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میحرلا نمحرلا هللا مسب

ارم وت ییاقل ديشروخ و هّرذ نم

ارم وت ییاود نيع ممغ ِراميب

مرپ وت یم ِیپ ردنا ورپ یببلا

ارم وت ییابرهک وچ مدش هاک نم

ومالان

1

ره هب یا هنزو ییوگ . دنتشادن نتفر یارای نآ زا شیب و هدش نیگنس میاهاپ

ما هتسب همغاد یاهبل یور رب هک ما هدز خی تسد . دندوب هتسب اهنآ زا کی

فیک دش. کیدزن نم هب مارآ مارآ . درکن مک نآ مره زا یزیچ ، تشاد رارق

کیدزن و کیدزن . مدرکن شنتشادرب یارب یش تال داتفا متسد زا مشفنب یمرچ

شهاگن اباحم دمآ.یب کیدزن دش. وکا مزغم رب شیاه شفک یادص دش. رت

یابیز رتخد هاگن . تشادن ، مدوب هدید هک یسکع اب یتهابش چیه . مدرک

وا هب هاگ ، شیاریگ و نشور نامشچ دوب.اب ناسونرد ووا، نم نیب شهارمه

ال ماک . دیسر اهتنا هب مقمر اهنآ، ندش کیدزن نم.اب هب هاگ تخود یم مشچ
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رانک رد نامز مه ابیز رتخد نآ اراب وا مدرک یمن رکف . مدش رناژی زا خیلا

نم دای هب هک دوب مولعم ، هارمه رتخد نوچ ییورهام دوجو .اب منیبب مه

جراخ مناوت زا رادید نیا لمحت دش. دراو نم رب یگرزب کوش . داتفا یمن

تسد ، نیمز رب نداتفا سرت .زا تفر لیلحت هراب کی میاوق مامت ییوگ دوب.

نوچ مرس رود ، شتعسو نآ اب نابایخ . متشاذگ هچغاب نیچرپ ی هدرن رب

ار وا نیشنلد یادص طقف . دیخرچ و دیخرچ و دیخرچ و دیخرچ کلف خرچ

: مدینش

نم! قشع ناج ابرهک مزیزع ابرهک _

هب نوگ هبنپ یاهربا یور .رب مدرک یمن سح ار نیمز دش. هتسب منامشچ

. مدش باترپ رود نادنچ هن یا هتشذگ وهب هدمآرد زاورپ

باتک ی همجرت لوغشم دیفس ریرحت زیم تشپ ، مگنر یسای گنشق قاتا رد

ات مدوب هدز رانک ار هدرپ . مدوب امن" لیف درم "Theelephantman ناتساد

ات متشاذگ زلب همین ات مه ار یموینیمولآ ی هرجنپ دنک. نشور ار مقاتا باتفآ

، ندیشک سرب زا سپ ار مگنر ییامرخ یاهوم منک. مامشتسا هزات یاوه

ار هلمج و متخادنا یرنشکید هب یهاگن . مدوب هتشاذگ ،زاب ناشفا روط نیمه

دمآ: ییاریذپزا منابرهم یردامان یادص .هک مدومن همجرت

؟ ییاجک ؟؟ ناج ابرهک ابرهک _

ارم داد. یم نم هب یبوخ سح شروشرپ یادص . تسب شقن مبل رب دنخبل

ابیز شا، هرهچ نوچ یا هناردام یلو مدوبن شنوخ و تشوگ دوب،زا هدییازن

: تشاد نیشنلد و

. متسه مقاتا ناج؟وت الهل _هلب
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دوب: هدرب تشپ ارهب شتسد دش قاتا دراو الهل

؟ همتسد وت یچ وگب عیرس دنت دوز _

دوب: طاشن و روش اپ اترس نز نیا ، مدرک هاگن شنادنخ تروص هب

؟ مراد بیغ ملع هگم منودب اجک زا _نم

: تسب مکحم ار باتک دشو کیدزن .الهل مدرب باتک لخاد ار مرس هرابود

دعب. یارب هنومب شا هیقب هگید هسب _

! دروخ مه هب شا هنوشن ؟ یتسب ارچ نوج _هع!الهل

. همتسد وت یچ نزب سدح متفگ مرس. یادف دروخ هک دروخ _

! هخآ منودب هچ اباب _یا

. هیذغاک منک یم ییامنهار هی بوخ _

: مدناراخ ار مرس

. هگید هلوپ امتح ؟ یذغاک _

! نزب سدح چن. چن _چن

2

مامتا هب رتدوز هچ ره ار باتک ی همجرت دیاب تفر یم رس تشاد ما هلصوح

دوب: هتفرگ شا یخوش الهل تقو نآ مدناسر یم

ور اباب یاینووج سکع هیچ ! هگید هسکع امتح هشابن لوپ رگا بخ یلیخ _

؟ وتدوخ یاینووج ای یدرک ادیپ
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: دیبوک مندرگ سپ مکحم الهل

؟ مرتگرزب وت زا هگم ردقچ ؟ مدشریپ نم هگم سنجدب _یا

: مراذگب شرس هب رس متساوخ . مدناراخ ار ما هناچ

هملا سراهچو تسیب نماآلن ! هگید یرتگرزب نم زا سیلا لهچ یس بخ _

. یراد سیلا تصش هاجنپ گنشق امش تقو نوا

؟ هریپ سلا جنپو لهچ تقونوا بخ هملا س جنپ و لهچ نم سنجدب _

. هنووج هن سپ _

: دیبوک مرس ورب تشادرب زیم یور ارزا باتک الهل

تا همجرت هب نیشب یخلا ألیب صا دش روط نیا حاالهک سنجدب _یا

. سرب

هب تسد . تسه مه نم عفن هب هک دراد تسد رد یشزرا ابزیچ هک مدیمهف

: متخادنا شندرگ

. نووج ألوت صا مدرک طلغ شخبب شخبب مزیزع نوج !الهل نوج _هعالهل

هدرک در ور یس هک هروخ یمن تا هفایق ألهب صا ! یرتنووج منم زا وت

! یشاب

: تشادرب شندرگ ارزا متسد

._یا مدش رخ رعرع هشاب . نکن ینیریشدوخ ردقنیا هگید هسب بخ یلیخ _

تتشپ یچ منیبب وگب حاال بخ ؟ ینز یم هیچ افرح نیا نوجزا رود یاو

؟ یدرک میاق
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دمآ: دوخ ،هب فرح نیا الهلاب

! ینزب سدح لوا دوب انب بخ _اهآ

مدز: مرس هب هبرضود

یذغاک هگید بخ هن یگیم ، هسکع مگیم هن یگیم . هلوپ متفگ بخ اباب _یا

؟ هشاب هنوت یم یچ

: دیبوک مندرگ سپ هرابود الهل

راک هب وتلوکود نوا مکی ؟ نتسه یذغاک زیچ اتود نیا طقف ادخ! گنخ _

؟ مگنخ نم یگیم ینعی _. زادنب

. هراب یم تور و رسزا . یگنخ همولعم مگیم هک هلب _

. متسین گنخ نم هک یمهفب ات منز یم سدح اآلن بخ یلیخ _

وت همولعم هک شا هزادنا بخ _. همتسد وت یچ دینزب سدح دییامرفب _

. هشیم اج تشم

! ایگیم بیغ هتسب مشچ هه _

؟ هیذغاک یتفگ یدرک مییامنهار هک نیا هگید _

. هشیف تسین لوپ تسین سکع بخ هلب _

اه شیف هگید متفگ یزیچ ی یروج نیمه هیچ شیف زا تروظنم ؟ شیف _

. نیذغاک همه مه

تایزاب لوگنخ نیا اب مرادن هلصوح مگ یم مدوخ ! ابرهکوت تسد زا _خآ
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. هتیلب . یربب ونم رس

؟ تیلب _

. تیلب هلب _

دوب،هب هدرک یفخم تشپ رد هک ار شتسار تسدو تسشن تخت یور الهل

: دروآ ولج

مید. ید ید _ید

؟ هشیامن مودک یارجا منیبب ! مدوخ نوج الهل تنسحا ! رتائت تیلب یااو _

داد: نم ارهب تیلب الهل

مساو وشتیلب ماتسود زا یکی . هنحص یور هدموا دیدج هک یشیامن نومه _

ووتو مدوخ یارب . مریگب شزا هسات متسنوت وبهللا روز هب هدرک ادیپ

. شروک

: متخادنا تیلب هب یهاگن

: تفگ نانک هدنخ ؟الهل مینکراک یچ ور اباب تقو نوا _هسات؟

صا . تسانعم مامت هب تسودرنه درم هی شاباب هک راگنا اباب هگیم نیچمه _

؟ هشاب شمود راب نیا هک هدموا اهاج روج نیا ابام یک وت یاباب أل

ادخ! ی هدنب هراد هانگ میربب منوا هعفد نیا نوج الهل بخ _

و شیامن و رتائت الزا صا یلا عبانج یاباب اهتنم مرادن یفرح هک نم مزیزع _

. سا هکترچ وت شرس طقف . هرایمنرد رس ازیچ نیا و مارد

: تینابصع هب مدز ار مدوخ
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یم جرخ هگید یاج هرب یم سا،وپالمش هکترچ وت شرس تقو نوا اهآ _

: تفرگ ینوگشین متروصزا هنک.الهل

نم ی هساو دیاب هک همولعم هنک! جرخ مه هگید یاج هرب سپ هن سنجدب _

یچ؟ سپ مشنز هشابن یچره هنک جرخ

؟ شهب یگب یچ یاوخ یم حاال اباب بخ _

میرب میاوخ یم ابرهک و شروک و نم مگیم ؟ مگب ماوخ یم یچ یچیه _

. یناه یاب یاب رتائت

. تفرگ نام هدنخود ره تفگ ار نیا یا هزماب زرط هب

3و4

دوب، هدیسر هار زا هزات هک مپیت شوخ و سهلا هدزون ردارب عقوم نیمهرد

دمآ: مقاتا یولج

؟ نیدنخ یم یچ هب نیگب هشیم ! لزاومدام مادام _سالمرب

ار نادرگ یلدنص . دنتسشن تخت یور رب ود وره تفرگ ار شرسپ تسد الهل

: مدناخرچ ناشفرط هب

. میراذب ورقلا هراچیب یاباب و رتائت میرب مییاوخ یم هک نیا _هب

؟ یشیامن هچ ؟ رتائت _

دز: شروک هب یدنخبل الهل

. تشرب تلوترب رثا یزاقفق یچگ هریاد شیامن ! رتائت مزیزع _هلب

؟ نوا ارچ هوا!حاال _هوا
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مه ابرهک ووتو نم . نراد ارجا هراد، تسود ابرهک هک یهورگ نوچ _

. اشامت میرب تسانب

: تفر رد فرط وهب هدش دنلب تخت یور زا شروک

. اجنیا نایم ماش انیا همع بشما مگب متساوخ طقف ! هرذگب شوخ _

: دیهج اج زا رنف دننام شدوخ دشو وحم الهل، یاهبل یور زا هدنخ

؟هرآ؟ اجنیا نایب یدرک رارصا یتفر مزاب ؟ یگیم یراد یچ _

: تشگرب هار همین زا شروک

همع یادا ) تفگ یروف منوا . مدرک فراعت هی طقف ، دوبن یرارصا ادخ هب _هن

وگب تنامام هدش.هب گنت ملد یلیخ اقافتا مییایم بش هشاب ( دروآرد ار

. میروخ یم یزیچ یرینپ نون اه.هی هنیبن کرادت یلیخ

: دناچیپ ار شرسپ شوگ و درک زیت ار شنامشچ الهل

! ریگن هدعو یسک زا نم اب یگنهامه نودب متفگ راب رازه سنجدب _یا

: دیشک ششوگ ارزا الهل تسد شروک

یم نوریب زا یزیچ حاالهی بوخ ! اسین المز تنوشخ همه نیا _یآ.یآ.

. مریگ

: تفگ یعنصت یصرح الهلاب

. تدوخ نوج _هرآ

: دیدنخ مدیلا، یم ار ششوگ زونه هک شروک
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. مریگ یم نوریب زا مدوخ ناج _هب

دز: رمک هب تسد الهل

دوب؟ اجک تلوپ _وت

. هگید مریگ یم امش زا وشلوپ . مرادن لوپ ؟نم ملوپ _

! ابرهک میرب !ایب یشابن هتسخ _

: متشادن یرگید یراک هلصوح ال راک،صا عقوم

! یدید هک تدوخ ادخ هب مراد راک نوج _الهل

درک: مدنلب و تفرگ ار میوزاب الهل

. دایم هراد تا همع نزن متفم فرح وشاپ _

نم. ساالداب زپب وماش وت نوج _الهل

هدلب مه هبناجود سوساج نیا .ساالود هدرکن !المز تقو هی یشن هتسخ _

ایب! وش دنلب هنک. تسرد

یصاخ کرادت نوج دز،الهل یم رس ام هب دنت دنت ناج همع هک ییاج نآ زا

تشاذگ رفورکام ورد دروآرد رزیرف زا هدرک خرچ تشوگ هتسب دنچ . دیدن

بیس دبس کی سپس دوش. بآ عیرس تشوگ خی اردزات تسارفیر ی همگد

: تشاذگ نم لباقم ینیمز

. نکب تسوپ ورانیا _ایب

: متسشن نآ یور ورب هدیشک زیم تشپ ارزا یلدنص



ابرهک و هاک

11

؟؟ نوشهب یدب تلتک تسین دب نوج الهل مگیم _

: تفگ اج نامه دوب،زا هدرب لا چخی لخاد ار شرس هک الهل

؟ مریگب تلود تفه ینومهم نوشارب نایم نراد هدزرس . هبوخ مه یلیخ _هن

؟ نشیمن تحاران _

: تخیر گنیس اهاررد وهاک

! هدایز منوشرس زا نشب _

دز: وزاگ تشادرب ار یخرس بیس و هدرک زاب ار لا چخی رد شروک

؟ نرایب نوریبزا منزب گنز هنوتتخس _

میزیر یم تافیرشت نوشارب یلک مه ام نایم ربخ یب هار هب هار . داوخ یمن _

. هدموا نوششوخ

: تسشن نم رانک و تسش و درک ادج ار وهاک زغم شروک

؟ هروطچ میرب ام دعب ی هعفد مگیم _

: تخیر گنیس مود نگل اررد یگنرف هجوگ اهو رایخ الهل

میر. یمن هدزرس اهتنم . هبوخ میلیخ _

: تفرگ بآ ریش ریز اهار وهاک نانک هدنخ

وت هتفیب یباسح ات مییایم میراد مدیم طاالع منز یم گنز حبص _زا

. تمحز

همع ی هداوناخ ، مدیچ سید اررد هدش خرس تلتک نیرخآ هک نیا ضحم هب
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دنلب دنلب رد یولج زا مه اب همع نارتخد کنشور و کمار . دندیسر مه ناج

: دنتفگ

! یبوخ یوب هچ هب _هب

یلیخ نم ی همع دوب. رتکچوک ام زا لا سود کمار و دوب نم نس مه کنشور

یم مه هب یچ همه یدج یخوش . دنتشاد لک لک ابالهل یلو دوب نابرهم

دورو .اب دندوب رگیدکی ندنازچ ردحلا مئاد دایز، تیمیمص دوجو .اب دنتفگ

کی همع ، دندرک یم یسوبور والهل نم اب اهرتخد هک ،ردحیلا ییاریذپ هب

: تفرگ ار شا یملق ینیب رگید تسد دزواب شکیراب رمک هب تسد

میتساوخ یم نومدوخ یدش، اذغ هب تسد مزاب .الهل! فیپ فیپ فیپ _ها

میروخن ور وت تخپتسد ات میدب شرافس اذغ

شرهوشرهاوخ فرط هب عیرس و درک یسرپلا وحا دبمار و همعرهوش الهلاب

: تفرگ وا زا ینوگشین و تشگرب

هیقب یارب نم هزات ؟ یدز هتکس وت وندرک فیرعت ارتخد !زاب تخبدب دوسح _

هدب. وتشرافس .وت مدش اذغ هب تسد

داد: متسد ارهب ینیریش ی هبعج دبمار . میدیدنخ شغ شغ همه

ماش دعب راذب . یراد تسود وت هک هییاهرت ینیریش نومه زا ابرهک امرفب _

. میروخ یم

ع عون رتزا ینیریش تفگ یم تسار واو مدز. رانک ار هبعج برد ی هشوگ

نآ: یلا

. میروخب شاهاب مرایم هوهق .االن دبمار یسرم _
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یور تلتک یاه سید درب. هناخزپشآ وهب تفرگ متسد ارزا هبعج هناثیبخ

: تشاذگ ناهد ورد تشادرب اهار تلتک زا یکی . دندوب زیم

. هرادن فرح ییادنز تخپتسد . ممممموا _

: مدیبوک شتسد رب مکحم ریگفک اب

. مرایب وماش ات زیم رس ورب نزن کنوخان یآ یآ _یآ

درک: رغرغ نتفر ردحلا

! سیسخ سنجدب _

: مدروآرد لا چخی ساالدارزا یاه فرظ

. کمک نییایب نیشاپ ! کنشور ! کمار _

5-6

: تفر شرسپ هب یا هرغ مشچ همع

نیا تقونوا یگیمن یچیه سید کی دق مزپ یم تلتک نم ! سنجدب ی هرسپ

یلو تفرگ شا هدنخ الهل تخبدب ؟ هدرک تا هنووید تییادنز یاییاپمد هگنل

: تفگن یزیچ رگید

س. هدامآ اذغ زیم رس نییامرفب نییامرفب حاال سپ بخ _

؟ یدوز نیمه هب یچ _

تسرد ییاپمد هگنل وت لوق ایهب ندرک تسرد تلتک اتراهچ هگید هرآ بخ _

هرب. یمن یتقو هگید هک ندرک
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: تخادنا زیم رود ات رود هب یهاگن همع

؟ تلتک طقف ینک یم یخوش _

: تشاذگرمک هب تسد الهل

وترس دوخرس یدش .اپ متفرگ تلود تفه ینومهم هک یراگنا ! سپ _هن

دنلب ، تداعس یاقآ همعرهوش ؟ یتسه مراکبلط حاال یدموا نییاپ یتخادنا

: دیدنخ دنلب

هنودن یک ؟ره نیرادرب نوتایخوش نیا زا تسد دیاوخ یم یک ودات امش _

. نینز یم فرح نیراد یدج یدج مه اب هنک یم رکف

نیا یبوخ نیا هب تلتک تداعس یاقآ هگید مگ یم مراد ما یدج بخ _ااو

. هرکشان امش مناخ

میاق ییایزیچ ی اتشم تشپ نوا منود یم منود یم ینک یم یخوش _

! یدرک

اباب! _ورب

سس و هباشون ،ساالد، تلتکزیم رس . میدیچ ار زیم همع نارتخد کمک هب

دوب.

. نیرایم فیرشت مدیمهف رید هگید نیشخبب تداعس یاقآ . دییامرفب _

: تسشن زیم تشپ تداعس یاقآ

. هنکن درد نوتتسد ! عهیلا میلیخ هب _هب

درک: نم هب ور تسشن یم یلدنص یور هک یلا حرد همع
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وک؟ تاباب سپ ناج همع _

: متشاذگ زیم یور اهاررب نان

. هدموین زونه _اباب

. دایب ات مینک یم ربص سپ بخ _هع!

یراک ی هسلج نوشاتسود .اب تسین مولعم اباب ندموا نییامرفب امش هن _هن

. نروخ یم اج نومه نتفگ مماش نراد

درک: همع هب ور تداعس یاقآ

امش نویم اجنیا نم نتسین نوتشاداد .حاال نزب گنز هی مگیم امرفب مناخ _

؟ منکراک یچ امناخ

: تشگرب شردپ تمس کنشور

؟ هنومچ ام هگم اباب _او

ام هشاب ییاقآ کی دیاب هگید دیمناخ نوت همه بخ . تسین نوتیزیچ _

. مدمویمن متسنود یم . مینک تبحص شاهاب مینیشب

دز: شردپ یور هب یدنخبل دبمار

؟ اجنیا نیایم ییاد رطاخ هب امش هگم ناجاباب _هع

یچ؟ سپ بخ هلب _

: دیعلب ار شا همقل دبمار

؟ هروخب رب شروکو ابرهک و ناج ییادنز هب ینک یمن رکف _اباب



ابرهک و هاک

16

هللا اشام . تسه مه یا هگید درم تییاد زج هب دوبن مدای ارچ ارچ _

. هیگرزب درم مه ناخ شروک هللا شامرازه

دش: مردارب ی هدش خرس ی هرهچ هجوتم تداعس یاقآ

پ. تمدیدن یتکاس هک سب ناوج درم _

درک: یا هدنخ الهل

یم یشیتآ هچ نینودب ؟رگا تکاس نیگیم نیا هب هاو هاو هاو ؟ هتکاس _نیا

. دینک ییاریذپ نوتدوخزا نییامرفب نییامرفب ، هنوزوس

: متفر نوفیآ فرط هب دمآرد ادص هب فا فا ، بجعت مکلا رد

! ساباب _هع

دز: داد کمار

؟ ینود یم اجک _زا

هنز. یم گنز مهرس تشپ اتود هشیمه ماباب _

دوب، هدنام اهنت هک تداعس یاقآ همه زا رتشیب . مدرک زاب ردار عیرس

: دیسر مردپ دش. لا حشوخ

. دیشاب ._سالتم نیدروآ افص نیدموا شوخ هب _هب

؟ نیدرک مگ ؟هار افرط نیا !زا بجع هچ بخ _

. نیرایمن فیرشت امش اجنیا مییایم بترم هک ؟ام یگیم کلتم شاداد _او

. مراتفرگ یلیخ ننود یم تداعس یاقآ ! رهاوخ مراتفرگ هک نم _
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ی هشوگ هب یلگ مزاب . ننود یمن لباق هک مه ابرهک و نوج الهل هگید بخ _

ناج. شروک مجلا

داد: باوج درک، یم رپ هباشون ارزا هیقب ناویل هک ردحیلا الهل

احبص هک نم نیبب . میرادن تقو هک تساجنیا هلئسم ، مینودن لباق هک _هن

. هنوم یمن یتقو هگید . مراد هرود ماتسود اب مارصع ، گنیدلیب یداب مریم

انیا هراد هتسشن هدیرخ باتک یلک . سا همجرت لا حرد مه ناج ابرهک نیا

وت. لثم میتسین هک راکیب واال هنک یم همجرتور

زیم: یور درک ترپ ار شقشاق همع

. امریم مشیم دنلب اآلن نیمه ینزب افرح نیا زا یاوخب هگید راب هی نیبب _

. هروخ یمرب مهب هراد

مگیمن هک غورد هگید میرادن تقو بخ مگیم متفگ یچ هگم _او

7

دز: لا گنچرس ار یتلتک الهل

، دایمن تریگ هگید !هک روخب دش؟ اتراهچ تمشچ ردقچ ؟ یدید حاال بخ _

همع نارتخد . میدروخ یم ار نامیاذغ مه ود،ام نآ یاه لک لک نایمرد

اذغدنتسناوت یمن یلیخ نیمه رطاخ وهب دندوب قاچ یمک ، شدوخ سکعرب

ات ناشردارب یلو ، دندیسرت یم دندروخ یم هچره ادخ ناگدنب . دنروخب

دروخ یم ردقچره شنارهاوخ سکعرب . دروخ و دیشک تلتک دهاوخب ناتلد

ردارب هب ضغب اب نارهاوخ کلفط دوب. انعم مامت هب تخبشوخ دش! یمن قاچ

. روخب مه ام ضوع تنوج شون ! شاداد روخب _: دندرک هاگن
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مه. امش اباب نیروخب _

: دیشک ساالد دوخ یارب کنشور

. نکن هاگن وت دوخ . میرب هار مینوت یمن میروخب نیا زارتشیب هگید ام _هن

: دومن کنخ،رپ ی هباشون ارزا شنویل دبمار

. هنومه یارب نینک یم ویخلا رکف یلیخ نوچ ارچ؟ ینود _یم

: تشادرب سید زا یرگید تلتک شروک

، مروخ یم متسین ادنب نیا ألوت صا دینیب یم ونم . هگیم تسار دبمار _

. هریم هزوس یم شا همه منک یم مه شزرو

: دیعلب ار شا همقل و داد ناکت یرس دبمار

نوتتکرح تیاهن اه امش یلو میراد کرحت شاج هب یلو میروخ یم _هلب.ام

اه هعمج . نیریم نوبایخ رس ات دینز یم مدق ات راهچ نیش یم دنلب هک هنیا

مگیم . میرادراک میراد سرد میا، هتسخ هن دیگ یم هوک، میرب نییایب مگ یم

هریم هراد زور ور!ره ییادنز نینیبب نییایمن مینک یور هدایپ میرب نیایب

. هدروخن نوکت دینیب یم هللءاشام . یزاسندب

دز: ییامن نادند دنخبل دوب، هدش لا حشوخ اقیمع هک الهل

. نوج دبمار یسرم _

: تفر شرسپ هب یا هرغ مشچ همع

دبمار هگیم دایم شرس هیبالیی هریم یم هتفیم ادرف ! هسب حاال هگید بخ _

دز. ممشچ
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: تفگ زیم رس نآ زا اباب

. هنکن ادخ ! هنازرف ریگب زاگ وتنوبز _

درک: کاپ یذغاک لا متسد اراب شیاه بل همع

! هرادن تفآ مب نوجمداب شاداد سرتن _

دمآ: ییاریذپ هب تسد هب ینیس هلصاف دش.الهلبال عمج اذغ زیم

. ییاچ نییامرفب _

: تشادرب یناجنف تداعس یاقآ

. هنکن درد امش تسد _

. میدمآ ییاریذپ وهب هدرک بترم ار هناخزپشآ ، کنشور و کمار کمک هب

: تفگ کمار میتسشن هرفن هس ی هپاناک یور هسره

. مینک هاگن رایب ونوتاموبلآ ابرهک _

. مرایم مریم اآلن هشاب _

: مدرک دوب،ور همع اب تبحص لوغشم هک هبالهل

؟ ناجک اموبلآ نوج _الهل

تسار تمس هشوگ باال نوا نک هاگن ور ام قاتا یراوید دمک مزیزع نیبب _

! یزیرن نوش زاال یزیچ اشاب بظاوم مدیچ مه یور ور اموبلآ ی همه

. مبظاوم هشاب _

یراوید دمک وزاباالی هتشاذگ میاپ ریز ار یلدنص . متفر الهل ومردپ قاتا هب
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: مدروآ مدوخ اراب گرزب موبلآ ددع راهچ ، تسار تمس ی هیلا اهتنم

. ارتخد نییایب _

: تفگ نم هب ناج همع

هتسشن لبم یور همع منیبب ماوخ یم منم دیایب مدوخ شیپ اجنیا ایب ابرهک

یور نم رانک مه کمار و کنشور . متسشن نیمز یور شرانک مه نم دوب

مدوخ تسد مه مراهج موبلآ . دنتشادرب ار یموبلآ مادک .ره دنتسشن نیمز

درک، یم هاگن نم یکدوک یاه سکع هب همع . مداتفا میدق تارطاخ دای دوب.

ناشدوخ یبساکو راک عاضوا هب عجار لومعم قبط مه ردپ و تداعس یاقآ

هک یلا وبیلا یزاب وحم شروک . دنتشاد دازآ لغش ود .ره دندرک یم تبحص

یهاگ درک یم هاگن اهردپ هب یهاگ همعرسپ دوب. دش، یم شخپ نویزیولت زا

دمآ: اه مناخ رانک و درواین تقاط تیاهن ام.رد هب

منک. هاگن منم ور اه سکع دیدب _

دز: یدنخبل نوج الهل

. افطل نکن هاگن امش مرسپ -هن

ارچ؟ _

!آ هگید هیگداوناخ موبلآ هک نیا یارب _

؟؟ هشیم یچ هگم حاال هشاب یگداوناخ بخ _اهآ

: دیشک ولج ار شلا ش الهل

ثمأل! یمرحمان وت بخ ؟ هشیم یچ -
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. نینک یم روچقاچ رداچ هک راگنا مرحمان دیگ یم نیچمه ییادنز -هپ

دز: یدنخبل الهل

ور همین هفصن شلا هی نیمه منک. یمن روچقاچ رداچ ناج دبمار _هن

. تسین شملا هی نیمه یگداوناخ موبلآ وت یلو مزادنیم

درک: مردارب هب ور همع رسپ

منک اشامت نم رایب ونوت هنودرم موبلآ ورب وت وشاپ رسپ، وشاپ _

. مینک هاگن ونوشموبلآ ام نراذ یمن هک انیا

هس واب شقاتا هب تفر ، هتفرگ رارق هجوت دروم هک نیا زا لا حشوخ شروک

. دندرک اشامت اهار نآ دبمار اب سپس . تشگرب موبلآ ددع

8

ربخ ود ره یگچب نامهزا . مدید یم کنشور و کماراب ار میگچب یاه سکع

هیبش ، دنتشاد هک یمک ینس هلصاف هب هجوت .اب دندوب لپت ، ناشردام الف

: متفگ ترسح .اب دندوب اهولقود

. متشاد رهاوخ هی منم شاک ! نیراد ور هگیدمه ! نوتلا ح هب شوخ _

: تفگ اوه ویب درک دنلب ، تشاد تسد رد هک یگرزب موبلآ زا شرس همع

. مزیزع یرادرهاوخ مه _وت

: مدرک گنه

یچ؟ _
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؟ مرادرهاوخ _نم ! یراد رهاوخ هی مه وت متفگ _

تداعس یاقآ و مردپ . تفرگربر ارد اضف ینیگنس توکس هظحل دنچ یارب

ام فرط وهب هورگ عطق ار ناشفرح ، دندوب تبحص لوغشم هک مه

ار شرس .الهل دندرک یم هاگن ام هب جاو و جاه ، دبمار و شوروک . دنتشگرب

. دوبن شتروص رب هدنخزا یناشنرگید دوب. هتخادنا نییاپ

: دندز یم قرو اهار موبلآ ، یفرح چیه یب کنشور و کمار

همع؟ نیگیم یچ _

هی مه وت ناج همع _ : تفگ سپس . دیزگ ار شیاهبل همع

؟ تساجک ؟وک؟ بوخ _ . یراد رهاوخ

. تسایند رو نوا االن هگید یچیه بوخ _

دیمهف تخادنا نییاپ رسار ، شرهوش و مردپ زیمآ باتع یاه هاگن ریز همع

کمار ندید هکاب ینم . مدوبن رادرب تسد نم یلو . تفگ یم یزیچ دیابن هک

مدوخ هک مدینش یم حلا متخوس یم رهاوخ ترسحرد هشیمه ، کنشور و

: متفرگ ار همع تسد . مراد یرهاوخ مه

هرتکچوک نم ؟زا هشلا س دنچ ؟ تساجک مرهاوخ . دیگب امش ادخ ور وت همع _

. هگید دیگب همع ؟ هرتگرزب ؟

واب هدروخ هرگ مهرد ییاهوربا اب مردپ هک دنک زاب ناهد تساوخ همع

: تفگ دمآ یم هاچ رعق زا ییوگ هک یبادص

منوا دش، ادج تردام هک یعقوم نومه . هرتکچوک وت زا مین و سلا کی _

. اکیرما درب شدوخاب



ابرهک و هاک

23

: متفر ردپ کیدزن . مدش دنلب

ارچ ؟ نیتفگن مهب اتاالن ارچ سپ ؟ هشلا س هس وود تسیب االن ینعی _

اباب؟ ارچ ؟ نیتشاد هگن یفخم مزا ومرهاوخ دوجو

درک: الهن ردپ یاریگ نامشچ رد یقیمع مغ

درک؟ یم حتلا هب یقرف _هچ

درک؟هب یم حملا هب یقرف هچ عوضوم نیا نتسناد مه اعقاو دوب! ابو قح

شمغرپ یاهمشچ .هب دندوب هدش فذح ام یگدنز زا شردام واو لا حره

مدز: وبل هدرک هاگن

یلو.... درک یمن هک یقرف بوخ _

اباب؟ یچ یلو _

. مراد رهاوخ هی منم مدیمهف یم بوخ یلو _

: تفرگ دوخ یوق ناتسد نایم اررد متسد دید، ارم ضغب هک ردپ

هزادنا هک یرهاوخ دش؟ یم یچ ، یرادرهاوخ هی هک یدیمهف یم هگا مزیزع _

؟ دمویم تراک هچ ،هب هرود تزا نیمز ی هرک فصن ی

؟ دمآ یم مراک هچ !هب تفگ یم تسار

یم سپ ار یقطنم و فرح دش،ره هدیمد مدوجو رد هک یبیجع قوش یلو

دز:

هنک. یمن یفن ور ندوب رهاوخ تفاسم دعب . هشاب رود _

: تخوس مردپ حلا هب شلد همع
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اال شاک همع! یتخوس یم شندید ترسح وت ترمع مامت یدیمهف یم هگا _

. متفگ یمن یزیچ و مدش یم منالل

ندینش زا هک درک.ردحیلا کاپ ار نامشچ زا هدز نوریب ،من تشگنا کون اب

داد: تسد مهب یگنشق ساسحا یلو ، مدوب هدروخ اج تدش ربخ،هب نیا

رهاوخ اتود یتقو نینود یمن ! هندروخ ترسح نمکال مهس هک نیا لثم _

داد! یم تسد مهب حیلا هچ ، ورامش یاهرتخد اصوصخم مدید یم مه وراب

. هبوخ یلیخ نتشاد رهاوخ

کمار و کنشور . متفگ یم نازیر کشا ار اهفرح نیا مشاب هجوتم هک نآ یب

: مدرک هبالهل .ور دنداد ناکت فسات هب یرس و هدرک هاگن مهب

؟ یتفگن نم هب ارچ !وت هدیعب وت زا نوج _الهل

دش: غورف ویب دیرپ شنامشچ زا تنطیش قرب

؟ متفگ یم دیاب یچ مزیزع _

. مراد رهاوخ یتفگ یم بوخ _

: دیشک شرهمرپ شوغآ رد ارم و هدمآ مرانک الهل

ورک هتشذگ ، تفگ تاباب متشاذگ امش ی هنوخ وت وماپ نم یتقو ملد زیزع _

دوب؟ یچ شا هدیاف رود. میزیرب ال

.. بوخ ... بوخ _

یچ؟ بوخ _

.... رهاوخ هی نتشاد هخآ بوخ _



ابرهک و هاک

25

هک شوروک دوب. مزیزع یالهل هیرگ هاوگ ، تسشن متروص رب هک یا هرطق

: تفگ هدش نیگنس اضف دید

. یجبآ یگب مهب ، شاداد یاج اتهب مدش یم رتخد نم شاک ال _صا

. یتخوس یمن رهاوخ نتشاد ترسحرد هگید تقو نوا

9-10

تسود ی هرهچ هب یهاگن ! نابرهم و دوب ژی رنارپ شردام دننام مه شروک

: متخادنا شیابیز و ینتشاد

ردارب نتشاد . متشادن وت لثم یپیت شوخ شاداد تقو نوا ! هنکن ادخ _

! هتمعن نیرتگرزب شدوخ

و کنشور هب درک ور دنک فیطلت ار اضف تساوخ دوخ مهس هب مه دبمار

: کمار

امش مشچ مخت وت هروخب وبالش درد نگیم ابرهک هب رهاوخ ! نیریگب دای _

. مشیم ابرهک شاداد منم ال صا . اتود

داد: باوج هلصاف بال کمار یلو دز دنخزوپ کنشور

اتود ام زا هک وت هن . نگیم شروک هب مردارب ام! یارب رتهب هچ وشب ورب _

! یشک یم یراگیب

درک: زیت ار شنامشچ دبمار

منک؟ یم نوتراک یچ ؟ثمال مشک یم یراگیب _نم

داد: باوج کنشور راب نیا و تخادنا باال هناش کمار
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! یشک یم یراگیب هگید _هلب

ام: هب درک وور دیشک ولج ار شا هتفر بقع یرسور ، دبمار ی هرغ مشچ اب

هگا هیچ؟ اذغ : هسرپ یم کیلع سالم یاج ،هب هشیم هک هنوخ دراو _اقآ

یم نوم هراچیب . هشابن شهاوخلد هگا یاو یلو رکش هک دوب شهاوخلد

. شاهسابل هب هسر یم تبون اذغ دعب هنک.

داد: همادا صرح اب کمار

هگا میدب شهب ونومه هدش روطره دیاب نیدب ومنهریپ فالن هگیم یتقو _

شکشخ وتا واب میروشب تعرس هب هد یم روتسد مه هشاب هدشن هتسش

ردقنیا ییاد و اباب . متفگ مک مگب شملظ زا ردقچره هک .خالهص مینک

! هدیشک یک هب نیا منود یمن فصنم و نوبرهم

: مدومن وا هب درک.ور یم راختفا شفاصوا هب ییوگ دز یم دنخزوپ دبمار

وید؟ ناوکا ای شاداد نگیم نیا ادخ!هب رب هانپ یاو _

ار شا هراشا تشگنا دبمار . دندیدنخ ، مندمآ رسحلا زا لا حشوخ همه

: تفرگ نم یوس هب نانک دیدهت

. یهرز وفالد ردام مه ،وت موید ناوکا نم هگا ! شاب تندز فرح بظاوم _

منک. یمن ملظ یسک هب _واالنم

: شروک هب مدرک ور

. یهلا مرب مدوخ شاداد نوبرق _

نم. یاج راذب وتدوخ یشاداد یلو
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دز: یدنخبل شروک

.! نیدرواین ردارب مارب ارچ مگب دیاب منم هک وت یاج مراذب هگا بوخ _

مزا متشاد هک ویرهاوخ ارچ مگ یم ، ندرواین رهاوخ مارب ارچ مگ یمن _

. نتشاد هگن یفخم

داد: همادا شروک

منک. یمن یلو منک ضارتعا دیاب منم . هشیم منم رهاوخ رتخد نوا بوخ _

. منود یم مدوخ رهاوخ ور وت طقف نوچ

کی زا نوچ تسا رت کیدزن نم هب نامکرتشم رهاوخ هک میوگب متساوخن

"؟ ردام ". میردام وردپ

ارم دنچره دوب مدوخ نابرهم ی الهل نم ردام دوب؟هن! " ردام نز" نآ اعقاو

دنخبل درک. جرخ ، وحن نیرتهب هب میارب ار شیاه هناردام یلو هدرواین ایند هب

مدز: وا هب ییامن نادند

! یگیم سار _

: مردپ هب مدرک ور دعب

؟ تسه یچ شمسا ما! هدیدان رهاوخ نیا _حاال

ارالی شناتشگنا . دنامن یفخم سک چیه دید زا هک دیشک یزوسرپ هآ مردپ

دز: وبل دیشک شتشپرپ یمدنگوج یاهوم

! ابرلد _

دوب. وا هب شدیدش یگنتلد یایوگ شم ردکال هتفهن مغ
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دمآ: شک کمار یاهبل

! نیدوب هدرک تس" " بوخ هچ نوج ییاد ! جبلا هچ ابرلد و ابرهک _

: دیدنخ هاق هاق دبمار

! ندزد "نا. هدنیابر ود" ره اعقاو _هرآ

: تفگ نانک هدنخ کنشور

! یدوبر یم وت"هاک" یلو هدوبر یم "لد" نوا هتبلا _

: مدرک ترپ شیوس هب یدنق هبح

. هدنهد شمارآ ثمال ای هتشرف یانعم هب دبمار یاقآ مرتهب هک وت !زا سنجدب _

: تفگ نانک هدنخ دبمار

ی هنود ای رتشگنا نیگن هشیم شتیاهن ابرهک گنس . تسین رتهب مچیه ریخن _

. مشخب یم شمارآ نم شضوع حیبست

دز: یا همین هفصن دنخبل کنشور

! شکشیپ ندیشخب شمارآ ، ریگن ورام شیاسآ یلا عبانج _

دز: رشت ود ره هب همع

و هیتنیز یاه گنس نیرت یتمیق و نیرتابیز "زا ابرهک ". نینزن تفم فرح _

دش شمسا نیمه یارب هگنر نوا هب ناج ابرهک یامشچ . گنر شوخ رایسب

. ابرهک

: تفگ دبمار
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مدیرخ هک ور ییاه ینیریش نوا رپب ابرهک ! اتفر یم مدای تشاد یدید _

. هدیم هزم یلیخ هک شگنت راذب نک تسرد ما هوهق رایب

. مدرک رارف هناخزپشآ هب هتساوخ ادخ زا

دمآ: هناخزپشآ هب ملا بند هویم ی هناهب هب الهل

؟ ابرهک مگ _یم

: متشادرب تنیباک ارزا هوهق

_هلب؟

هن؟ هگم یراد سود ونم _وت

ارزا فرظ دوب. هدش هریخ نم ،هب تسد رد هویم فرظ . مدرک شهاگن

شرمک رود ار مناتسد و هتشاذگ شا هنیس اررب مرس . متفرگ شتسد

: متخادنا

! ییوت نم زیزع ردام . هشنامام قشاع یرتخد _ره

. دنتفر نانامهم دعب، تعاس دنچ

س کی هک یرهاوخ دمآ. یمن نوریب مرسزا مرهاوخ رکف یلو تشذگ بش نآ

مه ووا نم امتح سپ یاو دوب. ابرلد شمان دوب.و رتکچوک نمزا مین و لا

نز دش:نآ لا وس رپزا منهذ . میدوب اهولقوددننام کنشور و کمار نوچمه

قرف ابرلد و نم نیب ارچ دوب، نم ردام ثمال هک ؟وا دربن دوخاب ارم ارچ

رتشیب ار وا امتح ؟ مشاب شرانک رد هشیمه نم تساوخن ارچ ؟ تشاذگ

، تسایند نادرم نیرتهب زا یکی کش یب هک مردپ زا ارچ ال صا ! تشاد تسود

هرکرس نآ هک یرهاوخ منیبب ار مرهاوخ متشاد تسود یلیخ دش؟ ادج
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، شهآ ندینشو ردپ هدروخ هرگ یاهوربا ندید درک.اب یم یگدنز نیمز

طاال یصاخ دنفرت اب دیاب . دهد یم شرازآ هراب، نیا رد تبحص دوب مولعم

هک متسناد یم . مدیشک یم نوریب همع نابز ریز ،زا نتساوخ یم هک ار یتاع

هب هکرتهب نامه نیاربانب داد، دهاوخن زورب یزیچ اباب، ی هیصوت هب مه الهل

مسرپب وا وزا هتفر همع ی هناخ هب اهنت یا هناهب

11

یزاقفق ِیچگ هریاد رتائت ندید یارب شروک والهلو نآ،نم زا دعب بش دنچ

و یلا عرایسب شیامن دمآ. ابام یهارمه تهج افرص شروک هتبلا . میتفر

و .ابحلا تشاد یباذج رایسب یقیسوم دوب. هداعلا قوف نارگیزاب یزاب

یمن ششوخ امنیس زا یلیخ الالهل وصا . میدش جراخ زاسنلا یبوخ سح

دای مه ام هب یکدوک داد.زا یم مه ار شرس ترسنک و رتائت یارب یلو دمآ

نامز دیآ یم مدای . مینک هاگن رخاف رنه کی ناونع هب رتائت هب هک دوب هداد

و کنشور ، شروک و نم رب دمآ،عالهو یم هک یا هناکدوک رتائت ،ره یکدوک

گرزب اب مک درب.مک یم شیامن یاشامت یارب دوخ هارمه هب مه ار کمار

درب. یم مه ،امار تفر یم شتاتسود اب دوخ هک یرگید یاهرتائت ، نامندش

رهش رتائت ردسنلا ییابیز رایسب یارجا یزاقفق یچگ هریاد فورعم رتائت

هناخ یهار مه اب رتائت ندید زا سپ . تشاد " روشک رتائت سنلا نیرتگرزب "

میدوب هدروخ هک ییاذغ ات مینزب مدق ار یتفاسم میتفرگ میمصت . میدش

یم دمآ و تفر سنازآ سنلا،اب ریسم کیفارت و یغولش لیلد دوش،هب مضه

درک: تبحص هب عورش الهل میدمآ یم هک هار رد . میدرک

؟ روطچ امش . مدرب تذل اعقاو هک نم دوب. یگنشق یارجا یلیخ _

. دموا مشوخ منم دوب جبلا اعقاو _هلب
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دوب. صخشم ال ماک شیتسینومک راکفا یلو

تاجن هکاب یمهنک تیاور وتیعر رتخد خاالهیق.ٔهی شناتساد یلو  _هلب

ور یعقاو ردام زا رتهب یردام شقن ، هعماج یباالی هقبط زا هچب کی نداد

ردق لبق سلا داتفه کیدزن یچگ هریاد شیامن نیلوا یمهنک. افیا وا یارب

نیدنچ اتاالن عقوم نوا .زا تفر هنحص یور اکیرما وت ییوجشناد راک بلا

. دندرک شارجا ایند فلتخم یاهاج وت راب

: تفگ درک یم باترپ ولج هب بترم ار یا هزیر گنس شیاپ هکاب شروک

یاه همانشیامن بترم ؟هک هراد یلا کشا هچ یناریا یاهرتائت نیا _حاالثمال

ننک؟ یم ارجا ور یجراخ

اقافتا هک تشرب تلوترب لثم یجراخ یاهسیون همانشیامن زا دیاب امتح

ننک؟ هدافتسا ، هدوب مه ارگیدام

: تفگ الهل

هبوخ یلیخ ننک ارجا گنشق . نراذب مه ور انوا . هرادن یلا کشا چیه _هن

نم . نراد یفلتخم یاهارجا و نفورعم ایند لک یوت اه، همانشیامن نیا یلو

ع هورگ نیاراک یلو مدوب هدید یا هگید هورگ یارجا اب بقالمه ور رتائت نیا

نینود یم یتسار . جهبلا یلیخ . هیلا

نامیلس ترضح ناتساد یور زا ور یزاقفق یچگ هریاد تشرب تلوترب

؟ هتشون

. تسناد یمن شروک یلو متسناد یم نم

: دیسرپ و تشادرب گنس رس زا تسد
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؟ هگم هدوب یچ ! نامیلس ترضح ی هصق _هن.

درک: فیرعت هب عورش نانز مدق الهل

ور یا هچب مناخ، اتود یزور هک دوب رارق نیا زا ارجام . هیفورعم ناتساد _

.ره هدوب هدش نوشاوعد مه اب هچب رس . دنرب یم نامیلس ترضح شیپ

نامیلس ترضح . تسام ملا هچب نیا هک نگ یم و ننک یم اعدا مودک

زا ور هچب هک هنیا داعالهن هار اهنت بخ : هگیم و هنک یم یرواد مه (ع) یبن

نینک فصن هشاب هگیم و هنک یم لوبق اه نز نوا زا یکی ننک. فصن طسو

ادخ ور وت هن هگیم و هتفا یم تشحو وهب هنک یمن لوبق یکی نوا یلو

. دینکن فصن طسو زا ور هچب یلو نز نوا یارب هچب ال صا . دینکن وراک نیا

شردام هب ور هچب و هنز نوا هچب یعقاو ردام هک همهف یم نامیلس ترضح

. هدیم

نیا مه یردام ره هتبلا یلو . دموا مشوخ منم بخ ! جبلا هچ ! بجع _

. تسین روط

ریسم ندرک ضوع اراب نامنیب توکس . دندش مروظنم هجوتم ود ره

: متسکش ، تبحص

. دمویم مه اباب شاک _

یتشُک نومیگدنز لوازا . دایمن ششوخ ازیچ روج نیا زا تاباب ! تاباب هه _

و شدرگ تیاهن . دموین هک دموین ، میرب رتائت ایب راب هی هک مدش شرای

. سازیچ روجنیا و امنیس شحیرفت

: متفگ نم
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؟ یرادن تسود ور امنیس ارچ امش بخ _

ومعم بخ یلو دایمن مدب ، هشاب هتشاد ندید شزرا و هشاب یبوخ ملیف _رگا

. نتسین جبلا یلیخ ییامنیس یاملیف ال

. هرظن هی منیا _

12-13

قوف ارگیزاب ِیزاب . هدیمن تسد مدآ هب یسح نیچمه امنیس یوت دینیبب

دوب. هداعلا

هب اعقاو یلو مدید ورتائت نیا مه هگید یاهاج نم دوب. جبلا یلیخ _هرآ

. ننکارجا نتسنوت یوق ردقنِا هک منک یم راختفا نومدوخ رتائت

: متفگ متشگرب

دوب. بوخ یلیخ مه شلا کیزوم تمسق _

داد: باوج الهل

شقن ِرگیزاب اصوصخم . مدید نم هک دوب ییارجا نیرتیوق هتسرد _هرآ

تشرب تلوترب ی همانشیامن یوت کادزآ ِدوخ ِمسجم شقن مرظن هب هک کادزآ

نیا هک هنک روصت تسنوت یمن تقو چیه مه هدنسیون دوخ منک رکف دوب.

هنک. ارجا ییابیز نیا هب هنوتب یسک . دایبرد ییابیز نیا هب هنوتب شقن

دوب. عیلا اعقاو

یعونصم لگ . هیعونصم لگ اب یعیبط لگ قرف لثم امنیس اب رتائت قرف _

مه حور ، ییابیز رب عالهو یعیبط لگ یلو . هرطع و حور دقاف یلو تسابیز

و نتلباثم ارگیزاب ترسنک و رتائت یلو ، ننیبرود تشپ امدا امنیس .وت هراد
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. نراد نوج

ندید هب والهل نم هک ردقنآ . دوبن قفاوم ام یاه تبحص اب یلیخ شروک

هیبش ابیرقت مه وا تشادن شروک ، میتشاد عالهق ترسنک هب نتفر و رتائت

پاش یفاک دمآ.هب یم دشاب هدرک یهارمه امار هکنیا یارب افرص دوب، مردپ

شروک دوب. هدش هتشون ابیز و هتسجرب اضف، ردرس رد نآ مسا . میدیسر

: تفرگ رارق ام یور هبور

؟ نیقفاوم هوهق نوجنف _ابهی

الهل:

! مروج هچ _هلب

: متفگ مه نم

؟ شسرپ و یکین _

هتسب شدیفس نهاریپ یور یکشم ینویپاپ هک یناوج نوسراگ میدش دراو

دمآ: نامزاوشیپ دوب،هب

منک. یم شهاوخ نییامرفب . نیدموا شوخ یلیخ _

داد. یم ناشن جند یطیحم ار اجنآ بسانم یاه گنر و یفاکرون دوجو

هب یتی کالموال یب کیزوم و دوب کیش رایسب پاش یفاک لخاد یاضف

. دیسر ام هب نوسراگ . میتسشن اهزیم زا یکی تشپ هسره . دیسر یم شوگ

؟ مرایب نوتارب نیراد لیم یچ ! مرتحم یاقآ اه! مناخ _

درک: هاگن و تشادرب زیم یور ارزا ونم الهل
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. مروخ یم بیس کیک اب ونیچوپاک _نم

درک: نم هب ور نوسراگ

؟ نیراد لیم یچ امش _

: مدرک هاگن ار ونم

. ییودرگ کیک اب اکوم _

: شروک هب درک ور

یچ؟ امش. _

. ییودرگ کیک اب اکوم منم _

: تفگ نوسراگ

. ییودرگ کیک اتود اب اکوم اتود و بیس کیک اب ونیچوپاک هی دش هلب. _

نوتتمدخ مرایم هعاسلا

. تخادنا پاش یفاک رانک هشوگ هب یهاگن الهل

. هبسچ یم یلیخ یندیشون ییافص اب یاج نینچ هی _وت

هلب. نیگ یم تسار _

واب هدرک هزم هزم ار نامبسچلد یاه یندیشون اه، شرافس ندروآ زا سپ

. میدش دنلب اج زا هلصاف وبال میدروخ کیک

. میدیسر هناخ هب یتعاس زا سپ

دوب. هدیباوخ و هدمآ ردپ
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. میتفر دوخ قاتا وهب میتفگ ریخ هب بش رگیدکی هب مه ام

و هدرکزاب ار ما هدش دنبرد یاهوم ، هتسشن هنیآ لباقم . مدرک ضوع ار مسابل

دوب. هدیرپ ال ماک مباوخ . مدیشک سرب

دوخ اب یه مورب باوخ تخر هب رگا مدرک رکف یلو مباوخب متساوخ

راک متفرگ میمصت هک دوب نیا دش. مهاوخ باوخدب مه رخآ و هتفرراکجنلک

ار باتک . دیسر یم مامتا هب راک رتدوز هچره دیاب . مهد همادا ار همجرت

. متشادرب

جک شیاه قرو اتزا دنچ دوب، هدز مرسرب نآ هکالهلاب یا هبرض یاو!اب یِا

هب هک دوب یدرم ناتساد من، لیف درم ناتساد . مدرک فاص ار دوب.نآ هدش

هیرک و تشز رایسب و دوب هدمآ ایند هب لیف هیبش یتروص اب دازردام روط

دارفا نامز دوب.نآ هتخورف راد هزاغم کی ارهب وا شردام هک یروط دوب،هب

و دنراذگب شیامن اتهب دندرب یم کریس ارهب هرهچدب دارفا و هقلخلا صقان

یفیثک یاهناسنا ردقچ . دنروایب رد یلوپ ، نامدرم ریقحت و تشحو ندید زا

یلیخ امن" لیف درم " کیرِم فِزو ژ یارب ملد . دندرک یم نینچ هک اهنآ دندوب

دوب. نامدوخ فسوی نامه ای فزو مهژ شمسا کلفط . تخوس

هک یا هرهچ مه ،نآ هرهچ رطاخ هب طقف هک یناسنا ، هدشدرط یناسنا

محر یب ردام دوب. هدشریقحت نانچ ،نآ تشادن یشقن نآ یتشز رد شدوخ

ار شردام نانچمه کیرِم یلو دوب هدرک درط دوخ ارزا وا شا هفطاع و

دوب، هدرپس راد هزاغم کی ارهب وا شنابرهمان ردام هک نیا .اب تشاد تسود

. تسناد یم نابرهم و ابیز ار ووا تشاد راگدای هب دوخ وااب زا یسکع

. مداتفا مدوخ یعقاو ردام دای هه!
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یلو دوب. هتفر شرگید رتخد واب هدرک اهر ارم دوب. هدرک نینچ مه نم ردام

اهر ارم دمآ شلد روطچ نز نآ اعقاو . مدوبن مه تشز . مدوبن امن لیف نم

دنک؟

مامتا اتهب دوب هدنام یدایز رادقم زونه . متسشن همجرترس رهحلا هب

امن لیف درم هک دوب نیا تشاد ناتساد نیا هک یمهم یلیخ مایپ کی . دسرب

باذع و دید جنر یگدنز رد رایسب شکانتشحو و ابیزان تروص ببس هب

داد یم تسد ناشهب وا ندید اب مدرم هک یساسحا دش. ریقحت و دیشک

، اهناسنا یضعب یارب . ریقحت و راجزنا مه دعب و دوب بجعت و تشحو

. تسا هدرُم ناشفطاوع

؟ دنرادن نادجو یخرب ارچ

فطاوع نیا یاضرا یارب هک دنتسه فیثک دوخ تاذ رد یردق اههب یضعب

هب راد هزاغم ِدرم نامه هب لوپ تخادرپ اب امن لیف درم ندید یارب بسانمان

یاج کی اررد وا راد هزاغم ِدرم . دننک هرخسم ار اتوا دنتفر یم شغارس

درک. یم یرادهگن عوبطمان و فیثک

14-15

نیمه یارب مدناوخ یم باتک یلیخ نم . مدرک همجرت ار یدایز یاه تمسق

یم کشا رایتخا یب فزو ژ یارب یلو متفرگ یم رارق نآریثات تحترتمک

نینچ دیاب ارچ هدوبن شدوخ تسد شندوب رظنملا هیرک هک یناسنا . متخیر

جوا ، یردام رهم دنیوگ یمن رگم ؟ دروخ یم مقر شیارب یخلت تشونرس

هرخسم یارب ار وا فزو ژ محر یب ردام ارچ سپ ؟ تسا یناسنا تفوطع

؟ تخورف نومیس دننام یرگمتس درم ندش،هب دوبان و ندش ریقحت ندش،

،( هدروآ ایند هب ارم هک ینز نز،( نآ هک مراد یرهاوخ هکربخ نیا ندینش اب
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داد.ان تسد مهب یصاخ سح ارچ مناد یمن ، هدرب هتشادرب دوخ اراب وا

دوب.ره وا لثم مه نز .نآ مدرک یم هسیاقم فزو ژ ردام اراب وا هاگآدوخ

یازا نز،هب هکس،ونآ دنچ یازا هب فزو ژ ردام . دنتخورف اد ناشکدوک ود

یوررب میاهکشا نانچمه امن لیف درم ناتساد ندناوخ .اب اکیرما رد یگدنز

؟ دشاب تسپ تسناوت یم ردام کی ردقچ دوب. یراج هنوگ

؟ ردام تفگ دش یم مه وا هب

یم راد هزاغم درم کی ارهب شا هچب ، هرهچ یتشز رطاخ هب افرص هک یردام

. دروایبرد لوپ نآ ِلَبِق وزا هتشاذگ شیامن ارهب هچب مه اتوا دشورف 8

؟ دوب ردام شمان ، دوجوم نیا اعقاو

مدوب همین و سلا ود هک یتقو و دروآ ایند هب ارم هک یدوجوم نامه لثم

دوخ اراب وا اللقا شاک درب. دوخ اب مه ار مرهاوخ هزات، . تفر و درک میاهر

. درب یمن

الهل!الهل!الهل!

ردام رگا مدرک یم رکف دوخ اب هشیمه اما دوب ینتشاد تسود یلیخ الهل

درک یم یعس .الهل تشاد نم هب یرت قیمع سح امتح دوب، مرانک رد یعقاو

یود ره یارب شتامحز و اهراک مامت . دراذگن شروک و نم نیب یقرف چیه هک

شسح هک درک یم تباث شروک هب شا هناقشاع هاگن ی هوحن یلو دوب ام

نز رایسب رایسب دوب.وا ردام . دوبن شدوخ تسد بخ . تسا رت قیمع وا هب

هاگن شروک هب هک یماگنه هناردام تفوطع و قشع یلو تسه و دوب یبوخ

ایند هب ارم هک یسک یلو . دیوارت یم و دوب زیربل شدوجو مامت زا درک یم

سناش شوخ نم هتبلا . تفر و درک اهر ارم امن لیف درم ردام دننام ، دروآ

هب یگلا نس۳۷،۳۶س ات هراچیب . درکادیپ یدب تشونرس امن لیفدرم . مدوب
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لوپ  نارگید ات درب یم رس هب ودنگوب و نفعتم قاتا نامه رد لکش نامه

گرزب تمعن و زان رد نم یلو دنیامن شا هرخسم و هدرک شیاشامت و دنهدب

یدرم . تخوس هراچیب درم نآ حلا هب ملد رتشیب رکف، نیا اب راب نیا . مدش

تشادن یردپ ال صا کیرم فِزوج ایوگ دوب. هدشن شردپ هب یا هراشا هک

امزا شیاسآ یارب ،هک تسود هداوناخ و نابرهم یردپ . متشاد ردپ نم یلو

ردع یتح . مدیدن یزیچ تبحم زج متشاد دای .ات دوبن راذگورف یراک چیه

: تفگ یم یدج یا هرهچ مدش،اب یم بکترم ییاطخ یتقو یکدوک ملا

تهیبنت یروج هچ وگب تدوخ ! یشب هیبنت دیاب و یدرک یهابتشا راک بوخ _

منک؟

لوپ ندادن . تسا بسانم یهیبنت هچ مدرک یم رکف نیا اههب تعاس ونم

هب ندربن ، کدوک ی همانرب زا تیمورحم ، راهان و ماش ندادن ، یبیجوت

و..... ینامهم

: تفگ یم ردپ وهب دیسر یم مداد هب هکالهل

. هیفاک هدش نومیشپ شهابتشا زا هک ردق نیمه منک رکف نم مزیزع _

داد: یم باوج مه مردپ و

لوق دیاب یلو منک یم لوبق منم هگیم روط نیا نوج .حاالهکالهل هشاب _

. هشن رارکت هگید یدب

. مدرک یم شناراب هسوب و هدیرپ ششوغآ هب یداش اب

. تشاد ناویح نوچ یدرکراک ، ناسنا کی ناونع هب .وا کیرم فزو ژ کلفط

س تفه و یس دز. یمن فرح . دندوب هدرک راتفر ناویح نوچ ابوا عقاو رد

و نابز دجاو هک یناسنا کی ناس هب هن هدوب هجوت دروم لیف تئیه رد لا
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زویرت رتکد اب یگلا س تفه و یس .رد تساهناسنا رگید دننام هب یفطاوع

اب فیرش رتکد . دیامن یم لوحتم ار وا یگدنز ییانشآ نیا و دوش یم انشآ

ی همانزور هب یا همان ات دراد یم اراو ،وا ندنل ناتسرامیب ریدم اب وگتفگ

ییاج اهات کمک نیا . دهاوخب کمک همان زور ناگدنناوخ وزا هتشون زمیات

نارگید اب ییانشآ دیآ. یم وا ندید هب اردناسکلا هکلم هک دور یم شیپ

دنک. یم ندناوخ زاوآ هب عورش هک ییاج ات دراذگ یم فزو ربژ یبوخ ریثات

یارب دهد یم شرازآ نابایخ و هچوک رد مدرم رخسمت و هدنخ حلا نیا اب

ات دنک یگدنز ناروک ی هناخ ایرد ییایرد سوناف رد هک دراد تسود نیمه

تساوخ هک اجنآ زا وا یگدنز ماجنارس . دنیبن ار شکانتشحو ی هرهچ یسک

شگرم و ندرگ ندش هتسکش ثعاب دباوخب تشپ ،هب یداع یاه مدآ دیلقت هب

دوش. یم

مدوب هتفرگ رارق ریثات تحت یردق .هب دیسر مامتا هب باتک همجرت هرخ باال

نوزحم و هتسخ منک. باختنا یداش باتک متفرگ میمصت دعب راک یارب هک

. مدش اهایور نیمزرس یهار و هتسب ار منامشچ مداتفا تخت رب

: دیرپ رد یولج هکالهل مدش جراخ هناخ زا دیرخ ی هناهب هب دعب زور

. اتسین دب مه ینزب یتفگ ؟هی یدرک وکاله شلا ابرهک اجک _

. شزرو یتفر مدرک رکف یا؟ هنوخ یاو _یا

سال هب نیرب یم فیرشت اجک نم نودب یلا عبانج .حاال متشگرب و متفر _

؟ یتم

انیا. همع ی هنوخ مرب متساوخ _

؟ هنازرف ی هنوخ یریم زور تقو نیا هک هدش روطچ همع؟ هنوخ _هلب؟
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. مریم مراد منم ایب. نتفگ . ندرک رارصا کمار و کنشور _واال

؟ مدوبن نم هک ندرک رارصا یک تقو نوا ! ندرک رارصا ! ناهآ _

16-17

؟ مدوبن نم هک ندرک رارصا یک تقو نوا ! ندرک رارصا ! ناهآ _

. ندز گنز مهب بخ ؟ هبیوج زاب اباب _یا

. مایب مشرضاح منم نکربص سپ بخ. یلیخ ناهآ _

: متفر یم اهنت دیاب نم هن یاو

. مدرگ یمرب رصع مریم . سرب تراک هب امش _هن

: تخادنا باال هناش نوج الهل

یم هدامآ یا هقیقد هد مایم منم یرب وت هر یم رس ملصوح ؟ یراک هچ _هن

مش.

دوش هدامآ هک تفر و تفگ ار نیا

بل زا بل همع الهل، دوجو هکاب مدوب نئمطم . مورب اهنت متساوخ یم اباب! یا

درک: یم کش رتشیب این، هک متفگ یم رگا یلو . دوشگ دهاوخن زاب

. مرظتنم نیشام وت نییاپ نم سپ بخ! یلیخ _

دز: داد ناشقاتا لخاد زا

. مدموا ینک، شهت ورس و ینک نشور ونیشام ات هشاب _

یم رکف دوخ .اب دیایب اتالهل مدنام رظتنم . مدش راوس و هدوشگ ار نیشامرد
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موش تبحص دراو همع اب مدوخ و هدرک لوغشم ار الهل اجنآ هنوگچ هک مدرک

و درک زاب ارم رانک برد و دناسر لیبموتا ارهب دوخ ناود ناود هکالهل

: تسشن

. میرب تفیب هار بخ _

: دیسرپ .الهل مدرک تکرح و هدز ار پچ ی امنهار

؟ میریم میراد ام هک ننود یم انوا تقونوا _

: متخادنا وا هب عیرس یهاگن

! ییایم نم اب یراد امش مدیمهف االن ممدوخ نم _

؟ یریم یراد وت هک ننود یم حاال بخ _

دوب: هدرک کش هوا هوا

نییعت خیرات هشاب متفگ منم ایب رس هی ندوب هتفگ نم هب یروج نیمه _هن

مرب مک هی متفگ مدوب هتسخ ، مدرک مومت وباتک ی همجرت مبشید . مدرکن

هش. زاب ملد ، میدنخب و میگب اه همع راخد شیپ

؟ هدرک هچ مناخ هنازرف مینیبب میرب بخ. یلیخ _

تشپ همع ، میدز هک ردار گنز . میدیسر هک دوب حبص هدزای دودح تعاس

: دیسرپ بجعت فا،اب فا

هیک؟ _

دوب. هدید امار یریوصت نوفیآ تشپ زا

درب: نوفیآ یولج ار شتروص الهل
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هیک؟هن؟ ینیب یمن وت ینعی _

اباب! وت _ایب

ی هقبط رد همع ی هناخ . میتفر لخاد دشوامهب زاب ورد درشف ار همکد و

دوب. کیش رایسب و گرزب جرب کی متفه

: تفگ نامم سال خساپ رد بجعت اب همع ، میدش هک هناخ دراو

هللا! ءاش نا هشاب ریخ زور عقوم نیا _سالم.سالم

: تفگ ابوا یسوبور نمض الهل

میایب میتفگ . هریخ ینعی مینیبب ور وت میدموا هک نیمه . هگید هریخ _

. هشب او تلد مک ،هی تمینیبب

. نییامرفب نیدرک یبوخراک یلیخ _

: دوبن ییاریذپ رد همع زج هب یسک میتسشن لبم یور

؟ ناجک کمار و کنشور همع! _

. هنوخ یم سرد هراد مه کمار . هشپاتبل تشپ کنشور . ننوشقاتا _وت

. نوشقاتا مرب نم هزاجا اب سپ بخ . ناهآ _

درک: هراشا لبم هب تسد اب همع

. نایم انوا نیشب _هن

درک: ادص سپس

! کمار ! کنشور _
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: دنداد ار ردام باوج مه اب رتخد ود ره

؟ نامام _هلب

. دندموا ابرهک و ییاد نز نییایب _

: دندیود ام تمس هب لا حشوخ ودره

! نیدموا شوخ _سالم

؟ نیدرک مگ هار ربخ! یب هچ ! بجع _هچ

: تفگ یسوبور ردحلا الهل

اهنت منم بخ هک متفگ هدش هدامآ ابرهک هک مدید . مایب نم هک دوبن انب _هن

. منزب نوتهب یرس هی مایب منومن

. نیدرک فطل نیدیشک تمحز . ییاد نز نیدرک یبوخ راک یلیخ _

مناوتب نم هک دوش یراک لوغشم ای دورب ییاج هکالهل دوبن نآ ناکما ال صا

. مراذگب نایم رد اهرتخد اب متفرگ میمصت هک دوب نیا منک. تبحص همع اب

کمار و کنشور _

رت تحار ات میورب ناشقاتا هب هک مداد داهنشیپ ییاریذپ و نتسشن زا دعب

. میشاب

: تفگ تشگرب ،الهل میورب اهرتخد قاتا هب هک متفگ ات

بخ . دینیشب اجنیمه بخ ثمال؟ دینک راک یچ دیرب قاتا ؟ قاتا هربخ هچ _

. هریگ یم نوتنامام نیا شیپ منم لد
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: تفگ وا زا تیعبت هب مه همع

میونشب مهام نیگب اجنیمه نیگب نیاوخ یم یچ .ره هگید هگیم تسار _

؟ دیراد مه اب امش ییوگم ِّرس هچ

اهرتخد اب ینفلت شاک . مدش نمکالهف . دندوب هدناوخ ارم تسد هکنیا لثم

ال فرح اب دندوب هدش دنلب هک اهرتخد . مدمآ یم دعب و متشاذگ یم نایم رد

دنتسشن ناشیاجرب همع هلو

نیایب ، میشاب مه اب میرادن هزاجا ام حاالهک هگید اجنیا نیایب بخ یلیخ _

. اجنیا

. میتسشن هرفن هس ی هپاناک یور و دندمآ نم رانک ودره

ینس توافت سلا ود هک نیا .اب دندوب مه هیبش ود ره کنشور و کمار

و دیفس و درگ همع دننام ناشتروص ود .ره دوبن صخشم یلو ، دنتشاد

هک نم ِسکعرب . دنتشاد یرپوت مادنا و هریت نامشچ دوب. هریت ناشیاهوم

دوب.هب گنر ییابرهک مردپ لوق هب هک ینامشچ و ییامرخ یاهوم . مدوب روب

مدرک یم هاگن هنیآ هب هک مدوخ . دندوب هتشاذگ ابرهک ار ممسا رطاخ نیمه

: تفگ یم مردپ یلو مدید یم یلسع ار منامشچ

. نگیم ییابرهک ور گنر نیا تسین یلسع _هن

نشور پیت میاه همع رتخد یلو متشاد یطسوتم و روب پیت نم لیلدره هب

: دیسرپ نانک هدنخ کمار . میتسشن مه رانک . دندوب یکشم وربا و مشچ و

؟ نیتفر یتفگ یم هک یرتائت نوا دش؟ یچ بخ _

. میتفر خیلا نوتاج . یزاقفق یچگ هریاد هرآ _



ابرهک و هاک

46

: تخادنا اپ یور اپ کنشور

اباب. میدش هتسخ ؟ نراذیم ونیا ردقچ _

دز: دنخبل وا هب الهل

؟ یدید مه وت هگم _ِا

. نتشاذگ هک هییارجا نیمدنچ نیا . هگید دایم شربخ بخ یلو مدیدن _

! جهبلا یلیخ _

هیچ؟ شنایرج بخ _

تاجن هعماج هفرم ی هقبط زا ور یا هچب هک هیتیعر رتخد هی شنایرج _

. هدیم نوشن ور شاه هناردام دعب هدیم

18-19

! جبلا _هچ

. میریم مه اب ونوا ، هنحص ور دایب داوخ یم مه هگید یارجا هی نیا زا _دعب

: مدیسرپ بجعت اب

؟ نوج والهل همع و امش و ایک؟نم ینعی ؟ میریم مه هوا!اب _

: تفگ مارآ کنشور

هسات. نومدوخ _هن

دوب: همع اب نتشاذگ رس هبرس لوغشم متخادنا هبالهل یهاگن
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. هدیمن تسد زا ورتائت نوج .الهل هشیمن _

: تفگ تشگرب دوب تبحص لوغشم نانچمه هک الهل

مد؟ یمن تسدزا ور یچ یچ؟ _

هنحص ور داوخ یم دیدج رتائت هی دعب هام هک تفگ کنشور اباب. یچیه _

؟ یایم مه امش متفگ منم میرب مه اب تفگ دایب

وشربخ . هنوسبیا ِکسورع ی هناخ . منود یم هلب امتح مایم هک یچ سپ _

. مراد

دمآ: شک میاهبل

یچ هک هنود یم . هربخاب زیچ همه زا شدوخ هللاالهل شام ؟ یدید ایب _هآ

میر. یم و میراد یمرب مه ور همع بخ یلیخ هیچ. هب

: تفگ دوب بیس ندنک تسوپ لوغشم هک همع

. دایمن مشوخ ایزاب سول نیا زا نم _هن

؟ تسین امنیس فیح ؟ نرایم رد یزابرنن هیچ

: دیبوک شیوزاب رب مکحم الهل

هیچ! باشود و غود قرف ینود یم هچ _وت

: ارمدیلا هبرض یاج همع

. یشحو بخ نزب رت مورآ . دموا مدرد ! یهلا یریگب تفوک _

طقف ! نیمه هیچ؟ مارد هیچ؟ رتائت هخآ یمهف یم هچ .وت یتدوخ یشحو _
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. امنیس و امنیس

هگا منک؟حاال هاگن ور لچ و لخ تشم هی یایزاب ادا مرب یچ؟ سپ _

. مدمویم دوب ترسنک

: تفگ مخا اب کمار

یدنسپ یم یتنس یاه هدنناوخ امش ورب. ییادنز اب وترسنک نامام هن یاو _

ور. پاپ یاه هدنناوخ انووج ام

: متفگ کمار هب

داتسا یادص اصوصخم مراد تسود یلیخ مه یتنس نم مزیزع _هن

. مریم نوشاهاب منم دوب هگا ور. یراختفا

داد: همادا مه الهل

. میریم مه اب یگمه ترسنک مراد سود پاپ منم ناج کمار _هلب

راهان ام هب نیاوخ یمن بخ _: متفگ اهرتخد هب راهان نتخپ ی هناهب هب

ودات نیا میراذب ، مینک تسرد یزیچ هی ییات هس مه اب میرب نیشاپ ؟ نیدب

. نونشب ولگ نگب لگ مه اب مه ینوج نوج تسود

: تفگ دشو الهل نیگنس هاگن هجوتم همع

. نرایم نوریب زا منز یم گنز دینیشب . داوخ یمن _

. مینک یم تسرد یزیچ هی نومدوخ ارچ؟ نوریب _ِا!زا

حاال داوخ یمن نینک یم فلت ونوتتقو هنوخرپشآ همع.وت نیشب ریگب _

. نیشب ریگب میروخ یم یزیچ هی مه اب میدرک سوه
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. میدرکن ادیپ ار رگیدکی اب ندنام اهنت لا جم میدوب اجنآ هک یرصع ات

اب اما مراذگب نایم رد اهرتخد اراب بلطم سا ما سا نداتسرف اب متساوخ

راچان .هب دندش یم هجوتم اعطق ، دنتشاد ام هب ود نآ هک یتقد و هجوت

هناخ هب ابالهل رصع هرخ .باال مدرک لوکوم هناخ هب ندیسر ِتقو ارهب هیضق

. میدیسر

مش یم دنلب و مشک یم زارد هقیقد هد مریگ یم شود هی نم نوج _الهل

منک. همجرت دیاب مراد راک

؟ یشک یم زارد هقیقد هد طقف ینئمطم ؟ هقیقد .هد هشاب _

! تعاس مین _حاال

لا کشا یش یم لسک یباوخب تعاس مین زا رتشیب زور طسو هبوخ هرآ _

منک. یم ترادیب نم تعاس مین رس هرادن

. مدیشک زارد متخت یور و هدیشوپ یتحار سابل ، متفرگ شود هکنآ زا سپ

متسه باوخ هک دنک رکف اتالهل مدوب هتشاذگ متروص یور اررب مپچ یوزاب

و مرهاوخ تاصخشم یقیرط هب دیاب . مدوب ندرک رکف ردحلا عقاو رد یلو

و گرزب ردپ . دوبن یرگید سک همع ی هداوناخ زج . مدرک یم ادیپ ار شردام

اب مه وا هک متشاد ومع کی اهنت ، دندوب هدرک توف لبق ساهلا هک مگرزبردام

چیه و دندوب هدرک ترجاهم ییاپورا یاهروشک زا یکی هب شا هداوناخ

دوب. همع طقف . میدوب هطبار عطق .کال میتشادن مه اب یا هطبار

ییارگنورب تدش هب مدآ .الهل یگداوناخ ناتسود . میتشاد یدایز ناتسود

نیا بترم هک تشاد یگداوناخ یاه هرود و هنانز ی هناتسود یاه هرود دوب.

یلو درک بسک تاع طاال دش یم مه ناتسود قیرطزا . دندش یم رارکت اه
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وا رسمه تاصخشم و مردپ ِیلبق جاودزا زا ناشمادک هک مدوبن نئمطم

یمیمص ابام هیقب زا رتشیب هک یکیدزن یلیخ ی هداوناخ اهنت . دنراد یهاگا

پژ مناخ نابز ریز یروط کی دش یم . دندوب پژنام یاقآ ی هداوناخ ، دندوب

دننام " نام پژ یاقا رسمه " مناخ ادیو . مدوبن نئمطم یلو دیشک مه ار نام

ناشیتسود ی هقباس هک متسناد یم دوب. یداش و کرحت رپ درف رایسب الهل

، دنشاب هتشاد ربخ مردپ لوا رسمه زا هکنیا یلو ددرگ یمرب لبق یلیخ هب

هب دیاب همه زا لوا بخ دوب. تیولوا رد همع ی هنیزگ مه .زاب مدوبن نئمطم

ملبز و یزیت همع هک یروط هک متفگ یم ناشهب و مداد یم مایپ اهرتخد

اکیرمآ یاجک هک نیا . دنروایب اررد نز نآ لماک تاصخشم ، دوشن هجوتم

ما همانسانش لخاد شمسا ؟ تسیچ شلیماف و مسا رهش؟ مادک ؟ دنتسه

دوش یم روطچ منیبب منک رکف هک نیا و دوب مهم شا یلیماف . هدیپس دوب.

یم توق نم رد رتشیب هظحل هظحل " ابرلد " ندرک ادیپرکف درک؟ ادیپ ار وا

؟ تفر اکیرما هب اجنیا زا دش یم روطچ ؟ اجک نم اجک وا رخآ یاو . تفرگ

ناوخ تفه زا مهاوخب هکنآ دننام تسرد . تشاد یمخ و چیپرپ هار رایسب

ار مرهاوخ منک. ادیپ ار وا هدش روط ره مدوب ممصم یلو . موش در متسر

ار. میابرلد و ابیز رهاوخ

20

، لیماف ، مسا متساوخ . مداد مایپ کنشور وهب متشادرب ار یشوگ

میارب ، دناوت یم وا ردام و مرهاوخ هب عجار هک یتاع ال طاره و تاصخشم

گنز هب شوگ هقیقد هد .ات دماین یخساپ مدنام شباوج رظتنم دنک. ادیپ

هب شساوح مامت الهل متسناد یم یلو منزب گنز متساوخ . دشن یربخ ، مدوب

راچد و دنادب ابرلد نتفای یارب ارم قایتشا متساوخ یمن . تسا نم

دنچ متفرگ میمصت هک دوب نیا دش. یمن جراخ مه هناخ دوش.زا مهافتءوس
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گنید یادص هکاب دوب هدرب مباوخ . ارجام ی همادا دعب و مباوخب یا هقیقد

هک زور نامه دوب هتشون دوب کنشور زا کمایپ هلب . مدشرادیب کمایپ گنید

میسرپب هطبار نیا رد ردام زا میتساوخ ، میدرم یم یلوضف زا میتشاد ام

یتاع طاال مینوتب ام هک نیا رکف نیاربانب . میدیسرت هک درک یدنت نانچ اما

نک. نوریب هشیمه یارب ترس زا ور مینک یروآ عمج

! فوووپ

ام! سناش نیا زا منیا

ادیپ یهار دیاب ییاهنت هب دوخ . مدش دنلب و متشاذگ تخت یور ار یشوگ

دش فذح ، دندوب شا هداوناخ و همع هک هنیزگ نیرت مهم و نیلوا . مدرک یم

همع بخ یلو منزب کمایپ متساوخ . تفرگ کمک دبمار زا دش یم دیاش اما

ورف رکف هب مدش فرصنم دنک. یواکجنک دیابن هک تفگ یم مه وا هب امتح

یور دیاب دوب! شدوخ ! یگداوناخ یاه هرود دش. یم ادیپ یهار دیاب ! متفر

یلو تشادن یا هدیاف هنانز یاه هرود . مداد یم رونام یگداوناخ یاه هرود

دش یم الهل، دایز ی هلغشم و رتشیب یغولش لیلد هب یگداوناخ یاه هرود رد

دنلب اج زا راودیما . دومن بسک یتاع وطاال هدرک هدافتسا تصرف زا یروط

. متسشن مزیم تشپ و هدش

Theelephantmanباتک

. دوب هدیسر نایاپ هب

دوب. یراذگریثات باتک ردقچ

یم رشان یارب و مدرک یم هدامآ همجرت یارب ار یرگید باتک دیاب حلا

امن" لیف درم ی" همجرت . مداتسرف
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دوب. لیاف تروصب مباتبل رد

لا سرا ناشیارب ، دندوب هتساوخ هک ار یلیاف و هدز لیمیا یتاراشتنا هب

ای هدش دییات ایآ هک دنهدب باوج ات دیشک یم لوط هام راهچ هس . مدومن

شومارف متاع طاال هک دوب نیا رتشیب مفده . دوبن مهم یلیخ . هدشن دییات

دوجو اب دوب بوخ میارب مدوب هدروآ یور همجرت هب نیمه رطاخ هب دوشن

هک ییاه باتک نایم دوب.زا بوخ یلیخ دش، یم مه پاچ رگا نیا

یداش ِباتک مدوب هتفرگ میمصت هک نیا هب هجوت ،اب مدوب هدرک یرادیرخ

ی هناخباتک لخاد و هتشادرب ار همه . دوبن ملیم باب مادک چیه منک، باختنا

ی هلصوح ال االنصا متفر یم ناشغارس دیاب تصرف رس . مداد رارق مدیفس

دوب. هدش فوطعم مرهاوخ نتفای هب مرکذ و رکف مامت . متشادن یرگیدراک

هدرک لوغشم ار منهذ مامت ؛ تفای ار وا تاصخشم دش یم هنوگچ هک نیا

دوب.

مورن شغارس ال صا رگید هک تخیر متسد یور ار یکاپ بآ درمان ِکنشور

! سنجدب

ای منزب گنز وا هب مدوب لدود دنک! مکمک تسناوت یم دبمار دیاش ! دبمار

نیمه مه دبمار هب اعطق هداد؛ باوج روط نآ شنارتخد هب همع رگا ؟ منزن

ی هداوناخ ال صا . مدش فرصنم . تسناد یمن یدایز زیچ مه وا سپ . هتفگ ار

ناشن دیشک ردپ زور نآ هک یزوسرپ ِهآ یلو ؟ مسرپن مردپ زا رانک،ارچ هب همع

هچ وگب. ار هداس ِنم هه! هدش. شکچوک ِرتخد گنت لد یلیخ هک داد یم

زج هب وا هک ،ردحیلا متسه نم شرتخد اهنت مدرک یم رکف هناحول هداس

شدای هب سلا یدنا و تسیب تشذگ زا دعب هک تشاد مه یرگید رتخد نم

هک مدرک یم رکف اریز داد. تسد نم هب تداسح ساسحا یمک ! دشک یم هآ

رفن هک دش مولعم دیشک هآ هک زور نآ یلو تسا شروک و نم ردپ طقف ردپ،
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ار ردپ ِنابِز ریز یقیرط هب دش یم . دراد دوجو نایم نیا رد مه یموس

واکجنک رایسب مه یفرط زا اما مدوبن شندرک تحاران هب یضار یلو دیشک

ابرلد هک رتهب نامه . متسشن یمن مارآ ، متفرگ یمن ار ملا وس باوج وات مدوب

ییاریذپ وهب هدش دنلب لا حشوخ . مدرک یم لا بند ردپ قیرط ارزا شردام و

شقاتا زا کیپ و کیش منک.الهل تسرد ار اباب ی عالهق دروم یاذغ ات متفر

رتناوج یلیخ درک، یم شمادنا ییابیز ظفح یارب هک یش دمآ.ابتال نوریب

. دیسر یم رظن هب شنس زا

! نوج _سالمالهل

! رتخد _سالملگ

؟ یریم یراد ییاج یدرک وکاله _شلا

هک؟ شیسانش یم . میراد هرود نوج یسمش ی هنوخ زورما هلب _

دنتسه روضح فورعم نوتدوخ لثم امش زیزع ناتسود هلب _

: تسب یزتناف لدم ار شیرسور و داتسیا ییاریذپ یدق هنیآ لباقم

یا هتسخ مدید نم یهتنم رایب مه ور ابرهک تفگ یسمش هتبلا . هبوخ بخ _

. مدرکن تادص هگید

ار نتسب لدم نیا . مدش قیقد یرسور نتسب یارب شا هنارهام تاکرح هب

دش: یمن تسرد یلو مدوب هدرک نیرمت یلیخ

ندوب . تسین نم وسلا نس مه یسک اجنوا نونمم یلیخ ادخ ور وت _هن

نوشتارهاوج و یجراخ یاهرفس زا شا همه هک لا تاپریپ تشم هی رانک رد

؟ هراد مارب یتذل هچ ننز یم فرح



ابرهک و هاک

54

21

اترود . دیود ملا بند وهب تخادنا لبم یور اررب شفیک ،الهل متفگار نیا ات

.هب دیود یم نم لا بند هب مه وا مدیود یم نم ییاریذپ سنلا رود

یم نم دمآ. ملا بند هب نانچ مه . متفر یروخراهان ِزیم ِتشپ هناخزپشآ

و تشادرب دوب تنیباک یور هک ار یبآ ناویل هک نیا ات دیود یم وا مدیود

مدز: دایرف . دیشاپ نم تروص یور

! نوج الهل یدرک میلا خ سیخ یاو _

ارهب شا هراشا تشگنا و دروآ باال متروص دادتما اررد شهاگن هنادنمزوریپ

: تفرگ نم تمس

! تیبرت ییب هرتخد لا تاپریپ یگن نم هب هگید یشاب _اتوت

: متفر مقاتا تمس وهب مداد نوریب هب ریز دوب،زا هدش سیخ مزولب یولج

! بوخ متفگ تاتسود ؟هب هخآ متفگ امش هب هگم _

: دروآرد کلکش و دمآ مقاتا هب نم لا بند

؟ هراد یقرف هچ هگید ننم وساالی نس مه ماتسود _

: متشادرب مروارد یوشک ارزا یگنر یبانع ترش یت

؟ نوج _الهل

_هلب؟

؟ ندیم . ندیمن ماش هک نوت هرود _

: تشادرب ار شفیک دشو جراخ قاتا زا الهل
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منک. یم ناج شون مایم منم یزپ یم امش وماش ریخن _

: مدمآ نوریب هدرک ضوع ار مترش یت

منک؟ تسرد یچ . مدوب رکف نیمه وت ممدوخ اقافتا _

. ازتیپ مممممموا _

! هبوخ یکوا . موا _

درک: زاب ار جورخ گنر ینوگاهام برد

. ظفاحادخ _

دوبن اباب ی عالهق دروم یاذغ ازتیپ . تفر و دیشوپ ار شیاه شفک هلصاف بال

تیلوئسم نم هب تردن هب نوچ تخادنا نیمز دش یمن مه ار الهل فرح یلو

رینپ یا هتسب دنچ و ازتیپ ریمخ هتسب کی . مدرک زاب ار رزیرف . درپس یم

رد مه یا هملد لفلف دوب مه چراق و سابلا ک سیسوس . میتشاد ازتیپ

یاهاذغ اباب ؟ مدرک یم تسرد هچ دیاب اباب یارب . تشاد دوجو لا چخی

رفن کی یارب یلو دوب تشوگبآ شا عالهق دروم یاذغ . تشاد تسود یتنس

راب کی یهام ال ومعم بش.الهل مه نآ تشاذگ راب تشوگبآ دش یمن هک مدآ

شیارب متفرگ میمصت اباب. تساوخرد هب انب مه درک.نآ یم تسرد تشوگبآ

هجوگ . دروخ یم تلما وا میتشاد ازتیپ ام تقو ره منک تسرد تلما

ی هدنر واب هدرک مینود طسو وزا متسش ، هدروآرد لا چخی اهارزا یگنرف

دمآ، اباب هکات متشاذگ زاگ یور هدامآ . مدرک هدنر هبات یهام نورد تشرد

هدز خی داوم . مدرک مک ِمک ار یزاگ هلعش . منکشب ار شیاه غرم مخت عیرس

دوش.رد ییادز خی ات مدز ار تسارفیر ی همکد و هتشاذگ رفورکیام نورد ار

داوم ، اهریمخ ندش هدامآ زا دعب . مدرک درخ ار ازتیپ لخاد داوم هلصاف نیا
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.عفال مداد رارق زاگ رف اررد یمین و رفورکام اررد یمین ، هتخیر شنورد ار

راک هب تسد عیرس دندمآ اهنآ هک یتقو ات دنامب اجنآ متشاذگ دوب. دوز هک

. موش

دوشن تحاران ات مدرک یم یلا وس هچ دیاب ؟ مدیسرپ یم هچ ردپ زا دیاب بخ

؟

دوب. رتهب یروط نیا . مداد یم ناشن مرهاوخ قاتشم ار دوخ دیاب ! متفای

! دوبن لزنم مه ناج هکالهل بوخردقچ

اباب ندز گنز . دمآرد ادص هب هناخ گنز هک مدوب رو هطوغ راکفا نیمه رد

. مدوشگ .ردار تساباب مدیمهف دوب. لدم هی هشیمه

. دریگب شود ات تفر مامح هب ردپ هزور ره تداع قبط کیلع الم سزا سپ

رد ردپ یارب رکش و ریش هارمه ، هدرک هدامآ ار هوهق هلصاف نیارد مه نم

رارق یتسد شیپ رد رت ینیریش ددع دنچ لا چخی لخاد .زا متشاذگ ینیس

: دیسر ردپ . مدرب ردپ یارب هوهق واب هداد

اباب. لگشوخ رتخد هدرکرپ ور هنوخ تا هوهق یوب هب! _هب

مدش: لا حشوخ دوب لا حرس اباب

. نوتنوج شون . نییامرفب نوجاباب مرب امش نوبرق _

: تسشن لبم یور درک یم کشخ هلوح ارابکاله شرس هک یلا حرد ردپ

. هبسچ یم هوهق نیا ردقچ ، تمحز ورپ راکرپ زور هی زا دعب . شیخآ _

. اباب هنکن درد تتسد
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. نوتنوج شون _

. درک هزم هزم و درب شیاهبل ارهب هوهق ردپ

یچ؟ تدوخ سپ _

. مرایم االن ممدوخ یارب _

متسشن اباب رانک و متخیر هوهق مه مدوخ یارب

؟ ابرهک یروخ یمن ینیریش _وت

زا هگید ادرف سپ ادرف ، مروخب ینیریش ، هوهق ره اب رگا نم . نوج اباب _هن

. مدب نوکت ومدوخ منوت یمن نزو هفاضا

دیاب هشیمه مناخ هی هسرب شدوخ هب دیاب مدآ . ینک یم بوخ . نیرفآ _

. دموا مشوخ . هشاب شکاروخ و دروخ بقارم

اباب؟ _

اباب؟ ناج _

؟ نیش یمن تحاران منکب لا وس _هی

میوگب مهاوخ یم هچ دز یم سدح ایوگ . دیرپ ردپ یاهبل زا هدنخ

! مرتخد وگب _

؟ نیگب رتشیب مرهاوخ دروم رد هشیم اباب _

: دیشک یهآ اددجم ردپ

یچیه اباب شزا منود یمن یچیه نم _
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22-23

دوب: بیجع رایسب میارب شدنزرف زا یربخ یب

؟ نیتشادن شزا یربخ چیه تدم نیا وت ینعی _

: تشاد شا هتخیر مه هب نهذ زا ناشن ردپ، دنلب یناشیپ رد گنر زبس گر

هطقن چیه ایند. رس نیا وام نتسه ایند رس نوا انوا . متشادن هک همولعم _

رد متسنوت یم اجک .زا دوبن یطابترا چیه . میتشادن مه اب مه یکارتشا ی

ِرتخد نز نوا . ندوب اجنوا المش یماف و کف مامت ؟ مشب رادربخ نوشدروم

درب. شدوخ واب تشادرب ونم

طایتحا دوب.اب شقیمع ضغب ی هدننک وگزاب شا، هنادرم مب یادص شاعترا

: متفگ

اباب؟ _

: تخود نم ارهب شیاریگ و هایس نامشچ

اباب؟ ناج _

. افطل نیدب قح منم هب یلو نیش یم تحاران منود یم ادیشخبب _

: تخود شناجنف وهب تفرگ نم ارزا شهاگن ردپ

؟ ینودب یاوخ یم یچ مزیزع وگب اباب. هشاب _

: داتفا مناج هب هروخ دننام دیدرت

... هشیم _



ابرهک و هاک

59

یچ؟ هشیم _

: متفگ یم دیاب هک هرخ باال

؟ نینک فیرعت مساو ور نوتق طال نایرج منک شهاوخ هشیم _

رخآ ارات شا هوهق ردپ . مداد نوریب ار ما هدش سبح سفن ، هلمج نایاپ اب

: تشاذگ ینیسرد ار ناجنف و دیشکرس

. هلصفم شا هیضق _

: متفر یم دیاب شرخآ ات سپ منزب ار مفرح مدوب هتسناوت اجنیا ات

. نیگب افطل مد. یم شوگ نم بخ _

: تسب ار شنامشچ و داد هیکت لبم یتشپ ارهب شرس ردپ

؟ یرذگب شریخ زا هشیم مرتخد _

: تشادن ناکما ال صا هن!

. مرادن تحار ِباوخ یواکجنک زا هتقو دنچ نماالن اباب. منک یم شهاوخ _

. نیدب قح نم هب افطل

: دوشگ ار شنامشچ و دیشک زوسرپ یهآ

... تردام ونم . مگیم هشاب اباب هشاب _

: مدیود شفرح نایم هب

نز! نوا هن! مردام _

دز: وحم یدنخبل و تخود نم ارهب شیاریگ نامشچ ردپ
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سرد هاگشناد هی وت یلو میدوبن مهکالس . میدوب وجشناد نز نوا و نم _

دروخرب مه واب میدید ور هگیدمه فداصت بسحرب راب دنچ . میدنوخ یم

: رهاط اباب لوق .هب دوبن یفداصت هگید نوماهرادید نوا دعب میدرک

دایرف ود ره ولد هدید تسدز

دای هنک لد هنیب هدید هچره هک

زوفالد شغیت یرجنخ مزاسب

. دازآ هدرگ لد ات هدید رب منز

یلیخ رتخد . تفر یمن مفک زا لد یروط نیا مدرک یمن شاگن قیمع هگا

هک داد یم نوشن درک، یم نم هب ناهنپ و ادیپ هک ییاههاگن دوب. ییابیز

تسود ور هگیدمه یلیخ . میدش مه قشاع هدش. قشع راتفرگ نم لثم

ور هگیدمه مینوتب هشیمه هک میدیچ یم یروط ونوم همانرب . میتشاد

هظحل هظحل نومشطع ندب، یروش بآ شهب هک یا هنشت لثم یلو . مینیبب

هک میتفرگ میمصت ییوجشناد نامز نومه وت هک یروط هب دش یم رتشیب

، دوبن نومجاودزا یارب مه یعنام هنافساتم ای هناتخبشوخ . مینک جاودزا

ووااب دشونم مهارف جاودزا لیاسو و بابسا دوز یلیخ نیمه یارب

. میدش رهوش و نز هگیدمه

دیدپان شا یناشیپ زا زبس گر و تسشن ردپ یبل هشوگ یوحم دنخبل

دش:

شوختسد متخاونکی یگدنز منز. یم مدق اهربا یور مدرک یم ساسحا _

یبوخ یلیخ رتخد دش. تبحم و قشع یزاب

! ینتشاد تسود و نوبرهم نز کی دوب.
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یرتابیز ی هناقشاع ،بقال تشاد تسود تیاهن یب ار زیزع ی هکالهل ردپ سپ

یم نوریب مرس زا خاش ود مدرک یم ساسحا دوب! هدرک هبرجت نز، نآ اراب

ار، یبوخ نیا هب ِرهوش تسناوت یم هنوگچ دوب نابرهم هک ینز رخآ دنز.

رسمه منهج هب النم رانک،صا هب نم . دورب و دنک اهر هچب کی اراب وا قشع

منامشچ زا ارم لا وس ردپ . تفر و درک اهر هنوگچ ار شا هتخابلد و قشاع

: دناوخ

یلیخ شا هیضق یلو . منود یم اباب. ینک یم رکف یچ هب منود یم _

. هلصفم

هدش دنلب لبم یور زا هک دوب هدش نیگمغ یروط شا هنادرم ی هرهچ

رب رس و هدرک هسوب قرغ ار شا یوق ناتسد . متسشن نیمز یور شلباقم

زاربا مه الهل شیپ دنچ .ره دیشک مناوسیگ رب تسد ردپ . متشاذگ شناوناز

ال دیسرت یم راگنا دش یم رت قیمع شیاهشزاون دوبن وا یتقو یلو تبحم

دش: یم هناش ردپ، ناتشگنا ریز میاهوم نیرز یاهرات دوش. تداسح راچد هل

یلیخ ور هگیدمه یلو دنوخ یم تیریدم هدیپس . مدنوخ یم نارمع _نم

هب مساوح مامت دوب.وتکالساه کرتشم نومادحاو یضعب . میدید یم

ال. صا نک شلو ... متشاد شتسود دوب. هدیپس

نیا هک هدوب نز نآ قشاع یلیخ هک دوب مولعم . تخادنا نییاپ ار شرس اباب

تخیر مه هب هنوگ

مدز: بل راسمرش هدرک دنلب ار مرس

منک. نوتتحاران متساوخ یمن اباب! دیشخبب _

: دیشک رگید یهآ و تفرگ وناز رب اددجم ار مرس ، یفرح ره یاج هب ردپ
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ردپ هک نیا .ات میتشاد یبوخ ِیگدنز . میدرک جاودزا هدیپس اب هرخ _باال

ندنوخ یم مهام شوگ وت بترم . دنتفرگ ترجاهم هب میمصت هدیپس ِردام

متشاد تسود ومتکلمم نم مرب متشادن تسود نم . میرب نیایب مه امش هک

یلو نتشاذگ اهنت ونم انوا اهدعب هک دنچره مردام و ردپ ، مردارب ، مرهاوخ

و عالقی ِمامت . مشب جراخ مدوخ روشک زا هک مدوبن رضاح عقوم نوا

ایوگ . دنتفر یگدنود یلک زا سپ اهنوا دوب. کاخ نیمه وت نم یاه یگتسباو

شیپ و مینک یم فیدر ور اراک مه ام دعب هام دنچ هک دوب هداد لوق هدیپس

هک دنوخ یم مشوگ وت شا همه هدیپس تدم نیا یط میر.رد یم اه نوا

شهب مکحت واب متشادن یا عالهق چیه نم یلو میرب دش، مومت هک نومسرد

. هرادن ناکما هک متفگ یم

24

دش.با یم تکاس اتقوم مه هدیپس . هرادن ناکما هک متفگ یم شهب مکحتاب

هدیپس . میتفرگ ور نومسناسیل نوم ود دش.ره مومت نوماه سرد هرخ ال

هنوخ وتو تفرن راک لا بند نیمه یارب هرادن ندرک راک هب یا عالهق تفگ یم

دوب. غولش یلیخ شرس دنومن راکیب هتبلا درک. یراد هناخ و دنوم

نتفر نوشنیرت مهم هک دوب هدرک مهارف شدوخ یارب یدایز یاه تیلوغشم

وت هکنیا ات درک یم یریگیپ یدج یلیخ ور نابز دوب.کالس نابز هبکالس

یم یداش هب رهاظت هدیپس یلو . مدش لا حشوخ یلیخ نم دش. رادراب ور

.رد دوبن شیگشیمه یاه هدنخ سنج زا شبل یور یا همساب دنخبل درک،

هتفگ نومهب یفارگونوس .وت مدرک یم یرامش زور ، تندموا ایند هب راظتنا

، میدرک یم تبحص وت دروم رد هدیپس اب زور .ره هرتخد نوم هچب هک ندوب

چیه هدیپس . تندش سورع و نتفر هاگشناد ، تنتفر هسردم هب تیدازون زا

هی طقف نم، ی هناردپ قایتشا و قوش هب شباوج درک یمن یرظن راهظا
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. یدموا ایند هب هرخ هکباال نیا ات دوب همین هفصن دنخبل

مرگ: و قیمع ، دیسوب ار مرس دش مخ ردپ

االن.اب نیمه لثم . گنشق یلیخ و ابیز یلیخ دوب. یصاخ گنر هی تامشچ _

دعب دوب. یگنر وت ِیامشچ یلو سا هریت ِیرتسکاخ ادازون رثکا یامشچ هکنیا

نیا هب هک تفگ هدیپس دش. یگنر شوخ یلیخ ِیلسع تامشچ زور دنچ زا

نیمه یارب . تسه یردان ِگنر اه مشچ گنر نیب رد هک ییابرهک نگیم گنر

، تندموا ایند زا دعب هدیپس یاه هناردام . میتشاذگ ابرهک ور تمسا

نیا رد یلو . میتشاد تتسود هناقشاع نومتفج . نداد نوشن ونوشدوخ

همان و نفلت قیرط زا بترم دندوب هتسشنن راکیب هدیپس ی هداوناخ نویم

جراخ مه هدیپس ماوقا ی هیقب . اجنوا میرب مه ام هک دندروآ یم راشف شهب

مودک .ره نتشادن وسک چیه اجنیا انوا هک تفگ هشیم ینعی . دندوب روشک زا

هب درک عورش هدیپس . ندرک یم یگدنز برغ فلتخم یاهروشک زا یکی وت

. میرب شا هداوناخ شیپ مه ام هک رارصا رارصا زور .ره نداد تساوخرد

متسد یبوخ یاه ورپژه و مدوب هدرک ادیپ یبوخ ِراک بوخ تکرش هی وت نم

دنچ دوب.وت نتفر ناهاوخ ادیدش هدیپس یلو مرب متساوخ یمن . دمویم

لوط مامت .رد درکن مه رهاظت هگید راب نیا دش. رادراب هرابود هک یدوب ههام

دوب،و هلماح هک ییاج نوا .زا میرب هک شفک هی وت درک وشاپ ، شیرادراب

یارب منک جنشتم ور هنوخ وج متساوخن ، تشاد شمارآ هب یدیدش زاین

ایند هب ابرلد دعب هام هن . مداد یم شوگ طقف نم درک یم تبحص ات نیمه

یامشچ ِگنر یلو ینتشاد تسود و لگشوخ یلیخ دوب. وت لثم ابرلد . دموا

دوب. وت هیبش یلیخ اما تشادن ور وت

میتشاذگ ور شمسا دایبرد روج مهاب نوتامسا هکنیا رطاخ هب نیمه یارب

وت هب هن هگید دش. یم رتریگ داریا زور هب زور هدیپس نویم نیا .رد ابرلد
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لفط نوا هب یلو داد یم وشدوخ ریش وت هب .زاب ابرلد هب هن دیسر یم

دیاب هک رارصا ، رارصا زور .ره دادن یلو ، تشاد ریش هک نیا اب موصعم

یاهریت شهاگن .زا دوبن یربخ یگدادلد و قشع همه نوا زا هگید . میرب

هک تفرگ باال نومف ال تخا هک یروط دش. یم باترپ متمس هب هک دوب ترفن

اب نم یلو . مریم و مراد یمرب ور اه هچب تفگ یم درک. یم دیدهت ونم

اه هچب زا مودک چیه هرادن قح هک متفگ و مداتسیا شربارب رد یتخسرس

یمن ماه هچب نودب نم ینود یم وت تفگ یم . دروخرب شهب یلیخ . هربب ور

و گنج هب نومراک مرب.خالهص نم یراذن هک یدرک مرها ور انیا مرب. منوت

هک متفگ یم منم مریم ماه هچب اب مرب اج ره نم هک تفگ یم . دیشک لدج

. نایمن ییاج اهابوت هچب یلو یرادن یتیمها مارب هگید ورب! یریم اج ره

. هدیم نم هب ور اه هچب تفج هاگداد ، مریگب طالق رگا نم هک تفگ تشگرب

شهب منم . نشاب نوشردام شیپ دیاب یگلا س تفه ات ارتخد هکنیا رطاخ هب

ینک جراخ روشک زا ور اه هچب یاوخ یم وت هک مگب هاگداد هب رگا نم متفگ

. هدیمن ور مکح نیا هاگداد

نارود تسود دوب متسود ، ملیکو . متفرگ لیکو رتشیب نانیمطا یارب

هربب ور اه هچب داوخب رگا نوچ منک وراک نیا ادابم هک تفگ مهب . ناتسریبد

شلیلد . مدیمن ور اه هچب هک مگب و مسیاو مکحم . هنودرگ یمنرب تهب هگید

. هنوت یمن بیترت نیا .هب هشب جراخ تکلمم زا داوخ یم هک هنیا مه

25-26

. هنوت یمن بیترت نیا هب

یلیخ ابرلد کلفط دوب. یتخس یازور یلیخ دیسر هاگداد یازور هرخ باال

مه فرح یتح . یدوب هدش گرزب یدودح وتات دروخ یم ریش دوب، کیچوک
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. یدوب ششیپ مئاد . دایز یلیخ یتشاد سود یلیخ وتیجبآ . یدز یم

میمصت یتحاران مکلا ورد دیسر طالق امهب راک صیِب و صیِح نومهرد

چیه نم . میراد هگن نومدوخ شیپ ور اه هچب زا یکی مودک ره هک میتفرگ

هگن ور هچب مودک تفگ هک یتقو . مدب تسد زا متساوخ یمن ور نوتمودک

دزو یدنخزوپ مپچ. مشچ ابرلد همتسار مشچ ابرهک . ودره متفگ ؟ یراد یم

نک. باختنا ویکی تسار و پچ مشچ نویم هرخ باال تفگ

روط نیمه درک. تشزاون یلیخ درک تنوراب هسوب درک لغب ور وت هدیپس

ینت هراپ نوشتفج . هیتخس باختنا . هتخس منم یارب هک تفگ ور. ابرلد

: متفگ . دیبات ملد وت یدیما یوسروک . مرب و منک نوشلو منوت یمن ننم.

نومب اه. هچب شیپ نومب ایب. نوریب نتفر رکف وزا !ایب مزیزع ناج هدیپس

تهب هسره .ام هبوخ اه هچب دوجواب نومیگدنز ردقچ نیبب . نومدوخ هنوخ

میراد جایتحا

ابرهک مرب. دیاب نم . هرادن ناکما : تفگ و داد نوکت تدش هب وشرس هدیپس

. هراد زاین نم هب رتشیب و هروخ یم ریش زونه ابرلد اما هدموارد ولِگ بآزا

ونم ِبلق هک راگنا درب ور ابرلد هک یتقو . مربب مدوخ وراب ابرلد مروبجم

کشا منوا . مدرک هیرگ متسشن تعاس نیدنچ درب. یم شدوخ اب تشاد

هب هنک رکف وت هب هک نیا زا رتشیب یلو دوب وت شیپ شلد منوا . تفر نازیر

درک. یم رکف نتفر اکیرمآ

اهزور نآ ِیروآدای هک دوب سوسحم ال ماک دوب. هدش هدیمخ شندرگ ردپ

: مدیسرپ عیرس نیاربانب دوب. نیگنس و تخس شارب ردقچ

دوب؟ یچ نز نوا ِیلیماف نیتفگن بخ _

. درک رکف و درک نم هب یوحم ِهاگن ردپ
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؟ شیلیماف _

. یماجرف هدیپس دوب یماجرف شیلیماف ؟ شیلیماف

.وتاب دیسر نومداد هب مرهاوخ هنازرف . میدرک یم یبات یب ود ره ووت نم

مدرک یمن لوبق لیاوا . تشگ نز لا بند منم یارب . یدش تخا دوز شارتخد

هدرگ یمنرب هگید هدیپس تفگ درک متحیصن هنازرف رهوش تداعس هک نیا ات

تیگدنز وهب نک جاودزا ایب نیروخ یم همطل یروط نیا مه ابرهک وتو

وت هب لگ زا رتمک هک دوب نیا منوا مدرک لوبق طرش هی هدب.هب نوماسورس

هگن.

؟ تشادن یطابترا چیه امش اب هگید اکیرما تفر هک یتقو _

دش. طابترا عطق ال ماک _هن

؟ هتفر شرهش مودک نیتسنود یم بخ _

تفر انوا شیپ منیا اال متحا ندوب اینیجریو وت انیا شردام منود یمن _

. هگید

. هییاوه و بآ شوخ یاج مدینش روطنیا هک ناهآ _

دز وشیگدنز ِدیق موناخ مه نیمه رطاخ هب ساوه و بآ شوخ یلیخ هلب _

درب شدوخ اب منم ینت هراپ تفر و

ات موش شمحازم متساوخ یمن نیا زا شیب دوب. تحاران ناکامک اباب

: مدیسرپ عیرس نیمه یارب . ددرگ یعادت شیارب یگدنز خلت یاهزور

؟ تشاد همانسانش ، تفر یم شردام اب یتقو ابرلد اباب! _
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: تفرگ ارباال شرس ردپ

همانسانش نم! ِدنبلد یابرلد تشاد همانسانش ترهاوخ . مرتخد هلب _

. تشاد

دوب. هدروآرد دوخ لا غشا ارهب مبلق زا یعیسو مجح هک "اوژهیا رهاوخ "

نیمه ! اینیجریو تلا !یا یماجرف هدیپس ! نتورف ابرلد مزان رهاوخ سپ بخ

عفال. متساوخ یم ار

: مدرک ردپ هب ور

! نیشخبب . مدرک نوتتحاران یلیخ هکنیا هلثم اباب. نونمم یلیخ _

: درتس ار شنامشچ رب هدیمد ژهلا تشگنا کون اب ردپ

. یتسنود یم ور ازیچ نیا دیاب زور هی هرخ باال مرتخد هرادن بیع _

: تساخرب اج زا دید ارم یاه کشا یتقو

؟ میراد اذغ مرتخد _

تساوخ قیرط نیا وهب هدش هتسخ تبحص زا مه شدوخ هک دوب مولعم

. دناسرب مامتا ارهب نآ هک

مدش: دنلب وا عبت هب مه نم

یرادن تسود امش نوچ یلو منک تسرد ازتیپ هک تفگ ناج الهل ناجاباب _

؟ نیروخ یم .االن مدرک هدامآ تلما امش یارب

مش. یم نونمم یرایب رگا . ناجاباب هرآ _
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. مرایم االن نوجردپ مشچ _

مه ار نامدوخ ماش و ردپ ی عالهق دروم تلما و هتفر هناخزپشآ هب عیرس

و درک نشور ار نویزیولت و هدرک ناج شون ار شیاذغ ردپ . مدرک هدامآ

ندرک نییاپ هبباال عورش و تفرگ تسد اررد لر تنک ، تشاد هک یتداع قبط

یم داد. یم نرتسو ملیف کی شیامن ی هکبش درک. نویزیولت یاه لا ناک

نیمه یارب . دروخب لیجآ دیاب ییامنیس ملیف یاشامت عقوم ردپ هک متسناد

: مدرب شیارب لیجآ یا یپهلا هناسولپاچ

. لیجآ منیا نوجاباب نییامرفب _

. هبوخ یلیخ شملیف نیبب نیشب مهوت ایب نونمم یلیخ _

دش عطق مه ییامنیس ملیف . دومن یم نت اررب شهایس تخر تشاد نامسآ

: دنداد ناذا و

. مایم منوخب زامن اباب مشچ _

. مرتخد نیرفآ _

دنبیاپ ادیدش ار ینید ضئارف .اما دوبن یا هتسب ی هداوناخ یام هداوناخ

یم مه باجح درومرد دوب. ام لا معا کفنی ال ءزج هزور و زامن ینعی میدوب

ماش، ندش هدامآ زا نانیمطا زا سپ نیمه یارب . یلومعم دحرد تفگ دش

. مدناوخ زامن مقاتا ورد هتفرگ وضو

اراب شزامن درک، یم شخپ ار ناذا نویزیولت هک هلصاف نیمه رد زین مردپ

. دیسر هکالهل مینیبب ملیف مه اب میدوب هتسشن هزات . دناوخ دنلب یادص

27



ابرهک و هاک

69

؟ ناجرتخد یروطچ ناجرسمه _سالم

: دیشاپ وا یور اررب شرهمرپ دنخبل مردپ

اتحاال؟ یدوب اجک . تهام یور _سالمهب

وتنام یاه همکد و تشاد یم رب شرس ارزا شا یرسور هک روط نیمه الهل

داد: باوج و تخادنا لبم یور ار شفیک ، دوشگ یم ار

هی . هزاون نومهم ردقچ هک شیسانش یم دوب نوج یسمش ی هنوخ هرود _

. دیشک لوط هدرخ

داد: تهج رییغت هرجنپ هب زاالهل مردپ هاگن

هدش. کیرات گنشق اوه منک. ضرع هچ هک هدرخ _هی

: تفر ارباال سکلبود نامتراپآ یاه ،هلپ تسد هب فیک و وتنام الهل

هک منم دش. کیرات اوه میدید وهی و تخادنا لگ اه هچب تبحص هگید _

مریگب شود هی نم هنک. تسرد ور ماش داوخ یم ابرهک هک دوب تحار ملا یخ

. مایب و

. ورب _

مشچ ییوداج باق هب رهاظ .رد میدرک اشامت نویزیولت وام تفر الهل

اهنآ هب دیاب هک یمسا دوب.ود مسا ود یپ مساوح طقف یلو مدوب هتخود

. مدیسر یم

! ابرلد ! هدیپس

هک ینز . مدرک یم لا بند مه ار یلوا ، یمود قشع .هب دوبن مهم یلوا هتبلا
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، نتورف ابرلد مرتکچوکرهاوخ ، یماجرف ی هدیپس ینعی دوب هدییاز ارم

. اکیرمآ یاینیجریو تلا یا

۲۲ نیا رد ابرلد هک نیا .اما تشاد تیریدم سناسیل دوب اجنیا هک ینامز ات

یقباقد درک. یم مواکجنک یلیخ هدرک ادیپ یلغش هچ و هدناوخ هچ سلا

هب عورش و تشادرب ردپ لیجآ زا یتشم . تسشن ام رانک و دمآ الهل دعب

درک: ندروخ

هگن وشاه همخت و یدروخ وشاه هتسپ و موداب ی همه هک منیب یم بخ _

. یتشاد

: تشاذگ وا لباقم ار یپهلا ردپ

. همدوخ یارب منیا هک. متشادن هگن امش یارب ممناخ _

. هرایم منم یارب هریم مرتخد االنلگ هرادن بیع _

االن. نوج الهل مشچ _

دز: دایرف ،الهل مدوب هک هناخزپشآ رد

؟ ابرهک _

؟ مناج _

؟ میراد هوهق _

. میراد هلب _

. رایب نم یارب نک فطل _
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. تفرگ ما هدنخ . تفرگ یم لیوحت ار شدوخ هچ هوا

: متفگ

! نوتتمدخ مرایم االن وناب مشچ _

. مزیزع رونرپ تمشچ _

. مدرب و هتخیر شیارب هوهقریش یناجنف و لیجآ یا یپهلا

هب طقف و طقف نم یلو دمآ ششوخ مه الهل نوچ دوب یبلا ج ملیف ایوگ

. دوباه ینامهم نامه مرگید ِیتاع طاال عبنم . مدرک یم رکف مسا ود نامه

هبالهل: مدرک ور

؟ هشیم ام تبون یِک یگداوناخ ی هرود نوج _الهل

. درک زیت مشچ و دنادرگرب نم فرط ارهب شرس الهل

؟ یداتفا یگداوناخ یاه هرود ِدای هدش یچ _حاال

: مدرک یم دیدشت ار شَکش دیابن

.هی میرادن ور یسک اجنیا هک .ام هتفر رس ملصوح  یروط نیمه یچیه _

اههی ینومهم نیا .وت نومدوخ ی هداوناخ مه یکی و تسه همع ی هداوناخ

. هشیم زاب شلد مدآ هرذ

یلیخ اه هرود وت ندوب زا هک مدرک یم سح هشیمه ! بجع هچ ! تنسحا _

. یتسین لا حشوخ

مه یارتخد هک مه یا هداوناخ ات دنچ نوا اقافتا ؟ مشابن لا حشوخ ارچ _هن
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میگ یم مه اب هرذگ یم شوخ و هبوخ نایم یتقو ، نراد نم وسِلا نس

. میدنخ یم

: تشگرب نم فرط هب یدج یتلا ابح ردپ

منک یم یعس هرذگ یم شوخ وت هب هک منودب ؟رگا مرتخد یگیم تسار _

ی هنوخ وت ور ینومهم رابود یهام راب، هی هام ود یاج هب

. مزادنب نومدوخ

. هشیم شتمحز نوج الهل داوخ یمن ناجاباب _هن

یاهوم و تخادنا تسار یاپ یور اررب پچ یاپ و تخادنا باال هناش الهل

دز: بقع تسد اراب شدنلب ی هدش شم

ناج. ابرهک رطاخ هب هنک یم توعد نامزاس زا جراخ هک یتقو هچ؟ نم _هب

. هدیم ماجنا ور اراک ی همه مه ناج ابرهک دوخ

: تفگ تنطیش اب مردپ

یتمحز هچ ، نرایم ناروتسر زا ور یچ همه ینز یم گنز هک وت منیبب _

وگب! وشتسار شییادخ ؟ هراد تارب

درک: زیت ار شنامشچ هرابود الهل

ینک یم رکف ؟ دایمن وت ِمشچ هب مشک یم تمحز همه نیا نم ینعی داهرف _

رانک، هب همه انیا وساالدو لماراک مرک ژهلو ندرک تسرد ؟ هنتخپ اذغ طقف

، ینومهم زا دعب بور و تفُر ، ندرک هدامآ ، ندیچ ، نتسش ، ندیرخ هویم

. هرادن کمن هک نم ِتسد نیا هنکشب ؟یِا دایمن تمشچ هب انیا

28
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: تخود وا ارهب شنامشچ تبحم رپ ردپ

ِنتخپ ، یلصا ِتمحز نوا بخ یلو ؟ تسین ممشچ هب ارچ مزیزع _هن

ال صا یشب هتسخ هرارق ردقنیا وت هک متسنود یم نم رگا هزات هگید تساذغ

مدرک رکف نم مه دعب . متفرگ یم نوریب مدرک یمن لوبق هنوخ یوت ور هرود

متسنود یمن هنک یم نوا ور اراک ی همه ، تکمک دایم موناخرینم هک یتقو

. یشیم راک هب تسد مه تدوخ وت هک

یرژبل هرصاحم رد شدیفس یاه نادند فیدر و دیدنخ شغ شغ الهل

دش: نایامن ییابیز ،هب یرگج

مرگراک یگب یاوخ یم ینک یم نییعت خرن اوعد نویم . دایم مشوخ _هن

. هنکن درد تتسد هن؟ منک یمن راک هگید نمکال دایم

: تشگرب نویزیولت فرط دزوهب یدنخزوپ مردپ

روج ره یشب لا حشوخ وت میگب یزیچ هی میتساوخ حاالام اباب _یا

مزادنیم هام رد راب ود یراد تسود رگا اباب ناج ابرهک نک. رکف یراد تسود

؟ هبوخ

میش. یم هتسخ یلک مهراب کی هام ود نومه ناج. اباب _هن

یش؟ یم هتسخ مه هلب؟وت _

هنک؟ یم ور اراک یک هن! سپ _

ردنا لقاع هاگن ام یود ره وهب تشاذگ شرانک ار نویزیولت لر تنک مردپ

: تخادنا یهیفس

سپ . یشیم هتسخ ایوت یشیم هتسخ وت هک مدیمهفن نم هرخ _باال
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؟ سا هراکیچ طسو نیا موناخرینم

: تشاذگ شکیراب رمک رب تسد الهل

ور اه نومهم نومه مه ام هنک یم بور و تفر دایم موناخرینم بخ _

همه ! ابرهک . هدرک دوخیب ابرهک هزات . هگید هیلیخ شدوخ مینک یم ییاریذپ

؟ یگیم روجنیا ارچ یکلا منک یم نم ور اراک

: متفگ

منک. یمن یراک چیه ال صا نم هتسرد . نیدیم ماجنا امش ور اراک همه هلب _

یکیلع سالمو نایم طقف ، ننیش یم اسسنرپ لثم موناخ یچ؟ سپ هلب _

. نوشقاتا نریم دعب و ننک یم

: تفگ اباب

؟ یریم تقاتا وت نایم انومهم _ِا

یم مگیم یمک نوشاهاب منک یم ییاریذپ انومهم زا مایم نوج اباب _هن

! منومب نوششیپ دیابن هرسکی یلو مدنخ

درک: نم هب یهاگن الهل

یِک؟ هشیم ینعی . ههام ِمود و تسیب ام ِیگداوناخ ی هرود _

: تسا رگید زور راهچ هک مدیمهف یتشگنارس باسح اب

. هگید زور راهچ هشیم _

؟ مینک هیهت یچ ! یتفگ دش بوخ میراد هرود هگید زور راهچ بخ نیرفآ _

؟ مینک راکیچ
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: تفگ مردپ

. مینک یم هیهت هشیمه هک یچره _

و مینزب گنز بوخ ناروتسر هی هب دیاب انوا ندش یرارکت هگید _هن

. میدب شرافس

هش. رازگرب بوخ یمومهم طقف نکب یراد تسود یراکره _

. هشیم رازگرب بوخ هک همولعم _

هداوناخ تفه یلا شش یگداوناخ یاه هرود .رد دیسر یام هرود زور

. میدش یم عمج مه رود رابکی هتفهره مادکره هک میدوب

و تسشن نیا یطرد . راکمه ، نایاقآ و دندوب تسود رگیدکی اب همه اه مناخ

دوب.. هدمآ شیپ نامنیب یبوخ تیمیمص اه تساخرب

یاقآ اب مردپ یتسود ی هقباس . دندوب روپ یپژنام هداوناخ رتشیب همه زا

مه اب ایوگ مدینش نم هکیروط تشگ یم رب لبق سلا یس نامه هب پژنام

مناخ دوب،اب یعامتجا و برشم شوخ درف اتاذ هک مه .الهل دندوب الس کمه

دوب. هدش تسود ناشیاه

اب هطبار اررد یتاع طاال پژنام موناخ قیرط زا هک متشاد یعس نم

یوس کی رد نایاقآ داد. یمن تسد تصرف . میامن بسک وا ردام و مرهاوخ

. رگید ییوس اهرد مناخ و دندوب هتسشن ییاریذپ

زج هب دندرک یمن یهارمه اه هرود نیا اررد ناشردام و ردپ امومع نادنزرف

عقوم نآ زج هب رگید دش. یم اپرب ناشدوخ ی هناخرد ینامهم هک یعقاوم

ینامهم اترد دوب هتفر همع ی هناخ هب رتدوز شروک . دندمآ یمن مشچ هب
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هتسخ ار دوخ یباسح ، حبص زا هناخزپشآ رد الهل کمک هب مه نم . دشابن

. دندش ورس وحن نیرتهب هب اهاذغ ماش فرص عقوم . مدوب هدرک

یلا ،قاب غرم اب ولپ کشرز ، یراخوس هلیف ، فُناگرتسا فیب ، یراخوسوگیم

زیم یور هک دندوب قاالیم اهنیا چراق پوس و تشوگ تلور ، هچیهام اب ولپ

. دندش هدیچ

ارهب یقبام دوب نامدوخ راک لمارک مرک ،ساالد،ژهلو پوس هتبلا

موناخ رینم کمک هکاب ماش ندش عمج زا سپ . میدوب هداد شرافس ناروتسر

، مدرک یم لوغشم هناخزپشآ اررد دوخ هک هشیمه الف خرب ، تفرگ ماجنا

و دندش لا حشوخ نم ندید زا یگمه . متسشن ناشدزن و هدمآ اه مناخ رانک

. دندرک زاب نم اراب تبحصرس

29

درک ور نانز دنخبل هک دوب یسک نیلوا دنلبدق ورو هزبس ینز یوجاوخ مناخ

نم: هب

؟ یلوغشم اجک ؟ ینک یم اراک یچ ناجابرهک بخ _

: مهد باوج یمرگ نامه هب مدرک یعس

منک. یم همجرت باتک هنوخ .وت متسین لوغشم یصاخ یاج _

: تفگ دوب، دیفس و رپوت وا سکعرب هک یدیشمج مناخ

. نیرفآ هبوخ یلیخ _

: تفرگ باال راختفا اراب شرس الهل

. اجنوا هرب سیردت یارب هدرک توعد مرتخد زا نابز هاگشزومآ هی هتبلا _
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دز: ییامن نادند دنخبل روپ پژنام مناخ

؟ یدب سرد نابز یرب ینعی ! بوخ هچ _ِا

هدزمرش . هدمآرد هدیسررانا گنر هب ما هرهچ هک مدز سدح متروص یغاد زا

: مداد خساپ الهل، فیرعت زا

. دایم مشوخ یلیخ سیردتزا هلب _

: دیسرپ زیمآ نیسحت یهاگن اب یناطلس موناخ

؟ ینک سیردت یاوخب هک تسه یدح رد تنابز ینعی _

: تفگ راختفا الهلاب هرابود

. هدلب یچ همه . هراد لفات مرتخد هلب _

لوح اه تبحص نآ زا دعب . دندومن مراثن اهمناخ هک دوب نیرفآ و تنسحا

: تفگ روپ پژنام موناخ هب یوجاوخ مناخ هکنیا ات دیخرچ یرگید روحم

ربخ؟ هچ ترسپ زا ناج اتیب _

؟ مدوب هدینشن یوا هرابرد یزیچ عقوم نآ ات ؟ارچ رسپ

: دیشک یهآ اتیب

. مینز یم فرح مه اب یتنرتنیا و ینفلت رکشور ادخ هبوخ _

: دیسرپ یدیشمج مناخ

هنک؟ جاودزا داوخ یمن رکش! ور ادخ _

دش: وحم شیاهبل زا دنخبل ناجاتیب نامه ای روپ پژنام مناخ
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شرسمه هنک جاودزا اجنیا دایب هتفگ شردپ . هریمن جاودزا رابریز هرسپ _هن

. متسین جاودزا لها نم هگیم هنک یمن لوبق ال صا یلو هربب مه ور

: دیرپ باال شیاهوربا یناطلس مناخ

؟ هتسود یسک اب اجنوا . هنکن دب! ردقچ ! بجع _

جاودزا هک هنومادخزا ام هدب نومنوشن اجنوا ور یبوخ رتخد رگا اقافتا _

رگا . رسپ هی نیمه و میاام بخ . متسین جاودزا لها ال صا هگیم یلو هنک

زا هتحاران یلیخ روپ .پژنام هشیم ضرقنم نوملسن هک هنکن جاودزا منیا

دوب. رتخد انیراس لثم منیا شاک هگیم . تباب نیا

باسح مه وا یور دش یم بخ دوب. اکیرما رد شرسپ . دشزیت میاهشوگ

دوب. روپ نام پژ هک شا یلیماف ؟ تسیچ شمسا متسناد یم دیاب یلو درک.

: دیسرپ ، دشاب هدینش ارم لد فرح ناج الهل هک راگنا

! هرادن جاودزا تقو و همرگ شرس یباسح سپ ناخ انروس بانج _

! روپ پژنام انروس دمآ یم مشوخ مسا نیا زا هشیمه ! یمسا هچ واو

داد: باوج ناج اتیب

لها هن نومدوخ تکلمم هدرگرب هک هنیا لها منک؟هن راک یچ هگید هرآ _

. مشیم شگنتلد ردقچ ینودب رگا هنک. جاودزا هک هنیا

مناخ . تفرگ شنامشچ زا تشگنا اراب کشا رخآ،من ی هلمج لا بند هب

داد: هیکت لبم هب یدیشمج

هدرک شومارف ور وام جراخ هتفر میراد ور یکی نومرثکا . هرادن یگنتلد _

یم یزاجم یاه همانرب و تنرتنیا هکاب نیمه . یروخب هصغ دیابن نوج اتیب
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نک! رکش ور ادخ ینک، رارقرب طابترا شاهاب ینوت

هگید زیچ هی هشاب کیدزن زا هک نیا یلو سه نیا رکشور ادخ بخ. هرآ _

. سا

درک: هراشا نم هب الهل

؟ ناجابرهک _

ناج؟ الهل مناج _

؟ یرایب هوهق یشک یم تمحز مزیزع _

. امتح مشچ هلب _

: اهمناخ هب مدرک ور

؟ هسنارف ای مرایب کرت ی هوهق اه موناخ _

: تفگ یدیشمج مناخ نامه ای موناخ حرف

. مزیزع هسنارف . هزیریم هنجل شمه هیچ؟ کرت ی هوهق اباب _هن

30-31

پژ هداوناخ رسپ . دهد خر یا هتسجخ قافتا نینچ مدرک یمن مه ار شرکف

نامام اب ناخانروس بانج دوب، صخشم هک روط نیا ! اکیرما رد روپنام

ادیپ ار رفن هس دیاب نم بخ . دنتشاد طابترا تنرتنیا قیرطزا نوشدنمجرا

: مدرک یم

روپ!" پژنام انروس "!و نتورف ابرلد "،" یماجرف هدیپس "
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. مدرک یم ناشیادیپ و هدز خرچ مارگاتسنیا رد دیاب عیرس

هچره اه نامهم و هتفای نایاپ تفایض تساوخ یم ملد . مدوب رارق یب

عورش ار متاقیقحت و هتفر تلبت غارس اهنآ، نتفر زا دعب ات دنتفر یم رت عیرس

هک راگنا . متشاد یبیجع قوش دوب. هتفر باال تدش هب منوخ نیلا نردآ . میامن

یم یبوخ یاه تهج ورد دوب هتفرگ تعرس متخاونکی ی هرمزور یگدنز

. دیخرچ

ال تساوخرد هب هک مورب متساوخ . مدومن فراعت اه مناخ وهب مدرب ار هوهق

متسشن هرابود هل

یریم اجک ،حاال هسرب رتدوز هرود یدوب قاتشم یلیخ هک .وت مرتخد نیشب _

؟

اجنآ رگید و مدوب هتفای متساوخ یم هک ار یزیچ نآ هک تشادن ربخ الهل

هکالهل یزیت ی هماش اب هنرگو مدروآ یم یا هناهب دیاب اما متشادن یراک

زا یشان ناجیه شوختسد ما یگشیمه شمارآ دش. یم ور متسد ، تشاد

عیرس دیاین شیپ یثیدح و فرح هکنیا یارب دوب. هدش مرهاوخ نتفای

درک: هزم هزم ار شا هوهق یدیشمج مناخ همه زا لوا . متسشن

! یمعط شوخ ی هوهق بجع هب _هب

فیرعت مدوب هدرک هدامآ ناشیارب هک یمعط شوخ ی هوهق زا همه یکی یکی

. دندومن

ناج. شون _

دز: نم یور هب یدنخبل و تشادرب ار شناجنف یناطلس مناخ



ابرهک و هاک

81

؟ یدب ینیریش ام هب یاوخ یمن مزیزع ناج! ابرهک _

هدمآ شک ییاهبل اب مدرواین مدوخ یور هب یلو مدش شروظنم هجوتم

: مداد باوج

منک. یم نوتمیدقت نیاوخب عقوم ؟ره ینیریش _

. دیشک ار متسد ناج .الهل مروایب ینیریش هک مدش دنلب یشیامن و

: دیدنخ شغ شغ یوجاوخ مناخ

. یتسه ورش روشرپ ی الهل نیمه ِرتخد هک اقح ! نوطیشرتخد _یِا

نیا هب تسا نم یردامان الهل دنتسناد یم ناش همه هتبلا . دندیدنخ همه

. دشکب خر امارهب تیمیمص دوب هتساوخ بیترت

منم . هباوخ یم همه ی هنوخ مد هک هیرتش نیا هرخ باال دینیبب بخ _

رکف هیضق نیا هب یدج یلیخ عفال شتسار یلو مراد ییاه ومالک اهرایعم

مدرکن

: تفگ ، یناطلس مناخ

یتسه تییافوکش تقو .االنوت هبوخ شتقو هب یزیچره مزیزع یلو _

زا دوب یبوخ سیِک رگا هجاودزا ِعقوم نیرتهب .االن هتفکش هزات لگ نیع

هب یرتخد لا بند هک مراد غارس دروم نیدنچ مدوخ نم . ایدن شتسد

ندرگ یم وت ِیموناخ

: متفگ و مدروآ باال همادا مدع ی هناشن ارهب متسد

. متسین ارکف نیا الوت صا نم یلو نونمم یلیخ _
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. دندیدنخ یگمه

رینم اب ناج والهل مدنام ،نم ییاریذپ .رد دیسر نایاپ هب ینامهم هرخ باال

دراو سالهن وسالهن تفرگ تسد اررد یقربوراج موناخرینم . موناخ

ارهب اهناجنف اهو یتسد شیپ و اهباقشب یروآ عمج ایوگ دش. ییاریذپ

دش.الهل وراج ندیشک لوغشم هناتخسرس دوب. هتشاذگ والهل ینم هدهع

ار وتنام یاه همکد و درک زارد ار شیاهاپ دوب، هداتفا هپاناک یور هتسخ هک

: تفگ موناخرینم هب باطخ و دوشگ

. مزیزع نک وراج دعب نک عمج لوا مرب. تنوبرق ! موناخرینم _

ار یقرب وراج ی همکد شیاپ واب داد ناکت یرس ، یفرح چیه یب موناخرینم

ی همه درک، یم دنلورغ شدوخ اب بلر یز هک یلا حرد دوش. شوماخ دزات

درب. یم هناخزپشآ وهب هدومن عمج ار لیاسو

هب رناژمی مامت مه مدوخ ما. هدش هتسخ یلیخ ینعی هک تفر یم هار یروج

: متفگ هبالهل یلو دوب هتفر لیلحت

. هراد هانگ منک شکمک مریم _

دز: ادص و دیشک ار متسد الهل

! ادرف یارب راذب وش هیقب یدش هتسخ هگا مناخرینم _

داد: باوج مناخ رینم

مومت بشما نیدب هزاجا . مایب مسر یمن مرب ییاج دیاب ادرف ناج مناخ _هن

منک. یم

وور متشادرب ار ینیریش و هویم فرظ مراذگب اهنت ار وا درکن لوبق منادجو
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: متفگ هبالهل

. شکمک مریم نم نک تحارتسا امش نوج الهل شابن نارگن _

: تسب ار شنامشچ داد، لبم یتشپرب هیکت ، تخادنا باال هناش الهل

. نینک مومت نیدش هتسخ تقو !ره ردام ینیبب ریخ _

دوب.اب ندیشک وراج لوغشم فرح یب موناخرینم . متفر هناخزپشآ هب نم

شقاتا وهب تفگ ریخ هب بش مردپ . دیشک یم وراج اجار همه مامت تقد

وا. لا بند هب مه .الهل تفر

قیقد یلیخ مدید . دوبن هناخ ال صا هک مه شروک . موناخرینم و مدنام نم

و درادن ییوشفرظ نیشام اررد فورظ ندیچ یخلا مدیمهف دنز. یم وراج

ار مدنب شیپ . تخوس شلا ح هب ملد . هدرک لوغشم یشک وراج اب ادمعاردوخ

: دیسررس موناخرینم هعفد کی هک مدرک راک هب عورش و متسب

هشیم مومت مندیشک وراج نک.االن تحارتسا ورب امرفب امش ! ناجابرهک _

. ردام

یلصا یاهفرظ . هگید هیتسد شیپ اتدنچ هک تسین یزیچ موناخرینم _هن

. ننیشام وت

. نکن فراعت هشیم مومت مندیشک وراج االن ردام _

درک. یم فراعت شدوخ یلو

مه نم دیامن یریگدرگ و دشکب وراج اجار همه موناخرینم ات هرخ باال

ینیریش و هویم یرادقم اب اذغ فرظ دنچ . مدرک فیدر ار هناخزپشآ یاهراک

شدوخ مه ار سنا .آژ مداد موناخرینم وهب متشاذگ کین کیپ دبس رد
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دوب. هدرکربخ

مامحرد زیچره زا لبق و هتفر مقاتا هب تحار یخلا .اب دنامن یراک چیه رگید

بآ شود

32

واب هدرک کشخ ار میاهوم تفر نیبزا ما یگتسخ مامت . متفرگ مرگبآ شود

. متسشن یلدنص یور طاشن

تمسقرد مدش مارگاتسنیا دراو . مدرک نشور ار متلبت دوب. وجو تسج تقو

رهاظ مسا نیا اب رفنراهچ . مدومن دراو ار یماجرف ی هدیپس چرس،مان

ناشمادک چیه . راهچ و یس و کی و تسیب ، تفه وود، یس : نینس .اب دندش

. درادن مارگاتسنیا رد یجیپ هک دش مولعم . دوبن ابرلد ردام

مه وا هن دش:18سهلا ادیپ رفن کی ! نتورف ابرلد . مدرک دراو ار ابرلد مان

اب هحفص یور رفن .ود مدرک دراو ار شمسا و متفر موس درف لا بند . دوبن

ردقچ شا یعقاو نس هک متسناد یمن . ناوج ود ره : دندش ادیپ مسا نیا

و تسیب دودح مدز یم سدح ، شردام یاه تبحص نایم زا یلو تسا

دشاب شدوخ مدرک یم رکف هک ار یدروم . دشاب هتشاد سیلا تشه تفه

دوخ یس! ید نتگنشاو اکیرما . متشگ شناکم لا بند هب ویب .رد مدرک ادیپ

سفن . دادیمن نم ارهب یراک چیه ی هزاجا ما هدنیازف ناجیه دوب. شدوخ

رد هشیمه هک دوب یپیت نامه . مدرک هاگن تقد اب سکع وهب مدیشک یقیمع

! جبلا هچ مدوب شلا بند هب میاهایور

یهار مبلق هظحل ره هک مدرک یم ساسحا . مدیشک یرگید سفن اددجم

دنک. یم ادیپ مناهد زا ندرک رارف یارب
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. دوبن یبسانم نامز ال صا عورش یارب .االن مداد یم ماجنا دیابن یراک چیه

نیاربانب منک. عورشار مراک مدرکادیپ شمارآ هک یعقوم ره متفرگ میمصت

 شوماخار غارچ متشاذگ کالیم یب التی کیزوم ، هدرک شوماخار تلبت

. مداتفا تخت یور و هدومن

یرهاوخ نآ رد هک یرهش . موش نیریش یاهایور الِیی طرهش دراو مدرک یعس

درک،رد یم هدرسفا ارم شنتشاد ترسح هشیمه هک یرهاوخ متشاد

. مدومن ش روصت متشاد تسود هک هنوگنآ . شمدید اهایور نیمزرس

فاص و دنلب ِییامرخ یاهوم نم، زا ینس ی هلصاف مین و سلا کی اب یرتخد

مه یمک دوب رگید یگنر منامشچ یلو مدوب مدوخ زبس. گنر هب ینامشچ و

دوخ یارب هک یا یلا یخ تروص وحم . مدومن روصترت فیرظ دوخزا ار وا

. متفر باوخ هب مارآ مارآ مدوب هدرک میسرت

ار یشوگ هشیمه حبصزامن یارب . دمآرد ادص 6هب تعاس سار میشوگ آالمر

. منامن باوخات مدومن یم میظنت

زیمت یاوه و مدوشگ ار هرجنپ . متساخرب باوخ زا بوخ یسح اب

لخاد سیورس رد وضو نتفرگ زا سپ . مدیعلب مناج قمع اراب یهاگحبص

و درد میادخ .اب مدناوخ ار مزامن و هتخادنا هلبق لباقم ار ما هداجس ، مقاتا

یمغ همه و دوب نم زا یدایز یاه ولد درد دهاش هک ییادخ مدرک لد

متساوخ شزا داد. شوگ میاهفرح هب مهزاب ، متفگ یم وا هب طقف ار میاه

. مدش هناخزپشآ ِیهار بوخ یسحاب منک. ادیپ ار ابرلد مناوتب ات دیامن مکمک

ددع هس طقف هناحبص ، مدوب هدرک ادیپ ندرک شزرو یارب یبیجع لیم

ار مصوصخم ی هداس یوتنام . مدروخ ریش ناجنف کی اب تییوکسیب

، مدمآ یم نییاپ هکروسناسآ .زا متفر نوریب یور هدایپ دصق وهب هدیشوپ
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: مدید تسد هب نان ار الهل

؟ یدرک وکاله شلا اجک . ریخ هب روقوا هب _هب

. نوج _سالمالهل

! یدز یشزرو پیت ! تهام یور _سالمهب

. یور هدایپ مریم مراد _

. منیب یم مراد هرآ _

. هزاجا _اب

. مشیم راودیما تهب مراد هگید . نیرفآ _

؟ ینک شزرو یدلب تدوخ طقف یدرک رکف یچ؟ سپ _

هللا. کیراب اباب _هن

اه. هشاب هدامآ هنوحبص مایم نم ات نوج _الهل

دز. مندرگ سپ هب یا هبرض الهل

. وررپ ی هرتخد . نزب فرح _مک

ام یاهراک اهو تبحص ندید زا دوب ام یمدق دنچ رد هک نامتخاس نابهگن

متسناوت تلا جخ زا ونم داد سالم ندش در ماگنه . دوب هتفرگ شا هدنخ

هدش جرب ی هطوحم دراو . مهد ناکت ار مرس طقف

یم رب مدق بوانت هب روط نیمه . مدرک ندز مدق هب عورش و متفر نوریب هب

یباسح . مداد یم میاه مدق هب باتش یرادقم هقیقد ره5 زا دعب . متشاد
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ندیشخب یباداش و توارط رد یهاگحبص کاپ یاوه . مدوب هدش لا حرس

باب هک مدرک یم رکف نیا هب شزرو لوط مامت .رد تشاد یبوخ ریثات رایسب

ار مدوخ ؟ میوگب دیاب هچ ال صا منکزاب ناخانروس بانج اب هنوگچ ار ییانشآ

یمن دوب. هدرک گنه ال ماک مزغم دوب. یتخسراک یلیخ ؟ میامن یفرعم هنوگچ

مدع یروآدای اب یلو منک تروشم کنشور اب متساوخ منک هچ دیاب متسناد

هب مدوخ هک متفرگ میمصت . مدش فرصنم ، مرهاوخ نتفای رد شا یراکمه

. منکن ربخاب ما هشقن ارزا یسک و مهد ماجنا ار اهراک ی همه ییاهنت

33-34

یم قرب یزیمت زا ییاریذپ . مدیسر هناخ هب مدوب هتفرگ هک یدایز رناژِی اب

: دیشون یم یاچ شمارآ .الهلاب متفر هناخ زپشآ ،هب شود نتفرگ زا سپ دز.

. سا هزات منون همد هزات یاچ مزیزع نیشب _

یوب راگنا مدوب هزات نان رطع قشاع . مدیشک ماشم هب اقیمع ار هزات نان یوب

داد: یم یگدنز

! نوج الهل متقشاع _

هب یهاگن . متسشن و هدیشک نوریب ، هریت یا هشیش زیم تشپ ارزا یلدنص

یگالس. یابرم اب هارمه هرک زپ، بآ غرم مخت : متخادنا زیم یور

؟ تلا جخ ای مروخب هنوحبص ناج! الهل یدرک _هچ

: تفگ ، دیشون یم یاچ هنینءامط هکاب الهل

. روخب امتح مه ریش یدرک شزرو مزیزع _

یلو " مرادن لیم ریش " متفگ یم شباوج رد ونم تفگ یم ار نیمه زور ره
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: مدرک سوه راب نیا

! تعاطا نم یوناب مشچ _

دوب. هتسشن زیم تشپ نانچمه .الهل مدروخ لماک یاهتشا اراب هناحبص

. تشادن نتفر یارب یا هلجع ارهاظ

یم یزاس ندب نامه ای گنیدلیب یداب هاگشاب هب اهتعاس نیمهرد هشیمه

نورد وا،زا یدرسنوخ ندید .اب تشادن نتفر یخلا زورما ایوگ یلو . تفر

ناشن هناحبص زیم ِیروآ عمج لوغشم ار مدوخ . مدوب یشاپورف ردحلا

دیاس یاب دیاس اررد ابرم و هرک فرظ . دشن هدید وا زا یتکرح یلو مداد

: مدیسرپ و هدرواین تقاط رسرخآ . متشاذگ گنر یا هرقن

! نوج _الهل!الهل

؟ مناج _

هشیش دعب متفرگ ار زیم یور یاه لا غشآ هتشادرب ار صوصخم لا متسد

: مدومن زیمت هدرک یرپسا زیم یور ار نک کاپ

؟ یرب یاوخ یمن _

ما. هنوخ زورما مزیزع _هن

. تفر ورف ممشچ دشورد راخ وا نتفگ مزیزع نیا . یاو یا

هدرک مجسنم ار مراکفا و هدرک باتک باسح یلک . مدوب هتفر رو دوخ اب یلک

نیا یارب و هدرک رکف بش مامت منک. رارقرب طابترا انروس اب مناوتب ات مدوب

والهل مدرک هدامآ وگو تفگ و گولا ید ردقچ . مدوب هدیشک هشقن تعاس

یم یاچ هدوسآ و تحار یخلا واب دوب هتسشن دوخ یاج رد هناتخسرس



ابرهک و هاک

89

: دیشون

؟ یرب یاوخ یمن ارچ بخ _

درک: یگنررپ مخا

مرب! مرادن تسود _

: مروایبرد خاش دوب کیدزن

؟ یرادن تسود _

؟ هدموا شیپ یلکشم ناه؟ مرب؟ نم هک یراد رارصا ردقنا ارچ هدش؟ یچ _

ثمال؟ یلکشم هچ ! ینزیم افرح ! نوج _اوالهل

درک: زیت مشچ کون الهل

هن؟ مدرک گنت ور وت یاج هکنیا لثم مرب. هک یقاتشم یلیخ هخآ _

نم ارهب افرح نیا یدج ال ماک ینحل درک.اب یمن یخوش ال صا الهل یاو یا

دز.

.باال یریگ یم ،زاگ تنهد مراذب و منک لسع وماتشگنا . هگید هنیمه شرخآ _

! هیردامان ممسا هشاب روط .ره هگید ما یردامان هرخ

: درشف ار میولگ یخلت ضغب

؟ نوج _الهل

! نوج الهل وگن نم _هب

دنک. تبحص نم اب نحل نیا هکاب تشادن هقباس دوب؟ هداد خر یقافتا هچ
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ار شرس داد. تهج رییغت هرجنپ تمس هب شهاگن دید، ارم ِیتحاران یتقو

دوب. هتفر باال دوخ هب دوخ شیوربا کی و دوب هتفرگ یاباال هکلم نوچ

دنک. یط ار شدوخ ِیداع ریسم عاضوا هک مدرک یعس

مدز: مدش،بل یم جراخ هناخزپشآ زا هک یلا حرد

نک. رکف یراد تسود روجره . هتدوخ لیم .حاال متشادن یروظنم چیه نم _

درک: لغب ارم شتسد ود ره اب تفرگ ار نم ، مورب متساوخ هک نیمه

دش؟ ترواب ملد زیزع _

: مدرک یعنصت یمخا درک، یم یخوش نم .اب سنجدب ی الهل

دش. مرواب یتفگ یدج امش هک روجنوا هخآ _

هب رس متشاد یلا. حشوخ ردقچ نم ندوب زا وت منود یم هک نم . مزیزع _

. متشاذ یم ترس

رهظ ات حبص هک هتفه رد زور هس دنام، یم هناخ هکالهل ییاهزور مه اعقاو

. مدوب لا حشوخ رایسب دوب هناخ

یارب ما یرارق ویب تسا نم دوجو رد یا هروشلد هچ هک تشادن ربخ یلو

تسود ار وا هکنیا هن دشاب یم میاهراک ماجنا هب یگدیسر تهج وا نتفر

. مشاب هتشادن

یراک دز. یم قرب اج همه موناخرینم فطل .هب متفر ییاریذپ هب نانزدنخبل

اه نادلگ تمس لا متسد و بآ یرپسا اب هدرکرپ ار شاپبآ . دوبن ماجنا یارب

فرح اه لگ ،اب یشاپبآ عقوم تداع قبط . متفر هرجنپ پچ ی هیشاح رد

مدز:
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تسد دعب نیروخب بآ لوا نییایب ریخ. هب نوتحبص ال گشوخ رتخد _سالم

. مروشب ونوتور و

کاپ لا متسد اب هناد هب هناد ار یریجنا گرب و ایخاب نفید نهپ یاه گرب

اررد لیاسو . دروآرد ار ناششخبحرف سفن ، ناشیور رب بآ یرپسا . مدرک

: متفر مقاتا تمس هب هتشاذگ ناشدوخ یاج

یم عورش ور یباتک یهی همجرت مراد . متسه مقاتا وت نم نوج _الهل

. تشیپ منومب مرن، یراد یزیچ یراک رگا منک.

دش: دنلب شیاج زا الهل

. تفر و دموا هگید یاهموناخ زا یکی نم یاج هب زورما . سرب تراک هب _هن

تصرف مدید نیمه رطاخ مرب.هب نوا یاج هب دعب ی هتفه منم دش رارق

. مدب یتارییغت مرب هاگشیارا رس هی هک متفگ . هیبوخ

؟ یایم تدوخ ای منک تسرد منک؟ راک یچ وراهان طقف ورب. مزیزع هشاب _

هاش فراعت هرخ میآ.باال یم مدوخ دیوگب هک مدرک یم وزرآ ملد هت

هکنیا ات مدرک یم هاگن وا نامشچ هب رظتنم و مدوب هدرک یمیظعلا دبع

: تفگ تشگرب

راهان مه شروک منک. یم تسرد یزیچ هی مایم مدوخ ! نکن یراک _هن

. مییاتود نومدوخ . دایمن

: متفگ دشو هدوسآ ملا یخ

نک. تسرد تدوخ یارب مرادن لیم یزیچ هک منم بخ _

رایسب تصرف . تفر شقاتا هب ندش هدامآ یارب ، دنزب یفرح هکنیا نودب
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دوب. یبوخ

35-36

زاین هک یتولخ نآ هب ونم تشاد نتفر دصق الهل دوب یبوخ رایسب تصرف

رایسب هشیمه دننام شگنر ییوهاک یوتنام رد هک .الهل مدیسر یم متشاد

لدم ییاریذپ یدق هنیآ لباقم ار شگنر یردس یرسور دوب، هدش کیش

جرب کی مهن ی هقبط .امرد تفر و درک یظفاحادخ هتسب یگنشق یزتناف

ورد هطوحم هب ور ییاریذپ یاه هرجنپ . میدرک یم یگدنز نارهت مشلا رد

زا هک دوب یریسم ، هطوحم زا تمسق .نآ دندش یم زاب باتفآ هب ور عقاو

و مدز رانک مارا ار هدرپ الهل، نتفر زا دعب نیمه یارب . میدش یم جراخ اجنآ

. مدرک هاگن هطوحم جورخ برد هب

.اتزا دناسر یدورو ِرد ارهب دوخ و هدش جراخ روسناسآ زا زرف و دنت الهل

دهاوخن زاب رگید هک مدش نئمطم مدرک شلا ،بند هاگن اب درذگب نابایخ

. تشگ

یخیلا. هناخ و مدوب مدوخ دمآ. یمن و تشاد کالس رهظ هک مه شروک

یم انروس بانج غارس هب رت عیرس هچ ره دیاب . دوبن زیاج نیا زا شیب للعت

. مدرک دراو ار شمسا . مدش مارگاتسنیا دراو . مدرک نشور ار تلبت . متفر

دش. دراو دش یم و دوبن لفق شجیپ هناتخبشوخ

: مدرک پیات و هتفر تکریاد هب

_سالم.

: مدرک پیات هرابود نیمه یارب تساکیرمآ نکاس هک مدوب هدید ویب بقالرد

. نارهت ، ناریازا متسه ابرهک نم _
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تعاس نیا مدز، یم سدح هک روطنیا . مدش طابترا یرارقرب رظتنم سپس

هداد ماجنا ،اتاالن هتشاد هک یراکره ناخ انروس بانج و دوب بش اجنآ رد

دوب. شلزنم رد امتح تحارتسا یارب و

: متشون هرابود

انشآ امش اب مراد تسود یلیخ و متسه سهلا راهچ و تسیب ابرهک نم _

. مشب

هک روط نیا و دوب ناوج یدرم .وا مدرک یم مجسنم رتشیب ار مراکفا دیاب

راچد دوب نکمم . تشاد مه یباذج ی هرهچ دوب، صخشم شسکع زا

یمن وا نیمه یارب مدوب هتشاذگن دوخ جیپ رد یسکع نم دوش. مهافتءوس

دوخ شیپ تشاد لا متحا وسملا، نس هب هجوت اب یلو دنیبب ارم تسناوت

راچد هک مدرک یم پیات یروج دیاب نیمه یارب دنک یرگید یاهرکف

: متشون نیاربانب . دوشن مهافتءوس

وت نم هک هنیا تقیقح . بلطم لصارس مرب همدقم یب نیراذب انروس یاقآ _

منک. شادیپ ونوا ات دینک مکمک امش داوخ یم ملد . مراد یا هدشمگ اکیرما

و ردپ . مدیم حیضوت نوتارب ، مسانش یم اجکزا ور امش نیسرپب هنکمم

هناتسود یاه هرود مه اب هگید ی هداوناخدنچ و امش ردام و ردپ و نم ردام

اتیب نوتمرتحمردام اب نم . هشیم رازگرب یکی ی هنوخ هعفد ره هک دنراد یا

و تیصخشاب ِموناخ رایسب روپ نام پژ موناخ . مراد ییانشآ ناکامک مناخ

مشوگ هب امش مسا اه، موناخ اب نوشاه تبحص .ردخالل دنتسه یراقواب

نوتهب یلیخ هک دوب نیا . دیتسه اکیرما وت امش نتفگ هکنیا و دروخ

ونم هک ینز شیپ سلا ود یکی و تسیب دودح : هنیا تقیقح . مدشراودیما

درب. اکیرمآ هب شدوخ وماب رتکچوک رهاوخ زاطالق، دعب دوب، هدروآ ایند هب
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ردام دوبمک تقو چیه نم نوچ هرادن یتیمها نم یارب ال صا نز نوا دوجو

و هدوب رتنوبرهم مارب یردام ره زا همیردامان هک نوج .الهل مدرکن سح ور

ترسح رد رمع کی هک ینم . مراد یرهاوخ مدیمهف ادیدج یلو تسه

ی هرک ِرس نوا یلو مراد ونوا هک مدیمهف حاال متخوس یم رهاوخ نتشاد

هب ور امش هکنیا منک.زا شادیپ متسنوتن اتسنیا قیرطزا . اکیرمآ وت نیمز

مکمک هار نیا وت دینوتب مراودیما ملا. حشوخ یلیخ منک ادیپ متسنوت یتحار

رد یزیچ چیه افطل . مراد نوتزا یشهاوخ کی طقف نتورف ابرهک نم . دینک

. مشیم نونمم . دیگن نوتداوناخ هب دروم نیا

. مدرک شوماخار تلبت هچاپتسد دوب. هداتفا بوشآ هب ملد . دماین یخساپ

یم نآالنی تقوره . دوبن زیاج نآ، زا شیب ربص . مدوب هتشون اهار ینتفگ

. مداد یم همادا ار مثحب مه داد،نم یم باوج رگا . دناوخ یم ار ممایپ دش

مجح نیا دوب. باال ششپت . متشاذگ مبلق یور تسد . مدرک شوماخ ار تلبت

یگدنز رد هشیمه دوب. هقباس ،یب مدوجو رد شیوشت و هبوشآ لد زا

دوب دیما سنج زا شسنج . متشاد تسود ار یمارآان نیا یلو متشاد شمارآ

نآ رد هک مدید یم دوخ لباقم اررد یرود قفا ! نیریش یاهوزرآ سنج ،زا

متفرگ میمصت یلطعم یب . دناسر یم نم ارهب مناج یابرلد ، مزیزع رهاوخ

هنافساتم یلو دوب یسیلگنا نابز هب باتک نیدنچ زیم یور مورب همجرترس

باتک اهدعب ات متشذگ همجرت ریخزا اتقوم . دندوبن ملیم باب مادک چیه

. مدومن یم شکورف یروج ار هدنیازف ناجیه نیا دیاب منک. هیهت یرگید

یور هدایپ لبق تعاسدنچ هک نیا هب هجوت اب یلو دوب شزرو هار نیرتهب

ار مدایز رناژِی نیا یروج دیاب . مودب تساوخ یم ملد راب نیا مدوب هدرک

هناخ وزا هدیشوپ هرابود ار مصوصخم شفک و سابل . مدومن یم هیلخت

کچوک کراپ ات نابایخزا . مدرک ندز مدق هب عورش نابایخ رد . مدش جراخ
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هب یرتشیب باتش هقیقد دنچ وره متفر یم مارآ مارآ . دوبن یریسم لحم

یمن هیلخت رناژیما اهنت هن شزرو اب مدرک یم ساسحا . مداد یم میاه مدق

یب توق المت ضع مدرک یم سح . مریگ یم یرتشیب یورین هکلب دوش،

ی هرک مامت متسناوت یم متشاد یم رب هک ییاه ماگ نیمه .اب دنراد یتیاهن

متفر و متفر . مبایب ار میابرلد و هتفر ایند رس نآ وهب هدومیپ ار نیمز

. مدیسر ود حتلا .اتهب رتدنت و رتدنت روط نیمه

37

مدیود یم هک روط نیمه . مدرک ندیود هب عورش . مدیسر ود حتلا اتهب

محازم هکنیا یخلا .هب متشاذگن لحم . دیسر مشوگ هب یدتمم قوب یادص

قوب . مدومیپ یم تعرس اب نابایخرانک ور هدایپ اررد دوخ هار تسا

. متخادنا یرانک لیبموتا هب یدنت هاگن راچان . دیسر یم شوگ هب نانچمه

! دبمار

درک؟ یم هچ اجنیا زور زا تعاس نیا دبمار دوب. شدوخ

؟ووا ییوگ یم هچ هک مدرک هراشا تسد اب اجنامه زا متسیاب هکنیا نودب

درک. هراشا درگاش تمس ِیلدنص هب شتسد الاب باقتم مه

دوب. هدش یربخ امتح ! ییسناشدب بجع یاو! یا

نانز سفن سفن . مداد رییغت نابایخ فرط ارهب متهج اراچان ! تعاس وا!نیا

. مدرب ورف نیشام لخاد هب شلیبموتا هرجنپ ارزا مرس

_سالم.

داد: باوج نادنخ دبمار
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؟ یبوخ _سالم

هدش؟ یزیچ هلب. _

. مگب تهب ات نیشب !ایب هشیمن هک اجنوا _زا

ردقچ هک مدیمهف هزات متسشن و هدوشگ ار نیشام مدز.رد یم سفن سفن

یرطب دبمار . مداد هیکت یلدنص یتشپ وهب هدرب بقع ار مرس . مدش هتسخ

: تفرگ ملباقم و تشادرب بقع ارزا یکچوک یندعم بآ

. مدوب هتفرگ مدوخ هساو هشب تتفوک . روخب _ایب

مدیشون هعرج هعرج و مدرک زاب ار شرد فراعت یب

؟ ینک یم راک یچ زور تعاس نیا اجنیا ؟وت هدش یچ نک. فیرعت بخ _

: دیخرچ متمس هب لماک دبمار

؟ یدیود یم ارچ وگب وت لوا _

متشاد مرس ریخ ؟ ینیب یمن ور میشزرو پیت ؟ ینیب یمن ؟ مدیود یم ارچ _

. مدرک یم شزرو

: دیدنخ هاق هاق دبمار

هنک؟ یمن ارچ هنک؟_ یم شزرو نوبایخ وت یسک هخآ _

. چون چون چون ارتخد یلو دیاش ارسپ حاال بخ _

منیبب وگب ؟! روما نیب یدش لئاق یتیسنج ضیعبت مزاب . اباب بخ یلیخ _

؟ یدموا یچ یارب
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درک: یزیمآ تنطیش هاگن دبمار

. داتسرف ونم مردام _واال

داتسرف یم یام هناخ ارهب وا دیاب ارچ حبص تعاس نیا همع . مدرک بجعت

؟

؟ یچ یارب بخ _

. نشاب یام هنوخ امتح رصع ادرف وگب ابرهک هبالهلو ورب هک تفگ نم _هب

. هگب تسنوت یم مه ینفلت ؟ تبسانم هچ هب هخآ _

داتسرف یم کیپ دیاب هلب . تفگ یمسر دیاب ور ازیچ روج نیا . هگید _ِدهن

. رضاح و ُّیح مدش هدامآ نوتباکر رد مه هدنب هک

. مدوب نوریب هک منم دوبن هنوخ الهل نوچ . یدموین هنوخ هک دش بوخ _

.حاالنز مدموا رونیا و مدز رود ور نوبایخ . تمدید دش بوخ یلیخ هرآ _

؟ تساجک ییاد

. نوریب تفر تشاد راک _الهل

دش. ماجنا متیرومام مرب رونوا زا منم . منوسرب ور وت میرب بخ یلیخ _

. مرب هنوخ ماوخ یمن نماالن _هن.

هنووید لثم هیچ ودب اجنوا تمنوسرب ییاج یکراپ هی سپ بخ یلیخ _

! یود یم نوبایخ وت هدرک هراپ ریجنز یاه

دنچ هک دوب یکچوک زبس یاضف کی . دوبن کیدزن یام هناخ هب گرزب کراپ

عقاو رد یلو دندوب هداهن کراپ ار شمان و دندوب هتشاذگ هرسرس و بات ددع
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دش. یم بوسحم ولوچوک یاه هچب یارب یزاب ناکم روج کی . دوبن یکراپ

دوب رت نییاپ نابایخ دنچ ، دیود نآ رد دش یم هک یرتگرزب کراپ

: متفگ یلا حشوخاب

! یتدوخ هنووید یلو مشیم تنونمم مهعیلا یلیخ _

. میرب سپ هشاب _

دنک. یم ناهنپ نمزا ار ییاهزیچ هک مدیمهف میتفر یم هک روط نامه

مدز: شیادص

! دبمار _

! دبمار ناج _

نیا تشادن هقباس مدروخ اج شنتفگ " دبمار ناج " ندینش زا هظحل کی

، میتشاد هک یتیمیمص دوجو اب هشیمه دهد ناشن دوخزا تیمیمص رادقم

زا عیرس ار شرس فرح نیا زا سپ دش. یم تیاعر نامنیب یاه هلصاف

هک نآ یب مه نم . هدیرپ شناهد زا هک دوب مولعم . درک هاگن نوریب هب هرجنپ

: متفگ عیرس یلیخ ، مروایب شیور هب

یم ناهنپ نم وزا ینود یم امش هک هییاهربخ هی هک منک یم رکف نم _

. مرایمن ماود ادرف ات هگید وگب وشتسار . ینک

: دیوگب هک دش راچان دوب، هدنمرش شا یپُل هابتشا زا زونه هک دبمار

نیمه یارب . دایب راگتساوخ داوخ یم کنشور یارب ادرف یاوخب وشتسار _

. دیرایب فیرشت مه امش هک تفگ نامام
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؟ سه یک ! هشاب کرابم _ِا

نراد ؟حاال هدش یروج هچ و ندید ومه اجک منود یمن هییادخ هدنب _هی

. ندز ور نوشافرح ی همه اتود نوشدوخ هتبلا ننک تبحص امسر هک نایم

دش! یمن مرواب

! کنشور

؟ دوب هتفگن نم وهب دوب تسود یسک اب کنشور

! یسنجدب رتخد بجع

تبحص رد ارم للعت هک دبمار . متفگن وا ارهب مزار مه نم هک دش بوخ

: تفگ دید، ندرک

؟ یدش هدز کوش هیچ؟ _

: متفگ نِم و نِم اب

رت یمیمص کنشور اب مدرک یم رکف هکنیا طقف . ملا حشوخ مه یلیخ _هن

. متسه افرح نیا زا

درک: زیت ار شنامشچ دبمار

دوب؟ هتفگن وت هب ینعی _

_هن!

. نتسود مهاب هک ههام دنچ ؟ یگیم تسار _

؟ یتسنود یم هک ههام دنچ وت تقو نوا _
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هزات . مدروآ یم رد شراگزور زا رامد هک متسنود یم رگا متسنود یمن نم _

مکرابم یور هب هگید هریخ نوشدصق مدید هک مه دعب . مدش هجوتم

نیرتهب هک وت منک یم بجعت یلو . مدرکن شجرخ ور متریغ . مدرواین

؟ هتفگن تهب ارچ یشتسود

. مداد ناکت فسات هب یرس

هب ونم ال صا هکلب متسین شتسود نیرتهب اهنت هن هک دش مولعم هگید _هن

. هرادن لوبق تقافر

38-39

مرگ ینحل دوب،اب هدش نم یروخلد هجوتم هک دبمار . میدیسر کراپ لباقم

: تفگ

. ریگن لد هب یلیخ ابرهک مگیم _

: متفرگ ارباال مرس

؟ مریگن لد هب ور یچ _

دز: بل مارآ دبمار

دوب هدزن تهب شجاودزا دروم رد یفرح روعش یب کنشور هکنیا _

. هگید ور

ردار هدش هدایپ نیشام ؟زا دوب صخشم دح نیا ات نم یروخلد ینعی

: مدرب لخاد هب هرجنپ ارزا مرس . متسب

نم هنک. بت تارب هک ریمب یسک یارب نتفگ میدق .زا تسین مهم مارب ال صا _
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رهاوخ ِیاج . هنم تسود نیرت یمیمص کنشور مدرکیم زکف زورما ات

! هرادن یروخلد هگید سپ . مدرک یم هابتشا هک دش مولعم یلو همتشادن

: دیشک رتولج ار شدوخ دبمار

اه. ییایب امتح ییادنز اب ادرف . یدشن تحاران سپ ! بوخ رتخد نیرفآ _

: متفرگ شتسد دوب،زا رپ موس کی هکات ار بآ یرطب

؟ مایب هراد یموزل هچ _

دمآ: شک همعرسپ یاهبل

ءوس ثعاب تندموین یهگناو میرادن رتشیب هک ابرهک هی ! یراد رایتخا _

اه. هشیم مهافت

مدز: شفرح هب یدنخزوپ

شهب هنک یم رکف نوت همرتحم رهاوخ ماین هگا ؟الدب مهافتءوس هه! _

؟ سین روط نیا . مدرک تداسح

داد: ناکت یرس دبمار

. متفگ یمن یزیچ ال صا شاک ؟ ینک یم رکف یروج نیا ارچ وت اباب! _هن

نم ثحب . مدش یم هجوتم نم بخ یتفگ یمن نم هب مهامش رگا نیبب _

شتسار هگید ؟ مگب یروج هچ ینعی . متخانشن بوخ ومساسحا هک هنیارس

هنرگو مرادن لوبق ار مدوخ هگید نم . مرادن دامتعا مدوخ ساسحا هب

نومتیمیمص مدرک یم رکف نم . هتفگن ، هتشادن تسود بخ . هرادن یروخلد

مندموین تسامشاب قح بخ یلو دوب. هابتشا هک تساه نیا زا شیب یلیخ
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! ظفاحادخ . نوسرب .سالم مییایم ابالهل ادرف . هرادن یشوخ تروص

: مدینش ار شیادص هک متفر یم کراپ فرط هب تعرس اب

. نکربص ! ابرهک ! نیبب _

باقن .کاله مدومن ندیود هب عورشب عیرس و هدادن شوگ شیاهفرح هب رگید

ارم هک ییناهگان مشخ . منامب ناما رد باتفآ زا هک مدوب هتشاذگ مه ار مراد

ندیود هب عورش ادتبا نآ زا هکیروط هب دش یوق یکرحم ِروتوم ، تفرگربرد

همادا روط نیمه . مداد یم نوریب و هدرک سبح ار مسفن . مدومن کراپ رود

یم رت هایس و هایس و هایس ار کنشور ی هرهچ یخلا وردعملا مداد یم

تسود نیرتهب کنشور مدرک یم رکف ارچ ؟ مدوب هداس ردقنا نم ارچ . مدید

هک یسک . درادن دامتعا نم الهب صا هک دش صخشم شراک نیا ؟اب تسا نم

یم هک مدوب هداس ردقچ خآ دنک،خآ ناهنپ نم ارزا شزار تدم همه نیا

وا زا متساوخ یم ! مهد رارق مدیدج تامیمصت نایرج ِرد مه ار وا متساوخ

! مدرب شتیهام هب یپ دوز هک بوخ هچ ! منکادیپ ار مرهاوخ هک مریگب کمک

و هتسخ هرخ باال هکنیا ات مدومن یم دنلورغ دوخ واب مدیود یم روط نیمه

زا قرع هام، نابآ رد اوه یبسن یدرس دوجو .اب متسشن یتکمین یور هتفوک

رخآ . دوب هدشن خرس متروص رادباقن کاله فطل هب . تخیر یم میور رسو

یم و تشاذگ یم مرس هب رس هشیمه دوب.الهل ساسح یلیخ نم تسوپ

یت تتروص تسوپ رطاخ نیمه هب یا هتفر واو هتفش یلیخ نوچ : تفگ

یمن روط نیا یتشاد هرهچ هب گنر مک هی رگا هزوس یم دوز و هینامام شیت

یا هقیقد دنچ . مدناخرچ مناهد رد مارآ و مدروآرد مبیجزا ار بآ یرطب دش.

