


ادخ هب لکوت

ایندنمجرا ارهز : هدنسیون

باقرغ : نامر مان

و رازه کی سلا هامدادرم مهدفه : عورش خیرات

.. تشه و دون و دصیس

*************************

: همدقم

یاه هناخ رد هک یتمکح و یهلا تایآ همه نآ "وزا

،و دیریگ دنپ (و دیوش رکذتم دوش یم امشتالتو

ینابرهم و فطل ( قلخ ار(هب ادخ انامه )هک دینادب

{34/ بازحا }" تسا هاگآ ( همه حلا و(هب تسا

************************

بوخ یادص ره ،زا یرتانشآ  سک همه زا نم اب راگنا



. یرتادص میارب

هب رس موهفم ، بورغ ره یانعم ی هدوشگان یاهرد

. یررکم عولط رهم

حور مه ، عولط و ییافوکش یاه هظحل حور مه

. یرپرپ سای لگ یاه هظحل

نامگ زگره ما، هتشذگ دوخ ،زا مرذگب هک رگا وت زا

. یرذگب نم،وت زا مرب یمن

بوخ یادص ره ،زا یرتانشآ سک همه زا نم اب راگنا

. یرتادص میارب

ی هظحل ،وت گرم یاه باقرغ یامت ی هقرغ نم

. یردنب هب ندیسر زیزع

وت ،،زا گرم بیرغ ساره هب موش یم هریچ نم

. یرگید ییمالد هدعو تسارم

نامگ زگره ما، هتشذگ دوخ زا مرذگب هک رگا وت زا

.. یرذگب وت نم زا مرب یمن



" زارفرس الن درا زا یرعش "

************************

باقرغ #

1_ تراپ #

" زینو "2021

ی هدننکرک یادص ... دندز ادص ار شمسا هرخ باال

رطع یوب اب شقیفلت هک ییادص ، تفر اهباال تسد

دوب. هدیشخب سنلا هب یبیجع تلا اه،صا گنر و

زا راگنا درک. ناهنپ متشپ ار شدوخ مبلق دش، دنلب

شهاگن بوخ نم شیاج .هب تشاد همهاو شندید

زاباال لبق ، دیخرچ روطچ هک مدید بوخ . مدرک



شتام یکشم تک ی هبل یور تسد نس، زا نتفر

رتشیب اراهقیوشت یادص دش، مخ هنارقوم داد، رارق

. تشاذگ هلپ یور اپ دعب و درک

. تاهاپ دوب هتسخ رود، زا تمدید "

" تامشچ نوا زا یاو ، مدرک تاگن ات

هداتفا شتروص یور اقیقد اه، نیبرود شلف رون

ناشندرک سمل قح هک ییاهشیر هت نآ یور . دندوب

دندوب هتسخ هک ینامشچ یور دوب، نم یارب طقف

هداد تلا وح تشپرپ یاهوم نآ یور ، قربرپ اما

! شا

متشپ مه زونه مبلق مدز، گنچ ار یلدنص ی هتسد

یم هفقو الهنویب وجع دنت... و دوب هتفرگ هانپ

مکحم ... هنادرم دنام، شیاه مدق یور مهاگن . دیبوک



. ینتشاد تسود و

یتنعل وحم دنخبل نامه ،اب دیسر نس هب هرخ باال

یرس درم هب ،ور تفرگ ار یپلو ماج ، شفورعم

یارب ، کیام تشپ نتفرگ رارق واب دیخرچ داد. ناکت

. داتسیا ندرک رکشت

. متسخ امدآ نیا تسد زا یتفگ "

" متسب و تلا .ب متسش و تامخز

ارهب هنحص نیا ندید ، مداد رارق مبل یور ار متسد

رگا مدوب هدرک دهع مدوخ .اب مدوب هداد لوق مدوخ

قرغ راو هناوید رت مک رگا ، دریگب ار شا هناهب رت مک

یکی یور تسرد ... زینو مروایب ار وا دنک متارطاخ

، مراذگب و مناشنب پاالوز امنیس یاه یلدنص نیمه زا

. هتفرگ ار یپلو ماج وا هک دنیبب بوخ



. متسب هظحلدنچ ار منامشچ دش، دنلب هک شیادص

هنووید یوت منیب یم "حاال

" هنوخ نیا زا رود یزاورپ رکف

دنتساوخیم ، مبلق لثم و دندزیم هجض ، میاهشوگ

. دنوش ناهنپ

باقرغ #

2_ تراپ #

نامه ، صاخ ی هنادرم پیت نامه ،اب لماک طلست اب

هدروخ هرگ یاهوربا نامه ، ینتشاد تسود شیر هت

یم رکشت و دوب هداتسیا هتخیر مهب غولش ماهوم و



یردق شا،نآ یسیلگنا اما دوبن دلب ییایلا تیا درک.

سفن . دندش رپ منامشچ دنک. شناربج هک دوب ناور

نابز ی هچیهام نآ یور ار متسد و هدیشک یقیمع

دیابن رگید هک دوب هدیمهفن زونه . مداد رارق مهفن

. دپتب روط نیا درم نیا یارب

همه نآ نایم شهاگن هک نیا دش، روطچ مناد یمن

ار مدوخ مه راگنا تسشن میور هرابکی و تسرد مدآ

شلف دنام، شناهد رد فرح ار... وا مه و تشک

یور وا تام هاگن و دندوب وا یور زونه اه نیبرود

ارهب مدوخ یرازآدوخ کی هکاب دوب هدنام ینم

منامشچ اراب شتیقفوم نیا ات مدوب هدناسر زینو

بل یور یزیگنا مغ دنخبل ، شتام هاگن هب .ور منیبب

. دمآ یمن رد راگنا شسفن ووا، مدناشن

. دمآ شدوخ هب هزات ، ییایلا تیا ناوج یرجم رکذت اب

ار شنامشچ و درک تسد هب تسد ار یپلو ماج



. تسب هاتوک

واب متساوخرب ، مداد شک ار میاهبل یور خلت دنخبل

یوا هتسب نامشچ مهس ار مرخآ هاگن ... شمارآ

رگید درک، یم زاب مشچ یتقو متساوخ یم . مدرک

. مشابن یلدنص نآ یور

زاب ننک تینودنز "ورن

زاورپ رکف وت وشن مگ

زاس" رسدرد قشع ملد ور تمغ هنومب راذن

متروص هب هک مدز،داب نوریب هک امنیس زاسنلا

منامشچ نورد هک هراونشج گنراگنر یاهرون .. دروخ

ار ناممادک مدوب هدمآ . مدمآ مدوخ هب هزات ، دیبات

؟ مهدب باذع



، مدرک نازیوآ یا هرقن هاتوک ی هدرن ارهب متسد

قرغ رگم مدرک رکف دعب.... و مدیشک دنلب یاه سفن

؟ تسیلکش هچ ندش

نتساوخ کی قرغ . میدوب هدش قرغ ودره ام.. منامگ

! هابتشا

؟ ماوت راتفرگ ردقنا ارچ "

.. منود یمن ؟ ینود یمن

اما... مرب دیاب یگیم

". منوت یمن .. ینوت یمن

باقرغ #



3_ تراپ #

هک دوب هناوید یردق دیآ،نآ یم نوریب متسناد یم

و دنزب نوریب شا یلغش تیعقوم هب هجوت یب

کی دوب، مدوخ لثم .. شمتخانش یم . ددرگب ملا بند

. قشاع رازآ دوخ ی هناوید

ار لته سردآ ، هدرک دنلب تسد یسکات کی یارب

رد هدش ویس ی هرامش مهارمه نفلت اب دعب و مداد

مشوگ رد هک شا هتفرگ یادص . متفرگ ار ود ربنایم

. دمآ منابز یور هلمج کی طقف ، دیچیپ

! شمدید _

رایشوه شیادص دشاب هدمآ شدوخ هب هزات راگنا



دش:

ویک؟ _

مدز،دای لز گنراگنر رهش هب نیشام ی هشیش زا

ارهب مرس دوب. هدناتس ار مناج نس، یور شهاگن

پاکیم تروص یور ، میاه کشا و مدنابسچ هشیش

هطقن نیا هب دیابن .ام دندش ناور ما هدش

. میدیسریم

.. وراتسا رپوس یاقآ _

زا یشوگ . مدرک شسح دمآ، دنب طخ تشپ شسفن

کشا اب منامشچ دعب، و دروخ رس مناتسد نایم

. تشادن ندید مه یلیخ وا، نودب یایند دش. هتسب



هک فورعم ی هفاک نامه زیم تشپ زور کی

و دوب شناتسد نایم متسد یتقو درک، نامیانشآ

تقو چیه دهدب لوق متساوخ قرب، رپزا شنامشچ

ناهج نیا ی هدولآ نم . دوشن ترهش ناهج دراو

لوق دوش. هدولآ مه ،وا متساوخ یمن و مدوب هدش

و هدرک مهاگن ریس لد کی هک نیا زا دوب...دعب هداد

لوق نیا دیآ یم متروص ،هب یکشرز شلا دوب هتفگ

زونه شیادص . تشاذگ طرش کی شیارب و داد ار

هدش،اج تظافح جنگ کی لثم ، میاه شوگ نایم

دوب. هدنام

منکن سوه تقوچیه مدیم لوق ربلد، بخ یلیخ _"

هی زج منزب هسرپ ترهش رود تفارطا یامدآ لثم

. دروم



هیچ؟ دروم هی نوا _

کون اراب مناتشگنا کت کت ، تفرگ مکحم ار متسد

کی ، شهاگن قرب و درک سمل شا هبابس تشگنا

درک. لوفا هراب

ور ووت درک ییور و مشچ یب ایند نیا هگا زور _هی

مسکع منکیم یراک . منکشیم ولوق نیا ، تفرگ مزا

اجره هک یروط رهش، نیا یادروبلیب مامت یور هرب

، یدیچیپ هک نوبایخ و هچوکره یوت و یتفر

... ینیبب ومسکع

باقرغ #

4_ تراپ #

****************************



" نارهت "2018

هش؟ یم دایز یلیخ شنیزه رتکد مناخ _

دعب،اب و هداد رارق زیم یور ار شنادند یفارگ

: متسب ار منامشچ هاتوک یلیخ و یگتسخ

و تسپ دیاب ، مزیزع هتفر نیب کالزا تودند _جات

شدنور مه تسپ یریگ بلا ق رطاخ .هب هشب شکور

هنیزه تخادرپ یوت . شنیزه مه و هرت وطالین

؟ یراد یلکشم

و تفرگ تسد اراب شا یرسور ی هشوگ نیگمرش

: تخادنا نییاپ ار شرس



؟ مدب یطسق هش _یم

هک یرامیب فرط وهب مدناراخ ار میوربا ی هشوگ

: متشادرب مدق دوب هدیشک زارد تینوی یور

؟ یرکاش مناخ -

و تفرگ رارق قاتا رد بوچراهچ رد عیرس یلیخ

هدنخ قشاع داد. هیده میور ارهب شضیرع دنخبل

. مدوب شیابیز یاه

تبون نوشارب ، نراد شکور و تسپ راک مناخ _نیا

نیبب ایب.. هار نوشاهاب مه هنیزه تفایرد یارب هدب..

. نرت تحار روطچ



و دیهج شهاگن رد یقرب ، اعیرس ونز تفگ یمشچ

. تفر نوریب قاتا زا یرکاش هارمه یظیلغ رکشت اب

یلدنص یور نتسشن دعب و مداتسرف ارباال مکسام

: مداد رارق رامیب ناهد ی هشوگ ار گنر یبآ نشکاس

ندرک رپ طقف هسلج نیا ، یرفعج یاقآ بخ _

نوترذگ هگید شهللا .نا هدنوم یقاب نوتنودند

. هتفیب بطم نیا هب هنیاعم یارب طقف

باقرغ #

5_ تراپ #

، دنزب یدنخبل درک یعس زاب ناهد واب حلا نامه رد

، مدرک عورش ار مراک دعب و هدیشک ولج ار هروبات

رویک ،زاالتی تیزوپماک داوم ندش تفس یارب

مرامیب رس ندز فرح اب یهاگرزه و هدرک هدافتسا



یور نتسشن متسناد یم بوخ . مدرک یم مرگ ار

متحارتسا یاه تقو ، بلغا هک تحار تینوی نیا

یضعب یارب دح هچ ات مدیشک یم زارد شیور

دنک. یم هولج کانسرت نارامیب

مداتسرف نییاپ یگتسخ اراب کسام ، مراک مامتا دعب

روشارک هساک اررد شناهد مناوج رامیب متساوخ و

یاه هبرقع ندید واب هدرشف ار منامشچ . دیوشب

مرامیب نیرخآ یرفعج . متساوخرب هن... یور تعاس

موادم تعاس شش دعب هرخ باال متسناوت یم و دوب

یارب یرکاش ، شنتفر دعب . مورب هناخ هب تیلا عف

دشو لخاد لیاسو ندرک بترم و قاتا ندرک زیمت

. مدرک جراخ مفیک ارزا ملیابوم نم

نیح دش ثعاب ، بایماک زا خساپ یب سامت جنپ

ار شا هرامش ماوتنام ندیشوپ و شوپور ندروآرد

. مریگب



سالخ! مناخ لا وحا _

یکشزپ نادند زا شسرت . مداد ناکت فسأت هب یرس

دوب هدش ثعاب نس، سلا تشه و یس دوجو اب

دنک. ادص ارسالخ نم یهاگ

؟ ومع یتشاد مراکیچ _

؟ یبطم زونه _

هیدهم یارب ینداد ناکت تسد واب متشادرب ار مفیک

شریذپ لوئسم یارب . مدش جراخ قاتا زا یرکاش

ار روسناسآ ی همکد دعب، و هداد ناکت یرس مه

: مدرشف



؟ روطچ . مایم رد مراد _

رد مه وا داد یم ناشن دمآ، هک یندز قوب یادص

ار مباوج ات دیشک لوط هظحلدنچ . تسا نابایخ

: دهدب

؟ یتسه ، ننور یم واگ لثم اه یتنعل _

دوب: هدیسر هقبط هب هزات روسناسآ مدز، یدنخبل

مدوخ دیرپ نتنآ هگا مش، یم روسناسآ دراو مراد _

منز. یم گنز



هتسب روسناسآ برد هک نیمه ما، ینیب شیپ قبط

مرس یا هیناثدنچ . دیشک هت مه ملیابوم نتنآ دش.

هظحل میاه کلپ ات مداد هیکت روسناسآ کقاتا ارهب

ار ما هتسخ ،نت کقاتا فقوت .اب دننک تحارتسا یا

فرط هب

باقرغ #

6_ تراپ #

یور مفیک ندرک ترپ دعب و مدناشک گنیکراپ

ار نیشام غارچ . متسشن نامرف تشپ ، بقع یلدنص

. متفرگ ار بایماک ی هرامش هلصاف وبال هدرک نشور

؟ یتسین هک نومرف تشپ _



؟ ومع هدش یچ ، گنیکراپ زا مدموینرد زونه _

؟ یتفگ شاداد هب هک ماوخ یم ور یا هفاک سردآ _

یب منامشچ . مدش هریخ مریوصت ولج،هب ی هنییآ رد

ار ناشرود گنر هریت ی وههلا دندوب هتسخ تیاهن

دوب هتفرگ

یچ؟ یارب _

شا، همادا ورد دمآ یرادشک قوب یادص مه زاب

هدرک شلباقم نیشام ی هدننار راب ارهاظ هک یشحف

: مداتسرف نوریب یسفن دوب.

! بایماک بخ رانک نزب _



ار متساوخ هک یراک ات دیشک لوط یا یا هظحل

، دندرک ادیپ شهاک یمک اهادص رسو و داد ماجنا

هملا کم نیا ترپ شساوح مامت دوب صخشم حاال

: تسا

یدید دروم هی هگیم شاداد ، منزب رس مرب ماوخیم _

. میاوخ یم هک هینومه ، شهرهچ ارهاظ هک اجنوا

تعاس کچوک ی هحفص ، مدروآ ارباال مپچ تسد

: دادیم مناشن ار قیقد تعاس ، مگنر طالیی

. تستسب ؟ یرب یاوخ یم _االن

منز. یم رس هدب،هی و سردآ _حاالوت



فرط هدیعب یرب منک،امااالمن یم کمایپ تارب _

یصوصخم یامیات ،هی هنوشت ال حارط . هشاب اجنوا

. دایم

مه وا دوب مولعم ، دیشک یا هتسخ و قیمع سفن

یندشن مامت یاهراک ریگرد هظحل نیمه ات تسرد

: هدوب شا

مر. یم رصع ادرف نک کمایپ یکوا _

یور ار لیابوم دعب، و هتفگ شباوج رد یا هشاب

هب یمتاح رتکد دورو .اب مدرک باترپ ولج یلدنص

گنر، دیفس ی هفاتناس هب شندش کیدزن و گنیکراپ

. مدش جراخ هطوحم وزا هدز تراتسا عیرس یلیخ

یسرپلا وحا سالمو کی یارب تساوخ یمن ملد



دوجو .اب منارذگب تقو یا هقیقد دنچ مه، هداس

یلصا یاه نابایخ مه هد،زاب هب تعاس یکیدزن

و نیشنرس کت یاه نیشام زا دندوب رپ تختیاپ

. هدنهد رازآ دحو زا شیب یغولش

باقرغ #

7_ تراپ #

یاه یگنشق زا شدوخ یارب ییویدار ی هدنیوگ

نیا رد شا رناژی رپ یادص درک. یم تبحص یگدنز

یگدولا باوخ دوب هدش ثعاب زور، هنابش زا تعاس

، متشاذگ یم طسو مه ار فاصنا . دیاین مغارس هب

.اب تشاد ینیشنلد یادص شیاهراعش ی همه اب

و مدرب ارباال شیادص یمک منامشچ ندش نیگنس

مک ار متعرس هناخ، کیدزن راولب هب ندیسر دعب،اب

لوا تشاد رارق یلصا هار رد هک ینیشام ات هدرک



دنک. روبع

ارات نیشام و هدرک زاب تومیر هکاب ار غاب رد

مامت هک مدرک سح ، مدرب ولج یگنس ی هداج یاهتنا

ماغیپ هک لیابوم یشوگ کی هیبش . دیشک هت رناژمی

و هداد ناشن مدص راب یارب ار تسا فیعض یرتاب

هزات اما تقیقح دوش.رد یم شوماخ یناهگان

دش. یم عورش ما یلصا گنج

ششیپ ، متشاذگ یم تقو یمک وناب رذآ یارب دیاب

دعب ، مدرک یم شوگ ار شیاه وگالهی متسشن یم

شدوخ مض هب اهزور نیا هک مدزیم نامام هب یرس

لیمیا ار دیدج یاهراک ، رخآرس و هتفرگ یگدرسفا

رکف تحارتسا هب متسناوت یم هزات دعب، و هدرک

منک.



هب هاتوک ییاه مدق واب متسب مارآ ار نیشام رد

غاب هناخ . متشادرب مدق یلصا نامتخاس فرط

یمیدق شا یزکرم و یلصا نامتخاس و دوب یمیدق

رورم .هب دمآ یم باسح هب نامتخاس شخب نیرت

رگید یانب ،ود نامتخاس نیا فرط ود رد نامز

و دوب ردپ هب قلعتم اهنآ زا یکی هک دوب هدش هتخاس

. نازورف همع هب قلعتم ، یرگید

رانک هداوناخ نیا یاضعا متشاد دای هب هک ینامز زا

ردپ،نا یلغش طیارش هک یتقو یتح ، دندوب مه

ندش هدید رتهب یارب دوب زاین هک دش یوژه یردق

زور وهب رتهب ی هقطنم کی ارهب شا یگدنز ناکم

نا اب وناب رذآ هچرگا هک یزیچ . دهدب لا قتنا رت

تخس و تفس ردپ، دوخ اما تشادن یتفلا خم

رد دشاب تفرشیپ رب انب رگا تفگ و داتسیا شیور

. دتفا یم قافتا مه یمیدق غاب هناخ نیمه



ملباقتسا هب ونابرذآ راتسرپ ، مدرک زاب هک ار هناخ رد

یاه ییاپمد و مداد شتسد ارهب وشملا وتنام دمآ،

مدز: اراپ مصوصخم

؟ ننوشقاتا _

درک: هراشا نمیشن هب

. ننیب یم لا یرس نراد _

،زا مدرک تکرح تمس نامه وهب هداد ناکت ار مرس

ندید اب دوب هدنام مک مدش شکیدزن هک رس تشپ

لبم تشپ . متفیب هقهق درک،هب یم هاگن هک یلا یرس

فرط ارهب مناتسد دعب و مداتسیا گنر یسای

: مدیسوب مکحم ار شا هنوگ و هدرب شندرگ



؟ وناب نوتلا وحا _

زاب شندرگ رود اتزا تفرگ ار مناتسد ، دیخرچ یمک

درک: عورش ار شیاهرغرغ ، اعیرس و دنک

باقرغ #
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! یدموا بجع _هچ

راک وناب رذآ کرد ، متسشن شرانک و هدز رود ار لبم

یهدب هزاجا و ینیشنب دوب یفاک طقف . دوبن یتخس

هب دش یم لیدبت دش هک ،خیلا دنزب ار شیاهرغ

مامت هک ینتشاد تسود و باذج گرزبردام نامه



. مدوب وا شیپ ردام، رتزا شیب ار ما یکدوک رمع

شا یشوخلد متسناد یم اما دوب هتسخ میاه مشچ

. تسا هنابش یاه ینابز مه نیمه ،

هک هنکیم یطلغ هچ تسین مولعم هک بایماک _

هد. هدش یسرب هکات مه ،وت هنوخ دایم بش هفصن

. هراد رکش یاج شمنیبب هتفه هب هتفه هک مقاثیم

...زا هرتهب مگن ال صا هک تاباب و تمع و نامام

تقودنچ ، ماهنت و کت هراتسرپ نیا اب بش ات حبص

هک سب ریمه مدای مه ماو هیموی ندز فرح هگید

. مدوب اهنت

هراشا نویزیولت ی هحفص وهب هدز یدنخبل هتسخ

: مدرک یا

. نینیبیم یا هیکرت ملیف نینیش یم ؟ هگم _هدب



هشیمه هک یلر تنک و درک کزان میارب یمشچ تشپ

تکاپ ندید داد.اب رارق زیم یور ار دوب شناتسد رد

زا زاملوس دوب مولعم . مدیزگ ار مبل زیم، یور کفپ

. هدماینرب شسپ

نز ،هی نتسین دلب نتخاس ملیف هک ارسرب کاخ _نیا

هک نوشهب تنعل ، هرپیم رفن رازه اب طسو نتشاذگ

. ننوزرلیم منزریپ نم ،لد نوشدرم یارگیزاب نوا اب

هب دنلب ، مریگب ار ما هدنخ یولج متسناوتن رگید

راد.. بآ . مدیسوب ار شا هنوگ دعب، و مداتفا هدنخ

ار شیاج اعیرس و داتسرف بقع ار نم شدنچ اب

درک: کاپ

نم. پل یور زیرن وتنهد بآ متفگ رابرازه _



. منوتقشاع هخآ _

موش دنلب تفگ شتسد واب درک دایز ار ملیف یادص

و هدرک هاگن ار شخر مین یمک تبحم .اب مورب و

جراخ نامتخاس زا متساوخ هک نیمه . مدش دنلب دعب

باالیی، تاقبط تمس زا یسیپ سیپ یادص موش

بایماک منک. لیامتم باال تمس ارهب مرس دش ثعاب

دصق و هدرک نازیوآ اه هدرن ارزا شدوخ هک دوب

فرط هب مهاگن دنک. شدوخ هجوتم ار نم تشاد

مارآ دوب. هدش شملیف قرغ مهزاب . دیخرچ ونابرذآ

رت فاص مه بایماک و متفر اهباال هلپ زا ادص ویب

شلا بند دوب. شنت شنوریب یاه سابل زونه . داتسیا

: مدرک همزمز رد، نتسب ضحم وهب متفر شقاتا ات

وت؟ یدموا یکشاوی سپ ارچ _



شلباقم ار شلیابوم یشوگ دزو هیکت شزیم هب

درک: یم پیات ار یزیچ زرف و دنت ، تفرگ

باقرغ #
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. هنزب رغ یلک تساوخ یم دیدیم ونم وناب _رذآ

دوب، هدز راوید یور هک دنام یسکع یور مهاگن

شیپ زور هس نیمه هکات شدوخ ی هرهچ زا یسکع

دوخ رسپ نیا ارهاظ . تشادن دوجو راوید یور

دادیم دروآ یم رد هچره هک تشاد طرفم یگتفیش

. دننک تبث ار شفلتخم یاه تس ژ ناساکع ات



شمه ... هراد قح یلفط ، هنوخ ایب رتدوز ابش مکی _

. تساهنت

مهاگن پچ پچ و دروا باال شلیابوم ارزا شرس

درک:

یلا عبانج ردپ تاشیامرف هدرخ منک؟ یم تقو _

نیا نایرج ال صا . هراذ یم مدآ یارب مه یتقو هگم

هیچ؟ هرسپ

شزیم یور و هدرک اهر لماک ار لیابوم هرخ باال

شیور و هتشادرب مدق تخت تمس داد،هب رارق

ریز و هدرک مخ جنرآ ارزا متسد ودره . متسشن

و جنرآ دش مه ناشلا صتا لحم و مداد رارق ما هناچ

: مناوناز



. میدوب هتفر هفاک نوا یرابدنچ بقال داعیم و _نم

دب وحملا مدوب داعیم گنتلد ردقنا مشیپ ی هتفه

راک یارب دوب هتفگ مهب اباب . مدش یهار ییاهنت دوب

اب دیدج تسیترآ هی یفرعم هب جایتحا شدیدج

ی هرهچ هب قیقد حلا .اتهب هراد یقرش ی هرهچ

زور نوا اما . مدوب هدشن هریخ نوش الهت حارط

زیم هک رسپ اتدنچ هب ندز رس یارب هقیقددنچ

... شمدید رتهب و دموا دندوب هتسشن نم یرانک

هنومیم . هراد رو داوخیم اباب هک ییاهروتکاف ابیرقت

اب شندرک تبحص هک وعالهق دادعتسا ثحب

. هنوتدوخ

ولج و درب ورف شا هتخیر مهب یاهوم نایم یتسد

دمآ:

، هشب هدز راک تراتسا هشو دییأت طقف مراودیما _

هنوخ ورب هگید .. هدیشک و نوممه سر امسر تاباب



هش. یمن زاب تامشچ ناج. سالخ

ار شباوج ، دیسوب ار ما هنوگ ، متساوخرب یدنخبل اب

هلصاف . متفر نییاپ اه هلپ زا مرن یلیخ دعب و مداد

نامدوخ ی هناخ نامتخاس و یلصا نامتخاس نیب ی

ارو ریسم نیا ردقنآ یگچب دوب.زا مدق یس اقیقد ،

شظفح زا هک مدوب هدرمش ار میاه مدق دادعت

دیسر یم مه مدق هاجنپ هب مدوب هک رت هچب . مدوب

.هب دندش رتمک میاه مدق مدش رت گرزب هچره و

همه دنوش یم هک گرزب اه مدآ وناب رذآ لوق

مدق مه و ناشیاهوزرآ مه دور، یم با ناشزیچ

. ناشیاه سابل دق مه و ناششوخ حلا ؛مه ناشیاه

زا قیمع سفن رابدنچ ، یدورو رد ندرک زاب زا لبق

. مدش هناخ دراو دعب و مدیشک درس اتبسن یاوه

.هب هتشگنرب زونه ردپ داد یم ناشن هناخ توکس

زاب مارآ ار شرد . متشادرب مدق نامام قاتا فرط



هدش هلا چم و هدیباوخ روط ،نآ شندید واب مدرک

سفن دوب هتسب شرس هب هک یدنبرس و تخت یور

. مدیشک یا هتسخ

هدروخ یا یوق نکسم یاه صرق زاب هک دوب مولعم

ار قاتا دوب.رد هدشن مندمآ هجوتم رد، یادص زا هک

. متشاذگ مدق مدوخ قاتا وهب متسب هرابود

باقرغ #
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زاب ار ماوتلا پ یاه همکد طقف مدرکن نشور ار غارچ

، مناخرچ یلدنص ی هتسد یور شباترپ دعب و هدرک

یب زا منامشچ . مدرک باترپ تخت یور ار مدوخ

هدنام زونه اه هنارت لیمیا و دنتخوس یم یباوخ

شلا ارم منامشچ هراشا و تسش تشگنا دوب.اب



مدز. هرگ فقس ارهب میاوه هبرس هاگن دعب، و مداد

مدرک رکف نیا وهب دندش نییاپ باالو منهذ رد راکفا

هتفه کی . مهدب صاصتخا هچنغ هب دیاب ار ادرف

رگا هک ییوا ندید . مدوب هتفرن شندید هک دوب

. مراد شتسود ردقچ دیمهف یم مدرک یم شهاگن

مه ندرک تباث .هب تشادن نتفگ هب یجایتح ال صا

هطبار سکعرب ، رگید یاه مدآ سکعرب روط.... نیمه

.. رگید یاه ینتفر سکعرب ... رگید یاه

مدرک فارتعا مه منابز هکاب ییاه نامه سکعرب

یم دنشابن مدز دایرف مهاگن ،اب مریم یم دنشابن

. دنتفر و مریم

! یزییاپ نابایخ کی لد رباع،رد کی هیبش تسرد

**** ******* ************



ثعاب ، عوبطم یاوه موجه و هدرک زاب ار هفاک رد

واب مدناخرچ مشچ دش. متروص الت ضع شمارآ

ار مفیک ، یبوچ درگ یاهزیم زا یکی تشپ ، شندید

رد، نتسب دعب و هداد لا قتنا تسار هب پچ تسد زا

. متشادرب مدق شفرط هب

رس یور جک ، یراد هبل پک وکاله دوب ونم رد شرس

ار شرس ، مدیشک بقع هک ار یلدنص دوب. هداد رارق

: تسب ار ونم و دروآ باال

. ایدرک _رید

تولخ ، هشیمه سکعرب هفاک . مدناخرچ ار مهاگن

دعب، و هداد رارق یرگید یلدنص یور ار مفیک دوب.

. مدرک لفق مهرد زیم یور ار متسد ودره



. مایب متساوخ یمن ال _صا

شرطع یوب ، دروآ ولج ار شرس دزو یدنخشین

دوب. لصا غاد ی هوهق هیبش یزیچ

نوا نرب نوریب هرهچ یامدآ اب ننیا قشاع همه _

وت... تقو

باقرغ #
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رپ مشوگ رد اه فرح نیا ،زا شفرح نایم مدیرپ

شغاد تاقافتا و ترهش یاضف ،زا تقیقح ورد دوب

و نم یگدنز یاهزور نیرتهب هک ییاضف . مدوب رازیب

حملا مه شا یروادای دوب.زا هدرک منهج ار داعیم



غاد، خیس کی اراب مبلق راگنا دش. یم نوگرگد

. دندرک یم خاروس

ات هدب شرافس یزیچ ،هی بایماک دایمن مشوخ _نم

هک نیا ضحم هب نوچ ریگن باال یلیخ مترس ، نرایب

مر. یم نم تنسانشب

اجهب شرس یور نداد ناکت وکالهاراب درک یمخا

ار شرس و دیشک شتروص یولج ار شا درک،هبل اج

شا، هرهچ یور یگنر کنیع ، تخادنا رت نییاپ

اما دوبن یکنیع دوب. زبس و درز یاه عیام رد یزیچ

ات داد یم رارق شتروص یور ، صاخ طیارش رد

دنک. رواک ار شا هرهچ

، تاشرافس لوئسم مبل،هب و متسد ابعالتم

ارات مهاگن و مداد هوهق ناجنفود تساوخرد



دوب، زورما رگا الهت حارط . مدناشک هفاک ناوخشیپ

دش. یم هدید تشپ نآ دیاب

ات متشاد تافاکم یدموا یمن نکن، مخا ردقنا _حاال

. هزور غولش تعاس منک. شادیپ

. تسین مغولش تسناش _

، تفرگ تسد ار شلیابوم و دیدنخ تنطیش رپزا

مه نم یارب و دوب نییاپ شرس تلا ح نیا رد اللقا

کمایپ نیح شنادنخ یاهبل . دیسر یم رظن هب رتهب

ام هک تفگیم تسار ونابرذآ دش. مفسأت ثعاب ، یزاب

و تباث ی هطبار کی رد بایماک ندنام یوزرآ دیاب

فرط هب هرابود ار مرس . میدرب یم روگ ارهب یمسر

. مدناخرچ هفاک یقرش تمسق



بترم ار شملا ریز یاهر یاهوم ، تسار تسد اب

هفاک لنسرپ زا یکی ندش کیدزن دعب،اب و مدرک

دنخبل نامه اب هارمه ، نامیاه هوهق اب هارمه

دوب هداد داب ارهب منامدود راب کی هک یا هنارقوم

: مدیسرپ

؟ ندموین زورما نوت الهت حارط _

هک زادالیلی یکی داد، ار مدنخبل باوج هنابدوم

دروخرب تشاد تسود ار هفاک نیا دح نیا ات داعیم

شدنبیاپ مه ار نم مک مک هک یزیچ دوب. شلنسرپ

درک.

؟ هنوترظن دم مودک ، میراد حارط اتود _ام

باقرغ #
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شا یزاب کمایپ لوغشم دنخبل اب نانچمه بایماک

هاگن ار شنشیکیلپا ی هحفص مشچ ی هشوگ دوب،زا

یا هفرس ، شصاخ یاهرکیتسا ندید واب مدرک

رذآ دوش. ترپ مساوح ات مداد ناکت ار مرس و هدرک

نیا ورد هتفر مگرزبردپ ناخ جریا هب تفگ یم وناب

کلفط دوب. هتفرگ ما هدنخ روصت نیا ...اب هظحل

ناخ! جریا

وربا و مشچ ، دندوب هنوشراهچ دنلب دق یاقآ _هی

. هرهچ شوخ و یکشم

درک: دنلب ار شیادص یمک و داد ناکت یرس



. هراد شراک یرتشم دایب وگب دامع ناج،هب یدهم _

ار شساوح هرخ باال بایماک دوب. دامع شمسا سپ

داد. نم وهب هدرک ادج شا یشوگ ی هحفص زا

تشپ زا مرظن دروم درف هک دیشکن لوط یلیخ

. تخادنا یهاگن رسپ نامه وهب جراخ یبوچ روکد

دامع هاگن دش ثعاب ام، زیم هب رسپ تسد ی هراشا

مرس دش ثعاب ، بایماک زیر یادص . دخرچب مه مان

: مناخرچب ار

؟ هنیا _

مدز: وبل هدرک شراثن یا هرغ مشچ

. ننوشیا _



تشاد هک یرسپ دزوهب هیکت شا یلدنص هب فاص

ار شهاگن سنج ، تخود مشچ دش یم نامکیدزن

یم مشچ هب شکمدرم رد تیاضر . متخانش یم

دوبن یراب نیلوا دوب. انشآ ، شنامشچ قرب و دروخ

نیرخآ اعطق و مدرک یم ناشکمک طیارش نیا رد هک

واب دیسر نامزیم رس هب هرخ .باال دوبن مه شراب

خیلا یلدنص یتشپ یور شتسد کی نداد رارق

درک: همزمز

؟ دوب یرما _

هراشا نآ ،هب دیشک بقع ار یلدنص نامه بایماک

دز: وبل درک

! افطل نینیشب _



تشپ هک دیشکن لوط یلیخ اما درک نامهاگن ددرم

،زا ششفک کون مدرک سح و تفرگ رارق یلدنص

. دندرک دروخرب نم ی هنانز یاهتوب کون هب زیم ریز

تسد واب هداد رارق یبوچ زیم یور ار متسد فک

مه بایماک دوخ . مدرک سمل ار هوهق ناجنف ، مرگید

. تفر ورف شا یدج دلج رد یراک دراوم رثکا لثم

منک؟ نوتادص دامع منوت _یم

باقرغ #
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اهوای مشچ یتشرد دیاش ، تشاد ییاورپ یب هاگن

کف ناوختسا . دندوب شلیلد شصاخ یاهوربا



بیکرت شوخ اما هدیشک و یناوختسا ینیب ، یعبرم

دناوت یمن دوب مولعم ... هریت و تخل امامت ییاهوم و

هدمآ شغارس هب یداهنشیپ هچ اب دنزب سدح یتح

یم تأشن رهاظ نیمه ،زا شمامت هک یداهنشیپ میا.

. تفرگ

هچ نیگب و نینک یفرعم و نوتدوخ لوا هش _یم

؟ نیراد یراک

دنلب و هتشاذگ مه یور کلپ درک، مهاگن بایماک

زیم تشپ ار نامیاج دشو دنلب مه شدوخ . مدش

هک دوب هتسشن یا هطقن رد .حاالوا میدرک ضوع

هاگن دوب. هفاک کدنا یرتشم راهچ نامه هب شتشپ

بایماک یتقو دوب کرد لباق ، دامع ی هدش جیگ

یرایسب ینحل واب تشادرب ارزا شه وکال کنیع

درک: همزمز یدج



! متسه هتسارآ بایماک _

همانربریدم دوب. هدنام بایماک یور رسپ تام هاگن

یتیربلس کی ی هزادنا ،هب اهزور نیا هک یا

ینعی ، ندوب هتسارآ شروک ردارب . تشاد تیبوبحم

، امنیس مان بحاص نادرگراک و هدننک هیهت ... مردپ

رد شتیلا وعف دوب هدرک یزاب هک یهاتوک ملیف ود

نارگیزاب یاپ مه دوب هدش ثعاب یقیسوم تعنص

یور ار شهاگن دامع . دشاب هدش هتخانش رصاعم

داد: ناکت یرس گنگ دعب، و دناخرچ نامرفنودره

. مدش جیگ اعقاو _نم

بایماک . مداد یم قح وا وهب مدیمهف یم ار شلا ح

درک: اوجن درسنوخ یلیخ اراتو شکنیع یاه هتسد



داهنشیپ هی نم ، تسین ندش جیگ هب یجایتحا _

مک ور تمحز مه شدعب مگ، یم هک مراد امش یارب

منک. یم

هدرک لفق بایماک یور قیقد ،حاال شبجعتم هاگن

دوب.

باقرغ #
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منک روصت وا هباشم طیارش رد ار مدوخ مدرک یعس

مغارس رنه،هب یاضف یاه یتیربلس زا یکی هکنیا ،

و هکوش اعطق دراد راک نم اب دیوگب لفاغان و دیایب

مه دیشک شتروص یور هک یتسد دوب. هدننک جیگ



داد. یم ناشن ار نیمه

لثم مه، بایماک و مدز هیکت ما یلدنص هب رت تحار

. دیایب شدوخ هب یمک وا داد هزاجا مدوخ

هک مد یم مهب تراک کی ناج...نم دامع نیبب _

یلیام هگا هدش. هتشون شلخاد یا هسسوم سردآ

هب ایب هد تعاس ادرف میراد راکیچ تاهاب ینودب

ی همه اج نوا هک مد یم لوق . هسسوم نوا

هش. یم هداد تهب تاحیضوت

فرط هب زیم یور ، جراخ شتک بیج ارزا تراک

ات تراک یور ،زا دامع هاگن داد. لوه ناوج رسپ

، بایماک نداتسیا واب دمآ باال بایماک ی هرهچ

هب یهاگن مین . مداتسیا مه نم داد. ناکت یرس

رس تشپ و هتخادنا ناوج ی هدش جیگ ی هرهچ



مدز. نوریب هفاک زا بایماک

مولعم اجک ،زا یتفگ یم اج نیمه وتداهنشیپ دیاب _

؟ دایب ادرف

، شزمرق سیسنج . تشادرب مدق شنیشام فرط هب

دز. یم قرب دیشروخ رون ریز

متفگ یم دوب.االن هدش جیگ مندید زا یلیخ _

. تشاد نامز هب جایتحا . دیمهف یمن یچیه

باالرت یمک منیشام ، مداتسیا نابایخ لودج رانک

.رد میدرک یم ادج ار نامهار دیاب و دوب هدش کاپ

تشپ زا هتبلا درک، هاگن نم وهب زاب ار شلیبوموتا

ار شهاگن تهج متسناوت یمن قیقد یلیخ شکنیع



دوب. نم روصت طقف نیا و مهدب صیخشت

. دایم شابن نارگن _

یم مدب درس یاهرصع ،زا متخادنا یاباال هناش

دای ار نم هک یزیچره و امرس زا دوب اه تدم . دمآ

تسد .اب مدوب رازیب تخادنا یم مرگ شوغآ کی

زا مدوخ ار دب حلا نیا ات متفرگ لغب ار مدوخ میاه

منک. رود مدوخ

. متسین نارگن _

شوخ و دنلب داد،دق ناکت هبوخ یانعم هب یرس

نیبوبحم زا یکی هک نیا رب دوب.عالهو لیاتسا

هب مه عقاوم یلیخ دمآ یم باسح هب ترهش یاضف



. تفر یم ناساکع نیبرود یولج ، لدم کی ناونع

راک همه دوب.رد غولش و مهرد بایماک یگدنز

مه یتباث تاحیرفت ، شرانک ورد تشاد تسد

یاهرکیتسا نآ هب نآ زا یشخب هک هدرک باختنا

دش. یم متخ صاخ

؟ هگید یتسه بش ادرف _

باقرغ #
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. مدوب هدرک هدامآ شیارب ار مدوخ لبق ی هتفه زا

فرط هب ندیخرچ لبق و هداد ناکت دییات هب یرس

: مداتسیا منیشام



؟ بایماک _

شیاپ کی دش، فقوتم هک دوب ندش راوس ردحلا

شتلا ح هب یدنخبل .اب نوریب شیاپ کی و دوب لخاد

. مدرک جک ار مرس دعب و متخود مشچ

یم هدافتسا ارکیتسا نوا زا هک یروعش یب یلیخ _

! مگب تهب دوب هدنوم ملد یوت . ینک

. دشکب تلا جخ هک دوب یدایز راظتنا ، دیدنخ دنلب

هب هتسهآ ییاه مدق واب هداد ناکت شیارب یرس

راوس دعب مراک نیلوا . مدرک تکرح نیشام فرط

دایز و مندرگ رود ینییزت ندرگ شلا ندرک زاب ندش

فرط ارهب متسد دوب. یشیامرگ متسیس ندرک

تراتسا ، شندرک نشور دعب و مدرک زارد شخپ

مدز.



درک. میاه بل نامهم یدنخبل ، ایروپ یانشآ یادص

.رد شمدوب هدورس مدوخ هک دناوخ یم ار یا هنارت

یروآدای . رفنود ام نیب کرتشم یراکمه نیلوا عقاو

شبات دوب.هب یخلت یروآدای ، هنارت ندورس زور

مشچ نیشام یاه هشیش رد دیشروخ رون میقتسم

یتقو مه نآ یتنعل یامرس مدز. ار مکنیع و هتخود

اوه نیا دوب.اب شعون نیرتدب دیبات یم دیشروخ

. متشاد لکشم دوب اه سلا

،زا یقیسوم هب نداد مولو واب هدش جراخ کراپ زا

غولش اه نابایخ . مدرک هاگن ار مرس تشپ هنییآ

بورغ دوب. هدنامن دیشروخ بورغ ات یزیچ و دندوب

، مدیدیم انویف سنرپ هیبش ار مدوخ دش یم هک

ضحم هب هک دوب ینادنز منورد رد وید کی راگنا

دوخ وات دادیم ناشن ار شخر دیشروخ ندیباوخ

. دیوجیم ار محور حبص،



دوب نم زا اداریا همه وگب ورب

رود متخیر مدیسوب و تایراگدای

روک ممشچ هداس هنم مدرک ترواب

تزا یسح هگید مریگیمن یه

طلغ اما ینم باختنا

. طقف یدرک هنووید ونم یدموا وت

صرح و ضغب ،اب مزمرت مدیسر هک زمرق غارچ هب

یود هزادنا وهب مداد رییغت ار کیزوم دوب. هارمه

. متشاذگ مه یور کلپ دوب زمرق غارچ هک یا هقیقد

یمیدق قیفر یادص ای دوب مدوخ ی هنارت زا لکشم

دوب. مبلق و نم زا لکشم ال صا دیاش . مناد یمن

هدرک هراپ راسفا دش، یم هناوید یهاگزره هک یبلق

درک. یم هلمح تارطاخ وهب



درک. زاب ار منامشچ اه نیشام قوب یادص

باقرغ #

16_ تراپ #

تشپ راگنا اه نم...سلا اما دوب هدش زبس غارچ

هدنام رهش،اج غارچ نیرت هعونمم و نیرتزمرق

. مدوب

*************************

وا هاگن و هداد رارق شراک زیم یور ار یاچ ینیس

هب یمک و تشادرب مشچ یور ارزا شکنیع . دمآ باال

همانملیف زا یشخب شناوخ لوغشم دش. لیام بقع

. دیدج راک ترپ ، شساوح و دوب



. مزیزع هنکن درد تتسد _

هتساوخرب رطع و مداد هیکت شزیم مدز،هب یدنخبل

: مدیشک سفن ار یاچ زا

هر؟ یم شیپ بوخ اهراک _

! هسسوم دوب هدموا رسپ نوا زورما _

نیا رد ششوه وحاالهب دیآ یم دوب هتفگ بایماک

ار ردپ ما یلا وس هاگن ، مدروآ یم نامیا دیاب طباور

: دهدب حیضوت رت شیب درک روبجم

جایتحا صاخ و یعیبط یا هرهچ هب میتفگ شهب _



مه شدب اما دوب هکوش ورپژهیا. هچ یارب و میراد

هورگ دشاب رارق و میتفرگ تست اتدنچ دوب. هدموین

. میدب وشربخ دعب . مینک راک شور

ی هبل یور ار متسد دعب و مدرک اوجن یا هبوخ

یارب مدش یم هداما مک مک دیاب . مدیشک ینیس

یگدنز . دایز اهراک و دوب گنت تقو بش. ی همانرب

ناتسرامیب تخت یور داعیم نداتفا دعب راگنا نام

دوب. هدش دوکر عون کی ریگرد

اهتدم دعب هشابن دب دیاش متفگ ، متسین بشما _نم

یوت زیم .هی نوریب نیرب نامام اب نیا هنوخ

نیشاب تحار هک ییاج . مدرک ورزر قاثیم ناروتسر

نوتارادفرط هک هشاب هتشادن دید یلیخ و

... نامام هک نینودیم . نوتنسانشب



نتشادرب نیح و هتسخ یسفن ،اب مفرح نایم دیرپ

: همانملیف ی هرابود

. مزیزع هشاب _

شوخ تشپرپ یاهوم و یمدنگوج یاه شیر هب

اهتدم نوچ درکیمن مهاگن . متخود مشچ شتلا ح

قیمع یگدنمرش کی شهاگن سپ رد متسنادیم دوب

و دنک ناشناهنپ تشاد یعس . هدیباوخ دب وحلا

میتشاد نامناج اررد هتشذگ رهز یام، همه . دشیمن

! رتشیب یمک طقف دیاش نم.. و

ردپ؟ _

باقرغ #
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داعیم درک، اوجن هلب کی اهنت و درواین ارباال شرس

یگچب نامه ردپ!زا نم... و درک یم شیادص اباب

نامنیب فاکش عون کی ثعاب ، شراتفر عون و تهبا

شندرک ادص ی هنامیمص زرط یتح هک یفاکش دوب.

. درکیم بلس نم زا مه ار

نرایم هک مداد شرافس مه کیک و لگ هتسد _هی

ی هدیا هک نینک دومناو یروط . نوتزیم رس

! هنوتدوخ

: دیشک یقیمع سفن

. یدش گرزب یلیخ _



هدرک تخادرپ یدایز یاهب شیارب و مدوب هدش

نوریب متشاد هک قاتا دوب.زا ناج مک مدنخبل . مدوب

. مداتسیا نم و درک میادص مدمآ یم

! اغوغ _

زیم یور ار شمهم و بوبحم ی همانملیف دش، دنلب

رد دنلب .دق تشادرب مفرط هب مدق کی و درک ترپ

دوب. یثوروم هداوناخ نیا

... هتشذگ _

اه .سلا دنخبل و شمارآ ،اب شفرح نایم مدیرپ

واب مدرک یم نایغط هک ییاهزور زا دوب هتشذگ



و تسیب .حاال مدرب یم ولج ار مراک داد و غیج

! هبرجت سلا تفه و تسیب . متشاد نس سلا تفه

. دندوب هدمآ تسد هب تخس هک ییاه هبرجت

یچ نینودیم . منکیم رکف شهب رتمک تساهتدم _

نکمم دوب. نم باختنا نیا ؟هک هنکیم ملا حشوخ

نیا وت تسرد ینعی ، اهدعب و مدن شماجنا دوب

. تسین یترسح .حاالاما هشاب ماهاب شترسح نامز

...هن! ترسح اما تسه هبرجت

یتفاب یشلا هبل ارهب متسد درک، مهاگن ینابرهم اب

ندیسوب دعب و مدنابسچ مدوب هدیچیپ مرود هک

یرد هریگتسد . مدش جراخ قاتا زا شربز ی هنوگ

یضعب اما دوبن ترسح دش. هدرشف متشم نایم اما

. دندوب ترسح رتزا کاندرد بتارم اههب هبرجت



یادص . مدوب هدرک مامح یهار روز ارهب نامام

.رد دمآ یم ناشکرتشم قاتا زا مامح بآ رشرش

کی هکاب یدنلب یاهوم ، مدوخ هب ناشقاتا ی هنییآ

قرف و مدوب هدرک ناشراهم تشپ زا هداس شک

تسد کی شیارب . متخود مشچ میاهوم طسو

تفگیم شرتکد . مدرک باختنا نشور سابل

دنک. یم ذوفن شناج رد دراد مک ،مک یگدرسفا

و داش یاهاضف ،هب نشور یاه گنر هب دوب دقتعم

. شرسمه اب هرفنود یاه تولخ یتح

باقرغ #
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. مدیشک راوشس ار شیاهوم دش جراخ هک مامح زا

تهج مدرک یعس نم و درک هاگن داعیم سکع هب وا



شگنتلد . دورن سکع لخاد نامشچ فرط هب مهاگن

اهزور نیا نامام و میدوب شگنتلد همه . میدوب

! رتشیب

شیارب متفگ دوب، هدمآرد گنر زا شیاهوم ی هشیر

تساوخ هچره و دنک ناشگنر ات مریگ یم تبون

و دوب هدنز زونه داعیم . مدرکن لوبق دنک تفلا خم

. میدرپس یم نت شیازع هب ولج ولج دیابن ام،

شهاوخ دزو دنخبل اه تدم دعب ، مدرک ششیارآ

دنکب ار شش تال مامت . دنراذگب شوخ ار بش مدرک

داد. ناکت رس یرسرس ووا، دنارذگب شوخ هک

لیبوموتا دشواب تحار ناشتباب زا هک ملا یخ

ادیپ تصرف هزات دندش جراخ هناخ زا ردپ یصخش

. مسرب مدوخ اتهب هدرک



شوخ و دوب دنلب دوب. هدرک یحارط یتک ار ما وتلا پ

نیرتمک و مدیشوپ ار شتس یاه توب ! تخود

تسا رارق متسنادیم . مدرب راک ارهب شیارآ نازیم

رپ درز تاحفص مامت ادرف و موشب ناساکع وسژهی

ناشی باال گرزب رتیت کی و میاه سکع زا دوش

رد امنیس فورعم ی هدننک هیهت رتخد " دروخب

" فورعم ی هدنناوخ ترسنک

مه ار شک هکلب . مدربن نیب ارزا میاهوم طسو قرف

هقی . دنریگب ار مرود غولش میاهوم مامت ات مدرک زاب

رد اه نآ زا یمک طقف و درک یم ناشرواک وتلا یپ

رد یپ یاه قوب یادص . دنتخیر یم متروص فارطا

زیم یور ار رطع ی هشیش دش ثعاب ، بایماک یپ

. مراذگب اپ غاب هب هتسهآ ییاهمدق اب دعب و هتشاذگ

،زا تشادرب قوب یور ارزا شتسد هرخ باال مندید اب

نیح نم و درک زاب میارب ار ولج رد لخاد نامه



شلیصا ی هنادرم رطع زا یقیمع سفن ، نتسشن

. مدیشک

رقو یارب تندرک رید مگب یتسین مشیارآ لها _

! هترف

یهاگ مشمارآ . متخود مشچ متعاس ی هحفص هب

: دروآ یم اررد شرفک

! ترسنک عورش ات هدنوم تعاس کی زونه _

و شمتشاد تسود درک. مهاگن هتفر باال ییوربا اب

. دنزب سدح تسناوت یمن ار شنازیم مه شدوخ

رس رخا هرارق . اییامش شدیدج موبلآ یارس هنارت _



؟ یسرب

تکرح ندرک ثحب یاج هب هگا میسر یمن رخآ _

. ناجومع ینک

و ناج ومع درک" اوجن بل ریز و تفرگ ور ظیغ اب

هک مدرواین مدوخ یور وهب مدیدنخ " رامرهز

دش رنه ی هفرح دراو بایماک هک یزور ما. هدینش

یشنم ناونع اراب شراک . تشاد سلا هدجه طقف

نابز اب مک مک درک. عورش ردپ یاهراک رد هنحص

تسد هب اراه یتیربلس قلق ،ملو شمرن و برچ

ریدم هک تشذگن یلیخ دشو ناشکیدزن . دروآ

شندش بطاخم رپ اما یمیدق رگیزاب ی همانرب

ردارب درک. اپ هب ادص رسو امنیس یلا ها نایم

تیقفوم دوب هدش ثعاب ندوب هتسارآ شوروک

. دریگب رارق ردپ مسا ی هیاس ریز هشیمه شیاه

اما بایماک
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اررد یزاسگنهآ ... شفادها اهو وزرا یارب . دیگنج

دشو دم تعنص دراو داد، همادا شیاهراک رانک

هب ییاج کی درک.زا رپ شا هفرح ار شزور هنابش

هب ییاهنت هب هکلب دوبن ردپ ی هیاس ریز رگید دعب،

. دیشخب یم مه رابتعا وا، هاگیاج

بایماک هیبش ندوب وجگنج ظاحل زا تفگیم داعیم

داعیم . تسناد یم ام زا زیامتم ار، شدوخ و متسه

ی هیاس ریز زیچ همه وا... یارب ، دوبن تالش لها

نآ زا نم هک یزیچ دوب. نامیگداوناخ مسر و مسا

. دیود یم شفرط هب رس اب داعیم و مدرکیم رارف



؟ ینک یم رکف یچ _هب

شهاگن و مدیخرچ دوب. هدرک مک ار شخپ یادص

. مدرک

! داعیم _هب

. تسام ی همه رکف وت اهزور نیا داعیم _

مکحم ار مکچوک یتسد فیک . مدیشک یقیمع سفن

الک یاه نخان وهب متفرگ میاه تسد نایم رت

. متخود مشچ ما هدروخن

دش؟ یروط نیا ارچ مسرپ یم مدوخ زا یهاگ _



تنطیش رپ شنامشچ رگید درک، مهاگن هاتوک

. دندوبن

دوب. زاورپدنلب یلا عبانج ردارب _

امرس زا هتفرگ راخب ی هشیش یور ، تفگ یم تسرد

هیبش اما دوز یلیخ . متشون ارهبالنیت شمسا لوا

: تخیر مهب شلکش دشو هتسش ، ناراب

. منکب یعافد شزا یتح منوت یمن _

. تسکش ار نامنیب توکس ، شقیمع سفن یادص

ام یودره رظن درک.زا دایز هرابود ار شخپ یادص

تبحص زا رتهب ، ییاکیرمآ یقیسوم یکی ندینش



عافد شدوخ اتزا دوبن یتح هک دوب یرسپ هب عجار

دوب.ات هدرک نوخ ار نامکت کت لد اهزور نیا و دنک

ضحم هب دعب و میدرک توکس یمالد جرب هب ندیسر

شا هنییآ ورد هداد نییاپ ار ریگباتفآ ، ندیسر

. مدرک کچ ار مرهاظ

تمس هب تاماظتنا یاهورین زا یکی ییامنهار اب

اب رود زا نم و هدرک تکرح یپ یآ یو یاه هاگیاج

باذج و ینتشاد تسود لا، حرس دنخبل ندید

مدز: یدنخبل ، تسد هب نیبرود یوناب

نیبرود تحار ردقنا هک یتشاذگ اجک وترسپ _

؟ تتسد یتفرگ

باقرغ #
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قمع شدنخبل داتفا مهاگن هب هک شهاگن ، دیخرچ

. دمآ ولج و تفرگ یرت شیب

! تساجنیا یک نیبب _

مه شوغآ رد دعب و درک یسرپلا وحا بایماک اب لوا

بحاص شمدید یم هک یرابره لثم . میتفر ورف

دوب: راذگ ریثأت و تبثم رناژی کی

! نیدرک _رید

یم رت شیب تشاد هظحل هب هظحل سنلا یغولش

و بایماک باوج و مدرک شهاگن یگدنمرش دش.اب

دش. ما هدنخ ثعاب نم، ندرک رید هب شضارتعا



وپالدار مناوتب ات نیب نامه رد مدناخرچ مشچ

: منیبب

وک؟ تشاداد _

لپت یمک شنامیاز دعب ،زا دناخرچ مشچ مه دازیرپ

ربارب رازه ار شتروص نیمه ، مرظن وهب دوب هدش

داد: یم ناشن ابیز

. نارهم شیپ ! هتمس نوا -

ار دازیرپ و بایماک ، مداد ناکت یرس ناشندید اب

و متشادرب مدق تمس نامه وهب متشاذگ اهنت

رد تسد ودره داتفا نم هب هک نیمه ناشهاگن

یکی . دندز دنخبل و هدرب ورف ناشراولش یاه بیج

تیعقوم یارب تس ژ شزومآ دم یاه یوژیگ زا



دوب. صاخ یاه

. نویاقآ _سالم

یهاگن مین نارهم هب نم و دنداد دنخبل اراب مباوج

هدرک هاتوک یصاخ لکش ارهب شیاهوم . متخادنا

دوب:

؟ دیدج نشکلا زاک ربخ _هچ

رت مک ار نامی هلصاف و دروخ یمارآ ناکت شرس

بوخ تشاذگ یمن ، تیعمج قایتشا و ترارح درک.

: میونشب ار مه یاه فرح

نت ور ییاتدنچ اه هچب سنلا. دیسر حبص زورما _



هشک یم لوط اما میدرک عورش ور یساکع و ندز

. هشب رضاح یتاغیلبت یاه ویدیو هک

؟ یدوب یضار اه لدم و تخود _زا

دوب: رطاخ نانیمطا و تیاضر ،رپزا شدنخبل

. مناخ دش یمن سهلا هس یراکمه نیا مدوبن یضار _
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رابنیا . تسشن میاهبل یاپ مه منامشچ رد دنخبل

زور ره شا هرهچ . مدناخرچ وپالد فرط ارهب مرس



یم اج تعنص نیا رد رتشیب و دشیم رت هتخپ

: داتفا

! بانج مراد راک نوتاهاب _

: تشاذگ شنامشچ یور تسد هدز مرش و دیدنخ

! تفر مدای نک رواب _

مرن تیاغ هب یمخا و یعونصم یا هذخاوم اب

هک تیعمج غیج و توس یادص . مدرک شهاگن

ایروپ ندمآ هب یزیچ رگید مدش هجوتم دش رتشیب

نتسشن زا دعب و متشگرب میاجرس .هب هدنامن نس هب

مه هتسب رس یاهناکم رد اه یگزات هک بایماک رانک

یم لدم عون کی ار ونآ تشاد یمنرب ار شه کال



. متخادنا اپ یور اپ تسناد

نم و دندرک نتخاون هب عورش اه نیسیزوم

یادص . متسب شلوا یقیسوم شمارآ ارزا منامشچ

و هدرک زاب کلپ . دندیسر ناشدوخ تیاهن اههب غیج

مدز. یدنخبل نس یور رناژی رپ روط ،نآ شندید اب

هب تشگرب و نم یاهزور عورش ی هطقن ایروپ

ملد و مدوب هدیرب همه زا هک یتقو دوب. ملق یایند

! نارکوش زا زیربل تساوخیم یماج ... طقف

هک بایماک رس و متفر ورف ما یلدنص رد رت تحار

یادص نایم هک دیسرپ یلا وس دمآ، مشوگ ریز

دوب: یقرب کوش عون کی هیبش ... ایروپ

؟ یتشون نوا دای هب ور اه هنارت نیا زا اتدنچ _



.. یدرک هتفشآ نم ویخلا باوخ هک دنامب

. یدرک هچ مناور و حور و ناج هکاب دنامب

. درادن قشاع نم زج وت نامشچ هک دنامب

. درادن قطنم حلا یقشاع چیه هک دنامب

.. یدنامن ینامب مرانک دش یم هک دنامب

یدناشک ترسح ارهب ملد راک هک دنامب

باقرغ #
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هریخ ؟ مدوب هتشون وا دای ارهب ناشمادک اعقاو

رسمه ی هریخ هک یهاگن و ایروپ تس هبژ مدش

کی نیا یارب شیاه تس یژ همه دوب. شساکع

. درکیمن مه هاگن یرگید ساکع چیه دوب.هب نیبرود

کی هک یا هنارت ار، نم ی هنارت . دناوخ یم تشاد



هدش مرواب یتقو ما... یگلا س کی و تسیب رد بش

هدش نیگنس مشچ کی اب ددرگ یمنرب هتفر مدآ دوب

. شمتشون کشا زا

ار هنارت ذغاک یقافتا هک دوب لبق هامدنچ نیمه

. دناوخب ات مدناسر وا تسد وهب مدرک شیادیپ

وا؟ دای هب دیسرپ ووا ناوخب متفگ

یارب وا. دای هب دیوگب مدیشک یم تلا جخ ... شتسار

درک. مهاگن فسأتم ووا مدیدزد مشچ نیمه

خلت ی هرطاخ کی طقف شدای حاالزا شتقیقح

یاه هنارت نیمه یهاگ هک هرطاخ کی دوب. هدنام

هدنز اه هفاک یضعب یلدنص و اهرطع ما، یمیدق

. دندرک یم شا



یگدنز یسک دای ،هب تسین دب نتشون یسک دای _هب

! هخلت ندرک

یناوخ مه و اهرتخد غیج یادص نایم بایماک هاگن

ار متسد دش. هریخ مخر مین هب ایروپ اب تیعمج

یاهاج یبوخ . مدیشک یقیمع سفن نم و تفرگ

ردقنا ار تا ینیب ، اهرطع ماغدا هک دوب نیا غولش

دوب هدز یسک مه شرطع هیبش رگا هک درک یم جیگ

. یدیمهف یمن

! اغوغ نکن یگدنز شدای _هب

. دنامب متشرد و زیر یاه یروخلد همه

. دنامب متشکوت یاپ ارهب نآ هک یرورغ



درک. یمن بوخ ار حملا شندوب نارگن مدز. یدنخبل

یور و هدیشک نوریب شتسد ریز ارزا متسد

. مدرک جک ار مرس و شمدرشف . متشاذگ شتسد

شمارآ قشم اه وسلا دوب اغوغ ممسا لثم منورد

. مدوب هدرک

ومع! شدای زا مغراف _

ایروپ نس، فرط دناخرچ رس دزو یدنخزوپ

دوب ییاه سنج نا ...زا شیادص . دناوخیم نانچمه

و شخ ، ضغب عون کی . یدرک یم شیادیپ مک هک

یم شوگ هب شیادص نایم هدش رابملت ساسحا

هک یتاساسحا منک. شوگ متساوخ یم طقف . دیسر

ناشدای .هب مونشب ار مدوب هتخیر ذغاک یور یزور

رد هتشذگ زا هچ منیبب ، شهت و دریگب ملد یمک

. هدنام محور
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داش یکی درک، یم ارجا ار شمه رس تشپ یاه کرت

و دنتشاذگ یم مامت گنس مه مدرم . نیگمغ یکی و

یاه یناوخ مه و لیابوم یاهرش فال صقر غیج، اب

نیرخآ هب هرخ .باال دندرک یم روش اررپ اضف زیر

دصق . تخادنا هفقو شنایم یمک و دیسر کرت

ار دندوب هدمآ شترسنک هب هک ینادنمرنه تشاد

دهاوخب مدرم ،زا رکشت نیح و هدرک یفرعم

. دننک ناشقیوشت

نوچ متشاد تسود ار یترسنک چیه یاج نیا

مه نم یور اه نیبرود شلف یاهرون دعب، یتاظحل

هب ندز رس ی هلصوح ، زوردنچ وات داتفا یم



زا رفنود یکی . تفرگ یم نم ارزا یزاجم تاحفص

ابام فیدر مه هک ییاه هدنناوخ و نارگیزاب

یاه ینامهم اررد ناشیاه یلیخ و دندوب هتسشن

هب تبون دعب و درک یفرعم مدوب هدید یمسر

. دیسر بایماک

یم هک یتقو . مدوب شیاه نتفرگ تس ژ قشاع

تسد .اب تشاذگ یم شتک ی هبل تسد ، داتسیا

ندرک زارد اب دعب و دیبوک یم شبلق یور رگید

رد اهنآ داد یم ناشن مدرم ی همه فرط هب شتسد

رتولج یمک هشیمه لثم مه راب نیا . دنتسه شبلق

ییایروپ اب یگشیمه یاه تس ژ ماجنا دعب و تفر

و شوخ داد. تسد دوب هداتسیا جیتسا ی هبل هک

.حاال تسشن شیاجرس و تشگرب دعب و دندرک یشب

دوب. نم تبون

، تنطیش اب دازیرپ و تسشن نم یور ایروپ هاگن



دنک. یساکع شدوخ ات دمآ کیدزن

هک دیدج موبلآ یارس هنارت هب هسریم تبون _

! هتسارآ اغوغ مناخ . ندروآ فیرشت و نداد راختفا

رتمک بتارم نم،هب یارب اه تسد اهو غیج یادص

مدنخبل ندش رت قیمع ثعاب نیمه دوب. بایماک زا

هدیخرچ تیعمج فرط هب هاتوک دش. نتساوخرب و

نامه . مدرک رکشت ناشفرط هب ندز تسد واب

رناژی نم زا نرق نیدنچ ی هزادنا هب هیناثدنچ

رارق نارگید هجوت ضرعم رد اب ما هنایم . تفرگ

ار مدوخ ییاهنت و اوزنا هشیمه . دوبن بوخ نتفرگ

میاه بل تکرح اب مه ایروپ .زا مداد یم حیجرت

داد. ار مخساپ یدنخبل ووااب مدرک رکشت

یقیسوم اب هشیمه لثم مه ار کرت نیرخآ



سنلا یبسن ندش نشور اب دعب و درک مامت شفورعم

هک یتمسق و یجورخ فرط هب تیعمج تکرح و

تحار دنریگب سکع ناشا هدنناوخ اب دنتسناوت یم

یمک متشاد تسود . مداد اهمل یلدنص یور رت

و هشیمه لثم . میورب نوریب دعب و دوش رت تولخ

! ترسنک ره

یلبق راک رد هک یمناخ ناوج رگیزاب ندش کیدزن اب

. مداتسیا یگتسخ اب دوب هدیشخرد شوخ ردپ

شنتفر زا دعب و میداد ماجنا یهاتوک شب و شوخ

زا یکی فرط هب بایماک دش. مکیدزن وپالد

یور یگتسخ اب مه دازیرپ و دوب هتفر نارگیزاب

تشاد و هتسشن هدش خیلا یاه یلدنص زا یکی

درک. یم کچ ار شیاه سکع

. مداد ماجنا ور المز یاهوج و سرپ _



نیا هک یزور . دهدب همادا شدوخ ات مدرک شهاگن

جیتسا یور حرطم یاه لدم زا یکی ناونع هب رسپ

عیرس ردقنا مدرک یمن مه ار شرکف ، تفر مهم یاه

دنک. تباث ار شدوخ
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اما هنک یمن یگدنز ناریا ، هییایلا تیا دنرب هی حارط _

شهب عجار هک روط نوا . هنزیم رس و دایم یهاگزره

دعب هک تسداد تیسنج رییغت سنرت هی مدینش

میت ءزج رضاح وردحلا هتفر ناریا زا شلمع

. هشدنرب یاحارط هیلصا



شتاع ،طاال مدرک شوگ ار شیاه فرح تقد اب

زونه هک یجیتسا هب یمک دوب. صقان اما بوخ

. میدش کیدزن دندوب شیور اه هدنزاون

؟ یدز مفرح شاهاب _

یور ار شسد کی و داد ناکت یفنم هبعالتم یرس

. تشاذگ جیتسا فک

. نیسانشیم هک ونارهم نوناق . شمدید رود زا طقف _

،هب شمیت یاضعا اهو لدم تشادن تسود نارهم

نیا اه .سلا دنوش کیدزن شبیقر یاه میت یاضعا

یاه هیشاح نیمه و دوب شا یراک ی همانرب

یگرزب فطل مدز. یدنخبل درک. یم مک ار شفارطا



دوب: هداد ماجنا مقح رد

هتبلا و منکیم یسررب مدوخ وشیقاب وپالد، منونمم _

. مشاب هتشاد جایتحا تکمک هب مزاب نکمم

هیبش داد. رارق شا یناشیپ رانک ار شتسد و دیدنخ

: هفیظو ماظن یاهزابرس

! متمدخ _رد

ار هلپ دنچ دعب، و مدرک هاگن ار شندش رود دنخبل اب

دازیرپ هک مریگب رارق یفیدر یاپ مه ات متفر باال

شندرگ رود ار نیبرود مندید دوب.اب هتسشن اجنآ

دش: دنلب و تخادنا



. ادیپ ومک یرارف ی هدیرپرو _

و مدز دنخبل دوب. المقی تفگ هک یتافص مامت ابیرقت

نامتقافر . متخادنا شیاه هناش رود ار میاه تسد

دوب: هتشاذگ رس تشپ ار موس سلا

؟ هبوخ ناکاپ _

ریثأت و یندشن مامت یزان واب دمآ ییوربا و مشچ

درک: همزمز راذگ

دب شدوخ هب اما هنک یم هناوید ور همه نم رسپ _

. هرذگ یمن

ماقم شا،رد هام تفه کچوک مدز، یدنخبل



شنیبرود دوب.هب شدوخ هیبش اقیقد تنطیش

ار زاشملا هتخیر نوریب یاهوم دعب و مدرک هراشا

: مدرک بترم

! وراسکع منیبب _
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شندرگ رود زا هرابود ار شنیبرود عیرس قوش اب

ارباالو ییات دنچ ، تفر اه سکع غارس وهب جراخ

ار نیبرود نم یاه سکع هب ندیسر واب درک نییاپ

داد. متسد

! یداتفا بوخ _



و دندوب هدش یبوخ یاه سکع ، تفگیم تسرد

بوخ نیا ،رد شتسد شزرل مدع باالو تیفیک

شرب ار نیبرود متساوخ . دوبن ریثأت یب ندوب

و درک یم میادص هک یبایماک فرط وهب منادرگ

ندید هکاب مناخرچب دوب هداما نتفر یارب اال متحا

. دندش زیر منامشچ ، میاه سکع رد انشآ هاگن کی

ال ماک شتهج و سکع رد هک انشآ ی هرهچ کی

: تسا نم یور موز شهاگن دوب صخشم

دش؟ یچ _

واب هداتسرف نوریب یسفن . مداد ناکت یرس جیگ

حاال بایماک . مدرپس شتسد ارهب نیبرود دنخبل

دوب: هدناسر ام رانک ارهب شدوخ



؟ یایمن ارچ منک یم تادص _

یرسپ نامه دوب. رسپ نامه هیبش اقیقد شا هرهچ

و مدرک شا یفرعم بایماک هب هفاک رد زور نآ هک

یلیخ دوب.ای دامع شمسا مدرک یمن هابتشا رگا

. دندوب رفن وای...کی دندوب هیبش

ید؟ یمن باوج ارچ ؟ اغوغ اضف یوت یتفر _

ی هنوگ و مدش مخ ، مداتسرف نوریب مکحم ار مسفن

. مدیسوب ار دازیرپ

.زا مزیزع .عفال یرپ تسرفب مارب وراهسکع بش _

بش وگب شهب منک. یظفاحادخ متسنوتن ایروپ

دوب. یا هداعلا قوف



ار شتسد داد. ار ما یظفاحادخ باوج دنخبل اب

. مدش جراخ سنلا زا بایماک هارمه دعب و مدرشف

دوب. هدنام اج یروجدب .. سکع نآ شیپ اما مرکف

*********************
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تشاذگ ار نم ، بایماک . میدوب هدیسر هناخ هب هزات

تعاس هکنیا دور. یم و دراد رارق ییاج هک تفگ و

. دوبن تخس شسدح تشاد یرارق هچ بش هدزاود

هناخ دراو دعب و هدرک شهاگن طقف سوسفا اب

. مدش



دنا. هتشگرب هک دادیم ناشن ردپ نیشام ندوب کراپ

اپ یغارچ ندرک نشور نودب دوب. هتسب ناشقاتا رد

ندرک وابرپ مدروخ بآ یمک . متشاذگ هناخزپشآ هب

یور ار بآ ناویل . مدش قاتا یهار مناویل ی هرابود

تخت یور ار ماوتلا وپ وشلا هتشاذگ زیم

. متخادنا

درد راد هنشاپ یاه توب ندیشوپ رطاخ هب میاهاپ

درس بآ ریش و هدش قاتا سیورس دراو . دندرک یم

دعب و مدرک ناشکشخ هلوح .اب متفرگ ناشیور ار

هب هتشغآ ار هبنپ . مداتسیا شیارآ زیم یولج

یور هک یمرک گنرمک در یور و هدرک نک کاپریش

. مدیشک مدوب هدز متسوپ

یور . دناخرچ ار منامشچ ، لیابوم کمایپ یادص



سکع دوب هتفگ هک دوب دازیرپ . شمدوب هتشاذگ زیم

نونمم اعقاو شلمع تعرس .زا هدرک لا سرا اراه

دوب هدمارد مرک گنر حاالهب هک یا هبنپ . مدوب

پات پل ارهب ملیابوم لباک و هدرک اهر اج نامه

یمک دوش نشور پات یپل هحفص .ات مدرک لصتم

ذغاک یور هدش اهر یوم شک ات مدیشک ار مدوخ

عمج مرس تشپ ار میاهوم . مرادرب ار ما هنارت یاه

تراک دراو ، هحفص ندمآ باال ضحم وهب هدرک

ناشویس هک ییاه سکع . مدش ملیابوم ی هظفاح

هب هرخ ،باال ناشندرک در واب مدرک زاب مدوب هدرک

دوب هدرک بلج سنلا اررد مهجوت هک یسکع نامه

. مدیسر

! راگنا دوب شدوخ ، شیور مدرک موز

بایماک نداتسیا نامز هب طوبرم هک یدعب سکع

ییاهتسد واب دیرپ باال میوربا . مدرک زاب مه ار دوب



مدز. هیکت مناخرچ یلدنص ،هب هنیس یور هدرک هرگ

دوب. بیجع

رسپ نآ هب متشپ و مدوب هتسشن نم سکع نیا رد

نم! هب مه وا،زاب هاگن و دوب

مه ار یدعب سکعدنچ و مدیشک مبل یور ار متشگنا

دندوب هدرک رییغت سکع تاهج و اهمدآ . مدرک هاگن

هن! وا هاگن تهج اما

و مداد رارق مندرگ تشپ ار مناتسد فک هدش جیگ

هرجنپ هب هک یا هقت یادص . مدناخرچ یمک ار مرس

. موشب ریگرد نیا زا رتشیب تشاذگن یلیخ دروخ

ولج هرجنپ رانک .ات مدش دنلب اج وزا هتسب ار سکع



قرغ هک ار غاب هناخ طایح ، هدرپ ندز رانک واب هتفر

. مدرک زادنارب دوب یکیرات

یم ییامندوخ ما هرجنپ ریز اقیقد دنلب، دق یا هیاس

: مدرب نوریب ار مرس و هدرک زاب ار هرجنپ لفق درک.

؟ ییوت قاثیم _
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یکیرات دنچره ، شمنیبب رت تحار ات تفر بقع یمک

داد: یمن ندید ی هزاجا مه یلیخ

! نییاپ ،ایب ممدوخ _



. متسب ار هرجنپ ندیشک بقع دعب و هتفگ یا هشاب

مرود و هتشادرب رد تشپ زیوآ ارزا متفاب لنش

تشپ ارهب مدوخ ادص رسو نیرت مک .اب مدیچیپ

نم هب تشپ هک شندید واب مدناسر نامتخاس

. متفر رتولج دوب هداتسیا

؟ یدش درگ باوخ _

و یناشیپ یور قیمع مخز ندید اب نم و تشگرب

. متشاذگ ناهد یور تسد هکوش ، شبل رانک

یهی هزادنا هب اعطق اما یکشزپنودند هتسرد _

. مشن هاگنومرد یهار هک دایمرب تزا ندرک نامسناپ

نک. شتسرد وایب منسانشب رفن رازه



زونه ، متفر ولج و متشادرب مبل یور ارزا متسد

ی هزات مخز یور هک ار متشگنا کون . مدوب توهبم

رس دشو مهرد شا هرهچ متشاذگ شا یناشیپ

و مداتسرف نوریب مکحم ار مسفن . دیشک بقع

وناب رذآ نامتخاس هب مسرپب یزیچ هک نیا نودب

: مدرک هراشا

ایب! ملا _بند

. هنیبب ونابرذآ ماوخ یمن _

همادا ار مهار شنتشگرب نودب و هدز یدنخزوپ

: مداد



. هباوخ _

نیمز . دیسر شوگ هب مرس تشپ شیاه مدق یادص

یم کاو پژ بوخ اهار مدق و دوب گنس زا مامت

ییاریذپ لخاد یکرس . مدرک زاب ار هناخ درک.رد

شباوخ لبم یور هک شراتسرپ ندید واب هدیشک

شفپ رخو یادص . مدش وناب رذآ قاتا دراو دوب هدرب

هراچیب راتسرپ نیمه دوب مولعم و دوب دنلب یلیخ ،

فک مه ی هقبط قاتا کت . هدرک ییاریذپ یهار ار

نامه رد دوب روبجم راتسرپ هک دوب قاتا نیمه طقف

هب ادص رسو نیرتمک واب هتشادرب ییوتپ دنک. رس

و دوب هتفر هناخزپشآ هب قاثیم . متشگرب ییاریذپ

یور ار وتپ درک. یم مهاگن بآ ندیشک رس لا حرد

: متفر شفرط وهب هدیشک ناوج رتخد

! نیشب _



و تسشن ، دیشک بقع ار یروخراهان زیم یلدنص

متسناوت یمن درک. نم فوطعم ار شا هریخ هاگن

هداوناخ یاه یگدیچیپ نیا زا ردقچ هک منک وگزاب

ترهش راک رد ناشا همه هک نیا .زا مدوب رازیب ما

یاضف رد ناشروضح یتراپ ردپ، هک نیا .زا دندوب

یم یرنه ی هداوناخ کی ارام و دوب امنیس

. دنتخانش
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، لیرتسا زاگ و هدرک زاب ار هیلوا یاهکمک ی هبعج

هکنیا نودب . متشادرب ار هبنپ و نیداتب و دناب

هبنپ یور نیداتب یمک . مداتسیا شرانک منیشنب

مهرد شا هرهچ مدز. هبرض شمخز یور و هتخیر



زاب: نم ناهد دشو

مرت دیماان هنوخ نیا یادرم هرذگیم هک یزورره _

یپ زونه هک دوبن ؟ دوبن تربع سرد داعیم ، ننکیم

؟ نیندرک یردلق

، شخآ و مدرشف رت مکحم ار هبنپ یمک مصرح زا

: شیاه مخا دشاب نامزمه

دوب. المز یرس _نیا

زرط هب شنهاریپ ی هقی . مداتسرف نوریب یسفن

دوب: هدش هراپ یدب

! یشاب دیاب تارادفرط یوگلا ثمال _وت



هدب، راشف و باحاص ییب هبنپ نوا رت شاوی مکی _

؟ یریگ یم یراد ماقتنا

. متفر لیرتسا یاهزاگ غارس و هدرک شهاگن ظیغ اب

: دنکشب ار شجنلق ات دناخرچ ار شندرگ

ی هرهچ نیا .اب مرادن یرادربملیف ادرف هک هبوخ _

! هدیکرت

دناب واب هتشاذگ شا یناشیپ یور اراهزاگ زا یکی

. مدناشوپ ار شرود

دش؟ تاوعد یچرس _



مهب شا هداد تلا رپوهبباالح هشیمه یاهوم

شا یناشیپ یور شا، یشخب و دندوب هدش هتخیر

دوب. هتخیر

مدز ولج متفر . ندوب هدش هچب رتخد هی محازم _

. مدروخن ممک اما

؟ همعرسپ یچ دموا یم ترس بالیی _هگا

کی دش ثعاب دز هک یفرح دز، لز منامشچ رد زیت

. دنوش شوماخ ما یتایح عالمئ کی هب

فصن هک هدرک رارف هنوخ زا دوب مولعم هرتخد _

میتشاد ، میتشاد وشبرجت هک مه .ام هنوریب بش

هدرگرب یتقو و نوریب هنزب هنوخ زا نومرتخد



منک. رهوش ماوخ یم هگب و هریگب وقلعج هی تسد

مرتخد یکی نیا هک نیا زا لبق متساوخ ؟ میتشادن

مگب و شنوخ منودرگ شرب مدوخ هنک ادیپ ور یکی

. تسین یتخبشوخ ریسم نیا .هت تاجرس گرمتب

نم و تفر نوریب هناخزپشآ زا ،وا مدنام اج نامه

یاه هبنپ هب متخود ار مرات هاگن دش. رپ منامشچ

.ثمال مداد تروق مکحم ار مناهد وبآ هدش خرس

درک، یحارج ار نهذ زا ییاج کی دش یم شاک

هک ییاج کی درک. شهل اپ ریز و دیشک نوریب

ملد هک یسحن یاج نامه . هدرک رابنلت ار تارطاخ

. منزب یرس نآ هب تساوخ یمن
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دعب و هتخیر بزهلا لطس لخاد ، متشادرب اراه هبنپ

مدز. نوریب ونابرذآ ی هناخ زا میاه تسد نتسش

ار میاه سابل . تساوخ یمن ار مقاتا ملد رگید

وزا هدش نیشام راوس ادصورس دعب،یب و مدیشوپ

زونه ، نارهت اما دوب بش همین مدز. نوریب غاب هناخ

تکرح بطم فرط .هب تشاد ار شا یگدنز حور

. مدرک

منتفر هار بجعتم و درک مخ یرس مندید اب نابهگن

تشپ .ردارزا مدش مبطم دراو . تفرگ رظن ریز ار

. مدرک نشور ار سنلا غارچ و هتسب

. متشاد حبص ارات یدایز نامز دوب. هتسهآ میاهمدق

مفیک قمر ویب هتخود مشچ شتازیهجت و قاتا هب

عجارم یلدنص یور دعب و متشاذگ تینوی یور ار



راوید ی هداس و درگ تعاس .هب متسشن اه هدننک

طوبرم هک یرتسوپ ارات مهاگن دعب و متخود مشچ

. مداد همادا دوب تنلپمیا تشاک هب

یتقو طقف . متسناد یمن ار مدنام حلا نآ رد ردقچ

یسکع و دوب متسد رد ملیابوم هک متشگرب حلا هب

و نحل درب. یم ار مناج تشاد مدوب هدروآ هک

نامشچ دش.هب یمن جراخ منهذ زا قاثیم یادص

یاه یا هوهق . مدش هریخ سکع نورد

خلت. یتارطاخ و نهپ یدنخبل ... نشور

دوب. نم اب هیواز وت شمه دوب، نکنام لثم نوا

نشور نومقشع فیلکت درک. یمن رییغت شاتلا ح

دوب.

دش. یم رترود نوا مدش شقشع راکبلط ردقره

یم رت روج زیچ همه قشع نیا گرم هساو راگنا



دش..

یارب ندیگنج سلا شش هب بیرغ زا هتسخ ، یبصع

هشوگ هب مدرک ترپ ار لیابوم اطخ، نیا ندرک کاپ

ممارآ . تسشن مشوگ ،رد شنتسکش یادص و یا

. تفرگ ار میاه ندز سفن سفن یولج اما درکن

دروخ رس .شملا مدیشک بقع مکحم ار میاهوم

میادص . متسب ار میاهکلپ مکحم ماو هناش یور

داد. شا هولج دنلب سنلا خیلا مجح اما دوب همزمز

. هیرگ هن کشا ،هن اغوغ نک وزاب تاشوگ بوخ _

هدش. مومت ! هرخسم هایس ی هتشذگ نوا هدش مومت

اه، سلا هک درک یم یگدنز نم نورد ییاغوغ



هدرک ناهنپ مرگید یاه تیصخش تشپ ار شدوخ

درک. دنلب رس ناشن و طخ نیا هکاب ییاغوغ دوب.

. تفگ نانک اوجن و دیزرل شیاه بل

؟ دوب ، دوبن دب هک سلا هس نوا ی همه _

دنتفرگ مارآ میاه سفن ، داتفا نییاپ مرس

. تسکش ... میادص و

. هروخ یمن مدرد هب شتارطاخ ، هدرم هک یمدآ _

نک. ششومارف
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نییاپ شرس مه موصعم و یتلا جخ ، هداس یاغوغ

هدش عناق مه وا دیاش دش. ناهنپ منورد ،رد داتفا

دوب.

... هدرم مدآ رخآ

؟ دمآ یم ملد راک هچ هب رگید

************************

و هشب رتداشگ شنیتسآ رس مکی هگا ترظن _هب

هش؟ یمن رتهب ، گنت نساب ریز ات شنماد تلا ح

دادم اب زرف و دنت دش، لفق حرط یور همطاف هاگن

میسرت ار یضرف طوطخ ، شتسد نورد صوصخم

درک: شهاگن رت بقع وزا



دش! رتهب _

دوب رارق هک یبش نهاریپ داد. ناکت شیارب یرس

هراونشج لا ویتسف یاه حرط زا یکی دنک، یحارط

هب اما متشادن یحارط اب هطبار رد یصصخت دوب.

اهاگ اهامرفراک زا یکی و راذگ هیامرس ناونع

ناشیارجا اه هچب دش یم رگا هک مداد یم یتارظن

لدم دش، تحار حرط تباب زا هک شلا یخ . دندرکیم

گنر یتح ار یکی نیا . دیشک نوریب ار یرگید

دوب. هدرک مه یزیمآ

؟ هروطچ یکی نیا ی هقی _

شرب اب هاتوک نهاریپ کی یارب هنادرم لدم ی هقی

دید هک ار مدنخبل دوب. یباذج قیفلت . یسیلگنا یاه



. داتسرف نوریب ار شسفن یخلا یتحار و قایتشا اب

، مهارمه نفلت گنز واب مدش رود یمک شزیم زا

: مدرک دنلب ار میادص . مداتسیا

نوشدامآ . تاه حرط ندید یارب مایم مراد امیش _

. مایب دش مومت مراک نک

. مدرک سمل ار زبس نوکیآ نم و تفگ یا هلب

سالخ؟ یروطچ _

. منزب رس اه هچب هب سنلا مدموا . متسین _دب

رنه ی هلجم زا متسرف یم سکع ؟هی یدرک بوخ _

. شنوخب . هبرجت و



هب... عجار _

لا. حرس و دنلب ، دیدنخ
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. نوخب تدوخ _

یلیخ دش. مناسر مایپ دراو نم و درک عطق ار سامت

زاب اب نم و داتسرف اراه سکع هک دیشکن لوط

. دندوب هدز یرتیت بجع . دیرپ باال میوربا ، ناشندرک



یفورعم ی هدننک هیهت و نادرگراک ، هتسارآ شروک "

یم خلت یگدنز و بارس بش، نوچمه راثآ هکاب

و راک هزات رگیزاب کی روضح زا مه زاب شمیسانش

" دهد یم ربخ یرگیزاب تعنص رد دیدج ی هرهچ

. مناوخب رتهب ار نتم مناوتب ات هدرک گرزب ار سکع

دوب. هدش هدز رتیت نیا رس باالی گرزب ردپ، سکع

یم دیدج ی هرهچ کی دورو زا ربخ هتسارآ شروک "

مان، بحاص دنمرنه نیا مه نیا زا شیپ . دهد

. هدرک یرگیزاب ی هفرح دراو ار یدایز نادعتسم

اه هرهچ نیا زا رگید یکی ینیدباع دامع ارهاظ

، دنمرنه نیا باختنا مه رابنیا دید دیاب دوب. دهاوخ

ریخ." ای دوش یم رجنم دادعتسا کی فشک هب

و هدرک رارکت مدوخ اب بلر اریز ینیدباع دامع



ردپ تفگ یم بایماک . مدنادرگرب میج ارهب لیابوم

یصوصخ یرگیزاب یتامدقم یاه کالس شیارب

وا شزومآ یارب یرادربملیف عورش وات هتشاذگ

یریگدای و تفرشیپ ، بایماک رظن وزا هداد نامز

. هتفر ولج بوخ و تعرس رپ هداعلا قوف شا

. دنکن ما هدنمرش ، مباختنا مدوب راودیما طقف

. تاهراک منیبب امیش، بخ _

************************

واب هدز هبرض نیشام نامرف یور مناتشگنا اب

یمک درک یم روبع نابایخ ضرع زا هک شندید

کاروب دای ار نم . مدرک شزادنارب بوخ . مدیخرچ

زونه و دوب هرهچ شوخ . تخادنا یم کرت رگیزاب

. دندوب لا وس نم یارب ، سکع نورد یاه هاگن



سفن سفن دشواب راوس ، دیسر نیشام هب هرخ باال

دزواب هیکت رد .هب مداد ار شباوج داد. سالیم

درک: اوجن وحم یدنخبل

. نیراد مراک تفگ بایماک _

لثم و مدرک مک ار شخپ یادص . مداد ناکت یرس

مدز. هیکت ملیبوموتا یلخاد رد ،هب شدوخ

منک؟ تادص کیچوک مسا _هب

اوجن یا هبوخ نم و تفگ یا ،هلب ثکم یمک اب

یلیخ حلا نیا اب دوب رت گرزب نم زا .6سلا مدرک

. متشادن ندوب بذعم ساسحا
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یاج نیا ات ترظن ؟هب نروطچ انیرمت ، دامع بخ _

؟ هدموا روطچ یرگیزاب ی هفرح راک

. دنتشاد تنطیش زا یدر شنامشچ

؟ مگب وشتسار _

تیصخش دوب صخشم . متخادنا یاباال هناش

. دراد یفطعنم

. همولعم _



. تسب ار شمشچ کی و تسشن رت تحار

نک. سیورس نهد _

. مداتفا هدنخ هب دعب و هدرک شهاگن بجعت اب لوا

هدرک نایب ار یا هناقداص بتارم وهب الحعیلا طصا

. داتفا هدنخ هب مه شدوخ دوب.

؟ نیردارب و رهاوخ اتدنچ _

درب. ورف شرپ یاهوم نایم یتسد

. رهاوخ وهی ردارب _هی



یور ار متسد کی . مدرک رارکت بلر اریز شا هتفگ

. میاپ یور ار مرگید تسد و هتشاذگ نامرف

ناونع هب وروت نم و مدوب نم تفرعم ینود _یم

؟ مدرک باختنا رظن دروم ی هرهچ

داد. ناکت یرس مارا دزو لز منامشچ رد یمک

. دوبن شنامشچ رد هدنخ زا یرثا یرگید

. نوتزا منونمم _نم

کون دوب.اب هدرک تفایرد هابتشا ار مروظنم

فرح نیا زورما رگا . مدناراخ ار ما یناشیپ تشگنا

باذع و مدش یم نامیشپ ادعب اعطق مدز، یمن اراه



. تفرگ یم ار میولگ نادجو

یراد .عفال زیزع دامع ینک رکشت مزا هک متفگن _

و هشیم عورش یرادرب ملیف دعب . ینیبیم شزومآ

اما لا. یرس شخپ ات یراد نامز هام نیدنچ تیاهن

. گرزب رییغت هنک.هی رییغت تیگدنز هرارق نوا، دعب

زا دمهفن تشاد قح مدز. یدنخبل درک، مهاگن گنگ

ی هنییآ مدز.زا یم فرح یزوس نامناخ هچبالی

میاه بل دعب و مدید ار منامشچ و یناشیپ ، طسو

. دندیزرل

یچ؟ ینعی باقرغ ینود یم _وت

باقرغ #
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. مدوب هدرک شرت جیگ . دیشک یقیمع سفن

؟ دایم ندش قرغ _زا

دعب، و هتخود مشچ وربور .هب مداد ناکت یرس

ضرع شردپ تسد رد تسد هک یرتخد ارهب مهاگن

یتقو تقو چیه . مدیشخب درک یم یط ار نابایخ

نوریب هنوگ نیا ردپ اب متشادن دای ،هب مدوب هچب

. مشاب هتفر

ره هک یا هطقن نومه ! قیمع بآ ینعی باقرغ _

قرغ زا هیانک هش. یم قرغ هنزب شهب لد سک

تمسق نیرت قیمع ینعی شیلصا ینعم اما هندش



بآ!

شفرط ارهب مرس درک، یم شوگ تقد اب تشاد

. مدناخرچ

یب یراذب شوت اپ هگا هک یا هطقن نوا ، باقرغ _

هنک. یم تقرغ درگرب ورب

ارهب شهجوت یدج یلیخ طقف ، تفگ یمن یزیچ

مشچ یولج ناوت مامت ،اب هتشذگ دوب. هداد نم

هک یتاظحل ،دای میاه سامتلا دای درک. ملع دق میاه

هب متسد هک نیا زا لبق ووا... دنکن مدرک شهاوخ

کی قرغ دوب. هدرک قرغ ار شدوخ دسرب شتسد

، مدرک یعس و تفرگ یزیر زرل مندب ! هابتشا ریسم

. دشاب هتشادن ریثات منحل یور هرطاخ نیا یخلت



... مردپ . مدش گرزب فورعم اه مدآ نیب میگچب _زا

دندش یم نومنوخ دراو هک ییاه نومهم ، شطباور

مدآ داوخب تلد .ات میتفر یم هک ییاه ینومهم و

راگدنوم و دندش هصرع نیا دراو هک مدید ور ییاه

هرب ترهش معط ؟ هراد درد یچ ینود یم . دندوبن

هتشاذگ رانک و یشب شومارف وهی ،اما تنودند ریز

یگدیچیپ و طباور . تسازیچ یلیخ نیا لیلد . یشب

نیا نم فرح اما ایتالشمک یزاب دناب ، نوشاه

. مگب تارب ترهش دعب زا ماوخ یم . تسین

ار نیا دوب. هدرم منامشچ طسو یگدنز ، مدرک ثکم

. منیبب متسناوت یم بوخ نیشام یولج ی هنییآ زا

تسود مدرم هیشخب تذل سح ، هبوخ ترهش _

دروم یر یم اجره و نشاب تدای . نشاب هتشاد

. تسدننک اهنت یلیخ اما... یریگب رارق نوشتبحم

! دایز یلیخ



ناراب هرطقدنچ شراب هب دش رجنم دز هک یدعر

یهاگن هتفرگ نامسآ هب ودره . هشیش یور

. میتخادنا

هگید یشب هتخانش یتقو ، تملیف شخپ دعب _زا

. یرب نوریب تحار ترهاوخ و ردارب اب ینوتیمن

ینوت یمن ینک، تکرش یا ینومهم ره یوت ینوتیمن

ینوت یمن ، یدنخب دنلب یمومع یاج کی یوت تحار

نیرت غولش یوت ای ینزب مدق اه کراپ یوت تحار

ماش هی عالتق دروم رتخد رهش،اب ناروتسر

هامدنچ ... رارف هشیم ، ینفلت هشیم زیچ همه . یروخب

یاهاج یرب یاوخب دصق الزا صا دیاش . هباذج لوا

مکی ، شدعب اما هنک رپ تیعمج و ترود هک غولش

یارب ینزب نفلت دیاب . یشیم کالهف هرذگب هک

نیرت تولخ دیاب . نرایب تارب ات ترمزور یادیرخ

هی هشیمه و ینک باختنا و ناروتسر و نوزم



تمشچ یور یگدننار نیح ، گرزب یدود کنیع

باقرغ #
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اهنت و ارگ نورد وروت تدم هی دعب رییغت نیا . هشاب

شارب . هشب رییغت نیا راچد هرارق تیگدنز هنک. یم

یا؟ هدامآ

راهچ و داد هیکت هرجنپ ی هبل هب جنرآ ارزا شتسد

. دیشک شیاه بل یور ار شتشگنا

! مدرک رکف شهب یلیخ _

رکف رگا . مدوب هدز ار میاه فرح . مداد ناکت یرس



دنخبل .اب دنام یمن یفرح رگید دوب هدرک ار شیاه

مدز: بل شخر مین هب هریخ

. زیزع دامع منک یم تیقفوم یوزرآ تارب -

: دناخرچ مفرط ارهب شرس

درب و دیشک و متسد بش هی لبق ی هتفه ، مردارب _

فرح منوا ؟ تساجک شیبلا ج نینود یم . نارهت ماب

یمن هگید هک نیا و طیارش رییغت دز.زا ورامش یاه

درک. یگدنز یداع هش

یارو هک یسک دوب. یلقاع مدآ اعطق شردارب

قیمع یمک ، هفرح نیا باعل و گنر شوخ ی هتسوپ

دوب. مارتحا لباق نم دید زا دنک هاگن شنطاب هب رت



؟ یداد ور باوج نیمه منوا _هب

شیپ شدیفس و بترم یاهنادند فیدر . دیدنخ

ناشا یدیفس ، دندوب هدشن تنیمل . تسشن ممشچ

کشزپ نادند کی ناونع ارهب نیا دوب. یعیبط

. مهدب صیخشت متسناوت یم تحار

رکف مگ یم امش وهب منک یم رکف متفگ نوا _هب

. مدرک رکف ور هتفه نیا مامت . مدرک

هک ییاه مدآ دوب.زا نیشنلد ، شباوج رد لعف رییغت

دندادیم تیمها اوژناگ بسانت هب ندز فرح عقوم

. دمآ یم مشوخ



. هیلا _ع

وش، هدایپ ات درک زاب وردار داتسرف نوریب یسفن

شدای یزیچ راگنا و تشاذگ نوریب ار شیاپ کی

: دیخرچ هک دمآ

؟ دوب یرگیزاب و ترهش باقرغ زا تروظنم _

یور متسد یتقو مه .نا مداد ار شباوج للعت اب

و تخس مجح کی ،زا میولگ و دوب هدش تشم میاپ

رپ. فاطعنا یب

هن هک یزیچ هب ندیسر دوب... ندیسر مروظنم _

. شنتشاد یارب یا هدامآ ،هن هتمهس



باقرغ #
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؟ دوب هدامآ هش یم روطچ _

تشاد حاال هک یناراب .هب مدش هریخ ملباقم هب

منک کاپ فرب یتح نم و دیراب یم نامرد و تسرد

یارب یزیچ هک تشپ دوب.نا هدرکن نشور مه ار

هدیسر هک مدوب ینامه مدوخ نم . تشادن ندید

هدامآ شیارب وهن دوب ممهس هن هک ینآ هب ،اما مدوب

. مدوب

... ترهش لبق هرن تدای . نکن شومارف وتلصا _

. تشاد یگنر هچ تایند



مشوگ هب ثکم اب نیشام رد ندش هتسب یادص

. مداتسرف نییاپ ار هشیش دعب و مدز کلپ . دیسر

دوب: هدشن در نابایخ زا زونه

؟ دامع _

یکشم ار نآ شیاهوم یور ناراب یسیخ ، دیخرچ

هشیش یور ار شتسد دشو مخ داد. یم ناشن رت

: تشاذگ هدش هدیشک نییاپ ی

هیچ؟ تردارب مسا _

: راگنا دوب یگشیمه شدنخبل



! یلع _

مسا نیا هب هشیمه . مدرک همزمز مدوخ اراب شمسا

. متشاد یبوخ و تبثم سح

تهب هک یزیچ نک،اب تروشم شاهاب تاراک یوت _

. هشاب هتشاد یقیمع هاگن دایم رظن ...هب هتفگ

: تخادنا باال ییوربا

! امتح _

و هداتسرف ارباال هشیش ، مداد ناکت یرس دنخبل اب

دش هک هاگشزومآ دراو . مدرک هاگن ار شندش رود



ی هریخ و مداد هیکت تشپ هب یگتسخ اراب مرس

. مدنام ناراب تارطق

یم میاه ضغب نت یور یتقو ، مدوب نم ناراب

. مدیراب

*************************

هتفه طسو رد هشیمه دوب. هدمآ دنب هزات ناراب

. دمآ یم مشچ هب هشیمه رتزا تولخ ارهز تشهب

هتشاذگ اه هاگمارآ زا یضعب رس هکباالی ییاهلگ

لا حرس یباسح ، شیپ تاظحل ناراب رطاخ هب دندوب

مدز.هب یگداوناخ هاگمارآ هب یرس لوا . دندوب هدش

هک ینادناخ گرزب . مگرزبردپ اباب، جریا ربق

ی همه دزنابز هشیمه ، شرادتقا



باقرغ #
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فرط هب مدرک جک ار مهار اما دعب دوب. لیماف

یارب ار یسک ، شردام و نم زج دیاش هک یا هعطق

یمن . مدمآ یمن اه هبنشجنپ . تشادن ندز رس

یم اه هبنشود . دنیبب ار نم شردام متساوخ

. میدوب هدش انشآ مهاب هک یا هبنشود دای .هب مدمآ

شرازم یوشتسش هب یجایتحا . متسشن شربق یاپ

شگنس هب یباسح و هدرک مک ار متمحز ، ناراب . دوبن

مشچ شتافو و دلوت نس و شمسا دوب.هب هداد جال

25سلا. طقف . تشاد .25سلا متخود

یا هوهق نامشچ اب ناوج کی ، مدرک هاگن ار شسکع

! باذج تروص و نشور



گنس یور ار دوب متسد نایم هک یسگرن لگ هتسد

: مدیشک یقیمع سفن و هتشاذگ

. یمیدق قشع _سالم

سملا هدفه . مدش شقشاع هک دوب سملا هدفه طقف

سملا هدفه . مدرک رارف هناخ زا شرطاخ هب هک دوب

ناتسد اراب ما یگدنز طلغ نیرت گرزب هک دوب

! قشع مسا .هب مداد ماجنا مدوخ

نیا هک سهلا شش ، نیهاش یتسین هک سهلا شش -

قرغ ، مقرغ روطچ ینیب یمن و یدیباوخ ریز

. یدرک شهایس مارب هک ییایند



گال مامت لباقم رد دوب سلا شش داد، یمن باوج

و دنت نابز دوب، یتقو درک. یم توکس نم یاه هی

یهاگ و داد یم باوج دز، یم مخز . تشاد یزارد

اهنت توکس اما، سلا شش نیا درب. یم ار مه...ملد

دوب. میاه فرح باوج

وت دای هب ماه هنارت زا اتدنچ هسرپیم بایماک _

مگب . مگب یچ شهب دیاب ترظن هدش!هب هتشون

سلا، همه نیا دعب هک مقمحا ردقنا ، منووید ردقنا

؟ هشیم گنت تارب ملد یهاگ زاب باذع همه نوا دعب

دعب،اب و مدیچ شمسا رود . مدرک رپ رپ اراهسگرن

. مدرک سمل ار شمسا یگتفر ورف تشگنا

راب نیلوا یارب هرارق هک یکی اتاباب متفر زورما _

شفرعم نم هک یسک . منزب فرح هنک یزاب لا یرس



دای . تخادنا وت ودای نم یلیخ ؟ ینود یم . مدوب

یولج یرب دوب رارق راب نیلوا یارب هک یزور

. نیبرود

مشچ . مدوب هدروخ امرس منامگ ، تخوس یم میولگ

زارد شرانک سیخ نیمز یور تساوخ ملد و متسب

یمن اهب ملد تساوخ هب اما دوب اه تدم . مشکب

. مداد

. هشن قرغ وت لثم هشاب بظاوم مگب شهب ات متفر _

وت، لثم زور هی و...هک شلصا هرن شدای وت لثم

هنک. هیرگ شربق رس باالی داین شردام

ینامرد یب یگدروخامرس بجع ، تفرگ میادص

. دادیم ناشن دوخ ربق نیا رس باالی هشیمه دوب.



باقرغ #
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نم حلا ...هب هشیگدنز یوت یسک هگا ،ات متفر _

سلا شش هگب و شقشع ربق رس باالی داین . هتفین

. تندوبن دش

مارآ ... شراب نآ دعب ، متفرگ نامسآ تمس ارهب مرس

: یبآ و مارآ دوب. هدش

رتشیب دوب ام ریصقت ؟ تسدنمرش ماباب تهب متفگ _

ندوب ردپ . تسدنمرش شهاگن نوا مزاب هن؟اما هگم

. نیهاش هیلکش نیمه منک رکف

ات دوبن رگید هک نیا ،زا شتوکس زا دمآ یم مدب



دوب. هتفر دوز . مینک یناوج مه رانک .ات دنزب فرح

شمیمصت ، شدوخ .زا مدوب ریگلد نم و دوز یلیخ

، ملیابوم یدولم . نامقشع زا یتح . شتاهابتشا و

اراب ما هدز خی ینیب منک. فاص ییادص دش ثعاب

مشچ بایماک ی هرامش هب دعب و مدناشوپ تسد

دش.حاال عطق شسامت ات مدرک هاگن ردقنآ . متخود

دوب. نتفر تقو رگید

دنلب شکاخ رس زا یظفاحادخ یب هک دوب سلا شش

. مدش یم

دوب. یرمع شدوخ یارب سلا شش

مدرک میظنت میور ار یراخب و مدش هک نیشام راوس

دوب. لا حم شندش یخلا یب دز. گنز هرابود



دوش. فاص میادص ات مدرک هفرس رابدنچ

؟ مناج _

منک. سکاتوب و مینوشیپ مرب ماوخ یم اغوغ _

رتکد . مراد مخا طخ اتود مدیمهف حبص زورما

نک. یفرعم

. مدیشک سفن قیمع و دنلب و مدیدنخ ، مدیدنخ

طسو ات دوب وا هک دوب بوخ ، شمتشاد دوب بوخ

دوش. مدنخبل ثعاب ، مماک رد هدش رهز یخلت نیا

. یرادن سکاتوب هب یجایتحا وت بایماک _

یم سح هزات نک. یفرعم وترتکد ، مراد مه یلیخ _



اهدرم یارب ترظن منک.هب لمع ممغامد دیاب منک

؟ نراک یم مه هنوگ

: شم کال نایم مدیرپ

نک. عطق هدیسرن ژلبل قیرزت هب راک ات مرظن _هب

داد: همادا یراو نهلا نحل اب

؟ یداب لوف منک؟ رزیل _مرب

دوب. راد هدنخ مه شروصت .. گرزب یادخ

باقرغ #
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؟ هگید ینک یم یخوش ماهاب یراد _

نیا یسک هچ متسناد یمن دوب. کالهف شیادص

: هدناپچ شنهذ رد ار تارکفت

؟ مراد یخوش ابوت _نم

نادند ریز ارهب مبل ی هشوگ ، وحم دنخبل نامه اب

دح نیا هکات دوب هتفگ وا هب یزیچ رفن کی . مدیشک

بایماک هک یسک دوب. هدش بجوم ار شتیساسح

سدح متسناوت یم بخ، و تشاد لوبق ار شفرح

دوب. شتیولوا شا هرهچ بایماک . تسیسک هچ منزب

هب زیچ همه زا رتشیب یتلا حره ورد هشیمه



داد. یم تیمها شتروص

. مینز یم فرح مهاب بش _

خر مین زا نم منیبب وگب مهب شلبق طقف ، یکوا _

؟ متشز

... شیادص . شمنیبب ساسح ردقنا دمآ یم شیپ مک

دوب. یا یزاب هرخسم و یخوشره زا رود هب

ییاهرسپ نیرت هرهچ شوخ زا یکی وت بایماک _

تیذا وت دوخ تارکفت نیا .اب مدید نم هک یتسه

. نکن

. مونشب و نیمه متشاد راظتنا _



در شیاه فرح زا مه زونه مدرک عطق هک ار سامت

بایماک درک. یم ییامندوخ مبل یور یدنخبل

تسد اب وناب رذآ متشادن کش نم، ی هراچیب

شتیذا شا هرهچ یاه تیساسح یور نتشاذگ

دوب. هدرک

هیبش یزیچ یگدنزرس و تنطیش رسپ،رد و ردام

وا هب اما ردپ . دندوب هدش فصن طسو زا بیس

ریگرد و دبتسم یدودح ،ات یدج دوب. هتفرن

وناب رذآ دوب. شدوخ خاالیق صاخ یاه بوچراهچ

دش یم درک یم فیرعت جریا اباب خاالق زا هک

هدوب تنطیش لها شدوخ لثم مه وا داد صیخشت

ثعاب ، ناشنادناخ رد هباشم ی هطقن نیمه ال صا و

نیب یزیچ مه زورف همع دوب. هدش ناشنیب قشع

هدند زا هدش دنلب مه یهاگ و داش یهاگ دوب. اهنآ

. رامرهز جرب تفگ یم نآ هب وناب رذآ هک یا



، قاثیم و.... داعیم نم، اه، هون ام میدنام یم

. زورف همعرسپ

رود ناکم نیا زا دیاب . مدرک تکرح و هدز تراتسا

نوریب واب هداد نییاپ ار نیشام ی هشیش . مدش یم

. دچیپب مناتشگنا نایم داب مداد هزاجا متسد ندرب

نییاپ باالو منامشچ شیپ داعیم ریوصت مه دعب

دش.

نم! یور هدنخ هشیمه ردارب ، داعیم

. تسکش یم ار شرس دایز دوب هک هچب
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مه رس تشپ جوم دنچ یتقو مدش، گرزب هک اهدعب

مدیمهف درک قرغ شدوخ اررد نامبوخ حلا

دوب. ام یارب هداوناخ نیا ثاریم ، یگتسکشرس

***********************

تشوگ ندرک بابک ردحلا بایماک و قاثیم ردپ،

زورف همع رسمه ، نارماک ومع . دندوب هزات یاه

ناشیارب ات دیشک یم خیس هب اراه هجوگ تشاد

مه اما هصغ و یگدرملد اب دنچره ، نامام و دربب

نکلا یب هرظنم ارزا مهاگن دوب. هدش همع تبحص

هدرک شگنرمک اه یزادرپ رون هک ییاوه یکیرات و

لبق هامدنچ هک یدپیآ رد وناب رذآ . متفرگ دندوب

رلیرت ندید ردحلا دوب هتفرگ هیده شیارب بایماک

متسشن شرانک . درکیم لا بند هک دوب یدیدج لا یرس



درک: دنلب ار شرس هاتوک ووا

؟ یاوخ یم یچ _

یمک شنت سابل مرظن ،هب متخادنا یاباال هناش

دوب. هدش ملا وس ثعاب نیمه و دوب گنت شیارب

هنک؟ یمن نوتتیذا سابل _نیا

ار شسابل تسد واب تشاذگ شیاهاپ یور ار دپیآ

درک. سمل

هنک؟ متیذا دیاب ارچ _



؟ تسین گنت مکی _

درک. مهاگن پچ پچ و داد ناکت یرس

.زا یدیرخ مارب تدوخ دیع لا سراپ هک هیسابل _

. مدرک هفاضا نزو ولیک تفه طقف اتحاال لا سراپ

مهب. هشب گنت ماسابل هک تسین یردقنوا

. مدناخرچار مرس یا هفرس واب دیرپ باال میوربا

هب یعیبط یاه تبرش یواح ینیس اب شراتسرپ

اب ونابرذآ و متشادرب نامیودره یارب . دمآ نامفرط

: تفرگ مفرط ارهب شدپیآ ی هحفص ثکم یمک

رپ ور ممارگاتسنیا روطچ یدیم مدای ... مگیم _

منک؟ روولا ف



. متخود مشچ دپیآ ی هحفص هب بیجع یتهب اب

.نآ تشاد روولا ف تسیود شمارگاتسنیا ی هحفص

شدوخ زا روطچ و یک مناد یمن هک یسکع اب مه

شیور تکفا ، صوصخم یاهرازفا مرن واب هتفرگ

شتسد زا تهب نامه اراب دپیآ دوب. هدرک لا معا

. مدرک نییاپ ارباالو شا هحفص یمک و هدیشک

پنسا همه، هک دوب هتشاذگ شدوخ زا ییاهسکع

ریت اما شا یربراک مسا دوب. هدش راک ناشیور تچ

؟ نوج یذآ دوب. خالص

باقرغ #

41_ تراپ #

. گرزب یادخ _



: دروآ ولج ار شرس و دیشک نوریب متسد ارزا دپیآ

هب ناوخب ننک یم طلغ تاباب و بایماک دنچره _

ینک یم طلغ مهوت اما ننزب یفرح نوشردام

رد هحفص کی نوشباذج یذآ نامام یگب نوشهب

. هراد مارگاتسنیا

. مدوب هدماین نوریب کوش زا زونه

هدز؟ هحفص تارب یک وناب، _رذآ

هب مضرع ؟ متسین دلب نم یدرک رکف هیچ ، مدوخ _

زور هب رایسب گرزبردام هی امش مناخ رتخد تتمدخ

ی هملپید نم هک هرن تدای . یراد ژی ولونکت لها و

. ممیدق نامز



هرگ کوش زا یروط مه و دوب هتفرگ ما هدنخ مه

. مدنخب متسناوت یمن هک مدوب هدروخ

هب جایتحا نیدوب هتفگ بایماک هب زورما امش _

؟ هراد سکاتوب

هراشا شا یناشیپ وهب داد ناکت رس یداع یلیخ

درک:

. کورچ و نیچ زا هدش !رپ ومینوشیپ نیبب _

؟ هراد بایماک هب یطبر هچ _نیا

یم تشاد شهاگن اب راگنا درک. مهاگن هنادنمزوریپ



رتخد مهدیمن ماجنا ار یراک هدوهیب نم هک تفگ

ناج.

نوچ . مریم شاهاب منم ، سکاتوب هرب نوا یتقو _

هنک یم سکاتوب هراد درم کی ناونع هب شدوخ

هگب هنک وزاب شداشگ نهد نوا هنوت یمن هگید

. هتشذگ تسکاتوب نس زا وت ونابرذآ

مدآ ...حلا شیاهبل یور دنخبل دوب، هدنام زاب مناهد

وناب، نس هب ینز درک. یم بوخ ییاهروط کی ار

یاج شا یگدنز هب قشع و یگدنزرس نازیم نیا

. تشاد نیسحت

. راکب هنوگ ایب نوماهاب مه _وت



دیشک یمن لوط یلیخ ، مداد ناکت دنخبل اراب مرس

. مدروآ یم رد خاش شیاهراک تسد زا هک

. مرادن یجایتحا نونمم _هن

و تشاذگ ما هناچ ریز تسد درک، مهاگن فسأت اب

درک: لیام تسار و پچ ارهب مرس

نوا هب متاه یرس هریخ . هتنامام هیبش تفایق _

. هتفر

یلیخ دوب... هتسکش . مدرک یهاگن نامام هب

دوب. هدناشن شتروص یور یریپ درگ داعیم . هتسکش

باقرغ #
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هرس؟ هریخ اجک هخآ نم نامام _

رس هریخ هنک بحاصت وتلگ هتسد رسپ دایب یکره _

. یمهف یم ادعب هش.حاال یم

و درکیم تچ مارگلت رد تشاد . مدیخرچ شفرط هب

ارچ هک مدوب بجع .رد دادیم ار مباوج نامزمه

زرمایبادخ جریا اباب ارهب بایماک یاهتنطیش طقف

یتم سال مکلا رد شدوخ یتقو داد یم تبسن

ار شرسپ یاهراک اقیقد تشاد و هتسشن میولج

درک. یم رارکت

. هدنوم امش شیپ هنوخ نیا وت هک _اباب



. هتفر تنامام هب متاه یباوجرضاح _نیا

، هلمج نا واب هدرکن ادیپ مفرح یارب یباوج

ینحنم یاه بل یور ار متسد دنک. متکاس تساوخ

لخاد ات تشاد بابک یوب . مداد رارق ما هدش

. دمآ یم مه نامتخاس

اتزا نیدرک یخوش شاهاب مگ یم بایماک هب _نم

زور هی ورامش مدوخ مدعب .. نوریب دایب سکاتوب رکف

. نینک سکاتوب کینیلک مرب یم

هچ هکنیا ندیجنس وردحلا رکفتم درک، مهاگن

هزماب گرزبردام نیا . دراد عفن شیارب رتشیب یراک

دشو یمن شکولس نامام اب مه تقو چیه هک

تقبس شتبحم زا رتولج شیاه ادخ،رغ ی هشیمه



شیارب هک متشاد تسود ردق نآ ار دنتفرگ یم

. مهدب ماجنا یراکره

یم هک انیا هنک؟زا یم مه یزاسکاپ و متروص _

ند؟ یم نوش ژ اسام تخت یور نباوخ

دوب. یتخس راک ما هدنخ ندرک لر تنک

زا نیریگب ملیف هظحل نوا نیاوخن هک یطرش _هب

. اتسنیا دینک ریش و نوتدوخ

دش یضار قاثیم دیاش راکب هنوگ ایب مهوت ، لوبق _

. تتریگب دایب

دوب. ضارتعا زا زیربل منحل



؟ وناب _

. تخادنا باال ییوربا و داد یبات اوه اررد شتسد

. هدیشک فص شارب راگتساوخ راگنا هبخ،حاال هبخ _

هش یضار قاثیم یراکب مه هنوگ منودیم دیعب

. هتنامام پک تفایق . ملوا فرح نومه . تتریگب

باقرغ #
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یاهتبقارم .اب مدنابسچ شمرن ی هنوگ ارهب مبل

مه دیاب تشاذگ یم وا هک ییاهکسام و تسوپ

تساوخ یم ملد . تشاد یم یمرن تسوپ ردقنا



نوچ و منزب شتروص هب مه رگید ی هسوب نیدنچ

. مدادن شماجنا دیآ یم شدب متسناد یم

رسپ ، شرهچ و نم نامام هک وناب هرن نوتدای یلو _

. ندرک قشاع ورامش

کزان مشچ تشپ و مخا رغ، زا هرخ دز.باال یدنخبل

زا هک یمایپ واب مداتسیا دوب. هدیشک تسد ندرک

ی هحفص هب مشچ دمآ، ملیابوم یارب وپالد بناج

" مرد مد نم " متخود ما یشوگ

توکس ثعاب یا، هظحل یارب اما ونابرذآ باوج

دش. مزغم کاندرد

هی نیا دش،وت تخبشوخ شقشع اب تنامام _



! یتفرن تنامام هب ...وت دروم

یم تکرح اه شرف گنس یور متشاد هک یا هظحل

ووپالد مناسرب گرزب ی هزاورد ارهب مدوخ ات مدرک

تخبشوخ نامام . مدرک رکف هلمج نآ هب منیبب ار

؟ دوب

هتفرگ دای هسردم رد ارابفلا هزات دیاش ، مدوب کدوک

مدوخار میاهناتساد باتک مدرکیم یعس اهبش . مدوب

یم زمرق ،رژ نامام هک مدید یم یهاگ . مناوخب

هک یرطع وزا ددنب یم راد لدم ار شیاهوم دنز.

شندرگ هب متشادن ار نآ زا هدافتسا ی هزاجا نم

رظتنم هپاناک یور بش.. مامت دعب دنک. یم یرپسا

یرادربملیف . دمآ یمن ووا.. دیایب ردپ ات تسشن یم

هناخ دراو یتقو هک لوط ردقنا . دیشکیم لوط شا

یرطع و هدش گنرمک رگید هک ابرژیبل نامام دشیم

دوب. هدرب شباوخ هپاناک یور ، هدیرپ شیوب هک



. مدوب هتفر نامام نم،هب مه دروم نیا رد دیاش

دشو هدایپ شنیشام .وپالدزا مدرک زاب ار هزاورد

ی هلیم . دنیشنب هرابود متساوخ تسد هراشا اب نم

هتسب ات مدیشک ارباال هناخ یمیدق ی هزاورد تشپ

.ال متفرگ رارق شنیشام یولج یلدنص ورد دوشن

مفرط وهب درک نشور ار شلیبوموتا فقس پم

: دیخرچ

. دیشخبب دوب عقوم دب منود _یم

یثحب شرس میهاوخب هک یردق نآ .هن دوبن مهم

. مینکب



؟ هدش یچ _

. تفرگ ملباقم سکع دنچ و درک نشور ار شلیابوم

. دندروخ هرگ مهرد میاهوربا ناشندید اب

؟ تسین بلا _ج

کی هک ییاهوم اب یرتخد سکع ارزا مهاگن

دم هتبلا و بیجع پیت و دوب هدز غیت ار ناشفرط

. مدیشک یواباال هرهچ ات دوب هدیشوپ یزور

باقرغ #

44_ تراپ #



؟ هماما هاگدورف _

رد شخرچ کی اراب لیابوم و داد ناکت یرس

داد. رس شتک یلخاد بیج ،رد شتسد

. ناریا هدموا _

ناتخرد ، هچوک هب رکفتم و هتشاذگ بل یور تشگنا

مشچ شا هنابش ینتشاد تسود یتولخ و دنمونت

. متخود

؟ شسردآ _

؟ همهم ردقنا نوتارب ارچ طقف . متسرف یم نوتارب _

! هرفن نیمجنپ نیا



: مدیسرپ ثکم یمک ،اب باوج نداد یاج هب

؟ هنوم یم ناریا تقودنچ _

هک ییاه لا وس زا دوب .کالهف داتسرف نوریب یسفن

. دندنام یم باوج یب راب ره

هام. هس _ود

شفرط هب لماک دعب و هدرک همزمز یا هبوخ

: مدیخرچ

. نوسرب سالم ایروپ و یرپ وپالد،هب منونمم _



ی هریخ رکفتم مه زونه مدش هدایپ هک نیشام زا

هتسشن شیور لبق ی هظحلدنچ هک دوب یا یلدنص

باال نامسآ و نآ هب مدز هیکت ، متسب ار هزاورد . مدوب

. مدرک اشامت ار مرس ی

، کمایپ یادص دوب. هدنامن فده ققحت هب یزیچ

هک یسردآ و دوب .وپالد تخادنا نییاپ ار مرس

. مدوب هتساوخ

قفش نسحم نامه ...ای قفش یدولم ی هناخ سردآ

! هدرک ادیپ تیسنج رییغت سنرت نامه . قباس

فرط وهب مدرک لغب ار مدوخ ، هدیشک یقیمع سفن

. متشادرب مدق نامتخاس



میاه شوگ ، ناشیادص و دندیزرل میاپ ریز اه گنس

درک. پیک ار

یاپ ریز ، شیپ سلا شش یتقو راگنا دوب نم یادص

نامه . تشاد یمرب کرت میاه ناوختسا راگزور

! گنس لد عقاو .رد مدوب گنس مه مدوخ هک یتقو

***********************
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مهاگن دوب. هتسشن نابایخ رگید فرط ، نیشام رد

کی هب قلعتم هک یگنر یکشم رد هب دوب هریخ

مامت . تخوس یم منامشچ دوب. ینوکسم نامتراپآ



هدز طخ .. مدوب هتشون . مدوب هدیباوخن ار لبق بش

ما یضار اه هنارت زا مادک چیه رخآرس و مدوب

. دندوب هدرکن

،ود مدوب هتفر بطم هب یگتسخ نامه اب مه دعب

هک ییاه نادند اب یشک بصع هس و هثل یحارج

ارهب منامشچ دندوبن راگزاس ال صا ناشیاه هشیر

و ناشمدرشف مه یور مکحم . دندوب هتخادنا نوخ

هیکت ما یلدنص یتشپ ارهب مرس مدمآ هک نیمه

نامتخاس یولج هک یزمرق نیشام ندید اب مهدب

و شوخ دشواب هدایپ نآ زا هک ییوا و درک کراپ

نیشام زا تفر هناخ رد فرط هب هدننار اب یشب

هب یهاگن اب دعب و هدز ار ریگدزد . مدش هدایپ

و هدرک زاب ردار هزات . متشذگ شضرع زا نابایخ

. مدرک شیادص هک دش یم لخاد تشاد

! قفش مناخ _



، متروص یور شا هریخ هاگن ، دیخرچ و داتسیا

مدیسر ما. هدمآ انشآ شیارب داد یم ناشن تشاد

مسفن یمک لمع، تعرس نیا رطاخ وهب شلباقم

. تفرگ

؟ مریگب و نوتتقو هظحلدنچ منوت _یم

شهاگن . دندروخ هرگ مهرد شا هدروخ وتت یاهوربا

! تراسج زا دوب زیربل ، متشادن تسود ار

امش؟ _

منابز یور زوم معط . مدرک رت منابز اراب مبل

هتشذگ یردق نآ اما میدوب هدید ار مه .ام تسشن



نآ .زا دیایب انشا طقف شیارب ما هرهچ هک دوب

نم هن رگید . میدوب هدرک رییغت یلیخ ودره اهزور

درم کی وا وهن مدوب هداس ماخ ی هچب رتخد کی

شتبحص نحل و تخادنا یم هراوشوگ هک بیجع

دوب. هنانز

! هتسراو اغوغ . ماغوغ _نم

فارطا دوب.هب ریذپ ینیب شیپ ، شهاگن تریح

مدز یدنخبل درک. زاب اهتنا وردارات تخادنا یهاگن

.ات متشاذگ کچوک و کیرات الیب لخاد دعب،اپ و

ورد میتفر ،باال میدش روسناسآ راوس هک ینامز

یور یفرح ناممادک چیه درک زاب ار شا هناخ

دوب. هتخیر مهب شا هناخ لخاد . دماین نامنابز

! ریگلد و کچوک



دروخ یم جوم شلخاد هک یدوکر ارهب مهاگن

یاه ناویل و راگیس هت رپزا یراگیسریز وات هتخود

ار شلا .ش مداد دادتما زیم یور ی هدش درز

تمس .هب دروآرد مه ار شزابولج یوتنام . تشادرب

ینار ود اب یتدم دعب و تشادرب مدق هناخزپشآ

و درک هراشا یتحار ناملبم .هب تشگرب کنخ

. منیشنب تساوخ

و دوب هدیشارت شرس فرط کی زا هک ییاهوم زج

یصقن یب رهاظ شا، ینیب یور بیجع ی هراوشوگ

دوب ینتشاد تسود ، شیاهوم یبارش گنر . تشاد

. دمآ یم شدیفس تسوپ وهب
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یوت مدینش هک مراب نیلوا . یراد یصاخ مسا _

. یدرک رییغت یلیخ اما... دنوم منهذ

نم و درک زارد مفرط هب اراه ینار زا یکی ، متسشن

. متفرگ شتسد زا یثکم اب

. دندوب رت هدمع امش تارییغت _

یکمشچ واب تخادنا اپ یور اهر!اپ و دنلب ، دیدنخ

درک: همزمز

و مدموارد شزا . هلیپ میگ یم شهب بخ،ام _هرآ

. مدش تحار

تعاجش رییغت نیا مرظن .هب مدوب لا حشوخ شیارب



دنورهش کی یارب مه .نآ تساوخ یم باالیی

ی هندب طقف نم و درک زاب ار شدوخ ینار . یناریا

. مدرشف ار شا یزلف درس

؟ یاوخ یم یچ _

یاه ناویل و راگیس یاهرتلیف مامت رانک زیم، یور

ییاه یحارط . یحارط یاه هگرب زا دوب رپ هدش درز

و هتشادرب اراهذغاک زا یکی . زاون مشچ و صقن یب

مشچ دوب هدروآرد مه سکع یور هک ییاه شرب هب

: متخود

؟ مگب همدقم یب ای همدقم _اب

شیوناز یور ار شیاه جنرآ و دیشک ولج ار شنت



دوب. هدروآرد زیر یبوکلا خ کی شچم رانک . تشاذگ

دوب رسپ شمین هک یا هرهچ ! هرهچ هیبش یزیچ کی

. رتخد نآ زا یمین و

نزب و تفرح . تساه باتک لوا هساو همدقم _

. نوج رتخد

! یراکمه داهنشیپ کی اب مدموا _

.نا دیدنخ دنلب دعب، و هدرک مهاگن بجعت اب لوا

رظتنم . دنیشنب دنخبل مه نم بل یور هک قیمع ردق

دوش. مامت شا هقهق ات مدنام

هدیدنخن بوخ ردقنا دوب اه تدم ، رتخد مرگ تمد _

. مدوب



منک؟ شرارکت هرابود همز _ال

سفن دش، عمج مه شدنخبل ی هدنام هت مک مک

ی هفصن تکاپ اهذغاک ریز وزا دیشک یقیمع

و داد رارق شبل جنک یکی . دیشک نوریب ار شراگیس

. مداد ناکت یرس . تفرگ نم فرط ارهب تکاپ دعب،

و درک باترپ زیم یور ار تکاپ یلا یخ یب تس ابژ

ار دود یروط . دیشک شریز ار شگنر طالیی کدنف

ارهب شندوب هربخ هک داتسرف نوریب شا ینیب زا

. دشکب خر

مودک یارب نم ینود یم ؟ رتخد یدش هنووید _

منک؟ یم راک دنرب
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گنرمه اقیقد .. شگنر طالیی لفق ، مدرک زاب ار مفیک

نوریب ار هدش پاچ یاه سکع دوب. وا کدنف

مکحم منحل . مداد رارق زیم یور شلباقم و هدیشک

دنک. مدوبان لزلزت ، رگید راب متساوخ یمن دوب!

، نینز یم حرط ایلا تیا فورعم دنرب یارب سهلا _هس

نوتلمع دعب دالر،زا رازه داتشه ساالهن قوقح

هام هس هدش. رت مک نوتماوقا و ناریا اب نوتطابترا

کی و نیدوب تسود ایلا تیا تاماقم زا یکی رسپ اب

هاگتشادزاب یوت دایز یتسم رطاخ هب ور بش

. نیدنورذگ

فرط وزا لوبناتسا یوت ربماتپس شیامه رد

هتبلا دش.هک یفرعم نوتحرط هس نوتدنرب



بش هس . تفرگ ور یحارط نیرتهب بقل نوشیکی

طیلب . دیدش ناریا دراو حبصراهچ تعاس شیپ

ورزر هگید زور هس و هاجنپ یارب لبق زا نوتتشگرب

هدش.

سکع دوب. شیاه سکع یور زونه شگنگ هاگن

دوب. هدش هتفرگ وا زا یناهنپ ییایلا تیا رد هک ییاه

ی هپاناک یتشپ هب تحار و هدیشک یقیمع سفن

مدز. هیکت شا هناخ

. هدوب یرابجا نوتترجاهم هک منودیم ... هتبلا _و

زیچ همه ،حاال تشادرب اه سکع ندید زا تسد

: دیسر یم رظن هب یدج مه وا یارب



؟ یاوخ یم یچ وگب اقیقد _

. مدرک رارکت ار مداهنشیپ مه زاب یدرسنوخ اب

. یراکمه _

یم تشاد شتسد نورد راگیس دز، یدنخزوپ

هدرک خیم ار شهاگن نآ، هب تیمها یب ووا تخوس

. یمولعمان ی هطقن یور دوب

مدرگ یمنرب نوج، رتخد ما یضار میگدنز زا _نم

. ناریا

تکرش تراک راب نیا و هدرک مفیک رد تسد هرابود

و هداد لوه شفرط هب زیم یور . مدیشک نوریب ار



ارول ناشیاه غورد اه، مدآ مشچ . متساوخرب دعب

داد. یم یتیاضران یوب شندوب یضار داد. یم

. هشب راذگرب هرارق هسلج هی رصع جنپ تعاس ادرف _

. نیشب رضاح شوت یریگ میمصت لبق مدیم حیجرت

گرزب یردق .نآ متشادرب مدق شا هناخ رد فرط هب

هریگتسد هب متسد هک نیمه و دشکب لوط هک دوبن

ناشی هتشذگ اهاب مدآ داد ناشن ، شلا وس اب دیسر

رد هک یا هتشذگ زا دوش یمن . دنوش یم فیرعت

. ینک رارف هدناماج وت زا نارگید یاه نهذ

. نیهاش مسا هب یدوب یرسپ هی اب همدای راب نیرخآ _

! رخآ ینومهم یوت
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میاه سابل یور شهاگن . مدیخرچ شفرط هب هاتوک

نیرتهب نوچ دوب تحار ملا یخ دش. نییاپ باالو

. دندوب هدرک شا یحارط تکرش یاه

هدش. توف _

دز شتآ یرگید راگیس ، تخادنا باال ییوربا نیگمغ

: داتسرف شا هناخ فقس تمس ارهب شدود دعب و

؟ سپ یدموا رانک روطچ _



یم ارچ متسناد یم . مدیشک نییاپ ار هریگتسد

مناد یم هک مدرکن شناونع متاع طاال .رد دیسرپ

هب نیمه یارب و یداد تسد زا یگزات ارهب تقشع

مدصق . ینامب رود اضف نآ زا یمک ات یدمآ ناریا

دود یاضف نآ اتزا مدوب رت رصم وحاال دوب نتفر

. موشب جراخ هتفرگ

و ینزب لوگ و تدوخ مه ردقچره اتقو یضعب _

یمرب و هتفرن هن، یگب یه و ینومب شگنز رظتنم

یم هجیتن نیا هب تتولخ یوت یزور هی ،زاب هدرگ

عقاو رد . ینک رواب و شندوبن و نتفر هک یسر

. هسر یم هجیتن نیا هب تبلق

منامشچ . مدمآ نییاپ اه هلپ زا روسناسآ یاج هب

یم تحارتسا مزغم و شمارآ مبلق ، باوخ

. تساوخ



شتارطاخ ،اب مزغم و بلق و مشچ اب دوب سلا شش

. مدیگنج یم

. شمهاوخن رگید هک نیا هب

؟ میوگب ار شتسار

، مدرک یم کچ ار مهارمه نفلت بترم لوا یاهزور

کی رد یهاگ تشاد تداع رخآ . میاه لیمیا یتح

یتح . تشون یم هناقشاع طخدنچ میارب لیمیا

متسشن ..یم فورعم ناروتسر متفر یم ، یهاگ

شرافس اذغ نامیودره یارب ، یگشیمه زیم تشپ

رظتنم ردق .نآ دیایب مدنام یم رظتنم و مداد یم

دمآ یم نوسراگ دش، یم درس اذغ ات مدنام یم

.زا تسا لیطعت رگید ... مناخ تفگ یم و مکیدزن



یم هار مدز. یم نوریب هدش لیطعت ناروتسر

. متفر

نم رظتنم نابایخ نیا زا ییاج کی امتح متفگ یم

. هتسشن

غارچ تشپ اه، تقو یضعب اما دنامب نامدوخ نیب

نیشنرس دیاش ات مدناخرچ یم رس زمرق یاه

... دوبن . دشاب ما یرانک نیشام

دوب، ما یرانک نیشام نیشنرس هن رگید تقو چیه

. مرظتنم تسب ینب هچوک کی رد هن
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! چیه مه اه سامت اهو لیمیا

. ندرک رکف هب متسشن دعب

مدآ ییاج کی ات هرخ ،باال تسا نیمه مه تقیقح

یم یراظتنا مشچ ییاج کی دنام،ات یم رظتنم

هکترچ ،هب ندرک رکف هب دنیشن یم شدعب دنک.

! نتخاس یشوخلد .هب نتخادنا

دوش یم کشخ شکشا دیآ، یم رانک شنتفر اب دعب

یمن شلد رگید . دزیر یمن شلد دوش یم هک زییاپ و

! دزیر

****************************



دش. مومت نوتپاکیم _

هتسد یور ارزا میاه تسد ، مدرک زاب ار منامشچ

. مدیشک ولج یمک ار مندب و هتشادرب یلدنص یاه

. دندوب هتفرگ میاه هناش

؟ همز ال تافیرشت ردقنا _

یور دوب هتسشن ، شنیبرود هکاب یدازیرپ فرط هب

. مدیخرچ مرانک یلدنص

یوت نوشرمع هک هییامدآ اب تراکورس یتقو _

هلب. هتشذگ دم یایند

مدوخ .هب متشاد تسود ار شیایند یگداس . دیدنخ



ریثأت زرط ،هب ندوب میرگ نیع رد هک یپاکیم و

شا نیبرود . متخود مشچ دوب هداد مرییغت یراذگ

میاه شوگ ،رد شرتاش یادص و دروآ ارباال

. تسشن

؟ یرادن سرتسا _

اصخش هبحاص هک دوب ییاه سابل منت،زا سابل

باعل و گنر شوخ یلحاس دوب. هدرک یحارط میارب

مدوب هدز نت مدنلب و زابولج وتنام ریز زا هک یصاخ

دوب. گنهامه ما یرسور یاه هیشاح ،اب شحرط و

سفن هب دامتعا یارب طقف ار مدنلب هنشاپ یاه شفک

هک متشاد تاق مال رارق یمدآ جنپ .اب مدوب هدز اپ

ی هنزو ناشدوخ یارب ییاهنت ...هب ناشمادک ره

هرهم جنپ . دمآ یم باسح هب هفرح نیا رد ینیگنس

رد طقف و هدش ادج روشک زا راچان هب هک یا

یم بوسحم هتخوس ی هرهم ناریا هایس متسیس



. دندش

هن. یلیخ یسرپن و لا وس نیا بترم وت _هگا

رد نام هرهچ . داتسیا مرانک و دمآ رتولج ، دیدنخ

. متشاد تسود ار هنییآ

دیدج ی هتیرفع اتراهچ نیا زا وم ایس اکع مریم _نم

دش. یچ تسلج ی هجیتن منیبب مایم دعب . منکب

. مدیسوب ار شا هنوگ
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. ینتشاد تسود ساکع مناخ _

گنز واب شدوجو تبثم یرناژی همه ،اب دیدنخ

شندرگ رود ار نیبرود ، شهارمه نفلت ندروخ

داد: ار شباوج ندش رود نیح و تخادنا

. مگنشق باذج یتنعل یادص شوخ _سالم

ار شقیمع و نشخ تاساسحا زاربا نیا ، دنخبل اب

شنتشاد اب ایروپ متشادن کش . مدرک هاگن

هک دوب هدش رود یردقنآ رگید دوب. تخبشوخ

پاکیم یارب نیتم .زا دیسرن مشوگ هب شیادص

واپهب هدرک رکشت شا یا هفرح اما روج و عمج

. تساوخرب ممارتحا هب یشنم . متشاذگ یلصا سنلا



؟ ندموا اه نامهم _

یجنران رژ گنر زا متشاد تسود داد. ناکت یرس

. دمآ یم شتسوپ منک.هب فیرعت شگنر

. لخاد نتفر نارهم .اقآ دنتسه امش رظتنم _هلب

. متشادرب مدق سنارفنک قاتا فرط هب

. یدش هشیمه رتزا لگشوخ زورما _

منک. سح متسناوت یم ار شا هدز تلا جخ دنخبل

عمج هب ور سالیم صالتب واب هدرک زاب ار قاتا رد



ندید واب مدناخرچ مشچ . دنداتسیا یگمه . مداد

نوریب یسفن ، مجنپ خیلا یلدنص و وضع راهچ

ریز رس ووا متفرگ رارق نارهم رانک .رد مداتسرف

: دروآ مشوگ

. هدموین قفش یدولم طقف _

! دایم _

نورد یخلا یتحار یمک . متفگ نانیمطا رپ اما مارآ

متسد فک زیم، باالی هداتسیا نم و تسشن شهاگن

. متشاذگ شا هدروخ لقیص حطس یور ار

امش صوصخ .هب متخبشوخ نوتددجم رادید _زا

اکیرمآ زا یا وطالین زاورپ منود یم . یمیلس مناخ



. دیتشاد اجنیا اتهب

شهارمه نفلت و درک لفق مه رد ار شیاه تسد

دوب. هتفرگ رارق شیاه تسد رانک و زیم یور

یب متسنوتن نیداتسرف امش هک یلیمیا هب هجوت _اب

. منومب توافت

متساوخ هک نیمه و مدرک شهاگن ینادردق اب

یرهاظ اب قفش یدولم و زاب ردسنلا منک عورش

دش. نایامن شبوچراهچ رد ناملوا رادید زا رتیمسر

مدز: رود ار زیم نم و دیشک یا هدوسآ سفن نارهم
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شوخ دش. لماک نومعمج هک نیا لثم بخ _

. قفش مناخ نیدموا

هدز تهب دندوب هتسشن زیم رود هک یناسک ندید اب

وابسالیم هدرک عمج ار شدوخ دوز اما دوب. هدش

یادص . دیشک بقع ار هدنام خیلا یلدنص اسر

یکدنا کاو پژ سنلا یاه گنس یور مشفک ی هنشاپ

رد هک ییاج و ردباالیسنلا اقیقد دوب. هدرک داجیا

. مداتسیا مریگب رارق زکرم

رد هک یحارط و هدننک دیلوت ، راوگرزب یریما یاقآ _

ور رجف یدم هراونشج رترب حارط ناونع دون سلا

کی اب یناهگان یلیخ اما . نیدرک بحاصت

وزا نوتیدیلوت و هدش وربور گرزب یگتسکشرو

نیتفرگ رارق راشف تحت ابقر فرط .زا نیداد تسد



. نیدرک کرت و ناریا شدعب لا سود و

. مدش هریخ مود رفن دوب.هب میور ناشقیمع هاگن

واوتالش هب تبسن یزیگنارب نیسحت سح هک ینز

. متشاد شیاه

یکی بحاص اب روش رپ جاودزا کی ، یمیلس مناخ _

یهار حارط کی ناونع .هب ناریا دم یاهدنرب زا

نوشارب ، نوتناقشاع جاودزا دعب و دیدش هعومجم

سلا هس دعب اما . دیداد ماجنا یریظن یب یاهیحارط

دوجو هب نوترسمه و امش نیب هک الیت کشم ،اب

و درک هدافتسا شذوفن زا نوشیا ، نوتق وطال دموا

ربتعم یاه تکرش و ناریا رد نیتسنوتن هگید

واالنرد اکیرمآ هب نیدرک ترجاهم . نینک یحارط

یاه حارط زا یکی ناونع هب دونهب امین تکرش

. دینک یم تیلا عف یعرف



مدوب هدمآ هک ینم و شا هدش گنت هاگن موس، رفن

. مزاسب ار سیدابآ ات

هدیچیپ مه یلیخ امش ی هصق دنز... دمحم _

و دشن هتفرگ یدج ناریا یوت هک یمدآ . تسین

نوتبوخ یاه یحارط مغر یلع هتبلا ایلا. رتسا تفر

. نیتشادن یتفرشیپ یلیخ مه اج نوا ،

ار منامشچ میقتسم هک یخلت هاگن و مراهچ رفن

. دندوب هتفر هناشن

زا سابل یحارط ی هتخومآ شناد ، دیواج اینوس _

داسف مرج هب نوتردپ عیلا. تارمن اب رنه هاگشناد

نیمه و دندش ریگتسد لبق سلا ود یلم داصتقا رد

ریغ دیدرک یم راک شارب هک یدنرب زا دش ثعاب



یتیلا عف تحار هگید نینوتن و نیشب جراخ میقتسم

. نیدب ماجنا

. مدیشک یقیمع سفن ... مجنپ رفن هرخ وباال

یسنرت ؟ نسحم ای یدولم .. هصق نیا وضع نیمجنپ _

فرط زا شرهاظ رطاخ ،هب شطیارش رطاخ هب هک

رد ندنوم یارب درک دش.تالش درط شنایفارطا

ندش ثعاب اه هدافتسا ءوس و اهدروخرب اما ناریا

و هرب ایلا تیا هش.هب جراخ روشک زا شلیم ربخالف

ور شتیلا عف اج نومه ، تیسنج رییغت لمع دعب

هدب. همادا

هیچ. اه ثحب نیا ندرک نایب زا نوتفده _
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درشف ار شتسد تومیر . متخادنا یهاگن نارهم هب

هس ی هشقن و ریوصت مرس، تشپ روتینام ورد

داد. ناشن خر دوب شتخاس رخاوا هک ییانب یدعب

دوب. هدش کح سیدابآ مان شردرس هک ییانب

نارهم یاقآ . نیسانش یم و نم بوخ نوتمه _

نداد لیکشت ردحلا روط.ام نیمه مه ور عیطم

ینعی سیدابآ .. سیدابآ دنرب . میلقتسم دنرب کی

نینیب یم روتینام رد هک ینومتخاس . تیقفوم

کت کمک هب شتخاس یارب وام هدنرب نیا نومتخاس

. میراد جایتحا نوتکت

.رپزا نیا هدیا رپزا ییاهنت هب مودکره ، اهامش



هرابود عورش ، نطو هب تشگرب یارب هزیگنا و لیلد

زور هی هک ییابقر مامت هب نوتدوخ ندرک تباث و

امش تمس هب یراکمه تسد سیدابآ . ندز نوتنیمز

اب داوخ یم هدو یم نوتهب رابتعا هنک. یم زارد

اب هدش هتشاذگ نامز شارب هلا سود هک یا همانرب

هنک. تباقر کرت و ایلا ،تیا اکیرمآ حرطم یاهدنرب

دوب: تهب زا زیربل یمیلس یادص

؟ مینک یزاب و حارط شقن هرارق _ام

یمکحم سفن و داتسیا مرانک دمآ، ولج نارهم

: داتسرف نوریب

ورپژه! نیا یدصرد هد ماهس بحاص و حارط _



اررد هسوسو ، مدرک رارکت ار ممرن دنخبل

. منیبب حضاو متسناوت یم ناشنامشچ

. نیراد و تشگرب یایور نوتنهذ رد امش کت _کت

مدآ یولج ندرک ملع ودق ندش یوق و تشگرب

هدش.حاالزا ایهم تیعقوم . ندز نوتنیمز هک ییاه

. تسامش اب میمصت دعب اجهب نیا

زا ناشکت کت یور هب یهاگن دعب و مدز ار مفرح

. مدش جراخ قاتا

. دندش یم قحلم سیدابآ هب مدوب نئمطم

یاه کالس ناتسریبد هک ناتسبات کی دوب، ناتسبات



وهب هتفرن دوب.کالسار هدیچ نامیارب همانرب قوف

هب یابوا همرس ی هعنقم و وتنام نامه اب شیاج

و دوب الرغ اهزور نآ نیهاش . متفر کراپ

وزا تکمین کی یور میدوب هتسشن . یناوختسا

دنرب کی بحاص نم یوزرآ . میتفگ یم نامیاهوزرآ

ایند لک رد هک یناهج دنرب کی دوب. ندش دم ربتعم

ردقچ .. میوزرآ هب دیدنخ ردقچ دنک. اپ هب ادص رسو

ینیریش ات دوبن وحاال تشاذگ میاهایور رس هب رس

. مهدب شتسد ارهب وزرآ نیا دادخر

هدش هدنهد رازآ رگید میاه شفک قت قت یادص

. دندوب

زارد لبم یور تحار و هدروآ ناشرد مقاتا رد

. مدیشک



رد مدرک یم زارد تسد هک ییایور هب مدز دنخبل

. متشاذگ مه یور مشچ و هدز دنخبل دوب. متشم

**************************

باقرغ #

53_ تراپ #

ندش مامت یارب یطارص چیه ،هب دیدج ی هنارت

مشچ هیلوا دوتا هب یپایپ زور هس . دوبن یضار

،رد منهذ و منک شلیمکت مناوتب هکلب ات مدوب هتخود

درب. یم رس هب نامورس یب تیعضو کی

منک. شا هدامآ رتدوز مدوب هداد لوق ایروپ هب

هداما ار ،نآ ناکاپ یگلا س کی دلوت یارب تساوخیم

. دنکب شا ینتشاد تسود رسپ میدقت و هدرک



زورود مرارق مدز. یم رس بطم هب رت مک اهزور نیا

مک ار شیاه تعاس مه ار نامه و دوب هتفه رد

یلیخ هک دوبن یزیچ یکشزپنادند . مدوب هدرک

هک دوب یا هتشر طقف هکلب . مشاب هتشاد شتسود

هک یا هتشر . دهدب ناشن یداع یاهمدآ هیبش ار نم

ارثکا هک ما یرنه یاه تیلا عف یارب دشیم یششوپ

. مهدب ناشماجنا هنحص تشپ رد متشاد تسود

، مدیمهف یم مدرک یم هاگن هیضق هب هک روط ره

شیب یگدامآ نیگمغ یاه هنارت یارب مرکف و نهذ

شلیلد شاکنک هب یجایتحا مه یلیخ . دنراد یرت

تسد ارهب مبلق راسفا ملقع هک دراوم رثکا .رد دوبن

تلا ح نیا هشیمه ، ییارس هنارت رد تفرگ یم

اج شتشم نایم ار ملقع مبلق عقاو دوب.رد سکعرب

یاهرجآ زا هپت کی نم،زج بلق ورد داد یم

یارب هک دوبن یزیچ ... هتسکش یاه هدرخ و نیگمغ



منک. شباختنا ندورس

ناشندرک زاب واب هتسب هاتوک زکرمت یارب ار منامشچ

. مدش دنلب زیم تشپ زا

خی یباسح دوب هدروآ میارب نامام هک یا هفاکسن

مهب رگید ار حملا مه شندروخ هب رکف یتح و هدرک

. دزیم

ی هتفه هرخ هامباال شش دعب ردپ دیدج لا یرس

دامع یزاب هکاب یلا یرس دوب. هتفر نتنآ یور لبق

و یلصا یاه شقن زا یکی ناونع هب ینیدباع

، میتشادن وا ارزا شراظتنا مادک چیه هک یششخرد

هناسر اهو یراذگربخ زور ثحب هب دوب هدش لیدبت

. یرنه یاه



زا ردپ ینیشن بقع سلا هس زا دعب تیقفوم نیمه

هناخ یاضف هب یبوخ ،حلا نویزیولت رد راک

هلصاف شدب زاحلا یمک نامام دوب. هدیشخب

رد داعیم ندید هب هک یعقاوم زج و هتفرگ

کشا اللقا هناخ رد رگید تفریم ناتسرامیب

. تخیریمن

هکنیا یارب . میدوب لوغشم اهزور نیا نام همه

میناوت یم مه زاب داعیم مغ دوجو اب مییوگب

هب تشاد هام شش زا دعب مه سیدابآ .حاال میگنجب

یناراد ماهس دش.اب یم کیدزن شحاتتفا یاهزور

دندوب هدش یضار هرخ اماباال تخس هچ رگا هک

ار ناشدوخ یاپ یاج ، روشک نیا ورد دندرگرب

. دننک مکحم

... نطاب ورد بوخ رهاظ دوب...رد بوخ زیچ همه
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ندرک نشور واب هداتسرف نوریب یا هتسخ سفن

یم . مدش مناسر مایپ ی هحفص دراو ، ملیابوم

راک دشاب رتهب دیاش هک مهدب مایپ ایروپ هب متساوخ

یرگید یارس هنارت ارهب ناکاپ دلوت یوژهی

بایماک زا دما باال میارب اما هک یلوا مایپ . دراپسب

کی و دوب هداتسرف سکع کی . مدرک شزاب دوب.

کالهف! یجومیا

تشرد منامشچ ، شندید واب هدرک زاب ار سکع

. دندش



یسکع دوب. یزاجم ی هحفص کی زا یتاش نیرکسا

ناونع ! رتخد کی ندرگ رود تسد ینیدباع دامع زا

هزات لوا شقن " تشاد ینک بذج بطاخم و بلا ج

تسود رانک ،رد یهاگنابش ی هدننیبرپ لا یرس راک

" رتخد

. متسب هدمآ راب یهب هعجاف نیا زا هاتوک ار منامشچ

نیا ات دنک یریگیپ هک متشاذگ مایپ بایماک یارب

اررد هعیاش ردپ، ندید زا لبق و دوش فذح ربخ

ذوفن یردقنآ اما دوب یتخس راک دنک. هفخ هفطن

هب مایپ کی اب مه دعب . دیایبرب شسپ زا هک تشاد

منک. شتاق مال هفاک رد متساوخ ، دامع

ار مدوخ مدوب هدرک شا یفرعم ردپ هب هک ینامز زا

ود تیلوئسم کی . متسناد یم لوئسم شلا بق رد



رابتعا هب هبرض هچ و دروخ یم هبرض هچ ، هفرط

یم لیخد دروم نیا رد ار مدوخ نم دز یم ردپ

. متسناد

هکنیا زا دعب و مدش هدامآ یگشیمه نیتور زا رتدوز

زا هدرک فیدر یرسرس حیضوت کی نامام یارب

رفنتم یهاگ رصع یاه کیفارت .زا مدش جراخ هناخ

زا هک یا هتسخ و نیشنرس کت یاه هدننار . مدوب

نیرتکچوک اب ناشمادک وره دنتشگیمرب راکرس

. دنتخیریم مهب یلکشم

دش یم یط هتعاس مین یداع عقاوم رد هک یریسم

ارهب نیشام . دیسر مامتا هب عبر و تعاس کی اب

گنر شریگلگ هک ییو وپژ دیارپ نیب یتخس

. مدش هدایپ و هدرک کراپ دوب هدروخ



دوب. هدش بصن دشاب یم هتسب ذغاک هفاک رد تشپ

تشپ زا مندید اب دامع و هدش دراو نا هب انتعا یب

. دمآ نوریب دنلب یاه زیم

هی ور هفاک یدموا یچ یارب متسنود یم نوچ _

. میدرک لیطعت تعاس

لبق، هام شش . مداد دادتما شیور ار ما یدج هاگن

شیارب باقرغ زا نیشام ورد هتفر شغارس یتقو

طوبرم زور نیمه هب میاه فرح زا یشخب متفگ

روطچ و تسیچ ترهش دنادب هک نیمه دش.هب یم

دنک. یریگولج هیشاح زا

همزمز نتسشن واب دیشک بقع یا یلدنص کالهف

درک:



. مدیم حیضوت _

متسشن و هدیشک بقع مدوخ ار شلباقم یلدنص
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یوت یتسشن لبق هام شش ؟ دامع یچ حیضوت _

لغش نیا یاه هیشاح .زا تارب مدز فرح و منیشام

متفگ . متفگ تاهایب هسآ و ورب هسآ .زا متفگ یتنعل

رتیت هک یدعب ربخ ینودیم ؟ متفگن ... ینیب هرذ ریز

بحاص نادرگراک هکنیا هیچ؟ هشیم تاحفص نیا

دروم هک هدرک هصرع نیا دراو ور یرگیزاب مان

. هراد خاالیق



: تفر رد هروک دشوزا هتفشآ

خاالیق؟ دروم مودک _

تساوخ یمن ملد رگید سلا شش دعب . مدوب یبصع

یا هرذ شنتفر هیشاح ریز و ردپ یگدنمرش رد نم

سب میارب یتنعل ی هتشذگ نامه . مشاب هتشاد شقن

دوب.

هک رتخد هی سکع ، درجم هتشون تیفارگویب یوت _

ام مدرم ... هشخپ تاحفص یوت هشندرگ رود تتسد

تقو نوا . هنوشلقع ، نوشمشچ هک دنتسه یمدرم

خاالیق؟ دروم مودک یگ یم

: دیشک شیاهوم نایم تسد یبصع یمک



! اغوغ هدب نوما _

یکی دوب. هداد رییغت اراهزیچ یلیخ هام شش نیا

، نیمه و درک یم ادص ار ممسا رگید وا هک نیمه

. موش دیماان رت شیب دش یم ثعاب

رطاخ هب مردپ زاب هک مشب ثعاب ماوخ یمن _نم

نم وروت . هریگب رارق هیشاح یوت نم باختنا و نم

. مدرک باختنا شقن نوا یارب

تینابصع هک دید هچ ما هرهچ و نحل رد مناد یمن

دش: رت گنررپ شبجعت و گنرمک

ال! صا تسین نم سکع نوا _



. مدیشک بقع یمک هکوش

... سکع سپ یچ ینعی _

تهبا و تیدج زا طولخم ینت واب هنادرم ییادص

نیب شندید واب مخرچب دش ثعاب مرس، تشپ زا

نودب . دنوش تام منامشچ و دتفیب هلصاف میاه بل

! ندز کلپ

هنم! سکع _

اررد شتسد . دمآ ولج ، مهاگن و تهب هب هجوت یب

ثعاب تکرح نیمه و درب ورف شناتک راولش بیج

یقیمع سفن . دورب بقع شدنلب روا ی هبل دش



دز: لز منامشچ ،رد بیجع و دیشک

_سالم!

. تشاد دامع اب یریذپان راکنا تهابش ، ملباقم درم

. درکیم دادیب تروص مرف ،ومو مشچ رد هک یتهابش

و مدوب هدش جیگ رت. هناشراهچ و دوب رتدنلب دق

.زا ممهفب رگید مهب ار ناشطبر متسناوت یمن

. مدوب رازیب مدوب شنورد هک یتیعقوم

امش؟ _

یدرف هب رصحنم ی هبذج ، دروآ نییاپ یمک ار شرس

دوب. هدرک شوخ اج شهاگن نایم



. ینیدباع یلع .. متسه یلع _

هرهچ یور ارزا مهاگن تسناوتن مه دامع یادص

ما؟ هدید ار بقالوا مدرک یم سح ارچ . درادرب شا

هدب شتیفیک سکع نوا ، هدایز یلع و نم تهابش _

هتفرگ سکع هک یسک دش یم مولعم هنرگو

! هیلع سکع نوا هنک. تنطیش هتساوخ
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... ینیدباع یلع .. ینیدباع یلع



متشاد زونه دوب. هدش کاو پژ منهذ ،رد مسا نیا

دوب. چهلا کی هیبش ، شنامشچ . مدرک یم شهاگن

شرانک دصق زا یتساوخ یم راگنا هک چهلا کی

ی هلمج . ینک ترپ شلخاد ار تدوخ و یتسیاب

ار ملقع نامرف مناوتب هرخ دشباال ثعاب ، دامع یدعب

ار مهاگن تسد رشت، هکاب یلقع . مریگب تسد رد

رگید یا هشوگ ارهب دزونآ شیور یا هکرت . تفرگ

یا هرهچ واب هتسشن دامع هک یا هشوگ .هب دناشک

داد. یم حیضوت تشاد مهرد

اهاج یلیخ ... شزا مدوب هتفگ تهب ، همردارب یلع _

اما میتسین ولقود . نریگ یم هابتشا مهاب ورام

، سکع نوا ی هدنریگ . میهیبش مه یلیخ .. میهیبش

یسک ی هلصاف . هدرک هدافتسا ءوس تهابش نیا زا

. دودحم دید ی هیواز و هدایز هتفرگ و سکع هک

. میرفن کی اعقاو ننک رکف همه هدش ثعاب نیمه



هک یرگید یلدنص . مدرک سمل ار ما یناشیپ هاتوک

هک بقع ردق دش.نآ هدیشک بقع دوب زیم رانک

هماش هب یکنخ رطع یوب . دریگب اج شتشپ شلکیه

هراوید هب هک یجاک ی هویم یوب هیبش . دیبسچ ما

! ناتسمز هیبش ییوب . دشاب هتسشن فرب شیاه

؟ یتفگن تهابش نیا زا لبق زا ارچ _

هدیمهفن زونه . تخادنا یاباال هناش یداع یلیخ

هک دوب بیجع یروط رداربود تهابش هدش. هچ دوب

هجوت ناشمادنا هتبلا و هناچ و بل مرف هب رگا مدآ

. تفرگ یم ناشهابتشا تحار دادیمن ناشن

؟ متسنود یم _هچ



یوب اما دوب بیجع . دورن باال میادص مدرک یعس

مه شهاگن هتبلا هک متسد رانک درف رطع شوخ

رطاخ هب یمک یتح . درکیم ممارآ تشاد مدرکیمن

. مدش تلا جخ سح راچد مقیمع و وطالین مد

هفرح هچ یوت یدموا وت دامع ؟ یتسنودیم _هچ

یمن هگم ؟ دایم اجک زا ندوب ماخ همه نیا هیا؟

تقو نوا ؟ یشب ترهش ریگرد هرارق یتسنود

یم لکشم راچد مه اهدعب اعطق هک تردارب تهابش

هنکیم سح مدآ ؟ تسین مهم تارب و رفنود امش هنک

هظح مال لباق یاه توافت اب ولو نیتسه ولقود امش

ردقچ ینود یم . داین ایلیخ مشچ هب هنکمم هک

؟ دایم دوجو هب نوتارب لکشم

نت دش.رد دنلب شردارب یادص ، دامع یاج هب

دوب. ناهنپ یصاخ یامزیراک ، شیادص



؟ میروخب هرایب یزیچ هی تسین یسک _

ثکم واب هدرپس وا هب هاگن نم رتزا کالهف دامع

: تساوخرب

؟ هبوخ هوهق . مدرک زاب متفرگ مدوخ ودیلک _هن،

یدنخبل اب نم و داد ناکت یرس درسنوخ یلیخ

: متخود مشچ شتکرح نیا هب ریحتم
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؟ تسوهق ندروخ تقو اعقاو _االن

یهاگن . تخود مشچ دامع نم،هب هب باوج یاج هب

دنلب یاه ناوخ شیپ تشپ دورب وا دش ثعاب هک

. دناخرچ نم فرط ارهب شرس مه دعب . هفاک یبوچ

؟ نیاوخ یم مه یا هگید زیچ _

صرح زا ما هدعم باالی مدرک سح ! گرزب یادخ

مدوخ یور هب دوجو نیا .اب دیشک ریت هدش رابنلت

. مدرواین

! متسین هنسرگ هدنب ریخ _

تصش تشگنا ،اب دروآرد شبیج ارزا شلیابوم



شا هحفص دعب،هب و درک زاب ار شا یتشگنارثا لفق

بآ چراپ کی نتخیر هیبش شا هلمج . تخود مشچ

ی هطقن نیرت ساسح اقیقد دوب. مندرگ یور خی،

. مندب

نوتهاگن اب نیراد . نیایم هنسرگ رظن هب _عفالهک

. نیروخ یم ونم

یج حال بوخ ار شفرح زونه ، مدرک شهاگن طقف

دنلب شلیابوم یور زا ثکم اراب شرس . مدوب هدرکن

زیم یور دعب دزو ار شلفق نم هب هریخ درک،

داد: شلوه

دوب. نوتتینابصع زا مروظنم _



. مداتسرف نوریب تدش اراب ما هدش سبح سفن

. مریگب مارآ یمک ات هدرمش هد لد،ات رد مدرک یعس

دوب. مه یرت هداس شور هک هتبلا

! ندرک وب

. متسناد یمن ار شمسا هک یتنعل رطع نا ندرک وب

! نیتفگن یتسرد ی هلمج _

یتشپ دش.هب رپوخیلا اوه مجح زا شا هنیس

یور شیاه تسد ندز هرگ دزواب هیکت یلدنص

درک: مهاگن نانچمه هنیس

؟ ماوخب ترذعم _



ارهاظ اما دمآ یمن شا هرهچ ؟هب تشاد تنطیش

هلصوح یب درک. یم متیذا تاملک یزاب اب تشاد

. مدناخرچ هساک رد ار منامشچ

! نینک لیم . دیسر نوت هوهق ریخ، _
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نورد یبوچ ینیس و دامع فرط ارهب شهاگن

یریذپلد بیکرت ، هوهق مالمی یوب . دناخرچ شتسد

تسد . تشاد دش یمن گنرمک یمد هک یرطع اب

ار ما یدج هاگن و هدرک لفق مهرد زیم یور ار میاه

: مدرک ناوج و هرهچ شوخ رگیزاب تروص خیم



، هرفن هس سکع هی هگید زور هسود هن،اما بشما _

یوت یراذ یم ترهاوخ و ردارب یاقآ .. تدوخ زا

گتشه طقف و یصاخ حیضوت چیه نودب . تجیپ

ابام،اما راب نیا هیشاح نیا ندرک عمج . نوتتطبار

رت. شیب یلیخ . نینک عمج رت شیب و نوتساوح

ار هوهق کچوک ناجنف و داد ناکت یرس ثحب یب

فرط ارهب میور نآ هب هجوت یب . تشاذگ ملباقم

کچوک ناکت اب مدرک یعس ! یلع . مدناخرچ شردارب

ترپ دراد ینیشنلد مسا هک نیا ارزا مساوح مرس

منک.

نوتتهابش . تسه مه امش اب متبحص یور _

. نینزن نماد نوتردارب راک یشاوح هب افطل ... هدایز



، شندز مه نیح و تخیر شا هوهق لخاد ریش یمک

: دیسرپ دشاب هدینشن ار نم لا وس ال صا راگنا

؟ نیراد وم شزیر _

کی نم! لثم تسرد دوب، هدروخ اج مه دامع

هتبلا و راذگریثأت رایسب ییادص ، ذفان هاگن درم...اب

. کرد لباقریغ و هدننک هکوش یراتفر خاالقو

دید هک ار متوکس دوب. هدننک جیگ مدرک یم فارتعا

ط قشاق کون . تشادرب شا هوهق ندز مه زا تسد

واب دیبوک ناجنف ی هبل هب رابود ار کچوک الیی

نم شلا فرط ارهب شتسد ، ینیس یور شنتشاذگ

درک. زارد

یا هرذ یتح هک مدش کشخ یروط ، مدیشکن بقع

، تشاذگ ما هناش یور ار شتسد ووا مدیشکن بقع



یوم ندید واب داد دادتما منامشچ یولج ات دعب

شتآ میاه بل تشپ ییاج ، مگنر ییامرخ دنلب

. تفرگ

دوب. هدیبسچ نوتلا ش هب _وم

نم، و تخادنا نییاپ ار شرس یدنخبل اب دامع

هب مهاگن مدرک هک ناشزاب . متسب هاتوک ار منامشچ

. دنام شناتسد یور یکشم گنس اب یرتشگنا

.. انشآ بیجع یرتشگنا

شنییاپ شتسد ندرک تشم واب تفرگ ار مهاگن در

. دنام شتشم نایم میوم .رات دروآ

هک دایز ردق دوب.نآ انشآ یلیخ .. شرتشگنا



. متشادن ندرک رکف هب یجایتحا

هب ندیشک هاگن دشواب نییاپ باالو میولگ بیس

شا هرهچ یمک هک مدش هجوتم ، شتروص تمس

زا نتساوخرب واب متشادرب ار مفیک هدش. هتفرگ

: مدرک اوجن ما یلدنص یور

...عفال! دامع هرن تدای سپ _

یم دیاب هن. اروا باوج اما ندینش ار دامع عفال

. متفر

بوبحم نوتراک رد نوتلدنپ سیورج هیبش درم نیا

و شوپ شوخ درم کی رهاظ دوب.رد زارد گنلا باب

هب انشآ میارب هک هیاس کی ، نطاب ورد خوش هتبلا



. دیسر یم رظن

ما. هتشاد تاق ،بقالابوامال راگنا هک یا هیاس

************************
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، یگتسخ جوم کی اب دوب هارمه هناخ هب مندیسر

شطخ ما هرهچ یور زا متسناوت یمن هک یجوم

هب دورو ضحم هب ناممامت میتشاد تداع . منزب

نیشام رد یمک . میورب ونابرذآ غارس لوا هناخ،

ی هنییآ . مدنام حملا، ییب هرهچ ی هریخ و متسشن

یتح داد. یم ناشن ار میاهوربا اهو مشچ نیشام

ما. یناشیپ یور مخا طوطخ



و مدرک زاب اراه مخا ، متشاذگ ما یناشیپ یور تسد

. منزب دنخبل مدرک یعس

نیا مه نامام مدیمهف مدش هک شا هناخ دراو

رس و دندوب هتسشن مه لباقم لبمود یور . تساج

گرزبردام کی دوب. شتلبت رد هشیمه لثم ونابرذآ

یب اب مه نامام دوب. یتشآ ژی ولونکت اب یدایز هک

یبآ رو نآ یاه هکبش زا یلا یرس ی هریخ یگلصوح

: متفر رتولج و هتفگ یدنلب دوب.سالم

. نیشاب اجنیا مدرک یمن رکف _

و دنت ار مباوج اما دماین باال شتلبت زا ونابرذآ هاگن

داد: زیت



وت هنزب رس شرهوشردام هب هدموا مراب _حاالهی

نک. شنومیشپ

طسو هک ینوتس هب مدز هیکت ، تفرگ ما هدنخ

نیب یتلا ابح نامام و دوب هدش راک ییاریذپ

دش. هریخ ونابرذآ هب یگراچیب

رس هی شدعب ، داعیم و هچنغ ندید مدوب هتفر _

. اجنیا مدموا

ندرک ادج واب هداد ناکت ندیمهف یانعم هب یرس

اه لبم زا یکی یور و هتفر ولج نوتس زا ما هنت

نم هب لا یرس زا نامام هاگن . مدش راوآ ابیرقت

دش. هتخود



. هتفر دوگ تامشچ _ریز

دوب. هداتفا لا دوگ کی رد ما یگدنز لک دوب اه تدم

تسد . دنتشادن ینادنچ تیمها رگید منامشچ ریز

باختنا خرس بیس کی ، هویم فرظ وزا مدرک زارد

دوب. نم بوبحم ی هویم بیس . متشادرب و هدرک

منک. شیوب یباسح متشاد تسود ندز راگ زا لبق

. هدایز ماراک راشف مکی _

. نوختسا و تسوپ یدش _

یمجاهت یا هلمج ،اب لومعم قبط و هرابود ونابرذآ

بیجع میارب . دیرپ نامتبحص نایم نامام فرط هب



دنلب یا هظحل تلبت یور ارزا شرس ارچ هک دوب

دنک. یمن

دوب. راد شکور نوختسا ملوا نومه زا رتخد _نیا

میریگ یم نزو تحار اهام هنرگو . هتفر وت هب شنیا

یور تشوگ هراپود رکش هبترم رازهدص ورادخ و

. میراد نومنت

باقرغ #

60_ تراپ #

یدنخبل اب نم و داتسرف نوریب یسفن کالهف نامام

: مدیشک ندرگ شفرط هب وحم

؟ وناب امش نینک یم راکیچ _



منک. یم یزاب شلک مراد _

اب طقف نم و یچ دیسرپ یبجعتم یادص اب نامام

.با دیزرل میاه هناش و هتشاذگ مه یور مشچ هدنخ

خر رد وخر دنلب شتلبت یور ارزا شرس هرخ ال

درک. رارکت ثکم واب هرابود نامام

یم . سورع نآالهنی هیزاب .هی زدنلک فآ شلک _

نم؟ میت یوت یایب یاوخ

یهاگن نم فرط هب درگ نامشچ نامه اب نامام

. متخادنا یاباال هناش بل رب هدنخ نم و تخادنا

کالهف سفن دوب. هدش یداع میارب وناب یاهراک رگید

دش.هب وناب مخا ثعاب ، شنتساوخرب و نامام ی

بل ریز درک کرت ار سنلا وا یتقو لیلد نیمه



نیا ایزا مجنرب متسناد یمن هک درک یا همزمز

. مدنخب شیاهراک

یارب یربک رتخد متسنود یم ملوا زا نومه _

هرت. بسانم شوروک

هیک؟ یربک _

شندروخ اج ثعاب مه نیمه . مونشب تشادن راظتنا

نوریب یسفن و درک کزان میارب یمشچ تشپ دش.

. داتسرف

اج نیا زا هتقو یلیخ دوب. نومیمیدق ی هیاسمه _

. نتفر



اروا هب یرت کیدزن لبم و هدش دنلب دنخبل نامه اب

ارزا تلبت دش. بجعتم . مدرک باختنا نتسشن یارب

، یزاب ی هحفص ندید واب هتفرگ شیاه تسد

. شمتشاذگ زیم یور مه دعب . تفرگ قمع مدنخبل

. تسین بوخ شلا ح امک یوت تفر داعیم یتقو _زا

.هی وناب نامام یارب رایبرد یزاب رهوشردام رت مک

ونک. شتاعارم تدم

شمارآ واب دوش یدج دمآ یم شیپ دش،مک یدج

: دنزب فرح هنعط نودب و

نووج فرط هرن شنهذ شمه هک مزادن یم هکیت _

نم .هب هروخب صرح مکی . شناتسرامیب تخت یور

یوت ینیشب ات هرتهب هشکب و ملتق ی هشقن هنک.. رکف

دوبان و شدوخ داعیم یاسکع اب یراویدراهچ نوا



هنک.

دوب: دولآ ضغب راب نیا مدنخبل

! وناب منومگ ندرک نوممشچ _

رود دوب سلا شش . تشاذگ متسد یور ار شتسد

مدوب هدیشک طخ ار ندرک یناوج و یقشاع و قشع

هتشذگ یاوه روجدب ملد زورما سلا، همه نیا دعب و

کی ندز قرو هیبش رسپ، نآ ندید دوب. هدرک ار

دوب. یمیدق موبلآ

هروش نوشلد . رتخد تسین روش نوشمشچ امدآ _

. هراز
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تالش یکلا دوب. یدوخیب یاج بجع سپ اهمدآ لد

هک راز هروش . مینک زاب اج ناشلد رد میدرک یم

دش. یمن ینتساوخ

. وناب مارب نزب فرح _

ثکم ، جریا اباب سکع هب دز لز . دیشک یقیمع سفن

داد. ناکت هاتوک ار شرس دعب، و درک

جاودزا نامز یتقو ، تفگ یم زرمایبادخ ماقآ _

اب دوب لیام رت شیب لیباق دش، لیباق و لیباه

جاودزا دندوب هتفرگ رظن رد لیباه یارب هک یرتخد



شتداسح ندش رت شیب ثعاب نیمه تفگ یم هنک.

هیچ ینود یم دش. شنتشک شدعب و شردارب هب

قشع نیمه زا هدب حلا یچره مگیم هک نم ؟ ردام

تمهس هک یدنبب لد یسک هب هک نیمه .زا هردپ یب

اتحاال مدآ نامز زا یلا حدب نیا ی هصق . تسین

هنک. یم ادیپ همادا ایند یدوبان نامز وات تسه

. متسب مکحم ار منامشچ

منم... دب حلا لیلد نیگب یاوخ _یم

و متشادرب شیاپ یور ارزا مرس ، مفرح نایم دیرپ

لماک ار مفرح تشاذگن . داتسیا شیاصع کمک وااب

. منزب



. هشب راز هروش تلد راذن مگب ماوخ _یم

زونه شتلبت . مدرک هاگن شقاتا فرط هب شنتفر هب

هیکت . ممشچ شیپ شا یزاب ی هحفص و دوب نشور

ما یناشیپ یور ار متسد فک و لبم نییاپ هب مداد

. متشاذگ

! نامرد یب درد .هب مدوب تبمال

*********************

هاگن بوخ ار شمارگاتنسیا رد هدش دولپآ سکع

یرتخد فرطود رد ردارب ،ود هرفن هس یسکع . مدرک

دنخبل . دندوب هداتسیا باذج و هزماب اما ور هزبس

شریز . دادیم وجالن ناشاهاگن رد قرب و دنتشاد

گتشه " یردارب و رهاوخ " دوب هتشون هلمج کی

. دندوب اهتبسن نیا هب طبترم مه شیاه



دوب شندرگ رود یلع تسد ، سکع رد هک یرتخد

دوب. ناشا هرهچ شوخ هتبلا و باذج رهاوخ نیمه
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زاب ار دوب هداتسرف میارب دازیرپ هک ییاه سکع

دامع جیپ سکع واب هدرک موز ناشیور ، مدرک

یتقو دمآرد نیگنس یمک مسفن . مدرک ناشا هسیاقم

هریخ میور ترسنک رد هک یسک اعقاو مدش هجوتم

دوب. دامع ردارب هدوب

هک شجیپ یور مناتشگنا لر تنک زا لبق و هدارا یب

و تویارپ ندید واب هدز هبرض دوب هدرک شگت دامع

ما ینییاپ یاه نادند ریز ار مبل ، شندوب لفق



یبلا وج تشاد هدننک لا بند دصیس طقف . مدیشک

. درکیم لا بند ار هحفص هد اهنت شدوخ دوب نیا شا

خر مین زا یسکع . مدش هریخ شلیافورپ سکع هب

یم ، شبحاص راگنا هک یسکع دوب. دیفس و هایس و

ی هنیمز سپ کی اررد شصقن یب خر مین تساوخ

و مدمآ نوریب مارگاتسنیا .زا دشکب خر ،هب هریت

. متشاذگ زیم یور ار مدیدج لیابوم

هناوید نایم و بطم رد بش نامه تسرد ، یلبق

دوب. هدش دوبان میاه یزاب

: مدناخرچ هاتوک ار مرس ، یرکاش یادص اب

نوشمتسرفب . هنیاعم یارب ندموا رامیب ،هی رتکد _



؟ نیرب نیاوخ یم ای لخاد

رگید و دوب هدش در هن .زا متخادنا یهاگن تعاس هب

نآ هنیاعم کی حلا نیا دوب،اب نتفر تقو مک مک

ار یسک شرطاخ هب هک تفرگ یمن ار متقو یردق

. مریذپن

. دایب وگب _

دنلب . دیشک رانک رد بوچراهچ وزا تفگ یمشچ

زا کسام کی و هدرشف ار ما هتسخ نامشچ هدش،

مرس، تشپ زا انشآ سالم یادص . متشادرب هبعج

، بطم نیا ...رد شندید . مخرچب بجعت دشاب ثعاب

شسکع شیپ ی هظحلدنچ نیمه یتقو مه نآ

شا هدش لفق ی هحفص هب یتح و دوب ممشچ شیپ

هب ییانیب مهوت کی هیبش مدوب هتخود مشچ



. دمآ یم باسح

یب تدش هب یکیمیم و درسنوخ ینامشچ دوب، مارآ

و دوب هتخادنا شدعاس یور ار شدنلب روا یخلا.

یکشم گنر هب ناتک یراولش اب یا همرس رویلپ کی

دوب. هدز نت

! رتکد مناخ هبجاو سالم باوج _

نم،هب ی هدروخ اج تدش هب هاگن هب هجوت یب

ار شروا و دیشک زارد شیور . تفر تینوی فرط

. تشاذگ شمکش یور

یم هداس ی هنیاعم .هی مریگ یمن ونوتتقو یلیخ _

. نینکب ماوخ
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نیرت غولش .رد مداتسرف نوریب مکحم ار مسفن

شا یخوش نم اب ادخ راگنا ما، یگدنز یاهزور

و هدیشک ماباال ینیب یور ارات کسام دوب. هتفرگ

سح ار مندرگ ندز ضبن متسناوت یم . متفر ولج

ی هنییآ نتشادرب واب یلدنص یور متسشن منک.

: مدرک همزمز ، صوصخم کچوک

یم باختنا ونم دیاب ، هداس ی هنیاعم هی یارب _

؟ نیدرک

مه کسام ریز زا یتح شرطع . تسب ار شنامشچ



هدیبسچ شتسوپ هب هک راگنا دوب. مامشتسا لباق

. دشاب

. مساسح یلیخ مکشزپ ندوب ثنوم یور _نم

نامشچ هک رکش ارادخ و دندش تشرد منامشچ

بل یور ار هنییآ ی هبل . دیدن ار کوش نیا شا هتسب

زاب ظفل درک. زاب ناهد هناعیطم ووا متشاذگ شیاه

دوب. درسنوخ و یخلا یب یدایز دح وات خوش ،

فیدر . دندوبن دنیاشوخ اللقا نم یارب هک یتافص

هب یداریا و یگدیسوپ چیه یب شبترم یاه نادند

ردحلا مدرک یم سح . دندرک یم یجک نهد میور

. متسه نتفرگ رارق یزاب کی ورد ندروخ تسد ور

. مدیشک بقع ار مرس یمک

؟ ینیدباع یاقآ _



و تسب ار شناهد مدوب هدیشک نوریب ار هنییآ نوچ

راب نیا درک. زاب ار شنامشچ ، قیمع سفن کی دعب

. دوبن خوش مه یلیخ شنحل

. متسه یلع _

یلدنص ، میاپ تکرح واب هداتسرف نییاپ ار مکسام

تلا ح هب مه شدوخ . مداد لوه بقع ارهب مناخرچ

درک. مهاگن و دمارد هتسشن

؟ نیاوخ یم یچ امش _

ار شهاگن طقف . دادن ناشن یشنکاو ملا وس نیا هب

. مراک رازبا یور دناخرچ



دایب یضیرم هدش اما مدوب هدز کاوسم هک _نم

؟ هشاب شانودند الی اذغ دعب هنزن کاوسم

سلا دنچ رگا دیاش . متشاذگ مه یور کلپ هاتوک

دنلب حاال... اما مدزیم دنخبل شنحل نیا هب دوب لبق

رد کسام هارمه و هدروآرد ار میاه شکتسد مدش،

. متخادنا بزهلا لطس

هک یضیرم یتح ، متشاد یضیرم عون همه _نم

هدموا یصخشمان لیلد وهب هدوب سملا شانودند

یزاب مجالت اب مکی هتساوخ شلد و نم بطم یوت

هنک.

دز. یوحم دنخبل و درک تفایرد ار ما هیانک
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؟ دوب سملا مانودند سپ _

ییاه مدق واب تساوخرب ال ماک . مدرک شهاگن یدج

مدقراهچ حاال دیاش نام هلصاف . دمآ مفرط هب مارآ

داد. هیواز یمک ار مندرگ شدنلب دوب.دق دنلب

ووا دننزب یفرح دنتساوخ یم راگنا شنامشچ

یدج راب نیا شنحل . تفرگ یم ار ناشیولج تشاد

دوب. شا هشیمه رتزا

. رتکد نکن هلجع _



رتشگنا یور . مدناشک نییاپ شتشگنا ارات مهاگن

. شرتانشآ نآ وزا بیجع هاگن دعب، و انشآ

؟ یتسه یک _وت

یگدنزرس دوب. ندیشک درد هیبش دیشک هک یسفن

نیع رد ردقنا ارچ ؟ دندش ناهنپ اجک شنامشچ

مدوب رضاح نم ؟ دیسریم رظن هب انشآ ندوب انشآان

زج اروا ، مرمع سلا تفه و تسیب رد مروخب مسق

اما...نیا مدوب هدیدن هفاک رد زور ونا ترسنکرد

؟ دوب هدش شیادیپ اجک زا یتنعل سح

. رتکد هنیاعم تباب نونمم _

نیا زا لبق هدب. ار مباوج و نامب میوگب متسناوتن



هتبلا دوب. هتفر نوریب قاتا زا دتفیب هار منابز هک

و هتفرگ ار شیوب قاتا مامت دوب. هدربن ار شرطع

هطقن .هب شا خیلا یاج هب مدوب هدنام هریخ نم

هتفر هناشن ار نم شنامشچ لبق یتاظحل هک یا

. دندوب

نم هب وور تفرگ رارق قاتا بوچراهچ رد هیدهم

: دیسرپ هدش کشخ عقاورد و هداتسیا

؟ رتکد نیریمن _

، مندرگ سمل واب مداتسرف ما هعنقم ریز ار متسد

. مدرک سمل ار شضبن

. نیشابن هتسخ . نیرب اهامش _



ظفاحادخ طقف دزن، یفرح اما درک مهاگن بجعتم

رد ندش هتسب یادص دعب یتاظحل و تفگ یمارآ

دش ثعاب ... شریذپ لوئسم واو نتفر و بطم

مدق .اتسنلا مبایب بطم رد هدش اهنت ار مدوخ

ار سنلا یاه غارچ و هدرک لفق .ردار متشادرب

. مدرک شوماخ

ار ما هعنقم . متشاذگ اپ مقاتا لخاد هب هرابود دعب

یم ملد . مدیشک سفن راب نیدنچ و هتشادرب رس زا

شدوجو زا بوخ ، شرطع ندیرپ لبق تساوخ

، هدیشک زارد تینوی یور منک.کالهف، هدافتسا

شهاگن وهب هتشاذگ مه یور ار ما هتسخ نامشچ

. مدرک رکف جورخ لبق

و هدننک مگردرس دوب. زام هیبش وا، هب ندرک رکف



. هدنوش مگ هتبلا
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ندرک زاب واب هدرک لفق ممکش یور ار مناتسد

مدز. لز فقس هب منامشچ

رازیب نتفر هناخ زا اهزور نیا . دوبن بوخ حملا

بوخ ..هب یداش هب رهاظت ، یکلا یاه هدنخ .زا مدوب

ار مدوخ . یشومارف هب رهاظت ، رتدب همه وزا ندوب

ار زور کی و سیدابآ ،رد نتشون رد مدرک یم قرغ

ردق دوب.نآ غولش مرکف . قاتا نیا رد مه هتفه رد

نایم . مدرک یم ادیپ شنورد روز ارهب مدوخ هک

هلغشم و دیایب یکی دمآ یم مدب ، یغولش همه نیا

شناسنج مه زا دوب اه سلا هک یکی . دوشب ما



. مدوب هدیرب

مناوتن هک دنک مهاگن یروط کی و دیایب هک یکی

هچ شیاه فرح تشپ ممهفب مناوتن ارچ، ممهفب

انشآ یکی هدیدن دوش یم روطچ ال صا ،ای هدناباوخ

. دشاب

مارآ رد، هب شبوک یادص واب هدیشک یقیمع سفن

. داتفا یم مراکفا ینیگنس زا تشاد مرس . مدش دنلب

تینما . دیشکیم ریت میاهشوگ تشپ وات درکیم درد

همکد . مشابن یزیچ نارگن هک دوب یردقنآ نامتخاس

ار هعنقم اهنت و هتسبن ار مشوپور ی هدش زاب یاه

یهاگن ادتبا نوریب هب یمشچ .زا متخادنا مرس یور

زاب ار لفق هلصوح یب بایماک ندید واب هتخادنا

. مدرک



رد هک ینلا س هب نتشاذگ واباپ دیشک ولج ار شنت

. تسب ردار دوب هتفر ورف یکیرات

؟ هکیرات ردقنا اج نیا ارچ _

مدز. هیکت رد ارهب منت

. هنشور شقرب اج نوا . مدوب قاتا یوت _

مدرک یعس درک. مهاگن و داتسیا یکیرات نامه نایم

ایهن. دنیبب دناوت یم متسناد یمن . منزب یدنخبل

؟ ینک یم راکیچ اجنیا _



دوب. ما هریخ زونه

زونه تنیشام مدید ، منزب رس اضریلع هب مدموا _

. تمنیبب مایب متفگ ، هگنیکراپ یوت

یباالی هقبط شبطم دوب. یلخاد کشزپ ، اضریلع

کیدزن ناتسود زا یکی و تشاد رارق نم بطم

ار منت . مدوب هدش عناق . دمآ یم باسح هب بایماک

مه ار هعنقم . متفر قاتا فرط وهب هدنک رد زا

مرس تشپ مدیمهف . متشادرب مرس یور زا هرابود

دیآ. یم

؟ سپ یدنوم نتفر همه ارچ _

یور یاهذغاک . دنیبب ار مخرس نامشچ ات متشگنرب



. مداد ناشیاج هشوپ لخاد و مدرک بترم ار مزیم

راک هشیم رت تحار . تسنوخ رتزا تکاس اجنیا _

درک.
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؟ یدرک یم راک یتشاد اعقاو _

هک ینآ رتزا هاتوک هتبلا ، داتسیا تکرح زا متسد

ذغاک کی و متسب ار هشوپ دنک. هجوت بلج دهاوخب

ی هنارت . دنامب متشاذگ زیم یور راکدوخ و دیفس

منهذ نم، و دوب هدنام زونه دوب. هدنام زونه ایروپ

. تشادن شیارب اج



. ینارگن یدوخیب ومع. _هرآ

یعس ، دناخرچ ار نم و تسشن شتسد رد هک میوزاب

رد یکی ، یزور کی منک. رارکت ار مدنخبل مدرک

ییاج کی ار ناشیاهدرد دیاب اهمدآ دوب هتفگ مشوگ

باال رگید ... شدعب و دنریگب ملهچ شیارب دننک، نفد

ار شملهچ ، مدوب هدرک شنفد . دنزیرن کشا شرس ی

یهاگ زونه هک دوب هچ تیاکح اما... مدوب هتفرگ مه

منک؟ هیرگ شیارب تساوخ یم ملد

؟ هخرس ردقنا ارچ تاشچ _

دوب یوق ما ییایوب هک نیا داد. یم هنانز رطع یوب

یشورف رطع رد هک دوب یقشاع کرسپ نویدم ار

اه، فرح نیا زا لبق نیهاش . مداد شلد ارهب ملد



نامیارب رطع نیمه دیاش ال صا . تخورف یم رطع

. دروآ ییادج

؟ یایم ترتخد تسود شیپ _زا

شنهاریپ ارهب مهاگن . دنار بل یور رشت اراب ممسا

. متخود

. مبوخ _

طقف ار یخلا یب هشیمه بایماک ، تفر باال شیادص

شش هک یمخز و نم منک. هناوید متسناوت یم نم

ره نم دش. یمن بوخ و هدنام محور رد دوب سلا

نم و دندشن بوخ اما، متشاذگ شیور یمهرم عون

. ناشندرک هاگن زا تفرگ یم مقع



. مدرگب تاشچ نوا رود هخآ یتسین _د

. مدرک رارکت هرابود ار مدنخبل . مدرب ارباالرت مرس

ار مدنخبل طخ ، دنتفرگ درد متروص یاه هچیهام

طوطخ اهو هدنخ نیمه . شضوع مدرک سح

زا لوا تفگ یم هشیمه نیهاش . دندرک ما هراچیب

دوب. هدش میاه هدنخ قشاع ، زیچره

بقع هب مدق کی دید هک ار ما یعنصت دنخبل

درک: اوجن دنازوس ار ملد هک ینحل واب تشادرب

نک. وتیگدنز و شزا نکب درم. ... اغوغ درم نیهاش _

یور شدیدشت زا دیزرل منت . متفرگ رارق مزیم تشپ



و هتشاذگ راکدوخ یور ار متسد درم. ی هملک ر

و متشون ذغاک یور هک دوبن نم تسد . مدرک شدنلب

هتکید منهذ رد راگنا مهرس تشپ اه هتشون نیا

. دمآ ذغاک یور و هدش
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! بایماک مورآ _

مفرط وهب تشاذگ زیم یور ار شتسد ودره فک

دوب. هداتفا ذغاک یور شا هیاس دش. مخ

ننک. مفخ ناوخیم راگنا هشیم دب تلا ،ح اغوغ _



... مهاگن زا مه ار کشا مدز. سپ میادص ارزا ضغب

. مرادن شسود هگید مدوب هتفگ شهب ، شگرم لبق _

یور ارزا مرس . هدنامرد راب نیا درک. میادص مهزاب

مهرد نهذ نیا یاجک ،زا هنارت نیا . مدرک دنلب ذغاک

. دروخ یمن حملا هب هک اجک ؟زا دوب هدروآربرس

بوخ مندنک ولد نتفر ننک، یم رواب و گرم امدآ _

هلمج دعب یهاگن هی عقاوم یضعب اما ننک. یم رواب

شومارف ننوت یمن هک ننک یم تفایرد نوشاه

و مدنبب و مامشچ داوخ یم ملد یهاگ هگا نم ننک.

