ، مدرک یمن نوشساسحا هک ییاهاپ اب

دیاب متسنود یمن هظحل نوا . مدیود مناوت نیرخآ .اب شتمس مدیود دعب

هدزن فرح شاهاب دوب تقو یلیخ هک ییادخ .هب مشب لسوتم یک هب

رانک ونم تفر بقع یمدق سرت اب زانیرپ ... مفارطا یامدآ ایهب مدوب

مدرک یم یعس هک ییاتسد .اب متسشن ماهوناز زا یکی ور اسیرتآ

زا متسد ندش زمرق واب مدرک دنلب و شرس منک، لر تنک ور نوششزرل

ور مدوجو قمع وات داتفا مبلق هب شیتآ دوب، یراج شرس زا هک ینوخ

مدیسرت یم ... شیپ سلا جنپ و تسیب لثم . مدیسرت یم درک... رتسکاخ

شفیفخ یاسفن یمرگ . متفرگ شینیب ریز و متشگنا ..." نداد تسد زا"زا

و ندش یم رتدنلب هظحل ره اه چپ چپ یادص . مدرک یم ساسحا رو

راب دنچ . مدید یم ور ندش یم عمج نومرود نتشاد هک یمدرم ی هیاس

: متفگ ینارگن واب مدز شتروص هب

... اسیرتآ ؟ یونش یم رو مادص ... اسیرتآ -

هدب... نوشن یشنکاو نیرت کچوک هکنیا زا غیرد داد. یمن باوج

هب هرابود مبلق . مدرک شدنلب ماتسد وور شرمک و اهوناز ریز مدرب تسد

. دیبوک یم م هنیس ه سفق روهب شدوخ مظنمان و عیرس دوب. هداتفا شپت

ینوخ تروص هب تهب واب دوب هداتسیا ام زا رترود مدق دنچ ماهرپ
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زانیرپ هب ت...ور شا دن ندب رد حور راگنا ش ومردا درک یم هاگن اسیرتآ

دوب هدش لبق رتزا هدیرپ گنر و دوب هتشاذگ شنهد وور شاتسد هک

مدز: داد

تراگزور هشب مک رتخد نیا رس زا وم .هی داین شرس نکبالیی اعد طقف -

منک! یم منهج و

تمس مدرم بجعتم یاه هاگن ریز و مناوت مامت واب مدنودرگرب وور

هتسب یامشچ و ینوخ تروص ور زا یا هظحل یتح مهاگن . مدیود نیشام

شرس بالیی هگا دم...خآ وا یم شرس بالیی هگا دش. یمن هتشادرب ش

منک! شروصت یتح متسنوتن منک. رکف شنتفر هب متسنوتن دم... وا یم

ادخ"... " مدز داد ملد سلا،وت نیدنچ زا دعب هک دوب هظحل نومه اقیقد و

***

وت ور هتعاس مین هار روطچ مدیمهفن . ناتسرامیب مدیسر روطچ منود یمن

داتسیان شعیرس اهی شپت زا مبلق روطچ مدیمهفن . مدرک یط تعاس عبر

. مدرک زاب ور نیشام بقع ورد مدش هدایپ . دیبوک سرت اب نانچمه و

رتف، یم شمخ زاز هک ینوخ یسیخ و مدرب ش رس ریز تسد طایتح ابا

وبد... هدش لبق رتاز یباتهم ش هرهچ دز! هرگ نیسه وت ور مسفن

هکنیا نودب ! دیزرل شنت یدرس زا منت و مدرک شلغ ب یلطعم یب

ی هدز تهب یاه هاگن ریز و سنا رواژ شخب منک،ات دراکنارب تساوخرد

کشزپ زا یکی مدش، هک سنا رواژ دراو . مدیود سفن هی ناتسرامیب رداک

: دیسرپ ننم دید زا بجعتم و دموا نو متمس اه
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هدش؟ یچ -

یم سفن سفن هک وردحیلا متشاذگ اه تخت زا یکی یور ور اسیرتآ

: متفگ مدز

. هدروخ هبرض شرس ... شرس -

دش: هنیاعم لوغشم سنا رواژ کشزپ و نتفرگ ور شتخت رود اه راتسرپ

شنوخ راشف و جنپ و یس شندب یامد ... هفیعض شبلق نابرض و سفنت -

... یزیرنوخ ر طاخب هراد دیدش راشف تفا هس... یور تفه

و لیرتسا زاگ هکاب روطنومه و تشاذگ شنهد یور ژنو یسکا کسام

داد: همادا اه راتسرپ هب دوب،ور شمخز ندرک ینوفعدض لوغشم لکلا

هش.هب صخشم شینوخ هورگ ات شیامزآ هساو دیدب ور شنوخ عیرس -

هش. قیرزت شهب نوخ دحاو ود دیاب ، ینوخ هورگ ندش صخشم ضحم

هگید هقیقد دنچ .ات میریگب ور یزیرنوخ یولج مینک یم یعس عفال

ور لمع قاتا . همجمج زا نکسا یت یس هساو ژی ولویدار دینک شلقتنم

ندش هتخل ای یزغم دیدش بیسآ هدهاشم تروص رد هک دینک هدامآ مه

هک دیدب ربخ مه یدباع رتکد .هب هشب یحارج عیرس ، شرس یوت نوخ

. هشاب رضاح

. مدیم شماجنا نم -

: تفگ بجعتم و تخادنا مهب یهاگن

یچ؟ -

: هریگب مورآ یمک مبلق شپت ات مدیشک یقیمع سفن
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. مدیم شماجنا مدوخ ، هشاب یحار ج هب زاین هگا -

هگید رفن هی هب ور یحارج هرتهب مرظن هب اما رتکد منئمطم امش زا نم -

. دیشاب یبسانم تیعضو وت مه نوتدوخ االن منکن رکف . دیراپسب

کچ وک زا متس اوخ یمن ... مراک لحم ِنا تسرامیب هب مدوب هدروآ ور اسی آرت

مینوشیپ ور مکحم و متسد فک ردغیکمن. شنامرد اربی یش تال نیرت

هک یسرت . دوبن بوخ .حملا تفگ یم تسار ... متسب مشچ و مداد راشف

ور متسنوت یمن درک. یم مدوبان تشاد هرذ هرذ دوب، هداتفا مدوجو هب

... هزادنیم رطخ وهب رتخد نیا نوج هک منک یراشفاپ یراک

. ماسریما -

اسیرتآ هب ینارگن هاگن . مدید موربور ور نایاش و مدرک وزاب مامشچ

: دیسرپ و تخادنا

؟ هروطچ شلا -ح

مدز: گنچ و ماهوم متسد ود ره اب

... نایاش منودیمن ... منود یمن -

: درشف مورآ و تسشن م هنوش یور شتسد

... ریما ه شیم خبو -حاشل

ش... وجبا دادمرد نوکت ورس مدات سرف نییاپ یت خس هب ور منهد بآ

دش! یم بوخ بدیا

یاپ ژی...اپهب ولویدار شنربب ات ندوب ه تشاذگ دراکنارب یور ور اسیرتآ

یم ،ریت شامشچ ریز یهایس شو هتسب یامشچ . متفر یم شدراکنارب
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رت خد نیا قح ، یتخس همه نیا . تسشن یم مبلق وت میقتسم دشو

نیا دش؟هب یچ اما منک ناربج شارب مات هنوخ وت شمدروآ ... دوبن

؟ ناربج نگیم

دشو ناتسرامیب دراو هک ماهرپ ندید ژی،اب ولویدار شخب یاه یکیدزن

متساوخ و متفرگ هلصاف دراکنارب ،زا دیود یراتسرپ هاگتسیا تمس

دش: معنام و تفرگ ور موزاب نایاش هک مرب شتمس

... تسین شتقو -االن

یبصع ور مسفن و مدیشک نوریب شناتشگنا نیب زا مکحم رو موزاب

سره! یم شتقو هک هرخ .باال مداد نوریب

***

تروص ور زا هظحل هی یتح مهاگن و میدوب هداتسیا شتخت رانک نایاش اب

هک یا هظحل دش. یمن هتشادرب ش هدش یچیپدناب ورس هدیرپ گنر

و هدشن دراو شرس هب یدج بیسآ نتفگ و دموا شنکسا یت یس باوج

هزات دشو هتشادرب م هنیس ور زا ینیگنس راب راگنا ، هرادن یحارج هب زاین

هن... هک تخس . مدوب هدنورذگ ور یتخس زور . مشکب سفن متسنوت

! کانتشحو

... تمدوب هدیدن روطنیا -اتحاال

: مداد بات شتمس بجعت وراب مهاگن

ی؟ روطچ -

! منودب متس اوخ یلو...نیم متسنود یم ور شروظنم
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: تفگ یگنرمک دنخبل واب تخادنا اسیرتآ هب یهاتوک هاگن

! ینزب شیتآ و بآ وهب تدوخ یروطنیا رفن هی هساو هکنیا -

مدز: یدنخزوپ

. تسین ینک یم رکف یلا عبانج هک یزیچ نوا -

ات نیمز مدید زورما هک یماسریما ،اب متخانش یم نم هک یماسریما -

... ینو د یم خبو متدوخ ! تشاد قرف نومسآ

یم رکف شهب نایاش هک یزیچ لوح هیناث هی یتح مرکف متساوخ یمن

: منحل ،مه هشاب مکحم مبلق مه مدرک یعس . هخرچب درک

نوا وت شمدروآ نم هنک... یم یگدنز ینم هنوخ وت رتخد نیا -

نارگن متشادن قح ! تشاد طبر منم هب ارجام نیا زیچ همه ... مسارم

؟ هتفیب شساو یقافتا هک مشاب

تیلوئسم سح یور زا ینارگن هی طقف ، ینارگن نیا ...اما یتشاد قح -

ممهفب تهاگن زا منوت یم بوخ ت. مسانش یم هک سهلا هدزاود نم . دوبن

یچ همه هک ینک رواب یاوخن متدوخ هگا یتح ... هرذگ یم یچ تبلق وت

! هدرک رییغت تارب

. داتفا راک زا شیپ سلا جنپ و تسیب نم بلق ؟ بلق -

هپت... یم هراد هرابود دیاش . هشاب هدش ایحا دیاش -

هک یتقو زورما ! شافرح دشاب ریگرد منهذ دش...اما رت ظیلغ مدنخزوپ

تو شمدرو آ ماتسد ور هک یتقو ، مدیود سفن کی نیشام وات مدرک شلغب

اقیقد و هنک ش هنیاعم رتکد ات مدوب هداتسیا رظتنم هک یتقو ، ناتسرامیب
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ردقنوا مبلق ، هدشن دراو شرس هب یدج بیسآ تفگ رتکد هک یا هظحل ات

دصق مدرک یم سح هک دیبوک یم م هنیس هسفق هب ور شدوخ مکحم

. هرپب نوریب هراد

: متفگ نایاش هب وور متفرگ اسیرتآ ی هرهچ وزا مهاگن

؟ هناتسرامیب وت زونه ماهرپ -

داد: نوکت یرس

منک. رکف هرآ -

: متخادنا باال ییوربا

! بوخ هچ -

: تفرگ ور موزاب هک مرب رد تمس متساوخ و مدنودرگرب وور

. ریما نکن هباپ رش -

شهب یهاگن مین یدرسنوخ واب مدیشک نوریب شتسد روزا موزاب

: متخادنا

؟ هنود یم یک دش! رش م دیاش منک. شفاص دیاب هک هک یچوک باسح -هی

***

رد درک یم مادص هک یشنم هب هجوت ،یب مدیسر هک ماهرپ قاتا یولج

و هتسشن شزیم تشپ هک ماهرپ . لخاد متفر و مدرک روزاب قاتا

دنچ . تخود مشچ مهب و درک دنلب دوب،سر هتفرگ شاتسد نیب رو شرس

تشپ زا شدوخ و هرب نوریب قاتا زا تفگ یشنم ،هب تشذگ هک هظحل

و ندوب زمرق تدش هب شامشچ . داتسیا موربور و دموا نوریب شزیم
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مدوب هدرکن تقو یتح هک نم لثم دوب. شنت حبص یکاخ یاسابل زونه

منک! ضوع رو مینوخ نهریپ

: تفگ یا هتفرگ یادص اب مامشچ هب هریخ و درک زاب بل

؟ یسانش یم اجک زا ور اسیرتآ -وت

: مدرک یا هدنخ کت

نوا هگم مسرپب دیاب . مسرپب لا وس دیاب لوا نم منک رکف گیده! دشن -

هچ دوب؟ راتفر نوا راوازس هک دوب هدنوسر ترهاوخ هب یرازآ هچ رتخد

؟ دوب نتشگرب و نتفر گرم یاپ ،ات شناوات هک دوب هدنوسر شهب یرازآ

هنک... یم راکیچ هراد دیمهف یمن . دوبن بوخ زانیرپ -حلا

مدز: دنخزوپ

. هربب گرم یاپ ورات اسیرتآ تشاد قح دوبن بوخ شلا ح نوچ اهآ! -

: تفر باال یمک شادص

یاپ ؟اپهب داتفا اسیرتآ ه ساو هک یقافتا امزا یضار نم ینک یم رکف -

درک. یم م هنووید تشاد هشب شیروط هکنیا رکف ! مدیشک درد شدرد

. هنودرگ یمنرب بقع هب ور نامز هنک. یمن ناربج و شدرد نیا -

داد: نوریب رادادص و شسفن

یم اجک زا ور اسیرتآ الوت ؟صا ارجام طسو یتخادنا رو تدوخ ارچ -

؟ یراد شاهاب یتبسن هچ ؟ یسانش

نحل ،اب شخر س هیا هگر یرپزا امشچ هب هریخ و متفر ولج یمدق

: متفگ یمکحم
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مه یقافتا وره هشاب ،هرجاهک رتخد نوا ...اما مرادن شاهاب یتبسن -

هنم! هب قلعتم ، هتفیب هک

هب فرح یب یا هظحل و تفرگ شدوخ هب مشخ و بجعت گنر ، شهاگن

؟ متفگ یچ . ندش تشم ماهاپ رانک مکحم ماتسد . دنوم هریخ مامشچ

هک یسک نوبز نم؟زا نوبز زا منوا دوب؟ هدموا طسو " قلعت زا" فرح

؟زا متفگ ؟نم دوب هدرک دازآ یچ همه دنب زا ور شدوخ دش یم اه سلا

هب دوب هتشاذگ ماپ هنوخ هب دش یم زور دنچ هک یرتخد نتشاد قلعت

؟ ایرآ ماسریما ی هنوخ ؟هب مدوخ

تشاد مدز، مکحم اما هدارا یب هک یفرح . متخوس یم متشاد نورد زا

...اما مشاب نومیشپ متساوخ یم . دنوزوس یم اج کی اهمرو رواب مومت

! مدوبن

هب هریخ و تفرگ مکحم مور هقی و دموا ولج یمدق ، موربور رسپ

: دیرغ شانودند نیب زا مامشچ

یچ؟ -

هتفرگ مکحم رو مسابل هقی هک شاتسد هب یهاگن مین و مدز یدنخشین

: متخادنا ن دوب

منک! رارکت راب ود ور یزیچ مرادن تداع -

جوم رتشیب هظحل ره نوشنورد مشخ هک ییامشچ واب داد نوکت یرس

: تفگ دز یم

یچ هرارق شدعب ینک، شرارکت هگا منود یمن نوچ ... نکن رارکت هرآ... -
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! دایب شیپ

شور هقی مکحم منم یاتسد دوب، هدرک هنخر مبلق وت هک یشیتآ اب

: نتفرگ

؟ ینوسرت یم یچ زا ونم -

دش: رت ظیلغ مدنخزوپ

؟ ینوسرت یم یک زا مگب هرتهب -ای

تبیصن یچ ت هنوخ وت اسیرتآ نتشاد هگن ؟زا هسر یم تهب یچ -

؟ هشیم

: مدرک جک رس

؟ مدب باوج تهب دیاب ینک یم رکف ارچ -

: تفر باال شادص نت

؟ هسر یم تهب یچ مدیسرپ -

؟ مدب باوج تهب دیاب ینک یم رکف ارچ مدیسرپ منم -

داد: نوریب یبصع ور شسفن

هک یزیچ تمس هرب منهذ راذن ... ینود یم تدوخ هب قلعتم ور اسیرتآ -

متشگ یم شلا بند رد هب رد هک یتقو دنچ نوا منک رکف راذن . ماوخ یمن

... شرس هک هچبالاه

وش! هفخ -

: متفگ ندز یم ضبن ماه هقیقش هک وردحیلا مدیرغ مانودند نیب زا

هام هس هن. نم هساو اما هشاب یداع وت هساو اه یزاب یضوع نیا دیاش -
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یم یگدنز ؟ دوب لا حشوخ ؟ نوتزا دید یچ درک. یگدنز یدپرت هنوخ وت

هشب مراکتمدخ دایب هگب شهب تفگم تردپ هکاتهب دید یچ نوتزا درک؟

درک؟ لوبق

هظحل یدید ؟ یدید و شلد هت یزا هدنخ راب الهی ؟صا دیدنخ وت رانک -

؟ هشابن شامشچ وت مغ هک ور یا

شتسد . تفر بقع یمدق و درک لو مور هقی هک مدرک اگنهش فرح یب

: تفگ و درب ورف شاهوم وت یبصع رو

نوا . هدنوم ت هنوخ وت هک ینک یم شدیدهت یراد یچ اب منود یمن -

هی وت اهنت درم ابهی داوخب هک تسین یمدآ ، مسانش یم نم هک یرتخد

. هنومب هنوخ

هکنیا زا یریگب لغب مغ یوناز هکنیا یاج ؟هب یروخ یم ور یچ صرح -

ونم یداسیاو ، نادنز هرب دز زورما هک یدنگ رطاخب تزیزع رهاوخ دیاش

و دوب تیردپ ی هنوخ راکتمدخ ور ینامز هی اسیرتآ ؟ ینک یم تساوخزاب

. ممهف یمن تور هرخسم راتفر نیا لیلد ... نیمه . تسین هگید االن

دز: داد یگدنومرد و تینابصع اب

رت؟ حضاو نیا زا لیلد ! مراد شسود -

هب هک یفرح زا مشدوخ یتح راگنا دش. رارقرب نومنیب توکس یا هظحل

ماوخب مدوخ هکنیا اهم،یب سفن متیر دوب. هدرک بجعت دوب هدروآ نوبز

شاپ رسات هب یهاگن ... رتدب ماه هقیقش ندز ضبن دشو رت عیرس

: مشاب درسنوخ مدرک یعس و متخادنا
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وت هک یا هنوخ زا درک یمن رارف ، تشاد ودِست هگا ... هرادن تِس ود نوا -

. دنوم یم تاپ اههب یتخس ی همه .اب یدیشک یم سفن شف قس ریز مه

هبیرغ ی هنوخ وت ندموا ! تفر یش.اما ب شادرد مهرم وت هکنیا دیما هب

داد. حیجرت هنوخ نوا وت ندنوم هب ونم لثم یا

رتشیب شامشچ خرس یاه هگر . تسنوتن اما هگب یزیچ هک درک زاب بل

؟ هگب مافرح باوج رد تسنوت یم یچ . ندوب هدش

: متفگ متفر یم جورخ رد تمس هک روطنومه و مدنودرگرب ور

! ینکن رتزارد تمیلگ وزا تاپ هتعفن هب .اما متسین دیدهت لها -

؟ یراد شسود -

و دنلب . دیدنخ ملقع دز. مکشخ ماج رس ، دیسرپ مزا اوه یب هک یلا وس اب

و متشگرب ما هرپ هب .ور تفگ یم یا هگید زیچ راگنا مبلق !اما زیمآ رخسمت

: مدرک یا هدنخ کت

دوب! سلا کوج نیرت راد هدنخ -

مدیاش ...ای مدش جراخ قاتا زا هگب یزیچ مشاب رظتنم هکنیا نودب و

دش ثعاب و درک نشور مارب ور ازیچ یلیخ هک ییاه رحف زا مدرک رارف

: منزب داد ملد وت تینابصع اب

... ههابتشا مشرکف یتح . ماسریما ههابتشا نیا -

***

نم، و دوب تکاس اج همه هک یتقو . متشادن تسود ور اه بش فصن

هب ور اه زیچ یلیخ ، توکس نیا هک یتقو ! مدوب رتاهنت هشیمه زا راگنا
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مارب هک یتاقافتا رورم ای هتشذگ هب منهذ ندیشک رپ لثم . تشاد هارمه

ات زین یمن یصوصخ بطم هی ارچ ندیسرپ یم مزا دوب. هداتفا

باوج هب متشادن تداع . مداد یمن ور نوشباوج ؟ یشابن یسک تنم ریز

نیا باوج ...اما ندش یم بوسحم تلا خد روج هی هک وساالیی نداد

ناتسرامیب یوت ". مداد یم مدوخ هب مدوخ نهذ وت هشیمه ور لا وس

هشیم ثعاب ، ندرک راک تشپ کی و ندوب رساپ ور زور فصن و ندنوم

هشیم ثعاب ... ازیچ یلیخ زا هریگب هلصاف مرکف تعاس دنچ هساو یتح

! هدرک رییغت یچ همه راگنا ور"امااالن، تاقافتا زا یلیخ منک شومارف

داوخ یم ملد تس... هدننک هفخ مارب مه ناتسرامیب طیحم یتح هگید

نیا مامت و هربب مسفن هک مودب ردقنوا . مودب مراد منک.اتنفس رارف

! گرم لثم یباوخ .هی قیمع باوخ هی هب نشب لیدبت اه، سوباک

ی هرهچ روهب مهاگن . مداد هیکت یلدنص تشپ وهب مدیشک یقیمع سفن

مو ورآ متخود دوب اسیرتآ تروص ور هک ژین یسکا کسام و هدیرپ گنر

مدز: لب

... یرسدرد شمه -

: مداد راشف و متشاذگ م هتسخ یامشچ وور ماتسد فک

. یدوب رسدرد تمدید هک یزور نومه -زا

: مدرک زاب مشچ و مدروآ نییاپ رو ماتسد

.هن؟ مدوب هتفگ تهب راب هی -بقالمه

مدش: مخ ولج هب یمک
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هنم؟ ی هتشادن شمارآ ندرب نیب ،زا تتیرومام وت -هک

: مداد نوریب رادادص ور مسفن

، یگچب زا هشیمه ؟ یتفرگ رارق نم هار رس ارچ دش؟ تادیپ اجک زا وهی -

یم نم؟"االمن ارچ " مدیسرپ یم مدوخ مدش،زا هتخادنا رود هک یزور زا

م. یشاب تسارور مه اب نم؟...ایب ارچ مدآ، همه نیا نیب .زا مسرپب ماوخ

الهن داعان نیا ... هتبلا . مینکن راکنا ور یزیچ هدش هک مراب هی هساو ایب

. یدب شوگ طقف ووت منزب فرح نم هکنیا تس!

: مداد نوکت نیفرط هب ورس مدز یدنخزوپ

مراد حاالهک یلو . یدیباوخ یچ همه زا غراف ... یدیمن مشوگ یتح -

هک رتهب نومه . یدیمن شوگ مهب هک رتهب نومه منک، یم و شرکف

... هرتهب یلیخ یروطنیا هرآ . ممدوخ مافرح ی هدنونش

وت هت شذگ خلت تارطاخ یرو آدای زا هک یدر هجد وبیوت مدرک یثکم

: مداد همادا دوب رکده شوخ ماج هنیس هسفق

. مدوب مردام قشاع ! مدوب روطنیمه منم . نشیم ینامام ارسپ نگیم -

نومه زور دش.هی ضوع یچ همه زور هی ...اما راگنا شمدیتسرپ یم

مکحم ردقنوا و مبلق ور تشاذگ دوب،اپ هتسب شنوج هب منوج هک یردام

هدنز و مریم یم راب دص بش وره زور ره شدرد زا مزونه هک شدرشف

نگیم شهب مدرم هک ور یسح ... مشب ضوع متفرگ میمصت . مشیم

یضوع . هدشن ضوع نتفگ یم . مشکب مدوخ نورد "ور نتشاد تسود "

.اما یتوافت یب نیا زا مدوب یضار . نوشافرح دوبن مهم مارب دایز هدش!...
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تدوخ هکاب ینادجو باذع شدنب تشپ و میگدنز وت یدموا هک یتقو

یب منوتن و لبق سلا نیدنچ هب مدرگرب هرابود دش ثعاب ، یدروآ مارب

بقالزا هک مدوب هدرک شومارف منک. ناربج ماوخب دش ثعاب . مشاب توافت

هار نومه متشاد هرابود وحاال مدروخ ور هبرض نیرتدب مسک نیرتزیزع

. متفر یم ور

: مدیشک م هنوچ هب یتسد یگف ابکال

یتقو هک نیا دوب هدش میشوخلد مامت ماوخب مدوخ هکنیا یب یتقو -

وت رفن هی نوا هک یماش و راهان و تساجنوا مه هگید رفن ،هی هنوخ مایم

رفن هی نوا مزاب هک یا ینارگن و درک یم تسرد مارب مدوخ ی هنوخ

رییغت هک" هشب یروآدای مهب هظحل ره دش ثعاب ، تشاد حملا هب تبسن

هنک" یم ادیپ یا هگید لکش مارب هراد یچ همه و مدرک

کیدزن هلصاف زا ور شتروص هک وردحیلا متشاذگ شتخت وهبل مرس

: مداد همادا دوب صخشم رتشیب شامشچ ریز یهایس و مدید یم یرت

. هنوم یم یقاب االشن لکش هب یچ همه ، هنکن رییغت مبلق هک ینامز -ات

یم هنووج مبلق وت هراد هرابود هدرم سح نوا هک مدیمهف یزور هگا اما

ی هبل هگا یتح منک! یم شعطق هشیر وزا ربت هب مرب یم تسد هنز،

هنک... رت یمخز رو میمخز بلق ، شزیت

***

( اسیرتآ )

همه . مدرک زاب یتخس روهب مامشچ مرس، وت یدیدش اتبسن درد سح اب
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ات مدز کلپ مورآ راب دنچ هدش... یچ ماو جک متسنود یمن دوب... رات اج

نییاپ دوب متسد رانک هک یا هلول ،زا مهاگن . هشب رت حضاو یمک دیدهم

. دنوم تباث دوب هتفر ورف مپچ تسد وت هک یمرس نزوس یور و تفر

؟ مدوب ناتسرامیب نم...

ور یزیچ نوا، رب وعالهو دوب کشخ مولگ اما مگب یزیچ هک مدرک زاب بل

فرح اما مشک ب سفن رت تحار دش یم ثعاب هک تشاد رارق مینیب و نهد

متسار تمس مور هدش کشخ ندرگ یتخس .هب هشب لکشم مارب ندز

هک ماسریما ندید اب اما ایهن منک یم ادیپ ور یسک منیبب ات مدنوخرچ

شاسفن مظنم متیر و هتسب یامشچ و دوب هتشاذگ تخت ی هبل ور شرس

درک؟ یم راکیچ اجنیا ماسریم درب!ا متام داد، یم شقیمع باوخ زا ربخ

درک. یروآدای ور زیچ همه مک مک منهذ ؟ مدرک یم راکیچ اجنیا النم صا

... مامشچ ندش هایس و ندروخ نیمز رخآ، ورد منداد له ، زانیرپ یافرح

ور راتفر نیرتدب ینامز هک یسک ، ماسریما هک هدوب دب حملا ردقنوا ینعی

دوب؟ هدرب شباوخ تیاهن ورد دوب هدنوم مرانک ، تشاد ماهاب

وت بترمان شاهوم . تشاد هلصاف متروص اب تناس دنچ اهنت شتروص

لثم ... تشاد یموصعم ی هرهچ باوخ .وت ندوب هتخیر شینوشیپ

اما ننک یم تیذا ننوت یم ،ات نوشیرادیب نامز هک سخت یاه هچب رسپ

نیا یگیم تدوخ هکاب هشیم موصعم ر دقنوا نوش هرهچ ، باوخ نامز

؟! همدآ نومه مدآ،

کلپ شزرل اب اما مر یگب هلصاف شزا مدرک یعس و مدیشک یهاتوک سفن
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دز... مکشخ ماج ،رس شامشچ ندش زاب تیاهن اهشورد

و منهد وبآ ندرشف ور تخت دیفس ی مالهف رایتخا ،یب ماتشگنا

نیا هک ییامشچ . ندوب باوخ جیگ زونه شامشچ . مداد تروق رادادص

نوشنورد هشیمه هک یرگاغوغ سح زا ندو ب خیلا یتح و ندوبن درس راب

ردقنوا . دیبوک یم م هنیس ه سفق هب ور شدوخ مکحم مبلق دز. یم جوم

دنلب یادص .زا تفر باال دوب متخت رانک هک یهاگتسد یادص هک مکحم

هب یهاگن درک. دنلب ور شرس و دموا شدوخ هب ماسریما ، هاگتسد

هتفرگ ی ادص دشواب مخ متمس یمک دش. بدنل عیرس و تخادنا هاگتسد

: دیسرپ نارگن اما باوخ زا

هنز؟ یم مظنما ن تبلق ارچ ؟ یشکب سفن ینوت یمن -

و درک زاب رتشیب ژنور یسکا ریش دز. رود ور تخت و دنومن مباوج رظتنم

: تفگ

. شکب قیمع سفن -

درک: همزمز بل ریز و

؟ یدرکن مرادیب ارچ -

دوب؟ هدموا مرس هب یچ . متسب رو مامشچ و متشاذگ مبلق وور متسد

یب دوخ زا یروطنیا ، شامشچ ندید زا مبلق هک دوب هدموا مرس هب یچ

دش؟ دوخ

هک ییادص ...اب مدش یم مورآ متشاد . مدیشک سفن قیمع راب دنچ

داد: رارق مبطاخم درک یمن سکعنم شدوخ زا ور یسح چیه راب نیا
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؟ یدش رادیب هتقو یلیخ -

. متخادنا "باال یفنم " هنوشن وهب مرس

؟ یراد درد -

مدز: یا هفرس کت

مک. -هی

یلدنص یور . دیسر یم رظن هب هتفرگ ژن یسکا کسام ریز زا مادص اما

درب: ورف شاهوم ووت شتسد یگف وابکال تسشن متخت رانک

یچ؟ مشچ یرات ای ینیبود -

رو شباوج یا هتفرگ یادص واب متشادرب منهد ور ژنوزا یسکا کسام

: مداد

. هریم جیگ مرس -هن...اما

ات هگا .اما هشیم رتهب مک مک تمه هجیگرس . ننزب نکسم تهب مگیم -

وگب. مهب یتشاد و حلا نیمه مزونه هدنیآ تع اس دنچ

مدز: شادص هک هرب رد تمس تساوخ دشو دنلب شاج وزا

... ایرآ یاقآ -

رد مدوخ درک.اب ماگن یلا وس و تشگرب متمس هظحل دنچ زا دعب و داتسیا

: مدروآ شنوبز هب هرخ اماباال لا وس نیا ندیسرپ هساو مدوب راجنلک

؟ تخیر مه هب مسارم هک... هنیا مروظنم ؟ داتفا یقافتا هچ زورید -

: تفگ یدج و درب ورف شراولش بیج وت ور شاتسد

؟ همهم نیا -االن
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مدش: هچاپتسد یمک

... زورید بخ بخ... -خـ...

درک: عطق و مفرح

نومه یابحاص بالور نیا ؟ هشاب هدروخ مه هب نوشمسارم هگا همهم -

مه هب نارگن مدآ!حاال همه نوا یولج منوا . ندروآ ترس مسارم

؟ ینوشمسارم ندروخ

همادا یبصع ینحل دزواب یدنخشین اما مدب ور شباوج هک مدرک زاب بل

داد:

؟ هتسرد زانیرپ یافرح هنکن -

: تسکش مبلق وت یزیچ هی راگنا اما تسشن ماهوربا نیب یظیلغ مخا

یچ؟ -چ...

: تفگ دنخشین نومه واب داد نوکت نیفرط هب یرس

مدآ هدع هی ...امااالنهک یدرک یم راکیچ بقال هک تسین مهم مارب -

زا یفرح داوخ یمن ملد ، نرایم تمسا رانک رو ممسا زادرپ یخلا

نیا زا رتشیب و هسرب نوششوگ هب ادعب هک مونشب ش هداوناخ و یعیفر

شیناب و ثعاب زا قافتا نیا زا دعب لقاع مدآ نمض، هش!رد تسرد فرح

... هشاب شنارگن هکنیا هن هنک یم تیاکش

رس مدردرس دوجو هکاب هشب جراخ قاتا زا تساوخ و دنودرگرب وور

دیزرل یم ضغب و مشخ زا هک یدنلب اتبسن یادص واب مدش زیخ مین ماج

: متفگ
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؟ یتسه یک یدرک رکف -

: متفگ و مدیشک یهاتوک سفن . تشگنرب متمس یلو داتسیا

هچ یتفوک ترامع نوا وت ندنک نوج زج ؟هب مدرک یم راکیچ بقال هگم -

دینوبسچ یم ور ماهرپ مسا هک مدرک یهانگ هچ ؟ متشاد یا هگید شقن

ینک، یم متواضق هک وت دوخ ،وت... شدوخ ، شرهاوخ ، شردام ؟ ممسا هب

متشاذگ رو مرورغ ارچ دوب ماهرپ لا بند ممشچ هگا هک یگیمن تدوخ اب

مامت ارچ سپ ، متشاد شهب یرظن هگا شدم؟ تراکتمدخ مدموا و ماپ ریز

اهنت رسپ ابهی هرتخد نیا نگب و ننزب مرس تشپ نکمم هک ور ییافرح

و مدیرخ نوج هب ور تمهت روج رازه و هنک یم یگدنز هنوخ هی وت

زا تساوخ یم ملد هک دوب نیا زج یزیچ شلیلد ت؟ هنوخ وت مدموا

منک؟ ادیپ تاجن نوشافرح

درد کانتشحو مرس . ندرک زاب ماه هنوگ وور نوشدوخ هار ماکشا هرطق

اما دنوزوس یم و مبلق هک یدب سح زا مریمب تساوخ یم ملد درک. یم

: مداد همادا حلا نومه اب

و یرایب مور هب هظحل ره تسین وبد!المز تیرخ مراک . مدرک هابتشا هرآ -

زا هکنیا ضحم ت...هب هدرب ونم یمبحاص راگنا هک ینک راتفر یروج هی

یروطنیا منک. یمن هاگن ومه مرس تشپ و مریم ، مشب صخرم اجنیا

یروطنیا ننک. یمن تسرد فرح ترس تشپ و هشیمن راد هشدخ تمسا

منم...آ...خآ... یروطنیا . ینک یمن تراقح ساسحا مندوب رطاخب هگید

مامشچ و مدز گنچ و مرس تسد ود ره منک.اب لمحت و شدرد متسنوتن
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سیخ ندوب هتسب مرس تشپ ژیهک ادناب . مداد راشف مه ور درد روزا

دوب. چیه مبلق درد لباقمرد اما دوبن لم حت لباق مدردرس دوب. هدش

تسدام ور هک تسدایی سح تیاهن ورد عیرس اهیی مدق یادص ندینش اب

مدز: سپ ور شتسد و مدرک زاب مشچ ، نتسشن

. نزن تسد نم -هب

یادص واب تفرگ مکحم رو ماتسد چم هک مریگب هلصاف شزا مدرک یعس

: تفگ یدنلب اتبسن

. هدرک یزیرنوخ تمخز ... ریگب مورآ ... هسب -

مشکب نوریب ش هنودرم و یوق اهی تشگنا نیب وزا ماتسد چم متس اوخ

ادیپ تاجن متساوخ یم طقف راگنا دوب...اما چیه شربارب رد متردق یلو

دز: داد هک شاتسد نیب زا منک

! ریگب مورآ متفگ -

مرس رود قاتا . تسکش مولگ وت نیگنس ضغب و متشادرب زاقتال تسد

مکمک ات تشاذگ مرمک تشپ تسد و درک اهر ور ماتسد چم . دیخرچ یم

هتسب تمس مامشچ و ندش اهر منت رانک نوج ،یب ماتسد . مشکب زارد هنک

، مزاب همین یاکلپ نیب ...زا تفرگ رارق تشلا ورب مرس هک نتفر ندش

ات دنچ اب دعب هظحل دنچ و دیود رد تمس هک مدید ور ماسریما رات ریوصت

هارمه یراتسرپ . تفگ نوشهب ور یزیچ هی دنت دشودنت قاتا دراو راتسرپ

رانک هک یمرس یوت ور گنرس لخاد یوراد و دموا متمس گنرس ابهی

منهد یور ژنور یسکا کسام شدعب و درک قیرزت دوب نوزیوآ متخت
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وتعملا هکنیا زا لبق . نداتفا یم مه ور رتشیب هظحل ره ماکلپ . تشاذگ

نامسناپ لیاسو هکاب مدید ور اه راتسرپ زا هگید یکی مرب، ورف خیرب یب

دوب هداتسیا متخت یوربور هک ور ماسریما ی هرهچ رخآ ورد دموا متمس

ندش هتسب مامشچ . منومب رادیب نیا زا رتشیب متسنوتن درک. یم واگنهم

... تفر ورف یکیرات اجوت همه و

***

( ماسریما )

نایاش و زاب مدب،رد دورو ی هزاجا هکنیا زا لبق و دروخ رد هب هقت ات دنچ

دش. قاتا دراو دوب شتسد وت چیودناس ودات هک ردحیلا

: تسشن ماهوربا نیب یمخا

؟ نتشاذگ یچ هساو ردو نیا -

مزیم یور ور اه چیودناس زا یکی و دموا ولج و درک مخا ال باقتم

: تشاذگ

؟ یمدآ ال صا -وت

: متفگ مکحت واب مدیشک یصرح رپ سفن

! نایاش -

نومه دزورد شچیودناس هب یگرزب وزاگ تسشن شرانک یلدنص ور

: تفگ نیح

یگنشگ ساسحا اذغ هب ندزن بل زور هی زا دعب ، یدوب مدآ هگا بخ -

... تقو هی یریم .ن یدرک یم
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: تفر باال یمک مادص ونت مدیشک یفوپ

... مرادن باصعا نایاش -

هک تحبص یباصعا یب نیمه ش هنومن . تسین یدیدج زیچ هک نیا -

! ناتسرامیب رداک نیب لوا تسد ربخ هدش

: مدرب ورف ماهوم نیب یگف وابکال متسد

م. هتخیر مه هب یفاک هزادنا هب مدوخ . نزن و حبص فرح ال صا -

: شنزرس زا ندوب رپ شامشچ

یبوخ رادتناما یلو هتناما تتسد رتخد نوا . ریما تسین شمسر نیا -

... یتسین

: مداد نوکت نیفرط وهب مرس یگف وابکال تسشن مبل جنک یدنخرهز

... هدوبن یزیچ مهچنی تقوچیه ؟ تناما -

یم مدوخ طقف یلا.اما یخ ویب یتوافت یب هب مدرک یم رهاظت دیاش

زا مدوب هتسنوتن مه هظحل هی یتح حبص، قافتا زا دعب هک متسنود

. دموا مزیم تمس دشو دنلب هدش لر تنک یتینابصع .اب مایب نوریب شرکف

هب مکحم و شاتسد فک . ندوب هدروخ هرگ مه یوت تخس شاهوربا

دش: مخ متمس و دیبوک مزیم

هی یتح . هشب تراکتمدخ یتساوخ !وت یدرک شعورش وت ور یزاب نیا -

سپ . هیراک نوت هطبار هدب نوشن هک تسین نوتنیب مه یمسر دادرارق

یخلا یب ینوت یمن . ماسریما یلوئسم شلا بق رد ...وت هئوت اب شتیلوئسم

! یرادن و قح نیا . یشاب
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دوب، مورآ هشیمه هک ینایاش . هشب ینابصع یروطنیا د موا یم شیپ مک

دوب... هدرک نایغط بیجع زورما

: مداتسیا شوربور و مدش دنلب شدوخ لثم

شبقارم بش ات حبص یراد عقوت هنکن ؟ ینک یم نییع وتت ونم قح -

تبقارم هگید رفن هی زا منوت یم روطچ ؛ میفاضا ممدوخ هساو ؟نم مشا ب

منک؟

، ماسریما . هتبقارم شدوخ هشب شرازآ ثعاب ات ینزن یفرح هک نیمه -

هک دوب هداتفا نوتنیب یقافتا هچ منود یمن حبص ... هضیرم رتخد نوا

یم اوعد و ثحب یادص قاتا زا هک نتفگ یم لنسرپ دش. دب شلا ح

شاهاب ای منک یم شهاوخ تزا طقف هدش. یچ منودب ماوخ یمن هدم. وا

باذع یتفگ . هشاب هتشاد شمارآ هک ییاج هرب شتسرفب نکن،ای دبات

شارب تات هنوخ وت شیدروآ یتفگ . شردام رطاخب یتشاد نادجو

؟ تناربج هنیا ... ینک ناربج

: دروآ باال توکس ی هنوشن روهب شاتسد اما مگب یزیچ هک مدرک زاب بل

مهب تساوخ تلد یچ ره دعب نک شوگ مافرح هب لوا . ریما نک شوگ -

ت. هنوخ وت شیدروآ یچ هساو لوا زا هک ینود یم بوخ متدوخ وگب.