هناخ یهار دیاب .حلا مدوب هدرک شزرو یفاک ردق .هب متسب ار منامشچ

باوج منیبب مدرک یم باسح دیاب دوب. هدیسر مه الهل امتح . مدش یم

الف تخا هب هجوت منک.اب تفایرد مناوت یم یک مارگاتسنیارد ار ممایپ
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دش یم تشاد تماقا اج نآرد انروس یس"هک "ید نتگنشاو و نارهت تعاس

. دندوب رت بقع ام زا مین و تعاس تفه ادودح هک تفگ

باوخ رد ناشیا اال متحا و دوب حبص ۴ اهنآ یارب ۱۱ام تعاس االن سپ

یم ارم مایپ سپس دشو یم رادیب دیاب دوب.وا باوج یارب تصرف . دندوب

درذگن ممایپ زا توافت یب هک مدرک یم ادخ ادخ طقف داد. یم خساپ و دید

مناد یمن . دیامن ما ییامنهار و دناوخب هتشاذگن تمحازم باسح ارهب ونآ

هدید تدم نیا .رد مدرک یم دامتعا هبیرغ کی هب هک دوب راب نیلوا یلو ارچ

ال ماک . سنجدب کنشور نیا اصوصخم . دندوب هبیرغ نم اب منایانشآ هک مدوب

دوب. هدش بلس شزا مدامتعا

دوب. کنشور رهاوخ مهوا ! کمار یتح

دش مولعم یلو میتشاد کیدزن طابترا مه اب سلا همه نیا . تسناد یم امتح

یاهرابجا رگید دننام دوب. رابجا سنج .زا دوبن یلدمه سنج زا طابترا نیا

خاب: دراچیر لوق !هب یرادن نآ داجیا رد یشقن وت هک یگدنز

، ییاهنت لباقم ی هطقن

تسین ندوب مه اب

تس. یلدکی و تیمیمص

ات دوب مرانک مه نم رهاوخ شاک . مدرک یم هظحل نیا اررد نیا اقیقد ونم

ی عالهق مدوب هک هچب تفگ یم ردپ . متشاد میاه ولد درد یارب یمدمه

دازون کی زا مهاگیب و هاگ یاهایور لیلد سپ . متشاد ابرلد هب یدایز

شقن مهاگآدوخان ریمض رد ابرلد زا هک دوب یریوصت نامه اال متحا هراوخریش

ارهب شدوخ ایور، ملا عرد منهذ زا یا هشوگ کیرد یهاگ ورهزا دوب هتسب
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نیرتابیز هب میور ِشیپ ، ملباقم کدوک ،نآ ریوصت داد.حاالنآ یم ناشن نم

اب دوب نم هیبش ابرلد هک تفگ ردپ دش. یم رهاظ نکمم لکش نیرتابرلد و

تسود ار زبس گنر نم ردقچ هک زبس.خآ گنر هب توافتم یمشچ گنر

. متشاد

40

هدرک تفلا خم والهل ردپ رابره یلو مرخب گنر زبس زنل مدوب هتساوخ اهراب

تلع .حلا تسا نم ِنآ زا ایند مشچ گنر نیرتهب هک دندرک یم اعدا و دندوب

رود دنزرف دای ارهب وا امتح زبس زنل ندز .اب مدرک یم کرد ار ردپ تفلا خم

رد دیاب . متشاد یم رب ماگ هناخ یوس هب مارآ مارآ . متخادنا یم شا هداتفا

یشورفباتک ی هزاغم هار رس . مدنام یم انروس مایپ باوج ندیسر راظتنا

همجرت یارب یلصا . نابز هب باتک ددع دنچ و هتفر یشورفباتک لخاد دوب.

هزیگنا و رتشیب ی هدارا اراب مراک دیاب . تسشن مه راکیب دش یمن . مدیرخ

یباختنا ی هتشر هک مدومن رکش ار ادخردقچ . مدرک یم لا بند یرت یوق ی

نابزره نتسناد "اب یگرزب لوق .هب دوب یسیلگنا نابز هاگشنادرد ما

یم مداد اجهب نیمه ."عفالهک میوش یم رگید ییایند دراو ، یجراخ

هناخ هب هتفوک و هتسخ منک. رارقرب طابترا ابرلد اب متسناوت یم و دیسر

یبوخ یاهوب هجوتم نتشگربزا سپ . متفر مامح هب اهسابل نامه واب هتفر

هدش هملباق هب تسد ناج الهل هکنیا لثم . مدش دمآ، یم هناخزپشآ زا هک

ی هیحور اب هکنیا همه رتزا مهم . تشاد یدایز رایسب ِبوخ ِتافص دوب.الهل

دوب. هدنادرگرب یگدنز ارهب ما هدرسفا ردپ تشاد هک یداش و خوش

نآ زا یکی .االنمه دزیم ار لوا فرح مه تفاظن و یراد هناخ و هقیلسرد

دوب هتفگ حبص هچرگ دنک. ییامنرنه یزپشآ اب دوب هتساوخ هک دوب اهزور

هار هک یگنَرَب وبو زا یلو نتسین شروک و ردپ ، میتسه ووت ونم طقف
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. تسا هدید مه اراب راهان و ماش کرادت هک دوب صخشم ، دوب هتخادنا

: مدیسوب ار شا هنوگ و مدرک سالیم

! منوج _سالمالهل

؟ ینک یم شزرو رابود رابود . نیرفآ . یدرک شزرو هب! .هب مزیزع _سالم

: متفگ ، باوج یاج هب دوب هدرک کش

. هکرابم نوج الهل یدش لگشوخردقچ _

؟ مدش بوخ _

هام. یدش هام _

؟ دایم مهب دوب هدز وملد هگید میلبق یوم گنر . هرآ _

یلیخ لدم و هدومن هاتوک ار شدنلب یاهوم . متخادنا شتروص هب یهاگن

شگنر . دمآ یم یلیخ شلکش یضیب تروص هب هک دوب هدز یگنشق و کیش

و نهپ لدم مه شیاهوربا . دندوب هدروآرد گنر شوخ یلیخ یبارش مه ار

یم رظن هب رتناوج رایسب دودح شصقن یب لکیه و کیرابرمک نآ .اب هاتوک

. دیسر

. هروخن مشچ ملگشوخ نامام . منک دود دنفسا مرب _

. مدرک دود مدوخ یمزیزع _

. مدرک شهاگن بجعت اب

دش: مبجعت هجوتم
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هگنیس یوت نک دود دنفسا زونه . نیبب اهانوا _

رارق گنیس رد نک دوددنفسا . تفگ یم تسار . متخادنا گنیس هب یهاگن

. دندوب هتخوس شنورد یاهدنفسا و تشاد

. مدیدنخ دنلب دنلب و تفرگ ما هدنخ رایتخا یب

دز: رمک هب تسد الهل

؟ یدنخیم یچ هیچ؟هب _

هنک. دود دنفسا شدوخ یارب یسک مدوب هدیدن نم _واال

نوج یروش نیا ردقن منک.وا دود دنفسا مدوخ یارب متساوخ یمن اباب. _هن

مدموا ،ات ترتخد نوجور وت ترسپ نوج ور وت نک دود دنفسا هک داد ممسق

دراو و مدرک نشورار متلبت . متفر مقاتا هب نانز هق .هق مدرک نشور عیرس

دوب. ۵ دودح یزیچ اجنآرد تعاس . دوبن یربخ . مدش انروس مارگاتسنیا جیپ

و متخادنا یاباال هناش . دنتسه باوخ همه حبص عقوم نآ هک تسا مولعم

باتک دروم .رد متسشن یلدنص تشپ . هدوشگ ریرحت زیم یور ار مباتک

یکی . مدشن یزیچ نتفای هب قفوم منک همجرت مدوب هتفرگ میمصت هک یداش

یباتک دوب " نیاوت کرام رثا" ادگ و هدازهاش باتک ، مدیرخ هک ییاهباتک زا

ار نامه مدوب هدیرخ هک یباتک دنچ نایمزا ! یندناوخ و باذج رایسب

شا یگدنز رد یروآ بجعت یاهزیچ " نیاوت کرام " مدومن وزاب هتشادرب

فورعم . هتشاد ریثات شزیگنا ناجیه راثآ قلخ رد کش یب هک تشاد دوجو

هیلا ِراد هلا بند فورعم ی هراتس هک یزور رد تسرد دنیوگ یم هک تسا

ینیب شیپ هک دوب نیا رت بیجع دمآ.اما ایند "هب نیاوت کرام دش،" رادیدپ

دیسر دهاوخ نایاپ هب هراتس نیا ی هرابود ندمآ اب شا یگدنز هک دوب هدرک
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ره۷۶سلا هیلا ِراد هلا یبند هراتس . دوب هدش مه روط نیمه اضق زا هک

دوش. یم رهاظ نامسآ یور رب راب کی

41

میحرلا نمحرلا هللا مسب

نیا .رد دوب ناسا . مدرک همجرت یا هحفص دنچ . مدرک ندناوخ هب عورش

شملیف مه ار ادگ و هدازهاش . مدوب هدرکن هعجارم یرنشکید هب هحفص دنچ

نیا یلو مدوب هدناوخ ار شا یسراف ی هدش همجرت باتک مه مدوب هدید ار

دنچ . تشاد یرگید تذل کی ، یناوخب یلصا نابز ارهب باتک لصا هک

دمآ: الهل یادص هکنیا ات مدرک همجرت هحفص

. میروخب راهان ایب مزیزع ابرهک _

: متسه هنسرگ ردقچ هک داتفا مدای هزات هوا

. متفر هناخزپشا وهب هتشاذگ هناشن باتک .الی مدموا ناج _االنالهل

هب هتفه رد زور هس ، دوب یزاسندب نامه ای گنیدلیب یداب یبرم ناج الهل

سپ هک دش یم هتسخ یردق هب هناخ هب ندمآ ضحم وهب تفر یم هاگشاب

تفگیم هک شداقتعا الف خرب . دیباوخ یم یتعاس ود نتفرگ شود زا

هک ییاهزور یلو دنک یم لسک ار ناسنا زوررد تعاس مین زا شیب باوخ

شیاج هب یرگید سک زور .نآ دیباوخ یم لماک تعاسود ، تفریم هاگشاب

ییابیز وهب هدیسر شدوخ هب یباسح هاگشیارآ هب نتفراب والهل دوب هتفر

یاهراک ماجنا یارب قاربق دوب.الهل هتخپ اذغ ژی رنارپ و دوب هدوزفا شیاه

. تفرن باوخ یارب باوخ قاتا تمس دوب. هدامآ زین شرگید

: مدیسرپ
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؟ یرب یاوخیم ییاج ناج _الهل

درک مهاگن

ماوخ یم نیمه یارب . مراد یگنشق وحلا سح یلیخ زورما . مزیزع _هن

. مزودب مدوخ یارب سابل اهوهی هچراپ غارس مرب

. هشاب کرابم . یتم سال _هب

: ددمآ شا هدنخ یادص هک مدوب جورخ لا حرد

. مزودب وت یارب ماوخ یم . مدرک یخوش _

نم؟ یارب _

مه ام هرارق . دایم راگتساوخ شرتخد یارب ادرف تفگ تمع . هگید هرآ _

مینک قبلا یکی هب مه ور وت اجنوا مینوتب هکلب . میرب

؟ نوج _الهل

. دیدنخ یم هق هق الهل

: متفگ

؟ یزودب نهاریپ نم هساو یاوخ یم هزور کی _

؟ نشک یم لوطردقچ نم یاراک هگم یچ؟ سپ _

. یگیم تسار هرا _

وهب تفرگ ارم تسد دوب. گنرز و ربز .الهل تفگ یم تسار مه اعقاو و

و یریش ی هنیمز اب یراوید ذغاک اب ناشباوخ قاتا درب. ناشدوخ قاتا تمس
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ییایور رایسب تام، یهب ولگ گنرمک یتروص یاهلگ اب طالیی یاه هگر

یاه سکع اه راوید یاج دنچ . دندوب دیفس سلطا اه هدرپ و یتختور دوب.

. دندروخ یم رون هرجنپ رانک رد مه زبسرس نادلگ دنچ دوب. مردپ و شدوخ

یراوید دمک و تخت لصافدح رد یگنر یزایپ تسوپ تفابزیر شرف هکت

: دناشن نآ یور ارم دوب.الهل هتخادنا قاتا

. اجنیا نیشب _

نیمز یور مرانک شدوخ هداد متسد وهب دروآرد یلا ژنرو وشک لخاد زا

: تسشن

نک. باختنا ور انیا زا یکی بخ _

لا .ژنرو مدرک هاگن ار لا ژنرو ریواصت و مداد هیکت تخت هب شدوخ دننام

و نیرتدیدج . هدیرخ ار نآ یگزات هب الهل دوب مولعم داد یم " ییون " یوب

: متفگ . دروخ یم مشچ هب نآ اهرد لدم نیرت کیش

یچ؟ ش هچراپ هخآ _

. مراد هچراپ داوخب تلد _ات

ملباقم و دوشگ ار شبرد و دیشک نوریب تخت ریز ارزا یگرزب ناد هماج

: تشاذگ

نک. باختنا ور اه هچراپ نیا زا یکی . مزیزع _ایب

نیا دوب، هدییاز ارم مه اعقاو رگا مناد یمن دوب. تبحم زا ییایرد نز نیا

یلومعم ردام کی دح رد شروک هب شا یگدیسر ؟ دیسر یم نم هب همه

هب شا هتفیش هاگن یاهنم درک. یم تبحم ردام کی زا شیب نم هب دوب.اما
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وا زا رتشیب نم هب یتح . تشاذگ یمن ام نیب یرگید قرف چیه . شروک

. تخود یم ار اهسابل نیرتکیش و دوب مه یلباق دنمرنه ناج .الهل دیسر یم

: دیسرپ و درک زارد ار شیاهاپ

؟ یدرک باختنا بخ _

: متفگ مامت تقادص اب

. ینک تحارتسا یتساوخ زور .حاالهی هشیم تتمحز نوج _الهل

دز: میولهپ هب شجنرآ الهلاب

اساپ تعاس دنچ میرب مه اب هکنیا .زا میرادن تقو شاب دوز نکن فراعت _

! یدنسپن یزیچ مهرس رخآ هرتهب هک میدرگب ور ژاه

یزیچ .حاالحاالاهزا مدوب قیقد رایسب سابل باختنا .رد تفگ یم تسار

خاال ناج الهل یلو دوب سابل و تخر زا هتشابنا مدمک هتبلا دمآ. یمن مشوخ

ییابیز راولش کینوت . دریگب دیدج یسابل یا هناهب ره هب هک دوب نیا شق

ریوصت وحم میوگ یزیچ هکنیا نودب دوب. کیش رایسب هک مدرک باختنا ار

: تفگ دشو هجوتم هکالهل مدوب هدش

؟ هتسرد . هتفرگ ونیا تمشچ مدیمهف _

. متسین تتمحز هب یضار ادخ هب یلو هتسرد _

هچراپ و تشگ نادمچ رد وجو تسج هب عورش نم، فراعت هب هجوت یب الهل

: تفرگ ملباقم ار ییابیز رایسب گنر یناجمداب ی

42
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. مداتسیا شیارآ زیم هنیآ لباقم و هتفرگ متروص یولج ار فیطل هچراپ

سکع باق هس هب مهاگن رایتخا یب دمآ. یم منشور تسوپ هب شگنر

یب الهل! دوخ مه یکی شروک یکی دوب. اباب یکی : داتفا زیم ی هشوگ کچوک

رس . مدش یدوسح رتخد اه یگزات مدرک یم ساسحا . تفرگ ملد رایتخا

یم ار میاه هزادنا هکنیا .الهلاب متسیاب درک هراشا هکالهل متسشن یم میاج

درک. یریگ هزادنا هب عورش و دروآرد وشک ارزا شرتم اددجم یلو تسناد

دوب هدش شوماخ اه، سکع ندید زا دعب نآ یلا حشوخ گنز هک ییادص اب

مدز: بل

. یراد هک ونم یاه هزادنا نوج _الهل

نتشون و یریگ هزادنا هب درک عورش و تشاذگ یلسع یور ار شرتفد الهل

: رتفد اهرد هزادنا

هنوم یمن تباث مدآ زیاس . هنوم یمن تباث یزیچ چیه یطایخ یوت _هن

لثم مه یکی . هشیمن قاچ و هسناش شوخ وت لثم یکی .حاال هشیم ضوع

. الهمز یرتشیب ی هچراپ و هشیم قاچ یه ایضعب

: تشون شرتفد ورد درک یریگ هزادنا مامت تقد اب

. مسرب مراک هب منم ات سرب تراک .هب تقاتا ورب وت هگید بخ _

؟ دایمرب نم زا یکمک نوج _الهل

نک. زیمت مزاگ نیچب ییوشفرط نیشام وت ور اهفرظ هرا _

یچ؟ هگید _

. سرب تراک هب ورب . یچیه هگید _
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درک. نهپ نیمز یور و تشادرب ار وگلا دغاک یلطعم نودب و

هب هتساوخادخ زا دعب .و متشاذگ نیشام ورد هدرک کاپ اهار فرظ مه نم

. مدما مدوخ قاتا

دوب. رهظزادعب ۴ دودح تعاس

. دوب حبص ،هن مین و تشه دودح یس ید نتگنشاو االنرد ینعی

تلبت مه زاب دور. یم راکرس هب تعاس نیا رد ناخانروس بانج امتح بخ

. دوبن یمایپ  چیه . مدرک نشور ار

زا هک نیا .اب تفر رس ما هلصوح . مدرک همجرت زین رگید یا هحفص دنچ

یروآدای اب یلو مدوب هدش روخلد ، هیقب سکع رانک نم سکع نتشاذگن

: متفر الهل شیپ و هداد نیکست ار دوخ ، دیشک یم هک یتمحز

؟ تشیپ مایب منوت یم نوج _الهل

: تفگ دنک، مهاگن هک نآ یب دز یم شرب هک روط نامه

.ایب. مزیزع هرآ _

؟ مرایب تارب یروخ یم هوهق _

. هبسچ یم یلیخ االن اقافتا ؟ شسرپ و یکین _

هتشاذگ ینیس رد رکش فرظ و ناجنف ود هارمه و مدرک غاد ار ریش و هوهق

: متفر الهل قاتا وهب

.. منوج الهل یارب هزمشوخ ی هوهقریش هی منیا . نییامرفب _

. هبسچ یم ردقچ هب! هب . هنکن درد تلگ تسد _
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درب، یم راک هب شراک رد هک یتقد و تفارظ اهو یراک هزیر ، شش تال ندید

. موش وا دننام مناوتب مه نم شاک . تخیگنارب ارم نیسحت

. یدنمرنه یلیخ هللا شام ! نوج _الهل

. یدنمرنه مه یزرف مه

هشکن مقشع رگا . مدیم ماجنا یراک ره هشکب مقشع رگا نم ینود یم _

. هدیشک مقشع .االمن منک یمن یراک چیه

. یزودب سابل یه نم یارب هشکب تقشع هشیمه هشیم بوخ ردقچ یاو _

: تشاذگ ینیس اررد خیلا ناجنف و دیشون تذل اراب شا هوهقریش الهل

؟ شیدیدنوت . نوم هنوخ هدوب هداتسرف ور دبمار تفگ یم هنازرف _

، مدرک یم یور هدایپ مود راب یارب متشاد هک حبص یلو هن هک اجنیا ارچ. _

و دنوسر کراپ ات ونم هک مه شدعب . ملا بند دموا منوا . شمدید نوبایخ وت

. دایب راگتساوخ ادرف هرارق هک تفگ

؟ یتسنودیموت بجع _

_هن

؟ دوب هتفگن تهب یچیه کنشور ؟ اعقاو _

. دوب هتفگن یچیه _هن

. همه اب نوتکیپ و کیج همه هکامش . هیرادوت رتخد بجع _

: متفگ و مدیشک یهآ
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نیا نطاب ورد دوب رهاظ انیا همه هک دش صخشم راک نیااب . هگید _هن

. نگب یزیچ هک نتسنودن لباق ونم موناخ . دوبن روج

یروق زا دوب هدرک زارد نیمز یور ار شیاهاپ هداد، تخت هب هیکت الهل

هاگن . درک شا هزم هزم ار نآ تذل واب تخیر هوهق دوخ یارب رگید یناجنف

: تخادنا نم هب یقیمع

هب هک هریگ یم رارق یطیارش هی تحت مدآ ییاتقو .هی مزیزع وشن روخلد _

. هگب ور یزیچ هنوت یمن مه شسک نیرتکیدزن

. متفر ورف رکف هب

. تفگ یم تسار

دوب نآ زراب ی هنومن ، مدرک یم هبرجت متشاد نم هک حیلا نیمه دوخ

مه شتسود نیرت یمیمص هب مدآ ار جاودزا و یدزمان و یراگتساوخ یلو

. تفگ یم

: دناوخ منامشچ زا ارم فرح ییوگ

هک دید دیاب حاال یلو . دوب هتفگن تهب هک مدروخ اج منم . منود یم _

شاهاب ، مریم ییورشوخ ،اب مشاب وت یاج هگا نم ینعی . هیچ شفرح

و منز یم شندرگ سپ مه مگ،ودات یم کیربت شهب منک، یم یسوب هدید

. مدش روخلد شزا هک مگ یم

دوب. روط نیمه الهل تفگ یم تسار خآ

44_43
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شیاهفرح ی همه هدنخ و یخوش نیب دوب. روط نیمه الهل تفگ یم تسار

هس هب مهاگن رایتخا یب . مشاب هنوگنآ متسناوت یم مه نم شاک دز. یم ار

دوب: هدنام هریخ شیارآ زیم سکع باق

مجنر یم یسک زا یتقو نم . مشاب امش لثم منوت یمن نم نوج الهل یلو _

. مرادن یخوش ی هلصوح

: دیزگ اردزوبل مهاگن در هکالهل مدید هنییآ زا

یخوش ردقبلا هک نک یعس یجنر یم یسک زا یتقو . سکعرب اقیقد _

.وت یزیرب نوریب هتلد یوت یچره ینوت یم تقو نوا ؟ بخ یرب ورف

؟ هتسرد هگید ینوخ یم  باتک یلیخ

. هتسرد هلب _

و سیلگنا و هسنارف و ناریا ناهاشداپ زا یلیخ هک یدنوخ امتح بخ _

. نفورعم خیرات وت یلیخ مه نوشایضعب هک دنتشاد یکقلد هی مودکره اهنیا

. هتسرد هلب _

قیمع ؟ یدیسر نوشاه گولا ید ؟هب یدید ور اکقلد نیا تبحص حاال بخ _

. نتفگ یم یخوش ردقبلا ور افرح نیرت یفسلف و نیرت

ندوبن تباب زا نم یگدیجنر هجوتم اعطق ، تشاد هک یدایز شوه الهلاب

مدز: دنخبل دز. یم دایرف شنوگلگ ی هرهچ ار نیا دوب. هدش مسکع

؟ مشب کقلد منم .حاال هتسرد _

. ریگن تدوخ هب وزیت یدنت ههبج متفگ وش کقلد هک متفگن . مزیزع _هن

گرزب مه اب یگچب زا کنشور .وتو وشن شرت و خلت . شاب نیریش نانچمه
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مدع نیا تشپ هک منئمطم نم . هدیشک ور نوتتمحز یلیخ تا همع . دیدش

تهب شدوخ ، یشاب روبص و مورآ رگا هک تسه یلیلد هی یناسر طاالع

. هگیم

. نشب تخبشوخ هک مراودیما ؟ هراد یتیمها هچ _

؟ هیروج هچ ؟ هیک هرسپ تفگن دبمار بخ هللا. ءاش _نا

. ندوب تسود مه اب یهام دنچ هک تفگ طقف _هن

: تشاذگ ینیس یوت ار شناجنف الهل

. منک یم بجعت ؟ ندوب تسود _

. مدرک بجعت منم _

؟ نتسنود یم شا هداوناخ تقونوا _

درک، یم مزیزع ی هکالهل یزیمآ محرت مه دیاش ای زیمآ تبحم یاههاگن اب

: مدیشاپ شیور رب یمرگ هاگن و مدیشخب ، هیقب رانک اررد مسکع ندوبن

هگید .حاالهک دروآ یم ونوشلخد هک تسنود یم رگا تفگ دبمار _هن.

. ندیمهف ، هدش افرح نیا و جاودزا تبحص

هیچ؟ ؟ هیک ینود یمن بخ _

. نتفگ یم نوشدوخ دوب المز رگا . مدیسرپن _

یا هگید لا وس چیه . متفگ کیربت طقف دز گنز هک منم هب هنازرف . هتسرد _

یچ وت هب اقیقد دبمار بخ . نگیم نوشدوخ هشاب المز رگا متفگ . مدرکن

؟ تفگ
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یام. هنوخ دیرایب فیرشت ییاد نز اب رصع ادرف تفگ _

دز: کمشچ الهل

هنوخ میرب راهان یارب تفگ . تفگ رتنوبرهم مک هی نم هب هنازرف بخ _

. نوش

؟ هاگشاب یرب یاوخ یمن امش یلو . مرادن یصاخراک هک نم میرب _

. هگید _هن

یچ؟ دوب هتفر امش یاج هب هک تتسود نوا سپ _

اج اجهب رطاخ نیمه .هب هراد راک دعب ی هتفه مه. اب میدرک گنهامه _

دش.

. میش یم راوه نوشرس حبص زا ادرف ، سپ . بخ یلیخ _

رکش ار ادخ . متشادار الهل نم هک رکش ار ادخ . دیدنخ نیریش و دیدنخ الهل

یلا ناک کی .رد دروآ یم دجو هبار میاهلولس مامت شتبثم یاه رناژی هک

ینک، شمیسقت هگید رفن ابهی هگا هک هیزیچ اهنت تبثم "رناژی مدوب هدناوخ

یاه رناژی اقیقد دوب. یگنشق فرح ". هشیم ربارب ندش،ود فصن یاج هب

دوش! مک وا زا هک نآ درک،یب یم تیارس مه نم هب الهل

منامشچ باوخ ینامز هچ مدیمهفن . متفر باوخ هب یگنشق سح اراب بش

آالمر یادص هکنیا ات متشاذگ شلا ب یور ار مرس هک تسا مدای طقف ، دوبر ار

نامه اب مدوب هدرک ادیپ هک رناژیی نامه دوب.اب زامن تقو دش. دنلب یشوگ

ندش خیلا یولج هک دوب هدش لصو نم رد راشژیر ییوگ . مدش رادیب مه

مامت تذل اراب محبص زامن و متساخرب طاشن .اب تفرگ یم ارم یورین
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تعاس مینو ۷ باستحا اب نتگنشاو دوب.رد مین ۵و دودح تعاس . مدناوخ

امتح ناخانروس بانج بخ دوب. یم دیاب بش ۱۰ دودح یزیچ رت، بقع

تیلا عف یزاجم یاضف رد هک دوب اه مدآ هتسد نآ زا رگا هتبلا . هدید ار مایپ

ار مایپ مه زور ۱۲ یلا ۱۰ تشذگ زا دعب دیاش بخ هک هنرگو تشاد

هداد ار مباوج نم! یادخ هوا . مدرک نشور ار تلبت یراودیما .اب دید یمن

. مدش لا حشوخ رایسب دوب.

دوب: هتشون

یدروم نینچ هک مفساتم . متسه لا حشوخ امش اب ییانشآ .زا ابرهک _سالم

. مرادن هقیاضم یزیچ چیه زا امش هب کمک یارب . هدموا شیپ نوتارب

۳هار اجنیا هب ندموا یارب . دموا اجنیا هب هشیم روج هچ یدوب هدیسرپ

طوبرم یاهراک نینک applyپَاالی هاگشناد کی زا هکنیا لوا . هراد دوجو

نیلوا نیا . دیرایب فیرشت ، دنتفریذپ هک ورگا دیدب ماجنا ور شریذپ هب

ی هتشر کی رد ندرک اهپَاالی هار زا یکی متفگ هک روط نیمه سپ . ههار

نیاوخ یم هک یا هتشر اب قباطم . هییوجشناد یازیو نتفرگ و یهاگشناد

. دیرایب فیرشت و دیریگب ییوجشناد یازیو نینوتیم نینک پَاالی اجنیا

کرادم دیاب هتبلا هک هندش هدنهانپ ، تسه یکانرطخ ِهار هتبلا هک هگید ِهار

داهنشیپ ال صا هک دیراد لکشم نوتتموکح هکاب هدب نوشن هک هشاب یفاک

ینعی تسه دایز رایسب لوپ لا قتنا و یراذگ هیامرس هگید هار . منک یمن

و نینک یراذگ هیامرس کی اجنیا دینوتب هک دیرایب لوپ نوتدوخ اب یردقنوا

نوا زا ادج واما هشیم مه تروص نیا رد دیزادنب هار بوخ یلیخ سنیزیب

. تسه مه یهار کی هار هس

45
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وت رفن کی هکاب هنیا . ههار نیرت هداس تفگ هشب دیاش هک تسه مه یهار

فیرشت دینوت یم تحار یلیخ مه تروص نیا .رد دینک جاودزا اکیرما

. دیرایب

نوتتمدخ رد دوب یرما رگا . مشاب هداد ار نوتلا وس باوج هک مراودیما

. روپ پژنام انروس . متسه

هب دروآ دنوسپ و دنوشیپ نودب ارم مان شم کال لوا یتقو ! بدوم هچ هوا

ناوج درم . تسا دم روط نیا اجنآ ایوگ یلو . درادن تکازن دیسر مرظن

شسکع هب یهاگن رایتخا یب دوب. هداد ار مباوج و هتشاذگ تقو میارب

مک یاهوم روپ پژنام یاقآ . متشگ شا هداوناخ وااب تهابش لا بند هتخادنا

هب امتح . تسومرپ ردپ، سکعرب هک دوب صخشم شرسپ یلو تشاد یتشپ

وم نتشاک هب مادقا و هتخیر شیاهوم مه دیاش دوب. هتفر شا ییاد ای ردام

دوب. یکشم وربا و مشچ . تشادن شردام و ردپ اب یدایز تهابش دوب! هدرک

یمن رظن هب شنامشچ گنر و دوب یمدنگوج مه شیاهوربا پژنام یاقآ

گنر رگا دیاش دز. یم دنولب پیت هشیمه مه مناخ اتیب . دشاب هایس دیسر

هاگآدوخان دمآ. یم رد انروس هیبش دش یم هایس ، شیاهوربا و اهوم نشور

و ابیز رایسب ینارتخد زا مه یریواصت اهنآ نایم .رد متفر شیاهسکع غارس

تسد "، یمیمص یاه ردحتلا ناخ انروس دوب. مه " فاد " شروک لوق ایهب

دوب. هتفرگ سکع اهنآ "اب تسد رد تسد "" ندرگ رب تسد "،" هناش رب

دنلب، . هایس و دیفس ، هزنرب هزبس، : دنتشاد مه زا توافتم یاه پیت اهرتخد

شناتسود نایم . تشادن یصاخ ی هقیلس ناوج درم ایوگ قاچ،الرغ. ، هاتوک

هتبلا . دندوب مه یماداب مشچ رتخد .ود دندروخ یم مشچ هب یفیط ره ،زا

" یعامتجا یتسود " یلوق ایهب هداس یتسود کی طقف ناشیتسود مه دیاش

اهنآ زا مشچ ! دنور یمن هک مه شوغآ هب یعامتجا یتسود رد یلو دوب؟
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یارب هک ییاه هار . مدرک رکف دوب هتفگ انروس هک ییاههار وهب متفرگ

اه نیا بخ . متفر یم دیاب مرهاوخ هب ندیسر عقاورد ای اکیرما هب ندیسر

دوب. یفتنم هککال یراذگ هیامرس ینعی رخآ هار . تشاد یگدنود یلیخ هک

و تشاد راک یلیخ هک مه ندرک پَاالی دروم .رد ادبا الو صا هک مود هار

هار طقف . متشادن لیصحت همادا ی هلصوح و حلا مه نم درب یم نامز

رخآ یلو دوب اکیرما رد درف کی اب ندرک جاودزا نامه دنام یم هک یا یروف

هی هنکمم انروس بانج " متفگ یم متفر یم ؟ مدرک یم دیاب هچ ؟ یروج هچ

دش! یم هرخسم ردقچ یاو "؟ نینک ادیپ نم یارب رهوش

: مدومن پیات هب عورش

لح هار دروم .رد دیداد ار نم باوج هک نونمم یلیخ . ناخ انروس _سالم

اجنوا هب هشیم قیرط هچ زا منیبب هک منک یم رکف مراد دیدومرف هک ییاه

ندرک پَاالی هنوم یم . هیفتنم هک یسایس یگدنهانپ و یراذگ هیامرس . مایب

لیصحت همادا دصق عفال شتقیقح مه ندرک پَاالی دروم .رد جاودزا و

یم . لیصحت هن متسه یرگید زیچ لا ماوبند هتسخ اعقاو ینعی مرادن

ور یسک نم نوچ . هیفتنم یقیرط هب تفگ هشیم مه نوا هک یدعب هار هنوم

ِیگدنز یاه باختنا نیرتگرزب زا جاودزا هک نیا ومه مسانش یمن اجنوا

جاودزا ی هلئسم هشیمن بخ یلو هگرزب مه نم فده دنچره . هیرتخد ره

دوخ یاجرد مودک .ره جاودزا یادف ور فده ای درک فده نیا یادف ور

زا مه زاب هک منود یم المز لا حره .هب نراد ور نوشدوخ صاخ تیمها

یتبحص چیه هطبار نیارد منک یم شهاوخ هگیدراب .هی منک رکشت امش

. ابرهک . نونمم . دینکن اه هداوناخاب

. دمآ باوج هلصاف بال
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؟ ابرهک _

هلب؟ _

زا ینهذ روصت چیه نم یلو دینیب یم زانم یریوصت امش االن دیشخبب _

. مرادن امش

بخ؟ _

؟. دیتسرفب مارب ور نوتسکع منک شهاوخ منوت یم _

46

؟ دیتسرفب مارب ور نوتسکع منک شهاوخ منوت یم _

: مدیسرت یم هچنآ زا مرس هب دمآ یاو یا

نیاوخ یم نم زا هک یتاع طاال .حاالره مراذ یمن سکع نمکال هدنمرش _

. مدیم ونوتباوج نیگب مدوخ هب

. تشاذگ بجعت عالتم انروس

هلصاف .بال دنبای هار شرس رد اهرکف ماسقا و عاونا هک تسا االن یاو

: تشون

. ممهف یمن اعقاو ؟ هتخس نوتارب ردقنیا ریوصت کی نداتسرف _

. هتخس مارب اعقاو هلب. یلو دیشخبب یلیخ _

ما. هراوق ودب تشز یلیخ هنک یم رکف امتح

هلب. ؟_ هنوتلا هک۲۴س نیدومرف . بخ یلیخ _
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. نیرتکچوک نم زا سیلا شش جنپ ابیرقت ینعی _

رتشیب سیلا تشه تفه و تسیب هک، دوب صخشم مه شریوصت زا هلب

: مدیسرپ . درادن

؟ هدیدج نوتسکع نیا _

داد: باوج

. متخادنا هزات هلب _

. دوب شجیپ رد زین یرگید یاهسکع

نم شسرپ هکاب دراد لا متحا متفگ دوخ اب یلو مسرپب وساالیت متساوخ

. مدادن ناشن قاتشم ار دوخ نیاربانب دوش مهافت ءوس راچد

: تشون

؟ دیگب بخ _

؟ مگب یچ _

باال نینک میاق نیاوخب هک تسین سکع هگید هک نیا . دیگب نوتدوخ _زا

تقد االنهک هتباا . دنتسه یمیدق یگداوناخ یاتسود نوماردام و ردپ هرخ

راگنا منک یم

. مرایم دای هب ور امش تمحز هب ییاروج هی

؟ مدوب هدیدن ال صا ار وا نم روطچ سپ . مدرک بجعت

: متشون
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. مرایمن دای هب ور امش نم یلو _

هکنیا یروآدای اب یلو مدرک ینارگن ساسحا شیاه یواکجنکزا هظحل کی

هک متفگ دوخ اب دنتسه مه زا توافتم ی هلوقم ود ام گنهرف وااب گنهرف

: تشون انروس . تسیواکجنک یور زا افرص و درادن یتین ءوس امتح

اه هرود نیا تسه امش زا یوحم ریوصت کی نم نهذ اهرد عقوم نوا _زا

همانرب نیا مدوب نم هک عقوم نوا ، دیدرک فیرعت نم یارب هک ور اه نیا و

هدیدن ور امش رتشیب راب ود یکی دیاش . ندوب راکمه مه اب اردپ . دوبن اه

اتبسن ییاهوم اب تسوپدیفس ی هچب رتخد کی زا وحم ریوصت .هی مشاب

. یلسع گنر هب نشور ینامشچ و نشور

متشون شخساپ رد

. ییابرهک _

؟ مناج _

؟ تشاد یلا کشا تفگ یم ،هلب مناج یاج هب .حاالرگا یاو

: متشون

. تسا ییابرهک . میوگیم ور منامشچ گنر _

. دنتشاذگ ابرهک ور نوتمسا رطاخ نیمه هب نوتردام و ردپ سپ . ناها _

؟ هتسرد . منک یم رکف تسه یلسع نومه لثم ابرهک تقونوا

. یلسع و طالیی نیب _

: مگب منوت یم دیشاب پیت نومه ، دیدش گرزب هک رگااالنمه هلب. هلب هوا _
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.Youareverybeautiful

یسراف و میتسه یناریا ود ره هک ؟ام یسیلگنا لا ناک دز ارچ .حاال هوا

. میدرک یم تبحص

متشون شیارب

؟ دیتفگ یسیلگنا نابز هب ور نوتتبحص فصن ارچ سپ _

داد: باوج

I'm sorry_

دب هنکمم منزب ور فرح نیا یسراف هب رگا مدید نم . مفساتم دیشخبب _هوا

. دینک تشادرب

دوب: هدرک یرکف هچ دوخ شیپ هوا

؟ متسین دلب یسیلگنا نم دیدرک رکف _

؟ نیدلب _

ینم هتشر هک مدرک ضرع مه دعب . ندلب همه هگید هک ونیا . اباب _یا

. تسا یسیلگنا نابز تایبدا

؟ ابرهک شتسار . ملا حشوخ بخ یلو . دیشاب هتفگ هک دایمن مدای _

هلب؟ _

ملا. حشوخ یلیخ مدرک تبحص نطومه کی اب هکنیا _زا

.االنمه منک یم رکشت رایسب رایسب نوتییامنهار و امش فطل زا منم _
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. مشیم صخرم نوتتمدخ زا دیدب هزاجا

: تشون

. دینومب . دیرن افطل هن _هن

: متشون

؟ دیراد یرما _

: تشون

. هجو چیه _هب

؟ منومب دیاب یچ یارب سپ بخ _

؟ دیراد تصرف . منک لد درد امش اب داوخ یم ملد هکنیا یارب _

: تخوس ملد یا هظحل

تسود یچ ره دیگب . منوترهاوخ مه نم دینک رکف . منک یم شهاوخ _

. دیراد

: تشون

مدوخ زا سلا ود انیراس . مراد رهاوخ . تسین رهاوخ هب یزاین هن _هن

. هونشب ومافرح هک مراد تسود کی هب زاین . هرتگرزب

: مداد حیضوت شیارب دش یم لکشم راچد شمه اباب نیا اباب. یا

. هفراعت کی منوترهاوخ نم دینک رکف متفگ هکنیا . انروس یاقآ دینیبب _

منک رکف ارچ حاال بخ . هتسرد ننک یم فراعت یلیخ اه یناریا هلب ناهآ _
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. هرتهب هک تسود ؟ دیرهاوخ هک

رطاخ نومه هب هشردارب و رهاوخ اب سکره تیمیمص تیاهن اجنیا بخ _

. دینک ولد درد نم اب مشیم لا حشوخ رهحلا رد هک هنیا مروظنم . متفگ

47-48

یگلا زا۱۷،۱۶س ؟نم مگب یروطچ شتسار . امتح هلب هلب _

. متخادنا هار سنیزیب کی و متفرگ کردم و مدنوخ سرد . مدموااکیرما هب

رجنخ نم هب تشپ زا اکرش زا یکی . مدرکدروخرب لکشم هب هنافساتم االن

هب زاین مشب اپرس هرابود منوتب هکنیا یارب و هدروخ همطل مهب یلیخ دزو

. مراد هیامرس کی

، شییامنهار تباب داوخیم هنکن . درک ییامنهار .حاالهی دادیب ِداد یا

هنکیمرکف ،الدب هدش هجوتم هابتشا اب منکرکف ؟ مرازب شرایتخارد هیامرس

. مرادلوپ یلیخ نم هک

متشون

؟ دایمرب نم زا یکمک هچ _

داد خساپ

. هیا هگید زیچ هلئسم یلو . دیدرک یرکف هچ منودیم هن. نوتدوخ _

. منکیم شهاوخ دییامرفب _

. تفریم رس تشاد ما هلصوح

یربک یرغص همهنیا شدوخ . دینک یم فراعت امش هگیم ام هب دعب
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. هنیچ یم

درک پیات

وشتسار یلو منک جاودزا هک ننکیم رارصا مهب یلیخ نامام و اباب دینیبب _

سفق دراو جاودزااب مدآ منکیم ساسحا . متسین جاودزا مدآ نم نیاوخب

یا. هگید زیچره ای ییاهنت سفق . هشیم

یسفق ی هدنرپ ماوخیمن نم . هنکیم دودحم ور مدآ جاودزا . هسفق ، سفق

ساسحا و مشاب دازآ تساوخ ملد عقومره . منک زاورپ ماوخیم . مشاب

. هشیم هتفرگ نمزا یدازآ نیا جاودزااب منکیم

ناریا هب هک هنکیم مکمک یطرش هب هتفگ . هتشاذگ طرش نم یارب ردپ اما

. مدب هداوناخ لیکشت و مایب

هچ. نم .هب هشاب شکرابم بخ

متشون

بخ _

تشون

I'm sorry_

قفاومرگا . میتشاد رارق مه .اب تسه مناتسودزا یکی . دروخ گنز منفلت

؟ دیقفاوم . مینک تچ مهاب تعاس نیمه ادرف نیشاب

تفایرد ار متشاد جایتحا اهنآ هب هک ییاه ییامنهار . متشادن یصاخ رظن

یب متفگیم هن رگا . هنک ولد درد تساوخیم نوشیا بخ یلو مدوب هدرک
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متفگ نیمه یارب . دوب یبدا

. متسه نوتاه تبحص ی هیقب ندینش رظتنم . منکیم شهاوخ هلب _

. تفر و درک یظفاحادخ

ما یلبنت یلو منک شزرو متساوخ . دماین منامشچ هب باوخ مدرک یراکره

دایز ناج هکالهل ویدار یادص اب اما مدوب هدرک شزرو رابود زورید . دمآ

دش. ضوع ممیمصت دوب هدرک

ریش ناجنف کی و تیوکسبب ددع ود لومعم قبط و متفر هناخزپشآ هب

نامه .ات مدرک ندز مدق هب عورش یشزرو صوصخم یاهسابل واب مدروخ

. مهد یباتش متکرح هب هکنیا نودب . متفر هدایپ دوب رود ام هب هک یکراپ

. مداد یم نوریب وهب هدرک سبح ار مسفن نیب نیا ورد مدزیم مدق طقف

هتشذگ هقیقد ۳۲. مدرکیم یور هدایپ ار هقیقد ۳۵ لقادح دیاب . متفرگ میات

تیاضر اب نیاربانب . دیسر یم مه هقیقد هب۴۰ مدیسر یم هناخ .اتهب دوب

. متفر هناخ هب یهاگحبص شزرو ماجنازا

هدامآار هناحبص ناج الهل لومعم قبط . متفرگ شود ، مدیسر هک هناخ هب

. دوب هدرک

. مدیرخیم نون نم یتفگ یم . هنکن درد تلگ تسد . موناخ هب.الهل _هب

یور هدایپ هک مریم طقف ریش و نون دیرخ ی هنوهب هب نم . مزیزع _هن

ک نیا وخالهص متفرن هاگشاب هب مه زورود نیا هک اصوصخم . مشاب هدرک

. مرب هک دوب المز سپ . نشیمن هدنوزوس مروخیم هک ییاه یرلا

هنکن درد تتسد بخ یلیخ _
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ناج شون _

. تشاذگن هکالهل مورب مراک لا بند متساوخ هناحبص فرص زا سپ

. سرب تاراک هب دعب نک ورپ وتسابل لوا ایب. _ایب

؟ یتخود اعقاو ینعی ! نوج _الهل

یچ؟ سپ _

ورپ دیاب وت طقف . مدرکیم راک شور متشاد مدوب هتسشن تقورید ات بش

. هراد یراک هدرخ مک کی و ینک

تروص و هتخیوآ شندرگزا . دوب هتشرف . دوبن یردامان نیا نم. یادخ

دز. متشپ هب مکحم و درک زاب شندرگ ارزا متسد . مدیسوب ار شنابرهم

ماجنا ور نوماراک دیاب . میرادن تقو نک. ورپ ورب . نکن سول وتدوخ _

. هنازرف ی هنوخ میرب و میدب

یم شرتخد یراگتساوخ مسارم هب دیاب هک دوب همع هنازرفزا شروظنم

. میتفر

49-50

هکاب دوب حبص هدزای تعاس دودح درک. هدامآ ارم راولش کینوت حبص الهلات

.رد دیشک شوغآ ارهب نامیودره همع . میتفر همع لزنم هب الهل لیبموتا

درک: کزان یمشچ تشپ " نشوک ارتخد " باوج

. تفر شهارمه مه کمار هرب تساوخ یم کنشور ینعی . هاگشیارآ نتفر _

هجوتم ناج همع دوب. نیگنس اضف دوب. هتسشن تکاس همع ندید الهلاب
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: دنزب یفرح تساوخ دشو توکس

؟ یدیرخ هزات وتسابل نوج همع _

: متفگ راختفااب

. هتخود نوج الهل مدیرخن _

دمآ: شک همع یاهبل

. منیبب بوخ خرچب وشاپ . هشاب کرابم _

: تفگ الهل

. هرادن یداریا چیه تمشچ یروک .هب هشب یچ هک ینیبب ناه _

: تفگ نانز دنخبل همع

. مندرک ادیپ سورع نیا اب هنکن درد مدوخ تسد _

: دیوگب ات درمش تمینغ ار تصرف الهل

؟ یتحاران ارچ _حاالوت

یدوب .وت نگیم ام حاالهب ندیرب منوشدوخ و نتخود نوشدوخ ؟ مشابن _

؟ یدش یمن تحاران

الهل کلفط دوب. نیمه مه وا لد فرح مدوب نئمطم یلو دزن یفرح الهل

یتنم چیه یب الهل یلو درک یم شدوخ نارتخد یارب درک یم یراک رگا همع

:، دومن یم نم جرخ اباحم یب ار شیاه هناردام

. ندش یروط نیمه انووج رثکا درک؟االن هشیم هچ . ننووج هگید بخ _



ابرهک و هاک

131

: دومن یربا ار همع یناشیپ فاص نامسآ ، مخا

،وت ننکب وراک نیا شروک ای ابرهک هگا . ندیفس مشچ ؟ هیچ نووج _

؟ یشیمن تحاران

وا شسرپ هب هک نیا یاج دوب'هب هتخوس دوخ تسود حلا هب شلد هک الهل

: تفرگ تسد اررد شتسد دهد، باوج

منیبب نک فیرعت نیشب باال. هریم تراشف . روخن صرح ردقنیا حاال مزیزع _

هدش؟ نوشادیپ اجک ؟زا نیک اراگتساوخ نیا

دش: دنلب خیلا یب اب همع

منک. یم فیرعت دعب مرایب ییاچ نم دینیشب _

هب زاورپدنلب کنشور هک دوب یمدآ روح هچ هرسپ . مدوب واکجنک یلیخ

. موش ربخاب نایرج زا متشاد تسود دوب؟ هتشذگ زیچ همه زا شرطاخ

یاچ دوز حبص طقف .الهل دروآ ار یاچ همع . متسشن همع رظتنم نیمه یارب

هک نا ،یب تشاد نآ تاقتشم و هوهق هب تداع رگید عقاوم رد دیشون یم

: تفگ درادرب یاچ

؟ نیرادن هوهق هنازرف _

دوش: دنلب تساوخ دوب' هتسشن هزات هک ناج همع

؟ یگب عقوم نومه یدرم یم . دوبن مساوح ال صا . میراد ارچ یاو _یا

: تفگ عیرس مه .الهل دمآرد یگدرسفا زاف زا یمک همع رکش ار ادخ

! زونه ینود یمن ونم تداع سلا همه نیا دعب ! هنییاپ تویکیآ هک سب _
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دش: دنلب همع

. ینک تفوک منک یم هدامآ _االن

یارب دوش تیذا دماین ملد دوب هدش رتهب شلا ح یمک ندرک یخوش اب همع

: متفگ نیمه

منک. یم تسرد نم نیشب امش نوج همع _هن

هشوگ زاس وهق هاگتسد . متفر هناخزپشآ وهب هدش دنلب میاج زا تعرس هب

رد مه تیم یفاک . مدرک هدامآ ار هوهق . تشاد رارق هناخزپشآ پچ ی

یرطب لا چخی .زا دزیرب ریش داد یم حیجرت الهل یلو دوب هوهق رانک تنیباک

و رکش هارمه ، هتشاذگ ینیس اررد همه . مدرک غاد و هدروآرد مه ار ریش

درک: ولد درد هب عورش ناج همع . مدرب سنلا هب قشاق

. دندز ور نوشافرح همه نوشدوخ . هشراکمه ، هرسپ _

: دشونب یروط نیا تشاد تداع درک. هزم هزم ار شا هوهقریش الهل

ثمال؟ یفرح هچ _

: تشادرب ار شیاچ همع

، ننک یگدنز رسپ ِیردپ ی هنوخ مه ،اب نریگن یسورع .ثمال هگید یچیه _

. هدموا رهوش یطحق راگنا . ننکن نیگنس جرخ

دز: یدنخبل الهل

وت رتشیب ازیچ نیا ننک. یمن اهراثیا لیبق نیا االنزا یارتخد ! جبلا هچ _

دوب. میدق
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: تشاذگ زیم یور ار هدش همین ناویل همع

وگب هخآ . هشخب یم اه نوا هب وشدوخ هراد مَّلسم و تفم هرتخد ؟ راثیا _

یراد یداریا و بیع هچ وت رتخد

مه تداعس ؟خالهص یرادن هداوناخ ؟ یرادن رتگرزب ؟ یدرک هیراک هچ نیا ؟

. هیرفک شتسد زا

: تفگ تسد هب ناجنف الهل

ارچ؟ هخآ _

دش: بجعتم الهل لا وس زا همع

بآ هتشاذگن . هدیشک تمحز رمع ارچ؟هی . هگید هردپ بوخ ؟ هراد ارچ _

رانک هنیشب هرب داوخ یم موناخ .حاال هروخب نوکت ۳ات نیا لد وت

. هشیم شردام لثم مه رهوشردام هنک یم رکف . رهوشردام

میگدنز خلت تارطاخ مامت . مدیشکن رهوشردام تسد زا مک مدوخ نم

. هزرمایبادخ نوا هب طوبرم

. هزرمایب ادخ _

یمن بش هب شزور درک یمن متیذا هگا راگنا . هنوزچن ونم هک دوبن یزور _

. دیسر

: تفگ یدج ینحل الهلاب

میمعت االن یانووج هب وتدوخ یصخش تایبرجت دیابن ناج.وت هنازرف نیبب _

یروط نوا هگید دوب.االن میدق وت رتشیب یدیشک وت هک ازیچ نیا . یدب
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رهوشردام لثم ترظن ،هب مرایب نم ای یرایب سورع وت هگا .ثمال تسین

؟ مینک یم راتفر نوماسورع وتاب زرمایبادخ

داد: ندرگ هب یرق همع

هن. هک همولعم _او

. هشکب باذع تسانب وت لثم مه کنشور نکن رکف سپ __

. نرادن مه یبوخ میلا عضو نوا زج _هب

راین دب تلد .هب تسادخ نوسر یزور _

51

داد: ناکت یرس همع

واال. مگب یچ _

: تفرگ نم فرط ارهب شرس ناهگان

؟ یتسنود یم وت ابرهک _

: دیرپ میولگ رد هوهق هک تفگ ار نیا یناهگان نانچ همع

. مها مها _

؟ یتخوس دش؟ یچ خا _خا

. دیسرپ مزا دبمار اقافتا . متسنود یمن . ناج همع .هن تسین یزیچ _هن

. مرادن طاالیع چیه نم

درک: ور هبالهل هتفشآرب همع
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. هتفگن مه نیا ،هب ندوب کیج وت کیج شمه هگید هک ابرهک .اب نیبب _ایب

هدب.. ربخ ام هب تقو هی ابرهک هگب، ابرهک هب رگا هک هدیسرت

. دوب میقتسم رایسب هبرض خآ!

؟ دوب دامتعا یب نم هب ردقنا کنشور اعقاو ینعی

: تفگ عیرس هکالهل مدوب هدمآ رد تروص هچ هب مدیمهفن

دیاش هک.حاال هدوبن نوا رطاخ .هب ینک یم شغولش ماوت اباب _هن

انیا . نزن فرح تدوخ هگب.زا هدشن شور هدوبن بسانم هرسپ تیعضو

. ننوم یم رهاوخ نیع . نبوخ مه اب یلیخ

ددص رد ناج همع نآ زا سپ . دنامن ناهنپ نم دید دززا همع هب هک یکمشچ

: دمآرب ییوجلد

. هراد تسود یلیخ هک ور .وت دوبن مساوح نم . هگیم تسار . همع هرآ _

. دینوم یم مه لثم شارب کمار وتو

. مدیشون ار هوهق یقبام . مدزن یفرح ." همولعم "هلب متفگ ملد رد

؟ دنتفر هاگشیارآ یچ یارب حاال بخ _

هب ابیز شزیزعرهوش ردام نوا مشچ هب رتشیب هچره هک نتفر یچیه _

. نایب مشچ

: دیسرپ الهل

؟ سه یروج هچ شدوخ هرسپ حاال بخ _

: تخادنا باال هناش همع
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. هدش هدز افرح همه تفگ دموا طقف . منود یمن یچیه واال. منود یمن _

. نیمه دینکن تفلا خم ندموا ادرف . میدرک ور نوماتبحص همه

: دیشک ووب تفرگ ارباال شرس الهل

. دایمن هنوخزپشآ زا یگنرب وبو چیه یلو یدرک توعد راهان ور ام منیبب _

یدج ینحل اب دهدب ار الهل یخوش باوج تشادن هلصوح ال صا هک همع

: تفگ

. نرایم نوریب زا اذغ منز یم گنز _

. تفگن یزیچ رگید الهل

هدیجنر یمک هکالهل درک ساسحا دشو هناخ نیگنس یاضف هجوتم همع

دنک. تبحص و هتشگ فرح لا بند درک یعس نیمه یارب هدش، رطاخ

؟ نیبوخ ؟ هروطچ نوتلا ح نیتفگن بخ _

داد: باوج رصتخم الهل

. رکش ور ادخ _

: دیسرپ هرابود همع تفگ ار هلمج نیمه الهل

؟ هبوخ شلا ؟ح هروطچ داهرف بخ _

. هللدمحلا _

داد. رییغت نم تمس ارهب شهاگن همع

ممشچ . مشب تادف . همع یشیم رتلگشوخ زور هب زور نوج ابرهک هب _هب
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ادیپ تارب یبوخ نیا هب ردام مداد جرخ هب هقیلس ردقچ ینیب یم . تاپ فک

. مدرک

دش.: دراو یتسود زاف زا همع اب زاب دوب همع یحور حلا هب شساوح هک الهل

! هقیلس شوخ یدش وت مزاب شرخآ _

ازا سپ هک دوب هدرک فیرعت ردپ دوب هنازرف همع یمیمص تسود الهل رخآ

یاقآ ، مینامن اهنت ام هکنیا یارب درب، دوخ واب تشادرب ار ابرلد نز، نآ هکنی

و لیلد واب هدز باال نیتسآ عیرس ناج همع و تداعس

بناج زا یماش رارق . دندوب هدرک ناشداهنشیپ لوبق هب یضار ار ردپ ، قطنم

روط دنک.ثمالهب انشآ ردپ اراب الهل دوب هتساوخ و هدش هداد بیترت همع

ار وا الهل ِیتاذ ِیداش و یبرشم شوخ ندید اب ردپ . دندید ار رگیدکی یقافتا

هدش شبوخ و تبثم یاهراتفر یخاالقو هتفیش رورم هب یلو هدیدنسپ

. دوب

مومت نم قح رد ور یردام نوج .الهل هنکن درد تلگ تسد نوج همع _

. منک یمن شارب یراک هک منم هشکیم تمحز همه نیا ادخ ی هدنب . هدرک

. نیشب ریگب .ایب هسب هگید بخ _

همادا عنام ییوگخساپ یاج هب دش یم هدنمرش نم فیراعت زا تقو ره الهل

دش. یم میاه فرح ی

. دندوب هدماین اهرتخد زونه یلو دش رهظ عقوم هرخ باال

: تفگ الهل

؟ نایمن مه رهظ اهرتخد منیبب _
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: تخادنا باال هناش همع

. میروخ یم ونوماذغ ام هک مه نایمن . نایم ، نایم _

: تفگ  بجعت الهلاب

. ناین ، نایمن . نایب ، نایم یچ ینعی _

؟ یدب اذغ تاه هچب هب یاوخ یمن

. ننک تفوک اجنومه نریگب یزیچ نا؟هی هچب هگم _هن

مدرک یمن رکف هاگ چیه . دوب دیعب همع رد تنوشخ زا مجح نیا . هوا هوا

. دیوگب روط نیا شنارتخد هب همع هک دسرب یزور

52

نینچ نیا هک تسا کنشور دوخ ی هدنیآ نارگن هک دوب مولعم حلا نیا اب

تفگ الهل یلو مدزن یفرح . هدش

! منهج منک. تسرد ور اذغ منوت یم نم دایمن تلصوح رگا نیبب _

: تفگ هنازرف همع

اجنیا . هسب میروخ یم ور تتخپتسد تدوخ هنوخ نیمه . هدرکن _المز

. یراذ یمن میروخب یباسح و تسرد یاذغ هی میاوخ یم

: تفگ الهل

یاه لا غشآ نزب گنز . رود زیرب وپالوت ورب  کرد القی.هب هچره _خالقی

. نرایب ونوریب
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نیرتهب هدش حاتتفا دیدج هک یناروتسر نیا . تسین لا غشآ مه چیه _

. دینک فیِک مدب نوتهب ییاذغ .حاالهی هنک یم ورس ور اهاذغ

و نان داد. شرافس وج پوس اب یراخوس وگیم ، یکاتنک غرم دزو گنز همع

. دنتشاد هناخ رد هجوگ و روشرایخ

. دندیسر اهرتخد هک میدوب راهان ندروخ لوغشم هناخزپشآ رد

تیعبت هب مه کمار دش. یمن عطق مه هظحل کی شنامشچ قرب کنشور

دز.: یم دنخبل رهاوخزا

. نیدموا شوخ _سالم

ینعی هک دز نم هب یمارآ ی هملقس دوشن هجوتم یسک هک یروج ناج الهل

" ریگب لیوحت وشو دنلب "

: مدشدنلب مه نم

. دیشب تخبشوخ هللاهک ءاش نا هشاب اکرابم هب .هب موناخ سورع _سالم

دزات ما هنوگ ارهب شا هنوگ دسوبب ار متروص هک نیا نودب کنشور

. دوشن بارخ شکیتام

وت. تمسق . نونمم یلیخ _

. دندرک یسوب هدید ابالهل دعب

' تفگ الهل

. نیدیسر راهان عقوم . هراد تِسود ترهوشردام . نیدموا یعقوم بوخ _

هدنخریز دز کمار
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: دیدنخ هق هق

یلو دروخب راهان ات تسشن .و هراد تسود ور شرهوشردام منیا هرآ _

: داتسیا نانچمه هب کنشور

. نوتناج شون . دیروخب امش . مرادن لیم نم _

.زا دندوب هقئاذ شوخرایسبرهاوخود .ره تشاد لیم هک دوب مولعم هتبلا

یم ناشن یراخوس وگیم هب شراب ترسح هاگن . دمآ یمن ناشدب زیچ چیه

یارب . تسشن یم میدرک یم رارصا یمک رگاو تسا شلیم باب اعقاو هک داد

: متفگ منک شتیذا هکنیا

هب .هب ینک تیوقت وتدوخ یروخب دیاب ؟ هیچ مرادن لیم . اباب ایب درگرب _

.هب هرادن فرح شاذغ . نیتفگ یم تسار اعقاو . هنکن درد نوتتسد همع

یلدنص و دمآ عیرس کنشور . مدوب هدروخن یگزمشوخ نیا هب وگیم مرمع

. درک ندروخ هب عورش و تسشن وو دیشک ار

. دمآرد ادص هب رد گنز دعب تعاس دنچ

همه هک اقآ کی . نسم یرگید ناوج یکی مناخ، .ود دندیسر اهراگتساوخ

. هرهچ ، لکیه .دق، دوب طسوتم دح رد شزیچ

. دیراب یم شیور رسو زا تباجن اما

یناوج رسپ کی متشاد راظتنا ، مدوب هدینش همع زا هک یفیراعت اب شتقیقح

سابل زرط و هداوناخ .ثمال یفنم و تبثم ریغ تایصوصخ اب منیبب ار

. قجو قجع یوم لدم و ندیشوپ

مه اهاب هداوناخ حطس بخ  دندوب هداس و یلومعم مه یلیخ اهنیا یلو
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یدوبمک و دوب یلومتم درم ، تورث رظن زا تداعس یاقآ . دوب توافتم

هعماج طسوتم ی هقبطزا هک دمآ یم رب اهراگتساوخ رهاظزا یلو دنتشادن

. دنشاب

. دوبن صخشم یزیچ عفال مه یگنهرف ظاحل زا

دوخ اب داماد هک یلگ هتسد . دنتسشن ییاریذپ رد نانامهم همع، فراعت اب

ارزا نآ هک دوب صخشم ال ماک دوب. کچوک و روج و عمج رایسب دوب هدروآ

و تشادن ییوب و رطع چیه نوچ . هدیرخ ( نابایخرد ) یلومعم یاهشورفلگ

و مدش هجوتم نم اما دوب راک یاه هچب شنیچ نامه مه شنامدیچ لدم

زا هکنیا اب شتقیقح . دوشن هجوتم یرگید سک هک مدرک یم ادخ ادخ

.زا متشاد یتخبشوخ یوزرآ شیارب مبلق هت ،زا مدوب تحاران کنشور

رد اهنآ .ای دندوب نم هارمه کنشور و کمار ، مدوب هدرک زاب مشچ هک ینامز

ردارب کی دننام اعقاو میارب مه دبمار اهنآ. ی هناخ رد نم ای دندوب یام هناخ

هب ییاه هقراب مدرک یم ریگلفاغ ار شهاگن هک یهاگ دنچ، دوب.ره رتگرزب

تسود ال صا . مدروآ یمن دوخ یور هب اما مدید یم وا رد یردارب سح زج

نم بخ . دورب نیب زا رکفت زرط نیا اب متشاد وا هب هک یکاپ سح متشادن

رتگرزب ردارب یلو متشاد شتسود مه رایسب هک مزیزع شروک متشاد ردارب

. تسا رپ شتشپ ناسنا هک راگنا . دمآ یم مرظن هب یرگید روط هشیمه

هدرک اقلا نم اررد سح نیا اقیقد دبمار و دراد یوق هاگ هیکت کی هک راگنا

دوخ رواب اررد نآ یگدنز یاهرابجا امرد هک دوب ییاهزیچ اهنیا یلو دوب

رهاوخ نم وهن دوب نم ردارب وا هن هک دوب نیارما تقیقح . میدناجنگ یم

سح ". دوب شروک مه نم ردارب و دندوب کنشور و کمار ، شنارهاوخ وا.

نازیم زا دوب المز سپ . دنوش یمن نامه یلو دنوش مه هیبش دیاش "اه

دوش. هتساک تیمیمص
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54_53

همع ی هناخزپشآ . میدنام هناخزپشآ وا،رد قاتا هب نتفر یاج هب کمار اب

هار یگرزب ی هدیشک راوید نکلا هبب نآ تسار ی هشوگ دوب. گرزب یلیخ

رد ییوشفرظ نیشام و هلعش شش زاگ قاجا ، ییوشسابل نیشام هک تشاد

هوبنا و راد نویزیولت دیاس یاب دیاس ، هناخزپشآ یاضف .رد دندوب اجنآ

هدناشوپ ار دیفس راوید رساترس هرجنپ زج هب گنر یگشرز یاه تنیباک

یکشرز و دیفس زیر هناخراهچ هدرپ . تشاد دید نابایخ هب هرجنپ دندوب

طسو رد مه یکیش ی هرفن هدزاود یروخ راهان زیم دوب. نآ شخب تنیز

ار ییاریذپ ندش، هدید نودب میناوتب اجنآ اتزا میتسشن یلدنص تشپ دوب.

هک دندوب هتفرگ رارق یروط ، گرزب یاه همسجم و نادلگ . مینیبب بوخ

تسناوت یمن هلا لخاد زا یسک هجیتن .رد دندرک یم راتتسا ار هناخزپشآ

زارد زیم یور ار شیاهاپ و هدیشک بقع ار یلدنص کمار . دنیبب ار اجنآ

کمار متشاد راظتنا . دیخرچ یم سنلا فرط هب شرس هاگ دوب.هگ هدرک

اجنآ رد بجعت مکلا اب یلو دورب اهنآ نایم ، سورع رهاوخ ناونع هب مه

: متفگ دوب. سلجم شیپ شساوح گناد شش و هتسشن

؟ ینیشب انوا رانک سنلا وت یریمن ارچ سپ یواکجنک ردقنیا هک _وت

: تخادنا باال هناش کمار

؟ مگب یچ مرب ایب، نتفگن نم هب یتقو _

هنوخبحاص مه وت ننومهم اراگتساوخ ؟ نگب تهب ،هک ینومهم وت هگم _

منم هزات . یشاب سلجم وت سورع رهاوخ ناونع هبدیاب مه وت منک کف یا.

درک. توعد نومود ،ره نوج والهل نم زا همع نوچ ، مشاب دیاب
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: دیهج ولج هب تشارب زیم یور ارزا اهاپ کمار

. ورن وت هن یاو _یا

ارچ؟ _

مشیم اهنت نم یرب _وت

. میرب مه اب الایب صا _

میش. هدامآ ات مقاتا میرب نکلا وتب زا ایب . هشاب _

و وتنام و میتفر قاتا هب اجنآ .زا تشاد هار نکلا هبب کنشور و کمار قات

دوب. رهاوخ یود هرهچ زا ییاهرتسوپ زارپ قاتا راوید . میدیشوپ ار ناملا ش

رتکچوک رهاوخ ریواصت کمار تخت رانک واو یاهسکع کنشور تخت رانک

!اب مدش یم کیرش ارابوا مقاتا مه نم ات دوب ام شیپ مه ابرلد شاک دوب.

: مدیسرپ ، تخت ود لصافدح رد دبمار سکع ندید

؟ دایمن تشاداد کمار یتسار _

. متفگ "ور شاداد ی" هملک ادمع

داد: باوج

دوب راودیما یلیخ ال صا . نشاب دبمار و اباب هرادن یموزل تفگ نامام _هن.

. تسین یضار ال صا نامام ینود یم . هروخب مه هب یراگتساوخ هک

. متسناد یم

: مدیسرپ حلا نیا اب یلو دوب هتفگ بقال همع
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اب یاه مناخ مه شرهاوخ و ردام . هسر یم یبوخرسپ هک رظن ارچ؟هب _

. نایم رظن هب مکاالیت

: تفرگ تسد اررد شا هناچ و تشاذگ شیارآ زیم یور ار شجنرآ کمار

هگید یاراگتساوخ هب ور اهام هراد تسود نامام . وگب نامام هب ور انیا _

. تسین نامام دنسپ دروم ، هرادن یبوخ میلا عضو نوچ هراچیب نیا . هدب

؟ ندیدنسپو ندید ورگیدمه اجک ، بانج نیا و کنشور _حاال

. نراکمه مه _اب

مه لیصحت همادا یخلا حلا نیع ورد دوب دنمراک یا هرادا رد کنشور

. تشاد

. دنتخانش یم ار رگیدمه هک دوب اهتدم مولعم رارق زا

: متفگ

. نسانش یم بوخ ور هگیدمه باسح نیا اب سپ بخ _

داد: باوج کمار

دوب تقو یلیخ نش. یم مشچ وت مشچ مه اب زور .ره نراکمه هگید هرآ _

دروخ یمن بآ ممشچ شتقیقح یلو دوب. هتفگ کنشور متسنود یم ونیا

درک. لوبق هرخ باال یلو یراگتساوخ نایب هنک لوبق نامام

درک؟ لوبق هک دش یچ _

جاودزا ال صا ای منک یم جاودزا درف نیا اب نم ای تفگ کنشور _

راذب حاال هک تفگ نم هب هتبلا دموا هاتوک مه ادخ ی هدنب نامام . منک یمن
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. نرب و نراذب هک مزادنب نوشولج ییاگنس نانچ نایب

. دنکن ار راک نیا همع شاک هن. یاو _یا

: متفگ

. هشاب تحار تلا یخ . تسین یروطنوا همع . اباب _هن

: دیشک یهآ کمار

. میدش گرزب وق الیرپ اهام . هگیمن ور انیا یسنجدب یور زا نامام _

یطسوتم ی هداوناخزا دیمهف هک یتقو . هدوب هشیمه میتساوخ یچره

دش. نومیشپ هشابن یتحار وت کنشور هک هنکمم و نتسه

: متخادنا مرس یور یکشم دنبده یور ارزا شملا

. ننوم یمن گنل . ننک یم راک نراد هک نوشتفج ؟ هشاب روط نیا دیاب ارچ _

. نریگ یم قوقح .ودات نرفن ود

: تشادرب یگنرردرز ا،شلا کمار

. هشیم شرهاوخ و ردام ی هنیزه شرادقم هی رسپ اقآ قوقح یلو هلب _

: مدیسرپ بجعت اب

یچ؟ یارب _

جرخ هرخ وباال تسه  هنوخ روآ نون و هداد تسد زا ور شردپ هکنیا یارب _

. هنیا ی هدهع هب مه انوا

. هنوسر یزور ادخ . شابن نارگن _
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هب امتح هدب لیکشت مه یا هگید ی هداوناخ و هریگب یرسمه تسانب یتقو

. هتفا یم مه هفاضاراک رکف

: تفگ کمار

دیاب . هدیرخ طسق مد زا نیشام هنک.هی یم یراک هفاضا .االنمه هراد _

. هتسیا یم راک هفاضا نیمه یارب هدب ونوا طسق

؟ هرادا نومه _وت

: تخادنا هناخرپشآ برد هب یهاگن کمار

هنک. یم راک اجنوا . سنا آوتژ هتخادنا . هدیرخ ونیشام _هن.

' متفگ

لغش مه یلیخ . هنک یم راک هراد لا حره هنک؟هب یم یقرف هچ بخ _

. هیفیرش

. کنشور غارس هدموا هدروخ کاپ ریش درف هی هک هشاب لا حشوخ دیاب همع

: تفرگ ارم تسد کمار

. وگب نامام هب ور انیمه ابرهک مرب تنوبرق یهلا _

یچ؟ سپ . مگیم هک همولعم _

55-56

. دیشک لوط ، میورب لخاد اتهب دننزب ادص مه امار هکنیا یارب نامراظتنا

دراو نکلا زاب هرابود نیمه یارب . میوش لخاد کمار و نم دوبن صالح ایوگ
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و مارآ ، تشاد دید ییاریذپ هب هک ییاج نپُا ی هشوگ وزا میدش هناخزپشآ

. میدرک یم هاگن اهنآ هب یکدزد

مخا .زا دیسر یم رظن هب یبوخ و بیجن ناوج ، یعقاو یانعم هب ناوج

رب شیاه بل مک ومک دوبن یربخ رگید ، تشاد تروص رب همع هک یا هیلوا

هک داد یم ناشن نیا . دمآ یم شک راگتساوخ رهاوخ و ردام اب تبحص رثا

. مدومن رکش ار ادخ هدش. زاب ناج همع خی

. تسین شیاسآ و هافر رد هشیمه . تسین الت مجت رد یتخبشوخ

هک دوش یم لصاحاجنآ یتخبشوخ . دراد یعیسو رایسب یانعم یتخبشوخ

. دشخب یم دراد، شتسود هک یسک ارهب شرمع ناسنا

نیا . دندوب نکاس همع لزنم رتزا نییاپ نابایخ نیدنچ داماد ی هداوناخ

. تشادن یفیرعت میلا رظن زا ناشیگدنز تیعضو تفگ یم کمار هک روط

زا سپ . دیوارت یم هس ره دوجو زا تیمیمص و قشع دهاوخب ناتلد ات اما

یتخبشوخ یوزرآ کنشور یارب و درک فیرعت ناش زا رایسب الهل اهنآ نتفر

. دومن

دادن. هزاجا همع یلو میدرگرب لزنم هب هک میدش یم هداما مک مک

. اجنیا نایب مه نوج شروک و داهرف منز یم گنز ؟ دیرب مراذ یم هگم _

: تفگ هتساوخ ادخ زا الهل

. مزپب ماش هنوخ وت متسین روبجم هگید . همادخ زا هک نم نزب گنز هشاب _

: تفگ تشگرب همع

. هشیمن قاچ هروخ یم مه یچره . همکش رکف هب شا همه یروخب تفوک _
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دننام دوشن قاچ هک دوب بظاوم تخس و تفس یلو دوب مهالرغ همع دوخ

یدوجو اب مه .الهل دیسر یم یلیخ دوخ هب اما تشاد یقاچ ژن شنارتخد

رد یبرچ عمجت عنام تشاد هک یدایز کرحت و شزرو اب بوخ ی هیذغت هک

درب. یم تذل و دروخ یم اذغ تحار یخلا اب نیمه یارب دوب شندب

. دنیایب اجنآ هب هک دز گنز مه اباب و شروک هب ناج همع

: تفگ و تفرگ ار متسد دما ، دوب هدش نم یروخلد هجوتم هک کنشور

. ورب ینعی هک دز یکمشچ .الهل مراد فرح یلیخ تاهاب ام. قاتا _ایب

: دیسرپ عیرس رد نتسب ضحم .هب متفر شقاتا هب ملیم مغر یلع

دوب؟ روطچ بخ _

مدش: یم دراو یخوش رد زا دیاب مداتفا الهل فرح دای

. دایب نیریش یزب نهد هب دیاب فلع _

: تسشن مرانک و درک ضوع ترش ویت راولش کی اراب شسابل کنشور

؟ یزب مدش منم و فلع دش نوشیا هلب.حاال هلب _

تسین هشقانم لثم رد مزیزع _

تسه _

. تسین _

. یگب وت یچره اباب بخ یلیخ _

مه هنود هی وگب ولد ناج "زا دوب هتفگ . مداتفا الهل شرافس دای هرابود
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" شندرگ سپ نزب

. متفرگ شیوزابزا ینوگشین مه نم

؟هن؟ یدیمن ربخ یراذ یم رارق و لوق یریم هگید _حاال

... منامام ناج هب ابرهک نیبب _

! روخن مسق _

رکف هکنیا ینعی میدوب راکمه طقف .ام هشب ترواب هک مروخ یم مسق _هن

نیا ، میدز یم نفلت هاگیب و هاگ و میتفر یم نوریب و میدوب تسود ینک

هزات دش. یناهگان و میتشاد مه اب یرادا و یمسر راتفر یلیخ . دوبن اربخ

هک نوماراکمه زا یکی . درکن یراگتساوخ نم زا هک مه شدوخ ادخ ی هدنب

نیا نم تیعضو تفگ و داد رارق هطساو ور، دوب یام هیقب رتزا نسم

یراگتساوخ میرب نتسه یضار رگا . هیروج

؟ نیدوبن تسود مه اب امش ینعی _

. میدوبن هک همولعم _او

. نیتسود هتقو دنچ ایوگ تفگ یم دبمار یلو _

ال صا . ندرک رکف دب انیا میدوب راکمه هک نیمه .ام درک یم هابتشا دبمار _

؟ هشاب ازیچ نیا لها هک دمویم هرسپ هب

. دیسر یمن رظن هب ینووج نیچمه ال صا هن. منیب یم منک یم رکف یتقو _

ندرک حرطم شیپ زور دنچ نیمه . یدیجنر نم زا دوخیب ؟ یدید حاال بخ _

. دیشاب دیاب نوج وتوالهل امتح هک مدرک شرافس و متفگ نامام هب منم
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یم رظن هب یبوخ ی هداوناخ نیشب تخبشوخ مراودیما مهعیلا! یلیخ _

ندیسر

دش: " نشور " کنشور ی هرهچ

. نتسه یبوخ ی هداوناخ اعقاو هلب _

. هروخ یمن ام هب یلیخ نوشیلا م حطس ینود یم طقف

. تسین مهم هک انیا . مزیزع هرادن بیع _

دش: وحم شدنخبل

نامام منک یم رکف یلو . همهم یلیخ اباب و نامام رظن !زا همهم یلیخ ارچ _

دش. بآ شخی مکی ایرخآ نیا

هیچ؟ نوشلغش ندموا هک اموناخ نیا هلب. _

مگیم ور اقآ نیمه ، نسحِردام بخ _

: مدیدنخ دنلب دنلب

. هنک یم نسح نسح مهرپ نهد هچاب هوا _

دز: میوزاب هب کنشور

و هکناب دنمراک مه شرهاوخ هریبد . هیگنهرف شردام یچ؟ سپ هلب _

. نیمه . هزابرس هک نراد مه ردارب .هی هتفر ادخ تمحر هب هک مه شردپ

یچ شاباب . همهم یلیخ شدوخ دنتسه یگنهرف هک نیمه بخ . بجع _

؟ هدوب هراک
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هدوب یگنهرف مه شاباب _

هداوناخ گنهرف حطس هک همولعم . یگنهرف ود ره ردام و ردپ سپ بخ _

. مزیزع یش تخبشوخ مراودیما . تسه باال یلیخ

: تخادنا نییاپ ار شرس کنشور

. هزادنن گنس ماباب رگا _یا

هافر و شیاسا لا بند هک هتسرد . تسین یروجنوا تداعس یاقآ _هن

و یتاذ تباجن منک رکف . تسین انیا طقف شاه تیولوا بخ یلو تسامش

یچ نارگن وت هزات . هشاب مهم شارب رتشیب الت یصحت وخاالقو تناتم

. نراد دمآرد و قوقح نوشدوخ هک شرهاوخ و ردام یتسه

. هشیم شا هیزیهج هیهت و شدوخ فرص طقف شرهاوخ دمآرد _

57-58

.

ادخ. هب لکوت حاال هنک ادخ _

مدز: ییامن نادند دنخبل

دش؟ یچ هجیتن . میدوبن نوتشیپ هک ؟ام نتفگ یچ االن بخ _

دز: یگنرمک دنخبل کنشور

یدعب ی هسلج داد هزاجا رگا هنک یم بحص ماباب هکاب تفگ نامام یچیه _

. ننوسر یم نوشع طاال هب ور
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شا هناش یور رب تسد ، دسر یم رظن هب سویام ما همعرتخد هک دید یتقو

: متخادنا

نزیرب یروج نیمه یتسین هک شمشک یچدوخن هرخ هک.باال هبوخ بخ _

،حاال تسین مه ایروط نیا . نایب و نرب دیاب هدروخ .هی یرب و نوشتشم وت

این. رظن هب یتسد مد مه یلیخ بخ یلو نیزادنن گنس

دز: یدنخزوپ کنشور

یروج هچ سه نوشساوح نوشدوخ اباب و نامام ! شابن نارگن اباب _هن

! نراذب کالس دیاب

: مدیشک کنشور ی هدش هاتوک یاهوم هب یتسد

؟ یتفر هاگشیارآ ارچ _حاال

: تخادنا شیاهوم هب یهاگن ، شیارآ زیم ی هنیآ زا تشگ رب کنشور

هدش؟ بوخ منک. هاتوک متساوخ یم درک یم متیذا ماهوم اباب _یا

دوب. یرسور ریز شا همه . ندیدن هک انوا یلو دایم تهب یلیخ هرآ _

: دیرپ باال ناوج رتخد یاهوربا

؟ ننیبب انوا متساوخ نم هگم _او

مدز: بل مارآ

. تفگ روج نیا همع منود یمن _

. دایب لگشوخ شرهوشردام مشچ هب داوخ یم تفگ
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: دیدنخ شغ شغ کنشور

. نامام نیا تسد زا یاو _یا

. نگیم نراد یچ مینیبب . نوشولهپ میرب ایب بخ یلیخ _

. میرب هشاب _

عقاوم رتزا مرگ شم .سال دیسر دبمار هک دندوب هتسشن اهردام رانک هزات

راتفر رییغت هب یپ دراد هک یراشرس شوه نآ الهلاب مدیسرت یم دوب. رگید

ی هناخ هب تحار متسناوت یمن رگید دش. یم دب یلیخ تقونآ . دربب دبمار

. منک دمآ و تفر همع

. دوبن رادرب تسد دبمار یلو مدرک لوغشم اهرتخد اراب مدوخ

. تشاذگ یم همه رس هب ورس دما یم ام لا بند مه وا

یم هرخسم ار شراگتساوخ بترم و دوب هدرک وسژه یباسح هک ار کنشور

: دیپوت همع . درک

؟ ینک یم هرخسم ور مدرم نووج یچ یارب ! شکب تلا جخ دبمار _

داد: باال وربا دبمار

! یداد عضوم رییغت هک منیب یم ؟ ردام دش یچ هوا _

: تخادنا باال هناش همع

نیاو رخسمت هکاب ینود یم یلو . مدادن عضوم رییغت مه چیه ریخن _

. متسین قفاوم ال صا ازیچ
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: تفرگ ارباال شتسد ود ره دبمار

. ممیلست نم مشچ _

یطیحم رد ماش . دندمآ مه تداعس یاقآ و شروک ردپ، دعب، یتعاس

و دادن دوخ هب وزپ تخپ تمحز ناج همع مه زاب هتبلا دش. ورس یمیمص

. دندروآ اذغ ناروتسر زا داد شرافس

دناوت یم هکات دوب هدش الهل نماد هب تسد کنشور مه، راگتساوخ دروم رد

. دنک فیرعت رسپ زا تداعس یاقآ یولج

رطاخب وهن دوب هتفای یا هتسیاش درف ار وا لوا هاگن رد مه اتقیقح هک الهل

وا زا ردپ و تداعس یاقآ شیپ شدوخ دیدح صال هب ،انب کنشور شرافس

دش: فارتعا هب روبجم مه ناج همع بجعت مکلا .رد دومن فیرعت

اهنت . ندوب تیصخشاب یلیخ شردام و رهاوخ ومه هرسپ _واالمه

، گنهرف حطس ظاحل زا هنرگو . هنوشیداصتقا بسانمان تیعضو نوشداریا

. هکناب دنمراک شرهاوخ سا هتسشنزاب ریبد شردام . نراد یبوخ تیعقوم

. هزابرس مشردارب هی

: دومن کنشور هب دوب،ور هدرک لگ شتنطیش هک شروک

هی نک لوبق یخلا! یب ور افرح نیا و یداصتقا تیعضو همعرتخد _

هرب! شینورپب ادابم دایمن ریگ رهوش . میتفیب یسورع

: دیزگ بل ردپ یلو تفرگ ناش هدنخ همه

! شروک _

.آ.آ. مشیم هفخ اباب مشچ _
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اباب: هب درک ور تداعس یاقآ

ادیپ مک هدروخ کاپریش و بوخ نووج اسفناو نیا .وت هناج شروک اب قح _

تاقیقحت دبمار هارمه منک یم شهاوخ تزا ناج داهرف حلا نیا .اب هشیم

. نایب هک میدیم ماغیپ دوب، هار هب ور یچ همه رگا دعب نیدب ماجنا ور هیلوا

: مگب دیاب مرتخد هب ونیا یلو

ینادنچ ربخ هافر زا نوش هنوخ .وت تسادیپ هک روط نیا اباب! کنشور _

افص لها دابز، لا متحا هب تردام و مناخ الهل فیراعت هب هجوت اب یلو تسین

و سابل دیرخ راب هس ود یا هتفه . نکب وتارکف بوخ . نتسه تیمیمص و

نیبب دوب. دهاوخن یربخ مه روشک زا جراخ ترفاسم . یرادن هگید ....

هک هنرگو قیقحت نرب دبمار و تنوج ییاد ، یزاسب طیارش نیا اب یرضاح

. میریگن یدوخ یب مداهرفاقآ تقو

: دیسرپ هرابود تداعس یاقا ، کنشور توکس اب

؟ مینک راک یچ اباب؟ ناه _

. نینود یم صالح نوتدوخ روطره _

وا: هب درک ور اباب راب نیا

تسد تیلعف شیاسآ و هافر زا ینوت یم هگا . نوج ییاد هگیم سار تاباب _

وج. و سرپ یارب مرب ،نم یشکب

دز: بل مرش زا خرس یا هرهچ اب کنشور

وخا تباجن اب تیولوا یلو ؟ هرادن سود یک وشیاسآ و هافر نوج ییاد _

الهق.
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: تداعس یاقآ هب درک ور اباب

. مشیم لوغشم ادرف زا نم _

: تفگ یدج یلیخ ناج همع

ناج! داهرف نونمم _

تدش ،زا میتشگرب هناخ هب هک بش دوب. هدش ناراب هراتس کنشور نامشچ

حبص ات مدیباوخ مه نم . دندیباوخ و هتفر دوخ قاتا هب همه یگتسخ

هب یشوگ آالمر دوز حبص . میامن تچ انروس اب مناوتب و هدش رادیب رتدوز

یم نم هب یصاخ شمارآ زامن . مدشرادیب زامن یارب ونم دمآرد ادص

و توکس و تولخ ، یهاگحبص کاپ یاوه . حبص زامن اصوصخم . دیشخب

ادخ اب ناسنا لد درد یارب یرتهب لا جم دوب، زور زا عقوم نآ رد هک یشمارآ

، تیاهن یب تردق هب یتقو داد، یم تسد نم هب یگنشق سح داد. یم

مدش لصو

59-60

یور هدایپ هقیقد ۳۵ دیاب رارق قبط . متفر یور هدایپ هب اعد و زامن زا سپ

رتدوز هک متشاد تسود راب نیا اما دش یم رتشیب هشیمه هتبلا هک مدرک یم

مدیسر هک یتقو . میشاب هتشاد اهار فرح ی همادا انروس اتاب مسرب

یم هدامآ و هدروخ ار هناحبص شروک و اباب ناج الهل دوب هدامآ هناحبص

رتشیب ار شیاهس .کال تشاد کالس دوز حبص شروک . دنورب نوریب هک دندش

یارب دوب. لوغشم شتکرشرد بش ات حبص زا هک مه ردپ . دوب هتفرگ حبص

نوریب مه هساب .ره دندوب هدروخ هناحبص عیرس و دندشن نم رظتنم نیمه

مدروخ تذل ار ما هناحبص ، شود نتفرگ زا سپ . مدوخ و مدنام نم . دنتفر
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یاوه . مدرک زاب ار هرجنپ هدز رانک ار شفنب و دیفس ی هدرپ . متفر مقاتا وهب

ددرت . مدینش یم ار یگدنز زاوآ نآباال .زا مدیعلب اقیمع ار حبص کاپ

و دایز رورم هب هک ییاهادص ورس ،و نادرم و نانز دش و دمآ ، اهوردوخ

و متشاذگ زاب ار هرجنپ . دنداد یم ار رگید یزور زاغآ دیون ، دندش یم رتدایز

و مداد وسالم متفر انروس جیپ .هب متسشن تلبت یاپ تحار یخلا اب

دما: شباوج دعب یقیاقد دیشکن لوط یلیخ مراظتنا . مدنام باوجرظتنم

؟ هبوخ حتلا ابرهک _سالم

دوب. هدش مه هلا خرسپ هدروخن یاچ شروک لوق هب هوا

: متشون

؟ نیبوخامش نونمم یلیخ _

. مبوخ هراذب اباب رگا هتبلا . مبوخ مه نم _

: دشاب ظملا دیسر یمن رظن هب دوب یمرتحم درم روپنام پژ یاقآ

؟ هراد نوتاهاب یراک هچ نوتردپ هگم ارچ؟ _

صا اباب یلو مدرک ادیپ لکشم سنیزیب وت اجنیا نم هنک. یمن متروپاس اباب _

یم لح وملکشم یطرش هب هگیم هنک. یمن ینیشن بقع شدوخ فرح الزا

منک. جاودزا ناریا مایب هک هنک

؟ دراذگ یم طرش شدنزرف هب کمک یارب ردپ کی رگم اباب یا

منک. نوتهب یکمک هنیمز نیا رد متسنوت یم شاک . مفساتم اعقاو _

! ینوت یم مه بوخ اقافتا . ابرهک ینوت یم _
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بوخ ردپ میلا عضو هتبلا . متسه رادلوپ یلیخ نم هدرک رکف امتح یاو. یا

زیچ نآ زج هب دوب ممان هب هک دوب یلیبموتا طقف نم ِدوخ ِییاراد یلو دوب

. متشادن یرگید

: متشون

. هرادن یینانچنآ شزرا هک مراد نیشام هی طقف نم انروس یاقآ _

: تشون عیرس

. مرادن یراک امش ییاراد اب نم هن _هن

منک؟ کمک منوت یم یروطچ سپ بخ _

! ابرهک نیبب _

. دادیم تسد مهب بیجع یسح درک یم ادص ینامدوخ ارم هاگره اباب. یا

: متفگ

دییامرفب _

؟ هتسرد . اکیرما یایب یاوخ یم وت نیبب _

؟زا دوب اه یتحار نیمه هب رگم یلو مورب متشاد تسود یلیخ هلب. بخ

. مسرب اجنآ اتهب متشذگ یم دیاب متسر ناوخ تفه

: متشون

؟ روط هچ یلو مهاوخ یم هک شنتساوخ _

: تشون
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زا ور لوپ منوتب دیاب منم اجنیا یایب یراد تسود هک وت نیبب _

جاودزا زج یا هراچ نم منک. جاودزا هک هنیا مه ماباب طرش . مریگب اباب

مرادن

مدز. ییاه سدح هتبلا . مدشن شروظنم هجوتم

: متشون

؟ دایمرب یراکچ نم _زا

: تشون

. یشوهاب یلیخ مدرک یم رکف ابرهک _

؟ تسا مک نم شوه تفگ یم تشاد ؟االن مناج

: متشون

؟ دیشخبب _

: تشون

یایب یراد تسود وت مگیم هک یتقو بخ . متشادن نیهوت دصق دیشخبب _

؟ یدب طبر مهب ور انیا ینوت یمن . منک لمع مردپ طرش هب دیاب منم . اجنیا

هدیود متسوپریز هک یناجیه دوب. حضاو ال ماک شروظنم نم! یادخ یاو

هچ؟ ینعی دش. مندیشک سفن زا عنام دوب،

: متشون

بخ؟ _
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. مدرک لوبق وشداهنشیپ هک مگ یم ردپ هب ناریا مایم نم . هگید بخ _

هب هجوت هکاب ننک یم یفرعم نم هب ور یناسک مه انوا تقونوا

ور امش مه نم تقو نوا . یتسه انوا وزج مه وت امتح امش، اب نوشییانشآ

و ینک جاودزا یرادن تسود امش هک منود یم نوچ یلو منک یم باختنا

؟ یکوا . مینک یم جاودزا مهاب یدادرارق ، متسین جاودزا لها مه نم

هب متسناوت یم نم . دوبن یلکشم هک دوب هنوگنیارگا بخ ؟ یدادرارق

ادج مهزا نامهار هک مه دعب دش. یم لح شلکشم مهوا مسرب مرهاوخ

. دتفیب یقافتا هچ دوبن مولعم ایند! رس نآ مه نآ هبیرغ کی یلو دش. یم

: متشون

منک رکف رتشیب دیدب هزاجا _

کسیر مییاوخ یم نومود ره رهحلا هب نک رکف یراد تسود ردقچ _ره

. رتشیب نم دیاش مینک

؟ رتشیب امش ارچ . مشیمن هجوتم هلب؟ _

رد ور ازیچ یلیخ و یدید ور نم زیچ همه یدموا نم جیپ وتاالنوت نیبب _

زج هب یچیه نم یلو . یدید مما هفایق همه رتزا مهم . ینودیم نم دروم

یلکش هچ منود یمن و مدیدن مه سکع هی یتح . منود یمن وت زا تداونوخ

بخ یلو یتسه یتیصخش اب رتخد هک همولعم تراتشون زا هتبلا . یتسه

هک؟ ینودیم همهم نم یارب یلیخ رهاظ

هلب _

شا هقیلس دوب، هتخادنا ور هم نارتخد هکاب یعمج هتسد یاه سکعرد

یتسوپ گنر و رشق ره .زا تشادن یصاخ ی هقیلس دوب. صخشم
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دوب. هدیزگرب ار شنیرتابیز

: متفگ

هگید انیا میشاب هتشاد یروص جاودزا مه اماب هک هشاب رارق رگا بخ _

یقرف دیدیدن نوت هقیلس اب قباطم ونم پیترگا مه امش . نتسین ارجام لصا

هب هتبلا رگا . میشاب هتشاد یعقاو جاودزا ام هک تسین انب نوچ هنک یمن

. میسرب هجیتن

مامت نیبب . نکب وتارکف دوز منک یم شهاوخ ابرهک . تسوت اب قح هلب _

اجنیا ییایب تحار ینوتیم مه .وت هراد جاودزا نیا هب یگتسب نم یگدنز

61

ام هک سا هلماعم .هی هداد رارق هی نیا ؟ هتسرد . هبوخ نومود ره یارب بخ

. مباوج رظتنم . نکب وتارکف بوخ . میدیم ماجنا اتود

. مهدب ار شباوج سپس و منک رکف یتدم ات دهد هزاجا متساوخ انروس زا

یلو دوب، لوغشم یلیخ مرکف هکنیا اب میدرک یظفاحادخ . تفریذپ مه وا

بلس ار مشمارآ یفیلکت بال حتلا نیا ما. هتفرگ ناقفخ مدرک یم ساسحا

. مدرک یم مارآ ار مدوخ روج کی دیاب دوب. هدرک

. منک لوغشم ار دوخ مدرک یعس

متفگ دوخ اب یلو مدوب هدرک همجرت ار ادگ و هدازهاش باتک زا هحفص دنچ

نیرتهب اه یضعب لوق .هب تسه دایز شیاه همجرت ؟ هدیاف هچ بخ

دیدجت راب رازه دنچ و نیدنچ تسا مولعم بخ دوب. ییاکیرما ناتساد

یلو مورب یرگید باتک غارس متساوخ . متشاذگ شرانک هدش. همجرت و پاچ
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مرگرس ار دوخ یرگید روج دیاب دش. یمن یروط نیا متشادن زکرمت ال صا

بترم اجار همه و هدرک زیمت ار زیم یور متفر هناخزپشآ .هب مدرک یم

بآ ناشکت کت .هب متشادرب ار شاپبآ . دندوب هنشت مزیزع یاهنادلگ . مدومن

. مدرک تبحص ناشیارب لومعم قبط و مداد

اراب بآ یرپسا . متسش یم مه ار ناشیور و تسد دیاب نآ زا سپ

وا لا متسد

ار مدآ اباب و یریجنا گرب ، سوتلیف ایخاب نفید یاهگرب هناد هناد ،و هدروآ

یم راهان ندرک تسرد .اب منک هچ هک مدنام دش مامت . مدیشک لا متسد

مامت ات منک تسرد یتمحزرپ یاذغ مدرک یعس منک. لوغشم ار دوخ متسناوت

والهل نم ال ومعم ؟ مداد یم تمحز دوخ هب دیاب ارچ هن. یلو دریگب ار متقو

ار راهان

هیهت لصفم ار ماش . دندوب مه شروک و اباب هک ماش ات میدروخ یم کبس

من الراک صا مرکف . منک تسرد ماش سپ بخ هک متفگ دوخاب . میدید یم

اج ره دما. یم رد زاورپ هب ممشچ یولج مئاد انروس داهنشیپ نیا . درک

. دشیم رورم نامیاه تبحص مدرک یم هاگن

" مدیم تاجن ور متکرش مه ونم ینک یم ادیپ ور ترهاوخ "وت

. دوس رس یود هلماعم کی

دوب؟ هلماعم جاودزا رگم رخآ یلو

رگا بخ دوب. یدادرارق و یروص جاودزا کی . دوبن جاودزا هکنیا بخ

دافم رگا نیفرط زا کی ره یلو میتشون یم دادرارق مهاب دیاب دوب هنوگنیا

یزیچ یسک هب میتساوخ یمن هک ؟ام دشیم هچ درک یم ضقن ار دادرارق
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المز دهاش ناونع هب مه یموسرفن . میتسب یم رارق نامدوخ نیب مییوگب

ایهن! مراذگب نایمرد یسک منک.اب هچ متسناد یمن ایهن؟ دوب

و کنشور درک. یمن لوبق ار نآ دشیم هاگآ ما هشقن زا رگا اعطق هک ردپ

. دندوب هداد ناشن ناشتیمیمص و قدص هک مه کمار

یم ار ناشمامت شنکاو . مهد رارق نایرج اررد یسک تشادن یموزل

. دنیامن فرصنم ارم دندرک یم یعس هک دوب مولعم منک. روصت متسناوت

و ناج الهل رگا هزات الت! کشم همهنیا اب ایند فرطنآ هب رفس ، دوبن یخوش

تحاران یلیخ اعطق ، متسه مرهاوخ یوجتسج رد نم هک دندرب یم وب ردپ

شنامشچ رد کشا و دیشک یم هآ ابرلد دای هب مه زونه هک ردپ . دندش یم

الهل،الهل یتح داد.ای یمن تسد زا مه ار نم هک دوب مولعم دش، یم عمج

هب دیاب مه نم یلو دوب صخشم ال ماک شا عالهق دوب نم یگدنز ی هتشرف

یسک اب یتبحص هطبار نیا رد متفرگ میمصت . مدیسر یم دوخ ی هتساوخ

ییاج شیپ تقو دنچ نیمه هتبلا دوب یبوخ داهنشیپ ، انروس داهنشیپ . منکن

اهنا و هدش انشآ یناریا یاهرتخد ،اب جاودزا ی هناهب هب یا هدع هک مدناوخ

ار نارتخد ، رگید روشک هب دورو ضحم وهب دنرب یم رگید یاهروشک ارهب

کی ارهب نارتخد نآ، رتزا کانتشحو وای دنشورف یم برع خویش هب

یم ار نارتخد هک دوب رارق نیا زا نایرج . دنشورف یم کانرطخ یایفام

. دندرک یم اتیلول مان هب ییاهکسورع هب لیدبت ار اهنا و دندیرخ

62-63

یم عطق حارج کشزپ طسوت وناز زا ناشیاهاپ و جنرآ زا اه تسد ینعی

دشوهب یم هدیشک مه ناشیاهنادند . دندرک یم مه ناشیاونشان اللو دش

یاپ و تسد نآ یاج .هب دنتخورف یم فازگ تمیق هب یسنج ی هدرب ناونع
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ارهب یکرحت هنوگچیه ی هزاجا بیترت نیا وهب دنداد یم رارق یعونصم

لا یما رایتخا رد کسورع کی تروص هب افرص نارتخد . دنداد یمن اهنآ

لیبق زا ناشندب مهم یاضعا هک نیا .ای دنتفرگ یم رارق اهنآ ی هنایشحو

رهحلا هب یلو . دندناسر یم شورف وهب هدروآرد و....ار دبک بلق هیلک

یزیچ انروس دروم رد دنچ .ره دندوبن هبیرغ روپ پژنام یاقا ی هداوناخ

رد یا هدنیآ هچ دوبن مولعم دوب. کسیر انروس لوق هب اعقاو تفگ دش یمن

دنویپ یسک اب یزور متساوخ رگآ یروص جاودزا زا سپ ، دشاب مراظتنا

انروس یاهفرح درک؟ یمن ادیپ یلکشم ما هدنیآ رسمه ،ایآ مدنبب ییوشانز

و گنر ناتسود عمج هب هجوت هچ؟اب دوب هشقن دوب؟رگا تسرد اعقاو

شم زاالهبالیکال تقادص . دشاب هدوب یمورحم مدآ تسناوت یمن شگنراو

میمصت . مدش یم انشآ رتشیب روپ یپژنام هداوناخ اب دیاب . دیراب یم

هناخ رد هرود رگید زور دنچ . میامن تکرش یگداوناخ یاه هرود رد متفرگ

" متفگ دوخ دش.اب یم رازگرب یناطلس یاقا ی

هک نوچ . میایب مشچ هب رتشیب هچ وره مشاب دید اترد مورب دیاب مه نم

ار ینارتخد وا یارب شا هداوناخ و دیایب ناریا هب انروس دوب رارق رگا

الت یخت و راکفا . متفرگ یم رارق اهدیدناک وزج مه نم دیاب ، دنیامن دیدناک

اعقاورگا دوب بوخ ردقچ متفگ دوخ .اب دندوب هدوبر منامشچ ارزا باوخ

یعیبط دنور زیچ همه دش یم شاک . تفرگ یم تروص یقیقح جاودزا کی

هب طقف و هشقن نودب هک دوب یدرم انروس اعقاو شاک . درک یم یط ار دوخ

و لد رظن کی رد هناقشاع یاه نامر دننام و دید یم ارم نم، دوخ رطاخ

ات ملد ی هناخ هک مه ونم داد یم داهنشیپ نم وهب داد یم داب اررب شنید

یم یاج دوخ بلق اررد وا تبحم ، دوب یقشعره دوجو زا خیلا نامز نآ

منینزان رهاوخ و میدرک یم رفس رگید ییایند هب مه تسد رد تسد و مداد

یگدنز هک فیح دص و فیح یلو . مدرک یم ادیپ یوا هطساو هب مه ار
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یقشاع و قشع رود دیاب . دور یمن شیپ میهاوخ یم ام هک روطنآ هشیمه

یلو دندرک یم لیامت زاربا نم هب هک دندوب یناسک هتبلا مدیشک یم طخ ار

کی یناوجون ردعملا یهاگ . مدوب هدرپسن یسک هب لد تقو چیه نم دوخ

ییارجام ، دوش بلج یسک هب مهجوت هک تساوخ یم وات دیزو یم یمیسن

اه هرود رد هک دشاب نیا یدعب مدق سپ . تفر یم مدای وزا دمآ یم شیپ

و روپ پژنام یاقا ی هداوناخ مشچ هب رتشیب هچره ات منک تکرش

عالهق زاربا هک دوب روطچ ال صا . میایب " انروسردام " موناخاتیب اصوصخم

، دوب روپ نام پژ یاقآ گرزب رتخد انیراس ؟ منیبب مهار انیراس مدرک یم

تاق اهمال هرود رد مک یلیخ ار وا یلو تشاد مه دنزرف کی و هدرک جاودزا

مه وا هب هک دوب نآ ِتقو .حاال ارذگ مه .نآ رابود ای کی دیاش مدوب هدرک

، مرهاوخ ندید . مدنام تفگش رد دوخ ِیزاب سیلپ همه نیا .زا موش کیدزن

متفرگ میمصت . مرخب ناج اهارهب یتخس ی همه هک دوب مهم میارب ردقنا

. مبایب ار وا هدش روط ره

64-65

نتفگ یارب ییاه فرح هک دوب صخشم شتروص .زا دما لزنم هب ردپ بش،

هک شروک دوب. نشور مه نویزیولت ، میدوب هتسشن ییاریذپ رد یگمه . دراد

، تخادرپ یم ندناوخ سرد هب شقاتا رد رتشیب و دوب نامعمج رد تردن هب

روط نیمه ردپ . درک یم هاگن نویزیولت وهب دوب هتسشن ام رانک راب نیا

الهل هکنیا ات دناخرچ یم شروک والهلو نم نیب ار شنامشچ

: تفگ تشگرب

. وگب عیرس . یگب یاوخ یم یزیچ نک!. فیرعت وگب! _

درک یا هدنخ ردپ
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؟ مگب یزیچ ماوخ یم هک ینود یم اجک زا _وت

داد: ندرگ هب یرق الهل

. دازحرف مریم نم "ف" یگیم !وت داهرف یتفرگ مک تسد ونم هکنیا لثم _

؟ یدیمهف اجک زا .وت مگن فای مگب هک مدزن یفرح زونه هک النم صا بخ _

. هدرگ یم رب نم راشرس شوه هب هگید نیا . ناهآ _

! بجع _

؟ هدشیچ ؟ یگب یاوخ یم یچ . وگب بخ ! بجر شم ناج _هب

. هکنشور راگتساوخ دروم _رد

دش بلج اباب هب یگمه هجوت

بخ؟ _

شزا همه ، مدرک وج و سرپ ، متفر شراک لحم هب سوسحمان روط _هب

: تفگ .الهل ندروخ یم مسق شرس هب . ندوب یضار

. هیبوخ نووج اعقاو همولعم _

. مدید کیدزن زا مه ور نوش هنوخ متفر هرآ. _

بخ؟ _

هنوخ هی . هروخ یمن انیا هنازرف هب نوشیداصتقا و نوشیگدنز حطس _

باال. قاتا ،ودات نییاپ قاتا اتود . هقبط یود هنوخ هی رهش. زکرم وت نتشاد

. کیچوک طایح اه.ابهی هلپ هار وت مه اه سیورس
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دش. یمن مه رتم دص نوش هنوخ لک مدرک هاگن رود زا هک روطنیا

بخ؟ _

ور رسپ رگا کنشور تفگ تداعس هک روجنومه هکنیا طقف . هگید نیمه _

یگدنز لحم اب انوا یگدنز لحم . هنزب ور اهزیچ یلیخ دیق دیاب داوخ یم

ی هلحم وت هک دنتسین ییاهمدآ نوا اه، مدآ هنک. یم قرف یلیخ انیا هنازرف

یگنهرف نوشردام مه دعب . ننیب هرذ ریز همه هک راگنا . ننیش یم هنازرف

. هدوب

میتسنود یم مه نومدوخ هک ونیا هلب _

. نتشاد مه یا هگید لکشم هی اما . هتسرد _

؟ یلکشم هچ _

هدرک ریز ور یکی هدز هزابرس هک نوشردارب _

یاو! _یا

ندیرب هید هدن.خالهص تیاضر و هدوب یسنجدب مدآ مه فرط نوا . هرآ _

بلج یارب هریم ،کال هرسپردام قوقح مامت . ندیرب مه ینیگنس ی هید

وحاال هدنمراک هک مه نوشرهاوخ . هدوب هدش طیسقت نوچ . یکاش تیاضر

هک هنیا . هراذیم رانک شدوخ یارب امتح رهحلا هب هراد دمآرد مه یچ ره

همه اه نیا و دیرخ و جاودزا .حاال تسه نوشیگدنز وت میلا یاهیتخس

هنیزه یب هک مه دیرخ و نشج بخ . هنوشربارب رد هک تسه الیت کشم

. تسین

انیا زا مودک یره هنیزه تخادرپ یارب داوخب رگا تسادیپ هک روط نیا
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هلب . نشکب ننوت یمن سفن زور ادرف هگید ، هشب انیا یهدب و ماو هب لسوتم

، هدنزارب ناوج رایسب مه اقآ دوخ باال. گنهرف حطس یلا. عرایسب هداوناخ

زاقبلا هک .الهل تسه نوشور شیپ الت کشم نیا یلو بدءوم ، بیجن

: تفگ دوب هدمآ نوریب یگشیمه خوش

؟ ینک راک یچ دیاب حاال بخ _

درک: گنت ار شنامشچ دوب نم هب شهاگن هکیلا حرد مه ردپ

دیاب هک هنوا . هریگب رظن رد دیاب کنشور دوخ ور ازیچ نیا منود یمن _

دیاب ور ییاه یتخس ، بوخ رسمه کی هب ندیسر یارب هرخ هنک.باال باختنا

هب ور هلب دایب، رانک طیارش نیا اب هنوت یمن هنیب یم رگا ایهن هریذپب

هب شرخا تسین مولعم یلو هبوخ نوشیلا م عضو یلیخ هک هدیم یناسک

الهل هتدای . یریدق یاقآ رتخد لثم . نیروج هچ دارفا نوا و هشیم متخ اجک

؟

داد: ناکتار شرس الهل

هلب. هلب _

. مدش واکجنک

هدش؟ یچ یریدق یاقآ رتخد _

داد: همادا الهل راب نیا

نتفر مهانی اه.ا فرح نیا و مراگتساوخ تفگ دموا ربخ یب ادخ زا هی _

و ابکالنس یلیخ نتسه یبوخ یاه مدا یلیخ هلب نتفگ همه . قیقحت

ِدوخ همهزارتشیب و ندش لوه مهانیا . نرادلوپ یلیخ هک هنیا همهزا رتمهم
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روک ور رتخد یامشچ اهنوا الت مجت و یگدنز قرب . یریدغ یاقا رتخد نله،

یلو دش اپرب نوشجاودزا دوز یلیخ دوب هدرک

یچ؟ یلو بخ _

دوب لا وبیلا یزاب یاشامت لوغشم هک شروک هب یمشچ ریز هاگن الهل

: تخادنا

. دوب ضیرم هرسپ یلو _

دوب؟ یچ شیضیرم دوب، ضیرم _

. تشاد مسیداس _

دز؟ یم کتک ور رتخد ینعی _ِا

داد. یم هجنکش دوب. کتک شاک ؟ کتک _

ارچ؟ هخآ _

و یشوخ .ردحتلا دوب یناور . هگید تشاد مسیداس هکنیا یارب بخ _

ب نانچ . تفرگ یم شالق ریز ور هراچیب ی هرتخد هعفد کی مه دنخب و وگب

هک مه هعفد .ره دنومن شنت وت سملا یاج هی هک دوب هدروآ شرس هب الیی

دعب ی هعفد دیمهف یم هرهوش یتقو هنک، مادقا طالق یارب تساوخ یم

. نریگب وشق طال نتسنوت ات دیشک لوط یلیخ درک. یم شا هجنکش رتشیب

ی هساو هعفد ره انیا یتقو دشو یم شمحازم مزاب زاطالقمه دعب هزات

یم ور تیاکش ی هلئاق ، تشاد هک یذوفناب ، ندرک یم مادقا تیاکش

. نرب رهش نیا کالزا ندش روبجما دخ ناگدنب .. دنوباوخ

یاو! _یا
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هتشاد مسیداس مه انروس تقو کی رگا . تسشن مناج هب سرت هاگادوخان

هچ؟ دشاب

: مدیسرپ

، نراد لکشم هک ییاهمدآ هرخ ؟باال دوبن مولعم هرسپ ی هفایق زا بخ _

. هدیم نوشن یدودح ات نوشرهاظ

: تفگ ردپ

.وت تشادن یلکشم دوب. لوبقم یلیخ مهو لوقعم یلیخ مه شرهاظ _هن.

دوب. بادآ یدابم یلیخ عمج

66

دش. یمن مرواب نم شتقیقح درک، یم فیرعت ور ازیچ نیا یریدق یتقو

مه انروس رگا . دندناشن متشپ رب درس قرع ناشیاهفرح اب اهنیا یاو! یا

هچ؟ دشاب هتشاد مسیداس و دشاب یناور رامیب

مامت دش. یمن زاب وگتفگ باب ال صا شاک ؟ منکب مناوت یم هچ ایند ِرس نآ نم

. دیرپ اه تبحص نیا اب مقوش و قوذ

: تفگ ردپ

و مداد ماجنا ومفیظو نم هگید . منزب گنز تداعس هب ماوخ یم _االن

مرب منوت یم ، نتساوخ یا هگید تاع طاال رگا مه .حاالزاب مدرک قیقحت

. منک وج و سپ

. هداس و فاص یلیخ . دوبن نوشوت انیا و وترازه . ندوب یفافش یامدا اما
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نفلت یشوگ ردپ فرح نیا لا بند دوب.هب انیمه دش مریگتسد هک ییازیچ لک

داد. حرش مه اهنا یارب ار ارجام ولک تشادرب ار

: متفگ هبالهل

؟ یدرک یم راک یچ یدوب وت رگا نوج _الهل

: تخادنا مهب یهیفسردنا لقاع هاگن الهل

؟ یگیم یچ وهی ؟وت مدوب یچ ؟ مدوب اجک _

؟ یدرک یم راکیچ یدوب نوا یاج رگا . بخ دوب کنشور رس تبحص _هن.

: تفگ تشگرب عیرس یرکف چیه نودب الهل

و گنهرفاب مدآ کی رانک رد ندوب . مداد یم "ور ."هلب مدرک یمن کش _

هدیاف هچ . هسک یره هیامرس و جنگ نیرتگرزب شدوخ نوبرهم و هتخیهرف

یلو هروخب هطوغ تارهاوج وطالو لوپ .وت هشاب قرغ الت مجت وت مدا

؟. هشاب هتشادن شمارا

رهاظ هب طقف ایلیخ داد هشیمن مهراعش هتبلا ؟ هروخ یم یدرد هچ هب

متشذگ یم اهنیا و هافر زا ینعی . مدرک یم وراک نیا نم ،اما ندیم تیمها

. مسرب مقشع اتهب

. هتفگ هک دوب دهاوخ نآ شباختنا هک دوب مولعم دوب. نیمه هلب.الهل

: متفگ

دوب... دب اباب میلا عضو رگا ینعی _

: تفگ مهد همادا تشاذگن
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دوبن مه دش.دب رتهب رورم ،هب دوبن بوخ هک تاباب میلا عضو شلوا _زا

ونم هنوت یم هک هینومه مدیمهف و مدید ور تاباب نم . دوبن مه عیلا یلو

نم رگا . هراد ولوچوک رتخد هی هک دوب هتشاذگ طرش تاباب هنک. تخبشوخ

نومهار هک هنرگو میدب لیکشت یگدنز مه اب منک تبحم نوا هب منوت یم

شهارمه مه ولوچوک هتشرف هی یاو مدید ، مدید ور وت یتقو . هشیم ادج

. یدوبن عنام تقو چیه نم یارب .وت مدشدنم عالهق رتشیب و تسه

ینم. ناج.الهل الهل یاو . ملدزیزع

متساوخ یم هک ییاه فرح . درشف تدش ارهب میولگ ضغب . تفرگ مضغب

نم، یاه مشچ هب هاگن الهلاب یلو . دندشن جراخ مناهد زا میوگب وا هب

دز. نم هب یدنخبل

مسرب شهب هکنیا یارب ، تاباب دوخ رطاخ هب شلوا نم . نوج ابرهک هتسرد _

یلو مدرک لوبق وشطرش مشچب شرانک رد ور یتخبشوخ معط منوتب و

تهب طرش تروص هب مدش تقشاع رانک. تفر تاباب هگید ، مدید هک وتدوخ

. متشاد تسود هناقشاع و مدید میگدنز تکرب و تمحر ور ،وت مدرکن هاگن

هکنیا زا لبق .ات یدنوم یمن اج چیه نم نودب . یتشاد تسود ونم مه وت

دنچ درب. یم شارتخد شیپ ور وت بترم هنازرف ، مایب نوتیگدنز وت نم

وت تساوخ یم عقوم هی رگا . یدوب هدرک تداع مهب میتفر مه هکاب یراب

ونم تاراک نیااب و یدش هتسباو مهب ردقنا . یتفر یمن شاهاب ، هربب اهنتور

. یدرک یم تدوخ ی هنووید

وت هک یدوب یقافتا نیرتهب ووت تشاد ور ،وت تشادن مه یچیه رگا تاباب

قشاع . دندش رولبتم ماه هناردام داد، مهب هک ور شروک ادخ . داتفا میگدنز

هتشرف هی .وت یتشاد یا هگید ی هصق هی وت،وت یلو متسهو مدوب ما هچب
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یم تاینوبز نیریش دای هب مزونه سهلا. هس یولوچوک .هی یدوب ولوچوک

. هریم فعض ملد متفُا

لثم رگا . یدادرارق نم هار رس ار نز نیا هک مرکشتم تزا رایسب نم! یادخ

دید یم یتخبشوخ عنام ار نم اهاباب نز یضعب

67

تسود ارم هسره یلو . شروک یتح .ای متشادن مه ار ردپ تبحم تقو نآ

. مدوب ناشقشاع مه نم دنتشاد

: تشگزاب ام شیپ نانک هدنخردپ

. میداتفا یسورع هی راگنا بوخ _

! نشب تخبشوخ هللاهک ءاشنا هشاب کرابم بوخ _

: تخود نم اررب شکانبات هاگن اباب

! هشب تخبشوخ منم لگرتخد نشب تخبشوخ ارتخد ی همه هللاهک ءاشنا _

دز: ییامن نادند دنخبل و درک مهاگن مه ناج الهل

هللا. ءاشنا -

فرط ارهب شرس دوب، نویزولت یاشامت لوغشم عقوم نوا هکات شوروک

: دناخرچ ردپ

؟ نوج اباب _

اباب؟ مناج _
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هنک یراگتساوخور ابرهک هراد، اقآ نسح هک یطیارش نیا اب یسک هگا _

؟ دینک یم تقفاوم امش

، متخادنا نییاپ تلا جخ اراب مرس ،نم دیرپ نامرفن هس ره بل یور زا دنخبل

داوخب ابرهک هک یچ :_ره تخادنا نییاپ ار شرس ردپ و دیزگ بل الهل

. هشیم نومه

شطیارش و یچیه یچیه هشاب هتشادن یچیه هک هشاب یسک هگا ینعی _

؟!! دینک یم تقفاوم امش مزاب هشاب یروجنوا مه

: تخادنا شروک هب یهاگن دعب و نم هب یهاگن اباب

. تسین هافر و لوپ یوت یتخبشوخ مرسپ _

هرب یتسرفب ینوت یم ور ابرهک ؟ثمال تسین ارچ هدن راعش افطل نوجاباب _

، هنوخ بحاص هب ندب نرایمرد یچ وره هنک یرجءاتسم هک هنوخ هی یوت

ینومهم هرن، ترفاسم ، هشوپن بوخ سابل هنک، تعانق شا همه هشب روبجم

؟ ینکب ور راک نیا یرضاح . هنکن شاپب وزیرب و

: داتفا شناوربا نیب یمخا طخ شیاج هب دش وحم ردپ دنخبل

کمک همه هب شدوخ ادخ ، تسادخ نوسر یزور یلو مرسپ هیتخس لا وس _

هنک. یم

امش دز، مقر ور رقف انیا یارب شریدقت وت ادخ دوخ و میدموا بوخ _

؟ یرضاح

هرب یک ره ی هنوخ ،وت هنزب مقر نم رتخد یارب ور رقف ادخ هگا مرسپ _

. دایمنرب یراک منم تسد وزا هنومه شریدقت
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؟؟ یچ ینعی _ا

نوش یچ همه هبش کی یلو ندوب راد لوپ یلیخ هک یناسک ندوب ینعی _

. نداد تسد زا ور

: تفگو تشگرب ناجیه اب الهل

شزا دوب ضیرم هک دوب یتقو دنچ نایم هاگشاب یوت هک ییاهمناخزا یکی _

: تفگ ؟ یتدوخ وت همه نیا ارچ هیچ نایرج مدیسرپ

هی منک.خالهص یم فیرعت تارب تصرف رس هشاب هراد زارد رس ما هصق _

شارب دمویم یکره ، تشاد یدایز یاهراگتساوخ مرتخد تفگ مارب زور

یرجاتسم وت یرمع نم نوچ هشاب هتشاد هنوخ دیاب هک متشاذیم طرش

تداع اج هی هب میدمویم ات مدیشک باذع یلیخ و مدرکدیفس ور ماهوم

. میدش یم اج هباجو میدرک یم عمجدیاب ، میشب رقتسم و مینک

68-69

نیب دشوزا نوغاد ییاج اجهب نیا یوت ملیاسو و بابسا زا یلک خالهص

هکنیا دوب،ات شدوخ زا هنوخ نتشاد ملوا طرش ، دموا یکره خالهص تفر

میلا رظن زا هک یراگتساوخ یارب درک یفرعم ور یاقآ ، اهانشآ زا یکی

زا هک تشاد یوالیی هنوخ شدوخ دوب.زا وعیلا بوخ یلیخ شعضو

مه هرسپ و ندوب هتفر ایند زا شردام و دوب.ردپ هدیسر ثرا شهب شردپ

دوب. هدیسر نوا هب همه یردپ لا وما و ملا هجیتن رد همهو دوب دنزرف کت

هک لا حشوخ منم و ندرک جاودزا مه وداتاب نیا دشو ماجنا اهراک خالهص

زور اتهی تشذگ ،خالهص هدش تخبشوخ مرتخد و مدیسر موزرآ هب هرخ باال

هگیم مداماد ، ترفاسم نرب ناوخ یم یدرجم شاتسوداب داماداقآ لیطعت

راهچ . میریم نم نیشاماب یگمه نیرایب ادج نیشام مودک ره هک هیراک هچ
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نریم نتفا یم وهار دننک یم تقفاوم مه شناتسود ، میتسین رتشیب هک رفن

یاقا نیا و نشیم هتشک نوشات هس ننک یم فداصت هار نیب هنافساتم یلو

هید دیاب هشیم بوخو دایم شوه هب هک تقو دنچ زا دعب امک. وت هریم داماد

هید و هشورف یم ور شیگدنز وراز مامت منوا . هدبور رفن هس ره لماک ی

نیا مرسپ هرآ . دننک هراجا نیمزریز یوت هنوخ هی نرب نشیم روبجم و هدیم

نیا هشیم هشاب ریدقت یوت رقف رگا درک ادخ هب لکوت دیاب سپ تسه یروج

ییاهاج وزا هنک یم جاودزاریقف مدا ابهی هریم بوخ هک هشابن مه ورگا

. هنوسر یم شارب هنک یمن مه شرکف و هرادن ربخ مشدوخ هک

قاتا لخاد میشوگ تمس وهب متفگ یدیشخبب ، دشدنلب میشوگ گنز یادص

: دیسرپ الهل متفر

؟؟ ابرهک هیک _

: متفگ

هکنشور _

. نوسرب سالم ناها _

. امتح هشاب _

: مداد عیرس ار شباوج دز. دهاوخ گنز نم هب امتح هک متسناد یم

ناج! کنشور _سالم

؟ یبوخ ؟ یروطچ _سالم

! مناخ سورع هشاب اکرابم ؟ یرتهب وت مبوخ نم _
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. یراد فطل مزیزع منونمم _

! یتم سال هب یتشذگ یلصا یاهناخ زا هگید بوخ _

الهن وجع نکب ور تاهرکف بوخ مزاب نگی م7 یگمه یلو متشذگ هلب _

،ای یروخب خیلا نون دیاب یدید عقوم نکب،هی ور یچ همه رکف ریگن میمصت

یشوپب ینزب هلصو ور تاهسابل دیاب مدیاشای ، یروخبرایخ غودبا

یلیخ کنشور یلو متخانش یم ار همع ،خاالق تفرگ ما هدنخ شیاهفرح زا

درک یم فیرعت هزماب

؟؟ یتفگ یچ وت بوخ _

کی هزات مرخ یم مشاب هتشاد المز یچره هگید مراد لوپ مدوخ اباب متفگ _

مدوخ جرخ شا همه . تحار نوتلا یخ هشیمن یگدنز دراو نم لوپ تزا یرلا

ندرک لوبق دشو تحار نوشلا یخ متفگ هک ونیا ، هشیم

مزیزع یشب تخبشوخ و هشاب کرابم هللاهک اشنا بوخ _

روطنیمه مه وت منونمم یلیخ _

؟؟ یرادن جاودزا یخلا یچ وت یتسار

نآ درک،هن یم ار شرکف وا هک یجاودزا نآ هن اما متشاد ارچ ، جاودزا یخلا

: متفگ ، تشاد شیپ رد وا هک یا هناقشاع جاودزا

. تسین یصاخ سیک عفالهک یلو هلب هشاب یبوخ مدآ رگا ارچ _

! ریگن تخساباب _یا

مریگ یمن تخس _هن
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میونشب مهور وت جاودزاربخ دوز یایدوز نیمه هب هللاهک اشنا هبوخ نیرفآ _

هللا اشنا _

ایا! هتساوخادخ .زا میدق یارتخد مرتخد ایح! یب _یا

دشو ادیپ هک یسک نیلوا ،هب یدرک رکف منومب نم یرب وت سپ هن یچ سپ _

منک جاودزا مایب ات هگید هملا سراهچو تسیب ،االن مدیم ور دوب،هلب بسانم

. هشتقو هگید هشیم سلا یس هوا میگدنز هنوخرس مرب و

تمنیب یم مدش لا حشوخ هشاب ، شهب مدیدنخ حاال بوخ _

؟؟ اجنیا نیایب نیاوخ یم هگم هللءاشنا _

وشضوع دیاب نیایم امش ات هگید ینود یمن ور نامام خاالق هگید _هرا

. دایبرد

مدیدنخ شغ شغ شفرح هب

هتداعس یاقآ اررض ،هب تسین هک تنامام ررض امهب ندموا ینود یم هخآ _

؟؟!! ارچ _

ناروتسر هنزب گنز هک هنیا شراک اهنت هک هنک یمن یراکادخ هدنب همع هخآ _

یه ، هشب هتسخدیاب یه هراچیب نم نوج الهل اما نرایبور ناهاذغ نیرتهب

هرادن تسود ور نوریب یاذغ نوچ هنوخزپشا یوت و زاگ یاپ هزیرب قرع

. هریگب نومهم یارب

هشیم هتسخردقچ مدید مدعب نک شکمک هشکب یتخس راذنوت بوخ _

داد تلتک نومهب بشنوا
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دوب دایز مه ترس زا هشب تتفوک _

. امییایم میراد مشاب هتفگ لا حره _هب

؟ منکراکیچ هشاب _

ال ومعم هک ینودیم یلو تسین یعطق رارق وگن نوج هبالهل مگیم _

هیروطنیا

منک. یم تسرد اذغ مدوخ ال صا نیایب اباب هشاب بوخ یلیخ _

هزمشوخ یگنوخ یاذغ هی میاوخ یم اهحاالهک ینکن تسرد وت هن هن _هن

! یراذ یمنوت مه میروخب

؟ هدب ردقنیا متخپتسد نم ینعی روعش یب _

. عهیلا نوج الهل تخپ تسد ، تسین دب وت تخپ تسد _

هنک. تسرد اذغ نوج هلگ ال مگیم سپ بوخ یلیخ _

راد. هگنادخ نوسرب سالم همه هب یرادن یراک _

تراد هگنادخ نوسرب سالم مه وت منوسر یم ور تیگرزب _

70

: انروس چیپدراو و مدش مارگاتسنیا دراو هرابود حبص

. ناخانروس _سالم

داد: ار سالمم باوج عیرس انروس

. ناریا مایم مراد هگید ی هتفه ؟نم یبوخ ابرهک _سالم
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! مگیم کیربت بوخ _هچ

. مینیبب ور هگیدمه ات نکب ور تاهراک مندموا زا لبق .ات رکشت _

؟ مدرک یم دیاب راکچ نم یادخ یاو

: متشون شارب

؟ منکب دیاب راکچ _

هجوت بلج هعفد کی ، مندموا هکاب شاب اه هرود وت مایب نم هکنیا زا لبق _

ینک یمن تکرش اه هرود نیا یوت دایز یدوب هتفگ نوچ ، ینکن

. امتح هشاب یگیم تسرد هرآ _

؟ یدرک ور تاهرکف دش؟ یچ ترظن بوخ _

ادخ! هب لکوت . هتبثم مرظن _

: تشون انروس

نئمطم منکن تتیذا هک مدیم لوق متسین یکانسرت مدآ نیچمه نم سرتن _

. شاب

. مسرت یمن _هن

. متشادن مه یا هگید هراچ یلو مدیسرت یم دوب. غورد یلو

؟ مرایب تارب اجنیا زا یراد المز یزیچ _

: متشون

نیاوخ یم یتبسانم هچ ،هب میسانش یمن ور هگیدمه رهاظ رد هک _ام
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؟ نیرایب یزیچ

درک: پیات

. میدش انشآ مه هکاب ووت نم ننک. یم رکف انوا هک هیزیچ نیا بوخ _

؟ مرایب یراد المز یزیچ

یاقآ هنوخ بش ادرف اقافتا مرادن المز یزیچ نوتفطل زا نونمم _هن

مرب. هک منک یم یعس تسه هرود یناطلس

وش! کیدزن نامام هب هبوخ نیرفآ _

. ندیمرارق فطل دروم ونم مناخاتیب اقافتا هلب _

؟ اعقاو _

؟ نیدرک بجعت هگم، روطچ هلب _

! دوبن امش مسا ، هدرک دیدناک نم یارب هک یناسک تسیل وت هخآ _

مدرک یم رکف دیدنخ یم میور هب سک ره هک مدوب هداس نم ردقچ یاو «یا

« هراد تسود ونم

؟ نتسه ایک نوتتسیل وت مسرپب نوتزا منوت یم بوخ _

کیدزن یاه لیماف و کف همه زا لوا . نتسه اه یلیخ تسیل نیا یوت هلب _

مان هب یرتخد هی نوتیمهرود ناتسود نیمه هگید مه دعب نومدوخ رود و

. تسه تسیل وت هک هفدص

رتخد فدص اقافتا دوب؟ هداد حیجرت نم هب ور فدص ینعی یاو یا

.... یلو دوب یبوخرایسب
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: متشون شیارب

، ورابیز االت، مکاب . تسه یبوخرتخد یلیخ مسانش یم ور فدص _

. هراد ور بوخ یگدنز یارب المز طیارش ی همه ، صخشتم

. تسابرهک مرظن دننک،نم دییات ور فدص نارگید مه ردقچره یلو _

شدروخرب نیا زا تفرگ ما هدنخ

: متشون

منک. یم رتکیدزن نوتنامام هب ور مدوخ بشادرف نم هشاب _

تقورس متفر . میدرک یظفاحادخ مینزب هکدوب هدنامن یفرحرگید ، درکرکشت

: مدرک شیادص دوب، هعلا طم لوغشم هک الهل

ناج؟ _الهل

؟ مرتخد مناج _

. ییاج ینوریب میرب وشاپ هتفر رس یلیخ ما هلصوح _

؟ میرب اجک _

. امنیس _

. هندرک فلت تقو ندیمن نوشن یبوخ یاهملیف _هن

. ترسنک میرب بوخ _

؟ یراد ور ترسنک یاه همانرب ، ترسنک _اه

. هدیم مباذع هراد یتخاون کی نیا میرب طقف دش، دش یترسنک ره _هن
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ضوع تاوه و حلا هرود یایب ، میراد هرود بش ادرف یلو . مزیزع هشاب _

. هشیم

هنوخ وت راب نوا . تسین نم وسلا نس مه یسک هک اه هرود نیا وت هخآ _

فرط دشوهب دنلب .الهل ندموا نویاقآ و اهمناخ نیمه همه هک یدید نوم

: تفگ و تفر هنوخزپشآ

یم رکف نایمن مه انوا یاه هچب ، یایمن وت نوچ ، هیروط نیا یام هنوخ _

. نتسه همه هگید یاهاج یلو ، یرادن تسود وت هکدننک

؟ اعقاو _

ام، مه هشوگ هی نویاقآ هشوگ ،هی دننیش یم انوا هشوگ هی اقافتا اعقاو _هلب

. هشیم بوخ یایب هرذگیم شوخ

. مشوپ یم مه ور هینوجمداب راولش ،تک مایم هشاب _

شاهاب ریگب مه لگشوخ یرسور هی هدیدن تنتوت ور نوا یسک شوپب هرآ _

نک. تس

هک. هبوخ هیزور نوا نومه _

71

. هرتگنشق هشاب دیفس منک رکف دیبسچن ملد هب یلیخ _هن

مرادن ندرک دیرخ الحلا صا نوج _الهل

درک: زیت مشچ کون الهل

. تارب مرخ یم مدوخ . منهج هشاب _
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هک. متقشاع _

: دیسرپ نم فرح هب هجوت یب الهل

؟ هدنچ تعاس ترسنک _

یلبق تیلب ورزر هب زاین هناتخبشوخ ، میورب الهل ابدوب رارق هک یترسنک

. میتفر و میدرک هیهت تنرتنیا وزا تشادن

اعقاو ، دناوخ یم بوخو دوبادص شوخ یلو دوبن نم بوبحم ی هدنناوخ

تشاد قرف یلیخ هدنز تروص وهب کیدزن زا کیزوم یادص ندینش

درک. فرطرب لماک ار متلا سک . هاگتسد تشپ زا نآ ندینشاب

: تفگ بجعت اب اباب ، میدش نتفر یارب هدامآ هک نیمه ادرف

هدش! هدامآ مه ابابرتخد هب _هب

. مدرک لوبق منم مایب نتفگ نوج الهل هگید هلب _

: تفگ تشاد یمرب زیم یور ارزا شفیک هک الهل

. یدموا زورما ،حاال یدموا یمن یلو ایب تفگ یم هشیمه هک نوج _الهل

: متفگ دوب زیت یلیخ الهل

هک مه یدایز لیماف ، هریم رس یلیخ ما هلصوح دوبن نوا طقف هتبلا بوخ _

روج نیا متفگ هگید ، هنوج همع هنوخ میریم هک مه ییاج اهنت ، میرادن

مایم و مدرک لوبق ور توعد هک هنیا هشاب بوخاهاج

: تفگ دزو یدنخبل اباب

نشیم لا حشوخ یلیخ یناطلس یاقآ و مناخ اقافتا یدرک یرکف بوخ _هرآ
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. هسرپ یم ور امش لا وحا یلیخ ، نوشرتخد فدصرت مهم اه نوا زا

بوخ شاهاب متسناوت یم روطچ دوب، نم بیقر هدموین زونه ، فدص یاو

: متخادنا وربا هب ینیچ شمسا ندینش اب هاگادوخان ، مشاب

؟؟ دایمن تقو چیه شدوخ ارچ هگیم تسار هگا اعقاو _

دننک یم رکف اهنوا یرادنروضحو ، یریمن اج چیهوت یتقو ینودیم بوخ _

. ناین هک ندیم حیجرتو ، یشاب نوشعمج وت هک یرادن تسود هک

. هشیم یچ منیبب مایم هعفد نیا حاال هشاب _

: متفگ شهب دما،ور نوریب شقاتازا شهاگشاب کاس هارمه شوروک

؟؟ یایمن وت ناج شوروک _

: تفگ

. متفر هک مه راب دنچ نیا تسین سک چیه نم وسلا نس مه اباب _هن

! تفر رس ما هلصوح

. مراد لا وبیلا هاگشاب مریم مریم هک ،االمن

! نیرفآ ملگ شاداد نیا هب نیرفآ _

؟ یریمن ارچوت _

کی هب طقف نم یلو ندوب راکشزرو شوروک مهالهلومه تفگ یم تسار

مدرب یم هانپ هداس یور هدایپ

. هشیم قاربق و لا حرس مدآ هیبوخرکف _هرا
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یچ؟ سپ _

عهیلا نک مان تبث هاگشاب ورب امتح _

. امتح یشاداد هشاب _

شسود اعقاو ودوب باذج یلیخ مشاداد . مدرک شا هراوقودق هب یهاگن

متشاد

72

یم تسود نوا ی هزادنا ، مدرک یم ادیپ مه ار ابرلد رگا منادیمن یلو

نم لغب رد هشیمه شوروک یلو دوب، هتخانشن و هدیدن ابرلد ایهن! متشاد

ار شیاهراک زا یلیخ مدوب شقشاع دما، ایند هب هک یتقو .زا تشاد رارق

،هب مدرک یم شکمک شیاهسرد رد تفریم هک هسردم ، مدوب هداد ماجنا

. مدش وا مود ردام یعون

دنچ هب تبسن هناخ ، میدیسر یناطلس یاقآ ییوالیی هناخ وهب میداتفا هار

کال ییاریذپ یامن دوب، هدرک یدایز تارییغت ، مدوب هدید نم هک لبق سلا

هدش راک گنس اهراوید یور ، یراویدذغاک و گنر یاج دوب،هب هدش ضوع

شوقن مه فقس یور ،رب اهراوید رب ،عالهو گنراگنر و ابیز یاهگنس دوب،

ابیز. و لیکش یاه یراک هنیآ هارمه دوب. هتسب شقن ییابیز

هدیسر ام زا لبق اهنامهم ، دندش حلا شوخ رایسب یگمه نم ندید اب

مناخ ، دندما ناملا بقتسا هب یناطلس مناخ و .اقآ میدوب نیرخا ام ودندوب

وهب داد تسد ردپ اب یناطلس یاقا ، دیشک شوغآ رد ارم و ناج الهل یناطلس

ییامنهار ، نمیشن فرط امارهب تسد واب تفگ دما شوخ ناج والهل نم

درک:
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هدوب خیلا نوتاج نیدموا شوخ یلیخ یلیخ منک یم شهاوخ دییامرفب _

اتحاال.

ناج الهل رانک مدنلب راولش کینوت اب ،ونم تفرگ ناشراکتمدخ ارم یوتنام

هب یلا حشوخاب و نانک غیج غیج فدص هک مدوب هتسشن هزات . متسشن

یلبق فدص ،اب مدید یم ملباقم رد هک یفدص دش! یمن مرواب دمآ. نامفرط

و بل زج هب شتروص یازجا و دوب هدش لمع شینیب ، تشاد توافت یلیخ

و سکاتوب تروص مامت دوب. ملباقم رد کسورعراگنا ، دنتشادن ناکت شنامشچ

دوب. ابیز اعقاو میرذگن قح زا یلو دوب، هدش قیرزت ژل

ال وصا دوب. هتسب یزتناف تروص والهل،هب نم دنناما ر شیرسور مه وا

دارفا ، یداقتعا رظن زا یلو ، دندوب باالیی حطسرد دنچ ره اه هداوناخ

زاب ناشیاهوم و ندب زا ییاج ، دنتشاد هک یششوپ نامه .اب دندوب یمکحم

هداد یرسور و شلا هب هک ییزتناف یاهلدم و کیش یاهسابل نامه واب دوبن

، فدص زج هب ناشنارتخد یلو . دندیسر یم رظن هب ابیز یلیخ ، دندوب

. دنداد رارق دید ضرعم اررد دوخ ناوسیگ

73

درک: مدنلب ودیشک ارم تسد فدص

. نفرطنوا همه اهنووج ، فرط نوا میرب وشاپ ؟ یتسشن اجنیا ارچ _وت

: تفگ درکو زیت مشچ ناج الهل

؟ تشوگ تشپ هیچ نوا ناج فدص _

: تفگ سرت ،اب دنزب نوریب هقدح زا دوب کیدزن فدص نامشچ
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؟؟ نوج الهل هگم تسه یچ هیچ _

: تفگو دز هب یمارآ یندرگ سپ نوج الهل

هرآ؟! ریپ میدش ؟حاالام یگیم یراد یچ _

یم . نووج وام نیلا س نایم امش هن هک ریپ . مدیسرت نوج الهل یاو _

. نوت هزاجا مه!اب اب مه وام نیشاب شوخ مه اب امش میاوخ

نتفر هزاجا و دندرک دییات مشچ اب اهنآ هک مدرک نوج والهل ردپ هب یهاگن

و دوب هناخزپشآ کیدزن هک زاسنلا یتمسق هب میتفر فدص هارمه . دنداد

. میداتسیا یزیم رانک

: متفگ

؟ نوج فدص اجنیا ارچ _

زیم رود و دندمآ ام تمس هب مه ناوجرسپ و رتخد دنچ ام، نداتسیا اب

لا وحا مه اهرسپ واب مدرک یسوبور و مداد تسد اهرتخد .اب دنداتسیا

. مدومن یسرپ

شوخ ،اب تشاد ییانشآ ی هرهچ یلو دوبن مدای شمان هک اهرسپ زا یکی

: تفگ ییور

. نیدومن ییامنور و نیدرک نشور ور نوملفحم ! مناخ ابرهک هب _هب

؟ اجک اجنیا اجک، امش ، مناخابرهک

: دناشن یلدنص یور رب ارم فدص

هنوخزپشآ هب هک نتشاد تسود نویاقآ هک هنیا میتسشن اجنیا هکنیا تلع _
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بال. قدنخ وت نزیرب تسه یچ وره نشاب کیدزن

. دندیدنخ هاق هاق ، یلوارسپ هارمه هگید رسپ ود

: تفگ اهنا زا یکی

مییایم یدرک رکف سپ مناخ، فدص هندنوبمل اههب یمهرود نیا هزم همه _

،هن ینزب درک.هن یراک هشیمن هک اجنیا ، مینک اشامت ور هگیدمه راک؟هک هچ

هک هنوا ! یصقرب !،هن یبوکب

. میدیم ستال ور نومدوخ ندروخ اب مه ام

: تفرگار متسد و تسشن مرانک فدص

هباپ یرتشم یلک ، ندنوخ زاوآ یارب یلو تسین ییاج ندیصقر یارب _هلب

. نیراد صرق

نم؟ ناج _

نک. ناحتما هلب _

س؟ هدنناوخ یک حاال بوخ _

! طسو دایب ، هرتهب نوتادص هک مودک ره نوتدوخ منود یمن نم _

؟ هروطچ مینوخ یم تبون ،هب هبوخ نوم همه یادص _واال

:. دندیشک اروه و دندز تسد ارتخد

میش. یم لا حشوخ دینک عورش ! عهیلا نیرفآ _

دوب. نام یکیدزن رد ونایپ
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: تفگ فدص ،هب تسایدرب شمان دش مولعم هک اهرسپ زا یکی

؟؟ هزاون یم یک مناخ فدص بوخ _

داد: باوج فدص

. نزاون یم نوشدوخ اه هدنناوخ ال ومعم _

: تفگ ایدرب

یم طقف هدنمرش . منوت یمن هدید برض شزرو وت متسد نم یلو هتسرد _

! منوخب منوت

: تفگ و تخادنا همه هب یهاگن فدص

. متسه ابوت تمنیبب ؟ هزاونب هدلب یک بوخ _

: دنتفگو دندرک هاگن فدص هب همه

؟ یتسه یک _اب

: تشگرب نیسحریما مان هب یرسپ فرط هبو دز ییامن نادنددنخبل فدص

! ینزب یدوب دلب ونایپ هک وت هگید ایب نیسحریما _

: تفگ و درک یچن چن هویم ندروخ لا حرد نیسحریما

. متسین الدلب الصا صا هن _هن

؟؟ یچ امش ارتخد _

. دنداد ناکت ی"هن" هناشن ارهب ناشرس مه هگید رتخد هس
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: تفگ فدص

؟! یشاب دلب وت منک کف ابرهک _

خساپ رس ار،اب شفرح منک دییات مدش روبجم ، میوگب غورد متسناوتن

مداد تبثم

: تفگ و تشگرب فدص

! ناجابرهک راختفا _هب

. دندز فک یگمه

. دندوب هدنام جاو و جاه هک متخادنا ناج والهل ردپ هب یهاگن یمشچریز

: تفگ مه ایدرب وهب درب ونایپ یکیدزن وهب تفرگ ار متسد هرابود فدص

؟ هنزب تارب ناجابرهک ات ینوخ یم یچ بوخ _

: تفگ ایدرب

ور نراد تسود هک یگنهآ ره مناخابرهک تسین مهم نم، ینوخ یم یچ _

منک یم یهارمه متسنوت مه نم ننزب

زا عیسو مجح .نآ متخادنا نییاپ ار مرس ، تشگرب نم فرط اههب هاگن

: متفگ فدص درک،هب یم متیذا هجوت

و مشب ییامنهار ات نیاوخ یم یگنها هچوگب امش مرادن نهذ روضح _نم

منز. یم متسنوت ور مودک ره

: تفگ درک.و رکف یمک فدص
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اه. میاوخ یم داش گنها ناج،هی ابرهک _

: تشگرب نم فرط وهب داد ناکت یرس فدص

؟ ینزیم ور میرم ناج _

. امتح _هلب

: ندناوخ هب درک عورش مه ایدرب .و دیصقر اه کالهیو یور مناتشگنا

نك ادص ونم نك، او وتامشچ ميرم ناج _

ديشروخ دموا ،رد ديپس اوه دش

ارحص هب ميرب ،هك ديسر نوا تقو

ميرم نينزان ياو

نك ادص ونم نك، او وتامشچ ميرم ناج

هنووخ زا ميرب ، هنوور ميشب

هنوش هب هنوش

اهزور نوا داي هب

ميرم ينزان يآ

مراديب زونه دش،نم حبص هرابود زاب

مديد يم باوخ ور ،وت مديباوخ يم شاك

ملد يوت مغ، هشوخ
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هنود هب هنود ، هنووج هدز

هنود يمن لد

مغ نيا اب منك هچ

ميرم نينزان يآ

ورن مشيپ زا ينم ورد،ملا تقو ديسر ايب

ورامودنگ مينك ورد ، ميرب نومراك رس ايب

ورن مشيپ زا ينم ورد،ملا تقو ديسر ايب

ورامودنگ مينك ورد ، ميرب نومراك رس ايب

ميرم نينزان ايب ايب

ميرم نينزان

  ميرم نينزان ياو

نك ادص ونم نك، او وتامشچ ميرم ناج

ديشروخ دموا ،رد ديپس اوه دش

ارحص هب ميرب ،هك ديسر نوا تقو

ميرم نينزان يآ

نك ادص ونم نك، او وتامشچ ميرم ناج

هنووخ زا ميرب ، هنوور ميشب

هنوش هب هنوش
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اهزور نوا داي هب

ميرم ينزان يآ

مراديب زونه دش،نم حبص هرابود زاب

مديد يم باوخ ور ،وت مديباوخ يم شاك

ملد يوت مغ، هشوخ

هنود هب هنود ، هنووج هدز

هنود يمن لد

مغ نيا اب منك هچ

ميرم نينزان يآ

ورن مشيپ زا ينم ورد،ملا تقو ديسر ايب

ورامدنگ مینک ورد میرب نومراکرس ایب

74-75

ام نتخاون و ندناوخوحم و هتشاذگ هفصن ار ناشیاهفرح اه، ردام وردپ

یاه هاگن رطاخ هب افرص نم نتخادنا نییاپرس دوب. نییاپ مرس . دندش

دوب. رایرهش و نیسحریما ینعی رگید رسپ وود ایدرب میقتسم

قیوشت وامار ندز فک هب دندرک عورش راضح ، هنارت نتفای نایاپ زا دعب

هرابود هرابود :: دندناوخ رگیدمه اب مه اهناوج . دندومن یم

: مدرک ایدرب هب ور یتلا جخ چیه نودب راب نیا
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؟ منزب یچ بوخ _

؟ دینزب دینوت یم یتنس _

؟ منزب ور یچ ، دییامرفب هلب _

. دیراد تسود یچره نوتدوخ منود یمن _

دوب. هچ شندرک لا ءوس لیلد اباب یا

، مدرک نتخاون هب عورش ، ایدرب هب نداد لا جم نودب گنها باختنا یارب

و دوب دراو گنها هب مه ایدرب هک نیا ،جبلا مدرک عورش ار ییابیز گنها

دومن یهارمه هب عورش

مدیعبت وت زا مرود هک اج ره وت یب مدوخ زا مرادن یکرد .

مدید ور وت مدرک او مشچ هکات سب ناهج ور متسب ومامشچ

وماج منک ادیپ تلد اتوت مدنک نامز وزا نیمز زا نم

وماجنارس نوا مراد تسود نم قشع نیا رخآ هشاب هک مگرم

هشیوشت نومرد وت دنخبل نگیم هک ونومرد نیا مدید نم

هشاتسد وت ایند کی یایور یرتهب یاج هچ ایند ینودیمن یدنخیم هک یتقو

هشاب مقشاع هلا حم هک نیا یگیم هنک تدجس هگا یتح

ایدرب هجوتم اههاگن ی همه . دندز تسد یگمه گنها نایاپ زا دعب هرابود

نایم رد متخادنا شهب یهاگن مین . تشاد ینیشنلد و مرگ یادص اعقاو دوب.

هریخ هاگن زا یعون دش.هب یم متخ نم هب شهاگن دادتما راضح قیوشت

یاهریت راگن و ادیش نامشچ زا ضوع رد یلو . مدوب هدش بذعم شا
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رایرهش و نیسحریما هب هک یهاگن مین دش.اب یم باترپ مفرط هب دولآرهز

یمنرب نم زا مشچ مه ود ،نآ ایدرب رب دش.عالهو صخشم نآ تلع متخادنا

. دنتشاد

ینامز ، مدوب هدرکن نیرمت دوب تقو یلیخ ، منزب گنها هرابود متشاد تسود

، مدید یم شزوما هک یس ،ردکال متشاد ونایپ نتخاون هب یدایز عالهق

هک دوب یتقو دنچ یلو مدوب یریگدای قاتشم ،نم اهوجرنه ی همه زا رتشیب

. منزب کحم ار دوخ ات داد تسد یتصرف .حاال مدرک یمن لا بند رگید

دنلب هلصاف .بال تسیفاکرگید هک دز بیهن مهب ملقع هک مدب همادا متساوخ

. مدرکرکشت ، دندز یم فک نانچمه هک عمج هب وور مدش

:، دنادرگرب یلدنص یور هب هرابود ارم فدص

! ینزب نومارب دیاب هرابود یشیم دنلب اجک

ناج. فدص مرادن نهذ روضح ال صا _نم

. منونمم منیش یم مدوخ منک، تتیذا ماوخ یمن بوخ یلیخ _

. تشادن یلباق منک یم شهاوخ _

. تخاون کالیم یب یاهگنها و تسشن شدوخ

نایاقا عمج هب هلصاف نیا رد ردپ متفر اهرتگرزب عمج هب یگدنزاون زا سپ

دوب. هوهق ندیشون لوغشم اهمناخ نیب اجنمه دوب،الهل هتشگرب

: تفگو تشگرب مناخاتیب

! بوخربخ _هی
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هللا؟ اش نا هریخ یربخ _هچ

. ناریا دایم هراد انروس هگید ی هتفه _

مناخاتیب هب نم دوب رارق ، انروس شرافس قبط . دروخ ناکت میاه کخاش

یا هجوت یباب مدز، یم ونایپ و مدوب هتفر اه قمحا دننام یلو موش کیدزن

مدش: ما هوهق ندیشون لوغشمرهاظ رد

! ناجاتیب نشور نوتمشچ _

. مزیزع نشور نوتلد _

دمآ: راکتمدخ عقوم نیمهرد

. زیمرس دییامرفب اهمناخ _

زیم رود یگمه و دشیم ورس سیورس فلس تروص هب ماش عقاوم نیا رد

یم عمج هدش، هدیچ کیش و لماک تروص هب ییاریذپ لیاسو هک یگرزب

. ندرک یم ییاریذپ ناشدوخ وزا دندش

ذغ یتمدخ شوخ یارب دوب، هتسشن ناج ،الهل مشکبا ذغ ات متساخرب نم

. مدرب شیارب و مدیشک مه وا یاربا

دش. فرص هناتسود یطیحم رد اذغ

: مناخاتیب غارس متفر یم دیاب حاال بوخ

؟ نروطچ مناخانیراس مناخاتیب _

منونمم هبوخ مه انیراس ملدزیزع _

اه؟ عمج نیا یوت نرایمن فیرشت ارچ نوشیا _
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هشیمه ندش راد هچب لبق ، هشتخس هکیچوک هچب راتفرگ االن منوا هگید _

... هگید شدعب یلو دوب هیاپ و تشاد روضح

منک ترایز مه ور نوشیا متشاد تسود یلیخ دش فیح _

فیرشت یگمه داتفا هرود هک ام لزنم هللا ءاش حاالنا یراد فطل مزیزع _

. دینیب یم ور هگیدمه و نیرایم

هللا! ءاش _نا

اررد فدص هک نیا رطاخ هب دیاش دوب. هتفرگ مناخاتیب زا ملد هاگادوخان

هب تبسن یرترب هچ فدص حاال بوخ دوب، هتشاذگ انروس یباختنا تسیل

؟ دوب هدربن نم زا یمان ارچ ؟ تشاد نم

منک. ظفح ار مدوخ رهاظ مدرک یعس یلو ارچ، منادیمن

76-77

اراب شگنر یقدنف ناوسیگ نمرخ ، عمجرد رضاح یاهرتخد زا یکی ادیش

: تفگ هوشع واب داد بقع هب تسد

یشاب اه هرود وت دیاب امتح ، میدیمن تسد زا ور وت هگید نوجابرهک __

. تندید زا میدش لا حشوخ یلیخ ، مزیزع

ار وا یاه هتفگ مامت شنامشچ .حتلا دیراب یم شیاهفرح زا غورد هتبلا

: مداد باوج دوب، میاهبل یور هک یدنخبل درک.اب یم بیذکت

تمدخ منک یم یعس مشچ هنم، راختفا ثعاب نوجادیش نونمم یلیخ _

. مسرب
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: تفگ و درک یا هدنخ دوب هتسشن وا رانک هک راگن

تحار ، امیقیفر هدرکن ییادخ ، دینک یم تبحص یمسر ردقنیا ارچ حاال _هوا

. نیشاب

: تخود نم اررب شکانبات هاگن ایدرب . دندش ام تبحص دراو مه نایاقآ

نتخاون رد نوشتراهم . میدب تسد زا ومناخ ابرهک هرادن ناکما هگید _هن

تس. باال یلیخ ونایپ

دز یدنخبل مه رایرهش

یاه یرس میدرک افتکا گنهآ اتود وهب میداد سناوآ تهب زورما مناخ ابرهک _

مییاوخ یم رتشیب دعب

. مشاب هتشاد روضح یگمه یاه هرود رد دش رارق سپ بوخ

دوب. رت شخب تذل ییاهنت و تولخ ، مدوب ییارگنورد رتخد هک نم یارب

و دنداتسرف یم یفنم جوم دوخ، یفخم ترفن اب ادیش و راگن دننام یدارفا

نوریب مدوخ زاالک دیاب مفده رطاخ هب یلو . دندز یم مه ارهب مشمارآ

یارب . متفای یم روضح ناشعمج ،رد ینطاب لیم مغر یلع وو مدمآ یم

: مداد ناکت یرس نیمه

. امتح هلب _

دوب: یعقاو شتیمیمص و افص ود نآ سکعرب فدص

رسپ هک دینود یم . تسه روپ پژنام یاقآ هنوخ یدعب هرود بوخ _

. دایب اکیرما زا داوخ یم مه شا هنودرد
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: مدرک لهاجت یلو متسناد یم

؟ اعقاو _

یم یگدنز اکیرما وت هراد شیگلا س هدزنوش هدزنوپ زا هک نراد رسپ هی _هلب

. تفگ مناخاتیب هک یدینش ، ناریا دایب هرارق هنک.

: تخادنا تسار یاپ یور اررب پچ یاپ راگن

؟ هدرک یگدنز اهنت و کت اجنوا یگچب _زا

دوب: دایز یلیخ فدص تاع طاال ایوگ

یا هگید رهش هریم ، هشیم مومت شسرد هک دعب هدوب شییاد شیپ لیاوا _

هنک. یم یگدنز

دز: ییامن نادند دنخبل ادیش

هی ندش یرارکت یلیخ هگید رایرهش و نیسحریما و ایدرب دش! بوخ _هچ

. مینک یم ادیپ جبلا سیک

دز: یکمشچ راگن

! هزیگنا ناجیه یلیخ ایند رس نوا زا دیدج مدآ هرآ!هی _

: دومن نم هب ور ود نآ یاهتبحص هب هجوت یب فدص

. هلوف تنابز حتلا هب شوخ . یباتک ی همجرت لوغشم مدینش منوج ابرهک _

هی منک تیوقت ومنابز مریگ یم میمصت هعفدره یلو . مدوب وت لثم منم شاک

. مشیم فرصنم و هتفیم یقافتا
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هب دولآزمغ یتکرح دوب،اب هتخیر تروص یولج هک ار ییاهوم ی هقلح ادیش

: دنار رانک

شدای زا هنکن نیرمت مدآ یتقو ؟ هدیاف هچ یلو متفر منابز هککالس نم _

. هریم

دمآ: شک راگن ی هدش زتورپ یاهبل

نیرمت شاهاب یگمه دایم نوج انروس دعب هب نیا !زا یناه شابن نارگن _

. مینک یم

یبلا ج اعقاو دارفا عمج ی هیقب ادیشو راگن زج هب تشذگ دیابن قح زا

و اهردام . دندوب دوخ راتفر بقارم ، یعبط خوش نیع رد اهرسپ . دندوب

یم ساسحا . تشذگ شوخ دوب یبوخ بش . نابرهم و مرگنوخ مه اهردپ

. مدوب هدش داش و هدمآرد یتخاونکی حتلا نآ اهنآ،زا نایم رد ندوب اب مدرک

یمهرود رد روضح هب میمصت ، هتخاس دوخ فیلکت و رابجا رس بقالزا رگا

.. مدش یم هداما دعب ی هعفد ینامهم یارب قوذ رس زا راب نیا ،اما متشاد

دوب مه هناخ هک دوب.وا هناخرد و تشادن هاگشاب بش،الهل نآ یادرف

لثم درک. یم تسرد یدایز یاه یمرگرس شدوخ یارب ، تسشن یمنراکیب

دوب. رهام نآرد مه رایسب ،هک یطایخ نیمه

تمس ،هب فورظ نتسش و هناخزپشآ ندرکزیمت و هناحبص فرص زا دعب

دز: میادص هکالهل متفر مقاتا

؟ مزیزع ابرهک _

ناج؟ الهل هلب _
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؟ ییایم هظحل _هی

. مدموا مشچ _

: متسشن لبم یور شرانک متفر

. امرفب مناج _

: تشاذگ شرانک یلسع زیم یور ، تشاد تسد رد هک ار ینامر باتک الهل

؟ تشذگ شوخ دوب روطچ بشید منیبب وگب بوخ _

: مدناشن بل رب دنخبل رایتخا لبق،یب بش یروآدای زا

. هشاب یروج نیا مدرک یمن رکف . تشذگ شوخ اعقاو دوب بوخ یلیخ هلب _

رهاوخ هیبش رتشیب هدش هاتوک یاهوم و دیفس کراولش پات نآ رد هک الهل

: دیخرچ مفرط الهب ماک اباب، نز ات دوب نم

لوبق تدوخ یتشادن تسود تدوخ هرذگ یم شوخ متفگ یم هک نم _

. یتشادن

؟ نوج الهل هیچاهفرح _نیا

داد داهنشیپ تهب فدص یتقو هدش! تلا سک عفر هگید هللاهک ءاش نا بوخ _

دش. هراپ ملد ،دنب ینزب ونایپ

؟ هبارخ معضو ردقنیا ینعی ارچ؟ _او

: دیدنخ شغ شغ الهل

نیا عمج وت هک نیا .زا مدوب نئمطم ونایپ نتخاون وت تتراهم .زا مزیزع _هن
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ام یارگنورد و مورآ یابرهک هخآ . مرارد خاش ودات دوب کیدزن یدرک وراک

دنوخ یم هنارت مه ییادص شوخ درم و دز یم ونایپ عمج وت وهی

داد رناژی مهب اعقاو بشید ینامهم و لبق ترسنک مدش رتهب یلیخ هلب _هلب

درک. راشژم ژ راشو

ماوخ یم دعب ی هتفه ینومهم یارب نم بوخ ،! هبوخ یلیخ هچعیلا _

؟ دیرخ میرب یچ ،وت مزودب کیش و دیدج یوتنام هی مدوخ یارب

یزیچ هی تدوخ ی هقیلس .هب مرادن ودیرخ هلصوح ال صا نوج هنالهل یاو _

. افطل ریگب مارب

ماوخیم هک ینوا مشرخآ هزات ؟ مدرگب دیابردقچ هک ینودیم ؟ مزیزع ارچ _

منک. یمن ادیپ ور

: تفگ تخادنا یم تسار یاپ یور ار شپچ یاپ هک یلا حرد و

78-79

تقو نم نوچ نك، نوريب ترس زا لك وهب مزودب سابل تارب نم هكنيا ركف

. مرادن

: مدنادرگرب رس یتحاران .اب دروخرب مهب ىليخ الهل فرح نيا ياو

ىرس نوا ؟، ىزودب سابل مارب متساوخ امش زا ىك اتحاال نم نوج _الهل

، تسين مهم سابل مارب الً صا ،نم ىتشاد رارصا تدوخ هشاب تداي هگا مه

. مشوپ يم وشيكي وتنام همه نيا

: تفگ دهد، یتلا ح رییغت هکنآ یب دوب هدش نم شجنر هجوتم هک الهل
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ژنم اساپ ميريم . تسين ىمسارم نيچمه ىوگباوج وتنام ،هي هشيمن _هن

منك. يم ديرخ تارب

ی هعفد . داتفا شیارآ زیم هب مهاگن هک مدرب رگید تمس ارهب مرس هرابود

هدید سکع راهچ دوب.وحاال نا یور رب کچوک یا هرقن سکع باق هس لبق

ییولوچوک ی هچب رتخد یمراهچ مدوب هدید هک ار یلبق یات هس دش. یم

اه سکع هب نم زور نآ هاگن هجوتم عیرس نابرهم ی الهل مدوب مدوخ دوب.

م ملد دوب. هداد رارق باق هس نآ نایم رد مه ارم ریوصت کنیا و دوب هدش

: تفر شلا

. تسين ىزاين نوج _هنالهل

: تشادرب نتخود زا تسد دش. نم شجنر هجوتم الهل

یم هخآ . متخود يم تارب ًامتح هنرگو منك، يمن تقو نك رواب ملد، زيزع _

. یشوپب کیش و کت زیچ هی زور نوا مسارم وت ماوخ

: تفگ یم تسار متسناد یم

. مرادن ىراظتنا امش زا نم نوج _الهل

: تشاذگ خرچ نزوس ریز ار هچراپ الهل

. ىايب تيلبق ىاهوتنام نيمه اب هشيمن _

. نديدن اه وتنام نوا اب ونم هك انوا نوج ؟الهل هشيمن ارچ هخآ _

: دناراخ ار شا هناچ و درب شا هناچ ريز تسد الهل

یاوخ یم ؟ نتشاد یگنشق یاهسابل هچ ارتخد یدیدن . هراد ناکما _هن
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؟ هسرب شرتخد هب هرادن هضرع هک ننوخب زغل مرس تشپ

! یهام ردقچ وت ننود یم همه هگیمن یزیچ یسک شاب نئمطم ناج _هنالهل

دمآ. رد ادص هب هناخ نفلت نيح نامه رد

: تفرگ تخود ریز ار هچراپ الهل

. ميتسين وگب دوب تا همع هگا هدب. باوج و ىشوگ _

یرایسب تیمیمص و تبحم ناشیاه یرکرک ی همه تشپ . تفرگ ما هدنخ

دوب: ناهنپ

؟ مگب غورد ارچ ، ميتسه هك ام بخ _

نآ یاج ار یرگید شخب و تشادرب خرچ ریز ارزا هدش هتخود تمسق الهل

:: تشاذگ

تسرد راهان مش دنلب دياب اجنوا ميايم ميراد هگب داوخ يم اباب،االن _ىا

منك.

: متفگ . دیسر یم رظن هب کالهف

ناج. الهل سرب تيطايخ هب امش منك، يم تسرد مدوخ نم ندموا هگا _

الهل:

؟ ًاعقاو _

. ًاعقاو _هلب

دوب. طخ تشپ همع دوب تسرد الهل سدح ، مداد باوج ار ىشوگ
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همع:

! تادف همع _سالم

امش؟ نيبوخ هنكن ادخ ناج همع _سالم

همع:

؟ نيا هنوخ ، مزيزع مرب تنوبرق _

دوب. حبص هد تعاس ، متخادنا تعاس هب ىهاگن

ميا. هنوخ ناج همع _هلب

همع:

. اجنوا ميايم راهان ميراد ام بخ هليخ _

؟؟؟ امش _

همع:

. ميايم هسات نومدوخ . نتسين تداعس و دبمار ، ارتخد و _نم

. دييامرفب مشچ ىور نوتمدق _

همع:

. ظفادخ ىببال، تمشچ ، مزيزع نونمم _

. تشاذگ ار ىشوگ و درك ىظفادخ

ناوتيم ىزىچ هچ منيبب ات متفر رزيرف غارس مسرپب ار الهل رظن هكنيا نودب
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تشوگ هليف ومه غرم مه دوب ىهام مه هلب متخادنا ىهاگن درك، هدامآ

. كيتسا ىارب

؟ غرم ـىاي ،هام مراذب كيتسا نوج مدز:الهل داد اجنآ مه زا

داد: باوج ىلا يخ يب اب مه وا

نك. تسرد ىزيچ ىتلما . هرتهب هروخب تفوك تمع . مودك چيه _

ناج! الهل ىاو _ىا

: دیدنخ دنلب دنلب الهل

تحار يخلا اب منم نك. تسرد ىراد تسود هك ور مودك ،ره مدرك ىخوش _

. منوج ابرهك تتسد نوبرق ، مسر يم مراك هب

منك. يم شهاوخ _

ىزبس دوش، بآ ناشخي ات مديشاپ ناشيور هب كمن و هتشادرب اهار ىهام

و هدرك سيخ جنرب رفن جنپ دادعت ،هب متشادرب مه ار نآ ميتشاد مه ولپ

. متخير هملباق ورد مدز كمن و متسش

، مدرك هدامآ ، دروخ ىهام اب ولپ ىزبس هارمه دياب ًامتح هك مه ار ملك ساالد

خي هلصاف نيا .رد دندش درخ و هتسش همه . نوبما وژ چيوه ، شمشك ملك،

و مدرك خرس و هتخير هبات اهاررد ىهام و مدز ار دوه دش، بآ ىهام

: مدرک همزمز مدوخ اب ادغ نتخپ .ردحلا مدرك هدامآ مه ار ولپ ىزبس

هنوراب نوراب یمهش رتهب اراک منوج لگاسن یمهش رت انیمز هنوراب نوراب

جنرب هرازیلا ش وت منوج لگاسن هشیم رتهب اراک منوج لگاسن یمهش رت انیمز

هرادن تقاط هرادن تقاط هرادن تقاط هرادن تقاط داچب مسرت یم هراک یم
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نوراب یانود یمهش رتهب اراک منوج اسن لگ یمهش رت انیمز هنوراب نوراب

رهوش هب دندیم ونم یاسن لگ رپ رپ هشیم هراد جنران یاراب رت مورآ نیرابب

ای شکب ونم ای نوتسن ونوا ای شکب ونم ای نوتسمز نیا وت نوبرهم یادخ

یمهش رتهب اراک منوج لگاسن یمهش رت انیمز هنوراب نوراب (۲) نوتسن ونوا

منوج لگاسن یمهش رتهب اراک منوج لگاسن یمهش رت انیمز هراب یم نوراب

... هراهب شتشپ یمهر نوتسمز هراهب شتشپ یمهر نوتسمز هرادن هصغ

. نديسر رس شنارتخد و همع نيح نيمه رد

اهاررد باقشب ىتح . مدوب هدرك هدامآ ار زيچ همه نيمه ىارب ، متسناديم

. متشاذگ مه اهار لا گنچ و قشاق و هدامآ هناخزپشآ

لخاد هب رگيد ىهاگن ، دروخ دشيمن غود اراب ىهام اب ولپ ىزبس هك اجنآ زا

دوب ىبسانم هنيزگ رتسلد ، متخادنا لا چخي

. دشاب كنخ اذغ ورس اب هارمه ات هدنام لا چخي لخاد متشاذگ اهار رتسلد

80-81

زا همع ی هداوناخ . مدرک هدامآ ار اهاذغ دوب، نکمم هک یتعرس نیرت ابباال

. دندرک تبحص کنشور یدزمان مسارم ی هرابرد هرسکی ، دندیسر یتقو

دننک،اب کمک نم هب هکنیا نودب دندنام ییاریذپ اجرد نامه اهرتخد

تاصخشم و تایصوصخ و یدزمان حیضوتو فیرعت لوغشم یلا حشوخ

: دمآرد همع یادص هک دوب اذغ ندیشک عقوم . دندوب داماد

همه هدیرب سیگ ی الهل نیا . ابرهک کمک دیرب دیش دنلب ؟ کنشور ؟ کمار _

. هتسشن شدوخ ابرهک شود ور هتخادنا ور اراک

: تفگ هلصاف بال ناج الهل
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شدوخ منوجابرهک منک تسرد یزیچ هی متساوخ نم . دایب رد تمشچ _ات

روط نیمه رهوش قوذ زا نتسشن یروج نیمه تارتخد هک .االمن تشاذن

. هنوخزپشآ وت هدنوم اهنت ما هچب کلفط ، ننزیم فرح نراد زیر هی

. میدیچ ار اذغ زیم و دندمآ نم کمک هب نانک هدنخ ود ره الهل، فرح نیا اب

: دیشک وب اقیمع ار هدش خرس یاه یهام کنشور

؟ یدرک تسرد تدوخ اعقاو ! یگنرب وب هچ یاااو . ممممممما _

: مدروآرد لا چخی اهارزا رتسلد

هلب. _

: دیشک سید اررد ولپ یزبس کمار

. میزپب میتسین دلب یچیه کنشور و نم حتلا هب شوخ _

: مداد رارق زیم طسو ساالدار لا تسیرک فرظ

؟ نینک یم راک یچ هزپب اذغ هنوتن همع تقو هی بوخ _

درک: مین ود طسو اهارزا جنران کنشور

. هنوت یمن تاقوا بلغا نامام _

؟ نینک یم راک یچ سپ _

: دیدنخ دنلب کنشور

یا! هرقن کخیم هب هدب تکرب ادخ _

هیچ؟ یا هرقن کخیم یچ؟ ینعی _
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: تشاذگ زیم رس ار گید هت کمار

. میریگ یم اذغ شزا هشیمه هک یناروتسر نومه _

یارب ار یلدنص والهل.الهل همع ندیسر دشاب نامزمه کمار یاهفرح رخآ

: تسشن وا رانک مه شدوخ و دیشک بقع همع

نم! مرب تنوبرق ناج! ابرهک هدرک هچ هب _هب

! هنکن ادخ _

دش: ندروخ لوغشم ناوارف یاهتشا اب ناج همع

هدب. دای مه اتود نیا هدش.هب هزمشوخ ردقچ ! هنکندرد تتسد نوج همع _

. کنشور اصوصخم

: درکرپ رتسلد ارزا شدوخ و همع ناویل الهل

کال نرب دیاب وت یارتخد یلفط . ندب نوشارتخد دای دیاب اردام ور ازیچ _نیا

س.

رپ_ ولپ یزبس ارزا شمود باقشب کمار

درک:

. مینوبنجب تسد نومدوخ دیاب . هرادن یزپشآ هب یا امعالهق نامام _

انیا و نتفر ناروتسر لها جاودزا زا دعب منکن رکف هک کنشور اصوصخم

. نشاب

: تفگ ساالد ندروخ ردحلا کنشور
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منود یمن یزپشآ زا یچیه متفگ نسح هب نم . ینک یم رکف هابتشا _

یهاگ میریگ یم نوریب زا اذغ یهاگ . یرادن مه یا هفیظو تفگ تشگرب

مزپ. یم مدوخ

: تفگ بجعت الهلاب

هب اهدرم مکش نینود یم هخآ . هگیم روط نیا یدرم رتمک _هچعیلا!