تسین نیا یارب ینوتسمز باوخ هب مرب اتخرد لثم

درد ...هن. هتفر مدرکن رواب ،هک هدرم مدرکن رواب هک

وهی متفگ شهب هلمج ،هی شنتفر لبق هک هنیا نم

یم و مقلح اتهت یهاگ هک هدنوم مدای هب شزا هاگن



چیه هنرگو . مدیم تروق مراد برس راگنا . هنوزوس

مدوخ یامشچ واب شگرم هک ینم ، هنکن رواب مسک

دش. مومت زور نوا نیهاش مدرک رواب بوخ مدید

روط بخ...کی ،اما دوبن میادص لخاد ضغب

ضغب زا مک هک دوب هتسشن شنورد یگتفرگ یبیجع

یتنعل شندینش دعب بایماک هک یروط کی . تشادن

اب دعب و جراخ قاتا زا دنلب یاه مدق واب دیوگب

مه بطم زا لماک ممهفب ردسنلا نتسب یادص

هدز. نوریب

لز مدوب هتشون دب یطخ تسد هکاب یا هنارت هب

یارب ملیابوم نتشادرب واب مدرک زارد تسد مدز،

. مداتسرف ماغیپ کی ایروپ

شمومت االن نیمه . تسدامآ ترسپ دلوت ی هنارت "



" مدرک

زا یکی ، لیابوم ریلپ ایدم تمسق هب نتفر اب مه دعب

مدوب هتشون ار شا هنارت مدوخ هک ییاه یقیسوم

یشوگ . مدروآرد نت زا لماک ار مشوپور . مدرک یلپ

مک یقیسوم یادص ات مداد رارق زیم یور یروط ار

لخاد یاه یباتهم ندرک شوماخ اب دعب و دوشن

. مدیشک زارد تینوی یور هرابود ، قاتا

. مدنام یم اج نیمه ار بشما دوب رتهب

.هب دمآ یم قاتا طسو ات هرجنپ زا هام رون یمک

. متخود مشچ شریسم

اوه هناقشاع یاه ملیف هیبش هن تفر هک یزور

اوه اه باتک نورد یاه هصق هیبش وهن دوب یناراب



، ناراب یاج هب مه و دوب مرگ اوه مه اقافتا درس.

یم سح هک دوب هدنابات یروط ار شرون دیشروخ

دوش. یم بآ نآره تلا فسآ یور ریق مدرک

نیرت غولش رد اقافتا . دوبن تولخ رهش ، تفر یتقو

دنک. ار شلد زور تعاس

دوب... باتفآ دوب، غولش دوب، مرگ

رگید مدوب هتفگ وا هب شلبق بش ، تفر یتقو

. مرادن شتسود

. مدوب هتفگ غورد

دوب. شیاج نیمه درد ....و دیمهفن



باتهم یور ار منامشچ نم و دناوخ یم هدنناوخ

. متسب

و مایم هار هتشفک ی هزادنا هک ییاپ ِدر ره "اب

هاتوک هشیم تدوخ ِهیبش شامشچ یک ره ولج

و مایم

و… ماهاب یدنومن

کچیپ ِلثم ماوخیم ماییاهنت ِروز زا هک منوزخ

ماپ هب یچیپب

زا ونومرد وت زج وگب یلو ممهفیم ونیا نم یدرد وت

؟ ماوخب یک

ِلد زا ازیچ یلیخ هک هنوخ ِجنک ی هنهک ِینوراب وت

هنودیم نم

رکف دقچ یدرس ِزییاپ هچ ، یمرگ ِشوغآ هچ

یدرگیمرب زور هی مدرکیم



یوت ِگنشق ِغورد یماییاهنت ِرهش ی هغوراد وت

یماه هدنخ

زونه نک یخلا یتسه وت اما یتفر ینکیم یخلا

یماه هیرگ ی هنوش

زا ونومرد وت زج وگب یلو ممهفیم ونیا نم یدرد وت

" ماوخب یک
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دوب زاب زیم یور ملباقم ، دیدج یاه یحارط گولا تاک

هک ییاه یحارط مدز. یم ناشقرو ثکم اب نم و

ییامنور زور یارب اصخش دیدج رادماهس جنپ

. دندوب هداد لیوحت سیدابآ



دوب. یقیفلت یتنس یاه سابل یور ، زکرمت رتشیب

وهن هدش رود گنهرف و تلا صا زا هن هک ییاه سابل

ساه سابل نایم . دندوب هدنام بقع برغ زا یلیخ

هب همه زا رتشیب هک دوب حرطدنچ ، یمسر و ترپسا

. دندوب هدمآ ابیز ممشچ

و دیشون یم ار شا هوهق هک روطنامه نارهم

یرساترس ی هشیش ،زا ناراب شراب یاشامت لوغشم

زا مرس دش ثعاب و داد مرارق بطاخم دوب قاتا

. دیایب باال گولا تاک یور

هدش هدز حرط لهچ . مینک باختنا نوشنیب زا دیاب _

دعب . میاوخ یم حرط تسیب طقف ام هک یتروص رد

. دیلوت و هیلوا داوم دیرخ یارب میرب اصخش مه



؟ ندش یچ دنبرمک و شفک و فیک یاهیحارط _

و داد رارق راک زیم یور ار شا هوهق ناجنف ، دیخرچ

دش. مکیدزن مارآ و مرن یاه ماگ اب

صخشم هیحاحتفا زور یلصا یاه حرط لوا دیاب _

تس دنبرمک و شفک و فیک انوا، ساسا ورب نشب

. هشب یحرط

مک! تقو و دوب هدنام یدایز یاهراک

درد هب مرس دش یم ثعاب مه ناشهب ندرک رکف

تحت سرپ هاگتسد کی نایم ما هعجمج و دتفیب

. دریگب رارق راشف



یعمج روش ننک. یسررب هورگ هدب وراه حرط _

هدب. رارق نوشدوخ ی هدهع هب وباختنا و نریگب

هش؟ یمن نوشنیب ترودک ثعاب ترظن _هب

فک و هتسب ار گولا تاک . مداد ناکت هاتوک ار مرس

. متشاذگ شیور ار متسد

یوت ششخرد ننود یم ، نبرجتاب نوشمه _

رارق . ریسم رت شیب مین نتفر ینعی هیحاتتفا

یم . نشب فذح هدشن باختنا یاه حرط تسین

.هب نشب شخپ و دیلوت یمسر حاتتفا دعب ننوت

رظن زا رتهب رفن جنپ نوا یسانشراک رظن لا حره

. هشاب هنوت یم ووت نم هیا هقیلس
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ار شدنلب یاهاپ و درک همزمز یا هشاب هدش عناق

یهاگن مچم یور تعاس .هب تخادنا مه یور

. متساوخرب دعب و هتخادنا

؟ تمنیب یم بشما _

ناکت یرس و هتخادنا یهاگن مین شتعاس هب مه وا

هرهچ رد یگتسخ نیا و میدوب هتسخ ودره داد.

دوب. دوهشم ناما

. مایب رید مکی اال متحا اما متسه _



مدق یجورخ فرط وهب هدرک همزمز یا هبوخ

. متشادرب

؟ اغوغ _

کی و داتسیا . مدرک شهاگن و هدیخرچ هاتوک

درب. ورف شبیج اررد شتسد

هیحاتتفا بش . شاب متدوخ سابل یحارط رکف _هب

هش. یم وت فوطعم اه هجوت مامت

مشوگ تشپ زا میاهوم زا هتسد کی مدز، یدنخبل

کی .اب دندز نوریب شملا یولج وزا هدروخرس

،نآ رگید تسد واب هتفرگ ار ما یتسد فیک تسد

هدننک تیذا ناشدایز مجح . مداتسرف لخاد اراه

دوب.



. شابن نارگن _

هب دامتعا یانعم ،هب تشاذگ مه یور مشچ

ی همزمز نمض و هداتسرف نوریب یسفن . میاهراک

یامن اب روسناسآ . مدش جراخ قاتا زا ظفاحادخ

همکد و هدش شلخاد دوب. هقبط رد یا هشیش امامت

یا هشیش یامن ارهب متشپ . مدرشف ار گنیکراپ ی

هیکت یقفا ی هلیم هب منامشچ نتسب اب دعب و مدرک

مدز.

کقاتا رد هدش شخپ مالمی یقیسوم یادص

دعب یبیجع توخر . متشاد تسود ار روسناسآ

، شفقوت .اب تخیر یم مدآ ناج هب راک یگتسخ

فقسم گنیکراپ نورد .اپ مدرک زاب ار منامشچ

یاه غارچ ندش نشور ، ریگدزد ندز واب هتشاذگ



نوریب نامتخاس زا یتقو . مدرک اشامت ار منیشام

دش. یم کیرات تشاد اوه مدز،

هاگشورف یولج هناخ هب ندیسر زا لبق و هار رس

. مدرک یهاتوک فقوت یشورف یزاب بابسا گرزب

کمک اراب دوب ونن خاش کت بسا کی هک یشرافس

نم، و میداد یاج بقع یلدنص رد هدنشورف درگاش

. مشکب یتحار سفن متسناوت هزات

هیبش هک نیا وای شندوبن هدامآ زا مدوب نارگن

ار نیشام ی هشیش . دوشن متساوخ یم هک یزیچ

شکقاتا لخاد ، کنخ داب متشاذگ و مداتسرف نییاپ

. مداد همادا ار مهار نتفرگ تعرس واب دچیپب

یبآ خاش کت و بقع هب هنییآ زا مه یهاگزره

مدز. یم لز یلدنص یور هدرک شوخ اج یتروص
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حبص زا هک ییاه سابل هناخ، هب ندیسر ضحم هب

هب یجایتحا میاهوم مدز. نت ار مدوب هدرک هدامآ

سای لگ نغور یمک اب طقف . دنتشادن نتسارآ

متروص یور جک و هدرک قارب ار ناشیولج تمسق

ما هناش یور نتخادنا واب هتفاب ار یقاب . متخیر

یارب اللقا مه مگنرمک شیارا . مداد همتاخ ار مراک

دوب. هدننک یضار مدوخ

. مدیسر یم رید مه شی حاال نیمه مدوب نئمطم

ییاه مدق اب دعب و هتسب یتخس ارهب مدبندرگ لفق

رد نامام روضح زا یربخ . مدش جراخ قاتا زا دنلب

. ونابرذآ شیپ وای دوب همع شیپ ای اعطق . دوبن هناخ

ویخلا رکف و ییاهنت زا رارف رطاخ هب اهزور نیا



. دربب هانپ مه وناب هب هک دوب یضار یتح

هب هنییآ رد زیچره زا لبق مدش، هک ملیبوموتا راوس

تراتسا دعب و متخود مشچ ما هدش شیارآ نامشچ

ندش کیدزن هکاب مدوب هدرکن تکرح زونه اما هدز

: مداتسرف نییاپ ار هشیش ، نیشام هب بایماک

؟ میرب مهاب _

و دوب هدیشوپ سابل ترپسا و هتسارآ مدز. یدنخبل

. تشاد رس یور ،کاله شلومعم قبط

ی هلصوح . همنیشام بقع مدیرخ هک یا هیده _نم

نوتدننار نیدب راختفا . مرادن و شندرک اج اجهب

. ناجومع مشاب



ندز رود واب تخادنا ماباال یزاب ظفل یارب ییوربا

وطالین یمک نم، یور شهاگن دش. راوس ، نیشام

. هنافاکشوم هتبلا و دوب

. دایم شدوخ مقاثیم . میرب _

، بایماک دوخ و هدرک تکرح کالج مین واب مارآ

زاب لماک هزاورد ات مدرک ربص یمک . درشف ار تومیر

. مدرشف زاگ یور ار میاپ دعب و دوش

. دایب داوخب مدرک یمن رکف _

ندرک نییاپ دشوردحلاباالو ریگرد شخپ اب

درک: همزمز یقیسوم یاه کرت



درک. ینیب شیپ هشیمن رخو هلک نوا _

؟ هدش مومت شدیدج لا یرس _

منیگمغ یاه یقیسوم زا هتسخ و تخادنا باال یرس

. تسشن فاص و هتفر میارب یا هرغ مشچ ،

. نیودت دحاو هتفر _هرآ،

یمرب نویزیولت اههب سلا دعب مه وا یدوز هب سپ

ناش همه هک ییاه تقو هیبش .. قباس هیبش . تشگ

مدیشک هک یهآ . دندوب ناشی هفرح یاه نیرتراکرپ

نیا و درک مهاگن یمک . دناخرچ ار بایماک رس

ینیگنس



باقرغ #

71_ تراپ #

، دیسرپن یزیچ حلا نیا دوب.اب ندش سح لباق

یرس کی هب لیدبت مهآ، داد هزاجا و دزن یفرح

. دوشن راد رهز ی هلمج

یو هناخ . مدرک کراپ ناشنامتخاس لباقم ار نیشام

ار نیشام دوشب هک گرزب ردق نا هن اما دوب الیی

ارزا خاش کت ات درک مکمک بایماک درب. لخاد

رد رانک و درک دنلب ار نآ شدوخ . مینک هدایپ نیشام

. تفر لخاد نم زا رتولج ، شندش زاب واب داتسیا

ودره و دندوب هداتسیا یدورو یولج ایروپ و دازیرپ



یضیرع دنخبل ، گرزب خاش کت و بایماک ندید اب

ی هدنخ ثعاب اما بایماک ی هلمج . دنداد شلیوحت

دش. مدرک یم تکرح شتشپ هک ینم ناهنپ

هیده و مدوخ نم . تسین نم یوداک هک رانک نیرب _

االن منم و هتفرگ قمحا ی هرتخد نیا و نیا ، مدروآ

منک. یم یزاب و محلا شقن مراد

هدش ابیز . شمدیسوب . دمآ رتولج ینیریش اب دازیرپ

شلا ریز زا یروط ، شیوم رف یاه هقلح و دوب

فعض شا هقلح ره یارب مدآ هک دندوب هدز نوریب

ماجنا یهاتوک شب و شوخ مه ایروپ درک.اب یم

. میدش هناخ دراو و هداد

ی ،هبعالهو دندوب ناش هداوناخ یاضعا ی همه

زونه هک ینارهم هتبلا و ایروپ کیدزن تسود دنچ



اهر یگنر یاه کنکداب نایم ناکاپ دوب. هدیسرن مه

زا یکی تشاد یعس و دوب هتسشن نیمز یور هدش

اب یسرپلا وحا سالمو زا دعب . دنزب زاگ اراهکنکداب

لغب واب مدز وناز شلباقم اه نامهم کت کت

دنلب شیاهوم . مدیسوب ار شا هنوگ مرن ، شنتفرگ

شنتفر هسردم تقو ات دازیرپ داقتعا وهب دندوب

مد مه ار نامه . دنتشادن ار شندرک هاتوک دصق

اروا میوگب هک وهن دندوب هتسب کچوک و یبسا

هب یترق و صاخ یاهرسپ هیبش ،اما اهرتخد هیبش

. دناسر یم رظن

کنکداب نایم زاب ووا مدرک شیاهر ، شندن چال دعب

لومعم تافراعت دعب و متساوخرب دز. هجریش اه

.هب متفرگ رارق نابزیم یاه لبم یور وپالد، رانک

شدوخ هب بوخ ار بشما ، کجورو نآ ییاد ناونع

، میدز فرح نامراک هب عجار مهاب یمک دوب. هدیسر

اب دوب نامزمه یلیل شرسمه و نارهم ندیسر رس



. قاثیم ندیسر

و دوب هتفرگ شدوخ هب یرت ینامدوخ لکش عمج

یم مهاگن یهاگ هک دوبن مدوخ تسد ال نم...صا

یم شرانک هک ییایروپ و دازیرپ یور دیخرچ

یم شیاه تسد نایم ار شتسد بترم و تسشن

. درشف

تسد یور ار متسار تسد هک دوبن مدوخ تسد

مدرشف یم ار مناتسد ، مدوخ و مداد یم رارق مپچ

کی و ییاج کی ، یزور کی هک دمآ یم مدای یه و

اه تیامح اهو تسد نیا زا مه نم ، یعطقم

. متشاد

نشج نیا مامت ،زا یلیل دوب رارق هک ییاج نآ زا

دش رارق دنک یرادربملیف لصفم اما ینامدوخ دلوت



ار دوب هتخاس هک یا یقیسوم ی هعطق ایروپ ، لوا

شهت و میورب ماش یارب دعب دنک. ارجا شرسپ یارب

. میربب ار کرسپ خاش کت کیک مه،

دوب. کسورع و دامن نیا قشاع ... ناکاپ
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و یگنر یوزرآ کی هیبش خاش کت ، مدوب مه نم

ح مه سهلا کی ناکاپ یتح هک ییوزرآ دوب. ییایور

درک. یم تفایرد ار شبوخ لا

. دندوب هتسشن همه رگید دش، شخپ هک یقیسوم

ییایروپ رتوهب بقع یمک دوب، هداتسیا اما دازیرپ



ابیز و قیمع یدنخبل اب تفر یم ناکاپ تمس هب هک

. تخود مشچ

میاه هنارت شناوخ هب مدوب هدرک تداع دوب اه سلا

ملد رد یبیجع روط ... یکی نیا ،اما ناشندینش و

! هناردپ یسح ... تشاد سح دوب. هدرک ادیپ ذوفن

و تشاذگ وناز یور ار شیاه تسد دش، مخ ایروپ

ی هبل نتفرگ اب درک یعس ناکاپ . شرسپ هب دز لز

شا هقدص نابرق ، متسد رانک ووپالد دتسیاب لبم

. درادرب مدق هس ود تسناوت یم کرسپ . تفر

قشع ریثأت تحت همه ، ندناوخ هب درک عورش یتقو

. دندوب هدش ناشوحم ناش یدنزرف ردپ



.. وروت دقوباالی منیبب ورب.. هار مکی

. وروت دقوباالی منیبب ورب، هار مکی

.. وروت ماوخ یم طقف .. مرانک هشاب یسک ماوخ یمن

.. دنخب مکی مارب نک، واو تاهوم

، تسد ی هراشا دزواب لز شا هدازیرپ ،هب دیخرچ

رد تسد ، تفر ولج دازیرپ . دتسیاب شرانک تساوخ

راب نیا ووا تشاذگ ایروپ ی هدش زارد تسد

اقیقد یتخبشوخ درک. شرسمه میدقت ار شدنخبل

و یگنر ردق نیمه دیاش دوب. ریوصت نیمه هیبش

ابیز.

.. دنخب مکی مارب نک.. واو تاهوم

.. دنلب دنلب دنخب

. هتاج هک اج نومه نم، بلق وت نیشب



نابز .زا مدوب هدینش اربقال ناشا یقشاع ی هصق

دنخبل هک نیا ،زا ایروپ یاه هنارت و ناشدوخ

هک ینز ، تشاد قح دوب. هدرک شریگ کمن ... دازیرپ

تسود دز، یم قرب شنامشچ و دیدنخ یم ابیز

رد ار شرسپ دش، مخ ایروپ . تشاد مه نتشاد

ار شرسمه رمک شرگید تسد واب دیشک شوغآ

نیشنلد شیادص . تفرگربرد
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ناکاپ . شا هداوناخ هب قشع ... قشع ورپزا دوب

. شردپ بان سح و هجوت همه نیا زا دوب رورسم

ار! زیچ همه .. دندرک یم کرد اه هچب



.. ییابیز هچ ییابیز هچ ییابیز هچ

.. ییانعر ..هچ ییانعر هچ ییانعر هچ

... ییامشچ بجع ، ییابیز ردقچ

. ییاهنت تدوخ ، مبلق جنک وت

مش. یم متادف ییاهنت مدوخ

. مشیپ یشابوت هک ماوخ یم طقف

.. ییابیز هچ

قشع نیا زا قارب ینامشچ اب همه دشو مامت گنهآ

یدرم هک نیا ،زا مدرب یم تذل . دندز تسد ناشیارب

. دندوب شتیولوا شا هداوناخ زونه مه ترهش اب

زا اروت ، ترهش هک نیا دیمهف یمن نم ردق سک چیه

باختنا ردپ.. . تسیباختنا ردقچ دنکن رود تنازیزع

رد ام یکدوک و یناوج یاهزور مامت . تشادن یبوخ

وحاال نامندوبن تیولوا .رد تشذگ ییاهنت



زا مدرک یم فیک . دروآ یم قوذ رس ار ...مدآ ایروپ

. ناشعیسو دنخبل و بوخ حلا نیا .زا ناشندید

یگدولآ باوخ رطاخ ارهب کیک دش، هدناوخ کیزوم

و دربب شباوخ نآ ره دوب نکمم هک نیا و ناکاپ

. دندز شرب دعوم زا رتدوز دنریگب یسکع دنناوتن

رسپ هارمه دازیرپ دعب، و دندش هتفرگ اه سکع

زا ایروپ . تفر سنلا یاهتنا قاتا هب شدولآ باوخ

ماش زیم تساوخ دوب هدروآ کمک یارب هک یرفن هس

دازیرپ لا ،بند یعنصت یدنخبل اب نم و دننیچب ار

. مدش قاتا دراو

دوب. نوریب زا رتمک ، هطقن نیا یادص ورس و وهایه

ضرع ، باوخ بش رون طقف و دوب شوماخ غارچ

ردح دازیرپ و دوب شتخت یور ناکاپ درک. یم مادنا



درک. یم شهاگن یدنخبل اب شناتسد شزاون لا

دوب. عیلا زیچ همه _

دوب. صیخشت لباق شدنخبل ، دیخرچ مارآ
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. هسرتسارپ اردام یارب هشیمه دلوت نیلوا _

شدوخ هب یخلت گنر مدنخبل ، مدرک یم شکرد

ار میاه شوگ تساوخ یم ملد ، متفر رتولج . تفرگ

یادص اههب یگزات . دننک تحارتسا یمک ات مریگب



. مدوب هدش ساسح دنلب،

هرب. یم شباوخ هراد _

دعب، دزو لز شرسپ زاب همین یاه مشچ هب مه وا

. دیشک یقیمع سفن

. هکیدزن هیحاتتفا مدینش _

شلپت و کچوک ناتسد و مدش مخ ، مداد ناکت یرس

تشاد یبسچلد ی هناگچب یوب ردقچ . مدرک سمل ار

ابیز. کچوک نیا

منک. یمن تکرش _



مدوخ درک. میادص مارا دعب و هدرک مهاگن ریحتم

. دسرپن یلا وس ات مداد همادا

منوت یمن ور هیحاتتفا اما . مدرک وراراک ی همه _نم

رطاخ وهب هراگنربخرپ اج نوا زور نوا . مشاب

. تسناسر باحصا هجوت دروم یوژه یانومهم

مسا کی سیدابآ یارب نم زا طقف هنیا محیجرت

. ریوصت کی هن هنومب

ناکاپ ارزا مهاگن . تشاذگ ما هناش یور ار شتسد

. مداد شیابیز ی هرهچ وهب هدنک هدیباوخ

. یشابن یاوخب هگا تتشک یم نارهم _



دنک کرد تسناوت یمن سک چیه مدز. یدنخبل

ی همه اب ردقچ و مراد رس رد گرزب یاهوزرا ردقچ

زکرم رد .زا مرازیب ندش هدید زا اهوزرآ نیا

رد نم . دندش اه ناهد فرح و دنتفرگ رارق تاعیاش

. مدیگنج یم محور اب ضقانت کی

. مشق مریم هیحاتتفا زور حبص . مگیمن شهب _

یضعب حیضوت درک. یم مهاگن جاو و جاه زونه

توکس نیاربانب دوب. ناشنتفگن رتزا تخس لئاسم

یجورخ تمس ،هب شیوزاب ندرشف اب طقف و مدرک

. متشادرب مدق قاتا

. قیفر شاب مرادزار _



زا یلیخ و تیگدنز یوت مدموا سهلا هس نم اغوغ _

اما... منود یمن یزیچ هتشذگ

هب مراتفر رد هک یشمارآ ،اب شفرح نایم مدیرپ

سفن دوب اه ارسلا هتشذگ . مدوب هدناجنگ یتخس

! ممدزاب و مدره .اب مدیشک یم

متسین یراختفا لباق مدآ یلیخ هتشذگ یوت _نم

. ینودن ورازیچ یلیخ هک رتهب نومه ... یرپ
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یزیچ رگید و تسب یثکم اراب شزاب همین یاه بل

ار لا وس نارازه شنامشچ نایم مدیمهف اما تفگن



هرابود مدمآ نوریب هک ناکاپ قاتا درک.زا نفد

یبل رژ نامه هیبش ، مدنابسچ میاه بل ارهب دنخبل

دوب مساوح و مدوب هدیشک ناشیور ساوسو هکاب

. دوشن کاپ یندیشون ندروخ عقوم

ردق نامه . دندوب متروص شیارآ نم، یاه سح

. هدننز لوگ ردق نامه و یعونصم

یتقو . باوخ تقو و بش ، مدرک یم ناشکاپ دیاب

. دنیبب ار شریز حبش ات دوبن یسک رگید

************************

لا بند ار منادمچ ، دندرک ارعاالم مزاورپ ی هرامش

، نارهم یارب ممایپ لا سرا زا دعب و مدناشک مدوخ

تراک و تیگ زا روبع . مدرک شوماخ ار ملیابوم

حاال، نیمه متسنادیم . دیشکن لوط مه یلیخ زاورپ



و دوب هیحاتتفا بش، . دنتسه هنشت منوخ هب همه

. مدش یم رفس یهار طاالع نودب نم

مور، یم هچ یارب دنتسناد یم هک یناسک اهنت

. ونابرذآ هتبلا و ردپ و دوب نامام

ار میاج باذج یدنخبل امیس،اب شوخ راد نامهم

لش زا دعب و متسشن هاتوک یرکشت داد.اب مناشن

ارهب ما هدش شوماخ لیابوم شملا یاه هبل ندرک

. مدرک تیاده مبیج لخاد

یسرت عافترا دوب.زا هرجنپ رانک اقیقد ما یلدنص

دوب هداد متداع دایز، و وطالین یاه زاورپ . متشادن

هک ینارفاسم یوهایه .هب دیفس یاهربا یاشامت هب

مشچ دنوش رقتسم ناشیاج رد دنتشاد یعس

هریت تلا فسآ . مدناخرچ ار مرس مارآ دعب و متخود



لباق هشیش عفالزا هک دوب یزیچ ، هاگدورف گنر

دوب. اشامت

. مدیسر رید مدرک رکف ، شیخآ _

رد نیا دشو یمن مرواب ، مدناخرچ عیرس ار مرس

یدنخبل هک تشاد دومن یردق نآ منامگ هب ما هرهچ

. دنیشنب مرانک شتک ندروآ رد واب دنزب وحم

. رتکد مناخ تسه تشرد مشیروط نیمه تامشچ _

. ینکب ینپا ژ یاهنوتراک هیبش وتدوخ داوخیمن

. مدوب هدرکن شمضه زونه مدز، کلپ راب نیدنچ

سوباک کی نیا ماو هدنام باوخ مدرک یم سح

رد رت تحار دید، هک ار متوکس . تسا تدم هاتوک



. تسب مه ار شدنبرمک یتح و تسشن شیاج

تاپ زا تسین ممز .ال یتسین باوخ . ممدوخ _

. یریگب نوگشین

زا مسفن مدرک یم سح دنچره ، مدیخرچ لماک

تسین رارق وحاالحاالاه هدما دنب کوش نیا تدش

. دیایب باال

؟ نینک یم راکیچ اج نیا اقیقد امش ینیدباع یاقآ _
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دش. وحم شدنخبل

. متسه یلع _

ار شندرک ادص مسا هب یور رب شدیکات و رارصا

باوخ زا تساوخ یم ملد رت شیب . مدیمهف یمن

منک.اللقا تحارتسا مورب دوب رارق نم . موش دنلب

وحاال... هتفه کی یارب

. نیدب باوج ملا وس هب افطل _

لکش یعبرم ی هحفص دش، هریخ شتعاس هب

ار شندب یمک . دندمآ یم شیاه تسد ..هب شگرزب

هب داد هیکت ار شرس لماک دعب، و درک لیام ولج هب

. تسب ار شنامشچ و یلدنص



و تسامرگ لصف ، ایلیخ لثم منم ... هرادن باوج _

. ترفاسم بونج مر یم مراد

ییاه تاق ومال روضح نیا زا جیگ و هتفشآ ، یبصع

مدز. بل دنتسین یفداصت مدیمهف یم هک

کی رد نم واب هنم رانک نوتیلدنص یقافتا _والدب

. نیزاورپ

اب یموه هنادرسنوخ داد، ناکت هاتوک ار شرس

شیادص یرتدنلب یادص اب نم و تفگ هتسب نامشچ

. مدرک

.. یاقآ _



یلیخ و درک زاب مشچ . میوگب ار شلیماف تشاذگن

یا هرذ یتح نودب . میاه کمدرم رد دز لز حیرص

. یخوش

. متسه یلع _

شرارکت هب هیچ،المز نوتمسا منود یم _نم

. تسین

شدوخ ، یدج یلیخ و تسشن رت فاص درک، یثکم

نآ مه زاب دش ثعاب هک یراک . دیشک مفرط ارهب

دنک. اپ هب نافوط ملد نایم ییاج شا یتنعل رطع

؟ دوب باال ردقنا شیامزیراک درم... نیا ارچ



! یلع .. یلع ... یلع ... شرایب نوبز هب افطل سپ _

... ِمناخ تسین تخس مه یلیخ

و درک ثکم هیناث جنپ ی هزادنا هب دیاش ، دادن همادا

دوب. راهب هیبش . داتسرف نوریب مکحم ار شسفن دعب

. یناراب یهاگ و یباتفآ یهاگ

! اغوغ _

حلا هکاتهب نم دیاش دوب. هک ریصقت مناد یمن

دوب. هدزن ادص ثکم اب روط نیا ار ممسا یسک

شدوخ دیاش و درک لمع فیعض یمک هک مبلق دیاش

لد اما لا حرهب درک. ظفلت غار صاخ روط نآ هک

. شنامشچ ی ردچهلا اقیقد . تخیر ورف نم
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هچ رس زا شمخا دوب، وا تفرگ ار شهاگن هک یسک

هرهچ رد هتسشن یگف اما،کال متسناد یمن ار دوب

تسناوت یم یسکره هک دوب هرابکی ردق نآ شا

و مداد مل ما یلدنص رد رت تحار . دوشب شهجوتم

یاغوغ و مدنام ، شخر مین هب هریخ روط نامه

جوا تشاد امیپاوه . متفرگ متشم نایم ار منورد

و مدینش یم ار ناتیپاک یاه تبحص ،هن تفرگ یم

ار... نارادنامهم یرارکت یاه ییامنهار هن

هکات ماخ ردقنآ وهن مدوب هچب !هن اغوغ دوب هتفگ

. دزرلب ملد و تسد دروایب نابز هب درم کی ار ممسا

نیرمت اه، سلا دیاش و اهتعاس راگنا یتنعل وا... اما



دیوگب نکمم لکش نیرت صاخ اتاب دوب هدرک

دنک. اپ هب اغوغ مبلق ورد دیوگب ... اغوغ

. نیتسه یبیجع مدآ امش _

یمک زونه و هتسب هرابود ار شنامشچ ، درکن مهاگن

حلا،اب نیا دوب.اب هدز شقن شا یناشیپ یور ، مخا

داد: هلصاف مه ارزا شیاه بل ثکم یمک

؟ یرادن نتسشن هرجنپ رانک اب یلکشم _

نیمز اب نامی هلصاف . مداتسرف نوریب مارآ ار مسفن

هکت متسناوت یم مک مک نم دشو یم دایز تشاد

. منیبب ار ربا یاه



طقف . مسرپ یمن یزیچ هگید بخ، یلیخ _

. هیکی نم اب منوتلته نیگن مراودیما

و دوب امیپاوه کچوک ی هرجنپ فرط هب میور

یردق نآ شسفن یادص ،اما مدیدن ار شلمعلا سکع

.ات دننک ناششزادرپ دناوتب میاهشوگ هک دوب دنلب

یمن وا... وهن مدز یفرح نم ،هن مشق هب نامندیسر

زا دعب هک دوب هدمآ شرس هچبالیی رگید وا مناد

دوخ ورد یدج یبیجع یروط کی ، ممسا نتفگ

. دیسر یم رظن هب هتفرورف

مه زاب مدرک ،یخلا میتفرگ لیوحت هک اراه نادمچ

یاهراک و توکس نآ اب مه دیآ.زاب یم مرانک

ملا یخ رد یتح و دنک ما هکوش تسا رارق شبیجع

مه رانک اقیقد لته رد نامیاه قاتا مدرک رکف نیا هب

هک دوب هدرک ما هکوش ردق .نا دنریگ یم رارق

اما... متشاد ار یزیچره راظتنا



ار منادمچ . تخیر مهب ار منهذ ، شتکرح اب مه زاب

بقع و داد رارق هاگدورف یسکات قودنص رد یتقو

هدش شحیرفت ثعاب مه زاب منامگ منامشچ ، دیشک

دنخبل درب، ورف شبیج اررد شتسد ودره . دندوب

درک: مخ یرس دزو یوحم

سالتم. _هب

... نیمه

. وزرآ کی نیمه و هملک کی نیمه
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هدش ورزر قاتا دیلک هک یتقو مرا،ات لته دوخ ات

یتقو یتح مدش، شدراو و هتفرگ لیوحت ار ما

ندش کبس یارب متساوخ و هدرک اهر ار منادمچ

ندرک لح ریگرد نم بآ، شود ریز وات منک مامح

. مدوب درم نیا بیجع ی هلداعم

دش یمن یقتشم چیه وهن لا رگتنا یاه نوناق هناب

لز اه یشاک زاب،هب نامشچ اب شود ریز درک. شلح

شنداتسیا یراوتسا و شنتفگ تم سال ووا.هب مدز

رتشگنا نآ درم،اب .نآ دنتفرگ ناج ممشچ شیپ ،

. دناسرت یم ار نم شبیجع یاه راتفر و انشآ

ی هصق کی دوب.ای ندیسرن و هدش هتفر هار هیبش

یبادرم مه دیاش هدش. شومارف اما هدش هدناوخ

و ندیسرن دوخ ال صا . دسرب ایرد هب دوبن رارق هک



! هملک خلت یانعم هب تسرد دوب. شترسح

دوب. نیمه تقیقح . دناسرت یم ار نم درم نیا

************************

وهن دنتشاذگ اهرکف ،هن مباوخب متسناوتن ار بش

یادص اههب تدم .ات تساوخ یم باوخ ملد نم

و مدز طخ ... متشون ، مدرک شوگ یرارکت یقیسوم

مدز. ملق ون زا مه ،زاب قاتا توکس رد

طخ و گنهآ کی رارکت . متشاد تسود ار متولخ

مه. ار هرابود یاه نتشون و ندز

عورش لته رد لصفم ی هناحبص کی اب مه ار حبص

.ات دمآ یمن مباوخ ادبا ، یباوخ مک دوجو .اب مدرک



لته، اب شمک ی هلصاف . متفر هار هدایپ ار لحاس

دوب. متماقا لحم یاهتیزم زا یکی

، هریزج نیا دوب. شا هشیمه هیبش ، سراف جیلخ

یبآ اما دندرک یم رییغت شلحاوس و شیاه مدآ

بآ...هن!

یوتنام و دوب منامشچ لباقم ایند گنر نیرت نوگلین

نتسکش ثعاب دوب نارهت رد رگا ، مکنخ یخن

نآ اج،اب نیا دشو یم امرس زا میاه ناوختسا

هبل . تخیر یم مناج هب شوخ مالمی...حلا میسن

عنام ، مراد وکالههبل دندش نازیوآ شملا یاه

دش. شنداتفا

یور شیپ اهو جوم زا رترود ... رترود یمک متسشن

ار ما هدنام شوماخ زورید زا لیابوم مه دعب بآ.



تیافک مه نامه اما تشاد یمک راشژ . مدرک نشور

درک. یم

اههب مایپ میظع لیخ ندش نشور ضحم هب

یور ناش همه هب تیمها یب دش. ریزارس شتمس

، شسمل اب دعب و مدرک یثکم ، نارهم ی هرامش

. مدنابسچ مشوگ ارهب لیابوم

درک اررپ مشوگ شا، یکاش یادص هک دیشکن لوط

. دناشن دنخبل مبل یور وهب
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تایبدا اتاب اغوغ یدوب درم تساوخ یم _ملد



یوت یلیخ وبملا تسد . مایب رد تتلا جخ زا مدوخ

. تستسب اوژناگ زا هدافتسا

داد یم بآ یوب هک ییاوه رطع زا یقیمع سفن

. مدیشک

یمن اعقاو ،اما نارهم ماوخ یم رذع اعقاو _نم

شیپ بوخ زیچ همه منک.حاال تکرش متسنوت

؟ تفر

هک نیا یارب . دیشک یقیمع سفن ، مدوخ لثم مه وا

دوش. مارآ یمک

لحاوس حاالرد هک یلصا رادماهس دوبن _زج

بوخ زیچ همه ، هربیم رس هب سراف جیلخ نوگلین



دوب.

یبدا و مارتحا ی هیاس .رد دندوب هزماب شیاه هیانک

. میتشاد مه لباقم رد هشیمه هک

شرانک ورد تسدنمرش اعقاو یلصا راد ماهس _

مگ یم کیربت تهب . تیقفوم نیا یارب هلا حشوخ

. نارهم

کنخ ملد اللقا مدب شحف اتراهچ دش یم شاک _

. اغوغ مراکش تزا هش..دب

هب دمآ هک یدنلب جوم یادص دش، رت ضیرع مدنخبل

داد. ناشن شنکاو هلصاف هکبال دیسر ششوگ



؟ نیراد فیرشت لحاس _بل

ار سامت صرح منک،اب لر تنک ار ما هقهق متسناوتن

نییاپ ار لیابوم هدنخ نامه اب نم و درک عطق میور

مایپ میارب هاتوک هک ار بایماک باوج . مدروآ

کی اب منک دیص شیارب ییایرد یرپ ات دوب هداتسرف

لخاد مداد شرس دعب، و هداد ینابصع یجومیا

. منشور نیج راولش بیج

و مورب رتولج یمک حاال متشاد تسود مدش، دنلب

ینارگن ی هدنام دنک.هت سمل ار بآ تبوطر ، میاهاپ

هتخیر نوریب مناج ،زا هیحاتتفا و بشید تباب ما

متسناوت یم هک هریزج کی و مدوب نم وحاال دوب

شتف دنبرال هچ منک. رتم ار شنییاپ ،باالات هتفه کی

لگنج و زمره هچ ار، شناگراتس ی هریزج هچ ار،

ار.. شماگنه و یزان هریزج هچ ارو ارح یاه



. هبونج ندید یارب لصف نیرتهب نوتسمز _

سح مرانک ار شروضح . متسب ار منامشچ هتشگنرب

. مدناخرچ ار مرس منامشچ ندرک زاب دعب،اب و مدرک

ردقنا هاگدورف یوت یتقو مدز یم سدح دیاب _

نومرخآ رادید دوبن رارق سالتم، هب نیتفگ تحار

. هشاب

دوب. هتخادنا جوم شدنلب یاهوم نایم داب،

ماقم ..رد شدق ، هتبلا و دوب نیشنلد ناش یناشیرپ

هکاب یا یدنلب . دیسر یم رظن هب دنلب یدایز نم

دوب. مه باذج ، شنهپ یاه هناش هب هجوت



. تخانش رفس یوت دیاب ورامدآ نگ _یم

لوبق مکحم و صرق ار فرح نیا . متشاد لوبق

اما... متشاد
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؟ مسانشب ورامش دیاب نم ارچ _

نآ ارچ ، گرزب یادخ . دناخرچ ار شرس یدج یلیخ

؟ دوب هتفهن یگریت شنامشچ رد ردق

. یسرب وساالت باوج هب _هک



ملد اما مدوب هدش ،کالهف مدناخرچ هاتوک ار مرس

یزیچ اهنت ... شمارآ . مهدب شناشن تساوخ یمن

یزاب شقن دلب یتح . مدوب شدلب بوخ هک دوب

. شندرک

.. یلع ... نیبب _

ندید اب اما میوگب ار مفرح ی همادا ات مدیخرچ

و دیبسچ مناهد فقس هب نابز مدش، الل شهاگن

دندوب هتخود راگنا هک یهاگن نآ ،اب شنامشچ مغ

ار ملد شا هدش ناشیرپ یاهوم اب هارمه نم، یور

هک مدرک رارکت مدوخ .اب دپتب دنت یمک ات درک راداو

.هک تخیر یم ملد هاگن کی هکاب ینامز تشذگ

یارب تسا سب ، رگید ماو هدش سهلا تفه و تسیب

. رگید هابتشا کی



. مشب مورآ اج نیا مدموا _نم

هک مدیسرپ یم هرخ باال زور کی . دمآ ولج ثکم اب

ورد متفرگ یم دیاب دیاش . تسیچ شرطع مسا

یم بوخ ار مدآ .حلا مدرک یم شا یرپسا مقاتا

درک.

. هنیمه منم ندموا لیلد _

مه وا رگم ؟ تساوخ یم شمارآ هچ یارب رگید وا

هدیسر رطخ رخا هب شا یگدنز یزور کی نم لثم

بلط ، نادرگربرود کی ندرک ادیپ یارب یه هک دوب

رد بسا هکاب یدرم فرط ارهب مرس دنک؟ شمارا

متوکس . مدناخرچ درک یم دمارد بسک لحاس رانک

یرثا هک ینحل واب داتسرف نوریب یسفن دید هک ار



. داتسیا مرانک دوبن شنورد یخوش زا

التف، ردنب فرط مرب ماوخ یم راهچ تعاس رصع _

بورغ یاشامت و مشاب اج نوا بورغ ات ماوخ یم

نییاپ مین و راهچ .ات مدن تسد زا ور هطقن نوا

نیا ندنورذگ قفاوم هگا . منوم یم ترظتنم لته

هگا . نییاپ ایب یدوب مه رانک یا هتفه کی رفس

یمن و نم رفس نایاپ ات شاب نئمطم ... یدموین

. ینیب

. مدرک هاگن ار شنتفر دش. رود مرانک زا مارآ یلیخ

شهاگن . داتسیا و تفر ولج بآ یاه یکیدزن ات

کی اب نم و نامسآ و بآ زرم یور دنام هریخ

. مدرک مورحم شندید ارزا مهاگن ، شخرچ

.. لته هب متشگ یمرب دیاب



. مدرک یم رکف جنپ، تعاس دوخ وات متشگ یمرب

تینما ای دوب رت مهم میاه لا وس باوج هک نیا هب

. مبلق

**************************
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مه ، شکیراب و گنت یاه هچوک مه دوب. ابیز التف

هتشارفارب یاه لخن اهو هناخ یابیز یاهریگداب

. شا

بآ نایم ، دیشروخ بورغ و دیشخرد یم هک یردنب



مال داب دوب. هتخادنا ینتشاد تسود یقرب شیاه

زا تساوخ یمن ملد ، دیصقر یم شملا نایم یمی

هیبش منک. ادج ار مهاگن بآ ششخرد اهو جوم

یتقو هک ییاه نامه . دنام یم ونابرذآ یاه صرق

و متشاد یمرب ناشنایم زا یکشاوی دوب، دب حملا

یم ممارا هک ییاه نامه . مداد یم تروق بآ یب

. دیباوخ دش یم رت تحار شدعب واللقا دندرک

. تسین ندوب بوخ رفس مه ی هنوشن ، توکس _

عال ،داب دناخرچ یمک ار شرس ما هلمج ندینش اب

دوب. هتفرگ یزاب هب مه ار وا یاهوم نم شلا رب هو

شهارمه ارچ متسناد یمن تسرد مه مدوخ زونه

یاهراتفر ای شندوب انشآ باسح .هب مدوب هدش

؟ مادک ! شبیجع



. یدموا رید هقیقد لهچ _

لهچ نیع اما نینک یمربص هقیقد هد نیتفگ _

. نیدنوم رظتنم هقیقد

یگریت نیا هب ینامشچ تقو چیه درک، مهاگن قیمع

بیاجع نیمزرس هیبش هک ینامشچ . مدوب هدیدن

. مدش یم مگ شنورد و دوب

یم رظتنم ردقچ ینیبب ینک ناحتما یتساوخ _یم

؟ منوم

میاه تسد داد.اب تنیز ار میاه ،بل یگنرمک دنخبل

یجنران . متفر ولج یمک و هدرک لغب ار مدوخ ،



درک. یم راداو شیاتس هب مه ار دیشروخ بآ، ندش

مدموا یتقو . مدوب ددرم رخآ ی هظحل ات طقف _هن،

. نیشاب هداتسیا متشاد کش ، نییاپ

ار نامیاه هناش ی هلصاف ، دیشک یقیمع سفن

وا هاگن . داتسیا نم اب اتسار کی ورد درک مک هرابود

لبق، اه .سلا شا یبیرفلد و دوب بآ یپ مه،

یرگنوسفا ! رگنوسفا کی زا مدوب هدناوخ یناتساد

یم بذج شدوخ هب اراه مدآ ، شیابیز یادص هک

زار . دیعلب یم اروت یدش یم شکیدزن یتقو و درک

دوب. اه ناسنا ندیعلب ... رگنوسفا یادص ندنام ابیز

نامه هیبش ، بونج یایرد مدرک یم سح یهاگ

شطسوت ، مورب ولج متشاد تسود . تسا رگنوسفا

. موش قرغ شبورغ یاه یجنران نایم و هدیعلب



. نرب یمن راک هب عمج لعف اه رفس _مه

کنیع ، دناخرچ یمک ار شرس . مدرک شهاگن طقف

زا لبق دوب هدناشن شیاهوم یور هک یا یباتفآ

دوب. هدناشوپ ار شیاه مشچ یور ، دیشروخ بورغ

عمج اب سپ . هگید میشاب رفس مه هتفه هی هرارق _

و... تدوخ هن نک تیذا و نم ،هن نتسب
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، دیشروخ دنت رون ی هکیراب . دندش گنت یمک منامشچ

درک. یم متیذا تشاد بورغ ی هظحل رد



ماجنا هب نینک یم روبجم و نم نیراد مورآ یلیخ _

. نوتاه هتساوخ

یوم ی هریخ و دیخرچ یمک ، تفرگ شا هدنخ

داب، تسد رد شتکرح و زاشملا هدز نوریب

: داتسرف نوریب ار شمدزاب

ماجنا هب ینک یم یروبجم و نم یراد مورآ یلیخ _

..هن؟ هشتسرد نیا . تاه هتساوخ

تسرد ار میاه لعف ؟ تفرگ یم ماالیی طلغ تشاد

نیا زا رایتخا یب دنخبل ؟ دوش هچ هک درک یم

هک دش یم شخپ میاه بل یور تشاد شتجامس

یاه بیج لخاد ار شتسد ودره . متفرگ ار شیولج

ح نیا رد شندوب هناشراهچ داد، رس شناتک راولش

. تشاد یرت شیب دومن تلا



رس دیاب زونه التف؟ای نتشگ هب مینک عورش بخ، _

؟ مینک ثحب لعاف و لعف

مین ات شیاه فرح ندینش دعب تسرد حبص، زا

متفر یم نییاپ دیاب هک ینامز تشذگ زا دعب تعاس

یم میمصت ناشلقع اب یهاگ اه مدآ . مدوب هدرک رکف

دعب، هب ینس کی .زا ناشبلق اب یهاگ و دنتفرگ

یم شدوخ هب یقعالین هیاپ رت شیب اه میمصت

کی یاپ هک یتقو زا تشذگ یم اه .سلا تفرگ

ح نیا .اب متشاذگ یم طسو ار مبلق ، باختنا

ارابوا ما یا هتفه کی رفس منک لوبق هک لا...نیا

یتح نم . مبلق وهن دوب ملقع میمصت هن منک تمسق

نیا وهب هدش رضاح یا هقیقد هد ارچ متسناد یمن

یتسد مد .اب متفر نییاپ هدنام مرظتنم هک دیما

. رهاظ نیرت هداس اهو سابل نیرت



. مشن نومیشپ مراودیما _

هیبش یروط کی . تشادن ناج یلیخ ، شدنخبل

دوب. هتفر ورف شدوخ ،رد بورغ نیمه

. متسین یرفس دب _مدآ

هب درک عورش مروصت خالف ،رب میدرک هک تکرح

ردنب کی هتشذگ رد هک نیا هبالتف، عجار حیضوت

یبوخ هاگ نیمک اه، گنج یارب و هدوب ژکی تارتسا

هک ییاه هناخ یاهریگداب .هب هدمآ یم باسح هب

درک.هب هراشا دنتشاد وساالیم یتنس یرامعم

دنمتورث ی هناشن هتشذگ رد اهریگداب دادعت هکنیا

و اهلخن تشاک عون .زا هدوب هناخ بحاص ندوب

دز. فرح دتفیب اه هناخ یور ناشا هیاس هکنیا

دوب. صاخ شندز فرح



و ندز فرح نم،زا لثم ییارگ نورد یاه مدآ

. دندرب یمن تذل یلیخ ندینش

. موشب یسک یاه هتفگ وحم نم دما یم شیپ مک

دز یم فرح ، تشاد قرف یدایز شا هیضق اما وا

و دوب هنباال هک ییادص نت ....اب هدرمش و مارآ اما

یم شترپ مساوح یهاگ ! هاگآ و نئمطم . نییاپ هن

تکرح وحم سهلا! هدجه یاه کرتخد هیبش دش.

یاه بل
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یمن رگید مشوگ رد شیادص و مدنام یم شبسانتم

بل هک ییوا و دوب توکس ناهج کی طقف . دیچیپ

مه تساوخ یم طقف اعقاو هک راگنا . دنابنج یم

. مشاب شرفس

! نیمه طقف

و قیقد ردقنا اما مدوب هدید مه اربقال التف

هن. ینتشاد تسود

شکیراب یاه هچوک نایم هلصوح اب ردقنا هکنیا

ماگ مرانک مکحم یاه مدق اب یدرم ، منزب مدق

ردنب نیا زا شا هبذاج رپ یادص نآ واب درادرب

هماش اههب هناخ زا یلحم یاهاذغ یوب ، دنزب فرح

گرب نایم داب تکرح یادص یهاگزره و دبسچب ما

. دچیپب مشوگ نایم اه لخن یاه



. دوبن ابیز ردقنا زگره التف،

. متشاذگ شدوخ ی هدهع ارهب ماش ناکم نییعت

یم و تسا دلب ار هریزج نم زا رتهب دوب هداد ناشن

درک. دامتعا وا ،هب دروم نیا رد دوش

هدیچیپ یلیخ ناروتسر اما، شا یباختنا ناروتسر

و ایرد هب کیدزن ، نوریب طیحم .رد دوبن یصاخ و

مامت .. کچوک یاه زیم رود درز یکیتس پال یلدنص

یم اج نیا ،هب تفگ یم دوب. ناروتسر نیا نیازید

هریزج نیمه یموب هک ینز خهلا. ناروتسر دنیوگ

. درادن فرح شا ییایرد یاهاذغ و تسا

هب یتح . متشادن یگداس همه نیا اب یلکشم نم

لدتعم یاوه نیا و نامرود ات رود یاه لخن ، مرظن



. دروآ یم شیاجرس ار مدآ ،حلا ناتسمز لد رد

دز ارهبباالات شنهاریپ یاه نیتسآ ، نتسشن زا لبق

یاهاپ هک دیشک بقع یردقنآ ار یلدنص دعب، و

. دنوشب اج زیم ریز تحار ، شدنلب

یش. یم شاهاذغ قشاع مرادن کش _

تشپ هک یرگید یاه مدآ ،هب فارطا و رود هب

یهاگن هاتوک دندوب هتسشن نامرانک یاهزیم

زا رتابیز هریزج نایم یگدنز ردقچ . متخادنا

دوب. دود ورپ درس تختیاپ

؟ مینزب فرح _

مدرک سح هک یقرب . دندز قرب شا، هریت نامشچ



. هدرک هنخر ناشنایم تبحم یمک

ندز فرح ردحلا شمه تعاسدنچ نیا هک _ام

. میدوب

! یدج _

یاه گر درک، عمج شا هنیس یور ار شناتسد

شسابل ی هتفر باال یاه نیتسآ هب هجوت ،اب شتسد

ار شنوخ نایم تردق متسناوت یم . دندوب مشچ رد

منک. سح
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. سرپب _

رهش، رد هک ییوب . متشاد تسود ار بآ یروش یوب

! شا هطقن ره دوب،رد هدش شخپ

؟ یتسه _یک

. داتفا نییاپ یا هظحل شرس دشو خلت ، شدنخبل

فک و درک شدنلب هرابود ، یقیمع سفن اب اما دعب

: تشاذگ زیم یور ار شناتسد

یدش ثعاب هک یسک ردارب .. ینیدباع یلع یلع، _

. هشب رگیزاب

یدج مه .وا مدنام شنامشچ رد هریخ روط نامه



یم فرط ره هک دوب هدش زام کی هیبش درک. مهاگن

. مدروخ یم تسب نب هب متفر

... یتفگ هک ینیا زج _هب

اج هک دیسرپ یروط اما دوبن نم باوج ، شلا وس

یا هنابیرغ نحل . مدرک عمج ار مدراگ یمک ، هدروخ

. تشاد

؟ مانشآ تارب _

نیمه . شمدوب هدیدن هک ییانشآ دوب،اما انشآ

،هب دندروآ هک ار نامیاهاذغ درک. یم مجیگ تشاد

یم رکف دیاب . تفرگ لکش توکس نامنیب رابجا

. مونشب دوب رارق هک یزیچ و مباوج یور ، مدرک



. مدوب رازیب ندش ریگلفاغ زا دوب اه تدم

... تتسد رتشگنا _

ادج هب درک مرگ ار شرس . مهدب همادا تشاذگن

. یهام یاه غیت ندرک

تس. هیده _

یدایز دز، هک یدنخبل . مدرک شهاگن یگف ابکال

دوب. یعونصم

منک؟ ادج ورایهام غیت تارب یاوخ _یم



ار شدوخ . دمآ یم مدب یهام غیت ندرک ادج زا

زونه حلا، نیا ارهن.اب راک نیا اما متشاد تسود

هک متشادن تمیمص ساسحا ابوا یردق نآ

یفن یانعم ارهب مرس منک. لوبق ار شتساوخرد

داد. رارق ملباقم ار سید ووا، مداد ناکت

؟ یراد یصاخ مسا یلیخ یتسنود _یم

یاپ هب ما یگدنز یاه یتخبدب فصن . متسناد یم

دعب تقو چیه هک یمسا دوب. هدش مامت مسا نیمه

. متشادن شتسود قافتا نا

. نتفگ مهب یلیخ _

نهذ رد هچره مدرک یم سح درک. مهاگن قیمع



دعب،اب و متسب هاتوک ار منامشچ . دمهف یم مراد

یمن ملد . مدرک ادج ار یهام یاه هکت لا گنچ

. منزب اذغ ارهب متسد تساوخ

. شاب هتشاد شسود _

راب نیا .وا مدرک شهاگن و مدروآ ارباال مرس گنگ

ار لا گنچ ، دروآ ولج ار شتسد درک. یمن مهاگن اما

یور هب شتشپ ندرشف واب تفرگ نم تسد زا

. هدنامن یناوختسا دش نئمطم ، یهام یاه تشوگ

یراو یتنعل لکش هب اما دوبن بیجع ، شتکرح

. دیسر یم رظن هب هدننک ریگرد

تسود ور هش یم تدوخ هب طوبرم هک یزیچره _

. شاب هتشاد



نیا دوب. هدیمهف ... شفرح نیا جیگ ، مدوب جیگ زونه

طقف دوب. هدرک کرد مرادن تسود رگید ار ممسا هک

ار لا گنچ یدج یلیخ دش؟ یم رگم ؟ هاگن کی اب

هب تسد .اب دیشک بقع یمک و داد متسد هب هرابود

شلبق یفرح چیه راگنا و درک یا هراشا اه یهام

درک: اوجن درسنوخ ، هدشن لدب درو

! تنوج شون ، روخب _حاال
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یم فارتعا دیاب درک. ما یهارمه لته رد یولج ات

، شرانک راگنا ییاهروط کی . دوبن یدب بش مدرک



نآ، زا یشخب هک یشمارآ . متشاد ار مشمارآ مه زاب

دوب. هدرک شوخ اج شعقوم هب یاه توکس نایم

کی . مدیشک یقیمع سفن ، میداتسیا هک مه لباقم

یمن هک نیشنلد عبط هب اما یرابجا یرفس مه

. مشاب هتشاد شربارب رد یشنکاو هچ دیاب متسناد

هیلوا روصت سکعرب . تشاذگن باوج یب ار مهاگن

کی ندوب خوش رتزا شیب وا، هب تبسن ما

. تشاد هدش لداعتم اما رورغرپ تیصخش

وطالین یثکم میاهوم ی هتسد یور ، شنامشچ

. دنتشاد

. زمره فرط میرب مایم حبص ادرف _

. مداد ناکت هاتوک ار مرس



دوب. یبوخ بش _

شکلپ رود هک ییاه نیچ واب وحم دز، یدنخبل

. دندش هتخود

. یدیسرن ینومیشپ ی هلحرم هب هک هبوخ _

اتقیقح . تسب شقن مه نم یاه بل یور ، دنخبل

یزیچ سکعرب دوب. هدرک راتفر میاهرواب زا رتارف

دوب. هداد ناشن لبق یاهرادید رد هک

. ریخب بش _

نوریب مکحم ار شسفن یتقو مه ،نآ ثکم یمک اب

مارآ شیادص ، تشاذگ مه یور کلپ داتسرف یم



دوب. هدش

! وناب ریخب بش _

بقع هب تساوخ یمن ملد مدش، لته الیب دراو

ار مقاتا تراک ایهن. هداتسیا زونه منیبب و مدرگرب

،اب قاتا لخاد یکیرات . متفر وباال هتفرگ لیوحت

لخاد هب لحاس فرط و هرجنپ زا هک یمک رون

. تشاد یا ینتشاد تسود یبسچلد دوب هدیزخ

وهب هتسشن تخت یور میاه سابل ندروارد نودب

تعاس دنچ نیا مامت مدرک یعس مدز. لز یا هطقن

شیاهراتفر اهو فرح اه، هاگن مامت منک. رورم ار

ار.

هارمه و باوخشوخ یور مدرک ترپ ار منت تشپ زا

کی هیبش مدوب هدش . متسب مشچ شیاه ناکت اب



نامه و تسس ردق نامه ، هدیسر غولب هب هزات رتخد

دنت ، مداد رارق مبلق یور ار متسد . یتاساسحا ردق

داد. یم بلق توق نم هب نیمه و دوب مارآ دز! یمن

رود ... رارکت .هک تسین اه هتشذگ هیبش یزیچ هک

ندش مارآ یمک زا دعب دوش. یمن میاهزور نیا لطاب

ورد هتشادرب ار ملیابوم . مدرک زاب ار منامشچ ،

دراو هدیشک زارد تلا ح نامه

باقرغ #

87_ تراپ #

ویس ار هرامش نآ زونه . مدش منیبطاخم تسیل

هناخ مان هب هرامش کی متراکمیس رد زونه . متشاد

قوب لبق، اه زاسلا هک هرامش کی دوب. قشع ی

دهدب ار مباوج یسک هک نیا نودب و دروخ یم دازآ

. مدرک یثکم ، هرامش یور . تفر یم ریگ ماغیپ یور



مدای رد رگید ... اهزور نیا و مدوب شظفح اهرت لبق

تسد هب یشوگ . مدش دنلب و هدرک شسمل . دوبن

. مدناسر قاتا ی هرجنپ ارهب مدوخ

، لحاس هب هریخ نم و دیچیپ مشوگ رد قوب یادص

رازآدوخ . مدنام هریخ سراف جیلخ ناشورخ بآ هب

یم تسد ، مشوخ رهحلا هت دوب اه ...سلا مدوب

مدوخ ارزا شماقتنا ات یرازآدوخ کی هب مدز

. مدوخ یاه تسد .اب مریگب

یم رارکت اه قوب . دهدب یباوج دوبن رارق سک چیه

هدیبسچ هرجنپ ی هشیش هب نم رگید تسد و دندش

سامت هرخ وباال متشاذگ شیور ار ما یناشیپ دش.

ار هناخ نا نفلت ضبق اه، .سلا تفر ریگماغیپ یور

ارادص نیا نم و دوشن عطق . دوشن عطق ات مداد یم

. مهدن تسد زا



نم . نیراذب و نوتمایپ افطل ، میتسین هنوخ "سالم...

". میریگ یم سامت نوتاهاب تصرف نیلوا رد اغوغ و

.نآ شندینش اب دمآرد مناج و مدیزگ ،بل مدیزگ بل

دنخبل دش یم زونه دوب. بوخ ناملا ح زونه اهزور

نیا . مدوب ما هنارتخد یاهایور ریسا زونه نم، دزو

راب نیلوا یارب هک دوب ییادص نامه ، هنادرم یادص

، شمدینش یم تقوره . دناسر جوا ارهب نم مبلق

درک یم قرع میاه تسد فک دش. یم دنت منابرض

. دندش یم غاد میاه شوگ و

لثم مه ماغیپ نیا متسناد یم ، دیبنج هک میاه بل

هناخ یاه راوید شوگ هب طقف ، یلبق ماغیپ نارازه

یاونش شوگ اه سلا هک ییاهراوید . دسریم

دوب اه تدم ...هک روضح کی و دندوب میاهدرد



ورد مدز یم گنز یدایز یاه بش نم، . شمتشادن

. مدزیم فرح دوبن رگید هک ینیهاش یارب ریگ ماغیپ

. متوکس و رخآ بش نآ ناربج هب

_سالم...

رد مدرک عمج ار میاهوناز ، هرجنپ یاپ مدروخرس

نادمچ . مدنام مزاب همین نادمچ هب هریخ و ممکش

هتفرگ دای بوخ ایند، نیا اررد ندرک وزاب نتسب

. مدوب

! باقرغ ....هب ایرد هب مکیدزن . مشق مدموا _

یاه مدآ متسناد یم . مونش یمن یباوج متسناد یم

باوج و دنونش یم دنشاب هتشاد حور رگا هدرم



ملد دوب. شوخ شندینش نیمه هب ملد . دنهد یمن

یم یگدنز هناخ نآ رد زونه منک رکف تساوخ یم

اهنت نامنیب طقف زونه و دشک یم سفن زونه دنک.

. ییادج هن تسیروخلد

هتشذگ نوا ووتو مدوخ هب طقف هتفه کی مدموا _

منک. رکف یتنعل ی
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دیاب . مدیسر یم نونج هب یهاگ ، توکس نیا زا

نک شومارف تفگ یم مه دعب ، تشاد یمرب ار نفلت

. مونشن و تراد ضغب یادص افطل . مقشع



وهب منومب اهنت تشاذن . تشاذن اما هک تسه یکی _

اب مدیسرت یلیخ ؟ نیهاش ینود یم منک. رکف وت

. شندید

ار مرپ نامشچ و هتفرگ فقس تمس ارهب مرس

میادص مقشع رگید راب کی دوب هدز کل ملد . متسب

راب! کی طقف دنک.

یامدآ . هبیجع منک یم سح . هراد مندیسرت _

ناوت هیبش هک ییامدآ وت...زا لثم . نکانسرت بیجع

. مسرت یم مزاب و مدیسرت سهلا شش . مسرتیم

وهب مدز سپ اراه ضغب . مدیشک یقیمع سفن

یارب مندنک ناج .هب مدرک رکف شنتفر دعب ییاهزور

یانعم هب نم . تیقفوم سمل و یگدنز هب تشگرب

هاگیاج نیا اتهب متشک ار مدوخ ، هملک یعقاو



اراه یخلت و یشاوح ، تاعیاش اه، فرح .ات مسرب

منک. شومارف

دلب یقشاع هن هک هچب اتود . میدوب هچب اتود _ام

. ندنک ولد ییادج ،هن ندوب

دود ، مشمارآ دزو یم ضبن مرس مدز، یدنخزوپ

رد تسد تساوخ یم ملد دوب. هتفر اوه وهب هدش

نیمه ورد مشکب نوریب ار مبلق ، هدرک ما هنیس

همه نیا زا دما یم مدب منک. شقرغ یتنعل جیلخ

. شا یزاب رس هریخ

هش. یم گنت تارب ملد زونه ... یاوخب و شتسار _

هش؟ یم گنت ال نم...صا یارب تلد یچ؟ وت



اراب راک نیا هک دش یم رگا . متسناد یم دیعب

هک دش یم گنت شلد رگا درک. یمن نام یگدنز

درک. یمن کاخ ریسا یناوج جوا رد ار شدوخ

ار منامشچ نم، و دروخرس مناتسد نایم زا یشوگ

. مدرشف مه یور رت مکحم

منک. هیرگ تساوخ یمن ملد

ار میاه هجض مه و مدوب هتخیر ار میاه کشا مه

ار اهراک نیا ی همه ، شیپ سلا یلیخ . مدوب هدز

دیاب دش. یم هنیسکاو دیاب ، طقف ملد . مدوب هدرک

دای ار وا هک یبیجع هتبلا و دیدج یاه مدآ یارب

یمک دیاب . تخاس یم ظافح دنتخادنا یم نیهاش

واب شیاجرس تسشن یم مکحم و تفس

سامت دش. یمن تسس و دیزرل یمن ، یتهابشره

و مدوب هتسشن میاهرکف نم،اب کی و دوب هدش عطق

. مدناوخ یم هیثرم



ما.. یناوجون هابتشا ی هیثرم

مه ار ما هداوناخ هکلب نم، اهنت هن هک یهابتشا

یولج لبق، سلا شش ربخ رتیت زونه درک. دوبان

هنابش کی رد هک یرتیت . تفر یم رژه منامشچ

درک. دیفس ار میاهوم زور...

، ینویزیولت ی هراک همین ی هعومجم راک هزات رگیزاب "

"... تخیوآ راد ارهب دوخ شا هقوشعم لباقم
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یناوج و اهوزرآ نم... دزو راد ار شدوخ ، نیهاش



ار... ما

. منود یمن دیاش .. مدرک یگچب نم

. منوت یمن نوا یب متسنود یم طقف

دوب. نوراب قشاع هک هریمن مدای

دوب. نوا لد هساو مدرک یم یراکره

******************************

گنز یارب هک یگنهآ ، ونایپ مالمی کیزوم یادص اب

هلصاف میاه کلپ نیب مدوب هدرک باختنا ملیابوم

مندرگ رد فیفخ درد و دوب هدش کشخ منت . داتفا

لیابوم ندید واب مدناخرچ مشچ . مدرکیم سح

. مدش دوخ تیعضو هجوتم هزات ، نیمز یور هداتفا

لکش وهب هرجنپ ریز دوب هدش هلا چم هک یدوخ هب

تسد اراب منامشچ دوب. هدرب شباوخ یکاندرد



اراب دوب هدروخ هرگ مندرگ رود هک وشیلا مدرشف

لیابوم . مدرک باترپ یفرط وهب هدرک زاب صرح

، بایماک ریوصت و مسا و دروخ یم گنز نانچمه

لیابوم ، یتسس .اب تسب یم شقن منامشچ یولج

ار سامت ، میادص ندرک فاص دعب و هدز گنچ ار

. مدرک لصتم

؟ مناج _

. یکاش شیادص و دوب رپ شپوت

ید. یمن باوج ارچ درد. و مناج _

لا بند وهب هدنک نیمز ارزا ما هدش کشخ نت

دوب. حبص .هن مدناخرچ مشچ راوید یور تعاس



، هتشذگ بش هک منزب نیمخت متسناوت یمن یتح

. مدوب هدیباوخ تعاسدنچ

بخ. مدوب باوخ ناج. ومع شاب بدوم _

ی هویش هب مه .زاب دادن ناشن مفرح هب یهجوت

داد. همادا ار شا هملا کم شدوخ

مدز. گنز راب جنپ ؟ یدوب هتفر گرم باوخ _

و دید یم .رات متسب ار منامشچ مکحم راب کی

ناغف ،هب میاه ناوختسا درک. یم متیذا نیمه

. دندوب هداتفا

؟ یتشاد راکیچ .حاال مدیمهفن ، دیشخبب _



یخاالق همه .اب داتسرف نوریب مکحم ار شسفن

ونابرذآ دوب. ساسح یدایز نم یور ، شدنگ یاه

دشاب هتشاد مه فعض هطقن کی بایماک تفگ یم

! ییوت نآ
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؟ یدرگ یمرب _یک

و هناش نیب ار لیابوم . تسشن میاه بل یور ، دنخبل

. مدروارد نت ارزا ما وتنام و هتشاد هگن مشوگ

نوریب زا لبق دوب رتهب دوب. هدش هدیکورچ یباسح

. متفرگ یم مه شود کی ، نتفر



. مدموا هزورود هزات بخ.. مرب تنوبرق _

یبونج یارتخد زا اتود ، نتشگرب عقوم تمحز _یب

. نلگشوخ یلیخ ایتنعل نگیم . رایب تدوخ وراب

امن. نادند و ادص دش،رپ رت گنررپ ما هدنخ

هکیت هی تهب هک یاوخ یم ور ونابرذآ هک _خآ

. نوچیپن وگب، و تفرح لصا ومع.. هزادنب

بوخ . درکن ضوع ار فرح ریسم نیا زا شیب رگید

. تسا هدیاف یب تسناد یم و شمتخانش یم

دش: وناالن یدج شیادص



یتفر یدش اپ هک یتقو نومه ، تحور یوت اغوغ _

رج هدش. مندومن ثعاب منودند تخبدب نم رفس،

ات ایب درگرب وشاپ . مدیشک درد بشید سب زا مدروخ

. هدرکن مدوبان رتشیب نیا زا

شناهد و کاچ یب راتفگ و نحل ، تایبدا نیا هب

یقیمع سفن ، وحم یدنخبل .اب مدوب هدرک تداع

ار ما هلوح ، نادمچ زا ندش مخ نیح و مدیشک

: متشادرب

. ششیپ ورب مد یم و ماراکمه زا یکی سردآ _

منک. یم شهب و تشرافس

درک: اوجن لبق ناالنرتزا



هنک؟ تسرد دعب لماک هنک مشوهیب یگب هشیمن _

زا یمین زا شیب . دوبن یبیجع زیچ ، شسرت

مرن هجنپ و تسد اه سرت تسد نیا اب منیعجارم

. تخانش یمن مه وسلا نس . دندرک یم

. یشیمن هجوتم یچیه شابن نارگن ، هبوخ شراک _

وشتسد ورای منک رکف نیا هب هک نیمه نم یتنعل _

مگیم ور وت .زاب هشیم دب ،حملا مقلح یوت هدرک

یوت یگچب نومه زا شتسد . همدازردارب فرط

. هدوب مقلح

یمن اما اعقاو درک، شا یبصع ما هدنخ یادص

فعض شیارب ملد . مریگب ار مدوخ یولج متسناوت



هب راد هدنخ مجالت کالهف، روط نیا یتقو درک یم

درب. یم راک

شهب المزو تاشرافس ی همه نم . ملدزیزع سرتن _

ورب. دوز طقف منک. یم
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شا هقدص نابرق ثعاب شا، هلصوح ییب هشاب

لوا مدرک عطق هک ار سامت دش. ملد رد مه نآ نتفر

دعب،رد و هدرک کمایپ شیارب ار مایپ بطم سردآ

مراکمه یارب ار المز تاشرافس هاتوک سامت کی

مامح دراو هدش کبس یلا یخ ،اب شدعب و هتفگ

دوب. لحاس هد،رد تعاس نامرارق . مدش



هدامآ یارب . مدادن لوط مه یلیخ ار منتفرگ شود

یاه سلا دیاش . متشاذگن تقو یلیخ مه ندش

میارب ندوب مشچرد و رهاظ هب یگدیسر لبق،

چیه رد مداد یم حیجرت حلا... اما تشاد تیمها

کی و باتفآدض زا اهنت اوه رطاخ .هب مشابن یمشچ

نوریب هک قاتا .زا مدرک هدافتسا گنر یب بل بملا

ما هناحبص . متشاد تصرف هقیقد هدزناپ زونه متفر

و هدرک مهرس کیک و یاچ کی لته،اب ارردالیب

. متشادرب مدق لحاس تمس هب دعب

مشچ دوب. رت مرگ یمک لبق زور تبسن اوه،هب

رس ار ما یباتفآ کنیع منک. شیادیپ ات مدناخرچ

ار مرس شم، سال یادص دعب،اب و میاهوم نیب مداد

قرب ، شنامشچ و دوب زورید رتزا لا حرس ، مدناخرچ

: تشاد یرت شیب



_سالم.

دعب،اب و دیواک ار متروص ، شرگ شاکنک هاگن اب

. داتسرف نوریب یقیمع سفن وحم یدنخبل

. وناب ریخب تحبص _

و مدوخ دش.هب هدنز میارب بشید تاظحل مامت دای

تخس . مدوب هداد لوق ار ندشن ریگرد نیا ، مبلق

،ات ندینش وناب کی دیابن دوب. لوق بخ... اما دوب

. دادیم رارق مریثأت تحت دح نیا

. ریخب مه امش حبص _

و دیشک ششیر هت هب یتسد . داتسرف نوریب یسفن



: یحیرفت یاه قیاق فرط دناخرچ ار شرس دعب

. ریمض و لعاف و لعف رس میتشگرب _زاب

دوب.هب بلا ،ج تجامس عون نیا مدز. دنخبل

درک. یم ناشنایب مه یدج یلیخ هک صوصخ

نابز شزومآ یارب تقو . میرب بخ،عفال رایسب _

. هدایز یسراف تایبدا

مکچوک فیک دنب ار متسد و متشادرب مدق شرانک

وب، دوب.رک هتفرگ رارق ماه هناش یور جک، هک مدرک

کی راوج مه یتقو دوب تمعن نیرت گرزب ندوب

و بآ یروش یوب ،اب شرطع هک یدش یم یدرم

درک. یم تا هناوید و هتخیمآ مهرد جیلخ یمرگ



. ینک یم راتفر ردیلر وت کی هیبش _

باقرغ #
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ار شتسرد لعف هک نیا زا هنادنمزوریپ درک، مهاگن

. متفرگ یم رگ شهاگن زرط .زا مدوب هدرب راک هب

نس ،زا تاساسحا نیا دوب. اورپ ویب هریخ یدایز

ارس غولب مدرک یم رکف . دسر یم رظن هب دیعب نم

. مدوب هتشاذگ رس تشپ لبق یاه لا

دوب. ملغش سلا _هس

واب دیخرچ . مداتسیا و هدرک شهاگن ریحتم و تام



نداتفا ثعاب مالمی داب درک. مهاگن ریظن مک یتیدج

مندرگ هب شهاگن دش. ما هناش یور زا یشملا هبل

، شیاهوربا و درک ریگ دوب دید ضرعم حاالرد هک

، دروآ باال تسد . دندش رت کیدزن مهب هیناثدنچ یارب

ما هناش یور مرن یلیخ و تفرگ ار یشلا هبل

دز: بل و داد شرارق

و هیچ ملغش یسرپب مدوب رظتنم اتحاال زورید _زا

. یدیسرپن

هیچ؟ اعقاو تلغش _

شرب ارچ دوب. ما هناش و شلا یور شتسد زونه

. متسناد یمن ار تشاد یمن



حاال.. اما . مدوب ردیلر وت کی شیپ سلا تفه _ات

منک.هب شهاگن رت قیقد دش، ثعاب شثکم

درک: همزمز مارآ دزو لز شفارطا

. راکلدب _هی

شیاه شوگ هک یسک هیبش ، دندش داشگ منامشچ

دامتعا شا هدینش یتسرد وهب دشاب هدش پیک

هدش شحیرفت ثعاب هک یتلا .ح مدوب هدش دنکن

رظن ارزا شیاپاترس و متشادرب بقع هب ماگود دوب.

رپو مادنا نا ؟اب دوب هتفرگ شا یخوش . مدنارذگ

تشاد تهابش ناراکشزرو دنلب،هب ودق هناشراهچ

... راکلدب کی اما



؟ هیخوش _

مه یور کلپ و درک رارکت هرابود ار شوحم دنخبل

: تشاذگ

ما. یراکلدب ی هسردم کی سردم اعقاو _نم

! گرزب یادخ دش... یمن مرواب

*************************

ی هریزج یاه بآ یور یراوس و قیاق یور نتسشن

یم تا هرصاحم فرط ره اهزا نیفلد یتقو ، زمره

یم نوریب بآ زا ناشیتاذ یگزماب نآ واب دندرک

دوب. هریزج ییاشامت یاهتمسق نیرتباذج زا دندمآ

، متسد رانک زومرم درم روضح هکاب ینیرت ییاشامت

زونه . مدادیم تسد ارزا شندید یارب یفاک زکرمت



مه طبر یب امنیس هب هک یلغش . مدوب شلغش ریگرد

. دوبن

باقرغ #
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یم هک ییاه لغش نیرت کانرطخ ...زا راکلدب کی

. متشاد مه طابترا ناشیاه یلیخ واب متخانش

و ندروخ هکی نیا دوب هدرک مجیگ هک یزیچ

مدوب هدیسرپن لوا زور زا ارچ دوب. مندش ریگلفاغ

دنک؟ یم یتیلا عف هچ دامع ردارب

؟ یداد ماجنا لدب مه یملیف و لا یرس یارب _اتحاال

شا، هرهچ زراب تیصوصخ . تفرگ بآ ارزا شهاگن



اما داد یمن ناشن راتفر رد دیاش هک دوب یرورغ

. دندوب هدش هنیداهن شتروص یازجا نایم راگنا

شهاگن رد منک کرد تشاذگ یمن شا یباتفا کنیع

. درذگ یم هچ

_هن.

ارچ؟ _

توکس داد. ناکت مکحم ار شا هنیس ، شقیمع سفن

. مدرگب باوج لا بند دیابن مه یلیخ مدیمهف درک هک

هب عورش یشنیزگ نم یاه لا وس نیب درم،زا نیا

رت شیب هک ییادص نآ درک.اب یم ناشنداد باوج

دوب. یمیدق یاهرولبود یادص هیبش



نک. رتشیب وقیاق تعرس ومع _

یاه هبل هب رت مکحم یمک دش ثعاب شا، هلمج نیا

سرت کی ، قیاق ندرک پچ زا سرت ، مبسچب قیاق

یم شلمح مرس رد اه سلا هک دوب ینهذ فرخزم

. مدرک

هن! یاو _

؟ یسرت _یم

هارمه یتیدج دش.اب زاب منامشچ هک دوب هاگادوخان

دیشک ولج ار شدوخ یمک درک. مهاگن رهم، اب هدش

. تسشن ملباقم تسرد نم، هب شندش کیدزن واب

رواب یتعرس وداب،اب دوب هتفرگ باتش قیاق



مه، ایرد یوب . دروخیم نامتروص هب یندرکن

دوب. هدش لبق زا ربارب نیدنچ شتظلغ

؟ اغوغ _

. مدوب رازیب شدوخ ی هزادنا ،هب سرت هب رارقا زا

ی هبل یور ، متسد رانک و دروآ ولج هک ار شتسد

داد. تهج رییغت مه نم هاگن ریسم داد رارق قیاق

طقف بآ... یوت میتفیب و میشب قرغ تسین رارق _

خالف هک یتعرس و داب نیا .زا میربب تذل هرارق

هرب. یم ولج ورام هراد تهج

یم ملد . مدرک شومارف ار مسرت هظحلدنچ یارب

مبطم رد ،ای سیدابآ تکرش رد مزیم تشپ تساوخ



، مارآ یاغوغ نامه متسناوت یم هک ییاجره . مدوب

نیا اجورد نیا . منامب یقاب بلق ویب روبص

هک مدوبن ییاغوغ ، کیدزن ی هلصاف نیا ..رد قیاق

رد مدرک یم سح دوب. مدوخ یاه تسد ی هتخاس

هک ییاه سلا نامه . ملبق یاه سلا هب لزنت حلا

دوب. مماشم رد زونه شتفاثک و دنگ یوب

یچ؟ بآ یوت میتفیب _هگا

دنتشاد رارق مه رانک هک نامیاه تسد هب مهوا هاگن

زا یناهگان شا، همدقم یب یاه مخا نیا دش. لفق

دش؟ یم ناشیادیپ اجک

مد. یم تتاجن نم تقو نوا _



یتیعقوم ،زا راگنا هک درک نایب یروط ار تاجن

، شهاگن درک. یم تبحص ناملا ح تیعقوم زا رتارف

یم هک ینابز دوب. یناتساب نابز هب هبیتک کی هیبش

ارهب مرس . دناوخ ار نآ دشیمن اما تسه متسناد

نیا ، متسد نتشادرب واب هتخادنا نییاپ یمارآ

رد نیفلد کی شرپ . مدرک رتشیب ار یمک هلصاف

ندش هتخیر ثعاب ، قیاق هب کیدزن ی هلصاف

ارهب مهاگن دش. متروص و متسد یور بآ هرطقدنچ

ار، شهاگن ینیگنس و متخود ناشیابیز شرپ ریسم

ییاج کی .زا متشاذگ اج لبق ی هیناثدنچ نامه رد

یم ملقع تسد ارهب راسفا دیاب رگید دعب، هب

. مدرپس

درک. یم یرگ یغای تشاد یدایز ملد

باقرغ #
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یا هطقن بآ... هب کیدزن اهنش، یور میدوب هتسشن

یاه یهام شوگ و اهفدص در یتسناوت یم هک

هدش دنت ، اهجوم . یریگب ایرد دوخ ار،ات هتسکش

دوب. هتفرگ تدش ناشیاپ مه وداب، دندوب

ار دیشروخ بورغ درادن تسود ، مدوب هدش هجوتم

یجنران مه، نم . دهدب تسد زا ناونع چیه هب

ار ایرد بآ رد شیاه هعشا شزیر و نامسآ گنررپ

اهو نش یمرن یور منیشنب هک نیا . متشاد تسود

منک... هاگن منک... هاگن . دیایب ولج میاپ شیپ بآ،ات

منک. هاگن

دوب. نم یگدنز هیبش ایرد،



یا هتشذگ یاهزور رد دندوب هدرک شا خالهص راگنا

یاپ مه هک یبلق .رد دندوب هتشذگ تخس هک،

چیه و دوب هدرک طوقس بآ رپ یقمع ،رد شدرم

ار محور و بلق تاجن ناوت ، شنتفر دعب یصاوغ

درک. یمن ادیپ

دوب. سملا ،هد مشق مدموا هک یراب نیلوا _

تشپ ارزا شیاهتسد ، شفرط هب مدناخرچ ار مرس

شت، ال ضع بات و چیپ و دوب هدرک شنت هاگ هیکت

دوب. هدرک زارد ار شیاپ کی . دیصقریم ممشچ شیپ

یجوم ره واب دوب هدیبسچ نش تارذ ، شراولش هب

یاپ . دشیم سیخ شا هچاپ یمک دمآ، یم شیپ هک

شیاهجلا ک فک دوب. هدنام وناز زا هدش مخ اما رگید

. دیسریم رظن هب یلگ ،



درب و تفرگ ور ابص و دامع و نم تسد منامام _

نم . تساوخیمایرد ،ملد هفایق ووت مدوب ومخا . رازاب

؟ یلحم یارازاب هب هچ و

منامشچ دش ثعاب نازیوآ یا هرهچ ،اب شروصت

و تشاد بل یور یوحم دنخبل مه شدوخ . دندنخب

دوب. بآ هب نانچمه ، شهاگن

تفر . داتفا یلحم سابل هی هب منامام مشچ _

وهب مدرک هاگن رونوا و رونیا مکی منم و شغارس

شرانک مدش،زا یدرم مدوخ یارب هکنیا یخلا

یزیچ الهب صا . مدموا نوریب هچرازاب وزا متشذگ

. مدرکیمن رکف منیبب وسراف جیلخ هکنیا زج

.... تردپ _



و هتفرگ ییادص دوب.اب اجک هک مسرپب تشاذگن

درک: اوجن نیگنس

دوب. هدش توف _

باقرغ #
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نس رد هک یدرم درد یاود یلیخ ، منتفگ مفسأتم

مین دش.هب یمن دوب هداد تسد ارزا شردپ مک،

شا، ینیب صقن یب ناوختسا مدز. لز شخر

شدنلب یاه ومژه هناچ اب یریظن یب بیکرت

دش؟ یم دنلب شیاه مژه ردقنا مه درم رگم . تشاد



مسرب ات مرب فرط مودک زا مدیسرپ یلحم هی _زا

. مدرک تکرح نم، و داد منوشن و هار . جیلخ هب

راگنا ، لحاس هب مدیسر هک نیمه اما دوبن مک هلصاف

یوت متفر و مدروآرد و مسابل عیرس . نداد مهب رایند

. مدوب دوخ ویب سخت ی هچب رسپ بآ...هی

و دیخرچ یمک شهاگن . تفرگ ادص و گنر ما هدنخ

دعب درک. روبع ارذگ و هاتوک میاه بل یانحنا یور

دما: باال ممارآ نامشچ ات مه

. مدرک راکیچ مدیمهف هزات دش، هک بورغ _

؟ یدوب بآ یوت بورغ _ات

،لز شرس ندناخرچ اب هرابود و داد ناکت ار شرس



شیاه تسد و عمج ار شا هدش زارد یاپ بآ. هب دز

: دروآ ولج هب شتشپ ارزا

نوریب بآ زا هک ماه هنوش دوب. هتخوس منت مامت _

نیا مهم ... ندوبن مهم اما انیا دوب. هدز لوات دوب

. تساجک نوملته یتح متسنود یمن نم دوب

تاظحل . مراذگب ردام نآ یاج ار مدوخ مدرک یعس

دوب. هدنارذگ متح ارهب یتخس

طقف . مدرک یمن مه هیرگ یتح هک مدوب دغ ردقنا _

متفر . مدرک ادیپ یلحاس هاگساپ هی ات متشگ ردقنا

،اب شدعب تعاس وهی متفگ نوشارب و نایرج و

مگ شچب هداد شرازگ نز هی ندیمهف الم عتسا یلک

و ندرب لته وات نم دوب. یکی نومتاصخشم هدش.

اب تفر یم زاحلا تشاد هیرگ تدش زا هک منامام



ملغب ، دموا ولج . تفرگ نوج راگنا مندید

دیمهف یتقو دعب... دزو لز ماپاترس هب بوخ درک...

. مشوگ یوت دنوبوک مکحم مملا س

یرس و درک مهاگن ، متشاذگ مناهد یور ار متسد

داد: ناکت

؟ دموا تشوخ مندروخ کتک ؟زا مناخ راکرس هیچ _

لر تنک ار مدنخبل ، مدرک یعس اهنت و مدادن یباوج

دوب. مه وا یاه بل یور هک یدنخبل منک.

ی هرطاخ ، تقو چیه اما مشق مدموا دایز نوا _دعب

هش، یم هک بورغ . تفرن نوریب منهذ زا زور نوا

اوه یکیرات تقو متشحو سرت دای . متفا یم شدای



. یلیس نوا معط مدعب بآ، ندش یجنران و

؟ ینیبب ورابورغ یراد رارصا ارچ سپ _
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تفرگ نامسآ تمس ارهب شرس . دیشک یقیمع سفن

. تسب مشچ و

، شمشچ یولج هراذب و شدب تارطاخ دیاب _مدآ

هرن، شدای و هنزب یلیس شدوخ هب شلا یخ یوت

یهی هزادنا ، شدب وحلا شوخ یحلا هلصاف

! هبورغ



نآ ،رد هتسب نامشچ نامه ووااب مدنام شوحم

دوب. یتسرد ریبعت ... شبلا ج ریبعت . دنام نیشیزوپ

مشچ یتقو اما مناد یمن ار مدرک شهاگن هیناثدنچ

دوب. هتفهن یقیمع ینابرهم شهاگن درک،رد زاب

ما یگریخ هک نیا نودب و داتسرف نوریب ار شسفن

هدیبسچ یاه نش . داتسیا دروایب شدوخ یور ارهب

داد: رارق بطاخم ار نم و دناکت ار شراولش هب

. میرب و شاپ . رتکد مناخ دش مومت بورغ _

، رگید دشو یم کیرات تشاد نامسآ . مداتسیا مارآ

دوب. هدنام یقاب یمک رثا دیشروخ یاه یجنران زا

؟ یراکلدب غارس یتفر هک دش یچ _



هک نیا دیاش دوب. هدش یدج شهاگن ، دیخرچ

نودب مه ،نآ مسرپب شا یگدنز واو زا میقتسم

یم بیجع شرظن زا دشاب شکرحم شدوخ هک نیا

یارب دوب لا وس رسارس درم، نیا حلا نیا .اب دمآ

. میاهرواب و نهذ و نم

؟ یدیرپ یرتمرازهدنچ عافترا _اتحاالزا

ووا، مداد ناکت ار مرس ؟ دوب یلا وس هچ رگید نیا

. تشادرب مفرط هب ماگ کی

نویم و شتمس ندیرپ باال، نوا زا نیمز ندید _

نیرت باذج زا یکی ندوب قلعم اوه و نومسآ

رطخ رطخ، ینعی لدب دوب. نم یگدنز یاه هبرجت

. ماتود نیا قیفلت قشاع نم... و ناجیه ینعی



یرت هداس رایسب تیصخش دامع ، مدرک جک ار مرس

بش کی دیاب ار درم نیا . تشاد شردارب هب تبسن

. مدرک یم لح و متسشن یم هلداعم هیبش

. جهبلا هشاب هتشاد تسود و رطخ مدآ هک _نیا

. رتکد شاب هتشادن شتسود اما _وت

دروخ هرگ مهرد میاهوربا . مدشن شروظنم هجوتم

یب هاگن . تشادرب مفرط هب مدق کی وا مه وزاب

و سیف رد سیف یلیخ رگید .حلا تشاد ییاورپ

نوچ ارچ مدیسرپن . میدوب هداتسیا مهب کیدزن

: هدننک اوغا ینحل اب مه داد.نآ ار مباوج ، شدوخ

رطخ یوت یتقو هزیرب یکی لد هنکمم وهی هخآ _



. یتفیم

رطع دوب. ینادعمش یوب هیبش ، شیولهپود فرح

درک. یم ممارآ رطع نیا و تشاد

باقرغ #
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؟ هزیر یمن تارب یسک لد وهی یچ؟ تدوخ _

هدیسرپ . تشاد یپ اررد شا هریخ هاگن ملا، وس

، اورپ یب دح نیا هکات یدرم نیا منیبب ات مدوب

ای دراد مه یدهعت درک یم ذوفن نم میرح رد تشاد

هب راب کی ، یدهعت یب هک ینز نم، لثم ینز یارب هن.

مهم یلیخ ... باوج نیا ، شتدوب هدناسر طخ یاهتنا



دوب.

نز! ارچ...هی _

زا نم و دوب شا یگدنز رد ینز . دروخ هرگ مسفن

هدنارذگ شوخ شرانک هک ییاه تعاس تباب مدوخ

مهاگن روخلد مبلق ، مدرک سح . مدوب نیگمرش مدوب

هرگ یاه سفن ینآ همه اما، شا یدعب ی هملک درک.

و کی هب کی درک. زاب یئرمان تسد کی اراب هدروخ

. هناروبص

. مردام _

کی ردام دوب تخس . مدرک یم کرد ار، شردام

هدش. شوغآ مه رطخ ،اب شلغش هک یشاب یناوج



یتلا ح هب یروخلد تلا ح نا زا مبلق ارچ مناد یمن

زا یساسحا االت عفنا و لعف نیا . دمآرد هدز قوذ

لباقم دوب. دیعب مدوب هدنارذگ هک یا هنیشیپ و نم

مسرت ثعاب ... نیا و مدرک یم مگ ار مدوخ درم، نیا

دش. یم

. هراد قح _

هنیس و مشچ رود یاه نیچ ...اب وحم دز. یدنخبل

: دروخ ناکت مارآ شقیمع سفن زا هک یا

نیا ،هک میگدنز یوت دایب یکی هنک یم اعد هشیمه _

هنک. میسقت شاهاب ور اینارگن

یم مه شدوخ درم نیا . متخادنا باال ییوربا



؟ دروخ یم گنیلدام راک درد هب دح هچ ات تسناد

لغش نآ لد وزا مدرک یم شا یفرعم دیاب دیاش

تشم ار متسد . شمدیشک یم نوریب کانرطخ

یارب متشاد اعقاو . دنیشنن مبلق یور ات مدرک

مدوب هدش هناوید ؟ مدرک یم جرخ ینارگن شلغش

. منامگ

نوشارسپ نتفرگ نز الاب وصا اردام . هبیجع _

. نراد لکشم

رس تکرح واب درک ورف بیج اررد شناتسد

مریگب رارق شرانک ات داتسیا . مینک تکرح تساوخ

درک. گنهامه نم اراب شیاه ماگ دعب و

. نومتسد زا هدش هتسخ _الدب



مدز. یدنخبل

هدب. رییغت ور تلغش ترسمه هراد دیما مه دیاش _
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بش داب درک. ما هناور یهاگن ، مشچ ی هشوگ زا

زا هک یداب نیمه . متشاد تسود ار، بونج یاه

یصقر نم، شلا نایم و تشذگ یم ایرد رانک

. تشاد هصق داب، نیا راگنا درک، یم اپ هب هنادنمرنه

ی هصق ، نافوط ریسا یاهریگیهام ی هصق

یتح وای دندوب رود هداوناخ زا هک ینادرونایرد

شدوخ اراب ایرد ی هصق داب، ...نیا اهنت یاه یهام

: تشاد



هب هک هشاب زیزع یلیخ مرسمه رطاخ دیاب سپ _

. رانک مراذب وراک نیا شرطاخ

دوب میاه مدق ترپ مساوح رت شیب . مدرکن شهاگن

هک ییاهرثا ، دنتشاذگ یم اج هبرثا ناشدوخ زا هک

نم نهذ ،رد دنتفر یم نیب زا اعطق یدعب جوم اب

دمآ، یم یجوم ره هک دوب ییاهاپدر و اهرثا اما

ی هنییآ دنوشب ات دندوب هدنام درک. یمن ناشکاپ

قد!

. مراودیما _

منتفگ مارآ . دنوشن هک مارآ ردق نآ هن ،اما متفگ مارآ

اما ترسح . ضغب وهن دوب تداسح رس زا هن

دیما نیا لبق،هب یاهلا نم...س . دزیم جوم شنایم



متشاد رفن کی رییغت رد یعس تسا زیزع مرطاخ هک

هک مخز و درد کی دش.اب مامت فرخزم ... شهت و

همه ،هت اهرییغت هب دیما نیا . دندوبن یندش بوخ

یمن ناشدوخ اه...ات مدآ دوب. یدیماان ناش

. دندرک یمن رییغت دنتساوخ

***************************

رد هک مدوب هتسخ ردقنآ . مدوب هتشگرب لته هب هزات

زور، هس نیا . متسشن لبم نیلوا یور الیب، نامه

مدق ار هریزج دیاب تفگ یم . میدوب هتفر هار دایز

، تشذگیم هچره . ینیبب ار شمب و ریز یناوتب دزات

، ندوب ردیلر وت هب شرارقا مدش یم نئمطم رت شیب

نیا ارهب نم ، شعماج تاع .طاال هدوبن غورد الفو

روشک زا هطقن نیمه یموب دیاش هک دناسر یم رواب

. دشاب



و هدنام الیب لخاد یاه مدآ کنا دادعت هب هریخ

یم ار مدوخ . متشاذگ مه یور ار ما هتسخ نامشچ

مدنک یم ناج دیاب ، یگتسخ نیا ی همه ،اب متخانش

مهارمه یگچب زا هک یدب تداع درب. یم مباوخ ات

دنک. مرت باوخ یب یگتسخ دش یم ثعاب و دوب

،زا یوش هتسخ تقوره وت تفگ یم هشیمه ، نامام

درب. یمن تباوخ دایز یگتسخ

سامت کی زا ناشن ، ملیابوم زا هدش دنلب یادص

ونابرذآ ی هرامش . تشاد مناسر مایپ رد یریوصت

رد هرابود ناج کی هیبش ، یگتسخ نآ مامت نایم

یعس و مدرک لصتم ار سامت دوب. رخآ ی هلحرم

منک. رواک ار میاه یگتسخ ، دنخبل کی اب مدرک
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. نوج _سالمرذآ

دوب، هتشاد هگن کیدزن شتروص هب یلیخ ار لیابوم

یم رظن هب رت لپت یمک لیلد نیمه هب شا ینیب

زیزع ردقچ . مدرم یم دیاب شیارب دیاب نم و دیسر

دوب!

؟ رتخد ییاجک _

ار لیابوم درک. یم یواکجنک هدادن باوج ار سالمم

. دنیبب ار یالیب هطوحم ات مدناخرچ یمک

نیبوخ . متسشن الیب یوت . لته مدیسر هزات _

؟ اربخ هچ ؟ مرب نوتنوبرق



مناکمزا شلا یخ . دیشک بقع ار شتروص هرخ باال

دوب. هدش تحار

؟ ردام هرذگ یم شوخ ، مبوخ _

هچ اعقاو لا وس نیا باوج متسناد یمن ؟ شوخ

زا ادج . مدوب مارآ اهزور نیا . دشاب دناوت یم یزیچ

هک دوب یدرم . مدایز یاه هلغشم و تختیاپ یوهایه

لثم ار هریزج . دیشک یم سفن شا هظحل رد طقف

گنر شت، مجال و اهفرح ، هتبلا و دوب دلب شتسد فک

ار...مه شدوخ هک یدرم . دنتشاد یبیجع یوب و

ارچ مدوب هدنام زونه نم و دوب هدرک مرفس

؟ مدوب هدرکن یتفلا خم

؟ نارهت زا ربخ هچ . هبوخ زیچ همه _



ومک کیراب یاهوربا درک. کزان میارب یمشچ تشپ

. دندوب بسانم یدایز راک نیا یارب ، شتشپ

. هراذب بایماک نیا هگا . هشیمه لثم زیچ همه _

هتشذگ زوردنچ طقف دوب. گنت ناش همه یارب ملد

. موشن شیاه مدآ و هناخ نآ گنتلد دش یمن اما دوب

لبق سلا شش ی هعجاف نآ دعب ، ییاهروط کی

دوب. هدروخ هرگ ناشناج هب مناج

؟ هدرک راکیچ _زاب

و میتفر هراتسرپ نیا ،اب متشاد رتکد تبون زوریرپ _

هک هکوش . هطایح یوت شنیشام مدید .. میتشگرب



رتخد هی اب مدید وت متفر ، تسنوخ زور طسو ارچ

هچ منوا . ننیب یم ملیف نراد هپاناک یور نتسشن

... یملیف

اب مه ونابرذآ . منزب یفرح دنتشاذگن ، تهب و هدنخ

داد. همادا هدش یصاع نحل نامه

ننکن شرسرب کاخ دوب. لگشوخ هرتخد مردقچ _

. هکلپ یم نم رسپ اب هراد هک

ال صفم دیاب منک. هبلغ ما هدنخ رب متسناوت هرخ باال

یم فرح بایماک اب عوضوم نیا ی هراب رد ادعب

مدز.

منز. یم فرح شاهاب نم وناب، شابن نارگن _
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شرس یوت منزب اتراهچ تسین هچب هگید فیح _

نوریب مدرک شترپ هنوخ زا هش.عفالهک کنخ ملد

و... نودان ی هرسپ

دشاب هدش هدنار هناخ ،زا بایماک هک نیا روصت

ار مدنخبل یمک دش ثعاب مه نیمه دوب. تخس

. دیسر یم رظن هب مهکالهف ونابرذآ منک. عمج

، متسناد یم و دوب دنب شسخت رسپ نامه هب شناج

. دشک یم اروا یعقاو باذع

دوب. یناهگان لته نوریب زا هدش دنلب یادصورس



دش ثعاب و تسکش ار اضف مالمی توکس هک یروط

. مناخرچب ار مرس یمک

یقاب هجوت و دمآ یم نز کی داد و غیج یادص

ونابرذآ دوب.اب هدش بلج مه ردالیب دارفا

هب هچره . مدش دنلب و هدرک یهاتوک یظفاحادخ

مه اهغیج یادص ، مدشیم رتکیدزن لته یجورخ

تشرد یدرم لته، ی هطوحم .رد دشیم رتدنلب

دوب. هداتفا نز کی ناج هب فیخس یتاملک ،اب لکیه

یادص وزا داتفا زرل هب منت شندید هکاب یزیچ

دش. رپ منامشچ نز، یاهسامتلا و غیج

ییاه یچاشامت طقف همه . تفر یمن ولج سک چیه

یاوعد نیا رد دنداد یم حیجرت هک دندوب

ار ناشنامشچ شیاج .هب دننکن تکرش یگداوناوخ

یم اراه هنحص دنتشاد و هدرک زاب ناوت نیرخآ ات

مدنلب یاه ماگ ، تراسج مادک اب مناد یمن . دندیعلب



نیرت اراتباال میادص و متشادرب ناشفرط ارهب

. مداد اقترا شا هبترم

اقآ؟ ینک یم راکیچ _

کی لثم شتسد ریز ، هراچیب نز . دادن ناشن یهجوت

ارهب مرش هک یناگ درم،اباوژ و دیزرل یم کشجنگ

یوزاب دز. یم دگل وا هب دوب هدناشن نم ی هرهچ

شنامشچ . تشگرب هزات مدیشک هک ار شمیجح

. دندوب شتآ یاه هرارش

؟ طسو نیا ینز یم یرز هچ _وت

مدش مخ ، شزیمآ نیهوت یدنب هلمج هب تیمها یب

ار شرس هک نز نازرل یاه تسد یور ار مناتسد و



. مداد رارق دوب هدناشوپ

؟ مزیزع _

ثعاب ، ششزرل و شناتسد یدرس . دادن ار مباوج

دوب، مناتسد نایم زونه ملیابوم دوب. هدش مسرت

هکاب متفرگ یم ار سنا رواژ ی هرامش اعیرس دیاب

بلس نم زا ناکما نیا ، تشپ هب مندب ندش هدیشک

. داتفا میاپ یولج لیابوم و

نیا لثم مه وروت ات کاچ هب نزب نکن تلا _خد

. متشکن هتیرفع

نم و دمآ ولج ناود ناود لته نادنمراک زا یکی

. مدش دنلب و هتشادرب ار لیابوم



نیا نینوت یم مه سیلپ یولج منیبب مراد تسود _

. نینزب وفرح

تسد ، دریگب رگ لبق زا رتشیب دش ثعاب ، مفرح

هب یمکحم ی هبرض دزواب سپ ار لته دنمراک

. دیشک دایرف نم تروص

. یضوع نکن تلا خد مگ یم تهب _

ولج رفندنچ هرخ دش،باال اپ هب بیجع یا همهمه

دنچ و دندیشک بقع ار هدرک هراپ راسفا درم . دندمآ

مدنام نم . دنتفر نیمز یور هداتفا نز غارس هب وناب

تفر یم جیگ ، شتسد ی هبرض تدش زا هک یرس و

هک سب دندوب هدنک ار شتسوپ راگنا هک یا هنوگ و

متروص یور زا مارآ یلیخ ار متسد . تخوس یم



نوخ، هرطقدنچ گنرمک در ندید واب مدروآ نییاپ

راک ال صا مبل رانک یگراپ سح . متسب ار منامشچ

. دوبن یتخس

؟ هبوخ نوتلا ح امش هتسارآ مناخ _

یم بوخ ار نم هک یسک دوب. لته یدصتم

ار دوب هدرک زارد مفرط هب هک یلا متسد . تخانش

شتآ ، راگنا . مداد رارق مبل یگراپ یور و هتفرگ

یور هداتفا نز وهب تفر مهرد ما هرهچ دوب. هتفرگ

دیسریم رظن هب حلا یب حلا یب . مدرک هراشا نیمز

مه نم تساوخ یم ملد ، دزیم قه حلا نامه ورد

رفنتم . مزیرب کشا تحار نز، نیا لثم متسناوتیم

ییاه مدآ ،زا یتیسنج نیهوت و مشخ نیا زا مدوب

: دندوب یچاشامت طقف هک



. نینک یگدیسر مناخ نوا _هب
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زا تعاس هد زا شیب دز، یم یدوبک هب یمک ما هنوگ

دوخ یاج ، هیلوا یخرس و تشذگ یم یلیس نامز

هشوگ دوب. هداد وحم و درس یگنر فیط کی ارهب

هک تشاد رارق یا هدش کشخ کچوک مخز مبل، ی

زاب سح و تخوس یم مدرک یم زاب ار مناهد رابره

. تخادنا یم ندز فرح تفارص ارزا نم ، شندش

پچ ارهب مرس . مدیشک هنییآ فرط ارهب مدوخ

یسررب رت قیقد ار یلیس نیا یایاوز و مدناخرچ



مدش هجوتم ، متشاذگ مه یور هک مشچ . مدرک

اما منک گنرمک ار دوبک گنر مناوتب روپ مرک اب دیاش

. مرادن یزیرگ چیه مبل، رانک مخز یارب

مناتسد اراب مرس و هتسشن تخت یور ، هتسخ

یور کلپ تعاس کی یتح ار بشید مامت . مدناشوپ

حرط ، یرتن ردکال مروضح . مدوب هتشاذگن مه

تعاس دشات ثعاب شدعب یاه لا جنج و متیاکش

لته هب مه یتقو . موش ریگرد بش همین ی هس

منامشچ هب باوخ رگید ، متفرگ شود و متشگرب

. دماین

و مراذگب مه یور کلپ تشاذگ منازوس ی هنوگ هن

زا ملد همه، زا رتشیب . مزغم مهرد یاهرکف هن

رد هک یتاعاس مامت . دشیم شا هصغ ما مییاهنت

قح لا ،بند یلحم کچوک یرتن کال یاهورهار

دوب. هدرک متیذا ، هارمه کی ندوبن مدوب ما یهاوخ



یارب هکنیا .هب ندوب لقتسم هب متشاد تداع

کی هب ملد ، بشید کی و مشابن یسک لا بند میاهراک

ات دناخرچ یم مشچ ردقنآ هک دوب هدش راچد یگرم

یور ار هیضق نیا راب دناوتب و دوش ادیپ یکی دیاش

. دنیشنب اه یلدنص یور و هتشاذگ ششود

،نآ مدرک رکف نیا وهب هدرک سمل ار ما هنوگ یور

ماود ار درم نیا نیگنس تسد برض روطچ نز،

، مدیمهف یتقو تفرگ شتآ شیارب ملد ؟ دوب هدروآ

دوش. رادراب دناوت یمن هک دوب نیا شهانگ اهنت

هنازور رارق دش.هب یم کیدزن هد هب تشاد تعاس

هدش تداع هب لیدبت میارب دوز هک یرارق .هب نامی

تسود تیوه کی ما،هب یگدنز ،رد تشاد و

. دیسر یم ینتشاد



مدز. ونت هتشادرب یگلصوح یب اراب ما وتنام

باتفآدض دعب، و مدرک راهم شک کی اراب میاهوم

اما تشادن رواک یلیخ ، شگنر . متشادرب ار ما یگنر

، یوق یاهردوپ مرک هب هک نم ساسح تسوپ یارب

، ردوپ یمک دوب.اب بسانم داد یم ناشن شنکاو

دنام یم طقف وحاال مدرک رت گنرمک ار یدوبک یاج

. ردوپ دشوهناب یم ناهنپ هنابرژ هک مخز کی

هبل نتخادنا وابباال متخادنا میاهوم یور ار شلا

. مدمآ نوریب قاتا شا،زا

ار حملا شیوشت ،رپزا مندید ،اب شریذپ لوئسم

رد مدرک یعس و مداد ار شباوج شمارآ .اب دیسرپ

نیا زا منامهفب وا هب میقتسم ریغ ، میاه فرح نایم

درک. مهاوخن یا هدافتسا ناشلته ررض هب هیضق
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ارزا شتماق متسناوت یم ، مدیسر هک لحاس هب

رکف نیا وهب متفر رتولج . مهدب صیخشت مه تشپ

تشاد یا هدیاف ، زورما رارق ندرک لسنک رگا مدرک

ار راک نیا امتح دش، یم بوخ رهاظ نیا ادرف وات

هب متساوخ یمن دوب نیا اما هلأسم . مداد یم ماجنا

مه دیاش منک. رهز مناج ارهب رفس ، مخز کی رطاخ

هک تشگ یمرب نیا ،هب مندوب درسنوخ نیا لیلد کی

. دوبن نم ندروخ یلیس ی هبرجت نیلوا ... نیا

دش. رت عمج مبل رانک شزوس ،اب مخلت دنخبل



_سالم.

یرمع هک یزیچ ، شنابرهم هاگن و دنخبل ،اب دیخرچ

ما هرهچ هب شمشچ هک نیمه . دنتشادن مه وطالین

یتهب دز. شتهب درک، همزمز سالمار نیس و داتفا

ماک سالم، نآ ندروخ و شا هملک ندادن همادا هکاب

ار دوب،نآ مدقراهچ رگا نام هلصاف دوب. نایامن ال

نودب و دروآ ارباال شتسد داد. شهاک مدقود هب

یکیدزن ات دشاب هتشاد شراک هب یهجوت هک نیا

داد: شدادتما ما هنوگ

؟ هدش یچ _

دموا شیپ ولوچوک یاوعد هی تنتفر اب بشید _

. تسین مهم



.زا تسشن ما هناچ یور تاعارم ،یب شتسد

ار مرس راشف کی ووا،اب مدز خی شناتشگنا یامرس

. شمارآ وهن تشاد تمی هنمال شیادص . دناخرچ

. یروابان یهجوت لباق نازیم و دوب تهب طقف

؟ هدرک وطلغ نیا _یک

. دما یم مشچ هب شتاملک جاو هب جاو نایم ، مشخ

، دیاب ارچ دوب. هدش مندروخ اج ثعاب هک یمشخ

درک؟ یم شا یبصع دح نیا ات یریگرد زا رثا کی

ار ما هناچ رت شیب وا تسد و مدیشک بقع ار مرس

درک؟ یم هچ تشاد . درشف

؟ نییاپ یرایب وتتسد هش یم . تسین مهم _



مبل رانک مخز یور شهاگن طقف ، دینشن راگنا ال صا

هدروخ هرگ مهرد یصاخ لکش ،هب شیاهوربا و دوب

یشورخ نانچ ،هب شیادص یدرسنوخ .نآ دندوب

رس زا مزغم مدرک یم سح هک دوب هدش لیدبت

دنک: رداص یروتسد دناوت یمن یگدروخاج

؟ هدرک یطلغ نیچمه یک مدیسرپ تزا _

مک... هن مه دوب.نآ یبصع

درک. یم اوعد شنز اب تشاد یدرم ،هی بشید _

دش. نیا و منک باوث ولج، متفر
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، گریومدنچ و دندش لبق رتزا تشرد شنامشچ

گریوم دنچ . دمآ دوجو هب شمشچ ی هساک نایم

، شنامشچ دح زا شیب یگریت نایم هک ینوخ

داد: یم شا هولج کانسرت

؟ تتروص وت _دز

ار مرس . دیسرپ یا هدرک نایغط نحل اراب هلمج نیا

درک اهر ار ما هناچ هرخ .باال مدیشک بقع رت مکحم

، هدننک هریخ ی هبذج نآ ،اب شیادص ندرب اماباال

داد. رارق راشف تحت ار مناج لک

. اغوغ هدش یچ نک فیرعت تسرد _



و تساوخ یم یدرسنوخ یمک ندرک فیرعت تسرد

یگنرمک سرت ثعاب اتقیقح شلمعلا سکع . شمارآ

. متشادن ار شنکاو نیا راظتنا دوب. هدش مدوجو رد

؟ یتسه یبصع ردقنا هدش یچ هگم ، ممهفیمن _نم

رد هک یرتخد و ردام هجوت ، شیادص رابنیا

ار دندوب ینش ی هعلق تخاس ردحلا نامیکیدزن

؟: دادیم ناشن کالهف ردقنا ارچ درک، بلج مه

؟ هدش یچ یتسین هجوتم ال صا وت هکنیا لثم _

یک هک مسرپب هدش بارخ لته نیا زا مرب هرتهب

لته نیا یولج یتقو ات نوچ . هدرک یتأرج نیچمه

. دوبن مخز تبل ی هشوگ مدرک یظفاحادخ تاهاب



، مکحم یاه مدق نآ لته،اب تمس هب شنداتفا هار

.اب مودب شلا بند دش ثعاب ممصم و نیگمشخ

یمن رگا اه، مدق یدنلب و شیاهاپ ندوب دنلب دوجو

: مدنام یم بقع اعطق مدیود

لر تنک ردقنا ارچ ، ممهف یمن نم ال صا . یلع اتسیاو _

. یداد تسد زا ور تدوخ

رگا مدرک یم سح ، دادن ناشن مفرح هب یهجوت

درم نیا رتزا مک دوب تیعقوم نیا رد بایماک

درک. یم نایصع

نک. شوگ نم هب هقیقد _هی

رد ناوت مامت اب دادیم ناشن شا، هدرشف مهب کف



.ات تسا رگید مه ور شیاه نادند نداد راشف حلا

دهاوخیم طقف مدرکیم رکف دش، لته دراو یتقو

اما منک فیرعت شیارب ار زیچ همه ات دنزب فولب

ار ارجام نوچ و دنچ و داتسیا شریذپ لباقم یتقو

رتزا یدج وا یارب زیچ همه مدش هجوتم ، دیسرپ

. تسا نم تاروصت

دوب. لیلد یب نم رظن زا هک یندوب یدج

هک یرتخد یارب ، ندش یبصع و بصعت مجح نیا

. دیسر یم رظن هب بیجع دوب شرفس مه زور هس

دیاب درک سح ، شرانک نم ندید اب شریذپ لوئسم

عون نیرتدب واب دنک فیرعت قیقد ار زیچ همه

نیا یتح درک. هعقاو حرش نتفگ هب عورش ... راتفگ

هدز. ییاه فرح هچ و هتفرگ ار میوزاب درم هک

یلع، تبیه مدرک یم سح
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ناشن یرگید لمعلا سکع دناوتن دوب هدش ثعاب

وهب دناخرچ یم ار شرس یمک رگا هنرگو . دهدب

تاییزج زا دح نیا ات دیمهف یم درک یم هاگن نم

: تشادن یموزل چیه ، نتفگ

ندوب ینوتسربق مودک اج، نیا لنسرپ تقو نوا _

و هشاب اوعد ی هدننک ادج هرب دیاب مناخ کی هک

؟ نیا هشب شتروص عضو شهت

یور ار متسد فک دش ثعاب ، مشخ رپ لا وس نیا

مجالتو یور رگید یتح . مراذگب ما یناشیپ



درک. یمن مه یرکف ، شتاملک

ولج.... میرب _امات

یور ار شتسد فک . دنزب لماک ار شفرح تشاذگن

نیا هب طقف هدش، جیگ نم و دیبوک دنلب زیم

هک یگرزب یاه تسد .هب متخود مشچ شتیامح

. دندوب هدش هدیبوک زیم یور

شتروص یور شرثا هک ولج یتفر رید ردقنا امش _

زا رتشیب نزن دنگ ندرک هیجوت اب سپ ، هدنوم اج

نم هکنیا زا رظن فرص . لته رداک و تدوخ هب نیا

داهنشیپ نوتهب ور، هتفر زره تسد نوا منکش یم

مسا هگید و ننک مرش نیگب نوتلنسرپ هب منک یم

. نراذن نوشدوخ یور و درم



واب مکحم . تفرگ ار متسد ، فرح نیا لا بند هب

گرزب ی هنادرم یاه تسد نامه نایم ، شنداد راشف

هظحل نیا درب.رد نوریب لته زا شدوخ اراب نم

اب دیاب ، مدیشک یم نوریب شتسد ارزا متسد دیاب

رگید متفگ یم و مدمآ یم رد شخر هب خر یدنت

یطابترا وا هب .هک درادن ار نم ندرک سمل قح

یاج .هب دنکن تلا خد و هدمآ مرس هچبالیی درادن

شدوخ اراب نم هک یتسد هب اما اهراک نیا مامت

تشپ نکمم تلا ح نیرت مارا مدز،رد لز دیشک یم

هک نیا هب ملع اب یتح و متشادرب مدق شرس

یور گنرمک یدنخبل ، دنیب یمن و مراد رارق شتشپ

. تسشن میاه بل

یم هسرپ مرود بشید زا هک یا ییاهنت سح راگنا

بشید نم . دندوب هدش دوبان هراب کی هب همه دز،

.زا مدوب هدرک ارجا بوخ نز کی ناونع ارهب مشقن

هولج عاجش نارگید رظن ورد هدرک عافد مقح،



نیمه تسرد راگنا ، منورد رد حلا نیا .اب مدرک

ساسحا هزات ، هیناث نیمه و حلا نیمه ... هظحل

. مدرک یم تردق

یاه تسد نآ سلا،هب شش دعب هک یساسحا

هک ییاه تسد دش. یم طبترم ... مکحم ی هنادرم

،حاال دندوب هتفرگ ار ما هناچ هک یا هظحل ربخالف

. دندوب مرگ

. یرتن کال میر _یم

.. یتریغ مدیاش ؟ای یدش یبصع ردقنا ارچ _

کی واب دتسیاب . دتسیاب هرخ دشباال ثعاب ملا وس

دنک. مزادنارب نکمم هاگن نیرت بیرغ ،اب شخرچ



. تسشن میولگ نایم ضغب یمک ، شدعب هک یهاگن

دوب. خلت یدایز هک... یهاگن
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هب دسر هچ ، مدرک مگ مه ار مدوخ ، هاگن نیا دعب نم

، دادن یباوج . دندش ،بآ منابز تشپ هک یتاملک

درک اهر مارآ ار متسد طقف تشادن یباوج مه دیاش

دز: بل دشاب هدمآ شدوخ هب هزات راگنا و

؟ تسین صخشم _

مکحم یاج هب هک ینم حلا وا،هن حلا .هن دوبن

. مدوب هدش راچد بوشآ کی ،هب شلباقم نداتسیا



دش: دنلب دننام شرغ هرابود ، شیادص

نوشدوخ زا رتولج ، نوشوزاب روز هک ییادرم _زا

. دایم مدب هتفیم هار

نایم و درک هراشا ما هنوگ ،هب دروآ ارباال شتسد

دش: شلبق رتزا مک هلصاف ، شیاه کلپ

هی تروص یوت هروخب روز، نوا هگا صوصخ _هب

نز!

مجالت تیبصع و نایصع مامت الف خرب درک، یثکم

دش: نایب رت مارآ یدعب ی هلمج ، شلبق

نم! رفس مه تروص یوت هروخب _



اما، دما یم مدب تکیلا .زام تشاد تیکلا نم...م

ار ما هریخ هاگن . تشادن ندمآ ،دب ندوب وا رفسمه

داد: ناکت رس هدش رت مارآ یمک دید، هک

مهاگن درگ یروط نوا . نتشرد یلیخ تامشچ _

. نکن

رد نامنداتسیا ی هوحن ،هب تشذگ نامرانک زا یدرم

هدنخ یادص دعب، و تفر یا هرغ مشچ هار طسو

ار مدوخ نم . تسشن مشوگ رد هچب رتخد کی یاه

هدش شیادیپ اجک ،زا شمارآ همه نیا . مدیمهف یمن

دوب:

. هدیم ونوا باوج نوناق _



... تتروص هش. یمن کنخ نم لد _اما

یعس نم، و دیرب ار شفرح یگف ،ابکال دادن همادا

هک یرتخد نامه . مدوب هک مشاب ینامه مدرک

یم امرگ لد رد کنخ بآ هیبش دوب، دقتعم بایماک

دنک. مارآ اراه مدآ دناوت

نروبجم ننک، یم یگدنز عامتجا یوت یتقو امدآ _

یعمج یگدنز ننک. یوریپ نیناوق زا یرس کی زا

نوا اب مینوت یم ام تسین مه مهم . نیمه ینعی

مظن هب زاین هعماج ره نوچ ایهن، میایب رانک نوناق

. دایم تسد هب نیناوق یوریپ ،زا مظن و هراد

شتباب نم، هک یمخز مبل، رانک مخز هب دش هریخ

متسشن یم بقع رگا مدرک یم سح . مدوبن فسأتم



یارب دیاب رتشیب ، مدرکیمن یتلا خد لبق بش و

اتحلا. مدرک یم جرخ فسأت مدوخ

! رتکد مناخ منزب مهب و مظن ماوخ یمن _نم

! مخز نوا اما...
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دوب.کالهف، یندش سح ، شلا ح یتحاران

طابترا هک یا یرارق یب . رارق و....یب یبصع

رانک مخز و هنوگ یدوبک یور شهاگن اب میقتسم

. تشاد مبل

هدروآ دوجو وهب مخز نیا هک یسک هب نوناق _



یاه همانرب هب مه امش هنک. یم یگدیسر

! یصاوغ میرب دوب رارق . نومزورما

هیچ؟ ترظن زا عامتجا _

ممخز یور مه زونه هک یمشچ ،زا شلا وس زا جیگ

هدشن مک شا یگف مد،کال کی و دما یم و تفر یم

: مداد ناکت یرس دوب

. هشاب شنورد رفن کی زا شیب هک یعمج _ره

ناکت یرس و دروخ ناکت شقیمع سفن زا شا هنیس

داد:

رفس، مه اتود . میرفن کی رتزا شیب مه ووت _نم



؟ موه . میاوخ یم نوناق سپ

رگا، دشاب مه رت بلا ج تسناوت یم دوب. هدش بلا ج

یمن ما هنوگ هب یه ار شا کالهف هاگن یروط نآ

دیاش و تفرگ یم مارآ یمد شا، هنیس و تخود

دش: یم زاب شیاه تشم

نک عضو متنوناق ، یدرک رفس مه روز وهب _نم

. راکلدب یاقآ

ادص رتکد مناخ هب دوب یا هیانک ، منتفگ راکلدب یاقآ

یور اما،هب ار کالمم زیر یخوش وا. یاهندرک

نامه . تشادرب مفرط هب مدق کی . درواین شدوخ

مض اتهب دنتفر یم دنتشاد تعرس هکاب ییاه ماگ

. دننکشب ار مدآ نآ تسد ، ناشدوخ



هک یتسین نئمطم یتقو ، تقو چیه ... لوا نوناق _

رطخ یوت و تدوخ ینک، عافد تدوخ زا ینوت یم

هدن. رارق

راگنا یدوبک نامه ریگ شهاگن و مدرک شهاگن

ریغ تشاد ... شمدیمهف یمن دوب. هدش قاجنس

هب مساوح رت شیب درک یم روبجم ار نم میقتسم

. دمآ رد میولگ زا هتفرگ ، میادص ؟ دشاب مدوخ

؟ تسفرطود نوناق _نیا

هک یهاگن نامه دوب.اب هدش یدج داد، ناکت یرس

مدرک یم سح دنام، یم ما هریخ هنوگ نیا یتقو

دش. یم نادنچ دص شا، هبذج



لثم یتفرگ رارق یتیعقوم یوت ...هگا مود نوناق _

. یتقو وره تعاسره . نزب گنز مهب ، بشید

. مایمرب مدوخ سپ زا _نم

. مایبرب تسپ زا نم عقاوم یضعب راذب _
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.هب منزب دنخبل یناهگان دش ثعاب شا، هلمج

نایب هنوگ تیامح ، یدایز دح وات راد هدنخ ... مرظن

: تفر نیب مبل،زا رانک شزوس اب اما ما هدنخ دش.



! میگن غورد ... موس نوناق _

هدش یدج مه نم هک درک شنایب یدج ردق نآ

. دروخ ناکت هاتوک شیولگ بیس . مدرک شهاگن

میاهزرپ هب یدایز تدش ،اب شرطع و دما باال شرس

: دیبسچ

. مسرپیم تزا لا وس هی موس نوناق قبط _حاال

ار شلا وس ات مدنام هریخ و مدیشک یقیمع سفن

شا هرهچ . تفرگ رارق مبل کیدزن ، شتسد و دسرپب

: تشادرب شخ ... شیادص و تفر مهرد

؟ هراد درد _



؟ دوب نیا شلا وس

قلطم ی هدش دوب.الل مباوج هاگن طقف نم... یادخ

ارچ . مدوب هدش خیرات رتخد نیرتاپ و تسد ویب

؟ دیرپ و تفرگ رارق یجناب یوکس یور راگنا ، مبلق

نیا ؟ دیبسچ ماک ،هب منابز دشو دنت شنابرض ارچ...

زا هدش بیرغ سلا شش دعب اما انشآ یاه سح

؟ دنتساوخ یم هچ مناج

؟نآ دمآ یم هچ مبلق رس تشاد اعقاو ... گرزب یادخ

.. نادنبخی و دوکر سلا، شش دعب مه

*************************

ثعاب مبل ی هشوگ مخز دوب. هدش لسنک یصاوغ



نتفرگ یارب مه دیوگب ، نامیانش یامنهار دشات

یم لکشم داچد مناهد یور شنتشاذگ ژنو یسکا

هب بآ قیرط ،زا تنوفع تسا نکمم مه و موش

. دبسچب ممخز

یلیخ . درکن رارصا یا هرذ یتح ، شندینش دعب یلع

نم فرط ندیخرچ واب تفگ یبخ رایسب مارآ

لحاوس هب کیدزن ، یگنس یاهوکس یور تساوخ

. مینیشنب قمع ومک یناجرم

تشاد یکدنا جوم هک یبآ هب هریخ . میدوب هتسشن

.رد دندرک یم زاورپ نامسآ ،رد هنادازآ هک یناغرم و

دش. یم هناربلد یرگید روط بونج درس، لصف

دنتسناوت یم سای رطع ای ناراب ، زییاپ هک یروط

یاه جوم لثم ار اه...ملد ینآ هبترم مه . دنشاب

. تخادنا یم شورخ هب سراف جیلخ



؟ متروص هب یشن هریخ ردقنا هش _یم

شدوخ یور الهب صا . شفرط مدناخرچ ار مرس

کی یتح نودب دوب. ما هریخ نانچمه و درواین

زونه ، هدننک راودیما دنخبل کی ای بل یور انحنا

. دیسر یم رظن هب تخس

؟ دموا منوخ زرگ؟ ای هدوب تسد _

یا هرخص عافترا .اب مدرک جک ما هناش یور ار مرس

هب یرت یوژه لکش هب ایرد ، میدوب شیور هک

. دمآ یم ناممشچ

. مراد لا _وس



زا منک یم ترپ و مدوخ ، یسرپب رتشگنا نیا _زا

بآ. یوت اج نیمه

ناوختسا ردقچ دش. موحم دنخبل ثعاب شنحل

بوخ وا ردقچ و دوب هدروخ شارت ریظن ،یب شکف

. دشخبب تهبا شیادص شا،هب هناچ ناکت اب دوب دلب

تنارگن ینک رکف هدش ثعاب یچ .. یراکلدب هی _وت

مش؟ یم

یور هدازآ یمک ار، شا هنت و دیشک یقیمع سفن

درک. اهر یگنس راومهان و تخس نیمز

. سرپب وتلا _وس



؟ میدید ییاج مهو حاتاال ووت، _نم
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ادج منامشچ ارزا شهاگن دشو وحم شدنخبل

بل جیلخ هب هریخ روط نامه یقیمع سفن درک.اب

دز:

! دیاش ـ

زا یرارف و مدوب مارآ اتاذ، . مدرک جک یمک ار مرس

لا وس یخلا یب متسناوت یمن حلا، نیا .اب ثحب

یتح و هظحل نیا شمارآ . موشب مباوج یب یاه



لا حشوخ . متشاد تسود ار یرابجا یهارمه نیا

نیا واب مدوب هدرک لوبق ار شداهنشیپ هک مدوب

نیا ، یمهبم وساالت اب یهاگزره منهذ ، دوجو

درک. یم لئاز ار یشوخ

،هب مدرک لوبق ور یهارمه نیا یتقو دوب رارق _

. مسرب مماه لا وس باوج

نوشنتسنودن ، اباوج یضعب هک یرادن لوبق ـوت

؟ هرتهب

،زابا سراف جیلخ ی هرظنم . مدناخرچ یمک ار مرس

کی هک دوب یا هرظنم نیرت عیدب اه، هرخص نیا الی

دنک. شراکش تسناوت یم ، مشچ



هب یلیخ نم، ....اما یربخ شوخ ، یربخ _یب

! گیب یلع . مرادن یا عالهق بذاک یاه یشوخ

مهرد یاه مخا نآ اب داضتم و صاخ درک، مهاگن

و دنتفگ یم گیب اقآ ،هب لوبناتسا یاه کرت . هدینت

سفن . مدرک شیادص گیب یلع ور، نیمه زا نم

فرط ارهب منتسشن تهج یمک نم و دیشک یقیمع

. مشاب شلباقم متساوخ یم . مدرک لیام وا

رفس. مه نک هاگن ماه مشچ _وت

و تسد ، یگریخ نیا اب مدنخبل . منامشچ رد دز لز

، میدوب .حاالام تفر ور وزا درک مگ ار شیاپ

انشآ نیع رد هک هاگن کی اه...و غرم بآ... یادص

هریخ منامشچ رد نکمم لکش نیرت سدقم ،هب ندوب

و مسق هکاب ییاه کمدرم طسو دنام ،اج مبلق دوب.



. دندرک یم مهاگن کاپ میوگب متسناوت یم هیآ

؟ میدید ومه اجک _ام

دوب. سب داد، یم ار لا وس کی نیمه باوج رگا

نیا یاجک ،زا یتنعل یانشآ هاگن نیا منادب هک نیمه

یم میاوسر و هدروآربرس ، شخیرات مادک و نهذ

هاگن کی ...اب روطنامه دوب. ما هریخ روط نامه دنک.

اهنت هن نم و دادیم هیده دوجو هب ندوب زیزع سح

ینونج هب دش یم تبمال تشاد مه منهذ هکلب ، مبلق

. متسناد یمن ار شمسا هک

؟ یلع ـ

نیا نایم زا هرخ .باال دندنیبنج شیاه بل هرخ باال

مشوگ هب اوا کی ، شمرن یاه مخا و یگریخ همه



: دناسر

. میدید ومه ، شیپ سلا شش ـ

باقرغ #

109_ تراپ #

هک ما.سیلا یگدنز ییاذک !سلا شیپ سلا شش

خیرات دوب. میاه یتخبدب عورش خیرات ، شخیرات

مه زا هک میاه بل . میاهتنا یب یاه یگراچیب عورش

همادا یمارآ یادص اب شدوخ مه زاب دنتفرگ هلصاف

داد.

. یسیون همانملیف یارب تبرجت نیرخآ و نیلوا ـ



اتلو اب یقرب راگنا . مدنام حلا نامه هدش،رد کشخ

و لصو مندب هب تخل یمیس طسوت ژباال،

خلت دش ثعاب ، مهاگن دوب. هدرک ما یمردیسکات

یادص . مدینش یم ار بآ یادص زونه . دنزب دنخبل

دوب. هدش کشخ عقاو ،هب مندب اما ار! رذگ رد جیلخ

لا یرس نوا یوت دوب رارق هک یروهظ ون رگیزاب ـ

درک.اب یم فداصت دیاب تمسق کی هنک، یزاب

... روتوم

روهظون رگیزاب ... نیهاش ! نشور زور لثم دوب. مدای

ییاج چیه نامجاودزا ربخ زونه دوب. لا یرس نآ

دنتسناد یم طقف اج! چیه دوب. هدرکن ادیپ زرد

بمب لثم هک یرسپ . متسه رسپ ینآ هقوشعم نم...

دوب. هدرک اپ هب ادص ورس نامز نآ یراذگربخ رد

فداصت روتوم کی ،اب ملیف نآ رد دوب رارق نیهاش



تفگ ، نیعم و داتسرف رهام راکلدب لا بند ردپ دنک.

. دهد یم شماجنا ، شمیت ناناوج زا یکی

نیرخآ و نیلوا . مدرک ارجا نم و سناکس نوا لدب ـ

مدز. لا یرس و ملیف یارب هک یلدب

نییاپ باالو شیولگ بیس . دندنام شتام ، منامشچ

منهذ رد ملیف کی هیبش سلا، نآ یاه هنحص دش.

، روتوم یور زا شنداتفا لبق .ات دندمارد نارکا هب

یکاله هظفحم سپ .زا مدوب هدید ار شنامشچ طقف

نم، هک مدید یم مشچ تفج کی طقف شتکساک

اما دش. یم هدیشک شفرط هب مهاگن هاگادوخان

یور ارزا شدوخ دشووا ارجا هنحص یتقو

هتسشن . متفر ولج هرخ درک،باال باترپ نییاپ روتوم

و دندرک یم شقیوشت میت یاضعا . نیمز یور دوب

هرخ .باال تشاد یمرب شرس کالهزا تشاد هزات وا



امش " مدز بل ینارگن اب نم و میدش مشچ رد مشچ

هناقمحا و هداس ی هلمج نیا ندینش دعب " نیا هدنز

لد. هت زا تسرد دوب. هدیدنخ دنلب

! هتسارآ مناخ ... مدنز ـنم

داد،حاال یم دیاب عقوم ونآ سلا نآ هک یباوج

نم زا رتهب ار زیچ همه دوب. شدای داد. یم تشاد

و هکوش گرم دح رد نم یتقو مه دوب.نآ شدای

هک ینیهاش دوب. نیهاش لدب درم، نیا . مدوب روابان

کی . مدوب هدز شمان ارهب محور و بلق ، اهزور نا

! هابتشا تبث

هام دنچ نوچ . دشن شخپ تقو چیه لا یرس نوا ـ

... یلصا رگیزاب ... دیلوت طسو دعب،



دشو تفچ مه یور شکف ، دروخ ار شفرح

شا همادا منورد رد اما نم درک. مهاگن تحاران

یور روابان یدنخ خلت دش" توف یلصا رگیزاب " مداد

تسرد و تفر ولج ، داتسیا ووا تسشن میاه بل

. دنام ایرد هب ،ور هرخص ی هبل

؟ رتکد مناخ دوب یچ شمسا هراک، همین لا یرس نوا _
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هک مدنام یم یمدآ هیبش . مداد تروق ار مناهد بآ

هدش.زاب هتفوک شنت مامت و اهر اه بسا مس ریز

یاهزور ی هناخ ،هب لوا ی هناخ هب مدوب هتشگرب

ینآ هیضق . دوبن انشآ لیلد یب شا هرهچ سپ خلت.

زونه . تشگ یمنرب سلا شش نا اما...هب رتشگنا



یزار دوب. هتشارفارب زار کی درم، نیا و نم نایم

. متشادن رگید ار شندینش ناوت ، هظحل نیا رد هک

کی طسو تسرد دوب هدرک ترپ ار ...نم یکی نیمه

!چهلا یلگ و سیخ یاهراوید ردو اب قیمع ی چهلا

رت شیب ، میایب نوریب ات مدرک یم قتال هچره هک یا

. مدروخ یم رس

. تماقتسا نودب و قمر مک . مداتسیا مه نم

نمتالمش دشو لفق مه رد نامنامشچ ،زاب دیخرچ

مشچ هب فیعض ال،زا وصا . دزرلن میادص ات مدرک ار

. دمآ یم مدب ندمآ

دوب. باقرغ شمسا ..! باقرغ ـ

تعاسدنچ یارب ،اللقا مورب ات مدیخرچ و متفگ

مدش یم دعب . متشاد یرواکیر و ییاهنت هب جایتحا



لا! سدنچ نیا ی همه لثم تسرد لبق... مدآ نامه

دوب، هدش عورش هاگن کی زا زیچ همه شتسار

رکف اما، متشادن مه وسیلا نس مدش، قشاع یتقو

راب نیلوا ما. هدرک ادیپ ار ایند مدآ نیرتهب مدرک یم

. مدوب هدرکن ویش ار متسد یاهوم ، شمدید هک

هدش مدرس ، راگنا و مدرک سح ار ناشندش خیس

. مدیزرل دشاب

هتفرگ دای . تشادن ییوم میاه تسد ، تفر یتقو

تسود وا نوچ مدوب هتفرگ دای منک. ناشویش مدوب

مناج هب امرس سح مهزاب اما حلا نیا ،اب تشاد

هتشادن یاهوم ندش خیس یتح . مدیزرل و تسشن

. مدرک سح مه ار ما

امرس واب عورش امرس هکاب یقشع ، مدیمهف شدعب



هابتشا یاه سح ی هدز خی ار نم دبا دش،ات مامت

درک. ما هتشذگ

زا هرطاخ کی و فرح کی شتآ هدز،هکاب خی ردقنآ

یم .وا مورب ورف نیمز ورد موش ساهلا،بآ نآ

. تسناد یم ار نم یاه تقامح ی هصق ... تسناد

دوب. هدش ،بآ هصق نیا خی

***********************
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، دروخ یم رد هب هک یمکحم یاه هبرض یادص

گنم و جیگ ، دتفیب هلصاف میاه کلپ نایم دش ثعاب

ییادص مدش یم هجوتم حلا، نیا اب اما مدوب

ندش عطق دصق و هدیچیپ مرس رد دننام شکچ



دش، حضاو مرات نامشچ شیپ هک قاتا فقس . درادن

نایم و تفرگ شدوخ هب یرتهب تیفیک مه ادص

. مدینش مه ار ممسا یاوآ اه، هبرض

واب هداد رارق باوخ شوخ حطس یور ار مجنرآ

تخس نتسشن . مدرک دنلب ار مناج مک نآ،نت هب اکتا

ندیخرچ هب عورش مرس رود ، قاتا لک یتقو دوب

اه هبرض . دروآ یمن بات ار مرس نزو ، مندرگ و هدرک

و شوگ زغم، یلمحت لباق ریغ یادص اب تشاد ،

یمک ار مرس درک. یم ریگرد ار میاه بصع

هداتفا نیمز یور هک شیلا نتشادرب واب مدناخرچ

،اب مناشیرپ و زاب یاهوم یور شنتخادنا و دوب

. متشادرب مدق رد فرط وهب هداتسیا یتسس

دروخرب راوید هب دوب کیدزن یجیگ اب راب نیدنچ

. مدرک راوید و منت لئاح ار متسد عقوم هب هک منک

هچره و دندوب هدرک جلف ار ما یرایشوه اه، صرق



یمنرب مرس زا تسد باوخ یدومخ مدز، یم کلپ

رازآ یادص نآ هرخ ،باال مدرک زاب هک .ردار تشاد

ریوصت ، مزاب همین نامشچ نیب دشو عطق هدنهد

. تسب شقن لته یدصتم رانک ، شناشیرپ ی هرهچ

! اغوغ ـ

حضاو یمک مدید مه. رس تشپ و راب هس مدز، کلپ

. دندش رت زاب منامشچ رتو

؟ هدش یچ ـ

،اب یدصتم و داتسرف نوریب مکحم ار شسفن

. دمآ رتولج ینارگن



هتعاس رتزا24 شیب ؟ هتسارآ مناخ هبوخ نوتلا ـح

نوتاهاب مه اقآ نیا . نیدموین نوریب نوتقاتا زا

ینارگن ،اب تشذگ تعاسدنچ یتقو و دنتشاد رارق

میدوب نارگن . مینزب رس نوتقاتا هب دنتساوخ

رد مه یچره نوچ هشاب هداتفا یقافتا نوتارب

. نیدرک یمن ،زاب میدز

اراب مطابترا لک هب یتنعل یاهصرق نیا ؟ تعاس 24

تمس هب مدناخرچ ار مرس . دندوب هدرک عطق ایند

هک درک یم مهاگن روخلد و هتفشآ یروط یلع،

. تسب تخر مناج زا مک ،مک یدومخ

. مدوب هدیباوخ صرق اب طقف ، مبوخ ـنم

نوریب یگدوسا اراب شسفن و داد ناکت یرس درم

. داتسرف



... نوشیا روضح طقف ، رکشورادخ ـ

. دییامرفب امش . تسین یلکشم ـ
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تسناوت یمن وناب، کی هک دوب یروط لته، تاررقم

هاتوک متسناد یم . دهدب هار شقاتا ارهب یدرم

و ردپ نم، هک دوب تباب نیا رتزا شیب ، ناشندمآ

زاب اهتنا .ردارات دنتخانش یم بوخ ار منایفارطا

ما یناشیپ ، شنتسب دعب و دوش لخاد یلع ات مدرک

. مدرشف ار



؟ یدروخ صرق ـ

، هتشذگ نایم ندز هسرپ زا دعب یتقو . مدوب هدروخ

هدش روبجم دیزخ نوریب مناج و مشچ زا باوخ

مداد ناکت دییات ارهب مرس . مربب هانپ صرق هب مدوب

منک.زاح رت بترم رس، یور ار شملا مدرک یعس و

. مدوب هدز تلا جخ یمک ما، هتخلش تلا

. نیشب ـ

رد یتسرد لداعت یتح هک ینم هب یدج و تسشنن

. تخود مشچ متشادن نتفر هار

. هزیرب تمهب ردقنا هتشذگ مدرک یمن رکف ـ



یور ارزا ما وتنام ، مندش مخ نیح و متفر رتولج

متشاد هزات . مدوب لجخ اتقیقح . متشادرب نیمز

قاتا عاضوا ندوب حاضتفا و مدش یم رایشوه یمک

. دمآ یم ممشچ هب

یباوخ ،یب یهاگزره . تشادن هتشذگ هب یطبر ـ

. دایم مغارس

. تفگ یم شهاگن ار نیا دوب، هدرکن رواب ار مفرح

و روخلد خلت، هزادنا دحو یب هک یهاگن

تعاس 24 دش یمن مرواب زونه دوب. فرحرپ ... هتبلا

قح مدوخ ،هب دنچره . مشاب هدرک رس باوخ رد ار

اما، دوبن مهرم میوگیمن ... نامز . مداد یم مه

دوب. هدماینرب مخز نیا سپ زا بوخ مه اهردقنآ

شزوس هب یمیدق مخز نیا یاج یهاگ مه زونه

شدرد دش یم ثعاب ، شدای ، یهاگزره و داتفا یم

دوش. یعادت منهذ رد



؟ ینیش یمن ارچ ـ

؟ هدرک تگنم ردقنا هک یدروخ یصرق ـهچ

قرغ شخرس هاگن نم،رد نامشچ و دیسرپ یبصع

شمارآ کی هب جایتحا ، ملباقم یبصع درم دش.

هاگن و نامشچ یخرس یمک ات تشاد تدم هاتوک

. دنریگ مارآ شا هدش زیررس

رفس. مه مکی نیشب ـ

هب ماگ کی رمک هب تسد دعب و داتسرف نوریب یسفن

ویب جیگ مه، نم و دوب .کالهف تشادرب بقع

لا چخی وزا هتخادنا تخت یور ار، وتنام . ساوح



وهب هدروآ رد یندعم بآ کی ، قاتا لخاد ینیم

، شندرک زاب واب تفرگ تمواقم یب . متفرگ شفرط

ار ما هتفشآ ی هرهچ و مدناخرچ ار مرس . دیشک رس

. مدوب حاضتفا کالم... کی .رد مدرک زادنارب هنییآ رد
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! اغوغ ـ

یگنم زونه . منزب دنخبل مدرک یعس و هدرک شهاگن

نوریب و هدنام مناج رد اه صرق تاریثأت و باوخ

دوب. هتفرن

؟ یمورآ ـ



روط نیا هک تشاد تردق ردقچ رگم ، هاگن کی

یرطب دنک؟ ضبقنم ار نم مهفن نابز یاه هچیهام

یگتفرگ داد،رگ یم ناشن نیا و دوب هدش بآ،خیلا

مفرط هب هک یمدق . هدوب مروصت زا شیب شا

هطبار کی ، مندروخن ناکت و نم نداتسیا اب تشادرب

دشو مک هلصاف . دروآ دوجو ارهب ارگ مه ی

رت. هاتوک ... اهزرم

. شمتسکش یم یدرک یمن ـردوزاب

یم شماجنا مشاب نئمطم هک تفگ عطاق ردق نآ

،زا میاهوم ندروخ رس . مدرک جک یمک ار مرس . دهد

هتفهن یضغب کی نم، .رد مدرک سح ار شلا ریز

رابره و منک شناهنپ متشاد یعس اه سلا هک دوب

لیم درک، یم مهاگن هدش انشآ ی هبیرغ درم نیا هک



ار متسد . دمآ یم دوجو هب منورد شنتسکش هب

. مدنابسچ شیارآ زیم ،هب تشپ وزا مداد ناکت یمک

هت یزاب هچب هی اب ماوخب هک منس زا هتشذگ ـنم...

. مراذب هطقن میگدنز

ورد دروا رتولج ار شرس ، تسب ار شنامشچ

قرع ما هنیس نایم ، مبلق هک تشاد شهگن یتلا ح

تشاد ناشا یسیخ هک میاه تسد فک هیبش درک.

رت ،هک منامشچ هیبش دشو یم لقتنم بوچ هب

ار میاهوم تشاد هک دوب یدرم هیبش شتلا .ح دندوب

درک. یم وب

. مدیسرت ـ



ی هرهچ نیا واب یدج نحل نیا ،اب یدرم هک نیا

یم رظن هب راد هدنخ دیوگب اوژهار نیا ، مهرد

قمحا . تفرگ یم ما هیرگ تشاد اما نم . دیسر

هکب دوب نیا سرت ... شسرت . مدوبن مه هچب ، مدوبن

یمن مه مدوخ ار، شیارچ و دشاب هدمآ مرس الیی

. متسناد

. مبوخ ـ

بقع ثکم اراب شرس داد، ناکت هاتوک ار شرس

. داتسرف نوریب لد هت ارزا شقیمع سفن و دیشک

. دیخرچ یمک و دیشک شتروص یور ار شتسد فک

نومندوب رخآ بش بشما . نوریب میرب وش هدامآ ـ

. هنومتشگرب زاورپ بش هفصن . تسریزج یوت



ـنم...

نوریب شتلا ح نآ منک،زا مامت ار مفرح تشاذگن

یب درم نامه هیبش و هدرک ضوع گنر دوب. هدمآ

. دیسر یم رظن هب لوا زور یخلا

یاصرق نوا یگنم هروخ یم تهب اوه ، هبوخ تارب ـ

یم ترظتنم هر.وتالیب یم نوریب ترس زا یتنعل

. منوم

یور مدش راوآ ، شدعب و مدرک هاگن ار شنتفر

هب شدوخ یور اه تعاس ار ممسج هک یتخت

و میاهوم یور دروخ رس دوب.شملا هدیشک تراسا

یدج یدج . تسشن میوم کزان یاهرات یور ، متسد

؟ مدوب هدش مهوتم ای درک یم اروب میاهوم تشاد



یم هک ینلکدا نیا مدیسرپ یم وا زا بشما دیاب

قاتا لخاد ار شدر رس رخآ . تسیچ شمسا دنز،

زا یقیمع سفن نم، و تشاذگ اج مه،هب لته

. مدیشک شا هحیار

دوب. شدوخ هیبش شنلکدا

. هدننک جیگ حلا نیع ورد خلت یمک درس،

************************
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؟ دوب روطچ ـ



ایرد، حطس زا هدش دنلب داب . مدناخرچ مارآ ار مرس

و نم دنلب یاهوم . دیچیپ یم نامیاهوم نایم

یمن راهم شملا سپ زا میاهوم وا. هاتوک یاهوم

. یغای و دندوب نامرفان . دندش

رفس؟ ـ

جاوم و هتفشآ ایرد ، بشما درک. مهاگن خوش یمک

شدوخ تشاد راگنا دوب. ریخا بش دنچ نیا رتزا

کی و دسرب نامیاپ یاه چم اتهب تشک یم ار

. دنزب مقر نامیارب هوکشرپ یظفاحادخ

نم. خر مین ـهن

لد هب لد وحم دنخبل نامه دشاب ثعاب شا، هیانک



. مهدب شا یخوش

. باذج ـ

ملباقم و دیخرچ رمک، هب تسد و دیرپ باال شیوربا

نم و تفرگ شدوخ هب یبلا ج زرط ، شهاگن . داتسیا

. شمنیبب رت تحار ات مدرک مخ یمک ار مندرگ

اباب؟ ـهن

شهاگن رد تبحم دش، ثعاب ما هدنخ و مدیدنخ

اه صرق فرصم زا یشان یتخرک دنک. ادیپ نایرج

تعاسدنچ نیا مامت و هتفر منت زا یدایز دح ات

اب رفس مدوب هدرک تالش طقف ، هریزج رد نامشدرگ

. دسرب نایاپ هب بوخ یا هرطاخ



دوب. یبوخ رفس ـ

ار میاه تسد نم، و درک مهاگن رطاخ تیاضر اب

تساوخیم ملد یلیخ مدز. هرگ هنیس یور ییاپیلچ

نیا مرظن منک.هب شهاگن اورپ ،یب شدوخ لثم

دوب. یدایز وطالین یاه هاگن قحتسم ، هرهچ

یاهرکف نودب . مدوب مدوخ طقف زوردنچ ـنیا

هرابود ، مدرگرب یتقو . یراک یاه یریگرد و یفاضا

نادند .هی میگدنز عونتم یاهشقن یوت مرب دیاب

مش یم مگ هرابود ارس... هنارت ،هی ریدم ،هی کشزپ

راگنا ، نارهت دوخ هیبش هک میراک یاه یغولش یوت

. هبوخ حلا،حملا نیا .اب منهذ هساو هراد ومد دود

مومت هراد بوخ نوچ متسین شندش مومت تحاران

هدرک ومک میگتسخ یردق نوا ، منود یم هشو یم



یوت و منک راک و مگنجب ... هگید سلا کی منوتب هک

. مراذب واج مدوخ ، یگدنز نیا

اج هرارق تیگدنز یوت و تدوخ هک هدب ردقچ ـ

. یراذب
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.هب تفرگ ار شهاگن راب،وا نیا و مدرک شهاگن

نیرت هروآ هرهلد ، یکیرات نایم ... سراف جیلخ مرظن

یم یدج یتقو مه وا خر مین دوب. نکمم ریوصت

بش لثم تسرد . دیسر یم رظن هب روآ هرهلد دش،

. ینافوط یایرد کی



یم مه یتذل تیگدنز الزا صا ،وت رتکد مناخ منیبب ـ

؟ یرب

تشپ هب تسرد دوب. کتپ کی هیبش لا، وس نیا

درک. مجیگ ، هظحلدنچ یارب و دروخ مندرگ

ـنم....

. یرب یمن ـ

ار تقیقح دوب نئمطم راگنا هک درک شنایب یروط

ار ریسم نیا ، مدرک یم رکف هچره نم... . دیوگ یم

رکف خیلا یاج ندرک رپ یارب مدوب هدرک باختنا

. تفر یم ههاریب هب هک ینهذ تیلوغشم یارب ، میاه

و تذل ، تقو چیه یتقو تشادن یا هجیتن ، مشاکنک



. دوبن یدج لکش هب تامیمصت نیا تشپ قایتشا

زا ندرب تذل هب هشیمه ... یگدنز یارب ، امدآ ـ

نم، لثم اه تقو یضعب . نرادن زاین نوشتاظحل

یایند هی قرغ و نوشدوخ یروط ننیا لا بند

ور اه یخلت هب ندرک رکف تصرف هک ننکب یلا شوپ

ننک. یگدنز ننوت یم ...اللقا یروط نیا . ننکن ادیپ

؟ یگدنز ـ

متشاد تسود ، مدیخرچ ال ماک وحم دنخبل کی اب

. منادب مه ار وا رکفت

نک. فیرعت ور یگدنز امش ـ



لزلزت . مکحم ... هتبلا و هنادرم ، وحم دز. دنخبل

. دمآ یم رظن هب ریذپان

تسود هک یزیچ یارب مدیگنج یگلا س هد ـزا

ی هفرح قوش هب هک یلد و خیلا تسد .اب متشاد

مندید هرود ی هنیزه متسنوت تخس . دیپت یم لدب

.اب متفر مفده لا بند . مرایب تسد هب اکیرما یوت ور

ک ازور رثکا ، بورغ ات حبص .. یگتسخ نودب و قوش

دای مدلب یچره قشع ماواب یبرم . مراد الس

هک برغم ناذا دعب... هب رصع اما مد. یم مادرگاش

ی هماقا هزات ... مردام . هنوخ مر یم هدشن مومت

و تسد ، ضوح یوت . مسر یم هک هتسب ور شزامن

هیاس یگنر یاه هشیش تشپ وزا مروش یم و مور

ردقنا و منک یم هاگن هر یم عوکر هراد یتقو وش

یدموا هگب، و هشب مومت شزامن ات منک یم ربص

. مناخ جاح مدموا مگ یم وتو مر یم دعب ؟ یلع

هنک. یم ادیپ جال مارب یگدنز هنک، یم هک مهاگن



قشع اب نوا هک یا هرفس رود مینیش یم یتقو

و منک یم هاگن مداوناخ ی هرهچ وهب هدرک شداما

مریگ یم و نوشتسد ، نوشلد یداش یارب ابش یهاگ

میگدنز زا میدنخ یم لد هت وزا نوریب میر یم و

مرب. یم تذل شا هیناثره زا نم مرب. یم تذل

نوشسود هک هییاراک منک، یم هک ییاراک نوچ

و هدئاق هب مندرک راک یتح نوچ . مراد

. تسه منایفارطا هب مساوح نوچ ... هشزادنا
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. تسه منایفارطا هب مساوح منم ـ

دوب. هدش گنرمک یمک ، شدنخبل



تداریا . رتکد مناخ تسین تدوخ هب تساوح امش ـ

. هنیا

دادتما رد بیج رد تسد مه دعب اردز، شفرح

. ندز مدق هب درک عورش لحاس

،ات متسناد یم زاحاال نم و دوب نامزاورپ حبص

مه نیا درم، نیا یاه فرح هب دیشروخ عولط دوخ

. مدرک یم رکف بیجع و یرابجا رفس

هک یکی دوب. هدیمهف ار نم یکی راب نیلوا یارب

و هداد رارق مدرد یرپ هطقن یور تسد ، تسرد

داد. یم شراشف

نازیم نیا زا مدوب بجع نم و تفگ یم تسرد



. شتقد

. دوبن مدوخ هب مساوح نم...

هدش. نایرع اما خلت یتقیقح

. تسین شوخ وحملا سح "

.. هنوغاد یچ همه

". هنودرگرب و نم ، هشاب دیاب یکی

************************

رانک ما یلدنص راب، نیا دوب. هدش دنلب هزات امیپاوه

نامیپاوه شخب نیرت شخب لسک . دوبن هرجنپ

، هناتخبدب هک دوب طسو ی هرفنراهچ یاه فیدر

. تشاد رارق فیدر نیمه رد نم یلدنص



شناتسد نورد ی هلجم ارهب ما هتسخ نامشچ

نم رانک و هداد رییغت ار شیاج ، یکریز .اب متخود

و نیریش عقاوم یضعب شتاکرح دوب. هتسشن

مه ، شیاه مخا مه . دندش یم ینتشاد تسود

تسرد اجو هب هک تشاد تیصخشود . شیاهدنخبل

درک. یم هدافتسا مادکره زا

رفس مه نایاپ ینعی نیا و دوب هدیسر مامتا هب رفس

رتزا مک اعقاو هک، یا هتفه کی نایاپ . نامندوب

. مدرک یم رکف ما هدرشف یاهراک و نارهت هب هشیمه

هنک. یم مهاگن بیجع رادنامهم منک یم سح ـ

باقرغ #

117_ تراپ #



ار هلمج نیا مارآ دوب،اما هلجم یور زونه شهاگن

رادید هب عجار ناهنپ تقیقح نآ زج درک. همزمز

بوخ ردقنآ دوب. هتفر شیپ بوخ زیچ همه ، ناملوا

. موش یم مشمارآ و اهزور نیا گنتلد منادب هک

. یدرک شف کال یلدنص ییاج اجهب رس هراد، قح _

یور ارزا شراد درک.کالههبل دنلب هرخ ارباال شرس

هب هیبش تلا، ح نیا ورد دوب هتشادنرب شرس

. دیسر یم رظن هب بایماک

نوا شیپ زاورپ مامتا ات متسنوت یمن نک لوبق ـ

تکرح یادص دز، یم فرح یتقو . منیشنب نزریپ

. مدینش یم ور شیعونصم یانودند



ییاه مدآ نایم دوب!رد بیجع درم، نیا مدز. دنخبل

دما و تفر تعرس مااب یگدنز طسو اهزور نیا هک

الهی تیصخش دوب. ناشنیرتدرف هب رصحنم دندرکیم

دوب هدرک بلس ار قیمع تخانش ی هزاجا شا، الهی

. تسشن یم ترانک یتقو دوب تینما هیبش اما،

رت شیب ناوج ناوناب ترواجم ،رد معلطم ـهلب

. هرذگ یم شوخ نوتهب

شناهد رود یتسد . دناشن شبل یور دنخبل ما، هیانک

. تسب ال ماک ار هلجم دعب، و دیشک

. نشاب کشزپنودند هگا صوصخ ـهب



میارب شا، یتسوپریز یاه تنطیش ، تفرگ ما هدنخ

ال، ماک ار مرس دعب و هدیشک یقیمع سفن دوب. هزماب

شنامشچ دید، هک ار مهاگن . مدناخرچ شفرط هب

شرس ، دیشک رت نییاپ ار شه یکال هبل . دندز قرب

تحار تلا ح وهب امیپاوه یلدنص هب دنابسچ ار

. دمارد یرت

. هشاب تشرد ردقنا نوشامشچ هگا صوصخ ـهب

باقرغ #

118_ تراپ #

تلا، ح نامه منک.رد راهم متسناوتن ار مدنخبل

مشچ لماکو داد ییانحنا شیاه بل هب مه شدوخ

. تسب ار شیاه



؟ مینک عورش ور یدرگ نارهت یک بخ،زا ـ

. هکانسرت مشیخوش ـ

درک. مهاگن یبلا ج زرط وهب درک زاب ار شمشچ کی

و مکحم یدایز . متشاد تسود ار هاگن زرط نیا

دوب. یعبط خوش اب هدش قیقر حلا نیع ،رد هنادرم

. مدب دای ندرک یگدنز تهب ماوخ ـیم

ینز یاج ترسح مدز. هیکت ما یلدنص رت،هب تحار

هرجنپ رانک ، فیدر نیمه رد هک مدروخ یم ار

دوب. هتسشن



ما. یضار مندرک یگدنز زا ـنم

یگ. یمن یدج ـ

؟ یراد یروصت نیچمه ارچ ـ

ار شمشچ ودره راب نیا و دناخرچ ار شرس یمک

اب یمک دش، ثعاب هک دروخ یناکت امیپاوه درک. زاب

رد ینامسآ یاه چهلا نیا .زا میشنب رت رایشوه سرت

. متشاد ترفن گرم دح

؟ مزادنب تدای ور بشید یاه ثحب همز ـال

. مرادن یروآدای نیا هب یا ـعالهق



شیاه بل یور هرابود دنخبل ، تخادنا یاباال هناش

. دندوب هدش هتسب شنامشچ و دوب هتسشن

یدرگ نارهت ، داتفا لا ور یور نوماراک هک مکی سپ ـ

. مینک یم عورش ور

هتفه کی نیا لثم راب نیا میوگب هن، میوگب مدمآ

اردر تساوخرد نیا ، مارتحا واب میآ یمن هاتوک

منابز و متفرگ میمصت نم دوب، بیجع اما.... منک

و دروخ هرگ مقلح رد راگنا ، منابز . درکن شیارجا

و درک دراو یرت شیب یورین منهذ . دیخرچن رگید

هب مداد هیکت ار مرس دوب. رت هنادیماان ، هجیتن

. دندوبن تحار مه دایز هک ییاه یلدنص یتشپ

مه ،نآ دهدب مدای ار ندرک یگدنز تساوخ یم

دوب. هداد اج متاظحل طسو ار شدوخ روز هب یتقو



. متسناد یمن مه.... ار شیارچ
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ملا بقتسا هب یسک متسناد یم ، تسشن هک زاورپ

مدوب هتفگن ار متشگرب خیرات سک چیه دیآ.هب یمن

یارب تقو منارامیب هب دوب رارق ، بطم یشنم زج

یهار هاگدورف زا میقتسم نم و دهدب هعجارم

. موش ناکشزپ نامتخاس

وام دوب هدش کراپ هاگدورف گنیکراپ رد ملیبوموتا

یظفاحادخ یارب اه، نادمچ نتفرگ لیوحت زا دعب

هن رگید شهاگن . میتفرگ رارق رگید مه لباقم

درم نامه دوب هدش ، یگدنزرس وهن تشاد تنطیش



داد. یم ناشن خر رفس رد یهاگهگ هک یا یدج

منز. یم گنز تهب ـ

؟ یدرگ نارهت یارب ـ

. مدب تدای ندرک یگدنز هک نیا یارب ـ

، ادمع ار ندرک یگدنز نم دوب. خلت یمک ، مدنخبل

تشاد یعس ووا مدوب هتشاذگ اج متارطاخ نایم

هحتاف شیارب اه سلا هک یزیچ دنک. شا هدنز

. مدوب هدرک یرادازع و هدناوخ

. ینیدباع یاقآ یدوب یبیجع رفس مه ـ



یماظن زابرس کی هیبش ار شتسد دعب، دزو دنخبل

داد. رارق ششوگ رانک

مناخ راکرس شاب تدوخ بظاوم .. متسه یلع ـ

. هتسارآ

یدنخبل وحم مه نم دش ثعاب ، شندز فرح نحل

نم نم، هک مدرک رکف نیا هب دش هک رود . منزب

یم عیطم و مارآ مدآ نیا لباقم ردقنا یتقو مدوبن

. مدش

. دما یمن مه مدب ... ساره نیع دوخ،رد نیا زا

و هتفخ منورد رد هک ینم دوب، هدمآ یتسد راگنا



هتفرگ ار شا هقی ، هتشادرب دوب هدش نیشنرتسکاخ

و تشاد بلق هک ینم . دیشک یم نوریب تشاد و

یارب دمآ یم باسح هب یکانرطخ وضع بجع ، بلق

. مدوب هداتفا هاچ هت رد شراسفا راب،اب کی هک ینم

. دمآ یمن مشچ هب شندوب زا یرثا رگید و دوب هتفر

دز. یم هرگ ار نم تشاد ،هک بیجع یرفس مه

. مناد یمن ؟... یگدنز یاجک هب

**********************
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؟ تشذگ شوخ _

و منک عمج ار مدنخبل دش ثعاب شم، یکال هنعط

دوب هدش هیهت میارب هک یزیم تشپ رت یدج یمک

یم ثعاب ، میاه بل تکرح مدرک یم سح . منیشنب

. دریگب رگ رت شیب دوش

؟ سیدابآ زا ربخ خیلا...هچ تاج ـ

لباقم هریاد مین تروص هب هک یمرچ ناملبم یور

ار شیاه جنرآ دعب، و تسشن دندوب هتفرگ رارق زیم

یمسر راولش یوتا طخ داد. رارق شیاه وناز یور

دوب. راد هشوگ و زیت شا،



. تسین دب امش فطل ـهب

یوت مروضح ینود یم بوخ متدوخ ناج، نارهم ـ

تامخا مکی .حاال دوبن زاین مه اهردق نوا ییامنور

. افطل نک وزاب

س نیدنچ یراکمه نیا ، داتسرف نوریب مکحم یسفن

میارب و دوب هدش لصاح هفرطود کرد فطل هب هلا

نوریب عضوم نیا زا دوز وا مه راب نیا دوب، لجسم

. دمآ دهاوخ

یاحرط . ندش وربور لا بقتسا اب احرط .... هبوخ ـ

دراو هدنیآ هام یارب ات دیلوت طخ یوت نتفر مدیدج

، روشک یوت دم یربخ ضبن تفگ هش یم . نشب رازاب

هش. یم نیمات سیدابآ زا اهزور نیا



هک ییامنرود . مداد ناکت تیاضر یانعم ارهب مرس

نامکیدزن یردق حاالهب میدوب هدرک تالش شیارب

یم اج نامتشم نایم ، یتسد ندرک زارد هکاب دوب

زا لماک یشرازگ هک ملباقم ی هشوپ دش.هب

. متخود مشچ دوب ریخا تانایرج

. هدوب عیلا نوتراک ـ

تساوخرد ، هیکرت یاهدنرب زا یکی فرط ـوپالد...زا

یتقو هیحاتتفا بش نومه تسرد . هتشاد یراکمه

. جیتسا یور تفر

یقاب یثحب یاج هک یروط دوب. مکحم و دنت مباوج

. دنامن



. میراد شزاین ـ

اما... منود یم ونیا منم ـ

نم، یتقو تشادن ییانعم مرظن زا ثحب ی همادا

شتفرشیپ یارب هک متشاد تسود ردق نآ وپالدار

. مهد ماجنا ار یراکره
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یم . نارهم مراد یرت گرزب یاهوزرآ وپالد یارب ـ

. روشک نیا یوت هنز یم هراد و لوا فرح هک ینود

راک هب ،نت روشک زا شعیرس جورخ اب ماوخ یمن

یم جراخ روشک زا یتقو هدب.وپالد یدنرب ره یارب



یم جیتسا یور دنرب نیرتهب یارب منودب نم هک هش

. هتفیب قافتا هشقی هکال یزیچ شارب هدب هزاجا هر.

مه زاب ار مدنخبل . داتسیا و داد ناکت هاتوک یرس

و مدنابسچ میاه بل یور بسچرب کی هیبش

. مداتسیا

یلیل .هب زیزع نارهم تزا منونمم تدم نیا تیاب ـ

. نوسرب سالم

جیلخ لحاوس ملا حشوخ ... یلبق رتزا لا حرس ـ

. هتخاس تهب سراف

یرفس ی هتسخ زونه ؟ دیسر یم رظن هب روط نیا

اما...یم دوب هدیسر مامتا هب هزات زورید هک مدوب



هرابود ناج راگنا . دوبن مه دب حملا تفگ دش

دوب. هدش قیرزت منت رد ندنام اپرس و ندیگنج

دوب. یا هدننک کمک رفس ـ

ناکت یرس دنخبل دشاب ثعاب برساالمی، باوج

نوریب مکحم ار مسفن دش، جراخ هک قاتا .زا دهدب

یاه هشیش تشپ .ات مدیخرچ یمک و مداتسرف

یادص کاو پژ وهب متفر ور مدق جرب یرساترس

. مدرپس شوگ میاه شفک

و دود نایم . دیشک یم سفن نییاپ نآ تشاد ، نارهت

وردنت هیبش هک یا هتسخ یاه مدآ مخا تظلغ مدو

شمارآ نامه .اب دنتشذگ یم شلد زا ناج یب ییاه

امامت و هدرک شوخ اج مدوجو رد هک یصقن رپ

. نییاپ نا یوهایه هب مدز لز دوب یعنصت



. مدرک یمن تسد شکتسد دش، یم درس هک اوه

بیج نایم و تفرگ یم ار مناتسد دوب، هک نیهاش

یم روتوم کی کرت یور مه واب تشاذگ یم شیاه

هک ینیشام ،زا تفگ یم شیاهوزرآ زا .وا میتسشن

دیاب شردام یارب یا هناخ وزا درخب تشاد تسود

و زیر یاهوزرآ زا دوب ،رپ نیهاش . تفرگ یم

هک دوب هداد ناشلا رپوب شرس رد ردقنآ هک یتشرد

. دندوب هدرک شزاورپ دنلب

اوه . متشادن یشوخ لد ناتسمز ،زا شنتفر دعب زا

و هتشادرب مرچ شکتسد تفج کی دش یم درس هک

...زاب شا همه وهت درک یم ناشمرگ ، مدوخ

هک یردام و ردپ یب یامرس نیا زا دما یم مدب مه...

نایم ار تارطاخ و درک یم دمجنم ار مزغم راگنا

درک. یم راداو ندیوج هب منهذ یاه نادند



. دریگب راخب ار هرجنپ دش ثعاب ، مدیشک هک یها

. مدیخرچ و هتخود مشچ یگتفرگ هم نیا هب خلت

و لد زاب هک مدوب هدش هناوید نم، و دوب دایز راک

. دیشک یم رپ هتشذگ ...هب منهذ

********************

هناخ لباقم هک دوب هتشذگ بش هد زا تعاس

حلا، نیا واب هدیسر میاهمشچ ،ات یگتسخ . مدیسر

هدنام بقع یاهراک هب ما یگدیسر و مدرکلمع زا

ار نیشام دش، زاب مارآ هک .رد متشاد تباضر سح

شوماخ زا دعب و مدیشک یگنس ی هداج نایم ات

. مداتسرف نوریب یسفن ، شندرک

رد دش ثعاب یلصا نامتخاس ،زا بایماک جورخ

زا دعب ، بشید . مهدب جرخ هب هلجع ندش هدایپ



اب تفگیم ونابرذآ و شمدوب هدیدن بطم زا تشگرب

رید اه بش اما نانچمه هناخ، هب وا نداد هار دوجو

دز یدنخبل دید هک ار نم . تسا نیگنسرس و دیآ یم

. دمآ رتولج بیج رد تسد و

! هلوت یروطچ ـ

ضحم هب ووا مدرک پچ شیارب ار منامشچ

و جراخ بیج ارزا شیاه تسد هرخ ،باال مندیسر

درک. ملغب

. قنعدب دوب هدش گنت تساو ـملد
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و منکب شا یباختنا تاملک هب یضارتعا متساوخ

.اب مدوب گنتلد روصت رتزا شیب اتقیقح . متسناوتن

روط هشیمه بایماک یارب ، مندوبن هتسباو دوجو

و متفرگ مارآ ششوغآ .رد مدش یم گنتلد یرگید

دنخبل درک. میاهر ، ندیشک سفن هیناثدنچ زا دعب

اج شتروص یور ، یتشپ مک شیر وهت تشاد

دوب. هدرک شوخ

. یداد نویساروکد رییغت ـ

شیور یتسد دش ثعاب ، ششیر هت هب ما هراشا

ورناژی قرب زا دوب رپ هشیمه لثم شنامشچ . دشکب

. ینتشاد تسود یا

. دایم مهب نگ ـیم



نگ. یم تسار ـ

ما هدنخ . تفرگ یتس وژ تفر بقع یمک رورغرپ

هدنخ هب مه شدوخ " هناوید " مدز بل دشو رادادص

درک. مک ار هلصاف وزاب داتفا

. تتسوپ ریز هتفر ـبآ

؟ هتفه هی اب طقف ـ

نایم میوزاب هک روطنامه درک. مهاگن رت قیقد

یکی نآ .اب متروص لفق ، شنامشچ و دوب شناتسد

یارب شنامشچ و درک سمل ار میاهوم ، شتسد

کیدزن ینابرهم وهب رود تنطیش زا هاتوک یا هظحل



. دندش

. هرهچ یوت یتفر مدوخ .هب باذج گس هلوت ـ

ظافلا مکلب ات مدنار بل یور ار شمسا راطخا اب

یهجوت نیرت مکاما دنک هدافتسا یرت هنابدوم و رتهب

ارزا منیشام چییوس شیاج .هب دادن ناشن مه

دز: بقع ار نم ، یکمشچ واب دیشک نوریب متسد

. منودرگ یم شرب حبص ،ات ههاگریمعت منیشام ـ

یرایم رد ور وناب یادص ؟زاب یبش هفصن اجک ـ

. بایماک

ار شا ههقهق رد نتسب لبق و نامرف تشپ تسشن



درک. دازآ

یزاب بشما مر. یمن یراک تفاثک تمس وت ناج ـهب

. متوعد یماک ی هنوخ . تساسراب و ئرلا

هراظن ارهب هناخ زا شجورخ فسأتم یهاگن اب

اج اجهب ما هناش یور ار مفیک دعب، و متسشن

نامتخاس فرط هناخ،هب هب دورو زا لبق . مدرک

رثکا لثم . منیبب ار ونابرذآ ات مدرک تکرح یلصا

ندروخ وردحلا دوب هتسشن لبم یور ، تاقوا

شیارب راشف و یبرچ هب هجوت هکاب ییاه یکاروخ

. دیدیم لا یرس دندمآ یم باسح هب مس

باقرغ #

123_ تراپ #



. وناب نیروخن ـ

شناتسد زا سپیچ ی هتسب ، مروضح زا هدرک لوه

مهاگن پچ پچ یروط . داتفا شیاپ یور دشو اهر

لا،حاال یرس ی هنحص دش. مدنخبل ثعاب هک درک

یاه لا یرس نیا . باوخ قاتا هب دوب هدیسر اقیقد

تذل میارب تقو چیه ، شیاه شخب نیا و یکرت

لباقم هک دش ثعاب یمک یتح . دندوبن شخب

. موشب مه هدز تلا جخ ونابرذآ

؟ هبوخ . رتخد نیبن مگب تهب منم هبوخ ـاالن

. منارگن نوتدوخ یتم سال یارب ـنم



تیصعم و هانگ هک منارگن وت یامشچ یارب منم ـ

. هنیبن

؟ هرادن یبیع نینیبب امش ـ

ضوع ار هکبش لر، تنک واب درک مهاگن پچ مه زاب

هک بشید نامه طقف و دوب هدش خلت شتاقوا درک.

. تفرگ یم ملیوحت یمک مدوب هدیسر هزات

مه هفایق هرتخد . نوشاملیف نیا اب نشب لیلذ ـ

زا تسنوت یم نوا زا رتهب ام یاغوغ نیمه ... هرادن

. دایبرب شقن نیا سپ

نروپ ملیف کی دیدناک تشاد ، تواخس اراب نم

یتخس ارهب مدنخبل ... گرزب یادخ درک؟ یم راتسا



، شیاهاپ یور زا سپیچ نتشادرب دعب و هدرک عمج

. مدیشک یقیمع سفن

تنوبرق شاب تدوخ سالتم بقارم رتشیب مکی ـ

مرب.

؟ تفر هرسپ ـنیا

شرانک و مداد ناکت یرس دوب. بایماک شروظنم

مدرک سح هک دوب هتفرگ ار لر تنک یروط . متسشن

همادا و هدرک ضوع ار هکبش مندش دنلب ضحم هب

دنک. یم اشامت ار لا یرس ینآ

. ملماح ترسپ زا هگ یم مهب هدز گنز یکی بشید ـ



نوریب ظیغ اررپزا شسفن . مدرک شهاگن تریح اب

ما هلک زا دود مدرک یم سح درک. مهاگن و داتسرف

اررد شروش تشاد رگید بایماک دوش. یم دنلب

. دروآ یم

فوالن ماسهم نم هگیم هدز گنز فالین مگیم شهب ـ

یم نم مشچ ی هساک یوت هنز یم ،لز هداتفا قافتا

نم فان هب هراد ور هگید یکی ی هچب ، هدرک طلغ هگ

نکن تسرد رش ؟ ینئمطم اجک زا مگ یم . هدنب یم

شلبق نوچ منئمطم هگ ...یم تردارب و تدوخ یارب

نیرخآ نم و تسهام هس هچب ، هدموا ممدوخ غارس

هللا.. ....الهلا شیپ هامراهچ راب
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. دوبن تخس ال صا ، بایماک فرح ی همادا روصت

خن هیبش هداوناخ نیا . متسب هاتوک ار منامشچ

رد نامتسد زا زیچ همه . دنام یم هدش هراپ حیبست

رد نامدوخ هک میدوب راچد یتیعضو وهب دوب هتفر

.اب میدرک یم تالش وربآ ظفح یارب ، نامدوخ

ار ونابرذآ تسد و مداتسرف نوریب یسفن یتحاران

. مدرشف

هش. یم تسرد ـ

وت یارب هک روج نومه ؟ ندش تسرد هب یراد دیما ـ

دش؟ تسرد

هک یهابتشاره ثحب ... رابره . تفرگ درد یمک مبلق

فرخزم و اطخرپ تسیل نیا رس رد نم دما، شیپ

. متفرگ یم رارق



اما...هی بایماک دوب. نم باختنا نم، هابتشا ـ

... مسبت دعب . شدوخ اب هدرک جل ییاروج

و تشاذگ هک تخانش و رسپ نیا تاذ مرتخد نوا ـ

. تفر

و بایماک ؟ هدب ترسپ تاذ . مشتادف یروط نیا ـوگن

؟ یتخانش یروط نیا

وکالیم فرح یب . موش نامیشپ دش ثعاب ، شضغب

هبرضود ندز زا دعب و مدیسوب ار شا هنوگ طقف ،

هناخ، . متساوخرب میاج ،زا شتسد یور هاتوک ی

سکع لباقم ، نامام دوب. یگشیمه ی هدکمتام

شیاهراک نایم ردپ، و هتفرگ لغب مغ یوناز داعیم

یم مدش هک قاتا دراو دوب. هدرک سبح ار شدوخ



و بایماک زا منهذ یتقو ،ات باوخ متسناد

دیآ. یمن مغارس هب تسا رپ شدیدج یاهرسدرد

هتسخ نامشچ و هدیشک زارد تخت یور حلا نیا اب

یب یمسج زا یریوصت ، میاه کلپ تشپ . متسب ار ما

هتفشآ نم.... و تسب شقن دروخ یم ناکت هک ناج

دشاب نامزمه ، ملیابوم کمایپ یادص . مدرک ناشزاب

تشپ و درک نشور یا هظحل ار قاتا هک یدنلب دعر

. ناراب دیدش شراب یادص ، شدنب

ار مایپ ، لیابوم نتشادرب دعب و مدرک زارد ار متسد

. مدرک زاب

لا. چوت میرب تنتفر راک رس لبق حبص، ادرف سپ "

مدب تدای مدوخ و ندرک یگدنز مدق نیلوا هک میرب

" ینوتراک مشچ رتکد مناخ



. دندروخ طخ منهذ ،زا اهرکف

ایند هب هزات دازون کی نیع دوب رارق هک دنام نم کی

. دریگب دای ار یگدنز ، هدما

ناشن تسشن گنرمک دنچره مبل یور هک یدنخبل

دیآ. یمن شدب مه یلیخ رابجا نیا نم،زا نیا داد

ادرف سپ یتقو دوبن کانسرت رگید ... ناراب یادص

. مراذگب اج هوک نییاپ اهار رکف دوب رارق حبص،

********************
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یور منوت یمن عفال نم . هراد تنوفع امش ی هثل ـ

. مدب ماجنا یراک نوتنودند

هدنامرد و راز یتلا دعب،ابح و تسب ار شناهد

ار شا هنوگ پچ تمس یور ، شتسد درک. مهاگن

دوب. هدناشوپ

؟ تسین یهار اعقاو ـ

هب میاهاپ ، مداتسرف نییاپ ار کسام یدنخبل اب

مناخرچ یلدنص و دندرک دراو یا هکرحم ورین نیمز

. دناشک ار نم زیم تشپ ،ات

زا تنوفع نیا تقوره . مسیون یم وراد نوتارب ـ



منک. یم عورش ور مراک نم ، تفر نیب

. مدرم درد، زا بشید ادخ .هب نیسیونب منکسم سپ ـ

مروت ثعاب شا، یهثل هثبآ . مداد ناکت شیارب یرس

چیه دوب.هب هدش یمیدق یتنوفع هتبلا و دیدش

لوبق ار نادند یور راک کسیر متسناوت یمن ناونع

، نیمه و تشاد دوجو تنوفع شخپ ناکما منک،

شفرط ارهب هخسن . مراد هگن تسد دوب هدش ثعاب

. تفر نوریب قاتا ،زا یهاتوک رکشت دعب ووا هتفرگ

لوغشم ، دیشابن هتسخ نتفگ دشواب لخاد هیدهم

یتدم یارب ار منامشچ دش. زیم و قاتا ندرک زیمت

یاه همکد ندرک زاب نیح دعب، و متسب هاتوک

. مداتسیا ، مشوپور



؟ هرتهب تردام ـ

دش. لفق ما هرهچ یور و دیخرچ شهاگن

هنک. یم نوتاعد زورره ، شلمع دعب . رکشورادخ ـ

دش. یم تیذا تشاد یلیخ

و شیارآ ییب هرهچ مدز. شیور هب یدنخبل

، تسد .اب هناربلد و دوب ینتشاد تسود ، شحیلم

ماوتلا پ نتشادرب دعب و هدز یا هبرض شا هناش یور

، بایماک .اب متشادرب مدق بطم یجورخ تمس ،هب

شناتسود زا یکی هب قلعتم هک یا هناخ هرفس رد

مهاب متساوخ یم . مدوب هتشاذگ رارق ماش یارب دوب

. مینزب فرح



اهزور نیا ،اما ناوج یومع نیا مدرک یم سح

یم ندش هدینش شلد زیچره رتزا شیب ... رسدردرپ

هدرک لئاز ار ملقع مغ، یتقو ، ینامز کی . دهاوخ

دنا. هدروخ مشچ ما هداوناخ مدرک یم روصت دوب

هدروخ ار سح کی شین یام، همه دش یم رگم

کی راوآ ریز وپال، شخپ هنوگ نیا دش یم ؟ میشاب

؟ میوش نفد نامکت کت ، مسا

فرح دوب،هب رهش زا جراخ هک ناروتسر دوخ ات

ونابرذآ ی هضغ .هب مدرک رکف مدز یم دیاب هک ییاه

یگدنز هکاب یجل ،زا مدوخ ومغ بایماک یاهراک زا

رارق هب مدوب هدیسر اما، میاهرکف دوب.هت هدرک شا

. ندرک یگدنز یارب و هوک .رد حبص ادرف

باقرغ #
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هک ینهذ یاهادص کت کت نایم دش بخ...یم

،اب دندروآرد هشیر ارزا مزغم ربت ،اب دنتشاد یعس

بل هب اعقاو نم... دشو یم دز. دنخبل رکف نیا

گنیکراپ اررد نیشام یتقو . مداد یم انحنا میاه

کراپ لیبوموتا هب مهاگن هک مدرک کراپ ناروتسر

دوب. هدرک ریگ بایماک ی هدش

جک ، میاهوم . مدرک بترم ار مرس یرسور ، هنییآ رد

وبل دندوب هدز نوریب شا هیشاح زا مک یلیخ و

، یرسور نشور گنر هب هجوت ،اب مگنر یب یاه

یتسد فیک . دندیسر یمن رظن هب هدننز مه یلیخ

ییاه مدق ،اب ریگدزد ندز زا دعب و هتشادرب ار ما

ییاج . مدرک تکرح هدش ورزر تخت فرط هب مارآ

هتخانش هک دوب تحار ،اللقا نامیودره یخلا هک

دوش. یمن



نایم لیابوم و هتسشن یگشیمه کاله نامه اب

دوب. هدرک شدوخ ترپ ار شساوح ، شناتسد

. ناجومع دش ضرع ـسالم

دزو ما هنابدوم نحل هب یدنخبل درک، دنلب ار شرس

داد. ناکت یرس

نم؟ هساو یدش بدا ـاب

تخت یتشپ ،هب تحار و هدروآرد ار میاه شفک

، ناتسمز رخاوا نیشنلد اما کنخ داب مدز. هیکت

. تشاد ناغمرا هب میارب یبسچلد سح

ملد. زیزع مدوب ومع... مدوب ـ



، تسد ی هراشا دعب،اب دشو رت گنررپ ، شدنخبل

رت تحار داد هک اراه شرافس درک. ادص ار نوسراگ

درک. زاب اهتنا ارات شنت یداب نشپاک پیز و تسشن

؟ میروخب مهاب و ماش یتساوخ حاال دش یچ ـ

شفاص و هدرک سمل تسد اراب یرسور ی هبل ودره

. مدرک

؟ هگم هراب نیلوا ـ

دش رت گنرمک مدنخبل هک یروط درک، مهاگن بیجع

. داتسرف نوریب یقیمع سفن مه، شدوخ و

یاوخ یم حاال هک نم هگم مدرکن تگرزب ـ



و؟ نم ینوچیپب

الزا ماک ، اراوه و مدنابسچ مهب مکحم ار میاه بل

یجایتحا دادیم ناشن ، شتوکس . مدنار نوریب ینیب

دناد یم نم، زا رتهب و درادن حیضوت و ریسفت هب

. مییاج نیا هچ یارب

... بشید ـ

؟ دوب نارگن ـرذآ

باقرغ #
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نیمه .زا دشیم عورش اج نیمه زا لکشم مرظن هب



و هداد رارق اپ ریز اراه مارتحا ، بایماک هک یا هطقن

دش. یم در ناشیور زا تعرس اب تشاد

نک. شادص نامام ـ

رهز معط مه نم ماک هک ردق درک،نآ مهاگن خلت

. مینادرگرب یور مه زا یگف ،ابکال ودره و دریگب

زیچ؟ همه هش یم لح منک شادص نامام ـ

.زا تشاد یدایز روش رشو ادتبا نامه ،زا بایماک

یب یاه رسدرد لا بند متشاد دای هب هک یتقو نامه

شدوخ یارب یبوچراهچ حلا، نیا دوب.اب نایاپ

، شبوچراهچ دش. یمن جراخ شطخ زا هک تشاد

هبش، کی و تشادرب کرت ، شبلق هک تسکش یتقو



نآ زا لا سراهچ تسرد .وحاال دیسر یتسین هب

دوب. هتشذگ یتسین

ار شا هنادرم ناتسد دعب، و هدرب ولج ار متسد

. مدرک سمل

مرب. تنوبرق ـ

دنخبل تشاد و دیشک یم شتآ ، شهاگن نایم مغ

دوب. وا لثم منامگ ... مربص دز. یم

. مینزب یرتهب یافرح .ایب هنکنادخ ـ

؟ هدش گنت شارب تلد ـ



دنخبل درک، مهاگن و تخاب گنر هک شا هرهچ

نم یاه بل یور ، هتسکشن یضغب هیبش ... یسیخ

شیب ار مدوخ دعب، و متشاذگ مه یور کلپ . تسشن

. مدیشک شتمس هب رت

. یسرت یم شنتفگ زا هک بایماک تسین دب یگنتلد ـ

؟ یگنتلد ـ

یطیارشره تحت ، هشیمه هک ییوا ی هنادرم ضغب

لمحت درک، یم بوخ اراه مدآ دزوحلا یم دنخبل

رارکت ار هملک نیا ضغب اب یتقو دوب. تخس شندرک

. دندرک خی مناتسد و هدرشف مبلق هدارا درک،یب

هنز. یم رپ شارب هراد ملد ـنم



کلپ رارق، یب ،هک تفگ ار هلمج نیا درد اب یروط

. مدرشف رت مکحم ار شتسد و هتشاذگ مه یور

تسود . مدرکن یتعنامم دیشک شوغآ هب هک ار مرس

یاه سفن اما منیبب ار شیاه مشچ کشا متشادن

کاچ کاچ ار مبلق ، شکرحتم و دنت ی هنیس و قیمع

. شیارب درک

. تارب مریمب ـنم

،ات دزیمن فرح . تشاد ضغب زا ناشن ، شنتفگ سیه

قلطم دب رگا بایماک مدرک رکف نیا هب نم و دنکشن

شدوخ زا رتشیب . تساوخ یم ار رتخد دوب،نآ مه

بیسن تشاد ناکما رت، مکحم نیا زا یقشع رگم و

؟ دوش یسک
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هب دش یم طوبرم ، مدوب هتفر هوک هک یراب نیرخآ

وا... ناتسود اب مه .نآ نیهاش ندوب هدنز نامز

. شگرم زا لبق هامراهچ تسرد

و رتخد . دندوب شدوخ لثم همه ، شناتسود

ورپ تفرشیپ هب دنمق ،عال دعتسم ، ناوج یاهرسپ

اما فیعض رشق زا ییاه مدآ . ایور و وزرآ زا

زا مه ردقچره نیهاش هک یناسک رون، رپ ینامشچ

. تسناوتن اه نآ دش،زا رود شدوخ

هطقن نیا اپهب هرابود لا، سدنچ دعب حاالاما

یا همرس شکتسد وکالهو .ابشلا مدوب هتشلذگ

رابره نم و دوب هتفاب میارب اصخش همع هک یتفاب



رت شیب ، متسوپ ینشور ، مدرک یم هدافتسا اه نآ زا

. دمآ یم مشچ هب

، بایماک درد . مدوب هدیباوخن بوخ یلیخ لبق، بش

،نآ بایماک . مبلق ناهنپ یاهدرد رد دوب هدش برض

بش رازه هک تشاد یمهم هاگیاج ما یگدنز رد ردق

. مروخب ،مغ شیاه هصغ یارب متسناوتیم هدش، مه

! وناب ـسالم

یتفاب . متشادرب نیشام رد ارزا ما هیکت و مدیخرچ

و هدیشک ، شیاهتنا هک ابکالیه دوب هدز نت هنادرم

کی هیبش مدوخ لثم مه شندرگ دوب.شلا نازیوآ

ی هبنج رت شیب و هدناشوپ ار شندرگ رود هقی

. تشاد ینییزت



ـسالم.