دح رد نوت هطبار یگب ینوت یمن ، هدیمهف و شلیلد مشدوخ حاالهک اما

شلوا زا نوچ . تسین یزیچ نیچمه نوچ . هراکتمدخ و هنوخبحاص هی

هک ینود یم بوخ متدوخ وت...و هساو لقادح ! هدوبن یزیچ نیچمه

تشپ هک اه فرح هچ ننک، یم یگدنز مه اب اهنت رسپ و رتخد هی یتقو
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یم همطل رتخد نوا هب یچ همه زا رتشیب نیا .و هشیمن تسرد نوشرس

هرب. شتسرفب ای هدب نوماس رسو عاضوا نیا ایهب سپ هنز.

شمربب مریگب و شتسد یاوخ یم هیچ؟ وت رظن زا نداد نوماس رسو -

منک؟ شدقع رضحم

: تفگ یتحاران واب تشاذگ م هنوش وور شتسد

وت روزا تسح مراد ور. تندیشک باذع منیب یم مراد ،نم ریما -

بصعت یروطنیا سک چیه هب تبسن تقوچیه . منوخ یم تامشچ

. هرذگ یم یچ تلد وت هک منود یم بوخ ،نم هنودن سک .ره یتشادن

شتقو ! سهتلا یس نک.وت شرواب هدیزرل تلد هگا . ماسریما نک شرواب

یلیخ زا هک رتخد نوا زا رتهب یک ؟ یدب نوماس رسو تیگدنز هب تسین

؟ هتدوخ هیبش تاهج

: مدرک یا هدنخ کت

. مونش یم راد هدنخ یاکوج دایز ازور نیا -

: تسشن شاهوربا نیب یمخا

هدنخ زیچ ! یباس ح درم منز یم فرح تیگدنز هب عجار مراد ؟ کوج -

؟ متفگ یراد

مدز: یدنخلت

. ندرک یزاب ماهاب همه شلوا .زا هراد هدنخ کوج هی لثم نم یگدنز -

مدز یم واپ تسد شوت هک یتبکن !هب ندیدنخ مدرد ...هب ندیدنخ مهب

. ندیدنخ
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یچ ره هسب ؟ نوشنهد وت ینز یمن ارچ ؟ ندنخن هک ینک یمن یراک ارچ -

و تخوس شیتآ وت تبلق یچ ره هسب . یدرک توکس ووت نتفگ ترچ انوا

. ینک یگدنز ینوت یم مه وت هک هدب نوشنوشن مراب .هی یدزن مد

یم هک هدب نوشنوشن . یراد ندرک یگدنز قح مه وت هک هدب نوشنوشن

... یدنخب ، یشب قشاع ، یشاب لا حشوخ ینوت

نیب ور مرس و متشاذگ زیم وور مجنرآ و متسشن نودرگ یلدنص ور

: متفرگ ماتسد

نک. شمومت ! نایاش یریم رژه مباصعا ور دب یراد -

هب هظحل دنچ نومیتسود تمرح هب .اما مگیمن یزیچ هگید ... هشاب -

. ندرک دامتعا زا سرتن نک. رکف اهم فرح

داتسیا هار نیب اما تفر جورخ رد تمس دنلب یامدق واب دنودرگرب وور

و درک هراشا زیم یور ی هدروخن تسد چیودناس .هب تشگرب متمس و

: تفگ

یمن تزغم هب نوخ یداع ردحتلا نک.وت رکف دعب ، روخب ونیا لوا -

حاال... هب هسرب هچ ، هسر

دش. جراخ قاتا دزوزا مصرح یرپ هرهچ هب یکمشچ و

***

نامز . نداد یم یدایز نامز تشذگ زا نوشن ، موربور تعاس یاه هبرقع

ی هتشذگ هن .اما هتشذگ هب ندرک رکف . ندرک رکف و نتسشن زا یدایز

. تشاد قرف اباالن یچ همه هک ینامز لبق... هام راهچ دیاش، رود. یلیخ
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ور هگید رفن هی یگدنز ...هناالنهک مدوخ و مدوب مدوخ طقف هک ینامز

یم رکف هتشذگ وهب متشگ یمرب یتقو . مدوب هدز دنویپ مدوخ هب مه

رتشیب چیه، مدرک یمن ادیپ هک لیلد ، مراک هساو منک ادیپ یلیلد ات مدرک

همادا شهب نانچمه هک یتقامح . مدرب یم یپ مدوخ تقامح هب لبق زا

زاس مبلق اما نک شمومت االن نیمه تفگ یم ملقع هک یتقامح . مداد یم

نم، . متسین یبوخ رادتناما نم ... هگیم تسار نایاش دز. یم فلا خم

شیکاپ هب هک یرتخد مدز. مخز مه رتخد نوا بلق هب ماما هدروخ مخز

و درس ماسریما یولج متسنوت یمن اما شمدوب هتخانش . متشادن کش

تساوخ یم ملد . مریگب مدوب هداد شرورپ مدوخ نورد هک ور یتخس

یم سامتلا مهب بش وره زور ره هک ینامز لبق... هام راهچ هب مدرگرب

.هن مشب شدرد مهرم راب نیا ...ونم شردام نوج تاجن هساو درک

! شبلق ور مراذب غاد هکنیا

اما مدوب هتسخ . مداد ژش اسام یمک و متشاذگ مندرگ تشپ و متسد

ثحب .زا نوریب متفر قاتا وزا مدش دنلب دوب. غیرد مامشچ زا باوخ

یم یا هقیقد دنچ و تشذگ یم تعاس هدزاود زا رتشیب ، اسیرتآ اب محبص

دوب. هدرک ضوع بش یکیرات واب شاج ، رصع شیم و گرگ یاوه هک دش

یم لا متحا . مدوب هداتسیا شقاتا رد یولج هک مدموا مدوخ هب یتقو

یدایز ندوب هدرک قیرزت شهب هک ییا هوراد نوچ هشاب باوخ مداد

هب وور متشاذگ یرد هریگتسد وری دیدرت واب ماتسد . ندوب روآ باوخ

منک.ردو کچ رو شتیعضو مدوخ متساوخ یم . مداد شراشف نییاپ
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باق رو شتروص هک یدیفس رداچ و اسیرتآ ندید اب اما مدرک زاب مورآ

رد ور زا متسد ، تشاد رارق شوربور زیم یور هک یا هداجس و دوب هتفرگ

. دروخ رس

هراد ادخ . ریگب وضو ورب ودب ، یدینش هک ور ناذا یادص ، مماسریما "

اج نیمه رایب ور تزامناج ؟ یدن ور شباوج دایم تلد اه. هنک یم تادص

هساو هدش یدرم هگید مرسپ . مینوخب زامن مه اتاب نک نهپ نامام رانک

"! شدوخ

هرهچ شمارآ ؟ دوب شهیبش ردقنا ارچ دوب. هدش سبح م هنیس وت مسفن

هک هیبش ردقنوا ؟ دوب هیبش شهب ردقنا روطچ ، شزیچ همه ، شییابیز ش،

... هچیپ یم مشوگ وت شادص و هتسشن مولج شدوخ مدرک رکف هظحل هی

نومه مدوب هدش راگنا . مدوب مورآ . دوبن ماه هقیقش درد زا یربخ راب نیا

نیا .اما هریگ یم مورآ شردام ندید هکاب یا سهلا جنپ راهچ، رسپ

. دوبن تسرد مدب بیرف و مدوخ متساوخ یم هکنیا . دوبن تسرد

دشو مومت شز امن هظحل نومه اما مدرگرب متساوخ و متفر بقع یمدق

؟ متفر یم دیاب .االن ندش لفق نیمز ور ماهاپ . دیخرچ متمس شتروص

هدش تشم مکحم ماتسد . ندرک یمن میرای ماهاپ اما دوب نیا شتسرد هرآ

. مداد یم راشف ماتشگنا نیب و مبلق متشاد راگنا هک مکحم ردقنوا . ندوب

دزو یم جوم نوشنورد یروخلد مه هک ییامشچ درک.اب ماگن یا هظحل

هکنیا نودب و تفرگ ور شهاگن هک دیشکن لوط یزیچ ... تلا جخ مه

دش. ش هداجس ندرک عمج لوغشم هگب، یزیچ
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: متفگ و مداد مادص هب یدج ینحل

؟ یدش دنلب تاج رس زا ارچ -

: تخادنا مهب یهاتوک هاگن

. دینیب یم دیراد هک یلیلد نیمه -هب

، شیباوج رضاح ندینش ! شباوج زا دوب یضار مبلق مدز...اما دنخزوپ

مداد هیکت راوید وهب متسار ی هنوش دوب. ش هیرگ و کشا ندید زا رتهب

: متفگ و

یم مهب دیاب . یدش یم دنلب تاج رس زا کشزپ ی هزاجا نودب دیابن -

! هرادن یبوخ بقاوع ندوب رسدوخ . یتفگ

ندرک بترم لوغشم هک روطنومه و تشادرب شرس زا ور شرداچ

: تفگ دوب شدیفس یرسور

وت ؟هک متسین هک یزیچ روج رازه هب مشب مهتم شدعب ؟هک متفگ یم -

منک؟ یم ندوب بوخ یاعدا مراد دیگب و دینزب لز مامشچ

: متفر شتمس و متفرگ راوید زا مور هیکت

. ینک یم تواضق هتسنودن مه ور هیقب ،اما یسرت یم ندش تواضق -زا

. تفگن یزیچ و دنودرگرب یا هگید تمس و شور

: متفگ و متسشن شتخت یوربور یلدنص ور

؟ یشب تیذا دیاب ارچ ، یتسین هک یشیم مهتم یزیچ هب یتقو -

نزوس یور هک یبسچ هکاب روطنومه و داد نوکت نیفرط وهب شرس

: تفگ درک، یم یزاب ندوب هدز شمرس
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یشاب هداد ماجنا یهابتشا راک اعقاو هگا . هرتشیب شدرد نیا ... سکعرب -

تمهتم یتسین هک یزیچ هب هک هرادن درد یردقنوا ، یشب مهتم شهب و

زا هک یزور نومه . دینک یم کرد بوخ ونیا مه امش منک رکف ننک!

تخس ؟هن... دیشاب توافت یب دیتسنوت ، دیدش تواضق نوتتسود فرط

هک یزیچ نوا هگا یتح . هتخس منم هساو ندش تواضق سپ . نوتارب دوب

. مشابن دیگ یم

داد: همادا و درک هاگن مامشچ وت

مش. دنلب هرادن یلا کشا تفگ . متفرگ هزاجا مه مرتکد نمض،زا -رد

لقادح . ندوب تسرد اهش فرح دش. رارقرب توکس نومنیب هظحل دنچ

... مدوب هدش تواضق مرمع مامت هک ینم ! شمدیمهف یم بوخ نم

: مدرک رتمک ور شمرس تعرس و مدش دنلب

رتشیب هشابن یزاین منک رکف . هرتهب منم زا دایم،حتلا رظن هب هک روطنیا -

. ینومب ناتسرامیب وت نیا زا

: مداد همادا و مدز یدنخ شین

! هگید هرتکد هرخ .باال سرپب ور ترتکد رظن مزاب هتبلا -

***

( اسیرتآ )

و مدیشک یفوپ دوب... حبص .هن متخادنا موربور یراوید تعاس هب یهاگن

؟ مدرک یم دیاب راکیچ . مداد هیکت م هنوچ هب ور متسد و مدیخرچ ولهپ هب

رداههب مامت ارچ ؟ متفر یم دیاب اجک ناتسرامیب زا مندش صخرم زا دعب
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مدرگ یمنرب هگید هکنیا . مدوب نئمطم زیچ زایه دوب؟اما هدش هتسب مور

! هشب ، هشب داوخ هکمی یچ ...ره هنوخ نوا هب

هظحل نومه اقیقد و مدش زیخ مین ماج ،رس مقاتا رد یادص ندینش اب

: مدینش ور ماهرپ یادص هک دوب

؟ لخاد مایب هشیم ... اسیرتآ -

االن متسنوت یمن . متفرگ زاگ ور منییاپ وبل مدیشک یهاتوک سفن

... متسنوت یمن ایادخ . مشب وربور شاهاب

: تفگ دزو رد هب هرابود

... اسیرتآ -

وت مداتسرف رو ماهوم و مدروآ باال نتشاد یفیفخ شزرل روهک ماتسد

: متفگ راچان وهب مدوب رفنتم شزا هک ناتسرامیب گنر دیفس یرسور نوا

. دییامرفب -

هب یا هظحل . تشاذگ قاتا اپهب ماهرپ دشو زاب رد هک دیشکن لوط یزیچ

. تخود یا هگید فرط وهب دیدزد رو شهاگن دعب، و درک هاگن مامشچ

ندید زا تفرگ درد مبلق دش. هدیشک ش هدش تشم یاتسد تمس مهاگن

.هت شمدوب هدید هک دوب هدش یراب نیرخآ زا رترغ ش...ال هتفشآ حلا

زا نوشن ش، هتسخ یامشچ و درک یم ییامندوخ شتروص ور هک یشیر

دز. یم دایرف و شمغ ، شنت یوت یکشم یاسابل داد. یم شنورد حلا

یم مبلق هب یراک یمخز و دروآ یم مامشچ ولج شور هتسکش بلق

. دیشک
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مدز: شادص مورآ و مداد تروق رو مضغب

... ماهرپ -

بجعت ! بجعتم و راد من یهاگن دش. لفق مامشچ ووت دموا باال شهاگن

؟ مدز ادص "اقآ' نودب رو شمسا هکنیا زا دوب هدرک

اب شامشچ وت هدز هقلح یاکشا دزات کلپ راب دنچ و درک اگنهم فرح یب

. نزیرن شاه هنوگ وور نشب ریگرد شاه مژه

... ماهرپ -

ور تشاذیم درد ، شدرد منک. نوهنپ و مادص وت ضغب متسنوتن راب نیا

ندز کلپ راگنا . دیشک شامشچ هب مکحم و شتسد دزو یدنخلت . مادرد

و درک زاب بل . ندیکچ هساو ندوب ممصم شاکشا . تشادن یا هدیاف مه

: تفگ درک یمن هاگن مامشچ هب مزونه هک ردحیلا

منک تادیپ هک یزور مدرک یم رکف مدوخ اب شمه ، یتفر ربخ یب یتقو -

اهنت ، مدرک تادیپ ؟اما...حاالهک منزب داد منک؟ هلگ ؟ مگب تهب یچ دیاب

. اسیرتآ م هدنمرش یلیخ م... هدنمرش . هنیا مگب منوت یم هک یزیچ

: دروخ مرس هنوگ ور مکشا هرطق

وگن. منک یم شهاوخ ... یروطنیا وگن -

! ندوب نوخ ی هساک هک ییامشچ درک.اب م هاگن و دیشک یقیمع سفن

داد: نوکت نیفرط وهب شرس دزو یگنرمک دنخبل

.هن؟ هگید مراد ور کیچوک ی هلگ هی قح -اما...

بلق ، شادص مغ . مدرشف ماتشگنا نیب ور ومالهف متخادنا نییاپ و مرس
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درک: رت یمخز و میمخز

...اما لوبق . دوبن نم سح لثم تسح ... لوبق . یتشادن متسود -

یک شیپ مدیمهف داد...وحاالهک مباذع یروجدب تنتفر یروطنوا

. اسیرتآ مشک یم باذع لبق زا رتشیب مراد ینک، یم یگدنز

: تسشن متخت رانک یلدنص دشوور کیدزن مدق دنچ

یم یزیچ تزا ارچ؟ وگب مهب اسیرتآ ش؟ هنوخ یرب یدش رضاح ارچ -

تروبجم هنک؟ یم تدیدهت یچ اب هراد ؟ هشب شاف یاوخ یمن هک هنود

؟ ینومب ششیپ هدرک

: مدرک همزمز بل ریز

... تسین یزیچ نیچمه -

منک: هاگن شامشچ هب درک مروبجم و تفرگ رو موزاب

. نکن شراکنا ... تسه ... اسیرتآ تسه -

شاهوم نیب یتسد یگف وابکال درک اهر رو موزاب دید، هک ور متوکس

: دیشک

؟ تساو م هبیرغ ردقنا -

: متفگ و مداد راشف مه ور یا هظحل و مامشچ

. مگیم تهب و شتسار مراد نم ... یتسین هبیرغ ... یتسین -

دشو زاب قاتا رد هک هگب یزیچ تساوخ و داد نوریب یبصع رو شسفن

یمخا و دنوخرچ ماهرپ و نم نیب رو شهاگن . مدید هاگرد وت ور ماسریما

نیح نومه ورد تشادرب مدق ماهرپ تمس . تسشن شاهوربا نیب ظیلغ
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: تفگ

منک؟ شرارکت هرابود ؟الهمز تفر تدای یدوز نیا روهب مافرح -

: تخادنا ماسریما یاپ رسات هب یهاگن دشو دنلب ماهرپ

ال؟ صا ندوب یچ ؟ تافرح -

ود یکی ماسریما اما ندوب دق مه ابیر .قت داتسیا ماهرپ ی هنیس هب هنیس

دوب. رتدنلب شزا تناس

دز؟ یم فرح یچ زا ماسریما . مدیسرت یم نوشنیب اوعد نتفرگ لکش زا

: تفگ یدج و تخود ماهرپ یامشچ روهب شیبصع هاگن

منک. تیلا ح هگید روج هی الهمز راگنا ! هتفر تدای سپ -

مدز: غیج هک دموا باال ماهرپ ی هدش تشم تسد

-سبه!

دز. یم سفن سفن ماسریما یامشچ هب هریخ . دنوم اوه وت شتسد

و دموا نییاپ مورآ شتسد و تخادنا م هدیسرت ی هرهچ هب یهاگن

: تفگ ش هدش کدیل یاه نودن نود یم زا ماسریما هب باطخ

... هنوم یمن یروطنیا یچ همه هشیمه -

. مدش عمج مدوخ وت یمک هدارا یب دش. جراخ قاتا دزوزا شهب یا وهنت

و درک روزاب شامشچ دعب هظحل دنچ . دیشک یقیمع سفن و تسب مشچ

داد: رارق مبطاخم ، یبصع حلا نیح رد اما دوب یدج شنحل هک ردحیلا

. یایب ات مرظتنم نوریب ... یصخرم نک. ضوع و تاسابل وشاپ -

: متفگ هک هرب رد تمس تساوخ و دنودرگرب ور مزا و
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! مدرگ یمنرب هنوخ نوا هب هگید هک متفگ نم -

: تخادنا باال ییوربا و تشگرب متمس

منک. یم لوبق هک متفگن نم یلو -

: مدرک مخا

. همدوخ تسد مرایتخا نم . مرادن امش لوبق درای یهب زاین -

درب: ورف شاهوم ووت شتسد دزو یدنخزوپ

ردقنا .قبال هتشاذگ و شدوخ ریثات هدروخ ترس هب هک یا هبرض راگنا -

! یدرک یمن یباوج رضاح

: تفگ هک متخود یا هگید فرط وهب مهاگن مخا اب

؟ یرب یاوخ یم اجک -

دش. هدیبوک مرس وت کتپ لثم ، میسک یب تقیقح مزاب ... متفگن یزیچ

. تمربب مدوخ وگب -

! ممصم و دوب یدج . دوبن زیمآریقحت شنحل

درد دز، یم هقلح مامشچ وت تشاد هک یکشا ات متخادنا نییاپ و مرس

مرب؟ هک متشاد ور اجک هدن. وول مبلق

: دیچیپ مشوگ وت مزاب شادص

یم شدعب . ینوم یم نم شیپ ینک ادیپ ییاج هی هک ینامز ...ات وشاپ -

. مترظتنم نوریب . یرب ینوت

. تفر رد تمس و دنودرگرب و شور ، هشاب مزا یفرح رظتنم هکنیا نودب و

مکحم مبلق روخدو رس م هنوگ ور مکشا هرطق هک دوب هظحل نومه اقیقد
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یزور هکنیا رکف اما، منک رواب متساوخ یمن . دیبوک م هنیس وهب شدوخ

، هنیشن مراظتنا هب مه رفن وهی هشابن میگدنز وت هگید مه ماسریما یتح

... مبلق هب دز یم مخز یهاگ درم، نیا . دیشک یم شیتآ وهب مدوجو مامت

دوب. هدرک تباث ونیا . دیشک یمن کدی ور ندوب رن اهنت ، ندوب درم زا اما

نیا ...و تشادن مهب یدب هاگن نیرت کچوک اما مدوب ش هنوخ وت هام کی

میگدنز اهی مدآ نیرت مهم زا یکی فرط زا دوب رارق ینامز هک ینم هساو

دوب... نیریش یدایز ، مشب هتخورف

***

کنیع و دیشک یفوپ دز. کلپ راب دنچ و دیشک شامشچ هب یتسد

هتسخ هکنیا لثم دز. شامشچ وهب تشادرب نیشام یولج روزا شیباتفآ

هریخ ، دیدرت واب مداد تروق رو منهد بآ ... تخس شارب یگدننار و دوب

: متفگ ش هنودرم خرمین هب

؟ منیشب نم دیاوخ یم -

زا ییاه هگر شادص هک وردحیلا تشگرب متمس شتروص یا هظحل

: دیسرپ تشاد بجعت

؟ یدلب -

: مداد هیکت میلدنص تشپ وهب مدز یگنرمک دنخبل

هرآ. -

: تخود شوربور هب هرابود و تفرگ مزا و شهاگن

نگب مرس تشپ ادرف ماوخ یمن اما مرادن ایند نیا هب یا یگتسباو -
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تشپ تسشن یم شدوخ هگا درم یم ای داد نتشک هب ور هرتخد ماسریما

؟ لور

همزمز بل ریز و متخود نوریب هب هرجنپ روزا مهاگن و مدرک یمخا

: مدرک

! تسین دب دیگب مه نوج زا رود -هی

نیا راگنا . مدینش ور شمورآ دنخزوپ یادص ، هشیمه لثم و تفگن یزیچ

... شتروص یاضعا زا یوزج دوب هدش ، دنخزوپ

ندوب نومرس تشپ هک اهیی نیشام هب ما هجوت ، نیشام رانک ی هنیآ زا

هک مدوب هدش هجوتم و دوب هدنومن یقاب هنوخ ات یزیچ دوب. هدش بلج

و متخادنا یاباال هنوش . هنومرس تشپ ور هار مامت ، دیفس دنمس هی

یعس اما دوب هداتفا ملد به سرت هدارا یب . متخود وربور هب ور مهاگن

دیاب ارچ دوب. رفص هنک مادیپ هکنیا دصرد . مشاب هجوت یب مدرک یم

؟ مدرک یم نارگن و مدوخ

رد تومیر واب تشاد هگن شنامتراپآ یولج و دیچیپ هچوک وت ماسریما

رانک زا تعرس اب گنر دیفس دنمس نوا هظحل نومه درک. زاب ور گنیکراپ

دش. در نیشام

: تفگ و درک کراپ شهاگیاج وت ور نیشام

؟ یشیمن هدایپ -

: متفگ و مداد نوریب مور هنیس وت هدش سبح سفن

ارچ... -
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ماسریما تمس . مدش نومیشپ اما مدرب یرد هریگتسد تمس رو متسد و

ضحم هب اما مگب شهب نیشام نوا اتزا مدرک زاب ،بل هدارا ویب متشگرب

زا عیرس و متسب دش،بل بلج مهب شهجوت و تشادرب رو شکنیع هکنیا

، توکس نیا هک متسنود یم و مدوب هتفگ شاک ...اما مدش هدایپ نیشام

! هراد لا بند هب مارب ور یبقاوع هچ

***

. لخاد مرب هک درک هراشا رس دش.اب زاب یکیت یادص دزورداب ور زمر

تشپ مه ماسریما و لخاد متفر و متفرگ ش هتسخ ی هرهچ وزا مهاگن

هنوخ رووت مهاگن و مداتسیا ییاریذپ طسو . تسب وردرو دموا مرس

راگنا . مسارم میرب میتساوخ یم هک دوب یزور لثم زیچ همه . مدنوخرچ

هک ماسریما هب یهاگن و متشگرب بجعت دوب.اب هدروخن تسد یچیه

هنوخ دوب هدموین زور هس ود، نیا وت ینعی . متخادنا دروآ یمرد رو شتک

دوب؟! هدرک رس ناتسرامیب وت ور تدم مامت ؟!

هیکت لبم یتشپ روهب شرس . تسشن و تخادنا لبم ی هتسد وور شتک

لوغشم و درب شاه هقیقش تمس و شاتسد . تسب رو شامشچ و داد

؟ شاه هقیقش درد مزاب ت؟ شاد دردرس دش. نوشنداد ژ اسام

: مدیسرپ مورآ و مداد تروق رو منهد بآ

؟ دیبوخ -

: تفگ هنک داجیا شتلا ح وت یرییغت هکنیا نودب

. شاب تدوخ رکف هب ورب -وت
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هکیت و هدب باوج تسرد تسنوت یمن . مداد نوریب صرح رواب مسفن

ور زور دنچ نیا ... متشاد نادجو باذع . متفر کیدزن یمدق ؟ هزادنن

یب متشذگ یم شدرد رانک زا توافت یب هگا . هنوخ دوب هتفرن نم رطاخب

دوب: یفاصنا

؟ نوتارب مرایب نکسم -

: دنوخرچ متمس ندرگ و درک زاب ور شا مشچ

... ایداد ریگ -

دوب! دیعب ماسریما زا ندز فرح لدم نیا . مدش هریخ شهب بجعتم

: تسب رو شامشچ هرابود دزو یدنخلت

. هشیمن بوخ تحارتسا و نکسم اب نم یادردرس -

یم فرح شدوخ اب تشاد راگنا ... مورآ دشو هتفرگ هتفر هتفر شادص

دز:

یم شدوخ ریگرد رو مدوجو مامت . هرایم مامشچ ولج رو گرم شدرد -

زااپ زونه . هشیم مورآ متف یما زااپ مراد درک سح هک تقو وره هنک

... تسین راک رد یندش مورآ حاالحاالاه سپ . مداتفین

، مامشچ وت کشا من ات مدز کلپ راب دنچ و مداد تروق مکحم رو مضغب

؟ مدوب هدرک ضغب . هنکن رورات موربور درم ی هدیرپ گنر ی هرهچ

؟ دوب هدموا مرس هب یچ ایادخ ؟ ماسریما هساو ؟ متخیر یم کشا

زاب یامشچ هکاب منک بترم ور هنوخ یمک متساوخ و مدیشک وباال مینیب

مداتسرف تنعل ...و ندش لفق نیمز ور ماهاپ . مدش هجاوم موربور درم
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نودب درک... یم اگنهم داد. یم روول مبلق حلا تشاد هک یکشا من هب

یدرس هب هک دش یم تقو یلیخ . ندوبن درس هک ییامشچ !اب ندز کلپ

. ندوبن لبق

زمد: بل مورآ

... شدعب منک. یم بترم ور اهاجنیا مک هی نم نم... -م...

! داوخ یمن -

داد: همادا و درک هراشا مقاتا درک.هب عطق رو مفرح مکحت اب

درک. بترم هشیم مه ادعب ور هنوخ نک. تحارتسا -عفال

-اما...

نک. تحارتسا ورب متفگ -

مزا ور ملکت تردق ، شدرد زا هدش عمج یامشچ . متفگن یزیچ هگید

هجوت یتح هک مدرک رکف نیا وهب مدیشک مقاتا تمس رو مهار . تفرگ

شسپ مبلق ، ملقع الف خرب هک یرابجا ... یرابجا و هیروز مه شاه

هنز! یمن

***

، متشاذگ اپ هنوخ نیا وت یتقو هک یقاتا . مدنوخرچ قاتا رووت مهاگن

...هی راگنا دوب نادنز مارب شلیاوا هک یقاتا دش. نم هب قلعتم یتقوم

! هانپرس ...هی مارب نما هاگهانپ هی هدش !امااالن، گنت یراویدراچ

متسشن تخت ی .هبل مداد یم شتسد زا هگید تقو دنچ هکات یهانپرس

مد مکشا . مدوب هدش کزان لد هچ ازور نیا . مدیشک یقیمع سفن و



201

. متشاذگ مبلق وور متسد و متسب هظحل دنچ رو مامشچ دوب... مکشم

: مدرک زاب بل هدارا یب ... مولگ اب ضغب دشو ریگرد ماه ابمژه کشا

مرب.اما و منومب تقو دنچ مدموا ؟ هخآ هشمسر نیا . ماهاب یدموین هار -

! یدز ...و ینزب گنچ شهب هک یتشگ یسک لا بند . راگنا یدش یندنوم وت

! یدرک ریسا ...دب یدرک ریسا منم . یدز گنچ مکحم

سپ هساو یش .تال دروخ رس م هنوگ مور هتسب یاکلپ نیب زا یکشا هرطق

: مدرکن شندز

یروطنیا درب. یم نوشباوخ اه هیناث شاک دش. یم فقوتم نامز شاک -

یم سفن هنوخ نیمه وت ییاج نوا،هی و مدوب قاتا نیا وت هشیمه نم

. مارب دوب یفاک منیمه . دیشک

مدز: یدنخلت

ور مدرم رسپ هک ما وررپ یدایز راگنا هن... هک عناق .هن؟ معناق یلیخ -

. مدوخ مان هب مدز

دنلب ماج رس .زا مدیشک وگهنم یهب تسد و مداد نوریب رادادص رو مسفن

و وناز اتباالی یکشم و دیفس کینوت روابهی منوریب یاسابل و مدش

ژ ادناب هب یتسد و متشادرب مرس روزا .شملا مدرک ضوع یبآ نیج راولش

دوب.شلا هداتفین زور دنچ نیا وت هک اه قافتا هچ . مدیشک مرس تشپ

دیاب . متخادنا متروص هب یهاگن موربور ی هنیآ ووت مدرک رس یگنر یبآ

ناتسرامیب وت ور زور هس . دمویمن مباوخ اما مدرک یم تحارتسا

زا یرثا مامشچ . دروخ یم مه هب حملا ندیباوخ وزا مدوب هدنورذگ
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یلیلد دوب. هتشگرب یعیبط حتلا همهب متروص گنر . نتشادن یگتسخ

... مدید یمن تحارتسا هساو

. مدیدن ور ماسریما . مدیشک نوریب هب یکرس و مدرک زاب مورآ ور قاتا رد

وت متفر . متسب وردرو نوریب مدموا قاتا ...زا شقاتا وت هتفر امتح

یدایز زیچ . متخادنا لا چخی لخاد هب یهاگن همه زا لوا و هنوخزپشآ

درک. تسرد یزیچ هی دش یم مه داوم ملق دنچ نومه اب اما دوبن شوت

هک ور یداوم باال. مدز جنرآ روات مانیتسآ و متسب مرس تشپ رو شملا

نیرتمک مدرک یعس . مدش لوغشم و مدروآ نوریب لا چخی زا متساوخ یم

یهاگن و متفر بقع ، تعاس کی دودح زا دعب منک. داجیا ور ادص رسو

یتعاس کی زونه هک ینیچ وهت پوس . متخادنا قاجا یور یاهاذغ هب

! هشب نیچ اتهت تساوخ یم نامز

مرس، تشپ زا ماسریما یادص ندینش اب اما زمد یشخب تیاضر دنخبل

دش... کشخ مابل ور دنخبل

! زابجل -

بترم ور شاهوم و دوب شنت نوریب یاسابل . متشگرب شفرط هب بجعتم

شتروص و ندوب هتسخ و زمرق مزونه شامشچ دوب. هدز هنوش باال تمس

؟ شلا ح نیا هرب؟اب تساوخ یم لبق... رتزا هدیرپ گنر

: تفگ و تخادنا وریزاگ یاهاذغ هب یهاگن

؟ هدیم ور ینعم نیا ندرک تحارتسا -

! مکحم نانچمه اما دوب هتسخ مشادص
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: متخود یا هگید فرط وهب متفرگ شیدج یامشچ روزا مهاگن

دمو. ا یمن مباوخ -

. ینک راک یشاپ هک دش یمن لیلد نیا -

! هنیمه م هفیظو -

نیا وت نم دوب. م هفیظو هرآ . مدروآ نوبز هب هک یفرح زا تفرگ ملد

تقیقح نیا خلت هچ ...و هداس راکتمدخ هی زج متشادن یشقن چیه هنوخ

دش. یم هدیبوک مرس وت

اهی سفن یادص اهنت . دشن لدب درو نومنیب یفرح چیه هظحل دنچ

یادص هک دیشکن لوط یزیچ .اما دیچیپ یم مشوگ وت هک دوب شعیرس

شامشچ تمس مهاگن دش ثعاب ، تشاد مشخ زا ییاه هگر هک شیدج

. هشب هدیشک

تندموا هک ینود یم بوخ متدوخ ! یرادن یا هفیظو چیه -االنهن.االن

ترواب اعقاو هنکن دوب. هناهب هی طقف راک تمدخ ناونع هب هنوخ نیا وت

؟ یمراکتمدخ هک هدش

دش: زاب منوبز لفق و ندش تشم مکحم ماتسد

. هشوت یرابجا هی هشیمه . هیروز هشیمه نوتافرح نوچ هدش. مرواب هرآ -

زا ارچ ؟ تقاتا وت یتفرن ارچ ؟ یدرکن وراکنوا ارچ ؟ یدرک وراکنیا ارچ

؟ یدموا ایند الهب صا ارچ ؟ یدنومن هنوخ وت ارچ ؟ نوریب یدموا تقاتا

نیمه نوتافرح کت کت یتقو هشن مرواب دیاوخ یم ؟ یریم یمن ارچ

؟ هدیم ور ینعم
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کشا ات مدیشک دایرف مامشچ رس . هنکن ضغب هک مدیشک داد مولگ رس

هک یدرم یولج مشاب مکحم هدش همهک راب هی هساو متساوخ یم . هزیرن

منوتب ات منک تسرد اذغ مشو دنلب درک مروبجم شرطاخب ، مقمحا بلق

... شادرد هساو مشب یمهرم

شتروص حتلا وت یرییغت هکنیا نودب درک. یم اگنهم یفرح چیه یب

... شیتوافت یب نیا زا هنک.خآ داجیا

ثعاب شلا وس هک مدیشک مقاتا تمس رو مهار و مدش جراخ هنوخزپش زاآ

: مشب فقوتم ماج رس دش

؟ هریگ یم مصرح یچ زا ینود یم -

: تفگ هک مدرک شهاگن یلا وس و مدنوخرچ شتمس رو مخر مین

؛ مشاب وت رکف هب دیاب نم هکنیا -زا

داد: همادا مامشچ هب هریخ و درک یثکم

! ینم رکف هب وت یلو -

. مدیشکن مه سفن یتح . داتسیا مبلق راگنا هظحل هی طقف ، هظحل هی

هک یدرم ؟و مداتسیا اجنیا ارچ ؟ ماجک هکنیا ... مدیمهفن مه یزیچ

دش: رارکت مرس وت هلمج هی اهنت هیک؟ هداتسیا موربور

"! ینم رکف هب وت یلو ... مشاب وت رکف هب دیاب "نم

هب شادص مدیسرت هک عیرس ردقنوا ... دیپت ... داتفا راک هب هرابود مبلق

. هسرب موربور درم شوگ

رو شسفن ... هریگب مامشچ روزا شهاگن هکنیا نودب . تفر بقع یمدق
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: تفگ و داتسرف نوریب کالهف

هن راگنا هک نک راتفر یروج هش. ضوع ازیچ یلیخ نیا زا رتشیب راذن -

. مشک یم سفن مراد هنوخ نیا وت هک راگنا هن راگنا . مراد دوجو راگنا

هنک. رییغت نومنیب ازیچ یلیخ راذن نیا زا رتشیب

فرح نم هک دوب هدرک توکس . مداتسرف نییاپ یتخس وهب منهد بآ

یم یچ شدوخ ال ؟صا متفگ یم دیاب یچ یلو... ؟ دوب نم تبون ؟ منزب

؟ تفگ

منحل وت شزرل نیا مدرک یعس و مدرک نوهنپ متشپ رو منوزرل یاتسد

: هشن صخشم

. مشیمن هجوتم و نوتروظنم نم، -

داد: نوکت نیفرط روهب شرس و دیدنخ هاتوک دعب، دزو دنخزوپ

تدش زا مامشچ االنهک نیمه ؟ ینیب یم ؟االمنرو هتخس شکرد ردقنا -

مزا و تور ، هنیب یم رات ور یداتسیا موربور هک ییوت ، یتفوک دردرس نیا

، مدرگ یمرب راک رس زا یتقو .ای تقاتا وت ورب حملا یخلا ویب نودرگرب

مباذع هراد هتا ینارگن اهت، فرح تاه، هجوت ! نکن سالمم مهب یتح

دومناو نک... دومناو مه .وت متسین دلب ور امدآ هب ندرک هجوت نم . هدیم

. یتسین دلب نک

...ندش! مدب تروق رو مضغب مدرک یعس

ادخ... هب متشادن مراتفر زا یروظنم نم نم... -

: ماکشا بآ یرپ همشچ هب تنعل . مدیشک مامشچ هب مکحم رو متسد
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نم... هک...هک دینک یم رکف ارچ -