و هنوخ ردق رتشیب هزمشوخ یاذغ ندروخ قیرط .زا هراد هار نوشبلق

. نمهف یم ور یگدنز

: تخادنا باال هناش کمار

. تسین وزپ تخپ ینز هفیظو اقآ نسح لوق هب لا حره هب یلو _

مرگ یاذغ دایم هک هنوخ هراد سود یدرم ره یلو تسین هفیظو هتسرد _

. هروخب وشرسمه تخپ تسد

. مدیچ ییوشفرظ نیشام اررد اهفرظ . دیسر نایاپ هب راهان فرص

. دنزادرپب تحارتسا هب یتعاس دتتساوخ مادکره ، دنخب و وگب یمک زا سپ

کنشور درک. تحارتسا اجنآ ورد تفر وا باوخ قاتا هب الهل هارمه هب همع

.رد دندشولو نیمز یور ییاریذپ نامهرد و هدروآ یشلا ب مادکره مه کمار و

مقاتا هب متشادن یراک رگید هک نم دش. دنلب ناشفپورخ یادص ینامز کدنا

ناخانروس بانج هلب مدید بجعت مکلا رد مدرک نشور ار متلبت و متفر

: متفر شمایپ غارس یلا حشوخ .اب دنتشاذگ مایپ

یلیخ دش. یکوا دصرددص نم ندموا ی همانرب ؟ هبوخ حتلا ابرهک _سالم

هشن مهافت ءوس متفگ اه. هشن مهافت ءوس هتبلا تمنیبب رتدوز مراد تسود
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التنم کشم لح رکف هب اباب رتدوز هرخ هکباال هنیا تندید زا مروظنم نوچ

. هشیم تحار ملا ویخ هتفیم

بانج هک متشاد وزرآ نمراگنا .حاال دروخرب مهب یلیخ انروس تبحص

ملا حشوخ منم بوخ _: مداد باوج عیرس ! دوشب ینم هتخاب ولد قشاع

هب یزیچ رگید . مشیم کیدزن مراد مفده هب مه نم هبوخ . دیایم دیراد هک

: تشون انروس . دیسرن منهذ

، ابرهک _

هلب؟ _

؟ یگب نم هب وتزیاس هشیم _

: متشون ؟ تساوخ یم یچ یارب ارم زیاس نیا ؟ منننناج

یچ؟ یارب _

اتدنچ متساوخ _یم

. متسنود یمن ور هزادنا یلو مرخب مدوخ ی هقیلس هب یسابل

: مداد باوج یروخلد اب

، نونمم یلیخ تسین یزیچ دیرخ هب یزاین _

. منیبب ور وت داوخ یم ملد هک یروجنوا مراد تسود نم هگید _هن

: متشون

نیا مینک تبحص عوضوم نیا عجار لصفم مینیشب دیاب ام انروس یاقآ _
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هاوخلد نم یدرگب نم هاوخلد امش هک تسین .انب هیروص جاودزا کی افرص

امش،

: تشون

هشب تندیشوپ سابل ثمال مینوجنگ یم دادرارق یاهدنب وتام ور اهنیا بوخ _

. مراد تسود نم هک ینومه

دیاب یصخش ی هقیلس یور زا افرص نم ندیشوپ سابل . هرادن ناکما _

. ماوخیم نم هک یزیچ نوا هب کیدزن حاال بوخ _. هشاب

منک. یمن لوبق ور زیچ نیا یصخش یاسابل هب عجار ال صا بانج _هن

. مراد تزا شهاوخ هی نیبب سپ بوخ هلیخ _

. دییامرفب _

دنلب دیفس نهریپ کی داوخ یم ؛ملد مینیبب ورگیدمه ام تسانب هک یزور _

. هشاب تنت

: دنزب نوریب میاهخاش دوب کیدزن

یچ؟ یارب هگید دنلبدیفس نهریپ _

. مراد تسود بوخ _

. هرادن لا کشا راب کی نیمه _حاال

؟ یرادن یصاخ رظن نم هب عجار یچ؟ _وت

82.
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. ميدرك ىظفاحادخ رگيدکی زا نیمه یارب دوب. هدنامن یقاب یرگید فرح

، دوبن یسورع نهاریپ هب تهابش یب هک دنلب دیفس نهاریپ هب عقوم نآ ات

دماین مدب ، انروس داهنشیپ .اب دندوب یگنر میاهسابل رثکا . مدوب هدرکن رکف

هب وس نآ ،زا متشادن ديفس گنر هب ىنهاريپ .اما مشوپب دنلب ديفس نهاريپ

ىنهاريپ متفگ يم رگا حلا دنك هيهت سابل ميارب شدوخ مدوب هتفگ مه الهل

. متفای يم ديرخ ىارب ىا هناهب دياب . دشيم شبجعت ثعاب درخب ديفس

و مديشك زارد هپاناك ىور مه نم . متشگرب ، دندوب باوخ هك اهرتخد رانك

واب هديسر شوروك . مدش راديب رد گنز ىادص .اب متفر باوخ هب ىتعاس

لوغشم .الهل دندمآ ىياريذپ هب همه دوب. هدرك راديب ار همه شگنز ىادص

: متفر شرانك دوب،هب هوهق ی هيهت

؟ دوب هزمشوخ نوج الهل دوب روطچ راهان -

دز: یوحم دنخبا الهل

هتسخ وتدوخ دقنیا مدوبن ىضار الً صا دوب دايز منوشرس ،زا مزيزع هرآ _

. ىنك

روز وهب نديباوخ نتفرگ تعاس هس هك ندروخ دقنا نک نوشاگین نيبب

. ندش راديب

.: تفرگ ما هدنخ

؟ ننومب مماش ىنك يم ركف _حاال

: تشاذگ ینیس نورد اهار ناجنف الهل

نوشهب دبمار و تداعس یاقآ هب دز گنز تا همع . ننوم يم هك هعولبات هرآ، _
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ال صا نتخادنا رگنل ندروخ رگنك ادخ! ور وت ىنيب يم . اجنیا نایب بش تفگ

. نرادن ندش دنلب ًيخلا

اعقاو همع هداوناخ ندمآ زا ناج دنک.الهل یم یخوش هک متسناد یم

: مدیسرپ رکش فرظ نتشاذگ نیح دش.رد یم لا حشوخ

؟ مینك راكيچ ماش _حاال

. نوريب ميريم ىگمه بش راك. چيه _

دش. تحار ملا يخ بخ

هب ىركف . دندوب ىدزمان مسارم دروم رد تبحص ردحلا همه يياريذپ رد

يم سابل ديرخ هب ارم ىدزمان مسارم ىارب الهل ًامتح درک. روطخ منهذ

: متفگ . مورب کمار و کنشور اب متسناوت یم مه نم ، داتسرف

؟ دينك ديرخ دياوخيم اجك زا امش اه هچب _

: تفگ درک، یم هزم هزم ار شا هوهق هک كنشور

وراسابل نيرتهب و نيرتكيش مينك يم ديرخ شزا هشيمه ژىهك اساپ نومه _

. هرايم هشيمه

: تخادنا ىهاگن ود ره هب درك.الهل دييات ار وا فرح مه كمار

؟ نیدرگ یمن ور هگید یاهاج ؟ دينك يم ديرخ اج هي نومه !زا هبوخ _

؟! هیزاین هچ هگید _هن

: تشگرب اهرتخد فرط هب هرابود و تخادنا نم هب یهاگن الهل
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تياضر ژ اساپ هي هب هگم ! هراذب اپ ريز وراج همه دياب هك ام ىابرهك نيا _

؟! هديم

: تفگ دزو ىدنخبل كنشور

هگم ميرادن ىراك هك .ام ميدرگ يم هشب مه ردقچ وره ميريم مه اب هشاب _

؟ كمار هن

: دنزب نوريب هقدح زا دوب كيدزن شنامشچ .الهل درك دييات مه كمار

؟ نوشاهاب ىريم ابرهك ؟ ىگيم سار _

: متفگ مرادن ىا هراچ ىنعي هك متفرگ ىا هفايق

. مريم هلب تسين ىا هراچ ننك يم رارصا انيا دقنا هگيد _

سود تدوخ ىچره ورب مزيزع هشاب دش. بوخ هدب، نوشريخ ادخ بخ _

. رخب ىراد

دنخب وگب لوغشم و ميتسشن مه رود ىگمه تداعس ىاقآ و ردپ ندمآ اب

نامه اي نسح ىاقآ دروم رد تبحص لوغشم تداعس ىاقآ و اباب . ميدش

دوخ،امارهب ىاه دنخب وگب واب دمآ مه دبمار . دندوب كنشور راگتساوخ

. تخادنا هدنخ

هتشاذگ اهرتخد هكاب ىرارق قبط نآ زا دعب زور .ود تشذگ زور نآ هرخ باال

. ميتفر اهنآ ىگشيمه ديرخ زكرم هب ديرخ ىارب ميدوب

... ديفس دنلب نهاريپ

دوخ رد مه رگيد ىاهزيچ ىليخ تسناوت يم دوب. ىلك ىامن كي نيا بخ
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نهاريپ لا بند ممشچ طقف مدرگب ىدايز هكنيا نودب . دشاب هتشاد

كنشور و كمار . مدرك اديپ ار نآ هزاغم نیموس رد هرخ .باال دوب ديفس

نهاریپ هب یهاگن کمار . دندرك هاگن رگيدمه هب ىنم هقيلس زا بجعتم

نم: هب یهاگن تخادنا نیرتیو تشپ

؟ ىشوپب ونيا ىاوخ يم _

: مدرک بجعت شتریح زا

هدب؟ ؟ هراد ىلگشم هیچ؟ _

داد: باوج وا یاج هب کنشور

. تسه ىرتگنشق و رتكيش ىاسابل ىليخ بخ ىلو _هن

: تسشن یمبل هشوگ رب یگنرمک دنخبل

سا هداس ىليخ نيا مديد . مشاب توافتم راب نیا متساوخ مدم، ور هشيمه _

. دموا مشوخ

: تخادنا نهاریپ هب یرت قیقد هاگن کمار

. هشاب تكرابم ريگب مزيزع هشاب بخ _

منك. اديپ شارب تِس شلا هي ميرب طقف ، ىسرم _

اديپ ار متساوخ يم هک شىلا ونم دنداد ماجنا ار دوخ ديرخ مه ود نآ

سابل ىاه ديراورم اهو هفوكش هكاب ىزود فیرظ رپزا .شىلا مدرك

. تشاد ىگنشق ىگنهامه

83-84
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سپ دوب. یمه هرود زور زا لبق زور کی ، کنشور یدزمان نشج هناتخبشوخ

پژ یاقآ لزنم یارب ار دیفس نهاریپ متسناوت یم تحار یخلا اب نیاربانب

ناراکمهو نایانشآ ،و ناتسود یدزمان زور منک.رد هدافتسا مه روپ نام

زا ییاتدنچ میتشادن یدایز لیماف .ام دندوب هدش توعد همه کنشور

رهاوخ و دندوب همعو ردپ یاه هداز ییاد اهو هداز خهلا همعو اه هدازومع

هدش توعد ناشماوقا مامت مه داماد فرط .زا تداعس یاقآ ناردارب و

نشج زا رتمک یزیچ سلجم دوب. سلجم رد یبوخ اتبسن تیعمج . دندوب

مه اب رایسب اه هداوناخ میلا، حطس الف تخا مغر یلع . تشادن یسورع

نآ یب همع و تداعس یاقآ دوب. ودباال ره یگنهرف حطس . دندوب گنهامه

. دندوب هداد بیترت یهوکشاب ینامهم ، دنشاب هتشاد ییامندوخ دصق هک

تشاد دوخ رد یوق یرتاب نارازه ییوگ دوب. ناراب هراتس کنشور نامشچ

و تک اب مه داماد بانج دش. یمن قرب زا خیلا زگره و هدش راشژ مادم هک

یم رظن هب هدنزارب و پیت شوخرایسب ، دیفس نهاریپ و یکشم راولش

هب ،انب هیلوا یاه تبحص رارکت و هقلح ندرک لدب درو زا سپ . دیسر

یناحور طسوت نفلت تشپ زا تیمرحم ی هغیص هداوناخ ود ره تساوخ

ود ره داماد و سورع . دندمآرد مه تقوم دقع هب ود دش.ونآ تئارق لحم

یم ترسم ساسحا اهنآ، یداش ندید زا مهراضح و دندوب لا حشوخرایسب

هداتسیا تروص هب هک دوب یگنرف و یناریا یادغ لدم نیدنچ ماش . دندرک

دمآ: مرانک کمار هک مدوب کیتسا ندیشک لوغشم دش. یم ورس

هلا؟ حشوخ ردقنیا ارچ کنشور یتفگ _هگا

: تفرگ ما هدنخ

. هشاب لا حشوخ مدیاب بوخ هدیسر شرای لا صو ؟هب هراد ندیسرپ _
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: دیشک هچیهام اب قابالولپ کمار

نوچ هشابن یسورع نشج نارگن هک تفگ شهب شرهوش ردام . نوا زج _هب

هنک. ورزر نوشارب ور نایگنهرف هاگشاب نیرتهب هنوت یم

همع رطاخ هب مراد متح دوبن مهم هک کنشور یارب هتبلا رکش. ور ادخ _

هدش. لا حشوخ تداعس یاقآ و نوج

دش: کیدزن ام هب دبمار

؟ یشک یمن اذغ ارچ ابرهک _

: مداد شناشن ار مباقشب

! مدیشک اهانیا _

: دیشک میارب گرب بابک یباقشب هجوت یب دبمار

! عونمم یزاب لوسوس اهاج روج _نیا

هناخ هب هرخ .باال دیسر اهتنا هب شیاه یبوخ اهو یشوخ مامت اب بش نآ

ار میعس مامت نشج لوط .رد مدش یم هدامآ دعب زور یارب دیاب . میتشگرب

ندش فیثک سرت .زا درادرب کل یا هرذ مدیفس نهاریپ ادابم هک مدوب هدرک

هناخ .هب دنامب وون زیمت ات متفر یمن یگنر هویم و تبرش چیه کیدزن نآ،

تشاد الهل . میدوب تبحص لوغشم ابالهل دعب زور میتشگرب

نامهرد . تخود یم ار ونآ دوب هتفرگ خرچ ریز درک یم مامت ار شیوتنام

: تفگ نم هب حتلا

؟ مزیزع ینک یم راک یچ ور ادرف ! ابرهک _
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: مدرک ونم نم

. مشوپیم و مراد هک ییاه نومه زا یزیچ _حاالهی

: تفگ تشگرب .الهل دوبدیفس نهاریپ نامه ندیشوپ مدصق هک یلا حرد

. شوپب ونوا یاوخ یم ! دایم تهب یلیخ ، یدیشوپ زورید هک ینهاریپ _نیا

: متفگ نیمه یارب مدرک یم مگ در دیاب فده هب دز واو

؟ تسین یسلجم یلیخ نوج _الهل

: تخادنا نم هب یهاگن مین الهل

یمه هرود هی نیا . ملدزیزع هگید میریم سلجم میراد مه ام بوخ _

ونوشاتسود و ماوقا مامت ، شرسپ ندموا تبسانم هب اتیب . تسین یلومعم

! عهیلا یدوب هدرک رس هک شیلا نومه اب هبوخ نهریپ نومه . هدرک توعد

. یدوب هدش اه هتشرف لثم

هتشاذگ هحص دیفس نهاریپ ندیشوپ رب هکالهل دش تحار ملا یخ بوخ

وا دیدرتو کش بجوم ، مدرک یم باختنا ار نآ ییاهنت هب دوخ دوب..رگا

دوب. شوهاب رایسب ، تشاد هک ییاهتراهم مامت رب الهلعالهو نوچ دش. یم

: متفگ

. مشوپ یم ونیمه ینک یم دییات امش !حاالهک نوج الهل هشاب _

. دیسر دعب زور هرخ باال ! نیرفآ ! نیرفآ مرتخد هبوخ _

رد هک یرخآ .راب متشادن انروس اب یطابترا چیه زور دنچ نیا یط

سامت پاستاو ی هلیسو هب هک تساوخ نم زا میدز یم پگ مارگاتسنیا

هدامآ لبق ارزا دوخ والهل نم . متفریذپن نم هک میشاب هتشاد یریوصت
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هکنیا دوب.اب مامح رد ردپ دوش. رضاح ات میدوب ردپ رظتنم و میدوب هدرک

هلجع دوب.اب هدشرید یمک مه زاب یلو دوب هتشگزاب دوخ راک لحم زا رتدوز

الهل هار رس . میدرک تکرح قافتا هب ودیشوپ ار شیاهسابل عیرس ودرک مامح

: تفگ

: تفگ بجعت اب ردپ ؟ یریگب یزیچ یاوخ یمن ناجداهرف _

؟ مریگب یزیچدیاب یچ یارب _

: دیشک یقیمع سفن تفگ الهل

سلا! نیدنچ دعب منوا اه! هدموا نوشرسپ هکنیا لثم بوخ _

: دناراخ ار شا هناچ ردپ

؟ هبوخ مریگب لگ ترظن هب بوخ _

درک. فقوت یشورف لگ نیرت کیدزنردپ . میرن خیلا تسد ریگب بوخ هرآ _

ییابیز لگ تسد ، تشاد هک یبوخ ی هقیلساب دشو هدایپ ابوا مه الهل

نام پژ یاقآ تشدنرد و هوکشاب و گرزب ی هناخ دراو یتقو داد. شرافس

اوه زونه هکنیا .اب دندوب نشور اه غارچلچ و اهرتسول مامت ، میدشروپ

ی هطوحم دوخ . دندوب هدرک نشور اهار غارچ رتدوز یلو دوب هدشن کیرات

همه هاتوک و دنلب یاه غارچ ،اب دیسر یم رظن هب غاب هیبش رتشیب هک طایح

.سنلا میدش ییاریذپ سنلا دراو ناشراکتمدخ ییامنهار .اب دندوب نشور

دوب، هدما هک یا هداوناخ ره دوب لگ هتسد زا ولمم

85
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و ماوقا یمامت ناشرسپ دورو تبسانم هب روپ پژنام هداوناخ . تشاد

هدومن رازگرب یهوکشاب نشج و هدرک توعد ار دوخ لیماف و ناتسود

هتسشن ونایپ تشپ رد هدنزاون . دوب شخپ سنلا لک رد کیزوم یادص . دندوب

یوتنام مناخ، یاهراکتمدخ زا یکی . تخاون یم ار یمارآ و التی کیزوم و

ییامنهار ، دندوب هرود یاه مناخ هک یتمسق وامارهب هتفرگ ار والهل نم

یور .رب تشاد ار یدایز دارفا شیاجنگ و دوب گرزب رایسب لزنم .سنلا دندرک

.ق دندوب هدش بصن ابیز یاه شرف ولبات و یشاقن سیفن یاهولبات ، اهراوید

یاه تکراپ یور ،رب نیمز زا هطقن دنچ رد مه یفیرظ نیمشیربا یاه یلا

زا مه ییاریذپ فقس . دندوب هداد سنلا هب یشخب تذل یامرگ گنر، یلماراک

و ابیز شوقن یراک هنیآ اب هارمه یراکچگ دوب. هدنامن بیصن یب نییزت

ناج والهل نم . دندوب هدرک داجیا لا تسیرک یاه غارچلچ رانک ار یا هتسجرب

ی هناخ هک نیا دش.اب تیاده تسار تمس هب ردپ و سنلا پچ تمسق هب

اب یلو دوب کیش رایسب ناج، یالهل هقیلس نسح فطل هب مه نامدوخ

روپ پژنام مناخ . متفرگ رارق ریثءات تحت تدش سنلا،هب هوکش ی هدهاشم

دمآ.اب ناملا بقتسا یلا،هب حشوخ زا هتفکش یا هرهچ اب مناخ اتیب نامه ای

انیراس دوب. شهارمه مه انیراس شرتخد درک. یسوب هدید ناج والهل نم

ابرهک __: تخادنا نم هب یهاگن ، تشاد شدنولب ردام هب یدایز تهابش هک

! یدش گرزب ردقچ هللا ءاشام ؟ ییوت ناج

هدراهچ هدزیس رتخد کی اب راگنا هک درک یم تبحص یروج ، تفرگ ما هدنخ

نیمه یارب دوب، رتگرزب نم زا سلا هد دیاش اتیاهن دنز.حاال یم فرح سهلا

: متفگ

چیه ، نیدنوم یلکش نومه هللا ءاشام امش یلو ! نوجانیراس یراد فطل _

! نیدش رتابیز ارچ غورد هتبلا نیندرکن یقرف
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: دیسوب اددجم ار ما هنوگ تبحم اب انیراس

. مزیزع نونمم _

دش: کیدزن ام هب مه روپ پژنام یاقآ نیح نیمه رد

یلیخ یلیخ ، نیدروآ افص ، نیدروآ افص ، نیدموا شوخ هب! هب،هب _هب

. نیدموا شوخ

دز: یدنخبل ناج الهل

روپ. پژنام یاقآ نشور نوتمشچ منک. یم رکشت _

منک. یم شهاوخ نییامرفب نیداد راختفا نشور نوتلد مناخ نونمم _

. دیراب یم شرتخد و رسمه و مناخاتیب تانجو و تاکرح مامت زا یداش

ار انروس سکع هکنیا دوب.اب هدش متیذا ثعاب هک تشاد دوجو ملد هت یزیچ

رد یا هثداح هک راگنا دوب، هدمآ مغارس بلق شپت بیجع یلو مدوب هدید

دنک. حشرت دایز رایسب منیلا نردآ ات دوب هدش ثعاب ممشش سح . دشاب هار

. تفگ یم مغاد تروص و هدرک قرع تسد فک ار نیا

کی دننام اقیقد . دوبن نکمم دارفا ی همه ندید هک دوب غولش یردق هب سنلا

کیزوم . تشادن دوجو اجنآ رد داماد و سورع هاگیاج طقف ، یسورع سلجم

یوس داش.هب یهاگ و مالمی،التی یاه کیزوم دش، یم هتخاون نانچمه

ناج الهل ناتسود اه، مناخ . میتفر دوب هدرک فراعت مناخ اتیب هک یهاگیاج

دندوب هتسشن ناشناردام رانک رد مه ادیش و راگن ، فدص . دندوب اجنآ همه

دز: یدنخبل راگن . مداد تسد یگمه .اب دنتساخرب نم ندید هکاب

؟ مزیزع ینک او وتیرسور یاوخ یمن ناج! ابرهک هب _هب
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رتکیش اهنآ یمامت وزا دوب هتسب یگنشق رایسب لدم ناج ارالهل ما یرسور

: مداد باوج . مدیسر یم رظن هب

. مرایمن رد ومیرسور تقو چیه ،نم مزیزع _هن

دز: یدنخبل ادیش

؟ یرادن الوم صا مدیاش ای یدز هت زا وتاهوم هنکن ارچ؟ _

ار شیرسور نم دننام ،هک فدص درک. یسول ی هدنخ فرح نیا لا بند هب

درک: ور وا دوب،هب هتسب راد لدم

ماهوم مدوخ نم ،االن اقافتا ؟هن هلچک هنک شرس یرسور یسک ره هگم _

یاهوم هک همولعم مه نوج ابرهک یرسور نتسب لدم ،زا هتشپرپ مه یلیخ

. هراد یتشپرپ

دز: رانک ار شا هدش دنولب یاهوم ادیش

یلو ، مینک ییامنور شزا یباسح میرب تصرف رس دیاب سپ بوخ یلیخ _

. یدش کیپ و کیش یلیخ دایم مشوخ بوخ

. هنوتفطل رظن منک یم شهاوخ _

دوب،نآ تبحم اب فدص هک ردقچره ، میدش تبحص لوغشم نوج فدص اب

دندوب نم یاریذپ مامت تبحم اب ناشناردام یلو . دنتشاد یفنم جوم ود

. دنتشاد رسپ هک ییاهنآ اصوصخم

87_86

یرسور . دیسر یم رظن هب رت هدیشک شقارب یکشم سابل رد انیراس مادنا
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دمآ. یم وا هب رایسب هک دوب هتشاذگ شرس رب مه ییابیز یجنران دنلب

دمآ: ام فرط هب هرابود ناوج نز . تشاد شردارب اب یمک تهابش

؟ نیرادن رسک مکو یزیچ _

ینیریش و هویم فرظ اه مناخ همه لباقم ، متخادنا زیم یور هرابود یهاگن

یزیچ نم هکنیا زا لبق . میدوب هدیسر هزات ناج والهل نم یلو دوب، تبرش و

داد: باوج ناج الهل میوگب

. میرادن یچیه نیاربانب میدیسر هزات مرتخد و _نم

دزو ناهد یور هب مارآ شتسد اب انیراس . دندیدنخ همه هک تفگ یروج

دز: ادص ار ناشراکتمدخ اج نامه .زا تفرگ شا هدنخ

؟ نوج یسنا ؟ نوج یسنا _

هدرک نت رب یا همرس نهاریپ یور زا یدیفس نوفاراس هک یلا سنایم مناخ

دش: کیدزن ام دوب،هب

؟ مناخ مناج _

: تفرگ والهل نم تمس ارهب شتسد انیراس

دنا. هدشن ییاریذپ دنا هدیسر هزات اه مناخ _

: دیبوک شتروص رب مارآ مناخ یسنا

. هعاسلا مناخ، مشچ _

یندیشون همه نآ یور هک تشگرب یناور زیم اب هیناث دنچ ضرع رد سپس و

و ینیریش ، هویم یباقشب ناممادک ره یارب دوب. دوجوم اه یکاروخ اهو
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ونایپ تشپ زا هک ییادص تمس هب مهجوت . تشاذگ زیم یور تبرش یناویل

یداش اتبسن کیزوم راب نیا لبق، یتاظحل الف خرب دش. بلج دمآ، یم

سک ، دوبن تسینایپ نامه ، متشگرب تسینایپ فرط دش.هب یم هتخاون

مبلق . دندوب هدز هقلح شرود ناوج یا هدع هک دوب هتسشن نآ تشپ یرگید

ارچ؟اب مناد یمن . داتفا نییاپ دشو هدنک یره ما هنیس لخاد زا هاگان هب

، دشاب انروس وا هک مداد یم دایز لا متحا یلو دوب ام هب شتشپ ناوج هکنیا

رتشیب مسدح نیا ، شرود نارسپ و نارتخد نادنخ ی هقلح اب اصوصخم

یدعب ی هقلح رد یلو دوبن تیءور لباق ولج ی هقلح دش. یم تیوقت

دنتسناوت یم ات هسره . دندوب صخشم یبوخ هب ایدرب و نیسحریما ، رایرهش

هدیشوپ راولشو تک انروس دننام هک ایدرب زج .هب دندوب هدیسر ناشدوخ هب

. دنیامن هضرع اکیرما دم نیرخآ قبط ار دوخ دندوب هدرک یعس هیقب دوب،

،زاب فان یتناس دنچ ارات شیاه همگد و هدیشوپ دیفس ینهاریپ رایرهش

باروج هک نآ یب دوب اپ کزوق باالی تناس هد ات شنیج راولش دوب. هتشاذگ

دوب. هدرک نترب نآ یور زا مه یگنر یبرس لو و لش تک . دشاب شیاپ رد

دننام شراولش هدیشوپ ینامسآ یبآ هاتوک نیتسآ نهاریپ نیسحریما

سنج مه نیج ی هقیلج ، نهاریپ یور .زا تشاد دق کزوق اتباالی شتسود

نیچمه دوب هچب شروک دمآ مدای . تفرگ ما هدنخ رایتخا یب . تشاد راولش

هک دوب مه یریجنز نیسحریما و رایرهش ندرگ رد . تشاد یراولش هقیلج

. دندوب هدیشوپ یکیش و دنلب یاهسابل یگمه ناوج نارتخد دز. یم قرب

یسک ارهب یراب ودنب ییب هزاجا اهروپ پژنام هناخ دیقم اتبسن وج هتبلا

درک. یم رییغت اهمناخ ششوپ عون اسب هچ دوب نیا زا ریغ رگا داد. یمن

هیناث زا یرسک رد ناوج درم دوب. راقواب رایسب یشوپ کیش نیع رد ایدرب

ییوس ارهب مرس هچاپتسد درک. راکش هلصاف نآ زا ارم ی هتشگرس هاگن

. متفرگ رگید
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باوج رگا یلو مدش شتکرح هجوتم داد. ناکت یتسد میارب اجنامه زا ایدرب

رادرب تسد ناوج رسپ یلو . مدرک لهاجت نیمه یارب دوب. دب یلیخ مدادیم

تمس هب رایرهش و نیسح ریما هارمه دشو ادج ونایپ رود ی هقلح .زا دوبن

! نیدما شوخ اموناخ دمآ:_سالم ام

واب درک زیخ مین ناج .الهل تفرگ دیدن دشیمن رگید دوب میقتسم شا هراشا

زیخ مین ردحتلا مهد ماجنا ار تکرح نامه مه نم هک دز نم هب شجنرآ

. مداد ار ناشم سال باوج

دز: یحیلم دنخبل الهل!الهل وناب نیدموا شوخ یلیخ یلیخ _

؟ مرسپ یبوخ ، نونمم یلیخ _

؟ نیتسه بوخ امش مرکشتم _

. نونمم __

: تفگ نم هب باطخ نانز دنخبل الهل، یسرپلا وحا زا تغارف زا سپ ایدرب

؟ نیبوخ امش ابرهک مناخ _

نونمم یلیخ _

فرط هب سپس ،و دندرک یمرگ کیلع سالم ابالهل مه رایرهش و نیسح ریما

: تفگ نانک اپ اپونآ نیا رایرهش . دنتشگرب نم

. میونشب ونوت ونایپ نتخاون ات میرظتنم هناربص یب ابرهک مناخ _

ال صا هوکشاب و ریظن یب نشج نآ رد دوبن یبسانم عقوم ال صا هن یاو یا

: متفگ نیمه یارب میامن هجوت بلج تساوخ یمن ملد
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. هزاون یم نوتارب و تسه هدنزاون یلو امش نیراد فطل نونمم یلیخ _

. نیگیم ونیا نوتفطل ور امش مرادن یرنه هک نم

داد: باوج تیدج اب رایرهش

. جهبلا نوتنتخاون اعقاو . تسین یفراعت مناخ ریخ _

تدش هب منت مدش یم خرس یتقو مدرک یم ساسحا مدوخ مدوب هدش خرس

. متشادن تسود ار سح نیا و مدوب یئارگ نورد مدآ نمکال . دشیم غاد

درک. یم متیذا ، مریگب رارق هجوت دروم یریثک تیعمج نایم رد هکنیا

88

سکعرب فدص . مدش یم بذعم گرزب یاه عمج رد روضح درک.زا یم متیذا

نیمه رطاخ هب دیاش درک. یم رارقرب طابترا یتحار هب همه اب دوب نم

دوب. هتفرگ رظن ریز شا هنادرد رسپ یارب ار وا مناخ اتیب ، شندوب یعامتجا

داد: خساپ هک دید حیلا هچ رد ارم الهل مناد یمن

فیرشت هک نوم هنوخ هللا ءاشنا هنومب حاال یلو مرسپ نیراد فطل امش _

. هبذعم ناجابرهک هنک یم قرف شاوه و حلا سلجم نیا . نیدروآ

ام: هب درک وور تخادنا یهاگن مین ناناوج ی هقلح تمس هب ایدرب

. مینک یمن یرارصا دیش یم بذعم هگا هلب بوخ _

داد: رارق باطخ دروم میقتسم ارم راب نیا

. میراد تدارا نوتتمدخ ام مگب متساوخ طقف _

: راگن هب درک ور دعب
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صخشم شعضو ورس زا هک راگن ؟ رونوا نیایب نیاوخ یمن امش مناخ راگن _

یباب ، رگید سک هن هدرک هدامآ انروس اب ییورایور یارب ار دوخ هک دوب

: تفگ یتوافت

داد: همادا مه رایرهش . میتسشن هبوخ نوماج اج نیمه _هن

. میدنخب و میگب نومدوخ ارب یا هشوگ کی هشیمه لثم میرب نییایب بوخ _

. نوشدوخ ارب نشاب تحار مه انامام

: اهرتخد هب درک ور نانک هدنخ یناطلس مناخ

میگب دب رهوش لیماف و کف زا مک هی میاوخ یم ام نیرب نیشاپ ارتخد _هرآ

. نیشاب تحار نیرب نیشاپ . دایمن نوتشوخ اهامش مینک تبیغ هگیدمه واب

اب ایدرب . تسشن نم رانک نانچمه فدص یلو دنتساخرب راگن و ادیش

: تفگو درک هاگن فدص و نم هب بجعت

؟ نیدیمن راختفا مناخ ابرهک مناخ، فدص _

. ورب ینعی درک هتسب و زاب ار شنامشچ ناج الهل

رد تسد دش، دنلب شردام ی هراشا اب مه فدص مدرک فدص هب یهاگن

. میتسشن زاسنلا یرگید هشوگ ورد هدرک یهارمه ار اهنا مه تسد

اب دروخرب مهب یلیخ دوب. هدماین یئوگ دمآ شوخ یارب انروس بانج زونه

یلو ؟ دشاب نم ندید رظتنم یلیخ مدرک یم رکف دوب، هدرک هک یشرافس نآ

ارزا ناشیا ی هلک طقف امو دوب ونایپ نتخاون لوغشم توافت یب یلیخ

: تفگ تشگرب ایدرب . میدید یم تشپ

. نیسر یم رظن هب توافتم دیفس نهریپ نیا وت ردقچ مناخ ابرهک _
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درک: هقلح ار هبابس و تسش تشگنا نیسحریما

لثم ور امش نیدز هک یمه دیراورم هتشر دنچ نیا اصوصخم اقیقد _

. هدرک اه هسیدق

هک مدیزگ یم بل اه هداتفا بقع دننام . متفاین ناشفراعت یارب یخساپ

دز: ییامن نادند دنخبل ادیش

تدانرب هیبش منیب یم منک یم هاگن ابرهک هب !حاالهک یگیم سار _هرآ

هدش. وریبوس

درک. مه یدنلب ی هدنخ شفرح لا بند هب

: دیسرپ رایرهش

هیک؟ وریبوس تدانرب _

: تفگ دیسر یم ششوگانب بل ات شا هدش زتورپ یاهبل هک راگن

ترضح هنک یم اعدا هک هسنارف یاهاتسور زا یکی وت هدوب یرتخد _هی

هک تساوخ یم نوا زا تشاد یزاین و رذن یک ره نوا دعب . هنیب یم ومیرم

، شگرم زا سپ سلا نیدنچ . هریم یم ینووج هگب.وت میرم ترضح هب

. هدنوم سملا سملا شا هزانج ننیب یم و نفاکش یم وشربق

: تفگ بجعت اب رایرهش

؟ نیدید اجک ار وناب نیا ی هرهچ امش تقو نوا . اعقاو هبیجع _

: تخادنا تسار یاپ یور اررب پچ یاپ ادیش

. هتدانرب گنهآ شمسا . میدید وشملیف _
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داد: ناکت یرس راگن

رکف ؟ هتدانرب هیبش اجک ابرهک اباب هن یلو دوب زنوج رفینج مشرگیزاب هرآ _

.... هیبش منک

: دیرپ شفرح نایم دوب هدش اهنآ یزاب هرخسم هجوتم هک فدص

هیبش . نتفگ ناخ نیسحریما کالوم ناج تسین مهم هیک هیبش هک نیا _حاال

. موصعم و کاپ اه هسیدق

یب شیپ مرکذ و رکف ی همه نم یلو . دیشک شیپ یرگید فرح رایرهش

و یساسحا رارق رگیدکی اماب هک دوب تسرد دوب.حاال انروس ییانتعا

رتدوز هچره درک یم مکح بدا یلو میدوب هتشاذگن اب ییا هناقشاع

دیاب هدش، هک مه یواکجنک یور زا مدرک یم ساسحا دنک. ییوگدماشوخ

ونایپ شدوخ یارب توافت یب هکنیا هن دمآ یم ناملا بقتسا هب یئورشوخاب

. دینت مدوجو رد یدب مشخ . دزاونب

دش. تلع رب دیزم مه ادیشو راگن سول یاهراتفر

90_89

. دندوب هدز هک یپیت نآ اب

رایرهشو نیسح ریما و ایدرب رگید .. تسیچ ناشفده هک دوب صخشم ال ماک

دنتشادن ربخ دوب. انروس بانج ندرک روت ناشمیقتسم فده و هدرک اهر ار

دوب ابیز و هداس نم سابل دز. دهاوخ ناش هنیس هب در تسد انروس هک

طخ تداع قبط یمک طقف تشادن دوجو متروص یور یشیارآ هنوگچیه

سابل فدص داد. یم هولج یبلا ج زرط ارهب منامشچ هک مدوب هدیشک مشچ

رس کالهرب راگنا هک دوب هتسب راد لدم یروط ار یرسور و دوب شنت یکیش
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دشاب هدش شا هدش نویش ناوسیگ هک راگنا یکالهمه هلا وبند هتشاذگ

رایسب رتخد دوب.کال هتخادنا مه یور زا یلدب دنبندرگ نیدنچ کیش یلیخ

، دندوب تسود لبق زا ادیش و راگن هکاب نیا دوب.اب یتبحم واب مرگنوخ

رد انروس بانج درک. یم یتحار ساسحا رتشیب نم هکاب دوب صخشم یلو

مدوخ هب مدوخ یلو دوب. یبدا یب شتکرح نیا مرظن هب دندوب نتخاون حلا

تسانب یقافتا هچ هگم ؟حاال یراد یراظتنا هچ اباب هک"یا مدز یم بیهن

وترهاوخ فرط نوا یرب وت هک هنک کمک داوخ یم طقف نوا هتفیب نوتنیب

." ینک ادیپ

یابرلد نم تشاد ناکما ؟ دوب نکمم ینعی تفر شلا م ملد ، مرهاوخ دای هب

منک؟ ادیپ ار مزیزع

و نشور یاهوم اب یا هچب رتخد مدید یم یهاگ هک یوحم یاه باوخ نآ

نامه دوب، هتسب شقن مهاگآدوخان ریمض رد زبس ینامشچ و دیفس تسوپ

اه. یفرط نآ لکش دوب؟الدب هدش یلکش هچ دوب.حاال نم یابرلد

داد: رارق مباطخ دروم فدص هک متشاد بل رب دنخبل رایتخا یب

مه؟ اب یا هشوگ کی میرب ییاتود یاوخیم مگیم ابرهک _

: مداد باوج دماین مدب دوب یبوخ داهنشیپ

؟ میرب اجک یلو . هشاب هرآ _

درک: هراشا جورخ برد هب فدص

؟ هروط هچ طایح میرب منک یم داهنشیپ نم هغولش هک اهاجنیا _

؟ طایح _
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. طایح _هرآ

؟ امرس نیا _وت

؟ هتدرس _

_هن.

اوه رذآ کیدزن دوب هام نابآ رخاوا بوخ یلو مدوبن ییامرس هاگچیه نم

رد هشیمه دوخ هک نم هنرگو دوب بیجع میارب شداهنشیپ تشاد زوس یمک

: متفگ مدرک یم یور هدایپ اوه نیا

. میرب هبوخ مه یلیخ تسین درس الاا _هن،هن،صا

..اب ازیزع ، انامام ، اموناخ بوخ _: تفرگ مه ارم تسد دشو دنلب فدص

: تفگ یصاخ ابحتلا راگن . طایح میر یم نوج ابرهک و نم نوت هزاجا

! هرذگب شوخ دیرب _

برد فرط .هب داتفا هار نم هارمه وا هب انتعا دزویب یدنخبل فدص

؟ امناخ _: متشگرب بقع هب یمب یادص هکاب میتفر یم یجورخ

دوب: یناوج یاقآ

_هلب؟

هفراعم ی ولوچوک مسارم ناج.االنهی انیراس رسمه متسه دیمح هدنب _

؟ نیشاب هتشاد فیرشت یا هقیقد دنچ منک شهاوخ نوتزا منوت یم میراد

دوب: هتفرگ ار متسد نانچمه فدص

منک. یم شهاوخ _هلب
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: تفر نفورکیم تشپ دیمح .اقآ میتسشن لبم نیرت کیدزن یور رب ودره

تبسانم هب بشما نشج منک. یم ضرع مدقم ریخ سالمو نویاقآ اهمناخ _

. نینزب بترم فک هی نوتدوخ راختفا .هب هناج انروس نوملدزیزع دورو

تسد ارهب نفورکیم دیمح . میدروآرد ندز فک یادا مهام دندز فک تیعمج

کیش مادنا شوخ درم کی اجنیا دوب. رتهب یلیخ شسکع داد.زا انروس

و تحار ار وا شجیپ رد دوجوم ریواصت هک ردحیلا دش یم هدید شوپ

مه ار شیادص متشاد تسود دوب انشآ هرهچ . دروآ یم رظن هب هتخلش یهاگ

: مدینش عقوم نیمه رد .هک مونشب

ام هب هک نیا .زا نارورس و نازیزع امش کت کت هب منک یم ضرع _سالم

. مرازگساپس نیدروآ فیرشت و نیداد راختفا

شیارب تیعمج . دروآ نییاپ میظعت ی هناشن ارهب شرس فرح نیا لا بند هب

داد: همادا انروس . دندز فک

. نیشاب تحار منک یم شهاوخ _

دوب. بدءوم و تکازن هکاب نآ رت مهم .و تشاد ینیشنلد یادص

ناور زیم اراب یا هقبطود گرزب کیک اهراکتمدخ زا نت ود عقوم نیمه رد

کیک هب جاو و جاه دوب هدش ریگلفاغ هک ناوجدرم . دنتشاذگ انروس لباقم

ارهب کیک نانز دنخبل انروس . تفرگ شلباقم ار یدراک دیمح درک. یم هاگن

شخپ نانامهم نیب ار هدش هدیرب یاه هکت همدخ . دیرب شناتسود کمک

دیفس نهاریپ داهنشیپ دیاش . تخادنا نم تمس هب یهاگن انروس . دندرک

مامت یکریز هکاب نیا .اب میتشادن مه اب یدایز ی هلصاف دوب. نیمه یارب

ناشن شوحم دنخبل و نامشچ قرب یلو ، تشاد دوخ رهاظ ظفح رد یعس
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رانک مناخ اتیب . میدروخ هوهق اب هارمه ار نام کیک . هتخانش ارم هک داد یم

. تخادنا یم ام بناج هب یسوسحمان ی هراشا یهاگ ورهزا هتفر انروس

یتحاران ثعاب عوضوم نیا رایتخا یب . تسا فدص شروظنم متسناد یم

ردام و ردارب رانک مه انیراس . متخادنا ناشتمس هب یهاگن مین دش. یم ما

ییوگ هک فدص درک. یم هاگن فدص هب عقاورد ینعی ام هب نانز دنخبل

: دومن مدنلب و تفرگ مه ارم تسد تساخرب دوب، هدش اهنآ هجوتم

میدروخ منومکیک هگید بوخ _

91

دز: نامیادص یدرم هک میتفر یم نوریب مه تسد رد تسد

منک؟ نوتیهارمه ات نیرب یم فیرشت اجک نیئامرفب هشیم امناخ _

ود .ره تسیرگن یم ارم تریحاب مه فدص مدرک هاگن فدص هب بجعتاب

دوب: ایدرب . تشگرب بقع فرط هب نومرس نامزمه

؟ نیتشاد یرما _هلب

: تخود نم ارهب شفاص هاگن ایدرب . متفگ نم ار نیا

فیرشت یئاج منیبب متساوخ یم مدش واکجنک طقف تسین یضرع ریخ _

؟ نیرب یم

داد: باوج فدص

. میشکب یسفن هی طایح میریم هدرک نوم هتسخ یغولش رادقم هی هلب _

داد: ناکت یرس ایدرب
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. مشیمن نوتمحازم . دیئامرفب منک یم شهاوخ هلب هلب _

طایح یاج یاج دوب. هدش ناراب رون طایح . میتفر نوریب هب ود ره

البال دندوب نشور اهغارچ همه . تشاد رارق هاتوک هیاپ و دنلب هیاپ یاهغارچ

هدومن نشور ار اضف ییابیز هب یگنر یاه بابح . اهراوید یور و اهتخرد ی

. دندوب

تکمین نیرتکیدزن یور رب تشاد رارق مه تکمین نیدنچ طایح هطوحم رد

درک: یا هدنخ فدص . میتششن

درک؟ یروط نیا ارچ ایدرب ترظن هب ابرهک مگیم _

! هگید نراکیب منودیم _هچ

. هرادن خاالاق نیازا ایدرب ! منودیم نم یلو _

رکف بوخ ؟.. میریم اجک دیسرپ امو یولج روطنیا داتسیاو ارچ سپ بوخ

هن هک هلئسم هتبلا .! دیدج هلئسم هی هدموا شیپ یا هلئسم کی اجنیا منک

هدش. الیت وحت و رییغت راچد نومشاداد هک هنیا مروظنم

؟ یرییغت هچ _ثمال

و لد منک رکف ، شزورما هاگن وشزور نوا ندنوخ هب هجوت اب هکنیا _ثمال

مدز: یدنخزوپ . هداد تسد زا امش هار رد وشنید

اباب! _یا

نهپ ماد شارب ردقچ ادیش و راگن ینودیم ایرهک . هیبوخ رسپ هرادن اباب _یا

. دایمن ششوخ ال صا ارتخد روج نوا .زا دادیمن هلت هب مد نوا یلو ندرک
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مارتحا نوشارب هتبلا متسین اهفرح نیا ودنب دیق الوت صا نم ناج فدص _

یا هگید یایاضق داوخب هکنیا یلو نتسه یتیصخش واب دنمرنه یاقآ ملئاق

. متسین هن دایب شیپ

یم اراک هچ منیبب نک فیرعت یخلا یب ریگن یدج یلیخ حاال بوخ یلیخ _

. مشزرو و همجرت ملوغشم یچیه ؟_ ینک

! عهیلا شزرو نیرفآ _

زور ره ینعی ندیود هب هداد تداع یگچب زا ونم نوج الهل ینودیم بوخ _

. مودب دیاب حبص

وشدوخ نک هاگن درک. یم وراک نیا نم اب منم نامام شاک هبوخ یلیخ _

ءاشام رازه هللا ءاشام نوج الهل شصوع . هنومه منم هدنیآ هلپم لپت ردقچ

. هتفرن زا38باالرت شزیاس منک رکف هللا

مدز: یدنخبل

و هنک شزرو مئاد هک هنیا شراک ی الهمز هیزاسندب یبرم نوج الهل بوخ _

مه ور ام هک دوب مه نیمه رطاخ .هب هراد تسود مشدوخ نوا زا ریغ هب

. هبوخ و هاربور یمسج رظن زا ومه یحور رظن زا مه درکاالمن یم قیوشت

: دیسرپ واکجنک فدص

هدش؟ شلا _50س

: مداتفا الهل زور نآ فرح دای

. هراد 50سولا کیدزن بوخ _
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دمآ: شک فدص یاهبل

. هروخ یمن شهب ال صا یلو _

: دیسر یم رظن هب رتناوج یلیخ الهل دوب ابوا قح

و ردام ات میرهاوخ مه اماب ننک یم رکف میریم یئاج هک مه اب هتسرد _هرآ

. رتخد

: تفگو دز دنخبل هرابود فدص

. نیرهاوخ لثم نیتسین هک رتخد و ردام ؟ هنیا زا ریغ هگم بوخ _

یکانتشحو لکش هب تیعقاو . دوبن نم ردام دش.الهل وحم مبل یور زا دنخبل

فدص فرح داد ناشن نم ارهب شدوخ

ساسحا هک فدص مدرک توکس . میدوبن رتخد و ردام اعقاو دوب تسرد

: تفرگ ارم تسد درک، یم نادجو باذع

. متشادن ور وت ندرک تحاران دصق ادخ هب شخبب مزیزع ابرهک یاو _یا

. منودیم _

دش: وحم فدص یاهبل یور زا دنخبل

ونم ادخ ور وت هرتنوبرهم اردام مامت الزا صا هنوبرهم میلیخ نوج _الهل

. تفر رد منهد زا شخبب

و حضاو ار تقیقح . تشادن یا هدیاف درک یم یهاوخرذع مه ردقچره

: مدناشن بل رب دنخبل وا یتحاران ندید دوب.اب هتفگ نایرع

هدرواین ایند هب ونم هتسرد نوج الهل بوخ مدشن تحاران ناج فدص _هن
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هتشاد دوبمک ساسحا نم هتشاذن تقو چیه هرتنوبرهم اردام مامت زا یلو

. مشاب

. شخبب ونم ادخ ور وت منودیم مزیزع منود یم _

92

دش: کیدزن ام هب اهراکتمدخ زا یکی هک میدوب دونش و تفگ نیمهرد

منک. یم رکشت _. نیدموا شوخ یلیخ اموناخ _سالم

؟ مرایب نوتارب نیراد لیم یزیچ _

داد: باوج فدص هن، میوگب و میامن فراعت متساوخ نم ات

هدنوم سنلا وت نوماه هویم و تبرش و ینیریش ام مناخ مشیم نونمم _

. مشیم نونمم نیرایب اجنیا هگا

! تحار ردقچ هووا

هدیشکن هقیقد دنچ هب زونه . تفر سنلا لخاد وهب داد ناکت یرس راکتمدخ

تکمین یور رب ناممادک ره لباقم دمآ طایح هب یئاریذپ زیم هکاب دوب

دش: زوم ندرک تسوپ لوغشم فدص . تفر و داد رارق ار نامیاه یکاروخ

. مزیزع روخب _

هک یخلت تقیقحاب تساوخ یمن یچیه ال صا تساوخ یمن زوم ملد نم

یچیه هب لیم دوب. هدش ورات هریت مرظن رد ایند دیبوک متروص هب فدص

: تفرگ ملباقم ار تبرش متشادن

! روخب مزیزع روخب _
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رابنیا فدص مداد ناکت یرس . دومن یمن نیریش ار مخلت ماک یدهش چیه هن

درک: کیدزن مبل ارهب ینیریش

متخادنا شتسد هب یهاگن منک. یم شهاوخ منوج ابرهک هگید روخب _

یمن یرگید ینیریش زگره کیک زا دعب دوب. یط ورپمال هماخ رپ ینیریش

: مداد ناکت یرس . مدروخ

. مروخ یمن . میدروخ کیک هزات نوج فدص نونمم _

منک. یم شهاوخ روخب هویم بوخ _

و هتشادرب ار ملا گنچ . تسکش یم شلد ، مدرک یم عانتما نآ زا رتشیب رگا

دوب نشور زونه اوه . مدرک کیدزن مناهد وهب هدز نآ رس رب زوم یا هقلح

درک: ندروخ هب عورش مامت یاهتشا اب فدص . دندوب نشور مه اهغارچ یلو

یچ ره خهیلا ژهن یسکا هشخبحرف ردقچ هگنشق و فاص اوه اجنیا ردقچ _

مدرک یقیقد هاگن . متخادنا شمادنا هب یهاگن هبسچ یم شهب هروخ یم مدآ

و هتسار یاهسابل و فلتخم یاهدرگش اب یلو تشاد نزو هفاصا مناخ هلب

: درواین رد هولج هب ارنآ درک یم یعس دیشوپ یم هک یا هریت

؟ ابرهک یروخ یمن ینیریش اعقاو _وت

: مداد باوج

. دیاش هشاب هوهق و یاچ هارمه ثمال هگا مک.حاال یلیخ _هن

. نرایب هوهق تساو مگب راذب _خآ

. نیشب ریگب داوخ یمن هن _هن
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اوه. نیا وت هبسچ یم ارچ _

. مرادن لیم یچیه نماالن نک شلو ناج فدص _هن

و موصعم یلیخ یگداس نیع !رد هگنشق تسابل ردقچ ابرهک یتسار . هشاب _

اه. هتشرف لثم یدش حیلم

اب نم ودوب انروس بانج باختنا دوبن نم باختنا سابل نیا متفر رکف هب

یارب دوب زونه هک زونه شدوخ هک ردحیلا مدیرخ ار نآ یقوش و قوذ هچ

.اب منامب طایح رد اجنامه متفرگ میمصت دوب. هدماین ام نتفرگ لیوحت

هب ور اه هویم ینیریش روز هب فدص میدیدنخ و میتفگ یرد ره زا فدص

دش: کیدزن ام هب دوب یناوج یاقآ رابنیا هک راکتمدخ داد. یم مه نم دروخ

؟ مرایب نوتارب نیراد لیم هوهق امناخ _

: تفگ یروف فدص مهدب باوج نم ات زاب

. مشیم نونمم یلیخ هلب هلب _

. دروآ هوهق ود ره یارب عیرس یلیخ و داد ناکت یرس ناوج درم

دوخ رد مه رکش و ریش معط شوخ رایسب هوهق دوب ریظن یب مووووا _

: تفگ فدص . تشاد

؟ هتسرد یدوبن خلت هوهق لها هک وت منیبب _

ال! صا هن _هن

دش. تحار ملا یخ هبوخ بوخ _

هزم هزم تذل اراب ناما هوهق مه اب تفرگ ما هدنخ درک هک یتکرح نیا اب
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دمآ: مغارس هب ناج هکالهل میدرک یم

یمن . نیونش یم ولگ نیگ یم لگ مه اب نیراد هک منیب یم بوخ بوخ _

سنلا؟ یوت نیایب نیاوخ

: تفگ فدص

یوت اه هدنخ و ایغولپ غولش و اهونایپ نوا یادص هرت تحار اجنیا _هن

. هرذگیم شوخ هراد رتشیب نوج ابرهک اب اجنیا . هدیچیپ مزغم

. نیتحار روج ره هشاب ناهآ _

: متفگ متشگرب

ناج؟ _الهل

؟ مزیزع مناج _

؟ نوم رانک ینیشب یاوخ _یم

نوتمحازم تقو نوا نم بوخ _: تخادنا یهاگن ود ره هب دیدرت الهلاب

: تفرگ ار ناج الهل تسد فدص ؟ مشیمن

. یمحارم امش مزیزع هیفرح هچ نیا _

درک. زاب یئاج ناج الهل یارب ود ره نیب منک یم شهاوخ نیئامرفب

93

ناود ناود راکتمدخ یاهمناخ زا یکی هک دوب هتسشن نامرانک هزات ناج الهل

دمآ: ام تمس هب
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سنلا؟ وت نیرایب فیرشت منک شهاوخ هشیم _

داد: خساپ ناج .الهل میتخادنا رگیدکی هب یهاگن هس ره

! امتح _هلب

: تخادنا ام هب یا هدنمرش هاگن نز

. ندومرف روپ پژنام مناخ یلو ماوخ یم رذع _

. مییایم _هلباالن

لخاد یلیم یب دوب.اب مرگ سنلا یاوه . میتشگ زاب سنلا هب مه قافتا هب

دمآ: نامرانک مناخ اتیب هک میدش

دز؟ نوتبیغ اجک _

: تفگ فدص

. میروخب اوه نوریب میتفر _

منک. یفرعم مرسپ هب ور امش ماوخ یم نییایب _

یم ار شرسپ تسد هک دوب نیا شا هنابدءوم . دماین مشوخ شفرح زا

هاگن !الهلاب نابزیم ناشیا میدوب نامهیم .ثمالام دروآ یم ام شیپ تفرگ

، نیمه یارب . دناوخ ار مراکفا یبوخ ،هب تخادنا نم هب هک یا همین هفصن

: تفگ یخوش نحل اب نانزدنخبل تشاد تسد رد ارام تسد هک روط نیمه

رایب ور انروساقآ ورب امش . میتسشن اج نیمه اه هچب و نم نوج اتیب _

ام. تمدخ
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هدش! لزان نامسآ زا شرسپ هدزاش درک یم رکف مناخاتیب دش. کنخ ملد خآ

: دیرپ شیاهبل یور زا دنخبل . دروخرب وا هب

! نیتحار روج !ره مزیزع هشاب _

هجوتمرار الهل روظنم ود .ره دیدنخ و تخادنا نم هب یرادانعم هاگن فدص

هاگن راوید یور سیفن یاهولبات وهب هتسشن ام نیب یخلا یب هک .الهل میدش

دنکن رکف ات میتسیاب ناوجدرم ندمآ زا لبق هک درک هراشا مه ام درک،هب یم

یاشامت مرگرس ار دوخ الهل دننام و هتساخرب ود میا.ره هدش دنلب وا یاپ هب

همرکم ردام هارمه انروس بانج هک دوب هتشذگن یزیچ . میداد ناشن اه ولبات

شدوخ زا رتدوز شخلت و درس نلکودا ی هحیار دش. امرف فیرشت شا

و دنلب یناشیپ . دندوب هایس شنامشچ و اهوم تشاد یدنلب اتبسن .دق دیسر

یقفوم درف دوب. هدروآرد هولج هب رتشیب هچره ار شیمدنگ تسوپ ، شفاص

یم دوب هدش دوخ ردپ نداد بیرف هب رضاح دوخ سنیزیب تاجن دصق هب هک

هئارا دوخ زا یتوافتم یاه شقن و هدوب یدنمرنه رایسب رگیزاب تسناوت

، متشاد کش نآ تقادص هب نم هتبلا هک مامت تکازن اب ناوج درم . دهد

: تفگ

. نیدموا شوخ یلیخ ! امناخ منک یم ضرع _سالم

هب ناج الهل یلو . میداد ناکت رس و هدز یگنرمک دنخبل ود ره فدص و نم

داد: خساپ یمرگ

نطو .هب مگب مدقم ریخ امش هب منم هک هراد .اج نونمم انروس یاقآ _سالم

. نیدموا شوخ

متسناد یم . دنامن یفخم نمزا ، تخادنا یم نم هب هک ییمشچ ریز یاههاگن
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یا هرهچ .اب تسا مندید واکجنک نم، زا رتشیب دیاش وای نم دننام مه وا

: تفگ هبالهل ور کانبات

. نیراد فطل امش ! وناب منک یم رکشت _

شرسپ امارهب یدج ینحل دوب،اب هدش عطق شنامشچ قرب هک مناخ اتیب

درک: یفرعم

. نتورف یاقآ رسمه نتسه ناج ،الهل مرتحم مناخ نیا ناج انروس _

رتخد نناج فدص یپچ تمس . ننوشرتخد ناج ابرهک نوشیتسار تمس

. مدوب هدرک تبحص تاهاب شدروم رد هک یناطلس یاقآ

. دراد یوژه تدارا فدص هب هک تفگ یم ام شیپ دیاب امتح راگنا حاال

دش. زیت شنامشچ بجعت زا فدص

داد: ناشن ریگلفاغ ار دوخ ، یکریز اب انروس

. متقوشوخ اعقاو امش اب ییانشآ _زا

ملیف و دوب مه دیاش ، دوبن بدا یب مدرک یم رکف هک مه اه ردق نیا اباب هن

: مداد یم یبسانم خساپ دیاب لا حره درک.هب یم یزاب

ملا. حشوخ امش اب ییانشآ زا مه هدنب نونمم یلیخ _

داد: خساپ نم زا رتمرگ فدص اما

هدینش یلیخ مناخ اتیب زا ور امش فیرعت ناخانروس روط. نیمه مه هدنب _

هک نوتمنیبب کیدزن اتزا هدب تسد یتصرف تساوخ یم ملد . مدوب

دش. مبیصن تداعس نیا هناتخبشوخ
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روط نامه رگا یاو هچ؟ ینعی ؟؟ تفرگ مرگ ردق نیا ارچ فدص نیا یاو یا

دشاب هدش لیامتم انروس هب مه ،وا هدیدنسپ شرسپ یارب ار وا مناخاتیب هک

نآ .رد منکشب ار وا دننام یبلق شوخ رتخد لد دمآ یمن ملد زگره هچ؟نم

. دندش یم بآ رب شقن میاه هشقن مامت تروص

95_94

یمک الهل راتفر زا مه زونه هک شردام داد. ناکت یرس بدا مکلا رد انروس

: تفرگ ار وا تسد دوب، رکپ

منک. تیفرعم مه هگید یاه نامهیم هب میرب مزیزع بخ _

. دروخن ناکت شیاج زا انروس

. مشاب اه مناخ تمدخ رد نم دیدب هزاجا رگا ردام _

دروم فدص دوب هدرک رکف امتح . دیشخرد مناخ اتیب نامشچ یا هظحل یارب

هدش: عقاو شا هنادرد دنسپ

. مسرب هگید یاه نومهیم هب مرب نم سپ هشاب -

درک: هراشا یراداج و گرزب ی هپاناک هب انروس دش. رود ام زا سپس

! دییامرفب منک یم شهاوخ _

رارق الهل رانک نم هک میتسشن هپاناک یور رب یروط دوب. شساوح الهل

هک انروس . فدص نم پچ تمس و تسشن انروس الهل تسار تمس . متفرگ

: تفگ فدص ،هب تسا ندرک یزاب ملیف ردحلا دوب صخشم

. دیتسه دشرا یوجشناد مدینش ! مناخ فدص _
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دز: ییامن نادند دنخبل فدص

. منوخ یم دشرا هلب _

: تخادنا نم هب یکدزد یهاگن انروس

یا؟ هتشر هچ -

. تایبدا -

! دیشاب قفوم هبوخ یلیخ هرآ -

ووگ تفگ نیا تساوخ یم شلد ایوگ . دیرپ الهل یاه بل یور زا دنخبل

دوب. ثحب مامتا یانعم "هب دیشاب قفوم ی" هلمج و دشاب هتشاد همادا

نم: هب درک ور یکریز اب انروس

. منود یمن امش هب عجار یچیه نم ابرهک مناخ بخ _

یعس یلو تفرگ ما هدنخ . تسناد یم دوب هکالمز ار هچره وگ! غورد یا

رب شهایس نامشچ . متخادنا وا رب یهاگن مین . مرواین بل رب دنخبل مدرک

نوریب ار مسفن درک. ندیپت هب عورش رایتخا یب مبلق دوب. هدش هتخود نم

: مداد

.االنمه مدادن همادا هگید یلو متفرگ یسیلگنا نابز یسانشراک نم _

منک. یم مرگ رس همجرت و شزرو اب ومدوخ

: دیرپ باال شیاه وربا انروس

؟ دیدلب لماک هلوف نوتنابز ینعی ؟ اعقاو -

: تفرگ باال رورغ اراب شرس ناج مهد،الهل باوج نم هک نیا لبق
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. هشیمن شسناسیل و یسانشراک هب طوبرم ابرهک نابز تاع طاال ناخ انروس _

ما. هچب هدنورذگ ور شاه هیاپ مامت . تفر یم نابز کالس یگچب زا ابرهک

: متشادن رواب نم هتبلا هک تخادنا نم رب یزیمآ نیسحت هاگن ناوج درم

. نیلا ودع ره شزرو مه نابز مه عیلا! رایسب _

: منزب یفرح دوب المز موش جراخ اوزنا زاالک مدرک یعس

دوب. مردام ردپ یاه قیوشت رطاخ هب انیا بوخ _

داد: همادا انروس

؟ مناخ ابرهک دیردارب رهاوخ ات دنچ بخ عیلا! رایسب _

یا هظحل درک. عمج هپاناک هشوگ اررد شدوخ یسوسحم روط هب فدص

زگره هچ؟ دشاب هدش دنم واعالهق هب نابرهم رتخد رگا متفرگ نادجو باذع

اه ناتساد هب رتشیب ' هاگن کی رد عالهق بخ یلو مدیشخب یمن ار دوخ

ار فدص روپ پژنام هداوناخ لمجت قرب دیاش ! تیعقاو ات دوب هیبش

: مداد باوج دوب. هدرک لوحتم

. هشوروک شمسا هک مدوخ زا رتکچوک ردارب وهی متسه نم _

عیلا. رایسب _

داد: تهج رییغت الهل فرط هب شهاگن

هللا ءاشام ادیشاب مناخ ابرهک ردام هک دایمن نوتهب ال صا مناخ الهل یلو _

. نیشاب نوشیا رهاوخ هک دایم رتشیب نیدنوم نووج یلیخ

دز: ینیریش دنخبل الهل
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. دیراد فطل امش _

: مهد حیضوت مدید المز

ور شتسار .اما نرت نوبرهم ایند یاهردام مامت زا ناج ناخ!الهل انروس _

اراک همه و ندرک گرزب تمحز یلو هدروآ ایند هب یا هگید نز ونم دیهاوخب

. مسوب یم ور شتسد و مشنویدم اعقاو ونم هدیشک ناج ورالهل

و هدرب میاه بل تمس ارهب ناج الهل دیفس و هدیشک تسد عقوم نیمه رد

دز: قرب انروس یاه مشچ . مدناشن نابرهم یاه تسد نآ رب یا هسوب

یاباب ینز هصق مه زونه هک مدرک رکف نم ... تنسحا ... ووارب ... ووارب _

هگید اه ناتساد لیبق نیا ایوگ اما تسه ایند اهوت نیا یردامان و سنجدب

نا! هدش خوسنم

رضاح .زا دیوگب هچ تسناد یمن هشیمه الف خرب دوب نییاپ شرس الهل

: متفگ . هدرک ضغب مدیمهف . دوبن یربخ شا یگشیمه یباوج

مدروآ سناش نم یلو . تسه اهربخ نوا زا مه زونه دیدیمهف تسرد _هن

هنم. یایند همه ناج داد.الهل رارق مهار رس یا هتشرف ادخ

متسناد یم نوچ منک. ضوع ار ثحب مدید دش.المز یناراب شنامشچ الهل

: انروس هب مدرک ور ییورپ اب نیاربانب . تیعضو نیا زا دشک یم رجز وا

! ًافطل دیگب نوتدوخ زا امش حاال بخ _

هک ییاج .ات هدیبملقرو تدش هب شنامشچ مدید دش. نم هجوتم الهل هاگن

. دروخب لق ردسنلا یپوت دننام و نوریب دنزب هک تسا االن مدرک سح

داد: باوج یداع یلیخ انروس
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راک االنوت مداد همادا الومت یصحت اجنومه . مدوب اکیرمآ ینووجون زا هدنب _

رکش مااتاالنمه یضار . مرادن یدب یگدنز هبوخ . متسه سنیزیب و تراجت

. مدوب قفوم ادخ

رکش. ور ادخ بخ _

دش: تبحص دراو مه فدص

؟ تسین نوتاهاب یسک ؟ دییاهنت . دیتسه هک اجنوا ناخ؟ انروس _

: هدنخ ریز دز هاق هاق انروس

؟ هتسرد ایهن مراد هنوخمه هک هنیا انایحا ییاهنت زا نوتروظنم _

درک.هب ناونع ار عوضوم تحار یلیخ . میدش خرس ود ره فدص و نم

داد: همادا ، هدنخ لا بند

. متسهاهنت یاهنت دیراد هراشا هگا موهفم نیا .هب متسه اهنت نم مناخ _هن

طقف . هنوخمه نودب متسه اهنت مدوخ هنوخ وت اما مراد یدایز ناتسود یلو

. نیمه هدیم ماجنا وماهراک هک تسه یراکتمدخ هی

طقف دوب، هتخادنا سکع اهنا هکاب یروجاوروج یارتخد همه نآ سپ

؟ دندوب شا یعامتجا تسود

96

یم یزیچ هک دوب صخشم ال ماک دوب، انروس رد هک یناجیه و شبنج زا

. دشیم شفرح یادا زا عنام فدص الهلو دوجو ؛اما دیوگب نم هب دهاوخ

؛اما میدیشک یم هشقن هدنیآ یارب دیاب منک. تبحص ابوا مدوب لیام مه نم



ابرهک و هاک

251

شساوح گناد شش هک مه فدص دوب. نم هب شساوح گناد شش الهل بخ

. مدوب هدرک ریگ یا هصمخم دب رد منک هچ متسناد یمن . انروس هب

یسیلگنا نابز هب یا هلمج . دناخرچ نم تمس ارهب شرس هرابود انروس

ییانشآ یسیلگنا نابز اب یدودح ات فدص هکالهلو متسناد یم نم . تفگ

. مداد باوج یسراف هب نیمه یارب . دنراد

هک: دوب هدیسرپ نم زا

؟ مینک تبحص مهاب مینوت یم _

: مداد باوج

فدص و ناج الهل نوچ دیگب یسراف ! مینک یم تبحص میراد االمن بخ _

. دندلب ور یسیلگنا نابز یدودح ات مه ناج

خآ! .خآ تخادنا نم هب یزیمآ ماهفتسا هاگن و تفر الهلباال یاه وربا

دز: فک یشیامن انروس مدز. یدب فرح هک مدیمهف

یم عقاو رد نم ! ابرهک مناخ دیتفرگ ومچم بخ ! تنسحا تنسحا _

. دیتسه دراو اعقاو دیداد نوشن منک،هک ناحتما ور امش متساوخ

نانچمه الهل یلو . مدش یبصع یلیخ درک. یلا مسام ار شا یبارخراک بخ

دنلب انروس دوب رتهب بخ ! میدوب هداتفا یریگ هچ اباب دوب.یا هدنام قیقد

یارب . دهدب نم هب دناوت یمن یمایپ چیه دید یم هک .وا تفر یم دش یم

وزاب هتسب ار شنامشچ دش. هجوتم هک مدرک شهاگن لا صیتسا اب نیمه

نیا و مدوب فافش یدایز نم رخآ . دناوخ ار مراکفا ایوگ دوب درک.جبلا

متسناوت یم اعقاو یهاگ هتبلا داد. یم متسد راک هشیمه ندوب فافش
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هرهچ رد دوز یلیخ میاه ینارگن اهولد هغدغد یلو منک؛ ظفح ار مرهاظ

: متفگ دش. یم صخشم ما

ط

یا هلمج منوا ؟ نیدز کحم هلمج کی یادا اب طقف ونم تاع طاال لک امش _

! هدلب ییناتسریبد هچب ره هک

دزابب ار دوخ هک نآ یب انروس . دنزن بآ هب رادگ یب دشاب اتوا دوب شقح

دز: یدنخزوپ

. هشیم طوبرم نم یاهتراهم هب اقیقد نیا بوخ _

: تساخرب شیاج زا سپس

نم نوت هزاجا .اب مدش تقوشوخ نوتاهاب ییانشآ زا اعقاو اه، مناخ بخ _

. مسرب هگید یانومهم هب مرب

مدیشک یتحار هب یسفن دوب، هارمه ام رس نداد ناکت هکاب وا نتفر زا سپ

ار نآ انروس نتفر هکاب تشاد رارق ما هنیس هسفق یور رب یا هنزو هک راگنا

دش: دنلب شیاج زا .الهل دندوب هتشادرب هنیس یور زا

بخ . مدوخ یاتسود شیپ مرب ، مراذ یم اهنت ور ودات امش . هگید بخ _

نم؟ اب دیرادن یراک

دز: یوحم دنخبل فدص

. دییامرفب نوج _هنالهل

فدص دمآ.اب یم نانچمه ونایپ یادص . تفر رگید یاه مناخ تمس الهل
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نیسحریما . دندمآ ام تمس نیسح ریما و ایدرب هک میدرک یم تبحص

: دیسرپ

؟ نیتسه اجک اهامش _

: متفگ ؟ میداد یم خساپ وا هب دیاب ام رگم هچ؟ ینعی او

هلب؟ _

تسد شهب یدب حلا دوب هدروخ شقوذ هب هک نیا دش.زا خرس ناوج رسپ

: تفگ یدج ایدرب راب نیا داد.

. میدرک بجعت نیدوبن اتود امش ، دندوب رو نوا انووج همه هخآ بخ _

دنلب یروف دوب، هدرک تحاران یدح ارات وا انروس درس دروخ رب هک فدص

دش:

ناج. ابرهک وشاپ امش. شیپ میایم مه .ام هتفر رس ما هلصوح اقافتا میرب _

هک سنلا رگید تمس هب نیسحریما و ایدرب و فدص هارمه یلیم یب اب

. دندیدنخ یم و دنتفگ یم مه اب همه . میتفر ، دندوب هداتسیا اجنآ اه ناوج

97

: دروآ ارباال شتسد ونایپ رانک رایرهش . میدیسر اه ناوج رانک هب

. هظحل هی دینک هجوت ناتسود _

رد ارم دنتساوخ یم ، دنکن یاو! درک.یا ندیبوک هب عورش مبلق رایتخا یب

. متسناوت یمن زگره یاو ؟ دنناشنب ونایپ تشپ و هداد رارق هدش ماجنا لمع

: دنتشگ رب وا تمس اه ناوج
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زا متساوخ یم . میدش عمج انروس نوملگ تسود راختفا هب اجنیا _ام

نومارب ناج، انروس دورو تبسانم هب منک شهاوخ نومرگید زیزع تسود

. نوشراختفا !هب ایدرب بانج . دننوخب یا هنارت

رایرهش دوب.هب هدش ریگ لفاغ ایدرب . دندرک ندز فک هب عورش تیعمج

دزو فک یرتشیب ناجیه اب رایرهش . هدرک ور راک نیا ارچ هک درک یا هراشا

مخ رس راضح یاه قیوشت لباقم رد ایدرب . دومن تیاده ونایپ تمس ارهب وا

درک:

نیا اعقاو نم یلو . دنراد فطل نم هب ناج رایرهش . ناتسود منونمم یلیخ _

... منوخب نوتارب اجنیا هک مرادن ور ییاناوت

: دیرپ شفرح نایم نیسح ریما

راب !هی هرشحم اعقاو شادص هنرگ و هیکاخ یدایز ام ایدرب نیا نازیزع -

! دینزب فک نوشراختفا هب هگید

هراچ دوب هدش ریگ لفاغ هک ایدرب . دندرک ندز فک هب عورش راضح هرابود

دز: شیور هب یدنخبل ناوج تسینایپ تشادن تعاطا زج یا

؟ منزب ینوخ یم یچ بوخ _

. تخود نم ارهب شهاگن ایدرب

! هناوید لد -

ندناوخ هب عورش مامت ساسحا اب ایدرب و نتخاون هب درک عورش تسینایپ

درک:

نکم یراز نیا زا سپ
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نکم یرای سوه

هناوید لد . ماکان یا وت

ما هنیرید مغ اب

ما هنیس رازم هب

هناوید لد . مارآ باوخب

مدمآ زاب وت یب متفر ابوت

هناوید لد وا. یوک رس زا

مغ رتسکاخ رد مدرک ناهنپ

هناوید لد . وزرآ همه نآ

یدرک اه هچ لد یا نم اب میوگب هچ

یدرک انشآ وا قشع اب ارم وت

نکم یراز نیا زا سپ

نکم یرای سوه

هناوید لد . ماکان یا وت

ما هنیرید مغ اب

ما هنیس رازم هب

هناوید لد . مارآ باوخب



ابرهک و هاک

256

مدمآ زاب وت یب متفر ابوت

هناوید لد وا. یوک رس زا

مغ رتسکاخ رد مدرک ناهنپ

هناوید لد . وزرآ همه نآ

یدرک اه هچ لد یا نم اب میوگب هچ

یدرک انشآ وا قشع اب ارم وت

نکم یراز نیا زا سپ

نکم یرای سوه

هناوید لد . ماکان یا وت

ما هنیرید مغ اب

ما هنیس رازم هب

هناوید لد مارآ باوخب

لوط .رد دندرب تذل همه هیقب و ناناوج تشاد یمرگ اعقاو یادص

یور هب هکنآ یب هک مدش یم شهاگن ینیگنس هجوتم یرادگ هگ شندناوخ

ایوگ دوب. فدص اب قح . متخود یم یرگید تمس ار منامشچ مروایب دوخ

دمدوب لئاق شیارب یدایز مارتحا هتبلا ، دوبن لیم یب نم هب تبسن ایدرب

متسناوت یم ، دوبن ابرلد ندرک ادیپ و اکیرمآ هب نتفر نایرج نیا رگا دیاش

عفال دوب؛اما یبوخ و هدنزارب ناوج ظاحل ره زا نوچ منک؛ رکف وا هب یدج

. دندش یم یعقاو جاودزا زا عنام هک دندوب یرگید یاهزیچ نم یاه هشقن

: تشاذگ شا هناش رب تسد و دمآ ایدرب فرط هب انروس
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منک شهاوخ منوت یم ! منونمم یلیخ ناج. ایدرب میدرب تذل رایسب  رایسب _

؟ ینک نومنومهم هگید هنارت هی

دز: یدنخبل دوب، هتخیر شتلا جخ هک ایدرب

! امتح منک، یم شهاوخ _

دروم واو ندناوخ زا هک ادیش و راگن دنک. گنهامه تسینایپ اب دهاوخب ات

: دنتفگ ادصکی دوب هدمآ قوذ رس شنتفرگ رارق هجوت

! میرم ناج ، میرم ناج _

درک. نتخاون هب عورش دزو یدنخبل تسینایپ

اهاج یضعب یهاگ هنارت ردخالل دندز یم فک هیقب و دناوخ یم ایدرب

: دندرک یم یهارمه ار وا مه ناناوج

میرم نینزان _یآ

میرم نینزان یاو

99_98

: دیسر مامتا هب دیمح یاقآ یادص اب ندناوخ و نتخاون هرخ بال

. دینزب بترم فک هی نوتدوخ راختفا هب ناتسود _

. دندز فک راضح همه

. بترم فک هی منومادص شوخ و نووج ی هدنناوخ راختفا _هب

. دینزب نومزیزع تسینایپ راختفا هب ور یدعب فک _
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. دندز فک راضح همه اددجم

ماش.  فرص یارب نیرایب فیرشت منک یم شهاوخ یگمه حاالزا بخ _

هتفر رد یطحق زا راگنا اهتخبدب . ندیشک اروه همه ماش نتفگ ضحم هب

اذغ ناشرمع رد راکنا هک دندرک یم یقوذ نانچ رسپ و رتخد دندوب

. دندروخن

رودم تروص اههب هلپ درک. تیاده یباال هقبط سنلا تمس ارهب همه دیمح

هیبعت یروسناسآ مه تسار ی هشوگ . دندیسر یم هبباال سنلا نیفرط رد

یراک هنیآ اهراوید لک . میتفر باال پچ تمس یاه هلپ زا فدص دوب.اب هدش

عاونا رپزا زیم دنچ . دسرب رظن هب رتگرزب اضف دش یم ثعاب هک دوب

دوب. هدش هدیچ ردسنلا فلتخم یاه یندیشون و یگنرف و یناریا یاهاذغ

یاه تمسق رد اریز دوب. نییاپ هقبط فصن هزادنا هب ابیرقت باال هقبط سنلا

لک نییاپ ی هقبط رد اما تشاد دوجو یددعتم یاه باوخ قاتا هناخ، رگید

دوب. ییاریذپ همه یپچ، تمس و یتسار تمس قاتا و هناخزپشآ زج هب انب

و دمآ مرانک انروس هک مدیشک یم اذغ دوخ یارب . میتفر زیم کیدزن فدص اب

: تفگ عیرس یلیخ

. مراد راک تاهاب مارگلت ایب امتح هنوخ یتفر _

و داد رارق نم ناتسد رد یکچوک ذغاک عیرس . میوگب یزیچ مهاوخب نم ات

. تفر

و تفگ ار نیا عیرس یلیخ دوب. شمارگلت ید ویا نفلت هرامش مدرک هاگن

اذغ دیشک لوغشم . منزب هک متشاد یدایز یاه فرح مه نم اقافتا . تفر

درک، یم هاگن انروس نتفر هب هک راگن دندمآ مه ادیش و راگن هک میدوب
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: دیسرپ کوکشم

! یریگ یمن لیوحت هدموا ابرهک یتقو زا ناج فدص امش؟ نییاجک _

: تفگ ، درادرب اهیکاروخ مامت زا تشاد یعس هک ادیش

؟ رازآ لد هشیم هنهک رازاب هب دایم هک ون نگیم یدینشن _

: تفگ نانکدنخ فدص

شیپ اج. نیمه میتسه مه .ام هراد ییوب هی یلگره هیچ؟ اهفرح _نیا

. نوتدوخ

دشو ادج زیم دوب،زا اذغ زا هتشابنا هوک نوچ هک سباقشب اب ادیش

دز: یدنخبل

نوتروضح هجوتم ال صا هک مدوب نتخاون و ندنوخ وحم ردقنوا هک نم _

. دایم مشوخ هرذگ یم شوخ هراد ردقچ . مدشن

: دومن دییأت ار وا فرح ودرک رپ هوک نوچ وا دننام ار شباقشب مه راگن

کابالهس. یلیخ هلب هلب _

: دروآ ام کیدزن ار شرس نانک هدنخ سپس

. دنتسه اجنیا مه یپیت شوخ یلیخ یانووج هک اصوصخم _

درک: کیدزن ار شرس مه ادیش

. هتفرگ رارق نوج انروس نوش همه سار رد هتبلا _هک

. دیدنخ شغ شغ شفرح لا بند هب



ابرهک و هاک

260

ار دوخ نم . دنتشگ امرب تمس هب رفن دنچ هک دوب هدننز نانچ شا هدنخ

و یناریا یاه اذغ ماسقا و عاونا نایم .زا مداد ناشن اذغ ندیشک لوغشم

: تفگ بجعت اب فدص . مدیشک ساالد دوخ یارب طقف یجراخ

یچ؟ اذغ سپ بخ _

تال دیاب دوب.حاالحاالاه باال یلیخ شیرلا ک مدروخ هک یکیک نوا هگید -هن

. منزوسب ونوا ات منک ش

دز: میولهپ هب شجنرآ اب راگن

ور اه اذغ نیا دایم تلد . هشیمن بشرازه هک بش هی روخب اباب. لا یخیب -

؟ یروخن

دیشک یم اراه اذغ اهو ولپ ماسقا و عاونا دوخ یارب هک یلا حرد مه ادیش

: تفگ

یتمادنا بظاوم یدب نوشن همه هب اجنیا دیاب اباب.حاال روخب هگیم تسار -

؟ هتفرگ ترظن ریز یسک ینک یم رکف ؟

: تفگ رپ همین ناهد اب راگن

ایب. هاتوک بش هی نیا ! یبظاوم یلیخ وت مینود یم همه ! مادنا شوخ اباب _

. دندرک یم هدافتسا نم ندرک هرخسم یارب یتصرف ره زا ود نآ دش یمن

دنتخیر یم و دوب فارسا هک مدروخ یمن و مدیشک یم مه اذغ رگا بخ

نآ یور یجنرب هک نآ نودب متشاذگ مباقشب رد بابک هکت دنچ طقف رود.

نم هب ود نآ هک یهجوت اب دنیوگ یمن مه هار یب رپ مدید . مشاب هتخیر

یم لمع هنوگ نیا هجوت بلج یارب دننک رکف دوب نکمم دنداد یم ناشن
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بابک ، بابک هجوج . متشاذگ مباقشب یور اه بابک یمامت زا نیمه یارب منک.

تسود یلیخ هکنیا اب مه یگنرف یاهاذغ .هب هجنچ بابک و گرب بابک ، همقل

خیلا یاه بابک نامه هب هتفرگ ار دوخ یولج یلو و مدزن تسد ، متشاد

. مدرک افتکا

و زیم زا یکی یور فدص قافتا وهب متشادرب وساالدار بابک باقشب

رتسلد و غود ، هباشون اب رایرهش هک میدش ندروخ لوغشم و هتفر اه یلدنص

دمآ: ام تمس هب

؟ دیرادن لیم یندیشون امش اه مناخ _

: تفرگ وا تسد ارزا هباشون فدص

مرادرب دوبن مدای ! نونمم ناخ. رایرهش هنکن درد تتسد _

: تشگرب نم تمس هب رایرهش

؟ وناب امش _و

دوب انب هک ییاذغ زا مجح نآ اب یلو مروخب رتسلد متشاد تسود یلیخ

: متفگ دش یم مندرک داب تعاب یدایز رتسلد منک فرص

. مرادن لیم نونمم یلیخ _هن

؟ روطچ غود _

. مروخ یمن نونمم _هن

زیم رس نامه شناتسود واب تشگزاب زیم تمس وهب تفگ " یکوا " رایرهش

. دنروخب یتحار دنهاوخ یم هچره ات دنداتسیا
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و مورب هناخ هب عیرس هک مدوب نیا رکف هب ونم لا حشوخ و دندوب داش همه

صخشم ار نام فیلکت رتدوز هچره دیاب . مشاب هتشاد ووگ تفگ انروس اب

. میدرک یم

لزنم تمس هب همه . دیسر اهتنا هب نشج میوگب رتهب ای ینامهم هرخ بال

. مدوب رارق یب رایسب نم هک ؛ردحلا میداتفا هار نامیاه

101_100

نم هک .ردحلا میداتفا هار نامیاه لزنم تمس هب همه یظفاحادخ زا سپ

و هرامش مارگاتسنیا تکریاد زا دوب هدرکن ربص انروس . مدوب رارق یب رایسب

زا نامیاه رادم رارق هکنیا هدش.اب لوه یلیخ هک دوب مولعم . دهدب یدیآ

. تسا هار رد یدیدج یاه زیچ مدرک یم ساسحا یلو دوب هدش هتشاذگ لبق

هتبلا منک. تچ انروس واب مسرب هناخ هب رت عیرس هچره متشاد تسود

یمن . دندوب تبحص لوغشم الهل وردپ یلو دش یم مه لیبموتا لخاد

منک. زکرمت بوخ متسناوت

: تخادنا نم هب یهاگن هنیآ زا ردپ

هبوخ یلیخ . دیدش چم یباسح مناخ فدص هکاب مدید بخ مرتخد ابرهک _

ملا. حشوخ اباب

مدز: هنیآ زا یدنخبل

... راقو اب مناخ هیبوخ رتخد یلیخ ناج، اباب هلب _

: تشگرب نم تمس هب ولج زا الهل

وت هب مراودیما . تشذگ شوخ یلیخ هک نم دوب.هب یبوخ ینومهم _کال
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. هشاب هتشذگ شوخ مه

یدنخبل نیمه رطاخب هتشاذگ شوخ مه نم هب هک متفایرد بجعت مکلا رد

: متفگ و مدز

نوتارمه انیا زا رتدوز شاک . تشذگ شوخ دوب. یداش بش دوب، بوخ _هلب

. مدمویم

: تفگ نانک هدنخ الهل

یتفر یم یه نزب، ونایپ ورب ایب نگن تهب هکنیا سرت زا امدید یم یلو _

. یدش یم میاق رانک هشوگ

: دیدنخ هاق هاق ردپ

تشادن یبیع ندرک یم تساوخرد تزا هگا .حاال هدنمرنه هگید هنم رتخد _

. یدز یم یتفر یم

دوب! هدنام منیمه یاو

. هگید دنتشاد هدنزاون نوشدوخ مدآ! همه نیا نویم ادخ ور وت اباب _هن

. دایم مغارس یکانتشحو سرتسا . متسین تحار یلیخ زونه مدعب

هدب دننک، یم یشهاوخ ناتسود یتقو اهاج روجنیا یلو اباب. منود _یم

هگا دعب نم حاال یدنمرنه هللا اشام هک .وت هزادنب نیمز ونوشفرح مدآ

. یدب ماجنا هک هبوخ نداد یتساوخرد

و دوب مدوخ اب هشیمه نم هکنیا دوب.زا نم ییارگ نورد نارگن هشیمه ردپ

یم هصغ یلیخ مدوبن کین کیپ و ایب ورب لها و متشادن یمیمص تسود

ناتسود واب هدش رضاح عامتجا رد هک درک یم قیوشت ارم هشیمه و دروخ
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حیجرت رتشیب ار یگداوناخ عمج نم اهتنم . مراذگب یحیرفت یاهرارق مبوخ

ود اب دوب ما همع هداوناخ میتشاد هک مه یا هداوناخ اهنت هنافساتم داد یم

متشاد ومع کی هتبلا . دنتشاد امار طقف یردام فرط زا مه اهنآ . شرتخد

یمن ار رگیدمه ال وصا دنتشاد تماقا ییاپورا یاه روشک زا یکی رد هک

یلو دوب. هدنام میارب اهنآ زا یوحم تارطاخ یکدوک نارود زا طقف . میدید

یم هدوارم مه اهنآ واب دنتشاد همع و ومع ردپ، فرط زا کمار و کنشور

مشاب کمار و کنشور اب متشاد تسود یلیخ هکنیا مغر هب هتبلا . دندومن

دح زا شیب ار دوخ دوبن تسرد یلو ، مدوب هدش گرزب اهنآ اب یکدوک زا نوچ

. میامن لیمحت اهنآ هب

. متفر مقاتا وهب متفگ ریخ هب بش عیرس نم . میدیسر لزنم هب هرخ باال

و هتفرگ شود مقاتا مامح .رد متشاذگ یراوید دمک اررد مدیفس نهاریپ

. مدومن منت هرب ار باوخ یتحار راولش ترش یت

هب هجوت .اب مریگب سامت شاهاب امتح هک دوب هدرک رارصا انروس بخ

مه شدوخ . دوبن رودقم ینفلت سامت دوب، هتفرگ ارردرب هناخ هک یتوکس

اررد شا هرامش و هتخادنا شا ید یآ هب یهاگن . مارگلت رد دوب هدرک دیکات

: مدرک پیات مدش یو یپ دراو . مدرک تبث نابطاخم تسیل

. هنوخ میدیسر هزات ریخ.ام هب نوتبش ناخ. انروس _سالم

ات متشادرب ار سرب . مدروآرد ار مرس یاه قاجنس و سپیلک . دوبن نآالنی

داد: باوج عیرس مشکب هناش ار مدنلب یاهوم

ریخ. هب مه وت بش ؟ یبوخ ابرهک _سالم

مدش: پیات لوغشم و متشاذگ یرانک ار سرب
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دوب. عیلا نوت ییاریذپ . تشذگ شوخ یلیخ مگب متساوخ . نونمم یلیخ _

. دیتشاد فطل اعقاو یگمه . رهاوخ رهوش ، رهاوخ ردپ، ردام، نوتدوخ

؟ مگب یزیچ منک.هی یم شهاوخ _

: متشون

. دییامرفب _

. منکب یفارتعا هی ماوخ یم شتسار _

؟ یفارتعا هچ _

هتبلا ... یتح وای طسوتم هرهچی مدز یم سدح تمنیبب هکنیا لبق _

رب ینبم نم رارصا همه نوا ربارب رد نوچ . یشاب هتشاد ییابیز ان ادیشخبب

اعقاو مدید هک بشما یلو یدرک یم تمواقم هشیمه ، سکع نتشاذگ

. مدش زیارپروس

هک یناوجدرم هک نیا دش؟ یمن لا حشوخ اهفرح نیا ندینش زا یرتخد مادک

ملا حشوخ دوب، هدناوخ ابیز ارم ، تشاد ییانشآ فیطل سنج زا لدم مامت اب

: متشون ندرک رکف یب درک

. هنوتفطل رظن _

: تشون دهد، یباوج هک نآ یب

فدص نوچ . ممهف یمن فدص اب ییانشآ یارب ور مردام رارصا لیلد یلو _

! هرادن یا هولج ال صا وت شیپ

: متشون ؟ دوبن باذج شرظن رد یگنشق و تح مال همهنآ اب فدص ینعی یاو
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فدص هک دنچ .ره تسین اهنیا و هرهچ ییابیز و هولج ثحب ال صا هن! -هن

هناج فدص شنم خاالقو رد یلصا ییابیز یلو هیباذج و ابیز رتخد اعقاو

. ندش ناج فدص خاالق نیمه هتفیش مناخ اتیب هک منک یم رکف ونم

: تشون انروس

تلع و دایم ششوخ یلیخ یعامتجا و دنخب وگب یاه رتخد زا مردام _

و دیفس سابل نوا !وت مدش ریگ لفاغ اعقاو یلو . هنیمه مه فدص باختنا

هکلم دای مدآ و یدوب هتسب یگنشق اعقاو لکش هب هک یدیفس یرسور نوا

! یدوب هدش ینتشاد تسود و باذج رایسب ، یتخادن یم یطسو نورق یاه

! موصعم و توافتم . مدوب هتساوخ هک روط نومه

سنج زا اهدیجمت و فیرعت هنوگ نیا . مهدب یباوج هچ متسناد یمن رگید

. تشاد یگزات میارب فلا خم

102

میارب ناوج درم کی زا فیرعت هنوگنیا . مهدب هچ ار شباوج متسناد یمن

،اما مدوب تحار ابوا یلیخ و دوب مردارب دننام دبمار هکنیا .اب تشاد یگزات

داد: باوج دوب. هدرکن نم هب یا هراشا نینچ مه وا

؟ یتسین ؟ یتفر ؟ یتسه _

: تفرگ ما هدنخ

. دییامرفب متسه _

؟ تشادن باوج نم یافرح بخ _

! هنوتفطل رظن _
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ور هام ورو یرپ و ابیز نارتخد نم مگب منک تحار وتلا یخ هکنیا یارب بخ _

رارق ثحب و مرادن ورانز ییابیز ی هدقع شاب نئمطم سپ . مدیدن مک

ثمالهی هک روط  نومه نم . هشیمن نم فیراعت نیا هب طوبرم ال صا نومداد

، تسابیز مگ یم ور ابیز لگ ثمالهی هکنیا ،ای تسابیز مگ یم ور ابیز یولبات

. متفگ روط نومه لثم اقیقد مه ور امش

تفگ یم دوب. هدروآ نییاپ ولبات کی و لگ کی فیدر رد ارم هلبا ی هرسپ

رگم منهج هب بخ ! دنیب یم ابیز مه ارم دناد یم ابیز ار اهنآ هک هنوگنامه

: متشون دنک؟ فیرعت نم وزا دیایب امتح هک مدوب هدرک رارصا نم

؟ دینک تبحص نم اب دیتساوخ یم یچ دروم رد بخ هبوخ یلیخ _

تبحص امش ی هراب رد اباب و نامام اب رتدوز هچ ره مراد میمصت نم بخ _

یم فیرعت فدص زا دروآ یم ریگ ونم هعفد ره نامام هشیمن ترواب منک.

تسنود یم نوچ دوب هدش دیماان نوم لیماف یارتخد نوا زا هگید درک

هب ما هجوت دوب هدرک رکف مدموا یم امش فرط هک یتقو هیچ. مباوج

؟ دوب روطچ فدص هک تفگ هرابود بش رخآ نیمه یارب هدش بلج فدص

ود ره فدص ابرهک ندوب یبوخ یارتخد . ندوب بوخ متفگ متشگرب منم

. ابرهک اصوصخم ندوب یبوخ یارتخد

اهار فرح نیا ساسحا یور زا هک دوب هتفگ دنچ ره داتفا شپت هب مبلق

طابترا یرسپ چیه هکاب مدوب یرتخد ! رگید مدوب هبنج یب یلو دنز، یمن

ریسا مه زاب حلا نیا .اب تشاد یگزات میارب اه فرح نیا و متشادن

. مدوب هدش تاساسحا

: تشون انروس
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هک تفگ تشگرب دزو یدنخبل مردپ هرتهب یلیخ نوا زا ابرهک متفگ یتقو _

مناخ یلیخ مناخ، ،الهل مشمناخ ! هیبوخ درم رایسب ناج داهرف هلب

لثم یرتخد هشیم اهنوا تیبرت لصاح همولعم هینوبرهم و تیصخشاب

یلو... درک؛ دییات مه مرهاوخ انیراس . ابرهک

. دماین ششوخ مردام دیوگب تساوخ یم . دیوگب تساوخ یم هچ مدیمهف

مه یدح اتهی یلو دوب بوخ یدح اتهی دزیم ار شیاه فرح حیرص یلیخ

: تشون . دوبن بوخ

هیبوخ یلیخ رتخد ابرهک تفگ و دزن یدنخبل هیقب ربخالف مردام یلو _

تهارمه دایب اجنوا هک یاوخ یم ور یسک .وت هروخ یمن وت درد هب یلو

تکرش اه تساخرب و تسشن ،وت ایمهرود و اشدرگ وت ،ابوت هشاب داش . هشاب

مامت درک.وت یم میاق ور مه ام زا اشیپ تقو دنچ نیمه ات ابرهک یلو هنک

ونوا نوش هنوخ وت طقف ام هکنیا !ات ابرهک زج ندوب اه هچب مومت اه هرود

عیرس و درک یم یلا وحا و وحلا درک یم سالیم کی یچ؟ منوا مید! یم

! هروخ یمن وت درد هب !هن شقاتا وت دیپچ یم

: متشون دوب. هدیبوک مرسرب ینایرع لکش ارهب تقیقح یاو

هشاب رتهب دیاش ، مروخ یمن امش درد هب نم مه اعقاو ! هنوشیا اب قح بخ _

! هیبوخ رتخد یلیخ ؛ دینک جاودزا فدص نومه اب

: تشاذگ هدنخ کلکش انروس

! ایتفرگ یدج یلیخ هکنیا لثم _

ویچ؟ _
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-

ال صا متفگ بقالًمه نم . هگید افرح نیا و جاودزا و ندیدنسپ نایرج _

. متسین جاودزا لها

دوخ شیپ امتح یضاردوخ یزا هرسپ دش! غاد مندب مجالت نیا ندناوخ زا

: متشون عیرس ! مدش شا هتسخلد قشاع نم هدرک رکف

مدرک رکف یدج نوتداهنشیپ هب نیتسین جاودزا لها منود یم نوچ اقافتا _

. مدب نوت هتساوخ هب نت تشادن ناکما هنرگو

داد: باوج عیرس انروس

هنک، کمک مهب منک دعاقتم ور اباب مایب هکنیا رطاخ هب افرص نم . هبوخ _

بخ . مدب بیرف ور اباب متساوخ مگب هشاب رتهب دیاش ای متفرگ ومیمصت نیا

ماوخب هتسرد ترظن نم،هب یارب هیبوخ ی هنیزگ فدص یگیم مهب االنهک

یروطنیا هنوبرهم و بدءوم و نیتم وت لوق هب هک یرتخد تشونرس اب

منک؟ یزاب

یزیچ هکنیا لبق یچ؟ نم سپ دوب هتخوس فدص حلا هب شلد ینعی هوا

: تشون شدوخ میوگب

کمک هب اکیرمآ هب ندموا یارب مه وت هکنیا رطاخ ...هب ینک یم قرف _وت

. منوسرب تا هتساوخ هب ور وت منوت یم نم عقاورد ینعی . یراد زاین نم

یا هگید فده و یتسین یقشاع و قشع لا بند نم اب جاودزا زا وت عقاو رد

وت دوجو زا نم . میشیم عفتنم هگید مه زا ود ره سپ مراد فده منم . یراد
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هب ندیسر یارب نم دوجو زا مه وت مرب یم عفن ، مردپ کمک هب ندیسر یارب

یم مه وت هرخ باال نوچ ؛ تشاد مهاوخن نادجو باذع اجنیا سپ . ترهاوخ

واب منک شوگ مردام فرح هب ماوخب هگا یلو ! یسرب تا هتساوخ هب یاوخ

. هیگنودرم خالف اعقاو نیا منک جاودزا فدص

مه " یگنادرم اوژهی" اب انروس دننام یخی و ساسحا یب مدآ جبلا هچ

: متشون دوب! انشآ

متساوخ عقاورد متفگ مناخاتیب هاگدید زا نم . تسامش اب قح هلب بخ _

. مقفاوم نوشیا باختنا اب مگب

ور میمصت نیا رتدوز هچ ره ماوخ یم نم یلو هنم. اب قح هک همولعم هلب _

یتارییغت هی مه وت هرتهب هنک. شومارف ور فدص دیاب مناخ اتیب منک یلمع

رتزا یعامتجا وتدوخ شوجب رتشیب انیراس و نامام .اب یدب تاراتفر هب

وگب. تداونوخ هب ور هیضق تیاهن هدب.ورد نوشن لبق

ندید راب کی اب میوگب ؟ میوگب هچ یچ؟ ینعی ! تشادن ناکما ال صا یاو

؟ مراد جاودزا ویخلا هدش انروس ی هتخابلد

؟ مگب دیاب یچ مداونوخ هب هیچ؟نم نوتروظنم _

میاوخ یم و ماوخ یم ور اقآ نیا نم وگب فیرعت ورب هک مگ یمن نیبب _

منک یم یعس نم هن! راذب اج هب هدز تریح توهبم ور انوا و مینک جاودزا

ردام و ردپ تمدخ تنس و موسر و بادآ قبط شدعب منک یضار ونامام

یشیم امش مینک یم دروخرب مهاب هک یتدم مامت .رد میسر یم امش زیزع

هک نیا زا دعب . هشیم یمیمص نوشاهاب و تسین یرارف مدرم زا هک ییابرهک

ات دینک یم لیامت زاربا مه امش ، ندیسرپ ور ترظن هداونوخ و میتشگرب ام
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. هشابن نومهار رس یعنام هگید

: متشون

شیپ وجاودزا تبحص نتفر و ندموا راب کی اب طقف هیقطنم امش رظن _هب

رتهب اه ییانشآ ات هشاب رتشیب تادوارم مکی تسین رتهب بخ ؟ میشکب

هدز باتش هک تسین یمدآ نم ردپ هیناهگان یلیخ یروجنیا ؟ هریگب تروص

هنک. لمع

: تشون انروس

. مدرگب رتدوز دیاب مرادن ینادنچ تصرف نم یلو هعوت اب قح _

: متشون

. نینک ربص یمک افطل ! هشیمن هلجع _اب

: تشون

؟ هتفیب یقافتا هچ منک ربص ؟ هشب یچ هک بخ _

دیدب هزاجا یراگتساوخ هب ندموا زا لبق یلو دینک هدامآ ونوتداوناخ امش _

میشب کیدزن رتشیب هدروخ هی مینیبب ور رگیدمه هگید یمهرود اتود یکی وت

کیدزن مردام ردپ هب ! ریخن نیشب کیدزن نم هب هک هن نم هب هتبلا مهب.

ننک. لوبق ور هیضق نیا ننوتب ات نیشب

: تشون انروس

؟ تسه یک یدعب یمهرود نیا بوخ _

. تسه یمهرود راب کی یا هتفه ال ومعم _
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دعب... منک یم ربص هگید هتفه کی نم سپ بخ هلیخ _

! هشاب نیمه منک رکف شیقطنم بخ _

. هنکن ادیپ شک مراودیما _

هب دیاب ارچ . مدش یم یبصع شیپ زا شیب تشون یم هک یا هلمج ره اب

؟ مداد یم " شک وا" لوق

. مرادن عوضوم ندرک ادیپ " شک هب" یتبغر مه هدنب نیشاب نئمطم امش _

نیمه یارب منز یمن بآ هب رادگ یب هک هنود یم هسانش یم ونم مردپ یلو

. نیمه هشب نونظم دیابن

105_104

: تشون انروس

ریخ. هب بش هشاب _

کوش زا هظحل هب هظحل یلو متشادن وا زا هناتسود و مرگ دروخرب راظتنا

: متشون عیرس داد. یم تسد نم هب امرس ساسحا ، شراتفگ و راتفر

ریخ. هب بش _

یهار . مدیشون یم کنخ بآ دیاب ما هتساوخان مشخ ندناشن ورف یارب

رب یا هسوب . مدید هوهق ندیشون ارردحلا شروک هک مدش هناخزپشآ

: مدناشن شرس

؟ یبوخ یشاداد _سالم

حرط یتحار راولش و ترش یت ندید واب تخادنا نم هب یهاگن شروک
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: دیدنخ هاق هاق ، میکسورع

؟ یدرک اه هچب هثم وتدوخ ارچ _سالم.

؟ یروخ یم هوهق بش تقو نیا ارچ .وت مدرک بوخ _

دش: وحم شروک نابل زا هدنخ

. منوخب سرد منیشب رادیب دیاب میراد تخس یلیخ ناحتما هی ادرف _

؟ هدنچ تعاس نوتناحتما _

رهظ. کی تعاس _

. مدرک تیقفوم یوزرآ شیارب جورخ ماگنه و مدیشون ار بآ

مدش یم هدامآ یور هدایپ یارب دعب یمک . مدش رادیب زامن یارب دوز حبص

شیادص هک مدوب هتشاذگ تنلیاس یور ار یشوگ . مدش ملیابوم هجوتم هک

: مداد باوج عیرس ، تشاد هک یا هربیو یادص .زا دوشن دنلب

هلب؟ _

دمآ: تمس نآ زا انروس یادص

! ریخب تحبص ، ابرهک _سالم

: مریگب مرگ دوبن ،المز تشاد بشید هک یدرس دروخرب اب

_سالم.

؟ یبوخ _

! نونمم مبوخ _
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؟ مینیبب ور رگیدمه زورما مینوت یم _

درک؟ یم تیذا ارم ردقنا ارچ رسپ نیا یاو یا

؟ مینیبب ور هگیدمه یچ ینعی _

یم تاق مال یتعاس هی یوت ور هگیدمه امش ونم میراذ یم یرارق هی ینعی _

؟ هموهفم مینک

مریذپب دیاب نم ، دهدب یداهنشیپ ره درک یم یخلا ارچ ؟ متفگ یم دیاب هچ

: متفگ عیرس ؟

تاق مال رارق یسکاب مایب و مراذب رارق هکنیا لها نم انروس یاقآ دینیبب _

. دیگب یروج نیمه دیراد یفرح ره متسین شمنیبب و مراذب

: تفگ انروس

! تمنیبب امتح دیاب ، تفگ هشیمن ینفلت ور ازیچ یلیخ هخآ _

: متفگ دز یم ادص ارم هک الهل یادص ندینش اب

امتح نوتهب هنک یم ادص ونم هراد نوج منز.االنالهل یم گنز نوتهب نم _

. رادهگنادخ منز یم گنز

ناج؟ الهل هلب _

! روخب لسع ریش ناویل کی متفگ شلبق یور هدایپ یریم یراد مزیزع _

! مشچ ، هشاب _

. هدرک تسرد شدوخ مدید هک منک تسرد لسع ریش متفر
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؟ یرب یاوخ یمن تدوخ _

! مرادن هلصوح ال صا مراد هاگشاب زورما هنوخ متسین نم یتشگرب ارچ،وت _

ننز! یم کف ننز، یم کف انز نیا سب مدش،زا هتسخ مبشید

؟ هگم نگ یم یچ ارچ _

نیا دش، یروطنیا رهاوج نیا ! ترپ و ترچ ؟ نگب یاوخ یم یچ یچیه _

،فالن میتخر یروجنیا نشج دش؟فالناجوفالن یروطنوا نوماپورا رفس

،زا ییاتدنچ زج ؟هب نگب ناوخ یم یچ ! میتخیر یروجنیا اج راسب اجو

ونوشافرح هیقب روپ وپژنام یوجاوخ و یناطلس و یدیشمج مناخ لیبق

. دروخ یمن دردب تفم

نوشاهاب هک ناتدنچ نیمه الراک ،صا میرادن هدوارم ام هک انوا حاالاب بخ _

. نوشنیب یم ، میراد یمهرود

هگا مراهان ... مدعب ورب. روخب ونیا ، مزیزع ورب بخ هلیخ ... اعقاو هرآ، _

نک. تسرد تساوخ

منک. یم تسرد نم همولعم نیتسین امش هک ییازور هلب _

... یسرب انیا و همجرت هب یاوخ یم یا هتسخ مهوت دیاش مدرک رکف _هن

هنسرگ و هتسخ یردقب مایم هاگشاب زا یتقو هک مدید دعب . مدرک کش شلوا

. مروخ یم هشاب یچره هک ما

؟ نوج الهل یراد تسود یچ وگب بخ _

. مروخ یم ینک تسرد یچره ، تسین یصاخ زیچ _

. رادهگن ادخ ، متفر نم مزیزع هشاب _



ابرهک و هاک

276

یم باتش دعب و متفر یم مارآ شلوا . مدرک ندز مدق هب عورش مارآ مارآ

تبحص انروس اب دیاب هک داتفا مدای مهدب یرتشیب باتش هکنیا لبق . مداد

دوب: مشوگ لخاد نوفده . متفرگ ار شا  هرامش نیمه یارب ، مدرک یم

ناخ انروس _سالم

؟ مینیبب ور رگیدمه یک دش؟ یچ ، ابرهک _سالم

؟ مینیبب هک هیرورض یلیخ واال!حاال منود یمن _

؟ مناخ مد یم ماجنا هدوهیب یراک نم دینک یم رکف امش _

. دماین مشوخ شنحل الزا صا ! تیبرت یب دنت! هچ هوا هوا هوا

. مراذ یم مراد یراک هرارق ! مراذ یمن هناقشاع رارق امش اب هدنب انمض _

؟ مینبب ور هگیدمه دیاب اجک بخ! هلیخ _

! دیگب امش اجره هرادن قرف _

دوب هناقشاع یاه رارق یارب پاش یفاک یلو پاش، یفاک میوگب متساوخ

: متفگ رتشیب

؟ دیدلب ور ام لزنم دینبب _

: تفگ

! منود یمن قیقد . تسادودح مودک منود یم _هن

یارب نماالن . تسه یگرزب کراپ هی یلصا نوبایخ نومه وت بخ هلیخ _

؟ دیایب دینوت یم .االن اجنوا مر یم مراد یور هدایپ
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. منکن نوتمگ هک دیدب ییاج هنوشن هی طقف . منوسر یم ومدوخ هلب _

تکیمن کی زاباال یدورو برد کراپ لیاوا نومه ... کراپ مدیسر نم _

. مامش رظتنم اجنوا تسه

ظفاحادخ . ماجنوا هگید هقیقد تسیب ات نم بخ هلیخ _

ظفاحادخ _

مهب یدب سح خی! ردقچ ، نشخ ردقچ دنت! ردقچ . تشاد مه هکس یور نآ

هک درک یم یروآ دای دیاب دش؟ یم دنت دیاب امتح .حاال تیبرت یب داد! تسد

نم دوب هدرک رکف ؟ دوب هدرک رکف هچ دوخ شیپ ؟ تسین هناقشاع نامرارق

شدوخ یدنت ارهب شباوج دیاب دش یمن یروطنیا ؟ متسه وا هدرم هتشک

. مداد یم

هقیقد تسیب نیا رد بخ . دناسر یم ار شدوخ دعب هقیقد دنچ ات دوب هتفگ

رود و مدرک نتفر هار هب عورش مارآ مارآ . مهد همادا مراک هب متسناوت یم

مراذگب نایم رد ابوا یاه فرح هچ مدرک یم رکف متشاد . مدیود کراپ

107_106

هقیقد تسیب نیا رد بخ . دناسر یم ار شدوخ دعب هقیقد دنچ ات دوب هتفگ

رود و مدرک نتفر هار هب عورش مارآ مارآ . مهد همادا مراک هب متسناوت یم

مراذگب نایم رد ابوا ییاه فرح هچ مدرک یم رکف متشاد . مدیود کراپ

دقتعم ال ماک دوب. هدماین مشوخ وا ندرک تبحص لدم و نحل زا شتقیقح

بدءوم ار دوخ هنوگنآ دوب. گنرین و بیرف یور زا شبشید تاکرح هک مدش

هک دوب نیا یارب طقف و طقف ندرک راتفر بادآ یدابم هنوگنآ ، نداد ناشن

نیا ورد دسرب دوخ راک وهب دریگب لوپ وا زا هدرک دعاقتم ار شردپ دناوتب
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دوب هتفگ تحار یلیخ . دشاب هتشاد مه ینابز برچ هک دوب المز نایم

زا مدوب هتساوخ . متسناد یم مه مدوخ هلب تس. یراک رارق کی نامرارق

همادا رگید مه نم بخ دوب. هدادن هزاجا هک میوگب شیارب اجنیا گنهرف

. مدادن

تکمین نیلوا هب انروس تسا رارق داتفا مدای هک مدوب ود ردحلا نانچمه

هک یتعاس هب هقیقد جنپ زونه . متخادنا متعاس هب یهاگن دوش. کیدزن کراپ

هب یبوخ سح ندیود . مدیود نانچمه نیمه یارب دوب هدنام یقاب دوب هتفگ

همه هب لماک ژن یسکا و مسرب مندب مامت هب نوخ دش یم ثعاب داد. یم نم

راک بش رخآ هکات درک یم راداو دیسر یم نم هب هک یطاشن . دسرب اج

هلصوح یور ارزا میاه

. مهد ماجنا یگنرز و

بوخ دوب، تسیلا وبیلا شدوخ منک. یزاب لا وبیلا دوب هداد داهنشیپ شوروک

اررد دوخ دیاب هک دوب.حلا رتهب یلیخ ییاهنت یدارفنا شزرو نیا زا دوب

. مدومن یم باختنا مه ار یعمج شزرو دیاب سپ مداد یم ناشن عامتجا

. مورب لا هبکالسوبیلا مان تبث یارب تصرف نیلوا رد متفرگ میمصت

هب یگنشق زیامرگ ساسحا دمآ یم زوس هک ییاوه نآ .رد مدش مرگ یباسح

دوب. ۱۲۰هبباال منابرض دوب هتفر باال رایسب مبلق شپت داد. تسد نم

ارهب دوخ هتسخ دوش. جراخ مناهد زا داوخ یم مبلق مدرک یم ساسحا

زا ار یندعم بآ کچوک یرطب . متسشن تکمین یور ورب هدناسر رارق لحم

بآ هک دوب انب رگا . متخیر هعرج دنچ هزادنا مناهد ورد هدروآ رد مبیج

مناهد یکشخ متساوخ طقف نیمه یارب مدیشون یم یرطب دنچ دیاب مروخب

واو!ربخالف . دیسر انروس هک دوب هدمآ اج مک مک حملا هزات دوش. فرط رب
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زا دیفس نشپاک دوب. هدز یتوافتم پیت کنیا دوب، یمسر یلیخ هک بشید

مه ییامرس هک دوب مولعم اقآ یکشم ندرگ وشلا یکشم ناتک راولش یور

: مرانک هب دمآ دوب.

_سالم!

مدش: دنلب شمارتحا هب یلو متشادن وا زا یشوخلد دنچ ره

! ریخب نوتحبص _سالم

درک: هراشا تکمین هب یدرس نامه اب

. دییامرفب نونمم _

' دیسرپ یداع یلیخ . میتسشن تکیمن یور رب مهاب نامزمه

؟ نینز یم سفن سفن ارچ ؟ دیتسه بوخ _

: مداد باوج رس اب مدز یم سفن سفن زونه هک نم

. هداتفا هرامش هب مسفنت مدیود مکی طقف . مبوخ هلب _

درب. ارباال شیوربا کی انروس

؟ دییود یم و کراپ نییآ یم زور ره امش ، بجع _

زور. ره هلب _

انووج هتبلا . دننک یم شزرو مدرم مامت اکیرمآ یوت اقافتا ! هبوخ یلیخ _

هدایپ هدروخ سلا دارفا بخ یلو فلتخم یاه شزرو ، فلتخم یاه میگ

هنانزریپ یلیخ دیوگب تساوخ ینعی دروخ رب نم هب مه .زاب نراد ییور

: مداد خساپ منک؟ یم راتفر
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. مود یم ، هندیود ما هتشر منک! یمن ییور هدایپ نم _هن

! هبوخ یلیخ هبوخ _

فیرعت شیارب رایتخا یب نوچ دومن مقیوشت اعقاو شا هلمج نیا اب راگنا

: مدرک

رد هتبلا مرب. مه لا کالسوبیلا هرارق شوروک مردارب داهنشیپ هب هزات _

هیتقو دنچ االن یلو مدرک یم یزاب مه لا وبیلا هاگشناد و ناتسریبد نارود

مرب. هرابود هک منود یم وحاالالمز متشاذگ رانک هک

داد: باوج غورف یب ینامشچ اب

. دینک یم یبوخ راک رایسب _

زیچ نیچمه دیاب ارچ رخآ . مدش یبصع مدوخ تسد زا هظحل دنچ یارب

لدب درو نامنیب کالیم رگید ؟! مدرک یم فیرعت وا یارب ار یا هداتفااپ شیپ

کراپ هب یخلا یب ووا دنک تبحص هب عورش اتوا مدوب رظتنم نم . دشن

درک. یم هاگن
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متشادن تسود دش. وطالین دنک، تبحص ادتبا وا هک نیا یارب مراظتنا

: متفگ نیمه یارب دوش مهافتءوس راچد و دنیبب ابوا ارم ییانشآ

. نییامرفب متمدخ رد بوخ _

اراب تکمین ریز ییندعم بآ یرطب برد . تخادنا نییاپ ار شرس انروس

ما یبصع تدش هب شیبدا ویب ییانتعا یب نیا . تفرگ یزاب هب شیاهاپ

: متفگ یدنت اتبسن نحل درک.اب



ابرهک و هاک

281

مرب. دیاب مراد راک هنوخ وت نم . نیرادن یفرح مولعم رارق _زا

ارم یادص هک راگنا انروس . مدش دنلب تکمین یور زا فرح نیا لا بند هب

رکف متشادرب ولج هب یمدق درک. یم یزاب یرطب برد اب نانچمه ، هدینشن

ییادص مه .زاب متشادرب ار مود مدق ، دشن یربخ دنک. یم میادص االن مدرک

هب متشاد نیقی . متشادرب رت عیرس ار مجنپ و مراهچ و موس یاهمدق ؛ دماین

هیاس لا بند هب نیمز یور متفر . دنزب فرح دوب انب اریز دمآ دهاوخ ملا بند

نکمم تعرس نیرتشیب .اب مدش جراخ ال ماک کراپ .زا دشن یربخ ، مدوب شا

دیق ال صا دوب. هدرک هرخسم ارم ! قمحا ی هرسپ . متفرگ شیپرد ار هناخ هار

" برع رادید هن رتش ریش "هن فورعم لوق مدز.هب یم ار زیچ همه

جاودزا نیمه . مدرک یم وجتسج ار یرگید یاههار مه ابرلد هب ندیسر یارب

غامد هدنگ مدآ نیا هب یزاین . تفرگ یم تروص مه یرگید سک ره اب یروص

دنلب دیفس نهریپ دوب: هتشون مه ویرانس نم یارب .اقآ دوبن یضار دوخ زا

! شوپب

یزاب ار شا عالهق دروم رتخد شقن وا ناتساد رد نم دوب انب هچ؟ هک بوخ

؟ تفرگ دیدن ارم ارچ ؟ دوب هچ شبیرغ بیجع یاهراتفر نیا لیلد یلو منک.

ادیدش ؟ دوب هچ شفده ؟ میدوب هتشاذن رارق کراپ رد وا تساوخ هب رگم

و اکیرما هب نتفر فرص ؟ مدومن دامتعا وا هب ارچ . مدرک تقامح ساسحا

؟ تشاد ار ریقحت همه نیا شزرا مرهاوخ ندرک ادیپ

یمن مه رهظ وات دوب هاگشاب ناج .الهل مدیسر هناخ هب یبصع و هتسخ

شیپ تعاس دنچ . دناوخ یم سرد حبص یاه کیدزن ات شروک دمآ.

اتبسن ی هناحبص شروک و مدوخ یارب و متفرگ شود دوب. هتفرگ شباوخ

یارب و هدماین ابام بشید مردارب هک نیا زا زونه . مدید کرادت یلصفم
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یلسع غرم مخت ددع هس . مدوب تحاران دوب، هداد شرافس ازتیپ شدوخ

تشاد ناحتما مشاداد . متشاذگ زیم یور مه ار هرک و لسع فرظ . مدرک

بآ هاگتسد واب هتشادرب لا قترپ ددع دنچ مداد یم وا هب مه هویمبآ دیاب

مدروآرد لا قترپ بآ ناویلود ، یریگ تابکرم

. مدرک یم رادیب مک مک ار شروک دیاب دوب، هدش حبص هد کیدزن تعاس

داد: باوج هقت، نیلوا مدز.اب رد شقاتا رد تشپ

_هلب؟

؟ یشیم رادیب دنچ تعاس ناج شروک _

هد. تعاس _

! روخب وت هنوحبص ایب وشرادیب ههد کیدزن سپ بوخ _

. موش اهر متشاد هک یا هدنهد رازآ راکفا دوخ،زا ندرک مرگرس اب مدرک یعس

درک: رکشت و دروخ ار شا هناحبص مامت تذل اب شروک

. مدش یمهم مدآ مدرک ساسحا دوب هناهاش یلیخ ! ابرهک یجبآ نونمم _

: مداد ار شباوج ینابرهم اب

. تنعل شرکنم !رب یتسه یمهم مدآ هک همولعم _

: تفگ دش یم جراخ هناخزپشآ زا هک ردحیلا شروک

. مدب بوخ ومناحتما نک _اعد

: متفر نوریب شلا بند

. هشیم بوخ تا هرمن هک شاب نئمطم _
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. تفرگ ناج منامشچ لباقم کراپ رد انروس نتسشن یولبات . تفر شروک

درب شساسحا هب یپ دش یم شنامشچ زاحتلا دوب باال شرس رگا دیاش

هناخزپشآ دوب.هب هدادن زورب مه یزیچ و دوب هتخادنا نییاپ ار شرس یلو

. مدید یم کرادت راهان یارب دیاب . متشگرب
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و هتسش ار متسد . دروخ گنز ملیابوم یشوگ هک مدوب راهان کرادت لوغشم

هدنریگ سامت مسا دوب.هب زیم یور یشوگ . متفر سنلا وهب مدرک کشخ

هچ متسناد یمن . مدنام ددرم تسد هب یشوگ . دندوب انروس بانج مدرک هاگن

هیبنت هک دوب شقح تشاد هک یتشز دروخرب اب مهدن ای مهدب باوج منک،

نم راتفر و دوبن یبوخ راتفر مه نیا مداد یمن مه باوج رگا یلو دش، یم

هدننز یلیخ شلبق تعاسود راتفر یلو درک. یمن ادیپ وا زا یمک تسد مه

: متفگ درس یلیخ یلو مهد باوج متفرگ میمصت دوب.

؟ دییامرفب _

! ابرهک _سالم

سالم. کیلع _

؟» نیراد یرما ، نیراد یراک »: مسرپب متساوخ درک. ثکم یشوگ تشپ انروس

میوگب متساوخ تشذگ هقیقد دنچ . مدرک توکس مه نم . مدش فرصنم یلو

مدوخ هب مه زاب یلو ، تسا غولش یلیخ مرس نم ضوع رد دیرادن یراک رگا

شدوخ تقو ره متشاذگ . مدرک هاگن تکاس یشوگ هب نانچمه و مدز بیهن

. تسین مهم مه یلیخ نم یارب هکنیا ینعی دنک. تبحص دهاوخ یم

دمآ: فرح هب هقیقد دنچ زا دعب
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. ماوخب ترذعم مدز گنز یدش، روخلد منود یم _

. متفگن زیچ چیه

. ابرهک گرزب لکشم هی هدموا شیپ یلکشم ؟هی ینود یم _

. متفگن یزیچ مه زاب

ونم یاه هتشر همه هراد هک یلکشم ، هدموا شیپ یدج لکشم ؟هی ابرهک _

هنک. یم هبنپ ور وت

دنک؟ بارخ ار ووا نم یاه همانرب دوب؟ هچ شروظنم ینعی مدش، رایشه

رسدرد ارهب دوخ نینچ مرهاوخ ندید یارب هک ینم ؟ دشاب تسناوت یم هچ

: مدیسرپ درک؟ یم دیدهت ار ما هشقن یگرزب رطخ ،حلا مدوب هتخادنا

؟ یلکشم هچ _

داد: باوج و دیشک "ی فوپ " انروس

! منامام _

یم امتح دوب. هتسب فدص هب لد روجدب مناخ اتیب مدز! یم سدح هوا

. تسا هدشن نم یارب ندمآ یراگتساوخ هب رضاح شردام دیوگب تساوخ

داد: همادا

دوجو منک.اب جاودزا فدص اب دیاب هک شفک هی یوت هدرک وشاپ مردام _

فرح نوا یلو ، تسابرهک عالهقما دروم رتخد هک مدرک عاالم نم هکنیا

مدرک یعس یلیخ نم . هروخ یمن وت درد هب ابرهک هگیم و منز یم شدوخ

! هراد هیاپ منامام غرم یلو ، منودرگرب وت تمس هب ور شرظن
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هکنیا زا یلو دوب، ملیف دوب، غورد دوب، هشقن اه فرح نیا همه هکنیا اب

هار ضغب . تسکش مرورغ مامت مدوب هتفرگن رارق مناخ اتیب دنسپ دروم

دهاوخب وا هک مدوبن زیگنا ترفن مه اه ردقنآ نم بوخ . تفرگ ار میولگ

دوب، یبوخ رتخد هکنیا اب فدص شییادخ . دوشب نم اب انروس جاودزا عنام

زیچ هنرگو دوب، شندوب رت یعامتجا نامه افرص نم، هب شزایتما هجو یلو

. تشادن یصاخ

، هیبوخ رتخد یلیخ ابرهک هک تفگ نامام منک، فیرعت لوا الزا صا راذب _

. هنیش یم نم نوج هب فدص طقف و طقف یلو همومت یچ همه

یم هک دنیشن یم وا ناج هب بخ . هدرک ارم ناج دصق رسپ نیا یاو یا

: متفگ هچ؟ نم هب دنیشن

هیچ؟ امش میمصت حاال سپ بخ _

: تفگ و درک یا هدنخ انروس

. مشک یمن سپ اپ ایدوز نیا هب نم همولعم _

؟ دیگنجب نوتردام اب دیراد یخلا ینعی _

: هدنخ ریز دز هاق هاق انروس

هکاب اجنیا مدموا مدشاپ نیمز هرک رس نوا ؟زا مناخ ابرهک یدرک رکف یچ _

یروجنیا نم هگا ؟ یتخانش یروجنیا ونم ؟ مشکب سپ اپ نامام فرح هی

. مزادنب هار متسنوت یمن ور سنیزیب نیا هکاالن مدوب

درک؟ دیاب راکیچ بخ _

تبحص تاهاب دیاب یروج هچ متسنود یمن اهتنم مگب، ونیمه مدوب هدموا _
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انیراس هب متفرگ میمصت یلو ، مدرک یمن ادیپ یبسانم ی هملک شتقیقح منک.

ابرهک زا یلیخ نم هک متفگ ردپ .هب متشاذگ نویم رد مردپ اب هتبلا مگب

یرس وهی منک نوا نیزگیاج ور هگید سک چیه منوت یمن هدموا مشوخ

. هگید یافرح

؟ ندرک لوبق روپ پژنام یاقآ تقو نوا _

: تفگ اددجم انروس

ششوخ یلیخ ، هدموا مشوخ ابرهک زا متفگ شهب هک ملوا نومه هک اباب _

ونوا دیاب هگید ومنامام طقف . هتبثم هک مه انیراس رظن درک فیرعت و دموا

. مینک شیضار

منک؟ راکیچ دیاب نم حاال بخ _

درک: فاص ییولگ انروس

. ینک اج ترهوش ردام لد وت وتدوخ ینوت یم ات دیاب امش مها مها امش؟ _

ارم تشاد تسود طقف دوب. ندز فرح زرط هچ دمآ! مدب یلیخ ها ها

: متفگ دنک. هرخسم

. مشیمن نوتروظنم هجوتم دیشخبب _

: تفگ زیمآرخسمت ییادص اب انروس

وت نیبب . یتسه یشوهاب رتخد منود یم نوچ ، یشیم هجوتم مبوخ ارچ _

نک. ور یراد هتنچ رد هچره ، تسه هک یدعب هرود نیا

یچ؟ ینعی _
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یعس هراد، فدص لثم یعامتجا رتخد هی هک ور یتایصوصخ مامت ینعی _

. یدب زورب تدوخ زا نک

مدآ... ی هیحور هب انیا دینیبب بوخ _

یاوخ یم هگا هدب، رییغت وتدوخ رمع رخآ ات مگ یمن هک نم نک! شوگ _

مهاب مینوتب دیاب !ام هنیمه شهار اهنت ینک ادیپ و ترهاوخ و اکیرمآ یایب

نک! شوگ منز یم هک ییافرح هب ًافطل سپ . میرب جراخ اجنیا زا

اعقاو ایآ هک مدرک رکف دوب. هدمآ مغارس هب ایند یاه سح نیرتدب یاو

یم ماجنا تفگ یم وا هچره دیاب ارچ ؟ مورب شیپ دح نیا ات تسا تسرد

؟ مزیرب نوریب مراد هتنچ رد هچ ره یچ ینعی ؟ مداد

: تفگ عیرس دش نم روظنم هجوتم ایوگ

ینوت یم بوخ هک راگنا نتفگ یم ارسپ و مدینش نم هک یروطنوا بخ _

. هبوخ یلیخ شدوخ نیا ، ینزب ونایپ

. منزب ونایپ عمج روضح رد متسناوت یمن زگره نم هن هن خآ
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: متفگ . منزب

افطل . هتخس یلیخ عمج یوت اهراک روجنیا ماجنا نم یارب . انروس یاقآ _

. نینکن رارصا

: تفگ یدج ینحل اب انروس

یوزرآ رد رگم .وت میسرب دیابن ای میسرب نومفده هب دیاب ایام ابرهک نیبب _
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رد وترهاوخ داوخ یمن تلد هگم ؟ یتسین مناخ، ابرلد ، تزیزع رهاوخ ندید

؟ ینک شادیپ یدرگب کیدزن زا اجنوا یایب یاوخ یمن هگم ؟ یریگب لغب

؟ یتخوس یم شنتشاد ترسح رد رمع هی هک یرهاوخ

دوب. هتشاذگ نم فعض طاقن مامت یور تشگنا سانشناور کی دننام خآ خآ

: متفگ . متساوخ یم اهار نیا مامت نم بوخ هلب

. ماوخ یم هک همولعم _

: تفگ انروس

ار هکره " فورعم لوق .هب ینک یراکمه دیاب تروص نیا رد سپ بخ _

نم لثم . تدوخ هب یدب یتخس دیاب " دشک ناتسودنه روج دهاوخ سوواط

مد. یم یتخس مدوخ هب همه نیا مراد هک

: مدیسرپ . دهد یم مه یتخس هچ هه!

؟ نید یم نوتدوخ هب یتخس هچ امش _

: تفگ یدج یلیخ مباوج رد

کی میلست وشدوخ هراد نم لثم یدازآ مدآ هک نیمه مد؟ یم یتخس هچ _

جاودزا ردقبلا هک متسین یمدآ نم ! هیتخس نیرتدب هنک، یم جاودزا

طقف مراد تسود ، مدازآ هدنرپ کی لثم نم . مدوب هتفگ !بقالمه مجنگب

مراد زاین مردپ یاه تیامح هب نوچ مر،اما یمن جاودزا سفق منک!وت زاورپ

مرب. جاودزا راب ریز هک مروبجم ،

مدش: راک نیا هب روبجم مه نم هک مدرک یم یروادای دیاب

هب ومیدازآ هک نیا زا مه هدنب هنک. یم قدص منم دروم رد هک نیا بوخ _
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ام یاه هتساوخ و اراک نیا یلو متحاران یلیخ مدیم تسد زا لکش نیا

هدیم مباذع رتشیب

: تفگ یشخب نانیمطا نحل اب انروس

رظن لک تراک هی نیمه یلو دایم، تدب عمج وت ندز ونایپ زا امش االن نیبب _

یدنمرنه رتخد وت هد یم نوشن نیا بخ! . هنودرگ یم رب تهب تبسن نامام

نیا ارچ . هشاب یوزنم ردقنیا دیابن دنمرنه مدآ هی منک یم بجعت نم . یتسه

؟ هتخس تارب ردق

شزومآ درگاش نیرتهب هدکرنه رد هک دوب؟نم تخس میارب ارچ مه اعقاو

نیا عمج رد روضح دیاب ارچ داد. یم رارق قیوشت دروم ارم و مدوب مداتسا

: متفگ داد؟ یم رازآ ارم ردق

وراک نیا منک یم یعس یلو هروآ باذع یلیخ مارب هک نیا بخ!اب هلیخ _

. منکب

: تفگ هنارمآ

... یدعب ینومهم یارب انمض ! نکب راک نیا امتح هن! یعس _

: متفگ یدنت هب

بخ؟ _

نیچمه دوب.هی بوخ یلیخ یدوب هدز ام هنوخ هک یپیت نومه یچیه _

... هشیم عیلا ینزب لیدبت

هچ وا هب نم رهاظ و هفایق و پیت رخآ دوب. وا تحاقو تیاهن رگید نیا

: متفگ ؟ تشاد یطبر
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؟ نراد لکشم مه نم ندیشوپ سابل دروم رد مناخ اتیب هنکن هیچ _

: دیدنخ

و ندیشوپ سابل لدم نومه تشاذگ یم هحص هک ور یزیچ اقافتا _هن

! هیبدوم و نیتم و شوپ کیش یلیخ رتخد ابرهک تفگ یم دوب. تنتشگ

ور مدآ شنیمه هراد ربکت رادقم وهی هریگ یم و شدوخ یلیخ هکنیا طقف

هنک. یم رجزنم

هرسپ رخآ دوب، هتفگ ییاه زیچ نینچ مناخ اتیب هک مه ضرف یاو!هب یا

ربکتم ارم مناخ اتیب ارچ ؟ ییوگب نم ارهب زیچ همه دیاب امتح قمحا

: متفگ دوب؟ هدناوخ

؟ مربکتم ندوب هتفگ نم ؟هب ربکتم _

: دیدنخ انروس

. ومنامام رظن نیا مریصقت یب نم _

؟ دینک لقتنم نم هب ور نوشیا یفنم تارظن دیاب امش تقو نوا بخ، _

: تفگ انروس

؟ مگب غورد تهب یراد تسود هیچ؟ -

: متفگ

هگب. ور شتسار تسه هک یچره دیابن مدآ مه هشیمه یلو هن! غورد _

طایتحا منود یمن نیا و تاظح مال نیا ور! اتبحص نیا نک لو ! ابرهک _

منز. یم تحار ومافرح هشیمه نم ! هجنگ یمن نم سوماق انیا،وت و ایراک
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یچ هتسرد یچ یگب نم هب نکن یعس سپ . مدوب روطنیمه مه هشیمه

هطلغ

: متفگ ! یضار دوخ زا هچ هوا! هوا هوا

! هروخب رب نوتهب ردقنآ مدرک یمن رکف ! دیشخبب _

رد تسانب هک یمهرود دش.وت،وت نیا سپ بخ ! شاب تحار ! دروخن _رب

هگید ناتسود ای نم شهاوخ هب یلیخ هشب ماجنا یوجاوخ یاقآ لزنم

یم امش و دننوخ یم نوشمرگ یادص اب ایدرب یاقآ . ونایپ تشپ میشیم

. دیزاون

یدابم و بدوم وا ردقچ دوب.ره انروس یاج ایدرب شاک ! ایدرب ، ایدرب خآ!

: دناوخ ارم رکف راگنا . تیبرت ویب هظح مال یب انروس نیا دوب، بادآ

؟ مدوب تبثم هچب و بدوم ایدرب لثم نتم یتشاد تسود هیچ؟ _

؟ تسا رگوداج دنکن اباب! یا

؟ مدز یفرح نم _

دیگ، یم دیابن دیاب نم هب هک ردقنآ هگید مولعم یلو هن! هک یفرح _

خاالقو شوخ مه ایدرب یاقآ نیا و دیتسه ییارگ خاالق مدآ هک صخشم

هک مشدعب و دیزاون یم امش و دننوخ یم نوشیا رهحلا !هب هییارگ  شزرا

یم یگ،لگ یم لگ شاهاب تا هدنیآ رهوشردام رانک ینیش یم گنشق یمیآ

و ادیش و راگن ؟ نوا دوب یک هگید یارتخد اب یریگ یم مرگ انیراس !اب یونش

یم هک ییارتخد زا نم ! یزیچ هی یتسار نیبب ! ریگب مرگ نوش همهاب انیا

طقف مه انوا و نگب ناوخ یم یچره و دننک نیهوت نوشهب نارگید ات ننیش

. دایمن مشوخ ال صا دننک اشامت
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هلب؟ _

نتفگ کلتم تهب یچره ! راین رد ور ینابرق یامدآ یادا ! یدینش هک نیمه _

هدب! نوشباوج عیرس

سک ره هیسک ره یصخش هیحور هگید نیا ناخ! انروس یاقآ دیشخبب _

قبط تسین انبم نم هد یم ماجنا شدوخ دیاقع قبط و هراد یدیاقع

منک! راتفر امش هاوخلد

یچ مگ یم مراد نم اجنیا نوچ ! ینک راتفر نم هاوخلد هب تسانب ارچ! _

! هطلغ یچ هتسرد

113

: متفگ تینابصع اب

لقع امش طقف و نرادن روعش و لقع نارگید نینک یم رکف هنکن ؟؟ ارچ _

؟ نیراد

: تفر باال انروس یادص

ور وت ماوخ یم هک منم نیا ؟! هتفر تدای امش هنکن . تسین ازیچ نیا ریخن _

نم! هب یراپسب دیاب ور زیچ همه سپ ! اکیرمآ مربب

؟ تسا زیگنا ترفن درم نیا ردقچ یاو! یا

یزاب هرخسم ادیش، و راگن لثم ییاهمدا یتقو دیراد راظتنا امش ثمال بخ _

؟ مگب نوشهب یچ نرایمرد

دمآ: نییاپ انروس یادص
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هب وشرتدب ،وت نتفگ انوا هک یچ ره راذب وگن. ادتبا یصاخ زیچ ، یچیه _

هزورما وگب ؟ یشک یم مک اذغ ارچ نتفگ تهب ثمال،ثمال نودرگرب نوشدوخ

وت ننک یم خرس ور وت انوا ! نوشدوخ لثم هدب! یلیخ ندوب ومکش هگید

نک! شفنب ور انوا

هجوتم فسات مکلا رد یلو دمآ یمن مشوخ شندز فرح لدم زا هک نیا اب

: متفگ مارآ نیمه یارب . تسوا اب قح مدش

ینعی اتحاال مدوبن باوج رضاح یروج نیا تقو چیه نم ! منود یمن _

دوب!رد هدموین شیپ مارب یتیعقوم نیچمه تقو چیه نییاوخب وشتسار

. مشاب هدیگنج شارب هک هدموین شیپ مارب یا هلئسم میگدنز لوط مامت

ربخال هشیم روبجم مدآ اهاج یلیخ ! یشاب دیاب ! شاب دعب هب نیا زا بوخ _

حاال یلو یتشاد یمورآ یگدنز هنک.اتاالن هزرابم و هگنجب شلیم ف

ات ینک لمع لعفنم یروط نیمه هشیمن هدش. نافوط هی شوختسد تیگدنز

هزرابم هب نت تاه هتساوخ هب ندیسر یارب دیاب . هنکشب مهرد ور وت نافوط

روخ یرس وت یامدآ زا نم ! یشابزرابم دیاب نوم هشقن درب شیپ یارب . یدب

! دایمن مشوخ ال صا

،هب شرخآ ی هلمج هکاب تسشن یم ملد هب تشاد شلبق یقطنم یاهفرح

: متخیر مه

هدرکن تاءرج یسک زگره . متسین روخ یرس الوت صا نم یلو ! دیشخبب _

ثحب یسکاب ماوخب مدید یمن المز تقو چیه . سوربا تمشچ باال هگب مهب

. مشاب هتشاد هرجاشم و

: دیدنخ هاق هاق
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Barkingdogsdon’tbitا

. هریگ یمن زاگ هنک یم سراپ هک یگس

اب" حاالمه درمش ناسکی ولبات و لگ اب ارم هک لوا . مروآرد خاش دوب کیدزن

گس"!!!!

: مدیپوت یبصع

. مشیمن نوتروظنم هجوتم ؟؟ _هلب

دش: دنلب شا هدنخ هاق هاق هرابود

: هشیم یسراف هب لثملا برض نیا لداعم تسین هشقانم لثم _رد

. دراد وت هب رس هک سرتب نآ /زا دراد یوه و یاه هک سرتن نآ زا

هنک؟! یم سراپ هک متسه یگس نم تقو نوا بوخ _

: دیدنخ هاق هاق مهزاب

. هلثملا برض هی طقف نیا ! یشاب ینامام شیتیت ردقنیا دایمن تهب ابرهک _

هشب ضوع تاوه و حلا منک یخوش متساوخ یدش یبصع مدید یتقو

!Sorry.دش رتدب هک نیا لثم یلو

یلیخ نیهوت و تناها زا یلو متسه هدنخ و یخوش لها مه یلیخ نم _

منک. یمن نیهوت یسک هب زگره مدوخ نوچ مشیم تحاران

دش: یدج انروس

هار یاوخ یمن شوت ور یسک هک یدیشک تدوخ نیب یراوید هی وت نیبب _
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هک نیا . هنکشب تکزان لد ادابم ات هشب تمیرح دراو یسک یاوخ یمن . یدب

باوج هک نیمه ! ننزب ترس وت نایب ینیشب هکنیا هن روخ یرس وت متفگ

روخ!حاال یرس وت یش یم یگن یچیه و یشب دیفس و خرس ووت ندب

یقرف هک انوا حلا هب نک یرازآدوخ و روخب صرح تدوخ اب یه شدعب

شین تهب نتساوخ هگید یاه سح یلیخ و تداسح زا هک ییانوا هنک. یمن

اقیقد دیاب وت ننیب یم هدنرب ور نوشدوخ تتوکس ی هدهاشم ،اب ننزب

اتود نوا حلا داوخ یم ملد ! زوریپ هن نشب نوبغم انوا هک ینک راتفر یروج

: فورعم لوق هب داینرد نوشکیج هگید هک یریگب یروج ورتخد

Cooksomeone’sgoose

. هشاب هتشاد شور نغور بجو هی هک زپب نوشارب یشآ

115_114

، تسا خلت تقیقح دنیوگ یم هک نیا . تسوا اب قح مدید بجعت مکلا رد

روخ یرس دوب!وت ابوا قح داد. ناشن یبوخ ارهب دوخ قادصم اجنیا اعقاو

رد یراتفر وای منیشنب تکاس هک نیمه . دوبن انعم نامه هب اعقاو ، ندوب

رخسمت یعون مه نآ بخ ، دنوش رت عاجش مناگدننک رخسمت هک مریگب شیپ

فیرشت رکشتم دوخ زا یلیخ هک ییاجنآ زا ،اما دیوگ یم تسار مدید دوب.

داد: همادا متفگن یزیچ . مروایب شیور هب یزیچ متساوخن تشاد

وت زا ور دیدج یابرهک کی راظتنا اه یوجاوخ ینومهم وت نم بخ! هلیخ _

تساوخ ورد تدوخ باختنا هب کیش هداعلا قوف سابل کی اب یآ یم . مراد

یم هعطق دنچ نومارب ینشیم و یریذپ یم ، ونایپ ندز یارب مه ور نم

یباسح و ینیش یم تا هدنیآ رهوشردام ینعی منامام رانک مشدعب . یزاون

! ینک یم یربلد شزا
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دمآ، یم مشوخ شزا یلیخ روش! هدرم . دیدنخ هاق هاق فرح نیا زا سپ

اه فرح نیا رتزا مهم یلیخ ابرلد ندید بخ یلو ، دیدنخ یم مه نم یارب

یصخش لمحت دز، مهاوخ مهب ار ایند وا نتفای یارب متشاد اعدا هک نم دوب

: متفگ . دوبن یزیچ هک انروس یهاوخ دوخ هب

شنداد بیرف یارب هن مریم مناخ اتیب کیدزن یلو ! لوبق هشاب بخ! هلیخ _

. مریم مراد نوشتسود اعقاو نوچ هکلب

: تفگ یدج

! یراد شتسود هک هبیجع هراد تا هرابرد هک یتارظن دوجو ؟اب اعقاو _

: مهد یم بیرف مه ار وا هدرک یخلا اقآ ترضح ایوگ مهد حیضوت دوب المز

هشوگ و یوزنم مدآ نم نگیم تسار . تسیندب المه صا نوشتارظن نوشیا _

. مشاب شقی ال مراودیما هتبلا هک ندوب هدرک مه فیرعت یلو متسه یریگ

: تفگ ، هدرکن رواب ار میاهفرح درک یم تباث هک یا هدننز نحل اب انروس

یاب. . تمنیب یم هدب! همادا یروطنیمه ! هبوخ _

یوگغورد شدوخ دننام مه نم دوب هدرک رکف !اقآ تیبرت یب یاب! رامرهز

منک. تسرد اذغ متساوخ و متفر هناخزپشآ هب رصرح .اب متسه یرایع مامت

طبار اهنت ال صا بخ دش. یم هدیبوک مرس رد کتپ نوچ انروس یاه فرح

ییانشآ فطل هب یلو ، مدرک یم هک دوب یاه همجرت نامه ، نوریب یایند اب نم

. متفر یم همجرت غارس دیاب دش یمن . مدوب هتشاذگ رانک مه ار ،نآ ناشیا اب

تشادن تسود هیماب شروک نوچ و مدرک تسرد هیماب تشروخ ار راهان

وهب مدرک مک ار هملباق ریز ی هلعش . مدرک خرس ناجمداب ددع دنچ وا، یارب

. متفر مقاتا
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هدش پاچ بقال ناشرثکا بجعت مکلا اب یلو ، مدوب هدیرخ یدایز یاه باتک

. متفر یم دیدج یاه باتک غارس دیاب ؟! مدوب هدرکن تقد روطچ . دندوب

هک نیارب .عالهو دنشاب هدیسرن پاچ بقالًهب هک یدیدج یاه باتک

نارشان راک ییاروج ،هی دنتفریذپ یمن ار هدش همجرت بقال یاهباتک نیرشان

. دوبن یگنشق راک ندرک همجرت ار رگید

یرس یاه باتک . مدرک تقد مداد یم ماجنا دیاب هک ییاه یزیچ مامت هب

همجرت ناش همه هک دوب مولعم . دندوب هدش باختنا یتقد یب یور زا لبق

متخانش یم هک ییاه تیاس دراو . مدرک یم یرگید راک دیاب بخ! . دنادهدش

رد یارب یلو ، مدوب هتشاذگ رانک مدوخ ندناوخ یارب اهار باتک .نآ مدش

تمسق رد متفر . میامن یدرگبو هک دوب ،المز دیدج همجرت کی نتفرگ تسد

ار تقبس یوگ زیوموجوج تدم نیا لومعم قبط اه. باتک نیرت هدنناوخ رپ

باتک تسیل دیاب . مدش یلم هناخباتک تیاس دراو بخ دوب. هدوبور همه زا

ایهن. دنا هدش همجرت اهباتک منیبب ، متشگ یم دیاب مدروآ یم اررد شیاه

بخ . دندوب هدش همجرت همه هلب! . متشگ اهار باتک ومان هدش تیاس دراو

. متفر یم یرگید ناسک غارس دیاب

. دنتشاد یلیخ یروشنم یاه دروم یجراخ یاه باتک هک دوب اجنیا یتخب دب

یاه تمسق یتساوخ یم ،رگا دندوبن همجرت لباق و دندوب کیتورا ارثکا

تمسق زا یلیخ دشو یم دراو همدص ناتساد تیلک هب ینک فذح ار یدایز

ییاه هدنسیون غارس نیمه یارب دوش. همجرت دش، یمن روسناس نودب اه

. دنسیونن کیتورا هک متفر یم

116

دنشاب خاالقارگ هک نیا ینعی
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باتک ندرک ادیپ میراد اهمجرتم ام هک ییاه راک نیرت تخس زا یکی ال وصا

.ام تسا ناشدوخ وزا دریگ یم لکش ناشنهذ رد هدیا اه هدنسیون . تسا

هی مه دشاب ابیز مه هک یباتک . مینک ادیپ صاخ یباتک ات میدرگب دیاب

رشتنم نامدوخ دیاقع و هدیا میراد تسود . دشاب دنسپ هماع ییاروج

خاالیق روشنم مییامن تقد دیاب مینک یم باختنا هک ییاهزیچ دوش.

هک درک.هن شفذح ناوتب هک دشاب یروط دشاب د خاالیق و دشاب هتشادن

. مینک یراک میناوتن و هتشاد لکشم ناینب و هیاپ زا

باوج دوب. انروس مه ،زاب متشادرب ار یشوگ . مدمآ دوخ هب نفلت یادص اب

: مداد

_سالم.

؟ ابرهک یبوخ _سالم،

؟ دیبوخ امش ! نونمم ، متسین _دب

. مدش بوخ ینعی ، مبوخ منم هرآ _

رکش! ورادخ بخ _

؟ ابرهک _

هلب؟ _

؟ یشوپب یاوخ یم یسابل هچ اه یوجاوخ ینامهیم یارب _

دوب. هداد یریگ بجع اباب یا

؟ انروس یاقآ هنک یم یقرف هچ _
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هنک! یم قرف یلیخ ارچ _

ارچ؟ هخآ _

یم نوشن تسابل اب امش هد، یم نوشن شرهاظ و مدآ نطاب فصن ! نیبب _

ینک یم تنت قجو قجا یلیخ سابل هی یتقو . یتسه یمدآ روج هچ هک ید

. یشاب هتشاد دیابن مارتحا راظتنا

؟ مدوب هدرک منت قجو قجا سابل یک دوب؟نم نم اب

دیاب مه ینک،زاب یم تنت هداس یلیخ یلیخ سابل هب یتقو هکنیا _ای

دیاب یعامتجا رتخد کی ناونع هب سپ . یشاب نوا و نیا نوراب کلتم رظتنم

یمهش ثعاب راک نیا . یشب سلجم دراو هدنبیرف و کیش یلیخ سابل کی اب

باال. هرب تسفن هب دامتعا

. مرادن سفن هب دامتعا فعض نم یلو ! انروس یاقآ دیشخبب _

! یراد ارچ _

؟ مشیمن هجوتم نوتروظنم _

هب مدز تسرد نم هک هد یم نوشن یدش یبصع هکاالن نیمه نیبب _

! فده

! سنجدب درم

؟ دیدب رازآ ونم طقف دیراد تسود امش ارچ یچ؟ ینعی _

نیا هب اهنت و اهنت طقف . مدب رازآ ور وت هک مرب یمن یتذل نم ! نکن هابتشا

تسد هب ینامز ممردام لد ! یرایب تسدب ور مردام لد دیاب هک منک یم رکف
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. یایب رد یترشاعم و یزورما یایح و بجح اب رتخد هی ردقبلا هک،وت دایم

. یرایب تسدب ومردام لد هک منک یم تییامنهار مراد

. هلکشم نوتردام لد ندروآ تسدب ردقچ _

تساو موش تیادف همان هن نم نیبب . تسین یا هراچ ، تسه هک هنیمه _

، متفگ بقال ووت نم . هگید سک چیه هب هن وت هب هن تشون مهاوخن و متشون

رگیدمه هک الهمز نیاربانب . میراد زاین نومفادها هب ندیسر یارب هگید مهب

مهب دیاب وت دوخ .االن مینک هاگآ نومنایفارطا یاه هتساوخ و زاعالقئ ور

یمدآ روج هچ شداماد هراد تسود هراد، تسود یدرم روج هچ تردپ یگب

. منودب دیاب نم بخ ؟ هشاب

ارهب یسک نینچ زگره ردپ .هن مداتفا شمارگاتسنیا لخاد یاه سکع دای هب

. تفریذپ یمن داماد ناونع

118_117

مه نم مدرک یعس . تفریذپ یمن داماد ناونع ارهب یسک نینچ زگره ردپ ه

: میوگب حیرص

،وت نوتچیپ وت هک یاه سکع مگ. یم دینک یم رارصا حاالهک بخ _

بذج ال صا ونم ردپ ، دیراد هک یتایه و لکش نوا بخ ، دیتشاذگ مارگاتسنیا

. روطنیمه مه ور نوج هنک.الهل یمن

راولش و تک پیت نیمه یارب ، متسه هجوتم ممدوخ هک ونیا ، منود یم هلب _

بانج لد یدودح ات دیاب هرخ باال دیاب هک متسنود یم نوچ مدز. یمسر

یچ؟ سابل زج .هب مرایب تسدب مه ور نتورف
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نیمه وت طقف هک تسین یروطنیا و هیشوه زیت مدآ نم ردپ ، دینیبب بخ _

ور هک هنک یم هدافتسا یهار ره زا نوا هنک. تواضق امش ور اه دمآ و تفر

ور نوتمارگاتسنیا یاه سکع مامت منک یم داهنشیپ هنک. ادیپ تخانش امش

. دیرادرب نوتجیپ ور زا

. مرادیم _رب

. مینک هرجاشم و ثحب مهاب یلک مدوب هدرک هدامآ ار مدوخ ! عیرس هچ هوا

؟ نوا زج _هب

یم یگدنز نردم و زور هب هکنیا حلا نیع رد نم ردپ هکنیا نوا زج _هب

ال صا داقتعا ویب یلا البا یامدآ . هلئاق مارتحا یلیخ شدیاقع یارب هنک،

. نرادن شبلق وت ییاج

هک مدوب هتساوخن یلا البا مدوب هتفگ هکنیا دش. رارقرب توکس یتاظحل

تحاران ینعی . میوگب ار ردپ رظن هک مدوب هتساوخ طقف هن، منک تواضق

: تفگ دوب؟ هدش

هن نم هک هبلط یم ور یعیسو ثحب و هراد یدایز یناعم یرگ یلا البا بخ _

هک مشاب دیاب یروطچ منیبب وگب حیرص . مراد شتصرف ،هن مندرک ثحب لها

؟ دنریذپب ونم نوتردپ

: متفگ ! تیبرت یب

هنک. یم تقد امتح هنک، یم ثکم امتح امش تاداقتعا ور نوا بخ _

. دنرادن یلا کشا نم تاداقتعا بخ _

دهاوخ ار نیمه دنیبب ار تمارگاتسنیا هحفص رگا امتح :«هلب متفگ لد رد
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: متفگ «. تفگ

و ضیارف ماجنا هب نوشیا دیگ یم نوتدوخ هک ییاهزیچ نیا زج _هب

یلو ، میتسین یا هتسب ی هداوناخ ام دینیبب . دنراد دیکات یلیخ مه تابجاو

میتسه رتخد رگا . مینوخب زامن دیاب هک دنداد دای ام هب غولب یادتبا نومه زا

نیا یور ردپ بخ . ایاضق هیقب و میریگب هزور . میشاب هتشاد باجح دیاب

. دنراد هجوت یلیخ مه اهزیچ

. منوخ یم زامن هک مدب نوشن دیاب نم سپ بخ! یلیخ _

هلب. بخ _

یلو... هشب یزامن هچ منک. یم وراک نیا هشاب _

نوا ادخ یاضر یارب دینوخ یم زامن هک دینک نیا ونوتتین امش هگا بخ _

. یقیقح زامن هی هشیم تقو

: تفگ دیدنخ یم نانچمه هک یلا حرد دش. وکا مرس رد شا هدنخ هاق هاق

نم لثم یهارمگ مدآ داشرا یارب تبحص هقیقد ود ینک یمن رکف ابرهک _

؟ هشاب مک یلیخ

اوه هب هاق هاق وا هدنخ یادص اددجم نم توکس لا بند .هب مدرک توکس

. تفر

؟ یشوپب یاوخ یم یچ یتفگن اه یوجاوخ ی هنوخ یارب بخ، یلیخ _

! انروس یاقآ مدرکن وشرکف _

؟ یراد رظن رد یچ بخ _
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. مدرکن وشرکف مدرک ضرع _

نم... نامام ، نیبب ! نکب رکف بخ _

تنت گنر نوا هب یسابل نک یعس هراد عالهق یردس زبس گنر هب منامام

! ینک

: مداد باوج هتفشآرب

. مرادن عالهق گنر نیا الهب صا نم یلو _

دز: بل دوب هدش ریحتم نم نتفگ زا"هن" ایوگ هک انروس

! ینک ملع دق مدوخ رباربرد هکنیا هن یلو وشن میلست متفگ _

سابل دروم رد نم . مرتحم یاقآ تسین درک ملع دق ای ندش میلست ثحب _

نوتردام هگا ریغ.حاال وال مریگ یم میمصت طقف مدوخ اه نوا گنر و ماه

دیرب امش ای دنشوپب دنرخب نوشدوخ ، دنراد یردس گنر هب عالهق یلیخ

یگنر نوا سابل هک دیاوخن نم زا یلو دینک نوشلا حشوخ و دیرخب نوشارب

. مشوپ یم سابل مدوخ ی هتساوخ قبط نم نوچ منک، منت

: تفگ انروس

؟ یدرک لمع نم هیصوت هب لبق ی هعفد ارچ سپ _

زونه امش عقوم نوا هکنیا رطاخب ! مرتحم یاقآ درک یم قرف لبق هعفد _

ونم رتدوز هکنیا یارب دیاش مدرک رکف . دیدوب هتخانشن ونم ، دیدوب هدیدن ونم

یارب ور سابل نوا نم انمض . دیداد یداهنشیپ نیچمه هب دیدب صیخشت

و مرخب ونوا متفرن امش رطاخب نیاربانب متشاد ما همع رتخد یدزمان نشج

. هنوخ وت شدوب منک. هیهت
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هک زور .نآ متفگ یم غورد متشاد یچ لثم دنک ما هفخ دوبن قانح هک غورد

ادیپ ار نآ ات میدوب هتشگ کمار و کنشور اب یلک مدیرخ ار دیفس نهاریپ

. دنادب دروم نآ رد یزیچ انروس متساوخن یلو مینک

. دایب تهب یباسح شوپب زیچ هی اللقا هروط نیا حاالهک هشاب _

! هکیش و روجاوروج یاهسابل رپزا مدمک . تسین امش هیصوت هب _المز

یم تبحص تاهاب تحار یلیخ مراد ؟نم یتسه یبصع ردقنآ ارچ ابرهک _

منک.

: متفگ . متشادن ربخ مدوخ و مدوب هدرک یور هدایز ایوگ هوا! هوا هوا

. متسین یبصع ال صا نم هن _هن

یلیخ هک هنک یم مولعم ، هتادص وت هک هزرلیا تادص شاعترا ال صا ارچ _

. شاب سکلیر شاب مورآ شابن ینابصع . یتسه ینابصع

: متفگ نیمه یارب دوب رخسمت زا خیلا شت مجال نیا

. امتح هشاب _

؟ نراد تسود یداماد روج هچ مناخ الهل وگب حاال بخ _

یم انعم مامت هب ناسنا هی لا وبند دنراد هدیقع هب ودره مردپ و ناج _الهل

. ندرگ

: تفگ یدج ینحل اب انروس

. یزیچ هی ابرهک یلو _
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یچ؟ _

نم هکنیا هب هجوت ؟اب هنکب تقفاوم ام جاودزا اب تردپ ال صا ینک یم رکف _

یاقآ تقو نوا . مربب مدوخ اب مه ور وت دیاب و منک یم یگدنز اکیرمآ وت

؟ هشکب تسد شا هنود هی یکی رتخد زا هشیم یضار نتورف

. متفر ورف رکف هب خآ

119

یم رظن هب دیعب نم هب مردپ یگتسباو هب هجوت .اب متفر ورف رکف هب خآ

یم هک اصوصخم . دهد تیاضر ، ندنام اجنآ و اکیرمآ هب نتفر یارب دیسر

هابتشا هناد هی یکی تفگ انروس هکنیا . تساجنآ مه شلوا رسمه تسناد

رتخد دشیمن یضار املسم دوب. هتفر اکیرمآ بقالهب مردپ رتخد کی دوب

. دهد تسد زا مه ار شرگید

: دیسرپ دوب هدش بجعت راچد نم توکس زا هک انروس

؟ ینک یم رکف روطنیا هدب؟!اه هزاجا داوخ یمن هنکن هیچ؟ _

دهاوخن هزاجا وا هک متشاد نیقی دصرد جنپ و دون لا متحا هب ابیرقت هلب

: متفگ داد.

دیتفگ االنهک یلو ، مدوب هدرکن رکف هیضق نیا هب یروجنیا _واالاتحاال

. اکیرمآ مایب نم دننک تقفاوم هک هسر یم مرظن هب دیعب

داد. نحل رییغت عیرس انروس

. مینک یگدنز اجنوا میریم هک میگ یمن بخ رایسب _
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. دیرپ باال رایتخا یب مناوربا

یچ؟ ینعی _

انب مهوت رهحلا هب نوچ . مینک یم یگدنز اجنوا میگب تسین المز ینعی _

سپ . هگید یایب یدرگرب یدرک ادیپ وترهاوخ یاوخ یم . ینومب اجنوا تسین

؟ ینک نوشنارگن هراد یموزل هچ

، متشادن وا زا یشوخ لد هکنیا .اب دیبوک مرسرب ار تقیقح مهزاب یاو یا

یب تسیداد رارق و یروص نامجاودزا هک درک یم رارکت یه هکنیا زا اما

: متفگ . مدش یم یبصع رایتخا

؟ مینک راکیچ ،حاال تسامشاب قح هلب -

سنیزیب منک. یم یگدنز مراد اجنوا نم مگ یم نتورف یاقآ هب یچیه _

بخ منک. یراذگ هیامرس ناریا مایب دعب مراد یخلا یلو مراد ومدوخ

. ینک یگدنز اجنوا یاوخ یمن هگید هک هش یم تحار وشلا یخ

راظتنا هچ داد یم بیرف ار شدوخ ردپ یتقو دوب یراکبیرف مدآ وا هتبلا

اکیرما رد دوبن رارق اعقاو نوچ مدرک تقفاوم یلو ؟ تفر یم وا زا یرگید

. متشگ یم زاب شروک و ناج والهل ردپ شیپ ابرلد ندرک ادیپ زا دعب . منامب

: متفگ

نم هشب نئمطم مردپ طقف . دینک حرطم دیاوخ یم روج ره بخ هلیخ _

. متسین یندنوم اجنوا

روج هچ نوتردپ ؟ روطچ مسارم نوا لبق حاال بخ . تحار تلا یخ هشاب _

هی نم بخ. ؟ نراد تسود ور ییاهشزرو روج هچ نراد تسود ور یتاحیرفت

. هرتهب مشب انشآ هدروخ



ابرهک و هاک

307

هکنیا زا شتقیقح . دهد یمن یشوخ یوب اه فرح نیا مدرک یم رکف

: متفگ . متشاد یدب ساسحا مهد بیرف ار مردپ مهاوخب

یم کال یلو مرادن یدایز طاالع ردپ یاه هتساوخ و زاعالقئ قیقد نم _

. دایم ششوخ مرتحم یامدآ زا منود

. دیدنخ هاق هاق انروس

نوشن یمرتحم درم ومدوخ هک منک یم وما یعس مامت مناخ بخ هلیخ _

. مدب

هب هک یسک . دوبن یمرتحم مدآ ال صا هک یتروصرد درک. یم ار شا یعس هلب

درف نیا دنک یزاب شقن یتحار هب دهد بیرف یتحار .هب دیوگب غورد یتحار

وا تایحور هب یدودح ات نم . دیسر یمن رظن هب یشزرا اب نادنچ مدآ

یمن زگره ار شا یرهاظ یاه راتفر و رهاظ لوگ . مدوب هدرک ادیپ تخانش

یتاع طاال چیه نیمه یارب . دهدب بیرف ار مردپ متشادن تسود ،اما مدروخ

نت دیاب فسأت مکلا واب دید یم شدوخ دیاب ردپ . مدادن رارق وا رایتخا رد

درم نیا رسمه اعقاو هک مدوب لا حشوخ ملد هت ،اما مداد یم جاودزا نیا هب

دش. مهاوخن

121_120

دمآ یم هاگشاب زا هک ییاهزور دیسر هتفوک و هتسخ ناج هکالهل دوب رهظ

یم ناراکشزرو فرص تشاد ناوت و ورین هک هچ ره دوب رناژی یب اعقاو

و تفرگ یعیرس شود تخادنا مامح لخاد ار دوخ هتفوک و هتسخ درک.

دمآ. نوریب

. تسا هدمآ راهان ناج _الهل
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راکیچ ترظن هب دایم مباوخ ما،مه هنشت ما،مه هتسخ مه ! ابرهک یاو _

منک.

. باوخب دعب ، روخب یاچ دعب ، روخب وتاذغ لوا _

. هشاب _

. تسشن زیم تشپ تشاد نترب ار مامح هلوح زونه هک الهل

: تسین شساوح مدوب نئمطم دنیسنب زیمرس یروط نیا تشادن هقباس

؟ یتسشن هلوح اب ناج هعالهل _هع

: تخادنا باال هناش دعب درک شنت ی هلوح هب یهاگن لوا بجعت اب

! تسین شسح ال صا . نکن تیذا ابرهک یاو _

: متفرگ ار شتسد

وشاپ هبسج یمن تهب یروط نیا ایب. دعب نک ضوع تسابل ورب هن! هن _هن

! وشاپ

ییومیل کراولش و ترش یت .الهل مدرب شقاتا فرط وهب هتفرگ ار شا هناش

ینعی ناج عالهقالهل دروم یاذغ هک ار راهان دمآ. زیمرس و دیشوپ یگنر

شیاهتشا ، شباوخ ندیرپ هکاب .الهل متشاذگ شلباقم دوب، هیماب تشروخ

درک: مخ باقشب فرط ارهب شرس دوب هدش رتشیب

ینوا حلا هب شوخ ! مرتخد نیرفآ ! هراد یگنر وب بجع هب .هب ممممممموا _

. هریگ یم ور وت هک

نیا یاهاذغ وا یارب رگا ینعی . مداتفا انروس دای رایتخا یب شفرح نیااب
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درک: اررپ شقشاق دش؟!الهل یم شلا ح هب شوخ اعقاو متخپ یم ینینچ

داوخ یم یک ات تسین مولعم اقآ، نسح کنشور رهوش هراچیب شضوع _

. هنزب قس چیودناس هکنیا ای هروخب ورمین و تلما

یارب شرهوش مه تخوس کنشور یارب ملد مه . تفرگ نام هدنخ ود ره

: مدیشک تشروخ ولپ یفرظ ممدوخ

هب هرادن تسود یزپشآ همع . هشیم طوبرم ناج همع هب نیا بخ _

هیچ؟ شریصقت کنشور کلفط . هدادن دای مشارتخد

: تفگ رپ همین ناهد اب ندروخ نیح رد ناج الهل

ییازیچ هی الهمز ننود یم دنگرزب هللا اش ام هک نوشدوخ . هدادن دای همع _

بخ... یلو دنریگب دای ور

دوب هتفگ ناج .الهل متخیر مدوخ یارب یناویل الهلو یارب غود یناویل

یثنخ ار نآ یمرگ ات دیشون غود دیاب هیماب و ناجنسف تشروخ اب هشیمه

دنک:

یم راک تمدخ ، هتخپ یمن اذغ همع یتقو بخ ؟ ننودب اجک زا هگید _هن

و هیلکش نیا یگدنز ندرک یم رکف هشیمه مه انوا . هدرک یم یزپشآ هدموا

. دننزب اه راک نیا هب تسد تسین یزاین

: تفر رکف هب اذغ ندروخ ردحلا الهل

یمدآ هی هب وشرتخد هک درک یمن رکف تقو چیه هنازرف یگ یم تسار _

ور رتشیب دیاش تروص نیا ریغ رد هرادن یبوخ میلا عضو هک هدب

تشروخ اه. تسین دلب یچیه شدوخ هتبلا . تشاذ یم تقو نوششزومآ
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نومه زا دیاب یلو . هروخ یم مه هب شلا ح مدآ وپیز بآ هزپ یم

نامام زرمایبادخ هتبلا هدب. دای ارتخد هب هک تساوخ یم نوشراکتمدخ

دش. یروط نیا ارچ شرتخد منود یمن ، تشادن فرح شتخپ تسد تگرزب

ییاهاذغ ، دوبن دراو یزپشآ هب یلیخ همع . تفگ یم تسار تفرگ ما هدنخ

یمن ضارتعا مه یسک بخ . دندوبن هزم شوخ تقو چیه تخپ یم هک مه

ای تخپ یم اذغ هناخ راکتمدخ ای دشکب ار وا روج هک دوب یدرف نوچ درک،

دش. یم هیهت هدامآ اذغ وا ندوبن تروص رد

دز: رانک ار نآ هک متخیر یاچ شیارب دش مامت الهل یاذغ

. مدیم حیجرت ور هوهق متسین ییاچ لها یلیخ نم ینود یم هک _وت

: متشاذگ شلباقم هرابود ار یاچ ناویل

اب تسین فیح هرپ. یم نوترس زا باوخ دینک لیم هوهق هگا مناخ بخ _

؟ هرپب تباوخ ، یباوخب یراد تسود ردقنآ هک حلا نیا

درک: زیت ار شنامشچ الهل

کشالت اجنوا نیبب اهتنم . مروخ یم ور ییاچ نومه یگ. یم تسار هرآ _

. افطل رایب ونوا . تسار تسد هیمود تنیباک خلت.وت کشالت ، متشاذگ

؟ خلت کشالت اب خلت یاچ

مه خلت کشالت اب تسه خلت ییاچ دوخ ؟ ییاچ اب خلت کشالت نوج _الهل

صوصخم ی هیمورا لقن تارب مدوخ راذب یمنهد. هزم همولعم یروخب هک

. مرایم ومدوخ

دنک.الهل لیم ییاچ اتاب مروآ ار یا هزم شوخ ییودرگ لقن تنیباک نامه زا



ابرهک و هاک

311

قاتا وهب دیشون ار یاچ عیرس دوب هتشاد هگن زاب روز ارهب شنامشچ هک

رادیب ضحم هب متسناد یم . تخادنا تخت یور ار شدوخ و تفر باوخ

نینزان ی دنک.الهل تبحص اه یوجاوخ ینامهیم هب عجار دهاوخ یم ندش

مدوخ مدرک یعس نیمه یارب . مشوپب اهار نیرتهب درک یم یعس اج همه

منک. باختنا ار مسابل

کیش یکی زا یکی . متشاد یدایز یاه سابل . مدرک زاب ار مقاتا یراوید دمک

نهاریپ و گنر یناجمداب راولش کینوت نامه زج هب نم نت رد اهنآ بخ رت.

. تشاد یگزات اه نآ مامت ناشیارب سپ دندوب هدیدن ار یرگید یزیچ دیفس

. دندوب بوخ همه دیآ. یم نم هب رتشیب مادک منیبب متساوخ

123_122

عطاق باختنا مدوخ دیاب هن یلو . متشاذگ ناج الهل هدهع اررب ییاهن دییات

فیلکت نییعت میارب نارگید هک مدش یم هتسباو ردق نیا دیابن . مدرک یم

،یب یسلجم نینچ یارب بخ . مدرک هاگن اه سابل هب یرتشیب تقد .اب دننک

حلا نیع ورد کیش و یکشم نماد _ تک ، میامن هجوت بلج مهاوخب هکنآ

و متشادن گنر یردس ینهاریپ اه سابل نایم .رد متفرگ رظن اررد یا هداس

تسناوت یم تساوخ یم شلد ردقچ ره مناخ اتیب . مدیرخ یمن مه زگره

نامه . مداد یمن وا هتساوخ هب نت نم یلو . دشاب هتشاد تسود ار نآ

متفرگ میمصت مه، یرسور یارب . دنام یم بوخ رایسب منت رد نماد _ تک

منک.اب هدافتسا مدوب هتخادنا رس رب زور نآ هک ار یدیفس یرسور نامه

دوب. هتسب میارب هکالهل یلدم نامه

باتک باختنا هب هک متفر تحار یخلا دش.اب باختنا مه سابل سپ بخ

هدوبر همه ارزا تقبس یوگ زئوم وجوج لومعم قبط . مزادرپب همجرت یارب
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هماع تدش هب یلو دنتشادن یصاخ یبدا شزرا شیاهباتک زا هتبلا دوب.