. مدیشک یقیمع سفن نم و درک مک ار هلصاف

نودب نامشچ رد هریخ یصاخ ینابرهم ،اب شهاگن

. دنام مشیارآ

ریخ. هب نوتحبص ـ

مدوب هدیباوخن ال صا هک نیا دوجو مدز.اب یدنخبل

هتفرگ و لسک یلیخ موش، دنلب باوخ زا تخس هک

. مدوبن

بخ... ـ

و تخود مشچ میتفر یم باال دیاب هک یریسم هب



داد. رارق شرمک یور ار شناتسد

بخ... ـ

ار شرس دعب دزو یدنخبل ، متخادنا یاباال هناش

. تخادنا ریز

. میرب دعب نک. مکحم و تتوب یاهدنب ـ

ندش لش هجوتم . مدرک مخ یمک ار مرس مه نم

یور ار میاپ . مدوب هدشن مترپسا یاه توب مین دنب

.هب مدرک مکحم اراهدنب دعب، و هتشاذگ نیشام رپس

. دروآ ولج ار شتسد و تخود مشچ مندز هرگ لدم

هدب. هزاجا ـ
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ار مشفک دنب ، مدیشک بقع ار متسد هدش هکوش

ریحتم ردق دش.نآ مخ یمک شدوخ دعب و تفرگ

یا هرگ . مهدب ناشن یلمعلا سکع مناوتن هک مدوب

یور ار مرگید یاپ تساوخ دزو هنارهام و مکحم

. مهدب رارق رپس

هرابود هش یم ثعاب نتسب یزتناف و لش ردق نوا ـ

. هشب زاب

. مشک یم تلا جخ مراد ـنم



دز. یدنخبل شرس ندرک دنلب نودب ووا متفگ مارآ

عقوم روطچ مد یم تدای مراد یچ؟ یارب تلا جخ ـ

سرد هی شدوخ نیا . یدنبب شفک دنب ندموا هوک

... هیگدنز

؟ یگدنز سرد ـ

یم شاک درک. دنلب رس دشو مامت شراک هرخ باال

هک یزیچ منک. ریسفت بوخ ار شهاگن متسناوت

دزو یم جوم شنشور یاه کمدرم تیقارب نایم

و مهرد نوجعم هچ میوگب متسناوت یمن نم،

نیا ناوت . دیسر یم رظن هب یا هتخانشان و بیجع

. مسیونب هنارت کی هظحل نیمه ... شیارب ات متشاد ار

دز، نوریب ندیشک سفن نیح شناهد زا هک یراخب

دش. شخپ اوه رد یموهفمان حرط هیبش



هک یشب یوق ردقنا هوک، یایب اهنت زور هی هنکمم ـ

هشابن یسک هنکمم . ینک بوخ و تلا ح یایب ییاهنت

هی مد یم تدای مراد هزاب، تشفک دنب هگب تهب

. هشن زاب تقو چیه هک یدنبب و تشفک دنب یروط

ریگرد ! هلمج کی واب یتحار نیمه مدش،هب ریگرد

سکوداراپ و قیمع موهفم وای هنعط ، تحیصن

دزو یم فرح بیرغ بیجع . شتاملک تشپ روحم

اه هلمج نیا تشپ فده و روظنم متشاد نامیا نم،

. تسوا و نم نیب ناهنپ نابز عون کی ،

کی لوا ، میدرک نتفر هبباال عورش هک مه رانک

هکاب ییوا دعب و تسشن نامنیب توکس راورخ

درک. هدنکارپ اوه رد ار شتارذ ، شمدزاب

؟ یدید و لا چوت شرپ هاگتسیا ـاتحاال



؟ یجناب ـ

ناکت رس شدوخ لثم نم و داد ناکت دییات هب یرس

یوحم دنخبل . یفن وهب یقفا تهج رد یهتنم . مداد

دش. مگ تیدج نایم ، شنامشچ قرب دزو

. ینیب یم ـاالن

؟ یرپب یاوخ ـیم

باقرغ #
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. داتسرف ارباال شیوربا کی و دناخرچ ار شرس

. یدیرپ وت دیاش یدید هچ ورادخ ـ

هتبلا و کنخ یاوه مدز، یدنخبل شزیر یخوش هب

هدرک لبق تاعاس رتزا لا حرس یمک ار محور کاپ،

دوب.

. ندیمن ور امناخ هب شرپ ی هزاجا منود یم ـنم

منک. رداص ور هزاجا و مشاب یبرم نم یتقو ـهن

و داتسیا مدقود ی هلصاف هب مه ،وا مداتسیا

اهنت ،هن شمدید یم هک رابره و هظحلر .ه دیخرچ

سح دش یم ثعاب هکلب درک یم ما هدز تفگش



نیرت هبیرغ هک ییوا هب تبسن یقیمع یگتسباو

منک. سح دوب مکچوک یایند

؟ یبرم ـ

اب دعب و جک یمک ار شرس درک. نییاپ باالو یرس

همزمز شلبق هظحلدنچ یعبط خوش اب ریاغم ینحل

درک.

یبرم زا یکی ناونع ،هب هتفهره . ماجنیا اه هعمج ـ

. یجناب شرپ یاه

بقع هب تشگرب اب اما دوبن دایز هلصاف مدقود

درک. مک مه ار نامه



یب ردقنا هک نیا رطاخ هب وروت ماوخ یم ـواالمن

یدیسرپن مدوخ هب عجار مزا یچیه هک یتیمها

. نییاپ منک ترپ

شم،اب یکال هنوگ دیدهت شخب هب تیمها یب

مدز. بل تیدج تیاهن

؟ مدیسرپ یم دیاب ـ

کلپ یتقو . تشادن یا هداس باوج ، شسرپ نیا

.ام مدروآ نامیا دنداتسیا دندروخ ناکت زا شیاه

زیت همه نیا . میدوب باال یعامتجا غولب اب مدآ ود

؟ دوب تسرد بماالیت رت،یب مهم همه وزا نتفر ولج

ار یکالمه هنوگ یزتناف ی هلوگنم دمآ، ولج شتسد

داد. ناکت و شزاون تشگنا اب



. نسرپ یم اتسود ـ

میدوب منامگ ؟ میدوب تسود ووا نم اه؟ تسود

تباث ار شف اتخال دیخرچن درک هچره منابز نوچ

دنک.
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زا رظن فرص . مجنپ هاگتسیا هب میدوب هدیسر

باال همه نیا زا نامسفن اوه، ی هزادنا یب یدرس

ناقاتشم و میدوب هتسشن وحاال، دوب هتفرگ نتفر

تفاطل هک یتوکس .رد میدرک یم هاگن ار النی پیز

تسد هک دوب مدرس یردق .نآ تشاد یدایز قمع و

یم رظن هب هدش کشخ مه شکتسد ریز یتح ، میاه

هب هن هک رناژییا زا مدوب حلا...رپ نیا .اب دندیسر



رد شمارآ کی لکش هب هکلب بیجع تاناجیه لکش

دوب. هدرک هناخ میاه لولس

هرت. غولش اه هعمج ـ

کمدرم تاهج دعب، و متخادنا یهاگن مفارطا هب

. مدناخرچ شفرط ارهب منامشچ

هس هاگتسیا دوب.زا بوخ موس هاگتسیا ات مزورما ـ

دش. تولخ دعب هب

. یایب باال نیا ات ینوتب مدرک یمن رکف ـ

ووا دنام ما هدیشک باال ندرگلا ش تشپ ، مدنخبل

ی هراوید رد دندش هنایروم هرطاخ یرس کی . دیدن



دوب. هدنامن یقاب نآ زا یزیچ هک یزغم یبوچ

. مدموا یم دایز دوب مک منس ـ

. ایرادن ینس مزونه امش مناخ راکرس ـ

. مدرک شهاگن یا هزماب لکش وهب دیرپ باال میوربا

مه زاب ار شتسد و تسشن شبل یور یوحم دنخبل

نآ دز.زا کالمه یاهتنا نازیوآ ی هلوگنم هب

... هناگچب رایسب و هناقمحا نم، و دوب هدمآ ششوخ

تلا صا . دمآ یم مشوخ شلکش یعبرم ی هناچ زا

دوب. هدیشخب شا هرهچ هب یبیجع

هگید یامناخ سکعرب نم . منومگ دوب فراعت ـهی

. متسین ساسح منس یور



نس سلا تفه و تسیب ینک یم رکف اعقاو ـوت

؟ هدایز

هتبلا و یدج ار شا هلمج ، مدرک شهاگن هدروخ اج

و بجعت لیلد نیا درک،اما نایب رگ هذخاوم یمک

یاه هکت ؟ تسناد یم ار منس اجک .زا دوبن نم تهب

تسرد یارب هک دندوب هدنکارپ ردق ،نآ لزاپ نیا

. متشاد زاین یدایز نامز شندرک

! مشاب هتفگ تهب و منس دایمن مدای ـنم

. دیدزد ار شنامشچ اما درکن مگ ار شیاپ و تسد

. تفگ مهب تنرتنیا ـ



عوضوم نیا دوش ثعاب اضف، فیطلت ات تفگ خوش

و مدیشک رت نییاپ ار کالمه یاه ؟هبل مربب دای ارزا

. مدرب رتولج ار مرس
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؟ یشاب نم زا تاع طاال لا بند تنرتنیا یوت دیابارچ ـ

نایم هرابود یصاخ تیدج ، داتسیا دشو دنلب

مین النی پیز ریسم دز.هب یم قرب شنامشچ

. دیخرچ مفرط وهب تخادنا یهاگن

هزاوآ شوخ یارس هنارت یور ینامز هی نک ضرف ـ



. متشاد شارک مروشک ی

متسناوت یم هک دوب یزیچ نیرت بیجع ، هلمج نیا

کی هیبش مندرگلا ش تشپ مه زاب مدنخبل . مونشب

تسرد ، مداتسیا دش. ناهنپ یتلا جخ کدوک

. شلباقم

! هلطاب لا... حم ضرف ـ

، دروخ یمکحم ناکت شقیمع سفن زا شا هنیس

مباوج هک نیا نودب و دیشک ارباال شنت تفاب پیز

درک. تکرح النی پیز فرط هب دهدب ار

یم النی پیز ...اب یجناب یاج دش،هب ضوع مرظن ـ

. نییاپ میر



. منکیم نیسحت ، ثحب تهج رییغت یوت ور تتراهم ـ

داد. ملیوحت یدنخبل ، نتفر بقع نیح و تشگرب

خی نیا و دوش دمجنم ، مبلق دش ثعاب هک یدنخبل

دنک. شسح ...یب یگدز

ینوا ، رتکد مناخ منوچیپ یمن و ثحب نم نک رواب ـ

. ییوت هریگ یمن هک

ناکت فسأت هب یرس مدرک شهاگن هک گنگ و جیگ

رد اما نم . تشادرب مدق میقتسم و دیخرچ و داد

متفرگ یم دیاب ار یزیچ ؟هچ مدنام شفرح مضه

ندش، گرزب و یلقاع یاعدا سلا همه نیا دعب هک

؟ مدوب هدرکن تفایرد زونه



. مینک زاورپ میاوخ سالم...یم یدهم ـاقآ

پیز لوئسم هکاب یشب و شوخ و شدنلب ی هلمج

تعرس میاه مدق هب دش ثعاب داد، ماجنا النی

هچره و مدیشک رت نییاپ یمک ار ندرگلا .ش مهدب

. دیسر یمن رظن هب مهم مه دوب،زاب درس اوه مه

زا درک یم مروبجم یدج یدج هک نیا زا لبق دیاب

ار هوکود نیب ی هلصاف و هدش نازیوآ لباک کی

. مدرک یم شنامیشپ منامب قلعم

! یلع ـ

مه دندوب لوئسم هک یدرم ود هکلب ، شدوخ اهنت هن

رد هک دش روطچ ما هرهچ مناد یمن . دندیخرچ

. تخادنا باال وربا کی و تسشن هدنخ شهاگن
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. میرفنود ـ

. مداد یمن ماجنا ار راک نیا ...نم گرزب یادخ

********************

و! نم نیبب _

، هناثم ندش رپ هیبش یسح ، مدرک زاب ار منامشچ

تارطق ندروخرس اپ، فک ی هزادنا یب یگدز خی

اررپ مناج بلق، شپت رت مهم همه وزا قرع درس

یور هک کالیه هباشم دوب. هتشاذگ دوب.کاله هدرک

. میدوب هداد شرارق طایتحا یارب و دوب مه نم رس



تمسق رد شه کال ریز یاهدنب ندرک مکحم ردحلا

دز: بل یدج یهاگن اب هناچ

یم شقشاع نک رواب ؟ یکوا ... هرادن یسرت ال ـصا

نوا مرو یم رتدوز نم . هزاورپ هی هیبش یش،

؟ یایمرب شسپ .زا منوم یم ترظتنم تمس

یم رکف هک وحملا ریسم و عافترا ؟هب مدمآ یمرب

دوجو نیا دش.اب یم عطاق هن کی باوج مدرک

دق مه دشات مخ یمک دز، یدنخبل . مداد ناکت یرس

. داتسرف نوریب متروص یور ار شسفن و دوش نم

داد. یم کنخ یانعن یوب

. میرپ یمن یسرت یم یلیخ هگا ـ



مدیسرت یچره ،زا میگدنز یوت سهلا یلیخ ـنم...

. شتمس متفر

دش. قرغ گنگ مغ کی نایم ، شهاگن راکشآ نیسحت

و تسیب هب هگید ...هک یرپب اعقاو االن دیاب دیاش ـ

یم رس یراد یتقو باال نوا دایز، یگن سلا تفه

ینعی یگدنز یمهف یم هزات ، نییاپ یایم و یروخ

مهب . یداد تسد وزا تصرف و ناجیه ردقچ و یچ

. اغوغ نک دامتعا

نیریش ظفلت ، شأشنم هک دش اپ هب منورد ییاغوغ

مه شدییأت ، مدادن ناکت یرس دوب. وا نابز زا ممسا

مه یور مشچ هک دوب شباوج مهاگن اما مدرکن

قالب یاهدنب اهو بانط . تفر ولج و تشاذگ

کی هیبش یزیچ . دندش لصو شیاهاپ ،هب دننام



ار شتسد . دیشوپ یم دیاب هک دوب راد قالب ترش

تسد واب درک دنب مکحم دننام بانط لباک نآ هب

اراب یکوا تم عال نم هب هاگن نیح ، شرگید

رس درک. اهر ار شدوخ دعب، و داد ناشن شتسش

مناهد یور تسد دش ثعاب ریسم نیا رد شندروخ

شنتسشن تحار لدم یور ار منامشچ و مراذگب

واب منک اشامت قالبراد زیوآ نآ یور

. موش شندیسر رظتنم ... ینارگن
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؟ نیا هدامآ ـ

نیا ملد نم...مه و دوب مباوج رظتنم درم ، مدیخرچ

یمن مه و تساوخ یم ار ناجیه و ییاهر



بصن ار تازیهجت . متشاذگ مه یور کلپ . تساوخ

. مرپب دنتساوخ دعب، و دندرک

هظحل کی رد دوب هک هچره شمسا ... زاورپ ... ندیرپ

درک. یهت ار نم

، میاپ ریز ندش خیلا لوا ی هظحل رد مغیج یادص

ار منامشچ . دروآ درد هب مه ار مدوخ یاه شوگ

ی هراب کی تفا . منیبن ار عافترا ات متسب مکحم

دادیب ییامرس اب مکحم هک ییاوه ،اب مندب یامد

دوب.اب هدش ماغدا دروخ یم متروص هب هدننک

هب متشاد . تفرگ مارآ ملد یمک یلع، دایرف یادص

. مدش یم کیدزن دورف ی هطقن

راذب نک، هاگن و نییاپ ... اغوغ و تامشچ نک ـزاب

. ینک هبرجت گنشق و زاورپ سح



واب مدرک ناشزاب . مدرک ناشزاب اما دوب تخس

ما هنیس رد مسفن ، میاپ ریز هدننام هرد عافترا ندید

ار مهاگن . دمآ باال یتخس دعب،هب یمک و دروخ هرگ

نایم نم، و دوب طوقس ی هطقن ... نییاپ .نآ متفرگن

و مدش هریخ عافترا نآ .هب قلعم نامسآ و نیمز

رد ملع واب هتساوخدوخ ... رابدنچ . تفرگ مارآ ، مبلق

دیاش هک یطوقس ؟ مدوب هدرک طوقس ما یگدنز

هدناکش ار میاه ناوختسا ، شدرد اما دش یمن هدید

سفن اب نم دزو شین میاه کلپ تشپ کشا دوب.

مدز. لز ییاهنت و هوکش نیا هب دنت یاه

یم شناشن تشاد هزات زاورپ ، راگنا هک یتمظع هب

داد.

ما، ییاهنت ... مباتش ، مدوب مدوخ هطقن نیا رد طقف

هک ییاوه و میدوب نامدوخ ... میاه مخز و ضغب

تسد نایم ، راگنا هک ییادخ و دیخرچ یم نامرود



هناخ یکمک زیوآ نآ رود نم ی هدش تشم یاه

. مشمارآ حلا، نیع ورد مسرت نایم دوب. هدرک

گنرمک ضغب ونآ ندش وخیلا ییاهر شمارآ

دوب هدش مکیدزن ردقنآ ادخ . میاهکمدرم رد هتسشن

اه... سلا دیاش وای اهزور دعب . مدرکیم شسح هک

دورف ی هقطنم هب مندیسر هب یزیچ رگید حاال

دنک.اب مکمک ات داتسیا ولج شدوخ دوب. هدنامن

ات دنتسشن مرود هک شیاه تسد و متفر ولج باتش

مدوب خی درک. سبح ار نامیودره سفن ، دنراد مهگن

یارب ینیشنلد لمکم هک ییامد توافت دوب. مرگ و

هداتسیا لماک درک سح هک نیمه . دندوب رگید مه

هب ماگ کی نازرل یاهاپ اب نم و تفرگ هلصاف ما

تازیهجت دنک کمک ات دمآ ولج یسک . متشادرب ولج

زا هدش خرس تروص هب هریخ ووا منک زاب ار

دز. بل نم، یامرس



؟ دوب روطچ تزاورپ نیلوا ـ

. متسناد یمن مه ار شلیلد . متشاد ضغب

اما.... زیگنا مهو ـ

. هوکشاب ـ
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لک مناوتب ات هملک کی نیمه ، مدوب هملک نیمه لا بند

متروص یور ار مدرس یاه تسد منک. نایب ار مسح

شفرط هب تازیهجت لماک ندش زاب واب متشاذگ

ونآ تسشن ما هناچ ریز دمآ، ولج شتسد . متفر



درک. زاب ار ینمیا ی هدنام کالهاج

زاورپ هیچ زا ینود یم ، هزاورپ هیبش النی پیز ـ

؟ دایم مشوخ رت شیب

سفن دعب ووا مداد ناکت هن ینعم ارهب مرس

واب تفرگ هاگیاج لوئسم فرط ،کالهارهب یقیمع

درک. رکشت یدنخبل

دعب نیمز یور نتسشن سح ... شدورف تمسق ـزا

. هیگنشق سح ، ندوب قلعم

دای دوب. ماهیا رپزا ،اما شنامشچ لخاد وحم دنخبل

تسد هک یا هظحل . مداتفا مفقوت و دورف ی هظحل

راب نیا . دندش هقلح مرمک رود ، هاتوک دنچره شیاه



ارباال شلیابوم دشووا، شتنطیش هجوتم منهذ

. تفرگ

. متفرگ ملیف تزا ـ

یچ؟ یارب ـ

رارق جوا یوت یتقو ینودب تدوخ هک نیا یارب ـ

یش. یم یلکش هچ یتفرگ

یم جراخ هقطنم زا دیاب . متشادرب مدق شرانک

مرگ یندیشون کی هب یبیجع لیامت نم و میدش

و دوب دامجنا ،ردحلا لخاد زا مندب مامت . متشاد

. دیزغل یم مه یور میاه نادند



مش؟ یم یلکش هچ جوا یوت هگم ـ

. ییاشامت ـ

********************
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رس یوحم یدنخبل اب سالمم باوج ،رد راتسرپ

هکاب میدوب هدید ار مه ، تدم نیا ردق داد.نآ ناکت

زاب میارب ار هار دعب و دیسرپ ار ملا وحا ییورشوخ

رد واپ مدیشوپ هک ار صوصخم یاه سابل درک.

ار مدوجو هفخ، و مومسم ییاوه ، متشاذگ شقاتا

نآ یور ، شندید دشو تخس ندیشک سفن درک. رپ

ار مبلق یور یا هنزو هیبش هتسب نامشچ اب تخت



درک. نیگنس

ی هریخ و مداتسیا شتخت رانک ، متفر رتولج

یهآ ، دندوب هدرک لصتم شندب هب هک ییاه هاگتسد

. مدیشک

. مشاداد ـسالم

نیا یور هک سلا کی دش یم تشاد دزن، مه کلپ

س کی دوب. هتسب ایند یور هب مشچ و هداتفا تخت

مک ار ناطیش رشو هشیمه داعیم ام، یگدنز هک یلا

بوخ هب مه ردقچره ، نامزور و وحلا تشاد

دوب. ،دب شقمع رد اما میدرک یم دومناو ندوب

؟ داعیم ینوتسمز باوخ نیا زا یدشن هتسخ ـ



و هدش دنلب یاهوم نایم تسد نم، و دادن ار مباوج

هک دندوب رپ ردق نآ شیاهوم . مدیشک شبترمان

درک. یم تکرح ناشنیب زا یتخس هب تشگنا

یر؟ یم اجک تتحارتسا زور دیسرپ زورما نامام ـ

دشو یم مهارمه متفگ یم وت. شیپ مایم متفگن

متفگ . منزب فرح تاهاب ریس لد هی متسنوت یمن

هتشاد یردارب رهاوخ تفگ و پگ اه،هی تدم دعب

هیچ؟ ترظن ؟ موه . میشاب

یاهدرد یور دوب دیدج یدرد ، شندوب شنکاو یب

هدش الرغ یاه تسد . دندوب هدشن میمرت هک یقباس

مه، کشا هرطق کی . متفرگ مناتسد نایم ار شا

. تفرگ هار ما هنوگ یور



یاه تنطیش نوا یارب ، داعیم تارب هدش گنت ـملد

یزاب یتسد لا بتوف یارب ، تبیرغ و بیجع

ورج غاب هنوخ یوت بایماک و قاثیم اب نوتاندرک

یتفگ یم هک ییاتقو یارب ، تیگشیمه یاندرک ینز

رود؟ رود میرب هکیچوک یجبآ

میولگ نایم هناربون یتخرد و دیشک ،دق ضغب

. دیسر یم مه ادخ حاالات شعافترا . تشاک

ماه هنوش رود یزادنب تسد یایب هک ییاتقو یارب ـ

مگب هن. مگب منم دعب ؟ یتسین بوخ ... اغوغ ، یگب و

بوخ مزور ،هی هتفر یتقو زا مگب . متسین بوخ

. مدوبن
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و مارآ . دنتشادن یتعرس اه هرطق ، متسب ار منامشچ

یم ما هنوگ یور ربص تیاهن کی،رد هب کی اهر

. دندیتلغ

نوا ی هصغ ، داعیم یدروخ دایز و میگدنز ی هصغ ـ

یدنخبل ی هصغ ، ماهوم نویم دیفس یوم رات اتود

یدوب وت طقف و، نم ی هصغ . تشادن نوج هک

یبات یب هک بش هی هتدای . مارب یدروخیم هصغ

و یدموا دوب، دب وحملا ملد یوت دوب هدز هربنچ

متشاذ یمن و تنهد یوت مدزیم شاک ... اغوغ یتفگ

؟ یرب نیا زا رتولج یقشاع نیا یوت

شتروص . تخیر وا تسد یور راب نیا ، کشا هرطق

. دیشک رپ شیارب ملد و مدرک سمل ار



یم وروت ی هصغ نم هدش،حاال ضوع نوماج ـحاال

منک یم تنعل و مدوخ رابدص یزور نم .حاال مروخ

منود یمن هک یسامت نوا دعب حبص، زور نوا هک

یوت مدزن ، یتفرگ رگ هک یدینش یچ و دوب یچ

. متفرگن و تنتفر یولج و تتروص

شتسد یور یناشیپ . مدش مخ و دندیزرل مناوناز

دز. نوریب ما هنیس زا غاد و رادبت ، مسفن و متشاذگ

ربخ شرصع هک دش یچ زور نوا ؟ داعیم دش یچ ـ

؟ یتفر امک یوت نداد

یم هطقن نیا و مدمآ یم هک یراب راب،ره ره

و مدرک یم شوماخ ار میاه ساوح مامت مداتسیا

یم . متخیر یم ما هسم ال سح یور ار ناشتردق

. ممهفن و دزرلب شتشگنا مدیسرت



هیرگ هراد نامام مدید مدش، باوخ یب هک بشیرپ ـ

گنت تارب ملد وت...نم سکع باق یولج . هنکیم

یوت هزیریم اباب ، منکیم هفخ راک یوت و مدوخ هشیم

تسکع یولج هیرگ اب ابش هفصن ، نامام و شدوخ

یتوافتم روط هی مودکره .ام هریگیم لغب مغ یوناز

زیم هی رود نومات هس هک رابره . میشیم تگنتلد

نم . نوممشچ یوت هشیم راخ ، تیلا خ یاج منیشیم

یاوه هب نامام . مدب تروق ضغب مروخیم بآ

و هنکیم هیرگ و هنوخزپشآ هریم هدرواین نودکمن

اباب...

. مدروآ ارباال مرس و متفرگ یقیمع مد

هزادن یم و شرس ، داعیم هنک یمن یراک چیه ـاباب

یم ، ممهف یم نم اما هروخ یم و شاذغ و نییاپ



شزاربا زا هگید هک هدرد شلد یوت ردقنا ممهف

. تستسخ

شوخ و امیس شوخ ردارب ، مدرک جک یمک ار مرس

هک دوب سلا کی میس تشم کی نایم ما،حاال هزاوآ

. دنراذگ یم رمع

رارق دش. فاص نوشرمک تخس نم، دعب . نراد قح ـ

دعب ، ینامز .هی نوشلد یور یراذب غاد مهوت دوبن

رد هب هیرگ هکاب ییابش ، کانتشحو یایاضق نوا

منک، زاب ورد متساوخیم و نیدیبوک یم تشم مقاتا

، منوج یوت دوب هتخیر یگنووید هک ینامز نومه

مدب داعیم ؟ هتدای . نوشمد یم قد مراد یتفگ مهب

نم حاال هک هدش رارکت یروط خیرات نیا هک دایم

... مشاداد . نوشیدیم قد یراد مگب تهب دیاب

. ادخوروت نک زاب وتامشچ
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بل دعب و متسب ار منامشچ . تفرگ ضغب زا مسفن

میاه هلگ نم . مداد رارق شا یناشیپ یور ار میاه

ردقنآ وا... اما مدزیم مه ار میاهفرح ، مدرکیم ار

هب تشاد ناتسمز . درکیمن زاب مشچ هک دوب هتسخ

ووا، دشیم هزات ونو تشاد ... تایح ، دیسریم نایاپ

یباوخ . تشاد ار یناتسمز باوخ نیا ی همادا دصق

دش. یمن ادیپ یشیاسآ دوب، هچره شتشپ هک

*********************

؟ یبوخ ـ



یرساترس ی هشیش تشپ دعب،زا و مداد ناکت یرس

مفرط ارهب هوهق ناجنف . مدیشک بقع ویدوتسا

نمض و هدرک زارد تسد ثکم نم،اب و تفرگ

. شمتفرگ تسد ،رد یرکشت

؟ هبوخ اراک ـ

. همومت هگید زوردنچ دیدج راک طبض ـ

درم، نیا تیقفوم ، مدرک شهاگن رطاخ تیاضر اب

مدوجو مامت اب شتباب زا هک دوب نیریش میارب ردقنآ

شهورگ یاه هچب یگدنزاون یادص . موش لا حشوخ

یم هفقو یب رهظ رس زا هک یناراب یادص نایم ،

دوب. هدرک دیلوت یریظن یب یاون و هدیچیپ دیراب

؟ دایم تشوخ اه هنارت زا نیبب ـ



. تفر شزیم شفرط هب نیگنس و مارآ یاه مدق اب

ناجنف هب شندرک زاب نیح و تشادرب ار هشوپ

درک. هراشا مناتسد نایم ی هوهق

. روخب ـ

دراو ظیلغ یخلت نآ زا یا هعرج ، مداد ناکت یرس

کی یپیت هکاب ییوا ی هریخ دعب و مدرک ما هدعم

هداتسیا روط نامه ، نیگنس و هنادرم ، یکشم تسد

دوب ما هتشون تسد یاه ذغاک ندناوخ ردحلا

. مدیسرپ

؟ نبوخ دازیرپ و ناکاپ ـ



ار یس ی ههد دز. یم دنخبل دمآ، یم هک ناشمسا

و ردپ کی شقن وحاال،رد هدرک در دوب اه تدم

دش یمن هک دوب هداتفا اج بوخ یردق نآ رسمه

درک. شنامتک

. رکشورادخ ... نبوخ ودره ـ

. مدیشک یتسد ما هوهق ناجنف ی هبل هب

باقرغ #
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. رکشورادخ ـ



. مناخ راکرس هنوغاد تاه هنارت ـحلا

؟ یرادن نوشسود ـ

و داد رارق شزیم یور اراهذغاک درک. مهاگن قیمع

جنرآ و تسشن گنر مرچ ناملبم یور . دیخرچ

داد. هیکت وناز ارهب شیاه

وگن ، اغوغ منیب یم یگدنز تهاگن یوت هتدم ـهی

تقیقح ینود یم نم زا رتهب هک منک یم هابتشا

یارب اهراب . مدرک سمل و طخ هت اهراب نم... هیچ.

هنارت هی یتقو منود یم اهراب . متشون هنارت مدوخ

یاج هی سپ تس باال شراک یساسحا راب ردقنا ارس

یوت شوخ حلا نیا طبر .حاال هدرک ناروف ، شسح

. ممهفیمن هیچ رس تاه هنارت یوت دب ابحلا تهاگن



دوب هتخادنا هلصاف نامنیب هک یزیم یور ار ناجنف

یاه دوب،تالش رگا مهاگن نایم یگدنز . مداد رارق

هک یدرم . تشاد ریثأت شنورد انشآ اما هبیرغ درم

ار میاهزور یگنر دادم نیرت گنررپ ، اهزور نیا

یگدنز ذغاک یور ار شدوخ شقن تشاد و هتشادرب

رس اما...زا میاه هنارت دب درک.حلا یم میسرت ما

هرابود ، ندرک هابتشا هرابود سرت دوب. سرت کی

. ندروخ نیمز هب رس اب هرابود و ندش دیماان

ماخ یایند نویم ، مدوب هدش قشاع هک ینامز نوا ـ

هنک لوبق اباب ات میدز رد نوا ردو نیا .هب میگچب

نووج .هی هشاب یرازاب ی هداس بساک ،هی شدامود

لوط یلیخ . هدنوخن سرد رت شیب ملپید هکات

نامام هک یزور دوب. یخلت یازور یلیخ ، دیشک

نیا هب نزب گنز و هدش یضار تاباب تفگ و دموا

هت وهی دایز قوش رس ،زا نایب شداوناخ اتاب هرسپ

اما ادوب شوخ .حملا تفرگ میرگ دشو خیلا ملد



...حملا ازور نیا مدز. یم راز اه هدرمردام نیع

نیا رس زا ....اما مشوخ ، مبوخ ، تسعقوم نوا هیبش

ملد هشو یم خیلا ملد هت بترم شمارآ و یشوخ

مهاگن یوت یگدنز سح دیاش . داوخ یم ندرک هیرگ

یزا هیرگ نوا ماه، هنارت دب ...حلا هشوخ حلا نوا

اما نتسین مه زا ادج لد. ندش وخیلا یشوخ رس

. نبیرغ مه زا

درم؟ کی هب هش یم طوبرم ، شوخ حلا ـنیا

متسد نایم درک ریگ مهاگن . مدنابسچ مهب ار مناوناز

سلا شش دعب دش. یم دش یم تشم تشاد هک

نیرت دیعب راگنا ،حاال یگتسباو و قشع زا یرود

داد. یم خر منورد تشاد نکمم شنکاو

. دیاش ـ



دز. هرگ هنیس یور تسد و دیشک یقیمع سفن

ریوصت ، شندروخ گنز واب دوب زیم یور شلیابوم

شقن هحفص یور ، شلیثمت یب دنخبل اب دازیرپ

شنابز و درادرب ار لیابوم ات دمآ ولج شتسد . تسب

داد. رارق بطاخم ار نم ،

میاوخ یم نومب .... تشاد هلب هملا ،هیع دیاش ـنیا

. میدب ماجنا زورما طبض هی

دوب. نابرهم هتبلا و ذفان شهاگن . مدروآ ارباال مرس

دنلب واب داد باوج ظیلغ مناج کی اراب سامت

ی هدش خیلا ناجنف یور مدنام هریخ ، شندش

هنارت ضغب و مهاگن قرب نایم درم، کی یاپ . هوهق

دش. یم سح حوضو هب میاه

ماگ واب مدیشک رتولج مرس یور ار ...شملا مداتسیا



رد اه هچب . مداتسیا طبض قاتا هب کیدزن مارآ ییاه

نداد همتاخ اب ایروپ و دندوب ندش هدامآ حلا

ار کیام دش. صوصخم کقاتا دراو شا هملا کم

یاه یشوگ زا یکی و درک میظنت شناهد لباقم

. تشاذگ شوگ یور ار صوصخم

هریخ نم دعب، دشو شخپ ریخأت یمک اب یقیسوم

وتلا پ یمارآ وا،هب یادص زا ما هنارت نتفرگ ناج هب

هتسب مشچ هک ییوا یور هب یدنخبل . متشادرب ار ما

میاه هنارت نتشادرب دعب،اب و مدز دناوخ یم تشاد

. مدش جراخ ویدوتسا زا

ضغب میاه هنارت حلا رخآ دناوخ یم اراه نآ دیابن

. دندناوخ یمن هک ار ضغب . تشاد

اه، ضغب نآ زا یکی ندناوخ عقوم اما ایروپ یادص



دوب. مرس رد زونه

. مدرک ادج نت وزا محور نم

هش. اج منت یوت وت، حور ات

.. منوت یم وراه نکمم ریغ نم

. هشاب طسو وت یاپ هک یتقو

.. تفر مرایتخا زا لد یتقو

. تفر مداد وروت زا ریغ هب یچره

. مدرک یگدنز ترانک یتقو

. تفر مدای و ندرک یگدنز نم

. مدرک عادو ایند وتاب دعب

. تسین مسامتلا فیرح یضغب

. تفر مراگزور زا کاروخ و باوخ

. تسین مساوح یزیچ هب وت دعب
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مناتسد هک ردق .نآ تشاد یدایز زوس ، کراپ یاوه

ناکت یا هرذ ار مرس و منزب هرگ مهرد مکحم ار

، میوتلا یپ هداتسیا ی هقی زا مدیسرت یم . مهدن

، تفاب شلا ریز زا یتح میاه شوگ و دنک روبع اوه

دوب یا هبرگ هچب هب مهاگن . دننک خی شیپ زا شیب

ناج، یب یهاگن واب هدیشک زارد اهداشمش رانک هک

. دییاپ یم ار فارطا

رس، نداد ناکت نودب دش ثعاب ، ییاه مدق یادص



ردحلا ناوج اتبسن رسپ .ود مناخرچب ار منامشچ

ن هک یهاتوکاپ گس وقالهدی دندوب کراپ زا روبع

اههب نآ زا یکی تسد رد متسناد یمن مه ار شدا ژ

هیبش و دنتشادن نس مه اهردق .نآ دروخ یم مشچ

مهاگن . دندوب اه هتشذگ یناوجون ی هلحرم زا هزات

هدز نوریب یاه چم و هاتوک قاف راولش هب یا هظحل

. مدیزرل ناشیاج وهب دنام ناشراولش زا

، امرس زا یرارف نم و دوب هدرک رید یا هقیقد جنپ

. مدرک یم سح مه ار ما ینیب کون ندش خرس

و دندرک یم روبع نم لباقم زا دنتشاد حاال اهرسپ

روک ار حلا ییب هبرگ هب تبسن مدید ی هیواز

مهاگن هرابود ات دنوش در مدوب رظتنم . دندوب هدرک

نداتسیا ثعاب ، ناشیکی نداتسیا اما دتفیب هبرگ هب

دش. مه یرگید

. هرتخد یدش یخی مدآ هیبش ـ



دنخبل مدروآ هکباال ار مگنگ هاگن ؟ دندوب نم اب

سایق .رد مدید ناشیاه بل یور ار یزیمآ تنطیش

ار مهاگن . دندوب رت کچوک سیلا تفه لقادح نم اب

ینامه دشو اطخ هب ریبعت هک مداد همادا یردق نآ

. دمآ مکیدزن دوب، شتسد گس هکقالهدی

و شامشچ . ایتسه مه یلگشوخ یخی مدآ بجع ـ

... بصم ال

. اغوغ ـ

یم مکیدزن تشاد ، دیخرچ مرس ممسا ندینش اب

. مهرد ییاه مخا و دنت همین یاه مدق اب مه نآ دش



؟ هدش یزیچ ـ

دوب. یدایز ناش هناگچب تنطیش یارب ، محازم ظفل

. مداتسیا و مدز یوحم دنخبل

ـسالم.

نیا ندیمهف حاالاب هک دیخرچ اهرسپ یور شهاگن

یم رود دنتشاد تعرس اب مدوب یسک رظتنم هک

باالو بترم یداب نشپاک ریز شا هنیس . دندش

. مهدب شصیخشت متسناوت یم نم دشو یم نییاپ

؟ ندوب هدش محازم ـ

باقرغ #
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. یدرک رید مکی . ندوب افرح نیا رتزا هچب ، اعقاو ـهن

ادج ناشریسم ارزا شهاگن ، ثکم و ظیلغ یمخا اب

شیاه مخا ی هرگ یمک درک یعس و تخود نم وهب

دنک. زاب ار

. یدرک ،خی مدنمرش ـ

نیا ال ماک ما، ینیب یتقو تشادن یا هدیاف راکنا

نایم ار ما ینیب کون درک. یم تباث ار هیضق

وهب دیدنخن اما .وا مدیدنخ و متفرگ مناتسد

مرود ار درک.نآ زاب ار شندرگ رود ندرگلا ش شیاج

یبان تبحم ،اب مندرگ رود شندیچیپ واب تخادنا



درک. همزمز

ارچ وت هخآ . هشابن یبسانم تقو منک یم رکف ـ

؟ یتسه ییامرس ردقنا

؟ هشابن یچ تقو ـ

ناهنپ شکتسد ریز هک دنام میاه تسد هب شهاگن

. دمآ باال منامشچ ات هرابود دعب، و دندوب هدش

. یراوس روتوم ـ

کت . مدرک شهاگن هدش درگ ینامشچ و ناجیه اب

منک. تکرح درک هراشا دعب، دزو یا هنادرم دنخ



و منک یم لفق و روتوم . مدش فرصنم االن هتبلا ـ

. مریگ یم یسکات

. هیباذج ی هبرجت مرظن ؟هب یدش هنووید ـ

یتنعل نآ زا قیمع سفن کی نم دشو ما هریخ زاب

. مداتسرف میاه هیر هب شندرگلا ش هب هدیبسچ

تراوس روتوم کرت دایمن ملد . یدرک خی یباسح ـ

منک.

؟ یلع ـ

ات میادص ، شمسا ندرک ادص عقوم هک دوب بیجع

هک دیمهف مه وا نیقی هب عطق دشو مرن دح نیا



دش یم ثعاب هک یدق الف تخا نامه واب داتسیا

مهاگن دنک مخ نییاپ ارهب شندرگ مندید عقوم

و شزاون رپزا هاگن کی ، یداع هاگن کی درک.هن

هدش مهم ما یگدنز رد هک ردق درم،نآ نیا . عیدب

راگنا ندرک یگدنز یاج ؟هب مدوب مهم شیارب دوب

هک ییاهزیچ داد. یم مدای یرگید یاهزیچ تشاد

یارب یمیمصت و دوب تخس ناشا یشومارف

. متشادن ناشا یروآدای

. اغوغ ـ

، شمسا ندرک ادص لباقم هلب،رد وهن تفگ ناج هن

شندرگلا ش یور ار مسفن نم و درک ادص ار ممسا

یم بآ تشاد شریز ما ینیب خی . مداتسرف نوریب

دش.
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میش. راوس ـ

تکرح درک هراشا و داتسرف نوریب مکحم یسفن

و صاخ روتوم متسناوت هرخ باال کراپ یجورخ منک.

صاخ گنر و دوب رکیپ لوغ . منیبب ار شبیجع

ناج مک رون ریز دوب هدش ثعاب شا، همرس

. دنزب قرب دیشروخ

نم. شخر منیا ـ

؟ یرادن نیشام ـ



،باالرتزا شتشپ تمسق ، تفر شروتوم فرط هب

دوب. شیولج تمسق

نوا روو نیا مر یم روتوم اب مه یهاگ ،اما مراد ـ

روتوم هب طلست نم ی هفرح یوت لا حره رو.هب

یراوس روتوم راب هی مه یگدنز کرد یارب . هزاین

. هبجاو

. میادص ندش دنلب نودب و مرن ، مدیدنخ

؟ تکساک ـکاله

مهاگن رکفتم دعب، و دیشک شندرگ تشپ هب یتسد

درک.



یم وت یارب دیاب منک،اما یمن هدافتسا هک مدوخ ـ

. مدروآ

اب تسا فداصم ، روتوم تشپ منتسشن متسناد یم

اربا ندرگلا ش اما حلا نیا .اب متروص ندش دمجنم

و کشزپ . متخادنا یاباال هناش و مدیشک الرت

هنادیق یب ردقنا یدم،حاال هعومجم لماعریدم

نیا گرزب و صاخ روتوم کرت راوس تساوخ یم

. دوبن دلب مه ار شمسا هک یروتوم دوش. درم

. هرادن یبیع ـ

درک. هاگن مرس هب یتقو دوب مهرد شیاه مخا

و مداتفا کاله دای هزات .االن هگید تقو یارب میراذب ـ



منک. تراوس تینما مداب یم حیجرت

یرغ واب داتسرف نوریب یسفن دید، هک ار مهاگن

روتوم یور دز. هرگ مهرد ار شیاه مخا بل، ریز

ندش نشور و ندز لدنه اب نامزمه و تفرگ رارق

ار هقطنم ، شیادص و داد زاگ تکرح نودب ، روتوم

. تشادرب

ات میر یم هاتوک ریسم ،هی رتکد مناخ وش راوس ـ

نوا رتزا شیب درک. یم راک دامع اقباس هک یا هفاک

منک. کسیر منوت یمن

. متفرگ رارق شروتوم رانک و مدز یدنخبل

نک. ربص ـ



هکاب روط نامه و دروآ ولج ار شتسد . مداتسیا

ارباال ندرگلا دوب،ش هتشاد هاگن ار روتوم شیاهاپ

ات مه ار مرس یور وشلا درک مکحم . دیشک رت

، راگنا شنامشچ . دروآ نییاپ ما یناشیپ طسو

. تام و شیک .رپزا دندوب جنرطش ی هحفص

. نیشب ـحاال

نداد دای یارب هرخسم ی هناهب نیا و تقافر نیا

ود راگنا هک درک یم کیدزن مهب ارام یروط ، یگدنز

سفن . میدوب ییابرنهآ ی هحفص کی فلا خم بطق

هناش هب تسد دعب، دشو شخپ ندرگلا ش ریز مغاد

منتسشن .زا مدیشک ارباال مدوخ و مداد هیکت شا

مریگب ار شنشپاک تسد اب تساوخ دش نئمطم هک

. مداد ماجنا ار راک نیا ثکم یمک نم،اب و



؟ رتکد مناخ میرب ـ

، یدرکن منومیشپ هک النی پیز ی هبرجت یوت ـ

. مشن نومیشپ مراب نیا مراودیما

لوا ار روتوم منک. سح متسناوت یم ار شدنخبل

تشپ هب هک یهاگن دعب،اب و دروآرد تکرح هب مارآ

دشو نابایخ یلصا النی دراو تخادنا شرس

ار مرس اما مدیشکن غیج دش. ربارب نیدنچ ، شباتش

مبولغم درس، داب ات مدنابسچ شتشیپ هب مکحم

رکف میتشاد هک یباتش و تعرس دعب،هب و دنکن

گنشق شدوخ هیبش ردقچ هک شنشپاک .هب مدرک

هک ییاه مدآ وهب درک یم یزاب ار هاگ هیکت شقن

یم واج میتشذگ یم ناشرانک زا هطقن کی هیبش

. ناشمیتشاذگ



اب نم یگدنز ی هبرجت نیمود ، زاورپ ....دعب تعرس

دوب. شا هنابام یونثم یاه هاگن و بیجع مدآ نیا
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******************

یاه ناجیه ی هبرجت . متشاد ار شا هبرجت نم

ار... لومعمریغ و قیمع

هک ییاه سفن و بلق دیدش یاه شپت ی هبرجت

ندش اپوخیلا شزغل ی هبرجت . دندرک یم رارف

هطقن نیرت مرگ نایم ندب یامد تفا ی هبرجت وناز،

لد هت وزا هناتسم و ندرپس یلد هبرجت ایند. ی

تسود بیرغ و بیجع ی هبرجت . ندز ههقهق



ار. ندش هتشاد تسود و نتشاد

دوب. یدیدج ی هبرجت اما، وا

ینآ هتخپان و ماخ یاه ناجیه نآ ،زا شناجیه

. دیپت یم رت مارآ ... مبلق . تشاد هلصاف نارود

یور و دوب رو هطوغ ژقر شمارآ کی رد هک یراگنا

. دیزرل یمن میاپ . دشاب هداد مل ییودرگ یتحار کی

مندب .... مندب و متشاد یمرب مدق مکحم و صرق

یمرگ نوخ و دوب مرگ ، مندب درک. یمن تفا شیامد

. تخیر یم میاه گر نایم

وهن دوب نتشاد تسود ،هن ندوب شرانک ی هبرجت

مارآ هیبش دوب. شمارآ هیبش . ندش هتشاد تسود

همه . ندز کلپ مارآ و ندیشک سفن مارآ و ندنام

ی هدعو هک دوب یا یگدنز نامه هیبش ، شرانک زیچ

راگنا هک یا یگدنز نامه دوب. هداد ار شندیمهف



روتوم کی یور یتقو مدز، یم مدق شرانک یتقو

هفاک یناتسهل یاه یلدنص نآ یور وای متسشن یم

نایم دوب. متشم نایم ، متفرگ یم رارق شلباقم

یعس هک وا رطع یوب یمک دوب، یگدنز یمک متشم

دوب اه تدم هک شوخ حلا یمک و دنک رارف تشاد

ناشهگن تفس نم دش. یم نازیرگ دید یم ار نم

ار ناششزرا دننادب هک تفس ردق .نآ مدوب هتشاد

رتزا شیب و ملئاق تیمها ناشیارب .هک مناد یم

، دشابن شمارآ یتقو ممهف یم ایند یاه مدآ مامت

یب مه ایند یاه ییابیز مامت و یگتسبلد و قشع

. دنوش یم شزرا

و شوخ یوب داد. رس زیم یور ملباقم ار هوهق

ما ینیب و هدش ماغدا وا رطع و دوع یوب ،اب شخلت

ویب دیفس ناجنف رود ار متسد درک. یم کیرحت ار

کیک یتسد شیپ هب دعب و مدرک هقلح ملباقم حرط

مدوب هدز خی ابیرقت . متخود مشچ ملباقم کشالیت



و داب دنب ورد ندش اهر ردق .نآ دیزرا یم اما

. دیزرا یم ندوب تعرس

هشیمه زا توافتم راب، نیا اما دوبن ییون ی هبرجت

. متشاد شتسود

؟ یدش مرگ ـ

دش یم شاک . مداد ناکت یرس شبیجع هاگن هب ور

دیمهف و درک یسراو ار شیاه سح نیب هرذ کی اب

. دریگ یم ناج ینایرج هچ ،زا شهاگن نایم قرب

؟ یدوب هدش راوس ـبقال

یاهروتوم نیا وت..زا روتوم هیبش هن ،اما موهوا ـ



سلا یلیخ هب هش یم طوبرم . یلومعم ی هداس

. شیپ
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یلیخ انوا اب سایق رد نم روتوم تعرس و باتش ـ

تس. باال

یاه هوهق .زا مدیشک ناجنف ی هبل یور ار متسد

. دمآ یم مشوخ ظیلغ

. متشاد تسود ـ



و تسشن متسد یور دمآ، ولج زیم یور زا شتسد

رهاظ وهب تشادن دنخبل . مدروآ باال مرن ار مرس نم

. دیسر یم یدج یلیخ

شکتسد هک نیا دوجو .اب هخی تاتسد زونه ـ

. ییامرس ی هرتخد . یتشاد

. هخی هشیمه نم یاتسد ـ

مه مدوخ . درپس نامناتسد لا صتا ارهب شهاگن

یمن نوریب شتسد ریز ارزا متسد ارچ متسناد یمن

. مدیشک

هنک. نوشمرگ یکی همز ال دیاش ـ



ما ینیب دش ثعاب ، شروظنم و ماهیا یرپ هلمج

دب ضغب نیا زا مدیشک یم تلا جخ دنک. یتشن

رگید مدرک یم رکف منک. شناهنپ ات مدز کلپ ! عقوم

رتخد نامه زونه . مدوب هدشن ماو هدش یوق

ار متسد . مدوب رود نادنچ هن یاه یسلا هدننکش

اررد لا گنچ و مدیشک نوریب شتسد ریز مرن،زا

. مدرب ورف کیک

الهت یحارط وردحیلا زیم نوا تشپ دامع یاج ـ

. هیلا خ

. درواین میور وهب دوب هنایشان مندرک ضوع ثحب

ی هنیس یور ار شناتسد و دیشک یقیمع سفن

دز. هرگ شخارف

. هیلا خ مه هنوخ یوت یتح اهزور نیا دامع یاج ـ



. مینک یمن شادیپ

روج و عمج ار مدوخ هک نیا یارب مک تصرف نیمه

زیر تیدج ی هناشن هب منامشچ دوب. یفاک منک

لخاد کیک زا یکچوک ی هکت اراب لا گنچ و دندش

نایم یا هکت یاه کشالت یخلت . متشاذگ ناهد

. متشاد تسود ار کیک یجنفسا و مرن تفاب

. هشاب شهب دیاب تساوح ـ

هب یگریخ زا تسد و درب ناجنف هب تسد مه وا

. دیشک نم نامشچ

. هشاب شهب مساوح دعب ات منک شادیپ لوا دیاب ـ

هداوناخ و یگدنز هک ییاهزور خلت، تارطاخ دای



یور تسد دش. رپ منهذ رد درک نافوط ریسا ار نام

ال نایم ارزا مدوخ ، شسمل واب مدیشک ما هقیقش

نیهاش دیابن دامع . مدناشک حلا هب هتشذگ ی هش

دش. یم

باقرغ #
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نیا . هراد یداب رپ رس ، تردارب نک. شادیپ سپ ـ

شدوخ یوت دیاب هک یزیچ زا رتدوز و مدآ ، هفرح

رارق هجوت دروم و ندش هدید ... هباذج . هشک یم

باال یعامتجا ی ههجو و بوخ دمآرد ، نتفرگ

هنک. رود شدوخ وزا مدآ هک تسه باذج یردقنا

اجک زا هرب شدای نیراذن . هشاب شهب نوتساوح

ریغ لکش هب هفرح نیا یوت ردقنا . هدرک عورش

شهت . هبارس شتیباذج منودب هک مدوب میقتسم



یم هسرب یچوپ نوا هب هک یزور .زا تسین یزیچ

. مسرت

؟ یتشاد شسود ـ

دش ثعاب شا، هدننک هکوش و هرظتنمریغ لا وس

درک یمن مهاگن اما منک.وا شهاگن ندز کلپ نودب

مخا دوب. همین و هفصن ناجنف نامه یپ شساوح و

دز. یم ار لوا فرح شتروص رد تیدج و تشاد

ور. یدیمح نیهاش ـ

تمالمط هاگن نامه . مداد همادا هریخ هاگن نامه هب

. مدوب اهر ایرد کی نایم کلک، کی یور . بوشآ ورپ

دش،با راد شک هک متوکس . هدنام هدنز و هدش قرغ



یلدنص یتشپ راب...هب نیا نم و درک مهاگن هرخ ال

. مدرک همزمز مکحم و هدز هیکت ما

. متشاد ـ

؟ قشع ـ

! قشع ـ

یوب هک شقیمع سفن نایم نم و دناخرچ ار شرس

.ک مدرک سح ار یا هدش قیقر یگف داد،کال یم انعن

یاه باوج نایم یرتدیدش لکش هب هک یا یگف ال

ار لا گنچ دوب. ما هدش رپ یولگ هتبلا و نم عطاق

تابرض زا یا هدننک زئمشم لکش هب کیک . مدرک اهر

دوب. هدش دوبان لا گنچ



. تسه مساوح ـ

واب تشاذگ مه یور کلپ ، مدیمهفن ار شروظنم

. درشف ار شنامشچ هراشا و تسش تشگنا

. دامع ـهب

ریسم نتفر ههاریب رود کی دعب مدز. یدنخزوپ

وهب مدناخرچ ار مرس ؟ تفگیم ار نیا دیاب ثحب

حاال شمارآ . متخود مشچ هدز امرس غولش نابایخ

هدناکرت ار ،نآ تسد اب یکی هک دوب بابح کی هیبش

یفعض هطقن ، نیهاش زا فرح دوب. هدرک دوبان و

کاندرد نیهاش منک. شناهنپ متسناوتیمن هک دوب

. دمآ یم باسح هب مبلق و حور ، نهذ ی هطقن نیرت

هب وهن منک شرامیت متسناوت یم هن هک یا هطقن



اهر. دوخ حلا

؟ مناخ اغوغ ـ

باقرغ #
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مناخ ندز فرح یمسر باب .زا مدناخرچ ار مرس

ندیشک وزان تبحم کی هیبش رتشیب دوب. هتفگن

هدیسر هطقن نیا هب عیرس ردقچ دوب.ام کالیم

نم راب کی یگدنز کی ی هداج ...رد تعرس ؟ میدوب

. مدیسرت یم نآ دوب.زا هدرک باترپ هرد ارهت

اقآ؟ یلع ـ



دز. هرگ هنیس یور ار شناتسد دزو حیلا یب دنخبل

یره هرهچ زا حیلا ودب دوب هدیرپ باال شیوربا

دوب. مولعم نامیود

. یدلب سپ ـ

و؟ یچ ـ

یریظن یب تیصخش داد. ار مباوج یا هزماب نحل اب

یاهمدآ اب ههجاوم رد هتبلا و یمیمص و مرگ . تشاد

درس. و کشخ رایسب رگید

ور. یربلد ـ

یاهزور صتخم هک تفرگ یمرش خرس گنر مدنخبل



روطنامه و مدیدزدن اما ار مهاگن دوب. ما یناوجون

ساوح ، ملیابوم گنز یادص . مدرک شهاگن توکس رد

یمک ، نامام هارمه ی هرامش درک. ترپ ار نامیودره

طخ اب دمآ یم شیپ مک . تخیر ملد هب ساره

هناخ تاقوا رثکا . دریگب سامت نم اب شا یصخش

سامت هناخ تباث طخ اب تشاد یمایپ رگا و دوب

ی هکت و مدرک لصو ار سامت للعت نودب . تفرگ یم

. مداتسرف شلا ریز ار متروص یور هدش هتخیر یوم

؟ مناج ـ

درک. هراپ ار ملد دنب ، شنایرگ یادص

ایب... اغوغ ـ



ناشن مندب ندش خی اراب شتم عال نیلوا ، فعض

و نارگن یلع، هک دش روطچ ما هرهچ مناد یمن داد.

درک. مهاگن ناساره

؟ هدش یچ ؟ نامام ـ

... هچنغ اغوغ .... هچنغ ـ

ریگرد ار مناج قیمع یتدورب دزو خی مسفن ؟ هچنغ

همزمز یتقو تشادن ندز یارب یضبن ، مبلق درک.

. مدینش ار شا

ایب. اغوغ ...ایب... تسین بوخ شلا ـح

باقرغ #
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مه مدوخ هک دز شقن یروط متروص نایم ، یگتفشآ

شیاج زا هک دیمهف مه .وا مدش شهجوتم

دش. مخ یمک نم، هب ندش کیدزن واب تساوخرب

شرگید تسد و درک هاگ هیکت زیم یور ار تسد کی

نم. یلدنص یور ار

؟ هدش یچ ـ

زا نامام ی هیرگ یادص اما دوب هدش عطق سامت

هک دش شسرت ثعاب دش.حملا یمن عطق نم شوگ

درک. دنلب ار شیادص

. رایب بآ ناویل هی انیس ـ



و نم فرط دناخرچ ار شرس هرابود مه دعب

اتاب داد رارق ما وتلا یپ همکد نیلوا یور ار شتسد

دنک. راومه ار مسفن هار شندرک زاب

؟ اغوغ ـ

شتسد یور و مدروآ باال یندنک ناج ارهب متسد

نم و تسشن منامشچ یور شنارگن هاگن . متشاذگ

درک. یم مهاگن تام . مداتسیا زیم نتفرگ اب

؟ هدش یچ یگ یم ـ

دوب. هتشذگ ضغب زا مراک



؟ ینوسر یم و نم ـ

ناویل نتفرگ واب داد ناکت ار شرس عطاق و مکحم

درک. کیدزن نم یاه بل ارهب انیس،نآ زا بآ

. تمرب یم یاوخب اجره ... روخب مکی ـ

و دیزرل یم مناتسد ، متفرگ شتسد ارزا ناویل

ناویل یاهتنا ریز تسد مه وا دش ثعاب نیمه

ندروخ زا دعب و دنک یثنخ ار شزرل نیا ات دراذگب

.شلا دریگب متسد ارزا نآ شدوخ ، هعرج ود

مندرگ رود زا هفاک هب دورو ضحم هب هک ار شندرگ

درک هراشا و تسب میارب شدوخ ، مدوب هدرک زاب

. مدوب هتخیرن مه کشا هرطق کی زونه منک. تکرح

هب مسرب متساوخ یم طقف ... هرطق کی یتح

نئمطم و مسرب ... شمنیبب و مسرب ... هاگشیاسآ



. هدرک شغولش هشیمه لثم نامام موش

یسکات کی یارب ، شروتوم فرط نتفر یاج هب

تساوخ ، بقع رد ندرک زاب نیح و درک دنلب تسد

مرانک هک نیمه و متسشن یگتفشآ .اب موش راوس

. مهدب هدننار ارهب سردآ ات درک مهاگن ، تفرگ رارق

رس هدننار دوخ مدرک همزمز هک ار هاگشیاسآ مسا

مدناخرچ ار مرس دوب. دلب اجار نآ راگنا داد. ناکت

مرانک هک یدرم فرط هب

باقرغ #
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یلا یس نایرج شهاگن نایم ینارگن و هتسشن

ارهب مرس ، شتسد راشف اب دید هک ار مهاگن . تشاد

گنر درز دنمس تحار نادنچ هن یلدنص یتشپ



دز. وبل دنابسچ

. دنبب و تامشچ مکی ـ

. درکن ممارآ ، میاه مشچ نتسب اما مدرک ار راک نیمه

ویخلا رکف رازه ات دوب راک نیمه رظتنم مندب راگنا

یهایس نآ نایم و میاه کلپ تشپ ارهب بیجع

کی یور ناج یب ار هچنغ دنک. تیاده هدننک هارمگ

یگتفشآ و نامام یاهندز هجض یادص . مدید تخت

ریوک کی نایم مدوب مدوخ ، یدعب ریوصت ... شیاه

نیگنس یاه هاگن ... شدعب و هنشت ییاهبل اب توهرب

ار منامشچ ماهوا و تاروصت نیا سرت دوب.زا میور

دش. مهجوتم و دوب نم هب شساوح . مدرک زاب

نیرت یفخم اتهب متفر یم متشاد وا رانک حاال ارچ

همه نیا ؟ منزب رس نام هداوناخ یگدنز دعب



ارهب متسد ؟ دوب هدش شیادیپ اجک زا تیمیمص

نوریب شلخاد ارزا اهرکف نیا ات مدنابسچ مرس

. متساوخیمن ار میاهرکف ... ناشمتساوخ یمن . مشکب

؟ یتسین بوخ ـ

مدز. بل شندرک هاگن نودب

. دنوم اج نوا تروتوم ... یدموا یم ماهاب دیابن ـ

. مدموا یمرب شسپ زا مدوخ

یدینش یچ منود یمن ، اغوغ وگن ترپ و ترچ ـ

اعقاو هک دیرپ تگنر یروط هی اما نفلت تشپ

؟ مدرک یم تیهار اهنت حلا نوا .اب مدرک تشحو



. مداد ملیوحت ار هلمج نیا یبصع یمک و مکحم

منک. شهاگن ات مدناخرچ ار مرس

یش. یم گنررپ یدایز یراد ـ

دشوابح هریخ مخرس نیقی هب عطق نامشچ هب

ار مکلپ ریز کشا تیدج و یگف ابکال ناماوت یتلا

. تفرگ

؟ هگم ـهدب

. منود یمن ـ

یور نم یشوخلد یارب شا یعونصم یدنخبل

تخادنا ریسم هب یهاگن مین . تسب شقن شتروص



درک. نم فوطعم ار شهجوت هرابود دعب و

. تسین یدب باوج ممنود یمن ـ

نوریب مکحم ار شسفن . مدرک شهاگن طقف

هرهچ . تشاد یمکحم و هنادرم خر مین . داتسرف

لزلزت هک دمآ یم باسح هب ییاه سیف ءزج شا

کی هیبش . دندز یم دایرف ار ناشبحاص یریذپان

. ناشا یناتساب نایادخ زا یمور لیصا سیدنت

. نزب کلپ راب ـهی

تفلا خم وای شفرح کرد ندز، هناچ تیعضو رد

هرطق هسود ندیزغل و مدز یکلپ حیلا یب .اب مدوبن

یک درک. متوهبم هنوگ یور هب ممشچ ره زا کشا



گنررپ ریوصت نیا اب شمخا ؟ دندوب هدش رپ ردقنا

دز. بل یبیجع روج دشو رت

. افطل نک نوشکاپ تسد ـحاالاب

راشف کی اراب کشا تارطق و مدروآ ارباال مناتسد

دناخرچ ار شرس ، دیشک یقیمع سفن . مدرک دوبان

. تشاد یخلت تبرغ ، شنحل و مفرط هب

درک. تاگن هش یم رت تحار ـحاال

یتوکس . مدوب هدنام شراک تهب رد توکس نامه اب

نیا ،هب اغوغ رپ یاغوغ ارزا نم دوب سلا شش هک

هک دیاش درک سح دوب. هدرک لدبم ندوب غورف یب

هب هاگن اب دعب و درک سح ، مگنگ و جیگ ردقچ

نم طقف هک درک همزمز یروط ، غولش نابایخ

. شدوخ و مونشب



یتنعل تامشچ اما تسین یتسرد ی هملک یتنعل ـ

ننک. یم هراچیب و مدآ تلا، ح نوا یوت راو

*********************
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دزو یفرح وا هن رگید ، هاگشیاسآ هب نامندیسر ات

ناسنا نیع ات متفرگ راک ارهب تالمش مامت نم. هن

هار میاه هنوگ یور دوخرس میاه کشا ، فیعض یاه

زا شیب ار مدوخ ، میاپ و تسد شزرل واب دنریگن

یم مدب ندرک هیرگ .زا مهدن ناشن زیگنا تقر نیا

یور . مدوب هتخیر شیپ اه ارسلا میاه کشا . دمآ

یتقو تسرد هدز... باتفآ و غاد ینابایخ تلا فسآ

اب یکی یکی ما، یگدنز دیما یاه هچیرد مامت هک



. دندش روک هریت ربا کی

متروص یور ار ما هدرک خی تسد ، داتسیا هک نیشام

هب دعب و مدش هریخ هاگشیاسآ یولبات .هب مدیشک

رد تنطیش یوس نآ یتقو . مدیخرچ شفرط

سح یبیرغ زرط دش،هب یم شوماخ شنامشچ

وا یزور کی ، راگنا . دراد تهابش مدوخ هب مدرک یم

و هدرک چلا شدوخ تسد اراب شیاهدیما مامت مه

دوب. هتفرگ ازع ناشرس دعب،باالی

. نونمم ـ

دز. یکلپ هک درک کرد ار مطیارش

! یسر یمن رظن هب بوخ ؟ ینئمطم وت؟ ماین ـ



نوریب مارآ ار مسفن . تسشن هریگتسد یور متسد

زونه ، شندرگلا .ش مدرک جک ار مندرگ و مداتسرف

شفرط وهب مدرک شزاب رگید تسد دوب.اب مرود

. متفرگ

. یدرک فطل مه اج نیا ـهن،ات

.حاال مدرکن اهر ار متسد اما نم ، تفرگ ار شلا

ی هنادرم ندرگلا ش کی نامه ناملا صتا ی هطقن

دوب. یا همرس

؟ تسه تدوخ هب تساوح ـ

وهب یعونصم ، وحم دنخبل . متشاذگ مه یور کلپ



. تفرگ لکش شیاه بل یور یتایب تدش

سالتم. ـهب

دعب، و مدش هدایپ نیشام .زا مدرک اهر ار ندرگلا ش

تمس ارهب مهار ، شندرک هاگن و ندیخرچ نودب

نیا ارچ دیسرپن یتح . مدرک جک هاگشیاسآ یدورو

یاه شسرپ هن دوب تواضق لها .هن میور یم اج

یگدنز رد اه سلا هک دوب ییاه نآ .زا هدنهدرازآ

رارق ، دندوب طقف هک ییاه نامه . متشاد ناشمک

وور ریز یه دننک، شاکنک یه ، دنسرپب یه دوبن

. یور یم هابتشا دنیوگب ، ناشهاگن اب یه و دنشکب

لقع تشگرب دشاب هارمه ، هاگشیاسآ اب مدورو

یباالیپ همکد . مدیشک مهرد مخا ما. هدش لتخم

اررد شقاتا هار دعب و مدرک زاب تسد اراب ماوتلا

کشا و نازرل یادص ...زا مدوب هدیسرت . متفرگ شیپ

. موشب هجاوم نآ اب دوب رارق هک یزیچ و نامام دولآ



دعب...اب و مداتسیا . شمدید مدش، هک شقاتا کیدزن

. مدرک شیادص یقیمع سفن
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؟ نامام ـ

نم، ندید .اب دندوب هداتفا نوخ شنامشچ ، دیخرچ

دزوهب هیرگ ریز رتدنلب هک دش هزات شلد غاد راگنا

. دمآ مفرط

. تسین بوخ شلا ـح



مهب ار میاه بل دش. هدرشف یوق یتشم نایم ، مبلق

متسد منک. لر تنک ار مدوخ مدرک یعس و مدنابسچ

. دنیشنب مدرک شکمک و متشاذگ شا هناش یور ار

اج؟ نیا نیدموا یچ هساو امش ـ

منود یمن دوب...اما گنت ..ملد شمنیبب مدوب هدموا ـ

نم .هب شرس باالی نتخیر رتکد یلک وهی دش یچ

. ندزن یفرح هک

مکحم یکی نآ دوب،اما یوا هناش یور متسد کی

.اب دیشک ریت اقیمع ما هنیس پچ تمس دش. تشم

یور مهاگن . مدش دراو شقاتا هب مهرد ییاه مخا

نامشچ و شناهد یور ژن یسکا کسام ، شتخت

کی هیبش ایند ،لک راگنا و دروخ خرچ شا هتسب

ات متفرگ راوید ارهب متسد دز. هبرض مرس هب کتپ



دایز ناشندش مخ لا متحا . دننکن میاوسر مناوناز

مفرط هب قاتا لخاد راتسرپدنچ هارمه ، رایدهم دوب.

، مدرکیم هک مخا . دندش رتروک میاه مخا . دندیخرچ

رت تخس راگنا ، مضغب دشو یم رپ رت مک منامشچ

. تسکش یم

تسد ار هدنورپ دش. دولآ مخا مندید اب رایدهم هاگن

. دمآ مفرط هب دنلب ییاه ماگ دعب،اب و درپس راتسرپ

نم. قاتا میرب ـ

قاتا دراو ، نامام و مداتفا هار شلا بند فرح یب

مود ی هقبط ... شقاتا . دشاب شرانک دشات هچنغ

نودب نم، زا رتولج دوب. زهجم اما یمیدق نامتخاس

زا هعجاف قمع نم و تفر لخاد مدقت قح تیاعر

نامرس تشپ .ردار مدش هجوتم شراتفر نیمه



فرح هب یک منیبب ات مداتسیا توکس ورد متسب

یور ار شناتسد فک . داتسیا شزیم تشپ دیآ. یم

دوبان نم هب دنام هریخ و دیبوک شا یبوچ حطس

. رهاظ ظفح یپ رد تخسرس نانچمه اما هدش

دش؟ یم تادیپ ارو نیا دش، یمن دب شلا ـح

ار مدوخ دعب، و متفرولج . دیرپ یم مپچ، یوناز

.اب مدرک اهر قاتا تحار نادنچ هن یاه یلدنص یور

. مدرشف ار منامشچ مکحم ، هبابس و تسش تشگنا

هفطن هن.رد میاه هنوگ اما دش سیخ مناتشگنا کون

. مدوب هدرک هفخ ار مکشا

؟ هروطچ شلا ـح
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. هدنرب و دوب خلت ، شدنخزوپ

. هدنومن یدایز تقو ـ

مبلق هک یراشف دوب. هدش سمل ، مندب پچ تمس

تسد . مدش یم هجوتم ال ماک ار درک یم لمحت

هب یمک و مداد رارق مپچ ی هناش یور ار متسار

. مدش مخ ولج

یچ؟ ینعی نیا ـ



یمن لر. تنک لباقریغ و دیدش . هدرک تنوفع شندب ـ

. هرایب تقاط هنوت یم ردقچ منود

دش. هتسب منامشچ و تسشن مناهد یور متسد

شزیم رایدهم دوب. هدرک مگ راگنا ار شهار ، مسفن

وهب هدرک رپ زیم یور چراپ زا بآ یناویل دز. رود ار

و منک زارد تسد مدیسرت یم . تفرگ مفرط

. دنیشنب وا مشچ ،رد ششزرل

دیدش عون هب هجوت اب یتسنود یم لا،وت حرهب ـ

ندب دوب. دوز ای رید قافتا نیا ناکما ، تیلولعم نیا

هراد رارق شدوخ تلا ح نیرت فیعض رد هچنغ

یوت هنوت یمن یکشزپ ملع اما، مفسأتم ... اغوغ

هنک. هزجعم هچنغ دروم

. رایدهم متسین هزجعم رظتنم هگید تساه سلا ـنم



و ردک شهاگن هک دوب نیگمغ و خلت منحل ردق نآ

. مدش دنلب مارآ نم و تسب ار شنامشچ دش. رت هریت

، تولخ ناکم کی رد دهاوخ یم ملد مدرک یم سح

یاه ضغب هب ردقچ نم منک. هیرگ اه تعاس

. مدوب راکهدب ما هتسکشن

منک. شمورآ دیاب . نامام شیپ مر یم ـ

؟ اغوغ هنک مورآ وروت هرارق یک ـ

نیا دوب نیا تقیقح . دنداتسیا تکرح زا میاهاپ

ناوات . تخوس یم یدایز مدوخ یارب ملد ، اهزور

ار مرس دش. یم مناوت رتزا وطالین تشاد ... منداد

متسد راک ، ممشچ ی هساک ندش اترپ متفرگ باال

مدز. نوریب شقاتا زا یفرح چیه یب مه دعب . دهدن



فک مه ی هقبط ی همکد . دوبن یسک روسناسآ لخاد

باق رد ما هدروخ تسکش ریوصت مدز،هب هک ار

هتخیرن کشا هک ینامشچ .هب متخود مشچ هنییآ

هک ییاهوم و گنر یب یاه بل .هب دندوب هدش خرس

. دندوب هدش اهر یشملا، هشوگ زا هتفشآ

هدیسرت . مدرک نتفر هب یضار یتخس ارهب نامام

دنک تفا شراشف مدیسرت یم ناره هک ردق دوب.نآ

کحضم باقن دش،نآ هک یهار . دهدب نامتسد راک و

طقف .حاال متشادرب متروص یور ارزا ندوب بوخ

، راتسرپ دوب. یقاب نم زا هدش دوبان ی هرهچ کی

نم، هب یدنخبل اب دعب و درک کچ ار شتیعضو

. تشاذگ ما هناش یور تسد
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. هبوخ نوترهاوخ تیعضو .عفال نیشابن نارگن ـ

مسر مرس،هب دشو عمج ما هنیس ی هشوگ رد مبلق

رگید دش جراخ قاتا زا هک .وا دروخ یناکت بدا

هار راب کی یتح هک ییوا ووا. مدنام نم طقف

ار شنداد ناکت تسد وای شندز فرح ، شنتفر

. مدرک شهاگن . متفرگ رارق شتخت رانک . مدوب هدیدن

تروص و ینامک یاهوربا ، شدنلب یاه هبمژه

لدم و دندوب تشپ مک شیاهوم . شگنر یباتهم

لکش هب شتسد ناوختسا . دندوب هدش هدز هنارسپ

دعب، و مدرک شسمل دوب. هدیخرچ یراجنهان

شا یناوختسا و کچوک تسد یور ار ما یناشیپ

دنک. دشر دوبن رارق راگنا هک یتسد . مداد رارق

. یتفکشن تقو چیه هک، یدوب یا هچنغ ـوت



، شدرد رس زا هک داتفا درد هب یروط میولگ

. تشاد درد ... مضغب دش. هتسب منامشچ

، یدوب هدموین ایند هب زونه هک یزور ،هی یزور ـهی

توعد وت... وسلا نس مه و مدوب هچب زونه یتقو

یونش یم . مسردم یاتسود زا یکی دلوت مدش

کنکداب .. یراد تسود دلوت منود یم ؟ هچنغ

هن؟ هگم ... یگنر

رگید درک، هکچ ممشچ ی هشوگ زا کشا هرطق کی

مباقن نم . تشادن یعنم ندش فیعض و میدوب اهنت

. مدوب هتشادرب ار

نوا مسا دوب. هدرک توعد مشمعرتخد ، متسود ـ

قشاع زور نومه زور... نوا نم دوب. هچنغ رتخد



. مدش تمسا

،راز کدوک کی نیع و دنتفرگ تعرس میاه کشا

مدز.

و یش یم تحار . هچنغ یش یم تحار یراد ـ

تسد زا تسیل هب هراد ، هشیمه رتزا نیگنس نم...

هش. یم هفاضا ماه هتفر

نم، هایس یایند مدآ نیرت کاپ . مدیسوب ار شتسد

دوب. لولعم کرتخد نیمه

یگنر تسا رارق ایند مدرک روصت دمآ، ایند هب یتقو

رد اه گنر هک نیا زا ربخ یب دوش. هشیمه رتزا

خر یارب یلا جم رگید ، گنررپ یهایس کی رانک



مامت واب دیکچ شتسد یور مکشا . دنتشادن ییامن

هک ار هک ییادخ مدز. ادص ارادخ ما، یگدنامرد

نم هب یدایز ، متشاذگ یم طسو مه ار فاصنا

دوب. هتفرگ تخس

***************

زا مداد تیاضر هرخ هکباال دوب بش هد تعاس

یارب دیاب و متشادن نیشام . موش دنلب شرانک

. مدرک یم یط هدایپ ار یتفاسم یسکات کی نتفرگ

نم...نآ و دریگب سنا آژ میارب تشاد رارصا رایدهم

نایم مداد یم حیجرت هک دوب هتخوس مناج ردق

نوریب هک هاگشیاسآ نامتخاس .زا مورب هار یکنخ

دوب هدرک شراب هب عورش هک یناراب ندید اب مدز

وتلا پ بیج رد تسد . متفرگ نامسآ تمس ارهب مرس

یمک متشاذگ و متسب ار منامشچ ،



ما هتسخ نامشچ ندرشف دعب،اب . دریگب ناج محور

و متخود ملباقم ارهب مهاگن . مدمآ نییاپ اراه هلپ

نتفرگ تدش رب عالهو مدرک سح ، هظحل کی رد

؟ دوب هتفرن دز. دنت مه مبلق ، ناراب

هک یندرگلا ش نامه .اب وربور نامه دوب هداتسیا

مهاگن و دوب هداتسیا دوب. مندرگ رود یتعاسدنچ

وهب مدرک جراخ ماوتلا پ بیج ارزا متسد درک. یم

واب درک تکرح مه .وا مداد تعرس میاه مدق

متمس ،هب شهاگن رد هدرک شوخ اج یگتسخ نامه

. دمآ

؟ یتفرن ـ

. متفرن ـ



یسیخ رطاخ هب شا یکشم یاهوم . مدوب هکوش

. مدرک شهاگن توهبم . دندیسر یم رظن هب رت قارب

ارچ؟ ـ

. دیشک یقیمع سفن و تخادنا یاباال هناش

. دوبن بوخ مناخ اغوغ حلا هخآ ـ

یب تبحم وزا تخوس منامشچ اما ارچ منادیمن

، هناورپ کی هیبش مبلق مدرکیم سح دش. رپ یتیاهن

شراک یریظن یب لکش درک.هب زاورپ شتمس هب

عون نیا دوب هتفر مدای راگنا . تشاد شزرا میارب

یاه یگنشق درم نیا . دنتشاد یمعط هچ اه تیامح

. مدرک شیادص طقف . دروآ یم مدای تشاد ار ایند



؟ یلع ـ

؟ یلع یگ یم یروط نیا هک داوخ یم تلد مناج ـ
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یم تأشن منورد زا راگنا هک یسح ، متفرگ رگ

هچاپتسد مدآ . متاساسحا و فطاوع زکرم .زا تفرگ

نیهاش دورو زا لبق ...هچ زگره . مدوبن ینابز ویب

متاساسحا رس .زا شنتفر زا دعب هچ ماو یگدنز هب

میاه هنوگ ، هلمج نیا تباب مهاوخب هک دوب هتشذگ

یمن حلا، نیا .اب مزادنیب ریز هب رس و دوش خرس

دش. دز هناوج مبلق رد هک ییابیز سح رکنم دش



ناتساد یایبول ی هناد هیبش ، شندیشک دق هک یسح

دنخبل داد. خر نکمم تلا ح نیرت عیرس کج،اب

شراولش یاه بیج زا تسد و داد شک ار شوحم

. دیشک نوریب

؟ داوخیم نوراب ریز نتفر هار تلد ای مریگب نیشام ـ

نابایخ .هب متفرگ شباذج تروص زا هاگن یتخس هب

یم ناشن احضاو ار ناراب تارطق هک یغارچ رون و

مهاتوک دق نم مدرک رکف نیا دعب،هب و هتخادنا داد

. دنلب یدایز ایوا

. میرب هار ـ

نابایخ ی هیشاح .رد تفرگ رارق مرانک ضارتعا یب

زا هدش جراخ راخب هب نم و میدرک تکرح هب عورش



مدز. لز نامناهد

؟ یدشن هتسخ ـ

. مدش ارچ.... غورد ـ

؟ یتفرن ارچ سپ ـ

تخادنا یاباال هناش درک، مهاگن مشچ ی هشوگ زا

دز. بل و

. منود یمن ـ

ات هنک یم ربص ابش یتفگ تدوخ . هترظتنم تردام ـ



. نیشاب مه شیپ همه ماش و یرب

تسه یکی .... مناخ جاح متفگ مدز. گنز منامام ـهب

مکحم و ندوب بوخ یادا ، قترس یاه هچب نیع هک

. تسین بوخ ییادخ شلا ح اما هرایم رد ندوب

؟ مشاب شباکر رد بشما ید یم تصخر

هتخادنا قرب منامشچ رد دیاش طقف ، موحم دنخبل

ار نم حلا. ویب دندوب هدز امرس میاه بل دوب.

باتک شیارب دوب. هدناوخ منایفارطا مامت زا رتهب

. مدوب هدش زاب

؟ نتفگ یچ ـ

ی هناش هب هناش هک نیا . مفرط هب دناخرچ ار شرس



ولج ،هب ناراب یخلا ویب میدرک یم تکرح مه

دوب. ابیز میارب میتشاد یمرب مدق

. یلع یلع تفگ ـ

باقرغ #
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ومالار هک یناراکشزرو ظفل هیبش ، تفگن ار شمسا

و مداتسیا دوب. هدرک شنایب دندیبلط یم ددم

و تفرگ رارق ملباقم شابایان دنخبل نامه .اب داتسیا

وهب هتشادرب من هک شیلا فارطا یاهوم ی هریخ

درک. همزمز دوب هدیبسچ متروص

. یلع ای متفگ ـ



. دنارذگ رظن ارزا ممشچ ودره دش. رپ منامشچ

شملا فرط ود شتسد دعب، دشو وحم شدنخبل

ار مسیخ یاهوم داد. شا هلصاف متروص .زا تسشن

یگتسخ و یرارقیب ریز. نآ داد ناشرس و درک سمل

دز. بل هک یتقو دوب هدرک اررپ میاه لولس مامت

؟ ینک هیرگ یاوخ یم ـ

. دمآ باال مضغب

هش؟ یم ـ

یور کلپ دز. یتشگ شهاگن اب منامشچ نیب مه زاب

نوریب متروص یور ار شسفن و تشاذگ مه



. انشآ یوب ... رطعم یانعن یوب . داتسرف

هش. یم ـ

و ناریح کشا تارطق . مدوب نیمه رظتنم راگنا

یخلا دعب،یب و دنتخیر نوریب ممشچ زا هتشگرس

یخلا ،یب یشاوح یخلا ما،یب یعامتجا هاگیاج

ی ههجو ندوب ودب متمیق نارگ یوتلا پ ندش فیثک

. متسشن نابایخ رانک لودج یور ، ملمع یعامتجا

. دنتشاد تعرس میاه کشا اما دوبن رادادص ما هیرگ

هک یتولخ ی هقطنم . تسشن مرانک للعت اب مه وا

هریخ هک ییام دشو یم در نیشام کی یهاگزره

یشان غارچ رون زا هک تلا فسآ نشور ی هطقن هب

هطقن نآ یبآ ردچهلا هک یناراب تارطق دشو یم

. میدوب هدنام دندمآ یم مشچ هب



یا؟ هتسخ ـ

. متسخ ـ

و درک زارد ار شدنلب یاهاپ . دیشک یرادادص سفن

همزمز موش بذعم ات دنک مهاگن هک نیا نودب دعب،

درک.

. یشابن هتسخ ـ

یور و دمآ دنخبل ، هناقمحا نتخیر کشا نامه طسو

ما هنوگ یور ار متسد فک . تسشن میاه بل

ردقچ . مدرک شهاگن و مدناخرچ ار مرس و هتشاذگ

نودب اما .وا میدیسر یم رظن هب قلعم و هدنامرد

ناکت چیه نودب و ندز دنخبل نودب ، مندرک هاگن



دز. بل یندروخ
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؟ هراد هدنخ ـ

. هراد هدنخ ـ

روط نیا نم هب یسک ، تقو چیه . دیخرچ شرس

، شندز کلپ ره اب مدرک یم سح دوب. هدرکن هاگن

. موش یم شزاون

. اغوغ مناخ هنیمه هصق ـاما



کشا متشاذگ طقف و دهدب همادا ات مدرک توکس

،رد نابایخ لودج رانک . دنزیرب لبق رتزا اهر میاه

ناراب ریز نم و میدوب هتسشن زیگنا تقو عضو نآ

یلا جنج رتیت ، هتسراو اغوغ نم... . متخیر یم کشا

لبق. سلا شش درز یاهربخ

هی دموین یسک نومایگتسخ طسو هک هنیمه هصق ـ

ایگتسخ ....هک دموین ردقنا . دیشابن هتسخ هگب راب

مدآ هک یلوغ هی دش و دیشک دش.دق رابنلت مه یور

س یلیخ ... دیشابن هتسخ نیا هب هنز.وت یم نیمز و

؟ یتشادن . یتشاد جایتحا رت لبق لا

و مداد رارق کاخ نایم رد ار مرسمه یتقو . متشاد

رد یتقو ، مدرک راذگرب ار شمسارم اهنت و کت

، مدیگنج یحور درد اللو تخا رازه اب ناتسرامیب



لد ندرک شوخ یارب اباب، تساوخ هب یتقو

ار یبرجت تخس سورد ماه یکدوک نامرهق

یکشزپنادند ماو عالهق یور متشاذگ واپ مدناوخ

یارب گنج اه سلا زا دعب یتقو ، مدرک باختنا ار

.... یتقو مدش، هجاوم شتنایخ اب ندیسر و قشع

زاین میاه یگتسخ نایم دیشابن هتسخ نیا هب نم

... اهزور نامه دیاش . متشاد

. متشاد ـ

تستسخ هک یمدآ یارب ، متفگ نوممناخ جاح ـهب

منک. راکیچ

یم میادص . مدرک کاپ ار میاه کشا تسد فک اب

تعاس ات یزیچ دوب. هریت تلا فسا هب مهاگن و دیزرل



هک مدوب اهنت ردق نآ نم و دوب هدنامن بش هدزای

. میاجک دنیبب ات دوب هتفرگن مه یسامت سک چیه

ترسح ردقچ نم درک. یم میادص هزماب ار شردام

. متشاد ار شا یگدنز

؟ تفگ یچ نوتمناخ جاح ـ

یور اه، یگتسخ نامه حاال مدرک سح . داتسیا

و درک زارد مفرط تسد . هتسشن مه وا یاه هناش

وا، تسد مرها واب متفرگ ار شتسد للعت اب نم

. مداتسیا

شارب مدعب صحلا... هداز ماما ، شیرجت شربب تفگ ـ

. هنشگ هن اتستسخ ، مناخ جاح متفگ . رخب وبل

هتسخ و مدوب هتسخ یتقو تاقآ ، تفگ و دیدنخ

. میدش یم بوخ شدعب درک. یم و راک دوب....نیا



. میدش یم کبس

؟ هرتخد هی هتسخ مدآ نیا یتفگ نوتمناخ جاح ـهب

وطالین.هب ثکم کی زا دعب و هرخ دز،باال دنخبل

. متخود مشچ شسفن راخب

. متفگ ـ

؟ شدعب تفگ یچ ـ

رت کیدزن مهب ار ما وتلا پ یاه دمآ،هبل ولج شتسد

یارب ، مشوگ ریز شفرح ی همزمز دعب و درک

و مداتسیا داد. ناکت تسد دش یم در هک ینیشام

طقف ، شفرح نیریش حالتو ندرک هزم هزم یپ رد



نیا زا نم و دوب هدش گنررپ یدایز . مدرک شهاگن

. متشادن یبوخ ی هرطاخ اه، ندش گنررپ

" هشاب یبوخ راد تناما وگب تهاگن هب تفگ ـ"

. تشاد یدایز موهفم ، هلمج نیا

هداز ماما زبس رون و تساوخ یم وبل ملد رگید حاال

؟ مدوب هدنام بقع یگدنز زا سلا دنچ صحلا...نم
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رون ی هریخ رود، زا ودره .. میدشن هداز ماما لخاد



نیا زا دعب و میداتسیا شا هدننک هریخ و گنر زبس

وبل یاه یراگ فرط ار نامهار ، میدش مارآ یمک هک

. میدرک جک ناش یروبنز یاه غارچ نآ اب یشورف

مارآ ندروخ و دروخن اما شدوخ . دیرخ وبل میارب

هدش سهلا هدجه یاهرتخد هیبش درک. هراظن ار نم

متشاد یا هناحضتفم لکش ،هب شهاگن ریز . مدوب

. متخوس یم

شا، یکدوک تارطاخ دنک.زا بوخ ار حملا دوب دلب

یاه بش قوش وزا دوب هدنز شردپ هک ینامز زا

هک نیا .زا تفگ میارب شیرجت رازاب رد شدیع

یتقو و تشاد تسود ار قارب و دیفس یاه یناتک

نآ بش هس ،ات درخب شیارب دش یضار شردپ

یگدنز . دیباوخ یم و درک یم لغب اراه یناتک

نیمزرس نایم راگنا هک دوب یا هصق نامه ... شا

داش...رپزا ... یداع . متشگ یم شلا بند اهایور

. هداوناخ روضح ورپزا تشرد و زیر تارطاخ



.هک منزب فرح شرانک مه نم مدرک یعس یلیخ

چیه نم . دشن و منک ادیپ نتفگ یارب یا هرطاخ

تقو چیه . متشادن دیفس شفک کی ترسح تقو

دیرخ یارب ما هداوناخ اب شیرجت رازاب نایم مه

زا یتقو وا، لثم یتح نم . مدوب هدزن مدق دیع

یمن قرب منامشچ مدز یم فرح مردام و مردپ

. داتفا

ریز اه بش هک ییاه یگتسخ مامت ادخ راگنا

ار درم نیا دعب دوب. هدینش ار متفگ یم ششوگ

یلع دنک. دوبان ار ناشکت هب کت ات دوب هدرک قلخ

یاهزور راظتنا هیبش دوب. راظتنا هیبش میارب

. مدوب شرظتنم هک یشوخ

مه کی زا تعاس . دناسر هناخ رد یولج ارات نم



لثم وهن مدوب هتسخ هن نم و دوب هتشذگ

. هدیسر طخ هت وهب دوبان ، شلبق تعاسود

یم قرب نامیودره نامشچ میدرک هک یظفاحادخ

یم هشیمه رتزا تحار بش، متسناد یم نم دزو

. مباوخب متسناوت

اررد مدوخ قیقد یلیخ دوب هتفر نیهاش یتقو زا

هب دامتعا راگنا ... تفر هک .وا مدوب هدرکن هاگن هنییآ

اما بش درب.نآ شدوخ اب مه ار نم ییابیز و سفن

هریخ هنییآ رد مدوخ دش،هب مقاتا دراو هک نیمه

و تشرد نامشچ ، مگنر یباتهم تروص .هب مدش

. دندوب متروص تمسق نیرتهب دیاش گنر یبآ

رثکا و جاوم یهاگ . دندوب ایرد هیبش ... منامشچ

مگنر یا هوهق یاهوم ویبتالمط. مارآ ، تاقوا

گنر ،هن میاه وبل دندوب تلا ح نودب و تخل

. دندیسر یم رظن هب هدننک هسوسو وهن دنتشاد



، اهزور نیا و متسناد یم ابیز ار مدوخ ، اهرت لبق

باقن وحلا، سح یب یدایز و یلومعم کرتخد کی

هاتوک ار منامشچ دوب. هتفرگ تسد ارهب ما هرهچ

، منهذ . متشاذگ میاه هنوگ یور تسد و متسب

تشم کی نایم دیشک کرس درک... یشوگیزاب

یادص هک درک یعادت میارب ار ییادص و هرطاخ

ییایرد قشع نم، یبآ مشچ کرتخد دوب." گرم

نم."

مکح هصغ ،اب مشکرس نهذ یارب دش. زاب منامشچ

منک. شا ینادنز دنک، شدای زاب رگا هک مدیرب

و هتساوخرب باوخ زا هزات هک یمدآ لثم مه دعب

لباق ریغ یدایز شنیریش یاهایور هدیمهف

ارهب مدوخ و هدیشک زارد تخت یور دنسرتسد

بلق یارب ... دیاش هک یرابجا . مدرک رابجا باوخ

هب ضحم یمحر یب مراد هدنز بش زادرپ ایور



. دمآ یم باسح

**********************

هر؟ یم شیپ روطچ اراک ـ

شمارآ دزاب یم مدق مرانک هک روط نامه ، نارهم

داد. ار مباوج

مامت هدش. عورش دیدج یاه لدم یساکع راک ـ

نوشنت یوت هراد تبون هب یلصا یاه حارط یاسابل

مه یدم هلجم ریبدرس هش.اب یم یرادرب سکع

یوت یلصا یاه حرط زا اتدنچ هرارق . مدرک تبحص

عفال هک یلکشم . هریگب رارق نوشیلا ژنرو موبلآ

یارب نومیلصا یاه هچب . هلدم دوبمک میراد

وب تسد مکی و ندش مازعا اکیرمآ ی هراونشج

. هیلا خ نوملا



نامتخاس .زا مداد ناکت ندیمهف ی هناشن هب یرس

متروص هب میقتسم روط هب ،داب میدز نوریب هک

. متفرگ لغب ار مدوخ تسد اب نم دزو هبرض

اه سکع . نارهم هتفیم هار نومراک انیمه ـعفالاب

ی هکبش یاه نیمدا .هب تسرفب مارب دش مومت هک

تسد مکی ننک. نوشدولپآ هک نوسرب منومیعامتجا

. نیدب تعرس و نینوبنجب

؟ هنوخ یر یم ـوت

هک ار نیشام ریگدزد و هتخادنا یهاگن متعاس هب

مدز. مدوب هدرک کراپ نامتخاس لباقم یرسرس



مداد لوق شهب بشما . بایماک ی هنوخ مر یم ـ

ملا حشوخ منک. تسرد صوصخم یاتساپ شارب

. یشب قحلم نومهب یلیل اب یراد تقو هگا مش یم

لوصا مامت درک. مخ رس دزو یا هنابدوم دنخبل

دوب. رب زا بوخ ار یراذگریثأت

شوخ نوتهب . میتوعد یلیل ردام ی هنوخ . منونمم ـ

. هرذگب

نیشام راوس دعب و مداد ناکت ار مرس دنخبل اب

رپیاه کی یوربور شا، هناخ نتفر زا لبق . مدش

ار مرظن دروم لیاسو شمارآ واب مدرک فقوت زهجم

شا هناخ هب هک یا هتفهود رد متسناد یم . مدیرخ

یم هجاوم خیلا لا چخی کی اب اعطق ، هدزن رس

اب یا هقیقددنچ ، مدیسر جرب هب یتقو . موش



تخانش یم ار بایماک و ردپ نم، بوخ هک ینابهگن

تفاظن یارب هزات ارهاظ . مدرک یسرپلا وحا

قرب اج همه . دندوب هدرک مادقا نامتخاس
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هب روسناسآ ی هنییآ .رد دیشخرد یم دزو یم

یدنخبل مدرک یعس و مدش هریخ میاه یگتسخ

. مناشنب بل یور

تصرف ینعی نیا و دوب هدیسرن زونه شدوخ

وش وتلا منک.پ تسرد ار میاذغ شمارآ اتاب متشاد

رارق لبم ی هتسد یور ار مگنر یرتسکاخ رهوم لا

هناخزپشآ لخاد ،اپ میاهوم ندرک بترم واب مداد

هناخ زا رود اه، تدم دعب دوب رارق بشما . متشاذگ



یگدنز نآ رد هک یمارآ جرب سوه تنپ ورد غاب

هک توافت نیا ...اب قباس لثم . میروخب ماش درک یم

هدش لیدبت نام هرفنراهچ عمج و دوبن داعیم رگید

تراهم اراب اتساپ سس . قاثیم نم،واو هب دوب

لوکوم ار ناشا هقیقد هد تخپ و مدرک تسرد

کی ساالدرد یمک مه دعب . ناشندمآ نامز هب مدرک

دروم کیمازلا ب سس واب مدید کرادت کچوک فرظ

زا هک ملا یخ . مدرک شا هتشغآ ، بایماک ی عالهق

یراک . متشگرب ییاریذپ هب دش تحار ماش تباب

دز. یم قرب یزیمت زا زیچ همه و دوبن ماجنا یارب

هناخ هب بایماک هچ راب کی یا هتفه ، شراکتمدخ

. دمآ یم ندرک زیمت یارب دز یمن هچ دزو یم رس

رد رانک زیوآ هب لبم ی هتسد یور ارزا وشملا وتلا پ

ود هک مهارمه نفلت نتشادرب واب مدرک لقتنم

ناملبم یور دیخرچ یم شا هحفص ،باالی کمایپ

یارب تکرش رادباسح فرط زا لوا کمایپ . متسشن



و دوب اهدنمراک قوقح زیراو زا یناسر طاالع

... یمود

. متشادن ار شراظتنا مه دبا ات دیاش هک یزیچ

. مدوب شظفح اما مدوب هدرکن ویس ار شا هرامش

دوب، هتفرگ یاج ما هظفاح رد اه سلا نآ مامت راگنا

ممشچ شیپ نیهاش ریوصت . مهاوخب هک نیا نودب

کشا ریوصت ... شیاه سامتلا ریوصت دش. گنررپ

نیا هب مه اهادص وا.. دایرف و نم یاه نتخیر

و فورظ نتسکش یادص . دندش هفاضا ریواصت

شش . دناوخ یم محر یب ار نم هک ینیهاش دایرف

تسب شقن منامشچ یولج ملیف کی لثم لبق سلا

. مدرشف ار ملیابوم رانک ی همکد هدیرب سفن نم و

. دنام باوج یب مه وا مایپ دشو شوماخ هحفص

ار هرطاخ مادک هک دوب هدش شیادیپ سلا شش دعب

دنک؟ ربق شبن



دوب. شمایپ ندید دعب تم عال نیلوا بلق، شپت

دش نامزمه شدندش ردوزاب لفق ندش زاب یادص

مدرک یم رکف ارچ . مدوب مرس.ردخأل ندش دنلب اب

یمن رگم ؟ هدرک یور مه نم هب یشوخ هرخ باال

بایماک ؟ مدوب میاه یتخبدب ی هدش نیرفن متسناد

یادص و دندش هناخ دراو قاثیم شرس تشپ و

دش. دنلب هظحل نامه ، بایماک

؟ یدیسر ... یرتخد ـ

" دوب مایپ نآ نتم نایم ییاج ، محور اما مداتسیا

سلا؟ شش دعب رخآ اما " تمنیبب دیاب

ماج. نیا ـ



ارهب شیاه مدق دزو یدنخبل . دندید ار نم هرخ باال

. تشادرب مفرط

؟ هلوت یروطچ ـ

و دیسوب ار میاهوم یور . متفر ورف ششوغآ رد

. دناشن میاه بل یور حیلا یب دنخبل

؟ تسدامآ ماش ـ

. مفارطا یاهدرم ی همه لثم دوب. شمکش ی هدنب

، قاثیم اب یدرس زاسالم دعب و مداد ناکت یرس

ندمآ شوج یارب ار بآ . مدش هناخزپشآ دراو

رارق شرانک ار یفدص یاتساپ ی هتسب و متشاذگ

دیچ. ار زیم شندش هدامآ نامز دشات یم . مداد



ی هداس دیفس یاه باقشب ساالدو فرظ اه، ناویل

هتبلا و یتعنص روشرایخ و نوتیز یمک . ینیچ

. نامرفن هس ره بوبحم یومیل رتسلد ی هشیش

نهذ ی هساک رد راکفا و دندز لق بآ لخاد اهاتساپ

هدش ادیپ شا هلکورس هرابود ارچ . دندیشوج نم

کاپ نامیگدنز ارزا سحن سلا نآ دشیمن ارچ ؟ دوب

درک؟

دعب دوب تشز .... نیرفن و یسحن تفگ یم وناب رذآ

؟ مدرک یم ادیپ داقتعا نآ ،هب لیصحت سلا همه نیا

. تسدامآ ماش ... نویاقآ ـ
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. دندش هناخزپشآ دراو یگتسخ هتبلا و دنخبل اب

شسس هک ییاتساپ فرظ و مدیشک بقع ار یلدنص

. متشاذگ زیم طسو تشاد رارق شرانک

. نینیشب ـ

منروک پاپ . مینیبب بشما متفرگ نکیرما ملیف ـهی

منک. یم تسرد مدوخ

نداتفا هکاب منزب یدنخبل ات مدروآ ارباال مرس

یلدنص دش. دنلب و تفگ ییادخ نم،ای هب شهاگن

نم دشو نوگ اوژ شتشپ زا شباتش رطاخ هب

مبل تشپ کانبسچ یسیخ ،هب شتکرح زا ریحتم

و داد رارق مندرگ تشپ ار شتسد عیرس . مدرب یپ

. دیشخب هیواز ار مرس یمک طقف



؟ غامد نوخ مزاب ـ

دوب. هتفرگ مفرط هب لا متسد مخا حاالاب مه قاثیم

عالتم نیا دوب. دوهشم ناشیودره هاگن رد ینارگن

هاتوک یگدنز ی هرمث هک دوب ینوخ راشف نتفر باال

راشف ما ینیب یور ار لا متسد دوب. نیهاش اب متدم

اتهب مداتسیا مقلح هب نوخ نتخیر لبق و مداد

مرب. سیورس

؟ مبوخ ـ

. دمآ مرس تشپ و درکن رواب

باال؟ هدز تراشف وت هک هدز فرح یثوید مودک ـزاب



شهاگن یپچ پچ درب، راک هب هک یتشز فرح تباب

. تشادن رثا هک مدوب هدش حلا یب ردقنآ اما . مدرک

و داتسیا سیورس ییوشور رانک ظیلغ یمخا اب

متسناد یم درک. کمک متروص نتسش هب شدوخ

دیآ. یم دنب دوز شنوخ

نم. مایم ، روخب و تاذغ ورب ـ

؟ یدروآ و تراشف یاصرق ... مروخب تفوک ـ
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. مدرک یمن ناشهارمه مدوخ هکاب دوب تقو یلیخ



تسد . هتفای مایتلا رگید درد، نیا مدرک یم رکف

هیواز مندرگ وهب متشاد هگن ما مینیب ریز ار مسیخ

. مداد

ـهن.

مربق رس زا یبش هفصن نم وهن...االن رامرهز ـ

؟ مرایب صرق

. بایماک مبوخ . داوخ یمن ـ

نوریب نیح و داد ناکت اوه اررد شتسد ، یبصع

درک. دنلب قاثیم یارب ار شیادص ، سیورس زا نتفر

هنابش ی هنوخوراد ورب و رادرب و نیشام چییوس ـ



ایب دوز طقف . ریگب و شصرق باالیی نوبایخ یزور

. اقاثیم

رد ندش هتسب یادص ،اما مدینشن ار قاثیم یادص

ییوشور یباالی هنییآ .رد تسشن میاه شوگ نایم

دوب، هدش زمرق مبل تشپ . مدش هریخ ما هرهچ ،هب

کاپ ار نوخ ات مدوب هدیشک تسد شیور هک ردق نآ

. دیسر یم رظن هب بهتلم مه ما ینیب فارطا منک.

عطق نوخ . مدیشاپ متروص هب مکحم ار درس بآ

هن.هب نم سفن یگنت و یگتفرگ رگ اما دوب هدش

نامه ،اب بایماک و مدش جراخ سیورس زا یمارآ

میوزاب . تشادرب مدق مفرط هب شمشخ رپ یاه مخا

نامه اب مه شدوخ . منیشنب درک کمک و تفرگ ار

قیمع و تفرگ رارق نیمز یور ملباقم ، یگف کال

درک. مهاگن

؟ ومع هیچ ـ



زاب؟ هدش تگرم ومع....هچ و درد ـ

یتقو دوب مدای داد. یم ناشن روط نیا ار شتبحم

و مقشع یاج هب بایماک ، درکیم ینابز نیریش مسبت

درک. یم شراثن هدنخ واب ظیلغ یضوع کی مزیزع

نیع هک دروآ یمرد ار رتخد نآ غیج مه هشیمه

و تفچ شنابز ؟ یتسین دلب هقدص نابرق دازیمدآ

. شدعب اه...هن سلا نآ .هن تشادن تسب

هدش تچ مگ یم . ینک یم ماگن یروط نوا ارچ ـ

. هدرک یطاق نغور بآ تراشف نیا زاب

گنس هک یضغب نامه نایم . مدرب ولج ار متسد

یور تسد وهنباال، تفر یم نییاپ وهن دوب هدش

مدز. وبل مداد رارق شتشپرپ یاهوم

. مبوخ ـ



نم و درک دنلب ار شیادص یصاع ، تفر رد هروک زا

همه . تخوس یم مه نام هدش درس یاذغ یارب ملد

دش؟ هچ . تشاد المز یزوسلد راگنا یگدنز نیا زیچ

کی یام،هب هدنزرس و داش عمج هک دش هچ اتقیقح

داد؟ تیاضر طوقس هب هراب

هک ینامز نوا . هچب مدرک تگرزب ... وگن یکلا ـ

وزپ یلیپنازیم لا بند ییابیز یانلا س یوت تنامام

تاباب هک یتقو نوا دوب، نداد و شنادرگراک رهوش

هنوخ یوت دزو یم تراتسا لا یرس مه تشپ

نوا .وتو مدرک تگرزب وروت نم دش یمن شادیپ

روط نوا یارب هنوخ ملد هک ترخ هرک شاداد

. مدرک گرزب نم و ناتسرامیب تخت یور شنداتفا

.زاب مبوخ وگن نزن لز مامشچ یوت تسار تسار

نیا نیبب . هزرل یم هراد ماتسد باالو هدز تراشف

و... نم یتنعل تسد



تفچ مه یور مکحم ار میاه بل . دیزرل یم شتسد

مه دعب . ممهب هدیبسچ یاهوناز لثم . مدرک

شنازرل تسد ونآ هدرک ادج شیوم ارزا مناتشگنا

. مکحم . متفرگ ار

. یدرکن هک اراک هچ نومارب منود یم نم ـ

. وگن غورد مهب سپ ـ

وناز شیولج هدروخ تسکش درک. مبولغم ، مضغب

درک. اررپ منامشچ ی هساک هک یتقو مدز
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. مدرک هابتشا نم ـ

. یدوب هچب ـوت

. قشاع لخ ی هچب ـهی

ولج واب تفرگ ار نم تسد هک دوب وا راب نیا

ادیپ شهاک مندب زرل دش ثعاب ، شدوخ ندیشک

دنک.

. ینک یم ضغب روط نیا هک هدرمن تومع ـ

. هنکنادخ ـ



طقف دزن. مه یدنخبل یتح ، مضرتعم نحل ربارب رد

هتفرگ ینحل دعب،اب و درشف ار مناتسد رت مکحم

درک. همزمز

. هیگراوآ قشع نیا ...هت هچب مگب تنهد یوت مدزن ـ

. یدز یم دیاب ـ

. یتشاد شسود ـ

. مدوب هچب ـ

. مداد شلیوحت ار شدوخ فرح دش، رپ شنامشچ

لر تنک زا دعب و تفرگ فقس تمس ارهب شرس

. داتسرف نوریب یسفن ، شدوخ



داد تتاجن دش یمن ، یدوب هدش قرغ یروط ـهی

دش... یمن مسق ادخ .هب اغوغ

یادصرپ ندیکرت واب مدرک شهاگن . داتسیا مبلق

حاال هک یشوغآ . مدش هدیشک ششوغآ نایم ، مضغب

. هدروخ من توراب داد. یم توراب یوب

. منهد یوت یدز یم دیاب ـ

. یدوب شقشاع ـوت

ثعاب ، ترهش هک یدرم قشاع . مدوب شقشاع نم

قرغ ... منامشچ یولج هک یدرم دنک. ضوع گنر دش

. مدوب شباقرغ مه، نم دشو



یا هزاغم دوب. یشورف رطع ی هزاغم کی درگاش

نیلوا . مدادیم ماجنا اجنآ ار مدیرخ نم، هک گرزب

ار متسد چم هک دوب یتقو دمآ، ممشچ هب هک یراب

ار شیوب نم و دنزب شیور ار رطع کی ات تفرگ

بوخ دیرخ کی یارب تساوخ یم منک. تست

ال صا شتقیقح . مدرک اروب رطع دنک. ما ییامنهار

شباختنا وا نوچ اما تشاد ییوب هچ مدیمهفن

، شیاه نادند . دیدنخ . تسا بوخ متفگ دوب هدرک

تشاذگ ار رطع لا تسیرک .رد دندوب دیراورم هیبش

" هییایور تدوخ تسوپ رطع اب شقیفلت دز" وبل

ترهش یورگ اررد نامقشع ، مدیمهف هک یبش نآ

هب یتح ، نامیاوعد یادص هک یبش نامه .... هتخورف

رطع "زا دیشک دایرف دیسر مه اه هیاسمه ی هناخ

" دایم مدب هگید تنت

هک یشورف رطع کرسپ ی هصق دوب. نیمه هصق



هلصاف نیمه دوب. نیمه مدوب شا هدادلد یزور

دوجو نیا .اب رطع کی ندمآ ودب ندمآ شوخ نایم

. مدوب شقشاع اعقاو اه سلا نآ نم

. ترهش وا... باقرغ و دوب وا قشع نم، باقرغ

********************

منک؟ هچ ور ادرف یاضیرم رتکد مناخ ـ

ناکت رطاخ هب شیادص . مدیخرچ و هدز امنهار

یمن رظن هب بوخ ، مشوگ رد یریفزدنه ندروخ

. دیسر
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ور ادرف هش. وغل نوشمیات زورما یارامیب طقف ـ

. مایم

. مشچ هشاب ـ

میس ، باوج ندینش دعب و متفگ یمارآ ظفاحادخ

مرانک یلدنص یور نایصع .اب مدیشک ار یریفزدنه

نابایخ رانک رد هک ییو پژ تشپ و مدرک شباترپ

، هفاک ردرس گرزب یولبات . مدرک کراپ دوب هداتسیا

هتخود مشچ نآ هب یگدنامرد اب نم و دوب صخشم

متسناد یم و غاد متروص اما دوب خی مناتسد . مدوب

. تسین یبوخ یاهربخ ندوب غاد نیا تشپ

مدوخ هب شا هنییآ ورد مدز نییاپ ار ریگباتفآ

ندرک مک یارب طقف مظیلغ شیارآ . متخود مشچ

کی اما مدوب هدش ابیز دوب. ما یگدیرپ گنر راثآ



یمک تسد اراب میاهوم . یعونصم و بذاک ییابیز

یتسد فیک نتشادرب اب دعب و مداد رس شلا ریز

. مدش هدایپ یمارآ ،هب مکچوک

هن هک یتس .ابژ مداد رارق ملغب ریز ار یتسد فیک

هدرک اقلا نم هب نامام ی هناردام میلعت اه سلا اهنت

دوب شا یریگدای ثعاب یدم، هفرح رد راک هکلب دوب

مامت . مدرک زاب ار یبوچ رد دعب و متشادرب مدق

یور کسام کی هیبش و هتشادرب ار مسفن هب دامتعا

ات مدناخرچ مشچ . متشاد شزاین . مدوب هدز متروص

منک. شیادیپ

زونه دوب. هدرکن رییغت یلیخ . دوبن تخس هک یراک

ینز دوب. اه اهسلا نآ یابیز و باذج دنول نامه

مه اراب ملقع و ملد نم، واپ تسد ، شندید هک

زا تشاد مکسام و دیزرل مسفن هب دامتعا . دنازرل

عمج ار مدوخ یتخس هب هک داتفا یم متروص یور



دش ثعاب ، میاه توب ی هنشاپ یادص کاو .پژ مدرک

گنر یتح دنک. دنلب شا هوهق ناجنف ارزا شرس

هتشذگ ی هدننک هناوید یکشم گنر نامه ... شیوم

وهن درک سالم وا ،هن مداتسیا هک زیم لباقم دوب.

دعب... و متسشن . مدیشک بقع ار یلدنص نم.

. مدرک تشم زیم ریز ار مناتسد

یم رس یه ، متروص یور زا فرخزم کسام نآ

. متخیر یم کشا شتشپ یه نم و دروخ

؟ هتسارآ مناخ یروخ یم یچ ـ

کی هیبش یذغاک . تشاد یباذج لکش ، هفاک یونم

شیور قیلعتسن طخ هکاب یطوطخ و هوهق ناجنف

دوب. هدش کح



؟ ینیبب و نم یتساوخ یم ارچ ـ

اه؟ سلا نوا لثم ؟ هتباختنا غاد کشالت مزونه ـ

. دتفین مباقن ات متسب مشچ

یاچ. ـ

شیپ ارهب شرافس یناوخ بل دز.اب یدنخزوپ

روط نامه درک. مهاگن قیمع دعب و دناسر تمدخ

. مدرک یم شهاگن نم هک

. هدشن تندش هتسکش ثعاب یلیخ ، نیهاش گرم ـ

. اغوغ یدش رتابیز



هقی تساوخیم هراچیب . مدیشک ملقع تشپ ار مبلق

. دهد نز نیا ناشن ار شیاه مخز یاج و دهد کاچ

یتشگرب سلا همه نیا دعب ؟ منرت هیچ ماهاب تراک ـ

؟ ینیبب و نم یاوخ یم ید یم سا ما سا وهی

یبارخ ثعاب هک یدید ینز مشچ وهب نم هشیمه ـ

هن؟ هگم دش. تیگدنز

یارخآ ، مکسام . درشف ار زیم یور بوچ ، متسد

دوب. شرمع

؟ دوب نیا ریغ ـ



تخت یور منوا چم هنکن ؟ دوب یچ مرهاوخ مرج ـ

. یدوب هتفرگ ترهوش اب
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. مزرلب دش ثعاب هنامرش یب ردق شا،نآ یروآدای

درک. اررپ هفاک ، شنتسکش یادص و داتفا مکسام

ار نم ی هدروخ تسکش ی هرهچ تسناوت یم حاال

شرواک مه پاکیم یتح هک یا هرهچ . دنیبب بوخ

درک. یمن

دوب. هدنریگ میمصت شدوخ ، بایماک ـ

وت، یگدنز یوت مداتفا نم حاالهک تفرگ میمصت ـ



؟ هنزب طخ مرهاوخ یگدنز وزا شدوخ

ی الهش ندروآ ابباال دوب فداصم ، هتشذگ ندز مه

نز نیا . دنداد یم تنوفع دنگ یوب هک یتارطاخ

داد. ار شناوات ، شرهاوخ دزو مهرب ار نم یگدنز

. محر ویب بیجع راو ریجنز ی هلسلس کی

. مرادن تقو نم . یرادن یمهم فرح ارهاظ ـ

یور ، شفرح ندینش هکاب مدوب هدشن دنلب زونه

هدش. وهل هدیبسچ . مدش بآ یلدنص

. ناریا هدرگ یمرب هراد مسبت ـ

هک ییوا یتح دوب. نارگن رهاوخ کی هیبش شهاگن



یم مه دناسر شرخآ ی هطقن ارهب ما یگدنز

دوش. شا هداوناخ نارگن تسناوت

یچ؟ ـ

شوگ زا هک تسین یربخ نم رهاوخ تشگرب ـ

همهفب . همهف یم بایماک . هنومب رود اه هناسر

هر؟ یمن شغارس هر مه...یم

نم . تشاذگ ملباقم ار یاچ ناجنف ، تمدخ شیپ

. دماین نزباالرت نیا ی هرهچ زا مهاگن اما

یوت ... یتسم و یرایشوهان یوت لبق، سلا شش ـ

ترسمه و نم ، دوبن ای دوب هابتشا هک یا عالهق

یتخبدب .اب مداد مشناوات . میدرک رارقرب هطبار مهاب



شبن ماوخ یمن . مداوناخ زا ندش درط و مرهاوخ

...هی هدرم ... تسین نیهاش . هرادن هدیاف هک منک ربق

نکمم لکش نیرت حاضتفا دشوهب عورش یا هصق

مدوبن منم هگا ینود یم بوخ متدوخ دش. مومت

ات تمنیبب متساوخن .االن داتفا یم تاقافتا نوا زاب

. مینک اوعد هتشذگ رس هدنوم بقع مدآ اتود لثم

یازور منود یم ... یرادن و مندید مشچ منود یم

.... یتح و یدنورذگن یبوخ

ناشهب راشف زا مناتشگنا کون داد. تروق ار شفرح

و نیگنس . داتسرف نوریب یسفن دوب. هدش دیفس ،

. هتسخ

ندیشک هلعش ینعی نیا . هدرگ یمرب هراد مسبت ـ

زا نم . هدنوم رتسکاخ ریز اه سلا نیا هک یشیتآ

یمن اما مدش درط مردام و ردپ و مرهاوخ فرط



... اغوغ هشاب دیاب تساوح . مشابن نوشنارگن منوت

تشگرب ینعی ، تشگرب نیا ینود یم بوخ متدوخ

اتود یارب ندیشک وور ریز .هب هتشذگ اههب هناسر

هنکمم یتح . ندش اهربخ ی هرابود رتیت و هداوناخ

. طسو دایب هچنغ یاپ

وباال میاه کمدرم ندش داشگ ثعاب هچنغ مسا

دوب. خلت شدنخبل دش. مرس ندمآ

یلیخ دیاب و درک دوبان و مدآ یلک یگدنز قافتا ـهی

. مدوب نم شمه ببسم ینک رکف هگا یشاب محر یب

ماوخ یم طقف منک. عافد یزیچ اتزا متشگنرب االن

. منودرگرب یگدنز وهب مرهاوخ

. تشادن ار قباس رورغ قرب رگید شهاگن دش، دنلب

رانک ار ناتسریبد رخآ سلا هک یرتخد نآ راگنا رگید



. دوبن میدناوخ کالسرد یاهتنا تکمین یور مه

. مدیسرپ هدارا یب هک دوش در تساوخ

؟ تشاد تسود ـ

دوب. نیگنس مغ . داتسیا تکرح زا مندرک هاگن نودب

تسناد یم درک. شسح دش یم اما دش یمن هدید

. تسا نیهاش مروظنم

. دیاش شیرایشوهان عملا یوت ـ

یچ؟ شیرایشوه ـ

مه وا باقن درک.حاال مهاگن و دناخرچ ار شرس

. میدوب هتشادرب مخز هتشذگ زا ودره دوب.ام هداتفا



. شتسد یور هدش یبوکلا خ مسا هب دوب رادافو ـ

رپ هدرک خی یاچ ناجنف ی هریخ مهاگن نم و تفر

منامشچ مدید ندش فافش زا دعب و مدز کلپ دش.

، نیهاش تسد چم یور یبوکلا .خ متسب لماک ار

" منیرت غراف ناهج یاغوغ "ز دوب نم مسا

**********************
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مهو یتفگ و یداد مایپ مهب وت دوب یراب نیلوا _

. مینیبب



دوب هتشادرب ملق درم نیا ، شفرط مدناخرچ ار مرس

زکرم رد ار شدوخ تشاد ، هلصوح واب ربص رس و

رخآ،اب تسد هک یروط دز. یم شقن متاساسحا

منک. شکاپ ای گنرمک مناوتن ینک کاپ چیه

. متشادن یبوخ ـزور

زا شنامشچ ، مندید ضحم هب نوچ تسناد یم

هدش قیمع ینارگن کی قرغ و هتفرگ هلصاف یداش

هدش دلب ار نم . تشادن نتفگ هب یجایتحا دوب.

دوب.

؟ هردام زور زورما یتسنود یم ـ

هک درک سح ار متریح جوا . مدرک شهاگن هکوش



کنخ تکمین . داتسیا دعب و دناشن بل یور دنخبل

رارق ملباقم . دوبن نتسشن یارب یبوخ لحم ، کراپ

دش. مخ یمک و تفرگ

ایب. نم ـاب

تسا رارق مه زاب بشما متسناد یم . اجک مدیسرپن

مناشن دنک، متوهبم هک یزیچ . منیبب یدیدج زیچ

زا ردقچ نم و دراد خیلا یاج ردقچ ما یگدنز دهد

مدوب هدمآ نیشام اب نم مه ما. هدنام بقع هلفاق

وا یایشرپ فرط هب ثحب نودب حلا نیا وا...اب مه

شدوخ ، منتسشن زا دعب و درک زاب میارب .ردار متفر

. تفرگ رارق لر تشپ مه

و... تدنبرمک دنبب ـ



هیکت ارهب مرس مه دعب ، مدرک ار تساوخ هک یراک

دعب تسرد . مدوب سح یب . مدنابسچ ما یلدنص هاگ

هابت ار یناوج و یگدنز هک ینز اب مرصع رارق زا

ما. هتشذگ تارطاخ سحن لماع دوب.اب هدرک

دشو نشور مه شلیبوموتا شخپ درک، هک تکرح

ار ممشچ رد هدز همیخ کشا هرطق ما، هناش اب نم

. مدرک کاپ عیرس

دش ادج تمان زا نم مان نیبب "حاال

دش اه هیرگ وت زا نم مهس نم محر یب

هناخ هناوید هدش وت زا دعب هناخ نیا

". هناقشاع نونج نیا هدرمن نم رد

. مدرب ولج ار متسد هک دنک ششوماخ تساوخ



. هشاب راذب ـ
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نییاپ مرس دش ثعاب هک یهاگن درک. مهاگن هاتوک

مایپ درم نیا هب حلا نیا رد دیاب نم ارچ . دتفیب

اهزا یزاب هناوید نیا ؟ مینیبب ار مه ات مداد یم

دیعب مدوب هدرک قطنم قشم اه سلا هک ینم نم...

هدایپ نابایخ رانک نیمه ار نم متفگ یم دیاب دوب.

ار شندوب مبلق . دیخرچن مناهد ورب...اما،رد و نک

نامه هب مدنابسچ هرابود ار مرس . تساوخ یم

. مدش عمج مدوخ ورد هاگ هیکت

دوب. قلطم حملا...دب



تسا لکشم هک تسا لد مکح "

ووت نم نیب

تسا هلصاف هک تسا لد مکح

ووت" نم نیب

، لیبوموتا فقوت اب اما مناد یمن دیشک لوط ردقچ

فارطا .هب مدیرپ نوریب یجیگ و یگنم نآ نایم زا

هک منک زکرمت متسناوت یمن یتح . متخادنا یهاگن

. یغولش و هزاغم دوب.رپزا یگنر اج همه . مییاجک

وش. هدایپ ـ

دش، مخ یمک شدوخ دیخرچ شتمس هک مرس

درک. همزمز نابرهم و درک زاب ار مدنبرمک



. نییاپ ـایب

یم منیبب ات مداتسیا و متسب مدش،ردار هدایپ

یتقو . موش شهارمه درک هراشا دنک. هچ دهاوخ

درگ منامشچ دش، یشورف یرسور ی هزاغم دراو هک

و درک یسرپلا وحا یداع یلیخ هدنشورف .اب دندش

وا هب باطخ ، شدوخ هب نم ندرک کیدزن اب دعب

. تفگ

تصش ادودح یمناخ یارب ماوخ یم یرسور ـهی

سهلا.

یکی ساوسو ووااب دیچ زیم یور هنومن دنچ درم

وحم . مدوب شدرکلمع وحم درک. زاب ار ناشکی

تقد هکاب نیا نیح . یرسور یسررب نیح شتقد



درک. یم ناشسمل زاب دعب و دیسرپ یم ار شسنج

و نم هب هرخ دشباال مامت شیاه یسررب یتقو

درک. یهاگن ما هدروخ اج نامشچ

یلیخ یرسور . هدیفس شتسوپ ام مناخ جاح ـ

شهب و هبوخ نیا ترظن هنک...هب یمن رس متفلک

؟ دایم

یسوت شا هنیمز هک شناتسد نایم یرسور هب هاگن

تسوپ .هب متخادنا تشاد یهبلگ وحم یاهلگ و دوب

و یرسور سنج . دمآ یم یگنرره ال ومعم دیفس

یرس نم هک یردق دوب.نآ بوخ مه شتاماخز

زونه دوش. مک مدب حلا مجح زا یمک و مهدب ناکت

هناقشاع و تقد اب روط نیا هک ییاهدرم دندوب مه

. دندیرخ یم هیده ناشزیزع یارب
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؟ یرخب یزیچ تردام یارب یاوخ یمن ـ

هنیمز هک یرگید یرسور ووا، مدرک شهاگن ددرم

داد. متسد هب تشاد ینشور ی

تفگ شسنج . دموا مشوخ یلیخ منیا زا نم ـ

. هفیطل ردقچ نیبب ... همشیربا

شیپ یرسور شفنب یاه لگ دش. رپ منامشچ

ار ناش یرت مناتشگنا اب عیرس . تسشن رات ممشچ

. مداتسرف نوریب یسفن دعب، و متفرگ



رت. نیگنس حرط .هی ماوخ یم مه ونابرذآ یارب ـ

لت نایم دشوزا راک هب تسد شدوخ هرابود

هب باختنا ار یکی زیم یور ی هدش زاب یاه یرسور

وحم یاه طخ و یا همرس ی هنیمز داد. متسد

رظن هب کیش و نیگنس دوب دش ثعاب ، شیور دیفس

. دسرب

؟ هروطچ ـ

دید، هک ار موحم دنخبل . تشاد یریظن ییب هقیلس

رت دنلب نم زا شدق یلیخ . دیدنخ مه وا نامشچ

یم جک ال ماک ار مندرگ دیاب رکشت یارب نم و دوب

ات تفرگ هدنشورف فرط ارهب یرسور هس . مدرک

شلا تساوخ دعب، و دنک ناشا یدنب هتسب ادج ادج

زیر یاه هفوکش یاه حرط اراب گنر یبآ یمشیربا



نیا مروصت . دهدب شتسد ارهب هیشاح رد دیفس

یتقو اما درخ یم شرهاوخ یارب ار شلا نیا دوب،

وات تفرگ ار نم یوزاب درک شا یسررب بوخ

، تشپ زا مه دعب . دیشک هزاغم ی هنییآ یولج

مدوب هدز تریح . تخادنا مرس یور ار شلا شدوخ

وا. نامشچ لثم تسرد . دندیدنخ منامشچ اما

. یدش ایرد هیبش ـ

یریظن یب ینومراه شلا گنر ما،اب یبآ نامشچ

نوریب یقیمع سفن ووا مدرک جک ار مرس . تشاد

. داتسرف

. هکرابم ـ



. شمرخ یم مدوخ نم ـ

داد. رارق میاه هناش یور ار شناتسد و درک یمخا

هنز. زور ی هیده ـ

یرسور . تشادرب ار شلا یمارآ نامه هب مه دعب

نم، و دنک شباسح ات دیخرچ و درک تسرد ار مرس

، ششمارآ . دماینرب ملد تسد زا شندید زج یراک

رکف میدز نوریب هک اه تکاپ دوب.اب هدرک ممارآ

رد نم روصت خالف رب اما درادن یراک رگید مدرک

مدق شرانک نم و درک تکرح غولش یور هدایپ

. متشادرب

. متفرگن یزیچ زونه ماهلا یارب ـ
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؟ یریگ یم منوا یارب نز زور هشیمه ـ

دوب. هنارقوم و هنادرم ، ینتساوخ ، شبل یور دنخبل

زور مه ، هریگ یم هیده رتخد زور مه نم رهاوخ ـ

وجشناد زور مه ، ناوج زور مه ، کدوک زور مه نز،

. زومآ شناد زور مه و

دش ما هدنخ یادص ترپ راگنا شساوح . مدیدنخ

مناهد لخاد ار میاه بل درک. مهاگن یبیرغ روط هک

یگدنز یاهزور نیرت فرخزم زا یکی طسو . مدیشک



هدرک نم جرخ وا هک دوب یراکهاش ندز، دنخبل ما

دوب.

؟ هترظن دم یچ شارب ـ

یم یتنیز تاعونصم و تاجیلدب هک یا هزاغم هب

یور کلپ شدییأت یارب نم و درک یا هراشا تخورف

دوب. غولش یمک هزاغم لخاد . مداد رارق مه

لیتسا یدبنتسد دیرخ ردحلا ناوج رتخددنچ

حرط ... ندوب ابیز رتزا شیب هک یزیچ . دندوب

ییولج تمسق رد رام ناشن نآ .اب تشاد یبیجع

. شا

. مریگب کمک تقیلس زا ماوخ یم اج نیا ـ

. هبوخ تقیلس ـوت



نایم ار شهاگن ورد داتسیا مرانک ینابرهم اب

. دناخرچ هدش نازیوآ الت وصحم

. مراد تسود ، مرخب هیده مازیزع یارب هک نیا ـ

. دایم ششوخ یزیچ نیچمه زا یدرم رت ـمک

درک. همزمز یا هزماب نحل واب درک رپس هنیس

؟ هنودب ردق هک هیک ـ

دنچ نامه دش ثعاب نام هدنخ یادص . مدیدنخ

لباق ییادص اب ناشیکی و دننک نامهاگن رتخد

. دنزب بل صیخشت



. تسرگیزاب نوا هیبش ردقچ ـ

. تسب شقن مهاب یلع و نم یاه بل یور دنخبل

دوب.زا نتفرگ هدیدان لباق ریغ ، دامع هب شتهابش

هتشرف حرط هک یریجنز پالکو متساوخ هدنشورف

یارب مرظن .هب دهدب متسد هب تشاد ار یرادلا یب

هک صوصخ .هب دوبن یدب باختنا ، ناوجرتخد کی

. دندوب هتشاذگ شرانک مه ار شتس یاه هراوشوگ

هب شا هریخ هاگن اما منادب ار شرظن ات مدیخرچ

زیم یور ار ریجنز دشپالکو ثعاب ، دنبتسد کی

. مراذگب یا هشیش

؟ یدیدنسپ و نوا ـ

باقرغ #
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دوب. هدش یدج شا هرهچ داد. نم ارهب شساوح

پالکو.. منیبب ـ

وور ریز دعب و تشاد شرب زیم یور زا شدوخ

داد. ناکت یرس ، شندرک

. هگنشق . دایم ششوخ ـ

. تسه مشاه هراوشوگ ـ

یدنب هتسب ، هراوشوگ هارمه تساوخ هدنشورف زا



داد. دنبتسد نآ ارهب شهاگن هرابود و دنک ناشا

... هدموین تشوخ هگا ـ

. رایبو تتسد ـ

هدش هداشگ نامشچ دش.اب بآ مناهد ،رد مضارتعا

یدنبتسد و تفرگ ار مچم شدوخ هک مدرک شهاگن

متسد .رد تشادرب دوب هدش هدیچ هسفق یور هک ار

دز. بل یدج ... شلفق نتسب دعب و تخادنا

. منیبب زادنب و تتسد ـ

قیمع . مدروآ باال هرابود و متخادنا نییاپ ار متسد

جک یمک ار شرس دوب. متسد هب شهاگن هریخ و

یور وحم و هاتوک یلیخ ، متسد نتفرگ واب درک



، دنبتسد ییولج تمسق هناورپ درک. شزاون ار مچم

. تشاد یزاونلد تلا ح

. دایم یلیخ تتسد ـهب

. مرادن جایتحا دنبتسد نم ـاما

نز. زور ی هیده ـ

شدوخ ار دنبتسد . تفرگ ما هدنخ ، شسخت نحل زا

نم و داد یدنب هتسب یارب هدنشورف وهب دروآرد

. مدرک ضارتعا مارآ ، ناشیاه هاگن ریز

. یدیرخ هیده هک ـوت



. مرخب اتود تساوخ ملد ـ

دوب مولعم هک یتلا وابح متسب ار ممشچ کی

.رد تخادنا یاباال هناش . مدرک شهاگن ما یبصع

دش. یم اه هچبرسپ هیبش رت شیب تلا ح نیا

. امرخ یم هسات ینک مهاگن یروط نوا ـ

باقرغ #
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هرغ،زا مشچ کی واب مدرک زاب ار ممشچ عیرس

اما...هب شا هدنخ یادص . مدمآ نوریب هزاغم

درک. شزاون ار میاه شوگ نکمم تلا ح نیرتابیز



مرس رهش... یناغارچ هب هریخ و مدرک لغب ار مدوخ

یارب ار شموهفم ، شنتفر دعب نز زور . متفرگ ارباال

یروآدای هرابود وحاالوا... دوب هداد تسد زا نم

کی هب شزاین هک نز کی منز. کی نم دوب هدرک

نز...هک کی . تسا نامتک لباقریغ نما، ی هناش

دوب. هدرک شومارف ار شدوخ اه سلا

. تشاد دنخبل شنامشچ زونه دش جراخ هک هزاغم زا

. دیشک ار شتسد هک مریگب ار تکاپ متساوخ

مد. یم تهب هنوخ یوت ـ

؟ دیشخبب ـ

مایپ مناخ جاح یام...هب هلحم میر یم بشما ـ



.ام شارب مرایم نومهم هک هراذب یزبس همرق مداد

. مهرود میش یم عمج ردام، زور هشیمه

یروجان ی هلصو نوتیگداوناخ عمج یوت نم ـ

. یلع افطل منیشام رانک نوسرب و نم . مشیم

. تفرگ رارق ملباقم شخرچ کی واب داتسیا

یب تمواقم . مناخ ییام نومهم بشما امش ـ

. تسدیاف

... اعقاو نم ـ

وطال دی ییوگروز منک.رد لماک ار مفرح تشاذگن

. تشاد یی



همانرب ارهز ترضح والتد زور یام، هلحم دجسم ـ

هبرجت وراه همانربروج نیا اتحاال منود یمن . هراد

؟ موه ایهن. یدرک

عمج نایم نتفر زا تلا جخ اما مدوب هدرکن هبرجت

و یدج درک، مهاگن منک. زاب بل تشاذگن یگداوناخ

. عطاق

هیچ؟ لکشم ـ

ید. یم مرارق هدش ماجنا لمع یوت یراد ـ

هتسوپ نوا زا مکی راذب ... اغوغ نک دامتعا مهب ـ

یاه هبرجت ، تیگذنز نیتور .زا نوریب تمشکب



رذب . یرارکت یاه هلحم ... یارکت یامدآ ، یرارکت

نارهت نیمه هن،اما هک ایند لک مدب تنوشن

اتحاال یتح وت هک هراد ییازیچ یلیخ نومدوخ

. یدرکن منوشسمل

، شنیشام ریگدزد یادص . متسب هاتوک ار منامشچ

یخلت یاپ و تسد ریز ارزا مساوح دش ثعاب

. مورب ولج و منک عمج شفرح

؟ متسین محازم ینئمطم ـ

درک.رد مهاگن یا ینتشاد تسود و بیجع روط

لبق مه دعب . منیشنب تساوخ و درک زاب ار نیشام

. مدینش تخس هک درک یا همزمز رد، نتسب



. یبلق نیا ی هدنوخان نومهم نیرت محارم ـوت

یم اما....ملد ایهن مدینش تسرد مناد یمن

هلمج نیمه . دشاب هلمج نیمه هب شریبعت تساوخ

. هدننک مرگلد یدایز ی

*******************

باقرغ #
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مه ار نارهت چیه، هک ار ایند ...نم تفگ یم تسار

نیا زا مرذگ یتح حلا، .اتهب مدوب هدیدن بوخ

، دشاب رهش نییاپ هک نیا دوب.هن هدرکن روبع هلحم

یمیدق ی هلحم کی . تشاد رارق رهش زکرم رد اقافتا

شیپ مه دجسم دش، هک هچوک دراو . کچوک و



و دوب زبس و کچوک شدبنگ . تسب شقن ممشچ

دوب. هدش نایامن هاتوک یاهراوید ،اب شکچوک طایح

. دندوب هدش عمج یدایز تیعمج دجسم یولج

یناوخ یدولوم یادص و دوب یناغارچ شفارطا

و رتولج ار نیشام دوب. هدش شخپ طیحم رد یدرم

نم فرط وهب درک کراپ رت تولخ تمسق رد

. دیخرچ

. هنوخ میر یم دعب . مسارم لوا میرب ـ

دش. قیمع و وطالین شنامشچ هب مهاگن

؟ مشک یم تلا جخ یلیخ مگب، هگا تسناقمحا ـ

دوبن ندید لباق دایز یکیرات نایم ، شوحم دنخبل



. مدرک شسح نم، اما

؟ هگنشق ردقنا هشیمه تندیشک تلا جخ ـ

و دندنام یثنخ اما میاه ،بل دندیدنخ منامشچ

، مرارف نیا .زا تسشن یرد هریگتسد یور متسد

دش. هدایپ نیشام زا مرس تشپ و دیدنخ دنلب

یور شنابرهم هاگن هک روط نامه دزو ار ریگدزد

داد. رارق ششوگ رانک ار شهارمه نفلت دوب، نم

رد. مد ایب ماهلا ـ

و مدیشک شملا هب یتسد . رصتخم و هاتوک ! نیمه

شیب اه یناغارچ رون و مدش یم رت کیدزن هچره

یم رت نییاپ مه مرس ، تسشن یم ممشچ شیپ رت



، دجسم ناوناب یدورو زا یناوج رتخد جورخ . داتفا

نم و دتسیاب دش ثعاب رس یور یگنر رداچ کی اب

یفرعم هب یجایتحا یلیخ . متسیاب شبقاعتم مه

وطالیی دی تهابش ،رد اهردارب و رهاوخ . دوبن

اربقال رتخد نیا سکع هک ینآ هفاضا ،هب دنتشاد

. مدوب هدید دامع شردارب ی هحفص رد

ـسالم.

نامنایم یلع . منزب یدنخبل دش ثعاب ، شدنخبل

. داتسیا

راذن وت شربب . نومنومهم منیا . مزیزع ـسالم

هنک. یبیرغ



یعس دش. زارد مفرط هب ییانشآ یارب ماهلا تسد

. مسرن رظن هب لعفنم نیا رتزا شیب مدرک

. متسه اغوغ . متخبشوخ ـ

. نیراد یلگشوخ مسا . مزیزع نینچمه ـ

باقرغ #
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تلا یخ . مداد شلیوحت دنخبل کی طقف رکشت یارب

دعب و درک همزمز شردارب هب ور یا هشاب تحار

داد. رارق نم رمک تشپ ار شتسد



. نوج اغوغ وت میرب ـایب

؟ اغوغ ـ

لباقم مه نآ شندرک ادص عون نیا . دیخرچ مرس

.اب دنزب دنت یمک مبلق دوب هدش ثعاب ... شرهاوخ

دز. یوحم دنخبل مهاگن ندید

. ریگن تخس و نورذگب شوخ ـ

مه دعب مدز. کلپ و هداد ناکت ار مرس ، ثکم یمک اب

تمسق دراو ، شیابیز و ناوج رهاوخ یهارمه اب

زا دوب رپ شیور هک یا هچقاط .زا مدش هنانز

رس یور و هدرک باختنا ار یکی ، یگنر یاهرداچ

یشفکاج رد میاه شفک نداد رارق دعب و متخادنا



غولش اما کچوک طیحم رد ...اپ گنر زبس یزلف

دنتشاد رس، هب رداچ اه ینز همه . متشاذگ دجسم

یم هنادرم تمسق زا هک یناوخ یدولوم یادص اب

یهاگزره یگنر یاهت کشال و دندرکیم یهارمه دمآ

و درک متیاده دش. یم باترپ ناشرس یور قوش هب

ی هعنقم و رداچ اب یلا سنایم نز رانک دعب، یمک

. میتسشن دناوخ یم اعد تشاد هک ،ردحیلا دیفس

. مناخ اغوغ ... نامام ـ

هک یدنخبل دزواب بقع ار شکنیع دمآ، نزباال رس

مدوب هدید دایز شرسپ تروص یور ار شا هنومن

ار شیاعد باتک نیب ، تاولص کی درک.اب مهاگن

مه دعب داد. رارق شیاپ یور و تشاذگ حیبست

ی هلهله و یغولش نایم درک. زارد متمس هب تسد

منک. یناوخبل متسناوت طقف ، مسارم یداش



. مرتخد ـسالم

و متفگ .سالم مدرک مخ رس یرت، شیب مارتحا اب

هاگن و درکن اهر ، درشف ار متسد . متسشن ناشرانک

. تشادنرب میور زا مه ار شنابرهم

. رسپ نیا هدروآ مارب یلگشوخ ینومهم هچ ـ

هب کشالیت دروخرب دوب.اب رت یعقاو راب نیا مدنخبل

، نانک هدنخ ماهلا و متشاذگ شیور تسد مرس، یور

. تفرگ مفرط ارهب هداتفا کشالت

. یدش هدرک رظن ـ



یاهادص وحم دعب و مدیدنخ شا هزماب ی هلمج هب

ندرک یداش اهو ندز تسد ، فارطا ی هدش دنلب

؟ دوبن دوب. تشز . مداتسرف نوریب ار مسفن ناشیاه

ندوب اهوون مدآ نیا نیب ندوب ناریح همه نیا

هکات سلا جم نیا

باقرغ #
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درم . متشادن ار شا هبرجت مه راب کی یتح حلا هب

اهو ندز تسد اه،اب ونز دناوخ یم ناخ یدولوم

هدرپ سپ زا شیادص هک ناشنتفگ ارهز ابای اهدرم

ینعی اهادص نیا نیب . دندرک یم شلا ...بند دمآ یم

؟ دوب مه یلع یادص

نيمز ريوک يور قح رون هراب يم زاب



نيرب شرع و نومسآ همه نوغارچ هدش

نيبب رثوک ي هروس ي هولج دمحا تسد ور

بشما تمارک و دوج يوناب هر زا هديسر

بشما تدابع و يوقت حور قشع ي هکيلم

واب دنداتفا یمن سفن .زا دندوب روشرپ تیعمج

مه یلع ردام .حاال دندادیم همادا قرب رپ ینامشچ

کی اب یناوجون رتخد . دزیم تسد تشاد شمارآ اب

یدنب هتسب یاه کشالت دش.هب مخ نامیولج ینیس

.رد متشادرب ار یکی و مدز لز ینیس نایم هدش

و دندوب هتشاذگ کشالت عون هس کچوک یاه تکاپ

ندوب یگنرف توت لکش دوب. هدش هنگنم شرس

دنخبل مدآ همه نآ نایم دش ثعاب کشالاهت زا یکی

یاهت کشال هیبش دوش. رپ منامشچ نم بل، رب

دعب . دندرکیم شخپ ... هسردم رد یتقو دوب. یکدوک

مدآ هب هریخ و مدروآ ارباال مرس ضغب نامه اب مه



اما یلومعم و دندوب هداس ناشرثکا ،هک رگید یاه

یگدنز زا مدوخ مهس لا ...بند تشاد قرب ناشهاگن

. متشگ

ّما همطاف وال، لها ي هبعک ، يضترم قشع هدمو

اهيبا

ترضح اي هدش ، اينومسآ همه اه، هتشرف بل رکذ

ارهز

دنراذ يم شمدقم هب رس ، يتسه مومت هکينوا

دنرادن مورآ ،مالکئ شتسد هب هسوب يارب

.. ارهز اي ارهز اي ارهز اي

مشچ زاب نم و دندرک رارکت ار ارهز ای همه

تشاد ششوغآ رد دازون کی اب ینز . مدناخرچ

رس یور دوب هداتفا ، شرس یور رداچ دز. یم تسد

همه نیا نایم راگنا هن راگنا هک شباوخ قرغ دازون



هک دوب شرانک مه یا هچبرتخد . تشاد رارق ادص

تذل اب تشاد و هدرک هاگ هیکت وا یاپ یور تسد

دنچ . دروخ یم و دروآ اررد هتسب یاه کشالت

فرح مه شوگ ریز یکریزریز مه ناوجون رتخد

. دندرک یم ار ایند فیک ، راگنا و دندز یم

يربيخ و يردب نامرهق بلق مورآ

يردام ايبنا مومت هب ربميپ ناج

باقرغ #
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يرب يم نومسآ لها لدز تاجانم تقو

همدآ و هميهاربا و حون رکذ وت مان

. هميرم و هيسآ و هراس تا هنوخ زينک



، تیعمج یاه نتفگ ارهز ای نایم . دیخرچ زاب ممشچ

یم دیاب راگنا . متسد رد هدنام یاه کشالت نایم

نتسب مشچ مامت . میاه ندیدن مامت یاج ، مدید

مدای ارچ ؟ تسا ردام زور دوبن مدای ارچ نم . میاه

نز،هب کی ناونع هب مه ...نم یزور دوب هتفر

ارچ . متفرگ یم نشج زور نیا رد رسمه کی ناونع

ات دراد ار داعیم هن بشما ، مردام دوب هتفر مدای

نم دوب هتفر مدای ارچ ار؟ نم وهن دیوگب کیربت

مه.... مدوخ

... شتکرح ایند، نیا زا نم . تفگ یم تسار یلع

. مدوب هدنام رود یلیخ ... شیاه مدآ و شتاقافتا

هملا ع همه و سودرف غاب تاهمدق ريز

نم لصاح مامت نم،يا راهب و غاب نم، رات يابش هام



نوج نيا ، مربلد يوت هساو ، مردام زور ي هيده

نم لباقان

هدنب يم ور هّصغ برد وت، نديد اب يضترم

هدنخ يم يگ يم يلع يب،اي يب هنوخ نويم ات

. ارهز اي ارهز اي ارهز اي

*********************

یدنخبل . موش دراو نم ات دیشک رانک و درک زاب ردار

لوا متساوخ مارتحا اب دعب و مدز شیور هب

ات ماهلا و درک لوبق شردام . دنورب لخاد ناشدوخ

، تسب هک .ردار دشن یضار داتسرفن لخاد ار نم

بانط یور و دنک رس ارزا شرداچ مناخ جاح

درک. نازیوآ دوب هدش نهپ اه سابل یارب هک یتخر

ننومیم . ندموین دامع و یلع زونه ... ارتخد نیایب ـ

دعب مسارم دعب ننک بور و تفر و دجسم مکی



. نایب

و متخود مشچ ناشا هناخ ضوح .هب متفر ولج

اراب شفیک مه ماهلا . شنیچرود لا حرس یاه نادلگ

و داد رارق طایح یور کچوک تخت یور یگتسخ

. تسشن مه شدوخ

اه. هدرس ـ

. مدیبسچ ار مفیک تسد ودره واب متفر ولج

. نیراد ییافصاب طایح ـ

باقرغ #
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داد. ناکت یرس و درک یهاگن فارطا ،هب شدنخبل اب

. یلیخ ـ

سفن دوب. هدش کراپ هشوگ نامه یلع، روتوم

نم فرط هب شندش دنلب اب ماهلا و مدیشک یقیمع

. دمآ

امرس یوت ارچ هک اوعد دایم وت.االن میرب نیایب ـ

. میطایح یوت

هدمآ متسد دوز یلیخ و هناروابان ، شردارب خاالق

شفک . متفر باال ناویا هب یهتنم ی هلپ هس دوب.زا



مدش یا هناخ لخاد و مدروآرد مه تفج ار میاه

درک. یم تموکح شیانب رجآ هب رجآ ،رد شمارآ هک

و هدش هدیچ یتنس یاهیتشپ ، میاپ ریز خرس شرف

و نویزیولت لباقم هک یکیش و لیتسا لبم نآ یتح

یا هناخزپشآ دوب، هدش هدیچ هناخ باالی تمسق رد

شرپ سکع یلک هکاب یا هچقاط و تشادن رد هک

رارق لبم یور ، ماهلا فراعت اراب مفیک . دندوب هدرک

یعمج هتسد سکع . متفر ولج هچقاط یاپ وات مداد

هکبال یسکع . دندوب هداد رارق ناشدوخ زا یدایز

... شصاخ نامشچ نآ اب یلع ، یگمه رد انثتسا

. تفرگ یم ناج شندید اب مدآ ولد هدز دنخبل

و نایب ارسپ ات روخب هویم نیشب . مرتخد نیشب ـ

؟ ردام تسین هک تنشگ . میزادنب هرفس

شتسد نورد ی هویم فرظ . مدناخرچ ار مرس

. مورب ولج دش ثعاب



. نیشکن تمحز ـ

. منیشنب تساوخ و داد رارق زیم یور ار فرظ

نآ هب ندز هیکت و نیمز یور نتسشن محیجرت

بذعم متساوخ یمن اما دوب هزماب یاه یتشپ

. دنوش

. نیدرک فطل ـ

رت شیب ، دوبن شرس رداچ درک.حاالهک مهاگن قیقد

. منیبب شنارسپ اراب شتهابش متسناوت یم رتهب و

لثم تتروص . تردام و ردپ یارب هنک تظفح ادخ ـ

. هنوم یم هام



یرکشت هدز تلا جخ و مدیچیپ مهرد ار مناتسد

. مدرک

نومهم هک نیا زا رظن فرص ، مرتخد نکن یبیرغ ـ

یدرک وبشوخ هک یلگ ...وت تسادخ بیبح ، منوخ

ور. هنوخ نیا

نداتسیا نیح و داد رارق وناز یور تسد مه، دعب

شزرمایبادخ یاباب هب ملوا زا شقیلس " درک اوجن

" دوب سانش رهاوج مزرمایبادخ نوا دوب، هتفر

هاگن ار هناخزپشآ هب شنتفر ، شفرح کرد زا گنگ

زا بترم و هدرک ضوع سابل ماهلا جورخ واب مدرک

متساوخ یمن منک. زاب ار فرح رس مدرک یعس ، قاتا

یا هلمج زونه اما . مسرب رظن هب یتلا جخ یلیخ



و دمارد ادص هب راب کی هناخ رد گنز ، هتفگن

یاه هدنخ یادص . دمآ رد ندش زاب یادص ... شدعب

. ناشنتفگ ویهللا ردارب ود

و دیما دوب.رپزا رون ی هناخ هیبش ... هناخ نیا

. یگدنز

باقرغ #
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لبق ، شقارب هاگن . دنوش دراو ودره ات مدرک یروبص

ادیپ یارب دیخرچ هناخ کچوک طیحم رد زیچره زا

. تفرگ ناج شدنخبل دید، ار نم هک نیمه و مندرک

و تشاد شقن شنامشچ رد طقف دیاش هک یدنخبل

دوب. هدادن یتشآ دوخ اب مه یلیخ ار شیاه بل

یم بجعتم هک مروصت الف خرب اما دامع ی هرهچ



لبق زا راگنا دوب. ور هدنخ و یمیمص طقف دوش

دوب. هدرک تفایرد ار مندمآ ربخ

. هشیپرنه یاقآ لا وحا ـ

، مهرانک رد رداربود دش. لیدبت هدنخ ،هب شدنخبل

. دندنام یم هدش فصن طسو زا بیس لثم

. نوتمنیب یم حملا شوخ . وناب نیدموا شوخ ـ

یاه مدق مدید و مداد ناکت شعضاوت یارب یرس

نتفر واب دیشک رانک دامع . دمآ نم فرط هب یلع

نم هاگن . دیسرپ ار شردام لا وحا هناخزپشآ یولج

رد هناخ ی هداس یلیخ رتسول ییانشور نایم اما

دوب. هدش قرغ وا نامشچ



؟ تشذگ شوخ ـ

. تسین بوخ یلیخ ـنیا

یچ؟ ـ

گنررپ یراد منیریش یاه ی هرطاخ یوت هک نیا ـ

یش. یم

. مدوب هداد هملکدنچ نیا تشپ رد ار شلا وس باوج

تاداقتعا نم، هک نیا یارب دوب.هن هتشذگ شوخ

نایم نوچ دوب هتشذگ شوخ .هن... متشاد یدیدش

نایم . دندوب دلب ار ندوب داش هک مدوب ییاه مدآ

نایم . دوبن تخس ناشیارب ندز، دنخبل هک یعمج



ناشنایم وهن مدوب هدید حلا هناتهب هک یعمج

دعب شنامشچ نایم شمارآ . مدوب هتفرگ رارق

یوحم دنخبل مه نم دش ثعاب ، هلمج نیا ندینش

. منزب

؟ نامام یلع ـ

یارب رگا شدنخبل . دیخرچ هاتوک شردام یادص اب

یور شلباقم نز یارب دوب، شنامشچ نایم نم

. دیشخرد یم شنابل

. مناخ جاح ـسالم

و درک یهاگن ار شرسپ یاپ رسات رفاو، یظح اب

داد. ناکت یرس



یروشب وور تسد .ات یدموا شوخ . مرسپ ـسالم

. تسدامآ اذغ ... یایب

هتخود نم لباقم زیم هب شردام یور زا یلع هاگن

هتفرگن تسوپ و هدروخن تسد یاه هویم دش.هب

هدش.

باقرغ #
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. یجرخ مک نومهم هچ ـ

مدرک یم سح هک یرد دراو ووا، مدادن ار شباوج

هناخزپشآ زا هرفس کی اب دامع دش. تسا سیورس



.اب غود چراپ کی اب ماهلا شرس تشپ و دمآ نوریب

یضارتعا و قن چیه نودب روطچ هک نیا هب تریح

شیور ار چراپ شرهاوخ ات درک نهپ ار هرفس

کمک یارب هرابود مه دعب . متخود مشچ دراذگب

دش. ناشا هناخزپشآ لخاد ، هرفس نامدیچ رد ندرک

اهنت دش. معنام ماهلا هک مورب کمک یارب متساوخ

یتکراشم . مدید ار ناشتکراشم و لبم یور متسشن

رد مناخ جاح دش. هرفن هس یلع ندمآ هکاب

یم هرفس شیاه هچب و دیشک یم ار اذغ هناخزپشآ

و دندرک یم مه یخوش مه اب نیب نیا .رد دنتخادنا

. دنتشاذگ یم مه رس هب رس

جنرب سید اب مه ناشردام دش مامت هک ناشراک

، هرفس یاپ نتسشن یارب نم فراعت نیح و دیسر

رارق نیمز یور ونازراهچ یبذعم تلا .ابح تسشن

جنرب ات تشادرب ار مباقشب هک یتسد وهب متفرگ

. متخود مشچ دزیرب



؟ مرتخد یزبس همرق یراد تسود ـ

یگناخ غود هزات، یاه یزبس . مدیشک یقیمع سفن

و یزاریش ساالد یاه هساک ، یدمحم ولگ انعنرپ

هداتفا اج زا ناشن شیور هایس نغور هک یتشروخ

؟ تشادن تسود دش یم ار تشاد شندوب

. هنکن درد نوتتسد . هتبلا ـ

ملباقم و درک اررپ باقشب ، شدنخبل نامه اب

یمیدق ی هزماب حرط اراب لا گنچ و قشاق . تشاذگ

. مدروآ ارباال مرس و متفرگ تسد نایم ناش

ات نم . نتسه نوتکمک نوتارسپ اقآ هک هبوخ ردقچ ـ



نویاقآ هرفس نتخادنا یوت مدوب هدیدن حاال

ننک. تکراشم

یشیامن تلا ح ،هب دامع و دیدنخ مه مناخ جاح

هک اما دوب مساوح . تفرگ ار شا یناشیپ یور قرع

یفرح و درک کیدزن نم ارهب تشروخ فرظ یلع

دزن.

. متشاد رمک اپو لکشم انیا یگچب نومه زا هک نم ـ

. متسد یاصع ندش ارسپ دوب. یراغت هت ممچب ماهلا

دیابن ، هنوخ تیلوئسم دش نشور نوشارب مک مک

.حاالنا هشاب نوشرهاوخ و نم شود یور طقف

کمک دیاب هرن نوشدای ممتفرگ نز نوشارب شهللا

. نشاب نوشنز تسد

هناردام و نیریش یتنطیش اراب شرخآ ی هلمج



نم و دندز دنخبل ودره . تفگ ناشیور ی هریخ

ار مبلق ارچ شرکف نز؟ . متفرگ رت مکحم ار قشاق

؟ دیشک شتآ هب

هنک. نوشظفح نوتارب ادخ ـ

و زیرب . مرتخد هنک ظفح تردام یارب وروت ادخ ـ

ا.... مسب ... ردام وش لوغشم

باقرغ #
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متخیر مرطع شوخ جنرب یور تشروخ قشاق هس

یصاخ معط اذغ، معط . مدیشک یقیمع سفن دعب، و

تدم هک دوب ما هقئاذ و نم زا لکشم مناد یمن دوب.



نز، نیا هک نیا ای مدوب مورحم هناردام یاذغ اهزا

یزاساج شیاذغ نایم تشاد هتنچ رد قشع هچره

میاذغ فصن زا شیب دش ثعاب دوب هچره دوب. هدرک

هتخیر جنرب مجح هب هجوت هکاب یزیچ . مروخب ار

هدیشک من یاهتشا دوب.اب بیجع مدوخ یارب هدش

. دمآ یم باسح هب گرزب تیقفوم ...کی مریخا ی

یلع ماو هدروخ مک دوب دقتعم ناشردام دنچره

عمج یارب دوب. هدز کلپ مباقشب هب هریخ و رکفتم

ناشا هناخزپشآ . مدرک ناشکمک اما هرفس ندرک

نآ ار نم همه رتزا شیب . تشاد یا هزماب لکش

نیچراد و یدمحم یاه ولگ زاگ رانک یمیدق روامس

هک یبآ نملک ثمالنا درک.ای بذج شرانک له و

نوچ دشاب رپ دیاب هشیمه تفگ یم مناخ جاح

یمن ار ناشفافک چراپ و دندروخ یم دایز بآ اهرسپ

اب مه .نآ متسش فرظ سلا، نیدنچ زا دعب . دهد

تنطیش یاه فرح مه شنایم و ماهلا یراکمه

شرکذت یهاگ مناخ جاح . مدرک شوگ ار شزیمآ

منتسش فرظ نیا تفگ یم بترم دعب و داد یم



دنک. یم شا هدنمرش

رانک هب یاچ ینیس کی دشاب بترم هک هناخزپشآ

یور ارزا ناشا هنادرم یاه فرح . میتشگرب اهرسپ

اورپ ویب میقتسم ... یلع هاگن و دندرک عمج نابز

هجوتم مدش، ریگاج هک نیمز یور . تسشن نم یور

لوا داعیم . هدروآ لخاد ار دیرخ یاه تکاپ مدش

نابرق یلک زا دعب و دیسوب ار مناخ جاح دش، دنلب

مدنخبل داد. شتسد ارهب شا هیده شنتفر هقدص

اب مناخ جاح یتقو دش یمن عمج متروص یور زا

وهب داد ار شرسپ ی هسوب باوج قرب رپ ینامشچ

دامع درک. هاگن یقشع هچ اب شا یرداچ ی هچراپ

ندرگلا ش تس کی دوب. هتفرگ هیده ماهلا یارب مه

ی هزادنا دنتسناوتن اما مادک چیه . هنارتخد وکاله

یولج شرورغ مامت .اب دننک هریخ ار نم یلع

ارهب هیده و دیسوب ار شتسد دش، مخ شردام

دوب. هدش کشا رپ مناخ جاح نامشچ داد. شتسد



، شندرک لغب دعب و دیسوب هراب هس مه ار ماهلا

تخبشوخ ردق نآ هداوناخ نیا داد. ار شا هیده

. منیبب متسناوت یم تحار منامشچ هکاب دندوب

ار ناشنایم بوخ حلا نازیم نآ دش یم تحار

رگید یکی یور ناشنیب زا روطچ دید و درک بیقعت

درپ. یم

و خرس یاه یتشپ هب هدز هیکت مدز، دنخبل نم

و مدرک ناشهاگن بل رب دنخبل تسد هب یاچ ناویل

. دروخ هطبغ ناشلا ح ملد...هب

نتساوخ ینعی تداسح تفگ یم ونابرذآ

، ینعی هطبغ و تدوخ یارب طقف یسک یتخبشوخ

. تدوخ یارب مه واو یارب مه یتخبشوخ نتساوخ

نیا زا ایند لک یارب ... چیه هک مدوخ یارب نم

و هداس ردق نیمه . متساوخ یم اه یتخبشوخ

. گنررپ ردق نیمه



****************

. هشاب هتشذگ شوخ تهب مراودیما ـ

ناشنتشاد دوب.زا میاپ یور ما هیده یاه تکاپ

یدام ظاحل زا هک نیا دوجو ،اب مدوب هدرک قوذ

مدوب هتفرگ هک دندوب ییاه هیده نیرت تمیق نازرا

یم . مدروآ ارباال مرس . دندوب مهم تیاهن یب میارب

. دناسرب ملیبوموتا ارات نم تساوخ

. دایز یلیخ ـ

تشپ هب هنییآ ارزا شا هتسخ هاگن دزو یدنخبل

. تخود شرس

؟ همک ردقنا تاذغ هشیمه ـ

باقرغ #
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هب دیاب متسناد یمن ار لا وس نیا ، دیرپ باال میوربا

؟ دوب مهم شیارب منک. ریبعت نومضم مادک

. ارثکا ـ

ی هدعو هی اب روطچ ، هنیگنس و دایز وت تیلا ـعف

و تاراک هب نداد همادا رناژی همک ردقنا هک ییاذغ

؟ ینک یم ادیپ

مدرک یم سح ، مدنابسچ یلدنص یتشپ ارهب مرس

کلپ ندش نیگنس ثعاب لیبوموتا لخاد یامرگ

هدش. میاه



،هبعالهو تسین نیگنس مه اهردق نوا ماراک نم ـ

. مروخ یم مزاین ی هزادنا هب

دوب. هدنامن منیشام کراپ لحم ات یدایز ی هلصاف

مجح ، میاپ یور یاهوداک رب عالهو بشما نم

درم، نیا . مدیشک یم کدی مه ار متاساسحا نیگنس

شهاگن ره ورد درکیم رکف نم .هب دشیم نم نارگن

اپهب متسناوت یم دوب رت مک منس رگا هک دوب یقرب ،

هک دوب هدرک مگرزب هنامز ردق .نآ مفابب ایور شیاپ

ار نیشام . منادب ار شتاکرح تشپ موهفم مناوتب

شدعب و نم لیبوموتا تشپ تسرد درک، فقوتم

و تشاذگ نامرف یور ار شتسد کی . دیخرچ مه

نم. یلدنص تشپ ار یکی نآ

اب ندز هلکورس ورناژیرب.. هنیگنس وت یاراک ـ

رت شیب دیاب . هتخس ... تنانکراک مدعب و اضیرم

. یشاب تدوخ بظاوم



یتقو هنیا هلأسم . تسه مدوخ هب مساوح نم ـ

هریگ یم دای شدوخ ، هشابن مدآ هب شساوح یسک

. شابن نم نارگن . هشاب هتشاد و شدوخ یاوه هک

. متسه یلو ـ

رپ حلا کی درک،اب نایب یبیجع ارابحلا هلمج نیا

یتشرد وهب مدیشک سفن ار شرطع ... ینارگن زا

. متخود مشچ شمادنا

. یلع نکن تداعدب و نم ـ

و دینش ار نم یادص یرارق دمآ،یب ولج شتسد

درک. سمل هاتوک ار یشملا هبل مه دعب . دمآ ولج



و قفوم ، زیگنارب نیسحت ... اغوغ ینز هی ـوت

یتقو مشابن تنارگن منوت یمن نم.... اما . لقتسم

هدننکش ینوت یم ردقچ ، تدوخ تولخ یوت مدید

. یشاب

ریغ ی هبارخ کی هک دوب تقو یلیخ نم تولخ

زا هک هبارخ کی . دیسر یم رظن هب یزاسزاب لباق

. تفگ یم ار تقیقح . تفرگ یم تأشن محور عضو

رظن وزا قفوم نارگید رظن ،زا مدوب نز کی نم

. هدروخ تسکش مدوخ

مه... بشما تباب ، منونمم تسح تباب ـ

باقرغ #
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؟ تشذگ شوخ تهب ال صا ـ

ار مرس دعب، و مدرک تسد هب تسد اهار تکاپ

. مداد ناکت هاتوک

. متشادن و شبرجت تقو چیه هک مدوب ییاج نم ـ

هطبغ نوتشوخ وحلا تداوناخ هب مکی یتح

. نونمم زیچ همه تباب . مدروخ

بقع یدایز ار شا یلدنص . تشاذگ مه یور مشچ

رد ات دوب زاین راگنا شدنلب تماق رطاخ دوب،هب هداد

لبق و مدرک زاب ار نیشام دنک.رد یگدننار تلا ح نا

مدز. بل ندش هدایپ زا



. نونمم مه ایاده تباب ... ریخب تبش ـ

. تسب یم شقن شمشچ رد هک نامه دز،زا یدنخبل

تنیشام تشپ هنوخ کیدزن .ات تشادن و تلباق ـ

. مایم

شهار ینیب شیپ کی هکاب منک یضارتعا متساوخ

. تسب ار

. وناب ورب . مدوخ یخلا یتحار یارب وگن، ـهن

هریت هاگن زا مشچ و هداد ناکت ثکم یمک اراب مرس



یلدنص یور ار ایاده . متفرگ شصاخ و بیجع و

ولج ی هنییآ .زا مدیشک یهآ دعب، و هداد رارق مرانک

شهاگن و هتسشن لر تشپ روط نامه . شمدید یم

. مدرک تکرح و هدز تراتسا دوب. نم یوردوخ هب

و ندیسر بش یرمع دعب نم و داتفا هار مرس تشپ

یاه تیامح ریگ ملد تختیاپ یکیرات لد رد ندنار

نیسحت و ندوب نز نیع اررد نم هک دش یدرم

،ال تسناد یم شا ینارگن سح ،القی ندوب زیگنارب

اب نداد یتشآ والقی ندوب شا هداوناخ عمج رد قی

. یگدنز

دوب. هدش گنررپ بیجع مهاگن شیپ هک یدرم

*******************

یم ناکت مناجنف رد ار کچوک گنر یا هرقن قشاق

نادنمرنه اب طبترم جیپ نتم ی هریخ مهاگن و مداد



زا نتدنچ دنت دقن و هناسر باحصا فراعت دوب.

بلا ج میارب ردپ، ی هزات لا یرس اب هطبار رد ناداقن

. دندوب

دش، لح مناجنف رد لماک دنق هبحود نآ یتقو

یمک دعب، و مداد رارق ناجنف ی هریز یور ار قشاق

. مدیشون ار یاچ ی هدش نیریش تایوتحم زا

. ریخب حبص ـ

باقرغ #
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مکیدزن شیاهوم نتسب ردحلا نامام ، دیخرچ مرس

دش. یم



. ریخب نوتحبص ـسالم.

نم هب هریخ و دیشک بقع یا یلدنص دز، یدنخبل

. دیسرپ مدوب نتفر ی هدامآ هک

؟ دوب وت راک مرس، باالی یرسور نوا ـ

ات مدرشف ار ملیابوم رانک ی همکد . مداد ناکت یرس

اتهب مداتسیا دعب، و دوش شوماخ شا هحفص

. مورب شفرط

. کرابم نوتزور . مدموا رید بشید دیشخبب ـهلب،

تبحم اراب ما هسوب باوج . مدیسوب ار شتروص



. درشف ار متسد و داد

دوب. گنشق یلیخ . ملدزیزع یسرم ـ

دوب. هدرک شتباث بشید ، تشاد یبوخ ی هقیلس

نم یاه تسد رود هک یلکش یا هناورپ دنبتسد لثم

. مدوب هدش شقشاع و دوب هتسشن

. هشاب نوتکرابم ـ

وهب تخیر نان یور ابرم یرادقم دز، یدنخبل

هناخ شا،زا هرابود ندیسوب دعب نم و داد متسد

یراک بطم هک ییاهزور یبوخ . متفر نوریب

متسناوت یم ار یرت شیب میات هک دوب نیا متشادن

، ریخا یاهزور الف خرب . مهدب صاصتخا سیدابآ هب



و مدرک عورش ژی رنارپ یقیسوم کی اراب محبص

، مدنخبل مدوب نئمطم مدیسر تکرش هب یتقو

. دراد یرت یعقاو لیامش و لکش لبق هب تبسن

و مدرک یسررب اهار لدم مدز. دیلوت شخب هب یرس

یاه لدم نیب .زا متشاذگ مدق ینیبزاب قاتا هب دعب

شیپ لا ویتسف یارب باختنا ردحلا هدش یحارط

دعب و مدرک شوگ ار ناشیاه هدیا زا یمک . دندوب ور

یریگ میمصت هک ییاه تیعقوم رد مدرک یعس ،

اهراک نیا عومجم . مهدب رظن تسا تخس ناشیارب

زا دعب هرخ وباال دندرک لوغشم ار نم راهان تقو ات

راک،اپ نیسررب عمج نیب یرسرس یاذغ کی ندروخ

ات مداتسرف یمایپ بایماک یارب . متشاذگ مقاتا هب

ندرک اهر اب دعب و دیایب تکرش هب تصرف نیلوا رد

هب هک یا هقت . مداتسیا هرجنپ تشپ زیم، یور مفیک

نارهم ندید واب مخرچب دش ثعاب ، دروخ رد

. منزب یدنخبل



. دیشابن هتسخ ـ

. تخادنا باال ییوربا

لوغشم نتفگ اه هچب یدیسر یتقو ،زا مهامش ـ

. یدوب نوشاراک هب یگدیسر

نیا . منیشنب شتشپ ات مدیشک بقع ار یلدنص

دوب. هشیمه رتزا شیب میاهاپ رد فعض سح اهزور

باقرغ #

181_ تراپ #



زا مرب یم تذل . متسشن نوشافرح یاپ مکی ـ

. نوشاه همانرب اهو هدیا ندینش

رارق لبم یور نم، تسد فراعت واب دمآ ولج

یا هظحل ، شگنر یکشم کیس کال شفک قرب . تفرگ

درک. ترپ لک ارهب مساوح

رکف دشو صیخرت ناگرزاب زرم زا هچراپ دیدج ـراب

مرفن دنچ . نومتسد هسرب هگید زور هسود ات منکیم

ات میتسبن یدادرارق . ندش هفاضا اه لدم میت هب

مگیم یتشاد تقو تقوره . ینیبب تدوخ و راک

. نشاب هدامآ

مراپس یم تدوخ وهب روما ی همه دروم نیا ـوت

و ییانشآ نم ی هقیلس و اهدرادناتسا اب مه . نارهم

لا رچن دیاب مشلا بند هک یا هرهچ ینود یم مه



زا یدم هطیح یوت یوت، هبرجت .... یناث .رد هشاب

هرت. شیب نم

تفر زیم یور نفلت تمس هب متسد داد، ناکت یرس

مدز. وبل

؟ یروخ یم یزیچ ـ

و دیشک شتک ی هبل هب یتسد ، داتسیا دشو دنلب

داد. ناکت یرس

؟ یتسه یک .ات نوشغارس مرب ماوخ یم ـهن،

. تشه ادودح ـ



.زا تفر نوریب قاتا زا دعب و درک همزمز یا هبوخ

و مدرک ار یقوقح یاه هدنورپ تساوخرد یشنم

ناجنف کی شرافس یتامدخ شخب هب متساوخ

نآ اراب مدوخ ، بایماک ندیسر نامز .ات دهدب هوهق

ربخ یشنم هک یتقو و مدرک لوغشم اه هدنورپ

تشپ ی هزادنا یب یسیخ هجوتم داد، ار شندیسر

و تخوس یم میاه بل تشپ یتح دش. مندرگ

شندمآ . تفر یم نییاپ باالو دنت ما هنیس ی هسفق

دوب. هنادیق یب هشیمه لثم

ردقنا یشک یمن تلا جخ هلغج . مکیلع ـسالم

؟ مشیپ رس هی ایب یگ یم یروتسد

یتایح یردق نآ عوضوم . منزب دنخبل متسناوت یمن

قاع نتفگن ارزا ،نآ شنتفگ زا مسرت مامت هکاب دوب

وهب هدش دنلب یلدنص تشپ .زا مدید یم رت الهن

شا هدش زارد تسد رد تسد . متفر شفرط



دز. لز منامشچ هب قیقد ووا متشاذگ

هیچ؟ ـ

. نیشب ـ

شتشرپرپ یاهوم یور ارزا شه ،کال تسشن

. دیشک ناشنایم تسد و تشادرب

بخ؟ ـ

. مدرک باختنا ار شلباقم ، شرانک نتسشن یاج هب

. نداد شک وهن مدوب ینیچ همدقم مدآ هن نم



باقرغ #

182_ تراپ #

هدننک تیذا تارب دیاش هدموا شیپ یعوضوم ـهی

. یشاب شنایرج رد هزاین اما... هشاب

مه مدآ نیا داد. هیکت شیوناز هب جنرآ دشو یدج

ی هناقمحا هابتشا دوب. هتخوس نم هابتشا یاپ هب

نم.

؟ ومع هدش یچ ـ

تخس ردقنا شمان ندرب یک .زا داتفا نییاپ مرس

؟ دوب هدش



! ناریا هدرگ یمرب هراد ... مسبت ـ

و دیرپ شگنر روطچ هک مدید دش، تشرد شنامشچ

ملد رد شتآ و مدید . تفرگ یهاتوک شزرل شکلپ

ندیشک رجز عون نیا بایماک قح . دیشک هلعش

. دوبن

یِک؟ ـ

هاتوک ار منامشچ ، توهبم و دوب ناج یب شیادص

هدرک رپ شیارب بآ یناویل زیم، یور چراپ .زا متسب

ار شناتسد شزرل مدرک یعس . مداد شتسد وهب

. مریگب هدیدان مه

یمرب هراد منود یم اما . منود یمن و شنامز ـ



. هدرگ

ار شنهاریپ یباالی همکد . دیشک رس اهتنا ارات بآ

ار شرس مغ ورپ هتسخ کالهف، دعب و درک زاب

. دناخرچ

. یتم سال ـهب

. متشاد ار دنک ییانتعا یب هب رهاظت هک نیا راظتنا

هدز همدص شدوخ هب نم یگدنز یاپ دح زا شیب

. هانگ یب رتخد ونآ شدوخ دوب.هب

؟ بایماک ـ

ی هطقن یور تسد راگنا ، تفر باال شیادص



یزیر زرل شتسد مه زونه . مشاب هتشاذگ ششوج

هدش دنلب ربق یزا هدرم هیبش شناج زا رود . تشاد

دوب.

؟ شتشگرب هچ نم الهب صا ـ

رارق دوب هتسشن هک یلبم تشپ . مدش دنلب میاج زا

. متشاذگ شیاه هناش یور ار مناتسد و متفرگ

ولج ار مرس دعب، و مدش اه هناش شلا م لوغشم

رد ارام هتشذگ دوب. هتفرگ وا لثم ... میادص . مدرب

ره یتقو تشادن ناکما ییاهر دوب، هدرک قرغ دوخ

راودیما دش. یم لصو روت کی ...هب بانط نیا رس

. دمهفن ار میادص ضغب مدوب

؟ یداد ... یدادن شق طال ـوت



مهاگن ات دناخرچن اما ار شرس ، دروخ یناکت هکوش

رادادص ار مسفن و مداد تروق ار مناهد بآ دنک.

. مداتسرف نوریب وطالین هآ کی هیبش

باقرغ #

183_ تراپ #

تهب شتشگرب سپ اوت. مرحم زونه رتخد نوا ـ

. هطبترم

. تشگ یمرب دیابن ـ

دش ثعاب تفگ ار هلمج نیا هدنامرد ردق نآ هک نیا

شیاهوم دنک. اررپ ممشچ کشا تارطق و منکشب

مهاگن شیپ شرس تسوپ هک دیشک یروط ار



دش. صخشم

زاب هدرگرب ؟ هشب رتسکاخ ریز شیتآ هک هدرگ یمرب ـ

سلا نوا سحن ی هدنورپ هش.... یم هدنز زیچ همه

یتقو وحاال... هدرگرب نوموربآ ات میدنک نوج اه،

؟ دایب داوخ یم مینک یم ادیپ شمارآ میراد هزات

. هتشذگ یارجام یوت دوب نیرت هانگ یب مسبت ـ

و درک ترپ نیمز هب مشخ اراب ناویل دش، دنلب

یوا هتفر باال یادص ی هزادنا ،هب شنتسکش یادص

. دوبن کانسرت

؟ هتفر تدای ، قمحا درک تنایخ تهب شرهاوخ ـ

دش؟ اپ هب یا ییاوسر هچ هتفر تدای



ندوب قیاع زا ملا یخ . مدرب ارباال میادص مه نم

وا لثم متسناوت یم و دوب تحار اهراوید

. موشرجفنم

شطخ هک تشاد شدوخ هب یطبر هچ شرهاوخ ـ

؟ تبلق زا یدز

یم ملد . دولآ ضغب و لصأتسم ، دیبوک شبلق یور

زا یاه یاه و منزب وناز طسو نامه تساوخ

. مزیرب کشا نامعضو

و دنگ یوت هک دوب یندروخ طخ هگا نم بلق ـزا

یراک منک. ششومارف ات مدز یمن واپ تسد تفاثک

و نومداوناخ لک درک عورش نوا یضوع رهاوخ هک

هب دیدش تیلولعم نیا اب دیاب ارچ هچنغ درک. دوبان



؟ یتفر یم نونج زرم وتات دیاب ارچ ؟ دموا یم ایند

دیاب ارچ دز؟ یم راد و شدوخ دیاب نیهاش ارچ

ورپژهی دش؟ یم راکلا عونمم لا سود تردپ

؟ دنوم همین و هفصن ارچ باقرغ

یهابتشا و میاهاطخ ، مدوخ لثم ، تسکش میادص

هیبش و مارآ . تشادن ناکما شندرک ناربج هک

. مدرک همزمز ایند ی هقباسم نیرت گرزب ی هدنزاب

زیچ همه رصقم . دوبن راکاطخ اهنت نوا رهاوخ ـ

هک... یقشع و ...نم بایماک مدوب نم دوخ

نم شندمآ ولج واب تشاذگن ، مهدب همادا تشاذگن

رد شا هتسکش یادص درک. سبح شناوزاب نایم ار

نم، درد تسناد یمن . تسشن میاه شوگ ناج

نآ تشگرب ربخ ندینش دعب شیادص نایم ترسح



دوب. زین رتخد

مینزن مه و دنگ نیا نیا رتزا شیب ـایب

؟ ومع هشاب ... اغوغ

ثملا شضغب رپ یادص اما مینزن شمه تفگ یم

نامه نایم هک یسح ندز مه دوب. ندز مه دوخ

دوب. هتشاذگ ،اج تفگ یم هک یدنگ

**********************

باقرغ #

184_ تراپ #

لبق یمدآ نامه هیبش رهاظ دوب،هب هتفر بایماک

. هشیمه زا توافتم ... عقاو رد اما تقیقح ندینش



و هتشاذگن ار شه کال دنامب شدای هک نیا نودب

دیاب دیایب شدای هک نیا نودب ، هدنام اج لبم یور

هک نیا نودب ، ددنبب ار شنهاریپ یباالی همکدود

دنک. بترم ار شبترمان یاهوم دشاب شساوح

ی هناخ ، شدصقم متسناد یم و دوب هتفر بایماک

دوش. یم شنیرتیو گنراگنر یاه یرطب و یدرجم

غارچ ... مدوب هدرک لفق ار مقاتا ،رد شنتفر زا دعب

هدرک اهر ار مدوخ ناملبم یور دعب، و شوماخ اراه

تشگرب نیا تبقاع هب مولعمان یا هطقن هب هریخ و

یدایز یاهدمایپ ، مسبت تشگرب . مدرک یم رکف

یم ار منت مه ناشرکف هک ییاهدمایپ . تشاد

تساوخ نیا دندرک روصت همه ، تفر یتقو . دنازرل

شرسمه بایماک دندرک یم رکف همه دوب، بایماک

. تشادن فرح ناش یزاس هنحص داد. ارطالق

قاتا یکردم ندرک ادیپ یارب یتقو اما، دعب یتدم

شا همانسانش هجوتم مدرک یم وور ریز ار بایماک



طخ نآ زا رسمه مسا هن هک یا همانسانش . مدش

مدوخ یور .هب تشاد طالق رهم وهن دوب هدروخ

نآ نتفگ دعب و زورما نیمه ات مدرواین ... مرواین

زا دیسرپن هک دوب یردق نآ شمغ دشو هکوش ربخ.

. مناد یم اجک

ممشچ شیپ هتشذگ ریوصت ات متسب ار منامشچ

. دریگن ناج

،زا سحن سلا نآ تشرد و زیر یاهربخ رتیت زونه

دوب. هدشن کاپ مرطاخ

یتیربلسود ی هداوناخ نیب خاالیق گرزب ییاوسر "

" فورعم



راد ار شدوخ ک.آ رتخد مشچ ولج ، ناوج رگیزاب "

دز"

طسوت یقیقح مسبت و هتسارآ بایماک ییادج ربخ "

دش" دییأت ناشدوخ

فورعم ی هدننک هیهت رتخد خاالیق ریغ ی هطبار "

" امنیس ناوج ی هشیپرنه اب

هناوید یارب اهربخ نیا یروآدای دش، دنت مسفن

هب دورو زا دعب و مداتسیا . دندرک یم تیافک مندش

دنچ . مدرک زاب ار درس بآ ریش ، قاتا لخاد سیورس

نایم مدرک یعس دعب، و مدیشاپ متروص هب تشم

منک. ادیپ ار مدوخ ، هنییآ رد متام همو ریوصت

ندش دنلب واب مدز کلپ ؟ مدوب اه هصق نیا یاجک

سیورس زا یتسس ،اب قاتا هب لصتم طخ یادص



دش. یمن عطق زیم یور نفلت یادص مدز. نوریب

نیا ار،زا راک دیاب اما متشادن ار شا هلصوح

. مدرک یم ادج هدیسوپ و هناقمحا تاساسحا

ـهلب؟

. دندروآ فیرشت نایواک یاقآ هتسارآ مناخ ـ

ی هنیمز رد یلصا ناراکمه زا یکی ، گرزب نایواک

ار ما یناشیپ . دمآ یم باسح هب نامسانجا شخپ

. مدرشف

نک. نوشییامنهار هگید هقیقد جنپ ـ

باقرغ #
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. مشچ ـ

مرس یور ،شلا مدرک نشور ار شوماخ یاه غارچ

، سیورس نورد دنلب یوراج اب دعب و بترم ار

مرخآ راک . مدرک عمج ار ناویل یاه هشیش هدروخ

تسرد دوب. قیمع سفندنچ ندیشک ردو ندرک زاب

درم دشو زاب رد متفرگ رارق مزیم تشپ یتقو

دش.هب دراو شوپ شوخ ی سهلا لهچ ادودح

یم فارتعا دیاب دز، یدنخبل . مداتسیا شمارتحا

هب رت باذج شمدوب هدید هک یراب نیرخآ زا مدرک

رارق لبم یور ، متسد توعد .اب دیسر یم رظن

. مداد هوهق ناجنف ود شرافس هاتوک نم و تفرگ

نودب هدش ثعاب یچ . نایواک بانج متمدخ ـرد



؟ نیایب مندید هب یلبق یگنهامه

باسح ال ماک دوب، هدناشن شبل یور هک یدنخبل

مه نم و تخادنا اپ یور .اپ دیسر یم رظن هب هدش

یب ثعاب مدرک یعس ، منتسشن یمسر تلا ابح

. موشن یتمرح

هدیسر نوتتمدخ بدا ضرع یارب دایمن نم ـهب

؟ وناب مشاب

لوبق یانعم هب مدز،هن دنخبل مه نم راب نیا

یا یزاب لد هب لد هک نیا یارب رت شیب ... شقلمت

لئاق شندوب مهم ،هب هفرح نیا باحصا هک مهدب

. دندوب

هرتهب اما . بانج هنم حلا لماش هشیمه امش فطل ـ



؟ نوترما ... بلطم لصا رس میرب

ناجنفود و زنرب ینیس ،اب ناملس ومع دشو هدز رد

نیلوا . تشاذگ قاتا لخاد اپ شنورد ی هوهق

یدعب و داد رارق نامهم لباقم بدا مسر هب ناجنف

، شنتفر دعب و مدرک یرکشت دنخبل نم.اب لباقم ار

. متخود ملباقم درم ارهب مهاگن زاب

یاج هب راب نیا . ماوخ یم دیدج حرط یرس ـکی

اه حرط . مدوخ یارب میقتسم ، شخپ و دیرخ

. هشب دیلوت امش دنرب زا اما ماوخ یم . تسدامآ

دعب و مدرک رکف یمک . مدیشک ما هناچ ریز ار متسد

مدز. بل



یمشاه یاقآ هب نیراپسب و نوتاحرط بخ، رایسب ـ

. میتسه نوتتمدخ رد هشابن یلکشم ، یسررب یارب

یچ؟ یارب ؟ یسررب ـ

زیم یور مهاب ار متسد ودره . مدیشک یقیمع سفن

لخاد هب بایماک شیپ ارزا منهذ و مدرک لفق

. مدیشک قاتا نیمه

. دنتسین یرادرب یپک اه حرط مشب نئمطم اتراسج ـ

یمن ... هروخب شاپ ام دنرب مسا هرارق هگا لا حرهب

. مینک یدایز کسیر مینوت

. زیمآ قارغا یمک و دنلب ، دیدنخ



باقرغ #
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جرخ هب ساوسو یراد دح زا دایز وناب، اباب ـیا

. یدیم

زاب. یدنخبل هب مبل دشو تشم مناتسد

. نایواک بانج نینودیم و نیناوق نم، زا رتهب امش ـ

. تسین روط نیا

دعب و تشادرب ار شا هوهق ناجنف داد، ناکت یرس

هراشا شدوخ هب سفن هب دامتعا زا ولمم یتلا ابح

درک. یا



ناوج ناریدم هشیمه هک هشاب نیا ریصقت دیاش ـ

در تسد نم لثم یدرم تیباذج ریثأت تحت وناب،

ندینش هن هب تداع هنیمه یارب ننز. یمن منیس هب

. مرادن

بوخ . مداد شک ار مدنخبل یتخس هب اما متفرگ رگ

دوب هتفرن تورپه رد یردق نا منهذ زونه هک دوب

. مشاب هتشاد یدروخرب هچ دیاب منادن هک

حلا... نیا ،اب بانج مش یمن امش تیباذج رکنم ـ

هنک. یمن رییغت مه مرظن

هب ماگ کی دشو دنلب ، تشاذگ زیم یور ار ناجنف

. تشادرب ولج



؟ وناب هنوترخآ باوج ـ

وهب هدش هلا چم دنخبل نامه ،اب مداتسیا مه نم

نامنیب ، ملیابوم کمایپ یادص . هدننک یبصع تدش

. تسشن

ریثأت تحت تحت هشیمه و نم امش ، نایواک بانج ـ

هطقن نم یارب اهدرم ، تساهلا س یهتنم ، نیدیم رارق

نوتاحرط اما مفسأتم . دنشیمن بوسحم فعض

یجورخ ام دنرب زا ننوت یم دییأت تروص رد طقف

. دنشاب هتشاد

داد. ناکت یرس صاخ یتس دش.ابژ جک ، شدنخبل



. شوخ نوتزور وناب، بخ رایسب ـ

کسام ،نآ شنتفر زا دعب و مدرک شا هقردب دنخبل اب

زاب دوب هدمآ هک یکمایپ . متشادرب متروص یور ارزا

یور دزو یقرب منامشچ ، شنتم ندید واب مدرک

اروب مدب لا وحا راگنا هشیمه . مدش راوآ یلدنص

. دشیم شیادیپ شصاخ تاداهنشیپ هکاب دیشکیم

منود یم هتبلا ؟ میروخب یزید ماش میرب "سالم،

هد..." یم هزم اما هنیگنس

متخود مشچ مدوب هدرک ویس ار هرامش هک یمسا هب

رییغت یلع ،هب ینیدباع زاع دیاب دیاش هک یمسا ،

طقف ... یمک و هدش رت یمیمص یمک داد. یم تیهام

" هدش یوژهرت ، یمک
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***************

یتنس یاه تخت نایم ، شنتفای یپ رد ار مهاگن

فارطا یاه هراوف زا هک یبآ یادص . مدناخرچ

مدرم ی همهمه یادص نایم دمآ، یم نوریب ضوح

یور و متفای . شمتفای هرخ دوب.باال هدش مگ

کی مبلق ی هدش رابنلت یاهدرد ی همه ،اب متروص

ارزا ما یتسد فیک . تسب شقن قمر مک دنخبل

هاتوک ییاه مدق دعب،اب و مداد تسار هب پچ تسد

. متشذگ ینادعمش یاه نادلگ فیدر رانک زا

اهو هچتخرد دوجو اما دوب هتسبرس ناروتسر

، ددعتم یاه ضوح روط نیمه و دایز یاه نادلگ

یمیدق یاه طایح هیبش حلا نیع ورد داش ار اضف

ندیسر واب متشذگ تخت هس رانک داد.زا یم ناشن



یاه یتشپ وهب هتسشن شیور وا هک یتخت هب

رد شرس . تفرگ قمع مدنخبل دوب، هداد هیکت خرس

ار شا هرهچ هک مخا کی واب دوب شلیابوم یشوگ

یاه مدآ هب تبسن توافت داد،یب یم ناشن یدج

تخت هک یناوج نارتخد پیکا صوصخ ...هب رگید

هکبش دصر لوغشم ، دندوب هدرک لا غشا ار لباقم

دوب. شا یعامتجا یاه

ممارتحا دش ثعاب ، تمس نآ هب شا یهجوت یب نیا

رت شیب شا ینتشاد تسود تیصخش هب تبسن

دوش.