نیب رو ماهوزاب ، مایب مدوخ هب هکنیا زا لبق !و دنلب یامدق .اب دموا متمس

تشاد ماهاب یمک ی هلصاف هک مرس تشپ نپا روهب منت و تفرگ شاتسد

سفن یا دص . متسب هدارا رویب مامشچ و مدیشک یهاتوک غیج . دنوبسچ

متروص اهشوور سفن یامرگ دشو یم وکا مشوگ وت شعیرس اهی

. راگنا تشاد مور هنیس هسفق نتسکش دصق مبلق . مدرک یم سح

نیع ورد نیگمشخ یامشچ ، مدید هک یزیچ نیلوا و مدرک روزاب مامشچ

مخ متمس هک .ردحیلا ندوب هدش لفق مامشچ وت هک ندوب ینیگمغ حلا

یاتشگنا راشف و هریگب هرارق متروص اب سامم شتروص ات دوب هدش

ینحل دش،اب یم رتشیب ماهوزاب رود هب هظحل شره هنودرم

: تفگ تشاد یفیفخ شزرل هک نیگمشخ

وت یکی هظحل ره هکنیا ! هرتدب شمه زا نیا ... نکن ضغب . زیرن کشا -

یچ همه زا رتشیب ممدوخ اه کشا نیا یناب و ثعاب هنز یم داد مشوگ

... هدیم مباذع

نیا وت متسنوت یم روطچ داد. یم روول مدب حلا تشاد منت شزرل

یم روطچ ؟ مشاب مورآ و منومب نیگمشخ درم نیا اب کیدزن ی هلصاف

منک؟ یریگولج ندوبن مدوخ تسد هک ییاکشا شزیر زا متسنوت

ش هنیس هسفق . دنوخرچ یا هگید تمس و شندرگ و تسب رو شامشچ

هاگن مامشچ هب هرابود و دیشک یقیمع سفن دش. یم نییاپ دنتباالو دنت

درک:
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؟ یشیم هجوتم سکعرب و مافرح -

دوب،بل هدروآ موجه ماه هنوگ هب نوخ هک وردحیلا مدرک ینیف نیف

مدز:

... متسد -

شاتسد تیاهن ورد درک رومک شاتسد راشف و تخادنا موزاب هب یهاگن

. تسشن لبم نیرت کیدزن ی ولهب تفر بقع بقع . دروخ رس موزاب ور زا

یادص واب تفرگ شاتسد نیب و شرس . ندوب هدش عمج درد زا شامشچ

: تفگ یا هتفرگ

... مشب هنووید یروطنیا دایم شیپ -مک

: تفرگ فده و مبلق میقتسم ، شهاگن ریت راب نیا

! ینک یم م هنووید یراد -

یتح هکنیا نودب . تسب ور شترپسا تک یطسو ی همکد دشو دنلب و

و دیشک هنوخزپشآ تمس و شهار ، هزادنب م هکوش ی هرهچ هب یهاگن مین

شات وود تشادرب نکسم هتسب ،هی تنیباک باالی یاهوشک زا یکی وت زا

ی هدز نوریب یاگر و شاتسد فیفخ شزرل . دروخ بآ یمک وراب

یروطنیا شدوخ اب ارچ دز! یم دایرف رو شدب حلا تشاد ، شینوشیپ

و شامشچ و تشاذگ هنوخزپشآ طسو زیم وور شاتسد فک درک؟ یم

نومه . مدیسر یم شفرح هب متشاد . مدوب هدیسرت داد. راشف مه ور

... هریگ یمن مورآ متزادنین اتزااپ نم یادردرس تفگ یم هک یفرح

حلا هکنیا ؟ مگن یچیه و منومب تکاس هکنیا ؟ تشاد مزا یعقوت هچ
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. تساوخ یم گرم مزا شاک ؟ مدوب گنس زا هگم ؟ هشابن مهم مارب شدب

دوب. ندزن ومد ندرک لمحت رتزا تحار ندرم

زا هاگن متسنوت یمن هک وردحیلا هشب فاص مولگ ات مدز یا هفرس کت

: متفگ ، مریگب ش هدیرپ گنر ی هرهچ

یلو... . ماوخ یم ترذعم هدش مهافتوس ثعاب هک مدرک یراک هگا نم... -

یم رکف هک ییارتخد نوا لثم نم . متشادن مراتفر زا یروظنم اعقا و ویل

. متسین دینک

هنوخزپشآ .زا ندوب خرس رسِخ شامشچ درک. هاگن مهب و داتسیا فاص

بل ریز ور هلمج هی اهنت ، تشذگ یم مرانک زا هک روطنومه دشو جراخ

درک: همزمز

... منود یم -

***

( ماسریما )

. مداد هیکت هرجنپ ی هبل روهب مجنرآ و مدرک رتمک ور نیشام تعرس

منک رکف ردقنوا منک... رکف رتشیب متساوخ یم . مسرب رترید متساوخ یم

هدننک عناق باوج هی اتهب منک رکف ردقنوا . مدنچ دنچ مدوخ اب ممهفب ات

یچ . مدوب هدرک مگ ور شدیلک و دوب هدرک لفق مزغم راگنا اما... مسرب

منک؟ راکیچ متساوخ یم ؟ مدرک یم راکیچ متشاد دوب؟ هدموا مرس هب

تمس هچقودنص هی ،وت نوشباوج هک یباوج اهییب لا وس زا مدوب رپ

شدیلک . شغارس مرب تساوخ یمن ملد اما دوب هدش نوهنپ م هنیس پچ
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! متشادن ور شلد اما، متشاد ور

یهاتوک قوب و مداد نوریب رادادص رو مسفن ، ناتسرامیب یولبات ندید اب

هطوحم دراو نیشام واب درب ورباال رد یولج عنام ، مندید اب نابهگن مدز.

ورس مدرک کراپ شصوصخم هاگیاج رووت نیشام . مدش ناتسرامیب

: نومرف ور متشاذگ و مکاندرد

وش. ملا یخیب ور زورما -هی

تمس و متسد . مدرک دنلب ورس مدرشف تشگنا کون وراب هما هقیقش

هاگن ،اب ناتسرامیب هب مدورو ضحم .هب مدش هدایپ و مدرب یرد هریگتسد

زا دعب هکنیا مزا؟ نتشاد یعقوت هچ . مدش هجاوم لنسرپ بجعتم یاه

. اجنیا مراد راک حاالحاالاه نم ؟هه! مدرگنرب هگید قافتا نوا

... ایرآ رتکد -

شتمس و مداتسیا دوب، ینووج رتخد هک شریذپ لوئسم یادص ندینش اب

: متشگرب

هلب؟ -

: تفگ دزو یگنرمک یدنخبل

. هشیم گربزرا هسلج ، سنارفنک سنلا وت زورما -سالم.

داد: همادا و تخادنا شیچم تعاس هب یهاگن

؟ نیتشادن ربخ هدش. عورش هک تس هقیقد تسیب ادودح -

یچ؟ ی هسلج -

ندرک گربزرا هسلج ،هی نتسه موحرم تکدر رسپ مروظنم ، یعیفر رتکد -
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... دیدج ریدم یفرعم دروم رد

توعد . متشادرب سنارفنک سنلا تمس همارو مدق و مداد نوکت یرس

توعد نودب رفن،هب هی نوا صرح یرپ هرهچ ندید ! کرد ؟هب مدوب هدشن

زا ندیشک رانک ای نداد اف عتسا هساو مرادن یلیلد . هزرا یم نتفر

یروجدب ، شرهاوخ و دیدج ریدم هک یناتسرامیب زا منوا اه... تیلا عف

! ندرک عورش ماهاب ور باصعا گنج

ی هقت دم.ودات وا یم ینارنخس یادص و دوب زاب همین سنارفنک ردسنلا

هاگن مامت دشو تکاس اج همه . مداد له ولج وردروهب مدز رد هب مورآ

زیم ردص هک ماهرپ هب یهاگن مین مدز... یجک دنخبل . تشگرب متمس اه

: متفگ هیقب هب وور متخادنا دوب هتسشن

! تسین نم ریصقت هم دایز هتبلا . ریخات تباب ماوخ یم رذع -

: مداد همادا ماهرپ هب وور

؟ رتکد هن هگم -

دنلب زیم تمس مکحم اهمرو مدق ، منومب شباوج رظتنم هکنیا نو ودب

هب مورآ و شرس . متسشن نایاش یوربور اقیقد و متشادرب سنلا طسو

شزا رو مهاگن . مدید یم شامشچ وت ور بارطضا داد. نوکت نیفرط

داد: همادا دزو یا هفرس کت . متخود ماهرپ وهب متفرگ

سلا تسیب تدم هب ناتسرامیب نیا ، مدرک یم ضرع هک روطنومه -

نیرتهب زا یکی تفگ هشیم ای نارهت برغ یصوصخ ناتسرامیب نیرتهب

خر یعیفر رتکد یارب هک یخلت قافتا زا دعب . هدوب ناریا یاه ناتسرامیب
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. میراد هگن ورباال ناتسرامیب نیا مینک یعس دیاب نانچمه داد،ام

داد: همادا و درک یثکم

ال ماک و هتشادن یکیرش چیه سلا تسیب نیا یوت ، ناتسرامیب نیا -

سیئر و ریدم هب مرادن و متشادن یا هدش.عالهق یم هرادا مردپ طسوت

نوماس رسو هب ور یتقو دنچ هک هنک یم باجیا طیارش ...اما ندوب

هب ور تیریدم ، طیارش ندش تباث زا دعب و منورذگب ناتسرامیب نداد

منک. راذگاو دامتعا لباق دارفا زا یکی

داد: همادا ماهرپ هک دش هباپ یا همهمه

لکش نیرتهب هب لبق لثم هک هنیا ، مراد لنسرپ کت کت زا هک یتساوخرد -

وحن نیرتهب هب لبق لثم زیچ همه رگا انئمطم . ندب ماجنا ور نوشراک

؟ تسین یلا وس . هنوم یمن باوج یب نوتتامحز هرب، شیپ نکمم

دنخبل واب داتسیا ، دیسرپن یلا وس یسک یتقو و تشذگ یا هظحل

: تفگ یگنرمک

... دیشابن هتسخ -

شدوخ ومه نم مه االنم! نتفر جورخ رد تمس و ندش دنلب همه

زا لبق نای ...اش هدشن مومت مه اب نومراک زونه هک میتسنود یم بوخ

هک تسنود یم منوا راگنا . تخادن بمها ینارگن هاگن زاسنلا جورخ

! هشن ریخ هب متخ هن کمم کممنهیانغهلئا

هیکت مرانک زیم .هب مدرب ورف مراولش بیج رووت متسد کی شمدو دنلب

. ماهرپ مو دنوم نم اهنت دشو خیلا دعب،سنلا هقیقد دنچ و مداد
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: داتسیا موربور و دموا متمس مکحم اهیی مدق اب

! یدرگرب هگید مدرک یمن رکف -

: متخادنا باال ییوربا

؟ متشگ یمرب دیابن ارچ -

؟ هتفر اجک ندز یم مد شزا هک یرورغ همه نوا -

نیا ،هب یدرک ورپ شاج وت!حاالهک هن متشاد رادم و رارق تردپ اب نم -

...واتاالنراک همراک لحم اجنیا یچ. همه ریز ینزب ینوت اهنیم یتحار

و لیلد یب جارخا هی نوچ . ینک مجارخا ینوتب هک مدادن ماجنا یهابتشا

هنک! راد هکل رو تناتسرامیب مسا هنوت یم ، یکشزپ ماظن هب تیاکش

: مداد همادا و مدز یدنخزوپ

؟ هتسکش یک رورغ ینود یم . هشاج رس مرورغ -

: متفر ولج یمدق

هتخاس تتسد زا یراک چیه ، رتخد نوا ندید بیسآ سرت زا هک ییوت -

! تسین

یدرسنوخ هکاب درک زاب بل تینابصع واب دیشک یصرحرپ و هاتوک سفن

: متفگ

! رتکد نییاپ دایم ناتسرامیب رداک شیپ تتهبا باال، هرب تادص اجنیا هگا -

. یشاب تدوخ رکف هب هرتهب

. مدش جراخ ،زاسنلا مشاب شزا یف رح رظتنم هکنیا نودب و

***
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( اسیرتآ )

: مدرک همزمز بل ریز و متخادنا متسد یوت تراک هب یهاگن

هک هیقوقح نیمه تتبثم ی هتکن اهنت ، یرادن ،خاالمق یرادن هک باصعا -

ت هنوخ یادیرخ فرص شفصن منوا هتبلا ...هک یزیر یم مباسح هب

؟زا یدرک جرخ تدوخ تراک زا ارچ هک" یشیم یکاش مشدعب . هشیم

... هریم تدای مه هشیمه "و یتفرگ یم مدوخ

ور دوب هتسشن مابل ور هک یگنرمک دنخبل و متشاذگ مفیک وت ور تراک

هک متشادرب رت عیرس اهمرو مدق . متخادنا هچوک هت هب یهاگن و مدروخ

نو هی هک دیشکن لوط یزیچ و مدینش مرس تشپ زا یور نیشام یادص

مکشخ ماج رس سرت زا دش ثعاب و دیچیپ مولج تعرس اب گنر یکشم

بقع یمدق ... دیشک ریت ممخز . ندیپت هب درک عورش مکحم مبلق . هنزب

ور نوشتروص هک دنلبدق و راد لکیه درم دشوودات زاب نو رد هک متفر

ورد مدیشک یغیج . ندروآ موجه متمس و ندش هدایپ ندوب هدنوشوپ

وت مبلق ... ندیود هب مدرک عورش ندیزرل یم تدش هب ماهوناز که حایل

مدو ب نئمطم ... دروخ یم رس یمکمر هریت ور درس قرع . دیپت یم مولگ

متقگن ؟رچا متفگن ماسریما ارچاهب یادخ ... متشادن کش ! ننوشدوخ

و دنوسر مهب ور شدوخ تعرس اب نوشیکی کسوتکدرم؟ و بندانمل

زاب بل درک. ریگ م هنیس وت سفن درک. لفق مه وت تشپ روزا ماتسد

و تفرگ رارق مینیب ور یلا متسد هظحل نومه اما ماوخب کمک هک مدرک

. دیچیپ مماشم وت یدنت یوب



214

یامشچ . تشادن یا هدیاف قتالماه مدز،اما قه هفخ مدز، تواپ سد

نوشاتسد نیب منت تیاهن ورد ندش یم رت قمر یب هظحل ره مسیخ

دش... اهر

***

نایاش هک مدش جراخ شخب وزا مداد راتسرپ تسد ور رامیب ی هدنورپ

دش: مدق مه ماهاب و مومت شراک نامزمه مه

! ینک یم م هدز تفگش یراد ازور نیا -

: تسشن یمبل هشوگ یدنخشین

؟ ظاحل هچ -زا

همه! یولج منوا . ماهرپ اب تزورما راتفر ش هنومن -

داد: همادا دزو یکمشچ

. یتسب ور روزا ریشمش -

: متفگ مدروآ یم رورد مشوپور هک روطنومه و مدش قاتا دراو

. مرادن یسک اب یگنج -

: تخادنا باال ییوربا و داد هیکت شرانک راوید هب

! هرادن گنج عاالن زا یمک تسد تاراک . رتکد نک هایس و تدوخ -

: متسشن و مدرک نوزیوآ میلدنص تشپ روهب مشوپور

. راذن مرس هب رس ... نایاش مرادن باصعا -

: تسشن مهب یلدنص نیرت کیدزن یور و تفرگ راوید زا شور هیکت

یتخس هکاب ور یزیچ ینک یم تالش یراد طقف و یگنج یمن مدیاش -
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! یدن تسد زا یدروآ تسدب

: مدرب ورف ماهوم وت یگف روابکال متسد

. ممهف یمن و تروظنم -

: تخادنا اپ یور دزواپ یگنرمک دنخبل

هکاب یناتسرامیب یوت . یدوبن اجنیا االن یدیمهف یمن و مروظنم هگا -

همه نوا یولج هک درک یراک شرهاوخ و یراد لکشم شدیدج بحاص

. دایب رتخد نوا رس بالیی هکنیا زا یسرتب و رانک یراذب رو ترورغ مدآ

! شافرح تقیقح زا ش...خآ افرح ... مدرک شهاگن رحف یب

داد: همادا یدج ینحل واب درک یثکم

قافتا نوا زا دعب هک یدوبن یمدآ .وت ماسریما تمسانش یم بوخ نم -

رتهب یلیخ . ینود یم بوخ تدوخ مه ور شلیلد ... اجنیا یدرگرب هرابود

... هدرک ترارق یب هک هنیمه . ینک شلوبق یاوخ یمن یلو نم. زا

مشب م ساسح ا میلست هکنیا زااز وقلب مداد نوریب رادادص رو مسفن

: متفگ

؟ بوخ ی هلحم هی ؟وت یراد غارس کیچوک نامتراپآ -هی

: تسب شقن شاهوربا نیب بجعت زا یگنرمک مخا

یچ؟ هساو -

هب طقف ما...هن یلبق ماسریما نومه زونه نم منک تباث تهب ماوخ یم -

و مریگ یم شساو نام تراپآ منک.هی تباث ماوخ یم ممدوخ وت،هب

! هنومب مشیپ ماوخ یمن هگید عفال. منک یم دنب ییاج وهی شتسد
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: یبصع شادص نحل دشو رت ظیلغ شمخا

؟ یگیم یراد یچ یمهف یم -

: مداد نوکت رس مورآ و مداد هیکت میلدنص یتشپ هب

! ممهف یم بوخم ... ممهف یم هرآ -

؟ دوب هدش هباپ شوت هک دوب یبوشآ هچ نیا ... مبلق اما دوب مورآ منحل

دش: دنلب و داد نوکت نیفرط هب یرس فسات اب

زا یراک چیه هگید هک یشیم نومیشپ یعقوم .هی ریما یشیم نومیشپ -

رو تشمارآ ، یشاب هتشاد شمارآ شرانک ینوت یم یتقو . دایمنرب تتسد

تسود و ندش قشاع ...زا ماسریما سرتن ربن. نیب زا تدوخ یاتسد اب

! ینک یم یزابجل تبلق اب یراد . سرتن نتشاد

زا هشاب مزا ی فرح رظتن هم کنیا نودب و تشادرب مامشچ روزا شهاگن و

.بقاللز متشاذگ زیم وور مرس و مدز ماهوم هب یگنچ دش... جراخ قاتا

رییغت مبلق هک ینامز "ات مدوب هتفگ شو هتسب یامشچ هب مدوب هدز

هک مدیمهف یزور هگا .اما هنوم یم یقاب شن اال لکش هب یچ همه ، هنکن

ربت هب مرب یم تسد هنز، یم هنووج مبلق وت هراد هرابود هدرم سح نوا

یمخز رو میمخز بلق ، شزیت ی هبل هگا یتح منک. یم شعطق هشیر وزا

سح نیا ی هشیر مدرک یم یعس ربت. هب مدوب هدرب تسد هرآ... هنک!" رت

ربت دش. یم لبق رتزا یمخز هظحل ره میمخز مبلق منک...اما عطق ور

متسنوت یم ... شدرد زا ربدی یم مسفن دز! یم مخز دوب.دب یزیت

منک؟ شلمح ت
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***

حبص .مد مدروآ نوریب ور نیشام تومیر و مدرب ورف مبیج رووت متسد

نیا .اب نتخوس یم یگتسخ زا مامشچ ... شیم و گرگ اوه و دوب

و مدز رو نیشام دوب!رد هزجعم هنوخ مدیسر یم سملا هگا تیعضو

مش. فقوتم ماج رس دش ثعاب یا هن ودرم یادص هک مشب راوس متساوخ

... ایرآ یاقآ -

رارق مبطاخم هک ینووج رسپ ندید واب متخادنا مرس تشپ هب یهاگن

زدن فرح هساو رتدوز نوا اما مدب ور شباوج ات مدرک زاب دوب،بل هداد

دش: قمد شیپ

؟ ماسریما مگب هرتهب -ای

: مدرک اگنهش بجعت اب

امش؟ -

. شمدید اجک متسنود یمن دوب. انشآ مارب ش هرهچ

: تشادرب مدق متمس دزو یگنرمک دنخبل

؟ تسین تدای . میدید ومه -بقال

لیدبت نیقی هب متشاد هک یکش هظحل ره هک وردحیلا داتسیا موربور

داد: همادا دش یم

! تردارب ، تفگ هشیم ییاروج .هی متسه لافالح یناد -

***

( اسیرتآ )
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همه دردرس تدش .زا ندوب سح یب ماهاپ و تسد . دموا یمن باال مسفن

یاهوم ووت دیکچ یم ممشچ ی هشوگ زا کشا . مدید یم رات ور اج

؟ اجنیا مندوب هدروآ ارچ ؟ مدوب اجک شد... یم ممگ هقیقش

هدز منهد ور مکحم هک یبسچ اما ماوخب کمک و منزب داد متساوخ یم

دایرف هب هسرب هچ تفرگ یم مزا مه ور ندیشک سفن ترد ق ندوب

شوهب زا تعاس دنچ متس نود یمن . مدوب هداتفا ولهپ ...هب ندیشک

عنام م هتسب یاهاپ و تسد ... منیشب متسنوت یمن . تشذگ یم مندموا

رد هک مدز یم واپ تسد یگدنز و گرم نیب متشاد راگنا . ندش یم

. تشاذگ لخاد اپهب یدرم دشو زاب مدوب ینادنز شوت هک یا یرابنا

یرابنا رون . تسب دشوردرو دراو هگید رفن هی مه شرس تشپ

دیلک تمس درب تسد . مدید یمن تسرد ور نوش هرهچ و دوب مک یلیخ

نوا ی هرهچ ندید ضحم درک.هب نشور ور غارچ و دوب رد رانک هک یقرب

... ایادخ ملد. وت تخیر عملا مشخ حلا نیع ورد سرت . مدش تام رفن ود

هن... هرابود هن... هرابود ایادخ

. تشادرب مدق متمس یعقاو راب نیا دوب، هدش اهم بش سوباک هک یدرم

د! اتسیا مبلق دز. دنخشین دش... سبح مسفن

ور شزاون حتلا روهب شتشگنا و تسشن شاهوناز زا یکی ،ور موربور

: دیشک م هنوگ

... تشادن یا هدیاف مه رارف -

دش. هفخ مولگ وت مغیج یادص و مدنودرگرب رو متروص
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داد: راشف و تفرگ شاتشگنا نیب مکحم ور منوزرل ی هنوچ

! مدرک تادیپ هرخ هک...باال یدید -

هراشا دوب هداتسیا شرس تشپ هک یدرف دشوهب رت گنر رپ شدنخشین

درک:

! تردپ کمک ...اب هتبلا -

نیمز ،هب مهاگن و تخیر م هنوگ ور مکشا . تساوخ گرم ملد . دیزرل منت

دیشک یم کدی ور ردپ مسا هک یدرمان یامشچ هب مامشچ دشات هتخود

یماسریما هساو دیشک رپ شرتسکاخ و تخوس شیتآ وت مبلق ...و هتفین

دوب... شروضح متساوخ یم هک یزیچ اهنت ، منهج نیا هکاالنووت

... دیشک ریت مبلق . دروآ مرد هتسشن حتلا وهب تفرگ مکحم رو ماهوزاب

سیئر تسد هک دید .می تفگ یمن یچیه و دوب هداتسیا هک یردپ زا

... تفگ یمن یزیچ و هریم زره شرت نتتکخد ور شلا سنایم

تکرح هی ووت درب منهد یور بسچ تمس و شتسد ، موربور درمان درم

تدش ماکشا دشو جراخ منوزرل یابل نیب زا یا هفخ خآ شدرد .زا شدنک

: دنوخرچ متروص ووت شهاگن و درک یچن .چن نتفرگ

! تتسوپ ریز هتفر بآ . هتشذگ یم شدوخ تهب هتشاد یلیخ راگنا -

: متفگ دموا یمن دنب هک یقه قه واب متخیر مادص ووت مترفن مامت

وش. هفخ -خ...

درک: جک و شندرگ

! زیگنا ومغ باذج .هن؟ هیگنشق ینومراه هیرگ و مشخ -
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رو ماهوزاب . مداد یم نوج متشاد . متخود یا هگید فرط روهب مهاگن

: تفگ مردپ هب باطخ دش. دنلب و درک اهر

. هسرب شهب دایب وگب مه ابیز .هب شقاتا هب شنربب اهات هچب هب راپسب -

ردپ متشاد عقوت دش. جراخ یرابنا وزا تخادنا مهب یا هگید هاگن و

دنچ .اب مدرک یم هابتشا اما هشب جراخ قاتا زا شرس تشپ مه مدرمان

. تسشن شاهوناز زا یکی ور مولج و دنوسر مهب رو شدوخ مدق

لبق... رتزا نوغاد لبق. رتزا هتسکش . هتسکش و دوب هدش ریپ شتروص

دوب؟ هتخورف دوب!نمو شرهاظ اب یبیج ع داضت شرد نورگ یاسابل اما

؟ وشرتخد

: مدیشک غیج هک هنک زاب ور اه بانط ات دروآ ولج و شاتسد

ال... غشآ ندزن تسد نم -هب

سفن سفن مشخ زا هک دش.ردحیلا لفق مامشچ ووت دموا باال شهاگن

: متفگ هیرگ اب مدز یم

و مرگیج هک راب هی یتنعل درم؟ نگیم لا غشآ یوت ردپ؟هب نگیم وت -هب

.مِن مترتخد نم ؟ دوبن سب تارب ؟ ینک شرارکت یدموا . یدنوزوس

؟ ینکب ماهاب یراک نینچ ینوت یم روطچ . مترتخد مدب تخب زا تخبدب

مدز: داد هک دش اه بانط ندرک زاب لوغشمو تفرگ مزا رو شهاگن

ن... تسد نم هب متفگ -

دمو، ا دورف متروص پچ تمس مکحم و تفر هکباال ینیگنس تسد اب

مبلق، و مدرک سح یمبل هشوگ ور نوخ یمرگ ... دنوم منهد وت فرح
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! یزیرنوخ زا درم

: تخوس رتشیب مبل جنک مخز که مدز یدنخلت

کتک بوخ هک .وت هتتداع هک !وت نزب رت مکحم ... نزب رتشیب . نزب -

هیرگ هکاب تسین نامام هگید . نزب مزاب ور... نامام ونم... . یدز یم

هگید نزب . ماهنت یاهنت .حاالهک یرادرب مندز کتک زا تسد هنک تسامتلا

لا! غشآ

دز: داد یبصع و دیشک یهاتوک سفن

! هدرم ردام وش هفخ زیچ... همه ییب هرتخد رو تنهد دنبب -

: مدروآ مک سفن هک وطالین و دنلب ردقنوا . مدیدنخ

سملابهرد نوج هساو هک یردام . هدرم مردام م! هدرم ردام نم هرآ... -

و یدش یم رت تسپ مه نوویح زا یرامخ وت هک ییوت یاکتک ریز زا ندرب

وزا تفرگ نمو تسد ، یشورفب رو ترتخد یتساوخ یم مه ایرخآ نوا

. تفرگ شریز نیشام اب ربخ یب ادخ زا هی هک یردام درک. رارف هنوخ نوا

همه یب ردقنوا . مزیچ همه یب نم ... مرادن مردپ نم . مرادن ردام نم هرآ

نم... هرآ نم... . متشورف یم کاال لثم هراد وت لثم یلا غشآ هک زیچ

عورش مرس رود قاتا دوب. هدش سیخ مرس تشپ . مدب همادا متسنوتن

؟ مدرم یم متشاد . مدید یم رات شور هرهچ . ندیخرچ هب درک

ود دشواب دنلب ... مدینش یمن یچیه . مدینش یمن . راگنا دز یم مادص

رو مامشچ و مداد هیکت مرس تشپ راوید روهب مرس . تفر رد تمس

... مدرم یم شاک . دیسر یم شرخآ شاک . متسب
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***

( ماسریما )

لیدبت نیقی هب متشاد هک یکش هظحل ره هک وردحیلا داتسیا موربور

داد: همادا دش یم

! تردارب ، تفگ هشیم ییاروج .هی متسه لافالح یناد -

یچ؟ -

یم تشاد یچ درد! و تهب دش.اب جراخ مابل نیب زا هملک هی نیمه اهنت

شردام یتقو ، ینومهم نوا وت هک دوب یسک نومه مدآ، نیا ؟ ردارب ؟ تفگ

؟" نامام یگیم یراد یچ " دیسرپ شزا تهب "اب ماسریما " تفگ مهب

یسک !هب نامام تفگ نم ردام ...هب نامام گتف شهب دوب. شدوخ هرآ...

... نامام تفگ متخوس ششوغآ ترسح اهوت سلا هک

؟ یبوخ ... ماسریما -

نوشن فعض دیابن . مدموا مدوخ دش.هب لفق شنارگن یامشچ وت مهاگن

هساو درک، یم شادص ردام اه سلا هک یسک دیمهف یم دیابن . مداد یم

دوب! وزرآ هی طقف نم

رکمد یم یعس یتخس هب هک وردحیلا تسشن ماهوربا نیب یمخا

: متفگ یدج منک، تنکرل ور ماتسد یبصع شزرل

؟ یراد راکیچ -

... ماسریما -

: متفگ یدنلب اتبسن یادص واب ندش تشم ماپ رانک مکحم ماتسد
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؟ یراد راکیچ مدیسرپ -

تشاذ یمن هک یدرد زا مشن هفخ مدرک یعس . منزن سفن سفن مدرک یعس

. مشکب سفن

: تفگ و دروآ روباال شاتسد تفج

. شاب مورآ طقف ...وت مگیم هشاب ... هشاب -

یازور مامت یناب و ثعاب هک یدرم یامشچ !اب شامشچ ...خآ شامشچ

دز. یمن وم شردپ یامشچ دز...اب یمن وم دوب متخس

داد: همادا مو ورآ درک ثکم یا هظحل

. تتنیبب داوخ یم نامام -

مدز: خدن رهز تهب اب

یچاکرنکه؟ -

. هنزب فرح تاهاب داوخ یم -

دش؟ یم هگم ...اما مشاب مورآ مدرک یعس و مدرک یا هدنخ کت یبصع

هگید رسپ هی هدموا شدای هزات ؟ هنزب فرح ماهاب داوخ یم -االن؟االن

سلا؟ جنپ و تسیب دعب ؟ هراد مه

هنک: معناق درک یم یعس

مدای هک ینامز ...زا دوبن بوخ تقوچیه . تسین بوخ شلا ح نامام -

... مدیمهف یم . دیشک یم درد اما دیدنخ یم . دیشک یم درد تشاد دایم

هک بش نوا ...زا هرارق یب مدیمهف یم . تسین بوخ شلا ح مدیمهف یم

، شییاهنت تقو زامن، رس هنک. یم هیرگ هدش. رتدب تدید ینومهم نوا وت
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منک. تادیپ هک درک سامتلا نم هب مردام درک! مسامتلا ... باوخ عقوم

یعیفر رتکد عییشت مسارم وت هک زور نوا منک. تادیپ هک دز ضهج

هک مدوب تیعقوم هی لا بند شمه ینک، یم راک اجک مدیمهف و تمدید

. شمنیبب یروطنیا منوت یمن . هشیم بآ هرذ هرذ هراد نامام . تمنیبب مایب

: متخادنا باال ییوربا

نم؟ لا بند یدموا یتفرگ هزاجا تاباب -زا

ورد متفرگ شزا رو مهاگن . تفگن یزیچ و تسشن شاهوربا نیب یمخا

دش: معنام هک مدنبب ردو متساوخ و مدش راوس . مدرک روزاب نیشام

... یشاب توافت یب ردقنا ینوت یمن -

: متخادنا شهب یهاگن مین

! محر یب ... توافت یب منک. یم راتفر شدوخ لثم مراد طقف -

. ینود یمن یچیه -وت

: تفر باال هدارا یب مادص

! حتلا هب شوخ سپ یچ... همه زا یراد ربخ وت امتح . ینود یم وت هرآ -

ور... تتسد شک .ب مریمب ملهج وت طلافبراذ

: تفرگ متمس و دروآ نوریب شتک بیج زا یتراک و دیشک یا کالهف سفن

. ریگب سامت ماهاب دش ضوع ترظن هگا هنم. تراک نیا -

تشاذگ نیشام یولج ور تراک ، مرادن تراک نتفرگ هب یلیامت دید یتقو

راب دنچ و متشاذگ نومرف وور مرس . تفر ناتسرامیب جورخ رد تمس و

یم مریت هنیس هسفق وت یزیچ متش...هی اد درد . مدیشک سفن قیمع
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ندیگنج هساو ینوج هگید . هتشذگ هب مدرگرب متساوخ یمن . دیشک

... متشادن

***

هدارا یب هک لخاد مرب متساوخ دش. زاب یکیت یادص ورداب مدز ور زمر

دنچ رو مامشچ و مداد هیکت راوید روهب متسد . ندش لفق نیمز ور ماهاپ

رتزا شوخان راب، نیا ...اما هشیمه لثم . دوبن شوخ .حملا متسب هظحل

! هشیمه

هتسکش دوب رارق مزاب ؟ رتخد نوا هساو مربب ور مدب حلا دوب رارق مزاب

و هنزب دنویپ مه هب ور مبلق ی هتسکش یاه هکیت دوب رارق مزاب ؟ متنیبب

ور؟ شبلق منکشب مافرح نم،اب

و مدیشک یقیمع سفن . متفرگ راوید زا مور هیکت و مدرک روزاب مامشچ

وت هن ملد وت متخیر یم رو مدرد دیاب . مداد نوکت نیفرط روهب مرس

دیابن تاقوا رتشیب لثم ممسج اما دیشک یم ردد محور ... مافرح و هرهچ

رو مادرد مدوب هتفرگ دای هک دوب تقو دنچ هزات داد. یم نوشن ور یزیچ

و دوب هدش میگدنز دراو رتخد نوا هک یتقو زا اقیقد . مرادن هگن ملد وت

هی مدیاش ...و هگید ماسریما .هی مدش یم هگید مدآ هی راگنا شولج نم

و ندرک لددرد دوب. سب هگید !اما هدنوم شیگلا س جنپ وت هک هچب رسپ

دوب... سب نتسکش

ابیرقت هنوخ یاضف و دوب شیم و گرگ مزونه اوه . مداد له ردرو مورآ

مدیشک مقاتا تمس رو مهار و مدروآ نوریب رد یولج رو ماشفک ... کیرات
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هدیشک شقاتا ی هتسب رد تمس مهاگن رایتخا یب . مداتسیا هار طسو اما

نیا اما دوب نشور شغارچ حبص عقوم نیا ، تاقوا رتشیب هک یقاتا دش.

مدروآ رورد متک م. قاتا وت متفر و متفرگ شقاتا رد روزا مهاگن هن... راب

نو یم ور مرس درک. یم متیذا فارطا توکس . متسشن تخت ی وهبل

: مدرک همزمز دنه ومرد و متفرگ ماتسد

؟ یرب مگب تهب روطچ -

منک،ور ضوع رو ماسابل هکنیا نودب و مداد نوریب رادادص رو مسفن

مدز: بل هتسخ و متشاذگ مامشچ وور متسد دعاس . مدیشک زارد تخت

... تمدید یمن تقوچیه شاک -

***

هدزای . متخادنا تخت رانک تعاس هب یهاگن و مدش زیخ مین ماج رس

راهچ نیا وت اما مدوب هدیباوخ هک دش یمن متعاس راهچ زونه دوب. حبص

بل ریز و مدیشک یفوپ . مدوب هدیرپ باوخ زا راب هد زا رتشیب ، تعاس

: مدرک همزمز

... تنعل -

یا هظحل رد، یولج اما نوریب متفر قاتا .زا مدش وبدنل مدز رانک ور موتپ

هدروخن تسد یچیه دوب. لبق تعاس دنچ لثم یچ همه . مدنوم تام

هنک... یمن یگدنز هنوخ نیا وت نم زج یا هگید سک هک راگنا دوب.

یب هک دوب یوق دح هچ ات داتفا ملد هب هک یدب سح ای دش یچ منود یمن

و مدز رد هب هقت ات دنچ و شقاتا رد تشپ متفر دنلب یامدق اب هدارا
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یچیه اما مدز رد مزاب . دادن یباوج اما تشذگ هظحل دنچ . مدنوم رظتنم

و مدرک شلو حلا نوا اب یتقو هنکن هدش؟ دب شلا ح هنکن ... یچیه هب

؟ هشاب هدش دب شلا ح ناتسرامیب متفر

ور مراذب هکاپ درک مبیقرت درک، هنخر منهذ هب هیناث دنچ وت هک یلا وس

ور زا متسد ، شمدیدن قاتا وت یتقو منک. اهموردروزاب زمرق طخ

مامت و شاسابل دش. اهر تمن رانک تکرح ویب دروخ رس یرد هریگتسد

مه دوب هدروآ شدوخ هکاب ینودمچ یتح . ندوب قاتا شوت لیاسو

... دوبن شدوخ ... دوبن .اما دروخ یم مشچ هب قاتا ی هشوگ

ی همه . دروخ تخت رانک یلسع یور ش همانسانش و یلم تراک هب ممشچ

ماهوم رووت متسد ینارگن ...اب دوبن شدوخ اما ندوب شکرادم و لیاسو

دوب،زا هدش هارمه مه تینابصع مسرت سح هکاب وردحیلا مدرب ورف

و متفرگ ور نایاش ی هرامش . مدش نفلت هب تسد و نوریب متفر قاتا

رکف یچ هرارق مدروم رد دوبن مهم مارب . مدنوبسچ مشوگ هب ور یشوگ

یادص هک دیشکن لوط یزیچ ... دوبن مهم مارب هظحل نوا وت یچیه هنک.