منک. همجرت نم ات دنامب مه یباتک ، دنتشاذگ یم شاک .یا دندوب دنسپ

درک. همجرت ار نآ دش یم بخ . نوترجیرب نادناخ . متفر نیوک ایلوج غارس

هیده مان هب یمناخ ایهن،هلب! هدش نآ زا همجرت منیبب ات مدز تیاس دراو

شرگید راثآ غارس بخ دوب. هدیشک نم زا لبق ار ینآ همجرت تمحز مدقم

تصرف نیلوا رد دیاب . هدنسیون نیمه زا دش ادیپ یباتک هرخ هلبباال . متفر

باتک ، متفر سلا یاه باتک غارس . مدرک یم یرادیرخ باتک و متفر یم

منک. یرادیرخ ات مدرک تشاددای ار ییاتدنچ اه، نیرت  هدنناوخ ،رپ هتفه یاه

. مدش دیرخ یهار و متفرگ شود مدمآ هناخ هب یور هدایپ زا سپ دعب زور

آ نیشام هب تمحز ،اب دوبن مه مک ناشدادعت هک ار هدش یرادیرخ یاه باتک

. مدمآ هناخ وهب مدرک لمح سنا ژ

تبسانم ،هب شدوخ یارب هک دوب مولعم دوب. زود و تخود لوغشم ناج الهل

: متفگ . دزود یم سابل اه یوجاوخ ینامهم

؟ یزود یم یچ . هشاب کرابم هب _سالمهب

: تخادنا نم هب یهاگن مین یطایخ زیم تسپ زا الهل

. دیدج یوتنام سالمهی کیلع _

دوب، کیش و دیدج یاه وتنام رپزا شدمک لخاد . تشاد هقباس رناژییب

. تفر یم زود و تخود غارس هک دوبن ندیشوپ یارب طقف وا بخ یلو

: متفگ . تشاد تسود اعقاو ار یطایخ

هللا. اشام یراد وتنام همه نیا _
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دش: هروسام ندرک خن لوغشم دنک، مهاگن هکنآ یب

. نرب متسرفب ونوشاه یلیخ تسانب مدعب . ندید ور انوا ی همه بخ _

: مدیسرپ بجعت واب متسشن ششیارآ زیم یلدنص یور

؟ نرب یتسرفب اجک _

: تخادنا اج خرچ اررد وکام الهل

ور ییاسابل . هراد میلا لکشم رادقم هی هک هاگشاب یوت تسه یمناخ _هی

. نوا هب مد یم مرب یم هشیمه و نش یم جراخ هدر زا هک

: دندوب کیش ونو ابیرقت ناج الهل یاهسابل مامت دیخرچ زاب دمک تمس مهاگن

مناخ نوا درد هب ینانچنآ ور کیپ و کیش یاه وتنام نیا عقوم نوا بخ _

؟ هروخ یم

' تشاذگ تخود ریز ار یراک هبل

یم ورانوا . هشوپ یمن انوا زا شدوخ نوچ هروخ یمن شدرد هب _هن

. هشورف

؟ هشورف یم اجک ! یخآ _

، هرایم مه هنازرف ور، همه تاباب ، شوروک وت، یاسابل . نوش  هلحم نومه _وت

یم هراذ یم نوش هنوخ .وت نوا هب مد یم یممرب مراد سابل یچ ره

. هشورف

. هروخ یم یکی درد هب هشاللقا یمن فارسا یدوخ حاالیب هبوخ _
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: دیشک راک زا تسد الهل

؟ یشوپب یچ یاوخ یم _وت

: مداد باوج . دیوگ یم ار نیا متسناد یم

. مراد یراوید دمک یوت هک ور یرامش یب یاه سابل زا یکی _

داد: باوج یبصع و دیزگ بل

. نداتفا دم زا هگید انوا نوج رتخد _

ینومهم ؟هی میرب میاوخ یم اجک هگم . ایراد هلصوح ! نوج الهل نتفیب _

. هگید تسا هداس

داد. ناکت یرس الهل

تعضو رسو رکف هب رتشیب دیاب یتسه ینووج رتخد ؟وت منود یم هچ _

. یشاب

: مدید یمن میرهاظ تیعضو رد یلا کشا

! هبوخ مه یلیخ ؟ هشچ معضو رسو _

درک: مخا الهل

نوشنت هدمد سابل هدشن ؟اتحاال ینیب یم ور فدص و ادیش و راگن نوا _

. هشاب هدید

مشاب اه فرح نیا رتزا زور هب دیاب دوب هتفگ مه انروس دوب. ابوا قح

: متفگ
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هک ما یکشم نماد _ تک نوا ور شتقو هن مراد ور شلا ح هن نم نوج _الهل

ونومه هدم. مه هشیمه ، هگنشق و کیش مه یلیخ هراد یزتناف یاه همکد

. مشوپ یم

منک.هب شوگ مشوپب یدیدج سابل هکنیا رب ینبم وا اتهبداللی مدنامن رگید

.بق همجرت هب مدرک عورش . مدرک زاب ار نیوک ایلوج دیدج باتک و متفر مقاتا

واب دوبن یراد هنحص و کیتورا باتک . تشادن یصاخ دروم ، مدوب هدید ال

هدرک دییات ار ونآ مدوب هتشاذگ نایم رد متشاد تاراشتنا رد هک یطبار

ییابیز یلیخ ناتساد . مدش همجرت لوغشم هدوسآ و تحار یخلا دوب.اب

. مدش همجرت لوغشم زور دنچ دمآ.ات مشوخ مه مدوخ دوب.

. دیایب ابام مه شوروک متساوخ نم رابنیا میدش یم کیدزن ینامهم زور هب

بخ . دورب تشادن ییاج مه وا دنام یم اهنت کلفط مردارب تخوس یم ملد

یمیمص اتابوا شا هناخ رد تشادن وا وسلا نسمه ار یسک هک ناج همع

دوش

وخ ییاد . میتشادن هک مه یرگید لیماف . دنارذگب تقو اتابوا شا هناخ رد

ناتسود هتبلا دوب. شناتسود اب طقف .وا دندوبن نارهت رد مه شوروک هلا

، تشاد یبوخ یلیخ

125_124

ابام رتشیب مردارب متشاد تسود نم ،اما تشاد یبوخ یلیخ ناتسود هتبلا

رب یرتسوپ ندنابسچ لوغشم شوروک . متفر شغارس هب نیمه یارب . دیایب

دید. ارم دوب،هک شقاتا راوید یور

. دییامرفب دیدومرف هجنر مدق . ابرهک یجبآ هب _هب
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: متسشن شتخت یور و مدش دراو نانک هدنخ

؟ یبوخ یشاداد _سالم

و تخادنا ریوصت هب یزیمآ تیاضر هاگن دوب هدش مامت شراک هک شروک

: تسشن مرانک

نتسنوت یم هک ییاج ات ورامرت نایم نیا متسین دب نراذب اداتسا نیا _هگا

. دموارب نوش همه ی هدهع زا تیجاح یلو نتفرگ تخس

! هگید یمدوخ لگ شاداد رکش! ورادخ _

درک: یشیامن یمیظعت و تشاذگ هنیس رب تسد و داتسیا شروک

. میرکاچ _

: متفر رت کیدزن و تفرگ ما هدنخ

ناج؟ شوروک _

دش: هنیس هب تسد شروک

هلب؟ _

؟ ینک یم لوبق منک شهاوخ _هی

دز: ییابیز دنخلگ مهزاب

هنک؟ در هک هیک ! یجبآ امرفب رما امش _

االمن متفر یرابود منم ، نتفر یم اباب و نامام هک ییاینومهم نیا وت نیبب _

. یشاب اماب مه وت دیدج یرس وت داوخ یم ملد
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درک: مهاگن بجعت اب شوروک

نم. وسلا نسمه اجنوا تسین یسک منک؟ راکیچ مشاب هخآ _

: مدرک یم شقیوشت دیاب

عمج انووج . تسین مکاح اهاجنوا یدب یاضف یلو ، هشابن یسک هشاب _

هرخ .باال هشوگ هی اردپ هشوگ هی اردام . ننوخ یم زاوآ نز یم ونایپ نشیم

یکی نم هب لقادح . هشاب بوخ یایب هگا منکیم رکف هر. یمن رس تا هلصوح

. هشاب ماهاب مپیت شوخ شاداد هرذگ یم شوخ یلیخ هک

: تشگرب نم فرط هب شروک

. مایم نوتاهاب هعفد نیا هشاب هنک، یم تلا حشوخ نیا هگا بخ _

. دریذپب ار مفرح یتحار نیا هب مدرک یمن رکف . دیرپ باال مناوربا هوا

؟ یرادن یلکشم ندموا اجنوا وتاب ینعی _

یتقو بخ یلو هریم رس ما هلصوح متفگ هک دوب نیمه ملکشم هگید _هن

اباب نامام وتو هرخ .باال مایب نوتاهاب متساوخ ، هیمرگ و بوخ یاضف یتفگ

هرذگ یمن .دب دیمشیپ هک امش مسانشن ور هگید سک هگا .حاال دیتسه هک

. مایم

: مدیسوب ار شا هنوگ یلا حشوخ زا

. نونمم یشاداد یسرم _

درک: مهاگن بجعتم شوروک

؟اه؟! یدش دنمق عال سلا جم روج نیا هب ردقنا ارچ هدش؟حاالوت یچ _
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هچ متسناد یمن رسپ و ردام نیا تسد زا دوب شوهاب رایسب مه شوروک خآ

: مداد باوج منک.

مرب نوشاهاب منم هک تشاد رارصا هشیمه نوج .الهل مدشن دنم عالهق نم _

یاهتراهم لقادح تسین یدب زیچ مدید متفر هکنیا ات مدرک یمن لوبق نم هک

تندوب هک نیا یارب ییایب مداد داهنشیپ مهوت باال.هب هرب یم ومدآ یعامتجا

. مرادن ینک یم رکف هک مه یقوش و قوذ نانچ هنرگو هنک یم ملا حشوخ

شوروک نم تساوخ هب راب نیا . دیسر ارف اه یوجاوخ ینامهمدعب زور دنچ

یگمه درک یم یهارمه امار مپیت شوخ ردارب هک نیا زا دمآ ام هارمه مه

الهل،یب یلو ، متفر یم شوروک هقدص نابرق مادم نم . میدوب لا حشوخ

ار هتفگان یاه فرح مامت شنامشچ اب دریگب راک هب یلیخ ار شنابز هکنآ

درک. یم ناروف وا رد یردام قشع . دومن یم زاربا

یم ادخ . میتفر دوب راگن مه ناشرتخد هک اه یوجاوخ ی هناخ هب ماجنارس

هدنهد رازآ میارب ادیش و راگن دوجو متشادن نتفر هب لیامت ال صا هک تسناد

ناهد هب ناهد ناشاهاب و هدش هجاوم اهنآ اب متشادن تسود ال صا دوب.

رب ناشدوخ شور اههب نآ هکاب دوب هداد دای نم هب انروس یلو ، مراذگب

کلتم هنوگ ره ندینش تروص اترد دوب هدرک هدامآ ار دوخ ال ماک منک. دروخ

. مهدب باوج فیرح ی هویش هب یرخسمت ای

اب انروس نیمه یارب ، دندوب هدیسر ام رتزا ولج روپ یپژنام هداوناخ

وسالم داد تسد یمرگ هب ردپ دشواب کیدزن ام هب مدق دنچ ام ندید

ال یدونشخ ثعاب راک نیا و تفرگ لیوحت رایسب مه ار شوروک درک. کیلع

هک متسناد یم اریز ، مدروخ یمن ار وا بیرف زگره نم یلو دش، مردپ هلو

زا مادکچیه نیاربانب ، تسین قداص شیاهراتفر و اهراتفگ ، اهدروخرب رد وا

ییاه تبحص یضعب منک فارتعا دیاب اما تسشن یمن ملد هب شیاه فرح
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مهاوخب هک نآ نودب و دوب نیشنلد بیجع درک، یم نایب داقتنا ردقبلا هک

راگن و ادیش اب مدوب هتفرگ میمصت هک نیمه لثم دوب. هتشاذگ ریثات نم رد

یلیخ متفرگ یمن یتامیمصت نیچمه .بقال مشاب هتشاد بسانم دروخرب

رب ارم انروس ذفان نانخس یلو مدش، یم در ینینچ نیا لئاسم رانک زا عیرس

. مورب شیپ مزج مزع هکاب تشاد نیا

وابالهلونم دناسر ام ارهب دوخ ناود ناود ام، دزن انروس ندید اب راگن

ال ماک هتبلا درب. اه مناخ تمس امار قلمت واب درک یسوب هدید و داد تسد

تشادن ربخ دنک. ادج انروس زا ارم هک دوب هتساوخ دوب، صخشم شروظنم

انروس رس اررب ینامهیم مامت تسناد یم رگا تسا شیپ رد یرابخا هچ هک

درک. یم بارخ

ییاریذپ هب ینامهیم یادتبا . میدوب هتسشن اه مناخ رانک ناج والهل نم

اهار رتخد رسپ مامت ، نیسح ریما صوصخ اههب ناوج نآ زا سپ . تشذگ

ونایپ تشپ انروس ، دنهاوخب نم زا یزیچ نآهک نودب . دندرک عمج دوخ رود

یبلا ج یاه هنارت مه ایدرب یلبق رارق قبط . دومن نتخاون هب عورش و تسشن

درک. ارجا ار

یهارمه یارب نانز دنخبل دوب. هدمآ ششوخ اه ینآ همانرب زا هک شوروک

دز. یم فک ایدرب

126

. تفرگ ار وا تسد رایرهش ناهگان هک دز یم فک

!؟ یدنمرنه یلیخ هک مدینش نم شوروک بخ،اقآ _

رنه زا دهاوخب هک دوبن یمدآ مردپ نوچ دنز، یم فولب هک دوب مولعم
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یاج هک مه ناج .الهل دندوب هدیسرپن یزیچ مه نم زا دنک فیرعت شوروک

. تشاد دوخ

. داتفا جمجمت وهب هدرک مگ ار شیاپ و تسد شوروک

. ندنوسر نوتضرع هب هابتشا . مرادن رنه ال صا ؟نم یرنه هچ اباب،هن! _هن

: تفرگ ار شرگید تسد نیسحریما

. ینز یم ونایپ بوخ ترهاوخ لثم میدینش ارچ _

ار وا دنهاوخ یم درک رکف اریز دش، تحار شوروک یخلا تفگ ار نیا ات

شرکف هک نیا زا لا حشوخ و دهد ماجنا نوزوم تاکرح ات دنربب طسو

: تفگ سفن هب دامتعا واب تفرگ ارباال شرس دوبن تسرد

منک. یم ونایپ ور یگند و گند ،هی تفگ هشیمن هک دنمرنه _

درک: عاالم دنلب دوب، هدش غراف نتخاون زا هک انروس

! بترم فک .هی شوروک اقآ راختفا _هب

تساوخ قبط ورب تسشن ونایپ تشپ مه مزیزع شوروک . دندز فک همه

، متسناد یم تشاد شپت روجدب مبلق . تخاون ار ییابیز تاعطق اه رسپ

یلو دوش. بلج شردام تیاضر ات منزب ونایپ دیاب امتح دوب هتفگ انروس

یم ساسحا ییاهروج .هی مدوبن یضار راک نیا الزا صا هک تسناد یم ادخ

لیامت زاربا هتخیرگ هتسج مه ردپ یلو . هدشراد هشدخ مسفن تزع مدرک

، میامن راتفر لا مرن و یداع یلیخ ینینچ نیا یاه عمج رد هک دوب هدرک

و دیفس یاه وکالهیو هتسشن ونایپ تشپ ات متشاد یگدامآ ال ماک نیاربانب

. مریگب یزاب هب مناتشگنا اراب هایس
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هک نآ نودب . دندز فک یگمه دش. قراف نتخاون زا شوروک هک نآ زا سپ

نم رگا هک. درک وعاالم تفرگ ارم تسد شوروک ، دنیوگب یزیچ نارگید

. دندیشک توس و دندز فک یگمه . دناوخ دهاوخ هنارت مه ،وا منزب ونایپ

هدیدن عقوم نآ هکات اه هچب زا یرگید ییاتدنچ و فدص و راگن و ادیش

فک و توس یگمه لا سدنچ و تسیب ات هدراهچ ینس جنر رد ناشمدوب

یهاگن دنا. هدش حلا شوخ شوروک دوجو زاربا زا هک دوب مولعم . دندز

اب هطبار رد دنچره . دیراب یم شهاگن زا رورغ . متخادنا هبالهل یکریزریز

،اما تفگ یمن یزیچ شدوخ رسپ یارب یلو درک، یم زاربا تحار یلیخ نم

غارچ لهچ زا میوگب متسناوت یم دوب. هدرک یناغارچ بیجع شنامشچ قرب

. دندوب رت قارب مه نازیوآ یاه

یم هک ار یگنهآ . متسشن ونایپ تشپ و هدیسوب ار مردارب هنوگ یلا حشوخ اب

هب درک عورش تلا جخ نودب مه ووا متخاون شیارب دراد تسود متسناد

تسد گنهآ کی ابیرقت و دندرک یم یهارمه ار وا زین همه مک مک ندناوخ

دوب. یبوخ بش رایسب دش. یعمج

یکانتشحو یاه هاگن هچ راگن و ادیش هک دوب مساوح نتخاون مامتا زا سپ

. دندوب هدش نم هب انروس و ایدرب هجوت هجوتم ایوگ اریز ، دنزادنا یم نم هب

128_127

بیج لخاد زا یشوگ کمایپ یادص ،هک میدوب هداتسیا ناناوج رانک نانچمه

: تسانروس زا کمایپ مدید . متشادرب مارآ . دیسر مشوگ هب متک

؟ یشب کیدزن منامام هب ینک یمن یعس ارچ _

کی دننام ، هنابدوم یلیخ تسناوت یم ؟ دیوگب نحل نیا اب دوب هاحاالالمز

ار شباوج هکنآ یب دوب. هتفگ هناراکبلط یلیخ یلو دنک، دروخرب نملتنج
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: متشون متسشن یتقو مارآ مارآ . مدش کیدزن اه مناخ عمج هب مهدب

یم نوتنامام زا ردقنآ ارچ ، دینز یم رود ور همه تحار یلیخ هک امش _

؟ نسرت

داد: باوج عیرس

مخا و رهق هلصوح هرب. شیپ زیمآ تملا سم زیچ همه ماوخ یم مسرت یمن _

تسود هک ییازیچ زا منامام شیپ منک یم شهاوخ .االنمه مرادن مه مخت

. نزب فرح هراد

: متشون

_ثمال؟

داد: باوج

تسود یلیخ ، اصوصخم یخیرات یاه نامر ، هملیف و نامر قشاع نامام _

. اجنوا هب ینوشکب ور فرح نک یعس . هراد

مناخ یدیشمج مناخ ، یوجاوخ مناخ . دندز فک نم یارب هرابود اه مناخ

دندومن منیسحت نادنخ یبل اب یگمه ینادزی مناخ روپ، ناریا مناخ یناطلس

یم مقیوشت نارگید لثم مه دوب.وا مناخ اتیب یپ مساوح مامت نم یلو

؟!هب مشکب طسو ار ملیف و نامر ثحب هعفد کی هنوگچ متسناد یمن درک.

ثحب دراو دش یمن هک همدقم یب بخ . مداد ناکت همه لباقم یرس رکشت

هک: میوگب قیوشت همه نآ نایم مدرگرب دوب دب یلیخ . موش

هیچ؟» نامر هب عجار نوترظن بخ »

انروس دیدهت ایوگ هک مدوب مدوخ اب هلئسم یج حال ؟ردحلا دندیدنخ یمن
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شوخ اج شناوربا نایم یمخا هک ردحیلا ووا تفرگ دوخ هب تیدج یوب

راگنا مدقم ریخ و دمآ شوخ زا سپ دمآ. اه مناخ دزن شوروک دوب.اب هدرک

وا. رانک مه شوروک و تسشن شردام رانک همدقم دوب،یب وا هناخ ثمال هک

نم: هب درک ور همدقم نودب و تشگرب

؟ مناخ ابرهک _

یم یروطنیا ارچ رشب نیا ادخ! یاو . تشگرب نم فرط اههب یرس همه

یم رکف متشاد نم هک دوب!ردحیلا تحار شیارب زیچ همه ردقچ دنک؟

کیدزن همدقم یب تحار یلیخ شدوخ ، مشکب شیپ ار ثحب هنوگچ مدرک

. مدرک ادیش و راگن هب همین و فصن هاگن درک. زاب ار فرح رس دشو

، دندوب هدش " شفنب هک" نیا دوب.زا هدرب ناشتام هس ،ره فدص روطنیمه

: متفرگ رسباال مدش لا حشوخ رایتخا یب

هلب؟ _

یم ار شا یقیقح تیهام نم طقف هتبلا هک شا هناراکم مسبت نامه اب

داد: خساپ نم هب ،ور متسناد

،هلب؟ دیتسه یسیلگنا یاه باتک مجرتم دیتفگ یرس نوا دایم مدای _

. مدرک ضرع هلب، بخ _

: تفگ هلصاف بال

؟ هنوت  تسد وت یچ ، دیدج باتک _االن

دوب: هقباسم اتود ام نیب راگنا . دیخرچ نم، هب انروس زا اهرس ی همه

منک. یم همجرت مراد ور یباتک نیوک ایلوج زا ادیدج _واال
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دز: نم هب ییامن نادند دنخبل انروس

وتعملا، نم متسین سونأم تایبدا و نامر ابعملا یلیخ شتسار هلب،نم _

لها یلیخ نامام ... نامام یلو ، متسه ازیچ روج نیا و داصتقا و سنیزیب

نامر وت شرس هشیمه هک همدای یگچب ،زا هنامر قشاع ! هناتساد و نامر

دوب.

شباطخ فرط اریز ، دوبن یضار نادنچ شرسپ ندمآ زا ادتبا هک مناخ اتیب

یمن مخا روط نآ تفرگ یم رارق شباطخ دروم فدص رگا دیاش . مدوب نم

فرح نیا هکاب دوب هداتفا شیوربا ود نایم یرایش ادتبا نامه زا یلو درک،

درک: رظن زاربا دشوابعالهق وحم رایش انروس

نیا .ثمالوت مراد تسود نامر یلیخ ، منامر قشاع اعقاو هلب،هلب،نم _

یوج " راثآ اههب نابز یسیلگنا ،کال اییایلا رتسا ، اییاداناک ، اییاکیرمآ ایسیلگنا

ناج؟ ابرهک ینک یم همجرت نوا ،زا متسه دنم عالهق یلیخ " گنیدلیف

رب روز هب یدنخبل دش. بلج مفرط هب هیلع راکرس فطل رظن هرخ باال بوخ

: مدناشن بل

همجرت میاوخ یم هک اهام دنا. هدش همجرت کال نوشیا راثآ مناخ اتیب _هن

باختنا یباتک دندشن همجرت هکاتحاال یراثآ نویم زا میدرگب دیاب مینک

یم بوخ اعقاو مقفاوم نوتاهاب مه گنیدلیف یوج صوصخ .رد مینک

؟ دیدنوخ هبوخ یلیخ شداب رد هتفخ باتک اصوصخم هسیون

دوب؟اهآ یچ هگید ، اتناماس ، هرطاخ . مدنوخ ور داب رد هتفخ هلب هلب _

. دموا مشوخ اعقاو ، دندوب گنشق یلیخ کسورع ، کسورع

دنا. گنشق اعقاو هلب _
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یچ؟ کالکر زنیگیه یرم بخ _

! دندوب باتک لها یلیخ مناخ فوا

. یلصا نابز هب مدنوخ مدوخ یلو هن، همجرت یارب ور الکر کزنیگیه یرم _

یلو هدش، همجرت تفگ هشیم ابیرقت نوشراثآ مومت ، روطنیمه نوشیا بوخ

هداعلا قوف و ینیب شیپ لباق ریغ دنا، عیلا اعقاو . مدنوخ مدوخ یارب

! باذج

ادیش درک یم هاگن نم هب دنخبل .اب دوبن شا هرهچ رد یمخا رگید مناخ اتیب

دز: یدنخزوپ

زور گنشق یاه ملیف تسه ملیف همه نیا ؟ هراد نامر هلصوح یک وووا _

؟ دینوخ یم باتک دیراد هلصوح ایند،

و دیخرچ وا فرط هب شرس دوب. هدماین ششوخ ادیش نحل زا هک ناج الهل

: تفگ

مه نامز شدوخ یاج وت ملیف . شدوخ یاج رد یچره مزیزع نکن هابتشا _

یاج عقوم چیه ملیف هک مدقتعم منم هیا، هگید یایند ال صا باتک دوخ. اج

یلو ، مرتائت قشاع ،و متسه رتائت لها مدوخ هک نیا .اب هریگ یمن ور نامر

هیا هگید زیچ نامر

: تخیر ار شرهز دزو یدنخزوپ راگن

نوتیرتخد ان دیشخبب هتبلا نوترتخد یچره ! نوتلا ح هب شوخ سپ _

. دینوخ یم امش همه زا لوا هنک یم همجرت

129
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.

فک اررد میاه نخان مدیگنج یم مدوخ دش.اب نم خرس گنر هجوتم انروس

شفنب اهار نآ وت دننک یم خرس ار وت رگا اهنآ دوب هتفگ . مدرب یم ورف تسد

: متفگ متشگرب نیمه یارب مداد یم یبسانم باوج دیاب نک.

ردام مامت زا نم هدنوخ ردام هک هنم یتخبشوخ و یلا حشوخ ثعاب اعقاو _

مزاب متفگ هشیمه ، منوج الهل قشاع هکاالن یروط نرت نوبرهم ایند یاه

. مدب نوج الهل یارب ممنوج مرضاح یلو مشیرتخدان نم هتسرد مگیم

نم هب نیسحت اهاب مناخ ی همه . مدیسوب ار وا تسد و هدش مخ اددجم و

زا هک ییادصاب ناج .الهل تفروا هب یا هرغ مشچ ادیش ردام . دندرک یم هاگن

: دهدب ار ادیش باوج درک یعس دوب، هتشادرب شخ ضغب

هک متشاذگ یرتخد یاپ ور مرمع هک منک یم راختفا اعقاو نم نوج ادیش _

منک. یم راختفا شهب و هرتشیب همه زا شینوبرهم و تفرعم و روعش

زیمآ نیسحت هاگن دش. تحار ملا یخ دش بوخ دش. شفنب اعقاو ادیش بخ

ششوخ نم دروخرب زا داد یم ناشن شکانبات دنخبل . مدید دوخ اررب انروس

: تفگ دنک ضوع ار فرح هکنیا یارب ناوج درم . هدمآ

. هریگ یمن ور نامر یاج یزیچ چیه . مقفاوم مناخ الهل تبحص اب منم هلب، _

غارس هدب، تسد تصرف تقو ره یلو ، مرادن تقو یلیخ مدوخ هکنیا اب

بخ یلو مرادن تصرف اعقاو نم مگیم مر، یم ایند فورعم یاه نامر

.ثمالنم منوخب باتک مراد تسود . مشاب انتعا یب هک تسین مه یروجنیا

امش . یسور یاهنامر روطنیمه ، مراد تسود یلیخ ور یوسنارف یاه نامر

؟ مناخ ابرهک یچ



ابرهک و هاک

327

هک دیدج رتخد وود راگن ادیش، مشخ شتآ شنداد رارق باطخ دروم نیا اب

اهنآ مشخ هب انتعا یب درک. هلعشرو ار فدص یتح دندوب هدش قحلم ام هب

. مدناشن بل رب یا همساب دنخبل

منوت یم و مدنوخ ور هسنارف فورعم یاه هدنسیون راثآ رثکا مه نم هلب _

. نیلا ع یلیخ مگب

زا ردپ . مدش اباب دولآ مخا یاههاگن هجوتم دوب. نم هب انروس هجوت مامت

انروس ندنام دوب. مساوح . دیسر یمن رظن هب یضار ام رانک رد انروس ندوب

یاقآ هک درک یم هاگن ام هب نانچمه ردپ و دوب هدیشک لوط اه مناخ شیپ

: تفگ دیسر یم ام هب ناشیادص هک یروط عمجرد روپ پژنام

جاودزا هب یضار مهمرت نوا وزا دموا مرسپ ملا حشوخ یلیخ ناتسود _

هدش.

: تفگ نانز دنخبل یدیشمج یاقآ

. میداتفا یسورع هی ازور نیمه سپ بخ _

. دندیدنخ یگمه دز هک یفرح نیا اب

131_130

هک اصوصخم . تشذگ شوخ رایسب ، شوروک دوجو اب راب نیا ینامهم

ماو هتفای روضح عمج رد یرتشیب سفن هب دامتعا اب مدرک یم ساسحا

دوب هتسناوتن رگید هک یروط مهدب یبوخ ارهب ادیش باوج مدوب هتسناوت

هک ناج .الهل نیگمغ ودوب رکف رد نانچمه ردپ تشگزاب دنک.رد مادنا ضرع

دز: مردپ یوزاب هب دوب هتسشن ولج
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؟ ندش قرغ تاه یتشک داهرف هیچ _

دمآ: دوخ هب ردپ

هدش؟ یچ هگم ارچ هن! _هن

داد: ناکت یرس الهل

؟ یروخلد نومزا . میدرک یراک ام هک راگنا یتفرگ هفایق نیچمه _

: دیشاپ شرسمه اررب شا هناقشاع هاگن ردپ

یچ؟ یارب روخلد ! وناب _هن

: تشادرب زیخ ولج هب دوب هتسشن نم رانک هک شوروک

اال یلو نیدوب لا حشوخ یلیخ میتفر یم یتقو اباب. هگ یم تسار نامام _

. دیگب مه ام هدش؟هب یزیچ نیتحاران یلیخ ن

نوریب هب هرجنپ زا یلو مدش مدوخ هب هنیآ زا مردپ ی هریخ هاگن هجوتم

: تشگرب نم فرط هب راب نیا شوروک . مدرک هاگن

هدش؟ شیزیچ هی اباب ینک یمن رکف وت ابرهک _

: متفگ طایتحا اب

. دیرکف االنوت نیدوب لا حشوخ ینتفر اباب هلب . منود یمن _

: دیشک یقیمع سفنردپ

. هدرک منارگن روپ پژنام یاه فرح نیاوخب وشتسار _

درک.تاالپتاالپت ندیپت هب عورش ناما یب مبلق ردپ، ی هلمج نیا ندینش اب
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دوب مرانک هک مه شوروک ار نآ شپت یادص مدرک یم ساسحا االپتاالپ.

. دونش یم

: تفگ بجعت الهلاب

؟ هتفگ یچ هگم ارچ روپ؟! پژنام یاقآ _

شتشپرپ یاهوم رب یتسد و تخادنا نم هب هنیآ زا یهاگن هرابود ردپ

: دیشک

ریغ یه... درک. یم فیرعت شرسپ جاودزا زا تسار و پچ یه یچیه _

. داتسرف یم مهب ییاسلا هیپ تشاد میقتسم

نم: تمس هب تشگرب و دمآ شک الهل یاه بل

شیپ ناخانروس بانج ساوح رتخد همه نوا نویم دوب. مساوح هلب _

دوب. ام رتخد

دش: یتریغ شوروک

شلد یطلغ ره تساکیرمآ ماجنیا هنکن رکف ؟ هتره رهش هگم هدرک دوخ یب _

اه. هنکب تساوخ

درک: نم هب ور دوب هدرک شرت پیت شوخ هک هنادرم مخا نامه اب مشاداد

تشاداد نکن کش نییاپ مرایم وشکف هنک هاگن پچ تهب یکره یجبآ _

. هتتشپ

ارهب شبل فرط هی طقف مردپ یلو تفرگ نام هدنخ همه هک تفگ یروج

. دیشک هقیقش فرط
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: تفگ هظحل دنچ زا سپ ردپ

میقتسم ریغ هک نیمه ! هشیم دب یلیخ ننک نایب حیرص هگا شتقیقح یلو _

رتدب یلیخ هک هنک حرطم میقتسم داوخب هگا حاال مدش تحاران یلک تفگ

. هشیم

: تفگ بجعت الهلاب

دایم راگتساوخ یرتخد ره یارب بخ ارچ؟ ؟ هشیم دب یچ یارب ؟ هشیم _دب

. هگید

: دیشک هآ هرابود ردپ

هنک! یم قرف دروم نیا یلو هلب _

داد: هیکت اباب یلدنص ارهب شپچ جنرآ الهل

ثمال؟ یقرف هچ _

: تخادنا هبالهل یهاگن مین ردپ

داوخ یم . تسایند رونوا هنک. یمن یگدنز اجنیا انیا رسپ ناج! الهل نیبب _

یتسدود وملگ تسد ی هچب یراد راظتنا دعب اجنوا هربب هرادرب مشرسمه

اب ممهفن ننک، یم یگدنز یروج هچ هک ممهفن ؟ رونوا نربب منک میدقت

یه... ! هراد یراتفر هچ مرتخد

هجوتم یبوخ هب مهالهل نم مه دوب. بلا طم یلیخ یایوگ دیشک هک یهآ

متشپ تفه یارب تفر مداد ومرتخد هک:«هی تفگ یم شلد رد امتح . میدش

مد.» یمن هگید ور یکی نیا . هسب
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: دیشک ردپ تمس رتشیب ار دوخ الهل

. هشب هگید روج هی دیاش ، نایب راذب حاال مزیزع _

: تسشن اباب ناوربا ایب یقیمع رایش

ثمال؟ یروج هچ _

اه دیاش یلیخ ...حاال دیاش ناریا دایب هدرگرب داوخب هرسپ دیاش منود یمن _

بوخ ، ناریا دایم انروس نتفگ هگا ... نایب هدب هزاجا . تسه االت متحا و

. تسا هدش مومت هیضق یچیه هک مه هن هگا مینک یم رکف رتشیب

هدز گنز ام لبق اهراب و اهراب دز گنز نفلت میدیسر هناخ هب هکنیا ضحم هب

ات میتفر نامیاه قاتا هب کی ره ام تشادرب ار یشوگ عیرس ناج دوب.الهل

: دیسر مه انروس کمایپ ، قاتا هب دورو .اب مینک ضوع سابل

؟ هتفرن تدای هک تلوق . هراذب رارق دز گنز نامام _سالم.

: متشون

؟ یلوق _هچ

دمآ: باوج

. مناخ والهل داهرف اقآ ندرک یضار _

: مهدب رظن یراگتساوخ دعب دوبانب یلو دوب مدای هلب

. مگب نوشهب ومرظن یراگتساوخ مسارم دعب دوبانب یلو _هلب

ریخ! هب بش یکوا _
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دز: یم فرح نفلت اب نانچمه الهل

منک! یم شهاوخ دییامرفب ! مشچ یور نوتمدق ! امتح ، مشچ هلب هلب _

! ظفاحادخ نوسرب سالتم مه امش

شگنر یا همروس ربماشودبور هک ردپ . تشاذگ ار یشوگ هلمج نیا نتفگ اب

: تفگ دمآ، یم نییاپ ناشباوخ قاتا یاه هلپ وزا هدیشوپ ار

ناج؟ الهل دوب یک نفلت _

دز: ییامن نادند دنخبل الهل

، ییاچ ،هی میسرب ام ندرکن ربص دوب. مناخ اتیب . یدز یم سدح هک نومه _

هرامش هداتفا ندز گنز یلک میسرب هکنیا لبق دعب، میروخب یزیچ یا، هوهق

. میسرب تمدخ هتفه رخآ .ام دیدب هزاجا هگا تفگ . نوش

هدش تحار انروس تسین تباب زا شلا یخ هک شوروک داد. ناکت یرس ردپ

ردپ. رانک تفر دوب.

!اب مدرک حلا شاهاب یلیخ هیلا، حاب رسپ یلیخ انروس ؟ یتحاران ارچ اباب _

، هدرک هاگن میجبآ هب دب رظن اب مدرک رکف لوا نم ! وشن تحاران ، مارماب افص،

اه! هشاب بوخ منک رکف شتقیقح ، هریخ شرظن منیب یم حاالهک یلو

و مششاداد هرخ باال یلو منک، رظن زاربا ماوخب هک متسین یددع نم دنچره

هنک. تخبشوخ ومیجبآ هنوتب هک منک یم رکف ماوخ یم وشریخ

133_132

دنخبل و تشاذگ یوا هناشرب ار شتسد . دیخرچ شروک فرط هب ردپ

دز: ینیریش
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نتسه یلیصا و بوخ هداوناخ اعقاو روپنام یپژ هداوناخ . مرسپ منودیم _

. تسین انوا ندوب بوخ رس طقف ثحب نیبب یلو

درک: مخ فرط کی ارهب شرس شروک

هیچ؟ رس سپ بوخ _

درک: مهقالب اررد دوخ تسد ود ره تشادرب یوا هناش ارزا شتسد ردپ

هب یراک منم هراد ور شدوخ گنهرف اجنوا هنک. یم یگدنز اکیرما انروس _

هرب مهایند یاجکره هک تسه تحار ملا یخ مرتخد زا ردقنوا نم مرادن انیا

ور مابرهکزور هی هگا . مرادن وترهاوخ یرود تقاط یلو مرادن یسپاولد

منک. یم قد منیبن

دش: ییاریذپدراو هوهق ینیساب الهل

رارق یلو ، مینک لمحتور نومرتخد یرود مینوت یمن مه ام ناجداهرف _او

میدیمدر باوج مهام ندوبن قفاوم هگا . مینک یم تبحصو میراذ یم

. نوشهب

: تخیر رکش و تشارب ار شا هوهق ناجنف اباب

؟ یدب یفنم باوج نوشهب ینوت یم _وت

: تشادرب یناجنف و تسشن وا رانک مه الهل

وملدزیزع هک مدیمن هزاجا شهب ال صا ردام ناونع هب نم . منوت یم هک _هلب

. ایندرس نوا هربب هرادرب

ار ناشیاهفرح و مدید یم ار اهنا زاب همین برد وزاالی مدوب مقاتا رد نم
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تسین مهم ال صا نم رظن هکراگنا دندیسرپ یمن یزیچ مدوخزا . مدینش یم

همه نیا تشذگدوجو ،اب ابرلد رطاخ هب ردپ . متسناد یم ار ردپ داللی هتبلا ،

دق اررد ابرلد راب دنچ شدوخ یاهایور رد تسناد یم ادخ دوب! نیگمغ سلا

، شلیخت و نهذ رد ردقچ تسناد یم ادخ ! هدرک روصت فلتخم یاه هزادنا و

و دوب هتفرگ ار شا یگلا س هدجیه و یگلا س هد یگلا س تفه یاهدلوت نشج

هب نم بوخ یلو ، دهدب تسد زا مه ارم تساوخ یمن ال نیا،صا دوجو اب

دیاب مه نم ودنک یضار ار شردام دوب هتسناوتوا ، مدوب هداد لوق انروس

. مدرک یم یضار ار ردپ

یم عقوم نامهرگا . دشیم عورش یراگتساوخ نامز زا دعب نمراک هتبلا

گنید " یادص . متفگن یزیچ نیاربانب ، دشیم دب یلیخ منک تبحص متساوخ

. دومن بلج دوخ وهب تفرگ ییاریذپ ارزا مساوح ، یشوگ کمایپ " گنید

دوب: هتشون انروس

! نکن شومارف وتلوق . تشاذگ رارق مناخ دزابالهل گنز نامام _سالم

: متشون

منک. یم زاربا ور متیاضر یراگتساوخ یمسر مسارم زا دعب تسه مدای _هلب

: تشون یفرح چیه یب

ریخ. هب بش _

قرب ار لزنم ، هناخرگراک هارمه حبص زا ناج .الهل دیسر ارف دوعوم زور

دوب. هدامآ ییاریذپ رد یچ همه نانامهم ندمآ کیدزن . دندوب هتخادنا

مدوخ یولج هنیآ لباقمار منهاریپ نیرتکیش نم دش. مقاتا دراو ناج الهل

.ال مدومن یم روصت نآ اررد مدوخ مرس ندرک تسار و پچاب و مدوب هتفرگ
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درک: مهاگن بجعت اب هلا

!!!! ابرهک _

ناج؟ الهل مناج _

: تسشن متخت یور هدمآرد هقدح زا ینامشچ الهلاب

؟! یشوپب ونیا یاوخ یم _

: مدرک یمسبت

؟ هبوخ _هلب

: دناراخ ار شا یناشیپ الهل

یدایز یسلجم نیچمه وت یلو هکیش و عیلا یلیخ هبوخ هک شندوب بوخ _

. هناتیپ ناتیچ

تدش هب دیاب ار مناخاتیب لد . دشاب روطنیمه متساوخ یم مه نم بوخ

: متفگ نیاربانب مدروآ یم تسد وهب مدرک یم بذج

. دایب مهب رتشیب نیا منکرکف بوخ _

: تفگ و درکزیت ار شنامشچ الهل

؟؟ ابرهک _

: متشاذگ یلدنص یور ار نهاریپ

؟ مناج _

؟؟ تسه یچ یراگتساوخ نیا هب تبسن تساسحا _وت
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! دندیسرپ یم ار مرظن اهنآ نتفر زا دعب دنتشاذگ یم هرابکی . تفرگ ما هدنخ

: متفگ

؟؟ نیدیسرپ ونم رظن بجع _هچ

: دیهج اج زا رنف لثم راب نیا ناج الهل

؟؟ یراد دروم نیارد مه یرظن وت هگم ؟؟! یچ _

. مدومن باوج ی هدامآ ار دوخ و مدیشک یقیمع سفن مدش لوه

هب دامتعا مدش،اب یم لوه دیاب ارچ متشاد رظن هک دوب مولعم هلب بوخ

: مدرب ارباال مرس سفن

؟ مشاب هتشادرظن دیابن اه هنم یراگتساوخ یتم ال سان همولعم بوخ _

دز: رمک ارهب شتسد کی الهل

هک وگن منیبب ! نیرفآ ندشرظن بحاص نومرتخد نشور ممشچ هب هب هب _هب

تس! هرسپ اب تلد

: مدز یدنخزوپ

؟؟ _نم

؟ یقاتشم ردقنیا ارچ سپ تسین شاهاب تلد هگا یچ؟ سپ _

: مدرک یم عفر ار شمهافتءوس دیاب دوب. هتفر شرکف اهاجک ات هوووا

؟ هشاب یقشاعو قشع یورزا دیاب مدآ قایتشا هگم ناج _الهل

دش: کیدزن الهل
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جاودزا درومرد یلو هشاب هگید یاهزیچ یلیخ هنوتیم قایتشا لیلد _هن

نیا اب مه شلد هک هنیبب و هنکب ور شارکف بوخ هنک، رکف یباسح دیاب مدآ

هداوناخ نوا سورع یراد تسود اعقاو هنک.وت مادقا دعب ایهن تسه هیضق

؟؟ یشب

: مداتفا ونم نم هب مهزاب

! نتسین هک یدب هداوناخ واال مما _

دش: یدج الهل

، ریگب رظن رد مه ونوشطیارش یلو نبوخ مه یلیخ چیه نتسین هکدب _هن

اه. ینک یگدنز اکیرما وت یرب وت هک تسین قفاوم چیه تاباب

. متسین یضار مه مدوخ _هلب

اجنآ تقوم نم دوب رارق و مدوبن یضار مه اعقاو

غورد ال صا مه مفرح سپ ، مدرگرب مدرک ادیپ ار ابرلد هک یتقو و منک یگدنز

. دوبن

135_134

دشوردحیلا دنلب شیاج زا هدشن عناق نم یاهفرح زا دوب مولعم هک الهل

: تفگو  تشگرب تفر یم رد تمس هب هک

هگا دمآ،حاال یم مه تا همع متفگ یم ، هدعاسم ترظن مدوب نئمطم هگا _

رتوز ارچ هشیم روخلد هراد عقوت یلیخ مزا هک هنازرف هشب یدج هیضق

. متفگن شهب و مدرکن شربخ

زا ناج همع . مداد یم ار اهنآ ندمآ داهنشیپ مدوخ شاک دوب. ناج ابالهل قح
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ینفلت سامت وهب هتشاذگ نایرج ،اماررد کنشور یارجام یادتبا نامه

رگا دوب،حلا هداتسرف ام لزنم هب نتفرگ هدعو یارب ار دبمار ، هدرکن افتکا

: متفرگ ار ناج الهل تسد دش. یم روخلد اعطق دینش یم

؟ یگب نوشهب االن هشیم . ندرک ربخ رد ور ام لوا نومه زا انوا یگیم سار _

هیجوت داتسا . تفر نفلت تمس و درک هاگن نم هب هدش زیت ینامشچ الهلاب

یناهگان یراگتساوخ هک دوب هدرک باجم ار همع شنیریش نابز نآ دوب.اب

هب مه وا هک دنناسرب رصع یارب ار دوخ ات دوب هدرک رارصا و هدمآ شیپ

هدش سبح سفن یشوگ نتشاذگ زا سپ دوب.الهل هدومن لوکوم دعب تاسلج

اهنت منینزان ی همع دش. تحار مه نم یخلا درک. اهر یگدوسآ رس ارزا شا

بلق تساوخ یمن ملد . متشاد والهل شروک و ردپ زا سپ هک دوب یسک

دمآ رد ادص هب رد گنز دوب هدش یتعاسزا سپ . دجنرب نم زا شنابرهم

ینیریش گرزب هبعج و ابیز رایسب یلگ هتسد اب روپ پژنام یاقآ هداوناخ

و کیش رایسب یراولش تک انروس . ندمآام لزنم هب ناشداماد و رتخد هارمه

و مدوب هدیشوپ ار مسابل نیرت کیش و نیرتهب مه نم دوب. هدیشوپ یگنشق

. مدرک رسرب مه شگنرمه شیلا

. مرب دوب متخس دوروزادعب هکنآ یارب ، متفر لا بقتسا هب مه نم لوا نامهزا

زا هک مه انیراس ، دیسریم رظن هب یضار مناخ ،اتیب ییوگ دمآ شوخزادعب

مهروپ نام پژ یاقآو اقآ دیمح ، دزیم قرب یداش زا شنامشچ دوب یضار لوا

. دندش دراو نادنخو لا حشوخ

یرتسکاخ ینهاریپ اب یکشم گنر هب کیش رایسب یراولش تک انروس

وشیلا مدرک نت ارهب مسابل نیرت کیش و نیرتهب مه نم دوب. هدیشوپ

. مدومن رسرب مه شگنرمه
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دوب متخس دورو زا دعب هکنآ یارب ، متفر لا بقتسا هب مه نم لوا نامهزا

روپ پژنام یاقآ . دنتسشن سلجم ردص رد یگمه ردپ و ناج الهل فراعت اب

تسد اررد سلجم لومعم قبط دوب، عبط خوش و تبحص شوخ رایسب هک

فرح ارهب ردپ ، تشادن شدوخ زا یمک تسد هک مه شداماد واب تفرگ

. دنتفرگ

یم دوب شیاه هقحزا یکی مه نیا دوب، هتخادنا نییاپ ار شرس انروس

. دهد رارق ریثأت تحت هلیسو نیا ارهب اباب تساوخ

. تفگ یم ریخای هلب اهنآ باوجرد طقف و درک یمن یصاخ تبحص ردپ

اتیب رانک ادتبا نامه زا مه ناج والهل دوب ییاریذپ لوغشم مه مناخ رینم

: تفگ روپ پژنام یاقآ هکنیا دوب،ات هتسشن مناخ

. بلطم لصا رس میرب هرتهب ناج داهرف بوخ _

بلق نیا ارچ؟ مناد یمن تفر باال رایسب نم بلق شپت فرح نیا نتفگ اب

هنیس ی هسفق هک تشاد شپت یروج تسیبیرغو بیجع رایسب زیچ ناسنا

هرهچ زاحتلا متشاذگن و مدرک ظفح ار مدوخرهاظ یلو دوب هتفرگ درد ما

هجوتم میاه شوگ یلو دوب نییاپ مرس . دنربب ما یبلق تانونکم هب یپ

دوب: انروس ردپ یاهفرح

هدش هتسخ ندوب اجنوا زا امرسپ نیا ناجداهرف متفگ یم متشاد هلب _

هیوست شاکرش واب هدب ناماس رسو اجنوا ور شاهراک هتفرگ میمصتو

.. نومد وخ نطو هدرگرب و ننک باسح

و لا حشوخ و داش یا هدنخ دیدنخ هاق هاق فرح نیا لا بند هب مرتحم درم

ملد ! دهد یم بیرف ار وا دراد شرسپ تشادن ربخ هراچیب درم لد. هت زا
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دمآ. یمن رب متسدزا یراک یلو دوبن یا هراچ تخوس شیارب

تفر شا هرهچ زا مخا روپنام پژ یاقآ فرح زا هلمج نیرخآ ندینش اب اباب

داد ناشن ار دوخ یلا حشوخ ، ینیریش مسبت اب ناج دز.الهل یوحم دنخبل و

: تفگ مناخ اتیب وهب

! نشور نوتمشچ مناخ اتیب بوخ _

: تخود نم ارهب شنادنخ هاگن مناخاتیب

. مسریم موزرآ هب مراد هگید مزیزع نشور تلد _

قشع اب نانچ دید. یم شیوزرآ هب ندیسر ی هلیسو ارم هک دوب مولعم

درک یم رکف دوب ردام کلفط . تخوس ملد مه وا یارب هک درک یم مهاگن

ربخ یلو دمآ، دهاوخ شرانک هب سلا همه نیا زا سپ شا هشوگ رگج

نانچمه نم اهنآ! زا لوپ ندنک یارب تسا هئطوت اه نیا همه هک تشادن

: تفگ روپ پژنام یاقآ هرابود هک دوب نییاپ مرس

بلطم لصا رس میرب هزاجا اب بوخ _

دز: شتسود یور هب یدنخبل دیسر یم رظن هب یضار راب نیا هک مردپ

. دییامرفب منک یم شهاوخ _

دش. حرطم روپ پژنام یاقآ طسوت ییاه داهنشیپ و هیلوا یاه تبحص

ناهگان یلو دندیسر قفاوت هب دش حرطم هک یلئاسم مامت رس رب یگمه

: دومن شرسمه هب ور مردپ

؟؟ نییامرف یم یچ امش هیچ امش رظن مناخ الهل بوخ _
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خرس دوب، هداد رارق مارتحا دروم هنوگ نیا عمج اررد وا ردپ هکنیا زا الهل

داد: باوج عیرس یلیخ یلو دش

هگب نومرتخد یچ ره ناج ابرهک رظن عقاو ورد تسامش رظن نم رظن _

. هنومه

یهاگن مین دسرپب مه ار نم رظن دیاب هک دوب هداتفا شدای هزات راگنا هک ردپ

: تخادنا نم هب

؟ یگیم یچ مرتخد _

یم ار اهفرح نیا یسورع دعب تشاذگ یم هرابکی مدز. یدنخزوپ ملد رد

؟ دوبن دوز . دیسرپ

: دیسرپ هرابود .ردپ دوب نییاپ مرس نانچمه متفگن یزیچ

ور! ترظن یتفگن بوخ _

137_136

وگب! دزیم دایرف شنامشچ اب متخادنا انروس هب یهاگن مین

: متفگ

. دینودیم صالح امش یچره _

. دندز فک یگمه متفگ ار نیا ات

: تفگ ردپ هب ور نآ زا سپ و دیشک لک انیراس

اب هملک دنچ نووج اتود نیا نیدب هزاجا منک شهاوخ هشیم نتورف یاقا _

؟ دننک تبحص یصوصخ روط هب مه
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بجعتاب دونش یم هک تسا راب نیلوا یارب ار اهزیچ نیا مامت راگنا هک ردپ

: تفگ

؟؟؟ دننک تبحص مه _اب

داد: ار اباب باوج وا رهوش اقآدیمح رابنیا

هزاجا ام! هن ندب یگدنز لیکشت ناوخیم انیا راگنا نتورف یاقآ هگید هلب _

؟ دننکب او ور نوشاه گنسو دننیشب هشوگ هی نرب نیدیم

ردرس هجوتم شدوخ یشوه زیت اب نوج هکالهل درک یم مهاگن جیگ اباب

: تفگ عیرس دشو ردپ یمگ

! نتسه امش رظتنم ناج داهرف _

: دمآ دوخ هب ردپ

. افطل نک ییامنهار تقاتا هب ور انروس یاقآ مرتخد . امتح هلب هلب _ها

یاه مدق اب انروس ات مداتسیا دوخ یاج ورد مدش دنلب و متفگ "ی مشچ "

قاتا فرط هب مه شود هب شود نآ زا سپ دوش، کیدزن نم هب مکحم

. میتفر

فراعت باوجرد انروس . مدرک فراعت و مداتسیا رانک و مدرک زاب ار قاتا رد

بدا نیا هتبلا . دییامرفب امش ینعی هک تفرگ برد لباقم ار شتسد نم

دوب. نارگید دزن رد ییامندوخ یارب افرص یرهاظ

حتلا نیرتدرس دش.اب دراو مرس تشپ ووا مدش دراو هلصاف مهبال نم

نتسشن هب توعد ار بانج و هدومن هراشا قاتا لبم کت هب تسد اب نکمم

. مدرک
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و هدیشک ولج ار مریرحتزیم تشپ یلدنص . تسشن لبم یور رب انروس

: تفگو درک یتسد شیپ انروس . متسشن

. مینزب فرح مه اب دیاب هک راگنا بوخ _

: متفگ

میریم دعب مینیش یم هقیقد هد هی تسین یلکشم دیرادن یفرح هگا بوخ _

. هیقب شیپ نوریب

تسار یاپ یور ار پچ یاپ و داد لبم هب هیکت ، مفرح زا سپ انروس

. تخادنا

بجعت مکلا رد دعب و درک نم هب یهاگن لوا دوب. وا هب مساوح گناد شش

دوب کیدزن دوب. هتفر باوخ هب ایوگ ! یفرح چیه یب . تسب ار شنامشچ

هنوگنآ دشیم رگم ناجیه ازورپ سرتسا تیعقوم کی رد مروآ رد خاش

؟ دومن راتفر سکلیر و تحار

تدش زا نم ! مدوب هتفرگ درد رس بیجع ، مزغم رد راود تاملک یاغوغرد

باوخ ارهب دوخ یدرسنوخ مکلا رد اقآ یلو مداتفا یم سپ متشاد ناجیه

دوب. هدز

االن مدرک یم ساسحا هک مدوب هدرب ورف تسد فک رد یروط ار میاه نخان

ینوخ اعطق هک متفرگ یم زاگ یروط ار میاهبل دز، دهاوخ نوریب شتشوگ

هک مداد نوریب ار ما هدش سبح سفن .! مدیشک یم بآ دیاب و دوب هدش

: تفگ یا هدش مب یادص اب انروس

. رتخد نکن تیذا ور تدوخ ردقنیا _
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: درک زاب ار شمشچ کی هک مدرک شهاگن دوب! رادیب وا

وراک نیا و دنبب ور تامشچ شکب قیمع سفن گنشق نک زاب ور هرجنپ ورب _

اعد و رکذ ات دنچ هبوخ مه دنوادخ اب تطابترا هک نک!وت رارکتراب دنچ

. هزادنا یم هار ور تراک

حا هنوگچ ؟ دناوخب ارم نهذ تسناوت یم هنوگچ رسپ نیا دوب ابوا قح مزاب

یلو هدناوخ یسانشناور مدرک رکف دوخ درک؟اب یم کرد ارم یحور الت

لوا . دشاب یم کینورتکلا شا یلیصحت ی هتشر دوب هتفگ هک داتفا مدای

تسا یقطنم شا هیصوت دمآ مرظن هب یلو مهد شوگ شفرح هب متساوخن

کی دوب هتفگ اهراب ردپ . دروآ یم نییاپ ار متیصخش نم، یزابجل نیا و

لقع تروص نیا ریغ رد دهد یم شوگ دارفا یقطنم فرح هب لقاع ناسنا

، هتفر هرجنپ رانک و مدش دنلب نیمه رطاخ دور.هب یم لا ءوس ریز شدرخ و

رانک وزا مدرک زاب ار هرجنپ . مدیشک رانک همین ارات سلطا دیفس ی هدرپ

. مدرک هاگن نوریب هب هدرپ

: تفگ مب یادص نامه اب انروس

. نزب رانک لماک ار هدرپ هن یروجنوا _

رظن هب کچوک یچ همه عافترا نآ مدز.زا رانک لماک ار دیفس یسلطا هدرپ

دیاب دوب ابوا قح مدیشک یقیمع سفن متسب ار منامشچ راب نیا . دیسر یم

یلو وباال نییاپ ، تسار پچ، دوب ادخ اج همه . متفرگ یم طابترا ادخ اب

فاص هام رذآ نامسآ . متفرگ نامسآ ارهب مرس هدشن فیرعت تداع کی قبط

لکش و هدرک تکرح نآباال رد مارآ مارآ یرتسکاخ و دیفس ربا هکت دنچ دوب.

یبآ ی هرتسگ هب نادرگرس یاهربا ارزا مهاگن . دنتخاس یم فلتخم یاه

مدز: بل . متخود رهپس
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« بولقلا نئمطت هللا رکذب «اال

مدوخ اب هرابود و متسب ار منامشچ متشاذگ بلق یور اررب متسار تسد

: مدرک همزمز

« بولقلا نئمطت هللا رکذب «اال

دنک. یم ادیپ شمارا اهلد ادخ رکذ اب اهنت

اهلد. شخب شمارآ دای اب متفرگ مارآ . تسویپ عوقو هب هزجعم

شمارآ ال! صا هن تشاد شمارآ نینچنیا هک دوب ادخ دای هب مه انروس ایآ

لثم ییاج زا دشیم یشان رگید یاج دوب،زا یشمارآ رگا هتبلا وا یرهاظ

ییاج ،زا یبلط هاج ، یبلط تردق دننام ییاج باال،زا یلیخ سفن هب دامتعا

تسناوت ،یم شیگدنز ندش قرغ ردحلا یقیاق تاجن یارب تالش دننام

. دشاب ادخ بناج زا هک متشاد کش یلو دشاب هتشاد یدایز یاه هزیگنا

دمآ: مشوگ تشپ زا تسرد شیادص هک مدیشک یم قیمع سفن نانچمه

. میرب دش رتشیب هقیقد هد هگید هسب _

مدیشک ار هدرپ . مدرک مگ ار میاپ و تسد هک اردز فرح نیا هنارمآ نانچ

نم لوا هک درک هراشا تسد اب میتفر رد یوس هب مهاب . متسب ار هرجنپ

داد! ناشن دوخ زا یا هنانملتنج راتفر هرخ باال بجع هچ . مورب نوریب

138

رت بقع یمک بدا مسر هب انروس و ولج ،نم میدش سنلا دراو یفرح نودب

نانک هدنخ اجنامه زا انروس دوب. هدش هتخود ام اههب هاگن ی همه نم. زا

: تفگ



ابرهک و هاک

346

. دینزب فک هی نوتدوخ راختفا _هب

هب درک عورش دیشاپ یم نمرب ار شا هناقشاع هاگن هک ردحیلا دوخ و

. ندز تسد

درک: ینارپ هزم اقآ دیمح دش. دنلب شروک توس و انیراس غیج یادص

مهافت هب هک دینزب فک امهی راختفا هب هک هنیا شاداد روظنم هتبلا _

. میدیسر

. دندز فک هرابود راضح و

رهحلا دش،هب دنلب شیاج زا دوب هدمآ ششوخ یلیخ انروس زا هک شروک

انروس هک دندش زیخ مین همه ، شروک تکرح نیا دوب.اب رتگرزب وا زا انروس

درک: هراشا تسد اب

منک. یم شهاوخ _

، دندوب هدروآ هک یلگ هتسد نایم زا انروس . متسشن انیراس الهلو رانک نم

داد.هب نم هب یگنر زمرق زر لوا درک. ادج فلتخم یاهگنر هب زر هخاش دنچ

رد مشچ انروس . متفرگ ار ولگ هدز یا هناراکم دنخبل شدوخ ی هویش

دز: بل ممشچ

. تسامش هب نم کاپ قشع دامن خرس زر

: دیشک نوریب ار گنر درز زر سپس

یم نوتهب ونم یناد ردق و یداش مایپ هطابترا رد دیشروخ اب نوچ درز _زر

. هنوسر
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: تفرگ ملباقم اررد یتروص زر راب نیا

. تسامش هب نم ییادیش دامن یتروصزر _

دز: بل هناقشاع ینحل اب انروس دوب. یدعب لگ دیفسزر

هنم. کاپ قشع و امش تیموصعم ی هنوشن هب دیفسزر _

. نونمم : میوگب متسناوت طقف ! یرهام ی هشیپرنه بجع

: تفگ روپنام پژ یاقآ هک داد اج نم رانک ار دوخ انروس

. یتسنود لباق ور ام رسپ هک ملا حشوخ یلیخ مناخ سورع بوخ _

: متخادنا ردپ ارهب ما هدز تلا جخ هاگن

منک. یم شهاوخ _

: مردپ تشپ هب دز روپ پژنام یاقآ ، هناریگ لفاغ تکرح کیرد

؟ نشب مرحم مهب اه نیا یدیم هزاجا ناج داهرف بوخ _

میدرک یم مه دقع رگا رهحلا هب بوخ ، مدرک یمن مه ار شرکف ال صا ها

سفن هرابود . مهد نیکست ار دوخ مدرک یعس . میدش یم مرحم مه هب دیاب

نآ! رارکت و قیمع

: تفرگ ارم تسد انیراس

. نیشب تخبشوخ هک مراودیما ملا. حشوخ یلیخ یلیخ مناج ابرهک بوخ _

: دیسوب ارم ی هنوگ مه دمآ.وا دوخ هب مناخ اتیب

تقو چیه منک، یمن شومارف تقو چیه یدنوسر موزرآ هب ارم وت ابرهک _
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قافتا نیا وت رطاخ هب یلو ام! شیپ دایب هشیمه یارب مرسپ مدرک یمن رکف

. مرتخد یدش ام تاجن هتشرف . هتفیب داوخ یم بوخ

یم دوخ یجنم ارم هراچیب دمآ،نز مغارس هب یدب نادجو باذع یاو

هداد بیرف ار اهنآ شرسپ نم،مه مه تسناد یمن هک یتروص رد تشادنپ

: میوگب متسناوت طقف مدش خرس میا.

. مدرکن یراک منک یم شهاوخ _

: درک دییأت ار روپ پژنام یاقآ فرح تشاد یوق یتاداقتعا هک ردپ

. نینود یم صالح روطره منک یم شهاوخ _

زا یکی واب دروآ اررد شلیابوم یشوگ و تفگ "یا هزاجااب " روپ پژنام یاقآ

دقع ی هبطخ ات تساوخ وا وزا تفرگ سامت دوب تسود هک ییاملع

. دناوخب نفلت تشپ ارزا نامتقوم

رد شیادص هک یروط هب دراذگب وگدنلب یور ار یشوگ هک دوب هتفگ اقآ جاح

: دشیم شخپ سنلا

؟ تسه یچ نوت هیرهم مناخ سورع بوخ _

یارب هیرهم ؟ تشاد مه یتیمها رگم ال صا مدوب هدرکن هراب نیارد یرکف

انروس . تشادن دوجو یفطاع رارق انروس و نم نیب دوب تبحم ورهم تابثا

داد: خساپ نم یاج هب

راهب مامت هکس ات هدراهچ ، موصعم هدراهچ نمی هب نوش هیرهم اقآ جاح _

. هیدازآ

: متفگ نیاربانب دوب یلیخ دادعت نیا تقوم دقع یارب دوب دایز
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ننک. نییعت مردپ نیدب هزاجا _

: تفگ ، دیسر یم رظن هب یضار انروس و نم تکرح زا هک اباب

. راهب عبر هشب راهب مامت یاج هب یلو مقفاوم ور هکس هدراهچ ناخ انروس _

. دندز فک همه هک مداد ار هلب خساپ والهل ردپ زا هزاجا بسکاب تیاهن رد

هک تخیر یم انروس و نم یور کشالت و لگ نادنخ و داش مناخ اتیب

دوخ یاج ورد دیرپ شا هرهچ زا مسبت دش. مهالهل یرد هرهچ هجوتم

: تسشن

؟! نیتسین لا حشوخ امش ؟ هدموا شیپ یلکشم ناج _الهل

دز: یا همین هفصن دنخبل الهل

ملا. حشوخ یلیخ ارچ _

: دیسرپ مناخ اتیب

؟ ییایم رظن هب نیگمغ ارچ سپ _

وا: هب درک ور هرابود و تخادنا نم هب یهاگن ناج الهل

هنک. یم متیذا یا هیضق هی نیاوخب ور شتسار _

: دروآ ولج ار شرس ینارگن اب مناخ اتیب

هدش؟ یچ مزیزع هیچ _

: داتفا ناسون هب اباب و نم نیب شهاگن ناج الهل

، هشیم یدج ردقنیا یدوز نیا هب هیضق متسنود یم هگا شتسار بوخ _
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ور سک چیه اجنیا ام دمویم متفگ یم مه ور مناخ هنازرف ، ابرهک ی همع

ات نوا روضح نودب هونشب هگا هک هنوشیا میراد هک یسک اهنت ، میرادن

مگب مه ردقچره ،حاال هروخ یم رب شهب أملسم ، میتفر شیپ مه تیمرحم

هی نیمه و هگید تسا همع اهنت بوخ دش، یناهگان دش، یا هعفد کی هک

باذع هک هنیا . هنکشب شلد هنکمم . هراد ناریا وت ور رتخد ی هداز ردارب هنود

. متفرگ نادجو

: تفرگ ار الهل تسد مناخ اتیب

. هنوسرب وشدوخ وگب نزب گنز االن نیمه هرادن یراک مزیزع بوخ _

139

هبالهل ور نادنخ یا هرهچ اب دوب هیضق نیا زا تسمرس هک روپ پژنام یاقآ

درک: ناج

، هداتفین یقافتا چیه هک مینک یم ضرف ال صا ام مناخ الهل هرادن لا کشا _

همع مارتحا .هب دییامرفب توعد مه ور مناخ هنازرف دعب ی هسلج یارب امش

االمن یاه تبحص . میدیم ماجنا هسلج نوا رد ور اه تبحص ی هیقب مناخ

. هشیم رارکت

. دشاب یم تحاران یلیخ دوب مولعم تفگن یزیچ الهل

: تفگ و درک ناج هبالهل ور مناخ اتیب

. میدرک هلجع یلیخ ام تسامش اب قح دوب یراگتساوخ هی نیا عقاو رد _هلب

قایتشاو روش باسح هب نیراذب بوخ اما میتفر دنت یدایز لوا هسلج یارب

منک. یم شهاوخ مناخ الهل وشن تحاران ام!
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دز: یدنخبل رهوشو نز رارصا لباقم رد الهل

. هرادن هلجع هب یطبر نم یهجوت یب منک. یم شهاوخ هیفرح هچ نیا _هن

دش: دنلب اج زا شروک

. مرایب مرب ور همع االن نیمه نم نیدب هزاجا هگا نامام _

: دیشاپ رسپ یور اررب شدنخلگ .الهل دندیدنخ همه

هرتدب یروجنیا .االنهک نیشب مرسپ _هن

هتفگ همع هب شابن تحاران مرسپ دز یدنخبل ناج .الهل تسشن شوروک

یم همع دح نیمه دایب،ات راگتساوخ نوج ابرهک یارب تسانب هک مدوب

. هشب تحاران همع هنکمم میتفگن رتدوز هکنیا یلو تسنود

دوب،اب هدش تذل قرغ دوخ رهاوخ اب هطبار رد شرسمه ی هغدغد زا هک ردپ

داد: ار الهل باوج ینابرهم

یروجنیا مرهاوخ یسانش یم نم زا رتهب ور هنازرف هک تدوخ مزیزع _هن

ور ترکف هدوب لوا هسلج هگید هنود یم یتفگ شهب هک نیمه . تسین

. هدایز تصرف حاال نکن بارخ

ناج همع ات دوش رباپ نارب هلب مسارم هعمج زور هک دش نآ رب رارق بش نآ

نآ زا سپ و دوش هدز ناشیا روضح رد یلصا یاهفرح و دبای روضح مه

دوش. هتفرگ یدزمان نشج

دنلب دوخ یاج وزا دندرک تمواقم ماش، یارب الهل رارصا ربارب رد نانامهم

هب ،ور تشاد الهل تبحم بلج رد یعس هناروزم هک انروس دنورب هک دندش

درک: وا
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. ناروتسر میرب یگمه و نیشب هدامآ منک یم شهاوخ نوتزا نم مناخ _الهل

: تفگ و داد ناکترس ردپ

هب انب هگا ؟ ناروتسر مییایب امش اماب تقونوا دیئام نومهم امش _ا

ام! نامهم یلو میریم هشاب نتفر ناروتسر

: دروآ ارباال شتسد هنهادم و یسولپاچ اب انروس

نیرتهب نوچ منک یم شهاوخ نوتزا نم ور راب هی نیا منک یم شهاوخ _هن

. نیدب راختفا نم هب همیگدنز بش

درک: مخ رس انروس . دندز فک شروک و دیمح و انیراس

. نیش هدامآ افطل مه امش نییاپ میرب _اتام

.اب تشادن میلست زج یا هراچ وا مارتحا و بدا و یزاب نابز لباقم رد ردپ

. میدش نتفر هدامآ یگمه یوا هراشا

ار متسد انیراس هک مدرک یم زاب ار اباب نیشام بقع برد لومعم قبط نم

: تفرگ

؟؟ اجک ؟ اجک _

: مدرک شهاگن بجعت اب

؟! ناروتسر میریمن هگم _

: تفرگ رمک هب تسد انیراس

. نیرب یم فیرشت نوتدزمان اب امش نتورف یاقآ هزاجا اب یلو هلب _
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دوب کیدزن یراسمرش و تلا جخ زا مدوب هدرکن ار هیضق یاجنیا رکف یاو یا

. مورب ورف نیمز رد

: تفگ نم هب دزوور انیراس هب یدنخبل اباب

! نرظتنم انروس اقآ ورب ناج اباب _ورب
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لباقم هک انروس درب. انروس لیبموتا یوس وهب تفرگ ار متسد انیراس

واب درک زاب میارب ار برد یشیامن تاکرح دوب،اب هداتسیا نیشنرس یلدنص

. موش راوس ات دومن فراعت دنخبل

. تفرگ رارق نامرف تشپ مه شدوخ دزو رود و تسب ردار ووا مدش راوس

رظن دروم ناروتسر اتهب دنیایب نامرس تشپ هیقب و هتفر ولج انروس دوب انب

درک: روجو عمجور شا یروص دنخبل انروس میدرک تکرح هک نیمه . میسرب

تصرف هگید نم نک. یضار ور تنامام و اباب روج هی تدوخ ابرهک نیبب _

شدعب میریگب یدزمان نشج منودیم هچ و مایب نورب هلب هگید راب کی مرادن

مراد فرط نوا منوم یم اجنیا ردق هچره نم تسین یتصرف دقع. نشج

. منک یم ررض

: متفگ و متشگرب ، دروخ رب مهب مزاب هآ

مسر یرس هی بوخ ؟ متسه یضار عضو نیا زا نم نینک یم رکف _

. هشب ماجنا دیاب هک تسه تاموسرو

درک: نم هب یهاگن یدنت هب انروس
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؟ هتخاس یک ور تاموسر و مسر . تاموسر و مسر یگیم یراد تدوخ _

! نوشمینزیم مه هب مه وام مدرم نیمه

: متفگ

؟ دینک یم یور هدایز نیراد دینک یمن رکف _

شدعب یلو میدش مه مرحم میدرک یراگتساوخ ام هجاودزا لصا . ریخن _

هگید دوبن مییاد ، دوبن م ،خهلا دوبن ممع ؟ هیچ اه یزاب ادا نیا هگید

! میتشادن

مامتاب دنک تبحص یروج نیا الهل دروم رد تشادن قح مدش ینابصع یلیخ

: مدرک وا هب ور متشاد غارس دوخ رد هک ییدنت

. دینک تبحص یروجنیا ناج الهل دروم رد هک مد یمن هزاجا امش هب _نم

: تخادنا یهاگن مین مفرط هب

؟ متفگ یچ هگم ؟ یدیمن هزاجا _

: متفگ دوب هتشادرب شخ ضغب زا هک ییادص اب

! هیگرزب نیهوت شدوخ دینز یم فرح رخسمت اب نیراد هک نیمه _

درک: یرت قیقد هاگن راب نیا

. متفگ ور تقیقح مدرکن هرخسم _نم

مدز: بل

. هراد نیهوت هب یبیجع تهابش نوت ییوگ تقیقح _
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. متشادن تناها دصق هجو چیه هب نم یلو _

ما همع ، نتسود مه اب یلیخ انوا ، هنوج ابالهل قح . نیدرک تناها یلو _

نم یارب شینارگن همه،االمن اب نوشازیچ همه ، هنوج الهل یمیمص تسود

. هسدقم

دز: یدنخزوپ انروس

اه! ینک یم تب تدوخ یارب ور الهل یراد مک ؟مک یگیم یراد یچ _

: متفگ یدنلب یادص اب

! مناخ هنوالهل _الهل

امش. نایرج هیزتناف یاه هصق هیبش هن! دموا مشوخ بجع ووارب ووارب _ها

: متفگ لبق زا رتدنلب

سپ میسرب کرتشم فده هی هب مه هکاب تسانب ام انروس یاقآ دینیبب _

رب مه تیذا و رازآ زا تسد . میدن رازآ ور هگیدمه نییایب منک یم شهاوخ

هب نینزب نوبز مخز یروج هی شا همه نیراد تسود ارچ منود یمن میراد

مدآ!

داد: باوج مب ییادص اب

نیبب ، مرادن ور اه یزاب ادا نیا هلصوح نم متفگ تسین نوبز مخز _نیا

نم رظن زا ازیچ روجنیا منودیم هچ و یدزمان نشج هگید نک نوشعناق

هلب نومه وت نشاب رظان مه نوتناج همع هک نکب ور تیعس مه وت هیفتنم

نک. هدامآ ور تداوناخ ! یسورع هگید شدعب مینکب ور اهراک نیا همه نورب
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منک یم ور مدوخ یعس بوخ یلو متسین نداد شک اب قفاوم مه نم دوخ _

هشب مداوناخ هب ینیهوت مد یمن هزاجا یلو ،

نم. هن تفگ یزیچ وا هن ناروتسر هب ندیسر .ات تفگن یزیچ رگید انروس

. میدیسر رهش ناروتسر نیرت للجم و نیرت کیش هب

و نم انیراس تساوخرد هب مه دش.زاب هدیچ زیم رس اذغ لدم دنچ

یضار تیعضو نیا الزا صا هک میتسشن مه اب یا هرفن ود زیم رس شردارب

. دندوب مه رود هیقب و مدوبن

انروس نم سکع رب مدرک یم هزم هزم طقف و هدز لا گنچ کون اهارهب اذغ

درکیم ساسحا یتقو طقف دروخ یم یچ همه زا لماک یاهتشا هکاب دوب

یم اذغ میارب هناراکبیرف و هداد راتفر رییغت عیرس تسام یور رب یهاگن

درک. یم فراعت و دیشک

یم یرپس ار یشوخ تاظحل مه اماب دندرک یم رکف نارگید هک ردحیلا

نایاپ هب بش نآ هرخ .باال مدش یمرت یبصع هظحل هب هظحل نم مینک

. دیسر

: تفرگ ار همع هرامش عیرس هناخ هب دورو ضحم هب ناج الهل

؟ یبوخ ناج هنازرف _سالم

..._

؟ نبوخ همه ناج دبمار ؟ تداعس یاقآ ؟ نروطچارتخد _

...._

. نتسین دب رکش یهلا یا میبوخ مهام _
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...._

. هتسرد ندموا هلب هلب _

. هتسرد هلب روپ پژنام یاقآ رسپ هک متفگ _

...._

نتفگ یهتنم میدب یفنم باوج هک دوب نیا رب نومرظن هنواال هن هگید _هن

یاپ و تسد هگید و هنک یگدنز اج نیمه ناریا دایب هرارق هرسپ هرارق هک

، میرایب هنوهب میاوخب ام هک تشادن یداریا چیه نوچ دش لش مه داهرف

دش. یفتنم منوا هک دوب اکیرمآ هب نتفر ام عنام اهنت

. نونمم تنابرق تنابرق _

..._

. هتسرد حاالحاال هلب _هلب

. هرادن ناکما ال صا هک امش نودب هگید _هرآ

. نیتسه مه امش هک هعمج میتشاذگ ور یلصا یاهتبحص _حاال

. میتسه نوترظتنم هعمج هگید سپ هلب _هلب

میشیم لا حشوخ رایب متداماد واقآ دبمار ،اقآ ارتخد _

! رادهگنادخ تنابرق هلب _هلب

درک. وا هب یزیمآ تبحم مسبت دوب، هدرب تذل شرسمه یگنرز زا هک مردپ
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درک: وا هب یهاگن هدنخ اب

؟ یربب شیپور تفرح یتسنوت هرخ دشباال یچ _

داد: لبم رب هیکت و تسشن ردپ رانک الهل

هگا أدعب هک متفگ یروچ اهتنم متفگ ور اه تیعقاو ؟ یفرح هچ هگید _هن

! هشن تحاران دینش

: دیخرچ وا فرط هب ردپ

؟ دشن تحاران بوخ _

دش: وحم الهل نابل یور زا دنخبل

نایب مه اب یگمه دش انب مه هعمج . تفگ کیربت مه یلیخ ادخ هدنب _هن

! اجنیا

درک: نشور لر تنک اراب نویزیولت ردپ

. تشذگ ریخ هب سپ رکش ور ادخ بوخ _

کیدزن منک، مهارف یدعب یاه تبحص یارب ار هنیمز متشاد دصق هک نم

: متفگ و هتسشناهنآ

ناج؟ _الهل

: تفگ دزو یخرچ مین الهل

؟ مزیزع _هلب

: مدرکن ینیشن بقع یلو تفر باال مبلق شپت رایتخا یب
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؟ تسین دایز یلیخ اهفرح نیا و یدزمان نشج هک مگیم _

داد: ناسون نم هب ردپ وزا ردپ هب نم ارزا شهاگن الهل

؟ تسین یدایز یچ ینعی _

: مداد تروق ار مناهد وبآ هتخادنا ردپ هب یا همین هفصن هاگن

یرازگرب هب یموزل هچ هدش، هدنوخ مه تیمرحم ی هبطخ یتقو ینعی _

. هشیم یروج هی مدآ ؟! هخآ تسین یدایز انیا امش رظن ؟هب هیدزمان نشج

: دیخرچ نم فرط الهب ماک الهل

هاگن امش ، ندیم رظن اهرتگرزب مسارم روج نیا وت نک شوگ ابرهک نیبب _

یاه فرح درک یعس کنشور هک نیا اب کنشور نایرج یوت یدید یدرک

بوخ مه ردقچ و نتفرگ یدزمان نشج هرخ باال یلو هربب، شیپ ور شدوخ

. دندش انشآ مه اب همه دش

ما هدنیازف ناجیه هب هجوت یب یلو داد همادا دوخ ناما یب شپت هب مبلق

: متفگ

دعب تدم هی دیاب ، نتشادن جاودزا طیارش اه یدوز نیا هب انوا هخآ بوخ _

. دننک جاودزا

. متشاذگ مناهد یور اررب متسد رایتخا یب مدز! یدب فرح هچ یاو!

: دیدنخ هاق هاق شوروک

یم دوز یلیخ امش هک راگنا یلو ننک جاودزا ناوخ یمن یدوز هب انوا ناه _

؟! هگید هنیمه ؟! هتسرد هلب نیش راک هب تسد نیاوخ
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: تسشن هنیس هب تسد الهل

؟ دینک جاودزا دوز نیاوخ یم امش ؟ هگیم تسار شروک ؟ ابرهک _هرآ

و نانک دقع یتقو هیراک هچ مگیم . تسین اهفرح نیا ثحب ال صا ناج _الهل

ناوخ یم نوشیا مه رو نیا ؟زا هخآ هیچ یارب یدزمان ، هشیم رازگرب اهنیا

. نراد راک رونوا ندرگ رب دوز

: تفگ یدج ینحل اب مردپ

هدزباتش مینوت یمن هک .ام دایم و هدیم ماجنا هریم هراد یراک ره انروس _

! هربب یکلوه لوه میدب ور نومرتخد نوشیا یاهراک رطاخ هب مینک لمع

کالم. متخ ینعی نیا دشو دنلب شیاج زا فرح نیا زا دعب

اهنآ ات دوب هدرپس ادیدش انروس منک نایب ار مروظنم مدوب هتسناوتن یاو یا

ردپ یلو دننک، رظن فرص یدزمان نشج مسارم یرازگرب اتزا منک عناق ار

. مهد همادا متسناوتن رگید هک تفرگ یا ههبج نانچ

: مدرک شیادص دورب هک دش دنلب مه ،الهل تساخرب ناهگان هک ردپ لا بند هب

ناج؟ _الهل

؟ مناج _

تیذا هنک ادیپ شک هک یزیچ ره هک ینودیم . متشادن یصاخ روظنم _نم

. مشیم

: تسشن مرانک و تفرگ دنخبل شقن الهل یاهبل تعاس دنچ زا سپ هرخ باال

تفم ور تدوخ یلیخ هگا امش هنک. ادیپ شک دیاب اهزیچ یضعب مزیزع _هن
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هبرجت نیا . ننود یمن ار تردق هگید ادرف یدب رارق انوا رایتخا رد ملسم و

. هشب رارکت مه وت دروم رد ماوخ یمن و مدینش اه یلیخ زا نم هک تسه یا

مدرک یم عناق ار الهل دیاب ردپ ندرک یضار یارب

. هرای یمن مارتحا اه زیچ نیا هراد یطبر هچ ممهف یمن نم هخآ _

دش: یدج هرابود الهل

... مزرمایب ادخ ردام مگب، هصق هی تارب راذب _

هنک! نوشتمحر ادخ _

یارب . دندوب هتفرگ یسورع ییاتسور هی اجوت هی تفگ یم مردام ، تنابرق _

یلیخ ور زیچ همه دوب.خالهص هدش نییعت یمک یاهب ریش و هیرهم سورع

داماد ماوقا یسورع زور . دننک جاودزا تحار انیا .ات نریگ یم رظن رد هداس

زیچ روج نیا و نیشام و لیبموتا هک اه عقوم نوا ، نربب ور سورع ات نایم

نایم هک نیمه . ندرب یم ندرک یم ، رطاق ، بسا راوس ور سورع . دوبن اه

: نگیم هدع هی دعب هریگ یم نوراب ، نربب ننک بسا راوس ور سورع

یزیچ هروخب بوخ : هدرگ یم رب یکی ! هروخ یم امرس سورع االن یاو _یا

. میریگ یم هگید یکی ، هسورع هدایز هک

دش؟ یچ نگیم . هشیم هدایپ بسا زا عیرس هونش یم ور نیا هک سورع

هار فصن اباب هک نگیم . مدرگ یم االنرب متشاذگ اج هنوخ یزیچ هی هگیم

:هن هگیم . میرایب میرب ام وگب تسه یچ ره میدرگ رب هک هشیمن میدموا ور

مرب. دیاب مدلب مدوخ طقف ور شاج

ات هردپ . شردپ هنوخ ندرگ یم ورب دننک یم شبسا راوس هرابود خالهص
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؟ یتشگرب ارچ مرتخد هدش یچ هسرپ یم هنیب یم ور هرتخد

ریش و هیرهم باال. نیرب یم مگیم هک ویطیارش همه االن نیمه : هگیم هرتخد

. مروخ یمن نوکت اجنیا زا نم هنرگو هرذگب یسورع ات دینک یم دایز ور اهب

؟ هیراک هچ مرتخد هگیم هردپ

سورع نگیم نایم مانوا . مدینش یزیچ نیچمه نم هرآ هگیم هرتخد

همه نانامهم داین نوراب نداسیاو همه ننیب یم مدرم . هگیم یروطنیا

ایب.حا هلوبق هشاب نگیم و ننک یم لوبق راچان شا هداوناخ و داماد نلطعم

همه دوز دایب داوخ یم نوراب یاویا هگیم یکی هرابود نرب نایم هرابود ال

هروخن امرس سورع نیرایب رتچ نییودب نیشاب بظاوم هرآ هرآ : نگیم

. میریگب سورع مینوت یمن هگید نوچ

: دیدنخ هق هق دوخ فرح لا بند هب الهل
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رد هرایب تسد هب هک ور یزیچ داوخ یم مدا هگا نگیم هک هنیا یارب حاال

تفم هنرگو ، هنودیم مه شردق ، هشکب یتخسو هنک توالش هدب لوپ شازا

تسد میدب مییاوخب یناجم و تفم مه ور .حاالوت هریم شگنچ زا ملسم و

. تسنود دنهاوخن مه ور تردق و تشاد یهاوخن یبرقو جرا چیه انوا،

: مدوبن قفاوم وا یاهفرح زا تمسق نیا ،اب هتشذگ انروس رارصا زا

... دینک یمن رکف ناج _الهل

: دیود مفرح نایم هب

هک نیمه ینک ضوع ونم رظن هک نکن یعس مه منک.وت یمن یرکف چیه _هن
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دش،هی ماجنا نورب هلب هعمج هکنیا دعب میدرک ور نوم اه تبحص .ام متفگ

نماد وت یروج نیمه وملگ هتسد لثم هچب میزادنا یم هار مه یدزمان نشج

. مامت و نیمه مراذیمن اتیب

دوجو شا هدیقع رییغت یارب یهار چیه درب، راک هب هکالهل یمکحت نیا اب

هب راچان مه نم . تفر و تفگ " ریخب بش " نانز دنخبل شوروک . تشادن

هدرپس یلیخ منک! حرطم انروس اب روطچ ار هلئسم مدوب هدنام . متفر مقاتا

نیچمه راب ریز ردپ بوخ یلو دوش لیجعت مسارم ماجنا رد امتح هک دوب

. تفر یمن یباتش

: مداتسرف کمایپ شیارب مدوخ

_سالم

دمآ: باوج عیرس

_سالم.

: متشون

منک. ضوع ور نوشرظن متسنوتن _

! نکب ور تیعس _

نورد ناشمزادنیب هک تسا یزرگنر مخ والهل ردپ ندرک یضار ندرک رکف اقآ

: دنریگب گنر تحار ات نآ

هنک یم کش هراک وت هلجع هنیبب یتقو هریمن یگدزباتشو هلجعراب ریز _ردپ

. تسین بوخ ال صا نیا و
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یباوج یلو ، دنزب یفرح و دیوگب یزیچ مدش رظتنم دماین یخساپ چیه

. دماین

رابگر وهب راوید ی هنیس متشاذگ یم ار وا تساوخ یم ملد ردقچ هک خآ

: متشون ! شمتسب یم

؟ نیتسه _

! دماین یخساپ چیه

دوب. هتفرگ هلصاف یشوگ زا وکالیم فرح چیه یب تیبرت یب کدرم

یگرزب رازتشک ،هب هتشاک مبلق رد انروس هک یترفن رذب مدرک یم ساسحا

شیارب ظیغ رس زا یکمایپ . هداد " هنیک "و" مشخ " لوصحم و هدش لیدبت

: مداتسرف

هنک. یظفاحادخ لوا منومه هدیم سالم لوا هک ینوا هنک. یم مکح بدا _

داد: باوج هلصاف بال

! مدرکن یظفاحادخ _نم

: متشون دوب. هدادن ملا وس هب یخساپ یبدا یب مکلا .رد تفگ یم تسار

! نیدادن ور مباوج _

: تشون

ورب اهفرح نیا یاج .هب متسه هک همولعم "؟ نیتسه دوب؟" لا وس منوا هخآ _

سرد .حاالات ینک یضار ینوت یم یروج هچ ور نتورف یاقآ نیبب نک رکف

نک. یظفاحادخ لوا هتفرن مدای تزورما
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رشب نیا دش. ضوع وا ندوب سانشناور رب ینبم میلبق رظن یاو! یاو یاو

دوب. ناور و باصعا نتخیر مهرب داتسا

ارم منک.وا روصت ار ما هرهچ یخرس تدش متسناوت یم مغاد یاه هنوگ زا

یدنخرهز دش. یم دوبک دیاب شدوخ ی هیصوت قبط سپ دوب هدرک خرس

: متشون و مدز

هب بش ! نیریگب دای دوز ور یچ همه و نیشابن ینهذ دنک درگاش مراودیما _

ریخ.

دمآ: خساپ هظحل دنچ زا سپ

متروص گنر نم وشن گرم قوذ یلو ، یدرک شوگ دوز ومافرح هک منیب _یم

ریخ. هب بش . هریدقت لباق تش تال یلو دوب هک هینومه

. مدرک ترپ تخت یور مشخ اراب یشوگ

نیب همع هلب . مدشیم ناج همع ناماد هب تسد دیاب منک؟ هچ مدوب هدنام

یم ناش هناخ وهب مدرک یم هلجع دیاب . تشاد کالم ذوفن ناج والهل ردپ

. متفر

سپ دمآ، یم نم اب مه ،وا موریم همع ی هناخ هب متفگ یم هبالهل رگا اما

ههبش و کش یاج دوب. رتهب یروط نیا . متفریم تشاد هاگشاب هک یزور دیاب

. دنتفر هاگشناد و تکرش هب شروک و اباب دوز حبص . دنام یمن یقاب مه یا

. مدش هدامآ مه نم هک دوب ندش هدامآ ردحلا ناج الهل

: تفگ و درک مهاگن بجعت الهلاب

یر؟ یمن یور هدایپ هگم _
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: متفگ

رارق کنشور و کمار همع،اب هنوخ مرب ماوخ یم زورما نوج _هنالهل

. میراد

: تفر برد فرط وهب تخادنا شود اررب شفیک الهل

یچ!!؟ رارق _

: متسب ار میوتنام یاه همگد

مرب درک شهاوخ نم زا هنک دیرخ تساوخ یم کنشور . دیرخ رارق _

. مریم مراد نوا رطاخ هب منک شیهارمه

درک: زاب ار برد الهل

. اجنوا مایم راهان منم وگب نوسرب منم ورب.سالم هشاب _

! یدمویم نم االناب شاک یلو امتح _

مه ،زاب دیاین اتوا متفر یم یزور ادمع هک دمآ.ردحیلا مدب مدوخ زا

دمآ! یم رتدوز شاک متفگ یم وا هب هناراکبیرف

دز: یدنخلگ درب!الهل یم بیرف و گنرین یارقهق هب ارم انروس

نینزب مه اب نیراد اهفرح یلیخ ارتخد امش مراد راک نم مزیزع _ورب

. رادهگنادخ

لزنم یهار ، مشاب هداد لبق زا طاالیع هک نآ یب مه نم وا نتفر زا سپ

مزیزع ی نم!هبالهل رب یاو ! مدوب هدش وگغورد ردقچ . مدش ناج همع

: مهدب نیکست ار دوخ مدرک یعس . دشخبب ارم ادخ . متفگ غورد



ابرهک و هاک

367

دش!و یم تحاران رتشیب ما هدرک هطساو ار همع هک دیمهف یم رگا بوخ

، هدیسرن دصقم هب زونه درک. یم دراو ام تیمیمص هب یگرزب ی هشدخ نیا

نامرف رب ورس هدرک کراپ یا هشوگ ار لیبموتا . مدش راتفرگ دیدرت خزرب رد

راب ریز الهل وردپ ییوس وزا دروآ یم راشف انروس فرط کی .زا متشاذگ

دمآ. یمن مشوخ ال صا مدیدج دوخ زا رگید فرط .زا دنتفر یمن نم داهنشیپ

متسب دهع مدوخ یادخ و مدوخ .اب تخیر یم منامشچ زا رایتخا یب کشا

ددصرد یطیارش چیه تحت و منکن رارکت ار مریخا تشز یاهراتفر رگید

. دندومن ممارآ و دندش منازوس لد مهرم اه کشا . میاینرب اهنآ بیرف

مدز. تراتسا

147_146

و هداتسیا ناشدحاو لباقم و متفر باال روسناسآ .زا مدیسر همع ی هناخ هب

هب یدورو برد لباقم مدیلا، یم ار شنامشچ هک ردحیلا همع مدز. گنز

داد: خساپ تریح اب مدرک دمآ.سالم نم لا بقتسا

؟ حبص تقو نیا هشاب ریخ یدمآ شوخ ! نوج همع _سالم

. دیشک شوغآ هب ارم فرح نیا لا بند هب

دیرخ میرب زور هی دوب هتفگ مهب کنشور شیپ تقو دنچ . نوج همع هریخ _

زور زورما مدید ، هشیم رتمک متصرف منیا دعب و متشادن تصرف نوچ منم ،

راگنا هگید دیشخبب . مدموا هک دوب نیا دوب هتفر رس مه ما هلصوحو هیبوخ

. مدرک نوترادیب باوخ زا

داد اج نامه وزا درک نشور ار یزاگ هلعش و تفر هناخزپشآ فرط هب همع

دز:
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. مایم االن نیشب . یدموا شوخ مزیزع مدش یم رادیب دیاب هگید همع _هن

مرانک ینیریش یفرظ و ریش ناویل کی اب همع هک مدوب هتسشن دوخ یاج رد

دمآ:

قاتا زا هدامآ و رضاح دبمار هک مهدب باوج مدمآ . هشاب کرابم یتسار _

دمآ: نوریب

وت؟ ینک یم راکچ اجنیا رحس ی هلک حبص ؟ تساجنیا یک نیبب هب هب هب _هب

مدش: دنلب شیاپ هب

همع. رسپ _سالم

: تسشن نم یور هب وور تشاذگ نیمز ار شفیک دبمار

رهق تنامام و اباب اب هدش یچ ، یدموا شوخ ! ییاد رتخد سالم کیلع _

ناج؟ همع ی هنوخ یدموا یدرک

: مدناشن هرهچ رب یعنصت یمخا دیرپ میاهبل زا دنخبل

؟! هراد یلا کشا ، منیبب ور ما همع مدموا هیچ؟ رهق _او

: تخادنا نم هب یهیفس ردنا لقاع هاگن دبمار

نوخ سورخ حبص منوا یراگتساوخ دعب زور تسرد هخآ ؟ یلا کشا هچ _هن

! اهفرح یلیخ ینعی نیا ! یدموا

؟ تشاد باالیی یشوه بیرض دوب نم ورب رود سکره ارچ اباب یا

دنک. ینیب شیپ ار زیچ همه تسناوت یم عیرس یلیخ
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: متفگ متشگرب

دش،االن گنت ملد خهیلا یلیخ مناج همع یاج مدید بشید یچ؟ ینعی _

؟ هراد یلا کشا امش رظن ،زا شمنیبب مدموا

ندرگ اررب شندرگ "شلا یتدوخ " ینعی هک تخادنا نم هب یهاگن دبمار

: تفر رد فرط وهب تخادنا

میلیخ ؟ هراد یلا کشا هچ هنیبب ور شا همع هدموا نوبرهم هداز ردارب _هن

هراد هیام یلیخ فرط مدینش هشاب کرابم یتسار ! هبوخ

باوج عیرس دمآ، یمن شیپ ناتساد همه نیا هک تشاد یا هیام رگا انروس

: مداد

! نونمم یلیخ _

: دیدنخ هاق هاق دبمار

؟ یگب یاوخ یمن یا هگید زیچ ؟ نونمم یلیخ نیمه _

دوب: مه یرگید فرح هگم رکشت زج هب مدرک بجعت

؟ مگب یاوخ یم یچ بوخ _

: دیشک ولج ار شا وباالهنت تشادرب لبم زا هیکت دبمار

رد هچ هتفگ نومارب منامام و هدرک فیرعت نامام یارب ییاد نز هتبلا _

. هشاب هتشاد ور تتقایل مراودیما هدش، تبیصن ییاهبنارگ

یخوش هب" مداد حیجرت تفگ یم یدج ای درک یم یخوش دوبن مولعم

منک: شریبعت "
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. هرادن ونم تقایل سکچیه نوچ ! شاب راودیما _

هدینش مغ گنز ، شدنلب رهاظ یهب هدنخ سپ رد یلو . دیدنخ هاق هاق هرابود

دش: یم

. تخوس ورای نوا حلا هب ملد ! یضار دوخ زا هچ هوا _هوا

. هراد مسا فرط اه! میرادن ورای یاهآ _

دش: هریخ نم ،هب هتفر باال یناوربا اب دبمار

؟ یراداوه همه نیا و یراگتساوخ هی اباب _هن

. تسه هک هنیمه _

شنامشچ حتلا یلو ، تشاد شدنخبل ظفح رد یعس ناکامک هک نیا اب

دوب: یخلت سح رگنایب

. یشب تخبشوخ مراودیما . هشاب کرابم هشاب بوخ یلیخ _

و تفرگ تسد اررد شفیک ، تساخرب اج ،زا هلمج نیا زا سپ هلصاف بال

یعس هک حلا نیع رد مدرک ساسحا ارچ مناد یمن . تفر و درک یظفاحادخ

دیاش تشاد مغ گنهآ شیادص هت یلو دنک، تبحص یخوش نحل اب تشاد

! مناد یمن دوب نم روصت مه

شدوخ و تشاذگ نم لباقم زیم یور ار ینیس دمآ. یاچ ینیس کی اب همع

: تسشن مرانک مه

؟ یدروخ وتریش مزیزع _

: متشاذگ ینیس نورد ار ریش خیلا ناویل
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. نونمم ناج همع _هلب

: تشاذگ شدوخ یارب یناجنف و نم یارب یاچ یناجنف همع

. نیراد هوهق هب تداع امش دنچ ره روخب ییاچ _حاالایب

: مشونب نآ اراب یاچ ات متشاذگ ناهد رد ییودرگ ینیریش یا هکت

؟ نشوک ارتخد _

: دیشون ینیریش هارمه نم دننام ار شیاچ مه همع

و یور هدایپ نریم نشیم دنلب نزیخ رحس تدوخ لثم یدرک رکف ، نباوخ _

؟ اهفرح نیا و هقباسم ود،

: تفرگ ما هدنخ

هدایپ مریم زامن دعب ؟نم رحس هلک منوا مداد هقباسم یک نم ناج همع _

. مود یم مدعب و یور

: دیدنخ تروص یانهپ هب همع

. نایب نک نوشرادیب ورب بوخ ، متفگ یروج نیمه هگید منودیم _هچ

یم تبحص اهنت ابوا دیاب . دندش یم همع و نم تولخ محازم دیابن هن

: مدرک

. نشیم رادیب نوشدوخ نباوخب نیراذب نینک نوشلو _هن

: تفگ و داد لبم هب هیکت همع

اب بشید نومه مدینش ، مزیزع هشاب نوتکرابم مگیم کیربت مزاب بوخ _
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! نیدیسر مهافت هب داماد اقآ

هدب": هشیت ریگب هرا " هدش نامراک ! یمهافت هچ مه نآ هلب هه!

. میدیسر مهافت هب ییاهروج هی تفگ هشیم هلب هتبلا _

دش: دیدپان همع دنخبل

! نیتشاذگ مه ور نورب هلب رارق هک امش !؟ ییاروج هی یچ ینعی _

. هتسرد هلب ناها _

نم: هب درک ور زاب همین ینامشچ اب همع

؟ نیروطچ نیچ نیک، منیبب وگب نک فیرعت تدوخ بوخ _

تخرس یکره ) مداتفا انروس داتسا ی هیصوت دای وهب مدش خرس رایتخا یب

یمسبت ؟ مدرک یم شفنب مه ار همع دیاب اقیقد االن ینعی نک!) ششفنب درک

: مدومن

. ندرک فیرعت نوتارب هک ناج الهل بوخ _

148

؟ نیسانش یم هک ور روپنام پژ یاقآ ، نیبوخ هداوناخ ندرک فیرعت

داد: ناکت یرس و تخادنا اپ ور اپ همع

شمدید نوت هنوخ هک یراب دنچ نومه وت مسانش یم هک ور مناخ اتیب _هلب

اعطق دوب یمرتحم درم مشرسمه . دیسر مرظن هب یتیصخشاب مناخ

ناج! همع نیشب تخبشوخ هک مراودیما مکاالهیت. اب درم منوشرسپ
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... ناج همع طقف . نونمم یلیخ _

دش: یدج همع

همع؟ مناج _

. هشب رازگرب هوکشاب یلیخ مسارم همه هک نراد رارصا یلیخ مردام و _ردپ

: تخادنا باال هناش هنازرف همع

! هبوخ هک نوشیلا م عضو هگم، هراد یلا کشا هچ همع بوخ _

هک یتقو بوخ دایم یفاضا مرظن هب اهزیچ نیا هخآ . تسین میلا ثحب _

نشج راب ؟هی مینک لطعم دیاب ارچ هریگب تروص دوز جاودزا مسارم تسانب

؟ هخآ هیراک هچ ، یسورع راب دقع،هی نشج راب ،هی یدزمان

دمآ: شک همع یاهبل فرط کی

؟ هراد هلجع داماد هیچ _

اجنیا هنوت یمن دایز و هریگ یلیخ رونوا شراک هکنیا لثم هن! هک هلجع _

. هنومب

؟؟ هگیم یچ تاباب بوخ _

لوه راک نم هدرگ رب تحار یخلا اب هدب ماجنا ور شراک هرب هگیم _اباب

منک. یمن یکلوه

هاگن نم هب هظحل دنچ زا سپ داتفا رکف وهب تخادنا نییاپ ار شرس همع

درک:

اهراک نیا دز بآ هب رادگ یب هش یمن یروط نیمه مزیزع هتاباب اب قح _



ابرهک و هاک

374

هرب هراد هلجع داماد هگا حاال نیسانشب ور هگیدمه رتشیب هک هنیا یارب

وت هزیرب میدب تسین هک شمشک یچدوخن هخآ . هدرگرب و هدب ماجنا وشراک

یلیخ رسپ اقآ نسح نم داماد نیمه هربب، شدوخ اب هراد رب ور وت شبیج

نرت نییاپ ام زا هک هنوشیلا م تیعضو نوشلکشم اهنت یدید متدوخ هیبوخ

هک مراد نامیا شاه ییاناوت هب یردقنوا . دایمن باسح هب یگرزب لکشم منوا

، یراک رسپ هک شمتخانش بوخ تدم نیا یوت هشاب تحار شتباب زا ملا یخ

تدم نیا ام هگا بوخ . هیممصم رایسب و سفن هب دامتعا ،اب ریذپ تیلوئسم

لد هشیمه و میدروآ یمن تسد هب ور تخانش نیا و مییایب و میتفر یمن ور

. مدش یم شیگدنز و مرتخد نارگن

اصوصخم . هرتشیب تخانش ی اه،الهمز دمآو تفر اهایب ورب نیا بوخ

هدب. تاباب هب ور قح ، هفرطنوا داماد هکنیا

مندمآ زا دوب ردام و ردپ ههبج رد مه وا دش یمن مرگ یبآ مه همع زا ریخن

مه یا وخهلا ییاد ومع، منک. هچ رگید هک متسناد یمن مدش نامیشپ

موش: لسوتم اهنآ هب هک متشادن

اتیب ، نسانش یم ور روپ پژنام هداوناخ هک انیا ناج همع دینیبب بوخ _

. هگید ندید تدم نیا وت مه ور نوشرسپ بوخ ور روپ پژنام یاقآ و مناخ

رمع هی رس ثحب ، هرادن یا هدیاف همین هفصن یاه ندید نیمه مزیزع _هن

! هیگدنز

مه اب میهاوخ یم رمع هی درک یم رکف شاب ارم یخلا شوخ ی همع هه!

ره مدرک ادیپ ار ابرلد نم هکنیا زا دعب هک تشادن ربخ رگید مینک یگدنز

. تفر دهاوخ دوخ یوس هب سک

: متفگ
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. سا هدنروخ رب رادقم هی مندرک للعت یروجنیا هخآ یلو تسامش اب قح _

150_149

درک: زیت ار شنامشچ همع

هدش؟ تحاران داماد منیبب ؟ هدروخ رب یسک هب ینعی ؟! سا هدنروخ _رب

: متفگ عیرس مدش لوه

! هراد هلجع طقف هدشن تحاران هن _اهن

: تشاذگ متسد یور اررب شتسد و دیخرچ مفرط هب همع

رازب هراد هلجع مه ردقچ ره وشن شفرح میلست ال صا . تادف همع _هن

. هشاب هتشاد

مدز: بل مارآ تسیچ ارجام تسناد یم هچ همع

ناج. همع مشچ _

هش یمن یروط نیمه ، هشردامو ردپ رمع لصاح هچب مرب تنوبرق نیبب _

هب انروساقآ . هشب ایاضق هیقب یخلا ویب یسک تسد هدب ور شا هچب مدآ

وت هگا دایب، رانک شساسحا دایب،اب رانک شدوخ اب دیاب هراد هلجع یلیلد ره

روجنیا . هرتهب یلیخ هرب هراذب لوا نومه داوخ یمن مه هگا . داوخ یم ور

نک! لمحت مرتخد . هرادن ماود هشاب باتشو هلجعو لوه رس زا هک اه دنویپ

. نکن هلجع هتسیم او تاپ داوخب ور وت هرسپ هگا

: متفگ راچان دز. یم ار شدوخ فرح مه همع دوبن یا هراچ

منک. رادیب ور ارتخد مرب نم . نیگب امش یچ ره ناج همع هشاب _
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: تفر هناخزپشآ هب مه همع مورب اه رتخد غارس متساوخ

. ندیباوخ یدایز نک نوشرادیب ورب هرآ _

و متفر ناشکرتشم قاتا هب هدزن رد

ناشراداو دیاین رد غورد الهل شیپ مفرح هکنیا یارب . مدرک ناشرادیب روز هب

مه شروک و ردپ بش و دمآ مه ناج الهل رهظ . میورب دیرخ هب هک مدومن

رس هب رس ابوا تسناوت یم ،ات شتسود توعد مدع ناربج هب .الهل دندیسر

. دومن یهاوخ رذع مه تداعس یاقا وزا تشاذگ

و ردپ اال متحا . داتسرف یکمایپ دز،هن یگنز .هن دشن یربخ انروس زا رگید

رد متساوخ یمن . متشاد یدب سح یلو . دندوب هدرک باجم ار وا شردام

میعس مامت متشادن یرگید هراچ ،اما مسرب رظن هب یا هضرع یب مدآ شرظن

، دوبن رتدنت اباب زاالهلو رگا وا شتآ یلو دریگب ارم فرط همع هکلب مدرک ار

نییاپ نارگن ، شدوخ رتخد ی هزادنا هب تسرد دش. یمن هدید مه رتمک

دوب. انروس ی هداوناخ رظن رد نم هاگیاج ندمآ

زا یگمه ناشنادنزرف هارمه هب تداعس یاقآ ناج، همع . دیسر نارب هلب زور

نسح . دندمآ رصع دبمار اب مه ناشداماد اقآ نسح و دندوب ام لزنم حبص

دوب، ورکی دوب، قداص دوب، بوخ وا ردقچره دوب. یبوخ رسپ رایسب اقآ

هک فیح ، فیح دش. یم هدید زیگنا ترفن و ورود ، روزم مرظن رد انروس

همه دیق و مدیشخب یم شیاقل ارهب شیاطع هنرگو متشاد یگرزب فده

زا دعب دنامب رورغ ظفح . مدرک یم رکف مدوخ هب دیابن ،اما مدزیم ار زیچ

رایسب مه ار ردپ دش، یم ادیپ مزیزع ی ابرلد رگا . مرهاوخ ندش ادیپ

مه شروک درک. یم مک ار مراک یخلت تدش نیا و مدومن یم لا حشوخ

ادیپ مرهاوخ رگا مناد یمن . مناج الهل دنام یم طقف دش یم لا حشوخ اعطق
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یلو تشاد تسود یلیخ ارم هک تسرد داد! یم ناشن یشنکاو هچ دش یم

اب یلو . مدش نادجو باذع راچد مه ؟زاب تفریذپ یم مه ار مرهاوخ ایآ

یلا حشوخ زا امتح ، متشاد غارس وا راو هتشرف یوخ زا نم هک یتخانش

دش. یم داش مه وا اهام

هب مسارم یارب ، ماوقا زا یدایز اتبسن ی هدع اب روپ پژنام هداوناخ بش

، تداعس یاقآ ،اب نایاقآ ی هیقب و روپنام پژ یاقآ ییوس .رد دندمآ ام لزنم

اب مناخ اتیب رگید ییوس ،رد دندوب هتفرگ مرگ یباسح ردپ و شداماد ، دبمار

شروک اب انروس . دندرک یم تبحص کنشور و کمار اب انیراس والهلو همع

هناروبص ، اکیرما ی هرابرد وا نایاپ وساالتیب وهب دوب وگتفگ لوغشم

انروس متسناد یم نم هکنیا .اب دندوب لا حشوخ و داش همه داد. یم خساپ

درک. یم یزاب بوخ ار ششقن لومعم قبط یلو ، تسیبصع و تحاران ردقچ

دوب، نم هب سلجم رد شهجوت مامت یلو دز یم فرح مردارب هکاب نیا اب

مه هتسیاش وامار دندرک یم هاگن ام هب نادنخ و لا حشوخ همه هک یروط

ءوس نامتیمرحم زا دوب هتساوخن وا هک نیا جبلا بلطم .اما دنتسناد

رتشیب تیمیمص رب ینبم ییاضاقت چیه و تساوخ رد چیه دنک. هدافتسا

رهق و یبصع هشیمه . تشاد اوعد نم الاب صا میدوب هک نامدوخ .اب تشادن

یم راتفر تکیتا واب بادآ یدابم رایسب عمج رد یلو درک، یم هاگن دولآ

طقف دوبن نامنیب اهنیا و نداد تسد لثم یکیزیف سامت هنوگ چیه .اما دومن

ات مدرک یم رکف متشاد دوب. یتبثم نئوپ شدوخ نیا بخ کالیم. تافراعت

ولبات دنچ هاگآدوخان هک تسین یدب رسپ اهردقنآ هک مهد نیکست ار مدوخ

رد وا مارگاتسنیا جیپ یاه سکع ندید زا هک ییاهولبات . تفرگ ناج ملباقم

فلتخم نارتخد ی هناش رب تسد هک ییاه سکع دوب. هتفرگ لکش منهذ

هتفرگ ار مه تسد ییاهاج درک. یم هاگن نیبرود هب نانز دنخبل و هتخادنا

یادا . دوبن یراقو اب مدآ نیچمه ،هن دندیصقر یم مه اب ییاهاجرد ، دندوب
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دیاب تصرف نیلوا .رد ایدرب و دوب دبمار نیتم . دروآ یم اررد نیتم یاه مدآ

هتفگ نوچ هدرک هچ اه سکع نآ اب منیبب ات مدز یم مارگاتسنیا هب یرس

راودیما . ددرگ یم رب وا هب عجار شرظن دنیبب اهار سکع نآ مردپ ،رگا مدوب

یم نم رس هب رس بترم کمار و کنشور . دشاب هدرک کاپ نآاهار مدوب

. دندرک ییاریذپ اه نآ ناهارمه و داماد زا شوروک رانک دبمار . دنتشاذگ

زیم رانک انیراس . تفرگ رارق زیم یور فلتخم یاهوداک یرس کی و هقلح

: دومن بلج دوخ ارهب همه هجوت ،" هظحل هی دیشخبب " نتفگ واب تفر

151

اهنیا ! نتورف مناخ و یاقآ هزاجا اب مهاوخ یم رذع نویاقآ اهو مناخ _

نوشارب دوبدای مسر ،هب دنرادن ور ناج ابرهک لباق هتبلا هک دنتسه ییایاده

؟ مناخ منک؟الهل نوشزاب دییامرف یم هزاجا هدش. هتفرگ

. دندرک زاب ار فلتخم یایاده یکی یکی داد. ناکت یرس یلا حشوخ الهلاب

دنچ ، یمهرس لدم دنچ ، نماد و تک لدم نیدنچ بش،  نهاریپ لدم دنچ

وداک . وتنام و رطع اه، کرام نیرتهب زا شیارآ مزاول ، فیک ، شفک زولب، لدم

سپ . هدروآ و هتفرگ فرط نآ ارزا همه هک دوب مولعم . دندوب دایز یلیخ اه

مرکف نیا هب تشاذگن مناخ اتیب هتبلا . دیسرپ یم نیمه رطاخ ارهب مزیاس

نانز دنخبل انیراس داد. شرتخد تسد ار یرگید یاه وداک . مهد همادا

: تفگ تشگرب

هک نیا هتبلا ، هدروآ هتفرگ اکیرما زا مشاداد هک دندوب ییایاده اه نیا _

هک ییاه زیچ .واما جهبلا یلیخ هدز سدح روطچ ور ناج ابرهک زیاس

. دنتسه اهنیا هدرک عمج شلگ سورع یارب اه سلا نیا وت نامام
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زا سیفن رایسب یاه هچراپ درک. زاب ار ایاده یکی یکی ، فرح نیا زا سپ

هچراپ ، ینماد تک هچراپ ، ینهاریپ هچراپ داش. و ابیز رایسب یاه گنر

: دنتفگ مناخ اتیب . تارهاوج هبعج و نلکدا رطع، ،شلا، یرسور ، یرداچ

مسورع یارب ور نوج ابرهک زیاس لثم یزیاس هشیمه متاروصت وت نم _

بوخ هچراپ اجره نیمه رطاخ ،هب مدوبن نئمطم بخ یلو مدوب هدرک روصت

. هزودب شدوخ ات متفرگ یم ، مدید یم

نیگن اب دیفس و درز طالی بیکرت . دندرک زاب ار تارهاوج . دندز فک همه هلب

هکاب داتفا کنشور هب ممشچ هاگآدوخان . دندوب ابیز و لیکش رایسب . توقای

ردپ هب وور تفرگ شا هدنخ هرابود انیراس اجنیا درک.رد یم هاگن ترسح

درک.

ندرگ و تسد وت شدوخ داماد ور انیا دییامرف یم هراجا نتورف یاقآ _

؟ هزادنب سورع

داد. ناکت ار شرس دزو دنخبل ردپ ، دندز فک همه

. مزیزع رتولج ایب منک یم شهاوخ ناج، ابرهک _

و هتفر انیراس رانک و هتساخ اپرب دوب هتسشن یدرس قرع متشپ هک ردحیلا

رتشگنا همه زا لوا دشو دنلب اج زا انروس . متسشن وا کیدزن لبم یور

اروه ، دندز توس . دندز فک همه درک. نم تشگنا اررد ناشن توقای

ما یرسور . تخادنا مندرگ اررب دنب درگ دیسر دنب ندرگ هب تبون . دندیشک

هتسب دنب ندرگ . دزادنیب ار دنب ندرگ لفق دناوتب ات داد باال بقع زا انیراس ار

یگمه مدنچ راب یارب و تسب مه ار دنب تسد . دیسر دنبتسد هب تبون دش.

. دندز فک
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153_152

یومع هک میدش یم هدامآ ماش یارب . دیسر نایاپ هب زین ایاده یاطعا مسارم

: تفگ دنلب یادص اب انروس

. دینک شوگ منک یم شهاوخ هظحل ،هی نویاقآ امناخ _

دنخبل اب مرتحم رایسب و دیفس وم درمریپ . دیخرچ وا فرط هب اهرس ی همه

درک: مردپ هب ور

رتخد و میدرک تلصو امشاب هک هراختفا ثعاب ام یارب ، نتورف یاقآ _

یور ومناخ ابرهک هک دیشاب نئمطم ! میدرک یراگتساوخ نوتزا ور نوتلگ

یم نیمضت نم ، نیراد لوبق ور هدنب هگا . میراد یم شهگن نوممشچ مخت

و هدش گرزب برغ ی هعماج وت هکنیا !اب هیملا س رایسب رسپ ناج انروس مد

نیمه یارب . هتفرن نیب زا تقو چیه شتاداقتعا یلو هنک، یم یگدنز اجنوا

. مراد نوتزا شهاوخ هی مدیفس شیر نیا اب نم

نیب رایسب دناد یم هک رت گرزب یومع زا انروس هک دش رادربخ متسش هوا

. تسا هداد رارق هطساو ار ووا هدومن هدافتسا ، دشاب یم مرتحم هداوناخ

درک: مخ رس شلباقم مارتحا اب ردپ

. دییامرف هب رما امش اقآ، جاح منک یم شهاوخ _

درک: مخ بدا هب یرس مرتحم درمریپ

، دنسانش یم ور هگیدمه اه هداوناخ حاالهک منک شهاوخ متساوخ یم _

هی سپ ، ندرک ادیپ ییانشآ مهاب هرخ باال تدم نیا وت هک منووج اتود نیا

هتبلا . میزادنب هار ور یسورع تاس و روس و بلطم لصا رس میرب تسار
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. تسامش رظن یچره مزاب ، دینودب صالح هگا

دش. وحم شیاه بل یور زا دنخبل تشادن ار همانرب نیا راظتنا هک ردپ

باال هناش سوسحم یلیخ تروص هب .الهل دندرک لدب درو ابالهل یهاگن

. تشگرب ناج ومع فرط هب ردپ و تخادنا

تسد یچیق و شیر ، هشیم نومه دییامرفب امش یچره اقآ جاح _واال

. دیدز نوتدوخ رس دیدز یلگ !ره نوتدوخ

نیا . تسشن مه انروس اه بل یور رب یعقاو دنخبل کی فرح نیا مامتا اب

وا یلبق مسبت درک. یم قرف تشاد هرهچ رد هک یا همساب دنخبل نآ اب دنخبل

نیا اب یلو ، دنتسه ندرک یزاب شقن لوغشم هک دوب هدومن اه کقلد هیبش ار

هتسشن نم رانک هک کنشور . دیسر مه باذج رظن هب یتح دز، هک یدنخلگ

دز: نم هب شجنرآ دوب،اب

! هشیم بآ هراد دنق هنوخ راک ایضعب لد وت مگ یم نک! هاگن ونوا _

: متفگ بجعت اب دیوگ یم ارم مدرک رکف

یگ؟ یم یراد ونم ؟ روطچ _

!اقآ یتسشن یتفرگ هفایق یروج نیمه رصنلا تخب لثم هک وت اباب _هن

. هنکش یم ودرگ شمد اب هراد یروج هچ نک هاگن مگ، یم وداماد

و دناسر ردپ ارهب دوخ بجعت مکلا .رد متشگرب انروس تمس هب عقوم نامه

تفرگ شوغآ اررد شرس وا تکرح نیا زا هدنمرش ردپ . دیسوب ار وا تسد

هتسناوتن هک نم . تسا لا حشوخ یلیخ هک دش مولعم . دناشن نآ رب هسوب و

ار همع یتقو نم دوب. وا یارب زایتما کی مه مزاب . مربب شیپ زا یراک مدوب
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اهنآ بناج ارهب قح ناج، والهل ردپ دوخ رتزا بصعتم مداد رارق هطساو

، دراذگب تسد یور تسد هک نآ یاج هب انروس . دوبن هک مه یرگید سک داد.

هک یدب تافص مامت رانک دوب،رد یممصم مدآ دوب. هدش راک هب تسد شدوخ

دوب. زیگنارب نیسحت اعقاو شا هدارا ، تشاد

: دوبن رادرب تسد کنشور

حاالحاال هک هراچیب یام هنک! یم یقوذ هچ هدشن یچیه زونه ، هاگن هاگن _

. مینومب یسورع رکف هب دیاب اه

ربص دیاب ، تشاد تسود ار شدزمان هناقشاع هک !وا تخوس شیارب ملد خآ

یم ارجا نام  همانرب عیرس دیاب دوبن جاودزا ال صا نامجاودزا هک درک،ام یم

: متفگ دش.

. هسر یم مه امش تبون هللا ءاش !نإ هگرزب ادخ _

نمی هب دوب میوقت رد هک یبهذم دیع نیرتکیدزن یارب یسورع و دقع همانرب

رب تنطیش زا تسد کنشور دش. لوکوم زور نآ هب نیموصعم زا یکی یمالد

: تفگ دزو لز ردپ ،هب تشاد یمن

نوبایخ وت یخرچ هی دامود اقآ اب ناج ابرهک دید یم هزاجا ناج ییاد _

؟ ننزب

درک دوب یتساوخرد هچ نیا رخآ نوریب دز یم هقدح زا تشاد منامشچ هوا

خا نآ زا دمآ یم مشوخ یلیخ ؟ دورب نوریب ابوا تساوخ یسک هچ ؟حاال

! شدنت الق

کنشور و کمار زا هک انیراس نآ. داهنشیپ لوبق زج دیدن هراچیا مردپ

: تفگ دوب، هدمآ ششوخ یلیخ
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یتسه یبوخ همع رتخد ردقچ . مگب نم متساوخ یم ناج! کنشور نیرفآ _

امش.

باوج رظتنم عقاو ورد درک ردپ هب یهاگن مه تداعس یاقآ ود، نآ زا سپ

: تفگ مردپ . دنام وا تبثم

. دییامرفب منک یم شهاوخ هلب _

یلیخ دید، مه اررد ردپ هک ناج .الهل دیرپ اج زا رنف دننام عیرس انروس

ونم: انروس هب درک ور عیرس

ور ماش ام هک دیشاب هنوخ هگید تعاس کی ات یلو ، دیدرگب دیرب اه هچب _

. مینوم یم امش رظتنم

: تفگ تشگرب عیرس ،الهل دنزب یفرح تساوخ انیراس ات

هد. یمن هزم ال صا دامود سورع نودب ماش _

دوب،هب ناروتسر رد شردارب و نم تولخ هک ار انیراس روظنم ناج الهل

نیا میروخ یم ار ماش ام دیوگب تساوخ انیراس دوب. هدش هجوتم یبوخ

اردز. ییاهن فرح وا رتزا ولج الهل یلو ، دنشاب مهاب اه

یم . مدش قاتا دراو دمآ، ملا بند مه انروس هک ردحیلا متفر مقاتا هب هارکا اب

دش. دراو مه وا مدید هک منک ضوع سابل متساوخ

؟ نیراد یراک هلب _

: تفای انحنا وا یاهبل تمس کی

. میرب مه اب یشب هدامآ مدموا یچیه _
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: دندیرپ باال مناوربا بجعت زا

منک. ضوع سابل نم ات دیشاب نوریب دیاب امش بخ _

منک. ضوع سابل نم ات دیشاب نوریب دیاب امش بخ _

154

: متفگ بناج هب قح یا هفایق اب

منک. ضوع سابل نم ات دیشاب نوریب دیاب امش بخ _

: تسشن یلدنص یور دزو یدنخزوپ انروس

؟ یدموا نوریب ارچ هشیپ قشاع یاقآ نگ یمن مرب، نم یتقو االن هخآ _

: دنتسه لوات شیور ردحلا میاهبل مدرک یم ساسحا مدش غاد تلا جخ زا

دییامرفب ! نیدموا ارچ نگیم دیشاب هتشاد فیرشت لخاد امش هگا ریخ _هن

. افطل

هک ار مدنلب ینامسآ یبآ یسکام نهاریپ . تفر نوریب و دیدنخ هاق هاق انروس

و دوب هدومن نیئزت رت هریت یاه هیاس اب گنر نامه ارزا نآ رس رسات ییاهلگ

راولش ، هدیشوپ یدیفس ترشیت . مدروآ رد منت دوب،زا گنشق و کیش رایسب

مرس رب مه یدیفس .شلا مدیشوپ ار مدیفس یوتنام و مدرک منت هب نیج

. مدمآ نوریب و هتخادنا

رگیدمه اب یکریز ریز کنشور و کمار

ندرک نوریب زا دوب مولعم هک انیراس . دندیدنخ یم و دندرک یم تبحص

اقآ نسح و دبمار شیاج .هب دنادرگ نم ارزا شیور هدش، تحاران شردارب
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رب تسد یشیامن ال ماک روط هب انروس . دندرک هاگن نم هب رورغ اب شوروک و

.ات میدش جراخ لزنم زا مه قافتا وهب تفگ "یا هزاجا اب" تشاذگ ما هناش

رد انروس لبق، ی هعفد .ربخالف میدزن یفرح کی چیه لیبموتا هب ندیسر

ار هدننار تمس برد ، دیوگب یزیچ هک نیا نودب . درکن زاب میارب ار لیبموتا

دراو منک. راک هچ هک مدوب هدنام . تسشن نامرف تشپ دوخ و درک زاب

و مدش یم مدوخ لیبموتا راوس متفر یم رگا . موشن ای موشب شلیبموتا

مدق یلو . تشادن یشوخ تروص ال صا دش یم دب یلیخ دید، یم یسک

هدوشگ ردار هارکا مکلا اب درک یمن یرای وا نیشام هب نتفر یارب ارم میاه

. متسشن و

الً باقتم مه نم دز. یمن یفرح چیه انروس . متسشن لیبموتا لخاد

نیا . تشاذگ نامرف یور ار شرس انروس ، هظحل دنچ زا سپ ، مدرک توکس

. دومن تشادرب نآ زا فلتخم یناعم دش یم اه، زیچ یلیخ ینعی شتکرح

. تشادن یطبر نم و...و...و...هب هودنا ، هصغ ، یگلصوح ،یب یگتسخ

مدرک یم هاگن نوریب هب هرجنپ زا نم دشیم طوبرم شدوخ هب وا تاساسحا

کراپ ارزا لیبموتا یگلصوح یب اب انروس . مدینش ار ندز تراتسا یادص هک

نامدوخ هناخ باالرتزا نابایخ ود یکی دش. جراخ گنیکراپ وزا دومن جراخ

یتح درک. یمن یراک چیه مه ،وا منکب دیاب هچ متسناد یمن درک. فقوت

شرس و هتشاذگ نامرف یور ار شتسد اددجم درک. یمن شخپ مه یقیسوم

. متفگن یزیچ دیآ. یم شباوخ مدرک ساسحا داد. رارق نآ یور ار

هوا اه. مایپ نوکیآ رب متفر . مدروآ اررد ما یشوگ و مدرک زاب ار مفیک رد

دندرک یم رکف . دندوب هداتسرف کمایپ میارب هناگادج ود ره کمار و کنشور

و کلتم زا ارم ودره . مینک یم یرپس ار یا هناقشاع و بان تاظحل هچ

ود دننام ام هکنآ زا لفاغ ، دندوب هدرک ضیفتسم دوخ یاه یزاب هرخسم
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دوخ ردعملا مادک وره هدرک تشپ مهب هبیرغ ود دننام ایهن ینوخ نمشد

. میدوب

ار شخپ مهاوخب هک دوبن نم لیبموتا دوش. یمن شخپ یقیسوم مدید

و هتشاذگ ار کالیم ویب مارآ کیزوم و هدروآ اررد یرفزدنه . منزب تسد

ممشچ دنک. یم هچ و تسا حلا هچ رد وا مدیمهفن رگید . متسب ار منامشچ

یمن . مدرپس کالم یب زاونلد کیزوم هب مه ار مشوگ و هتسب وا یور ارهب

هب هلب . دروآ دوخ هب ارم لیبموتا تکرح یادص هک تشذگ ردقچ مناد

هکنآ یب . میدوب هدنارذگ تقو هقیقد چنپ و لهچ ، مدرک هاگن نیشام تعاس

. مینک تبحص مهاب هملک کی یتح

155

نم دز. یمن یفرح چیه انروس . مدوب هتسشن انروس لیبموتا رد یتحاران اب

نامرف یور ار شرس ، هظحل دنچ زا سپ . مدرک توکس الً باقتم مه

زا یفلتخم یناعم دزو سدح دش یم اه زیچ یلیخ تکرح نیا .زا تشاذگ

نم و...و...و...هب هودنا ، هصغ ، یگلصوح ،یب یگتسخ : دومن تشادرب نآ

هب هرجنپ زا نم دشیم طوبرم شدوخ هب وا تاساسحا . تشادن یطبر

یب اب انروس . مدینش ار ندز تراتسا یادص هک مدرک یم هاگن نوریب

ود یکی دش. جراخ گنیکراپ وزا دومن جراخ کراپ ارزا لیبموتا یگلصوح

،وا منکب دیاب هچ متسناد یمن درک. فقوت نامدوخ ی هناخ باالرتزا نابایخ

نامتوکس هکلب ات درکن نشور مه ار طبض یتح درک. یمن یراک چیه مه

ار شرس و هتشاذگ نامرف یور ار شتسد اددجم ، لیبموتا فقوت .اب دنکشب

. متفگن یزیچ دیآ. یم شباوخ مدرک ساسحا داد. رارق نآ یور

هوا اه. مایپ تمسق متفر مدروآ اررد ما یشوگ و مدرک زاب ار مفیک رد
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اه کلفط . دندوب هداتسرف کمایپ میارب هناگادج ود ره کمار و کنشور

. مینک یم یرپس ار یا هناقشاع و بان تاظحل هچ دندرک یم رکف دوخ شیپ

زا لفاغ ، دندوب هدرک ضیفتسم دوخ یاه یزاب هرخسم و کلتم زا ارم ود ره

هبیرغ ود دننام میوگب رتهب ایهن ینوخ نمشد ود دننام انروس و نم هکنآ

. میدوب دوخ ردعملا مادک وره هدرک تشپ مهب

. منزب تسد ار شخپ مهاوخب هک دوبن نم لیبموتا دش. یمن شخپ یقیسوم

ار منامشچ و هتشاذگ ار کالیم ویب مارآ کیزوم و هدروآ اررد ما یرفزدنه

یور ارهب ممشچ دنک. یم هچ و تسا حلا هچ رد وا مدیمهفن رگید . متسب

ردقچ مناد یمن . مدرپس کالم یب زاونلد کیزوم هب مه ار مشوگ و هتسب وا

هاگن نیشام تعاس .هب دروآ دوخ هب ارم لیبموتا تکرح یادص هک تشذگ

مه اب یا هملک هکنآ ،یب میدوب هدنارذگ تقو هقیقد چنپ و لهچ ، مدرک

. مینک تبحص

رانک زا هک ییاه لیبموتا هک یروط هب میتفر یم لزنم تمس هب مارآ یلیخ

نوریب وا،هب هب انتعا یب . دندز یم قوب ام هب تینابصع اب دندش یم امدر

یب . مدش هدایپ ، مدوب هدش راوس هک روطنامه . میدیسر هک مدرک یم هاگن

هک منزب ار همکد متساوخ و مدش روسناسآ دراو موش انروس رظتنم هکنآ

یلو مدزن یفرح مه ،نم تفگن یزیچ . تخادنا کقاتا لخاد ار دوخ عیرس

دوب شدوخ ی هرهچ ، هرهچ نیا . مدید ار شدولآ مخا ریوصت لباقم ی هنیآ زا

. دشیم یرگید درف هب لیدبت میتفر یم لزنم هب هک .حلا شدوخ دوخ

نآ زا فراعت واویب هب انتعا یب مه زاب ونم داتسیا ام هقبط رد روسناسآ

دوخ رد،اب گنز نداد راشف عقوم دمآ. ملا بند هب انروس . نوریب مدز اج

دراو هک نیمه دش. مه قفوم و دیامن تسرد ار شرهاظ هک تفر یم راجنلک

. دندیشک اروه و دندز فک نامیارب همه میدش
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ورد تفر شوروک و اقآ نسح ، دبمار اقآ، دیمح تمس هب نانک هدنخ انروس

رینم . متسشن انیراس و کنشور و کمار رانک مه ،نم تسشن اه نآ نایم

مامت گنس .الهل دندوب هدرک هدامآ ار ماش زیم یرگید مناخ کمک هب مناخ

و یناریا لدم دنچ اررد اهاذغ نیرتذیذل ، ناروتسر نیرتهب دوب.زا هتشاذگ

هک یا هقیلس مامت اب ناج دوب.الهل اذغ رپزا زیم دوب. هداد شرافس یجراخ

فورظ اررد هدنام یقاب یاهاذغ مامت درک. یمن فارسا هاگچیه تشاد

و هتخیر دوب اه نآ یاج هناخزپشآ زا یا هشوگ رد هشیمه هک صوصخم

درک. یم شخپ

156

ار زیچ همه تقد درب.الهلاب زیمرس ار ناج الهل مناخرینم درک. یم شخپ و

نانامهم فرط زیم،هب ندوب لماک زا نانیمطا زا سپ و دنارذگ رظن زا

. تشگرب

هک مدوب اهرتخد رانک نم . دندمآ زیم رس ماش"الهل دییامرفب ابعاالم" یگمه

تساوخ یم ملد هزات درب. رصنلا تخب بانج رانک و تفرگ ار متسد انیراس

یلیم یب .اب مروخب یذیذل ماش منینزان یاه همع رتخد رانک اه تدم زا دعب

میخ دژ بانج رانک رد اذغ فرص هک، نیا هب نامیا اب مداتفا هار انیراس هارمه

دش. دهاوخ متفوک

نامشچ رد قشع قرب . دناسر شدزمان اقآ نسح رانک ار شدوخ مه کنشور

یم اذغ مه یارب یلا حشوخ مکلا اب هدادلد .ود دیهج م اهنآ یودره

و دندرک یم لک لک رگیدکی اب شوروک و دبمار و کمار ، یتمسق .رد دندیشک

نیا . مدوب اهنآ نایم تساوخ یم ملد ردقچ . دنتشاذگ یم مه رس هب رس

. مهاب دبمار و شروک میدوب مهاب کنشور و کمار و نم هشیمه عقاوم روج



ابرهک و هاک

389

دمآ. یمرب شییادرسپ و ردارب سپ زا ییاهنت هب کمار راب نیا یلو

یباقشب و هتفر ورف دوخ، هشیپ قشاع شقن رد هک دوب انروس نم شیپ

هکنیا نودب تخیر یم یکدنا ییاذغ ره .زا تخیر اذغ میارب و تشادرب

ییاهاذغ . متخیر اذغ دوخ یارب و متشادرب یباقشب مه نم . دسرپب ارم رظن

هک یروط دنلب ودرک یمسبت انروس . مدیشک نآ رد متشاد تسود هک

: تفگ ، دنونشب نایفارطا

. مدیشک نوتارب نم وناب امرفب _

یا هچورق نادند مدوب یبصع درک، یم یزاب شقن تحار ردقنیا هک نیا زا

: متفگ و هدرک

. مشکب امش یارب متساوخ یم منم اقافتا نونمم یلیخ _

هلفوس یرادقم کیتسا هکت دنچ طقف . تخادنا نم باقشب هب یهاگن انروس

یمن دوب مولعم دوب. رپ رپ وا باقشب یلو . مدوب هتخیر رازس ساالد یمک اب

: تفگ دنک. ضوع نم اراب نآ دهاوخ

. نوتنوج شون سپ بخ هلیخ _

رایسب زیم رس تشاد نوریب رد هک یراتفر الف خرب . ندروخ هب درک عورش و

یاه زیچ و غود ، ناویل ، نادکمن نم یولج بترم . دومن یم دروخرب مرگ

یم و دروآ یم مشوگ کیدزن ار شرس مه یهاگ و داد یم رارق ار رگید

: تفگ

نک! زاب وتابل یکلا ! هشیم ولبات یتفرگ هفایق یلیخ نزب، یدنخبل هی یکلا _

ندز دنخبل مه وت دننیبب راذب . تساتودام یور باقع لثم منامام زیت هاگن
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. یدلب

لز هک مدنارذگ یم رظن ارزا نارگید الهلو یمشچ ریز و مداد شک ار میاهبل

و دیسر نایاپ هب ماش لوانت هرخ .باال دندوب هدش رفن ود ام یشیامن تاکرح

ار متسد انروس هک مورب اهمناخ تمس متساوخ . دنتشگزاب ناشیاهاجرس همه

رب انروس . مدشن یبصع راب نیا لبق، الف خرب بجعت مکلا .رد تفرگ مکحم

اب کنشور . دناشن دوخ رانک مه ارم و تسشن یا هرفن یود هپاناک یور

و درک فاص ییولگ اقآدیمح . تفرگ رارق شدزمان رانک عضو نیا ی هدهاشم

: تفگ

: منوخب عمج رد رضاح قاشع حلا فصو رد یرعش نوت هزاجا اب ناتسود _

158_157

یشاب وت ناناج دوُب، ناج ات ارم

یشاب وت ،نآ دشاب هچ رت شوخ ناج ز

زورما اتهب یدوب وت مه لد ِلد

یشاب وت ناج ِناج زین سپ نیزو

تمس ارهب شهاگن ناخدیمح دش. دنلب وسره "زا نیرفا "،" تنسحا " یادص

: دناخرچ انیراس

انیراس مدوخ یوناب هب ور هناقشاع راعشا هیلک و رعش نیا همه زا لبق هتبلا _

. مدوب هدرک میدقت ناج

و فرح نیا ندینشاب درک، یم یخوش هرسکی تعاس نآ هکات انیراس

نییاپ ار شرس دشو خرس شتروص دوخ، هب نارضاح هجوت ی هدهاشم
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. تخادنا

و كنشور هتبلا . مداد رییغت ار دوخ رهاظ یمك انروس یاه كمك فطل هب نم

هراشا نیمه رطاخ .هب تسا سوبع یلیخ ما هرهچ هك دندوب هتفگ مه كمار

طقف وا، تافراعت باوج ورد دمآ شك میاه بل . مدرکرواب ار انروس ی

كیدزن یهاگ ار شرس دوب هویم ندروخ لوغشم هك روطنامه مداد ناكترس

: دروآ یم مشوگ

چپ چپ مه اب میراد ننك ركف انیا ماوخ یم طقف مرادن تیراك چیه _

. مینك یم هناقشاع

مسبت امتح درپس یم مه نم وهب دزیم مه ییامن نادند دنخبل نآ لا بندب و

منک.

هك دندرك یم روصت دندید یم رود زا ارام هك یناسك

رد ودره وام دوب ارجام رهاظ نیا هك ردحیلا میتسه یتخبشوخ جوز

! مناد یمن دوب، تحاران رتشیب مه نم زا انروس دیاش . میدوب تحاران نطاب

هک دوب هتسب یباتك دننام انروس . دندوب مهبم یلیخ نم یارب وا یاه راتفر

! هدنام یفخم شتابوتکم

ود ره دعب زور زا هك دش .انب دندومن نتفر دصق نانامهم یتعاس زا سپ

. دنتفیب مسارم یاهراك لا بند هب هداوناخ

كیش هیزیهج دوب هتفرگ میمصت دوب نیگنس رایسب شتیلوئسم هك ناج الهل

ات همع ی هداوناخ ، اهروپنام پژ نتفر زا سپ . دنیبب كرادت میارب یگنشق و

: تسشن ما همع رانک اه،الهل هبیرغ نتفر زا سپ . دندنام مه دعب تعاس دنچ

و هرایب مریگ یم سنا آژ تارب مدوخ ! اجنیا یایم یشیم دنلب ازور هنازرف _
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دیرخ میرب مه اب دیاب میراد راك هملا هیع هك رایب مه ور ارتخد . تدربب

: تفگ تشگرب همع

؟ مایب ارچ نم یرادراك _اووت

دز: رمک ارهب شتسد کی الهل

هفیظو ییایب دیاب یچ؟ سپ ترس ریخ یا همع مه وت هكنیا رطاخ _هب

هتا.

اهنآ هب هدش درگ ینامشچ ،اب دوبن ود نآ تیمیمص نایرج رد هک اقآ نسح

. تسیرگن یم

: دیشاپ نم اررب شمرگ هاگن اجنیا رد همع

هقیلس وت مایم هشاب ! ملدزیزع مریم ممنوجابرهك نوبرق مایم هك یچ سپ _

نیرتهب مدوخ ی هقیلس قبط ات مایم مدوخ . هفرخزم تا هقیلس هك یرادن

. میرخب نوج ابرهك یارب ور هیزیهج

: تفگ هلصاف بال كنشور

قبط دیاب یچ همه ؟ نینك یم هقیلس هقیلس هک یچ ینعی ! نامام _او

امش! هن هشاب ابرهك دوخ لیم

هفیظو یور زا هک یلیاسو دیرخ . مدوب هدركن ركف هیضق نیا الهب صا نم

ال تمس هب بجعت اب كمار . تشادن میارب یشزرا نیرتکچوک ، دندش یم هیهت

: دیخرچ هل

ات اجنیا زا تسانب هگم ؟! نیرخب هیزیهج نیاوخ یم امش ناج ییادنز _
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؟ نربب هیزیهج اكیرما

: تسکش ار شتوکس لفق دوب، هتسشن مارآ هظحل نآ هکات دبمار

اه! هندرب نومرك هب هریز تیاكح ناج ییادنز _

: تشگرب شفرحرس هرابود کمار

نیرخب اجنیا زا هیراك هچ هگید تسه اجنومه لیاسو نیرتكیش و نیرتهب _

؟ رونوا نیتسرفب

: دیشك ار كمار هنوگ الهل

. هریمن رونوا هیزیهج مناخ ریخن _

هشیم لقتنم ، نرخب داماد سورع یارب هرارق اجنیا هك یا هنوخ هب هکلب

یم نییزت ور هنوخ نیا .ام اجنیا نایب ندرگرب دعب هام دنچ تسانب هك نوچ

. ندرگرب هللا ءاش نا ات نوشارب مینك

: تفگ کنشور

. اجنوا نربب دیاب مدرك یم ركف منم ! بوخ هچ _

داد: باوج ناج الهل یاج هب همع

. تسین یزاین هراد ملیاسو هراد هنوخ شدوخ اجنوا هگید _هن

داد: ناکت دییات ی هناشن هب یرس الهل

نراد نوچ یلو ندیرخ یم اجنومه زا میداد یم لوپ دوب، زاین مه رگا _

. مینك یم هدامآ ونوشاجنیا هنوخ مه ،ام اجنیمه ندرگ یمرب
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درک: خوش ار شنحل

ات كمك دیایم دیشیم دنلب ود ره اروطنیمه مامش ال گشوخ رتخد بخ _

. مینك ملع ونوج ابرهك هیزیهج طاسب

؟؟ مینك عورش دیاب اجك حاالزا بخ

: تفگ تشگرب همع

؟ نیدرك هیهت بقال ایچ ؟ نیراد ایچ منیبب _

: تفگ و داد ندرگ هب یرق الهل

یزیچ لبق زا نم ، نشابزور هب دیاب هنوخ لیاسو هك ییاجنوا زا بخ _

زا لیاسو هک نیا یارب هدم. یگنر وهی حرط هی سلا ره نوچ مدركن هیهت

تفابتسد شرف . هشرف هتخت ود ، مدرك هیهت هك یزیچ اهنت ، دنتفین دم

. میرخب میرب دیاب ور ازیچ هیقب هگید . هسروب ور هشیمه هك شقن زیر

دش: وحم همع نابل یور زا دنخبل

وت؟ یگیم یراد یچ _

: تفگ الهل

هگید متفگ هك ینیمه بخ _

: تفگ همع

. مدرك هیهت ونوشاه هزیر هدرخ همه ، ندوب هچب ارتخد یتقو زا نم یلو _

اه! هزیر هدروخ ی هیقب ، هنوخزپشآ یاه سیورس
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: شردام هب درک ور عیرس كنشور

س تسیبزا امش هدش هدمد همه انوا ناج نامام ؟ تفگ یچ ییادنز یدینش _

تدوخ ور انوا ؟ هیراك هچ ینك یم هیهت زیر هدرخ یام هساو یراد شیپ لا

. میرخ یم میریم نومدوخ یارب ام نك هدافتسا

: تفر ورف ركف هب همع

. مدیرخ اتود اتود هخا ور لیاسو همه نیا یاو _یا

مهاب تبحص لوغشم هتبلا هک نایاقآ ات درب همع شوگ کیدزن ار شرس الهل

: دنونشن ، دندوب هدش

. شابن نارگن مینك یم شیراك _حاالهی

160_159

درب: همع شوگ کیدزن ار شرس

یم نم ونوشدادعت هی مینک یم هیهت هیزیهج ییادخ هدنب هی یارب میراد _

مرخ.

: تفگ دوب، هدش تحار یدودحات شلا یخ هک همع

. مدیم مدوخ زا ییازیچ هی منم هشاب _

دز گنز نفلت عقوم نامه

ارم دوب، هتخادنا هار هك یدنخب وگب زا سپ و تشادرب ار یشوگ شروك

درك: ادص

. هراد راک ابوت تسانروس اقآ ابرهک _
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یم یتحار هب انروس دوب. شیاه یزاب زا رگید یكی مه ندز نفلت نیا

ات دوب هدز گنز هناخ نفلت هب یلو دنزب گنز نم یشوگ هب تسناوت

. تسا هدش نم گنتلد هاتوک تدم نامه رد هك دیامن دومناو

مردارب ارزا گنر طالیی کیتنآ یشوگ و متفر نفلت فرط هب هنینءامط اب

: متفرگ

_سالم.

. رتمرگ هدرخ هی نكركشت اجنومه نیبب ؟ یبوخ _سالم

: مدوب شروظنم هجوتم ال ماک

؟ نیبوخ امش . نونمم یلیخ _

: تفگ دهد، ارم یسرپلا وحا باوج هک نآ یب مب ییادص اب انروس

. میرب یشدرگ هی ومیراذب مه اب یرارق هی دیاب _

هلب. هلب ناهآ _

. نوریب میرب مه اب تلا بند مایم ادرف مریگ یم وتزاجا نم سپ بخ _

. نینوسرب سالم هلب اباب. هب مدیم ور یشوگ هرادن یلا كشا _

یهاگن نم هب مه یهاگ ورهزا دندیدنخ یم مه اب زیر زیر كنشور و كمار

. دنتخادنا یم

یشوگ و تسشن نآ رانک یلدنص یور رب نم یاج و دمآ نفلت زیم کیدزن ردپ

: تفرگ ار
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؟ یبوخ مناج _سالم

......_

. امتح هلب منك. یم شهاوخ هلب _

...._

. ظفاحادخ نینوسرب _سالم

: تفگ و داد ارباال شیوربا کی كنشور

هدش؟ گنت لد هتفرن ترای زونه ! نوطیش _

درك: یا هدنخ مه كمار

هك هدز گنز هنوخ نفلت هب لیابوم یاج هب هک هدش گنت شلد دقنوا هلب _

. ناپب ور انیا یمشچ راچ همه

. دیدنخ شغ شغ فرح نیا لا بند وهب

دمآ. یام هناخ هب ترپسا یپیت اب انروس هك دوب دعب زور رصع

یا هناخ تسناد یم دوب. هتشاد هگن هدامآ هشیمه دننام ار هناخ یاضف الهل

نیاربانب دنك یم دمآ و تفر نآ رد نامهم بترم دراد، هدرك دزمان رتخد هك

رس هب وشیلا مدیشوپ یراولش و زولب دوب. مهارف ییاریذپ لیاسو هشیمه

: دیشک مرس ارزا نآ هکالهل متخادنا

ورب . هدرگ یمن یرسور و ،ابشلا شدوخ مرحم لباقم مدآ یچ؟ ینعی _او

نک. هنوش وتاهوم و نک زاب متسپیلک
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و متفر مقاتا هب فرح یب نیاربانب درک. یم بجعت الهل مدرک یم رارصا رگا

یم انروس هک دوب راب نیلوا یارب . مداد ،داب سرب ندیشک اراب میاهوم نمرخ

یاهقاجنس . مسرب رظن هب هدیلو ژ متساوخ یمن . دنیبب ارم ناوسیگ تساوخ

دعب تعاس مین مدز. منافلز فرط ود هب راد نیگن طالیی

رد یسك والهل نم زج دمآ.هب ام لزنم هب خرس لگ هخاش دنچ اب انروس

. مدومن فراعت و مداد تسد ،ابوا رهاظ ظفح یارب . دوبن هناخ

دش: دنلب شیاج زا هیلوا ییاریذپ زا سپ مزیزع یردامان

امش مراد یطایخ یاهراك مقاتا وت هدرخ هی نم نوت هزاجااب اه هچب بوخ _

. نیشاب تحار

هدش بلج نم هب انروس هجوت تساوخ یم ملد رایتخا یب هک ردحیلا

: تساخرب شیاج زا زاالهل سپ هلصاف مهبال ،وا دشاب

میش. یمن نوتمحازم مه ام هگید _هن

رس نم فرط ارهب شهاگن و دناشن بل اررب شنیریش یاه مسبت نآ زا یکی

داد:

. میرب مه ام وش هدامآ ناج ابرهك _

دز. مه ارهب حملا شدنخبل ندوب یعنصت

نیا ،زا میشاب مه رانك تولخ اررد یا هقیقد دنچ ام تشاد راظتنا هك الهل

: دروخ اج انروس تكرح

. دیریم هگید تعاسود یكی حاال دیشاب هیچ؟ نوت هلجع حاال بخ _



ابرهک و هاک

399

داد: خساپ بدا اب انروس

. میدرگرب دوز میرب هگید _هن

داد: ناکت میلست ی هناشن هب یرس الهل

. نشن لطعم انروس اقآ سپ وش هدامآ ناج ابرهك . نیتحار روجره هشاب _

نترب متشاد هك ار یراولش وتنام نیرت یتسد ،مد نكمم تعرس نیرتشیب اب

وور تخادنا نم هب ینابرهم ی هنارهاظتم هاگن انروس . مدمآ نوریب و هدرک

هبالهل: درک

رادهگنادخ نوت هزاجا اب سپ -

. میدش جراخ و تشاذگ نم هناشرب تسد انروس جورخ ماگنه

میتفر روسناسآ فرط .هب تخادنا نییاپ ار شتسد رد ندش هتسب ضحم هب

چیه ، دوبن یتبحص چیه میدش شلیبموتا دراو وكالیم فرح چیه یب

فرط وهب دروآ تسد ارهب دوخ یعقاو ی هرهچ انروس . دوبن یدنخبل

. دسرپب ارم رظن هکنآ یب درک تکرح مولعمان یدصقم

. متسب ار منامشچ و متشاذگ مشوگرد ار یرفزدنه مه نم

دوب. رهاظ ظفح طقف انروس روظنم . میتشادن یصاخ ی همانرب رهحلا هب

درك. یمن یتبحص چیه و تشگ یم اه نابایخ رد فده یب روط نیمه

. دروخ گنز شلیابوم یشوگ هک نیا ات

داد: باوج ار نفلت و درك كراپ نابایخ زا یا هشوگ رد

hihoney_
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?areyoujessi_

?areyouwell_

.missyoutoo_

.okhoney_

.Iwillcom backsoon_

: ندرك تبحص هب درك عورش یسیلگنا نابز هب

. ملسع _سالم

؟ مزیزع یبوخ هروطچ ؟حتلا اكیسج ییوت _ها

هدش گنت تارب ملد منم _

. هدنومن یدایز زیچ _

. مدش یبصع رایتخا یب . دناسر نایاپ ارهب شنانخس هناقشاع هملك دنچ واب

نیا یفطاع ظاحل زا یلو میدوب هتشاذگن مه اب یصاخ رارق و لوق دنچره

دوب. هدننز یلیخ مه دروخرب روج

. میدرك یم یزاب ور هشیپ قشاع دزمان اتود شقن میتشاد ثمالام

دوب؟ تسرد یرگ یلا البا نیا ایآ

: متفگ مدوخاب

میرادن مه هب تبسن یدهعت چیه ام موش تحاران دیاب ارچ _

161 تراپ #
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یا هبطخ باالرتزا یدهعت هچ : دزیم دایرف نم رد یرت یوق تیصخش یلو

هدش؟ هدناوخ هك

غورد دوب، یروص اه نوا همه نزن لوگ وتدوخ : مدرک هیوگاو دوخ اب هرابود

دوب!

؟ یراد یراظتنا هچ نیغورد دهعت كی زا

كیزوم و متسب ار منامشچ ، مروایب میور ارهب نورد مشخ زا یزیچ هكنآ یب

! یگدیروش نیا بسانم و شخب مارا رایسب یكیزوم . مدرك یلپ ار كالیم یب

یناروتسر نامه لباقم . مدوشگ ار منامشچ نآ فقوت درك.اب فقوت لیبموتا

. داتسیا دوب، هدرب امار بش نآ هك

. مدمآ نوریب مه نم انروس ندش جراخ اب

هار شلا بند درك.هب تكرح ناروتسر فرط هب نم رانك یفرح چیه یب انروس

هب درك یم روصت دوخ شیپ ، متفر یمن و مدرك یم تمواقم رگا . مداتفا

هدش. میدوسح اكیسج اب شسامت رطاخ

مدق وا رانك سكلیر یلیخ و هدیشك یقیمع سفن مدرك یعس نیاربانب

. مرادرب

درك هراشا شتسد واب دیشك بقع میارب ار یلدنص میدش هك ناروتسر دراو

. منیشنب هك

. درادن نم هب یدهعت چیه انروس هك مدرك راركت دوخ اب مادم نتسشن نیح رد

. درادن نم هب یدهعت چیه انروس

سفق لخاد ی هدنرپ دوب هتفگ دوب! راهظا شدوخ هك هنوگنامه تسا دازآ وا



ابرهک و هاک

402

یمن دنك. زاورپ میاد نامسآ نارکیب رد دراد تسود دوب هتفگ . تسین

و متشاذگ زیم یور اررب مفیك متسشن مارآ . مزاسب شیارب یسفق متساوخ

: متفگ

. مدرگ یمرب و مروش یم وماتسد نم _

نتخیر اتاب متفر ییوشتسد فرط هب ونم داد ناکت دییات هب یرس انروس

. مهد شهاك ار ما هدنیازف ناجیه ، متروص رب كنخ بآ

فرط ره نم و دوب هنیآ اه راوید رساترس . متفر یتشادهب سیورس فرط هب

. مدید یم ار مدوخ مدناخرچ یم ار مرس

بآ یتشم دوب. هدز لز نم هب هنیآ ،زا دوبن حملا بسانم هك خرس یا هرهچ

هب بآ تشم تشم نانچمه و مدرك زاب ار مدز.شملا متروص رب كنخ

. مدش مارآ یمک هكنیا ات متخیر یم تروص

. مدمآ نوریب و هدز نوباص ار مناتسد

. متشگربزیم رس . دوبن مرهاظ رد یلا كشا رگید بخ

لیم متفگ یم رگا دوب. هداد شرافس اذغ ، دسرپب ارم رظن هكنآ یب انروس

یم راتفر هنوگنیا دیابن هك یتروص رد متحاران وا زا درك یم ركف ، مرادن

. مدرك

دنلب زیم تشپ زا یفرح چیه نودب . مدروخ ار مماش اهتشا واب یدج یلیخ

. میتفر هناخ وهب میدش لیبموتا راوس مدش دنلب مه نم دش

هب ارم ندرك فلت تقو یارب هك دوب مولعم دوب هدش كیرات اوه هزات

دوش. فلت نامتقو ماش ندروخاب ات هدرب ناروتسر
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درك. یهارمه اتباال ارم میدیسر هناخ هب

دما. یم هكاتباال تشاد یروظنم امتح متفگن یچیه

میلست مه ونم درك یم لمع ویرانس قبط دنمرنه یرگیزاب دننام انروس

. مدرك یم شا یهارمه هدش وا یزاب

داد. راشف ار گنز و تفرگ تسد اررد متسد میدیسر هك یدورو رد هب

: دومن توعد لخاد امار ییور شوخ واب دوشگ ردار ناج الهل

. دییامرفب هب _هب

هكالهل دوب مولعم دوب هدیچیپ اج همه اذغ یوب میدش لزنم دراو مه اب

اذغ یوب مه ونف،زاب دوه ندوب نشور دوجو هکاب هدش راك هب تسد

: تفگ هناخزپشآ هب نتفر ردحلا دوب.الهل هدیچیپ

منك. هدامآ وماش مرب منم ، نینك یم ییاریذپ نوتدوخ زا امش _ات

163_162

منك. هدامآ وماش مرب منم ،

: تفگ انروس هك دراذگب اهنت امار هناهب نیا هب تساوخ یم مه زاب

ات طقف دش فرص ناروتسر وت ماش خیلا نوتاج مناخ الهل نونمم یلیخ _

مرب. و مدب لیوحت وسملا حیحص ور ناج ابرهك مدموا باال

: دیرپ الهل تروص زا حوضو هب گنر

مدید كرادت اذغ دوب؟نم ماش تقو هچ هدش! كیرات هزات اوه هك زونه _

. نوتارب
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داد: ناشن راسمرش ار دوخ رس نتخادنا نییاپ اب انروس

هللاهی ءاش نا هنومب . مدیم تسد زا ور امش عیلا تخپتسد ! هدنمرش _

. مسر یم تمدخ هگید تقو

دز: یا همین هفصن دنخبل الهل

داهرف نیشاب هتشاد فیرشت اللقا یلو هرادن بیع ، دیروخ یمن ماش بخ _

. نوتننیبب نشیم لا حشوخ . نایب شوروك و

نئمطم نم یلو تشاذگ تلا جخ باسح هب الهل دیاش . دیزگ ار شبل انروس

: تسا یبصع شندیزگ بل مدوب

شروک و نتورف یاقآ متشاد تسود یلیخ . مراد هلجع هنافساتم هگید _هن

و هنوخ دیرخ ریگرد . هغولش مرس یلیخ مرادن تقو یلو نوشمنیبب وناخ

منوت یمن یلیخ نیاربانب مدوخ وممدوخ مرادن مر یسك میتسه مسارم

. مشب نوتمحازم

: تفگ دوب هتشگرب دوخ یاجرس شگنر انروس یزاب نابز هکاب الهل

. یتحار روجره دیمحارم امش هیچ محازم مرسپ منك یم شهاوخ _

هداتسیا نانچمه الهل دید هك انروس

داد: تسد نم دزواب هرهچ اررب یگشیپ قشاع باقن مه زاب

؟ یرادن نم اب یشیامرف یرما مزیزع _

هدیدن مرمع لوط رد تحاقو نیا اب یناسنا . تخیر یم تشاد منت تشوگ

. مدوب
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: متفگ ممه، رب هدرشف یاهنادند زاالی

. نینوسرب سالم هداوناخ هب هگید _هن

داد: یزاب ار متسد یمک انروس

. رادهگن ادخ یشاب _سالتم

. تفر و درک یظفاحادخ مه ابالهل سپس

دز. رمك هب تسد و دروآرد رس زا صرح اراب شلا ش وا،الهل نتفر زا سپ

: مدیسرت هک درک یمخا نانچ

؟ مدرك یدب ناج؟راك الهل هدش یچ _

درب: ورف شگنر شوخ یاهوم ارالی شا هدیشک ناتشگنا

؟ یرادن ساسحا ال صا وت رتخد _

؟ هگم هدش یچ ؟ هخآ یچ یارب _

درک: ترپ لبم یور ار شدوخ الهل

یداتسیاو خی هوك نیع . هزادنیم هار یباسح و تسرد ور شدزمان مدآ _

؟ یظفاحادخ دش نیا ؟ شاهاب یدیم تسد اج نیمه

: مروآرد خاش بجعت زا دوب کیدزن

. مدرک یم دیاب راک یچ بوخ _

داد: نوریب ار شسفن و داد ناکت یرس الهل
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نوا مدآ نوچ . هراد یوژهیا تیمها یظفاحادخ یدزمان نارود وت نیبب _

شتاساسحا نیمه یارب . هخلت ردقچ شدزمان نتفر هک همهف یم عقوم

. یتفر یم شاهاب نییاپ ات دیاب .وت هشیم رولبتم

یم ار وا یعقاو راتفر رگا درک.الهل یم جرخ تاساسحا انروس هک مه ردقچ

: میتسه ناممادک خی هوک دش یم هجوتم دید،

. هگید هریم شدوخ ؟ هیراك هچ ناج _الهل

: دروخ هرگ مه رد الهل مرف شوخ ناوربا

؟ هخآ هدش وت یچ قشاع انروس منك یم بجعت اعقاو _

. تفر هناخزپشآ دشوهب دنلب فرح نیا زا دعب

دابرب شتامحز مامت انروس تكرح نیااب و دوب هدیشك تمحز یلك الهل كلفط

. تفر

یزاب شقن دوب دلب بوخ هك .وا مدش نیگمشخ انروس بانج تسد زا مه زاب

هقئاذ شوخ دروخ یم یكلا و میدروخن ماش هك درك یم دومناو اللقا دنك

ال لد نتسكش .اما دوبن یبوخ راك مه نداد بیرف هنوگنیا یلو دوب. هك مه

هجوت بلج رظتنم هك زوسلد ردام كی دننام كلفط ! تشاد هانگ مه هل

یلیخ دوب هدید كرادت ار اهاذغ ماسقا و عاونا هناخزپشآ ،رد دشاب شداماد

. تخوس شلا ح هب ملد

: متفر ششیپ و مدرك ضوع ار میاه سابل

؟ هخآ یتخادنا تمحز هب وتدوخ ردقنیا ارچ ! یدرك هچ ناج الهل هووا -

: تفگ درك، یم شوماخ یكی یكی ار اهاذغ ریز هك الهل
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منیا . مراد تسود یلیخ ور یزپشآ نم هك ینود یم ؟ مزیزع یتمحز هچ _هن

یمن هگید . مدب نوشن انروس شیپ یدوخ هی هرخ هكباال دوب یا هناهب

ح بخ . ناروتسر هرب یم هریگ یم ور وت تسد هنم رتزا گنرز نوا متسنود

؟ نیدروخ یچ اال

: متفگ منكن یصاخ فیرعت متساوخ

یمن مه وت تخپتسد یاپ هب هداس یاذغ هی دوبن یصوصخب یاذغ یچیه _

. دیسر

تس. هكرعم شاهاذغ هك نیشاب هتفر یبش نوا ناروتسر نوا رگا _

وخاالق دوب ناج الهل نآ رتزا هكرعم یلو دوب هكرعم شیاهاذغ اعقاو هلب

. شیابیز

هكال ار یجاتحیام و هدش رازاب یهار مه واب همع كمك هب زورره ناج الهل

هدروا رد تنرتنیا زا اراه حرط همه هك نم هتبلا دندرك یم یرادیرخ دوب مز

نا زا شقن نامه لا بند هب ووا مداد یم وا تسد وهب هتفرگ تاش مدوب

. تفر یم سنج

دوب. هدومن نیچلگ اراه نیرتهب اعقاو هبزیهج هیهت یارب روخ وردتالش

. میتشگرب و میتفر مه اب یشیامن شدرگ و دماانروس رگید یرابود یكی

یه ازیلا اكیسج كهب ییاه نفلت مه وزاب یتبحص چیه یب فرح یب مه زاب

داد یم ماجنا و... الیر

دوب. رتهب یچ همه زا لا صو میا مدیسر یم ابرلد ب مه نم بخ

دش. یم كیدزن یسورع زور
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ییاه هرود رد تکرش ،زا تقو قیض لیلد هب والهل ردپ تدم نیا لوط رد

ادیش وراگن بیترت نیا .هب دندرک یهاوخ رذع ، دندوب هتشاذگ ناشناتسود هك

. مدیدن یسورع زور ات رگید ار فدص و

164

پژنام یاقآ طسوت مه یكیش نامتراپآ ، یسورع دعوم هب ندش كیدزن اب

دش. یرادیرخ انروس یارب روپ

هب دوب هدرك لوحم ار نآ یاهراک ی همه و دادن نآ هرابرد یرظن چیه انروس

، مدیدنسپ رومنام پژ مناخ و اقآ قافتا هب هک ینامتراپآ نم. هقیلس و باختنا

رد سکلبود و هباوخود و یفاك رون اب ریگباتفآ زابلد و کیش رایسب یا هناخ

اه هرجنپ نآ، ندید اب همع دوب.الهلو نامدوخ جرب كیدزن یاه جرب زا یكی

. دنهد شرافس ، مدوب هدرک باختنا بقال هک ار ییاه هدرپ ات دنتفرگ هزادنا ار

و قوذ ندید .اب دندش هدیچ هناخ یاج یاج رد مامت ی هقیلس اب ملیاسو

اب مردام و ردپ كلفط . متفر ورف ركف هب یا هظحل ناج همع الهلو قوش

زا دعب هک نم متفگ دوخ !اب دندوب هدیرخ ار لیاسو همه نیا ییوزرآ و دیما

دیاب مدوخ یارب سپ مدرگرب مناوت یمن مردپ هناخ ،هب انروس طالقزا

یلو مدرك یم یگدنز اج نیمه ، هکراتم زا دعب . مهد لیكشت یلقتسم یگدنز

دوب. انروس ملا دوبن نم ملا نامتراپآ بخ

ركف نیا .اب دهد هراجا نم اجارهب نآ هك مدرك یم تبحص ابوا دیاب بخ

قاتا یراویدذغاک . مداتسرف ینز هسرپ ارهب مهاگن . متفر باوخ قاتا هب

یا، هرقن و دیفس یاهلگ )و گنرمک رایسب یتروص ) یکیکنپ ی هنیمز اب باوخ

اههب هدرپ و یتختور . تشاد گنر مرک باوخ سیورس اب ییابیز ینومراه

اضف هب یصاخ شمارآ ، دیفس یاه هبارش و یاه هیشاح اب یبانع گنر
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قاتا ی هزادنا نامه .هب متخادنا یهاگن مه نامهیم قاتا .هب دندوب هدیشخب

گنر هب یسیفن یراوید ذغاک ! توافتم ال ماک ینویساروکد اب دوب یلبق

مرک یتختور اهو هدرپ . تشاد دیفس و طالیی گنر هب ییاهحرط اب یلماراک

دوب. اجنآ شخب تنیز یگنر

ییاریذپ . دندوب ازجم یتشادهب سیورسو یراوید دمک هب زهجم قاتا ود ره

هارمه یتحار تسد کی و لیتسا لبم تسد کی ار هناخ زابلد

. دندوب هدرک رپ ییابیز ،هب یروخراهانزیم

اب مه اه تنیباك دش. هدیچ لیاسو همه انروس دوخ و همع نادنزرف کمک هب

یكی رد دعب زور دنچ . دندش رپ ییابیز وحن هب والهل همع و مناخرینم کمک

. میتشاد یسورع مسارم رهش گرزب یاه زاتاالر

لا بند شرهاوخ هارمه انروس دوز حبص . مورب هاگشیارآ هب انیراس اب دوب انب

دیرخ یمامت رد . تشاد یتاداهنشیپ نم رهاظ ی هرابرد رابنیا .اقآ دندمآ نم

هن لیاسو دیرخ رد هن هناخ دیرخ رد هن دوب هدركن لا معا یرظن چیه اه

ناشن ار یسكع میاهوم گنر دروم رد یلو . مادكچیه ، یگدنز لحمرد

هب یهاگن . دنروآ رد گنر نآ ارهب مناوسیگ هك دوب هتفگ و هداد شرهاوخ

هوهق دوب گنر نامه مدوخ یعیبط یاهوم تفرگ ما هدنخ متخادنا سكع

بخ متفگن یزیچ . دندوب هدز یا هوهق هنیمز یور مه یدنولب یاهالتی یا!

مدش، رهاظ شلباقم باجح نودب هک یا هعفد هسود .رد تشادن یریصقت

هاگشیارآ گرزب نم!ردسنلا تروص زج هب دز تشگ اج همه انروس هاگن

داد: ناشن داتسا رگشیارآ ارهب سکع انیراس

. نیراذب مناخ سورع یارب ور گنر نیا نتساوخ داماداقآ مزیزع _

یور رب ارم ، ناهد هب سمادآ ، دهدب عوضوم هب یتیمها هكنآ یب رگشیارآ
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: دناشن یلدنص

یاه مشچ گنر هب منیبب منك هاگن دیاب نم نتفگ نوشدوخ یارب دامود _اقآ

. دایم یچ مناخ سورع

دش: نم نامشچ هجوتم دعب

هللا. ءاشام هللا ءاشام ابیز ردقچ نیقلا خلا نسحا هللا كرابتف هب هب _هب

ندش غاد دش. فوطعم نم هب سنلا نانکراک زا رفن دنچ رظن ، شفیرعت نیا اب

. تشاد نآ رب نوخ موجه زا ناشن ، متروص

. مدرك زاب ار مرس ی هریگ مدوب هدروآ اربقالرد میوتنام و یرسور

166_165

رهش روهشم یاه نوزم زا یكی هب یسورع سابل دیرخ یارب زور نامه

. میتفر

دوب، هك ییاهزیچ مامت زا نم رهاظ ایوگ درك. یهارمه امار انروس مهزاب

یمنرب وعالهق قشع هب تیمها نیا هتبلا . تشاد تیمها رتشیب شیارب

و نم لا حره .هب مدوب ربخ یب نآ زا مه نم هك تشاد یفلتخم داللی تشگ

دیرخ یارب یلیامت چیه دورو زا لبق . میتفر نوزم هب انیراس ،الهلو انروس

دشو رادیب "ما ییامندوخ ی" هزیرغ ابیز یاهسابل نآ ندید اب یلو متشادن

یمن اعقاو هك دوب دایز یردق هب اهنهاریپ عونت . متفر ناشغارس ابعالهق

. دروآ رد یمگردرس نیازا ارم انروس هكنیا منك.ات باختنا ار مادك متسناد

: تفرگ ارم تسد شرهاوخ الهلو لباقمرد

! یدنسپ یم نیبب . نکاشامت ونیا ایب هظحل هی مزیزع _
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ییابیز رایسب راد فپ نهاریپ نكنام .نت متفر زاسنلا یا هشوگ هب وا هارمه

و نماد نییاپ یاه هرانك دوب. گنشق یلیخ یگداس نیح رد نهاریپ دوب.