ـسالم!

کی ارهب شیاج شمخا ، دروآ باال برض اراب شرس

تساوخ و دروخ نیچ شنامشچ رانک داد، دنخبل



. مداد رارق شنهپ ی هناش یور تسد هک دوش دنلب

. افطل وشن دنلب ـ

؟ یدرک ادیپ تحار وناب، ـسالم

زا تسد کمک اراب میاه شفک . متسشن تخت ی هبل

. مدیشک ارباال میاهاپ دعب، و مدروآرد اپ

. دوبن یلکشم ـهلب،

. مداد ناکت یمک ار مرس درک، مهاگن دنخبل نامه اب

هیچ؟ ـ



یا! هتسخ ردقچ ـ

وهن دیسرپ لا وس درک،هن شنایب یربخ افرص

. هدیمهف ار ما یگتسخ هک درک رارقا طقف ... شاکنک

. متشاذگ ما هنوگ یور ار متسد فک

دوب. یا هلغشمرپ زور ـ

زا شاک . مناخ تسلغشمرپ تازور ، زورره ـوت

. یدید یم و تامشچ نم هاگن ی هچیرد
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یرسور یاه هبل تسد ،اب مدیشک یقیمع سفن

.زا مدناخرچ ار مرس دعب، و مدرک فاص ار ما هزییاپ

و لکش هچ هب متسناد یمن وا، هاگن ی هچیرد

رتو ینتشاد تسود راگنا اما... میآ یم رد یلیامش

. مدیسر یم رظن هب زیزع

. مدروخن یزید بش اتحاال ـنم

اما وا. وهن دوب نم هاوخلد ،هن ثحب ریسم رییغت

یغای یمک هک نیا یارب شماجنا هب مدوب ریزگان

منک. لر تنک ار ما هدش تسد مه بلق و نهذ یرگ

نیا هجوتم داد یم ناشن شا، یدج و یضاران هاگن

هدش. یظفل رارف

. مدروخن منم ـ



رییغت مه ار منتسشن لدم یمک ، دیرپ باال میوربا

رارق یرت لآ هدیا تیعضو ،حاالرد میاهاپ . مداد

. دنتشاد

ینیگنس یاذغ نیچمه بش تسه یا الهن قاع راک ـ

؟ ندروخ

رارق ناروتسر رد هک ییاه مدآ ریاس ،هب تسد اب

درک. هراشا دنتشاد

؟ ننووید امدآ نیا ی همه ، ترظن ـهب

، تسد اب نم و تخود مشچ ما هدنخ ،هب مدیدنخ

. مدرشف ار منامشچ



؟ مینزب فرح یاوخ یم ـ

نیا . مدرک شهاگن و هتشادرب منامشچ یور زا تسد

یور هدش اپیلچ یناتسد دوب،اب هدز یدج ار فرح

دشو هدیشک شا یمشی رویلپ یور ات مهاگن . هنیس

دوب. سابل شوخ . دمآ باال شنامشچ ات دعب

؟ هترظن دم یصاخ عوضوم ـ

اب نم و دیشک ولج ار شا هنت یمک داد، ناکت یرس

. مدیشک یقیمع سفن ، شکنخ رطع یوب مامشتسا

! موهوا ـ



رد شفاکشوم هاگن رسزا هچو مسرپب مدمآ ات

کیدزن تخت هب یتنس یاه سابل اب نوسراگ مروایب

درک وگزاب شیارب یدج یلیخ ار تاشرافس یلع دش،

شفرح ی هلا بند رظتنم نم یتقو ، شنتفر زا دعب و

دز. میور هب یکمشچ مدوب

زا متاهتشا هرذ هی نومه مسرت یم ماش، دعب راذب ـ

هرب. نیب

؟ هشب ثعاب وماهتشا نتفر نیب زا هک هخلت تافرح ـ

. هتقیقح مافرح ـ

شیور هک یخرس هبقیلا یهاگن مدز. یدنخبل



وبل هتخادنا شلیصا راگن و شقن و میدوب هتسشن

مدز.
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خلت. هشیمه تقیقح ـو

؟ یتفرن بطم زورما ـ

خالفوا، دنک.رب ضوع ار ثحب دوب وا تبون حاال

یم مه تذل ثحب ندش هخاش هب هخاش نیا زا نم

. مدرب

هب یرس .هی مدوب سیدابآ یوت ابیرقت حبص ـهن،زا



. مدیسر هدنوم بقع یاهراک

؟ ینک یم یحارط مه تدوخ ـ

دمآ یم طسو هک راک عوضوم ، مداد ناکت یرس

. مدش یم رت طاشن اب هتبلا و یدج هاوخان هاوخ

ماه مشچ اما متسین انشآ یحارط اب یلیخ نم ـ

رونام اه حرط یور هنوت یم . هسانش یم ور ییابیز

هتشر لا حره .رد هشب هجوتم و نوشتاداریا و هدب

بخ... اما هراد یدایز ی هلصاف رنه اب میلیصحت ی

نیا سپ زا ممیت کمک اب متسنوت رکشورادخ اتاالن

. مایبرب راک

؟ یراد تسود ور هفرح نیا ردقنا ارچ ـ



. تشاد دومن مه منامشچ رد راب نیا مدنخبل

ینوتب هکنیا . هدوب باذج هشیمه نم یارب دیلوت ـ

هتبلا و یشاب هتشاد یجورخ و یدب لیکشت میت هی

نیب هک یهاگ ننک. هدافتسا یجورخ نوا زا مدرم

و تک یتح وای وتنام وتلا، پ هگا مراد رارق مدرم

قوذ اه هچب نیع منیبب نومدوخ دنرب زا یراولش

هی یارب تمیت اب ینوتیم ...وت نکب وشروصت . منکیم

یحارط سابل شیگدنز بش نیرتابیز یوت سورع

شهباشم ییاج چیه نوا زا لبق هک یسابل ینک،

یتقو .ای ینک فیک نوشدنخبل ندید واب هدوبن

ییوتلا پ نکنام نت یگرزب هاگشورف هی نیرتیو تشپ

زا رظن فرص . ندرک شدیلوت تمیت هک ینیبب ور

مه رود ییادنمرنه منک یراک متسنوت نم انیا مامت

یدج روشک نیا فرط زا تقو چیه هک نشب عمج

ننک دیلوت ننوتیم ... نلغاش انوا .حاال ندشن هتفرگ



نوشدوخ یارب و تفرشیپ هار نوشرنه دیلوت وزا

لغش، داجیا و دیلوت ییاناوت مرظن ننک.هب راومه

هنم... یگدنز یاه شخب نیرت باذج زا یکی

، هریخ یروط . تفر مدای زا شهاگن ندید اب مفرح

تساوخ یم ملد هک درک یم مهاگن یبیجع قرب اب

روانش تبحم نازیم نیا منک. ناهنپ ییاج ار مدوخ

شسح دنک. قرع مبلق دوب هدش ثعاب ، شنامشچ رد

متوکس ار. شندش وبآ ندش سیخ ... مدرک یم

دنک. همزمز ، ثکم یمک دشاب ثعاب

قربرپ ندز فرح عقوم تامشچ ردقنا تقو چیه ـ

. دوبن

. مدرک یور هدایز منک یم رکف مکی ـ



؟ یدرک رکف یشاب ناتساد هی یوار هکنیا ـاتحاالهب

شا هلمج دعب،اب یمک و مدنام شا هریخ بجعتم

دش. بآ مه مزغم ، مبلق رب عالهو مدرک سح

! هتادص وت شمارآ ایند ایند ـ
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راتفر یروط دیاب مه دیاش ؟ای مدرک یم رکشت دیاب

نیا لباقم . هدشن نایب یصاخ ی هلمج هک مدرک یم

فرح . مدرب یم دای ارزا ما یعامتجا تاطابترا مدآ،

ی هیاس ورد نداد ناشن شنکاو تسرد ار، ندز



و دوب مباختنا .. توکس مه! ار ندرک راتفر مارتحا

یور نیگنس زونه اما وا هاگن . مهاگن ریسم رییغت

دوب. نم

؟ اغوغ ـ

تخیر یتنس تخت نآ یور ملد راگنا هک یتلا ابح

شرف یور متسد فک . متخادنا یهاگن شفرط هب

. تخوس یم ، تخت یور هدش نهپ خرس

؟ یبوخ ـوت

.نآ تسشن میاه بل یور یا هتسهآ و مرن دنخبل

،اب زورما هک مدوب هتشاذگرس تشپ دب یاهزور ردق

. دمآ یمن باسح هب دب مه زاب شیاه یخلت ی همه



یمن ،دب مدوب هدرک ینعم شهت ارات دب هک ینم یارب

. دمآ

؟ مسر یمن رظن هب بوخ ـ

؟ مناخ راکرس یچ یارب ینوچیپ یم و لا وس یراد ـ

دوب یدرم ... ینامز کی ار ما هدنخ یادص . مدیدنخ

ره یدنول اب دصق زا شیارب .هک تشاد تسود هک

یادص یاه تن ووا،زان مدیدنخ یم رت مامت هچ

زان هیبش اما... مه وا هاگن . دیشک یم ار ما هدنخ

ار مدآ اهحلا زاسلا دعب . دمآ یم رظن هب ندیشک

درک. یم بوخ

! مبوخ نم ـ



؟ مدب شرافس مزایپ مراد هزاجا ـ

طقف راگنا . مدش هدز تهب ، ثحب ریسم رییغت نیا زا

شدوخ راک غارس دعب و مبوخ دونشب دوب المز

گنل اباب دای ار ...نم بیرغ و بیجع درم نیا . دورب

ردق نامه . تخادنا یم نوتلدنپ سیورج و زارد

یتیدج و یخوش .اب باذج حلا نیع ورد زومرم

و دوب شلا وس باوج رظتنم . هدئاق وهب هدش ماغدا

. مداد یا هناقداص باوج ما هرهچ ندرک عمج نم،اب

. مرفنتم زایپ ـزا

. دیشک ولج ار شدوخ هزماب و دیرپ باال شیوربا



؟ مگب هگید هک ور یشرت ریس ـ

. مدیدنخ
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ای طولخم یشرت هساک هی تاشرافس هب ینوت یم ـ

یارب اذغ اب یشرت ندروخ دنچره . ینک هفاضا ملک

منک. یم قافرا تهب اما تسین بوخ هدعم

ریس و زایپ دوب صخشم درک، مخا یشیامن یتلا ابح

حلا نیا .اب هدوبن شا هغدغد مه اهردقنآ یشرت

و نیچرود شرافس یارب هکنیا نتفگ دشواب دنلب

، دوریم اذغ رانک زا یشرتریس و زایپ فذح



خبطم رانک لوا درک. شبیقعت مهاگن . تساوخرب

اب یهاتوک تبحص دعب و درک یفقوت ناروتسر

ششوگ رانک ار شهارمه نفلت ، تاشرافس لوئسم

یارب دوب هناهب یشرتریس دش. رود یمک و داد رارق

! سامت کی و نتساوخرب

هدروخ سیخ یاه گرب یوب . مدیشک یقیمع سفن

یارب دوب. هدرک اررپ اضف لخاد ینادعمش ی

شیب ... ییاهنت ، متسناد یم و مدوب نارگنلد بایماک

راب کی ار ملیابوم . دراد شزاین هک تسیزیچ نیرت

و گنر یسم درگ ینیس ندیسر واب مدرک کچ

. دیسر رس مه یلع ، شلخاد یزید تایوتحم

رانک ی هدش یات هرفس دعب و درک یا یهاوخرذع

یبآ چراپ اررد غود . میدرک زاب مه کمک اراب ینیس

ولگ انعن زا امامت شیور و دندوب هتخیر یلا فس

ینآ هناخ یگناخ غود هیبش دوب. هدش رپ یدمحم



شرانک مه یزبس یاه دبس و یشرت یاه هساک اه.

واب دیشک ولج ار نم یلا فس ی هساک لوا داد. رارق

خیلا هساک .رد تفرگ ار یزید یاه هرانک نان کی

یاه یبرچ ی هریخ داد. رارق ملباقم و درک شا

ار غاد گگنس نان هکت دنچ بآ، یور روانش کچوک

. مدرک شهاگن نئمطمان دعب، و متخیر شلخاد

. هشن تیذا نوماه هدعم مراودیما ـ

مهاگن یدنخبل واب تشاذگ مرانک ار یشرت فرظ

درک.

هدیرپ تور و گنر . تحار تلا یخ روخب هش! یمن ـ

. رتکد مناخ



یزیچ ، تکرش یاه هچب رانک مکدنا راهان دعب زا

اه...نیا شنت و طیارش هب هجوت واب مدوب هدروخن

مناهد لخاد ار یقشاق . دوبن نهذ زا رود مه یلیخ

. متسب کلپ شدنیآ شوخ معط زا تذل واب متشاذگ

؟ دموا تشوخ ـ

! هیلا ـع

وا دعب یمک . تفرگ قمع شنامشچ نایم ، شدنخبل

ناکت لوغشم نم و دوب یزید داوم ندیبوک لوغشم

تایوتحم ندروخ مهب یارب مغود ناویل نداد

کی معط زا ردق نآ یزور هک نیا روصت . شا یهایگ

مین هک نیا دوب. مراظتنا زا رود ، مربب تذل یزید

دوب هدش ثعاب ، مدروخ مه ار ما هدیبوک رت شیب

دنیشنب یرت شیب رطاخ تیاضر وااللقا هاگن نایم



دش، یم دنلب ندرک باسح یارب یتقو رخآ تسد و

مناج هب اعقاو هک تنوج شون دنک همزمز یروط

مدز. نوریب ناروتسر وا،زا زا رتدوز دوش. شون

هتفرگ رگ هدعم ینیگنس زا هک ینم ... کنخ یاوه

وهب دوب قودنص یاپ درک.وا یم مارآ ار مدوب

یم لطعم یا هقیقددنچ متسناد یم یغولش رطاخ

یور ار مناتسد و مداتسیا ملیبوموتا رانک دوش.

مفرط وهب دمآ نوریب هرخ .باال مدرک عمج ما هنیس

. تشادرب مدق

باقرغ #
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؟ هنوخ یریم ، مناخ راکرس بخ ـ

. یگب مهب یزیچ یتساوخ یم ناروتسر یوت ـ



هدننک هناوید الفدق تخا نا درک،اب مهاگن یمک

. شا

دعب. یارب میراذب ـ

و نامز رد دیاب اه فرح مرظن ،هب مدوبن رارصا لها

. دندش یم نایب ناشدوخ ناکم

. بشما تباب نونمم بخ. رایسب ـ

؟ مگب هناقداص زیچ ـهی

شهاگن و هتشاذگ مه یور کلپ دییأت هبعالتم

دعب ، صیخشت لباق ریغ و وحم دز، یدنخبل . مدرک



درب. ورف شراولش بیج رد تسد مه

. مرفنتم یزید زا نم ـ

، مهاگن زرط و مدرک شهاگن روابان دش، درگ منامشچ

دش. شهاگن ظیلغ تبحم ثعاب

ارچ... سپ ـ

منومیشپ . نومتفج یارب راب نیا ، دیدج ی هبرجت ـ

. شزا متسین

شتروص یور تساوخ یم ملد . هناروابان ، مدیدنخ

یتقو هک هالیل ونآ شندرگ یور . مشکب تسد

ال ماک لیم . دمآ یم دوجو هب درب یم بقع ار شرس



دوب. مندش هدز تفگش ثعاب هک یا هناقمحا

؟ یراد تسود ییاذغ هچ ـ

راولش بیج اررد شناتسد و تسب ار شمشچ کی

یم رظن هب یدج و رکفتم درب. ورف شگنر یکشم

. دیسر

! یزیربت هتفوک دیاش ـ

رط منک. تخپ ار اذغ نیا هک مدوبن دلب یتح نم

واب ددنخب ادص اب راب نیا دش ثعاب مدیماان هاگن

. منیشنب دهاوخب ، منیشام رد ندرک زاب

اب نکن هارباز و نم یبش هفصن ، مناخ رتخد ورب ـ



. تاهاگن نوا

و مدش راوس اما حلا نیا ،اب مدیمهفن ار شروظنم

مدز. بل ددنبب ردار هک نیا زا لبق

وت.... سکعرب نم ـ

، شنتسناد نیا توهبم هک یروط داد، همادا شدوخ

. دروخ رس لیبموتا رد یور زا متسد

وم! گرب یا، هملد قشاع ـوت

؟ یتسنود یم اجک ـزا



رد تسد . مداتسرف نییاپ ار هشیش ، تسب ردار

دنک. میاشامت بوخ دشات مخ بیج

طایتحا .اب شاب تدوخ بظاوم و تم سال هب ورب ـ

. نورب

؟ یتسنود یم اجک زا اعقاو ـ

اعقاو اما شا همزمز درک. مهاگن مغ، و تبحم اب

دوب. موهفمان

! اغوغ یجیگ شندیمهف یوت اعقاو ـوت

باقرغ #
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هغدغد نیرتمهم اهزور نیا ، شممهفب متسناوتیمن

یور و ریز تخانش دوب. هدش درم نیا تخانش ما

نورد دننام زار یاه هطقن نآ تخانش ، شتیصخش

بل یبیرغ دشابحلا ثعاب ، مهاگن ... شنامشچ

: دنزب

! تسا رتهب یرادزار اما تساغوغ ملد ـرد

نامز زا دش ثعاب ، هاگن نیا و نحل نیا ، هلمج نیا

دوب هداتفا هار هب یلا یس نایرج نم، .رد موش ادج

تشپ ... شأشنم هک ینایرج . مدوب روانش شنایم هک

دوب. مزغم نایم تسرد مرس،



! یلع ـ

فرح ... شندرک ادص زج تشاذگن ، مسرپب تشاذگن

. دروخ ناکت شیولگ بیس ، مروایب نایم هب یرگید

دز. حرط اوه ،رد شسفن دشو خلت شهاگن

تم! سال وناب،هب ـورب

ادج شنامشچ ارزا مهاگن تخس ، ثکم یمک اب

. مدرک تکرح دعب و هداتسرف ارباال هشیش . مدرک

نییاپ ار هشیش اددجم هک شندوب زا مدوب هدش رود

یزابلد و تسد و داب هب مدرک یم سح ، مداتسرف

لخاد یامرگ رتزا شیب منهذ ندرک مارآ یارب شا

،اب مداتسیا زمرق غارچ تشپ . مراد زاین لیبوموتا

نابایخ معال دوب هدش ثعاب ندوب بش رخآ هک نیا

! مداتسیا نم اما دشاب ددرت مک



، تفر یم بقع هب سوکعم هک غارچ میات هب هریخ

راوخشن مرازه راب یارب ار شا هلمج منهذ و مدنام

" تسا رتهب یرادزار اما تساغوغ ملد درک."رد

؟ اغوغ ؟ اغوغ ؟ اغوغ

تدش اب وداب تسشن زاگ زور میاپ دش، زبس غارچ

ما یرسور ، تشادرب مدق میاهوم نایم یرت شیب

نآ،هب هب تیمها یب نم ماو هناش یور دروخ رس

، اغوغ زا شروظنم رگا . مدرک رکف شم کال یاغوغ

.... شروظنم رگا هچ! دوبن هملک یظفل یانعم

،هب مدناشک نابایخ ی هیشاح ارهب نیشام

ما هنیس رد مسفن و نکمم لکش نیرت هناحضتفم

؟ دوب مدوخ هب هیانک ، اغوغ زا شروظنم دش. سبح

هدش کح مرآ یور مهاگن . تسشن میولگ یور متسد



وا! نحل یاغوغ یپ منهذ و دنام نامرف طسو

ار ملیابوم ، متخادنا مرس یور ناشیرپ ار یرسور

.. یگفخ سح . متفرگ ار شا هرامش دعب و مدز گنچ

و تشاذگن مرظتنم دوب! هدرک اررپ مناج مامت

ناج هب هفصن موس قوب یتقو تسرد دوز، یلیخ

مامت شا یدج نتفگ دوب،ولا هتسشن میاه شوگ

. دناخرچ شیادص یاه تن یور ار مساوح

؟ ینز یمن فرح ارچ ؟ هدش یزیچ ؟ اغوغ ـولا

باقرغ #
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....نآ متخانش نم، هب شهجوت ، شیادص ینارگن



نم... یادخ ! شصاخ یانشآ هاگن

؟ اغوغ ـ

نیا " تسا رتهب یرادزار اما تساغوغ ملد "رد

هراوید هب راو شکچ ، تفریمن نوریب منهذ زا هلمج

یوت اعقاو ."وت تشگ یمرب و هدروخ مزغم ی

هنییآ رد مخرس نامشچ "هب اغوغ یجیگ شندیمهف

و درک میادص مه .زاب مدرک هاگن نیشام یولج ی

. مدرک عمج ار تراسج همه نآ اجک زا مناد یمن نم،

؟ یراد تسود و نم یلع،وت ـ

اراه هیناث دش. عطق یا هظحل شیاه سفن یادص

و مهرد مهاگن شیپ زیچ همه . مدرمش یم دیاب



تاناجیه .... یناوجون یاهزور . دمآ یم مهرب

خلت یاهزور ، مقطنم یب ندش یقشاع ، مبیجع

مهب ، میاه ندرک هابتشا ی هرابرازه رارکت ... شدعب

تسود و قشع زا هک یلد و زیچ همه نتخیر

. دیسرت نتشاد

؟ یلع ـ

! مراد ـ

دشو رات مهاگن دز! نوریب ما هنیس زا مکحم ، مسفن

سیخ و دروخ رس متسد زا لیابوم . تشم متسد

داد. یم مندش غامد نوخ زا ناشن مبل، تشپ ندش

هدش دنلب روگ نایم زا زیچ همه . دوبن رگید ییادص

و مدرک زاب ار نیشام .رد دیصقر یم ممشچ شیپ و

تشپ .اب مدیشک نوریب ینهآ کقاتا نآ ارزا منت



فک دعب و مدرک کاپ ار مبل تشپ ظیلغ نوخ ، تسد

مرس . مداد رارق نیشام غاد توپاک یور ار مناتسد

. داتفا نییاپ

شا هریخ نم و داتفا توپاک یور ینوخ ی هرطق

هک یا هرطق مدز. لز هدرک طوقس رگید ی هرطق هب

، مسفن دوب. هتخیر هزاجا یب هک یکشا ! تشادن گنر

. متفرگ نامسآ تمس ارهب مرس . دمآ یم باال تخس

هخسن میارب بترم و دوب هتسشن هک ییاج تمس هب

. دیچیپ یم

هن؟ هگم هتفرگ تیخوش ـ

نایم هک ینآ نآباال، یادخ داد، یمن ار مباوج

هک فرح دوب اه داد.سلا یمن ار مباوج دوب نامسآ

یم میاشامت ، هدرک رهق و تفرگ یم ور مدز یم



. تفرگ شتآ مدوخ لد میادص ضغب درک.زا

؟ تنتفرگ ناوات دشن مومت ـ

یمخز مامت .اب مدوجو مامت مدز.اب دایرف راب، نیا

هداتفا یزیرنوخ وهب هدش یراک تسد ، مبلق رد هک

دوب.

هش؟ یم مومت یک سپ ـ

متشاد دوب اه !سلا مدوب هتسخ یلیخ . مدوب هتسخ

دای دوب اه .سلا مداد یم ناوات هابتشا کی یاپ هب

هک متسین یداع مدآ کی رگید هک مدوب هتفرگ

اب دوب هدمآ اما... یلع ! مدنبب لد یسک هب مناوتب

. دهد ما یتشآ یگدنز
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یهاگ هک ردق دوب.نآ هدش مه زیزع طسو نیا

اما ! تسین میایند مهس ارچ هک مدروخ یم ترسح

، متشاد هک یغاد و هتشذگ دای اهاب ترسح نامه

.حاال هعونمم راکفا اه!هب دیابن هب دش یم لیدبت

فارتعا . دندوب هتفرگ ما،رپوبلا هعونمم راکفا

. دنراد متسود دندرک یم

یکاندرد لکش ،هب دندوب هدروارد نابز مراکفا

قرغ دیاب شنتشاد تسود زا دندرک یم همزمز

ار ناشدوخ یجک نهد اه،اب مخز و یوش یشوخ

؟ یشوخ مه زاب ام دوجو هکاب دندیشک یم طسو

؟ تسب لد مه زاب دش یم رگم دش؟ یم رگم



و مدوب بایماک ی هناخ یولج ، مدمآ هک مدوخ هب

مه رانک میدوب هدمآ ، شنامتراپآ رد گنز یور متسد

.ابح میروخب ار یندشن مامت بش نیا ی هصغ رگید

دز.اب شتهب مندید درک،زا زاب ردار هک هتفشآ یلا

ار ناشدوخ سب زا هک ینامشچ و بل تشپ نوخ در

دندوب هدش خرس دندوب هتشاد هگن ضغب ربارب رد

نامه .اب مدرک شهاگن طقف ! متشاد مه ندروخ اج

وا، لباقم نم و دوب نم تام زونه .... یتنعل ضغب

وا. طسوت مندش هتشاد تسود تام رد یولج

دیاب هشاب هتشادن شتسود یکی داوخب مدآ هگا ـ

هنک؟ راکیچ

شیادص هدنامرد و درک زاب لماک ،ردار تسب مشچ

. دیشک مخر ارهب



ارچ ممهفب دعب ، هیعضو هچ نیا منیبب لوا وت ـایب

؟ یشکب یروط نیا ور یکی یاوخ یم

هک یضغب دش. مضغب نتسکش ثعاب شا، هلمج

. مدرک یم ینیگنس ملد یور اه تعاس

؟ بایماک ـ

و دیشک شدوخ فرط ارهب نم ، تفرگ ار میوزاب

اررد نم و داد هیکت نآ هب شدوخ رد، نتسب نیح

داد. بات ششوغآ

! هچب تلا ح هب یدز دنگ هک ـزاب



ثعاب هک ما یگلا سراهچ لثم ، مدوب هدز دنگ مه زاب

یرذآ عالهق دروم تاجیقرع یاه هشیش مامت مدش

مهکال یوربا هک ما یگلا س تشه لثم ، دنکشب وناب

یگلا س هد لثم ، متسکش شزرو گنز اررد ما یس

و دروخب نیمز هخرچود اب قاثیم مدش ثعاب هک

هک یگلا س هدزناپ لثم ، دروخب هیخب راهچ شا هناچ

و دندرک مجارخا هسردم هب راگیس ندرب رطاخ هب

ار..... نیهاش هک یگلا س هدفه لثم

! مدوب هدز دنگ مه زاب نم

باقرغ #

196_ تراپ #

**********************

مه دعب دوب. هداد مدروخ هب روز ارهب مراشف صرق



یح همه ...اب شمغ و یگدنامرد ی همه ،اب شدوخ

دوب. هتسش ار متروص شا، هتفشآ و شوخان لا

و هدرک کاپ ار ما ینیب رود ی هدش کشخ یاه نوخ

یور ، ودره منک. کبس ار میاه سابل دوب هدرک کمک

هناش رود تسد . میتسشن شا هناخ یتحار لبم

یور رس داد، هیکت شدوخ ارهب نم و تخادنا میاه

نایم هدش قرغ ....نم شا همزمز و تشاذگ مرس

. دروآ مدوخ ارهب هدش بارخ یایند کی

نک! فیرعت ـحاال

ومع! مبارخ ـ

ومع... هممشچ وت تیبارخ ـ



ار شا یگدنز نم، ردق مه دوب،وا بارخ مه وا

. میدوب هدروآ چوپ تفج ... ودره دوب.ام هتخاب

وتلا یانوتراک ی هرود یوت زونه دوب، مک منس ـ

یکی ... تساوخ یم قشع ملد . مدوب هدنوم ینزید

، هربب و هروشب هراد ملد وت هصغ یچره و دایب هک

هنک. ناربج ور اباب و نامام ی هدرکن یاه تبحم هک

اوه یکیرات زا سرت نودب ، تفرگ ملد یتقو هک

هشاب دلب هک یکی . مخرچب رهش یوت مرب شاهاب

! هنوخب رعش ، مدنلب یاهوم یارب و هشکب و مزان

؟ دوب دلب ورانیا نیهاش ـ

. مدرک ثکم ، شراد شخ ی هتفرگ یادص ربارب رد

. مدیشک باال لبم یور ار میاهاپ و متسب ار منامشچ

هک میدوب هتفرگ رارق مه رانک یروط هک دوب بوخ



. اروا تروص نم وهن دید یم ار نم تروص وا هن

تدم . مدوب هدرک ادیپ منهذ اررد نامز ی نم،چهلا

ونآ هتشذگ طسوت ، هلمج کی واب یتحار هب دوب اه

. مدش یم هدیعلب اهزور

دوب.هی اه هدازهاش نومه هیبش نم یارب ... نیهاش ـ

گنشق ، هنزب فرح گنشق دوب دلب هک باذج رسپ

یم هنک. مهاگن همه رتزا گنشق و هنک ریسا و ملد

ینتسب نوا رانک راب نیلوا یارب نم ، بایماک ینود

یازور یوت اباب و نامام هک ینم یارب . مدروخ یفیق

کرتشم ی هرطاخ هی هک ندوب گنرمک ردقنا میگچب

متشاد ییاتسود ای میتشادن مهاب ندروخ ینتسب

دموا یم نوشدب نوشیلا م تیعضو رطاخ هب هک

هی یارب دیاب و ننزب سیل ینتسب نوبایخ یوت

تشپ و نتفر یم رهش ی هطقن نیرتهب هب ینتسب

نوا هظحل نیرت بیجع ، دنتسشن یم یلدنص و زیم

بآ بوج کیدزن رسپ، نوا رانک هک دوب یتقو



و تلا جخ اب شلوا مدز. سیل ینتسب و مداتسیاو

.... شدعب

باقرغ #
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ریوصت منامشچ تشپ ، مداد تروق ار مناهد بآ

دوب هدیشوپ هسردم سابل هک مدید یم ار یکرتخد

یدنخبل ، هعنقم ریز زا هدش اهر یرتچ یاهوم واب

ردحیلا یناوج رسپ رانک فافش یهاگن و قیمع

. دندوب ینتسب ندروخ

هداد تسد وراتحاالزا یتذل ...هچ مدیمهف شدعب ـ

. مدوب



هدروخ همین یاه یرطب یپ مهاگن دوب، هدرک توکس

، شحور درد رس ،زا مدمآ یمن . دنام شزیم یور ی

درک. یم ناشمامت

هک مدوب هدرک هبرجت ور ییازیچ شاهاب نم ـ

دوب. هدرک نوشبلس مزا یگدنز

؟ دنوخ یم رعش تاهوم یارب ـ

؟ یدنوخ یم رعش شاهوم یارب ـوت

. متسب ار منامشچ . میتسناد یم ار مه روظنم ودره

ار شلا ح ندوب دب هاوگ یفاک ی هزادنا ...هب شیادص

داد. یم



مساوح ، مدرک یم هنوش ، متفاب یم و شاهوم نم ـ

مساوح اما، مدنوخیمن رعش دوب... نوشرات هب رات هب

یتقو ،ای هریگن درد شاهوم ندرک هنوش عقوم دوب

یم کچ دش، یم اپ حبص و دوب مشلا ب یور شرس

و هشاب هدشن دایز شاهوم شزیر تقو هی مدرک

. هداتفا وم رات اتدنچ شلا ب یور متشاد و شرامآ

ریز ار مبل و متشاذگ ما یناشیپ یور ار متسد فک

یم باال اراهدرد ....نیا متشاد . مدیشک منادند

. مدروآ

. هفابب و ماهوم دوبن ـدلب

؟ دنوخ یمن . دنوخ یم رعش تارب شاج ـ

تدش زا تشاد ما هرجنح ، تشادرب شخ میادص



یم شتآ ، شنورد ی هدش یشاپ کمن یاه مخز

؟ دوب یخلت تشونرس هچ رگید نیا . تفرگ

اما... بخ هرآ ـ

ـاما؟

یم منوا یاهوم یارب بش نوا ور، ارعش نوا ـ

. دنوخ

هسوب مرس یور ، دندش رت مکحم مرود شناتسد

. متخیر کشا ادص یب نم و تشاک شا

نوخ ملد هک تفرگ تخس تهب یروط هی یگدنز ـ

! اغوغ تارب
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ار تشونرس نیا ی هصغ همه زا شیب بایماک

شدای هک دش نم یاهدرد قرغ ردق دوب.نآ هدروخ

ارهب مسبت .هک دهد یم تسد زا دراد ار مسبت تفر

و دوبن شساوح درک. یم درط شندوب رهاوخ مرج

داد. خر هعجاف تشپ ، هعجاف

؟ ومع ـ

! وگب ـ

؟ شرس زا مزادنب و ماوه روطچ ـ



نم رود شناتسد هک روط نامه . دیشک یقیمع سفن

، تشادرب زیم یور ارزا شراگیس دش، مخ دوب

درک. همزمز شا هتفرگ یادص دزواب ششتآ

هیک؟ فرط ـ

! هدلب رتهب مدوخ وزا نم هک یکی ـ

؟ هنود یم هتشذگ ـزا

مهزاب و دنادب ار هتشذگ یسک دوب دیعب دوب، دیعب

هچ و مدوب هچ نم دمهفب یسک . دهاوخب ار نم

نم ، هتشذگ . دنکب ار نم بلق یاوه شلد وزاب مدرک

دوب. هدرک عملا یاوسر و دیفس یناشیپ ار



! منود یمن ـ

! وگب شهب ـ

؟ هشب یچ ـهک

تشاذگ مبلق یور ، دیشک ولج هب مرود ارزا شتسد

شدوبان یادص نامه ار،اب مدولآ ضغب باوج و

هیبش ، ندرک ضغب یاج هب نم لثم هک ییادص داد.

هب مه نم هاگن دوب. هتفرگ جوم ینافوط یایرد کی

. دنام شگنر یکشم ترشیت یزاب همکد ود

. هریگب مورآ بلق نیا ـهک



هاگن مرش ارزا منامشچ هک دز یم یروط ، مبلق

مداد هیکت شا هنیس ارهب ما یناشیپ . متسب بایماک

مدز. بل راو ونهلا

! ههابتشا ـ

؟ یراد شسود هک نیا ـ

باقرغ #

199_ تراپ #

دشوعالمئ کشخ میاه ،بل داتسیا تکرح زا مبلق

ادیپ قوس یشوماخ تمس کی،هب هب کی ما یتایح

ییادص چیه ... گرزب یادخ ؟ متشاد شتسود . دندرک

درم ،نآ شدوخ یارب تشاد هک ینهذ زج دوبن رگید



یگدنز طسو هک یبیجع درم درک.نآ یم لیلحت ار

نم دوب. هدرک اج ار شدوخ مکحم و صرق ما،

؟ متشاد شتسود

! اغوغ ـ

شهاگن سیخ ینامشچ واب مدیشک بقع ار مرس

درک.اب راچد ار مبلق شنامشچ نایم درد ، مدرک

مک دنخبل و داتسرف مشوگ تشپ ار میاهوم تسد

دز. میور هب یقمر

! هرتخد مدرک تگرزب ـ

؟ بایماک هدش مچ نم ـ



! یدیسرت ـ

ارچ؟ هچ؟ زا اما دوب. نشور و حضاو ، مدوب هدیسرت

؟ شدیمهف یمن مه مدوخ هک دوب یدرد هچ نیا

؟ تشاد نتشاد تسود هب یطبر هچ نیا ـ

رظن زا قیقد ار ممشچ ودره دش. عمج دنخبل

. تفرگ فقس تمس ارهب شرس و دنارذگ

ومع. هرایم شدوخ اب سرت هک هنتشاد تسود ـ

! نداد تسد زا سرت

تفاکش ار ما هنیس طسو متشم راگنا . تفرگ مبلق

نایم ار نوخ یسیخ . تفرگ مناتشگنا نایم ار ونآ



رد ردق نآ متساوخ یم . مدرک یم سح مناتشگنا

متحار و دنزن . دنزن رگید هک مهد شراشف ملا یخ

حور هک یمدآ هیبش دوب. هدرک ما یصاع مبلق دنک!

و مدز هیکت لبم هب هدش تسس دشاب هتفر شندب زا

،اب میاه تلا ح نیا . متشاذگ میوناز یور هناچ دعب،

ما یناوجون یاه نتسب ولد هتشذگ یاه تلا ح

نامتک رد یعس ما، هناروابان ی همزمز . تشاد قرف

. تشاد تقیقح نیا

! بایماک ههابتشا ـ

و تشادرب ار شراگیس ی هتسب ، داتسیا دشو دنلب

و تشادرب مدق ویساپ فرط هب نم هب تشپ

. تشاذگ اج مرانک ار شیادص

بش نیا دیاش ! اغوغ باوخب نک تخت ور هپاناک ـ



! طلغ یچ و هتسرد یچ یدیمهف دش مومت هک یتنعل

دنتشاد نزو شیاه فرح . متخود مشچ شنتفر هب

ثعاب مدب، .حلا دندرک یم ینیگنس مرس یور و

و هپاناک ریز مرها ندیشک و ندش دنلب نودب دش

. مشکب زارد شیور هدش هلا چم ، شندرک تخت یارب

! میاهرواب نایم مدوخ دشو مگ میاهوم نایم مکشا

؟ دوب نم سرت .... ینیدباع یلع

ارهب منفلت هناریگیپ ... مسامت عطق دعب زا هک یسرت

دوب. هتسب رابگر

********************

باقرغ #
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ندرک روگ ومگو لیابوم ندرک شوماخ ، ندرک رارف

شیاپ کی هک یسح نیا زا ییاهر یارب ، مدوخ

نیرت یتسد ومد نیرت هناقمحا دوب، هدیزغل روجدب

هک ییاهراک داد. ناشماجنا دش یم هک دوب ییاهراک

و مدرک ناحتما رود کی ار ناش همه منهذ رد

مدیسر هجیتن نیا هب راکشآ یدیماان کی ...اب شهت

یاهددع .هب مرادن ار هناگچب یاه یزاب نیا ناوت

یم رکف هک دنتشادن مه یا هلصاف یس هکات منس

هب راکفا نیا نداد هار تباب یتح مدوخ ،زا مدرک

. مدیشک یم تلا جخ منهذ

متسناوت یمن هک متشاد هک ییاه تیلوئسم نم،

نامه دندش ثعاب هک ییاه تیلوئسم منک. ناشیاهر

زا بایماک ی هناخ ی هپاناک یور رد هک یحبص

ار شیاه تیساسح و ملد تسد ، متساوخرب باوخ



وور تسد مه دعب ، مناشنب هشوگ کی و مریگب

زا ناشیگدیسر یارب هتفشآ اتبسن یتلا وابح هتسش

. منزب نوریب هناخ

دیزغل یم وا مسا هکاب دوب مدنچ ،راب مهارمه نفلت

ردقچره هک ینهذ وهن مدوخ .هن متسناد یمن ؟

رتزا ناوتان دنک زکرمت راک یور ات مدرک یم شهیبنت

تعاس درک. یم مهاگن درگ ینامشچ اب هشیمه

رد هتفر باال راشف راثآ مه زونه هک ...ردحیلا راهچ

یم سح ار مندب باالی بت و تشاد دومن مناج

یارب هتبلا و هاتوک . مداتسرف مایپ شیارب مدرک

! باذع رپزا مدوخ

ورزر شش تعاس یارب ور هفاک . مینزب فرح دیاب "

نک"



وهن تفرگ یسامت رگید ،هن مایپ نیا لا سرا دعب

تفایرد ار مایپ ینعی ، شنتفرگن سامت داد. یمایپ

دیاب هک ییاهرکف و مدوب هدنام نم دوب.حاال هدرک

رد دبا ات دیاب دیاش هک یا هتشذگ و دندش یم فرح

تاعاس یقاب . دنام یم نوفدم ، منهذ یاهتنا نامه

،زا باذع رپ شیوشت نیا زا ییاهر یارب اهزور

مدناسر ارهز تشهب ارهب مدوخ مدز. نوریب تکرش

و یناوجون یاهایور ناوج درم رازم رس وباالی

ایند کی ملد . مداد رس ما،گالهی یناوج یادتبا

رد هک یراک ! تساوخ یم ندادن باوج و ندینش

شماجنا تسناوت یمن یسک ارهاظ اه، هدنز یایند

یزیرنوخ ما ینیب مه ،زاب شرازم رس .باالی دهدب

ناماس متیعضو هب لا متسد اب ردحیلا نم و درک

دش. یمن کشخ منامشچ کشا هک مداد یم

یروخلد و اهاوعد نیرتدب نایم یتح دوب، هدنز رگا

ار زیچ همه نم حلا نیا ندید مه،اب اه ترفن اهو



کی دناشن یم . تفرگ یم ار متسد درک. یم مامت

تساوح طقف . تسوت اب قح ال ،صا تفگیم و هشوگ

ار زیچ همه مه ....نم شدعب . دشاب تدوخ هب

و شهاگن نایم مدش یم قرغ ، مدرک یم شومارف

یم همزمز نوخ زا مبل تشپ ندرک زیمت نیح وا

" اتساپ ؟ میراذب ماش مهاب " درک

مدیسرپ راب رازه ، شربق گنس هب ندش هریخ اب نم

ایوا متشاذگ ؟مک میدیسر هطقن نآ هب دش هچ هک

نامریسم هار یاجک ، ناما ینادان ؟ دوب هاوخ هدایز

طوقس یلک و دنام هرد ...کی شهت هک درک جک ار

،هب شندنام باوج یب هک یلا وس ؟ شنورد هدرک

.زاباالی دنامیم باوج یب مه دبا واات گرم رطاخ

دیاب . مدوب لبق رتزا نیگنس مدش دنلب هک شگنس

متفگیم هتشذگ یاهزور یاجک زا یلع یارب

؟ متشاد نتفگ یارب یقح ال... صا ؟
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لخاد نامه .زا مدیسر هفاک هب شش تعاس سأر

یولبات . متفرگ رظن ریز ار شا یبوچ رد نیشام

داد یم ناشن رد، تشپ هتسشن دشاب یم هتسب

یور ار ما هدرک خی میاه تسد فک دیدرت !اب هدیسر

ادیپ قمع ردقنا ...یک مساسحا . متشاذگ ما هنوگ

منورد تشاد ، هتشذگ زا نتفگ تشحو هک دوب هدرک

هفاک رد تشپ . مدمآ نییاپ نیشام ؟زا دیوج یم ار

ندش، لخاد و شمرها ندیشک اب دعب و مدرک یثکم

دروخرب قت قت یادص هتبلا و اضف توکس هجوتم

.ش متسب مرس تشپ .ردار مدش مه اهاب فرظ

بارخ وابحیلا هدرک لش ندرگ رود ارزا مندرگلا

یناوج رسپ . متشادرب یماگ ولج ،هب نازرل ینورد و

ناماسورس و ندرک بترم ردحلا یبوچ زیم تشپ

و درک مهاگن هاتوک ، مندید دوب.اب عاضوا هب نداد



درک. دنلب ار شیادص دعب

. دموا تنومهم منک رکف ... یلع ـ

هب هفاک تشپ زا هک شندید هکاب دیشکن لوط

مارآ رب ینبم ما ینهذ تانیقلت مامت دمآ، یم مفرط

هک دیزرل یروط ملد... یاپ . تساوخرب اوه هب ندوب

مخا یهاگن .اب دروخ یم نیمز شنتفرگ یمن رگا

ره دش.رد مکیدزن روخلد یمک و یدج ، دولآ

یاه مخا دشو یم رتدنت نم بلق نابرض ... شمدق

تشپ ینابرهم نودب ار ،وا تقو چیه رت. ظیلغ وا

یمک حلا... نیا رد شندید . مدوب هدیدن شهاگن

دوب! بیرغ

! مرایب هوهق مرب زیم تشپ نیشب ـ



مدز. بل ، شنتفر زا لبق نم و تفگ سالم نودب

! رایب بآ افطل نم یارب ـ

تشپ یشنکاو چیه یب دعب اما درک. ثکم یمک

نیرخآ مه نم دش، ناهنپ مدید زا یبوچ تمسق

هریخ . مدرک باختنا نتسشن یارب ار هفاک نورد زیم

و گنگ وابحیلا زیم یبوچ حطس هب مدنام

دوب لا سدنچ . مناتسد هب مداد رس ار مهاگن ... یهت

؟ متخادنا یمن تسد اررد شدهعت ی هقلح رگید

یارب مدوب هدرک باختنا اراج نیا ارچ . متسب مشچ

؟ رادید نیرخآ متح وهب فرخزم رارق نیا

مناتسد . مدیشک متروص یور ار تسد ود نامه فک

سلا نیا . مدوب هتشادرب کرت غاد! متروص و دوب خی

هتشادرب کرت هک مدوب هدش درس و مرگ ردق نآ اه



اب مه وا هظحل نامه . مداتسیا و هدش دنلب . مدوب

دنلب ناویل کی و هوهق ناجنفود یواح ینیس کی

یلا وس ، ممایق ندید واب دمآ متمس هب بآ هدیشک

درک. مهاگن

کی ی هبعلم دیابن اجار نیا . متفر شفرط هب

ینیس مدش هک شکیدزن . مدرک یم هایس ی هتشذگ

. دیخرچ مفرط وهب داد رارق هفاک ناوخشیپ یور ار

. دوبن مدید حاالرد مدوب هدید ادتبا رد هک یرسپ

؟ هدش یچ ـ

! مینیبن مهو هگید هرتهب ـ

. یدج تیاهن ویب دولآ مخا ، دیرپ باال شیوربا کی
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؟ مناخ راکرس تلیلد ـ

یم جنخ میولگ هب تشاد هک یلد باالرتزا لیلد

نیرفن ما هداوناخ و نم یارب ، نتشاد تسود ؟ دیشک

هلأسم اما متشاد یم ار رکفت نیا دیابن دوب. هدش

. تفرگ مه شا هدیدان دش یمن هک دوب نیمه

و... نم امش ـ

باال یادص نت اب یمک رتو یبصع ، مفرح نایم دیرپ

رت! هتفر



هلمج هی رس حاال هک وت منکب ورامش مدنکن نوج ـ

؟ نومنیب هگم هدش ضوع یچ . لوا ی هنوخ مدرگرب

متشگ یم یزیچ لا بند شتروص نایم . مدنام تام

هک یا هنادرم ی هرهچ نایم دنک. هداس ار مراک هک

شدوخ داد هزاجا ، متوکس . دشن شبذج دش یمن

هک یزیم تشپ یلدنص ارهب شتسد . دیایب ولج

تروص .حاال دنزب هیکت مدوب هداتسیا شرانک

اما رت مارآ وا، یادص و دوب مه لباقم نامیاه

رت! مشخرپ

؟ مینیبب مهو دیابن هک هدش ضوع یچ ـ

.... سح ـهی



نم! ی هدنامرد و لزلزتم نحل نایم دیرپ مه زاب

نت مه و هرهچ مه دوب. ممصم و یدج یلیخ

. شیادص

؟ مناخ راکرس امش هب شطبر هنم، یارب سح نیا ـ

؟ شربارب رد متشاد یعقوت هگم

ریگ ملد میوگب متشاد مرش نم! لد اما تشادن

کی نایم نوچ متشاد مرش . تندوب نایم هدرک

مدز. یم واپ تسد باذع

. میتسین مه هیبش ووت، نم ـ

نیا هب شطبر ، میتوافتم مه یلیخ ، میتسین هرآ ـ

؟ هطبار



هتشاذگ یکالیم هنگنم کی نایم ار نم ، دیمهف یمن

هعجاف کی یارب اه نیا ی همه دیمهف یمن و دوب

. دنتسه سب

. یشب رت هتسباو شنداد همادا اب ماوخ یمن ـ

زج دوبن یزیچ چیه شنامشچ نایم درک، مهاگن خلت

، شیوربا نایم ی هرگ . مدوخ ریوصت ساکعنا

یم یروط نم، بلق و دوب هدش هتفاب هدنامرنه

دوب. هدناشن مناج نایم ییاوسر سرت هک دیپت

؟ هروخ یمنرب تهب هفرخزم یلیخ تلی دال مگب ـ

. متسناد یم ار تقیقح نیا مدوخ . دروخ یمن



درک مراداو شهاگن واب دیشک بقع ار یلدنص

دش. مخ نم فرط هب زیم هب اکتا اب مه دعب . منیشنب

باقرغ #

203_ تراپ #

هچب ! تدوخ هب مهاگن ،هی زادنب نم نس هب هاگن ـهی

؟ مینزب لوگ و نومدوخ یتسد مد داللی نیا اب میا

یامد و دندوب نیگنس میاه هناش ، داتفا نییاپ مرس

تشپ دوب. هتفر یاباال هدننک نارگن لکش ،هب مندب

میادص . تخوس یم ترارح نیا زا میاه بل

! هنوگذخاوم و یدج هکلب ، یبصع نحل نآ درک..هناب

؟ اغوغ ـ



نورد تقو چیه راگنا ، مدرک یمن شیادیپ ار مبلق

شدوخ ارهب نم هنارهام ردقچ . دوبن ما هنیس

مدرگب هچره هطقن نیا حاالرد هک دوب هدز دنویپ

هک مود .راب مداد شندوب لد هب لد اجک زا ممهفن

بایماک قح...اب . مدروآ ارباال مرس درک، میادص

! متفگ یم دیاب دوب.

؟ ینود یم یچ نم ی هتشذگ ـزا

؟ ینود یم یچ نم ی هتشذگ زا ـوت

لیوحت یا هدننک هکوش لکش ارهب مدوخ لا وس

داد. ناکت ار شرس مهاگن ندید داد.اب مدوخ



منک! یمن یگدنز هتشذگ وت نم ـ

، یتقو مدوخ هیبش ماو هناچ هیبش . دیزرل میادص

. مدرک یم هاگن ار مرت بقع یاه مدق

هشاب هدموا شک هدنیآ دوخ ات هتشذگ نوا هگا ـ

یچ؟

شیاهوم نایم تسد کالهف یتلا درک،ابح درگ بقع

شیپ یور هدنام اج ینیس یور زا دعب و دیشک

نیح و دمآ مفرط .هب تشادرب ار بآ ناویل ، ناوخ

دز. بل متمس هب شنتفرگ

فرح دعب ، شاهاب هدب تروق و تضغب و روخب ـ

! مینزب



هدوت نآ مدرک سح ، مدیشک باال همین ارات ناویل

سفن . دنتفر نییاپ یمک شهارمه میولگ نورد یاه

زیم یور ار ناویل یتقو و مدیشک یقیمع

،خیلا شندیشک رس واب تشاد شرب ،وا مدنادرگرب

. تشذگ نامنیب زیم نایم ار شا هدش

اوت! اب مشوگ ـحاال

گرم کی هک مدوب یمدآ هیبش مدز. گنچ ار مفیک

. هدرک باختنا شدوخ ناتسد ار،اب درد رپ یجیردت

خی تسد اراب زاشملا هدز نوریب یوم و مداتسیا

. مداتسرف لخاد ما هدرک

! ماهاب .ایب هشیمن اجنیا ـ



***********************
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یفرح نامنایم ، میدوب هدیسر هاگشیاسآ هب یتقو زا

و یدج یا هرهچ اب نانچمه دوب. هدشن لدب درو

نفلت باوج ... مراک درک. یم ما یهارمه یا یبصع

مینیبن ار مه رگید مدوب هتفگ هک نیا ، میاه ندادن

لمعلا سکع دناوتن هک دوب هدرک شروخلد ردقنا

، میدش هک هچنغ قاتا دراو . دهدب ناشن یرگید

ات مدرک شهاوخ و مدرک صخرم ار شراتسرپ

هاگن . دوشن قاتا دراو متسه شرانک هک ینامز

هدنام باوخ قرغ ی هچنغ یور گنگ و جیگ ... یلع

ار ناش همه ، متفر شقاتا یاه هدرپ فرط دوب.هب

نیب زا مه قاتا لخاد رون کدنا نامه ات مدیشک



یلدنص یور ناج مک یبلق و یتسس دعب،اب و دورب

. مدرک لا غشا ار شتخت رانک

! نیشب ـ

یوش تخت لبم فرط ارهب شیاه ماگ ، ثکم اب

هب جنرآ ، شیور نتسشن دعب و دناشک قاتا لخاد

تلا وح هچنغ یپ زونه شهاگن داد. هیکت شناوناز

شیاه مخا و دوب شا یدنب ناوختسا تیعضو و

ار کرتخد تسد قمع، مک یدنخبل رت.اب مهرد

یور نیا . مدیخرچ یلع فرط دعب،هب و مدیسوب

شتباب زا هشیمه هک دوب یخلت یور نامه ... یگدنز

. مدوب یرارف

؟ ینود یم ردقچ نم، ی هتشذگ ـزا



لکیه یا هظحل یارب داد. نم هب هچنغ ارزا شهاگن

یسایق . مدرک سایق مدوخ اراب شی ودقوباال

هب مه ،زاب نامندوب ناجنف و لیف دوجو هکاب لطاب

. تخادنا یمن ما هدنخ

حا هک یکی ، هدوب تتشذگ یوت یکی بقال منود یم ـ

.... هنرگو تسین هدنز ال

و هدمآرب گر و ظیلغ یاه مخا ،هب دروخ ار شفرح

. مدرک هاگن یا هناصلا خ تبحم ...اب شخرس نامشچ

دوب. هدرک شدوخ ریگرد ار ملد مارآ یلیخ رسپ، نیا

هدش شا هتسبلد هک تقیقح نیا متسناوت یمن نم...

منک. یفن ار مدوب

دح رد ور نیهاش و نم ی هطبار اه هناسر ی همه ـ

زایپ شهب ممکی . ندرک سکعنم قوشعم و قشاع



دعب هک ییاهربخ لوا رتیت دش و ندرک هفاضا غاد

. دیسر مشوگ هب رانک و هشوگ ،زا شگرم

شیارب تبحص درک. خلت ار مماک ، شهاگن یخلت

. دیسر یمن رظن هب تحار ، دروم نیا هب عجار

هراک همین ورپژهی نوا یوت ورامش ی هطبار نم ـ

هتفگ غورد اه هناسر دایمن رظن ،هب مدوب هدید

؟ یدوبن شقشاع یگب یاوخ یم . نشاب

هچنغ فرط ارهب مهاگن . مداد تروق ار مناهد بآ

مدز. بل و مدناخرچ باوخ قرغ ی

! متشاد شسود ـ
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. هدوبن غورد سپ ـ

. دوبن متقیقح ی همه ـ

شهب عجار ندز فرح وت یارب ؟ اغوغ هیچ تقیقح ـ

و درد نیا وگب راب .هی شندینش نم یارب و هتخس

. شراک یپ هرب هشب مومت و مینک یق

زا یسک هب یاوخب و میسرب هت هب زور هی هگا "

یگ؟ یم یچ ، یگب نومقشع

؟ نیهاش هیلا وس هچ نیا ـ



. همهم مارب . مزیزع هدب باوج ـ

. متشاد یدایز بوخ یازور ترانک مگ یم شهب ـ

" یدرک یدب و یدوب دب یتقو یتح

ممشچ ی هشوگ کشا مدز. سپ منهذ ارزا شیادص

متفرگ رارق هک شکیدزن و مدش دنلب دعب و هتفرگ ار

و خلت ار ما یگدنز یارجام خلت تقیقح نیلوا ،

. مدناسر میاه بل نایم هب هدنبوک

و قشاع ! میدوب هدرک جاودزا ، نیهاش و نم ـ

! میدوب یمسر رهوش و ،نز میدوبن قوشعم

کی مه نم دش ثعاب هک یناکت ، دروخ یتخس ناکت

منک. شهاگن رات ینامشچ واب مرادرب بقع هب ماگ

باالرت مندب یامد دش ثعاب شا، هرهچ تهب نازیم

. دندوبن مهارمه مهزاب ... میاه صرق . دورب



یچ؟ ـ

ینآ همه مه، نم و دیسرپ یروابان ایند کی اب

. مدناشن ممشچ شیپ ار مراب تقامح یاهزور

دوب. یبیرغ یادص ، میادص

مدش انشآ شاهاب یتقو دوب، یشورف رطع درگاش ـ

. مدوبن هدنب مه ورادخ هگید دش، شهاگن ریگ ملد و

و نومسآ مدرک یم رکف هک قشع وهی مدوب نم

هش. یمن ادیپ شهیبش هگید نسرب مهب منیمز

هن هک نم طیارش اب منوا ، نووجون هی ندرک نایغط

هشیمه ی هداوناخ هجوت وهن مدوب هدید تبحم

یم اباب . دوبن یبیجع زیچ .... متشاد ور مریگرد

ی هداوناخ رسپ نیا تفگ یم همک، تنس تفگ

ام دح رد شیلا م عضو تفگ یم . هرادن یتسرد



نم ترهش ، هتفرگن وروت شمشچ تفگ یم ، تسین

یزیچ چیه نم... و تفگ یم اباب . هتفرگ و تتورث و

یلک دعب رس رخآ . مدید یمن نومنیب قشع زج

یضار یارب ندز رد نوا ردو نیا وهب یگدنود

هجیتن یزیچ چیه مدید یتقو اه، هداوناخ ندرک

ور مرمع میمصت نیرت هناقمحا و نیرتدب هرادن

. متفرگ

مهرد نانچمه اما شیاه مخا دوب، هدیرپ شگنر

شا یدوبان خیم ات دندوب رظتنم هناروابان و دندوب

ارهب مضغب و مداد ناکت ار مرس . مبوکب لماک ار

و نم اجاب نیمه دیاب درم نیا . مداد تروق یتخس

یم وربور میاهاطخ
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نم بلق مه و دیرب یم لد وا مه یروط نیا دش.

هب ملع ...اب سک چیه هک دش یم تحار شلا یخ

درک. یمن یزادرپایور و دوش یمن شناهاوخ هتشذگ

! نیهاش ،اب مدرک رارف هنوخ ـزا

و داتفا نییاپ شرس ، تسشن شیاهوم نایم شتسد

نوخ . متخود مشچ شتسد ی هتسب تشم هب نم

. مدیشک شیور ار متشگنا و مدرک سح ار مبل تشپ

مدوب هدش . تشاد مدب زاحلا ناشن ، منوخ یخرس

نایمرد زور کی هک ییاهزور نامه . اهزور نآ لثم

یهجوت یب . دیشک یم سنا رواژ شخب هب مراک

زاب مه زاب ار میاه وبل یمیدق درد نیا هب مدرک

. مدرک



شاهاب شهت هک طلغ ی هطبار هی هب مداد ـنت

نومه . نومجاودزا هب منک روبجم ور مردپ منوتب

هک یدرم یاتسد نویم ... منورتخد یایند بش،اب

و لیم اب تسایند درم نیرتهب مدرک یم رکف

. مدرک یظفاحادخ مدوخ تیاضر

نآ مدرک نامگ ، داتسیا و دمآ باال برض هکاب شرس

تشپ و دورب هک هدش هدز نم اجزا نیمه ات ردق

ور مه ار رخآ قرو مهاوخن .هک دنکن هاگن ار شرس

هک نیمه شا یدوبک و مشخ ی همه وااب اما منک.

هب یمدق درک. شکورف راگنا ، داتفا نم هب شهاگن

هدش لیدعت ار شا ینارگن و مشخ و تشادرب مفرط

درک. ماغدا مه اب

ارچ؟ غامد نوخ ـ



مهم شیارب زونه هک نیا ،هب شلا وس هب تیمها یب

هچنغ تخت رانک زیم زا یبصع . متخیر کشا مدوب

. داتسیا ملباقم و دیشک نوریب لا متسد گربدنچ

ی هریخ و داد رارق ما ینیب یور اراه لا متسد

دز. بل درد تیاهن ،اب مسیخ نامشچ

؟ گرم ی هصق نیا زاب هراد مه هیقب ـ

، تخت یور هک دوب یرتخد نامه شا هیقب . تشاد

دیدش تیلولعم هکاب یرتخد دوب. هتفر باوخ هب

دوب. هتشاذگ ایند نیا اپهب یمسج و ینهذ

هی هب طقف درک، تقفاوم اراچان نومجاودزا اب اباب ـ

هتشاد یجراخ باتزاب ربخ نیا دیابن تفگ . طرش

راک نیا واب متسین شرتخد هگید تفگ . هشاب



یدقع نومنیب ادصورس یب هرتهب و مدرب و شوربآ

یلیخ ... مدرک لوبق مرب. هنوخ وزا هشب هدنوخ

هامراهچ و متفر و متشاذگ اپ زیچ همه یور تحار

و ندرواین تقاط هک ندوب ارت گرزب مزاب ، شدعب

هبرجت ییب هچب اتود ام یگدنز ندرک هاربور یارب

دعب ، نیهاش . نومندیشخب و نتشاذگ ولج اپ

هب تشذگ نومندش هدیشخب زا هک تقودنچ

دش، امنیس دراو ش هرهچ رطاخ هب اباب داهنشیپ

لوا تساوخ یم شلد هک اباب اما دوبن لیام شلوا

همه وهب نوا دعب، و هسرب یهاگیاج هب شداماد

شدب میلا تیعضو التو یصحت مدع ات هنک یفرعم

هشن شلومتم یاراکمه یولج شیراسمرش ثعاب ،

رنه نیا هک راگنا دوز، یلیخ منوا و درک شیضار

تشاد هزات . داتفا اج امنیس یوت هشاب شنوخ یوت

یم ترهش یایند یوت

باقرغ #
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شارب دوب. یضار مشدوخ وحاال دیشخرد

یارب اما.... ترهش ! دایز یلیخ . مدوب لا حشوخ

و راتفر رییغت . تشادن یبوخ ی هجیتن نیهاش

مک مک دش ثعاب شانتفر دوز و ندموا رید ، شقلخ

یامدآ و تشاد لوپ هگید .حاال میشب رود مه زا

و متشاد فرح نم . دندوب شرب و رود یدایز

نیمه یارب . تشادن ندینش یارب ینامز نیهاش

ناونع هب مراک نیلوا . متشون و باقرغ ی همانملیف

یمدآ .زا متفرگ هدیا میگدنز .زا یسیون همانملیف

و درک یم بجو ور اهور هدایپ ماپ اپهب زور هی هک

ییاج وهب نوا ، ترهش و داد یم نوج مدنخبل یارب

یمن قرب شامشچ مندید اب هگید هک دوب هدنوسر

متسنود یمن و متشون . متشون ترهش باقرغ دز.زا

شدوخ یعقاو شقن هرارق نیهاش دوخ هک یلا یرس

یمن اهتنا هب تقو چیه هنک افیا نومیگدنز یوت و



نم و درک یم قشع شترهش حاالاب نیهاش . هسر

. مدرک یم رپ راگیس و لکلا واب شیلا خ یاج

شنارگن لا متسد یور نوخ ، تشادرب ار لا متسد

یامد و دمآ یمن مه دنب هک صوصخ دوب.هب هدرک

یارب ملد دوب. هتفر باال یبیجع زرط هب مه مندب

. دندوب یکاندرد یاه مخا . تفرگ شیاه مخا

هنک؟ تتیزیو هراد رتکد اج نیا ـ

ال؟ صا دوب نم هب تاشوگ ـ

شیادص یمک و دیشک شیاهوم نایم تسد یبصع

. تفر باال



گرم مکح . هریگ یم شیتآ هراد منوج مومت دوب... ـ

...امااالن شندینش دوب رت نوسآ مارب ندنوخ یم

فیرعت ور همه هک منزب هنوچ ریز تسد منک؟ راکیچ

نیا نوخ یش. دوبان متدوخ نم، نتشک نیح و ینک

؟ سپ دایمن دنب ارچ یتنعل

ادص ار ناراتسرپ زا یکی و دورب نوریب تساوخ

. مدرک یم شمامت دیاب . مدش شهار دس هک دنک

بوخ متیعضو هک داد یم رادشه تشاد ، مندب

وا هک دوب دوهشم ردق نآ هک یدب تیعضو . تسین

دنک. ناهنپ ار شتهب و مشخ و دوشب شهجوتم مه

دعب . اغوغ هریگب و تراشف دایب یکی مگب مرب راذب ـ

هصق نیا اب تولج منیشب مد یم لوق .. یراد تقو

. ینک منورابریت



هش! مومت راذب ـ

رگید لا متسددنچ و داتسرف نوریب یسفن ، یبصع

، شدرد رپ ،حلا دراذگب ما ینیب یور ات تشادرب

یدج ی هنادرم ی هرهچ دش. مضغب دیدشت ثعاب

دوب. مشخ و درد رسارس شا،

! مدش رادراب ـنم

تکرح زا ینیب تشپ نوخ ندرک کاپ نیح ، شتسد

و تسشن میاه کمدرم نایم شروابان هاگن . داتسیا

ارهب متسد . تشادرب بقع یمدق شتسد نداتفا اب

. مداد هیکت مموصعم و ربخ ییب هچنغ تخت نییاپ

باقرغ #
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مناخ رهاوخ اب مرهوش مدش، هجوتم هک یتقو ـ

قاتا تخت یور هک یتقو . هدرک تنایخ مهب بایماک

باالم راشف هک یتقو . نوشمدید مهاب نومکرتشم

ییاوسر قوب و هشکب ناتسرامیب هب مراک دش ثعاب

مناخ رهاوخ .... منرت هنک. رپ ور اج همه قافتا نیا

نوا هک یلدم دوب. فورعم لدم هی شدوخ ، بایماک

هناسر یوت مدرم زا یلیخ هجوت دروم هزات نامز

دوب. هتفرگ رارق یزاجم یاه

مهرد هرهچ . دشکب ریت مبلق دش ثعاب شدای

یزاسزاب دنز یم مشتآ دش. مخ یمک مرمک و مدیشک

اه! هنحص نآ

شچب دوب. هنوخ هب نم ندنودرگرب لا ،بند نیهاش ـ



ی هداوناخ و هدرک هابتشا تفگ یم . تساوخ یم و

یم یرود شنز ،زا بایماک دوب. قرغ تهب یوت ام

و دنور یم شرهاوخ هابتشا ناربج وهب نوا و درک

. هربخ هچ مفارطا مدیمهف یمن اعقاو نم.... نم،

نوا هجوتم هک جرب نابهگن طسوت ، قافتا نیا ربخ

یوربآ دش، شخپ اج همه دوز یلیخ دوب هدش بش

ندیباوخ .... شدنب تشپ و تفر نیهاش یا هفرح

هکات ییاهاداهنشیپ نتفرگ سپ و باقرغ ورپژهی

یتدم یارب دشکال ثعاب دش یم شهب شلبق زور

هک یمدآ یارب اما ینودن دیاش .وت هشب هتشاذگ رانک

هی ینعی ندش هتشاذگ رانک ، هقرغ ترهش یوت

. ندیسر هت وهب ندش مومت ینعی . گرزب یگدرسفا

طسوت ندش هتشاذگ رانک نیا دعب نیهاش حلا

طال تساوخداد و هنوخ زا نم نتفر ، امنیس یلا ها

هب مدش ریزگان نم.... هک دوب هدش ینارحب ردقنا مق

نوا یا عالهق چیه هگید هک یتشگرب . تشگرب

هب هکاللقا نیا یارب دوب ربج هی طقف . دوبن طسو

ودره . میدب و ردام و ردپ نتشاد تصرف نومچب



و میدوب هدش قرغ یگدرسفا یوت

نز حاالهی نم . تشاد یرتدب تیعضو ... نیهاش

ربخاب مجاودزا زا سک چیه یتقو منوا مدوب رادراب

رارصا لیلد مدیمهف یم .حاال هداوناخ زج دوبن

یجراخ باتزاب جاودزا نیا هک نیا یارب ماباب

دوب. یچ یارب هشاب هتشادن

نآ یلع ، دنور یم یهایس منامشچ مدرک یم سح

مراد هک دوبن شساوح هک دوب روابان و هکوش ردق

ما. هداتسیا یتخس وهب منک یم طوقس

ی هنیاعم نیرخآ یوت هک دش رتدب یتقو تیعضو ـ

یرگلا برغ تست نم دش هجوتم مکشزپ ، میرادراب

رید دوجو اب درک تساوخرد ، ینارگن هی واب مدادن

. مدب ماجنا و تست نیا نامز ندش



ما یناشیپ هب مرس یاه گریوم . متسب ار منامشچ

نم هب هدز تهب نانچمه ووا دندرک یم دراو راشف

درک. یم هاگن

باالو راشف . تشاد دیدش تیلولعم یام، هچب ـ

ثعاب ... راگیس و لکلا فرصم ، میرادراب سرتسا

هجاوم ینهذ و یمسج صقن ،اب منینج دوب هدش

ناکما یتح هگید هک میدش هجوتم یتقو .ام هشب

دوب. هتفرگ لکش ... شبلق . دوبن مه طقس
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و دنزب هیکت هچنغ تخت هب تسد دوب وا تبون حاال

نیرت تخس دوش. هریخ مکرتخد موصعم تروص هب

دوب: هلمج نیمه هب رارقا هتشذگ یاج



هنم! رتخد ... هچنغ ـ

مه یور مشچ ... شندینش اب دوب،اما هدیمهف

یور طوطخ . تسب کلپ یقیمع درد واب تشاذگ

مرس یور تسد و هدرک هاگن ار شا یناشیپ

. متشاذگ

رتدیدش شتیلولعم میدیمهف و دموا ایند هک یزور ـ

هملک یعقاو یانعم هب نیهاش ، هنومتاروصت زا

یایند زا ندش هتشاذگ رانک ، یگدرسفا . تخاب

هجوت دروم هگید و دوب هدرک هبرجت هک ینیریش

هتخاس فیعض کولفم مدآ هی شزا ، ندوبن مدرم

ور هچنغ مدش صخرم هک ناتسرامیب دوب.زا

شلغب تساوخ یمن ملد یتح . نامام تسد مدرپس

رازیب مدوبن شبظاوم هک نیا تباب مدوخ منک.زا



یم رصقم ور شدوخ دوب. نم لثم منیهاش . مدوب

... مدوخ ... نوا .زا مدوب مشخ رپزا نم . تسنود

هرب هچنغ اب متساوخ نامام زا نیمه یارب ! یگدنز

نوشدیکأت و همه تفلا خم مغر یلع مدوخ و هنوخ

دراو نیهاش اب هشاب مبظاوم یسک دیاب هک نیا یور

متسنوت یم ،حاال میدوب اهنت .حاال مدش نومنوخ

یم هیرگ دش. نوماوعد . مزیرب نوریب ور ممشخ

رصقم و نوا و مدز یم تشم شنیس وهب مدرک

دوب. هدرک توکس و، شتنایخ و نوا . متسنود یم

و ضراوع ، یگدرسفا ، نامیاز دوب، دب حملا نم

، شامشچ دوب، دب منوا ... یگتسخ .... دیدش یزیرنوخ

عطق مدایرف و داد یتقو . دوبن هدنز یامدآ هیبش

مخ ملباقم متسشن نیمز یور ، فعض تدش دشوزا

؟ مراد شسود زونه دیسرپ دشو

ارهب نم رابره شدای دش، هتسب کشا اب منامشچ

نم مه یلع راد شخ نتفگ هسب . دیشک یم نونج



و مداتسیا ، هچنغ تخت هب کیدزن . درکن تکاس ار

. مدیشک شهاتوک یاهوم یور ار منازرل تسد

. مدوب هتفگ غورد هن....اما متفگ ـ

! اغوغ هسب ـ

هنک، لمحت تسنوتن دز. راد و شدوخ بش نومه ـ

ویب شچب تیلولعم و نم نداد تسد زا تسنوتن

و شندش هتشاذگ رانک ور، شترهش و مسا ییوربآ

یتقو نم . هرایب بات ور شندش مورحم اه هجوت زا

تسود هک متفگ غورد مگب ات مدرک وزاب قاتا رد

. دیشک شاپ ریز زا ور هیاپراهچ ، مرادن

دش ثعاب مرس رد ینیگنس ساسحا ، دیزرل منت



. منزب گنچ ار تخت و مدنبب رت مکحم ار منامشچ

دوب. هدنامن مطوقس ات یزیچ

هیخب هک هدرک نامیاز هزات نم . متفر ولج ، مدیسرت ـ

گرم ردحلا یزیرنوخ وزا دندوب هزات زونه ماه

مدوخ یور مزادنب و شنزو ات متفرگ وشاهاپ مدوب

. دیسرن شنزو هب مروز . متسنوتن . نییاپ شمرایب و

. دروخیم متروص رسو هب شاهاپ یتقو داد. نوج
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مزور نآ بیجع یزیرنوخ دای یتقو مه زونه

تسد زا نوخ ردق دیآ.نآ یم مدب مدوخ ،زا متفیم

هب میاه هیخب دوب. هتفر نیب زا مراولش هک مداد

، عضو نامه اب نم و دندوب هدش زاب راشف رطاخ



مدرم مدز. نوریب هناخ زا دروخن ناکت رگید یتقو

کی شا همه متشاد دیما و مدیبلط کمک ارهب

! شا همه ی همه . دشاب باوخ

دزو رود ار تخت دش، متیعضو هجوتم راگنا هزات

یا هدش دوبان یادص ،اب شدوخ دب حلا یخلا یب

دز. بل

! تمنیبب ـ

ناتسرامیب یهار یبصع راشف تدش زا منم درم... ـ

یاهوراد و کشزپ رظن ریز هام شش . مدش یناور

هب مدرگرب متسنوت ات مدرک یگدنز شخبمارآ یوق

زا متساوخ اهنت مه، هام شش دعب . یداع تلا ح

سح ... شندید دوب. مزا هچنغ ندرک رود مداوناخ

هدنز مارب ور مدوخ یاهانگ و تفر شردپ هک یزور

و مدرک جاودزا نم هک تسنود یمن یسک درک. یم



یارب یا هیشاح هرابود هک نیا یارب ، اتعیبط

هب ور هچنغ ، نامام و اباب داین شیپ نومداوناخ

نیا هب نوشدوخ ی هدموا ایند هب هزات دنزرف ناونع

شش ...حاال مچب . ندرک لقتنم یصوصخ هاگشیاسآ

هباقرغ یوت شردپ . هدیباوخ تخت نیا یور سهلا

و نونج یوت ، شزا ندش هتشاذگ رانک و ترهش

شدرک نامیاز هزات نز یولج و شدوخ ، یگدرسفا

دز. راد

ار شیاهوم نم، کاندرد یاه نایذه هب تیمها یب

. تشادرب بقع هب یهاگ لصأتسم و دیشک بقع

یم رظن هب هتخیر ورف و هدش مامت یاه مدآ هیبش

یتسس ما،اب یگدنامرد و نم هب یهاگن ،اب دیسر

اراب شنتفر نم دشو جراخ قاتا زا بقع بقع

. مدرک اشامت مشچ

شرس تشپ و تفر هشیمه یارب ! تفر دش... مامت



اب متسد دنک. یهاگن تشادن تسود اال متحا مه ار

رد یتح . تسشن مکرتخد یاهوم یور یناج یب

نم، . ممانب مرتخد اروا دش یم ممرش مه، منهذ

. مدوب هدرکن یردام شیارب

یاه بزهلا نایم زا مدوب هتشادرب ار مدوخ طقف

دای ندرک یگدرم قفوم مدآ کی شقن ورد هتشذگ

. مدوب هداد مدوخ

دشیم دیابن هک دش نامه رخآ "

تفریم دیابن هک تفر نامه رخآ هآ

مناریو وت مغ زا نایشآ یب

" مرارکت رپزا یضغب اوه نیا رد

زا یکی دورو دشاب نامزمه مبل تشپ نتخوس



هب راتسرپ یلع، روضح شرس تشپ و ناراتسرپ

ار شراشف هاگتسد و منیشنب درک مکمک . دمآ مفرط

، شروضح هب تیمها یب اما نم . تسب متسد رود

درد و مخز ، یگتفشآ رتاب بقع هک یدرم نآ هب

دندوب هدش کبس میاه هناش مدز. لز درک یم مهاگن

. مدید یم نیگنس ار وا یاه هناش ، هزادنا نامه وهب

زا دعب سوباک نیا ندرک وگزاب دعب مدرک یم سح

دید هک ار مهاگن هدش. رت مارآ مبلق سلا، همه نیا

ار یا هلمج ندز، بل اب دعب و درشف ار شنامشچ

درک. موکحم طوقس ارهب ملد هک تفگ

یم نم تلا، ح نیا اب یدرک رکف هک هدب یلیخ "نیا

مر!"

***************

باقرغ #
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باال یلیخ تراشف ، مدرک قیرزت تارب نیپیدراکین ـ

یتارطخ و ضراوع هچ مگب همز ،ال اغوغ هدوب

هنک؟ یم تدیدهت

هک مدرپس ییوا ،هب رایهم ی هرهچ ارزا منامشچ

هب کیدزن بارخ وابحیلا هدش دوبک ، شوماخ

یم ار رایهم یاه تبحص و دوب هداتسیا تخت

رایهم نتفر نوریب راتساوخ ، مشچ تم .ابعال دیعلب

یرس هک تخانش یم ار نم بوخ مه، ووا مدش

...زا متیعضو ددجم ندرک کچ زا دعب و داد ناکت

هاگشیاسآ ناراتسرپ تحارتسا صوصخم هک یقاتا

هک یا هطقن یور زونه اما یلع هاگن دش. جراخ دوب

هجوتم ... راگنا دوب. هدرک فقوت دوب هداتسیا وا

ارهب شساوح ، شریگرد رکف و دوب هدشن شنتفر

دوب. هدرک لتخم لک



؟ یلع ـ

ار شرس . دروخب یناکت دش ثعاب ما، هتفرگ یادص

ارات شگنگ هاگن دعب و درک مهاگن ، دناخرچ

دوبن هاگشیاسآ زورما رایهم رگا . دروآ باال شنامشچ

نآ ات یراشف اب متسناد یمن ، دیسر یمن مداد وهب

حلا، نیا .اب دیشک یم اجک هب مراک هتفر دحباال

ما هنیس رد فرح ایند کی ، رگید . مدوب کبس

درک. یمن ینیگنس

... یرب یاوخب ، مبوخ نم ـ

تهب زونه هتبلا و درس ییادص ،اب مفرح نایم دیرپ

هدز!



ی هتکس ناکما دزباالرت یم تراشف مکی هگا تفگ ـ

دوب. یزغم

شا ینارگن تشادن دصق زونه ، متشادن ار شراظتنا

نآ هب ندیبسچ یاج مه...هب زونه دنک؟ غیرد ار

یم تشاد ، یشوپ مشچ لباق ریغ و خلت ی هتشذگ

؟ تسا نارگن تفگ

؟ یلع ـ

دنب مدوب هدیشک زارد شیور هک یتخت ارهب شتسد

ترارح . دمآ ما ینیب کون ،ات شتشگنا کون درک.

درک. همزمز ووا دروخ شتشگنا هب مسفن



! نوخ زا دوب هدش ،رپ تبل تشپ ـ

؟ یلع ـ

راب نیا شتسد ودره ... یگدنامرد ،اب تسب مشچ

. داتفا نییاپ شرس دعب، و دندش شنت هاگ هیکت

یم ریبعت ضغب ارهب شیادص رگا مدرک یم هابتشا

. هتسکش و هدنامرد یدرم ضغب . مدرک

؟ یلع ناج ـ

و زغم بلق، رد هکلب مناهد رد اهنت ،هن فرح

مه ملکت یارب یتردق رگید دش. بآ محراوج

ال، صا دوب. نم یروابان تبون راب... نیا . متشادن

ار میاه یتخبدب ی هصق ؟ مدوب هتفگ هچ دوب هدینش

کی الفوا، خرب نم دیمهف یم ؟ دوب هدرک شوگ
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رت، مهم همه وزا متشاد قفومان ییوشانز ی هبرجت

زا لبق هطبار یانعم تسناد یم ؟ مدوب ردام کی

یصخش تبغر و لیم اب مه نآ یگدنز کی عورش

ییانعم هچ ، یناوجون رد رارف دیمهف یم هچ؟ ینعی

نارامیب شخب رد ندش یرتسب هام شش و دهد یم

هک جرخ ناج ؟ تسیچ شدرواتسد ، یناور و یحور

ما هتشذگ و مدوخ زا مه مدوخ نم، یتقو درک یم

مرس .باالی دیشک رتولج ار شتسد ؟ دمآ یم مدب

نیگمشخ مه زونه و هدیسرت رارق، ویب داد شرارق

دز. بل

دوب. هدش دوبک تهرهچ ، یدش شوهیب ـ



ینارگن نیا زا نم تهب نایم ، فرح نیا نتفگ دعب

هاتوک ، دیشک مهرد ار شیاه مخا درد، ورپ بیجع

درک. همزمز یدج دزو کلپ

رت شیب تافرح ندینش ،زا هظحل نوا تندید درد ـ

دوب.

مرود دراگ نیا تساوخ یم ملد ، مدزن مه کلپ یتح

یاه تعاس میاه شوگ مهدب هزاجا و منک زاب ار

یارب عونتم یاه وحن ارهب هلمج نیا وطالین

دوش بآ ناشلد رد لسع و دنق ، دننک رارکت ناشدوخ

لطاب یخلا . دریگن هار ناشرانک یا، یخلت چیه و

دندیمهف مه میاه شوگ یتح هک لطاب ردق دوب،نآ

. دننک شوخ لد نا هب دیابن



مهم االن راگنا هک ینک یم راتفر یروط هی ارچ ـ

هنم؟ دب حلا هلأسم نیرت

؟ تسین هگم ـ

. مداد ار شباوج یبصع و دیسرپ یبصع

مترس تشپ یرب، وت هنیا زیچ نیرت مهم ـهن،االن

ینکب ینوت یم هک یراک نیرت الهن قاع . ینکن هاگن

، میگدنز عضو ، متشذگ ... مطیارش ، نیبب و نم ، هنیمه

. هبوخ یچ؟حملا هساو یدنوم ...االن محور عضو

. یرب ینوت یم تحار یخلا اب

! اغوغ وش تکاس ـ



تکاس ، تفگ ار هلمج نیا دایرف هیبش یتلا ابح

یدج و مدمآرد زیخ مین تلا ح هب یتخس .هب مدشن

دز. یم یدوبک ،هب شتسوپ گنر . مدرک شزادنارب رت

، یدینش یچ نک هرود رود هی یا،اما هکوش ـاالن

. هکرد لباق ریغ مرانک تدنوم ردقچ یمهف یم دعب

رارق ما هنیس ی هسفق یور تسد دمآ، ولج یبصع

زارد هرابود درک مروبجم ، کچوک راشف کی واب داد

واب دندش هدییاس مه یور شیاه نادند . مشکب

. دیرغ شا هشیمه زا توافتم یا هرهچ

... افطل .عفال... مینزیم فرح ، یدش هک بوخ ـ

! تکاس
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یادص ، مدنبب کلپ یگدنامرد دشاب ثعاب ، شمکحت

دعب یمک و درک اررپ مشوگ شا، یبصع یاه سفن

ثعاب ، مدوب شنورد هک یقاتا رد ندش هتسب یادص

هشوگ زا کشا هرطق کی ، هتسب نامشچ نامه دشاب

باالو دنت ما هنیس ی هسفق دوش. ریزارس مکلپ ی

ضغب نا رطاخ ،هب ندیشک سفن و تفر یم نییاپ

تسود دوب.... نیا تقیقح دوب. هدش تخس یتنعل

هدش هدناجنگ مزغم رد ممهفب هکنیا نودب ، شنتشاد

ار وا هک مدوبن هاوخدوخ ردقنآ حلا... نیا دوب.اب

. منکب ما هتشذگ یاه یهایس مامت و مدوخ دنباپ

دش، ریزارس مکلپ ی هشوگ زا هک یرگید کشا هرطق

ار متسد و فقس هب مدنام هریخ . مدرک زاب مشچ



یمن شسح هک دزیم مارآ ردقنآ . متشاذگ مبلق یور

درک. یم مکمک دیاب ادخ دوخ طقف راب نیا . مدرک

********************

ینامسج طیارش هب هجوت دوب.اب هتسشن لر تشپ

یمن دش، یمن سح مرس رد زونه هک یا ینیگنس و

مهرد یاه مخا نامه منک.وااب یگدننار متسناوت

یمن هک یدصقم تمس نم،هب هب هاگن ویب هتسشن

، نتفر ی هظحل ار هچنغ . دناریم تساجک متسناد

و موصعم هاگن نا واب دوب هدش رادیب . مدوب هدید

ششوگ ریز دوب. هدرک مهاگن شنابرهم فرحرپ

و دشخبب مندوب دب مامت اراب نم مدوب هتساوخ

داد یم ناشن شدنخبل ...اب هچنغ دنک. اعد میارب

. هدروخن هرگ ام یایند یهایس شا،هب یگدنز یایند

! تقو چیه . مدوب هدرکن یردام شیارب



نیب هشیمه . مراد شهگن مدوخ رانک متساوخن یتح

راگزور ریگلد قاتا نامه ورد راتسرپ تشم کی

هدید ار ایند یاه ییابیز ،هن مکلفط و دوب هدنارذگ

نیمه حلا نیا .اب هناردپ و هناردام تبحم وهن دوب

راگنا ، شخبب ار نامام مدرک همزمز ششوگ ریز هک

تسد و هدز دنخبل دشاب هدرک کرد ار زیچ همه هک

دوب. هداد ناکت واپ

، دیشک نوریب مکرتخد رکف ارزا نم ، نیشام فقوت

و مداد هلصاف نیشام کنخ ی هشیش ارزا مرس

هب هریخ شهاگن و درک یمن مهاگن . مدرک شهاگن

فقوتم هناخ یولج ار نیشام اقیقد دوب. لباقم

ات درک لا بند ار منیشام هک یبش دوب مدای دوب. هدرک

هدیمهف ار سردآ دوش، تحار مندیسر زا شلا یخ

دیاش . دناسرب ار نم متشادن عقوت حلا نیا دوب.اب

، تخت نآ یور زا مندش دنلب دعب مدرک یم رکف

یمن دیوگب مه دنک...دعب هلگ . دنزب فرح دهاوخب



! ظفاحادخ و دوش

نک! تحارتسا ـ

دشو فقوتم مدز. شیادص هک دوش هدایپ تساوخ

درک. مهاگن هرخ باال

؟ هتسرد ، هگید هیگشیمه نتفر ـنیا

هتسخ و درشف ار شنامشچ تشگنا ،اب تسب کلپ

درک. مهاگن

باقرغ #
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؟ اغوغ مندرک تیذا زا هش یم تدیاع یچ ـ

تدم . مدرک وزاب هار تندشن تیذا یارب ـ

یوت روطچ متفرگ دای تزا اما دوب هاتوک نومییانشآ

اما منونمم شتباب . مربب تذل میگدنز زا یطیارشره

و هدرک رییغت اه سح یتقو ، هطبار نیا نداد همادا

. تسین الهن قاع ، ینود یم ور هتشذگ مه وت

دز. لز منامشچ هب یگف وکال یگتسخ ، یگراچیب اب

هرجنپ ی هبل ،هب شجنرآ و شیاه بل یور شناتسد

ارزا شمشخ ترارح متسناوت یم دوب. هدروخ هیکت

شتشپ و منک سح منک، سح شیاه کمدرم نایم

رتسکاخ هپک کی ریز زا شدعب و مزوسب ، مزوسب

. موش هداز



. تهب منز یم گنز نک تحارتسا ـ

؟ یلع ـ

زور ینک مادص یروط نیا هک نیا یارب زورما ـ

راذب نک، تحارتسا هنوخ ورب ، اغوغ تسین یبوخ

فرح منز یم گنز دعب . هشب هار هبور تلا ح مکی

یمن نیا رتزا شیب منک یم سح نم . مینز یم

قطنم زا یاوخب زاب هگا منک لر تنک و مدوخ منوت

. ینزب فرح

؟رد تشذگ یم شنهذ رد هچ ، مدرک شهاگن طقف

داد رارق نیشام زا نوریب ار شیاپ کی و درک زاب ار

درک مهاگن ، دیخرچ دشاب هدمآ شدای یزیچ راگنا و

درک. همزمز و



....اب مجیگ ما،کالمف، یبصع ، مریگ یم رگ مراد ـنم

بوخ ور یزیچ هی دش دب تلا ح یتقو انیا ی همه

. مدیمهف

شلا یح هصغ ملد رت شیب ار، یزیچ هچ مدیسرپن

مخا کی اب شدوخ و مدرک شهاگن طقف . دروخ ار

درک. اوجن مهرد

یتقو . مدرک یم هتکس متشاد یدش شوهیب یتقو ـ

یکی بلق یوت ندوب زیزع زا هلحرم نیا هب مدآ هی

دز. فرح شارب قطنم نوناق زا هش یمن ، هسرب

. هشاب سرتسد رد تنفلت



زا بیج رد یناتسد ،اب ندش هدایپ زا دعب و تفگ

دش جراخ هچوک زا هک ینامز دش.ات رود نیشام

مرکف ارو وا منامشچ ، مدرک یم شهاگن نانچمه

هدنام زاب هدننار فرط زا نیشام ار!رد شیاه فرح

مناتسد .اب دیچیپ شکقاتا لخاد یدرس زوس و دوب

نودب و متسب مدش،ردار مخ . متفرگ لغب ار مدوخ

هتسشن نیشام لخاد هک حلا نامه رد ندش هدایپ

ییاه یقیسوم زا یکی . مدرک نشور ار شخپ مدوب

دعب،اب و مدرک یلپ ار دوب مدوخ راک شا هنارت هک

. مداد هیکت یلدنص یتشپ ارهب مرس ، منامشچ نتسب

تشپ و تسشن مشوگ رد یدنلب دعر یادص

! هشیش هب ناراب زیر تارطق مرن یادص ... شرس

سرت زا وا نوناق و تفگ یم نتفر زا قطنم نوناق

! شا ینارگن و

،هن متسناد یم نم ارهن دوب المزاالارج ناشمادک



وا! بلق نم،هن بلق وا.هن

هداتسیا شیور ام هک دوب یا هطقن .... باقرغ

نآ، زا ییاهر هک نتشاد تسود زا یا هطقن . میدوب

. تشادن ناکما راگنا

سلا همه نیا زا دعب اما، مدیشک یم تلا جخ

هدرپس لد مه ...زاب ارهاظ ، یسح ویب یشوماخ

روآ ساره ، یبیرغ لکش رتوهب قیمع راب نیا . مدوب

رت.

کشا ادص نم،یب دشو دنلب هدنناوخ یادص

وا دای ارهب هنارت ...نیا هتسب ینامشچ .اب متخیر

یدبا یشوماخ زا دعب سلا کی تسرد . مدوب هتشون

،هب شکانتشحو نتفر زا سلا شش دعب وحاال، شا

متسد ودره فک . مدوب هدرپس لد رگید درم کی



نایم دشو ادص رپ ما هیرگ . تسشن متروص یور

. داهن ملد رب غاد ، هدنناوخ یادص زوس

. دنتفگ یم تسار همه دیاش

. دندوب هدش نیرفن قشع هناخ،رد نیا ناناوج

ملد نکن یراز هیرگ ملد نکن یرارق "یب

ملگ" وت قرغ رمک ات نیبب مدش مگ قیاق

215_ تراپ #

*********************

هک ینک بآ متانوختسا ادخ دیما هب یاوخ یم ـ



؟ یروخ یمن یچیه

ی هروخن تسد باقشب زا یترپ ساوح اراب مرس

یتح و بایماک ، ونابرذآ هاگن ، مدروآ باال ملباقم

تشگنا کون دوب.اب هتسشن میور کوکشم نامام

نکمم راک نیرت تخس . مدرک سمل ار میوربا ود نیب

دوب. ندرکن رکف ،

. مدوب هدرک یدنب هت مکی نوریب ، هنوخ ندموا لبق ـ

. هدرک روک و ماهتشا نومه منک رکف

و کش ...اب بایماک اما دندش عناق ونابرذآ و نامام

تشپ ار نم و دیسر یتقو درک، مهاگن دیدرت

هدایپ دزات هبرض هشیش وهب دید حلا نآ اب نیشام

و لا وس یاج وهب هداتفا یقافتا دوب هدیمهف موش،

شدوخ ات مورب هناخ هب دوب هتفگ طقف ندرک باوج



غورد اعطق نیمه یارب . دروایب لخاد ارهب نیشام

درک. یمن رواب ار ما یتسد مد

تردپ هارمه ات یتوعد رجف ی هراونشج یارب ـ

. یشاب

یم راذگرب هام نمهب ، هراونشج . مدروآ ارباال مرس

متشادرب ار بآ ناویل دوب. هدنامن نآ هب یزیچ دشو

. میاین رظن هب راکیب مه یلیخ ات

؟ نیایمن امش ـ

یم تکرش هراونشج رد هداوناخ ی همه سلا، ره

یارب . میتشادن مه ار داعیم اما.... لا سما . میدرک

. یپایپ سلا نیمود



یارب شاب سابل هیهت رکف هب امش ناج، نامام ـهن

. ینک یهارمه و تردپ هک نیا

؟ سورع تسین رتهب یرب تدوخ ـ

یقیمع سفن ، دیخرچ ونابرذآ فرط نامام رس

دز. یدنخبل و هدیشک

نتفرگ رارق اساکع هاگن ریز و یغولش ی هلصوح ـ

. مرادن ور

شوروک ننک یم هعیاش اه هناسر نیا یرن، هگا ـ

زا یکی هب شننوبسچ یم ندرگ یم هدش، ادج تزا

اه! هتشذگ راک زا راک ینیب یم وهی . رگیزاب یانز نیا



هدنخ اب نم و دنار بل ریز ار ونابرذآ مسا بایماک

، نامام . مدنابسچ ما یناشیپ ارهب متسد ، وحم یا

ار شا هنانز بصعت رگید هک دوب اه سلا راگنا

دز، یخلت دنخبل دوب. هداد تسد زا ردپ هب تبسن

نداد تسد زا شعوضوم نیرت تیمها یب هک راگنا

. دشاب یفطاع تسکش کی رد شرسمه
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. هنکن درد یگمه تسد ـ

ار ناشهاگن زیم، شیپ زا مندش دنلب و ندیشک رانک

یعونصم و وحم یدنخبل . دناخرچ مفرط هب هرابود

ب فرط ،هب مناتسد ندرک لغب واب هدناشن بل یور

تشپ ، قاثیم نیشام . متشادرب مدق هناخ نکلا



همع ی هناخ قرب و دوب هدش کراپ نم نیشام

،س بشما . دیسر یم رظن هب هشیمه رتزا نشور

هس یگداوناخ نشج کی و دوب ناشجاودزا درگلا

ی هریت یاه هیاس تشپ .زا دندوب هدرک راذگرب هرفن

هداتسیا دش هجوتم دش یم ، ریرح ی هدرپ فرط نآ

! یگداوناخ سکع کی یارب دیاش مه، رانک دنا

رد رت مکحم ار مدوخ دش، مشزرل ثعاب امرس

ی هدرپ تشپ یاه هیاس ارزا مهاگن و هتفرگرب

هراتس و همین هام .هب مداد نامسآ هب ناشریرح

شیادیپ یتسد کی دیاب . دندش یمن هدید هک ییاه

ییامرس . دیشکیم نوریب ار مدوجو یامرس و دشیم

دوب. هدرک هنخر یمکحم لکش ،هب محور رد هک

؟ رتخد هتچ ـوت



مدق مفرط هب شیاصع کمک ،اب مدناخرچ ار مرس

منک. همزمز متسناوت اهنت نم و تشادرب

! لخاد نیدنوم یم وناب، هدرس ـ

و زیم هنک راتسرپ رتخد نیا کمک متفگ بایماک ـهب

. نوتدوخ ی هنوخ فرط تفر متنامام هنک، عمج

. تفگ و پگ یارب مدید بوخ و تصرف

و متساوخ یم رکف طقف ، بشما هک نیا دوجو اب

و هدناشن بل یور یدنخبل شمارتحا هب ،اما ییاهنت

. مدیشک بقع یمک ار نکلا ب یزلف یاه یلدنص

. مرایب وتپ نوتارب مرب نینیشب ـ



هک یکبس یترفاسم یوتپ ، مدادن یضارتعا تلهم

رارق شکار یلدنص یور و هنیموش رانک هشیمه

اراب وتپ . متشگرب نکلا وهبب هتشادرب تشاد

یلدنص دعب، و متخادنا شیاهاپ یور ساوسو

. متسشن شرانک و هدیشک بقع یرگید

. متمدخ ـرد

درک. هاگن منامشچ رد قیمع

؟ هدش تیزیچ ـ

هن. هنک نوتنارگن داوخب هک یزیچ ـ

هن؟ هگم ، مدوب تگرزبردپ قشاع ینود یم ـ
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ار ناشا ییادیش ناتساد و ناشقشع ، متسناد یم

لکش هب ناشلا ح وهب هدینش ، مدوب هدینش اهراب

. مدوب هدیزرو تداسح یا هناقمحا

اهراب هدرک توف یتقو ،زا شهب مقشع دوجو ـاب

هدز. مرس هب جاودزا رکف

و دنک یمخا دش ثعاب مهاگن ، دندش درگ منامشچ

دز. بل

وات هنوخ منیشب دیاب تس باال منس نوچ هیچ؟ ـ

ردقچ ینود یم ؟وت منومب شرادازع رمع رخآ



؟ متشاد راگتساوخ

؟ وناب ـ

یاراک و بایماک نیا سرت زا هگا ، رامرهز ـ

یم جاودزا شیپ سلا هس ود نومه دوبن شناقمحا

. مدرک

؟ نیگ یم یدج نیراد ـ

نیا یچ ، اتنهد یوت منزب تسد تشپ اب نکن یراک ـ

. ملگشوخ زونه منس نیا دوجو ؟اب هبیجع

و یلع ارزا مساوح یا هظحل یارب ، تهب و هدنخ

دش ثعاب مروابان ی هدنخ درک، ترپ زورما تاقافتا



بقع ار یلدنص اعیرس نم و دنک دنلب ار شتسد

. مشکب

. دیشخبب ـ

یاهوربا اب صوصخ دوب،هب کانسرت شا هرغ مشچ

داد. یم ناشن یدج ار شتروص هک یا یتشه

رکف نم یاراگتساوخ هب ینیشب متفگن ورانیا ـحاال

باوج شتقو وهب نوشمجنس یم مدوخ نم ینک،

مد. یم و تبثم

ادیپ زورب ما هدنخ ات تسشن میاه بل یور متسد

دش. یم اپ هب تمایق دیمهف یم رگا بایماک ، دنکن

کی اه نیا ی همه منک رکف مداد یم حیجرت

. تسیخوش



رت نس مک یلیخ هک...وت نیا هب مسرب متفگ ورانیا ـ

هابتشا یاپ و ترمع یاوخب هک یتسه ینوا زا

. یدب رده تتشذگ

رت عمج یمک مدرک یعس دمآ، باال هدش هکوش مهاگن

منک. تفج مه رانک ار میاهاپ و منیشنب

هیچ؟ نوتروظنم ـ

. اغوغ تسانشآ یلیخ ، تاتلا ح نیا ـ

... وناب ـ
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...رد شندوب شوهاب نازیم نیا ، مفرح نایم دیرپ

دش. یم متلا جخ و باذع ثعاب تدش هب عقاوم نیا

منوا هنرگو هشتخت یور ی هچب رکف یوت تنامام ـ

یم لوو هراد یچ وت، رس یوت هک دیمهف یم بشما

.. هروخ

... نینک رواب ـ

. رتخد منزب و مفرح راذب ـ

وبل هدیشک بقع ناشیرپ و هدز تلا جخ ، هدنمرش

واب دیشک یقیمع سفن . مدرک رت نابز اراب میاه

. دیبوک میاپ ،هب شیاصع کون



قمر اهاپ نیا یتقو ... ادعب اما یمهف یمن ـاالن

ی هصغ ایند، یریزارس یوت یتفیب و هرب نوشزا

هش.االن یم رپ تنوج یوت ییاهنت یازور مامت

مگب دیاب اما هش یم هکسوس خهلا فیرعت ، ینووج

شجیتن و یدرک یطبخ هی لبق لا سدنچ ، ییابیز

یتسنوتن یتح هک موصعم لولعم ی هچب هی دش

ارهز تشهب یوت ربق گنس وهی ینک شگرزب تدوخ

دوب گرزب تهابتشا دب. حلا ایند وهی ییاوسر وهی

شش اغوغ یش؟ تدنیآ یخلا یب هش یم لیلد اما

بایماک ، نداد و شناوات امدآ ی همه . هتشذگ سلا

ببسم هک نیا رطاخ هب تردپ داد، وطالق شنز

جارح وهب شوربآ و شدوخ دوب نیهاش ترهش

. یتشذگ تاه یداش و تدوخ ووت....زا تشاذگ

؟ تسین سب

هک دوب نیمه هلأسم . دندیشاپ کمن راگنا ار مبلق



طالق ار شرسمه ... بایماک . دنتشاد همادا اه ناوات

نآ دعب اباب ، تشگ یمرب تشاد مسبت دوب، هدادن

اب قاثیم ... قاثیم و دوب ما هدنمرش بترم قافتا

هدش مامت هتشذگ یاجک درک. یم رارف نم زا یرازیب

یاه هنارت کت کت نایم دوب، زونه هک زونه هک دوب

و مدرک سمل ار مبلق ؟ تشاد روضح شیاپدر نم

مدز. بل هیجوت یاج راب،هب نیا

. هتشذگ هب ملصو زونه نم ـ

هنکب وروت هراد و شناوت و روز ینک یم رکف هگا ـ

تصرف شهب حلا، هب هنک لصو و هتشذگ نوا زا

هدب.

؟ نیدیمهف اجک ـزا



ترپ تساوح یر، یم رکف یوت بترم ... یرارق ـیب

یدیمهفن تدوخ و یدیسر یتقو زا دوب تلیابوم

هاگن و تدوخ و یداتسیا هنییآ یولج راب اما...هس

. یدرک

. مسرت یم نم وناب ـ

هدرک هابتشا تمدآ تخانش یوت هرابود هک نیا ـزا

؟ یشاب

یم ار نم دح نیا ات یتقو دوبن فرح هب جایتحا

و هدرک شهاگن هدش رپ ینامشچ اب طقف ، تخانش

. تشاذگ مه یور کلپ وا
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شمارآ هب تندیسر عنام ، تسکش هی زا سرت راذن ـ

. رتخد هشب

********************

یور ار، هدش یریگ بلا ق یکیمارس یاه تیزوپماک

ندیشک یادص و مدرک یم بصن مرامیب یاه نادند

ار قاتا هک دوب ییادص اهنت ، نشکاس زا شناهد بآ

درد تدم وطالین ندش مخ ،زا مندرگ درک. یم رپ

هیدهم . مدرک شفاص ثکم یمک اب نم و دوب هتفرگ

هگن میارب ار بلا یق هحفص و دوب هداتسیا مرانک

بل مارآ مرس، تکرح نیا ندید دوب.اب هتشاد

درک. همزمز و داد ناکت ار شیاه

؟ نیا هتسخ ـ



هک مه ار بلا ق نیرخآ ، مداد ناکت دییات هب یرس

مدیشک تسد اهار نادند یور رود کی مدرک لصتم

ار مناتسد منک. لصاح نانیمطا ناشزیمت بصن اتزا

رارق شا هثل رانک هک ییاه نامسناپ و مدیشک بقع

. مدروآرد مدوب هداد

! هشاب نوتکرابم ـ

نادند ات داد مرامیب تسد هب کچوک یا هنییآ هیدهم

ندش دنلب اب نم و دنیبب ار شدیفس تسد کی یاه

دنب . مداد رارق مندرگ یور تسد ما، یلدنص یور زا

شنتخادنا واب هدروآرد میاه شوگ رود ارزا کسام

اب مرامیب . مدروآرد مه ار میاه شکتسد زیم، یور

ار تالمش مامت نم و دمآ مفرط هب ظیلغ یرکشت

.اب دراذگن یریثأت مدروخرب یور ، یگتسخ مدرک

تشپ نم دشو جراخ مه هیدهم قاتا زا شنتفر

و هتفرگ مناتسد نایم ار مرس ، متفرگ رارق مزیم



هدهاشم لباق اه هرجنپ زا هک بش یکیرات هب هریخ

. مداتسرف نوریب یسفن دوب

؟ رتکد مناخ ـ

شندمآ هجوتم . مدیرپ یمک شا، یناهگان یادص زا

. مدوب هدشن قاتا هب

؟ مناج ـ

وت؟ متسرفب ... هشیرخآ ، نیراد مرامیب ـهی

وزا دنزب دنخبل دش ثعاب مدرک همزمز هک یا هلب

مندرگ هب شلا ریز ارزا متسد . دورب نوریب قاتا

دامپ هناخ نتفر لبق بش، دیاب . مدناسر



یادص . مداد یم شلا ارم ونآ هدیرخ ماکیسکوریپ

ار مبلق نامزمه و دیشک ارباال مرس رد، ندش زاب

. تخادنا نییاپ

ـسالم!

. مدرک شیاشامت زیم تشپ توهبم و هتفر ،او هکوش

یدج یهاگن دزواب هیکت نآ ،هب تسب ردار

ار مبلق . تشاد مخا یمک هک یهاگن درک. مزادنارب

هدرک طوقس هک یتقو زا تسرد . مدرک یمن سح

زورراهچ دعب ، متشادن ار شندید راظتنا دیاش دوب.

یم رواب مک مک متشاد رگید خلت... فارتعا نآ زا

. هتفر هشیمه یارب مدرک

؟ یلع ـ



و دروآرد نت ارزا شتک ، تشادرب رد ارزا شا هیکت

مارآ نم،وا الف خرب . تشادرب مدق تینوی فرط هب

درک. همزمز و دیشک زارد تینوی یور . طلسم و دوب

هنک. یم درد ،زاباال.... متفه نودند ـ
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هیناث دنچ ... مقطنم و مزغم ، مبلق ، مدوخ ندرک ادیپ

تینوی یور هک وا هب هتسخ یهاگن درب.اب نامز یا

یماگ و هدز لز تسیرگن یم فقس وهب هدیباوخ

هبعج زا دیدج یاه شکتسد . متشادرب ولج هب

یلدنص ، کسام نتشادرب نیح و هدیشک نوریب

. مدرک کیدزن تینوی هب مدوخ هارمه مه ار مناخرچ

هک نیمه و متفرگ مناتسد نایم ار کچوک ی هنیآ



فقس ارزا شهاگن ، تسشن شتروص یور مهاگن

. تخود نم وهب هتشادرب

و میدوب هریخ مهب مک رایسب یا هلصاف رد ودره

ندمآ دوخ هب دوب تخس . میدز یمن مه کلپ یتح

مدز هبرض شیاه بل یور هنیآ .اب مداد شماجنا اما

ارزاباالو شتفه نادند دعب، و دنک زاب ار شناهد ات

اهنت هن شیاه نادند . مدرک یسررب کف تمس ودره

سملا همه نیا زار دیاب هک هکلب دنتشادن یلکشم

بقع هک ار هنییآ . تفگ یم مه نم ارهب ناشندوب

. مداتسرف نییاپ مه ار کسام ، مدیشک

هیچ؟ تفده ـ

نداد هیواز واب تشاذگ شرس ریز ار شتسد کی

هک یروط کی درک. مهاگن رت قیقد ، شندرگ هب



مزادنارب شهیبش یمشچ چیه ، تقو چیه ... دیاش

دوب. هدرکن

. تندید ـ

؟ یلع ـ

ناج؟ ـ

هنییآ هک درک همزمز ار ناج یشزاون و رهم نانچ اب

مه زا مشچ انتعا یب اما ودره . داتفا متسد زا

ردق نآ اعقاو ای داد یم ما یزاب تشاد . میتفرگن

؟ مشاب شباختنا زاب هک دوب قمحا

؟ ینک یم راکیچ اج نیا ـ



یور ، شرگید تسد و دوب شرس ریز شتسد کی

نامه واب دندش زیربل تبحم زا منامشچ . شا هنیس

درک. همزمز یگریخ

. هراد ییایند ، تندید هلصاف نیا ـزا

منامشچ . مقطنم ناتسد نایم تسرد دش. ،بآ مبلق

نیرتابیز وا، یادص و دنتسشن مه یور یگراچیب اب

هناوید یاوه هبرس شوگ تفج کی هک دش یتوص

دنک. کرد تسناوت یم

! مدرک ومارکف ـ

هک راگنا ... شتحار و مارآ هاگن رد هریخ مدز، کلپ



نامه ، دشاب هدیشک زارد شباوخ قاتا تخت یور

میظنت وا تمس ،هب مساسحا رادم دوب. تحار ردق

! شبلق تمس هب تسرد دوب. هدش

یم عاجش ومدآ ... نتشاد تسود ، هنیا شتقیقح ـ

هنک.
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،وااب تخیر ممشچ ی هشوگ ،زا کشا هرطق کی

. مدرک اوجن نازرل ییادص اب نم و درک شبیقعت هاگن

هنک. یم وسرت ومدآ ، نتشاد تسود ـ



زونه دنک. مخا دشن ثعاب شا، هلمج اب متفلا خم

ما هناچ ریز حاال هک یکشا هرطق نآ هب دوب هریخ

شکاپ ات دمآ یمن باال متسد هک یکشا دوب. هدیسر

ار شتشگنا . دمآ ولج وا تسد اما، نم سکعرب منک.

شتسد یور مکشا هرطق داد. رارق ما هناچ ریز

دش. نییاپ باالو شیولگ بیس و تسشن

منک. تعاجش ، مسح اب نم راذب ـ

شتقو . ینیدباع بانج هدموارد تلقع یانودند ـ

؟ یریگب میمصت لقع اب تسین

؟ رتکد مناخ یشکب ور یتنعل نودند نیا هشیم ـ

متشاد ار یا هراچیب سح ، دیکچ مه یدعب ی هرطق



ادیپ ققحت شلباقم تسرد شیوزرآ نیرت گرزب هک

ار شنتفرگ و تسد ندرک زارد تأرج اما هدرک

چیه کشا یدعب تارطق یارب دش. جک مرس . درادن

هک یبلق زج هب یلیلد یچیه . متشادن یلیلد

دوب. یناراب شنامسآ

منز... هی ـنم

! قفوم نز ـهی

مزغم هک یدرد ،هب شدرد هک یروط . مدیزگ ار مبل

. دبرچب درک یم یجه میارب

! مردام ـهی



. ینیسحت لباق ـ

یوت ؟ ماتقامح شخب یوت ؟ شخب مودک یوت ـ

یوت ؟ مچب ندرک اهر شخب یوت ؟ ماهابتشا شخب

... شخب

و تیدج نامه ،اب شمارآ نامه ،اب مفرح نایم دیرپ

هلصاف تینوی زا یمک طقف ار شرس . طلست نامه اب

. دیشک قوط ،هب منامشچ رد ار شهاگن و هداد

شخب یوت ، یگدنز هب تتشگرب شخب یوت ـ

مدق یوت . تیقفوم یارب تش تال یوت ، تندیگنج

. هدنوسر وروت هطقن نیا هب هک یهار رد نتشادرب

روسناس و هطبار هی عورش یارب تتقادص یوت

! افطل .. نکب تدوخ هب هاگن هی اغوغ ، تتشذگ ندرکن



ات دوب هدش دنلب یمک هک ییادص تام ، مدوب شتام

منهذ راوید اررد شیاه فرح شکچ کی اب راگنا

، دیشک نوریب شراولش بیج ارزا شلیابوم ، دبوکب

تمسق درک.رد شنشور مخا و تیدج نامه اب

و تفر شا یفلس

باقرغ #
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یم ار مدوخ .حاال تفرگ نم تروص یولج ار نآ

. گنر یب ییاه وبل خرس ینامشچ اب یدوخ . مدید

. تخوس یم شیارب ملد هک یدوخ

تسکش هی دعب هک نز هنز.هی هی اجنیا نک، هاگن ـ

. هکشزپ کی وحاال هدیگنج هدش، دنلب کانتشحو

مدق هب مدق . هتشاذگ نامز شاهایور یارب هک ینز



ینز . هتکرش کی بحاص وحاال هدش کیدزن نوشهب

رارف نوشزا ، شاهاطخ نتشاد لوبق نیع رد هک

. ینکن شنیسحت هگا هیفاصنا یب هک ینز . هدرکن

روط متشاد ار مدوخ ، ملباقم یفلس نیبرود حاالرد

راگنا ار... ما هتشذگ و مدوخ . مدیدیم یرگید

زیمآ رحس ی هنیآ هیبش شا، یفلس نیبرود

ار زیچ همه هک یا هنیآ دوب. یکدوک یاهناتساد

مدیدیم ار مدوخ متشاد . دادیم ناشن تیعقاو هیبش

،رد هاگشناد تخس سورد اب ندز هلکورس ،ردحلا

زیوجت باصعا یاهوراد ندروخ هکاب نیا نیع

. مدوب تسم مکشزپ

یمن و مدناوخ ...یم مدناوخ یم حلا نیا اب

ار یدوخ دنک. ادیپ هار مرس رد یرگید رکف متشاذگ

دوب. ینهذ و یمسج ناوتان ، شدنزرف هک مدید یم

و هاگشناد اما...دعب تشادن وسیلا نس هک یدوخ



باالی تسشن یم و تفر یم ، شتخس تاناحتما

اپهب مه شدوخ و درک یم هیرگ ،وا شدنزرف رس

هچب یاه ناوختسا لکش درک.زا یم هیرگ شیاپ

یم شلغب مکحم حلا نیا واب دوب هدیسرت شا

درک.

یارب ، تشون یم هنارت ، دزیم راز اه بش هک یدوخ

نایم اه، حبص و درک یم نییعت زرم شیاه فده

یایند یگریت نایم ، شنایفارطا هاگن ینیگنس

هب هک یزیچ هب ندیسر یارب دیگنج یم شفارطا

ار شتسکش ات دیگنج یم دوب. هداد لوق شدوخ

... شدب ،اتحلا شتسکش ات دیگنج یم دنک. ناربج

متسب ار منامشچ . دنکن نیا زا رتدب ار نارگید حلا

دش. رت شیب میاه کشا تدش و

! یلع ـ



تدوخ .زا هدلب ندیگنج هک ینیا ... اغوغ ینیا ـوت

؟ یتسین هک یزاس یم یزیچ یراد ارچ

درک. یگدادلد دیاب روطچ هتفر مدای هگید ـنم...نم

چم ، دیخرچ مفرط وهب تسشن تینوی یور لماک

منک.هب شهاگن درک مراداو و تفرگ ار متسد ودره

دوب. نابرهم ،اما نیگمغ و هریت هک یهاگن

! مدیم تدای ـ

. هتفر مرطاخ زا نتشاد تسود ـ



. مرایم ترطاخ ـهب

. مسرت یم ـ

هب دش نیزم حاال شا یدج هاگن . دمآ ،باال شتسد

دیشک مسیخ ی هنوگ یور ار شتشگنا مرن. مخا کی

دز. بل ثکم واب

باقرغ #
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. مسرت یم منم ـ

هتشاذگ ار شزکرمت ووا مدرک شهاگن هدروخ اج



یرگید راک نیا زج راگنا ما، هنوگ شزاون یور دوب

رکف یرگید زیچ هب تساوخ یمن راگنا . دوبن دلب

دنک.

. تمشاب هتشادن میگدنز وت مسرت ـیم

مامت راگنا هملک یعقاو یانعم دمآ،هب دنب مسفن

ح نیا . دندیشک رپ مفارطا زا ایند یاه ژن یسکا

، شدعب ی هلمج واب دیشک لوط یا هیناثدنچ تلا

دز. نوریب ما هنیس زا مکحم مسفن

هناقداص ایهن، مراد تسود یدیسرپ مزا بش نوا ـ

هک .هن متفگ یمن یدیسرپ یمن هگا اما . مداد باوج

یمن . تسین افرح نیا لقن .هن! متشاد دیدرت نوچ

هکاپ و یبآ نومسآ زورما هک نیا ندینش نوچ متفگ

، هنکیم راک ندعم یوت و نیمز ریز هک یمدآ یارب ،



مدوب ینومه نم هنرگو . تسین یباذج ربخ یلیخ

یرب هرارق منودب هک دوب تهب مساوح ردقنا هک

ور مدوخ زاورپ نومه یوت تسرد ، ترانک و مشق

منک. اج

شزادنارب بوطرم یاه ومژه سیخ نامشچ اب

داد. همادا ار ما هنوگ سمل ، تشگنا کون .اب مدرک

رود . هنیمز ریز هک یدوب یمدآ هیبش ، یدیماان یوت ـ

و قشع هب دیما . نومسآ یبآ و دیشروخ رون زا

نوریب ندعم زا یتقو وتات یارب ، نتشاد تسود

زا یدیمهف هرخ اما...باال . دوبن نکمم یدموا یمن

حملا!

و جیگ . مدوب تسم یامدآ هیبش ، مدیمهف یتقو ـ

. گنگ



! ومفرح مگب یرایشوه یوت ، هدیرپ هگا تیتسم ـ

، مدوب نتخوس ردحلا شتشگنا کون یامرگ زا

. متسب ار مسیخ نامشچ

؟ هنتساوخ تفرح ـ

! هنتساوخ ـ

؟ ینیدباع یاقآ یدرک وتارکف ـ

و ندرک رکف لبق هچ . هتسارآ مناخ تمتساوخ نم ـ

. شدعب هچ



دوب. هدش رپ رهم زا بلا بل شهاگن ، مدرک زاب مشچ

تعاس . منامب شا هریخ تساوخ یم ملد

راب،اب نیا هک یلد زا ناما اه! هیناث اهو هقیقد اه...

درم کی ناتسد ارهب شدوخ یرت شیب دیدشت

سح نیرت واال تفایرد یارب دوب هدرپس دوب. هدرپس

! قشع یارب .... تیرشب

. هملا س تانودند ـ

ار شتسد . مارآ نداد ناکت رس کی واب وحم ، دیدنخ

درک. همزمز و تشادرب ما هنوگ یور زا

. وناب شهاوخ ـهی
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ار شرس ووا همادا هب مدرک شتوعد هاگن نامه اب

بش نیا زا دعب زا میارب ، تینوی نیا . دیشک ولج

میاه هرطاخ درک.رد یم ادیپ یرت شیب شزرا

یم تبث منهذ رد هشیمه رتزا گنررپ و هدز شقن

دش.

. شاب مناج و وناب مرس راذب تنم ـ

هدیاف گرم دعب وراد شون ، شاب مناج "

. شاب مناج ... هرادن

مناج ... شاب منابات بش هام نیا و نک نایامن خر

! شاب

لد. زا دایرف یا مدش ترارق لد،یب زا داد



لد. زا دابرب رگد هتفر نم مهس

لد" زا داد

زا هک یفرح تفاطل .زا دیزرل منامشچ ،اب میاه بل

کمدرم روابان دوب. دیعب یدج ی هرهچ نآ وااب

ما یناشیپ ، دیشک ولج رس ووا مدرک دصر ار شیاه

مرانک ار شرطع دعب، دزو رهم شیاه بل اراب

ارزا هلب درب. نوریب مقاتا ارزا شدوخ و تشاذگ

ضحم ندوب عیطم و نازرل ناتسد ، مهاگن نایم

بوشآ هب ...نم تحار یخلا واب هدرک تفایرد مبلق

دوب. هتفر و هدرک اهر ار هدیشک

، مدرک یم یریگدرگ ار میاه سح دیاب ... بشما نم

شیور زا کاخ ، هتشادرب ار نتشاد تسود دیاب

نیا دیاب . مداد یم رارق یلد هچقاط یور و هدناکت

هدناوخان ینامهم ، مبلق ارهاظ نوچ مدرک یم ار راک



. تشاد زیزع تیاغ وهب

. متسم و هناوید و هناوید و هناوید "

. متسرپن ار یسک وت زا ریغ وتو زا ریغ

زا مناج هب هتسب وتو تسم وتو تسد لد

... تقشع

. مناریح

.. یقشع ورپ ...بلا یقشع رغاس وت

. یتشهب یوت هدشن ادیپ ی هشوگ کی

. مناج هب هداتفا ، منامز یاوسر

" منابز نیریش شک قشاع یوت قشع
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یمک رادقم هتبلا و ناجیه ، سرت ، یداش

هشیمه دوب، ابوا میاهتبحص ی هجیتن ... یجیگ

ردقنآ منک. راتفر هناقداص مدوخ اب متشاد یعس

ندید دعب ما یداش نایب زا ییابا هک هناقداص

ساهلا دعب دوب. یبیجع بش . متشادن شراتفر

هک دوب هتخاس یرتخد نم ،زا ندش هتساوخ هرابود

مرن ، دورب هار شیاهاپ کون یور تسناوت یم

.هب دیایب قوذ رس شنامشچ قرب وزا دخرچب

یولج . مدوب هتفر مقاتا هناخ،هب هب مندیسر ضحم

و یرواد شیپ چیه نودب ار... مدوخ و هتسشن هنییآ

هناش ار مدنلب یاهوم . مدوب هدرک اشامت یتواضق

اه...هب تدم دعب و هدیشک همرس ار منامشچ ، هدرک

. مدوب هدیسر متسوپ

و هزیگنا دوب. قشع کی ی هزیگنا نیلوا ، ندش ابیز

و ندوب رتهب . ندش هتساوخ و ندش هدید ی هقرج



دیسر شلا ب یور مرس یتقو . ندنام نیرتهب شیارب

ینامشچ ،اب محور و درک هناهب ار یگتسخ ممسج ،

و جر هب جر . تفاب ایور ، فقس هب دز زاب....لز

،قالب مساسحا یارب دیشک وور ریز ، هنادنمرنه

دیاب راب نیا درک شدیدهت و هرگ نیرخآ هب تخادنا

مامت دش، مامت هک ما یفاب ایور راک دنک. ما یهارمه

طخ متروص یور کشا تارطق هیبش ما یشوخ

و مدیخرچ ولهپ ،هب مدرک لغب ار وتپ . دنتخادنا

مقاتا ات نابایخ یاه غارچ زا هک یرون ی هریخ

هدروآ دوجو هب ناج مک یا هکیراب دشو یم هدیشک

. مدرک همزمز دوب

؟ قشع ـ

دش. مگ میاهوم نایم ، یدعب کشا هرطق



. یکانسرت ردقچ ـ

. متشاد همهاو نتسبلد و یگتسباو ، قشع زا نم

فوخم اه،رد ساسحا نیمه بانط اب راب کی یتقو

هک دوب یعیبط مدوب هدش ترپ ما یگدنز هاچ نیرت

متسد . دنزب روش ملد، وهت مشاب نارگن .هک مسرتب

شمتیر ، هتسب نامشچ واب مداد رارق مبلق یور ار

هزات یاه هچب بلق هیبش دز. یم دنت . مدرک سمل ار

شیپ شنتساوخ مکحت و هاگن ...دای هدمآ ایند هب

دنک. لوفا مارآ مارآ نابرض نیا دش ثعاب ، منامشچ

بآ یمیظع رادقم نتخیر اب هراب کی هک یشتآ هیبش

. دنیشن یم رتسکاخ ،هب

. ییایور ، یتسین قشع ـوت

دنتفگ یم تسار دش. زاب دولآ ضغب یدنخبل هب مبل



هب اراه مدآ درک. یم ناوج اراه مدآ ، نتسب لد

. دنادرگ یمرب هتشذگ شوخ یاهزور و یناوجون

هزات یرتخد سح .... مبلق رد نوچ ، دنتفگ یم تسار

. متشاد ار هدیسر غولب هب

. ینم یایور ـ

هک ینهذ یایور دوب. هدش ایور و دوب هدمآ یدرم

ایور هب دسرب هچ دیسرت یم مه ندرک رکف زا رگید

! نتفاب

باقرغ #

226_ تراپ #

*************************************

نانیمطا نارهم روضح ، مدوب هدز رس تکرش هب



مامت ندوب بترم رب ینبم داد یم نم هب یرطاخ

یاه لدم اب موادم تعاس کی حلا نیا ،اب اهراک

طایخ ارزا متاراظتنا شدعب . متشاد هسلج دیدج

هنومن و هدرک حرطم هناتسود تفگ و پگ کی رد اه

ییاه سکع . مدرک زادنارب اراه ساکع یاه سکع

دنخبل و دوب دازیرپ هب قلعتم ناشنیرتهب هک

. شنئمطم

یمایپ . مدش هجاوم وا مایپ اب اما دش مامت هک مراک

یاه هراوید شزیر ثعاب هتبلا و یموهفم ، هداس

ملد.

" داوخ یم و تندید "ملد

ار لیابوم ی ،هبل تساوخ یم ار شندید مه نم لد

خرچ ما یلدنص یور و مداد هیکت میاه بل یور



لمعلا سکع ، تسرد راتفر ، تسرد راک . مدروخ

مدآ کی ، شلباقم . مدوبن دلب رگید اراه ....نیا تسرد

ره یارب هک مدیسر یم رظن هب اصع هب تسد و یما

شمایپ باوج . تفرگ یم ار متسد یسک دیاب ممدق

و مدوب شرب زا نم هک یسردآ . مداد سردآ کی اراب

دش. یم شرب زا دیاب مه وا

دیدج ی هدش یحارط یاهسابل غارس هب مه دعب

هدشن رازاب ی هناور زونه هک ینشکلا ک نایم ، متفر

و یکشم یوتلا پ ندرک ادج واب مدیخرچ دندوب

ارزا وتلا دز.پ قرب منامشچ شا، ییایلا تیا لدم

هب شرانک هک یتس .کالهوشلا مدرک جراخ گرلا

ناشمدیشوپ . دمآ یم ابیز ممشچ هب دندوب هدرب راک

هب سابل نیا رد رت شیب متسوپ یدیفس راگنا و

زا یکی هارمه نارهم دش زاب هک .رد دمآ یم مشچ

نآ رد هدیشوپ ، مندید واب دندش لخاد اه طایخ

. دندرک مهاگن بجعت و تریح اب سابل



. سفن هب دامتعا زا زیربل اه تدم زا دعب مدز. دنخبل

هیک؟ شحارط ـ

. دمآ نوریب کوش زا یتخس هب

... یدولم ـ

. هلگشوخ ـ

؟ اغوغ یبوخ ـ

نوریب سابل نامه اب تساوخ یم ملد ، مدوب بوخ



و گنر ، شیوب و گنر راب نیا هک یرارق رس مرب،هب

متشذگ شرانک زا هک دنخبل .اب تشاد یدیدج یوب

درگ یلوصاریغ یلکش هب شنامشچ هک مدش هجوتم

، متشادرب مدق گنیکراپ ات دنخبل نامه .اب دندش

کیزوم ندرک بقع ولج واب مدش ملیبوموتا راوس

. مدرک باختنا ار گنهآ کی هرخ اه،باال

هک مه راب کی یارب دعب، و مدرشف زاگ یور ار میاپ

ریدقت تسد ارهب مدوخ و هدرک یزیهرپان هدش

هب هدز هیکت اروا هک مدیسر یتقو . مدرپس

، نیشام روتوم یادص . مدید شا هداس لیبوموتا

. تفرگن شنیشام ارزا شا هیکت . دناخرچ ار شرس

یور ارزا شناتسد ی هدروخ هرگ ی هقلح یتح

مامت ضوع شنامشچ اما...اب درکن زاب شا هنیس

درک. مهاگن ، اهراک نیا

. متفر شفرط وهب متسبن ار نیشام مدش،رد هدایپ



هک یا هطقن دوب. نم یایند ی هطقن نیرخآ اج... نیا

سک چیه واب هدرک شیادیپ ، نیهاش گرم زا دعب

بآ هچ رگا هک یا هطقن . مدوب هدشن شکیرش

یم باقرغ نم، و درک یم قرغ اما تشادن

. شمتشادنپ
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مهرانک اه سح مامت ، شنیرفآ عورش لبق نگ ـیم

مهاب دنتفرگ یم میمصت دنتشاد و دندوب هدش عمج

ننک. یزاب هی

مدق شفرط هب هک مدرک نایب ارردحیلا هلمج نیا

تسد فک و درک زاب ار شناتسد ، متشاد یمرب

زونه داد. رارق شلیبوموتا فقس یور ار شپچ



درک. یم هولج دایز مرظن رد نامی هلصاف

یزاب کشوم میاق ، ایزاب لک نیب دش نیا رب میمصت ـ

یگنووید دش. میاق اج هی سکره . هشب نوشمهس

. نوشندرک ادیپ یارب تشاذگ مشچ مه

.... راهچ کی...ود...هس...

ییابیز قرب شهاگن . مدرک هاتوک ار میاه مدق

هدش خیلا راوید یارب مدرک یم شباق دیاب ، تشاد

قرب،هب نیا زا ولبات کی هک یدیفس راوید . مبلق ی

داد. یم حور نآ

اهو بزهلا یوت تنایخ ، نیمز ریز تفر سوه ـ

هی نیب تفر مقشع دش. یفخم اهربا نویم تلا صا

ادیپ و نوشمه تسنوت ... یگنووید خرس، لگ هتوب

یدوسح قشع هب هشیمه هک تداسح . قشع زج هنک



نوا دز، بل یگنووید شوگ ربز ، درکیم

هک مه یگنووید . خرس لگ هتوب نوا تشپ ... تساج

ی هخاش زا گگنچ ...هی تسنووید ، هشور شمسا

واب یلگ هتوب یوت درک ورف و تشادرب تخرد

نوریب هک قشع . دیشک بقع یخآ یادص

روک قشع ، هنوخ رپ شامشچ ندید همه ... دموا

زیچ همه زا نومیشپ مه یگنووید دوب. هدش

اجره دعب، هب زور نوا وزا هنک ناربج تساوخ

دوب. منوا دوب، قشع

یمرب ماگ مین ...رگا شلباقم وا، هب مدوب هدیسر حاال

درک، یم دروخرب ششفک کون هب مشفک کون متشاد

دنخبل دوب. مه رت یندید کیدزن زا شنامشچ قرب

شتسد داد. ناج شا هنادرم هاگن هب مدنخبل مدز.

مدز. بل نم و تفرگ ار مناتشگنا درک، زارد ار

یمن لقاع قشاع ، مشکب وتلقع یانودند ایب زور ـهی



. ماوخ

شیاه مژه رات هب رات راگنا شندز کلپ نایم دز، کلپ

یکبس و تفاطل سح . دندروآ یور مندب شزاون هب

دوب.هب اوژه رازه رتزا هناقشاع ندز، کلپ نیا

دز. وبل درک دراو یمرن راشف مناتشگنا

یچ؟ هنووید قشاع ـ

قشع هگا قشع ، یدرک شوگ هک ور هصق ـ

. هشرانک مه یگنووید ... هشاب

منک؟ تلغب هش یم ـ

تریح دش. تبمال یتسه ی هرگ نیرتروک ،هب مسفن



، تفاطل و یمرن نامه ووااب مدرک شهاگن هدز

و تسشن شا هنیس یور مرس... ، دیشک ار متسد

هناچ ینیگنس سح . دندش کچیپ مرود شناتسد

.حاالرد مدنبب مشچ دش ثعاب مرس، یور شا

مناج ، هشیمه هک یرطع هب مدوب تلا ح نیرت کیدزن

درک. یم ریگرد ار

یبوطرم دنخبل و مدینش ار شیادص و مدیشک سفن

دز. شقن میاه بل یور
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گالردی؟ اراپ میرب ـ



یادخ ، مدیشک بقع شا هنیس یور ارزا مرس

شراب هیبش شهاگن ی همروظنم ....حاال گرزب

! نشور و ینارون ردق نامه دوب. گنس باهش

؟ روظنم هچ ـهب

. مدب تنوشن ومیگنووید ـهک

کون و درک راکش شهاگن اراب ما هدنخ ، مدیدنخ

ما هدنخ درک. سمل ار مبل هب کیدزن ییاج ، شتشگنا

کمدرم یامرگ باهتلا رد مندرگ تشپ وزا دمآ دنب

. تخوس شیاه

. منونجم وت ـهب



یا هقباس یب یامرگ نآ ریگرد رت شیب ، مدزن یفرح

یاه گریوم نایم رد شتشگنا کون زا هک مدوب

هدرک راچد دوخ ارهب مناج مامت و شخپ ما یتسوپ

ینحل اب اما یدج . تشادن دنخبل مه وا رگید دوب.

درک. اوجن ابیز

هی ینز یم خی یراد ، هدرس یتقو اوه یدید ـ

هدیبات مکی دیشروخ رون هک ینک یم ادیپ ور هشوگ

حلا هچ ینک سح ینوت یم ؟ هدرک شمرگ و

یزادنب مرگ یاج نوا و تدوخ امرس نویم هیبوخ

و شردق ؟ یربب تذل دیشروخ مک یامرگ وزا

مارب ؟وت نشب تذل ریگرد تلا وح تدوجو و ینودب

، دیشروخ گنرمک رون نومه ... یراد ور ینعم نومه

هک ییامرگ نومه هدز. ناروب و درس یایند نویم

هد. یم تتاجن و دایم ینز، یم خی یراد یتقو

ابیز ردق نیمه . نوتسمز یوت یدیشروخ هیبش وت....

! ینتشاد تسود ردق نیمه ... اغوغ



عقاو .رد دوبن مدوخ تسد ، تشادرب من هک منامشچ

ی هزیر گنس . متفر یم ولج ملد یاپ هب متشاد نم

ماگ کی و مداتسرف بقع تکرح کی اراب میاپ ریز

ی هرصاحم رد زونه مناتسد ، متشادرب بقع هب

ی هرد کی دوب، هرد کی نامپچ تمس دوب. وا ناتسد

تمس داد. یم ششوپ تیاپ ریز ار رهش هک ترپ

و دوب نابایب درک یم راک مشچ ات مه نامتسار

هشیمه الف خرب اما، حلا نیا بآ!اب مک تخرددنچ

ار شندوب ،حاال متساوخ یم اهنت اجار نیا هک

یم مرگ ار، نم هک یسک ندوب . متشاد تسود

. دیشروخ هیبش ... تسناد

اج! نیا مدروآ وروت مدرک یراک ـدب

مدز. نم،بل و درک مهاگن گنگ



مورآ یارب نراد یصوصخ یاج هی هشیمه امدآ ـ

یسک واب نشاب نوشدوخ طقف هک نیا یارب . ندش

نیا مدروآ وروت نم . نزاسن هرطاخ اج نوا

. متخاس هرطاخ تاهاب و میصوصخ یاج یوت اج....

. ایزاس هرطاخ نیا زا مسرت یم

نییاپ مرس نم، و درک دراو یراشف متسد ودره هب

. داتفا
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یشیگدنز یامرگ هک یسک اب یزاس هرطاخ ـزا

، تولج منیشب نم راذب . سرتن افطل . اغوغ سرتن



منک. دوبان مدوخ یاتسد اب وتاسرت هنود هنود

نیا ی همه ، شتیدج .... شمکحت شم، کال نانیمطا

یناشیپ و دزرلب میاه ،بل مدنبب مشچ دش ثعاب اه

. منابسچب شا هنیس هب

؟ متشذگ ی همه ؟اب یراد مسود و نم اعقاو ـوت

. هنیرت حضاو لا وس نیا باوج ... اغوغ شابن گنخ ـ

نیا وهب نم لثم یدرم قشع زج یچ . نیبب و نم

؟ هظحل نیا ؟هب هنوشک یم اج

الردی! گاراپ میرب ـ

؟ یگنووید یارب ـ



. مشیم ییاشامت طوقس ی هظحل یوت یتفگ راب ـهی

منتفگ ثعاب یچ هک یدیمهفن زور نوا ،اما متفگ ـ

دوب.

منک. طوقس هرابود هک میرب ـ

نم؟ مشچ ولج ـ

وت! مشچ یولج ـ

*************************************

. اغوغ ژنپا یرب تدوخ دیاب ـ



. مدیشک باال شا هرهچ ،ات میوربور لیاف ارزا مهاگن

و دوب مدوخ تسد ما،هن یناشیپ یور گنرمک مخا

ماجنا شندرب نیب زا یارب یش تال متسناوت یم هن

. مهدب

منک. یم رکف شور ـ

رارق وناز یور ار شیاه جنرآ دش، مخ یدج و عطاق

دز. بل و داد

هراونشج یوت نومتیعقوم . یرب دیاب ، اغوغ هن رکف ـ

. هگرزب تفرشیپ هی هشب تابثا رگا یژنپا

هدنامن زورون ات یزیچ یتقو مه هبژنپا،نآ نتفر

مه رجف ی هراونشج یارب دیاب نامزمه نم و دوب

عورش هزات یفطاع ی هطبار کی مدش،راب یم هدامآ



تخس مدیشک یم شود هب مه ار ناجیهرپ و هدش

همزمز و متشاذگ یناشیپ یور تسد فک دوب.

. مدرک

! نارهم ـ

و نم اللقا راب نیا منک یم شهاوخ ، اغوغ نیبب ـ

تکرش منوا . دندرک توعد اصخش وروت . زادنن ولج

وزج اکیرمآ و ایلا وتیا هسنارف دعب هک یا یناپمک و

. تساه یناپمک نیرتهب

. مشب هدامآ رجف ی هراونشج یارب دیاب نم ـ

. یرادن یا هنوهب . تسراونشج دعب یارب تطیلب ـ



نیا هک یدیدج تیلوئسم راب ریز زا دش یمن ارهاظ

یگدنامرد ،اب تفر رد دوب هدرک ایهم میارب توعد

. داتسیا هنامحر یب ووا مدرک شهاگن

رظن دیدجت شور هش یمن . یرب دیاب اما مفسأتم ـ

درک.

طیلب کی و مدنام نم کی ، تفر نوریب هک قاتا زا

ار نآ هتسخ دوب. هدش ورزر ویکوت دصقم هب هک

کمایپ یادص ندش دنلب واب مدرک باترپ زیم یور

. مداد قوس پچ تمس ارهب مهاگن ، مهارمه نفلت

یبآ کنیل یور . مدوب هداتسرف یکنیل میارب بایماک

رد یجیپ ی هحفص ندش زاب واب مدرک سمل ار

مه یور منامشچ ، شسکع ندید و مارگاتسنیا

زا شیب ینیگنس اب مرس و درک خی مندب . دنداتفا

. دیبسچ یلدنص هاگ هیکت هب تشپ زا یدح

ح تشاد رگید دوب. یمنهج یاهزور نآ ...زا زورما



. دروخ یم مهب یزاجم رابخا زا ملا
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ار شراظتنا اه تدم هک دوب یزیچ ، شتشگرب ربخ

زا حاالهک نیمه حاال، نیمه اما... مدیشک یم

چیه مدرک یم سح مدوب هدرک شتفایرد بایماک

یاو دوب نیا رگا نم .حلا مدوبن هدامآ شیارب تقو

رگید رود کی ، شسکع !هب مکلفط یومع حلا هب

، شریز و دوب هدش هتفرگ هاگدورف .رد مدرک هاگن

. دندوب هتشون دنسپ بطاخم یرتیت

اه سلا دعب ، مدمه ی هزاوآ شوخ لا یرس رگیزاب "

" تشگزاب نطو ،هب یرود



، مدمه . مدرک نییاپ باالو مهاگن اب راب هس ار رتیت

یافیا شنورد مسبت هک دوب یلا یرس نیرخآ و نیلوا

ندوب یتبسانم ، شندوب لوا شقن اما درک. شقن

هدش ثعاب همه و همه ششخپ نامز ، شلا یرس

هب یدایز تیبوبحم ، یمک نامز تدم رد دندوب

یاهزور ، ناتسریبد یاهزور قیفر . دروایب تسد

یزاب شقن قشاع دوب. رنه قشاع ، یناوجون شوخ

شکمک هار نیا رد متسناوت یم . ترهش و ندرک

منک.

زا دادن هزاجا زگره ....اما.... رگید یاه یلیخ لثم

تفگ یم منک، یا هدافتسا شفده یارب نامطابترا

یرگیزاب یاه ردکالس ردقنآ . مهاوخ یمن یتراپ

رخآ، رس هک داد عونتم یاه تست و درک تکرش

ناضمر هام لا یرس یارب یمان بحاص نادرگراک

. تخانش یمن اپ زارس زور، درک.نآ شباختنا مدمه



یمن قوذ دوب.زا هدیود شنامشچ رد ششوخ حلا

نم و دیوگب ار شفرح موهفم و انعم روطچ تسناد

هب زونه ، سرتسا و یداش ارزا شناتسد ندوب خی

. متشاد رطاخ

هک سکع نیا .رد مدیشک یتسد شسکع یور

، تشادن یدنخبل ادبا هدش هتفرگ اوه یب دوب مولعم

یمایپ بایماک یارب . شنامشچ وهن شیاهبل هن

دناوت یمن کالیم چیه مدرکیم سح . مداتسرفن

تشپ .زا دشاب هدش داجیا شبلق رد هک یمخز مهرم

و متشادرب ار مکچوک یتسد فیک مدش، دنلب مزیم

مارآ یلیخ ، مرفس طیلب و هارمه نفلت نداد رارق دعب

دنت یجنران و دوب بورغ مدز. نوریب قاتا زا

. دشیم مگ نامسآ یگریت نایم تشاد ، دیشروخ

یگدننار ارردحیلا دوب نامرارق هک یا هفاک ات

دشو یم نییاپ باالو بترم نک، کاپ فرب هک مدرک



اههب نابایخ . دودز یم ملباقم ارزا ناراب راثآ

قوب یادص . دندوب غولش ، دیدش شراب رطاخ

دشیم دنلب مدره ... کیفارت زا هدش یبصع ناگدننار

، میاهرکف تشپ هکلب اه نیشام تشپ اهنت هن نم و

هدنام اج میاه ساره تشپ و میاه هتشذگ تشپ

کاپ فرب تاکرح و هتشاذگ بل یور تسد . مدوب

هک ییاه ندش نییاپ .باالو مدرک یم لا بند ار نک

نم... یگدنز هیبش .اللقا دندوب یگدنز هیبش ردقچ

یم نییاپ ، جوا ی هطقن رد تسرد و تفر یم باال

یم شا یقفا ی هطقن ورد دروخ یم رس . دمآ

. دنام

. مدمآرد رکف درک،زا تکرح یمک ییولج نیشام

هب مه نم دعب و هداد رارق نامرف یور ار مناتسد

کیفارت تدش ...زا یدعب یگدیرب ، مدرک تکرح ولج

دعب و مدرک هفاضا متعرس هب یمک دش، هتساک

زمرق غارچ زا تساوخ یم ملد هک یا هظحل تسرد



یور میاپ ، مرذگب ندیسر دوز رطاخ هب هارراهچ رس

تشپ ار نیشام هک مدوخ هب هناروابان . تسشن زمرت

یولج ی هنییآ زا مدوب هدرک فقوتم عطاقت طخ

هک دوبن یزمرق غارچ ، اهرت لبق . مدش هریخ نیشام

یتح رگید اما... هابتشا نآ زا دعب . مشاب هدرکن شدر

همهاو مه اهزمرق غارچ ندرک در زا
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میوسرت و هدرک مک ار متراسج اه، هابتشا . متشاد

طخ تشپ اقیقد هک وسرت ردق .نآ دندوب هدرک

رگشرامش هب مدوب هدنام هریخ و هدرک فقوت

هچ داد. کلقلق ار میولگ هت یخلت ضغب ... رمیات

نک کاپ فرب منک؟ جرخ شیارب هک نم زا دوب هدنام

نم نامشچ درب. شدوخ اراب ناراب و درک تکرح



کاپ فرب چیه هک یتارطق زا دندوب هدش اما،رات

. تشادن ار ناشندرک کاپ یارای ینک

منوج همین بلق هساو ... یخلت ینیریش هی وت

. منوخ یم وت یارب هک ییاه هنارت نیا یوت

. مرود تارطاخ یوت ، یخلت ینیریش هی وت

. مروبص و تکاس لد یاه هظحل مومت وت

مشلف ، مدوب غارچ تشپ هک روط نامه مدش، یصاع

واب شمدرشف متشم نایم . مدرک ادج متسیس ارزا

متروص هب ناراب ، مداتسرف نییاپ ار هشیش ظیغ

رد مدرک باترپ ار شلف تیمها یب نم و دروخ

یسک زونه راگنا و مداتسرف ارباال هشیش . نابایخ

یم هیثرم تشاد مشوگ ریز و هتسشن نیشام رد

. دنتشذگ ات مدنک ناج هک ییاهزور ی هیثرم . دناوخ



یم نامرارق زا یا هقیقد هدزناپ مدیسر هک هفاک هب

هفاک دراو تعرس واب متشادرب ار مفیک ، تشذگ

وهب هدش سیخ یمک شملا هیناثدنچ نامه .رد مدش

. مدرک شیادیپ دوز دوب. هدیبسچ متروص فارطا

یم اپون ی هطبار نیا قوتاپ رگید تشاد هفاک نیا

شتیدج رپ یگریخ و متشادرب مدق شفرط دش.هب

. مدید هدش مامت ی هوهق ناجنف یور ار

؟ یدلب ینیب ـطعلا

مهاگن یا هیناثدنچ درک، دنلب رس میادص ندینش اب

. داتسرف نوریب یتحار سفن دعب، و درک

هرآ. ور مدوخ ـطعلا



عورش شرانک متساوخ یم ، مدیشک بقع ار یلدنص

رتزا هنادنم هوکش و لبق رتزا توافتم منک.

زیم یور ار مفیک و شلباقم متسشن . هشیمه

درک. یم مهاگن تشاد زونه . متشاذگ

؟ ینیب یم یچ تعلا ط یوت ـ

! وروت ـ

تسد . متفرگ باوج رت یتبرض و مدیسرپ یتبرض

هک دندش مرگ یتقو میامرس زا هدش تخرک یاه

. تسشن ناشیور وا ناتشگنا

زیچ ای یش مرگ مکی مدب شرافس غاد یوئاکاک ـ



؟ یراد تسود هگید

باقرغ #

232_ تراپ #

! هبوخ نومه ـ

هک یناوج رسپ یارب درک دنلب تسد داد، ناکت یرس

مارآ ار ششرافس . دربیم شرافس یزیم یارب تشاد

ار شهجوت هرابود داد. ناکت رس هاتوک رسپ و تفگ

تمس اررد شدنلب یاهاپ و داد نم هب ومکلا مامت

یور شتشگنا کون درک.اب زارد یمک زیم پچ

بل ممشچ رد مشچ و دیشک یطوطخ متسد تسوپ

دز.



؟ وناب لا وحا ـ

لصاح وا رانک ، مندوب بوخ . مدیشک یقیمع سفن

هدش ، شندید . تیفیک اب اما هاتوک یعطقم دش. یم

. مبوخ حلا لیلد دوب

. بوخ ـ

؟ هنومسآ هیبش ارچ تامشچ سپ ـ

؟ هسیخ ـ

. هنوراب زا دعب هنومک نیگنر ـ



رد یا هرطقدنچ هک یضغب دوب، هدش مضغب هجوتم

ار نم بوخ دوب. هتخیر ورف و هدرک زابرس نیشام

یدنخبل . مدوب شدلبان هک نم سکعرب ، تخانش یم

لد. هت وزا یعیبط اما وحم مدز،

،هی هراهب هیبش شلا ح هک یدش یرتخد قشاع ـوت

. یباتفآ هظحل وهی ینوراب هظحل

ینیدرورف چیه منک یمن رکف ... مراهب قشاع نم ـو

! هشابن راهب قشاع یا

رت قیمع راب نیا مدنخبل دوب، نیدرورف دلوتم سپ

وزا داد انحنا اه بل هب دش یم تحار شرانک دش.

هرصاحم حاالزا هک مناتسد درب. تذل ناشندش مخ

مخ زیم یور مدز. هرگ مهرد دندوب هدمآ نوریب شا

. مدرک همزمز و مدش



؟ ندغ اینیدرورف ـ

مه مدوخ . مراد هدنخ لا وس هتبلا و منحل ،زا دیدنخ

زا یلا وس نیچمه مهاوخب زور کی مدرکیمن رکف

هب ناونع امهب هکاللقا یلا وس . مسرپب یسک

داقتعا نآ هب دیابن هعماج ی هدرکلیصحت یاهناسنا

، شگنهآ شوخ ی هنادرم دنلب ی هدنخ . میتشاد یم

درک. ضوع ار مبلق یاوه

. نقشاع یلیخ طقف اینیدرورف ـ
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ب میوربا دعب و هدز هیکت ما یلدنص ،هب مدیشک بقع

هب رکف نودب یتعاسدنچ تساوخ یم ملد . دیرپ اال

وا هب طقف دننام حبش ی هتشذگ ونآ مسبت ، بایماک

نم ، شنورد هک یعمج منک. رکف هرفنود عمج نیا و

... یربج چیه نودب و تحار مدز. یم دنخبل

؟ راهب قشاع ـالدب

درک. جک ار شبل دزو یکمشچ

. هراهب هیبش نوشلا ح هک ییامدآ قشاع ـ

هک ار غاد کشالت . تفرگ ما هدنخ شا، یگنرز زا

یا هیناث دنچ دندروآ نامیارب هوهق و کیک اب هارمه

زیربل گام رود ندش هقلح اب مناتسد . میدرک توکس



میولج ار کیک . دندوب هدش مرگ ال ماک کشالت زا

. دیسرپ و تشاذگ

؟ یتشاد یبوخ زور ـ

، فسأتم یتلا وابح مدناخرچ مناتسد اررد گام

هدش یدج و تفرگ ار شباوج . مداد ناکت یرس اهنت

مفرط ارهب شدوخ و هتشاذگ زیم یور تسد

. دیشک

؟ اغوغ ـ

و تهبا رایسب شا هریت نامشچ ، مدرک دنلب ار مرس

بل دید شدوخ ارهب مهجوت هک نیمه . تشاد ذوفن

دز.



ینوت یم دایب شیپ یلکشمره مگب تهب همز ـال

؟ ینک باسح نم یور

. مداد ناکت یرس و هدز یوحم دنخبل . دوبن المز

مبوذ شم، ابکال راب نیا دعب و هدرک مهاگن یمک

درک.

؟ مزیزع ـ

اما،حلا مدینش یم اوژهار نیا دوبن مراب نیلوا

شسح تساوخ یم راگنا دوب. یبیجع ...حلا مبلق

یباوج . دراذگب شیامن ضرعم هب متروص مامت اررد

هدز نوریب یاهوم و دروآ ولج ار شتسد ، مدادن هک

تسد اراب دندوب هتشادرب من ناراب زا هک زاشملا

درک. سمل



؟ هدنلب تاهوم ـ

اج تبحم اب یروط ،اما متشادن ار لا وس نیا راظتنا

ملد هک دیسرپ شا هنادرم هاگن نایم هدرک شوخ

ار شدوخ تیکلا م تحت ار منابز ، ملقع زا رتدوز

. تفرگ

. یلیخ ـ

واب درک مهاگن هتفیش دز. یم قرب شنامشچ حاال

داد. همادا میوم کزان یاهرات سمل ،هب تشگنا کون
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. نگنشق یلیخ امتح ـ

مجح تفگ یم هشیمه نامام . دندوب ابیز ، میاهوم

ارزاخ دنتشاد هک یتلا ح هتبلا و ناشگنر ، تیاهوم

یاج هب حلا نیا ما.اب هدرب ثرا هب مموحرم ی هلا

ما هناچ ریز شتسد . متخادنا نییاپ رس طقف باوج

یبات یب واب درک دنلب هرابود ار مرس . تسشن

دز. بل یزیزع

. اغوغ تنتشادن زا تساغوغ ملد ـ

دش یم رگم . متخاب ار مدوخ ، شیاه کمدرم نایم

مریوصت راگنا دنک. هاگن ابیز ار مدآ روط نیا یسک

هنییآ مامت رد مریوصت اب تشاد قرف وا، نامشچ رد

و تشاد مخا مندمآ لبق هک یدرم نیمه رهش. یاه



تسد داد ار شمخا مدیسر شرس هکباالی نیمه

دنخبل شیاج و تشاد نایرج هفاک رد هک ییاوه

ندرگورس کی هثج ظاحل زا هک یدرم نیمه ، دناشن

شوخ و باذج درم نیمه دوب، رت دنلب نم زا

و تسیب هک درک یم هاگن یروط ار ....نم هرهچ

دوب. هدرکن مهاگن شهیبش یسک دوب، سلا تفه

ونم؟ یرادن ـ

؟ تمراد ـ

وبل مدرک جک ار مرس . مداد تروق ار مناهد بآ

. دیزرل میاه

... تهب کیدزن ردقنا ، مدوبن اجنیا نم یتشادن هگا ـ



. تماوخ یم نیا رتزا کیدزن ـ

یاه کمدرم زکرم نایم تسرد ، دندیدنخ میاه بل

وا. تنطیش و یبات یب رپزا

؟ یلع ـ

بقع داد، متسد ندیسوب اراب مضارتعا باوج

. داتسرف نوریب یقیمع سفن و دیشک

یمسر و مسا دیاب هطبار نیا لا حرهب ؟ شلد نوج ـ

ایهن؟ هنکب ادیپ

هدب. نامز ـ



. هدرکن خی ات روخب و کشالتت ـعفال

و هوکشاب یاه تن نایم ،زا هفاک رد تشگرب مساوح

و مدوب هتسشن هک یزیم تشپ وا، یادص ی هناربلد

ندروخ زا دعب و مدرک دنلب ار گام . ملباقم گام هب

ار مفیک پیز ... طیلب یروآدای ،اب شتایوتحم زا یمک

تشاد ندرک نیریش نودب ار شا هوهق . مدرک زاب

شفرط هب زیم یور و مدروآرد ار طیلب . دیشون یم

نم ، شنتشادرب واب تخادنا باال ییوربا . مداد لوه

درک. هاگن ار

. یراک رفس ـهی

هدش، یدج راب نیا و درک کچ ار دصقم و خیرات

زونه شهاگن داد. رارق زیم یور ار هوهق ناجنف



دوب. طیلب یور

یر؟ یم یک ـاب

! اهنت ـ

و درک مهاگن یصاخ روط . دیرپ زابباال شیوربا

هب راگنا ، شهاگن ریق . دنابسچ یلدنص ارهب شتشپ

درک. بلس ار ناشتکرح ناوت و دیبسچ میاپ و تسد

روط نامه و درک ترپ مارآ یلیخ زیم یور ار طیلب

. تشادرب هرابود ار هوهق ناجنف نم هب هریخ

روط. نیا ـهک

نرادن تسود هک یتسه ییاهدرم سنج نوا ـزا



؟ ننک رفس ییاهنت نوشرتخد تسود

زیم یور ادص اراب هوهق ناجنف و دیشک مهرد مخا

داد. رارق

. دایم مدب رتخد تسود مسا ـزا

؟ مگب یچ سپ ـ

ادا یدیکأت و منامشچ نایم دز ،لز یدج و عطاق

درک.

! نوشلدزیزع وگب ـ



ملد زیزع ،وا هملک کی نیمه اب ارچ مدیمهفن نم و

دش!
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بخ؟ ـ

نآ دعب هک درک یم یضاق دیاب ار شفاصنا بخ

زج متشاد نتفگ یارب یزیچ هچ نم ، هدنبوک ی هملک

هطوغ زان شنورد مدرک یم سح هک مرن هاگن کی

؟ دروخ یم

مارب یدایز یاهرفس ، ملغش هب هتسب نم، یگدنز ـوت

. دایم شیپ



! بوخ ردقچ ـ

یضار یاه مدآ ،هب شنحل درک؟ یم ما هرخسم

و شندوب یدج شا، هرهچ تلا .ح تشادن یتهابش

یم ناشن دوخ زا میاه فرح ربارب رد هک یتقد نآ

ار مرس . دنتشادن یتهابش یخوش هب مادک چیه داد،

عمج متکرح نیازا شنامشچ مدرک سح ، مدرک جک

. تسشن ناشنیب یدنخبل و دندش

مر. یم ییاهنت ور، اهرفس نیا زا یلیخ ـو

؟ اغوغ مناخ یسرب یچ هب یاوخ ـیم

،نآ متشاد تسود ار شنحل نیا ردقچ ؟ اغوغ مناخ



یور ار مناتسد و مهدب قمع ممارآ دنخبل هب هک ردق

هک یناکرتخد مامت هیبش . منزب هرگ مهرد زیم

یم ار ناشزان . دنوش یم شیاتس قوشعم طسوت

. دروخ یم رس اوژهاه تشپ ناشبلق و دنشک

نکن مخا ، یدینش و مرفس ربخ رابره هک نیا ـهب

! یلع یاقآ

رب حاالعالهو شدنخبل دش، زاب مه زا شمخا

هتشاذگ یقیمع ریثأت مه شتروص یور ، نامشچ

درک. همزمز و دیشک ولج ار شرس تبحم دوب.اب

عون نیا مه ، مارب ینیریش لسع هیبش ، اغوغ ـخآ

رس یزا هدش جک ندرگ نیا مه و تندز فرح

سرخ هی هیبش نم هک یزور زا سرتب طقف . تزان

منک. هلمح لسع یودنک نیا هب



ندش داشگ بات نیا زا شیب رگید میاه کمدرم

راگنا شفرح رد هدرک هنخر یبات یب نیا ، دنتشادن

مه نم دوجو هب وا دوجو لخاد راو،زا یئرمان

بقع ار مرس هاتوک ی هدنخ کی درک.اب ادیپ لا قتنا

ینیریش وزا مدرک بترم ار شملا تسد ،اب مدرب

. مدرک نیریش ار مماک ، تفگ هک یلسع

. افطل شکب تلا جخ مکی ـ

؟ مشکب تلا جخ نم ینیریش ـوت

مناوتن هک دوب رهام یردق ،نآ نداد سپ باوج رد

ناکت رس دنخبل نامه اب اهنت . منیشنب شا هلباقم هب

. دیشک یقیمع سفن ووا مداد
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رفس؟ یرب دایمن مشوخ هک مانوا زا یدیسرپ ـ

دایمن مشوخ ابیز،هلب...نم مناخ هحضاو شباوج

رفس. یرب ییاهنت

ملباقم ار شتسد فک هک منزب یفرح متساوخ

تفچ مه یور میاه هدب،بل هزاجا یانعم هب تفرگ

تلا .ح تشاذگ زیم یور ار شتسد ودره ووا دندش

دز. وبل تفرگ شدوخ هب یا یدج

یلقاع ردق نوا ، ندرک دودحم و بصعت رس زا ـهن

هک یایم رظن هب راوتسا و مکحم ردق نوا ... اغوغ

اما.... هشاب تنداتسرف اهنت مسرت نیرت مک



ـاما؟

هب ءزج ، شمشچ ودره اب یتقو درک، ثکم هیناثدنچ

ناراب هیبش ار مبلق ، دیواک یم ار متروص ءزج

، طوقس و ندروخرس هب هشیش هب هدرک دروخرب

درک. موکحم

هش! یم گنت تارب ـملد

رگید هک دندش رپ یردق ژننآ یسکا زا میاه هیر

بات اراه ژن یسکا مجح دنتسناوت یمن راگنا

و تخیر نوریب ما هنیس زا تدش اب مسفن . دنروایب

داد. همادا یمارآ نامه وا،اب



تقوره ، یشاب ممشچ یولج شمه داوخ یم ملد ـ

یاهوم نیا و، تامشچ و، تدوخ ... تمنیبب ماوخب

شیب و، تلا زاش هدز نوریب ی هدش زاب طسو قرف

رود مزا داوخ یمن ملد نوبایخ و هچوک اتدنچ رتزا

طسو ، تمنیبب مدرک هک هدارا ماوخ یم . یشاب

.... مگب و منزب لز تامشچ

مکحم ی هنادرم نحل نیا اه،اب فرح نیا تفاطل

نم هک درکن فارتعا دش یمن اما، دمآ یمن رد روج

. مدوب هدش لفاغ نامز و نیمز زا ناشندینش دعب

و ربا هکت کی یور مدید یم ار مدوخ طقف راگنا

دوب. هداتسیا ملباقم هک ییوا

؟ یگب ـ

! مراد تسود مگب ـ



نایرتشم رگید یادص دوب،هن ناراب یادص هن رگید

. دوبن یزیچ چیه . دوبن ییادص رگید ال ...صا هفاک

تیلعف هب هک یندوب اهنت راگنا وا... زج یزیچ چیه

مشچ اب درم نیا دوخ تشاد دوجو مرانک و هدیسر

وح تشپرپ ییاهوم ، وحم یشیر ،هت هریت ییاه

هک یدرم . دندوب هدروخ هرگ ییاهوربا و راد تلا

و هدرشف ، هتفرگ ار متسد ، هلمج نیا ی همزمز دعب

مدرک یم سح نم دوب. هدرک ناهنپ شتشم نایم

کچوک ناتسد ، تسا ناهنپ وا تشم نیب هک یزیچ

ار نآ هنادنمشوه هک یبلق دوب. مبلق هکلب ... دوبن نم

دوب. هدروآرد شدوخ فرصت تحت

. تسنادرمناوجان یلیخ نیا ـ

باقرغ #
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ملد؟ زیزع یچ ـ

یم نش. یم قشاع شوگ هار زا انز ینود یم ـوت

هک ردق نوا . یلع ینز یم فرح ابیز و ینود

. درکن هیکت تساسحا هب هش یم تخس

نش یم قشاع شوگ هار زا انز منود یم نم ـ

اما....

مامت ار تجح شدوخ نوچ هچ، اما مدیسرپن رگید

درک.

منک! قشاع مدوخ هار زا وروت ماوخ یم نم ـاما



دوب. یزبس وا،هار هار ارهاظ

*************************************

.زا دیراب یم نانچمه ناراب ، میدز نوریب هک هفاک زا

شسح دش یم نانچمه اما دوب هدش مک شتدش

هب کت طسوت ، هفاک هب دورو لبق میاه مغ مامت درک.

رد ینتسب ی هیبش . دندوب هدش بآ شت مجال کت

دنک ما یهارمه نیشام رانک ات تساوخ . امرگ ضرعم

دیاب . مدیخرچ شفرط ،هب یناهگان میمصت کی هکاب

مینیبب ار مه دوب رارق هک ییاهزور نیا، زا دعب

یم ملد . مدرک یم ددرت رهش رد نیشام نودب

. مشاب شدوخ هارمه هظحل نیرخآ ات تساوخ

. میرب وت نیشام ـاب

؟ مزیزع سپ یچ تنیشام ـ



... شغارس دایب یسک مگ یم ادعب . تسین مهم ـ

زاب ار شنیشام ،رد دوبن مه یضاران مداهنشیپ زا

دز رود مه شدوخ مدش راوس هک نیا زا دعب و درک

و جراخ نت ارزا شتک ، تکرح زا لبق . تسشن و

نیب ندیشک تسد واب تخادنا بقع یلدنص یور

دز. تراتسا ، شناراب تارطق زا بوطرم یاهوم

؟ مزیزع هنوخ یر یم ـ

منورد ندز دنخبل هب لیم ، تفگ یم هک مزیزع رابره

نابز ارزا مزیزع راب نارازه دمآ، یم دوجو هب

یاج نارازه ورد راب نارازه ، مدوب هدینش نیهاش

یارب ، شتاملک ظفلت ندوب رکب اما مه ...زاب توافتم

. دروآ یم دوجو هب هرظتنم ریغ دعاصت کی نم بلق



شخپ ندرک نشور واب مداد ناکت دییأت ارهب مرس

هریخ نوریب هب هتفرگ راخب ی هشیش زا شلیبوموتا

. مدش

باقرغ #
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مدق نوبایخ یوت تحار ، منوراب یوت یتح مدرم ـ

ننک. یم دیرخ و ننز یم

؟ یدرکن شبرجت ـاتحاال

مدز. لز شخر مین وهب مدیخرچ

. دایم مدب ندش سیخ ـهن،زا



یا هدننار ترپ شساوح و درکن مهاگن دز، یدنخبل

، دریگب تقبس هدش مه روز هب تساوخ یم هک دوب

چیه هب هک دوب بلا ج میارب و درک زاب شیارب ار هار

هدننار تمس یمانشد دشوهن ینابصع هن ناونع

درک. ریزارس

. ینک یم شبرجت مدوخ ـاب

هن! یاو ـ

هب هزاغم ، دیرخ یر یم نوراب و امرس یوت یتقو ـ

ینک ادیپ یاوخ یم هک یزیچ ات یخرچ یم هزاغم

توب هک ییاهاپ و هدش تخرک یاتسد ،اب شدعب و

یمرب ندرکن یریگولج شندرک خی زا مباروج و

وهی یشیامرگ متسیس هب یبسچ یم ، هنوخ یدرگ



یم لز تادیرخ هب قوذ ،اب یروخ یم غاد ییاچ

نوریب زا هک هکبس یرضاح یاذغ ،هی متماش و ینز

تاظحل نیرت شخب تذل زا یکی یدروآ و یدیرخ

. ینک یم هبرجت ور یگدنز

ار شا هبرجت دوب. بیجع میارب ، تفگ یم هک یزیچ

و نم یارب یکچوک یاه تذل نیچمه . متشادن

رود ییایور هیبش دوب. ایور هیبش رت شیب ما یگدنز

! یفخم ینیمزرس زا

! هبیجع ـ

؟ شاجک ـ

یم رظن هب فیلکت .بال متخادنا ارباال میاه هناش



. روانش مفارطا جوم نایم یدایز دح وات مدیسر

. نربب تذل مه امرس و ندش سیخ زا امدآ هکنیا ـ

. یربب تذل بیجع یازیچ زا مد یم تدای ـ

مرس مدز، لز شا یدج خر مین هب رطاخ نانیمطا اب

فرب یادص نایم و یلدنص یتشپ هب مداد هیکت ار

هک ییاه هدننار قوب و ادص مک یقیسوم نک، کاپ

. مدرک شیاشامت ریس لد کی دیسر یم شوگ هب

، تشاد هزجعم شناتسد نایم هک یمدآ ندرک اشامت

.ات قشع ... شدنخبل نایم ، یتفگش شهاگن نایم

، شمارآ یگدننار ،هب مدرک شهاگن هناخ دوخ

یدج تروص نایم هک ییاهدنخبل شا، یدرسنوخ

...هب رخآ تسد دزو یم شقن نم یارب یهاگ شا

یم نم ی هدرک خی ناتسد یور یهاگزره هک یتسد



هب رکب یشزاون ، دنمناوت و تسشن

نآ زا تشاد هگن هک ار نیشام داد. یم هیده متسوپ

هدایپ هک نیشام .زا مدمآ نوریب شمارآ رپزا تلا ح

ومغ مدنام یم نم ،زاب تفر یم هک ووا مدش یم

دعب و متسشن ما یلدنص یور فاص الت! کشم اهو

همزمز غاب، هناخ گرزب ی هتسب رد هب یهاگن مین

. مدرک

. یسرم ـ

و ندش هدایپ یارب تسشن هریگتسد یور متسد

دش. معنام شیادص

؟ اغوغ ـ



هدیشک دشاب نامزمه اما مندیخرچ ، مدیخرچ مارآ

شیپ قافتا کی شیادیپ دعب، واو فرط هب مندش

کی ، میاه بل طسو تسرد ... راگنا ، هدشن ینیب

، هنامحر یب . دنتخات ردام و ردپ یب ساسحا تشم

! هناقشاع اما... هزادنا نامه ...هب هنادرمناوجان
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ییاج نم، یاه بل نایم ییاج دوب، هداتسیا ناهج

هک یتسد نایم ییاج یوا، هسوب ترارح نایم

میاه بصع ، شناتشگنا واب هدیبسچ مندرگ تشپ

روابان نامشچ نیب ییاج دیاش و درک یم شزاون ار

نم! ی هدش هتسب و



مه شا یهارمه هک ینم سفن ،هن دیشک هک بقع

باال مدوب شتوهبم طقف جیگ، و گنم و مدوب هدرکن

. دنتشاد قرب شنامشچ هک ییوا وهن دمآ یم

اب شیاج وهب درکن ادج مندرگ تشپ ارزا شتسد

درک. سمل مارآ ار، مبل ی هشوگ ، رگید تسد

. دنومیم ملد هب شترسح ، مدادیمن شماجنا هگا ـ

هب کیدزن هک یسح نآ نایم زونه ، شمدیمهف یمن

. مدوب راچد دوب هدییور شناتسد شزاون لحم

زا مروخب مسق مدوب رضاح اما.... دوبن راب نیلوا

هدرک هبرجت اهرت لبق هک یدعب یاهراب و راب نیلوا

دوب. رت فیطل رتو رکب ، مدوب

یم تلد هک هظحل نوا هگا ، دنتسه اهراک یضعب ـ

نوشهب مرابرازه اهدعب ، یدن نوشماجنا داوخ



. هنیش یم تنوج یوت هظحل نوا ترسح زاب یسرب

مدوخ لا بند شنامشچ نایم دمآ، رتولج شرس

غولب هب هزات یاه ناوجون هیبش مبلق ارچ . متشگیم

و تشحو کی ریسا ارچ ؟ دزیم مکحم و دنت هدیسر

ارزا شتسد ارچ ال ؟صا مدوب هدش ناماوت تذل

چیه یب شنامشچ و تشادیمنرب مندرگ تشپ

. دزیم قرب ردقنا یا، ینامیشپ

درک. یم منووید تشاد تدیسوب ترسح ـ

! یتفر دنت ـ

دنخ کت ووا، مدرک اوجن مراد شخ یادص اب

دز. یا هنادرم



و یسرم نوا اب یتفر یم یتشاد وت وهک دنت ـ

شلد هک مدآ هی اب یظفاحادخ . تعیرس ندش هدایپ

ایهن؟ هشاب هتشاد قرف دیاب مکی هتشیپ

ما هدنخ ، دوبن نامیشپ قافتا نیا تباب یا هرذ یتح

هدایپ تساوخ یم ملد . مدادن شزورب و تفرگ

و ندش دراو دعب و منک زاب ار غاب هناخ موش،رد

یور تسد هناخ دوخ مرس،ات تشپ شندش هتسب

منک. رکف ما هظحل نآ ساسحا وهب هتشاذگ بل

و یح وحاال، هدرم مدرک یم رکف هک یساسحا

دصر ار شنامشچ دوب. هدرک ملع دق ملباقم ... هدنز

مدز. بل و مدرک

... یظفاحادخ نیا ـ



شا همادا شدوخ و مهدب همادا ار مفرح تشاذگن

. تساوخ یم شلد هک یروط داد.

باقرغ #
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ریسم یوت هک دوب یزیچ مامت یظفاحادخ نیا ـ

. مدرک یم رکف شهب

، شهاگن بت و مدرک شهاگن ، مداد تروق ار مفرح

مداد هیکت ، مدرک جک ار مرس درک. تیارس مناج هب

ینامشچ واب دوب هتفرگربرد ار متروص هک یتسد هب

. مدرک همزمز هتسب

مدآ هب هک ننک یم یظفاحادخ یروط هی ایضعب ـ



. تسه یا هرابود رادید ند یم نانیمطا

نم! لثم ـ

میاه سح مامت نایم . مدرک شهاگن ، هدرک زاب مشچ

مچرپ کی وااب هک یا هریزج هب مسرب ات مدرک انش

یم ایور نم . دیشک یم ار مراظتنا شنورد

یاه تیعقاو نیا مامت زا وکالهف هتسخ . متساوخ

یم ایور نایم رد یگدنز ملد ، میاهزور نیا خلت

... نیریش داش، ، یگنر . تساوخ

وت! لثم ـ

ار شتشگنا کون مخا اب هدش ماغدا قیمع تبحم اب

. دیشک میوربا یور



یم طخ و هدیبسچ تولگ یوت هیچ ضغب نیا ـ

نم؟ مومت یور هشک

، سرت مدز،اب یم فرح ضغب اب دوب سلا شش نم

شیادیپ دابآ اجکان زا یکی هرخ... وباال یگدنامرد اب

و مدوب داش هچ نم دوب. هدیمهف ار مضغب و هدش

یم نییاپ هن هک یضغب هب متشاد تداع ، نیگمغ هچ

. دمآ یم وهنباال تفر

؟ شیدیمهف مه ـوت

؟ اغوغ ـ



. شدیمهف یمن سک چیه هخآ ـ

ار متسد فک ، تفرگ تظلغ شمخا ، متفگ هنامولظم

دنویپ شیاه بل اراب مرمع طوطخ یور ، دروآ باال

درک. همزمز دزو

.ره هراد هنوشن نتشاد تسود ، هگیم مناخ جاح ـ

وشادص ، یدنوخ ورفن هی هاگن طخ یدید تقو

، یمهفب و شادرد کت هب کت یتسنوت و یدینش

هاگن هک ینک شهاگن یروط هی یتسنوت تقوره

یتسنوت تقو ره ای داین شمشچ هب هگید سک چیه

. یقشاع اعقاو ینعی شینودنخب

ار شمناخ جاح مدز، دنخبل ضغب نامه نایم

. متشاد تسود



؟ ندوب قشاع تاباب و تنامام ـ
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تشاد نم تسد مگر، یور دنابسچ راب نیا ار شبل

دیاب دش. یم جلف ، شیابیز یاه سح ینیگنس نایم

. مدرک یم وب بشما مامت ار متسد

تسنوت یم هشیمه منوجاقآ هگ یم موناخ جاح ـ

دوب. هتفرگ هصغ زا شلد یتقو یتح . شتنودنخب

. تفرگ تبوطر منامشچ و قمع مدنخبل

؟ ینودنخب و نم یدلب ـ



ولج هک ار شرس و درشف ار متسد دز، دنخبل مه وا

دش،اب هتسب منامشچ . متروص یور درک توف دروآ

زوجم وا هب ندش هتسب نیمه دشو هتسب مه دنخبل

ار ما یناشیپ یا هنارادم تسایس لکش هب داد

. دشکب بقع و دسوبب

تشوگ ریز و تمسوبب ، مدنبب و تامشچ مدلب نم ـ

تقو نوا ! گنخ ی هرتخد یمهم مارب ردقچ مگب

؟ ینزب دنخبل ینوت یم

. دیاش ... یگن و شگنخ هگا ـ

. شمشچ ی هساک زا درک زیررس ، تبحم



یدیمهف یم هک یدوبن گنخ هگا هخآ مگن، هش یمن ـ

تزاگ و نون الی تمچیپب االن داوخ یم ملد ردقچ

! منزب

و هدرک مهاگن ، یضار ووا تفرگ تدش ما هدنخ

هناخ فرط ارهب مرس دنخبل نامه .اب دیشک بقع

مدز. بل و مدناخرچ

! ظفاحادخ هگید اعقاو ـ

هاتوک نم و درک میادص هرابود ، مدرک زاب ردار

شهاگن و دوب نامرف یور جنرآ زا شتسد ، مدیخرچ

نم! ناج هب هدروخ دنویپ

سالتم! هب ورب ، متساوخ یم و تهاگن ـ



یور اوه هبرس کقاجنس کی هیبش و دمآ زاب مدنخبل

لخاد ات داتسیا . مدش هدایپ مارآ . تسشن میاه بل

تکرح یادص رد، ندش هتسب زا دعب و موش

بل یور تسد رد، هب مدز هیکت . مدینش ار شنیشام

. مدرک دنلب نامسآ تمس ارهب مرس و متشاذگ میاه

نیا نداتسرف . دشاب شدای ار نم زونه متشادن رواب

مه اهردق نآ داد یم ناشن اما، ما یگدنز رد درم

اما مداتسیا اج نآ ردقچ مناد یمن . هدرکن مشومارف

اهو هیناث داد یم ناشن ، امرس زا متروص یسح یب

. مدوب هدرک رکف هظحل نآ سح هب یدایز یاه هقیقد

ارهب مدوخ مارآ ییاه مدق اب
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یشفکاج یور ار مفیک ، مدناسر وناب ی هناخ

فرط وتلا،هب پ یاه همکد ندرک زاب نودب و متشاذگ

. متشادرب مدق سنلا

؟ وناب ـ

میاه مدق هب دش ثعاب ، یفرظ نداتفا یادص

تشاد یعس وا هک مدیسر یتقو . مشخبب تعرس

و درادرب ار نیمز یور هداتفا کفپ فرظ هنایشان

شراتسرپ دنک. عمج ار شا هدش هتخیر تایوتحم

داد یم تازایتما نیا زا شدوخ هب وناب هک دوب اجک

دنلبرس مندید ووااب مداتسیا یگنرمک مخا ؟اب

ار شیپ تسد درک یعس رابره و هشیمه لثم درک.

. دریگب

. تخیر مرهز ، تنتفگ وناب نوا اب رامرهز ـ



. تخیر نوتکفپ فرظ ، تخیرن نوترهز ـ

تسشن فاص دروایب شدوخ یور هب هک نیا نودب

درک. فاص هنیس و

دوب. هراتسرپ نیا یارب ـ

؟ تساجک شدوخ ـ

؟ مومح ـ

؟ مومح تفر ندروخ کفپ طسو ـ



. دیپوت ظیلغ ی هرغ مشچ کی واب درک یمخا

؟ یسرپ یم نید لوصا ـ

مه نوتلورتسلک تس، باال نوتدنق ، نیراد نوخراشف ـ

همه نیا ...اب مگن هک مه ور یبرچ ، هرطخ زرم رد هک

کفپ نوا هیچ؟ یارب ابام نوتندرک جل ممهف یمن

. هراد ررض مملا س مدآ یارب

ننک. یم شغولش طقف ارتکد هبخ، هبخ ـ

مخ واب متفر رتولج یمک ، منامب مارآ ات متسب مشچ

عمج نیمز یور زا مه ار کفپ ی هدنام یقاب ندش،

هناخزپشآ هب فرح ویب متشادرب ار شفرظ . مدرک

بزهلا لطس لخاد ار شتایوتحم مامت . متشاذگ مدق



مدز. داد دنلب اج نامه وزا مدرک خیلا

هرخ؟ یم نوتارب االور غشآ نیا یک ـ

؟ شمدب ول مراد ضرم هگم ـ
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اراب ما هدرک غاد یناشیپ دوب، هتفرگ ما هدنخ

نتشادرب دعب و مدرک زاب ار لا چخی . مدرشف تسد

سفن کی . مدرک شریزارس ناویل لخاد بآ، یرطب

مخا . متشگرب سنلا هب هرابود دعب و شمدیشک رس

راب یارب ار هلعش ییامنیس ملیف تشاد و دوب هدرک

و دولآ مخا خر مین هب یمک دید. یم شمرازه



ی هنوگ و هدرواین تقاط دعب و مدز لز شتحاران

ارزا نم رشت .اب مدیسوب راب نیدنچ ار شمرن

درک. ادج شدوخ

نم؟ هب یدنوبسچ و تافت ـزاب

! ینکن مخا نیریش ردقنا یتساوخ یم ـ

ار متروص درک، مهاگن هتفر باال ییوربا و بجعت اب

دز. وبل درک یسراو شهاگن اب

! شزا دموا مشوخ ـ

یک؟ ـزا



واب درک مک ار ملیف یادص ، تشادرب ار لر تنک

داد. باوج نیکمن یدنخبل

خا یور ارهاظ ، یدش انشآ شاهاب هک هرسپ نیمه ـ

خاالق نوا زا ادخ رکش هتشاذگ ریثأت مکی التق

هدش. مک یا هجرد تدنسپ یدمحم

ی هحفص ارهب مهاگن . گنرمک و وحم ، مدیدنخ

ار شلا یرس فورعم صقر ، متخود نویزیولت

رد یعس و مدید یم دایز یناوجون یاهزور

ار مدنخبل اهزور نآ دای . متشاد شیادا ندروآرد

. دناکشخ لماک

! هبوخ شاهاب ـحملا

یچ؟ نوا ـحلا



لا وس و مدرک شهاگن ، مدناخرچ ار مرس بجعت اب

هدش هدید رتمک یتیدج .اب دناوخ ار منامشچ

درک. همزمز

و ندز پیت ؟زج هدنوم تدای یگنونز زا یزیچ ـ

؟ یشاب نز مکی یتسه ،دلب نتشگ کیپ و کیش

.... وناب ـ

دایز اهزور نیا اه مدآ هک یراک ، مفرح نایم دیرپ

یم مگ ناشتاملک نایم نم... و دنداد یم شماجنا

. مدش

تسا هرآ تباوج هگا ؟ اغوغ هتفر تدای و تدوخ ـ



ویب کشخ ردقنا ؟ یدوب نیا .وت هتفرن مدای هک نم

اه تنطیش و هعجاف نوا لبق یازور هتدای ؟ فاطعنا

و؟ تاه یگدنزرس و

یمن نم، و دوب شدای منهذ . دوبن و دوب مدای

و نیمز ...زا میاه تنطیش . دشاب مدای متساوخ

یتنعل سفن هب دامتعا و رورغ ، میاه نتفر باال نامز

اه نیمه . منتفر هار یتح و هاگن و نحل یربلد ما،

. دندوب هدرک ما هراچیب

... وناب ـ
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نم راذب تقلح وت نزب هرگ هقیقدود و تنوبز ـ

نم راذب تسین شساوح تنامام ، منزب و مفرح

نیا یرتخد ی هون کت . مدب ماجنا شو هفیظو

مشچ ...رون اغوغ همه مشچ رون و یدوب هداوناخ

یوس ، تدوخ راصح یوت یتفر یتقو وزا یدوب

مشنیمز ، یدرک یطلغ دش.هی مک نوممشچ

تتطلغ نوا یاجک و تدوخ ! تنوج شون ... یدروخ

هنک؟وت تادیپ هنوت یمن سک چیه هک یتشاذگ اج

رسرب کاخ و هتیرفع نوا یزاب هزوجع نوا لبق ات

دموا یم هک دیدج یاه نوتراک ، تیگدنز درم ندش

دوب. هاگشاب تزورره ، یدید یم انثتسا نودب و

دوب، ندیسر تدوخ دوب.هب ندز دنخبل تزورره

نتفر باال هیقب لوکورس دوب.زا ندرک وزان تنطیش

و غیج یادص دوبن یزور دوب. ندرب و نوشلد و

منود یمن . هچیپن ترامع نیا یارجآ نویم تدنخ

و هتفرگ زاگ ور ینوویح مودک زغم ادخ هدنب نیا

حاالهک راذب . نکن شنومیشپ اما هتسب وت هب لد

و نوملا ویخ شهب میزادنب وروت هدموا ولج یکی



. مینک تحار

هدش بوطرم شیاه فرح لوا شخب زا منامشچ

. دناشن میاه بل یور هدنخ رخآ، شخب وزا دندوب

. متشاذگ شکاندرد یاپ یور ار مرس

؟ دایم تلد ، ونابرذآ ـ

. دایم ملد هک هللو ـ

مدز، دنخبل طقف و مدرک عمج لبم یور ار میاهاپ

یقیمع سفن و تسشن میاهوم یور ثکم اب شتسد

. دیشک

درگب اما منودیمن هتشذگ یاجک نک.زا ادیپ وتدوخ ـ



درد هدب،هگا شلا ح هگا ، هدروخ نیمز هگا نک، ادیپ و

و نوکتب وشوناز رس کاخ نک. شنومرد هراد

یامدآ . هدرگرب وگب و ریگب مکحم وشتسد

هدش! گنت اغوغ نوا یارب نوشلد غاب...

... ناشمتسب دش، رپ دنخبل نامه نایم منامشچ

نم و درک شزاون رت مکحم ار میاهوم وا تسد

ندز دنخبل اه، سلا نآ یاغوغ . مدیشک یقیمع سفن

زورره و نتسب ار شیاهوم دوب، شا هنازور تداع

ال یگنر یایند نایم و ندرک کچ ار شتروص تسوپ

! شحیرفت ندز، تشگ کاه

یم اهسالم اهولگ تخرد اه،هب سلا نآ یاغوغ

نایم دش. یم نازیوآ شقشع یاه هناش درک.زا

و شنزو تیبثت و دیسوب یم اروا اوه یب عمج

سلا نآ یاغوغ دوب. شتیولوا شدوخ هب یگدیسر

یم اه یشورف باتک نایم زور کی هامره اه،



اهاب بش و دناوخ یم مه کدوک باتک یتح . تشگ

یم شا یگدنز درم لا بقتسا هب یگنر یاه سابل

اج دعب هب ییاج کی اه..زا سلا نآ یاغوغ . تفر

ریگلد شهابتشا .زا متفرن شغارس رگید نم و دنام

القی یلع ، ددرگرب تساوخ یم وناب وحاال... مدوب

. مدوب شگنتلد بخ... مه، نم و دوب شتشگرب

و مدرگرب ات اجک ؟ مدوب هتشاذگ اج اجک ار مدوخ

، میوگب و مریگب ار شتسد ات اجک منک... شیادیپ

. درگرب

! دنتسه تگنتلد غاب... یاه ...مدآ وناب لوق هب

؟ اجک
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دوب.هن هتشاذگن هناخ اپهب هک دوب زور هس ، بایماک

تشگرب ربخ ... یراک یاه ورپژه رس رب هناخ،هن هب

علطم نآ ،زا ونابرذآ و ردپ هک دوبن یزیچ ، مسبت

یراذگربخ قیقد یاه ششوپ اب صوصخ .هب دنوشن

شوخ یاهرکف اراب زور هس نیا مامت درز! یاه

منک.ات لر تنک ار ما ینارگن ات مدوب هدرکرس

هک یعقاوم مامت لثم مهدب هزاجا و مورن شغارس

مارآ شدوخ دهاوخ یم ییاهنت دب، حلا نایم رد

رگید ، ینارگن و تشذگ یم زور هس دوش.حاالاما

داد. یمن یروبص لا جم

ب روسناسآ هک یتدم مامت . متشاد ار شنامتراپآ دیلک

هگن ما هدرک قرع تشم نایم ار نآ تفر یم اال



شیادیپ اج نامه مدرک یم ادخ ادخ و مدوب هتشاد

ردار هک مخی ناتسد ، مدرک زاب هک ردار لفق منک.

نایم مدش باترپ راگنا .... موش لخاد ات داد لوه

. مدوبن رصقم ،مک شندز شقن رد هک ییاه یهایس

نایم . دشن مدورو هجوتم ال صا هک دوب وحم ردق نآ

هب دوب هدز لز طقف هناخ، یکیرات و راگیس دود

یکی یکی ار ناشیاه سکع هک ینویزیولت ی هحفص

یم ار اهراوید مامت ... یقیسوم کی و داد یم ناشن

یاه یرطب ندید دشواب اهر متسد زا مفیک . دنازرل

هتشاذگ وناز یور جنرآ کی هک ییوا زیم، یور خیلا

هب دوب هدز ...لز شرگید تسد نایم راگیس واب دوب

، متفر ولج دش. هدنک شیاج زا مبلق اه سکع

. مداتسیا شرس تشپ نم و دیشک راوه هدنناوخ

هک اه سکع نآ نایم شمسبت وحم دوب... شوحم

. میدنخب میدوب دلب راگنا همه ، شنامز

مراد هرهلد هیعملا ینیب یم هک هنیس نیا وت



مرازآ هدیم تدوبن اما مقشاع هیعملا

هش ادیپ هزات هسح هی منوخ هِلد نیا وت ماوخیم

هشاب ملد هب تساوح وت یارب لد نیا ایب

یتخس ناکت ، تسشن شا هناش یور هک متسد

نآ ،اب مندرک هاگن ضحم وهب دیخرچ شرس . دروخ

،اپ دروخ رس شمشچ ی هشوگ زا هک یکشا هرطق

مشچ و مدرک شیادص راو .نهلا میولگ یور تشاذگ

ودره واب تکراپ یور درک اهر ار شراگیس . تسب

. دیشک بقع هب مکحم ار شیاهوم ، تسد

؟ ومع ینک یم راکیچ اج نیا ـوت

ح مامت رصقم هک نیا مرش زا ارچ ؟ مدرم یمن ارچ

ار شا هتفرگ یادص ارچ ؟ مدرم یمن مدوب شدب لا

یتسد مدز. رود ار لبم ؟ مدوب هدنز و مدینش یم



یمک ادابم ات دوب هتفرگ ار مکشا یاه هدغ یولج

. دننک مکبس

! تارب نم مریمب ـ

نایم نم و درک زاب مخا درک،اب زاب ار شناتسد

شا هنیس هب مکحم ار مرس . مدش هدیشک ششوغآ

شوگ ناج ار،هب هتفرگ یادص نامه وزاب دنابسچ

درک. قیرزت میاه
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دموا تاهاب هک یرابدنچ نوا دوب، رت مک هک نوتنس ـ

سرد یاج هب امش و نینوخب سرد ات غاب هنوخ



ی هرجنپ ،زا نیدرک یم تنطیش غاب یوت ندنوخ

یاندیرپ نییاپ باالو ندید . مدرک نوتهاگن قاتا

مدیمهفن . متشاد تسود ور یدوب منوج هک ییوت

یم هاگن منوا هب مراد مدید دش، یچ زور هی اما

و متفگ شهب هتدای . مرظن زا دوب هتخوس هایس منک.