: دیچیپ یشوگ وت شبجعتم

؟! ماسریما -

درک. یم نفلت نم هب نوا تاقوا رتشیب هنک. بجعت تشاد قح

؟ یناتسرامیب ...االن نایاش -

هدش؟ یزیچ ؟ هگم روطچ هرآ. -

دوب... زیچ همه یایوگ منارگن لنح
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ایهن؟ ناتسرامیب هدموا اسیرتآ نیبب ورب -

: تفگ بجعت اب

؟ تشاد پاکچ زورما هگم ؟ اسیرتآ -

مدز: گنچ ماهوم هب یبصع

ایهن. شتسه نیبب ورب . سرپن یزیچ نایاش -

... تتسد یشوگ . هشاب -

و دیشک لوط سلا دص ی هزادن ا مساو ، تشذگ هک یا هقیقد شش جنپ،

: دیچیپ یشوگ وت هرابود شادص

هدش؟ یزیچ ... ناتسرامیب هدموین -

دش: تشم موناز ور مکحم مپچ تسد و متسشن بمال زا یکی هبل

شدوخ اما تسه شکرادم الو یاسو همه ... شتسین ... نایاش شتسین -

. هتفر هتشاذگ اجک تسین مولعم

هب گنچ راگنا ، سدح نیا ندروآ نوبز هکابهب وردحیلا مدرک یثکم

: متفگ نتخادنا مبلق

؟ هشاب هدش دب شلا ح دعب ، نوریب هشاب هتفر هنکن -

یم فرح مدوخ اب متشاد و هطخ تشپ نایاش هک مدوب هدرک شومارف

مدز:

... هزور هی طقف هدش... صخرم ناتسرامیب زا هزور هی هزات -

؟ مهب یدیم شوگ ، ماسریما -

زمد: بل یا هتفرگ یادص ...اب مدش شا هجوتم هزات راگنا



229

وگب... -

هب یرامیب مسرپ یم اهو ناتسرامیب اب مریگ یم سامت نانیم طا هساو -

. مدیم تهب رو شربخ نایهن... درک شریذپ مسا نیا

: مدرک همزمز بل ریز

. نونمم -

. هشیم ادیپ . شابن نارگن -

هدب: همادا دش ثعاب ، متوکس

. متسین نارگن یتفگن -

: مدرشف تسد فک موراب هتسخ یامشچ و مدز یدنخلت

منک... راکنا منوت یمن راب نیا -

***

( اسیرتآ )

ناج... رتخد -

دوب! مرگ ... شادص دوب مورآ

؟ یشب رادیب یاوخ یمن ، موناخ رتخد -

... منامام لثم درک. یم تکرح ماهوم نیب شتسد

. یباوخ هک هزور فصن زا رتشیب وشاپ اه. یباوخ شوخ یلیخ -

دوب. هتسشن متخت هبل رفن .هی نتفرگ هلصاف مه زا روز هب منیگنس یاکلپ

: تفگ شمورآ نحل نومه دشواب مخ متمس . مدید یم رات شور هرهچ

؟ یرتهب -
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مدرک یعس نیح نومه ورد هشب رت حضاو م هدید ات مدز کلپ راب دنچ

وور شتسد . مداتفا هرابود مرس ندیشک ریت زا هک مشب زیخ مین ماج رس

: تفگ و تشاذگ م هنوش

. مورآ ... رتخد مورآ -

و یمدنگ یتسوپ اب نسم اتبسن نز .هی متخود شتروص روهب مهاگن

و درک یم ییامندوخ شرس ور یگنر یکشم شلا هک گنر یلسع یامشچ

دوب. هدز نوریب شلا ریز زا شیمدنگوج یاهوم

: مدیسرپ یا هتفرگ یادص واب مدیشک یقیمع سف یتن خس هب

؟ تساجک ... اجنیا -

وور متسد . داتسرف نوریب دننام روهآ شسفن و تفرگ مزا رو شهاگن

: مداد شنوکت مورآ و متشاذگ شوزاب

؟ تساجک اجنیا -

: تشاذگ متسد وور شتسد و تخود مامشچ هب هرابود رو شهاگن

؟ مگب تهب یچ -

: متفگ و مداد تروق مکحم رو مضغب ... تشاد مغ شادص

مندروآ درس، یرابنا نوا یاج هب هک توافت نیا ...هن؟اب ماجنومه مزونه -

. قاتا نیا وت

دییات رهم تشاد شتوکس نیا دز.اب یم فرح شاک ... تفگن یزیچ

شجوم ... مراد هگن رو مضغب نیا زا رتشیب متسنوتن ما. فرح یاپ دز یم

: مادص وت درک ادیپ هار
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هچ اجنیا متدروآ هک یدرمان نوا اب منود یمن . یتسه یک منود یمن -

زا وت لقادح منک رکف ماوخ یم . مشاب نیبشوخ ماوخ یم . یراد یتبسن

.. یدب متاجن منک ت سامتلا منک! تسامتلا ماوخ یم . یتسین انوا

نومه مواب هنوگ ور تخیر مکشا . درشف رو متسد رت مکحم شتسد

: مداد همادا حلا

. هریگب مزا رو میکاپ راذن هنک. راکیچ ماهاب داوخ یم منود یم -

: دیشک ندوب هدش کشا زا بلا هکبل شامشچ هب یتسد

دنب ییاج چیه هب متسد و منیب یم رو حتلا نیا هکنیا زا ینک یم رکف -

مه ...وت رتخد مشک یم درد مراد تدوخ یاپ ملا؟اپهب حشوخ تسین

هچ نزریپ ؟مِن مدب ماجنا تارب منوت یم یراک هچ .اما مدوخ رتخد لثم

؟ منکب تارب منوت یم یراک

مدز: قه

هدش. گنت شارب ملد -

: تفرگ بجعت گنر شهاگن

یک؟ هساو -

: تفرگ تدش مقه قه و مدرک نوهنپ تشلا رووتب مرس

یهاگ دز. یمن زیمآ تبحم یافرح . دیدنخ یمن تقوچیه . دیدنخ یمن -

زره شهاگن . تشاد و ماوه هشیمه دوب. مبقارم اما دیشک یم داد مرس

رکف نیا هب ماوخ یمن . تشاذ یمن رتارف شدوخ دح وزا شاپ . تفر یمن

هدب. متاجن دایب هشو زاب رد هک هنیا موزرآ اهنت ، تیعقوم نیا وت هک منک
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. هدموا دزد مدرک یم رکف ونم دوب هدموا شتسود هک یزور نومه لثم

. تفر نیب زا شندید اب طقف ملد، ِسوت ورت دموا ... دموا شدوخ اما

متروص رووت شنارگن هاگن . مدنوشن ماج رس مورآ و تفرگ رو ماه هنوش

: دیسرپ و دنوخرچ

؟ یراد رهوش -وت

: مدیشک مسیخ یامشچ هب یتسد و مدز یدنخلت

! مبلق وت هدموا شدوخ یاپ اب هنود یمن یتح -

و دیشک شوغآ روهب منوزرل نت مورآ دوب. هتسشن شامشچ وت کشا من

: تفگ دیشک یم مرمک تشپ رو شتسد هک روطنومه

داوم دناب نیا هب مرسپ یاپ ! ترامع نیا راکتمدخ ... تسابی ز ممسا -

رید هگید هک هیچ نوشیلصا دیماکر مهف یتقو دشومن هدیشک ردخم

یم یتقو هاچ... هت مدوب هدش هدیشک منودان رسپ بانط واب دوب هدش

زا رتشیب مدوخ ، هریگ رفن هی شیپ تلد و یزیر یم کشا یروطنیا منیب

. تسین هتخاس متسد زا یراک یلو ناج... رتخد مشک یم باذع وت

... متدنمرش

: متفگ دموا یمن دنب هک یا هیرگ واب متشاذگ ش هنوش وور مرس

؟ هشاب مهم شارب مندوبن هنکمم ؟ هشاب هدش منارگن هنکمم -

درک: همزمز مشوگ رانک دشو رت گنت منت رود شاتسد ی هقلح

! تندرک ادیپ هساو هدرگ یم ور رهش بجو هب بجو هراد دیاش -

***
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( ماسریما )

. تفر جیگ مرس ... ریما نیشب -

یم همشچرس مینارگن زا هک یتینابصع واب ندش تشم رت مکحم ماتسد

: مدرب ادصباال تفرگ

حبص هبش!زا تشه ... زادنب تعاس هب هاگن ؟هی منیشب روطچ ؟ منیشب -

متفر هنوخ زا هک یا هظحل نومه زا دیاش ... زورید زا مدیاش هدز. شبیغ

مشلیابوم . تسین اجنوا نتفگ میدز گنز یناتسرامیب ره .هب نوریب

. شتسین یلو متشگ نیشام اب مه ور فارطا یانوبایخ مامت . هشوماخ

؟ ینوناق یکشزپ ؟وت مدرگب شلا بند دیاب اجک هگید ... تسین اج چیه

دش. خیلا ملد هت یزیچ نامزمه و مدیشک داد هدارا یب ور مرخآ ی هلمج

: داتسیا موربور و دموا متمس دنلب یامدق دشواب دنلب

. مینک یم ش ادیپ هرن... دب یاج ترکف -

؟ شندیدزد هنکن -

: تفرگ بجعت گنر شامشچ

یچ؟ -

: ندش تشم مکحم ماتسد

... یضوع ماهرپ نوا -

؟ هراد ماهرپ هب یطبر هچ ؟ ماسریما یگیم یراد یچ -

: متفگ و مدز گنچ زیم یور زا ور منیشام چییوس

نک! اعد طقف ... هشابن تسرد همرکف وت هک یزیچ نوا نک اعد -
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***

دش: شندش هتسب عنام و تشاد هگن ور نیشام رد

؟ هراد ماهرپ هب یطبر هچ هیضق نیا ... ریما نکن یگنووید -

مدز: رانک رد ور وزا شتسد

مزاب منک یم رکف یچ ره یلو . هشاب هتشادن یطبر ماوخ یم منم -

! ماهرپ هب مسر یم شرخآ

یم هک ییوت . هگنگ مارب تیگتفشآ نیا . ممهف یمن رو حتلا نیا -

شندرک ادیپ هساو و تدوخ یروطنیا حاال ارچ هرب، شیتسرفب یتساوخ

؟ ینز یم شیتآ و بآ هب

هنووید شندشن ادیپ رکف زا متشاد ارچ ارچ؟ دش. رارکت مرس وت شلا وس

هداد سرت و نونج روهب شاج ، میگشیمه یتوافت یب نوا ارچ ؟ مدش یم

دوب؟

... منود یمن -

هگید فرط وهب متفرگ نایاش ی امشچ روزا مهاگن و مدرک همزمز بل ریز

ف یفخ هک یی ادص واب مدرب ورف ماهوم وت مکحم ور متسد . متخود یا

: متفگ دیزرل یم

... نیمه . هشاب ماوخ یم طقف هش. ادیپ ماوخ یم طقف -

: مداد بات شتمس رو مهاگن هرابود و مدز یدنخلت

نوا . یشیم معنام یروطنیا هک مشکب رو ماهرپ مرب ماوخ یمن . سرتن -

رو میتناما نم ! مریگب شسپ هرابود ماوخ یم دوب. تناما نم تسد رتخد
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... مدیمن یسک هب

***

و متشاذگ گنز وور متسد . مدش هدایپ و مدرک زمرت ترامع رد یولج

درم هک ترامع نوبغاب هک دیشکن لوط یزیچ . مداد شراشف راب دنچ

: دیسرپ و درک یمخا مندید واب درک دوب،ردروزاب ینسم

؟ نوترما -

تس؟ هنوخ ماهرپ -

امش؟ -

: مدرک رارکت رو ملا وس و مداد نوریب یگف روابکال مسفن

تس؟ هنوخ ماهرپ مدیسرپ -

هلب. -

. دایب وگب شهب -

؟ هراد راک نوشاهاب یک مگب -

. ماسریما -

نومتخاس تمس و داد نوکت وبدع،سیر درک مهاگن فرح یب یا هظحل

ربص ... متخادنا یا هشوگ هب ور ماپ ی ولج ی هزیرگنس مشفک .اب تفر

دوب! هداتفار د ماهاب دب ازور نیا هک یسک اب ندش هجاوم یارب مت شادن

هظحل ، مندید واب دموا نوریب نومتخاس زا ماهرپ هک دیشکن لوط یزیچ

هرارق هگا متساوخ یمن . متسب وردرو مدش طایح دراو درک. ثکم یا

. هشب یزیروربآ ثعاب دایب شیپ یثحب
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: مدیسرپ نیح نومه ورد متفر شتمس دنلب یامدق اب

؟ تساجک -

: تسشن شاهوربا نیب یمخا و درک هاگن مهب بجعتم

؟ تساجک یچ -

منک،اب لر تنک رو مدوخ مدرک یم یعس هک وردحیلا مداتسیا شوربور

: متفگ یبصع ینحل

مدآ نیع هک منکب رو ترادغاد ی هداوناخ و تدوخ تاعارم ماوخ یم -

. شیدرب اجک یگب حاال نیمه هرتهب سپ . مسرپ یم تزا مراد

؟ یگیم یراد یچ -

مدز: داد و مدیشک یسفن تین ابصع اب

؟ تساجک اسیرتآ -

ماهرپ هک ندش جراخ نومتخاس زا زانیرپ و شردام ، مدنلب یادص زا

. ناین ولج درک نوشروبجم و دروآ روباال شتسد

: متفگ هدب رو مباوج ات هنک زاب بل هکنیا زا لبق

گرم یاپ ات ترهاوخ هکنیا . هتفرن مدای ور نیدروآ شرس هک -بالیی

یرتسب نوتدوخ ناتسرامیب وت اسیرتآ نوچ هکنیا . هتفرن مدای ور شدرب

نیدرواین رد ور شادص و دیشکن یشک تیاکش و تیاکش هب هیضق دوب،

هک نکن راتفر یروج و هار نوا هب نزن رو تدوخ سپ . هتفرن مدای مه

سپ ... نادنز مزادنب رو ترهاوخ منوت یم ! یمهف یمن و ملا وس راگنا

. شیدرب اجک وگب طقف
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درب: روباال شادص ال باقتم

یچ ونم ؟ یاوخ یم نم زا ور اسیرتآ ؟ یگیم تدوخ هساو یراد یچ -

؟ اجنیا یدموا شلا بند هک یدرک ضرف

. هضیرم رتخد نوا . یرادن ربخ یچیه زا راگنا هک نکن دومناو یروج -

. نکن نم اب تایزابجل و جل ریگرد رو نوا . هدشن بوخ لماک شلا ح زونه

و دموا ولج یمدق . دیشک یقیمع سفن و تسب یا هظحل رو شامشچ

: تفگ یبصع حلا نیع ورد نارگن ینحل اب مامشچ هب هریخ

؟ هدموا شرس هچبالیی . تسین نم شیپ مگ یم -

: مداد نوکت نیفرط روهب مرس و مدز ی دنخشین

. مسرپب وت زا دیاب نم ونیا -

دز: داد و دیبوک م هنیس تخت شتسد اب

! تسین نم شیپ مگ یم ...هن؟ هشیمن تیلا ح باسح فرح -

هک منک رواب متساوخ یمن . تفرگ تدش دوب هداتفا ملد هب هک یسرت

مبلق و ندز ضبن هب ندرک عورش ماه هقیقش . نگیمن غورد شامشچ

م هنیس هسفق نتفاکش دصق راگنا هک درک ندیپت هب عورش عیرس ردقنوا

دیاب اجک دوب؟ هتفر اجک ؟ دوب اجک سپ دوبن ماهرپ شیپ هگا . تشاد ور

؟ اجک ؟ متشگ یم شلا بند

نوبز هکابهب وردحیلا ندش عمج مامشچ ی هشوگ ماه، هقیقش ردد زا

: مدرک همزمز بل ریز ندز، مبلق هب قیمع یمخز راگنا فرح نیا ندروآ

... شندیدزد -
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مهم مارب هظحل نوا وت یچیه ایهن. دینش رو مفرح هک دوبن مهم مارب

ییامدق هکاب متفر جورخ رد تمس مگردرس و مدنودرگرب و مور . دوبن

دش: مهار دس و دموا متمس عیرس

؟ شندیدزد هک یچ ینعی -

. متشادن ندرک ثحب ناوت و هلصوح

رانک... شکب -

؟ شندیدزد هک یچ ینعی مدیسرپ -

هدیدزد دش. رارکت مرس وت شلا وس و داتفا شنارگن یامشچ هب مهاگن

یچ؟ ینعی ؟ شندوب هدیدزد هک یچ ینعی ؟ شندوب

دز: داد و درک تشم شاتسد ووت منهریپ هقی درک. شرت ینابصع متوکس

؟ یدش .الل هکیترم هدب ونم باوج -ِد

درک یعس و تفرگ ور ماهرپ یوزاب و دموا نومتمس عیرس ترامع نوبغاب

: شتشکب بقع

؟ هیراک هچ نیا . دیشاب مورآ -اقآ

و دیشک یصرح رپ سفن . تفر بقع یمدق و درک لو رو مسابل ی هقی

: تفگ

قلعتم اسیرتآ یتفگ ؟ یتفگ یچ مهب ناتسرامیب وت رزو نوا دایم تدای -

ودِست هگا یتفگ . نکن رتزارد تمیلگ وزا تاپ یتفگ مهب ... هتدوخ هب

یوت هنوخ وت ندنوم هب ونم لثم یا هبیرغ ی هنوخ هب ندموا ، تشاد

یم نم زا ور اسیرتآ و اجنیا یدموا یچ؟ داد...امااالن یمن حیجرت



239

! یاوخ یم نم زا ور یتشاد بصعت شور هک یرتخد . یاوخ

ندش درخ دز.هب یم نماد مدب حلا هب شافرح و دوبن بوخ حملا

وت مکحم و تفر باال متشم هک دش یچ مدیمهفن م! هتشادن ِب اصعا

نیا راظتنا دش. دنلب زانیرپ و شردام غیج یادص . تسشن شتروص

هنک. ظفح ور شلداعت تسنوت اما دروخ ولت ولت نوچ تشادن ور متکرح

شینوخ یلب هشوگ هب یتسد درک. تسار رمک دزو یدنخزوپ درد اب

: تفگ و دیشک

یروطنیا هگا ! نزب هشیم خیلا تصرح یروطنیا هگا ... رتکد نزب -

. نزب هریم تدای تندوب تیلوئسم یب

هیرگ واب دموا نومتمس ود اب شردام هک مدب رو شباوج ات مدرک زاب بل

دز: داد نم هب ور

لا! غشآ هنکشب تتسد -

: تشاذگ ماهرپ تروص وور شتسد و تفر ماهرپ تمس

امرد؟ یبوخ ؟ مزیزع یبوخ -

. دنوم هریخ شردام یامشچ ،هب یفرح چیه نودب و تف گن یزیچ ماهرپ

یسک . شرسپ ندید بیسآ زا دوب هدش نارگن هک یسک ! ردام ... شردام

مزا هک دوبن یردام ، مدروخ یم یلیس نم هگا . متشادن میگدنز وت نم هک

یلیخ . متشادن میگدنز وت یمدآ نیچمه ... دوبن یسک نیچمه هنک. عافد

. متشادن و متشاد ... متشادن ردام نم . متشادن هک دش یم تقو

نوشزا وور مداد نوریب درد وراب دوب هدرک ریگ م هنیس وت هک یسفن
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مدنوم یم رتشیب هگا . متشادرب جورخ رد تمس رو مامدق . مدنودرگرب

ثعاب شفرح هک منک شزاب ات مدرب رد تمس رو متسد . مدش یم هنووید

: مشب فقوتم دش

ندوب هب یدیما ... ناتسرامیب وت زور نومه . متفرگ شزا رو مباوج نم -

مه هنیبب شقشع ناونع هب ونم زور هی هکنیا هب یدیما . مرادن شاهاب

منوت یمن ! همهم مارب مزونه . هدشن مک شهب زاعالهقم یا هرذ اما مرادن

هک متسین و مدوبن یمدآ ...اما تسین مدوخ تسد منک. شنوریب مبلق زا

. هنومب ماهاب منک شروبجم ماوخب

داد: همادا دیزرل یم فیفخ هک ییادص واب درک یثکم

. مشب هداتفا شارب هک یقافتا یخلا یب ماوخب هک هشیمن لیلد نیا یلو -

ننوت یم ییاه هچبال ینود یم یچ؟ ینعی رتخد هی ندیدزد ینود یم

؟ نرایب شرس

دز: داد

؟ ینود یم -

. متسنود یم هرآ . نوریب مدموا و مدرک مگب،ردروزاب یزیچ هکنیا نودب

م هنیس وور متسد درک. یم م هنووید تشاد نیمه و متسنود یم بوخ

ندوب سملا ماه هیر ، مدوب دازآ یاوه .وت مدیش ک یقیمع سفن و متشاذگ

؟ دوب هتفرگ ملد . مدش یم هفخ متشاد اما

دشو هدیشک نومسآ تمس هدارا ،یب مهاگن و مداد هیکت نیشام رد هب

مدز: بل هفخ
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... هتخس یلیخ تناحتما هعفد نیا -

***

( اسیرتآ )

یم زور دنچ دوب. هدش هتخود موربور یاذغ ینیس هب فده ،یب مهاگن

زور دنچ ؟ رتشیب ؟ای هتفه کی زور؟ هس ؟ مدوب ینادنز قاتا نیا وت هک دش

هک دش یم زور دنچ ؟ مدوجو دنب دنب اب دوب هدروخ هرگ سرت هک دش یم

رظتنم هک دش یم زور دنچ ؟ نوخ یکی نوا و دوب کشا مامشچ زا یکی

ش؟ هرابود ندید هساو درک یم لد لد مبلق ؟هک مدوب

زا مدیسرت یم . تخیر یم ورف مبلق دم، وا یم رد یادص هک هعفد ره

تفر یم باال یدح هب مبلق نابرض هش... لیدبت تیعقاو هب مسوباک هکنیا

هرابود هک مدوب رظتنم . هفاکشب مور هنیس هس فق تس اوخ یم راگنا هک

شاهوربا نیب یگشیمه مخا نومه هک وردحیلا هدب متاجن و دایب

رتسکاخ زا هک یدامتعا سح زا هشب مرگ ملد ونم هنک ،اگنهم هتسشن

. متسشن یم رظتنم اه تعاس ... دموا یمن .اما مریگ یم شامشچ

ریت مرس یتقو یتح دم... وا یمن . متخیر یم کشا دم... وا یمن

دمات وا یمن ارچ سپ ؟ دوبن حملا نارگن هگم دم... وا یمن مه دیشک یم

؟ دوبن ارچ ؟ مدیم نوج سرت زا مراد هنیبب

و ماتسد شبن، یراج ماکشا هکنیا زا لبق و مداد نوریب نوزرل رو مسفن

: مدرک همزمز مدوخ اب بل ریز و مداد راشف مامشچ ور مکحم

. دایم هرخ ...باال دایم . نکن هیرگ -
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واب مدش اجباج تخت ور ماج رس یمک رد، ندش زاب یادص ندینش اب

عورش تشحو اب مبلق دوب، هدش مسوباک اه زور نیا مامت هک یسک ندید

یب . تفگ یمن یبوخ زیچ شبل جنک هیرک دنخبل نوا ... ندیپت هب درک

فقوتم تخت جات هب مرمک دروخرب هکاب مدیشک بقع رو مدوخ هدارا

تسد یاذغ ینیس ،هب تشاد یمرب مدق متمس هک روطنومه . مدش

درک: هراشا ورم شیپ ی هدروخن

... یدروخن هک ومه تاذغ -

: تخادنا باال ییوربا

! یشاب هتشاد نوج دیاب هرخ -باال

، دموا م هنوگ تمس هک شتسد دش. مخ متمس و داتسیا متخت رانک

موزاب هک مایب نییاپ تخت فرط نوا زا متساوخ و مدنودرگرب رو متروص

زا نویم رد یکی ماسفن هک .ردحیلا تشاد ما هگن و تفرگ مکحم رو

مدز: هدش،بل سح یب منت مامت مدرک یم سح و ندش یم جراخ منهد

نک. ملو -و...

: دنوخرچ مامشچ رووت شهاگن و تفرگ رو موزاب رت مکحم

؟ دایم مشوخ تیچ زا ینود یم -

دش یم رت کیدزن متروص هب هظحل ره شتروص هک وردحیلا درک یثکم

داد: همادا

نیمه . نوش همه اب یراد قرف . یتسین مدوب نوشاهاب هک ییانوا لثم -

منک! یم تمار . ولوچوک سرتن یلو نکه. یم ترت باذج تسرت
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مدز: غیج و مدنودرگرب رو متروص

نک... ملو -

هکیت و ماه هنوش ور ندش شخپ ماهوم . دیشک مرس زا مکحم رو شملا

... نیمز دشنور شخپ مبلق، یاه

: دیدنخ دنلب و ماهوم نیب درب تسد

؟ هنیا نگیم هک تشهب -

مدز: ضهج

نک... ملو -

: مدرک قتال

منک... یم تسامتلا -

دش: یدج هظحل هی رد شامشچ دزو یدنخزوپ

مراذ یمن . متشادن تهب یراک هک مدرک رو حتلا تاعارم تقو دنچ نیا -

ش هنوخ وت هک یلا غشآ نوا هگا ... هتبلا . هرایب تتسدب نم زا لبق یسک

نم... زا لبق یدرک یم یگدنز

: مدیشک غیج هیرگ اب

وش. هفخ -

کی ورد درک ریگ م هنیس وت سفن . منهد وت دیبوک مکحم تسد تش ابپ

... دیاش ؟ میگدنز رخآ دوب؟ ایند رخآ ... مدش کالم،الل

هدیاف .قتالماه مداتفا تخت ور تشپ وزا داد راشف م هنوش وور شتسد

: تفگ و داد نوکت یرس تینابصع .اب نتشادن یا
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منک. یم تمدآ -

شامشچ رتسکاخ ... مدید مکلپ تشپ ور ماسریما ی هرهچ و متسب مشچ

شاک درک. یمن ما دیپ تقوچیه هگید ور...کشا شدنلب تماق ور!

دید... یمن ور راوآ نیا تقوچیه

هقی تمس هک درمان نوا تسد و دروخ رس ما مشچ هشوگ زا یکشا هرطق

... مدرم ، تفر مسابل ی

***

( ماسریما )

: مدنودرگرب شزا وور مدرک هراشا جورخ رد هب

. اجنیا این مه هگید . نایاش ورب -

دش: مهار دس و داتسیا موربور هک مدیشک مقاتا تمس رو مهار

؟ ینک یم راکیچ تدوخ اب یراد تسه مولعم ؟ یباسح درم یگیم یچ -

ودکالم ؟هن نوریب یتشاذن و تاپ هنوخ نیا زا هزور دنچ یدرک باسح

و تدوخ یراد دصق ... یباوخ یم ،هن یروخ یم یزیچ ینز،هن یم فرح

؟ یشکب

لثم و مدیشک یهاتوک سفن تینابصع دز.اب داد ور شرخآ ی هلمج

مدز: داد شدوخ

هروخ یم مه هب مدوخ زا !حملا هروخ یم مه هب تاندرک محرت زا -حملا

و یرتن کال مرب متساوخ هک یزور نومه . دایمنرب متسد زا یراک چیه هک

یگب یرب یاوخ یم مدیسرپ مدوخ مدب،زا ور اسیرتآ ندش دیدپان ربخ
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هچ یمهف یم ؟ یراد شاهاب یتبسن هچ ؟ شدزمان ؟ شرهوش ؟ یشراکیچ

هب دایب متساوخ ماهرپ وزا ماپ ریز متشاذگ رو مرورغ یتقو مدش حیلا

یم ؟ هدشن قسف اسیرتآ اب یعیفر دادرارق زونه نوچ یرتن نمکال یاج

ینعی متشادن ور شندید مشچ هک یسک یولج مرورغ ندش درخ یمهف

یچ؟

: متفر بقع یمدق

. نکن مرتدرخ نیا ...زا مدش درخ . نایاش متسکش زور دنچ نیا وت نم -

داد: نوکت نیفرط هب یرس

یب تابر هی لثم یتفرگ دای هزات ! یدموا تدوخ هب هزات . یدشن درخ -

هک یسک رطاخب مدآ یدیمهف هزات یچ. ینعی ندرکن یگدنز ساسحا

. شاپ ریز هراذیم رومه شرورغ هراد، تسود

: متفرگ ماتسد نیب رو مرس و متسشن لبم نیرت کیدزن ی هبل

یمن هکنیا ، هدنز ای تس هدرم منود یمن هکنیا ، تساجک منودیمن هکنیا -

هنک. یم مدوبان نورد زا هراد ایدب هبوخ شلا ح منود

: تشاذگ م هنوش وور شتسد و دموا متمس

. هشاب ادخ هب تدیما -

؟ مگب هک متشاد یچ . متفگن یزیچ و مداد نوریب رادادص رو مسفن

داد. باوج و تفرگ هلصاف مزا مدق دنچ ، شلیابوم گنز یادص ندینش اب

وت هک ینحل ...هی هگید نحل ابهی اما درک مادص هک دیشکن لوط یزیچ

درک. روخیلا ملد
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. ماسریما -

: تفگ و دیشک یقیمع سفن . مدرک اگنهش فرح ویب مدروآ روباال مرس

دوب. ناتسرامیب -زا

مدش: دنلب هدارا یب

هدش؟ یچ -

ریز و تفرگ رو شهاگن دعب، و دنوم هریخ مامشچ هب فرح یب یا هظحل

درک: همزمز بل

... ندرک شادیپ -

***

. دوبن گرم هب تهابش یب .حملا ندوبن ندیود هب تهابش هما،یب مدق

شلا ؟ح هناتسرامیب ارچاالنوت هکنیا . متسنود یمن شلا زاح یچیه

ای... تس هدنز ال ؟صا ندروآ شرس هچبالیی ایدب؟ هبوخ

زا رتشیب متسنوت یمن ... ناتسرامیب نومتخاس یدورو یوربور . مداتسیا

... متسنوت یمن مرب. نیا

... ماسریما -

ن. دوب نارگن شامشچ . متخادنا دوب هداتسیا مرانک هک نایاش هب یهاگن

درک. یم یفخم تشاد ور یزیچ هی

: هزرلن مادص مدرک یعس و مدیشک یهاتوک سفن

! یگیمن نم وهب ینود یم هدش. یچ ینود یم -وت

. درکن ممورآ هشیمه لثم ... تفگن یچیه . دیدزد مامشچ روزا شهاگن
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متمس لن سرپ مامت هاگن . لخاد متفر مو اهاپ وت مدرک عمج ور مناوت مامت

یتخس روهب منهد بآ . مداتسیا یراتسرپ هاگتسیا یوربور . دیخرچ

: مدیسرپ مو داتسرف نییاپ

؟ هشخب مودک ... یمتسر اسیرتآ -

. مراین مور روهب میگفخ مدرک یعس . دموا یمن باال مسفن

: تفگ و درک م هتفشآ عضو هب یهاگن ، موربور نز راتسرپ

... سنا رواژ -

اه...دهگی هاگن مامت ریز . سنا رواژ تمس مدیود و متفرگ شزا هاگن

! شلا زاح مدوب ربخ یب هک ینوا زج دوبن مهم مارب یچیه

هک یزابرس و سیلپ ور... شسرت ور... شیگتفشآ . مدید ور ماهرپ مک مک

. ندرک یم هیرگ یکشاوی هک هییا راتسرپ ور...و ندوب هداتسیا رد تشپ

.هب ندوب خرس شامشچ . تشگرب متمس هک دینش ور هما مدق یادص راگنا

و هرن باال درک یم یعس هک ییادص واب درک هراشا شوربور ی هتسب رد

: تفگ دش یم هدینش شوت ینیگنس ضغب نامزمه

. ندروآ شرس هب یچ نیبب . نیبب ورب ...هن؟ شینیبب یدموا ؟ یدموا -

سفن تسرد هنوت یمن ، دایمن باالرت جنپ زا شراشف ، هشوهیب ، هدوبک شنت

نیبب . یدرک تبقارم تیتناما زا یروطچ نیبب ! شنیبب ورب ... هشکب

هنز. یم واپ تسد یگدنز و گرم نیب هراد یروطچ

هک اسیرتآ شروظنم دز؟ یم فرح تشاد یک ؟زا تفگ یم تشاد یچ

دوب؟ ... دوبن
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ندش مومت دصق هک دوب یسوباک هچ نیا . راوید هب مداد هیکت رو متسد

منوج نامزمه و تشگرب ماهاپ هب نوج راگنا دش، زاب هک ؟رد تشادن

ش هرهچ ... دموا نوریب دوب یلا سنایم نز هک یمالین رتکد . نتفرگ رو

. داتسیا شاج ورس تخادنا مهب یهاگن داد. یمن نوشن ور یبوخ زیچ

تشاذ یمن دوب! هدرک رو منوج دصق شتوکس . تشادنرب مدق زا مدق هگید

، شرکف طقف هک یسوباک زا مسرپب ... مسرپب ات مدرک زاب بل . مشکب سفن

چیه . ندش هتسب و زاب مابل اهنت دز...اما یم منوج ی هشیر هب هشیت

. دشن جراخ نوشنیب زا ییادص

سلا دنچ نم هساو هک هیناث دنچ زا دعب و داد نوریب دننام روهآ شسفن

: تفگ ماهرپ هب وور داد نوکت فسات هنوشن هب یرس ، تشذگ

. رتکد دوب تسرد نومسدح -

داد: همادا و درک یثکم پتدی... وتگمول مبلق

هدش... زواج ت شهب هنافساتم -

نیا دروآ یم تقاط درم دزن...هی هگید مبلق، و درک ریگ م هنیس وت مسفن

تقاط ور دوب هدیشخب حور شمسج هب هک یسک هب یزارد تسد ور؟ درد

و داتفا راک زا مساوح مامت راگنا ... هگیم یچ مدینشن هگید ؟ دروآ یم

دز. دایرف ور تشاد تیعقاو هک یسوباک مه رس تشپ و دنت ملقع ، طقف

، تسشن یمن ماهوزاب ریز یتسد ورگا ندرک طوقس نیمز تمس ماهوناز

مدز: دشوبل هدرشف موربور راوید هب متشم ... مدروخ یم نیمز اعطق

-خآ...
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درد... ... سرت ... یحور و یمسج رازآ ... ضرعت ... زواجت

رتخد نوا هب ور نوشطبر . ندش یم فیدر یکی یکی منهذ اهوت هملک

. مدرشف راوید هب رت مکحم رو متسد . مدیمهف یمن سنا رواژ وت شوهیب

. مدوبن نم نیا ... زونه ندیزرل یم ماهوناز درک. یم مادص تشاد یکی

. شادرد لباقم درک یم تسار رمک ماسریما . دوبن فیعض ردقنا ماسریما

؟ دوبن دنب شاهوناز ور ارچ دوب؟ هدش مخ شرمک ارچاالن سپ

نم داد. یم نوشن رو شدوخ رتشیب تیعقاو . ندش یم رت حضاو اهادص

اب منود یمن دش. جراخ م هنیس زا درد اب مسفن ... مدش یم درخ رتشیب

و مدز رانک دوب هتشاد هگن ور متسس نت هک یسک تسد ناوت مودک

اب شیپ هقیقد دنچ هکات یماهرپ . ماهوناز ور مدش دنب ییورین مودک اب

یتحاران اب نایاش دوب. هدز قلحه شامشچ وت کشا درک، یم اگنهم ترفن

هگید اه، راتسرپ یکشاوی یاه هیرگ دوب... سیخ شامشچ درک. یم اگنهم

هگم ننک؟ یم هیرگ روطنیا هک همیخو شعضو ردقچ هگم . دوبن یکشاوی

لد شساو اه هبیرغ هک هکانتشحو دح هچ ات ندروآ شرس هب هک بالیی

؟ ننوزوس یم

یولج هرابود راذن . هگید مدق ...هی متفیب راذن ایادخ . متشادرب مدق هی

رفن هی مدینش رد. تمس مدرب رو منوزرل یاتسد هش... مخ ماهوناز همه

مچم مکحم رفن دز؟هی یم یفرح نینچ یقح هچ وت.هب هرب راذن تفگ

داد... راشف رو متسد رت مکحم . منزب شسپ هرابود متساوخ . تفرگ رو

بل هفخ اهنت اما هنک ملو منزب داد متساوخ یم دوب. نایاش . مدرک اگنهش



250

مدز:

ور... تتسد شکب -

هنک: مرود اجنوا زا درک یعس مو هنوش تشپ تشاذگ تسد

.االنهن... ماسریما -االنهن

: مدیشک داد هعفد نیا . منزب سپ رو شتسد مدرک یعس

نک. ملو -

... مبلق زا رتشیب .هن تخوس مولگ

ماهرپ زا مورآ و تخادنا مهب یهاگن دوب، هداتسیا ماهرپ رانک هک یسیلپ

: دیسرپ

؟ هراد شاهاب یتبسن هچ -

نم درک. یم ادص مشوگ وت یچ همه بوخ هچ . مدینش یم بوخ هچ

یلو متشادن شاهاب یتبسن هک دوب نیا نم درد . متشادن شاهاب یتبسن

! شلا ح ندید زا ...خآ شلا ح ندینش زا طقف درک. یم درد مبلق

: تفگ دوب شرانک هک یسیلپ هب وور تخادنا مهب یهاگن ماهرپ

... هشدزمان -

ای درک یم محرت دشن. اهر منت فرط ود ماتسد . شفرح زا مدش تام

ور؟ حملا تاعارم

: تفگ و داد نوکت یرس شرانک سیلپ

. یهاگآ هرادا دیایب حبص ادرف ات اتیاهن -

داد: همادا و درک هراشا مهب
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. دیدب باوج دیاب هک تسه لا وس یرس کی اقآ. نوا ومه امش مه -

. نتفر جورخ رد تمس دوب شهارمه هک یزابرس واب

... ایرآ رتکد -

. مدرک شهاگن فرح یب یمالین. رتکد تمس دیخرچ مهاگن

داد: هماد رتیا نییاپ یادص نت اب

. ششیپ دیرن االن هرتهب -

هچ ...هب شلیلد زا مسرپب مشخ و درد .اب شلیلد زا مسرپب ات مدرک لد لد

درک؟ یم عنم شندید زا ونم یقح

: دنوخ مامشچ وت زا ور ملا وس راگنا

هب دیایب دیدش رت مورآ تقو منک.ره تبحص نوتاهاب دیاب شلبق -

... مقاتا

یم ناذا یادص . تشذگ مرانک زا هشاب مزا یفرح رظتنم هکنیا نودب و

ماتسد نایاش درک. یم شخپ ناذا تشاد ناتسرامیب کیدزن دجسم . دموا

. متسشن و موربور یاه یلدنص فیدر هب مدنوسر رو مدوخ درک. اهر رو

تشاد مندرکن هیرگ مسلط . ندوب سیخ ماه .مژه ندید یم ترا مامشچ

. هنوخب زامن تشاد تداع هشیمه دش. رتدنلب ناذا یادص . تسکش یم

یسک اب ندز فرح . هنزب فرح ادخ اب تشاد تداع ... همدای بوخ . همدای

... مدوب هدرک شکرت دوب تقو یلیخ هک

رتشیب مکشا ات متسب رو مامشچ مرس. تشپ راوید هب مداد هیکت رو مرس

ماه: هشابمژه ریگرد
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... نایاش -

: داتسیا موربور تیاهن ورد مدینش رو شامدق یادص

. شاداد منوج -

: دیزرل یم دب مادص دش. جراخ م هنیس زا دننام هآ مسفن

. شقاتا وت نراذب زامناج هی وگب -

دش: هتسکش مسلط م. هنوگ ور تخیر مکشا هرطق

... شادخ شیپ هنک هلگ داوخب هش، رادیب دیاش -

***

( صخش موس ، یوار )

دش. یمن یداع شیارب یلو ! دایز دوب... هدید ار یدراوم نینچ بقالمه

ای ماقتنا کی ینا برق هک ینارتخد دش. یمن یداع دید یم هک مه ردقچ ره

ناشنارتخد ای رهاوخ ، رسمه مغ زا هک ینادرم شدند. یم رذ گدوز سوه

اما دیشک یم سفن طقف هک یمسج درم... یم هک یحور . دندرک یم قد

دش؟ یم یداع ناسنا کی گرم رگم دوب. هدرم

ی هتسکش درم ارهب شهاگن دشو اجباج شا یلدنص یور یمک

مکحم و تسا مارآ دنک رهاظت تساوخ یم هک یدرم . تخود شیوربور

یاه گر و خرس نامشچ دوب! هتسکش مه دوب...دب هتسکش نورد زا اما

. دنداد یم ناشن یبوخ ارهب شلا ،ح شندرگ و یناشیپ ی هدز نوریب

درد... نیا راب ریز داد یم ناج تشاد

درک: زاب بل رظتنم و خرس نامشچ نآ هب هریخ دزو یا هفرس کت
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نیمه و دوب هداد تسد زا یدایز نوخ ، ناتسرامیب شندنوسر هک رصع -

اب میتسنوت رکشورادخ دوب. هدش شراشف دیدش ندموا نییاپ ثعاب

اما... مینک لبیتسا ور شتیعضو نوخ قیرزت

شیوربور درم نامشچ زا هاگن . دیوگب روطچ تسناد یمن درک... یثکم

داد: همادا و تفرگ

. هنومروصت دح زا رتدیدش شیمسج رازآ ... تسین زیچ همه نیا -

یلو مه... ار شنت یناهگان شزرل دید. ار ماسریما ناتسد ندش تشم

داد: یم همادا دیاب

رورم هب شیمسج راثآ بخ بخ... . هتفرگ رارق مه متش و برض دروم -

و هشوهیب زونه . هدید بیسآ رتدب هک هشحور نیا اما... هشیم فرطرب

رتشیب یلو هدب ن وشن هرارق یشنکاو هچ دایب شوهب یتقو مینود یمن

. نشیم یبیسآ سپ الل تخا راچد ، نریگ یم رارق زواج ت دروم هک یدارفا

هنحص هب هنز یم کب شلف مادم نوشنهذ ... کوش و یگدز تهب روج هی

هشیم ثعاب نیا بخ . هشیم رورم نوشارب هرابود زیچ همه و زواجت یاه

... فلا خم سنج زا اصوصخم ننک. رارف امدآ وزا نشب رگشاخرپ یهاگ

یمن . ننود یم رصقم ور شدوخ و نوشنهذ هب دایم یشکدوخ رکف یهاگ

شتیعضو هک مدش هجوتم ونیا اما هیچ یمتسر مناخ اب امش تبسن منود

هک متفگ ور انیا منک؛ رتدب ور نوتلا ح هک متفگن ور انیا . همهم نوتارب

هی دیاب . دیتسه وربور ییازیچ هچ اب شندموا شوهب زا دعب دینودب

و... هشب مهارف شساو مورآ طیحم
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ارباال شرس ، دیچیپ ششوگ رد هک ماسریما عیرس یاه سفن یادص

یم هتکس تشاد . دیسرت شیوربور درم خرس تروص ندید واب تفرگ

درک؟

دز: شیادص سرت دشواب دنلب اج زا

... ایرآ رتکد -

دز: بل یا هتفرگ یادص واب تفرگ ارباال شتسد ماسریما

. نیدب همادا -

-اما...