لباقم زا سورع دوب.روت هدش راك روپیگ امامت نهاریپ دنلب نیتسآ یاه هرانك

دوب. روپیگ نامه زا امامت مه روت هیشاح تشاد همادا نماد نییاپ ات جات

منامشچ ! گنشق و كیش رایسب . دندوب هدركراك نهریپ یارب هك یروپیگ نامه

. دندز قرب

دمآ. نامرانك دوب، هقیلس شوخ رایسب دراوم هنوگنیا رد شدوخ هك الهل

هرخ؟ باال یدیدنسپ یزیچ ؟ ابرهک دش یچ _

: مداد ناشن ارهبالهل سابل

؟ هروطچ ترظن هب نوج _الهل

: تخادنا انروس هب یهاگن و نکنام هب یهاگن الهل

. هبوخ مت هقیلس منیب یم ناخ انروس _هن

دز: یزیمآرورغ دنخبل انروس

باختنا بقالاب نم یگقیلس شوخ منک یم رکف هتبلا منك. یم شهاوخ _

دوب. هدیسر تابثا هب ناج ابرهک

: دیشخرد الهل نامشچ

. هتبلا دص هک نوا _

ردحلا زونه هك انیراس . تسا دعاسم مه الهل رظن دش مولعم فرح نیااب

دمآ. ام فرط هب شردارب یادص اب دوب ندید
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؟ دیدیدنسپ شاداد دش یچ _

؟ هروطچ نیا _

. هگنشق یلیخ . عهیلا یاو _

چیه مزادنیب دوب انب هك وابشیلا دوب هدیشوپ ال ماك سابل هك دوب جبلا

یرادیرخ سورع نهاریپ یگمه قفاوت دش.اب یمن صخشم ممادنا زا ییاج

هب ینابز برچ اب هدنشورف . میتفرگ اج نامه زا مه ار لگ هتسد و دش.جات

دش. كیدزن ام

هرادن فرح نوت هقیلس مگیم كیربت _

منك یم شهاوخ _

: تفگ نم هب باطخ الهل

. منیبب نك تنت وسابل ورب مرتخد بخ _

: متفگ . دورب مدای زا دوب كیدزن هآ

هنم. زیاس نومه هگید هتشه و یس شزیاس بخ _

هك مه ییاداریا یضعب ات یشوپب دیاب هك تسین نوا هب طقف مزیزع _هن

شوپب ورب مزیزع ورب . هشب فرطرب هراد

دوب یگرزب اتبسن كقاتا ورپ قاتا . متفر ورپ قاتا فرط الهل،هب نداد لوه اب

منت رب یتحار ارهب سابل ! رتهب و رتراداج رگید یاه ورپ قاتا تبسن هب

دمآ. كقاتا نورد هب .الهل تشادن فرح شروخ نت دوب گنشق رایسب . مدرك

. نتخود وت نت یارب راگنا . هشاب تكرابم هگنشق دقچ یاو _
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تخادنا اج همه و سابل یولج و بقع هب یهاگن

نوساس اجنیا دیاب هدرخ هی وشنوش رس نیا طقف . هرادن یلكشم چیه _هن

. تننیبب مه انیا ات نوریب ایب بخ یلیخ . هتسیاو صرق ات نریگب

. نوریب دموا هش یمن نتسه مدرم اباب یچ؟هن _

. تننیبب نایب مگیم مریم نم هشاب . ایگیم تسار اهآ _

منك. یم شهاوخ ادخ ور وت _هنالهل

. امتح ننیبب دیاب هك انوا هچ؟ ینعی _او

دنچ زا سپ . تفر نوریب دنك انتعا نم یانمت و شهاوخ هب هكنیا نودب

وردار تخادنا كقاتا لخاد ار انروس لوا دمآ. انروس و انیراس هارمه هظحل

هكنیا نودب انروس . میوگب هچ متسناد یمن . متخادنا نییاپ ار مرس . تسب

: تفگ طقف دنزب یفرح

. هشاب كرابم _

: متفگ یمارآ وهب مدرك دنلب ار مرس

. نونمم یلیخ _

. داتسیا یمك فرح نیا لا بند هب

هگید دایب مناخ انیراس دییامرفب نیر یمن ارچ سپ بخ _

ننك. یم بجعت هك مرب یدوز نیمه _دندهب

هب نوخ دنك مسجم نارگید یارب تساوخ یم هك یا هنحص روصت زا خآ

هنییآ هب ممشچ ی هشوگ زا یلو دوب. نییاپ مرس روطنیمه . دیود متروص
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اررب یوحم دنخبل دوب. هنییآ قاتا رود اترود . متخادنا یهاگن پچ تمس

. تفر رد فرط هب انروس هقیقد دنچ زا سپ . مدرك راكش انروس تروص یور

. دمآ انیراس نآ زا سپ

سنلا تشپ ارهب سابل هدنشورف مناخ الهل هتفگ هب كقاتا زا جورخ زا دعب

. مورب هك درك هراشا مه نم وهب درب

هدنزود دنچ و یطایخ خرچ دنچ نآرد هك دوب یرگید سنلا سنلا تشپ

داد اهرتخد زا یكی ارهب سابل هدنشورف . دندوب هتسشن

. تس هداتفا یمك نینك تقد هروخب نوساس دیاب شنوش رس نیا نیبب _

. هنومب بوخ نوشنت باالرتاتوت میریگ یم رادقم هی ور اجنیا هلب _

دوش. هزادنا سابل ات مورب ممدوخ دوب المز

168_167

ریسم رد انروس . دیسر مامتا هب شرافس هرخ دوش.باال هزادنا سابل ات

یقشاع دننام اذغ، فرص لوط درب.رد ناروتسر هناخ،امارهب هب تشگزاب

یاهتنا نانک هدنخ انیراس هک یروط دوب. هدنام هریخ منامشچ کاچ،هب هنیس

: دیبوک زیم وا،هب هجوت بلج یارب ار شلا گنچ

. متفگ یچ یدشن هجوتم یتمناخ یادیش و وهلا نانچ امتسه امش اب یاهآ _

: تشگرب شرهاوخ فرط هب یعیبط ال ماک یگچاپتسد اب انروس

؟ یتفگ یم یچ ماوخ یم ترذعم _

تفگ یم مسح یلو ارچ مناد یمن . تساوخ یم یمی یرژ هباشون انیراس
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! یگتخاس هن دوب یعقاو ندش هریخ نیا

زیم ریز زا هک دوب ناسون رد انروس و نم نیب شزیمآ تیاضر هاگن الهل

هب .هک متخود وا هب مشچ یلا وس مدش دز، شیاپ هکاب یا هبرض هجوتم

ینابز یب نابز اب مدرک تفایرد لماک ار شروظنم درک. هراشا ساالد فرظ

. راذگب شیارب ساالد اللقا مه وت دنک یم ییاریذپ انروس همه نیا : تفگ یم

درک: رکشت یمرگ اب انروس مدرک ار راک نامه

! هراد ندروخ هدموا تگنشق تسد زا ساالدهک نیا . مزیزع رکشت _

ساال معط رد یریثات متسد هن مدوب شزیزع درک.هن یزاب شقن زاب اجار نیا

. میدش کیدزن نشج زور .هب تشاد د

فذح همانرب ،زا ودره قفاوت قبط ار غاب رد نتشگ ملیف و هیلتآ سكع

شیارآ ردسنلا ارم مه انیراس و کمار کنشور نم تساوخ .هب میدومن

رد یکقاتا هب ارم کیرابرمک رگشیارآ نامه ای مناخ ال یزان . دندرک یهارمه

اب ناوج نز . دادن یسک هب دورو ی هزاجا و درب شعیسو یسنلا هشوگ

راک مامتا زا سپ درک. هدایپ نم تروص ورس یور اررب شرنه ، مامت تراهم

هدش رتابیز رایسب مدرك یم ركف هك هچنآ .زا دنادرگرب هنیآ تمس ار میور

ار منامشچ ییابرهک گنر ما هدش یا هوهق ناوربا و دنولب یاهالتی . مدوب

زا دوب هداد ماجنا مرس تشپ ییابیز نوینیش . دندوب هدروآرد هولج هب رتشیب

یاهتنا ،ات دندوب هدروخ تشرد رف هک ییاهوم هرط متروص فرط ود ره

نآ، ندش زاب .اب دوشگ ار کقاتا برد ال یزان . دندوب هتخیر ورف ما هناچ

موجه مفرط دوب،هب هدش مامت رتدوز ناششیارآ هک انیراس و کمار ، کنشور

ود هک .ردحیلا مدش نادجو باذع راچد اهنآ، قوش و روش ندید .اب دندروآ

ی هرهچ ، دندوب هتشاذگ ناشرس یور ار وسنلا دندیشک یم لک رهاوخ
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هنانیب شوخ . دنتفرگ ناج منامشچ شیپ الهل موصعم یامیس و ردپ هنادرم

ما.زا هدرك ادیپ ناماسورس ونم دنا هدیسر ناشیوزرآ هب دندرك یم ركف

ناشیاهتبحم باوج دنتسناد یمن . دندوب هدنام ربخ یب ناشرتخد یراكبیرف

ءوس تیاهن اهنآ ینابرهم و تقادص زا دنتشادن ربخ ما. هداد یمرش یب اراب

مه نم دمآ: مکمک دوخ"مهب زا عافد " مسیناکم . مدوب هدرك ار هدافتسا

نیچمه هاگچیه دنك ادیپ ار مرهاوخ متفگ یم ردپ هب رگا متشادن یریصقت

دوخ"م زا هانگ عفر هزیرغ . دوبن شناوترد تشادن ناكما درك. یمن یراك

هب مه ار دوب،وا مه ردپ عفن هب مدرك یم ادیپ ار ابرلد رگا داد: رکذت

نیگنس راب اتزا مداد یرادلد ار دوخ راكفا نیا .اب مدناسر یم شیوزرآ

نخبل نآ رد هك یصخش . متخادنا هنیآ هب رگید یهاگن . مهاكب منادجو باذع

ركف هظحل كی دوب. ابرلد رایسب رایسب یسورع و ابیز رایسب یرتخد دز، یم

زاب یطیحم رد وا هك ارچ . دشاب هنیآ نورد یابرهك لكش دیاب مرهاوخ مدرك

شیاه ییابیز ندنام یفخم یارب ام یاهدنب و دیق و دوب هدش گرزب دازآ و

یم شیامن ضرعم هب تحار یلیخ ار شیاه یگنشق سپ . تشادن ار،

هب داماد هك درك عاالم رگشیارآ درگاش هك مدوب راكفا نیا .رد هتشاذگ

هب لوپ یا هتسب و درک یچپ چپ مناخ ال یزان شوگ رد انیراس . هدمآ ناملا بند

رادرب ملیف دوب .انب دنتفر نوریب نم زا رتدوز کمار و کنشور هارمه و داد وا

. دنشابن ام هارمه ساكع و

مارتحا و بدا ،اب ییابیز سنلا لخاد دارفا واكجنك ناگدید لباقم رد انروس

، دهدب باال متروص یور ارزا روت هکنآ نودب و درك نم میدقت یلگ تسد مامت

هک مدیمهف شتکرح نیا درب.اب منییاپ اه هلپ زا هتخادنا میوزاب رب تسد

سورع زا امنور مسارم هک دش صخشم . تفگ هچ رگشیارآ شوگ رد انیراس

و دوب فكمه ی هقبط رد دوب.سنلا هدش فذح شردارب تساوخ هب مه
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جراخ ،زاسنلا داماد بانج كمك .هب رتدنلب نابایخ ضرع زا هلپ تفه شش

ندرك عمج .اب دوشگ میارب ار هدز لگ لیبموتا برد و دیود انروس . مدش

هدیدن ارم هظحل نآ .ات موش لیبموتا راوس دومن کمک ، مرادرنف یفپ نماد

دوب. هدیشك متروص یوررب لنش ریز ارزا یرسارس روت مناخ ال یزان دوب

هدرک لگ شتنطیش هک کمار . دناشن نیشام لخاد ارم یواكجنك نودب انروس

: داتسیا ناملباقم دوب،

نوتارب ساوح و شوه هدش، ییوله هچ ابرهک نیدید یم هگا ناخ انروس _

. دنوم یمن

: تفگ نانک هدنخ مه کنشور

. نینک یگدننار نیتسنوت یمن هگید اقیقد _

دش: خساپ نداد هب روبجم انروس

سابلر د همولعم مدش، یم بلقنم ممناخ ی هداس ی هرهچ ندید اب یتقو _

هنک. یم ما هنووید سورع

دوخ نیشام فرط وهب دیشک ار رهاوخ ود تسد یفرح چیه یب انیراس

درب.

ار ادخ دوب. هدش ییارآ لگ كیش حلا نیعرد و هداس یلیخ انروس لیبموتا

رد ندنام تعاس دنچ نامه . میور یمن هیلتآ و غاب هب هك مدومن ركش

دوب. هدرك ما هتسخ رایسب ، هاگشیارآ

170_169

هب یهاگن هنیآ زا انروس یهاگهگ طقف دشن لدب درو نامنیب یفرح چیه
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دید،هب یم دوخ هجوتم ار شرهاوخ نیشام یتقو و تخادنا یم تشپ

.اب دناشن یم بلر ب دنخبل و دروآ یم نم فرط ارهب شرس یشیامن تروص

شوگ هب کمار و کنشور یداش و غیج یادص ، انیراس لیبموتا ندش کیدزن

نامه اددجم و دریگب ار متسد ات تشاد یم نآرب ار انروس و دیسر یم

لر مدید یمن یموزل دوب نییاپ مرس نم . دیامن هدایپ ار هناقشاع هنحص

درك. یم یزاب مه نم یاج دوب.هب یراهق رگیزاب انروس دوخ منك. یزاب

دمآ. یم کنشور و کمار ندز فک و غیج یادص ، انیراس ندش کیدزن اب

اهنآ ی همه هب انروس . دندومن یم ینامداش زاربا مه رگید یاه لیبموتا

درک. یم رکشت ناشتاساسحا زاربا رسزا دزواب یم ییامن نادند دنخبل

و درس نینچ داماد دشاب منترب سورع سابل هك یزور مدرك یمن ركف زگره

اهولبات نیرت كیتنامر و نیرت هناقشاع المت، یخت و اهایور . دنیشنب مرانك خی

یلا حرد دندومن یم مرگ مرگ ارم نآ رد داماد یاه دنخلگ . دنداد یم هئارا ار

تابر اب یقرف چیه دوب، هتسشن مرانك رد رسمه ناونع هب هك یسك هك

مدرك بجعت . دندش یم وا رتزا ریذپ لا عفنا یهاگ اه تابر دیاش ! تشادن

میتشادن یفطاع رارق مه دوب؟اماب هدروخرب نم هب انروس ییانتعا یب ارچ

زیگنارب بجعت میارب ، یحور حاالت نیا درک؟ یم میبصع وا یدرس دیاب ارچ

ارم ی هرهچ هظحل نآ ات داماد منك. ظفح ار مرهاظ مدرك یعس یلو دوب.

دید. یم ار لنش و روت طقف دوب هدیدن

دوب هتفرگ سكع اهنآ هكاب ینارتخد درك. یمن یقرف دید یم مه رگا هتبلا

و کمار کنشور . تشادن ینیب ابیز ی هدقع .وا دندوب رتابیز یكی زا یكی

شرس زا شوه نم، ندید اب انروس دندرک یم روصت هناحول هداس انیراس

دنچ نیا تشاد تسود هناربص یب انروس ! لطاب یخلا یهز . دیرپ دهاوخ

تعاس مین دودح زا سپ . میوش خالص یزاب نیا وامزا درذگب مه تعاس
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. میدیسر هبتاالر

ام دورو .اب دومن یهارمه ارم و درك زاب ار لیبموتا برد دش هدایپ انروس

مه قافتا امهب ودوب ادج هنادرم و هنانز سلجم . دندز توس و فك تیعمج

زا لبق . میدرك كیلع سالمو نیوعدم همه اب میدش هنانز سلجم دراو

و هتفر هاگشیارآ هس .ره دندمآ ناملباقم فدص و ادیش و راگن سكره

دوب. ناشنت رب سلا یاه سابل نیرت كیش . دندوب هدیسر دوخ هب یباسح

. دروآ اررد نآ انروس نتفر زا سپ هك دوب هتخادنارس رب مه شیلا فدص

ار دوخ تروصورس و وسیگ یاه ییابیز مامت هنادنمتواخس ادیش و راگن یلو

نامه ای داماد سنلا، درم اهنت هتبلا . دندوب هداد رارق ناگمه دید ضرعم رد

ادیش . تفگ دمآ شوخ و درك یسرپ لا وحا سالمو اهنآ همه هكاب دوب انروس

دنداد یم ناشن لا حشوخ ار دوخ یزیمآ قارغا زرط هب هك یلا حرد راگن و

ادج ناشبل زا دنخبل ، دنشاب یم راجفنا ردحلا نطاب زا هك دوب صخشم یلو

دوب نیا رطاخ هب دیاش رناژی هیلخت نیا . دندوب وپاکت رد هرسکی دشو یمن

صقر هب عورش انروس یولج اباهم یب . دنهاكب دوخ ینورد باهتلا زا هك

یهجوت انروس . دنداد یم ماجنا ار نوزوم تاكرح رناژی رپ رایسب و دندرک

یمرگ هب ارم تسد همه واكجنك ناگدید لباقم ورد درك یمن مادك چیه هب

یسك دز. یم دنخبل و دروآ یم مشوگ رانك ار شرس یهاگهگ و دوب هتفرگ

هداد، رس هناقشاع یاهاوجن درك یم ركف دید یم امار رود زا هك

: تفگ یم و دروآ یم نم فرط ارهب شرس هك یتروصرد

. ندرک وراج ونیمز تامخا نزب دنخبل یمك _

دوب. هتشادرب نم شود زا ورس زا یسک هچ مدیمهفن ار نم لنش و شلا

ناشن یواكجنك مندید یارب مه دوب،زاب هدیدن ارم عقوم نآ ات هكنیا اب انروس

. دادن
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هتفرگ دوخ ناتسد رد مكحم ارم تسد دوب. كیتنامر رایسب شیاهراتفر یلو

راضح زا هزاجا بسك اب هظحل دنچ زا سپ دز. یم ییامن نادند دنخبل و دوب

. دورب سنلا هنادرم تمسق وهب هتفگ كرت ار هنانز سلجم تساوخ

. دیشك ار شتسد ادیش دش نتفر هدامآ هك نیمه

. هدنوم نوترفن ود صقر زونه دامود اقآ اجك _

. تخادنا نم هب ترفنرپ یهاگن و

یناسك اب نآ زا رتدب یتیعضو اررد انروس سكع نوچ دوبن مهم ال صا میارب

. تشادن بارعا زا یلحم نم تداسح نیاربانب . مدوب هدید وا زا رتابیز رایسب

درب: انروس رانك و تفرگ ارم تسد مه راگن مدز. وا یور هب یدنخبل

بترم فك هی نوشراختفا .هب نصقرب مه اب دیاب دامود و سورع هش یمن _

. نینزب

هب ادیش و راگن دوخ درك. شخپ ار یداش گنهآ كیزوم . دندز فك یگمه

. دندرك ندیصقر هب عورش ناشمتخانش یمن نم هك یناسك زا رفن دنچ هارمه

هب عورش نم اب هارمه و تفرگ ارم تسد یدرسنوخ مكلا رد انروس

داد. یم یتاركذت و دومن یم كیدزن ار شرس مه یهاگهگ درك. ندیخرچ

هدع هی نیبب نك. نوششفنب وت ننك یم تخرس انوا متفگ هرن تدای دنخبل _

یم نوشیشیتآ ور اه نوا یباسح وت دنخبل نكرت یم یدوسح زا نراد یا

هنك.

دندوب صخشم هک ادیش و راگن ؟؟؟! هدع كی . تشاد سفن هب دامتعا یلیخ

؟؟ دوب هچ هدع" کی زا" شروظنم یلو
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و قشاع رهش لك دندرك ركف دیاش . دنتشاد فیرشت هتفیش دوخ رایسب اقآ

؟ دنناشیا یادیش

: مداد باوج نانز خرچ نیاربانب

. هتشك ونم نوتسفن هب دامتعا هوا _

. دیدنخ هاق هاق متفگ ار نیا یتقو

172_171

هب دنخبل یوا هدنخ اب هناشوخرس تیعمج دیدنخ هاق هاق ، مفرح ندینش اب

ندیخرچ هب راداو ارم رابنیا و هتفرگ رت مكحم ار متسد داماد . دندروآ بل

هدمآرد زاورپ ،هب مهاوخب مدوخ هک نآ یب یلا بکبس ی هدنرپ نوچ . دومن

هنارهام اهشخرچ نیا اب گنهامه ووا مدیخرچ یم هك روطنیمه . مدوب

: دروآ مشوگ كیدزن ار شرس هرابود درک، یم ارجا نوزوم تاکرح

هجوتم یزادنب تربورود یارتخد هب هاگن هی تسین سفن هب دامتعا ثحب -

یشیم

. مدش ادج عیرس و مدرب ششوگ كیدزن ار مرس مه نم

. نوتهب مگیم كیربت سپ بخ _

: تشاد هگن شناتسد نایم ار متسد و دیدنخ هاق هاق هرابود

. هراد كیربت یاج ، هدرم هتشک همه نیا مه اعقاو _

امار لك لك نارگید میدیصقر یم و میدرك یم لك لك مه اماب هك یلا حرد

. دندرك یم هاگن ام هب تذل واب هتشاذگ هناقشاع یاه تبحص باسح هب
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شاباش یگمه ، دندوب اجنآ رد هك ییاه مناخ كت وكت ناج مناخ،الهل اتیب

. انروس هب یكی دنداد یم نم هب یكی . دنداد

انروس صقر رود دنچ زا سپ هرخ داد.باال یم نم ارهب یگمه مه انروس

. تفرگ نتفر ی هزاجا

نآ رب یا هسوب و درب شیاه بل فرط هب ارم تسد همه ناگدید لباقم رد

یراهق رگیزاب رایسب . تساخرب اوه هب راضح توس و فك و غیج هك دناشن

نادجو باذع اعقاو ونم دنزب لوگ ار همه دوب هتسناوت یگنرز اب دوب

نامه هتبلا ما. هدش وا یاهراك كیرش هك مدوب تحاران یلیخ . متشاد

وا لیلد یلو .. متشاد ار مدوخ مهداللی نم هک داد یم رکذت یعافد مزیناکم

ی هزیگنا دیاش مناد یمن . سب و دوب شردپ میلا کمک زا یرادروخرب افرص

مراک هک تفگ یم دوخ" زا عافد " هزیرغ یفرط دوب.زا دب وا دننام مه نم

زا سپ هرخ دوب.باال ضحم یراكبیرف انروس لمع یلو تسین دولآ هانگ یلیخ

دمآ ناج واالهل نتفر دش.اب جراخ هنانز زاسنلا انروس صقر رود دنچ

انیراس هارمه سلجم رخآ وات دروآ مه ار شنارتخد و همع و طسو

هدروآ درد ارهب مرس دش، یم شخپ هک یا هدننکرک کیزوم . دندرک یبوکیاپ

هک دیسر اهتنا هب بش دسرب نایاپ هب رتدوز مسارم مدرک یم ادخ ادخ دوب.

موجه اذغ زا هتشابنا یاهزیم یوس هب نانامهم هک ردحیلا دش ورس ماش

هک صوصخم هاگیاج ات ارم دشو هنانز تمسق دراو اددجم داماد ، دندرب یم

یطیحم رد داماد و سورع لصفم ماش درب. دوب، یسنلا هشوگ رد یقاتا

دید، رایغا زا ارخیلا قاتا هک انروس دوب. زیم یور ، وهایه زا رود و جند

ار شیاذغ مامت تذل اب نم هب هجوت ویب تشاذگ رانک ار ندرک یزاب شقن

هناهب متساوخ یمن نوچ یلو متشادن ندروخ هب یلیم چیه درک. لوانت

مسارم هلا بند ماش زا سپ . متشادرب وگیم هلیف هکت دنچ مهد، انروس تسد
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هار ام لا بند نانز قوب ناشیاه لیبموتا اب نانامهم دش ارجا نابایخ رد

. دندرك یهارمه وامار دنداتفا

: تخادنا نم هب یهاگن انروس

مشدعب اجهب نیا زا مراودیما . میدرب رد هب سملا نوج هك اج نیا ات بخ _

. هشب مومت عیرس

وا هك یداش و نوزوم تاكرح نآاب یلو دوب هتشذگ دب یلیخ هك نم هب

بجعت اب نیمه یارب ، دشاب هتشذگ دب وا هب مدرك یمن ركف ، دادیم ماجنا

: متفگ

؟ تشذگ دب یلیخ نوتهب _

: تفگ دوخ لباقم هب هریخ

منیبب هك مدرك یم هاگن تعاس هب یه هشب مومت مدوب رظتنم طقف _هه!

. هدنوم مسارم نایاپ هب ردقچ

: تخادنا نم هب یهاگن مین فرح نیا زا سپ

. دنوخ هنارت اتدنچ مه ایدرب ! یتسار _

: مدوب هدشن هجوتم ال صا

. دوبن مساوح ال صا _

: تفای انحنا رخسمت هب شیاهبل ی هشوگ

تفگ كیربت یلیخ دوب. وت شیپ شساوح ال ماک ایدرب بانج ضوع رد یلو _

وشكیربت امتح هك تفگ نم هب هنافساتم دیدن هك هنیبب متدوخ تشاد تسود
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منك. باالغ امش هب

تسود مبلق یا!هت هدنزارب ناوج هچ ! یمرتحم و بیجن ناوج هچ ایدرب خآ

، شتباجن و بدا رطاخ .هب تسشن یم نرانک ایدرب ، انروس یاج هب متشاد

وا دننام یدرف مرسمه مدرك یم جاودزا اعقاو ینامز رگا تساوخ یم ملد

: متفگ نیاربانب ! راكبیرف یانروس دننام یصخش هن دش یم

یبوخ و هدنزارب ناوج اعقاو نوشمدید هك یراب دنچ نیا وت نشاب _سالتم

. نشب تخبشوخ مراودیما . دندیسر یم رظن هب

: تفگ هظحل دنچ زا سپ . تفكن یزیچ رگید

تسرد شراک و هدوب هدرک aplly شیپ تقو دنچ زا اکیرما دایب تسانب _

هدش.

یاپ هک نیا هن مدش لا حشوخ هتساوخان اکیرما رد ایدرب ندوب روصت زا

یدایز مارتحا تیصخشاب درم کی ناونع هب طقف ال ،صا دشاب نایم رد قشع

. مدوب لئاق شیارب

یظفاحادخ وابام هدمآ اجنآ ات نانامهم . میدیسر نامناكسا لحم جرب هب

. دندوب هدنام انروس و نم یاه ردام ردپ . دنتفر و دندرك

پژ یاقا درك. ریخ یاعد نامیارب و تشاذگ انروس تسد رد ارم تسد ردپ

درک. نامیاعد دوب، سلجم درف نیرتداش هک مه روپ نام

. دنتفر و دندرك یظفاحادخ و هدیسوب ار نامرس اهردپ ریخ، یاعد زا سپ

نم ارهب شدوخ ودب ودب ناج .الهل تفرگ ملد ناهگان اهنآ نتفر زا دعب

: تفرگ شوغآ رد ارم نازیر کشا و دناسر
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. ملگرتخد یشب تخبشوخ مراودیما ملدزیزع _

ورف منامشچ زا اباحم یب کشا هک ردحیلا مراد هگن ار دوخ متسناوتن رگید

: مدیلا ن رایتخا ،یب تخیر یم

! شخبب ونم منك یم شهاوخ شخبب ونم نوج _الهل

دوب هتفرگ شوغآ رد ارم هك الهل

173

درك. یم هیرگ نم یاپمه دوب هتفرگ شوغآ رد ارم هك الهل

ینم لگ رتخد ؟وت تمشخبب یچ یارب ملد زیزع -

یب . مدید نایرگ مه ار مناخ اتیب هك میدرك یم هیرگ مه شوغآ رد نانچمه

شنامشچ هك انیراس درك. یم كاپ ار شیاه مشچ یذغاک لا متسد اب وگتفگ

درك: ادج زاالهل ارم روز هب دوب یناراب

ریگن تخس . مناخ الهل هرترونیا نوبایخ ؟ود هتفر اجك هگم حاال هگید بخ _

تروص لثم دوب هدش تتروص دوب،االن ایدوخیب نیا زا تشیارآ لیاسو هگا

. تتروص هدروخن نوكت چیه هك منیب یم هن یلو ال! ویه

دیود و درك یظفاحادخ انروس اب عیرس و دیدن زیاج ار گنرد رگید ناج الهل

دش. ردپ لیبموتا راوس و

: تفگ مشوگ ریز ودیشك شوغآ رد ارم دوخ ی هبون هب مه انیراس

. اشاب هتشاد بوخ ومشاداد یاوه _

درک: میادص شروک ، دنتفر همه مدرب یم نامگ هک هظحل نیرخآ رد
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؟؟؟ ابرهک _

؟ یشاداد مناج _

ی هنیس رب رس . متخادنا ششوغآ اررد دوخ دمآ ولج تلا جخ اب شروک

ضغب مدیمهف دوب هدرک هک یتوکس .زا متسیرگ یاه یاه و هتشاذگ وا ربتس

درک: ادج دوخ زا ارم ناهگان . هدیشک لا گنچ شیولگ رب

! یشب تخبشوخ هدب لوق ابرهک _

درک: انروس هب ور دعب

. نیشاب شبقارم مدرپس نوتتسد وملگ یجبآ _

دز: مردارب ی هناش رب انروس

. مشبقارم شاداد تحار تلا یخ _

. تفر ردپ لیبموتا تمس هب للعت یب

هک درك یم تیاده روسناسآ ات ارم انروس

، داماد الح طصا هب بانج دمآ. ام لباقم دنپسا طالیی لقنم اب جرب نابهگن

نامدحاو لباقم مهاب درك. ركشت و تشاذگ شدنپسا ینیس رد لوارت کی

. میدش دراو و دوشگ ردار میتفرگ رارق

هچ یلو . مدرك یم مسجم میاهایور رد هشیمه هك یا هناخ نامه هب هب

یروآ دای ؟اب دروخ یم یدرد هچ هب رسمه نودب ی هناخ اهنت، ی هناخ هدیاف

رد متفگ مدوخ .اب تفرگ تدش هب ملد ، تسیز مهاوخ اهنت هناخ نآ رد هكنآ

ار ابرلد دیاش ما. هدرك ادیپ ار ابرلد میایب اجنیا اکیرما زا هك ینامز ضوع
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دهاوخ لا حشوخ ردقچ دنیبب ار ابرلد رگا اباب یاو ! اجنیا مدروا دوخ اب مه

یفرح و فراعت چیه یب انروس . مداد یم نیكست ار دوخ هشیدنا نیا دش.اب

زا انروس و تشاد دوجو یتشادهب سیورس قاتا ود ره .رد تفر مامح هب

درك. هدافتسا نامهم قاتا مامح

ادج زاسنلا هلپ اهاب قاتا دوب سكلبود نامدوخ ی هناخ دننام شا هناخ

قاتا . تشاد رارق یتشادهب سیورس و هناخزپشآ طقف نلا سرد . دندش یم

مدید یتقو دوب. هتفرگ رارق رگید ییوس رد نامهم قاتا وسو كی رد باوخ

هدافتسا باوخ قاتا سیورس زا مه نم متفرگ میمصت تفر مامح هب انروس

هب تسد دمآ یمن ملد . متسشن مشیارآ زیم لباقم و متفر قاتا منك.هب

ردس مناخ ساکع یلو میدوب هتفرن هیلتآ هب منزب میاهوم و متروص بیكرت

هنرگو دش هتفرگ سكع هك مدرك ركش ار ادخ . تفرگ یدایز یاهسكع مزا نلا

مدز. یا هدنخ مركفت زرط .هب تفر یم اه دای زا هدننك روحسم ییابیز نآ

درب، یم ارباال سفن هب دامتعا اهنت هن ییابیز هک دش تیوقت نم رد رواب نیا

ما هدش نوینیش یاهوم متساوخ دهد یم شیازفا زین ار ناسنا رورغ هکلب

زاب .ردحلا متشادرب مرس زا جات هارمه ار روت دمآ. یمن ملد یلو منك زاب ار

شیادیپ هنیآ لخاد رد انروس هك مدوب میاهوم اهزا هریگ اهو قاجنس ندرك

دوب: هدرک نترب یدیفس یشزرو ترش ویت راولش و هدمآ مامح دش.زا

؟؟ یاوخ یمن كمك _

: متفگ درس یلیخ دوب؟ هچ شروظنم

. نونمم ریخن _

: تخادنا یاباال هناش

! یتحار روجره هشاب _
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دش. جراخ قاتا زا یرگید فرح نودب

و رود ، تشرد یاهرف زا جاوم ناوسیگ . مدرك زاب اهار قاجنس مامت مدوخ

مهزاب دوب. هدش رتابیز رایسب ، دندوب هدرك تسرد هك ینوینیش .زا تخیر مرب

. مدیشك اهوم هب مارآ مارآ و متشادرب ار سرب منزب مه ارهب نآ دماین ملد

تقوم یاهالتی مدوخ تساوخ هب طقف تشاد ار دوخ یعیبط گنر مناوسیگ

قاتا لخاد ار شرس انروس مدید هك مدوب ندیشك سرب لا حرد . دندوب هدز

دروآ

175_174

وت؟ مایب منوت _یم

یخرچ مین . دنیبب هدش ناشفا یاهوم نآ اب ارم تساوخ یم ملد ارچ غورد

مدز: شتمس هب

منك. یم شهاوخ هلب _

ارزا سرب یفرح چیه ؟یب تشاد یراك هچ ینعی درك. ندیپت هب عورش مبلق

: دنادرگرب هنیآ فرط هب اددجم ار میور و تفرگ متسد

دوب؟ یچ ینك یگنر نیا وتاهوم متفگ هكنیا لیلد ینود یم _

ما: هدز گنر ار میاهوم درك یم ركف زونه تفرگ ما هدنخ

دوب؟ یچ ریخن _

: تفگ

یلیخ . یگم مان هب متشاد یتسود هی مدوب هک ینوی وت ییوجشناد هرود _
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یگنر نوا وتاهوم متشاد تسود دوب. یگنر نیا شاهوم دوب یبوخ رتخد

دوب. تخل و تشپرپ مه یروطنیمه . متفیب نوا دای اتهب ینك

ات مدوب هدز هدننك مرن .بقال دیشك یم میاهوم نایم ارهب سرب طایتحا اب

دوش. هناش تحار

! دندوب هداد ار حرط و گنر نیا شرافس نوشیمیدق تسود رطاخ هب اقآ سپ

: متفگ هنیآ لخاد زا

اجك زا ونم یاهوم یتخل . ندز ازیچ نیا وژلو تفات همهنیا االنهك هتبلا _

؟ نیدیمهف امش

: تخود منامشچ ارهب شنامشچراب نیا

ال ومعم لیبق نیا زا ییاهوم مسانش یم بوخ ور ارتخد یاهوم سنج نم _

. نتخل و مرن

: تخادنا هنیآ هب یهاگن و دیشک سرب رگید راب دنچ

ورب. یروشب وترس مومح یرب یاوخ یم هگا حاال بخ _

: مدرک شهاگن هنیآ زا مه نم

؟ نوتهب مگب یزیچ هی یلو امتح . هشاب _

: دیزگ وبل داتسیا هنیس هب تسد

وگب! _

مدز: یوحم دنخبل



ابرهک و هاک

430

. ندشن گنر نم یاهوم _

: تشگرب اددجم ار هتفر ماگ

یچ؟ _

مدوخ ملا نینیب یم هك یتی یاهال نیا طقف . هنیمه ماهوم یعیبط گنر _

تسد ماهوم یعیبط بیكرت هب متساوخ یمن نوچ . هتقوم منیا هک تسین

مدز. تقوم یاهالتی منزب

دمآ: شك شبل فرط كی

دوب. یدادادخ و یعیبط مشتی یاهال یگم یلو هبوخ ؟ اعقاو _

دش. جراخ قاتا زا فرح نیا لا بند وهب

؟ تشاد یتفوك هچ ؟ دوب یا هفحت هچ یگم هك منك راكچ نم ! قمحا ی هرسپ

مامح وهب متسب ار قاتا ؟رد دیوگب نم هب یگم زا تشاد یموزل هچ ال صا

شود ریز ار متروص ورس هب هدیبسچ ییایمیش لیاسو نآ مامت . متفر

یم مناج رب یصاخ شمارآ ، متسوپ اب نآ سامت و بآ تارطق شزیر . متسش

.الهل مدرك كشخ ار دوخ عیرس دمآ مغارس هب حرف و یکبس ساسحا . دناشن

یراوید دمک تسار ی هشوگ اررد مگنراگنر و ددعتم یاهباوخ سابل ناج

هک یشفنب باوخ نهاریپ ! یکی زج هب دندوب هاتوک همه دوب. هدرك نازیوآ

یارب یلو . متشاد شرب دوب یسکام ! تشاد شدوخ شنج زا یربماشودبر

راوشس و هدرك كشخ ار میاهوم . مدرك یم یرگید ركف دیاب دعب یاهزور

دمآ یم انروس رگا تشاد مرب سرت ناهگان مباوخب متفرگ میمصت .و مدیشك

متساخرب اج زا فرح نیا لا بند .هب مدرك یم لفق ردار دیاب هچ؟ قاتا لخاد

انروس نم، نتفگ " دییامرفب .اب" دروخ نآ هب یا هقت هك مورب رد فرط هب
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راخب ، هوهقریش ناجنف یور .زا دوشگ ار برد ، شجنرآ اب تسد هب ینیس

: تشاذگ متخت رانک یلسع یور اررب ینیس انروس دش. یم دنلب یعوبطم

هوهقریش لثم یچیه ، یگتسخ همه نیا دعب مدرك ركف . روخب امرفب _

هنك. یمن رد وتیگتسخ

یاج هب ماش ورس عقوم ؛ مدوب هدروخن مه ماش یتح نم دوب. ابوا قح

اذغ مه نم یاج هب انروس یلو . مدوب هدرك یزاب نآ اب طقف مروخب اذغ هكنآ

: مدرك ركشت دوب. هدومن لوانت

یمن نوتدوخ . نونمم تساوخ یم هوهق ملد یلیخ تسامش اب قح هلب _

؟ نیروخ

دز: یدنخزوپ انروس

. مروخ یم ممدوخ ینعی هنوجنف اتود _

. منیشنب تخت یور نم مدش روبجم . تسشن شیارآ زیم یلدنص یور

یندیشون ال ومعم نم دوب غاد یلیخ درك هزم هزم و درب شناهد ارهب ناجنف

تدش اتزا دنامب یمک متشاذگ یم هشیمه مدرك یمن فرصم غاد غاد اهار

.رد دیشون یم دوخ غاد یندیشون زا هعرج هعرج وا یلو دوش. مک شترارح

: تفگ نیح نامه

دادرارق یرس هی مه دعب اجهب نیا زا میدموا بوخ هك ور اج نیا ات بخ _

. میدنبب مه اب دیاب هکید

؟ دشاب هتشاد یلوقعمریغ تساوخرد دنكن دوب؟ هچ شروظنم ادخ یاو یا

مداتسرف مقلح هب مکحم اوژهاهار یلو میوگب ات دمآ تاملک یلیخ منابز رب

رد ادص اراب ناجنف و درک یهاگن یمشچریز انروس . دنیاین نوریب مناهد اتزا
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: تشاذگ ینیس

منز. یمن فرح تررض هب سرتن _

. مدش شهایس نامشچ لز تکاس

. افرع اعرش میدش رهوش و ثمالنز ام هك هتسار نیبب _

مارآ ، شیدعب ی هلمج هکاب ندیپت هب درك عورش هنایشحو هنیس رد ملد یاو

: تفرگ

. هردارب و رهاوخ لثم ال ماك نومراتفر وت ونم هشاب تحار تلا یخ یلو _

. شابن نارگن

: مداد نوریب یخلا یگدوسآ یور زا ار ما هدش سبح سفن هآ!

. نیدرك تحار وملا یخ اعقاو نونمم _

هدش گنت ینامشچ واب دومن جک تمس کی ارهب شرس و تخادنا اپ یور اپ

: دیسرپ

؟ یشب نارگن هك تشاد یلیلد هچ _

: مدیشک نوریب قلح ارزا تاملک

.. شتقیقح هن. هك نارگن بخ _

: دیود مفرح نایم دوب، هتفر باال شیادص هک ردحیلا

هك ییانیا ای متسه اه هروخرسپ نیا لثم نم یدرك ركف هك هنیا شتقیقح _

منك. یم مگ ومدوخ یروف دادرارق حاالابهی ندیدب دیدن نا، هدیدن نز

؟؟ هتسرد



ابرهک و هاک

433

دش: یم نئمطم دیابن یلو دوب تسرد شسدح

. مدركن رکف نوتدروم رد یروط نیا نم _

دش: دنلب اج زا

هدش تحار تلا یخ یچ یارب سپ ! یدوب هدرک ورکف نیمه اقیقد هگید ارچ _

؟

176

و ینز هطبار ماوخ یم ، تیمرحم ی هنوهب هب یدوب هدرك ركف منود _یم

؟ هنیا زاریغ هگید یدرك وركف نیمه ؟ مشاب هتشاد تاهاب یرهوش

: متفگ دوب. ابوا قح

. مدوب هدش نارگن یمک طقف شتسار _

دز: بل مارآ و تخود مناگدید یابرهک اررب شنامشچ قبش

. هشیمن وت هجوتم یبیسآ نم فرط !زا ابرهک شابن یچیه نارگن _

هراتس شنامشچ هایس نامسآ . میدوب هدش هریخ رگیدکی هب رایتخا یب ود ره

،هار ایدرب اصوصخم رفن دنچ ناگدید بقالرد یزاب شتآ نیا دوب. ناراب

؟؟؟!!!! انروس یلو دوب هداتفا

درب: رس سپ ار شتسد فک شورس . میدمآ دوخ هب ود ره ناهگان

. باوخب و نك لفق وتقاتا رد یشاب رت تحار یاوخ یم هگا _االمن

: دروآ بقع هناش یور ارزا شرس هک تفر یم رد تمس هب



ابرهک و هاک

434

وتام گرم شكم باوخ سابل نیا یشاب رت تحار هكنیا یارب انمض _

. شوپب و نك ادیپ یزیچ یراولش زولب تلیاسو وت درگب . شوپن

یلو مدوب هدیشوپ ربماشودبر یاو .یا مدمآ دوخ هب فرح نیا نتفگ اب

یروش هک متفرگ زاگ ار میاهبل نانچ . مدش خرس متلا جخ دوب.زا زاب شدنب

بآ ار مناهد سیورس ییوشور رد عیرس . مدرک سح ناهد اررد نوخ

و مدز مه مکاوسم . مدیشک

.... متفر ورف شوخ یباوخ هب تحار یلا یخ اب

هرطق . متشاذگ ، تخوس یم بلق نابرض تدش زا هک ما هنیس یور یتسد

. دیکچ ما هنوگ یور کشا یا

رتشیب مه نم بلق . تفرگ یم یزاب ارهب مدنلب یاهوم و دیزو یم داب

نییاپ ار مهاگن ، میوزاب رود یمرگ تسد ندش هقلح .اب تفرگ یم هناهب

: تخیر شگرزب یاه تشگنا یور ممشچ زا رگید یا هرطق و مداد

دوب! هعونمم هشیمه ووت نم قشع _

... انروس هکرتیم هراد مبلق

: مداد همادا قه قه دش.اب مخ ولج هب مرس و مدرشف مهب ار میاه بل

قشع هب ادخ هب ورت ورب... انروس ؟ یمرهاوخ رسمه ارچ یا؟ هعونمم ارچ _

ورب! مدیم تمسق نوم هعونمم

کشا زا هک ییاه مشچ هب تاملظ نآ نیب سیخ یاه مشچ ،اب منتشگرب اب

. متخود مشچ ، دزیم قرب

و دروآ ارباال شتسش تشگنا ! تسکش یم هعونمم نیا زا تشاد مه وا
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غاد مره . دروآ ولج ار شرس دز یخلت دنخبل درک. کاپ ار ما هنوگ یور کشا

. تشاذگ متسد یور ار شمرگ یاه دشوبل شخپ متروص یور شیاهسفن

مه... میتخیر کشا مه ود ره

. مدنازغل شیاهوم نیب تشگنا دش. ناهنپ شیاهشزاون نیب مقه قه

زا مهاگن دش. هدیبسچ رگیدکی هب نامیاه یناشیپ و میدش ادج مه زا مارآ

یاپ دوب،زا هدنام توهبم هک مرهاوخ ندید واب تفر باال انروس یاه هناش

.... مدمآرد

رد یدرس قرع . مدیرپ باوخ .زا دمآرد ادص هب زامن یارب یشوگ آالمر

و ینیریش ! سوباک ای دوب ایور مناد یمن دوب. هتسشن متارقف نوتس لوط

دیاش ؟ دوب یباوخ هچ نیا ایادخ دوب! هدومن مجیگ شا هتخیمآ مهرد یخلت

رارق مه ابرلد ، انروس ناتسود نویسکلک رد دیاش دوب! هناشن کی باوخ نیا

! تشاد

سپ میدوبن مه قشاع هک ؟ام متشاد ابوا یا هناقشاع ی هنحص نینچ ارچ

دوب؟!! هچ زا ایور رد یگدیروش نیا

؟؟؟ انروس

.

178_177

.... انروس اب ابرلد رگا نم یادخ ؟؟؟!!!! ... ینعی

مه ار بشید یایور مدرک یعس . مدیشک یقیمع سفن و هتسب ار منامشچ

. مرپسب یشومارف ی هچقودنص ،هب اهزیچ یرایسب دننام
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زامن هب هلبق هب وور مدرك نهپ ار هداجس و هتفرگ وضو ، قاتا سیورس رد

اب متشاد تسود ردقچ ! متشاد زاین هنافراع تولخ نیا هب ردقچ . مداتسیا

ادخ .هب تخیر یم منامشچ زا كشا تارطق رایتخا یب ! منزب فرح دنوادخ

. متساوخ كمك شدوخ وزا مدرك رافغتسا ما هدومن هابتشا هك مدرك رارقا

رد ادص ، انروس تشگنا یاه هبرض رداب هك مدوب زاین و زار ردحلا زونه

دمآ:

؟ ابرهك _

مدرك روج و عمج ار مدوخ عیرس

_هلب؟

. نومساو هرایم هنوحبص هراد هدز گنز مناخ _الهل

: متفگ رایتخا یب یدوز نآ هب حبص هوا

؟ یدوز نیا هب حبص _

داد: باوج

دیاب اه عقوم نیا . هزیخ رحس ابرهك هك تفگ یلو نوشهب متفگ ونیمه منم _

. هروخب هناحبص

: مدرك زاب ار ردو عمج ار هداجس

ریخ. هب حبص سالم

درك: یم مهاگن تریح اب مدرك بجعت تخادنا نم هب یهاگن انروس

؟ یدرك رس رداچ نم یچ؟زا یارب یدرك روچقاچ رداچ حبص لوا _
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: تفرگ ما هدنخ

. مدنوخ یم زامن متشاد _

. ینك روچقاچ رداچ زورما زا یاوخ یم دیاش متفگ اهآ _

مدز: بل رایتخا یب . میوگب هچ شدنخشیر باوج رد متسناد یمن

؟ نیباوخب نیاوخ یم امشاالن _

: تفگ ، دروخ یم ورف ار شدنخبل دوب صخشم هک انروس

. یور هدایپ مریم اتعاس نیا ال ومعم _هن

: متشاذگ یلدنص یور ار زامن رداچ

. مریم زور ره منم بوخ _هچ

: تفگ تفر یم شقاتا فرط هب هک انروس

؟ میرب مه اب یاوخ یم بخ _

: مداد باوج قاتا یولج زا

. نرایب هنوحبص ناوخ یم هك نیتفگ هخآ _

: داتسیا انروس

تعاس .االن نرایم هنوحبص هگید تعاس ود یکی تفگ دز گنز مناخ _الهل

میایب و میرب مینوت یم هتعاس كی بخ . نسر یم مین و تفه تعاس هشیش

؟ میرب یقفاوم

. مشب هدامآ ات نینك ربص . هبوخ میلیخ هلب _
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مدز: گنز ناج هبالهل نتفر زا لبق

؟ یبوخ . منوج _سالمالهل

؟ ملگرتخد یروطچ .وت ملدزیزع _سالم

: هدرك هیرگ رایسب هك داد یم ناشن الهل یغامد وت یادص

هگا . یور هدایپ میر یم میرادام نوج .الهل نونمم یلیخ مرب تنوبرق _

. افطل نییایب تشه تعاس هنكمم

. مییاجنوا هنازرف اب تشه . هرذگب شوخ دیرب نینک یم بوخ مزیزع هشاب _

ظفاحادخ نونمم _

انروس هارمه هب تحار و ترپسا یاه شفك اب مدیشوپ یتحار راولش وتنام

هب هقیقددنچ زا دعب و میتفر یم هار مارآ مارآ ادتبا . میدش جراخ هطوحم زا

اب قبطنم مه ونم درك رتشیب ار شباتش انروس . میدرك هفاضا دوخ تعرس

عورش .و میداتفا ود اتهب میتفر میتفر مك .مك مداد باتش متاكرح هب وا

ار نام هدش سبح یاه سفن میدیود یم هك نانچمه . ندیود هب میدرك

ال صا نوچ . تسیبوخ هدنود مه وا دوب مولعم . میداد یم نوریب قیمع

هتشاذگ وتنام بیج رد لومعم قبط ار یندعم بآ یرطب دش. یمن هتسخ

رب هقیقد جنپ و یس زا سپ . متشادرب انروس یارب اطایتحا مه یكی . مدوب

لباقم و مدروآ اررد بآ یرطب نم . نامزمه ود .ره میتسشن یتكمین یور

: متفرگ انروس

. نییامرفب _ها.ها

. روخب تدوخ ها _ها
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. تسامش ملا نیا ها _ها

1 بوخ هچ ادج؟ ها _ها

. دیشون نآ وزا تفرگ ار یرطب و

. مدیشون ار دوخ بآ مه نم

نآ رد یدایزرایسب دوب.رناژی هدروآ ناملا حرس رایسب یهاگحبص شزرو

دنلب هرابود یتخل زا سپ یرگید فرح چیه نودب . میدرك بسك حبص تقو

هب رگید تعاس مین زا سپ . میدرك ندیود هب عورش اددجم مه وزاب میدش

اب هارمه نم . میتفر نامیاه قاتا مامح هب میقتسم ودره . میدیسر هناخ

دننام یدرف اب ندیود زا یشان ناجیه . متفر شود ریز وشلا راولش و وتنام

و متفر شود ریز اه سابل نامهاب دوب. هدروآ رد یباسح ار مقرع انروس

. متشگرب تحار و لا حشوخ

علض ورد هتشادرب اركال اهباوخ سابل . مدرك یم منت یبسانم سابل دیاب

یمن . دوبن بسانم هك پات . مدرك زاب ار روارد یوشك . مداد رارق دمک پچ

راولش اب یترش .یت مراد ار وا هجوت بلج دصق دنك ركف انروس متساوخ

واب هدیشك راوشس دوب سیخ هك ار میاهوم . مدیشوپ و متشادرب نیج

هارمه هب ناج دمآ.الهل رد ادص هب رد گنز . مدومن ناشعمج هبباال سپیلك

. دندیشك شوغآ رد تبون هب ارم و هدش دراو نادنخ همع

. دندرك یمرگ یسرپلا وحا سالم مه انروس اب

. دنتفر رد فرط وهب دنتشاذگ هناخزپشآ زیم یور ار کین کیپ دبس

: مدیود ناشلا بند
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. دینك لیم منوتدوخ دینیشب ؟ اجک _

. ظفاحادخ هدیم هزم هرفنود هنوحبص نیا هگید _هن

دنچ ، هویمبآ ، ریشرس ، لسع . مدیچ ار لیاسو هناخزپشآ یروخراهن زیم یور

. مدوب هتشاذگ مدوخ بقال هک مه ار یاچ نان. و ،هرك ابرم لدم

. دیایب ات مدرك ادص ار انروس

. هنوحبص دییامرفب _

. متخادنا شهب یا همین هفصن هاگن . تسشن و دیشك بقع ار یلدنص انروس

عورش لماك یاهتشا دوب،اب هدیشوپ ار لزنم یتحار راولش زولب هک ردحیلا

و دوب هدش كیرحت یباسح میاهتشا شزرو زا سپ مه نم . ندروخ هب درك

. مدرك یهارمه هار نیا اررد وا

. تفر دوب هدش وا قاتا هك نامهیم قاتا وهب تساخرب انروس هناحبص زا سپ

! نكن مرادیب مباوخ یم نم _

: مدیشک مه رد وربا شا هنارمآ نحل زا روخلد

منك؟ نوترادیب دیاب یچ یارب _هن

180_179

درك. درگ بقع نم فرط الهب ماك

. میروخب راهان رهظ و یشكب وراهان تمحز امش تسانب . هگید راهان یارب _

. مشیم دنلب مدوخ نكن مرادیب یلو
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راهان تساوخ یمن ناج الهل ینعی ؟ متخپ یم راهان دیاب نم! یادخ هوا

لسع هام ثمال هك دوب منك.انب راكچ متسناد یمن . تفرگ ما هدنخ ؟ دروایب

یمن . تساوخ یم مه راهان هزات . دیباوخ یم تشاد هك اقآ یلو . میورب

مدز: گنز ناج منك.هبالهل هچ متسناد

. نوج _سالمالهل

یم گنز رتخد هتربخ هچ میدش ادج مه زا هزات هک ؟ام ییوت ابرهك _سالم

؟ ینز

. هدنمرش یاو _

؟ لسع هام نیرب نیداتفین هار منك. یم شهاوخ _

. هباوخب تفر دوب هتسخ یلیخ انروس نوچ منك یمن ركف _هناالنهك

هیچ؟ تراک .حاال نریم دوز حبص وترفاسم بنتال. یاا _

هیچ؟ ترظن منیبب متفگ منك تسرد راهان متساوخ یم _

هی هراد تسود ایچ ترهوش ینیبب یسرپب دیاب تدوخ . منودیم هچ نم _

رزیرف یوت . یزپب اهنوا قبط و ینك هدامآ هراد تسود هك ییاهاذغ زا تسیل

. متشاذگ یچ همه و یزبس و تشوگ و غرم . تسه لیاسو همه ابیرقت مه

نك. هدامآ رادرب یتساوخ یچره

هیچ؟ امش داهنشیپ بخ _

مناخ اتیب زا منزب گنز ! هراد تسود یچ مرادن ربخ واالنم منود یمن _

؟ مسرپب
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: دیشک یشارخشوگ دایرف الهل

دیاب ور ازیچ نیا . هداتفا شدای االن یركف یب هرتخد هچ هگ یم _هن!االن

. مزیزع یدیسرپ یم یدزمان هرود وت

. مسرپ یم شدوخ حاالزا هشاب اهآ _

! ینك یم بوخ هرآ _

. انروس غارس متفر و مدرك یظفاحادخ

دمآ: یم کیزوم یادص

"WonderfulTonight"

It'slateintheevening;she'swonderingwhatclothesto

wear

هشوپب هرارق یچ هنود یمن زونه ،وا هتقو رید

Sheputsonhermake-upandbrushesherlongblondehair

هنک یم هناش ور شدنولب و دنلب یاهوم و هنک یم شیارآ

Andthensheasksme,"DoIlookallright?"

؟ هبوخ مرهاظ ، هسرپ یم نم زا دعب

AndIsay,"Yes,youlookwonderfultonight"

یدش رشحم بشما مگ،هرآ یم شهب ونم

Wegotoapartyandeveryoneturnstosee
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ات دندرگ یم رب همه و میریم ینامهم هب

Thisbeautifulladythat'swalkingaroundwithme

دننیبب ور هریم هار نم رانک رد هک ابیز یوناب نیا

Andthensheasksme,"Doyoufeelallright?"

؟ یراد یبوخ ساسحا ، هسرپ یم نم زا وا دعب

AndIsay,"Yes,Ifeelwonderfultonight"

تسا هداعلا قوف حملا بشما مگیم ونم

IfeelwonderfulbecauseIsee

نوچ مراد یا هداعلا قوف ساسحا

Thelovelightinyoureyes

منیب یم تامشچ وت ور قشع ششخرد

Andthewonderofitall

هکنوا تفگش و

Isthatyoujustdon'trealizehowmuchIloveyou 

متقشاع ردقچ ینودیمن وت

It'stimetogohomenowandI'vegotanachinghead

هنک یم درد مرس ونم تسا هنوخ هب تشگرب تقو حاال
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SoIgiveherthecarkeysandshehelpsmetobed

مرب باوختخر هب هنکیم کمک ووا مدیم شهب ور نیشام دیلک

AndthenItellher,asIturnoutthelight

مگیم شهب منکیم شوماخ ور غارچ هکیلا ردح دعب و

Isay,"Mydarling,youwerewonderfultonight

یدوب رشحم بشما وت مزیزع

Ohmydarling,youwerewonderfultonight"

... یدوب هداعلا قوف بشما وت مزیزع هوا

. دوبن باوخ سپ

مدز: ار شقاتا برد

هلب؟ _

وت؟ مایب منوت یم _

_ایب

اررب شیوزاب و هدیشك زارد هرفن كت تخت یور رب انروس . مدش قاتا دراو

دوب. هداد رارق شنامشچ یور

. مسرپب ونوت عالهق دروم یاهاذغ متساوخ یم _

. تشادرب شتروص یور ارزا شتسد انروس
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. دایمن مدب ییاذغ چیه الزا وصا !؛نم ینك یم یبوخ راك بخ _

! بوخ هچ _

. هبوخ یلیخ هرآ _

منك؟ تسرد یچ نیدیم حیجرت رهظ یارب االن بخ _

_واال..

. ندناراخ هب درك عورش و درب شا هناچ ارهب شتسد

؟ ینك تسرد ینوت یم تشوگبآ . میدروخ یچ همه هك بشید منود یمن _

. تفرگ ما هدنخ ؟ تشوگبآ

منك. یم تسرد هلب هشاب شلیاسو هگا منود یمن _

ات نكن رادیب منم بخ نك. تسرد تشوگبآ ینوت یم هگا سپ بخ یلیخ _

مش. رادیب مدوخ

؟ ناخانروس دیشخبب _

هلب؟ _

یچ؟ دوبن یتشوگبآ تشوگ هگا _حاال

بخ.. _

. دناراخ ار شا هناچ مزاب

؟ ینك تسرد شآ یدلب هك دوبن تشوگبآ _هگا
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منك. تسرد مدلب هلب _

. ظفاحادخ نك تسرد شآ دوبن تشوگبآ هگا بخ یلیخ _

وش. جراخ قاتا زا ینعی نیا و

زا ركپ ؟ مدیباوخ یم دیاب سپ مدوب هتسخ مه نم بوخ دوب هتسخ یلیخ

ادخ ادخ . مدرك زاب ار دیاس یاب دیاس .رد متسب وردار هدمآ نوریب شقاتا

مكلا هكاب دشاب هتشاذگ نآ رد مه یتشوگبآ تشوگ هکالهل مدرك یم

لگشوخ یلیخ ، زمرق نابور اب هدش نییزت هتسب كی رد هلب مدید بجعت

رزیزف لخاد یاه هتسب همه ناج .الهل متشادرب ار تشوگ . یتشوگبآ هتشون

دوب! هدرک اهنیا ی هیهت فرص تقو ردقچ یخآ دوب. هدز نابور ار

. مداتفا یم الهل غیرد یب تامحز دای هب مدرك یم هاگن هك ار هناخ یاج یاج .

ایبول و دوخن غارس دیاب حاال تشوگ زا نیا بخ دوب. نابرهم نز نیا ردقچ

كاپ اهایبول و دوخن هلب . مدرك زاب ار تابوبح تنیباك . متفر یم مه دیفس

. دنتشاد رارق ناشدوخ فورظ رد زیمت ورتو هدش

182_181

لیاسو غارس . دروخب سیخ ات متخیر وبآ هتخیر یفرظ رد یتشم هزادنا

منك. یتحارتسا مه نم اهنآ ندروخ سیخ هکات دوب تقو زونه . متفر رگید

خیلا دوش یمن هك ار تشوگبآ هك داتفا مدای یلو تحارتسا یارب متفر

لا چخی درك. ورس نآ هكاب دشاب یزیچ ییشرت ، ییزبس ساالید، دیاب ، دروخ

و هدیشك نوفلس كنشق مه هدامآ ندروخ یزبس ناج الهل هلب . مدرك زاب ار

دوب. هرفنود باقشب كی ی هزادنا متشادرب مه ار دوب.نآ هدز شهب ینابور

هقیلس اب اهنآ ی همه اب ناج .الهل متخادنا اه هچزایپ اهو هچبرت هب یهاگن
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دوب. هدرك تسرد ،لگ مامت

متفرگ میمصت دوب. مه ریعشلا ءام و غود هلب متخادنا اه یندیشون هب یهاگن

میور اررب وتپ و متخادنا تخت یور اررب مدوخ . مباوخب یتعاسود یكی

دوب هتشذگ ردقچ مناد یمن . متفر ورف یا هدوسآ و تحار باوخ .هب مدیشك

. مدش رادیب باوخ دز،زا یم فرح نفلت هكاب انروس دنلب یادص هكاب

دنلب دنلب و درك یمن هظح المال صا یلو متسه باوخ تسناد یم هكنیااب

یراوید تعاس هب یهاگن مدش دنلب تخت یور دوب.زا تبحص لوغشم

هب ادتبا دوب. هدنامن یقاب رهظ ات یزیچ دوب. هدزاود كیدزن تعاس متخادنا

واب دوب ییاریذپ رد انروس . مدرك شوماخ زپار دوز ریز مدز یرس هناخزپشآ

درک: یم تبحص نفلت

_هلب؟

. زونه _هن

. میتفیم هار یرصع _

؟ رصع ای حبص هنك یم یقرف هچ هیا؟ هلجع هچ _حاال

یرصع دش انب میدش هتسخ میدموا یور هدایپ مكی میتفر حبص هگید _هن

. میرب

. مدرك ورزر مه لته هلب _

لته مودك رهش مودك هنك یم امش حلا هب یقرف هچ حاال نم ردام اباب _یا

؟ یایب یتفیب هار نوملا بند یاوخ یم هگم ؟

! هراد یدح مه یواكجنك هخآ _هن
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منز. یم گنز میدیسر هشاب بخ یلیخ _

ظفاحادخ _

هچ گنتلد مناخ اتیب ادخ هدنب الق! خادب هچ درك. عطق ار یشوگ یبصع و

دوب! هدش یبضغریم

هك نآ زا سپ دوش. جراخ شراخب ات متشاذگ زپ دوز پاپوس ریز ار قشاق

تشوگ یا هكت .ابمالهق مدرك زاب طایتحا اراب نآ دش،رد هیلخت اهراخب مامت

ار لا گنچ دوش درس ات مدرك توف مدیشك نوریب ار ایبول و دوخن یرادقم و

و دوخن رهاظ .زا هتخپ ال ماك تشوگ هلب مدید مدرك ورف تشوگ لخاد

و بر و كمن دیاب دنا.حاال هدش وهل هتخپ ال ماك هك دوب مولعم مه اهایبول

هیودا ناج .الهل مدرك زاب اهار هیودا صوصخم تنیباك مدز. یم هیودا

ادج مه ار تشوگبآ هیودا و شآ هیودا ادج، ییولپ هیودا ادج، ار تشروخ

دوب. هدز بسچرب ناشیور و دوب هدرك

. دنزب اهنآ اب رگید شوج دنچ ات متشاذگ . مدرك هدامآ و متخیر ار اهنآ همه

دنچ مزیزع ردام . داتفا تنیباک نامه رد داتفا یشرت یاه هشیش هب مهاگن

هك یناتسمز دوب:ساالد هتشاذگ اجنآ رد فلتخم عاونا زا یشرت هشیش

. طولخم روش و راجیب هتفه یشرت ، یردنب یشرت ، هتیل یشرت ، دوب ذیذل رایسب

اراب زیم یور منك. لا وس انروس زا مداد حیجرت مروایب مادك زا متسناد یمن

. مدرك شیادص و مدناشوپ نان و یزبس و غود

؟ نیراد تسود یشرت عون هچ امش ؟ انروس _اقآ

: دیسرپ اج نامه زا

هنك. یمن یقرف دش یشرتره _
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: متفگ

روش؟ ، ینوتسمز یشرت ، هتیل ، یردنب ، راجیب هتفه _

. دناراخ ار شرس و دمآ هناخزپشآ لخاد

؟ میراد ور اه نیا همه _

؟ مرایب ور شمودك هلب _

. هبوخ راجیب هتفه بخ _

رایسب ناج هكالهل اصوصخم متشاد تسود یلیخ راجیب هتفه مه نم

دش. یم ذیذل یلیخ و تخیر یم نآ رد یرطعم یاه یزبس

یارب یپهلا كی و متخیر وا یارب یپهلا كی هتشادرب ار یروخ یشرت یاه یپهلا

. متشاذگ زیم یور و هدرك رپ تشوگبآ ارزا ینیچ یاه هساك . مدوخ

دمآ. زیمرس و درك گشخ هلوح واب تسش ار شتروص و تسد انروس

! هراد ییوب و رطع هچ مممممموا _

: متفرگ رناژی یلک نیمه یارب دوب یعقاو انروس یاه فیرعت

ناج! شون _

: دیوج ار شا همقل مامت تذل اب

تشوگبآ سوه هشیمه نم یلو هدایز یناریا ناروتسر اجنوا وت ینود یم _

ارچ. منود یمن منك یم

: متشادرب یا هچبرت
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هش؟ یمن ورس تشوگبآ اجنوا هگم ارچ؟ _

: تخیر ییانعن غود یناویل

هك هفورعم یلیخ نوشابابك ولچ یناریا یاه ناروتسر مك. یلیخ یلو ارچ _

یرتشم ال صا اه یضعب . نیرتشم و نراد تسود یلیخ ایرونوا نومه دوخ

تسه یبابک ولچ كی نتگنشاو وت نوسیت ی هلحم .ثمالوت نتسه شیمیاد

یلیخ نروخب بابك ات اجنوا نریم طقف و نایم هگید یاه رهش زا هك

. هبوخ و فورعم

: مدرک غود اررپزا مناویل مه نم

هگید رهش كی زا نش یم اپ اذغ هی رطاخ !هب یراكیب یامدآ هچ بجع _

. اجنوا نریم

و تخیر یم شا هساك ورد درك یم درخ ار یربرب نان هك روطنامه انروس

: دروآ ارباال شمشچ دوب، نییاپ شرس

تسود هدیم ناریا یوب هك ور یزیچره اجنوا یایناریا . نتسین راكیب _هن

. نوشساو هراد لاژكی تسون حتلا روج .هی تسین مكش رطاخ .هب نراد

درك. ادیپ انحنا مبل هشوگ

؟ اجنوا نتفر ارچ ، نراد تسودوناریا اعقاو هگا هه _

وحاال یلغش طیارش هب وانب نتفر . هراد وشدوخ یاه هزیگنا سکره نتفر _

. ندش راگدنوم هگید یازیچ یلیخ و یلیصحت یاضتقا

شیاذغ ناوارف تذل اب انروس . مدرك هدش درخ نان اررپزا مه هساك مه نم

: دروخ یم ار
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. هذیذل یلیخ تس هداعلا قوف ممممما _

. دیود . متسوپ ریز یبیجع یداش

183

درب. یم جوا ارهب مدآ ، ندینش فیرعت هنوگنیا دوب، خلت همه نیا هك یسكزا

هرهچ ، میدوب نامدوخ یتقو انروس . تسین غورد شفیرعت نیا متسناد یم

داد. یم ناشن ار شیعقاو ی

مدز: بل مارا

ناج. شون _

نك. تسرد تشوگبآ امتح ور راب كی یا هتفه نتگنیشاو یدموا هبوخ _

: متشادرب یشرت یا هکت

؟ تسه دنفسوگ تشوگ اجنوا بخ _

درک: ادج ناوختسا ارزا هچیهام هکت انروس

درك دیرخ ایناریا یاه هاگشورف زا دیاب طقف . تسه یچ همه اجنوا هلب _

، انوملسم رب عالهو نفورعم حالل هاگشورف مان هب هك نتسه ییاه هاگشورف

ننك. یم دیرخ اجنوا زا مه ایحیسم

: مدیسرپ . تشاذگ ناهد لخاد ار شا همقل

؟ دندرك یم لا وس لسع هام هب عجار مناخ اتیب _

داد: ناکت یرس و درك كاپ لا متسد اراب شناهد انروس
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میر یم رهش مودك . هنودب تساوخ یم مه ور هیضق زایپ ات ریس هلب _

ونم. درك میر،كالهف یم لته مودك

؟ نیدادن نوشهب باوج ارچ سپ بخ _

. میرب ییاج تسین انب نوچ ؟ باوج _

. متفر او یلدنص نورد

یچ؟ ینعی _

درك. هاگن نم هب هدش درگ ینامشچ اب

؟ لسع هام میرب اعقاو یراد راظتنا هنكن هیچ؟ -

: متفگ

میرن هگا بخ میر یم لسع هام نیتفگ هكنیا یلو مرادن امش زا یراظتنا -

ور. نارگید مید یم بیرف یتحار هب میراد گنشق هش.ام یم دب یلیخ

. تشاذگ لباقم یلدنص یور ار شیاهاپ دزو رانك ار یلدنص انروس

.االمن یدش یزاب نیا دراو تدوخ لیم وتاب یچره ای بیرف ، موناخ نیبب -

میدرك هلماعم هی مهابام . افرح نیا یارب هدش .رید ینك هبد ینوت یمن هگید

رد افطل وراه لوصا ادا نیا هگید سپ هراد تعفنم نومارب نومتفج ره هك

. راین

-نم..

. مداتفا ونم نم هب
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هش. یم دب یلیخ مینومب هگا میر یم میراد دیتفگ هك یتقو دینیبب -

هشیمن یلو میدرك ورراك نیا واالیی فده كی یارب هتسرد اماتاالمن بخ -

.هگا تسین تسرد .نیا نوریب میتفر میگب همه هب دعب هنوخ مینومب ام هك

یچ؟ نشب هجوتم نایب

دز. یدنخزوپ انروس

؟ هشب هجوتم دایب داوخ یم یك میتسین هنوخ میگب ام یتقو هخآ -

زا رود وماالیت یب نینچوا یشوهاب هب یمدآ زا متشادن راظتنا ال صا یاو

دوب. مراظتنا

: متفگ

همه میتفرن ام نشب هجوتم انوا هك نیدب لا متحا مدصرد مهد كی هگاامش -

. هشیم بآ رب شقن بخ نوماه هشقن

ات متشاذگ . مدرك توكس مه .نم تفر ورف ركف .هب دناراخ ار شا هناچ

عمج اراه قشاق اهو ویپهلا ینیچ یاه هساك . دیایب رانك شدوخ اب شدوخ

رارق ناكچ بآ ورد متسش و متشاذگ كنیس اهرد ناویل هارمهب هدرك

یراك . مدوب هدرك زیمت لبق ارزا .زاگ مدیشك لا متسد مهارزیم یور . مداد

: مدیسرپ . مدوب هدرك مد ار یاچ دوب. هدنامن

؟ نیشونب ییاچ هلصاف اذغبال دعب نیراد تداع -

: تفگ

. یروخ یم دعب تعاس كی امش یلو . هدیفم نویاقآ یارب -هلب
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؟ دراد وا هب یطبر .هچ مدرك بجعت

ارچ؟ -

نهآ رقف لیلدب نروخب دیابن اذغ دعب تعاس ود یكی اهات مناخ هكنیا یارب -

سپ نراد نهآ دایدزا نویاقآ یلو هرب یم نیب زا ونوشاذغ نهآ ییاچ

. هدیفم نوشارب نروخب هك یتقو نیاربانب

. متشاذگ شلباقم و متخیر شیارب یگنرشوخ یاچ یكیمارس ناویل رد

دنق؟ ؟كشالتای نینك یم لیم یچ اب ونوتیاچ -

. مروخ یم نوا اب یراد یزیچ یتوت ییامرخ . مودكچیه -

رطاخ .هب مدروخ یم ار یاچ توت ای امرخ سپیچ اب مه نم دوخ اقافتا

و هدرك خیلا ینادنق اررد توت فرظ یلا حشوخ .اب دوشن قاچ ممادنا هكنیا

. متشاذگ شلباقم

جبلا ؟هچ میراد متوت بخ -

ور نومییاچ ازیچ روجنیا و لقن و توت الاب ومعم نوج والهل نم هخآ -هرآ

هنك. یم قاچ رت شیب ذنق .كشالتو میروخ یم

یزاب یروج . تخود نم یاپ اترس ارهب شرگشواك هاگن متفگ ار نیا هك نیمه

. متخادنا نییاپ ار مرس دش وطالین نم رب شیاه مشچ

185_184

متروص یوس ارهب شرس هرخ .باال دروآ رد ارم زیاس تساوخ یم راگنا

: تفرگ
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یروطنیمه نیرفا یدرك ظفح وتمادنا بوخ هك منیب یم . هبوخ نیرفآ _هن

همانرب عقاو رد ینعی . عهیلا متیور دایپ همانرب نیا هدب همادا

یلو مدوب هداتفا سفن سفن هب نم . ایدیودیم بوخ هللا ءاشام . ندیود ی

. یراد رناژی مزونه وت مدرك یم ساسحا

رود وهب تفگ یم ار تیعقاو ینعی درك یم نیسحت ارم انروس هك یتقو هوا

دز. یم فرح یفراعت ره زا

. متسشن یلدنص یور و مدرك ركشت

: تفگ دیشون یم ار شیاچ هك نانچمه

؟ لسع هام میتفر ام ننك ركف انیا هك میرب اجك ترظن حاالهب بخ _

: متخادنا باال هناش

! منود یمن _

: تشاذگ زیم یور ار شجنرآ ود ره

میر؟ یم لته مودك ؟ نیر یم اجك ندیسرپن یوت هداوناخ _

: مداد ناکت یرس

. نتفگن یزیچ _هن

داد: هیکت یروخراهان یلدنص یتشپ وهب دنک زیم ارزا شیاهجنرآ

. نواكجنك یلیخ نامام و انیراس یلو . هبوخ بخ _

مدز: یدنخزوپ هاگآدوخان
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. نیداد ور نوشباوج هك مه امش _

: تفرگ اوه هب ور ار شتسار تسد

رظن ریز ، میتفر هك ییاج نوا دوخ ات نتساوخ یم مداد یمن هگا هلب _

. نومنریگب

. نتشاذ یم راك مه یزیچ یفخم نیبرود دوب نوشاهاب هگا و

یمن كرد ووا تشاد تسود ار شدنزرف اعقاو مناخ اتیب . تفرگ ما هدنخ

. یواكجنك هن تسا دیدش عالهق یور زا اهراك نیا ی همه هك درك

: متفگ

اب یدایز هلصاف هك ییاج .هی میرب كیدزن یاج هی میروبجم سپ بخ _

. هشاب هتشادن نورهت

: دزیرب شدوخ یارب رگید یناویل هك دش دنلب و درك مامت ار شیاچ

. هنوخ مینومب . مرادن ترفاسم حلا نم شتقیقح _

. هشیم دب یلیخ میتسه نشب هجوتم یقافتا روط هب هگا یلو _

: تشاذگ ملباقم و درک رپ مه ارم ناویل

؟ لته میرب اج نیمه یقفاوم _

امار یسك تشاد لا متحا نآ ره میدن ام یم نارهت رگا درك یم یقرف هچ

: متفگ دنیبب

، دارفا ندید لا متحا میشاب رهش یوت ام لا حره هب هنك یم یقرف هچ _
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هش. یمن یفتنم

. دیدنخ هاق هاق رگید رابنیا

هب یك ، ركیپ ردو یب دقنا ! یتشدنرد نیا هب رهش . ایساسح یدایز اباب _یا

لته زا تسین ؟انب میلته مودك اموت همهف یم یك ال هیچ؟صا هب یچ هیك؟

هك. نوریب مییایب

؟ میشب سبح ینعی _او

یچ؟ سپ _

هش یمن هك لته دوخ .وت مشاب هتشاد ومیور هدایپ دیاب زور ره هك نم _

. نوریب مرب دیاب

: تشاد هاگن تسد ود ره نایم شیاچ و تسشن انروس

؟ ینك یم داهنشیپ ور رهش مودك بخ! یلیخ _

یاشفا بجوم ، نامنتفرن اب متساوخ یمن طقف دوبن مرظندم یصاخ رهش

: متخادنا باال هناش . موش یرگید غورد

. نیگب امش هك یچره منود یمن _

ورب هناچ ریز ار تشگنا راهچ انروس

یوالیام... نیبب بخ _

: مدیرپ شفرح نایم

. هبوخ نوت یوال نومه _
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درک: یزاب شا هناچ اب

؟ ندیمهف انیا نامام هگا _

. هگید یوال میتفر میگیم نمهفب _

: تفر هقیقش تمس هب شناتشگنا

! نوملا بند نایب مسرت یم هخآ _

اعقاو اه تقو یضعب شیاعدا همه نیا .اب مدنخب هك دوب نم تبون رابنیا

درك: یمن راك شركف

؟ نرب نتفیب ،هار لسع هام نتفر هك یداماد سورع لا بند هك هدید یك هخآ _

رتشیب تعاس هس . هكیدزن نوم یوال اقافتا هشاب . یگیم تسار _اه؟هرآ

. میسر یم عقوم .هب هرادن هلصاف نوماهاب

ی هداوناخ قافتا راب،هب کی هامود ای هامره . مدوب ایرد قشاع یکدوک زا نم

درس لوصف .رد میدز یم رس بونج یایرد وای مشلا یایرد هب امتح همع

مشلا: یایرد امرگ ورد نامع یایرد

. هبوخ یلیخ . میرب میسر یم مه ایرد سپ _

دز: یدنخزوپ انروس

؟ ینك یم ركف مه ایرد هب اعقاو ، تیعقوم نیا یوت _وت،

: مداد یم ار شباوج دیاب وا! تسد زا یاو یا

رکف هب طقف حلا همه رد متسین امش لثم هک نم منک یم رکف هک هلب _



ابرهک و هاک

459

. مشاب مسنیزیب تاجن

دش: دنلب یلدنص یور .زا دنتشگرب یعیبط حتلا شا،هب هدمآ شک یاهبل

. مینک تکرح هگید تعاس وشاتهی هدامآ سپ _

هدرك هدامآ لبق ارزا نادمچ . متفر دوب، هدش نم صتخم هك باوخ قاتا هب

وتنام تسد وود لخاد سابل تسد هس زور هس یارب دوبن یدایز زیچ . مدوب

شدوخ دیاب مه انروس . یصخش لیاسو و هلوح دوب.هبعالهو یفاك

. تساوخ یم هچ وا هك تشادن یطبر نم درك.هب یم عمج ار شلیاسو

لدم ار میرسور . مدرك عمج بقع ارزا میاهوم هدرك ضوع ار میاه سابل

یربخ انروس .زا مدش ییاریذپ دراو فیك و نادمچ اب هارمه و متسب یكنشق

وا هكملا یقاتازا شندرك تبحص یادص . متسشن لبم یور اجنامه . دوبن

دش. زیت میاه شوگ هتساوخ دمآ.ان یم دوب، هدش

hihoney-

iloveyoutoo-

okhoney-

ok-

یلو . تسا رتخد شبطاخم هك دوب مولعم درك. یم تبحص تشاد روطنیمه

تسود رفن دنچ اب دوبن مولعم دوب. لجنآ درب، راكب هك یمسا . دوبن اكیسج

اجنآ رد شا هچب دوب شوخ شردام لد . نازوس نیج، ، لجنآ ، اكیسج ؟ تسا

یور وهب تشاد مه دیاش ای تشادن ربخ رگید دنك. یم یگدنز هزنم و كاپ

یارب یتیمها هچ دز. یم واپ تسد یا هباقرغ هچ رد وا هک دروآ یمن دوخ
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هدافتسا مرهاوخ هب ندیسر یارب یلپ ناونع هب نآ زا طقف ؟نم تشاد نم

نفلت ناهگان . دوبن مهم ال ،صا دشیم تسود مه رفن رازه حاالاب مدرك یم

: متشادرب ار یشوگدمآ رد ادص هب هناخ

سالم. _ولا

: تفگ هتفرگ ییادص اب مناخ اتیب

186

: تفگ هتفرگ یادص اب مناخ اتیب

؟ یبوخ . نوج ابرهك _سالم

دوب: خلت شنحل یلو درک یسرپلا وحا تبحم اب

؟ مناخ اتیب نیبوخ امش نونمم یلیخ هلب _

داد: خساپ و دیشک یدنلب هآ

هلا غشا منز یم گنز یچره انروس یشوگ ؟ نیتفرن زونه . مزیزع مش تادف _

مدز. گنز هنوخ هک دوب نیا

درک: یم دصر ارام تعاس هب تعاس مناخ اتیب دوب انروس اب قح

. مینك تكرح االن میتساوخ یم میدوب هدش هدامآ هگید _هن

. نینك لسنك ونوتلسع هام دیاب منك كف مزیزع _

: مداتفا یلدنص یور

؟ روطچ _
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: دیشک یرگید هآ مناخ اتیب

. تفر ادخ تمحر هب شیپ تعاس كی نیمه انروس گرزب یومع شتسار _

نتفرگ رس دوز ثعاب هک یمرتحم درمریپ نامه انروس گرزب یومع

دش: نامجاودزا

. مگیم تیلست هنك تمحر ادخ _

؟ تسین هنوخ انروس . هزرمایب مه ور امش تاوما ادخ . نونمم یلیخ _

. هشقاتا وت ارچ ارچ _

؟ شقاتا وت یچ _

: مدروآرد ییزاب جیگ بجع خآ

. شقاتا متفگ نیمه یارب هدیم ماجنا وشاراک نومهم قاتا وت انروس بوخ _

؟ ییاراک هچ اقیقد تقو نوا ناهآ _

یراجت یاراک اجنیا زا انروس نینود یم رتهب هک نوتدوخ مناخ اتیب _

هنک. یم دصر نفلت و پات بل اب وشرونوا

دش: عناق هرخ باال

؟ منزب فرح شاهاب منوت یم . هئوت اب قح هلب _

. نوتتمدخ یشوگ هتبلا هلب _

مدز: دایرف دونشب مناخ اتیب هک یروج

؟ مزیزع ناج؟ انروس _
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: تفگ هدش درگ ینامشچ .واب دروآ نوریب ارزاالیرد شرس انروس

هلب؟ _

: مدرک هراشا نفلت یشوگ هب تسد اب

. نمناخ اتیب مزیزع _

دز: داد اجنامه زا دنخبل واب دمآ ششوخ مندرک یزاب ملیف زا

. هراد هگن ور یشوگ وگب نامام هب هظحل .هی مایم االن مزیزع مدموا _

نایم نیراد هگن ور یشوگ هظحل دنچ هدنب شتسد ناج انروس مناخ اتیب _

. نوتتمدخ

. نونمم مزیزع هشاب _

شوگ مدرك یم ساسحا دش. علطم عقوام .وزا تشادرب ار یشوگ انروس

ینینزان نآ هب یومع ، شیومع محر یب درم . تسا هدنخ ردحلا مه شیاه

هك نآ زا سپ . میور یمن لسع هام هك دوب لا حشوخ ووا دوب هدرك توف

: تفگ درك عطق ار یشوگ

وت ینودرگرب وتنودمچ ینوت یم دش. یفتنم هك منیا ركشور ادخ بخ _

. تقاتا

دز: یدنخزوپ متسه تحاران یلیخ دید یتقو

؟ لسع هام میرب یدوب هدیلا م نوباص وتلد هنکن هیچ؟ _

دش' کیراب منامشچ فاکش
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مدید مگب تیلست نوتهب متساوخ یم مدش فساتم نوتومع تباب . ریخن _

. نیدشن تحاران ال صا هك

. تخادنا رگید یاپ یور ار شیاپ و هتشاذگ لبم ی هبل اررب شتسد انروس

هب مه شیگدنز .وت هگید دوب شلا س یا هدرخ و داتشه هنك. تمحر ادخ _

هدنز یك . نریم یم همه هقح گرم ؟ هراد یتحاران . دیسر تساوخ یچره

اتحاال؟ هدنوم

: متفگ تفرگ ملد یگفطاع یب همه نیا زا

ییاه یگتسباو اهو یگتسبلد یرس هی بخ یلو نریم یم همه هتسرد _

. هشیم تیذا اعقاو مدآ نشیم عطق یتقو هك تسه

درک: ما ییابرهک نامشچ لز ار شگنر قبش نامشچ انروس

منك. تداع هك مدوبن سلاكال دنچ . مدوبن تخا نوشاهاب میلیخ نم _هن

یارب شندوب مه هنك شتمحر ادخ دوب ینینزان درم وت لوق هب هرآ بخ یلو

یارب منك باجم متسنوتن ور نامام اباب یتقو نم . شندوبن مه دوب تكرب ام

دوب نوا ادخ هدنب مدش ناج ومع نماد هب تسد یسورع و دقع وت لیجعت

ام هك دركاالمن لوبق یسیاو رد ور وت متاباب دزو فرح نتورف یاقآ هكاب

هنك. شتمحر ادخ داد تاجن یرابجا رفس كی زا ور

ایآ منك راك هچ متسناد یمن . تفر شقاتا دشوهب دنلب شیاجزا نیا نتفگ اب

: متفگ ایهن؟ مناخ اتیب لزنم هب میورب

ناجومع هنوخ میرب مش هدامآ بخ _

دز: داد اجنومه زا
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. اجنیا نیایب تفگ نامام هگید هرآ _

188_187

و هتخادنا ناشخرچ یور اررب اهنادمچ

هدرك لوكوم یرگید تقو ارهب نآ ندرك .خیلا مدرب باوخ قاتا هب دوخ اب

وتنام ، یراوید دمك رد میاه سابل نایم .زا مداد شله تخت ریز روطنامه و

ش كی . مدرك باختنا دوب هتخود میارب الهل دوخ هك ار یكیش رایسب یكشم

. متسب یبلا ج لدم ار .شلا متسشن هنیآ لباقم و متشادرب مه یكشم لا

چیه یب دوب. هدشن هدامآ زونه انروس . متفر سنلا وهب هتشادرب ار مفیك

متفر هناخزپشآ ما.هب هدیشونن یاچ داتفا مدای دوش هدامآ ات متسشن ، یفرح

نیا شبطاخم دمآ. شندز فرح یادص مه .زاب متخیر یاچ مدوخ یارب و

شا هقدص نابرق یلك یسیلگنا نابز دوب.هب اکیسج زج هب یرگید سك راب

دهاوخ یدوز هب هك تقگ یم وا وهب دومن یم یگنتلد زاربا و تفر یم

. دیسر دهاوخرس هب قارف و یگنتلد یاهزور نیا و دیسر

یم توت اراب میاچ . دنتشاد فیرشت مه هشیپ قشاع بانج بجع هه!

هناخزپشآ لباقم ، یسوط ینهاریپ و یكشم راولش تك اب انروس هك مدیشون

: داتسیا

؟ میرب یا هدامآ _

مدز: بل دوب هدرک ادیپ یدایز تیباذج یمسر سابل نآ رد

. میرب هلب _

: تخادنا شا یچم تعاس هب یهاگن
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دعب. نك مومت ور تیاچ نكن هلجع _

. مدش جراخ هناخ زا ابوا هارمه . متسش كنیس ورد هدرك مامت ار میاچ

گرم اب راگنا هک انروس میداتفا هار انروس یومع لزنم هب ندیسر دصق هب

: دناوخ یم هنارت هناشوخرس ، دندوب هتشادرب ششود زا یراب ، شیومع

"WonderfulTonight"

It'slateintheevening;she'swonderingwhatclothesto

wear

هشوپب هرارق یچ هنود یمن زونه ،وا هتقو رید

Sheputsonhermake-upandbrushesherlongblondehair

هنک یم هناش ور شدنولب و دنلب یاهوم و هنک یم شیارآ

Andthensheasksme,"DoIlookallright?"

؟ هبوخ مرهاظ ، هسرپ یم نم زا دعب

AndIsay,"Yes,youlookwonderfultonight"

یدش رشحم بشما مگ،هرآ یم شهب ونم

Wegotoapartyandeveryoneturnstosee

ات دندرگ یم رب همه و میریم ینامهم هب

Thisbeautifulladythat'swalkingaroundwithme

دننیبب ور هریم هار نم رانک رد هک ابیز یوناب نیا
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Andthensheasksme,"Doyoufeelallright?"

؟ یراد یبوخ ساسحا ، هسرپ یم نم زا وا دعب

AndIsay,"Yes,Ifeelwonderfultonight"

تسا هداعلا قوف حملا بشما مگیم ونم

IfeelwonderfulbecauseIsee

نوچ مراد یا هداعلا قوف ساسحا

Thelovelightinyoureyes

منیب یم تامشچ وت ور قشع ششخرد

Andthewonderofitall

هکنوا تفگش و

Isthatyoujustdon'trealizehowmuchIloveyou 

متقشاع ردقچ ینودیمن وت

It'stimetogohomenowandI'vegotanachinghead

هنک یم درد مرس ونم تسا هنوخ هب تشگرب تقو حاال

SoIgiveherthecarkeysandshehelpsmetobed

مرب باوختخر هب هنکیم کمک ووا مدیم شهب ور نیشام دیلک

AndthenItellher,asIturnoutthelight
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مگیم شهب منکیم شوماخ ور غارچ هکیلا ردح دعب و

Isay,"Mydarling,youwerewonderfultonight

یدوب رشحم بشما وت مزیزع

Ohmydarling,youwerewonderfultonight"

... یدوب هداعلا قوف بشما وت مزیزع هوا

و داش نینچنیا هک تفر یم هناقشاع رارق کی هب متخ مسارم یاج هب راگنا

دوب! تسمرس

دشورد دنلب اج زا نم ندید .الهلاب دندوب متخ رد مه ناج والهل اباب

: دیشك مشوغآ

! لسع هام یتفر مدرك ركف ملد. زیزع _

. داتفا قافتا نیا هك میتفر یم میتشاد _

: تفگ و تفرگ ار متسد متحاران نامنتفرن لسع هام زا درک یم رکف هک الهل

. هدوب شرد یریخ امتح هرادن بیع هنك. تمحر ادخ _

یمغ هرهچ نانچ انروس دش. رازگرب مه ناجومع موس و یراپسكاخ مسارم

نآ رد وا ندید .اب هدرک توف شنیرتزیزع ییوگ هک دوب هتفرگ دوخ هب یدولآ

زا .حملا دندمآ یم شک رایتخا یب میاهبل ، شندرک یزاب شقن حلا،و

. دروخ یم مه هب وا یراکایر

یتح . میدید یم ار رگیدكی راهان و هناحبص فرص عقوم طقف انروس و نم

هب مه نم و دوب شدوخ قاتا رد وا نآ زا دعب . دماین رگید مه یور هدایپ
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دوب ،انب دیدج مرت عورش اب دعب هام . مدرك یم لا بند ار ما همجرت راك راچان

: دوب هتفگ ناج الهل لبق زور منک. سیردت نابز هاگشزومآ رد

منكركف هدموا شیپ هك یتیعضو نیا اب یلو منك نوتاشگاپ متساوخ یم _

. هروخب رب نوشهب

نارگن میایم نومدوخ . یراد هلصوح راكیچ داوخ یم اشگاپ نك شلو _

! شابن

درک: ینیریش مسبت ناج الهل

! ردام مشچ یور نوتمدق _

. میایم امتح مشچ رونرپ تمشچ _

نم دمآ هك دوب بش ! هتفر اجك انروس متسناد یمن مدوب هتسشن اهنت هناخرد

نودب هنوخزپشآ تقوچیه دوب هدرك شرافس ناج .الهل مدوب هدرك هیهت اذغ

تسود انروس هك مزپب ار ییاذغ امتح و امتح هك تشادرارصا و دنامن اذغ

خرس صوصخم تلتك سید كی دراد تسود تلتك انروس متسناد یم . دراد

هدیشك نوفلس و هدومن نییزت یرفعج و روشرایخ و یگنرف هجوگ واب مدرك

هك مباوخب متساوخ تفرگ مباوخ دوب. هتشذگ بش زا یساپ . دیایب ات مدوب

دمآ: هناخزپشآ هب تسار کی دشو دراو انروس دمآ نتخادنا دیلك یادص

_سالم.
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_سالم.

-سالم
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مدش: دنلب میاجزا

: مهمدیلا ارهب اهتسد فک انروس . نیدموا شوخ _

متفگ مدرك مامشتسا ور شوب نوریب دوب؟وت ام ملا تلتك یوب هب _هب

. دایب ام هنوخ زا شاك

: دناود متسوپ ریز هنایذوم ار شدوخ یشوخ مه زاب

. مدرك تسرد نوتارب نیراد تسود ور اذغ نیا متسنود یم هلب _

. مایب و منك ضوع سابل و مروشب ومور و تسد مرب عیلا.نم رایسب یكوا -

: تسشن یلدنص تشپ و دیسر دعب هظحل دنچ

؟ یدروخن ماش تدوخ ؟ رفنود یارب باقشب _

. میروخب مه اب نیایب مامش مدوب رظتنم _هن

: تشاذگ شباقشب رد تلتک هکت هس

؟ ینك یم تیذا ور تدوخ ارچ _

: دومن یم مه تبحص دروخ یم ادغ هك روطنامه

نم . اكیرما میتفر هك یتقو هچ اجنیا هچ . شابن نم رظتنم تقو چیه _

تتسد هبوخ یزپ یم اذغ . هرادن یصخشم و قیقد تعاس مندموا و منتفر

هگن هنسرگ وتدوخ یلو مرادن تسود یلیخ نم نوریب یاذغ نوچ هنكن درد

. رادن

مدز: لا گنچ هب هجوگ یا هکت
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. مدوبن هنسرگ _هن

: دیشون ار شرتسلد زا یمین انروس

. ینكن فعض یگنسرگ زا هرفن وود كیتنامر ماش دیما هب _خالهص

دوب. شركشت ضوع درك! یم هرخسم ارم ! یضوع ی هرسپ . دیدنخ هاق هاق

مقوذ وت دز میروخب اذغ مه هكاب مدوب هتخادنا رسدرد ارهب مدوخ همهنیا

مدز: دوب،بل هتفرگ تءاشن مصرح زا هک ییدرسنوخ اب

وت ندروخ .مک دوبن امش رطاخ .هب مروخن ماش هك منك یم یعس نم هتبلا _

. همتداع ابیرقت بش

: تشادرب رگید یا هکت انروس

. روخب رتمك یلو روخب . همهم یلیخ ماش یاذغ نوچ . هیدب تداع بخ _

! روخن یرلا كرپ یازیچ

: تفگ درك یم کاپ لا متسد اراب شبرچ یاهبل هك یلا حرد

؟ میراد نون مزاب _

: مدوب هدروآ رد رزیرف زا نان

. هشیم مرگ االن هویووركیام یوت هلب _

و متشاذگ دبس ورد هدروارد ویوورکام ارزا هدش هكت هكت یربرب یاه نان

. مداهن انروس لباقم زیم یور

: تشادرب ینان هکت عیرس انروس

؟ میراد مزاب یچ یندیشون -
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: متفگ هتفر باال یناوربا اب مدرک کش

؟ نیروخ یم ور شمودك . تسه رتسلد و غود و ریعشلا ءام یندیشون _

درک: مهاگن هنایذوم انروس

. رتسلد و غود و ریعشلا ءام زج هب _

: متفگ ؟ دشاب یلكلا یندیشون شروظنم دنكن یاو . تخیر نییاپ یره مبلق هآ

زیچ هگم هگید ریعشلا ءام ای هغود ای یندیشون . ممهف یمن ور نوتروظنم _

؟ تسه مه یا هگید

: تخادنا نم هب یهیفس ردنا لقاع هاگن انروس

امش لوق هب هباشون تس هباشون اجنیا یلو . تسه یلیخ هك رونوا هلب.وت _

. دیفس نومه ای زبس و یكشم درز؛

هب روبجم دز. یدنخزوپ ودید ارم یخلا یگدوسآ دش. تحار ملا یخ هآ

مدش: حیضوت

تقو چیه رادزاگ هباشون هداد تداع ور ام نوج الهل دینود یم بخ _

منك. یم هیهت ادرف زا نم نیشاب هتشاد تسود امش هگا .حاال میروخن

: تفگ درك یم تسرد دوخ یارب یا همقل هك روطنامه

. هرتهب ریعشلا ام نیمه . داوخ یمن هراد ررض هگا _هن

. مدروآ رد شیارب ریعشلا ءام یطوق كی

: تخادنا مباقشب هب یهاگن
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. روخب نیشب یچ؟ایب تدوخ _

هزادنا هك تلتك هكت كی لا گنچ واب متسشن یلدنص یور هرابود یلیم یب اب

ندروخ لوغشم نان نودب خیلا .خیلا متشاذگ مباقشب نورد دوب متسد فك

ملباقم ار نان و باقشب هب هاگن كی تخادنا نم هب هاگن كی انروس . مدش

: تشاذگ

. ییایب اتحلا روخب یباسح و تسرد گنشق . روخن اذغ یلوسوس نیبب _

. ادایمن مشوخ الرغ یانز زا مه یلیخ نم

: مداد یم ار شباوج دیاب . دیدنخ هاق هاق و

منك یمن یراك امش ندموین ای ندموا شوخ یارب نم نیدرک روصت هابتشا _

. مروخب نون اه بش مرادن تداع

. یتحار روط _ره

. دروخار شیاذغ تذل مكلا اب شدوخ و

؟ یدرك تسرد یچ وراب انیا . تشادن فرح دوب. هزمشوخ یلیخ مممموا _

دش. جبلا میارب

؟ نیراد هتشررس مه یزپشآ رد امش هگم _

مه یزپشآ هب تسد هرخ هكباال هروبجم هشاب تبرغ وت مدآ هك یتقو هه _

هلمج زا مدلب ییازیچ هی .هلب دروخ اذغ ناروتسر وت هشیمن شهك همه . هنزب

یدز یچ . هشیمن یروطنیا منك یم تسرد نم هك ییاه تلتك یلو تلتک

؟ شوت



ابرهک و هاک

473

مدش: حیضوت هب روبجم

. هراد قرف هگید یاه تلتك .اب هیسور تلتك تلتك نیا _

داد. یم شوگ میاه فرح هب ابعالهق

؟ یدرك تسرد یروج هچ ود یسور تلتك بخ؟ _

شنوج وت ور ریش هدرخ هی متشاذگ و متخیر ریش شوت ور تگاب نون _

تگاب ، مدرك هدنر شور وزایپ هكنیا دعب . هتبلا ور كشخ تگاب . هشكب

خرس و مدز یچ دوخن ودرآ مدرك هفاضا تشوگ هب ور ریش یوت هدیباوخ

. نیمه مدرك

داد: یم شوگ تقد اب

؟ هشیم هیهت یروط نیا یسور تلتك سپ _

. یسور تلتك نگیم هك هتلتك لدم هی نیا هلب _

. افطل نك تسرد مارب انیا زا راب هی یا هتفه رونوا یدموا . هریظن یب _عهیلا

مدوب هتخپ هك یتشوگبآ زا مه زور دز.نآ جنغ شفرح نیا زا ملد هت

هك مه زورما منك. تسرد شیارب راب كی یا هتفه درك هیصوت و دمآ ششوخ

دوب. هدمآ ششوخ تلتك زا

192_191

: تفگ دیشون یم ریعشلا ءام هك ینیح رد

؟ یتفر یزپشآ ؟کالس یتفرگ دای اجك زا ور یسور تلتك نیا امش تقونوا _
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: مداد ار شباوج ابعالهق

. انیرام مسا هب هنیاركوا ملا هراد یتسود هی نوج الهل متفرن _کالس

یاذغ لدم دنچ . میرب یم ور هدافتسا تیاهن شزا ام دایم هك مناخانیرام

تست بقال ونیا یلو دندوبن هزمشوخ اه نوا یهتنم متفرگ دای شزا یسور

دوب. بوخ میدرك

دوب: دایز یزپشآ هب شا عالهق

؟ هداد دای نوتهب ایچ هگید مناخ انیرام نیا بخ _

. هشرب شنیرت مهم هك اذغ لدم دنچ _

پوس نیرتروهشم و نیرتبوبحم زا یکی (Borscht) شرُب ای چشرُب ، تشرُب

. هیسور یاهاذغ کبس ی هدنهد نوشن یعون هب هک سا هیسور یاه

تشوگ اب بوخ ردنغچ هنک، یم افیا پوس نیا رد ور یلصا شقن ردنغچ

پوس نیا رد زین لفلف .زا هشیم طولخم ، فلتخم یاه هیودا و هدش خرس

یور هشیمه . هراد یدنت ی هزم پوس لیلد نیمه هب دننک یم هدافتسا دایز

. دننک یم هدافتسا مه هماخ   یرادقم پوس نیا

. هراد مه ییابیز رهاظ ، شرب ، پوس نیا ی هداعلا قوف معط رب عالهو

داد: ناکت ار شرس نامزمه و تفر باال شیوربا کی

؟ هگید بوخ زپب. منیا امتح تسین تتخس هگا _

مدز: هقیقش ارهب ما هبابس تشگنا

ملک. پوس و یروپاچاخ ، ینیلب ، فناگرتسا فیب ؟ هگید _
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: دروآ ارباال شتسد انروس

نیا . نشاب جبلا دیاب ایکی نیا یلو . مرفنتم شدب یوب هن.زا ملک _

. اعقاو دوب عیلا نوشتلتك

. هتسرد _

دش: دنلب زیم تشپ وزا داد تیاضر هرخ باال انروس

. مدروخ یلیخ نونمم _

درك عورشو تشادرب ار چاكسا و تشاذگ كنیس اررد شفرظ

. تشاذگ ارباال ونآ تسش ار دوب كنیس رد فرظ هچره . نتسش هب

هچ متفگ مدوخ اب یلو میوشب نم دهد هزاجا هك میامن فراعت متساوخ

مه وا هك دراد یلا كشا هچ مدرك هیهت اذغ و متشاذگ تقو مه ؟نم تسیراك

: متفگ و مداتفا شوروك والهلو اباب ؟دای دیوشب فرظ

؟ ناخانروس یتسار _

دش، یم جراخ هناخزپشآ وزا درك یم كشخ ار شیاه تسد هك یلا حرد

داد: باوج

هلب؟ _

: متفر نوریب شلا بند مه نم

؟ انیا اباب ی هنوخ مرب ادرف نم هشیم _

نوریب هقدح زا هك تسا االن مدرك ركف هك دش درگ شنامشچ یروط . داتسیا

: دنزب
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؟ یگیم نم هب ارچ ورب بخ _

: متخادنا یاباال هناش

. نینودب هك هشاب المز دیاش متفگ _

روج و عمج ،ار دنیشنب شبل فرط كی اترب تفر یم هک ار یوحم دنخبل

درك:

یلو..... میشاب گنهامه هبوخ هلب _

دش: مناگدید یابرهک لز شنامشچ قبش

تع طاال هب مایب منك یم یراكره ، مریم اج ره منم شاب هتشادن راظتنا _

. منوسرب

مشاب هتشاد رظن تحت ار وا هک دوبن نیا مدصق ال صا . دروخرب مهب ادیدش

: تفر مه رد میاه همرگس رایتخا یب دوب. هدش مهافتءوس راچد

نم هب امش یاراک ال صا مرادن یراك امش یاراك اب نم . تحار نوتلا یخ _هن

. هرادن یطبر

: تخادنا یاباال هناش

ریخ. هب بش . هرادن یطبر نم هب مه وت راك بخ _

: متفگ مهدب ار شباوج هک نآ یب

اباب؟ ی هنوخ نیایم یچ؟ امش تقونوا بخ _

: تفگ ، دومیپ یم ار شقاتا ریسم هک روط نامه
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یافرط منم ورب .وت متسه ماراك لا بند . منوت یمن حبص یلو . مایب دیاب هرآ _

. مایم اه عقوم نیا بورغ بش رصع

: متفر باوخ قاتا فرط هب مه نم دش. شقاتا دراو

ریخ. هب بش نونمم هشاب _

رادروخرب منایفارطا تبحم زا هشیمه هک ینم یارب شدرس یاهراتفر لمحت

رانک باوخ یارب هک یراولش و ترشیت اراب مدنلب نهاریپ دوب. تخس ، مدوب

دنب ارزا میاهوم و مدز کاوسم قاتا سیورس .رد مدرک ضوع مدوب هتشاذگ

. مدرک ترپ هرفن ود تخت یور اررب دوخ و مدیشک سرب و هدرک اهر سپیلک

مدرم همه هب ردقچ هک نیا و شیاه ینابرهم دای مداتفا مردپ دای رایتخا یب

تساوخ یم ملد هشیمه یکدوک .زا تشاذگ یم مارتحا الهل، اصوصخم

، رهاوخ نتفای ی هسوسو هک فیح یلو مدرک یم ادیپ وا دننام یرسمه

دشاب یم تحاران یسک زا هاگره اباب دوب. هدوبر نم ارزا باختنا تردق

درک: یم همزمز شدوخ

ناسکان فرص امنم دوخ زیزع رمع _

! یسک دنک طمال جرخ زاطالهک فیح

یراذگ تقو شزرا هک دنتسه ریقح ردقنآ دارفا یضعب هک مه اعقاو

. دنرادن ار ناشیوررب

دوب. باوخ زونه انروس . متفرن یور هدایپ هب حبص لبق، یاهزور ربخالف

وزا مدش هدامآ منك رادیب ار وا هكنآ نودب مدروخ و مدرك هدامآ ار هناحبص

مدوب هدنام دوب. مردپ لزنم عمتجم گنیكراپ رد ملیبموتا . متفر نوریب لزنم

ییادص مدرك یم ركف هك روطنیمه . مورب هدایپ ای مریگب سنا آژ منك راك هچ
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دمآ: مرس تشپ زا

ورب! نم نیشام اب ریگب وچیوس نیا _ایب

: مدیرپ اوه هب رایتخا یب هك دوب هدش رهاظ یناهگان نانچ

. مدیسرت یاو _

: دیشک یا هزایمخ ، هدولآ باوخ یتروص اب

؟ یدیسرت یچ _زا

. نیباوخ مدرك ركف _

: تفرگ مفرط ارهب چییوس

ورب. ریگب .ایب مدش رادیب هزات _

: متشادن شلیاسو زا هدافتسا هب یلیامت ال صا

. مریم هدایپ نیا ربانب مودب متفرن زورما _هن.

: تفرگ ار نآ تشم واب درک ترپ اوه ارهب چییوس

! یتحار روجره _

. تفر شقاتا هب ییاریذپ زا یرارصا چیه یب

. متفر هناخ زا یظفاحادخ یب

نز ردام ناونع هب مدرك یم ركف متشاد مدش یم در نابایخ زا هك روطنیمه

. تشاد یچ همه .الهل مرخب یزیچ هچ ناج الهل یارب سالم
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نم زا یراگدای متشاد تسود یلو . مرخب شیارب هك تشادن زاین یزیچ

، رتشگنا هب دندش یم دودحم وا، هب نم یاه یراگدای مومع . دشاب هتشاد

دلوت ردام،و زور لثم فلتخم یاه تبسانم هب هك لیبق نیا وزا نماد زولب

دیاب بقع هب متشگرب درك یم قرف ما هیده دیاب راب نیا یلو . مداد یم وا هب

میارب یدایز یاه .طال مداد یم وا وهب متشاد یمرب ار میاه زاطال هكت هی

همع . مزادنیب متساوخ یمن نم هك اهار نآ همه دوب. هدش عمج یسورع رس

روط نیمه تداعس یاقآ ، نامام ناتسود ، شوروك ، كمار یتح ، كنشور ناج،

ییادها یاه طال هب یلو دندوب هداد طال نم هب دقعرس انروس ی هداوناخ

مدز. یمن تسد یوا هداوناخ

شوگ رب هك مدرك یم روصت هک ار یا هراوشوگ تفج كی ات هناخ هب متشگرب

یادص هك مدرك زاب ردار ادص یب . مرادرب ، تسشن دهاوخ گنشق الهل یاه

یم فرح یسك اب تشاد یسیلگنا نابز .هب مدینش ار انروس ی هدنخ هاق هاق

: دیدنخ یم دنلب دنلب دزو

. امتح ملد زیزع هلب _

هدش. هرذ هی تارب ملد هك _خآ

. مایب دوز دوز مدیم لوق تهب هدنومن یزیچ هگید _

اه هایس كالغ ینك ینوطیش هگا هك ینودیم ! امتسین نم ینكن ینوطیش _

. ندیم ربخ مهب

. روطنیمه منم امتح مزیزع هرآ _

مرب.. تنوبرق -
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هچ نم هب متخادنا یاباال هناش هتفرگ طابترا شبات بل هكاب دوب مولعم

هك یره هقدص نابرق . تشادن یطبر نم هب دز یم فرح هكره ؟اب طوبرم

ات مدرك یكلا یا هفرس . متشادن یساسحا وا هب هك نم . دورب تساوخ یم

هب دیوگب یزیچ هكنآ ویب مدرك هفرس راب دنچ ما. هدمآ هناخ هب دنادب

وردار مدش باوخ قاتا دراو یخلا یب مه نم داد. همادا دوخ یاه تبحص

هتشادرب ار هراوشوگ متفر دوب، دمک لخاد هک متارهاوج ی هبعج غارس متسب

دش: هدیشك بقع زا متسد متفر یم هك روطنیمه . مدش جراخ لزنم وزا

ولوچوك یه _

. متشگرب بقع هب خر مین دوب؟ نم اب

؟ یگنرز یلیخ یدرك ركف _

! مشیمن نوتروظنم هجوتم _

یاوخ یم یكشاوی دعب مریم مراد هك یرایم هنوهب . یشیم هجوتم مبوخ _

؟هرا؟ ینك ریگلفاغ ونم یایب

مدوب هتشاذگ اج ور یزیچ نم . نیدش مهافت ءوس راچد یلا عبانج ریخن _

. مرادرب ونوا مدموا

! غورد زج هب مونشب منوت یم ور یزیچره نم نیبب _

مدز: دایرف دنلب ییادص واب متفرگ زاگ تدش هب تینابصع ارزا میاهبل

. متفگن یغورد امش هب نم بانج نیبب _

. مدیشك نوریب شناتسد نایم زا تدش ارهب متسد و
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مدز: داد رتدنلب و متفرگ شفرط دوب.هب متسد رد هراوشوگ ی هبعج

وت .هك مدب ناج سالمهبالهل ردام ناونع هب متساوخ یم ور نیا دییامرفب _

فرح نیاوخ یم یكره اب امش انمض . متشادن شرب مدش هجوتم نوبایخ

. هرادن یطبر چیه نم ،هب نیرب شا هقدص نوبرق و نینزب

دز شرمك هب تسد

هگا مه وت دوخ دوب.ثمال نیمه نومرارق ملوا .زا هشاب هتشاد مدیابن _

مهم ال صا نم یارب یایب و یرب ای یشب تسود یسك اب اجنوا یاوخب

اجنوا ناوخ یم مه ناخ ایدرب بانج نوتقیفش قیفر هكنانچ . تسین

یم ؟هن یشب یمیمص شاهاب همهم مارب ینك یم ركف . نشب امرف فیرشت

. یشاب تسود یا هگید سکره ایاب نوا اب مه وت ینوت

مه ارهب میاه ؟بل دمآ یم نوریب وا ناهدزا اه فرح نیا ! دشیمن مرواب

ردقنآ ؟ میوگب هچ شباوج رد متسناد یمن . مدوب هدرك مگ اوژهاهار مدرشف

: متفگ طقف مرش! یب ردقن ! تریغ یب ردقنآ ! درمان

. مفساتم نوتارب . درادنپ دوخ شیک ارهب همه رفاک هك! اعقاو _

. متفر و متسب مكحم ردار

195_194

دوب. هدمآ ملا بند انروس دش. هدیشك متسد هك متفر یم روسناسآ فرط هب

شتسد زا تدش اراب میوزاب . تسب وردار دیشك نامتخاس لخاد هب ارم

: مدرک جراخ

هدش؟ یچ هیچ؟زاب _
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: تفرگ ار میاه هناش شتسد ود ره اب

. مونش یم وگب _

: مدرک خالص یوا هقلح دنب ارزا دوخ متشاد هک یتردق مامت اب

؟ نیونش یم ویچ _

: داتفا لبم یور نادنخ

! زیرن تدوخ وگب.وت یدب مهب یاوخ یم هك یشحف _ره

مدز: یدنخزوپ و مدش هنیس هب تسد

؟ نیداتفا نم ركف هب ردقنیا حاتاال یك _زا

: تسشن شبل جنک رب یدنخزوپ

_حاال!

هناشن شفرط ارهب ما هبابس تشگنا تسا فرط یک اب دیمهف یم دیاب

: متفر

منودیم هچ و یعامتجا یتسود لها . متسین امش لثم نم ! بانج دینیبب _

هسیاقم لباق امش اب النم صا . متسین نیتسه شوت امش هك ییاه همانرب نیا

امش اب هگید مدرك ادیپ ور مرهاوخ و متفر اجنوا هك نیمه .االمن متسین

یاراک . مشكب كرس نوتراك وت ماوخب هك منیب یمن مه یموزل . مرادن یراك

نم هب اهفرح نیا نتفگ اب مه هگید انمض . نرادن نم هب یطبر چیه امش

تساوخ ملد هك یكره ،اب مشب تسود تساوخ ملد یكره .اب دینكن نیهوت

متسنوت یم . مدش یمن امش نماد هب تسد هك مدوب هراك نیا هگا نم ! مدرگب
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ور نوتدودح دحو و نیشاب نوتدوخ بظاوم سپ منك ادیپ رت نوسآ هار هی

. نیسانشب

: دندش عمج شا هدمآ شک یاهبل

تهب ور ییازیچ هی ماوخ یم نیشب .ایب وشن تحاران حاال بخ یلیخ _

. مگب

. همرظتنم _الهل

: دروخ هرگ مه رد شناوربا دشو منامشچ لز

. نیشب هشك یمن لوط یلیخ هرادن لا كشا _

هلصوح .اب متخادنا دوب مهار رس هك یلبم نیلوا یور اررب مدوخ هاگآدوخان

: تسشن ملباقم

ملیكو .هب هشك یم لوط سلا هی كیدزن یهام دنچ رونوا هب وت ندموا _

حاال یهتنم مرب. رتدوز دیاب هگید نم هدب. ماجنا ور اهراك ی همه مدرپس

عفال. متسه ننك ركف اباب نامام راذب . وگن یسک هب یزیچ

؟ هشك یم لوط ردقنا ارچ یلو هنك؟ یم نم حلا هب یقرف هچ دیرب _

هك سهیلا هس ود االنهی دوبن یروط نیا بقال هدش یروجنیا هگید هگید _

وتاهراك همه متفرگ لیكو . شابن یچیه نارگن امش . میشب لطعم دیاب یلیخ

هب مه وت ادودح نومه دیاش ای سلا كی زا رتمك یزیچ . هدیم ماجنا تساو

. یشیم قحلم نم

؟ ناریا هب نینز یمن رس هگید تدم نیا وت امش ینعی _
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: تخادنا یاباال هناش

مه وت یارب . نرن متسد زا هك مسرب ماراك هب رونوا دیاب نم . مرادن یراك _هن

. یسرب تا هتساوخ وهب یایب هك متفرگ لیكو ، یدرک مکمک یلیخ هک

؟ تسین یلكشم تقونوا بخ _

ی همانسانش طقف . مدازآ ال ماك مدآ هی نم . تسین نم یارب یلكشم چیه _

لكشم هب هنكمم یدعب جاودزا یارب و هدش هك دشیم یطخ طخ وت

. یروخبرب

: متخادنا یاباال هناش مه نم

نیرتگرزب نم یارب منك ادیپ ور ابرلد هك نیمه . تسین یلكشم چیه _

. هیوزرآ

مداتفا مبش نآ باوخ ودای ابرلد متفگ

: مدرك گنت ار منامچ فاكش ؟ دشاب هدوب تسود ابرلد وااب دنكن

؟ مسرپب نوتزا لا وس _هی

! سرپب _

؟ نیسانش یم ور ابرلد امش _

درك. اررپ هناخ شا هدنخ هاق هاق

؟ مسانشب اجك زا _هن

.... انایحا نیدوب اجنوا دیاش متفگ بخ _
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یارتخد مامت زا ینویسكلك هی نیا انایحا یتفگ یدرك ركف تدوخ شیپ _اه

؟ هتسرد هراد رارق اقآ نیا نویسكلك ووت تسابیز امتح منم رهاوخ هراد ابیز

ار میاهوم دوب. تسرد شیاه سدح اقیقد . تشاد یناطیش یشوه هك اعقاو

مدز: رانک منامشچ یولج زا

. مسرپب ور لا وس نیا هك دش ثعاب یواكجنك _

: دروخ خرچ زاشملا هداتفا نوریب ناوسیگ تمس هب نامشچ زا شهاگن

؟وت نسانشب ومه همه هك تس هروك ثمالهد اجنوا ینك یم ركف منیبب _

هب هسرب هچ ننیب یمن ورگیدمه مه رابكی سلا دنچ امدآ نارهت نیمه دوخ

. اجنوا

رگیدكی اههب مدآ یكیدزن ثعاب روشك كی رد ندوب فرص تفگ یم تسار

مدش: دنلب میاج وزا هدرک بترم ار .شملا دوبن

دش؟ مومت نوتراك بخ _

: تساخرب مه وا

. ظفاحادخ شیپ ریخ . نیمه مریم هدنیآ زور دنچ ات نم مگب متساوخ هرآ. _

مدز: بل مارآ دوب، هتسشن ورف ممشخ شتآ

. ظفاحادخ _

، دشاب هدیدن ارم تساهلا س راگنا ناج .الهل متفر مردپ ی هناخ هب شمارآ اب

: دوشگ میور ارهب ششوغآ

هدش. هرذ هی تارب ملد ردام مرب تنوبرق _
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. دیراب یم ، شیابیز نامشچ رد کشا ششخرد کالمزا تقادص

و ناج همع دزو گنز .الهل میدیدنخ و میتفگ یرد ره زا مزیزع ردام اب

رهظ مه اهرتخد تفگ و دمآ شدوخ همع درك. توعد مه ار شنارتخد

اب نامز مه،مه لیماف یاه درم بش دوب یبوخ زور یلیخ . دیسر دنهاوخ

هدش یمیمص اقآ نسح و دبمار و شروك اب دوز یلیخ انروس . دندیسر انروس

اهنآ مه یهاگ . دندیدنخ یم هاق هاق اهنآ هك تفگ یم هچ مناد یمن دوب.

دمآ یم وربا و مشچ نم هب یه .الهل دیدنخ یم وا هك دنتفگ یم ار ییازیچ

: متفگ یم مه نم . مراذگن شیاهنت و منیشنب وا رانك مورب هك

. نشرب و رود مدآ همه نیا تسین اهنت _

هك میدوب هتسشن لبم یور ییاریذپ رد یگمه ماش ندروخ زا سپ هرخ باال

درك: ( فاص ییولگ ) یحنحنت انروس

یم هزاجا مناخ همع ، مناخ !الهل تداعس یاقآ ! نتورف یاقآ مها مها _

؟ دییامرف

ار توکس اباب دهد، باوج ات درک هراشا ردپ هب .الهل دندرك توكس یگمه

: تسکش

منك یم شهاوخ _

197_196

. دییامرفب منك یم شهاوخ _

درک: فقوتم دیسر هک نم وهب دنادرگ همه نیب ار شنامشچ قبش انروس

صخرم نوتتمدخ زا دیاب هگید تقودنچ نم نینود یم هک روط نومه _
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هی ور ناج ابرهک ندموا یاراك . مشب

وماراك هک مرب دیاب نیا یارب مه نم مگ یم هتبلا . هدیم ماجنا هراد لیكو

و میدرگ یم مه اب طقف یهام دنچ دموا ابرهك هك نیمه منك هار هب ور اجنوا

نودب تدم نیا هتخس مارب اعقاو مزیزع رسمه زا یرود . میدرگ یمرب مه اب

منك؟ راكیچ دیاب منود یمن ابرهك

: تفگ یزوسلد دوب،اب هتفرگ رارق وا ریثات تحت هک الهل

؟ نیرب ابرهك اب نینومب و نیراپسب یكی هب اجنوا ونوتراك حاال هش یمن _

دز: یقرب انروس نامشچ

شهب هك دوب یدمتعم مدآ كی تساوخ یم ملد یلیخ دینك رواب مناخ _الهل

یتقو زا هنافساتم یلو ، مدرپس یم شهب ور اهراك همه و مدش یم نئمطم

یمن ور راك همه نوا و هدیسرت ممشچ هگید دز، وران نم هب میلبق كیرش

منز. یم رس هلصاف نیا وت مایم هتبلا مایب و منك اهر یروطنیمه منوت

مربب وناج ابرهک دیاب نیمه یارب میرب میتسنوتن لسع هام نوچ هنافساتم

. مدب نوشن شهب وشابیز یاه تلا ویا اکیرما

: مدمآ دوخ هب همع تبحص دوب،هکاب هتسشن میاهبل رب توعد یب یدنخبل

! لسع هام نیرب جاودزا دعب سلا كی ! جبلا هچ _

درك: اقآ نسح هب ور فرح ندرك ضوع یارب تشادن یخساپ هک انروس

. مشابن اجنیا نم امش یسورع عقوم منك ركف ناج نسح _

: تخود انروس ارهب شبوجحم هاگن اقآ نسح
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نوتدوجو وزا نیتسه مامش میتفگ میدش لا حشوخ !ام فیح هچ _

. نیتسه برشم شوخ و ارآ سلجم اعقاو امش مینك یم هدافتسا

یم رظن نم هب یمشچریز هک ینیح دزورد ییامن نادند دنخبل انروس

: تفگ ، تخادنا

نك. مادص انروس نم. اب شاب تحار ناج نسح _

درک: ینیشنلد مسبت ال باقتم مه نسح

. یدوب مه وت مرمع زور نیرتهب وت هك متشاد تسود یلیخ ناج انروس هلب _

درک: کنشور هب ور انروس

؟ سا هگید هام هس یسورع مناخ کنشور _

داد: باوج کنشور

ون. سلا دعب هلب _

ندیسر یارب هك دوب مولعم دز. قرب ، فرح نیا یادا ماگنه ود ره نامشچ

نسح ی هناش رب تسد انروس . دننك یم یرامش هظحل ، دوعوم زور هب

: تشاذگ

منك یم ومیعس مامت . مشاب ناریا ور ون سلا منك یم یعس ادخ دیما هب _

یم یروج هچ مزیزعرسمه نودب تدم نیا مدنوم مشن اال منوسرب ومدوخ

. مرایب موود منوت

دهاوخ نم گنتلد اعقاو هك دش ناشرواب راضح هك درك هاگن نم هب یروج

سک ات دنهد یمن یلا جم yوxو اكیسج متسناد یم نم هك یتروصرد دش.
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دوخ یمیمص ناتسود هب هك تفر یم یدوز وهب دنك ذوفن وا لد رد یرگید

دوب. یعنصت ال ماك شیاهراتفر هیقب دننام مه یگنتلد راهظا نیا و ددنویپب

درك: هاگن انروس هب تبحم اب مردپ

مه هب یباسح تدم نیا هشیم گنت تارب نوملد یرب یتقو ناج انروس _

. میدرك تداع

بل هناقداص رابنیا دوب، هتفرگ رارق عمج یاه تبحم ریثات تحت هك انروس

دز:

نیا وت مر یم و مراذ یم اج اجنیا وملد مه هدنب نتورف یاقآ دینك رواب _

. مدرك تداع یلیخ نوتهب منم تدم

: تفگ نانک هدنخ دوب، هدرك انروس یاه فرح زا یرگید تشادرب هك دبمار

وتبلق حاالمه یتفرگ و یدید ور ام ییاد رتخد نیا یدموا شاداد هلب _

. یراذیم اج ششیپ

دوب، هدش لا وحاو عاضوا هجوتم هزات ایوگ هك انروس دوخ . دندیدنخ همه

دش: نم نامشچ دزولز هرهچ ارهب شا هناقشاع باقن عیرس

منك؟ راكیچ دیاب منود یمن اعقاو هراد دوخ یاج هك ناج ابرهك _

: تفگ هنایوجلد دوب، هتشاذگ هودنا مغو یاپ هب ارم توکس هک دبمار

هك ركش ور ادخ . هتاطابترا رصع رصع هگید .االن شابن تحاران ییادرتخد _

. نینك تبحص زور ره مه اب اجنوا هشیم تسه تنرتنیا و پآستاو

و درب ارباال شیوربا هی .الهل دندیدنخ ود وره درك هراشا كمار هب كنشور

: ناشهب درك ور زیت ینامشچ اب
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؟ نیدنخ یم یچ ؟هب ارتخد هیچ _

: تفگ كمار

مه ارتخد شتسار متشاذگ اج وملد هگ یم هزماب یلیخ انروس اقآ هخآ _

هنك. یم راتفر هراد نوشیا هك ننك یمن دروخرب یتاساسحا یروجنیا

مدآ هچ انروس هك دنتشادن ربخ مادكچیه مدز. ناش همه هب یدنخزوپ ملد رد

هب درك ور اددجم .الهل دندوب هدروخ ار شیاه فرح بیرف و تسیگنر تفه

: انروس

؟ هنومب ام شیپ ابرهك یدیم هزاجا یریم یراد هك امش ، مرسپ ناج انروس _

: تخادنا باال هناش و درك او مه ارزا شیاه تسد ود ره انروس

هنوخ و نوا لوا ی هنوخ هنوتدوخ رتخد ابرهك ؟ مناخ الهل هیفرح هچ نیا _

روجره ؟ هیفرح هچ نیا تسامش تسد منم ی هزاجا ساجنیا نم دیما ی

طقف هنك یمن یقرف چیه نم حلا .هب هتحار ناجابرهك روجره نیتحار

. هزیزع مارب یلیخ هك نیشاب نم تناما بقارم

عال زاربا نیا رگا دوش. یم بآ منت یاه تشوگ ولیك ولیك مدرك یم ساسحا

هب مدرك یم زاورپ و متفرگ یم جوا دیاش دوب هناقداص و هنامیمص هق،

رس وزا دننك فیدر یا هشیلك ار یتاملک یتقو یلو اه ناركیب اه،هب نامسآ

هک دیآ یم دورف ردقنآ دیآ یم دورف ناسنا سكعرب ، دنروآ نابز هب فیلكت

تسود . متشادن تسود اهار ندروخ نیمز نیا ونم دروخ یم نیمز

: تفگ نم هب رابنیا ناج دنك.الهل تبحص تحار و یدج یلیخ متشاد

198
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. ینوم یم نومدوخ شیپ هگید متفرگ ترهوش زا وتزاجا نوج ابرهك بخ _

یم مدوخ هناخ رد دیاب رگید متفر هناخ نآ زا هك یتقو . دوبن حیحص نیا هن

مه اه،زاب نآ شیپ ندنام اب مدرك یم ظفح ار دوخ الل قتسا دیاب . مدنام

زاطالقمه سپ یارب نم هك یلا حرد لبق ی هتسباو رتخد نامه مدش یم

: مدرك یم تبحص دیاب متشاد رس رد یرگید یخاالت

ردقنیا بخ یلو متسه نوت همه قشاع هك نم . نوج الهل نونمم یلیخ _

نوتهب یلو مشاب مدوخ ی هنوخ وت نیدب هزاجا تسین بوخ مه یگتسباو

منز. یم رس بترم

: تفگ دوب، هدش یتریغ هك شوروك

؟ یتشدنرد نوا هب هنوخ وت اهنت نووج نز یچ؟هی _

: دیشاپ ام یود ره یور رب یدنخبل ردپ

. شدوخ یارب هینزریش ناج ابرهك هیچ؟ اهنت نووج نز كی ناج شوروك _

رس هشیمه تمدق یلو . میراذ یم مارتحا تا هدیقع امهب مرتخد هشاب

. هنوممشچ

دش اقآ نسح اب تبحص لوغشم دوب هدش هتسخ ثحب ی همادا زا هک انروس

نآ رد اقآ نسح و كنشور هك یتكرش دوب. یراك لئاسم هب عجار ناشتبحص

دوب هدش جبلا شیارب هك تشاد انروس سنیزیب اب یتاطابترا ، دندرك یم راك

درك. یم طاالع بسك و

: تشگرب انروس فرط هب ردپ

؟ یرادربخ ایدرب ناج،زا انروس _
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: دنادرگرب اباب فرط ارهب شیور انروس

تروص عیرس شاراك هك هتفرگ لیكو . هشاهراك لا وبند هدرك پاالی هلب _

. هریگب

: تفگ ناج الهل

. شردام کلفط ؟ اجنوا دایم هراد منوا سپ _

: تفرگ هدینشن ار الهل فرح رخآ ی هکت ایدرب

. رونوا دایم هراد منوا هلب _

دز: یوحم دنخبل الهل

رس نوت هلصوح هشیم ثعاب انشآ هی ندوب . نیتسین اهنت اجنوا هبوخ بخ _

هرن.

دز: یدنخزوپ انروس

هبوخ ناجابرهك یارب بخ یلو متسین اهنت و ماجنوا سهلا نیدنچ هك نم _

مه. اب میراد كرتشم تسود هی اجنوا دموا یتقو

یزیمآ ماهفتسا هاگن دزو هرگ مه اررد شیاهوربا دوب هدرك بجعت هك همع

درك: لا وس ناج الهل تخادنا هبالهل

؟ هریم هراد اهنت ایدرب _

: تفگ انروس

هلب. منود یم نم هك ییاج _ات
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. هدرك رنه دایب هنوتب مه شدوخ االن

درک: زیت ار شمشچ فاکش ناج همع

هیك؟ نیگ یم هك كرتشم تسود تقونوا بخ _

: تخادنا باال هناش انروس

. هگید سایدرب بخ _

: دیشك یقیمع سفن الهل

نوا هارمه شدزمان دیاش مدرك ركف نم كرتشم تسود نیتفگ امش هخآ _

. هریم

کنشور هب شیوزاب دوب،اب هدش دیفس و خرس ایدرب مسا ندینش هكاب كمار

دش: جراخ شرهاوخ ناهد زا کمار لا وس دز.

؟ ندركدزمان منوشیا هگم _

هتساوخ مناخ اتیب زا لبق شردام . تشادن جاودزا الیخلا صا ایدرب ریخن

انروس دش. بارخ زیچ همه و دیسررس انروس هك دنكب هبالهل یتاراشا دوب

: تفگ

مه جاودزا فرش ورد ندركن دزمان نوشیا منود یم نم هك ییاج _هنات

و هدب لیصحت همادا هنوخب ور شسرد هك اجنوا دایم هراد افرص . نتسین

هنومتسود هك مشدوخ . نتسه اجنوا منوشماوقا زا ایوگ هریگب وشارتكد

؟ هشاب شدوخ سنجمه مدآ، تسود دیاب امتح هگم .حاال هگید

: تفگ كمار
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. هریگ یم طابترا تحار شدوخ سنج مه ناتسود اب مدآ . هگید هلب بخ _

نوچ هرادن یقیمع مومهفم و انعم مه اب نوشیتسود اقآ وهی مناخ هی

. تسادج مه زا نوشایند

دز: یدنخزوپ انروس

حرطم اج چیه اه تبحص نیا هگید هزورما ؟ مناخ کمار هیچ افرح نیا _

. تسین

هك دید هچ نم هاگن رد مناد یمن دش. نم هجوتم ، تاملک نیا یادا عقوم

درك: ضوع ار شتبحص یروف

ره مدآ . هتسرد ظاحل نوا زا هلب دییامرف یم امش هك یروطنیا بخ هتبلا _

یاه یتسود نیا نم روظنم یلو هرت. تحار هشاب شدوخ سنج مه اب یچ

یتسود نیمه ناج! شوروك هك دینك ضرف ثمال لثم . سا هنامیمص و هداس

؟ هراد لا كشا هچ هراد ماوقا و ناتسود یاه رتخد هكاب ییاه

. تخادنا نییاپ ار شرس عیرس دوب هتفرگ رارق هجوت ضرعم رد هك شوروك

200_199

هدز ، دنزب تساوخ یم هك ار ییاه فرح مامت دوب هدش تحار شلا یخ انروس

انب ردپ زا هزاجا بسك اب مه نم . تشگ یم زاب اكیرما هب هدوسآ یرطاخ واب

روش شلد انروس درك یم ركف هك ناج الهل هتبلا . منامب مدوخ هناخ رد دش

ارم دزو دنهاوخرس نم هب بترم هك دوب هدرك تحار ار شلا دنز،یخ یم ارم

قاتا هب تساركی انروس . میتشگزاب لزنم هب هرخ باال درب دنهاوخ دوخ شیپ

دمك یاه سابل و نوریب دیشك تخت ریز ارزا ییاه نادمچ . تفر شدوخ

شقاتا دراو منك تبحص هك دوب المز درك لقتنم نادمچ ود ره ارهب یراوید
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مدش:

ناخ؟ انروس _

: دناخرچ متمس هب هناش یور ارزا شرس اهسابل ندیچ ردحلا

هلب؟ _

؟ نیرب یم فیرشت _

دش: راک لوغشم هرابود

زا یبد مریم هتفه نیمه رخآ هشیم یكوا هراد مطیلب مرب دیاب هگید نم _

. مریم و مرپ یم اجنوا

درسنوخ رهاظ درک.رد دمجنم ار محور خی یبآ لطس نوچ شدرس راتفر

مدز: بل

. نیشاب قفوم مراودیما هشاب _

درک: مزادنارب و دیشک ار نادمچ پیز

. روطنیمه مه _وت

داد: همادا دوب یفخم یاهبیج نتسب لوغشم هک ینیح رد

یاه هچب نیا هدب.اب ماجنا ور تشزرو نومنراكیب مه وت متفر نم یتقو _

مفدص و راگن و ادیش . درگب رتشیب دنتسه مه یلا حاب یاه هچب هک تا همع

تكرش انیا تنامام یاه هرود وت نیراذب هرود مه اب نك یعس . نكن شومارف

و لگنج رارق نیرب هوك مهاب . نیبوخ یارسپ مه ارسپ نیبوخ یاه هچب نك

. نورذگب شوخ خالهص دیراذب ایرد
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. دناشوپ ار شتروص لک یداشگ و لگ دنخبل شفرح ندش مامتاب

. دنشاب ینارذگ شوخ ركف هك دنتسه وا دننام همه درك یم ركف اقا هه

دش: یدج هک مدیزگ یم وبل هدرک لغب ار میاهتسد

نمارتحا لباق مارب تدیاقع عقاورد ینعی . مرادن تتاداقتعا هب یراك نم _

هنك؟ یم یگدنز راب دنچ مدآ هگم . ریگن تخس تدوخ هب ور یگدنز یلو

. یربب تذل ترمع ی هظحل هظحل زا نك یعس

هرجنپ تمس ارهب میور . تسا ندرب تذل یگدنز مامت درك یم ركف هك! اعقاو

: منامب رود شهاگن سرریت اتزا متفرگ شیابیز یاه هدرپ و

مرب. یم تذل شمارآ وت مه یروطنیمه نم _

: داتسیا ملباقم رمک هب تسد

؟ هتدای لا وبیلا یرب دوب .انب نوریب ایب تدوخ ییاهنت ی هلیپ نیا _زا

دش؟ یچ یدوب هدرك لوبق مه ووت یرب دوب هدرك داهنشیپ شوروك

باوج رصتخم منزب نماد شرورغ ،هب لصفم حیضوت اب مدید یمن یموزل

: مداد

. مریم دعب مرت .زا مدرک مان تبث _

دز: فک و دمآ شک شیاهبل

یم تفگ یم مناخ .الهل یتحار مومت لا سكی متسین نم !حاالهك _عهیلا

همجرت نك سیردت ورب امتح هیبوخ راك یلیخ بوخ ینك سیردت یرب یاوخ

و تدوخ تولخ وت ینیشب هكنیا یلو نكب همجرت تدوخ لد یارب . هبوخ مه

یدومخ راچد ور تا هیحور تیبلط اوزنا حتلا نیا یشاب تدوخ اب طقف
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.اب یشاب عامتجا وت دیاب ینزب یبوخ ملق ینوتب هكنیا یارب هنك.وت یم

شاب تحار عمج وت خالهص نك یزاب لا وبیلا ورب ورب وش انشآ دیدج یامدآ

ی هرهچ ندید زا دید ور وت ابرلد هگا راذب . شاب داش خالهص دنخب وگب

. هشب داش تنودنخ

ورپ داش ارم دیاب تدم همه نیا زا دعب مزیزع رهاوخ دوب. ابوا قح مه زاب

منامشچ لباقم هدنز مدوب هتخاس منهذ رد وا زا هک یا هرهچ دید. یم رناژی

وا تسد المت یخت دوب.رد هدومن شوهدم ارم شروآرکس دنخبل . تفرگ رارق

شمب یادص اب متاروصت بابح هک میتفر یم مردپ یوس هب مه واب هتفرگ ار

: تسکش ،

تحار یخلا هرپ.اب مدرك راشژش عفال هك تسه یكناب تراك هی انمض _

هشیم زیراو لوپ تارب ردپ طسوت بترم نك. جرخ شزا یاوخ یم ردقچره

. شابن یچیه نارگن

: تشادرب جوم مفاص یناشیپ و دیرپ منابل زا دنخبل

... مردپ مراد تراك مدوخ نم نونمم _

: دیرپ مفرح نایم هب

رسمه كی ناونع هب نم دوخ. یاج نداد نتورف یاقآ هك ینوا نك شلو _

. مدب یجرخ نوتهب هك مفظوم وقالیب، کیف دنچره

.... هتفر نوتدای هكنیا لثم امش؟ _

: دروآ ارباال شناتسد

نومه یلو میتسین یعقاو رهوش و النز صا .ام هتفرن مدای یچیه _هن
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هتشاد وتاوه هك هنک یم مزتلم ونم ، میتخادنا هماندقع یاپ هك ییاضما

نم هب وت هک روطنومه ، میتشاذگ مه اب نومدوخ هک مه یرارق قبط . مشاب

و ینك ادیپ ور ترهاوخ رونوا یایب منک تکمک مفظوم منم ، یدرک کمک

. نومدوخ یس میرب مودكره هرابود مدعب

رد راگنا "هك نومدوخ یس نومدوخ یس میرب مودكره " تفگ یم یروج

: دروخ هرگ مه رد مناوربا دوب هتفرگ ناقفخ و شندوب هتخادنا یسفق

یلو . نیدرك لمحت تدم نیا ور یا هتساوخان تیدودحم مه امش هتسرد _

. نیش یم تحار اجنوا دیرب بخ

داد: ناكت فسات هب یرس

یوت هک متفگ هك مشلوا نومه نم . تسین یگیم وت هک روطنیا ال صا _هن

شمه یدید هك مه ینیا . جاودزا سفق هسرب هچ مریگ یمن اج یسفق چیه

تع طاال هب دیاب نمض رد هش. نئمطم مردپ هكنیا یارب دوب ندرك یزاب لر

هك.... منوسرب

یچ؟... _هک

: تخادنا ارباال شا هناش

دیدج تسود .هی یدوب یدیدج هبرجت مه وت هرخ .باال تشذگن متخس _هن

یا هگید یاه یتسود زا یادج یتسود نیا و مدرك ادیپ هیقب زا توافتم

. مدرك ادیپ درگاش .هی مدوب تملعم رتشیب منك یم ساسحا دوب.

تس. باال نوتسفن هب دامتعا یلیخ امش هه _

! مداددای تهب ازیچ دقچ نیبب نك ركف تدوخ هن؟ هك ارچ هلب _
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. مداد دای تهب ازیچ دقچ نیبب نك ركف تدوخ هن؟ هك ارچ هلب _

. ددنخ یم مه شیاهشوگ تاملک نیا یادا ماگنه مدرک ساسحا

یگنچ دوب،اب هتخیر متروص یور رب هک ار یمحازم یوم هرط مدش ینابصع

مدز: رانک

نیرمت دیدج شزرو ورب دیتفگ هك نیمه هك دینك یم ركف اعقاو امش ینعی _

یم امش هك یسك نوا مدش هگید نم ، اهنیا و نك سیردت منودیمن ورب و نك

؟ سیردت دش منیا ؟ نیتساوخ

: دیدنخ هاق هاق و درک زادنارب ارم یاپ اترس انروس

؟ هروخ یم رب تهب ارچ _حاال

مدش: رمک هب تسد

. نیتسین یبدوم مدآ ال صا امش . هراد مندروخرب بخ _

. مدش جراخ و متسب مرس تشپ وردار متفگ ار نیا

زا .حملا مدرک شراثن بلر "ییز تفوك دمآ." یم مه زونه انروس هاق هاق

شرش زا لا سكی و تفر یم هك ركش ار ادخ . دروخ یم مه هب شیاه هدنخ

وهن مورب لا هنكالسوبیلا هدش هك مه وا جلزا متفرگ میمصت . مدوب تحار

ملد مدوخ هك روجره ال صا . میامن تكرش ادیش و فدص و راگن یاه هرود رد

منك یم هچ نم هك تشادن یطبر چیه وا .هب مدرك یم راتفر تساوخ یم

ال ملعم شدوخ !وا لطاب یخلا یهز هه! هدش. نم ملعم دوب هدرك ركف اقآ

وا ارهب خاالیق لیاضف ات تشاد زاین خاالق ملعم هب مه همه زا لوا دوب مز
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ساسحا هک مدوب هدش غاد یروط . تسا داتسا درك یم ركف دعب . دنزومایب

هتفر مقاتا .هب تسیراج باذم برس نوخ، یاج هب میاهگر لخاد مدرک یم

مدرک یعس . مدیشک قیمع سفن دنچ . متسشن ناخرچ درگ هیاپراهچ یور و

رواب اررد ،وا منهذ زا انروس ی هدننز یاهدروخرب ندز طخ اب

ار هرجنپ و هدز رانک ار هدرپ . مدوب غاد غاد . منکن رت یوق شندوب " داتسا "

. دناشن ورف اد منورد غاد مره نآ، یاکنخ یلو دوب هتفرگ و یربا اوه مدوشگ

تفگ یم هشیمه ناج درک.الهل کنخ ار ملد شتآ یور یبآ نوچ درس یاوه

هب زگره درک یم هیصوت مه ردپ . مریگن میمصت مدش یتاساسحا یتقو

و تسرد تامیمصت ، شیفنم عون زا صوصخ ،هب یساسحا لئاسم رطاخ

، انروس اب یزابجل رطاخ هب دوبن حیحص . میزادنین شوگ تشپ ار یقطنم

ناج یافر ارزاژ مسفن مدزاب . میامن مورحم مدیفم یاه یمرگرس ارزا دوخ

: تسشن مشوگ هب مب ییادص و هناش رب یتسد هک مداد نوریب

! یروخ یم امرس دنبب ور هرجنپ یدش سکلیر هگید هسب _

سمل زا یلا یس نایرج دوب. هدش جراخ قاتا زا مناخرچب ار مرس متساوخ ات

سح یلو تسیچ سح نیا مان متسناد یمن دیود مناج مامت رب شناتسد

یمرب مساسحا مادک هب متسناد یمن ندش " مارآ " نیا یعادت ! دوبن یدب

ی هنادرم یادص ،اب مدوب شتآ ی هلولگ لبق ی هقیقد دنچ هکات نم . تشگ

. تسشن منت رب یریذپلد یاکنخ دوب، فیطل یراهب میسن نوچ هک انروس

مسح دیاش دش. جراخ متسد زا راتفر تیریدم ، بیرغ سح نیا زا نادرگرس

یگتفیش یعون مه.... دیاش ؟ بجعت و تریح دیاش ای ودوب بارطضا

شلباقم مداد حیجرت دوب هدش تخس مناجیه لر تنک دوب هچره ! یعطقم

. موشن رهاظ

ار زور مناخ،ره اتیب داهنشیپ هب دوب،انب ناریا انروس هك یزور دنچ نیا رد
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زور مناخ، اتیب لزنم زور كی . میدرب رس هب اهنآ قافتا هب ماوقا زا یكی لزنم

ییاد ی هناخ رگید یزور یومع لزنم زور كی درك، توعد ناج همع رگید

نیا ،اب مدوب هدش یمگردرس راچد هک نم . انیراس لزنم رگید یزور و انروس

عقوم هرخ .باال مدیرخ یم دوخ یارب " یبایدوخ " تصرف اه ینامهم

لزنم هاگدورف دصق هب تشادرب ار شیاه نادمچ انروس . دیسر یظفاحادخ

درك: نم هب ور روسناسآ رد هک میدرك یم كرت ار

یگدنز یتحار روجره نم دعب میتفر میدوب نارگ راب رگا مناخ ابرهک بخ، _

نك.

: میدیسر فکمه ی هقبط هب

منک. یم شهاوخ _

داد: همادا درک، یم روبع ناشک نادمچ رودیرک زا هک روط نامه انروس

ظفح ور ترهاظ هیقب یولج هكنیا طقف . مگب تهب منوت یمن یچیه نم _

ترهاوخ هب ور وت مداد لوق نم هرذگ یم سلا كی ینزب مه هب مشچ نك.

قیرط زا هك منك یم یعس ، منیش یمن راكیب مه سلا كی نیمه وت منوسرب

منك. ادیپ ترهاوخ و ردام زا ییاپ ودر مدرگب مراد هك ییاه لا ناك

: متفگ عیرس میدیسر گنیکراپ هب

منک. ادیپ ماوخ یم ور مرهاوخ طقف . متسین ردام مان هب یسك لا بند نم _

: داتسیا و درک زاب ار شدنلب یساش لیبموتا برد

هدب لوق مه منك.وت یم ادیپ تساو ور ترهاوخ حاال. بخ یلیخ _

. ینورذگب شوخ و ینك ظفح مدرم شیپ ور ترهاظ
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: متخادنا یلدنص یور ار دوخ ، یشرپ اب

؟ هراد یتیمها هچ ارچ؟ _

دز: تراتسا و تسب ار شدنبرمک

هرخ. باال میتسود مه .اماب هگید ارچ _

اوژهی" "زا تسود ی" هملک یاج هب متشاد تسود ارچ مناد یمن

دنک! هدافتسا " رسمه

. متشادن مه یفرح . منزن یفرح چیه مداد حیجرت ، ینهذ یگتفشآ رطاخ هب

رادید وهب هتفر اکیرما هب نآ دعب مناوتب ات منك ربص دوب انب سلا كی ابیرقت

توافت نیا .اب مهد همادا ار میلبق یگدنز مدرك یم یعس . موش لیان مرهاوخ

رابنیا دوب، هتفرگ یراكمه لوق نم زا اهافش هك نابز هاگشزومآ ریدم هك

بایغ رد مورب شرتفد هب هبحاصم یارب ات دوب هدرك توعد نم زا امسر

نیا . دیشخب یم طاشن ناناوج عمج رد روضح دوب. یبوخ تیلا عف انروس

دوب. هدیود متسوپ ریز یصاخ یلا حشوخ هك دوب

204_203

یمن رییغت یزیچ چیه ، تفر یم انروس یتقو سپ متشاد مه اهار همجرت

رایسب نیا و دنك ادیپ ار ابرلد هك دوب هداد لوق ینم! هدیروش دركااللد

اب مه شدوخ و درک شخپ هاگتسد ارزا یکیزوم دوب. شخب دیما نم یارب

درک: همزمز هدنناوخ

Oceansapartdayafterday

دنریگ یم هلصاف مه زا اهسونایقا زور وره زور ره
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AndIslowlygoinsane

مشیم هنووید مراد مک مک ونم

Ihearyourvoiceontheline

مونش یم نفلت تشپ ور تادص

Butitdoesn'tstopthepain

هنکیمن مک ور مدرد زا یا هرذ یلو

IfIseeyounexttonever

تمنیبن هگید هگا

Howcanwesayforever

میگب مه هب مینوتیم روطچ

Whereveryougo

یرب هک اج ره

Whateveryoudo

ینکب هک یراک ره

Iwillberightherewaitingforyou

منوم یم ترظتنم اجنیمه نم

Whateverittakes
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دایب شیپ یچ ره

Orhowmyheartbreaks

هنکشب مبلق هگا یتح ای

Iwillberightherewaitingforyou

منوم یم ترظتنم اجنیمه نم

Itookforgranted,allthetimes

متفریذپ یراذگ ساپس نودب ار زیچ همه نم

ThatIthoughtwouldlastsomehow

دوب دهاوخ راب نیرخآ مدرکیم رکف هک

Ihearthelaughter,Itastethetears

منک یم ساسحا ار تیاهکشا هزم ، مونشیم ار تیاه هدنخ یادص

ButIcan'tgetnearyounow

! مشاب تشیپ منوت یمن یلو

Oh,can'tyouseeitbaby

ینیبب ینوتیمن مزیزع هآ

You'vegotmegoin'crazy

ینکیم هنووید ونم یراد هک
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Whereveryougo

یرب هک اج ره

Whateveryoudo

ینکب هک یراک ره

Iwillberightherewaitingforyou

منوم یم ترظتنم اجنیمه نم

Whateverittakes

دایب شیپ یچ ره

Orhowmyheartbreaks

هنکشب مبلق هگا یتح ای

Iwillberightherewaitingforyou

... منوم یم ترظتنم اجنیمه نم

، شروك ردپ، امالهل، فرط .زا دندوب هدمآ همه ، میدش هاگدورف سنلا دراو

مه اهنآ فرط .زا تداعس یاقآ و كمار ، دبمار اقآ، نسح ، كنشور ناج، همع

هداز وخهلا ،خهلا ناخدیمح و انیراس روپ، پژنام یاقآ مناخ، اتیب رب عالهو

. دندوب هدناسر یظفاحادخ یارب ار دوخ مه انروس یاه هدازومع اهو

، اباب ، رهاوخ رهوش و رهاوخ ردام، ردپ، انروس . دیسر تیگ زا روبع عقوم

لباقم ورد دیشك شوغآ ارهب اقآ نسح و شروك ، دبمار ، تداعس یاقآ

كیدزن ار شرس . تفرگ ار متسد دیسر هك نم وهب داد ناكت یرس اهمناخ
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دنك. یم یسوب هدید مه نم اب دندرك ركف نارگید هك یروج ، دروآ ما هنوگ

: تفگ مشوگ رد

مه لا حشوخ دیاش ، یتسین تحاران اهنت هن منتفر زا هك منود یم بخ _

یمقشاع ردقنوا ننك ركف راذب . رایب رد ور اه تحاران یادا یكلا یلو یشاب

. یكرت یم هصغ زا یراد هك

دوخ زا هچ هه . مدش یبصع رایسب و مدید شبل یور ار یوحم دنخزوپ

صا مدوبن تحاران نوچ منك یزاب ملیف متسناوت یمن ؟ موش تحاران ! یضار

یعون هب وا نتفر اب یلو مدوب هدش یفطاع یمگردرس راچد هک تسرد ال

مپچ شوگ تمس ار شناهد رابود دعب . مدرک یم مه یلا حشوخ ساسحا

: دروآ

یكغورد ور تامشچ و نییاپ زادنب ور ترس یكلا ! هگید هدب ماجنا بخ _

ام. هب ندش خیم همه شاب دوز نك كاپ

یرگید تمس ار میور و مدیشك نوریب شتسدزا ار متسد مدش ادج شزا

نم هب كنشور . منیبب ار وا متساوخ یمن دوبن غورد راتفر نیا بخ مدنادرگ

: تخادنا ما هناش رب تسد دشو كیدزن

یامدآ یادا داوخ یمن نك. هیرگ دایم تا هیرگ هگا مزیزع ناج؟ ابرهك _

! یرایبرد وعاجش

انیراس . دندرك یم هیرگ دنلب دنلب هك متخادنا انیراس و مناخ اتیب هب یهاگن

یلو دمآ یمن ما هیرگ ارچ؟ غورد تفرگ شوغآ رد ارم و دمآ نم فرط هب

هودنا و كشا نایمرد مدز. شتشپ هب تسد و متشاذگ شا هناش اررب مرس

زا داد ناكت ام فرط هب تسد و تشگرب و درك روبع تیگ زا انروس ، راضح
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دز: دایرف اج نامه

مملا وس حیحص مداد نوتلیوحت وسملا حیحص . دیشاب نم یتناما بقارم _

. مریگ یم لیوحت

دز: داد رت دنلب دعب

منز. یم گنز تهب زور .ره شاب مسامت رظتنم مزیزع ابرهك _

تفر و داد ناكت یتسد هرابود و

هتفر انروس دوب. خیلا انروس لیبموتا عقاو ایرد نم لیبموتا تشگرب عقوم

هدید صالح دیاش . دندوب ناشدوخ نیشام رد شروك و ردپ والهلاب دوب

ار انروس لیبموتا دیاب . موش هیلخت الح طصا اتهب دنراذگب اهنت ارم هك دندوب

هک مدوب هتشن لیبموتا .رد متشاد یمرب ار مدوخ نیشام و مدرک یم کراپ

باال: دیرپ و دوشگ ار ولج برد كمار

دش؟ تادیپ اجك زا _وت

اج! نومهزا _

داد. ناشن میدوب هداتسیا هك ار یا هطقن شا هبابس تشگنا اب

؟ یایم یراد نم اب یچ یارب . زیرن هزم حاال بخ _

درک: زیت مشچ و دیخرچ مفرط هب هجرد دون

مدوخ شیپ ! یرادن ساسحا ال صا هك .وت ینومن اهنت هكنیا یارب یچ؟ یارب _

ینك، یگدننار ینوت یمن یكرت یم یروخ یم هصغ دقنوا االن متفگ

. منیشب نم راذب نییاپ ایب االمن نومرف تشپ منیشب مایب نم متساوخ
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لیم مكلا .اب متشادن یگدننار هلصوح ال صا . مدرك لا بقتسا شداهنشیپ زا

تمس برد و هدز رود ار لیبموتا و هدش هدایپ نیشام وزا هدوشگ ار برد

رد ارم سكع ریسم دشو هدایپ عیرس یلیخ كمار . مدومن زاب ار هدننار كمك

. تفرگ شیپ

206_205

تشپ و تفرگ شیپ رد ارم سكع ریسم دشو هدایپ عیرس یلیخ كمار

. تسب ار شدنبرمك و تسشن نامرف

نتفگ و ییوگ هلذب اب درك یم یعس ، متسه هدرسفا نم هكنیا یخلا هب

زا هتسخ . دروآ رد اوه و حلا نآ وزا دنادنخب ارم ینكارپ هزم و هفیطل

: متفگ و مدیشك "ی فوپ وا" یاه یفرحرپ

نیا هرذ هی یدرب ور مخم رتخد ؟ یدز فرح ردقنیا یدشن هتسخ وت كمار _

اه! هریم رد راد هگن مورآ ور تكف

درك: هاگن ولج هب هرابود و تخادنا نم هب یهاگن مین كمار

هك هتسخ منك یم داش مراد ور مسرپد ییاد رتخد ! مدشن هتسخ هك _هن

. مشیم لا حشوخ میلیخ چیه، مش یمن

یمن رظن هب هدرسفا المه صا .هن مدرک زادنارب ار ما هرهچ ریگباتفآ ی هنیآ زا

: مدیسر

؟ مسرپد نم هتفگ یك _

وهب هدومن فقوت كمار دش. زمرق ییامنهار غارچ و میدیسر هارراهچ هب

دز: یخرچ مین مفرط
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ور شداماد هزات هك یسورع هنهربم و حضاو یلیخ ؟ هگب دیاب یسك هگم _

داوخب دعب هام دنچ هك تسین ممولعم و ایند رس نوا هتسرف یم هراد

ور ترهاظ یدرك ظفح ور تدوخ .حاالوت هریم یم هراد هصغ ،زا شدنیبب

. هتفرگ شیتآ ترگیج منود یم هك نم یدرك ظفح

دشو زبس غارچ . متفرگ هرجنپ فرط ارهب مرس و مدز شراکفا هب یدنخزوپ

: دمآرد تکرح هب کمار

مكحم ور تدوخ وت یلو نوریب هنزب شكشا دوب هدنوم مك انروس تخبدب _

بخ یلو . یمكحم و صرق یلیخ دموا مشوخ نیرفآ نیرفآ . یتشاد هگن

ردقنا ندرك شغ انیراس و مناخ اتیب نوا هراچیب . هسرب تراز لد داد هب ادخ

. یتخیرن مكشا هرطق كی وت یلو . ندرك هیرگ

روصت دیاب دنک. هیصوت مرهاظ ظفح یارب همه نآ تشاد قح انروس هراچیب

: مدرک یم فیطلت ار شنشخ

انروس وتو ردام ردپ روط نیمه نوج والهل اباب شیپ شتسار بوخ _

. مدیشک یم تلا جخ

هک یبقع لیبموتا ات دنار تسار هبالنی مارآ دزو تسار یامنهار کمار

: دریگب تقبس ام ،زا تشاد هلجع

ذوخءام مه یلیخ ، یتسه یصرقرتخد هک نیا رب عالهو دموا مشوخ _هن

نیدرك هیرگ ، نیتسشن مه اب شلبق بش ردقنا منود یم هتبلا . ییایح هب

عفال هدش كشخ تاكشا هگید هك نیتفر مه هقدص نوبرق و نیتفگ مهاب

. هبوخ یلیخ شدوخ یدرك یراد وربآ عمج یولج هك مه ردقنومه بخ یلو

: متفگ هدروآ ارباال متسد دنار یم مردپ ی هناخ تمس هب کمار
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؟ یریم اجک ؟ ینك یم یراد راكیچ . هسب اباب بخ یلیخ _

: تخادنا یعیرس هاگن مین

. نوش هنوخ هدرک توعد راهان ور همه ییادنز راك چیه _

مدز: بل مارآ

؟ مدینشن نم ارچ سپ ؟ اعقاو _

: تفگ تنطیش اب کمار

. هگید دوبن تساوح هكنیا رطاخ _هب

؟ نایم مه انیا روپ پژنام یاقآ ینعی . موهوا _

دش: هدنکاج زا هرخ ،باال شبل رب هدش چرپ هدنخ

دوب. دب یسب مناخ اتیب یحور .حلا ندرك یهاوخ رذع اه هراچیب نوا _هن!

مزیزع رهاوخرهوش هبعالهوی میتسه نوم دوخ تشادن هلصوح المه صا

ناخ. نسح

: تسشن میاهبل رب یمسبت هتساوخان

. نیتسه هشیمه هك امش _

. دایب رد مه تمشچ یچ؟ات سپ _

. تفرگ ما هدنخ

؟ كمار _

هلب؟ _
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؟ ینك جاودزا یرادن یخلا وت منیبب _

؟ رهوش وك یهتنم ؟ مرادن ارچ _

؟ ینك یم لوبق هشب ادیپ بوخ رهوش هی هگا ینعی _

درک: هاگن لباقم هب عیرس و تخادنا نم هب یهیفس ردنا لقاع هاگن کمار

لطعم دیابن دش ادیپ بوخ ؟مدآ یدرك ركف یچ منك! یم شدر هن سپ _

دشن نیا نوبایخ وت هتخیر گیر لثم یروج نیمه رهوش یدرك ركف درك.