؟ دیشک یغیج هچ

سح ار نوخ یروش ات مدیزگ مکحم ردق نآ ار مبل

هتسشن مرش نیا و شمدید یمن دوب بوخ . مدرک

درک. یمن دصر ار ما هرهچ رد

هایس ی هرتخد نوا تسد داد و ملد دش یچ ـ

هیدرمان ، یدب وهک ،اما...لد منود یمن هتخوس

. یریگب شسپ

مریس یگدنز نیا زا وت یب نم مسق تامشچ هب



مریجنز ووت تس هتسب ماپ و تسد راگنا وت هنودب

؟ بایماک ـ

زان مک شیادص . دنابسچ مرس یور ار شا یناشیپ

سفن و داد یم راگیس یوب شندب . تشادن هلا

! لکلا یوب ، شیاه

متفگ شهب . مدرک شاگن بوخ ، شنتفر لبق بش ـ

شلغب . شمدیسوب ، مراد تسود یلیخ ، مراد تسود

مدیچ و مدروآرد شنودمچ وزا شارطع ، مدرک

و ترطع یر... یم ، متفگ و نومباوخ قاتا زیم یور

شمدرب مدوخ شحبص ... مدرک هیرگ درک، هیرگ ربن!

و مدرک هیرگ اه هچب نیع ورب. متفگ شهب ، هاگدورف

هگید هک یتقو ، هتشگرب ورب...حاال متفگ شهب

و مربب و شرطع هام هب هام تفر یم مدای تشاد



ربخ یتقو هرن.زا مدای و شنت یوب ات مریگب شزا

شمسا .. ممانسانش هب مدز ،لز هدموا شتشگرب

و اغوغ هتشگرب منز .... همنز زونه ، تساج نوا زونه

شوخ مگب، و شمنیبب مرب منوت یمن یتح نم،

! یدموا

یشاب نم بلق نیا بحاص یرمع هی ینوتیم وت

یش اهنت وت مراذیمن تقو چیه مسق مساسحا هب

یشاب مدوخ اب یتشآ هی نم یارب ینوتیم وت

یشاب مدش قشاع نم هک هظحل نیا وت شمارآ هی

هنیا طقف ایند نیا وت نم ِیوزرآ مامت

هنیگنس یلیخ نم هساو تیرود هخآ یشاب وت هک

و نوخ لد نیا نم مدب دیاب یک هب وت زج هخآ

. ونوغاد بلق نیا ینک مورآ ینوتیم وت طقف
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یم ...ملد شیادص درد ،زا دیکچ هرخ باال مکشا

دندش رت مکحم مرود شناتسد . منزب راوه تساوخ

یومع داد یم ناشن شا، ینیب ندیشک باال یادص و

هدش! نکش ضغب مه، شدوخ مناوج

ریز بشید مامت . اغوغ دوب هدش گنت شارب ـملد

غارچ لا... سراهچ دعب ، مداتسیاو شقاتا ی هرجنپ

یا هیاس هگید اما، دوب هدش نشور زاب قاتا نوا

. هرجنپ تشپ دایب نم ندید یارب هک دوبن

شیوزاب یور و مدروآ ارباال متسد ، متسب مشچ

رت شیب مرس ارهب شا یناشیپ ووا مداد رارق

. دنابسچ



! یدرک یمن شدرط نم رطاخ ،هب شاک ـ

هرب مدای ، شندید تقو دش یمن ، اغوغ دش یمن ـ

ندش کشخ و هچنغ حلا نوا ثعاب ... شرهاوخ

درک، یم ادیپ همادا هگا نومیگدنز دوب. تدنخبل

هانگ یب هب مندز مخز ثعاب ، تدرد ی هرابره ندید

هرب مداتسرف و مسبت دش. یم ناتساد نیا مدآ نیرت

دوب. زیچ همه ، مارب هک یبلق هب منزن مخز هک

نویزیولت ی هحفص ، مدرک جک ششوغآ رد ار مرس

یداش ندید نم...اب و تفرگ رارق ممشچ یولج

. متخیر کشا مه اه،زاب سکع رد هدروخ جوم

ی هزاغم یوت و ماپ تقو چیه زور نوا ، شاک ـ

. متشاذ یمن ... رصعیلو نوبایخ یشورفرطع



.زا مداد تروق ار مضغب مکحم نم، و درک توکس

قیقد میاه کشا ندرک کاپ واب مدمآ نوریب شلغب

مخز لباقم ،رد میولگ مخز . مدرک شهاگن

اراب شخرس نامشچ . دمآ یم رظن هب چیه ... مبلق

مهب یاهوم مناتسد دعب،اب و مدرک دصر مخرس هاگن

. مدرک بترم ار شا هتخیر

. وشاپ ـ

مهاگن ایند نیا زا هتسخ و یصاع ، مومغم و گنگ

متسناوت یمن ار ژیما رنارپ هشیمه بایماک درک.

هدروخرس وشلا مدیشک باال ینیب . منیبب روط نیا

. متخادنا مرس یور ار ما

؟ یدز نوریب ال صا زور هس ـنیا



ار مرس یخلت اب نم و درک مهاگن باوج یب طقف

. مدرک جک

ومع! هدموا فرب نارهت ـ

ندرک بترم هب زاب نم و تسب درد اراب شنامشچ

ام، کت هب کت یارب فرب . مداد همادا شیاهوم

و ندوبن قشاع یاهزور زا تشاد ینیریش تارطاخ

غاب! هناخ یاه ناتسمز

نک رکف ... یزاب فرب میرب وشاپ ، شوپب سابل وشاپ ـ

هک یزور نوا میتشگرب نک رکف سملا، هد یاغوغ نم

یفرب مدآ نیرت گرزب یداد لوق مهب غاب طایح یوت

و تش تال مامت و ینک یم تسرد مارب ور ایند

تسرد یفرب مدآ میرب وشاپ ومع... وشاپ . یدرک



و مینک ترپ فرب مهب ، میدنخب میرب وشاپ . مینک

تقشع ،وت ملولعم ی هچب هی ردام نم هرب نومدای

. هناتسرامیب تخت یور داعیم و یداد تسد وزا

غاب، هنوخ یلا ها هرب نومدای و میرب ات وشاپ

ومع... وشاپ . هتسکش نوشرمک

باقرغ #
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هک ییاه کشا ،اب متفگ ضغب اب اراه نیا ی همه

یم هک یا هناچ واب تفرگ ار ناشیولج دش یمن

دز. بل و درک مهاگن نزح .اب دیزرل

؟ اغوغ ـ



یگراچیب اراب ما یناشیپ . مداد ناکت مکحم ار مرس

مرانک ما هدش تشم تسد و شا هنیس هب مدنابسچ

درک. طوقس

طسو میراذب واج نومتارطاخ میرب ، بایماک میرب ـ

ردقچ هرب نومدای هدش مزور هی هکلب میرب ... افرب

. تفرگ تخس نومهب یگدنز

یم شروبجم ، میدرک یزاب فرب ، میتفر یم دیاب

عمج نایم ، ددرگرب وناب رذآ ی هناخ هب بش مدرک

غاب هناخ یاضعا مامت رانک رد هک یماش واب دنیشنب

شا هدننک لسک حلا نآ زا یمک دش، یم فرص

قرغ ار شدوخ مداد یم هزاجا رگا . دریگب هلصاف

. هدروخ هرگ نتساوخن و نتساوخ کی رد درک یم

...هب شراک عمج،هب هب مدرک یم شلصو دیاب

غارس هب دعب و دوب هدنام شیارب هک یزیچ ییاهنت

. متفر یم مسبت



زا دعب ، متسناد یمن هک یا یمیدق قیفر غارس هب

یارب ایهن. دریذپ یم ار نم مهزاب سلا... همه نیا

یارب اما مدوب هدربن هار ییاج هب هک مدوخ یگدنز

. مدرک یم ار تالمش مامت دیاب بایماک یگدنز

*************************************

زا وکالهف متشاذگ مشچ یور ار، ما یباتفآ کنیع

ندش رت مرگ ثعاب یا هرذ هک یناتسمز زیت باتفآ

مدق فرب ی هدش بآ یاه خی یور دوب هدشن اوه

یادص واب تخادنا نییاپ ار شنیبرود . متشادرب

درک: همزمز یدنلب

! تکفرپ ـ

دشو مکیدزن بل رب دنخبل مه شدوخ . مدیدنخ

ار زورما دوب هتساوخ . تفرگ مفرط ارهب شنیبرود



اه فرب لماک ندش بآ لبق و مهدب صاصتخا وا هب

. موشب شا یناتسمز یاه سکع لدم ،

! دازیرپ نگنشق ـ

درک. مزادنارب هزماب رایسب و تخادنا باال ییوربا

نم؟ ای یدرک فیرعت تدوخ ـاالنزا

درک، ما یهارمه مه دشووا رتدنلب ما هدنخ یادص

اب نم و میتسشن گنر زبس درس تکمین یور

ار نیبرود ما، یتروص یاه شکتسد ندروآرد

هار ردحلا هک اه سکع زا یکی ، مدروآ باال اددجم

نآ رتزا شیب ار دوب هتفرگ نم زا اوه ویب نتفر

تسود دوب هدرک فیدر ناشیارب لدمرازه هک ییاه

. متشاد
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یم تارب منک یم راک نوشور هنوخ مر ـیم

. مجیپ مراذ یم مشییاتدنچ . متسرف

! یدرک یم لدم ور ایروپ دیاب ـ

دز. بل یا یمجاهت تلا وابح درک درگ مشچ

شغ شارب ارتخد مشیروج نیمه ، هشاب مشوخ ـ

شیب دید ضرعم رد شمراذب ممدوخ مایب نر یم

! ایتخادنا مدای رت!



: مدیسرپ دنلب یا هدنخ اب

و؟ یچ ـ

،بل نیبرود نتفرگ نیح و درک کزان یمشچ تشپ

. تفرگ نادند هب صرح اراب شیاه

مدید ، شجیپ متفر متشادرب وشیشوگ بشید ـ

دز ماشوگ زا دود هک هراد عالهق زاربا تکریاد ردقنا

. مدرک تروپیر وبالکو نوشکت هب کت مدز ، نوریب

داوخب مگب، ال ...صا دنچره ، متفگن مه ایروپ هب

فک مراذ یم مرایمرد وشامشچ هگب مهب یزیچ

کنخ ملد اما هنک، یزابوگل شاهاب ناکاپ تسد

! هزوجع یارتخد ادش...

نیریش ی هرهچ و هزماب نحل نیا یولج دش یمن



درک. تمواقم شا ینتشاد تسود

. یتسه ـعیلا

نم . هتخس یلیخ روهشم مدآ اب جاودزا ، یدج یلو ـ

ناروتسر هی ایروپ اب یک راب نیرخآ دایمن مدای هک

ملد وت بآ هنک یم تالش یلیخ ادخ هدنب . متفر

. هدایز شیتخس مزاب اما هروخن نوکت

مدآ کی اب جاودزا . یسکره زا رتهب ، شمدیمهف یم

یم یروبص ، تشاد یدایز الت ظعم ، روهشم

دوجو اب دازیرپ . قشع یدایز نازیم و تساوخ

. تفگ یم یگتسخ زا مه زاب اه تفص نیا یودره

هب یرس . مدوب هدرک ناشسمل مه نم هک ییاهزیچ

گنز یادص ندش دنلب واب مداد ناکت شدییأت

باال ایروپ هک نیا رب ینبم شا همزمز و شهارمه



. متساوخرب ، شلا بند هب هدمآ هرخا

! تمینوسرب ـایب

یاه فرب یور میاه توب فک و مداتسیا شلباقم

. دیزغل هدش بآ

نوترید و نیرب هاگدورف ات دیاب ، ملگشوخ امش ـورب

. مریگ یم سنا نمآژ هش. یم

درک. همزمز و تخادنا شتعاس هب یهاگن یضاران

. زورما یدروآ یم نیشام شاک ـ



شغارس و دوب کراپ هفاک لباقم زونه منیشام

ات دنخبل واب هدزن یفرح دوجو نیا ،اب مدوب هتفرن

و ردام دوب رارق ، مدرک شا یهارمه کراپ یجورخ

هب هاگدورف هب دیاب و دنیایب زاوها زا شرهاوخ

هشیش ، نامندید اب ایروپ . دنتفر یم ناشلا بقتسا

دز. دنخبل و داتسرف نییاپ ار شلیبوموتا یدود یاه
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. زیزع یامناخ هب، ـهب

قوس ششوپ زمرق ربلد یور ارات شهاگن مه دعب

داد.



؟ مگنشق تلا وحا ـ

، دروآ یم قوذ رس ار نم رابره ناشا هطبار ندید

. دنیشنب ات درک زاب ار نیشام ورد دیدنخ دازیرپ

یم یدموا یم شاک ، اغوغ یدموا یسرم ـ

. تمیدنوسر

رانک ، شنتسشن زا دعب و هدرک یعونصم یمخا

. مداتسیا ایروپ ی هدش هدیشک نییاپ ی هشیش

! تنز هدش یفراعت ـ

خی ینیب کون و تخادنا یهاگن دازیرپ هب تبحم اب

. درشف ار شا هدرک



. دنتسین امش لثم هک همه هراد، تفرعم ـمنز

منک. شمضه ات ورب دوب، نیگنس ت هکیت ـ

ارهب شنیشام عفال، نتفگ اب ایروپ و دندیدنخ ودره

و مدرک هاگن هریخ ار ناشندش رود . تخادنا تکرح

دوب هدش ثعاب ، امرس . مدش کراپ دراو هرابود دعب،

نایم اه تعاس تساوخ یم ملد نم و دشاب تولخ

منک، رکف و منزب مدق . منزب مدق هدش، رس یاه خی

شیادیپ ما یگدنز رد یگزات هب هک یدرم ... مدوخ هب

ی همه و داعیم ، هچنغ ، بایماک هب دیاش و دوب هدش

تسرد تساوخ یم ملد . متخانش یم هک ییاه مدآ

ربق گنس ...باالی ارهز تشهب مورب امرس نیمه نایم

هدش یرگید درم ی هتسبلد ، میوگب و منیشنب نیهاش

ما.



ماهوا و یخلا ارزا نم ، مهارمه نفلت ندروخ گنز

زا لیابوم ندیشک نوریب واب مداتسیا . دیشک نوریب

مامت هک یا هرامش ،هب مهاتوک یداب نشپاک بیج

مدز. لز دش یم متخ وا ،هب میاه ندرکرکف

؟ مناج ـ

شخ ی هنادرم نیشنلد یادص اب دعب و درک یثکم

درک: همزمز شراد

؟ مناخ راکرس ییاجک یببال، تلد و نوج ـ

ار مسفن ، متخود مشچ یعاس کراپ ی هطوحم هب

بل شا یدج لا وس باوج ورد مداتسرف نوریب



مدز.

. یعاس کراپ ـ

؟ ـاهنت

منک، شتوعد ییاقآ هی هب منزب گنز متساوخ ـیم

. دنتفرگ سامت نوشدوخ هک

درک. اوجن رهمرپ یتیدج اب

یم لوط مکی هنک. یم لوبق ونوتتوعد اقآ نوا ـ

.... مسرب هشک



مادک یور متشادرب هک یمدق دش، هچ منادیمن

دش ثعاب هک تفرگ رارق هدش بآ یاه خی تمسق

یادص واب منک لر تنک ار مدوخ مناوتن ، دزغلب میاپ

دورف نیمز تفس حطس یور مکحم ، یکزان غیج

میاه ناوختسا مامت رد هظحل نآ رد هک یدرد . میایب

لا بقتسا هب یا هظحل یارب دش ثعاب تسشن

هب کراپ رد نیرضاح کدنا دادعت و مورب یهایس

واب مدرک زاب یثکم اراب منامشچ دننک، دنت اپ مفرط

اب دوب هدناسر نم ارهب شدوخ هک یناوج نز کمک

. مدمآرد هتسشن تلا ح ،هب تشحو و سرت

رتو فرط نآ یمک دوب. هداتفا نیمز یور ... ملیابوم

چم کانتشحو درد هجوتم ، منتسشن اب هزات نم

. مدوب هدش دوب هتفرگ رارق مندب ریز رد هک متسد
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یگتسکش رامآ ، نیمز یور هنیش یم فرب هک مکی ـ



یتسد نیمجنپ نیا زورما . هشک یم کلف هب رس اه

یاپ ات تفه زا رظن فرص ، متفرگ چگ هک دوب

هداد عاجرا هک هتشادرب کرت نگل اتود و هتسکش

عورش زا تعاسراهچ هزات یتقو منوا . شخب ندش

؟ اهامش نیتسین دلب ندرک طایتحا . هتشذگ متفیش

؟ نیریم هار اوه یور

زا نتفرگ چگ لوئسم هک یراتسرپ یاه ندرک رغرغ

توکس کی ورد مدینش یم یگف ارابکال دوب متسد

نایم تشاد هک یتسد هب مدوب هدز ،لز هدنهدرازآ

هک یچم درد رگا دش. یم ناهنپ ، سیخ چگ یدیفس

منگل لصافم و دوب هتفرگ مارآ یمک نکسم روز هب

اهردق نآ ما یمسج تیعضو ، متفرگ یم روتکاف ار

نادرگرس و هتخیر مهب مرکف رت... شیب . دوبن دب مه

مدید و متشادرب ار ملیابوم هک یتقو دوب.زا هدش

نشور هدش ثعاب شنداتفا تدش و فرب یسیخ هک

ظفح مه ار شا هرامش ، یتخبدب مکلا ورد دوشن



دوب. نیمه ملا ویخ رکف عضو مدوبن

نفلت کی وحاال هدش عطق سامت نم غیج یادص اب

شظفح هک یا هرامش و هدنام متسد یور شوماخ

چگ راک . مدوب هدروآ سناش درک، یمن هتکس . مدوبن

دنلب متسناوت هرخ دش،باال مامت هک متسد نتفرگ

اتاب دوب هتفرگ رارق چگ ریز ، متسد کی . موش

. دوشن دراو نآ هب یراشف ، ممودصم تسد نداتفا

راتسرپ ، مدیسر هک سنا رواژ یراتسرپ هاگتسیا هب

درک. مهاگن شوپ هعنقم

؟ زیزع مناج ـ

شا هنامرتحم نحل حلا نیا دوب.اب غولش ناشرس

. دهدیم اهب متساوخرد هب هک درک مراودیما



نشور و هدید بیسآ ندروخ نیمز نیح منفلت نم ـ

؟ مریگب سامت هی منوت یم اجک هش. یمن

وهب دوب یمومع نفلت هیبش هک ینفلت ، شتسد اب

دنخبل واب داد مناشن ار دوب هدش لصو یگنس راوید

درک. همزمز

. مزیزع اج نوا ـ

تدش ...هب متسد ، مداتسیا نفلت رانک و مدرک یرکشت

شتیعضو رد ینادنچ ریثأت ، نکسم و درک یم درد

دندوب منهذ رد هک ییاه هرامش مدرک یعس . تشادن

مامت . هناخ ردپ... ، بایماک . مروایب رطاخ ارهب

یناشیپ . دندوب اهنیمه نم ی هدش ظفح یاه هرامش

زا مهرد یا هرهچ اب دعب و مدنابسچ نفلت ارهب ما

شیپ ... منهذ مامت . متفرگ ار بایماک ی هرامش درد،



دوب. شلا وح یلع

ـهلب؟

. مدیشک یقیمع سفن

! اغوغ ، بایماک منم ـ
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ردقنا نیا تساجک ی هرامش ؟ یرتخد یروطچ ـ

دوب. هدیچیپ

زا لبق دش ثعاب ، اهراتسرپ زا یکی ندش جیپ



: دسرپب دیدرت اب منداد باوج

؟ یناتسرامیب ـ

ینزب گنز هش ...یم بایماک ، تسین یلکشم هرآ... ـ

؟ یریگب و شردارب ی هرامش و ینیدباع دامع هب

: دیسرپ یدج یلیخ

؟ هدش یچ وت؟ ینک یم هچ ناتسرامیب ؟ اغوغ ـ

؟ راکیچ یاوخ یم و نوا ی هرامش

طابترا هک نیا یارب یبسانم تیعقوم حاال اعطق

زا مه رگا . دوبن میوگب شیارب یلع اراب مدوخ

یم تعرس ،هب متفگ یم ما یمسج تیعضو



یمن ار نیا نم و دناسرب ار شدوخ تساوخ

. متساوخ

نیا عفال هشیم ، بایماک بش مدیم حیضوت تارب ـ

یم گنز هگید ی هقیقد هد نم ؟ یدب ماجنا وراک

؟ هشاب . مریگ یم تزا ور هرامش و منز

؟ یبوخ تدوخ وگب هملک هی طقف ـ

. متساوخیمن ادبا مه ار نیا . مدوب هدرک شنارگن

. یونش یم و مادص یراد هبوخ ، تنوبرق مبوخ ـ

. شابن نارگن

یکچوک یتسد فیک زا دعب و مداد همتاخ ار سامت



مدوب هتخادنا ما هناش یور جک متسد رطاخ هب هک

یکچوک ذغاک ، دریگن ار میاپ و تسد یولج ات

ضرق راکدوخ کی ، راتسرپ نامه .زا مدیشک نوریب

سامت بایماک اب اددجم هقیقد هد زا دعب و هتفرگ

و هدرک یظفاحادخ عیرس داد، هک ار هرامش ، متفرگ

یلیخ . متفرگ سامت ،ابوا ذغاک هب هاگن راب...اب نیا

هک یا وهلب درک اررپ مشوگ شمهرد یدص دوز

. دمآ یم رظن هب یبصع یمک و یدج

؟ یلع ـ

هت وزا قیمع سفن کی هیبش ییادص درک، یثکم

. شا هدش دنلب یادص دعب، و مدینش ار لد

؟ اغوغ یتدوخ ـ



مدرک تنارگن مفسأتم اعقاو نم نیبب منم... هرآ ـ

اما...

مشوگ رد دننام ،نهلا شرادشخ ی هتفرگ یادص

کی نامه واب تفر مدای مفرح هک یروط ، دیچیپ

. مدرشف متسد نایم ار نفلت مکحم ، تسد

.... یتشک ! یتشک ونم ـوت...
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زا هک یگدنامرد سح ،نآ منزب یفرح متسناوتن

هیبش راگنا دش ثعاب تسشن مناج هب شیادص

منک. ضغب ، دنشک یم ار ناشزان هک سول یاهرتخد

دوش. رتدنلب شیادص دش ثعاب مندزن فرح نیمه



هدش. لر تنک داد کی هیبش

وت؟ ییاجک ـ

! ناتسرامیب ـ

! یلع ـای

هتسب منامشچ هک درک همزمز ار نیا نارگن ردقنآ

اهو ینارگن سنج نیا دوب، هتفر مدای . دندش

مدوب هدرک شومارف دوب. هتفر مدای رگید اراهتیامح

دوش یم تنارگن و یراد تسود ار یکی یتقو

تماک ینیریش و دوریم ورف دهش رد تناج روطچ

. دیزرلیم شیادص دنک. یم اررپ



. ناتسرامیب مسا ـ

... نوریب مریم مراد ، هبوخ ...حملا سرتن نیبب ـ

یا هرذ یتح هک ینحل ،اب مفرح نایم دیرپ

سح یا هظحل یارب دوب. هدشن رت مک شلا صیتسا

. دنزن دایرف ات هتفرگ ار شدوخ یولج تخس مدرک

! ناتسرامیب مسا ... اغوغ ـ

همزمز شیارب ار مسا ، تسشن مه یور منامشچ

ار نفلت ، مشوگ رد قوب یادص ندیچیپ واب مدرک

مدآ یور رود، کی ار مهاگن . مدنادرگرب شیاجرس

هظحل هک یدرد دعب...اب و هداد قوس مفارطا یاه

نکدرس بآ ارهب مدوخ دش یم رت شیب هظحل هب

، شندروخ زا دعب و مدرک رپ بآ یناویل . مدناسر

. متسشن راظتنا یاه یلدنص یور



زاش هدمآ نوریب یاه تشگنا هب متخود ار مهاگن

هن رگید ، تسد نیا .اب مدیشک یا هتسخ سفن و لا

درک! راک کینیلک رد دشیم وهن تشون هنارت دشیم

هب مرفس نامز هب کیدزن ، هداس یطایتحا یب کی اب

ردقچ منادیمن . مدوب هدرک مودصم ار مدوخ ... ژنپا

هکاب متخود مشچ شملا زا هدز نوریب یاهتشگنا هب

دنلب ییاهماگ .اب دیشک ارباال مرس ، ممسا ندرک ادص

مفرط هب هداتفا نوخ ینامشچ و مهرد ییاه مخا ،

دروخ متسد هب هک شمشچ ... مداتسیا . دمآ یم

متساوخ نم و دیسر هک نیمه و تسب کلپ هاتوک

یور شتسد شا، ینارگن ندرک مک یارب منک زاب بل

درک: همزمز ، یبصع و مارآ و تسشن میاه بل

! وگن یچیه ـ



هب عیرس و تفس ، مکحم ار، نم دعب و تفگ ار نیا

و سنا رواژ شخب طسو تسرد . دیشک ششوغآ

نوریب شوگ ریز ار شسفن ، شیاه یغولش نایم

دروخ ارهب شنازرل یادص و درک اهر زاشملا هدز

داد. ما ییاونش یاهرات

! مسرب ات مدرک هتکس ... مدرک هتکس ـ

باقرغ #
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*************************************

وااب هک یا هناخوراد ، مداد هناخوراد ارهب مهاگن

هک ینم و هتشاذگ شلخاد اپ میاهوراد ی هخسن

دوب. هدرپس ییاهنت ارهب مدوب ششوغآ جیگ زونه

، مدرک یم سح مشوگ ریز ار شسفن ترارح زونه

هب جاو رد هک یا ینارگن ... شناوزاب راصح یگنت



یاهرات شزرل ... یتح و دوب هتسشن شتاملک جاو

درک" اوجن رارق یب روط نا یتقو ار شا یتوص

" مدرک هتکس

ندرک دایز غاد زایپ و قارغا هیبش ، دوبن ولغ هیبش

، دزیم دنت هک شبلق شا، هدیرپ یور و گنر ، دوبن

یمن زاب هک یروک یاهمخا ونآ شناتسد یامرس

زا شجورخ .اب هدیسرت اعقاو دادیم ناشن دندش

. مدش اج اجهب شلیبوموتا یلدنص یور هناخوراد

متسد هب یهاگن مین ، نتسشن زا دعب و درک زاب ردار

تکاپ و داتسرف نوریب یا کالهف سفن . تخادنا

داد. رارق میاپ یور ، اراهوراد

! منونمم ـ

تکرح هب مه ار نیشام یتح . دادن ار مباوج



و شا یلدنص یتشپ هب داد هیکت ار شرس ، درواینرد

. دیشک یقیمع سفن و تسب ار شنامشچ

؟ یلع ـ

یحلا همه ال..اب ،صا متشادن تسود ار شتوکس

ملد دوب، هدروا دوجو هب شا ینارگن هک یشوخ

هک هرابود ، دیبات یمنرب ار شا حلاکالهف نیا ندید

هب اما شهاگن درک، زاب مشچ هرخ باال مدرک شیادص

مخا .اب داتفا ما هدش هتفرگ چگ تسد نم...هب یاج

هاتوک دعب، و متسد هب دز لز شدوخ صوصخم

: دیسرپ

؟ یراد درد ـ

مرس منک. شرت نارگن هک دایز ردق نآ هن ،اما متشاد



متروص فرط هب شهاگن ریسم دیاش ات مدرک جک ار

. دتفیب

ونم! نیبب ـ

! منوت یمن ـ

. تسشن جک یمک ووا، مدرک شهاگن توهبم

هب کالهف یهاگن واب تشاذگ نامرف یور ار شجنرآ

درک. اوجن متسد

هاگن یا هگید زیچ هب تسد نوا زج هب منوت یمن ـ

منک.

! مبوخ نم ـ
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و داتسرف بقع ارهب شیاهوم شتسد اب یبصع

درک. همزمز

... هتسکش تتسد ، اغوغ مولج نکن هرقرق ونیا یه ـ

یه و چگ نیع هدش تگنر یتقو یندوب بوخ هچ

یدرد هک یگ یم غورد مشدعب درد، زا یزگ یم بل

؟ یرادن

کی واب شنامشچ رد مدز لز طقف ، مدرک شهاگن

رت یبصع . مدش شا یزیر نورب نیا وحم ، دنخبل

شمرن اراب ممودصم تسد ، دیشک ولج ار شتسد

زا هدز نوریب یاه تشگنا و تفرگ شناتسد نایم



ال ...صا دوبن مدنخبل هب شساوح درک. شزاون ار چگ

. دوبن هدش دیفس تسد نآ زج زیچ چیه هب

ندینش ضحم ،هب ینزب گنز ات مدش هدنز و مدرم ـ

یب رکف اترازه ... سامت ندش عطق و تغیج یادص

، یدوبن ... کراپ مدموا ، دموا منهذ وت ردام و ردپ

یگیم ینز یم گنز شدعب ... یدوبن ... متشگ

نیا متشاذگ اج اجک و مبلق نم، و یناتسرامیب

ندید . تسین شوخ اما...حملا منود یمن طسو

ردقچ دوب نکمم هک نیا هب رکف ، تتسد رود چگ نوا

، دروخ یم ییاج ترس رگا هتفیب یرتدب تاقافتا

یاو... ... اغوغ یاو ... یربخ یب نیا

و تسشن شتسد یور ، تفر ولج مملا س تسد

نم و درک مهاگن هرخ دمآ،باال باال مارآ ... شرس

اراب درم ...نیا متشاد شتسود مدز. دنخبل رت قیمع

درک، یم مراثن هک یبیجع یاه سح ی همه



. متشاد تسود هناقداص

یش! یم مدآ نارگن گنشق یلیخ ـ

ار مدنخبل عقوت ، تشادن ار هلمج نیا عقوت دیاش

رظن ارزا شا یکالهف هنادرم نامشچ مه....

. مدرک اجک ار مرس دعب، و مدنارذگ

، یمهف یم و مدرد منیبیم یتقو منکیم فیک ال صا ـ

. هنکیم بوخ وملا اهح نکسم زا رتشیب

درک. همزمز و داتسرف نوریب مرن ار شسفن دز، کلپ

هدب! همادا ـ



یچ؟ ـهب

ار ناشیاج تکرح کی دوب،اب شتسد یور متسد

شنحل . درشف شتشم نایم ار متشم و درک ضوع

مرن. و دوب یدج

! تندرک یربلد ـ

سح وهن متشاد درد هن رگید ، تفرگ قمع مدنخبل

. مدرب ولج ار متروص درک. یم متیذا ینیشن هناخ دب

مناوتب و مشکب سفن رت قیمع ار شرطع هک ردق نآ

صیصخشت ار شنامشچ گنر رت کیدزن یا هلصاف زا

هوهق ای تسیکشم دیمهف دش یمن هک یگنر . مهدب

یا!



. متشادن یربلد دصق ـ

باقرغ #
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رگا مدرک یم سح ، دروآ ولج ار شرس یمک مه وا

شیور لحم ، دشکب مفرط ارهب شدوخ رگید یمک

درک. دهاوخ دروخرب شیاهبل اب میاهوم

؟ تتسد یتفرگ و مبلق متیر یروط نیا و یتشادن ـ

؟ یدروآ یم مرس هچبالیی یتشاد

. مدرک یمن ادیپ ندز یارب یفرح دش، وحم مدنخبل

رد هک یریجنز یور دوب هدش عمج مساوح مامت



شک دز.پال یم ار مشچ ، شقرب و تشاد شندرگ

یور ردق نآ ریجنز مرف اما، دوبن ندید لباق

ار متسد ، هدارا یب هک دوب هتسشن شوخ شتسوپ

و مدیشک نوریب شا هقی ریز ارزا ریجنز . مدرب ولج

و درک دروخرب شندرگ هب مه متسد نیب، نیمه رد

ح هب هجوت یب درک. ادص ار ممسا مارآ یلیخ

.پ مدرک زادنارب متسد کی نامه اراب ریجنز .... شلا

هک دوب تخس یلیخ دوب. هدیچیپ پالک کی شک، ال

زا مگردرس مه نم و هدش هتشون هچ دیمهف دوشب

. مدیشک ارباال مهاگن ، مهرد طوطخ یگدیچیپ

؟ هتشون یچ ـ

نایم یبات یب عون کی دوب. هتشادرب شخ شیادص

یب مه ار نم تشاد و هتسشن شا یتوص یاهرات

درک. یم بات



. دشابیمن اغوغ ناهج رد تیور نسح زک بجع ـ

سپ ؟ زیوآ ندرگ کی رد یلیوط نیا هب رعش نیا

ار هملک همه ...نیا دناوخ دش یمن هک دوبن بیجع

درک. یم تخس ار شناوخ ، نتشون مه رد هدیچیپ

هک نیا دوب، مه نم مسا رعش، نیا نایم رد هک نیا

دش ثعاب درک همزمز یصاخ روظنم اراب رعش نیا

زرط هب مبلق . مهدب تروق ناهد بآ شهاگن نایم

هک نیا ...زا مدیسرت یم دز، یم دنت یبیجع

. مدیسرت یم دونشب ار شیادص

! هراد ونم مسا تدنبندرگ ـ

دعب، و داتسرف شسابل ریز ار زیوآ دمآ، ولج شتسد

درک. شزاون ار ما هنوگ تشگنا کون اب



. هراد وروت مسا نم یگدنز ـلک

بل هدش یدج و دیواک شهاگن اراب موحم دنخبل

دز.

. هدیرپ یلیخ تگنر ـ

. مدیسرت یلیخ مداتفا یتقو ـ

نیشام هرخ وباال تسشن فاص ، دیشک یقیمع سفن

. دروآرد تکرح ارهب

و متاعارم ... هدرد رس ،زا تسین سرت زا گنر نیا ـ



شیب یرادن درد و یبوخ یگ یم یکلا . اغوغ نکن

مش. یم تیذا رت

باقرغ #
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ار مرس . دوبن تخس شلمحت اما... متشاد درد بخ،

کی و نکسمدنچ زج هک مدرک مرگ میاهوراد هب

دش، یمن ادیپ شنیب یزیچ میسلک صرق یرس

نامرف و درک فقوت ناروتسر کی لباقم دوز یلیخ

متشاد هک ینامز لوط مامت داد. ندش هدایپ

یاذغ یاج ،هب مدروخ یم ار وا یباختنا ی هچیهام

هدنام مک دوب. نم ترپ شساوح ندروخ ار شدوخ

قشاق هب قشاق و مفرط دشکب یلدنص ، دیایب دوب

نیا مداد یم هزاجا رگا دیاش . دراذگب مناهد رد اذغ



داد. یم ماجنا مه ار راک

و تسا تخس تسد کی اب ندروخ دیمهف یم

مفعض دوب. نم یاه هتساوخ یپ شساوح ، بترم

اه تعاس ... میدش جراخ ناروتسر دشوزا مک هک

حلا نیا اب دیآ یمن ملد ، تفگ یم . دیخرچ رهش رد

حملا دوش نئمطم تساوخ یم . تمربب هناخ هب

یم دوش. یمن عورش هرابود مدرد و تسا بوخ

یارب هک ییاهزیچ مامت دز،زا یم فرح ... دیخرچ

یم هریخ متسد هب مه یهاگزره و دندوب باذج نم

دز. یم بل و دیشک یم سفن دش،کالهف

یچ؟" دروخ یم ترس هگا "

هک ییاهنآ هیبش دوب. اهردام هیبش یلع، ینارگن

ما هدنخ . دنتفرگ یم ازع شیارب ، هداتفین یقافتا



و داد یم ناکت رس ما هدنخ ندید ووااب تفرگ یم

نآ هکاب ردق .نآ شمدناسرت یلیخ درک، یم دیکأت

بلا ق مغیج یادص ندینش ...اب تماق ودقو تبیه

، داتسیا هناخ یولج هرخ باال یتقو دوب. هدرک یهت

هک مدرواین مدوخ یور هب نم و دوب هدش کیرات اوه

هظحل هب هظحل درد و هتفر نیب اهزا نکسم ریثأت

نشور ار نیشام غارچ دنک. یم مریگرد رت شیب

هاتوک نک ربص کی اب موش هدایپ هک نیا زا لبق درک،

نوریب هبعج کی دروبشاد وزا تفرگ ار میولج

. دیشک

ردقنا ...اما، مدب تهب زورما هک مدیرخ بشید ونیا ـ

. دشن تصرف هک تفر شیپ دب یچ همه

شدوخ ووا دیخرچ یواکجنک اب هبعج یور مهاگن

س تسد ، شلخاد ریجنز ندید درک.اب زاب ار شرد

نابرهم دنخ کت ووا تفرگ رارق مناهد یور مملا



. تسشن شیاه بل یور یا هلصوح مک اما

شیپ تمربب ، تمدزدب بشما دش یم شاک ـ

. هنوخ تمتسرفب هرایمن تقاط ...ملد مدوخ

. وشن کانرطخ ـ

هبعج ارزا ریجنز . دماین شک مه یا هرذ ، شدنخبل

دز. بل و دیشک نوریب

. خرچب ـ

ریجنز شملا، ندز رانک ووااب مدناخرچ ار مرس مارآ

دشو شلفق نتسب لوغشم . تخادنا مندرگ رود ار

لصتم مهب وق،هک مدز.ود لز شزیوآ هب عیرس نم



. دندوب

شتفج یتقو . تسا هدنرپ نیرترادافو وق، نگ یم ـ

. هریگ یمن تفج هگید ایند رخآ هدب،ات تسد وزا

باقرغ #
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منک. رکشت روطچ متسناد یمن ، شفرط هب مدیخرچ

رکف ... دیاش وای نونمم میوگب ، مشکب ششوغآ رد

ار منامشچ نایم . مدرک یچیق ونب خیب ارزا مرخآ

دنمشزرا یلیخ ، هیده نیا دوب. هدرک رپ یداش قرب

دوب.



یریگ یمن تفج ... مریمب هگا یگب مهب یدیرخ ونیا ـ

؟

باال یمک شیادص درک.نت مهاگن دولآ مخا و یبصع

. دیرغ و تفر

؟ اغوغ ـ

تعاس تساوخ یم ملد . مدیشک مناهد لخاد ار مبل

دوب هدما هلپباال هب درم....هلپ نیا منک. شهاگن اه

دوب. مبلق جوا ی هطقن رد تسرد وحاال،

. دیشخبب ـ

هتسکش تتسد نم . وگن اترپ و ترچ نیا زا هگید ـ



متیذا هلمج نیا اب دایم تشوخ ، همقلح وت منوج

؟ ینک

،اب دنکن فعض شیارب ملد دشن هک تفگ یروط

شتمس هب درک یم بجعتم مه ار مدوخ هک یتبحم

رهم میاه بل اراب شا هنوگ هاتوک مدش، لیامتم

مدز. بل شقارب هاگن نایم و مدرک

. مراد شسود یلیخ ـ

. مراد شسود یلیخ منم ـ

ملد متسناد یم و مدز دنخبل ، متخادنا باال ییوربا

هاگن نیمه گنت ، شنیشام زا ندش هدایپ ضحم هب

دش. یم هنادرم صاخ



و؟ دنبندرگ ـ

یروط هی هک ینیمه ور! هتسشن مولج هک یمناخ ـ

رابدص ... زورما شندید همدص رکف زا هک هدش زیزع

ات هگا هک یمناخ نیمه . مدید ممشچ یولج و گرم

و مریگ یم و شزاگ ، هشن هدایپ هگید ی هیناثدنچ

نومزا یدر هنوتن سک چیه هک ییاج هی مر یم

. هریگب

تشم کی دنک،ثمال یم هزجعم .... قشع هک مسق و

هب هک دنوش یم هدنز نانچ ناج، اوژهییب

وات دندروآ یم ینیریش ، دنیآ یم تبلق ینامهم

یم تتاساسحا و فطاوع زکرم اه،رد تعاس

. دنصقر

رغ *************************************#
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ندید دوب. مه بایماک غاب، هناخ مدیسر یتقو

نم، و دنک مهاگن اهنت هدز تهب دش ثعاب ... متسد

...هب شتارذ و هدش قیقر سح کی نایم قلعم

نمی شوخ ، مناوختسا نتسکش . مرادرب ماگ شفرط

، ونابرذآ ! تسا زیزع دوب هدش شرواب ... مبلق دوب.

ناشن شنکاو بایماک لثم همه همع... و نامام

یم رگا اما نم . هچاپتسد و نارگن هدز... تهب ، دنداد

گرب دنخبل کی واب متسشن یم اه تعاس ، متسناوت

و مدرک یم سمل ، مدرک یم سمل ار ینادعمش یاه

دش" مامت " مدز یم بل شیاه گرب یربز شوگ ریز

امرس نایم اه، ندوب اهنت دش، مامت میاه یتشگرس

نابزیم مبلق دش. مامت همه و همه اه... ندش نفد



کاخ و درگ اه، سلا زا ...دعب شرهم نابزیم دوب،

و هدز هیکت هدخم کی وهب هدرک مد یاچ ، هدناکت

ار یراد نامهم ... مبلق درک. یم اشامت ار شنامهم

دوب. دلب بوخ

میمرت رتدوز یارب دنفسوگ ی هچاپ دیاوف زا ونابرذآ

یا ینارگن اب نامام ، تفگ یم میاه ناوختسا ندش

شنامشچ نایم رد کشا هرطقدنچ هیبش هک

رطاخ هب قافتا نیا هک تفگ یم دوب هدش هرصاحم

ات متفرگ یم سامت دیاب و هداتفا مندوب فیعض

رت شیب ناش همه زا اما همع ، دناسر یم ار شدوخ

تخپ روتسد عیرس یلیخ هک ارچ دوب، راددوخ

شون مد کی اب مه شدعب و داد ار هچیهام پوس

هب دوب دیفم مندب تیوقت یارب ، شدوخ مض هب هک

. دمآ ملا بقتسا

و درک یم مهاگن هدرک مخا دوب، تکاس اما بایماک

ارهب معضو نیا تلع تشاد ... شنهذ رد دیاش



یتقو داد، یم طبر مدوب هتساوخ هک یا هرامش

ار ماش تفگ و میورب هناخ هب دادن هزاجا ونابرذآ

اهتنا ارات هچیهام پوس دوش نئمطم ات مینامب دیاب

ات تحارتسا یارب داد داهنشیپ بایماک ، مروخ یم

متفر . مورب شقاتا هب اذغ ندش هدامآ نامز

رد میاه سح تفاطل نایم هک نیا زا لبق اما...

ار شدوخ موش قرغ دوب هدش مبیصن یا هک ییاهنت

شا یلدنص دنک نشور یغارچ هک نیا نودب . دناسر

تخت یور نم داد. رارق ملباقم و تشادرب ار

. نارگن هاگن کی اب ملباقم ووا مدوب هتسشن

بخ؟ ـ

و متسناد یم . تسیفرح هچ رظتنم متسناد یم

. متشاذگن شرظتنم مه دایز



! مدش قشاع ... منومگ ـ

دیشک کلف هب رس شهاگن ینارگن دش، سبح شسفن

نوریب ار شا هتشاد هگن سفن مارآ یلیخ دعب و

مخ ولج وهب دیشک شندرگ تشپ یتسد ، داتسرف

دش.

؟ دامع ردارب ـ

زاب رت هریخ ووا مداد ناکت منابز یاج ارهب مرس

قوش رس زا هک مسق ادخ هب مضغب درک. مهاگن مه

متاظحل نیرتهب نایم نم دوب. سرت اب هدش هتخیمآ

شومارف و نداد تسد زا سرت . متشاد سرت مه،

هاگن ریز . ندش
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...شلا شقاتا یکیرات نامه نایم ، بایماک ی هریخ

زیوآ ، متخادنا تخت یور ار ما هناش یور هداتفا

یکیرات نیب متشاد کش و مدیشک ولج ار دنبندرگ

. دنیبب ار شحرط

یم اوق، حرط .. شحرط ، مندرگ تسب بشما ونیا ـ

. هیرادافو نوویح وق... هگ

؟ اغوغ ـ

تسم نم ، یندیشون و ماج زا ...هن مدوب تسم

منامشچ . مدوب یدج رهاظ اب درم نآ مرن یاه فرح



. دندیدنخ ، میاه بل و قوش دززا قرب

هن؟ هگم هگنشق ـ

؟ ومع اغوغ ـ

، مدروآ ارباال متسد چگ نم و درک میادص نارگن

نوریب تخس شرانک زج ییاوه ...رد میاه سفن

مه یکانلوه فارتعا . مدوب هدش شا هتسباو . دندمآ

دوب.

منارگن نوا ردق بایماک سک چیه ... سک چیه ـ

دوب. هدشن

ار شندرگ ، تفر نییاپ هکباالو بایماک یولگ بیس



.رد مدش رت عمج مدوخ رد درشف رت مکحم هک

یم ، شحور یایاقب نایم مه زونه هک یدوخ

راوآ اهراورخ ریز اررد یقشاع کرتخد تسناوت

یاهوم نمرخ و خرس سابل اب یکرتخد دنک، ادیپ

نیمه دوب. نیمه شلیامش نم، نورد قشع . دنلب

. رگنوسفا ربو سفن ردق

؟ بایماک شارب ممک ترظن ـهب

. مزیزع وگن دنرچ ـ

و هدرک جاودزا هک ینز هک مدوب یعدم رمع ـهی

هقلطم نسباالی درم هی اب دیابن اموزلم هراد، هچب

ردقنا نز، هب مهاگدید بایماک رمع هنک...هی جاودزا

هنوتن مه هچب و جاودزا یتح هک دوب دنمشزرا

وت ندرک هتکید رمع هی دعب . هشکب نییاپ و شحطس



. منیب یم ومک مدوخ مراد مدوخ ،حاال... امدآ نهذ

هچ . دنتفرگ ار متسد ودره و دندمآ ولج شناتسد

دوب. سملا هک ینآ هچ و دوب هدید بیسآ هک ینآ

تتسد یتقو تهب منوسرب و مدوخ یتفگن ارچ ـ

؟ دوب هدش روط نیا

ار شباوج مدوجو مامت واب هناقداص ، هنامولظم

. مداد

. تساوخ یم ونوا ندوب ملد هخآ ـ

بقع ار شا ینارگن درک یعس دزو کلپ دز، کلپ

. شمنیبن رگید نم هک بقع ردق ،نآ دتسرفب



. اغوغ هدرب دب وتلد ـ

باقرغ #
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و فاص ، کشا هرطق کی و مدز کلپ مدز، کلپ

. دیکچ ما هنوگ یور میقتسم

ومع. هدرب ودب ملد ـ

هدب. مهب مکحم باوج وهی مسرپیم لا وس ـهی

. دیشک یقیمع سفن ووا، مداد ناکت هاتوک ار مرس



؟ تبلق وت ندش مومت ، شقشع و نیهاش ـ

و نهذ هک بزهلا راورخ کی نایم ؟ اجک . مدش ترپ

بزهلا هملا ع کی . دندوب هدرک ناشدیلوت مه اب مبلق

یاه سکع باق .زا تارطاخ زا دوب رپ ناشنورد هک

، دنداد یم دنگ یوب . هدناماج یاهرطع وزا هتسکش

. دندوب هدش دساف ... اهرطع . دندوب هدیدنگ متارطاخ

متسناوت یمن مه، متاظحل نیرت شوخ نایم ، ارهاظ

ما...زا یناوجون قشع منک.زا رارف هتشذگ زا

! نیهاش

مه ولج...وت هدموا رسپ نیا ، اغوغ هدب و مباوج ـ

نوا، یوت و بقع یدرگ یمرب یراد ای ولج یتفر

. یدرگ یم نیهاش لا بند



کی ، مدرک زاب ار بزهلا یاه هسیک نیا زا یکی رد

زا متشاد یتقو مدوخ ... مدوخ زا دوب ریوصت

. مدرک یم رارف شتنایخ

مورآ ملد راذب هدب باوج ،هی ادخوروت ... اغوغ ـ

.. تزا هدیسرت ممشچ . هریگب

و هدیسام هک دندوب هدنخ تشم کی مود، ی هسیک

یکرتخد اه هدنخ نیا نایم . دندیرپ نوریب هدز خی

زونه شنامشچ هک یرسپ اهر، و داش مدید یم ار

یدعب ی هسیک ، بموب ... شدعب و دنتشاد یگداس

دوب. اه تمرح نتسکش ی هسیک . دیکرت شدوخ

، شتنایخ بش رتزا لبق یلیخ هک ییاه تمرح

. تسکش نامنیب

ومع! هدب باوج ... اغوغ ـ



. مدرکن ششومارف ـ

. تشگرب مدعب ی هلمج واب تفر شسفن

. مرادن شسود هگید ـاما...

... اغوغ ـ

. متسین مندوب نیهاش هیبش مدآ لا ـبند

... اغوغ ـ

باقرغ #
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. مدرک کاپ ار میاه کشا مکحم ، تسد تشپ اب

. مدش دنلب و متخادنا مسابل ریز ار میابیز یاهوق

. دیخرچ میور ناشیرپ ... شهاگن

هیبش ، هدیشکن طخ شداوناخ رود اباب هیبش ... یلع ـ

هک تسین مه وت هیبش ، تسین افو ...یب نیهاش

، ینزب تقشع هب هناقشاع فرح هک هشاب تتخس

هنیک .. قاثیم هیبش ، تسین بارخ ...هلک داعیم هیبش

، تسین نم فارطا یادرم هیبش ... یلع ... تسین یا

. مدش شقشاع هنیا یارب

هب شهاگن زونه مدش در هک شیولج دنام،زا تام

، شلا وس زا دوب هتسکش ملد دوب. منتسشن ی هطقن

هب هتشذگ یشومارف اررد ما یناوتان هک نیا زا



نآ زونه درک یم سح هک نیا دوب،زا هدروآ میور

رس زا ،هک دپتب منئاخ درم یارب ملد هک مقمحا ردق

اب یاهزور یسک اب مهاوخب ،هک مدنبب لد شنتشادن

هدرک مروصت فیثک هک نیا منک.زا هرود ار ندوب وا

دوب. هتسکش ملد دوب

و درک مهاگن کوکشم ، منامشچ ندید اب ناج مناخ

ینادعمش اب تبحص و ندز دنخبل ملد رگید نم...

ار میاهتشا مه هچیهام پوس . تساوخ یمن اراه

دوز یلیخ نامام اذغ،اب ندروخ دعب درک. یمن زاب

مدروخ ار میاه نکسم . میتفر نامدوخ نامتخاس هب

یور مدیشک زارد مدز. ار یشوماخ دعب، و

نآ هب ولهپ نیا و باوخ دیما هب متسب مشچ ... متخت

تالش! نیا زا دش متمسق ، مندیخرچ ولهپ

متقاط تعاس رخآ ، تخت یور ندیخرچ تعاسود

ار میاهوناز یکیرات نایم ... متسشن درک. قاط ار



نایم ، اهوق نتفرگ واب مدرک عمج ممکش لخاد

یریثأت اه، نکسم مدز. هیکت متخت یتشپ ...هب متشم

ح ندرک مارآ رد یریثأت مه نم . دنتشادن مدرد یور

بیجع دوب. هتسشن منت رب قرع . متشادن مدوخ لا

متسد . متشاد امرگ سح نم و دوب درس اوه هک دوب

مدرد هک مکحم ردق ...نآ مدرشف مهاگجیگ یور ار

منک. زاب ار ما همجمج مناوتب متشاد دیما و دمآ

چیه هک منک شترپ یروط و مروایب رد ار مزغم

. دوشن شیادیپ تقو

لیابوم نتشادرب واب مداتسیا مدز، رانک ار وتپ

تملظ غاب... یاه بش . مدش سارت یهار ما یمیدق

دروخرب منت هب هک درس داب درک. یم ادیپ یکانسرت

وهب متسشن درس نیمز یور اج نامه . مدیزرل درک

شیارب اه بش یلیخ هک... یهام مدز. لز هام

، مدرک سح هک مدرک هاگن ردق .نآ مدوب هدرک لددرد



ریزارس منامشچ ،زا دیشک باال شا هبذاج اراب مضغب

متسب مشچ دش. رت ...مکومک مبلق رود راشف و درک

. متشاذگ ما هنیس یور ار ما یچگ تسد و

... متسخ ـ

؟ دیسر یم وا هب زونه میادص ؟ دینش یم ادخ

! متسخ ادخ ـ

، مشوخ یاهزور هک نیا ...زا هدنامرد ، متفگ یصاع

نیا هب دورو اب مشوخ یاه هقیقد ، مشوخ تاعاس

. مدوب هتسخ دش یم مامت هناخ

باقرغ #
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؟ یونش یم ادخ ـ

دزیمن مبلق ، دیشک یم ریت متسد درک، یم درد مرس

. مدیمهفن هک دش دوبان ما یگدنز ردقنا نم...یک و

نک! ماگن ادخ... ـ

رد تمسق نامه رد هدش هلا چم ، دیزرل میاه هناش

. مدیلا ون مدش رت عمج مدوخ

نک! مکمک ادخ.... ـ



نیع دعب، و مدرشف متشم نایم مکحم ار ملیابوم

جراخ هتسکش یشوگ زا هک یتراکمیس اه... هناوید

نشور ات دیشک لوط . مدرک لصتم نآ هب مدوب هدرک

یاهفرح اردز. ممشچ مه، شمک راشژ دشو

یاه یبزهلا هدش دنلب دنگ یوب ... شلا وس ، بایماک

یور ... شمسا . دندوب هدرک ما هدنامرد ، منهذ

یلیخ و شمتفرگ ... شمتفرگ دوب. هریخذ متراکمیس

هس تعاس هکنیا هب تیمها یب داد. ار مباوج دوز

دوب. بش همین

؟ مناج ـ

؟ یدش نم یچ قشاع ـ

ییادص . مدوبان یادص رطاخ هب دیاش درک، یثکم

ادص ارادخ راو دایرف نطاب رد اما مارآ رهاظ رد هک



دوب. هدرک

؟ اغوغ ـ

رمع . مدب موادت و ماه یشوخ منوت یمن یتح نم، ـ

یم یزیچ ،هی مدنخب مایم .ات تساتوک ماه یشوخ

نز نیچمه یچ قشاع هش. یم کشخ مدنخ هک هش

؟ یدش یا هدننک هتسخ

؟ مزیزع ـ

، امدوب ...دلب یربلد ...هن تنطیش ،هن مدلب هوشع ـهن

هدننک هتسخ ردقنا . مدوبن هک یروط نیا . هتفر مدای

...اهر...االن دنلب . مدیدنخ یم منم زور ،هی مدوبن

تشپ منیشب منک، سیورس ومدرم نهد مدلب طقف



مه یهاگزره ... مزانب مادنمراک رحبت وهب مزیم

. نیمه . مسیونب طخ اتدنچ

ناج؟ اغوغ ـ

میادص هتفشآ درب. میادص ،انزا شیادص ینارگن

. مدرک همزمز نم و درک

؟ یلع یدش نم یچ قشاع ـ

؟ نوریب یایب ینوت یم ، نوتنوخ مد مایم مراد نم ـ

؟ اغوغ ناه

؟ تعاس نیا ؟ دمآ یم



؟ یدش مکیدزن مردپ تیعقوم رطاخ هب مه ـوت

ورد دور یم هار دنت دراد مدرک یم سح ، دیرغ

هدش. مه یبصع حلا نیمه

؟ هشاب ، متفیم هار ...االن مایم مراد ... اغوغ ـ

؟ یلع ـ

مه، شیاه سفن یادص ، دماین رگید شکرحت یادص

اما دش وطالین یلیخ ... شثکم مه، شدوخ یادص

دوب. یگنشق باوج ، شباوج

؟ یلع نوج ـ



زا دعب و مدوب سهلا تفه و تسیب ، تفرگ ما هیرگ

دوب. ندش سول تیاهن رگید نیا درد، همه نیا

دز. بل هتفشآ و یبصع و درک شرارق یب میادص

. اغوغ مسر یم دوز یلیخ ـ

هدیسرن ییاج دوز نم، رطاخ هب تقو چیه نیهاش

مور یم نم ، دیوگب تسناوت روطچ بایماک دوب.

لغب هرابود ار نیهاش تارطاخ درم،هک نیا تمس

،یب مفارطا یاه ...مدآ دنندوب فاصنا منک؟یب

. دندوب فاصنا

*************************************
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زونه ، دیسر ملیابوم یور شندیسر مایپ یتقو

رد هک ییامرس واب قاتا نکلا ب فک مدوب هتسشن

گرب و خاش زیگنا مهو تکرح دوب هدرک هنخر مناج

،نآ دیایب دش یمن مرواب . مدرک یم هاگن ار ناتخرد

دنلب میاج زا تفرگن سامت هکات دش یمن مرواب ردق

و مدیشوپ سابل تسد کی اب یتخس .هب مدشن

مدز. نوریب هناخ زا ادصورس یب یلیخ

ار یجورخ هب ندیسر ات یگنس ریسم لوط مامت

ار هناخ ناراد هدنز بش ، میاپ یادص ات مدوب نارگن

هیکت ار ،وا هدرک زاب ردار هک نیمه اما دشکب نوریب

متسب وردار مدید هچوک تمس نآ شنیشام هب هدز

ارزا شا هیکت مندید دش.اب مامت میاه ینارگن ،

دش، مکیدزن نارگن یمخا واب درک ادج نیشام

ووا،ح میدیسر مهب هک دوب تولخ ی هچوک طسو

یتقو تشادن ور هب گنر دوب. نم رتزا بیرغ شلا

ما هنوگ یور ار شتسد و دنارذگ رظن ارزا میاپاترس



داد. رارق

؟ یخی ردقنا ارچ ـ

؟ یدموا ـ

زا منابز هک متشاد بت منامگ نم ، تفرگ ار میوزاب

، هچب رتخد کی هیبش ، هنوگ نایذه و جراخ مرایتخا

درک. یم یبات ویب یربلد

. نیشام وت نیشب . ماین دوب رارق هگم ـ

فرط نتسشن اب دعب و تسب ردار شدوخ ، متسشن

. دیخرچ مفرط هب یبصع ، هدننار



؟ اغوغ هیعضو هچ نیا ـ

رپ منورد ی سهلا هدجه سول یاغوغ مشچ ی هساک

دوب هدمآ بش هفصن مرطاخ هب رابدنچ نیهاش دش،

؟ دنیبب تسپ ردقنا ار نم تسناوت روطچ بایماک ؟

نشور ار شنیشام غارچ عیرس دید، هک ار مضغب

درک. مهاگن روابان و درک

؟ اغوغ ـ

یلیخ دعب، و مدرشف تشگنا اراب منامشچ عیرس

. مدرک همزمز مارآ

؟ هاگهانپ میرب ـ



و قشع ناتساد راب نیلوا یارب هک ییاج مسا

هتشاذگ هاگهانپ ، مدوب هتفگ شیارب ار یگناوید

کرتشم میمصت نیلوا نیا مه! اب نامیودره . میدوب

رپ گرزب ینارگن کی ار شهاگن یگریخ دوب، ام نیب

دنلب نیح دزو تراتسا ، دیشک ولج ار شتسد درک.

دز. بل کالهف ، شخپ یادص ندرک

. میسرب ات دنبب و تامشچ مکی ـ
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یاکنخ هب مداد هیکت ار مرس . متسب ار منامشچ

نیجع شندوب اب مناج مامت مداد هزاجا و هرجنپ

یمن تقو چیه ار نتشاد تسود ندرک تباث دوش.

یهاوخب ار یکی رگا ، متفگ یم هشیمه . مدیدنسپ



رظتنم هک یشاب هتشاد نامیا شسح هب ردق نآ دیاب

هفاضا طلغ بجع ، مدیمهف شدعب ... ینامن شتابثا

دوب. طلغ ونب خیب زا ما هیرظن . مدوب هدرک یا

دیاب ، یدرک یم تابثا دیاب ار نتشاد تسود ال صا

هک یدز یم اضما شریز و یتشون یم ییاج کی

یراکره شیارب ، مراد تسود ارادخ ی هدنب نیا نم،

رگید دناوتن سک چیه ات مهد یم ماجنا دهاوخب

نیا ...اب بشما یلع دوش. اوه و حلا نیا رکنم

هتسخ و خرس نامشچ نیا ،اب عقوم زا جراخ ندمآ

متسود هک دوب هدرک اضما و هتشون راگنا بات، ویب

لزلزت و مکحم مه دوب....نآ هدرک تباث . دراد

. ریذپان

خلت راگزور نیا رگم نامب نم نیریش "

دهد ناما یهاگن ارهب هتسخ داهرف



ار تسم فلز نآ نزب هرگ بش فلز رد

" دهد ناشن یهار وت یوس هب مبش دیاش

مین و راهچ تعاس یادص ، ینابرق اضریلع یادص

هب باوخ رد اه هدنبنج یتقو هک ییادص دوب. حبص

زا هرگ شیاپ واپهب دینش دش یم ، دندرب یم رس

هقیقددنچ دوب، هتشاد هگن ار نیشام درک. زاب ضغب

یم نیشام فقوت ارزا نیا . میدوب هدیسر دوب یا

منک.وا زاب مشچ متساوخ یمن نم، اما دیمهف دش

هک یبش دوب، رظتنم و هتسشن مرانک توکس رد مه

. مهدب شا همادا مدوخ ... مدوب هدرک شعورش

دنک اوژهلگ ره هب قشع هک نزب یفرح "

تسین هنامز نیا زا یرگید بیصن امار

ناوخب اه هظحل نیرت هناقشاع زا نم اب

" تسین هناقشاع یلد یاوه رگا یتح



درد نم... و دنتخوس یم ، مدرک زاب ار منامشچ

هراپمخ راگنا ممسج ی هطقن هب هطقن . متشاد

هناقشاع یاه گنج نیمزرس نم...منت، دوب. هدروخ

. مدش هدایپ نیشام دعب،زا و متسشن فاص دوب.

دشو هدایپ یا، هقیقد ود ریخأت کی اب مرس تشپ

هب یزیچ رگید . میدز لز نیشام توپاک هب ودره

دوب. هدنامن دیشروخ عورش

یم ملد هشیمه . متشادن یلا مرن یلیخ یگدنز نم، ـ

مرب. ولج مداوناخ تارظن تهج خالف تساوخ

، مطلغ تامیمصت اب تساوخ یم ملد هشیمه

رس زا مشب ثعاب منک.هک بلج ور نوشهجوت

مک نس یوت ، مجاودزا ننک. مهاگن هدش مه ینارگن

تهج نیا زا همه ... مجاودزا لبق ی هطبار هتبلا و

داد تیاضر جاودزا نیا هب مردپ هک نیمه اما . ندوب

سرد یوت . ندنوخ هب متسشن هدش مرکشت یارب ،



راب نیا هک یروط ،هی مدرک هفخ و مدوخ ندنوخ

یم یور هدایز یراد هک ندوب هدش نارگن

شهب رت مک دموا یمن شدب بخ، منیهاش ... ینک

و مدب ریگ
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نیمه یارب . هنورذگب تقو شاتسود رتاب تحار

... هجیتن . هشاب مرگ مرس ات درک یم ممقیوشت

. یتشهب هاگشناد یکشزپنودند درک، هکوش ونوممه

یزیمآ راختفا دنخبل اب ماباب مدید راب، نیلوا یارب

متفر ، قوش و قوذرساترس نم... و درک مهاگن

. هاگشناد

! رتکد مناخ یدش ـ



یرت خلت نحل نم،اب و درک همزمز یخلت دنخبل اب

. مداد شا همادا

یم ملق شرانک دوب، ماسرد ترپ مساوح مامت ـ

نوشرشن رکف هب اما تقو چیه ... هنارت و رعش مدز.

مشب دوب موزرآ یزور هی هک دوب هتفر ممدای ، مدوبن

هک تفر یم ولج دنت یگدنز ردقنا . سابل حارط هی

نومکیچوک ی هنوخ نز ابش دوب. هتفر مدای ممدوخ

. مهاگشناد یوجشناد نیرتهب ، ازور و مدوب

فرح کی هک ینم نیا ، مدوبن نم...نیا ، متفرگ سفن

ارهب مدوپورات روط نیا هنامز . دزیرب ممهب ردقنا

دوب. هدز دنویپ فعض

نیهاش هک ییابش هک متشاد یمرب نیگنس یادحاو ـ



س نوا منک. مرگرس ور مدوخ سرد ،اب دوبن هنوخ

هدنوم مسرد زا مرت هس ، داتفا قافتا نوا هک یلا

سلا کی و دنوم ، مندش دوبان هکاب یمرت هس دوب.

. داتفا ریخأت هب

منک،ات رواب میایب دوب،ات یسوباکرپ سلا کی هچ

مه رانک ار ثداوح میایب هدش،ات هچ منک کرد میایب

مناج ما، هدروخ هبرض هک وزا اجک منیبب و منیچب

. دمآرد

تشگرب مراک نیلوا مدش دنلب یتقو سلا، کی دعب ـ

یم قرغ و مدوخ یروط هی دیاب دوب. هاگشناد هب

تصرف منهذ ال صا هدش،هک یچ هرب مدای هک مدرک

یصخش ی هیامرس یچره ... مشدعب . هنکن ادیپ رکف

یاه یدیلوت زا یکی بحاص ... نارهم ،اب متشاد

کیرش تشاد تیلا عف یدم هصرع یوت هک یلخاد

میلا تروپاس و شمیت روضح هکاب یتکارش . مدش



نم دنچره و سیدابآ ورپژهی هب دیسر نم،

عمج مه رانک میت اما،هی مشب حارط مدوخ متسنوتن

هب متسنوت ، نوشتراهم ی هناوتشپ هکاب میدرک

، مدرک راک ...نم شدعب اه سلا مامت . مسرب مایور

یلیخ ... مدرک !تالش تخس ، مدنوخ سرد ! تخس

لبق هنوخ مدیسر یم ابش یتقو هک ردقنا .... تخس

، مدوب یچ نم و دوب یک نیهاش دایب مدای هک نیا زا

درب. یم شدوخ واب نم باوخ

یدج و مخا قرغ خر مین فرط مدناخرچ ار مرس

تسشن شا هنوگ یور دمآ، باال منذا یب متسد شا،

نیا بات ،یب منحل . دناخرچ مفرط هب مه ار وا رس و

دوب. نامنیب ی هظحل

نیب وندوب نز تشاد نم، هک یدیسر یتقو ـوت

یدش درم یروط .هی تفریم مدای ماراک ینیگنس

...هب هگید راب وهی ندوب نز تساوخ ملد ،هک مارب



منک. یزاب ون ،زا تسه مه یتمیقره

ار متسد فک و تسب ار شنامشچ ، تفرگ ار متسد

مدز. بل و متخوس . دنابسچ شبل هب

! مراد تسود نم ـ
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ثعاب ، فارتعا نیا زا شا یروابان و شهاگن تهب

راب نیا نم، و دوش اهر شناتسد نایم زا متسد دش

منک. کیدزن شفرط ارهب مدوخ هنادماع ال ماک

یضغب واب مهدب هیکت شیوزاب ارهب ما یناشیپ

. منزب بل هدنامرد



یک هرایب مدای هک ینوا دش ادیپ سلا، شش دعب ـ

مراد تسود ندوب تدوخ یارب وروت نم.... . مدوب

تلوبق هک نکن رکف هیقب لثم ... تقو چیه یلع،

هدنز و مندوب نیهاش اب یازور و مدرگرب ات مدرک

منک.

اج ،اجهب تفرگ رارق مرمک تشپ ، ثکم اب شتسد

رت مکحم و دروخ شا هنیس هب مرس هک یروط دش...

. درشف شدوخ ارهب نم ، یتقوره زا

دوب. یدج ... شیادص

؟ تنهذ یوت هتخیر و فرخزم نیا ـیک

. نکن شرواب ـوت



؟ اغوغ ـ

یم ملد ، مدنابسچ شنهاریپ هب رت شیب ار مرس

سونایقا هب هک مرابب ردق ونآ مشاب ربا تساوخ

. مدرگرب

. مشاب دب ردقنا نم نکن شرواب ... نکن شرواب ـ

! نیبب و نم ـ

یمیظع مجح کی ،اب مدیشک بقع دیدرت اراب مرس

دعب، و درک یسررب ار متروص یایاوز مامت ، تبحم زا

. دروآ ولج یمک ار شرس



؟ هنیا تتلا سر وت سپ ـ

مرن، ؟ دوب مادک تلا ؟سر دیوگ یم هچ مدیمهف یمن

ی هزادنا وهب شزاون شتسش اراب ما هنوگ

درک. اوجن رکب ، ششزاون

؟ ینک اپ هب اغوغ نم، بلق وت ـهک

. دیشک یقیمع سفن یدج ووا، ضغب نایم مدیدنخ

. رتکد مناخ مراد ترواب نم ـ

؟ مسرپب مزاب ـ



دز. دنخبل مه وا

؟ مدش وت یچ قشاع ـهک

ار طخ تشپ ی هنابات یب لا وس ، مداد ناکت ار مرس

و داتسیا فاص ، منادب متشاد تسود دوب، شدای

. تشاذگ میاه هناش یور ار شتسد ودره فک

؟ مگب و شتسار ـ

کاپ هرابود تشگنا راشف ،اب ممشچ ارزا مضغب

یاه فرح ،حاالهک تشاد مرواب .حاالهک مدرک

مهاگن فافش ردقنا ،حاالهک دوبن وا نهذ رد بایماک

شا هریخ باوج رظتنم . مدوب رت مارآ درک یم

ریظن یب یتبحم دش.اب عمج شدنخبل ووا، مدنام

دز. بل و درک مزادنارب



هک، دوب نیا درک تقشاع و نم هک یزیچ نیلوا ـ

دوب هدیرفآ وروت ادخ راگنا ! یدوب ملغب ی هزادنا

! یشب لفق مشوغآ یوت هک....
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رتخد کی نم وا، رظن ؟زا مدرک شهاگن تام و جیگ

دز، یدنخبل هنادرم دید هک ار متهب ؟ مدوب یلغب

ارباال نآ دعب و درک هقلح مچم رود ار شتسد

. دیشک

یادخ ، یتسه یوق اما هزیم هزیر رتخد ـوت،هی

منوت یم هراشا و تسش تشگنا اب نم اغوغ نم...

هفاضا متشگنا دنب وهی مریگب هزادنا وروت چم لک



. مرایب

هتبلا و هرظتنمریغ یدایز دح دوب،ات یندرکن رواب

نامه ، ناشکهک کی رد تسرد ... راجفنا کی هیبش

لباقم رد نم سح ... کانسرت دیاش و هوکشاب ردق

یتقو دوب. هتفرگرب اررد دراوم نیا مامت درم، نیا

مدرک یم سح ، تفرگ متروص یولج ار شتسد فک

رد دوب دیشروخ هیبش . دهاوخ یم ندز دنخبل ملد

درک. یم بآ ار نم هناهاگآ هدز! خی نیمزرس کی

هنم! تسد فک ی هزادنا ، تتروص ـلک

وا رگ تیامح و گرزب ناتسد لباقم دوب،رد هک هتبلا

یور مرس . دمآ یم باسح هب کچوک نم تروص ،

نم ، دیوگب رت شیب مدش رظتنم دشو مخ ما هناش

. متشاد زاین شم کال یامرگ هب



...و هدرگ اما تتروص ، یفیرظ هک دوجو نیا ـاب

. مگب مه تینیب زا دیاب هتبلا

نتفگ یارب یزیچ مه یلیخ ما ینیب نم رظن زا

نیح شتیدج هب مداد یم حیجرت نم . تشادن

و دنلب . منزب دنخبل مرهاظ یاه یوژیگ زا نتفگ

! دتمم

ماوخب هنافصنم هرت، کیچوک منم یاتشگنا دنب ـزا

! هلگشوخ یلیخ منک... تواضق

ینیب زا شفیرعت رطاخ هب هن هتبلا دش، درگ مناشچ

میاه بل کیدزن ییاج هک شتسد رطاخ ما،هب

و دوب هتفرگ شا یزاب هک یتشگنا کون . تسشن

. دمآ یمن وباال هدش هار همین قیفر هک، یسفن



هلأسم کی لح ردحلا هک دوب یمدآ هیبش ، شتیدج

. تسا تخس ی

نیا ترظن زا دیاش . میجح اما... کیچوک ، نکیچوک ـ

رد هک مفسأتم بخ، اما هشاب هناحیقو مکی فیرعت

. محیقو ردق نیمه تربارب

مدرپس یم شهب دیاب ، مدرک یم هیجوت ار مبلق دیاب

یمن یتساسخ ال صا تاملک زا هدافتسا درم،رد نیا

. دشاب هتشاد ار شدوخ یاوه ، شدوخ و دنک

، دندش یمن درگ نیا رتزا شیب دیاش ، منامشچ

قیمع مرش سح و شیاه فرح رتزا زیگنا ناجیه

مزغم ندرکن رداص نامرف و نتفر بقع هب ملیم نم،

یم عولط تشاد هک دوب یدیشروخ راک، نیا یارب

اال متحا واو تروص یور شا، یجنران گنر و درک

شزاون کی هیبش شتسد دوب. هداتفا نم خر مین

هدارا نم،یب و درک تکرح منامشچ تمس رکب...هب



. مدیزرل هاتوک

هچ مرظن زا ینود بخ...یم انیا، هب میسرب ـاما....

؟ نراد یمکح
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ما هظحل نآ زجحلا ار یزیچ چیه ، متسناد یمن

طقف رگید ،حاال دروآ ولج ار شرس . متسناد یمن

. مدید یم ار شیاه بل تکرح

نص! خال ریت تامشچ ـ



. تسشن شیاج مبلق دش، بآ موم هیبش مزغم ! موب

کت هب کت ، هحلسا واب تفرگ تسد ارهب ناکس

نم درک.حاال جراخ رود ارزا مقطنم یاه بصع

هک رس کی یخیلا، هنیس کی و مدوب هدنام

یاه بصع و مزغم ی هزانج دوب، بلق شرادنامرف

.ح دندوب هدرک اررپ ما هچخم هک یقطنم دولآ نوخ

خالصوا ریت هک یا هتسب نامشچ ... مدوب نم اال

درک. یم ینکش تنس ، مشوگ ریز هک یسفن و دوب

نک! نوشزاب ـ

نایم ، شهاگن تبحم و مدرک زاب مشچ مدز، کلپ

. دمآ یم مشچ هب زاب مه شتروص تیدج

تسد زا یارب یزیچ رگید هک مدوب یمدآ هیبش نم...

یم طخ شا یگدنز درم،زا نیا رگا تشادن نداد

شرگید تسد و تفرگ ار مملا س تسد چم . دروخ

، دیشروخ داد. رارق شنیشام مرگ توپاک یور ار



زج نم و تخادنا شتروص یور ار شدنت یجنران

بوخ ار شتروص ،معال شیاهوم نایم هداتفا قرب

. مدید یمن

، تگرزب بلق هب نک هفاضا وتایگنشق نیا ی همه ـ

یوق ، تمکحم تیصخش ، تریظن یب تیریدم

نیا و نوشیدرک هبرجت هک یتاقافتا ربارب رد تندوب

وت یچ قشاع یدرک لا ...وس اغوغ ! تیروبص همه

قشاع هش یم هگم ، مسرپب نم راذب ؟حاال مدش

و هداتسیاو مولج هکاالن یلگشوخ نیچمه

هتبلا و هدش عمج دیشروخ میقتسم رون زا شامشچ

؟ دشن هراد ینیسحت لباق تیصخش مه ردقنا

دح نیا درم....ات نیا هک نیا ، دوبن بوخ ال صا نیا

،حاال شیلبوموتا زاب همین رد وزا هدرک مریگرد

نیا اعطق دوب. هدیچیپ نامنایم یلیکودنز یادص

اهو گنهآ اب متشاد تداع نم.... . دوبن بوخ ال صا



متشاد تداع نآ رتزا شیب و مزاسب هرطاخ اهرعش

نیا منک.زا یمخز ار مدوخ ، تارطاخ نیا زااب هک

دیاش . مدوب هدیسرت رکب، یاه هظحل و هرطاخ همه

تشپ شتسد ی هراشا هکاب درک سح ار مسرت

هب هریخ ودره و دنابسچ شیوزاب هب مرس ، مندرگ

و میدنام یهایس نایاپ و دیشروخ هوکشرپ عولط

درک. همزمز مارآ وا

مینارگن دص ی هطقن وات نم رابود ، زورما ـوت

، یدروآ تتسد رس هک بالیی نوا اب راب ،هی یدنوسر

. تبش هفصن سامت اب مراب هی

منک؟ ناربج یروطچ ـ

هک یسک نیلوا مزاب دوب، دب تلا ح تقوره افطل ـ

! مشاب نم ینز یم گنز شهب



؟ دوب ناربج نیا

! هظحل نیا یارب ناربج ـهی
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راهچ یادص ینابرق اضریلع رگا ، دیشک یقیمع سفن

عولط زا سپ یادص یلیکو دنز دوب، حبص مین و

نیا زا دعب متاظحل مامت یادص مه، وا یادص دوب.

بش!

مهاب و عولط راذب و نومب تلا ح نیمه وت طقف ـ



. مینک اشامت

ندنام ی هزیگنا هک ییوا یارب ... مدنام نم و

دوب. دلب میارب نتخاس

راز مدنگ شوغآ ملد داوخ یم راو یلوک زاوآ "ملد

داوخ یم

یب قشع هی ملد مدروخ مخز اه یگتسبلد زا نم

". داوخ یم رازآ

*************************************

بکترم یلیخ هک دوب مساوح ، مدرک زاب هک ردار

بش همین ، مدرک کرت ار هناخ یتقو . موشن ادصورس

یم دیشروخ عولط زا مین و تعاس کی وحاال دوب

وحاال...کی متشاد کشا ، متفر یم یتقو . تشذگ

شمادک متسناد یمن هک دوب منماد نایم دنخبل ایند

نآ کت هب کت یارب نم . منابسچب میاه بل ارهب



مدق واب متسب .ردار متشاد قوذ دنخبل یاه لدم

. مدرک تکرح نامنامتخاس فرط هب هتسهآ ییاه

زونه داد یم ناشن غاب، نورد یاه لیبوموتا دوجو

. هدشن جراخ غاب هناخ زا یسک

؟ اغوغ ـ

ملا بقا رب یتنعل ، قیمع یسفن واب مداتسیا میاجرس

اتهب متشاد زاین رگید مدقراهچ طقف نم . مداتسرف

، مدیخرچ هاتوک . موش لخاد و مسرب نامتخاس رد

بش مامت دیسر یم رظن ...هب هتبلا و دوب دولآ مخا

. هدیباوخن

ینز یم شاهاب بش هفصن هک شزا ینئمطم ردقنا ـ

؟ نوریب



ام یدرگ بش نیا ببسم هک دوب ینامه ، بایماک

مخا مه یلیخ دش یمن هک یریخ لماع دوب. هدش

درک. شهاگن دولآ

نانیمطا هب میدیسر نم تیح صال هب عجار ثحب ـزا

؟ نوا هب

دش شلبق بش یاه فرح هب ما هیانک هجوتم بوخ

، ملباقم ندیسر واب درک زاب ار شمخا ی هرگ یمک ،

شزاون ار میاهوم و تخادنا ما هناش یور ار شملا

درک.

؟ هچب ماهاب یرهق ـ

. مروخلد ـ
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یزیچ نم، قطنم ... شرظن ،زا تخادنا باال ییوربا

چیه . مدوب هدرب ثرا هب مردام نادناخ زا هک دوب

نادناخ ندیبوک شفرح نیا مدوب هدیمهفن تقو

، خماش نادناخ نیسحت ای دمآ یم باسح هب هتسارآ

نم! یردام ی هداوناخ ینعی

. طقف مدوب تنارگن ـ

هنک؟ یم هیجوت و تفرح روظنم ینارگن مودک ـ



؟ اغوغ ـ

رارق ممودصم تسد ریز ار مملا س تسد ، هدرک مخا

ما هدنهد رازآ لئاسم هب عجار ندموین هاتوک . مداد

یولج دوب هداد دای نم هب یگدنز . مدوب دلب ار

هک داتسیا یروط دیاب اهفرح و تاقافتا یضعب

دنک. ناشرارکت دهاوخن رگید یسک

. بایماک مروخلد اعقاو ـنم

ردقنا ، مینارگن هک اغوغ یدوبن زیزع ردقنا شاک ـ

هدن. منهذ دروخ هب ترپ و ترچ

ما. یروخلد جوا رد یتح ، متشاد شتسود



. مینزب فرح ادعب ـایب

رتدب مینکن شلح ،االن مسانش یم ور هلغج یوت ـ

. دایمن نوریب و تکوپ خم یوت هر یم

زا رگا دوب. نم رد یفنم تیصوصخ کی نیا بخ،

یم تعاس تشه و لهچ زا شیب ما یروخلد

مرس . دمآ یم رد ملد زا رگید تخس دیاش ، تشذگ

هقلح میاه هناش رود تسد ووا، متخادنا نییاپ ار

درک.

! نیمه طقف ، متنارگن طقف نم ـ

شدولآ باوخ نامشچ اما، دوبن یهجوم لیلد دیاش

ثعاب متوکس ، مهدن شک ار ثحب رگید دش ثعاب



. دنزب وبل دهدب شنحل هب تنطیش یمک دش

ینوتسربق مودک یبش هفصن ، لوغ هرن نیا ـاب

؟ یتفر

! هیلع شمسا ـ

! لوغ هرن متفگ دموا تدب هک وگن ـ

واب مدمآ نوریب ششوغآ دوب،زا هدمآ مدب اتعیبط

هدز تریح ، مدرک قافتا نیا هجوتم اروا هاگن کی

دز. بل و درک هتسب و زاب ار شنامشچ

. دموا تدب اعقاو ،وت اغوغ ـ



یم دیاب وهلب... داد یم ربخ ، دوبن یلا وس شا هلمج

. مدوب هدش ساسح ، شیور نم متفگ
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... وبای ، متفگ یم نیهاش هب تور ولج بقال نم ـ

دیوگب دهاوخب هک راگنا درک، همزمز بجعت اراب نیا

بیجع دوب، هک هتبلا و تسا بیجع تیساسح نیا

! هتخانشان و

هنامرتحم ورامدآ متساوخ یم وت زا هشیمه نم، ـ

. ینک باطخ



! یدج ردقنا ـهن

یدج ، شنتفگ یدج ردقنا ،هن دیبسچ مماک هب نابز

ار،هب متسد ! ضحم تقیقح کی هتبلا و دوب

. ناشمداتسرف مشوگ تشپ و مدناسر میاهوم

و وحم دز، یدنخبل هک دش مندوب بذعم هجوتم

. گنرمک

یر یم هگا اما هلیطعت تتسد عضو هکاب بطم ـ

. تمنوسر یم نم ، تکرش

بش ریگیپ دایز هک نیا . مداد ناکت هاتوک ار مرس

وا زا شتباب و متشاد تسود ار دوب هدشن لبق

. مدوب نونمم



ابآژ رهظ کیدزن . مباوخ یم مکی مرباال یم ـهن،

مر. یم سنا

. دیشک بقع مارآ دزو رهم ار ما یناشیپ

؟ یتشآ ـ

! یتشآ ـ

. یمدوخ سول ـ

یم نوریب غاب هناخ زا شنیشام هکاب یتاظحل مامت

زا یکی ، بایماک . مدرک شیاشامت منامشچ ،اب تفر

هک یا هطقن دوب. نم یگدنز یلصا و گنررپ طاقن

ار ،وا شیاه فرح قیمع مخز دوجو دشاب یمن



و دشاب هتشاد یبوخ زور هک نیا یارب و دیشخبن

، شنتفر دعب . درکن اعد ، دورن ههاریب ،هب شرکف

ناربج اعقاو مدصق ... مدناسر مقاتا ارهب مدوخ

زارد تخت یور دوب. لبق بش ی هدرکن باوخ

. متسب مشچ مرس، باالی یدیفس هب هاگن واب مدیشک

دشاب هارمه ، شهاگن قرب دای هکاب ینتسب مشچ

! قیمع دنخبل کی

هارمه نفلت هک مدوب هدشن ایور ریسا اما زونه

، مدوشگ ار ما هتسخ نامشچ . دروخ گنز ما یمیدق

نتشادرب واب هدرک دنلب یتختاپ فرط ارهب متسد

،عالتم هدنریگ سامت مان هب هاگن نودب ، لیابوم

. مدرک سمل ار زبس

ـهلب؟



؟ تکرش یایب ینوت یم ، اغوغ ـ

چیه درک! مزیخ مین ، نارهم برطضم یادص

نارگن هتبلا و یبصع ار شیادص ردقنا ... تقو

. مدوب هدینشن

*************************************
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ادخ.... هب نم....نم ـ

یم ، مشخ تدش زا میادص ، شفرح نایم مدیرپ

. دیزرل



! تکاس ـ

؟ اغوغ ـ

ممشخ نازیم رد یریثأت مه نارهم ندمآ ولج یتح

هدش نکسا حرط ود ارزا ما هریخ هاگن ، تشادن

تام . مدوب هدمآ شیپ قافتا تام زونه . مدرکن ادج

دوب. هدش رسک نامرابتعا زا هک ییوربآ

دوب. طیارش زا یریظن یب فیصوت ... حاضتفا

ناج! اغوغ ـ

. قیمع رایسب شخ کی دش،اب دنلب میادص

! جارخا ـ



و دتفیب هیرگ هب ناوج رتخد دش ثعاب متیعطاق

ناشا یگف .کال دشکب شیاهوم نایم تسد ، نارهم

یاه حرط زج یزیچ چیه عقاو ورد مدید یم ار

. دوبن ممشچ شیپ ملباقم

یش... مورآ مکی راذب ـ

! جارخا ؟ یدینشن ـ

مهاگن تام همو نارهم و مدرک نایغط مدز، دایرف

میاه هیر و تخوس یم راشف تدش زا ما هنیس درک.

تشپ .زا دنتشادن ژنار یسکا یراد هگن ییاناوت

اب اما یدج مه وزاب مدز شرود مدش، دنلب زیم

مدز. بل زاناس مشچ رد مشچ یرت، مارآ یادص



... یجارخا ـ

. دوبن یدمع ادخ ،هب هتسارآ مناخ ادخ وروت ـ

هش یم ماجنا تباتک و باسح ، هگید تعاس کی ـات

ینک، عمج و تلیاسو یراد تصرف عقوم نوا ،ات

ی هیفصت کچ و ینیزگراک یر یم مه شدعب

. یریگ یم و تباسح

... ادخوروت ـ
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فرط ،هب متشاذگن شا هیرگ و سامتلا هب یعقو

و یبط کنیع نتشادرب واب مدرک تکرح مزیم

یسررب اراه حرط هرابود ... منامشچ یور ، شنتشاذگ

؟ میدرک یم تسرد دیاب روطچ ار دنگ نیا ، مدرک

. شابن قاتا یوت مرایم وباال مرس ـ

ی هلمج ای دوب شثعاب نارهم ی هراشا مناد یمن

زا نانک هیرگ لا حرهب نم،اما مشخ ورپ هناعطاق

مرس دش. مکیدزن ، ددرم ... نارهم و تفر نوریب قاتا

. مدرکن زاب ار ممخا یا هرذ یتح و هدرواین ارباال

دش.... یم دیاش ـ

رد ما هدش لفق هاگن و مداد مندرگ هب هک یباتش اب

تمس نیا نم . مداتسیا . دروخ ار شفرح ، شنامشچ



شفرط هب اراه ذغاک .... رگید تمس ووا، مدوب زیم

. مدیرغ و متفرگ

....یک رازاب هب لوصحم ی هئارا لبق ، دیلوت لبق ـ

؟ هراد و نوشندرک کچ تیلوئسم

و داد شلا ارم شندرگ تشپ ، تسب ار شنامشچ

هک هتبلا داد. هیکت زیم ارهب شپچ تسد فک

شدوخ متساوخ یم و متسناد یم ار شباوج

دنک. فارتعا

! یبتجم ـ

! هجارخا ـ



.... اغوغ ـ

یتخس هب هک یتیعقوم و راک رس ، مدوبن یندش راهم

جرخ هب یشمرن متسناوت یمن ادبا مدوب هدرک ادیپ

. مهدب

دییأت یک ور ییاهن لا ،ژنرو یبتجم دییأت زا دعب ـ

هنک؟ یم

وبل داد یناکت یگف ارابکال شرس . دیزگ ار شبل

دز.

؟ مجارخا الدب منم ـ

نیا رادماهس شاک ، متشاد و شتردق شاک ـ



جارخا اعطق هنرگو ... یدوبن مکیرش و هعومجم

. نارهم یدوب

شیاهوم و دیبوک زیم یور ار شتسد ودره ، یبصع

یور خرس یاه گر . دندروخرس شا یناشیپ یور ،

یم ناشن ار دوب شیور هک یراشف شا، یناشیپ

دوب. مه نم یور ابقاعتم هک یراشف داد.

شتسرد مه یرکف مه اب یایب مدز گنز نم ـ

هتسد جارخا هی تینابصع هکاب نیا ...هن مینک

. یزادنب هار یعمج

تسد ، شدوخ لثم و مدرک ترپ زیم یور ار مکنیع

. مداد هیکت زیم ارهب میاه
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حرط ،هی هعومجم هب یدرک یفرعم هک یحارط ـ

یلصا حرط ناونع هب ور حرطم دنرب هی زا یپاک

و هدید حرط دییأت لوئسم ، هداد نوتلیوحت

هدش، دیلوت حرط .... یدیمهفن و یدید ....وت هدیمهفن

دم یاه تیاس کت هب کت یوت و هدش رازاب دراو

سیدابآ دنرب هک هدش یهد ششوپ ، هیکرت هب لصتم

یچ راظتنا ! هدرک یپاک هگید دنرب هی وزا شحرط ،

یمالین؟ یاقآ مزا یراد

! عیرس و مکحم . درشف ار شنامشچ

... اغوغ ـ



، نارهم هنک ادیپ همادا تکارش نیا یاوخ یم هگا ـ

، زورود ات واللقا نوریب ورب قاتا حاالزا نیمه

جارخا مکح . یشن مشچ وت مشچ ماهاب نک یعس

هش! یم اضما زورما نیمه مه، زاناس و یبتجم

... هخآ ـ

شتآ ما ینیب و شوگ زا راگنا ، مدرک وا ارهب متشپ

ثعاب متشاد هک یدیدش یامرگ سح دز. یم نوریب

دوش. دنت میاه سفن دوب هدش

دورو نم زا رتولج لا سدنچ یدم، هصرع یوت ـ

ی همز ال ینود یم بوخ ، هبرجت همه نیا ،اب یدرک

زا ندش رود و هگید یاه حرط تخانش لغش نیا

راکشآ یپاک نیا هجوتم حلا نیا ،اب تساه تهابش

راک، رد لا مها ینعی نم، رظن زا نیا و یدشن



. دایز یلیخ .... نارهم یدرک مدیماان

... اغوغ ـ

! راذب ماهنت ـ

رداب ندش هتسب یادص دعب، و دیشک یا کالهف سفن

نیا ندینش ضحم .هب دیسر میاه شوگ هب ثکم

راب نیدنچ .... میاه مشچ نتسب واب مدش مخ ادص،

، سیدابآ نتفرگ ناج عورش .رد مدیشک قیمع سفن

یتقو دوش. هعجاف هب رجنم تسناوت یم قافتا نیا

زیم رس هدش،هب مک مندب یامرگ یمک مدرک سح

هب لصتم نفلت نتشادرب واب متسشن . متشگرب

یلخاد ی همکد ، تکرش فلتخم یاه شخب

یادص هک دیشکن لوط یلیخ . مدرشف ار یرادباسح

حیضوت نودب نم و تسشن مشوگ رد شخب یشنم



. مدرک همزمز یلیصفت و

، ییاباب یلع زاناس و ییازریم یبتجم ـ

. نریگب نایم سیونب ور هیفصت کچ .. نجارخا

ار سامت ، یباوج ندینش یارب راظتنا نودب مه دعب

یکی ، وترپ ی هرامش ، ملیابوم اب راب نیا و هدرک عطق

، متفرگ ار ناریا دم حرطم تیاس یاهریبدرس زا

سالم، نودب و داد باوج ار سامت مراظتنا زا رتدوز

درک. همزمز هدز تفگش ینحل اب

ی هعجاف هب عجار یدز گنز اعطق ... هتسارآ اغوغ ـ

. ینزب فرح تتکرش دیدج

دوب. هدز سدح تسرد هک هتبلا



هی واب عیرس یلیخ هدب، بیترت مارب هبحاصم ـهی

! هدرتسگ ششوپ

میاه شوگ ناج لا،رد حرس و نادنخ شیادص

. تسشن

نیا ناربج هنوهب مگب تهب داوخ یم ملد یلیخ ـ

مریگب ماقتنا منک راک تتکرش یوت یتشاذن هک

! هطسو هیکرت لباقم ناریا تکرام یوربآ یاپ اما....

مد. یم ماجنا و تتساوخرد لیم مکلا اب سپ

سفن کی ات مونشب ، مونشب متساوخ یم ار نیمه

یتشپ ارهب مرس ، سامت عطق واب هدیشک هدوسآ

غاد میاه کلپ تشپ . مهدب هیکت ما یلدنص دنلب

تسناوت یم هک یزیچ اهنت ، هظحل نیا ورد دندوب



عولط هک یصخش دوب، صخش کی دنک، ممارآ

هب ندرک رکف یتح . مدوب هدرک اشامت شرانک ار...

درک. یم ممارآ مه، شهاگن
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هب هک یتقو ات مداتسرف مایپ شیارب هک ینامز زا

مین و تعاس کی ، داتسیا ملباقم و دیسر تکرش

نم هک نیا باستحا اب نامز نیا دش. فرص نامز

و دیایب مشیپ مدوب هتساوخ شا یراک نامز رد

یتقو دوب. کرد لباق ال ماک ، تختیاپ کیفارت

مشچ یور زا کنیع نم دزو لز منامشچ ...رد دیسر

درک. همزمز اهنت سالیم چیه نودب مهوا . متشادرب

! یتسه یبصع ـ



. مدوب نارگن رایسب و هتسخ ، یبصع ، مدوب هک هتبلا

. دنکن ادیپ دومن مرهاظ رد متشاد یعس هک یزیچ

داتفا یم قافتا یدنربره یارب ، هثداح نیا دیاش

یارب زج دیسر یمن رظن هب زیمآ هعجاف ردقنا

، دنیشنب متساوخ تسد نم!اب زیزع و اپون سیدابآ

اجوزا نیا هب شدناشک تباب مدرک یهاوخرذع

شلباقم ، ناملبم یور ات مدش دنلب مزیم تشپ

شا هلمج رارکت دشاب نامزمه ... منتسشن . منیشنب

رت. یدج رتو مکحم راب نیا

. یتسه یبصع ـ

. متسه یبصع ـ

. نزب فرح مارب ـ



کرد رت مهم همه وزا ندز فرح ،هب متشاد زاین

ووا، دوب تیور لباق منامشچ زا هک یزاین . ندش

درک. راکشار نآ بوخ هشیمه لثم

یود ی هقباسم هب هسردم فرط ،زا یگلا س هدزای ـ

تسود ور یگدنود نم... . مدش یفرعم یناتسا

یم هیلخت شاهاب ور مدایز هشیمه ورناژی متشاد

. مدرک تکرش ندش لوا دیما اب هقباسم یوت . مدرک

رود ابیرقت مش. یم لوا مدوب نئمطم هن، هک دیما

. متشادن یا هلصاف یلیخ لوا رفن نم...اب و دوب رخآ

.رناژ منزب ولج شزا ات مشاب عیرس دیاب متسنود یم

اما.... مدز ولج شزا . مدرک رت شیب میو

نم، یکدوک یایند مدز. یوحم دنخبل زور نآ دای اب

نیشام اب تساوخ یم ملد اقیمع هک دوب ییایند



و ردپ یاه ندوبن مامت .اب مدرگرب نآ هب نامز

و قاثیم ، داعیم نم... ،اما نامام یاه یغولشرس

رد هک ییاهزور . میتشاد ینیریش یاهزور ... بایماک

اهرسپ و دیچیپ یم نامیاه هدنخ یادص غاب

و دزد یاه یزاب نایم نم، هک دوب ناشساوح

. موشن تیذا ناشسیلپ

ینیمز واب هنک ظفح و شلداعت تسنوتن مود رفن ـ

و هروخب مه نم هب تشپ زا دش ثعاب ، دروخ هک

دب،ات یلیخ ... نیمز مدروخ .دب هزیرب مهب منم لداعت

مدید هدش یچ ممهفب و مشب واپ مبنجب مدوخ هب

ی هطقن فرط دیخرچ مهاگن دش. دنلب توس یادص

ندش در همه .... موس ... مود ، لوا ...رفن مدید و نایاپ

هب هدز تریح نم و نیمز شخپ میدنوم اتود وام

منک. یم هاگن هدش لوا هک یرتخد نوا یداش

. هشاب هدوب هدننک تیذا تارب یلیخ دیاب ـ
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دوب. میمیمص یاتسود زا یکی ، رتخد نوا ـ

ارباال مرس قیمع سفن کی نم،اب و درک توکس

ونآ دوب هتشذگ یلیخ اهزور نآ زا لا حرهب . مدیشک

زور نآ میارب هک مدوب هدروخ نیمز یگدنز رد یردق

. دیاین رظن هب خلت شا هرطاخ و

هک زورما نیمه ...ات مدرک رهق شاهاب زور، نوا ـزا

! شزا مربخ یب

هب جنرآ رت، یدج و دیشک ولج یمک ار شدوخ



و مدز یدنخبل شبلا ج تس داد.هبژ هیکت شیوناز

. مدرک همزمز

هب مندیسر یولج یلیلدره هب هک ییامدآ ـنم...

منک.زا یم فذح میگدنز ،زا نریگب ور مفده

! متفرگ ودای ....نیا یگچب

! اغوغ ـ

. مدرک جارخا و رفنود زورما ـ

یدنخبل مه زاب نم و دندروخ هرگ مهرد شیاهوربا

دوب. بوخ شروضح ردقچ مدز.

. یلع ما یبصع نم ـ



رارق ما هتفرگ چگ تسد یور ، دروآ ولج ار شتسد

دز. بل اهنت و داد

؟ هدش مورآ شدرد ـ

مفده هب ندیسر وزا نم نوشراک ،اب رفنود نوا ـ

! نوشمشخبب متسنوت یمن ... ندرک رود

؟ یروخ یم بترم و تاصرق ـ

یا هگید سک یاطخ رطاخ هب هک هدب یلیخ نیا ـ

ور زیچ همه منک یعس و منک هبحاصم مرب دیاب نم

منک؟ تسرد



دنابسچ متروص هب ادج متسد ارزا شهاگن هرخ، باال

نایم ... شا یدج نامشچ نایم ، شمخا نایم نم ،

، مندرگ نایم و دوب هتفرگ رارق مچگ ریز هک یتسد

ار شتبحم دوب، شرود وا یوق ریجنز یدرس یتقو

اه تعاس شنورد دش یم . مدرک یم سح اقیمع

و دیشکن سفن ، دیشکن سفن دشو قرغ

؟ دوبن بیجع .... درمن

! اغوغ یلوئسم ـوت

نم، مسا هب هک یقافتا هلسلس کی لوئسم ، مدوب هلب

لوئسم دش، یم طبترم تکرش نیا ریدم ناونع هب

و ناشیاه هثل تنوفع ، منارامیب یاه نادند درد

لوئسم ، مداد یم ماجنا ناشیارب دیاب هک یراک

یم بوخ ار میاه تیلوئسم نم ! هچنغ .... مرتخد

. متخانش
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یم اطخ راک هی نوشاه هچب یتقو ، انامام یدید ـ

ی هچب رسپ ؟ثمالهب ننک شتسرد ات نر یم ننک

یم ور هنوخ کی ی هشیش هنز یم هک نوطیش

هرب شرس هزادن یم رداچ یدنت هنوخ ردام و هنکش

؟ تراسخ ناربج و یهاوخرذع یارب

. مدید ـ

؟ هدرک اطخ ردام، نوا ترظن ـهب

هن! هک هتبلا ـ



اب دعب و درک مهاگن نابرهم دش، زاب شمخا یمک

داجیا یشزاون متسد چگ یور ، شگرزب ناتسد نامه

متسناوت یم اما مدرک یمن شسح هک یشزاون درک.

. شمنیبب

دب ....نیا شدنزرف یاطخ هلوئسم ، هلوئسم ـاما

زیچ همه ات ولج یرب هیقب یاطخ یارب وت هک تسین

. یلوئسم مه وت نوچ .... ینک تسرد و

. متسین نوشنامام نم ـاما

. ینک نوشجارخا یتسنوت لیلد نیمه ـوهب

چگ یور شتسد تکرح ارهب مهاگن ، مدوب رت مارآ



مدز. وبل متخود دیفس

ننک! یمن جارخا انامام ـ

دز. وبل داد ناکت یرس نابرهم

هن. زمرق اما ندب دیاش درز تراک انامام ـ

و هدننک مارآ نامشچ مدش، هریخ شنامشچ رد

ار مارآان هشیمه نم ات دوب هداد اروا ادخ ، شممصم

میاه بل . تشاد هزجعم راگنا شم دنک.کال مارآ

. مدرک همزمز و دندیزرل هاتوک

؟ مینک یزاب ـ



هدش عمج یمشچ و هتفر باال یوربا کی و دنخبل اب

زا نم و داد ناکت ندشن هجوتم یانعم ارهب شرس

تفگش متساوخ یم راب...نم نیا . مدش دنلب میاج

هشیمه هک ییونلبد زیم، یوشک منک.زا شا هدز

.اب متفر شفرط وهب مدروآرد ار دوب اج نآ شیاج

انربد کی نم، اما دمآ یم نییاپ متعرس تسد کی

یاه هرهم و یرطب ندید .اب مدوب یا هفرح زاب

تریح دوب لصتم نآ هب هک یا هسیک ونا شلخاد

نیلوا یارب و نیریش . مدیدنخ نم و درک مهاگن هدز

و دوب یدیکات راب نیا .کالمم هناشوخرس یمک راب،

... هنارمآ یمک

! مینک یزاب ـ

و تفرگ نم تسد ارزا یرطب ، دروآ ولج ار شتسد

دز. بل شمشچ یولج شنداد ناکت اب



؟ انربد ـ

. یدرکن یزاب اتحاال وگن ـ

یشاب یتصش ی ههد هش یم هگم ، هتفرگ تیخوش ـ

؟ یشاب هدرکن یزاب ور انربد حلا واتهب

یتخس هب تسد کی نامه اراب هسیک و متسشن

...حا متینابصع و لبق تاعاس سکعرب ، مدرک شزاب

هک نیا و متیلوئسم یروآدای وا،اب یاه فرح الاب

دوش، یم رتهب زیچ همه هبحاصم زا دعب اال متحا

انربد هتبلا و هدز دنخبل دش یم .حاال مدوب رت مارآ

درک. یزاب



. متسه تارب یتخسرس فیرح مدنب یم طرش ـ

واب داد ناکت یرس ، شوحم ی هدنخ نامه اب

درک. همزمز درز یاه هرهم زا یکی ندروآرد

. ریخب شدای ـ

،هب هنیا نم خاالیق یاه تیصوصخ زا هگید یکی ـ

یوشک یوت هشیمه و مراد عالهق انربد هب تدش

یم ممورآ وکالمف، یبصع یتقو نوچ تسه مزیم

هنک.

! ینک یم یزاب ییاهنت ـ

و مدنادرگرب ار هسیک ، مداد ناکت یرس هنادیماان



. دندروخ تلغ زیم یور اهدوخن

! هبوخ مزاب اما هد یمن هزم یلیخ ییاهنت ـ

و تبثم یاه سح مامت زا بان ریسکا کی شیادص

دوب. ایند یابیز

یزاب انربد یوت یتح ، یشاب اهنت مراذ یمن هگید _

. ندرک
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ما هنیس رد هک یتبحم مامت ،اب مدرک شهاگن

ووا، مدرک شهاگن . مدوب هدرک زادنا سپ شیارب

شساوح دشاب هدز ار ناهج فرح نیرت یداع راگنا

منامگ نم، درک. گنر درز یمیدق یاه هرهم ترپ ار

، تشادرب مدق مدنگ ی هناد یاوه هب اوح هک یزور

مراذگ یمن تیاهنت هک درک همزمز ششوگ ریز مدآ

اهنت نیمه ام،زا زورما ناهج و ایند و هانگ رد یتح

! هناقشاع یاطخ کی دش.زا عورش نتشاذگن

؟ مینک عورش بخ، ـ

ریسم کی هزات، ریسم کی ابوا متساوخ یم نم

منک. عورش ار ابیز یایور کی و راومه

. مینک عورش ـ



و تشاذگ شدوخ یولج هسات ، دروآرد اراه تراک

، تخیر زیم یور ار اهانربد مه دعب نم، لباقم هسات

هب ییابیز ناجیه زیم، اب ناشدروخرب یادص

دز: بل یوحم یادص اب یلع و تخیر نامناج

ـ32!

و مداد رارق ددع یور ار دوخن ، متشاد نم 32ار

ناممشچ ناجیه ،اب میدوب هدش هچب راگنا ودره

ی هرهم عاالم لوئسم یلع و تشگ یم دادعا یور

یزاب طسو هک ینیمه درم، نیا دوب. هدش دیدج

ال ماک لکش باالدزوهب هفصن ارات شنهاریپ نیتسآ

دلب هک دوب یدرم دش، مخ شتاحفص یور ، زکرمتم

یاغوغ دنک، یزاب نم کدوک یاغوغ یاپ مه دوب

تسکش یاغوغ و دنک مارآ ار لماع ریدم ینابصع

اب یتقو . دنزب دنویپ یگدنز ارهب یگدنز زا هدروخ

، انربد تفگ دنلب و دیبوک مهب ار شناتسد ناجیه



دوب. لد هت وزا قیمع ما هدنخ

درک بجعتم مه ار مدوخ ، شیادص هک دنلب ردق نآ

ابواو یزاب ،زا مدوب هدرب تذل اتقیقح اما....

، دیشک هت ما هدنخ یادص یتقو درب. یارب شناجیه

بسچلد یگریخ کی اراب شفافش و قارب نامشچ

مدز. وبل مدرک اشامت

. مدرک فیک ـ

نم! ردق ـهن

. یدوب هدنرب یتقو یربب تذل مدیاب ـ

نامه دشواب دنلب لبم یور داد،زا ناکت یرس



نیتسآ ینعی دوب شثعاب یزاب هک یا هتخلش رهاظ

تشپ ، هتخیر مهب یاهوم و هدش ات بترمان یاه

هک یلبم یتشپ ی هبل یور ار شناتسد . داتسیا مرس

ریز ار شرس ، شندش مخ واب داد رارق مدوب هتسشن

. دروآ مشوگ

. مدرک فیک یوت هدنخ یادص زا نم ـ
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مارآ دش، رت قیمع اما ادص یب ما هدنخ

هک یتمسق هب نداد هیکت واب متفرگ مارآ ... متفرگ

. متسب کلپ دوب هداتسیا شتشپ وا



دش، یمن مک متینابصع دوز ردقنا تقو چیه نم ـ

؟ ینیدباع یاقآ یدلب هزجعم

! هتسارآ مناخ مدلب وروت ـ

هک یروط کی دوب. دلب ار نم ، تفگ یم تسار

. مدوب هدش هدناوخ باتک شیارب یک مدوب هدیمهفن

دوب. هتفاب ون وزا هتفاکش جر هب ار،جر نم

...س مارآ یاه هاگن و اورپ یب یاه هدنخ نم....مدآ

. مدش شرانک و مدوبن دوب اه لا

چیه ایند هخآ ماه، هصق یوت منک یم سح وت رانک ـ

. دوبن گنشق ردقنا تقو

، مدرکن زاب مشچ و مدرک سح مشوگ ریز ار شسفن



کی شیارب و مورب شهت ارات هصق متساوخ یم

ریز لبم، مرچ یادص . مسیونب دنمهوکش نایاپ

دش. هتخیمآ شسفن یادص ...اب شتسد

هلمج هی یگ یم هک هصق نیا هت ماوخب هگا ـ

هیچ؟ ینود یم مسیونب

هب نداد باوج دصق نم، اما دروخ گنز مقاتا نفلت

و مونشب ار شیادص متساوخ یم . متشادن ار نآ

شیاه سفن متیر . منادب وا نابز ارزا هصق یاهتنا

رت. راد شخ شا هنادرم یادص دشو رت دنت

! اغوغ مراد تسود ـ

دوبن شدوخ دوب، شرطع هک دش زاب یتقو منامشچ

زاب یادص و هدنام اج نم شوگ ریز شسفن یادص ،



یتقو منامشچ . مرگید شوگ شیپ رد ندش هتسب و

زیم یور ، دروخ یم گنز نانچمه نفلت هک دش زاب

ترپ ، مدوب ترپ نم.... و دندوب وپال شخپ اهانربد

! شا هصق رخآ ی هلمج

" اغوغ مراد تتسود "

. تشاد نیریش نایاپ بجع شا، هصق

*************************************
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نیا منود یمن ، هدشن داجیا شتیعضو یوت یرییغت ـ

کی یوت داعیم ایدب...اما.... منودب یبوخ قافتا و

یرادیب هب یا هکعالهق هرب یم رس هب قیمع باوخ



. هرادن شزا

نم یارب ، مداد ناکت ندیمهف یانعم هب هاتوک ار مرس

کی هیبش اه فرح نیا ندینش ... رهاوخ کی ماقم رد

حلا، نیا اب دمآ یم رظن هب یجیردت ندنک ناج

دوب. رهاظ ظفح و ندنام مکحم تالمش مامت

ردپ، وهن دنتسه نامام هن هسلج نیا ....وت رتکد ـ

؟ نیشاب قداص ماهاب منک شهاوخ هش یم سپ

مهاگن یگتسخ ،اب تشادرب مشچ یور ارزا شکنیع

دز. بل یدج و درک

؟ تسه یدیما یسرپب یاوخ یم ـ



یلا وس دوب. نم لا وس نیا هک دوب مین و سلا کی

. متشادن ار شندیسرپ تراسج تقو چیه هک

. تشاد ینشور یانعم ، متوکس

مهب ، یکشزپ ی هفرح یوت تیلا عف سلا تسیب ـ

دوجو یدروم چیه رد یتیعطق چیه هدرک تباث

ور داعیم یتقو هک متسه ینومه نم، . هرادن

هتفه کی یتح متشادن دیما ناتسرامیب ندنوسر

یم هراد سهلا کی زا شیب ، نوا وحاال هرایب موود

. هگنج

. نوتتقادص زا نونمم ـ

نتشادرب اب نم و داد ناکت وحم یدنخبل اراب شرس

و شندید یارب مدوب هدمآ زورما . مداتسیا مفیک

همانرب زا رود وهب یقافتا ، شکشزپ اب متبحص



دوب، هدید شقاتا رد ار نم یتقو دوب. ما یزیر

هدیسر نامندز فرح و مینزب فرح دوب هتساوخ

ملع! رد تیعطق مدع ی هطقن نیا هب دوب

. شوخ زور ـ

هک ناتسرامیب یورهار ،زا مدمآ نوریب هک شقاتا زا

فرح مامت ، مدش جراخ هک هطوحم وزا متشذگ

تشگرب هب نم دیما . مدرک هرود رابرازه ار شیاه

زج هب متسناوت یمن هک دوب گنررپ ردقنآ داعیم

رکف یتح یرگید زیچ هب شندمآ شوهب لا متحا

هب میاه زور نیا دیما نیرتگنررپ داعیم منک.

تشگرب دیما دوب.هب رتهب یاهزور تشگزاب

لبق. اه سلا باعل و گنررپ یگدنز ،هب نامیگمه

هدرکن روبع ناتسرامیب هب کیدزن هارراهچ زا زونه



ندز نیح نم، و دروخ گنز مهارمه نفلت هک مدوب

تشگنا کون اراب رکیپسا و زبس تم ...عال امنهار

تیعضو اب یگدننار . مدرک سمل ، ممودصم تسد

زا ملیبوموتا رگا دیاش دوب. تخس تدش ،هب متسد

مناتشگنا و درک یمن یوریپ کیتاموتا ی هدند

مدش یم روبجم اه تدم ات دندوبن چگ زا نوریب

منک. ادیپ زاین هیقب هب هداس دمآ و تفر کی یارب

ـهلب؟

باقرغ #

283_ تراپ #

. نوج اغوغ ـسالم



یناسک زا یکی دوب. تکرش الن کوم زا یکی ، نیرسن

یدلبراک هب تبسن و هتشاد دامتعا وا هب تدش هب هک

. مدوب نئمطم شا

دش؟ یچ . مزیزع ـسالم

. نوتارب مدرک ادیپ ور هرامش ـ

زا روبع زا دعب ار نیشام و هدرک همزمز ینک ربص

دش یم .حاال، مدیشک نابایخ ی هیشاح هب هارراهچ

. دینش ار شیاه فرح رت حضاو

بخ؟ ـ

رییغت نوشسردآ نیدز یم سدح هک روط نومه ـ



یتخس راک . مدرک ادیپ مه و شسامت هرامش ، هدرکن

. دوبن

هریخ یهاگن واب هداد رارق میاپ نار یور ار متسد

. مدرک همزمز ، نابایخ هب

ناج. نیرسن شتسرفب مارب ـ

االن. نیمه مشچ ـ

یتشپ ارهب مرس ، سامت عطق واب هدرک یرکشت

کی و توکس هب متشاد جایتحا . مدنابسچ یلدنص

تسرد ردقچ ، مراک متسناد یمن . ینهذ یرواکیر

یفاک ی هزادنا هب مزیزع بایماک اما... دوب دهاوخ

هدرک مزج ار ممزع نم، دوب هتخوس نم یاپ هب



. مناسرب شمارا ارهب غاب نآ یاه مدآ مامت ات مدوب

یمرب نامشوخ یاهزور هب دیاب ! ناشکت هب کت

یادص ! تخس ردقچره و لا حم ردقچره ، میتشگ

کون اراب لیابوم درک. زاب ار منامشچ ، کمایپ گنید

هرامش . مدرک زاب ار نیرسن مایپ و هتفرگ مناتشگنا

قرف شا یمیدق ی هرامش اب دوب هداتسرف هک یا

، تخوس میولگ . مدیشک یقیمع سفن . تشاد

مه! منامشچ

ی هتشون هدز، یا هبرض ثکم اب شا هرامش یور

یور ار لیابوم دعب، و مدرک سمل ار یتوص سامت

مکحم مشوگ یور اراه یریفزدنه و متخادنا میاپ

. مدرک

.... قوب



... قوب

ـهلب؟

زراب تایصوصخ زا یکی ، شیادص ییابیز

اب هتبلا و صاخ ، کزان ییادص دوب. شتیصخش

. نیریش یظفلت

ـهلب؟
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دوب. هلصوح یب یمک ، شمود ی هلب



؟ نینز یمن فرح ارچ ـ

مقیفر . شمونشب طقف متساوخ یم دمآ، یمن مفرح

منک رواب و مونشب ، یرود سلا نیدنچ دعب ار

لماع هب تبسن نیرت کیدزن هک ینامه . هتشگرب

. تشاد ار ما یگدنز یهابت

.... محازم تشم هی اباب ـیا

هتفرگ نم وا، یادص سکعرب ، شفرح نایم مدیرپ

. مدوب هداد اج ما هرجنح اررد خیرات یاه تن نیرت

. ماغوغ ـ



هک تفرگ لکش عیرس ردق طخ،نآ تشپ توکس

ار مرس درک، سح دش مه هلصاف نیا ارزا شتهب

میاه کلپ تشپ ، یلدنص یتشپ هب مدنابسچ هرابود

تنطیش و تقافر یاهزور دای ،هب مبلق دشو غاد

نیع نم،رد . دنکشب منامشچ دس داد هزاجا نامیاه

اما،بل دیزرلن میادص . مدوب شگنتلد ... یروخلد

ارچ! میاه

یادص شاه غاب،ولال هنوخ دیفس بات زونه ـ

ینتسب مر یم یتقو مزونه هد، یم کریجریج

و زمرق یایتوتهاش نوا یپ هود یم ممشچ مروخب

تخرد ... زونه ، نوشهب افو یب یهی عالهق دای

هراد، و نومیراگدای در شنت یور غاب، هنوخ یمیدق

س هدزنوپ دلوت هک یا همرس دنب تعاس نوا زونه

هچرتفد زونه ، هموشک یوت یدیرخ مارب یگلا

مه یارب یلک شوت هک نومیگچب یلفق تارطاخ

یوت ... زونه ، همنوخباتک یوت میدوب هتشون رعش

مه هب همه هش یم تسرد همیق یتقو نومنوخ



شیپ هک نتفیم یرتخد هی ودای ننک یم هاگن

دوب... همیق قشاع و دیشک دق نومدوخ

لد ولد مدینش ار شیاه سفن ندش دنت یادص

حاالزرل میاه بل . متفرگ هدیدان ار مدوخ ندز

دوب. هتشاد ناشرب

دوجو یوت یزیچ لا،هی سره رهم متسیب .، زونه ـ

. دایم مدای و مرخب هیده مر یم . تسین تسرد نم

،لگ زونه . هریگب ور هیده دیاب هک ینوا تسین .

. متفیم تدای منیب یم میرم

نم، و دمآ یم حضاو حاال شیاه ندز قه یادص

مدز. بل نامنیب حلا نیا زا بارخ و هاتوک



؟ قیفر هروطچ تلا وحا ـ

! اغوغ ـ

یم لددرد تقو هک ییاج نومه ، تمنیبب دیاب ـ

تقوره نک، نییعت ووت شنامز . شغارس میتفر

! یدش رت مورآ

ارچ؟ ـ

باقرغ #

285_ تراپ #

هب تشاد دصق هک یتسد ، شضغب و دردرپ یارچ

، تشاد هگن یهار همین رد ار دورب چییوس تمس



ارچ؟ مه زونه ندیچ هرطاخ همه نیا زا دعب ارچ؟

یگدنز نیا زونه نیرت مهم هک لیلد نیا االهب متحا

. دیزرل یم راب نیا مه نم یادص . مدوب هتفگن ار

! هراد تسود زونه .... بایماک نوچ، دیاش ـ

و متشاذگ نامرف یور ار مرس . مدرک عطق ار سامت

نامرف یور مرس رانک ار مملا س تسد تشم

، میولگ و دیزرل یم ضغب تدش زا مسفن . مدیبوک

راوید ، مدوب هتشاذگ ار رجآ نیلوا درک. یم درد

دیاب هک ییاهرجآ خیلا یاج زا دوب رپ زونه اما....

دوب، نیا اما هلأسم . متفر یم ناشغارس یکی یکی

. مدوبن یبوخ ی هدنزاس تقو چیه نم

*************************************

بش؟ تقو نیا یر یم یراد اجک ـ



زا دح زا شیب ی هدافتسا ، مدوب هدنام کیفارت تشپ

زا منامشچ و دریگب درد یمک دوب هدش ثعاب ، متسد

زا دعب تعاسود تسرد . دنتخوس یم یباوخ یب

نامه بش، هن هک دوب هداد مایپ ، مسبت اب مسامت

هناخ هب هدیسرن نم، و مینیبب ار مه یگشیمه یاج

دوب هدش ثعاب اما کیفارت . مدوب هداتفا هار هرابود

رت شیب اتهن هقیقد هد هک یتعاس هب یگف ابکال

. مزودب مشچ دوب هدنامن

. مراد مهم رارق ـهی

تس. هراونشج ی هیحاتتفا ادرف ـ

نم،یب هب ردپ ندز گنز متسناد یم دیاب اعطق

عقاوم زج هب هک متشادن دای هب یلیخ . هدوبن تلع

. دریگب سامت نم ،اب یراک



منک. یم نوتیهارمه ـهلب

؟ یدرک و تسابل رکف ـ

تسد واب مدرشف زاگ یور ار میاپ دش، زاب یمک هار

. متفرگ ار نامرف ، مملا س

. نیشابن نارگن ـ

تدوخ بظاوم دش. تحار ملا بخ،یخ رایسب ـ

. شاب

تمس ارهب نامرف و هدرک همزمز هاتوک یا هشاب

رت شیب ات مدرک دایز ار متعرس ، مدناخرچ یجورخ



هب ندیسر ضحم وهب مشاب هتشادن ریخأت نیا زا

کی نیب یتخس ارهب نیشام ، انشآ کیراب ی هچوک

و دیفس دون لا
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دوب هتشذگ هن زا تعاس . مدرک کراپ یا هرقن پژیو

و هتشادرب مفیک کشالتزا کی لوا فعض اب نم و

. مدش هدایپ نیشام زا دعب و مداد رارق مناهد لخاد

یور ، قباس لثم ! غولش رایسب و دوب کچوک ... کراپ

ی هسردم تمس هب شدید هک یتمسق یاه هزبس

دوب نابایخ تمس ینآ هدش لیطعت ی هنارتخد

و دیپت رت مکحم مبلق شندید .اب مدرک شیادیپ

اج نیا ، دیچیپ میولگ رود یروجان روط ، یگنتلد

ی هسردم لباقم کراپ دوب، ام یزاس هرطاخ ی هطقن



! نامییامنهار ی هنارتخد

یتقو داد یم نوج دش، یم تولخ اج نیا ارهظ ـ

یرادن هنوخ ی هلصوح و یدش لیطعت هسردم زا

نوماهوزرآ اه،زا هزبس یور و یشکب زارد یایب

. میگب مه یارب

دنلب شیاج وزا دیخرچ عیرس ، میادص ندینش اب

درک.اب شیر ار ملد شروابان و خرس نامشچ دش،

یقاب مدق نم، و تشادرب مفرط هب یمدق تهب

مضغب یارب یمک ... دیاب دیاش ، مدرک اررپ هدنام

. متفرگ یم هداس

! قیفر یتشگرب شوخ ـ

مکحم نم، و تفرگ رارق مشوغآ ،رد دیکرت شضغب



شقه قه یادص . مدرک شلغب تسد کی نامه اب

ماقم رد وهن بایماک نز ماقم رد هن نم دشو دنلب

س هک یقیفر ماقم رد مدرک شلغب هکلب ، منرت رهاوخ

. مدوب هتخاس شرانک شوخ ی هرطاخ اه.... لا

ی هزم و داد یم میرم یوب ششوغآ مزونه

و دوب شرت یتوتهاش یاه ینتسب هیبش ، نامتارطاخ

! کنخ

… قیفر یدرکن تشپ نم هب هظحل هی

هسریم ام هب ایند روز هگا

هتحار دقچ ملا یخ یشاب وت

هسریم اجک هار نیا تسین مهم

وش هتسخ یگتسخ زا یدرم هگا

هییاهنت یهاگ طقف شج عال

… سادج یلیخ اما قیفر باسح

هیلا ح دب ییاهنت وت تدوبن



هنک نومادج مه تشونرس هگا

… تس هرطاخ رپزا ووت نم بلق وت

همرکف یکی مزاب هصرق ملد

تس. هلصاف دقچ ییاجک تسین مهم
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سرادم نیرتهب زا یکی ما، ییامنهار ی هسردم

ی هلحم کی رد یا هسردم دوب، نارهت ناشوهزیت

هب دهدب هزاجا هک تشاد دیدرت ، نامام ! یلومعم

تال یلیخ شا یلوبق نومزآ یارب نم ، مورب اجنآ

هدنام قلعم اهنآ دیدرت نایم وحاال مدوب هدرک ش

کشزپ وا یوزرآ ، تفرگ ار شتیاضر ردپ ! مدوب

تفگ یم و هداتسیا تخس و تفس دوب. نم ندش

! یکشزپ طقف و یوش رنه ی هفرح دراو مراذگ یمن



هب ندیسر اررد نم ، هسردم نیا تسناد یم بوخ

دنک. یم یرای شفده

نیا دوب.هب کراپ نیا هب طقف مهاگن مان، تبث زور

ابیز ردق نآ شندوب کچوک دوجو هکاب یکراپ

رپ شتمس هب تساوخ یم ملد هک هدش یحارط

نیلوا ندش لیطعت زا دعب ، هسردم لوا زور . مریگب

نم و دوب تولخ رهظ رس دوب. کراپ هب ندمآ مراک

ریز ار ما هلوک . متسشن شیاه نمچ یور ، قوذ اب

اه، نمچ یور ندیشک زارد زا دعب و مداد رارق مرس

گرب و خاش نیب زا هناشوگیزاب هک یباتفآ هب

هتخود مشچ دیصقر یم متروص یور ناتخرد

. مدوب

یرتخد تروص ، باتفآ یاج هب اما شدعب هقیقد هس

ار نم قیمع یدنخبل هکاب تفرگ رارق مرس باالی

ریز زا هتخلش شا هریت یاهوم و درک یم هاگن



، متسشن و هدش دنلب . دندوب هتخیر نوریب هعنقم

مرانک یتروص راتسا لآ یاه یناتک اب مه رتخد

درک. زارد مفرط ارهب شتسد و تسشن

و؟ نم یدیدن میس، هیکال یوت ـ

، هسردم اب ندوب انشآان عقاو .رد شمدوب هدیدن

ورف ما هدز تلا جخ ردالک یمک دوب هدش ثعاب

و مدرشف ار شتسد بجعتم . منیبن ار یسک و مورب

. تخادنا نم ی هلوک رانک ار شا هلوک مه وا

زارد اج نیا مایب هسردم دعب دوب مرکف شمه ـ

،وت منیبب .... یدموا نم زا رتدوز وت مدید دعب ، مشکب

؟ دایم تشوخ ندش ولو انمچ یور زا مه



زان. رپزا ییادص واب نیریش دز، یم فرح ابیز

نم، و هدز نماد شندوب هزماب هب شا هریت تسوپ

دوب. هدمآ مشوخ وا زا هدارا یب

! همسبت ممسا ـ

مدز لز دوب هدیشک زارد روط نآ یتقو شدنخبل هب

دیدرت اب شرانک ، تفرگ قمع مه نم دنخبل مک ومک

دوب. مه رانک نامیاهرس وحاال مدیشک زارد

! ماغوغ ـ

یلا! حاب مسا هچ ـ

، کرتشم تداع کی .زا تقافر کی عورش دش، نامه



مامت ، ناتسریبد ی اهزور مامت ، شدعب یاهزور مامت

و نم ، بایماک اب شجاودزا زا دعب یاهزور

هب تفرگ یم ناملد و میتشاد یفرح تقوره وا...

یاه نمچ یور میتسشن یم ، میدمآ یم کراپ نیا

تشپ هک ییاج هک میدز یم ،لز هسردم لباقم

. میدز یم فرح و میدوب هدناوخ سرد شیاهراوید

تمس نآ میتفر یم میدش یم کبس هک مه شدعب

ینتسب ورد نابایخ
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هساک ود دوب هدش هتخاس اج نآ هک یکیش یشورف

یاهزیم تشپ و هتفرگ یتوتهاش یاه پوکسا رپزا

. میدروخ یم شا یگنر



. یراد فرح یتفگ ـ

لیطعت ی هسردم زا مهاگن شا، هتفرگ یادص اب

وا دشوهب هدنک ، شتشپ یگنر تارطاخ و هدش

اهر هتخلش تشاد تداع ار شیاهوم زونه . دیبسچ

ود نیا . دیشوپ یم یناتک مه زونه و شفارطا دنک

دش. یمن ضوع هاگ چیه شتیصوصخ

؟ یتشگرب یچ یارب ـ

و مدید شنامشچ رد ار کشا قرب درک، مهاگن ریگلد

. مدناخرچ ار مرس

. مرادن یراک نوتاهاب هک نم ؟ مندموا زا یتحاران ـ

... یومع نوا هب مگب مدموین راب هی یتح



دماین شلد مه دیاش . تشاذگن شضغب ، دادن همادا

شتسد یور ار متسد . دنابسچب یبقل بایماک هب

هناش هب یهانپ یب اراب شا یناشیپ ووا، متشاذگ

. دنابسچ ما

یمن هگید اج نوا .... طقف منک. نوتتیذا مدموین ـ

. دیشک سفن دش

هدب! شلا ،ح یتشگرب یتقو ـزا

رفنود درک، مهاگن و دیشک بقع ار شرس روابان

هدیسر درد ی هطقن هب مدآ لیا کی و دندرک اطخ

شتآ تشاد ، رتخد نیا یهانگ یب یارب ملد . دندوب

. تفرگ یم



هنک؟ یم مرکف مهب زونه هگم ـ

دراد، ار شیاه سکع زونه ، بایماک هک تشادن ربخ

هک شمسا ... زونه و درخ یم شرطع زا زونه هک

دش ثعاب ، متوکس دور. یم ورف شدوخ رد دیآ یم

دنک. کاپ ار شیاه کشا مکحم

. یفرخزم لا وس هچ ـ

هنک! یم رکف تهب زونه ـ

یمن کشخ شمشچ کشا درک، دنلب ار شرس روابان

یمن ار شکشا ایند هک دوب ینامه رتخد نیا دش،

ار نام همه راگزور ! شوخ لا.... حرس داش... دید.



. متشاد ضغب مه نم راب نیا دوب. هدرک دوبان

نیا شکراپ یبوخ و متسشن اه هزبس یور ونازراهچ

مسبت رفن کی رگا هنرگو دوب مک شا ییانشور دوب

دید، یم ار شیاه هیرگ نیا و تخانش یم ار

. دمآ یم راب هب ییاوسر

؟ مسبت یتفر ارچ ـ
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... مدوب اغوغ طقف حاال نم درک، مهاگن توهبم

متبسن زا غراف ، بایماک هب متبسن زا غراف ، شتسود

. شرهاوخ ی هقوشعم اب



؟ یدرک شوگ ارچ ،وت تفگ بایماک ـ

. اغوغ ـ

. دیزرل میادص نم.... و درک میادص توهبم

نم، و تشک و شدوخ ، مسبت دنومن هدنز نیهاش ـ

یم همه زا رتهب .وت... مدید و نیا مامشچ یولج

مدوب نز نم،هی دوب، یچ نم یارب نیهاش یتسنود

دیدش تیلولعم ، مچب و مدوب هدرک نامیاز هزات هک

. تشک و شدوخ ممشچ یولج مرهوش دعب . تشاد

،هک هشاب دب حملا دوب یعیبط نم! مشچ یولج

و تولج منوتن ،هک نوتیگدنز هب هشابن مساوح

مک دوز ردقنا ارچ ؟وت یتفر ارچ وت اما . مریگب

. یدش بایماک نوج یتسنود یم هک ؟وت یدروا



میادص درک، میادص روابان وزاب تخیر شکشا

یم ووا مدوخ یارب ملد دوب. هتشادرب شخ

هدش! اهر نز .ود تخوس

ارچ دز،وت یفرح وهی درک یلقع یب ترهوش ـ

؟ یدرک شوگ عیرس

نم... رهاوخ ـ

! ترهاوخ منز،هن یم فرح تدوخ هب عجار مراد ـ

و دندیزرل شیاه هناش ، دنتفرگ تدش شیاه کشا

. تشاذگ شتروص یور ار شتسد ودره فک

. مدوب هدش هتسخ نم ـ



؟ بایماک نتشاد تسود ـزا

شا هیرگ یتخس وهب داد ناکت یفن یانعم هب یرس

، نارگن نم و دیزرل یم شیاه تسد درک. لر تنک ار

. مدید یم ار شکیرتسیه تاکرح متشاد

بقع وهی ترهوش ، هطبار هی طسو ینود یم ـوت

ینعی ... منوت یمن ، شخبب هگب تهب هیرگ واب هشکب

یچ؟

ار همه . مزغم ، مبلق المت، ضع ندش کشخ درب، متام

کشا رتشیب ووا، داتسیا نم رد تایح . مدرک سح

و دوب دب شلا ح یزیگنا تقر لکش .هب تخیر

مدوخ ار میادص . دندوب هداتفا هشعر هب شناتسد

. متخانش یمن مه



درک؟ راکیچ بایماک ـ
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تخبشوخ ور منرت رهاوخ تسنوتن طقف ، یچیه ـ

هنک.

؟ مسبت ـ

زاب ار شنازرل ناتسد ووا مدرک شیادص هیرگ اب

شیب نم، وحاال دنتشادن یمامت ... شیاه کشا درک،

. مداد یم وا ارهب قح هشیمه رتزا



،هب بایماک ی هدازدارب ناونع هب ،هن اغوغ نک ملغب ـ

نک! ملغب مقیفر ناونع

رد ار شدوخ ووا مدرک زاب ار مناتسد ، ثکم یمک اب

مدوب یا هلمج درد تام زونه نم ، تخادنا مشوغآ

یارب ؟ دوب هتفر ولج اجک ...ات بایماک دوب. هتفگ هک

ینابرق هنادرمناوجان ردقنا ار شقشع منرت زا ماقتنا

مکحم ، مشوغآ نورد نازرل رتخد ؟ دوب هدرک

. تخیر کشا و دیچیپ مرود ار شناتسد

. اغوغ شخبب و نم ـ

! سیه ـ

ار متسد ، نارگن نم و داتفا هفرس هب هیرگ نایم

یم ، مدرک نییاپ باالو شزاون تلا ح هب شتشپ



دز. یم بل بترم و تخیر یم کشا و دیزرل

شخبب و نم ، تخیر مهب و تیگدنز نم رهاوخ ـ

... شخبب ... اغوغ

رد یک دش، نیگنس شندب و جک شرس یک مدیمهفن

، هدیسرت نم و تفر زاحلا مشوغآ رد حلا نامه

مشچ مدز. هبرض شتروص ،هب نارگن و هدز تشحو

، متساوخ کمک مدرم زا دنلب یادص اب درکن زاب هک

راوس ار وا دندرک مکمک و دندمآ مفرط هب نز ود

واب مدوب هتسشن لر تشپ یتقو منک. نیشام

مدنار یم ناتسرامیب نیرت کیدزن تمس هب تعرس

دش.رد یم نییاپ باالو منهذ رد لا وس کی طقف

؟ دوب هدمآ رتخد نیا رس هب هچ سلا، دنچ نیا

*************************************

منیا . شنیربب نینوت یم هشب مومت شمرس ـ



لکشم ... متشون شارب یتیوقت مکی ، شاهوراد

شوهیب هدوب فعض رتزا شیب ، تسین یصاخ

. یبصع راشف مکی و نوشندش

رانک ،زا تفیش کشزپ و مداد ناکت رکشت یارب یرس

واب متخادنا مفیک لخاد ار هخسن دش. رود تخت

هتسب شنامشچ . متسشن تخت یور شرانک یگتسخ

خرس یا ههلا شنامشچ ریز ، هدیرپ شگنر و دوب

نیا رد شندید زا مادم مضغب نم، و دوب هتفرگ رارق

سمل ار شتسد یور دش. یم نییاپ حلاباالو

هب شتآ بایماک یتقو شاک مدرک وزرآ و مدرک

. مریگب ار شیولج ات مدوب دوب، هدز شا یگدنز

دوب هداد ناشن نم ...هب بشما
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هب یدایز نازیم هب مه مسبت هکلب بایماک طقف هن

دوب. هتخاب ار شا یگدنز و هدش هدیشک یدوبان

ی هقی رب دوب یباذع اه، نیا مامت رتزا کانتشحو

رد نم یاطخ زیچ همه ببسم دیاش هک منادجو

، ییاهنت هب رکف نیا دوب. ما یگدنز کیرش باختنا

، ملیابوم یادص . ددنبب ار مسفن هار تسناوت یم

ثعاب ات هدش رود شتخت زا هلجع دشاب ثعاب

. موشن شا یرادیب

ـهلب؟

ملد؟ زیزع لا وحا ـ

و هتسشن سنا رواژ یاه یلدنص یور یگتسخ اب

بیسآ تسد . مداد هیکت متشپ راوید ارهب مرس



دوب. هدیرب ار مناما و درک یم قز ما،قز هدید

؟ یبوخ ،وت منونمم ـ

درک. یثکم

؟ ییاجک ـ

یزیچ . دیخرچ شخب گرزب تعاس تمس هب مهاگن

درم نیا یاه تیساسح نم، و دوب هدنامن هدزاود هب

ما، یگدنز رگید یاهدرم سکعرب . مدوب هدش دلب ار

. مورب هناخ هب رتدوز اه بش دوب مهم شیارب

. ناتسرامیب ـ



... اغوغ ـ

و عفر یارب هک درک میادص نارگن و بهتلم یروط

. مدرک همزمز عیرس شا، ینارگن عوجر

. شابن نارگن هدش، دب ماتسود زا یکی ـحلا

زونه تعاس نیا یتقو مشابن نارگن روطچ ـ

؟ هرادن هداوناخ تتسود ؟ ینوریب

. یداراریغ و دوب گنرمک مبل، یور وحم دنخبل

یا یگتسخ ی همه دشواب سیخ منامشچ شنایم

. مدرک همزمز منک شلمحت متسناوت یمن رگید هک

؟ یلع ینزب فرح مارب هش یم ـ



. دیسرپ مارآ ییادص لبق،اب رتزا نارگن

؟ تسین بوخ تلا ح ـوت

ریگ بادرگ کی نایم مدرک یم سح . مدوبن بوخ

مدوخ متشاد و منک تسرد متساوخ یم ما. هدرک

تخس راک کی هب مدوب هتفگ کیبل . مدش یم بارخ

یمن و منک شنکمم متساوخ یم ، نکمم ریغ و

شناوت متسناد
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دوب. نیگنس مدوب هدرک دنلب هک یراب ایهن! مراد ار



دیاب . شماجنا هب مدوب ممصم و مناوت رتزا نیگنس

یم . مدرک یم تسرد ار هتشذگ یاهزور مامت

یروخاذغ ی هرفن هدزاود زیم رس هرابود متساوخ

، دننیشنب هداوناخ یاضعا مامت ، ونابرذآ ی هناخ

و متساوخ یم . دشاب بوخ ناشلا وح دننزب دنخبل

. مدوب هتسخ

! متسخ مکی ـ

یا. هتسخ یلیخ ـوت

ار شیادص و متسب ار منامشچ دوب، ابوا قح دیاش

ار. شا هدننک مارآ و زیگنا رحس یادص . مدینش

... یدوب منز ـهگا



: مدیسرپ شمارآ اب نم و دروخ ار شفرح

دش؟ یم یچ ـ

یادص ، شدعب و دمآ ییادص ، دیشک یقیمع سفن

...رپزا ینحل دش.اب دنلب هرابود یوا هتفرگ

! یتفگش

دعب . نیشام ات مدرک یم تلغب تلا، بند مدموا یم ـ

هی نیسح ومع . نیسح ومع شیپ تمدرب یم مه

بآ تارب هزاب، بش هفصن ات ارثکا هک هشورف هویمبآ

یم یروخب وات متفرگ یم صوصخم جیوه

، تخت یور ات مدرک یم تلغب .زاب هنوخ میدیسر

یم دعب، و یرایب رد سابل هتسشن مدرک یم تکمک

، دشیم عورش هزات مراک . شکب زارد تشپ هب متفگ



یتقو ، هدننک مورآ و یا هفرح ... تمدادیم ژ اسام

... نتفرگ مورآ تاه هلضع

نم،زاب ی هدش نیگنس یاه مشچ و دادن همادا

. متساوخ یم ار دوب هتفگ میارب هک ییایور . دندش

ثعاب مه نآ، هب ندرک رکف ! مشوغآ رد تسرد

یاه هناش شمارآ مه، دشو یم منوخ عیرس شدرگ

ینتشاد تسود اعطق درم، نیا اب یگدنز ما. هتسخ

دوب.

؟ شدعب ـ

دوب. هدش رت رتومب هتفرگ شیادص

! اغوغ مگب هاوخن ـ



مه زاب ما یگتسخ ی همه ،اب متساوخ یم نم اما

رد هک ینتساوخ زا یصاع و هتسخ و متسب کلپ

هلمج هکاب مدوب نم راب، نیا دوب هداتفا هار هب مبلق

دوش. عطق شیادص مدش ثعاب ما

! یلع مدوب تنز شاک ـ

یرد هلمج زا هدرک تریح نم، و درک میادص روابان

، مدروآ نییاپ ار لیابوم ما، هدش نایب یگتسخ نیع

اب ندز فرح یولبات ی هریخ و هدرک عطق ار سامت

ار مدوخ مناتسد ،اب راوید یور عونمم دنلب یادص

و دیایب ات مدوبن شنز هک ییوا یاج .هب متفرگ لغب

. دربب شنیسح ومع یشورف هویمبآ ارهب نم
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و تشاد فعض یمک زونه ، دنیشنب مدرک شکمک

ارهب مهار رد، نتسب اب مه دعب . دیزرل یم شناتسد

نایم . مدرک جک ناتسرامیب هب کیدزن ی هفوب فرط

. دندوب یرتهب باختنا بیس و سانانآ اه، هویمبآ

کنخ زا نانیمطا زا دعب و متشادرب ار ودره

ار هدش یدنب هتسب یا هتخت یاه کشالت ، ناشندوب

،هب ندرک باسح دعب و مداد رارق ناشرانک مه

دیرخ تکاپ متسد کی . مدرک دنت اپ نیشام تمس

ندرک زاب یارب نیمه یارب ، مودصم متسد کی و دوب

، لخاد زا ووا مدروخرب لکشم هب نیشام رد

رد درک کمک و دیشک هدننار رد فرط ارهب شدوخ

ثکم .اب متفرگ شفرط ارهب تکاپ منک. زاب ار

نشور مراک نیلوا ، ندش راوس زا دعب نم و تفرگ

دوب. یشیامرگ متسیس ندرک



! هدرس یلیخ ـ

بناج هب یهاگن مین داد، یمن باوج و هدرک توکس

تکاپ دعب،هب و متخادنا شا هدیرپ گنر تروص

. متخود مشچ شیاپ یور دیرخ

،االن هدرگرب تور و گنر مکی راذب روخب یزیچ ـهی

یهت بلا ق تندید اب نوج ناروت هنوخ تمنوسرب

هنک! یم

یمک واب داد هلصاف هرجنپ ارزا شرس هرخ، باال

فرط دزوهب ین ار یکی ، تشادرب ار هویمبآ ، دیدرت

داد رارق شدوخ یبل هشوگ ار یرگید و تفرگ نم

زا یمک مدرک یعس شا، یتحار یارب نم و

. مروخب هویمبآ تایوتحم



؟ یدوب هدش روط مه...نیا ـبقال

وهب تفرگ هویمبآ تکاپ زا یتخس ارهب شهاگن

دوب. هشیمه رتزا هدیرپ شگنر ، تخود نم تروص

. متشادن شندید روط نیا هب تداع تقو چیه نم

هش. یم دایز مور یبصع راشف یتقو ـ

دروبشاد یور ار، ما هدروخ همین و هفصن ی هویمبآ

دصرد . ملباقم هب مدش هریخ و مداد رارق نیشام

دوب! رفص ، تکرح یارب ملیم

. مفسأتم ـ

یلدنص یتشپ ارهب مرس نم، و درک مهاگن بجعتم



اه ندمآ رید نیا ام، یودره نیدلا و یارب . مدنابسچ

نم، و دوب یعیبط شیپ سلا یلیخ دوب.زا یعیبط

بش کی تعاس دوجو اب سک چیه متسناد یم

. تسین نامرظتنم ندوب همین

! تلا ح نیا یارب ـ

هویمبآ تکاپ ، مدوخ لثم و داد تروق ار شناهد بآ

مهب ار شناتسد فک داد، رارق دروبشاد یور ار

. دیخرچ یمک دعب و دنابسچ
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؟ اغوغ مغارس یدموا بشما ارچ ـ



، یلدنص یتشپ هب هدنابسچ تلا ح نامه رد ار مرس

و درب شیپ تسد شدوخ . مدناخرچ شفرط هب

مه ی هرهچ ات درک نشور ار لیبوموتا فقس غارچ

یور هدش کشخ کشا راثآ هب نم . مینیبب رتهب ار

ناهنپ یگتسخ راثآ ووا،هب متخود مشچ وا تروص

نم. نامشچ

منک. تسرد مدموا ـ

؟ هدنوم ندش تسرد یارب یزیچ هگم ـ

. هدنوم ـ

دش. کیراب شهاگن ووا متفگ نئمطم ، متفگ نئمطم



؟ هترس وت یچ ـ

فک نم و دیشکن بقع ، مدرب ولج ار مملا س تسد

مارآ ینابرض هک یبلق . متشاذگ شبلق یور ار متسد

. تشاد هدنبوک و مکحم ،

؟ یراد شهب یسح اج.... نیا ، زونه ـ

ار ناششزیر یولج یتخس ،هب دندش رپ شنامشچ

مباوج . درشف ار شا هقیقش ، یندز کلپ واب تفرگ

مدز یوحم و خلت دنخبل . مدوب هتفرگ شتکرح ارزا

. مدیشک ولج ار مرس و

. نیریم یم مه یرود زا نیراد ، نوتودره ـ



. هلبق لثم ازیچ یلیخ زونه اما.... دیاش ـ

... تسین ـهن

مکحم نم، و درک مهاگن روابان و هکوش مه زاب

. مدرک همزمز

. هدرک قرف بایماک ـ

. تخیر مناج هب یخلت سح ، شهاگن ندز ود ود

ییوا وحاال، دنشاب یوق دوب رارق قشاع یاه مدآ

تدش وهب موکحم نز کی دوب هتسشن نم رانک هک

. دمآ یم مشچ هب هدش مولظم



مک هک لوبق ، اغوغ دوبن دب تقو چیه بایماک ـ

هظحل چیه و تقو چیه اما، دایز یلیخ ... تشاذگ

. میدوب هتسخ ودره .ام درکن یمارتحا یب مهب یا

شود وهب مرهاوخ راک یگدنمرش زا هتسخ نم

تسنوت یمن هک نیا زا هتسخ ، بایماک و ندیشک

یدوبان ثعاب نم، هب مدآ نیرت کیدزن هنک شومارف

یچ طسو نیا وگب، نم هب هدش.حاالوت شداوناخ

نادناخ ای تسین نم رهاوخ هگید منرت ؟ هدش ضوع

؟ هداش و هدنزرس لبق لثم امش
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ار مدوخ سفن . دروآ دنب ار شسفن ، مباوج

و دوب ما یگدنز علض نیرتزیزع ، بایماک مه....

. مدناسر یم نامسآ ارهب نیمز ، شیارب



ازور نوا بایماک هک، هنیا هتشذگ اب زورما قرف ـ

واب درد نیا دوب.حاالاما هدیشچن ور تندوبن درد

. هدرک سح دوجو مامت

هب قیمع یترسح دشواب زیررس شنامشچ زا کشا

مدز. کلپ نم، دزو لز مهاگن

...حاال مسبت هدیشک وتدوبن درد راب ،هی بایماک ـ

. تسین هصق نیا درم هک هدیمهف بوخ

یادص و تشاذگ شتروص یور ار شناتسد فک

. دنیشنب شا هناش یور متسد دش ثعاب شا، هیرگ

؟ مهاب ؟ مینک شتسرد یاوخ یم ـ



و هدرک لر تنک ار شدوخ تسناوت ات دیشک لوط

. دنزب فرح

! مسرت نم....نم...یم ـ

یچ؟ ـزا

. متنیبب منرت رهاوخ زاب هک نیا ـزا

رود وهب مدرک کاپ ار شیاه کشا ، تشگنا کون اب

رس هب هک وبالیی مسا نآ زا هک یا هنیکره زا

. مدرک همزمز ، متشاد دروآ ما یگدنز

! مسبت طقف ، یمسبت هک نک تباث شهب ـ



شلغب مکحم تساوخ یم ملد نم، دزو یم لد لد

متفرگ شفرط ارهب شا همین هفصن ی هویمبآ منک.

مدز. بل و

. هگید مهاب . مینک شتسرد راذب نک، دامتعا مهب ـ

هک نیمه دعب، و دیشون ار تکاپ تایوتحم زا یمک

نوریب شفیک زا یلا متسد دمآ باال شسفن یمک

مندرک هاگن نودب و درک کاپ ار شیاه کشا ، دیشک

دز. بل

. منومب و مناوخن متسین یمدآ نم، ـ

نیراد یکلا .... تداوخ یم ادخ ،هب تداوخ یم ـ



هدب مه.او یارب نینک یم رهز هلا سراهچ ور یگدنز

هدب.... !او قیفر
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یرت،اب شیب تنوشخ واب دیشوج شکشا مه زاب

یم ناشیارب تشاد ملد درک. شکاپ لا متسد نامه

دعب ار بایماک حلا یتقو دیکرت یم تشاد ، دیکرت

ار وا بشما یاه کشا یتقو ، مدوب هدید شتشگرب

ارو ناش هتشذگ شوخ یاهزور یتقو . مدوب هدید

. مدوب هدید مه ار ناشزورما حلا

و.... نم نیبب ـ



. مدرشف مکحم ار شتسد نم، و درک مهاگن

؟ دوب یچ یتسود وت نومنوناق ـ

یناوخمه دیکچ هک یکشا نآ ،اب شناج یب دنخبل

. تشادن

! میگن غورد ـ

مسق شدوخ ،هب تهب مگ یمن غورد ـاالمن

. هتنووید زونه ... بایماک

نامشچ ، تشاذگ متروص یور ار شتسد فک

یم رپ نم....ملد دزو یم قرب حاال نامیودره

لبق لثم زیچ همه ، هرابود هک نیا یارب دیشک



. دوشب

دوب. هدش گنت تساو ـملد

دیشک ولج ار شا یناشیپ ووا، مدرک شهاگن روابان

کی . میتسب مشچ ودره و دنابسچ ما یناشیپ ،هب

ات مدیود یم دیاب میاه کلپ تشپ ار هرطاخ رمع

. شوخ یاهزور ندش مامت ی هطقن هب مسرب ، شنایم

لددرد هنورتخد . نوماندز فرح روط نیا یارب ـ

. نوماندرک

هزاجا و متشاذگ شندرگ تشپ ، مدروآ ارباال متسد

ار نامیاه یگنتلد نامیاه یناشیپ لا صتا مداد

. دربب و دیوشب



شارب ملد... . متیضوع یومع نوا ی هنووید منم، ـ

ردقنا منرت راک لبق ،ات نومیگدنز یازور هنز. یم رپ

یاه یروخلد متسنوتن تقو چیه دوب،هک گنشق

. شندرک شومارف یارب منک ملا ور شدعب

یاه تناکا اب یعامتجا یاه هکبش یوت ... مزونه

هی شقن رد یهاگ یتح منک، یم شلا بند کیف

یلیخ نم... . متفر یم شقدص نوبرق راداوه

دشن رضاح یتح هک یدرم . اغوغ متومع بارخ

نم، هدب. ،طالمق میشب رود تساوخ مزا یتقو

یم اما....حاال دوب مسا نیمه هب طقف میشوخلد

یروخلد همه نیا و ندوب رود همه نیا دعب . مسرت

هش یم تسرد یزیچ هگم ، نومنهذ هت هدروخ کاخ

مجیگ هک یروط .هی مدروخ هبرض مرهاوخ زا نم ؟

. ماجک دشو یچ هک زونه

یگنتلد ندینش ،زا شیاه فرح ندینش زا مدنخبل



دوب. یخلت دنخبل ، شیاهدرد ،زا شیاه

. هشاب تخس هگا یتح . مینک شتسرد ـایب

غاب. یوت هچیپب هدنخ یادص مزاب ... راذب
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! قیفر یدروخ مخز وت نم یاج "هب

! قیفر یدرب وت ملد وزا مامغ

! تارب مراد هیرگ یوت هنوش ور

"! تارب مرابب هک هش یم رمع هی

؟ ههار هب غاب ی هملد اه هعمج ، زونه ـ



! ههار ـهب

وم؟ گرب ـاب

یکی نم،ابوا و تخادنا گنچ متروص یور ، مضغب

. مدش

وم. گرب ـاب

! مگنتلد ـ

! مگنتلد ـ



، میدیشک بقع رس یتقو دشو بآ نامضغب مهاب

هدش. هدامآ نتخاس یارب مه.... وا مدیمهف یم

نم،اب و تشاد دیما زا یگنرمک قرب شنامشچ

. مدرک همزمز ضغب تیاهن

؟ یرادن ور هنحص هب تشگرب دصق ـ

کشا داد، یمرن ناکت ار شرس دزو یدنخزوپ خلت

هب شهاگن دز. وبل درک کاپ ار شا هناچ ریز

دوب. عملا ادخ ... شرکف و دوب نابایخ ییانشور

شقن ... ندرک یزاب دوب، مقشع هنحص ینامز ـهی

ی هبرجت نیلوا یوت تسرد یتقو ،اما نتفرگ

یچره زا مدش هدز ... اهربخ غاد رتیت مدش ، مگنشق

هنومب ، قشع نیا یادوس راذب . هندش هدید و ترهش

طقف .االن ندیشچن و شرهز زونه هک ییاسک یارب



رسدرد یب یگدنز ملد...هی . داوخ یم شمارآ ملد

ییاسک ،زا مدروخن یگدنز زا طقف نم . داوخ یم

و ندوب مرادفرط شلبق زور هک مدروخ

. میگدنز یضاق ندش ... شادرف

یم هک دوب بارس ....کی ترهش ، مدرک یم شکرد

ارخ تیاپ ریز ، ندیسر ی هطقن ورد شیارب یدیود

شروظنم مدیمهف یم بوخ نم درک. یم یلا

لقن تا، یصوصخ یگدنز دراد یدرد هچ و تسیچ

. دننک تتواضق نویلیم داتفه و دوش ونآ نیا ناهد

ولج. میرب مهاب راذب طقف ، یسر یم شمارآ ـهب

! زیگنا مغ دنخبل کی داد،اب ناکت رس



هیچ. تمانرب ـ

. بایماک وتو ییورایور همه زا لوا ـ

فقس غارچ ، شلا ح هب انتعا یب نم و دیرپ شگنر

وا دیاب مدز. تراتسا و هدرک شوماخ ار لیبوموتا

و دنک مضه ار ما هلمج نیا ات هناخ مدناسر یم ار

. مدرک یم ارجا کی هب کی ار منهذ یاه همانرب دعب،

ی هلحرم یارب تقاط نم....یب و دوب دایز راک

! شرخآ
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همین ود هب کیدزن یزیچ تعاس ، مدیسر هک هناخ هب



رد یمک دش ثعاب غاب.... توکس و یکیرات دوب. بش

نیشام تشپ روط نامه و منک للعت ندش هدایپ

مهب کیدزن نامتخاس هس وهب هتسشن شوماخ

....کی هناخ نیا یاه مدآ ی هصق . موش هریخ

یارب تصرف بش کی و رازه و دیبلط یم دازرهش

هصق اراب هناخ رود رجآ هب رجآ نم، . ییوگ هصق

زا درک یم درد ، متسد . مدوب هدش رب زا شیاه

متشاد نم، و مدوب هدروآ نآ هب زورما هک یراشف

درد ای تسا رت نیگنس هتشذگ درد مدرک یم رکف

؟ ناوختسا یگتسکش

راوس واب مدیخرچ هدش لوه دش، زاب هک نیشام رد

هراب کی ار مسفن ، شتروص ندید و بایماک ندش

دحرس ات متفگ یم رگا دوبن قارغا . مداتسرف نوریب

وزا دشاب غاب رد هک نیا راظتنا . مدوب هدیسرت گرم

اهنت ملا یخ وهب تسین مدید یولج یتقو ، تشپ

. متشادن ار دوش نیشام راوس ما هناخ رادیب بش



بش هفصن ود تعاس هک یدوب دلب ندیسرت هگا ـوت

. هنوخ یدموا یمن

دنت بلق نابرض متشاد نم، و درک یم مهاگن یکاش

. مدرک یم مارآ ار ما هدش

؟ ومع یدش یتریغ ـ

وت تشگنا اتراهچ متشاد و شمنج هگا راب ـهی

تلا وس نیا یدیمهف یم ، مدرک یم هدایپ تتروص

. هراد درد ردقچ

. دندوب نیمه اه مدآ اما، متشادن ار شتیذا دصق

هملکره و فرحره هک یراتخمدوخ تادوجوم نیمه



یش .تال دندرک یم ینعم ناشدوخ صالح قبط ار،

و مدادن ماجنا شتفایرد ینعم رییغت تهج رد

یمیدق یاه نامتخاس تمس هب هرابود ار مهاگن

. مدناخرچ غاب هناخ

. دیشک لوط مراک ـ

. هشک یم لوط تراک یدایز اه یگزات ـ

مه دعب درد! رپ یمک و حلا ...یب هتسخ ، مدیدنخ

. مدیخرچ شفرط هب هاتوک و مدرشف ار منامشچ

. تنوبرق وگب و تفرح لصا ـ

کال لیلد مه شدوخ ، راگنا و مهاگن نایم دنام هریخ



وحلا یرادیب بش لیلد . تسناد یمن ار شا یگفا

ار. شخرس نامشچ دبو

و یایم بش هفصن هک یلقتسم ردقنا مش یم تیذا ـ

تزا یتقو مش یم تیذا هزگ. یمن مه شکک یسک

اتسیاو .... منیب یم یتقو مش یم تیذا ، مربخ یب

؟ یدرک ضوع و ترطع ، هظحل هی

مامت یاج منک،هب هیرگ دنلب تساوخ یم ملد

با درد ، تخیر کشا مسبت ممشچ یولج هک یتاظحل

مامت یاج دش.هب شوهیب مشوغآ ورد دروآ ال

هطبار نیا تمرم هب متشاد ییاهنت هک ییاه تعاس

نایم . مدرک یم رکف
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مخا واب دیدن ار میاهکشا عمجت نیشام یکیرات

یم کشا دنلب دیاب . دیشک یقیمع سفن ، مهرد ییاه

مسبت رطع شا،وا یوق سح نیا تباب متخیر

دوب. هدرک سح نیشام یاضف نایم ار...

.اال تسین بوخ ...نیا نیا نک، شضوع .... ترطع ـ

یباسح دیاب هراونشج یارب ادرف ، باوخب ورب من

. یشاب لا حرس

تباب دنک اوعد دوب هدمآ تفر شدای ال وصا تفگ

. درگرب شیاجرس مساوح دنزب رغ ،هک مندمآرید

دشواب هدایپ نیشام زا وکالهف تفر شدای

. تشادرب مدق هناخ تمس هب یندرکن رواب یتعرس

بایماک . تخیر یکیرات نامه نایم مکشا اما، نم

رد شیپ یتاعاس هک ار شرسمه رطع نم، کلفط



هدیمهف دوب. هداد صیخشت دوب هتسشن منیشام

مرطع نم، دوب هدرک رکف و دوب هتخیر مهب .... شدوب

ما. هدرک ضوع ار

ندیشک نوریب لبق و دیبسچ یلدنص یتشپ هب مرس

مدز. بل ، چییوس

نک مکرد سپ ، یشک یم وب مشدش گنرمک رطع "وت

" شخبب ونم ومع... همز ال تارب رادید نیا هک

تمس ار مهار مارآ ییاه مدق لوط مدش،اب هدایپ

دیلک ، اهرطع هک دنتفگ یم تسار و مدرک جک هناخ

نیا ...اب حبص ات بشما بایماک . دنتارطاخ ی هزاورد

دنک؟ ریس دوب رارق اهاجک ، شنهذ رد هدش زاب رد



... هدنوم هزات ممخز هگا مش یمن هاربور هگا

. مشیگزات لیلد نم

اما... هیزوسدوخ نیع ، هتشذگ یازور رکف

مش! یمن وت فیرح نم

*************************************

. نیشب رت کیدزن ردپ هب یمک ـ

حرطم ار هتساوخ نیا دنلب یادص اب ناوج ساکع

، کیف و یرابجا یاهندز دنخبل زا هتسخ نم، و درک

مرمک تشپ تسد .وا مدش رتکیدزن ردپ هب یمک

شلف رون . تخادنا رسباال راختفا واب داد رارق

هب بایماک دورو واب داتفا متروص یور اهنیبرود



تیعمج یادص یمک ، زمرق شرف یساکع ی هطوحم

یباوخ یب زا یرثا ، شنامشچ دش. رتدنلب ناساکع

کت تک ی هبل ار شتسد ارچ.. یگتسخ اما دنتشادن

هس،هب وره داتسیا رگید فرط و داد رارق شترپسا

هاگن دندرک یم هراشا ناساکع هک یتمسق

اما دوشن گنرمک مدنخبل مدرکیم یعس . میتخادنا

دشو کشخ مدنخبل ، میورب دنداد هزاجا هک نیمه

. تفرگ هلصاف هدنهدرازآ کسام نآ زا متروص
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ردپ هارمه نم و یکت یاه سکع یارب دنام ، بایماک

ی هقبس هک یناگدننک هیهت زا یکی فرط هب

مدق تشاد رمع یلا سدنچ نام، یگداوناخ ترشاعم

اه شلف رون تدش زا مدرک یم سح . متشادرب



یرارکت نایرج کی عورش هزات نیا ماو هدش دردرس

ی هفرح رد هوکشاب اما هدنهد باذع تدش ،هب

رد یملیف لا سما ... قاثیم دوب. نم ی هداوناخ

تشاد میمصت نآ عطبلا وب تشادن هراونشج

سالمو کی زا دعب نم، و دشاب هتشادن مه یروضح

ی هدننک هیهت اب هنامیمص و مرگ یسرپلا وحا

وهب متفرگ هلصاف ناش هنادرم عمج ،زا توسکشیپ

مدق دش یم رازگرب نآ رد هیحاتتفا هک ینلا س تمس

ندش رپ ردحلا مک مک سنلا یاه یلدنص . متشادرب

و مراهچ فیدر ،رد یگتسخ تدش زا نم و دندوب

. متفرگ رارق خیلا یاه یلدنص یرس نیلوا

دوب یزاس هداما ردحلا ینارنخس عورش یارب نس،

زور رد لا سره هک عیاقو نیا زا هتسخ نم و

نوریب ار ملیابوم ، مدوب شلمحت هب روبجم هیحاتتفا

زا یماغیپ مدید یم هک دوب راب نیلوا یارب . مدیشک

واب مدرک سمل ار نامتچ ی هحفص یور . مرادن وا

دنخبل ، نامنیب هدش لدب درو یاه مایپ نیرخآ ندید



و دیزغل فورح یور متسد هدارا یب مدز. یگنرمک

دوب. زیگنا تفگش ی هلمج کی ، هجیتن

" هیلا اجخ نیا تاج "

منک. یمن رکف ـ

مندرگ یاه گر هک عیرس ردقنا ، دیخرچ مرس هکوش

ناشیور تسد عیرس نم و دنداتفا ناغف هب

کی تیدج نآ هکاب ییوا ... دشیمن مرواب . متشاذگ

و دمآ و تفر ریسم نیب نم رتزا بقع فیدر

هک ار مهاگن . دشاب شدوخ دوب هداتسیا اه یلدنص

دز. بل و درک یگنرمک مخا دید،

تسین یبوخ ی هدیا مدآ همه نیا نیب اج نیا ـ



؟ تفرگ درد یلیخ مدب، ژ اسام و تندرگ ماوخب

هدز. تریح زونه منامشچ و دوب هدارا ما،یب هدنخ

ـوت؟

تک ششوپ ...رد گرزب یادخ ، داتسرف باال وربا کی

، شریز یلا غذ نهاریپ و گنر یکشم یمسر راولش و

! زیزع رایسب و صاخ . دیسر یم رظن هب صاخ

. نایم هداوناخ ،اب ادنمرنه زا یلیخ هیحاتتفا زور ـ

لیلد نیمه هب متدوخ یتقو هبیجع هیضق نیا هیچ

. مزیزع نکن ماگن یروط نوا افطل . یدموا

فاص یمک و هدرک جراخ درگ تلا ارزاح منامشچ



ار مقوذ ما، هرهچ متشاد یعس . متسشن میاج رد

یم . مدوبن قفوم مه یلیخ هتبلا و دهدن ناشن

. تسا یبوخ رگاوسر ، مهاگن نایم قرب متسناد

و یلومعم یهاگن اب دعب و دمآ رت نییاپ فیدر کی

دز. وبل درک بحاصت ار متسد رانک یلدنص ، هداس
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هشاب نیا نوشحیجرت ، تومع و تردپ منک رکف ـ

. دامع لثم . ننیشنب یرتولج فیدر

حلا نامه ورد مدناخرچ دامع نتفای یارب ار مرس

. مدیسرپ



؟ مناخ جاح ؟ هدموین ترهاوخ ـ

متسنود یمن هگا مدموا یمن منم چیه، هک انوا ـ

. هیلا خ یمناخ هی رانک ماج

هب نم و دوب هنادنمشوه ، ممایپ هب شا هراشا

نیا محیجرت . متفرگ ار مندز دنخبل یولج یتخس

، مینکن دروخرب یمیمص مه یلیخ راظنا رد هک دوب

ووا، مداد ماجنا مدنخبل لر تنک یارب یا هفرس

یم سح .حاال... تسشن شا یلدنص یور رت تحار

هدننک هتسخ ادبا ، هراونشج راب نیلوا یارب مدرک

؟ یتفگش نازیم نیا و روضح کی . تسین

؟ هروطچ تتسد ـ



ار بوخ ی هملک ناهنپ زان کی نم،اب و دیسرپ یدج

نم، و درک مهاگن هتفر باال یوربا کی .اب مدیشک

مهاگن قیقد هچ، ینعی هک مداد ناکت رس مارآ یلیخ

! قیقد یلیخ یلیخ درک.

وت! هب ندب ادج مغرمیس هی دیاب لا سما ـ

؟ اقیقد ینومضم هچ ـاب

دیوگب دهاوخب هک راگنا درک، اوجن یدج و درسنوخ

مه، نم بلق . تسین حازم شفرح مه دصرد کی

! متشم رد ما،هن هنیس رد .هن دوبن رگید شدعب

. دیود یم شدوخ یارب تشاد نابوکیاپ

ردپ هک ایند تیصخش نیرت ابرلد نومضم ـاب



. شاهوربا یزاب و شنحل هرایمرد

. بانج ندب امش هب دیاب مغرمیس هی منومگ ـ

دنخبل طقف . دشن بجعتم مه لیخ نم، الف خرب

نآ ندرپس و نم زا شهاگن نتفرگ نیح دزو یوحم

درک. همزمز نس، هب

و مناخ ابرلد نیا لد داوخ یم یدایز رنه ... هتسرد ـ

. ندرب

ندز فرح رطاخ ارهب غرمیس متساوخ یم نم

ار یزاب ووا.... مهدب بقل وا ،هب شدرف هب رصحنم

هکت ار مقیمع مسفن دوب. هدنادرگرب شدوخ عفن هب

مدز. لز میوربور هب مه نم و مداتسرف نوریب هکت



اه، یلیخ یارب و داد یم خر لا سره هک یشیامن هب

دوب. ناش یگدنز مامت

. هبیجع یلیخ ـنیا

همادا شندرک هاگن نودب مدوخ نم، و درک توکس

. مداد
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. یتسه مراد زاین تهب هک اجره ازور نیا ـ

عورش یارب . دنتفرگ رارق نس یور ، دورس هورگ



هک یا هدنناوخ دوب. یمازلا تافیرشت نیا هراونشج

زا یکی دناوخب شیاه نیسیزوم هورگ اتاب دوب هدمآ

و یتفگش رپزا ییادص دوب.اب هصرع یاه نیرتهب

مک اه یلدنص دشو عورش یقیسوم ! تردق زا ولمم

هک مدوب وا وحم ردق نم،نا . دندوب هدش رپ مک

سنلا دراو بایماک و ردپ یک یتح مدوب هدیمهفن

مرس . دندوب هتفرگ رارق مود، فیدر ورد دندوب هدش

هریخ و منک شهاگن ات مدناخرچ هلمج نیا دعب ار

. مدید مدوخ یور ار، ایند ی هتفیش هاگن نیرت

! مناد یمن .... دیشک لوط یگریخ نیا هیناثدنچ

! مناخ رتخد هبوخ ردقچ ـ

وا، یشخبود ی هلمج ات دوب نم توکس تبون حاال

یناکم نیچمه رد رگا مدوب نئمطم دنک. ادیپ همادا

یکیدزن ارات شرس و تفرگ یم ار متسد ، میدوبن

. دروآ یم ولج مندرگ



. یراد زاین مهب هک تسه ییاه هظحل هی هک ـنیا

نادرگراک و هدنسیون درب. یم شیپ بوخ ار ویرانس

شیارب هک یرگشل هایس نم، بلق و دوب یرهام

، دیشک لوط هک نامهاگن یگریخ . دیپت یم تردقرپ

زیر ی هرطق نم و داتسرف نوریب نیگنس ار شسفن

. مدید شا هقیقش ی هشوگ ار قرع

! نوما ... اغوغ تاشچ زا نوما ـ

شهاگن هدرک مخا داد، شا یلدنص ارهب شا هیکت

س هک یا هنانز دنخبل نم... و تخود یقیسوم ارهب

. مدنابسچ میاه بل نایم ار دوبن شیادیپ اه لا

دراد یفیک هچ دوب هتفر مدای .... صرق و مکحم

مدای دنک. یشاقن تتروص یور دنخبل ، دیایب یکی



سح ردقچ دوش تدنخبل لیلد یکی دوب هتفر

. دراد ییابیز

ار شدنبرمک ، مدناشن مکحم یلدنص یور ار مبلق

زاورپ ات شمداد مرگ شوغآ کی ی هدعو و متسب

و هراونشج نم . متسد رانک درم تمس هب دنکن

هدرک ورد یلدنص نیمه یور ار، شیاه غرمیس

واونآ یارب دوب، هتفرگ رپ شیارب .... مبلق . مدوب

چیه رخآ ! شا هناقشاع و بیجع نحل ....نآ شنحل

دوب. هداتسرفن همان ناما نم، یاه مشچ یارب سک

*************************************

صرق ندش لح تارثا هک بآ یور یاه بابح هب

هب یجنران گنر بآ، . مدوب هدز لز دوب ناشوج

زا دیدرت . دیدرت گنر نم، و تفرگ یم شدوخ

هک قاتا .رد مندرکن تکرح تسرد و ندوبن تسرد

نامشچ رد مهاگن و دمآ باال هاتوک مرس دش، زاب

دش. لفق ناوج یشنم گنرشوخ
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. ندموا ـ

. دوبن دیدرت یارب ینامز رگید ، مداد ناکت ار مرس

هدامآ دعب، و مدیشک یم رس ار بآ تایوتحم دیاب

منک.اب اشامت بوخ ای اردب هجیتن ات مدش یم

میاپ اب نم دشو جراخ قاتا زا فرح ،یب متوکس

واب متفرگ متسد نایم ار گام . مدناخرچ ار یلدنص

ما هدعم ارهب نیماتیو یلا قترپ عیام .... شندیشکرس

و ژنپا یارب متشاد زاورپ بش ادرف . مداتسرف

دشو یم فرص مرفس یگدامآ یارب دیاب ... زورما

ارهب مگرم مکح ات مدوب هدمآ اه نیا یاج نم،هب

منک. اضما بایماک تسد



،ک مدناخرچ ار یلدنص نم دشو زاب اددجم قاتا رد

واب دوب هتشاذگ رس یور جک راب نیا ار شه ال

درک. یم میاشامت هزماب یهاگن

یم تدنمرش ومع وشناپ ادخوروت سالم، کیلع ـ

مش.

واب مداد رارق زیم یور ار گام مدز، یوحم دنخبل

دعب، و درک مراثن یتشرد . دینشنب مدرک هراشا تسد

. تخادنا ناملبم یور نت

تیباذج یادخ نیا زا تاساکع نایب وگب بخ، ـ

. مراد راک نریگب و نوشسکع



زا هنومندنچ ، دهاوخ یم ملد هک نیا ی هناهب هب

تکرش ،هب دوشب ناملدم و دنزب نت ار دیدج یاهراک

ماجنا نامیارب مه رت لبق هک یراک . شمدوب هدناشک

دوب. هداد

. یروخب نرایب یزیچ تارب مگب راذب نکن، هلجع ـ

نیا نایب وگب ... هلگشوخ مراد هلجع ، داوخ یمن ـ

مرب مهب نلا ومب نوشیشیارآ مزاول و ردوم و ردوپ

منک. ضوع سابل

و مدیشک بقع ار یلدنص ، دوبن یا هراچ ارهاظ

قاتا زا مه رانک و داتسیا مه شدوخ . مداتسیا

نامتخاس نییاپ ی هقبط ،رد میرگ قاتا . میدز نوریب

شیپرد اهار هلپ هار روسناسآ یاج .هب تشاد رارق

رومیرگ تسد ریز و هنییآ لباقم یتقو و میتفرگ



. مدیشک بقع یمک برطضم دنخبل اب نم ، تسشن

. نروخب رف گنشق ماه، هبمژه نزب ملمیر مکی ـ

بارطضا رس ایزا مدنخب شتسد زا متسناد یمن

، هجوت نودب دزو یدنخبل رومیرگ . مزیرب کشا

دش. شتروص یور ردوپ شخپ لوغشم

، هیکی نوممناخ لدم یاهراک اب تیساکع زورما ـ

. نینزب حرط ور تس یاه حرط هرارق نوچ

درک. مهاگن هنییآ وزا درک زاب ار شمشچ کی

. دوشب دوب رارق درک....هچ نوخ ار ملد ، شکمشچ

. مایم رانک امناخ هکاب ینود یم ـ
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یم دیعب ار رفن کی نیا ،اب متسناد یم دیعب

ی هدش رضاح مایپ و مدرک کچ ار ملیابوم . متسناد

. مدناوخ هدش هدیشک نادند ریز یبل اراب دازیرپ

دش، مامت شمیرگ راک یتقو و مدرک یروبص

روطره . میدرگرب نم قاتا وهب دوش دنلب متساوخ

تشپ رد رادید نیلوا دوب رتهب مدرک یم شباسح

سکع الزا صا . تفرگ یم تروص قیاع یاه راوید

مداهنشیپ ندینش .اب مدوبن نئمطم بایماک لمعلا

دناوت یم اهار سابل هک متفگ یتقو اما درک بجعت

دش. هارمه مرس تشپ ثکم یمک اب دشوپب اج نآ

وت؟ یبوخ ـ



زا دنک ، مسفن . متسب وردار متشگرب شفرط هب

. دمآ یم نوریب ما هنیس

! مبوخ ـ

. تخادنا یهاگن فارطا وهب دیرپ باال شیوربا

؟ شوک اسابل ـ

. نرایم اه هچب نیشب ـ

زیم یور دوب شتسد رد هک داد،کالیه ناکت یرس

نیا شش .تال تسشن مارآ مه شدوخ و درک ترپ

وتالش دربن شا هدش شیارآ یاهوم نیب تسد دوب



رارق مزیم تشپ یتقو دوب. شندرکن هاگن نم،

نم یاه کلپ و دیسر مه دازیرپ دیدج مایپ متفرگ

بقع یارب یهار رگید . دندیبسچ مهب هیناث هس

. مدنام یم معضوم رس مکحم دیاب . دوبن ینیشن

هب هک یهاتوک ی هقت واب درک ممارآ یمک رکف، نیمه

هک نیا یخلا هب بایماک و دیخرچ نم رس دروخ رد

رسزا دنا، هدروآ اراه سابل یتامدخ یاه هچب

مسبت ندید اب دش....ملد زاب .رد درکن ادج شلیابوم

رانک هک دشاب یمناخ لدم تسا رارق تسناد یم هک

دش. نوخ دریگ یم رارق بایماک

ار شرس هن. شیاه مدق اما دندوب مارآ ... شنامشچ

و خلت ، لیابوم رد رس بایماک ندید واب دناخرچ

مبلق یور هاتوک متسد . تسب مشچ هدز تریح

ولج هب ماگراهچ رد، نتسب اب مسبت و تسشن

. تشادرب



یلیخ متسناد یم . مکحم و دوب تباث ، شیادص

دوب هدمآ . هدرک راک هظحل نیا یارب شدوخ یور

. مدوب شتشپ نم، و دریگب سپ ار شا یگدنز

ـسالم!

... شنامشچ ندش تشرد ، بایماک رس ندش کشخ

زا دش ثعاب ، پیات نیح شتسش تشگنا فقوت

دیشک لوط دوب. هداتسیا نامز راگنا . میرگب نورد

رتخد هب توهبم یهاگن دمآ،اب باال شرس بایماک ات

نییاپ ار مرس راب نیا نم، و درک هاگن شلباقم

مشوگ ار ناشرفنودره بلق نابرض یادص . متخادنا

مدرم یم دیاب . دینش یم اما مبلق هن، هک

زا لیابوم هک ییومع نازرل تسد یارب ... ناشیارب

مه نیمز یور داتفا و دروخ رس شناتشگنا نایم

رت! شیب



. هدرس نودنز هی قشع

... هدرد هی رارکت

! هدرمان شراظتنا
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هک یدرد شا، یبل ریز نتفگ مسبت ، بایماک نداتسیا

همه و همه ، مدید یم شتروص نایم بوخ نم

میاه هدند راشف زا ما هنیس ی هسفق دندش ثعاب

ردق دوب.نآ هریخ شلباقم نز هب روابان . دشکب ریت

دیسرت یم دیاش دز. یمن مه کلپ یتح هک روابان

یولج مدآ متسناد یم بوخ نم . دشاب باوخ

هک نیا سرت زا دریگب مهب ار شیاه کلپ ندیبسچ



ینعی دشاب ایور زیچ همه دنک یم ناشزاب یتقو

هدرک لبق ارزا شیاه هیرگ بوخ اما... مسبت هچ.

رهاظ ،رد دوش تشم شتسد هک بوخ ردق دوب.نا

شروضح هب توافت ویب دریگب هاگن وا زا درسنوخ

. دنزب بل

منوم یم رظتنم . اغوغ مدامآ یساکع یارب نم ـ

ات دیاب نوچ سنلا! نیایب نیدش هدامآ مه امش

. مدرگرب جنپ تعاس

راب رازه اراه فرح نیا . مداد ناکت یرس یتخس هب

هب میدوب هدیسر شهت و دوب هدرک نیرمت هیرگ اب

دهدب ناشن ار شدوخ دیایب طقف ،هک هلمج کی نیا

یا همرس یاه شفک ی هنشاپ یادص و تفگ . دورب و

همو هک یدرم هب هجوت یب . دیچیپ قاتا نورد شا،

هتسب یادص واب تفر نوریب قاتا زا دوب شتام

یا هیناثدنچ دش. هتسب مه نم نامشچ رد، ندش



. مدرک ادیپ ار منامشچ ندرک زاب تراسج ات تشذگ

نانچمه بایماک ندید . مدرک یمن ناشزاب شاک اما

شلباقم وا شیپ ی هظحلدنچ هک ییاج هب هریخ

. منزب راز نورد رد شلا ح هب دش ثعاب دوب هداتسیا

مدای هک هطقن نا هب دوب هریخ هنامولظم یروط کی

هدید ریذپ تسکش ردقنا ینامز چیه دمآ یمن

. شمشاب

ار شمان هک نیمه و مدش شکیدزن مدز. رود ار زیم

دایرف اه تعاس راگنا هک ییادص ،اب مدنار بل ریز

دز. بل ناج ویب هدز

وش. هفخ ـ

نآ اه مانشد نیا مه،زا نم . تفرگن شتسد زا ملد

نیهاش یتقو . مدوب هدرک ناشراب دایز اهزور



نیمه ، مردارب هب مه نم ! مدوب هدرم مه درم...نم

بآ . مدوب هدرک یشاحف اهراب هدروخ تسکش یومع

شیوزاب هب هک متسد و مداد تروق تخس ار مناهد

بقع هب داد ملوه ... مکحم و عیرس ، دیخرچ دیسر

عمج یاه کشا ونآ شخرس نامشچ ندید اب نم و

یروابان دایرف ، شیادص . مداد ناج ، شنورد هدش

داد. یم رس

؟ اغوغ یدرک یطلغ هچ ـوت

مدروآ ارباال متسد ودره و مدیشک نادند ریز ار مبل

ار. ممودصم تسد نآ یتح ،

نک! شوگ ـ



نوخ نامشچ نامه رت،اب روابان رت... دنلب دز، دایرف

کشا ندرک هفخ هفطن رد لصاح هک یا هداتفا

دوب. شیاه

؟ یتخادنا هار رتائت نم هساو منک؟ شوگ ور یچ ـ
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... بایماک ـ

مکحم و تفرگ ار میوزاب ، مفرط هب تشادرب زیخ

دوب. دب ...حملا شدب وحلا مشخ ،زا درشف

یدرک تلا خد دوبن طوبرم تهب هک یا هلأسم یوت ـ



منوشن نک؟هک رت قیمع و ممخز ؟هک هشب یچ هک

قح نم و داتسیاو مولج تسار تسار منز یدب

یتساوخ ؟ مرادرب شتمس هب مدق هب یتح متشادن

؟ تقامح نیا اب ینک راکیچ

ندز یارب یفرح شا، هنافاصنا یب تواضق ربارب رد

شهاگن طقف . ندیجنر یارب یجنر یتح . متشادن

و تشادرب شخ شیادص درک. میاهر ووا مدرک

بقع ار شا هدش شیارآ یاهوم تسد اب مکحم

. داتسرف

مدز واپ تسد نجل یوت ، میگدنز یوت مدز هگ نم ـ

نم . مدرک تبرغ یهار مدوخ و منز هرب مدای هک

؟ وملا ح هگم یدیدن مدش، قرغ ممیمصت دنگ یوت

؟ نوا هب یداد مشلوا شقن و یدیچ ویرانس یدروآ



... بایماک ـ

درم! بایماک ـ

هب یماگ شدایرف زا هدیسرت و مدرک شهاگن روابان

شا هنیس دزو یم سفن سفن . متشادرب بقع

حاال دایرف نآ زا شیادص . دروخ یم ناکت مکحم

نهلا. کی هب دوب هدیسر

؟یب ینک تباث ور یچ هک ممشچ یولج شیدروآ ـ

و؟ میتریغ

دیشک یم درد نم رتزا شیب ووا، متسب کلپ درد اب

. تفرگ یم شیادص ار نیا ، راگنا



؟ اغوغ دوب هداتسیاو مولج ـ

زونه ... شخلت لا وس درک. زاب ار میاهکلپ ، شلا وس

رد دشیمن شرواب زونه ، هدید ار مسبت تشادن رواب

شدوخ لثم ار مکشا . هدوب هداتسیا شا یکیدزن

دشیمن شرواب . مداد ناکت یرس ووا، مدرک سبح

. مشاب هدرک ار راک نیا

وت؟ یدرک راکیچ ـ

منک. شتسرد متساوخ ـ

: دیشک دایرف

؟ یروط نیا ـ



. مدرب ادصباال شدوخ لثم
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تمانسانش یوت شمسا هرارق یک ...ات یروط نیمه ـ

شسود مغ؟ تشم هی مه زا نوتتفج مهس و هشاب

رگا . نوتیگدنز رس نودرگ شرب ورب ؟ ومع ؟هرآ یراد

... منوا ات هدب شق طال هن

شهاگن روابان . دیشک هت مفرح ، تفر هکباال شتسد

، مشخ درک.زا تشم باال نامه ار شتسد ووا مدرک

میور تسد راب نیلوا یارب و تخوس یم هچراپ کی

وطالین ردق ،نآ مدرک شهاگن طقف دوب. هدرک دنلب



وابحیلا داتفا شندب رانک شتسد هک دتمم و

. تشادرب بقع هب ماگ کی بارخ

طخ وشرود وت رطاخ هب نم ! اغوغ تهب تنعل ـ

یولج یدروآ ونوا یک رطاخ هب ووت مدیشک

نم؟ یامشچ

منحل . تخیر یم ورف تشاد نم رد یزیچ کی

. تشاد سامتلا

. تدوخ رطاخ ـهب

کی داد هیبش . دوبن درم کی داد هیبش شداد دز، داد

مگو هدش. مگ نابایخ کی رد هک دوب کچوک رسپ

. شیاه یگتسباو مامت زا رود



شمنیبب ؟هک ممشچ یولج شیدروآ نم رطاخ ـهب

همه زا متسد و مدب تروق مهاگن واب شاپاترس زا

شیب و شداوخب رت شیب ملد ؟هک هنومب هتسب اج

مش؟ رود شزا دیاب ممهفب رت

. بایماک ـ

. مداد ناکت رس راو ونهلا دیسرپ راو نهلا

؟ دوب شدوخ رطع ... تنیشام یوت بش، نوا ـ

دوب. ـ

یور فرب راگنا هک مدید نم و تسکش ، تسکش



ناریح شناهد یولج شتسد و تسشن شیاهوم

. دوبان یلیخ و جیگ یلیخ دوب. روابان . تفرگ رارق

. اغوغ یدرک منوغاد ـ

ار شا هراشا تشگنا ، دشیم بآ تشاد شضغب

دز. بل ینیگنس واب داد ناکت میولج نانک دیدهت

ترس زا منک یراکمه یساکع نیا یارب هک نیا رکف ـ

نیا ات شابن ممشچ یولج مه یتدم نک.ات نوریب

هرب. مدای تتیرخ

هتفر نم،او و تفر نوریب قاتا زا تعرس اب مه دعب

متشاد دزو یم دنت زونه مبلق . مدش راوآ لبم یور

متروص یور شتسد رگا دز، یم رگا مدرک یم رکف

لد هب وا زا مه زاب دش یم رگید دمآ یم دورف



ار مضغب ؟ تفرگن
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قاتا ی هدنام زاب یرد هریخ و مداد تروق دنت و دنت

و ضغب یاوه ... قاتا نیا . مدیبسچ ار ما یناشیپ ،

یم هگن شدوخ رد دبا ارات شا هنادرم ی هیرگ

. تشاد

؟ تفر ـ

ار نآ هک روط نآ هن اما دش قاتا دراو دمآ، باال مرس

دز. هیکت شتشپ و تسب دوب.ردار هدرک کرت

تروص .هب دمآ یمن شتروص هب رگید حاال ششیارآ



. دمآ یمن ابیز یشیارآ چیه هدروخ تسکش نز کی

منک. شرغ ات دوب یفاک شتروص ندید

! ینک هیرگ یرادن قح ـ

ی هلمج ووااب دوب هدمآ باال شمشچ ،ات شضغب

دنلب میاج رد.زا یاپ دروخ رس نم، زیمآ مکحت

نیرتدب هک درک یم مارآ ار مدوخ دیاب یکی . مدش

شیولج . مدوب هدرک میومع اراب ما یگدنز یاوعد

راو هدنامرد ... منحل . متفرگ ار شیاهوزاب و مدز وناز

. تشاد شهاوخ

و شاپ . شاب مکحم مکی ادخ یاضر ضحم ـ

. ریگب سپ و تیگدنز



داد. ناکت رس روابان

؟ هدرک رپ ایک واب ماج ـ

اضقنا خیرات یاهرتخد و راگیس و لکلا اراب شیاج

نجل اب شدوخ لوق ارهب شیاج دوب. هدرک رپ راد

درک دروخرب نیمز هب میوناز هدنامرد دوب. هدرک رپ

، متشادن هک یباوج . دروخ رس شیوزاب زا متسد و

لثم مه نم وحاال تفرگ تدش شیاه کشا

. مدوب هدز هیکت رد وهب هتسشن نیمز یور شدوخ

. دوبن عقوم نوا هیبش ، بایماک ـ

؟ میدنوم عقوم نوا هیبش ووت نم هگم ـ



. دیلا ون تفرگ شتسد نیب ار شرس ، هتفشآ

هیرگ ،هک مروخن نیمز ات مدرم ... شمدید یتقو ـ

... شفرط مرن ،هک منکن

دنازوس ار ممشچ ی هشوگ کشا ، دیبسچ رد هب مرس

قیفر ی هناش رود ار متسد نآ هب تیمها نم،یب و

. مدرک هقلح

اما...هی نک هیرگ یتساوخ ردقچره ، شاب مکحم ـ

مشدوخ نم یومع . هریگب نوج یگدنز نیا نک یراک

و نتساوخ یوت ، شایند زا داوخ یم یچ هنود یمن

شادیپ ورب هدش.وت مگ ندشن و ندش ، نتساوخن

نشور و تفیلکت ... وگب و اتسیاو شولج ورب نک.