: تفر باالرت لومعم دح زا شیادص راب نیا

. دینزب رو نوتفرح -

دوب.زا هتخانش یدح ارات ماسریما . تسشن و تفگن یزیچ یمالین رتکد

! داتفا یم گرم حلا هب رگا یتح دمآ. یمن نییاپ شعضوم

داد: همادا و درک لفق ارردهم شاتشگنا

نامز هکات نیریگب شارب موناخ راتسرپ هی شندش صخرم زا دعب هرتهب -

شلا ح تاعارم هرتهب هنک. یرود نوتزا هنکمم هنک. تبقارم شزا یدوبهب

. دینک ور

یدرد هکاب درد نیا زا .خآ دنتسشن شیاه هقیقش یور ماسریما ناتسد

هدنز ینعم دمهفب دوب هدش ثعاب هک یسک اهنت دش. یم دیدشت دیدج

هداتفا ناج همین ، ناتسرامیب تخت یور ، تسین ندیشک سفن طقف ندنام

... دندوب هداد شرازآ . دندوب هتشک ار شحور و دوب
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. دندرشف ار شرس رت مکحم شناتسد . دندیشک ریت رتشیب شیاه هقیقش

یم شاک دنک. هیرگ تسناوت یم شاک . دشکب دایرف تسناوت یم شاک

درم ار شدوخ مسا هک یزواجتم یولگ یور دراذگب تسد تسناوت

نوریب یتخس ارهب شسفن . دهدب ناج ات دهد راشف ردقنآ و دوب هتشاذگ

سفن هار درک. یم ینیگنس شا هنیس یور یزیچ . داتسیا و داتسرف

دوب... هتسب مه ار شیاه

درک؟ یم شهاگن روط نیا ارچ دید. دوخ ارهب یمالین رتکد نارگن هاگن

یم رب مه درد نیا سپ .زا درادرب مدق مکحم درک یعس و دنادرگرب ور

تقاط و داد تسد ارزا شهانپ یکدوک رد هک یسک دوب! ماسریما دمآ.وا

. دروآ یم تقاط مه زاب سپ . دروآ

و دندیشک توس شیاه شوگ درب. یرد هریگتسد تمس ار شتسد

درک، زاب هک دشدن.ردار رارکت شیارب یمالین رتکد یاه فرح نامزمه

شندید ضحم وهب دوب هتسشن اه یلدنص فیدر یور هک ارددی نایاش

مشچ دوب. هدش رتشیب شیاه شوگ ندیشک توس . داتسیا دشو دنلب

زا شتسد ؟ دیود یم تشاد دمآ. شتمس نایاش . دندش یم رات شیاه

فرطرب شنامشچ یرات دز... کلپ راب دنچ . دروخ رس یرد هریگتسد یور

یم رت تسس شنت و دندیشک یم توس رتشیب شیاه شوگ دش. یمن

شنامشچ یولج یهایس ... داتفا نارود هب شرس . تشادرب مدق کی دش.

دز یم ادص ار شمسا هک نایاش دایرف ،اب نیمز تمس شنت طوقس و

... دیمهفن یزیچ رگید دش. نامزمه
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***

( ماسریما )

غیج هراد مدید یم . شنشک یم نیمز ور نراد هک مدید یم . شمدید یم

متساوخ یم هنز... یم مادص ، هزیر یم کشا هنک، یم سامتلا ، هشک یم

ور یروطنیا هک یسک متساوخ یم ... شتمس مودب متساوخ یم ولج. مرب

مدق زا مدق متسنوت یمن اما منزب گرم دح ورات شدیشک یم نیمز

مه ندیشک دایرف ناوت یتح . مروخب نوکت متسنوت یمن . مرادرب

هک ییانوا رس مشکب دایرف متسنوت یمن دوب. هدموا دنب منوبز ... متشادن

. نداد یم شرجز نتشاد

یچیه اما هملک هی نتفگ هساو مدز یم سفن سفن ... نیمز ور شنتخادن ا

... هشب جراخ مابل نیب زا هک ییادص نیرت کچوک زا غیرد . یچیه هب

یم هچبالیی . دیبوک یم مکحم مبلق دز! دنخشین . شرس باال دموا رفن هی

نهریپ یاه همکد نامزمه و شتمس دش مخ ؟ هرایب شرس تساوخ

و غیج یادص . تخوس یم شیتآ وت تشاد مبلق درک. زاب شور هنودرم

ات مداد راشف مه ور مکحم و مامشچ . مشوگ وت دیچیپ شسامتلا و هیرگ

تشذگ ردقچ منود یمن ... تعاس کی ... هقیقد جنپ ... هقیقد کی . مونشن

درک. شومارف ور ندیپت ، سرت زا مبلق دش. عطق ش هیرگو غیج یادص هک

سفن ، دیشک یمن سفن هک ینوخ قرغ مسج ندید واب مدرک وزاب مامشچ

مگهرخرود... هنیس وت

***
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باالی دیفس فقس هب مهاگن مدز. یم سفن سفن . مدرک روزاب مامشچ

سوباک شندیشک رجز ؟ تیعقاو ای دوب سوباک دوب. هدنوم هریخ مرس

؟ تیعقاو ای دوب

تمس دش هدیشک مهاگن . متشاذگ م هنیس باالوور مدروآ رو متسار تسد

ینزوس هب مدیسر و متفرگ ور شدر دوب. نوزیوآ متخت هکباالی یمرس

یمرب یداع حتلا هب نتشاد ماسفن دوب. هتفر ورف مپچ تسد وت هک

مدرک منت نوتس رو متسد . دوبن شتقو ...االن مدروآ یم مک دیابن . نتشگ

تمس رو مهاگن ، نایاش یادص ندینش هکاب مدش زیخ مین ماج ورس

... مداد بات هاگرد

یش؟ دنلب داد هزاجا تهب یک یه! یه یه -

: متشاذگ نییاپ تخت روزا ماهاپ

. مرادن یسک ی هزاجا هب زاین -

جیگ یمک مرس هک مشوپب ندوب تخت نییاپ هک ور ماشفک ات مدش مخ

: متفگ و راوید هب مداد هیکت رو متسد هک دایب متمس تساوخ نایاش . تفر

. مرادن مه یسک کمک هب زاین -

داد: هیکت رد بوچراچ هب هنیس هب تسد و دیشک یفوپ

... هرایمرد مه ادا نم هساو ، هبوخ شلا ح یلیخ -

: تخادنا باال ییوربا هک مدرک اگنهش ضیغ اب

نم... هزات ؟ مگیم غورد -

مدق دنچ دش.اب هدیشک مپچ تسد تمس شهاگن و درک عطق رو شفرح
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: تفگ تینابصع واب مهب دنوسر رو شدوخ

یروطنیا و هتتسد وت نزوس هنووید ور! تتسد نیبب ؟ تساجک تساوح -

؟ یشیم دنلب

: متخادنا دوب هدش ینوخ هک متسد تشپ هب یهاگن

یچ؟ -هک

. مدرک یم سح رو ششزوس متشاد هزات

دنک: ور متسد یور ینوخ بسچ

. مگیم تهب هشاب ؟ ینودب یاوخ یم -

: دیشک نوریب ور نزوس مورآ و تشاذگ ممخز وور درک هدامآ یلکلا هبنپ

. هراد زاین هاگ هیکت هی االنهب رتخد نوا -

دز: متسد وور دروآ نوریب تخت رانک کیچوک یوشک زا یبسچ

وت. زج هرادن مه ور سکچیه -

داد: همادا مامشچ هب هریخ

تدوخ حلا دیاب . شیزاسب ون زا هرابود ینوتب ات ینومب مکحم دیاب -

هک یسرب تدوخ هب دیاب . ینک بوخ ور شلا ح ینوتب هک هشاب مهم تارب

زرم ورات تتخبدب تسود و ناتسرامیب تخت ور یتفین شدوخ لثم

. یربن هتکس

؟ هروطچ شلا -ح

. تفگن اما هگب یزیچ مدنوم رظتنم

: مدرک شادص
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... نایاش -

درک: همزمز بل ریز

... یروطنومه -

ات درب یم نامز تقو دنچ . مدرب ورف ماهوم نیب رو متسد یتحاران اب

دوب؟ راک رد یندش رتهب ال ؟صا هشب رتهب

: مدیسرپ و مدیشک یقیمع سفن

؟ هدنچ تعاس -

. حبص شش -

ماشفک ندیشوپ لوغشم هک روطنومه و مداد نوکت نیفرط روهب مرس

: متفگ مدوب

. هرایب مک هرادن دصق . نمهم مارب هک ییامدآ ور هتشاذگ تسد ایند نیا -

ایند... ای هنم زا لکشم منود یمن

: مداد همادا و مدز یدنخلت

! یشاب وت شفده دعب ی هعفد دیاش . یریگب هلصاف مزا هرتهب مه -وت

درک: همزمز خلت

... ماسریما -

مدز: گنچ قاتا ی هشوگ یسابل بوچ روزا متک

. نزب گنز مهب امتح دش یربخ هگا . یرتن کال مریم -

: مشب فقوتم دش ثعاب شادص هک متشادرب جورخ رد تمس رو مامدق و

ریصقت مدصرد هی یتح داتفا اسیرتآ هساو هک یقافتا . یتسین رصقم -وت
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هدن. باذع ارکف نیا وراب تدوخ . دوبن وت

یسک هچ مدیمهف یم دیاب . نوریب مدموا قاتا مگب،زا یزیچ هکنیا نودب

هدموا شلد یلا غشآ مودک مدیمهف یم دیاب . هدروآ شرس بالور نیا

! هظحل نوا زا ناما و مدیمهف یم دیاب هدب. شرازآ یروطنیا

. متشگ منیشام لا بند مشچ واب نوریب مدموا ناتسرامیب نومتخاس زا

... ایرآ رتکد -

. مدرک هاگن مرس تشپ وهب متشگرب بجعت ،اب ماهرپ یادص ندینش اب

شزا هاگن هنک. یم اگنهم فرح ویب هداد هیکت شنیشام هکبه شمدید

: دیسرپ هک مشب نیشام راوس متساوخ و متفرگ

؟ دیرب دیاب یرتن کال مودک دینود یم ؟ دیراد ور سردآ -

رکف یب ردقنا یک .زا متخود مشچ شهب هرابود و مدیشک یصرح رپ سفن

؟ مدرک یم لمع

: تفگ و درک زاب ور شنیشام رد

هک هشابن دعاسم یردقنوا مه امش حلا منک رکف . هیکی هک نومدصقم -

؟ مگیم تسرد . دینک یگدننار

هک فیح . دیشک یم مخر روهب مفعض دزو یم فرح یمسر دمع زا

! فیح ... دوبن بوخ حملا

: مداد نوریب رادادص رو مسفن

هدب. سردآ . هطوبرم مدوخ هب نم -حلا

. منزب فرح تاهاب ماوخ یم . تمنوسر یم -
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: مدرک تشم ور ماتسد تینابصع اب

... سردآ . مرادن تاهاب یفرح نم -

: تخادنا باال ییوربا

وش! راوس . مراد فرح نم یلو -

***

یم یگدننار یفرح چیه نودب و دوب هدش هریخ شور شیپ ریسم هب

یروجدب ، مریگرد رکف و نیشام توکس ؟ هنزب فرح تشادن دصق درک.

تقو یلیخ هک دوب یمدآ رانک ندوب نوا، رتزا هدنهدرازآ دوب. هدنهدرازآ

. متشادن شزا یشوخ لد دش یم

: متخادنا شخرمین هب یهاگن مین و مدیشک یسفن کالهف

... مونش یم -

دش: هریخ شوربور هب هرابود و درک هاگن مهب یا هظحل

هرت؟ تخس همه زا یچ درم هی هساو ینود یم -

داد: همادا هک مدرک اگنهش فرح یب

همه رتزا تخس ... هشاب هتشادن تتسود ، یراد تسود هک ینوا -

. یدب ماجنا ینوتن یراک چیه و هشک یم باذع هراد ینیبب هک هنیا

: متشاذگ مینوشیپ وور متسد و مداد هیکت هرجنپ هبل روهب مجنرآ

. مرادن ینیچ همدقم ی هلصوح -

دز: یخلت دنخبل

ینک یم کرد ور... مافرح یمهف یم بوخ منک.وت یمن ینیچ همدقم -
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گرم زا یمک تسد ،حملا شمدید یروطنوا یتقو بشید . مگیم یچ

مزادنب ور اه ریصقت مامت منوتب هک رفن متش.هی گ یم رصقم لا بند . تشادن

رصقم ناونع هب منهذ هک یسک نیلوا . مریگب مورآ مک هی طقف و شندرگ

یتقو مدز، تهب ور اه فرح نوا و یدموا یتقو .اما یدوب وت تخانش

دز یم داد ت هرهچ اما یشاب مورآ یدرک یم یعس یتقو ، مدید ور حتلا

! رتشیب یلیخ هنم... زا رتشیب تدرد مدیمهف ، تساغوغ تنورد هک

تشاد دیدرت راگنا . ندش تشم نیشام نومرف یور شاتسد و درک یثکم

داد: همادا اما شافرح نتفگ هساو

. هتخس تارب شباذع و هیرگ ندید ، یشاب هتشاد تسود ور یسک یتقو -

زا مرذگ یم ... داین شوربا هب مخ نوا اما یشکب باذع تدوخ یرضاح

هپت یم وت هساو شبلق نوچ نم. هن هبوخ وت رانک شلا ح نوچ ! شنتشاد

... یگن دیاش . هریگ ششیپ تلد نوچ . هریگ تشیپ شلد نوچ نم. هن

هنک. یم تباث ور یچ همه تراتفر اما یراین نوبز هب دیاش

مدیمهف یم . مدوب هدش هریخ نوریب مدب،هب نوشن یشنکاو هکنیا نودب

رانک ور اسیرتآ و نم مسا همه هتقو دنچ هک مدیمهف یم ور... شافرح

ور رفن هی هرخ سلا،باال دنچ زا دعب منک. یمن راکنا هگید ونم نرایم مه

! هتساوخان ... هدارا یب . ماوخب مدوخ هکنیا !هن مدوب هداد هار مبلق هب

رفن هی هرابود هک جییا .هب مسرب اجنیا هب متساوخ یمن تقوچیه نم

... مدوخ رتزا مهم بهش. مهم مارب

داد: هماد ما ورآ دید، هک ور متوکس
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، هشاب شرانک رفن هی هکنیا هب هراد زاین . تسین بوخ شتیعضو اسیرتآ -

... هشاب شبظاوم ، هنیشب شاه هیرگ یاپ هنک، شوگ شافرح هب

! متسه -

: متفگ یدج ینحل ،اب شامشچ هب هریخ . دیخرچ متمس شهاگن

. مشبظاوم -

دز: یم یخرس هب شامشچ . تسشن شابل ور یگنرمک دنخبل

... هیفاک مارب نیمه -

***

؟ یراد شاهاب یتبسن هچ -

ناتسرامیب وت مه زورید هک ینووج درگرس یامشچ هب متخود رو مهاگن

زا یکی و هینسحم شیلیماف مدوب هدش هجوتم وحاال تشاد روضح

ن! سرت یم شزا یروجدب ها یچقاچاق هک تسه هییا سیلپ

... مینک جاودزا دوب رارق -

. مگب متسنوت یم ور نیمه طقف اما دوبن راک رد یرارق و لوق

درک: ماهرپ هب وور داد نوکت یرس

؟ ینک یم دییات -

. ندرک دییات دوبن نوسآ ... نتشاد مغ شامشچ . تخادنا مهب یهاگن ماهرپ

: تخود درگرس هب ور شهاگن هرابود ؟ متفگ یم یچ مدوب شاج هگا نم

. هتسرد -

؟ شدوخ ی هدنورپ نتسب دوب؟ یچ شراک نیا مسا هرخ! درک...باال دییات
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نم؟ هب ندرک محرت ای

؟ یدش انشآ شاهاب روطچ -

درگرس هب وور متخادنا ماهرپ هب یهاگن مین . مدوب نم شبطاخم مزاب

: متفگ

وت ندوب نم داتسا ، نوشردپ . مدش انشآ شاهاب نوشیا ردپ ترامع -وت

. هاگشناد

: تفگ و تخادنا شتسد ریز ی هدنورپ هب یهاگن

درک؟ یم راکیچ امش ی هنوخ کیدزن ، شندش هدیدزد زور -

ور ماه هقیقش هراد رفن هی مدرک یم سح درک. یم متیذا اهش لا وس

: مداد باوج حلا نیا اب .اما هدیم راشف مک حم

. مرادن ربخ ... مدوب ناتسرامیب عقوم نوا نم -

دوب، هدش ن نئم طم مداد یم هک ییاه باوج زا مزونه راگنا هک ردحیلا

: تفگ و درک تشاددای هدنورپ وتی یزیچ

یچقاچاق نیرت گرز زاب یکی ! دیفس ی هرهم هب بقلم ... یدابع ایروپ -

دعب زورید . میدوب شلا بند سلا کی زا رتشیب هک یسک . هردخم داوم یاه

شترامع وت هک ،ردحیلا نارهت برغ یوت زیرگ و بیقعت زور نیدنچ زا

یاه هرهم ر تشیب ورومه شدوخ مه . میدرک شاد یپ دوب هدش یفخم

ور! شدناب یلصا

داد: همادا و درک یثکم

! همدآ نیمه ، هدرک زواجت رتخد نوا هب هک یسک -
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مسا یشحو نوویح نیا ؟ور مدآ . ندش تشم ماهوناز ور مکحم ماتسد

: مگب مانودند نیب زا متسنوت طقف ؟ تشاذ یم مدآ

ارچ؟ -

یطبر هچ یسک نیچمه هنک؟ اسیرتآ اب یراک نیچمه هک تشاد یلیلد هچ

؟ تشاد اسیرتآ هب

داد: باوج و درک لفق مه یوت ور شاتشگنا

هک هدوب دناب نیمه وضع مه یمتسر اسی رتآ ردپ . تسین زیچ همه نیا -

. هشیم هتشک هلولگ برض هب رارف عقوم

مدز: بل تهب اب

؟ شردپ -

کدر: یگنرمک امخ بجعت اب

؟ هیدناب نینچ وضع شردپ هک دیتشادن ربخ هگم ؟ دیدرک بجعت یچ -زا

. تشادن ربخ منوا داد. نوکت نیفرط هب یرس . متخادنا ماهرپ هب یهاگن

داد. تبثم باوج شلا وس هب نومتوکس

نوا هب شسح میدیمهف ، میتفرگ دیفس ی هرهم زا هک یتافارتعا قبط -

هتساوخ یم اسیرت آ ردپ . هدوب رذگدوز نادنچ هن سوه ،هی رتخد

دص ،هار ضوع ورد هشب شسیئر باوخ مه بش هی هک هنک شروبجم

هنک. راومه شارب ور هنک یط دناب نوا وت تفرشیپ هساو دیاب هک یا سهلا

رد رس اجک زا شرسمه هک هشیم هجوتم اسیرتآ ردام هک هدوب عقوم نوا

اسیرت ابآ سپ هدب. ماجنا شرتخد هیلع داوخ یم ور یتیانج هچ و هدروآ
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هدش هجوتم یگزات هب اسیرتآ ردپ هکنیا لثم ننک...و یم رارف هنوخ زا

ی هرهم هنک. یم فداصت رارف زا دعب زور دنچ اقیقد شرسمه هک هدوب

مه دعب هنک...و ادیپ ور اسیرتآ ات هراذیم اپ ریز ور رهش مامت مه دیفس

خر هراچیب رتخد نوا هساو هک یخلت قافتا و ندش هدیدزد یارجام نوا

هساو هیبنت روج یا.هی هگید زیچ ات هدوب ماقتنا رتشیب شفده ... هدیم

ش! هتساوخ ندش هتشاذگ اپ ریز

"

کب) شلف )

دایرف یادص ، شدنب تشپ دشو هدیبوک شتروص هب یمکحم یلیس

: دینش ار شردپ

. یدرک رز رز یچ ره هسب ... ریما وش هفخ -

کشا دزو قه . تفرگ رارق شا هنوگ یور و دمآ باال شکچوک تسد

هک دوب هدرک هچ رگم . دنتخیر شیاه هنوگ رب لبق زا رتشیب شیاه

طقف . تساوخ یم ار شردام طقف دوب؟وا یراتفر نینچ راوازس

دوب؟ یدایز ی هتساوخ . ددرگرب شردام شیپ تساوخ یم

: دیرغ شتروص ورد تفرگ ار شا هناچ شردپ

ی هکیترم نوا ... تداوخ یمن ؟ یمهف یم . داوخ یمن ور وت تردام -

. ینک هیرگ شساو یرادن قح دعب هب نیا داد.زا ح یجرت وت هب ور لا غشآ

یمن تاه هیرگ حلا هب شلد سکچیه . یریگب شور هناهب یرادن قح

! هزوس
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ار یرگید نز مردام یاج ارچ ؟وت یدرک نامیاهر ارچ وت دسرپب تساوخ

ینز ندید اب ردام هک یزور نامه ... یتشپ قاتا رد زور نامه ؟ یدرک لغب

لا وس نیا مامت دز...اما نوریب هناخ زا هیرگ واب تفرگ ار متسد هبیرغ

.نت دروخب یلیس مه وزاب دروایب نابز هب دیسرت . دندنام شنهذ اهرد

... تشادن ار شردپ یاه یلیس ناوت ، شکچوک

و درک دنت .اپ تفر جورخ رد تمس و دیشک یصرح رپ سفن شردپ

و دورب مه وا دیسرت یم . تفرگ ار شتسد و دناسر شردپ ارهب شدوخ

زا مکحم هک دوب یتسد ، شباوج ...اما شدوخ و دنامب شدوخ اهنت

: تفگ یم هک ییادص دشو جراخ شتسد

هار شباصعا ور نم لثم . هنومب تشیپ دایب بش متسرف یم ور رفن -هی

ورن!

کب) شلف نایاپ )

"

مردپ ... لوپ رطاخب دش هتخورف اسیرتآ نز... هی رطاخب مدش اهر نم

اسیرتآ ردپ دوب... نومیشپ اه زاسلا دعب . شراک زا دوب نومیشپ

... همکاحم و نادنز راظتنا دوب.رد تشادزاب

درک. یم م هفخ تشاد قاتا یاوه . مدرک زاب ور منهریپ یباالی همکد ود

هاگ... هیکت ینعی ... هانپ ینعی ... تریغ ینعی ردپ . دوبن نیا ردپ مسا ینعم

. مدیشک جورخ رد تمس رو مهار مگب، یزیچ هکنیا نودب و مداتسیا

یم لبط هب مکحم مشوگ رانک رفن هی راگنا . ندز یم ضبن ماه هقیقش
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یم شعناق تشاد هک ماهرپ و درگرس یاه ندز ادص هب هجوت یب . دیبوک

ات دوب هدنوم هظحل دنچ طقف . مدش جراخ قاتا ،زا تسین بوخ حملا درک

... مدش یم هنووید مدنوم یم هگا . مندش هنووید

***

دش؟ یچ -

یم اگنهم رظتنم هک نایاش هب وور مدیشک م هتسخ یامشچ هب یتسد

: متفگ درک

. مارب نشب یروآدای مدینش هک ییافرح مه هظحل هی یتح ماوخ یمن -

. سرپن یچیه ... سرپن سپ

مه دقم ویب تشاذگ م هنوش وور شتسد داد. نوریب رادادص رو شسفن

گتف:

. هدموا شوهب اسیرتآ -

مهاگن دش ثعاب ، دیبوک م هنیس هسفق هب مبلق هک یمکحم ی هبرض

: مسرپب یگتفشآ واب شامشچ تمس هشب هدیشک

؟ هبوخ شلا -ِکی؟ح

متساوخ یم باوج ... متساوخ یمن ور شتوکس درک. توکس و تسب بل

ردقنا شامشچ ارچ سپ ؟ هدموا شوهب اسیرتآ تفگ یمن هگم ! شزا

؟ ندوب نیگمغ

ور شدوخ هک اسیرتآ قاتا تمس مدرک دنت هدب.اپ باوج ات مدنومن رظتنم

: داتسیا مولج و دنوسر مهب
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. ریما اسیاو -

: مدرب ورف ماهوم رووت متسد تینابصع اب

هدش. یچ منیبب نزب فرح -ِد

: تفگ دوب هدش لبق رتزا مورآ هک ییادص نت واب دیشک یقیمع سفن

. هنزب فرح هنوت یمن -

: مدیسرپ تهب واب ماهوربا نیب تسشن یمخا ... راگنا داتسیا مبلق

؟ یگیم یراد یچ -

و هدش یبصع کوش راچد . هدرک هبرجت ور یکانتشحو تیعضو اسیرتآ -

رتکد هدب. تسد زا ور شملکت تردق هدش ثعاب ، یبصع کوش نیمه

... هشیم و هیتقوم تفگ یم یمالین

شملکت تردق ". دروخ بات مرس وت هلمج هی اهنت . هگیم یچ مدینشن هگید

هنک؟ تبحص هنوت یمن هگید ینعی ... ینعی " هداد تسد زا ور

تس! هرخسم ... تسین راد هدنخ هیا! هر خسم یخوش تس. هرخسم

: مدرک یا هدنخ کت

. ینک یم یخوش -

اه سلا هک دش یسک ی هقی ،دنب متسد و تفر نیب زا هظحل هی موت هدنخ

: مدیرغ مانودند نیب زا شتروص ووت دوب مرانک ردارب لثم

! مرفنتم ندرک یخوش .زا نکن یخوش ماهاب -

شنیگمغ ...حلن هرایب شنییاپ درک یعس و متسد ور تشاذگ و شتسد

: دنوزرل ور منت
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دوب... یخوش شاک -

غورد شامشچ . متفر بقع یمدق و دروخ شرس هقی ور زا متسد

تشم رو منوزرل یاتسد ! تفگ یمن غورد تقوچیه نایاش . نتفگ یمن

تسرد ...اما شقاتا تمس مدیود دعب، و متفر بقع هگید مدق .هی مدرک

هیرگ و غیج یادص ، دیشک یم سفن شوت اسیرتآ هک یقاتا یمدق دنچ وت

هتسهآ مامدق ! مشوگ وت دروخ مکحم یلیس هی لثم ... مشوگ هب دروخ

حلا نیا اب اما دیزرل یم متسد . مداتسیا رد یولج تیاهن ورد ندش

...هن دشن مروضح هجوتم سک چیه . مدرک شزاب ردو تمس شمدرب

نوخ ی هساک هک ییامشچ و هدیرپ یگنر و یمخز تروص هکاب یرتخد

ات دوب هتشاد شا هگن هک یراتسرپ یاتسد نیب زا درک یم قتال ندوب

نوشدوخ هک اهیی راتسرپ وهن هنک رارف هنزب شخبما رآ شهب شراکمه

داد و متفر ولج یمدق . تفرگ یم نوش هیرگ تشاد شلا ح ندید همزا

مدز:

. دینک شلو -

اسیرتآ و ندرک اهر رو شاتسد اه راتسرپ دش. تکاس هظحل هی وت قاتا

نیا ... ندیزرل هب درک عورش ، شنت و مامشچ وت تخود ور شسیخ هاگن

اسیرتآ . دوبن اسیرتآ هب قلعتم یمخز ونت زمرق یامشچ نیا . دوبن اسیرتآ

درک! یمن هیرگ یروطنیا اسیرتآ دوب... مورآ

اه راتسرپ هب باطخ ، مریگب زمرق یامشچ نوا روزا مهاگن هکنیا نودب

: متفگ
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. نوریب دیرب -

واب تفرگ ور نوشرفن هی یوزاب اسیرتآ هک رد تمس نرب نتساوخ

نم؟ اب ندوب اهنت ؟زا دیسرت یم داد. نوکت نیفرط هب ور شرس یگتفشآ

هرب؟ شاپ هب راخ مدوبن رضاح هک ینم زا

: مدرک رارکت رو مفرح

! نوریب دیرب متفگ -

واب دیشک نوریب اسیرتآ نوج سدتاییب نیب زا ور شوزاب راتسرپ

. ندش جراخ قاتا زا شراکمه

تدش شقه قه و دیشک بقع شتخت وت ور شدوخ سرت اب اسیرتآ

. دیزرل یم شنت مامت ... دیزرل یم دوب. هدش عمج درد زا شتروص . تفرگ

یچ یضوع نوا ... مبلق هب دز گنچ یکی راگنا . ندز یم ود ود شامشچ

هداتفا عضو نیا هب هک دوب هدروآ شرس هب یچ دوب؟ هدروآ شرس هب

؟ هنزب فرح تسنوت یمن یتح دوب؟هک

زا دش درخ مبلق دش. عمج شدوخ ووت دیشک غیج هفخ ولج. متفر یمدق

نیب رو شاهوزاب و مدنوسر شهب مدق ود رواب مدوخ ... شلا ح ندید

هنودب .ات متسانشب ات درک یم هاگن مامشچ وت میقتسم دیاب . متفرگ ماتسد

. متسین نم درک یزارد تسد شحور و مسج هب هک یتسپ نوویح نوا

درشف مکحم ور مولگ یکی راگنا ... تخیر کشا ... دیشک غیج درک... قتال

مدز: داد هدارا ویب

...هب مرادن تیراک ... ماسریما منم! ... نیبب ونم ونم... نیبب . ریگب مورآ -
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. مرادن تیراک یتسرپ یم هک ییادخ نومه

ور مورآ و متسد درک. یم قتال مزونه ... مدنوبسچ م هنیس هب ور شرس

: مدیشک شاهوم

. رتخد ینک یم یزاب ملد دباب ...ادیر ریگب مورآ -

شاکشا هرطق ...و مسابل هب دز گنچ . دیزرل یم مزونه اما درکن قتال هگید

درک... سیخ رو منهریپ لبق زا رتشیب

***

گنر تروص هب دش هتخود ، مهاگن و متشاذگ تشلا ورب مورآ و شرس

شزیر قه قه یادص زا ندش رپ ماشوگ و تشاد کشا در شهک هدیرپ

متسنوت یمن . مدنودرگرب یا هگید تمس رو متروص ... باوخ وت یتح

... متسنوت یمن . دوبن هتخاس متسد زا یراک چیه یتقو منک شهاگن

دش. جراخ م هنیس زا دننام ،هآ مسفن و ماهوم وت مدرب ورف رو متسد

یچ همه منیبب مشو رادیب دش یم شاک . بقع هب مدرگرب دش یم شاک

مومت مندش رادیب هکاب کانسرت سوباک .هی هدوب کانسرت سوباک هی لثم

درد هکاب ور ییاه سلا نیا مامت مبل... جنک تسشن دنی خرهز . هشیم

رس هک یزور نومه مدش،زا ادج مردام زا هک یزور نومه ،زا مدرک یگدنز

هی طسو مدرک یم رکف ، تدوخ و یتسه تدوخ طقف مدیشک داد مدوخ

هنهک مخز هی هک منم طقف مدرک یم رکف . مداتفا ریگ یندشن مومت سوباک

نم، یایند رخآ ... هشرخآ هگید نیا مدرک یم رکف . هدرک شوخ اج مبلق وت

ندیشک باذع هساو عورش وهی ماسریما حور گرم نم، یگدنز رخآ
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هی هشیمه . دوبن شرخآ هک مدید مشچ ...هب دوبن شرخآ نیا !اما شمسج

هک تس عقوم نوا هش... لیدبت رتدب هب هنوت یم .دب هراد دوجو یرتدب

وت هشیم سبح تسفن . ینک یم هاگن ترس تشپ وهب یدرگ یمرب

هار ...اما بقع مدرگرب ماوخ یم ینز یم داد تناوت مامت تواب هنیس

نتشگرب نوج ،وت هشاب هتشاد دوجو مه ورگا هرادن دوجو یتشگرب

! یرادن

وور دموا نییاپ مهاگن ، اسیرتآ تسد نیب مچم ندش راتفرگ سح اب

یادص و مچم هب شاتشگنا فیفخ راشف دش. لفق شنوزرل یاتسد

و دایب باال هدارا یب متسد دش ثعاب قه، قه نویم شمورآ یاه همزمز

ینم .ربخالفنم...ربخالف ندوب درس شاتسد . هریگب رارق شتسد ور

ور مندرک اهر دصق مه هظحل هی هک یشیتآ وت متخوس یم متشاد هک

دوب... هدرک ملغب مکحم هک یشیتآ .وت تشادن

نم تسد درک.اما شاهر تیاهن دشورد مک مچم رود هب شات سد راشف

! متسنوتن ... مشکب بقع متساوخ . دنوم شتسد یور

: مدرک زاب بل شیمخز و هدیرپ گنر تروص هب هریخ و مدز یدنخلت

دش ثعاب یچ داد؟ رارق مه هار رس ور ام یچ ؟ تشونرس نگیم شهب -

اما مزا یدوب یرارف ؟ میگدنز وت یدموا هک متشاد یچ ؟ میگدنز وت یایب

.خآ...هب میگدنز وت تمدروآ اما تزا مدرک یم رارف ... میگدنز وت یدموا

ور گرم یا، هدنز ینک یم سح یتقو ینعی یگدنز ؟ یگدنز نگیم نیا

یم هک هییازور نومه شینعم ؟ایهن... هنوشچب تهب ندوب هدنز یوت
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یتقو ؟ای دیشک یم سفن هنوخ نوا وت مه هگید رفن وهی هنوخ مدموا

؟ای دوب هدرم شیپ اه سلا شبحاص هک دیچیپ یم یا هنوخ وت اذغ یوب

! ههابتشا نیا متفگ یم مدوخ اب دشونم یم منارگن رفن هی نوا یتقو

یایم نوریب یدیشک تدوخ رود هک یراصح نیب زا یراد هک نیا

هابتشا متساوخن . ههابتشا هک مدرک هتکید مدوخ هب طقف ...اما ههابتشا

! متشاد شتسود دوب... ینیریش هابتشا . منکن

دش... یم مرگ تشاد . درشف ور شتسد رت مکحم ، متسد و مدرک یثکم

تسد ماوخ یمن ...اما مدرک هابتشا هک یراب نیرخآ دوب. راب نیرخآ نیا -

راب هی ماوخ یم ! شرخآ .ات مسیاو شاپ ماوخ یم . مهابتشا زا مشکب

هیرگ هگید . مراتفر زا هروخ یم صرح . هدنخ یم مهابتشا هک منیبب هگید

درد ندید قه... قه هناب هباوخ یم مورآ . تسین یمخز شنت هنک. یمن

هرت! تخس مه گرم زا یتح ، مهابتشا ندیشک

م، هگید سلا دص ینعی قشع "

... هنووج تلد یوت ، یراد هک یسح شهب

، یدرک هچ نوا یارب نمهفب همه ینعی قشع

"... هنودن شدوخ یلو

( کلر س انیس ، یدود فقس (ریز

***

... شمربب ماوخ یم -

: دیسرپ بجعت واب تسشن یمالین رتکد یاهوربا نیب یگنرمک مخا



275

! هتشذگ زور ود هزات -االن؟

: متفگ و مداد هیکت میلدنص تشپ هب

هب ور شیمسج تیعضو هنک. یمن لح ور یزیچ شندنوم ناتسرامیب -وت

ور لنسرپ زیمآ محرت هاگن حوضو یچ؟هب شیحور تیعضو اما هدوبهب

. هنوخ شمرب یم ... هشک یم باذع رتشیب یروطنیا . منیب یم شهب

اما مریگ یم راتسرپ شساو متسین هک مه ینامز . مشبظاوم مدوخ

. هشاب اجنیا ماوخ یمن

؟ هندش نیشن هنوخ شدرد یاود -

درک یم رکف . مدرک تشم رو ماتسد و مداتسرف نوریب رادادص رو مسفن

ما؟ یمدآ نیچمه

: مداد نوکت نیفرط هب یرس

اود ندش نیشن هنوخ ممهفب هک مدرک راک سلا دنچ نیا وت ردقنوا -

منودب هک متشاد رسوراک فلتخم یاضیرم اب ردقنوا همس! ... تسین

. هریم یم مدآ حور ندش، نیشن هنوخاب

: مداد همادا و مدز یدنخشین

هشیمن هک ور تینهذ منز؟ یم امش هب ور افرح نیا مراد نم ارچ ال صا -

داد! رییغت

یادص نت واب درک هاگن مامشچ هب هرابود دعب و تخادنا ریز رو شهاگن

: تفگ ینییاپ

. متشادن یروظنم -من
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ننز!" یم مخز روظنم یب هک همه لثم " متفگ ملد وت

: مداتسیا شزیم یوربور اقیقد و متفر ولج مدق دنچو مدش دنلب

امش. ی هزاجا هچاب و روز هچاب مرب... یم ور اسیرتآ نم -

درک: مفقوتم شفرح هک بمش جراخ قاتا زا متساوخ و مدنودرگرب ورو

. شدیربب دینوت یم منک... یم اضما ور شصیخرت ی هگرب -

***

بورغ زا یتعاس دنچ . متخادنا هریت نومسآ هب یهاگن قاتا ی هرجنپ زا

محرت زج یزیچ هک ییاه هاگن ریز ... شمربب حبص متساوخن دوب. هتشذگ

و ندرک یمن هاگن شهب یدایز یامدآ دوب. رتهب نتفر هساو بش ! نتشادن

. دیچیپ یمن ششوگ وت نوشچپ چپ یادص

مدوبن هک ینامز ... شزمرق یامشچ هب متخود و متفرگ هرجنپ زا هاگن

اما هنکن هیرگ مولج هنک یم یعس مدیمهف یم . مدیمهف یم درک. یم هیرگ

دوب! رتدب یچ همه زا یرخآ نیا ... هسرت یم مزا مدیمهف یم . هنوت یمن

دوب. رتدب یچ همه زا شسرت

: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

. هنوخ میرب میاوخ یم -

مه ور شاتسد ندش تشم . مدید ور شهاگن وت دیود هک یسرت

... روطنیمه

: مداد همادا و متفرگ شامشچ زا هاگن

مگب ای ینک ضوع رو تاسابل ینوت یم تدوخ . متفرگ سابل تساو -
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؟ تکمک دایب راتسرپ

شسیخ یامشچ ووت دایب باال مهاگن دش ثعاب دز هک یمورآ قه یادص

: منزب شادص هدارا ویب هشب لفق

... اسیرتآ -

یم شادص هک دوب راب نیلوا . نتفرگ بجعت گنر شیکشا یامشچ

. مدروآ یم نوبز هب ور شمسا شدوخ یولج هک دوب یراب نیلوا . مدرک

قه اما هنک کاپ ور شاکشا ات دیشک شامشچ ریز ور شنوزرل یاتسد

. دموا یمن دنب شقه

: مداد نوریب یتحاران رواب مسفن

... نکن هیرگ -

مرووت تسد . هریگب تدش شقه قه هک دوب یفاک مفرح نیمه راگنا

یم راکیچ دیاب . مدش دنلب شتخت رانک یلدنص ور وزا مدرب ورف ماهوم

هش؟ مورآ ات مدرک

شرانک و مدروآ نوریب دمک زا مدوب هتفرگ شساو هک ور ییاسابل

: متشاذگ

؟ یشوپب ینوت یم تدوخ -

هب ور شرس حلا نومه .رد هنکن هیرگ درک یعس و دیشک ورباال شینیب

داد. نوکت تبثم هنوشن

... مرظتنم نوریب -

متساوخ یم طقف راگنا . مدش جراخ قاتا وزا متفر جورخ رد تمس و
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زونه ماسریما . مشاب شمخ ز مهرم مدوبن دلب . شدرد ندید زا منک رارف

... دوبن دلب ور اه زیچ یلیخ

***

اهی سابل رواب شاسابل . متشاذگ قاتا وپاهب مدز رد هب هقت ات دنچ

ور قرع یاه هرطق و دوب هدش خرس شتروص دوب. هدرک ضوع نوریب

... هشک یم درد متسنود یم دش. یم هدید شینوشیپ

منک: شکمک ات شرمک تشپ متشاذگ طایت روباحا متسد

. یسیاو تاهاپ ور نک یعس هدب. هیکت نم -هب

زا هدش عمج تروص ندید و مشوگ رانک شعیرس یاسفن سفن یادص

هدیبوک مرس وت کتپ لثم تقیقح راب نیمرازه هساو دش ثعاب شدرد

یرس کشا رپ یامشچ واب تشادرب نداتسیا هساو زاتالش تسد . هشب

داد. نوکت نیفرط هب

: مدرک همزمز بل ریز

... یتن -عل

زا تهب .اب مدرک شدنلب تکرح هی ووت شرمک و اهوناز ریز مدرب تسد و

مهب درگ یامشچ واب درک هقلح مندرگ رود رو شتسد ، میناهگان راک نیا

وزا متشادرب مدق جورخ رد تمس و متفرگ شامشچ زا هاگن دز. لز

ور شتروص یسک ات درک یفخم م هنیس وت ور شرس . مدش جراخ قاتا

هچ یسک دوبن مهم . دوبن مهم نم یارب حلا نیا وت ندش هدید اما هنیبن

هدرک ادیپ یا هگید فیرعت نم هساو ندوب مهم هنک. یم م هرابرد یرکف
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... ملغب ِروت تخد لثم یفیرعت دوب.