هزات هك. هش یمن ادیپ بوخ مدآ اباباالن ؟هن هگید یكی دشن نوا هگید یكی

هنک. زاورپ هنوت یمن و هزیر یم شرپ و بلا هگید باال هرب ممدآ وسلا نس

؟ یجاودزا قفاوم سپ _

اب مدآ ایدرب اقآ نوا لثم ناخ انروس لثم اقآ، نسح لثم یكی هگا هلب _

؟ مینک یم یگدنز ردقچ مییایم ایند رابدنچ هگم هن؟ هك ارچ هشاب یتیصخش

دوب. هتفرگ شزرل شیادص ایدرب مان یادا عقوم درب. مكش شنتفگ ایدرب زا

دش: گنت منامشچ فاكش

یسانش یم اجك زا ور ایدرب نیا وت منیبب ! ینز یم فرح هنافوسلیف نیرفآ _

. نیشاب هدرك هدوارم مه اب دایمن مدای ؟

درک،اب یم تبحص هناشوخرس ، ناحلا شوخ یلبلب دننام بقال هک کمار

: داتفا ونم نم هب نم لا وس

شمدید انیا و یسورع تانایرج نیمه وت بخ یلو هنن هك هدوارمم مم _هن

. نوتاتسود ی هیقب لثم هگید
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: مدنارد مشچ ، شیاه یخوش هبتالیف

؟ دموا تشچ هب ایدرب مدآ، همه نوا نیب ارچ حاال بخ _

دایم هراد ایدرب . نینز یم یلیخ ونوا فرح مما هكنیا رطاخ هب بخ _

یبوخ یادص ایدرب . هنوخب سرد هریم هراد ایدرب هنك. یم وپاالی اكیرما

هچب مه انوا رایرهش شتسود یکی نوا ،اب نیسحریما هرسپ نوا !واال هراد

. نیبوخ یاه

؟ ینك یم لوبق ناوخب ور وت انیا مودكره ینعی اهآ _

: دیدنخ شغ شغ کمار

هب ابحیلا نوا هب یاه هچب منك یم لوبق هك همولعم منك. یم زان هن سپ _

منك؟ نوشدر مدروخ رخ زغم هگم ! نوبرهم ، بوخ ردقنوا ییاقآ نوا

رینم . میدیسر هناخ .هب تفگ ترپ و ترچ شمه كمار ردپ هناخ دوخ ات

لک لک اب هشیمه هک همع دوب.الهلو هدید کرادت یا هزمشوخ راهان مناخ

. دندوب هتسشن ناشنارسمه رانک توکس ،رد دندرک یم رب هدور امار ناشیاه

گنهامه لبق زا ییوگ هک اقآ نسح و دبمار هناخ، نیگنس یاضف هب هجوت اب

. میورب یدمک رتائت کی یاشامت هب رصع دندرک داهنشیپ ، دندوب هدرک
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هدش عایتبا ، نسح و دبمار طسوت لبق اهزا تیلب هک دوب صخشم ال ماک

یاقآ و اباب زج هب یگمه . دنتخورف یمن رتائت تیلب میات نآ عقوم نامه اریز

هک ناج همع ، یلصا سنلا هب دورو زا لبق . میتفر شیامن سنلا هب تداعس

دز: الهل یوزاب دوب،هب هدرک لگ شا ییوگ هلذب
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؟ یدش نووج ، یتفیب هار انووج لا بند هک نیمه ینک یم رکف حاال فففوا _

ای هدش همع هبرض هجوتم یسک دنیبب ات دنادرگ مشچ لخاد تیعمج نیب الهل

: تفگ حلا نامه رد هن

هک ادخرکش منزب اج نووج ومدوخ مرادن یزاین مدوخ تابثا یارب نم _

. هتشذگن تلا طب هب وت لثم مینووج

: دنارد مشچ همع

لوغ خاش تدوخ ؟حاالثمال هتشذگ تلا طب هب نم ینووج ایح! یب _یا

؟ یتسکش

: تخادنا ود نآ نایم ار دوخ شروک

میتسه مهم یگنهرف زکرم هی منک.اماالنوت یم شهاوخ همع! ! نامام _

؟ نیتخادنا هار شادادنز رهوشرهاوخ یاوعد امش تقونوا

بلر یز همع نتفر نیح هدش.رد عورش شیامن دندرک عاالم عقوم نیمه

: تفگ

؟ راکیچ میتساوخ یم ورتائت تحار هنوخ وت میدوب هتسشن ششیا _

ممشچ یا هظحل . دندیدنخ یم دنلب دنلب همه هک دوب راد هدنخ ردقنآ شیامن

میدروخ نوریب ار ماش دوب. هتفرگ ار شلد هدنخ تدش زا هک داتفا همع هب

.باال تشادن شیامن زا یمک تسد شروک و نسح و دبمار یاه ینارپ هزم

یگمه ار هعمج هک لوق نیا اب همع ی هداوناخ . میتشگرب ردپ هناخ هب هرخ

. مدش دنلب اهنآ لا بند هب مه نم دنتفر و دندرک یظفاحادخ ، میورب هوک هب

انروس هچرگا عقوم نآات دوب. الل قتسا ظفح یارب لوا مدق منتسیز اهنت نیا
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یلو تشاد یكیزیف روضح دشاب هتشاد یونعم روضح هک نآ زا شیب

نآرد اهنت و كت دیاب وا زا سپ . دیشخب یم نم هب یصاخ یمرگلد شندوب

چیه تفگ یم هشیمه ردپ دوب مدوخ لیم مدرك یم یگدنز هناخ

مندش لقتسم یارب نم هك ییاهب دیآ. یمن تسد هب هنیزه نودب " یشزرا "

راركت دوخاب . بارطضا و سرت دیاش مه یهاگ و دوب " ییاهنت " متخادرپ یم

مامت تیاعر اب مشاب یوق دیاب ،نم متسه یوق یرتخد نم هك مدرك یم

هك مدوب لا حشوخ منك یگدنز هناخ نآ رد اهنت متسناوت یم یتینما لیاسم

مروخب مسق متسناوت یم دنا. هدومن لا بقتسا نم میمصت نیا زا والهل ردپ

هتسشن تکاس یا هشوگ رد والهل هدز فرح دوخ اب بلر یز نانز مدق ردپ هک

عا شروك دوب. تخس ناشیودره یارب مندنام اهنت نیا اعطق دزگ. یم وبل

مهاوخب هچ ، تساوخ شلد و دوب نیگنس شسرد هاگره هك درك یگدامآ الم

لا حشوخ ارچ؟! غورد درب. دهاوخ رس هب نم هناخ اررد بش مهاوخن هچ و

با اهنیا ی همه اب یلو دنك. یم صرق ار نز لد هناخ رد درم كی ندوب . مدش

ممجاودزا نم هك ارچ مدیلا م یم دوخ نت ارهب ییاهنت یپ دیاب هرخ ال

، متفر یم اكیرما هب تدم همه نیا زا دعب رگا هزات . دوبن یعقاو جاودزا

درف شدوخ لوق هب دنك.وا متیامح هنوگنیا دهاوخب انروس هك دوبن مولعم

ییاهنت تاظحل هناخ رد نم اعطق بخ . دیجنگ یمن سفق كی دوب.رد یدازآ

یارب یبوخ عورش ی هطقن اجنیا نیاربانب مدومن یم یرپس ار یرایسب

هب وا قافتا هب شروك رارصا اب بش نامه دوب. یدعب یاه ییاهنت شریذپ

اررد دوخ نم رطاخ هب هك مدرك تجح مامتا شوروك اب یلو . میتفر هناخ

ادابم دشاب تحار درك، یم یگدنز بقال هك هنوگ نامه و دهدن رارق هقیضم

مه .وا دیامن راتفر دراد تسود هک روطره . شیاپ و تسد رد موش یدیق هک

دوب،هب انروس هكملا ار یقاتا دوب. دهاوخ روط نیمه امتح هك داد لوق

نم، شیپ اهبش بلغا ندنام رب ینبم شمیمصت هب هجوت .اب مداد شروك
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تشاذگ یراوید دمك اررد اهنآ و هدروا هارمه ار شیرورض لیاسو زا یرادقم

مه اب ودره هك مه حبص . دروخنرب لكشم هب دوب نم شیپ هك ییاهزور اترد

. میدش یم دنلب

هتبلا مدوب هدش لوغشم هاگشزومآ رد نم . میتفر یم نامیاهراك رس وهب

هاگشزومآ هك ار ییاهزور . نایم رد زور كی دوب رصع ات حبص زا هاگشزومآ

رب ملگ،عالهو ردارب داهنشیپ وهب مدرك مان تبث هاگشزرو ،رد متفر یمن

عیلا رایسب ما هیحور . متخادرپ مه لا وبیلا یعمج شزرو هب یور هدایپ

ات نم هك دشخب یم ناسنا هب یا هداعلا قوف عمج،رناژی رد ندوب دوب. هدش

تاظحل ، مدیدج ناتسود رانک رد روضح .اب مدوب لفاغ نآ زا عقوم نآ

یدایز ناتسود هاگشاب رد ومه هاگشزومآ رد مه . مدرک یم یرپس ار یشوخ

رتای كچوك سیلا دنچ یهاگ ای نم نسمه هك یناتسود . مدوب هدرك ادیپ

وای میدرك یم شزرو هتشر كی رد مه اب یگمه یلو دندوب مه رت گرزب

هكنآ نمض دوب هدش داجیا ام نیب یصاخ تیمیمص . میدومن یم سیردت

اتیب و انیراس . دنتشاذگ یمن اهنت ارم مه کمار اصوصخم ما همع نارتخد

ربانب و مدنام یمن هناخ الرد صا هعمج یاهزور . دندز یم نفلت بترم مناخ

، دبمار ، كمار اقآ، نسح ، كنشور . میتفر یم هوك ،هب هتشونان دادرارق كی

ال صا همع . میداد یم لیکشت ار یدرونهوک پیکا همع ،نم،الهلو شوروك

درك یم نام یهارمه ناج الهل رارصا هب طقف و طقف تشادن ار هوك هلصوح

یگنس هکت و هدنک ره یور ،رب نانز سفن سفن دشو یم هتسخ دوز یلیخ ،

هك دوب ناج واالهل سكعرب درک. یم رد یگتسخ و تسشن یم دید یم هک

. تفر یم ارباال هوك رت کباچ و رتزرف یام همه زا
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یملا وس هدیزرو ندب درک یم یزاسندب دوب شزرو راك رد رمع مامت ناج الهل
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ییوگ نآباال داد.زا یم ناسنا هب ندوب جوا رد سح هوك رد ندوب . تشاد

. تفرگ یم رارق ناسنا ی هرطیس تحت زیچ همه

میتفر یم نآباال هب هك یتقو . دشاب رت كیدزن ادخ هب اجنآ زا ناسنا هك راگنا

دوب یعقاو یایند زا ییامن نیا و دوب زیر هطقن دننام زیچ همه نامیاپ ریز ،

دراد تمظع هك هچنآ ناهج ی هدننیرفآ زج تسا زیر تیاهن رد زیچ همه هك

. تساه ییابیز نآ مامت خقلا هكدشاب یم گرزب دنوادخ

نیا هب مه ار ناشناتسود اه هچب مك .مك متشاد تسود ار نتفر هوك

درك رارصا نم هب مه .الهل كمار ، كنشور ناتسود . دندرك توعد یدرونهوك

شناتسود زا ییاتدنچ مه شروك منك. توعد مه ار ادیش و راگن ، فدص هك

ناشناردام هارمه هب مه رایرهش و ایدرب ، نیسحریما مك .مك دندمآ یم

و دوب جبلا رایسب هك دوب هدش لیكشت یدرونهوك زا یگرزب پیكا . دندمآ

و نتسشن ماگنه هوک، زا دوعص تعاس دنچ سپ .زا تشذگ یم شوخ

: دندرک یم شیهارمه همه و دناوخ یم هنارت ایدرب ندودز ار یگتسخ

ناتخرد نایم رد دمآ زییاپ

دزیرگ یم ناراب شوارت زا رتوبک هدرک الهن

شرورغ مامت اب مغ زا دیشروخ

دنیشن یم هیرگ هب هناقشاع یهایس ربا تشپ

حبص یدیپس هب یبلق اب نم

ناتسلگ هب موریم ناراهب دیما اب

منیشن یم ناتخرد الهبالی یقاقا رطع وچمه
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ناراهب دیما هب یزور دشاب

دیور الهل ارحص نماد یور

یراج منابز رب یتسه رعش

!.… یرآ مناوت رپ

ارحص و تشد و هوک رد موریم

نم متسه اه هلق یامیپ هر

مدرونیم نارای رانک رد نافوت رد دوخ هار

یزور دهد هک دیما مراد

مناج و ناور رب ناتسهوک یتخس

ارحص و تشد و هوک نیا یکاپ

ناهج هب دسرب یزور دشاب

بل رب یتسه رعش

مدرون اهاررد ناسنا هار فک رب هداهن ناج

نم متسه اه هلق یامیپ هر

نافوط رد دوخ هار

مدرون یم نارای رانک رد

اه لگنج رد هک ای هنشت ریوک ای ناتسهوک رد

مدیما ورپ داش یدرونهر
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نتسویپ و نتفر ندیشوک و ندوب یتسه رعش

تسا قح هار رد ندرک ادف ناج نتسسگب کژی زا

نتسویپ و نتفر ندیشوک و ندوب یتسه رعش

تسا قح هار رد ندرک ادف ناج نتسسگب کژی زا

رایسب رایسب اه نتفر هوك نیا یلو دوخ یاجرس ردام و ردپ یاه یمهرود

. دندوب شخب تذل

تیعقوم دندرك یم ركف دوب. نم یپ نانچ مه راگن و ادیش راب ترفن هاگن

ونم دندرك یم مناراب كلتم تسار و پچ ما هدروآرد ناشگنچزا ار یگرزب

دوب فدص اهنآ سكعرب . مدمآ یم رد ناشتلا جخ زا انروس تامیلعت قبط مه

ناخ دیمح هارمه یهاگ مه انیراس دوب. یمیمص و نابرهم نم اب رایسب هك

یبوخ رایسب یاه هعمج ، اهرسپ یعبط خوش و ییوگ هلذب اب دندمآ یم اماب

. میتشاد

یم یكیلع سالم طقف و تفرگ یم یسامت یهاگزا ره انروس نایم نیا رد

مرف هچ هك نیا و تسه نم یاهراك لا بند لیكو هك درك یم دیكات و درك

اعدا انروس . دومن یم یروآدای مهد،ار ماجنا ییاهراك هچ و منك رپ ییاه

نونکات یلو هدوب مرهاوخ لا ،بند لکیرما هب شدورو یادتبا نامه زا درک یم

هداد لیكو ارهب همه تساوخ یم هك یكرادم . تسا هدیسرن یا هجیتن هب

وا هب رگید هام دنچ دشاب تحار ملا یخ هك داد یم نانیمطا نم وهب دوب

هك دوب هداد لوق نم ردام ردپ و شدوخ ردام و ردپ هب هتبلا تسویپ مهاوخ

نم . منامن شرظتنم هك تفگ یم نم هب یلو دوب دهاوخ نارهت اررد ون سلا

. دنكب دراد تسود یراكره مرادن ار وا راظتنا ال صا هك مدرك عاالم مه
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عمج لوغشم مه دوب.وا هدش رت كیدزن یلیخ ام هب ایدرب اه شدرگ نیا رد

رد ارم هك درك یم یلا حشوخ زاربا و دورب اكیرما اتهب دوب شیاهراك یروآ

دمآ یمن رد ناشنوخ یدز یم دراك ار ادیش و راگن دید. دهاوخ مه اجنآ

ارهب ایدرب هجوت دتتساوخ یم ود ره دندوب هدش دیماان انروسزا هك یتقو

هوكرد . تشادن هیقب ودو نآ هب یهجوت چیه ایدرب یلو دنیامن بلج دوخ

یم زاوآ ایدرب مینك یتحارتسا ،ات میدیسر یم اه هاگ لزنم هب هك یتقو

وا دوجو عمش رود هناورپ دننام دندوب اجنآ هك مه یناسك هیقب و دناوخ

درف رایسب دش یم هدنناوخرگا . تشاد یبوخ یادص اعقاو دندش یم عمج

ورد لغش كی درك.هن یم هاگن ننفت كی دید هب رنه هب وا یلو دوب یقفوم

.گهكپاال دومن یم لا بند ار یدیفم رایسب و بوخ هتشر مه شراك اب هطبار

اهزور دوب. شا یلغش مهم فده یاتسار رد مه اكیرما هب نتفر و ندرك ی

. دنتفر یم و دنتشذگ یم مه یپ زا

مه ناراب و فرب یاهزور رد یتح دوب.ام هدیسر دوخ یاهتنا هب ناتسمز

یاه هناهب وهب دندز یم اجرد یهاگ یا هدع هتبلا دش. یمن كرت نامنتفر هوك

هچب و شروک و نم ینعی ام دوخ یلو . دندز یم زابرس یهارمه زا فلتخم

ی همع همع. الهلو نینچمه . میدوب یدرونهوك تباث یاپ هشیمه همع یاه

و تسشن یم نانز سفن سفن بترم هك دش یم هتسخ یردق هب نم هراچیب

. دیایب هكابام درك یم شراداو داد، یم ژ اسام ار وا یمك هكنیا زا سپ الهل

نامهرد و دننك یهارمه امار دنتسناوت یمن رخآ ات مهاه یضعب هتبلا

ناشیارب مه دح نامه ات هتبلا دص هک دندنام یم ییادتبا یاه هاگ تحارتسا

دوب. لوبق لباق و نیریش رایسب
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انروس هك یتراك الهب صا متفرگ یم هك یقوقح رطاخ .هب دیسر هامدنفسا

هدش عمج مباسح رد ردقچ متشادنربخ مدز. یمن تسد دوب هداد نم هب

مریگ یبوخ اتبسن لوپ مدرك یم هك یسیردت تباب متشاد دمآرد مدوخ نوچ

یهاگزا ره متشادن یصاخ جرخ مدوب اهنت درك یم متیافك نامه و دمآ یم

هنیزه روطنیمه دش.و یم المز دیاش لیاسو لیبق نیا ،زا یشفك ، یسابل

هك دوبن روطنیا یعمج یاهشدرگ و یدرونهوک ماگنه . حیرفت و شدرگ یاه

گناد سکره ، میدوب هدرک عضو هک یتاررقم ربانب . میوش راوه رگیدکی رس

نایرج یشوخ و یبوخ هب یگدنز انروس بایغ .رد تخادرپ یم ار دوخ

لخاد ، مشاب هتشاد مباسح لخاد یاه لوپ هب زاین یتح هكنیا نودب . تشاد

یور و دندوب هدنام هدروخن تسد اهلوپ دوب، هدرك زاب میاربانروس هك یباسح

یب ارم انروس هكنیا رب ملع اب روپ پژنام یاقآ و ردپ . دندش یم رابنلت مه

هكنیارب ینبم یتافراعت مه یهاگزاره اما دوب تحار نوشلا یخ هتشاذگن لوپ

دمآ یم شروک هاگره . دنتشاد نم اب میوگب امتح ناشهب تسه یزاین رگا

دوب. هداتسرف ناج هکالهل تشاد دوخ اب یکاروخ قنتالتو رپزا یدبس

" فورعم لوق .هب متشادن یسك چیه هب یزاین چیه نم یلو

." دربن ییاط متاح تنم ، دروخ شیوخ لمع زا نان هكره

و تخیر همهنآ هبزاین . مدومن یم زادنا سپ مه مدوخ یاه لوپ لحم زا

متشادن نتخپ اذغ و یزپشآ هب یلیم ، مدوب اهنت هک ییاهزور . دوبن شاپ

بیترت نیا هب میاه هنیزه ورد مدروخ یم یهایگ و هداس یاهاذغ هجیتنرد

ی هیده ات مدوب هتشاذگ ار یدایز شخب دش. یم ییوج هفرص یلیخ

منک.اما شمیدقت ابوا مرادید ماگنه ات مریگب مرهاوخ یارب یبسانم

مردارب یارب یلصفم ماش هك مدرك یم یعس دوب، مرانك شوروك هك ییاهزور

ناوج شدوخ وساالن نسمه زا یرایسب دننام مه وا اریز منیبب كرادت
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دوب. ییاهتشا شوخ و هقئاذ شوخ

مه ناج همع ، نیمز ندیشک سفن و ناتخرد ندز هناوج وناب سلا كیدزن

لا بند مه ار ناج الهل دیرخ یارب دمآرب كنشور هیزیهج هیهت و كرادت یپ رد

. دیشك یم دوخ

هیریخ روما فرص الهل داهنشیپ دوب،هب هدرك هیهت بقال هك ار ییاهزیر هدرخ

و کیش یاه اتکاال دنتفر دیرخ هب اددجم و دیسر شورف هب مه یضعب و

. دننک عایتبا یرت یزورما

و رهش یزكرم هلحم كی رد یا هناخ دور، نآ رد كنشور دوب انب هك یا هناخ

وود درك یم یگدنز نآ رد شرهوش ردام هك نییاپ قاتا دوب.ود هقاتا ود

. تفرگ یم رارق اه نیا رایتخا رد باالهك قاتا

هار رد مه یكچوك هناخزپشآ و دنتشاد رارق اه هلپ هار رد مه اه سیورس

دوب، هدرك یگدنز شیاسآ و یتحار رد یرمع هك كنشور دوب. باال هقبط هلپ

دز. یم قاط روشرپ قشع كی اراب هافر نآ همه رابنیا

هدید هداس زیچ همه دوبن اقآ نسح هناخ رد یردپ هداوناخ هافر و شیاسآ

كی شخب دیون مه، هب هادلد رتوبکود نآ نایاپ یب قشع یلو دش یم

دوب. نیریش ناتساد

دش. روكد لكش نیرتهب هب ناج والهل همع بوخ رایسب هقیلس یباالاب هقبط

قاتا هك لباقم قاتا دشو ناشباوخ قاتا دوب، باتفآ هب تشپ هك یتشپ قاتا

و سیفن یاه هدرپ و كیش لبم تسد كی دوب،اب باتفآ هب ور یرت گرزب

. دندش هدیچ ییابیز یاه رتسول اهو نادلگ اهو ولبات نینچمه

نیع اررد شا هناخ . تشادن همع زاالهلو یمك تسد مه اقآ نسح ردام
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رارق دوب. ییابیز رب دیزم هناخ دایز یزیمت دوب هدیچ كیش رایسب یگداس

انروس مه عقوم نامه دوش. رازگرب دیع الت یطعت زا دعب یسورع نشج دش

. دناسرب ناریا ارهب دوخ هك دوب هداد لوق همه هب

هتفر روپ پژنام یاقآ لزنم هب یراب دنچ الهل داهنشیپ هب تدم نیا الل خرد

باذع راچد ییوگ نم ندید ،اب دنتشادنربخ ارجام عقوام زا هك اهنآ . مدوب

یمن یراددوخ ینابرهم و تبحم هنوگ چیه لذب ؛زا دنشاب هدش نادجو

هب ارم دیمح و انیراس هارمه و هدمآ نم لا بند یهاگهگ مه ناشدوخ . دندرك

. دندرب یم رتأئت و ترسنك ندید

نامه اه بش یهاگ مه هتفه الل خرد دوب. شدوخ یاجرس هوك یاه همانرب

، كنشور همع ابالهل، مه ار رگید فلتخم یاهاج و رتأئت ، امنیس یاه همانرب

هچ . درذگب دب نم هب هك دنتشاذگ یمن . میتشاد شروك ، دبمار ، كمار نسح

.... شندوبن ات مدوب بذعم رتشبب انروس ندوب زا نم هك دنتسناد یم

مدوجو زا شمارآ هظحل هب هظحل ، شیاه ندیشک هرخس اهوهب کلتم اب

اباب لوق هب رهحلا .هب تشاد یبوخ یاهزیچ یضعب دنامن هتفگان . تفر یم

الم سلا مهیلع نیموصعم زج هب مه همه . دنتسین قلطم هایس اه ناسنا همه

یسوط ات نشور یرتسكاخ اهزا ناسنا گنر فیط . دنتسین قلطم دیفس

همن مه هایس هب كیدزن یسوط نیرت گنررپ .رد دهد یم گنر رییغت گنررپ

. روطنیمه دندوب مرب رود هك مه یدارفا هیقب دوخ تسه یدیفس زا ییاه

داد.هب صیخشت اهنآ اررد هایس کزان یاه هگر دش یم دایز، ینشور نیعرد

هچ تسا نم رانك شروك هك ییاه بش تسناد یم . دوبن انروس لا حره

. تفرگ یم سامت راب هسود یا هتفه وا یواكجنك عفر یارب و تسا یتاعاس

قاتا ارهب پات منك،پل تبحص ابوا اهنت مهاوخ یم هكنیا هناهب هب نم
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مه زا مه هظحل نامه و مدرب یم باوخ

. میدرک یم یظفاحادخ مهزا مه

. درذگ یم شوخ رایسب مه وا هب دوب مولعم . میتشادن مه اب یتبحص چیه

214_213

هب ووا دوب هتفرگ قنور روپ پژنام یاقآ یاه كمك اب انروس تیلا وعف راك

. تسكش یم ودرگ شمد اب فورعم لوق

نفلت هك دندوب مناخ رینم اب یناكت هناخ لوغشم ناج دوب.الهل دیع كیدزن

دز:

؟! یبوخ ناج _سالمالهل

؟ یروطچ وت نونمم یلیخ مزیزع _سالم

. ركشور ادخ منم مبوخ _

؟! ینك ینوكت هنوخ یاوخ یمن منیبب _

متشاد یرهاظ تفاظن كی هشیمه بخ متخادنا هناخ ورب رود هب یهاگن

هن! تفر یم و تسش یم ار هناخ یور و ریز اقیمع هكالهل روطنآ یلو

: متفگ

. مدوبن شركف _واالهب

هس دعب دایب هدرگرب دیع داوخ یم ترهوش ؟ یتسین شركف هب ارچ بخ _

لگ لثم دیاب اج همه شیگدنز هنوخ رس دایب داوخ یم یرود هام هامراهچ

. نیشن راكیب وش دنلب وش دنلب هشاب زیمت
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هک مه هنوخ ، هاگشاب مزور هس ، هاگشزومآ مریم هک زور هس نم ناج _الهل

. مرادن یدایز تقو نیاربانب رشان منوسرب عقوم هب دیاب مراد همجرت مایم

دمآ: هاتوک الهل

ادص هسانش یم هك ور ییاموناخ زا یکی مگ یم مناخرینم بخ.هب یلیخ _

. هشیم مومت تاراك هزور هی اجنوا نایم مه اب هنك

قرب اجار همه هك تشاد یموزل هچ اعقاو .حاال متخادنا یا هرابود هاگن

ار ناسنا حور ، تشاد هك یرهاظ ییابیز سپ رد یزیمت ره هن ؟اما مزادنیب

: متفگ عیرس داد یم جال مه

؟ کمک مایب نم زورما یاوخ یم حاال هنكن درد تتسد هبوخ میلیخ هشاب _

: درزآ ار مشوگ شدننام غیج یادص

هرب. هش مومت رتدوز هك ایب وشاپ مگب مدز گنز هگید _هرآ

. اجنوا مایم منك یم تسرد ور راهان نماالن . هرادن بیع نوج الهل هشاب _

زا زور دنچ نیا . هنكن درد تتسد ینك یم یبوخ راك یلیخ مرتخد نیرفآ _

. میتفرگ همضاهءوس ، میدروخ یرضاح سب

هلصوح مدوب اهنت هک تاقوا رتشیب مدوخ متفر هناخزپشآ و مدش دنلب عیرس

ناج و لد ،اب دیایب مشیپ شروك دوب انب یتقو یلو متشادن یزپشآ ی

یعس مهدب راهان مه هیقب هبالهلو دوب انب هك حلا متخپ یم اذغ شیارب

. منیبب كرادت یبوخ زیچ مدرك

داتفا مدای منكن هچ منك هچ هك مدرك یم ركف متشاد دوب؟! بسانم یچ بخ

یمن هلجعاب یلو تشاد تسود ناجنسف تشروخ یزیچره زا رتشیب الهل
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رس . مدش راک هب تسد عیرس دوب یبسانم هنیزگ ولپ ایبول درک. تسرد دش

. مدیسر ردپ لزنم اذغ ی هملباق اب رهظ

وردحلا دندوب هتخیر مه ارهب ییاریذپ مناخ رینم و اهقاتا ناج الهل

. متفر ناشكمك هب هك دندوب بور و تفر وش و تسش

اهو كیمارس اه، راوید دوب.لك هناخزپشآ لك نتسش لوغشم مه ییاقآ كی

یم اه سیورس هب تبون مه نآ زا سپ تسش یم ار هناخزپشآ یاج همه

. دیسر

: تفگ نم ندید الهلاب

وایب. شوپب یتحار سابل هی نك ضوع وتاسابل تدوخ قاتا وت _ورب

: تفگ یلومعم یاه یسرپلا وحا زا سپ دزو گنز ناج همع ندركراك نیحرد

هن؟ هگید دایم یسورع یارب ربخ؟ هچ انروس اقآ _زا

رسپ و رتخد دنچ رانك هک ردحیلا . میدوب هدرك تبحص لبق بش انروس اب

زا سپ دنارذگ یمن دب شدوخ دز.هب فرح نم دوب،اب هتسشن ناوج

. تسا نارهت ار یروس هبنشراهچ هك درك ،عاالم یدرس یسرپلا وحا

درك؟! یم نم حلا هب یقرف هچ

: متفگ ناج همع هب

وت یروس هبنشراهچ تفگ میدرک تبحص مه اب بشید اقافتا دایم هراد _

. هنارهت

: تفرگ یداش گنز همع، داش یادص
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نشور ترسمه مجلا هب تمشچ هام هس زا دعب . نوج همع نشور تمشچ _

. دیشاب مه اب هشیمه هللا ءاش نا ركشور ادخ بخ هش یم

. نونمم یلیخ _

اجنآ و دندمآ ینم هناخ هب همه دعب زور دش مامت الهل یاهراک مامت بش ات

دز. قرب یزیمت زا مه

تدش زا هك ون.الهل سلا دیرخ دوب هدنام طقف دش. هدامآ ون سلا تامدقم

روطنامه . تسشن زیم تشپ و تفرگ یشود ، دوبن دنب شیاهاپ ور یگتسخ

: تفگ نانك مما رپ ناهد اب دروخ یم ار شیاذغ هك

؟ ممما _مم

؟ نوج الهل هلب _

هك.... مگیم _

. یگیم ادعب نوج الهل روخب حاال بخ _

: دیعلب ار شیاذغ عیرس الهل

؟ یدرك ور تدیرخ مگ _یم

هچ؟ یارب دیرخ . مدوبن دیرخ ركف الهب صا هن

الهل؟ یچ دیرخ _

درک: گنت ار شمشچ فاکش ناج الهل

اه. هدیع هگید دیرخ _
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. مرادن المز یزیچ نم هشاب دیع بخ _

: داتفا شناوربا نیب یکزان رایش

. ادایم هراد ترهوش _

: مدرک رپ غود ارزا مناویل

هیچ؟ هگم دایب بخ _

دش: درگ درگ تریح تدش زا الهل نامشچ

زا منوا ! تدامود هزات ترهوش دایم هراد هام راهچ هس دعب ترهوش _

. ینک کیپ و کیش و یرخب سابل یباسح یرب دیاب ! جراخ

: مداد باوج هلصوح یب

. مرادن .المز هسابل رپ مدمك نوج _الهل

داد: هیکت زیم ارهب شجنرآ و تشاذگ رانک ار اذغ

دیاب ؛ یرخب دیدج یاهسابل دیاب هدید تنت هام هی نومه وت ور انوا ی همه _

رود تزا مه یباسح هک اصوصخ یشاب هزات شارب هشیمه هک ینک یراک

. هدوب

دوب.. شوخ شلد مه هه!الهل

دمك رد ادتبا نامهزا میامگرم شکم یاه نهاریپ دوب؟ هدید ار اهسابل مادك

طقف میدوب مه هكاب یهام كی نآ رد انروس ی هتساوخ قبط دندوب نازیوآ

دوب. منت راولش و زولب

دوب: هدیدن نم نت رد ینهاریپ چیه
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. هدیدن اباب _هن

سابل یرب دیاب ! یدیشوپ ور اه نوا همه هدوب تشیپ هام كی ! هدید ارچ _

. یرخب

. رادرب تسد منک یم شهاوخ ناج _الهل

دز: یکمشچ و داد هیکت زیم هب مه ار شرگید جنرآ الهل

.. یرخب مه باوخ سابل دیاب هزات _

116_115

هدیچ یراوید دمك پچ تمس رد هدروخن تسد میاهباوخ سابل ی همه

: دنیاین مشچ اتهب دندوب هدش

. مراد سابل نم نكب وتدیرخ امش داوخ یمن ناج _الهل

.. دیرخ میر یم مه اب نایم ارتخد ادرف . دوخیب _

هك... داتفا مدای هعفد هی متفگن یزیچ مدوبن هك وا فیرح

هرخب مساو دش انب اج نوا زا دیسرپ ور مزیاس شدوخ انروس داوخ یمن _آ

یمن یزیچ وا دیاش . مدش نامیشپ غورد نیا نتفگ زا دعب هلصاف .بال هرایب

دمآ.. یم رد مغورد دش یم دب یلیخ تروص نیارد ؟ دیرخ

: تفگ الهل

هتشاد ییازیچ هی شلبق دیاب متدوخ ادج. هرخ یم نوا هك ینوا هشاب _

مدآ نیبب . تسایند نز نیرت كیش شرسمه هك هنك ركف هشیمه راذب . یشاب

نوشن كیش یلیخ ور شدوخ دیاب شرسمه شیپ هشاب هداس مردقچ ره
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منوا نیاربانب سپ یتسه لئاق شزرا تدوخ یارب وت هك هنودب دیاب هدب.

، مرادن ،المز هشیمن ، ماوخ یمن یگب ور یچ همه . هشیم لیاق شزرا وت یارب

چیه هب هك هنیب یم یمدآ ور ؛وت فرط هی شتداع حاال هنك یم تداع منوا

تقو شزرا یلیخ هجیتن ورد یرادن زیچ چیه هب زاین و یرادن جایتحا زیچ

هب هك نیمه . هراذب مارتحا وت هب هك هدب دای ترسمه هب ... یرادن منتشاذگ

یهاگ . هریگب لیوحت ور وت هك یداد دای نوا هب عقاورد یراذب مارتحا تدوخ

یلو هنز، یمن یررض یسک هب هک هنوسر یم ییاج هب ور ناسنا ، یگدنز

. ملگرتخد هدن رده وتدوخ . هشیم رده شدوخ

: دیبلط ییامزآ روز هب ارم نامشچ هلصاف بال

: رعاش لوق .هب تسانروس لا بند تساوح ی همه هکاالن منود یم _

منیلا رسب هب ییایب هنابیبط رگ

ار... یرامیب تذل مهدن ودعملا هب

. منیبب نک همجرت یسیلگنا هب ورعش نیا مجرتم مناخ حاال

مدز: وبل تسشن منابل رب توعد یب یدنخبل

Ifyoucomeasadoctortomypillow

Iwon'tgivethejoyofsicknesstothewholeworld

دز: فک الهل

.ok,verygood_

تشپ دز. یمن یفرح یروط نیمه دوب شزرا اب تایبرجت زا یا هنیجنگ وا
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دوب. هتفهن یموهفم و ینعم شا هلمج ره

هكنیا نیح رد هك دیرخ ییاه سابل دش یم دوب.حاال ناج ابالهل قح

منک)، یم یرگاوغا هک دیایب شیپ ههبش انروس یارب ادابمات )، دنتسه هدیشوپ

. تفگ یمن هاریب .رپ دنشاب كیش مه یلیخ

. میرب ناج الهل تعاطا _

. نیرفآ . هبوخ _

دوب. هدنامن یزیچ یروس هبنشراهچ .ات میورب دیرخ دعب زور دش رارق

دز گنز مناخ اتیب هك دنیبب ار یروس هبنشراهچ كرادت تساوخ یم ناج الهل

و تسا ناریا رد یروس هبنشراهچ هتفگ انروس هك درك عاالم یلا حشوخ واب

رد یروس هبنشراهچ هك درك توعد دوب یوالیی اه ینآ هناخ هكنیا هب رظن

یروس هبنشراهچ مسارم طایح رد میدق تاموسر قبط ات میشاب اه نآ لزنم

دوش. اپب

مدوخ ی هناخ زا تساوخ یمن ملد ال صا هك نم ! دنتشاد یا هلصوح هچ

. دوبن یا قاعالهن راك نداد یفنم باوج یلو مورب ییاج

دز.الهل گنز انروس عقوم نامه درك. لوبق ار وا داهنشیپ حیلا شوخ الهلاب

وااب یاپ شیپ هك تفگ وا وهب درك كیلع وسالم تشادرب ار یشوگ ناج

شغ شغ هكالهل تفگ هچ وا هب مناد یمن انروس . هدرك یم تبحص شردام

: دیدنخ

! امتح هلب _هلب

...._
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. هشاب هشاب _

....._

. لیم مكلا _اب

،هب زازئمشا زا مندب هك مدز.ردحیلا یم باقن دیاب داد. نم ارهب یشوگ و

: متفگ دوب هداتفا روم روم

؟ یبوخ . مزیزع _سالم

. نونمم یلیخ _

و یدج یلیخ منك،وا تبحص تبحم اب مدرك یم یعس هك الفنم خرب

: تفگ درس

ابرهك مراد تسود طقف هك متفگ مه مناخ هبالهل متفگ مدوخ نامام _هب

و هنوخ مایم . یایب مه وت داوخ یمن داوخ یمن یلو ملا. بقتسا هاگدورف دایب

ردپ. ی هنوخ میر یم قافتا اجهب نوا زا

دز، یم فرح هناتسود یمک طقف یمک درک.حاال ژ اپمپ خی بآ اهگر رد مبلق

: تفرگ داش گنز و درک رییغت شیادص درم؟انتژ یم

. میدب شک هنوخ وت ونومندنوم دیاب هك... ینود یم مه.... هدرخ هی هتبلا _

دیاب نسریم مهب هام دنچ زا دعب یلد هتسخ داماد و سورع هشابن یچره

. نرایبرد ازع زا یلد

. دیدنخ هاق هاق فرح نیا زا سپ

درک. ژ اپمپ غاد غاد غاد نوخ مزاب هقح بلق راب نیا . مدش شروظنم هجوتم
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متخادنا هبالهل یهاگن ، هدمآرد رانا هناد گنر ما هرهچ مدرک یم سح

مهرب ار نامیرادینش تولخ الح طصا اتهب هتفر هناخزپشآ هب مدش هجوتم

: مدیسرپ نحل نامه اب نیمه یارب هتشاذگ اج ار ششوگ مداد لا متحا . دنزن

؟ ییاجك _االنوت

! یدش ظفح وتاسرد بوخ دموا مشوخ اباب _هن

یروط دعب و مداد وا هب مبلق ی هناخناهن ،رد مدوب دلب ازسان و شحف هچره

: مداد همادا دمآ. مدرد هک مدیزگ بل

. یاوخب وت هك روطره امتح . مزیزع هشاب _

یاهندرک ومب ریز دوب؛ هک هرهچ رازه درم دش. هتسخ شیادص هرابود

دوب: هدرک مه توص رازه ار وا ندرک راد گنز انتژو رییغت ، بوانتم

یروس هبنشراهچ زا لبق زور کی ینعی هبنشود یارب . یبد مدموا نماالن _

. یدن یتوس شاب بظاوم یلو متسه یك هك مگیم تهب . مراد تیلب

! هیکوا تحار تلا یخ _هن

: تفگ درس و یدج راب نیا

ظفاحادخ منز یم کمایپ ومدورو تعاس . یتسین تحار منود یم _

. ظفاحادخ _

هراچ نیاربانب دنیبب هاگدورف رد ارم طقف دراد تسود هك دوب هدرك دومناو

. متشادن وا داهنشیپ لوبق زج یا

218_217
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نیمز ی هرک یوس نآ ارزا شیاهلا نگیس . مدش ینابصع شتسد زا تدش هب

. داتسرف یم مه

ار هدش هدز یاه فرح و هداتفا تاقافتا مامت مدرك یعس یشوگ نتشاذگ اب

. منزب طخ منهذ زا

دز: گنز انروس هک دوب بش . مدش راک لوغشم هرابود

نك دومناو وت یلو . متسه هنوخ حبص تفه یاكیدزن اال متحا نم _سالم.

. هاگدورف یایب دیاب مه ووت مایب ماوخ یم حبص هد تعاس هك

... زاورپ هرامش هنكمم هك یروطنیا هخآ بخ _

: تخادنا مفرح هب گنچ

هی حبص جنپ تعاس یارب تسه زاورپ هی مدرك كچ . تسین یچیه _هن

مه یسك . مایم یلبق زاورپ اب نم هك حبص هد تعاس یارب تسه مه یزاورپ

هك هرادن مه یموزل ال صا هنك. كچ ور انوا هنود هنود دایب هرادن هلصوح

هنوخ مایم مدوخ . یشك یمن ور ندموا هاگدورف تمحز سپ ننك كچ

اباب. ی هنوخ میر یم مه اب مرصع

. نیتحار روجره هشاب _

؟ مرایب تارب یرادن المز یزیچ _

_هن.

ظفاحادخ هشاب _

. رادهگنادخ _
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یمك دیاب اللقا میدوب لزنم كی رد مه اب هام كی ابیرقت خی!ام مدآ مردقنآ

یم تبحص هنامرتحم و بوخ یلیخ نارگید دز.اب یم فرح رت هنامیمص

درك؛

خی). هوک ) گربسیآ دش یم دیسر یم هک نم هب یلو

مرس هب رس داد، یم طبر مرسمه تشگزاب یلا حشوخ هب ارم توكس هك الهل

ود،نت نآ هب هجوت یب . دندیدنخ یم هق هق مناخ رینم واب تشاذگ یم

. مدرک ترپ لبم یور ار ما هتسخ

رب عالهو نز كی دوب ابوا قح منك شوگ الهل یاه فرح هب متفرگ میمصت

دوخ رهاظ درك،زا یم لا معا شرهوش بقلا رد دیاب هك ییاه تیریدم مامت

! دنام یم لفاغ مه

یور دیابن مه یفنم ریثات یلو تسرد ، مدوبن انروس یعقاو رسمه نم هك نیا

دوب ابالهل قح لومعم قبط . متشاذگ یم وا

انروس یكناب تراك دوب.هب رپ ما یكناب باسح . میتفر ژ اساپ هب الهل هارمه

مدوخ یاه لوپ دوب.اب هدنام روطنامه هجیتن رد مدوب هدزن تسد ال صا

. مرخب دوخ یارب كیش و هدیشوپ سابل تسد دنچ مدرك یعس

مه انروس هک اصوصخم ؛ متشادن گنر رییغت هب یزاین دوب بوخ میاهوم گنر

، اهوم ندرك گنر رب ینبم الهل داهنشیپ لباقم .رد تشاد تسود ار نآ

: مدرك تمواقم

. منزن ماهوم كنر هب تسد هك هدرك دیكات انروس . نوج _هنالهل

دز: یكمشچ الهل
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یارب اه مناخ رهاظرد عونت نکن شومارف یلو . هگنشق اعقاو هلب هك نوا _

رونوا رونیا مئاد هگا اصوصخم . نبلط عونت اهدرم نوچ همهم یلیخ نویاقآ

. تسین جبلا نوشارب یتخاونكی حتلا نیا ؛ ننیبب ور یدایز یاه ونز نرب

نز یتقو . ننیبب ندید هك ییانوا مامت گنر هب ور نوشاه نز نراد تسود

لباقم رد ور نوشدوخ تیباذج هگید یاهنز ، نشاب لگرو و لگرت نوشدوخ

. ندیم تسد زا انیا

یرهاظ یگداس و تفع هک مدوب هدناوخ کازلا سهلا"یب یس "نز باتک رد

رد مدرک یمن رکف زگره یلو تسوا ینوبز و فعض ، شرسمه رباربرد نز

: دشاب مهم ردقنیا نز کی رهاظ مه ام گنهرف

؟ یگیم تسار _

هیچ؟ مغورد _

. منزن ماهوم گنر بیكرت هب تسد هك هدرك دیكات یلیخ انروس هخآ یلو _

گنت ینامشچ واب تشاذگ هقیقش یور ار هبابس و هناچ ریز ار ینایم تشگنا

درک: مزادنارب هدش

نك هاتوك یلدم حاالهی هدب یرییغت هی یلو . نزن ، هدرك دیكات ردقنا هگا _حاال

! نكب یراك هی نزب ،رف

. هراد تسود تخل و فاص یاهوم انروس _هن

هگا حاال یدرک نوشعمج ش همه هک وت نك نوشاتوك بخ یلیخ اباب! _یا

اب یاهوم نیا یلو ! یزیچ هی یتخیر یم ترب و رود یدرك یم نوشفا

گنشق و كیش لدم كی میرب .اللقا هرادن یتیباذج هدش،هك عمج سپیلك

نك. هدایپ تاهوم ور لگشوخ نشف هی نزب
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. مدوب هدش هتسخ رارکت زا ممدوخ تفگ یمن مه هاریب رپ

دز، هک یا هفاکسن گنر .الهلاب میتشاذگ مه هاگشیارآ رارق ناج ابالهل

تسد ارهب مناوسیگ نمرخ . دیسر یم رظن هب كیش و ابیز هشیمه دننام

درك. هاتوک ار نآ یغولش دروخ لدم هك مدرپس رگشیارآ

جاوم یلیخ دوب هداد هك یلدم لیلد هب یلو دیسر اه هناش ات میاهوم یدنلب

دش. یم هدید رت تشپرپ و

دیرخ زور نآ ات دیاب دش؛ یم رازگرب ون سلا مود هتفه رد كنشور یسورع

. مدرک یم مه

لزنم هب اهنت مدوخ لبق بش زا نم دیایب دوز حبص هبنش هس انروس دوب انب

و باوختخت نیب مهاگن مدوب ددرم نتفرگ شود و ندیباوخ نیب . متفر

یک مدیمهفن دمآ. انروس یادص هک دوب ناسون رد مامح

انروس . مدوب هتفر مامح لخاد

طرف زا شربتس یاه هنیس . متفر  بقع ، هرهلد اب یمدمآ رتولج ماگهبماگ

تروق ار مناهد بآ دوب. هدش خرس شنت مامت یمدشو نییاپ باالو تینابصع

منامشچ هب میقتسم درک. دروخرب مامح ی هتفرگراخب گنس هب مرمک هک مداد

ترپ یرگید تمس و دیشک ، شندرگ یور زا تنوشخ هلوحاراب دشو هریخ

بل یبصع اما مارآ ، شمط ترپال نورد و درسنوخ رهاظ اب هشیمه لثم درک.

دز:

و بیجع مسا نیا ، هییابرهک تیتنعل یامشچ نوچ ؟ مقمحا نم یدرک رکف _

ناه؟! ؛ یتشاذگ تدوخ یور ور بیرغ



ابرهک و هاک

537

هراپ هراپ مبلق مدرک ساسحا هک داد نوریب شدوجو قمع زا نانچ ناه"ار "

یپ اررد متارقف نوتس یبیشارس دزو کتش ندرگ تشپ زا یدرس قرع دش.

دز.. یفوخم دنخبل دیشک شبل ی هشوگ ارهب شتسش تشگنا . تفرگ

220_219

؟؟ یدیسرت دش یچ _

یهت قبلا دوب کیدزن دوب مک مساسحا نایب یارب " سرت ". مدمآ مدوخ هب

نیمه . مدوب هدرک باختنا ار یرخآ ، نتفرگ شود و باوخ یهارود نیب منک.

متخادنا نوریب ار دوخ داد. بیترت ار یا هنحص نینچ مدش مامح دراو هک

: دیشک ار میوزاب و دمآ ملا بند مهوا هک

هدب! باوج منک یم لا وس تزا یتقو _

: مداد ورف یتخس ارهب مناهد بآ

یچ؟ ینییییی افرحح نیا یا ؟یا یدموا یک امشش شش _

: تسشن تخت یور یا هلوح دنلب ششوپ نامه اب انروس

قاتا نیا سیورس زا مدرک سوه یدوبن . مدیسر هک هشیم یتعاسود _

منک. هدافتسا

رود منامشچ لباقم زا تشحو وید شم، رهکال اب دوب هدش یداع تیعضو

: دمآرد صقر هب هتساوخان یمشخ ضوع دش.رد یم

.... ابرهک مسا و مشچ گنر هیچ؟ افرح نوا ینعم _

: دناصقر رتشیب ار مشخ کنوطیش شا، هدنخ هاق هاق
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. متشاذیم ترس هبرس متشاد _

: دیرغ دشو رادیب منورد ریش هدام

منک! هتکس دوب کیدزن ؟ یخوش دش منیا هک! اعقاو _

: دروآر باال نانک هدنخ ار شتسدودره و تساخرب تخت یور زا

sorry,sorry_

؟ نیسر یم حبص جنپ نیتفگن هگم هزات _

. متفگ هرآ _

؟ بوخ _

دش: منامشچ لز شجمس هاگن و تخادنا باال هناش

ریخ. هب بش مباوخب مریم ما هتسخ . متفگ غورد _

مباوخ هدیسرن شلا هبب مرس . متخادنا مامح ار دوخ و مدرک لفق ار قاتارد

مدوخ هب یباسح الهل رارصا .هب مدش رادیب زامن یارب یشوگ درب.ابآالمر

. مدیشوپ کیش یلیخ ترش یت كی اب گنت نیج راولش . مدوب هدیسر

ابیز ییاه نیگن اب یقاجنس ناشیاه رانك و هتخیر میاه هناش رود ار میاهوم

هب متشاد آالت رویز هچره . دننک ییامندوخ ما، یلپ لپ یاه هراوشوگ ات مدز

ارهب دوخ . مدیشخب توارط مالمی، یشیارآ اراب متروص و متخیوآ دوخ

دش دراو انروس هک مدوب هناحبص ندرک هدامآ لوغشم و هدناسر هناخزپشآ

درك: زارد ار شتسد ، مدیدج ی هرهچ زا جاو و جاه

ریخ. هب حبص وناب _سالم
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: مداد تسد مه نم

ریخ. هب مه امش حبص _سالم

نامشچ قبش یلو مدمآ مدوخ هب هدیبسچ مكحم ار متسد مدرك ساسحا

دز: بل مارآ دوب. هدنام نم ییابرهك هاگن رد هریخ نانچمه وا

! یدش لگشوخ یلیخ _

: مدیشک ار متسد مارآ و مدش غاد دش. یراج میاهگر رد باذم برس

. مدرك هاتوك وماهوم .. نونمم یلیخ _آ

: تسشن و دیشک نوریب زیم تشپ ارزا یلدنص

دوب. گنشق یلیخ مه تدنلب یاهوم دنچره دایم تهب مدید _

ابرم، ، لسع اراب زیم یور نیمه یار ، تسا هقئاذ شوخ رایسب هک دمآ مدای

. متسشن وا لباقم مه مدوخ یاچ، ناجنف نتشاذگ .اب مدومن رپ ریشرس

هدش رت والرغ هدرك رییغت یلیخ . داتفا انروس تروص هب ممشچ هاگآدوخان

درک: یم لوانت ار شا هناحبص مامت تذل اب یلو دوب؛

. متسه اه هناحبص روجنیا قشاع یا..! هناحبص هچ هب هب هب _هب

ناج. شون _

اضف رد غاد نان یوب نآ، مرها ندیرپ اب متشاذگ رتست لخاد رگید نان هکتود

ار نآ رطع مامت ، هتسب ینامشچ .اب متشاذگ انروس لباقم ار اهنان . دیچیپ

: دیکم

. هدموا رد رونت زا نون االن نیمه هك راگنا . مرتست نیا قشاع ! ممموا _
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: تشاداو ندروخ هب مه ارم شا، ییاهتشا شوخ

ای نیراد لیم ییاچ مزاب دییامرفب تس. هگید زیچ هی هزات نون یلو _هلب

؟ مزیرب ریش

ریش. مشدعب لسع و ریشرس و ییاچ _االن

. دییامرفب _هلب

. مدرک یاچ رپزا هرابود ار اهناجنف

سوه هب مه نم هك دروخ یم یروط . دروخ یم ار شا هناحبص مامت تذل اب

. مدرك لهاجت یلو مدش یم مدوخ رب وا وطالین هاگن هجوتم هاگ هگ مداتفا

. نیدرك رییغت امش _

درک: نهپ همیخ متروص رد شهاگن

؟ یدج _

. نیدش الرغ دایم رظن هب _هرآ

دمآ: دوخ هب نم نتفگ هدش" یزیچ دش.اب" مهاگن بسچ ، شنامشچ ریق

. مدوب هدش ضیرم هنافساتم _

: تفر مسفن یا هظحل ینارگن .زا متفر ورف شناگدید ریز دوگ ی ردچهلا

ارچ؟ _

درک: ملعدق شدنلب یناشیپ تسوپ ریز زا یا هتسجرب گر

ناتسرامیب مه. هب دوب هتخیر اه نیا همه و هدور و هدعم یتحاران _
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. مدوب هدیباوخ

. دوبن هاوخدوخ و ،ظملا دوبن خی هوک ، دوبن گنس رگید رامیب یانروس نیا

: تخوس شلا ح هب ملد

دوب؟ دب نوتلا ح ردقنا ینعی _

: مدیلا نآ رب ریشرس یقشاق و دیشک نان یور رب تقد اراب لسع

. متفرگ هدعم مخز _هرآ

: دمآرد شخرچ هب زیم تایوتحم نیب مهاگن

؟ نرادن ررض نوتارب مودک چیه هک انیا _

دش: شیاهبل نامهم یوحم دنخبل

هویم هتفگ رتكد . نرادن ررض مودك چیه انیا یلو دش رتهب ما هدعم مخز _

مر هزمشوخ یاه یشرت نوا رتدب همه .زا مروخن ال صا ماخ تاجیزبس ماخ،

. منزب بل دیابن هگید

. نیروخ یم هرابود نیدش بوخ لماک هللا ءاش .نا هرادن بیع _

. مراودیما _

کنیس لخاد اهار اهویپهلا ناجنف تساخرب شیاج دشوزا ریس هرخ باال

: تسش

. مدیسر هزات نم ننك یم ركف انیا نامام _االن

زیم ندرک زیمت لوغشم صوصخم جنفسا واب متخادنا تعاس هب یهاگن

مدش:



ابرهک و هاک

542

رهظ .ات نیایم هد متفگ نوتدوخ هیصوت قبط . هحبص تفه تعاس هزات _

زا دعب ، هنوخ مییایب تسانب هك متفگ مش دعب . نشاب نوترظتنم منكن ركف

روپ. پژنام یاقآ ی هنوخ میرب اجنیا

لطعم یلیخ یبد هاگدورف .وت مراد باوخ هب زاین اعقاو نم یدرك بوخ _

. مباوخب مزاب ماوخ یم . مدش

درک: میادص هک مدش هلا دراو

؟ ابرهک _

؟ مناج _

222_221

انروس دش ثعاب هك دیرپ نوریب مناهد زا یک " مناج ی" هملك مدیمهفن

دوش: مسبتم

! وناب سالتم تناج _

و دیایب نآباال اتزا دیبوک هنیس سفق ارهب دوخ ، هنایشحو یشپتاب مبلق

مدز: بل ثکم یا هظحل زا سپ . دناسرب مشکرس ماک هب ار دوخ

. نییامرفب _

شقاتا تمس وا لا بند هب رایتخا یب میاهاپ دش. هدیشک انروس طسوت متسد

ود زا یکی . تسشن نیمز رب شدوخ و دناشن قاتا یکت لبم یور ارم . دیود

درک: زاب ار شرد و تشاذگ تخت یور ار گرزب نادمچ

هیچ؟! هب یچ نیبب مدیرخ ییاترپ و ترخ هی _آ...
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.اب مدیزخ نیمز رب لبم یور زا دش بلج زاکاال، هتشابنا نادمچ هب مرظن

درک: راکش ار مهاگن انروس هک مدیشک کرس نآ لخاد یواکجنک

هدب.هی یتشاد تسود یكره هب نك ادج تدوخ مدیرخ ییازیچ _هی

اب یتساوخ یكره حاالهب هك مدیرخ منودمچ .هی هتدوخ ملا طقف نودمچ

، نتورف یاقآ ، دیمح ، شروك ، نامام مناخ، ،الهل انیراس . میدب وت دیدح صال

.... تدوخ همه رتزا مهم و مدوخ یاباب

هب هرابود دوب، هتفرگ مارآ هزات هک ار مبلق یشحو کغرم ، شنتفگ " تدوخ "

درک: غاد ار منت و مخز ار ما هنیس شیاه ،ابقتال هناوید کغرم . دناشک نونج

. مدوبن نوتتمحز هب یضار _

. تسین یتمحز _

: تسشن تخت یور

. رادرب یتساوخ تدوخ ور انیا مودك ره همه زا لوا _

نورد یهاگن و هتسشن تخت یور رب نادمچ رگید تمس مه نم رایتخا یب

ردپ ، نتورف یاقآ .ملا دندوب صخشم زیاس یور اهزا هنادرم . متخادنا نآ

دوب: مه .زاب متشاذگ رانک و هدرك ادج ار شوروك و دیمح

؟ نیک ملا انیا _

. نسح و دبمار ، تداعس یاقا _

. مدید ار هیقب هداد ناکت یرس

دوب ییات دنچ دوب. رت تشرد ام همه زا دوب صخشم مناخ اتیب زیاس اه هنانز
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. متشاذگ رانك هك

. دندوب ابیز همه دوب، والهل انیراس و نم زیاس مه هك هدنام یقاب یاه سابل

: متفگ هناکدوک یقوذ اب

! نگنشق ردقچ یاو _

راد. نوشرادرب تدوخ نشیم وت ملا سپ _

: دیشک داد لبق، زا رتداش منورد کدوک

.... انوا یارب _هن.

دوب! تقامح دوبن " یداش مه" دیاش تخادنا هدنخ ارهب انروس ما یداش

درک: یم حیرفت مراتفر زا دوب هچره

نوشرادرب تدوخ نشیم وت ملا هدموا تشوخ وت .حاالهك داوخ یمن _

نورد داش یاهگنر باتزاب هک متشادن کش ، انروس هاگن ندنام هریخ زا

دوب. هدروآ دوجو هب گنردنچ ینامک نیگنر مگنر ییابرهک نامشچ ،رد نادمچ

: مدیشک میاهبل اررب مخرس نابز

یلو.... _

: تسب ار نادمچ هدمآ شک ییاهبل اب ناوجدرم

اجهی نیمه زا میر یم مه اب هیقب یارب . تدوخ ملا شمه یلو! یب یلو _

. میریگ یم یزیچ

دش: خیم دوب، نیمز رب هک رگید نادمچ یور رب منامشچ
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..... انیا وت دیاش منكزاب ور نودمچ یكی نیا نیدب هزاجا بخ _

دمآ: تخت یور نادمچ

هگید سك چیه نكن كش دصرددص هتدوخ دوخ ملا هگید ال صا هك انیا _هن

. نوشدشوپ یمن تدوخ زج هب مه یا

اه نآ نورد رگم دوب. هدش كیرحت تدش هب ما یواكجنك هووا

، راولش . تشاد زیچ همه . رتابیز یكی زا یكی . مدرك زاب ار نادمچ دوب؟! هچ

دوب یتسوپ پوتلا رتابیز همه .زا کینوت ، نشپاک یچ! همه بات ، نهاریپ ، نماد

دوب.. گنشق و كیش رایسب هك دیفس یاهزخ اب هتخوس یا هوهق گنر هب هك

دوب، هدش نم قاتا هك باوخ قاتا وهب تشادرب ار ونآ تسب ار نادمچ رد

درب:

هك ندنوم مناخ والهل انیراس . یراوید دمك وت نك نوزیوآ ونوش همه بخ _

. میریگب منوشارتخد و ناج همع یارب . مینك یم دیرخ نوشارب میر یم

. هغولش یلیخ هیروس هبنشراهچ هش یم غولش هك رصع یلو _

.....االن... ممما _

. دایم نوتباوخ امش هك _االمن

دش: ولو هرفن ود تخت یور

؟ یشكب ونوشدیرخ تمحز یریم تدوخ مباوخب ترچ هی نم _ات

! امتح _آهلب

: دیشک دوخ یور اررب وتپ و تشاذگ رس ریز ار شلا ب ودره
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هراد یگتسب تدوخ هقیلس هب هگید _

همه نیا نم نینک رواب . نیدوب هدیرخ امش هك دوب ینومه نم هقیلس بوخ _

!. مرادن زاین سابل

نشاب دایز تاسابل دیاب _الهمز.

: دیوگب دهاوخ یم یزیچ نینچ متسناد یم

. مدرك دیرخ یلك و متفر شیپ زور دنچ امش یاپ شیپ مراد سابل یلیخ _

: تشاذگرس یور اررب شتسار جنرآ انروس

و كیش سابل اعقاو یدیشوپ هك ینیا االن منیب .یم یدرك یبوخ _راك

. دایم یلیخ متهب . هیگنشق

دوب؟! هدش هبنج یب ملد ردقنا ارچ یاو درك. وور ریز ار مبلق دز هك یكمشچ

. مدرك یم مگ ار مدوخ ردقنا دیابن هك فیرعت كی واب كمشچ كی حاالاب

: متشادرب ار میوتنام عیرس متفگ هچ مدیمهفن

. دیرخ مرب منم نینك تحارتسا نیباوخب امش ات سپ هشاب _

، نادمچ یفخم پیز لخاد زا انروس

: تفرگ نم لباقم و دروآرد لوپ یا هتسد

. مدركن نوشجنچ زونه دالنر انیا نیبب _

. شتسه داوخ یمن _

؟ هدنوم مه یزیچ اه لوپ نوا زا ینعی ؟ تسه _
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. ندنوم نوشدوخ یاجرس اه لوپ نوا همه _

: تشادرب زیخ مفرط هب

؟ ندنوم نوشدوخ یاج رس اه لوپ نوا همه یچ ینعی _

. مدرك ور مادیرخ مدوخ قوقح زا مراد قوقح مدوخ هكنیا یارب _

؟! نباسح اهوت لوپ مامت ینعی _

_هلب.

: تخادنا یاباال هناش

یاوخ نك،یم عمج یاوخ یم نك، هدافتسا یاوخ یم . هطوبرم تدوخ _هب

عفال. ینود یم تدوخ نك جرخ یاوخ یم نزب، نوششیتآ

. متشادرب ار مفیك و هتخادنا رس اررب میرسور

مدمآ لزنم هب سابل ندیرخ زا دعب

224_223

شردام لزنم رد راهان دوب انب درب یم رس هب زان باوخ رد زاب ناهد اب انروس

دشاب نم اب طقف رهظ ات دهاوخ یم انروس دندرك یم ركف نوچاه .نآ میشاب

. دننیبب ار ناشدنزرف ات تسین ناشلد رد لد هك متسناد یم . دندزن یگنز ،

شیارآ زیم یاپ و هدرك هدافتسا انروس ندوب باوخ یالهل،زا هیصوت هب

مدوبن قفاوم دایز شیارآ اب قفاوم هتبلا . مدیسر یم مدوخ هب دیاب . متسشن

یگنرمك شیارآ هنارهام یلیخ دش. یم یقلت یزیمآ گنر ییاهروج كی

هدافتسا هدروآ میارب انروس هك ییاه سابل نامه زا متساوخ و مداد ماجنا
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. مدش فرصنم یلو منك

نهاریپ نیاربانب . مراد هقیلس و دیرخ رد یتسد مه مدوخ هك دید یم دیاب وا

باختنا دوب مه هدیشوپ و مدوب هدرك یرادیرخ هك ار یكیش رایسب و دنلب

. مدرك

رب مه یدیفس دوب.شلا داضت رد ادیدش مدیفس تسوپ اب نآ یبانع گنر

. متخادنا مرس

مدز. مدوخ هب مه ییوب شوخرایسب رطع و دوب كیش رایسب نهاریپ

دش: رادیب انروس ات مدوب هتسشن ییاریذپ لبم یور رب هدامآ

. مشب زیارپروس بترم هرارق هک نیا لثم _

: متشگرب شفرط هب

_هلب؟

درک: زادنارب ار میاپ اترس

. هگنشق یلیخ یدیشوپ هك ینهریپ نیا بخ _

مدش: تذل قرغ شفیرعت زا

. هنیب یم گنشق نوتامشچ منك یم شهاوخ _

دمآ: نییاپ اهار هلپ

!وت هبوخ مدآ حلا هك هنیا هدنهد نوشن ندیشوپ بوخ سابل . هبوخ بخ _

! یدشن سرپد المه صا مدوبن نم هك یتدم نیا
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: متخادنا یاباال هناش

ومشزرو . متشاد ور مدوخ یاه تیلوغشم اقافتا ؟! مشب ارچ سرپد _هن

. میتفر یم هوك هعمج ره اه هچب .اب متفر یم هك ممراكرس ماد ماجنا

دوب. نوماه همانرب وزج هك مه امنیس و رتأت و ترسنك

لا حرس یلیخ هك هد یم نوشن مه تور و گنر ال صا . هبوخ یلیخ هبوخ _

. مدش تیذا ردقنوا و مدوب ضیرم هك .ربخالفنم یدموا

؟ نیدش ضیرم هك نیتفگن نم هب ارچ _

. هشب یچ هك متفگ _یم

اب هتخوس یا هوهق راولش و تك تسد كی واب تفر شقاتا هب سپس

. تشگزاب ، نترب یریش ینهاریپ

دز: یدنخزوپ . دماین مشوخ

؟ دایمن مهب هیچ؟ _

. مرادن تسود یگنر نیا نم ارچ _

هتشاد تسود ور اه گنر همه دیاب مدآ تسین مهم یصاخ گنر نم یارب _

. هشاب

. نیشاب هتشاد تسود نوتدوخ هنیا مهم بخ _هلب

كون و یا همروس شمه یراركت هكنیا یارب طقف مرادن تسود منم _هن

؟ میرب یا هدامآ بخ . مدرك باختنا ونیا مشوپن مرك و دیفس و یبآ و یدادم

. دییامرفب هلب _
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یا هوهق تسوپ پوتلا نامه و تفر مقاتا هب عیرس انروس هتشادرب ار مفیك

: تخادنا میاه هناش یور ورب دروآ ار هتخوس

! شوپب ونیا _

اه نآ ارچ مدیمهف .آحاال متخادنا وا راولش تك هب یهاگن و هبپوتلا یهاگن

مروظنم هجوتم مدز هك یدنخبل دنك.زا تس نم اب دوب هتساوخ . هدیشوپ ار

: دیدنخ هاق هاق دشو

؟ دایم تشوخ ! یدش مروظنم هجوتم هرخ _باال

مدز: یخرچ هلا، یرسارس هنیآ لباقم

. منونمم اعقاو ! هگنشق یلیخ _عهیلا

. هرادن یلباق وناب منك یم شهاوخ _

ارچ مناد یمن . تخادنا هبتالمط ارم بلق هلمج نیا نتفگ اب مه زاب یاو یا

تقادص دوب هچره . دوبن شم ردكال دنخشیر و رخسمت زا یرثا رگید یلو

!!. تبحم و دوب

زا لبق . میدش شلیبموتا راوس و هتفر نییاپ هب رگیدمه اب مرخ و شوخ

: تفگ لیبموتا هب ندیسر

؟ یدرک یم هدافتسا نیشام نیا _زا

: مدرک هراشا دوب کراپ وا وردوخ رانک هک مدوخ لیبموتا هب

یهاگ زاره . نینك هدافتسا نینوتب هكنیا یارب یلو دوب مدوخ نیشام _هن

. مدرک یم نشور
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. تسشن نامرف تشپ

حتلا نم یارب یروس هبنشراهچ مسارم . میتشاد شیپ رد یشوخ زور

نینچ رد لا سره درب.ام یم ما یكدوك نارود هب ارم و تشاد لاژکی تسون

اقآ، نسح ردام توعد هب اهنآ لا سما یلو میدوب مناج همع هداوناخ اب یزور

اهنآ هناخ یهار روپ پژنام یاقآ توعد هب مه وام دندوب هتفر وا لزنم هب

. میدوب

یاه لد رد هتخورفارب یاه شتآ دندوب ینتشاد تسود و شخب تذل ود ره

. تشادن اه، مزیه تخوس زا یشان یجنران یاه هلعش زا رتمک ییامرگ ام

هارمه ، ناذا زا سپ مه ناج هكالهل مدوب نئمطم دش هدزاود کیدزن تعاس

. دنتفا یم هار شروك و ردپ

هشیمه وا دوب بیجع انروس دش.زا یم شخپ لیبموتا رد یتی ال كیزوم

هك تشاد یلكشم مه دیاش . دنك یگدننار توكس رد هك داد یم حیجرت

دوب. لا حشوخ رایسب زورما یلو . دومن یم نادنچ ود ار نآ یقیسوم ندینش

دوخ ات مرخب یتصرف دش ثعاب روپ پژنام یاقآ لزنم ات هناخ نیب هلصاف

. میامنب هدامآ عمج اب ندش ور هبور یارب ار

،هب نهذ داالن یوت رازه رد مراكفا . مدوب منهذ رد لئاسم یج حال ردحلا

دوب. هداتفا وپاكت

یور هتساوخان یدنخبل مدرك یم مسجم دوخ یارب یكی یكی اهار دروخرب

: تخادنا نم هب یهاگن مین انروس هك دوب هتسشن مبل

یلیخ یلیخ ور تدوخ و ینك رهاظ ظفح رادقم كی هك مگب متساوخ _

یمن ركف . یتسه لا حشوخ مه اعقاو هك منیب یم یلو . یدب نوشن لا حشوخ
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هنك! تداش ردقنا نم ندموا مدرك

یم ركف ! رورغم ردقچ . تفر نیب زا فرح نیا ندینش زا مبوخ سح مامت

اه یتاغوس ندروآ زا دنامن هتفگ !ان مدش لا حشوخ وا ندمآ رطاخ هب درك

قارف یگنتلد زا ونم هدمآ مرانك وا هک نیا یلو مدوب هدش لا حشوخ اعقاو

دوب. یراكشآ غورد ، مشاب هدش ادج وا

226_225

مدز: یدنخزوپ شدوخ دننام

. ادیراد سفن هب دامتعا یلیخ _هه

دش: صخشم مه خر مین زا شبترم و دیفس یاه نادند دز هک یدنخبل اب

هگید هكنیا . هگید یلا حشوخ ؟ هراد سفن هب دامتعا هب یطبر هچ ؟ روطچ _

! هرادن ندروخرب

متسد رایتخا یب . دنارپ اج زا ارم ، نابایخ رد یا هرجفنم هدام ندیکرت یادص

: دیدنخ انروس . تسشن مبلق رب

. مدرک پک منم نوهنپ هچ وت ؟زا یدیسرت _

مدش: هریخ ور هب ور هب

هیروس هبنشراهچ . هیبوخ زور زورما هكنیا رطاخ هب ملا حشوخ ناخانروس _

نم مید. یم ماجنا ور شصاخ مسارم و میشیم عمج مه رود هک هیزور

. مراد تسود رتشیب مه زورون دیع زا یتح ور یروس هبنشراهچ هشیمه

؟ یتسین لا حشوخ نم رطاخ هب ینعی _اهآ



ابرهک و هاک

553

: نکشن و ناشخرد دش یم ساملا نوچ دیاب مرورغ کزان رولب

. یتسه یلا حشوخ نیا زا یشخب مه امش ارچ؟ غورد _

؟ مدروآ تارب ور یتاغوس نودمچ هك یشخب نوا امتح ادج؟ _

لگ رایتخا یب . تفگ یم تسار ؟ متفگ یم دیاب .هچ فده هب دوب هدز اقیقد

: تسشن مبلر ب مسبت

مگب غورد ارچ !. هشیم لا حشوخ یتاغوس همه نیا ندید زا بخ..مدآ هلب _

؟ مدشن

: تشگرب نم فرط هب لماک فقوت زا سپ انروس دش. زمرق غارچ

؟ دوب رت شیب نم دوخ اهزا یتاغوس نوا شزرا سپ _اهآ

تسد هك مهدب یحیضوت متساوخ ؟! مدرك یراسمرش ساسحا ارچ مناد یمن

: دروآ ارباال شتسار

هرت! گنشق مارب تتقادص هدن. یحیضوت چیه _هن

Blessemoiaveclavéritemaisnememénagepasavecun

mensonge.

هدب؛ مرازآ تقيقح اب

نكن ممورآ غورد اب اما

دز: یدنخزوپ انروس . میدرک تکرح دش زبس غارچ

هب منم هك نانچ مه ! میشاب هتشاد مه هب یسح دوبن مه رارق هتبلا بوخ _

! مرادن یسح وت



ابرهک و هاک

554

یعیرس هاگن مین مدرشف مهرب کلپ و تفر مه رد رایتخا یب میاه مخا

: تخادنا

منك؟ هیرگ یاه یاه اجنوا تقارف زا نم یتشاد راظتنا هنكن هیچ؟ _

و دندش ماغدا رد همه تقامح ساسحا و ینامیشپ ، مشخ ، رورغ نتسکش

: دندرک رهز یخلت ارهب منحل

نیچمه مه نم دوخ هك نانچ مه . متشادن یراظتنا نیچمه .هی ریخن _

!. تسین مرد یسح

دش: یم هدید تاملک یارو زا شوحم دنخزوپ

! میدش ری هب ری سپ هبوخ بخ _

درک: همزمز نآ اب مه شدوخ و درک ضوع ار گنهآ

Youweretheshadowtomylight

Didyoufeelus

Anotherstart

Youfadeaway

Afraidouraim isoutofsight

Wannaseeus

Alive

یدوب هیاس کی لثم نم یگدنز ییانشور رب
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یدرک یم نومسح

... یدش وحم ...وت هگید ی هراتس کی

هجراخ سرتسد زا نوماهفده هک هنیا زا مسرت

منیبب هدنز ور نومدوخ ماوخ یم

Whereareyounow

Whereareyounow

Whereareyounow

Wasitallinmyfantasy

Whereareyounow

Wereyouonlyimaginary

Whereareyounow

؟ ییاجک ؟االن ییاجک االن

؟ ییاجک حاال

؟ هدوب نم یایور وت طقف اهنیا ی همه

؟ ییاجک حاالوت

؟ یدوب یلا یخ قشع کی وت

؟ ییاجک االنوت
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Atlantis

Underthesea

Underthesea

Whereareyounow

Anotherdream

Themonstersrunningwildinsideofme

ایرد ریز ، سیتن تآال

ایرد ریز

هگید یایور کی ؟ ییاجک االن

دننک یم تکرح هنایشحو منورد ییاه ال ویه

I'm faded

I'm faded

Solost

I'm faded

I'm faded

Solost

I'm faded
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مدشوحم ,نم مدش وحم نم

مدش مگ

مدش وحم نم

مدش وحم ، مدش مدش،مگ وحم نم

Theseshallowwaters,nevermet

WhatIneeded

I'm lettinggo

Adeeperdive

Eternalsilenceofthesea

I'm breathing

Alive

دندوبن متساوخ یم نم هک یزیچ تقوچیه قمع مک یاهبآ نیا

یم سفن ماو هدنز نم ایرد یدبا توکس . منزب یرت قیمع هجریش ماوخ یم

. مشک

درك. فقوت مه ردپ نیشام ابام نامزمه . میدیسر روپ پژنام یاقآ لزنم هب

دراو وابام میسرب اتام دنا هداتسیا یا هشوگ رد هك دوب صخشم ال ماك

: دیود مفرط هب ناج الهل میدش هدابپ هك نیمه . دنوش

ناخ!!!! انروس !!!! ابرهك _
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. تفرگ شوغآ رد ارم

ورد دوب هتشگرب شروك و ردپ فرط هب ییور شوخ و یلا حشوخ اب انروس

. تفر ورف ود ره شوغآ

طایح رد شدوخ هك دوب هدید امار اجك زا مناخ اتیب مناد یمن عقوم نامه

پ یاقآ درك. هیرگ راز وراز تفرگ شوغآ اررد شرسپ و درك زاب ار ناشگرزب

شرسمه هب دوب هدرك یسرپلا وحا ابامسالمو تصرف نیا رد هك روپ ژنام

. دیشك شوغآ اررد انروس دوخ و دبایرد امار هك درك هراشا

لزنم دراو اه نآ فراعت اب هرخ .باال دندوب ناخ دیمح و انیراس وا زا سپ

زا مناخ اتیب درب. و تفرگ ام زا ور اه تک و پوتلا ناشراکتمدخ . میدش

درک.اب یم تبحم همه هب رایسب ینامداشاب . تخانش یمن اپزارس یلا حشوخ

اب ادیش و راگن هك مدوب نارگن دش. تحار ملا ،یخ رایغا زا خیلا هناخ ندید

: مدیسرپ نیمه یارب ، دنشاب هدش توعد مه ناشیاه هداوناخ

؟؟ نتسه مه یا هگید یاه نومهم ای میتسه نومدوخ ناج انیراس _

انروس و نمرانک دش، یمن عطق یا هظحل شنامشچ یداش قرب هك انیراس

: تسشن هپاناک یور

اه هبیرغ میشاب نومدوخ میتساوخ مینومدوخ طقف سكچیه مزیزع _هن

! هگید تقو كی هنومب هگید

. متشادن ار ادیش و راگن یاه راوطا ادا لمحت اعقاو دش! تحار ملا یخ خآ

داد: همادا انیراس

! هدرک توعد ور ایدرب ..اباب طقف _
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227

یم ناشن دوخ زا بسانم یاه دروخرب و مدرك یم هلباقم دیاب هك تسرد

هك یناسك :زا تفگ یم هک دوب مه یلصا یلو منك، مك اهار نآ یور ات مداد

نك!! یرود دنهد یم یفنم رناژی وت هب

واب منیبب متشادن تسود ال صا ار یفنم لیسناتپ الن ماح اقیقد مه ونم

ینحل اب انروس یلو ! مدش حلا شوخ رایسب میتسه نامدوخ هكنیا ندینش

: دیسرپ شرهاوخ زا یدج

؟ هراد ییانعم هچ ایدرب ندموا سپ میشاب نومدوخ هدوب رارق هگا _

دیمح درک. فراعت دشو دراو غاد وئاکاک ریش رپزا ینیس اب هناخ رگراک

: تسشن ام کیدزن

نتفر عقوم . نشاب اجنوا نوشرتخد نامیاز لبژکی نتفر ایدرب ردام ردپ _

. ندرپس ام هب ونوشرسپ لگ

: ردارب هب درک ور دوب هدش وحم شا هدنخ هک انیراس

. یشیم لا حشوخ مدرک رکف نم _

درک. هزم هزم و درب شبل ارهب ناجنف خساپ یاج هب انروس

نیرمت یلک انروس دوبن .رد مدش لا حشوخ ربخ نیا زا نم انروس الف خرب

. دادیم نم هب ییامندوخ لا جم وا، ندناوخ و ایدرب ندمآ و مدوب هدرک ونایپ

اتیب هك ار ییاه زیچ نآ مامت . دندرك هدامآ اعیرس ار راهان هناخ رگراک ود

. دوب هدومن هدامآ میراد تسود انروس و نم دوب هدید مناخ



ابرهک و هاک

560

: تفگ مناخ اتیب هب یخوش هب اباب

یمن ام نیدیم نومدروخ هب هك یا هزمشوخ یاهاذغ همه نیا اب مناخ اتیب _

میرپب شیتآ ور زا مینوت

: تفگ ، دروخ یم اذغ یصاخ علو اب شرسپ دننام هک روپ پژنام یاقآ

یترچ هی راهان دعب ! هدنوم یلیخ شیتآ زا ندیرپ عقوم حاالات شاداد _هن

وخالهص مینز یم جنرطش تسد كی شدعب ، هشیم مضه اذغ مینز یم

. رصع یارب میش یم هدامآ

یم ات مدوب ظفح ار میاه سرد . دندوب هتفرگ رظن ریز ار انروس و نم همه

هملك یعقاو یانعم هب مه !ووا مدرك یم یربلد وا عمج،زا یولج متسناوت

. دیسر یم نم هب نملتنج كی دننام

همه و دومن توعد ییاریذپ تمسق ارهب همه مناخ اتیب راهان فرص زا سپ

. دنتسشن لبم یور

یگمه مسارم ماجنا زا لبق هك درك داهنشیپ انیراس هوهق ندیشون زا سپ

؟! تسیچ ناشروظنم هك دوب صخشم ال ماك !. مینک تحارتسا

: تفرگ ار مناخ اتیب تسد الهل

یلو امدموا رتدوز هتبلا مدوب هاگشاب حبص ما. هتسخ اعقاو هك نم یاو _

یم اجك نم مناخ اتیب هد! یمن هزم مهب باوخ لثم یچیه منوغاد اعقاو

؟ مباوخب منوت

باال. یاقاتا زا یکی وت میرب _

هب مه نایاقآ درب. ناشدوخ قاتا باالوهب هقبط هب دوخ اراب وا مناخ اتیب
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ییاریذپ رد نیمز یور اهرب نآ ات هدروآ یتشلا هكب دندرك هراشا انیراس

. دنباوخب

: تفگ نانك هدنخ روپ پژنام یاقآ

رانك باوخ یارب هدز كل ملد مدوب هدیباوخن هنیموش رانك هتقو یلیخ _

! هنیموش شیتآ

و شلا دنچب و دنتفر اه قاتا زا یكی هب دیمح هارمه هب نایوگ مشچ انیراس

. دندروآ روپ پژنام یاقآ و شروك و اقآ دیمح ردپ، یارب وتپ

: تفگ و تفرگ ارم تسد انیراس . دندیشك زارد یگمه هلصاف بال

! قاتا نیا یوت میرب مه ام _ایب

درب. باال هقبط یاه قاتا زا رگید یكی ارهب ونم

رد فرط هب انیراس هك منك تحارتسا یمك متشاد تسود . مدوب هتسخ اعقاو

: تفر

دایب انروس مگیم منك یم تحارتسا یلغب قاتا وت مر یم نم بخ یلیخ _

نم! یاج اجنیا

دش. جراخ قاتا دزوزا یكمشچ

سابل نآ درك!اب تحارتسا دش یمن هك وا دوجو منك؟اب هچ !حاال یاو یا

.! نیگنس یاه

رود ار میاهوم . مدرک جراخ مشوگ اهارزا هراوشوگ و مدروآ اررد یرسور

: تسب وردار دیسر انروس هك دورب ناشی هبال اوه ات مدناخرچ یم دوخ
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؟ یدیباوخن زونه وناب بخ _

! منزب ترچ هی مدش یم هدامآ متشاد ارچ _

. انییاپ نیمه منم نك تحارتسا تخت ور امش بخ یلیخ _

229_228

درك نهپ نیمز یور و تشادرب یراوید دمك زا یشلا ب یرگید فرح چیه یب

. دیشك دوخ یور مه ار ییوتپ و

هک نیا رکف .رد دیباوخ دش یمن ، نیگنس نهاریپ نآ منك؟!اب هچ مدوب هدنام

: تفگ شدوخ هك مدوب ، درواین میارب یتحار نهاریپ ارچ سنجدب یانیراس

مش. یمن رادیب حاالحاالاه مباوخب نم شاب تحار تاهسابل تباب _

. مدرك زاب ار دمك مشخ اب تخیر ممشخ شتآ هب مزیه شفرح نیا اب

. دندوب هنادرم همه نآ رد هتخیوآ یاه سابل

و گنر یاه نکمرگ راولش زولب فیدر .زا دنراد قلعت انروس هك،هب دوب مولعم

هدرك ضوع ار میاه سابل ، قاتا لخاد مامح .رد متشادرب ار نآ دیفس ، گنراو

.اب داتفا انروس هب مهاگن رایتخا نآباالیب .زا متخادنا تخت یور ار دوخ و

تحار نآ اب یلو دز یم راز منت هب سابل دوب. هتفر باوخ عیرس زاب یناهد

. مدوب

رادیب دروخ رد هب هک "هقت"یا یادص هكاب مدوب هدیباوخ ردقچ مناد یمن

دمآ: انیراس یادص . مدش

نیایب نیش دنلب . هدنومن بورغ هب یزیچ هگید نیشاپ بنتال! هگید نیشاپ _
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مینزب شیتآ ور اه مزیه

لوغشم حیلا شوخ هكاب دندش یم هدید هرجنپ لخاد زا دیمح و شروك

. دندوب مه یرتم كی لصاوف اهرد مزیه ندیچ

هك متفر یم رد فرط هب هناکدوک یقوش و قوذ .اب مدش دنلب حیلا شوخ اب

. دیسر مشوگ هب پژكاو ورپ نیگنس انروس هاق هاق یادص

تسار و پچ هب بترم ار شرس ، هدنخ تدش .زا مدرك شزادنارب بجعت اب

: مدنارد مشچ داد. یم ناکت

؟ نیدنخ یم نم هدش؟هب یچ _

مدوخ یاپ رسات هب یهاگن . دیدنخ هرابود و درك نم هب یا هراشا شتشگنا اب

مه اعقاو دز یم راز منت هب هك نكمرگ زولب و راولش نآ رد یاو . متخادنا

. مدوب هدش راد هدنخ

داتفا مدای . مدمآ و هدرك ضوع ار مسابل و هتفر سیورس فرط هب عیرس

ردباال سپیلك اراب ما هدش هاتوك یاهوم یروف . تسین مرس رب مه یرسور

ریز هنییآ .زا متسب ، مدوب دلب هك یگنشق لدم ار یرسور و هدرك عمج

یم راگنا دوب هتخود مشچ نم راک هب گنت ینامشچ .اب متفرگ شرظن

نایاپ ارهب مراک انتعا یب . دریگب دای ار نتسب یزتناف ی هقیرط تساوخ

مدش: دنلب و مدناسر

؟ نیای یمن مر یم مراد نم _

. مایم منم ورب وت ارچ _

یلو . دندوب هدیشوپ نشپاك همه و دوب درس اوه . متفر طایح هب نانك هدنخ
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هار پوتلا نودب نیمه یارب . موش مرگ شتآ یامرگ هكاب مداد یم حیجرت نم

هک مدش در هناخزپشآ رانک زا مداتفا

درس لصف لوط رد مردام درک. متسم ، یدود یهام و یهام ولپ یزبس یوب

معط یروس هبنشراهچ ملا یلو تخپ یم یهام ولپ یزبس رابود هتفهرد

هب مگرگ یزاب معط هلچ، بش یاه هصق معط ، یکدوک معط . تشاد یرگید

یلو میتخورفا یم شتآ اهرتخد و دبمار اب لا سره ریخ هب شدای اوه!

کنشور ی هبیرغ دز. مه اررب نام یگشیمه عمج هبیرغ ود دورو لا سما

دوب. هبیرغ طقف نم، ی هبیرغ یلو دوب هدش رتانشآ ، ییانشآ ره زا وا یارب

هتفر ناشتمس دوب.هب راک لوغشم دیمح و شروک رانک مه ایدرب متفر طایح

و شوخ لوغشم زونه داد. ار مخساپ ترارح و یمرگ اب ایدرب مداد وسالم

هب هناهاوخرذع یهاگن ایدرب داد تسد ایدرب واب دمآ انروس هک میدوب شب

: تخادنا انروس

یمن تندید قایتشا مغر یلع یلو مدش لا حشوخ یلیخ تندید _زا

. مدموا روپ پژنام یاقآ رارصا .هب مشب نوتیگداوناخ عمج محازم متساوخ

: دناشن بل رب یا همساب یدنخبل و دیزگ بل انروس

. هتدوخ ی هنوخ ؟ هیچ افرح نیا _

درک: عاالم دنلب یادص اب دیمح

. میرپب شیتآ یور زا نیشب فص هب افطل نویاقآ اهمناخ _

یادص لزنم زا نوریب . دناوخ یم دوخ هدش،امارهب هتخورفا اه شتآ

یور زا تبون وهب دنتسویپ ام هب مه هیقب دش. یمن عطق یا هظحل راجفنا

: دنتفرگ مد مه اب همه . میدیرپ شتآ
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وت، زا نم يدرز

نم زا وت يخرس

ايب، يداش ورب مغ

ايب يزور ورب تنحم

، هبنشراهچ بش يا

هدنب دارم هدب

هتخیر نامناج رب یعوبطم یامرگ ، ناجیه ترارح و هتخورفا یاه شتآ مره

دوب.

فیرح ندیرپ یارب اه، شتآ زا یکی هب دایز یاهمزیه نودزفا اب شروک

، ندیرپ نییاپ باال تدش زا هک ناج الهل دندیرپ نانک هدنخ نایاقآ مامت . دیبلط

: تفگ نانک هدنخ دوب، هدشرانا گنر شتروص

نیا زا هشاب بسانم ماسابل هگا نم ینود یم بوخ هک وت ناج شروک _

تقفاوم وا رظن مه"اب ام هلب " نتفگ اب مه هیقب . مرپب منوت یم مرتدنلب

ریگ یگنس هکت هب میاپ هک مدوب ندیرپ لوغشم رگید شتآ هس یور .زا دندرک

شتآ یور رب تروص اب درک ریگ یگنس هکت هب میاپ مدوب ندیرپ لوغشم درک.

هیناث زا یرسک ،رد تفرگ ارف ار مدوجو مامت تشحو مدمآ یم دورف یدعب

رد دمآرد تکرح هب منامشچ لباقم هتخوس تروص زا یشحوم ملیف

بقع ارم یتسد هک مدوب هدنام هتشگرس و جیگ ما هتفشآ نهذ یوترازه

غیج . مدیرپ شهارمه هدوسآ و تحار ، سانروس هک نیا یخلا هب دیشک

دمآ: کیدزن نانز سفن سفن انروس دش. ماغدا مه رد نایاقآ دایرف و اهمناخ

هک؟ دشن تیزیچ ؟ مزیزع یبوخ _



ابرهک و هاک

566

ار مرس تلا جخ ؟اب دوب هداد تاجن ارم یسک هچ دوب، فرط نیا هک انروس

متخادنا انروس هب نیگمرش یهاگن دوب ایدرب . متفرگ دوخ یجنم فرط هب

هناش هب هتفرگ ار شهاگن دادتما دومیپ یم ار متروص زج یریسم شنامشچ

! تشاد رارق نآ رب ایدرب تسد . مدیسر دوخ ی

231_230

ایدرب هک دوب عطاس یوق، یسیطانغم نانچ شنامشچ نازوس رگخا ود زا

: دیشک شوغآ هب ارم نانک هیرگ .الهل دیشک ار شتسد عیرس

؟؟ مرب تنوبرق یدیسرت ؟ یبوخ مزیزع _

: دیپوت انیراس هب مناخ اتیب . مداد ناکت ار مرس گنم و جیگ

. رایب رادرب تنیباک زا ودنفسا فرظ ودب _

: تفرگ ار متسد ردپ

دوب؟ اجک تساوح . نومهب درک محر ادخ مرتخد _

اب هتشادرب یزاب شتآ زا تسد مه شروک و اقآ دیمح و روپنام پژ یاقآ

. دندرک یم هاگن نم هب فسات

دز: دوب،بل هداد انتژ رییغت هک ییادص اب انروس

Youcan'tpourfrom anemptycup.Takecareofyourself

first.

ىنك، رپ ناويل كي ىنوتيمن خىلا چراپ كي زا

. سرب نارگيد هب دعب و شاب تدوخ بقارم بوخ لوا
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یا هدنخ اضف فیطلت ددصرد ، شرسپ دنت نحل زا هچاپتسد روپنام پژ یاقآ

درک:

یچ؟ ینعی یتفگ هک ینیا حاال اباب بوخ _

تبحص دراو ، تخادنا ایدرب خرس تروص هب هک یهاگن زا سپ مه ناخدیمح

دش:

. هدرک روغلب یسیلگنا هک میمهفن ام هتساوخ نومشاداد دیاش بوخ _

انروس درک. انروس هب یسوسحمان ی هراشا و دیدنخ شدوخ فرح هب دعب و

: دناشن بل رب یکروز یدنخبل

ایدرب هگا . هشاب شدوخ بقارم مگب ملد زیزع هب متساوخ هلثملا برض _هی

. دمویم راب هب هعجاف ، شتفرگ یمن عقوم هب ناج

هدنام توهبم و تام درب. انروس یلصا روظنم هب یپ نم دننام ییوگ ایدرب

: تشاذگ شا هناش رب تسد انروس هک دوب

. متسه تنویدم ومرسمه نوج ! رکشت شاداد _

اب ناوجدرم . دننک رکشت نم یجنم زا دیاب داتفا ناشدای هزات مه هیقب و ردپ

انروس مدرک یم ساسحا یلو ارچ مناد یمن داد. ار ناشباوج مامت عضاوت

شم،رد اوژهیکال اوژههب هک دمآ یم رظن .هب هتفرگ هرخس مجالتارهب

و دیشوج شبلق قامعا زا هلمج نیا دیاش دنا. هتفر راک هب دوخ دض ییانعم

، طسو یدیرپ هک طوبرم هچ وت هب هبیرغ درم درک:" رییغت ، هدیسر ماک هب

" یرایبرد ار اهنامرهق یادا

یلو دندرک ریسفت یگدادلد و قشع ارهب نآ نارگید دوب، هچره شروطنم
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دوب. یرگید زیچ تقیقح

امرگ نتفرگ و نآ یور زا ندیرپ و شتآ اب ندرك یزاب زا سپ

نامغاد ، ندروخ یردنکس نیا ناجیه ، ناصقر درز و خرس یاه هلعش مره زا

هداد ناذا . میتشگ زاب نامتخاس لخاد هب روپنام پژ یاقآ فراعت درک.اب

هشوگ ورد هتفرگ وضو زامن یادا یارب کی هب کی یگمه نایاقآ ؛ دندوب

نیع رد نامدوخ دننام روپنام پژ هداوناخ . دنداتسیا زامن هب یسنلا هشوگ

! انروس زج هب دندناوخ زامن همه . دنتشاد یمکحم تاداقتعا ، ندوب یزورما

. میدرک هضیرف یادا اهقاتا رد اهمناخ هیقب و نم

ودره هوهق و یاچ . میتسشن ییاریذپ رد مه رود دوب. یبوخ بش رایسب

شرانک هک ایدرب هب اباب . دندروآ وقنتالتار ینیریش و هویم سپس دش. ورس

درک: ور دوب هتسشن

؟ نینک یم نوتمرگ یادص نومهم ورام ناخ ایدرب _

یرس دش، دهاوخ یتساوخرد نینچ شزا تسناد یم لبق زا ایوگ هک ایدرب

داد: ناکت

. امتح منک یم شهاوخ _

درك: ونایپ هب یا هراشا دوب، هتسشن مرانک هک انروس

هب هبسچ یم یلیخ ناجابرهک یونایپ نتخاون اب ناج ایدرب مرگ یادص _

. بترم فک هی نوشودره راختفا

. متسشن ونایپ تشپ انروس ییامنهار و راضح قیوشت اب هتساوخ ادخ زا

رب مناتشگنا و مداد ناکت یرس . دناوخ مارآ ار گنهآ زا یمک دمآ مرانک ایدرب
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: دناوخ شمرگ یادص اب ایدرب . تسشن هایس ودیفس یاه کالهیو

( شتآ ) ولَا یور زا نرپیم تسا یروس هبنشراهچ بش

ولج ز مناخ یزق ،خلا بقعز مناخ همع

هنزیم ود وود هدرک لغب هچب یکی نیا

هنزیم ور ور رپ،ربخلا ِلد اهاب هنعط

نهد هب هشیمه ُدرو نرایم مد زا همه

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

اشیتآ ور طایح رود هنزیم فک نسح تشم

اشیوخ و موق ویعلا لها نونز هدنخ نوا تشپ

ایب ورب همه نیا زا یلقنف طایح وت

هباپ هتشگ یرشحم هک ینکب اشامت بوخ

نسح یتشم ولا یور هزوسن الت یبیس نآ

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

رس زا هرابود رس،یاال زا هرابود یاال
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رس زا هرابود ،یاال رظنم یتفوین اپب

رس زا هرابود ،یاال رتخا هب نزن هنعط

رس زا هرابود ،یاال رونم مناخ یاهآ

رس زا هرابود ،یاال رظنم یتفوین هباپ

رس زا هرابود ،یاال رتخا هب نزن هنعط

رس زا هرابود ،یاال رونم مناخ یاهآ

فارگلت ِریت وچ هتشگ مناخ شفک ی هنشاپ

فاصم زور رد هنزیم وت رس رب نومه اب

دایز یلیخ هنکیم زان هرپیم برطم ور زا

دایب نییاپ وسملا نس ون، سلا یکشاک هگیم

نز هنووج نم هب ِزون نووج و ریپ یگب ات

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

ُشنماد ولَا یور هنوکت یم یجاب ناخ

وشنت رضاح هنک یم بال عفد یپ زا

هنزیم رَپ اشیتآ ور نونز اصع یجاب لگ

هنزیم لصفم غیج هرکن یادص اب
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هنزیم کبند و هریاد

دگل تشپ اب هجیدخ

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

232

مه واب هتفرگ ار مه تسد شروک و دیمح دوب. یداش رایسب ی هنارت

هک صاخ یاهتمسق هب ایدرب . دندوب داش و دندز یم فک یگمه . دندیصقر

: دندناوخ یم ابوا همه دیسر یم

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

نمز دوَب وت یخرس وتز، نم یور یدرز

هدرک نیرمت یباسح انروس بایغ .رد دیسر نایاپ هب یروس هبنشراهچ هنارت

: مدرک انروس هب وور متساخرب اج ،زا مبوخ نتخاون زا لا حشوخ . مدوب

. هتدوخ تبون هگید _حاال

رس نیریش یمسبت دز.اب یم دایرف نم ارزا شتیاضر انروس نامشچ قرب

درک: مخ

! وناب تعاطا _

تنوکس مغر یلع مدید بجعت مکلا رد درک نتخاون هب عورش نم یاج هب
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؛ دندناوخ دیمح و شروک ، ایدرب هک ییاه هنارت مامت تن ،اب روشک زا جراخ رد

. تخاون یم تراهم واب دوب انشآ

هویم ندروخ دوجو .اب میتفر ماش زیم تمس هب یگمه مناخ اتیب توعد اب

دش. فرص اهتشا اب مه ماش ، لیجآ و

: مدیسرپ اب مه نم درك. نم هب یا هراشا انروس

؟ نیراد یراك هدش؟ یچ _

دز: بل مارآ انروس

؟ میدب ور نوشاه یتاغوس هبوخ االن ترظن _هب

: مدرب یناشیپ رب یتسد

. دوبن مدای ال صا هدش مرید هزات یاویا _

دش: دنلب انروس

؟ ینك مكمك یایم . مرایب نیشام زا ور اهوداک مر یم _نم

: مدیهج اج زا راورنف

! امتح _هلب

: تفرگ ارم تسد انروس

. میدرگ یم ورب طایح وت میر یم هظحل دنچ وناب و نم نوتزاجا _اب

: دیدنخ و داد لبم هب هیکت مناخ اتیب

! ردام نیدموا طایح زا هزات _
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. میرایب مه اب دیاب تسه یزیچ هی نیشام وت _هن

: تخیر هزم هرابود دیمح

. نایب نروخباوه نرب راذب ! وقشع غرم ودات نیا یراد راکیچ ناجردام _

هك مشكب نوریب ار متسد متساوخ . میتفر طایح ات مه تسد رد تسد

: تفرگ رت مكحم انروس

ننك. یم هاگن ور ام هرجنپ زا نراد شكن _

. متخادنا تشپ هرجنپ هب یهاگن یمشچ ریز و هتخادنا نییاپ ار مرس

هناخ رگراک .ود دندوب ام یاشامت لوغشم مامت تذل اب مناخ اتیب الهلو هلب

: تفگ انروس . دندرک یم نامهاگن رگید ییوس زا مه

؟ نوشیدید _

ننك! یم نومهاگن نراد مه دیما هچاب هلب _

رت كیدزن دوخ هب ارم و تخادنا ما هناش رب تسد انروس متفگ هک ار نیا

درك:

. هنومب نوشارب یبوخ هرطاخ و نربب تذل رت شیب منك یم یراك _هی

باتزاب درك. یم یزاب شقن تشاد طقف ایوگ وا یلو مدوب هدش غاد هك نم

هیاس ، دندوب نشور هطوحم رساترس رد هک یگنر راد هیاپ یاهغارچ

قودنص میدش كیدزن لیبموتا دوب.هب هتخادنا انروس تروص رب ییاهنشور

.. تشادرب ار نادمچ و داد ارباال بقع

: تفرگ تسد رد ارم تسد مه زاب دیشك یم ار نادمچ هك ردحیلا
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. میرب بخ _

234_233

برد تشپ اجنامه و دیشک یدورو برد ات دوخ لا بند ارهب اهنادمچ انروس

: تشاذگ

. هشیم دب وت میربب هگا مدرواین یزیچ ایدرب یارب نگیم _

وت. میرایم نوشیا نتفر زا دعب هنومب اج نیمه سامش اب قح _هلب

هب ور دیسر یم رظن هب لا حشوخ هک ردپ . میدیسر هک درک یم تبحص ایدرب

درک: ام

. هگیم یچ ناخ ایدرب نیبب اه هچب _

: تفر ناشرانک انروس

؟؟ ناج ایدرب هدش یچ _

: دیشک شدنلب و فاص یناشیپ هب یتسد ایدرب

ندومرف نتورف یاقآ هک ههامرهم لیاوا نم جورخ خیرات متفگ یم متشاد _

. هشیم یکوا نوشاراک ازور نومه مه مناخ ابرهک

داد: ناکت یرس انروس

؟ یریم رهش مودک یتفگن _

. دنلیرم _

داد: نوریب ار شا هدش سبح سفن انروس
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. میتسه اینیجریو .اموت میکیدزن مه هب یلیخ یروط نیا بوخ هچ _

دش: خرس لیلد یب ایدرب

شریذپ اجنوا هاگشناد یارب ندوب اجنوا ماوقا زا اتدنچ . هیلا حشوخ ثعاب _

. متفرگ

: تخادنا ایدرب هب زیمآ تبحم یهاگن روپنام پژ یاقآ

. ینک یم یبیرغ رتمک و یراد انشآ اجنوا هک رکش ورادخ بوخ _

: تساخرب اج زا یفرح چیه یب ایدرب

. نیدرک متوعد هک نونمم تشذگ شوخ یلیخ دوب. ییابیز بش رایسب _

هرجنپ رانک دعب زور حبص . میدرک میسقت اهار یتاغوس وا نتفر زا سپ

امرس هنن یناشیپ رب هسوب زورونومع دوب. هدنامن ون سلا هب یزیچ . مداتسیا

هب دش. هدیمد اج همه رد راهب حور دوب. هدرک عمج ار شطاسب نزریپ و هدز

رطع ، یراهب میسن شزاون اب ناتخرد زیر یاه هناوج . مدرک یم هاگن نابایخ

اج همه اهارهب هچغاب ی هدزمن کاخ یوب ناراب . دندیشاپ یم یگدنز

یابیز رعش دای .هب مدرک رپ راهب میمش ارزا ما هماش دوب. هدرک هدنکارپ

مدز: بل یریشم نودیرف

میسن هک اهار هرجنپ نک زاب

اهار یقاقا یمالد زور

دریگ یم نشج

راهب و
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گرب ره رانک هخاش ره یور

تسا هدرک نشور عمش

اه هلچلچ همه

دنتشگرب

دندز دایرف ار توارط و

تسا هدش زاوآ هچراپکی هچوک

یگالس تخرد و

اهار یقاقا نشج هیده

تسا هدرک نماد هب لگ

تسود یا اهار هرجنپ نک زاب

تسه تدای چیه

تخوس یشحو یشطع ار نیمز هک

دندرم اهپژ گرب

درک هچ کاخ رگج اب یگنشت

تسه تدای چیه

یوت

دنلب یاه بش یکیرات

درک هچ کات اب امرس یلیس
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دیپس یاه لگ هنیسورس اب

درک هچ کانبضغ داب بش همین

تسه تدای چیه

نک رواب ار ناراب هزجعم حایلا

نیبب رازنمچ مشچ اررد تواخس و

میسن حور اررد تبحم و

گنت هچوک نیا رد هک

یتسد یهت نیمه اب

اهار یقاقا یمالد زور

دریگ یم نشج

تسا هتفای ناج کاخ

یدش گنس ارچ وت

یدش گنتلد همهنیا ارچ وت

اهار هرجنپ نک زاب

ار ناراهب و

نک رواب

، شهج نیا .اب مدیرپ اج منک"زا یم رواب " تفگ مشوگ رانک هک یمب یادص اب

دوب،زا هدش میسن تفاطل هب رعش ندناوخ عقوم هک میادص . دیدنخ انروس
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دش: بیهم ینافوط وا، راک مشخ

؟ نینوسرتب ومدآ هشیمه نیراد تداع امش _

: دیشک کرس نوریب هب انروس

! مشچ متفگ منم نک رواب یتفگ مدرکن یدب راک نم هنرگو ! ییوسرت _وت

مه قافتا ارهب دیدج سلا هداوناخ ودره دوب انب روپ پژنام یاقآ دانشیپ هب

جیلخ یابیز ریازج ، ییایرد طوطخ قیرط اجزا نآ ورد هتفر سابع ردنب هب

. مینیبب ار سراف

. مدوب هتفر ماگنه و مشق و شیك هب شروك و ردام و ردپ قافتا بقالهب

هدید كرادت نارفاسم یارب ییابیز رایسب یاه همانرب دوب. باذج رایسب

مه دیمح واقآ انیراس هك روپ پژنام داوناخ قافتا هب راب نیا . دندوب

دش. یم یبوخ رفس انئمطم و میتفر یم ، دوب ناشوزج

دوب وانب دوب هدرك هیهت روپ پژنام یاقآ دوخ ار تشگرب و تفر یاه تیلب

. میشاب سابع ردنب امرد ون زاسلا لبق تسرد هك

یمن ام لزنم هب رگید انروس ندمآ هكاب شروك . میدرك هدامآ ار رفس لیاسو

دوب انروس دمك رد شیاه سابل زا یدادعت و دوب هدنام ناشدوخ هناخ دمآ،رد

: متفگ . مناسرب وا اهارهب نآ تساوخ دزو گنز هك

. ننومب راذب هگید ینك دیرخ یلك یرب یاوخ یم اجنوا ؟! راكیچ یاوخ _یم

سابل نودمچ ال صا نك شلو هرآ هرآ . دوبن مدای ال صا ایگ.! یم تسار _

.هب میرب یم ور نومیرورض و یصخش لیاسو نیمه . میربب هرادن یزاین

!!! یجبآ مرگ تمد . تسه سابل اجنوا وت لوق
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منك یم شهاوخ نونمم یلیخ _

!

منك یم شهاوخ نونمم یلیخ _

یدرف مزاول و متشاذگ یتحار سابل تسد دنچ طقف نادمچ رد وا هتفگ قبط

و.... هلوح ، شیارآ مزاول ، سرب ، كاوسم : لیبق زا

! روطنیمه مه انروس

نم نادمچ اررد شلیاسو مه وا هك مداد داهنشیپ دوب مك ناملیاسو یتقو

اه. نادمچ ندرب دوب یفاضا راب درك لوبق هك دراذگب

: متفگ نیارب .انب میدیرخ یم نادمچ دیاب نتشگرب عقوم سكعرب

نودمچ هب زاین و مینك دیرخ هنكمم اجنوا نوچ نیرایب نیاوخ یم _حاال

.. هشاب

: تفگ انروس

؟! هیراك هچ بخ! میرخ یم منودمچ اج نومه هگید _هن

؟ هروخ یم نومدرد هچ هب نودمچ همه نیا هخآ _

. دموا براك ینیب یم تقو هی ارچ _

. هشاب _

نامدصقم . میدش هدامآ هاگدورف رد تعاس رس قافتا وهب میدیچ ار لیاسو

دوب. سابع ردنب یابیز رهش
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و لهچ و تعاس كی دودح یزیچ سابعردنب هاگدورف ات دابآ رهم هاگدورف

لته . میدیسر اج نآ امهب تدم نیا زا سپ هك تشاد هلصاف هقیقد تشه

قاتا کی و هتختود قاتاراهچ نتورف یاقآ دوب. هدش ورزر لبق زا هراتس جنپ

صوصخم مه هیقب ، شروک یارب لگنیس دوب. هتفرگ ، هتخت کی ای لگنیس

اب انروس و نم ندوب . مدوب هدرکن رکف ارجام تمسق نیا الهب صا اه. جوز

یراد هدنخ بلطم هک راگنا انروس . میتفرگ لیوحت اراه دیلک ! قاتا کی رد مه

: تشاذگ مشوگ رب بل نانک هدنخ ، دشاب هتشاد

. متفرگ نیئوت مدرک ضوع ونومدوخ نمملا هلبد همه قاتا شابن نارگن _

: منزب دنخبل وا زا دیلقت هب مدرک یعس ؟ دنتشاد ییانعم هچ ؟ نیئوت لبد؟

؟ نتسه یچ نیگ یم هک ییانیا _حاال

ود اب سا هرفنود قاتا نیئوت . هرفنود تخت کی اب سا هرفنود قاتا لبد _

. تحار تلا یخ سپ ازجم تخت

زا نامیاهقاتا کال متشاد تسود یلو دش تحار ملا یخ یدودح ات مه اعقاو

انروس هک میدز یم مدق لته دنلب زرپ زمرق تکوم یور .رب دشاب اوس مه

: تفگ

.... هشیم ، یبذعم مه زاب هگا _

: میدرک یم کیرحت ار نارگید نظءوس دیابن هن

. متسین بذعم _هن

دز: ییامن نادند دنخبل انروس
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! عاجش رتخد نیرفآ _

دوب؟ هچ شروظنم

. مینیبب ار رگیدمه ناروتسر رد دعب و مینک تحارتسا یتعاس کی دش رارق

. تخادنا ملد اررد یراهب نیریش باوخ ی هسوسو زیمتو ورت کیش قاتا

: دروآ لخاد اررد اهنادمچ انروس

نم. دعب ریگب شود وت لوا _

، متسوپ رب شود بآ تارطق شزیر . مدرب سیورس لخاد دوخ اراب میاهسابل

مرگ یاوه رد بش ،ات میدروخ هك ییاذغ زا سپ . دروآ میارب طاشن و توارط

. میدرک دیدزاب نآ یندید یاهاج وزا هدرک شدرگ رهش

ال ومعم .ام میتفر شیك یابیز هریزج فرط هب هناحبص فرص زا سپ

ون ردسلا یلو تشاد یبوخ یاوه هك میتفر یم شیك هریزج هب اهناتسمز

ارهب امرگ هك تشاد یندید یاهاج و ابیز یردق هب دوب!اما هدنهد رازآ امرگ

. میدیرخ ناج

لوط .رد میدرك رادید ینانوی یتشك و دیراورم رازاب ، ناجرم لحاس زا

انروس رس هبرس بترم دیمح درک. یمن اهر ار متسد یا هظحل انروس ، شدرگ

. دومن یم تفایرد نکش نادند یاه باوج و تشاذگ یم

ابیز رایسب رایسب مه مشق هریزج . میتفر مشق هریزج هب زور هس ود زا سپ

یا هفرح یصاوغ هك دوب یصاوغ هسردم نآ یاه ییابیز زا یكی دوب.

مرب متسناوت یم مه نم هك تساوخ یم ملد ردقچ دش. یم هداد شزومآ

فیح یلو مدید یم کیدزن ارزا اجنآ گنراگنر یاه یهام و سونایقا فک

رد یتقو دور. یمن شیپ همانرب قبط میهاوخ یم ام هك هچره هشیمه هك
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اعقاو ، دنداد یم ناشن اهار سونایقا لخاد ، نویزیولت یاه همانرب یضعب

یاه تیلا .عف مدروخ یم هطبغ اه صاوغ حلا هب هشیمه و مدرب یم تذل

و لیدوكورك ، وگیم شرورپ ، یریگیهام : هلمج زا دوب هریزج رد یدایز

رتباذج همه .زا سفق رد یهام شرورپ

. دندیشک یم اجنآ ارهب یدایز یاه رگشدرگ هک دندوب هریزج یاه نیفلد

یاه نیفلد و میتفر ایرد طسو هب لحاس رانك یاه قیاق رباب راوس یگمه

دوب. بونج یایرد یارب یا هدنزارب مسا اعقاو نوگلین یایرد . میدید ار یدایز

ههقهق هیبش ییادص و هدروآ ارباال ناشرس اه نیفلد . دیجنگ یمن مرواب رد

. دیسر یم شوگ هب اهنآ زا

هب ینش لحاس رد مه تسد رد تسد انروس و عمج،نم اب شدرگ رب عالهو

و یارب ار یا هناقشاع و کیتنامر هرظنم ات میدز یم مدق اه هیقب زا رود

هک ، گرزب گنراگنر یاهفدص وحم نانز مدق . میشکب ریوصت هب نامنیدلا

. مدش ، دندوب هداد لحاس هب یصاخ ییابیز

یا هزات داعبا راب نیا یلو مدوب هدید هداوناخ قافتا اهارهب نیا مامت بقال

دش. یم نشور میارب اه شدرگ نیا زا

یم ارم تسد یتقو میوگن غورد دوب. انروس اب یهارمه رطاخ هب دیاش

درک. یم غاد ار منت دشو یم لدب باذم برس هب میاهگر رد نوخ ، تفرگ

، شنیریش مسبت ندید دوب. هدز هناوج یسح مه نم نورد ، ناتخرد هارمه

دومن یم نوگرگد ار مبلق

. میتفر تسا روهشم جیلخ دیراورم هب هک الناو هریزج هب مشق و شیك زا

رایسب ، میدوب شیابیز ریازج و ناگزمره ردنب رد هک یزور دنچ نیا
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دوب. ییایور

237_236

هك دوب ییاهاج هریرح یخیرات رهش و خیش هعقب ، صوصخم یاه راغ

عمج اجنآ رد مه یدایز یاه تسیروت هك میتفر اه نآ ندید هب مه اب یگمه

. دندوب هدش

یم زاب نارهت هب دیاب هرخ باال ینتشاد تسود و حرفم زور دنچ زا سپ

. میتشگ

نشج كی هب باذج رایسب یرفس زا سپ . دوب كنشور جاودزا نشج كیدزن

. میتفر یم هداعلا قراخ

ردقچره متشاد میمصت دوب. زیزع میارب رایسب و دوب مرهاوخ دننام كنشور

یلو هن هك یدی راك هتبلا . منك راك شیارب دیآ یم رب متسد وزا مناوت یم هك

. درك یم تیافك مشاب شهارمه هك نیمه بخ

انح : لیبق زا مسارم مامت رد مه روپ پژنام هداوناخ . میتشگ زاب نارهت هب

. دندوب هدش توعد جاودزا و دقع نشج دوخ و نادنب

درك: نم هب ور میدوب هك امیپاوه رد تشگزاب رد انروس

. تزا منونمم _

یم دندوب روانش نامسآ رد یدیفس یاه هبنپ دننام هك ییاه ربا هب متشاد

: مدمآ مدوخ هب وا فرح هكاب متسیرگن

یچ؟! یارب ركشت _
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. یدرك ظفح ور ترهاظ هكنیا یارب _

هك مركشتم هك دیوگب دهاوخ یم حاال مدرك ركف . مدوب هداس نم ردقچ هه

دوب نیا شمغ مهو طقف وا یلو .! یدز مقر میارب ار یشوخ رفس و یدمآ

شیاه هشقن یارجا رد نم هكنیا وزا دربب یپ وا یدایش هب شردپ ادابم هك

دوب. یضار مدرك یم شكمك

: متفگ متشگ یم رب امیپاوه هرجنپ فرط هب هك نانچمه

. منك یم شهاوخ _

: درك ینم و نم انروس

دوب. یبوخ رفس هتبلا ..... ممما _

: متفگ مدرگرب هكنآ یب

اعقاو _هلب

: تفگ تشگرب هرابود

؟ ابرهك _

: متخادنا شهب یهاگن مین

_هلب؟

هك.... مگیم _

دروآ نم كیدزن ار شرس

! رایب رت كیدزن وترس مه _وت
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دننیب یم امار یتقو نارگید هك ینعی دنك. یزاب ملیف تساوخ یم مه زاب

. دهد یم رس هناقشاع یاهاوجن مشوگ ریز رد دننك ركف

مدرب شكیدزن ار مرس وا تساوخ هب

_هلب

و یرامش تعاس و میمه گنتلد یلیخ ام ینعی االن بخ دش. نیا نیرفآ _

. نومدوخ هنوخ هب میسرب رتدوز ات مینك یم یرامش هقیقد

. دیدنخ هاق هاق فرح نیا لا بند وهب

یب هك دیدنخ یروج بخ یلو دوب! یخلت زنط هتبلا . تفرگ ما هدنخ مه نم

. دندمآ شك مه نم یاه بل رایتخا

.زا میدیسر دابآ رهم هاگدورف هب هقیقد هاجنپ و تعاس كی دودح زا سپ

. دنتفر دوخ یاه هناخ هب همه اجنآ

هتفرگ شود نامدوخ قاتا سیورس رد كیره هك میدوب هدش هتسخ یردق هب

درب. نامباوخ و

. مدناوخ ار مزامن و مدش رادیب باوخ زا میشوگ آالمر یادص اب حبص

هب زاسلا هتفه دنچ نیا دوب.رد رت باذج رایسب نارهت رد یراهب یاوه

و كاپ یاوه رگید یاه رهش هب ناشنتفر و تختیاپ زا مدرم جورخ رطاخ

! مدرم یاه رفس تكرب هب میتشاد یزیمت

بخ یلو دوب یروطنیا هشیمه نارهت یاوه شاك مدرك یم وزرآ هشیمه

امرگ هك مه اه ناتسبات ، میدرب یم رس هب یگدولآ هككالرد ار ناتسمز

درك. یم دادیب
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ینتساوخ ار نارهت رایسب هام نیدرورف اصوصخم و راهب لصف نامه

. درك یم

و سلم یاوه اقیمع و دوش دراو سملا زیمت یاوه ات مدرك زاب اهار هرجنپ

. مدیكم ار راهب عوبطم

.ردح تسشن ما هناش رب انروس یاه هجنپرس هرابود هك مدوب هرجنپ یولج

: تسشن مشوگ بل شیادص هك مدوب مدزاب لا

! روخن ور اوه نیا لوگ یروخ یم امرس هسب هگید بخ یلیخ _

لخاد وهب هدیسام مقلح هت مدرك سح ادص یلو مهدب یباوج متساوخ

. مدرك مخ یرس طقف دیآ. یمن مناهد

یب نانچمه ارم یتقو و دنار بل رب یكروز یدنخبل دش. مخ شبل جنك

درب. ییاریذپ هب دوخ واب دنادرگرب ارم شدوخ دید تكرح

دوب. هدیچیپ هناخزپشآ لك رد هوهق یوب ! مدید یم هچ هوا

! دندوب هدید كرادت هناحبص انروس بانج

: متفگ دش یراج میاه بل ورب دیشوج ملد زا یدنخبل

! مدرك یم تسرد مدوخ نیدیشك تمحز اعقاو _

درك. نهپ همیخ منامشچ یابرهك رد شهاگن فراعت یب انروس

نوتزا مدوخ نم دینیشب نییامرفب ! یتمحز هچ موناخ منك یم شهاوخ _

منك. یم ییاریذپ

. دناشن نآ یور و دیشك ار یلدنص و تفرگ ارم ی هناش ودره و
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هیاپ فرظ رد یلسع غرم مخت دوب زیم یور زیچ همه . مدناخرچ مشچ

. ودرگ و رینپ و. لسع ، ریشرس ، هوهق ریش، ، صوصخمراد

: متفگ

؟ میروخب دیاب ور انیا زا یكی مودك حاال بخ _

: تشاذگ زیم یور ار هوهق یاه ناجنف

. مینك یم ناج شون ورمه _

... همهنیا یلو _

هدش؟! یچ ینود یم هزات . دروخ لصفم دیاب ور هنوحبص هرادن همهنیا _

. مدیرخ مه هزات نون متفر

. تسین كیدزن ییاونان هك اجنیا یلو _

هزات و غاد یربرب تارب رت نییاپ نوبایخ ات دنچ متفر نیشام اب _هلب

! شاهانیا . متفرگ

ردقچ . دروآ زیم یور و تشاذگ یدبس رد دوب هدرك هكت هكت هك اهار یربرب

!! مظنم

ناج شون . دییامرفب بخ _

نیریش یا هسلخ ارهب ناسنا هدرك هدامآ ار نآ هك یدرم اب هناحبص فرص

دوب. رواب لباق ریغ میارب انروس رد تبحم زا مجح نیا درب. یم

دوب. دیعب شزا امرگ نینچنیا دش یم یخی همسجم هاگ هك وا
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: دیشك ندرگ هویمبآ چراپ تشپ زا هك مدوب هتفر ورف ركف هب

! هگید روخب ؟! یداتسیاو ارچ بخ _

. مروخ یم مراد هلب هلب _هآ

. روخب نم لثم نیبب . ینك یم یزاب طقف یراد _

تفرگ ما هدنخ

! مشیم قاچ عیرس یلیخ مروخب امش لثم هگا _نم

. ینك یم شزرو نوچ یشیمن _هن

هزیر یم ملكیه مشابن مدوخ بظاوم هگا نم . منود یم مشیم قاچ ارچ _

. مهب

239_238

!! یروخب دیاب یلو ور هنوحبص _

. تشذگ دشیمن هناحبص نآ ریخ .زا مدوب قفاوم

تعاس كی هقیقد جنپ و یس یاج مییود یم مه اب هنوحبص دعب شضوع _

. مییود یم

! مقفاوم ادیدش _هوا

یم مه انروس هك اصوصخم دوب. شخب تذل رایسب اوه نآ رد ندیود

. دنك ما یهارمه تساوخ

، میدوب هتفر انروس هكاب یراب دنچ . مدرك یم یور هدایپ اهنت هشیمه نم
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دوب. رت باذج میارب رایسب

مه... دیاش مدوبن اهنت هك رطاخ نیا هب دیاش

هن مدش قشاع تفگ دشیمن . مدوب هدرك ادیپ وا هب یبیرغ وحلا سح هی

ار یدرم تیامح هك نیمه یلو دمآ یم یرگید زیچ مرظن الهب صا قشع هن..

دوش. یم مرگ تلد ینك سح

رهوش و نز ارهاظ ام دنچره . درادرارق ترس تشپ یمكحم هوك هك راگنا

روضح ردقچ هك داد ناشن دوب، هدمآ هك یا هتفه دنچ نیا رد یلو میدوب

. دشخب یم شمارآ شرسمه هب درم كی نما

هطوحم زا انروس هارمه و هدیشوپ صوصخم سابل هناحبص فرص زا سپ

. میدش جراخ

و میدرك عورش یور هدایپ اب

.... رتدنت ،دنت،دنت، مارآ مارآ

. دیكرت یم نامتفج سیدناپآ میدیود یم هلصاف بال ركا نیگنس هناحبص نآ اب

هب عورش سپس و دوش مضه یدودح ات اذغ ات میدرك تحارتسا یتعاس مین

. میدومن ندیود

ماك ارهب فاص و كاپ یاوه ونآ ندیود . تشاد یبوخ وحلا سح یلیخ

دوب. حرفم رایسب ندیشك

میمش و رطع ، دندناوخ یم زاوآ هك ابیز یاه هدنرپ هدز، هناوج هزات ناتخرد

درب. یم ورف نیریش یا هسلخ اررد ناسنا اعقاو یراهب یاه لگ

یم یعس مه ووا مدیود یم عیرس نم . میدرك یم تباقر مه اب ندیود رد
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یاپ واپهب منزب ولج وا زا مدرك یم یعس نم رابنیا . دنزب ولج نم زا درك

. میدیود مه

. میدوب هقباسم نیا هدنرب ود ره

. دورب همع كمك هب دهاوخ یم هك داد دزوطاالع گنز ناج الهل دعب یتعاس

: متفگ

. مایم مه _نم

دز: داد بجعت الهلاب

یچ؟ ناخ انروس سپ _

: متخادنا دوب لوغشم شا یشوگ واب هتسشن هک انروس هب یهاگن

. دایم مه انروس ؟...... انروس _

هراك رپ اجنوا اااه هتمحز ؟ دایم اعقاو _

؟! هراد یلا كشا هچ هدش ام زا ییزج مه انروس ؟ یتمحز هچ اباب _هن

: دیسرپ هراشا واب دروآ ارباال شرس انروس

هیچ؟! _

. مدرك یشوگ هب هراشا تسد واب متخادنا یاباال هناش

. دوشب نامروظنم هجوتم مه انروس هك مدرك یم تبحص یروط

. هشیم لا حشوخ امتح مه ناجانروس _
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. نیسرب عقوم هب هك نیایب نیبنجب سپ بخ یلیخ _

. میایم میراد هشاب _

: تشاذگ زیم یور اررب شلیابوم انروس . متشاذگ ار یشوگ

؟ یدیم لوق امش مه نم فرط زا منیبب _

_هلب.

: دیرپ باال شیاهوربا

ارچ؟ _

هیچ !! هگید نییایم متفگ منم ؟ هشیم یچ انروس تفگ هكنیا یارب بخ _

؟ نیایب نیاوخ یمن

: دیبسچ متروص هب شنامشچ ریق هظحل دنچ

_هن!

مدز: بل دوب خلت یلیخ وا زا ندینش "هن"

؟ اعقاو _

. مراد رارق ییاج . اعقاو هلب _

: تفر نیب زا مبوخ وحلا سح نآ مامت

. نیایمن راك زا رارف رطاخ هب ننك یم ركف نیاین االن هخآ یلو _

ننك. یم ركف تسرد اقیقد _
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همع رتخد یسورع یارب ؟ یشكب یراگیب مزا اجنوا یربب ونم یاوخ یم وت

تا؟

! یدب تشادرب هچ هن یاو

اجنوا یدی الراك .صا دیشاب مهارمه هك متساوخ یم طقف ! هجو چیه یب _

غولش ور كنشور ورب رود هك میر یم مه اب طقف دنتسه ارگراك . تسین

نیشاب نئمطم تسین یراك هن دییاین هنوتتخس هگا ..حاال نیمه میشاب هدرك

: هدنخ ریز دز هاق هاق ناوجدرم

نیا هدرم هتشك نم . تاهاب مدرك یخوش یا؟ هداس ردقنا ارچ وت رتخد _

. میرب مه اب مشب هدامآ نك ربص متسه مسارم روج

دش. رازگرب نایگنهرف یاه زاتاالر یكی رد كنشور یسورع

. تشذگ شوخ ام همه وهب دوب یداش و هنامیمص سلجم رایسب سلجم

هدرک الرغ یباسح ار دوخ هامدنچ نیا رد هک کنشور نت رد سورع سابل

یسورع یارب ار انروس ی هداوناخ لک ناج همع دوب. هتسشن ابیز رایسب دوب،

هب بش زا یساپ ات ناناوج . دنتفریذپ لیم مكلا هكاب دوب هدرك توعد

ار یدیلک تداعس یاقآ ، داماد و سورع هقردب ماگنه . دنتخادرپ یبوکیاپ

: تشاذگ شرتخد تسد

ناج! نسح وتو هب نم هیده منیا مرتخد امرفب _

دندوب هداد سورع طالهب یا هكت یگمه هك دقع رس . دندش بجعتم همه

داد. وا هب مه یدیلک ، تداعس یاقآ تولخ رد یلو

دش: لا حشوخ رایسب كنشور
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؟ هیچ نیا اباب. نونمم یلیخ _

ضغب تلع هب هك ییادص دزاب یم قرب شنامشچ هك ردحیلا ناج همع

: تفگ دوب، هداد انتژ رییغت

وت مان هب گنود هس ! هنامتراپآ هاگتسد كی . تاباب فرط زا هیا هیده مرتخد _

یم خاالوتق یشن بذعم هك دادن عمج ناج.وت نسح مان هب گنود هس

. نینكب شاهاب نیراد تسود یراك .حاالره تسنود

ركشت رایسب ناج همع و تداعس یاقآ زا دوب تكاس عقوم نآ هكات اقآ نسح

: درك

مراودیما . نیدرك مومت ناج كنشور و نم قح رد ور یردپ اعقاو امش _

. مایبرد نوتتلا جخ زا منوتب

یم شلد هشیمه كنشور ؟ هیفرح هچ نیا . مرسپ منك یم شهاوخ _

یراك حاالره مه هنوخ نیا و دایب امش یردپ هنوخ نومه یوت هك تساوخ

نوتمرتحم ردام .عفالهكاب هنوتدوخ لیم هگید نینكب شاهاب دیراد تسود

مرگا ، اجنوا نیرب نیتشاد تسود هگا حاال مشدعب نیتسه رهاوخ ردارب و

هراجا نیدب نیتشادن تسود

241_240

دوب. وداك كی نیا . دینكب دیراد تسود یراكره

: دروآ مشچ هب کشا ردپ، یایر یب تبحم ریثات تحت کنشور

. نوجاباب نیدرك فطل مرکشتم _

و سورع و داد تسد هب تسد ار داماد و سورع تداعس یاقآ نآ زا سپ
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. دنتفر ناشقشع ی هنایشآ یوس هب مه اب داماد

اهنت اقآ نسح رانك رد هك نیمه ، دوب هدش سورع نیشام راوس هك كنشور

دوخ رانك اررد شردام و ردپ نما روضح هك دید و دمآ دوخ هب ناهگان دنام

یمن درک کیدزن وا شوگ ارهب شرس داماد دز. هیرگ و دیکرت شضغب درادن

و داتفا ندیزرل شم،زا کال یوداج اب سورع ی هناش هک تفگ هچ مناد

. تسشن شبل رب یدنخلگ

.نآ میدرواین دوخ یور هب یلو دوب هتفرگ نام هیرگ مه کمار و همع و نم

. دنتشگرب هناخ هب هیقب و دنتفر قشع هنایشآ یوس اههب

شخرچ ارهب مندرگ ، شهاگن ینیگنس . مدوب هتسشن انروس رانک لیبموتا رد

: تخادنا

هدش؟ یزیچ ؟؟ هلب _

،هب تشذگ نامرانک زا نایوگازسان شا، هدننار هک یلیبموتا دتمم قوب اب

: تخود مشچ ولج ی هشیش وهب دمآ دوخ

مدموا دش بوخ دوب. یبوخ یسورع مگب متساوخ _

. نیدرك یبوخ راك یلیخ هلب. _

: تخادنا نم هب قیمع یلو عیرس یهاگن مین

یاه هچب منوشتفج ! دبمار مه نسح مه . مگیم ور نسح . هیبوخ رسپ _

؟ مهب یگیم ور شتسار ؟ یدیم ور شباوج منكب لا وس .هی نیبوخ

: متفگ ؟ تفرگ یم هزاجا اتحاال یک زا
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. دییامرفب منك، یم شهاوخ _هلب

ی هدنخ و غیج و یداش یاهدایرف ار لیبموتا لخاد توکس درک. ثکم

داد: همادا هظحل دنچ زا سپ . تسکش یم نوریب

..... انایحا دبمار وتو نیب _

شا هلمج هك متشاذگن . دندرك لصو نم هب یوق اتلوژی اب یتخل میس راگنا

: متفگ دوب هتفر باال مشخ زا هک ییادص اب عیرس ، دسرب نایاپ هب

افرح نیا همه اب !اما هنوم یم مرت گرزب ردارب لثم و هنم همع رسپ دبمار _

هب هشاب یردارب و رهاوخ سح مه ردقچره هك نتفگ نم هب ناج والهل اباب

منوم یم شارهاوخ لثم شارب نم . روطنیمه منوا ! همرحمان نوا رهحلا

هطبار یلیخ هكنیا نیح .رد متسین شرهاوخ رهحلا هب هك هنود یم یلو

شوحم دنخبل هدش. تیاعر اهاتاالن دودح دحو یلو میراد مه اب یكیدزن

دوب: صخشم خر مین زا

سح هك هنیا مروظنم . تنعل شركنم رب مشدهاش . منود یم هك ونوا _هلب

؟ هتفگن تهب یزیچ ثمال ؟ای هتشادن تهب اتحاال یصاخ

هشیم بوسحم نم گرزب ردارب دبمار . هدوبن نومنیب یزیچ ال صا _هن

؟ ینزب باال نیتسآ شارب یاوخ یمن ! هیبوخ رسپ اعقاو ،هلب یكوا یكوا _

نآرد مه شروک و کمار هک دبمار لیبموتا و سورع نیشام عقوم نیمه

. دندش در نامرانک زا نانز قوب ، دندوب

: متفگ و مداد ناکت ناشیارب یتسد

! هطوبرم هچ نم هب ننزب باال نیتسآ شارب هراد رهاوخ ارچ؟ودات _نم
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: تفگ نانک هدنخ انروس

! یشرهاوخ لثم مه وت یتفگ هخآ _

دوب! هلیپ دب بجع

! یلصا رهاوخ . هگید هراد رهاوخ شدوخ ، مشاب شرهاوخ لثم مردقچره _

هگا شدوخ داوخ یمن نتفگ ال صا هكنیا .ای هگیم انوا هب داوخب عقومره

! هراذ یم نایرج رد ور هیقب دایم و هشیم راك هب تسد هنك ادیپ یبوخ سیك

رس ، دنتشذگ یم نامرانک زا هک ییاه لیبموتا مامت هب نانک هدنخ هک انروس

: تفگ داد، یم ناکت

! شارهاوخ یبوخ هب یرتخد . دایب شریگ یبوخ رتخد هك مراودیما _

وت!؟ دننام یبوخ رتخد تفگن ارچ ؟ شنارهاوخ لثم یبوخ رتخد

ما هدش تحاران هك مرواین مدوخ یور هب متساوخ ؟! مدوب دب نم رگم

زیچ همه باقع نوچ دوب.وا هدیاف یب انروس زیت نامشچ لباقم زا زیرگ یلو

درك. یم دصر قیقد ار

: تفگ تشگرب مفرط هب لماک میداتسیا زمرق غارچ تشپ

! یرتهب مه ودات نوا زا .وت یراد دوخ یاج هك .وت هروخن رب تهب حاال بخ _

. دیزرل مندب لك هك یروج دوب. رت یوق رایسب اتلوژش رابنیا تخل میس هوا!!

نم یاه هدنریگ اب سناکرف ،مه داتسرف یم انروس هك ییاه لا نگیس نیا

؟ دیوگب تساوخ یم هچ منک! یریبعت هچ شیاهفرح زا متسناد یمن . دندوبن

. خیم هب یکی دز یم لعن هب یکی
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: متفگ

. رکشت هنوتفطل رظن _

: داتفا هار ییامنهار غارچ ندش زبس اب

یزیچ هگید ، مطابترا رد ملیكو مرب.اب هگید هتفه كی ات دیاب نم ابرهک _

یم یعس زییاپ لیاوا هساو هگید هللا ءاش نا نكب ور تاراك مه .وت هدنومن

! وتندموا مینك یكوا مینك

؟ زییاپ _ات

: تخادنا یهاگن مین

تلیکو ور ازیو نتفرگ هب طوبرم یاهراک یبد میر یم زییاپ لیاوا _

. یایب هك ننك یم تربخ شدعب و هدیم ماجنا

داد: همادا انروس . دنارپ مبل زا هدنخ هداوناخ زا ندنام رود و نتفر رکف

یماجرف . دوبن اج چیه شردام و ترهاوخ تاصخشم . متشگ یلیخ نم _

،هلب؟ هگید

رگید دوب هدمآ شتسد راك باسح نم عقوم نآ دنت دروخرب دمآ.زا مشوخ هآ

یماجرف : تفگ طقف درواین نابز هب مه ار هدیپس مسا یتح ! تردام تفگن

؟! هگید دوب

: متفگ یوحم دنخبل اب

_هلب.
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مفرط هب ندز قوب راب ود زا سپ انروس تشذگ نامرانک زا سورع نیشام

: تشگرب

هب ور وت امتح هك مدیم لوق تهب . منیش یمن راكیب نم تحار تلا _یخ

. هلوق نم لوق . منوسرب ترهاوخ

و غورد هك میرذگب دوب.حاال لوق شلوق اعقاو . تفگ یم تسار ار نیا

داد،هب یم یلوق هك یتقو یلو دز، یم یلیخ كلك و هقح . تشاد دایز گنود

درک. یم لمع نآ
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، نسح و کنشور یسورع نشج زا سپ زور دنچ درک. یم لمع نآ هب

رد اهنآ غاب هب ناج همع ی هداوناخ اب لبق تاونس قبط دوب. رد هب هدزیس

و هدرک جاودزا کنشور و نم راب نیا هک هک توافت نیا اب میتفر ناساول

همه شروک داهنشیپ .هب دندوب هارمه ابام مه نامنارسمه یاه هداوناخ

میت نسح و شروک دبمار انروس دیمح . دندمآ طسو لا وبیلا یارب اهناوج

لیکشت ار اهنز میت اقا، نسح رهاوخرحس ، انیراس کنشور کمار ،نم اهدرم

: دروآرد ار شداد همع نوگشین هک دیایب دوب هدش دنلب .الهل میداد

. نشاب تحار انووج راذب نیشب ریگب _

کنشور و انیراس دش. عورش یزاب . دندیدنخ دنلب اقآ نسح ردام و مناخ اتیب

. دندرک یم یزاب تردق اب رحس و کمار یلو دنداد یم ناکت ار دوخ طقف

ییاهنیرمت و اهشزومآ فطل ارهب نارگید و شروک یوق یاه کبسا و راشبآ

دش. هدنرب ام میت میگ دنچ زا دعب . متفرگ یم تراهم ،اب مدوب هدنارذگ هک

عورش دبمار ناشسار رد اهرسپ . میدیشک غیج و میدیرپ اوه هب یگمه
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: ندناوخ یرکرک هب دندرک

. میتخاب یم رتدوز نینک یم قوذ ردقنیا میتسنود یم هگا یخآ _

: تفرگ ار شفرح هلا بند دیمح

هانگ هن یتفگ امش مینک راذگاو ور یزاب رتدوز نییایب متفگ امش هب هک نم _

. نشن دیماان دوز راذب نراد

. دنداتفا ناشردارب ناج هب مه کنشور و کمار . دیود شرهوش لا بند انیراس

. تسش ریشاپ بل ار شیور و تسد دزو همتابمچ گرزب ضوح رانک انروس

: تفگ نانک هدنخ اقآ نسح

یا هفرح یلیخ نوشیزاب مناخ ابرهک اصوصخم اهمناخ هتشذگ یخوش _زا

یم جراخ انروس ناهد زا فرح نیا متشاد تسود یلو دز جنغ ملد دوب.

دش:

. هنوتفطل رظن _

: تفرگ ار متسد و دمآ مرانک انروس

. هفیرح نف همه نم مناخ _

با یتحار هب اپزیت یلا زغ لثم ابرهک یلو ندروآ مک سفن همه هوک وت نیدیدن

. تفر یم ال

دش: کیدزن نانک هدنخ شروک

وهوک هک ینوا . همارخ یم زان اب ارحص باالوت هریمن وهوک وهآ شاداد _

. هیهوکزب هریم تحار
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؟ یهوکزب یگیم نم _هب

مه شروک و تشاد مهگن انروس هک مربب موجه شتمس هب متساوخ

. دروآ باال میلست ی هناشن ارهب شیاهتسد

یاقآ طسوت غاب ی هطوحم رد هک دوب گرب بابک و بابک هجوج راهان

. دندرک نهپ غاب اررد هرفس کمار و دبمار دش. تسرد نایاقآ هیقب و تداعس

دوب هتخپ ناج هکالهل ار ولپ گرزب ی هملباق شروک

همع . تشاذگ نیمز ناج همع رانک و دروآ هناخزپشآ زا نانز سفن سفن دوب،

اراب ناشیور والهل تخیر یم سید هب باقشب اراب اهولپ ، ریگفک یاج هب

و بابک یاهخیس اب انروس و اقآ نسح درک. یم نیئزت هدز نارفعز یولپ

. تشاذگ هرفس رس ار ولپ یاه سید دبمار . دندمآ هرفس رس لفلف و هجوگ

: دروآ مشوگ خیب ار شرس و تسشن نم رانک انروس

. هدرک ریگ نسح رهاوخ شیپ شولگ دبمار منکن طلغ _

: متشاذگ شلباقم هدیشک ولپ شیارب ، مرانک رد وا ندوب زا لا حشوخ

؟ ینود یم اجک زا امش _

: تشاذگ میارب هجوج خیس کیو گرب بابک خیس کی مه انروس

. هشیم دیفس و خرس هتفیم مناخ رحس هب شاگن هک هعفدره هک اجنوا _زا

ار گرزب ردارب مکح میارب دبمار تفرگرب اررد مدوجو مامت یبیجع یداش

دوب هتسشن کمار رانک ام یور هبور هک رحس دوب.هب عیلا شباختنا . تشاد

شردارب دننام رحس درک. یم ییاریذپ وا زا یمرگ هب کمار . متخادنا یهاگن

مک یزیچ مه مجلا ثیح .زا دیسر یم رظن هب تیصخشاب و بدوم رایسب
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ادغ فرص زا سپ درک. یم رکشت تناتم اب دبمار تافراعت بقلا رد تشادن

زا یزاب رد رناژیهک همهنآ زا سپ . میتفر یوال نورد تحارتسا یارب یگمه

و میدیدنخ و میتفگ بش . دیبسچ یم ، باوخ یتعاس ، میدوب هداد تسد

رد انروس زور دنچ زا سپ . یندنام دای هب دش یزور . تشذگ شوخ رایسب

زاورپ زا لبق بش . تشگزاب اکیرما هب شرهاوخ و ردام هیرگ و کشا نایم

یعس . تفر شقاتا وهب تفگ ریخ هب بش انروس . میدوب نامدوخ ی هناخ رد

نیا .رد مربب رطاخ ،زا نویزیولت یاشامت اراب وا نتفر یگنتلد ساسحا مدرک

یاه یزرو قشع . مدوب هدرک تداع وا هب یروج دوب،دب هدمآ هک یهام کی

یم یزاب شقن متسناد یم دوب. هدناشک رواب هب هناحول هداس ارم ، شنیغورد

هب دیابن دوب.هن شتبحم ناراب ی هنشت ما هدروخن تسد و رکب حور یلو دنک

نیا لا گنچ ارزا ما هدش ریسا بلق دیاب . مداد یم ورپ "بلا سح " نیا

وا قاتا رانک زا مباوخب هک مدرک شوماخ ار نویزیولت . مدرک یم اهر ساسحا

هب زاب یناهد .اب متخادنا یهاگن رایتخا یب دوب زاب شقاتا برد مدش؛ در

درک. یم هیوم شنتفر یارب نم لد هک ردحیلا دوب هتفرورف نیریش یباوخ

هداس ریخ" هب بش " نامه شا یظفاحادخ دوب. هتفر مدش رادیب هک حبص

دوب. هتفگ لبق بش هک دوب یا

اه هتفه و اهزور . داتفا هلصاف یهام دنچ وا هرابود نتشگرب و نتفر نیب

دوخ هب ارم تقو مامت یشزرو هاگشاب و هاگشزومآ . دنتشذگ لبق لا ور قبط

ناکامک شروک . متشاذگ یم اج اهنآ تشپ ار میاه یگنت لد . دنداد صاصتخا

وطاالع تفرگ سامت ایدرب هک دوب ناتسبات رخآ یاهزور زا یکی . دنام مرانک

ارف روشك زا مه نم جورخ عقوم ، نامکرتشم لیکو ی هتفگ هب انب هک داد

. دربب دوخ اب ارم ات دناسر نارهت ارهب دوخ انروس دعب زور دنچ . هدیسر

245_244.
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بات ار شندوبن هام دنچ نیا .رد دیسر انروس کنخ، یزییاپ حبص کی رد

؛اب مدوب هدرپس یشومارف ارهب شلا دوخ،یخ ندرک مرگرس واب هدروآ

. دندناشک مرواب طبالنرب طخ منت، ندش غاد و بلق دیدش نابرض ، شندید

یم ملد دوب. وا دای "زا رارف هن" "هک یشومارف "، شلا یخ هب نتخادرپن

دوش لیدبت بسچلد ییامرگ هب یا هنامیمص یاضف رد اوه یدرس تساوخ

تیلب یبد یارب دعب زور دنچ . سب و دوب هداس سالم کی نم مهس یلو

. مدرک هبرجت ار هودنا تعسو هزات دیسر ارف یظفاحادخ ی هظحل . میتشاد

اهنآ، هب تبسن ما عالهق تدش ،هب مدیشک شوغآ اررد شروک الهلو یتقو

تخیر یم هنوگ رب اباحم یب میاهکشا تفرگ هنیس اررب مرس ردپ . مدرب یپ

ارهب ردپ ی هنادرم رطع نانک قه قه ، ناشندرک کاپ یارب یش تال چیه ویب

: تشاذگ متروص فرط ود اررب شیاهتسد اباب . مدیشک یم ماشم

شوخ تدوخ هب ینوت یم ات نکن رکف یچیه هب هام دنچ نیا وت مرتخد _

ربب. تذل تترفاسم وزا نورذگب

: انروس هب درک ور سپس

. مراپس یم وت هب ومابرهک مرسپ _

: تفرگ ارم تسد دشو هدنک مناخاتیب شوغآ زا یتخس هب انروس

. هروخب هصغ مراذیمن تحار نوتلا یخ هنم. ناج ابرهک _

نم منزب دایرف متساوخ ، دیوگ یم غورد منک وعاالم منزب دایرف متساوخ

اب ارم انروس زاورپ ی هرامش .ابعاالم متسین و هدوبن ناج"وا " تقو چیه

دوب، هدمآ نوریب ردام شوغآ زا هزات هک مه ایدرب . دناشک تیگ فرط هب دوخ

قه . مدرک هاگن بقع هب هلصاف نآ زا دمآ ام لا وبند درک اهر نانک یراز ار وا
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هیشاح ارهب ایدرب ردام یقداص مناخ و مناخاتیب ی هیرگ الهل، یادص رپ قه

کشا کمار و کنشور درک. لغب ار الهل نانک هیرگ ناج همع دوب. هدیشک

کش دوبن شروک زا یربخ . دنداد ناکت تسد میارب نانز دنخبل دبمار و نازیر

مبلق تیگ نیرخآ زا روبع دنک.اب یم هیرگ و هتفای یجند ی هشوگ متشادن

و نم رانک انروس متسشن هرجنپ رانک . میدش امیپاوه راوس دش. هدنک اج زا

منامشچ لباقم زا یملیف دننام هام دنچ نیا تاقافتا . تسشن ام تشپ ایدرب

دش، ملد شزرل هب رجنم هک یزیگنا هرطاخ رفس ، زورون مایا : دندرک روبع

هاگن رد هطبغ و ترسح . هیقب اب انروس دایز تیمیمص ، کنشور یسورع

یم رکف دوخ شیپ ؛ دیراب یم مه، رانک انروس و نم ندوب تباب زا نارگید

ناشیادیپان راکفا هب ملد رد یدنخزوپ . میتسه یتخبشوخ جوز هچ دندرک

ردحیلا میدروآ یم اررد تخبشوخ یاه جوز یادا مدرم روضح مدز.رد

، مزیزعرهاوخ نتفای یارب افرص هک نیا .اب میدوب درف" دوخ،" تولخ رد هک

، انروس تکرح ره اب هامدنچ نیا رد مدش هجوتم یلو متفر یم اکیرما هب

لیكو بانج دوب. ناملیكو اب منتفر یاهراک مامت هدش! رتشیب مبلق یاه هزرل

داتسرف ار كرادم و هتفرگ تقو یبد ترافس دوب،زا مه ایدرب لیکو اقافتا هک

دوب.اب هدیشك لوط هام نیدنچ هک درك تفایرد اه نآ ارزا دورو میات و

،هب تعاس هس کیدزن زا سپ . میدوب هدش ازیو نتفرگ هب قفوم دایز تقشم

ایدرب زاورپ ناکم و نامز . میدش یم ادج دیاب ایدرب زا اجنآ .رد میدیسر یبد

. تشاد قرف ام میات و دصقم اب

داالس هاگدورف دصقم دش. یرادیرخ تیلب هرخ باال دایز یاه یلطعم زا سپ

اهرد تیلم مامت .زا تشاد رارق اینیجریو رهش كیدزن هك دوب تروپریا

یط زا سپ هرخ .باال یبرغ و یقرش درز هایس، ، دیفس . دنتشاد رارق هاگدورف

دوب. هتعاس هدزیس نامزاورپ راب نیا میدش امیپاوه راوس ، عناوم
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رظن هب هدننك هتسخ رایسب ، متشادن وطالین یاه زاورپ هبرجت هك نم یارب

. تسب ار شنامشچ ادتبا نامه زا انروس هك صوصخ هب دیسر یم

.زا دوبن صخشم دوب هدز باوخ ارهب شدوخ هكنیا ای دوب باوخ حاالای

تسایرد نوریب هك دیسر یم مرظن .هب مدرك یم هاگن اهربا یایرد هب هرجنپ

یم تكرح مرن و مارآ هك ییاه جوم . دنتسه نآ نورد یاه جوم اهربا و

. دندناشک یم اه سونایقا یبآ ی هرتسگ هب دوخ اب ارم و دندرك

اب یگشیمه تداع وهب تشاذگ مه اررب شنامشچ یفرح چیه یب انروس

. منیبب ملیف متفرگ میمصت . تفررس ما هلصوح . تفر باوخ هب زاب ناهد

هحفص کی دش، یم نام ییولج رفن یلدنص تشپ هک یلدنص ره لباقم

. مینیبب یملیف هچ میدرک یم باختنا نامدوخ هک دوب نویزیولت

عالهق دروم ملیف دید. دش یم یناریا یتح و ییاکیرما ، یبرع ، یدنه ملیف

تشذگ هجوتم هک دوب باذج یردق .هب متشاذگ مدوب هدید بقالمه هک ار ما

. دندرک یم ییاریذپ راب کی تعاس هس ره اهرادنامهم . مدشن نآ زا تعاسود

و دروخ راهان دش رادیب . مدرک ادص ار انروس

کی مدز مدق و مدش دنلب تروص و تسد نتسش ی هناهب .هب دیباوخ هرابود

درک. یم ما هتسخ رتشیب نتسشن اج

هرابود وزاب مدش لوغشم نآ اب یتعاس کی و هدرك زاب ار یلودج هچباتك

ییاریذپ اددجم و دندیسر ناخرچ یاهزیم اب نارادنامهم . متشاذگ ملیف

دوخ ی هناش اررب مرس انروس هک مباوخب هنوگچ مدوب هدنام . دندرک

ییادص دوب.اب نم رکف ندناوخ هب رداق مه باوخ ردعملا ییوگ . تشاذگ

دز: بل مشوگ رانک ، هشیمه زا رتمب
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! باوخب و دنبب وتاشچ میسرب هدنوم یلیخ _

هب ارم شم، کال ناینرپ تفاطل . متشاذگ شا هناش رب ،رس یتمواقم چیه یب

و.... مدیشک ماشم هب ار شیاه سفن رطع درب. نیریش یا هسلخ

247_246

! کبس کبس مدش کبس ؛ داتفا انروس ربتس ی هنیس رب ما ینیگنس مامت ییوگ

ایرد جاوما هب هک ینامسآ رد روانش یا هبنپ یاهربا نامه یور اررب دوخ

هناش، رب شیوزاب ندش هقلح .اب مدرک ساسحا ، مدوب هدرک ناشهیبشت

هکاب مدوب باوخ رد یتعاس دنچ . متفر باوخ وهب مدز یدنخمرن

نامسآ ندش کیرات .اب مدش رادیب نارادنامهم ییاریذپ زیم یادصورس

انروس ی هنیس رسزا مارآ . هدیسر اشع برغم زامن عقوم مدش هجوتم

دز: یدنخبل دوب رادیب انروس . مریگب وضو متفر و متشادرب

دوب. مرن و مرگ تاج همولعم . ایدیباوخ بوخ _

: مهدب یخساپ هچ متسناد یمن تشاد تهابش رتشیب دنخشیر هب شدنخبل

. مایب مریگب وضو مریم نیدب هزاجا هگا االمن مدوب تحار هلب. _

داد یم ناشن هکیارالنی یا هلبق هب ور ار مزامن . دیشک رانک ار دوخ فرح یب

. دناوخ فرط ره هب دش یم هلبق نتسنادن تروصرد هتبلا . مدناوخ ،

رایسب هاگدورف . میدیسر داالس هاگدورف هب هرخ باال تعاس نیدنچ زا سپ

دیفس . تشاد تسیروت و رجاهم اه تیلم همه دوب.زا یگرزب هاگدورف

اج نآ رد اهدا نژ ماسقا و عاونا . هگرود و تسوپ هایس ، تسوپ درز ، تسوپ

یردق .هب دروخ یم مشچ اههب ناسنا زا ییابیز ی هتیراو . دندش یم هدید
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هكاب ییاه مناخ رثكا درك. یمن هجوت یرگید هب یسك هك دوب دایز اه توافت

ار میرسور نانچمه نم هك .ردحیلا دندش دراو باجح نودب دندوب هدمآ ام

مه یلیخ دنزن نوریب میاهوم زا یرات هک نیا نیع اترد مدوب هتسب راد لدم

. موش هدید کیش و بترم

یندب تشگ دوجو اب ینعی دوب. قیقد یلیخ یلیخ هاگدورف یتینما متسیس

. تشاد یلطعم رایسب مه زاب هاگتسد هلیسو هب یسررب واب

یلیخ هك دش یم ادیپ مه یزیچ یا هلیسو كی هدركن ییادخ حاالرگا

یب یریگ تخس نیا ، تشاد رارق ماهبا دروم و دوبن صخشم شهاگیاج

. دندش یم وگخساپ و دنداتسیا یم اه تعاس دیاب دارفا دش. یم تیاهن

دوخ .زا میدیسر دصقم هب هرخ التباال كشم و عناوم مامت دوجو اب

هاگدورف

رظانم و دوب نشور اوه . دربب شا هناخ هب ارم ات تفرگ یسكات انروس

و بآ دوب.اب ابیز رایسب رهش تفاب . دندوب تیءور لباق یبوخ هب فارطا

هلصاف تختیاپ دوب.زا حرفم و زیمت رایسب اوه . عوبطم و کنخ قوف ییاوه

دوب. هدرك شدوخ وحم ارم رهش یابیز هرظنم . میتشادن یدایز

گرزب مغر یلع دوب. هدیشخب رهش هب یصاخ یباداش و توارط دایز، شراب

روشك الف خرب . دشابن دایز نآ تیعمج هك دیسر یم رظن ،هب هقطنم ندوب

اجنآ ، دنشاب یم تیعمج زا زیربل اوه و بآ شوخ یاهاج هك، نامدوخ

دوب. جند و تكاس یلیخ

داد: حیضوت انروس

هداوناخ عقاو ورد دنتسین دمآ و تفر لها یلیخ ییاكیرما یاه هداوناخ _
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هک .وت دنراد گس زا یرادهگن گنهرف مه ناشمه هتبلا .و دنكچوك یلیخ اه

؟ یسرت یمن گس زا

: متفگ نم و نم ؛اب مدیسرت یم هبرگ رتزا گرزب تاناویح مامت زا ارچ غورد

. مسرت یم نییاوخب وشتسار ممما _

: دیدنخ انروس

یم مر امدآ ساسحا ، نوشزیت ی هماش رب عالهو اهگس . هشاب تساوح سپ _

ظفح وترهاظ هگا یلو نشیم هجوتم هسرتب نوشزا یسک هگا . نمهفب ننوت

مه زا یدایز ی هلصاف اهاب هناخ روبع .ردحلا نرادن تراک هب یراک ینک

: انروس هب مدرک .ور دندش یم هدید

؟؟ نرود مه زا ردقنیا اه هنوخ ی همه _

داد: خساپ ، دنزب گنز شناتسود اتهب دوب هتفرگ تسد هب یشوگ هک انروس

نش:هی یم میسقت هتسد هس هب هقطنم نیا اهوت هنوخ . نوش همه _هن

singel. نفورعم سواه لگنیس هب هک نتسه یگرزب یلیخ یاه هنوخ هتسد

hous

هقطنم رد زا دایز هلصاف اب هتبلا هك نومدوخ یاه یوالیی هنوخ نومه لثم

. نراد رارق مه یلگنج

نیا . نرتشیب مه دیاش و هلبوس ای هلبود هك نتسه یاه هنوخ مود ی هتسد

ینعی نراد رارق مه هب هدیبسچ وای كیدزن مه هب یلو نتسه یوالیی مه اه

نات نا. هدیبسچ مه هب یلو دنشاب گرزب مه یلیخ هنكمم . نتسین ینامتراپآ

townhous سواه
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هتسشنزاب باالو نینس دارفا یارب رت شیب هك هنامتراپآ نامه مه موس عون

هدش. هدید كرادت نایمن رب نورگ یاه هنوخ هرادا ی هدهع زا هك

: مدرک وا هب ور یواکجنک اب

؟ سا هتسد مودک وزج امش ی هنوخ تقو نوا _

دز: یدنخبل دشو نامیشپ ، دریگب هرامش تساوخ یم هک انروس

؟؟ یراد سود یچ _وت

شنانکاس هک مه نامتراپآ . تشاد ینییاپ یتینما بیرض هک لوا عون بوخ

مود عون تشاد یبوخ میلا عضو انروس هک ردحیلا دندوب دمآرد مک راشقا

دوب: رتهب

! مود عون مما _

داد: ناکت یرس انروس

یاه هنوخ هب هدیبسچ و .یوالیی همود عون نوم هنوخ مدز. یم سدح _

. هگید

هب هك لزنم زاب هطوحم زا یشخب . تشاد یبلا ج ینوریب یامن هناخ . میدیسر

هشوگ داد. یم لیکشت ار طایح دوب، هدش یراك هزبس نآ یاج یاج رد تقد

هک تفر یم نآ لخاد لیبموتا هك تشاد رارق یگنیكراپ طایح پچ ی

هار هناخزپشآ هب یهلپ هلیسو هب هك مدش هجوتم نامتخاس هب دورو زا دعب

. دراد

نامتخاس دراو انروس فراعت دوب.اب هطوحم هلپباالرتزا دنچ نامتخاس
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. موش دراو هك درك هراشا شتسد واب دوشگ وردار تخادنا دیلك . میدش

. تشاد ینیشنلد و كیش رایسب یاضف هناخ

249_248

یبوخ یزادرپ رون .سنلا نیشنلد و كیش رایسب یاضف . مدش هناخ دراو

دوب. هدش هدیشوپ لیاسو نیرت كیش و نیرت زور هب وزا تشاد

انروس دوب. هتخادنا ییاریذپ رانك هشوگ رد تفابتسد یناریا شرف هكت دنچ

دوب. هدرك نازیوآ راوید رب مه سیفن شرف ولبات ود شردپ دننام

هشوگ رد یناریا یاه هناشن دوب. یتنس و هتینردم زا یقیفلت هناخ نامدیچ

زا هلپ دنچ هلیسو هب هك هناخزپشآ . دروخ یم مشچ هب لزنم ی هشوگ

تمسق هك گرزب یا هناخزپشآ . تشاد ازجم شخب دش،ود یم ادج ییاریذپ

یاه یروخ راهن زیم اب رگید یوس . تشاد رارق نكلا ب تمس رد شزپ و تخپ

دوب هدش رپ هریت و یا هشیش

یاراد یقاتا ره هک قاتا .ود دنتشاد رارق باال هقبط نامه رد مه اه قاتا

دوب. یا هناگادج سیورس

یاه یلدنص زیم مه اجنآ رد هك تشاد رارق یگرزب سارت هناخزپشآ لباقم

مه یدنلب نابیاس هك نیا هبعالهوی دندوب هدش هدیچ ییابیز و یریصح

دوب. هدناشوپ ار هطوحم فقس لك

ال صا مدوب یرسور و وتنام اب نم هكنیا دوب. یداع یلیخ مدرم شنكاو

ماگنه . دندش یم امدر رانك زا یداع یلیخ و تخیگنا یمن اررب ناشبجعت

نابایخ زا روبع



ابرهک و هاک

610

و دنتو داتسیا ناوج . دروخ نم هب هك درك یم روبع باتش اب یناوج رسپ

: دشاب هداد ماجنا خالیف راك رایسب ایوگ درك. یهاوخ ترذعم دنت

.oh,sorryexcuseme_

. دیشخبب مفساتم هوا

داد: ار شباوج بجعت اب نم

,youarewelcom_

منک. یم شهاوخ _

دید: ارم بجعت انروس

یگرزب نیهوت ندز هنت . هرادن یراك یسك یصوصخ میرح اب یسك اج نیا _

. هدارفا هب

هب مه ابرلد ردام دندوب هتفگ هك دمآ مدای . دوب یگنشق رهش رایسب رهش،

دوب.. هدركن ادیپ وا زا ییاپ ،در شتاقیقحت رد انروس یلو هدمآ اجنیا

رهش نیا رد ابرلد هكنیا ركف . مبایب اهار نآ هنوگچ هك مدرك یم ركف دیاب

هك دش ثعاب و داد نم هب یصاخ سح ، هدرك مامشتسا ار اوه نیا هدوب

دوب،ات هدمآ مغارس هاگدورف تیگ زا جورخ ی هظحل زا هک شروك زا میگنتلد

و دوب اجنیا مرهاوخ دوش. فرطرب یدودح

یادص .اب مدرک یم سفنت مه نم دیشك یم سفن وا هك ییاوه نامه زا

: مدمآ دوخ اههب هلپ زا انروس

. شنیبب . هتدوخ قاتا نیا وت.ایب! امرفب ؟ یداتسیاو ارچ _
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قاتا رد سلا نایلا وس درك یم یگدنز اجنآ ؟!وا مدوخ قاتا "

: تفگ هك دناوخ ار مركف ایوگ . دوب شدوخ

تسود هگا .حاال نمه لكش همه انیا ینك هاگن منم قاتا ینوت یم هتبلا _

رونیا مایب مدوخ وت هب مدب منك خیلا منوت یم ور اجنوا یشاب هتشاد

. تسین یلكشم

. یبرغ علض رد یكی و دوب یقرش علض رد قاتا كی . متخادنا یهاگن

مه اب یتوافت ییابیز و رون و تعسو ظاحل .زا هنیرق مهو هیبش ود ره

: دنتشادن

. هبوخ نیمه _

مرک ی هنیآ ، روارد ، شیارآ زیم ، هرفن كی تخت دش. نم ملا پچ تمس قاتا

. دنتشاد یراوید ذغاک یلماراک گنر اب یگنشق ینومراه گنر

: تشاذگ قاتا لخاد ار اهنادمچ

وگب! مهب یراد المز كمك هگا _

. منیچ یم مدوخ یسرم _

: دناراخ شتسش تشگنا نخان اراب شبل انروس

ینزب یترچ هی مش.اتوت یمن تمحازم یا. هتسخ یلیخ هك منود یم _

منك. هدامآ هوهق تارب منك یم یعس

: متفگ

. نیراد یاچ هگا هتبلا ! تمحز یب یاچ هشیم هگا _
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دز: یا همین هفصن دنخبل انروس

. هتشاذگ مارب اتیب نامام . داوخب تلد _ات

یم ساسحا دوب هدش نیگنس رایسب درد زا مرس . تفر و تسب ردار انروس

زیچره زا لبق یلو مدوب هدرک یاچ سوه تدش هب هدش هوک دق مدرک

تسد مهب یبوخ سح ، متشگرب هک مامح .زا مریگب شود ادتبا مداد حیجرت

یم هناش ات شیدنلب هکات ار میاهوم و مدرک منت یدیفس راولش زولب داد.

و هراوشوگ . مداد حتلا ریز فرط درگ،هب سرب واب هدیشک راوشس ، دیسر

. دروخ مشوگ هب نز کی اب انروس ندرک تبحص یادص مدز. مه رس قاجنس

وهب مدز لغب ریز و ندرگ یدوگ و اهشوگ تشپ ارهب میوبشوخرایسب رطع

هداتسیا انروس اب نسم و كمناب رایسب تسوپ هایس نز كی . متفر ییاریذپ

نز هک .ردحیلا دندز یم فرح مهاب یسیلگنا وهب درك یم لك ولك دوب

داد. یم ار وا باوج دنخبل اب انروس ، دیسر یم رظن هب ینابصع رایسب

دز: یم دایرف کمناب نز

حاتاال هگم ناه! منك؟ تسرد اذغ نم یاوخ یمن هگید یچ هساو ارچ _

هن نم ! منیبب وگب ؟!یاال یتفرگ نم زا ور یزپشآ ارچ ؟! هدوب دب نم یاهاذغ

اذغ یرب نوریب مراذیم هن یرایب ور یروگ هبروگ سیر ودال نوا مدیم هزاجا

تسین تدای ! هزاس یمن تا هدعم هب هکینز نوا و ناروتسر یاهاذغ ! یروخب

یم یتشاد هتدای ؟ ندرك تباوج ارتكد هتدای ؟ یدرك هدعم یزیرنوخ ردقچ

! هرادن ناكما ؟! یروخب نوریب یاذغ وت مراذ یم ؟نم یدرم

یم فرح تشاد زیر كی ، دهدب ار شباوج انروس دهدب هزاجا هكنیا نودب

دز.
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دوب؟! بارخ ردقنا انروس عضو ینعی !!! هدعم یزیرنوخ یاو یا

دح! نیاات هن یلو هتشاد تلا سك هك دوب هتفگ نم هب

نم فرط ارهب شرس مارآ مارآ نز . مدرك وسالم هدمآ نییاپ اهار هلپ

. دناخرچ

دیفس هقدح درك. زادنارب ارم ، دنزب نوریب دوب كیدزن هقدح زا هك ینامشچ اب

مدرك یم ساسحا هك دوب هدز نوریب یروج وا یا هوهق تروص رد شنامشچ

. دنزب ولق هدش جراخ گنپ گنیپ پوت دننام تسا االن

داد: ار سالمم باوج

؟ یتسه یک _سالموت
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: تشاذگ ما هناش رب تسد انروس ، مهدب باوج نم هكنیا زا لبق

. ابرهك ! مزیزع رسمه منک یم یفرعم _

: تشاذگ شنهپ رمك هب تسد نزریپ

؟ یتفرگ نز ناریا یتفر ؟وت رسمه یچ؟ _

یم وا یاهوزاب رب تسار و پچ ار شیاه تشم داتفا انروس ناج وهب

. تفوك

دوب: نیگمشخ ایرام یلو . دیدنخ یم هاق هاق مه انروس . تفرگ ما هدنخ

؟ یدزن یفرح نم هب ارچ سپ . سنجدب ی هرسپ _یا
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: تشاد هگن تسد ود ره اراب وا قاچ یاه تسد انروس

؟! مگب یزیچ هخآ یداد نوما _واالوت

. تشگرب نم فرط وهب دمآ شدوخ هب نزریپ

ملد! زیزع _هآ

دای وا ندید .اب متفر ششوغآ هب ونم دوشگ باقع یاهلا ب نوچ ار شناتسد

نامر راكهاش یور زا هك یملیف . مداتفا " هتفر دابرب " ملیف "رد هیاد "

هیبش اقیقد هیاد . تسایند رترب ملیف هد وزج و هدش هتخاس لچیم تراگرام

توافت نیا دوب.اب هتفرگ شوغآ رد ارم و هداتسیا اجنیا هك دوب یمناخ نامه

هدرک هباپ راولش وا یلو تسب یم ار شرس و دیشوپ یم دنلب نماد هیاد هک

دوب: هتشاذگ زاب مه ار شیاهوم و دوب

. منیب یم ور امش هك ملا حشوخ رکشت _

: دیشک میاهوم هب یتسد تبحم اب هیاد

! هریگب نز نروس مدرك یمن ركف ال صا ملا. حشوخ منم ملد زیزع _

. تسین مك هك نوشنس ارچ؟ _

مه سهلا هدفه هرسپ دایم شیپ یهاگ اج نیا هك. تسین وسلا نس ثحب _

هنك. یم جاودزا

هیچ؟ یارب سپ نوتبجعت بخ، _

سفق .وت دازآ هدنرپ ! هدازآ ! تسین جاودزا لها انروس هك هنیا یارب مبجعت _

. هنوم یمن
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دوب. هدرك فیرعت مه وا یارب ار هدنرپ و سفق نایرج هوا

! هگید داتفا هلت هب هگید لا حره حاالهب بخ _

یلیخ . هدیرپ شرس زا شوه و هدیدوروت هك همولعم هیچ؟ هلت . مزیزع _هن

ملگ! رتخد یلگشوخ وت

امش. نیراد فطل . مزیزع منونمم _

بخ... یلیخ _

. دناشن هپاناك یور و تفرگ ارم تسد

؟ نیدرك جاودزا یك ؟ دیدش انشآ یروجچ ، منیبب نك فیرعت اجنیا نیشب _ایب

دمآ: ولج نانك ضارتعا انروس

یلیخ ابرهك . تسین ندز فرح تقو االن وشاپ . ایرام وشاپ . وشاپ _

یگداوناخ ینومهم یوت ور ابرهك ناریا وت اجنوا متفر هگید نیمه . تستسخ

جاودزا مه اب دیدنسپ و نم مه نوشیا هك مشدعب . مداد تسد زا ولد مدید

. میرادراك یلیخ هك وش دنلب وش، دنلب . هرادن فیرعت هگید . نیمه . میدرك

: داتسیاو رمك هب تسد ایرام

اهنت ور نومسورع نم ! نوریب یریم هنوخ نیا زا وت هك هرخ بخ.باال یلیخ _

. منزب ییافرح هچ شاهاب منود یم . مرایم ریگ

. تفرگ ما هدنخ هك دنادرگ هقدح اررد شنامشچ یروج

. منكن یزپشآ هگید هك هتفگ نم هب داماد ،اقآ مناخ سورع بخ یلیخ _

تتكرش یاذغ هب ونم یاذغ نوچ . هبوخ یلیخ تتخپ تسد هك همولعم
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شارب نم درك یم ربص دروخ یمن اذغ اج نوا ینعی اقآ. نیا دادیم حیجرت

در ور نم تخپ تسد هك یتخپ یچ وت نیبب .حاال اجنوا هربب ، مشكب اذغ

ییا ییا هنك. یم

: متفگ هدش تحاران مدید

ملصوح مراكیب نم هك دید نوچ ناج انروس . تسین یروطنیا ال صا هن _هن

. نداد یداهنشیپ نیچمه ، مراد تسود مه ور یزپشآ و هریم رس

: تخادنا باال ییوربا یسنجدب اب انروس

. مروخب ور هزمشوخ یناریا یاهاذغ مراد تسود . تسین نیا طقف ریخ. _هن

یا هشیش هکت مرادرب مدش مخ . تسکش و داتفا مدیشون یم هک یبآ ناویل

هدش یراج نوخ ندید اب میولگ رد هتسشن لبق زا ضغب . تفر ورف میاپ هب

و مدوب هریخ میاهاپ هب نانچمه هدز من ینامشچ .اب تسکش ، میاپ فک زا

. مدرک یم یمارآ نیف نیف یهاگ رهزا

: درشف مه یور بل انروس

شارخ وهب ینک هیرگ بش دوخ ات یراد دصق تسادیپ هک روط نیا _

هن؟ یشب هریخ تیاپ یور کیچوک

کیدزن هیلوا یاهکمک ی هبعج اب ایرام هک متخیر یم کشا یفرح چیه یب

دش.

دز: وناز میاپ رانک یرفک و تفرگ ار هیلوا یاه کمک ی هبعج انروس

وت مرایب ور هچب کی رسوهت یب جاودزا نیا اب هرارق متسنود یم هگا _

. مدرک یم در تور هتساوخ شلوا زا هنوخ
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. دروآ میاپ کیدزن و درک هتشغآ لکلا ارهب هبنپ

. مدومن فرط نآ ار میور هدیشک ار میاپ یزابجل اب

دز: یا یعنصتو ضیرع دنخبل صرح یور زا انروس

. متسین روبص نکن،نم جل نم اب مقشع _

نم . دیشک ار متسد و درک ظیغ نآ کی رد دش راد همادا ما یتوافت یب یتقو

لبم یور وزا هداد تسد ارزا ملداعت دوب، ژم یتسرپ ظفح یپ مساوح هک

. مدش هدیبوک انروس هنیس هب فاص و مداتفا نیمز هب

دز: یدنخ جک مجاو و جاه تروص وهب دنارپ باال وربا انروس

! مزیزع وگب لوا زا بخ . یتساوخ یم لغب سپ _

. دیشک ارمباالرت و درک هقلح مرمک رود ار شتسد

دز: بل راو چپ دزوچپ کمشچ . تخود ممشچ رد مشچ و دروآ ولج رس

؟ هبلط یم یرتشیب ی هنوهب تلد ای هیفاک لغب _

: میدمآ دوخ هب ود ره ایرام یادص اب

؟ یریگب یتشک شاهاب ای یدنبب وشمخز یدموا ؟وت هربخ هچ اجنیا یه _

؟ ینک یم ینوفعدض یراد یدرواین رد ور هدروخ هشیش زونه نک شاگین

: دیسرپ بجعت اب انروس

؟؟ هدروخ هشیش یچ _

. تسین وت راک رانک ورب وشاپ _یاال
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: دیدنخ هاق هاق انروس

متشاذیم مرسمه رس هبرس متشاد . تسین نم راک هک همولعم بوخ _

یفعض زا نیگمرش . بضغ و تلا جخ داد. ین مرازآ تدش هب یوق سح ود

! انروس راتفر زا نیگمشخ و مدوب هداد ناشن هک

دز. بسچ و دروآرد ار هشیش هدرخ تراهم اب ایرام
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، مدوب هدروآرد نتسشن عقوم تداع قبط ار میاه ییاپمد هک نیا زا نامیشپ

. تشگرب وراج واب درب ار هیلوا یاه کمک ی هبعج ایرام . متسشن لبم یور

اب نانک هدنخ ، هدوب شیارب یبلا ج یدمک ، هدمآ شیپ تیضو راگنا هک انروس

نم: هب درک ور یسنجدب

مراد سود یناریا یاذغ نوچ هکلب یزپب اذغ وت امتح مرادن یرارصا ابرهک _

! ینک یزپشآ متساوخ تزا

نارهت ؟؟؟ درم یم درک یمن هدیقع راهظا ایرام شیپ !حاال سنجدب ی هرسپ

بیرغ تقو هک حلا درک یم تیاضر راهظا ما یزپشآ زا اللقا میدوب هک

! دومن مناسکی کاخ اب امسر دوب، هدیسر یزاون

هك دوب روطق نانچ شرمک دش. رمك هب تسد وزاب دمآ نییاپ اه هلپ زا ایرام

دش: کیدزن . دشیم اج نآ رد نم هزادنا مدآ هسات

یم تارب ور اهاذغ ی همه هك نم وگب. بخ ؟ یراد تسود یناریا یاذغ _هك

. متخپ یم ، یتفگ یم مه یناریا بخ مزپ.

: تشگرب وا تمس و تخادنا نم هب یهاگن یمشچریز انروس
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تهب مدرك هبوت هگید هك یتخپ یزبس همرق هی راب .هی مناخ ایرام متفگ _

. مگب

ترپ تسار و پچ ارهب شتسد ، دنارپب دهاوخب ار یسگم هک راگنا ایرام

درک:

دوب. تخس یلیخ هزباس همراک _هآ

یم " هزباس همراک " ندینش زا هک ار یدنخبل ، انروس هدمآ شک یاهبل ندید اب

: تشادرب لبم یتشپ زا هیکت انروس . مدنار هدماین ، دنیشنب مبل رب دمآ

دوب؟ تخس شاجك _

: دروخ هرگ مه رد ایرام کزان یاهوربا

تحار یخلا اب مه ووت هزپ یم تسورع نیا دعب ! هگید نك شلو یه _

عورش ور مراك نیرادن یفرح هگا بخ . مسر یم میراك زیمت هب منم . روخب

منك!