هنک.
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یم شارب یروط نیا دوب، هدنز نیهاش هگا ـ

؟ یدیگنج

وا نم دش. یم عورش نیهاش زا زیچ همه خآ...هک

دوب. ما یگدنز یدج سح نیلوا . متشاد تسود ار

نیهاش . مدروآ شتسد هب ومتساوخ هک یزیچ نیلوا

رگا. نیا زا متسب مشچ دوب.... رگا

هلصاف ،بال نریم یم یتقو امدآ ، مسبت ینودیم ـ

زونه ، همرگ زونه لوا تاظحل هش. یمن درس نوشنت

نیرخآ بلق هخآ . هیراج نوخ و همرگ نوشبلق

درم، نیهاش یتقو ... هریمیم ندب وت هک هیزیچ

نوا دوب. مرگ شندب مه زونه ، مدرک شسمل یتقو



نیا هگا متفگ ادخ مدب،هب یحلا همه ،اب هظحل

. شمشخب یم هدن، امرس وهب شاج امرگ

! مکشا ،اب مدرک اررت مبل

هدش درس شنت ، شدعب تعاس دش.هی درس ـاما

نوخ شبلق هگید مدیمهف هظحل نوا خی! خی دوب.

. هنوسر یمن

ادخ شا همزمز و تشاذگ ما هناش یور ار شرس

مدنابسچ هرابود ار مرس دوب. شرهاوخ دنک تتنعل

مرمع اتهت اهزور نا دای . متسب کلپ مکحم ردو هب

. میاه هناش یور دوب هدش راب

نئاخ هزاجم درم وهی منز نوچ شمدیشخب یمن ـ



شنتشادن زا نم ، نوچ شمدیشخب .هن....یم هشاب

. مدیسرت یم

. اغوغ مدیشک و بایماک نتشادن نم ـ

؟ یدیشکن ، یدیشک مشنتشاد ـ

. مدرک رت مکحم شا هناش رود ار متسد نم دزو قه

هاگن منامشچ هب مدرک شراداو و مدیشک باال ینیب

دنک.

ای تارب هرتهب شتنتشاد نیبب نکب، اتراهچ اتودود ـ

یارب ،هن تدوخ یارب و ولج ورب شدعب . شنتشادن

هگا ، گنجب تدوخ حلا یارب ! تیگدنز و بایماک

و ینومیشپ .اب هدرگرب نک یراک ، یاوخیم وشندوب



یاوخیمن هگید هن... هگا ،اما هدرگرب مندرک طلغ

و نوتلا صتا ی هقلح نک شروبجم ، تشیپ هشاب

. نوسرب هت هب ور هصق نیا و هربب

مهاگن زاب مدرک شراداو نم و داتفا نییاپ شرس

! ضغب زیر یاه کنکداب زا دوب هدرک ،داب میولگ دنک.

زا دعب ، هتسشن مقاتا نیمز فک و دمآ یمن باال مسفن

. مدرک یم مارآ ار شنز متشاد بایماک راوه و داد

دوب. تخس ندوب مکحم ردقچ

هگا هک گنجن نودند و گنچ اب نوتیگدنز یارب ـ

. هرادن یشزرا ، یراد هگن نودند وراب یزیچ هرارق

. دنمتردق نز هی لثم . گنجب تلد اب طقف

. دندیزرل میاه بل و مدز لز شیاه کشا هب



باقرغ #

311_ تراپ #

... مسبت ـ

. دایمن هگید ـ

... دایم ـ

رد هب زاب هتسخ یسفن نم،اب و درک مهاگن گنگ

مدز. هیکت

یساکع نیا یارب . مدوب هتسب دادرارق شاهاب ـ

. هراد دادرارق



زا یتح راک، یوت هک یراد و خاالتق نیا مزونه ـوت

؟ یریگب تنامض متدوخ

اب نم و تخیر مکلپ ی هشوگ زا مکشا ، مدیدنخ خلت

رس و تشاذگ ما هناش یور رس . مدرک شکاپ ، تسش

. تسشن شرس یور نم،

رس هدرگرب هروبجم بایماک ژنپا،اما مریم هک نم ـ

ولج. ربب تدوخ وشیقاب اما، متسین .. یساکع نیا

.... مسرت یم ـ

اهنت هن هک تفگ ار یخلت ی هلمج ووا، مدرک توکس

. میدوب شتقیقح موکحم ... اهنز زا یلیخ هکلب نم،



، مزاب و هدرک اطخ مرهوش منود یم هک مدوخ ـزا

. مراد شسود

زارد مراولش ندش فیثک هب تیمها یب ار میاهاپ

یاه شفک قرب درک. ار راک نیمه مه ووا مدرک

، میومع دوب. هدز ار مبایماک مشچ شا، یا همرس

هب تساوخ یمن و شندید زا تشاد قرب شمشچ

. دروایب شدوخ یور

؟ اغوغ ـ

؟ موه ـ

.... یمکحم هک هبوخ ـ



، دناکرت ار میولگ یاه کنکداب و تشادرب غیت یکی

زاب کلپ نم و دنتسشن ممشچ تشپ ناش همه

. موش اوسر ادابم ات مدرکن

. شاب مه ـوت

. اغوغ ـ

؟ موه ـ

؟ نیهاش ـ

مسا . دوبن هداس یراکش ی هدنرپ کی مسا ، مسا نیا

دعب،رد و درب ار ملد دمآ، هک دوب رهام یچراکش کی



هاگن متساوخ یم ار شزاورپ یتقو ، نامسآ جوا

درک.زا طوقس نیهاش . تسشن شلا هبب ریت کی منک

.... شدوخ یگدنز وزا نم مشچ

هگید اما . مسبت دوب مرگ زونه شبلق درُم، یتقو ـ

. دوبن نم یاج

هب هدوسآ رکف اب بش کی منوتیمن هک منهج هب

مباوخ

مباختنا نیا اب مدروآ رد رازاب مشچ

مباذع وت زا دعب هشیمن مومت هک منهج هب

... منهج هب

رغ *************************************#
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واب یمخز ، هتسخ دوب، مزر زابرس کی هیبش حملا

حلا نیا .اب مندب یاج یاج رد قیمع یاه یزیرنوخ

تسار دق نم و دوب مناتسد نایم زونه مچرپ ،

ردقچره . متشادن یبوخ زور . متفر یم وهار هدرک

یخلت مدرک یم یعس یشزیگنا مجالت هکاب مه

همه ... مدوخ اب فراعت ،یب شهت اما منک مک ار زور

لباقم بایماک و نم دوب. هتفر ولج فرخزم زیچ

یولگ کی نم،اب و میدوب هداتسیا مه

. مدوب نز کی یاه کشا مهرم اه تعاس ... ضغبرپ

و زورما ندش مامت متساوخ یم هک یزیچ اهنت

یگدامآ و هناخ هب نتفر زا لبق دوب. ادرف ندیسر

یم . مدناسر هاگشیاسآ ارهب مدوخ رفس... یارب

ندرک یردام هک یدنزرف . منیبب ار مدنزرف متساوخ

هدش دلب تقو چیه وهن مدوب دلب ارهن شیارب

. مدوب



یرس امن وخن هتسخ یدنخبل اب اهراتسرپ یارب

مدش،ردار شقاتا دراو هک نیا زا دعب و مداد ناکت

نودب . میشاب اهنت متساوخ یم . متسب مرس تشپ

یم . متسه شرهاوخ نم هک نیا هب ندرک دومناو

و مشکب شوغآرد ار مدنزرف هناردام متساوخ

. شمسوبب

لز فارطا وهب دیخرچ یم شزاب هاگن ، متفر ولج

ی هشوگ زا وبآ دیدنخ هناکدوک مندید دوب.اب هدز

میاه بل اما دروخ کرت مبلق درک. هرش شناهد

نیح و متشادرب شتخت رانک زا یلا متسد . دندیدنخ

مدز. بل شناهد ندرک زیمت

. ینامام ـسالم

هب شیاپ و تسد دشو جک شناهد ، هدنخ نامه اب



کدوک دوب. هدرک قوذ . دندروخ ناکت یدب لکش

شردپ هیبش ، شیاه مشچ نم... هانگ ویب موصعم

نم دوش،هب دنلب دش یم رگا اما شیاهوم دوب.

ناشهاتوک بترم میدوب روبجم و دوب مرن دوب. هتفر

. ناشدشکن ات مینک

ار شتروص ، مدیسوب ار شلکشدب ناتسد مدش، مخ

مه ار داد یم تیموصعم یوب هک شرس یور مه،

ار تبحم راگنا مه .وا اهراب و اهراب روط... نیمه

ندروآرد واب هدز دنخبل بترم هک دیمهف یم

معط دز. یم واپ تسد شدوخ زا بیجع یاهادص

نیا متسناد یم نم و دوب شخپ مقلح رد نوخ

. تسا میولگ ضغب یاهراخ مخز لصاح نوخ،

؟ نامام یبوخ .... مرتخد ملد نوج ملد، نوج ـ



نم و درک پچ ار شنامشچ دز، واپ تسد مه زاب

دوب. ابیز هچنغ . مدیشک شتروص یور ار متسد فک

. تشاذگ یمن ریثأت شیور ، صقن رگا دوب ابیز

هک لکش یا هولق ییاه وبل تشاد یتشرد نامشچ

زا همه دیاش دوب، سملا مکرتخد رگا . دندوب جک

، متفرگ ار شتسد . دندرک یم فیرعت شا ییابیز

میاه بل دش.هب یم سح شیاه ناوختسا

هرش میاه کلپ تشپ زا میاه کشا و شمدنابسچ

درک.

باقرغ #
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نم! ی هچنغ ، مزیزع ـ

حلا دوب هدیمهف مکدوک دش. گنرمک شا هدنخ



و مداد هلصاف مبل ارزا شتسد . تسا دب شردام

. مدنخب مدرک یعس

. مرتخد دنخب ... نامام یارب دنخب . مدرگب ترود ـ

و تخیر نوریب شناهد بآ مه ،زاب دیدنخ مهزاب

دوب. شلصاح ، سوه هک هچره هب مدرک تنعل نم...

نیا جنر ثعاب یتقو درک یم هچ ایند ....نآ نیهاش

؟ شلا معا و دوب شدوخ هتشرف

؟ ینامام ینک یزاب یاوخ یم ـ

دش جک رت شیب شیاه ،بل تفرگ تدش شا هدنخ

. متشاذگ شرغ ال مکش یور ار مناتسد نم و

و تسد دش. راد ادص شا هدنخ ووا مداد شکلقلق



یگدنز ، شهاگن قرب نایم نم رتو شیب شندز اپ

رادراب یاه نز دنتفگ یم هشیمه . مدرک هرود ار ما

یرادراب تقو نم...اما . دنوش رود یدردره زا دیاب

.اب تشذگ مرسمه ندوبن یاه یرادیب بش ما،اب

و شندش درس ،اب شنهاریپ یور هبیرغ یاهرطع

یم بوخ هک ینز اب تخت کی یور شندید ... هگان

. شمتخانش

شکلقلق زا تسد داتفا سفن سفن هب هک هدنخ زا

ردام دوب. هدش سیخ شکشوپ مکدوک . مدیشک

ردقنا . مدوب هدرک هبرجت یکاندرد لکش ارهب ندوب

.زا تفرگ تدش مکشا . دیمهفن یتح سک چیه هک

شفرط وهب هتشادرب کشوپ هتسب کی شدمک

وحاال دنداد یم ماجنا اهراتسرپ ار راک نیا . متفر

مودصم .اب مهدب شماجنا مدوخ متساوخ یم

شماجنا اما شندرک لغب دوب تخس متسد ندوب

باال یمک ات طقف چگ هک مدرک یم رکشارادخ . مداد



ملصافم ی هیحان ورد هدرک ریگرد ار مچم زا رتا

تخت زا متسناوت هرخ باال یتقو . هدرکن یور شیپ

. مدوب هداتفا سفن سفن هب ابیرقت منک شیادج

بات اوه رد بترم ار شا یناوختسا الرغو ناتسد

دز. یم هبرض متروصورس وهب داد یم

مامح درک.ات یم یزاب تشاد شدوخ یخلا هب

شیارب هک یتمسق دعب،رد و شمدناشک شقاتا

، دریگب رارق شیور تحار ات دندوب هدرک تسرد

ینیب ریز یدب یوب . مدرک زاب ار کشوپ . شمدناشن

مهاگن طقف ادصورس یب راب نیا ماباالدزووا،

راک نیا نم دیا؟ هدز دنخبل کشا اب حلا درک.اتهب

وهب مدز دنخبل میاه ندزراز نایم نم . مدرک ار

یتسرد دشر هک یکیراب یاهاپ . شمتسش یتخس

کی واب مدرک شلغب .زاب مدیشک بآ ار دندوب هدرکن

رس ...زا متسد . مدرک شلقتنم تخت هب شرود هلوح

،هب تیمها یب نم و دوب هداتفا قز قز هب درد



واب شمتسب . متشاذگ شریز ار کشوپ یتخس

یور ار مدرس ناتسد شیاهاپ یور مالهف ندیشک

. مدیشک شیاهوم

؟ نامام یدش تحار ـ

شناتسد و مدیشک شناهد رود ار لا متسد . دیدنخ

. متفرگ ار

باقرغ #
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؟ تارب هگب هصق نامام ـ

یب لفط نابز . وگب ینعی نیا دزو ییاپ و تسد



هاگن و مدرک شزاون ار شتروص . مدوب دلب ار منابز

رهش ،زا متفگ هصق شیارب . دروخ هرگ فقس هب وا

ی همه و ابیز شنورد زیچ همه هک یرهش ...زا نایرپ

یم وا هک یرهش .زا دندوب سملا شنورد اه مدآ

کت یاه بسا . دنزب فرح . دودب شنورد تسناوت

ییاج طالیی...زا ییاه اهاببلا یرپ و تشاد خاش

مه اب مدرم و دمآ یم دور یادص ، هبلکره نایم هک

یرمع و دننز یم دنخبل همه . دندوب تسود

. یتسین وهن تشاد گرم .هن دنتشاد نادیواج

اب یرهش ... یبآ شنامسآ و دوب زبس شنیمز

بیس .اب یتخبشوخ ریسکا زا ولمم ییاهرگوداج

یرهش . نیریش و هایس ییاه کشمت و زمرق یاه

... بیرف ، غورد ، لخب ، دسح ،. یزیرنوخ ، گنج نودب

دوب.رد هدرب شباوخ وا هک دش مامت ما هصق یتقو

. دشاب شدرس یمک هک راگنا و هدش عمج شدوخ

شتخت رانک یلدنص یور و مدیشک ارباالرت شیوتپ



و مدرک شهاگن ، مدرک شهاگن و متسشن . متسشن

دوب رصقم ردام یاغوغ ، هچنغ دب .ردحلا مدرک رکف

وبل مدرک سمل ار شمرن یاهوم ردپ؟ نیهاش ای

. دندیزرل میاه

یور یداتفا سلا شش ، تارب مدوبن یبوخ نامام ـ

نیا هب دش متخ مندوب ردام ی همه وهت تخت نیا

تقو چیه . تندید مایب رابراهچ هس یا هتفه هک

...هک شدرگ میرب ، مینک مومح مهاب راب هی دشن

یاهآ مگب، و تمنک هسکلا ک راوس تلا جخ نودب

ای تشز ، بوخ ای هنم.دب رتخد ...نیا مدرم

ینود یم هنم! رتخد ... ضیرم ای ،سملا لگشوخ

وت شیپ مشاب هتشاد بلط ایند همه زا نم ، هچنغ

یتح نم ناج. نامام دایز مه یلیخ . مراکهدب

نوهنپ هیقب تشپ . یمرتخد مگب یسک هب متسنوتن

. تگرزب رهاوخ مدش و مدش



شمرگ یناشیپ ارهب ما یناشیپ . مدرب ولج ار مرس

. میادص هب دروخ هرگ ، مضغب و مدنابسچ

زورره تخت نیا یور هک هریمب تارب نامام ـ

نامام . تغارس دایب یکی ات دنوم رد هب تمشچ

. هریمب تارب

مکلفط . منکن شرادیب ات مدیزگ ار مبل و مدز قه

دوب. کبس شباوخ

یدب نامام یلیخ . هچنغ متسه یدب نامام یلیخ ـ

یم ینیب یم و نم مزونه هک هیروطچ ... متسه

؟ یدنخ

بل وهب مدرک دنلب ار شتسد ، مدیشک بقع ار مرس



... شمدیسوب و شمدیسوب ، مدنابسچ میاه

... یلیخ . هچنغ درک دب یلیخ نوماهاب تاباب ـ

و مدرک کاپ ار میاه کشا عیرس دش، زاب هک قاتا رد

واب مدیخرچ ثکم .اب مداد رارق وتپ ریز ار شتسد

. مداتسیا یدج یهاگن رداب رانک رایدهم ندید

ـسالم!

یهاگن هچنغ ی هتسب یاه مشچ داد.هب ناکت یرس

دز. وبل تخادنا

باقرغ #



316_ تراپ #

. مینزب فرح ـ

ار ممشچ ریز ی هدنام یسیخ ، مداد یناکت ار مرس

، مکرتخد باوخ قرغ تروص هب یهاگن واب متفرگ

نوریب قاتا وزا مدیسوب ار شا یناشیپ اددجم

هاگشیاسآ یورهار رد مه رانک و تسب مدز.ردار

. میدز مدق

. یدنوم ششیپ هشیمه رتزا شیب زورما ـ

شخ زونه و منزب بل متشاد سرت . مداد ناکت یرس

فاص ییولگ . دشاب هتشاد شقن میادص یور ضغب

. مدرک



راذگرب هرارق یدم هراونشج .هی ژنپا مریم ادرف ـ

. ندرک توعد مه دنرب اتدنچ نیبحاص زا هک هشب

. هشاب تحار هچنغ زا تلا ـیخ

اج نیا بذج و نم هک یزیچ نیلوا ، رایدهم تسه ـ

یخلا وراب هچنغ نم هنرگو دوب. وت روضح درک

مرب. مدرپس یمن تحار

.... شیپ زور ـهس

تروق ار شفرح ، داتسیا اراچان مه ووا مداتسیا

اب طقف . متسناد یمن ار شلیلد نم و دوب هداد

نوریب یمکحم سفن ووا مدرک شهاگن یگریخ



. داتسرف

اج. نیا دوب هدموا منرت ـ

ما یناشیپ . داتسیا یا هظحل یارب میاه گر رد نوخ

مضه . مدیشک یبهتلم سفن نم، و تفرگ ضبن

ارچ. ... شکرد اما دوبن تخس شفرح

ارچ؟ ـ

درک. همزمز یدج و هدرک مخا

... هنیبب ور هچنغ تساوخ یم ـ



! رایدهم ـ

هرطق زا تسد دش ثعاب ، میادص ضرتعم نحل

هب عورش مکحم و هتشادرب ندز فرح یناکچ

. دنکب حیضوت

رظن هب بوخ یلیخ . شمنیبب ماوخ یم تفگ طقف ـ

. دموا یمن

؟ یداد هزاجا ـ

باقرغ #
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شراک نیا اراب مباوج نم و دیدزد مهاگن زا مشچ



وای مشاب بجعتم ، مشاب یبصع متسنادیمن . متفرگ

، قیمع سفن دنچ اب هشیمه لثم حلا نیا ؟اب جیگ

طقف هن زورما . مدنادرگرب مدوجو ارهب شمارآ

دوب. مه حاضتفا هکلب دوبن یبوخ یزور

دش. دوبان حوضو هب هچنغ ندید اب منرت ، اغوغ ـ

درد ببسم ینعی هک دوب نیا تفگ هک یا هلمج اهنت

و فرح چیه یب . تفر مشدعب منم؟ هچب نیا

. یثیدح

مدوخ اررد بیجع یمشخ . دوبن راد ناج ، مدنخزوپ

متسناوت یمن راگنا هک یمشخ . مدرک یم سح

. مهدب شزورب

. شتنیبب راذن افطل ، دموا زاب هگا ـ



حلا نازیم نیا ،اب منرت ندید ی هلأسم دوب مولعم

نامناتسود زا رایدهم دوب. هتخیر شمهب دب

، یکشزپ ی هدکشناد یاه زاسلاباالیی یکی دوب.

روضح نامیاه عمج رد نم ی هطساو هب هک یسک

کی ، منرت دوب یعدم ادخ ی هشیمه و درک ادیپ

متشاذگ شیاهنت . تسیهاوخدوخ زا مسجم ی هنومن

مدق هاگشیاسآ یجورخ تمس ما،هب یمگردرس واب

. مدش فقوتم یا هلأسم یروآدای هکاب متشادرب

دوب. هداتسیا اج نامه زونه

لا. وس ـهی

! فرح درک،یب مهاگن

؟ هچنغ ندید دایم زونه ، نیهاش ردام ـ



بیج اررد شناتسد و داد ناکت هاتوک ار شرس

. داتسرف ششوپور

. هبنشجنپ هب هبنشجنپ ـ

کش اما دیآ یم متسناد یم ، مدیشک یقیمع سفن

مدز. یخلت دنخبل ، دهدب همادا زونه ار شراک متشاد

... رایدهم ـ

مدز. بل نم و درک همزمز یمارآ ی هلب

نشیم وربور نوشاراک ی هجیتن اب یتقو ، امدآ ـ

یهاگ لا، حشوخ یهاگ . نشیم هدز تشحو یهاگ

نم . دایز یلیخ . تسدز تشحو منرت . نیگمغ مه



مرتخد ماوخیمن . شتنیبب هگید هچنغ ماوخیمن

. هنیبب ونز نوا یاه مشچ تشحو

. مهرد ییاه مخا داد،اب ناکت یرس مکحم

. یاوخب وت روجره ـ

باقرغ #
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لکش نامه وهب دوب ندز بل دح رد مظفاحادخ

نوریب هک هاگشیاسآ نامتخاس .زا متفرگ ار شباوج

و دوب هدرک اردر ینشور و یکیرات زرم نامسآ مدز

دوب.اب مک زاورپ لبق یگدامآ یارب متصرف اعقاو نم

یم . مورب ات دوب هدنام اجود زونه دوجو نیا



متسد و موش گنتلد هبژنپا ندیسر اب مدیسرت

. دزادنایب گنچ مبلق اج،هب همه زا هتسب

تاق،اب مال تاعاس ندش مامت رطاخ هب داعیم ندید

رتشیب . دیشکن لوط رتشیب هقیقد جنپ میاهرارصا

هقیقد جنپ نیا نم و شمنیبب متشادن هزاجا نآ زا

هناش ار شیاه وم وهن مدز فرح ششوگ رد هن

اهنت . مدرک شهاگن صلا یخ هقیقد جنپ نم . مدرک

جک ار مهار اما.... دعب . منکب متسناوت یم هک یراک

. یبونج جتفم و ریت تفه فرط مدرک

سامت دوب. شراک مامتا تعاس رگید ، مدیسر یتقو

یتلا وابح متسشن نیشام رد اج نامه . متفرگن

یا یراکلدب ی هسردم مدز. لز هسردم رد هب هدوسآ

. دندش یم جراخ نآ زا فلتخم ینس یاه هورگ هک

ورد یگتسخ .اب شمدید هرخ دعب،باال هقیقد تسیب

ناوجون کی یارب یزیچ دولآ مخا و یدج هک حیلا



کی مه نم دشو جراخ هسردم زا داد یم حیضوت

. متشاذگ نوریب لیبوموتا ارزا میاپ

؟ ینیدباع یاقآ ـ

. دناخرچ نم فرط ارهب شرس و داتسیا هار نیب

و دندز قرب شنامشچ میوگب رگا دوبن قارغا

دشو بآ موم لثم دوب، شتروص رد هک یتیدج

هب راوتسا ییاه ماگ .اب تسشن تبحم شیاج

رت ضیرع ار مدنخبل نم و تشادرب مدق مفرط

. مدرک مارآ ار میادص ، دیسر هک مکیدزن . مدرک

یاه هچب هب هشیمه . یبرم یاقآ یشابن هتسخ ـ

راوید وزا ندز قلم دولآ مخا ی هفایق نیا اب مدرم

؟ یدیم دای ندیرپ عافترا وزا نتفر باال تسار



؟ اغوغ ـ

شیادص یگنشت زا مدنخبل نم، و تفگ ار ممسا

یگتسخ ، شندید حاالاب منامشچ دش. گنرمک

. نابایخ نیمه جنک دوب هدناکت ار شیاه

؟ مناج ـ

باقرغ #
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یدرم میدقت ار مناج . مدوب هتفگ ملد هت ارزا مناج

شدوخ یا هلجع چیه ،یب مارآ و مرن هک مدوب هدرک

ار نتشاد تسود داعبا دوب. هدرک اج ملد اررد

زا دوب هداد هزاجا هار، لوط مامت ورد هداد مناشن



و یگنگ ،اب شلوا هک یریسم .زا مربب تذل ریسم

شرس تشپ و تیمیمص شدعب ، تهب سپس ، یجیگ

دوب. هدش هدیشوپ ، یگتسبلد تیاهن ورد یگتسباو

سفن دعب، و شمنیبب بوخ ات مدنار بقع ار مندرگ

. مدیشک یقیمع

هدایز یگریخ نیا هساو تقو امش، لر تشپ نیشب ـ

اقآ. ترضح

و هنادرم دوب. نم صتخم هک یدنخبل دز، دنخبل

رد نتفرگ اب مشکب بقع هکنیا زا لبق دعب، و نیگنس

سبح ییاهروج کی ، شندب ردو نیب ار نم زاب،

درک.

؟ ملدزیزع ینک یم راکیچ اج ـنیا



دش. شزاون مبلق ، شملدزیزع زا

! یظفاحادخ مدموا ـ

ات دیشک رانک هک نیا زا دعب و تفر مهرد شا هرهچ

، دنیشنب لر تشپ شدوخ و منزب رود ار نیشام نم

درک. همزمز

! یظفاحادخ ـهک

لیبوموتا ، فرح یب اما مدرک بجعت یمک شنحل زا

،ب هدننار رانک تمسق رد نتسشن زا دعب و مدز رود ار

مه شدوخ . مداد تحارتسا متسد هب یمک هرخ اال

شدوخ نیشام یخلا یب هک مدوب شنونمم ، تسشن

ار تصرف نیا نم و دنک یگدننار ات درک لوبق ،

تکرح یتقو منک. ارادم متسد اب یمک هک متشاد



و مدرک نشور ار لیبوموتا غارچ تداع یور درک،زا

و مدنابسچ ما یلدنص یتشپ ارهب مرس یگتسخ اب

. تشادن ناج منحل . مدرک شهاگن

یا؟ هتسخ ـ

وت! لثم ـ

یگتسخ ، دیمهف یمن ار نم یگتسخ رگا دوب بیجع

نایم مدوب هدنارذگ هک یفرخزم زور کانتشحو

دوب. رو هطوغ منامشچ

نم. لثم ، موهوا ـ

شتسد کی هک روط نامه دعب، و درک مهاگن هاتوک



متروص تمس ارهب شرگید تسد دوب نامرف یور

. دروآ

. وشامشچ ـ
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موش یم دولآ باوخ یتقو متسناد یم مدز. دنخبل

ار نیا . دننک یم ادیپ یباذج رومخم تلا ح منامشچ

. مدوب هدینش اه یلیخ نابز زا

. مباوخب داوخ یم ملد ـ



یتقو و هنوخ تمنوسر یم ، مزیزع باوخب ـ

منک. یم ترادیب میدیسر

دوب. هدش راد شک یمک یگتسخ رثارب ، میادص

هک! هش یمن ـ

. هنادرم و وحم مه ،زاب دیدنخ

؟ یلع ـ

؟ مناج ـ

مدنام یم حلا نامه رد رگا ، متسشن رت فاص یمک



هب محور یتقو دوب. دایز منتفر باوخ هب ناکما

ناونع ارهب باوخ راگنا ، دیسر یم یگتسخ زرم

درک. یم باختنا شمارآ یارب یعافد رپس کی

ار هشیش یمک و مدرک دایز ار یقیسوم یادص

. مداتسرف نییاپ

؟ میرب ات هزاب زونه هفاک ترظن ـهب

یم . اغوغ یش یم شوهیب یگتسخ زا یراد ـ

. هنوخ تمنوسر

ار مرس یور وشلا مدیخرچ شتمس ناالن،هب

. مدرک بترم

یمن ور هنوخ هب نتفر ملد یگتسخ دوجو ـاب



. داوخ

یا، هرقن یادزم تشپ و تفر مهرد شیاه مخا

یهاگن ار غارچ رمیات . داتسیا زمرق غارچ تشپ

رد ارهب شا هیکت و دیخرچ نم فرط وهب تخادنا

. درپس

؟ ملدزیزع هتچ ـ

یتخس درک.هب عفلا ار مکشا مزیناکم لا، وس نیا

هشیش فرط ارهب مرس و متفرگ ار مدوخ یولج

یکی مدوب یفاک . مدوب نیمه یگچب .زا مدناخرچ

زیربل یتقو و مفعض ی هطقن یور دراذگب تسد

هب متمواقم دوب. مامت راک هدش، هچ دسرپب مضغب

لیس کی و دنام نم کی و تسکش یم یتحار

اب هظحل نیا رد مه دیدج سح کی هتبلا و یراج



منورد ار ندز فرح هب لیم هک یسح دوب. نم

درک. یم رولبتم

دش. ماوعد بایماک اب یدب لکش ،هب زورما ـ
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ار مضغب و مدیشک یقیمع سفن نم، و درک توکس

دندوب هدش دلب هک ییاه نز مامت مرظن .هب مدیعلب

نیمز یا هنادرم لکش ،هب دنهدب تروق ار ناشضغب

. دندوب هدروخ

دز. داد مرس روط نیا هک دوب راب نیلوا ـ



رد نانچمه ووا درک تکرح نیشام دش، زبس غارچ

نوریب ینیگنس سفن دوب. هدنام شتوکس رگنس

ارهب نیشام ، غارچ ندرک در ضحم وهب مداتسرف

گنرمک یسیخ . داتسیا و دناشک نابایخ ی هیشاح

. مدیخرچ شفرط وهب هتفرگ تشگنا اراب منامشچ

مخا دوب.اب هتشگرب شدوخ نیشیزوپ هب مه زاب

رد. هب هدز هیکت و مهرد ییاه

. تهب منک شوگ ماوخ ـیم

یخلت دنخبل نم، و درک نایب ار شفقوت لیلد هاتوک

ار ممشچ یسیخ ات تسشن غارچ یور متسد مدز.

. دنیبن حضاو ردقنا

لباقریغ یامدآ هب تینابصع یتقو ادرم، امش ـ

. نیش یم لیدبت یلر تنک



مشخ نم،اب و تفرگ هار مکلپ ی هشوگ زا مکشا

. مبلق نآ، رتزا شیب و تخوس میولگ . مدرک شکاپ

ار نم شدب ،حلا شیاه فرح رتزا شیب بایماک

دوب. هتخیر مهب

. اغوغ ـ

واب مدرک شهاگن درک؟ یم میادص ابیز ردقنا ارچ

شمخا هکاب شنامشچ نایم تبحم ندید

مدز. کلپ دوب، هدروآ دوجو هب یبیجع سکوداراپ

تکرح هب میوربا یور و دروآ ولج ار شتسد

. دروآرد

؟ یتحاران شزا ـ



ممشخ ات مدوبن تحاران هک نیمه دوب. نیمه هلأسم

یم روش شیارب ملد طقف ، مهدب ناشن نایغط اراب

. میولگ هب دوب هدیبسچ شیاه فرح خلت سح دزو

. متسین ـ

؟ یتسه یبصع ـ

هتشاذگ هک یدوخ . مدوخ زا هک بایماک زا ...هن مدوب

. دسرب هطقن نیا ،هب رفنود نیا یگدنز ی هصق دوب

ناشن نادند و گنچ هچره هک یروک ی هطقن نیا هب

رت شیب مه ناشدوخ دشو یمن ،زاب مداد یم

مسبت مدیمهف هک سیلا نامه ارچ . دندرک یم شروک

سامتلا واب متفرن شغارس ، هدرک یهار ار

؟نا دنکن نم یگدنز ریگرد ار شدوخ متساوخن

مدیدن هک مدوب قرغ میاه سوباک یاجک رد اهزور



یم رتسکاخ و دزوس یم شنز نتفر زا بایماک

؟ دوش
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. متسه ـ

! تمنیبب ـ

درک. همزمز دنخبل ووااب متخود شمشچ رد مشچ

و لر تنک لباقریغ تینابصع تقو ادرم ام دیاش ـ

مه تینابصع تقو ، ملدزیزع وت ،اما میشب فرخزم

. یتسه ینتشاد تسود



فرب تشم کی دوب، فرب تشم کی نیع متاساسحا

وا ناهد زا فرح نیا یتقو هک متشم نایم تسرد

و تخیر شا یفاضا یاه فرب دش. تفس ، دمآرد

. دندش بآ متسد یامرگ اب مه شا هدنام یقاب

شزاون . فرح ویب هدش یهت . مدرک شهاگن

دز. وبل دمآ ما هنوگ تمس هب میوربا زا شتسد

. مزیزع دوب رپ تلد ردقچ ـوت

میاه کلپ ، شتشگنا یکنخ . دروخ ناکت میولگ بیس

هیبش مشوگ ناج ارهب شیادص و دنابسچ مهب ار

درک. لصو یا هراوشوگ

هک ییاج رود.هی یاج هی درب و تشادرب وروت دیاب ـ

ییاج ،هی نسرن تهب نوشتسد ویخاالت رکف نیا



زا ننزب قرب ، تباوخ قرغ و هتسخ یامشچ نیا هک

نیا زا یشب غراف هک اغوغ مربب اجک وروت . قوش

؟ شادرد و ایند

من ومن دیچیپ ما ینیب ریز ناراب یوب مدز. کلپ

یم هک دوب مرن ردق ،نآ هشیش یور هتسشن تارطق

. موش یمن سیخ ، مورب هار شریز رگا متسناد

نحل و هاگن یمرن وا.هب یاه فرح یمرن هب تسرد

وا!

یمهفب ادرف مراذب متساوخ ..یم مگن متساوخ یم ـ

هدب. تلا ح مگ..االنهک یم یش،امااالن هکوش و

هک یدب زور نیا نایاپ یارب هشاب هطقن هی دیاش

. یدنورذگ

مغ کشا هن راب نیا هک یقرب ،اب مدرک شهاگن هریخ



مشچ درم نیا نتشاد قوش زا نم درد، وهن دوب

، تفرگ ار مملا س تسد دوب. هدش غارچلچ میاه

درک. همزمز و درشف

رتزا تخس ، مریگب یصخرم متسنوت یتخس ـهب

منک. ورزر اج هی تادرف زاورپ یوت متسنوت نوا

زور هد منوت یم هگم نم ؟ اغوغ یظفاحادخ

؟ تمنیبن

تابثا رهم شا، هنادرم دنخبل . مدرک شهاگن روابان

هدز تریح دوب. هدز هقرج مرس رد هک یرکف هب دز

ات دیخرچ ، یقیمع سفن دعب ووا مدرک تشرد مشچ

. دزادنایب هار ار نیشام

و تنداتسرف اهنت لد نوچ مایم . مایم تاهاب ادرف ـ

ایموداب مشچ نیمزرس هب تشرد یاه مشچ نیا اب



. مرادن

و کوش من نم هاگن نایم زونه ، میدرک تکرح

ارهب تبحم دشیم وا، یاهمخا نایم و دوب یروابان

مخا اب یدرم دوب بیجع دوب. بیجع داد. حوضو

ردقنآ نآ، زا رتبیجع و دنک شزاون ار وت لد دناوتب

دنک. ینف هبرض ار تیاه هصغ یتبرض

. یلع منک رکشت تردام زا زور هی دیاب ـ

هناش ی هریخ نم و درک مهاگن بجعتم اما هاتوک

،زاب دندوب دلب بوخ ار ندوب یماح هک ینهپ یاه

هدش، عمج دوخ ورد مدنابسچ یلدنص یتشپ هب رس

. مدرک همزمز شنتشاد قوش زا راب نیا

. هدرک تیبرت یعقاو درم هی لثم تسرد ور شرسپ ـ



. منونمم شزا

دش. رت هتفرگ شا هرهچ مدرک سح ، دنخبل یاج هب

،حاالهک ممهفب ار شلیلد تشاذگن یگتسخ

فرح و تسین یظفاحادخ هب یموزل متسنادیم

. دنوش هتسب میاه کلپ متشاذگ مدوب هدز ار میاه

دوب. هچ رس ،زا دیشک هک یهآ مدیمهفن و ناشمتسب

*************************************
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مه نیشام رد متدم هاتوک باوخ ، مدوب هتسخ

ابیرقت ، متسب هک ار نادمچ پیز دوب. هدرکن شناربج

زونه . مدید یم اتود ار زیچ همه یگتسخ تدش زا

اب تبحص مه ناشنیرت مهم .. دندوب هدنام اهراک اما

و هناخ هب دوب هتشگنرب هک یبایماک دوب. بایماک



لوق اتهب هتفر شدوخ نامتراپآ هب متسناد یم

. دنیبن ار متخیر شدوخ

ی هلوح ، مدوب هدروآ مقاتا ارهب هناخ میس یب نفلت

زا دعب و مدروآرد تکرح هب میاهوم یور ار مامح

هب کیدزن و نیمز یور نادمچ نداد رارق

هکاب دوب قوب نیمراهچ . متفرگ ار شا هرامش رد...

دیعب داد. ار مباوج هتفرگ تدش هب ییادص نت

، دشاب هدوب باوخ رطاخ هب ادص نیا متسنادیم

هدش دازآ دایرف اه سلا دیسر یم رظن هب رتشیب

. هدرک هناخ شتشپ

ـهلب؟

. تسین بوخ شلا ح ونابرذآ ـ



. مداد صیخشت حوضو هب شیادص اررد بارطضا

هک نیا هب هجوت یب ات دوب یفاک هلمج نیمه

. دنزب بل متسه نم شبطاخم

؟ هدش شچ ـ

اما ناتسرامیب شمیربب هشاب رتهب دیاش ، منود یمن ـ

هش. یمن یضار

. مایم ـاالن

مدرک عطق فرح یب ار سامت ، متساوخ یم ار نیمه

ارزا هلوح ، هنییآ رد متسوپ یباتهم گنر ی هریخ و

و دندوب هتفرگ یکدنا تلا .ح متشادرب میاهوم یور

وس نس مک رتخد کی ریوصت نم ،زا مرود هدش اهر

ی هلوح . دنداد یم ناشن مدوب هک یزیچ رتزا لا



هدرک ضیوعت یگنر راولش و زیلب کی اراب مشوپ نت

هک روط نامه ، میاهوم هب راوشس ندیشک زا دعب و

یم شخپ میاه تسد تشپ ار هدننک بوطرم مرک

قرغ همه . متشادرب مدق وناب ترامع تمس هب مدرک

یم و دوب هتشذگ هدزاود زا تعاس . دندوب باوخ

ار ناشریثأت ، شروآ باوخ یاه صرق متسناد

شرانک یگتسخ مه،زا شراتسرپ و هتشاذگ

هدش. شوهیب

نشور ار هناخزپشآ الپم کت و هناخ یدورو غارچ

و هدش بیکرت مه ،اب ممرک و وپماش یوب . متشاذگ

، مدرک زاب ار لا چخی درک. یم مارآ مه ار مدوخ

،اب ناویل کی ندرک وابرپ متشادرب ار بآ یرطب

مدق هرجنپ یکیدزن ات شلیبوموتا یادص ندینش

. متشادرب

دشو یم هدایپ نیشام زا هلجع اب یتقو ... شمدید



رد حبص هک دوب ییاه سابل نامه ، شیاه سابل

نم! ی هراچیب یومع دوب. شنت تکرش
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، شیادصورس هکاب نیا زا لبق درک زاب هک ردار

یم شهاگن ، متفر ولج دهدب هتکس ار وناب اعقاو

درک. یم هاگن نم هب یتقو دیزرل

؟ تساجک ـ

. تقاتا .ایب شدیباوخ ـ

تسین ؟المز هدش رتهب ؟ هدیباوخ یچ ینعی ـ



؟ ناتسرامیب شمیربب

اهباال هلپ زا شیاه لا وس هب نداد باوج نودب

دراو هک نیمه دشو ناور مرس تشپ هلجع ،اب متفر

. دیسرپ یبصع میدش شقاتا

. اغوغ ماوت ـاب

ار دوب.نآ مناتسد نایم زونه بآ ناویل ، متسب ردار

مدز. وبل متفرگ شفرط هب

اج. نیا یایب ات متفگ غورد ـ

رازه مدرک سح ، دندش داشگ هدز تریح شنامشچ

. دیکرت شمشچ رد ینوخ گر



. مدرک هتکس ، رتخد تتاذ وت فت ـ

ردامردپ شحف اما تفرگن ، مدرک هراشا بآ ناویل هب

یگدوسآ اراب شدوخ و درک همزمز بل ریز یراد

ب یتخس ،هب شسفن مدرک سح . تخادنا تخت یور

. دمآ اال

هچ هگید نیا ، یدوب هدرک ورپ تطخ بوچ زورما ـ

. مسرب ات مدرم رابرازه ؟ دوب یطلغ

هیکت نآ دعب،هب و متشاذگ شزیم یور ار ناویل

مدز.

. میدز یم فرح دیاب ـ



؟ یدز هک یدنگ هب عجار ـ

. مدوب یضار مدرکلمع و مدوخ زا نم هن، هک هتبلا

نم، و دندش یم وربور مهاب دیاب رفنود نیا

مدز. لز شنامشچ رد یدج . مدوب هدرک شعیرست

دوب. دایز یلیخ ، شتینابصع

! یساکع دادرارق هب عجار ـ

یاغوغ دلج ورد مدیشک یقیمع سفن درک، تریح

تیصخش زا یشخب تیدج نیا . متفر ورف ریدم

دوب. نم یراک
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وراب تیلا خ میات اما ادرف سپ چیه، هک ادرف ـ

قبط . یساکع یارب یرب ات نک گنهامه نارهم

مادقا منوت یم امسر نم یرن، رگا نومدادرارق

ناکما هفرط کی خسف هک ینودیم منک. ینوناق

. هرادن

شیاهگریوم مامت حاال شنامشچ مدرک یم سح

، شتوکس و درک یم مهاگن کانتشحو . هدیکرت

دوب. روآ ساره

... بایماک ـ

؟ هترس وت یچ ـ



دوب. هدش کانسرت شهاگن ی هزادنا هب مه شیادص

یا هظحل یارب و دوب ندیباوخ رکف طقف نم، رس رد

. نتسب کلپ

! افطل یساکع یارب ورب ـ

نم؟ یگدنز زا یاوخ یم یچ ؟ دوبن حضاو ملا وس ـ

یچ؟ لا بند یداتفا

! منهذ ، مبلق ، منامشچ ... دنتخوسیم . متسب مشچ

منوا ؟ مریگب تس یاه سابل یساکع منز اب ـمرب

؟ مدش ادج شزا نم ننکیم رکف ناریا لک یتقو

... اغوغ وتفرخزم تس ژ نیا نک سب ؟ یدش لخ



؟ ینز یم مه یراد ویچ

و متخود شنامشچ ،هب مدرک ادج نیمز ارزا مهاگن

مدز. دنخبل خلت

ادج شزا اعقاو هک ومع،وت نک شلو و ناریا ـلک

؟ یدش ... یدشن

فک یور و درک تشم ار شتسد یبصع دش، دنلب

. دیبوک شرگید تسد

. اغوغ تهب تنعل ـ

هتشذگ تعاسراهچ و تسیب رد هک دوب مود راب نیا

ار مدوخ هیناثره رمع کی هک نم درک. یم متنعل



. شیور مه نیا مدوب هدرک تنعل

. یساکع یارب ورب ـ

مورب رد تمس هب متساوخ ، متشگ یمنرب مفرح زا

. دیسرپ یبصع هک قاتا زا جورخ یارب

یزاب وراه نامرهق شقن هک نیا زا یدشن هتسخ ـ

؟ ینکب

ایند نیا دوب.رد یکحضم ؟اوژهی ندوب نامرهق

. دمآ ولج ووا مداتسیا ؟ دوب مه ینامرهق رگم

وتدوخ شکب . اغوغ هطوبرم نم نم،هب یگدنز ـ

. رانک
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درد شرس مدز، لز شمشچ رود ییاه کورچ هب

تروص یور تسد تساوخ یم ملد . منامگ درک یم

یدوب دلب شاک میوگب و مراذگب شخی نیقی هب عطق

مخر رد خر . مدیشک یم رانک تحار ات ینک شتسرد

. دیرغ

. اغوغ هتشذگ ندوب نامرهق ی هرود ـ

هیچ؟ نادجو باذع ینود یم ـوت

یقیمع سفن . دیشک بقع دشو هریت شتروص



. مدوب هتسخ اعقاو نم . مدیشک

نیمز و یرب ورن، نگب تهب همه یتقو ینود ـیم

متاپ یامخز نداد نوشن زا یتح ... یدرگرب و یروخب

ینک نامسناپ و تامخز ییاهنت و یشاب هتشاد مرش

یچ؟ ینعی

دش. رت خلت ، مدنخبل . تشادرب بقع هب رگید ماگ کی

. مدرک یم سح ار نیا نم

طقف ماوخ یم نم ، مشاب نامرهق ماوخ یمن نم ـ

نادجو باذع زا نم . مدنبن و مامخز ییاهنت هگید

. متسخ

مبلق یور ار متسد نم، و تسب ار شنامشچ



دز. یم مارآ ردقنا هک دوب یداعریغ . متشاذگ

متدم نیا ، یساکع رس ورب اما ومع ماهاب شاب رهق ـ

شاب رهق . هشاب مرتخد هب تساوح افطل متسین هک

. نکشن و تنز لد تیریگ هرانک اما...اب

زا هک یا هظحل و شتروص زا متفرگ دز،ور کلپ

هرخ ارباال بآ ناویل هک مدید متفر یم نوریب قاتا

یم نییاپ هک اراه هلپ نم و دیشک رس ، تشادرب

ار یدورو و هناخزپشآ قرب دیاب دوب مدای مدمآ

جراخ هناخ وزا مداد ناشماجنا منک. شوماخ

یور ناشرون بایماک نیشام یاه غارچ . مدش

هدرکن مه شوماخ ار نیشام یتح . داتفا متروص

، متشادرب ماگ شلیبوموتا فرط هب یگتسخ دوب.اب

اراه ،رد شندرک شوماخ دعب و مدرک زاب ردار

تقوره ات متشاذگ شرد یور ار چییوس . متسب

اوه هک یزرل اب مه دعب . دنیبب دورب نوریب تساوخ



یم دیاب . مدیود هناخ فرط هب دوب هدناشن مناج هب

یم دیاب ار زاورپ زا لبق تعاس هس .اللقا مدیباوخ

. مدیباوخ

هرخ ،باال مفرخزم زور نیا دوب. هدش مامت هرخ باال

دوب. هدش مامت

*************************************

لحم ابیچ، ناتسا ،رد اتیران یللملا نیب هاگدورف

و میتفرگ لیوحت اراه نادمچ یتقو دوب. نامدورف

ویکوت هاگتسیا ارهب نامدوخ وردنت یاهراطق اب

دش.رد فرص نامز تعاس کی زا شیب ، میدناسر

رد نامی هتعاس کی ریسم و زاورپ تدم مامت

هدزن مه اب یدایز فرح ....ام وردنت یاهراطق

طابترا ام، طابترا نیرت شیب عقاو .رد میدوب

یم شهاگن یتقو مدوب هدرک فشک نم دوب. یمشچ

ندز، کلپ نازیم نیرت مک واب وطالین مه منک،نآ

. دنیشن یم منورد رد یبیجع شمارآ سح
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لوط رد یتقو نوچ دوب. نم لثم مه وا دیاش

مهاگن هریخ مدید مدش، رادیب و درب مباوخ زاورپ

یفعض نانچ ،هب یگریخ نیا زا نم و دنک یم

. مدرک یمن رواب مه مدوخ هک مدوب هدیسر

شیتآ ، هزرل نیمز رطاخ هب اهراب هک هیرهش اجنیا ـ

مه زاب اما هدش دوبان لماک لوط هب گنج و یزوس

رهش نگ یم شهب هدش. هتخاس ییابیز ون،هب زا

یگالس. یاه هفوکش

دوش هتسکش نامتوکس تساوخ یم ملد درک، مهاگن



. تشاد رهش نیا هب یمیقتسم طبر ما هلمج بخ، و

ابیز! رایسب و نردم یرهش

هیبش مه یمک ... هیگنشق ریبعت ییگالس؟ هفوکش ـ

وت.

زا هنارهام ردقنا یتقو دش. یم رعاش دیاب درم نیا

بلق و درک یم هدافتسا شدوخ عفن هب یا هلمجره

ندورس ییاناوت اعطق داد، یم یزاب شتاملک نایم ار

. تشاد ار قشع زا یا هموظنم

. تسین هنافصنم ال صا ـ

هب متسناوتیمن . متشاد تسود ار شا هنادرم دنخبل

دنک یم ما یهارمه هکنیا زا ردقچ هک مروایب نابز



هناش یور مرس دش ثعاب هک یتذل مرب، یم تذل

تکرح رطاخ هب هک یرظانم ی هریخ و دنیشنب شا

. منزب بل دندوبن صیخشت لباق راطق دنت

. تفر مدای و ماه فرح ی همه نم ـ

اراب میاه تشگنا ، تفرگ رارق متسد یور شتسد

درک. همزمز و درک رپ شیاه تشگنا

. مزیزع یدز یم فرح ویکوت زا یتشاد ـ

یریگب ازیو و طیلب یتسنوت عیرس ردقنا روطچ ـوت

؟ یلع

شا هناش یور ارزا مرس ، هلمج نیا یادا نیح



هب هک هتبلا دوب. مرس یور زونه .شملا متشادرب

مه تسود اما، مدوبن دقتعم مه یلیخ شندوب

فشک هاگدورف سنلا وزا ندیسر ضحم هب متشادن

. رتقیمع یمک . دیدنخ منک. زاغآ ار باجح

هک. یتفگ یم زاژنپا یتشاد ـ

املسم . دتسرفب نوریب یسفن دش ثعاب ممصم هاگن

یزیچ ، شنتشاد لیلد و رتشگنا نآ لثم لا وس نیا

ینیشن بقع شندیسرپ زا ششهاوخ هکاب دوبن

منک.

شلا بند یداد منوشن وترفس طیلب هک یزور نومه ـ

. مداتفا



. مدوب هکوش

... یتسنوت دوز مرظن هب مزاب بخ... ... مزاب ـ

ار مرس دعب و کمشچ کی ،اب مفرح نایم دیرپ

داد. رارق شا هناش یور هرابود

هشات یم .حاال ترافس رد مناتسود کمک ممکی ـ

مه هک یدرم نیا ؟ یدنبب مشچ راطق نداتسیا

رکف هنک. یم تهاگن یلیخ یلیخ هتسشن نومفیدر

فصن ، نوشاه همینا هیبش وت هک هنیا یارب منک یم

. هتامشچ تتروص

. مدنبب مشچ مدرک یعس و تفر فعض ملد ، مدیدنخ

یهارمه و ندید یگالسارابوا یاه هفوکش رهش



رد متساوخ یم دوب. ییابیز قافتا ، نتشاد ار شا

یمک و شمارآ . مشاب هتشاد شمارآ طقف رفس نیا

! یقشاع ، هتشذگ ی هتفر تسد زا یاهزور مسر هب

رغ *************************************#
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و دوش هتفرگ شمن ات مدرک لصو زیوآ ار،هب هلوح

راوشس . مداتسیا هنییآ یولج راد، من ییاهوم اب

رد هشیمه ندوب اج مک رب ما،عالهو یترفاسم

میاهوم نیب ار هناش . دیسریم مداد هب اهرفس

مدوخ هب ینادنچ هجوت هکنیا نودب و هداد تکرح

میاهوم ندرک کشخ لوغشم مشاب هتشاد هنییآ رد

هاتوک سوه هب ،نم هلحرم نیا رد راب .ره مدش

زا دشیم مامت مراک هک نیمه و مداتفا یم ناشندرک

دوب نیا تقیقح . مدشیم نامیشپ سوه نیا

دوب. تخس ، تخل رایسب و دنلب ییاهوم هب یگدیسر



یشیارآ مرچ فیک ارزا ملیگران نغور ی هشیش

فک هب هرطقدنچ ندرک یرپسا واب مدیشک نوریب

. مدرک هتشغآ نغور ارهب میاهوم نییاپ ، متسد

زیموش یباالیی همکد نتسب دعب....اب و ناشمتفاب

. متشادرب بقع هب ماگ کب ، مگنر ینوتیز

ار مرمک ات هناش وزا دوب ما هناش یور میوم تفاب

زاب جک قرف ار متخل یاهوم یولج . دناشوپ یم

، متدم هاتوک شود رطاخ هب وحاالهک مدوب هدرک

بل و هدیرپ مگنر متشادن تروص یور یشیارآ چیه

یتعاس .ات دندمآ یم رظن هب نشور یتروص میاه

مین میورب لته هبالیب ماش یارب دوب نامرارق هک

. متشادرب مدق هرجنپ تمس .هب متشاد نامز یتعاس

، یجوف هوک ی هرظنم ندید واب مدیشک ار هدرپ

. تفرگ قمع مدنخبل

فورعم نابایخ ،رد ویکوت تایح کراپ لته



یایسآ یاهلته نیرتریظن یب زا یکی Shinjuku

ییب هرظنم لته، نیا هب ما عالهق تلع دوب. قرش

رد شدوجو هتبلا و دوب یجوف هوک عیدب ویب ریظن

اراه هدرپ دوب یفاک طقف . یراجت قطانم یکیدزن

هک یدش یم وربور یریوصت نانچ اب دعب ، یشکب

یتح درک. یم زاورپ تحور دشو یم مارآ تبلق

اضف نیا زا مه ار یجیم دبعم نامتخاس دش یم

دوب. هداعلا قراخ بش، رد شزادنا مشچ دید.

هبرقع رت دنت تکرح ندید اب راب نیا و مدیخرچ

مدرک روبع گنر مرک یاه ناملبم رانک زا تعاس یاه

و یسوط یاه یراوید ذغاک اب ناشا یگنر بیکرت ،

یم دوب. نم ی هقیلس باب ال ماک ، قاتا فیعض رون

رتشیب دعب زور .زا منارذگب ارابوا بشما متساوخ

زا دشیم رتمک و تشذگ یم رانیمس رد میاه میات

درک. هدافتسا شا، هنادرم مکحم ندوب ییابیز



در مرانک زا هک یا همدخ یارب متسب هک ار قاتا رد

. مدرک تکرح اهروسناسآ فرط وهب هدز دنخبل دش

شیادیپ هک دیشکن لوط یلیخ لته، ناروتسر رد

هک دوب یراب نیلوا نیا و دوب نم هب شتشپ منک.

و نازرل ، مدنخبل . دنیبب باجح نودب ار نم دوب رارق

یاهرتخد هیبش . تسشن میاهبل یور برطضم

ناجیه کی رد مدوب هدش قرغ سهلا... هدجه

. بیجع

تریح . دمآ مهباال وا رس مدز، رود هک ار زیم

.هب متشاد تسود میور ار شندش تام و شهاگن

ار یلدنص درک. یم اقلا یفیطل ندوب ابیز سح نم

مرک دنلب یاه یزیمور سمل واب مدیشک بقع

. مدش ریگاج زیم تشپ ، نشور

؟ یدرک تحارتسا ـ
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، شمرن رایسب هاگن یمک دیاش ات مدیسرپ لا وس

تداع نآ هب مدرک یم فارتعا دیاب دوش. گنرمک

. فیصوت لباق ریغ یتیدج دوب.اب موحم . متشادن

! وشاهوم نک... شاگن ـ

زیر. یاه هراتس رپزا منامشچ دشو قیمع مدنخبل

. ندنلب مدوب هتفگ تهب ـ



. نگنشق ردقنا یدوب هتفگن ـاما

تشپ مداد شرس ، مدناسر میوم تفاب ارهب متسد

. مدرک جک ار مندرگ و مرس

. نکن مهاگن کانرطخ ینیدباع یاقآ ـ

یمکحم سفن ، دیشک شتروص یور ار شتسد

دز. هیکت شا یلدنص یتشپ هب دعب و داتسرف نوریب

. مدوب هدرک تروصت اهراب ـ

؟ یرسور نودب ـ



ریز ار متسد دوب. هدش بلا داد،ج ناکت هاتوک یرس

کالس کی نازومآ شناد هیبش و هتشاذگ ما هناچ

مدز. لز شتروص هب یسرد

. مدوب یلکش هچ تروصت ـوت

. یتسه هکاالن ردقنا هن ابیز...اما ـ

ثحب هک میرذگب . دنربارب درم و ،نز مدوب دقتعم نم

توافت ، نانز گنررپ تاساسحا هتبلا و یندب روز

، تایح و حور قح ظاحل زا اما درک یم داجیا ییاه

رتولج سک چیه . دنتشاد رارق رادومن کی رد ودره

نیا اب رت...نم بقع مه سک چیه و دوبن یرگید زا

. مدوب هدش گرزب هاگدید



نیا .اب یطارفا مسینمف دباقع اب یردام نماد نایم

ما...یم یگدنز ی هظحلر ورده هشیمه اما، همه

دراد زاین ردقچ محور ، مندوب نز مامت اب متسناد

یسفن هب دامتعا و دوش هدناوخ ابیز دوش. هدینش

هچقب کی نایم دوب هتفرگ نم زا اهراب هعماج هک

ترپ مشوغآ هب فیطل تدش هب اما هداس ی هملک

شیپ درد! رپ یگدنز نیا زا دوب مزاین .... یلع دوش.

یقیمع سفن متسناوت دمآ نامفرط هب هک تمدخ

مه یلع و دوب نم شرافس یکایکوس . مشکب

درک. باختنا ار نامه نم، رظن هب مارتحا اب ابقاعتم

هاگن ی هریخ و مدز هرگ مهرد زیم یور ار مناتسد

. مدرک همزمز شقیمع

. مدرگب ورهش ترانک یمک مراد تسود ماش، زا دعب ـ

ولج هب زیم یور و درک هرگ تسد نم لثم مه وا

دش. مخ
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یتقو هک مدرگب ییوت رود داوخ یم ملد اما نم ـ

. منیب یم و شمارآ عبنم منک یم تهاگن

یبوخ فیصوت ، میقتسم و حیرص . دروخ هرگ مسفن

دوب. شنحل یارب

و نم تنحل اب اهراب یلع،اما مراد تسود نم ـ

مرت قشاع نم هک نیا دیدرت . یدرک دیدرت هی راچد

ایوت...

. انحنا نیرت مک ،مالمیواب هنادرم دز، دنخبل



سلا شش . اغوغ مدش تقشاع لبق سلا شش ـنم

تروصت سلا شش ، مرتولج تزا سح نیا یوت

هکاالن یروط نیمه ، موربور تسرد ... مدرک

. دنخبل نیمه !اب یتسشن

قرب زا مدوب نئمطم اما دش گنرمک یمک مدنخبل

. هدشن مک یزیچ مهاگن

؟ دوب تخس ـ

؟ ندوب تقشاع ـ

هک هتبلا . مداد ناکت یرس وحم دنخبل نامه اب

. دوبن نیا مروظنم



. ندرک یقشاع هفرط کی ـ

یور گنرمک یمغ دشو عمج شدنخبل درک، یثکم

نانچمه یا هرهچ ، دوجو نیا .اب تسشن شهاگن

یقرش یا هرهچ . تشاد هنادرم و یدج ، هنارورغم

ی هبذج ریثأت تحت ار یسکره تسناوت یم هک

کی هیبش دوب. هدش مارآ شنحل . دهدب رارق شدوخ

حاالهب ندش نییاپ اهباالو سلا زا دعب هک جوم

. هدیبسچ بآ حطس

یم تهاگن ... یمولج هک زورما . دیزرا یم زورما ـهب

. تندید زا منک یم فیک و منک

، هنوگ ریرح یتاملک ی هفافل دوب،رد هداد ار شباوج

طقف و درکن شنامتک هک هدوب تخس . هدوب تخس



رتدوز رگا دیاش . هدیزرا یم شزورما هب تفگ

یم ما یگدنز رد رتدوز رگا دیاش ، مدرک یم شیادیپ

هک ییاهدیاش . دمآ یم مدب اه دیاش ...زا دیاش دمآ،

یارب یناوت وهن دننادرگرب ار نامز دنتشاد تردق هن

. هتشذگ مخز ندرک گنرمک

دمو یوت ژنپا مدرک یمن رکف تقو چیه نم، ـ

. هشاب یا هتفرشیپ روشک سابل

وا باختنا ثحب ریسم رییغت ، مدیشک یقیمع سفن

فرظ اررد ملا گنچ اج. هب یمیمصت ، مرظن وهب دوب

و مدرب ورف مدنگ یاه هناوج زا دوب رپ هک ساالید

مدز. بل

حرطم روشک جنپ ءزج ،ژنپا مدرم روصت ـربخالف

و هیکرت زا یتح . هکاشوپ یدمو هنیمز یوت



، هدحتم یااالت اب فیدر مه رت. حرطم مه ایناپسا

قرش یایسآ یاه سابل ایلا. وتیا ایناتیرب ، هسنارف

و شدوخ یارادفرط
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و سابل یحارط یاه هرود زکرم مه ویکوت هراد،

زا اعقاو نم ، ینود بخ...یم ... هروشک نیا هدم

و داشگ ییاه سابل دایم، مشوخ ژنپا یاه یحارط

هناروسج کبس .... تحار و صاخ یاه شرب لش،

هیا.

دز. وبل درک عمج هنیس یور ار شیاه تسد



شاهاب مراد تسود . وگب تا هفرح رتزا شیب مارب ـ

یم شزا یتقو هک صوصخ .هب مشب انشآ رت شیب

نایم رظن هب مکحم و عطاق ردقنا تاه مشچ یگ،

مرب. یم تذل نم هک

اونش شوگ . مدیشک یقیمع سفن دش، قیمع مدنخبل

نز. کی تیاضر بلج یارب هنادنمشوه یماگ ، ندوب

ار شا عالهق هنارایشوه نوچ متشاد شتسود

زا تخانش نیا و تخانش یم ار نز داد. یم ناشن

هک مدرک یم رارقا دوب. صخشم شتارکفت الهبالی

هک دوب ییایور نامه درم... نیا . مدرب یم تذل نآ زا

. مدوب هتشگ شلا بند میاه هنارت نایم

روصت الف خرب هیا، هدیچیپ ی هفرح دم بخ ـ

، شفک .. فیک ، هدیمن ششوپ و کاشوپ طقف مومع

ناریا یوت دنچره . هگید یاه هخاش یلیخ و رهاوج

شوت اپورا ی هزادنا هب نوچ هرت تخس یمک ام راک



دنرب کی تبث نم یوزرآ هشیمه اما . میتسین یوق

ندش حارط هب اهرت لبق هتبلا . هدوب یمسر و قفوم

ور شدیق مردپ رطاخ هب یهتنم . مدرک رکف مه

نم ی هناقمحا تامیمصت زا هگید یکی نیا، مدز.

نیچ، ، یزنودنا لثم ییاهروشک دوب. یگدنز یوت

یوت متفگ هک ییاهروشک زا دعب مه دنه و شد ال گنب

ریظن یب زا یکی کرویوین . دنتسه حرطم هفرح نیا

رانیمس یارب رابره نم هدم، باب رد اهروشک نیرت

نامیا نیا هب منک یم رفس شهب اه هراونشج اهو

و یشیارآ داوم ظاحل رتزا شیب هسنارف ، مرایم

و نردم تابیکرت اب سیلگنا ، تستفرشیپ یتشادهب

تیاهن ورد هرت بوبحم ام روشک یوت ،اللقا یتنس

. دنتسه کی هجرد تارهاوج یوت هک مرویمالین

هدش ثعاب ، هفرح نیا یموب یگدنکارپ نیمه

. هشاب باذج مارب هشیمه

یم فرح تا هفرح زا هناقشاع ردقنا هک هیلا ع نیا ـ



. ینز

عجار ، هفرح نیا یوت راذگ هیامرس ناونع هب نم ـ

منک. یم یدایز ی هعلا طم شهب

جنرآ و هدیشک یفرحرپ زا تسد ، اهاذغ ندیسر اب

هک اذغ یاه فرظ . متشادرب زیم یور ارزا میاه

یوا هریخ نم دشو رود تمدخ شیپ ، دندش هدیچ

. مدرک همزمز دوب رکف قرغ هک

راودیما ینوت یم ، هتاجیزیس و تشوگ طولخم ـ

. یروخب تسین رارق یبیرغ و بیجع زیچ یشاب

درک. همزمز لا گنچ نتشادرب واب دیدنخ



. متشادن اذغ هب عجار یا ینارگن ـ

. یدوب رکف یوت ـاما

ینک وزاب تاهوم تفاب رگا مدرک یم رکف متشاد ـ

یش. یم یلکش هچ

هناچ ریز زا مناتسد ، تفرگ جوم راو سونیس مبلق

. میاهوم یور دیخرچ وا، هاگن و دندروخ رس ما

؟ ینک زاب وشتفاب هش یم ، اغوغ ـ
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دوب. نز کی یاه تیب عرصم نیرت هناقشاع وم،

. مدب ماجنا وراک نیا االن داوخب ملد منکیمن رکف ـ

ما، هلمج یاهتنا و مدیشخب تنطیش یمک ار منحل

اراتهب میور نیا . مدرک هفاضا مه مرن کمشچ کی

و متشادن ندرک یربلد هب تداع دوب. هدیدن حلا

یربلد یمک ، شدعب کمشچ و نحل نیا منامگ بخ...

نوریب ار شسفن یصاع . دندمآ یم باسح هب

. داتسرف باال ییوربا لا گنچ نتشادرب واب داتسرف

. تسابیز مه تندرک ،زان رتکد مناخ ـ

لخاد ار اذغ زا یا هکت ، تفرگ یرتشیب قمع مدنخبل



یلیخ سکعرب هک ییوا هب هریخ و متشاذگ مناهد

دوب دلب یبوخ ارهب ندروخ اذغ بادآ ، اهدرم زا

. مدرک همزمز

یارب یا همانرب . مرانیمس رصع ات ابیرقت ادرف، نم ـ

؟ یراد تمیات نیا

درک کاپ ار شیاه لا،بل متسد دز،اب یوحم دنخبل

داد. هیکت شفرظ ی هبل ارهب لا گنچ و

. هدیم هئارا یبوخ ژ اسام تامدخ لته، مدینش ـ

ووا دیرپ میولگ هب اذغ هک مدش هکوش یروط

هعرج وال هتشادرب ار بآ ناویل دز. ههقهق هنادازآ

. مدیشک رس



زاب مشیم نئمطم رتشیب ، منکیم رکف رتشیب یچره ـ

راک ، تتساوخ هب وت ندنوسرن و ماهوم ندرکن

. هدوب یحیحص

هب هداد هیکت ال ماک اما دوب زیم یور شتسد ودره

داد. یم هولج دنمتردق ار ،وا شتلا ح نیا و یلدنص

؟ مزیزع یدش خرس ردقنا ارچ ـحاال

ژ اسام تامدخ دوب، ابوا قح دوب. هتفرگ ما هدنخ

رکف . دندوب صاخ هتبلا و یا هفرح رایسب ... لته نیا

یم مرش و هدنخ ارهب نم نامزمه نآ هب ندرک

هب اذغ زا یرگید شرب شلا وس هب هجوت یب . دناسر

یندیشون اراب شرس مه ووا متشاذگ ناهد لخاد

هب هریخ و مرس ندرک دنلب نودب درک. مرگ شا



. مدرک همزمز اذغ فرظ

، یدش هتسخ لته رختسا ژو اسام تامدخ زا هگا ـ

هاگتدابع . ینزب مدق امیشاکات نودیم ات ینوت یم

، نکیدزن لته هب مه وزن ی هزوم و وگنیج یجیم

نوشهب پم زا هدافتسا اب هدایپ یتح ینوت یم

یم رپ یبوخ هب ور تتقارف تاغوا . ینزب یرس

ننک.

اه هچب نیع تسین رارق . مزیزع شابن نم نارگن ـ

هرب. رس ملصوح

، شلا وس ووااب مدرک شهاگن هاتوک یدنخبل اب

ار شا هدنامیقاب و هتشادرب ار مبآ ناویل دش ثعاب

. مشکب رس



هن؟ هگم ، یدوب هدموا مهژنپا ـبقال
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هک دنداد بیترت اج نیا یشیامه مه لبق ـسلا

لته نیمه یوت مه اقیقد ، مدرک تکرش شوت

اما.... شلوا .راب مدوب هدش رقتسم

سفن درک. مهاگن یدج ووا، مداد تروق ار مفرح

ودره راب نیا ، مدرک اهر ار لا گنچ و مدیشک یقیمع

مدز. هرگ مهرد زیم یور ار متسد

. مدوب هدموا نیهاش ـاب



شا هرهچ نتفر مهرد اما، دنکن مخا تشاد یعس

و دیشک اذغ ندروخ زا تسد مه دوب.وا حضاو

ار شندرگ ی هتفرگ ضبن گر دز. لز نم هب یدج

. متشاد تسود

اب هرخ باال اباب یتقو نومجاودزا دعب هامدنچ ـ

ور روشک کی تساوخ نومزا ، دموا رانک طیارش

. میرب لسع هام هب نوا ی هنیزه اتاب مینک باختنا

و هشب جراخ روشک زا دوب مهم طقف شارب نیهاش

کی نم باختنا هک هحضاو منک یم رکف بخ...

نمژنپا دوب سرام رخاوا نوچ دوب. ییایسآ روشک

. مدرک باختنا ور

ییگالس؟ هفوکش ی هراونشج رطاخ ـهب

لبق ی هزادنا هب هک دوب بیجع . مداد ناکت ار مرس



دنخبل درک. یمن متیذا نآ، هب عجار ندرک تبحص

. مدرک همزمز اهنت و مدز یخلت

هداعلا قوف . یماناه نگ یم شهب اج نیا ـ

... یتروص یاه هفوکش زا ولمم ییاه تخرد دوب.

مارآ هک نیا یارب شش .تال دیشک یرگید قیمع سفن

اب نم . دیسر یم رظن هب یندوتس ، دونشب و دنامب

ریز . مدوب هدز مدق یگالس یاه تخرد ریز نیهاش

ی هزادنا هب اما ما یگدنز رطع، شوخ یاه هفوکش

. دوبن ابیز اه هفوکش نآ

؟ مینزب مدق ـ

میدیشک بقع ار یلدنص مهاب ودره داد. ناکت یرس



رانک یور هدایپ . میدش جراخ لته مه،زا رانک ورد

دوب. نکمم قافتا نیرتریظن وا،یب لثم یدرم

یقیمع سفن و مدز هرگ ما هنیس یور ار مناتسد

. مدیشک

؟ مسرپب لا وس ـهی

. افطل ـهن

رد تسد روط نامه ووا، مدرک شهاگن هدنخ اب

یارب هک یندرگ و وحم یدنخبل درک.اب مهاگن بیج

شا هدنخ دوب. هتفرگ انحنا نییاپ هب یمک مندید

دش. راد ادص

؟ یسرپب رتشگنا زا یاوخ یم ـ



رد شندید و رتشگنا نیا . تسناد یم هک دوب بوخ

رارق . دنام یم لا وس نم یارب هشیمه ، شناتسد

دنک؟ شعفر دوبن

. منودب دیابن ـ

. تفرگ یرتدنمدرد تلا ح راب نیا ، شسفن

. اغوغ تسین شتقو ـعفال

هیچ؟ تقو سپ ـ

. تفرگ رارق ملباقم ووا مداتسیا مه نم ، داتسیا

مرن، ینحل واب دیشک نوریب شبیج ارزا شناتسد



ار شتسد منامشچ نازغل یاه کمدرم نایم هریخ

هب هدش لصو شک شتسد . مدوب هکوش . دروا ولج

تشاد راگنا هک یهاگن خسم ، دیشک ار میاهوم

طسو روط نامه ، مروخن ناکت درک یم شهاوخ

، اهوم نییاپ مرن،زا ووا هداتسیا نیرباع ددرت لحم

یا هرذ هک نیا نودب . ناشندرک زاب هب درک عورش

هنادرم ناتسد زا هک یشمارآ .اب دوشب هدیشک میوم

اب رابدنچ دش، زاب میاهوم یتقو دوب. دیعب شا

اهر واب دیشک هناش ناشنیب شیاه تشگنا

. تشادرب بقع هب ماگ کی ، ناشندرک

. دمآ یم رظن هب رتابیز دوب، هدرک رییغت شهاگن گنر

هب مه شیادص رت. زیگنارب نیسحت رتو ییاشامت

دوب. راو نونجم ، شهاگن بسانت

هک ور ییوت منک، تاشامت و منیشب نم هنیا تقو ـ

! یدرم نیا یایند یاغوغ نیرت ییاشامت
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ی عالهق دروم مسا دوش، اتهم ممسا دوب رارق

ناتسرامیب رد ردقنآ اما مدمآ هک ایند .هب نامام

هک مدوب یمارآان ی هچب و هدرک اپ هب ادصورس

اب دوب هدرپس ردپ شوغآ ارهب نم راتسرپ یتقو

ولک هدرک اپ هب اغوغ ناترتخد هک درک همزمز رغرغ

هک دز ردپ رس هب هظحل نامه هدز. مهرب ار شخب

نم، مسا دوب مهم شیارب . تسییابیز مسا ، اغوغ

یانعم اغوغ . دشاب دیدج و یرارکتریغ یمسا

رطاخ هب اما تشادن ادصورس و بوشآ زج یصاخ

دش. هتشاذگ نم یور ندوب بایمک

تباب تقو چیه . مدوبن شقشاع اهردقنآ تقو چیه



مدوب هدرکن قوذ یلیخ شندوب یرارکتریغ

نیب شتسد وا یتقو ، بشما نیمه تسرد اما...

ییاشامت دز"وت وبل درک تکرح راو هناش میاهوم

". یناهج یاغوغ نیرت

درس همین یبش دیاب دش، یم اغوغ ممسا دیاب راگنا

،وا مداتسیا یم شلباقم ایسآ قرش یاه نابایخ رد

نیا دعب، و درک یم مهاگن شا هریت نامشچ نآ اب

ندوب اغوغ مدیمهف یم نم دعب . تفگ یم ار هلمج

. تسابیز ردقچ ، نتشاد ار اغوغ مسا و

. مراد تسود ـ

بل یور یدنخبل دوب. مدوخ قح رد ملظ ، شنتفگن

. انشآ تیاهن ویب رهم مرگ،رپزا . تسشن شیاه



مراد و شوزرآ هظحل نیا هک یزیچ اهنت ینود یم ـ

هیچ؟

مدنخبل . منزب سدح متسناوت یم ،اما متسناد یمن

ار میوم وا،رات تسد و تفرگ قمع ینیریش رپزا

درک. اهر

. اغوغ یدوب ممرحم شاک هک نیا ـ

، تفگ یم ار هلمج نیا هک دوب یراب نیمود نیا

ماگ کی نتشادرب و قیمع یا هدنخ طقف نم شنکاو

دوب. بقع هب

. اغوغ مراد تسود منم یتفگ یم دیاب ـاالن



ولج هب ماگ کی اراب نم ی هدش هتشادرب بقع ماگ

دز. بل ابیز ینحل واب درک ناربج

. اغوغ متنووید نم ـ

،هب بشما و مدوب هتفگ راب کی شیارب نم، بخ و

، دشاب قشع اجره هک نیا رواب ...هب مدیسر شرواب

. تسه مه یگناوید

*************************************

؟ نارهم هنم اب تشوگ ـ

. مدینش احضاو ار شقیمع سفن یادص
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یدینش یچ... ،وت مدینش وروت یافرح نم اغوغ ـ

. متفگ یچ نم

یگتسخ زا میاه هناش مدش، جراخ رانیمس زاسنلا

هیکت و ندیباوخ هب یبیجع لیم و دندیشک یم ریت

. مدرک یم سح ییاج هب نداد

. نیمه طقف . شابن نوشرپ ـمد

مناخ نیا و تومع مگ یم تهب مراد ؟ نیمه طقف ـ

نوشادص راب تسیب ، یساکع میات تعاس کی یوت

هدش. کالهف امسر ساکع مه. یور یوت هش یم دنلب



یساکع یارب هاوخب شزا . دازیرپ نزب گنز ، نارهم ـ

ربارب رد نک توکس مه طقف هرب. شدوخ اتود نیا

؟ هشاب .. نوشاه لمعلا سکع

لباقریغ اعقاو ...اما هشاب هشاب ، گرزب یادخ ـ

. نلمحت

. تسشن ما هتسخ یاه بل یور یناج مک دنخبل

دندوب هداد بیترت اه نامهم یارب هک یسیورس

ار مدنخبل و مدش راوس دوب. مرظتنم سنلا رد یولج

. مدرک ما یشکارم راکمه تروص نامهم راب نیا

منود یم ! اعقاو ، متدنمرش اعقاو نم نارهم ـ

. تشود یور هداتفا تامحز



؟ دوب روطچ رانیمس . وگن فرخزم ـ

تسود . مدناراخ ار میوربا پچ،باالی تسد اب

شیارآ نیا مامت ، رنوت واب مسرب لته هب متشاد

سح ، متسوپ یگفخ سح منک. کاپ ار هدنهدرازآ

دوب. یلمحت لباق ریغ

هدیا ، نارهم یتشاد روضح متدوخ شاک . ریظن ـیب

تارب هدش. ییامنور یا هداعلا قوف یاه حرط اهو

راودیما هشیم . منکیم لیمیا نوشزا سکع یرس هی

هجوت هتسنوت یمک ، هرود نیا یوت نومدنرب دوب مه

هنک. بلج شدوخ هب وراه

شوخ تهب رفس مراودیما ، مناخ ملا حشوخ ـ

خا نیا و تومع تسد زا نک اعد مارب مه .وت هرذگب

سامت شاهاب . مشن لخ شدیدج فرخزم الق



؟ یتشادن

دوب. راد هدنخ مه مسبت و بایماک یاهیریگرد روصت

. دنتشادن یریگمشچ دشر یلقع رظن ،زا رفنود نیا

. هرهق ماهاب ـهن

ار سامت هاتوک رادهگنادخ کی واب دیدنخ راب نیا

هک ینو یلدنص یتشپ ارهب مرس داد. همتاخ

راوس زا دعب و مداد هیکت دندوب هداتسرف نامیارب

و ایلا تیا حرطم یاهدنرب زا یکی ی هدنیامن ندش

هب هشیش .زا دمآ رد تکرح هب نو هرخ ،باال سیگنا

ار مشیارآ لته، متفر یم دیاب . مدش هریخ نابایخ

رگا اروا دعب و مدرک یم ضوع ار مسابل . متسش یم

. مدیشک یم نوریب دوب ژ اسام قاتا رد شفرح قبط

اال متحا دوب. راد هدنخ مه شرکف
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دوب نیا شحیجرت درک، یم لمع شفرح هب رگا

دش ثعاب رکف نیا . دباوخب ار زور تاعاس یقاب

رت ظیلغ مدنخبل و دریگب رارق مناهد یولج ، متسد

دوش.

ار مدوخ هلصاف ،بال متفرگ لیوحت هک ار قاتا دیلک

، شیارآ ندرک کاپ یاج .هب مدناسر روسناسآ هب

ناو هب یهاگن مین نودب و مدش مامح دراو میقتسم

رش زا مه یا هقیقد شش شود کی ،اب یکیمارس

یگتسخ بآ یامرگ اب مه و مدش خالص مشیارآ

وطال مه یلیخ ، مندش هدامآ دنور . متسش ار میاه



مدرگب شلا بند شقاتا رد دیاب متسناد یمن . دوبن ینا

فرط هب شلیابوم نتفرگ .ردحلا هطوحم رد ای

، شمب یادص ندینش واب مدرک تکرح روسناسآ

مدز. یوحم دنخبل

. مدرگ یم تلا وبند مدیسر نم ـ

. مدوب الیب یوت ، هلگشوخ درگن ملا ـبند

. یشاب هدموین ژ اسام قاتا زا مراودیما ـ

هک نیا زا لبق و دیچیپ مشوگ رد شا هدنخ یادص

ی هنییآ اررد مدوخ سامت عطق ،اب دهدب یباوج

منادند ریز ناجیه زا مبل . مدرک اشامت روسناسآ

دیفس زیموش نییاپ ، تسد فک دشواب هدیشک



. مدرک فاص ار مدنلب نیتسآ

.اب دیشکن لوط مه یلیخ سنلا، رد شندرک ادیپ

قرش یایسآ نادرم زا هک شا هراوق دقو هب هجوت

وهب شمنیبب متسناوت یتحار هب دوب رتدنلب رایسب

شک ار شا هنانابرهم دنخبل منک، دنت مدق شفرط

ی هداس رویلپ کی ، مدرک رکف نیا هب نم و داد

هک دراد هچ رگم شگنرمه راولش و گنر یکشم

. تسشن یم ابیز شنت رد ردقنا

. مزیزع یشابن هتسخ ـ

دوب. روطچ امش زور . منونمم ـ

هار مه زا یمک ی هلصاف ،اب تفرگ رارق مرانک

داد. شمارآ اراب مباوج ووا میداتفا



. مدوب لته یوت زور مامت شتقیقح ـ

؟ژ اسام ـو

مدز. یدنخبل مه نم و تفرگ شا هدنخ مه زاب

مدز. یرس لته یانوس و رختسا هب یلو ـهن

مه اب ماگمه و مداد ناکت ندیمهف یانعم ارهب مرس

نابایخ کی لته، نابایخ . میدش جراخ لته زا

یاه هعومجم رد ندز مدق زا دش یم هک دوب یراجت

هدشن رود لته زا یلیخ اما زونه درب. تذل شدیرخ

نامرفنودرهرس نز، کی غیج یاص هکاب میدوب

هظحل هب هظحل هک یتیعمج هب هدش هکوش . دیخرچ



رتولج یمک هک نیمه و متخود مشچ دشیم رتشیب

یزیچ مدرک سح ، ملباقم ی هنحص ندید اب میتفر

وبا مرس ندش غاد شعاب هک یزیچ . دیکرت مزغم رد

دش. میاه بل تشپ هلصاف ال

؟ اغوغ ـ

میوزاب ریز هلصاف بال شتسد دش، نارگن شیادص

رد ریواصت . متشادرب بقع هب ماگ کی نم و تسشن

یولج شخرچ کی ووا،اب دندش نییاپ باالو منهذ

. تفرگ ار مدید

افطل هدش خرس تتروص ... اغوغ ، نیبب طقف و نم ـ

نک. هاگن نم هب
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یریوصت دوب. میاه سوباک ریوصت ، وربور ریوصت

و راد بانط کی مدش، یم هجاوم نآ اب رابره هک

ریوصت . دروآ یم ممشچ یولج ار دوبک تروص کی

، نیمز یور هدش هتخیر نوخ . کاندرد گرم کی

تیعمج هب کیدزن هک ینز شفک یکیدزن ات شدر

هیناثدنچ یارب طقف نم دوب. هداتسیا هدرک فقوت

تمال زغم هیناثدنچ یارب طقف . مدید ار ریوصت نآ

یارب طقف ، مدید ار ور هدایپ یور ی هدش یش

همه هک دوب یفاک اما هیناث دنچ نامه ، هیناثدنچ

هک یناوجون رتخد . دنیشنب ممشچ یولج زیچ

نس دوب، هدرک باترپ نییاپ هب هرجنپ ارزا شدوخ

ار شتروص مامت نوخ هک تسرد ، تشادن وسیلا

هک مه ینز دوب. صخشم شا یناوج اما دوب هتفرگ

کی هیبش رت شیب ، تخیر یم کشا شرس باالی



وساب مه نم یارب ریوصت نیا دوب. هدش مامت ردام

فقس کی زا نازیوآ و هدروخ بات یندب یروآدای

... یشکدوخ دوب.

؟ اغوغ ـ

راگنا ، دندش نشور منهذ ی هدش شوماخ یاهادص

. مدوب هدرک رفس رگید ییایند هب یا هیناثدنچ یارب

.حاالاما مدید یم یزیچ وهن مدینش یم یزیچ هن

تشپ . حضاو و میقتسم . دندوب هدش نشور اهادص

هظحل یلع ریوصت و مدرک یم ینیگنس سح مرس

درک. یم ادیپ یرت شیب حوضو هظحل هب

یم و نم یراد هدب نوشن یشنکاو هی افطل ، مزیزع ـ

. ینوسرت



متفرگ یمن ار شیوزاب رگا ، مدروآ ارباال متسد

کمک هک دش حملا هجوتم . مدرک یم طوقس اعطق

هک یا هکرعم زا رترود یمک ور، هدایپ هب کیدزن درک

وناز میولج مه شدوخ و منیشنب دوب هداتفا هار هب

دز.

؟ یبوخ ـوت

هجنپ و تسد اه دوب.سلا هتفر باال مراشف . مدوبن

دوب هداد ناشن نم هب بوخ یرامیب نیا اب ندرک مرن

یارب شاک . مریگب یدج دیاب ار یمئ هچعال

طخ منهذ زا نیهاش ریوصت هدش هک مه هیناثدنچ

ایند یاجک اههب مدا متسناد یمن نم . دروخ یم

. دنریگب ناشدوخ فذح هب میمصت هک دنسرب دیاب

هک دش یم لمحت لباقریغ ردقچ ناشیارب یگدنز هک

. دندرپس یم نت یهایس دعب، و میظع یدرد هب



زا مراد نم . نزب یفرح ادخ یاضر ضحم اغوغ ـ

منک. یم هتکس ینارگن

دوب. هتشک و شدوخ ـ

یفرح امتح دوب المز راگنا . دیشک یقیمع سفن

نیب ار شتسد مه دعب . دشکب سفن دناوتب اتوا منزب

دنک. مهاگن وکالهف دتسرفب شیاهوم

. لته میدرگرب هرتهب ؟ مزیزع یرب هار ینوت یم ـ

، شمیوگب هک تشاد یتیمها هچ ،اما متسناوت یمن

شیب هب هریخ نم و دیمهف دید ار مهاگن هک نیمه

سیلپ یتح و سنا رواژ نیشام و تیعمج ندش رت



مدز. بل

دوب. نووج یلیخ ـ
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! افطل اغوغ ـ

میظع یدرد ،اب دیکرت یزیچ راگنا میاه کلپ تشپ

اربا متسد مبل، تشپ نوخ جزل سح واب مدش مخ

راکشآ ینارگن دش، حملا هجوتم عیرس . دروآ ال

ریز شتسد نتشاذگ واب دیشک کلف هب رس شهاگن

دش. مرس ندش مخ زا عنام ما، هناچ



! یتنعل ـ

دشاب مارآ ات مداد ناکت شیولج ار منازرل تسد فک

وا ناتسد نایم منازرل تسد دعب ی هیناثدنچ و

ییاهروط کی و داد شدوخ ارهب ما هیکت دوب.

. متسیاب دش ثعاب ، مدوب شلغب رد یتقو

نک. لمحت مکی طقف میر. یم لته ـات

یط ار یدایز هار عقاورد . دوبن دایز لته ات هلصاف

اما دوب هدش رت مک ما یزیرنوخ . میدوب هدرکن

یدیدش زاین داد یم ناشن ، مزغم و تروص یامرگ

ما یهارمه قاتا یولج .ات مراد صرق فرصم هب

هاگیاج رد تراکدیلک ندیشک اب دعب و درک

تخت یور ار نم . موش لخاد درک کمک شصوصخم

شسابل ی هدش ینوخ تمسق هب تیمها ویب دناشن



لصاح ششوغآ رد مرس ندرک ناهنپ رطاخ هب هک

بآ ندروآ یارب و داد رارق مرانک ار مفیک دوب، هدش

. تفر لا چخی تمس هب

مداتسرف مقلح هت ارهب صرق نازرل ییاه تسد اب

و شمدیشک رس . دمآ مفرط هب تسد هب ووا،بآ

مبل، تشپ ی هدش کشخ یاه نوخ زا رجزنم دعب

.ات داتسیا مرانک فرح یب . موش دنلب متساوخ

هک یتاظحل مامت و درک ما یهارمه سیورس یولج

، سیورس زاب همین رد نیب زا متسش یم ار متروص

توکس کی دز.رد یمن فرح دوب. نم هب شساوح

ار شنارگن هاگن طقف و درب یم رس هب هدنهدرازآ

هچ ات مدیمهف یم نم هک یهاگن . داتسرف یم ملا بند

، متشگرب تخت هب یتقو . تسا ناشیرپ و هتفشآ دح

ماهاپ یور ار وتپ دوب. هتفرگ زرل بآ یاکنخ زا مندب

همزمز حاضتفا تیاهن یب ییادص نم،اب و دیشک

. مدرک



! مبوخ ـ

. شکب زارد مکی ـ

یمن مه کلپ مسرت دوب.زا یا هداعلا قوف داهنشیپ

تشپ رد نیهاش و ریوصت نآ هرابود ادابم ات مدز

شک زارد تلا ح .هب دنیایب مغارس شا،هب هنحص

لا بقتسا ، مزغم یاه گر نتفرگ مارآ وزا مدمآرد

. مدرک

. مبوخ اعقاو ـ

! یتسین اعقاو ـ
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یم اما . مدنبب مشچ تساوخ یم ملد ، مدوب تخرک

. مدیسرت

. مدیسرت طقف ـ

مدرک سح نم ، اغوغ دوب سرت زا رتارف یزیچ ـهی

تشرد تامشچ . ینک هتکس دوب هدنوم مک هظحل هی

تباث تاکمدرم ، یدینش یمن و مادص دوب، هدش

دوب. خرس خرس ، تتروص و دندوب هدش

هتفرگ لکش ریوصت . متسب ار منامشچ راب نیا

، ریوصت . رتخد نآ وهن دوب نیهاش هن اما شتشپ



نوخ در هک نهاریپ کی اب شیاه ینارگن و دوب یلع

. تشاد شیور

هن؟ هگم ، مداتفا یچ دای ینود یم ـوت

ار میاه کلپ دش. هدیشک ماباال هنیس یور ات وتپ

دنتشاد مبهتلم یاه گر مامت راگنا . مدرکن زاب اما

ارزا شمارآ نیا متساوخ یمن . دنتفرگ یم مارآ

. مهدب تسد

ی هظحل ننک، یم یشک دوخ هک ییامدآ ترظن ـهب

؟ ننک یم رکف یچ هب رخآ

ار اهزرم میتسناوت یم شاک ، توکس مه زاب

یم و دوب ممرحم شدوخ لوق هب شاک ، میرادرب

، دهدب هزاجا و دنک ملغب . دشکب زارد مرانک تسناوت



کشا یسک شوغآ رد دوب تقودنچ . مزیرب کشا

یم یمقرود تشاد میاه ییاهنت رمع ؟ مدوب هتخیرن

دش.

. یلع دوب نووج یلیخ نوا ـ

ندید ی هزادنا هب هن دوب،اما یکانتشحو ی هنحص ـ

وت. تیعضو نوا

متسد کی و مدرک زاب ار منامشچ ، مدیخرچ ولهپ هب

. متشاذگ ما هنوگ ریز ار

هک ییاسک مامت مرب زور، هی داوخ یم ـملد

مرب منک، ادیپ و ندنوم هدنز اما ندرک یشکدوخ

، ندرک یم رکف یچ هب هظحل نوا هک مسرپب نوشزا

" مراذب مشمسا و مسیونب باتک هی نوشاباوج زا



نیراذن ... افطل ، مسیونب مشهت اه" نیرت هاوخدوخ

. هشاب نوتگرم دهاش یسک

و تسشن میاهوم یور شتسد دش، مخ یمک رثأتم

دز. بل یناشیرپ رپزا

. مزیزع ـ

یم هیرگ رتخد نوا رس هکباالی ینز نوا ـحلا

شنهذ زا تسین رارق رمع رخآ ،ات ممهف یم و درک

تمشچ یولج منوا ، نداد تسد وزا گرم . هشب کاپ

هش. یمن شومارف تقو چیه ،

دیسوب اهراب و اهراب ار متسد فک درک، دنلب ار متسد

رد هن،اما هک ششوغآ .رد متخیر کشا نم و



. شرانک

. مدرک ش هبرجت هخآ نم ـ

. ملدزیزع ـ

لد نایم نم و تشاذگ شیاه مشچ یور ار متسد

. متسب مشچ میاه ندز لد

هک یسک زا هش،اما یم عورش راکنا سح اب گرم ـ

یم و سح نیا هدید شدوخ یامشچ واب تگرم

منهذ یوت متسنوتن یتح ...نم ینود یم . یریگ

، گرم عقوم . شمدید نوچ . هدرم نوا هک منک راکنا

! شمدید



ْنَمَو ، امیحَر ْمُکِب َناک َهّللا َّنإ ْمُکَسُفْنَأ اوُلُتْقَت «َوال

»«و اران ِهیلْصُن َفْوَسَف امْلُظَو اناوْدُع کلذ ْلَعْفَی

نابرهم امش هب تبسن دنوادخ ! دینکن یشکدوخ

متس و زواجت یور ارزا لمع نیا سک .وره تسا

میهاوخ دراو یشتآ رد ار وا یدوز دهد،هب ماجنا

درک.»

*************************************
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هک ییاه تعاس . مدوب هدز لز فقس اههب تعاس

هقیقد یس طقف ، یعقاو یایند نامز رظن زا دیاش

وطال ردق نم،نآ نهذ نامز رد اما دوب هدیشک لوط

. تشذگ یم نآ زا یدایز یاهزور واهو بش هک ین

منک.زا ادج فقس ارزا مهاگن تساوخ یمن ملد

یاهتنا قیمع یکیرات ، میاه تشحو ، مسرت ، مدوخ



رازیب مبشید ی هناریقح و فیعض وحلا محور

. مدوب

یداع نز کی نم دوب. تشز ردق نیمه تقیقح

نخان ، اهوم هب یگدیسر ی هغدغد اب نز کی ، مدوبن

کی ، شتروص پاکیم و شیارآ رد نداد عونت اهو

هچ ، دشوپب هچ ینامهم رد هتفه رخآ دنک رکف هک نز

دنک. عورش یک ار شدیع یناکت هناخ و دزپب ییاذغ

شناتسد و دشاب هتشاد گنر ، شدنخبل هک نز کی

بترم و اهوشک بیترت هب شساوح هک نز کی ، امرگ

. دشاب شرسمه دمک ندش

یصاع ی هدروخ تسکش نز کی ، شیاج هب نم

ون وزا هدش مامت یگدنز زا یعطقم رد هک مدوب

هدرب دای زا دوب اه تدم نم... . مدوب هدرک عورش

ییاذغ هچ دیآ، یم نم هب یسابل گنر هچ مدوب

یارب دعب، و منک شیل ارژ میاه نخان ، مراد تسود



دوب هتفر مدای . مدرگب سابل لا بند هنانز ینامهم کی

ندرک بترم و دراد ییابیز سح هچ ندرک یزپشآ

ی هدناماج یاهرطع نآ ،اب هنادرم یاه سابل دمک

، متشاد دنخ خلت ، دنخبل یاج !هب یفیک خلت...هچ

محور و داد یم هیده امرس امرگ یاج هب مناتسد

و سوباک زا دوب هدش ،رپ تفاطل و ییابیز یاج هب

. کرتشم تدم هاتوک یگدنز کی یاه شکرت و درد

؟ دوب هدرک شوخلد نم ی هچ هب

تسد ناتشگنا ،اب متشاذگ نیمز یور ار میاهاپ

زا دعب و مدرک زاب ار مزیموش یاه همکد ، متسار

نوخ یوب . متساوخرب ریز سابل نامه ،اب شندروآرد

! هدرم درم کی ندب یوب ، گرم یوب . مدادیم

رابره . متسش راب هس ار متسوپ غاد، بآ ،اب مامح رد



تسد . مداد همادا وزاب متخوس لبق. رتزا مکحم

ناو ی ،هبل یگدنامرد و هیرگ نیب ابحیلا مه رخآ

. مدیبوک ما یناشیپ هب تسد فک واب هتسشن

درد هب مرس هبرض تدش زا مراهچ ...راب رابراهچ

منهذ "زا مدز ،بل ناور یبآ هریخ نم، و داتفا

" نوریب وشمگ

ادیپ ساکعنا ، مامح یاهراوید نیب اما مغیج یادص

منهذ رد یکی راگنا و تشگرب مرس هب هرابود درک،

" نوریب وشمگ دز" دایرف

هلوح . هتسخ دوخ زا دوخ کی ، مدوب دوخ کی نم

دوب. رت هدیرپ لبق زا مگنر ، مدمآ نوریب هک چیپ

مرس باالی دعب ، متفاب سیخ روط نامه ار میاهوم

، میاه سابل . مدرک ناشعمج هجوگ کی لکش هب

زاب دیاب و دوب هدنامن رانیمس ات یزیچ . دندوب یمسر

زاب راک وهب مدیچیپ یم هچقب نایم ار میاهدرد مه،



قاتا زا یک مدوب هدیمهفن یتح ، بشید . متشگ یم

. مدوب هدرک بارخ ار نامبوخ بش دوب. هتفر نوریب

. تشاد یرت شیب درد ، شفارتعا
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هک ییاهزور مامت لثم مدش، هک سیورس راوس

مرگید یتیلم ناراکمه هب مدوب هدرک ناشنیرمت

و میدرک تبحص مهاب مه الیم کدنچ مدز. دنخبل

، متسشن یبوچ زیم تشپ و سنلا رد هک نیمه

شوماخ ملیابوم و تفرگ رارق منامشچ یور کنیع

ی همه . تسب تخر منهذ زا بشید ی همه دش،

روط. نیمه دوب هدنام هتشذگ رد هک ییاهزیچ



و هدش هئارا یاه حرط یاشامت ، رانیمس یاه تعاس

دنتشاذگ شیامن هب اراه سابل اه، لدم هک ینلا س

، دندوب رثوم منهذ ییاپرس هب کمک یارب همه و همه

سیورس هب ندش راوس یاج ...هب تشگرب تقو

یلع یارب و هتفرگ یسکات کی ، رسناپسا یناپمک

یلم کراپ ارهب شدوخ ات مداتسرف کمایپ

قیمع سفن کی دعب،اب و دناسرب نئویگ وکوجنیش

ناربج ار لبق بش دیاب دیاش مدز. لز اه نابایخ هب

نیب زا دوب یخلت هچره هک یوحن ،هب مدرک یم

، شیاه هسوب یاج مدز. لز متسد فک .هب دورب

. دندشیم سح مه زونه

راگنا ، دنتسشن یم متسد یور رابره هک ییاه هسوب

یم ناج ارهب مدب زاحلا یشخب ناشدوخ اب

هدزناپ . مداتسیا شرظتنم کراپ یدرورو . دندیرخ

هک نیا نودب ، مندید واب دیسر نم زا دعب هقیقد



ماگ مفرط هب دروایب میور ارهب هتشذگ بش

. تشادرب

. دیشابن هتسخ ، مزیزع ـ

یم تلا جخ شیاه یروبص واو مدز.زا یدنخبل

. مدیشک

کی ، مایب لته هکات نیا یاج هب متفگ . منونمم ـ

. منوسرب کراپ هب ور مدوخ هرس

هتخادنا کراپ یدورو هب یهاگن مین ، بیج رد تسد

دز. بل و



. یدرک باختنا ور ییابیز یاج ـ

نیا . میدش دراو مه رانک و هدز دنخبل کی طقف

نیرتابیز زا یکی و نیرت شخب شمارآ یلم، کراپ

تسد و مدیشک یقیمع سفن دوب. ویکوت یاه کراپ

. مدرک قالب مهرد ار میاه

. ماوخ یم رذع بشید تباب ـ

تشاد فارتعا یاج درک، مهاگن مشچ ی هشوگ زا

یم ادیپ یدج رایسب یتیصخش یمومع عماجم رد

درک.

. یدرکن یهابتشا راک ـوت



. تخیر مهب نومبش ـاما

درک. همزمز رت یدج و دیشک قیمع سفن کی

. مینزن فرح شهب عجار .ایب دوبن وت ریصقت ال صا ـ
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ندزن فرح دوب. یبوخ داهنشیپ . مداد ناکت یرس

دوبن هنادنمشوه راکهار هچ رگا ، لکشم نیا هب عجار

درک. یم مک اراه شنت بخ، اما

دعب زور ، شضوع و همتحارتسا زور ادرف نم ـ



دب دیاش متفگ . هشک یم لوط رت شیب نومراک

دنل. ینزید میرب هشابن

. هراد دنل ینزید اج نیا ـ

مدز. یقیمع دنخبل نم و دیسرپ تریح اب

. اینرفیلا یک هعومجم هیبش یزیچ ـهی

؟ ینزید وتلا یاه تیصخش ـاب

لوبق بخ، . دیسرپ راد هدنخ یتلا ارابح نیا

هک یا هعومجم رد راذگ و تشگ وا یارب متشاد

داد، یم لیکشت اراهرتخد یکدوک یاهایور رت شیب

نآ ندید زا دعب متشاد متح بخ، اما دوبن باذج



درک. یم رییغت شرظن اج

یش. یمن نومیشپ ـ

نیب یتسد و داد ناکت یرس وحم دنخبل نامه اب

دوب نم یاهوزرآ زا یکی نیا . داتسرف ورف شیاهوم

رظن، .هب دنهدب ماجنا ار تکرح نیا نم، ناتسد هک

. دمآ یم هداعلا قوف

هن؟ هگم یبوخ ـوت

یمک مدنخبل ، دیسرپ مندرک هاگن نودب ار لا وس نیا

هب نتشاد تسود زا قارب ییاه مشچ دش.اب وحم

شیارب تلا ح و دیایب یکی مدز. لز شخر مین

؟ تسین گنشق ، دشاب مهم



! مبوخ ـ

تحار شلا یخ متسناد یم . دیشک یقیمع سفن

درک. همزمز هک هدشن . هدشن

یم و تراشف یاه صرق زا هتسب دعب،هی هب نیا ـزا

. مشاب هتشاد مدوخ شیپ مریگ

؟ یدیسرت بشید ـ

ی هجیتن ، یدیسرت یسرپب درم کی زا هکنیا

ناشسرت رارقا هب تداع اهدرم . دراذگ یم سوکعم

دز. وبل درک مهاگن ، دیخرچ وا، اما درادن



. یلیخ ؟ تلا ـزاح
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مه یمک ، مشخبب تنطیش منحل هب یمک مدرک یعس

لپ هب میدوب هدیسر منک. لر تنک ار میادص شزرل

یاه لا یرس طسو راگنا هک ییاج ، کراپ یابیز

ددرت نایم . یدش یم قرغ روشک نیا یمیدق

همزمز نم و میتشاذگ لپ یور ار نامیاپ . نارذگهر

. مدرک

حملا هنکمم دوز هب دوز ، مسول مکی رتخد هی نم ـ

بخ، اما مرب. مدوخ یوت ... هریگب م هیرگ ، هشب دب

مگیم مراد طقف عقاوم نیا مامت رد نوچ ! سرتن

؟ مشب بوخ ات نیشکب ومزان مکی هشیم



یلپ. هنایم . داتسیا وا دوب،اما زنط و هناگچب منحل

دش، در نامرانک زا یقرش تماق هاتوک ینز

و هاتوک یاهوم یور زا شا یزتناف یاه یریفزدنه

وا، ارزا مهاگن . دندوب صخشم شکچوک یاه شوگ

هک عطاق یا هرهچ . مداد ملباقم درم ی هرهچ هب

دوب مقشاع هک ییاهزور بسانت دوب.هب هدش زیزع

. مدوب هدیمهفن نم، و

؟ اغوغ ـ

یم روبع لپ ریز زا هک بآ نایم دیاش . تخیر ملد

وا دوجو ریثأت ، ییابیز نیا و دوب ابیز درک.ژنپا،

. متسناد یمن ار ایهن دوب

؟ مناج ـ



! تسه تهب مساوح ـ

تسد مرن یکی دش. سمل مبلق ، مدرک شهاگن تام

داتسیا دمآ، نییاپ ادخ راگنا . دیشک شرس یور

قارب ییاه مشچ لپ،اب نیا طسو نم و نامرانک

. مدرک شهاگن

. تسه ممشکب و تزان هک نیا هب مساوح ـ

... مارآ ، شندش زیررس زا لبق اما دش رپ ممشچ

، شبحاص هک مدش هدیشک یشوغآ ...مرن...رد هتسهآ

رد یلم کراپ کی لپ طسو دوب. نم هب شساوح

تاولص ابسالمو حبص زا هک یدرد نایم رود! قرش

ترارح راگنا ، شوغآ نیا واب مدوب هدرک شتکاس

ریز ، شمکحم ی هنادرم یادص دش. وبآ دید



! قشع هب تفگ ثیدح مشوگ

مساوح نم . تسه متخرس یامشچ هب مساوح ـ

. اغوغ تسه تهب

متسه تا هناوید و متقشاع ، تفگن مراد تتسود

ملغب اررد همه هک تفگ اما هلمج کی . تفگن مه

همزمز مشوگ یکی نآ ریز ، راگنا مه ادخ . تخیر

مه اه....نم سلا نآ ناربج هب یدید ؟ یدید درک"

؟" دوب وت هب مساوح

! قوش رس زا راب نیا منک. هیرگ تساوخ یم ملد

ی هناقشاع ی هلمج بجع " تسه تهب مساوح "

دوب. ییابیز



مدوبن قشع ِلها نم یدرک ضوع ومایند "وت

مدوسح دقنیا هک هتامشچ وتو رطاخ هب

تسابل ور ِرطع هب یتح منکیم تداسح

" تساوح هشاب نم هب رمع کی طقف داوخیم ملد

باقرغ #

344_ تراپ #

هب مه ، یجوسنس دبعم هب مییایب مدوب هتساوخ

مه و دبعم فارطا یتنس ی هچرازاب ندوب ابیز لیلد

ملیف یاضف ارهب نم هک دبعم تخاس عون رطاخ هب

اب مه دعب درک. یم باترپ روشک نیا یمیدق یاه

،اب دنتخورف یم ونیمیک یاه سابل هک یشخب ندید



راتساوخ دش یم ادیوه منامشچ رد مک هک یقرب

رد یتقو تساوخ یم ملد . مدوب شندرک ناحتما

نز کی هیبش رت شیب ، مریگ یم سکع شرانک ، دبعم

. مشاب یقرش

دوز یلیخ ، مدمآ نوریب هک سابل ضیوعت قاتا زا

درگ شنامشچ یروط ، مندید .اب داتفا نم هب شهاگن

هب ملیم یولج یتخس هب هک دندش ما هریخ بلا وج

یمک نتفر هار سابل نآ .اب متفرگ ار ندز ههقهق

درک. یم مک ار متعرس و دوب تخس

نک! شهاگن یاو ـ

یاه هفوکش و دیفس ی هچراپ نآ اب مسابل ، مدیخرچ

. دمآ یم رظن هب ابیز رایسب ، یتروص



؟ مدش روطچ ـ

نامه واب درک مهاگن قیمع . دیرپ باال شیوربا

دز. لز منامشچ ،هب هدنخ قرغ یاه کمدرم

سح بخ، اما... یشن تحاران مراودیما ، مزیزع ـ

. ندوب رت گنشق تدوخ یاسابل منک یم

؟ دایمن مهب یگب یاوخ یم ـ

یم تهاگن نییاپ هب ندرگ زا یتقو مگب ماوخ یم ـ

ندرگ زا یتقو و منک یم تروصت نیشوا هیبش منک،

یژ همینا هی هیبش منز، یم لز تتروص هبباالهب

مکی ضراعت نیا و همشچ شتروص فصن هک ینپا

. هدرک مجیگ



ما ههقهق یادص . تساوخ یم ادصرپ دنخبل کی ملد

ندش وحم نیا و دوش دنلب دمآ یم شیپ مک دیاش

، میادصرپ ی هدنخ هب وا بسچلد یگریخ و دنخبل

نم . تفگ ار تیعقاو مرظن دوب.هب لیلد نیمه هب

هدرک ریگ ینشیمینا رتخد کی و نیشوا کی نیب

. مدوب

. نشب تکاس همه منزب داد دنلب دش یم شاک ـ

دوب هداد ما هیده ، مدنلب ی هدنخ هک یطاشن اب

شا، هلمج ندیمهفن زا ترپ و جیگ و هدرک شهاگن

واب تشادرب مفرط هب ماگ کی . مداد ناکت ار مرس

همرس تک یلخاد بیج زا لیابوم ندیشک نوریب

داد. ار مهاگن لا وس باوج ، شنت گنر یا



. مونشب رت حضاو ور تا هدنخ یادص ـهک

یروط میاه بل یور ،زا دیرپ میاه مشچ هب مدنخبل

تریح هک دیبسچ میاه کمدرم هب یروط دشو کاپ

هک ار شسکع مدز. لز شنیبرود زنل هب طقف هدرک

لیابوم ندنادرگرب نیح ، قیمع سفن کی ،اب تفرگ

درک. همزمز شبیج هب
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؟ ینک شضوع یر یمن ـ

هب نم و درک منامهم یدنخبل . مداد ناکت یرس جیگ

فرح هب ندش تداعدب نازیم نیا ، مدرک رکف نیا



ورپ قاتا هب یتقو ایدب. دوب بوخ وا، یابیز یاه

مدوب نئمطم ، مدروآرد نت ارزا ونیمیک و متشگرب

شمشوپب دوبن رارق دیاش تقو چیه . شمرخ یم

منهذ رد ار ادص کی تسناوت یم شندید اعطق اما،

رت حضاو ور تا هدنخ یادص دنک"هک یعادت

" مونشب

سابل تکاپ ، میدما نوریب هک کچوک ی هزاغم زا

تکاپ کی نم ناتسد نایم ورد دوب وا تسد

نیا صوصخم آالت رویز نوی، دردناه زا کچوک

یتاغوس ناونع هب دازیرپ و مسبت یارب هک روشک

ی هچرازاب کی رد نتفر هار . مدوب هدرک باختنا

ج تایبرجت زا رگید یکی وا، دوجو ،اب یقرش

یم میتشگ یمرب هک ادرف دوب. نامیاهزور نیا بلا

روشک نیا و رفس نیا گنتلد اه تدم ات متسناد

هتخاس تراهم درم،اب نیا هک یتارطاخ و ییایور

. مدنام یم ناشدوب



. منزب فرح تردپ اب تشگرب زا دعب ماوخ یم ـ

، مندروخاج دوجو اب نم بخ، و دوب هتفگ یدج

، فرح نیا . مدوب هدش مه یبیجع سح راچد

دوب. شتشپ یگرزب تیلوئسم

؟ هیبوخ تقو ترظن ـهب

کی راگنا مه، هیناثدنچ نامه ورد درک مهاگن هاتوک

. مدش شزاون شنامشچ ی هلیسو هب رود

. اغوغ هش یم هراد تخس تزا یرود ـ

ال تدش وهب وحم یدنخبل مدز،اب لز میوربور هب



! بوخ یاه رناژی ریفس ، مدوخ یارب لقاا

نیمه امش ، متسین رود مه زا مه یلیخ ـام

... هگید یاه مدآ یولج و نم شیپ بشدنچ

ریظن یب یتنطیش دوش،اب مامت ما هلمج تشاذگن

دز. بل

مرب. ولج لغب زا رتارف داوخب ملد دیاش بخ ـ

... نیشام یوت بش نوا ، یتفر شیپ منوا ـ

بقع هب یمک شرس دش. نایع راب نیا شا هدنخ

ندیدنخ نیح شیاه بل مرف هب نم و تفرگ هیواز

تیباذج زا ییامن مامت ی هنییآ درم، نیا مدز. لز



ثنوم سنج ی هقیلس باب رد اللقا کین ژ وتوف یاه

دوب.

.. هسوب زا رتارف مدیاش ـ
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ور زا وا هک تشادن ناج یردق ما،نآ هرغ مشچ

نامنتفر هار .هب میدیشک یقیمع سفن ودره . دورب

داجیا توکس هک مدوب نم راب، نیا و میداد همادا

. متسکش ار هدش

تصرف مهب مکی ینک، مادقا هک نیا زا لبق هش یم ـ

. یدب



؟ اغوغ ـ

.حاالهک مداتسیا هاتوک نم و درک میادص نارگن

هدیشوپ شفلا خم گنر نیج اراب دیفس یاه ینوتک

دنلب نتیسآ ترشیت کی ،زا زیموش یاج وهب مدوب

ناکرتخد سح مدوب هدرک هدافتسا ترپسا

هب نس مک ردق نامه اعطق . متشاد ار یناتسریبد

. مدمآ یم رظن

. منزب فرح یکی اب شلبق دیاب ـ

، مندناوخ دصق هب راگنا و دندش گنت شیاه مشچ

جک ار مرس و مداد قمع ار مدنخبل . دندش ما هریخ

. مدرک



و میراذب و نومادیرخ لته، میدرگرب هدشن رید ـات

نتفر لبق هفیح ؟ وبماب یاه لگنج تمس میرب

. شمینیبن

ترشیت ،کاله تفرگ ار میوزاب منداتفا هار زا لبق

. دیسرپ گنگ و مداد رارق مرس یور ار ما هزییاپ

؟ مناخ راکرس هتنهذ وت یچ ـ

نآ زا مه مدوخ هک دوب اپ هب ییاولب ، منهذ رد

فرط کی انعم، مامت هب گنج کی . متشاد ساره

ما. هدروخ نیمز ساسحا رگید فرط و دوب قطنم

متاهابتشا یارب هک ییاه مدآ و مدوب نم ، منهذ رد

نانیمطا متامیمصت هب رگید و دندرک یم مشنزرس

یم میاه سرت هکاب مدوب مدوخ ، منهذ .رد دنتشادن



نم.... نهذ .رد مدیگنج

مگ یم شدعب هدب، تصرف تهب مکی طقف ، یچیه ـ

وت هک نیا زا لبق هنیا محیجرت . مردپ شیپ یرب یک

یقافتا زا هنیمز شیپ هی مدوخ ، ینزب فرح شاهاب

زا لوا رگا منک یم رکف . مدب شهب هتفیب هرارق هک

. هشاب رتهب ، هونشب مدوخ

درک. سمل ار متروص یور هتخیر یاهوم ، شتسد

شتوکس متسناد یم . دیسر یمن رظن هب هدش عناق

نیمه . هدوب متامیمصت و نم هب مارتحا رس زا طقف

تردق نازیم نیا هکاب نیمه درک. یم شزیزع اه

توق وزا دیشک یم بقع نم مارتحا ،هب شهاگن رد

درب. یمن هرهب شفادها درب شیپ یارب شا هنادرم

؟ یلع ـ



! مدرک یم رکف متشاد ـ

یچ؟ ـهب

اما، دوب هدش ریگرد شنهذ . دیشک یقیمع سفن

. دیسریم رظن هب نیریش یدایز وا یرکف یریگرد

باقرغ #
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هگب مهب دایب مرتخد ، مشب ردپ رگا زور هی هک نیا ـ

منک! یم ادیپ یسح ...هچ هراد عالهق یدرم هب

هزاجا تقو چیه ، میدش رادرتخد رگا هش یم اغوغ

هنک؟ جاودزا میدن



نیرتدنلب اب هرابود ما هدنخ ، دندش درگ منامشچ

رس تبحم زا شهاگن مه دشووا،زاب دازآ ادص

. تفر

! هیگدنز دوخ ادص... نیا ـ

لغب ی هسوسو ربارب رد نیا رتزا شیب دش یمن

هب مدرک یم ساسحا درک. تمواقم شندرک

دنخبل اراب مبقع هب ماگ ما. هدش یطرش ششوغآ

دوش. نم دق مه ات دروآ نییاپ ار شرس و درک اشامت

؟ بقع بقع ـ

! تلغب مرپب مسرت یم ـ



رایسب و زاون شوگ ... دنلب ، دیدنخ هک دوب وا راب نیا

یم شیاه بل یتقو مدوب هدیمهف هزات ! ییاشامت

دوش، یم ماغدا شنامشچ قرب بیکرت واب ددنخ

هک ار شناتسد درک. شیاشامت اه تعاس دوش یم

هدنخ ات متشاذگ بل یور تسد مه زاب نم درک، زاب

. دنکن میاوسر ما

منک. یم لا بقتسا نک رواب ـ

دنت، ییاه مدق واب هدرک وا هب تشپ دنخبل نامه اب

زا شیادص و مدرک دنتاپ هچرازاب یجورخ تمس هب

دش. دنلب نیشنلد یا هدنخ نت مرس،اب تشپ

یر. یم دنت ردقنا ارچ ،حاال مزیزع بخ یلیخ ـ



...خآ! شیادص شوخرس ی هدنخ نآ زا خآ

دمچ *************************************

یگتسخ داد،اب رارق بقع قودنص رد هک ار نا

وا نیشام . دیخرچ مفرط وهب تسب ار قودنص

سامت هک ینامز باستحا واب دوب دامع تسد

هدزناپ ات دیاب دوب، هداد ار شندیسر ربخ و هتفرگ

. دیسر یم رگید ی هقیقد

یمن سامت شاک . تمنوسرب متسنوت یم نم ـ

. یتفرگ

ار متشگرب خیرات دوب. هتسخ شهاگن لثم ، شدنخبل

، هناکدوک یلیخ تساوخ یم ملد ، تسناد یمن یسک

یم ، هلیسو نیا هب دیاش و منک ناشریگلفاغ

یم رس هب رهق رد تدم نیا هک یبایماک اب متسناوت



جاح شدوخ لوق اما،هب منک.وا یتشآ مه درب

و دوب شا هنادرد نارگن هیناثره هک تشاد یمناخ

هدرک جراخ ینارگنلد زا اروا لوا ، ندیسر ضحم هب

نیع ،رد متشاد تسود شردام اراب شا هطبار دوب.

وهب دوب لئاق شیارب یرامش یب مارتحا یگنادرم

! شردام ندرکن نارگن هب دیقم مه تدش

باقرغ #
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یمن دوب نم ،هب مزیزع یا هتسخ متدوخ امش ـ

.حاال متفرگ یم سنا آژ تارب یرب نیشام اب متشاذ

منک. وطالین متهار مایب

ملد . مدرک زاب ار نیشام ورد هدرک شهاگن یضاران

نیا زا دعب دیاب روطچ . دوبن یضار نتسشن هب



. مدش یم ادج وا ،زا ریظن یب زوردنچ

دوب. یبوخ یلیخ رفس ـ

،هب مهوا اال متحا داد. ناکت یرس یدنخبل چیه نودب

دوب. هدش تخس بیجع ... یرود دوب. راچد نم رکف

. مزیزع شاب تدوخ بظاوم ـ

مه! ـوت

.زا مداد ناکت یرس مه نم و موش راوس درک هراشا

کی واب مدرک اشامت ار شا یگریخ نیشام ی هنییآ

یگتسخ . مدرک تکرح و هدز یقوب ، نیگنس بلق

هدماین دورف ماما هاگدورف رد هک ینامز رفس،ات



نارهت هب نامیاپ هک نیمه اما دش یمن سح ، میدوب

یگتسخ مه درک. رییغت زیچ همه راگنا ، دیسر دودرپ

گنرمک نم قایتشا و روش مه و دنداد ناشن خر اه

دوب. هدرک نامتاعدب دیاش ژنپا، ریظن یب یاوه دش.

، میشاب مهاب ار ماش بشره هک نیا هب تداعدب ثمال

یور و میشونب یلحم یاچ مه رانک ، میدرگب ار رهش

کی هب توکس شا،رد هداعلا قوف یاه کراپ تکمین

میاهوم یور هاتوک رخآ،وا ورد میوش هریخ هطقن

! مدوب شمرحم شاک دنک همزمز ، شهت و دنزب هسوب

دنخبل دش ثعاب ، شبشره یرارکت ی هلمج هب رکف

زاگ یور ار میاپ رت شیب یمک ، دنخبل نامه واب منزب

غاب هناخ رد لباقم نم دعب، تعاس کی . مدب راشف

هک دز یم رپ یروط یلا ها کت کت یارب ملد، و مدوب

ریسم هب ندش دراو و تاموتا یاهرد ندش زاب ات

راودیما . مدیزگ ار میاه بل راب رازه ور، لیبوموتا

ییاه یروخلد عفر و هناخ رد بایماک ندوب هب مدوب

، مندیدن و ندوبن تدم نیا رطاخ هب متسناد یم هک



دندوب هدشن زاب لماک اهرد . دندوب هدش رت گنرمک

هک یغاب ارزا مساوح ، ملیابوم ندمآرد ادص هب هک

هرامش ندید درک. ادج دش یم نایامن ممشچ شیپ

هدرک یظفاحادخ مه زا هزات یتقو مه شا،نآ

دوب. بیجع یمک ، میدوب

؟ یلع مناج ـ

. تشاد شخ شیادص

؟ اغوغ ییاجک ـ

. هنوخ یولج ـ

وهی نزب رود االن نیمه ؟ اغوغ هشاب ، لخاد ورن ـ



. تهب مسرب نم ات نک فقوت اج

باقرغ #
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. مداد ناکت مارآ ار مرس شا، هلمج ندیمهفن زا جیگ

. مدوب هدشن شروظنم هجوتم اتقیقح

ارچ؟ ؟ یلع هدش یچ ـ

وح دوب هدزن داد مرس تقو چیه دش، دنلب شیادص

دایرف تشاد یا هتفشآ و دنلب رایسب یادص اال،اب

. دیشک یم

. تهب مسرب ات نک فقوت اج هی نزب رود ، هرادن ارچ ـ



مبلق یور ار متسد دوب! هدیسرت دز، دنت مبلق

غاب هناخ ،رد منزب یفرح هک نیا زا لبق و متشاذگ

تسد کی ییاه سابل اب ونابرذآ راتسرپ دش، زاب

هک نیمه و تفرگ رارق شبوچراهچ رد هایس

ار نم نیشام ، ددنبب وردار دوش جراخ تساوخ

ششوپ ی هریخ نم و درگرب تفگ یم یلع دید،

. مدرک همزمز قمر ومک مارآ یوا، هریت

یم گنز تهب ادعب نم ، تساج نیا وناب رذآ راتسرپ ـ

منز.

مدینش طقف سامت ندرک عطق زا لبق رخآ، ی هظحل

. دیشک یم دایرف تشاد هک

! دامع ورب دنت ؟ اغوغ .... یتنعل ـ



هدیسرت هاگن و متشاذگ نییاپ نیشام ارزا میاپ کی

نیشام دوب.رد هدیبسچ نم تروص یور ، رتخد ی

یزاین منک رارکت مدوخ اب مدرک یعس و متسب مارآ ار

شنکسا نییاپ زاباالات مهاگن . تسین تشحو هب

ار مناهد بآ دوب! هایس شزیچ همه ... هایس درک.

همین رد .زا متشادرب ماگ شتمس وهب مداد تروق

و نیشام زا خیلا طایح ندید واب مدرک روبع زاب

یم ادص شلد کالغرد تشم کی ، راگنا هک یتوکس

. تخیر ورف ملد رد یزیچ کی ، دندرک

؟ ناجک هیقب ـ

یور وهب تشگرب ار هتفر ،هار تسب ار زاب همین رد

یم نوریب هناخ زا تشاد هک درواین مه شدوخ

. تفر



ادرف نتفگ بایماک ،اقآ مناخ ریخ هب نوترفس ـ

... میتسنود یمن . نیایم

نحل نایم و مدش هریخ شیاه مشچ ،رد مدیخرچ

. مدیسرپ مه ،زاب شزلزتم

؟ ناجک هیقب ـ

شناتسد و داتفا نییاپ شرس دنام، هفصن شفرح

دز. هرگ مهرد مکحم ار

. مشاب ربخدب دصاق ماوخ یمن ، مناخ نینک وفع ـ

ار شیوزاب ربخ؟ مادک دصاق ، دیزرل میاپ مدرک سح



. مدرب ارباال میادص و هدرشف مکحم ، هتفرگ

باقرغ #
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؟ هدش یچ ؟ ناجک هیقب مگ یم تهب -

متسد یور ار شتسد و تفر مهرد درد زا شتروص

و مدوب هدیسرت . مدرکن شیاهر اما نم ، تشاذگ

وات درک یم لق ،لق دیشوج یم ما هدعم رد یزیچ

. دمآ یم باال مناهد تشپ

... مناخ ـ



! نزب فرح ـ

زا هدیسرت یمک و ضغب ووا،اب متفگ زجع اب

درک. همزمز نم، شنکاو

نوتهب هدش، توف نوترهاوخ نداد ربخ ، بشید ـ

راشف ربخ، ندینش ضحم .هب مناخ مگ یم تیلست

هیقب و ناتسرامیب ندرب و نوشیا ، تفر باال نوجرذآ

یلیخ منوتردام .حلا نداتفا هگید یاراک لا بند مه

نرب یم منوشیا نتفگ نوتمع ، دوبن بوخ

یاراک لا بند نتفر منک رکف اهدرم ، ناتسرامیب

موش کالغ متشادن تسود ادخ هب مناخ . مسارم

یمرب نوتدوخ نتفگ بایماک ،اقآ نوتارب مشاب

... مناخ هدب... ربخ یسک تشاذن ، نیمهف یم نیدرگ

... مناخ هدب... مگرم ادخ ... مناخ



، مدیبوکیم مرس رد مکحم یکی دیاب ! نوترهاوخ

یم نفد ، یروص تبسن نآ رانک هک مکحم ردقنآ

روط نامه ، دروخ رس شیوزاب زا هک متسد . مدش

ندینش نودب نم و تفرگ یپ اررد شندز فرح

شیاه بل تکرح ،هب شیاهفرح یباسح و تسرد

خیلا هک دندنک یلا دوگ راگنا اما، میاپ ریز مدز. لز

نودب نم دزو وناز میولج هدیسرت ناوج رتخد دش،

. مدش هریخ میاپ ریز یاه گنس ،هب شیادص ندینش

و دندرک مدنخشیر ، دندرک ادیپ کتروص اه گنس

گنسره یوت ار مدوخ . دنتخیر کشا ، ناشییاتدنچ

،لز ناوج راتسرپ یگتفشآ هب تیمها ویب مدید

دمآ، یم کچوک یرتخد غیج یادص غاب. هب مدز

، شیومع و ردارب و دیدنخ ...یم دیودیم رتخد

و مدیود " دناوخیم دنلب دنلب . دندرکیم شلا بند

" مدیسر یهوک رس ... مدیود

مه غاب،زاب تخرد نیرت گرزب ریز دش، رپ منامشچ



یروت نهاریپ و رتخد یشوگود یاهوم . ناشمدید

ناشسیلپ و دزد یزاب اررد وا دوب هدش ثعاب شا،

یم تخرد رود یخلا یب مه رتخد ، دنهدن هار

دناوخ یم رعش و دیرپ یم نییاپ ،باالو دیخرچ

هراد، هچوک شرب و رود هراد، هچروم کمومح "

" هراد هدنخ وشاپ و نیشب هراد، هدنخ وت نوج

اهار هچب نآ ملا ،یخ دیبسچ نیمز هب متسد فک

دش دنلب ینز یادص ناشخرچ خرچ نایم درک، لا بند

، بایماک ، قاثیم ، داعیم " ملباقم ی هناخ لخاد ،زا

دش، فقوتم یزاب ادش" عورش دوبک دبنگ ریز ، اغوغ

، هدنخ و دنلب یادص اب کرتخد و دندیود اه هچب

یکی دوب یکی " دناوخ هناخ تمس هب نتفر نیح

وگ هصق اه، هچب یوربور ، دوبک دبنگ ریز ، دوبن

هصق باتک ،زا تفگ یم هصق وگ هصق دوب، هتسشن

غاب ی هصق ، انشآ یاه هصق ، طاشنرپ یاه هصق اه،

، گنلپ و ریش ی هصق ، گنشق یلگ هصق ، گرزب



یوگ هصق مسا یتیاکح یاقآ ، گنرز شوم ی هصق

ریز ، تساه هصق بوخ رهش دوبک دبنگ ریز ، تسام

" تساه هصق بوخ رهش دوبک دبنگ
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رتخد مدز. لز ملباقم هب یروابان ،اب تخوس متروص

شا یلیس درک، یم مهاگن سرت و هیرگ اب ناوج

مامت نایم دوب،زا هدروآ مدوخ ارهب نم راگنا

و ندروخ نیمز ما، هصغ اهنت هک یکدوک یاهزور

نازرل ییاه تسد دوب.اب اهرسپ ندادن یزاب

شا هیرگ ما، هنوگ سمل واب درک همزمز دیشخبب

. تفرگ تدش

بایماک ،االناقآ مناخ نیگب یزیچ هی ادخوروت ـ



؟ هنوتفیک یوت نوتصرق . نوشهب مدز گنز ، هسر یم

شهاگن و هتسشن نیمز زور لبق، رتزا جیگ ؟ مصرق

. مدرک

. درکن یزاب تقو چیه ـ

مهاگن هکوش و دمآ دنب یا هظحل شنامشچ کشا

نایم نامیاه یزاب یادص ، مدناخرچ ار مرس درک.

ی سهلا شش ی هچب دوب، رپ غاب نیا یاه تخرد

هب تشاد یزیچ راگنا دوب. هدرکن یزاب اما، نم

هسفق و مپچ تسد ، دروآ یم راشف مرس ی هعجمج

، یتیاکح یاقآ ادص و دندوب هدش نیگنس ما هنیس ی

دش. یم شخپ مشوگ رد هدش بارخ راون کی هیبش

؟ مناخ ـ



رود میاه یکدوک یخلا زونه درک، میادص هیرگ اب

ینعی دوب هدرم مرهاوخ . دیخرچ یم غاب تخرد

رفس،هب زا لبق هک ینامه ؟ مدنزرف ؟ دوب هدرم هچنغ

تسد راب،اب نیلوا یارب یتح و شمدرپس رایدهم

تقودنچ نم رگم ؟ مدرک زیمت ار شیاج هتسکش

ار شردام ما هچب هک مدوبن تقودنچ ؟ مدوبن

؟ دریمب و دشاب هتشادن

. نینزب یفرح هی ادخوروت ... مناخ اغوغ ـ

ال صا . داتفا زور نیا هب وت تقامح یارب هچب نیا ـ"

... نومچب ؟ نیهاش هیچ ینودیم یگدنمرش

شردپ نوچ ارچ؟ ینودیم ... هلولعم ... نومرتخد

تزا . دوبن عناق شقح هب نوچ دوب. زاب سوه

". مرفنتم . نیهاش مرفنتم



مدوخ یادص ، یتیاکح یاقآ یادص یاج هب راب نیا

ییاه کشا و هدمآرب مکش کی اب مدوخ یادص دوب.

جلف دوب هتفگ رتکد . دندوب راوس ما هنوگ یور هک

یادص . مدوب هدیسرت نم، و دیدش تیلولعم ، یزغم

ناوج رتخد دش ثعاب رد، هب مکحم یاه هبرض

. مدناخرچن مه رس یتح نم، و دوش دنلب عیرس

و مندب پچ تمس هیبش تسرد درک، یم درد مندرگ

یم میجح تشاد ما، هعمجمج رد راگنا هک یزغم

دش.

... اغوغ یاو... ؟ تساجک ـ

دهاوخ یمن تفگ یم هک دوب،وا رهق نم هکاب وا

نیا و درک یم میادص تشاد دنک،حاال میادص رگید

کشخ نام هچنغ ، هتفگن مه هاریب راتسرپ ، ینعی



دنلب ار مرس و تسشن ما هناچریز شتسد دوب. هدش

دز. یم وسوس شنامشچ ین ین رد یگتفشآ درک،

؟ دوب هدناسر ار شدوخ عیرس ردقنا هک دوب اجک

ووا،زاب درک دوخ تام ار منامشچ ... شهایس سابل

. دنار بل یور ار ممسا درد رپ مه

؟ اغوغ ـ

باقرغ #

۳۵۲_ تراپ #

رگا نومچب ، اغوغ نم ندرگ زادنن ور اریصقت همه ـ"

، تسه مهوت یاه یطایتحا یب رطاخ هب هضیرم

وجل ندرکن تیاعر ، تفرخزم یاه تیساسح

تروق سرتسا و ندروخن اذغ رس نم اب تندرک

و نم طقف ... لولعم رتخد هی شجیتن دش ، نداد



هب ییاهنت نم . نودن راب تبکن یگدنز نیا رصقم

دوب،هب مشوگ یوت شیادص ". مدزن دنگ یگدنز نیا

، بایماک ی هدیسرت یاه نتفگ اغوغ مامت یاج

واب دوب هداتسیا میولج دز. یم گنز شیادص

ساسح شیاهراک هب تبسن دیابن تفگ یم تحاقو

. دوبن ینتخانش زور، نآ نیهاش . مدش یم

. نزب یفرح ؟هی مزیزع ـ

یمن لر، تنک لباقریغ و دیدش هدرک تنوفع شندب "

ار هلمج نیا رایدهم " هرایب موود هرارق ردقچ منود

رگید تساه تدم مدوب هتفگ نم، و دوب هتفگ

هزجعم رظتنم نم ! مدوب اما . متسین هزجعم رظتنم

دنک. میادص مکرتخد هدش، مه راب کی ات مدوب

یم هک شدوخ ، مدوبن متفگ یم مه ردقچره

. مدوب تسناد



! اغوغ ـ

. هروخ یمن نوکت مپچ تسد ـ

هزات نم، و درک مهاگن گنر یب یتروص واب هدیسرت

امتح ورن، دوب هتفگ یلع . مدش یم رایشوه متشاد

حملا تساوخ یمن و هدش هچ دوب هدینش دامع زا

ربخدب دصاق دهاوخ یمن تفگ یم راتسرپ دوش، دب

کمومح دوب. شنت هایس سابل ، بایماک و موش

بوخ یایور هچره و یتیاده یاقآ ... هراد هچروم

هتخیر ، مدوب هدرک لغب منهذ رد تصش ی ههد رد

تشحو بایماک . نیمز یاه هزیر گنس یور دوب

دوب. هدرک

ادخ! ـای



. مدوب هاگآ ناشهب ال ماک ، مدیمهف یم ار عالمئ

ی هسفق ، تسار تسد واب متسب مرن ار منامشچ

مرود عیرس بایماک ناتسد . مدرشف ار ما هنیس

، مباوخب داوخ یم ملد مدرک سح نم، و دندز هقلح

مدش،هن دنلب یتقو هک ردق اه!نآ اهوسلا تعاس

دایرف یادص ار. مدوخ وهن دیایب مدای هچنغ

همه نآ نم،زا دشو یم گنرمک تشاد بایماک

رخآ ی هظحل . مدش یم رت اهر ما هنیس رد راشف

، مونشب هناخ زا نوریب ارزا ییادص متسناوت طقف

. دیدش و مکحم زمرت کی یادص

دوب! هدیسر

. مدوب هدش مامت ، رگید اما نم



هراد هچروم کمومح "

هراد هچوک شرو و رود

هراد هدنخ وت نوج

هراد هدنخ وشاپ و نیشب

هدش هدنزاب هک هدنز رس هرتخد نوا حاال

هدش هدنخ شرگید مشچ وهی کشا ششچ هی

هنوم یم رپرپ لگ لثم حاال

" هنوخ یم لد مغ اب هگید حاال

*************************************

باقرغ #

۳۵۳_ تراپ #

؟ یونش یم ور مادص اغوغ -



ینداد باوج و ندز کلپ یان اما، مدینش یم

، ممادقا نیلوا منزب فرح متسناوت یم رگا ، متشادن

هک یمسج دوب. متروص یور مسج نآ نتشادرب

متسناد یمن و دشاب ژن یسکا کسام مدرک یم سح

. تسا تسرد مروصت ردقچ

شوهب یتفگن هگم هنک؟ یمن وزاب شامشچ ارچ ـ

؟ هدموا

هنرگو ، شخب میدرک شلقتنم هک هدموا شوه ـهب

، دنوم یم یوژه یاه تبقارم شخب یوت عفال دیاب

راهچ ریگب رظن رد منیا . شاهوراد ریثأت ، هجیگ مکی

تارب هشاپ االن هنوت یمن . هدوب شوهیب مومت زور

. هنزب قلم

انیس! مرادن یخوش ی هلصوح ـ



!تالش انعم نودب و موهفم دش،ان گنگ ناشیادص

یم کرد یزیچ نامز زا .هن ندز کلپ یارب مدرک

وگزاب هبیرغ یادص هک یزورراهچ نآ زا وهن مدرک

هک رون ی هکیراب کی هب دش متخ دوب.تالمش هدرک

کی و دنتفر ورف میقتسم منامشچ کمدرم رد

. بیجع شزوس

تالشنک. هگید راب ،هی اغوغ ـ

تشاد یسک ، مدرک سح متسد یور ار ییامرگ

مهزاب و مدرک مهتالش داد.زاب یم راشف ار متسد

ما. ینیشن بقع و رون موجه

. بایماک شکب وراه هدرپ ورب ـ



تال مه زاب دعب یا هظحل ، تفر نیب زا تسد یامرگ

کلپ نیب یمک دح رد متسناوت راب، نیا و مدرک ش

ار زیچ همه هک مک ردق منک،نآ داجیا هلصاف میاه

، دنتفرگ هلصاف میاه کلپ هک نیمه و مدید یم تام

تام ی هرهچ . تفرگ هار ناش هشوگ زا کشا

، رگید صخش کی و درک کاپ ار میاه کشا ، بایماک

. دروآ ولج ار شرس

؟ اغوغ مناخ یبوخ ـ

تشاد کسام ،نآ دروخ یمن ناکت مناهد ؟ بوخ

مندب ، دنازوس یم ار مناهد فارطا و درک یم متیذا

بترم ناشا هشوگ مه،زا منامشچ و دوب سح یب

ووا،اب مدز کلپ مارآ حلا نیا .اب تخیر یم کشا

داد. ناکت رس یدنخبل



تاهوراد یش،رثا یم رتهب هگید تعاسدنچ ـات

راک تاتسد رتزا شیب ینوت یم هشب گنرمک مکی

. یشکب

هرابود نتسب دعب، و هاتوک ندز کلپ کی طقف مه زاب

. میاه مشچ ی

هب هدب ربخ ورب ؟ بایماک ینک یم هاگن ور یچ ـ

مطایح یوت نونجم نوا ،هب ندرکن قد ات تداوناخ

. شتنیبب دایب تساوخ رگا وگب

؟ دیباوخ ـزاب

باقرغ #



۳۵۴_ تراپ #

ینعم و مدینش یم طقف بخ.. ،اما مدوبن باوخ

هرابود تشاد ، منهذ . مدیمهف یمن تسرد ار تاملک

دش. یم شوماخ

ورب! . هراد زاین باوخ هب شندب ـ

باوخ هب هک نیا زا لبق شاک ، دماین یرگید یادص

دنک. یم متیذا ، کسام نآ ردقچ متفگ یم متفر یم

یتقو دعب و تسشن مشوگ رد یمارآ قت قت یادص

بیجع یامرگ کی مدش، یم قرغ یهایس رد متشاد

هیبش ییادص کی ، تسشن ما یناشیپ زکرم رد

مشوگ ریز مهف لباق ریغ اما شخب مارآ ایرد، یادص

هک زیگنا مغ یهایس کی دوب! یهایس هرابود دعب، و

هداتفا یقافتا هچ متسناد یم اقیمع نم ، شنطب رد



. هدمآ مرس هچبالیی و

مندادرازآ یارب یرون ، مدرک زاب کلپ هک رگید راب

شببسم هک یا یکیرات رد زونه قاتا . تشادن دوجو

ندید نم،اب و دوب هتفرگ رارق دندوب اه هدرپ

هب هریخ هک یدرم ی هدنامرد و راد شیر هت تروص

ییاه تسد دوب، هتسشن مرچ یاه لبم یور ، نیمز

ارباال مدب ناشناکت مارآ متسناوت یم حاال هک

سح ، شنتشادرب واب مدناسر کسام .هب مدروآ

رت شیب متسوپ و دیسر شیاهدر یاج اوه،هب مدرک

. تفرگ شتآ

؟ بایماک ـ

و تشادن یناج هچ رگا دوب، فیعض میادص هچ رگا

ارباال شرس . دینش اما،وا دوب هدنامن شیارب یقمر



دشو دنلب اج ،زا مزاب همین نامشچ ندید واب دروا

یب هک دوب شیولگ بیس هب مهاگن دمآ، متمس هب

یگتفشآ نم،زا نامشچ و درک لغب ار نم ، فرح

. دندش هتسب شا

! سرتن ـ

ووا مدرک ناونع هتفرگ تیاهن یب ییادص اراب نیا

مارآ و دیشک یقیمع سفن طقف ، فرح یب نانچمه

هت یهایس ،اب منامشچ رد شا یگریخ درک. میاهر

، میادص دوب. یبیجع ی هرظنم ، شسابل و شیر

کسورخ راگنا . دیشک یم خر ارهب مبلق یخلت

دوب. هتفرگ

؟ نیدرک شکاخ ـ



ار مکسام دش، نییاپ باالو شیولگ بیس مهزاب

سفن قیمع راب هس نم، و دنادرگرب متروص یور

. متشاد شرب هرابود و مدیشک

؟ ناجک ؟ ونابرذآ ؟ هبوخ نامام ـ

نم. رتزا هتفرگ ، دمآرد شیادص هرخ باال

. هشاب تدوخ هب تساوح ـ

وک؟ منامام ـ

تشادن خساپ هب یلیم ال صا درک، شزاون ار میاهوم

دز. یم فرح نم رطاخ وهب



. هنومب تشیپ بش ات هنک تحارتسا شمداتسرف ـ

شساوح وا هک دوب بوخ ، مداد ناکت هاتوک ار مرس

متروص یور هرابود ار کسام دوب. همه حلا عمج

دوب. تخس نآ نودب ندیشک سفن ، مداد رارق

یوب نم اما، دادن باوج هچرگا . دندوب هدرک شکاخ

ردام یب مدنزرف . مدرک یم سح ار شنهاریپ کاخ

هار ممشچ ی هشوگ زا هک یکشا دوب. هدش کاخ

. دیوگب دش ثعاب تفرگ

! اغوغ شاب مورآ ـ

ی هظحل داد یم ناشن زاحملا، شسرت همه نیا

واب مدرک شهاگن . مدوب هدرک سح تسرد رخآ

مدز. ،بل تخمز ی هتفرگ یادص نامه



هن؟ هگم ؟ مدوب هدرک هتکس ـ

قیمع یسفن و بیجع یدرد ،اب تسب ار شنامشچ

دوب. ناراب یوب ، شیوب هک یسفن . داتسرف نوریب

شا یناشیپ و تشاذگ مرس یور ار شتسد مه دعب

داد. هیکت شتسد ارهب

! ورام یتشک ـ

مدرک رکف نیا هب نم بخ، و درک اوجن یدب ضغب اب

شا هدرم و هدنز رگم ، هدرم شدنزرف هک ردام کی

؟ دراد مه یقرف

باقرغ #

355_ تراپ #



دیاب متسنود یمن یتح مسرت زا نم ، دوبن _هگا

منک! راکیچ

دنز، یم فرح یسک هچ هب عجار دراد متسناد یمن

دوب.اب هریخ هطوحم هب ناتسرامیب یاه هرجنپ زا

یم رابره نم هک یهایس سابل و مهرد ییاه مخا

ما هنیس نورد ار متسد تساوخ یم ملد ، شمدید

مدناخرچ ار مرس . مشکب نوریب ار مبلق و هدرب ورف

سفن دز. گنچ ار ،مالهف متسد و فلا خم تهج هب

ار کسام ثمالنآ دش یم شاک و مدیشک یقیمع

یراکره . دیشک گنچ تروص دزوهب قه . تشادرب

. دنداد یم ماجنا اه نامز نیا رد اه مدآ ی همه هک

هدش، هلا چم دوخ ورد فیعض روط نآ هک مدوخ زا

، مندیشک سفن یارب یتح و مدوب هدش شک زارد

. دمآ یم مدب مدوب هاگتسد جاتحم



تامشچ دعب، و هروخ یمن نوکت تپچ تسد یتفگ ـ

هک یزیچ سرت زا تفر مندب زا قمر دش. هتسب

. داتفا یم قافتا تشاد

و متسب ار منامشچ ، مداد تروق مکحم ار مناهد بآ

مه اراه شوگ دش یم شاک دوب. شیادص مه زاب

. تسب

یوت وروت ندش، هنوخ دراو دامع اب مدید دعب ـ

! اغوغ تفر شسفن راگنا دید، نم تسد

طبر دشیم ،حاال دندش زاب هراب کی منامشچ

داد. طابترا هرجنپ تشپ یگریخ ارهب شیاهفرح

کشخ روط نوا نم دید یتقو اما، تفر شسفن ـ

نوریب ملغب ،زا دموا ولج منک یم تادص طقف هدش



. دامع ی هدنوم نشور نیشام فرط دیود و دیشک

رت دنت مبلق ؟ دوب هدناسر ناتسرامیب ارهب نم وا

هاگن نوریب هب زونه ، بایماک و مدیخرچ یمک ، دیپت

درک. یم

... نوا دش،اما خیلا ماپ ریز نم ، هتکس تفگ رتکد ـ

درم! راگنا دوب، هتشذگ ندش اپخیلا ریز زا شلا ح

دز لز منامشچ رد راتسرپ یتقو ، مدوب هدرم مه نم

تسپ هب یا هدرم یاه مدآ ! هدرم ناترهاوخ تفگ و

هچ قشع ناج دوب،زا رارق و دندوب هدروخ مه

؟ دنشکب نوریب یزیچ

،هی هطوحم یوت دوب، ناتسرامیب زوردنچ نیا مامت ـ

کی یتح اما، ترس باالی دموا یقاچاق ییاتقو



هیبیجع روج .هی هدشن رود ناتسرامیب زا مرتم

و قمر راگنا . مدیمهف و نیا تهب دز یم ،لز شهاگن

هراد تسود یلیخ . تسین شتروص وت هگید سح

هن؟ هگم

ارزا کسام ، مدیشک ارباال مدوخ یمک یتخس هب

نامه واب متشادرب میور و گنر یب تروص یور

، نمزم درد یرپ هدش جراخ هاچ هت زا یادص

: مدیسرپ

؟ تسه مزونه ـ

باقرغ #

356_ تراپ #



نم وهب دنک هطوحم ارزا شنامشچ هرخ باال

هچ هب رگم متسناد یمن مه مدوخ نم، ، تخود

درد روط نیا ، مندید وااب هک مدوب هدیسر یعضو

متروص دوب، هدشن جک مناهد دز. یم کلپ دروآ

هچنغ یب مهاگن ... مهاگن طقف و دوب شلبق هیبش

دوب. هدش

؟ شینیبب یاوخ یم ـ

مدنادرگرب ار کسام . متسناد یمن ؟ متساوخ یم

. شمدروآ نییاپ وزاب متفرگ یمد ، شیاجرس

؟ نیدرک شکاخ اجک ـ

تشپ ار شتسد ، دروخ ناکت مکحم شیولگ بیس

: دیسرپ و داد رارق شندرگ



؟ یایم دوز یدوب هتفگن نومهب ارچ ـ

کی هیبش مبلق . دشک یمن رگید ، مبلق مدرک یم سح

، شنورد حاال هک دوب هتسکشن ردق دوب،نآ ضغب

. دندوب هدش لمد کشا یاه هرطق

؟ نیدرک شکاخ نیهاش شیپ ـ

. اغوغ ـ

؟ تفگ نیهاش ردام ـ

وتپ . مدوب هتفرگ ار مباوج بخ، . تسب ار شنامشچ

مدش، هلا چم شریز هرابود و هدیشک مرس یور ار



یاج دوب.هب شردپ رانک دوب.حاال هدش مه بوخ

یم شرانک دبا ردپ،حاالات نتشادن رمع کی

اغوغ و دنتفرگیم لغب ار مه یرتخد و ردپ . دیباوخ

اعطق کاخ، اهراورخ ریز ، رتخد و ردپ دوب. هک رگید

ردپ مرتخد واللقا، دندرک یم زاب شوغآ مه یارب

! تشاد ردپ رگید . تشاد

! دوبن میتی رگید

، مرابب رت تحار دش ثعاب رد، ندش هتسب یادص

یا هظحل ما، هچنغ یارب ملد . دیشک یم ریت مبلق

، مکلفط . تسب یم خی یا هظحل و تفرگ یم شتآ

وهن شردپ زا دوب.هن هدیدن یریخ چیه ایند نیا زا

یارب یتح دوب هتفر شدای هک یردام ... شردام زا

، متشاذگ مناهد یور ار متسد دنک. یردام شرتخد

.زاب دونشب یسک ار میاه نهلا یادص متساوخ یمن



مالهف ریز ار منامشچ نم، و دمآ رد یادص مه

، تفرگ رارق مرود ییاه تسد مدرک سح . متسب

یور نامه زا هک یا هسوب مالهفاب ندرک دنلب زا لبق

هب هک یا یناشیپ دعب، دشو هدز مرس ،هب هچراپ

. متخانش ار منامهم ، دیبسچ ما یناشیپ

؟ یلع ـ
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کسام دوجو هکاب یا هتفرگ ، هتفرگ یادص نامه اب

یاج ووا،هب مدرک شیادص دیسر یم رظن هب هفخ

ردقچ داد. راشف مرس یور رت شیب ار شرس باوج

ار شرس یتقو اما، متسناد یمن ار دیشک لوط

للعت مالهف ندیشک رانک یارب یا هظحل ، تشادرب



مبلق رت شیب ردقچ ... مدرک سح اما شدعب ، مدرکن

! دندوب سیخ شنامشچ دش. روصحم شتآ کی نایم

هک ینامه ، یگدنز هب شدیما یرپ هنادرم نامشچ

و مشکب سفن ومات رات کی هب دوب هدرک ملصو

! دندوب سیخ منک،حاال یگدنز

ودره و داتسیا نم هب تشپ دید، ار متروص یتقو

دوب هتفگ بایماک درک. لفق شندرگ بقع ار، شتسد

زا رتارف یزیچ نم، و هدرم شهاگن رد یزیچ کی

هتشادرب یتخس ارهب کسام . مدیدیم شیاه هتفگ

،هب شیاهتسد راشف اما تشگنرب ، مدرک شیادص و

. دندش رتشیب شندرگ

. وروت نم منیبب ـ

فعض شنهپ یاه هناش یارب ملد ، تشگنرب مه زاب



ار کسام و هدرک کاپ تسد اراب میاهکشا ، تفر

مقیمع یاهسفن یادص . مدنادرگرب شیاجرس هرابود

، شمشچ یخرس ، دناخرچ ار شرس ، کسام تشپ

دوب. هدرک اردر تیاهن یب

. اغوغ ورن متفگ ـ

. یگراچیب ،اب متخیر کشا

! یلع درم مچب ـ

دوب. هدرم مه وا یادص دمآ، رتولج

هک مگب یروط هی مایب متساوخ یم نک. ربص متفگ ـ

... قمحا راتسرپ نوا و هشن نیا



.. هچنغ ـ

. تیاهن یب یدرد ،اب مفرح نیب دیرپ

ینعی نس نیا وت هتکس ینود یم ال صا وت اغوغ ـ

یچ؟

مدروآ نییاپ هرابود ار کسام ، تفرگ تدش میاهکشا

، شهاگن یخرس هب نم دزو لز میاهکشا ،هب

و دوب هتخیر شدوخ ،رد راگنا هک ییاهکشا یخرس

دوب. شیاهمشچ طسو شرثا حاال

! شاب مورآ ـ



شمارآ متشاد درد، همه نیا طسو هک دوب راد هدنخ

دز. وبل تسب کلپ . تسب کلپ . مدرکیم

تفگ دزو لز ممشچ یوت ترتکد یتقو زا نم ـ

هدش ادج شزا دنخبل اب لبق تعاسدنچ هک یرتخد

مش. یمن مورآ هگید ، هدرک هتکس مدوب

رتزا شیب نم و درک مخ درک، مخ ار شرس مه دعب

یارب متسناد یمن هک ییاه کشا . متخیر کشا لبق

یاه درد یارب منک، یم ناشجرخ مراد مدرد مادک

رخآ شوغآ ترسح هک یا هچنغ نتفر یارب ، هتشذگ

نیا ندرک مخ رس درد یارب وای تشاذگ ملد ارهب

هک یگف کال کی .اب دیایب شدوخ هب درک یعس درم،

تسد مه،اب دعب دش. یم وا لکش ، تشاد لکش رگا

متروص یور ار نم کسام ، شنامشچ هب ندیشک

درک. هقلح نم نت رود ار، شناتسد و دنادرگرب



دوش، هدش،بآ مرگ مضغب دش ثعاب ششوغآ

کی یارب دوب خالص ریت ، رگید هک مه شیادص

! میظع یرادازع

! مزیزع مگ یم تیلست ـ
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*************************************

! شمدوب هدینش دایز اهزور نیا

مدآ مامت نابز ،زا شدعب و یلع نابز زا راب نیلوا

. دندمآ یم نام هداوناخ یدرد مه یارب هک ییاه

چیه منامگ . دوبن شخب یلست مگ" یم تیلست "



نابز زا هک رابره دوجو نیا دش.اب یمن مه تقو

یم لز شنامشچ رد هیناثدنچ ، شمدینش یم یسک

یرس دعب و مدرک یم رکف شتشپ یانعم مدز،هب

. مداد یم ناکت

رود ات رود هک یا دوب.ههلا خرس ، نامام نامشچ

اب سب زا هک یا ینیب و دوب هدرک اررپ شمشچ

هب هتسوپ هتسوپ و کشخ دوب هتفرگ ار نآ لا متسد

کاخ یاپ زا همع کمک اب یتقو ، دیسر یم رظن

دوب. نم یور زونه شهاگن ، تساخرب

ناج؟ نامام یایمن ارچ ـ

یب یهاگ ، مصیخرت زا دعب .زا مدرک سمل ار متسد

هکاب ونابرذآ لا بند مدناخرچ مشچ . دشیم سح

مه دعب . دشیم لیبوموتا راوس تشاد بایماک کمک



. مداد ار نامام باوج یگریخ نامه اب

. مایم ادعب ورب، امش ـ

. تفرگ هار هرابود شکشا

. میرب ایب وشاپ ، نامام ایب وشاپ ـ

لدج هب تیمها ،یب هچنغ گرزبردام ، نیهاش ردام

نآرق تشاد و دوب هدیشک رس یور ار شرداچ ام

ار مندش دنلب گناب ، نامام لثم مه همع . دناوخ یم

. مشکب یکاندرد سفن متسناوت اهنت نم و داد رس

. مایم دوز نم . شابن منم نارگن نم، ردام ورب امش ـ



بایماک هک مدید نم دشو ادج نم زا ینارگنلد اب

دعب . دیسرپ یم ار مندشن دنلب تلع اهنآ زا تشاد

و نامام و درک مهاگن دولآ مخا هلصاف نامه زا مه

داد. قوس اباب نیشام تمس ارهب همع

؟ یتفرن ارچ ـ

زونه اما شهاگن داد. رارق بطاخم ار نم هرخ باال

دوب. نارق یور

! میمه هیبش امش و نم ـ

رد یگداس هب درد رپ نز کی ی هرهچ دمآ، باال شرس

تروق ار مناهد بآ دوب. هدیشک ریوصت هب شهاگن



دوب.رد مرتخد ملهچ زورما . دیزرل یم میادص . مداد

یتح دعب، و مدوب هدمآ شکاخ رس شرهاوخ ماقم

یادص . مزیرب کشا تحار یخلا اب مدوب هتسناوتن

دوب. هبانوخ و ضغب دوخ نم

باقرغ #
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. میدید دنزرف غاد ودره ـ

حاال هک دوب ینامه ، تسشن شمشچ هب هک یکشا

نیهاش ربق گنس یور ار متسد دوب. مه نم هاگن رد

رارق مرتخد ربق گنس رانک هک یگنس . مداد رارق

هب رابره هکنیا هب دوب هدش موکحم نم و تشاد

دز، هک یقرب و دعر . شمنیبب میآ یم ما هچنغ ندید

. تعرس ورپ یرابگر دوب. راهب قرب و دعر



نامدیع . دیخرچ نامسآ تمس هب نامرفنودرهرس

. نامنت یاه سابل یگریت دوب،هب هدش ازع

همه. رانک نوماه هچب رازم ودره ـ

یاوت! هچب ردپ نم، ی هچب ـ

متسد و دیزرل میاه درک؟بل شراکنا دش یم رگم

هیبش یلکش ، نیهاش ناراب زا هدش سیخ گنس یور

درک. ادیپ تشم

. نیرذگب نم ـزا

رداچ ، دندش تشرد شخرس ی هناردام یاه مشچ

یم رظن هب قارب ، ناراب تدش رطاخ هب شهایس



. مدیلا ن عرضت نم،اب و دیسر

هعجاف مهب، امدآ یضعب ندیسر مدیمهف رید یلیخ ـ

یمن انشآ نماب تقو چیه رگا دیاش . هرایم راب هب

وت رگا . دیسر یمن راد بانط نوا و زور نوا دش،هب

، نیدید نوتچب گرم ببسم و نم اه، سلا نیا مامت

! نیرذگب مزا

! رتخد ـ

لکش نیرت هنابیرغ وحاال،هب مدوب سورع .... رتخد

ناراب تارطق نتخیر .اب رتخد مدوب هدش نکمم

. متسب مشچ ، متروص یور

و لا یخیب هک دوبن شوخ زور ساهلا،هی نیا مامت ـ



؟ مناخ جاح یدرک منیرفن . هرذگب درد یب

هیرگ یادص و دیشک ، دیشک شتروص یور ار رداچ

ولج ار متسد دش. رت زیگنا مغ ناراب یادص شا،زا

و مدناسر شرداچ ار...هب منازرل تسد ، مدرب

مدز. شگنچ

هشیمه هک یداقتعا ،هب هترس هک یرداچ ـهب

. مناخ جاح رذگب ...مزا یتشاد

یرابگر ناراب تارطق زا متسد وا. یاپ مه مدز، راز

یم مارآ تشاد راگنا هک یناراب دوب. هدش سیخ

یوب دنک. یرادوربآ ، نامنیب دوب هدمآ طقف . تفرگ

مدز. بل و مدیشک سفن ار کاخ



، ممهف یم و نوتدرد . مدید غاد ردام هی منم ـحاال

. مناخ جاح نینک حالمل اما

باقرغ #

360_ تراپ #

لز مهب هدیبسچ یاه ربق گنس !هب تخس ، مداتسیا

یسکع ربق. ،باالی مکرتخد نیریش سکع مدز.هب

باوخ هب شندرک لغب اب بش ،ره زوردنچ نیا هک

، تسینتفر هچنغ متسناد یم هشیمه نم . متفر یم

یارب هک یردام دوب. نیا وحملا مدوب هدش هدامآ

ارزا شملا س رسپ و تشادن یگدامآ شرسپ نتفر

ماگ هس زونه . دیسر یم اجک داد،هب یم تسد

درک. میادص هک مدوب هدشن رود رت شیب

؟ اغوغ ـ



رازه و دوب درد کی ، ندوب ردام . مدیخرچ ، مداتسیا

. نامرد

یم هراد شیتآ نیب ، مباوخ یوت ... بشره مچب ـ

. هزوس

یور متسد ، تفرگ شتآ شباوخ لثم مه نم بلق

، دیشک شرس یور رداچ هرابود ووا تسشن مناهد

دز. راز نویش اب دعر کی هیبش

! مدرکن تنیرفن نم ـ

، مبلق یور تخیر راگنا ناراب نیا زا یشان یاه بآ

یقمر ، ندیخرچ زا لبق میادص دش. شوماخ شتآ



. تشادن

. مناخ جاح مدیشخب هتقو یلیخ وترسپ نم ـ

هب تسس ییاه ماگ دش.اب رت دنلب شا هیرگ یادص

بایماک ارهاظ ، مدرک تکرح بایماک نیشام تمس

هدرک یهار اباب نیشام اراب همع و نامام ، ونابرذآ

هکنیا یارب دندوب هدنام قاثیم اب مه شدوخ دوب.

، دنیبیم باوخ بشره دوب هتفگ . مدرگرب

و شرسپ یارب دوب هدرک وفع بلط میقتسمریغ

تقو یلیخ . مدوب هتشذگ دوب تقو یلیخ نم...

اهو یروخلد شدوخ دوب،اب هتفر هچنغ ! شیپ

دوب. هدرک کاخ مه اراه هنیک

؟ یدموا هرخ ـباال



طقف رگید ناراب . دنتشادرب نیشام زا هیکت ودره

یور متسد دوب. هدنام شا یگرزب زا هرطق دنچ

هب باوج ویب تسشن نیشام بقع ی هریگتسد

. مدیشک زارد ، ثکم ویب هدش راوس ، ناشهاگن

اراب نیشام لخاد یامرگ .... فرح ،یب دندش راوس

ندروخ ناکت ناکت یور و متفرگ لغب میاه تسد

. متسب کلپ شیاه

؟ اغوغ یبوخ ـ

دش. هدیشک نوریب میاه بل نیب زا مارآ یموه

؟ ینزب مرس میرب ـ

دعب، یتاظحل . مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس



. مدرکن زاب ار منامشچ . تفرگ رارق مندب یور یتک

اعطق بایماک دوب. هدیبسچ تک هب قاثیم رطع یوب

شدوخ . دخرچب تسناوت یمن یگدننار نیح

مرن دوز یدایز شلد شیاهادا و رهق ی همه دوب...اب

. مدوب هدید ار یدایز یاه هرهچ ، زورما دش. یم

روضح یلا، حدب ی همه اب یتح
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هظحل و مداد صیخشت مه ار شا هداوناخ و یلع

کی نایم . متفر ورف مسبت شوغآ رد مدرک سح یا

یمن اراه یلیخ هک ییاه مدآ زا گنم یغولش

ردام یب یارب و هدز لز شربق گنس ،هب متخانش

. مدرک یم هیوم شنتفر



نئمطم دوب هتفگ طقف دوب، هدرک ملغب یتقو ردپ

اج .حاالنآ مدوب نئمطم . تسا بوخ شیاج مشاب

ناوختسا و دنزب فرح تسناوت یم . دیود یم

هار مه شناهد بآ . دنتشاد یتسرد لکش شیاه

نم مشچ ی هشوگ زا کشا هرطق . تفرگ یمن

درک. ادیپ ار شهار تحار اما....

دب تلا ح هرابود . مزیزع ادخوروت ، اغوغ .... چون ـ

. یدش هاربور هزات هش. یم

ار تک . مدرم یم مدرک یمن هک مه ار مه هیرگ نیا

هاگن ، متسشن یتخس وهب هتشادرب منت یور زا

دوب هدیخرچ مخا اب قاثیم هاگن و هنییآ زا بایماک

و تفرگ ریخأت .اب مداد شتسد ارهب تک نم. تمس

مدز. بل نم



. هدرکن منیرفن تفگ ـ

یقیمع سفن نم، و دندنام ما هریخ موهفمان ودره

. مدیشک

یانیرفن یارب مدب حلا مدرک یم رکف هشیمه ـ

... هدرکن منیرفن تفگ . هنیهاش نامام

لا وس نم، و تفر مهرد رتشیب ناشتفج یاه مخا

. مدرک یق نوریب هب هدیوجن و هدیوج ار منهذ خلت

؟ هیمدآ مودک نیرفن حلااالمن، نوترظن ـهب

، بایماک و دناشوپ ار شتروص تسد فک ،اب قاثیم

اهنت مه نم داد. شلیبوموتا هب یرت شیب تعرس



سمل ار مندرگ رود یاه ووق متسب ار منامشچ

یسک و مدوب هدرک ریگ یدبا نیرفن کی نایم . مدرک

ی هزجعم دوب، هتخادنا مندرگ رود اراهوق نآ هک

نم،اب مدق هب مدق زورما هک یا هزجعم دوب. مرارف

متسناوت یم نم و دوب هدرک ما یهارمه شهاگن

صیخشت شا یباتفآ کنیع ریز ارزا شهاگن تهج

. مهدب

دشوابحلا یم مدب،دب هکابحلا یدرم

! شوخ ... مشوخ

شا هناشن اه ،وق دوبن یدبا اما.... مدوب هدش نیرفن

. دندوب

داوخیم راو یلوک زاوآ "ملد

داوخیم راز مدنگ شوغآ ملد



مدروخ مخز اهیگتسبلد زا نم

" داوخیم رازآ یب قشع کی ملد

*************************************
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متشاد بترم ، مدوب هدش تکرش دراو یتقو زا

نارهم . مداد یم ار اضعا یاه نتفگ تیلست باوج

عقوت دیاش دوب. هدروخ اج مندید زا حوضو هب

لهچ اما... مدرگرب راک طیحم هب دوز ردقنا تشادن

رارق زیم یور ار مفیک . دوبن مه یمک نامز زور،

یلدنص تشپ نتسشن و ندیخرچ اب نامزمه و هداد

. مدرک همزمز شرظتنم هاگن هب ،ور

؟ تسه یلکشم ـ



؟ یبوخ ـ

دایز اهزور نیا لا، وس نیا . داتسیا تکرح زا متسد

شتقو مدرک یم رکف متشاد دش. یم هدیسرپ

هناقداص خساپ شتباب یسک هب نم هک دوب هدیسر

. دیایب رتولج دش ثعاب ، متوکس ؟ مهدب

منک، رواک ور تندوبن متسنوت یم نم ناج، اغوغ ـ

... تحارتسا هب زاین ینک یم رکف رگا

ار یراکدوخ یتقو مه ،نآ شفرح نایم مدیرپ

. مدوب هتفرگ مناتسد نایم فده نودب

. دوبن یزاین ـ



تدوخ یمسج طیارش ، هچنغ گرم زا رظن فرص ـ

مه...

. دوبن یزاین هک متفگ ـ

،هب دهدن همادا ار شفرح دش ثعاب ، مردک هاگن

دز. وحم دنخبل کی طقف شیاج

مادص یتشاد یراک . یتشگرب شوخ بخ، رایسب ـ

نک.

؟ هتکرش ـوپالد

. هشاب هتفرن االن رگا دوب، هک شیپ تعاس هی ـات



. مقاتا دایب تسه زونه هگا نیبب ـ

قاتا وزا دخرچب تساوخ داد، ناکت هاتوک ار شرس

.زا دیسر شنهذ هب یزیچ راگنا هک دوش جراخ

مه مدوخ زیم، اب راکدوخ یاهتنا دروخرب یادص

دوب یراک اهنت دوجو نیا .اب مدش یم یبصع متشاد

درک. یم ترپ ار مساوح هک

... یتسار ـ

دز. وبل دمآ رتولج . مدرک شهاگن قیقد

. تسدامآ مسبت و بایماک یاسکع ـ
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هک مدوب هدرک شومارف لک .هب مدوبن ناشدای چیه

ود .اب مدوب هتخیر رفنود نیا یارب یا همانرب هچ

. مداد ناششلا وم مدرشف ار میاه کلپ تشگنا

درک. یمن میاهر ، دردرس

یارب نیتسرفب و نینک پاچ ور اسکع زا یرس ـود

. ودره

! شا هیقب یارب ـو

. هرادن دوجو یا هیقب ـ



متسد نم، و درک مهاگن درگ ینامشچ اب هدز تریح

نتاس یرسور ی هرگ . مدناسر میولگ ریز ارهب

مدز. وبل هدرک لش ار مگنر یکشم

نمه، رانک رفنود نیا هک یسکع نم ترظن هب ـوت

منوا ؟ متسرف یم نوریب هعومجم تاغیلبت یارب

؟ هنوشلا بند هیشاح همه نیا یتقو

ارچ... سپ ـ

کی هشیمه . مدیشک نوریب ار مزیم لوا یوشک

صرق قرو ندید دش.اب یم ادیپ اج نآ رد نکسم

لخاد ارهب وشک دعب و مدز یوحم دنخبل خرس، یاه

. مداد لوه

ور یمیات هی مه رانک نشب روبجم هکنیا یارب ـ



. هشب یروآدای نوشارب ازیچ یرس وهی نینورذگب

ای مدرک باختنا یساکع یارب ودازیرپ نم هکنیا

و میرگ یارب ور ممیت یاضعا نیرتدامتعادروم

هک دوب نیا یارب طقف متشاذگ نوشرانک یزادرپرون

هعومجم نیا زا اهسکع نیا هشاب تحار ملا یخ

، نینک پاچ وراهسکع زا هخسنود . هشیمن جراخ

یوت ، ننیبب منوشدوخ ماوخیم . نوشارب نیتسرفب

. نشیم ییاشامت ردقچ مه رانک باق هی

متساوخ ، یتامدخ شخب اب سامت دوب،اب جیگ زونه

دعب، و دنروایب مزیم یور یارب کنخ بآ چراپ کی

. مدرک همزمز درک یم مهاگن رکفتم هک ییوا هب ور

یصخش باسح زا نم ، مشیامن نیا ی هنیزه ـ

متسرف یم مسیون یم وکچ . مدیم مدوخ

. یرادباسح



هش. یمن مرواب ـ

هک ینامز اهات سکع نیا متفگ تهب هک یزور ـ

متشاد راظتنا ، نشن جراخ هعومجم زا مدرکن دییأت

. یشب ممانرب هجوتم

مهاگن درک، نییاپ باالو شتروص یور ار شتسد

. تعاس تمس دیخرچ

. شمنیبب دیاب زورما وپالد. غارس ورب ، نارهم ـ

. بطم مرب دیاب ، منومب منوت یمن یلیخ
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داد. ناکت ار شرس

؟ ینک هتسخ ور تدوخ ردقنا دوب ـالمز

یا هتفه مزور لهچ نیا ، هدموارد مارامیب یادص ـ

یسک هگید تقودنچ منک رکف . بطم متفر راب کی

. میلوق شوخ همه نیا اب داین مشیپ

مکحم ار مسفن ، قاتا زا جورخ واب دیخرچ ، دیدنخ

ندمآ واب مدیشک نوریب وشک ارزا صرق . مدرک دازآ

کدنا نتفرگ ضبن مدوب راودیما . مداد شتروق بآ،

ملیابوم شزرل . دورب نیب زا صرق نیا ،اب مهاگجیگ

دش ثعاب ، مندرگ یاهوق بحاص ومان زیم یور

نداد باوج رد یللعت ، میاه سامت مامت الف خرب

. مهدن ماجنا



ـهلب؟

؟ مزیزع یبوخ ـ

تهابش نم یادص یگتسخ شا،هب هتسخ یادص

ی هریخ و مدناخرچ ار یلدنص میاپ .اب تشاد

. متسب ار منامشچ رهش، ی هرظنم

؟ یروطچ امش ، متسین ـدب

درک. همزمز اهنت ، دادن ار ملا وس باوج

. یشاب وابام ماش ، تشاد رارصا مناخ جاح ـ

؟ یراد و شا هلصوح



یم ، ییایب دیاب نتفگ یاج هب هک دوب بوخ ردقچ

اهزور نیا هک ینم ایهن. مراد هلصوح دیسرپ

، دوجو نیا .اب متشادن مه ار مدوخ ی هلصوح

سح هک دوب یزیچ ، ناشرهمرپ ی هناخ رد روضح

دب کی دعب دنک. بوخ ار حملا دناوت ...یم مدرک یم

وطالین. ندوب

. مبطم تشه تعاس ات نم ـ

گنیکراپ راذب و تنیشام . تلا بند مایم تشه ـ

. هنومب بطم

. مخرچب دش ثعاب رد، هب یا هبرض یادص

. منزب بل دعب و هتفگ دنلب یدییامرفب



. تمنیب یم ـ

؟ اغوغ ـ

هراشا وحم یدنخبل دوب،اب هدش قاتا لخاد وپالد

شنحل شوخ یاغوغ باوج شدعب و دنیشنب مدرک

. مداد ار

؟ مناج ـ
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هدش. گنت یلیخ ، تدنخ یادص هساو ـملد

مدب زاحلا درد ...اب ینارگنلد ،اب تفگ یرارق یب اب

یشوگ کی و مدنام نم درک. عطق ار سامت دعب، و

شوگ کی دشو یم هدرشف مکحم مناتسد نایم هک

یم مساسحا راوید ردو ارهب شدوخ تشاد هک

مدرک هک ناشزاب ، متسب هاتوک ار منامشچ . دیبوک

دیاب روطچ نم، و دوب میور یولج وپالد هاگن

؟ مدرک یم شتیریدم

؟ یبوخ امش ـ

شرارق زیم یور ثکم ،اب مدروآ نییاپ ار لیابوم

ار ناویل لخاد یبآ هدنام دعب،هت و هداد

. مدیشکرس



؟ یبوخ ـوت

دوب. نیگمغ یمک شدنخبل داد، ناکت هاتوک ار شرس

مگ. یم تیلست نوتهب مزاب ـ

زا هک یتنیرپ مفیک .زا مدیشک یا هتسخ سفن

یور شتمس وهب هدیشک نوریب مدوب هتفرگ ملیمیا

تشادرب ار تکاپ دش، دنلب شیاج ،زا مداد لوه زیم

تکاپ ،رد دندوب واکجنک شنامشچ . تسشن هرابود و

سکع وحم یدنخبل نم،اب و درک زاب ار یذغاک

داشگ مک مک هک ینامشچ . متفرگ رظن ریز ار شلمعلا

یم طوطخ یور ، هناروابان هک یهاگن و دندش یم

. دیخرچ



.... نیا ـ

و سابل یحارط ی هنووید وپالد، دوب سملا مدجه ـ

اما مدوب هدش یکشزپنودند ی هتشر دراو دم. یتح

یم یدم هرابرد اه تیاس یوت حبص اهات بش ،

ی هتفه یوت دوب نیا ماهوزرآ زا یکی نم . مدنوخ

تکرش یارب یتح ای مرب جیتسا یور یمالن، دم

اما اه نیا ی همه . مدب ماجنا یا یحارط هچاسرو

وهی کشزپنودند هی مدش طقف نم . دندنوم ایور

هنک رهاظت هراد یعس ، شلوپ هکاب تقایل یب سییر

طقف اما عقاو ،رد هشاهوزرآ هب ندیسر هار یوت

لثم هگید یسک ات هنک یم مهارف یرتسب هراد

. هنومن لد هب ترسح شدوخ

. مفرح نایم دیرپ



. نینزن فرح یروط نیا ـ

ووا توکس ی هناشن ،هب مدروآ ارباال متسد فک

درک. تیعبت

یوزرآ ، هتتسد هک یا هگرب مگب، متفگ ورانیا ـ

عطقم کی رد نم یوزرآ یتح . تسایلیخ

یراد تصرف زور هس ، ریگب و تمیمصت ... ینامز

، شلوبق تروص .رد شریذپ نیا در ای لوبق یارب

ینک، راک ینامرآ تکرش یوت یمالن، یرب ینوت یم

رترب یاه لدم فیدر مه تمسا و یرب جیتسا یور

تساه تدم . هریگب رارق ایند

منوتب منک.ات یم راک دروم نیا یور مراد

حا منک یم رکف منک. بلج تتمس هب ور نوشهجوت

مدادن هزاجا تقو چیه نم، ارچ یدش هجوتم ال



. ینک لوبق وراه کرت داهنشیپ

تال ردقچ متسنادیم . تشاد یبیجع قرب ، شنامشچ

هطقن نیا .هب دسرب هطقن نیا اتهب ردقچ ، هدرک ش

دعب، و دوش حرطم راختفا کی ناونع هب هک یا

دوبان نآ، اراب شا هتشذگ یاهترسح مامت دناوتب

داد. قمع ار مدنخبل ... شدنخبل دنک.

هب تمسا دوز یلیخ وپالد. مگ یم کیربت تهب ـ

نم عقوم نوا . هشخرد یم یناهج لدم کی ناونع

لمع تهب ملوق مگب،هب و مزادنب اپ یور اپ منوت یم

. مدرک

اما مکحم ، دندش سیخ شنامشچ مدرک سح

نآ هب شهاگن داد. ناکت یرس و تفرگ ار ناشیولج

راب یارب یتقو زور... کی دوب. یفافش هاگن ، هگرب



لباقم دش، یفرعم هعومجم هب نارهم طسوت لوا

و وگب ار هفرح نیا باختنا لیلد متفگ . میتسشن مه

دوب هتفگ دوب. هدز قرب روط نیمه شنامشچ وا،

ی هیام اراب شا هتشذگ یاه یتخس دراد تسود

نم، و دهد لیلقت شا هداوناخ یارب ندش راختفا

مهد یم لوق ، مدوب هدرک همزمز شمشچ رد مشچ

منک! تکمک

یکدنا ، میاه هناش وراب مدوب هدرک افو ملوق حاالهب

قاتا زا هاگن قرب نامه .وپالداب دندوب هدش رت کبس

.حا مداد رارق زیم یور مرن ار مرس نم، دشو جراخ

ی هساو ملد منک" رکف دوب شتقو دوب، شتقو ال

هلمج سوماق "رد هدش گنت یلیخ تدنخ یادص

! هناربون ای دش یم بوسحم هناربلد ، هناقشاع یاه

*************************************

باقرغ #
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یعس ، ریسم لوط مامت ملا، بند دوب هدمآ شدوخ

رد یدایز اهزور نیا هک ینم اراب فرح رس تشاد

دنک. زاب مدرک یم ریس رگید یایند کی

دنمشزرا میارب دایز یلیخ . متشاد تسود ار شش تال

یم ار متسد دشو یم ترپ مساوح یتقو دوب.

یعس ، مدناخرچ یم رس وات داد یم راشف ، تفرگ

دنک، میاق شدنخبل تشپ ار شا ینارگن مدرک یم

لا وحا هشیمه ، ناشی هناخ دش. یم رتدنمشزرا

کی زا یعبنم راوید .ردو تشاد ار شدوخ صاخ

تیاه لولس نیب بترم هک دندوب نایاپ رناژییب

اهدرد اه، ریگ،مغ بوسر کی هیبش و دندیخرچ یم

یاه ناویل . دیشک یم شدوخ ماک اهارهب ترسح ،

و هدرک عمج دندوب هدروآ ییاریذپ یارب هک یتبرش

مهاب یدج تبحص ردحلا طایح ،رد رداربود یتقو



دوب زاگ یاپ شردام . مدرب هناخزپشآ هب دندوب رگید

مندید اب ودره ساالد. ندرک تسرد ،ردحلا ماهلا و

. دندز یدنخبل

؟ دایمرب مزا یکمک ـ

هراشا تنیباک یور فرظ هب دنخبل نامه ،اب شردام

درک. یا

؟ ینک خرس تلتک یدلب ـ

فراعت یب نیا .زا مدوب دلب هک هتبلا ، تفرگ ما هدنخ

تایوتحم و هتفر ولج . مدرب یم تذل ، ناشندوب

ابیرقت . متخادنا یهاگن ار فرظ لخاد تلتک

میاه تسد لوا دوب. هدرک خرس شدوخ ار ناشفصن



زا رود اه تدم زا دعب ناجیه دعب،اب و هتسش ار

فک ار عیام زا یرادقم ، ندوب هناخزپشآ طیحم

. مداد تلا ح متسد

یزپشآ تفر یم مدای تشاد مک مک هگید ـ

. هیروطچ

ساالد نییزت یارب هک ییاه هجوگ زا یشرب ماهلا

داد. رارق شناهد لخاد دوب، هداد شرب

یم مدای مک مک هراد هگید نم .واال نوتلا حبشوخ ـ

. هروطچ هنوخزپشآ زا رود یایند هر

ندز اب نم و درک شهاگن پچ پچ ،اب مناخ جاح

تلتک . مداد تروق ار مدنخبل ، شیور هب کمشچ کی

غاد ی هباتیهام رد یمارآ ار،هب هدش هداد تلا ح



. دیخرچ مرس یا، هنادرم یادص واب هتخادنا

و. تتسد ینوزوسن ـ
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شا هنادرد هب رفاو یظح اب مناخ جاح ، دیدنخ ماهلا

زا دنخبل کی ، شعمج ساوح هاگن نیب نم، دزو لز

. متشاذگ اج مدوخ

. تسه مساوح ـ

اه هیصوت نیا زا راب هی دایمن مدای ،اتحاال شاداد ـ

. ایشاب هدرک نم هب



دش. هناخزپشآ لخاد لماک ، ماهلا هب باوج یب یلع

واب دیشک نوریب ار بآ چراپ لا چخی لخاد زا

تلتک متشاد هک ینم هب هریخ ، ناویل کی نتشادرب

درک. همزمز ، مداد یم لکش ار یدعب

. هشاب تاتشگنا هب تساوح ـ

هک ینم و مناخ جاح یابیز هاگن ، ماهلا دنخبل مه زاب

شیب دوب هدش ثعاب نداتسیا زاگ یکیدزن ،رد راگنا

. موش مرگ هزادنا زا

ناج؟ نامام وک دامع ـ

و ادج میاه تسد و نم ارزا یلع هاگن لا، وس نیا



هب یگریخ عقوم . دنابسچ مناخ جاح تروص هب

یم شنامشچ رد یلیصا یابیز قرب کی ، شردام

! ییاشامت تسشن

وت. دایم دزاالن یم فرح شنفلت اب تشاد ـ

بآ ریش ریز ار شناتسد داد، ناکت یرس مناخ جاح

لا متسد اب ناشندرک کشخ نیح دعب، و تسش

رد ارزا مهاگن . تفر نوریب هناخزپشآ زا یذغاک

ردحلا رتکچوک ی هلعش کی رد هک یجنرب ی هملباق

تنطیش هکاب یماهلا وهب هتفرگ دوب ندیشک مد

. مداد درکیم دصر ار یلع

. شاداد مریم هشیم مومت ساالمد منم ـاالن

با ماهلا غیج و تفرگ ار شندرگ تشپ تسد یلع،اب



. تفر ال

. یزادن یم هکیت یه ، ایدش لبز یلیخ ـ

گنتلد درک. وحم ار مدنخبل ، ماهلا یاه مدرک طلغ

. میاه هناردارب رهاوخ گنتلد . مدوب هدش داعیم

یلع و تفر نوریب هناخزپشآ زا مه دوز،وا یلیخ

. داتسیا مرانک یرت تحار یخلا اب

. هشب یچ ، هشب تسرد امش یاتسد هکاب ییاتلتک ـ

هباتیهام لخاد مه ار دیدج تلتک مدز، دنخبل

نتسش یارب ، شمجح ندش وابرپ هتخادنا

. مدرک تکرح ییوشفرظ کنیس تمس هب میاهتسد

درک. یم مهاگن و هداد تنیباک ارهب شا هیکت



،هک هباذج نم ی هتسخ تروص یوت تارب یچ ـ

هنک؟ یمن شلو تاگن

شدنلب تماق درک.دقو عمج هنیس یور ار شناتسد

رد همه و همه ، شتلا ح شوخ و تشرپرپ یاهوم ،

. دندرک یم داجیا گرزب الب قنا کی نم
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منک. یم رکف مراد ـ

نم. تروص یوت ـ



. دنارپ ار مدنخبل ، شباوج و مدیسرپ دنخبل اب

رکف نیا ،هب تتروص یایگتسخ ی هریخ مراد هرآ، ـ

. تمنیبن یروط نیا منک راکیچ منک یم

اهر مرانک مسیخ یاه تسد . مدرک شهاگن طقف

دش. اهر وا بلق رانک هک مبلق هیبش . دندش

یراگتساوخ یارب ، قافتا نوا زا لبق دوب رارق ـ

و تسین شتقو منود وحاال...یم اغوغ منک مادقا

تلا، ح ندرک بوخ یارب وبملا تسد حلا نیع رد

. تسا هتسب یلیخ

ینیب یلا وح هک شرطع هب کیدزن ، متفر شتمس هب

دز. یم هسرپ ما



. یلع یدش میلا ح ودب میگدنز ریگرد ـ

شدوخ ارهب نم . دناسر میوزاب ارهب شتسد

غاد نغور رد اه تلتک زلوزلج یادص درک، رت کیدزن

نارفعز یوب مه یمک دوب. هدش ماغدا وا یادص ،اب

. رطعم یاه یزبس و بر یوب رگید یمک و دمآ یم

منک یراک منوتب هک هنیا طرش هب هیگنشق یریگرد ـ

. هشب لد هت زا تدنخبل نیا

. هبوخ یلیخ حملا وت رانک نم ـ

نآ زا شنامشچ طقف هک یروط ، وحم دز، دنخبل

. دنتفرگ ریثأت



یروط نیا یتقو تفر رد متسد یکالمزا هتشر ـ

. ینک یم یربلد

یقیمع سفن ، متروص یور وحم دنخبل ظفح اب

یم سح شموهفم هداوناخ ردقچ اج نیا . مدیشک

دش.

طقف نم . متسین شدلب یلیخ ، مرادن یربلد دصق ـ

یدوبن هگا ،هک هبوخ تندوب ردقچ مگب مراد یعس

... هچنغ نتفر دعب

دوب. ندرک سمل لباق ، شمسا ندروآ اب میادص شخ

دوب. هدش لدب وحم یمخا حاالهب شوحم دنخبل



هکه نیا نودب ... تندوب نودب ، مدروآ یمن موود ـ

مد یایب ، یرخب اذغ مارب ، هشاب مهب تساوح هظحلر

و ترانک نیشام یوت منیشب ینک مروبجم و هنوخ

و مراشف یراپسب ترهاوخ ،هب مروخب قشاق اتدنچ

دیخرچ مرس هک رابره و هنک کچ مسارم یوت بترم

هزاجا .وت... مدروآ یمن موود هشابن مور تهاگن

کشا تشوغآ طسو ریس لد منک،هی هیرگ یداد

ییاهراک و منورذگب ور یرادازع نیا ی هرود ، مزیرب

.وت هرایم ناغمرا هب یداش هچنغ حور یارب هک منکب

میدب ور مسارم جرخ فصن یدرک داهنشیپ یدوب

شلخاد هچنغ لثم ییاه هچب هک یهاگشیاسآ یارب

دعب نم یداد و نیا تراسج مهب ننک،وت یم یگدنز

متفگن تقو چیه . یگدنز هب مدرگرب منوتب زاب هچنغ

دیاش دوب. تگنررپ ندوب نیا هب مساوح اما،

زا مترانک یتقو هلد. هت زا اما هشابن قیمع مادنخبل

لد هت



هب طقف هگید ... نوچ . شابن منارگن منز. یم دنخبل

،هب ممیمصت وره ممدقره یوت منک، یمن رکف مدوخ

هرگ هگید مدآ هی هب میگدنز منک یم رکف منیا

. هدروخ

وهت دوب هدرک مهاگن یدج ، مدوب هدز فرح یدج

یم هدنادرگرب دیاب هک ییاه تلتک یوب نیب ، شهت

کشخ یاه یزبس و ینارفعز یولپ یوب و دندش

هدش هدیسوب ما یناشیپ هاتوک ، تلتک داوم لخاد

دوب.