***

نوریب شور هنیس وت هدش سبح سفن ، تفرگ اج هک ولج یلدنص یور

: مدیسرپ ردو هب مداد هیکت رو متسد . تخادنا ریز ور شهاگن و داد

؟ منوباوخب ور تیلدنص -

و مدز رود رو نیشام و متسب .ردرو تخادنا باال یفنم ی هنوشن هب یرس

مزا ور شامشچ ارچ . هرجنپ تمس دنوخرچ ور شهاگن . مدش راوس

؟ دیسرت یم ای دوب بذعم ؟ دیشک یم تلا جخ ؟ دیدزد یم

وزا مدرک نشور رو نیشام ، منزب یفرح ای مسرپب یزیچ هکنیا نودب

زا مدرک یعس و هرجنپ هب مداد هیکت رو مجنرآ . مدش جراخ ناتسرامیب

دوب توکس متساوخ یم هک یزیچ اهنت .بقال مشن هنووید مفارطا توکس

. متساوخ یمن هک یزیچ نیرتدب هب دوب هدش لیدبت امااالن،

دش هدیشک رایتخا یب مهاگن ندش، دراو ضحم وهب مدش هچوک دراو

شزرل و داد یم راشف مه یور مکحم ور شامشچ ... اسیرتآ تمس

هدیدزد هچوک نیمه .وت مدیسرت هظحل کی هک دوب دایز یدح هب شاتسد

ور تاظحل نوا هرابود تشاد دش. یم یروآدای شارب تشاد ! شندوب

هک یتارطاخ رورم متسنود یم بوخ ... شمدیمهف یم درک. یم رورم

هگن نومتخاس یولج یور نیشام یچ. ینعی نشیم تندرگ رود یبانط

: دایب شدوخ اتهب متشاذگ شوزاب وور متسد و متشاد

... یسر -
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مهب هدز تشحو و دیرپ باال سرت منک،زا لماک ور مفرح هکنیا زا لبق اما

ور تخیر مبلق وت هک یمغ مدرک یعس و مدیشک بقع ور متسد درک. هاگن

هک دوب یقافتا زا میریگلد ... مدشن ریگلد شزا . مدن نوشن مامشچ وت

یمن میمرت حاالحاالاه هک دوب یمخز زا میریگلد دوب. هداد خر شساو

و مدش هدایپ . گنیکراپ لخاد مدرب ور نیشام مگب، یزیچ هکنیا نودب دش.

نیفرط هب ور شرس و دروآ روباال شتسد . مدرک زاب ور اسیرتآ تمس رد

رو متسد و متفر بقع یمدق منک. شلغب هرابود تساوخ یمن داد. نوکت

هک وردحیلا نیشام رد هب تفرگ ور شتسد . مراولش بیج وت مدرب ورف

دش. هدایپ یتخس دز،هب یم سفن سفن و دوب هدش عمج درد شزا هرهچ

رپ یامشچ و شخرس یاه هنوگ . دیشک یقیمع سفن و داد هیکت نیشام هب

یروطنیا نم یولج تساوخ یمن . تشاد شتلا جخ زا نوشن شکشا زا

اما ندش مخ شاهوناز ، تشادرب هک ور لوا مدق هنک. هولج فیعض

: متفر شتمس و مدرک یظیلغ مخا . تشاد هگن ور شدوخ یتخس هب

؟ ندوب یوق ؟هب ینک یم رهاظت یچ -هب

: متفگ رت مورآ و مدیشک یقیمع سفن . مامشچ وت تخود ور شسیخ هاگن

. میدید ور هگیدمه تخس یازور . میرادن ندرک رهاظت هب یزاین ووت نم -

فرط هک هنک یم رهاظت یسک . هرادن ینعم طسو نیا ندرک رهاظت

؟ مسانش یمن ور وت نم . شتسانشن شلباقم

زرل منک. شکمک ات شرمک تشپ متشاذگ و متسد . تفرگ مزا ور شهاگن

. مدرک سح ور تشذگ شنت زا هک یفیفخ
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تلغب اه هیاسمه یولج داوخ یمن تلد هگا هتبلا اتباال... هدب هیکت مهب -

منک!

***

( صخش موس یوار )

؟ هتفر هک یچ ینعی -

درک: شهاگن مخا اب دوب یناوج رتخد هک شریذپ لوئسم

؟ منودب اجک زا نم -

دیاب اجک . تفرگ هلصاف یراتسرپ هاگتسیا وزا درک تشم ار شناتسد

درک؟ یم شیادیپ هرابود روطچ ؟ تشگ یم شلا بند

: تشگرب ار هتفر دشوهار نام یشپ هک دوب هتفرن رتشیب مدق دنچ زونه

؟ دیرادن شزا ینفلت هرامش ، یسردآ -

داد: باوج وکالهف درک لفق مه اررد شناتشگنا رتخد

. مراذب امش رایتخا رد ور لنسرپ یصوصخ تاع طاال هک منوت یمن -

. هراد تیلوئسم مارب

داد: ناکت یرس و درک یا هدنخ کت

! مشردارب ،نم مرتحم موناخ ؟ یصوصخ -

دش. لوغشم شراک هب هرابود و درک شهاگن فرح یب یا هظحل رتخد

تمس دیماان . تفرگ هلصاف اجنآ وزا درک همزمز بل ریز "ی تنعل لا" یناد

شیاج رس ماسریما کیدزن تسود ندید هکاب تشادرب مدق جورخ رد

رد ومه یعیفر رتکد ینامهم رد مه دوب. هدید ار دش.بقالوا فقوتم
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. نیفدت مسارم

درک: دوخ هجوتم ار وا نامزمه و تفر شتمس

. ماوخ یم رذع -

: دیخرچ شتمس نایاش هاگن

هلب؟ -

، شیوربور درم یانشآ ی هرهچ ندید زا نایاش و داتسیا شیوربور لا یناد

اجک، اما هدید ار بقالوا تسناد یم . تسشن شیاهوربا نیب یگنرمک مخا

دمآ. یمن شدای

درک: زارد وا تمس ار شتسد لا یناد

. متسه -فالح

: درشف ار شتسد ثکم یمک اب نایاش

. مدرواین اج -هب

درب: ورف شترپسا تک بیج اررد شناتسد لا یناد

. هیرورض یلیخ منک. تبحص نوتاهاب دیاب -

ادد: ناکت یرس مارآ دعب، و درک شهاگن فرح یب یا هظحل ن ایاش

. مینک یم تبحص اجنوا . تحارتسا اتاق دیایب -

***

دز: وبل تخود درک یم شهاگن رظتنم هک لا یناد ی هرهچ ارهب شهاگن

؟ هدموا تدای -االن

: داتسرف نوریب یگف ارابکال شسفن لا یناد
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نیچمه وهن تسه یردارب متسنود یم ...هن متشادن ربخ یچیه زا نم -

یا. هتشذگ

... هدروخ مخز . هدرک یگدنز درد وراب اه سلا نیا مامت ماسریما -اما

دیاب ؟ بقع هب هدرگرب یچ همه هرابود دیاب هدش، هنهک مخز نیا حاالهک

؟ هشب هزات شمخز دیاب ؟ نشب رارکت شادرد

درک: لماک ار شفرح و داد ناکت نیفرط هب یرس

. هاوخن نم زا یزیچ نینچ . منوت یمن -

: تفگ هدش ناهنپ یتینابصع اب لا یناد

یچ نوا ینود یم اجک ؟زا یریگ یم میمصت ماسریما یاج ارچ -

؟ داوخ یم

درک: یا هدنخ کت نایاش

یتقو ، ینومهم یوت زور نومه . هشابن تخس دایز شسدح منک رکف -

لوق ...ایهب نوریب دز هنوخ زا هتفشآ روطنوا و دید ور شردام ماسریما

دایب یتساوخ شزا و شیدید ناتسرامیب یوت بقال یگیم هک تدوخ

داوخ یمن ینعی یچ؟ ینعی انیا ... هدرکن یهجوت و هنیبب ور شردام

هش. رارکت شارب یچ همه داوخ یمن . شتنیبب

همزمز بل ریز و تشاذگ شیاهوناز یور ار شا هدش تشم ناتسد لا یناد

درک:

... هضیرم شبلق مردام -

هظحل لا یناد . تفگن یزیچ و تفرگ لا یناد نامشچ ارزا شهاگن نایاش
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: درشف مه یور ار شنامشچ یا

. تسین بوخ شلا -ح

دز: دنخلت

ور؟ شنداد تسد زا هرایم تقاط ماسریما -

درک. شهاگن یتحاران اب نایاش

داد: تروق مکحم ار شا هنادرم ضغب لا یناد

و شردام یخلا اب سلا شیش و تسیب کیدزن ، یگیم هک یماسریما نیا -

. هدرک یگدنز هشک یم سفن هراد ایند نیمه وت ییاج االنهی هکنیا رکف

شردام همهفب ماسریما و هشب مومت یچ همه هگا یچ؟ هشابن مشرکف هگا

؟ هرتمک شدرد نیا یچ؟ دش رتسکاخ و تخوس شندید هرابود یوزرآ وت

هب راداو ار ووا دروآ ارباال شتسد لا یناد هک دنزب یفرح تساوخ نایاش

درک: توکس

داد. ناوات مردپ ! نشکب مدآ هچ و ننکشب لد هچ . ندیم ناوات امدآ -

هکیت هی درک...دش ردام یب هک یا هچب ناوات ، تسکش هک یلد ناوات

هرذ هرذ . منیب یم مزونه ور... شدرد مدید مشچ .هب رچلیو یور تشوگ

منوت یمن هگید .اما دایمنرب مزا یراک چیه و منیب یم ور شندش بآ

منک. اشامت ور مازیزع زا هگید یکی نتفر نیب زا هرذ هرذ و منیشب

زد: یگنرمک دن خبل نایاش

نوتارب هک ییانوا هساو اما دیرورغم . دیمه لثم اقیقد ماسریما -وتو

. هشاب نوترورغ نتسکش راک نوا هدش یتح . دینک یم یراک همه نمهم
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داد: همادا و دیشک یقیمع سف ون

. هنیبب ور شردام منک شیضار منک یم یعس منز. یم فرح ماسریما -اب

***

( ماسریما )

اما هدب باوج هشیمه لثم مدوب رظتنم مدز. شقاتا رد هب مورآ راب دنچ

و ماهوم وت مدرب ورف رو متسد یتحاران .اب دوبن لبق لثم یچیه راب نیا

شخرس یامشچ هب هک مهاگن دش. زاب شقاتا رد هک متفر بقع یمدق

دوب... هدرک هیرگ مزاب . مدرک تشم ماپ رانک مکحم رو ماتسد ، داتفا

شما ش یتح هکنیا نودب دوب... هدرک هیرگ طقف دوب... هدیباوخن بشید

! هروخب ور

وطالین یا هظحل مامشچ مدش هجوتم ، تخادنا ریز هک ور شهاگن

: متفگ و مدز یا هفرس کت . هدوب شامشچ بوکخیم

. مدرگ یمرب دوز هرد. مد نایاش . نوریب مریم هظحل دنچ -

مدز: شادص هک هدرگرب شقاتا هب تساوخ و داد نوکت یرس مورآ

... اسیرتآ -

بجعت زا یگنر شهاگن راب، نیا اما مامشچ وت تخود ور شهاگن هرابود

،اب شینعم هک یمسا .زا شمسا ندرک ادص زا دوب هدرک بجعت . تشاد

ینعی اسیرتآ . تشاد یبیجع یگنهامه دوب هداتسیا موربور هک یرتخد

هدرم اه سلا هک یبلق هب دیشک شیتآ ، شندموا هکاب یرتخد ... شتآ لثم

دیشخب نوج . دیشک یمن سفن اه سلا هک ور یسک دوجو درک مرگ دوب.
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دوب. هدز خی هک یمسج هب

: مدرک همزمز بل ریز

... یچیه -

هیرگ مگب متساوخیم . نوریب مدز هنوخ وزا متفرگ شامشچ زا هاگن و

دوب هدرک وداج رتخد نیا . منزب فرح متسنوتن . منومب متسنوتن یلو نکن

...خآ... ماسریما .خآ تفرگ یم مزا ور ملکت تردق رتخد نیا ور؟ مبلق

هشابن ترانک نوا امااالن،گاه یدیگنج ییاهنت سلا شش و تسیب کیدزن

سفن ترانک .بدیا یگنجب ینوتب ات هشاب دیاب . هریم تدای ور ندیگنج

... یشب مرگ ات هشکب

اپ شتمس ، نایاش نیشام ند .ابید مدش جراخ نومتخاس وزا نییاپ متفر

. مدش راوس و مدرک دنت

: تفگ دزو یدنخبل

-سالم.

: مداد نوکت شباوج رد یرس

هدش؟ یزیچ -

: تخادنا باال بجعت زا ییوربا

؟ یراد هلجع ردقنا ارچ -

مرب. دیاب . تساهنت اسیرتآ -

: دیدنخ هاتوک و دیبوک نومرف هب یمورآ تشم

؟ تفر یداد و لد یدج یدج ! لفاغ لد -یا
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: هرجنپ تمس مدنودرگرب و مور

. نزب و تفرح -

. هخآ مسرت یم -

: شتمس مدنوخرچ مشچ

یچ؟ -زا

! تشنکاو -زا

مدز: دنخزوپ

. یگن یچیه هک رتهب نومه ینک هفاضا مادرد هب هگید درد هی هرارق -هگا

و تفرگ ور موزاب هک منک شزاب متساوخ و مدرب رد تمس رو متسد و

درک: مفقوتم

؟ ریما وت هتچ -

: مداد نوریب رادادص رو مسفن

هب ینز یم نماد تنت فر هرفط اب یراد مه م...وت هتسخ طقف ... یچیه -

. میگتسخ

. ینک یم شوگ مهب مافرح رخآ ات هدب لوق طقف . مگیم -

شوربور هب هک وردحیلا دیشک یقیمع سفن . مداد نوکت یرس کالهف

درک: زاب بل دوب هریخ

. ناتسرامیب دموا رفن هی زورید -

: ندش تشم نومرف ور شاتسد

هک... تساوخ . هتردارب تفگ -
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! هسب -

درک: هاگن مامشچ وهب تفرگ وربور زا ور شهاگن

. یدب شوگ یداد لوق . ماسریما یداد لوق -

: مدرک یا هدنخ کت یبصع

. امدآ زا یلیخ لثم ... شمنکش یم -

. شابن امدآ زا یلیخ لثم -وت

: ندیشک ریت ماه هقیقش

شوگ منوت یمن . نایاش وگن وگن... یلو . یگب یچ یاوخ یم نودم یم -

! هیدرمان تیاهن . مفعض هطقن ور راذن تسد منک.

: تفر باال یمک شادص نت

نتفگن ینعی یدرمان . یدیمن شوگ شهب هک هیفرح نتفگن یدرمان تیاهن -

! هشرسپ ندید راب کی راظتنا مشچ هک یضیرم ردام زاحلا

. تشاد مغ شامشچ اما دوب ینابصع دز. یم سفن سفن

؟ هضیرم -

دز. یم فرح شزا هک یردام زاحلا مسرپن متسنوتن . مسرپن متسنوتن

درک: همزمز بل ریز و داد نوکت تبثم ی هنوشن هب یرس

... شبلق -

: مدیشک سفن نوزرل و متسب یا هظحل رو مامشچ

نم... لثم -

. ریما یشیم نومیشپ ... شنیبب ورب -
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... منوت یمن -

: تسشن م هنوش ور شتسد

. یریگ یم مورآ -

: میلدنص یتشپ هب مداد هیکت رو مرس

مه یماسریما ه دموا شدای سلا همه نیا زا دعب سلا؟ همه نیا زا دعب -

؟ هراد دوجو

. شزا سرپب ورب -

؟ هشب گنتلد هدموا شدای هزات -

. ننومب امعم تساو راذن . ریگب وساالتور مامت باوج ورب . شزا سرپب -

اب ینوت یم . یدنخب لد هت زا هرابود ینوت یم . یشیم مورآ شینیبب هگا

تدوخ . یباوخب مورآ ابش ینوتیم . یشاب اسیرتآ نامرد لا بند یرتزاب رکف

! شندید هب یجاتحم .وت نزن لوگ شندیدن وراب

دوب... هدننک هفخ تشاد نیشام یاضف درک. یم ادص مشوگ وت شافرح

: تفگ هک مشب هدایپ متساوخ و مدرک ردروزاب

! نکن موکحم ور تدوخ ... دیدج درد هبیه یشیم موکحم ، هشب رید هگا -

***

( صخش موس یوار )

نامرف هب یمارآ تشم دش. فقوتم و درک کراپ نابایخ رانک ار نیشام

یاه تشم ، هتشاذگ نوریب هناخ هکاپزا یا هظحل زا درک سح و دیبوک

سفن و نامرف رب تشاذگ رس . دنبوک یم شا یمخز بلق رب یمکحم
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دنچ دوب. هدش یضار شردام رادید هب هرخ .باال داتسرف نوریب ار شقیمع

طقف زور، دنچ نیا و دریگب شار میمصت ات دوب راجنلک رد دوخ اب یزور

یگدنز شا هناخ رد هک یرتخد . تشذگ وا رب هچ هک تسناد یم شیادخ

یم رادیب ندید سوباک نایم شیاه غیج ندینش زا بش وره درک یم

مه دوب هدرک شکرت هک یردام ی هرابود ندید هب میمصت و فرط کی دش،

... فرط کی

دش. یضار اما ندش یضار دوب تخس . دریگب یمیمصت نینچ دوب تخس

دوب یسک نامه ، شلیلد نیرت مهم دیاش دش. یضار دوب هک یتخس ره هب

تسار نایاش دیاش دوب. هدش رت مهم شیارب مه شدوخ زا اهزور نیا هک

یم شدعب . تفرگ یم مارآ دید یم ار شردام رگا دیاش . تفگ یم

ترفاسم شدربب و دریگب ار شتسد دنک... رکف اسیرتآ نامرد هب تسناوت

میمصت . دریگب رت یدج یمیمصت یتح وای دوش ضوع شیاوه و اتحلا

رگیدکی ی همانسانش دراو ناشمسا . دنشابن هناخمه کی طقف هکنیا هب

! تسا شدوخ ملعتقهب طقف و طقف ، رتخد نآ هک دوش نئمطم دوش.

. دروآ رد تکرح ارهب نیشام هرابود و درک دنلب نامرف ارزا شرس

محرت و فیعض شردام یولج تساوخ یمن . دشاب مکحم تساوخ یم

دوب... هدرک ویش دوب... هدیشوپ ار شیاه سابل نیرتهب دنک. هولج زیگنارب

و یس درم کی بسانم شزیچ همه ... راگنا دوب هتفرگ شود شنلکدا اب

دوب. کشزپ ی سهلا کی

هک ییاه تشم درک سح دشو دوب هداد سردآ لا یناد هک یا هچوک دراو
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اب یوالیی یا هناخ یوربور . دنروآ یم دنب ار شسفن ، دنروخ یم شبلق رب

هناخ نیا دوب.رد هناخ نیا رد شردام . داتسیا دیفس و هایس یگنس یامن

تساوخ دشو نامیشپ هظحل کی طقف ، هظحل کی . دیشک یم سفن

دش. فقوتم هک دوب هتفرن یرتم دنچ زونه اما تفرگ بقع هدند . ددرگرب

ریز ار شبلق دیدش نابرض . تسب مشچ و شا هنیس رب تشاذگ تسد

دز: دشوبل تشم شبلق یور رب شتسد درک. یم ساسحا شتسد

. شاب مورآ ... ریما شاب مورآ -

؟ دروآ تقاط ار درد دشآن یم رگم و دوبن بوخ شلا ح

دشو هدایپ دنک، هبلغ دوب هتفرگ هک یمیمصت رب شفعض هکنآ زا لبق

و داد راشف گنز یور یا هظحل ار شتشگنا . تشادرب مدق یوال رد تمس

"... رایب تقاط دز" داد لد ورد دیشک بقع

ینازرل و قیمع سفن دش. زاب یکیت یادص رداب هک دیشکن لوط یزیچ

مدق . دندیزرل یم شیاهوناز داد. له ار شلباقم گنر دیفس ورد دیشک

یم رت مارآ هظحل ،ره تشاد یمرب نامتخاس یدورو تمس هک ییاه

نامه اقیقد ...و داتسیا و دروایب تقاط تسناوتن رگید هک ییاج .ات دندش

یاهوم اب ینز دید. شیوربور رد بوچراچ اررد ینز هک دوب هظحل

...و دندیزرل یم ضغب زا هک ییاه ،بل یرتسکاخ ینامشچ ، یمدنگوج

. دنداد یم ناشن یبوخ ارهب نامز رذگ یاهدرد هک ییاه کورچ

شردام تشپ هک ار لا یناد . دندوب هدش نیمز بوکخیم ماسریما یاهاپ

دید. یم ار رفن کی اهنت دوب. هداتسیا شیارب نامز دید. یمن دوب هداتسیا
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دوب... شبلق نامرد نیرتهب و درد نیرتدب هک رفن کی نامه

شناهد بآ . تشاد ار شندرک هفخ دصق دوب هتسشن شیولگ رد هک یضغب

دش. نییاپ باالو درد اب شیولگ بیس درب. ورف یتخس ارهب

... مماسریما -

هب هک یتیکلا م میم و شمسا ندروآ نابز وهب شردام ندرک زاب بل

دش یبانط شضغب . دریگب دشت شبلق نابرض دش ثعاب ، دنابسچ شرخآ

سفن تشاد داد. ژ اسام و شیولگ رب تشاذگ تسد . دیچیپ شیولگ رود و

داد! یم ناج درد نیا راب ریز تشاد . دروآ یم مک

درد واب درک زاب بل . تفر بقع یمدق ماسریما دمآ. ولج یمدق شردام

دز: بل

این... ولج -

. شگنتلد ردام بلق رب تشاذگ غاد ، شنازرل و هتفرگ یادص

دز: داد ماسریما هک درادرب مدق شتمس تساوخ و تسکش شردام ضغب

این. ولج متفگ -

: دیشک ریت شبلق

؟ یریگب و منوج یراد دصق -

: تخوس شیولگ

؟ نیا زا رتشیب -

: تخیر شا هنوگ رب ماسریما کشا دز... لد شرد ام

تسامتلا هک یزور زا سلا شیش و تسیب . هتشذگ سلا شیش و تسیب -
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ووت... ندنوم هساو مدرک

دز: یدنخلت

. یدرک هاگن طقف -

: دیشک دایرف

! یدرک هاگن و منداد نوج -

: دنازرل ار نامز و نیمز شا هنادرم ضغب

. یدز مقر تدوخ یاتسد رواب مگرم -

اب لا یناد هاگن دز. وضهج تشاذگ شناهد یور ار شتسد رهدو شردام

شیارب یقافتا هکنیا زا دیسرت یم . دنام تب اث شردام ی هرهچ یور سرت

. دتفیب

: دندش خیلا کشا زا شنامشچ دزو یکلپ ماسریما

ور سهلا جنپ ی هچب هی حور ؟هک متسه منم هک هدموا تدای هزات -

وت ونم ندرک یم فیرعت مامشچ گنر زا همه متفر یم اج ؟ره یتشک

نوچ ! تخادنیم مدای ور وت نوچ ... مرفنتم نوش گنر زا مدز یم داد ملد

یاشوگ هکاب دوبن رتشیب سملا تفه . دروآ یم مامشچ ولج ور هتشذگ

هتشاد ور شاوه تفگ یم مملعم هب هک مدینش هسردم ریدم زا مدوخ

... هرادن ردام . شاب

: تفر بقع یمدق

ورب میگدنز زا سپ ؟ یدید . یدروآ مرس هب یچ مدب تنوشن هک مدموا -

... منکشب مدوخ نورد نیا زا رتشیب راذن . راذب متحار ! نوریب
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: تفگ هیرگ اب شردام هک درک دنت اپ جورخ رد تمس و دنادرگرب وور

راذب ... مماسریما منک یم تسامتلا منک. یم تسامتلا ادخ... ور -وت

زا مگب راذب . ندش بش رجز هکاب ییازور زا مگب منم راذب . مدب حیضوت

نم . مدروخ یم هتسب رد وهب متشگ یم تلا بند رد هب رد هک سالهییا

؟ تشاد ربخ نم لد زا یک ...اما مدرک دب تقح ...رد ماسریما مدرک دب

؟ تشذگ یچ نم هب سلا دنچ نیا وت هنود یم یک

زا شیادص هک وردحیلا شبلق یور تش اذگ تسد درک. یم درد شبلق

داد: همادا تفر یم لیلحت درد

منک. یم تسامتلا ...لا... مگب راذب -ب...

ینارگن هکاب رگید یزیچ ای دوب شردام ندز فرح عطقنم هک دیمهفن

اب شردام . دنام هریخ یوا هدیرپ گنر ی هرهچ یور شهاگن و تشگرب

مخ شیاهوناز ، دروآ نابز هب هک یفرح اب نامزمه دزو یقه درد

: دندش

... مگب راذب -

هک دش ثعاب لا، یناد " نیسح "ای دایرف و داتفا نیمز رب هک شردام مسج

دنک: همزمز بل ریز سرت اب

... نامام -

شا یروخلد درک. ارخیلا شلد ،هت شردام دوبک یاه وبل خرس ی هرهچ

شردام تمس سرت اب لا یناد درک... مگ ار ناکم و نامز دش. ششومارف

هدش تشم شبلق یور شردام ناتسد . تفرگ شوغآ اررد شرس و دیود



295

دوب. یراج شنامشچ زا کشا نانچمه اما دیشک یم سفن تخس و دوب

دز: داد لا یناد هب وور دیود ش تمس سرت هکاب دش هچ دیمهفن ماسریما

! رایب ور شاصرق ورب -

ارهب شردام سح تنیب ماسریما دمآ. شدوخ هب هزات راگنا لا یناد

یور ناساره ، ماسریما هاگن . دیود یوال لخاد لا یناد و دیشک شوغآ

شنازرل تسد . تشاد ار شندوب یوزرآ اه سلا هک دیخرچ ینز ی هرهچ

یا هدننک هفخ ضغب هک یواوردحیلا هدش تشم تسد رب تشاذگ ار

: تفگ تشاد ولگ رد

. یشیم رتهب ...االن تسین یچیه بخ؟ ... تسین یزیچ -

شا هنیس . تفرگ مکحم ار ماسریما تسد دشو زاب شردام ناتشگنا هرگ

ود ود ماسریما هاگن رد شخرس و سیخ هاگن درک. یم سخ سخ

دز... یم

شیاهوناز زا یکی یور دمآ. نوریب نامتخاس زا لا یناد هظحل نامه

تسد نانچمه شردام . تشاذگ شردام نابز ریز یصرق عیرس و تسشن

زا هرابود ار ووا دنک شیاهر دیسرت یم دوب. هتفرگ مکحم ار ماسریما

هک دنتشگ یمرب یداع حتلا هب دنتشاد مک مک شیاه سفن . دهد ب تسد

؟ دوب هدش فیحن ردقنا یک شردام دش. یوال دراو و درک شلغب ماسریما

: تفگ دمآ یم شرس تشپ هک لا یناد هب ور

؟ تساجک شقاتا -

دشو قاتا دراو ماسریما درک. زاب ار شرد و داد ناشن ار قاتا لا یناد



296

رگا درک یم سح درک. شهاگن یا هظحل و تشاذگ تخت یور ار شردام

و شردام زا دن ادرگربور . دورب دناوت یمن رگید دنامب رتشیب هظحل دنچ

شچم رود ناج ،یب شردام ناتشگنا هک دوش جراخ قاتا زا تساوخ

درک: همزمز یا هتفر لیلح ت یادص واب دندش هقلح

منک. یم شهاوخ ورن... -

رادادص ار شسفن ماسریما درک؟ یم هیرگ تشاد دش. هتسکش شیادص

هک وردحیلا دیشک یقیمع سفن شردام . تشگرب شتمس و داد نوریب

: تفگ دنک فقوتم ار شا هیرگ درک یم یعس یتخس هب

ب... راذب . مربب روگ هب ور درد نیا راذن . مگب راذب -

! هسب -

. ددنبب بل دش ثعاب ، تفرگ ار شندز فرح یولج هک ماسریما یادص

دوش. یم هناوید مه شنتفر رکف زا شماسریما هک تسناد یمن

ناتشگنا منای شچم مه زونه هک وردحیلا تسشن تخت بله ماسریما

: تفگ دوب راتفرگ وا

وگب. مهب ور شلیلد . مونشب ماوخ یم . مارب نک فیرعت -

داد: همادا دوب وربور هب شهاگن هک ردحیلا

. یدوبن مردام هگید ووت مدش رادیب باوخ زا زور هی ارچ هکنیا لیلد -

هتخاس مارب ردپ الح طصا هب نوا هک یمنهج وت میداتسرف ارچ هکنیا لیلد

دوب.

: دندش تشم مکحم شناتسد
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. متشاد تتسود نم -

: درشف مه یور نادند

! یدوب مردام -

: دروخ هرگ شا هنیس رد سفن

. یدرک مقح...دب رد یدرک دب یلو -

: تفگ ضغب دشواب زیخ مین شیاج رس یتخس هب شردام

نسحم ، مرادراب ور لا یناد مدیمهف یتقو شیپ سلا شیش و تسیب -

تزا م، هچب ندموا ایند هب زا دعب ای هرب یتسرف یم ور ماسریما ای تفگ

. مدیم وطالتق شمریگ یم

: تسکش شضغب

ور مبش و زور ... یلیماف یا...هن هداونوخ مرب.هن هک متشادن ور ییاج -

خاروس خاروس ور مبلق تشاد تمنیبن زور هی هکنیا رکف . مدوب هدرک مگ

متفگ منک. باختنا مدش روبجم . ماسریما مدش روبجم درک.نم یم

. هراد یهانپرس هی لقادح اجنوا . شردپ شیپ متسرف یم ور ماسریما

. شیردپان زا هونش یمن نوبز مخز ردقنا . هتحار شهافر زا ملا یخ

و هچوک ی هراوآ شردام اب هشیمن روبجم ... هریمن گرم یاپ ات شرطاخب

. هشب نوبایخ

داد: بات شردام تمس ار شهاگن دزو یدنخلت ماسریما

.هی مدیمن تسد زا ور یگدنز و هنوخ نیا منم یروطنوا یتفگ تدوخ -اب

؟ هراد یداریا هچ ... رتمک محازم
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باالدز جنرآ ارات شسابل نیتس .آ دیشک نو ریب شردام تسد ارزا شتسد

داد: ناشن ار شدعاس یور مخز یاج و

؟ ینیب یم ونیا -

: شیاه فرح نایم دز یم سفن سفن

ور، شدوخ رسپ ونم، هنک، یم مهارف هافر مساو یتفگ هک یردپ نوا -

ی هنوهب هک سهلا جنپ ی هچب رسپ دوب،هی شنوخ و تشوگ زا هک یسک

دش ترپ هک مکحم ردقنوا داد. له تینابصع ،وت تفرگ یم ور شردام

شدوخ یاشوگ وراب شنتسکش یادص ... شنت ریز تفر شتسد . نیمز ور

دوبک . دموا یمن باال شسفن درد. دززا یم ضهج تشاد شرسپ . دینش

هتفر ندش هفخ زرم ات راب هی شرسپ هیچ؟ ینود یم هخآ دوب... هدش

دوب!

داد: همادا و داتسرف نوریب نازرل ار شسفن

دوب هتفرگ هچب نوا هساو هک یراتسرپ دوب.هب شرظتنم نییاپ شرسمه -

و شتسد فک تشاذگ سانکسا هتسد وهی ناتسرامیب شتربب تفگ

ریگرد دش. یپارتویزیف ریگرد دش. یحارج ریگرد شرسپ . تفر شدوخ

.ات هشب تسد هرابود شتسد دشات هگید رامرهز و تفوک روج رازه

درخ شبلق یچ؟ شبلق ...اما هروخب شوج شتسد ی هتسکش نوختسا

... دروخ یمن شوج هگید دوب. هدش

یاوه شلد دز. قه ار شدرد دز. قه و تخادنا نییاپ ار شرس شردام

دوب.اب هتخادنا شتآ شوغآ اررد ماسریما شدوخ ناتسد درک.اب گرم
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... شدوخ ناتسد

شنامشچ . تسب مشچ و دنادرگرب یرگید تمس ار شتروص ماسریما

. دندرک یم ینکش نوناق اما دنتشادن نتخیر کشا قح

درب: ورف ار شضغب و داتسرف نوریب ار شسفن

هنک. یم تسرد ور یچ همه نامز نتفگ یم -

یدز: خلت دن خبل و داد ناکت نیفر ط رسیهب

تسرد ور یزیچ اما تشذگ سلا شیش و تسیب ... نتفگ یم غورد -

... تشذگ طقف . درکن

رد تخود مشچ دش. دنلب اج وزا شیاهوم نیب درب تسد یتحاران اب

: تفگ و شردام سیخ نامشچ

! یتشذگ شیپ سلا شیش و تسیب هک روطنومه مزا... رذگب -

درک. شفقوتم شردام فرح هک درادرب مدق جورخ رد تمس تساوخ و

نک... -حالمل

. دندش تشم شیاهاپ رانک مکحم ماسریما ناتسد

زا دش بآ شلد رد دنق و ماسریما نهپ یاه هناش هب دش هریخ شردام

. دنتشذگ وا یب هک ییاهزور زا تسکش شلد نامزمه و شرسپ ندش درم

یم هک ییاهزور .زا دوبن و دشاب شرانک تسناوت یم هک ییاهزور زا

. دیدن و دنیبب ار شندش گرزب تسناوت

رظن ارزا شنایرگ ی هرهچ هک وردحیلا دیخرچ شتمس مارآ ماسریما

دز: بل دنارذگ یم
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! یرایب شرس بالیی یرادن قح ... شاب تبلق بظاوم -

ییاهاپ دش.اب جراخ قاتا زا دشاب شردام زا یفرح رظتنم هکنیا نودب و

اما تشادرب مدق نامتخاس یجورخ تمس درک، یمن ناشساسحا هک

یور یدرمریپ . داتسیا ، داتفا اه قاتا زا یکی زاب همین رد هب هک شمشچ

یم یعس لا یناد و درک یم هاگن وربور هب هدش خسم و دوب هتسشن رچلیو

شنامشچ یولج زا ملیف کی لثم زیچ همه هظحل کی . دهد اذغ وا هب درک

درم نیا دوب! شیاهدرد مامت ی همشچرس درم نیا درم... نیا . تشذگ

سوباک ، رچلیو یور ناوتان درم نیا . داتفا شا یگدنز رد هک دوب یشت آ

دوب... شا یکدوک یاه بش

فخهیا خآ شیاه هقیقش یناهگان ندیشک ریت وزا قاتا نآ زا دنادرگرب ور

شا هتشذگ ملیف نانچمه شنهذ ... دیبوک یم مکحم شبلق فگت.