نك. عورش ورب یكوا _

دز: داد انروس . تفر هناخزپشآ هب یرگید فرح چیه یب ایرام

!!؟ هنوخزپشآ ایرام _

دز: داد اجنآ زا لپت نز

لیم هك مرایب مروش یم هویم مراد .االمن تسین نم اب یزپشآ منود یم _

. دییامرفب

. مدش شندمآ رظتنم یلا حشوخ !اب ینابرهم نز هچ
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: مدرك تلا خد نیاربانب . متشادن ار زور نآ رد یزپشآ الحلا صا یلو

یلیخ نم هك ینود یم نك. تسرد امش ائانثتسا ور زورما هشیم هگا ایرام _

! شكب تمحز امش زورما یلو مینك یم یركف هی ادرف م.حاالزا هتسخ

هب ینیس دمآ، یم سنلا هب هناخزپشآ هلپ ات دنچ زا نانك نه و نه هك ایرام

: دیشك یقیمع سفن و تسشن ام یور هب ور تسد

تسرد هزمشوخ یاذغ هی هك متشاد تسود اقافتا . امتح مزیزع هشاب _هآ

! هبوخ ردقچ نم تخپتسد ینیبب ات یروخب مدب منك

" هیاد " تیصخش لثم تسرد درک. یم وحم ار شم کال تدورب ، هاگن یمرگ

یمرب ناج یافر زاژ شم کال تبحم و تشاد نشخ یرهاظ ، هتفر دابرب رد

: مدرک یمسبت . تساخ

. هشاب كبس بش یاذغ طقف مش یم نونمم یلیخ . تسادیپ مه هتفگن _هلب

دز: قرب شهایس نامشچ

مدوخ باختنا ایهب ینك یم داهنشیپ امش حاال نكبس كال نومبش یاهاذغ _

منک؟ تسرد

: متشادن ندرک رکف ی هلصوح

. تدوخ باختنا هب _هن

منك. تسرد اذغ مرب نم . یكوا ! هشاب _

یم هک شتشز یاهفرح دای . منامب اهنت بدا یب یانروس اب متساوخ یمن

اررد شقاچ تسد نیاربانب داد یم تسد مهب یدب رایسب ساسحا مداتفا
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: متفرگ تسد

. میروخب هویم مه اب ایرام نیشب افطل _

: تسشن هناچ و کچ یب

. هشاب _

دش. صخشم شبترم و دیفس یاه نادند فیدر درك، هك یا هدنخ اب دعب

: تشاذگ یم ایرام رس هب رس انروس

یلیخ ، هبوخ یلیخ هك مدروآ ناریا زا مه یكاروخ یرس ،هی ایرام هزات _

! یراد تسود یلیخ هک ییانومه تس.زا هزمشوخ

: دندش زاب تشاد ناکما هک ییاج ات شیاهمشچ

؟ یدروآ لیجآ مارب یگب یاوخ _یم

! دشیم كمن اب ردقچ هك یاو دز نوریب شنامشچ فرح نیا یادا عقوم مزاب

. تسا هداد نم ارهب نآ داتفا شدای هك تخادنا نم هب یهاگن انروس

: متفگ

. مرایم تارب _االن

اتیب . روطنیمه مه هنازرف همع دوب. هتشاذگ یكاروخ میارب یلك ناج الهل

. یباسح رگید هك مه مناخ

دمآ. یمن ،مك مداد یم ایرام ارهب یا هسیك رگا بخ

: دادن هزاجا انروس هک موش دنلب متساوخ
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. مرایم مدوخ ورن هار تاپ نیا اب نیشب _وت

. دروآ نیریش لیجآ طولخم یا هسیك دعب هقیقد دنچ

امش! یارب منیا ایرام امرفب _

زاگ ار ما هبابس تشگنا شدوخ هنملا دوب نم هنملا دروآ هک یا هسیک

: تفگ انروس هک مدز یکچوک

هداتسرف وت یارب صوصخم منامام ونیا _

درك: زادنرو ارم شكمن اب هدز بجعت هاگن نامه اب ایرام

هنم؟! ملا شمه _انیا

وزاب هتسب دیئات ی هناشن ارهب شنامشچ هک متخادنا انروس هب یعیرس هاگن

: متفگ دومن

. مدروآ ادج منم نداد مناخ اتیب ونیا . هرادن ور امش لباق _

قنتالت نامه زا یلو . مروایب یتاغوس شیارب هک متخانش یمن ار وا هتبلا

: دیسر یم وا هب یرادقم دایز

ره زا تسه مه ناهوس زگو هتسب هی ایکاروخ نودمچ وت ناج انروس _

راذب ایرام یارب هتسب هی مودک

. مروخب نیمز دوب كیدزن هک دز میوزاب هب مكحم ایرام

. یرادن فرح یا! هكرعم وت رتخد _یه

. تفر هناخزپشآ هب لیجآ هارمه دزو هق هق
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وا شمشچ هكاب ردحیلا نانك هدنخ انروس هك مدیلا م یم ار متسد متشاد

: تفگ درك، یم بیقعت ار

ارثكا دنتسه النیت یاكیرما الزا ومعم اهراك تمدخ اجنیا هیچ؟ ینود _یم

. هراد نایرج ایرام ندموا اهتنم . نیكیزكم

داد: همادا شدوخ . منزن یفرح مداد حیجرت تشاد هک یا هدننز دروخرب اب

. تسین دب ایرام یگدنز عضو _

255_254

یم راک متكرش .وت هنوا شیگدنز مامت مات. مسا هب هراد یرسپ .هی هیلومعم _

ع نم هب اجنوا و نوش هنوخ میتفر مه اب دندرك توعد ور نم یراب دنچ هنک

هتفرگ یدیدش درد هدعم نم هك راب ،هی هینوبرهم نز یلیخ دش. دنم الهق

دوب. یكیزكم ، یلبق راكتمدخ نم. ندید یارب نوم هنوخ دموا دشاپ ، مدوب

نیا زا هك مدوب هتفگ شهب هتبلا . هدنت هداعلا قوق نوشاهاذغ مه اه یكیزكم

هكنیا لثم هگید یلو هنكن هدافتسا یروطنیا یاه هیودا و لفلف و دنت داوم

و داد شرس درك دید،انب ور مناخ نوا .خالهصات تفر یمن مك هب شتسد

نیا ! یدرك ضیرم ور نم رسپ ؟! یتخپ هییاذغ هچ نیا هك، ندرك دادیب

! هشیم ضیرم یدب گس هب ور اهاذغ

مشدعب . دموا شرد هیرگ منوا هك درك اوعد ردقنوا ور ادخ هدنب خالهص

درك. نوریب ور نوا شدوخ فرط زا شدوخ

: تفگ شهب

! یدرك ضیرم وم هچب ! ینك یمن هاگن مترس تشپ یریم یراذیم _
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. دیدنخ هاق هاق فرح نیا لا بند هب

مدز: بل مارآ دوب هدشن زاب ملد زونه

؟ نیدرك راكیچ امش _

: تخادنا اپ یور واپ داد لبم هب هیکت انروس

هب ور ایرام یاه فرح هك متفگ شهب مدرك شادص ور سیر ودال یچیه _

. هریگن لد

هدب. ور شلوپ . تسین افرح نیا دوخ :《یب تفگ و دیرپ ام نیب دموا

《 یره هرب. و هراذب هنك، باتك باسح

مداد و مدرك باتك باسح ، هشك یم تلا جخ هراد رتشیب سیر ودال مدید منم

هب بل مه هگید منك. یم وتاهراك همه مایم ادرف زا نم : تفگ دموا . تفر

. نزن یكیزكم یاذغ

یارب دوب یباقن مشخ "دوب. هیاد " هیبش مه شیاهراک مامت هکلب هرهچ اهنت هن

: متفگ ! شنابرهم تاذ نتشاد هگن یفخم

! ینینزان نز هچ _

دمآ: شک انروس یاهبل

یم ورس یندیشون میتشاد دندوب هدش عمج اجنیا ماتسود مراب _هی

زا یگالسور دموا . هنزب كتك ونم دوب كیدزن اه نوا همه یولج ، میدرك

درب. و تفرگ متسد

دوب؟ هچ شروظنم ؟ یندیشون یچ؟
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: مدیسرپ دش وحم ال ماک راب نیا مگنرمک دنخبل

هیچ؟ یندیشون زا نوتروظنم _

! یلکلا یندیشون . هگید یندیشون _

....!؟ ندروخ لها انروس ینعی دش! یمن مرواب نم. یادخ

لكش منهذ رد وا زا هك یگنشق ریوصت . تخیر مه هب میاهرواب مامت هن هن

. تسکش مهرد هراب كی ،هب تفرگ یم

،اب مدوب هتخاس یرواب شوخ مکلا رد هك ار یكمدآ دشو لیس شیاه فرح

مدز: بل هدز تهب درب. شدوخ

! نیشاب هدرك ور راك نیا امش هشیمن مرواب _

دز: یدنخزوپ انروس

. هیداع ازیچ نیا اجنیا _

! ییقطنمریغ حیضوت بجع

نوملسم هك امش یلو . هنیا نوشگنهرف هكنیا رطاخ هب هیداع اجنیا _هلب

....... نیتسه

: دروخ مه رد شناوربا

نیا منوش همه یلو دننوملسم ، دنتسه اجنیا هك ییایناریا همه ! ابرهك نیبب _

ننك. یم ور راك

متشادرب لبم زا هیکت درک. یفرعم ندیشون لها ار همه ، شراک هیجوت یارب
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: مدیشک ولج ار دوخ و

یم یگدنز برغ وت ساهلا س مومع ی هداوناخ . تسین روطنیا ال صا _هن

. نوم هگید یاهانشآ روط نیمه هدشن کرت منوشزامن ننک

منك! یم یكدنز اهنیا اب مراد ؟نم یگیم یراد یچ _

: مداد همادا هناتخسرس

هنز! یمن یزیچ نینچ هب بل مه ایدرب مروخب مسق مرضاح _

: داتفا شناوربا نایم یرایش دشو عمج نم فرح نیا اب شدنخزوپ

؟ ینود یم اجك ؟زا یراد نامیا ناخ ایدرب بانج هب ردقنیا _

. مسانش یم ور اه مدآ نم . منود یم بخ _

درک: مزادنارب هدش گنت ینامشچ اب

هابتشا هک ینیب یم یلو ! یدرک یم ورکف نیمه منم دروم رد ادج؟وت _

! هنکب ور راك نیا هنكمم مه ایدرب سپ یدوب هدرک

وزالل: دوب فافش ایدرب زاب، گنرین یانروس الف خرب ! تشادن ناکما

! تسین ازیچ نیا لها ایدرب مروخب مسق مرضاح _

: دناراخ تسش تشگن اراب شا هناچ

! یدرك یكدنز شاهاب رمع كی راگنا ینك یم ایدرب ایدرب یروج ! _جهبلا

: مداد باوج بناج هب قح . مدروآ یم مك دیابن

یاه مدآ . ینك یگدنز نوشاهابرمع كی تسین ،المز دارفا نتخانش یارب _
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ند. یم نوشن ونوشدوخ لوا یاهدروخرب نومه وت هلیپ هلیش ویب فافش

یم نوریب نآ زا مشخ یاه هرارش هک نازوس رگخا ود دش شهایس نامشچ

دیهج

؟ نفافش یلیخ ایدرب بانج نیا تقونوا . _جهبلا

: تفر باال رایتخا یب مبلق شپت

! نینزیم یلكلا یندیشون هب بل نیدوب هتفگن نك! شلو ور ایدرب _

دز: دایرف دش. شیادص ژ انترییغت بجوم دیدش مشخ

! امتسین تیعقاو رسمه نم مناخ انمض . مدید یمن یموزل نوچ مدوب هتفگن _

كمك مه هب هك میدوب هتشاذگ رارق مه !اماب یدیشك صالهب هب ونم

یزاین ، مروخب ماوخب مه یچره ، منكب ماوخب یراك ره نم . نیمه . مینوسرب

. مرادن امش زا نتفرگ هزاجا هب

وباال دندیسام هرجنح رد تاملک . تخادنا گنچ میولگ رب دیدش یضغب

: تفگ مارآ هک دید هنوگچ ارم مناد یمن . دندماین

منك! یمن ور راكنیا مدوخ هگید هدرك یزیرنوخ م هدعم هك عقوم نوا _زا

متفگ ترطاخ نانیمطا یارب طقف . مدب حیضوت تهب منود یمن المز دنچره

! یشاب تحار هنوخ ووت تسین اهربخ نیا زا هگید اهاج نیا ینودب هك

نابز زا هك یتقیقح كانتشحو دوب،داب هدش نشور ملد رد هك ار یغارچلچ

. دومن شوماخ دش، جراخ انروس

هل هدشن زبس هدش دراو نافوط سپ ملد،رد رد هدمآرب هزات یاه هناوج

. متخاب یم قشع درن یسك نینچ اب دیابن زگره ! زگره . دندش
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257_256

! تسا مهم میارب متاداقتعا مدوب هتفگ یلو ، مدوبن سیدق مه نم دوخ

زا .اما میدوب هدرك تبحص یزاجم یاضف بقالرد مه دوب.اب هدید ارم وا

. تشادن نم هب یدهعت یفرط

دوب. شدوخ ی هناخ مه اجنآ هزات . مدوبن وا رسمه هك نم ! تفگ یم تسار

هتشاذگ رانك ار یناطیش یندیشون نآ هدعم مخز هطساو هب هكنیا زا یلو

دش. کنخ ملد دوب،

هبنشراهچ زیگنا هرطاخ زور دای ،اب مداتفا نامیزورون رفس دای هب یتقو

وا دوجو زا هك یبوخ وحلا سح و انروس اب مندوب ی هظحل هظحل ، یروس

داد. كلقلق ار ما یتوص یاهراتو تسشن میولگ رب ضغب ، مدرك یم تفایرد

ورد مدرك یم شومارف ار وا ركف و انروس دیاب . مبیرغ ردقچ داتفا مدای هزات

. متفای یم ار مرهاوخ ، هدیشک ایند یوس نیا هب ارم هک یفده یپ

یم زاب دوخ هناخ هب دیاب مراك ماجنا زا سپ هك مدوب ینامهم اجنیا رد نم

. منكن تلا خد شیاهراك رد مداد حیجرت . متشگ

هرجنپ رانك و متسب .ردار متفر دوب، هداد صاصتخا نم هب هك یقاتا هب

یم رب نورد شتآ زا هك مقیمع سفنت رد قاتا هدرك یخی هشیش . مداتسیا

درک.هب یم بوذ ار نآ دامجنا منورد زوس ییوگ . تفرگ راخب ، تساخ

درز، یگنر یاه نهاریپ نازخ نشج رد هک نابایخ رتسگ هیاس و دنلب ناتخرد

ات دندش یم هنهرب و نایرع دعب یمک و دندوب هدرک نترب خرس و یجنران

گوس رد مبلق زییاپ . مدنام هریخ ، دنوش زبس وزاب دنیاسایب یتقودنچ

و یربا یاوه درک!رد یم بلط ار مرهاوخ نتفای یامرگ ، انروس "مزا دیما "
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. دنسرب دصقم اتهب دندش یم در تعرس هب تسد هب رتچ مدرم یناراب

یم یگدنز رهش نیا رد یك ات هدروآ ایند ارهب ابرلد و نم هك نامه نز، نآ

؟! تسا هدرك

هدش؟! جراخ اجنیا زا یك و

دیاب نم دوب. هدشن ادیپ وا زا یناشن درو چیه اتاالن انروس هتفگ قبط

. متفای یم ار ابرلدردام ماوقا تاصخشم و مدش یم لمع دراو مدوخ

هب انروس یروطنیمه هن... یلو مریگب كمك مه ایدرب زا دش یم المز دیاش

دوب. هدرك ادیپ تیساسح ایدرب

اب انروس ندرك تبحص یادص ، مدرك یم هاگن نوریب هب هك روط نیمه

دمآ. ییاریذپ زا شناتسود

دوب. ال جنآ دوب، دوب،یهالیر نله دوب، اكیسج اب مناد یمن

. دیدنخ یم هاق هاق و تفر یم هقدص نابرق هك دوب ناشمادك اب مناد یمن

وج و سرپ هتشگ رایسب یماجرف هدیپس مان اب نز نآ لا بند دوب هتفگ انروس

دوب. هتفاین نآ زا یدر یلو هدرك

ار! مرهاوخ هن، هك ؟!وا تفای ار وا ناوت یم هنوگچ مدرك ركف

ار! منینزان یابرلد

وا زا لبق شا هداوناخ اریز تسین اهنت نز نآ هك تفگ شیاهتبحص رد ردپ

. دندوب هدرک ترجاهم

، تسه هك هچره و هناخ ، نفلت دیاش . دشابن یزیچ وا دوخ مان هب دیاش سپ
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! دنشاب یم شا هداوناخ مان هب

؟! هنوگچ یلو منك عورش وا ناکیدزن ارزا وج و تسج دیاب سپ

هك شناردارب و رهاوخ ؟! دوب هك شردام دوب؟! هك شردپ مناد یمن ال صا

؟! دندوب

هجوتم و دناوخ یم ارم تسد اعطق ، مدیسرپ یم ردپ زا رگا یفرط زا

دش. یم ما یراكبیرف

مه ار دوب مرهاوخ هب ندیسر هب جتنم هك اهار ناتساد نیا مامت دیاش

شنابرهم تروص هب رگید راب متسناوت یم هنوگچ تقو دشونآ یم هجوتم

؟ مناج رتزا زیزع شروك ؟ای منابرهم الهل تروص منك؟هب هاگن

مدوب یلح هار ركف هب دیاب درک لا وس دش یمن ردپ دش،زا یمن هن

!!" یماجرف "

ات دنچ رهش كی رد رگم هلب . متفر یم شلا بند هب دیاب مدید هك یماجرف ره

؟ دنتشاد دوجو یماجرف یلیماف اتاب دنچ و دندرك یم یگدنز یناریا

. مدرك یم ار دوخ تالش دیاب

: دیسر وا زا رتدوز شخلت نلکودا یوب دش. مامت شنفلت انروس

؟ ابرهك _

مدز: بل شدرس و شوخ رطع شوهدم

_هلب؟

دمآ: نییاپ
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هر؟ یمن رس تا هلصوح مرب دیاب _نم

. تسین مهم _

دش: شخلت میمش زا زیربل ما هماش مامت ، شندش کیدزن اب

! هربرس تلصوح راذن ، نیبب نویزیولت نیشن راکیب _

: دروآ کیدزن ار شرس

شافرح هب یاوخب هگا ااه! هدرگ یم تفم شوگ تفج ود لا بند ایرام _

. تسین هلماعم نكلو ینك شوگ

دمآ: نوریب هناخزپشآ زا رمك هب تسد ایرام عقوم نیمه

! ایرام یتفگ ؟ مهفن نم هك یگیم یسراف یراد یچ منیبب _

درک: یمسبت انروس

؟ ییوت طقف " ایرام " ایند وت هگم _

. یدز یم فرح نم زا یتشاد هك همولعم گنشق ریخن _

درک: ادج راشژ ارزا شا یشوگ انروس

! ینك لدودرد شاهاب ینیشب یرن سا هتسخ ابرهك ! ایرام نكب ور تراك _

زا هتسخ هك یسك منود یم مدوخ یدب دای نم هب داوخ یمن وت رسپ _یه

. منوج هسر یم اهاج نیا هب مروعش ! هراد تحارتسا هب زاین هدیسر هار

: تفر رد فرط هب انروس

. متفر نم سپ بخ یلیخ _
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؟ یایم ماش . شاب متكاروخ و دروخ بظاوم ورب. _هرآ

. هتبلا دص هك نوا _

. تفر و درك یظفاحادخ

. مدید نابایخ لخاد و طایح اررد شنتفر و هتفر هرجنپ رانک عیرس

. تسا هار هتسخ هك راگنا هن راگنا . تشاد نت هب كیش رایسب یراولش و تك

دوب! باوخ ار ریسم لوط مامت دنچره

درک یم متیذا یبیرغ سح یلو موشن كیدزن ایرام هب یلیخ دوب هدرپس

وا یاه یجارو ندید اب دوش،اما زاب ملد ات منك تبحص ابواكالیم متساوخ

ندید لا،هب حرس و قاربق یلیخ هک انروس الف خرب . مدش نامیشپ

مدوب هتسخ ،نم تفر شناتسود

. منیشنب یسك یاه تبحص یاپ دایز هك متشادن هلصوح ال صا

259_258

: متفر هناخزپشآ هب میشاب هتشاد یهاتوك تبحص هی متشاد تسود

؟ یاوخ یمن كمك ایرام _

ورف یکچوک یرسور اررد شا یرفرف یاهوم و هتسب دنب شیپ هک ایرام

: تفگ وهاک ندرک درخ ،ردحلا دزیرن ات دوب هدرک

نك. تحارتسا ورب یا هتسخ . ماوخ یمن كمك مزیزع _هن

مدش: هناخزپشآ دراو

. هریمرس ما هلصوح ییاهنت _هن
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: تشاذگ زیم یور ندرک درخ یارب مه ساالدار رگید یازجا ایرام

. نیشب ریگب سپ هشاب _

درک. ملدود نآ تفارظ . دیشك نوریب میارب ار شلباقم فیرظ رایسب یلدنص

: تفگ رمك هب تسد دید، ارم للعت هک ایرام

؟ ینیشب شور یسرت یم هیچ؟ _

مدز: ییامن نادند دنخبل

. هنكشب مسرت یم ،هرآ. شتسار _

: دیدنخ هاق هاق ایرام

نوشیچیه منیش یم انیا ور همنزو ولیك تسیب دصو هك نم . منوج سرتن _

هش. یمن

نم یادخ ! ولیک تسیب دصو متخادنا شلپت لکیه هب یهاگن رایتخا یب

: دناشن ارم مفتک ندرشف اب ایرام دوب! دایز یلیخ

هك دایم رهاظ هب نیا . نكن شتواضق ، ینیب یم وشرهاظ هك ور یزیچره _

! انروس لثم تسرد . همكحم یلیخ یلو هشاب هدننكش

؟! انروس _

داد: ناکترس نم، تریح زا بجعتم

نوا اب دوب یسكره ینعی هرب تسد زا دوب كیدزن درم یم تشاد ترهوش _

درك. تمواقم بوخ نوا یلو دوب هدرم اتحاال تیعضو
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ما هناچ و هتشاذگ زیم اررب متسار جنرآ دش كیرحت تدش هب ما یواکجنك

: متفرگ تسد اراب

هیچ؟ شیضیرم نایرج منیبب _

درک: مزادنارب گنت ینامشچ اب

؟ هتفگن تهب شدوخ هگم _

دح: نآ هنات یلو هدش رامیب دوب هتفگ

یتحاران تفگ یدش یروط نیاارچ مدیسرپ شزا هدش، الرغ یلیخ مدید _

! نیمه هدوب هتفرگ هدعم

: تشاذگ لا چخی نورد ساالدار فرظ و تساخرب ایرام

درك یزیرنوخ شا هدعم ؟هه! نیمه طقف هراد هدعم یتحاران تفگ _

ناتسرامیب شدنوسر یمات . دروآ یم باال نوخ هتخل هتخل . دیدش یزیرنوخ

هدش مخز اج دنچ زا هدعم نتفگ و نتفرگ شیامزآ و سکع یلک شزا ارتكد

. هشب لمع دیاب و

ایرام ؟ تفگن هراب نیارد یزیچ انروس ارچ سپ ؟؟ لمع ؟ دیدش یزیر نوخ

نت انروس یرامیب یروآدای اب دومن مهقالب اررد شقاچ یاهتسد و تسشن

دمآ: نییاپ شیادص

هتشاد ور یقافتا ره راظتنا نتفگ ارتکد لمع، قاتا شندرب یم هك یعقوم _

نتفگ ینعی ! هراد یتخس یلیخ لمع . دایب شیپ یچ تسین مولعم ! نیشاب

! مخز تدش زا خاروس خاروس . شكبآ كی لثم هدش شا هدعم

رژمی شهب اما دنوم هدنز هناتخبشوخ و ندرك هنیپ هلصو ور ادخ هدنب
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. نداد ییاذغ

؟ یمی _هچرژ

: دیشک باالیی بل یور ار شنیریز روطق بل ایرام

و ماخ ی هویم ! هنزب یلکلا یندیشون هب بل دیابن زگره و زگره نتفگ _

! هصوصخم شاهاذغ . نداد زیهرپ ور همه ماخ یزبس

؟ یزپ یم صوصخم یاذغ یراد امشاالن سپ _هآ

؟ یراد تسود کیتسا وت منیبب منك. یم تسرد كیتسا شارب نم _هلب

. دایمن مدب یزیچ .زا مراد تسود یچ همه مراد تسود _هلب

هب یلا غشآ ره هك هنیمه یارب . دایمن شدب یچیه زا مه انروس . هبوخ _

و لفلف یچره یضوع یكیزكم هكینز نوا ! دروخ یم ، دنداد یم شدروخ

! تخیر یم هراچیب یاذغ وت دوب هیودا

میرب بوخ منك! یم مشاهراك همه مایم مدوخ متفگ . نوریب مدرك شترپ

. نومکیتسا رس

: دروآرد ار تشوگ یواح فرظ لا چخی لخاد زا

. مینک باختنا بسانم تشوگ دیاب لوا کیتسا هیهت یارب _

. سا هلا سوگ هلیف ای هتسار تشوگ ، تشوگ نیرتهب

و تشاذگ زاگ قاجا یور و دروآرد تنیباک ارزا یهایس یندچ هبات ایرام

: تخیر نآ رد یمک نغور
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ور کیتسا دایز نغور . هیفاک کیتسا تخپ یارب هبات فک ندرک برچ _

هنک. یم بارخ

ظفح ار مرهاظ مدرک یعس یلو مدش تحاران رایتخا یب حلا ندینش زا

منک:

؟ هنومب لا چخی وت دیاب تعاس دنچ تشوگ _

: تخادنا هبات اهاررد تشوگ ایرام

رتمک تشوگ تماخض ردقچ ره میدب رارق لا چخی وت تعاس ۲۴ هرتهب _

زا رتمک دیابن شتماخض هک مینک تقد دیاب یلو هشیم هتخپ رتشیب هشاب

و هشیم خرس ال ماک تشوگ هکت تروص نیا رد نوچ هشاب تشگنا دب فصن

. نگیم کتفیب شهب

یداوم لخاد ور نوا هک تسین یجایتحا ال صا عیلا کیتسا کی هیهت یارب

فرط ود ندرک شاپ کمن طقف و طقف مینوباوخب هگید یازیچ ای زایپ لثم

هیفاک هزمشوخ و رادبآ کیتسا هی نتشاد یارب کیتسا

: دیچیپ اضف رد یشوخ یوب

؟. یدیبوکن وتشوگ ایرام _

: تشگرب مفرط هب ایرام

. مدیبوک ور تشوگ یمک ارچ _

: مدیسرپ تسبن لماک ار هبات برد

؟ یدنب یمن وشرد _
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هنک. یم تفس ور کیتسا شنتسب نوچ هشاب زاب دیاب هبات برد _

؟ ینز یمن لفلف و ومیلبآ شلبق _

: تخادنا باال هناش

تفس یشرت اب زمرق تشوگ نوچ مینز یمن یشرت زیچ چیه و ومیلبآ _

. هروخب دیابن نروس اما هنک یم هزمشوخ ور اذغ هبوخ لفلف یلو . هشیم

مدز کمن طقف شهب نیمه یارب

. مریگب دای تزا یدایز ی هزمشوخ یاهاذغ منوت یم سپ ! بوخ _هچ

شیامن ارهب شتشرد و دیفس یاهنادند فیدر دز هک یداشگ و لگ دنخبل اب

: تشاذگ

یازیچ منک یم یعس هشاب یلو هتساوخ یناریا یاهاذغ ترهوش _عفالهک

"ور هزباس امراک ونف" توف نم هب مه وت شاج هب یلو مدب تدای یبوخ

هدب. دای

: تفرگ ما هدنخ یزبس همروق ی هزماب ظفلت زا

. امتح هشاب _

منك. تبحص یسك اب متسناوت یم هك دوب بوخ یلیخ بیرغ تكلمم رد

دوب. نابرهم و مرگنوخ رایسب ایرام

261_260

منك. تبحص یسك اب متسناوت یم هك دوب بوخ یلیخ بیرغ تكلمم رد

منك: بسك وا زا یتاع طاال مدرك یعس دوب. نابرهم و مرگنوخ رایسب ایرام
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؟ ایرام _

داد: باوج هبات لخاد یاه کیتسا ندنادرگرب ردحلا

_اه؟

ارهب اذغ شوخرطع مامت دوب هدش دنلب یزیگنارباهتشا یوب متفر رت کیدزن

: متفگ و مدیشک ماشم

؟ یدش انشآ انروس اب یك زا _وت

: تخادنا فرظ رد یرگید ی هکت ایرام

و شدوخ شیپ اجنوا درب ونم یمات درك، زاب هك ور یناپمك نروس ؟ نروس _

شتوعد نوم هنوخ یراب دنچ درك. كمك مرسپ هب یلیخ ؛ دیسر شهب یلیخ

مدید المز هگید ! دموا شرس بال نوا هكنیا .ات هیبوخ رسپ مدید میدرك

مش. لمع دراو مدوخ

: مدیسرپ دیدرت اب

.... ممما .. درومرد تقو نوا _

دنک، رود ار یسگم دهاوخب هک راگنا و دیخرچ نم فرط هب هجرد دون

داد: ناکت تسار و پچ ارهب شتسد

؟ ینودب شزا یاوخ یم یچ دروم .رد شاب تحار نم اب رتخد _یه

: مدیزگ ار ما هبابس تشگنا

! یندیشون دروم _رد

: تخادنا ارباال شروطق و درگ ی هناش ایرام
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وت طقف درك. یمن فرصم لكلا مه هرسكی ! تسین رمخلا مئاد نروس _

یم رد ونم ردپ شدعب یلو مك! یلیخ هتبلا دز. یم بل یهاگ اه، ینومهم

. دروآ

: مدیسرپ گنت ینامشچ اب

؟ روطچ ؟ دروآ یم رد ور وتردپ _

ناکت یرس ، دنادرگ یمرب عقوم وهب تراهم اراب تشوگ یاه هکت هک ردحیلا

داد:

هك درپس یم مهب راب رازه دوب. بظاوم یلیخ ، تفرگ یم یتراپ اجنیا هگا _

. نساجان انیا تفگ یم . مشكب بآ ریش ریز بوخ ور یچ همه

. تفرگ ما هدنخ درك، یم ظفلت هزم اب ردقنآ "ار سجن ی" هملک هكنیا زا

داد: همادا ایرام

هشاب گس هنكمم نوریب . هساجان مه گس هگیم . هراد یمن هگن مگس هزات _

وت دیاب داد. یمن هزاجا هنوخ وت هرایب وشگس تساوخ یم یسك هگا یلو

.زا هگید هراد ور شدوخ تاداقتعا منوا . دنتشاد یم شهگن هطوحم نومه

دش تحار یمک ملا دز،یخ یم بل هب مک ار یناطیش یندیشون نآ هک نیا

دوب: زیگنارب فسات میارب هیضق لک مضه زونه یلو

؟ هتسرد درك یم فرصم مك یندیشون كال سپ _

رتكد مه، ومك رادقم كی نومه مك. یلیخ ، منود یم نم هك ییاج ات _هرآ

. هدیمن هزاجا

یمن . مدش لا حشوخ دوب، هدرك كرت ار یندیشون شیضیرم رطاخ هب هكنیا زا
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هداوناخ نآ زا هك مدرك یمن ار شركف مه ادتبا نامه رهحلا ارچ؟!هب مناد

. دنزب ركسم هب بل یسک ، دیقم ی

هكنیا نیع رد اقآ دیمح و انیراس روطنیمه مناخ، اتیب و روپ پژنام یاقآ

سپ اهار یرگ یلا البا نینچ ناشمكحم تاداقتعا یلو ، دندوب یزورما یلیخ

دز. یم

هب ممشچ مدوب هتسشن هک ییاج .زا دنتشادن ربخ ارجام نیا االزا متحا

: داتفا دوب هدش بصن هلپ هار راوید رب هک ییابیز یطاطخ یولبات

Thoughtherebethousandsofsnaresatourfeet,when

Thouartwithusthereisnotanytrouble.

مدق رد دشاب ماد نارازه رگ

مغ چیه دشابن ییام وتاب نوچ

ومالان

. تشاد هناخبحاص یرنه قوذ زا ناشن هناخ، یاج یاج رد اهولبات نیا ندوب

؟ دشاب تسناوت یم هک انروس روظنم یلو دوب دنوادخ هب هک ومالان باطخ

؟ تشاد یسک قشع یورگ رد لد مه وا ینعی

: تشاذگ زیم یور دوب، هدرك هدامآ هك ار یا هوهق ایرام

؟ هدشن تا هنسرگ وت رتخد منیبب _

دوب هدرک کیرحت ار میاهتشا اذغ شوخ یوب

. تشذگ هشیمن هزمشوخ کیتسا نیا زا یلو مروخ یمن ماش ال ومعم _نم
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: تخیر یدایز رکش و ریش ، شناجنف لخاد ایرام

نامز رذگ هجوتم ، هگید یاجره كالبای نریم شاتسود اب یتقو نروس _

ملا لثم مه یوت هدعم ادرف یشاب نوا رظتنم یاوخب مگب متساوخ . هشیمن

. مرایب ور تاذغ وگب دش، تا هنسرگ . هشیم شكبآ نوا

نیا رکف هناقمحا ردقچ . تفر نیب "کالب"زا مان ندروآ اب میاهتشا مامت

س نیدنچ انروس ! مدوب هدرک کاپ ، لفاغت جنفسا اب منهذ ی هتخت ارزا لئاسم

نیا بقال روطچ دوب. هدش وخمه اجنیا گنهرف واب هدرک یگدنز اکیرما رد لا

اهرتخد اب شندوب تحار ؟ درکن روطخ مزغم خاالیق،هب یفنم یاهیگ یوژ

رد زگره وکسید هبکالبو نتفر و رمخ برش یلو دوب صخشم ال ماک

: دندوب روجف و قسف عاونا زکرم اهاج روج نیا دیجنگ یمن ما هلیخم

. تسین ما هنسرگ _هن

: دروآرد ار شه وکال دنب شیپ و تسش اهار ناجنف ایرام

. هتدوخ اب یزپشآ ادرف زا هگید . مایم مه حبص ادرف نم _

؟ ایرام یتسار _

_اه؟

؟؟ دیرخ میرب مه اب ییایم ادرف _

دمآ: نییاپ اهار هلپ ایرام

. میرب هشاب _

: مداتفا هار شرس تشپ مه نم
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؟ هرود اجنیا هب دیرخ زكرم _

درک: نت رب یگنر مرک تکا ژ ایرام

سفن ،هب مشیم هتسخ مرب. هار منوت یمن . مریم نیشام هكاب بخ،نم _

. تسین رود یلیخ یلو ؛ متفیم سفن

هك.... هنیا مروظنم هن _هوا

یرخب سنج یاوخ یم حالل یاه هاگشورف هیچ.زا تروظنم منود یم _آ

؟ هتسرد

! نیرفآ _آ

هلصاف هدرخ .هی میرب نیشام اب دیاب حالل یاه هاگشورف هب بخ یلیخ _

. یرب تدوخ نیا دعب مد یم تنوشن ور اج همه ادرف میریم . اجنیا زا هراد

. ایرام نونمم یلیخ _

درک: ضوع شفک اهاراب ییاپمد برد یولج ایرام

. متفر هگید نم بخ یلیخ _

! ایرام نك ربص _

_هلب؟

! یدروخن ماش یچ؟ تدوخ _

. مروخ یمن _هن

. هشیم بارخ هنومب اذغ همه نیا _
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متشاذگ ، یفرظ لخاد و هدیشك ار اذغ زا یمین

263_262

درک: زاب ار شگرزب فیک ایرام

مرب یم مدوخ ،اب یروخ یمن یتفگ نوچ وت. نیا شراذب ایب بخ یلیخ _

. مایم ، مراذ یم اذغ هنوخ وت نم ال ومعم

شفیک لخاد ار لکش لیطتسم فرظ . دیراب یم شنامشچ زا تقادص

: متشاذگ

. هفیح هنومب منیا بخ _

: دیشک ار شفیک پیز یرکشت چیه یب ایرام

. تمنیب یم حبص ظفاحادخ هشاب _

: تشگرب هار همین زا

هك؟ یسرت یمن ییاهنت رتخد منیبب _

كی اهنت،رد ، بیرغ یاج . مدیسرت یم اعقاو متسه اهنت یاهنت داتفا مدای هزات

داد: همادا هک مهدب یباوج هچ مدنام یوالیی. هناخ

ات منوم یم نم یلو . هشاب تحار تلا یخ . میرادن دزم دزد ام اجنیا نیبب _

. دایب نروس

: مدرک فراعت . تفر ملد زا ینارگن

؟ هشیم تتمحز هخآ _
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. تشاذگ اهنت هشیمن هگید هك ور وت یلو ، هشیم هك متمحز _

: متفگ دیدرت دز!اب یم ار شیاهفرح حیرص و کر ردقچ

یلو... _

: تشاذگ شنهپ رمک رب تسد

. دایب نروس ات منوم یم یلو. یب یلو _

! دایب یك تسین مولعم نوا یگ یم هك _وت

ور .وت هدرك رید هك منوم یم وت شیپ نم هدرك ركف مروخب مسق مرضاح _

هرب. هراذ، یمن اهنت هك

نآ ات مه ،زاب تسین نم شیپ ایرام تسناد یم رگا ینعی دوب؟ روطنیا اعقاو

تدش ، دیشک ایرام هک یین وطال ی هزایمخ ؟ دنام یم هناخ زا نوریب تقو

. مزادنیب تمحز ارهب وا متساوخن درک. ال مرب ار شیگدولآ باوخ و یگتسخ

. تسا تمحز تفگ یم حیرص یلیخ هك مه شدوخ

. دروخن مه یناكت مین یلو ، مدیشک برد فرط وهب متفرگ ار شتسد

: تشاد نزو نم ربارب هس هللا ءاشام

. ایرام منك یم شهاوخ _

یچ؟ شهاوخ _

نک. تحارتسا تا هنوخ ورب .وت مسرتن منك یم یعس _نم

: تخادنا باال هناش ایرام
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. هنما ال ماك اجنیا ؛ هرادن مسرت منوج هرآ _

. ینک لفق دیاب ولزنم برد هتبلا هدیم خر مک یلیخ یدزد لیبق زا یتاقافتا

مدز: بل مدروم یب فراعت زا نامیشپ

. امتح هشاب _

داد: حیضوت ایرام

یاوه هب نوریب زا یسک هگا . هلصو سیلپ زکرم هب هک هراد آالمر اجنیا _

هب ور برد هک هشیم صخشم هنک، زاب ورد و دایب یا هگید الف خره ای یدزد

و هتفیم راک هب سیلپ زکرم وت آالمار عقوم نوا هدش دراو و هدرک زاب روز

. ننوسر یم ونوشدوخ عیرس و نشیم هجوتم اسیلپ

. سرب تاراك هب ورب تحار یخلا اب سپ

محرت نحل اب دنام یم مشیپ و درک یمن شوگ ار مفرح تساوخ یم ملد

: متفگ یزیگنارب

. ظفاحادخ هشاب _

یلیخ ایرام یلو مدوب هدرک هدامآ نیگنس و تخس لا دج كی یارب ار مدوخ

تشگنا نابرهم ؟نز مدرك یم راك هچ دیاب حاال یاو دش.یا میلست دوز

: تفرگ مفرط هب دوب سیسوس یتفلک هب هک ار شا هبابس

لفق ور رد نم نتفر دعب طقف هتفیمن یقافتا چیه . سرتن ال صا رتخد نیبب _

نك.

. امتح هشاب _آ
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یاب. بخ یلیخ _

. تفر و تشاذگ اهنت ارم ایرام

هدرك نشور ار هناخ یاه غارچ مامت دوب. هدش كیرات اج همه و هدیسر بش

ارهب لر تنک منک. اشامت نویزیولت متفرگ میمصت یشک تقو یارب . مدوب

ی هنحص ندیداب هک مدوب هدرک فقوت لا ناک نیلوا یور متفرگ تسد

مدرک شوماخ ار نآ عیرس ، کانتشحو ملیف کی زا یفوخم

. دومن دیدشت ار مساره هکلب ، دركن مك مسرت زا اهنت هن نویزیولت یاشامت

اب متشادرب زیم یور ارزا یشوگ . مریگب سامت ما هداوناخ اب متفرگ میمصت

دوب. حبص هب كیدزن نارهت ،رد تعاس الف تخا ی هبساحم

فرصنم نیمه یارب دوب. نارهت رتزا بقع تعاس تفه ، میدوب ام هك یرهش

هیقب و ردپ یلو،هن دش مهاوخ نوشباوخ محازم هك مدرك ركف مدش

متفرگ میمصت . دندش یم رادیب ندناوخ زامن یارب امتح دندوبزیخرحس

نم سامت رظتنم هك راگنا منك. رارقرب طابترا اهنآ اب یزاجم یایند قیرط زا

. دندش رهاظ منامشچ یولج عیرس ، دنشاب هدوب

مدز. گنز وا یشوگ هب اریز دوب ناج یالهل هرهچ مدید هک یا هرهچ نیلوا

و عاضوا هك دیسرپ یم یه و تفر یم ما هقدص نابرق نازیر كشا الهل

درک. یم حرطم یرگید لا وس مهد باوج مدمآ یم ؟!ات تسا روطچ ملا وحا

. دادیمن نم هب خساپ لا جم ، قوش و قوذ تدش زا

وا هب هك متفگ دنك تبحص مه ابوا تشاد تسود دیسرپ ار انروس حلا

: تفگ دزو نوریب هقدح زا بجعت تدش زا شنامشچ . مرادن یسرتسد
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؟! یرادن یسرتسد شهب یچ ینعی _

: متفگ

. هدرگ یمرب ، تسین وعفال هدش جراخ هنوخ زا یراك یارب _

بخ. یلیخ _

درك. یمهم یاه هیصوت

اجنآ تینما زا امتح ، هدربن یدب یاج ارم انروس مسرتن ال صا : هكنیا هلمج زا

هیحور ناج، الهل یاه یرادلد یوق جاوما . هتشاذگ اهنت ارم هک هدوب نئمطم

. دناسر شمارآ لحاس ارهب مقرغ لا حرد ی

یمن میاهر اهنت انروس درك، یم دیدهت ارم یرطخ رگا اعطق دوب؛ ابالهل قح

درک.

درك. ار المز یاه هیصوت مه .وا مدرك تبحص مردپ اب ناج زاالهل سپ

تبحص نم دوب،اب هدمآ هناخزپشآ اهنآ،هب یادص ندینش هكاب مه شروك

درك.

رود اهنآ زا تساههام راگنا هدش، گنت ناشیارب ملد ردقچ هك داتفا مدای هزات

رگا . مشکب طخ ما یگنتلد یور "رب ابرلد نتفای " رکف اب مدرک یعس ما. هدوب

ردپ ات مدرب یم نارهت هب دوخ اراب وا مدش یم شندرک ادیپ هب قفوم

لا حشوخ یرگید رهاوخ نتفای االزا متحا مه شروك و دنیبب ار وا مه مزیزع

دش. دهاوخ

درک. روج و عمج ار مناشیرپ راکفا یدودح ات تاروصت نیا

265_264
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یاهایور قرغ موشن نامز تشذگ هجوتم دش ثعاب منازیزع اب تبحص

. مدمآ دوخ ،هب برد ندش هدوشگ یادص هکاب مدوب نیریش

هدرك تبحص تعاس كی كیدزن . متخادنا ییاریذپ راد هیاپ تعاس هب یهاگن

وا دوبن رد دنكن ركف انروس وات مدرك نشور ار نویزیولت عیرس . مدوب

ما. هدیسرت

تسار یاپ یور ار پچ یاپ و هداد هپاناك هب هیكت داد، یم ییامنیس ملیف

. مداد رارق هپاناك یتشپ رب مه ار مپچ تسد متخادنا

دش: دراو انروس

hi_

. مداد ار شباوج یلیم یب اب

_سالم.

: تخادنا هناخ رانک و هشوگ هب یهاگن و دروآرد ار شتک

وك؟ ایرام سپ _

: متفگ منک، شهاگن هکنآ یب

. شا هنوخ تفر ایرام _

دمآ: مفرط هب تسد هب تک

؟ تفر ، تشاذگ اهنت ور یچ؟وت _

یور ار دوخ درک. عابشا ار ما هماش ، شدرس و خلت نلکودا شندش کیدزن اب

درک. ترپ ملباقم لبم
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هرب. هك متساوخ شزا مدوخ _

: دومن لش ار شتاوارک و درک زاب ار شگنر یبرس نهاریپ رخآ ی همگد

دعب. ، مایب نم یدرك یم ربص ارچ؟ _

: مدوب هتخود نویزیولت هب نانچمه ار منامشچ

. مشب شمحازم متسنوت یمن هك نم . تشاد راك _

: دومن نم هب وور دنک شندرگ ارزا تاوارک

افرح نیا و فراعت اج نیا . هریگ یم لوپ هراد هنك یم هك یراك یارب ایرام _

ور ایرام دیاب ینكن سرت ساسحا هكنیا یارب . ریگن تخس تدوخ ؛هب میرادن

. تسین مولعم مندموا ابش نم نوچ . یتشاد یم هگن

مدش: شهایس نامشچ ولز متخادنا یاباال هناش

. مشب یسك محازم مرادن تسود _

زا انروس . مداد ناشن نویزیولت یاشامت لوغشم ار دوخ اددجم و متفگ ار نیا

: دیسرپ ، شقاتا هب دورو دصق اههب هلپ زا نتفر ردحلاباال تساخرب شیاج

؟ یدروخن ماش هک _وت

: مداد باوج منك! مرگ مه اذغ شیارب مورب تشاد تسود امتح

. مرادن ملیم یلو مدروخن ماش _

: تشگرب یگنر یبآ کراولش و ترش یت اب هتفرگ شود هقیقد تسیب فرظ

. هنوخزپشآ ایب وشاپ . میرادن اه نیا و مرادن لیم نیبب _
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: مدید یمن نتفر یارب یموزل

. مروخ یمن ماش اه بش نم _

درک: جک رس

. هریم رس ما هلصوح ییاهنت ایب! وشاپ _

: تشادن ییاهنت لمحت حلا دوب شناتسود اب بش زا عقوم نآ !ات جبلا هچ

؟ نیدید ور تعاس _

داد: همادا تجامس اب

ایب وش دنلب یلو هتقورید منود یم نك. شلو ور اه فرح نیا و تعاس _

نك! اشامت ،وت مروخب اذغ نم نیشب

زا شیب یتجامس ؟!اب مدرك یم اشامت ار وا ندروخ اذغ دیاب ارچ دوخ! یب

: مداد خساپ وا

ملیف نیا یاشامت یلو . هرادن یفطل نم یارب امش ندروخ اذغ یاشامت _

. تسین دب ییامنیس

و تخادنا یاباال هناش دز. هرگ مه اررد اهوربا دشو وحم انروس دنخبل

: تفر

. هشب او تلد هکلب ییایب متفگ یدوب هدنوم اهنت مدید _این

. تفر هناخزپشآ هب

زاب ار ویووركیام ورد تسب یم ار لا چخی ،رد دناوخ یم زاوآ هك ردحیلا
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درك. یم

. یلدنص ندیشك یادص دمآ، یم ناویلر د بآ نتخیر یادص نآ زا سپ

یمك متساوخ یم هزات دنك. ما هككالهف دوب هتخادنا هار ادص ورس ادمع

! مشاب نابرهم شاهاب

دوب. اجنیا ایدرب اللقا شاك ! مدرک یم یبیرغ ساسحا ردقچ

. تشادن ابام ینادنچ هلصاف دنلیرم شتنوکس لحم رهش

! میدرك یم شتوعد هك دش یم بوخ ردقچ

نم یارب ایدرب دوب. رتشیب یلیخ انروس گنهرف زا وا گنهرف دشاب هچره

تایصوصخ اب یرسمه هك دمآ یمن مدب لیاوا دنچره دوب. ردارب كی دننام

وا هجوت بلج یپ رد ادیش و راگن دننام زگره ، مشاب هتشاد وا خاالیق

مکح دبمار دننام مه .وا مدوب لئاق شیارب یدایز مارتحا یلو مدماینرب

دیاش دوبن مرهاوخ نتفای رکف رگا دوب. هدرک ادیپ ار مرتگرزب ردارب

و دوخ خساپ کش یب دش. یم ینلع ایدرب ردام یتسوپریز یراگتساوخ

هك یمازلا و رابجا همه نیا اب یلو دوب. تبثم اهنآ تساوخرد هب ما هداوناخ

لوا نامه دش.زا یمن مبیصن نیا زا رتهب یجاودزا ، مدوب هتخاس دوخ یارب

غیت هک یروط هب داد یم ناشن دوخ زا یتناتم اب ماوت هجوت ایدرب نامییانشآ

هدرتسگ روت شنتخادنا ماد هب وا یارب هک ادیش و راگن ناج رب تداسح

.اب دندرک ناشیاهنابز مخز فده ارم نم زا رازیب رتخد .ود دیلخ ، دندوب

ییب درک.عالهق رییغت ناوج رسپ راتفر وا، یراگتساوخ و انروس ندمآ

یشومارف ی هناخقودنص هب شرقوم و مارآ رهاظ سپ اررد دوخ ی هجیتن

شیب انروس اب مجاودزا رطاخ هب ناشمشخ ادیش و راگن هک .ردحیلا درپس
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دش. رهاظ ، ردارب و تسود شقن رد هناراوگرزب ایدرب دوب، هدش شیپ زا

. مروآ دای هب وا زا یا هرامش مدرك یعس مزغم هب راشف اب

. دماین مدای یزیچ یلو

ار متشاددای هچرتفد لخاد . متشادرب ار مفیك هتفر مقاتا هب ناگنل ناگنل

. دوبن مه اجنآ متشگ بوخ

ی هرامش انروس متسناد یم ما. هدركن ویس مه یشوگ لخاد مدوب نئمطم

: متفر هناخزپشآ هب نیاربانب . دراد ار ایدرب

؟ نیراد ور ایدرب هرامش _

هب دنت دنت ار شرس دوب، هدرك داب ناهد رد همقل نتشاد زا شتروص هك انروس

داد. ناكت نییاپ

؟! نیدب دینك فطل هشیم _

داد: ارم باوج و دیشون یبآ

؟ راكیچ یاوخ یم ور ایدرب یبش تقو _نیا

. مراد ورالمز شا هرامش .كال ماوخ یمن _االن

؟ یرادن تدوخ _

. متساوخ یمن امش زا هک متشاد _هگا

: دیرب دراک اراب کیتس زا یا هکت

! هبیجع _
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؟ هبیجع یچ _

: تخود نم ارهب شنامشچ

_

267_266

دش: منامشچ ولز تشاذگ گنیس نورد ار خیلا فرظ انروس

؟ نیتسین تسود مه اب اتود امش هگم _

نیا زا رارف یارب دیود منت نورد یلا یس نایرج ، شهاگن یوق سیطانغم اب

: مدنادرگرب وا زا یور ، شیابر

! ممهف یمن یتسود زا ور نوتروظنم _

: تفر زاس هوهق فرط وهب تشادرب ندز لز زا تسد

. یلیماف تسود منودیم هچ ، یگداوناخ تسود ینعی مگیم _

تسرد لوغشم انروس . مداد نوریب ار ما هدش سبح سفن شندرک تشپ اب

دش: هوهق ندرک

؟ نیتفر یم هوك یپیكا هتفه ره مه اب امش هگم _

: متفرگ ارباال مرس شنامشچ یوداج هبذاج زا غراف

. میتفر یم هک هلب _

: تشگرب متمس هب

؟ نیتشاذ یمن ازیچ نیا و امنیس و رتائت همانرب هگم _
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مدز: بل شهاگن هرطیس تحت

. میتشاذ یم همانرب ارچ _

درک: زاب مه ارزا شتسد ود ره

! هگید دیشاب هتشاد ور مه هرامش دیاب اتدعاق سپ _

یور محازم ی هرط مهد حیضوت مدید دوب؟المز هدرک یرکف هچ شدوخ اب

مدز: رانک ار ممشچ

سك نوماه همانرب هدننك گنهامه ، میتفر یم هوك یپیكا مه اب هگا _ام

اج نومه . مینزب گنز مه هب همه هنود هنود تشادن یموزل دوب. یا هگید

. میتشادن مه اب مه یصاخ وراك میدید یم ور هگیدمه

: دیهج نوریب یزیر یاه کناطیش شنامشچ زا

! یراد شاهاب یصاخ االنراك سپ _اهآ

مدز: یدنخمین بناج هب قح مداد یم ناشن نوبز ار دوخ دیابن

اب امش هتبلا . مداتفا بیرغ یلیخ اجنیا نم مراد یصاخ راک هک _هلب

متفگ نم یلو هدش نوتنطو اجنیا ییاروج هی نیتحار و نیتسه نوتاتسود

. مایب رد یگلصوح یب نیا زا هدرخ دایب،هی ایدرب هگا دیاش

: تشاذگ زیم یور ار هوهق یاه ناجنف

؟ مراذ یم اهنت ور مرووت یم نم یگب یاوخ یم ینعی _

: متسشن یلدنص یور

. هطوبرم نوتدوخ هب امش دمآ و تفر _
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دش: یدج و درک هزم هزم ار غاد ی هوهق

! هطوبرم مدوخ هب هك همولعم _

جمجمت وهب تفر نیب زا مسفن هب دامتعا مامت دوب. داتسا نم ندرک فنک رد

: مداتفا هتپ هتت و

! تسین مهم مارب دینودب هك مدرك ضرع منم بخ بخ _

: دیشون تذل اراب هوهق

نك. ویس ور هرامش رایب، ور تیشوگ بخ. یلیخ _

: متشادرب ار مناجنف دوب. ردسنلا یشوگ

سنلا؟ یایم امش _

. مایم منم ورب وت _هرآ

نآ رد هك ینیس كی هارمه مه انروس دوب. زیم یور یشوگ متفر سنلا هب

دمآ. ییاریذپ دوب،هب ریش و ركش و هوهق

: تفر باال شناوربا . مدرك ویس و تفگ ار هرامش

؟ ینزب گنز یتساوخ یمن هگم دش یچ _

: متخادنا اپ یور اپ هزمغ اب

. هشاب باوخ هنكمم . هتقو رید االن هگید _هن

: دناراخ ار شبل ریز تسش تشگنا اب

؟ هتبثم هچب ردقنیا ینعی اباب _هن
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دوب: تبثم اعقاو ایدرب

؟ هراد اه مدآ ندوب یفنم و تبثم هب یطبر هچ ندیباوخ _

دز: یدنخزوپ

. نشیم رادیب مه رحس هلك ، نباوخ یم بشرس اه تبثم هچب . هراد طبر _

. نباوخ یم اه حبص . نراد هدنز بش الات هچب

! ینومن اهنت دایب نك شتوعد یتشاد تسود عقومره یکوا

درک: ما کالهف شیدرسنوخ

؟! یتسین تدوخ هگم _

.... رظتنم مش.وت یمن دنب اج هی وت هك متفگ _نم؟هن!

. مدیسرپ یواكجنك تهج افرص . منوم یمن امش رظتنم ال _صا

، یراذب یاوخ یم یرارق ره ایدرب !اب نكن باسح ال صا نم .ور هبوخ _اهآ

نیبب ورب! ، شنوخ یرب یاوخ یم نك! شادص ینك، شادص یاوخ یم . راذب

چیه مه هب تبسن وام ینك ادیپ ور ترهاوخ هك، یدموا وت طقف اجنیا

؟ یكوا . میرادن یدهعت

دوخ شیپ هدرك ركف ! وررپ ی هرسپ . دروخ مهب شزا !حملا یكوا رامرهز

: مدیشك ییاه هشقن

نیا هنوخ بحاص هك امش ،هب مشاب هدرك تیاعر ور بدا هكنیا رطاخ هب _نم

. هرادن یموزل نوتندوب هنرگو ! متفگ

: دندش عمج شا هدمآ شک یاهبل
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درم ابهی تندوب ینز، یم تاداقتعا زا مد همه نیا هك امش تقونوا بخ _

؟! تسین یلكشم هبی رغ

! تسه ایرام _

. هرادن یطبر ال صا نم .هب هشابن ، هشاب ایرام . هطوبرم تدوخ .هب یكوا _هآ

. هشاب تهارمه تهب مدیم ور تراك نیا ،نم یدرگب یرب یتساوخ هگا طقف

. مدوب هدروآ و هدرك جنیچ ار میاه لوپ همه نم

: متفگ

. مرادن یزاین _

.حاال مدیم تهب ور تراك نیا نم یشاب هتشادن هچ ، یشاب هتشاد زاین _هچ

. یناد دوخ هگید

یخلا دنچره . متفرگ ار تراک . دشیم ،دب مدرك یم تمواقم نآ زا شیب

منک. هدافتسا نآ زا متشادن

: تساخرب اج زا تسا هتسخ یلیخ هك دوب مولعم

goodnight. مباوخب مریم هگید نم بخ _

. تفرگ مهباال ار شتسد ، تفر یم هك روطنیمه

یم ایرام هك روطنآ و دوب هدنام رادیب تقورید ات راك همه نیا اب دوب بیجع

دش! یم رادیب دیاب مه دوز حبص تفگ

شوماخ ار یو هك،یت دوب نیا ! مدوب هدش هتسخ یلو . متشادن یصاخ راك

. متفر مقاتا ،هب هدرك
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ندید .اب مدوب هدومن تفایرد ما هداوناخ اب تبحص زا یدایز رناژی

دوب. هدش عفر یدودح ماات یگنتلد ناشریواصت

باوخ یتحار راولش زولب اراب میاه سابل یشوخ وابحلا هدز کاوسم

قاتا یزتناف رتسول دعب مدیشك سرب هتسشن تلا وت زیم لباقم مدرك ضوع

. دیشاپ یوحم ییانشور همگد ندرشف اب تخت رانک .ابآژرو مدرک شوماخ ار

. مدش هریخ فقس هب هدیشک زارد تشپ هب رتسب رد

مه دعب . متفر یم یور هدایپ دیاب زامن زا دعب . مدرك ركف ادرف یاه همانرب هب

. میتشاد دیرخ ایرام اب

متفر باوخ هب یک مدیمهفن

269_268

سابل هتفرگ وضو . مدش رادیب تعاس سار لومعم قبط دعب زور حبص

متسد تکرح اب قاتا هدرپ . مدرک ضوع ترش یت راولش اراب باوخ یتحار

رناژی مامت . دشاب زاب هرجنپ اوه، یدرس مغر یلع مداد حیجرت . تفر رانک

ندش زاب ،اب دندوب شخپ اوه حبص،رد زا تعاس نآ رد هک یناهیک یاه

یشوخ .ابحلا دندمآ قاتا لخاد هرجنپ

دندوب هتشادرب مشود ارزا ناهانگ یاهراب ناگتشرف ییوگ مداتسیا زامن هب

.رد متشادرب اعد هب تسد دوب. هدمآرد زاورپ هب محور لا بکبس نینچ نیا هک

یام همه دشابن دنوادخ فطل سوناف ،رگا یگدنز مخ و چیپرپ یاههار هروک

هب راب لهچ ار دنوادخ رگا تفگ یم نامفراعم داتسا . مینک یم مگ هار

و متشادرب حیبست دوش. یم رثا بحاص مسا ،نآ میناوخب شسدقم یاهمان

مدز: نآ،بل قیقع خرس یاه هناد ندرک ابدر هارمه
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نک هاگآ مه ارم یراد ربخ مرهاوخ ناکم زا وت نیرتاناد :یا میلع ای

یامنب نمرب ار هار تدوخ امنهار :یا یداه ای

ریگب هدهعرب ار میاهراک منک یم لکوت وت :هب لیکو ای

. مبایب ار مزیزع رهاوخ نک کمک ! هدنبای :یا دجاو ای

منابز رب رگید یرکذ ونم دندیسر یم خن یاهتنا هب حیبست یتوقای یاه هناد

جوا .رد دروخب مه رب اتکی ابخقلا متولخ تساوخ یمن ملد دش. یم یراج

دایز رناژی داد.اب یم شزاون ار مبوشآرپ حور ادخ فطل میسن حیلا دب

مشچ ریسم هب تقد ،اب ندمآ تقو زورید . یور هدایپ یارب مدش هدامآ

رظن رد مدوخ یارب عالتم ناونع ارهب هاگشورف نیرت كیدزن و هتخود

. منكن مگ ار هناخ ات متفرگ

هدرک نت ،هب دیسر یم وناز اتباالی شا یدنلب هك یشزرو نكمرگ و راولش

. مداتفا هار کاله نتشاذگ زا سپ مدناشوپ ارابشلا مندرگ ورس مامت

ورس هناحبص ندروخ دمآ.ردحلا یم انروس یادص ، مدمآ نوریب هك قاتا زا

دوب. هدرک هباپ یدایز یادص

!! زیخرحس هچ هوا

داد: باوج ییورشوخ .اب مداد سالم

. روخب هنوحبص _سالم.ایب

مدز: بل . تفرگ شپت ، شگنرمک ینابرهم ندید اب ینم هبنج یب بلق

. مایم دعب یور، هدایپ مریم _هن
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، شبل ی هشوگ رد هتفرگ لکش دنخزوپ

هتشادنپ تبحم ار شفراعت هناقمحا هچ . دیشک مخر ارهب ما یرواب دوز

داد: همادا شزیمآ رخسمت ینحل ؟اب ینابرهم و انروس ! مدوب

! نراكشزرو مناخ دوبن مدای . یكوا _

: مدرم یم مداد یمن باوج رگا

.عفال. نیدید حاالهك هگید بخ _

! ظفاحادخ هكنیا ای تراك یپ ورب ینعی مدیمهفن هك درك یتكرح شتسد اب

هارمه متشادرب لا چخی ارزا یندعم بآ کچوک یرطب

دوخ کشالتاب دیاب یور هدایپ عقوم هشیمه . متشاذگ مبیج رد اتزگ دنچ

عیرس و درك یم تفا تدش هب مدنق یهاگ راك یانثا رد نوچ متشاد یمرب

. مدروخ یم نیریش زیچ كی دیاب

. متفر و متشاذگ مناهد ورد هدرک جراخ هفافل ارزا اهزگ زا یکی

. یور هدایپ هب مدرك عورش مارآ مارآ

. دنتسه یور هدایپ ردحلا نم دننام اه یلیخ هك مدید بجعت مكلا رد

... ناوج ریپ، درم، نز،

. مدیشخب متعرس هب باتش جیردت وهب مدرك عورش مارآ مارآ

رد کاموتوپ یابیز ی هناخدور هب متفر و متفر . مداتفا ود حتلا هب هكنیا ات

. مدیسر ی هناخ یکیدزن
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یناكم ور هدایپ ریسمرد دوب! ییافص واب ابیز هناخدور بجع هب هب

دوب . یور هدایپ یارب مه ییاج و یراوس هخرچود صوصخم

رد هاگچیه یلو ، متشاد تسود یلیخ هكنیا .اب مدوبن دلب یراوس هخرچود

. مدماین رب یریگدای ددص

و تشاد یدایز رایسب تراهم یراوس هخرچود رد هكدوب شروك نم سكعرب

. دنتفر یم یراوس هخرچود هب بلغا دبمار اب

مدومیپ یم ار هناخدور لوط ود حتلا هب روطنامه

هچ مرهاوخ نتفای یارب هك مدرك یم ركف دوخ ،اب مدیود یم هك روطنیمه

؟! منكب دیاب

دوب. هدركن ادیپ و هتشگ انروس

دوب. یماجرف نز نآ لیماف ! یماجرف

تعرس ؟!اب دشاب تسناوت یم یماجرف ات دنچ كال ییاكیرما رهش كی رد رگم

انروس . هداد مان رییغت اجنیا هب دورو زا لبق امتح نز .نآ مدیود یرتشیب

واب تسا نآ یور هرامش هك یمقر هن دنراد ییاه تراك اكیرما رد دوب هتفگ

هك ره سكع و مسا یور زا ناوت یم یتیرویكس لا یشوس هرادا هب هعجارم

نامه طقف . میتشادن شردام و ابرلد زا یسكع . ینك ادیپ ، یهاوخ یم هك ار

دوب. هتفاین یلو هتشگ انروس هك،بقال دوب " یماجرف هدیپس " ییاذک مان

! مسا رییغت دوب: روط نیمه اعطق

یاه یناریا ال صا . هدیزگرب دوخ یارب یمان هچ ابرلد ردام مدیمهف یم دیاب

؟! دندوب ردقچ رگم اجنآ میقم
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دوب، هچب ابرلد هن یلو . تخانش ار اهنآ مه تراك نودب تحار دش یم دیاش

. دندوب هدرك ترجاهم اجنآ هب وا زا لبق شماوقا هك مه شردام دوب. دازون

. دندوب هدرك ضوع ییاكیرما تیوه اراب دوخ یناریا تیوه امتح

یاو.. یا

ناشندرك ادیپ ، دنشاب هدرك ار راك نیا رگا . مدش یم راودیما متشاد هزات

دش مندیود تعرس نتفر باال ثعاب ناجیه تدش دش. یم راوشد رایسب

. میامنرد یگتسخ .ات منیشنب یمك مداد حیجرت تکمین ندید اب

یم شزرو مدرم ، زیگنا لد یاوه نآ رد حبص زا تعاس .نآ دندوب اه یلیخ

. دندرک

دیآ. یم هن تعاس هك دوب هتفگ ایرام

دوب. هدنام یلیخ وا ندمآ ات

شندمآ یلو ، دیایب تساوخ یم هچ یارب ایرام متسناد یمن دوبن یدایز راك

دوب. بوخ

. مدنام یمن اهنت ونم تفر یم راك رس انروس هك نوچ

271_270

. مدنام یمن اهنت ونم تفر یم راك رس انروس اریز

ح یلو مدوب هتفرگ وخ ییاهنت بقالاب نم دوب بوخ تاهج یضعب زا ییاهنت

ترشاعم و هدمآ نوریب اوزنا و ییاهنت زاالك انروس یاه هیصوت فطل هب لا

. مداد یم حیجرت ینیزگ تولخ ارهب مدرم اب
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مامح لخاد و هدناسر هناخ ارهب دوخ عیرس . مدوب توم هب ور یگتسخ زا

. مدش جراخ یرت شیب طاشن واب متخادنا

دراو ، هلوح اب میاهوم ندرک کشخ ردحلا . تفر فعض یگنسرگ زا ملد

. مدش هناخزپشآ

دوب. هتشاذگ زیم یور زیچ همه انروس

یتبثم ی هطقن هک داد یم تیمها یلیخ اذغ وهب دوب هقئاذ شوخ شدوخ

ورف ركف هب ابرلد ی هرابرد هناحبص فرص زا سپ دش. یم بوسحم وا رد

ما. هدیسر تسب نب هب مدرک یم ساسحا . متفر

توعد ار ایدرب متشاد میمصت هك نیمه . مدید یمن ممشچ لباقم یهار چیه

راک رتهب ركف كی زا ركف دنچ لا حره .هب دشاب یبوخ كمك تسناوت یم منک،

. دننک یم

. مدیشك لا متسد مه ار زیم و هتسش اهار فرظ

سنلا دراو منك؟! راك هچ مدنام دوب. تقو یتعاسود یكی زونه ایرام ندمآ ات

. تفرگ ما هدنخ مبشید ی هناقمحا سرت دوب.زا نشور و زابلد رایسب . مدش

دوب. هدروآ راب سول ارم سب دوب.زا ناج الهل ریصقت شا همه

تشاذگ یمن اهنت ارم هاگچیه انروس دوب، نماان هناخ رگا . تفگ یم تسار

،طاالع هناخزپشآ و مدوخ قاتا زج هب تفرگار ما هقی یواكجنك . دورب

. متشادن هناخ رگید یاهاج زا یقیقد

تسد هناگچب یواكجنك نیا هكلب مدرك هاگن ار نوریب هرجنپ زا رگید راب

یب هقبط رد هك ار یقاتا ود متشاد تسود دوب هدیاف یب یلو . درادرب مرسزا
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یبوخ راك،راك نیا هك تفگ یم نم رد یسح یلو منیبب مه ار دوب االرت

. تسین

هب یلو . دندوب زاب مه اه ورد دوب هدزن دروم نیا رد یفرح انروس هتبلا

یم کرس هناخبحاص یصوصخ میرح هب دیابن مدوب نامهم اجنآ نم لا حره

. مدیشک

. مدمآ نوریب اه قاتا ركف ،زا نوریب هرظنم یاشامت اب

ییابیز و جبلا رایسب هرظنم هناخ یور هب ور رد كاماتاپ یابیز هناخدور

. تشاد

هك دش یم هدید بآ یور رب ییاه قیاق كوت و حبص،كت زا تعاس نآ رد

.. دنتشاد دوخ اررد یدرمریپ و نزریپ

رد مه ار باجنس و شوگرخ هك مدرك ساسحا نم یور هدایپ عقوم رد یتح

. منیب یم اجنآ

دوب. هدش گنت شیارب ملد ردقچ . مداتفا مدوخ هاگداز رهش دای هب

. مدرك یگنتلد ساسحا ادیدش یلو دوب، هتشذگن مه یزور دنچ زونه هكنیا اب

. مدش دوب لا تسپ تراک هیبش هک نوریب هرظنم یاشامت لوغشم نانچ مه

. مدناسر اجنآ ارهب دوخ داتفا مناج رد رایتخا یب انروس قاتا ندید لیم

یخی تیصخش هب یرتسکاخ و یلین ی هریت و درس یاهگنر اب قاتا نامدیچ

هرفنود تخت فرط .هب مدرک زادنارب اجار همه . مدش دراو دمآ. یم یلیخ وا

اجاررپ همه انروس نلکودا خلت ی هحیار متفر دوب هدش دراکنآ هقیلس هکاب

متسناد یمن مه مدوخ مدنارذگ رظن زا تقد اراب فانکا و فارطا دوب. هدرک

و دمک مدش هسوسو . مدید مه ار تخت ریز هدش مخ یتح ! متسه هچ لا بند
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رد فرط هب متشگرب . دومن مشنزرس نورد لقع یلو مدرگب مه ار شروارد

رتسوپ هناوید ی هرسپ . مدید دوخ یور هبور ار یکانتشحو گنلپ هک مورب

شباوختخت لباقم تسرد برد تشپ راوید هب نیگمشخ روناج نآ زا یگرزب

دز. گنز ملیابوم یشوگ هک متسب ار شرد هدرک کرت ار قاتا عیرس دوب. هدز

. مدیود نآ فرط هب هلجع اب

ناج الهل دندوب هتفرگ سامت نارهت دوب.زا متخت رانك یلسع یور یشوگ

دوب.

رایسب یاه هیصوت زا سپ . میدرك مه اب یلصفم و مرگ كیلع سالم

هب مه فدص دوب :انب هكنیا ونآ داد یشوخ ربخ شمهم و هنادنمدرخ

. دیایب اكیرما

. مدرك رارقرب طابترا اب یگداوناخ یاه هرود رد هك دوب یرتخد اهنت فدص

داد. یم تسد نم هب یبوخ سح شندوب ادیش،زا و راگن الف خرب

یم مه ار رود رایسب یانشآ كی مدآ تبرغ الرد صا . مدش لا حشوخ یلیخ

مه تیمیمص نوشاهاب هك یناسك هب دسرب هچ دوش یم لا حشوخ ، دنیب

. دراد

: مدیسرپ

هیچ؟ شراك اجنیا ؟ دایب داوخ یم روطچ _

داد: باوج الهل

. نایم و نریم یهاگهگ نراد زبس تراك یناطلس ی هداوناخ _

؟ نراد کیدزن لیماف اجنیا ینعی _
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. هكیدزن امش هب هیسید نتگنشاو فدص ییاد _هلب

مدش: داش مزیزع تسود ندید روصت زا

. مدش لا حشوخ یلیخ ! یبوخ ربخ هچ یاو _

. هریمن رس ت هلصوح فدص ندوب هكاب منود یم . مدش لا حشوخ منم _هرآ

یم شوخ تهب منئمطم هگید . دایم هك مناج فدص و تسه هك مه ایدرب اقآ

هام نیا .زا ینك هدافتسا تتاظحل زا نك یعس ، ینوت یم ات مزیزع . هرذگ

. درگرب نومشیپ یدایز رناژی واب ربب تذل تا ههام دنچ لسع

، سول یاه رتخد دننام و ندرك هیوم و ندرك یگنتلد یاج دوب.هب ابوا قح

نیا ارزا هدافتسا رثكادح دیاب ، نتفرگ لغب مغ یوناز و نتسشن هشوگ هی

دوب. ابرلد مرهاوخ هب ندیسر ، هدافتسا ونآ مدرب یم رفس

یاو.. یا

درك؟! ادیپ ار نآ دش یم هنوگچ رخآ

یور یولبات هب ممشچ . مریگب وا زا یكمك متسناوت یم دیاش ایرام ندمآ اب

: داتفا راوید

Wheneverythingfeelslikeanuphillstruggle,justthinkof

.theviewfrom thetop

هب طقف ، هريگ سفن و شلا رپچ برساالىي هي لثم تارب زيچ همه ىتقو

نك. ركف باال نوا ى هرظنم

! عقوم هب هچ
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273_272

مداد یم ناشن هجوت اه یتخس هب دیابن دوب نم حلا فصو اقیقد هلمج نیا

دوب. مدوخ ی هدارا و میمصت لصاح طلغ هچ تسرد هچ نم یلعف تیعضو

قیرط زا مناوتب ات مدرك ربص هك یتدم مامت . مدوب هدركن هلجع شاک یا یلو

هک ییایدرب . میایب اجنآ هب ایدرب اب متسناوت یم موش، جراخ ناریا زا جاودزا

. تشاذگ یم مارتحا نم هب هشیمه

كی یاه ومالك اهرایعم مامت یلو، دوب هدش مردارب دننام وا حلا

داد! یمن رارق ءازهتسا و رخسمت دروم ارم لقادح . تشاد ار بوخرسمه

هب نم دوب. هتشذگ راك زا وراك هدش رید رگید اه ركف اهو فرح نیا یارب

هرك یوس نیا ،اپهب مدوب هدز مقر مدوخ یارب دوخ هك یتشونرس یوس

. مدوب هتشاذگ نیمز

دش. یم مرهاوخ نتفای ، اهیتخس نیا هرمث دش یم بوخ ردقچ

تارطاخ همه . تشگ یم وحم مرطاخ زا انروس یاه رازآ و تیذا مامت هاگ نآ

. مدرك یم ركف ابرلد هب طقف و طقف و مدز یم سپ منهذ ارزا خلت

نتفای هكاب تسیرتخد مادك دش. یم لا حشوخ نم ندید زا مه وا اعطق

؟! دوشن داش شرهاوخ

رپ نماد رد نم درك. یم قرف نامتیبرت زرط . دوبن یكی ووا نم گنهرف یلو،

: دننام یكیدزن و یمیمص ناتسود . مدوب هدش گرزب مردپ و ناج الهل تبحم

یم یردارب مقح رد اعقاو مه دبمار و شروك . متشاد مه كمار و كنشور

. دندرك

شیارب ملد دوب! هدش گرزب هفطاع یب یردام نماد رد هچ؟! ابرلد یلو



ابرهک و هاک

668

فسات شیارب دوب، هدنام مورحم نامردپ دوجو زا هك نیا .زا تخوس

. مدروخ

و تبحم اب یردپ ركف، نشور یردپ دوب. یرتخد ره یوزرآ نم، ردپ

! ریذپ تیلوئسم

دشوزا یم گرزب نم اب مه ابرلد ات درك یمن اهر ار مردپ نز نآ شاك یا

. تشگ یم دنم هرهب مردپ دوجو ضیف

ردرب ارم یبیجع سرتسا ؟ دندرك هچ اه سلا نیا مامت رد شردام وااب حلا

. تفرگ

یناریا ردقچ رگم دش. یم یربخ دیاب دندوب رگا بخ ؟ دنتسه هدنز ال،ایآ صا

هنانیب شوخ رایسب ؟حتلا دننك یم یكدنز فارطا یاه رهش و رهش نیا رد

هدمآ اجنیا هب نآ دعب و هداد رییغت ار دوخ تاصخشم هك، دوب نیا شا

. دنشاب

ال کشم اب لباقت یارب نم یلو دوب. لكشم رایسب ناشنتفای تروص نیا رد هك

رس التارزا كشم و عناوم هدارا ی هشیت اب راو داهرف دیاب ! مدوب هدامآ ت

. متشاد یم رب هار

دوب، وا رادید ترسح رد رمع كی هك یردپ وهب متفای یم ار مرهاوخ دیاب

. شمدناسر یم

هتساوخ هك دوب صخشم یلو تشاد دیلك ایرام دمآ. رد ادص هب رد گنز

. دیامن عاالم هنوگنیا ار شدورو

هحفص لك شكمن اب تروص هك، منك زاب ار برد متساوخ یریوصت نوفیآ اب

. تفرگ ارردرب نوفیآ
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دش. دراو ایرام و مداد راشف ار همكد

سالم. _یه

؟ یبوخ . ایرام _سالم

. مبوخ _هرآ

. میروخب هوهق _ایب

. امتح هشاب هشاب _

. متشاذگ هوهق شیارب دمآ. هناخزپشآ هب نم هارمه اب یفراعت چیه یب

. دیشون یم ناوارف ركش و ریشاب ار هوهق

فارطا هب قیقد یهاگن ایرام . متشاذگ شیارب مه ار ریش و ركش فرظ

: تخادنا

. متخادنا قرب ور اج همه مدموا لبق زور .ود مرادن یدایز راك اجنیا زورما _

یم قرب یزیمت اجزا همه دوب! ابوا قح . متخادنا فارطا هب یرسرس یهاگن

دز.

یم هك یتفگ مدعب . ییاهنت وت هكنیا یارب اجنیا مدموا ،نم رتخد نیبب _

! یریگب دای مدب تنوشن ور اه هزاغم میرب ، مایم تاهاب ! دیرخ یرب یاوخ

نتخپ ماوخ یم مدعب . ینك یم دیرخ حالل هزاغم زا طقف هك امش دنچره

. یدب دای ور یزباس امراک

؟! دریگب دای ار اذغ نآ امتح هك تشاد یرارصا هچ .حاال تفرگ ما هدنخ
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: متفگ

یم وت ور یزبس همرق میایم و مینك یم دیرخ میر یم زورما امتح ! هشاب _

! یزپ

دش: درگ شنامشچ

! یزپب دیاب وت هك هتفگ نروس هن. هن _هن

تسین مهم مشارب . داوخ یم یناریا یاذغ شلد ؟ همهف یم اجك زا نروس _

! هزپب یسك هچ هك

: تخادنا باال هناش

. میرب وش رضاح . دایمن مدب هشاب _اه

نت هب نیج راولش هارمه ،هب دیسر یم میوناز ات شا یدنلب هك ار یكینوت

ایرام . میداتفا هار ایرام هارمه و متسب راد لدم ار ما یرسور و مدرك

: داتسیا

مرب! هار منوت یمن ؟نم اجک _یه،

؟ مینكب راكیچ _،

! یرخب نیشام هك هرتهب مه .وت دنراد نیشام نوشدوخ همه بلغا اجنیا _

نیشام دیرخ . دوبن مه یركف دب یلو . مدنام یم ردقچ هك دوبن مولعم فوا

درك. یم تحار ار میاهراك

همانیهاوگ هك ناریا .وت یریگب تور همانیهاوگ ات میرب اجنیا دیاب مشدعب _

؟ یتفرگ



ابرهک و هاک

671

_هلب.

! یریگب دیاب . هراد ور ییاسانش تراك مكح همانیهاوگ نیا . هبوخ _

. هشاب _

. مینك ربخ ینفلت یسكات مینوت یم عفال سپ _

داد. حاللار هاگشورف سردآ و درك ربخ ینفلت یسكات و دروآ اررد شلیابوم

؟ ینك دیرخ یاوخ یم اه یناریا .زاملا تسه هاگشورف ات دنچ اجنیا _

: مدرک یم دیرخ مدوخ نانطومه زا هک دوب ملسم ! تشادن ندیسرپ

_هلب!

. هشاب _

. میدیسر هاگشورف هب عبر كی فرظ

. میتفر هاگشورف لخاد ایرام واب متخادرپ ار یسكات هیارك

هدش ناریا یا هریجنز یاه هاگشورف زا یكی دراو هك راگنا دش! یمن مرواب

دوب. یناریا زیچ همه . میدوب

زا یرایسب و یناریا یاچ ، جنرب ، تسام : فورعم یاه دنرب ، بجعت مكلا رد

دوب. دوجوم اه هسفق رد همه رگید یاه زیچ

و میتفر ینیئتورپ داوم ی هفرغ تمس هب همه زا لوا

. میتشادرب تشوگ هتسب دنچ

275_274
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دندوب یناریا اه هدنشورف اج .نآ میتشاذگ دبس ورد میدیرخ اهار تشوگ

نم اب یسراف نابز ما،هب هدش جراخ ناریا زا هزات نم دندید یم مادک وره

. دندرک یم تبحص

ار هدنشورف یاه فرح دوب رظتنم و درك یم هاگن ام هب جاو و جاه ایرام

منك. همجرت شیارب

؟! تشاد بجعت شیاجك یناریا ندرك دیرخ رخآ . تفرگ ما هدنخ

: متفگ

؟ یروطنیا یدز لز یچ ؟هب ایرام هیچ _

هیچ؟ یارب ندز فرح همهنیا . یرخب سنج یاوخ یم وت _یه

: دوبن رتشیب مه هلمج ود

؟! ندز فرح همه مودك _

داد: یم ناکت تبحص عقوم ار شیاهتسد ایرام

مه؟ هب نیتفگ یم یچ ! تیدز فرح هک یردق نیمه _

: متخادنا باال وربا

ندیسرپ یم ناریا لا وحا و عاضوا _زا

درب: مه رد وربا و داتسیا ایرام

. تسین اه فرح روجنیا تقو راك عقوم . هدرك هابتشا اقآ _نیا

نآ یور ار شنزو هک مه ایرام و مداد تکرح ار یتسد خرچ تفرگ ما هدنخ
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دش: هدیشک ولج هب خرچ ییاج هباج دوب،اب هتخادنا

؟ یسیلپ رومام هگم حاالوت ایرام _

دمآ: ولج خرچ هب تسد مه وا

. مراد یهاگآ میدنورهش قوقح هب یلو متسین سیلپ رومام _

! یتخسرس نز بجع

وت یدنورهش قوقح تقونوا ؟ تساه یناریا ملا هاگشورف یگ یمن هگم _

؟ هتفر اپ ریز ارچ

. دهدب ، تشادن یباوج

. میتفر اه هسفق تمس وهب تخادنا ارباال شروطقو درگ یاه هناش

؟ یراد المز ایچ بخ، _

هك یبوخ هقئاذ اب انروس هتبلا . مدیرخ یم ایبول دیاب یزبس همرق یارب

هتسب کی تابوبح مامت زا سپ دمآ؛ یم ششوخ اه اذغ همه ،زا تشاد

دبس رد یگنرف دوخن و ترذ ایبول لیبق زا ورسنک مه اتدنچ . متشادرب

. متخادنا

ناوخشیپ یور رب هتسد هتسد ار هزات یاه یزبس . میتفر اه یزبس تمسق هب

. دنتخورف یم و هداد رارق

یم رهش، طاقن یضعب رد ندروخ یزبس هك ییاه هدنشورف نامه هیبش

. دنشورف

و..... دیوش ، جانفسا ، هلیلبنش ، زینشگ ، یرفعج هرت، هتسد كی
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. متشادرب هتسب ود مادكره زا

: تخادنا دبس هب یهاگن ایرام

؟ ینك راكیچ یاوخ یم هگید ور اه یزبس _نیا

: میتفر تاینبل ی هفرغ فرط هب

راب؟ هی یتخپ یزبس همرق تدوخ یگ یمن هگم _

: نوریب دز هقدح زا شنامشچ

؟ متخیر یم انیا زا دیاب _

: تفرگ ما هدنخ

؟ یتخیر یچ وت هگم هرآ! _

:درکیکمنابمخا7

مدیرخ مه وراب انیا همه مدموا منم ، یزیرب یزبس دیاب تفگ نروس _

. متخیر اذغ وت شاهگرب وراب هچبرت مه همه زا رتشیب

اررد همه . هچبرت ، هچزایپ ، یهاش ، ناحیر انعن، ینعی اه؟ نآ همه نم! یادخ

دوب؟! هتخیر یزبس همرق

شک میاهبل رایتخا یب . دنزن یزبس همرق نآ هب بل رگید هك تشاد قح انروس

دمآ.

! دربب تذل شندروخ اتزا متخپ یم ار اذغ نیا زورما

. دراد تسود یسور تلتك دوب، هتفگ انروس
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مه هرك و رینپ ، یناریا تسام و ریش تاینبل هفرغ .زا متشادرب ار المز هیودا

. متخادنا دبس ورد متشادرب

! ایرام دش مامت نم یاه دیرخ بخ، _

دز: دنخزوپ

؟ یاوخ یمن جنرب ینعی دش؟ مومت _

. دوبن مدای ارچ ارچ _آآ

یمن ساسحا هك دوب نیا دش. یم یرادیرخ هنایلا امس هناخ رد هشیمه جنرب

: مرخب مه ار نآ دیاب هك مدرك

؟ تساجك _

داد: ناشن ار هاگشورف ی هشوگ شتسد اب

. هرونوا _

. دنتخورف یم مشلا كی هجرد جنرب هك یتمسق هب میتفر

یفیص و هویم تمسق .رد مدرك باسح . متشادرب هسیك كی شنیرتهب زا

. متشادرب مه زایپ و وهاک و ملک ، جیوه ، یگنرف هجوگ رایخ، تاج،

. میتشگرب هناخ وهب تفرگ ینفلت یسكات اددجم ایرام

زا یکی مه ایرام ، متشاذگ یم زیم یور دبس ارزا اهزایپ هكنیا نیح رد

،هب دنكشب نآ یور رب نتسشن اب مدیسرت یم نم هك ار یفیرظ یاه یلدنص

داد: هلی نآ وهب دیشك بقع یتحار

منك؟ راكیچ نم وگب بخ _
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: متفگ هتساوخ ادخ زا

زیر. زیر نك درخ ور زایپ نیا لوا _

. یكوا یكوا _

تشوگ مه نم دنك درخ زاس اذغ لخاد و هدنك تسوپ ار تشرد زایپ ایرام ات

درک: شوماخ ار زاساذغ ایرام . مدرک هکت هکت و هتسش اهار

؟ شدعب بخ _

: متخیر بآ رپزا نگل لخاد اهار یزبس

. ینك نوشخرس دیاب شدعب بخ _

: نوریب دز هقدح زا شنامشچ مه زاب

؟ اعقاو _

: تفرگ ما هدنخ

؟ یدرک بجعت ردقنیا ارچ ! اعقاو هلب _

: تخیر هبات اررد هدش زیر یاه زایپ

. مزیرب منك خرس زایپ دوب، هتفگن نم هب نروس یلو _

. تسین دلب امتح نروس بخ، _

درک: نشور ار دوه

. هبوخ شیزپشآ هدلب یچ همه نروس _
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: متشاذگ قاجا رانک اه تشوگ

نک. هفاضا وتشوگ ندش اهطالیی زایپ هک نیمه _

: تفگ ایرام هک متسش یم تقد اب ریش ریز اهار یزبس

؟ هسر یم انیا تبون یک _

. میزیر یم تشوگ نتخپ دعب ونیا _

زاس اذغ رد سپس دوش هتفرگ شبآ ات مداد ناکت و متخیر دبس لخاد

یم همزمز مه یا هنارت بل ریز درک یم راک هک روط نامه ایرام . متخیر

: دومن

,Solittletosaybutsomuchtime

Despitemyemptymouththewordsareinmymind.

,Pleaseweartheface,theonewhereyousmile

BecauseyoulightenupmyheartwhenIstarttocry.

دایز رایسب نامز اما نتفگ یارب یمک زیچ

دنتسه منهذ رد تاملک منز، یمن یفرح هکنیا دوجو اب

ددنخ یم هک یا هرهچ نامه , ناشوپب دوخ هب یا هرهچ افطل

. مدرک نتسیرگ هب عورش ونم یدیشخب ینشور مبلق هب وت اریز

277_276

Forgivemefirstlove,butI'm
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.tired

ما. هتسخ نم یلو شخبب ارم منیتسخن قشع

Ineedtogetawaytofeelagain.

منک ساسحا هرابود ات مشبرود دیاب

Trytounderstandwhy

ارچ منادب ات مدرک تالش

.don'tgetsoclosetochangemymind

ینک ضوع وممیمصت ات این مکیدزن دایز

Pleasewipethatlookoutofyoureyes,

نک کاپ تنامشچ ارزا هاگن نآ افطل

it'sbribingmetodoubtmyself;

.Simply,it'stiring

منک کش مدوخ اتهب دنکیم هوسو ارم هاگن ,نآ

Forgivemefirstlove,

,Forgivemefirstlove

Forgivemefirstlove,

شخبب ارم منیتسخن قشع
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شخبب ارم منیتسخن قشع

شخبب ارم منیتسخن قشع

: تشاد یزیگنارحس یادص

! یراد یگنشق یادص ایرام _

. تشاد تسود ومادص مه یمات ردپ _هرآ

ینیگن و هدش درخ یاه زایپ . دنزوسن دزات یم مه اهار زایپ بترم ایرام

تنیباك ارزا هبوچدرز ، دندوب ندش طالیی ردحلا هك ارردحیلا هدش درخ

. مدروآ رد

هک تشادرب یروخ اذغ قشاق ! ینزب هبوچدرز دیاب هلحرم نیا بخ،وت _

: متشاذگن دنك، ارخیلا هبوچ درز

؟ ایرام ینك یم راكیچ _

: دیشک مه رد وربا

! مزیرب هبوچدرز یتفگ تدوخ _

بارخ ور شا هزم نوا رتزا شیب ! طقف یزیر یم یروخ یاچ قشاق كی _

. هدیم مه یدب یوب هنك. یم

بخ. یلیخ _

دز. ومه تخیر یروخ یاچ قشاق كی

. مداد وا اهارهب تشوگ
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هدب. تفت اه نیمه وت ور اه تشوگ بخ،حاال _

. فووا _

هب یزیچ هچ دناد یم ادخ ! هتفگن وا هب اراه زیچ نیا انروس هك دوب مولعم

دوب! هتخپ وا یارب یزبس همرق مان

دز. مه بترم و تخیر اهار تشوگ

. مداد شتسد وهب هدرك اررپ بآ چراپ

! هزپب هك یراذ یم و یزیر یم ونیا بخ،حاال _

درك. مك ار هلعش و تسب ار هملباق برد

؟ داوخ یمن یا هگید زیچ _

. داوخ یم مه زمرق ایبول ، مینک هدامآ دیاب ور اه یزبس نیا ارچ.االن _

! یزیرب مد یم ور شورسنك ،نم میدرك یم سیخ دیاب لبق زا نوچ یهتنم

هرت. تحار یروجنیا هرآ _هرآ

تفرگ ما هدنخ

: متفرگ شتسد زا عیرس دزیرب هملباق لخاد هک تشادرب ار یزبس

! نكربص زیرن _

: دیسرپ دوب هدش هککالهف ایرام

ارچ؟ بوخ _

. هشب خرس خرس یزبس دیاب _
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؟ اعقاو _

! نوریب دز یم تشاد هقدح زا شنامشچ مزاب

. ینك شخرس یباسح دیاب . هگید _هلب

: متشاذگن هک دزیرب نغور تساوخ و تشادرب یا هباتیهام

مجح ات نزب مه بترم دعب. هشب ریخبت ال ماک یزبس بآ دیاب لوا نکربص _

. هشب مک یزبس

دز: یم مه اهار یزبس تقد اب ایرام

؟ مزیرب ؟حاال هبوخ _

: متفرگ شتسد ارزا قشاق

نیا هک ردحیلا هشب عمج بآ دیابن هبات فک یشک یم هک وقشاق نیبب _

. هراد بآ زونه

دز: مه بترم ایرام

. هدنومن یبآ چیه هگید بوخ _

: مداد شتسد ارهب نغور فرظ

. زیرب ونغور حاال بوخ _

.. نداد تفت ار یزبس درك عورش

: تفگ یم راك یانثا رد یه

؟ هسب _
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: متفگ یم

هب یزبس حتلا نیا زا شگنر هدب. گنر رییغت . هشب خرس گنشق دیاب _هن.

! هزوسن هتبلا . هشب لیامتم یا هوهق

دش: کالهف ایرام

. هشاب هزمشوخ دیاب یلو ! یتخس یاذغ بجع نم یادخ _

درک: مدوب هتسش هک یی اه ینامعومیل هب یهاگن

هیچ؟ هگید نیا _

یخلت مه هشب مرن مه ات میزادنیم بآ وت منیا ینامع ومیل نگیم نیا _هب

هش. هتفرگ شتسوپ

: دیسرپ ابعالهق ایرام

: میزیر یم مه وراب همه تقونوا _

اب هتبلا میزیر یم تشوگ تخپ مامتا زا لبق هقیقد تسیب راک رخآ ونیا _هن

. مینز یم شهب خاروس اتدنچ لا گنچ

: تخادنا ارباال شیاه هناش

! هراد یراک هزیر ردقچ نم یادخ _

؟ یدش هتسخ _

داد: ناکترس ایرام

: هتفگ یگرزب _هی
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Donotfearfailure.Ingreatattemptsitisgloriousevento

fail.

ههوكشاب مه ندروخ تسكش ىتح ، گرزب ىاهراك .رد سرتن تسكش زا

ونوا مایب دش ثعاب یلو مدروخ تسکش راب هی اذغ نیا نتخپ وت منم حاال

. هشیم هزمشوخ یلیخ مراد متح مریگب دای تزا

. متخیر زپ ولپ ورد هتسش ار جنرب مه ،نم دیامن خرس اهار یزبس اتوا

. متشاذگ زیم یور و متسش دبس اررد یگنرف هجوگ و رایخ زایپ،

؟ نیچ انیا بخ، _

! یزاریش ساالد میگ یم شهب هك مینك یم تسرد ساالید هی انیا _اب

! یزاریش _ساالد

هد. یم هزم یزبس همرق هلب.اب _هلب

بقال! مدروخ _هرآ

. مدرك هزادنا ار شزیچ همه و هتخیر زپ ولپ اررد جنرب

زیم. ندیچ یارب متشادن یا هلجع نیاربانب دمآ. یم بش انروس

منك. تبحص ایرام اب متفرگ میمصت

؟ ایرام _

_هلب؟

. دیرخ مرب منوت یم ادرف مدوخ هگید _نم
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هیارك نیشام كی هك هرتهب . تسین انیا و یسكات اجنیا متفگ یلو . هبوخ _

. ینك

منك؟ هیارك _

. هشاب ترایتخا رد هشیمه نك هیارك _هلب.

. مرخب منوت یم بخ، _

! رخب . یراد مه امتح ، یراد ور شلوپ هگا هرآ. بخ _

؟ نیشام هب مهدب هچ یارب ار لوپ همه .نآ متفر ركف هب

. مورب و منك هیارك تحار متسناوت یم

. متخادنا یاباال هناش

هیارك نیمه ؟ مدب ور لوپ همه نیا دیاب یچ یارب . هئوت اب قح هن. _هرآ.هن

! هرتهب منك یم

. هبوخ _هرآ

نك! فیرعت بخ. یلیخ _

؟ مگب یچ منك؟ فیرعت _نم

! یگب داد یمن هزاجا انروس هك یچره . یراد تسود یچره _

. دندرك ییامن دوخ شتشرد و دیفس یاه نادند ایرام داشگ ناهد ندش زاب اب

279_278

؟ یشك یم ور نم نوبز ریز یراد _یهاالنوت
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. تفرگ ما هدنخ

،هرآ. ییاروج _هی

؟ ینودب یاوخ یم یچ . هشاب . هبوخ _

رس نوملصوح هك مه اب مینزب پگ میتساوخ طقف . ماوخ یمن یصاخ زیچ _

هرن.

. میتفر ییاریذپ هب مه واب تفرگ ارم تسد ایرام

! اجنیا نیشب ریگب بخ یلیخ _

: داتفا لبم یور نم لباقم مه شدوخ متسشن

هتشادن هك هیك . هتشاد ، هتشادن تنطیش مگ یمن . هیبوخ هچب نروس ، نیبب _

. هیبوخ مدآ لك رد یلو ؟ هشاب

: متفگ عیرس درک یم کش دیابن

. مدش یمن شنز نم هک دوب نیا زا ریغ هگا هبوخ هک همولعم _

داد: ناکت رس ایرام

لها ترهوش هك مگب دیاب ینودب شارتخد تسود زا یاوخ یم هگا نیبب _

. تسین اه زیچ نیا

؟! دوبن اهرتخد اب یتسود لها انروس . مروآ رد خاش دوب كیدزن

یم تبحص وو.. رفینج نله، ،یهالیر، اكیسج اب ینفلت هرس كی نارهت رد وا

. تفر یم ناش هقدص نابرق و درك
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تشرد یاهدیراورم و دیدنخ هك دید هچ نم تروص رد ایرام مناد یمن

: تشاذگ شیامن ارهب شناهد

؟ هشیمن ترواب هیچ _

رد روجاوروج نارتخد اب شیاهسکع اهو نفلت مدرک یمن رواب هک دوب مولعم

: دندوب مرواب هاوگ ، یزاجم یایند

نله، ، رفینج ، اكیسج لثم: درك! یم تبحص رفن دنچ اب نوا هك مدید مدوخ _

یهالیر

. دروآ ارباال شتسد

؟ ینود یم یچ انیا زا ،وت رتخد _یه

: متخادنا باال هناش متسناد یمن یزیچ اعقاو

یچیه _

. نشنانكراك مگب، رتهب ینعی . نشاراكمه نتسین شارتخد تسود _انیا

! دشاب یمیمص ردقنآ شنادنمراك اب سییر میدوب هدیدن ! بجع هه

؟ هیمیمص همهنیا نوشادنمراك اب روطچ نسیئر هك نوشیا تقونوا ؟ اعقاو _

هقدص نوبرق نیا دعب . نشیم ینومدوخ مه اب دوز همه . هیروطنیمه اجنیا _

اکیسج تع طاال ضحم ! هندز فرح بادآ زا ییزج ، یگیم وت هك مه ییانتفر

! ومردام نس ویهالیر نله . نراد ونم گرزب ردام نس رفینج و

. مدیدنخ دنلب دنلب مه نم یوا هدنخاب

. دندوب شنادنمراك اهنآ ی همه سپ
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هب ایرام یدعب فرح ،اب تفرگ یم لکش منهذ رد انروس زا هک یگنشق شقن

: تخیر مه

دوب! شیگدنز وت یكی یخوش زا هتشذگ _

؟ یكی _

! شارب درم یم انروس هك یكی ! یكی طقف _هرآ

درک! مغاد و دیچیپ مندب مامت رد یلا یس نایرج . تشاذگ ندیپت یانب مبلق

؟! تشاد تسود یلیخ ار یسك انروس

دوب دلب مه نتشاد تسود رگم یخی نآ هب مدآ دوب؟! نكمم روطچ

زا ندش روبجم یلو . تشاد تسود ونیا منوا دوب. یگم شمسا هرتخد _هرآ

. نشب ادج مه

؟ ندوب مه اب هگم ؟ نشب ادج . منیبب نك ربص _

هنك.هی یگدنز نروس اب اجنیا دایب تشاد رارصا یلیخ یگم ال. صا _هن

هك؟ ینود یم . دیفس جاودزا ییاروج

یا هبطخ چیه . دشیمن تبث اج چیه رد هك یجاودزا !. دیپس جاودزا هلب

! مارح یگنوخمهروج .هی دشیمن هدناوخ

. دننك جاودزا مه هكاب تشاد رارصا . تفر یمن راب ریز نروس یلو _

دنك؟! جاودزا تشاد تسود هك دوب دنم واعالهق هب دح نیا ات ینعی

و دور یم سفق نورد جاودزا اب دوب دقتعم هك ییوا ! انروس یك؟ مه نآ
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دوش. یم ریسا

دش. زیت میاه شوگ

؟ دركن لوبق یگم سپ ارچ بخ، _

لثم ییاروج .هی هداس هلیپ، هلیش ،یب مورآ دوب. یبوخ یلیخ رتخد یگم _

دوب! وت

نم؟ لثم _

بلج ار نروس رظن نم راتفر و هفایق و پیترد یصخش هك دش یمن مرواب

دنك.

_هرآ

مدید راب کی هک یباوخ نآ ینعی ؟! دشاب هدوب یگم نامه ابرلد دنكن

دوب؟ نیا شریبعت

: مدیسرپ دیدرت و سرت اب

دوب؟ نم هیبش شا هفایق _

داد: ناکت تسار و پچ ارهب شرس

لثم مشاهوم گنر دوب فاص وت لثم شاهوم طقف . دوبن وت لکش ال صا _هن

دوبن نشور شامشچ دوب. یضیب نوا تروص ، یراد یدرگ تروص دوب.وت وت

هیبش ال صا دوب.هن یملق شینیب لدم یا. هوهق یاه هیام وت دوبن مه هریت

دوب. یبوخ رتخد یلو ال!! صا !! دوبن وت

.. مدیشك یگدوسآ هب یسفن
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یاهنم دوب. نم هیبش ال ماك ابرلد ردپ هتفگ هب نوچ دوبن " ابرلد " یگم سپ

! شنامشچ گنر

. تسا زبس وا نامشچ دوب هتفگ ردپ

دش. تحار یدودح ات ملا یخ

دش؟ یچ سپ بخ _

شدرگ ، دنتفر یم هوك ، نتفر یم كین كیپ مه اب یروجنیمه . منود یمن _

هر. یم تلا یا نیا زا هراد هك: تفگ شهب دموا زور هی یگم یلو دنتفر یم

یچ؟ یارب بخ _

هدب. همادا نروس اب هنوت یمن و هرامیب ! هضیرم دوب هتفگ یگم . منود یمن _

ندب همادا مه اب ننوت یمن ارچ هیچ؟! شیضیرم هك، دوب هدرك رارصا نروس

یب مدعب !و هنوم یمن هدنز یلیخ و هراد ناطرس هك: دوب هتفگ یگم ؟!و

.زا دركن شادیپ یلو تشگ شلا بند یلیخ نروس دوب. هتفر و هتشاذگ اوه

یمن باوج مشاه نفلت هب هگید نوا . تفرگ ور شغارس تسنوت یم اجك ره

كالهی نروس و تشاذگ كاله شرس مه شكیرش هك دوب نوا دعب یمك داد!

یم روجان یاه اذغ دروخ یم هگا ،ای دروخ یمن اذغ دش. یا هگید مدآ

هكنیا .ات دركن لوبق ، رتكد ورب متفگ شهب یچره دوب. هدش هدرسفا . دروخ

دش. رتهب شلا ح یدودح وات ناریا دموا

؟! دوب هدش بوخ ناریا هب ندمآ اب ینعی دش؟! رتهب شلا ح

دوب. هدیشك یتخس هچ ! انروس خآ

دوب. هتفر و هتفرگ ناطرس ، تشاد یم شتسود هك یسك
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رتشیب هام هس دوب هتفگ عقوم نوا نوچ ! هدرم یگم اتحاال مدیاش _هرآ

!!!! هدرم امتح .. هتشذگ مین و سلا كی !االن هنوم یمن هدنز

281_280

هراچیب یانروس رب هك یتبیصم زا فساتم ونم میدوب تبحص ردحلا

اب انروس دشو زاب رد ناهگان . تسشن منامشچ ی هشوگ رب كشا هدش، دراو

مبلق نایم ینامسآ شروضح نارک یب یبآ دمآ. هناخ لخاد یدب حلا

. دیبات نآرب هوکش هدز،اب رانک ار دیدرت یاهربا قشع دیشروخ و تشارفارب

،ابوا مناوت یم هك ینحل نیرت نیریش اب مدرك یعس رهم، غورف زا مرگ

منك. تبحص

دوب. یا هجرد داتشهودص شخرچ نیا یارب هناهب نیرتهب مه ایرام دوجو

: متفرگ ار شتك متفر ولج

. یدموا شوخ هنوخ هب مزیزع _سالم

. دمهفب مه ایرام هك متفگ یم یسیلگنا هب

یگنس نوچ داد. ناكت یرس و درك مهاگن جیگ طقف گنگ، دارفا دننام انروس

مناج یافر زاژ هک یسح یلو دش مذوفن عنام درس، و سح یب ملباقم رد

یتحار هب روبع یعنام ره وزا فافش فافش دوب رون سنج زا تساخ یمرب

درک. یم روبع

دش: دنلب اج زا ایرام

؟ یتخیر مه هب ردقنیا ارچ هیچ؟ . نروس _سالم

. تخادنا شقاتا لخاد یفرح چیه یب
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درك. رت گنت ار شنامشچ ایرام

یم ینومل ،ال هشیم تحاران یزیچ زا هك هعفد هدش!ره شیزیچ هی _نیا

مولعم . دایب زور عقوم نیا دوبن الانب صا هزات . هنورذگب ریخ هب ادخ . هریگ

! هداتفا شارب یقافتا هچ تسین

ملد یارحص رد محرت دیفس بسا دشو مگ نظءوس و مشخ شکرس نسوت

مدرک توکس . تفرگ نتخات

. دشاب هتشاد لا بند ارهب وا دنت باوج دوب نكمم نم، یواكجنك

ملد دوب، وا یگشیمه یاه راتفر اب ریاغم ،هك شدب حلا ندید وس كی زا یلو

. دروآ یم درد ارهب

ییاریذپ لخاد یا، همرس ی هتفات ربماشودبور اب تعاس مین زا سپ نم درم

دمآ.

: دیپوت وا هب ایرام

! شكب راوشس ورب ! یروخ یم امرس !االن رسپ _یه

. دهدن همادا ینعی هك دروآ ارباال شتسد یفرح چیه یب انروس

. دروایب هوهق ات تفر و تخادنا باال هناش و داد ناکت یرس ایرام

درک. دایز ار متماهش ، باقن نودب مقشع ی هرهچ دوب! یفاک یلددب و دیدرت

: متسشن شكیدزن

؟ انروس یبوخ _

داد. ناكت سوسحم وان جیگ ار شرس
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: متفر رت کیدزن

؟ ینزب یفرح یاوخ یمن _

دش. هریخ راوید زا یا هطقن وهب داد ناكت تسار و پچ ارهب شرس راب نیا

. مدیسر ولبات كی وهب متفرگ ار شهاگن در

! هناقشاع و هنابز ود یاه ولبات نامه زا یكی

ThemoreIseeyou,themoreIfallforyou;todaymore

thanyesterdayandlessthantomorrow

زورما ؛ مراد یم تتسود شیپ زا شیب زورره منیب یم ار وت رتشیب هچره

... ادرف زا رتمک و زورید زا رتشیب

تسد اررد شتسد رایتخا یب . دیلخ مبلق دشورد یراخ شنامشچ مغ

: متفرگ

منك. یم شوگ ، ینزب فرح نم اب داوخ یم تلد هگا مزیزع _

درك. جراخ متسد ارزا شتسد یمارآ هب

وا شزاون ،اب هاتوک سمل نیا تساوخ یم ملد . دروخ رب مرورغ هب یمک

دش. سکعرب یلو دبای موادت

هک مدوب هدش یسول و رورغم رتخد ناج، والهل ردپ نایاپ یب تبحم رثا رد

دمآ. یم نارگ میارب اه راتفر هنوگنیا

. مراذگب شیاهنت مداد حیجرت

دمآ: هوهق ینیس اب ایرام
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! دایب اج حتلا روخب هوهق .ایب نروس _ایب

درك. هاگن ایرام هب خرس ینامشچ اب انروس

ناشتولخ محازم نم دوجو و دنك تبحص ابوا دهاوخ یم شلد مدیمهف

دوب.

: دیسرپ ایرام متفر مقاتا فرط ،هب مشونب هوهق هكنآ یب

؟ اجك _

. مراد راک _

ورب. یكوا _

. ممهف یم ار تروظنم ینعی هك درك وزاب هتسب ار شنامشچ و

. متسبن لماك ار قاتا برد یلو متفر مقاتا هب

یارب یفرح هچ انروس منیبب متشاد تسود دوب. هتفرگ ار ما هقی یواكجنك

! دیوگب نم هب دناوت یمن هك دراد ایرام

دوب؟! هچ وا خرس نامشچ زار

دوب. هتفر ورف نوخ زا ییایرد رد شنامشچ بش

صال امتح دزن یفرح دوب! هتخیر مه هب نینچنیا هک دوب هداد خر یدب قافتا

. دیوگب نم هب یزیچ هك دوب هدیدن ح

نم هب یششك دوب مه یرگید سكره ، متشاد هکابوا یدنت یاه راتفر نیا اب

دوش. داجیا هبذاج نامنیب هك دوبن رارق مه لوا درك.زا یمن ادیپ
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. مدشن و موش كیدزن وا هب دش یم هك تسود ود ناونع هب یلو

یاج هب هك مداد یم ناشن ابوا یتیمیمص ، میدوب هك ناریا نامه رد شاك

درك. یم لدودرد نم اب ایرام

. تسشن هپاناك یور وا رانك ایرام . مدرك زیت ار میاه شوگ

وگب! نم ؟هب نروس هدش یچ _

دوب. هدنام ولبات نآ هب هریخ نانچمه انروس

؟ هشیم یگم هب طوبرم منیبب _

شندرگ االن مدرك ساسحا ،هك دنادرگرب ایرام فرط ارهب شرس نانچ

. تسكش دهاوخ

: تفگ ایرام

؟ هدرم اجك ؟ هدرم یك یدیمهف هرخ _باال

درك. هیرگ دنلب دنلب و تخادنا نییاپ ار شرس انروس یروابان مكلا رد

. داتسیا یم تشاد مبلق یاو! یا

هنوگنیا هك دوب هدمآ شرس هچبالیی وا یمكحم هب یدرم وا، دننام یدرم

دز؟! یم راز

. تفرگ هنیس اررب نروس رس ایرام

دز. یم شا هناش رب مارآ مارآ ، دنزب یفرح هكنآ یب

شلد هاگره و هدرك هیلخت ار شدوخ انروس ات دوب هدرك توكس اناد نز
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. دیامن ولد درد ،ابوا تساوخ

دوب. هتفرگ شوغآ اررد وا هناروبص

دمآ: انروس یادص

هدش! یچ هك هشیمن ترواب ایرام ..... ایرام _

. تفگن یچیه ایرام

داد: همادا

... یگم _

دوخ مارآ یاه هبرض اراب شا هناش نانچمه . دیرپن شفرح نایم الهب صا

داد. یم شزاون

تس! هدنز یگم _

283_282

تس! هدنز یگم _

: دیخرچ وا تمس هب هجرد دون هرابكی ایرام

؟ یتفگ یچ _

دز: قه . تفای شیازفا انروس ی هیرگ تدش

تس. هدنز نوا ... نوا _

دز: بل ایرام
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؟ هدادن شدوخ زا یربخ ارچ سپ نم! یادخ _

درک: کاپ ار شا ینیب و تشادرب یذغاک لا متسد یگرب انروس

هدش! یچ مگب هشیمن ترواب _

! ایرام نیا دوب روبص بیجع . مدش یم گرم قد متشاد نم

داد: همادا انروس و تفگن یزیچ ایرام

یلو...... تس. هدنز نوا _

درك. یم لدودرد ایرام یارب دزو یم قه . مدش یمن شیاه فرح هجوتم

. تشاد یگم هب تبسن یدیدش مشخ طقف ، دوبن مومهفم

! هدرك تنایخ وا هب یگم هك درب یپ دش یم ال ماك هه..

یم راز دیاب هنوگنیا یمكحم نآ هب یدرم هك دوب خلت ردقنیا وا تنایخ ایآ

دز!؟

تشاد ساسحا مه، .وا دوبن یخی انروس بلق مه اعقاو نم! یادخ

دوب. هدش ناهنپ نونکات یگنس باقن ریز هک قیقر یتاساسحا

قاتا رد مداد حیجرت شدرس راتفر یروآ دای اب یلو مورب سنلا هب متساوخ

. منامب

درك: یم تبحص ایرام راب نیا

. تسین یتسرد مدآ تسنرا تفگ یم دوب. هتفگ ییازیچ هی نم هب یمات _

یلو هگب! تهب دوب هدرك یعس مه راب دنچ یتح . هراد شرواب یلیخ انروس

دوب. هدموین تشوخ وت هكنیا لثم
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داد: ناكت تسار و پچ هب تدش ارهب شرس انروس

: دیشک مه رد وربا ایرام

؟! یدركن كش تسنرا و یگم هطبار هب مراب كی _وت

: تفگ مارآ ایرام دوب. شرس یاه نداد ناكت مه زاب انروس باوج و

دش؟! یم شرواب یك نم! یادخ _

! دایب رد بآ زا یا هبوجعا نیچمه هی شموصعم ی هرهچ نوا اب یگم

درک: همزمز ایرام درک. توکس انروس

هدب. تسنرا هب ور ترامآ ات دوب هدش كیدزن وت هب وگب سپ _

دز: دایرف نیگمشخ انروس

! تقامح و یگداس نیا هب تنعل نم! هب تنعل _

: تفرگ ار وا تسد ایرام

نوا . نكن شنزرس ور تدوخ . شاب مورآ .. مرسپ شاب مورآ .. شش _

یم ور شبیرف دوب، وت زج مه یا هگید یسكره دوب. وخیلا طخ شوخرام

. دروخ

؟ هخآ مدوب هداد تسد زا ور ملقع ارچ ارچ؟ . مدوب قمحا یلیخ نم هن... _هن

نامیا نم . تفرگ نم زا ور مقودنصواگ زمر هدنخ و یخوش نویم نوا

! تشاذگ تسنرا رایتخا رد ونم تاع طاال مامت نوا یلو متشاد شهب یدایز

؟ هدموا شیپ نایرج نیا ال صا یدیمهف اجك زا وت بخ _
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. دیشون ار هدش درس هوهق انروس

دوب. هدش رت مارآ یمك

رواب شلوا مه. اب ونوشود .ره هدید ولر اك تنوم وت ور انوا اه هچب زا یكی _

یم ملیف و سكع نوشزا و نوشكیدزن هریم یلو نشاب انوا هك هنك یمن

هك دوب مولعم ندوب نوشدوخ . مدید داتسرف نم یارب وملیف و سکع . هریگ

. نتشاد رس ورس مه اب مه لبق زا

اب سهلا دنچ و نیدنچ یگم .وتو هرادن ناكما هن سلا؟هن همه نیا ینعی _

.. تسنرا تقونوا ! نیتسود مه

: تخادنا یاباال هناش انروس

یراک تاع طاال مامت رهحلا .هب ندش تسود مه اب ادعب مدیاش . منود یمن _

، ندوب هتفر نم قودنص واگ غارس مه واب دوب هداد تسنرا هب ونم ومیلا

. هگید یازیچ یلیخ و مكیناب یاه باسح غارس

نم.. یادخ

. مرسپ نكن شنزرس ور تدوخ ، انروس _

یم ور نم تقامح ناوات دیاب ادخ هدنب مردپ نم... ردپ ایرام .. ایرام _

!؟ تخادرپ

؟ تردپ ارچ _

. متفرگ لوپ مردپ زا مشب اپرس هكنیا یارب نم بخ بخ.. _

! لوپ همه نیا نم یادخ _ووا
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_هلب.

شپت ام، نیغورد هطبار هب ایرام ندرب ویپ تقیقح یاشفا سرت زا نم بلق

. مدش هلا دراو عیرس . تفرگ یدیدش

؟ ایرام _

. تخادنا نم هب یهاگن ایرام

؟ منوج _

؟ میروخ یمن راهان . همنسرگ _نم

. مایم ارچاالن _

: تشگرب انروس فرط هب سپس

. میتخپ بوخ یزبس همرق وهی دیرخ مه اب میتفر حبص ،امزا نروس _

. میروخب مه اب ایب تس هزمشوخ یلیخ

. دیشك ار شتسد نروس

. مرادن لیم _هن

سیه _

درك. دنلب ار ووا انروس هناش ریز تخادنا تسد شدنمونت لكیه نآ اب ایرام

یلیخ تارب ندیشك یگنسرگ یراد وت هك ینوغاد هدعم نیا ایب.اب وش دنلب _

هچ تنز نیبب ایب، وشاپ ایب. وش دنلب ! یدرم یم یتشاد ، هتفر تدای هدب.

! هدرك
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دمآ. هناخزپشآ هب یلیم ویب حیلا یب اب انروس

ایرام هلیسو دوب،بقالهب یگرزب و عیسو یاج هك هناخزپشآ مود تمسق

دوب. هدش هدامآ

و شاپ كمن و ،بآ ناویل لا، گنچ قشاق ، باقشب ، یزاریش ساالد زیم یور

دوب. شاپ لفلف

داد: له بقع هی تسد اب ارم هك مورب شكمك هب متساوخ

. مرایم ور اهاذغ نم ! ترهوش شیپ نیشب ورب _وت

مدیشك بقع مدوخ یارب ار انروس رانك یلدنص نیرت كیدزن هتساوخ ادخ زا

. متسشن و

نآ مامت هراب كی راگنا . مشاب توافت یب شراز حلا هب تبسن متسناوت یمن

دوب. هتفر رانك نامنیب نتشاد یسیاوردور و ندوب یمسر یاه هدرپ

فك انروس یارب ادتبا ونم تشاذگ ام لباقم ار هدز نارفعز یولپ ایرام

. مدیشک ولپ یریگ

طاشن ،حتلا نارفعز . متخیر وا یارب ار هدز نارفعز تمسق مامت ابیرقت

درك. یم رود وا ارزا متام ومغو تشاد یروآ

: دروآ ارباال شتسد هك منك رپ مه ار مود ریگفك متساوخ

. منونمم هیفاك _

. تفر و تشاذگ ار تشروخ ایرام

درک: یمسبت . متفرگ شلباقم ار تشروخ فرظ راب نیا
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. مرادن لیم _

. میدیشك تمحز همه نیا وت رطاخ هب ایرام و نم ! هشیمن _

و قشاق . دشن نم دیدج نحل نیا هجوتم هك دوب بارخ شلا ح یردق هب

: تشادرب ار لا گنچ

! تمحز هب یداتفا _

285_284

! تمحز هب یداتفا _

: مدیشاپ شیور هب هنادنمتواخس ار مدنخبل

هعفد ور یزبس همرق هك درك فیرعت ایرام ؟؟! یتمحز هچ منک یم شهاوخ _

یم نوا مدوبن اجنیا منم هگا .حاال مداد دای شهب دوب هتخپ یروج هچ شیپ

هنك. تسرد تساو هنوت

: تخادنا نم هب یجیگ هاگن دشو وحم شا هرهچ زا مسبت

؟ یرب اجك یاوخ یم هگم ؟ یدوبن _وت

: متشاذگ شلباقم ساالدار فرظ

. هگید ناریا متشگرب هک هام دنچ _

. تخیر شباقشب یور تشروخ یقشاق و دیشك یقیمع سفن

دوب. هقئاذ شوخ انروس هك ركش ار ادخ

ندروخ اب ایوگ یلو درادن لیم تفگ لوا درك. یمن رهق شا هدعم اب زگره
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درك. لوانت هب عورش تذل واب تفر شدای ،زان شماشم هب تشروخ رطع

ولپ دوخ یارب مه ،نم دروخ یم تذل اراب شیاذغ هكنیا زا لا حشوخ

. مدیشك

: تسب ار شنامشچ انروس

تس! هزمشوخ یلیخ ... مما _

یتح راظتنا ال ،صا تشاد وا هك یراز حلا نآ .اب متشادن فیرعت راظتنا ال صا

نم تامحز هكنیا !زا دیجمت و فیرعت هب دسر هچ متشادن مه ار اذغ ندروخ

. مدش لا حشوخ یلیخ دوب، هتفرن داب رب ایرام و

: تفگ هوهق ندرک تسرد ردحلا ایرام

مرب. نم . هتشیپ نروس االن رتخد هگید بخ _

: متفگ . دورب هدروخن شدوخ دوب فیح

هك! یدروخن راهان ؟ یریم اجك _

. مریم راهان دعب _هن

: مدرک هراشا ملباقم یلدنص هب

. روخب ام شیپ ایب ایرام _

.. هشاب _

ار شنامشچ و دنابسچ ارهب شتسد فک وود تسشن یفراعت چیه یب

: تسب
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ـن يمآ . سّدقلا حور ـرو سپ و ردپ مان هب

نان نيا یارب ،زا ادنوادخ

یا هدومرف ینازرا ام هب هك یرگيد یاياده مامت و

مييوگ یم ركش ار وت

ـن يمآ

: دنابسچ مه ارهب اهتسد فک هرابود و دروخ ارو شیاذغ یدایز یاهتشا اب

ـن يمآ . سّدقلا حور ـرو سپ و ردپ مان هب

یا هتشاذگ ام رايتخا رد هك یياياده یارب ،زا ادنوادخ

ی هفيظو ماجنا رد هك امرف اطع ، مييوگ یم ساپس ار وت

ـن يمآ بهللا). ذوعن ام( دنوادخ ، حيسم رطاخ .هب ميشاب رت هدامآ دوخ

اعد اهتنا رد ومه ادتبا رد مه دوب بوخ یلیخ نایحیسم ندروخ اذغ بادآ

ثیلثت اررد یتسرپ اتکی "و دیحوت " مهم لصا هدیاف هچ یلو دندناوخ یم

! دندوب هتشاذگ اپ ریز ، ناشسدقم

. تفر گنیس تمس هب شا هدش خیلا فورظ واب دروخ ار شیاذغ ایرام

: متفگ

ربب! مه یمات یارب اذغ نیا زا ایرام _

لوغشم نانک همزمز و درک راکشآ ار شتیاضر نابرهم نز داشگ و لگ دنخبل

راکش اذغ،ار هب انروس قاتشم هاگن هك منک عمج ار زیم متساوخ دش. راک

تمسق ارزا ریگفك فراعت یب . تساوخ یم اذغ شلد مه زاب نم درم . مدرک
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دز: یدنخبل . متخیر شباقشب ورد هدرك رپ هدز نارفعز

یچ؟ تدوخ سپ منونمم _

: مدوب هدش ریس

. مدش ریس _نم

: تفگ رپ همین ناهد درك.اب ندروخ هب عورش یفرح چیه یب انروس

تس! هزمشوخ یلیخ ت هگید یاهاذغ لثم متیزبس همرق مگب دیاب _

: دمآرد زاورپ هب محور یلا حشوخ زا

؟ یگیم تسار _

: دنابسچ ارهب شا هبابس و تسش تشگنا

! تكفرپ . _عهیلا

درک. ایرام وشاراک رتشیب یلو نونمم _

دز: داد انروس

! یسرم دوب. عیلا ایرام _

یسیلگنا دیاب وا شیپ داد. همادا شراک دهد،هب یباوج هکنآ یب ایرام

. تسناد یمن یسراف اریز میدرك یم تبحص

. میدرك تبحص یسیلگنا مه اب دوب ات سپ

: تفگ دشو کیدزن زیم ،هب یزورید ی هنارت ندرک همزمز ردحلا ایرام
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منک. زیمت ور اهاجنیا دیاب کاچ هب نینزب هگید بوخ _

شرانک هوهق یاه ناجنف ینیس اب مه ونم تفر ییاریذپ هب انروس

. متسشن

نابز هب وا نتفر .اب تفر و درك یظفاحادخ و تسش اهار فرظ ایرام

مدز: شیادص یردام

؟ انروس _

نم: هب درک ور

_هلب؟

! مناج دیوگب ، منتفگ " انروس " باوجرد متشاد تسود ارچ منود یمن

. مدوب هدش ریگ وج یدایز

. مدینش ایرام اب وتافرح _نم...

: تفگ و داد نوریب ار شسفن رپ هآ

دوب. دنلب نومادص یدینش هك همولعم _

: مدرک یم فارتعا دوخ یواکجنک هب دیاب

. ینكن یلوضف رب لمح مراودیما منك. شوگ متساوخ مدوخ نم _هن

دمآ. شك شبل فرط كی

منك؟! یچ رب لمح سپ یدوب هداسیاو شوگ یگیم یراد _

مدز: بل هدنمرش _
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! شخبب _

دش. یدج هرابود انروس

. دیوگب میارب شدوخ دید المز رگا ات مدرك توكس

: تفگ یدج ینحل اب

نم اب اجنیا دایب درك یم رارصا . مدش تسود شیپ سلا نیدنچ یگم _اب

یم ركف وت هك مه ایروجنوا مناخ هلب . مدوبن قفاوم نم یلو هنك، یگدنز

نیمه یارب مراد مدوخ یارب یتاداقتعا هی منم ؛ متسین نامیا و نید ینك،یب

یچ یدینش هكنیا دش.ات یمن یضار نوا یلو دعب! مینك جاودزا هن متفگ

دش.

تسشن شنامشچ رد مغ مه درک.زاب هزم هزم و تشادرب ار شا هوهق

؟ ینك راكیچ یاوخ یم _حاال

ونوا اجك ره مدرك تبحص ملیكو اب یلو . هدزدمهب یدیدش هبرض تسنرا _

هدب. سیلپ لیوحت و هریگب دید،

! هدرگ یمرب تهب مه تلا وما . هبوخ _

. مفساتم ، ابرهك _

یچ؟ یارب _

رطاخ .هب یدرك یم ادیپ یبوخ تشونرس دیاش یدش، یمن انشآ نم اب _رگا

هب مه وت یاپ ، ندروآ شیپ نم یارب قمحا یگم و تسنرا هك یلكشم نیا

هك مداد نوشن منك، یضار ور ردپ منوتب هكنیا یارب دش. زاب نم نجل یگدنز
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یمدآ رسمه یدموا مكاالتت، همه نوا اب مه ووت مراد ور ابوت جاودزا دصق

. یدش نم لثم

: متفگ . مدیشچ یم ار یقشاع یاراوگ معط هزات انروس اب نم

_هن

287_286

. اجنیا مایب منوتب هک نیا یارب منوا . مدموا وت غارس هک مدوب نم نیا _هن

دز: ینیریش دنخبل انروس

. میدش یم انشآ مه اب یا هگید تیعقوم هی وت شاک _

و مدش شزیر هراتس ناگدید وحم دش. وطالین متروص رب شنامشچ ثکم

. تشاذگ ندیپت یانب مکحم مبلق

مرواب تشاد وطالین، هاگن نآ زا سپ . میدوب اتود نامدوخ دوب؛ هتفر ایرام

: مدروخ درک،اج هک یشسرپ هکاب تسا مرگ نم هب مه وا ساسحا دش یم

؟ یدرك تبحص ایدرب !اب ابرهک _

! دوبن مدای ال صا ؟ ایدرب

: متفگ

عورش میدموا هك مه دعب ، میدوب دیرخ ایرام اب حبص .زا دشن تصرف _هن

اذغ. نتخپ هب میدرك

: تخادنا باال وربا انروس
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. دایب وگب نزب گنز بخ،حاال یلیخ _

دش. رپرپ ، شرخآ مجالت درس نازخ وا،رد قشع رواب ی هتفکشون ی هچنغ

یم ایدرب اب نم رادید عنام دیاب اتعیبط ، تشاد یم تسود ارم مه وا رگا

زا یداش ی هدنرپ . تشادن دوجو نم هب تبسن وا فرط زا یقشع دش.هن

مدز: بل مارآ ؛ دیشک رپ ملد نامسآ

. هشاب _

ینحل اب نویزیولت ندرک نشور نمض و تشادرب ار یو یت ار لر تنک تومیر

: دیسرپ یداع

؟ یدزن فرح تداونوخ _اب

یرتخد . داتفا ور هبور راوید یرسارس هنیآ رد مدوخ ریوصت هب مهاگن

مدیزگ بل . تشادن یتیباذج ریوصت نیا . مدید نآ اررد هدرسفا و نیگمغ

: مهد رییغت ار ما هرهچ حتلا مدرک یعس

داد! یشوخ ربخ مدرك تبحص _ابالهل

؟ شوخ ربخ _

مدز: ینیریش دنخبل هتشادرب ار مغ باقن

! اكیرما هدموا فدص تفگ یم هرآ _

دز: لز نم وهب تشادرب یو یت زا هاگن انروس

یدش،هن؟ لا حشوخ _

مدز: ییامن نادند دنخبل
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. هیبوخ یلیخ رتخد فدص مدش، لا حشوخ هک همولعم _

دز: یدنخزوپ

دوب هدرك فیرعت نوا زا یروج درك! یم ور شفیرعت یلیخ اتیب نامام _هلب،

هب هنك یم عورش دیدش متسد و ،لد شمنیبب هگا حاال مدرك یم ركف نم هك

. ندیزرل

: متفگ طایتحا اب

؟ دیزرلن _

: تفرگ شا هدنخ

دوب. هتسشن اج نیا نوا وت، یاج هكاالنهب دیزرل یم _هگا

؟! دوب هدیزرل شلد نم یارب رگم .. مبلق یاو

: مدرك ضوع ار فرح رس هدزباتش

. هیسید ن تگنیشاو وت . هنزب گنز مهب ات هداد شهب ومرامش _الهل

دش: دنتسم ی همانرب یاشامت لوغشم انروس

؟ هراد راكیچ اجنیا _

. نریم و نایم بترم ، نراد زبس تراک یناطلس هداوناخ _

نوشمدیدن اهاجنیا !اتحاال _جهبلا

. دایب نك شتوعد دز، گنز

: متشاذگ انروس لبم رانک یلسع یور هتشادرب زیم یور ارزا لیجآ فرظ
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. امتح هشاب _

: تشادرب نم یارب مه یکی شدوخ یارب یتسد شیپ کی زیم یور زا

! هگید نزب گنز ایدرب _هب

هدمآ فطل رس ابوا هكنیا زا دعب . دهدب ار داهنشیپ نیا متشادن تسود ال صا

دنک. مرگ ار ملد ، نداد جرخ هب تریغ یمك اب تساوخ یم ملد ، مدوب

ار دوخ یمك درك مراداو منورد ناطیش یلو متشادن ایدرب ندمآ هب یلیامت

. مهد ناشن درس

، انروس یوس زا بسانم خساپ تفایرد مدع ،و تاساسحا زاربا همه نآ زا دعب

هرامش و هتشادرب ار یشوگ . مدرك یم راهم ار مقشع شکرس بسا دوب المز

: مدرك تبحص ،ابوا انروس روضح ورد متفرگ ار ایدرب

؟ هبوخ نوتلا ناخ،ح ایدرب _سالم

.._

. هنوسر یم سالم هبوخ مه انروس مرکشتم _

.._

ام؟! شیپ نیایب نیاوخ یمن _

..._

مه ناج فدص نیرایب فیرشت نیتسنوت عقوم ره نیراتفرگ منود یم _هلب

تساجنیا

..._
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هشیم هکعیلا نییایب مه _اب

..._

_هلب.

..._

. مینوترظتنم راهان دعب ی هتفه ی هبنشکی هشاب _

..._

منك. یم شهاوخ _

..._

. رادهگن ادخ امتح _

دز. قرب انروس نامشچ

؟! تسیچ رطاخ هب شنامشچ قرب متسناد یمن

. مدرك رارف وا هاگن ریز ،زا مهدن ارول دوخ هكنیا یارب

یدودح وات منیبب ار وا مشچ متسناوت یم نم هك روط نامه مدوب نئمطم

فافش رایسب نم یاه مشچ هك ارچ . تسناوت یم مه ،وا مناوخب ار شراكفا

. هلیپ هلیش ویب تسایس یب رایسب مه مدوخ و دندوب

مدوب هتسناوت یدودح ات یمك وا فطل هب ریخا سلا كی نیا رد هك میرذگب

ظفح هلحرم هب ندیسر ات مه زاب یلو منك، هبلغ مدح زا شیب یگداس نآ رب

یم لیجآ نویزیولت یاشامت ردحلا انروس . متشاد هلصاف زونه لماك رهاظ

: دروخ
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؟ دایم دعب ی هتفه _

_هلب

. هرذگب شوخ _

؟! یتسین هگم،وت _

. مسرب ماهراك هب دیاب ،نم هگید _هن

. هشیم دب یلیخ هكنیا _

دعب هعفد . دایم اال متحا هك مفدص ، تسه هك ایرام هش. یمن دب مچیه _

.عفال! منوسرب ور مدوخ منك یم یعس

و مینك ووگ تفگ رت شیب مه اب دیاب مدرك یم ساسحا هك ییاج رد تسرد

. تفر شقاتا دشوهب دنلب شیاج ،زا میوش كیدزن مه هب

؟! تسیچ شضرم ؟! تسیچ شدرد متسناد یمن

درك. یم یزاب نم تاساسحا اب هنایشحو دوب، هچره

دش. جراخ شقاتا زا هدز نلكدا و هدیشوپ سابل دعب، یمك

هك؟! یسرت یمن . شاب تدوخ بظاوم . نوریب مریم مراد _نم

. مدیسرت یمن

. مسرت یمن _هن

عفال! هبوخ _

دربب ار شنتفگ عفال روش هدرم
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: متفگ مه نم

. رادهگنادخ _

راگنا شخی راتفر مدش،اب یم مرگ یلیخ نم هك یتقو تسرد دوب. شتداع

. دشاب هتخیر میور خی بآ لطس كی هك

. مدنام یم لبق لثم شاك . مدش یمن یمیمص شاك ال صا

؟! تشاد یریصقت هچ هن!وا یلو

نیا! زا رتولج یلیخ . مدش یم كیدزن وا هب اهنیا رتزا شیب دیاب

دوش. كیدزن نم اتهب درب یم نامز

289_288

هک نیمه یلو تشادن نم هب ،وا متشاد انروس هب نم هک ار یساسحا دیاش

هنارت و متسشن ونایپ تشپ دوب. تمینغ میارب دشابن تحاران نم اب ندوب زا

اب رایتخا ویب مدناوخ و هتخاون مدوخ یارب ، متشاد تسود هك ار ییاه

. متخیر كشا اه نآ ندناوخ

. مدوب هدش كنتلد هام دنچ هزادنا زور دنچ نیارد

مرگید نازیزع زا یرود هصغ ، مشاب هتشاد مرهاوخ نتفای هب یدیما هكنآ یب

. دروآ یم درد هب ارم لد مه

. متخادنا مقاتا ارهب دوخ وا ندیسر اب ونم دیسر انروس بش،

. دماین نوریب رگید و دنام شقاتا رد ییوگ و تفگ چیه ،یب یفرح چیه یب

واب متفرگ ار ما همانیهاوگ . تشذگ مینیبب ار رگیدمه هک نآ یب زور دنچ
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و یارب لحم یشزرو هاگشاب .رد مدرک هیارک لیبموتا کی ایرام ییامنهار

و یزاس ندب یاه .ردسنلا دندوب طلتخم اههاگشاب . مدرک مان تبث لا بیلا

شزرو زا ضعب یلو . دندرک یم شزرو مه اب ونز درم ، یزوکج و رختسا

یم لیکشت فلتخم یاه سنائس رد ادج لا، بتکسب و لا وبیلا دننام یمیت یاه

زور نآ یادرف دوب. تولخ یلیخ ، مدرم نتفر راکرس لیلد اههب حبص . دندش

و ناوج رتخد دنچ . مدش لا وبیلا شزومآ سنلا دراو هاگشاب رد روضح اب

،اب مدوب هدید شزومآ نارهت بقالرد نوچ . دندوب ردکالس لا سنایم نز دنچ

دز. گنز فدص دعب زور دنچ . مدرک یم یزاب یرتشیب تراهم

هک یزور نامه رد مه ار .وا میدیدنخ و میتفگ مه .اب مدش لا حشوخ یلیخ

. مدرك توعد راهان فرص یارب ، دیایب ایدرب دوب انب

، مدوب هاگشاب مه نم و دوبن لزنم رد انروس هک اهرهظ دمآ یم زور ره ایرام

زور دنچ . مدش یم راک هب تسد مدوخ ماش یارب یلو دوب ایرام اب راهان هیهت

درک: نازیوآ ار شیوتلا وکالهوپ دیسر ایرام . دیسر ینامهم دعوم دعب

؟ یدب مدای یچ یاوخ یم زورما ابرهک _

. مهد دای وا هب متساوخ یمن یزیچ چیه زورما

! متشاد نامهم

. مراد نومهم نم هئوت اب یزپشآ زورما . مدب تدای ماوخ یمن یچیه _

: دیشک ارباال شراولش رمک ایرام

مرب.حاال یم تذل یزپشآ زا ،نم ینود یم عیلا. میلیخ ! بوخ هچ _ووا

منك؟ تسرد یاوخ یم یچ
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. هشاب هزمشوخ یاذغ كی نك یعس . یراد تسود تدوخ هك یچره ... مما _

تس، هزمشوخ یلیخ هك ور نوتدوخ جیار یاهاذغ زا یكی . نیناریا ماتسود

نك! تسرد

: تفرگ مفرط ارهب شقاچ تسد دزو ییامن نادند دنخبل ایرام

. سرب تدوخ هب ورب .وت امتح هشاب _

دوب: هچ شروظنم

؟ مسرب مدوخ _هب

دش: وحم شداشگ و ولگ دوبک یاهبل نایم زا دنخبل

نیا .... وشسابل . سرب تعضو رسو هب ورب ؟! یرادن نومهم هگم . هگید _هلب

یاه یكیزكم نیا لثم ؟! هنوخ وت یدرگ یم یروجنیا هشیمه ؟! یتسار هیچ

! یدش هراوآ

. تفرگ ما هدنخ

؟! نیلكش هچ هراوآ یاه یكیزكم هگم _

هزات هگم وت هخآ . یدرك تسرد ور تدوخ اهادگ هیبش وت! لثم . یروجنیمه _

؟! یتسین سورع

منك! منت سابل هنوگنیا هتساوخ نم زا انروس هك متفگ یم وا هب دیاب هنوگچ

... شتسار بخ.. _

؟ یرادن سابل هنكن هیچ؟ . هرادن شتسار _
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. مراد یلیخ سابل ارچ. ارچ _

نشف زكرم . تساجنوا اه نشف نیرتهب ، كرویوین میرب مه اب زور كی . هبوخ _

یم تدوخ یارب ور اه سابل نیرت كیش ، اجنوا میر یم . هكرویوین وت ودم

. یرخ

. مراد یلیخ _االنمه

: تشاذگ رمک هب تسد ایرام

؟! هتنت انیمه طقف تدم نیا وت ارچ سپ بخ، _

: تفرگ ار متسد مهد یباوج هچ متسناد یمن

درك. زاب ار دمك برد میتفر مقاتا منك.هب باختنا تارب مدوخ میرب _ایب

دش! یم كمن اب ردقچ هك یاو . دنزب نوریب هقدح زا دوب كیدزن شنامشچ

: دتفیب نیمز و دروخب لق هك تسا االن مدرك یم ركف

انیا!! نگنشق ردقچ ... فوا ؟! یدرگ یم یروطنیا و یراد سابل همه نیا _وت

! یكی نیا هن.... نك.هن تنت ونیا بخ،حاال . دموا مشوخ .. هبوخ هن

نآ باختنا ،زا داتفا یم یرگید هب شمشچ درك،ات یم هاگن هك ار مادكره

. تشاذگ یم رگید ینهاریپ ور تسد و هدش نامیشپ

: تفرگ ما هدنخ

مشوپب ورانیا منوت یمن ،نم نایب ایدرب و فدص تسانب االنهك ایرام _

دز: رمک هب تسد
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ارچ؟ _

. میشوپ یمن یسابل ره اه درم لباقم _امرد

دش: عناق هرخ باال

هچ منیبب . شوپب یزیچ یراولش و تك كی رادرب بخ یلیخ . هتسرد _هرآ

! یراد یکیش یاراولش تک

. متشادرب ار یگنر ینامسآ یبآ راولش و تك ، ایرام داهنشیپ هب

ش لا بند ،هب مدوب هتشاذگ و هدرك ارات میاه یرسور و شلا هك ییوشك رد

. متشگ مراولش و تك گنرمه یلا

رد ایرام .ات متشادرب یگنر دیفس یرسور راچان . متشادن گنر نآ هب شیلا

رس هب یمك متفرگ میمصت مه دوش،نم شیاهراك ماجنا لوغشم هناخزپشآ

. مسرب ییاریذپ عضو و

، نایرع یاه همسجم نتشادرب ، مروظنم . تشادن فرح یزیمت تهج زا هتبلا

دندوب یرنه یاه راکهاش یعون هب هناخ لیاسو مامت دوب. ییاریذپ رد

. تفرگ یم همشچرس شفیطل حور رنه،زا هب انروس ی عالهق

یفخم نارگید ارزا نآ یخی و درس باقن اب درك یم یعس هك یحور نامه

. دراد شهاگن

هدز هك ییاه شرف ولبات ، یرنه راثآ ونآ راعشا اه، هتشون تسد اه، ولبات

دش. یم یشان یگدنز سح زا راشرس حور كی زا همه دوب،

، ایدرب روضح رد ناشدوجو و دندیسر یم رظن هب هدنز رایسب اه، همسجم
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منك. ضوع ار ناشیاج متفرگ میمصت نیمه یارب دوب روآ تلا جخ

291_290

، ایدرب روضح رد ناشدوجو و دندیسر یم رظن هب هدنز رایسب اه، همسجم

منك. ضوع ار ناشیاج متفرگ میمصت نیمه یارب دوب روآ تلا جخ

، گرزب یداعبا رد هک درم یرگید و دوب نز لکش ، نایرع یاه همسجم زا یكی

، دندوب نیگنس رایسب مهد ناکت متساوخ . دندوب یلومعم ناسنا كی ی هزادنا

: مدرك ادص مه ار ایرام دش. یمن ییاهنت

؟ ایرام _

دز: داد اجنامه زا

؟ یاوخ یم یچ هیچ؟ _

؟ ینك مكمك یایب هشیم _

_هرآ.

: تشاذگ رمک رب تسد و دمآ ییاریذپ هب نانك نه و نه

؟ یراد راكیچ هگید اه نیا هیچ؟اب _

: متخادنا وا هب یهاگن اهو همسجم هب یهاگن

. هگید یاج هی میربب ور انیا نك كمك .ایب تسین بوخ نوشاج اجنیا _

؟ میربب اجك بخ. یلیخ _

. نشابن مشچ وت هك میراذب ییاج _هی



ابرهک و هاک

719

: تفگ دعب و تشاذگ باال بل یور ار ینییاپ تفلک بل هظحل دنچ ایرام

. میرب مه اب راد شرب ایب. بخ یلیخ درب!.. هشیم اجك .... منیبب راذب _

: تفر یم هلپ فرط هب ایرام . میدرك دنلب ار همسجم مه كمك هب

؟ ایرام یرب یم اجك _

. تدوخ قاتا میرب _یم

هك منك یم ركف منیبب ور انیا ، مشب دنلب بش هفصن تقو كی هن. اجنوا _هن

منک. یم تشحو نیعقاو مدآ

: دیدنخ هق وهق تشاذگ نیمز ار همسجم ایرام

. یلیخ یكمن اب یلیخ وت رتخد _

دنلب ار همسجم ! مسول ردقچ درك یم ركف دوخ شیپ .الدب مدیشك تلا جخ

درک:

؟ هسرت یم مه همسجم زا مدآ هخآ _

: متفگ عیرس

. میرب مدرك یخوش اباب _هن

باال. یاه قاتا میربب بخ _

باال! یاه قاتا هوا..

یتخس .هب دندوب هدش زار رسارس نم یارب ناشدوجو هك ییاه قاتا نامه

: میدرب هلپباال هلپ ار همسجم
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؟ نیچ باالملا یاه قاتا _

؟ نوشوت یتفرن هگم هگید ننومهم یاه قاتا _

: مداتفا سفن سفن هب

_هن.

درک: هزات یسفن ایرام

ارچ؟ _

. متشادن یراك نوچ _

: تخادنا یاباال هناش

! هنیگنس ردقچ .... میرب بخ. یلیخ _

ینیگنس نیع دوب،رد هچره . كیمارس ای دوب ینیچ سنج ایزا همسجم

. دیسر یم رظن هب هدننكش

. میدرب نانك نه نه ار نآ اه قاتا باالی هقبط وهب میداتفا هار اددجم

قاتا كی اردز. غارچ و دوشگ دوب، انروس قاتا هكباالی ار یقاتا برد ایرام

كی و شیارآ زیم ، هرفن ود تخت كی . تشادن یصاخ زیچ و دوب یلومعم

. دنداد یم لیكشت ار قاتا لیاسو مامت ، تخت رانك یاه یلسع و یلدنص

هدیشك مه ار یروت یاه هدرپ . قاتا یدورو رد یكچوك هچیلا هبعالهوق

. دندوب

: تفگ ایرام
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. رونیا میربب _ایب

دوب. تخت تسار تمس رونیا زا روظنم

: مدیسرپ دیدرت اب

؟! میدموا اجنیا هرادن یلا كشا ایرام _

: تشاذگ رمک هب تسد

نروس ردام و ردپ هك ییاتقو . هشیمن هدافتسا ال صا قاتا نیا ؟ یلا کشا _هچ

رتو نم یلو ! طقف هشیم زاب عقومنوا ، نایم شرهوش اب نیراس شرهاوخ ای

. شابن نارگن ، مدرك نوشزیمت

دز. یم قرب یزیمت اجزا همه . مدوبن نارگن

رگید همسجم غارس وهب هداد رارق تخت تسار ی هشوگ اررد همسجم

. میتفر

دوب. نز كی یدعب همسجم

ار یدعب قاتا مدوب واکجنک . میداد لا قتنا هبباال دایز تمحز اب مه ار نآ

: متفگ نیمه یارب منیبب

؟ قاتا یكی نیا میراذب ور نیا یاوخ _یم

: دناراخ ار شرس ایرام

هتخت ود هكنیا یاج هب طقف . هنیمه لثم مه قاتا یكی نیا هنك. یمن یقرف _

. اجنیا میراذب ایب هشاب یلو تس. هتخت كی ، هشاب
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اقیقد درک. زاب ار قاتا برد دوب. نم قاتا هكباالی تفگ یم ار یقاتا نامه

. توافتم یگنر اب دوب نم قاتا دننام

. میدمآ نییاپ و هداد رارق قاتا اررد نز هرکیپ

هدش مه رت ابیز نم رظن وهب رتروج و عمج رایسب ییاریذپ رگید بخ،حاال

دوب.

، دهدب باوج ار نفیآ دهاوخب ایرام نیاهک زا لبق دمآ، رد ادص هب رد گنز

ٔهحفص یور اررب ایدرب ریوصت و هتشادرب ار یریوصت نوفیآ یشوگ مدوخ

دوب: هدز مه تاوارک و تشاد نت هب یکیش راولش تک . مدید نآ

. دییامرفب -

دش، دراو ، تسد رد ییابیز رایسب لگ هتسد اب ایدرب مدز. ار نکزابرد همگد

: متفر شلا بقتسا وهب هدرک بترم ار ما یرسور

منک. یم شهاوخ نییامرفب ..... نیدموا شوخ یلیخ -سالم

. دیسر ماشم هب یریذپلد ی هحیار و هتخیمآ مه رد اهلگ رطع اب نلکودا یوب

داد: نم ارهب لگ هتسد دشو دراو دوب نییاپ شرس ردحیلاهک ایدرب

منونمم _

: تخادنا سنلا هب رگشسرپ یهاگن لخاد هب دورو اب

؟ نتسین ناجانروس _

دایم، بش تشاد یمهم رارق _هن

: دیزگ بل ایدرب
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هک..... یروج نیا ! بجع _ا.....

مدش: شروظنم هجوتم

. نینیشب نییامرفب . تسه ایرام _

. تسشن مدرک فراعت هک یلبم یور

یمهنک. راک نیااج ایرام _

دش: جراخ هناخزپشآ زا هوهق ینیس هارمه ایرام عقوم نامه

. نیدمآ شوخ یلیخ ناوج درم _سالم

ناجنف و داد دش،سالم دنلب شیاپ هب دوب هتفرگ ار شلا وس باوج هک ایدرب

دز: یدنخبل ، ایرام نتفر اب تشادرب ار

. نیتسین اهنت ، هبوخ _

. دایم هراد مه فدص ، هگید زیچ کی اما هیتمعن ایرام دوجو هلب _

: دروخ اج حوضو هب ایدرب

. ندوب ناریا وت هک مناخ  فدص ؟ نیگ یم  تسار _

دایب هک هدرک یم فیدر وشاهراک هتشاد عقوم نومه هگب نیاهک نودب هلب _

نیااج.

؟ نراد نیااج ور یسک _

ننک، یم یگدنز یس ید نتگنیشاو یوت نوشییاد هداونوخ هلب _

. هنیبب ور اهنیا دایب هک هتفرگ یصخرم
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. هراد تراک نیرگ

! یسنجدب رتخد هچ ! بجع -

293_292

! دایم هراد دوب هتفگن امش هب هک هراد وت ردقچ ! بجع _

منک. یم وشتسوپ منیبب _

ایرام نیاراب دمآ؛ گنز یادص هرابود هک میدیشون یم ار نام  هوهق نانک هدنخ

لگ هتسد کی اب ییابیز رهاظ و لکش اب فدص و داد راشف ار نفیآ همکد

. دیسر

: متفرگ شوغآ اررد ،وا مزیزع تسود ندمآ زا لا حشوخ

. مزیزع یدمآ شوخ یلیخ _

سنلا دراو مه .اب تفرگ ار شتسوپ وپوتلا درک کیلع سالم دیسر ایرام

دوب، هدروخ اج ایدرب ندید زا هک فدص . تساخرب شیاپ هب ایدرب هک میدش

دز: وا هب یمرگ دنخبل

ملا! حشوخ یلیخ ؟ نیتسه نیااج مه امش _

. هشب مبیصن نوترادید تداعس مدرک یمن رکف -هلب،

: فدص یوزاب هب مدز

نیارو دایب داوخ یم دوب هتفگن مه نم هب تقو همه نیا ، هسنجدب هک سب _

مش. لا حشوخ نم ات

دز: ییامن  نادند دنخبل کرتخد
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هگا ، متفگن تهب هک منک تزیارپروس یروج  نیمه متساوخ یم هگید بوخ _

. یدش یمن لا حشوخ ردق نیا هک متفگ یم

ـ. سنجدب _یا

: تسشن ایدرب یوربور نم رانک فدص

وک؟ ترهوش سپ منیبب _

هدرک ادیپ یزیگنا تقر ی هرهچ . داتفا یراوید هنییآ هب ممشچ رایتخا یب

: مدرک مسبت عیرس . مدوب

. هنوسرب وشدوخ راهان دعب داد لوق یلو تشاد مهم یلیخ یراک رارق _هی

درک: یم مهارف ار ییاریذپ بابسا نانک نهونه شدنمونت لکیه نآ اب ایرام

. سرب تراک هب مزیزع نونمم ناجایرام -

دز: یدنخشین ایرام

یچ همه هدنومن یا هگید راک _

. مدروآ ور

. میدرواین دوخ یور هب یزیچ یلو تفرگ نام هدنخ ییوگ کر زا نام هسره

. میدرک تبحص مه یارب اکیرما رد نامزور و وزاحلا نارهت تارطاخ زا

: تفگ ، بیس ندنک تسوپ لا حرد ایدرب

؟ مناخابرهک _

مدش: نتفرگ تسوپ لوغشم و متشادرب یلا قترپ
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_هلب؟

رکف هک مدید اجنوا ور یمناخ منک.هی دیرخ هاگشورف مدوب هتفر زورید _

. نییامش مدرک

دش: لوه ناوج درم . داتفا متسد زا دراک

؟؟ داتفین هک نوتاپ دش؟ور یچ _

. نیتفگ یم هلب تسین یزیچ _هن

رکف هظحل کی الً دوب،صا امش هیبش یلیخ دوب یمناخ کی یچ، چیه _

. نییامش دوخ مدرک

نیلا نردآ ؟ دشاب ابرلد دوب نکمم ینعی ، تشاذگ ندیپت یانب مبلق نم! یادخ

: مدیسرپ نانک ونم نم دیسر دوخ دح نیرت هبباال منوخ

دوب؟ یروج هچ شلا نسوس نیگ یم هک.. یمناخ نیا یا _یا

درک: مزادنارب تقد هب ایدرب

 ولقود رهاوخ دیاش مدرک رکف ، دیسر یم رظن هب امش نسوسلا مه تسرد _

. هشاب نوت

: تفرگ ار متسد فدص منک! هچ متسناد یمن ، متفر او لبم یور رب

؟ مزیزع یدش یچ ، ابرهک _

هن...... _خا

وگب! یدش، یچ _



ابرهک و هاک

727

: مداد نوریب ار ما هدش سبح سفن . دندوب هدش منامشچ لز ود ره

هنم. هیبش یلیخ یمنگ مراد هدشمگ رهاوخ کی نم نم... _

: تفر باال فدص یاهوربا

هدش؟ مگ یک ؟؟ رهاوخ مودک یچ؟ _

ضغب ات مدیشون هعرج دنچ داد. متسد وهب تخیر میارب بآ یناویل ایدرب

: مربب نیب ارزا میولگ رد هتخادنا گنچ

اب ومرهاوخ ابرلد اباب داد ونم تفرگ طالق شزا یتقو ماباب لوا رسمه _

هب .االمن متشادن ربخ شدوجو زا لبق سلا ود ات نم . اکیرما دروآ شدوخ

نیدید امش هک ینوا هراد لا متحا ینعی اجنیا مدموا ابرلد ندید قشع

؟ هشاب مرهاوخ

هاگن بوانت هب ووا نم هب بجعت اب مه ،وا تخادنا فدص هب یهاگن ایدرب

: دیزگ بل ناوج درم درک.

! مگب یچ منود یمن _

: مدرک وا هب ور رابکشا ینامشچ اب

دوب؟ هاگشورف دنمراک نیگ،ایآ یم هک یمناخ نومه ..... مناخ نوا بوخ _

داد: ناکت رس ایدرب

دوب. ( رادقودنص )cashier هلب _

رهش کی رد هاگشورف کی رد تدم همه نیا زا سپ نم رهاوخ ینعی ! بجع

: تفگ دوب هدش هجوتم هک ایدرب ، مدوب شندید بات درک؟یب یم راک کچوک
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نیااج ات دنلیرم ناه؟ ، شنینیبب نیرب مه اب نیگب انروس هب نیاوخ _یم

. هرادن یدایز ٔهلصاف

: دناوخارف امار ایرام هک مهد باوج متساوخ ، شداهنشیپ زا لا حشوخ

. راهان نیایب نیشاپ هچباه! یه _

دوب هدرک توعد ارم ایدرب هک عقوم  نامه متشاد تسود دوب، هدمآ یعقومدب

هب توعد اب یلو ، متفر یم مدرک یم زاورپ عقوم نامه ، میورب شرهش هب هک

تسد اب راچان نابزیم ونم دندوب نامهم اهنآ . مدمآ دوخ هب ایرام راهان

زیم و دوب هناخزپشآ رانک یروخراهان ، میورب یروخراهان هب هک مدرک فراعت

ایرام . میتسشن زیم رود هس .ره تشاد رارق اجنآ رد هرفنیا ۱۲ یروخراهن

هزمشوخ اهاذغ ایوگ دوب هدرک تسرد ،اتپژوساالد یراخوس غرم ، کیتسا

مامت هک نم یلو دندرک لوانت ار ناشراهان تذل مکلا وداب نآ اریز دندوب

تذل اب فدص و ایدرب . مدیمهفن اهاذغ ٔهزم زا یزیچ دوب، ابرلد لا بند مراکفا

رد دنتشادن ربخ یلو دندرک یم مه تبحص ، ندروخ یانثا ورد دندروخ یم

. درذگ یم هچ نم لد

ییاریذپ هب هوهق ندیشون یارب وام دیسر نایاپ هب راهان فرص هرخ باال

. میتشگزاب

خ یلو میتفر یم دنلیرم هب مه واب متفرگ یم ار ودره تسد متشاد تسود

دهدب ار شداهنشیپ ایدرب دوخ مدنام رظتنم نیاربانب دوب. یزاون  نامهم الف

: تفگ فدص ناهگان هک

، شمینیبب یمیگ هک یمناخ نیا و میرب مه اب نیشاب قفاوم رگا ایدرب _اقآ

. هشاب ابرهک ٔهدش مگ رهاوخ دیاش
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دش: دنلب عیرس ایدرب . مدیسوب ار فدص تروص ناجیه تدش زا

. متمدخ رد نییامرفب . مشاب هدرکن هابتشا مراودیما طقف امتح هلب _
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دش: دنلب عیرس ایدرب ، مسوبب ار شتروص و مرپب تساوخ یم ملد

منک. یم شهاوخ ًامتح _هلب،

، میتفر رد فرط هب یگمه . مدوب هدامآ و متشادن ندش هدامآ هب یزاین نم

دمآ: ولج ایرام

. نینومب ماش ؟ اجک یه _

: متفگ شفک ندیشوپ ردحلا

. مدرگ  یمرب بش ات نوریب یممر ماهتسود اب مراد نم ایرام _

داد: ناکت نامز مه ار شتسد ورس

؟ مگب یچ انروس هب نم بوخ _

مدش: جراخ هناخ زا

. مدرگ  یمرب .... ایرام مدرگ  یمرب _

: تفگ و تفرگ ار متسد عیرس ایرام

.

Don'tpromisewhenyou'rehappy.
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.Don'treplywhenyou'reangry

Don'tdecidewhenyou'resad.

. هدن لوق یلا حشوخ یتقو

. هدن باوج یتسه یبصع یتقو

. ریگن میمصت یتسه نیگمغ یتقو

شا هنوگ رب یا هسوب دوب. نابرهم نز یاه لثملا برض زا رگید یکی مه نیا

مدز:

منک. یم فیرعت تارب ویچ همه مدرگ یمرب ! ینم رکف هب هک یسرم _

اج ار ملیابوم یشوگ ، ناجیه و لوه تدش ،زا دوبن حیضوت یارب یلا جم

بقع ار دوخ عیرس نم درک زاب ار شلیبموتا بقع و ولج برد ایدرب ، متشاذگ

ایدرب رانک ولج یلدنص یور ًاراچان مه فدص ، متسشن اجنآ و متخادنا

دوب،رد هتخیمآ مه رد ریگوب ی هحیار اب ایدرب نلکوداد خلت رطع . تسشن

سفن هک دش نیگنس ییاضف شلصاح و تفر ورف فدص نیریش رطع

.داب مداد نییاپ ار هرجنپ ی هشیش رایتخا یب درک. تخس میارب ار ندیشک

. دومن دراو یفاک ژن یسکا و دمآ لخاد یزییاپ درس

دوب، هتخادنا گنچ میولگ رب گرزب یضغب منزب متسناوت یمن یفرح چیه

مه ینز ندید رظتنم ؛ دندوب تکاس مبارخ یحلا هدهاشم اب فدص و ایدرب

هب مه !!نآود درذگ یم هچ مبلق رد هک تسناد یم ادخ ، مدوب مدوخ لکش

. دندوب هدرک رایتخا توکس نم مارتحا

 شوخ ام هب یدورو لخدم رد رهش گرزب یولبات ، میدیسر دنلیرم هب هرخ باال
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: تخادنا نم هب ار شبوجحم هاگن هنیئآ زا ایدرب ، تفگ یم دمآ

؟ هاگشورف میرب دعب میروخب یاچ کی لزنم میرب ، مناخابرهک _

: متخادنا وا هب یهیفس ردنا لقاع هاگن

. ًافطل هاگشورف میرب میقتسم هن ؟؟ میروخب یاچ _

: دیزگ دوخ،بل عقوم یب فراعت زا لجخ ناوج درم

. ًامتح مشچ _

. دنار هاگشورف تمس هب تعرس واب

هتفگ ایدرب . میدش دوب، یگرزب یلیخ تکرامرپوس عقاورد هک هاگشورف دراو

تساوخ یم ملد ، تسه راد قودنص نزcashierای نآ ای رتخد نآ هک دوب

یا هناقمحا راک ات متفرگ ار دوخ یولج ؛ مودب اهرادقودنص مامت یوس هب

دیبوک یم هنیس سفق هب تدش ارهب دوخ مبلق یشحو کغرم . دنزنرس مزا

. درپن نوریب ات متشاذگ هنیس اررب متسد

: تفرگ ار متسد دش،و نم حلا هجوتم فدص

. مزیزع شاب مورآ _

یبصع شندرک دیرخ روصت درک.زا هراشا اه هسفق فرط هب شتسد اب ایدرب

داد: حیضوت عیرس ایدرب مدش

. هشیم دب مینکن دیرخ هگا میدموا _حاالهک

فرط هب مه رانک رد هس وره تشادرب ار دیرخ دبس ، فرح نیا لا بند هب

. میتفر اه هسفق
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سانجا دشاب هدرک اررپ دبس نیاهک یارب طقف دوب مولعم هک دیرخ یانثا رد

دوب ام هب شتشپ هک ار یراد  قودنص نم هب هراشا ،اب دزادنا یم نآ لخاد ار

داد. نامناشن

یممد. نوتنوشن میر یم .االن سا همناخ نیمه _

و متخادنا رتخد هب یهاگن ، میسرب قودنص اتهب مدنار ولج ارهب دیرخ دبس

: متشگرب ایدرب فرط هب

؟ نیگ یم ونیا _

: تفگ قوش و قوذ اب ایدرب

! تسامش هیبش ردق هچ نینیب یم هلب _

صا کرتخد ، دناشوپب ار شا هدنخ ات تشاذگ شناهد یولج ار شتسد فدص

.اب تسا نم هیبش درک یم رکف ایدرب ارچ مناد یمن ، دوبن نم هیبش الً

: متفگ تریح

هنم؟ هیبش شاجک نیا هخآ _

: دناخرچ کرتخد و نم نیب تبون ارهب شنامشچ ایدرب

مدرک رکف هک متسناد هیبش ار امش ردقنیا وهللانم منود یمن ؟؟؟ تسین _

. نیئولقود

: دیدنخ شغ شغ ناهگان دوب، هتفرگ ار دوخ یولج عقوم نآ هکات فدص

یراد ییانیب لکشم ایدرب !اقآ نییولقود هدرک رکف هزات نم! یادخ یاو _

! یمز ال کنیع منک رکف ورب کشزپ مشچ شیپ امتح شاداد
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فدص یاه هدنخ ندید اب یلو دوب هدش لدبم سای هب مدیما هک نیا اب

نم هب یتهابش نیرتکچوک ناوجرتخد تفگ یم تسار . تفرگ ما هدنخ

. تشادن

. داتفا ناسون هب ووا نم نیب شهاگن یرتشیب تقد اب ایدرب

درک: هاگن ام هب بجعت اب رتخد دوب، هدیسر ام هبساحم تبون

؟ نوتدیرخ هنیمه _

دز: بل مارآ دوب، هدرب شهابتشا هب یپ فدص ی هدنخ زا هک ایدرب

هلب. _

داد یم ناشن شا، یقرش ی هرهچ اب کرتخد هایس یاهوم و یمدنگ تسوپ

اب رادقودنص دوب. نیمه نامهباشت هجو اهنت دیاش تسین اکیرما لها

: تفگ ودمآ شک شبل ، فدص و ینم هدنخ ی هدهاشم

؟ نیرخب ور ورسنک ات دنچ نیمه طقف نیدموا نوتات هس ره ینعی _

: مدرک وا هب ینیریش مسبت

میشاب هدز یتشگ میتساوخ دوبن دیرخ طقف نومدصق _هن

دز: دنخبل ییورشوخ اب رتخد

،وت اههاگشدرگ وت نتشگ یاج هب اجنیا مدموا هزات یتقو منم ! یکوا _

مدز. یم هسرپ اههاگشورف

مه واب تخادرپ ار لوپ ایدرب داد، شیف و درک باسح ار نامدیرخ عیرس

دز: ییامن نادند دنخبل ایدرب . میدش جراخ
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... تفگ نومهب هنامرتحم یلیخ هرتخد _

: دیرپ شفرح نایم نانک هدنخ فدص

تارطاخ هیچ، ابرهک اب شتهابش هرابرد نوترظن تسنود یم هگا هزات _

درک. یم فیرعت یرت هزماب
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ملا شدادجا هک یمدز داد الً ماک دوب، یرگید لکش رادقودنص رتخد

. دنتسه رود یایسآ

درک. روم روم ار متسوپ ، یکیرات هب ور یزییاپ یاوه یامرس . میدمآ نوریب

هب جاو و جاه ایدرب . دیدنخ شغ شغ هرابود فدص مدروآ ارباال یپوتلا هقی

: تخود مشچ فدص

؟ مناخ فدص هدش یچ _

داد: باوج نوگلگ یا هرهچ اب فدص

یاهوم ای شیموداب یاهمشچ ؟ تسابرهک هیبش رتخد نوا یاجک ایدرباقآ _

؟؟ شیکشم

،یب امرس زوس زا یرارف وام درک زاب تومیر اراب لیبموتا برد یروف ایدرب

تراتسا و تسب ار شدنب رمک ناوجدرم . میتخادنا نآ نورد ار دوخ فراعت

دز:

مرظن هب نوشتروص و مشچ لدم یلو مدیدن ومناخابرهک یاهوم گنر نم _

. دموا یکی
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درک. ادیپ نایرج یعوبطم یامرگ ، رتیه ندش نشور اب

: تشگرب وا فرط دوب،هب هتسشن ایدرب رانک و ولج رد هک فدص

وژ نیچ زا هرتخد دادجا همولعم هک روج نیا . تسین مه گنر منوشاهوم _

. ندوب اهاج روج نیا و نپا

: تخادنا نم هب هنیآ زا یهاگن ایدرب

.االنهک دیسر روط نیا نم رظن هب ارچ منود یمن ! مناخ ابرهک هدنمرش _

. هموناخ فدص اب قح منیب یم منک یم رکف

هریخ نوریب یابیز ی هرظنم هب هرجنپ دوب.زا هدروخ مقوذ وت یروجدب

هب ور ناشداش گنر اوه یکیرات ،رد زییاپ یزیمآ گنر زا نولم ناتخرد . مدش

هار اهنآ اب هیاس یزاب اه، هخاش ندناصقر اب دیدشداب . تفر یم یگریت

باوج یدرس ،اب مرادرب نوریب ی هرظنم زا مشچ هک نآ دوب،یب هتخادنا

: مداد

. دایم شیپ هرادن بیع . هدنمرش نوتنمشد _

یسک ، مبایب ار مرهاوخ نیاهک دیما هب دناشک ارم هار همه نیا لخ! ی هرسپ

. تشادن تهابش نم الًهب صا هک دوب هدید ار

: تفگ و درک مهاگن هنیآ زا رگید راب ایدرب

! نوتمربب دعب نینک رد یگتسخ یمک ، ریقح ی هبارخ هبلک نیرایب فیرشت _

: متشادرب زیخ ولج هب

. هشیم نارگن ، متفگن انروس هب نونمم هن _
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داد: یا هنابدوم باوج بل هب دنخبل فدص

امتح دعب یاهتصرف .وت تسام دیما ی هنوخ نیشاب فیرشت بحاص _

. میسر یم تمدخ

فدص هب یهاگن مین داد. شزاون ار ناوج درم ناج ، فدص نانخس مرن دنرپ

: تخادنا

. مشاب نوتنابزیم همراختفا ثعاب تسام زا تمدخ _

: تخادنا هنیآ زا یهاگن هرابود

. مگب انروس هب منزب گنز نم نیدب هزاجا _

ام لباقم زا باتش هکاب دوب ییاه لیبموتا و نوریب هب مهاگن هک روط نیمه

: مداد باوج ، دندش یم در

. میایم انروس اب هگید تقو ،هی هنوخ مرب یممد حیجرت _هن.

کالمنم تدورب ضوع ورد دروآ ایدرب بل هب مسبت فدص مرگ نحل

: دومن وحم ار شدنخبل

هب گنز هی نم نیدب هزاجا طقف ، نیتحار روط ره هرادن لا کشا هشاب _

. هشن نارگن ات منزب ناجانروس

: دنزب گنز هک تشادرب شبیج ارزا یشوگ

! هرادن راشژ هک منیا اباب _یا

هب درک عورش فدص ، مدوب نیگمشخ مرهاوخ نتفاین زا نم هک ردحیلا

: ندیدنخ
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منوت یترپ ساوح عفر یارب ، یکشزپ مشچ هب هعجارم رب عالهو ایدرباقآ _

امتح نیرب رواشم هی شیپ

هک ایدرب دوب مک شتعرس ییولج لیبموتا ، دناراخ تلا جخ اراب شرس ایدرب

یادص . دیبوک نآ هب مکحم دوب، ترپ شساوح اعقاو فدص لوق هب

هب بقع زا نم یلو دندوب هتسب دنبرمک فدص و ایدرب دش. دنلب یکانتشحو

دوب، هدنام هریخ وربور هب گنم جیگو ایدرب .ردحیلاهک مدش باترپ ولج

ار شرس هک هظحل نامه ....رد درم . میدیشک غیج رایتخا یب فدص و نم

ار یالمز هلصاف ، لباقم نیشام مک تعرس هب هجوت دوب،یب هتخادنا نییاپ

دوب. هدیبوک نآ هب مکحم و هدرکن ظفح

. میتشاد یلطعم تعاس  نیدنچ ًامتح یمندش، رتدب نیا زا نم یادخ

دش. یم كیرات ال ماك تشاد اوه

درك! تكرح دش یمن ال صا ایدرب ی هدش بارخ نیشام اب

منك؟! هچ دهد، ماجنا دیاب هك ییاهراك و سیلپ ندمآ ات مدوب هدنام

. تفرگ ینفلت یسكات دش یمن هداج رد

ی هناخ ارهب دوخ دیاب هنوگچ تسناد یمن هتشادرب هدنخ زا تسد فدص

. دناسرب شا ییاد

فدص و نم زا بترم دوب، توم هب ور یراسمرش تدش زا راب نیا هک ایدرب

! مینك هچ هك میدنام درك. یم یهاوخ رذع

و انروس اب اجنآ زا میناوتب ات میتفر یم ایدرب هناخ هب دیاب . دوبن یا هراچ

. میریگب سامت فدص ییاد
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و دوب هدش خیلا ایدرب دننام شلیابوم راشژ ، دنادب هكنیا نودب مه فدص

دوب. هدزن راشژ هب

یم تحار ملا ،یخ منكربخ نامجنرغب تیعضو ارزا انروس متسناوت یم رگا

دش. یمن هدید یكیرات و یهایس زج زیچ چیه هداج رد یلو دش

ریمعت دشات هدرب لیقثرج دوب،اب هدید همدص هك مه ینیشام . تفر سیلپ

دوش.

درك. یمن تكرح ال صا نیشام . میدوب هدنام ام

: تفگ ایدرب

، نیشاب قفاوم هگا هرت. كیدزن ینم هنوخ درک. ربص هشیمن هدرس اوه _

. مینوسرب اجنوا ور نومدوخ ات میرب

. تخادنا نم هب یهاگن فدص

. تولخ هداج و دوب دیدش مه امرس . میدوب هداتسیا یلیخ . دوبن یا هراچ

. میناسرب نامیاهرهش ارهب نامدوخ نآ اتاب درك یمن روبع یلیبموتا

. میداتفا تكرح هب هداج لوط رد هدایپ و میدرك لوبق

و دندش یم در نامرانك زا تعرس ،هب دننكب یهجوت ام هب هكنآ یباه لیبموتا

رتم، رازه ندومیپ زا سپ هرخ .باال میدش یم یبصع ناشیهجوت یب زا ردقچ

درک: زمرت ناملباقم ناوج ی هدننار کی اب یلیبموتا

. نیش راوس هروخ یم نوتریسم هگا رهش مریم _
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. میتفر نیشام فرط ،هب یدیدرت چیه نودب وا، داهنشیپ زا لا حشوخ هس ره

هارمه هب لیبموتا لخاد بسچلد یامرگ ! بقع وام تسشن ولج ایدرب

هب دعب هقیقد .هد دودز نامنت ارزا یگتسخ ، شخپ ردحلا التی کیزوم

. میدیسر دصقم

. میتفر ایدرب هناخ وهب هدرك ركشت درم نآ زا

ارچ مناد یمن . گرزب اتبسن و یوالیی هناخ كی دوب. انروس هناخ دننام ابیرقت

مه فدص و میدوبن اهنت ایدرب و نم هک نیا .اب مدیسرت یم انروس شنكاو زا

هدنام یقاب نامیارب یرگید هراچ رگم . متشادن یبوخ ساسحا یلو دوب ابام

دوب؟

تمس ارهب دوخ عیرس ، مریگب هزاجا هناخبحاص زا هک نآ یب رد ندش زاب اب

. متفرگ ار انروس ی هرامش و هتخادنا نفلت

ارهب شلیابوم یشوگ نم کیدزن فدص . تشادرب ار یشوگ ، قوب نیمود اب

: مدیشک یقیمع سفن ؛ دینش یم ار میاهفرح امتح دز،و یم راشژر

. مزیزع _سالم

: دروآ درد ارهب مشوگ شدنلب یادص

؟ سپ ییاجك ؟ ابرهك ییوت _

وطالهین. شا هصق _

وت ییاجك هدش؟ یزیچ . نیتفر هلجع اب فدص و ایدرب اب تفگ نم هب ایرام _

؟! ینک ربخ ونم ینزب گنز كی دیابن ؟! هخآ
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. هبوخ نوملا ح مگب تهب متساوخ طقف . هلصفم شا هصق نك. ربص _

داد: انتژ رییغت حوضو هب شیادص

؟ هداتفا یقافتا هگم ؟ هبوخ نوتلا ح یچ ینعی _

.... شتسار _

. تفرگ ار یشوگ نم، دیدرت ندید اب ایدرب

؟ یبوخ ناجانروس _سالم

........._

. یدوبن تمنیبب مدموا شاداد _

........._

. نتفگ مناخ ابرهک منک یم شهاوخ _

..._

مناخ ابرهك هیبش مدید ویكی ، دیرخ مدوب هتفر تسه یهاگشورف هی اجنیا _

میدشاپ مه ام ندش رارق یب یلیخ تمناخ متفگ ور نیا هك یتقو دوب.

. ننیبب ونوشیا ات میدموا

..........._

. دنتسه مه مناخ فدص هلب _

........._

كشزپ مشچ هب دیاب نم هك دنتفگ نوشودره یلو میدموا هگید مه _اب
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. ندوب هیبش نم مشچ هب طقف ایوگ منك. هعجارم

.........._

. میدرك فداصت هنافساتم هك منودرگ یمرب ار اموناخ متشاد _هن.

.........._

. میبوخ _ام

........._

. نبوخ مه مناخ ابرهك _

........._

نم یشوگ . دیشك لوط یلیخ میدوب هداج .وت دشن نومیروط نومدوخ _هن

اب ننوتب ،ات اجنیا مییایب میتفگ دوب. هدش مومت راشژش مه مناخ فدص و

. نریگب سامت امش

.........._

. میرظتنم مدیم سردآ هشاب _

........._

یلو دش هدوسآ یدح ات نم یخلا ! بوخ ردقچ دیایب تفرگ سردآ انروس

دوب: نارگن نانچمه فدص

؟ منزب نفلت كی منم نیدیم هزاجا ایدرباقآ _

داد: باوج بدا مکلا اب ایدرب
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. هنوتدوخ ی هنوخ نیشاب تحار منک یم شهاوخ _

فیرعت شییاد هداوناخ یارب ار ارجام مه ونآ تشادرب ار یشوگ فدص

درك:

مدوخ ننوسر یم ییاج اتهی ونم ناتسود هشب هگا نییایب داوخ یمن _

. مایم مریگ یم نیشام

. دیایب انروس و نم اب دهاوخ یم هك دش مولعم

! میورب یسید نتگنشاو میتساوخ یمن هك ام یلو

درك. مد یاچ و تفر هناخزپشآ دوب،هب هدش نابزیم راب نیا هك ایدرب

؟ نیراد لیم یچ ماش امناخ _

. متشادن لیم یچیه اعقاو نم

. روطنیمه مه فدص

: تفگ

!؟ ابرهك هن هگم . میرادن الاج صا هك میدروخ راهان ردقنوا . نیشكن تمحز _

. میسرب اه نوا تمدخ هب میرب دیاب . هدنوم رهظ زا راهان مه یلك هزات _

دوب! هداد هزم شهب ایرام یاذغ هك دوب مولعم دز. نم هب یكمشچ فدص

: تشاذگ زیم یور ار یاچ ینیس ایدرب

نینک لیم ییاچ دییامرفب _

. درشف ردار گنز و دیسر انروس مین، و تعاس كی دودح زا سپ
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دوخ فدص و نم ضوع ورد دماین دوش، لخاد هك درك رارصا ردقچره ایدرب

: دوشگ مه ارزا شناتسد نم، ندید اب انروس . میتخادنا نوریب ارهب

.. مزیزع .... ابرهك _

یم نینچ رهاظ ظفح یارب ای تسا تقادص یورزا شراتفر متسناد یمن

. متشاذگ شا هناش رب رس ینیب شوخ اب هدز طخ ملد ارزا نظءوس دنک

دز: بل انروس

ملا. حشوخ . هدشن تیروط هك ملا حشوخ . تركش ایادخ _

: دیدنخ دنلب دنلب فدص درك. راركت راب نیدنچ و

. تسین نوتشیپ هک مدرجم هچب انیشاب تحار _

داد: حیضوت ایدرب . متفر رانک هدز تلا جخ ، فدص فرح نیا اب

ترپ مساوح ندرك م هرخسم مناخ فدص هك ردقنوا . مدرک تنارگن شخبب _

نم هناش رب تسد هك نانچمه ، دراذگب وا هب یلحم هكنآ یب انروس دش.