هب اغوغ نم لد یوت روطچ یدلب ، یتمسا دوخ ـوت

. ینک اپ

یمرب نآ اب اراه تلتک دیاب هک یقشاق ، دنخبل اب

دوب. هنارادزان ، منحل . متشادرب مدنادرگ



؟ یلع یاغوغ ـ

! هنارارق ،یب مشوگ ریز وا یادص و

! یلع بلق یاغوغ ـ

باقرغ #
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یا هرفس یور ، یتنس یلکش .هب میدوب هدروخ ماش

اهو ندز دنخبل نایم خرس، لگ یاه باقشب و رادلگ

هک ییاذغ شوخ معط و هداوناخ نیا یاه یخوش

یلیخ . مدوب مورحم نآ اهزا ،سلا مدرک یم سح

یب معط نیا مدروخ یم هک ییاهاذغ دوب تقو



شا همه تفگ یم مناخ جاح و دنداد یمن ار ریظن

. ندرک تسرد اذغ هناقشاع هب ددرگ یم رب

اه فرظ نتسش رد مدوخ لیم مه،اب ماش زا دعب

هناودنه ، شیور هک ینیس کی دعب،اب و مدرک کمک

،هب یتسد شیپ و لا گنچ دنچ دزو یم کمشچ

ضوح رانک یبوچ تخت یور . میتفر طایح

دوب هداتفا هنهک قیلا کی شیور هک یتخت . میتسشن

هناودنه حلا، نیا داد.اب یم ادص شبوچ و

کی هیبش ، ناشرانک و راهب کنخ یاوه رد ندروخ

دوب. ندش گرزب ون وزا نتشگرب یگچب هب رود

نیا رگا . شنطب رد خلت یترسح و نیریش یرورم

؟ میدوب هچ ام سپ دوب، هداوناخ

ار مدآ هناخ، یاوه راگنا ال صا دوب. یریظن یب بش

دیاش هک یقافتا درک. یم ابیز قافتا کی تسم

رانک یاه مدآ نیا لد هت زا یاه هدنخ شأشنم



ادیپ زورب هزات ترهش دوجو هکاب یدامع دوب. متسد

هداوناخ شیپ شساوح ی همه مه شا،زاب هدرک

و هاگشناد حبص کالس دوجو هکاب یماهلا دوب، شا

ار عمج دوبن رضاح ، دوبن هدامآ شیارب هک یناحتما

ردام،ح اباب یا تفگ یم هک یمناخ جاح و دنک کرت

هب نیمز رگم ، یریگن بوخ ی هرمن مه سرد کی اال

نامی هناخ اه تدم زا دعب ؟حاالهک دسر یم نامسآ

یگناردام زا نم ربب. تذل و نیشنب دراد، نامهم

شیارب یرابجا چیه راگنا . مدرک یم ظح شندرک

زا درک یم روبجم ار شرتخد دوب.هن هدشن فیرعت

، سرد یاوه هب دشکب تسد یا هظحل شوخ حلا

بترم هک یهارمه نفلت تساوخ یم دامع زا هن

یاه هاگن هب وهن دنک شوماخ ار دروخ یم گنز

زار هزات . تفرگ یمن تخس نم، یور یلع ی هریخ

یم ناشردام اراب ماهلا و اهردارب تقافر همه نیا

. مدیمهف



عمج ی هناهب هب ماهلا دش، هدروخ اه هناودنه یتقو

، تفر هناخ لخاد ناشنتسش اهو یتسد شیپ ندرک

ی هیاسمه یارب ات درک رپ اذغ یفرظ مناخ جاح

دامع و دربب دوب اهنت ینز ریپ هک ناشراوید هب راوید

مدق شقاتا تمس دراد،هب یمهم سامت نتفگ ،اب

ناملد مرن،هک هاگن کی وواو نم میدنام . تشادرب

داد. یم کلقلق ار

یم تیمسر هب هنوخ سورع ناونع هب وروت همه ـ

. نسانش

یقیمع سفن ، مدوب هدیمهف مه مدوخ ار نیا

و مدیشک باال تخت یور ار میاهوناز . مدیشک

. مدرک شهاگن

. متحار یلیخ اج نیا ـ



. دیواک ار متروص تبحم اب

. ملدزیزع رکشورادخ ـ

باقرغ #
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یم و دیبسچ ما هناش هب مشوگ ، مدرک جک ار مرس

ما. هدرک ادیپ یسول تلا ح یمک ، متسناد

. تسزمشوخ یلیخ متنامام تخپتسد ـ

یا یترفاسم یوتپ و دروآ ولج ار شتسد ، دیدنخ



نتفر عقوم و دوب هدیچیپ شدوخ رود ماهلا هک

. تخادنا نم یاه هناش رود دوب، هدربن

دوب. هدش دولآ باوخ تامشچ ـ

هب ...حاالهک جنر درد، ، یباوخ یب اه سلا دعب

یم .حاالهک مدوب کبس راگنا مدرک یم هاگن نامسآ

هچنغ .حاالهک تسا بوخ شلا ح ما هچنغ متسناد

یدرد ما هچنغ .حاالهک مدوب هدرپس شردپ ارهب ما

ما... هچنغ .حاالهک دیشک یمن

؟ اغوغ ـ

راگنا نارهت زا هطقن نیا ، متفرگن نامسآ ارزا مهاگن

! رتاهر رت... هراتسرپ دوب. رتابیز شنامسآ



ایلیخ رظن ،زا مایب رظن هب هبرجت یب یلیخ دیاش ـ

ییامدآ . یلع متخبشوخ ی هدرورپزان رتخد نم،هی

ننک یم رکف ننک، یم یگدنز نومسآ نیا ریز هک

درم کی ی هدازردارب ، فورعم لومتم درم هی رتخد

کی هجرد رگیزاب کی ییاد رتخد ، روهشم باذج

نم . هنیمز یور مدآ نیرت تخبشوخ امتح ، ییامنیس

رکف هشیمه . مدش تواضق میگدنز یوت هشیمه

چیه . مدرد مغو ،یب هفورعم مردپ نوچ دندرک

وزا درک جاودزا ، هدرورپزان رتخد نیمه دیمهفن سک

نیا دیمهفن سک چیه درک، شنوهنپ اه هناسر سرت

درک. شنامتک ، یشاوح سرت دشوزا ردام رتخد

و دید و شدنزرف غاد ، رتخد نیا دیمهفن سک چیه

. تسین هتخوس لد هنک دومناو دوب روبجم

ناج؟ اغوغ ـ



مدز. بل شنیگمغ هاگن هب ،ور مدناخرچ ار مرس

هشوخ رود زا ندینش لهد زاوآ ثملا نومه نم ـ

بادنگ ،هی کیدزن وزا هگنشق میگدنز رود .زا متسه

. ینوفع

نم، دشو بیکرت ریظن یب مخا کی اب شهاگن مغ

و مداد رارق شا یناشیپ یور . مدرب ولج ار مناتسد

زا دشکب تسد مدرک شراداو ، شتسوپ ندیشک اب

. مخا

گنشق ردقنا ، هگنشق یلیخ اما امش ی هنوخ یایند ـ

. مراد و شترسح نم هک

باقرغ #
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اغوغ منک. دوبان روطچ مدلب و تاه ترسح نم ـ

نتفر ضحم ،هب هرذگب ازور نیا هدب تلهم مکی

یم مدوخ و تاترسح ، ممانسانش یوت تمسا

نم . هدرگنرب هگید یروط چیه هک یروط .هی مروش

هک دایم مرس ،بالیی تمولظم نحل نیا ندینش اب

. هکانسرت یلیخ

. مدوجو هت هت زا اما وحم مدز، دنخبل

ریگب یروط نیمه ی هنوخ ،هی میدرک جاودزا هگا ـ

و تسشن شطایح یوت ابش هشب هک هنوخ !هی یلع

زا نم . هشاب هتشاد گرزب ی هنوخزپشآ دز،هی پگ

اما همک متصرف . دایم مشوخ یلیخ ندرک یزپشآ

داش . هشاب یگنر هنوخزپشآ زیچ همه . مشقشاع



هداوناخ هب دودحم نوماینومهم ایب دعب . هشاب

ییامدآ . مسرت یم هبیرغ یامدآ زا نم ، هشاب نوماه

اما،رد نرب یم تذل رهاظ رد تیتخبشوخ زا هک

نکانسرت امدآ . نرادن یبوخ یوزرآ تارب نطاب

رهش هی میرب الایب، صا . مشاب رود نوشزا ....ایب یلع

.وت مینک تسرد هچغاب هی مینوتب هک اج .هی هگید

، نومنوخزپشآ نک. باختنا رت رطخ مک راک مه،هی

هشاب ،رپ نومنکلا وب هشاب هتشاد گرزب ی هرجنپ هی

ورپ نومنوخ راوید .هی هرفنود بات وهی نودلگ زا

ماش متقوره . نومتارطاخ .زا نوماسکع زا مینک

. میتفیب ارارق نیا و بشما ،دای میتشاد تلتک

تشاد هناربون و مرن ، یضغب کی ، میادص یاهتنا

هیبش هک یضغب کی . دروخ یم رس شدوخ یارب

! سران یاه سوه زا دوب راهب،رپ

یعامتجا یاه هکبش یوت مسکع هک مینومه نم ـ



، شلا ح هب شوخ نگیم همه و هخرچیم

. نکیچوک ردقچ اما ماترسح

،ود یماظن شترا هیبش ، دندیشک ولج شناتسد

دوب وا تبون وحاال تفرگ رارق میاه بل فرط

ار مدنخبل ووا، مدرک کاپ ار شیاه مخا نم ، راگنا

. دنادرگرب

نم! لدزیزع ـ

ار شا یگدنز نیرتزیزع راگنا دوب. لد هت زا شنحل

لز شهاگن رد قارب ییاه مشچ .اب درکیم باطخ

. دروآ ارباال شتشم ووا، مدز

فقس نیمه ریز ، بشما نیمه ، مروخیم مسق ـ



ور تساوخ تلد هک ییایگنشق نیا ی همه ... نومسآ

منک. هدروآرب تارب

نامیا شدهع ،هب مدنابسچ شتشم ارهب متشم

. متشاد

تهاگن و نحل نیا ، طقف هشب بوخ تلا ح ـوت

. مرایم نیمز هب تارب ور نومسآ نم ، هشب بوخ

یارب . متساوخ یم ار ،وا متساوخ یمن ار نامسآ

رمع! کی یارب ، هشیمه

باقرغ #
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منک. یم تبحص اباب اب ادرف ـ

ملد نم، دزو ودود مهاگن رد هدز تریح شهاگن

شیارب ار میاه تسد هچب کی هیبش تساوخ یم

ار تشوغآ نک. ملغب یمک افطل میوگب و منک زاب

مدوخ رود رت شیب ار وتپ اما شیاج .هب مراد سوه

. متخادنا باال هناش و مدیچیپ

قشاع هک یرسپ ،هی هتفر رسپ هی یارب ملد مگ یم ـ

، شنشخ لغش سکعرب شبلق اما، هکانرطخ یاراک

وهیع داوخ یم هنوخ هی ملد . هتبحم و قشع رپزا

فرح اباب مدات یم لوق ملد هب بشما . تندوب هملا

. منزب

کی هیبش یقرب ، تشاد قرب حاال مه وا نامشچ

درک. سمل ار مدرس ی هنوگ ، شتسد ! دنخبل



؟ ناهج یاغوغ ـز

یاه هراتس هیبش . دندیدنخ مه نم یاه مشچ

. نامرس باالی نامسآ

؟ منیرت غراف ـ

کون زا راگنا داد، ناکت تسار و پچ ارهب شرس

داد. یم هلا وح مبلق هب رهم تشاد ، شیاه تشگنا

وهب درک نامیلس ارقیلا تخت راگنا مه، شنحل

هتسشن شیور اتود ام یتقو مه درب.نآ نامسآ

. میدوب

! منییییرت قشاع ، ناهج یاغوغ ـز



رس رد، ندش زاب یادص و مهاگن ،اب مدیدنخ

رداچ دوب، هتشگرب مناخ جاح . دناخرچ ار نامیودره

. دمآ ولج نانز دنخبل ام ندید واب تشادرب رس زا

. نیدز خی وت میرب نیشاپ هک، نیتسشن زونه ـ

متبحص و ادرف وهب متفر یم ، متفر یم مک مک دیاب

لخاد هرابود ی هسوسو اما، مدرک یم رکف اباب اب

ره هاگن و ندیبسچ ناشا هناخ یراخب ،هب ندش

دوب. یریظن ییب هسوسو ، نتشاد ار ناشیاتراهچ

یوب زا رگید یمک دنام، رگید یمک دش یم دیاش

هلمج هب رگید یمک و دیشک سفن ناشی هناخ یگدنز

دش. یم رعاش دیاب درم نیا درک. رکف شرخآ ی

تدش هب اما ضقن یبیکرت ... رعاش راکلدب کی



دوب. یزیگنا ناجیه

رغ *************************************#

باق
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هتفرگن هلصاف ، دنفسا یکنخ زا زونه راهب، یاوه

وکال هدیشوپ کالهراد دنلب نیتسآ زیلب کی دوب.

یعقاوم دودعم .زا مدوب هتخادنا رس یور ار، شه

اهر مفارطا و دوب زاب میاهوم مه هناخ رد هک دوب

مارآ ردپ رس ، مدرک زاب هک ار سارت ،رد دندوب هدش

شهارمه نفلت اب تبحص .ردحلا دیخرچ متمس هب

یلدنص زا یکی یور نم، و میدز مه هب یدنخبل دوب.

فک طسو ارات میاه نیتسآ و هتسشن یزلف یاه

هک شسامت نداد همتاخ یارب راظتنا . مدیشک متسد

شدیدج ورپژهی نادرگراک اب مدوب هدش هجوتم

. دشن وطالین مه یلیخ ، تسا



؟ بجع هچ ـ

دش. گنررپ یمک ، موحم دنخبل

زورما امش مبجعتم ، متفگ یم نم و نیا دیاب دیاش ـ

. نیدوب هنوخ

. تخادنا اپ یور ،اپ شدنخبل ظفح اب

، داعیم تاق مال هرب تساوخ یم زورما تردام ـ

هنوخ منومب مشدعب و منک شیهارمه مداد حیجرت

.



، شذوفنرپ و قیمع هاگن ، مداد ناکت هاتوک ار مرس

. مشکب یقیمع سفن دش ثعاب

یمهم ی هلأسم هب عجار نوتاهاب متساوخ یم ـ

. منزب فرح

درک. مهاگن رت هدش یدج یمک

. رسپ نوا هب عجار ـ

میقتسم شا، یدج هاگن دمآ، باال توهبم مرس

زا مسرپب متسناوتن دوب. هتفرگ فده ار منامشچ

. هملک یعقاو یانعم ،هب مدوب هدروخ ...اج اجک

. مدوب هدش تهب شهجوت هجوتم ، هچنغ مسارم ـ



هدرک یفرعم شردارب و نوا دامع ، منکن هابتشا رگا

دوب.

و ندرک زکرمت ، متشاذگ میاه بل یور ار متسد فک

ی هنیشیپ نآ ،اب عوضوم نیا هب عجار ندز فرح

دوب. تخس نم، فرخزم

. هدامع ردارب بخ...هلب، ـ

؟ نیدش انشآ اجک ـو
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ریز میاه شنکاو مامت ، مدناراخ ار میوربا باالی



ناشراک هب ندرک رکف یارب عقاو ورد دوب شرظن

هتفگ ! هفاک کی ؟رد میدوب هدش انشآ اجک . مدرب یم

ش یور زا وم رات کی دعب و دیراد وم شزیر امش دوب

دوب. هتشادرب ملا

ردپ... ـ

! مفرح نایم دیرپ

مسرپب دیاب دیاش ، دوبن یبلا ج لا وس مراد لوبق ـ

؟ یتسه یدج شهب تبسن ردقچ

هتسب و زاب ار مخی ناتسد ، مداد تروق ار مناهد بآ

نیا اهو فرح نیا نم مدز، کلپ راب کی و هدرک

باوج ناشیارب . مدوب هدرک ینیب شیپ اراه، لا وس

یارب یزیچ چیه وحاال، مدوب هدرک یحارط مه



. دوبن نتفگ

ردقچ نم، نینودب همه زا رتهب امش منک یم رکف ـ

رپزا مفارطا یاهدرم هب تبسن مدید تدم نیا

و هرابود یاطخ زا سرت دوب. سرت و تشحو

نم تسد ییازیچ بخ...هی اما . هرابود یگتسبلد

فرح لوصا نودب و راو هناوید قشع هی .زا دوبن

زا دعب هک یشمارآ . منزیم فرح شمارآ .زا منزیمن

رارق یخلا،هک یتحار وهی مراد یدرم رانک اه تدم

یلیخ نم . نشب رارکت یلبق یفنم یاه هبرجت تسین

یکی لغش و نس و مسا مرظن ،هب شمسانش یمن

لحارم وزج ، نتخانش و شداوناخ ای نتسنود ور

ی هبرجت دعب نش.اللقا یمن بوسحم تخانش

هاگن نیگ یم هشیمه امش ،اما... مفقاو نیا هب میلبق

و نم هد یم نوشن ، ممدآ نوا هاگن . هقداص اه مدآ

. هراد تسود



درک. اوجن مرن مخا کی لبق،اب رتزا یدج

نیا . مرتخد تسین زیچ همه ، نتشاد تسود اغوغ ـ

. یتفرگ دای بوخ مدرک یم رکف نم و

مدیزگ ار مبل دوب. مه یتخس سرد . مدوب هتفرگ دای

. دنیشنن ممشچ لخاد یکشا مدرک یعس و

یچ؟ نتشاد شمارآ ـ

ار شتسد فک دعب، و تسب کلپ ، دیشک یقیمع سفن

درب. نییاپ باالو شتروص یور

رت شیب یمک هلأسم نیا هب عجار هدب هزاجا مهب ـ

منک. رکف



دروآرب رس میاه مشچ یولج اهزور نآ غلا بان یاغوغ

ار غاب لک شاوهایه و دینش تفلا خم هک ییاغوغ ،

هک مدوب هداتسیا یا هطقن اما...رد زورما درک، رپ

دوب، یتیاضران یعون شدوخ هک هلمج نیا زا دعب

. مداد یم ناکت رس دنخبل کی اب اهنت

! هتبلا ـ

هتفرن نوریب سارت زا اما زونه مدش، دنلب میاج زا

درک. میادص

باقرغ #
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؟ اغوغ ـ

. داتسیا مه ووا مدرک شهاگن ، مدیخرچ

؟ یتسه دیدج عورش یهی هدامآ ـوت

فقس کی ریز مدوب هدامآ ایآ هک نیا ،هب مدرک رکف

زاب مدوب هدامآ ؟ متفین ما یلبق یگدنز ودای مورب

ما یرادراب تخس یاهزور و هچنغ ودای موش ردام

و موش نیلا مهب رگید درم کی اب مدوب هدامآ ؟ متفین

ما یگدنز قباس درم یلا چوپ یاه هناقشاع دای

؟ متفین

. هیتخس لا وس ـ



داد. ناکت رس یدج

؟ شهب وت باوج ـو

هب باوج تساوخ یم ملد ، مداد تروق ار مضغب

نئمطم نآ زا ،هک مداد یم یتقو ار لا وس نیا

مدز. بل هتفرگ و خلت ینحل !اب مدوب

یم هک مدرک باختنا و یتسرد مدآ منک یم رکف ـ

هنک! کمک مهب دیدج عورش هی یارب هنوت

سارت زا مارآ درک. یم ینیگنس میور ، شقیمع هاگن

ار مضغب مه، رس تشپ یاه سفن واب مدز نوریب

یم مقاتا تمس هب یتقو نامام هاگن . مداد تروق

رد هب هدز هیکت نم و دنام اج مرس تشپ ، متفر

. مدرمش ار میاه سفن ، قاتا ی هدش هتسب



؟ یتسه یدج ردقچ دوب هتفگ

! دیسرپ مندوب هدامآ زا مه دعب

یلیخ و تخت یور شمدناشن ، متفرگ ار ملد تسد

دیدهت ی هناشن ارهب متشگنا یدج و دولآ مخا

. مداد ناکت شیارب

م هنیس زا مدوخ ، یشاب هدرک هابتشا مه راب نیا ـ

نتشاد گنن شاب نئمطم و نیا . تمشک یم نوریب

و هابتشا ریسم شمه هک اوه هب رس بلق هی

مرخ. یمن نوج هب هگید ور هنک یم باختنا

دیزرل شا هناچ درک، مهاگن مولظم ینامشچ اب مبلق



هراچیب بلق . متسشن نیمز یور مارآ نم، و

! دیسرت یم ردقچ ما...

*************************************
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؟ ینک یم رکف یچ ـهب

مناتسد وهب هتفرگ سودرف گرزب نادلگ ارزا مهاگن

زبس یاهلبم نیا نایم ؟ مدرکیم رکف هچ .هب مداد

. دشیم تحار ، اهرکف زا نتفگ راگنا گنر،

یم رکف ماه یگچب هب هشیمه رتزا شیب ازور نیا ـ

یاسابل ،هب شامدآ و غاب هنوخ .هب میدق منک،هب

دروم ینوتراک یاه همانرب ،هب مدیشوپ یم هک یروت



هب هک دلج نوا اب مسردم یاه باتک عالمق،هب

یامخز ،هب ندیشک یم لگ شور اه، هیاپ دادعت

، داعیم اب ماهاوعد اباب، و نامام ینووج ، ماهوناز

و تسشن یم نومرانک و تشادن اصع هک ییونابرذآ

هک ییاه هتشر شآ دید، یم پلآ هوک یاه هچب

تسود کشک نم،اب و درک یم تسرد همع ارصع

! هروغبآ و هکرس اب بایماک ، تسام اب قاثیم ، متشاد

سارت زا نانب یادص دوب، هدنز گرزبردپ هک ییازور

. دیسر یم طایح ات شقاتا

رد نانب یادص . دندوب هدش سیخ ، متسب ار منامشچ

نمچ،یا یوس هدمآ نیشنلد راهب "ات دوب هزات مشوگ

نانب یادص مدز، کلپ " نکف هیاس مرس رب وزرآ راهب

. تفر مه

یم هن هک ینامز هدش، گنت ماه یگچب یارب ملد ـ

یوناز ندش هراپ و یزاب زج هیچ،هن گرم متسنود



. متشاد یا هغدغد ، مایراولش باروج

. یتشاد ییابیز یاه یگچب ـ

یرسور نایم مدز. لز شتروص دوب،هب ابوا قح

یکدوک نم . دمآ یم رظن هب نابرهم یا، هزوریف

هب میارب ، شلد زا مه یبوخ تارطاخ . متشاد یبوخ

دوب. هدنام اج

گنررپ اباب ، میکدوک تارطاخ زا مودک چیه ـوت

هک یا هیاس ، همدای وحم ی هیاس هی شزا . دوبن

تقوره ! رادبات ، شلیبس و دوب یکشم شاهوم

. هراکرس تفگ یم نامام ، میتفرگ یم و شغارس

ییاتعاس . دوبن نومرانک ، میتفر یم ییاج تقوره

دید.ابعالهقوزا یم ملیف اهنت مه، دوب هنوخ هک

. مینکب ادصورس رت مک تساوخ یم ام



؟ یروخلد شزا ـ

، شلا وسره دوب.اب هنادنمشوه ، خرهام یاه لا وس

زابرس مخز دش، یم دراو درد ی هطقن هب راشف کی

یم یزیر نورب شا، هبانوخ ی هریخ نم و درک یم

. مدرک
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ام شیپ ارچ متفگ یم شمه هرآ، اه عقوم نوا ـ

شدعب راک؟ ارچ ... ملیف لا، یرس شمه ارچ ، تسین

سح هک یروط دش.هی یداع زیچ همه مک اما،مک

شلغش وراب اباب . هبیجع هشاب هنوخ رگا مدرک یم



. شاه ندوبن .اب میدوب هدرک لوبق

یچ؟ ـاالن

زاین اقیمع لا... وس نیا یارب ، دروآ ارباال مرس

زور، هنابشره هک یا هرود . ندرک هرود هب متشاد

دنام یم نیا لثم دش. یم هارمه نآ اب ارابجا منهذ

ار شیادص اما دیایب تدب راوید هب نخان ندیشک زا

. ینک شوگ بترم ، هدرک طبض

هتفریذپ ردپ، دش اباب یاج هب هک دعب هب ییاج ـزا

هک یا هلصاف . تسا هلصاف نوا و نم نیب مدوب

. مینک شرپ مینوت یمن مودک چیه

؟ هراد قرف اباب اب ردپ ـ



مدوخ ،زا متولخ رد اراللقا لا وس نیا ؟ تشاد قرف

. مدوب هدیسرپ دایز

هیقب هش. یم صرق نوشلد نگ یم هک اباب ، ارتخد ـ

یم مرگ متشپ اباب... متفگ یم اما نم ، منود یمن ور

شهب یلیخ متشپ ، مدرک شادص ردپ یتقو دش.زا

اتود نوا هیبش نوشقرف ، ینود یم . دوبن مرگ

و یگ یم و تاه زار یکی هکاب دنتسه یتسود

. ندوب بوخ هب ینک یم رهاظت ، هگید یکی یولج

یتقو ، متفگ یم شهب و مادرد دوب، اباب یتقو ات نم

. مبوخ مدرک رهاظت شولج دش... ردپ

و تخیر میارب بآ یناویل دش، دنلب شزیم تشپ زا

. دمآ متمس هب



؟ ینود یم رصقم و تردپ ـ

مدز. دنویپ خرهام یابیز هاگن ارهب منامشچ

کی هیبش دز. یم بلا کبس دوب اه تدم ... مبلق

! ونایپ یاه کالم،ابکالهیو یب یقیسوم

هرب. مدای و مدوخ تاهابتشا هک یردق نوا ـهن

نایم . متفرگ شتسد ارزا درک،بآ مهاگن توکس رد

، شندیشکرس یاج وهب مداد یزاب ار ناویل مناتسد

. مدیسرپ شلخاد بآ تاکرح هب هریخ

؟ خرهام همچ نم ینود یم ـوت

اغوغ دوب یک یدرک رکف تدوخ هب هک یراب نیرخآ ـ



؟

یلع هب هک بش نامه دیاش . دمآ یمن مدای دوب. یک

هکع یتقو نامه دیاش منز، یم فرح مردپ اب متفگ

هک یتقو نامه دیاش . متخیر هیراد یور ار ما الهق

. مدرک منت و متفاب ایور نامکرتشم ی هناخ زا

باقرغ #
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هب شتسار منک، یم رکف یچ هب ازور نیا یدیسرپ ـ

یاه هاگن نوا و ناتسریبد یازور ماه،هب یگچب زج

هک نیا منک.هب یم رکف دایز منیهاش هب یکشاوی

یوت یهاگ و مدیرخ یم رطع هشیش هی یا هتفه

مسیورس نیشام تشپ شروتوم ،اب هنوخ هار

یم رود ور هسردم هک ییازور درک،هب یم تکرح



یبش نوا منز.هب یم مدق ور انوبایخ شاهاب و مدز

هب شاهاب هیقب یاتفلا خم جل زا هک منک یم رکف

ممصم اما وزرل سرت .اب میتفر شتسود نامتراپآ

مدب یحلا همه ،اب شحبص و مدش یکی شاهاب

زور هنک.هب یمن تفلا خم یسک هگید متسنود یم

...هب شرانک مشوخ حلا اما ندش درط ،هب نومدقع

یور درک یبوکلا وخ ممسا هک یزور ،هب شاشزاون

نوملوبق اه هداوناخ زونه هک یبش ،هب شتسد

قوقح دوب. هدش مومت نوملوپ وام دندوب هدرکن

مرش زا نوا و دوب هدادن شراک بحاص و نیهاش

رید ردقنا بش ، تسین هنوخ یوت یزیچ هک نیا

. هشن مشچ وت مشچ ماهاب هک دموا

؟ دوب وت لا هدیا درم ، ازور نوا نیهاش ـ

دوش، زاب تیاه فرح ریش داد یم هزاجا ، خرهام

هطقن هکت هکت ، هاتوک وساالت دعب،اب و دنک زیررس



یولج تیفافش کی واب درک یم زاب ار مهبم یاه

لحارم ندش یط زا دعب .زا دناشن یم مهاگن

هصق ، مدمآ یم شرادید هب هرابود تقوره ، منامرد

مدش، یم کبس نم . میدز یم فرح دوب. نیمه

نیا زا دنخبل ،اب شهت و مدرک یم یق اهار فرح

زاین اه مدآ تفگ یم خرهام . متفر یم نوریب قاتا

! تفگ یم تسار . دنوش هدینش یکی رانک دنراد

یم ولگ طسو رگا دندش یم ناج اه،بالی فرح

. دیسرپ یم ار لا وس نیا رابره خرهام هتبلا . دندنام

هب قلعتم نم، نهذ ی هطقن نیرت کیرات دوب دقتعم

لا وس نیا هب یتقو رابره نم و تسا نیهاش

یم نامیا شرواب ،هب مداد یم یرارکتریغ یباوج

. مدروآ

مرش وزا دوب نم هافر شا، هغدغد هک ینیهاش ـ

مدوخ هک ینم و هنوخ دیسر هک بش ، لوپ نتشادن

تسشن هک ینیهاش ، دیسوب و باوخ هب مدوب هدز و



حبص وات دنوشوپ ور شرس تسد ،اب نیمز یور

اب یشکرفاسم لوپ اب مدیمهف دعب، زور و دیباوخن

لآ هدیا ،هرآ هنوخ هدموا و هدرک دیرخ مکی روتوم

هک تفرگ هلصاف نم لآ هدیا زا یتقو نیهاش دوب.

ثعاب ترهش .هک تساوخ نم رتزا شیب و، ترهش

هگید یانز دش، ثعاب ترهش ، هربب دای وزا نم دش،

ور هزاجا نیا شهب ترهش و لوپ ، نایب شمشچ هب

یا... هگید سک داد،اب

رس ار بآ ناویل ، دهدب همادا دشن ، درکن یرای مسفن

دز. یگنرمک دنخبل خرهام و مدیشک

. اغوغ هدش غولش تنهذ ـ

یا هشیش زیم یور ار ناویل ، مدیشک یقیمع سفن

زیم، حطس اب شدروخرب قت ادص و متشاذگ



. تسکش ار نامتوکس

هگید فرط ،هی هداعیم ازور نیا منهذ فرط ـهی

دب یحلا هصغ شرس ،هی مسبت و بایماک شا

،هب شاه هاگن و قاثیم شا هگید رس ،هی نامام

یشخب ،هی هتشذگ خلت تارطاخ و هچنغ دای فرط

مه یوت هک ییاراک مه
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هی ریدم مه نامزمه هگید منوت یمن نم ندش، مگ

کشزپ نادند مه و مسیونب هنارت مه ، مشاب هسسوم

وعالهق یلع هب هسر یم کالمف نیا .هت مشاب یبوخ

هنک. یم مدز تشحو هراد ، شتدش هک یا



. گنرشوخ فافش هاگن نامه دش،اب مخ ولج هب

، شلا وح داعیم ، لوبق ؟ یتدوخ سپ تنهذ یاجک ـ

مسبت و بایماک ، هیمهم ی هغدغد رهاوخ هی یارب

ندب، همادا نوشدوخ و ریسم ات یدب هزاجا دیاب اما

یروخلد نیا یوت شمنود یمن قحم یلیخ ؟ قاثیم

،با ینکن رکف شهب تدم ،هی هرتهب . هراد وت زا هک یا

هب شا عالهق همهفب دیاب یوت همعرسپ هرخ ال

تسکش و هدش رتسب مه ترهوش هکاب یرتخد

نم مه ور تراک . هتشادن یطبر وت ،هب شیقشع

یمک و ینک مک شمجح زا دیاب ، متفگ تهب اهراب

هنودنه ی همه ، یدب صاصتخا تدوخ هب تقو

....یم تیاهن درک.رد دنلب هش یمن تسد هی اب وراه

یشاب تدوخ ، تنهذ ی هغدغد نیرت مهم عفال ماوخ

یزیچره رتزا شیب نک رواب وعالتق. هشاب یلع ،

یم هرابود ایند ینک رواب ات یراد زاین سح نیا هب

. هشاب نیریش تیگچب ی هزادنا وت،هب یارب هنوت



. شیاه فرح شمارآ سح ...رپزا وحم مدز، دنخبل

. یاوخ یم تخس یاهراک نم زا هشیمه ـوت

تمس هب مهاگن دش. دنلب شیاج زا دنخبل نامه اب

هدیسر مامتا هب نام هرواشم میات ، دیخرچ تعاس

هدز فرح هشیمه رتزا تحار نم ، رابره لثم و دوب

. مدوب

وزاب متفگ تهب . یایمرب شسپ زا منود یم نوچ ـ

باالیی ندوب ریدم ی هیحور تدش هب مگ،وت یم مه

هنیمز یوت یتسنوت اتاالن مه لیلد نیمه .هب یراد

تاه تیلا عف نیب ینوتب و یشاب قفوم ، تیلغش ی

هک یزیچ ینوت یم اعطق سپ . ینک رارقرب لداعت

هک اج نیا زا هروطچ ، یدب ماجنا و متساوخ تزا



کیپ هی طاسب ینک، تسرد اذغ یرب ، نوریب یتفر

و داش یاه مدآ مامت لثم و یزادنب هار و کین

شاهاب زبسرس طیحم هی یوت ، یگدنز هب راودیما

. هتدوخ تخپ تسد هک یماش منوا ؟ یروخب ماش

یلیخ هک یداهنشیپ ، دیرپ باال شداهنشیپ زا میوربا

ثعاب ، مللعت . دوبن کیدزن ما یعامتجا تیعقوم هب

. دهدب هیکت زیم ارهب شیاه تسد دش

؟ مناخ راکرس هراد کالس تفا نوتارب هنکن هیچ؟ ـ

. مدش دنلب و هتفرگ تسد ارهب مفیک هدز، دنخبل

. نزن هیانک ـ



. میهدب تسد ات دمآ ولج دنخبل نامه اب

، ینودب ات درک ناحتما دیاب وراهراک یرس ـهی

رطاخ هب هک هینوا رتزا گنشق یلیخ یگدنز

. یدب تسد زا ور شتذل ، یعامتجا تیعقوم

. متخادنا باال ییوربا

تا. هیصوت زا یسرم ـ

ی هنشاپ یادص و مدش جراخ قاتا زا دنخبل اب یتقو

هب متشاد دوب، شخپ اه شوپ فک یور میاه شفک

ودره اراب فیک . مدرک یم رکف شبیجع داهنشیپ

. مدنام روسناسآ رظتنم و هتفرگ مندب یولج تسد



منک،اب تسرد یگناخ یاهرگربمه متسناوت یم

ینیمز بیس یمک مه شرانک . ناوارف چراق

مدش شلخاد ، دیسر هقبط هب هک روسناسآ . یراخوس

رکف نیا شا،هب یزلف ی هندب هب ندز هیکت واب

الهن قاع داهنشیپ ، هرفنود کین کیپ کی اعقاو مدرک

؟ تسه یا

یم اعطق شناحتما دز،هب یمن یفرح اجیب خرهام

. دیزرا

****************************************

******************************
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. مدوبن یضار شندوبن دوب.زا ونابرذآ شیپ ، نامام

نایم ، ادیش حلا نآ اب یتقو تساوخ یمن ملد



یقیسوم دنک. مهاگن ، مدروخ یم خرچ هناخزپشآ

تشوگ نم دش، یم شخپ ملیابوم ،زا یمیدق یا

و مدوب هداد رارق یزلف ی هحفص یور رینپ، اب اراه

، متسد و دوب اه نآ یپ مهاگن . مدوب ناشتخپ رظتنم

! اهروشرایخ اهو هجوگ ندرک درخ ردحلا یزرف اب

.زا مدوب هدیرخ هار رس ار، درگ تگاب یاه نان

و هتشاذگ شلخاد راب،اپ نیلوا یارب هک یا یرپوس

ار شتاسفق اه نان لا بند یرگ،هب یشان کی اب

ساوسو ،اب دندش هدامآ هک اه چیودناس . متشگ

ار کنخ یاهرتسلد . مداد ناشرارق دیفس دبس لخاد

لخاد یاه هویم زا یشخب و متشاذگ ناشرانک

یفرظ لخاد هدز، شرب و هدرک درخ مه، ار لا چخی

کین کیپ کی یارب دوب هداما حاال زیچ همه . متخیر

! یداع یلکش هب

کی دعب،اب و متشاذگ هناخ یدورو رانک ار دبس



هب اذغ خبط نیح دوب نکمم هک ییوب ، هاتوک شود

تسود ار مدوخ . مدرب نیب ،زا دشاب هدیبسچ مناج

یبیجع لکش ارهب مدوخ ، اهزور نیا . متشاد

متروص مرف ، میاه بل ، متسوپ .اب متشاد تسود

ییاه سابل طقف ، شیارآ یب نیاربانب . مدوب یتشآ

دبس، ، متفر نوریب هناخ وزا هدز نت یگنر و ترپسا

رابره دوب. هتسشن نیشام بقع یاه یلدنص یور

یور قیمع یدنخبل ، مدرک یم شهاگن ، هنییآ زا هک

درک. یم شوخ اج میاه بل

مداهنشیپ ندینش دعب دوب. هداد یلع ار کراپ سردآ

،نآ کراپ یدورو ما! هدیا زا شندروخ اج هتبلا و

ار نم مه .وا مهدن شصیخشت هک دوبن غولش یردق

هدایپ یاج نم،هب و درک ادج شنیشام زا هیکت دید،

دوش. مکیدزن ات مدش رظتنم ، ملیبوموتا زا ندش

،اب دسرب هک ینامز وات دوب نییاپ اهتنا ات هشیش

شا ینتشاد تسود تیدج و مکحم یاه مدق ندید



. مدرک شهاگن دنخبل ،اب

. مناخ راکرس وش هدایپ یربلد یاج ـهب

دوب! اجک یربلد ، مدیدنخ طقف نم ـ

تسد داد. رارق نیشام فقس یور ار، شتسد کی

هدش! هدیشک نییاپ ی هشیش ی هبل مه ار شرگید

طقف یگ یم دعب ، هدنخ نیمه اب ینک یم ماع لتق ـ

! هدنخ

قیمع مه وا یگریخ . دندمآ شک رت شیب میاه بل

همزمز مرن، و ینتشاد تسود تیدج کی دش.اب رت

درک.



یش؟ یمن هدایپ ـ

نم و درک زاب ردار شدوخ . مدیشک یقیمع سفن

یلدنص یور هک یدبس ،هب مندش هدایپ اب نامزمه

تسد ار نآ شدوخ . مدرک هراشا تشاد رارق بقع

مندب . میدش کراپ دراو مه، شود هب شود و تفرگ

دوب. هتشادرب ،زرل دیدج ی هبرجت نیا یامرس ،زا

یوزاب هدارا ،یب متشادن شهباشم یا هبرجت اتقیقح

. متفرگ ار وا

؟ مینیشب دیاب اجک ـ

باقرغ #
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. هشاب تولخ هک ییاج ـهی

. مدرک شهاگن بجعت اب

؟ تولخ ارچ ـ

یم شدرگ بسانم ییاج ندرک ادیپ یارب شمشچ

ریز هب شدوخ اراب نم یاون یب ،لد شنابز و درک

. دیشک یم

منک. تاشامت تحار یخلا اب هخآ ماوخ یم ـ

یور ، نامیریصح زادناریز یتقو دوب، هدرکن ولغ

وهب تسشن دش،وا نهپ کراپ زا تولخ یتمسق



جراخ دبس ارزا یکاروخ داوم متشاد یعس هک ینم

میاشامت ، شدوخ لوق دش.هب هریخ تیدج اب منک

درک، میاشامت ،وا متشاذگ نامنیب هویم نم درک.

،وا دنشاب هدشن اتهل مدرک کچ اراه چیودناس

تسد اراب اهرتسلد یامد یکنخ درک، میاشامت

درک. میاشامت ،وا مدیجنس

؟ یلع ینک یم هاگن هگم ییامنیس ملیف ـ

یور ، ونازراهچ لکش نآ هب شنتسشن یمک ، دیدنخ

دوب.هب تخس ، شبذج ناتک راولش هب هجوت اب ولیز

دوب. هدمآرد یسخت لکش

تیباذج هب یملیف هنوت یم ینادرگراک مودک ـ

ادخ؟ زج هزاسب وت تاکرح



، نانز دنخبل دش. زاب شتسد ،اب میاه سفن ی هرگ

و هتشاذگ میاهوناز یور ار متسد ودره جنرآ

. مدادرارق ما هناچ ریز ار ناشلا صتا

منک. تاگن منم سپ ـ

هاگن مهو طقف بشما ،ایب هیریظن یب داهنشیپ ـ

. مینک

هر. یم رس نوملصوح ـ

درک. شنت هاگ هیکت ، تشپ ارزا شناتسد دنخبل اب

. یزاب ایب بخ ـ



؟ لیماف مسا ـ

دز. بل تنطیش اب

غ! فرح ـزا
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رد هک ییاه هچب ی هدنخ یادص ، دیرپ باال میوربا

ام یکیدزن ،ات ناشیاه غیج و دندوب یزاب ی هطوحم

مدز. وبل مدیشک سفن اراه نمچ من یوب . دمآ یم



؟ اغوغ یگب و مسا ـهک

. اغوغ مگب و ندب یاضعا ـهک

، متسشن فاص و متشادرب ما هناچ ری ارزا مناتسد

دوب. هناریگلد مهاگن

؟ مندب یاضعا نم هگم ـ

هک یوضع نامه هب درک لیدبت ار نم اما، شباوج

هک ییادص زا ناما . مدش ضبن هچراپ کی ! تفگ

دوب. هداد هعیدو درم نیا ادخ،هب

! اغوغ متشاذگ و مبلق مسا ، یمبلق ـوت



دوب رتهب دیاش . تفگ یم تسار ، مدرک شهاگن

تفج کی یتقو . میدرک یم هاگن ار مه روط نیمه

ار نم ، شتکرح ره اب تسناوت یم ابیز ردقنا ، مشچ

هچ ، دسوبب یندز کلپ اراب متروص و دنک شزاون

؟ نابز هب زاین

؟ اغوغ ـ

؟ یدرک ادص و تبلق ـ

. دناسر نم ناتسد ،هب دروآ ولج ار شناتسد

ناتشگنا هب هریخ ، قیمع سفن کی واب درک ناشسمل

دز. بل مکچوک

نیبب و شاه تشگنا . مدرک ادص و مبلق بحاص ـ

، ییولوچوک نیا هب تسد نیا ی هزادنا نم ادخ!



منک. ادیپ تارب هقلح روطچ

ییاه تشگنا .هب دیسر میاه تسد هب مه نم هاگن

زین، ملوا ی هبرجت رد هک دندوب فیرظ ردق نآ هک

میهدب شرافس ار هقلح ات میدوب هدش روبجم

تشاذگن ، شروضح ، مدرکن خلت ار مدنخبل . دنزاسب

. موش هدش مامت ی هرطاخ تشم کی ریسا

. میزاس یم ـ

. تفرگ سامت ماهاب زورما تردپ ـ

یدنخبل ،اب دندش تشرد هدرک تریح منامشچ

داد. همادا متروص ی هریخ ، شخبمارآ



. مدرک باختنا و شرتخد ارچ دیسرپ ـ
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منت رد ینآ یدرد دش، هدرشف ، مبلق ی هچیهام

هب تفر یم منامشچ درک. میاهر دعب، و شخپ

شعنام ، مناتشگنا راشف هکاب ندش زیررس تمس

ارهب شیاه بل یتقو ، دروآ ارباال مناتسد دش.

دیفس یاصع دیاب مدرک سح ، دنابسچ مناتسد تشپ

دوب. هدش قشع نیا روک ملد... ، مریگب متسد هب

؟ یداد شهب یباوج هچ ـ

قرغ اما، ام هاگن دش. رت شیب اه، هچب غیج یادص



، شنحل دوب. هدروخ هرگ مهرد کرتشم سح کی

دش. رت مرن

! هدنمتردق نوچ متفگ ـ

و منک شهاگن رت هریخ دش ثعاب ، شبیجع باوج

. دبوکب شبلق دوب،هب شتسد نایم هک ار مناتسد وا،

دش. یم سح ال ماک شا، هنیس تفس ی هسفق

وزااپ نیا ، شهاگن هی ،هکاب دنمتردق ردقنا ـ

. دروآرد

ار ردپ باوج اعقاو ؟ دوب شبلق نیا، زا شروظنم

اراب منامشچ قایتشا ؟ دوب هداد کر ردق نیمه

واب درک اهر مارآ ار متسد داد. باوج شدنخبل



داد. شناتسد هب یسوق و شک ، تحار یلا یخ

؟ مناخ اغوغ میراد یچ ماش ـحاال

هیبش ! یداع یاهرهوش و نز هیبش ؟ مناخ اغوغ

دنخبل ، شتکرح ینیریش !هب یلومعم یاه هداوناخ

وبا هدیشک نوریب ار زاس تسد یاه چیودناس مدز.

دنمتردق ریگرد زونه ، میاه سح زا یشخب . متفرگ ال

مناج هب شنتفگ درم،اب نیا هک یتردق دوب. مندوب

. دهد هولج ار مندوب نز دوب دلب ردقچ دوب. هتخیر

زپ! اغوغ چیودناس ـ

دز. دنخبل ، هنادرم یتبحم اب



هب دعب ، مریگب سکع هی تریوصت نیا زا دیاب ـ

نیا قشاع هش یم هگم مگب، و مدب نوشن تردپ

. دشن مناخ

واب درک بآ ار شیاه ،خی شفرح یامرگ زا مبلق

شا، هرهچ ی هبذاج ی هریخ لد، هت زا یدنخبل

ی هبرجت . تفگ یم تسار خرهام دز. دنخبل

دوب! یدنمشزرا

منک. شرارکت اهراب متشاد تسود هک یا هبرجت

؟ مینک یزاب لا وبیلا ماش دعب ـ

تسد نیب ارزا چیودناس . دیرپ باال شپچ یوربا

: دیسرپ و دیشک نوریب میاه



؟ پوت ـ

. متشاذگ متروص یور ار مناتسد ، هدیشک تلا جخ

! مدروآ ـ

ندید نم،اب باالدزو شا هدنخ دنلب یادص

جوز هیبش . مداتفا هدنخ هب مه مدوخ ... شدنخبل

! ناوج مغ یب یاه جوز . میدوب ناوج یاه

کیدزن یارب دوب،اما رود ام زا دیاش هک یبقل

. میدرک یم ،تالش ناملا ح هب شندش

. رتهب یاهزور تخاس یارب ! مارتحا لباق یش تال
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قلعتم دوب. هنهک یمک ، مدوب هدروآ هک یلا وبیلا پوت

زا لبق حلا نیا ،اب هتشذگ یدرد یب یاهزور هب

شداب ، رابنا یمیدق ی هبملت ،اب نیشام رد شنتشاذگ

ندرک داب نزوس متشاد دای هب زونه . مدوب هدرک

یرابنا تاسفق ،باالی یمیدق ینادنق اراه،رد پوت

هرگ ، مندرگ تشپ ار ما یرسور . میتشاد یم هگن

ار لا .وبیلا دریگن ار میاپ و تسد یولج ات مدوب هدز

هک ییاه هلیم زونه . میدرک یم یزاب دایز ، ینامز

یقرش تمسق ،رد میدرک یم لصتم نآ ارهب روت

. دمآ یم مشچ هب غاب

یا؟ هدامآ ـ



دش ثعاب هک یهاگن . مدرک شهاگن هنایوج تباقر

دورف ریسم ارهب مدوخ ، دنزب پوت ریز و ددنخب

نیا ووا مدز شتمس ارهب پوت ، دعاس ،اب مدناسر

یم ولج یاپایاپ یزاب داد. همادا ار یزاب هجنپ راب،اب

و نیگنس یاه سیورس ندز هب یرارصا یلع ، تفر

یم سناوآ نم هب تشاد . تشادن پوت ندناباوخ

،هب نیمه یارب . مدرک یم سح ار نیا نم و داد

دنلب، یاه هبرض زا یکی رد یزاب ندش یدج رطاخ

هک یروط مدز، پوت هب مکحم یسیورس و مدیرپ

ما هبرض ربارب رد دوب نیا منامگ . تخوس متسد فک

نیا رتزا یا هفرح وا اما درب. یمن شیپ زا یراک ،

ریز ندز واب تفرگ زیخ یروط دوب. هناگچب تابرض

دنیشنب نیمز یور دش روبجم یتقو مه ،نآ پوت

. مدروخ اج اصخشم داد،هک ار ما هبرض باوج

! یتساوخ تدوخ ـ



ار پوت باوج ، مدیدنخ دوب. یدج یزاب شروظنم

. تفرگ رارق سیورس تیعقوم رد راب،وا نیا و مداد

نیمز یور ، شدوخ هیبش یتکرح اب متشاد تسود

هدنزاب ار نم پوت هک مراذگن و مشکب ار مدوخ

ندش هدیشک اما... مدرک مه ار .تالمش دهد ناشن

ظفح ار لداعت متناوتن دش ثعاب ، نیمز هب مجنرآ

هب حاالور مه نم چیه، درک طوقس هک پوت منک.

. مدوب هدرک طوقس ، نامسآ

؟ اغوغ ـ

ورپزا نادنخ یتروص .اب داتسیا مرس باالی

مدز. دنخبل . ناجیه

. متخاب ـ



اتاب تفرگ متمس ارهب شتسد داد، ناکت یرس

متسد فک ، تخوس یم مجنرآ . موش دنلب شکمک

زین.

شوخ نومهب هک نیا یارب دوب، یزاب هی طقف ـ

؟ دشن تیزیچ . هرذگب

یمکحم سفن و مدناکت ار مسابل کاخ ، مداتسیا

دوب. هدش خرس ناجیه زا متروص . مداتسرف نوریب

. تفر شتسوپ طقف متسد مکی ـ

. روشب میرب ـایب
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ناملیاسو تمس اراباپهب پوت ، مدرک تقفاوم

یاهریش هک یتمسق تمس هب مه هارمه و درک توش

متسد . میتفر ، دنتشاد رارق وشتسش صوصخم بآ

همزمز دنخبل واب درک مهاگن . متفرگ کنخ بآ ریز ار

درک.

. هتخادنا لگ تاپل ـ

مسفن ، متشاذگ میاه هنوگ یور ار مسیخ تسد

دوب. هدماین اج تسرد زونه



. تشذگ شوخ ـ

ارهب مدوب هتسب تشپ زا هک یا یرسور ی هلا بند

وهب درک کاپ ار متروص یرت نآ ،اب تفرگ تسد

یمرب لیاسو تمس هب یتقو داد. ناکت رس دییأت

و نیگنس یاذغ اهنت هن مدوب نئمطم ، میتشگ

کی یرناژیهب هیلخت اب هکلب هدش، مضه نامبرچ

میا. هدیسر ینتشاد تسود شمارآ

ی هدنام یقاب نم و دیشک زارد نامزادنا ریز یور وا

. مداد رارق نامنیب اراه هویم

؟ هزوس یمن ـ

. دمآ یم مشوخ شهجوت ،زا تفگ یم ار متسد



ـهن!

. شمنیبب ـ

نامسآ تمس هب هک شتروص یولج ار متسد فک

یور هدش هتفرگ رارق یاه تسد ، متفرگ تشاد رارق

. تفرگ ار مچم و درک زاب ار شا هنیس

یدز هجریش روط نوا یدرک یرکف هچ مزیزع هخآ ـ

؟ یدرک هسیاقم نم واب تدوخ یندب ناوت ؟

هب یویک هکت کی شیاج .هب مدیشک ار متسد

. متفرگ شتمس



رای ماهاب سناش طقف ، تسین یندب ناوت ثحب ـ

. دوبن

، شناهد لخاد نتشاذگ واب تفرگ ار یویک ، دیدنخ

. تسب مشچ

. تسامش اب قح ـ

هریخ شا هدیمرآ ی هرهچ مدز.هب دنخبل مه مدوخ

، مرظن هب هک ییاه ومژه هتسب نامشچ .هب مدش

کی یاهوم .هب دندوب دنلب یدایز درم کی یارب

یم ملد ! شکف راد هیواز مرف .هب شتشپرپ و تسد

مه ار شدیلک منک، لفق شیور ار مهاگن تساوخ

هک ییاج ایند، ی هطقن نیرت تسدرود هب مزادنیب

زا یبیجع شمارآ . هدرکن شحتف یدازیمدآ زونه

. مدرک یم سح ، شندید



. تلگشوخ هاگن نوا هنیگنس ردقچ ـ
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ما یرسور یاه ،هبل تفگ ار نیا ندرک زاب کلپ نودب

هک یبآ یکنخ رطاخ .هب متسب ولج وزا هدرک زاب ار

سح یمک ، مدوب هتسش نآ اراب متروص و تسد

. مدرک یم امرس

؟ هرادبات و دنلب تاه مژه ردقنا ارچ ـ

هکت درک. زاب ار شمشچ کی طقف ، وحم دنخبل کی اب

رد هراب کی نیح و تفرگ ار دوب متسد رد هک یبیس



. تسب مه ار مشچ کی نامه ، شنتشاذگ ناهد

؟ تسین روش هک تمشچ ـ

هراب کی دش. لیام بقع هب مه مرس ! دنلب ، مدیدنخ

هریخ ، بیجع وابحیلا درک زاب ار شمشچ ودره

و دیشک من شرثا مک، مک هک یروط . مدنخبل هب دنام

. دنام اج هب نآ زا قارب هاگن کی

دش؟ یچ ـ

؟ هخآ هگنشق تاه هدنخ یادص ردقنا ارچ ـ

گرزب ، دندرک داب ار مبلق راگنا دوب، بیجع سح کی

ار ششیاجنگ رگید ما هنیس هک گرزب ردق دش.نآ



ناوت ، ممسج دوب، نیمه مه قشع نیا سح . تشادن

. تشادن رگید ار بوخ حلا نازیم نیا شیاجنگ و

یم . مدناسر شیاه .هبمژه مدرب ولج ار متسد

مژه، رات کی نداتفا هیبش ؟ دوب هچ هیبش یناد

دعب و بلق هت ییوزرآ ، تشگنا کون یور شنتفرگ

وزرآ ، داتفا ،مژهتا تفگ یم ونابرذآ . شندرک توف

مژهی نامه هیبش ، شیاه مژه فرح . دورن تدای

! وزرآ نامه هیبش ما، هدنخ هب شباوج دوب. هداتفا

رادیرخ ار شلا .ح تسب مشچ هدش. هدروآرب ییوزرآ

. مدوب

ور یسک ، ندنخ یم مک هک ییامدآ منک رکف نم ـ

ردقچ نوشدنخ یادص هگب نوشهب هک نتشادن

. هگنشق

دز. بل هتسب نامشچ نامه اب



مگ! یم تهب زورره نم ـ

ادص. یب راب نیا مدز، دنخبل

نیا زورره ندینش ، مراذب ور ما هیرهم ماوخ یم ـ

. هلمج

زا یتقو دعب، یقئاقد . مدوخ لثم تسرد دز، دنخبل

ییاه وبل شوخ وابحیلا میدرک یظفاحادخ مه

یتقو ، میدش نامیاه لیبوموتا راوس رارق، یب

، مداتفا نم،هار و منک تکرح نم لوا درک هراشا

، مدیدن ار شتروص ولج، ی هنییآ زا رگید یتقو

نیح ار مرس و مداتسرف نییاپ اراتهت هشیش یتقو

ات مدرب نوریب نیشام ،زا تولخ هارگرزب رد یگدننار

طقف ، دنارپب مرس ارزا شوخ حلا نیا یتسم داب،



یتقو وا یادص اب هدش ماغدا دوب، هدنناوخ یادص

مگ" یم تهب زورره نم " تفگ یم

ندینش زورره دیون ، مدوب هداد ار شدیون ملد هب

ار! شیاه هنارعاش

. رادید نیلوا هب نودرگرب و نامز "

رادرب و تنوجنف ، هغاد نوم هوهق ات

. متخت ور هزیر یم زییاپ هرجنپ زا

متخبشوخ ازور نیا یتح وت رکف اب

. منوت یمن وت یب هک منئطمم نم

" منوم یمن اهنت هک منئمطم نم
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غاب، یکیرات ورد هداتسرف شوگ تشپ ار میاهوم

دوب. نشور همع، ی هناخ غارچ . مدناخرچ مشچ

. میدوب هدش عمج ماش یارب ، ونابرذآ لزنم رد همه

همع ی هناخ هب بایماک و قاثیم اما، ماش دعب

تساوخ یم ملد . مدوب هتفرگ هلصاف عمج .زا دنتفر

زا قاثیم متسناد یمن ، دنچره . موش قحلم ود نآ هب

ایهن! دوش یم لا حشوخ مندوب

دش. میامنهار هناخ، قمر مک رون ، مدرک زاب هک ردار

و دندوب هتسشن همع یناجرم لبم یور اهرسپ

رارق ناشیاه تسد نیب ، نشیتسا یلپ یاه هتسد

یم رت فورعم ، دندش یم گرزب ردقچره . تشاد

دندش یم هتخانش رت شیب ، هعماج نیا ورد دندش

یاه هچبرسپ نیمه دوب! نیمه ناشتاذ مه، زاب

، ناشیادص یوهایه ، یزور هک یغاب هناخ ناطیش



، میاه لدنص یادص درک.اب یم رک ار ایند شوگ

. دندیخرچ ودره . دندش مهجوتم شوپ فک یور

نویزیولت ی هحفص هب هرابود تیمها ،یب قاثیم

درک. هراشا شرانک ،هب بایماک دشو هریخ

! نیشب ـ

لبم نسوک ، مدرک باختنا ار شرانک ی هرفن کت لبم

مهاگن اه نآ لثم دعب، و مدرشف میاه تسد نیب ار

. مداد دندیود یم مارآ هک یلا بتوف نانکیزاب ارهب

دوب! شزرو نیا قشاع ، داعیم

؟ اربخ هچ ـ

ویب درک یم مهاگن تشاد مدش، هریخ بایماک هب

باوج رظتنم دوب، هدز وا هب قاثیم هک یلگ هب انتعا

دوب.

. تسین یصاخ ربخ ـ



قاثیم . دندرک فقوتم ار یزاب ، دیشک یقیمع سفن

تمس ،هب هروخ یم یاچ یک نتفگ دشواب دنلب

شنتفر ریسم ، مهاگن اب نم و درک تکرح هناخزپشآ

. مدرک بیقعت ار

؟ ینک یم یزاب ـ

فک و مداد رس مشوگ تشپ ار میوم مدز، دنخبل

. مدنابسچ میاه نار ار،هب میاه تسد

ـهن!

یدنلب یادص . تخادنا یبوچ زیم یور ار، هتسد

شهاگن ضرتعم ، هتسب مشچ کی ای نم دشو داجیا

اه لبم یور رت شیب و تخادنا یاباال هناش . مدرک

وا هب تبسن هک یقشع مامت .اب مدرک شهاگن داد. مل

. متشاد مدوجو رد

؟ یدز لز نم هب ارچ ـ



. مراد تسود نوچ ـ

ترپ متمس هب اوه یب مه ار نسوک ، تسب مشچ

درک.

هک هنوخ مد یتسرف یم ییاسکع ، یراد مسود ـ

؟ مسوباک هشب

رارق مدوخ نسوک رانک ، متفرگ اوه رد ار نسوک

. مدرک شهاگن رت قیمع نآ، هب ندز هیکت واب مداد

یروآدای تارب ور ییازیچ هی هک مراد تسود ـ

؟ ومع هدب شاجک . مدرک



نم،هب هب ندرک هاگن دصق هب هن درک،اما زاب کلپ

درک، زارد زیم یور مه ار شیاهاپ دز. لز فقس

،هب شنیگمشخ هاگن نآ اتاب دوب خیلا همع یاج

ناجنف ،اب قاثیم دوش. شا هریخ راک، نیا رطاخ

ار ینیس دش. جراخ هناخزپشآ زا همع بوبحم یاه

بایماک یاپ ار،هب یزاب ی هتسد و دیبوک زیم یور

. دنابوک

و! تدوخ نک عمج ـ
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یظیلغ شحف نم، روضح زا تلا جخ یب بایماک

، نیمز یور شیاهاپ نتخادنا اب مه دعب درک. شراثن

ناجنف داد، نم تسد وهب تشادرب ییاچ ناجنف



. تفرگ شناتشگنا نیب مه ار شدوخ

! رتفد دوب هدموا دامع ردارب ، زورما ـ

مه زورما تسا رارق هک دوب هتفگ یلع ، متشاد ربخ

ود، نیا ی هنادرم یاه تبحص . دورب اباب ندید هب

ارهب ناجنف ی هبل باوج یب . تشادن یمامت ارهاظ

درک. یم ممرگ ، شراخب . مدرک کیدزن متروص

! تسین یدب رسپ ـ

هاگن دوب هتفگ ار هلمج نیا هک یقاثیم هب تهب اب

هب دوب هدنام هریخ یخلت زا راشرس ، شهاگن ، مدرک

حاال مه بایماک زیم، یور ی هدنام اهنت یاچ ناجنف

ام مدرک یم رکف اه سلا درک.نآ یم هاگن اروا



کی زا مدآ هس دش یم رگم میا. هدش نیرفن

بیجع راگزور ؟ اطخ کی هب دنروخب هرگ ، هداوناخ

دوب!

... نوا زا لقا ـال

ار شفرح قاثیم درک، ادص ار شمسا رشت اب بایماک

ار مدوخ نم، دزو شندرگ تشپ یگنچ داد، تروق

، مندب یامرس یاچ،زا . مدیشک رتولج لبم یور یمک

دوب! هدرک خی

! قاثیم ـ

رد هک یگنس نامه مدوب هدش نم دمآ، باال شرس

، یدگل کی ،اب دیسر یم نآ هب سکره و دوب ریسم



، مدوب هدرک اطخ درک. یم اررد شیاهاپ یگتسخ

هک یا هداج طسو مه نآ گنس مدوب هدش

. دندوب منازیزع ، شیاهرذگهر

. یدش یمن تخبشوخ منرت ـوتاب

رت فاص بایماک درک، منامشچ ی هلا وح یدرس هاگن

. مداد همادا رت مارآ نم، و تسشن

رگا دوب! عونت قشاع ، دوبن نیهاش قشاع منرت ـ

مدآ اب طقف ، داتفیم قافتا نیا زاب مه دوبن نیهاش

یا. هگید

! هسب ـ



شهاگن اب بایماک درک، همزمز یا هگرود یادص اب

زیم یور ار یاچ ناجنف نم، و منک توکس تساوخ

یخلت معط هچ ، متسناد یم حاال نیمه .زا مدیبوک

. دراد

هی زا وروت ،اللقا قافتا نوا هک ملا حشوخ نم ـ

داد. تاجن هابتشا قشع

سارت تمس دش،هب دنلب اج خرس،زا ینامشچ اب

یور ار ناجنف ، مدوخ لثم مه بایماک و درک تکرح

. دیبوک زیم

یم رسو ره هک هدش امن خن زیچ همه یروط ـهی

هش. یم هتفاکش هگید رس ،هی یریگ

مه رانک مدوب هدمآ مدز. لز شتروص هب یگتسخ اب



تاهابتشا یضعب ارچ دوب. شا هجیتن نیا، و میشاب

ار ما یناشیپ دش. یم مامت نیگنس ردقنا ناشناوات ،

. مدرک سمل

ال وگب هللا مسب ومع، مداد ینتفاب لیم وت هب نم ـ

. نتفاب هب نک عورش ، تدوخ رس زا لقا

. تساسکع نوا تروظنم ـالدب

هس ، هدرک خی یاچ ناجنف هس مدش، دنلب میاج زا

تبحص هدش. ریزارس درد هس و هتفر رس ی هلصوح

دوب. هدش مارح هناخ نیا یاه مدآ هب ندرک
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، تسه هراد، دوجو هک هیرتخد نوا مروظنم ـهن،

شدوخ هک نیا یاج !هب شاسکع هب یدیبسچ وت اما

ینیبب و

.

همع ی هناخ منک،زا ینعم ار شهاگن ات مدنامن

دراد سارت ،رد قاثیم متسناد یم و مدز نوریب

.هب متشگنرب حلا نیا دنک.اب یم هاگن ار منتفر

. مدوب هدیشک ترارم اه سلا نیا مامت ی هزادنا

سپ باوج ما هدرکن هانگ مرج هب هک دوب سب رگید

. مهدب

یفاک ، مدوب هدش هتسخ ندرک افیا ار گنس شقن زا

! متفگن چیه نم، و دندیبوک اپ هچره دوب

****************************************

************************************



یارب مدناخرچ مشچ مدش، جراخ هک بطم زا

، تراک مامتا دعب دوب هتفگ و هتفرگ سامت ، شندید

و نیشام نودب ! نییاپ وایب رادرب ار تفیک طقف

،نآ شلیبوموتا هب هدز هیکت یا! هلجع چیه نودب

ودره دش. لفق شنامشچ رد مهاگن نابایخ فرط

ار نابایخ ضرع راد. ناج و سفن هزات . میدز دنخبل

منامشچ یارب یناب هیاس ار متسد و هدرک روبع

رهظ ات حبص هک دوب ییاهزور نآ زا زورما . مدرک

، متشاد خیلا یرهظ زا دعب و مدرک یم تیزیو رامیب

درک. یم هبرجت ار یباتفآ یرهظ مه نارهت

ملد! زیزع ـسالم

ار شم داد.سال قمع ار مدنخبل ، شظیلغ ملدزیزع

درک. زاب میارب ردار ووا متفگ باوج



دش. رید هک نیشب ـ

دعب و دوش راوس مه شدوخ مدش رظتنم ، متسشن

. مدیسرپ ار ملا وس

؟ هدش رید یچ یارب ـ

ی هچراپ هکت کی باوج ،یب تخادنا باال ییوربا

ار شیادص نحل و تشادرب روبشاد یور ار،زا هایس

درک. مب

! تمدزدب ماوخ یم ـ

راب، نیا و تفرگ منامشچ یولج ار هچراپ ، مدیدنخ

درک. اوجن مرن اما تیدج اب



؟ مشب تمشچ نم ، تعاس دنچ ید یم هزاجا ـ

انش اما شهاگن نایم دراد، یدصق هچ مدیمهف یمن

هک نیا .هب مدیسر یم تبحم ،هب مدرک یم هک

ایند یاج نیرت نما هک نیا ،هب دشاب عمج ملد یخلا

ووا، متسب ار منامشچ . تسا ندوب درم نیا رانک

. تسب منامشچ یولج لش یلیخ ار هچراپ

؟ هلگشوخ یش یمن تیذا ـ

نیشام مدش هجوتم ، مداد ناکت هن یانعم هب یرس

درک. همزمز مارآ و دروآرد تکرح ارهب

هشک یم لوط نک، رد یگتسخ مکی باوخب ریگب ـ

. میسرب



؟ اجک یگ یمن ـ

تذل نداد نوشن یارب ماه، تیلا عف یاتسار ـرد

. سرتن . هیگدنز

ار مرس ، مدرک لفق مهرد ما هنیس یور ار مناتسد

مشچ طقف دعب و یلدنص یتشپ هب مداد هیکت

هب دامتعا هیبش یدامتعا وا، هب مدامتعا . متسب

شا یگشیمه یاه یتفگش هب هجوت دوب.اب مدوخ

دهاوخب زاب هک نیا زا مدوب هدرکن یبجعت یلیخ مه،

رتزا گنشق یگدنز دهد، مناشن شدوخ کبس ،هب

مروصت الف خرب . تسا نم ی هدش ی هنهک یاهرواب

یرابجا تحارتسا و شندوب شمارآ دوز یلیخ مه،

یور و دنوش نیگنس میاه کلپ دش ثعاب ، منامشچ

تساه سلا هک یمدآ هیبش . دننک طوقس مه

زا یباوخ اررد شیایند ، هزادنا نامه وهب هدیباوخن



اب منهذ دوب. منما ی هطقن ، شندوب ! هدرک ،مگ تلفغ

مندب وهب هدرک شوماخ ار شغارچ تحار یخلا

دامتعا وا هب مه منهذ دنک. تحارتسا داد، روتسد

یگتسباو یلیخ ، ینیریش نیع رد نیا و تشاد

! دیسر یم رظن هب یکانسرت

**********
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؟ اغوغ ـ

هک دوب یزیچ اهنت ، قلطم یهایس ، دیزرل میاه کلپ

رد اسر و حضاو اما، مفارطا یاهادص . مدید یم

رتزا نینط شوخ ییادص . دندوب هتسشن مشوگ

دمآ باال متسد درک. یم میادص تشاد ، اهادص مامت

شناتشگنا یامرگ دش، معنام هک منک زاب ار هچراپ ات



. مدرک یم ساسحا مچم رود ار

وش! هدایپ نم کمک .اب نزن شهب تسد ـ

مهوت کی ، مونش یم هک ییادص ، مدرک یم ساسحا

و دولآ باوخ ،نت شناتسد تیاده .اب تسا نیریش

، هچراپ تشپ و مدیشک نییاپ نیشام ارزا مگنم

ردقنا دوب، یبیجع باوخ مدز. کلپ راب نیدنچ

ما هناش یاه یگتسخ فصن راگنا هک تحار و قیمع

مندب یجیگ رطاخ .هب نیمز یور دوب هدش هدناکت ،

دیشک ولج ار نم . درکن اهر ار میوزاب ، باوخ زا دعب

دوب، هتفرگ ار میاهوزاب هک یا هیواز سح دعب،اب و

. هداتسیا متشپ مدش هجوتم

منک! وزاب تامشچ ماوخ یم ـ



یور زا یمارآ هب هچراپ ، متشاذگ مبلق یور ار متسد

لوا ، شنداتفا نییاپ واب تفر رانک منامشچ

و دنداتفا درد هب ندیدن اه تعاس رس زا منامشچ

، شیادص هک یقشع . دندش راچد قشع دعب،هب

و بیجع یگنر ، شگنر و دوب بآ دنلب یادص

یادص یا! همرس و یبآ درز، ، یجنران زا یبیکرت

متشپ یتقو مه ،نآ مشوگ ریز زا شا هنادرم

یتقو دوب، شناتسد نیب میاهوزاب و دوب هداتسیا

،رپ منامشچ و دیصقر یم تشاد میاهوم نیب داب

مه، جاوما یادص ،زا ملباقم یاه بآ زا دندوب هدش

دوب. رت زیزع

تامشچ قرغ و نم هک یمناخ ، کرابم تدلوت ـ

! یدرک

، دندیسر نامیاهاپ .هب دندش دنلب اه جوم یادص

ایرد،اب زا نتفرگ مشچ نودب نم و دندیشک بقع



. مدرک همزمز سیخ ینامشچ

مشلا؟ میدموا ـ

رود دعب ماو هقیقش هب کیدزن ، شبل یامرگ سح

مخ دهاوخب ملد دش ثعاب ، مرانک شنداتسیا و ندز

هدروخ رس بلق لا بند اه هسام و نش نیب و موش

. مدرگب ما

ایند مگب،هب .... باقرغ یولج بآ، یولج میدموا ـ

. یدموا شوخ

، دیشک متروص یور ار میاهوم ،داب دیخرچ مرس

ینتشاد تسود الفدق تخا نآ اراب شفافش هاگن

متسد ، مدیدنخ ضغب نایم نم و تخود متروص هب

درگ کچوک کیک ندید اب نم و دناخرچ ، تفرگ ار



. تسشن مناهد یور مناتسد ، نیشام توپاک یور

مدرک انش ! مدید و تامشچ ، تمدید هک یراب نیلوا ـ

تمسا مدینش شدعب منک، ادیپ تاجن شزا دشن اما

جوم نیا یادص نم، رظن زا یتسنود یم . تساغوغ

شش مامت بآ! یاغوغ یادص ؟ تساغوغ یادص اه،

هدز هرگ و ملد هک ییاه سلا مامت ، هتشذگ سلا

مشلا. مدموا یم ، تدلوت لا سره تلد، هب مدوب

، تامشچ یاوه هب مدز یم لز بآ ...هب ایرد یولج

. تادص یاوه هب مدرک یم شوگ مجوم یادص هب

. متفگ کیربت و تدلوت بآ وت،هب یاج هب سهلا شش

نم یاه کرابم تدلوت نک! شوگ اه جوم یادص هب

دایم هک یجومره ،اب دنتشاد هگن نوشدوخ یوت و

یم ییادص هی هک یونش یم یدنبب مشچ ولج...هگا

! یلع یاغوغ کرابم تدلوت هگ،

درگ، کچوک کیک ی هریخ ، دیکچ ممشچ زا کشا



،اب تشاد هک ییایرد یادص زا مدرک اررپ میادص

دعب دش. یم کیدزن شرگید یور نآ ،هب شبورغ

هاگن ،هب مدیخرچ منک یم هچ منادب هک نآ مه،یب

هقلح شندرگ رود ار مناتسد دعب... و مدز لز شقارب

ودره ، تفرگ یمن ار مرمک رگا هک یباتش .اب مدرک

هچب نیع تسرد مه دعب . میداتفا یم نیمز یور

و ادص یب یا هیرگ . مداتفا هیرگ هب هدز ناجیه یاه

درک. یم کرابم ار یمالمد تشاد ، مکحم هک یشوغآ

مدوب هدش یقشع قرغ ! باقرغ ی هطقن رد تسرد

منک. ادیپ تاجن نآ زا مناوتب دوب لا حم رگید هک

یم ، مدرک یم باق دیاب ار نتشاد تسود نیا

اراب شکاخ ، زورره و ملد راوید هب مدنابسچ

هیبش ، نتشاد تسود نیا . متفرگ یم لا متسد

زا درک یم منمیا . دنام یم لق راهچ سیفن یولبات

! یدرد ره



تشون رس زا دیاب ار، تشونرس

تشون رتهب یمک راب نیا دیاش

تشون رواب رد ِقرغ ار یقشاع

تشون رگید یا هصِق اهار هصُغ

تفگ هک دمآ رواب نیا اجک زا

تشونرس ددرگنرب رَس دوَر رگ

میرارَب لُگ لِگ لد ،زا میراکب لگ

ناراب ِریز ، ناراهب ،رد ناتسمز رد

میهاوخن ،رگ میهاوخب ،رگ میراکب لگ

میراگزور ِنابغاب

تشون رس زا دیاب ار، تشونرس

تشون رتهب یمک راب نیا دیاش

تشون رواب رد ِقرغ ار یقشاع

تشون رگید یا هصِق اهار هصُغ



تفگ هک دمآ رواب نیا اجک زا

تشونرس ددرگنرب رَس دوَر رگ

ینادب یزاب نیا ارِز یزور وت رگ

یناوخب شزمر ِی هتکن

تسایرد جوم نوچ یگدنز ِیاه هظحل

تسابیز تخس و درس هچرگ

تتشذگرس سپ رگزا ایرد نیا ِجوم

تتشذگرس تتشونرس

نک رفس رواب ِی هلق ِزارف رب

نک رت زاب ار دوخ بِلا

ناوخ لزغ و نابوک یاپ ظفاح وچمه

نازوسب ار مغ ِرگشل

هنامز نیا هدنامن یفقس کلف رد

هنارک یب ات نزب رَپ



تشون رس زا دیاب ار، تشونرس

تشون رتهب یمک راب نیا دیاش

تشون رواب رد ِقرغ ار یقشاع

تشون رگید یا هصِق اهار هصُغ

تفگ هک دمآ رواب نیا اجک زا

تشونرس ددرگنرب رَس دوَر رگ

تشون رَس زا یا هصق

تشونرس زا یا هصِق

{ تشونرس ، نایرجش نویامه داتسا }
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*********************************

دوب! هتفر مدای ـ

یاوه ینعی هرب، شدای زا شد یمال زور هک یمدآ ـ

. هیربا یلیخ شنهذ

کبس یوتپ نآ ،اب هظحل نیا .االنورد دوبن یربا

و لحاس یکیدزن ،رد شتآ هب کیدزن یتقو منت، رود

.اب دوبن یربا رگید ، مدوب هتسشن باتهم رون نایم

اجهب ار شتآ نورد یاه بوچ ، شتسد دنلب بوچ

یم ناشن هتخورفارب ار شتروص ، شتآ مره درک. اج

دز. دنخبل و دناخرچ ار شرس . مدرک شهاگن داد.

؟ هلگشوخ هیچ ـ



شتمس ،هب مدیشک نوریب وتپ ریز ارزا متسد

دوب ییاه تقو نآ .زا تفرگ ار نآ مارآ ووا، متفرگ

ما هدنخ و دمآ یم مکشا ، شوخ حلا تدش زا هک

هن!

! یلع نکن قشاع ردقنا و نم ـ

یور و درشف مکحم ار متسد درک. مهاگن بیجع

مرس و هتسب ار منامشچ . تسشن مرانک بوچ هتخت

مرود وتپ، یور زا شتسد . مدنابسچ شیوزاب ارهب

یادص اب متشاد ار ایرد یادص نم و تفرگ رارق

نیا مامت رس تشپ مه ار وا یادص ! بوچ نتخوس

اه! تن

؟ یلع یگ یم زان رپ ردقچ ، یدرک تقد ـ



مدز. دنخبل ، دنتشاد من هک هتسب نامشچ نامه اب

! مندرک مرگ یاوه دش،هب نییاپ باالو مرود شتسد

رد دراد اه، بوچ نیا هیبش ملد تسناد یمن رگید

. دزوس یم هدرک اپ هب وا هک یشتآ

نم! یاغوغ کرابم تیگلا س وهن تسیب ـ

مدز!هب کلپ ، مدیشک متروص یور ار متسد فک

ح نیا دش یم شاک . مدرک هاگن جاوما و بآ یهایس

ریغ ، ششمارآ . تشاد هگن روط نیمه دبا ارات لا

دوب. فیصوت لباق

مهب مشچ سملا! یس هش یم عقوم نیا هگید ـسلا

هب متشاد قوذ ینامز !هی یلع تشذگ رمع ، میدز

یس. هب مسر یم مراد !حاال مسرب یگلا س هدجه

نم هک دنت ردقنا . نامز نیا هرذگ یم دنت ردقچ



. همدلوت هنومن مدای یتح

. یسرت یم یگلا س یس زا هک وگن ـ

نامشچ .اب دندرک طوقس مه یور هرابود میاه کلپ

. دینش ار ایرد یادص دش یم رت تحار ، هتسب

باقرغ #
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! منود یمن ؟ یگلا س یس ـ

تباقر مه،هب شیادص ، تسشن مرس یور شا هناچ

شخب مارآ ناشمادک مدیسرپ منهذ .زا تفر ایرد



دوب. یتخس لا وس درک. مهاگن دولآ مخا منهذ ؟ دنرت

؟ مشکب ریوصت هب تارب ور تیگلا س یس ـ

مرس مه دعب . مدیدنخ یبلوت ، هتسب نامشچ نامه اب

. دمآ مه شدوخ ی هدنخ یادص . مداد ناکت ار

! هنادرم و نینط شوخ

.هی هیروطچ مگب تارب ور تیگلا س یس دلوت راذب ـ

. هنوخ یدرگ یمرب راکرس زا هتسخ ، همرگ رصع

هدش. هدیچ یتشاد تسود روط نومه هک یا هنوخ

یش یم هنوخزپشآ دراو یگتسخ ابیز!اب و یگنر

لا چخی یور ینیب یم هک بآ ناویل هی ندروخ یارب

! هطخ دب یاقآ هی طخ تسد هدش. هدز ذغاک هی

. کرابم تیگلا س یس ، مناخ راکرس ، هتشون



یخوش وهب مدرک زاب ار منامشچ ، مدرک دنلب ار مرس

مدز. بل

؟ یریگلفاغ سپ ـ

اوجن و دنابسچ شیوزاب ارهب مرس هرابود ، دیدنخ

درک.

! مگب راذب ، تاجرس درگرب ـ

ندینش یارب شتوکس دش، رت دنلب ما هدنخ یادص

ووا، متسب هرابود ار منامشچ دوب. حضاو ما هدنخ

دز. بل رت مارآ ییادص اب

یوت ذغاک .اب ینز یم دنخبل تشاددای ندید اب دعب ـ



یور ینیب یم ، باوخ قاتا یوت یر یم تتسد

وهی، و ینز یم لز نودمچ !هب هنودمچ هی تخت

هش" یم دنلب ترس تشپ زا طخدب درم نوا یادص

یوت ور شندوب عقوت ؟ یخرچ یم " میش قرغ میرب

درم ننز. یم قرب ، تگنشق یامشچ . یتشادن هنوخ

هتسخ تروص یوت و هریگ یم و تاتسد . دایم ولج

، ینزب یفرح هک نیا زا لبق مه دعب هنز، یم لز تا

و شدوخ سفن هک ردقنا . تتسوب یم مکحم

شلا وس زاب دیشک بقع یتقو ، شدعب و هرب تدوخ

" میشب قرغ میرب " هسرپ یم و

دوب، هدروخ من کاخ ندرک وب هیبش یزیچ شروصت

دیاب ار شدعب اجهب نیا !زا شخب مارآ ردق نامه

! متفگ یم نم

. میرب مگ یم ـ



. تشاک مرس یور یا هسوب
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منودمچ ، هریگ یم و تتسد ، طخدب درم نوا دعب ـ

لد هب هنز یم هنوبش و هنک یم دنلب شگید تسد اب

هگ، یم و هنک یم تلغب اج، نیمه تترایم ، هداج

نم! یاغوغ کرابم تیگلا س یس

کیک مارب ، ییودرگ کیک یاج ،هب هشاب شدای طقف ـ

! هرخب یلیناو

، تفرگ نییاپ ار شرس و متفرگ ارباال مرس . دیدنخ



ار شتسد . متشادن تسود ییودرگ کیک اعقاو نم

درک. همزمز و داد رارق متروص فرطود

ماوخ یم ، یگلا سود و یس ، یگلا س کی و یس دعب ـ

روط نیا و زور نیا منوتب لا سره تیگلا س دص ات

. مگب کیربت تهب

شا هریخ طقف درک. ممرگ شهاگن دش، جک مرس

قوروت قرت یادص ، جاوما یادص ایرد، یوب . مدنام

و شسابل رطع وا، یاه سفن یادص ، بوچ نتخوس

ورف شراولش بیج ،رد مارآ یلیخ هک یتسد دعب،

تهب نامشچ یولج و دیشک نوریب یا هبعج . تفر

رایسب و یبوچ یا هبعج درک. شزاب نم، ی هدز

، داتفا شلخاد قرب هب مهاگن یتقو دوب. کچوک

. دندروخ طخ مفارطا زا اهادص



. ماوخ یم کیچوک ی هقلح ،هی متفگ متفر ـ

شناحتما ید یم هزاجا ! هزیر یلیخ هخآ شاتشگنا

منک؟

ی هقلح نآ ترپ مرکف . مدوبن نیمز الرد صا نم،

! ملباقم درم شوغآ مه،رد مبلق دوب، طالیی قارب

. ممشچ هب دش هریخ درب، .باال تفرگ ار متسد

مه! اه بوچ نتخوس یادص دش، هدنز ایرد یادص

نیا جیگ نم، و متشگنا هب دنابسچ ار شیاه بل

دروخ رس متشگنا رد هک یا هقلح یدرس سح،هب

دوب. هزادنا هک یا هقلح . مدرک رکف

! راهب یوناب تدلوت ی هیده منیا ـ

یوت هقلح قرب ، متفرگ ممشچ یولج ار متسد

ریز ار شتشگنا . مدرک شتشم نم، دزو ممشچ



دش. دنلب اج دزوزا ما هناچ

مداد لوق تردپ ،هب مینک یظفاحادخ ایرد زا میرب ـ

تسد ، مداد لوق ممناخ جاح !هب تمنودرگرب بشما

و تسد ... تاهاگن نوا هکاب مه .وت منکن اطخ زااپ

. ینک یم کیدزن اطخ وهب نم یاپ

اما دعب مدز. لز شا هدش زارد تسد وهب میدیدنخ

دنلب دوب. شنورد هقلح هک یتسد نامه ،اب شمتفرگ

هب ودره . دروخ رس میاه هناش یور زا وتپ . مدش

یاه هناش رود وا تسد ، میدش کیدزن جاوم یایرد

! نامیاهاپ رود اه، جوم و دیچیپ نم

مزاب ، مناخ نیا یگلا س یس دلوت ایرد، میایم مزاب ـ

. مینیب یم مهو



ووا، مدز لز شتروص ،هب سیخ یا هدنخ اب

یادص درک! مدنلب ، دیچیپ نم رمک رود ار شناتسد

نم ، شندیخرچ دشواب مگ بآ یادص نیب مغیج

و دوب شیاه هناش یور متسد یتقو . مدیخرچ مه

هدش. ماغدا غیج اب یا هدنخ اوه. رد میاهاپ

. اغوغ دنخب دنلب ـ

. شوخ وابحیلا لد هت ..زا دنلب ، مدیدنخ نم و

یاهدنخبل یساکع نیبرود هب ،ور مدلوت دوب اه سلا

ربج ویب نیبرود لا،یب سما و مدز یم یعنصت

هدیسر نامسآ زا مدآ نیا . مدیدنخ یم دنلب ! سکع

اه مدآ هب بوخ حلا هک میتشاد یا هتشرف ؟ دوب

اه نآ زا یکی وا کش ،یب میتشاد رگا دنک؟ هیده

وهب دیایب دوب هدش رومأم هک ییاه نآ زا یکی دوب.



! مدنخب مه دنلب ! مدنخب دیاب دنک، یروآدای نم
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****************************************

********************************

دنلب واب مداتسرف نییاپ ار، ما ینیب یور کسام

تسد ارزا میاه شکتسد ، یلدنص یور زا ندش

دنلب اج زا شناهد نتسش یارب مرامیب . مدرک جراخ

تمس مهاگن . مدرشف تسد اراب ما هناش نم دشو

هبرقع و تفه یور کچوک ی هبرقع . دیخرچ تعاس

لخاد ، هیدهم . دیخرچ یم 3 ددع یور ، گرزب ی

زاب ار مشوپور متشاد هک ینم ی هریخ دشو قاتا

درک. همزمز مدرک یم



؟ رتکد ـ

؟ مناج ـ

دوب. نیریش ، شدنخبل . دمآ رتولج

نتفر لبق متفگ ، نیتسین بطم هک هگید ی هتفه ـات

. مشاب هتشاد نوتزا یشهاوخ ،هی

رتولج نانز دنخبل ، دنزب ار شفرح ات مدرک شهاگن

هدید شتسد رد دورو ی هظحل زا هک یتراک و دمآ

رهم مروصت ،هب شمشچ قرب . تفرگ متمس هب مدوب

. دیبوک دییأت

مش یم لا حشوخ ! همیسورع تراک نیا نیا، ـ



. نیرایب فیرشت

شسمل مدز. ،لز تراک یور طالیی یاه لیلکا هب

تراک . مداد قمع ار مدنخبل ، شنتفرگ واب مدرک

شرس دوب. اه تراک نیا تشپ وزرآ ردقچ ! یسورع

یابیز مسا هب نم و تخادنا نییاپ تلا جخ اراب

یب مه دعب . مدش هریخ مه رانک داماد و سورع

و هتشاذگ ملباقم رتخد یوزاب یور ار متسد ، فرح

مدنخبل دش. توهبم شا هرهچ . مدیسوب ار شتروص

. مداد قمع ار

. یلگشوخ تراک هچ . مزیزع یشب تخبشوخ ـ

زا دعب سک، چیه شاک درک. ادیپ شک شدنخبل

یابیز و یگنر یاهزور و تراک نیا باختنا قوش

و ندشن دش.اب یمن هجاوم تسکش ،اب جاودزا لبق



! نتسناوتن

؟ نیایم ، منونمم ـ

و درک یرکشت یلا حشوخ ،اب متشاذگ مه یور کلپ

رارق مفیک رد طایتحا اراب تراک دش. جراخ قاتا زا

یم نوریب بطم نامتخاس زا متشاد یتقو و مداد

هیکت شکقاتا هب روسناسآ رد هک یتاظحل مامت مدز،

کی تشپ ، منیشام رد هک ییاه هیناث نآ مامت و مدز

تراک نآ هب متشاد ، مدوب هدرک فقوت زمرق غارچ

، شدیرخ نیح جوزدنچ هک نیا .هب مدرک یم رکف

،اب شدعب لا سدنچ و هدیپت دنت یشوخ زا ناشبلق

ور مه ،زا هداوناخ هاگداد رد تشپ نازیوآ ییاه بل

دنا. هتفرگ

باقرغ #
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دوب. بیجع ! جاودزا

اه سح نیا نیع !رد تشحو و ساره و سرت رپزا

ادخ اما، شهت ... قوذ و فعش و یشوخ ،رپزا

!هب هابتشا لوبق ،هب یدیماان هب دسرب هک درواین

. یگدروخرس

، تراک نآ رکف زا دش ثعاب ، لیابوم گنز یادص

نابایخ ی هیشاح اررد نیشام . موش هدیشک نوریب

نیا رد مدوخ مهس ی هزادنا هب اتاللقا مدرک کراپ

کح ی هرامش . مشاب یرت دنم نوناق دنورهش ایند،

. دوبن ییانشآ ی هرامش ، هحفص یور هدش



ـهلب؟

ناج؟ اغوغ ـ

نیلوا هک نیا دوجو .اب متخانش دوز ار شیادص

اما مدز یم فرح ینفلت ابوا متشاد هک دوب یراب

یروضح ی هزادنا ،هب شرهمرپ یادص . متخانش دوز

دوب. مرگ شندینش

امش؟ ـسالم،حلا

؟ ردام یبوخ ـ

؟ نیبوخ امش ، رکشورادخ ـ



. دیشک یقیمع سفن

ردام پگ .هی مینیبب مهو یراد تصرف ردام، رکش، ـ

؟ یرتخد و

سورع یاج ارهب نم دوب بوخ ؟ یرتخد و ردام

دید. یم مه هناقداص دید. یم شرتخد

. نیگب تقوره ، هتبلا ـ

. ماهنت . هنوخ ،ایب یرادن یراک االن هگا ـ

متشادن یراک ، داتفا نیشام تعاس هب مهاگن

هناخ هب دوز اراللقا بشما متساوخ اما...یم

مداتسرف نوریب مکحم ار مسفن حلا، نیا .اب مورب



اوجن اهنت ، ددجم تکرح یارب امنهار ندز نیح و

. مدرک

. مسر یم هگید تعاس کی ،ات مشچ ـ

. ردام رونرپ تمشچ ـ

****************************************

*****************************
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. تسشن مه شدوخ ، تشاذگ ملباقم ار یاچ ناویل

یاه یتشپ هب هدز هیکت ، نیمز یور مدوب هتساوخ

مرس دوب.باالی هدرک لا بقتسا و مینیشنب ناشزمرق



باق و هنییآ ، نآرق اب یا هچقاط دوب، هچقاط کی

میاه تسد نیب ار میاچ ناویل ! یلع ردپ سکع

. مدرک جک ار مرس شا، هندب یامرگ سمل واب متفرگ

؟ تساجک نوج ماهلا ـ

. هدرگرب ماش دعب اال متحا دوب، توعد دلوت ـ

یاه لقن ، مداد ناکت ندیمهف یانعم هب یرس

ناشندروخ یارب دش ثعاب ، نادنق لخاد یزینشگ

هزاجا و متشاذگ مناهد اررد یکی . موشب هسوسو

دنک. شبآ مقازب مداد

؟ ردام مهب ید یم لوق ـهی



کی ، شیاه یا هوهق نایم مدز. لز شنامشچ هب

بخ، هک یا ینارگن دش. یم سح هناردام ینارگن

مدنزرف دنچره مه نم ، دنمهفب دنتسناوت یم اهردام

هدنز ما یردام سح اما، مدوب هدرپس کاخ ارهب

دوب. هدنام

؟ یلوق هچ ـ

میدینش و میتفگ یچ ،ره میدز االن یفرحره ـ

تدای وت ،هن مشدعب . هنومب اتود ام نیب اج، نیمه

هشاب . متفگ یچ هنومب مدای نم ،هن یدینش یچ دایب

؟

یتحار یارب حلا نیا درک،اب یم منارگن تشاد

. تفرگ ار متسد ووا، مداد ناکت یرس شلا یخ

هکوش ، دزیرب میور یاچ شتکرح نیا اب دوب کیدزن



درک. شزاون و سمل ار مناتشگنا . مدرک شهاگن

؟ مکشمیدنا لها نم ، هتفگ تهب یلع ـ

و دنخبل هکاب داد ار شباوج ما هرهچ دوب! هتفگن

درک. همزمز ، وحم یمسبت

؟ یتفر !اتحاال کشمیدنا ، ناتسزوخ ـ

دش دنلب دز، دنخبل . مداد ناکت تسار و پچ هب یرس

کی اب قاتا زا دعب یمک . مدرک شلا بند مهاگن اب نم و

ییاه سکع اب یمیدق یموبلآ . دمآ نوریب موبلآ

ملباقم و درک شزاب یتقو ، دیفس و هایس مامت

یدرم رانک ناوج ینز هب همه زا لوا مهاگن ، تشاذگ

. داتفا الرغ



نوا متشاد ور یلع نم ،64 اجسلا نیا منم، نیا ـ

! هیلع ردپ مه، درم نیا . نامز

، شراد لپا یوتنام مدز. لز سکع هب رت قیقد

ار ما هدنخ لیلد مه شدوخ و مدنخب دش ثعاب

دز. متسد تشپ دنخبل دش.اب هجوتم
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! رتخد دوب ـدم

وهب دیشک یقیمع سفن دش، رتدنلب ما هدنخ یادص

درک. هراشا رگید سکع



ملعم عقوم نوا ، هیتعیرش ناتسریبد سکع نیا _

اج. نوا مدوب

؟ نیدرک یم یگدنز اج نوا ـ

ار قیمع درد کی ، شدنخبل داد، ناکت هاتوک ار شرس

. دیشک یم کدی

نومرهش یوت منم . ههبج دوب هتفر یلع، ردپ ـ

رت ،مک مداوناخ رانک و مداد یم سرد . مدوب هدنوم

. مدش یم شگنتلد

زا یعمج یسکع ، مداد ناکت ندیمهف یانعم هب یرس

سکع نیا ردقچ زیت. یاه هعنقم ،اب شنادرگاش واو



سمل ار شموبلآ ی هحفص دوب. ناشتشپ هرطاخ اه،

داد. مناشن ار یرگید سکع و درک

. ماباب مشرس تشپ . همدازرهاوخ و رهاوخ ، منیا ـ

دوب. هدش توف نامام

دوب. رثأتم اقیمع ، متفگ هک یا هنک تمحر ادخ

نوریب مکحم ار شسفن دش. رت دولآدرد ، شدنخبل

دز. بل و داتسرف

! هجنپ و تصش سلا رذآ مود ،ارب سکع نیا ـ

کشا ندید واب مدروآ ارباال مرس دش، عطق شفرح

، سکع هب شا یگ هریخ و شنامشچ رد هتسب هقلح

. مدرک شیادص هچاپتسد



؟ مناخ جاح ـ

دز. وبل تفرگ ار متسد ، درشف ار شنامشچ عیرس

نیا زا دعب زورود ینعی سلا، نومه رذآ راهچ ـ

و هدزای تعاس درک. نورابمب و رهش مادص ، سکع

. مدوب هسردم نم ، هقیقد جنپ و لهچ

زا مارآ یلیخ شکشا ، تسشن مناهد یور متسد

سح ، شندید اب نم و دروخ رس شمشچ ی هشوگ

. دندرشف ار مبلق مدرک

. تخیر هک بمب و دوب شیتآ رهش، یوت هقیقد دص ـ

اج نوا . ندرک عورش نهآ هار نودیم زا لوا



و طیلب نتفرگ یارب اه هدنمزر هک دوب ینودیم

اهدعب . ندرک یم هدافتسا شزا ، هقطنم هب نتشگرب

دادعت ندش مک زا دعب . ندوب هدنگنج ،54ات نتفگ

نیا تعاسراهچ هب کیدزن تفگ هش یم اه، هدنگنج

. دیشک لوط نورابمب

درک. کاپ ار شکشا هرابود دوب. هناروابان

باقرغ #
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ییارتخد غیج،اب یادص .اب میدز نوریب هسردم ـزا

کیدزن اهامیپاوه . دیود یم فرط کی سکره هک

مرازاب ! کیدزن یلیخ یلیخ ، دندرک یم زاورپ نومهب

هدرک ورپ رهش ،لک هنوخ و توراب یوب . دندوب هدز

زا تدش اب وبآ دندوب هدیکرت بآ یاه هلول دوب.



یم اه هزاغم . دندوب هدز نوریب اه هلول و کاخ

نوبایخ یوت نم . رازاب شبن مامح یتح ، دنتخوس

و متفر یم هنوخ تمس هب هدیسرت . مدییود یم

یور هداتفا یاه ییاپمد ، هسردم یافیک هب مهاگن

نوبایخ یور هداتفا ی هدشرپرپ یاهذغاک و نیمز

دوب.

نم! یادخ ـ

شیاه کشا ، تفر شتروص تمس هب شتسد زاب

. دندوب یندماین دنب اما دنتخیر یم مارآ

هک یراوآ . مدید راوآ هنوخ یاج ،هب مدیسر یتقو ـ

اج نومه دشو خیلا ماپ ریز . تخوس یم تشاد

هک دوب یچ تمکح منود یمن . مدروخ نیمز مکحم

یم نوبایخ یوت هک ییامدآ نیب ،هک دشن میزیچ



یقارع ربیلا ک لسلسم و نتفرگ هانپ دیما هب ندیود

یم نیمز یور و داد یم نوشرارق فده تشاد اه،

مدموا مدوخ اما...هب . دشن میچیه نم ، نداتفا

اما هکشوم و بمب یادص زونه مرس یوت ، مدید

تمایق رهش... هدش. مومت هرخ باال نوراب کشوم

هدنوم هدنز هک ییامدآ ! تمایق . ردام دوب هدش

. دندیخرچ یم هدز تهب ، یکاخ یاسابل اب دندوب

نوشازیزع لا بند . دموا یمن نوشا هیرگ یتح

... کاخ ریز منم یازیزع . دندوب

میارب مه شروصت ، میوگب هچ دیاب متسناد یمن

واب مدناسر شا هناش ارهب متسد دوب. باذع

لا. حدب و مومغم درک. هاگن نم هب ،وا شسمل

نیمز . یدید یم هدش هتخل نوخ بآ، یوج یوت ـ

دوب، نیمز یور اتخرد ی هخاش دوب. هدش زمرق ادخ

. اتخرد یور ادهش ندب یاه هکیت



شنیح و دادرس کانزوس یا هیرگ ، تسکش شیادص

درک. همزمز

، نیمز و موب تشپ و تخرد یور ،زا زورود ـات

یم عمج ور ییامدآ ندب یاه هکیت هکیت دنتشاد

تشوگ . دوبن صخشم منوشتیوه یتح هک دندرک

دوب. هدش ردوپ نوشنت

کی ، شتروص ی هریخ ندز کلپ نودب ، رایتخا یب

نوخ یوب . داتفا نم تروص یور مه کشا هرطق

با دهاوخ یم ملد ، مدرک سح ماباالدزو ینیب ریز

. مروایب ال

یور هقیقد دص . ندوب هانگ یب کشمیدنا مدرم ـ

. ردام اتسین یخوش فقوت نودب ، نزادنب بمب ترس



مکشخ دش... یمن منک. هیرگ متسنوت یمن یتح نم

و مدازرهاوخ ی هدش هدنک تشگنا یتقو دوب. هدز

هکت ندب یتقو . تفر منت زا نوج ، مدید راوآ ریز

. مدرم مدید و مردپ و رهاوخ ی هدش هکت

. ندرکن ادیپ ور یلع نتشگ یچره اما...
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مه شدوخ ، مدرک کاپ ار میاه کشا تسد فک اب

یعس ، قیمع یسفن واب درک کاپ شتروص زا کشا

دوش. طلسم شدوخ هب درک

و شلا بند هدموا حبص مردارب ، مدیمهف هک نیا ـات

هنک.اتح یزاب شاه هچب اتاب نوشنوخ هدرب و نوا

هلگ هب بل ای یگب ورادخ رکش ینودن هدش ردام اال



مدوب هریخ و مدرک یم لغب ور یلع یتقو ؟ ینک زاب

هساو تشاد هک مردارب نوزرل یاه هنوش هب

. متشاد و حلا نوا نم تخیر یم کشا نومداوناخ

زا یلع مچب . مگب یچ ادخ هب دیاب متسنود یمن نم

. دیزرل یم ملغب ،وت سرت رس

. مفسأتم یلیخ ـ

یارب کشا مه زونه ودره داد. ناکت هاتوک ار شرس

طقف نم، و دوب هدرک شسمل ،وا میتشاد نتخیر

. شمدوب هدینش

مومت گنج . مدنومن رهش نوا یوت هگید ، مدنومن ـ

مه یلع ردپ ! نارهت مدموا مشاداد ،اب هدشن

هدیسرت نورابمب زا دعب شمشچ . دموا نومهارمه

ور هب گنر ایهن، میا هدنز هنیبب ات دموا یتقو دوب.



یمن دای زا رهش ندید دعب ور شاه هیرگ . تشادن

هک ینم دش، تحار شلا یخ نومناکسا زا یتقو مرب.

. ههبج تشگرب و درک لو متشاد منت هایس سابل

منت! هایس سابل رطاخ .هب مدرک شیهار مدوخ

. هدوب روآدرد یلیخ امتح ـ

. ردام دش درس تییاچ ـ

! نیگب ، تسین مهم ـ

زا رگید یکی هب هریخ و دیشک یهآ داد، ناکت یرس

درک. همزمز موبلآ یاه سکع

مهب ور یلع ادخ، مدرک یم سح شمه ازور نوا ـ



دایب وهی مشاداد حبص هک نیا هنرگو . هدیشخب

طیارش نوا وزا شدوخ شیپ شتربب و شلا بند

هب ور یلع دوب. یندشن ، هربب رد هب سملا نوج

ملد ومالهب دوخ راگنا . مدوب هدرپس شمسا بحاص

درک. محر

یمن یلع رگا هک ینم لد نم،هب لد هب مه دیاش

نامه .اب تفر یم ولج دب ردقچ ما یگدنز دمآ،

. هتشذگ یتشز و یگریت

دوب نیا یارب ، متفگ هیثرم و مدنوخ هصق همه نیا ـ

.زا متفرگ ادخ وزا مچب مگب .هک هطقن نیا هب مسرب

هن، هک اتود نوا زا رتزیزع ، نیمه یارب ! یلع ومالم

. مارب هرت یوژه شهاگیاج اما

تسد و داتفا نییاپ مرس . مداد تروق ار مناهد بآ



. تسشن نم ی هناچ ریز مناخ جاح
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و مایب ماوخ یم ! مرتخد مگ یم ، سورع مگ یمن ـ

و لا وس هی شلبق منک، هنوخ نیا رتخد وروت یمسر

تباب مزا جنرن و ردام نم هب هدب باوج هناقداص

تسود مرسپ هک ردقنا وگب مهب طقف ، شندیسرپ

؟ یراد شسود مه هراد،وت

منابز کون هب مبلق ار شباوج اما مدروخ اج

کی یاه مشچ ، مناخ جاح یا هوهق نامشچ . داتسرف

یمن ، هناردام قیمع تاساسحا نامه دوب.اب ردام

مللعت . دیجنر ینارگن مجح نیا اب لا وس نیا زا دش

مناهد بآ . مدوب هدرک یصاع مه ار مدوخ باوج رد



ییادص اب نم و درشف ار متسد . مداد تروق ار

مدز. بل اهنت هتفرگ

لد اب هدلب ، مناخ جاح یدرک تیبرت بوخ و ترسپ ـ

لا،اب وس نیا ربارب رد هک هنک راتفر روطچ نز هی

هنک رپس هنیس ، شرورغ و شیگدنز یاهوبات ی همه

. مراد شتسود هگب

. دندز قرب شنامشچ

هنود یم یلع . نیتفر ولج بوخ شتیبرت یوت ـ

هدلب هدب. جوا هاگیاج نیا هب هدلب هیچ، نز هاگیاج

هدلب ، هنکشن ولد هنکن یدنت هدلب ، هشاب اونش شوگ

و ندوب درم یلع، . هسرتن شزا و مراد تسود هگب

هک یطلغ یاه هشیلک مامت زا ادج . مناخ جاح هدلب

اب روطچ هدلب نوترسپ ، هدیلا ن نوشزا ینزره رمع هی



هنک. دروخرب نز هی

دوب. هتفرگ ار شلا وس باوج ، دیشک یقیمع سفن

. تشاد ضغب یمک میادص و دندیزرل میاه بل

. تیبرت نیا تباب یسرم ، مناخ جاح یسرم ـ

نامه واب دیسوب ار ما یناشیپ دمآ، ولج شرس

دز. بل دوب مه وا یادص نیب هک یمخز

نیمه واب هظحل نیمه . یدش هنوخ نیا رتخد ـ

یارب تردام منز یم گنز ادرف . فارتعا

. یراگتساوخ

، بیرغ و بیجع ضغب کی طسو مدز، دنخبل



یزوس شتآ کی زا دعب دوب بآ هیبش هک مدز یدنخبل

ندش زاب یادص ، درشف ار متسد . مبلق یور وطالین

تمس هب دیخرچ هک ام یودره رس و دمآ طایح رد

مناخ جاح . مدیشک نادند ریز ار مبل . یدرورو

، هرجنپ تشپ زا طایح ندید دشواب دنلب هتسهآ

دز. دنخبل

. ییاج نیا دیشک وب منک رکف ، دموا دوز ردقچ ـ

و مدرک کاپ ار مکشا ی هدنام هت نآ نم . میدیدنخ

هلزلز ، شتبیه ندید دشواب زاب هناخ .رد مدش دنلب

داد. خر مبلق رد یا

... اجک ، مناخ جاح ـسالم



توهبم ووا مدز دنخبل . دنام شناهد رد فرح

شردام تمس هب شرس ، ناشا هناخ رد مروضح

بل خوش ینحل دشواب شکیدزن هک ینز . دیخرچ

دز.

مرتخد و نم هک وت ؟ایب رسپ دز تکشخ ارچ ـ

وروت تخپتسد ماش بشما میتفرگ میمصت

. میروخب

؟ اغوغ ـ

نادند و مدش شکیدزن . یتفگش درک،رپزا میادص

. دندش هدید دنخبل نیا سپ زا میاه

. داوخ یم یا هبات بابک ملد نم ! یشابن هتسخ ـ



؟ یدلب

ندید واب دیخرچ ام نیب شمشچ مه زاب هناروابان

ناکت یرس دش، هدوسآ شهاگن ، نامرفنودره دنخبل

دش. مکیدزن قیمع سفن کی واب داد

. ملدزیزع یدموا شوخ ، مدلب ـ

هب نم دوب. شبلق نیمزرس هب رت شیب ، مندمآ شوخ

و رورس یادص . مدوب هدمآ شوخ بیجع هطقن نیا

هلسلس کی . دمآ یم مشوگ رد فد و لبط

یم یهارمه شبلق ارات نم دنتشاد تاساسحا

یمئاد هاگتماقا کی یارب . دندرب یم سورع . دندرک

. شا هنیس طسو ، تسرد
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هک یگرم دوب. اه هراتس گرم هیبش ، نتشاد تسود

تسود دش. یم دلوتم رگید ی هراتس کی ، شلد زا

وزا تشک یم ار یمدآ یلبق یاه سح ، نتشاد

ادیپ خر رت سفن هزات سح کی اه، سح نآ رتسکاخ

! رتابیز رت... ناوج رت، زبس سح کی درک. یم

بابک ات داتسیا قاجا یاپ ، تماق دقو نآ اب یتقو

یارب تفرگ وضو ، مناخ جاح و دنک تسرد یا هبات

شیاشامت و هدز هیکت هناخزپشآ هاگرد زامن،هب

یوب داد. یم ناراب و کاخ یوب ناشا هناخ . مدرک

! شمارآ

؟ یاوخ یم یزیچ ـ



یتشوگ عیام ووا مدیشک یقیمع سفن ، متفر رتولج

ترپ شساوح درک. نهپ هبات اررد هدرک تسرد

یم ماجنا تقد ارهب شیاهراک ی همه دوب. شراک

داد.

. مدرک یم تهاگن متشاد طقف ـ

. هنیگنس ، تهاگن ـ

متشاذگ میاه مشچ یولج ار میاه تسد ، یخوش هب

. مدرک ناهنپ متشپ مه ار ملد ،

منک. یمن تهاگن هگید ـ



واب دیشک نییاپ ار مناتسد درک، سمل ار مچم

درک. همزمز هنانابرهم یدنخبل

هک. هش یم تشز مایند ـ

ترارح ریز و درک اهر ار مناتسد مدز، دنخبل مه نم

عمج ساوح واب دیخرچ مه دعب درک. مک ار قاجا

دز. لز متروص یرت،هب

خرس نوتتفج یامشچ هک مدوبن نم دوب ربخ هچ ـ

؟ طسو اموبلآ و دوب

متساوخ یم . مدناخرچ نوریب تمس ارهب مرس

. هتسشن هداجس رس زونه ، مناخ جاح موش نئمطم



. ینومدوخ تفگ و پگ ـهی

دوب. سیخ نوتامشچ ـ

ار هناخزپشآ یزپشآ کی .اب مداتسیا وا هب رت کیدزن

یعیبط ، ندرک فیثک فرظ همه نیا دوب. هدرک دوبان

؟ دوب

. هرادن یبیع مشچ ، هشابن سیخ مدآ لد ـحلا

نم و دوب ذفان شهاگن هچ درک. جک یمک ار شرس

. متشاد شتسود ردقچ

مرب. تلد نوبرق ـ
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ییادص نت ،اب مارآ ، هلمج نیا یادا نیح شنحل

و مدرک همزمز یا هنکنادخ دوب. لد هت وزا نییاپ

مدیشک یم طخ دوب، نم .هب مدش رت کیدزن مه زاب

ایند. یاه هلصاف مامت یور

. نوم هنوخ هنز یم گنز ادرف ، تفگ تنامام ـ

مدرک سح ارچ . دندز ودود مهاگن یوت ، شنامشچ

؟ دوب هتسشن سرت ، شیاه کمدرم یلا حشوخ رانک

مره . دیشک ولج ار شرس دزو کلپ حلا نیا اب

درک. مرگ ار متروص ، شیاه سفن



؟ هشاب یچ تیراگتساوخ زور لگ هتسد ـ

اب تسد کی یاه لگ دوب. هدروآ زر لگ میارب نیهاش

، شقشع و دوب قشع دنلب،زرعالتم یاه هخاش

مهاگن متشاذگن . تشاد هاتوک یرمع لگ، هیبش

ره یگدنز لا وس نیرتابیز لا، وس نیا دوش. سیخ

. دشاب تسناوت یم ینز

! دیفس ی ـالهل

تسد و دیرپ باال شیوربا کی درک، مهاگن بیجع

لصتم یبوچ تنیباک ارهب شا هنادرم مکحم یاه

هتشاد طلست رت شیب میور ، تساوخ یم درک.

. دشاب



. هدیکرا یگ،زرای یم امتح متفگ ـ

؟ مینکب هشیلک ریگرد و نومسح نیا تسین فیح ـ

ی هقی یور نم تشگنا ترپ شساوح دز، یدنخبل

دوب. شنهاریپ

سح نیرت یا هشیلک ، شدوخ نتشاد تسود ـ

ی همه . هگنشق مزونه هک ینیب یم ،اما تسایند

ناج؟ یاغوغ نتسین اهدب هشیلک

یگدنز شاغوغ ، شناج یاغوغ ، شبلق یاغوغ

. مدوب نم همه و همه ... شا



زور زا ما هرطاخ ماوخ یم بخ،اما هرآ ـ

... ملبق ی هبرجت ...اب یراگتساوخ

مهرد یمک و دیشک بقع ، مهدب همادا تشاذگن

درک. همزمز

! مهجوتم ـ

هتخیر شمهب ، تخادنا گرزب ی هبات هب یهاگن مین

؟ مدوب

؟ یدموین رانک شاهاب ـ

وزا دیفس ی الهل منک یم رکف مراد هک مدموا ـ

! مرخب یشورفلگ مودک
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اعد نم و درک مهاگن ، تسشن شیوزاب یور متسد

شزامن یاهتنا مه اعد کی مناخ جاح مدرک اعد

. دناوخب

! یلع ما هویب نز نم،هی ـ

هک دنزب یفرح مشخ اب تساوخ و درک یچون

ار شسح مامت هک دوب یشور ، مشور ، متشاذگن

بل یور نم ی هتسشن یاه تشگنا کون هب دنابسچ

. شیاه



زا یبوخ ی هبرجت و هدش ردام راب هی هک نز ـهی

یب یدرجم رسپ .وت،هی هرادن شییوشانز یگدنز

هک یشاب یمدآ اب یاوخب هتقح یا، هبرجت چیه

... سک چیه

متسد ! یشمرن چیه نودب و مکحم ، تفرگ ار مچم

با شمب یادص درک تالش ردقچ و نییاپ و دروخ رس

. دورن ال

هللا! ....الهلا یدب همادا ـ

مرن. دنخبل کی .اب مدیشک یقیمع سفن

، هنزب گنز تنامام هک نیا زا لبق مگب متساوخ ـ

منود یم نم . نکب و تارکف هگید راب هی نیشب



، یتفرگ و متسد یتقو هک هنیمه قشع هیچ، قشع

نوا هدروخرس مبلق و هنز یم ضبن مچم رود نم

نییاپ باالو تا هنیس رابره هک ییاشوگ نیا اج،ای

یور یه هک ییامشچ نیا ،ای درمش و شادص دش

و نخرچ یم تاهوربا و تامشچ و اهوم

سلا شش منود یم ! هصقر یم تارب نوشکمدرم

ردق نوا اما...نم . هیدرد هچ یگن و یاوخب ور یکی

نیشب . مدروخن مقطنم ،زا مدروخ هبرض مسح زا هک

و میراگتساوخ یایب ینوت یم ، نیبب و نک رکف زاب

نوم هنوخ یوت اپ یک وت، لبق هخرچن تنهذ یوت

یراولش تک گنر هچ و لگ هتسد هچ واب هتشاذگ

ایهن! هتسشن بمال نوا یور

زیت. یهاگن و مهرد ییاه مخا درک،اب اهر ار متسد

مدز. دنخبل زاب

. تردام شیپ مر یم ـ



هیچ؟ قشع اغوغ ینود یمن ـوت

نم و تفگ ار هلمج نیا مندیخرچ و نتفر زا لبق

ووا،اب شتمس دش جک مرس . مداتسیا هدش کشخ

هرگ هنیس یور ار شیاه تسد یدج یاه مخا نامه

درک. همزمز دزو

قشع ! هدرد ، تسین تسد و بلق و مشچ قشع ـ

هشب یکاخ توناز رس ، نیمز یروخب هک هیدرد نوا

، تاتسود اب یزاب قوش هب ،اما هزوسب تمخز و

نم . ییودب و یشب دنلب زاب شدرد هب هجوت نودب

قوش وهب نیمز مدروخ رابرازه وت، قشع رس

. مدیشکن مک درد . مدییود و مدش اپ ،زاب تندیسر

ار شنحل و نم تروص یولج ، دیشک ولج ار شرس



درک. رت مکحم
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االتن دوخ نوچ . مسرت یمن تاه هتشذگ یخلا ـزا

مدیفس ی الهل لگ هتسد ،اب مایم نم . ینم یارب

! مایم

یمن دنا. هدش جلف میاه کمدرم ، مدرک یم سح

یاج ،هب شتروص زج وهب دهدب ناشناکت متسناوت

مرمک تشپ یمرن هب شتسد منک.. هاگن یرگید

هدز ار شفرح منک. تکرح درک مراداو و تسشن

. مدوب نم هصق نیا تام نز هاش و دوب



. ملدزیزع تسا هدامآ ماش ، هگید تعاس مین ـ

****************************************

*****************************

! اغوغ مکوش یلیخ نم ـ

. دندوب هدز لز نم هب هسره همع، و نامام ، ونابرذآ

یفاکشوم نآ اراب بایماک یاه هاگن طقف نایم نیا

هک ییاه کمایپ هب ندوب شوخلد و متشاد مک

قلعتم ، تفگ یم مسح و دنزب دنخبل دش یم ثعاب

اجک هب متسناد یمن ال صا دنچره . دنتسه مسبت هب

دنا. هدیسر

؟ شیزادنب یشرت یتساوخ یم یچ؟ یارب کوش ـ



.زا دروآ شدوخ ارهب نامام وناب، رذآ یبصع نحل

نیمه ات دوب هدز گنز شنفلت هب یلع ردام هک یتقو

هدرک ادیپ یسح نم، هک دوب هدرکن رواب زونه حاال

نامام راختفا . هدنام یفخم وا مشچ ماوزا

نیا هشیمه هک مه دوب.ام شیاه هچب تخانش

. میتفرگ یم وا ارزا راختفا

؟ هروطچ شیلا م عضو ـ

فرظ داد، یتکرح شدوخ هب هرخ باال بایماک

یور نم، رانک و تشادرب وناب یولج ارزا سپیچ

نیا رد ییاهنت .زا متشاد یرتهب سح . تسشن لبم

. مدوب هدمآرد ههبج

هنک؟ رهوش شبیج اب هرارق ـ



درک. هاگن ار بایماک مخا اب همع

یوت دایب یکی و لبق لا سدنچ نایرج هشن ـاو،زاب

اه؟ هشاب هتشادن تورث و ترهش ی هبنج هک هنوخ

، مبلق تسوپ یور دوب نخان هیبش اقیقد شا، هلمج

هاگن همع هب بایماک . دنازوس مه !دب دنازوس

نییاپ ار شرس نامام و درک مخا ونابرذآ ، تخادنا

. مدوب هدرک هدنمرش مه اراه .نآ تخادنا

شتسد اما هرهش زکرم نوش هنوخ ! یبرم ، هراکلدب ـ

هرادن یلکشم میلا ظاحل .زا هسر یم شنهد هب

.... طقف

. دیشک ولج ار شدوخ ینارگن اب نامام
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. تسین ام هیبش طقف ـ

هیبش هک هنسح الهی صا نیا ، هللدمحلا ، رکشورادخ ـ

. هشابن ام

درک هچره ونابرذآ ، تفگ یخوش اب بایماک

هب یرس همع، و دنک لر تنک ار شا هدنخ تسناوتن

دوب. هدش جیگ اعقاو نامام داد. ناکت سوسفا

.... هچنغ هزات .. هخآ ..وت اغوغ ـ



. دندمآ مکمک هب شبان یاه یخوش و ونابرذآ مه زاب

سورع نایم نراد ادرف راگنا یگ یم یروط ـهی

رارف هرسپ میدید رگا شدعب ، هیراگتساوخ ، نربب

. یسورع هب میسرب ات میریگ یم هداس دقع ،هی درکن

. هدایز مدرم رسپ رارف لا متحا ـهک

. مدیدنخ . دندوب هدش مه تسد مه ردام، و رسپ

گنرمک شسرتسا یمک ، نامام و یشجنر چیه نودب

دش. رت

؟ یراد شسود ـ

شسرپ رطاخ هب مزونه نم دش، دنلب اج زا بایماک



ناتسد دوب. هدش سبح مسفن ، نامام یا هعفد کی

باوج و دندوب هدز نوخیبش هویم فرظ هب بایماک

. دندرک باترپ نوریب نم، یاج ارهب

یلیخ نیا ، شاداد نز ههاکریز بآ یلیخ ترتخد ـ

. هرایمن شدوخ یور هب هتفر شلد هتقو

درک،وااب ترپ بایماک تمس هب بیس کی ونابرذآ

هاگن و تفر اهباال هلپ وزا داد یلا خاج هدنخ

ار میاه تسد فک . دیبسچ نم هب رفن،زاب هسره

. مداد رارق میاهاپ نیب و هدنابسچ مهب

؟ یراد و شسکع ـ

لا وس نیا ندینش زا دعب ار مدنخبل یولج متسناوتن

دشو دنلب لوه ،اب هدنخ نیا دعب همع . مریگب وناب



. تفرگ تسد ارهب هناخ میس یب نفلت

. هیدج زیچ همه ، هدنخ یم هراد نیا مرسرب کاخ ـ

. سابل شرافس یارب نوج یلوس هب منزب گنز نم

راگنا مه ونابرذآ مدز، لز همع نتفر ریسم هب هکوش

سابل هب زاین دقع تروص رد دوب هدمآ شدای هزات

. داتسیا شیاصع کمک دشوهب دنلب اج زا دراد

نزو هفاضا نم یتقو یتشاذگ هک تزا هرذگن ادخ ـ

نماالن . رتخد دز ترس هب رهوش سوه ، مدرک ادیپ

منک. راکیچ ، مولهپ یوت هدش عمج یاه یبرچ نیا اب

هتفر مه ونابرذآ نم! یادخ دوب. وا حاالهب مهاگن

داش دایز هک یهاگن و نامام دوب هدنام وحاال دوب



. دیسر یمن رظن هب

؟ نینک یم مهاگن یروط نوا ارچ ـ

یم روخلد ، یشاب هدرک هابتشا زاب مسرت یم مگب ـ

یش؟

سملا ما هچنغ رگا مه نم . تشاد قح . مدش یمن

نیمه متسناد یم دوش، سورع تساوخ یم و دوب

ناکت تسار و پچ هب یرس . مدش یم شنارگن ردق

. تسشن شنامشچ یور نامام تسد . مداد

دوب. داعیم شاک ـ

کی یاپ ، نامبوخ لا وحا مامت طسو دوب، زاین راگنا



کی و دوش هزات یمخز کی و دیایب طسو یدرد

! دتفیب هار ینوخ

! داعیم

یم مخا هک یدرد ، وربا فاکش یور یدرد دوب، درد

! تمشچ یوت دش یم ریزارس شنوخ ، یدرک

****************************************

******************************
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هب تسد ، مقاتا نادرگ یلدنص یور دوب هتسشن

یم هاگن نم یگتفشآ هب وحم دنخبل کی اب هنیس



شنامشچ اراب منتفر فرط ونآ فرط نیا و درک

درک. یم دصر

؟ هبوخ میرسور ـ

شا هناچ ریز و ادج هنیس یور ارزا شتسد

؟ تشاد قرب ردق نآ شنامشچ ارچ . تشاذگ

! یدش هام ـ

هب شا یبآ گنر مدز. لز هنییآ رد ساوسو اب

هدش هتخیر جک ییامرخ یاهوم . دمآ یم متروص

دوب. یبوخ بیکرت موحم شیارآ مه،اب متروص رد

کون واب مدیچیپ مهرد ار ما هدرک خی ناتسد

زیمت ار مبل ی هشوگ زا هدز نوریب ،رژبل تشگنا



. مدرک

؟ هبوخ ماسابل ترظن هب اعقاو ـ

وهب مدیشک یقیمع سفن . تشاذگ مه یور مشچ

تلا جخ میارب سرتسا نیا . متخادنا هاگن تعاس

یم راتفر بغلا هزات ناکرتخد هیبش متشاد دوب. روآ

. مدرک

؟ اغوغ اج نیا ـایب

یهاگن شا هرهچ یدرسنوخ و بایماک تمس هب

شتمس وهب مدرک تشم ار مخی تسد . متخادنا

ار میاه تسد چم . مدیشک یم تلا جخ دیاب . متفر

نم دوب هتسشن یلدنص یور هک روط نامه ، تفرگ



شفافش نامشچ هب نم و دیشک شدوخ تمس ارهب

مدز. لز

؟ هلوت یش یم تخبشوخ راب نیا ـ

. منامشچ طسو مرن یسیخ سح کی ،اب مدیدنخ

بایماک نم دشو یمن الح صا تقو چیه شتایبدا

تسود شا ینابز روسناس نودب روط، نیمه ار

یم دراو میاه چم هب هک یراشف نامه .اب متشاد

کی دعب ردقچ . متفرگ ارباال مرس نم و داتسیا درک

. دنتشاد یتحار قرب شنامشچ بشما ، ینارگن رمع

هد یم فیک ، یدرک خی روط نیا هک مرب تنوبرق ـ

. منیب یم و تلا ح نیا



یاهوم اب مدوخ . مدید یم ار مدوخ شنامشچ رد

. مکبس شیارآ و متروص یور هدش هتخیر جک

... مچب سلا زونه هک ما یدب ردام نم ـ

عطق ار مفرح ، مچم هب شناتسد رت شیب راشف اب

ار میاهوم ، متسد کی ندرک اهر واب درک مخا . مدرک

درک. سمل

. یدوبن یدب ردام تقو چیه ـوت
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. مدوبن بوخ متقو چیه ـاما

! نیمه طقف ، یدوب هبرجت ـیب

ثعاب شظیلغ رطع یوب . مدیشک یقیمع سفن

و تفرگ ار ما هناچ مرن یلیخ دش. ما هجیگرس

منک. شهاگن درک مراداو

هب هن هچنغ هب نک،هن رکف نیهاش هب هن بشما ـ

بآ تاپ اپهب اهام و یدیشک رجز هک ساالیی نوا

گنشق قرب نیا نک،هب رکف تدوخ هب طقف . میدش

وت نداد واماب دایب هرارق هک یرسپ نوا و تامشچ

. میراذب کاله شرس ، شهب

. دیدنخ ووا مدز یتشم شا هنیس ،هب ضارتعا اب



یم رتابیز دوب شرانک دیاب هک ینآ رگا هک یا هدنخ

دش! یم مه رت ظیلغ و گنررپ دش.

.وت یشامدآ و هنوخ نیا نوج .وت مدرک یخوش ـ

ترضح و بشما ومع.... . میدیشک اهام ، یدیشک درد

نک. رکف تلد هب طقف یسابع

ما یناشیپ ، مداد ناکت شلا یخ یتحار یارب ار مرس

هک روط نامه مه دعب ! مکحم و قیمع . دیسوب ار

دشو جراخ قاتا زا درک یم تسرد ار شتک ی هقی

دوب. هدید ار شیاهدرد هک یقاتا طسو دنام نز کی

مدوب نم همه و همه ! رتخد ...کی ردام نز...کی کی

. مدیشک یقیمع سفن دوب. هتشذگ هک ینامز رذگ رد

دیاب ار بل منک،نآرژ رکف متساوخ یم رگا ملد هب

تفر شتمس هب متسد . مدرک یم رت گنررپ

! دیشک بقع اما....



ارهب مرس و متخود متروص هب هنییآ رد ار مهاگن

ناور ، خرهام یاه فرح . مداد ناکت تسار و پچ

. دندز گنز مرس رد مسانش

ییاج هگا هک شاب هتشاد تسود و تدوخ ردقنا "

تتروص ندید ،زا یتشادن ال صا ای دوب مک تشیارآ

هک ابیز نز ....هی ییابیز ، تدوخ . یسرتن هنییآ یوت

و لمیر و وررژبل شسفن هب دامتعا هرادن یموزل

نودب و تدوخ نک یعس هنک. دایز مشچ طخ

شیارآ هکاب یشاب هتشاد تسود ردق نومه مشیارآ

ح نوشودره ...اب ییوت لیامش نوا یودره . یراد

" هشاب شوخ تلا

شیب ار نم ، گنرمک شیارآ نیمه دش. تشم متسد

اهزور نیا هک یدوخ درک.هب یم کیدزن مدوخ هب رت



هدیدنسپ ار دوخ نیا مه، یلع . متشاد شتسود

غاب رد هب قلعتم هک هناخ یلصا گنز یادص دوب.

تومیر بایماک . موش جراخ قاتا زا دش ثعاب دوب،

رانک ، نامام و دنروایب لخاد ار نیشام ات دوب هدز ار

دوب. هداتسیا هناردام بارطضا کی اباب...اب

. مگب یزیچ هی ماوخ یم لخاد نایب هک نیا زا لبق ـ

رتهب دوب هتفگ همع دمآ، مهباال ونابرذآ رس یتح

رت یمسر نامعمج و دشابن لوا ی هسلج رد تسا

دوش.
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یلیلدره هب رگا افطل اما . نوترظن هب معیطم نم، ـ

ظفح هداوناخ نیا مارتحا دوب، یفنم نوتباوج

. هشب

دز. بل یروخلد اب نامام

یب لها هدرکن یادخ ام راگنا یگ یم یروط ـهی

. میتسه یمارتحا

دوب. شهاوخ هی طقف ،اما نیتسین ـ

کی ،اب فرح ویب دیشک شتعاس دنب هب یتسد اباب،

سفن کی نم و تفر ولج لا بقتسا یارب مرن مخا

یرساترس یاه هرجنپ زا ونابرذآ . مدیشک قیمع

درک. یم ناشهاگن تشاد ، ییاریذپ



هدنزارب یکی زا یکی هللا شام ؟ ناتود نیا زا مودک ـ

ادخ! یتردق رت،

نم و تفرگ شناهد یولج تسد هدنخ اب بایماک

یم ریخ هب رگا بشما ونابرذآ مدز،اب ادص ارادخ

هک وسالماه تافراعت یادص دش. یم عیلا تشذگ

رتولج و مداد یتکرح میاهاپ هب مه نم ، تفرگ باال

رداچ دش. دراو همه زا لوا ، مناخ جاح . متفر

هدز هرگ شا هناچ ریز مکحم ار شرس قارب یکشم

یناشیپ و درک مخ ار مرس هناردام ... مندید دوب،اب

داد! یم لگ یوب ... شرداچ . دیسوب ار ما

! مگنشق رتخد ـ

اب دامع ، مدرک ادج شنامشچ ارزا مهاگن دنخبل اب



لکش نیمه هکاب داد ناکت یرس میارب دنخبل

رخآ . مدیسوب ار ماهلا تروص دعب و مداد ار شباوج

شرس تشپ دشو هناخ دراو هک یسک همه، زا

چیه هک هاگن کی و دوب درم کی ، تسب ردار بایماک

میور ینتشاد تسود و فافش ردق ،نآ تقو

یور لگ هتسد یور ات منامشچ دوب. هتسشنن

. تفر شناتسد

! دیفس ی الهل

هب هجوت ویب مدرک زارد لگ نتفرگ یارب ار مناتسد

هریت راولش و تک هب هریخ ، بایماک تنطیشرپ هاگن

رت لکیه تشرد هک یلا غذ نهاریپ نآ اب شنت ی

مدز. داد،بل یم شناشن

! یدموا شوخ ـ
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،هب مبلق منک،هب هفاضا شهت تساوخ یم ملد و

ار شا هنادرم دنخبل نآ نم ما! هدنیآ ،هب میاهایور

نارازه ، شتشپ هک یدنخبل . مدرب یمن دای زا دبا ات

مناتسد نایم لگ هتسد درک. ینعم دش یم ار فرح

رون رطاخ هب هک هناخ ییاریذپ هب مه هارمه هک دوب

. میتشادرب مدق دمآ یم رظن هب ینارون ، اهرتسول

یرولب نادلگ نورد اراه لگ لوا نم، و دنتسشن همه

اج نآ لیلد نیمه هب حبص زیم،هک زکرم خیلا

شمارآ کی اب دعب و مداد رارق شمدوب هتشاذگ

دیخرچ مه یور اه هاگن . متسشن لبم یور ، بیرغ

درک. زاب ار فرح رس هک دوب یلع ردام رخآ، تسد و



! هتسارآ یاقآ میدش نوتمحازم ـ

درک. فاص ییادص اباب

. نیدموا شوخ ، نیراد رایتخا ـ

ار شرداچ ، دیخرچ نم تمس هب مناخ جاح رس

یرسور و داتفا شیاه هناش یور درک، دازآ یمک

. دیرخ شیارب یلع ردام زور هک دوب ینامه ، شرس

نیب ییانشآ ، هسلج نیا زا ضرق . نیشاب شوخ ـ

مه رسپ، و رتخد ... هنرگو رت. شیب دوب هداوناخ اتود

ادخ! تحلصم و امش صالح هدنوم و ندیدنسپ ور

وهن متخادنا ریز ار مرس درک،هن هاگن نم هب ردپ

نیا ارزا منانیمطا تساوخ یم ملد . مدیدزد مشچ

. دناوخب منامشچ رد میمصت



شردام و نم اب شمیمصت هبعالهقو عجار ، اغوغ ـ

هک دنتسه یمهم یاهزیچ بخ... ،اما هدرک تبحص

نم رتخد هک ییاهزیچ ، هرفنود نیب رتزاعالهق مهم

. هداد یتخس ناوات نوشرطاخ هب راب کی

و مناخ جاح نتخادنا نییاپرس یلع، مرن یاه مخا

. دنداتفا قافتا مه اب نامزمه نم، بلق ندش هدرشف

داد. همادا ار شفرح اما، ردپ

کی عورش یارب ،عالهق هنود یم بوخ اغوغ ـ

تسین روط نیا . تسین زیچ همه اما، همهم یگدنز

؟ مرتخد

اب و.....نم نم و نم و نم سنلا، رد نیگنس وج

! اهنت یلیخ . مدوب هدنام اهنت متاهابتشا



اما... تسامش اب قح ـ

ارهب شرس لبق رتزا یدج ، منزب ار مفرح تشاذگن

. دناخرچ مناخ جاح تمس

راب کی ، هتشاد قفومان ی هبرجت کی نم رتخد ـ

و هداد تسد زا ور شیگدنز زا ییاهزور هدش، ردام

یمیمصت زا نم ، مناخ راکرس مگب فراعت حاال،یب

. مسرت یم هتفرگ هک
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مبلق . تسکش یلع راب نیا ار، عمج نیگنس توکس



. مدینش یم ار شیادص . دیبوک یم مناهد رد تشاد

. مدرک یم سح مه ار شفیعض ضبن

هک هنک نیمضت هنوت یمن سک چیه ، هتسارآ یاقآ ـ

؟ هنوت یم هنک، تخبشوخ ورامش رتخد هنوت یم

هدرک قرع یاه تسد فک درک. شهاگن یدج ردپ،

. مدنابسچ مهب ار ما

یم نوشن هراد هگب، ور یا هلمج نیچمه سکره ـ

یریذپان ینیب شیپ و هدنیآ زا یتسرد کرد هک هد

. هرادن یگدنز

یم ؟ یراد ور شیپ یاهزور زا یتسرد کرد امش ـ

مرتخد یارب یتسرد باختنا ینک معناق ینوت

؟ یتسه



لک هاگن مه، ردپ هاگن ، دیخرچ نم تمس یلع هاگن

نییاپ مرس نم اما راب نیا مه! ردسنلا یاه مدآ

هدرک ناساره ار همه نم، ی هتشذگ یاطخ . داتفا

. هابتشا مه زاب یباختنا زا ناساره دوب.

باختنا نوترتخد منک نوتعناق منوت یم نم ـ

یبوخ باختنا نم هک نیا هنم،اما یارب یتسرد

ات تسه اناوت ردقنا اغوغ دوخ هک هیزیچ . مشاب

هنک. شتباث هنوتب

راودیما و قرب رپ نامشچ یور دیبسچ منامشچ

نم ات دیفس ی الهل لگ هتسد دوب،اب هدمآ هک یدرم

دنک.حاال هارمه یگدنز رمع کی یارب ، شدوخ اراب

ییابیز قرب یلع، نامشچ . دندوب نم تابثا رظتنم

. تشاد



هک هیمدآ نیرت شوک تخس امش رتخد نم، رظن ـزا

یاهزور یارب ، هتشذگ یکیرات مامت هکاب یسک . مدید

ینز . هریظن یب ریدم کی و هدیگنج شیگدنز هدنیآ

مشاب شنارگن یلیخ تسین المز نم ،هک مکحم

نیا ی همه . هروسج و یوق هدرک تباث اهراب نوچ

مدآ نم هنک تباث هنوت یم یفاک ی هزادنا اه،هب

. هتسارآ یاقآ مدرک باختنا ور یتسرد

؟ ینزب یفرح یاوخ یمن ،وت اغوغ ـ

، بشما مدرک یم رکف هک یسک دوب. ونابرذآ یادص

ردپ،اب و دوش یم یبوخ بش شیاه یخوش اب

تشم ار متسد دوب. هدادن ار هزاجا نیا شتیدج

. متفرگ یلع نامشچ ارزا مهاگن و مدرک



نم.... ردپ، ـ

و منزب یفرح نم دوب رظتنم دش، یدج شهاگن

مدز! نم...

! هبوخ حملا شرانک نم ـ

دش، دنلب مناخ جاح ی هنیس زا هک یقیمع سفن

دنک. هاگن ردپ تروص هب مه نامام دش ثعاب

هدنام هریخ نم یور ینیبزیر و تقد هکاب یتروص

دوب.
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.... هتسارآ یاقآ ـ

دوب. یگرزب کوش اما ردپ باوج

! هنومب بوخ نوتلا ح مه رانک دبا ات مراودیما ـ

. هکرابم

مامت زیچ همه ، گولا ید هد عومجم ،اب هسلج کی رد

تحلصم و امش دوب،صالح هتفگ مناخ جاح دش.

ادخ.

. دنویپ نیا هب دوب هتسناد تحلصم ادخ و

دش. مامت فافش و هداس ردق نیمه زیچ همه



****************************************

******************************

؟ ییاجک ـاالن

هش. یمن مرواب . یلع مکوش . مقاتا یوت ـ

شزاون ار مبلق ، شنتفگ ملد زیزع مارآ ی همزمز

ار میاه سابل یتح زونه مدز. یتلغ تخت یور درک.

نایم تساوخ یم ملد ، طقف و مدوب هدرکن ضوع

هدروآرب دوب رارق هک ییایور ققحت هب قاتا یکیرات

منک. رکف دوش

نوشیا و نم یرابدنچ لا، حرهب . ملدزیزع ارچ ـ

بشما مدرک سح نم . میدوب هدز فرح هرفنود

. نشب نئمطم وت بناج زا ناوخ یم ، رتشیب



هیبش دوب. هدیسر قاتا طسو ات هام رون ، مدیخرچ

! دنلب دق یدرم زا هیاس کی

. هبوخ ترانک حملا هک یلع متفگ و شتسار نم ـ

یشمارآ ونآ شیاه سفن یادص طخ، تشپ توکس

هب رت شیب دوب، نم یاه گر نایم ردخم هیبش هک

ردقچ ؟ دوب هداد تیاضر اعقاو . دنام یم باوخ

. دیسر یم رظن هب رود و لا حم

! ندیسر !هب اغوغ هدنومن یزیچ هگید ـ

داد و غیج هیبش ، مناجیه . مدش دنلب تخت یور زا

حلا،یب نیع ورد شمارآ سح کی هیبش . دوبن



نیا هب حبص ات تساوخ یم ملد نم دوب. یباوخ

منک. رکف ندیسر

هش. یمن مرواب زونه ـ

و دنبب و تامشچ نک، سمل و تندرگ یوق دنبندرگ ـ

هرقن ی هنییآ هی یولج میتسشن هک نک رکف یزور هب

! هنآرق هی نومتسد و یا
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هرخ، داد.باال هیده منامشچ هب کشا ، مسجت نیا

یم تشاد دوب هدز دنویپ یگدنز ارهب نم هک یدرم

یم ار شروصت ، شمدید هک لوا زور ! مرسمه دش



! زگره ؟ مدرک

. مراد تسود رت شیب یطالیی هنییآ ـ

شلا یخ یتحار مه وا بشما ، زاون شوگ . دیدنخ

دوب. رت شیب

دوب. هدش گرزبردام قشاع دامع ـ

ویب اوه یب . تسشن مه نم یاه بل یور هدنخ

رد هام ی هیاس .هب مداد هیکت تخت جات ادص!هب

ناهگان دوب، هدز میاه چم هک یرطع و مدز لز قاتا

. تفرگ تدش راگنا

. تفگ یچ منود یمن ششوگ ریز نتفر ،مد ونابرذآ ـ



سنج زا هسانش یم ور ییاج دوب هدیسرپ شزا ـ

لدم مه سهلا داتفه یادرم یارب ، هدیشوپ هک یتک

. هشاب هتشاد

دنلب یادص دعب، و دندش درگ هدز تریح منامشچ

، گرزب یادخ . تفر نامسآ هب نامرفنودره ی هدنخ

دوب. هتشاذگ مامت گنس وناب

. شیگدنز یوت مسانش یمن یا سهلا داتفه درمریپ ـ

هنک. نوتانشآ مهاب هدشن تصرف زونه اال متحا ـ

هک بیرغ سرت کی نآ، کی و نم ی هدنخ مه زاب



دوخ ، مشوخ حلا طسو دزو یخرچ مرود راگنا

داد. ناشن

؟ یلع ـ

؟ یلع ناج ـ

. مسرت یم ـ

مقاتا ریرح ی هدرپ و مدش دنلب میاج درک.زا یثکم

مدز. رانک اهتنا ارات

هنک. مشوخان راگزور ، یشوخ طسو مسرت یم ـ

؟ هشاب نک. رکف بوخ یازیچ هب ـایب



؟ یسرت یم مه ـوت

یلیخ ار شا هنادرم یادص . دیشک یقیمع سفن

. متشاد تسود

یزیچ ،زا مراکدلب نم . اغوغ یلیخ تنتشادن ـزا

وت نتشادن اما، لغش نیا هب مدیسر هک مدیسرتن

. هکانسرت
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ناتخرد هب هریخ دش، ثعاب شیادص یگف کال مجح

، دندیسر یم رظن هب موهوم یکیرات رد هک غاب



منک. همزمز

. مینک رکف بوخ یازیچ هب ایب هک یتفگ تسار ـ

. تسشن منم نوج یوت تسرت نا. یرسم راگنا اسرت

کی هک دوب وا راب،زاب نیا و میدیشک یهآ ودره

،ات شیادص اب نم و درک مسجت میارب ار ابیز یایور

نیا قوش و منامب داش و مصقرب متسناوت یم حبص

. مراد هگن هدنز ار ندیسر

ییادص مه،هی لفق نومهاگن ، نومتسد یوت نآرق ـ

یوت ینک،زا یم مهاگن ... ملیکو مناخ سورع هگ یم

هس ،ات تامشچ تمس هروخ یم رس ملد نم و هنییآ

هش.... یم دنلب تادص دعب ، مرمش یم



. مدرک یم فیرعت مدوخ دیاب ار هصق یاج نیا

مگ،هلب! یم هشو یم دنلب مادص ـ

****************************************

*********************************

؟ اغوغ مدب شرافس یچ ـ

ار مناتسد و متشاذگ زیم یور ار مهارمه نفلت

رپزا اما دوب هتسخ یمک مهاگن ، مدرک لفق مهرد

! قرب

! مزیزع هوهق و کیک ـهی

تکاپ هب مهاگن نم، و تفر شرافس یارب یدنخبل اب

مدوب هداد رارق مرانک یلدنص یور هک یسابل گرزب



رسارس ، شنورد ینامسآ نهاریپ هک یتکاپ . دنام

کی دقع، زور مسارم یارب و دوب الهی دنچ ریرح

. دمآ یم باسح هب ریظن ویب هدیشوپ باختنا

اپ ریز ار یدایز یاه نوزم ، شندرک ادیپ یارب

رظن قافتا ، سابل کی یور ودره ات میدوب هتشاذگ

. میدرک ادیپ

. هگید ی هقیقد هد ات نرایم ـ

هک نیمه و تسشن ملباقم یگتسخ اب مه شدوخ

داد. ناکت دنخبل اب یرس دید، شدوخ یور ار مهاگن

. دندوب هدش هتخیر مهب شیاهوم

؟ منوج ـ

ی هرواشم هسلج جنپ دقع، زور نییعت ، تاشیامزآ



و نامرفنودره تساوخرد هب جاودزا زا شیپ

. دندیشک لوط هام کی طقف المز، یاه یگنهامه

یکی مهاب هک دنناسرب یا هطقن هب ارام ات هام کی

دقع،هب هب دوب هدنام زور هس طقف .حاال میوش

هک یخیرات و یراگتساوخ بش ی هنابش ایور ققحت

دوب. هدرک تبث نامیارب ، رضحم

،هب هنوخ مربب مدوخ اب نم و تراولش و تک ـ

؟ مدب نوشن نامام
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هیقب اراب شتیدج دز. یکلپ یروبص و شمارآ اب

یم روطچ مدوب هدیمهفن تقو چیه اما، مدوب هدید

ارهب شتیصخش نیرتروبص نم، لباقم هک دش



. تشاذگ یم شیامن

و مناخ جاح مرایم و سابل و تک ادرف، شدعب ـ

. ننیبب ماهلا

منوت یم ، مراد سکع سابل یوت تزا نم ـ

. مدب نوشنوشن

ورپ ار سابل یتقو . مدیدنخ شم کال تنطیش هب

دوب. هتفرگ سکع کی نم زا اوه ،یب مدوب هدرک

ایهن. هدش بوخ منیبب دادن هزاجا یتح هک یسکع

هدب. منوشن لقا ـال

؟ مدب نوشن همه وهب ممناخ سکع هیکلا هگم ـ



هوهق ندمآ ووا،اب مداد ناکت شیارب یرس دنخبل اب

یرکشت .اب تشگرب شا یدج بلا اه،هبق کیک اهو

تایوتحم دوب، هدروآ اراه شرافس هک یناوجرسپ زا

همزمز مندرک هاگن نودب و دیچ زیم یور ار ینیس

درک.

! اغوغ یا هتفرگ مکی ـ

درب ورف کیک اررد لا گنچ کون ، مدرک شهاگن قیقد

مرکف ، متفرگ شتسد زا ثکم .اب تفرگ متمس وهب

یمن حلا، نیا دوب.اب وا هب ردپ داهنشیپ لوغشم

منک. خلت ار نامزورما متساوخ

. تسین مهم ـ



هتسویپ مهب میاهوربا دز. هیکت شا یلدنص هب یدج

داد. یم شناشن هبذج شا،رپزا

؟ هتردپ هیظفل داهنشیپ لوغشم ترکف ـ

نت مه نم و هداد رارق یتسد شیپ نورد ار لا گنچ

. مدیشک بقع

درد هب دامع لثم تا هرهچ و لیاتسا ، تفگ تهب ـ

. هروخ یم یگشیپرنه

یام هداوناخ یارب ، نونمم متفگ هظحل نومه منم ـ

. هسب دامع طقف

و نیهاش . متشاذگ زیم یور ار متسد ودره



وسرت ار نم شا، یگشیپرنه زا دعب خلت تارطاخ

بوخ مه ار مردپ تردق هک صوصخ دوب.هب هدرک

یم هک ار یسکره روطچ دوب دلب . متخانش یم

ی هناسر رگیزاب نیرتراهق هب دنک لیدبت ، تساوخ

هک نیا دوب، نیمه مه شترهش زاداللی یکی ! یلم

هدش یفرعم یوا هلیسو هب یدایز یاهدادعتسا

. دندوب

؟ یلع ید یم مهب یلوق ـهی
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نم سرت نیا . منامشچ رد دز ،لز شمکحم هاگن اب

فیرعت و داهنشیپ هک نیا دوجو .اب دوبن یعیبط

هدیسرت اما... دوب هداس فیرعت کی افرص ، مردپ



. درشف مارآ و تفرگ شناتسد نیب ار متسد . مدوب

. یرن هفرح نیا غارس تقو چیه هدب لوق مهب ـ

. دایم تهب یکشرز ـشلا

تشپ ووا مدرک شهاگن ، مدرک شهاگن هناروابان

. تشاک مرن ی هسوب کی متسد

سوه تقو چیه مد یم لوق ربلد، بخ یلیخ ـ

زج منزب هسرپ ترهش رود تفارطا یامدآ لثم منکن

. دروم هی

هیچ؟ دروم هی نوا ـ



کون اراب مناتشگنا کت کت ، تفرگ مکحم ار متسد

کی ، شهاگن قرب و درک سمل شا هبابس تشگنا

درک. لوفا هراب

وروت و درک ییور و مشچ یب ایند نیا هگا زور ـهی

منک یم یراک . منکش یم و لوق نیا ، تفرگ مزا

هک یروط رهش، نیا یادروبلیب مامت یور هرب مسکع

، یدیچیپ هک نوبایخ و هچوکره یوت و یتفر اجره

... ینیبب و مسکع

مه زا ارام ارچ ایند دوب. یخوش کی هیبش رت شیب

ملد ! میدوب هدش لماک مهاب هک ییام درک؟ یم ادج

غارس ، مداد لوق ملا یخ وهب شلوق هب دش صرق

زا دوبن رارق هک ووا نم . دورن شا هلمج یفنم دعب

. میوش ادج مه



منک. یم باسح تلوق یور ـ

غاد ار هوهق تساوخ یم ملد ، تشاذگ مه یور کلپ

هب شدح زا شیب قشع ،زا مبلق هکلب مشکب رس غاد

مه یور یدایز هک نامهاگن دوش. ترپ شساوح وا

و میدرک اهر ار مه تسد دنخبل اب ودره دنام، هریخ

مدز. بل قیمع سفن کی اب نم

عبنم . مسیونب هنارت اه،زاب تدم دعب داوخ یم ملد ـ

. هشاب تا هریخ یاهاگن نیا مماهلا

نایم تبحم و داد رس متمس ارهب هوهق ، یدنخبل اب

. دیراب نیمز یور ناراب هیبش ، شیادص یاه تن

و نم لد ردقنا هدنوم یقاب زور هس نیا هش یم ـ

؟ مناخ گنشق یربن



مناتسد ، ندوب شساوح ، ندینش مناخ گنشق ، یربلد

یاهزور یارب نداد لوق تیاهن ورد نتفرگ ار

مامت نم دندش ثعاب هک دندوب ییاهزیچ .... بوخ

. مزیرب شهاگن یاپ ار ما یگدنز

زور کی رگا ینعی ار. زیچ همه ینعی ، یگدنز مامت

! یریمب کش یب . یریمب ، دشابن

. مدرک جرخ شیارب ار ما یگدنز مامت نم

ینعی ، ندش جرخ نز کی یگدنز مامت یناد یم ووت

هچ؟

****************************************

****************
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یاه هزیر هدرخ و سابل تکاپ و راولش و تک رواک

یلع دوب. هدرک اررپ میاه تسد نیب ، نامدیرخ

قوش اب نم اما، دنک مکمک مهدب هزاجا دوب هتفگ

هتسب ار شنیشام رد واباپ هدرک لغب ار همه طقف

! میرحت رادید هدنیآ زور هس ،ات مدوب هدز وبل

اب مه نم دوب، هدمآ وربا و مشچ میارب هدنخ اب

نیا زا دعب و مدوب هدش غاب دراو قیمع دنخبل نامه

و دیسرن مشوگ هب شنیشام روتوم یادص رگید هک

نامتخاس تمس ،هب هتفر هچوک زا مدش نئمطم

نودب ، دوبن ردسنلا یسک . متشادرب مدق هناخ

یور . مدرب مقاتا ارهب لیاسو ، یقرب ندرک نشور



مدق واب مداد ناشرارق صاخ یساوسو اب تخت

یم . مدیود ونابرذآ ی هناخ تمس هب رتدنلب ییاه

و دنیایب ات منک توعد ار ناش همه متساوخ

مه دیآ. یم ناششوخ متسناد یم . دننیبب اراهدیرخ

نهاریپ زا مه و یلع یا همرس ناتک راولش و تک زا

نم! ریرح دنلب

؟ نوجرذآ ـ

. دیسر مشوگ هب ییاریذپ زا شیادص

! رتخد رو نیا ـایب

همکد ندرک زاب نیح و متشادرب ماگ تمس نامه هب

درگ هک ونابرذآ و همع و نامام هب ما،ور وتنام یاه

. مدرک سالیم دندوب هدش مخ لا ژنرو کی یور مه



؟ نینک یم راکیچ ـ

. دروآ باال یمک ار شرس ، ونابرذآ

نوممه ادرف یارب ، مینک یم باختنا وم گنر میراد ـ

. میتفرگ تبون هاگشیارآ

دندوب هتسشن هک یلبم ی هتسد یور . مدیدنخ

. متخود مشچ لا ژنرو لخاد یاه گنر وهب هتسشن

هنک. نوتییامنهار رتهب هنوت یم نوج نیهم دوخ ـ

دوب.زاب ناشا یصاصتخا رگشیارآ مان نوج، نیهم



داد. ار مباوج شنیگمشخ نحل و ونابرذآ مه

و ماهوم متفگ یرس نوا ؟ هشیلا ح یزیچ نیهم ـ

هب شفنب تفگ ممشچ مخت یوت دز لز منک شفنب

. هروخ یمن تنس
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یور هدش لر تنک یدنخبل هسره همع و نامام نم،

دعب هناخ . میدش هریخ مهب و تسشن نامیاه بل

وژ مدش مخ دوب. هتفرگ یداش یوب و گنر اه تدم

. مدیشک نوریب ناشتسد ارزا لا نرو

. مینیبب و نم یادیرخ میرب نیایب ـ



! ردام اج نیا یدروآ یم ـ

. هگید مقاتا نیایب ـ

ار ونابرذآ تسد دش، دنلب رفنود نآ زا رتدوز همع

. بقع داد ملوه ووا منک شدنلب ات متفرگ

. مایم وشن بسچ بخ یلیخ ـ

یگدنز زا دوب اه تدم ،هک هناشوخرس یا هدنخ اب

یادص واب مدیسوب ار شتروص دوب هدش مگ ما

ار میس یب یشوگ ، ناشا هناخ نفلت ندروخ گنز

ما. یهارمه یارب دندش یم دنلب دنتشاد . متشادرب



ـهلب؟

اباب؟ اغوغ ـ

هیبش ییادص دوب. یراد شخ یادص اباب، یادص

مدنخبل . نتخیر کشا ای ندیشک دایرف اه تعاس

. مبلق طسو درک هرش ، ینارگن و دیکشخ مبل یور

؟ هدش یزیچ اباب؟ ـ

دش. رت هتسکش شیادص

.... داعیم ! نیایب اباب، ناتسرامیب نیایب ـ



یصاخ بوشآ اب تشاد حاال نامام . داتسیا مبلق

ارزا منامشچ متسناوت یمن نم و درک یم مهاگن

زا هلولگ کی اب مزغم مدرک یم سح . مدزدب شهاگن

ناوتان مناوناز اباب، یدعب ی هلمج هکاب هدمآرد اپ

، هلمج نآ ندینش زا تهب یمک زا دعب و دندش مخ

ثعاب ما، هدیسرت و ضغبرپ رکش ارادخ ی همزمز

مه هقیقد کی . دنروایب موجه متمس هب هسره دش

رس ار هقیقد کی نآ ادخ ،اما شنتفر روصت دشن

... یرهاوخ چیه رس . درواین یرهاوخ چیه

. دموا شوهب هرخ... .باال هدموا شوهب داعیم ـ

****************************************

***************************
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****************************************

***************************

لا سود هب کیدزن هک یردارب تشگزاب دوب. هزجعم

هزجعم دوب، هداتفا زارد هب زارد یتنعل تخت نآ یور

، میدیسرن ناتسرامیب هب یتقو هکات یا هزجعم دوب.

. دندوب شرس باالی اهرتکد . مینک شرواب میتسناوتن

یخرس دوجو اب ردپ نامشچ اما، شدید دش یمن

زیر! یاه هراتس قرب زا دوب ،رپ کشا

همع دش. یمن عطق شنایرگ نتفگ رکشارادخ ، نامام

تشاد یعس ، ونابرذآ و درک یم شا یهارمه مه

یم نم، و دیایب رظن هب مکحم نز کی هشیمه لثم

طقف ، دیشک یم شنامشچ یور هک یلا متسد مدید

بایماک . تسیداش کشا تارطق ندرک ناهنپ یارب

قرغ نامنامشچ همه دوب. هدمآ مه قاثیم دوب. هدمآ

نامرواب راگنا . دیدنخ یم نامیاه وبل دوب کشا

. دشاب هدرک نامهاگن هرخ ادخباال دش یمن



یم شرس اهباالی کشزپ روضح زا یتعاسدنچ

هدرک عاالم یدج و حضاو یدوهرف رتکد . تشذگ

و دوشن ماجنا لماک تاشیامزآ هک ینامز ات دوب

هب داعیم یارب ههام 20 باوخ نیا هک یبیسآ قمع

. تسین شرادید ناکما ، دوشن صخشم هدروآ دوجو

مینادب هک نیمه .هب میدوب یضار مه نیمه امهب

شنکاو فارطا هب تبسن و هدش زاب شنامشچ

و میدوب هتخیر مهب ار ناتسرامیب هنت کی . هتشاد

دوبن بایماک و قاثیم ردپ، یانشآ ی هرهچ رگا، هتبلا

نیدنچ زا دعب . دندوب هدرک نامنوریب هرابرازه

یگتسخ اب شهاگن دمآ، نوریب رتکد یتقو تعاس

نوتاهاب دیاب هک، نیا ی همزمز واب دیخرچ ام یور

. دورب شلا بند ردپ تساوخ ، هتسارآ یاقآ منزب فرح

نم و مدناخرچ هیقب سپاولد ی هرهچ یور ار مهاگن

. مدرک تکرح ناشرس تشپ مه...



؟ نوج رتخد یایم اجک ـوت

هک دوب یهاگشناد یملع تئیه ءزج یدوهرف رتکد

. مدوب هدناوخ سرد نآ رد نم

. داتسا مایب منم نیدب هزاجا ـ

سفن کی نم و درکن یتفلا خم داد، ناکت میارب یرس

تشپ فرح ،یب میدش هک قاتا دراو . مدیشک قیمع

تساوخ تسد ی هراشا واب تفرگ رارق شزیم

. مینیشنب

مگ. یم کیربت نوتهب ـ

یور رتکد هاگن دنک، رکشت تمی ابمال درک یعس ردپ



، متسد رد هدش هلا چم لا متسد وات تسشن نم

. دمآ نییاپ

نوچ . نوریب ورب ینک، یراز هیرگ یاوخ یم رگا ـ

! منزب فرح کر و یدج ماوخ یم

دنتشاد ار مبلق . مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

بوخ نم اما، دندرک یم هلا چم لا متسد نیمه لثم

. مونشب تسا رارق یزیچ هچ متسناد یم

باقرغ #
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نیاوخ یم یدروم هچ هب عجار منز یم سدح ـ

. نینزب فرح



سفن و داد ناکت تسا بوخ ی هناشن ارهب شرس

ندرگ رود ارزا شا یکشزپ یشوگ . دیشک یقیمع

داد. رارق زیم یور و تشادرب

زا قیمع باوخ اه هام زا دعب نوترسپ ، هتسار یاقآ ـ

و هبوخ اعقاو هیضق یاج نیا هدش.ات جراخ امغا

چیه تاشیامزآ باوج ندیسرن .ات هراد کیربت یاج

بخ...کی اما . مدب منوت یمن یا یعطق صیخشت

داعیم ی هظفاح هناتخبشوخ . هیهیدب اهزیچ یرس

مدروآ ورامش مسا یتقو ینعی . هدیدن یدج بیسآ

هارمه تنکل اما،اب شندز فرح داد. نوشن شنکاو

لماک شنامرد ات وطالین یتدم یارب دوب. دهاوخ

هک یرتسب یاه مخز التو ضع فعض هب عجار . هشب

. تسین ینارگن یاج یلیخ مه، هدش راچد تدم نیا

ام سرت نیرت شیب . یندش نامرد اما تسه تخس

مگب ماوخب هناقداص . هشتارقف نوتس اپو یناوتان



هدافتسا رچلیو زا هشب روبجم وطالین یتدم هنکمم

! تسین عیرس مشنامرد اما، تسین یمئاد هنک.

یم لوط اعطق و هدوب تیلا عف نودب هام 20 شندب

! هشب رگا هتبلا هشب قباس لثم هشک

نم،هب هاگن و تسشن شنامشچ یور ردپ ناتسد

نیا کت کت ندینش راظتنا ما. هدش هلا چم لا متسد

یارب دوب. هدش مامت نیگنس اما، متشاد مجالتار

نآ اب داعیم زا هشیمه هک یروصت و میاه هنارهاوخ

نانچمه ، رتکد یادص ! متشاد رپ مادنا و دنلب دق

. تشاد همادا

،هی هتشذگ باوخ یهی هزادنا هب داعیم یارب ـ

مقر یتخس یازور شارب . هسوباک شدعب هک باوخ

هیحور شهب دیاب هشیمه رتزا شیب سپ، هروخ یم

مافرح هجوتم . هنورذگب ور ازور نیا هنوتب ات نیدب

؟ نیتسه



یور ار متسد ، دنزب یفرح تسناوت یمن معال ردپ

تیلوئسم نیا .راب مدرشف و متشاذگ شیاه تسد

دوب. نیگنس

. مینک یم و نومش تال مامت ، رتکد ـهلب

تحار شا یلدنص هب ندز هیکت واب داد ناکت یرس

. تسشن رت

یم یبات یب یلیخ شردام رگا بخ،عفال یلیخ ـ

اما شدعب ، شتنیبب هقیقددنچ منک یم گنهامه هنک

باوج .ات نینک کرت وراج نیا یگمه نینوت یم

نوتروضح ، شخب هب هش لقتنم و دایب تاشیامزآ

. تسین یرورض



هتسکش ردقنا تقو چیه . متفرگ ار ردپ یوزاب ریز

و مشچ دوب. شدیما و مشچ ، داعیم . شمدوب هدیدن

راد خرچ یاه یلدنص یور شندید هک یدیما

تخت نآ یور شندید زا رتهب ،اما تخس ردقچره

یوق مدرک یعس ، میدش جراخ هک قاتا دوب.زا یتنعل

منزب فرح مکحم و
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نیا اما...هب هتخس منود یم ، نیشاب یوق افطل ـ

نومیراظتنا مشچ و ندوب شوهیب زا هک نینک رکف

هنوم یم هدنز هک هتحار نوملا یخ .حاالاللقا هرتهب

، نینومب مکحم رگا امش . هشک یم سفن نوماهاب و

. مینوم یم مکحم مه ام هدش مه امش رابتعا هب



. تفرگ شنامشچ رود کورچ یارب ملد درک، مهاگن

! نوممه رتزا یوق . رتخد یدش گرزب ـ

ردقچره ، تخس ردقچره . منزب دنخبل مدرک یعس

خلت!

هرابود داعیم مد یم لوق اباب. نرذگ یم ازور نیا ـ

. هنزب فرح و هرب هار هنوت یم قباس لثم

یمن . مدرک اهر ار شیوزاب داد، یناکت ار شرس

شرتخد هک یدرم . دسرب رظن هب فیعض متساوخ

فیعض دورب هار دنک یم کمک و هتفرگ ار شیوزاب

. متساوخ یمن ار نیا و دمآ یم مشچ هب



. منزب نفلت هطوحم مر یم نم ـ

ریاس تمس ارهب شنتفر ات مداتسیا ، تفگن یزیچ

و هاتوک ییاه ماگ دعب،اب و منیبب هداوناخ یاضعا

مدق ناتسرامیب ی هطوحم تمس هب تسس یدایز

یناشیپ راگنا ، دروخ مرس هب داب هک نیمه . متشادرب

هب مرات نامشچ و تفرگ مارآ یمک ما هدرک غاد

و مدرک یتکمین دنب ار متسد . دیبسچ نامسآ فقس

یم ناج ، یلدنص نآ یور شندید ! شیور مدش راوآ

نوریب ار ملیابوم هک دوبن مدوخ تسد ام! زا درب

هک یا هرامش یور شا، هندب سمل واب مدیشک

هدرک یظفاحادخ وا زا دنخبل اب لبق تعاسدنچ

. مدرک سمل ار مدوب

؟ ربلد مناج ـ



.هب داتفا یم بقع دقع دیاب . مداد تروق ار مضغب

اعطق دعب، زور هس هکات یطیارش و داعیم رطاخ

درک. یم نامرتریگرد

؟ یلع ـ

ارچ؟ هتفرگ تادص ـ

تحار ردقنا نم ی هملک کی اب ارچ و دیسرپ یدج

؟ دوب مدلب تحار ردقنا ارچ ؟ دیمهف یم ار حملا

! هتفیب بقع دقع دیاب ـ

؟ یداش ای مغ . دتفیب نییاپ مرس دش ثعاب ، شثکم



س مغ ای شندمآ شوهب زا داش ؟ دوب شمادک حملا

؟ شندوبن ملا

؟ اغوغ هدش یچ ـ

! هدموا شوهب ، داعیم ـ

شا، یلا حشوخ زاربا ، مدوب یرگید مجالت رظتنم

و دتفا یم بقع دقع هک درادن یبیع دیوگب هک نیا

نامدنویپ دهاش دناوت یم مه تردارب هک بوخ هچ

کی هکاب داتفا شتسد زا لیابوم راگنا اما، دشاب

دوب قوب ... شدعب و دیسر نایاپ هب سامت قت، یادص

نم! رس رد یتوس یادص و قوب و

داد. یم یدب هاوگ ملد

****************************************

********************
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یم ار شهارمه هک دوب یراب نیمدنچ ، متسناد یمن

، هدننک یبصع و دتمم یاه قوب زج وهب متفرگ

ونا لصأتسم ،کالهف، هتسخ دش. یمن مدیاع یزیچ

ییاه مدق واب هدرک شوماخ ار ورهار قرب الن،

. مدرک تکرح ناشکرتشم قاتا تمس هب کبس

ردپ . شمدیشک نییاپ مارآ و هدرک سمل ار هریگتسد

یور دوب هتسشن اما،وا دوب هدنام ناتسرامیب هک

یگچب موبلآ تشاد ابآژرو گنرمک رون نیب و تخت

هلا چم یذغاک لا متسددنچ دز. یم قرو ار نامیاه



دوب. هداتفا شرانک مه هدش

؟ نیبوخ ، نامام ـ

دوب نوخ هچراپ کی شنامشچ ، دروآ ارباال شرس

. ریوصت نیا تشاد یضقانت هچ دز. دنخبل اما

. مزیزع مبوخ ـ

؟ مرایب شخبمارآ نوتارب ـ

دیشک باال ینیب داد. ناکت تسار و پچ ارهب شرس

دز. قرو ار موبلآ و



ات داوخ یم ملد ملا حشوخ ردقنا بشما ، مزیزع ـهن

مش رادیب و مباوخب مسرت یم . منومب رادیب حبص

. هدوب ایور شندش رادیب منیبب

یحلا همه دش.اب هدرشف مناتسد نایم لیابوم

تخت یور شرانک و مدش قاتا دراو اما مدب

هابتشا رگا هک دش سکع کی ریگ مهاگن . متسشن

یاه هنلا نیب دوب، ناساول غاب هب قلعتم مدرک یمن

نامتروص ورس . دندوب هدش هتشاک هزات هک وله

هدرک نامیودره نت هب یل یمهرس و دوب یکاخ

. دندوب

رناژی .اب نینک تحارتسا دیاب ، نامام تسین ایور ـ

تخس یازور نیا مینک کمک شهب و شغارس میرب

لبق! داعیم نومه هشب و هنورذگب ور



. دیشک یهآ و داد ناکت مارآ ار شرس

. مچب حلا نیا یناب و ثعاب زا هرذگن ادخ ـ

شیاه تسد نیب ارزا موبلآ . متخادنا نییاپ ار مرس

یتختاپ یور ، شنتسب واب مدیشک نوریب یمرن هب

. مداد رارق

. ناتسرامیب میر یم مهاب حبص . نینک تحارتسا ـ

رانک شیارب ار وتپ نم و تخیر قوش کشا مه زاب

متخادنا شیور ار وتپ ، دیشک زارد تخت یور مدز.

درک. میادص منتفر بقع زا لبق و

باقرغ #
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؟ نامام اغوغ ـ

. مدرک شهاگن و هدیخرچ بجعتم

؟ مناج ـ

شداوناخ و یلع هب ینوت ....یم ینوت یم مگ، یم ـ

دقع... مکی یگب

رتدوز هک تشادن ربخ ، مدناوخ ار شفرح اتهت

یلع مه، شدعب هک تشادن ربخ ما. هدرک مادقا

هاگتسد نیب ار نم بلق و داد یمن باوج ار شنفلت

. دندرک یم هل دنتشاد سرپ



. میزادن یم بقع . نامام هشاب تحار تلا ـیخ

لد! هت زا اما وحم دنخبل کی .اب دیشک یقیمع سفن

هنوتن هنکش یم شلد مچب داعیم ، مزیزع یسرم ـ

هدرک زاب مشچ رکشورادخ .حاالهک هشاب تدقع

ور تندش تخبشوخ هنوتب هک هش رتهب مکی میراذب

. هنیبب

ملد. یاغوغ زا لفاغ ، مدنخب مدرک یعس

تحارتسا تحار یخلا .اب مینک یم و راک نیمه ـ

. نینک

ثکم یمک ،ابآژرواراب تسب مشچ نانز دنخبل



. متفر نوریب شقاتا زا ادص ویب هدرک شوماخ

زا نتفر باال نیح و مدرشف مناتسد اراب مهاگجیگ

ار شا هرامش مه ،زاب مقاتا هب ندیسر یارب اه هلپ

کی طقف ، شیاهتنا ورد دادن یباوج مه .زاب متفرگ

منک، روصت دش ثعاب هک کمایپ کی . دیسر کمایپ

طقف شا هناقمحا و هناگچب راک نیا لیلد

. هدوب دقع نتخادنا بقع یارب نم تساوخرد

" مزیزع مینک یم تبحص ادعب "

رود یاهوق دوب. یدایز عقوت ، مندرک کرد عقوت راگنا

زا هک ینامشچ دعب،اب و مکحم ! مدرک سمل ار مندرگ

داتفا مهاگن . مداتفا تخت یور دندیشک یم ریت درد

! داعیم ریوصت و زیم یور یگداوناخ سکع باق هب

دنخبل دوب. هدنادرگ شرب ادخ اما، دوبن یندرک رواب

هریخ و متفرگ تسد ارهب سکع باق مدز. یوحم



! شدنخبل یور مدنام

ینوت یم حاال هک هبوخ ، یدش رادیب هک هبوخ ـ

دعب . تخادنا زور نیا هب وروت یچ ، یگب تدوخ

یم وت هتفر تسد زا یازور نیا مامت ماقتنا مهاب

نم! بارخ هلک سخت . میریگ

لغب ار سکع باق . مدیشک یتسد شنامشچ یور

. تخت یور مدیشک زارد و مدرک

یبیع اما . هداتفا بقع دقع هدش تحاران یلع ـ

هنک. یم نومکرد منود یم هنک. یم نومکرد . هرادن
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هک ییاهزور ،دای مداتفا نامیاه یکدوک دای دعب

یم ارجا غاب اررد ایرپ یاه هصق یناوخ شیامن

هب متشاد زاین . میدناوخ یم ولماش وزا میدرک

اراه هصق دش. دنلب مارآ میادص اه. یکدوک شمارآ

لغب رت مکحم ار سکع باق و مدناوخ راو همزمز

. مدرک

****************************************

*********************************

هتسناوت طقف . مدوب هدیسوب ار شتروص رابرازه

هدش متخ ، شیاه فرح . دنزب یدنب مین دنخبل دوب

یم یتخس هب هک موهفمان تاوصا یرس کی هب دوب

ره دعب رابرازه حلا نیا .اب هتفگ هچ دیمهف دش

و نتشگرب یارب . مدوب هتفگ ار ادخ رکش هسوبرازه

فرح دیشک یم تلا جخ . شیاه مشچ ندوب زاب

نیلوا یور شنابز و تسناوت یمن هک سب .زا دنزب



. دنزن مه فرح درک یم یعس درک، یم ریگ هملک

نامام ! وحم دنخبل نامه درک.اب یم نامهاگن طقف

و تفر یم شا هقدص نابرق . تشگ یم شرود

یمن شا یخوش هک دوب یعقاوم دودعم ،زا ونابرذآ

دوب هدنام داعیم الرغ تروص ی هریخ هصغ .اب دمآ

دوب. نوخ شلد ، راگنا و

بایماک دز، یم دنخبل طقف و هداتسیا رت بقع ردپ

مال یارب سکره و دندرک یم یخوش ابوا قاثیم و

یم عیرس ممشچ نم درک، یم زاب ار قاتا رد تاق

یم یسامت هن هک یدرم ندید دیما هب دیخرچ

دیماان مه رابره داد. یم باوج یسامت وهن تفرگ

مه نامام هک مدیمهف یم . مدش یم لبق رتزا

و تشاد عقوت مه وا راگنا درک. یم مهاگن بیجع

. مدوب شنارگن عقوت نم،یب

، شرسمه و نارهم ، دندمآ مه ایروپ و دازیرپ یتح



شرهاوخ دنچره مه! شا هداوناخ و مسبت وپالد،

اج ناشندید اب ردقچ ، ونابرذآ و نامام و دوبن

حلا نیا اب اما دش. نیگنس ردقچ وج، و دندروخ

مه،هب مسبت و درکن شهاگن بایماک و دندمآ . دندمآ

دش رت تولخ یمک هک قاتا . تخادنین هاگن بایماک

ی هطوحم تمس ،هب یفده نودب و متفر نوریب

یاه تکمین زا یکی یور . مدرک تکرح ناتسرامیب

وهب متسشن رت تولخ اتبسن یتمسق ورد خیلا

زور دوب. نامدقع زور ادرف . مدش هریخ ملیابوم

روخلد رگا متشاد عقوت دوب. هداتفا بقع هک یدقع

مه و شدوخ مه ، دیایب تاق مال یارب دوب مه

! شا هداوناخ

مناتسد و مداد رس مبیج اررد لیابوم ، یروخلد اب

مدز. هرگ مهرد هنیس یور ار

؟ ومع یدموا نوریب ارچ ـ



. مدرک جک یمک ار مندرگ

مرس.وت هب هروخب دازآ یاوه متشاد زاین مکی ـ

یر؟ یم ییاج

. دمآ رتولج و داد بات شناتسد نایم رد ار چییوس

؟ یبوخ . مراد راک مکی ـ
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رگا زورما . وحم دنخبل کی .اب مداد ناکت یرس



ناشا هناخ یولج بش دش یمن ادیپ شا هلکورس

و مدوب هتخانش هک یتیصخش یلع، .زا متفر یم

دوب. دیعب راتفر نیا ، میتشاد هک یا هتشذگ یاهزور

دور، یم هک مروصت الف خرب . مدوب هدش شنارگنلد

. تسشن مرانک و دمآ

؟ هدش یزیچ ـ.

ونآ مناتسد هب مدش هریخ . مدیشک یقیمع سفن

شطسو مناخ جاح هک ییابیز و هداس ناشن رتشگنا

دوب. هتخادنا

! مبوخ ـهن،

دزو روش ملد . تفرگ ما هدنخ درک. مهاگن طقف



مباوج ارچ یلع هک یروخدوخ هب درک عورش ، مزغم

درک عطق ار سامت روط نآ بش نآ ارچ داد؟ یمن ار

؟

ادخ. هب مبوخ ومع، ورب ـ

نامیاه تسد هب نم و درشف مکحم ، تفرگ ار متسد

یارب طقف مه، مدیسرپ هک یلا وس . مدنام هریخ

دوب. مزغم یفنم یاه آالمر مدرک شوماخ

؟ یدیسر اجک هب مسبت ـوتاب

دنخبل و خلت هاگن و مدرک دنلب ار مرس . دادن یباوج

ولج مدازآ و رگید تسد . مدنارذگ رظن ارزا شوحم

داد. یناکت ار شرس یور پک وکاله تفر



؟ بایماک ـ

نتفر هقدص نوبرق و نتشاد تسود طقف یگدنز ـ

ومع. تسین مارب یریمب ووت تارب مریمب نم و

هب هگید ینز چیه ال ،صا مشقشاع یلیخ نم...

ییاتمرح حلا....هی نیا .اب شدعب هدموین ممشچ

یروخلد ،هی هشب هدز هک ییافرح ،هی هنکشب هک

درد هب یگدنز نوا هگید بلق، هت هنیشب هک ییاه

و لوا هامدنچ نتشاد تسود . هروخ یمن یگدنز

رکف باال. نایم ایروخلد ، شدعب اما هزادن یم هار

هدیرب دنب... نیا . شندرک اهر غارس مرب هرتهب منک

. هرتهب هشب

اما،زا دز یکمشچ دنخبل .اب مدرک شهاگن روابان

! کمشچ و دنخبل نآ دوب رتدب هیرگ رازه



رود. زا ،اما هشیمه ات تشاد تسود دیاب ورایضعب ـ

هنک.ات نوشتیذا نومنتشاد تسود هنکمم کیدزن زا

و هنک شومارف ور ییازیچ هی هنوتن دازیمدآ یتقو

ور اه هتفرندایزا نوا ، شصرح ندز رابباال ره رس

. تسین یفاک اهنت نتشاد تسود ، نوریب هنک فت

. دیسوب ار ما یناشیپ دشو مخ مه دعب
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راظتنا وگب، دیدج داماد نیا هب مه نم،وت مرب ـ

. شمینیبب زورما میتشاد

و شیاه مدق هب مهاگن و مدنام نم و تفر ، تفر



تسود . مدوب هدینش هک ییاه فرح هب ندرک رکف

یم بوخ نم ار نیا . دوبن زیچ همه اعقاو ، نتشاد

ارچ ، دندرم یم مه زا رود رفنود یتقو اما، متسناد

زا مهاگجیگ ؟ دندرک یمن باختنا ار مه رانک ندرم

. شمدرشف مارآ تسد اب نم و داتفا ناغف هب درد

تسرد تقو چیه دش یمن ار اهزیچ یضعب راگنا

هک دنیبب و دنادب و دمهفب دازیمدآ دشات یمن درک.

لیابوم شزرل . تسین یندش ریمعت ، یندرک بارخره

بایماک نتفر ریسم زا مهاگن دش ثعاب ، مبیج رد

ندید واب شمدیشک نوریب یتخرک دوش.اب هدنک

دز. نوریب هنیس زا تحار مسفن ، هرامش

؟ یلع ـ

داد. ار مباوج ثکم اب



یم ، اغوغ مترظتنم ناتسرامیب باالیی نوبایخ ـ

؟ یایب ینوت

راد شخ روط نیا ارچ شیادص . مدش دنلب اج زا

وهب مدش جراخ هطوحم زا دنت ییاه مدق ؟اب دوب

ندیود هیبش ییاه ماگ هک، مدق دوب هتفگ هک یتمس

. متشادرب

. مایم ـ

رد هدش کراپ . مدید ار شنیشام دعب، ی هقیقدراهچ

مارآ میاه مدق نم، و تولخ اتبسن نابایخ ی هیشاح

مه زا متسناوت یمن ار ینارگن و یروخلد دش. رت

مدش یم راوس متشاد یتقو مه منک،نآ ناشکیکفت

. مشکب راوه شرس و تسا سملا منیبب ات



باوج و تلیابوم ارچ . یتشک و نم هک یلع،وت ـ

ید؟ یمن

ندوب یداع ریغ هجوتم هزات درک. مهاگن طقف

شیر .هت دوبن هشیمه لثم شتروص . مدش طیارش

و دوب هتخیر مهب و هروخن هناش شیاهوم ، تشاد

،هب دوبن اه نیا طقف هدش! کورچ یمک ، شنهاریپ

مهو رد نامهاگن ندش لفق ردو نتسب ضحم

دروخرب شا هنیس هب مکحم ، یگتفشآ نیا ندید

نم دز. یمن راگنا ال صا هک دوب یبلق دعب، و مدرک

. مدرک یم سح یتخس ارهب ششپت

؟ یلع ـ

شناتسد ! هدیسرت و روابان . مدرک شیادص روابان

اب نم و دندرک قاجنس شدوخ ارهب نم رت مکحم



نیا . مدرکن یضارتعا ، میاه ناوختسا درد دوجو

. دندوب هدرک ما هدز تشحو ، یگدنامرد همه

؟ یلع ـ
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هچبالیی ، ممهفب هکلب ات مدوب هتفرگ یلع رکذ

و روسج و سرتن هشیمه درم هک هدمآ نامرس

. هدمآرد حلا نیا ما،هب یگدنز یاهزور نیا گنررپ

کشجنگ کی هیبش . دیبوک یم دنت وا سکعرب مبلق

. هدیسرت

هدش قشاع همهف یم ینامز هچ درم هی ینود یم ـ

؟ اغوغ



مه دیاش دوب. هدرک ارالل منابز ما، هدیسرت بلق

، یمیدق راد شخ یاهراون هیبش شیادص ندینش

. دنامن مباوج رظتنم دوب. ندش الل نیا ثعاب

نومه هنیبب هنک، هاگن نز هی یامشچ یوت یتقو ـ

یم مورآ شردام یامشچ یوت ندز لز هکاب ردق

هش. یم مورآ منز نوا یامشچ یوت ندز لز هش،اب

ونآ شیادص یگتفرگ ،زا تخیرن هلمج نیا زا مبلق

میاهر مارآ . تخیر هک دوب شا هرجنح مخز رپ شخ

و درک اهر ار منت . دندش تسس راگنا شناتسد درک.

هدنامرد درک.اب یم مهاگن . مدیشک بقع مارآ نم

راگنا دوب، راو همزمز شنحل . نکمم تلا ح نیرت

دز. یم فرح شدوخ یارب تشاد

شقشع و ردام یامشچ یوت هک یدرم حلا هب ـدب



... هشن مورآ ،اما هنزب لز

ار مخی ناتسد . داتفا وپاکت هب ما هنیس نورد یزیچ

و مدیخرچ شتمس هب رت شیب ، متشاذگ میاپ یور

. دیخرچ نم رس رود یگدنز رت شیب

. ینوسرت یم و نم یراد ـ

. متشاد تسود هشیمه نم، ـ

یمن و متشادن یکش . مداد ناکت نئمطم ار مرس

. مدرک اوجن هنامولظم یلیخ و ضغب اب ارچ مناد

. منود یم ـ



هریخ نم و قیمع درد کی .اب دندش هتسب شنامشچ

رادشه ملد، . مدرک ضغب زاب شا هنادرم تروص ی

هشیمه رتشگنا ارهب شتسد داد. یم ار هعجاف کی

زاب واب درک شجراخ تشگنا .زا دناسر شیانشآ

رگید . هنادرم باکر نآ هب دز ،لز شنامشچ ندرک

ارچ؟ درک. یمن مهاگن

دش. عورش تقافر هی ،اب رتشگنا نیا ی هصق ـ
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هدرک ادیپ ناهد و مشچ راگنا ، شناتسد نیب رتشگنا

یولج دندرک یم سامتلا وس کی زا شنامشچ دوب.



نم وس! کی ،زا شناهد و مریگب ار شندز فرح

رتشگنا نیا زا هصق مادک . مدوب هدنام گنم اما...

؟ دوب هدش عورش

؟ ینک یمن ماگن ارچ ـ

نم و دروخ یتخس ناکت لا وس نیا ،اب شمدآ بیس

. منیبب ار شتروص ات مدیشک ولج نت هناتخسرس ،

؟ ینک یمن مهاگن ارچ ... یلع ـ

رت هدز تشحو رتو هدیسرت نم، و تسب کلپ درد اب

رصع یاوه اوه... . متفرگ لغب ار مدوخ مناتسد ،اب

یاوه مه دیاش . هدننک گنتلد و مومسم دوب. هعمج

رهش کی ورد یرادن رتچ یتقو مه نآ یربا زور کی



دوب. سرت یاوه اوه... . یدش مگ بیرغ

؟ یگن هش یم ـ

و درک یم انش ناشنایم نوخ درک. زاب ار شنامشچ

اما مدیشک درد ناشندید هکاب یتارذ ایند کی

هدیسرت تلا ح نامه .اب مدرکن کرد ار ناشتیهام

. مدش عمج مدوخ ورد هتفرگ شرتشگنا زا مشچ

. وگن مه یچیه . داعیم تاق .مال ناتسرامیب میرب ـ

. اغوغ هلصو داعیم هب رتشگنا نیا ی هصق ـ

و دیخرچ تهب اب مرس . دندرک لصو منت هب قرب

هناخ تشحو ردقچ ، منامشچ طسو دید یم شاک



. متشادن ار وگن میوگب هک نیا بات رگید دوب. هدرک

اما، شیادص . درکن مهاگن ووا،زاب مدوب هدش الل

رپ همه نیا شدوخ یادص . دوبن شدوخ یادص

. دوبن شخ

نم شرس هی هک دش عورش یتقافر لبق، لا سراهچ ـ

. متشاد شسود هک یرتخد ردارب ، شرس وهی مدوب

شزومآ ، نامز نوا . هریگب دای الردی گاراپ دوب هدموا

، مدعب مکی ... شیبرم مدش ور. هفرح نیا مداد یم

! شقیفر

و درک تفا یبیجع لکش هب مندب یامد دوب. درس

قشع ، داعیم هک ییاهزور هب مدرک یم رکف متشاد

هلوک زور، کی یا هتفه و دوب هدز شرس هب زاورپ

یلع نامشچ . مرپب مور یم ، تفگ یم و تسب یم

. مندرک هاگن زا درک یم رذح ، نانچمه



. اغوغ یدیرخ مارب تدوخ و رتشگنا نیا ـ

هک یا یبرم یارب دهاوخ یم شلد دوب، هتفگ داعیم

یبرم تفگ یم بایماک . درخب هیده هدش شتسود

شناشن ام هب یسرت یم هک تسا رتخد رگم تا

نیا طقف دهاوخ یم ملد هک دیدنخ یم ووا یهد

. دینکن شدنلب امش و دنامب مدوخ یارب قیفر کی

وت اغوغ دوب هتفگ و دوب هتفرگ ار متسد مه دعب

. مدوب هتفر شهارمه نک. باختنا هیده کی شیارب

و دوب هتفرگ ار یکشم ی هنادرم رتشگنا ممشچ

زا رتشگنا . تسیلا دوب،ع هتفگ داعیم

باقرغ #
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هب لوا زور نامه دوب.زا انشآ میارب لوا زور نامه

نآ امزا طقف رگم بخ... اما . شمدوب هدروآ دای

طقف مدرک یم رکف هداس هچ ؟ میدوب هدیرخ رتشگنا

،وا مسرپب مدمآ یم رابره و تسا هداس هباشت کی

درک. یم ترپ ار منهذ ساوح

متسد یتقو . هشرهاوخ ی هقیلس تفگ یم داعیم ـ

متشگنا زا داوخ یمن ملد هگید مدرک سح ... مدرک

منک. شجراخ

تروص هب دیبسچ و دمآ ،باال مرات و تهب نامشچ

نم، و تسا داعیم تسود درک یم اعدا هک یدرم

. شمدوب هدیدن

دوب. داعیم و نم قوتاپ یتح، مه هفاک نوا ـ

ال یحارط اج نوا دامع نوچ شهب هب نم داهنشیپ



داد. یم ماجنا هتا

واب مدرک تشم مهرد ار متسد ی هدرک خی ناتشگنا

یم تشاد مسفن . مدرک سمل اراهوق ، مرگید تسد

یندش زاب هک دروخ یم هرگ ییاج کی و تفرگ

. دوبن

تهب مساوح و هداتسیا رت بقع اه سلا نیا مامت ـ

ولج. مایب شبسانم تقو هک دوب تهب مساوح دوب.

هتفر تسد یزا هقوشعم درد ، مدوخ نومگ هب هک

و دوب تهب مساوح . یشاب هدرک شومارف ور تا

دوب. هدیمهف و نیا داعیم

تشاد ... لزاپ . مدرک یمن شهاگن مه نم حاال رگید

همه زا لوا یاهزور دش. یم لماک مرس یوت

ی همانرب یتح ، متفر یم اجره . تشاد ربخ میاهراک



یم مارآ مارآ تشاد مبلق ! هفاک ... رتشگنا ... مرفس

. مدرم یم مارآ مارآ متشاد منامگ . داتسیا

شدوخ و شاج . مینزب فرح طقف دوب رارق ـ

چیه هک رهش زا تولخ ی هطقن درک.هی باختنا

نارهت طقف و دروخ یمن مشچ هب شوت یا هدنبنج

دوب.زاعال یداع تبحص هی شلوا . نوماپ ریز دوب

و شباوج هناقداص مدرک یعس . دیسرپ وت هب مق

تسود .هک مشتسرد تصرف رظتنم طقف مگب و مدب

دوب. هدش یبصع راگنا دعب، هب ییاج هی زا اما . مراد

و شاوه هک نیا و شاهاب متقافر لیلد درک یم رکف

شرد هابتشا زا طقف متشاد یعس . یدوب وت متشاد

متشاد منم دعب، هب ییاج هی زا اما . اغوغ مرایب

و تفر یم باال تشاد مادص . مدش یم یبصع

.... ممشخ



؟ یدروآ داعیم رس بالور نوا ـوت

هک ییادص .اب مدیسرپ اه هدرم یادص اراب نیا

نآ اب یلع دش ثعاب هرخ وباال تشادن یسح چیه

اپ کون .زا دنزب لز نم ،هب شهاگن نوخ ی هچایرد

دش. یم دمجنم دزو یم خی تشاد مرس قرف ات

. دیایبرد زین میاه نادند یادص دوب هدنامن یزیچ

باقرغ #
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. اغوغ مداد شلوه تینابصع یوت طقف نم...نم ـ

تقو وهی مرب منوتب و بقع هرب هک مداد شلوه

. مینزب فرح یرتهب



و مدناخرچ شتمس ارهب مرس مدز. یمن مه کلپ

شا هراپ وقاچ اب راگنا هک دیشک ریت یروط ، مبلق

چیه نم، و تسب مشچ زاب دید هک ار مهاگن . دندرک

اما، مدوب هدیدن لصأتسم ردقنا تقو چیه ار یدرم

مدوخ یارب ملد . تخوسن شلا صیتسا یارب ملد

دوب. هدز منیمز مه هک،زاب یا یگدنز و تخوس

اررد رواب نیا ، میاهوناز درد . مدش یمن دنلب رگید

درک. یم تیوقت نم

مدید اما... مداتفا هار و مدیخرچ . مداد شلوه ـ

. هباوخب ششیتآ وهی دوب دیعب . دایمن شزا ییادص

.... اغوغ و..... متشگرب هرابود ، نیمه رس

راب نیا مراشف . متشاذگ میاه بل یور ار متسد فک

هیبش دوب. هدرک طوقس ، طقف دوب هتفرن باال

یتخبشوخ هیبش ... مرواب و دامتعا هیبش ... مدوخ



یگشیمه رگید راب نیا مدرک یم رکف هک ییاه

. دنتسه

اما... ناتسرامیب شمدنوسر نم ـ

. یدرک رارف ـ

درک. میادص درد اب

؟ اغوغ ـ

متشاد نم . کشا یتح وهن دایرف مدز،هن غیج هن

. مشکب زارد شنورد ات مدنک یم روگ مدوخ یارب

ناتسد .اب ینوخ مناتسد و دوب یکاخ متروصورس

ات مدوب هدیشک نوریب ما هنیس ارزا مبلق مدوخ



راو ونهلا بیجع و دنت . دنزن ، دینش ار ممسا یتقو

مدوخ یارب ، مدرک یم نفد ار مدوخ دیاب . دنزن

رکنم و ریکن مدوخ دعب... و مدناوخ یم هحتاف

. مدش یم میاهاطخ

یاه هثداح زا هن گرم زا .هن یسرتن ینعی لدب ـ

وت ملیشآ هنشاپ اما.... مدوب سرتن نم . بیجع

اب تدروخرب نیلوا مراذب متسنوت یمن اغوغ . یدوب

هداتسرف و تردارب هک هشاب یسک ، تهاگدید و نم

رس و میگدنز هابتشا نیرت گرزب نم . گرم ماک هب

. مداد ماجنا وت هب مراو هنووید ی عالهق تدش

راب نیلوا و، نم اتوت مدوخ یفرعم زا مدیسرت

تدم نیا مامت اما، شباذع . ینیبن تردارب براض

دوب. ماهاب مدرک تاگن هک رابره

یم یهاگزره ، هبیرغ درم کی تفگ یم شراتسرپ



تقو چیه . تسا شتسود دیوگ یم و شتاق مال دیآ

دوب. هتسشن مرانک اما...حاال مدوب هدیدن ار درم نآ

ار میوزاب درک. سمل ار شنیشام ی هریگتسد متسد

. مدرک شهاگن طقف راو مولظم نم،زاب و تفرگ

. دندوب سیخ راگنا شنامشچ

س همه نیا درد ی هفک هگا، مدنوم یم ماطخ یاپ ـ

. دوبن رت نیگنس ما هنیس یور یقشاع لا
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یم شباق دیاب رمع... کی یارب . مدرک شهاگن بوخ

بوچ رگید ، دنامب شدای ات ممشچ راوید هب مدرک

مندرگ ارهب متسد هدش. رپ شطلغ تاباختنا طخ

اب نامزمه هک مدیشک یروط ار ریجنز . مدناسر



ترپ ار دعب،نآ دشو زاب شلفق ، متسوپ شزوس

هتسب یروط ...کی یلع هاگن و دروبشاد یور مدرک

. هدوبن زاب تقو چیه راگنا هک دش

. یتشاد مسود یتفگ ـ

دوب. یدوبان یایند هت درم،هت کی یادص شخ

. منوج رتزا شیب ـ

. یتشادن ـ

؟ دوب ینوخ یوا هزادنا هب مه نم نامشچ دز. کلپ

؟ مدیسر یم رظن هب هتسکش یوا هزادنا هب مه نم



ملد مود، راب یارب یدش یمن یضار ، یتشاد هگا ـ

هدب. نوج ماتسد طسو

تفرگ ار میوزاب ، تشاذگن اما موش هدایپ متساوخ

راک هب شضغب ندرک ناهنپ یارب ار شدنلب یادص و

ی هشیر هب میتشاد . میدوب ربت کی هیبش درب.