سفن سفن ... دیود ... جورخ رد تمس درک دنت دوب.اپ هتشاذگ نارکا ارهب

یم هرابود و داتسیا یم شبلق ... تشگ یمرب و تفر یم شسفن دز...

هناخ تمس تعرس تیاهن ،اب تفرگ اج نیشام یلدنص رب هک شنت دز.

... دشکب سفن تساوخ یم دوش. رود اجنآ زا تساوخ یم طقف . دنار

***

دش هناخ دراو ماسریما . دیخرچ ش تمس اسیرتآ هاگن دش، زاب هک هناخ رد

کی رانک رد ندوب ارهب شقاتا رد ندنام دش. دنلب لبم یور زا اسیرتآ و

دوب، هدروخ شحور و مسج هب هک یبیسآ داد. یم ح یجرت کذمر سنج

رتدرم یدرم ره زا ماسریما تسناد یم . شناج هب دوب هتخادنا سرت
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یسرت اما دشک یمن کدی ار ندوب رن اهنت ، ندوب درم زا تسناد یم . تسا

. تخانش یمن انشآ و هبیرغ دوب، هداتفا شناج هب هک

، شلباقم درم یناشیپ ی هدز نوریب یاه گر و خرس ی هرهچ ندید اب

زیچ زا شسرت سنج راب نیا اما دیسرت . دندیبسچ نیمز هب شیاهاپ

! شندرک هتکس زا دیسرت ... شیوربور درم زاحلا دیسرت دوب. یرگید

دوب؟ هداتفا یقافتا هچ

اسیرتآ نامشچ ارزا شهاگن و راوید هب داد هیکت ار شتسد ماسریما

... رتشیب شبلق . دندیشک یم ریت شیاه هقیقش . تفرگ

دوب. هدنام هریخ یا هطقن هب ماسریما هاگن . تشادرب مدق شتمس اسیرتآ

و دندمآ باال اسیرتآ نازرل و درس ناتسد . دیشک یمن مه سفن یتح راگنا

! زورما دوب هدش روسج هچ . دنتسشن م اسریما تروص فرط ود

و تخوس یم هروک رد شنت . شنامشچ تمس دش هدیشک ماسریما هاگن

ارباال شناتسد . تخادنا یم شناج هب ،زرل شیوربور رتخد درس ناتسد

. تشاذگ وا ناتسد یور و دروآ

ماسریما هک دروایب نییاپ ار شناتسد تساوخ و دیزرل فیفخ اسیرت نتآ

دش: شعنام

. هنومب راذب -

یاهرات نایم دوب هدیود ضغب دوب... هتفرگ ... تشاد شخ شیادص

. شا یتوص

دز: وبل تسشن اسیرتآ نامشچ رد کشا



302

؟ یبوخ -

ی هتسکش دزولد بل طقف . دشن جراخ شیاه بل نیب زا ییادص

یاه هناش تمس ار شناتسد هدارا یب . شا ینارگن یارب تفر ماسریما

و تفلا خم چیه راب نیا . دیشک ششوغآ ورد درک تیاده اسیرتآ فیرظ

بلق نابرض یادص داد. یم تینما یوب ماسریما شوغآ ... دوبن قتالیی

شنامشچ ماسریما درک. یم همزمز ار یگدنز اسیرتآ شوگ ریز ، شبات یب

درک: همزمز بل ریز و تسب ار

؟ مدرک یم راکیچ یدوبن هگا -

. دیکچ اسیرتآ ی هنوگ رب یکشا هرطق

درب: ورف راب نیمدص یارب ار شضغب ماسریما

؟ مدرب یم هانپ یک -هب

: تفرگ ششوغآ رد رت مکحم ماسریما دز. قه اسیرتآ

. مشاب تاه هیرگ لیلد راذن -

: اسیرتآ رس رب دیشک تسد . تسشن شنامشچ رد کشا من

... شمدید -

: دکچن شا هنوگ رب شکشا ات تفرگ ارباال شرس

... شمدید سلا همه نیا زا دعب -

دز: دنخبل گنرمک ماسریما . تسشن شرمک ورب دمآ باال اسیرتآ تسد

تدوجو وت یچ دوب... هدش قاط شتقاط . دروآ یم مک تشاد مبلق -

هنک؟ یم ممورآ هک یراد
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راب نیا . درکن شندز سپ یارب یش .تال دیکچ شا هنوگ رب شکشا هرطق

... شبلق شتآ رب دوب یبآ شکشا هرطق . دوبن رورغ ندش هتسکش زا یربخ

یدایز بشما رتخد نیا . تفرگ هلصاف اسیرتآ وزا دیشک یقیمع سفن

دوب. هدش ینتساوخ

. دنام تام ، ماسریما خرس نامشچ ندید واب تفر بقع یمدق اسیرتآ

هاگ چیه ماسریما ... تشادن ناکما ؟ دوب هدرک هیرگ شیوربور رورغم درم

داد. یمن ناشن روطنیا ار شدرد

واپ تسشن لبم نیرت کیدزن یور دز. شتوهبم هاگن هب یدنخلت ماسریما

: تخادنا اپ یور

. نکن ماگن یروطنیا -

و تخود شیاپ ریز نیمز ارهب شهاگن دمآ. شدوخ هب هزات راگنا اسیرتآ

. تفگن یزیچ

: تخادنا اسیرتآ خرس یاه هنوگ هب یهاگن ماسریما

...هن؟ همرگ یلیخ اوه -

،اب ماسریما بل جنک دنخشین ندید واب دمآ باال اسیرتآ بجعتم هاگن

رتشیب هکنیا زا لبق درک. توف ار شسفن و درشف مه یور ار شنابل صرح

هکاب دیشک شقاتا تمس ار شهار دوش، اوسر درم نیا یولج نیا زا

دش. فقوتم ماسریما فرح

. ترفاسم مرب زور دنچ ماوخ یم -

یم ماسریما دوب... هدروخ .اج شنامشچ رد دش لفق اسیرتآ هاگن
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زور دنچ دوب رارق دز، یم مد نآ زا هک یزور دنچ نیا ؟ دورب تساوخ

؟ دورب تساوخ یم اجک ال ؟صا دشکب لوط

. دیسرت ندش اهنت دنک.زا یریگولج شیاه لا وس زاسلی تسناوتن

شباوج دش، یم نیگمغ مک مک هک یوا هکوش ی هرهچ ندید اب ماسریما

رتخد سح زا دوش نئمطم تساوخ یم . تساوخ یم ار نیمه . تفرگ ار

نیمه . تسین هفرط کی شسح هک دوش نئمطم تساوخ یم ... شیوربور

دنک: لماک ار شفرح ات دوب یفاک شیارب

! یایم نم اب مه -وت

شناج تشاد دصق درم نیا داد. بجعت ارهب شیاج ، اسیرتآ نامشچ مغ

؟ دوب هتفرگ هناشن ار شبلق میق تسم هک دریگب ار

: تفگ و تخود وربور ارهب شهاگن ماسریما

.هی هنکن مادیپ سک چیه هک ییاج هی مرب مرب... زور دنچ متساوخ یم -

. هشابن مردام زا یفرح هک ییاج .هی مدوخ و مشاب مدوخ طقف هک ییاج

وت زور دنچ یارب و منک شومارف ور سهلا جنپ ی هچب رسپ نوا هک ییاج

. منکن یگدنز هتشذگ

دز: وبل درک اسیرت آ نامشچ لفق ار شهاگن

! دشن ... متسنوتن -

. دیزرل اسیرتآ بلق هت یزیچ

رت مارآ هتفر هتفر شیادص داد. هیکت لبم یتشپ ارهب شرس ماسریما

دش: یم
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یندش رادیب هک تحار باوخ ...هی داوخ یم شمارآ ملد م... هتسخ -

هب ینک یم مروبجم شند... رادیب هب مشیم روبجم ...اما هشاب هتشادن

! یرادیب

درک: همزمز بل ریز و تسب ار شنامشچ

... مراد شسود هک هیرابجا اهنت

***

( ماسریما )

: مداد م هگید تسد هب ور یشوگ

شمارآ نکم سح مک هی هک ینامز .ات هشک یم لوط زور دنچ منود یمن -

. مدرگ یمنرب هشب رتدازآ مرکف هک ینامز .ات منوم یم رادم،

هک یدنخزوپ ،اب مدینشن شزا یفرح یتقو و مدنوم رظتنم یا هظحل

: متفگ دوب هدرک شوخ اج مبل جنک

منک؟ یگدنز ماوخب زور ود دایمن مهب دز؟ تکشخ -

: تفگ بجعت اب شدنب تشپ و مدینش ور شقیمع سفن یادص

! یدش بیجع -

باالی دیفس فقس هب متخود مشچ و مدیشک زارد تخت یور تشپ زا

مرس:

؟ هبیجع ندرک یگدنز -

: دنخلت هب دش لیدبت مبل، جنک دنخزوپ

. هبیجع ندرک یگدنز ، هدیدن ور یگدنز یور شرمع مامت هک یسک هساو -
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. ینک بجعت یراد قح

... تسین صخشم شزاف هرسپ ! مراد قح هک هم ولعم یچ؟ سپ -

: تفگ هک متفرگ روز هب ور مبل ور تسشن یم تشاد هک یدنخبل یولج

لوا .وت یریگ یم ور تدوخ یولج یلو هتفرگ ت هدنخ االن مراد متح -

. نزب یگدنز زا فرح نم هساو شدعب ... یدنخب ریگب دای

: مدیخرچ ولهپ هب

منک. عورش ییاج هی زا دیاب هرخ -باال

دز: یم جوم تنطیش شادص یوت

؟ یریگب یمیمصت نیچمه یاوخب هدش ثعاب یچ -

. هیصخش -

رع! رع هک منم -

مامت لیلد ور دوب هتشاذگ تسد . مریگب ور مدنخبل یولج متسنوتن راب نیا

. تخانش یم ور مدوخ نم زا رتهب راگنا هما. راتفر

؟ ینک راکیچ یاوخ یم -

: متفگ مداتسرف نوریب هک یمدزاب اب نامزمه و متسب ور مامشچ

. شرخآ هب مسرب یروطچ منود یمن یلو ... منود یم ور شرخآ -

اجک یتفگن ... هشیم هتشون بوخ شرخآ نک؛ شعورش بوخ -وت

؟ یرب یاوخ یم

. متفرگن میمصت زونه -

. شاداد ریخب حبص -



307

: تسشن ماهوربا نیب یگنرمک مخا

نک. هرخسم و تدوخ -

؟ یرب یاوخ یم اجک ینود یمن یگیم شرخآ میدز فرح همه -نیا

. اجنیا زا ریغ ییاج -ره

ممدوخ .یوالی یمارگ نیدلا و ندید ناتسرهش مرب ماوخ یم هیزور دنچ -

مه مشلا یاوه ... شیور د هفحت تسیزبس .بگر هشوگ هی هداتفا خیلا هک

هتشاد اجنوا مه ییانشآ هی هرخ ایب...باال ریگب ور تلا یع تسد هکعیلا!

. هرتهب یشاب

داد: همادا تنطیش واب دروآ نییاپ ور شادص نت

ود یاوه ... قشاع ...ودات باتفآ بورغ من... من نوراب ... بوخ یاوه -

. مگیم نوتدوخ هساو ! هرتهب دیشابن اهنت ... هرفن

! نایاش -

دش: دنلب طخ رو نوا شزا هدنخ یادص

منز یم گنز ادرف اه. یرایب هن مفرح ور یرادن قح ؟ مگیم غورد هگم -

منک. یم گنهامه ور رفس همانرب

درک... عطق ور سامت هدب، مهب ندز فرح تصرف هکنیا وبقلاز

***

دروآ یم نوریب قاتا زا ور شکیچوک نودمچ تشاد هک اسیرتآ هب یهاگن

: متفگ و متخادنا

؟ یرضاح -
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خرچ هب یهاگن داد. نوکت یرس دز، یم سفن سفن هک وردحیلا داتسیا

: متفر شتمس و مدیشک یفوپ صرح .اب متخادنا شنودمچ ی هتسکش

یریگ یم و نودمچ هکانی هراب نیر ؟خآ ینک شدنلب ییاهنت یروبجم -

ت! تسد

هک روطنومه و مدرک دنلب ور شنودمچ . تفرگ مامشچ زا ور شهاگن

له ور زاب همین رد ماپ ،اب مدیشک یم نیمز یور مه ور مدوخ نودمچ

شامدق و تخادنا مهب یهاگن . نوریب هرب مدرک هراشا اسیرتآ وهب مداد

هنوخزپشآ تمس دشو نومیشپ هار نیب هک تشادرب جورخ رد تمس ور

رد هظحل نومه هک هنوخزپشآ تمس مد یشک ندرگ بجعت درک.اب دنت اپ

دش. جراخ هنوخ وزا دموا نوریب دوب شتسد یکیتس هکپال حیلا

دش. رظتنم دزو ور روسناسآ ی همکد . متسب وردرو متخادنا باال ییوربا

: راوید هب مداد هیکت ور متسار ی هنوش و متخادنا شخر مین هب یهاگن

ننک. هدامآ یوالور هراپسب داوخ یم تفگ . هریم ام زا رتدوز نایاش -

. دیدزد یم مزا هاگن زورید داد.زا نوکت یرس هنک، اگنهم هکنیا نودب

؟ دیشک یم تلا جخ

***

و متخادنا هیچ شوت متسنود یمن هک شاپ یور کیتس هبپال یهاگن مین

: مداد وربور روهب مهاگن هرابود

... هرون نوشناتسرهش مسا تفگ یم نایاش -

رو مهاگن هکنیا نودب دش. هریخ مهب و دیخرچ متمس شندرگ مدرک سح
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: مداد همادا مریگب وربور زا

. هلگنج هب ور نوشاه هنوخ رتشیب . هزبسرس یلیخ تفگ یم -

. متساوخ یمن ور شتوکس دش. تشم نومرف ور متسد

تدوخ ات تفگ یم . ینک نامرد ور تدوخ دیاب تدوخ تفگ یم ترتکد -

. ینکشب ور تتوکس ینوت یمن یاوخن

. ندروخ هرگ مه یوت شاتشگنا و تخادنا نییاپ ور شرس

: مداد همادا و مداتسرف نوریب یتحاران رواب مسفن

مرس وت تیعقاو نیا . مشک یم باذع رتشیب ینک توکس رتشیب یچ -ره

یمن تساو یقافتا نیچمه مدوب تبقارم رتشیب هگا هک هشیم هدیبوک

فرح هب یروطچ متسین دلب ... تمنودنخب هک متسین یمدآ . داتفا

منودیمن . هشابن هراشا اب طقف تافرح هک منک راکیچ منود یمن . تمرایب

دیاش ترفاسم نیا یوت متفگ مدوخ ...اب یایب فرح هب هک منک راکیچ

دیاش یروطنیا متفگ . یشاب رود ازیچ یلیخ وزا هشب ضوع تاوه و حلا

!... اسیرتآ مینکش یم یروجدب ، مشاب هدرک رکف هابتشا هگا . ینزب فرح

شتمس مخر مین راب نیا . تشا د شضغب زا نوشن دیشک هک ینوزرل سفن

. دیخرچ

نامز و نیمز نک.هب هیرگ دنلب دنلب . شکب غیج . نزب فرح . نکن ضغب -

! نکن توکس طقف هدب... شحف

. دروخ رس ش هنوگ ور یکشا هرطق و درک تشم ور شنوزرل یاتسد

دز. یم فرح شاک . وربور هب متخود رو مهاگن و مدیشک یقیمع سفن
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اکش...

***

، هدنوم یقاب دصقم ات رتمولیک تصش داد یم نوشن هک موربور یولبات

هک یلا قترپ چاق اب اما مدب راشف زاگ لا دپ ور رت مکحم رو ماپ دش ثعاب

اسیرتآ هب یهاگن مین و مدرک مک متعرس زا آهاگ دوخان دش، هتفرگ متمس

: متخادنا

هنم؟ -ملا

سپ . شمریگب شزا درک هراشا و داد نوک ت تبثم هنوشن هب یرس

هار... نیب هساو دوب یکاروخ شوت دوب، هدروآ شدوخ هکاب یکیتس پال

: متفگ و متخادنا باال ییوربا

منک. یم یگدننار مراد نم -

: مداد همادا هک درک اگنهم یلا وس

هدب! مهب تدوخ -

ور شابل و هزادنب نییاپ ور شرس دش ثعاب ، شاه هنوگ هب نوخ ندیود

عیرس هک تسشن مابل ور یگنرمک دنخبل هدب. راشف مه یور صرح اب

: مدرک شعمج

دش؟ یچ -

ور شتسد داد،سعیر مهب ور لا قترپ وات دروآ منهد تمس ور شتسد

هرابود هک گنرمک دنخبل نومه .اب تسشن شاج رس فاص و دیشک بقع

... متفگ ن یزیچ و مداد نوکت نیفرط هب یرس دوب، هتسشن مابل ور
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***

ش هب یگنز کت و مدرک فقوت دوب هداد سردآ نایاش هک یوالیی یوربور

یوالزاب طایح رد هک دیشکن لوط یزیچ . میدیسر مدب ربخ هک مدز

مرایب ور نیشام درک هراشا و داد نوکت یتسد . دموا نوریب نایاش دشو

سح نیمه و دیخرچ یم فا رطا ز بسرس ی اضف یور اسیرت .گنهاآ لخاد

هدایپ متساوخ و مدرک کراپ طایح وت ور نیشام داد... یم مهب یبوخ

دنت درک. خی منت ، طایح ی هشوگ گرزب اتبسن رختسا ندید هکاب مشب

یم موجه مهب هک یا یگفخ سح . دوبن مدوخ تسد ماسفن متیر ندش

تقو .االن مداد ژ اسام مورآ و متشاذگ مولگ وور متسد هن... مه دروآ

هی دنلب غیج یادص ... تسین شتقو االن ماسریما . دوبن ندروآ دای هب

دش. گنت مسفن . ندیشک ریت ماه هقیقش . مشوگ وت دیچیپ هچبرسپ

... هسب ... ماسریما هسب

: تسشن موزاب ور یتسد

. شاداد -

هدرک زاب ور نیشام رد یک ... شنارگن هاگن و نایاش تمس مدنوخرچ رس

؟ مدیمهفن هک دوب

مدز: بل یا هتفرگ یا دص واب مداد نوریب مور هنیس وت هدش سبح سفن

هلب؟ -

؟ یبوخ -

: مداد نوکت یرس
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. تسین یزیچ -

: نیشام رد ور تشاذگ و شتسد و داتسیا فاص

. هشارخآ هگید هنک. یم بترم ور هنوخ هراد هدموا موناخ راکتمدخ -هی

هگا... متفگ

! مسفن ندش گنت سح ... هیرگ غیج... یادص مزاب

؟ مهب یدیم شوگ ، ماسریما -

بوخ دزنهک یم داد شامشچ . متخود نایاش هاگن روهب مهاگن هرابود

وور ماهوم وت مدرب ورف یگف روابکال متسد . هدرکن رواب ور حملا ندوب

: متفگ اسیرتآ هب

. مایم نماالن ... لخاد ورب -وت

هدایپ نیشام وزا داد نوکت یرس حلا نیا اب ...اما ندوب نارگن شامشچ

: تفگ و مینوشیپ ور تشاذگ تسد نایاش دش.

؟ سپ ینز یم جیگ ارچ . یرادن هک مبت -

. هدرس اوه . لخاد ورب .وت تسین میزیچ -

: تسشن شاهوربا نیب یمخا

! تسین تور هب گنر ؟ یباسح درم یدید ور تدوخ -

؟ یراد نکسم -

داد: نوریب رادادص رو شسفن

. یدروخن امرس ات لخاد ایب مه .وت مرایم وگب...االن لوا زا بخ -

مهاگن . تشادرب نومتخاس یدورو تمس رو شامدق و دنودرگرب وور
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هک یغیج یادص دوب. بآ زا بلا ...بل رختسا نوا تمس دیخرچ هرابود

. مدب راشف ماشوگ ور مکحم و متسد دش ثعاب ، مشوگ وت دیچیپ هرابود

زا هدش عمج یامشچ دوب... هتفرگ درد م هنیس هسفق دز. یم دنت مبلق

یامشچ هکاب یا هچبرسپ یور دنوم هریخ مهاگن ، مدرک زاب هک ور مدرد

... مدوب مدوخ ! داتسیا مبلق ... تفر مسفن دوب. هداتسیا رختسا بل یکشا

... مدوب درک،نم یم هیرگ سرت زا هک سهلا جنپ ی هچب رسپ نوا

مدق هی اهنت دوب. اج نومه مزونه . مدرک هاگن هرابود و مدز کلپ راب دنچ

ور نیشام رد هک دش یچ مدیمهفن ! رختسا وت شندش ترپ ات دوب هدنوم

، میمدق کی یوت تسرد .اما شتمس مدیود مناوت نیرخآ واب مدرک زاب

رختسا بل ور مدوخ اما منک شادیپ ات مدنوخرچ مشچ ... شمدیدن هگید

ریت کانتشحو ماه هقیقش دش... سبح م هنیس وت سفن ! مدرک ادیپ

، مرادرب دقم زا مدق منوتب هکنیا زا لبق و داتفا نارود هب مرس . ندیشک

جلف منت . ندش سح یب هظحل رد ماهاپ و تسد بآ... وت مدرک طوقس

دصق دوب، هک یچ ره زا اما سرت ای دوب کوش زا منودیمن ... راگنا دش

م هنیس هسفق ... متفر یم ورف بآ وت رتشیب هظحل دوب!ره هدرک رو منوج

وت ندنوم هدنز و ندیشک سفن هساو دوبن ییاوه ...یهچ تخوس یم

بوخ ! دروآ مرس بالور نیمه اقیقد ، شیپ سلا شش و تسیب هک ییایند

جنپ ماسریما ندش قرغ درک می اشامت و دوب هداتسیا هک ور یدرم همدای

ور... سهلا

ره مبلق نابرض و نتخوس یم ییاوه یب زا ماه هیر . ندش هتسب مامشچ
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! ماسریما رخآ دوب... شرخآ هگید راگنا درک. یم ادیپ شها ک هظحل

***

( اسیرتآ )

یم ادص مشوگ وت شاسفن سفن . مدید حوضو هب ور شلا ح ندش ضوع

ور شیگتفشآ ش، هدیرپ گنر و نومرف یور ش هدش تشم تسد درک.

؟ یگتفشآ نیا لیلد دوب یچ دز!اام... یم دایرف

و لخاد مرب هک تفگ یا هتفرگ یادص واب دنوخرچ متمس هک ور شهاگن

رس هک یا ینارگن سح الف خرب دش ثعاب دایم، دعب هظحل دنچ شدوخ

هگا مدرک یم سح . مشب هدایپ و منک درک،ردروزاب یم مبوکخیم ماج

. منیبب ور شلا ح نیا تشادن تسود راگنا . هشیم تیذ ا رتشیب منومب

هدارا ویب مدرک اهر رد رانک ور میتسد فیک مدش، هک نومتخاس دراو

دشو نومتخاس دراو نایاش دعب، هظحل دنچ ... هرجنپ تمس متشادرب مدق

رارق نومتخاس یبرغ علض یوت هک ینپا ی هنوخزپشآ تمس ور شهار

لیلد یب دوب! بوشآ ملد رانک... مدز ور هدرپ ی هشوگ کدر. جک تشاد

دشو هدایپ و درک زاب ور نیشام رد هک ماسریما ندید .با مدیسرت یم

رختسا درک؟بل یم یروطنیا ارچ دش... اپهر ملد ددیو،دنب رختسا تمس

زا یتح شاتسد شزرل . مدید یمن ور شتروص و دوب مهب شتشپ . داتسیا

و متسیاب طقف متسنوت یمن نیا زا رتشیب بدو. صخشم مه هلصاف نوا

،ثمل مامشچ یولج هک ششیپ وبمر مزادنب ور هدرپ متساوخ منک. هاگن

نم، و رختسا یوت درک طوق س هدیم تسد زا ور شیرایشوه هک یسک
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! شمدیدن هگید

شدوخ االن مدرک یم رکف ... داتفا منت هب زرل درک. ریگ م هنیس وت سفن

رذگ دوب...اما هدیسر مبل هب هک نم نوج لثم . رختسا بل هنوسر یم ور

ور منتشک دصق هک یا هزادنا یب سرت دشاب ثعاب ، شندموین اهو هیناث

ور شمسا و منک زاب ،بل مرادن ولگ وت ییادص هکنیا هب هجوت ،یب تشاد

: مشکب دایرف

م! اسریما -

تشحو اب نایاش دیچ. پی هنوخ لک وت مدایرف یادص ، مروصت الف خرب

.امز مدرک هراشا طایح هب سرت اب ونم دیود نوریب هنوخزپشآ زا

زا منک بجعت متسنوتن یتح . طایح وت دیود عیرس و هدش یچ دیسرپن

عمج مور هتفر لیلحت یورین مامت دوب. هتشگرب هرابود هک ییادص

همشچرس مسرت زا هک یقه قه نویم و نوریب مدیود و ماهاپ وت مدرک

فگمت: نایاش هب باطخ ، تفرگ یم

بآ! وت داتفا ... رختسا وت داتفا -

وبا رختس ا تمس دنوخرچ مشچ دعب، و تخادنا مهب یهاگن مین نایاش

درک: همزمز ریزلب سرت دوب،اب شوانر بآ یوت که یتکر ح یب مسج ندی د

... لضفلا وبا -ای

ور ماسریما رس بآ... وت دز هجریش و دیود رختسا تمس یلطعم ویب

شابل دوبک گنر و هتسب یامشچ بوکخیم مها ،گن نوریب دروآ بآ زا هک

ناوت متسس یاهوناز دوب. هدش جک عبق تمس نوج یب شرس دش.
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مکشا و مدموا ورف وناز دو یور مکحم . نداد تسد زا ور نداتسیا

دوب. مدرس ! رتدر س رختسا بآ دوب. درس نیمز م... هنوگ ور تخیر

... رتشیب ماسریما

ماسریما مدز. یم راز ونم هنک شجراخ رختسا زا درک یم یعس نایاش

. هشیمن نییاپ شباالو هنیس هسفق هک مدید یم . دیشک یمن سفن

. رختسا رانک شدنوباوخ و نوریب شدروآ بآ زا یتخس هب نایاش

دش یم نییاپ باالو ضغب اب شولگ بیس . ندوب نوخ ی هس اک شامشچ

... یچیه . تفگ نیم یچیه اما

دیبوک مکحم و درک تشم ور شتسد و دنوخرچ ولهپ هب ور ماسریما

سفن . درکن زاب ور شامشچ اما دش جراخ شنهد زا بآ . شفت ودک نویم

یور تشاذگ ور شتسد ... نایاش ی هنوگ ور دیکچ یکشا هرط ...ق دیشکن

و تشاذگ مه یور ور شاتسد یتقو مداد نوج ونم ماسریم ا ندرگ گر

دز: داد یا هنودرم ضغب واب دروآ راشف ماسریما ی سهنی هسفق هب مکحم

... ریما هسب -

دز: داد رتدنلب داد... راشف رت مکحم

ور! یزاب هرخسم نیا نک شمومت -

هسفق هب هرابود . ماسریما نهد وت شداتسرف و دیشک یقیمع سفن

: شندیلا هنودرم قه قه نویم و تسکش شضغب آدرو. راشف ش هنیس

... ینک یم م هتسخ یراد ... هسب ... ماسریما هسب -

بل ور ادخ مسا مدز. راز . دیبوک یم هفقو یب مبلق . نیمز هب مدز گنچ
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ی هنیس هسفق ور شاتسد هرابود داد. سفن شهب هرابود نایا مدز.ش

تخود منداد نوج هب یا هظحل ور شدولآ کشا ...نهاگ نتسشن ماسریما

دز: داد هیرگ نویم و

... شیشک یم یراد ... ریما وشاپ -

درک؟ یمن زاب ور شامشچ ارچ ؟ منتشک هب دوب هتسب رمک ارچ

و متسد ولج. متفر و مدیشک نیمز یور ور مدوخ . نتشادن نوج ماهاپ

: مدرک سامتلا و شدرس تس ورد متشاذگ

. وشاپ ادخ ور ...وت ماسریما -

مدز: راز

منوج یراد ارچ سپ ینک بوخ و حملا یاوخ یم یتفگ تدوخ یتنعل -

. مرادن ور شتقاط ... ماهاب وراکنیا نکن ... ماسریما وشاپ ؟ یریگ ورمی

... مرادن ور یرب مه وت هکنی ا تقاط

. دروخ رس ماسریما تسد ور زا متسد . شدنوباوخ ولهپ هب هرابود نایاش

دیبوک مکحم هرابود نایاش ... دیشوج لبق زا رتشیب ماکشا ی همشچ

دز. هفرس درد اب ماسریما هک دوب هظحل نومه اقیقد و شفت ودک نویم

دنب مقه قه اما دش هتشادرب م هنیس ور زا ییولی ک دنچ یا هنزو راگنا

قوش راب، نیا اما دیپت یم هفقو یب نانچم مه هنیس وت مبلق . دموا یمن

دوب... هدش زاداللیش یکی مه

هک یضغب ،اب ماسریما رمک هب دیشک یم تسد مورآ هک روطنومه نایاش

دز: بل دنوزرل یم ور شادص
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. شکب س ...فن تسین یزیچ ... شاداد منوج ... منوج -

همه دوب هتسنوتن زونه ... راگنا ندش یمن مومت شراد شخ یاه هفرس

سفن شاه هفرس نویم یتخس .هب هنودرگرب شور هیر یوت یاه بآ

و تفر یم شسفن داد. یم سفن مهب و تفرگ یم سفن . تفرگ یم

یقیمع سفن دشو رتمک شاه هفرس هظحل دنچ زا دعب . تفر می مسفن

نایاش . میکشا یامشچ هب دش هریخ ، شزاب همین پکلای نیب وزا دیشک

متشاذگ و ماتسد تفج ... نومتخاس لخاد ووددی هدرگ یمرب عیرس تفگ

هگید متسنوت یمن هگا دش یم یچ منک. هفخ ور مقه اتهق منهد ور

ره شهکاب هنیس هسفق تمس دش هدیشک مهاگ ؟ن منیبب ور شامشچ

دز یکلپ ؟ دیشک یمن سفن هگا دش می یچ دش. یم نییاپ باالو شسفن

باال شتسد . تسنوتن دز هک یا سهفر کت اب اما هگب یزیچ ات درک زاب وبل

درک: زاب بل یتخس وهب تفرگ رارق شولگ وور دموا

. نکن ... هیرگ -گ...

شادص هگا دش یم یچ ! تشاد درد دوب... هگرود . تشاد شخ شادص

؟ مدینش ورنیم

دزم: قه و مسیخ ی هنوگ ور مدیشک تسد

؟ منکن هیرگ هک... یراد عقوت روطچ ... یتفرگ یم و منوج یتشاد -

دز: بل تهب .اب شامشچ هب دروآ موجه بجعت

! یدز فرح -ح...

... ضیقن دضو یاتلا ح نیا زا .خآ مدیدنخ هیرگ نویم
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شگنرمک یادنخبل نیا هگا دش یم یچ . تسشن شبل ور یگنرمک دنخبل

تمس درک تیاده شیولگ زا ور شتسد . تسب ور شامشچ ؟ مدید ورنیم

: تفگ دزو یا هفرس کت ش. هنیس هسفق

؟ یایب فرح هک...هب متفر یم گرم یاپ ات دیاب ... دیاب امتح -

. دیشک یمن شیپ ور شدوبن فرح شاک دز. یمن فرح گرم زا شاک

رانک دشو جراخ نومتخاس زا وتپ ابهی نایاش هک مگب یزیچ متساوخ

شو هنوش تشپ تشاذگ تسد . تسشن شاهوناز زا یکی ور ماسریما

یور شامشچ . تفر تومه درد زا ماسریما ی هرهچ . هنیشب کدر شکمک

ور وتپ نایاش دش. تشم ش هنیس هسفق ور شتسد شند. هدرشف مه

: تفگ و ماسریم یا هنوش ور تخادنا

. لخاد میرب یش دنلب نک یعس ن... سیخ تاسابل ... هدرس اوه -

ساسحا مزونه اما دوب لبق رتزا فیفخ . تشاد ضغب مزونه شادص

هدیسرت مه یلیخ دوب. هدیسرت نم لثم منوا دوب. هدیرپ شگنر دش. یم

. داتسیا شتسس یاهاپ ور یتخس وهب درک هیکت نایاش هب ماسریم دوب...ا

داد نوکت ور شرس مورآ دزو یکلپ ... مامشچ هب تشگرب هرابو د شهاگن

..." مبوخ دز" وبل

. متساوخ یمن یچیه ایند نیا وت نم ... تفرگ مورآ مبلق دش. صرق ملد

زج یچیه رفن... هی ندوب بوخ زج یچیه رفن... هی ندوب زج یچیه

رفن! هی نوا وت دش یم نم،خالهص یایند رفن... هی ندیش ک سفن

***
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هسفق مظنم و مورآ تکرح ش.ور هتسب یامشچ ور دیخرچ یم مهاگن

مدرک یم یعس ردقچ تسنود یم ادخ طقف و شتسد ش...رو هنیس

دش هریخ قاتا ی هرجنپ زا مهاگن . مریگ ورن شتس ود مربن ولج رو متسد

هک ییادخ داد... شتاجن هک ییادخ . مدرک می سح ور ادخ . نومسآ هب

هب درک محر هک ییادخ . مشب اهنت هرابود تشاذن هک ییادخ داد! متاجن

دوب. هدیشچن ور ندرک ینووج معط تقوچیه هک یماسریما ینووج

بآ ... تشاد بت دوب! غاد . شینوشیپ تمس مدرب دیدرت وراب متسد

دوب.ره هتخیر هرخ ورباال شرهز ، هشب شنوج لتاق دوب رارق هک یدرس

هساو منک یا هراچ ات مدش دنلب بت... هی دح رد دنچ مک...ره دنچ

هب متخود مشچ . ندز گنچ ور متسد چم مرق ،یب شاتشگنا هک شلا ح

درک: همزمز دزو یا هفرس کت . شزاب نهمی یامشچ

... نومب -

درد وراب مضغب . شمنیبب روطنیا متشادن تداع . مولگ وت تسشن ضغب

مدز: یگنرمک دنخبل و دمدا تروق

. مگب نایاش اقآ هب دیاب ... یراد بت . مدرگ یمرب -

مدز. یمن فرح یمسر شاهاب لبق لثم ارچ مدیمهفن مدوخ و

دوب: رت مکحم راب نیا شادص و ندیچیپ مچم رود رت مکحم شاتشگنا

... اسیرتآ نومب -

ور هرابود ش! هتساوخ لباقم دش می لست مدوجو مامت مبلق، طقف هن

یقیمع سفن . مدش هریخ شهب فرح ویب متسشن شتخ ت رانک یلدنص
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رس و درک شنت نوتس ور شتسد درک. یم سخ شخس هنیس . دیشک

هریخ مهب فرح ویب تخت جات هب داد شور هیکت دش. زیخ مین شاج

درک یم مروبجم هک یشمارآ ! تشاد شمارآ ... دوبن نیگنس شهاگن دش.