. داتفا وهار درك یظفاحادخ دوب، هتشاذگ

: متفگ دوب هداتسیا ددرم هک فدص وهب متسشن هدننار رانك ولج نم راب نیا

! هگید _ایب

. مشیم نوتمحازم تقو هی مگیم _

: دیدنخ انروس

. مینك لمحت میروبجم . هگید تسین یا هراچ _

دز: ییامن نادند دنخبل فدص
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ملا. بند دایب مییاد مگیم نیرب امش _

ینفلت یسكات نیلوا هب وش راوس . هیراك هچ ؟ نایب اجنیا ات نتگنشاو زا یچ _

. تمینوسر یم

. هشاب _

میداتفا وهار میدرك یظفاحادخ ایدرب زا

دعب و میدرک تساوخرد فدص یارب ینیشام ، ینفلت یسكات زکرم نیلوا زا

. میدش لزنم یهار وا نتفر زا

یمامت نم تاناجیه دوب هدرك رایتخا توكس ، یگدننار نیح رد انروس

: مدیزخ شتمس هب تساوخ ار شمرگ شوغآ هرابود ملد . تشادن

ركف نم، هیبش هدید ور یسك تفگ هك ایدرب . مدرك تنارگن مزیزع شخبب _

. هدرك ادیپ ور ابرلد مدرك

: تخادنا یهاگن مین انروس

مهب. تفگ شدوخ _هلب

شیاه فرح زاالهبالی امرس و دوب هتسب رب تخر شدوجو زا امرگ مه زاب

. دیوارت یم

301_300

. دیوارت یم

زا مدرك یم ییوجلد دیاب . مدوب هدرك یدب راك . مدمآ یم هاتوك دیابن نم اما

وا!
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یدب راتفر ابوا هشیمه مه نم یلو درك دروخرب درس وا هك دوب تسرد

. متشاد

. تشاد رارق نامرف یور رب شناتسد

. متشاذگ شتسار تسد یور اررب متسد رایتخا یب

یم هراپ شندرگ یاه گر االن مدرك ركف هك درك هاگن نم هب تشگرب یروج

دوش.

: متفگ عیرس

مرهاوخ هك دش یم مرواب دوز دیابن . مدرك هابتشا ! مزیزع شخبب ور _نم

هدش. ادیپ

شزاون مارآ مارآ و تشاذگ نم تسد یور و تشادرب ار شتسد وا راب نیا

داد.

منك. یم شادیپ تارب مدوخ . ینك یم ادیپ ور ترهاوخ . شابن نارگن _

دش. یراج ممشچ هشوگ زا كشا رایتخا یب

. تفرگ ارم كشا شتشگنا واب تخادنا نم هب یهاگن مین

. شاب راودیما ! هزیرب تكشا منیبن _

. امتح هشاب _

و مدرك یم یتكرح دیاب یلو میوگب هچ متسناد یمن . مدوب هدروآ مك فرح

دوب. یبوخ عورش نیا

یاوه نایرج و. تسا ندش جراخ ردحلا هدمآ شیپ تدورب مدرك ساسحا
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.. دراد دوجو نامفارطا رد یعوبطم و مرگ

. میدیسر هناخ هب

درب. ییاریذپ وهب تفرگ ار متسد انروس دوب. هتفر ایرام

. مدش یم هنووید متشاد ! مشب تنارگن ردقنا مدرك یمن ركف ابرهك _

. مدرك هاگن شیاه مشچ هب

دروم ارم بلق و دیهج یم نوریب شنامشچ هایس نامسآ زا ییاه هراتس

داد. یم رارق فده

. یشخبب ور نم دیاب اتاالن! متشاد رسدرد تارب طقف هك _نم

یم ركف . هبوخ یلیخ ، ییاجنیا هیچ؟!االنهك رسدرد وگن! ور فرح _نیا

. هراد نایرج هنوخ نیا وت یگدنز منك

دنك. یم اج ارزا مبلق هك شردان یاه فراعت نامه زا مه یاو..زاب

اه ربا یور رب مدرك یم ساسحا طقف دمآ. دهاوخ شیپ هچ متسناد یمن

منك. یم تكرح

؟ یقفاوم . میروخب ور نومماش مه اب میرب .ایب یدش هنسرگ االن بخ _

. مروج هچ _هلب

. مروخب یزیچ مدوب هتسناوتن مه رهظ هك اریز دوب. هدش منسرگ یباسح

. میتسشن زیم تشپ قافتا هب

. تشاذگ ناملباقم و درك مرگ ویوركیام اررد اذغ انروس
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. روخب اتپژ نیا زا لوا _ایب

دوب. هتخیر یا یپهلا نورد انپژار

دوب. هزمشوخ رایسب . مدروخ یم قشاق اب مارآ مارآ

. تشاذگ ملباقم مه ار یراخوس غرم

؟ یاوخ یمن نون امش _

؟ هتسرد ، یروخ یم نون نودب وت هكنیا لثم یلو ماوخ یم نون _نم

مروخب نون اب مراد تسود . همنسرگ امااالن _هلب

. یكوا _

. مبوكب وا ارهب متسد مه نم ات تفرگ ارباال شتسار تسد

دوجو شتسد رد سیطانغم هك مدرك یم ساسحا اما مدز نآ ارهب متسد

. متسین نآ ندنك هب رداق و دراد

. میدش ندروخ لوغشم مه واب دروآ مه ار نان انروس

. مدروخ انروس رانك رد بش نآ ار مرمع یاذغ نیرت ذیذل

. میدرك اشامت یدمك یملیف مه واب درك نشور ار نویزیولت انروس

. دشن روطنیا یلو دنیشنب هپاناك یور نم رانك متشاد راظتنا یلو مناد، یمن

. تسشن یا هناگادج لبم رد

و تخیر لیجآ شدوخ یارب مه یباقشب و نم یارب یباقشب ، ملیف یانثا رد

. دروآ
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تكرح نیمه رظتنم مه وا دیاش . نیشب مرانك ،ایب میوگب تساوخ یم ملد

. مدوب هداد ناشن شمرن یفاکردق هب نم هن یلو دوب

وا هب ندش كیدزن یارب دعب، مدوب هدرك تبحص شاهاب درفم هكنیا واال

. مدوب هتفرگ ار شتسد ، مدوب هدش مدقشیپ

دش. یم یور هدایز رگید ، مدرك یم روطنیا رگا حلا

. دیایب مرانك ، تشاد تسود شدوخ تقوره متشاذگ

: تساخرب اج زا ناشک هزایمخ دش مامت هك ملیف

. مباوخب مریم مراد . دایم مباوخ مه یلیخ . مشب رادیب دیاب دوز حبص نم _

ریخ. هب بش

ار درس یظفاحادخ نیا راظتنا ، میتشاد مه هكاب یشوخ تاظحل زا سپ

. متشادن

دوب. راهب یاوه دننام انروس یاوه و الحلا صا

. شندوب یربا هب درك،هن دامتعا دش یم شباتفآ هب هن

هتشذگ وا رب هچنآ یروآدای .اب تشادن یفطاع لداعت و دوب جازم یمدمد

" دیدرت مخ" و چیپ ردداالنرپ هک مداد قح شكیرش و یگم تنایخ دوب،

نیا .اما تفر نیب ،زا راتفر یدرس نیا اب مشوخ حلا مامت . دشاب نادرگرس

محرت سح ونآ دوب هتفای هار مدوجو رد یرگید سح ،هک مشخ هن راب

. دندوب هدرك تنایخ وا هب شناكیدزن زا رفن ود هك دوب یدرم هب تبسن

یارب هک ینامز تسرد .و مدوب شتبحم ماک هنشت ! شدزمان و تسود نیرتهب

مدش؛و یم هجاوم بارس "بآ"اب یاج ،هب متفر یم شغارس شطع عفر
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دوب! نئاخ یگم اهنیا ی همه یناب و ثعاب

. منزب شكتك دش، یم هك ییاج وات هتفای ار وا تساوخ یم ملد

تابجوم وا هب ندرك تنایخ واب هدرك اهر ار انروس دوب! هدمآ شلد روطچ

دنك؟ مهارف ار شیتخبدب

شردپ یوس هب زاین تسد دوش روبجم وا دننام یرورغم درم هك ییاج ات

جاودزا هب نت رسپ و هداد رارق كمك یارب ار جاودزا طرش مه ووا دنك زارد

. دهدب یرابجا

! مدش یم انشآ انروس اب یرگید طیارش رد شاك

! مسانشب ار وا رتهب متسناوت یم شاك

. متسشن یم شلددرد یاپ راب کی ، یراتفر دب یاج هب شاك

اسب هچ ، مدمآ یم رب شیاهراک تلع فشک یپرد لثم، هب هلباقم یاج هب رگا

. مدرك یم ونتالش زا دیاب مدیشک یم شوغآرد ار یتخبشوخ دهاش کنیا

داد. انروس تبحم بلج ارهب دوخ تیولوا ، ابرلد نتفای

دز. یم ار لوا فرح ما یگدنز درم رگید

یم مهرم ار شنینزان بلق رب هدروخ یاه مخز و متفر یم شفرط هب دیاب

. مداهن

303_302

لوغشم ، ممهفب نویزیولت ملیف یارجام زا یزیچ هكنآ یب ونم تفر نمدرم

. مدش دوخ راكفا اب یزاب
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انروس فوطعم منهذ یایاوز مامت . مدوب هدنارذگ ار یناجیه رپ رایسب زور

دوب. هدش

انروس هب یهاگن روبع ردحلا مدش مقاتا یهار و هدرك شوماخ ار نویزیولت

. متخادنا دوب، هتشاذگ زاب ار شقاتا برد هك

دندوب هتفر نیب زا مبلق رد دیدرت و کش یاه هیاس دوب. هدیباوخ زاب ناهد اب

هتفر شقاتا هب مارآ . دیسر یم رظن هب موصعم ، یلفط نوچ مناج مارآ ؛

ولو شا هنادرم ی هرهچ یاشامت . مدومن فاص شیور اررب هتفر بقع یوتپ

هک مدوب شوحم بل هب دنخبل . تشاد یدایز تذل و ظح ، هتسب ینامشچ اب

ورد متفر باوخ هب یشوخ .ابحلا مدش جراخ عیرس دیخرچ ولهپ هب

هب رایتخا یب مدوبعم اب زاین و زار زا سپ . مدش رادیب زامن یارب ررقم تعاس

،رنا هرجنپ ندش زاب .اب مدیشک بقع ارهب یلیر ی هرجنپ . متفر هرجنپ فرط

شیم و گرگ رد یزییاپ ناتخرد . دندش دراو امرس اب هارمه یناهیک یاه ژی

مه یدادعت . دنتخیر یم نیمز رب هدنک ار دوخ وطالیی خرس ناوسیگ رحس،

و درز یاهگرب رپزا نیمز . دندوب هدش گرب ،یب نازخ یاغوغ رد کوت و کت

یم هدیشک وس وسونآ نیا هب داب هکاب دوب یا، هوهق و خرس و یجنران

. دیزخ یم نوریب کمرن مرن مناخ دیشروخ هکت، هکت یاهربا سپ .زا دندش

ارهب مدوجو یاهرات زیگنا نزح توص ، دیما و طاشن عبنم باتفآ عولط

. مدش هناخزپشآ یهار لا حرس درک. لیدبت یداش یدولم

اب داضت رد شیگشرز تاوارک دوب. هدیشوپ یکیش یکشم راولش تک انروس

، شخلت درس نلکودا ی هحیار .اب تشاد ییابیز ی هولج ، دیفس نهاریپ

زاب ار منامشچ شیلمخم یادص تدینش اب مدیشک ناج یافر زاژ یسفن

: مدرک
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. ریخب حبص یموناخ _سالم

: مدرک زارد شیوس ارهب متسد و هدمآ نییاپ اهار هلپ

؟ هبوخ .حتلا ریخب مه وت حبص ییاقآ _سالم

زیر هراتس نامسآ قرغ نم . میدش مه نامشچ لز . دنام شتسد رد متسد

وحم وام دنتشذگ یم قیاقد . مرصب یابرهک بسچ ووا شرومخم ناگدید

دش: زاب نیریش یمسبت هب شبل هرخ باال میدوب مه

؟ یبوخ .وت متسین _دب

: مدرک جراخ یمرن ارهب متسد

. نونمم یسرم _

: تفگ هناخزپشا هب هراشا اب

. روخب ورب مدرک هدامآ هنوحبص _

دنا.اب هدش زبس شلد رد قشع یاه هناوج مروخب مسق مدوب رضاحراب نیا

: متفگ دشاب نیریش متشاد یعس هک ینحل

؟ تلا جخ ای مروخب هنوحبص ! یگرزب فطل هچ _

: دیزگ وبل درک مخ ار شرس

نک! ناج شون وت هنوحبص امش . هروخب تلا جخ تنمشد _

..... متسنوتن هک شخبب انروس _

. دروآ ارباال شتسد
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؟! مشخبب دیاب یچ یارب هیچ!؟ افرح _نیا

: هدمآرد رانا گنر هب ما هرهچ مدز یم سدح متروص یغاد زا

. مدرک یم هدامآ دیاب نم شتسار بخ _

: دیشک مه رد وربا انروس

! هتفگ یك _هن

هشاب نم اب اذغ یتفگ ایرام هب تدوخ _وت

: تخاون ار مناج ، ششخبناج یاه هدنخ هاق هاق

شمرگ دیاب طقف تس. هدامآ شدوخ هگید هك هنوحبص . متفگ ور اذغ _نم

همرق یدوب هتفگن ! هراد ندروخ اعقاو وت یاهاذغ یلو... . میرایب و مینك

دوب. هزمشوخ یلیخ دوب! هداعلا قوف مه تیزبس

منک. یم زاورپ یاهربا تمس وهب هدروآرد یئرمان یاهلا ب مدرک یم ساسحا

مدز: بل زیر یا هوشع اب

ناج. شون _

دمآ: کیدزن دشو متروص بوکخیم انروس هاگن . داتفا رگراک هوشع

؟ ینك تسرد یسور یاه تلتك نوا زا مزاب ینوت _یم

مکلا اب تساوخ یم مه ار یسور ریغ و یسور یاهاذغ مامت رگا ؟؟ تلتک

: مدرک یم هدامآ شیارب لیم

. امتح _
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. ظفاحادخ . یسرم هبوخ _

درك. عورش ار یبیجع یزاب مبلق ... فوا

دوب. جورخ ردحلا انروس

: متفگ

نك! ربص ..._

. تخادنا نم هب یهاگن هناش تشپ زا

؟ مناج _

: مدیشک یقیمع سفن درک. رت هتفشآ ار مناشیرپ ،حلا شنتفگ مناج ففففوا

. مایب تاهاب نک ربص یور هدایپ مریم مراد منم _

: تخادنا لبم یور ار دوخ

. میرب وشرضاح مزیزع هشاب _

. میتفر و متشاذگ وكاله ،شلا هدیشوپ ار مراولش نك مرگ عیرس

: مورب ابوا مه نم هك تساوخ دشو گنیكراپ دراو انروس طایح رد

. وشراوس _

: مدرب هرجنپ کیدزن ار مرس

. مریم هدایپ _

. تمنوسرب هنوخدور یولج ات میرب وشراوس _
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مدش راوس شرارصا زا لا حشوخ

. میدرك تكرح و مدش راوس

دوب. لوغشم تدش هب شركف . دنار یم مارآ انروس

رد هاگ و هدرب نادند هب هاگ ار شپچ هبابس تشگنا هك مدید و مدرك هاگن

دنك. یم ورف شتشم

. منزن یفرح مه ،نم هتفگن یزیچ شدوخ ات مداد حیجرت

. میدیسر هناخدور كیدزن هب

. هنوخدور مه نیا و امش نیا . راكشزرو موناخ امرفب بخ _

. یسرم هبوخ _

... ابرهك یتسار _

_هلب؟

؟ هتسرد ، یدرك یم یزاب مه لا وبیلا یتشاد نارهت ...وت ععا _

. هتسرد _هرآ.

؟! یدب همادا اجنیا یاوخ یمن بخ _

. مشیم لا حشوخ مه یلیخ هك هشاب هگا ارچ. _

. ظفاحادخ . مینك یم تبحص مه اب ادعب .حاال هشاب هبوخ _

. رادهگنادخ _
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دز: میادص هك مدش هدایپ

.. ابرهك _

؟ مناج _

. دروآ انروس یاه بل هب هدنخ یلو دیرپ مناهد زا رایتخا یب مناج

هتبلا منك. یم ادیپ ییاه خن رس كی مراد هك مگب متساوخ یببال! تناج _

. مینك یم میراد ییاهراك هی یلو شابن راودیما یلیخ

؟ ییاهراك هچ ؟ یگیم تسار _

. مینك یم تبحص ، مایم _حاال

وگب. منك یم شهاوخ _هن

وطالهین. یلیخ هخآ اباب. _یا

305_304

: تفر دایز،باال قوش و قوذ زا میادص

وگب! منك یم شهاوخ ، انروس وگب وگب هن یاو _

: دیشاپ نم اررب شنیریش مسبت انروس

مشدعب . مراد یمهم هسلج منم ، سرب تشزرو هب ورب ! ایدش یسول رتخد _

یبلا ج یاه فرح تارب زپب، هزمشوخ یسور یاه تلتك نوا زا مارب ماش

. مراد

یشوخ تاقافتا اب زییاپ . مدنام دوخ یاج رد جاو و جاه ونم تشذگ انروس
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هناخدور و درس یاهایرد سپ .زا تفای طالیی ییول ،تال دندوب شیپ رد هک

" گنلخ دش." لدب نیگآرطع و مرگ یا هناخلگ هب ملد و دیسر راهب ، یخی یاه

" یهاش رطع " یاج .هب متشاذگ رانک ار ینامگدب " ردنول و" اوزنا و ییاهنت

یاه .آالهل دندرک ملعدق ییابیز "هب یگدنزرس " دیفس یاه یقزار ، ییورمک

،ار یدیمون درز یاه الهل انروس . دندمآ رد هولج هب گنر هب گنر شخبدیما

رطع زا تسمرس دوب. هدناشن یدرمناوج درز سگرن شیاج ورد هدیچ

مدز. هسرپ هناخدور لوط ،رد مقیمع یاه سح یناشفا

نم! یادخ دش؟! یم ینعی یاو....

گنهآ ریثات تحت هنازور یور هدایپ دوب. دایز ادتبا نامه زا منتفر باتش

زره یاه فلع ، ندیود رهرد و مدیود یم دش. لیدبت ندیود هب مبلق داش

همانرب قبط دایز یورین .اب مدرک یم هل تردق اب میاهاپ ریز ار سای و یچوپ

یهافش و یبتك نومزآ ورد هتفر یگدننار و ییامنهار هرادا هب متشاد هك یا

تكرش ودره یلمع و یبتك دش، یم رازگرب یرتویپماك تروص هب هتبلا هك

. مدش قفوم و هدرك

هناخ هب مامت یلا حشوخ .اب دیایب هناخ برد هب عیرس ممانیهاوگ هك دش انب

. متشگرب

دوب. یقربوراج ندیشک لوغشم و هدیسر هار زا ایرام

! ایرام _سالم

: دیشک زیرپ ارزا قرب میس اردزو شوماخ ی همگد شیاپ اب ایرام

! هنوخ یم سورخ تكبك هیچ؟ _سالم.
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: مدیسوب ار شتروص رایتخا یب

؟! ینوخب وت یدلب طقف ؟! هنوخن ارچ _

داد: ناكت یرس ایرام

. روخب ورب تسدامآ ت هنوحبص _

؟ یدروخ تدوخ . ایرام یسرم _

زا منك یم شغ هنرگو ، مدروخ هك همولعم ! یایب اتوت مدرك ربص سپ _هن

. متفرگ مه هویمبآ تارب . روخب ورب ودب متفیم یگنشگ

: متشادرب یا هسوب وا لپت و یا هوهق تروص زا رایتخا یب

. یمدوخ هیاد _

درب: رمك هب تسد دعب و دروآ باالیی یور ار نیریز تفلک بل ایرام

؟ ماوت هیاد یچ؟ _

: مدیدنخ شغ شغ

؟ یدید ور هتفر دابرب ملیف هن! ؟؟ هیاد _

. دیدنخ شغ شغ مه وا دعب دزو هرگ مه رد وربا شلوا

: مدرک تمواقم شلپت پل زا نتفرگ نوگشین ی هسوسو لباقم رد

هیچ؟ _

دوب،هرآ؟ نم هیبش تلر اكسا هیاد یگب یاوخ یم .حاال نوطیش ی هرتخد _
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_هن

یچ؟ سپ _

! یمناخ هیاد هیبش وت مگب متساوخ _یم

: تشاذگ شیامن هب هدنخ اراب شگنر دیفس بترم و تشرد نادند

. مراد شسود یلیخ ونوا اقافتا ؟ اعقاو _

: متفگ یدج و هدرک ضوع ار منحل

؟ ایرام مگب یزیچ كی یلو _

دش: وحم شدنخبل

وگب! منوج _

: متفر رتکیدزن

! یرت ینتشاد تسود مه نوا زا _وت

داد: ناکترس و دیدنخ ایرام

..." رلتاب "تر هیبش مه انروس . یتسین " تلر اكسا " هیبش ال صا وت یلو _

. تسین

ار تر یاه خاالق یضعب انروس مدرك یم ساسحا یهاگ ارچ یلو ! بجع

؟! دراد

دوب. ایرام اب قح هن... اما

. هنوحبص رس مایم دعب و مریگ یم شود نماالنهی ایرام هشاب _
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. مدرك مد ییاچ تساو _

. ایرام یسرم _

. متشگ یم سابل لا بند مقاتا ورد متفرگ شود

دوب. یفاك راولش و زولب رگید

ایرام هك متفگ یم مدرك یم یضارتعا انروس ورگا هدرك هناهب ار ایرام فرح

. هداد ار داهنشیپ نیا

هسیلپ و تشاد یكیراب رمك هك متشادرب گنر شفنب یوناز یور نهاریپ كی

. دروخ یم شنماد رب یزیر یاه

دوب. عبر هس شنیتشآ و یتشخ شا هقی

و هدیشك سرب ار میاهوم ، هدیشوپ ار نامه . تشاد یبلا ج رایسب روخ نت

مدز. قاجنس فرط ودره

رایتخا یب . مدرك یم ناشلا ح هب یركف دیاب . دندوب هدش دنلب میاه یرتچ

تلا وت زیم یور دوب، هدنام فرصم یب عقوم نآ هکات ار مشیارآ مزاول فیک

یتخاونکی و یگداس ، دیما و قشع وترپ .رد مدرک زاب ار شپیز و هتشاذگ

طخ و لمیر ندیشک .اب دنداد " ییامندوخ "و" نیعت ارهب" دوخ یاج مرهاظ

یگنر شوخ یتروص .رژبل تفرگ ییابیز ی هولج منامشچ یابرهک ، مشچ

. متفر هناخزپشآ هب مدیدج پیت واب هدز

. متسشن زیم تشپ سفن هب دامتعا اب

دوجو لکش ورس هب یگدیسر و بوخ سابل ندیشوپ رد یرس هچ مناد یمن

درب! یم باال نینچ نیا ار سفن هب دامتعا سح هك تشاد
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یرهاظ یاه زیچ نیا هكاب مدوبن یراوخ و نوبز مدآ نورد زا نم هتبلا

نطاب ابیز، سابل . مدوبن مه رهاظ مجلا ریثات رکنم یلو منك ادیپ ار مدوخ

م شیارآ و ابیز نهاریپ ندیشوپ اب مدرك یم ساسحا . دنایامن یم ار ناسنا

مزا انروس هك یزیچ نآ هن مراذگ یم شیامن ارهب ما یعقاو دوخ الممی،

دوب! هتساوخ

دش: مامت ایرام یاهراك

هدش. مومت ماهراك نم ابرهک _

. مریگب شود هی مریم

ورب. هشاب _

: دیشک یتوس نم ندید اب ایرام

وت! یدش لگشوخ هچ _

دمآ: شک شبل فرط کی

؟ ینك تسرد یاوخ یم یچ راهان هلگشوخ بوخ _

: دشاب هتشاد ار وا رظن مه انروس شاک مدش خرس شفیرعت زا

منك. تسرد تلتك هتفگ انروس _

ششوخ یلیخ یمات هنوخ مدرب دوب،عیلا! عیلا تیزبس همراك نوا . هبوخ _

! ینك تسرد انیا زا راب كی یا هتفه هرتهب نامام : تفگ نم .هب دموا

307_306

یپ الرد ومعم دندمآ یم اكیرما هب دوخ نیمزرس زا لیلدره هب هك یناسك
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هك دندمآ یم مادكره . دندوب دوخ نهذ رد هتخاس ی هلضاف هنیدم هب ندیسر

. ددرگرادیب اجنیا رد ناش هتفخ لا وبقا تخب دیاش

یرهاوخ ، ابرلد هكنیا قشع دوب.هب مرهاوخ نتفای ادتبا نم رفس لماع یلو

هرک یوس نیا هب منک ادیپ مدز، یم بلابلا شنتشاد یوزرآ رد هشیمه هك ار

و تسشن ما هناش یور رب قشع دیفس هدنرپ نایم نیا رد اما مدمآ نیمز

میسن شزاون تحت مغلا بان تاساسحا ی هچنغ . دومن وور ریز ار میایند

. تشابنا اجار همه شرطع دشو هتفكش انروس قشع

. مدرك ركف دوب، رورغ زا هک مباه دروخرب و اهراتفر ؛هب مدمآ دوخ هب

داد. دای نم اههب زیچ یلیخ انروس اب ندوب

وا فطل دوب.هب هدرك میاهر ، مدوب هدینت دوخ رود هك ییاوزنا رات زا انروس

. مدوب هدش یرگید یایند دراو

درک! یم شومارف ار یگم مه وا رگا دش یم بوخ ردقچ

دوب. هتشگن مك نایورهم اب مه انروس یلو دوب یلگشوخ رتخد یگم اعطق

بلج دوخ ارهب انروس هجوت هك هتشاد ییابیز یارو یزیچ کرتخد کش یب

دوب. هدرك

ببرف ار شوهاب یانروس هك هدوب یرتخد روج هچ منیبب مدوب واكجنك

! هداد

ارهب شدوخ . دیسر یم رظن هب یزاب گنرین رتخد دوب، مولعم هك روطنیا

دوب. هیشاغ رام لصارد یلو دسرب شا هتساوخ هب دناوتب ات دوب هدز یگداس

درم كی تاساسحا هكاب یسك . مراذگب شتسد فك ار شقح متشاد تسود
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دوب! گرم شیازس دنك، یم یزاب روطنیا

یتاساسحا شتآ رد شبلق وا گوس رد هك انروس هراچیب دوب. هدرمن نوا یلو

دوب! هتخوس کاپ،

دوب. هداد یرابجا یجاودزا هب نت ینطاب لیم مغر یلع نم درم

دوب. هتسكش شلد یرگید روج ، تسا هدنز نئاخ کنز دوب هدیمهف وحاالهك

. متشاذگ یم مهرم شحورجم بلق نیا رب دیاب نم

هرارش شراب اب هتخیر رود ار شنیشیپ قشع رتسکاخ مدرك یم یعس دیاب

. مدومن یم شمرگ ار شناج ، دیدج ییاه

دنك، یم ابرلد نتفای یارب ییاهراك تفگ شطاشنرپ نحل نآ هكاب یتقو

. دومن مداش شلا حشوخ و شاشب ی هرهچ ، ابرلد ندش ادیپ زا لبق

زالل شون هعرج دش!. یم عیلا اعقاو دنك ادیپ تسناوت یم مه ار ابرلد رگا

. مدوب هدش شرهم

یارو .زا مدرك تبحص ردپ و ناج وابالهل هدز نارهت هب یگنز یلا حشوخ اب

مه دز.الهل یم جوم هناردپ یاه ینارگن اباب، دیفم یاه هیصوت

. دننزب باال نیتسآ مه دبمار یارب دوب رارق . تشاد یشوخ و دیدج یاه ربخ

. دننک یراگتساوخ كنشور رهوش رهاوخ رحس، زا دنتشاد انب

. دندمآ یم مه هب ودره متشاد ار شراظتنا . مدش لا حشوخ یلیخ

. دوبن روطنیا یلو مدش رود نوشزا هك ههام نیدنچ مدرك یم ركف

درك. ملا حشوخ اعقاو نیا و مونشب شوخ یاه ربخ متشاد راظتنا شا همه
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: دیسرپ یم یه ناج الهل

؟! نیدرگ یمرب یك ؟! نیدرگ یمرب _یك

. متشادن یمکحم خساپ حاال ونم

: متفگ

میرب ور یا هگید یاج میدیسرن دنلیرم زج هب میدموا هدشن هام _هی

. میدرگب

: دیسرپ بجعت الهلاب یتقو

یچ؟! یارب دنلیرم _

ما. هدز فرح هدركن ركف مدیمهف هزات

: متفگ عیرس

مه ام درك نومتوعد . تساجنوا ناخ ایدرب ..... هنوخ هكنیا رطاخ هب بخ _

. میتفر

یزیچ هك مراپسب فدص و ایدرب هب دیاب ، متفگ مدوخ اب یلو دش عناق ارهاظ

. دنیوگن ناشیاه هداوناخ هب دروم نیا رد

نآ زا یسك مرادن تسود و تسا زار كی نیا هك مدوب هدرك هراشا دنچره

دوش. ربخاب

ربخ ادتبا نانک غیج غیج و تفرگ سامت کمار دعب یتعاس دوب! یشوخ ربخ

الهل متشاد متح داد. ار کنشور یرادراب مژهد دعب و دبمار جاودزا ی هتخوس

رابخا تفایرد و نازیزع یادص ندینش زا لا حشوخ دوب. ربخ یب نآ زا
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. مدرك ونایپ نتخاون هب یبیجع لیامت ، شوخ

صقر هب هایس و دیفس یاه كالهیو یور اررب مناتشگنا متسشن ونایپ تشپ

. مدروآ رد

عورش و هتخاون ار یداش گنهآ دبمار مزیزع ی همع رسپ یسورع دای هب

: ندناوخ هب مدرك

دامود هاش هلجح هب هریم دیرآرب هدنخ دیراکب الهل دیرایب هچنخ

دامود هاش هنود هب هنود هتسد هب هتسد هنوکتیم لگ هنورب هلعب

سورع هزات هدنلب هچ شتفاب یوم هگنشق هچ

سوواط لثم هگنر همه هگنر شوخ هچ هگنشق هچ

دامود هاش حلا هب شوخ

دینک یدامود هب تین دینک یداش و دینزب فد

دینک یدامود هب تین دینک یداش و دینزب تسد

هیرمرم شزاب هرهچ شزان ی هدنخ شزاهج ور

هیرکرک نوویا ی هدرپ نودعمش و هنیآ هرود همه

نادنخ دیراکب الهل ناداش دیرایب هچنخ

هرس هب لگ هییادخ شقشع هییانح شاتسد هییاجک دامود

. دامود هاش نوبرهم و لوق شوخ نوخ ثملا شاپل نوتب گال شافلز

. دندش یم زاب مبلق یور رب یكی یكی دیما یاه هنزور
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هداد مهب مرهاوخ نتفای یارب هك یا همین هفصن دیما ، انروس شوخ حلا

هك دوب نیا دندوب هدرك ملا حشوخ رایسب نارهت شوخ یاهربخ ودوب

دوب، هتفرگ شصقر نم ندناوخ زا هك ایرام . مدناوخ یم و مدز یم هنامداش

ندید داد.اب یم ناكت ناكت ار شتسد رسو یا هزم اب روط هب نم یولج

ندناوخ زا تسد دش ثعاب هدنخ و مداتفا هدنخ هب ادیدش ، شکمناب صقر

. منزب گنهآ طقف هدیشک

دمآ. ادص هب رد گنز راک، طسو تسرد

. متشادرب اه كالهیو یور زا تسد

. داتسیا تکرح زا ایرام

دز: نوریب هقدح زا شتشرد نامشچ

؟؟ زور تقو نیا هشاب هنوتیم یك _

309_308

هاگن نآ هب جاو و جاه و تفر نوفیآ فرط هب دشاب باوج رظتنم هکنآ یب

درك.

: مدیسرپ هرهلد اب

؟ ایرام هیك _

. دادن یباوج ایرام

: تشگرب نم فرط هب ایرام مدناسر نوفیآ ارهب دوخ ناود ناود

! هیگم _
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دمآ: دورف ما یشوخ نمرخ رب هقعاص

؟ یگم یچ _

: تفر مهرد شیاهوربا

! اجنیا هدموا هدشاپ ییور هچ اب مدنوم . وررپ ی هرتخد _

منك؟ هچ متسناد یمن

: متفگ

. مقاتا وت مریم نم _

درک: یدیدش مخا ایرام

وت؟! ینك یم رارف یچ !زا رتخد _یه

. مایم ادعب ، مقاتا وت مرب مكی هدب هزاجا منود یمن _

دش: هریخ منامشچ هب میقتسم و تشاذگ ما هناش رب تسد

ربخ امتح . هیگم هنك مگ ور شدوخ و هشب یبصع دیاب هك ینوا . شاب مورآ _

. نومب ! نیدرك جاودزا امش هك هرادن

. منوت یمن _

. متفر مقاتا هب

دز. نیمز هب ارم یزیخ بال نافوط ، یداش جوا رد تسرد

! یگم
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سرت ار مدوجو مامت ارچ مناد یمن یلو منیبب ار شا هفایق مدوب واكجنك

! تفرگ

! موش یم هجاوم ادیش ای راگن دننام یسک هكاب دمآ یم مرظن هب

دمآ. یم مغارس یدب سح ، رتخد ود نآ ندید اب

یدب رهاظ دوب. بسانم معضوورس . مدرک زادنارب ار دوخ شیارآ زیم هنیآرد

. میایب رتابیز یگم مشچ هب هك تساوخ ملد یلو متشادن

درك. میادص ایرام هك مدرک دیدجت ار مگنر یتروص رژبل

؟! نییاپ ییایب منك شهاوخ هش ..یم ابرهك .. ابرهك _

درك! دهاوخ ادص ارم دوز ای رید هك متسناد یم

دوب. هدیاف یب تمواقم نیمه یارب

. مدش یم ور هب ور تیعقاو اب دیاب

. مدید یم دوب، هك روطنامه ار تقیقح دیاب

هتشاد بسانم دروخرب نآ لا ثما و یگم اتاب مدرك یم ادیپ تعاجش دیاب

. مشاب

دوب! رارف اه نیا همه ... ینیزگ تولخ ندش، یوزنم ، ندیزگ تلزع جنك

. متفر یم الت کشم گنج هب دیاب رارف یاج هب

: متشادرب مدق سفن هب دامتعااب و متفرگ ارباال مرس

نم!؟ اب یراد یراك ؟ ایرام مناج _
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نییاپ .ایب مزیزع _هرآ

. تفر نیب زا مسفن هب دامتعا مامت یگم ندید .اب مدمآ نییاپ اهار هلپ

ور یرپ نینچ نیا تسناوت یمن ، مدوب هدینش ار شفیرعت هك یناطیش نآ

! دشاب

ی هرترپ ، نیمشیربا یناوسیگ باق رد شیابیز ی هرهچ دوب! باذج اعقاو

. تشاذگ یم شیامن ارهب ییابیز

یلو ، دشاب تنایخ لها دناوتب یا هرهچ نینچ بحاص درب یمن نامگ یسك

دوب.

ور هبور یرسارس هنیآ هب مهاگن دوب. هدز رجنخ مزیزع یانروس هب تشپ زا

لزلزتم سفن هب دامتعا نآ ندید دوب!اب مهعیلا هنیآ نورد ریوصت . داتفا

: متفای زاب ار ما هدش

. متسه ابرهك _سالم

. مدرک زارد شفرط ارهب متسد

. تخادنا ایرام و نم هب یهاگن یگم

دوب. هدرك بجعت ، مدوب هدرك زارد ار متسد هك نیا زا

: تشاذگ متسد اررد شتسد دیدرت اب

. متسه یگم _سالم.

: مدرک هراشا لبم هب

. یدموا شوخ . یگم نیشب _
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. تخادنا لبم یور ار دوخ مارآ یگم

و هتسشن وا لباقم مه مدوخ

. دشاب باال مرس نانچمه درك یعس . متخادنا تسار یاپ یور اررب پچ یاپ

دز: بل مارآ یگم

؟! یسانش یم ونم _وت

مدز: یدنخبل

تسود یلیخ !االنمه یدرك راكیچ انروس اب منود یم . مدینش وتفیرعت _هرآ

؟! یدموا یچ یارب هك منودب مراد

درب: ورف تسد فک اررد شیاه نخان یگم

؟! یشتسود ؟! یراد انروس اب یتبسن _وت....هچ

: متفرگ ارباالرت مرس

! مشرسمه نم . منوج _هن

دز: بل جاو و جاه و درک اهر دوب، هتفرگ تسد رد مكحم هك ار یفیك

؟! هدرك جاودزا انروس ینعی ؟! شرسمه _

: تشاذگ رمك هب تسد ایرام

شروت هب مه یا هتشرف هچ هك! ینیب یم ! هدرك جاودزا هك یچ سپ _

! هتخبشوخ یلیخ !االنمه هدروخ

: تخادنا نییاپ ار شرس یگم
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هنك! یمن جاودزا یا هگید سكچیه اب نم زج هب دوب هتفگ نروس یلو _

: تفگ ایرام هك مهدب شتحاقو و ییوررپ هب یخساپ هچ مدوب هدنام

سیدق لثم ور شدوخ هك دوب یگم یارب دوب. هدرم شوم یگم یارب نوا _

! یعقاو یگم یارب داد.هن یم نوشن اه

. تخیر كشا یگم

؟ هروطچ شلا _االنح

درك: هلخادم ایرام هرابود ، مهدب باوج نم ات

یبوخ یلیخ یگدنز هدش،االمن بوخ مه شا هدعم ! هبوخ هبوخ شلا _ح

. دنراد

: دیزگ بل یگم

. تشاد تسود ونم نروس یلو _

: تفر باالرت ایرام یادص

هك ینامز نوا تشذگ درم. یم تارب هك ینامز نوا تشذگ . منوج تشذگ _

هدش؛ زاب شامشچ نروس ! ینك ادیپ هار شلد هب یتسنوت یگدرم شوم اب

كشا !االنمه راكبیرف هروخ یمن وتلوگ هگید هدش. نشور شارب تقیقح

!! یره . منیبب تراك یپ ورب وتزوك هساك نك عمج وشاپ ! زیرن حاسمت

شتآ یاه هرارش ، کشا یاج هب هک ینامشچ واب تخادنا هرهچ زا باقن یگم

: تفگ ، دیهج یم نوریب نآ زا

؟! هئوت هنوخ هگم ! یگیم یچ _یه..



ابرهک و هاک

771

! همرسپ هنوخ _

. مشاب اجنیا تفگ ترسپ دوخ _

: تفگ وا، تیمولظم کسام نداتفا زا لا حشوخ ایرام

! یداد نوشن ور تیعقاو هرهچ بوخ _

؟! یگب نم هب دایم رد تنهد زا یچره اجنیا منكب ربص یچ؟! سپ _

دز: دایرف مشخ اب ایرام

! یشقی _ال

. متشادن ار اهدروخرب نیا لمحت

. مدروآ ارباال متسد

. دایب انروس دوخ نیدب هزاجا ! افطل یگم ! ایرام منك یم شهاوخ _

. تفر و تخادنا باال هناش ایرام

، طقف ؟! داوخ یم یچ هرتخد نیا نیبب نیشب .وت مراك لا بند مر یم نم _

! نكن رواب یلیخ ور هگ یم هك یتایدنرچ

. دیزگ بل یگم

؟! میوگب دیاب هچ متسناد یمن . مدرك توكس

؟!ا مسرپب یزیچ هچ

311_310
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. دیوگب اهار ینتفگ و دنك زاب بل شدوخ مداد هزاجا

ووا مدوب هدش انروس هناخ مناخ نم . مدوب باالیی هاگیاج رد نم نونکا

؟! دوب هدمآ اجنیا هب یزیچ هچ یپ دوبن مولعم

شراك زا اعقاو مه دیاش دنك! هدنز ار میدق قشع تساوخ یم شلد دیاش

؟! دشاب مدق یهاوخ رذع یپ ورد هدش نامیشپ

: تفگ نانك جمجمت یگم ..... مناد یمن

! میدوب مه قشاع سلا دنچ نروس و _نم

. تخیر ورف مبلق نورد یزیچ ، هلمج نیا نتفگاب

. هتسشن متشپ رب یدرس قرع مدرك یم ساسحا . رایتخا یب مدش غاد

هب زاب مدرک ساسحا دوب. تخس رایسب میارب ابوا انروس ی هقشاعم روصت

هبذاج یورین . متسه طوقس وردحلا هداتفا ینامگدب و دیدرت یبیشارس

داد: همادا شفیطل یادص اب یگم . دیشک یم ریز هب تدش اراب مبلق

یلو متشاد شسود منم دوب مقشاع . تشاد تسود یلیخ ونم نروس _

. مدروخ یمن وتسنرا بیرف مدوب هگا مدوبن قشاع

! متفر ورف دوخرد رتشیب

دوب. نروس كیرش تسنرا داد؛ مبیرف تسنرا متشاد شسود یلیخ یلو _

، دندوب شرب و رود یدایز یاه رتخد هكنیا دوب.اب نم لا بند شمشچ هشیمه

تسود درك. یم یدوسح انروس .هب تشاد نم هب یصاخ هجوت هشیمه یلو

نم!ونم هلمج زا هنك بحاصت ، هنروس هب قلعتم هک ور یزیچره تشاد

. مغارس هدموا هك هقشع رطاخ هب مدرك ركف هك مدوب نودان ردقنوا قمحا
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: تفرگ تشگنا لد اراب شمشچ زا هدروخرس کشا هرطق

رد نیمه یارب . دننز یم كتك ور نوشانز ننشخ یناریا یاهدرم تفگ یم _

دوب یسرت مه شلماع . مدرك یم تمواقم ، جاودزا یارب نروس رارصا لباقم

بیرف هك درك یم همزمز مشوگ وت بترم دوب. هتخادنا ملد وت تسنرا هك

هكاب دوب دقتعم و درك یم ییوگدب اه یناریا زا یلیخ . مروخن ور انروس

مش. یم تخبدب نوا،خالهص اب جاودزا

ارهب یذغاک لا متسد ی هبعج . تفرگ ندیراب هفقو دشویب ناراب کشا من

درک: کشخ ار شسیخ نامشچ و دیشک یگرب . متفرگ شتمس

هی ایب متفگ یم نم یچره ! مینك جاودزا درك یم رارصا انروس رونیا _زا

. تشاد ور شدوخ تاداقتعا انروس . مدرك یمن لوبق ، میشب هنوخ مه تدم

رارقرب هطبار یسك اب تقو چیه جاودزا زا لبق اه نوملسم :ام تفگ یم

. مینك یمن

: متفگ

! دنتسه عورشمان هطبار فلا خم نایدا همه منك یم ركف _نم

دز: یدنخزوپ

هدش. یداع ازیچ نیا اجنیا هنك! یم هجوت نید هب یك دوب؟!االن اجك نید _

یم در ور نیا مه اه نوا ، دیسرپب نوتاه شیشك دوخ زا یلو هدش یداع _

ننك.

ارالی شیناوختسا و دنلب ناتشگنا دوبن کرتخد دنیاشوخ ریسم رد تبحص

: دیشک هناش هدرب ورف شناشفا یاهوم
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یم نوا یلو متفگ راب نیدنچ . مداد داهنشیپ یلیخ نروس هب نم . میرذگب _

یاه كش هك تسنرا . مدرك كش هگید اعقاو هكنیا !ات جاودزا طقف هن! تفگ

بوخ یلیخ یگدنز كی لوق نم هدب.هب مبیرف یباسح تسنوت دید، ور نم

. هنودرگ یم ور ایند رود هرب یم ور نم هك داد لوق مهب داد. ور یلمجت و

. مدوب هدش گرزب زره فلع كی لثم . مدوب یردام و ردپ نودب رتخد نم بخ

اعقاو انروس یلو . هراد متسود مدرك یم ركف درك، یم هجوت مهب سكره

دش.ات یم مرواب تشاد ، تفگ یم تسنرا هك ییاه زیچ نیا . تشاد متسود

ور انروس تسنوت تسنرا نم یاه تسایس واب مدروخ ور شبیرف هكنیا

ردپ هك دوب هدركن دوب.ور افرح نیا رتزا گنرز انروس یلو . هنزب نیمز

هك متفرگ میمصت نم ! هریگب كمك نوا زا هنوت یم و نارهت وت هراد یرادلوپ

هرطاخ و مشادج شزا یدب هرطاخ اب دموین ملد . مضیرم مگب انروس هب

انروس هك همدای . مراد ناطرس متفگ غورد .هب هنومب شنهذ وت نم زا یخلت

درك. یم هیرگ یلیخ

یا هتیرفع نینچ یارب . مدرك شتنعل ار وا راب رازه ملد وت....رد رب تنعل

دوب. هتخیر كشا نم یانروس

منك، یم ینامرد یمیش هك یلكش هب ور نم هك مریم اجنیا زا متفگ هرخ _باال

باسح هك ردحیلا تسنرا هكاب تشذگن یزیچ دشو شرواب منوا . هنیبن

واگ زا ور شمهم كرادم دانسا روطنیمه و دوب هدرك خیلا ور انروس یاه

واب میدوب رفس وت تدم مامت ! اپورا رفس هب میتفر ، میدوب هتشادرب قودنص

.زا اپورا ، یحیرفت یتشك . میدرب یم تذل میتشاد هدروآ داب یاه لوپ

تنوم دید.وت ور ام شاتسود زا یكی میدوب هتفر اكولر تنوم هب هسنارف

حیرفت هب بشره . میدنورذگ یم شوخ اه هراباك و کریس وت بش ره اكولر

داوخب نم هب ور شا هگید یور یگدنز هك مدرك یمن ركف .خالهص میتفر یم
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هدب. نوشن لكش نوا هب

هك داد مهب یصرق كی تسنرا درك، یم درد یلیخ مرس لته وت هك بش _كی

یلو مروخب صرق متسنوت یمن تقو چیه نمكال . هشب بوخ مرس مروخب

ور نوا هك مدرك رهاظت و متفرگ تسنرا زا ور صرق هك دش یچ منود یمن

صرق هك مدرك دومناو ونم دروآ ور بآ ناویل تسنرا . شمروخ یم امتح

منود یمن . متخادنا مفیك یوت . مدوب هدروخن ور نوا هك .ردحیلا مدروخ ور

. باوخب .ایب هشیم بوخ حتلا یباوخب ؟!االن یبوخ : دیسرپ یم یه ارچ!

ور متفر هكنیا دوب.ات هدش كوكشم یلیخ . مباوخب نم هك درك یم رارصا

: دیسرپ تسنرا . دایم مباوخ هك مدرك دومناو . تخت

! باوخب ! باوخب . هشیم بوخ حتلا یباوخب االن بخ _

یم ور شاه سفن یادص دوب. توكس یا هظحل دنچ . متسب ور مامشچ ونم

. هشب نئمطم نم ندوب باوخ زا هك دوب هدش كیدزن . مدینش

313_312

هك داد مهب یصرق كی تسنرا درك، یم درد یلیخ مرس لته وت هك بش _كی

یلو مروخب صرق متسنوت یمن تقو چیه نمكال . هشب بوخ مرس مروخب

ور نوا هك مدرك رهاظت و متفرگ تسنرا زا ور صرق هك دش یچ منود یمن

صرق هك مدرك دومناو ونم دروآ ور بآ ناویل تسنرا . شمروخ یم امتح

منود یمن . متخادنا مفیك یوت . مدوب هدروخن ور نوا هك .ردحیلا مدروخ ور

. باوخب .ایب هشیم بوخ حتلا یباوخب ؟!االن یبوخ : دیسرپ یم یه ارچ!

ور متفر هكنیا دوب.ات هدش كوكشم یلیخ . مباوخب نم هك درك یم رارصا

: دیسرپ تسنرا . دایم مباوخ هك مدرك دومناو . تخت
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! باوخب ! باوخب . هشیم بوخ حتلا یباوخب االن بخ _

یم ور شاه سفن یادص دوب. توكس یا هظحل دنچ . متسب ور مامشچ ونم

یزیچ كی ادمع . هشب نیمطم نم ندوب باوخ زا هك دوب هدش كیدزن . مدینش

رگا نم دش. دنلب یمورآ یادص هتبلا هنك. ادص ات نیمز تخادنا شتسد زا ور

مدز! باوخ ارهب مدوخ هك دش یم مولعم ، مدینشن هك مدرك یم رهاظت كال

رادیب یلو ثمال؟! هیچ یادص ینعی هك مدروآ رد ییادص كی هك دوب نیا

زیم رانك هك مدید ممشچ هشوگ .اب مباوخ هك دش نیمطم تسنرا ال. ماك مدوب

جراخ قاتا زا نادنخ و لا حشوخ و تفرگ شود شنلكدا واب تفر شیارآ

شلا بند هب هنهرب یاپ ،اب هشب هجوتم هكنیا نودب . مدرك شبیقعت عیرس دش.

دز ور یقاتا كی .رد هراد تاق مال رارق رتخد كی هكاب مدید و متفر . مدیود

و روب رهحلا دوب،هب اجك ملا شتیلم منود یمن ای یوسنارف رتخد كی و

تسد و درك زاب شور دوب،ردارهب هدیشوپ مه یروجان سابل و دوب دنولب

همه هك مدیمهف . تفر شقاتا هب نوا اب نانك هدنخ و تخادنا شندرگ هب

هشیمه . هدوب مه هگید یاسك دوب،اب نم هكاب یتدم نیا .وت هدوب ماد اهنوا

هبرض منم . متسنود یمن و مدوب قمحا ردقنا ونم هداد یم بیرف ور نم

شرس حبص دوخ ات متسنود یم . مدشاپ . منزب شهب متساوخ ور یساسا

تراك مامت ، متسنود یم مه ور شاه تراك زمر ، تراك و لوپ یچره . همرگ

متسنوت یم هك یچره .خالهص متشادرب ور همه مشاه لوپ . متشادرب وشاه

! اجنیا مدموا مدشاپ و مداد اج منودمچ و مفیك وت

: تفگ یدنت نحل واب دیسر دوب، هتخوسن یگم حلا هب شلد ال صا هك ایرام

؟! اجنیا یایب یشاپ دش تور یروجچ ال صا وت رتخد _

: تفر یا هرغ مشچ یگم
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. مایب تفگ نروس دوخ _

. متفر ورف دوخ یاج رد نم رابنیا

؟! دیایب دوب هتفگانروس هچ ینعی

؟! دوب هدش لعتشم هرابود نآ قشع رتسكاخ ینعی

دوب؟! هدنام یرثا شغاد قشع نآ زا ینعی

دوب؟! هتفرگ هلعش هرابود

؟! مدرك یم دیاب هچ دش، یم نینچ رگا یاو... یا

: تفگ یگم

ضیرم متفگ شهب . متشگرب هك متفگ شهب و مدز گنز شیناپمك هب _هرآ

. مایم منم هنوخ ورب ، تفگ طقف اه نیا همه باوج .رد مدوبن

: تفگ ، دشاب هتشاد ربخ نم لد هت زا راگنا هك ایرام

؟! مایم منم هنوخ ورب تفگ وت _هب

_هرآ.

؟!اه؟ هتدرم هتشك و قشاع مزاب یدرك ركف مه وت _الدب

دش: دنلب یگم یادص

! هنودب دیاب انروس _

دز: دایرف ایرام
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كاخ هب ور نوا وت لثم یدیفس مشچ رتخد هكنیا ؟! هنودب دیاب ور یچ _

روگ تسنرا نوا اب یدش دنلب هك تدوخ اب یدرك ركف یچ ؟!وت هدنوشن هایس

! یداد داب هب ور شیگدنز روجنیا ور رسپ نیا مه؟!و ور یتخیر یروگ هب

! یدوب وت مه شیتخبدب لماع و دیگنج اعقاو ، هشب رساپ هكنیا یارب انروس

داد: همادا ایرام . دیزگ بل یگم

یم ییور هچ هدش!وتاب شیگدنز دراو هتشرف كی هكاالن ركشور ادخ _

ناه؟! ؟ یشب هجاوم انروس اب یاوخ

هناخزپشآ ،زا عقوم نیمه رد

دمآ. انروس یادص

هریخ وا هب توهبم و تام هسره دمآ. نییاپ هناخزپشآ یاه هلپ زا انروس

، تشحو یگم دوب. هتفهن یصاخ سح ام، زا کیره تریح یارورد . میدش

. تفای هار ملد ،رد یداش ، دیما ، قشع ونم یزوریپ ایرام

؟! یدوب هنوخ _وت

: تفرگ شوغآ رد یمرگ هب ارم یگم لباقم دشورد كیدزن انروس

لفاغ یروطنیا هك هنوخزپشآ وت مدموا گنیكراپ .زا مدیسر هزات مزیزع _هن

؟ یبوخ منك! تریگ

. مداد ار شخساپ ، نادنخ و لا حشوخ ونم تفرگ هدیدان ور یگم كال

: تفگ ، دزادنیب یگم هب یهاگن هک نآ یب

؟! یاوخ یم یچ .حاال مدینش ور تافرح همه . ینزب فرح یتساوخ یم _
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: تفگ نیگهودنا یگم

. یشخبب ور نم هك مدموا طقف . نروس شخبب ونم _

دش: یگنس انروس ی هرهچ

؟ تراك دوب نیمه _

_هن.

درك. زاب ار شفیك هلصاف بال

دوب،اب هتشادرب تزا تسنرا هك ور ییاه زیچ یضعب دش یم هك ییاج _ات

. مدروآ مدوخ

درك. خیلا زیم یور ار شفیك مامت

. كردم و دنس ات دنچ هبعالهو یكناب تراك دنچ

دوب. هدیدزد تزا تسنرا هك هشاب یزیچ نوا فصن دیاش _نیا

. دیدنخ هاق هاق انروس

؟! نیدوب هدیدزد مه اب تسنرا دوب؟!ایوتو هدیدزد مزا تسنرا _

. تخادنا نییاپ ار شرس یگم

! میدوب هدیدزد تزا تسنرا و نم هك ییاه زیچ نوا فصن _

و مدینش ور تناتساد نم . ینك تبحص تسرد ریگب دای هشیمه . هبوخ _

،نم تنداد تسد وزا ناطرس تباب ، تخیر كشا تساو هك ینوا مگب تهب

هدش.االن انشآ هتشرف كی اب درك یم ركف هك دوب یا هداس یانروس . مدوبن
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. مشاب وت نونمم دیاب ظاحل كی زا هتبلا !و متخبشوخ رایسب رایسب مدوخ نم

. مشب انشآ مزیزع یابرهك اب نم هك یدش ثعاب وت

315_314

لباقم رد نارهت رد هك دوب ینامه شراتفر زرط و انروس یاه فرح سنج

داد. یم ماجنا ماوقا و انشآ و تسود

نماالن و تسا نم هتسخ ولد قشاع هك درك یم دومناو مه اه نآ شیپ

دنك. یم یزاب لر مه زاب هك مدوب نئمطم

دراو نم رب یصاخ نایرج دوب، ما هناش یور رب هك شناتسد زا نانچ مه اما

درك. یم منوگرگد هك دش یم

یاضعا مامت رد یسلا هك یقرب . یوق راشف قرب كی ! قرب دننام یزیچ كی

دمآ. یم رد تكرح هب مندب

!و هنارهاظتم راتفر نامه هب مدرك شوخ ویخلا،لد ركف هنوگره زا غراف

. دشاب یم تسار انروس یاه فرح اعقاو هك مدرك دومناو یگم لباقم

دش: دنلب شیاج زا یگم

ماك یدب، سیلپ لیوحت ور نم یاوخ یم هگا هك مگب تهب متساوخ _االنمه

. مگب تهب مه ور تسنرا لحم متساوخ . مایب تاهاب مرضاح ال

. دیدنخ هاق هاق انروس

.االنوت هتفرگ ور تسنرا للملا نیب سیلپ هه..... ور؟! تسنرا لحم _

. هینودفله
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دش! یمن مرواب .......! یلمع تعرس هچ فوا

: تخادنا لبم یور ار دوخ انروس درك. هاگن وا هب بجعت اب یگم

هك یدروآ سناش . اجنیا شداتسرف و شتفرگ اکولر تنوم وت لوپ رتنیا _هلب

. دنتشاد ور نوتتفج بلج مكح . یدوبن شاهاب وت

: ندیلا سای اب هتخیمآ یتشحو اب راکهبت رتخد

....هك.. یاوخ _لا......نا..یم..

: دیرغ و دیهج اج زا رنف نوچ انروس

. مدب سیلپ لیوحت ور وت ماوخ یم االن یدز سدح تسرد _

هراب كی دنك،هب سیلپ میلست ار دوخ ات هدمآ درك یم راهظا بقال هك یگم

و تشادرب شتروص ارزا تیموصعم باقن

وا یوناز رب ناما یب ار شتشم تابرض . تخادنا انروس یاپ ارهب دوخ

: تفوك

؟! ینكب ور راتفر نیا نم اب ینوت یم روطچ ! یدوب نم قشاع .....وت یتنعل _

..... یتنعل ..... یییتنعل ؟! سیلپ هب یراپسب ور نم دایم تلد روطچ

یم رانك هب وا یاه هبرض اراب شیاهاپ و هتشاذگ بیج اررب شناتسد انروس

رب ناما یب ار شیاه تشم و تفر یم تمس نامه هب اددجم وا یلو دیشك

. تفوك یم وا یوناز وباالی وناز

! یسنجدب یلیخ .....وت یسنجدب _وت

. دیدنخ هاق هاق انروس
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وت مرجم كی هك مداد طاالع نوشهب . تتربب دایب داوخ یم سیلپ _االنمه

! همنوخ

دش. دنلب و تشادرب ندیبوك تشم زا تسد ، دینش ار نیا ات یگم

درك. یم هاگن انروس هب جاو و جاه

؟! سیلپ یچ؟!پ..... _چ....

وت، لثم ییادایش یاج .... دایش مناخ دزد، مناخ ، مرجم مناخ ! سیلپ _هلب.

! هنادنز یوت

زا عطاس یاه هرارش . دندیهج نوریب یگم نامشچ زا رورش یاه کناطیش

. دومن یم یراج اهگر رد هتخادگ برس ییوگ . دنازوس یم ار هدننیب ، شمشخ

دز: دایرف یگم

.... یتنعل یتشاد تسود ونم وت..وت یلو _

دز: یدنخلت و تسشن انروس

تسین هگید هك دوب یقمحا درم ، تشاد تسود ور وت هك ینوا هك متفگ _

وت هك نوچ !اما هیعقاو یانروس ، ینیب یم تلباقم رد هك ینیا درم.االن

یفیفخت كی منوت یم ، مشب انشآ مزیزع رسمه واب ناریا مرب یدش ثعاب

. مدب تهب

. تخادنا نامأوت انروس و نم هب یهاگن هناراودیما یگم

دز. انروس یوزاب هب یا هبرض و دناسر ام ارهب شدوخ نانز سفن سفن ایرام

. ینودفله هرب دیاب نیا ؟! همودك فیفخت ؟! رسپ وت یگیم یراد یچ _
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مدز: بل نم

! ایرام نك ربص _

داد: ناکت رس ایرام

فرط هب نروس هك دش ثعاب دیفس مشچ هرتخد نیا منك. یمن ربص _هن

. مربب دای زا ور اه هظحل نوا منوت یمن هرب گرم

. تخادنا ایرام هب یهاگن هنیك اب یگم

! یتبرغ هکینز هچ وت الهب صا ؟! یگیم یچ هگید _وت

درك: شهاگن یبصع ایرام

نك! تبحص تسرد _

: دروآ ارباال شتسد انروس

. افطل هظحل هی ایرام _

! تمشخب یم متفگن مد، یم فیفخت تهب متفگ _

: ندیلا یگم

! مدروآ تارب ومتسنوت یم هك ییاه زیچ مامت هك نم یلو _

! ماوخ یم ونوش همه نم ! یدروآ ور نوشفصن ابیرقت یتفگ هن! ونوشمامت _

! تفر دش، جرخ ؟! مرایب اجك _زا

: تفر نفلت زیم فرط هب انروس
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. یریم نوشاهاب دیسر سیلپ االن نیمه هكنیا ای یدیم ور همه _ای

: تخیر کشا یگم

! میتشاد مه اب یبوخ تاظحل ووت نم . انروس منوت یمن مه ماوخب هگا _نم

منك! یم تسامتلا

داد. ناكت یرس انروس

...... هكنیا ای ینودرگ یم رب ور یچ همه ای متفگ _

: تفگ ، هدیسرن ییاج هب انروس محرت بلج یارب شش تال دید هک یگم

. تساو مرایب مه هگید رادقم ......كی منوتب دیاش نك. ربص بخ یلیخ _

دمآ: شک رخسمت هب انروس یاهبل

! شا همه _

. تسین شا همه _

! نادنز یریم هكنیا ای ینك یم ور راك نیا _ای

دش: یبصع یگم

منک. شروج هگید زور دنچ ات منك یم یعس _

االن! نیمه هرید هگید زور دنچ _

: داتفا لبم یور رب یگم

نیمه منك! روج مدیم لوق ، مدیم لوق یلو مدب منوت یمن ور همه نك رواب _

ایب االن....ایب
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درك. جراخ یرگید تراك و فیك رب درب تسد

ملد .هت مدوب هتخیر مباسح وت ور اه لوپ مراهچ كی . ریگب ور تراك _نیا

ور نیا ادابم زور یارب هك هنیا هنك. تنایخ مهب هنكمم تسنرا متسنود یم

یچیه ، مرادن یچیه هگید نماالن . مدیم تهب مه ور انیا .ایب مدوب هتشاذگ

نك. محر ! یچیه ..... ادخ هب مرادن

: تفگ تشگرب یرام

! نكن محر نروس _

: دروآ موجه نم فرط هب یگم

وت نیبب ! هشخبب ور نم وگب .وت یشاب یبوخ مدآ وت دایم رظن وگب!هب _وت

منك.. یم شهاوخ هنك. یم شوگ ور تفرح ، یشرسمه

317_316

. متفرگ رارق وا یاه ییامن مولظم ریثات تحت

مهد، ناشن انروس واو نیب ندش هطساو وااب اررب مدوخ قوفت متساوخ

: متفرگ ار انروس یوزاب نیمه یارب

؟! شیشخبب نم رطاخ هب هش ..یم مزیزع _

! تشاد مرب سرت هك دیخرچ نم فرط هب هراب كی نانچ انروس

! مدرك یمن تلا خد دوب رتهب دیاش

رگا یلو تفر یم باال مرس یگم شیپ درك، یم تقفاوم انروس رگا یلو

دش. یم سكعرب درك، یم تفلا خم
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. نییاپ دمآ یم رایسب مشزرا

: تخادنا نم هناش یور ار تسد نامه و درب شا هناچ ریز یتسد انروس

وت! رطاخ هب طقف . مزیزع هشاب _

. تخودنا نم ارهب شرومخم هاگن و

: دیسوب ارم دشو دنلب هلصاف بال یگم

... منونمم تزا انروس ... یتسه یبوخ رتخد یلیخ ... ابرهك یا هتشرف _وت

درك. هاگن وا هب مشخ اب انروس

ال ،صا اجنیا اهنت !هن تمنیبن اهاجنیا مه هگید ینك یم مگ ور تروگ یریم _

یش! یمن در منم یخسرف هد ؟زا یدش هجوتم ! تمنیب یمن مهار رس

دز: قرب یگم نامشچ

.... ظفاحادخ ظفاحادخ . منونمم . امتح .... هشاب هشاب _

درك. كرت ار هناخ یلا حشوخ واب

دمآ: نم فرط هب مشخ اب ایرام

! یشاب قمحا ردقنا مدرك یمن ركف ، رتخد _

: دیپوت وا هب انروس

؟! ایرام یگیم یچ _

دز: رمک هب تسد کی ایرام
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ریثات تحت هیا! هتیرفع روج هچ یگم هك هنود یمن نیا ! هگید مگیم تسار _

... تفرگ رارق شیگدرم شوم نوا

: تسشن ملد رد هتخانشان یسرت

. تخوس ملد درك، یم سامتلا یروجنوا هخآ بخ _

داد: ناکت فسات هب یرس

یدید یدموا هگا ادرف سپ ... تخوس یم دیابن تلد ... منوج هشدرگش نوا _

ورمال تدوخ دیاب ، هفنش یم لگ هگیم لگ ترهوش وتواب هنوخ وت هتسشن

. ینك تم

دش. هراپ ملد دنب

؟! انروس هن هگم ! هرفنتم نوا زا انروس ؟! ایرام یگیم یراد یچ _

داد: ناكت یرس انروس

ایرام . مدرك یم شفخ مدوخ یاه تسد نیمه دوب،اب نم اب هگا ؟! رفنتم _

. هشب در دیابن منم یخسرف هد زا متفگ شهب هك، یدید ؟ یگیم یراد یچ

. تخادنا باال هناش ایرام

هچ دیشك یم هشقن تشاد اج نیمه نوا نیا! هداس اهامش ردقچ _هه....

امش فرح هب هك هدش نوترواب امش تقونوا هنك. تكلت هگید راب كی یروج

... نیشاب یخلا نیمه هه.....هب هنك؟! یم شوگ

. تفرگ ار مدوجو سرت

... مدرك یراك بجع اباب..... یا
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بوخ ار وا ایرام . مدرك یم ركف نم هك دوب ینآ رتزا زاب هقح رایسب یگم

دوب. هتخانش

. تشادن یدوس ینامیشپ رگید یلو مدش نامیشپ مراك زا

: تفرگ ار متسد دید، ارم دیدرت هك انروس

یم شغولش یدایز ایرام دش.. مك شرش هشیمه یارب .. مزیزع شابن نارگن _

هش.. یمن شادیپ مه هگید .. تفر هگید نوا هنك..

: مدیسرپ رادشک ینحل اب

؟! شتربب دایب هك یدوب هداد ربخ سیلپ هب _وت

دز: بقع ارهب شیاهوم انروس

ور تخیر دوب، هك یچره یدید ... شمنوسرتب متساوخ ال.. صا _

اشرالنات...نم رادربه كال دزد سنجدب هرتخد ... هراد مزاب منئمطم ... هریاد

... مدروخ ور شبیرف مدوب قمحا ردقچ

: متفگ درك. یم تمذم ار دوخ دیابن

ور یدرم ،ره مدید نم هک یرگاوغا نز نیا . نكن شنزرس ردقنیا ور تدوخ _

. هنزب لوگ یتحار هب هنوت یم

: تفگ و تخود مشچ نم هب انروس

وت... لثم یكی نوا، لثم یكی ؟! دنراد قرف مه اهاب نز ردقنیا ارچ ! ابرهک _

؟! میوگب هچ متسناد یمن . مدروخ اج
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: متفگ رایتخا ویب هتخادنا باال هناش

هرخ ..باال دنتسین مه لثم هك اه مدآ همه .. دنراد قرف مهاب مه اه درم بخ _

... یسانشناور وت هیمهم لصا یدرف یاه توافت

: درشف یمرگ ارهب متسد

هیچ؟! ینود یم یلو ... هراد ور شدوخ تایصوصخ یكره .. هتسرد _

دوب: هدش نم نامشچ درك،لز یم تبحص هك روطنیمه

یم سالح علخ ور نم هك تسه یزار هچ وت یاه مشچ نیا وت منود یمن _

هنك!

؟! تفگ یم ارم

. مشیمن هجوتم _م...

دش: مرصب یابرهک بسچ شناگدید هایس ریق

! تامشچ _

مدش: شکمدرم زیر هراتس بش وحم

؟! مامشچ _

تقو چیه هراذ یمن تگنشق یاه مشچ .. تفافش یاه مشچ تامشچ _هرآ

نیا مدرک یم رکف واالهک نوا ، ینود یم ینعی .... منكب تدروم رد یدب ركف

مدرک یم رکف . دموا مدب ارتخد همه زا شتسار ، هدرم یگم هنووید هرتخد

ی هرهچ هک ییانوا ندید اصوصخم نا! هدنز هیقب و هدرم نوا ارچ

یلیخ ت هرهچ مه داد...ووت یم مرازآ رتشیب دنتشاد یموصعم
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... هموصعم

: مدیشاپ وا اررب منیریش مسبت و مدیزگ بل

؟! یدش یم تحاران مه نم ندید زا ینعی _

: دناراخ ار شبل جنک تسش تشگنا واب داد ناکت ار شرس

.. هیراك ایر روج هی تاراك همه مدرك یم ركف .. تاقوا یهاگ _

دش: مکیدزن

.. یراهب نوراب لثم ! یفافش فافش ..وت مدرك یم هابتشا یلو _

...! كیتنامر !......هچ هنارعاش ....هچ وواو

. تفر و درك یظفاحادخ دوب، هدش مامت شراک هک ایرام

درك. یم هاگن نم هب توهبم و تام انروس

ار نآ دیاب هنوگچ میتسناد یمن هك میدوب هتفر ورف یتوكس رد ود ره

. تسكش

: تفگ انروس هكنیا ات

.. ابرهك _

؟ مناج _

: تفگ هدنخ اب

؟ مینزب یرود هی مه اب میرب یقفاوم یببال!! تناج _
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: متفگ ؛ مدوب قفاوم مه ادیدش هلب

. مشیم رضاح االن نیمه _

: متفر رد فرط وهب متخادنا مرس هب وشلا هدیشوپ ار ما یناراب عیرس

ما.. هدامآ _نم

درك. شنت یناراب مه .وا تفرگ شا هدنخ

! تشادرب یا هرفنود رتچ دوب. یناراب اوه

؟! میدرگب میرب نیشام ایاب مینك یور هدایپ یاوخ _یم

319_318

... مینك یور هدایپ تساوخ یم ملد هن

: متفگ

! هرتهب مینزب مدق _هن

: تشاذگ ما هناش رب تسد

.. میرب . یكوا _

دوب. هتفرگ ود ره رس اررب رتچ

وا یوزاب هب رتشیب هچره ار دوخ ، منامب ناما رد ناراب شزیر زا هكنیا یارب

وا زا ریظن یب یترارح . مدرک ادیپ ابوا سامت زا یروآ هسلخ تذل . مدرشف

. دومن یم مرگ ار مناج

: تخادنا نم هب یهاگن انروس . میدز مدق ، یخی و درس ی هناخدور لوط رد
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! منكب تهب یفارتعا كی ماوخ ..یم ابرهك _

: تفرگ رگ مندب مامت

.. مونش یم ؟؟ فارتعا _

: دروآ ارباال شا هبابس تشگنا و تفرگ رارق ملباقم و دیخرچ هجرد دون

دعب! هدب، باوج ونم لا وس كی لوا _وت..

مدز: ییامن نادند دنخبل وا یدج ریغ حتلا ندید زا

. هشاب _

اراب ما هلصاف و هداد له وا یوس ارهب رتچ درک یم شسیخ ناراب تارطق

مندب رطع دهاوخب راگنا ، برقت نیا زا تسمرس انروس . مدناسر رتمیلیم هب وا

دز: وبل دیشک یقیمع سفن ، دشکب هماش ارهب

هیچ؟! تمیمصت ، ینكن ای ینك ادیپ وترهاوخ هگا _وت

: مداتفا هتپ هتت هب یناهگان لا وس نیا زا توهبم

ال.... صا هك شلوا .... ینود یم بخ _نم...

. مدرك یم فارتعا دیاب نم وا، فارتعا زا لبق .. مدرك یم فارتعا دیاب

هب تحار دیاب دش... یم هتشادرب نامهار رس زا دیاب ربكت یگنس عنام نیا

... متفگ یم ار زیچ همه دیاب ... مدرك یم ذوفن شنورد

: متفرگ ارباال مرس دوب، المز یدایز تعاجش رارقا نیا یارب !!! متفگ و

رورم هب یلو دوب ابرلد هب ندیسر طقف اجنیا هب ندموا زا مدصق شلوا _
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تهب ور مبلق مامت مدرک ساسحا .... مدرك ساسحا هك دش یچ منود یمن

! متخاب

کیدزن ار شرس و درشف ما هناش رب مكحم ار شتسد ود ،ره متفگ ار نیا ات

: تفگ مارآ داد. شزاون ار مشوگ ، شیاه سفن یادص هک یروط دروآ

نومه وت هك عقوم نومه ینعی وت..... رتزا لبق یلیخ !! روطنیمه منم _

وت زا یلو ! یراد قرف همه اب مدرك ساسحا ، نارهت وت تمدید دروخرب نیلوا

، مشب كیدزن تهب هگا مدیسرت ...یم مدیسرت یم . مدوبن نئمطم

یلو .. مریگب تلباقم رد تخس و تفس ور مدوخ هك مدوب روبجم .. مزوسب

ترواب مش، كیدزن تهب و منك رهاظت مدرم ولج مدمویم ثمال هك ییاتقو

... مدرك یم ریس اهربا ور هشیمن

شتروص تشاذگ متروص فرط وود تشادرب ما هناش یور ارزا شناتسد

بل مارآ دشو ما ینیب سامم شیامرس زا خرس ینیب دش رت کیدزن و کیدزن

دز:

. مراد تتسود _

یم رانک دیاب دوب، هچره و ربکت و مرشیاه هدرپ . متفگ یم مه نم دیاب

. دنتفر

.. میدرك فارتعا مه یارب نانز مدق

!! نیریش یفارتعا

... میتشادرب نامقشع زار زا هدرپ

دش!! یم یعقاو دیاب نامجاودزا .. دوبن حرطم یروص جادزا رگید راب نیا
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!! میدش یم یكی دیاب

.. میدرك فرص مه اب یكیش رایسب ناروتسر اررد ماش

نم رمع تاظحل نیرت نیریش همه و همه اه..... بلق شپت اه، مشچ یزاب

. دندوب

!! میدش ندب ود رد حور كی مه اب انروس و نم بش نآ

دوب... نامكرتشم یگدنز بش نیلوا بش نآ

.... دتتشادن یا هولج شلباقم اهرد قفش نیرتابیز هك یبش

ییوگ تینهت هب ...ومالكئ دندیشك یم هلهله اه هتشرف ام.... جاودزا بش

یعقاو یانعم ارهب قشع معط راب نیلوا یارب .....ونم دندوب هدمآ

... مدیشچ

... میدنارذگ ار نامیعقاو لسع هام دعب زور دنچ

.. میدرك تبحص مه نامیاه هداوناخ اب زور دنچ نیا رد

هبذاج یلو مدوب شركف هن؛رد مشاب هدمآ نوریب ابرلد رکف زا هكنیا هن

منك.. طولخم یرگید زیچ اراب نآ ینیریش داد یمن هزاجا ییوشانز یگدنز

مه رانک هک دعب زور دنچ هكنیا ات مدركن انروس زا یشسرپ نیمه رطاخ هب

: تفگ میدرک یم اشامت ملیف و میدوب هتسشن

؟ ابرهک _

؟ مناج _

تسد هب ابیرقت شرتخد و یماجرف هدیپس زا ییاه خنرس هی _هی
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هك؟! مدوب هتفگ تهب ... میدروآ

: مدوب هدرک شومارف ادمع نم یلو دوب هتفگ

. موهوا _

! یدركن یواكجنك ! هبیجع _

: متشاذگ شا هناش یور ار مرس و هدرك هقلح شیوزاب رود ار متسد

مهب یا هگید یاه زیچ وداتاب نومدوخ تولخ متساوخ یمن _

... یگب تدوخ مدوب رظتنم .. هروخب

درب: شبل تمس ارهب متسد انروس

،ات ترطع شوخ یاه ییاچ نوا ..زا زیرب مارب ییاچ كی لوا یلو وت! یادف _

.. مگب

مدش: دنلب و هدیشک شیوزاب هقلح ارزا متسد

.. سنجدب _یا

متسشن شلباقم راب نیا . مدروآ هتخیر ود ره یارب یرطع و گنر شوخ یاچ

درک: عورش انروس . مزودب مشچ وا هب میقتسم ات

،رد دنتسه اجنیا هك ور ییناریا یاه هداوناخ رامآ ، مدوب هدرپس اه هچب _هب

هكنیا اه...ات تلا یا مامت دوب..وت یدایز یاه دروم ... نتشگ یلیخ .. نرایب

دوب... هیبش رتشیب شردام و ترهاوخ دروم ،هب نداد هک یربخ نیرخآ

: مدیهج ولج هب
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؟! یدروم یچ ؟؟ یچ _

: تشاذگ زیم یور هرابود دوب غاد دز. بل تشادرب ار شیاچ ناجنف انروس

نشف کرویوین ...وت ناناج اناید شرتخد ...اب ناناج ایفوس مان هب ینز _هی

وت هك سهیلا نومه منوشدورو خیرات و هیناریا نوشبسن و لصا . نراد وش

، ندموا هك یخیرات ، نوشندوب یناریا هب هجوت ...اب ندموا ناریا زا یتفگ

اه هچب ...هب نشاب اه نومه دیاب هك دموا مرظن ،هب نوشندوب رتخد و ردام

هدرك قیقحت مه اه نوا ...و دنرایب رد ور شرامآ و دننك قیقحت بوخ مدرپس

، دندوب

321_320

شردارب و رهاوخ و ردام و ردپ ، ناناج ایفوس هك دندوب هدید

اب ندید ، ندید ندرك وج و سرپ .. نتسه یا هگید تلا وتیا یهتنم ..... نیناریا

یماجرف لا بند ردقچره نومه یارب ... دندش اكیرما دراو یا هگید مسا

... دنتسه کرویوین وت رتخد و ردام نیا .االن میدركن ادیپ ، میتشگ

: مدیسرپ دوب هداد انتژ رییغت ناجیه تدش زا هک ییادص اب

؟! هشاب ابرلد هك هنكمم .... ینعی _

... شتسد ودره ،اب تفرگ شتسد اررد متسد و دمآ ولج مه وا

ندوبن ..هگا هبوخ یلیخ بخ هك ندوب اه نوا ادخ..رگا هب راپسب .... مزیزع _

؟! میراد ، میرادن یا هلجع ، میرادن یراك هك ؟ام موه .. میدرگ یم مزاب مه

بخ... یلو یلو.... هن هك هلجع _هن

یلیخ منم دوخ .... هتفرگ ور تدوجو مامت ناجیه منود ..یم منود _یم
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... نوشمنیبب رتدوز مراد تسود

؟! دنیبب ار اهنآ تشاد تسود

! منیبب ور ابرلد مراد تسود طقف نم یلو _

: دیدنخ یسنجدب اب اتروس

... منیبب مه ور شردام مراد تسود نم _

: مدیشک مه رد وربا رایتخا یب

ارچ؟! _

دمآ: شک شیاهبل

اهر ور ینینزان نوا هب ناخ داهرف هك هدوب ینز روج هچ منیبب ماوخ یم _

بارخ نیا هدموا هدشاپ ، هدرك لو ینینزان نیا هب ور ....وت هدرك

هرذگب هتشرف ودات زا مدآ هك تشاد شزرا ندموا اج نیا اعقاو ینعی هدش...

؟!

هئربت ار وا دهاوخ یم هك مدرك ركف لوا ... مدیشك یگدوسآ هب یسفن

.. مدیشاپ شیور هب دنخبل دراد،لگ ار نم رظن مدید هك دنك....دعب

ادخ ... دنرادن ور بوخ یگدنز تقایل ... دنتقایل یب اه یضعب .. هگید نومه _

.. هشاب هتفرن نوا هب ابرلد هنك

: تفگ یدج ینحل واب دیشون ار شا هدش درس یاچ انروس

و هتشرف كی شزا ! نكن هتشرف كی تدوخ یارب ور ابرلد .... مزیزع نیبب _

. هیلومعم ال ماک ناسنا هی نوا ! زاسن یرپ
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: مدیسرپ تریح اب

هیچ؟! تروظنم _

: تخادنا باال هناش

هسیاقم ونوا اما هئوت ینت و ینوخ رهاوخ ابرلد هتسرد ... هحضاو مروظنم _

مناخ الهل نوبرهم شوغآ رد ؟وت اجك نوا یدش، گرزب اجك !وت تدوخ اب نك

تیگدنز وت یفطاع خالء چیه و ناخ داهرف یرس هیاس اب هارمه یدش، گرزب

راب سول مه یمك و یدید تبحم مه یدایز چیه، هك یتشادن ... یتشادن

... یدموا

: مدرک ترپ شیوس وهب هتشادرب یروخ کشالت زا یزگ هکت

.. نووطیش _

.. دیدنخ هاق هاق

یچ؟! نوا ، ابرلد یلو ! یبوخ یلیخ هگید ..حاال یدوب سول اه لوا نوا _هن

كی ایند....اب رونوا هدروآ هتشاد شرو هك یردام وت؟! ینود یم یچ نوا زا

اه سلا نیا وت هك نیا ..حاال هدرك شگرزب وت، گنهرف اب ریاغتم ال ماك گنهرف

مامت یاوخ یم ، شیدید هگا نكن ركف ... هنود یم ادخ ، هدید ایچ ، هدیشك ایچ

هنكمم ....هن.. ینیبب تمشچ ولج ، یدوب هتخاس تنهذ وت هك ییاه زیچ نوا

.. هشاب یا هگید درف كی نوا

منك... ادیپ ار وا هك دوب مهم یلو دوب.. ابوا قح .. تفگ یم تسار

مهم هشاب داوخ یم هك روطره منك... ادیپ ور نوا دیاب نم انروس _

مماباب ...و هنیبب ور نومردپ هك داوخ یم شلد مه نوا امتح یلو .... تسین
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مه هب ور اه نیا منك یم یعس ...نم هنیبب ور نوا هك هراد تسود امتح

.. منوسرب

یچ؟! تشاذن نوا ردام نویم نیا هگا _و

دمآ: شوج هب منوخ

،حاال دوب نوا ملا ابرلد طقف یرمع كی ؟! هراذن یچ یارب .. هدرك دوخ یب _

.. هنیبب مشردپ هرب هك هشقح

: مدیزگ بل رارق یب

؟ انروس میرب _یك

: تفگ انروس

االن! نیمه _

یچ؟! _

هگید مه اب زورما .. مایمن زورما هک مدرپس تکرش اهوت هچب االنهب نیمه _

.. كرویوین میریم

.. انروس _

؟ انروس ناج _

.. مراد تتسود _

دمآ: کیدزن

.. مزیزع مراد تسود منم _
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.. میدوب كرویوین هار رد انروس لیبموتا رب راوس دعب یتعاس

تعاس مین دننام میارب ، كرویوین ات اینیجریو یمین و تعاس هس هلصاف

.. تشذگ

... مدناوخ یم هنارت شا همه لیبموتا یوت ... متشاد قوش و قوذ هك سب زا

یم ما یهارمه مه یهاگ و درك یم شوگ میادص ،هب تذل قرغ مه انروس

.. دومن

. میدیسر كرویوین هب هرخ باال

.. شارخ نامسآ ورپزا دوب غولش رایسب كرویوین اینیجریو الف خرب

.. گرزب رایسب رایسب یاه شارخ نامسآ

: تفگ انروس

و... ابرلد غارس میرب دعب ، مینزب یتشگ هی لوا میرب یاوخ _یم

... انوا غارس میرب لوا هن.. هن _هن

! اجنوا میر یم لوا ... مزیزع هشاب _

ار هاگشورف سردآ ، تشاد هك یا هچرتفد یور وزا دنار یم روط نیمه

درك. ادیپ

. میدیسر گرزب هلحم كی هب یتفاسم یط زا سپ

دوب.... سابل دمو زكرم هك تیعمج رپ رایسب و غولش یا هلحم

؟! دوب هنوگچ شراك درك؟! یم راك اه نیا زا یكی رد نم رهاوخ ینعی



ابرهک و هاک

801

.... متسناد یمن

. میتفر ژاه اساپ نامه زاملا....ای یكی هب

.. میتفای ار رظن دروم لحم ، فكمه هقبط نامه رد

! گرزب رایسب هاگشورف كی هن، هك هزاغم دوب... یرتشم رپزا هزاغم

. تفرگ ار هاگشورف ریدم غارس اجنآ نانكراك زا یكی زا انروس

درك. ییامنهار وا قاتا فرط امارهب ییورشوخ اب رتخد

دعب! ، مریگب هزاجا نوشزا ، نیدب هزاجا هظحل دنچ _

... میداتسیا انروس و نم

. تشگرب و تفر قاتا هب رتخد

.. زورما ندرواین فیرشت ریدم مناخ .. ماوخ یم ترذعم _

: تفگ عیرس انروس

! اناید مناخ یچ؟! نوشرتخد _

.. دنرادن فیرشت مه نوشیا _هلب

؟ نایم یك نیگب هشیم _

323_322

. مرادن طاالیع هدنب _

؟! دیسرپب هشیم نوشنواعم زا بخ _
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... نیدب هزاجا _هلب

. تشگرب و تفر یرانك قاتا هب رتخد

رب هگید زورود ، دنتفر زرما هزات ... دنتفر هزورود ترفاسم كی هب هك دنتفگ _

.. دندرگ یم

وا: غارس متفر عیرس نم

؟ منیبب ور نوتریدم مناخ سكع منوت _یم

: تفگ بجعت اب رتخد

؟! ونوشسكع _

: تفگ عیرس انروس

هتقو یلیخ .. میتسه نوشرود یاهانشآ ام...زا دینود یم هخآ بخ .. ععا _

هك.... مینیبب میاوخ یم ..و میدیدن ور نوشیا

.. مدب نوتنوشن نوشقاتا وت دیرب دییامرفب ور.. نوشسكع بخ... هلب. هلب _هآ

دوب.. هدیبسچ نیمز هب میاهاپ

.. متشادن تكرح تردق

.. دناشك ریدم قاتا هب دوخ اب ارم و تخادنا ما هناش رب تسد انروس

.. زابلد و كیش رایسب یقاتا

درك. هراشا راوید فرط كی ،هب هاگشورف دنمراك

اناید نوشرتخد اب هارمه .. دنتسه ناناج ایفوس مناخ نوشیا .. دییامرفب _



ابرهک و هاک

803

... ناناج

... دیخرچ ولبات فرط ارهب مرس مارآ مارآ هنوگچ هك دناد یم ادخ

نم.. زا توافتم ال ماك پیت ..ود متشگ اه نآ رد تهابش لا ...بند رتخد و ردام

.. متفر ولبات فرط هب مارآ مارآ

زا هتخیوآ گرزب باق یور رب ناوج نز اتود ریوصت . مداتسیا ولبات کیدزن

اب دنشاب هتفرگ سکع مهاب تسود ود هک راگنا دز. دنخبل نم یور رب راوید

.هب دنشاب رتخد و ردام دیسر یمن رظن الهب صا ۳ای۴سلا. ِینس الف تخا

نز . مدید یم ود یره هرهچ رد مدوخزا یتهابش .هت مدش هریخریوصت

رت، نسم ونز تشاد بلر ب ینیریش مسبت دوب، ابرلد امتح هک رتناوج

. دیدنخ یم نیبرود هبو هتخادنا یوا هناشرب تسد دایز تبحماب

دوب؟ هدروآ ایند مه ارم نز نیا ینعی

ال یتقو هتبلا داد. تسد نم هب تداسح سح هب هیبش یسح ارچ مناد یمن

ردام یعون هب مه مدوخ ؛ مدوبن روطنیا ، تفر یم شروک هقدص نابرق هل

دنخبل هناشوخرس نانچنآ هک مهرانک ود نآ ندید یلو مدوب هدش شروک مود

طالق مردپ زا نز نیا رگا دش یم هچ داد. یم کقلق ار مبلق ، دنتشاد بلر ب

؟ تفرگ یمن

ییابیز بلق .اما دیسر یم رظن هب ابیز قوف یزیچ وا یلو دوب ابیز الهل

اهر هنوگنآ کچوک دنزرف اب هارمه ار منابرهم یاباب تشاد رگا هک تشادن

درک. یمن

دمآ: کیدزن انروس
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. نرهاوخ اتود راگنا نشاب رتخد و ردام هکنیازا لبق مگیم _

مدز: یدنخزوپ دز. ارم لد فرح مه وا

. هشیمن ریپ هشاب ینورذگ شوخ هرسکی مدآ راک یتقو . هگید همولعم هه _

. هراذیمن شتروص ور مکحم ور شاپ ّدر راگزور

دمآ: کیدزن انروس

؟ هتشذگ شوخ نوشهب ینودیم اجک زا _وت

. مدرک ولبات هب یا هراشا

. نربخ یب اهیفام و ایند زا نک نوشاگن . ندنخیم نراد داش هچ نیبب _

تفگ انروس

. تسارجام رهاظ نیا نکن تواضق دوز _

هب بترم و دوب هتخادنا نییاپ ار شرس تسناد یمن یسراف هک یشنم رتخد

. هدیسر نتفر نامز ینعی هک درک یم هاگن تعاس

دش: دراو یدنلبدق و لا سنایم نز هک میوش جراخ قاتازا میتساوخ

. ایفوس نواعم متسه تولر اش نم . نیدمآ شوخ _سالم

یم یبصع ابوا انروس یکیزیف سامت دوب،زا ناوج رگا داد. تسد وابام

. مناخ اتیب دننام دوب لا سنایم یلو مدش

درک: تیاده یمرچ یفرب دیفس یاهلبم تمس امارهب تولر اش

. دینیشنب دییامرفب منک. یم شهاوخ دییامرفب _
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. مرکشتم _

. میتسشن لوا فراعت نامه واب میدوب هار هتسخ ودره

درک: ور ناوج رتخد هب تولر اش

. دنبب مه ورد افطل . یسرب تراک هب ینوتیم . یلیمِا یسرم _

. تفر یلیمِا

: تسشن یلبم کت یور ام لباقم تولر اش

. دیشاب یناریا هک مدز سدح . دیدرک یم تبحص یسراف هک مدینش _

داد: خساپ انروس

. میتسه یناریا هلب _

یلو هییاکیرما االن دنچره هلص اال یناریا ینعی هیناریا مه ایفوس ! _جهبلا

هدش. دلوتم ناریا رد

. نومدوخ لغب هدش.وت گرزب اجنیا مهکال اناید

: متفگ

. دنتسه ابیز یلیخ ود ره رتخد و ردام _

هب یهاگن و دیشک یهآ . دندومن کیرات ار تولر اش دنلب یناشیپ مغ یاهربا

: تخادنا ولبات

.... ایفوس کلفط یلو تسابیز مه زونه اناید هلب _

: دیسرپ عیرس انروس
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یچ؟ ایفوس _

: دروآ شدرگ هب انروس و نم نیب ار شنامشچ بجعت اب دنلبدق نز

؟ دیرادنربخ ایفوس تیعضو زا امش _

داد: ناکت رس انروس . میتخادنا یهاگن رگیدکی هب

. مینود یمن یزیچ ام _هن

یزیچرگا ؟ نیتسه یک امش سپ . نیشاب نوشماوقا زا دیاش متفگ بجع _

. شنینیبب نیدموا یچ یارب سپ دینود یمن ایفوس هب عجار

مناهدرد تاملک دش یم ثعاب هک دوب هتخادنا گنچ میولگرب نیگنس یضغب

. دنسامب

325_324

. دشن جراخ نآزا کالیم یلو مداد ناکت بل یرابدنچ . مدرک زابار مناهد

داد. خساپ نم یاج هب انروس

شوج و تسج هب هزات و میربخ یب ایفوسزا هک هتقو یلیخام شتسار _

. میدموا

. تخادنا ودره هب یهاگن تولر اش

؟ نیدموا ناریازا هزاتامش _

داد. تولر اش هبار شتیزیو تراک انروس

نم . دینیب یم تراک رد هک یناپمک بحاص . متسه روپ پژنام انروس نم _
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هب هزات مرسمه یلو منک یم یگدنز اجنیا مراد هک سهلا نیدنچ

. ندموا اجنیا

. درک گنت ار شنامشچ و تخادنا نم هب یهاگن تولر اش

هی منیب یم منک یم هاگن ؟االنهک یراد یتبسن اناید و ایفوساب هنکن منیبب _

. منیب یم نوتتروصوت یتهابش هت

؟ یراد ایفوساب یتبسن هچ یگب هشیم . اصوصخم تامشچ

نوخ مدرک یم ساسحا هک یروج مدرک ورف متسد فک اررد منخان نم

وهب تخیر میارب بآ یناویل و تفگ یا هزاجااب انروس . دیهج دهاوخ نوریب

داد. متسد

هشاب . هلصفم یلیخ . هلصفم . تولر اش موناخ وطالهین شناتساد _

فرط .هب تخادنا تعاس هب یهاگن تولر .اش مینک یم فیرعت تصرفرس

. تشادرب ار یشوگ و تفر نفلت

هدن هزاجا . مرادراک . مرادن تقو وگب تشادراک نم اب یکره ! نیِجولا _

. دمآ ام فرط وهب تشاذگ ار یشوگ دعب . هشب نوممحازم یسک

؟ هدش یچ هک دینک فیرعت . هشیمن نوممحازم اجنیا هگید سکچیه بخ _

نیا لباقمرد متسناد یمن . مدوب هتخاب مه ودب مدوب هتخاب ار هیفاق مهزاب

ح هجوتم هک انروس منک فیرعت هنوگچ . میوگب هچ شمسانش یمن هک ینز

. دادراشف مکحم ار متسد دوب نم لا

ارهب مرس . مدیم حیضوت موناخ یارب نم . نکن تیذا وتدوخ شاب تحار _

. متخادنا نییاپ سپس و مداد ناکت دییات ی هناشن
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ردارم هک متسه ایفوس رتخد نم هک درک فیرعت دیفم و رصتخم انروس

لا بند هب نم هک درک هفاضا و هدمآ اکیرما هب اناید هارمه وهب هتشاذگ ناریا

وا. هن ما هدمآاناید

ارهب شکانمن هاگن و دیشک یقیمع هآ دوب هتفرگرارقریثات تحت هک تولر اش

: دیسرپ انروس . دوب یداعریغ شهاگن . مدرک بجعت . تخود ولبات

؟ هدموا شیپ یلکشم

. دیبوک پچ تسد فکرب مکحم و هدرک تشمار تسار تسد تولر اش

اب هشیمه . متسه ایفوس تسود نیرتکیدزن نم نینودیم . ایفوس کلفط _

نیا هک هیا هفطاع یب مدآ یلیخ هک دینک یم رکف .الدب درک یم لددرد نم

نم یلو دینود یمن یزیچ . دیرادنربخ یچیهزاامش یلو هدرک وراک

هعفدره نوا . مدوب شولوچوک رتخد زا یرود رطاخب ایفوس یاکشادهاش

زاحلا هک درک یم هیرگردقنا . درب یم مان ابرهکزا دنوخ یمرعشاناید یارب

هک... .االمن تفر یم

: دیسرپانروس

یچ؟ _االن

تخادنا باال هناش

دینیب یم . دوب سملا ایفوس هک هینامز هب طوبرم نیدید هک یریوصت نیا _

. دیسر یم شدوخ هب یلیخ هنک ظفح ور شرتخد ی هیحور هکنیا یارب هک

یمن راذگورف یش تال چیهزا . ردام مه هشاب ردپ مه اناید یارب درک یم یعس

دش. مخ یگدنز الت کشمرابریز هرخ باال یلو درک



ابرهک و هاک

809

؟ یدام لکشم ینعی _

ندوباجنیا وازا لبقزا ایفوس ردام و ردپ . نتشادن یدام لکشم ال صا هن _هن

، تشاد یبوخ لوپ هک ایفوسدوخ . نتسه روشک گرزب ناراد هیامرسزا و

لوپ هک یچ همه .اما هنکریادوراجنیا تسنوت و درک شکمک مه شردپ

. تخوس ابرهک ندوبن مغوت و تخیر کشا سلا هس و تسیب نوا . تسین

. متفرگار مرس

؟ درکن جاودزا _

داد ناکت ار شرس تولر اش

تیعقوم رطاخب . ندوب نوااب جاودزا بلطواد ایلیخ اقافتا . زگره _هن

یلو . نتشاد شتسود ایلیخ تشاد هک یبوخ خاالق روطنیمه و یگداوناخ

ترسح و اناید ندرک گرزب رد دش خالهص شیگدنز مامت . درک در ورمه نوا

. منیب یم ور مشخ یاه هرارش ترهچوت نم وت.اما یرود یارب ندروخ

؟ مزیزع هتسرد

. مدوب نیگمشخ نز نآزا نم . دوب تسرد

یبوخ نوا هب یگدنز هک دوب هدرک شروبجم یک . دوب لماع شدوخ بخ _

یلیخ ک منم . هیا هداعلا قوف درم نم ردپ ؟ دایب و هنک لو ور

هسرب شداونوخ هب هکنیا یارب اپدزو تشپ یچ همه .هب مدوب کیچوک

. اجنیا دموا و درک هل ورام

داد. ناکت یرس هرابود تولر اش

تهب . نکن تواضق سپ . یتسینربخاب یچیهزا . ینودیمن یچیهوت ابرهک _



ابرهک و هاک

810

شلا ح هنیببوروترگا منئمطم هک .االنمه یشاب یلقاعرتخددایم

. هشیم رتهب

: تفگ دوب هدرک کش هک انروس

؟ نضیرم االن هگم ؟ هشیمرتهب شلا _ح

دیشک هآ اددجم تولر اش

شرمعزا یزیچ . هدرک ورف ایفوس ندب مامترد وشاهلا گنچ ، ناطرس هلب. _

یبوخ هب شرتخد وراب رمع ی هدنوم یقاب هک نتفرگ میمصت و هدنومن یقاب

وشاهاعد باوجادخ منئمطم . یدمواوت هک .االنمه ننورذگب یشوخ و

. درک اعد شمه سلا تسیب نوا . هداد

: متفگ

اعد و ننیشب همه ؟ هشیم یچ تالش سپ هک هشاب یروجنیارگا اعد؟ طقف _

نمرکف هب رگا تشاد تسودونمرگا . هگید هشب بوخ دوخ هب دوخ اراک ننک

یتح نوا یلو . رابکی . دزیمرس نم هب لقادح رابکی سلا همه نیاوت دوب

نومه ابرلد مسا رابره هک مردپ نینودیم . تفرگن ابام مه ینفلت سامت

مه تشاذگ مردپ لدوت ترسح ؟مه هدیم تسد شهب حیلا هچ دایم اناید

نم یلو نشیم ضیرم همه بخ . هدش ضیرم هک نیگیم واالن نم لد وت

هک... منکیم رکف

دادراشفار متسد انروس

327_326

: تفگ یسراف وهب دادراشف ار متسد انروس
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. افطل نک سب . مزیزع ینکیم یور هدایز یراد هگید . ابرهک هیفاک _

دوش: هجوتم مه تولر اش ات متفگ یسیلگنا نابز هب

هگا..... مگب راذب _هن

: دیود مفرح نایم هب

شوگ مهور ایفوس ناتساد هدب هزاجا یلو هرپ تلد منود یم هدن. همادا _

. مینک

منیشنب تولر اش نانخس یاپ هک مدوبن یتیعضو الرد صا . متشاد یدب حلا

دنلب و هتشادرب ار مفیک . دیوگب تساوخ یم نز نآ زا عافد تهجرد هک

مدش:

. انروس میرب _

: تفرگ ار میوزاب هناسمتلم و دمآ ام کیدزن تولر اش

. مراد فرح یلیخ امش اب نم . دینومب ؟ اجک _

مرب. دیاب منومب منوت یمن تسین بوخ حملا مفساتم _

شتسد ود ره نم رس تشپ انروس مدز. نوریب قاتا زا هلمج نیا یادا زا سپ

: دزادص تولر .اش دومن یهاوخرذع و درک مخرس و هدروآ ارباال

. افطل هظحل هی ناوج درم دیشخبب _

: تفگ انروس هب تولر .اش مدرک هاگن بقع هب هناش یور زا نم

نوشدروم رد یزیچ نیتشاد تسود رگا . نتسین یزور هد اناید و ایفوس _
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هک نییایب ما هنوخ رگا هنم. ی هرامش نیا نیریگب سامت نم اب افطل نینودب

. منزب نوتاهاب مراد افرح یلیخ یلو . مشیم لا حشوخ یلیخ

دش: کیدزن نم هب دنلبدق نز

رگا نم . تسین هدنز رتشیب یهام دنچ ایفوس هک مگب ونیا طقف مرتخد _

. هنزب مهب وشافرح هک مداد یم هزاجا و شمدیشخب یم مدوب وت یاج

هب شی تباال ناتساد ندینش اب نز نآ زا مترفن نازیم یلو دوبوا اب قح

تخس اراخ گنس نوچ ملد . دشن المک ،صا شعوقولا بیرق توف و ناطرس

و تفرگ تولر اش ارزا تراک انروس دمآ. یمن محر وهب دوب هدش مکحم و

. میدش جراخ مه واب دومن رکشت

وا مدش یم یبصع هنوگنیا هک یتقو دنزب فرح نم اب دیابن هک تسناد یم

رترو هلعش ارم مشخ ی هقرج ، یفرحره تسناد یم درک. یم توکس مه

راوس . دیامن مارآ ارم دوخ توکس اب درک یم یعس نیاربانب . دومن دهاوخ

دز: گنز انروس یشوگ . میتسب ار دنبرمک و میدش لیبموتا

؟ یبوخ ایدرب _سالم

وطالهین. شا هصق . میکرویوین ام نونمم هلب _

حیجرت تسین بوخ شلا ح ابرهک یلو میدرگب ورهش میتساوخ یم _هن

. میشاب هنوخ هدیم

. تسین هار هبور یحور رظن زا هرادن یمسج هیضیرم _هن

. ناها _

؟ هگم هربخ هچ امش؟ ی هنوخ میایب ام یچ ام؟ هنوخ یایب یتساوخیم _
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و حلا مک هی هنیبب ور فدص ابرهک رگا منکرکف . ؟عهیلا دایم مه فدص _

. شاجرس دایب شا هلصوح

هرجنپ فرط ارهب مرس یفرح چیه یب . دنکفا نم رب یهاگن مین انروس

یخلت سح . هناخ هن ایدرب هن فدص .هن دوبن مهم مارب زیچ چیه . مدناخرچ

هک داد لوق ایدرب وهب تشاذگ تیاضر رب لمح ار متوکس نروس . متشاد

دمآ: فرح هب هقیقد دنچ زا سپ . تفر میهاوخ یوا هناخ هب ماش

؟ میدیمهفن ام هک نتشاذگ رادم رارق مه اب یک فدص و ایدرب نیا مگیم _

دمآ: شک مبل فرط کی

؟ میمهفب دیاب مه ام هراد یرارق ره یکره هگم _

. دایم ششوخ مدآ . نبلا ج ارارق روجنیا ! یرارق ره هن بخ _

تسود هک هیعیبط . میشنطومه مه وام هبیرغ اجنیا فدص . نکن دب رکف _

. هنورذگب ابام وشتقو هشاب هتشاد

درک: یرورپ ناج ی هدنخ انروس

. دنتسه مه درجم و ناوجود ره هک نکن شومارف یلو _

و فدص ی هرهچ و مدرک شومارف ار اناید و ایفوس و تولر اش هظحل کی

. دندوب یمه هدنزارب اعقاو ود هن؟ره هک ارچ دمآ. منامشچ یولج ایدرب

: متفگ

هنک. تخبشوخ ور فدص هنوتب ایدرب منکرکف . هشاب تسرد تسدح شاک _

دز: یدنخبل انروس
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هب ونوا هنوت یم فدص مه هنک تخبشوخ وفدص هنوت یم ایدرب مه هلب _

. هنوسرب تداعس

329_328

: تخادنا نم هب یهاگن انروس

میرب وراهان . نوش هنوخ میرب مداد لوق ایدرب هب ماش یارب نم هک مگیم _

؟ یقفاوم . میروخب یزیچ هیاجنیمه

وا لباقم رد رصنلُا تخُب لثم عقوم نآ ات هکنیا زا یلو مدوبن قفاوم

یاب همساب یدنخبل نیاربانب . مدرک یم یراسمرش ساسحا مدوب هدش رهاظ

: مدناشن بلر

. میرب هبوخ مه یلیخ امتح هرآ _

مننیبب ار رهش نآ هکنیا زا لبق درک. یفقوت یدازآ ی همسجم لباقمرد انروس

رد یلو منک اشامت ار رکیپ لوغ ی همسجم نآ کیدزن زا متشاد تسود یلیخ

ار انروس هکنیا یارب افرص دوب. یرگید یاج مرکذ و رکف ی همه رضاح حلا

هب مه واب دوب هتفرگ ار متسد انروس مدز. یم مدق ابوا میامن یهارمه

انروس هک یناروتسر . میدش لوغشم اهنآ یاه نیرتیو اهو هزاغم ندید

یارب دوب. ایفوس هاگشورف باالرتزا نابایخ کی دربب، اجنآ ارم تشاد رظنرد

گرزب یاهشارخ نامسآ هب مرظن رایتخا یب . میتفر وس نآ هب نانز مدق نیمه

هکم ییاه هاگشورف دش. بلج سابل ریظن یب یاه هاگشورف اهو کیتوب و

مدآ انروس . میدیسر ناروتسر .هب دندوب وا ردام و مرهاوخ اهنآ زا یکی کلا

شهارمه تشاد تسود رگید یاه مدآ ی همه دننام و دوب یا هقئاذ شوخ

الف خرب نیمه یارب دش یم تحاران نم ندروخن ،زا دروخب اذغ تذل اب مه
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مدیوج یم مامت یلیم یب واب هتشاذگ ناهد رد لا گنچ اب روز ارهب اذغ ملیم

یگ نیمه یارب دوش یم اذغ روبع عنام میولگ رد یزیچ مدرک یم ساسحا .)

ندیشون اب مدرک یم یعس ار اذغ همقلر وه متخیر بآ دوخ یارب یس ال

. مهد ورف بآ یاه هعرج

هب مه واب هتشاذگ ما هناشرب تسد انروس . دیسر نایاپ هب اذغ

دش.ابحیلا مضه ال ماک ام یور هدایپ اب هدش هدروخ یاذغ . میدمآ نوریب

دوب نامدوخ دوب، اینیجریو نامدوخ رهش کیدزن هک دنلیرم یوس هب رتهب

یمن سح ار امرس هک مدوب هدمآ قوذرس اه هزاغم ندید زا یردق .هب میتفر

یلو دش یم مندب هب امرس دورو عنام ابیز تسوپوتلا پ نامه مه دیاش مدرک

رد یبیجع سح دوخ یامرگ واب مرگ ِ مرگ دوب. مرگ انروس ناتسد

یتقو . منکن ادج وازا ار متسد تقو چیه متشاد تسود . تخیر یم مدوجو

مناتشگنا یهاگزا ره مه .وا متشاذگ شتسد یور رب تسد درک یم یگدننار

و التی گنهآ . دیسر شوگ هب لیبموتا شخپ زا یگنهآ . دومن یم شزاون ار

هرخ .باال دنادرگزاب نم هب یدودحات ار ما هتسبرب تخر شمارآ هک دوب ییابیز

هدنخ . میدیسر دوب هدرب امار ایدرب هک یتکرام رپوس .هب میدیسر دنلیرم هب

: تفرگ ما

دوب؟ هدید نم هیبش ویک ایدرب ینیبب هاگشورف میرب ییایم _

درک: کراپ هاگشورف لباقم انروس

. میشابن خیلا تسد میرخب ایدرب یارب مه یزیچ هی میرب هرآ _

کشالتزا یا هبعج . تفرگ شا هدنخ رادقودنص رتخد نآ ندید اب مه انروس

هناخ هک دصقم .هب میدوب هدرک هیهت کرویوین زا مه لگ هتسد . میدیرخ اجنآ
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میدیسر دوب، ایدرب ی

درب. لخاد امارهب ییورشوخ واب دمآ لا بقتسا هب ایدرب . میدز ار گنز

سپ یتعاس . دوبرهظزادعب ۴ کیدزن تعاس درک. رکشت لگ ندروآ تباب و

مدیسرپ نارگن دش. یم کیرات اوه نآزا

؟ هدموین زونه فدص _

331_330

داد: باوج شا هناخ سنلا امهب تیاده ردحلا ایدرب

. ههاگشورف ووت هدیسر هک تفگ دزو گنز امش یاپ شیپ اقافتا ارچ _

دش. هدوسآ ملا یخ ناهآ _

اب ندنام اهنت زا ندرک دیرخ ی هناهب هب میا هدیسرن ام دوب هدید هک فدص

. دناسرب ار دوخ مه اتوا مییایب مه ام دوب هدرک ربص و هدرک بانتجا ایدرب

اررد رگیدکی ود .ره دیسر کشالت یا هبعج اب مه وا هک تشذگن یزیچ

نم ارزا نایرج فدص . دندرک یسرپلا وحا ابوا نایاقآ و میتفرگ شوغآ

یکیزکم نز کی درک. شوگ ام نانخس وهب تسشن ام رانک مه ایدرب . دیسرپ

دوب هتشاذگ ینیس رد مه رکش و غادریش . دیسر ماگنه نیا رد هوهق ینیس اب

.اب تفر دوخراک لا بند هب دعب و دومن فراعت ام اهارهب هوهق و داد گ.سالم

. دنزپ یم دنت ار اذغ اه یکیزکم تفگ یم هک مداتفا ایرام دای وا ندید

: مدرک هاگن ایدرب هب نارگن

! ایدرب _اقآ

دز: بل ایدرب و دندرک هاگن نم هب هسره
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هلب؟ _

نیا . تسین بوخ شارب ال صا هیودا ، هراد هدعم یتحاران انروس نیشخبب _

عیلا! شا هیودا لفلف هب تسد و هیکیزکم مه مناخ

: تساخرب شیاج زا ایدرب . دندیدنخ همه

هیودا رپزا ور اذغ هشیمه مه انایردآ اقافتا . نیتفگ دش بوخ هلب هوا _

. نینک لیم ور نوت هوهق نییامرفب . هنکن دنت ات مگب شهب مرب . هنکیم

وهب درک تسرد هیودا نودب اراذغ یکیزکمراکتمدخ ایدرب تساوخ هب

. درک مهارف یرادبآ کیتسا شیارب انروس ی هدعم یرامیبزا طاالع ضحم

هک دوب هتسناوت یگدنود یلکزادعب . دوبندنب اپ یور یلا حشوخزا فدص

تراک ی هلزنم هب همانیهاوگ . دریگب یس ید نتگنشاو اررد شا همانیهاوگ

هعجارم اب امتح هک دوب المز دندمآ یم اکیرما هب هک یناسک و دوب ییاسانش

هک یتصرفدرد . دننک تفایرد ار دوخ ی همانیهاوگ هطوبرم ی هرادا هب

مشوگ رد مارآ فدص دندرک یم تبحص سرد و راک هب عجار ایدرب و انروس

: تفگ

. ینکیمادیپ وترهاوخ هک منئمطم نم . هشیم تسرد شابن تحاران _

: متفگ

. مدرکادیپ شهب یدب سح هک مدیمهف ور یتقیقح .هی مگب یچ هکادیپ _

؟ یسح هچ _

نم ندید زا مه ابرلد هک مشاب هتشادراظتنا دیابن هک هگیم انروس نیبب _

شردام اب طقف شرمع مامت ، اجنیا ابرلد . هگیم مه تسار . هشب لا حشوخ
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شردام نوچ هراد یدب یحور حلا .االمن ستسباو نوا وهب هدرک یگدنز

. ندرک شباوجاهرتکد و هراد ناطرس

دش. وحم فدص ی هرهچ یورزادنخبل

؟ هریم یم هراد ینعی یخآ _

: متفگ . مدش تحارانارچ منادیمن

، دنتفر ترفاسم مه اب .االنمه تسین هدنزرتشیب یهامدنچ ارهاظ هلب _

. دننورذگب شوخ مهاب طقف هک دندرک شوماخ مه ور نوشاه یشوگ ودره

. تفگ نومارب تسابرلدردام یمیمص تسود و نواعم هک تولر اش ورانیا

. هنزب نومارب هک تشاد افرح یلیخ هتبلا

دزن؟ ارچ بخ _

مرادن ور یفرح ندینش لمحت مدید هگید هک مدش حیلا الهی صا منودیمن _

داد. شهب ور شتراک و درک ادص ور انروس اما

صا هدشیچ نیبب . نیشب مه نوا یافرح یاپ ینکراتفر قاعالهن دیاب هبوخ _

. تشگرب یضار و تفر یضاق هب هشیمن هفرط ال.هی

یرمع واالنهک متشاد هنیس اررد نز نآ ترفن مرمع مامت دوب. ابوا قح

گرم ربخ ندینشزا مه . دوبن ششخب یارب یتصرف دوب هدنامن یقاب شیارب

دیاب ارچ . مدش تحاران مدوخزا ومه مدش تحاران شعوقولا بیرق

ارم یاوه و حلا هکنیا یارب فدص . متفرگ یم رارق ریثات تحت هنوگنیا

دز. میوزاب هب مارآ دنک ضوع

ربخ! ات دنچ یتسار _
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؟ یربخ هچ هریخ _ِا!

. هنزب روت ور ادیش شاداد تسنوتراگن _

: متفگ بجعت اب

؟ رایرهش _

هک مه یا هگید هسک ، نتفر رد شتسد زا ایدرب و انروس هک دید هگید هلب. _

. درک نهپ رایرهش یور ور شروت دوبن

یچ؟ نوا بخ _

وح نریم نوریب و نراذیم رارق مه اب هکنیا لثم . دایمن شدب منوا یچیه _

. ننک جاودزا دیاش ندیسر مهافت هب مهاب هک االرگا

؟ ینود یم اجکزا _وت

333_332

: مدیسرپ یواکجنک اب

؟ هدرکراکیچ نوا یچ؟ ادیش بخ _

دمآ: شک فدص مرف شوخ یاهبل

ور جاودزا یلو . هتسود یکی اب هعفد .ره هنومیمن اهنت هک ادیش _واال

. منودیمن

اب ناشرتخد یاه راذگ و تشگ اب دوب دیعب تشاد هک یدقتعم ی هداوناخ زا

: دنشاب قفاوم ، اهرسپ
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؟ هراد ربخ یچ نوا رایرهش ششاداد ننود یم مش هداوناخ _

تسود ور شرهاوخ ، شاتسود اب شدوخ مه! یسک هچ .! موه ؟ رایرهش _

تشاد همادا مه امش دعب ؟ دوب هک اهزیچ روجنیا و هوک نایرج نومه . هدرک

ادیش . ندش دنم مهعالهق هب ابیرقت نوا و راگن هک دوب اهاجنوا هکنیا لثم و

. دنوم یمن بیصن یب مه

. نسرب مه هب هللاهک ءاش نا رکش ور ادخ بخ _

. هروخ یمن بآ ممشچ یلو هشب متخ جاودزا هب نوش هطبار مراودیما _

هاگن هجوتم . میتفر یروخراهانزیم فرط هب یگمه ایدرب ، راکتمدخ یادص اب

و دوب یزاون نامهم لوغشم ایدرب یلو مدوب هدش ایدرب هب فدص یکدزد یاه

ار یچ همه و درک یم ییاریذپ نم زا بترم انروس داد. یمن زورب یزیچ

هب هوهق فرص یارب ندیدنخ و نتفگ یلک زا سپ . تشاذگ یم نم لباقم

زاورپ تساوخ یم ملد . دیشوج یم هکرس و ریس لثم ملد . میدمآ ییاریذپ

تباب زا یلیخ .الدب مورب دوب هدش اناید حاال هک ابرلد رادید وهب میامن

مه وا شاک . میدش یم لدمه مه اب شاک . دروخ یم هصغ شردام یرامیب

هب ایدرب یکدزد هاگن هک مدوب اهرکف نیمه .رد دشاب هتشاد تسود ارم

دندوب هدش دنم عالهق رگیدمه هب فرط ود ره ایوگ . مدرک راکش ار فدص

نایم نیا رد طقف . دنتفرگ یم ناماسورس یکی یکی همه . رکشار ادخ

زا مه ار وا هک دوب شردام ، تشاد ایند نیا رد هک یسک اهنت ابرلد کلفط

یم تمدخوا هب متشاد ناجات تفریذپ یم ارم رگا داد.حلا یم تسد

. دهد ناشن نم لباقم رد یشنکاو هچ دوبن مولعم انروس لوق هب یلو . مدرک

یفرح چیه یب . میتشگرب نامدوخ ی هناخ وامهب دیسر اهتنا هب بش نآ

لوغشم و دمآ ایرام دعب زور . میتفر باوخ وهب هدش کرتشم قاتا دراو
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دش. شیاهراک ماجنا

ار هاگشاب ات هناخ ی هلصاف . متفر هاگشاب ینارگن اب هتخیمآ حیلا شوخاب

وو لا بتکسب دننام ییاه میت یلو دوب طلتخم هاگشاب . مدرک یور هدایپ

و دندوب اه مناخ یاه میت یتمسق هاگشاب نامهرد . دندوب هدش کیکفت لا بیلا

. متشاد تسود تسیلا وبیلا یاه هچب اب دوز یلیخ . نایاقا یاه میت یتمسق

ژی رنااب و دندوبن یدایز دارفا . دوب تولخ هاگشاب زور تعاس نآ رد هتبلا

. هداد ماجنا ار اهراک ایرام هک دوب تحار ملا یخ . مدش شزرو لوغشم دایز

. منک بسک یتاع طاال وازا و مریگب سامت تولر اش هکاب مدرک یم رکفدیاب

و منادب وازا ییاهزیچ هک متشادزاین ابرلد اب ندش هجاوم یارب لا حره هب

هتسخ . مدرک یم دیاب ار راک نیمه هلب . دوب یبوخ یتاع طاال عبنم تولر اش

تخت یور ار دوخ و هتفرگ شود و هدناسر هناخ ارهب دوخ هتفوک و

دز. داد هناخزپشآزا ایرام . متخادنا

؟ هوهق ای یروخیم ییاچ _

. متفگ و مداد یم حیجرت ار یاچ هشیمه نم

. مشیم نونمم هشاب یاچرگا _

. تسا هدامآ هگید ی هقیقد هد ات هشاب _

. هبوخ _

مدز یگنز انروس هب

مزیزع _سالم

؟ یدرک ام زا یدای هدشیچ . موناخ _سالم
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تهب ور شتراک هک همدای . مریگب تزا ور تولر یاش هرامش متساوخ یم _

داد.

. هبوخ . نیرفآ . بوخرتخد یدش .حاال یدموا لقعرس حاال ناهآ _

. نومنوخ دایب نک شتوعد

رگا منکرکف . درس یاوه نیاوت . هرادراک . هکرویوینوت نوا منک؟ شتوعد _

. میشیم شمحازم منک شتوعد

. ورب .وت هبوخ . بخ یلیخ _

مرب؟ نم _

؟ یسرتیم ؟ هیچ _

. مربوتاب مراد تسود یلو ؟ مسرتب یچ زا هن _هن

. منوسرب ور مدوخ منکیم یعس نم وربوت .اما مرادراک نم بخ _

. مریم مدوخ . داوخیمن . هگید .هن ینوسرب هار همهنیا _

؟ یرادن نم هبزاین ینئمطم _

یباسح هک .االنمه یرادراک هگید بخ یلو مراد یلیخ هک زاین ارچ. _

. مریم مدوخ . هتفرگ قنور تسنیزیب هللا شام هگید و هغولش ترس

یلیخ نوشنیناوق اجنیا . شاب بظاوم مهدعب . ورن تعرساب طقف . هبوخ _

. هتخس و تفس

. تولر اش ندید مریم سپنم هشاب . منودیم هرآ _
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. ورب هبوخ _

یتسار ناهآ _

موه _

. میرب مهابدایب مه فدص مگب دیاش _

. هرتهب یشاب تدوخ هن _هن

ارچ؟ _

هی دیاش . هنک تبحص وت ردام و رهاوخ هب عجار داوخیم نوا . نیبب بخ _

نم. یتح . هنودب یسک هشابن هکالمز هشاب ییازیچ

. مگیمن شهب . هئوتاب قح یلو هشاب . ینکیم قرف هیقبابوت ؟ هیچافرح نیا _

. مریم مدوخ

نیبب _

هلب _

ربب. تدوخ وراب ایرام یتساوخ رگا _

؟ ایرام _

یلو هرخب سابل کرویوین هربداوخیم شلد یلیخ ایرام . ایرام هرا . موهوا _

. هدش ام فقو هک ینیب یم

ظفاح ادخ . مریم ایرام اب امتح هشاب هشاب . مهعهیلا یلیخ هرآ _

مدزادصار ایرام
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ایرام _

هلب _

؟ ینکیم یرادراکیچ _

. منک یم زیمت وراهاجنیا مراد یچیه _

؟ ینک تسرد اذغ یاوخیمن _

_هن

. وشرضاح _

؟ یچ یارب ؟ مشرضاح _

؟ میرب یایم . کرویوین مریم مراد _

صخشم شتسرد و دیفس نادند وود یس مامت هک درک یا هدنخ نانچ ایرام

دش.

یمن تصرف یلو مرب هک داوخیم ملد هتقو یلیخ نم! یادخ ؟ کرویوین _

. مایم هک همولعم . مدرک

335_334

مش. هدامآ و مریگب شود هی نم رازب . بوخ یلیخ _

. متشادرب ار متسوپ وپوتلا هدیشوپ ار ما یکشم راولش و کینوت نم

. میتفر گنیکراپ هب مهاب و هدرک لفق ار اهرد دش. هدامآ مه ایرام

وهار میتسب اراهدنبرمک و میدش ، مدوب هدرک هیارک هک یلیبموتاراوس
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. دوب یربا هن. هک فاص هتبلا . فاص فاص یاوه . دوب یناراباوه . میداتفا

. دیراب یم تشاد من ،من ناراب و یربااوه . دوب فاص یزیمت تهجزا

یم یلکش رپ یاه هدوت هب لیدبت اه شراب نیا رگید تقودنچ . دوبدرساوه

عورش نک کاپ فرب . منیبب مه اراجنیا ناتسمز متشاد تسودردقچ . دندش

. تشگرب نم فرط هب ایرام . دشرتدیدش ناراب شراب و درک راک هب

هرا؟ . یرخب سابل یرب یاوخیم کرویوین _

. هکرویوینوت نشف دمو زکرم نوچ . هگید ؟هرا سابل _

یلیخ کرویوین . مدرک یمن تقو یلو مرب داوخیم ملد هتقو یلیخ منم _

. هیگنشقرهش

. میتفر نروساب هرا _

؟ مدیمهفن نم هک نیتفر ادج؟یک _

. میدوب هتفر زورید نیمه _

. نیتشگرب دوز هچ سپ _

. میتشگرب و میتفر هک منک شیهارمه تفگ منم هب تشاد یراک انروس _

. ناها _

هدرکرپ ارم یفطاع یاه خال مامت ایرام . میوگن وا ارهب تقیقح دماین ملد

دوب المز سپ . دوب هدنام مرانک مامت یزوسلد الهلاب دننام هک دوب ینز . دوب

هک روطنیمه . دوشربخاب مه نم یاهزارزا تقافر و تیمیمص ردعملا هک

یهاگن مین ، دیسر نامشوگ هب یتی ال گنهآ و مدرک نشور ار لیبموتا شخپ

. مدرک ایرام هب
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ایرام _

موه _

. مگب تهب یزیچ هی متساوخ یم _

. مونشیم وگب _

. مراد یمهم زار هی نم شتسار _

؟ هشاب هتشادن هک هیک _

یلیخ . درک یم رت تحار میاربار ندز فرح ، شندرک دروخرب هدوس نیمه

اب ارم . دروایب رد خاش هکنیا یاج .هب دومن یم کرد ار زیچ همه بوخ

. درک نتفگ هب قیوشت شا هناقداص یلو یدج نحل نامه

. نکرویوینوت . مراد یا هدشمگ رهاوخ هی نم شتسار _

؟ هدشمگرهاوخ _

. وطالهین شصق _

. مونشیم _

داد. ناکتار شرس . مدرک فیرعت ایرام یاربارارجام

. هراچیب نز _یِا

. ابرلد ردام ایهب تفگ نم ارهب هراچیب نز مدیمهفن

مدیسرپ

هیک؟ تروظنم _
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. هدروآ ایندب وروت هک ینومه . هتردام نومه مروظنم _

تعسو نیا هک دوبن مه المز اما دوبن مردام یلو مدوب هدروآ ایندب ارم هلب

. متفگن یزیچ . دنادب ایرام ار مترفن و هنیکزا

گرزب ور شچب هنودی وت. مغزا هدیشک یچ تبرغوت هنودیمادخ ! هراچیب _

گرم ، هنیبب وروت داوخیم شلد امتح .حاالهک هریم یم هراد وحاال هدرک

. هدیرب ور شنوما

؟هه. هنیبب ونم داوخیم شلد _

هچ اردام یمهفب هک یدشنردام ؟ ینودیم یچ یگدنز زاوت ! رتخد یه _

. نراد یسح

متفگ

نوشاه هچب رطاخب هک ییاردام . مدید ور یدایز یاردام یلو مدشنردام _

. هگید یاهزیچ یلیخ هب هسرب هچ نتشذگیم منوشدوخزا

رظن هب رتلقاع یلیخ . ینک تواضق یدوز نیا هب متشادن راظتنا ابرهک _

. یسریم

. منادیمن ؟ دوب یقطنمریغ مراتفر اعقاو ؟ دنتفگ نمیم ارهب نیمه همه ارچ

متفگ

. هگب داوخیم یچ منیبب مریم مراد . هراد یدایز یافرح تولر _اش

وررهش مریم منم ، نینک یم تبحص نیرادامش هک هلصاف نواوت . هبوخ _

. منزیم نوا هب مه یرس .هی مراد مه یتسود .هی مراددیرخ . مدرگ یم
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. مشیمن نوتمحازم

. شاب مشیپ هیچ؟وت محازم _هن

. مینیبب ورگیدمه اجک مگیم تهب دعب . مرادراک منم _هن

. میدیسر ژ اساپ هب نانك تبحص

هلحم ،رد تشاد رارق نآ رد شردام و ابرلد هاگشورف وای هزاغم هك ینابایخ

رایسب یاه كیتوب و سابل یاه هزاغم ورپزا دوب هتفرگ رارق یتیعمج رپ

دوب. ابیز و كیش

. تخادنا شا یچم تعاس هب یهاگن و درك زاب ار شدنبرمك ایرام

مه یتعاس هس ود منك.ات یم دیرخ و منز یم یتشگ اهاجنیا مریم _نم

ور تاه تبحص تولر اش نوا اب مه ..وت مدوخ یارب مدرگ یم لو یروجنیمه

. منوسر یم ور مدوخ عیرس .. زادنب لا كسیم هی نم دش،هب مومت .. نكب

: متفگ

مایم نم یدوب اجره نزب گنز نكب، ور تنتشگ ..وت داوخ یمن هن.. _هن

.. تلا بند

سالتم.. هب .ورب یكوا _

وهب هدومن كراپ ژ اساپ گنیكراپ رد تمحز ارهب لیبموتا و مدرك یظفاحادخ

. متفر هاگشورف فرط

. متفرگ ار تولر اش غارس و متفر هاگشورف فرط هب

مكلا دوب،اب یزور نآ دنمراك زا توافتم پیت هكاب هاگشورف رگید دنمراك
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درك. ییامنهار تولر اش قاتا هب ارم مارتحا

؟! نراد راك نوشاهاب یك مگب دیشخبب _

: متفگ

. متسه ابرهك دیگب _

. یكوا _

دش. جراخ دعب، هظحل دنچ

.. افطل دییامرفب . دننوترظتنم تولر اش مناخ _

دمآ. میوس هب مدق دنچ تولر مدش،اش شقاتا دراو نم ات

دمآ. نم فرط ،هب ینابرهم و تبحم اب تولر اش

. مدوب ترظتنم _سالم.

. تشاد طاالع نم دورو وزا مدوب هدز نفلت مندمآ زا لبق هتبلا

! دشاب هتشاد یزیچ یا همانرب دیاش مدوب هدرك ركف مدوخ شیپ

دش. مه روط نیمه هك مدمآ یم یلبق طاالع اب دوب رتهب

منابل جنك رب سدنخبل راب نیا ، مدوب سوبع و یدج هك لبق الفراب خرب

دوب. هتسشن

. تفرگ شوغآ رد ارم رایتخا یب تولر اش

لدم اه.. مشچ نك،حتلا هاگن وت! ییاناید و ایفوس هیبش ردقچ .. مزیزع _

.. دیتسه مه هیبش ال ..ماك ناهد .. تروص .. ینیب
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337_336

: متفگ

.. دنرت ابیز یلیخ ودات نیا ، منیب یم سكع وت نم هك روطنیا یلو _

. میتسشن یا هپاناك یور رب مه واب تفرگ ارم تسد و درك یا هدنخ تولر اش

یمدآ نیا هگید ایفوس مگب دیاب یلو ! نلگشوخ مه انیا ! یلگشوخ مه _وت

ضوع ال هدش..ماك یا هگید لكش كی ال ..صا تسین ، ینیب یم هك

ور نوشیشوگ هك فیح .. فیح .. هتفرگ ردرب ور شدوجو مامت یضیرم هدش..

ندینش اب دیاش ، دینش یم ور تادص و میدز یم گنز واال دندرك شوماخ

. تفرگ یم یا هزات نوج وت یادص

: متفگ

؟! دندرك شوماخ ارچ ور نوشاه یشوگ حاال بخ _

داد: خساپ

یم ایفوس .. نشاب مه وداتاب نوشدوخ طقف دنتساوخ یم هكنیا یارب _

هك شمنیبب ردقنوا .. منیبب تدم نیا وت ور ابرلد یباسح داوخ یم ملد ، تفگ

یهآ هش!و یمن ریس تقو چیه شچب ندید زا ردام دنچره .. مشب ریس هگید

راب! نیرخآ یارب ، منیبب ممگرزب رتخد متسنوت یم شاك ،یا تفگ و دیشك

درك.. ضغب شزیگنا مغ یاه فرح ریثات تحت تولر اش دوخ

.. تخوس شیارب ملد یلو مدركن ضغب نم

رت شیب یحابص دنچ و دوب هدیسر طخ رخآ هب هك دوب یمدآ رهحلا هب
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.. دوبن هدنز

. دندروآ نامیارب هوهق و دندز رد

. تشاذگ ملباقم تشادرب ینیس ارزا نم هوهق تولر اش

.. مدوخ هنوخ وت تمربب ماوخ یم هك روخب مزیزع بخ _

؟! نوتنوخ _

تحار یلیخ اجنیا میرب .. تساه شارخ نامسآ نیا زا یكی ..وت هكیدزن _هرآ

.. مراد تاهاب یدایز یاه فرح .. منزب فرح تاهاب منوت یمن

ار ما هوهق هناچ، و كچ ویب مدوب شیاه فرح ندینش رظتنم منم

. مدیشون

. تشاذگ رس رب وكالیه درك نترب ار شیوتلا پ تولر اش

.. مزیزع میرب _

. میدش جراخ وا، ییامنهار اب

: تفگ هك مورب لیبموتا تمس متساوخ

یم هك یلوا جرب نیمه ، اهتنا ات میر یم ور نوبایخ نیمه . تسین یزاین _

.. هشاب كراپ اج نیمه نیشام راذب .. هراد رارق وت نوا نم هنوخ ، ینیب

منك.. هاگن مه اهار هزاغم متسناوت یم .. دوبندب

شا هناخ دراو و میدیسر تولر اش یگدنز لحم عمتجم هب مه اب هرخ باال

... میدش
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دوب.. رولیس و یسوط گنر ، لیاسو مامت رب قبلا گنر

.. حور زا وخیلا درس یگنر

، دیسر یم رظن هب نابرهم و برشم شوخ رایسب هك تولر اش دوخ سكعرب

.. تشادن ینادنچ یامرگ شا هناخ

هسفق ، هناخزپشآ یاه تنیباك یتح اه لبم اهو هدرپ ات هتفرگ اه راوید زا

یسوط و یرتسكاخ و یا هرقن گنر دوب،هب هك یزیچ ،ره نشیتراپ اه،.....،

. دندش یم هدید فلتخم یاه فیدر رد

. تفرگ منت زا ارم پوتلا تولر اش

تسوپ خرس ، دوبن تسوپ هایس هتبلا ،هك یتسوپ نیگنر مناخ عقوم نامه

و تفلك ییاه بل ،اب تشاد هرهچ رب ینوتیز و درز نیب یگنر كی ، دوبن مه

دش.. رهاظ هایس هایس ینامشچ

.. نیدموا شوخ .. موناخ _سالم

. تخادنا نز هب یهاگن تولر اش

.. میراد نومهم .. مزیزع _سالم

منك.. یم مهارف هوهق نوتارب ..االن موناخ _هلب

. متسشن اه لبم زا یكی یور رب وا ییامنهار اب

نم هب باوخ هیبش یسح و دیشخب یم منترب یزیگنا توخر یامرگ هنیموش

داد. تسد

.. هنسرگ دوب،مه ما هنشت دمآ،مه یم مباوخ مه
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. دیسر هوهق اب راكتمدخ نز

هدرك رارف هك ییامرس نآ زا یلو مدوب هدیشون هوهق هاگشورف رد دنچره

.. دیبسچ یمن هوهق ای یاچ دننام یزیچ چیه ، میدوب

هزم هزم تذل واب هعرج هعرج دوب، هدش طولخم ركش و ریش هكاب ار هوهق

. مدرك

داد. یم یگدنز شوخ معط

. دیشخب یم تایح یامرگ

دمآ و راهان ندرك تسرد رب ینبم دز ییاه فرح راكتمدخ نز هب تولر اش

. تسشن مرانك

یم ختلا لثم ییاروج كی ..نم ابرهك نودب تدوخ هنوخ ور اجنیا _

..زا میتسه یمیمص یلیخ یاه تسود تنامام و ،نم ینود یم هخآ ... منوم

. تخود ممشچ رد مشچ یدنخبل اب تولر اتاالن..اش ینووج

ور ازیچ نیا . یدنورذگ ور یتخس تاظحل هك منود یم ،نم مرتخد نیبب _

. ینودب ور ییاه زیچ كی مه وت هك الهمز یلو مدینش ایفوس زا یلیخ

. دیسر هویم رپزا یفرظ اب راكتمدخ نز عقوم نیمه

.. نونمم .. انایردآ یسرم _

. مدرك ركشت مه نم

دش. جراخ دزو یدنخبل انایردآ

یدیدش یگدرسفا دوب. هدرسفا ، دموا اجنیا هب هك یتقو تردام _
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هتبلا ، تگرزب ردپ ینود یم هخآ .. هنكن ینومیشپ راهظا هك دوبن یزور .. تشاد

هك، دوب هتفگ شهب داد.. بیرف ور نوا تگرزب ردپ ، هتفر ایند زا هزرمایب ادخ

:زا تفگ یم ایفوس هنك.. یم ادص ور نوا بترم و هریم یم هراد شردام

هكنیا یلو هدیتسرپ یم ور شاه هچب ور، شرهوش . هدوب یضار شیگدنز

و هریمب نوا هنكمم هك ركف نیا واب هدیم شباذع ، هدرم یم هتشاد شردام

اجنیا هب ور شدوخ هك هریگ یم میمصت ، شتنیبب تقو چیه هنوتن

مه اب ،ایب هتفگ شرسمه هب هك یچره .. هدرگرب هنوتب اه دعب ..هك هنوسرب

دوب.. هتفریذپن شرسمه ، میرب

هنك؟! توف شردام تسانب هك دوب هتفگ نم یاباب هب نوا منیبب _

داد. ناكت ار شرس تولر اش

شتلع .. هراد تیمها شرسمه شیپ ردقچ شفرح هك هنیبب تساوخ _هن..یم

حاال هك ..نیا منیبب ور مداوناخ ماوخ یم ، میرب دوب هتفگ طقفدوب هتفگن ور

تفگ یم شهب دیاب هك دوب یزیچ ، هنیبب دوب رسم ردقنا ور شداوناخ ارچ

یم شهب ور قح تردپ دیاش ، تفگ یم درك..هگا هابتشا .. تفگن یلو

هك یزیچ نوا دش لا حره هب مناد یمن درك.. یم شا یهارمه دیاش داد..

هرایب شدوخ اب مه ور وت تساوخ یم نوا ینود یم رتهب هگید .. هشب دیابن

ردپ یلو

339_338

تردپ یلو هرایب شدوخ اب مه ور وت تساوخ یم نوا ینود یم رتهب هگید

یلو هراد هگن ور نوت ود ره تساوخ ور..یم اناید وروهن وت !هن تشاذن

ندموا رانك مه ،اب نیمه رطاخ دوب..هب هروخ ریش هچب .. دروخ یم ریش اناید

ندموا ..هلب ایفوس شیپ اناید ، ینومب تردپ شیپ وت هك ندرك قفاوت و
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. دنتسش یم اینیجریو وت هتبلا .. اكیرما

؟ دندوب هدموا یمسا هچ اب نم گرزب ردام گرزب ردپ منیبب _

.. هگید ناناج بخ _

اه یماجرف زا یدر متسناوتن ارچ هك دش مولعم سپ نم.. یادخ هوا

.. دندوب هداد رییغت ار دوخ مان همه اه ..نآ مبایب

بخ.. _

یم هاگن تردام یتقو و دندوب اینیجریو وت سیلا دنچ شدعب هگید بخ _

هرب یم یپ هزات ، تسین شیچیه و هبوخ تگرزب ردام حلا هك هنیب یم هنك

..زا ناریا هدرگرب هك دوب هدنومن ییور هگید .. هداد بیرف ور نوا شردپ هك

هب زاین هك تفرگ یتخس یضیرم دش.. ضیرم اعقاو شردام راب نیا یفرط

هتفرگ مه یگدرسفا ، تشاد كیچوك هچب هك نیا اب ایفوس .. تشاد تبقارم

تمدخ رد هتعاس راهچ و تسیب دش ثعاب ردام نداد تسد زا سرت یلو دوب

دش،حلا شهب فرط ره زا هك یتاهجوت رثا رد هرخ وباال دایب رد نوا

.. ناریا دایب هدرگرب تحار یخلا هكاب تفرگ میمصت دشو بوخ تگرزبردام

دزن؟ نفلت تقو چیه ارچ منیبب بخ _

راگنا ، نفلت تمس دموا یم هك راب دش.ره یمن شور یلو هنزب تساوخ _یم

هعفد كی مریم : تفگ یم شدوخ شیپ درك.. یم شعنم یزیچ هی هك

رس زا ور میگدنز هرابود ..و میگدنز هنوخ رس مریم منك.. یم نوشزیارپروس

یلیخ هگید هك یزور هی هرخ باال هكنیا دوب..ات هتشذگ سیلا ..ود مریگ یم

ور تادص هك هنزب گنز دموا داد.. تسد زا تقاط دوب، هدش تگنتلد

ور وت همع هنوخ هك دوب ..نیا هنزب گنز تاباب هب دركن تارج یلو .. هونشب
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.. تفرگ

دوب؟! هتفگن یزیچ مهب ارچ ! هبیجع همع؟! _

نومه و هرادرب امش رس زا تسد هك: دوب هتفگ تمع یلو ارچ منود یمن _

مه یلیخ و هتفرگ نز داهرف دوب، هتفگ .. هنومب هتفر هك ییاج

یا عالهق چیه و هنود یم شدوخ ردام ور نوا نز مه ابرهك ... هتخبشوخ

.. هنكشب یلیخ تردام بلق هك دش ثعاب نیمه هنك.. ادیپ ور نوا هك هرادن

مه هب ادیدش ور ایفوس هك یروط ،هب هدوب دنت یلیخ تمع نحل _

یلومتم درم شردپ درك.. زاب ور هاگشورف نیا شردپ كمك هب ایفوس .. تخیر

و دندش ادج هگید مه زا مودك ره یهتنم .. روطنیمه مه شاردارب و دوب

دوخ و ندنوم ایفوس ردام ردپ طقف هگید اجنیا یا.. هگید یوس كی هب دنتفر

یم راك رس ایفوس وتشاد یم هگن ور اناید ، ایفوس ردام .. اناید و ایفوس

رهزا اما دوب قفوم یلیخ مه شراك ووت دید یحارط دمو هرود ..نیا دموا

ور شدوخ هك دوب یتصرف رظتنم .. ناریا هرب دیاب هك: تفگ یم نم هب یهاگ

شمرایم مدوخ وراب ابرهك هدش روط ره مریم : تفگ ..یم هنوسرب وت هب

، هدرك جاودزا دینش هك نیا زا یلو تشاد تسود ور تردپ هكنیا ..اب اجنیا

دوب..مك هتشذگ سیلا دنچ هی ینعی سیب و ثیح نیمه .. تسكش یلیخ شلد

یاسك دوب.. هتفرگ قنور یباسح شراك .. هسردم هرب تساوخ یم اناید مك

جاودزا لها ایفوس یلو دنداد یم جاودزا داهنشیپ شهب مه یدایز

هن هن یلو دش یم تسود یكی اب یهاگ دوب..رهزا نووج هتبلا .. دوبن

نوتدوخ تعیرش .و عرش قبط مه دش،اب یم تسود دش.. یمن هنوخمه

چیه .. شیگدنز هنوخ رس تشگ یمرب شدعب یلو .. دننك یم تقوم جاودزا

ور یگدنز رهحلا هنك..هب سح شچب ور ردام خیلا یاج تشاذن تقو
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وت دید یم هك ور یا هچب ..ره تفر یم لوا كالس اناید .. دنورذگ یم تشاد

شنتخیر كشا دهاش هك دوب هدش اه ..راب شرس هب دز یم وت، وسلا نس

دیاب نم : تفگ دموا هكنیا ..ات مدوب شندرك هیوم دهاش اهراب و اهراب .. مدوب

تخس و تفس تگرزب ردپ هك درك یم هدامآ تشاد مشاهراك همه .. ناریا مرب

تسد زا ور شرتخد تساوخ یمن هك دوب نیا شتفلا خم تلع درك.. تفلا خم

اهنت و دندوب هتفر روشك نیا زا یا هطقن كی هب شارسپ زا مودكره هدب..

یم شدوخ یارب ور ایفوس یهاوخ دوخ مكلا دوب..اب هدنوم نوشارب ایفوس

هجوت یب نیمه یارب .. داوخب ایفوس هك دوبن یزیچ نیا و هراد هگن تساوخ

داد..هك یم ماجنا تشاد ور شتشگرب یاهراك مامت ، شردپ هتساوخ هب

درك یم ركف دش.. یمن شرواب لوا ایفوس درك.. هتكس شردپ اضق رب تسد

دزو ور شدوخ ودیشك غیج تگرزبردام هكنیا دعب یلو هداد شبیرف مزاب

هدرك هتكس هك درك قیدصت و درك هنیاعم سنا رواژ و درك ربخ ور سنا رواژ

ور سكچیه اجنیا انوا بخ .. تخوس نوا حلا هب شلد راب نیا ، درمریپ

مزیزع هك: داتفا ایفوس یاپ و تسد هب شردام ... هگیدمه زج هب دنتشادن

،اب هدرك هك یمیظع هتكس نیا اب نیا ، مایب رب تردپ هدهع زا منوت یمن نم

: تفگ ایفوس .. داوخ یم تبقارم هب زاین ، هتفرگ هك یدب یجلف نیا

.. مریگ یم راتسرپ شارب نم بخ یلیخ _

: تفگ تگرزب ردام

یم ور وت نوا یلو .. هرادن یراك مه ام دوخ یارب راتسرپ نتفرگ نیبب _

هدنز هگید تردپ دیاش مزیزع .. یشاب شرانك هراد تسود .. داوخ

دعب ام! گرم دعب یارب راذب ، یراد یا همانرب منك..ره یم شهاوخ .. هنومن

. میدرم تردپ و نم هكنیا



ابرهک و هاک

838

هدز هتكس دش..ردپ شردپ ریسا مه سیلا دنچ هی تردام هك دش روط _نیا

تشاد تگرزب ردام و ردام یفطاع یاه كمك هب زاین هك

341_340

یم گنز اه یناریا ون ایسلا سمسیرك عقوم طقف دیاش .. نتفر هك تاییاد ..

هدزن رس ایفوس هب راب ود یكی زا رتشیب دیاش سلا، دنچ نیا ..وت دندز

زا ..دعب هبوخ شعضو مه ایفوس دوخ .. هبوخ مه نوشمه میلا عضو .. دنشاب

بقارم هكنیا هن یراتسرپ مگیم ، تفرگ هدهع هب ور شردپ زا یراتسرپ هكنیا

...نیا دنتشاد مه اتود دنتشاد راتسرپ نوا یارب هدب،هن ماجنا ور شینامسج

تبحم و رهم رظن زا ...خالهص هشاب شرانك هنك، یدردمه شاهاب هك

سامت شارسپ اب هكنیا نودب تگرزب دوب..ردپ مروظنم نیا هنك، شعابشا

درك...و اناید و ایفوس مان دوب،هب هدنوم شارب هك ور یلا وما مامت ، هریگب

هب تشگرب یخلا تقو چیه هگید ات درك گرزب ور نوشزاغم اج نیمه

نوا هاگشورف زا نآ یم اه یلیخ دش.. هتخانش ایفوس اج ..نیا هنزن نوشرس

هی ..خالهص نفورعم اعقاو ، هزادن یم هار هك ییاه وش نشف ننك.. یم دیرخ

، ینوتسمز درس زور هی وت نوا زا دعب و دنوم هدنز تگرزب ردپ سیلا دنچ

دز شرس هب هرابود تردام .. اناید و تگرزب ردام و تردام ندنوم درك.. توف

، میدرگرب هك،ایب درك رارصا و تفگ شردام هب سچره و ناریا هدرگرب هك

: تفگ ..یم دركن لوبق نوا

؟!وت ناریا مایب دیاب یچ یارب .. دنتسه اجنیا مارسپ .. تساجنیا مرسمه _هن

ریپ تگرزبردام هك دوب نیا تیعقاو یلو .. اجنیا رایب رادرب مه ور ترتخد ورب

نوشن ور شدوخ یروج هی تشاد مه رمیازلآ یاه هناشن مك دوب..مك هدش

ور ایفوس یاپ و تسد نیمه دوب..و هتشذگ شزا ینس .. نزریپ وت داد یم

ور ایفوس مه لا بند هب یرگید زا سپ یكی الت كشم دوب..خالهص هتسب
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دنمرنه رایسب حارط كی و دنوخ ور شاسرد ابرلد مه رونیا ..زا دندرك ریگرد

ایفوس ..اما دنرایب رد مه اهاب رس وت یرس دنتسنوت ، شردام كمك هب هك دش

دوب.. وت دای هب نانچمه

: متفگ

یچ؟! اناید بخ _

: تفگ تولر اش

تفگ یم تردام یتقو .. تشادن وت زا یروصت چیه اناید .. منود یمن ؟ اناید _

یم ضوع ور فرح و درك یم مخا ، هناریا وت هك یراد رت گرزب رهاوخ هی هك

..هی هشاب هتشاد تسود نوا زا رتشیب ور وت تردام دیسرت یم هكراگنا درك..

درك.. یم تداسح ییاروج

نم.. دوخ لثم اقیقد هآ

: متفگ

؟! هروطچ شق _خاال

_یك؟

. اناید _

رناژی.. ...رپزا فرح روش..رپ رشو ..رپ هیبوخ رتخد .. هبوخ _

.. مدرك ادیپ مرهاوخ ندید هب یبیجع قایتشا

ریگ، هشوگ یلیخ انروس اب ییانشآ زا لبق ات دوب..نم نم لباقم هطقن تسرد

دوب.. نم سكعرب وا یلو مدوب اهنت و فرح مك
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هدش گرزب یفلتخم گنهرف اب فلتخم طیحم كی رد مادك ره رهحلا هب

.. میدوب

رد سپ .. دشاب هدرسفا دیاب وا اتدعاق سپ دوب رامیب نونكا ابرلد ردام

درك، یم هراشا نآ هب تولر اش هك یروش رشو زا یناشن منكن ركف ، نامرادید

.. منیبب

. دروآ ار یموبلآ تولر اش

.. نیبب ور اه سكع نیا ..ایب مزیزع _ایب

ونز درم دنچ هارمه هب دوب شردام و ابرلد زا یباذج و ابیز یاه سكع

درك.. یم یفرعم تولر اش هك رگید

.. دندوب راكمه وای یگداوناخ تسود اه نآ مادك ره

: مدیسرپ

؟! هرادن دزمان اناید _

: تفگ تولر اش

همه انیا ؟! دندرك ادیپ ور اه زیچ نیا تصرف یك رتخد و ردام _نیا

ااسراپ نیمه هكات متگرزب ردام ادخ هدنی .. هشیم خالهص مه وت نوشیگدنز

تفگ اناید هب شردام اه دوب..راب اه نیا یودره شود یور یراب دوب.. هدنز

شارب فلتخم زایااالت فلتخم یاه سیك ینود هرب..یم هنك جاودزا هك:

مه اناید ، دندوب هگا هك ارچ .. دندوبن كرویوین وت مودك چیه .. ندموا یم

هگید یاج نرادرو ور اناید دنتساوخ یم اه نوا مودكره یلو درك یم لوبق

نوچ درك.. تفلا خم مه اناید هك دوب نیا ودندوب هدش انشآ مه اب .. نربب یا
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مه یا هدع فرط نیا ..زا هراذب اهنت ور شگرزب ردام و ردام تسنوت یمن

راك نیا شینووج وت هك نوا .. دننك جاودزا دنتساوخ یم ایفوس هكاب دندوب

مه تگرزب ردام هكنیا ..ات دركن لوبق ال صا مه یلا سنایم دوب،وت هدركن ور

هب یدیدش هبرض .. تفر ایند زا هك دوب شیپ مین و سلا كی نیمه درك.. توف

الرغ زور هب زور دوب.. هدش هدرسفا دز.. یم دنخبل هگید رتمك .. دروخ تردام

دوب هدش .. دموا شغارس یضیرم یرغ ال یلو دوب هك الرغ هتبلا دش.. یم رت

..ات تفر یم زاحلا وهی و درك یم شتیذا سفن یگنت .. نوختسا تسوپ

و میدرب رازصا درك..اب یمن لوبق روز... هب رتكد شمیدرب اناید و نم هكنیا

دنداد صیخشت ، دنتفرگ هك ییاه سكع و فلتخم تاشیامزآ ماجنا زا سپ

شعون نیرتدب ..و هتفرشیپ ناطرس .. تسا هیر ناطرس تبمالهب تردام هك

.. هرادن ینامرد هك

.. تخوس اناید یارب ملد

: متفگ

درك؟ راكیچ ، دینش ور نیا اناید بخ _

هنوش و شنوش ور دوب هتشاذگ تسد طقف دركن یراك تردام شیپ اناید _

وت تسنود یم ادخ .. دوبن شبل هب دنخبل یلو داد.. یم ژ اسام ور نوا یاه

نم هب ردام .. دوبن شدوجو وت یگشیمه یداش دوب، یچره یلو ! هیركف هچ

و ناریا پایب هنوتب هگید راب كی طقف هگید راب كی هك هنیا شوزرآ هك، تفگ

اب تدوخ وت هك هرادن ربخ كلفط .. هراپسب وت وهب اناید و هنك ادیپ ور وت

.. یدموا تدوخ یاهاپ

؟! دایب و هنك اهر ور اجنیا هشیم رضاح اناید هخآ یلو _
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تبحص یلیخ شاهاب ایفوس یلو هنكب ور راك نیا مدرك یمن ركف _

.. هراد ینوبرهم یلیخ ردپ ناریا وت هك هتفگ شهب .. هدرك

343_342

نیمه ..و هشدوخ لكش هك هراد مه یرهاوخ .. هراد ینوبرهم یلیخ ردپ ناریا

یمن لیامت زاربا یلو ... هراد همع رهوش و همع رسپ و همع رتخد و همع روط

ضوع شرظن هنیبب ور ..حاالوت هنوم یمن مه اهنت رهحلا ..هب دایب هك هنك

. هشیم

ال یخت و راکفا رد قرغ اب ارم و تفگ "ی دیشخبب نم،" رثات ندید اب تولر اش

یوید .نآ متشاذگ رانک ار هدش وپال شخپ یاه لزاپ مامت . تشاذگ اهنت مت

شیاج دشوهب یم رود منهذ ،زا مدوب هتخاس دوخ یارب هدیپس زا هک

مامت تفگ یم تولر !اش تفرگ ناج منامشچ شیپ نایرگ یردام ریوصت

یم کشا نم دای هب هدیپس ، مدرک یم یرایبآ ار مترفن رذب نم هک یتدم

یهاوخدوخ اب شردام و دوب هدومن ادج ام ارزا وا هعدخ اب شردپ . تخیر

یادخ . دندوبن زگره هک ینابرهمان ناردارب دوب. هدش ناریا هب وا ندمآ عنام

هدیپس تفگن نم هب ارچ وا ؟؟ همع یلو دوب. هدیشک دایز یتخس مه وا نم

یم ، ردارب ی هزات یگدنز ندیشاپ مه زا سرت ایآ ؟؟ دوب هتفرگ سامت ابوا

مکح دوخ زا ارچ ؟؟ همع ارچ ؟. دشاب شدنزرف زا یردام قارف زاوج تسناوت

دوب؟ هتفرگن ابرلد زا یغارس تدم نیا رد مردپ ارچ ال صا ؟؟ دوب هدرک رداص

راکفا نیمه .رد تسین ترسح هآو اهنت هدیشاپ مه زا یگدنز کی لصاح

: تفگ ددرم ینحل .اب دیسر تولر اش هک مدوب

. ینودب دیاب هک تسه مه هگید زیچ _هی

؟؟ یچ _
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؟؟ تردپ _

؟؟ یچ مردپ _

! ندرم اناید و ایفوس هنک یم رکف تردپ _

: دیرپ باال بجعت زا مناوربا

؟؟ روطچ ؟؟ یچ ینعی _

داد: ناکت ار شرس تولر اش

دایم هراد داهرف هک هشیم هجوتم تردامردپ کرتشم یاتسود زا یکی _

ردام ربخ ندینش ضحم هب ایفوس ردپ . هربب شدوخ وراب اناید ات اینیجریو

هنک. یم اجنوا کرت هب روبجم وتگرزب ردام و

مدز: داد ، مدوب هدش یبصع ظملا درم ریپ تسد زا هک ردحیلا

؟؟ ارچ هخآ _

: تخادنا نم هب یزیگنا محرت هاگن تولر اش

مرونیا ،زا دمویمن ششوخ وت ردپ زا مه شلوا نوا زا هک وگروز درمریپ _

و هنیبب ور انیا تاباب هک دیسرت دوب، تردام ینومیشپ و تمادن دهاش

هنک. ضوع ونوشرظن

دش؟ یچ دعب بوخ _

. ندرم انوا نگب تردپ هب هک دوب هدرپس همه هب درمریپ _

هنک. یمن رواب ور یزیچ یروج نیمه نم یاباب یلو _
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ناتسروگ دوب هدرب ونوا ظملا نوا فرط زا یکی دش. یمن شرواب . هتسرد _

دوب. هداد نوشنوشن انوا یلوا یامسا هب ربق اتود و

؟ هشیم هگم ؟؟ اتود نوا مسا هب ربق گنس ؟؟ یچ _

هدرک ور اج همه رکف هک تگرزبردپ ، ندموا اکیرما هب اناید و تردام یتقو _

هب ربق گنس وودات هنک یم نفد ور سک ییب هزانج اتود دنب ودز دوب،هب

زاحلا هنحص نیا ندید اب تردپ . هراذیم انوا یور ابرلد و هدیپس مسا

. تفر

: مدیسرپ بجعت !اب یگرزب ملظ هچ هراچیب درم . تخوس اباب یارب ملد

؟ یدوب اجنوا هگم تفر زاحلا هک ینود یم اجک زا امش _

وشتاکرح مامت و میدرک بیقعت وتردپ ود ره ایفوس اب مدوب اجنوا هرا _

هرب شفرط هب دش دنلب ایفوس ، داهرف حلا ندش بارخ .اب میتفرگ رظنریز

. نربب اجنوا زا وشرتخد درک هراشا شامدآ وهب دیسررس درمریپ هک

مسک ویب اهنت ردام مردام ی هصق . تفرگ ندیراب مناگدید زا ناما یب کشا

داد: نم هب یذغاک لا متسد یگرب تولر .اش دومن خلت تدش ارهب مماک

وت هگا یرخآ مد نیا منئمطم یلو . هدشرید یراکره یارب هتشذگ اه هتشذگ _

. هریم گرم شوغآ هب تحار هنیبب ور

: متساخرب میاج اوه،زا تفایرد و ناقفخ زا رارف یارب دوب هتفرگ مسفن

؟ هدرگ یمرب یک مردام یتفگ تولر _اش

دز: قرب تولر اش نامشچ
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. نایم هگید زور هد ات هتفه _اتهی

متفر رد فرط هب هتشادرب ار مفیک

ارهب دوخ و مدمآ نوریب رکشت .اب تفرگ مفرط ارهب متسوپ پوتلا ایولیس

ی هجیتن ایرام . منارب تعرس اب دوب هدش ثعاب منوخ نیلا نردآ . مدناسر ایرام

: دیسرپ ار رادید

دش؟ یچ بوخ _

همادا نازیر کشا . مدرک فیرعت شیارب مدوب هدینش هک ار ییاهزیچ مامت

: مداد

هنودب دیاب اباب . مگب وا ارهب یچ همه دیاب . منزب گنز ردپ هب دیاب ایرام _

هدش. یدنمرنه و باذج مناخ شدوخ یارب و سا هدنز شابرلد هک

: تفگ ینابرهم اب ایرام

هک نزب گنز نروس هب شلبق یلو وگب. تردپ هب امتح امتح . مزیزع هرآ _

. هرظتنم

ی هشوگ .رد مدوب هدرک شومارف ار مزیزع یانروس دوب! ایرام اب قح

تسد "mylove" هملک یور نابطاخم تسیل ورد هدرک کراپ نابایخ

ندید اب ایرام . مدرک فیرعت شیارب ار ارجام مامت ناجیه .اب مدیشک

دز: میاپ یا،هب هس هجرد ناروتسر

. مریم یم یگنسرگ زا مراد میروخب راهان هی میرب رتخد یه _

: متخادنا ناروتسر هب یهاگن
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هک یتدم مامت . میدوب هتفر نروس هکاب یناروتسر میرب . ایرام هن اجنیا _

مدز. فرح ینفلت فدص اب ،نم دروخ یم ار شراهان ناوارف یاهتشا اب ایرام

درک: هراشا اهاذغ وهب تفرگ ار یشوگ ایرام سامت عطق زا دعب

. یشاب هتشاد نوج دیاب روخب _

هیچ؟ تروظنم ؟؟ مشاب هتشاد نوج _

: دیدنخ شغ شغ ایرام

. هشاب تا هیذغت هب مساوح هدرپس تنوج رهوش _

: تفرگ ما هدنخ دز. یکمشچ سپس

؟ هدرک وم هیصوت هک مضیرم هگم اینز! یم کوکشم _

: تخیر شدوخ یارب هباشون یناویل ایرام

ات یشاب یوق دیاب تفگ نروس یلو ! هنکن ادخ چن چن چن ؟چن ضیرم _

. یرایب ایند هب سملا یولوچوک هی ینوتب

245_244

: تفگ نانک هدنخ ایرام

؟ هیربخ منیبب وگب وشتسار _حاال

: مدیسرپ گنم و جیگ

. هگید متفگ تهب ور یچ همه هگید هرآ بوخ ؟؟ ربخ _

درک: بلج ام تمس ارهب رفن دنچ هجوت ایرام ی هناشوخرس و داش ی هدنخ
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یا؟ هلماح هک هنیا مروظنم یا! هداس ردقچ وت هخآ _

! هلماح دز: گنز مشوگ رد شیادص

: مداد باوج هدز قوذ ، هچب نتشاد رکف اب

. هدوز ؟االن هربخ هچ اباب. _هن

متشاد تسود تسین دوز المه صا مدرک یم سح مبلق قامعا رد یلو

. دهد رمث هتسشن راب هب رتدوز هچره ، انروس و نم قشع تخرد

: تشاذگ مه اررب ناتسود فک و درک کاپ ار شناهد ایرام

شهاوخ تزا . مینک یم رکش تیاهتمعن مامت رطاخ ارهب وت نابرهم یادخ

یدب ابرهک و انروس هب ولوچوکرسپ هی رتدوز هچره منک یم

. نیمآ سدقلا حور و رسپ ردپ مان هب

: مدرک اعد هدوشگ ار میاهتسد مه نم دوب. یگنشق یاعد

دوبن صالح هک ییاهزیچ و یداد هک ییاه زیچ همه رطاخ هب منابرهم یادخ

رکش. یدب

تانسحم زا بترم ایرام هار لوط .رد میدش لیبموتا راوس اعد زا سپ

تارطاخ وزا درک فیرعت یگدنز ییابیز و ماود رد نآ شقن و دتزرف نتشاد

یم شغ شغ وا، یاهیراک نیریش دای هب دوخ و تفگ مات شرسپ یگچب

شدوخ ی هناخ ارهب ایرام هاررس نآزا لبق میدیسر هناخ هب هرخ .باال دیدنخ

زا هک ییادص واب متفرگ ار اباب ی هرامش ندیسر ضحم .هب مدوب هدناسر

: متفگ دیزرل یم ناجیه طرف
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اباب. _سالم

دز: دایرف نآ زا ردپ

؟ یبوخ ملد. زیزع ملگ رتخد _سالم

: مدیلا .ن تفرگ نم ارزا تبحص لا جم کشا

.. ابرلد اباب _

: دیسرپ تریح و ینارگن اب ردپ

؟؟ ابرلد ؟؟ یچ _

: متخیر کشا و متفگ

نا هدنز نوشودره . سا هدنز ممنامام سا هدنز هدرمن ابرلد اباب _

داد: باوج هدز تهب ردپ

.. نوشرازم رس مدوخ نم مزیزع یلو _

یادص .زا مربب ناریا هب دوخ اراب ابرلد مداد لوق متفگ ار زیچ همه اباب یارب

مه نم . دیرگ یم هک دوب مولعم یبوخ هب شمظنمان یاه سفن و عطقنم

رد هک یا الهن داعان تواضق یارب و ابرلد یارب ردام یارب ردپ یارب . متسیرگ

: وندیلا تشاذگ اپ ریز ار شرورغ و هنادرم تهبا اباب . مدوب هدرک مردام قح

؟، منیبب هگید راب هی ومولوجوک ابرلد نم هشیم ینعی . ییاباب مرب تنوبرق _

اجنیا هب ندموا زا نم فده مامت نیاوخب وشتسار هگا ال صا اباب هشیم _هلب

دوب. مرهاوخ ندرک ادیپ
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: تفگ یدج و درس ردپ

دوب؟ هشقن انروس اب تجاودزا ینعی _

مدز: بل راسمرش

اباب. هلب _

: تفر باال ردپ یادص

ور.... هگیدمه ودات امش ینعی ؟ یگیم یراد یچ _

دش: یم نئمطم دیاب مدیرپ شفرح نایم هب

حاال.... یلو دوبن یصاخ سح نومنیب شلوا نوا _

. تشاد شدح یب یداش زا ناشن ردپ ی هدنخ هاق هاق

طقف نم وساالت باوج درب.رد نابایخ هب دوخ اب ارم انروس دعب زور دنچ

: مدیشک نوریب تدش ارهب متسد "ایب" تفگ یم

. مایمن اج چیه یرب یم اجک ونم یگنات _

: تفرگ ار متسد انروس

شاب یوق . نایم نراد ترهاوخ و ردام _

ره هب یا هنزو ییوگ . دنتشادن نتفر یارای نآ زا شیب و هدش نیگنس میاهاپ

ما هتسب همغاد یاهبل یور رب هک ما هدز خی تسد . دندوب هتسب اهنآ زا کی

فیک دش. کیدزن نم هب مارآ مارآ . درکن مک نآ مره زا یزیچ ، تشاد رارق

کیدزن و کیدزن . مدرکن شنتشادرب یارب یش تال داتفا متسد زا مشفنب یمرچ
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شهاگن اباحم دمآ.یب کیدزن دش. وکا مزغم رب شیاه شفک یادص دش. رت

یابیز رتخد هاگن . تشادن ، مدوب هدید هک یسکع اب یتهابش چیه . مدرک

وا هب هاگ ، شیاریگ و نشور نامشچ دوب.اب ناسونرد ووا، نم نیب شهارمه

ال ماک . دیسر اهتنا هب مقمر اهنآ، ندش کیدزن نم.اب هب هاگ تخود یم مشچ

رانک رد نامز مه ابیز رتخد نآ اراب وا مدرک یمن رکف . مدش رناژی زا خیلا

نم دای هب هک دوب مولعم ، هارمه رتخد نوچ ییورهام دوجو .اب منیبب مه

جراخ مناوت زا رادید نیا لمحت دش. دراو نم رب یگرزب کوش . داتفا یمن

تسد ، نیمز رب نداتفا سرت .زا تفر لیلحت هراب کی میاوق مامت ییوگ دوب.

نوچ مرس رود ، شتعسو نآ اب نابایخ . متشاذگ هچغاب نیچرپ ی هدرن رب

ار وا نیشنلد یادص طقف . دیخرچ و دیخرچ و دیخرچ و دیخرچ کلف خرچ

: مدینش

نم! قشع ناج ابرهک مزیزع ابرهک _

هب نوگ هبنپ یاهربا یور .رب مدرک یمن سح ار نیمز دش. هتسب منامشچ

یکدوک هب رایتخا یب ارم هک مدوب هتفر ورف مرگ یشوغآ نورد . دمآرد زاورپ

دز: یم میادص هرسکی مردام درب. یم میاه

! شخبب وتراکهانگ ردام وتردام نم قشع ناج ابرهک ابرهک _

هچره ار شنت ی هدش شومارف رطع ات مدرب ورف رتشیب شا هنیس اررب مرس

دز: بلو دومن مشزاون شا یناوختسا ناتسد .اب مشکب هماش هب رتشیب

. متشاذگ تاهنت هک شخبب ونم مرتخد _

مدز طخ ملد اهارزا هنیک مامت دوب، هدومن وا قح رد شردپ هک یملظ دای اب

: ندیلا ردام



ابرهک و هاک

851

. شاب شبقارم مرپس یم وت هب ور ابرلد مزیزع _

. دروخ هدرن هب مکحمو تفر جیگ مرس هک مدش دنلب باتش اب

تدش اب ابرلد و تخیر یم کشا ایدرب رانک رد فدص ، مدوشگ مشچ یتقو

انروس دز. یم هسوب متروص رب یهاگ و تسد رب یهاگ و درک یم هیرگ مامت

نیرفآ ناج هب ناج نم، ندش شوه یب اب مزیزع ردام . تفگ رکش ار ادخ

. مدرک هاگن مرهاوخ دوب.هب هدومن میلست

247_246

بقارم هک دوب نیا ردام ی هلمج نیرخآ . هتسشن نوخ هب دوب یلگنج نوچ

ار متروص و دمآ . دیایب رتکیدزن مدرک هراشا مزیزع رهاوخ .هب مشاب ابرلد

: ندیلا هودنا و نزح درک.اب هسوب قرغ

. یدنوسر شوزرآ هب وردام و یدموا هک ملا حشوخ یلیخ ابرهک _

: مدرب بل وهب متفرگ ار شتسد نم راب نیا

مرسمه اب ردقچ ینودب هگا . منیب یم باوخ منک یم یخلا . هشیمن مرواب _

. میتشگ تلا بند

ینز زا لفاغ مدوب هدمآ وا لا بند طقف نم هلب . تسشن میولگ رب یخلت ضغب

ی هنیک رطاخ هب مدوخ دوب.زا نم ندید شیاعد لا سدنچ و تسیب هک

: مدیسرپ نیگمرش . مدش رفنتم متشاد ردام هب هک یا سهلا نیدنچ

؟ تساجک حاال ردام _

: تخیر کشا و مدیلا متروص اررب شتروص ابرلد
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. هدیباوخ تحار تحار شیگشیمه هاگمارآ _وت

دوب. هتفرگ ماجنا نم یشوهیب رد ردام نیفدت مسارم هک درک فیرعت ایرام

شرازمرس رب لگ هخاش دنچ اب انروس هارمه هب ناتسرانیب زا صیخرت زا سپ

اررد ینیکرچ لمد ما، الهن داعان تواضق رطاخ هب ساهلا نیا مامت . میتفر

نوریب ار ضغب و دقح مامت و هدرک زابرس لمد .حلا مدوب هدرورپ دوخ بلق

ات داد هزاجا انروس دش. هصغ رپزا یلو هنیک زا خیلا مبلق دوب. هتخیر

وزا دیسر نایاپ هب .رناژیما متسیرگ خلت . میرگب دهاوخ یم ملد هک ییاج

درک: مدنلب انروس متفر حلا

. دیسر شوزرآ هب وت ندید اب تردام هدن رازآ وتدوخ . مزیزع هیفاک _

عورش هرابود و دنادرگزاب نم ارهب ما هتفر تسد زا یورین انروس یاهفرح

: تفرگ مناهد لباقم ار بآ یرطب انروس . مدرک هیرگ هب

هیرگ ندید اب تمکیشوت نومولوچوک راذن روخب بآ نیا زا ایب هگید هسب _

هروخب هصغ شنانام

، مرسمه یاهفرح زاونلد میسن ، مدوب هتفر نآ رد هک یهودنا منهج نایم رد

مدز: بل جمجمت .اب دناشن ورف ار منورد مره

.... چوکوکوک _

تیاده ناتسروگ نوریب هب دوخ اب ارم و تخادنا ما هناشرب تسد انروس

درک:.

یا! هلماح هک ندیمهف و نتفرگ یدایز یاهشیامزآ تزا یدش هک شوهیب _

: میدوب هدروخ دنویپ مه اب هزات انروس و نم دش یمن مرواب
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! یدوز نیمه هب _هب

دوب. انروس داش یاه هدنخ نم لا وس باوج

اب ناریا هب رفس یارب ار شیاهراک همه ردپ، رادید رارق ویب قاتشم ابرلد

مزیزعرهاوخ یوجتسج دش.هب ناریا یهار ام هارمه و هداد ماجنا باتش

هک دش مبیصن یشزرااب یاهزیچ وا، دوجو رهوگ رب عالهو یلو مدمآ

هاک وا هاگ . ابرهک ووا مدوب هاک نم انروس لباقم دوب.رد انروس شنیرتمهم

. ابرهک ونم دوب

ارم وت ییاقل ديشروخ و هّرذ نم

ارم وت ییاود نيع ممغ ِراميب

مرپ وت یم ِیپ ردنا ورپ یببلا

ارم وت ییابرهک وچ مدش هاک نم

ومالان

.. نایاپ