. شندوب بوخ لباقم مشکب تلا جخ

: مشوگ وت دیچیپ شادص هک ماتسد هب متخود رو مهاگن

! مریمب مدرک یم یعس رتدوز ، یایم فرح هب متسنود یم هگا -

: متفگ یدنلب اتبسن یادص اب هدارا ویب دموا باال عیرس مهاگن

. نزن فرح گرم -زا

هک دیشکن لوط یزیچ ...اما مامشچ هب ندنوم هریخ بجعتم شامشچ

ردقچ دوب هتفگ شهب یسک دش.اتحاال نومهم یگنرمک دنخبل هب شبل

درک، روبع منهذ زا هیناث مدص دنچ یوت هک یرکف ؟از هدنخ یم گنشق

ییوربا هک مدی زگ بل هدارا ویب دروآ موجه متروص هب یدیدش یا مرگ

خت: ادنا باال

! مدرکن یراک هک ؟نم یدیشک تلا جخ -االن

: مدرک کزان یمشچ تشپ و ماهوربا نویم تسشن یمخا

هک ینوا ؟ مشکب تلا جخ دیاب یچ هساو ال ؟صا مدیشک تلا جخ هتفگ یک -

وت درک ترپ ور شدوخ ام مشچ یولج . هتسشن موربور هشکب تلا جخ دیاب

زا هگم امرس نیا ،وت یباسح درم هخآ هگب شهب دوبن یکی بخ . رختسا

هک... یدش ریس تنوج

هچ مراد اورپ ویب متسشن یک یوربور االن هکنیا ندروآ دای ابهب
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: مدرک همزمز بل ریز دعب هظحل دنچ و متسب منز،بل می ییافر ح

. دیشخبب -

اما تشادن گنر شتروص . ندوب هتسخ شامشچ درک. اگنهم هنافاکشوم

: دیسرپ حلا نومه .اب شدب حلا هب هنک فارتعا دش یمن رضا ح مزاب

یچ؟ هساو -

شیپ ش دوخ هک هفمدی ور من دوب مگردرس راگنا ... مدب هک متشادن یباوج

دش: دقم

هک دوب هام کی زا رتشیب . یدز یمن فرح هک دوب هام کی زا رتشیب -

ونم... ید وب تکاس

داد: همادا و داتسرف نوریب رادادص ور شسفن

یم عمج رتشیب و مساوح هگا هک ینم ؟ منکب متسنوت یم راکیچ نم -

... مدوب تبظاوم ،اهگ مدرک

: شفرح نویم مدیرپ

. دوبن وت ریصقت -

هتفر هتفر شادص دش. هریخ وربور وهب تفرگ مامشچ زا ور شهاگن

دش: یم رت مورآ

ی هنوخ توت ندوب ینادنز روصت ، یدیشک یدرد هچ هکنیا روصت یتح -

تادیپ نتفگ هک یزور روصت تاه، هیرگ و غیج روصت ، فرش بی نوا

... نتفگ یمن مهب و هدش یزیچ هی متسنود یم ومن ندرک

دوب. هدش خرس شتروص ربد. ورف شاهوم وت یتحاران رواب شتسد
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...هک هئوت ریصقت هنزب داد مشوگ وت یکی هشیم ثعاب مشروصت یتح -

. یرایب رد ور شکشا یتشادن قح .وت هئوت ریصقت رتخد نیا یاه هیرگ

قح . ینزب سپ اهشور سامتلا ناتسرامیب نوا رد یولج یتشادن قح

شزا یشب لفاغ یتشادن قح . ینزب دنخزوپ اهش ینوبرهم هب یتشادن

هب هنک یزارد تسد رفن هی ...هک تسین ینیبب و بیای تدوخ هب زور هی هک

مشوگ وت یکی . ینک زاب شور و تبلق در یتشادن قح ! شحور و مسج

ونم... یتشادن قح هنز یم داد

شامشچ رتسکاخ تمس م هدز تلا جخ هاگن دش ثعاب ، شهاتوک ثکم

دز: خالصور ریت هک دوب هظحل نومه اقیقد بهشو هداد بات

ی! رخآ اال مقفاوم شمه -اب

دش ثعاب ، مولگ وت تسشن هک یضغب دشو سبح م هنیس وت هک یسفن

هک یدرم . هدیم شراشف مکحم هراد و هدز گنچ مولگ هب رفن یه منک سح

ش هنوخ وت هام دنچ هک یدرم ، شمتسنود یم مردام مگر ثعاب یزور

قافتا نوا زا دعب هک یدرم ، تفرن زره شهاگن یهراب یتح راب، وهی مدوب

نیا ،االنووت دوبن رتخد هگید هک دش هانپ یب رتخد هی هانپ ، کانتشحو

رتسکاخ و متخوس یم ... متخوس یم ومن، درک یم فارتعا مهب هظحل

هب درم هی فارتعا زا دعب ارتخد هبقمبل. دوب هداتفا هک یدرد زا مدش یم

وزان ندیشک یم تلا جخ ...هن؟ ندیدنخ یم ؟ ندش یم حیلا هچ قشع

دایب ندش می رظتنم ؟ تشاد رادیرخ نوشزان نوچ ندرک یم

؟وت ندش یم دزمان ؟ نتشاذیم یسورع و دقع رادم رارق ؟ یراگتساوخ
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نتفر یم ؟ ندیصقر یم داماد تسد وت تسد نوشیدزمان نشج

دشو یم مومت یسورع یتقو بش رخآ ؟ سورع سابل ؟ هیزیهج دیرخ

هیرگ نوشردام و ردپ لغب ،وت نوشیگدنز و هنوخ رس نرب نتساوخ یم

و داماد تسد وت تشاذیم رو شرتخد تسد سورع ردپ و ندرک یم

..."؟ شاب شبظاوم " تفگ یم

هگب داماد هب هک متشادن یردپ منک. هیرگ شلغب وت هک متشادن یردام نم

یمن هک مدوب یسورع نم . تشاد رو منتخورف دصق مردپ . هشاب مبظاوم

هتشاذگ ،اپ یسورع بش زا رتدوز یلیخ نم درک. شباطخ هزیشو دشد

ی هنوخ وت متشاذن اپ هنوخ موناخ مسا هب نم . داماد ی خهنو وت مدوب

نم!خآ... درد زا نم...خآ م. دموا راکتمد خ مسا هب نم ... داماد

دنلب هدارا یب رت... گنت هظحل ره مسفن دش. یم رتشیب هظحل ره مضغب

یاتشگنا نیب هرابود مچم هک مشب جراخ قاتا زا متساوخ و مدش

متسد مدرک یعس و مداد تروق درد رواب منهد دش.آب ریسا ش هنودرم

منک: دازآ رو

تس. باال نوتبت . نایب مگب نایاش اقآ هب دیاب ... دیاب -

... دوبن مدوخ تسد دوب. هدش یمسر هرابود منحل

: ندیچیپ مچم رود رت مکحم شاتشگنا

! تمنیبب -

ش. هتسخ و زمرق یامشچ وت متخود رو مهاگن و مدیخرچ شتمس یمک

ومه دوب درد مه هک یدرم ... موربور ی هدروخ مخز درم یامشچ وت
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... نامرد

سفن تخس زا مدرک لد ونم،لد داد نوریب رادادص رو شسف ن

درک: زاب بل مسیخ یامشچ هب .خهری شندیشک

! یراذب باوج رویب مافرح یرادن قح -

منک: دازآ رو متسد مدرک یعس

. مینز یم فرح ادعب -

دز: داد و درک هتسب و زاب صرح اب یا هظحل رو شامشچ

هیچ؟ تدرد -

: مدیش ک داد شدوخ لثم و مدز یدنخ لت اما دیزرل شداد زا تمن

؟ ینود یمن -

تشاد مندرک اوسر دصق هک یکشا مات هنوگ ور مدیشک مکحم رو متسد

: مداد همادا حلا نومه واب منک ورپکا

؟ مدوخ م؟ هداوناخ تس؟ هیقب هیبش نم یچ ؟ ینودیمن و مدرد -

؟ میگدنز

مه گرم زا مدرد ندروآ نوبز هب تسنود یم ادخ طقف و تسکش مضغب

دوب: رت تخس

... متسین مه رتخد یتح نم یتنعل -

یفاک موربور ینابصع و هتسخ درم ندرک نایغط هساو مفرح نیمه راگنا

دز: داد متروص ووت تفرگ مکحم رو ماهوزاب دش. هکلبدن دوب

یتح ، میگدنز وت تندموا زا لبق هکات ینم تس؟ هیقب هیبش میچ نم -
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اب میگچب مومت هک ینم ... هیروطچ ندرک هیرگ و ندیدنخ متسنود یمن

. متشادن ور ندز فرح یودکالم هلصوح یتح هک ینم ! تشذگ ترسح

مارب و متفگ یم دموا یم رد منهد زا یچ ره متسود نیرت هب هب هک ینم

هک مدرمان ردقنا م؟نم هیقب لثم نم ایهن... هشیم تحاران دوبن مهم

یاپ هکاپهب ینم ؟نم؟ ترس وت مبو وکب منک غامچ ور تندوبن رتخد

؟ متخوس تدرد

دز: داد رت دنلب و داد راشف شاتشگنا نیب ور موزاب رت مکحم

! منومرد یدش تندموا ووتاب تشذگ درد اب میگدنز مومت بصم -ِدال

؟هک یداتفا ممشچ زا قافتا نوا زا دعب ؟هک یدرک رکف یچ تدوخ شیپ

؟ هتفیب تساو قافتا نیا یتساوخ تدوخ هگم ؟ تندوبن رتخ د همهم مارب

؟ تهب مدنبب دل متساوخ مدوخ هگم

هک ینم هب دش،ور یم نییاپ دنتباالو شدنت هنیس هسفق هک ردحیلا

و مدوخ بارخ وحلا شلا ح ندش دب سرت زا مدرک یم یهت قابل متشاد

: تفر بقع یمدق کدرو اهر رو موزا ،ب شفارتعا

زیچ ره ...ای یمحر یب ... یهاوخدوخ . راذب یاوخ یم یچ وره شمسا -

مراذ یمن هرب، منوج هگا یتح نم یلو ... یراد تسود تدوخ هک یا هگید

! یرب متس زاد

***

( صخش موس یوار )

توکس رد یا هظحل قاتا ، تفگ شیوربور رت خد هب هک یا هلمج نیرخآ اب
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شنت هک دیوردحیلا شک شندرگ تشپ تینابصع اراب شتسد . تفر ورف

. تسشن تخت وبل تشادرب بقع یهب رگید مدق ت، خوس یم بت رد

هب مه زونه شیاه سفن . تسب مشچ و تفرگ شناتسد نیب ار شرس

و زاب یادص هک دوب هظحل نامه اقیقد ...و دندوب هتشگنرب یداع حتلا

هتسب رد ارهب شهاگن دزو یدنخلت دیس. ر ششوگ هب قاتا رد ندش هتسب

. تخانش یمن ار ماسریما نیا ... راگنا دوب هدرک مگ ار شدوخ . تخود

نییاپ هنوگنیا هک دوب هدمآ شلد زور هب هچ . دیمهف یمن ار شدوخ

ددی؟ یمن رت خد نآ زج ار یزیچ چیه ؟هک شعضوم از دمآ یم

هکاب تخود نایاش ارهب شهاگن و درک دنلب ار شرس دش، زاب هک قاتا رد

ویب دوب هداتسیا رد بوچراچ ،رد تسد رد یصرق ی هتسب و ناویل

یجان هشیمه دوب. شا یجان هشیمه هک ینایاش درک. یم شهاگن فرح

! شناج یجان راب، وانی دوب شحور

ی هتفرگ رگ یناشیپ هب دنابسچ ار شتسد ، فرح ویب دمآ شتمس نایاش

: تسشن شیوربا ود نایم یمخ وا ماسریم ا

! یزوس یم یراد -

داد: همادا و درک ماسریما ی هلا وح یکمشچ

! هقشع بت -

ار نایاش یادص شزرل لیلد دوخ زا لد رد اما دز یدنخزوپ ماسریما

و حلا درک یم یعس حاالتمه نیرتدب رد یتح ، شیافواب قیفر . دیسرپ

دنک. ضو ارع شیاوه
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شنامشچ یور ار شدعاس و تخت یور درک اهر ار شرامیب و هتسخ نت

: تشاذگ

؟ هزرل یم تادص ارچ -

: تسشن شتخت رانک یلدنص یور نایاش

! تفر یم رت رونوا هچوک ات تفه ات تادص ؟ یدز داد شرس ارچ -

: نایاش مشچ رد تخود مشچ و تشادرب شنامشچ یور ارزا شدعاس

. ندیمن باوج لا وس وراب لا وس -

: دیشک یفوپ نایاش

! هدند دغوهی یا... هشیمه لثم -

: تخادنا باال ییوربا و دیخرچ ولهپ هب ماسریما

. یتسین هشیمه لثم وت یلو -

مامت اراب شندوب خلت ماسریما هک دناشن بل رب یگنرمک دنخبل نایاش

: دیچیپ ششوگ رد نایاش نیگمغ یادص شدنب تشپ و درک حس دوجو

هگا... ، داتفا یم تارب یقافتا هگا . اجنیا یایب مدرک رارصا نم -

. شا یناشیپ هب دیشک تسد یتحاران و وابکالفیگ دروخ ار شفرح

داد: نوریب نازرل ار شمدزاب و دیشک یقیم ع سفن

رو رتخد نوا باوج ؟ مشخبب رو مدوخ متسنوت یم روطچ تقو نوا -

هک یا هیرگ دوجو ،اب نوتنیب یاوعد دوجو هکاب یرتخد ؟ مداد چیمی

مهب نوریب تشاذگ قاتا نیا وزا شاپ ،ات تشاد شندرک مور ردآ یعس

. تسی ن بوخ حتلا تفگ
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نیگمغ هاگن ی هریخ ، شبجعتم هاگن دشو زیخ مین شیاج رس ماسریما

دش: نایاش

... نایاش -

و بآ ناویل هب یا هراشا و دوش فاص شیادص ات یا هفرس کت نایاش

درک: یلسع یور ص یرق هتسب

هش. مک منادجو باذع مک هی لقادح راذب . لوا روخب ور هصرق نیا -

: تشاذگ نایاش ی هناش یور تسد ماسریما

ی هرخسم یایبوف . نودن رصقم رو تدوخ پس دوبن وت ریصقت یچیه -

هدب. متسد راک دوب کیدزن هک دوب مدوخ

دنک، رت خلت ار شماک شا یخلت هکنآ زا لبق و تشاذگ شناهد اررد صرق

: دنادرگ بر شقباس یاج رس ار ناویل و دیشون مکیبآ

میگلا س جنپ یوت هک یزور نومه ... تقوچیه . هریمن مدای تقوچیه -

رسمه مسا هک یدرمان نوا و رختسا وت مداتفا مدوخ پریت ساو زاح

دید،اب شدوخ یامشچ رواب زیچ همه هکنیا ،اب دیشک می کدی رو مردام

و داتسیا طقف ژن، یسکا هرذ هی هساو منز یم واپ تسد مراد ددی هکنیا

هنخر سرت نیا اما داد متاجن یک شدو یچ شدعب دایمن مدای کدر! هاگن

ور تدوخ سپ ! مافعض هط قن نیرت گرزب زا یکی دش ... مدوجو وت درک

یمن م هنوش هب اهشهنو سلا نیا یوت هگا کش نودب ...هک نودن رصقم

هتشک شیگچب رووت شحور هک یدرم یامخز مهرم یدش یمن و یدموا

دوب. هدنومن یقاب توربور مدآ زا یزیچ ،االن ندوب
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یدز: خلت دنخبل نایاش

رد یتقو هک ییانوا !زا شمارآ رپزا یگدنز .هی هتقح مورآ یگدنز -هی

. تتمس هودب یشوگرخ یاهوم اب ولوچوک رتخد ینک،هی یم زاب ور هنوخ

هب ینوبسچب رو شرس و ینک شلغب ووت تاهاپ رود هچیپ روب شاتسد

. یشاب هتشاد ترانک نز سنج زا روبص گنس کههی ییانوا ت...زا هنیس

! تلد هت زا یدنخب و ینک زاب بل هک ییانوا زا

یزیچ و دنتفرگ لکش شنهذ رد نایاش یاه فرح و تسب مشچ ماسریما

دوب؟ انعم نیا هب یگدنز . دیزرل شبل هتق

درک: همزمز بل ریز و دیشک یقیمع سفن

... روبص گنس -

: دناخرچ ماسریما تروص اررد شهاگن نایاش

ینامز هکیه ییوت اما وت زا ینامز ...هی هتسکش شبلق اسیرتآ -

ایند االن یلو یدز دنب مه هب ور شبلق ی هتسکش یاه هکت ، شیتسک ش

هنزب داد هن هشکب ور شزان هک داوخ یم ور رفن !هی هدنوکش ور شبلق

یوب تافرح هگا یتح . هنوزرلب ور شنت هکنیا هن هنک شمور .آ شرس

تسود زا یشک یم شرس هک ییاهداد هگا یتح بدن، نتشاد تسود

شتسود ... شادرد ور هراذیم درد چیه، نکههک یمن شمورآ ، هشاب نتشاد

؟ یاوخ یم ور شرطاخ ... تنتشاد تسو هبد نک صرق ور شلد ؟ یراد

هدب. نوشن شهب شتس رد هار .زا یشهاوخ رطاخ هک هدب نوشن

دز: دنخبل گنر دشومک ولبدن
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نک. تحارتسا -عفال

ماسریما هک تشادرب جورخ رد تمس ار شیاه مدق و دنادرگرب ور

درک: شیادص

-اشاین...

: تشگرب شتمس و داتسی ا نایاش

. شاداد منوج -

هدرک یردارب هشیمه درم، نیا هک درک هتکید دوخ هب رگید راب ماسریما و

... شقح در دوب

یچ! همه هساو ... نونمم -

شروضح و نایاش یاه فرح زا رکشت یارب دروآ نابز ارهب هلمج کی اهنت

هک هلمج نارازه . تشاد دوخ لد رد هلمج نارازه ، هلمج کی نیمه اما

دوب! درم یعقاو یانعم هب هک یدرم زا رکشت ... دندز یم دایرف ار رکشت

***

( اسیرتآ )

دوب. هدش هتخود نوریب ریظن ییب هرظنم هب نیشام ی هرجنپ زا مهاگن

. متشهب طسو مدرک یم ساسحا هک زبس ردقنوا زبس... و دوب اجسزب همه

.اب تفر باال هشیش هک مدیشک یقیمع سفن و مداد نییا پ یمک ور هشیش

هدش هریخ شوربور ریسم هب فرح یب هک ماسریم ا تمس یگنرمک مخا

: متفگ و متشگرب دوب

؟ ینک یم نیچمه ارچ -
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یفوپ داد. همادا شیگدننار هب هزادنب مهب یهاگن مین یتح هکنیا نودب

شتمس صرح .با تفر باال هرابود هک نییاپ مداد ور هشیش و مدیشک

: تفگ هک مگب یزیچ متساوخ و متشگرب

. یروخ یم امرس ... هدرس اوه -

میلدنص هب فرح ویب مدروخ ور تسشن مابل ور هک یکیچوک دنخبل

ورف ور شتسد یگف .ابکال تشاد هگن هداج رانک ور نیشام هک مدیبسچ

: متفگ هک شاهو وتم درب

... راهان هساو تفگ ؟ نایاش اقآ ردپ ی هنوخ میرب میتساوخ یمن هگم -

. میریم مه اجنوا -

دیعب ماسریما زا نیا و تشاد سرتسا یزیچ زا راگنا دوب. هتفرگ شادص

یم در نیشام هی طقف یهاگ .رهزا متخادنا مرب و رود هب یهاگ دوب.ن

نوزرل دوب، هداتفا ملد وت هدارا یب هک یسرت دوب.اب تول خ یلیخ دشو

مدز: بل

؟ یداسیاو ارچ -چ...

دز. یمن رپ مه هدنرپ اجنیا و دوب هتفشآ ماسریما . دوبن مدوخ تسد مسرت

. مدیسرت یم مزاب اما مرانک درم هب متشاد دامتعا رتشیب مامشچ زا

: دیخرچ متمس رتشیب و دیشک یقیمع سفن هک دش هجوتم راگنا

مزا؟ یسرت یم -

: مدرک همزمز بل ریز و ماتسد هب متخود رو مهاگن

-هن...
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. اسیرتآ -

ینحل وحاالاب هدرک یهابتشا راک هک یا هچبرسپ لثم دوب. مورآ شادص

و شامشچ رتسکاخ هب متخود رو مهاگن هنک. ییوجلد داوخ می مولظم

. مداد ور شباوج بل ریز

: تفگ و داد نوریب رادادص رو شسفن

کی و یس نم ! ینک یم مروبجم یلو مدز یم داد ترس دیابن زورید -

و شتتفرگ ینووج روش یگب تدوخ هکاب متسین سهلا هدجه رسپ . هملا س

بوخ دوب. یچ مافرح زا مدوصقم ینود یم بوخ هنز. یم یفر ح هی

اهر زا ینود یم بوخ . سوه هن مشمارآ هرذ هی لا بند طقف ینود یم

ینود یم بوخ . مدش اهر لکش نیرتدب هب مدوخ نوچ مرفنت م ندرک

تقوچیه منک... ریقحت متساوخن تقوچیه اما زمد فرح دنت یهاگ

. تمنوسرتب متساوخن

: مدوب روخلد مزونه اما دوب مورآ مبلق . مدیسرت یمن هگید

؟ متشمارآ ی هلیسو نم -

هدیدن تقوچیه ور متلا ح نیا . تسشن شابل ور ملا وس زا یگنرمک دنخبل

دوب. هیرگ و ضغب تشاد رطاخب مزا هک یزیچ اهنت راگ دوب.نا

! یشمارآ دوخ -وت

وت دش لفق م، هدز تهب هاگن و دروخ هرگ م هنیس وت شفرح زا مسفن

هک ییامشچ رت... نشور هشیمه امااز ندوب زمرق هک ییامش .چ شامشچ

... دیزرل ملد . دیبوک رت مکحم .لقمب مولگ وت تسشن ضغب ! نتشاد ضغب
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: دیزرل یم شادص اما درک ابز بل

هنوقشاع یافرح ؟ نرخ یم هقلح ننک؟ یم راکیچ عقاوم نیا وت همه -

... مدوبن دلب تقوچیه . متسین دلب ؟نم یراگتساوخ نریم ننز؟ یم

یمن تقوچیه منک. تمسق یسک رواب مییاهنت متساوخ یمن تقوچیه

مدوخ ،اب تردام توف زا دعب زور . میگدنز هب هاربمد ور یسک متساوخ

هتفا یمن هار ملا بند شمه رتخد نوا دش.دهگی مومت یچ همه هگید متفگ

یلو مشکب تحار سفن هی منوت حاالمی متفگ ... شردام تاجن هساو

مدرک یعس ... تشذگ هام هس دوب. هتسب رو ماسفن هار یزیچ هی راگنا

تم...هک دید هرابو هکد دینش رو مادص ادخ راگنا . دشن اما منک شومارف

هنک مکمک تسا .خو مربب نیب زا ور نادجو باذع نیا هنک مکمک تساوخ

دش مرگ یدمو ا یتقو دوب... درس هشیمه ینم هنوخ . مشکب سفن هرابود

،کیی هنوخ مدیسر یم ناتسرامیب زا هتسخ یتقو هکنیا سح ! راگنا

ور نادنز مکح مارب درس یراویدراچ نوا دش یم ثعاب دوب مرظتنم

. متشاد ور ازیچ یلیخ ترسح میگچب .زا متشاد ترسح نم . هشاب هتشادن

! یدرک مورآ مور هتفشآ بلق ... یدرک ناربج مارب ور ماترسح هتساوخان

شامشچ . تخود نوریب هب هرجنپ روزا شهاگن و دیشک یقیمع سفن

. منیبب ور شنویرگ یامشچ تساوخ یمن نم... یامشچ لثم . ندو ب سیخ

دوب! نم،مدر درم . تشاد رورغ نم درم

... تسین دلب وهن قشاع فرح تفگ یم م. هنوگ ور دروخ رس یکشا هرطق

قوش کشا ارچ ؟ دنوسر یم نونج زرم روهب مبلق شافرح ارچ سپ
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زا رتهب ماسریما ؟ سفن هبمِنیب داد یم سفن ارچ ؟ مامشچ هب دروآ یم

ور... ندرک یقشا ع مسر دوب دلب همه

لفق ماتشگنا نویم شاتشگنا . دنودرگرب مامشچ هب هرابود رو شهاگن

... ندش

؟ هشیمه هساو ؟ مارب ینوم یم -

ی"هرآ"... هنوشن هب متشاذگ مه یور کلپ مدز. قه مورآ

هرابود زورید ادخ هک یسفن دش. دازآ ش هنیس شزا هدش س بح سفن

هب دنوبسچ ینوشیپ . درشف رو متسد رت مکح م شتس .د دنودرگرب مهب

: تسب مشچ و مینوشیپ

... یچیه ... ماوخ یمن یچیه هگید -

***

موربور نوخهی هب ور مهاگن و مدرک زاب ور مدنبرمک ، نیشام فقوت اب

. تشاد ینووریش حتلا هک یرجآ و دیفس یامن اب یا هنوخ . متخود

ییاج نیچمه تساوخ یم ملد ردقچ .بقال تسش ن مابل ور یدنخبل

. مدرک یم روصت زبسرس و مورآ رهش هی رووت مدوخ هشیمه منک. یگدنز

ی هداوناخ وهی متشاد جند و کیچوک ی هنوخ هی هک ردحایل

نریم باال هگیدمه رسوکلو زا هک رسپ وودات رتخد ...ودات تخبشوخ

مدوخ هساو .چردق هشیم هریخ شاه هچب یزاب هب قشع هکاب یدرم و

زا رتشیب راگنا ، زورما یا...اام هگید رتخد ره لثم . متخاس یم ایور

. مدرک یم یگدنز ماهایور وت متشاد هشیمه
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ندرک رکف زا تسد دش ثعاب نیم وه مشب هدایپ درک هراشا ماسریما

هظحل نومه و مدش هدایپ . مربب یرد هریگتسد تمس ور متس ود مرادرب

نیب وزا مداتسیا موربور یا هدرن رد یوربور شد. هدایپ مه ماسریما

سورخ و غرم و طایح وت کیچوک ی هچغا هبب متخود مشچ ها، هدرن

مدز یدنخبل هدارا یب . ندروخ یم ودهنو ندرک یم ادص رسو هک ییاه

گمتف: دوب هداتسیا مرانک هک ماسریما هب وور

! هلگشوخ یلیخ اجنیا -

داد. نوکت ور شرس مفرح باوج ورد تسشن شابل ور یگنرمک دنخبل

درب رد رانک گنز تمس ور شتسد دعب، و دنوم هریخ مامشچ ایهب هظحل

اب لا سنایم ینز دشو زاب نومتخاس رد هک دیشکن لوط یزیچ زد. گنز و

شنماد گنرمه یا یرسور و دیفس ی هقیلج و زولب و لگگیل دنلب نماد

: دموا نوریب

... دیدمآ شوخ ... دیدمآ شوخ ناج... -یا

یدنخبل و هشب مرگ ملد دش ثعاب ، شنوبرهم تروص و یمیمص نحل

: هریگب لکش وربلما قیمع

-سالم.

ماه هنوش رود ور شاتسد ، مایب مدوخ هب هکنیا زا لبق و درک زاب ور رد

: متفر ورف ششوغآ وتو دیچیپ

. رتخد -سالملگ

متشاذگ ش هنوش یور ور متسد ... ینوبرهم یوب داد. یم ور مردام یوب
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. مدموا نوریب ششوغآ زا هک تشذگ ردقچ مدیمهفن . متسب وچمش

دز: یقیمع دنخبل و تخادنا ماسریم هبا یهاگن

سهلا دنچ ینود یم . تدوخ هساو یدش یدرم هللا اشام رازه هللا... اشام -

ناج؟ رسپ شمسر هنیا ؟ ینزب درمریپ و نزریپ نیا هب یرس هی یدموین

: تفگ هناعضاوتم و داد ور شدنخبل باوج ماسریما

. متشادن تداعس -

دیعب ماسریما زا ندز فرح عون نیا . مدش هریخ شخر مین هب بجعت اب

داد. یم شنوشن تشاد هزات هک تشاد هگید ی ههجو هی راگ دوب.نا

: داتسیا رانک و درک زاب ور رد نایاش ردام

. دییامرفب . دیسنیاو رساپ . لخاد دییامرفب -

و نایاش هب ممشچ ، میتشاذگ هک نومور شیپ جند و یلقن طایح اپهب

ردپ مدز یم سدح هک یدرم . ندوب هداتسیا هاگرد وت هک دات فا ینسم درم

یسرپ لا وحا سالمو نوماهاب ییورشوخ واب دمو ولجا ، هشاب نایاش

گتف: شرسمه هب وور درک

. مدرگرب ات لخاد نک نوشییامنهار ناج، رانلگ -

یا هنوش موناخ رانلگ . تفر نوریب یوال همه،زا بجعتم یامشچ یولج و

: تفگ و تخادن باالا

... لخاد دییامرفب -

و درک سالم دنخبل اب نایاش . میدروآرد ور نوماشفک نومتخاس رد یولج

مومت ماسریما قح رد ور یردارب درم، نیا . تفرگ باوج مه روطنومه
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یامشچ هک تفگ یزیچ و درب ماسریما شوگ کیدزن ور شرس دوب. هدرک

درک: همزمز بل ریز و دیبوک نایاش یوزاب هب یتشم دش. رگد ماسریما

! یضوع -

یخوش هب یدنخبل . تفر شهب یا هرغ مشچ ماسریما دزو ههقهق نایاش

ور کیچوک یوره ار هی لوا . مداد نوکت نیفرط هب یرس زمدو نوشاه

دوب. هدش نییزت هقیلس اجاب همه .. ییاریذپ هب می دیسر وبدع میدرک یط

تسد یاه شرف و یکشم یاهزیم ولگ زیم شکالیت، یاه لبم اهو هدرپ

تمس شدوخ و مینیشب درک هراشا مونا خ رانلگ ... گنر دنچ فاب

مرانک مه ماسریما و متسشن یا هرفنو د لبم یور درک. دنت اپ هنوخزپشآ

شوربور هک نایاش هب وور تشاذگ لبم هتسد یور ور شتک . تسشن

: تفگ درک یم شهاگن رکفتم و دوب هتسشن

هیچ؟ -

: تخادنا باال ییوربا نایاش

! زورما یدش بیجع -

و تخادنا دوب هدروآ موجه اهم هنوگ هب نوخ هک نم هب یهاگن ماسریما

: دیچیپ مرمک رود رو شتسد

؟ هیفرح . تسه هک هنیمه -

تیدج نوا یاج هب راب نیا هک یماسریما هب متخود مشچ تهب اب

دزو یا هفرس کت نایاش دز. یم جوم شامشچ وت تنطی ،ش یگشیمه

: تخادنا باال یرس
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. شاب تحار امش -هنواال.

موناخ هکگرانل دوب هظحل نومه اقیقد و متفرگ مور هدنخ یولج روز هب

یگتخاس یمخا اب نایاش هب دشوور جراخ هنوخزپشآ زا ییاچ ینی ابس

: تفگ

. نکن تیذا ور مرسپ ردقنا -

: تفگ ماسریما هب وور درک یا هدنخ کت نایاش

. یتفرگ مه ونم یاج یدموا تس هقیقد -ایب!ود

هگید . تفر یم هرغ مشچ هک دوب نایاش راب نیا دزو یدنخشین ماسریما

رانلگ و تسشن مابل ور یقیمع دنخبل منک. لر تنک مور خهدن متسنوتن

رود زا ور شتسد مور آ ماسریما . تفرگ مولج رو ییاچ ینیس موناخ

و ماسریما زا یتق .و مدرک رکشت و متشادرب ینوجنف ونم، درک بزا مرمک

و تشاذگ ییاریذ پ طسو زیم یور ور ینیس درک، ییاریذ مهپ نایاش

هب وور درک مهاگن هنارادیرخ . تسشن موربور ی نهرف کت لبم یور

: تفگ ماسریما

اه. هبوخ ت هقیلس -

وت مبلق دش ثعاب هک یهاگن دز. دنخبل و تخادنا مهب یهاگن ماسریما

ور شندز دنخبل ردقچ . مزادنب نییاپ ور مرس و هنک یرارق مبی هنیس

درک... یم ممورآ شهاگن ردق . متشاد تسود

: دیدنخ قوش اب موناخ رانلگ

... یهلا دیش ریپ مه یاپ !هب هشک یم مه یتلا جخ هچ -
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زاب نومتخاس رد هظحل نومه و مدرک رکشت ینوبرهم همه نیا زا بل زری

بجعت اب موناخ رانلگ دش. دراو شتسد رد یا هسیک اب نایاش ردپ دشو

: دیسرپ

؟ یلع وت یتفر اجک -

: تفگ و درک شتسد یوت هسیک هب یا هراشا اقآ یلع

! زورما میراد یوژه نومهم هرخ .باال مریگب یلحم غود متفر -

مخز بلق ردقچ درک. یم رتهب ور حملا هداونوخ نیا ندوب بوخ ردقچ

ور... ماسریما بلق ومه نم بلق مه داد. یم نیکست مرو هدروخ

رارق یمیمص ی هداونوخ هی عمج سلا،وت نیدن زاچ دعب هک یماسریما

سح متسنوت یم ،اما دروآ یمن نوبز روهب یزیچ هکنیا واب دوب هتفرگ

... منوخب شامشچ وت زا ور شبوخ

***

ملد ردقچ . هشب کیرحت ماهتشا دش یم ثعاب ، موربور گنراگنر ی هرفس

یاهاذغ ابیز...اب اما هداس یا هرفس دوب. هدش گنت اه هرفس انی هساو

نتسشن نیمز ور هساو ملد . ولوچوک یشرت یاه فرظ و گنراگن ر یلحم

دوب. هدش گنت مه ندرو خ اذغ و

مه ماسریما و متسشن . مینیشب هک ندرک فراعت اقآ یلع و موناخ رانلگ

... تشاد ور ماوه و دوب مرانک ، میدوب هدموا هک یا هظحل .زا تسش ن مرانک

زا متفرگ یم مورآ ردقچ . مدرک یم قوذ شندوب زا ملد وت چردق ونم

دوب. هدش رتشیب زورما که ییاه تیامح
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گنر شوخ یمساقازریم زا هک روطنومه و تفرگ ور مباقشب موناخ رانلگ

: تفگ تخیر یم مباقش ب یوت

لگ دایب تشوخ مه وت مراودیما . مدرک تسرد ماسریما صوصخم ونیا -

. رتخد

و تشادرب مه ور ماسریما باقشب . مدرک رکشت و متفرگ شزا ور باقشب

: تفگ نم هب ور دیشک یم اذغ شارب هک روطنومه

هت دوب هدموا هک شیپ سلا دنچ . هراد تسود یمساقازریم ماسریما -

! تسافرح نیا زا رتومکش . نکن شمخا هب هاگن . دروآ رد ور هملباق

و متفرگ مور هدنخ یولج یتخس هب منم و ندیدنخ اقآ یلع و نایاش

ور یگنرمک دنخبل هک .ردحیلا متخود ماسریما خر هبنمی ور مهاگن

بوخ شلا دوب.ح هدرک لوغشم شاذغ وراب شدو دوب،خ هتسشن شابل

یم هداوناخ هی شلد هشیمه متسنود یم ... هشیمه رتزا بوخ دوب.

، تیعقوم نیا ...واالنووت زوسلد ردام ،هی نوبرهم ردپ .هی تساوخ

شور هب ور یزیچ چیه سکچیه دوب. هدیسر شلد هبمدار راگنا

. هتشذگ شهب یچ تدم نیا ووت هدش انشآ ماهاب روط چ هکنیا آدرو. یمن

ندرک یم راتفر شاهاب یعقاو ردام و ردپ هی ملث اقآ یلع و موناخ رانلگ

مه تسد هب تسد یچ همه . نتسنود یم نوشسور ع راگنا مه ور ونم

مخز ماسریما هک یزیچ . دایب دوجو به یمیمص عمج اتهی دوب هداد

دای هب ور شیگلا س جنپ نانچم هکه یا هدیشک درد کرسپ ینم، هدروخ

دوب... جاتحم شهب ، دروآ یم
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***

مدق یادص و دیسر یم شوگ اههب کشجنگ کیج کیج یادص اهنت

. متشاد تسود ور شمارآ نیا ن. دموا یم دورف اه نمچ هکریو ییاه

ور... ندرک یگدن ز بوخ سح نیا

میدموا نومتخاس تشپ هب ماسریما ،اب موناخ رانلگ رارصا هب راهان زا دعب

هریخ نومفارطا دننام تشهب ی هرظنم ،هب میدز یم مدق هک روطنوم وه

شمارآ ردقچ ...و مدوب هدیدن مورآ ردقنا ور ماسریما تقوچی .ه میدش

هک یقح . هنورذگب ور بوخ تاظحل نیا دوب شقح بدو! بوخ درم نیا

درک. یم شتخادر پ تشاد اتهز ایند

: مدیشک سفن ور مف ارطا بوخ ی اوه و متسب مشچ

؟ اجنیا یدموا اتحاال راب دنچ -

: دیسر مشوگ هب شمب یادص

. هشیم یراب جنپ راهچ، -

شیر هکابهت یا هنودرم خر مین هب مدش هریخ و مدرک زاب ور مامشچ

دوب: دشه تر باذج

؟ مسرپب لا وس هی منوت یم -

: دنوخرچ متمس ور شهاگن

. سرپب -

؟ یشن تحاران یدیم لوق -

درک: نداتسیا هب روبجم منم و داتسیا
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... سرپب -

مدز: بل مو ورآ مداد تروق رادادص ور منهد بآ

؟ نوشیدیشخب -

ور مروظنم هک دنومهف مهب ، تسشن شاهوربا نیب هک یگنرمک مخا

هتسا وخ هک یرفن ود نومه گفمت... یم ور شردام هدش.دپرو هجوتم

مرن هجن وپ تسد ینومیشپ حاالاب ناما دوب دبکهدر شهب هتساوخان ای

ن... درک یم

درک: همزمز بل ریز دشو نییاپ باالو شولگ سبی

... منود یمن -

ارچ؟ -

: داتسیا موربور

؟ ینک شومارف ور شاه یدب یتسنوت ؟ یدیشخب ور تردپ -وت

مدز: ی دنخبل مغ اب

اود ور یدرد هشک یمن سفن ایند نیا وت هگید هک یسک زا نتشاد هنیک -

هنک! یمن

نم هنود یمن ماسریما هک درک یروآدای مهب ، دیود شامشچ وت هک یبجعت

هب ور شندروخ موش،ریت زور نوا هنود یمن . مراد ربخ مردپ زامگر

زا شاه چپ چپ کت کت دهاش هنود یمن . متفر شوه زا دعب و مدید مشچ

ور اهزیچ یلیخ ماسریما . مدوب م هدنور پ لیکو اب نفلت تشپ

. تسن منیود
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: متفگ و مداد نوکت یرس

هگید ینک، نفد هتشذگ وت ور هتشذگ هگا . یشیم مورآ یشخبب هگا -

. هشیمن یروآدا ی تارب یچیه

سح ور شیگف درک.کال توف ور شسفن و درب ورف شاهوم وت ور شتسد

هنوتب ات تخیر یم رود ور اه هنیک مامت دیاب ماسریما ...اما مدرک یم

! هشکب سفن درد نودب هنوتب ...ات هشب رساپ لبق زا رتهب

... درشف مکحم ور مبلق ش، هتفرگ یادص

ندیشخب هتخس . دایم رظن هب هک یزیچ رتزا تخس یلیخ ... هتخس -

هک... یردام ندیشخب هتخس داد. حیجرت شرسپ هب ور یچ هکههم یردپ

شتمس یمدق ینارگن ،اب تسب مشچ و تفر ش هقیقش تمس هک شتسد

: متشادرب

؟ یبوخ -

، شامشچ وت خرس یاه هگر دش. هریخ مامشچ وهب درک زاب ور شامشچ

: دیشک مبلق هب قیم ع یمخز

ینز، یم فرح ،االنهک ییاجنیا وت ،االنهک ماجنیا االنهک یلو یلو... -

رتخد هب مبلق وت یدرد چیه نودب داوخ یم ملد مزا، یسرت نیم هگید هک

! مشب خهری موربور مورآ

: متفگ درشف یم ور مولگ هک یضغب اب

... ماسریما -

: تفگ و داد نوکت یرس
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... مشخب یم -

دوب... قوش زا دیکچ م هنوگ ور هک یکشا هرطق . مدیدنخ ضغب نویم

.اب متشاذگ شبل جنک عیرس یا هسوب و مدش دنلب اپ نکو یور اورپ یب

متفر یم بقع بقع هک روطنومه و مدروآرد یکلک کهش درک مهاگن تهب

: متفگ

! رتکد ریگب ونم ینوت یم هگا -

: دیدنخ لد هت راب،زا نیلوا هساو دشو نومهم قیمع یدنخبل هب شابل

... هسرن تهب متسد نک اعد -

***

... نایاپ

. شش و دون و دصیس و رازه نمهب کی

رهظ. زا دعب ی هقیقد کی و هاجنپ و راهچ

رای... تخب ههلا