. تشاد یبیجع درد . میدز یم نامدوخ

. یدوب وت نم سرت ـ

ار مدرد و ضغب یمارآ یادص وا،اب سکعرب نم

. مدرک ناهنپ

دوب. مندرک باختنا هابتشا هرابود منم، سرت ـ



سورع هیبش اه، هناوید هیبش خلت.... ، مدیدنخ

نوریب هساک یزا هدز قو نامشچ نامه !اب ناگدرم

. دشاب نامدقع ادرف دوب رارق امن. خن سابل و هدز

. تساوخن ادخ مه ،زاب راگنا و دوب رارق

. میدش وربور نوماسرت اب نومتفج ؟حاال ینیب یم ـ

تارطق شالق یادص . دروخ رس میوزاب زا شتسد

نامه واب دخرچب مرس دش ثعاب ، هشیش هب ناراب

منک. اوجن خلت دنخبل

هنوخ اما... ندیسر هنوخ هب هصق نیا ـکالاغ،هت

! یلع دوب هدرک بارخ نافوط و نوش



؟ اغوغ ـ

ار ممسا تساوخ یم ملد ، اغوغ تفگ یم هک درد اب

یمن و مدوب غاد زونه نم . منکشب متشم نایم

مدیمهف یمن . دندوب هدروآ مزور هب هچ ، مدیمهف

یاه مدآ یادا و مدز یم فرح متشاد زونه هک راگنا

. مدروآ یم رد اراپرس
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یاج چیه . شارجام هشب هتسب اج نیمه هصق نیا ـ

. نکن فیرعت یا هگید

؟ اغوغ ـ



شنابز زا ندینش اغوغ یارب ملد ، اهدعب نیقی هب

دوب نیا محرلد یاه مدآ لکشم دش. یم گنت یلیخ

دنتسناوت یمن یتح . دنوش رفنتم دوز دتسناوت یمن

ات دنتفر ....یم دنتفر یم طقف . دنریگب هنیک دوز

. دنشابن

یفرح ، هتفرگن یمیمصت شدوخ داعیم یتقو ـات

یمن مه درد هب میدیمهف ننک رکف راذب . نزن ییاج

و هدوب طلغ یلیخ مباختنا ، نمهفب زاب راذن . میروخ

. مشب رت هتسکشرس

. اغوغ ـ

میاپ الت ضع . مدرک زاب لماک ار نیشام رد راب نیا

ناشمتشاذگ نیمز یور یتخس اما،هب دندوب هتفرگ



. مدرک همزمز ار فرح کی اهنت ، ندش هدایپ لبق و

یدرمان ، تمسا بحاص یگنودرم تمرح هب شاک ـ

.حا یتخاس یمن مارب هرطاخ همه نیا و یدرک یمن

منک؟ راکیچ نوشاهاب دیاب نم ال

و مدش هدایپ مارآ دش. بآ ما هلمج هت مضغب

و مدید ار نیشام نامرف هب شا یناشیپ ندیبسچ

راو شالق متروص یور ، ناراب . مدروآرد ندیدن یادا

، هظحلر وه رابره لثم ییاه ماگ اب نم دزو هبرض

نابایخ ی هیشاح ...رد تسس اما شزرل نودب

. فارطا زا یکرد وهن دوب یرکف .هن مدرک تکرح

رود ، شندوب ی هعونمم اتزا متفر یم دیاب طقف

. تسکش دش یم رت تحار دعب.... و موش

ادج رای زا موشیم نم و دراب یم "ربا



ادج رادلد ز زور نینچ هب لد منک نوچ

عادو هب هداتس ورای نم و ناراب و ربا

ادج" ادج،رای ،ربا نانک هیرگ ادج نم

رود ناتسرامیب و شنیشام زا هک یفاک ی هزادنا هب

تقو چیه هک مدرک ادیپ ار ییاج کی هرخ مدش،باال

نامه اج... نامه . مدوب هتخاسن هرطاخ اج نآ ابوا

یور و دندش مخ میاهاپ دوب، ایند هت هک یا هطقن

هب متام نامشچ . دندناشن ار نم نابایخ رانک ، لودج

رد ناشیاه غارچ رون اهو لیبوموتا دمآ و تفر

و درک کیلش مزغم رد یکی و دنام هریخ بش.

یدرم ی هدش هدینش یاه فرح زاورپ دش، شلصاح

نیمه . دشاب دوبن رارق نم یگدنز درم ... رگید هک

دش ثعاب راگنا اه فرح یروآدای نیمه و کیلش

رانک و ممهفب هدش. هچ ممهفب اه، تعاس دعب هزات

یخیلا هزاجا متوهبم نامشچ ،هب نابایخ لودج

یروابان طسو یا هنامولظم لکش .هب مهدب ندش



. مدرک همزمز اهنت و متخیر کشا
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و یدرک دابآ و مدوجو ی هنوریو ، یدموا ـ

؟ یدرک منوریو هرابود تدوخ دعب...

دشو نیگنس مرس . دماین ،باال تفرگ راگنا مسفن

! سیخ مبل، تشپ

. یشاب هدرک و راک نیا ماهاب هش یمن مرواب ـ

تشپ .اب دیسر میاه بل یور هب مبل تشپ یسیخ



نوخ یخرس نازرل تسد یور و مدرک شکاپ تسد

هدشن هایس منوخ گنر ارچ مدرک رکف و.... مدید ار

؟ مراگزور لثم دوب.

... درمان ـ

رس تشپ یاه ونهلا میادص هیبش تسرد . متسکش

. ممه

... درمان ... درمان ـ

یور وزا درک سمل ار تلا فسآ فک ما ینوخ تسد

منامشچ . تخس نیمز یور مدروخ رس ، لودج

. تفر یم یهایس تشاد



. مدوب هدش وت یاغوغ نم هخآ ... درمان ـ

، شرابره و راب نارازه ، دیخرچ مرس یوت شیادص

یاغوغ "ز دیشک ارباالیراد نم راب کی

" منیرت قشاع .... ناهج

حول هداس نیمه دوب، بلق نیمه ریصقت شا همه

درک قوذ دنداد شناشن یزبس غارچره هک یروابدوز

ی هدش زارد ناتسد هب درک هیده ار شدوخ و

شروعش هک یمهفن نابز ی هچیهام نیمه ، شلباقم

شا همه . دشاب گنس ... دشاب تخس مکی دیسر یمن

دوب. کچوک تشم کی نیمه ریصقت

شمرج . مرجم متشاذگ یم مسا مبلق یور دیاب

دوب! مدوخ نتشک مه...

میاه بل تشپ یسیخ ، دنتفرگ تدش میاه کشا



متساوخ ! رتدایز ، منامشچ یهایس دشو رت شیب

میاه شوگ نیب منتسکش یادص . دشن اما موش دنلب

هب ینز ، مریمب اج نامه هک، نیا زا لبق و دیخرچ

. دمآ متمس

؟ مناخ یبوخ ادخ، ـای

تشگ متروص یور نز، قارب نامشچ . مدرک شهاگن

شهارمه درم تمس هب رت نارگن ، متروص ندید واب

. دیخرچ

؟ سنا رواژ مینزب گنز . هنوخ رپ شتروص ـ

. شمیربب نومدوخ نک شنیشام راوس ـایب

. هکیدزن ناتسرامیب



اوجن اهنت و تفرگ ار میوزاب ریز داد، ناکت یرس نز

درک.

! وگب یلعای .هی مزیزع وش دنلب ـ

رد دوب هدرک یدرمان هک مسق یلع دوخ ؟هب یلعای

نامه هدش، رت نیگنس و تفرگ تدش مکشا ! مقح

درک. جاو و جاه ار ،نز میاه قه قه و مدنام اج

هدیدن نادرگرس ی هدیرب مدآ کی تقو چیه ارهاظ

متسد هب مرس و تسشن نیمز یور متسد فک دوب.

نم و درک ادص ار شرسمه رت هدیسرت ونز دیبسچ

رگید و مباوخب تساوخ یم ملد . متسب ار منامشچ

یزیچ رگید رگم ایند نیا . موشن دنلب تقو چیه

؟ تشاد مه ندید یارب



تسا نوریب ایند زا هک هشوگ نیا رد "نم

تسین مرس هب یباتفآ

تسین مربخ ناراهب زا

هدش شومارف شوماخ هشوگ نیا ردنا

نمرطاخ رد ینیگنر دای

دزیگنا یم هیرگ

تساج نآ مناوغرا

تساهنت مناوغرا

" دیرگ یم دراد مناوغرا
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یمن ؟ نینک یم مادقا صیخرت یارب نوتدوخ ـ



؟ دایب یسک نینزب گنز یاوخ

یرس اهنت ، سنا رواژ تخت یور هتسشن روط نامه

زا متروص هب بیجع یهاگن اب راتسرپ و مداد ناکت

کچوک بسچ یاج هب مدنام هریخ دش. رود نم

نییاپ تخت زا یمارآ دعب،هب و متسد تشپ مرس

یب نم و دیخرچ مرس رود نامز و نیمز . مدمآ

. مفیک ندرک ادیپ یارب مدناخرچ مشچ ، تیمها

؟ مناخ ـ

شقن هچ منامشچ طسو مناد یمن . دیخرچ مرس

یا هیناثدنچ درک یم مهاگن سکره هک دوب هتسب

درب. یم شتام

. نوتفیک نیا ـ



رتولج یمدق مدز. لز شناتسد نیب یانشآ فیک هب

درک. همزمز و دمآ

نوتدای اج، نیا میدنوسر ورامش مرسمه و نم ـ

؟ تسین

ارهب شدوخ منهذ . متشادن دای هب یدایز زیچ

اهر سوباک نیا رش زا دیاش هک دوب هدز باوخ

یم شمارآ یارب دراد هدیاف یب متسناد یم دوش.

. دگنج

. نونمم ـ

رت طاتحم دعب، و دنخبل نامه داد.اب ناکت یرس



. دیسرپ

مدب ربخ یسک هب هک نیا رطاخ هب نم شتسار ـ

و نوتلیابوم و نوتفیک یوت مربب تسد مدش روبجم

یکی ی هرامش نیاوخ یم دوب. شوماخ اما مرادرب

؟ات نایب منزب گنز نم نیدب و نوتداوناخ یاضعا زا

. مینومب مینوت یم عقوم نوا

تکرح ،زا میاهوم نداتسرف لخاد نیح متسد

گنز دیاب ؟ثمال هداوناخ یاضعا زا یکی .هب داتسیا

دنک؟ای معمج دیایب متفگ یم ، بایماک هب مدز یم

و شنامشچ یوت مدز یم لز مه ردپ...دعب هب دیاش

دیاش وهن... مدرک باختنا طلغ مه، زاب متفگ یم

هلزلز لسگ دوخ ،هب شدوخ هب مدز یم گنز دیاب

یبایزرا ار هدراو یاه تراسخ و دمآ یم دیاب ما!

یم ما یناریو یاشامت هب تحار یخلا واب درک یم

. تسشن



؟ مناخ ـ

تکرح هرابود مناتسد . مداد تروق ار مناهد بآ

رظن مهناالنهب اهردق نآ مدرک یعس نم و دندرک

یرادازع کی یارب متشاد تصرف زونه . میاین

. هنادنموربآ

. نوتزا نونمم ـ
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هجیگرس نم،اب و درک اوجن یمرن منک یم شهاوخ



هاگتسیا تمس هب تسس ییاه مدق و دیدش یا

اضما ار مصیخرت ی هگرب . متشادرب ماگ یراتسرپ

ناتسرامیب ی هطوحم ،زا تراک ندیشک واب هدرک

هب مجیگ هاگن ، دروخ مرس هب داب یتقو مدز. نوریب

یور مفیک ؟ متفر یم اجک دیاب .حاال تشگ فارطا

شود یور ، مدوخ هیبش درک. یم ینیگنس متسد

یم متشاد و مدوب هدرک شود ملق ار مدوخ . مدوخ

زا رخآ منک. شناهنپ ات ییاج کی ،هب متفر

نابایخ ی هیشاح .رد مدیشک یم تلا جخ ... مدوخ

تشاد ما هتفر باوخ نهذ و تکرح هب مدرک عورش

. دنکن هرود ار ییاهزیچ کی درک یم یعس

کی لد رد ار مدوخ هک دش رتدب ینامز اما زیچ همه

منامشچ یوت ، تشحو و مدرک سح انشآ نابایخ

اهو ویخلا رکف تسد رد تسد نم دز. ودود

نیمز یور ار میاهاپ ؟ مدوب هدمآ اجک ، میاهدرد

و مدش یعرف ی هچوک دراو نابایخ .زا مدیشک



، داتفا نامتخاس دیفس یامن هب ممشچ هک نیمه

ورد تشادرب یشوگرخ باوخ زا تسد منهذ

لخاد متسد و درک اررپ منامشچ درد . دیبوک شرس

ردقچ . تشگ مدیلک هتسد یوجتسج رد مفیک

ردار نیا دیلک مادک دوب مدای زونه هک مدوب تخبدب

درک. یم زاب

شا یدرس نم، و دیزرل رد نداد لوه نیح مناتسد

هدرک خی نهآ هیبش . مدرک سایق مندب یدرس اراب

هک هدننکش ریشمش کی دوب هدش اما هجیتن . مدوب

اراب هناخ کیرات یورهار . دندرک یم شمودعم دیاب

هتسد اراب یبوچ دعب،رد و متفر ولج هتسب نامشچ

غیج زا دوب هناخ،رپ لخاد یاوه . مدوشگ مدیلک

یم . گرم یسفن یب یوب و نم ی هدش ناهنپ یاه

تسا لصو هناخ قرب سلا،هن همه نیا دعب متسناد

. هدنام یقاب قباس هیبش اج، نیا یزیچ رگید وهن



شنییاپ نآ، هب هدز هیکت و متسب ردار حلا نیا اب

یکیرات یرد هناخ و داتفا مرانک مفیک . مدروخ رس

درک. هلمح متمس هب حبش کی هیبش ، هتفر ورف

و دیشک مشوغآ رد شیاهراوید

؟" یتشگرب " دندرک همزمز هناروابان ... شیاهرجآ

! متشگرب ـ

. داتفا نییاپ مرس و تسکش متام یادص

طخ. رس متشگرب مزاب ـ

مرانک هدرک لغب مغ یوناز . دنتفرگ مارآ ، اهراوید

مرس یور تسد دندرک یعس ، ناشیاهرجآ و دنتسشن

ار هناخ هتسب نامشچ .اب دنتسناوتن اما دنشکب



و رواب ... قشع ... ییانشور رون... .رپزا مدرک روصت

باوخ قاتا و یسای یاه هدرپ ، شفنب ناملبم . دیما

ینهاریپ اب شا هناخزپشآ نایم هک نز کی . دیفس

ی هدش بایسآ یاه هناد یوب و دیخرچ یم هاتوک

هنحص مدز، کلپ . دندوب هدرک اجاررپ همه هک هوهق

قرغ . نشور غارچ اما،یب هناخ نیمه دش. ضوع

ادص ویب هدز وناز یا، هشوگ رد هک ینز و یکیرات

یور هدرک خی ییاذغ زیم و تخیر یم کشا
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یراولش اب ینز ، یدعب ریوصت مدز.... کلپ زیم.

هک یراد بانط و نازرل ییاهاپ اب یدرم ، ینوخ

هکه ییاه غیج یادص و فقس هب دوب هدش لصو

دش. یم رارکت مرس یوت راگنا ، هظحلر



و درگ . مدنابسچ هناخ نیمز یور ار مناتسد فک

، تیمها اما،یب مدرک سح ار ناشهب هدیبسچ کاخ

مدز. بل طقف

نگ. یم تسار ـ

یروآدای یارب طقف . مدوخ یارب طقف متفگ یم

ما. هدش کشخ مخز ندنک و مدوخ

ات هنک یم تلا ،بند یسرتب یچره زا نگ یم تسار ـ

. هسرب تهب

ناشنیب مه ار کاخ و درگ . دندش تشم مناتسد

،اب یکیرات نیب هناخ و دیزرل مبلق . دندرک تشم



مرس رد راگنا یکی دش. اهرپ غیج و اهاوعد یادص

ار مدوخ هناخ شخبره و درک نشور اراه غارچ

رتوناالنرت. هدرم پژ زور هب زور ، مدید

.حاالزاب مدیسرت اج نیا مراذب اپ زاب هک نیا ـزا

ماج. نیا

وره تشادرب کرت ، هشیمه رتزا هتسکش میادص

درک. مخز ار مبلق زا هشوگ کی ، ششخب

. ملوا هابتشا ی هنوخ ـ

و موش دنلب . موش دنلب ات دوب یفاک رارقا نیمه و

هدرک تداع نآ هب منامشچ هک هک یکیرات نامه نیب

ناشغارس شدعب تقو چیه هک یلیاسو لا دوب،بند



شندرک ادیپ یارب زور هس هک ینادلگ . مورب میدماین

دوب. سنلا طسو زیم یور ، مدوب هتشگ اراه نابایخ

مه دعب ، شمتسکش و هتخادنا نیمز یور مکحم

رت نشور هچوک رون فطل هب هک یا هناخزپشآ یوت

تنیباک ورد هداتسیا دوب هناخ یاه تمسق یقاب زا

نیمز یور یکی یکی اراه فرظ . مدرک زاب اراه

نتشادرب کرت یادص ، نتسکشره یادص و هتخادنا

یم غیج . مدیشک یم داد درک. یم ناهنپ ار نم

سیخ سیخ ، کشا زا متروص و متسکش مدز...یم

کی ،اب هتسکش فرظ یلک نیب رخآ تسد دوب.

مدوخ و مدش راوآ ، بهتلم ینامشچ و هتفرگ یادص

. مداد بات نانک هیوم ، بونج نانز هیبش ار

تسرد و مشاب هداد تسد ارزا منیرتزیزع هک راگنا

. مدوب هداد تسد زا هرابود ار مبلق نم دوب. نیمه

ارچ؟ ـ



. دندیزرل خلت ی همزمز نیا زا میاه هناش

هب مدرگرب هرابود یتشاذگ ارچ ؟ یتفگن مهب ارچ ـ

. مدرک یم رارف شزا هک یا هطقن

راگنا . دمآ یمن رد رگید ما هیرگ یادص مدش، مخ

یادص اب یکی دز. یم راز تشاد نم رد یکی طقف

. هتشادن
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منک راکیچ منک؟ راکیچ قشع همه نیا اب نم ـحاال

و یمردپردام ینت هراپ حلا ببسم یتقو

نم! ینت هراپ ... تدوخ

فرصت ار شمامت ینعی ، ندش نز کی ینت هراپ

هلگ ، مدوجو ومکلا مامت بحاص زا نم و ندرک

نیمه نز، کی یتخبدب ...و مدوب هتسکشلد . متشاد

شا،هب هناریو ی هناخ یراویدراهچ نیب هک سب

.... دیرگب و دیرگب و دیرگب ، شدیدج هانپ یاطخ

****************************************

************************************

منهذ ارهب درد و تسشن میاه کلپ تشپ رون

نزوس ، مدرک زاب ار منامشچ هک نیمه درک. هرباخم

نم و دندروآ موجه میاه کمدرم لخاد هب زیر یاه

زا عنام ، منامشچ یولج متسد تشپ نداد رارق اب

همین و رات نامشچ . مدش ناشا هنامحر یب تخات

،هآ متیعضو ندید واب دندش هریخ فارطا ،هب مزاب



دش. جراخ مداهن زا

دوب. هدرب مباوخ اه، تنیباک هب هدز هیکت و هتسشن

لک هک یکاخ و درگ و هتسکش فرظ هکت یلک نیب

هتشادرب مخز راگنا میولگ دوب. هدناشوپ ار مسابل

نتفر نییاپ ورهباالو تخوس یم روط نآ هک دوب

یور یتخس درک.هب یم هارمه درد اراب ممدآ بیس

یاه هکت یور اهزا شفک نامه واب مداتسیا اپ

، مندوب لداعت یب . مدرک روبع فورظ ی هتسکش

و دروخ بات فارطا هب مندب هک دش صخشم یتقو

زا عنام یکاخ رتناک یور هب متسد نتفرگ نم،اب

ییانشور حاالهک تساوخ یمن ملد . مدش مطوقس

هریخ ییاج دوب،هب هدرک نایرع اراج همه زور

رصع .زا متشاد دای ارهب زیچ همه هناتخبدب . موش

مدیشک یم کدی مناتسد نیب هدرم حور کی ، زورید

تعاسدنچ یاه تنوفع ، مداد یم شلسغ هچره و

رد رانک ار مفیک دش. یمن کاپ نآ، رب هتشذگ خلت

و فرح ویب متشاد شرب ، فعض .اب مدرک ادیپ

هک یا هناخ زا اهدیلک هتسد نتشادرب نودب یتح



سبح هب شیاوه لخاد ار نیهاش ی هدرم نت یوب

مدز. نوریب دوب هدیشک

ارهب مدوخ ، دیدرت نودب و ثکم ،یب للعت یب

ی هدننار یارب ار متسد و مدناسر نابایخ ی هیشاح

دش ثعاب ما هتفشآ رهاظ . مدرک دنلب گنر درز دنمس

ار بقع ،رد تسبرد نتفگ اب نم و دتسیاب دیدرت اب

. مدرک زاب

؟ مرهاوخ مرب اجک ـ

نودب درک. ریگ شدروبشاد یور کنابرواپ هب مهاگن

مدز. بل اهنت ، باوج نداد

منک؟ هدافتسا نوترواپ زا منوت یم ـ



. حور وهن تشاد ناج هن منحل درک، مهاگن بجعتم

! افطل ـ
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نآ ارهب ملیابوم نم، و تفرگ متمس ارهب رواپ

ما یمخز یولگ یور ار متسد مه، دعب . مدرک لصتم

دوب. یروآدای میخدب درد ... شدرد . متشاذگ

مگ. یم وریسم نوتهب ، نینک تکرح ـ



وعال مدرک نشور ار ملیابوم ، داتفا هار فرح یب

هک نآ نودب . مدرک اشامت هشوگ نآ راشژشار تم

، مزادنیب یهاگن هتفر تسد زا یاه مایپ لیس هب

رد متشون شیارب طقف . مدش ممایپ سکاب دراو

ار لیابوم مه دعب،زاب و دوب مهاوخ شرظتنم بطم

رواپ هب لصتم متشاذگ . مدرک جراخ سرتسد زا

، ناکشزپ نامتخاس قیقد سردآ نداد واب دنامب

هک یمدرم ی هریخ و هشیش هب مدنابسچ ار مرس

یم . مدرک ناهنپ مناتسد تشپ ار مدوخ ، مدید یم

،اب شهت و دنهد مناشن رگید مهب تسد اب مدیسرت

هک.... تسینامه ،وا دنیوگب دنخشین

. میدیسر ، مناخ ـ

ثعاب ، میور شیپ دنلب نامتخاس . مدرک زاب مشچ

اهرادوربآ یادا واللقا، مشکب متروص هب یتسد دش

تسد هب مهاب ار هیارک ی هنیزه و رواپ . مروایبرد ار



تالمش مامت . مدش هدایپ نیشام وزا هداد نسم درم

یسک هب ممشچ هک موش دراو یروط دوب، نیا

اج یمک ، مندید هکاب نابهگن زج سک چیه . دتفین

سالیم متسناوتن یتح راب نیلوا یارب نم و دروخ

یادص . مهدب لیوحت شا هدز تهب تروص هب

خیرات یادص نیرت زیگنا ترفن ، روسناسآ یقیسوم

منت و مدرک زاب ار بطم رد یتقو دوب. هدش مرظن زا

هب مدرک عورش ، متخادنا راظتنا یاه یلدنص یور ار

نتشادرب و هدش یکاخ یوتنام یاه همکد ندرک زاب

. میاهوم یور زا باجح

منفد هدنز هدنز هک راگنا داد. یم کاخ یوب منت

دحاو دتمم گنز هک دیشکن لوط یلیخ . دنشاب هدرک

مدش نئمطم ، یمشچ زا نم و دمآرد ادص ،هب بطم

زاب ردار تشپ لفق دعب . میرادن یا هدناوخان نامهم

ما هنیس یور وا تسد ، شندیشک ضحم وهب هدرک

دش.ردار لخاد لماک و داد ملوه بقع ،هب تسشن



...نم ناریو نم نم، هک نیا زا لبق و تسب باتش اب

منت رود شناتسد ، منزب یفرح هدش مامت نم و هدرم

هبرجت ار ناراب و کاخ یشوغآ مه نم، و دندیچیپ

. دوبن شدوخ یادص هک ییادص .اب مدرک

تنتفر تهب زا هک یتقو نومه ،زا بشید ـزا

ورپ منیشام کاب رابراهچ ، هظحل نیمه ،ات مدموارد

و رکیپ ردو یب یانوبایخ نیا . متشگ وزاب مدرک

و منک زمرت و تهیبش منیبب یکی ات متشگ ، متشگ

ات متشگ . مشکب سفن هیناث ادخ،هی یاضر ضحم

یگب ، یدب شحف مهب .. مشوگ ریز ینزب منک، تادیپ

و یملا س منیبب . یمولج سملا منیبب اما یرفنتم مزا

درمان نم مگب مگب، و منک تلغب یروط نیمه

. مندوبن و تدب حلا روصت زا مدرم یضوع

وب نیا نم داد. یم اراه هدرم یوب ، تفگ یم تسار

مکشا هک متخانش یم بوخ . متخانش یم بوخ ار



کی دش ، مندز لد ولد تخیر مکلپ ی هشوگ زا

،زا باوخ رد یتح ار بش و لبق زور مامت هک لا وس

. مدیسرپ شا هیاس

.هی هروخ یم و مزغم هراد مرس، یوت لا وس ـهی

هنک. صخشم ور هطبار نیا فیلکت هک لا وس

؟ اغوغ یخی ـ

هدیشک هک یطخ روصت .زا مدوب هتخوس نم خی؟

دوب شراد خرچ یلدنص و داعیم شفرط کی و مدوب

ما، یگدنز راک ناهنپ نامرهق و مبلق رگید فرط و

: مدیسرپ و متخوس . مدوب هتخوس

؟ یتفگ یم مهب مزاب دموا یمن شوهب داعیم هگا ـ



یرب هک مرادن لد ینومب هک مرادن "لد

یرضاح نتفر هساو منیبب هک مدادن لد

وت لبق مدوبن نیا مدوجو ووت دش ضوع یچ

وت لبق مدوبن نیا مدوب یچره شاب نئمطم

یگدنز نیا زا منیا وت زا منیا نم زا منیا

" یگب تدوخ هب یتح هشیمن وتازار یهاگ
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نتسشن دش طقف مباوج اما، مدیسرپ ار ملا وس

ی هقلح ندش رت مکحم و میاهوم یور شا هسوب

ار مناج شطسو ادخ، تساوخ یم ملد هک یشوغآ

یندش ماغدا دوب. نامیاتود ...حلا بوذ خی... . دریگب



. میدوبن

؟ یلع ـ

مرود وا،زا ناتسد و مدرک شیادص تهب اب

هداتفا ریز هب رس . مدیشک بقع ار مرس . دندروخرس

ییاذک رصع نامه زج مدوب هدیدن وا زا تقو چیه ،

ار مرس . داتفا هلصاف میاه بل نیب وحاال... زورید

نامه ووا،هب متشادرب بقع هب ماگ کی . مدرک جک

میاه ،بل هناروابان دز. هیکت شرس تشپ رد

. دندیزرل

هن؟ هگم ، یتفگ یم دقع لبق ـ

یکی مدوب هدیمهف رگید نم، و درکن مهاگن زاب



. تفگ یمن هن! ینعی ، ددزدب مشچ و دنکن تهاگن

مک سفن ات دوب یفاک مه مرس رد شرارکت یتح

درک. رپ بآ ار میاه هیر و مدش قرغ راگنا . مروایب

یارب منک ادیپ ار یزیچ ات مدناخرچ ار متسد

طوقس نیمز یور هک وناز .اب دشن ادیپ و نداتسیا

ونآ ینارگن واب دمآ باال شرس هرخ ،باال مدرک

. تشادرب ماگ متمس ،هب شخرس یتنعل نامشچ

این! ولج ـ

تسد ارهب شتسد دزو وناز ملباقم ، درکن یهجوت

دشن و دیشک هت مناج . دناسر ما هشعررپ یاه

! دیدن و دید ار مهاگن سامتلا . منارب شبقع

نیا ی همه لثم ... وگب غورد ال صا . یتفگ یم وگب ـ

. یتفگ یم وگب اما نک. یراک ناهنپ تدم



، تخوس ما یتوص یاهرات شزرل و مدوخ یارب ملد

متسد یور ار شرس هک تخوسن وا لد ارچ سپ

مامت لبق، زور مامت ؟ درکن مهاگن وزاب تشاذگ

ووا شمنیبب مدوب رظتنم ، زورما مامت و بشید

لبق . تفگ یم مه دمآ یمن شوهب داعیم رگا ، دیوگب

هدیسوپ مه مرخآ نامسیر اما... . تفگ یم دقع زا

رس دش ثعاب ما، هیرگ دنلب یادص دش. هراپ و دوب

اما، دوب هدیشک سبح ارهب شهاگن کشا دنک. دنلب

دش. یمن فاص رگید ملد نم،

؟ یتفگ یمن ـ

یور . اغوغ مدوب هدروآ تتسد هب تخس نم... ـ

. مسرب تهب ات مدوب هتشاذگ اپ مدوخ



یتح نم دوب. دیعب نم زا هک یزیچ . مدیشک غیج

باال میادص مه مدرک کاخ ریسا ار ما هچنغ یتقو

غیج شرس ، میاه قه قه اب متشاد اما،حاال تفرن

، شرانک ورد مدب حلا ببسم رس . مدیشک یم

ما! یگدنز

؟االن یدروآ تسد وهب نم ؟االن یراد و نم ـاالن

ح دایب مدب مدوخ زا یدش ثعاب ، تیراک ناهنپ هکاب

ی هجیتن ؟االنزا ینیدباع یاقآ ؟هرآ هبوخ تلا

یا؟ یضار تراک

ورپزا شخرپ ، هنادرم . دیشک دایرف مدوخ لثم

درد!
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متسنوت . تمتشاد اما هاتوک . تمتشاد نم هرآ، ـ

مراد تسود مگب تهب . مریگب و تتسد منک. تسمل

مهاگن تردارب یگدنز ی هدننک دوبان مشچ هب ووت

رابره ، مدرک چلا منیس طسو و مدرد . ینکن

هب مسرب طقف ات مدرک شا هفخ ، دیشک داد منادجو

مناخ مگب و نوشوت منزب ولز مسرب . تامشچ

و مدموا تلا بند اه سلا هک یمناخ اغوغ ... هتسارآ

ویب رضحم ،یب هقلح ویب مدنوم تقشاع رود زا

تسود ، تربخ یب بلق هب مدوب نیرت دهعتم ، هبطخ

نم.... . مراد

هدرک ،المل شدایرف . دیبوک ما هنیس تخت مکحم

دوب.

. مدوب تقشاع نم... ـ



و تخیر دوب هدش عمج ممشچ یور هچره مدز، کلپ

یمن کبس مه مدیراب یم ردقچره . مدشن کبس نم،

بوشآ همه نیا نیب دوب هدرک دیفس ،وم مبلق . مدش

، شتسد و دمآ نییاپ شیادص !نت مخز همه نیا و

دش. متروص کیدزن

نیلوا ،زا همدای میگدنز یوت هک یزور نیلوا ـزا

تایق وخاال نادجو زا مهب مردپ و ردام ... متارطاخ

منکن یراک نداد دای مهب ، میگدنز یازور مامت . نتفگ

چیه منک. هل ماپ ریز ماوخب و تیناسنا ، شهت هک

نیا شتیصو ماباب راب. هی زج ندرکن متحیصن تقو

مامت . مشب منادجو ی هدنمرش منکن یراک دوب

خیب یتقو و یتنعل نادجو نیا زا مدیسرت میگدنز

و ناتسرامیب مدنوسر و تشاداد هک، تفرگ و مولگ

مدیسرتن یچیه زا نم . متفر وت یامشچ سرت زا

ترفن ،اب تهاگن یوت منزب لز هک نیا زج ایند یوت



سلا همه نیا مدوب تقشاع هک ینم . ینک مهاگن

اغوغ . متشادن تداع و تزیمآ رفنت هاگن ملا، یخ یوت

؟

. دوبن یندش مک ما هیرگ یادص ، داتفا نییاپ مرس

یم نوریب میاه کشا اراب محور ، متشاد نم

. متخیر

؟ نیبب و نم اغوغ ـ

دنلب ار مرس ما، هناچ ریز شتسد و شیادص مخز

منهج طسو ییاج کی درم ، شمدآ بیس درک.

دش. نوخ ، شنامشچ و متخیر کشا . منامشچ

تیصو یور متشاذگ ،اپ تنتشادن سرت زا نم ـ



. مردپ

میاه کشا ندرک کاپ . مدیشک شوغآ ارهب میوناز

مامت تقو چیه دوبن رارق یتقو دوب. هدیاف یب

. مدرک .نهلا دنوش

. یدرب لد مزا قحان ـهب

لا وحا مامت نیب و درک شا یفن داد، ناکت ار شرس

نوتس مندب رانک ار شتسد هشیمه رتزا یدج ، شدب

درک.
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دوب. ممهس تلد ـ

نآ دش یم شاک ، متشاذگ ما هنیس یور ار متسد

یمن . مدروآ یمرد ار تسد تشم ی هزادنا ی هدنپت

یم ولج رت تحار یگدنز ، بلق یب . شمتساوخ

و نتشاد نیب ملد ، هیناثره روط نیا بلق یب . تفر

ار متهبرپ نامشچ دش. یمن نادرگرس شنتشادن

مدز. وبل متسب

ورب! و رادرب و تمهس ـ

ربت اب راگنا درک. زاب ار منامشچ ، شدولآدرد یاغوغ

دیاب اما، مدیشک درد . مدوخ ناج هب مدوب هداتفا

مرک زا دوب رپ رخآ شا هنت دش. یم عطق تخرد نیا

یم شاک یلو . دوبن یندش زبس ، تخرد نیا . تفآ و

. دندرک یم چلا شنامشچ طسو ار نم ، شلبق دش



. دنتشاد فرح یلک ، ناشدوخ . نامیاهادص زا ناما

یم مهب دقع لبق هگب، دایب رگا متفگ مدوخ ـهب

یوت مدوخ ، دموا یمن شوهب داعیم رگا یتح تفگ

لا بند مر یم هشو هفخ ات منک یم کیلش مزغم

لا بند مدموا یم دوب. تشیپ ملد ؟ ینود یم ملد.

هک دیما .هی متشاد دیما هی طقف نم . یتفگن اما وت.

مدش یمن ترسمه یراک ناهنپ اب ...نم اغوغ ، یگب

مدنبب دیما یچ !حاالهب یلع یتفگن . یتفگن اما

؟ هدرک لوبق لبق وزا تسکش تامشچ ، یتقو

نوتس ار شناتسد ، نیمز یور هتسشن اج نامه

نیب ار شا هقی . مدیشک ولج ار منت نم، و درک شنت

ییاه هجض اما مارآ ییادص واب مداد ناکت مناتسد

. مدیلا لد،ن هت زا



ورب. ، رادرب و ملد ـ

هک نم نورد یاغوغ واو نابز زا نم مسا رارکت زاب

کشا لد هت زا روط نیا تقو چیه دوب. هدرک زابرس

ما هچنغ و تفر نیهاش یتقو یتح . مدوب هتخیرن

و مارآ یاه کشا هب متشاد تداع نم . مدرک کاخ ار

قامعا وحاال،زا یناهنپ و یکشاوی یاه یروخدوخ

مدز. یم راز مناج

هک یردارب یور مدنبب مشچ و منومب ملد؟ اب منومب ـ

یلدنص یور هداتفا و هنزب فرح تحار هنوت یمن

و مدنخب و مگب تاهاب ؟ ییوت ، شببسم و رادخرچ

ینیشن هنوخ ثعاب هرب مدای و مرب هار نوبایخ یوت

و هنک نامسناپ و مردارب نت مخز مردام ؟ یمردارب

هزگن ممکک و منک کاپ مبل ی هشوگ زا نم،دررژبل

ناهنپ منک، هیکت شهب رمع هی هرارق هک میگدنز درم

زاب ادابم هک نیا سرت زا هسرتن ملد و هدرک یراک



؟هرآ؟ هدب شماجنا

هتسخ نم، و درواین ارباال شرس یتح ، تفگن چیه

یور زا مناتسد درک، مخز ار میولگ هک یدایرف زا

. دروخ رس شا هقی

هدروخ همطل راب ،هب غورد و یراک نوهنپ زا نم ـ

؟ یدز مخز هار نیا یوت و نم وت هرابود ارچ . مدوب
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هب مرس نم و دناسر مچم ،هب دروآ ولج ار شتسد

اما دش یم رجفنم تشاد مزغم دش. مخ ولج تمس

مامت مندز راز . دوبن یندش تکاس ما، هیرگ یاه یاه



یم هراپ ولگ و مدیشک یم غیج هچره دش. یمن

درک. یم ینیگنس ما هنیس یور مناج ، مدرک

. مراد تسود نم ـ

مناهد زا دیابن دب، حلا نیا طسو ، فارتعا نیا

قمع نم، تیاهنرد دش...دشو اما دمآ یمرد

یم هدنز وا نودب مدز. نیمخت نآ اراب ما یگراچیب

ایند ی هدروخ تسکش یاه مدآ ی همه لثم ، مدنام

منک؟ مه یگدنز متسناوت یم هرابود اما،

! مراد تسود ... ینیدباع یاقآ مراد تسود ـ

. تشادن ار شندینش راظتنا راگنا مه شدوخ

هدز هیکت نم، و درک میاهر هدش تسس هک تشادن



زونه . متشاذگ متروص یور تسد ، یشنم زیم هب

. تشذگ یمن رت شیب بایماک تواضق زا تعاسدنچ

نتشاد تسود و قشع دوب هتفگ هک یدرم تواضق

متشاد ، متواضق ی هطقن وحاال،رد تسین زیچ همه

. مدرک یم هحرش هحرش ار متاساسحا

نتشاد تسود و قشع ، تفگ مهب بایماک زورید ـ

. تفگ یم تسار . تسین زیچ همه

دوب. ناتساد کی یاهتنا یاه هطقن هیبش ، شنامشچ

دیاش نم، و دیشک یم کدی ار نایاپ زیگنا مغ سح

تدم ات دوب رارق هک مدوب گرزب لا وس تم عال کی

همه نتشاد تسود و قشع رگا ، مسرپب مدوخ اهزا

ناشدوخ رگید ، شدعب اه مدآ ارچ سپ ، دوبن زیچ

. دندش یمن



. متشاد ترانک و زاورپ ی هبرجت راب ـهی

میاه کشا نیب نم، و دندش هتسب درد اب شنامشچ

. مدش یم قرغ متشاد

.وت میتشادن لداعت ووت ...نم لداعت ینعی زاورپ ـ

هب یدیسر هک یتفر ولج ردقنا ندوب قشاع یوت

ندنک لد یوت منم ، نادجو و قشع نیب باختنا

زا ندنک لد باختنا نیب مدیسر هک متفر ولج ردقنا

. میدرک طوقس و.... میتشادن لداعت . داعیم درد ای وت

ار تسکش شدوخ وا هک مدوب هتفگ ، تفگ یمن چیه

هتفرگ باال یمخز ینت اراب حلص مچرپ و هدرک لوبق

ییادج یوب درک. یم رورم ار نتفر ، تشاد ؟وا دوب

ی هتخوس بوچ هیبش دوب ییوب . مدرک یم سح ار

! نوخ اب هتخیمآ



سک چیه هک یرب یروط ،هی یتفر یتقو هش یم ـ

؟ یتفر ارچ همهفن

دزو یم یکلپ اللقا، شاک و شا هتسب نامشچ زاب

. متشاد یمرب مه ار مریوصت نیرخآ نم
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. یلع یدوب مقشاع رت مک شاک ـ

جنر، درد، شیاه کمدرم نیب درک، زاب مشچ هرخ باال

نوجعم ، شیاه سح . مدرک انش ار گرم و هصغ

ییوگ شیپ ! هدنیآ کیرات یاهزور زا دندوب یقیمع



مبل . میوش یم هچ مه ووا،یب نم ادعب هک درک یم

یم ار متسوپ متشاد رگید کشا یروش . مدیزگ ار

رخآ . دندمآ یم باال باذم هوک کی زا راگنا . دنازوس

دوب. هتخوس یلیخ ملد

باختنا ، تردپ تیصو و نم نیب دیاش ، عقوم نوا ـ

و هگید روط ال،هی صا دیاش و یتشاد یرت الهن قاع

. میدید یم مهو هگید تیعقوم یوت

، شتکرح . مدرک لفق شندرگ نیب ییاج ار منامشچ

داد؟ یم تروق ضغب درک. یم رت دنت ار میاه کشا

یلع " مدرک رورم ار نام ییانشآ نارود مامت

دوب هداد مدای " متسه یلع .... متسه یلع .... متسه

مسارم راولش تک وحاال،حاالهک یلع میوگب وا هب

مقاتا تخت یور نام یدزمان نهاریپ و هداتفا بقع

حاال ضوع ورد ینیدباع یاقآ متفگ یم روطچ دوب،

دوب، ما هداوناخ یاضعا ی هلا سود گرم ببسم هک



؟ یلع متفگ یم روطچ

وزا متشاد تسود هک ییامدآ زا یلیخ ـاتحاال

...اما! ایلیخ . مداد تسد

شا، هنادرم هاگن زا هداتفا کشا هرطق دمآ، باال مرس

، شندید زا نم و دوب گنهامه نم یاه کشا لیس اب

رود وزاب... مداد ناج وزاب مدش ایحا و مداد ناج

! لطاب

ورب. مگب نوشهب مدوخ دوب، هدشن تقو چیه ـ

،اب مدیما نیرخآ ، راگنا دشو رت دنلب مقه قه یادص

نامه دوب. هتفر امغی هب ملوا لا وس هب شباوج

ودره ،ام نیمز یور هتسشن سنلا، نامه طسو اج...



و دروآرد هنیس ارزا شبلق .وا میتشک ار نامدوخ

تافیرشت اراب مبلق نم، و تخادنا نم یاپ یولج

باالرت یلیخ زاباال، یکی و متشاذگ وا ناتسد نیب

و نوخ ار نامرود . تسب یم ار هنحص تشاد راگنا

ار یکی هک مدوب ینز بخ...نم و درک رپ کشا

مدرک شا هقردب مدوخ تسد واب متشاد تسود

و تقادص مدع و یراک ناهنپ متسناد یم نوچ

نیا داعبا نیرت کانسرت ، نامدح زا دایز قشع یتح

ورب، میوگب دش یم شاک دوب. هدشن عورش یگدنز

میریگب مارآ راذگب ... مینک رکف و درذگب نامز راذگب

داعیم یناوتان و نامام دب حلا دوب یفاک طقف اما،

. دنوش سیخ ، میاهایور ی همه و مروایب دای ارهب

. دروآ یمن ماود بآ یوت هک لکش قیاق یذغاک هیبش

... باقرغ

نآ اما،یب یتشاد شتسود هک دوب یتمسق نامه



وت نودب . دورب یداتسرف ، یزیرب شرس تشپ بآ هک

نیرت قیمع ، باقرغ . دورب هشیمه یارب ال ....صا دورب

نتشاد تسود تمسق نیرت قیمع هن، هک بآ تمسق

. یتشاد یم دیابن و یتشاد شتسود هک اج دوب!نآ

یرب هک مرادن لد ینومب هک مرادن "لد

یرضاح نتفر هساو منیبب هک مدادن لد

وت لبق مدوبن نیا مدوجو ووت دش ضوع یچ

وت لبق مدوبن نیا مدوب یچره شاب نئمطم

یگدنز نیا زا منیا وت زا منیا نم زا منیا

یگب تدوخ هب یتح هشیمن وتازار یهاگ

مراد تِسود زاب اما دش مومت اییاتود نوا

مراذب اج ومدوخ تبلق ی هشوگ مراد تسود

مارب یشاب سفن ات مدوب هدرک تنوهب نم

ماوخیم وروت ردقچ ینودیم و یریم و مریم



رت هتسخ هشیمه زا هتشذگ هب مدرگیم رب

ربب منم مگب هک هدنومن ملد زا یزیچ

یگدنز نیا زا منیا وت زا منیا نم زا منیا

یگب تدوخ هب یتح هشیمن وتازار یهاگ

مراد تِسود زاب اما دش مومت اییاتود نوا

" مراذب اج ومدوخ تبلق ی هشوگ مراد تسود
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****************************************

***************************************

بلق بوخ یتقو دش... یم یتعاسدنچ دوب. هتفر

متفگ مدوخ . تفر داد ناج نامناتسد یور نامیاه

ایند نیا زا یا هطقن چیه منامگ ، تقو چیه و ورب



ورب دیوگ یم کشا اب نز یتقو دندیمهف یمن اهدرم

هتسشن روط نامه . ندنام یارب تالشنک ینعی ،

مامت و هتفرگ متام زیم، هب هدز هیکت ، نیمز یور

. مدوب هریخ هلمج نیا یاهتنا یاه هطقن هب هدش

لد یان یوب ... نتفر یوب داد، یم ضغب یوب بطم

اب نم و دوب هتفرگ ار وا شوغآ یوب ، بطم . ندنک

مادک دیاب ، شنت و رطع یوب هب ساسح ینیب کی

با یتقو ؟ مدرک یم روگ هب هدنز ار مدوخ یناتسربق

کیرات اج همه مه، زاب هک مدش دنلب اج زا هرخ ال

یاه تعاس . مباوخب اهنت متساوخ یم دوب. هدش

هچ نآره و سوباک ای ایور ،رد باوخ ورد وطالین

کت و هدرک هلمح منهذ ،هب دنتشاذگ یم ار شمسا

یتخس هب یتقو . مراذگب اج ار شتارطاخ کت

، متفرگ ار بایماک ی هرامش و مدرک ادیپ ار ملیابوم

و هتخیر کشا سب .زا دندش یمن زاب لماک منامشچ

. دندوب هتفر بآ اه یکناویح ، دندوب هدرک نهلا



و دوب هدش یلا سکشخ کی راچد میاه کمدرم

درک. یمن مهاگن رگید .... مبلق

رخ . تمشک یم مدوخ زور .هی اغوغ تمشک یم ـ

سک چیه هک یتسه ینوتسربق مودک زورید زا مهفن

؟ هرادن ربخ تزا

دمآ، یم درک. یم شا یلمع هدش مه راب کی شاک

ناتسربق رد زورید زا نم دش. یم مامت و تشک یم

. مدوب نفد ملد

؟ ومع ـ

ردق دوب.نآ بیجع ادص نیا ندینش دوخ یدوخ هب

شیاج وهب دنک ارغالف شمشخ بایماک هک



. دسرپب توهبم

؟ هدش یچ ـ

مخز ساسحا ویب لد یب کی . مدوب هدش لد یب

مه زاب روطچ لد، یب نم . قشاع نانچمه و هدروخ

یم هابتشا . دیکچ هرابود مکشا ؟ مدوب شقشاع

. دندش یمن کشخ تقو چیه منامشچ . مدرک

مندوبن یارب هنوهب هی هتفه هی هش یم ، هتفه ـهی

؟ ینک روج

و ییاجک یگب شلبق نتفگ ترچ یاج هب هش یم ـ

اوت؟ شیپ ؟ تساجک یلع ؟ هییادص هچ نیا



زا مبلق . تخوس . متشاذگ مبلق یور ار متسد ؟ یلع

. تخوس مدیشک نوریب شلخاد ارزا یلع یتقو
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! بایماک ـ

درک. نارگن ار شنحل ما، هلمج یگدنامرد و ضغب

! هتفشآ و نارگن

وت؟ ییاجک یگ؟ یم و ممسا رکذ ـ



همه یارب نک روج هنوهب هتفه .هی هتفه هی طقف ـ

. نشن مچیپاپ هک

مه. نم بلق نابرض . تفر باال شیادص

سپ هگید ی هتفه هی ات هتچ لوا وگب هخآ ـد

؟ هییادص هچ نیا . میتفین

مه .زاب مدوب هدرک هابتشا زاب طقف نم . دوبن یچیه

مه .زاب مدیدن تقادص و مداد لد قشع یاوه هب

رود و مدرک حیبست خن هب خن ار نتشاد تسود

اه هناد درک. هراپ ار شخن ، یکی اما متخادنا مندرگ

ی هنیس کی و هراپ خن کی و مدنام نم و دندش مگ

! مدیزرل درد .اب هحرش هحرش



! هتفه هی طقف ـ

، شندرک عطق واب هدروآ نییاپ ار لیابوم مه دعب

، هشیمه زا رتدنلب ... دنلب و هتخادنا نییاپ ار مرس

یارب تالش نودب . مدرک هیرگ یدردره و ینامزره

تقو چیه هک یروط کی . شیادص ندرک مک

یروخدوخ راگنا ییاهاج کی . مدوب هدادن شماجنا

یم راز دیاب مدآ . دوبن وگباوج رگید یلر تنکدوخ و

کبس ار شبلق و تفرگ یم شیادص ...ات دنلب دز.

. دشن کبس اما مبلق مدز.... راز نم درک.و یم

دنلب تسد یسکات یارب ، شوماخ لیابوم اب یتقو

کیدزن منیشام کراپ ناکم ارهب نم ات مدرک

و مدش ملیبوموتا راوس یتقو ، دناسرب ناتسرامیب

سولا یچ هداج یهار ، مولعمان ،ابحیلا هلیسو یب

یمیدق ویوالی رسمار هب مناسرب ار مدوخ ات مدش

دشورد هکوش مندید زا نابهگن یتقو ردپ، تخاس



ی هداج یکیدزن ارات نیشام نم و درک زاب میارب ار

تعاس زا هتسخ و مدیشک ولج نامتخاس هب یهتنم

یتقو مدش، هدایپ نآ ...زا ندنار و نتخیر کشا اه

دراو شا هدننک روحسم یادص و ایرد هب تیمها یب

هزات متسب مرس تشپ وردار مدش نامتخاس

. مسرب متساوخ یم هک یزیچ هب متسناوت

اپود هچ نآره ندوبن ....هب ییاهنت ...هب توکس هب

.... مدوخ !هب بلق کی و مشچ وود تشاد

اپ نآ اههب سلا هک یوالیی هب هریخ . متسب ردار

زا مادک چیه ،اب شفقس ریز واللقا مدوب هتشاذگن

هک نیمه و متفر ولج متشادن یا هرطاخ درم ود نآ

منامشچ ، داتفا راوید یور یطاطخ یولبات هب مهاگن

. تسس میاهوناز دشو رپ



دوش یم بوخ یلو ینک یمن نامگ یهاگ "

" دوش یمن هک دوش یمن هک دوش یمن یهاگ
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یوال نکلا ارهبب مدوخ رعش، ی همزمز ردحلا

هیبش میاه شوگ یور ، جاوما یادص . مدناسر

یولج و مدوب ایرد هب .ور دندش نازیوآ هراوشوگ

ار ما یگلا 30س دوب هداد لوق نم هب ایرد نیمه

اب دزاسب هناخ کی داد لوق . دزاسب زیگنا هرطاخ

... نشور ... یگنر ... ریرح یاه هدرپ

. درکن افو شلوق هب



یمشچ یتقو . تسکش تحار دش یم راگنا حاال

نیب ، یوش مخ دش یم دش. یمن نیگنس تیور

تدوخ ، یشکب غیج ، ییرگب یاه یاه تیاه هتسکش

ینک، لغب ار تدوخ یتح ینک، ،مالتم ینزب ار

مگو ار تدوخ اه هرود نیا مامت نیب . ینک هرود

هب قیمع نداد تسد زا کی ،اب شهت و ینک ادیپ

. یدرگرب یگدنز

نم، و میریم یم دشابن هک دندز یم قشع الف

یولبات ردقچ و مدوب هدش مامت طقف ..... مدوب هدرمن

هک دوش یمن یهاگ هک دوب هتفگ بوخ ، راوید یور

دوش.... یمن هک دوش یمن

****************************************

**************************************

زور نیمجنپ .رد شیاوه یب یاه ناراب و دوب مشلا

ی هلحرم ،هب متاساسحا و مدوخ اب ندرک تولخ

یعس دش. یمن مرواب شلوا . مدوب هدیسر توکس

هب رابدنچ ، میوگب ار شتسار منک. شراکنا متشاد



ملا.ایب بند ایب میوگب و مریگب ار شا هرامش دز مرس

مه اب وایب نک توعد تناتسد شوغآ ارهب نم

شرکنم هدش... هچ داتفا یم مدای دعب . مینک زاورپ

یم میاهوم نیب تسد ، مدیخرچ یم . مدش یم

نم اراب راک نیا درادن ناکما متفگ یم و مدیشک

مرواب رگید . مدوب یبصع وا اما...زا شدعب . دنکب

رت گرزب هابتشا کی اراب شهابتشا یلع دوب هدش

ناهنپ ار تقیقح ، قشع ی هناهب وهب هداد ششوپ

و متسناد یم نام یلعف حلا ببسم ار .وا هدرک

هب مدیسر شدعب . مشخ زا درک یم اررپ نم اه نیا

منک. هرود ار مدوخ تاهابتشا هک یا هطقن

هک ییاه هناشن زا مرذگ و یحول هداس و یروابدوز

مدوخ ... مدوخ اب ثحب . متفرگ شا هدیدان اما، دوب

درس، یلدنص کی محور ندناشن و ندرک مهتم ار

. مدرک روبع نآ زا هک دوب یا هلحرم نیرت تخس

هب هلحرم نآ دعب نم دوب. انشآ دعب ی هلحرم

هریخ ... توکس .هب مدوب هدیسر یگدرسفا

مه زاب دعب و یناهگان یاه هیرگ یگ...



یگ..... هریخ ... توکس

اه نیمه و درک یم رییغت االمت وحا تشاد تعرس هب

ندشن هناوید سرت زا هک ردق .نآ دناسرت یم ار نم

یو یاهتنا ی هبلک تمس دنت،هب ناراب ریز رد هرخ باال

وناب ولگ نابهگن درمریپ ، نسحدمحم الهک

. متشادرب ماگ دندرک یم یگدنز شنورد شرسمه

یم یسیخ .زا دندرک زاب میارب تریح رداراب

یراخب کیدزن دنتشاد رارصا اه ونآ مدیزرل

داد. یم بوچ یوب ناشا هبلک . منیشنب ناشکچوک

! ناجمداب و ریس اب هدش ماغدا یوب

یت؟ یبوخ ـ

وبل ینز هدروخ کورچ تروص هب مدنام هریخ

. میوگب غورد متساوخ یمن . دیزرل مگنر یب یاه



ـهن!
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نیح نم، دش ثعاب ناشنیب ی هدش لدب درو هاگن

منک. همزمز ، یراخب یبآ یاه هلعش هب مدش هریخ

یم ور یسک بآ. یوت مرب ماوخ یم قیاق ـهی

هنک؟ مکمک نیسانش

مه ار مدوخ ، میاوآدب تخمز ی هتفرگ یادص

نیگنس نسح دمحم شم هاگن درک. یم یبصع

. تسشن میور



یمن بآ هب یسک اوه نیا یوت . همورآان زورما ایرد ـ

هنز.

کورچ تسوپ . یبآ یاه هلعش هب مدنام هریخ زاب

دش. جک مرس دوب. هدش خرس مناتسد ی هدروخ

هبلک یبوچ فقس هب ناراب تارطق شالق یادص

الال تشاد یکی راگنا . دریگب مضغب دش ثعاب ، ناشا

. دناوخ یم یی

هنز. یم هشب قرغ داوخب هک ینوا ـ

دنلب هک وناب اما،لگ دندیمهفن هک متفگ مارآ ردق نآ

و دزادنیب ار ماش ی هرفس دور یم تفگ دشو

. داتسیا مکیدزن ، نسح دمحم شم ، منامب ناشرانک



. ایرد یرب مد یم و شبیترت هشب بوخ اوه حبص ـ

ار بوچ یوب . شندرک هاگن یب . مداد ناکت رس طقف

و ریس اب هدش ماغدا بوچ یوب . مدیشک سفن

قاو یادص ... ناراب یادص .... ناراب یوب . ناجمداب

ابیز یگدنز کی هیبش یدایز زیچ، همه اه، گس قاو

رد نسح دمحم شم مناد یمن نم.... بلق اما، دوب

و تفر راجنلک یمک شتوص طبض هکاب دید هچ نم

دز. بل مارآ دش، شخپ قاتا یوت ییاون یتقو

. مربب اذغ اه گس یارب مر یم ـ

دمحم شم نتفر واب داد شتسد یفرظ وناب لگ

. دیخرچ نم تمس نسح



یت. شاب تحار ـ

ار مدوخ ما هدش مرگ ناتسد .اب مداد بات ار مدوخ

چیه یلا مش نابز .زا مداد بات و هتفرگ لغب

یمغ کی ، یقیسوم اما...نیا مدروآ یمنردرس

رد یجنر و درد کی ، تشاد یتبرغ کی ، تشاد

بات نیح مارآ مارآ نم، هک تشاد شدوپورات

یاه هرطق نآ واب تخیر منامشچ زا کشا مندروخ

هبلک نامه طسو ار متاساسحا و مدوخ مامت ، کشا

هب مدرگرب . مدرگرب ادرف ات متشاذگ .اج متشاذگ اج

اه،هب باوج اهو هاگن ،هب یغولش ،هب تختیاپ

... تخس یاهزور و اهدرد

وا! یب یگدنز هب مدرگرب



. دمآ یم یقیسوم ی همزمز نیح وناب لگ یادص

نوچ دوب. هدرک زاب مه ار وا درد رس نم، درد راگنا

نم رود شناتسد . تسشن مرانک دعب، ی هظحلدنچ

دیفس یرسور یور مرس یتقو و دندش هدیشک

، تسشن شا یلحم
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وا شوغآ لغب،رد هب وناز دشو دنلب ما هیرگ یادص

بش دوب. یبیجع بش . میدیراب هنامولظم ودره

! تتاساسحا ندرک مامت بش .... تدوخ نتشاذگاج

یم . ندنوخ ردام هی لد یارب نگ یم ور گنهآ نیا ـ

ابیز مه یلیخ هک ناحیر مسا هب یناوج رتخد نگ

، اهدنفسوگ یارچ تقو ی هیاپهوک یوت ، هدوب



یم قرغ هنوخدور یوت هدو یم تسد وزا شنوج

تمس نرب یم و کرتخد هنوخدور یاه جوم هش.

ردام هش. یمن ادیپ شدسج تقو چیه و ایرد

س دعب و هنک یمن رواب ور شگرم تقو چیه ناحیر

و تسین شرتخد هدشن شرواب مه زونه اه، لا

شرتخد اه جوم ات ایرد رانک هنیش یم سهلا هاجنپ

. ننودرگرب ور

یاون و ونابلگ یادص مغ ،اب هصق یزیگنا مغ

رکف دش ثعاب ، بوچ یور ناراب تارطق نوزحم

هک یقشع ات منیشنب ایرد رانک لا سدنچ دیاب نم منک

هیثرم روطچ نم ؟ ددرگرب شا ،الهش مدرک شقرغ

؟ مدوب شلد یاغوغ هک یدرم یارب مناوخب

ندشن مه یارب رگید اما، دوب ندیشخب بش بش،

. تشاد مه



هجیتن وهب رارکت و هرود زا هتسخ . مدوب هتسخ

نامه نیمه یارب . ندیشک درد زورره و ندیسرن

یقیسوم نآ زیگنا مغ نتفگ ناحیر یاون نیب بش،

، ششخب نیا متسناد اما...یم مدیشخب ار یلع نم

دشو قرغ ام زا یکی . دنابسچ یمن مهب ارام رگید

یم شا هزانج تشگرب رظتنم اه سلا دیاب یرگید

دوب. درد ورپ خلت ردق نیمه یام، هطبار . دنام

ی هناسفا رتخد نگ یم یقیسوم نیا ناحیر ـهب

! ایرد

هناسفا ما؟ هناسفا مادک رتخد نم مدرک رکف نم و

؟ ندیسرن و ندشن ی

! رتخد شاب مورآ ـ



چیه . مدش یم مارآ دیسر یم زور کی هرخ باال

مدرک یم هچ شیاه هرطاخ اما،اب دوبن یدبا یغاد

دیراب ناراب و متخیر کشا نم و داد مبات وناب ؟لگ

درک. ادص ار ناحیر یقیسوم و

هناحیر ناحیر

دنک) یم ادص تردام ) هناخودرام یت

( ودب رازیلا شردرتمک ) هنارسراجب ودوب رتمک

هناحیر ناحیر یاهاهآ

لوک ارهب هچب ) هناوخب باتیکریگ هلوک هکز

( ناوخب باتک نامزمهوریگب

هناحیر ناحیر

( رهاوخ نابرق ی( هنابرق هروخاوخ

هناحیر ناحیر
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لماک دیشروخ هک نیا زا لبق ، تقو لوا حبص

لبق، بش .زا مدناسر ایرد ارهب مدوخ دنک عولط

هدش کشخ ینامشچ اب طقف . متشادن یکشا رگید

اج، نامه ار متاساسحا و عولط یجنران هب مدز لز

اتهب مدیخرچ یم یتقو . مدرک اهر ایرد طسو

یدرس و مخا زا دوب رپ متروص ، مورب منیشام تمس

یکشا چیه مدوب نئمطم رگید هک یدب وحلا

دش. یمن اود شیارب

زاب میارب ردار نسح دمحم شم مدش، نیشام راوس

نیشام اراب یگنس ی هداج ، تعرس اب نم و درک

و هتشذگ ،هب بقع هب هاگن نودب و مدرک یط



. مدرشف زاگ لا دپ یور ار میاپ ، منورد ناگدنامزاب

ی هشیش نیب زا منبش هیبش یهاگحبص کنخ یاوه

نم، و دیبسچ متروص هب نیشام ی هدنام نییاپ

دعب، و مدنابسچ هشیش هب جنرآ ارزا متسد

همدقم ... تسکش . دنتسشن میاه بل یور مناتشگنا

یم مامت اروت راگنا ییاهاج کی . دوبن یزوریپ ی

دش. یمن تهیبش هک تخاس یم ار یمدآ و درک

مدنار هفقو یب نارهت دوخ دش.ات یمن تهیبش رگید

....کی یتح و نتخیر کشا هرطق کی یتح نودب ،

یاه نابایخ یتقو . ندرک رکف مدوخ هب هظحل

رت شیب ، مدوجو خلت سح ، مدید ار تختیاپ یانشآ

غاب هناخ یولج رت مهرد ییاه مخا دش.اب لبق زا

هدزای تعاس . مدرک زاب ،ردار تومیر واب مداتسیا

زج یسک ال وصا تاعاس نیا بخ...رد و دوب رهظ

نیمه دش. یمن ادیپ هناخ رد ونابرذآ و همع و نامام

درک،رد فقوت نامتخاس یوربور نیشام هک

نآ زا هلجع اب نامام دشو زاب نامدوخ نامتخاس

دش. جراخ



؟ اغوغ ـ

مخا زا ما یناشیپ . متسب مکحم یمک ار منیشام رد

میولگ درد ارهب درد نیا نم و دوب هداتفا درد هب

. مداد یم حیجرت

ـسالم!

. دیشک مشوغآ رد ثکم ویب مکحم ووا متفر ولج

سح . مدرواین مهباال ار مناتسد اما... مدشن هکوش

هدایز ایرد، یوت متاساسحا نتخیر رد مدرک یم

منورد یا هدننک راودیما زیچ چیه . مدوب هدرک یور

دوب. هدنامن یقاب



ید؟ یمن باوج نفلت ارچ . تفر هار رازه نوملد ـ

تسین یتدم هک نیا رب ینبم بایماک نتفگ اعقاو

؟ هشاب یفاک هنوت یم

هیبش ، مدنخبل . مدمآ نوریب ششوغآ زا مارآ

مارآ مارآ تشاد شکسام ریز هک دوب یکقلد کتروص

. تخیر یم کشا

امش؟ نیبوخ رفس. نیا دوب زاین . دیشخبب ـ

داد. ناکت ینارگن و هصغ اراب شرس

هدننک هتسخ رفس هدش. هدرم پژ تا هرهچ ردقچ ـ

؟ دوب یا
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مارآ ار نامام متسد دوب. یا هدننک مامت رفس

هب نم . دندش یم نم نارگن دیابن رگید . مدرشف

. مدوب مدوخ نارگن اه، نآ مامت ی هزادنا

منک. تحارتسا مر یم نوت هزاجا .اب مکی ـ

ثعاب شبجعتم نتفگ اغوغ اما، موش در متساوخ

دش. منداتسیا

ناج؟ نامام هدش یزیچ ـ



. متشادن شیارب مه یباوج اما، مدرکن شهاگن

و دوب تسرد شنتفگ هن هک دوب هدش اهزیچ یلیخ

تسرد نامز رد دیاب اه مدآ . متشاد ار شلد نم هن

دوب. هدش تایب ام، نامز . دندیسر یم مهب

ـهن!

مقاتا یوت اپ هک نیمه و مدش در شرانک زا هلجع اب

سابل . دیبوک مرس رد زرگ اب یسک راگنا ، متشاذگ

ادیپ حور ، دندوب هدنام اج متخت یور هک یدقع یاه

یاج ،هب شراولش و تک . دندمآ ملا بقتسا وهب هدرک

.ردار دیصقر میولج نم، سابل و درک ملغب شدوخ

اراه سابل منهذ یوت دعب، و مدز هیکت نآ .هب متسب

یدمآ شوخره اما، دمآ یمن مدب ناشزا . مدرک هراپ

هک مدوب هدش یا هچب لثم . دمآ یمن مراک هب رگید



دیوگ یم شردام و دهاوخ یم ار یکسورع

و یشاب هتشاد یناوت یمن یهاوخ یم هک یزیچره

. تخیر یم کشا رت شیب ، نتفرگ سرد یاج هب وا

میاه کشا ... متشادن یکشا نم هک توافت نیا اب

نهد زا منامشچ ، شیاج وهب دندوب هدش مامت

زا اراه سابل . متفر ولج خلت! و خی . دندوب هداتفا

هب قرب راگنا و مدرک ناشسمل . متشادرب تخت یور

مامت ، سامت نیا ضحم هب هک دندرک لصو منت

هدنز منامشچ یولج دیرخ ونآ زور نآ تارطاخ

دش.

. دایم مهب یکشرز شلا یتفگ ـ

راب نیا متسد و متسشن . تخت یولج مدش مخ

قرب منامشچ درک. سمل ار وا راولش و تک ی هچراپ

. متسب کلپ . تخیرن اما... داتفا



ممشچ زا روط نیا هک تشادن یهانگ یکشرز ـ

. هتفیب

اب نم یتقو و دیشوپ ار تک یتقو مداتفا شدای

نوگرگد حملا باق نآ رد شا هنادرم مادنا ندید

منامشچ .... اغوغ تامشچ ، تفگ دنخبل دشووااب

دنلب و متسب رت مکحم ار منامشچ دوب. هدز قرب

، هتفه کی زا دعب و متفر یم مامح هب دیاب . مدش

مدش مامح دراو فرح یب . متسش یم ار میاه هصغ

یشاک یور رد، ندرک لفق و غاد بآ ندرک زاب واب

بآ. هاچ هب متخود ار مکشخ نامشچ و متسشن اه

مه، نم ی هنیس ی هسفق و درک اررپ مامح راخب

ی همه و مدرک یم شزاب هک تشاد هاچ کی شاک

. شدوخ اب درب یم ار شیاه یخلت



هتشون ملد ماک نم،هب یارب تشونرس نیا یاجک

؟ مدیسر یمن نآ هب هک دوب
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و جیگ ، شنیب نم و درک اررپ مرود ... مامح راخب

شهت ما یگ هریخ و مدرک یگ هریخ طقف .... گنم

ندش کشخ و اهراخب نیب ندش موکحم هب دیسر

مبلق یور هک یتسد ندیسر ، شهت وهت منامشچ

و دوب رگا دش. مخ یگتسخ هکاب یرس و تسشن

یزار نیا زا دش یمن نامیشپ دید، یم ار حملا نیا

؟ میدناماج شراوآ ریز و تخاس هک

و نامز زا هدناماج ناسنا تفج کی

هدش یبوکلا خ میاه سفن یور شمسا .... یشوخ



؟ مدرک یم شکاپ روطچ دوب.

بآ یادص . تسشن سیخ یشاک یور متسد فک

، منتفگ یلع هک ینم کی و شود زا هدش زیررس

یم ، شرارکت رابره اب راگنا دوب. دولآدرد و هنانیگمغ

کاپ ... یتنعل و منک کاپ ار یبوکلا خ نآ متساوخ

. دوبن یندش کاپ تقو چیه راگنا دش. یمن

یتنعل خزرب نیا وت نک هاگن "

" یگدنز زا مراک بلط یگرم هچ

****************************************

**************************

؟ یدوب اجک هتفه کی نیا ـ

ردپ تروص هب نویزیولت ی هحفص ارزا مهاگن



ما هریخ مه ونابرذآ درک. یم مهاگن قیمع . متخود

یتسد شیپ یور هویم نتشاذگ زا تسد همع، دشو

لئود وهب دروآ ارباال شرس مه قاثیم . دیشک اه

. دنام هریخ ام یمشچ

دوب. یرورض رفس ـهی

؟ اجک ـ

و یگدنز زا یا هرود چیه . مدوب هدشن تساوخزاب

هک دیسر یم رظن هب میخو معضو یلیخ حاال،الدب

مدوب هدماین ماش یارب درک. یم متساوخزاب تشاد

هک یزیچ زا نتفگ رطاخ هب طقف ماش، دعب وحاال

هتشاذگ اپ ناشعمج هب درک یم ینیگنس ملد رس

. مدوب



یدموارد تقاتا زا یتقو ،زا اغوغ یدرک توکس ـ

هیبش هدش متگنر و هنز یم ودود فرطره تهاگن

عالهق دروم درم هب هک یا هرود یوت ؟ هدش یچ چگ.

تقودنچ و هدموا شوهب تردارب و یدیسر تا

؟ هیلا ح هچ نیا هش یم صخرم هگید
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رد ندش زاب یادص دوب. همه لا وس راگنا ، شلا وس

واب داد تاجن ناشیاه کتروص ینیگنس ارزا نم

سفن . دیخرچ نامیاهرس ، بایماک سالم دنلب یادص

دوب وا رت یکاش ردپ ،زا نوچ مشکب متسناوتن مه

مندید ضحم هب اما درک. یم رهاظ ظفح تشاد هک

ریز دعب و نداد تسد ی هناهب دمآ،هب ولج مخا اب

دز. بل مشوگ



. تبلط کچ ـهی

دوب. مک محول هداس بلق یارب مه کچ رازه

هچ . تشگرب ممناخ هفحت نشور نوتمشچ بخ، ـ

؟ شاداد اربخ

مارآ میاهوناز و نم یور دش نیگنس زاب ردپ هاگن

و دندناشن لبم یور ار نم و دندش مخ . دندش مخ

. دیسرپ ار شلا وس زاب بایماک هب باوج یب ردپ

؟ مباوج رظتنم اغوغ ـ

اب نامزمه دشو هریخ نامهب بجعتم ، بایماک



دز. بل قاثیم رانک نتسشن

؟ هدش یچ ـ

،نآ ثحب نیا ینیگنس . دادن ار شباوج سک چیه

دننکن یتلا خد دنداد یم حیجرت هک دوب نایع یردق

هک ییاه فرح و میمصت و رکف زا مدوب نم...رپ و

. مدرک یم ناشا یلمع دیاب

مدز. مهب یلع واب میدزمان نم ـ

ناویل نداتفا دشاب نامزمه نامام دنلب یچ یادص

هدز تهب طقف اه هرهچ یقاب همع. تسد زا تبرش

. متخادنا نییاپ رس نم و دنام



. میرادن دقع و جاودزا یارب یرارق هگید ـ

؟ یتفرگ ور میمصت نیا ییاهنت ـو

زا مدوب رپ اما دما یمن ما هیرگ . مدروا ارباال مرس

زاب دش ثعاب ، مردپ مهرد ی هرهچ . ضغب و کشا

هدرک ناشدیماان منک.زاب یگتسکشرس ساسحا

. مدوب

. ماوخ یم ترذعم ـ

هیچ؟ میمصت نیا لیلد ـ

! مخا رپ بایماک و قاثیم یتح . دندوب تهب رد همه

هتنچ رد چیه ... چیه و متسب هاتوک ار منامشچ



یم لسوتم دیاب منک. ظفح وربآ و میوگب ات متشادن

؟ دوبن ینتفگ ، شلیلد یتقو هچ هب مدش

؟ مگن هش یم ـ
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هگم . یدرک دییأت ووت رسپ نیا اغوغ یچ؟ ینعی ـ

عورش زونه ؟ هشب رارکت هتشذگ تسین رارق یتفگن

؟ هشب مومت هدشن

ردپ، یادص ار نامام یضارتعا و ضغبرپ ی هلمج

درک. هراپ و دیرب



نوتاه باختنا یاپ مدب نوتدای مدرک یعس هشیمه ـ

تسین رارق تقو چیه وت ارهاظ اما، نیتسیاب

مدیماان .زاب اغوغ یشاب هتشاد یحیحص باختنا

. یدرک

شزا هشیمه هک دوب فرح نیمه اقیقد ، فرح نیا

زاب منک سح دش، ثعاب سرت نیمه و مدوب هدیسرت

. مدرک یم سح ار شیامرگ . تفر باال منوخ راشف

مخ ولج هب ردپ و مدرشف لبم ی هبل ارهب مناتسد

دش.

وربآ ترظن .هب وگب ور یناهگان میمصت نیا لیلد ـ

یراد تحار ردقنا وت هک هشزرا یب ردقنا نم رابتعا

؟ ینک یم یزاب شاهاب



درب. ارباال شدایرف ، متوکس

؟ اغوغ ـ

هتسشن ی هدرپ . دمآ باال منامشچ و دیزرل . دیزرل منت

ار شیادص و دریگب سفن یمک دش ثعاب شیور ی

. دروایب نییاپ

؟ تلیلد ـ

یمن نم.... و دنک مارآ ار دشاتوا دنلب بایماک

هب مرس . متسناوت یمن . میوگب ار زیچ همه متسناوت

نم . مداتسیا یتخس وهب دروخ بات تسار و پچ

میادص . متخادنا یم نییاپ رس طقف دیاب دبا ات

وزا یمیدق یروتوم هیبش دوب. مارآ و تشاد شخ



. هدمآرداپ

زیچ. همه مامت تباب ... دیشخبب ـ

ییاه ماگ .اب منیبب ار مرس تشپ لا جنج ات مدنامن

دورو ضحم وهب هتشادرب مدق مقاتا تمس هتسهآ

رت گنرمک هتفرگ باال یاهادص مجح ، شبوچراهچ هب

فرصم شخب مارآ صرق هک یمدآ هیبش ، گنم دش.

هریخ و هتسشن تخت یور یجیگ کی اب دشاب هدرک

ادج هک یحور . متخود مشچ محور یا،هب هطقن هب

یسک و داد یم ناج و درم یم تشاد ، ممسج زا

نامشچ دشو زاب ریخأت یمک اب قاتا دید.رد یمن

مخا اب بایماک . دندیخرچ حیلا یب نامه اب نم

. دمآ مفرط وهب درک شلفق و تسب دش.ردار لخاد

؟ یتفگ دوب ییاترپ و ترچ هچ نیا ـ



نآ ردقچ و متشاد شتسود ردقچ . مدرک شهاگن

میادص ارچ . تفگ یم تسرد ناتسرامیب رد زور

دش؟ یمن تسرد

. تسین زیچ همه قشع یتفگ تدوخ ـ

داد. ناشن مندرک دنلب و میوزاب نتفرگ اراب شمشخ

یم ار ینارگن ، شیاه کمدرم طسو اما نم

. مدناوخ

؟ تشاد یطبر هچوت هب متفگ نم وت؟ هتگرم هچ ـ

هیبش وت؟ یدوب یروگ مودک هتفه هی نیا ؟ هدش یچ

نیع یدن و مباوج هک اغوغ نکن مهاگن اه هدرم

دلب نتخیر کشا تنامام نیع و دادیب و داد تاباب

اعدا هک یرسپ ی هنوخ مد میقتسم مر یم . متسین



. هتزور و حلا نیا وحاال هتقشاع درک یم
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ات متشاذگ شا هنیس یور ار متسد ، هلصوح یب

یارب ییاوه رهش، نیا مدرک یم سح . دورب بقع

. درادن ندیشک سفن

. بایماک نوریب ورب ـ

،هک تسا نارگن مدیمهف یم دوب. وا نم رتزا یصاع

تسرد دوب دلب شاک اما... هدز ار ملا وحا روش شلد

. دهد شناشن



یچ زاب منیبب نزب فرح ، نوریب ورب یچ ینعی ـ

هدش!

دوب. هدش لتاق شدوخ اوژهیزاب نیمه ال زاب...صا

.زاب مدوب هدروخ تسکش .زاب میاهایور و نم لتاق

مبلق وزاب هدید هبرض .زاب مدوب هتسب لد هتخانشن

یم ما یناور تشاد زاب هک دوب زاب نیا دوب. هدش هل

درک.

االنهن.... بایماک ـ

درک. دنلب ار شیادص

مرب مدشن اتاپ نزب فرح حاال نیمه االن... نیمه ـ

. نوش هنوخ مد



و منامب مارآ دشن ... دشن اما،اما متسب ار منامشچ

هدرک مگ اهزور نیا هک ییوتسپ نامه رد ار مدوخ

مامت نطب .زا مدش ادیپ . مراد هگن هدرک مگ مدوب

. میاه یروابان اهو تهب

! نوریب ورب ـ

مهاگن هکوش دش ثعاب مه نیمه دوب. دنلب میادص

،رد مناتسد منک. یا هراشا رد تمس نم،هب و دنک

هداتفا هشعر هب میاه کمدرم . دندیزرل یم اوه

یب رس یور مدش یم راوآ متشاد مه مدوخ . دندوب

. میاه یسک

. نوریب ورب حاال نیمه ـ



؟ اغوغ ـ

اما زیربل ینامشچ نم،اب و درک میادص توهبم

دوب ناشلا وحا رد یبیجع ضقانت هک هدش کشخ

اهر ! نزو وهن تشاد ناج هن میادص . مدرک شهاگن

وا! مسا یاوآ زا هدش اهر دوب.

هابتشا هک نیا . بایماک یونشب ور یچ یاوخ یم ـ

هک نیا ؟ متخانشن تسرد ورامدآ زاب هک نیا ؟ مدرک

نیا هرب؟ اهامش یوربآ مدش ثعاب ممیمصت اب مزاب

؟ مرادن تخانش ییاناوت هک

یم مهرد رت شیب ما هلمج هب هلمج اب شیاه مخا

رتزا نیگنس نم، و دندش یم مهرد رت شیب . دندش

دنلب ، میادص مدز. هیکت مرس تشپ زیم هب هشیمه



. تشاد هکنهلا ییادص دز. گنز میاه شوگ یوت

. یدایز یلیخ رادقم
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. مدروخ تسکش مزاب نم... . مدرک هابتشا هرآ....زاب ـ

وا،اب هک دوب متاروصت رتزا شوخان دیاش ملا وحا

نامه نم و دمآ متمس هب ینارگن رپزا یاه مخا نآ

میولگ .هن نیمز یور مدروخ رس زیم هب هیکت اج...

یمن سح ار منزو ، طقف . ممشچ وهن تخوس یم

! دایز یلیخ . مدوب کبس یلیخ . مدرک

. مشاب اهنت ماوخ یم . نوریب ورب ـحاال



هکاب ینامام و قاتا رد رانک هداوناخ یاضعا روضح

یور ملباقم مه بایماک دش ثعاب دمآ، ولج ینارگن

. دنیشنب وناز

... اغوغ ، مرسرب کاخ ـ

درد...اب .اب مدرک ناشهاگن و مدناخرچ ار مرس

. یروخلد حلا،رپزا نیع ورد یگدنمرش

. مشاب اهنت ماوخ یم ـ

زیم یور زا عیرس بایماک ، تخیر نامام کشا

هزات نم و تشاذگ متروص یور و دروآرد یلا متسد

. دهد یم ندروآ مک رادشه دراد ممسج ،زاب مدیمهف



. داتفا نییاپ مرس و مرانک دندش اهر مناتسد

. مشاب اهنت ماوخ یم ـ

. شاب مورآ مکی ، هشاب هشاب ـ

مشمارآ تشاذگن ردپ، یادص اما . مدوب مارآ هک نم

دنک. ادیپ همادا

... ممهفب دیاب . رسپ نیا غارس مر یم نم ـ

غارس مدوخ رد هک یتردق .اب دهدب همادا متشاذگن

دنلب نیمز یور وزا هدنار بقع ار بایماک متشادن

رود ناخرچ یایند نامه واب تفر جیگ مرس . مدش

مدید یم ییاتود اراه مدآ . متفر شتمس مرس،هب



نامشچ شیپ مه زونه دوب. یکی زونه مردپ اما،

دش. یمن اتود ، مجیگ

ـهن!

میوزاب سرت همع،اب و منامشچ یوت دز لز مخا اب

. تفرگ ار

... تنوبرق همع ـ

ملد ! مکحم و دایرف داد... ،اب ناشفرح نیب مدیرپ زاب

نیا یقاب و منک کبس ار مدوخ مهس تساوخ یم

. مراذگب رگید یکی شود یور ار، نیگنس باذع

. دوبن ریصقت یب نایرج نیا رد مه یلیخ هک یکی



فصن ، ماهاطخ فصن نم، یگدنز تاهابتشا فصن ـ

امش. هب هدرگ یمرب ... مدب حلا
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و درک توکس طقف ونابرذآ ، دندش درگ شنامشچ

مدز. سفن سفن . تفگ سرت رس زا ینیه همع

. متشادن یسفن اما عقاورد

. مینووجون ،هن میگچب یوت .هن یدوبن هک ییامش ـ

تبحم و دوب تتورث دوب... تترهش دوب. تمسا طقف

لا یرس یاه هنحص اهو همانملیف تشپ تا، هناردپ

مدش لیدبت نم رگا . دنوم یم واج دروخ یم هرگ

یشورفرطع درگاش تسد داد و شلد هک یمدآ هب

مامت و هنک رارف تفرگ میمصت مک، نس یوت و



هب هدرگ یمرب هنک، نووج رسپ هی میدقت و شدوخ

یکره هب هک دوب یغای ملد ردقنا امش...رگا ندوبن

دوب. امش ندوبن یارب ، شتمس تفر یتسدود دیسر

اب مزاب هک متاساسحا دوب رکیپ ردو یب ردقنا هگا

مخز شدوخ هب هتساوخدوخ درد، و مخز همه نیا

دوبن شیگدنز تسرد مدآ هک داد لد یسک دزوهب

و نوتدوخ یاهاطخ مهس لوا سپ . تسامش ریصقت

و تسین رگا هک یرسپ غارس نیرب دعب ، نیرادرب

. هدوب مدوخ باختنا .... هشاب متساوخن

دزو یم ودود شنامشچ یوت یزیچ دمآ، ولج

. شمدیمهف یمن نم...

روط نیا ؟ ینک اطخ هد یم هزاجا وت هب نم ندوبن ـ

ی هقی دایب دیاب دیسرن ییاج هب هک یا هچبره هشاب

. هریگب و شردام و ردپ



. دندرک یم نامهاگن سرت اب همه مدز. دنخزوپ

هک نیا اما دوبن امش ریصقت شمه نم، ردپ ـهن...هن

دیباوخ تفر هک تشاد تبحم دوبمک ردقنا نم لد

.... لغب

شاداد دشاب نامزمه ، مشوگ ندیشک توس یادص

. نامام یدرک راکیچ یادص و بایماک دنلب نتفگ

. متشاذگن متروص یور یتح مه ار متسد هدز تهب

تکاس زیچ همه راگنا دعب... دشو جک مرس طقف

هن هک ینم . دیشک بقع ار نم ضغب همع،اب دش.

زج . مدید یم یزیچ رگید وهن مدینش یم یزیچ

لوط ردقچ . دوبن مرس رد چیه ، دتمم توس کی

لماک اهادص مک مک توس نیب اما، مناد یمن دیشک

، قاثیم و درک یم ثحب ردپ اب تشاد بایماک . دندش



هیرگ همع دنک. داجیا شمارآ ناشنیب تشاد یعس

شیاصع هب نم تخت یور هتسشن ونابرذآ درک. یم

. دیسوب یم ار متروص یور ، نامام و دوب هدز لز

اه، نیا زا رتدوز دیاب .... راگنا . متشاد شزاین ردقچ

هدنام هت شدوخ اب یلیس . مدروخ یم ار یلیس نیا

نم، یاهاپ هک نیمه و درب مه ار میاه سح ی

ار بایماک دنلب یادص اب نامام دندش مخ ناوتان

و دیود متمس هب نم ندید .اب دیخرچ درک.وا ادص

. متروص هب دنام هریخ توهبم اباب،

ناماوت یسیخ و یغاد نم و دوب هدز باال مراشف زاب

سکعرب ار مفیک نامام . مدرک یم سح ار متروص

طقف نم، و میاه صرق ندرک ادیپ یارب دوب هدرک

هدنامرد و نارگن هاگن نآ ...هب مردپ هاگن هب هریخ

ار یلیس نآ رتدوز شاک مدرک یم رکف نیا شا،هب

ار تفرگ رارق میاه بل نیب هک یصرق . مدروخ یم



مدنابسچ ار مرس هتسخ ینامشچ دعب،اب و مدیعلب

درک. ملغب مکحم ووا بایماک ی هنیس هب

توکس کی یادص و دوب هیرگ یادص حاال طقف

؟ متفگ یم هچ شیور رد متشاد .... هناردپ کاندرد

یم رظن هب یا هداد تسد زا تیاکح نم... تیاکح

هدنام یسک شیپ تناما هب زونه ، شلد هک دیسر

؟ مدش یم مارآ رگم ، متفرگ یمن سپ ار ملد دوب.ات

رت وحم اه هیرگ یادص داد. مبات راو هراوهگ بایماک

رد مارآ مارآ ، باوخ یا هرذ جاتحم نم، ندب دشو

دش. یم مامت زور کی هرخ دش.باال نیگنس ششوغآ

. درذگب زین ....نیا تفگ یم هشیمه اباب جریا

. تسناد یم ادخ ار شروطچ اما... تشذگ یم

مغ یدنلب نیا یور

متفایب دیاش مداتسیاو



م هنیس یوت هگرم ضغب

مزیزع یرصقم وت

****************************************

****************************
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. مدوب هدنارذگ سوباک کی قرغ ار بش مامت

یم هدیسرت یتروص اب نآ زا رابره هک یسوباک

.اب مدید یم مرس باالی رادیب ار نامام ، مدیرپ

یم نادجو باذع یوب هک یشوغآ و خرس ینامشچ

یرس اب دوب داعیم . مدوب نم میاه سوباک نایم داد.

وا!راب نوخ زا خرس یناتسد اب یلع ، هتبلا و ینوخ

رارق مه یور زا ردق ،نآ مدیرپ باوخ زا هک رخآ

عولط دوخ هکات تشاد مرب سرت میاه کلپ نتفرگ



، نایمرد کی نامام . متشاذگن مه یور کلپ دیشروخ

کشا دش. میاه کشا راد هصغ دعب، و ارچ دیسرپ

ار شدوخ ووا، دنتخیر ، شنتفگ ارچره هکاب ییاه

. تسناد رصقم

نم، رظن هب یتح . شمتشادنپ یمن رصقم اما نم

مدش ضرتعم وا هب بش هک یردق نآ مه مردپ

و اهراتفر یور .... مدوخ دیاب نم . دوبن رصقم

نم، . مدرک یم ادیپ یرت شیب تیریدم متامیمصت

مدوبن دلب . مدوبن دلب ار یگتسبلد و قشع شتقیقح

هتفر ما یگدنز هابتشا یاه مدآ تمس ،هب رابود هک

نس؟ ؟مک هبرجت ؟یب مدوب ماخ لوا .راب مدوب

نم یتقو ناشمادک ؟ دندوب ریذپ هیجوت ناشمادک

مهیجوت رایتخا و یریگ میمصت تردق ، متشاد لقع

ار شا هبرجت . دوبن مک منس هک مود ؟راب دندرک یم

هطبار بیجع قیاقح یور مشچ ارچ .زاب متشاد

تمس مدرک زارد یتسدود ار، مبلق و متسب نام



اه هچب نیع نم... و دراد یزار دوب هتفگ هک یدرم

دشاب هچره مدوب هتفگ و مدوب هدیشک غیج ملد یوت

؟ لوبق

دشات یمن درک. لوبق دش یمن ار زیچ همه بخ... و

یم ار مردارب وزارت نیا فرط کی نم، یتقو

ار. مبلق ومکلا مامت بحاص ، فرط کی و متشاذگ

متخت نییاپ اج نامه ، دیشروخ عولط زا دعب نامام

ینامشچ و مهرد یتروص نم،اب و تفر باوخ هب

مجورخ و ندش هدامآ . مدمآ نییاپ تخت درد،زا رپ

مهرد ییاه مخا اب هپاناک یور مردپ هک یا هناخ زا

، شیاه کالغ یادص هک یغاب و دوب هتفر باوخ هب

نودب دوب. ادصورس یب دیسر یم شوگ هب دنلب

رد هک نیمه و مدش جراخ هناخ گرزب رد زا نیشام

و نابایخ تمس نآ یانشآ نیشام ندید اب متسب ار

، منامشچ ی هقدح .... هایس رداچ اب ینز ندش هدایپ

دش. یگتفرگ قرب راچد



؟ ناجاغوغ ـ

و مهرد ییاه مخا دوب.اب هدش هدایپ مه هدننار

و دیخرچ ناشرفنودره نیب منامشچ . نارگن یهاگن

نیا . مدرک یم هاگن ار متعاس تساوخ یم ملد

اما، دوبن بیجع شندمآ اج نیا حبص، تقو

تروص . دمآ رتولج . متشادن مه ار شراظتنا

دوب. هدش گنر یب شا هناردام

؟ مینزب فرح مهاب هش یم ـ

و هدش ادج نامهار دوب هدیمهف مه حاالوا امتح

مدوب هدروخ لکشم هب ندرک تبحص رد ردقچ نم،

. مهدب تسرد باوج کی متسناوت یمن هک



؟ افطل ـ
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یم نم . مشاب توافت یب شنحل هب تبسن متسناوتن

شا هداوناخ دیابن ار، رفن کی یاطخ ناوات متسناد

دوب. ما یگدنز یاه سلا مامت یبلق رواب نیا . دنهدب

رصقم ار شردام نیهاش هانگ ،رد زگره یتح نم

. متسنادن شتیبرت

ـسالم.

دزیرب شا هنوگ زا کشا هرطق کی دش، ثعاب سالمم



. دخرچب دامع فرط وهب

ناج. نامام نیشام یوت نیشب ـوت

و مهرد یاه مخا نامه درک.اب نامهاگن ددرم دامع

رتولج یمک دوب. نارگن و فافش یلیخ شهاگن دنت!

یم لکش دوز ای رید لا حرهب رادید نیا . متفر

. تفرگ

. رگیزاب یاقآ تنیشام یوت نیشب ـ

دعب،اب و دشکب یقیمع سفن دش ثعاب ، مکشخ نحل

نم دوش.حاال نیشام راوس هاتوک نداد ناکترس کی

یمن شناتسد شزرل روز زا هک نز کی و مدوب

. دراد هگن فاص یتح ار شرداچ تسناوت



هتفگ شرهاوخ هب طقف . تسین هزوردنچ یلع ـ

دز گنز تردپ اما، بشید . میشابن شرظتنم یتدم

هک هدش یچ نوترسپ و نم رتخد نیب تفگ یکاش و

ردقنا شلا وح هروخب مهب یدزمان هگ یم مرتخد

رتزا ربخ ردام،یب نم و تشگ یم یلع لا بند هدب.

. مدوب اج همه

تسشن ما هناچ ریز اما وا تسد . داتفا نییاپ مرس

. دیسرپ توهبم منک، شهاگن درک مراداو یتقو و

؟ هدش یچ ـ

! دشن ـ



زا ملد نم و دوب جیگ داد. ناکت یرس هناروابان

هداوناخ دب حلا ثعاب هک دوب هتفرگ نامدوخ

میدشن تسد یاصع هک ییاه مدآ . میدوب نامیاه

ارچ! .... اهراب ناشهاگن و ناتشگنا شزغل ثعاب اما،

. تسا هملک نیمه تقیقح ی همه اما... . مفسأتم ـ

. دشن

، متشاد هناردام سح نم دوب. خی . تفرگ ار مناتسد

دوب کاخریز مدنزرف رگا وحاال مدوب ردام یزور

هشیمه نز نیا نز، نیا هک منکن کرد دش یمن لیلد

. دشک یم دراد هچ شمارآ رپزا

؟ ناجاغوغ ـ



ار شتسد ... شیادص ضغب یارب تفرگ مضغب

یم . مدنابسچ مهب مکحم ار میاه بل دعب، و مدرشف

نوریب مناهد لخاد مدب،زا حلا دایرف مدیسرت

. درپب
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... یلع هش.وتو یمن مرواب نم ـ

دش یم رگم اراهزیچ یضعب . دهدب همادا متشاذگن

دش؟ رکنم

نیکرچلد ، هتسکشلد ، مروخلد . مراد شسود مزونه ـ

شسود مزونه اما متسه انیا ی همه .... یبصع ،



. مراد

هب دنام هریخ فرح ،یب شناور یاه کشا اب

دنام یم . دنام یم هدشن شاف ، نامنیب زار . متروص

یم شیارب یمیمصت شدوخ ، داعیم هک ینامز ات

. تفرگ

یارب یا هگید زیچ . مناخ جاح دشن انیا ی همه ـاب

. مرادن نتفگ

. هریم یم وت یب یلع ـ

یرگید اراب قشع و ندیشک درد ، ندرک یگدنز

...هب منیرتزیزع گرم ی هبرجت یتح ، ندرک تمسق

یرگید سک یارب یمدآ چیه هک دوب هداد دای نم



و اهراب . دنتخوس یم مه یرود رد اهمدآ . دریمیمن

یمن زگره . دیسریمن گرم هب رود نیا اما، اهراب

. دیسر

باذع هی خلت.اب ی هبرجت هی اب اما . هنوم یم هدنز ـ

ی همه .اب نداد تسد زا مغ .اب یگشیمه نادجو

. هنوم یم هدنز انیا

دوب. هتفرگ تدش شا هیرگ دش، مخ

؟ رسپ نیا هدرک راکیچ ـ

و مدرشف رت شیب ار شتسد . مداد تروق ار مضغب

وام دمآ مهارمه تسس . متفرگ ار شیاه هناش

نیشام زا شدوخ ، میدیسر دامع نیشام هب یتقو



درک. زاب شردام یارب ردار ینارگن دشواب هدایپ

شرسپ یارب هناردام شلد . دنیشنب مدرک شکمک

و متخادنا شیاهاپ یور ار شرداچ دوب. هتخوس

دوش هک حبص مدرک یم رکف لبق، بش . مدیدنخ خلت

دوب. هدشن بخ... و دوش یم مامت سوباک نیا

هداوناخ اتود یور شیپ یتخس یازور ، مناخ جاح ـ

. نیشاب رت مکحم دیاب . تسا

. مشکب بقع ار متسد تشاذگن

شتبحم و قشع یخلا یب هک هدرک راکیچ وگب مهب ـ

؟ یدش

یسک تبحم و قشع یخلا یب اعقاو دش یم شاک



یتشآ یگدنز اب راب کی اروت هک یسک مه دش.نآ

بوخ ار شرسپ مدوب هتفگ ردام نیا دوب.هب هداد

. متشادن کش یا هرذ تیبرت نیا ورد هدرک تیبرت

.هب تشگ یمرب یرگید زیچ یلع،هب تاهابتشا

ندرک تخبدب شراک و دوب بلق شمسا هک یزیچ

! شریسا یاه مدآ

. هرتهب همه یارب ، ننومب زار ییازیچ ـهی
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ولج ار مدرد رپ رس داد. ناکت درد اراب شرس

. مدرک همزمز و مدیشک



طقف . مناخ جاح دش یچ سرپن شزا ، تشگرب رگا ـ

. ینوم یم شتشپ ... وگب و نک شلغب

هیرگ دص زا هک مدز یدنخبل درک، مهاگن جاو و جاه

طقف دامع . متسب ار نیشام رد دعب و دوب رتدب

. مدیشک یتسد ار منامشچ یور نم، و درک مهاگن

ارزا یزیچ دوب. هدرک ناشروک ، قشع کاخ و درگ

دندرکن نم یارب ما هداوناخ هک متساوخ شردام

ناتسد نیب دوب. رصقم یوا شیپ ملد مه اما...زاب

ناریو دب حلا نیب و مدوب شنارگن هک دیپت یم وا

. مدرک یم رکف شدب لا وحا هب متشاد ما، هدننک

دامع هراذ یمن یریثأت وت لغش یور ، عوضوم نیا ـ

. تحار تلا یخ

درک. مهاگن یمرن مخا اب



؟ همهم ملغش االن مارب ینک یم روصت اعقاو ـ

و مدرک لفق مهرد ار مناتسد . مدیشک یقیمع سفن

. مدش رود وا زا هلمج کی اب

؟ مدوب هتفگن ، دامع مدوب هتفگ باقرغ زا تهب ـ

هک... اتود امش اما، ارچ ترهش یوت ـ

هصق و دندوب هیبش ردقچ . متشادرب ماگ بقع بقع

دش. عورش تهابش نیمه زا

. میدش قرغ نم سرت و دایز نتشاد تسود یوت ـ



ینوبرق ، باقرغ نیا . نینومب بقع همه نینک یعس

. هرادن المز یا هگید

نییاپ ار مرس . مدیخرچ نم و درک مهاگن هدز تریح

،اب نامضیرع ی هچوک ی هیشاح ورد متخادنا

رکف . متشاذگ ار هرفنود ندز مدق کی رارق مدوخ

مدوخ هب یمک دیاب شلبق اما، متشاد یدایز یاه

یردحلا هدرک یزیرنوخ دوخ .هب مدیسر یم

نئمطم متسناوت یمن دش، یمن نامرد هکات یگرم

ایهن! تسا تسرد شمیمصت هک مشاب

تسار و پچ هب منامشچ ، هچوک رس مداتسیا

ششخپ یادص هک نیشام کی روبع و دیخرچ

یور دنتفیب میاه کلپ دش ثعاب دوب، دنلب یدایز

یور دیشاپ و راگنا تشاد کمن شا هنارت نتم مه.

! دیدن یسک اما.... متخوس . مبلق مخز



یتخاس نم زا هتسکش مدآ "کی

؟ یدرک هچ نم وتاب محر یب شک قشاع

مریس نامز وزا نیمز زا هتفرگ ار میولگ مضغب

؟" یدرک هچ نم وتاب
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و رکف قرغ یتروص دوب.اب هداتسیا هرجنپ رانک

یادص یتح درک، یم دادیب ردق نآ هک یتوکس

دش. یم هدینش شنایم مه تعاس یاه هبرقع

کچوک نادلگ یور یور هدش وحم ، ممغرپ نامشچ

نم، و دوب تایح زا یناشن هک ینادلگ زیم. یور زبس



. تخوس یم رت شیب مبلق ، شندید اب

. مشیپ یایب رتدوز متشاد راظتنا ـ

یاه تسد . دناخرچ ار مرس ، خرهام ی هتفرگ یادص

. منامشچ و بلق هیبش . دندوب ما،خی هدرک هرگ مهب

. مشاب اهنت مکی ... لوا متشاد زاین ـ

، شتحار ی هپاناک یور و دمآ متمس ،هب دیخرچ

. تسشن ملباقم تسرد

... اغوغ ـ



. مداد ناکت یرس

تقیقح مدینش هک یزیچ مدرک یم رواب لوا دیاب ـ

زاین ور ییاهنت زوردنچ نوا اعقاو نم... . هراد

. متشاد

ق مهرد هنیس یور ار شناتسد . دیشک یقیمع سفن

درک. همزمز مارآ دعب.. و درک الب

؟ ینک راکیچ یاوخ یم ـ

ما هدیشک ناتشگنا !هب دولآدرد خلت... مدز. یدنخزوپ

ناشن دوب، رارق هک یا هقلح یب ناتشگنا مدز. لز

. دنیشنب ناشنورد وا هب مدهعت



. ماراک ندرک کبس ـ

مهاگن تحاران هک دوب هدش مروظنم هجوتم ال ماک

. تسب ار ششمارآ رپزا نامشچ و درک

یعس ، ندوب تسانش ناور زا لبق هک ینود یم ـ

. مشاب تسود هی مدرک

دییأت ار شفرح میاه کلپ مدز. لز شنامشچ هب

نیب شنت ندیشک ولج اراب مناتسد ووا، دندرک

. تفرگ شناتسد

؟ ینئمطم تمیمصت ـزا

و درک مهاگن تیم ابمال خرهام . دندش رت منامشچ



کی .رد مدید ار مدوخ شفافش نامشچ نیب نم...

رهاظ کی .رد محرت لباق ی هدروخ تسکش رهاظ

. نتشاد تسود لباق ریغ و هدیمخ

ـهن!
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یناریو کی عورش . دندیزرل میاه بل درک. توکس

... راوآ عورش . مدوب

مراد شسود نم... ـ



یا هرذ هک دوب تبحم اب ردقنآ ، شنتفگ مزیزع

ار مناتسد رت شیب . مدیدن شنورد محرت ساسحا

بل مشخرپ ی هدش ضیرم یادص نآ نم،اب و درشف

مدز.

اتاللقا مرایم نوبز وهب فارتعا نیا مراد بترم ـ

نیا یوت متفرگ میمصت رگا منک، هتکید منهذ یوت

منتشادن تسود رس زا منک باختنا و داعیم ، ثلثم

. تسین

مبلق یور و هدیشک نوریب شناتسد نیب ارزا متسد

شرتسکاخ و تخوس یم تشاد هک یبلق . متشاذگ

یروخدوخ رگا سکره یولج دوب. هتساوخرب اوه هب

. مدوب ما یعقاو دوخ خرهام شیپ ، مدرک یم

هدش. گنت شارب ملد . هریگ یم شیتآ هراد مبلق ـ



شلا وح تساجک هکاالن نیا نارگن . مشنارگن یتح

هک مروخلد شزا یلکش هب انیا ی همه واب هروطچ

شرانک هب منوت یمن هگید تقو چیه منک یم سح

منک. رکف نتفرگ رارق

توکس نیمه و شرس دییأت ، خرهام مرن یاه مخا

و دمهف یم ار نم وا هک منک سح داد یم هزاجا

رتزا شیب درک. یم ممارآ اه نیمه دنک. یم کرد

! ندش هدینش .هب توکس هب متشاد زاین یتحیصنره

هی اب نم ؟ داتفا یم یقافتا هچ درم، یم داعیم رگا ـ

یادخ ؟ مردارب لتاق منوا ؟ مدرک یم جاودزا لتاق

. گرزب

. تخیر یم ممهب مه هیضرف نیا هب ندرک رکف یتح

ار میاهوم و دندیزغل شملا ریز مناتسد هک یروط



و درک رپ بآ یناویل میارب ، خرهام . دندیشک بقع

. شمدیشک رس و هتفرگ ناما ییب هشعر کی اب نم

درک. یمن کنخ اما زیچ چیه ار میولگ شتآ

. هنزب فرح و هرب هار هنوت یمن اه تدم ات داعیم ـ

امغا تلا ح یوت نوا یتقو هک دایم مدب مدوخ زا

. مدرک یم یقشاع ، شلا ح ببسم اب متشاد نم دوب

... اغوغ ـ

ما یناشیپ هب راب نیا دنک. مامت ار شفرح متشاذگن

مدز. هبرض

هک مراد ور ییازور یتح نادجو باذع نم...نم ـ

؟ تشذگ انیا رانک زا هگم هش یم . مدنورذگ شاهاب



ید یم شوگ مهب هن، اعطق ـ

دش جک شندرگ یور شرس . دندیبسچ مهب میاه بل

درک عورش ار مناتسد . تسشن مکیدزن ، تبحم واب

راگنا شا، هیناثدنچ توکس نیمه و نداد شلا هبم

مارآ مبلق داد. شهاک ار منورد شنت حطس مارآ مارآ

دش. رت هفخ ، میادص دزو رت
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. دیشخبب ـ

منک شوگ هک ماج نیا . مزیزع تسین یلکشم ال صا ـ



؟ یرت مورآ .االن ینزب داد ینوت یم یتح ووت

ووا، شمتشاذگ باوج ،یب متسب ار مسیخ نامشچ

و ندز فرح هب درک عورش .... مناتسد شلا م نیح

. مندرک قرغ

هک یزیچ هب هنک روبجم وروت هنوتیمن سک چیه ـ

. منزب فرح تارب نم مکی هدب هزاجا یلو . یاوخیمن

و دمآ رتولج خرهام رس . داتفا هلصاف میاه کلپ نیب

دش. رت مارآ ، شیادص

هک ییاه سلا مامت یوت متشاد یدایز یاه عجارم ـ

شوگ مدرم فرح وهب متسشن زیم نیا تشپ ، اجنیا

هی هک متشاد مه یرامش یب یاهدروم . مدرک



... بسچرب دوب. هدروخ نوشینوشیپ یور بسچرب

! لتاق

شتسد ودره نیب ار ما هدرک خی ناتسد . دیزرل منت

نیا . تفرگ رارق لبم یور رت جک و درشف مکحم

دوب. قلطم شمارآ نز...

تقوچیه اما... دندوب هدش هدیشخب هک ییاه لتاق ـ

، دراوم نوا نیب . نایب رانک شاهاب ندوب هتسنوتن

هاگشناد داتسا .هی دندوبن هعماج ماع یاه مدآ طقف

! یناحور هی یتح ، لیکو ...هی کشزپ دوب،هی

هصق هیبش ووا، مدنابسچ شتروص ارهب میاه کلپ

یم شمارآ اه هچب ناج ،هب شیادص یاون هک ییوگ

یور ارحاال شناتسد . دیسر یم رظن هب تخیر

دوب. هتشاذگ ما هناش



رس زا کیچوک تکرح ،هی اغوغ نداد لوه ـهی

،هب هاگشناد داتسا . مشخ لر تنک مدع و تینابصع

هریگب هرمن شزا ات هتفر یم شلا بند هک ییوجشناد

هش، یم هلیپ یلیخ وجشناد یتقو و هنک یمن هجوت

. مامت و رانک هرب شهار رس هداتزا یم لوه و نوا

هک یداتسا و یگدنز هی نایاپ رسو هب هبرض هی

ردام . لتاق هشاب هدش تحار ردقنا دش یمن شرواب

هبرض هی هآومد.اب ینعی مدآ هگ یم هشیمه نم،

هنک. یم رییغت اه مدآ هاگیاج و هریم یم دازیمدآ

ار شتسد رثأتم یهاگن دشاب ثعاب ، مسیخ نامشچ

منک. شهاگن بوخ ات دراذگب ما هناچ ریز

یدرک رکف شهب .اتحاال هکانسرت یلیخ نیا ـو

و تتسد و هنک یم یخوش تاتسود اب یراد یتقو



هروخب رگا هرب، بقع ات شا هنیس فک ینز یم

هش؟ یم یچ هنک دروخرب ییاج شرس و نیمز

دایز یلیخ . مدوب هدرک دایز ار یخوش نیا

هعجاف دوب. هدشن متخ هعجاف هب تقو چیه اما...

. دوشب دش یم هک یا

لوه اب هسردم یوت هک متشاد سهلا یهن هچبرسپ ـ

یکرد ال صا هک یا هچب . هتشک و نوا شتسود نداد

. هرادن لتق و گرم زا

. خرهام یگب یچ یاوخ یم ـ
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و دتمم وطالین... . تسشن میور ازارد هب شهاگن

ریگ. سفن

سپ . هنوسرت یم و مدآ مشندینش مگب ماوخ یم ـ

زیچ همه ؟ هراد یسح هچ ، صخش نوا ... هظحل نوا

یم یه نوا و هنک یم رییغت هیناث هس یوت یتقو

هش. یمن هشو یم مومت و هسوباک ... هسوباک هگ

دز. یخلت دنخبل و دید ار منازرل نت

مه هگید سوباک هی سوباک نوا طسو یلع، ـ

...وت! هتشاد

. یبصع و یکاش دش، دنلب مدولآ ضغب یادص



زا ؟هک هشب کیدزن مهب داد یم قح شهب نیا ـو

هنک؟ هدافتساوس طیارش

دز. وبل داد ناکت تسار و پچ هب یرس

نیا رگا ینک رکف نیا هب هک دش راب، ـهن...اما،هی

؟ یدرک یم راکیچ دش یم سکعرب طیارش

. متفرگ مناتسد نیب ار مرس هدنامرد . تخیر مکشا

چیه ، میاهرکف یوت ....اما یلیخ . مدوب هدرک رکف

. مهدب هناقداص یباوج مدوب هتسناوتن تقو

هک دوب یراک نیرت مک نیا . مدرک یمن یزاب شاهاب ـ

. هنکب دش یم



نیا یارب یفرح رگید داد ناشن ، خرهام توکس

میهاوخن مغرپ هتبلا و وطالین یدایز ی هسلج

زا مارآ و هتشادرب ار مفیک ، للعت یمک .اب تشاد

یادص و متشادرب ماگ رد تمس .هب مدش دنلب میاج

مه .وا مدیخرچ . متسیاب دش ثعاب شنتفگ اغوغ

دوب. هداتسیا

دعب زورما اما... تسین یکش یلع یاطخ یوت ـ

نومه هک مداتفا هلمج هی تا،دای هصق ندینش

. تفگ مارب هاگشناد داتسا

ثکم یمک ووا،اب دیوگب ار شا هلمج مدنام رظتنم

دز. بل

...اما ندیشخب و نم مدآ نوا ی هداوناخ تفگ ـ



. متشخبب دشن یضار تقو چیه ، مدوخ نادجو

یب نم دعب و میدز لز مه نامشچ رد هیناثدنچ

ظفاحادخ باوج مدز. نوریب شقاتا زا فرح

نیباک رد هک نیمه و مداد رس اراب شا یشنم

دش، دنلب شنیگمغ یقیسوم و متفرگ رارق روسناسا

مارآ مناهد یور تسد تشاذگ واب هتسب مشچ

نآ اب هنییآ رد مگنر ییب هرهچ . متخیر کشا

شرخآ ی هلمج هب دش ثعاب کشا تشرد تارطق

منک. رکف

؟ دریگ یم هدوسآ .... دشخبن ار شدوخ یمدآ

******************
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مال تساوخ یم ملد . متشادن ار داعیم ندید لد

وا زا هک ییادص تباب منک... شلغب ، مورب شتاق

کشا هرطق نارازه و منک یهاوخرذع هدش هتفرگ

تمسق نیرت تخس ، داعیم ندید . متسناوتن و مزیرب

روطچ ؟ متفگ یم هچ دیاب مردارب دوب.هب ارجام نیا

مه ؟نآ درمن و دید ار شا هتفر بآ نت دش یم

؟ مدوب هدرم شلا ح ثعاب یارب ... شرت لبق یتقو

هب هک یزیچ ، ممیمصت رد ممصم اما، نآ یاج هب

تمس "هب اهراک ندرک کبس " مدوب هتفگ مه خرهام

اب هشیمه لثم شا یشنم . متفر ردپ یزاسملیفرتفد

دعب، دشو یسرپلا وحا لوغشم نایاپ یب یقلمت

. موش شقاتا دراو مناوت یم هک تفگ

شزیم تشپ زا یگتخیر مهب .اب دروخ اج مندید زا



هتفشآ ردقنا دوب تقو یلیخ . دمآ رتولج و تساخرب

هب هک ییاج راک... لحم رد مه .نآ شمدوب هدیدن

. شیوربآ هب هدش لصو شدوخ لوق

؟ اغوغ ـ

و هیناث هس یارب دیاش . متسب هتسهآ ار منامشچ

دوب. هدش شوماخ مبلق یاغوغ ... شدعب

. منزب فرح نوتاهاب دیاب ـ

شراک قاتا یتحار لبم ،هب مهرد ییاه مخا اب

، داتسیا شزیم تشپ شدوخ دعب، و درک یا هراشا

یشنم وزا تشادرب ار نفلت یشوگ نتسشن نودب

. دهدن هار لخاد ارهب سک چیه تساوخ



مدز رس ،هی نوریب مدز یم متشاد هنوخ زا یتقو ـ

حلا نوا دوز...اب حبص . یتسین مدید و تقاتا هب

؟ یدوب هتفر اجک

و مدز لز میاه شفک .هب مدیچیپ مهرد ار مناتسد

. مدرک اوجن مارآ

دیاب هکاالن هییافرح مهم . تسین مهم مندوب اجک ـ

. مینزب مهاب

دندوب ردک شکیس کال یاه شفک لبم، یور تسشن

زا نیا دوب. هدزن ناشسکاو ، زورما دوب صخشم و

یم رظن هب دیعب یگتسارآ هب نم دیقم هشیمه ردپ

نیب قل، رجآ کی ی هجیتن اه نیا ی همه و دیسر

دوب. دنلب راوید کی



نتفر هیشاح لها نوتدوخ لثم . مامش رتخد نم، ـ

نویمرد و ممیمصت نوتاهاب هک مدموا ... متسین

متیامح راب کی نیا راب، کی اباب افطل .... افطل و مراذب

. نینک

زا تخوس منابز درک. مهاگن هتفرگ و توهبم ، مخارپ

و مدوب هتفگ ردپ دوب لا سدنچ اباب. اوژهی ظفلت

راگنا ؟ مدرک ناهنپ مرس رد ییوتسپ کی ار، اباب

.... مدوخ ار، منامشچ دزو شین روبنز ار منابز

مرب. ماوخ یم ـ
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ار مرس نم، و تهب کی هب دندش لیدبت شیاه مخا

رد لودناپ کی هیبش . تسار و پچ .هب مداد ناکت

سوسفا ، رارکت و تسا رارکت شراک هک هتسکش مه

. یرازآدوخ و تسیرازآدوخ ، سوسفا و تسا

. هکاخ نیمه یوت ما هشیر هن. تکلمم نیا زا جراخ ـ

ماوخ اما....یم هش یمن یضار شزا نتفر یارب ملد

مرب. رهش نیا زا

ورپ دنیبب رات منامشچ دش ثعاب ، شتوهبم یاغوغ

یب درد بجع ... یرارکت ریس نیا و دزیرن و دوش

دوب. ینامرد

رهش، نیا یوت هدش کح یاه هرطاخ نم،زا ـ

! هتسارآ شوروک یاقآ ردپ... اباب... مدیسرت



هک دنزب یفرح تساوخ و داد ناکت یرس رارق یب

ملد اما، دوب یمارتحا یب . متفرگ شیولج ار متسد

مامت یاج .هب منزب فرح نم راب نیا تساوخ یم

ملد و مدوب هتسب ندز،لد فرح یاج هب هک یرمع

. مدرک توکس نم...زاب و دنتسکش ار

؟ نیسانش یم ردقچ و نم ـ

نم یادص و دیشک شتروص یور ار شتسد فک

یم مغ یاون مکحم تشاد یکی راگنا . دیزرل

. تخاون

شقشع یاپ دشو قشاع هک ینووج یاغوغ نم، ـ

یردام یاغوغ یتح نم . متسین دید تنایخ و دنوم

نماالن، . متسین مه داد تسد زا ور شا هچب هک



و نوترتخد . مامش رتخد طقف امش، یولج اج... نیا

؟ نیسانش یم ردقچ

نم ، شهاگن مغ نیب و درک مهاگن درک، دنلب رس

اه مدآ مشچ . میاه یگدنامرد مامت اب مدید ار مدوخ

هیبش مدز، دنخبل . دنداد یم مناشن هناقداص ردقچ

. یناراب بش کی رد هدروخ سیخ ی هیرگ کی

. نینک متیامح طقف اباب. دش یچ هک نینکن شاکنک ـ

یروط منک.هی ادیپ ور مدوخ نیراذب مرب. نیراذب

هنک. ممگ هنوتن سک چیه هگید هک

! اغوغ ـ

. دندوب مه لفق زونه مناتسد و داتفا نییاپ مرس



یتشرد نم،هب و متسد یور تخیر کشا هرطق کی

تشرد ردقنا اه کشا هک دش یم هچ مدز. لز شا

نم؟ نامشچ یوت دوب هتشذگ هچ ؟ دندش یم

دش یم نم یارب هک دوب یمسا نیرتهب ، اغوغ ـ

وت هک ینم دوخ هنم. دوخ ... ممسا درک. باختنا

. تساغوغ ، محور و بلق

هقئاص ی هریخ و مدروآ ارباال مرس مدز، یدنخزوپ

. مدرک اوجن شیاه مخا ی
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شادیپ مدرگب دیاب ردپ. هدش گنت مدوخ هساو ملد ـ

مساوح هک مگب شهب ... شرس مشکب تسد منک.

و شامخز دعب هب نیا زا هرارق .هک تسه شهب

ششومارف هک ییازور مامت تباب منک.هک نامرد

و شتسد ... شهت وهت ماوخب ترذعم شزا مدرک

، نارهت خلت. ی هرطاخرپ رهش نیا زا مربب و مریگب

شنوبایخره یوت نم مرس، یوت یتقو تسین نارهت

. متشاذگ اج هرطاخ هی

شیاهوناز هب جنرآ . دیشک یدولآدرد و قیمع سفن

هریخ شا هتسکش ی هناردپ تماق نم،هب دزو هیکت

. مدش

.. تردام ـ

مزونه . نیدوبن متشپ بشید . نیگب شهب امش ـ



اما... مد یم قح نوتهب و نیتوهبم

یور شکیدزن . مدش دنلب نم و دروآ ارباال شرس

ارهب متسد و مدز وناز دوب هتسشن وا هک یلبم

و دندیزرل یم یمک مدرکیم سح . مدناسر شناتسد

یم ممشچ هب هشیمه زا رتریپ ، هلصاف نیا زا یمک

ناهنپ قیمع یهاچ دوب،هت یهودنا میادص دیآ.

هدش.

یازور مامت ناربج .هب نیشاب متشپ راب هی نیا ـ

. نیدوبن و نوتمتساوخ هک ینووجون و یکدوک

اباب... اغوغ ـ

نیا یاوه دوب ناتسبات ، شتسد هب مدنابسچ ار مرس



. هدید امرگ یخی یاه لیدنق نم، یاه کشا و قاتا

زورما نوترتخد ... مامش رتخد نم . نینکن مدیماان ـ

. هرادن ور یزیچ چیه لمحت هگید ، تساج نیا هک

هگ. یم نتفر زا هراد هک شهت نوا هب هدیسر

یبوخ رتخد رگا ، نیروخلد رگا . نینکن مدیماان

شمامت تباب ، مدرک نوتتیذا هشیمه هگا ، مدوبن

هک نم الف خرب امش اما... ماوخ یم ترذعم نوتزا

. نینکن مدیماان ، مدرک نوتدیماان

گنز مشوگ یوت شتوکس . تسشن مرس یور شتسد

دوب. هتفر مدای هک مدرک رکف یرطع نم،هب دزو

و دراد یرطع هچ ششوغآ ، مردپ دوب هتفر مدای

نامه زا میاطخرپ یاه یگتسبلد تاهابتشا دیاش

هناردپ شوغآ رطع ندرک مگ نامه دش.زا عورش اج

درگاش کی شوغآ ،رد دیدج رطع کی ندرک ادیپ و

. یشورف رطع



. دندید یم هبرض دنتشادن هک ینامه زا راگنا اه مدآ

***********************

یاهراک و متشاد یمک نامز نم . دندوب دایز اهراک

یم مرد ،زااپ یگتسخ نیا و ضقانت ...نیا یدایز

، متکرح نیلوا . مدوب هدش دنباپ نآ اما...هب دروآ

ییاهرامیب تسیل ندرک کچ ، بطم تمس هب نتفر

نتخادنا ولج و دندوب هدنام هفصن ناشیاهراک هک

ماالک رواشم کی هب ندز رس مه دعب دوب. ناشتبون

دحاو شورف یارب ناکشزپ نامتخاس هب کیدزن

. رگید کشزپ کی ،هب بطم
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فرح چیه یب دوب. ایروپ هب ندزرس ما، یدعب مادقا

هنارت ملد رگید هک مدوب هتفگ یحیضوت و هفاضا



نیب یتقو اما... دش هکوش . دهاوخ یمن ییارس

هک یزیچ دید، ارانشآ یزیچ راگنا درک هاگن منامشچ

ویبتال فرح یب دش ثعاب نامه و دوب انشآ نآ اب

طقف و دیوگب یبخ رایسب ، مندرک عناق یارب ش

هناب هک یاچ ناویل کی . دهدب یاچ ناویل کی متسد

یور یاه یکلوپ هب تسد وهن مدروخ یدنق نآ

شخلت معط ،هب مقلح متساوخ یم ملد مدز. شزیم

دنک. تداع

هب نتشگرب اما... شنیرت مهم و مادقا نیرخآ

لح ار زیچ همه عیرس متساوخ یم دوب. سیدابآ

اما، متسناد یمن ار شرهش مادک . مورب و منک

یعاس کراپ ، دوبن تختیاپ شمسا هک ییاجره

، شیاه هفاک زیم تشپ و تشادن یمالد جرب ، تشادن

هدز تفگش مروضح زا نارهم . مدید یمن ار مدوخ

و مدوب هتشگرب وطالین تبیغ کی زا دعب دوب. هدش

، اهوشک نتشگ وردحلا زیم تشپ مشاکنک وا،هب



درک. یم هاگن هدز تهب

؟ یبوخ ـ

مه یصخش لیاسو یرس کی . متشادرب ار مکرادم

ار مرس .... نیمه و مراد ناشرب دوب زاین هک متشاد

. شصقن ییب هدش دراکنآ تروص تمس مدناخرچ

! افطل ینیش یم ـ

با یمک شراولش و تسشن لبم یور داد. ناکت یرس

وابح هتخادنا مفیک لخاد ار لیاسو دش. هدیشک ال

هک یقاتا راوید ردو ،هب هتسخ درس... ... تخس یلا

دوبن میوزرآ ، رگید وحاال مدرک شتسرد میاهوزرآ اب

. متخود مشچ



یا هدننک هتسخ و تخس زور زورما ، نارهم ـ

بش مین و تشه تعاس هک نیا منود یم . متشاد

اما تسا هدننک هکوش تارب ردقچ اج... نیا مدموا

هک مینزب فرح مایب یمیات یوت دوب نیا محیجرت

وگتفگ نیا کر داوخ یم مملد . نشابن اهدنمراک

. هریگب تروص

داد. ناکت تیدج اراب شرس

گنر یلیخ ؟ یبوخ اعقاو همه،وت زا لوا یلو هشاب ـ

. یدیسر یم رظن هب هدیرپ

، نیشام یوت زور... نامه دوب. هتفر منت زا حور

ملد هیناث نامه و مدرک ترپ ار وق دنبندرگ یتقو

یم شاک هک مدز بیهن ار مدوخ دشو گنت شیارب



ما، هدیرپ گنر . نایم نیا دنامب یراگدای کی متشاذگ

دوب. محور ندوبن زا ناشن

. مبوخ ـ

. مونش یم ـ
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. مشورفب ور مماهس ماوخ یم ـ

نامشچ .اب دناسرت مه ار نم هک دروخ یا هکی نانچ



همین قیفر مدز. یخلت دنخبل نم، و درک مهاگن درگ

. مدوب هدش شهار

. منوت یمن هگید ...اما شتباب مفسأتم ـ

هییاج نومه اج نیا یگ؟ یم یچ یمهف یم اغوغ ـ

وحاال یدرک تالش شهب ندیسر یارب اه سلا وت هک

یاوخ یم یگ یم ، یسر یم تفده هب یراد هک

. ینک راذگاو و تماهس

تسب شقن شیور بایماک مسا . دروخ گنز ملیابوم

. مدوب هتشادرب ار ملیاسو . مدرک ششوماخ نم و

.نآ منیشنب زیم نآ تشپ حاال هک دوبن یزاین رگید

هب دسرب هچ . دوبن رادافو اه مدآ هب یتح مه زیم

ریز دیابن هک یا هظحل تسرد هک ایند یاه یشوخ

هب کیدزن و لبم یور . دندرک یم ارخیلا مدآ یاپ



هتفرگ تأشن یکیرات و قاتا مک رون . متسشن نارهم

ردقچ منک...نم... رکف دوب هدش ثعاب ، نوریب زا

یتقو هک ینامسآ ! کیرات ینامسآ هیبش . متسه بش

رس یور تسد و تسشن یم ، دیسر یم همین هب

تارطق و دیشک یم هتشاذگ نیلا برب رس مدرم دردرپ

. تشاد یمرب ار ناششلا ب یور هدش هتخیر کشا

دوب. مفده هک مدرک تالش شارب ینامز ـ

دز. بل یبصع

؟ تسین ـاالن

هناخ هب طقف تساوخ یم ملد . داتفا ریز مرس

هناخ هب ندیسر اما... . مباوخب اه تعاس و مدرگرب



هک ییاضعا هب نداد سپ باوج دشاب یم فداصم

ات دهدب ناشهب ار نم چوک نیا ربخ دوب رارق ردپ

یم ملد و مدوب هتسخ ندیگنج .زا دنوشب هدامآ

. مراذگب نیمز ار مریشمش تساوخ

. تسین هگید ـ

ملد و مدنخب مدرک یعس نم،زاب و درک مهاگن روابان

چیه ؟ دیشک یم هچ اون یب . دزوسب مبلق حلا هب

دنک. یمحر نآ اتهب دید یمن ار منورد سک

و تیقفوم دوب. هفرح نیا مفده ینامز ـهی

منوا . مراد فده هی طقف اما...االن ندیشخرد

رهش، نیا یوت ، هفرح نیا یوت اج... نیا . هشمارآ

منک. یمن شادیپ



؟ اغوغ ـ

کی همه . دندوب هدرک میادص زورما روط نیا همه

قمر یب ناشیادص ،هک اغوغ دندوب هتفگ یروط

دوب. هدش

! نارهم مدرک تالش یکلا اه ـسلا
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. مدرک هاگن ار مدوخ نم، و درک مهاگن وا

نییعت فده نوشدوخ یارب ننک، یم اهتالش مدآ ـ

اما نشاب داش دیاب نسر یم شهب یتقو و ننک یم



ور نوشدوخ نوشیراذگ فده یوت نوچ . نتسین

. نارهم مدرک شومارف و مدوخ منم . ندرک شومارف

ماه فده ی همه هب یتقو حاال، هک مدرک شومارف

... تسین شوخ .حملا متسین داش زاب مدیسر

؟ اغوغ هدش تچ ـوت

یاون و مدیدنخ . مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

و ادص دوب.دب بارخ راون کی هیبش هدنخ نیا

. یعیبطریغ

هدب. و شبیترت ، طقف ... یچیه ـ

داد. ناکت سوسفا هب یرس



اج نیا ماهس زا دصرد تصش . تسین یتحار راک ـ

. هشب ادیپ یوق راذگ هیامرس هی دیاب و اوت هب قلعتم

هب ور یقاب و نارهم رادرب تدوخ ور شیشخب ـ

هب یتح ینوت یم هدب. داهنشیپ درخ یاهراد ماهس

نشاب هتشاد لیامت دیاش . یگب مه دشرا حارط جنپ

. نرخب ور تکرش ماهس زا یشخب

هدرک لوغشم تدش ارهب شرکف . تسب ار شنامشچ

. تسشن شا هناش یور و تفر ولج متسد . مدوب

دش ایهم شطیارش تقوره . تسین یا هلجع چیه ـ

شرایتخا مامت اجنیا زور... نوا .ات اضما یارب مایم

مه.... تمیق رس اوت. اب



یناوج و اهوزرآ هب نم و درک مهاگن درک، زاب مشچ

درک؟ یم شناربج ، لوپ . مدرک رکف ما هتفر دابرب

. مایم رانک نوشاهاب . تسین مهم مه شتمیق ـ

هب یتقو و متشادرب ار مفیک مدش، دنلب میاج زا

شفک ساکعنا یادص مدرک رکف متفر یم رد تمس

دش. دهاوخن رارکت اج نیا زگره رگید ، میاه

؟ اغوغ ـ

هتفرگ و تحاران . مدیخرچ شتمس وهب مداتسیا

نم، و میدرک عورش مهاب درک.ام یم مهاگن

. مهدب همادا متسناوتن



ندش، راک هب لوغشم اج نیا وت رابتعا هب ایلیخ ـ

یایب هشاب رتهب دیاش ، ماهس لماک یراذگاو لبق

. ینزب فرح نوشاهاب

نم، دشو نییاپ باالو شکبیس . تخوس میولگ

ار شمامت رود کی و قاتا تمس مدناخرچ ار مرس

. مدرک هرود

؟ یظفاحادخ یارب مایب ـ

نیا زا تشاد متروص . مدیدنخ خلت . دادن یباوج

. دیشک یم درد شیور هدیبسچ یتنعل رهاظت

، شندیشک نییاپ زا لبق و مدرشف یردار هریگتسد

مدز. بل دوب هداتفا نییاپ مرس هک یلا حرد

هدیاف و هریگب ور نتفر رهز هنوت یم هملک نیا رگا ـ



! ظفاحادخ .... هراد یا

شیب یلیخ رهش... یکیرات مدز، نوریب هک تکرش زا

درز یسکات یارب . دمآ یم ممشچ هب هشیمه رتزا

شتمس ،هب داتسیا نم زا رتولج . مدرک دنلب یتسد

کی هکاب ینامتخاس هب ندش راوس زا لبق و متفر

هب یدنخزوپ دعب، و مدش هریخ شمتخاس قشع ایند

ار مرس . مدش نیشام راوس مدز. میاهایور و اهرواب

دش. مامت هرخ وباال شا هشیش یاکنخ هب مداد هیکت

مدرواین مدوخ یور نم،هب دشو مامت رگید زور کی

کی مدآ.هب کی هب ددرگ یمرب یگنتلد نیا و مگنتلد

سناکرف ! تفر ورب... متفگ هکات نک شوگ فرح مدآ

یقیسوم دوب. یاوآ هکبش درم،رد نیشام یویدار

. متسب مارآ ار منامشچ و مدرک شوگ ار شا



هینودب هک نوا رتزا بارخ حملا هینوخ لد "هچ

هینووج هرذگ یم هراد هک ینوا هینوخ هلد هچ

هینوشن اجک یدش مگ وت اجک

هینوسرب قشع دیاب هک حیلا وت هینوخ لد هچ

هینومسآ هچ دآ یم نوراب هراد هینوخ لد هچ

" هینوبز هچ هب یگ یم هک ییازیچ

******************
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حبص ،ات نیهاش اب تنابیرغ تیمرحم لوا بش ـ

ادخ ،زا متخیر کشا ... تقاتا نیمه یوت . مدرک هیرگ

دز. روش ملد حبص وات تتشونرس تباب مدرک هلگ

متسنود یمن . منزب رس تهب دوب هدرک نغدغ تردپ



یم تقاتا اب وراه بش نوا مامت و یراد حیلا هچ

شیب نوا زا بایماک دوب. یبصع داعیم . مدنورذگ

رت تا،مک همع و دوبن هشیمه لثم هگید ونابرذآ رت...

ندیشاپ هدرم درگ راگنا تفگ یم رو. نیا دموا یم

. هنوخ نیا یوت

هب کیدزن ... نیمز یور ، متخت نییاپ مدوب هتسشن

ار شلخاد ، مدوب هچب یتقو هک یبوچ ی هبعج کی

عمج ایرد رانک زا هک ییاه فدص زا مدوب هدرک رپ

تقو چیه هک ییاه یهام شوگ و مدوب هدرک

. دنداد یمن ایرد یادص

تفر هدب هزاجا ات درک یضار وشدوخ تردپ یتقو ـ

ور ترهوش تسد تساوخ و هشب عورش اهدمآ و

تتشونرس ،زا شدوخ ی هفرح یوت هرایب و هریگب

ناج. نامام مدیسرت رت شیب



ینامز کی . مدرکن ادج اه فدص ارزا منامشچ

. مندرگ رود یارب منک ناشزیوآ ندرگ متشاد تسود

زا تمهس مدوخ لثم یش. مدوخ لثم مدیسرت ـ

نتفر دوز حبص و ندیسر بش هفصن هشب ترسمه

قوش مدیسرت یم رهش. جراخ نیگنس یاه ورپژه و

هرب. نیب زا تیگدنز

مناتسد نیب . متشادرب اراه یهام شوگ زا یکی

. منابسچب مشوگ اتهب مداد شناکت مکحم و متفرگ

هتشاد یریثأت ، لحاس زا یرود ، منیبب متساوخ یم

؟ دهدب بآ یادص ایرد دای هرخ،هب اتباال

متسنود یم . دوبن تنایخ لها دوب، یچره تردپ ـ

درد ، مدیمهف هک یزور نوا و هرادافو میگدنز هب



. اغوغ تارب مدرم ... یدید تنایخ

زا ییادج زا دعب راگنا . دادن ییادص یهام شوگ

. هشیمه یارب دوب. هدرم ، لحاس

رد تادص و یدنورذگ هک ییازور یارب مدرگب ـ

ییادرد ، یدرکن ضارتعا و یدید ییازیچ . دموین

. یتفگن مه خآ هک یدیشک

اه... فدص شیپ ، هبعج یوت داتفا یهام شوگ

دوب. گنس نداتفا یادص هیبش شدروخرب یادص

؟ دندش یم گنس اه، هدرم

وت میشوخلد همه ، داتفا زور نوا هب هک داعیم ـ

.هک یمرانک . یروخ یم و ممغ ... یتسه .هک یدوب



هی حاالاب هک یدیشک جنر و درد یگدنز زا ردقنا

، نامام اغوغ . یدب همادا یاوخ یم ، هبرجت راب هلوک

دش؟ یروط نیا زاب ارچ
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یم مه....ملد ار منامشچ ، متسب ار هبعج رد

. منامب حلا نامه رد اه تعاس تساوخ

ترس ادف . یدب همادا یتساوخن هک ترسادف ال صا ـ

هرارق داعیم ارچ؟حاالهک نتفر هگید یلو .. نامام

؟ اغوغ ؟ نتفر ارچ هش، لبق لکش زیچ همه و هدرگرب

متساوخ یمن ، تخت ریز مداد لوه ار هبعج



قشع اب شیپ اه سلا هک ییاه فدص . شمنیبب

لحاس یرود رد ناش همه ، مدوب هدرک ناشعمج

. دندوب هدرم

؟ ینز یمن یفرح ناج؟ نامام ـ

نیمز یور ار متسد فک . مداد تروق ار مناهد بآ

قباس مدآ زونه ، رهاظ .رد متسیاب مناوتب ات متشاذگ

کشا ، مصقرب ، مدنخب ، مورب هار دش یم . مدوب

سک چیه اما، منزب فرح یتح منک... یگدنز ، مزیرب

و دیپس ییاه نادند .اب دنیبب تسناوت یمن ار محور

دوب. هیبش ار 80سهلا ینزریپ هدش، کورچ یتروص

. نامام هدش گنت ییازیچ هی هساو ملد ـ



نم و تفرگ مفرط ارهب شتسد درک، کاپ ار شکشا

ار شتسد دعب، و مدز لز شناتشگنا هب دیدرت اب

مامت ، منیشنب تخت یور شرانک درک مراداو . متفرگ

میقتسم مدوب هدرک دوب،تالش مقاتا یوت هک یتقو

. منزن لز شنامشچ هب

ناج؟ نامام یچ یارب ـ

مارآ ار مرس و متسب ار منامشچ . تخوس میولگ

. متشاذگ شیاپ یور

یارب مدز یم لد دش،لد یم راهب هک ییاتقو یارب ـ

لصف لوا زبس هجوگ و هلا قاچ یارب . شاه هناربون

هک ییاتقو یارب ... شزمرق یاه یگنرف توت و

یوت ندرک انش و هسردم یلیطعت قوذ ،زا انوتسبات

دعب همع، زاس تسد یاه یخی ینتسب و رختسا



یم و مدیشک یم غیج هنوخ دوخ ات ناحتما نیرخآ

ریرحت مزاول قوذ زییاپ زا هک ییاتقو یارب ، مدیدنخ

هام یوب دمآ زاب یادص و متشاد و ندیرخ ون

و نوتسمز ملد هک یتقو یارب ... ندینش ور هسردم

شآ و ندروخ ،وبل یزاب فرب یارب تساوخ یم

یارب سلا رخآ دیرخ و ادلی بش ... نتخپ هتشر

ردقنا ارچ ندش گرزب ؟ نامام . دیدج سلا عورش

دوب. یدب ی هبرجت

منامشچ . دندمآرد تکرح هب میاهوم یور ، شناتسد

بل ما یمخز یخلا هب ور دنخبل کی واب متسب ار

مدز.

یتقو هک هسرب یزور نوا هرابود داوخ یم ملد ـ

هنک. ورپ غاب لک نوم هدنخ یادص ، میعمج مه رود

... نامام میدرک یم یگدنز هک یتقو یارب



. تلد یارب مریمب ـ
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عمج مدوخ ،رد مدیشک باال تخت یور ار میاهاپ

ملا سدنچ درک. شزاون ار مرس رت شیب ووا مدش

. مدوب هناردام شوغآ نیا کدوک مه ؟زاب دوب

و مدوخ هک مر یم . نامام مد یم لوق تهب نم ـ

یم هک ییاغوغ مش یم ، متشگرب یتقو و منک ادیپ

میمرت و مبلق مر یم . داوخ یم یچ یگدنز زا هنود

مدوخ یارب روطچ ، مریگب دای هک مر یم . نامام منک

و مدوخ مر ...یم مدوخ یارب طقف منک. یگدنز



. مشاب هتشاد تسود

شوگ دش یم شاک دوب. دولآدرد ، شقه قه یادص

و کبس باوخ کی ملد و دوب مدرس . دنونشن میاه

. تساوخ یم تحار

تیصخش اه هدنسیون ارچ ، مدرکیم رکف متشاد ـ

اقشاع نراذ یمن ارچ . نامام ننک یم تیذا ونوشاه

بخ ، مدرک رکف ....دعب نسرب نوشقشع هب تحار

زا سپ . هشب یچ هرارق شهت ننود یم و نقلا خ انوا

هت نوچ نشک یمن جنر نوشاه تیصخش تیذا

مهاالن،زا ادخ ... ترظن ،هب ننود یم و ناتساد

منود یم دیعب هش؟ یم تحاران نم، حلا ندید

و ملد منم سپ، . هنود یم ور هصق هت نوا ... نامام

یارب هک مر یم . هصق نیا رخآ هب منک یم شوخ

... مشب یرتهب تیصخش ، هصق نیا



مناتسد .اب تشاذگ ما هنوگ یور ار شتسد فک

تخیر کشا . متشاک شیور یا هدیسوب و شمتفرگ

تباب و مدز هسوب شتسد یور دنت و دنت نم و

. مدرک شیاه هناردام راثن دیشخبب کی ، شکشاره

اما...نم دندوبن یلماک ردام و ردپ میارب هک لوبق

. مدوب هدرواین اج هب ناشیارب ار یدنزرف قح مه

دوب. یقحان نیمه ی هرمث ، مزورما دب حلا دیاش

******************

؟ یداد ماجنا و تاراک همه ـ

غارچ تشپ دعب، و متسب مشچ یا هیناث ، هتسخ

یشوگ زا شیادص ، وگدنلب قیرط .زا مداتسیا زمرق

ار لیابوم دوبن یزاین رگید دشو یم شخپ

. مریگب مشوگ کیدزن میقتسم



کی نیمه مه و بطم دش. ماجنا ماضیرم یاراک ـ

نامز اما تکرش لکشم . مدرک راذگاو شیپ تعاس

هنوتب مندوبن رد شدوخ ات لیکو هب مدرپس . هریگ

هدب. ماجنا و ماهس لا قتنا

نتفر مهرد متسناوت ....یم مدینش ار شقیمع سفن

منک. سح مه ار شتروص

؟ ینز یمن داعیم هب رس هی ارچ ـ
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. دنداتسیا زاب نامرف یور نتفرگ متیر زا مناتشگنا



. غارچ رمیات هب متخود ار منامشچ

. هرادن یصاخ لیلد . هغولش مرس ـ

، تندرک ضوع کشوپ و نتسش ،زج هجمزب هخآ ـد

حضاو ردقنا هگید . مدرب ولج نم و تیگدنز لک

وت؟ ینک یم رارف یراد یچ .زا وگن غورد

تفرگ قمع ... شنحل زا مخلت دنخبل دش، زبس غارچ

. مدرشف لا دپ یور واب

. شغارس مر یم نتفر لبق ـ

دعب... هشب صخرم راذب ، شکن تمحز هگید ـ



اما، دینشن لمتحی . مارآ ییادص .اب مدیشک یهآ

مناوتب ات مدز امنهار درک. مک ار مدرد قمع زا یمک

هجوتم هک یلیبوموتا قوب . موش یعرف نابایخ دراو

منیشام هب دوب کیدزن و دوب هدشن عالتم نیا

و ضارتعا یاج نم،هب دشو دنلب دنک دروخرب

یهاگن شناج هب قح ی هدننار هب طقف ، یشاحف

. متخادنا

یر؟ یم یک ـ

. هبنشجنپ ـ

مدرک سح درک میادص یتقو دعب، و تفگ یا هبوخ

ار بقع هنییآ درک.زا رییغت ربارب نارازه شنحل

دش. مک متعرس و مدرک هاگن



؟ بایماک مناج ـ

. نتفر لبق تارب مراد تمحز ـهی

زا مدرک یعس . مداتسرف نوریب مکحم ار مسفن

یم مبلق یارب ملد . منکن هاگن ار بقع رگید هنییآ

هک یزیچره و یسح یاه بصع مامت یارب . تخوس

دش. یم طبترم مدآ کی ساسحا هب

! وگب ـ

دقع شوت مسبت و نم هک یرضحم ایب حبص ادرف ـ

. میدرک



یچ؟ یارب ـ

. یشاب نومق طال دهاش نیا یارب ـ

. مبوکب زمرت یور مکحم دش ثعاب فرح نیا کوش

یم دورف هشیش یوت اعطق متشادن یدنبرمک رگا

فقوت دشاب فداصم شنتفگ اغوغ یادص . مدمآ

و مدیشک قیمع و دنت یاه سفن مرس. تشپ نیشام

لبق . مدرک زاب نازرل ییاه تسد اراب دنبرمک دعب...

ار سامت و متفگ هلمج کی ، نیشام زا ندش هدایپ زا

دوب. هدش نیرفن راگنا ام یاه قشع . مدرک عطق
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. بایماک هاوخن نم ـزا

ناکم و دوب هدش هدایپ حاال مه مدش،وا هدایپ

ملد . دمآ یمن رظن هب یبسانم یاج ال صا نامنداتسیا

و بایماک ی هلمج ندینش زا مه . دیکرت یم تشاد

مداتسیا شلباقم یتقو . رهاظ نآ وااب ندید زا مه

مه میاه کشا یتح،هب و دنزب یفرح ات مدادن ناما

وا یور ار بایماک فرح رهز . مدادن یشزیر لا جم

منک. خیلا متساوخ یم

منود یمن و تلیلد ... یملا بند تسا هقیقد تسیب ـ

. ینیدباع یاقآ ینک یم ملظ مهب یراد اما،

نیا تقو چیه . شمدوب هدیدن روط نیا تقو چیه

چیه و مدوب هدشن راچد هتسکشن ضغب هب روط

هب اما .وا دنزب دنت ردقنا مبلق متشادن دای ...هب تقو



هلمج کی دعب...اب و درک مهاگن طقف زیچ همه یاج

دوب. هدش دلب بوخ ار بلق نیا قلق درک. مرام و رات

باالو تشاد شا، هتسخ تروص ندید زا هک یبلق

دوب هتفرگ هشعر حاال، هک یتسد و دیرپ یم نییاپ

هب نویفا یوب ،زاب کرت ی هظحل . دورب ولج ادابم ات

دوب. هدروخ ناشماشم

! یگنتلد ؟ ملیلد ـ

نیا و هرطاخ نیا و حلا نیا رب تنعل ، متسب مشچ

هتفرگ ناج و شیارب مداد یم ناج هک ییادص نت

نم. زا دوب

. یلع یرب ادصورس یب دوب رارق ـ



زا هن هک ییوت نیا ؟ متفر تسین مولعم ... متفر ـ

. یریمن نوریب ماه هظحل زا وهن مبلق زا ،هن منهذ

نوریب مرس زا هک ییوت نیا ، متفر ...نم اغوغ

. یتفرن

یادص هیبش دوب. شخرپ و هتسکش ردقچ شنحل

. تیفیک یب توص طبض کی زا مبوبحم ی هدنناوخ

هدرک ملغب رابدنچ مدز. لز شا هنیس ی هسفق هب

کرت ار شتذل دیشک یم لوط لا سدنچ نم، و دوب

ار شنیشام یتقو .زا تخیر هرخ باال مکشا منک؟

هب مداد لوق مدوخ هب مداد صیخشت منیشام تشپ

. دشن اما... مرواین مدوخ یور

یوت زادنب منم رکف .. ینیدباع یاقآ ورب هنودرم ـ

. نوبایخ رانک ی بزهلا لطس نیمه



هچ وا زا سپ مدرک یمن رواب مه مدوخ ار میادص

ملغب و درگرب هیبش ، منتفگ ورب نم ؟ متشاد یعقوت

و داعیم یاه هناردارب زا مرش هیبش دوب. نتفگ نک

هک... مورب ات مدیخرچ . مدوخ بلق

؟ اغوغ ـ

متسد ! ممسا ندینش ی هنشت بلق نیا زا خآ....خآ

. داتسیا ملباقم وا شیاج وهب متشگنرب دش. تشم

. نکمم تلا ح نیرت یدج رد
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یزیچره داعیم ... متسیا یم مدرک هک یراک یاپ نم ـ



یلد یاپ ...اما...وت مدب نت شهب مرضاح نم هگب، هک

؟ یداتسیا ، یدرب هک

دیزرل میاه درک؟بل یم مهتم هچ ارهب نم تشاد

داد. ناکت رس ووا

ننک. رکف ایلیخ هب ننوت یم نتفرگ جوا یوت امدآ ـ

. مدرک رکف وت ...هب طوقس یوت اما نم

ولج مارآ تساوخ یم ملد درک، اررپ منامشچ کشا

هک ممهف یم متفگ یم . مدرک یم شلغب و متفر یم

ممهف یم . دنسرت یم اه مدآ ی همه ...هک یدیسرت

و قشع دوب. نیا زج تیعقاو اما.... یدوب قشاع هک

صخش کی هب هک ریسم کی ی همادا لیلد ، سرت

یوت مدرک سح . دنتشادن ار هدروخ دنویپ رگید

دنز. یم رپ نانز ترسح شوغآ کی مه، وا نامشچ



دق نآ .اب مدرک جک بقع هب رت شیب ار مندرگ

. شمنیبب رت بوخ دوب زاین شدنلب

! یلع ـ

نیا ی هناشن هب تشاد هگن متروص یولج ار شتسد

باالو هنادرم شیولگ کبیس دعب، و منزن یفرح هک

کی اب تباهن ورد درک مهاگن بوخ دش. نییاپ

دز. بل خلت دنخبل

... مبای یمن لد نورد وت، قشع یاغوغ زج ـهب

کی دشواب راوس ، شنیشام تمس تفر .... تفگ

دش دیدپان اه یعرف زا یکی ،رد هنارهام بقع هدند

وهب مدنام ... ددرت مک نابایخ طسو اج نامه نم و



ب مارآ مارآ متسد . متخود مشچ نیمز یور یا هطقن

راگنا و داد شراشف ... تسشن میولگ یور دمآ، اال

.اب درپب نوریب یقوپ ، مضغب دش ثعاب راشف نیمه

قودنص دنب ار متسد هفخ. یلکش وهب ییادص یب

و دنتخیر مکشا تارطق ... مدش مخ . مدرک نیشام

. مدرک رکف شرخآ رعش نم،هب

ناشا یگدنز رد یدرم اه نز تسا بوخ مدوب هتفگ

و دناوخب رعش ناشیارب دشاب دلب هک دنشاب هتشاد

ردقچ متفگ یم مه شهت شاک ، دشکب ار ناشزان

رعش بوخ هک دشاب هتشاد یدرم ینز تسا تخس

دهاوخب دعب، و دشکب ار شزان بوخ و دناوخب

دنک. ششومارف

لا! حم ردقچ و تخس ردقچ



مدرک رس یچ همه اب رمع هی هکنیا زا متسخ "

مدرگرب یگچب یایند هب شاک

دوب رواب شوخ هنووید لد نیا هک ییازور

" دوب رتهب یگدنز اما دوب مغ هک ییازور
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. مدوب هدرک رکف هناقشاع یاه هناسفا هب اهراب

و دنتشادرب منامشچ یور ارزا باوخ راب، نارازه

... مدرک رکف ... مدرک رکف . دنتسشن شیاج ناشدوخ

یا، هناقشاع چیه ارچ هک مدرک رکف راب نارازه نم،

مدرک روصت دعب، و دوب هدیسرن شدوخ ماجنارس هب

ندرک مارآ یارب ...نم ندیسرن ینعی قشع ، دیاش

،زا یکی نیا و مدرک فیدر یدایز تاهیجوت ، مبلق

نم هک زیگنا مغ ردق دوب.نآ رت زیگنا مغ ناش همه



هنابش یاه کشا و یباوخ یب زا خرس نامشچ اراب

هناخرتفد ،هب شلا ردب هدش هفخ یاه قه قه و

. مشاب مسبت و بایماک طالق دهاش ات دوب هدناسر

یگدنز هب دوب هدروخ هرگ ناش یگدنز هک ییاه مدآ

ی هدشن زاب روک هرگ نیا ی هدنمرش ردقچ و نم

زا همه دوب هدرک باختنا هک ینیدهاش . مدوب یتنعل

یم هک ییاه .نآ دندوب شفارطا دامتعا دروم دارفا

دندوب هدمآ و هدشن هدیرب زونه دنویپ نیا دنتسناد

. دننک شا یچیق ناشدوخ

دوب. هتسشن یلدنص یور لماک شیارآ کی ،اب مسبت

. مدرب یم تذل داد یمن ناشن ار شفعض هک نیا زا

مه، هدروخ تسکش یاه نز مامت تساوخ یم ملد

تسد ، متسشن هک شرانک . دندروخ یم تسکش ابیز

خلت دنخبل کی طقف و تشاذگ متسد یور ار شدرس

اما... یدرک ار تش وتتال تفگ یم هک یدنخبل دز.

و لوط یبصع ، بایماک . دندشن تسرد اه هتسکش



، شیاهمخا زا نم و تفریم ور مدق ار رضحم ضرع

هطقن نیا هب نم یگدنز . مدید یم ار شیاه درد

تفرگ میمصت هناهاوخدوخ یکی نوچ دوب. هدیسرن

هناهاوخدوخ ، رگید یکی . دشوپب هایس یکی و دریمب

! نتفر ...هب رگید یکی و درک رکف شقشع هب

. نیدب وراه همانسانش افطل ـ

هار زا تسد ، نسم درم یادص ندش دنلب اب بایماک

ارهاظ مه مسبت ی همانسانش . تشادرب نتفر

رارق زیم یور ار ودره و تفر ولج هک دوب شتسد

نیب بخ، و مدرک هاگن ناشزمرق گنر داد.هب

دلوت خیرات و دنزرف مسا و جاودزا طالقو یاهرهم

. دشیم هتشون اجنآ مه ناشتشونرس شاک اه، مدآ

ات نینک اضما وراج نیا ولج، نیایب بخ، رایسب ـ



. مینک یراج یطالقو هغیص دعب

. ناشرفنودره هب نم دشو هریخ مسبت هب بایماک

مه زا رود و دنشکب نیا زا دعب دوب رارق درد ردقچ

نامشچ نیب و درک مهاگن ددرم مسبت ؟ دنریمب

یوت ، مارآ نم... و تسشن کشا شا، هدش شیارآ

همه شیاه مدآ هک یرضحم ی هدز گنز توکس

مدز. بل دندوب شوپ هایس راگنا

یش؟ یمن نومیشپ ینئمطم ـ

و تسب ار شسیخ نامشچ داد. ناکت مارآ ار شرس

تشادیمرب مدق زیم تمس هب یتقو . داتسیا ثکم اب

دنک. طوقس ات دراد ناکما هظحلر ه مدرک یم سح ،

رظتنم وا، تروص ی هریخ و داتسیا رتبقع ، بایماک

دوب وا هب بایماک هاگن . دنزب اروا اضما نیلوا دنام



دعب دنک. اضما دوب رارق هک یذغاک هب وا هاگن و

شتشگنا وزا تفر شا هقلح تمس هب شتسد مه...

دزو هیکت زیم هب تشپ زا بایماک . دیشک شنوریب

اهر زیم یور ادص اراب هقلح ، مسبت و تسب مشچ

درک.
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منک؟ اضما ور اجک ـ

دش. مخ ووا درک هراشا ذغاک یور ییاج درم،هب

هک یکشا نم،اب و دیزرل شناتسد طسو راکدوخ

مشچ ریسم نیا یاهتنا ی هطقن هب دمآ یمن دنب

زور کی دوب. یبیجع دنیآرف ردقچ ... جاودزا . متخود

ناشتسد قشع و دنخبل اب هطقن نیمه اج، نیمه



هانگ وحاال....هب جاودزا دنس یاضما یارب تسشن

ناشدوخ اب دنتشاد دندوبن لیخد شنورد هک یزیچ

؟ دندرک یم هچ

حلا نامه اررد شنامشچ دعب اردز،دزو اضما

ی هتسکش هاگن . مدش دنلب میاج نم،زا و تسب

دوب هریخ هگرب نآ هب هدز تهب یروط کی ، بایماک

. تشادن دوجو ایند نیا رد راگنا تقو چیه هک

نیا ار ناشدوخ دوب، رارق یتقو تشادن ندید

شماجنا متشاد مه نم هک یراک . دنراذگب اج طسو

هک ییاج ، مداتسیا هناخرتفد رد تشپ . مداد یم

یم مناتسد . منکن سمل ار ناشدب وحلا منیبن

ردقچ مناد یمن دوب. هدرک مرو میولگ و دیزرل

نوریب رد زا مسبت هرخ هکباال تشذگ ردقچ ، تشذگ

. تشادرب ماگ اه هلپ تمس هب گنگ و جیگ و دمآ

؟ مسبت ـ



یادص اب شضغب هلصاف وبال دید ار نم ، دیخرچ

کشا هک روط نامه و متفر شتمس .هب دیکرت یدب

یاهزور دوب زاین دیاش . مدرک شلغب متخیر یم

هصق نیا یاه مدآ ی همه یادص دنک. هیرگ یدایز

دوب. یمخز

. مزیزع ـ

! درکن اضما ـ

تشپ ووا،اب مدیشک بقع ار مرس ، روابان و هکوش

رس ، هدرک فعض و درک کاپ ار شیاه کشا تسد

و مدش مخ شیاپ مه . تسشن اه هلپ یور و دروخ

. متفرگ شتروص یولج ار متروص



؟ یتفگ یچ ـ

هیبش . تشاذگ شا هنیس یور ار شتشم دزو قه

رواب ووا،هب دنشاب هدرک ایحا ار وا هک دوب ینز

. دشاب هدیسرن ندنام هدنز

. منوت یمن فگ... .... درکن ، درکن اضما ـ

و متشاذگ شتروص فرط ود ار میاه تسد ، ریحتم

نیب ، نتخیر کشا نیب درک. مهاگن رتروابان نم وا،زا

یوت میادص و مدیدنخ هدز تهب ، میاه ندز لد لد

ششوگ درک،هب ادیپ ساکعنا هناخرتفد یورهار

ما هناش یور مارآ ار شرس دش ثعاب و دیسر

یکی ، ندنام بآ ریز اه سلا دعب راگنا . دراذگب

. دیشک منوریب و تفرگ ار مندرگ تشپ مکحم



.. رکشایادخ رکش... ایادخ ـ
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زا یضغب دوب.اب هارمه ضغب ،اب منتفگ رکشایادخ

لخاد واپ مدرک اهر مارآ ار مسبت . یروابان رس

ی هدروخ تسکش کی هیبش . متشاذگ هناخرتفد

شنیدهاش اهو یلدنص یور دوب هتسشن ، روابان

شناتسود دش ثعاب ، منتفر ولج . دندوب شفارطا

مهاگن خرس ینامشچ ،اب شدوخ و دنشکب بقع

دنک.

؟ اغوغ ـ



واب تخادنا نییاپ رس ووا، مدیدنخ . مدیدنخ

دز. بل هنادرم یضغب

. متسنوتن ... متسنوتن . متدنمرش ـ

نامرانک سک چیه رگید .حاال مدیشک ولج ار متسد

. مریگب رارق شلغب رد تحار داد هزاجا نیمه و دوبن

نم،اب قیمع سفن و دیچیپ مرود ار شناتسد

. دروخ هرگ یداش زا نایع یشزرل

. بایماک یسرم ... یسرم ـ

... اغوغ ـ



هک منونمم . شابن مه هدنمرش وگن، یچیه ـ

رس تیگدنز ندروخ مهب نادجو باذع اب یتشاذن

... بایماک منونمم منک.

یور ار شرس و دیچیپ مرود رت مکحم ار شناتسد

یم من ار متروص ، مدنت یاه کشا . تشاذگ مرس

. دندز

یم هرخ .باال مشک یم سفن هرخ ،باال بایماک ـخآ

. دیشک سفن هش

! اغوغ ـ

یمن ار هدنمرش و هتسکش روط نآ ممسا زا نتفگ

نآ اراب میاه کشا و مدیشک بقع ار منت . متساوخ



، مدوب هدیدن شنورد قمع ردقنا اه سلا هک یدنخبل

دوب. روابان زونه شا هرهچ . مدیشک شخر هب

یلیخ هش یمن هگید هدش.هک بارخ مراد لوبق ـ

شسپ زا نینوت یم امش اما درک عمج ور ازیچ

هک یسکره شیپ ، رواشم شیپ نیر یم . نیایبرب

هب ور زیچ همه مدوخ هنک. کمک نوتهب هنوتب

زا هدش درط .. تسین هک منرت مگ. یم اه هداوناخ

و هریگب تروص یرادید تسین رارق . شداوناخ

تنوبز مخز یولج مکی وت طقف ناه؟ . نیشب تیذا

یروآدای یولج هنک یم یعس منوا و یریگ یم و

هش؟ یمن هش... یم . هریگب و شادرد

. اغوغ ـ

. مداد ناکت ار مرس مکحم نم و درک میادص نیگمغ



. ینک مجراخ ایور زا نکن یعس . نکن ادص و ممسا ـ

یا هشیر هی ینعی نیا . ینک اضما یتسنوتن بایماک

هی شزا هش یم .هک نیدزن شمخش هک هدنوم زونه

هب اهاج یلیخ نم ، نیبب و نم . هشب زبس یلا هن

زا هیقب رطاخ
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نم وت ...اما هظحل نیمه االنو یتح . متشذگ مدوخ

دعب شامدآ و هنوخ نوا ادخ، هب بایماک . شابن

. نراد زاین یداش اههب تدم

! اغوغ ـ



. دمآ یم هناخرتفد یدورو ،زا شخرپ یادص راب نیا

مسبت . مدرک کاپ ار میاه کشا دنت و دیخرچ مرس

و متفر شتمس هب هلجعاب . شخرس نامشچ و دوب

بایماک یوربور . شمدیشک و متفرگ ار شتسد دعب،

... مدید و مدنابسچ مهب ارودره تسد میدیسر هک

یم ملد . دندش سامت نیا تام و دندیزرل مدید

منک. هیرگ دنلب دنلب تساوخ

.اب نینک شلصو سپ . هشب هدیرب هطبار نیا دشن ـ

هر یم نوتنوج هک نوتبارخ هلک تفج .اب منوتتفج

و نم نببب . نیدش نم یگدنز رتنم رتنا مهو یارب

. مسبت

هاگن و نم نامشچ رد هک یکشا درک، مهاگن کشا اب

دوب. مه بایماک



و تدوخ ، تقو چیه وت.... هن هدرک هابتشا منرت ـ

هدنمرش شتباب و نودن یتسین هک یزیچ رصقم

؟ بایماک . شابن

هتسناوتن دش یمن شرواب مه زونه دوب. روابان

ار زیم یور هدش هتخادنا ی هقلح ونآ دنک اضما

. هتفرگ شتشم نیب مکحم

ههانگ یب هک یسک زا دموا مرس هک بالیی هانگ ـ

. ریگن

ادص اب مضغب ، طسو نامه هک دوب هدنامن یزیچ

سامتلا میادص . درادرب لیس ار رهش کی و دکرتب

وحاال، دشاب هدرکن اضما هک دش یمن مرواب . تشاد

یور هداتفا ی هدرم قشع دوب....کی اوه دوب... سفن



ودود شهاگن هدز ترسح هک دوب مه نم ناتسد

ووت دنتسناوت نیبب تفگ یم اه.هک نآ یور دز یم

. یتسناوتن

شتسرد ، هتسکش ییاتمرح مه...هی زا نیروخلد ـ

؟ هشاب . نینک .تالش نینک

یور دشو مخ دز، هیرگ ریز یدنلب یادص اب مسبت

رد راگنا نم، و تسشن بایماک رانک یلدنص نامه

. دندوب هدیکرت گریوم نارازه منامشچ

داد. یم وطالق نم تشاد تومع ـ

نم. هن یدوب وت درک اضما هک ینوا ـ



یم هک ییاه کشا .اب دندوب هدش راکبلط مه حاالزا

هنیس تخت مکحم ، مسبت و مدرک ناشهاگن دنتخیر

. شیاه هصغ و کشا و یریگلد .اب دیبوک بایماک ی

مزا یرثا هگید یاوخ یمن یتفگ .وت مایب یتفگ ـوت

. هشاب تیگدنز یوت
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لز شدولآ کشا نامشچ یوت درک، شهاگن بایماک

کلپ نم. هب تخود ار شدردرپ هاگن دعب دزو

میسن کی هیبش ... مارآ ووا، مدز کلپ مدز...

رتخد نازرل یاه هناش رود درب. ولج ار شناتسد

شا هنیس یور وا، رس یتقو و درک هقلح شرانک

وا یاهوم نیب ار شتروص مه بایماک ، تسشن



نم....زاب و دندیزرل هنادرم شیاه هناش و درک ناهنپ

یندوب داش اما، قیمع یترسح مدز.اب دنخبل مه

یعس ، رادرتفد . مدناخرچ ار مرس . یندشن راکنا

همانسانش مسیخ دنخبل .اب دنکن ناشهاگن تشاد

مدز. بل و متشادرب ار ناشیاه

! نونمم ـ

نآ هک یلا حرد مارآ نم، و دنخبل اب داد ناکت یرس

و مدز نوریب هناخرتفد زا دندوب مه شوغآ رد ود

فقس ریز و مدناسر اهتنا هب اراه هلپ هک نیمه

. مدرک تخرد کی دنب ار متسد ، متفرگ رارق نامسآ

هاتوک دعب، و مدز لز مدرم رورم و روبع هب هناروابان

مدز. بل

.... یسرم ـ



منحل . متفگ هچ یارب دیمهف یم . دینش یم شدوخ

. تخانش یم ار

. یتساوخن وت دوب مساوح ، یتساوخن ـوت

تساوخ ام یارب دوش. هراپ وم نیا دوب هتساوخن وا

! دولآ ومغ خلت . مدیدنخ . تساوخن اه نآ یارب و

... ترکش ایادخ ـ

کشا میاه هدنخ طسو دنلب ییادص واب مدش مخ

یکشا ... دیما ،مغ، ترسح ، یداش زا یکشا . متخیر

ییاج نامه اج، نامه تخیر ار میاه سح مامت هک

دشر توهرب ریوک کی نیب زا هنلا کی دوب رارق هک



دوش. لگنج کی و دگنجب ،اما تخس هچ رگا و دنک

دوب.ام هدنام یزیچ کی نوچ دنتسناوت اه نآ

... نوچ میتسناوتن

دوب! هدنام ام زا چیه نوچ

رد مداتفا ،هار کبس یاه هناش و نازرل ییاه ماگ اب

ات مدیشک راوید یور ار مناتسد ور، هدایپ ی هیشاح

و نادنخ یبل واب دنک میسقت شا یتخس اراب مدرد

نامز هکلب ات متفر ولج . متفر ولج ، سیخ یمشچ

هک یا هدنیآ .هب مسرب هدنیآ وهب درذگب رت عیرس مه

هناقشاع شوغآ کی یتقو مشاب هدرک تداع رگید

هتشادن ار وا مسا ندرک ادص یانمت میاه ،بل مدید

! مدیشک یقیمع سفن . دنشاب



یارب مدوب نیگمغ و ناشیارب مدوب لا حشوخ

... مدوخ

ما! هدنیآ یاهزور مامت و مدوب نم ، ضراعت سح نیا

! میلا ح هچ یدید یم یدوب وت یکشاک

! تسایرد قرغ هک میلا خ گنت یوت یهام هی ثم

ساسح هدش سب زا هنزیم اپ وتسد

مرطاخ زا یرب منکیم یراک ره

! هراذ یمن ترکف

هراکهدب نم بلق هب وقشع هی وت ِدعب یگدنز نیا

*********************
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و مداد رارق ناشیاه گنس یور ار، سگرن یاه لگ

هدش، هداتسرف نوریب ناج قمع زا یسفن دعب،اب

هب مدز لز فرح یب . یکاخ نیمز یور متسشن

مهم مدآ ود زا هدنام اج مه رانک یاهربق گنس

نیهاش ریوصت ندید مرن،اب یدنخزوپ ما. یگدنز

هدش کح ، شربق گنس یور . تسشن میاه بل یور

! ناوج یدنمرنه دوب،

. مدرک همزمز و تفرگ قمع رت شیب مخلت دنخبل

. نیدیباوخ مورآ ردقچ هگید مه رانک رتخد و ردپ ـ

یحلا هزادنا هب هک ییادص . دمآ یم کالغ یادص



دوب. خلت نم

! امدآ ...نیا نیمز ایند...نیا نیا یخلا ـیب

ی هچنغ ربق گنس یور ار متسد . مداد بات یرس

شندیشک درد دهاش رگید . مداد رارق ما هدش رپرپ

داد. یم نیکست ار ما هتخوس بلق ، نیمه و مدوبن

یتدم هنکمم . ینامام مریم اجنیا زا تدم هی مراد ـ

. ینک یم مکرد منودیم . منزب رس تهب منوتن

کی .رد تفرگ ناج منامشچ یولج راگنا مکرتخد

دز. یدنخبل میور وهب صقن ویب سملا تبیه

. تشاداو هیرگ ارهب نم هک یدنخبل



ونم هنوتیمن سک چیه هگید وت، دعب مدرک یم رکف ـ

طقف ور نیا . نیهاش هنوسرب هصق هی یهت هطقن هب

. ینوسرب ایند رخآ هب ور نم هک مدید یم وت رنه

یمغ چیه هگید تقو چیه مدرک یم نومگ وت... دعب

اما... هنکن ممخ

یقیمع سفن . هنامولظم و هنابیرغ ، تخیر مکشا

. مدیشک

. نوتمه . نیتسه یهاوخدوخ یاقشاع ، اهدرم امش ـ

هیبش تساوخ یم ملد . متخادنا نییاپ ار مرس

یخلا ویب وناز یور رس ، مزیرب کشا میاه یگچب

اه.... تواضق ی همه



! قمحا اهی قشاع اه نز ـوام

دوب هک ییاهزور نامه اما . دوبن ندنام مدآ نیهاش

تیصخش رییغت زونه هک ییاه تقو نامه مه...

یم ممشچ زا یکشا هرطق تقوره دوب، هدادن

یراک رخآرس هناوید نامه دش. یم هناوید تخیر

مهم شیارب رگید دعب... و مزیرب کشا لیس کی درک

دوب.زا هدیباوخ نام.حاال، یگدنز وهن نم !هن دوبن

شرانک مه نامرتخد و دوب هدرک چوک ناهج نیا

! مدرکن شنیرفن تقو چیه نم . تشاد رارق

... مگب ماوخ یم ،اما مدرگ یمرب یک منود یمن ـ

ادخ دوخ شاک ! نیهاش تایند نوا هشاب مورآ شاک

. یشاب هچنغ رانک ینوتب واللقا، هشاب هتشذگ تزا
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هیبش دوب. هدش شخپ مرس یوت هچنغ یادص

نامه درس. یناتسمز زور کی لد رد نیگمغ یگنهآ

! زیگنا مغ ردق

. مراد تسود . ینامام ظفاحادخ ـ

یور دندنام اج نم زا سگرن یاه لگ . مدش دنلب

هرادا تمس هب مارآ ییاه ماگ اب دعب و اهربق گنس

و سرپ .بقال متشادرب ماگ ارهز تشهب نامزاس ی

نیرخآ دش یم نیا، و مدوب هدرک ار المز یاهوج

رمع، مامت یارب هک یراک نیرخآ رهش... نیا رد مراک

لخاد ی هیوهت متسیس . مهدب شماجنا دوب زاین

ار نم ی هتفرگرگ نت هک دوب یزیچ نامه ، نامزاس



دعب و مدرک ادیپ ار مرظن دروم یولبات درک. یم مارآ

یم تبحص نفلت اب تشاد هک یدرم زیم یولج ،

مهاگن هاتوک دش، مامت هک شتبحص . مداتسیا درک

درک.

. مرهاوخ دییامرفب ـ

. مرخب ربق کی ماوخ یم ـ

و دیشک شتروص یور یتسد درک، مهاگن بجعتم

دز. بل

؟ نیدلا و یارب ـ

رکف اه نیا زا رتدوز یمدآ شاک دش. رت خلت مدنخبل



درک. یم مه ار ایند یوس نآ

! مدوخ یارب ـ

دعب، و درک زادنارب یواکجنک اراب میاپاترس راب کی

. دیشک نوریب نآ زا مرف کی و شکرادم نیب تشگ

تمس وهب تشادرب شزیم یور زا مه یراکدوخ

. تفرگ نم

. یاوخ یم هعطق مودک یارب ، مرهاوخ افطل نیشب ـ

رد طقف دعب، و نتشگ هب مدرک عورش منهذ یوت

مدز. بل هتفرگ و هتسخ یادص کی اب تیاهن

یاهربق دادعت ، زونه هک ییاج .هی تولخ یاج ـهی



هک اج .هی هشاب شرپ یاهربق رتزا شیب شیلا خ

. هنزن رس شهب دایز یسک

رت هتسخ مدز. دنخبل نم و درک مهاگن بیجع درم

شناتسد نیب ارزا مرف ماو یگدنز یاهلا س مامت زا

ینآ هناخ دوب... غولش میایند نیا . مدیشک نوریب

رد منک.هن باختنا تولخ متساوخ یم ار، میایند

...یم شردپ و مدنزرف شیپ ،هن یصخش ی هربقم

. مدوخ و مشاب مدوخ طقف متساوخ

دوب! شیور شمسا گرم
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کی و لا معا تشم کی و شدوخ و دوب شدوخ مدآ،

یرکف دیاب ... ندنام هدنز .زا یگدنز زا یگتسکشلد

اهنت رمع کی یارب متفر یم دعب، و مدرک یم شیارب

یم دیاب ییاغوغ . ندرک نیرمت ار ییاهنت و ندنام

. دزادنین هیرگ ارهب نم ، هنییآ رد شندید هک متخاس

دیاب نم، و دوب ندیسرن زا یخلت مسجت ... اغوغ نیا

..با یزور کی دوش. یم مامت ، یگدنز مداد یم شدای

نیمه اج.هب نیمه هب میوش یم لصو هرخ ال

! یشومارف دعب... و هدامآ ی هدش هدنک یاهربق

رگید شدعب ، تفرگ یم دای ار نیا منورد یاغوغ

دش. یم رت تحار شیارب زیچ همه ندرک لمحت

بصن اجنآ ییولبات ، مدرک زادنارب منامشچ اراب مرف

و متسناد یم بوخ ار شا ینعم هک هیآ کی اب دوب

" مدرک شا همزمز بل ریز ، راکدوخ نتشادرب زا لبق

"و میدرگ یم زاب وا یوس وهب مییادخ امزا انامه

. متشون تشرد ربق، بحاص مسا یولج دعب



.... هتسارآ اغوغ ـ

**************************

! هدرس یلیخ اج نوا نگ یم ـ

نشپاک تشاد . مدیخرچ شتمس وهب هدز دنخبل

داد،هب یم اج نادمچ رد یتخس ارهب ما یداب

ار مناتسد نیب تفاب و منک شکمک ات متفر شتمس

. مدرک باترپ نادمچ رانک مه،

نگ! هرا...یم ـ

تزا یک یشب ضیرم . یرب هگید اج هی دش یمن ـ

هنک؟ یم تبظاوم



فیک کی و متشاذگ نادمچ لخاد مه ار تفاب

. دوشن زاب ات مداد رارق یداب نشپاک یور ، نیگنس

. نامام شابن نم نارگن ـ

نم لد هگم یلو شابن یگ یم یه هش، یمن ـد

فرح شرورغ رس زا مچب داعیم ؟ هریگ یم رارق

هک هنک یم هاگن نومرس تشپ هب یه اما هنز یمن

شهب . شتدایع یرب ید یم راختفا یک هرخ وتباال

مهب. هدب قح هخآ یر. یم یراد یتح میتفگن

رتزا شیب متفر یم هک ییاج . مدیشک یقیمع سفن

لیاسو مه یمک دوب. مرگ یاه سابل دنمزاین زیچره

. مربب دوخ اب دوبن المز یدایز زیچ ، یصخش



. تسامش اب قح ـ

هب نم و دنک مهاگن مغ دشاب ثعاب ، مهاتوک باوج

نتفر زا لبق دوب رارق ، بشما . مخرچب مدمک متمس

مدوخ ار مهب ناشتشگرب و مسبت و بایماک یارجام

یطیارش رد متسناد یم . میوگب هداوناخ یاضعا هب

تقو دنا هتفر ورف دوخ نم،رد نتفر تباب همه هک

نیا اررد بایماک دش یمن اما تسین یبسانم

درک. اهر اهنت طیارش

؟ اغوغ ـ

. مدیخرچ مدوب هدرک شظفح تخس هک یدنخبل اب

شا هناردام نامشچ ارزا مهاگن ترسح مدرک یعس

منک. ناهنپ



یاج . نامام هتشهب زا هکیت هی مر یم هک ییاج ـ

لوق . شابن یزیچ نارگن مه ال صا ! تسین یدب

رتدوز هرتهب مه .االن مشاب مدوخ بظاوم مدیم

نیا ، ونابرذآ ی هنوخ میرب و مینک عمج ور نودمچ

. میشاب مه رانک ور رخآ ماش

نم،اب و دنکشب شضغب دش ثعاب رخآ، ماش ی هملک

، مدوخ نداد ناشن مکحم . مرادرب ماگ شتمس هب مغ

یم رظن هب تخس دوب نم هب ناشمشچ همه یتقو

. مدرک همزمز مارآ و مدرک شلغب . دیسر

! نامام نکن نوخ و ملد ـ
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نیا دش یچ ... اغوغ ؟ تسین مهم دش نوخ نم ـلد

یر؟ یم و یرب یم یراد یروط

و شرانک متسشن منک. ظفح ات مدنک ناج ار مدنخبل

منک... شسح تساوخ یم ملد ، متفرگ ار شناتسد

. مدوب هدرکن شسح هک ییاهزور مامت یاج هب

هش. مومت اج هی دیاب هابتشا ،هی نامام ـ

؟ هابتشا مودک ـ

هک ییاه سلا مامت ...هب مقاتا مدز.هب لز مفارطا هب

ردام ... مدوب هدش رسمه ، مدوب هدش گرزب اج نیا

. مدوب هدش قشاع ... مدوب هدش



. مدرگرب دیاب . متفر شهت ورات طلغ ریسم هی نم ـ

یلصا ی هداج اتهب مدرگرب دیاب وراه سلا یلیخ

مکحم یلیخ نم بخ، اما دیشخبب و نم . مسرب

. مدشن تیبرت

نم، و دندز هقلح نم تروص رود اعیرس شناتسد

دش؟ یم گنت ملد . مدرک هاگن شسیخ نامشچ هب

یگدنز یاه مدآ یارب اما زگره متاهابتشا یارب

! اهراب ما...

یمکحم رتخد ،وت مزیزع نزن فرح یروط نیا ـ

. یتسه

نم، لکشم . مداد ناکت تسار و پچ ارهب مرس

یم لح مراکفا نیب ار مدوخ دیاب ! مدوب مدوخ



یدوخ کی دش. یم هتخاس دیدج دوخ کی ات مدرک

. دوبن دلب ندرک رارف هکاللقا،

مدوخ زا هشیمه هیقب نتشاد هگن یضار یارب نم ـ

هک یمدآ .هی یگدنز زا مدوب یرارف مدآ .هی متشذگ

درک،هی یم ناربج دیدج هابتشا هی واب شتاهابتشا

یم ...نم، نامام . تشادن تسود و شدوخ هک مدآ

. میایمرب شسپ زا اما هشیپ رد یتخس یازور منود

نم نارگن و نینک لمحت افطل طقف . میایب دیاب ینعی

نیرت یساسا ... ندرک تولخ اه تقو یضعب . نیشابن

مدآ! هی هزاین

تخود ار شا هتفرگ مغ هاگن طقف دزن، یفرح رگید

دعب . مدیسوب ار شتروص مارآ نم، و منامشچ یوت

هناخ هب ییات هس ردپ، و نامام هارمه ، نادمچ نتسب

مدرک یعس دوب. هلصوح وناب،یب . میتفر ونابرذآ ی

رابره یباصعا یب ووااب منک یخوش ، منزب دنخبل



همع دز. یمن فرح یلیخ ، بایماک . دنار یم ار نم

زا کشا ییاتود و نامام رانک تسشن یم مادم

اللقا شهاگن رگید ... قاثیم و دندرک یم کاپ مشچ

. تشادن یا هنیک

،رد هتسارآ نادناخ ی همه هک میدروخ یتقو ار ماش

رضاح . دندوب هتفر ورف یزیگنا مغ توکس و تهب

باقشب یاذغ رتشیب فصن مروخب مسق مدوب

زیمت یارب تالش نودب مه دعب دوب. هدنام نامیمامت

و مدنام نم . دندش هدنکارپ و دنلب همه زیم، ندرک

یاه باقشب و شتشپ خیلا یاه یلدنص و زیم کی

... مدیشک سفن ! هدروخ همین
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... مدیشک سفن

. موشن مخ طسو نامه ات مدیشک سفن اهراب نم...

! مرابن ... منکشن

هناخزپشآ ،هب مدرک عمج مدوخ یکی یکی اراهباقشب

میاشامت زیمآ رکشت یدنخبل اب وناب راتسرپ و مدرب

تسد ریز زا مه نم یاهرکف دش، عمج هک زیم درک.

مدوب هتسناوت نم،زاب و دندوب هدش عمج وبملا

و توس ییاریذپ وهب منابسچب میاه بل یور دنخبل

. مدرگرب هناخ روک

! دیشخبب ـ



مداد شک ار مدنخبل نم، تمس دیخرچ اه هاگن همه

مهاگن بجعتم . متشادرب ماگ بایماک تمس وهب

و متسشن دوب، هتسشن هک یلبم ی هتسد یور درک.

بیجع همه... و دوب هدروخ .اج متفرگ ار شتسد

. دندرک یم نامهاگن

. مگب متساوخ یم ور یدروم ـهی

نامه واب هجوت یب نم و درک میادص مارآ بایماک

. مدرک همزمز ، دنخبل

نم... رطاخ هب بایماک ، نینود یم بوخ همه ـ

اب هگید نم، هک نیا رطاخ دز.هب مهب ور شیگدنز

. مشن وربور مدب حلا نیببسم



دعب، و دناخرچ شتسد اررد شیاصع رس ، ونابرذآ

. دیبوک نیمز یور مکحم ار نآ

نک! هاتوک و تفرح ـ

زاب بایماک ، شمکحم هاگن نیب متخود ار منامشچ

ونابرذآ تساوخرد قبط نم، و درک میادص مه

. مدرک هاتوک ار مفرح

ننک. عوجر مهب هرارق ـ

همه ، دندوب هتفرگن مه طالق یتح هک رگید متفگن

یم راگنا ، ونابرذآ اما نم تروص هب دندز لز هکوش

طقف هک تسناد یم ار زیچ همه راگنا . تسناد

اوجن ، تهب زا عمج ندروآرد یارب نم، و درک توکس

. مدرک



نراد زاین مه مسبت و بایماک . مریم مراد هک نم ـ

همه ننوتب ات نسرب نوشطبار و یگدنز مکی،هب هک

مگب بشما متساوخ طقف ننک. عورش ون زا ور زیچ

نیا هب ما یضار بلق میمص زا ...نم نینودب همه ات

میحور طیارش مکی رگا مه عقوم نومه ، تشگرب

نوشیگدنز رس بالیی نیچمه متشاذ یمن دوب بوخ

دنچ دعب اللقا هکنیا یارب ... ماوخیم نوتزا . نرایب

هداوناخ و هنوخ نیا هب یگدنز حور مکی سلا،

.... ونابرذآ ... نیشابن نوشعنام ، هدرگرب
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دوب... ردام وناب منک. لیمکت ار مفرح تشاذگن

یگدنزرس اهو تنطیش مامت سپ رد هک یردام

دوب. زین شنادنزرف هب شساوح ، شیاه

و شمیلگ هدلب رخ هرن نیا . شابن اتود نیا نارگن ـ

تسد ادرف مد یم لوق تهب . هشکب نوریب بآ زا

ملیف نم یارب ، اجنیا هرایم هریگ یم ور هرتخد

هب تساوح .وت هنکیم ارجا هدنز میدق یسراف

هب هش یضار رگا رتخد نوا . هشاب ترفس و تدوخ

تسین رارق یگنس .. هیدایز منم رسپ رس ،زا عوجر

. طسو هشب هداتفا

نم یاه بل یور گنرمک هک یدنخبل مدز، دنخبل

هب یشنکاو ، هشیمه سکعرب هک یبایماک و تسشن

درک، هاگن ار نم طقف . دادن ناشن ونابرذآ یاه فرح

ارهب مدنخبل نم... و دیواک شنامشچ اراب نم

. مدیشخب دمآ یم مشچ هب هرجنپ تشپ زا هک یهام



؟ تساجک اقیقد یریم هک ییاج نوا همع، ـحاال

نیا بخ، و تفرگ ناشلد . دندرک توکس همه زاب

یدج ارچ. اما مبلق ... دیزرلن میادص دوب. هنامز مسر

شنامسآ ریز وا هک یتمس متفر یم متشاد یدج

؟ دوبن

! یرایتخب لا حمراهچ ... گنرهوک ـ

***********************

، مدرک یم تکرح دیاب دوز حبص هک نیا دوجو اب

. مدوب هتسخ . تفای یمن هار ممشچ هب باوخ اما

.اب میاه کلپ مه و حور مه ، ممسج مه ، مدوخ مه

نوکس هب متشاد و غاب رانک مدوب هتسشن دوجو نیا

...هب متارطاخ .هب مدرک یم هاگن شا یهاگنابش

! دشن امابغلا... درک دشر اج نیا هک ییاغوغ



یا هتسخ سفن و مدیشک متروص یور ار متسد

دوب هدش کیدزن یزیچ هب مراگزور . مداتسرف نوریب

. مزیرب شیارب یکشا متسناوت یمن یتح، رگید هک

یراک تسد ار ممخز رت شیب مراکره مدرک یم سح

! یراع یب یلا...هب یخ یب هب مدوب هدروآ دنک.ور یم

بش همین ود تعاس مه ،نآ ملیابوم کمایپ یادص

و مایپ ندرک زاب ..زا مدیسرت یم . مزرلب دش ثعاب

ساره دوش مدیاع نکمم هک یزیچ هب ندرک هاگن

نیب وطالین ار لیابوم ! دولآ مهو یساره ، متشاد

مایپ ندناوخ ضحم دعب،هب و متشاد هگن مناتسد

، مسفن . دنتخیر کاخ ناهد یوت مدرک سح

! تشگنرب رگید ... تفر

" تمنیبب ماوخ یم "



واب شا هنابیرغ مسا ،هب مایپ نتم هب مدنام هریخ

. مبلق نیمز یور مدرک فت ار کاخ ، یدعب مایپ

درک. یم مروگ هب هدنز تشاد

" حبص ات هدش ! منوم یم ترظتنم مرد.... "مد

هب .زاب مرادیب تسناد یم و دنام یم متسناد یم

، هناقشاع یاه ناتساد مامت مرظن مدز.هب لز غاب

و نیگمغ دنچره ! هوکشاب نایاپ کی هب دنتشاد زاین

یم اه هصق هت هطقن کی دیاب ، تخس دنچره

یم صخشم اراه تشونرس دیاب . میتشاذگ

یور متشاد یتقو . میدرک یم ادج اراه ...هار میدرک

مدوخ ،اب مسرب رد اتهب متفر یم هار غاب یاه گنس

. مدرک یم لمح ار گرزب ی هطقن کی



نامه ! نامهار رخآ منک شترپ تسرد هک هطقن کی

، مدرک زاب .ردار میوش مامت و دنک مامت . دنامب اج

هاتوک تمسق ،رد یکیرات نیب دز ود ود منامشچ

مدناخرچ مشچ و مداتسیا هچوک ردو نیب فقسم

تشاد یکیرات طسو ،زا راگنا هک یدرم ندید یارب

! داتسرف یم مرادید ...هب شنت زا رتولج ار شا هیاس

! یظفاحادخ رادید هب
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اهاب نز هک مدوب هدناوخ ، اهرعش طسو ییاج کی

شیاه مدق یادص نم،اب و دنوش یم قشاع شوگ

دیاب دمآ شدای دعب... دشو قشاع میاه شوگ مه

هن...اب هک هاگن ووا، مدرک شهاگن دوش. غراف



یتروص ، هتسخ ییاهکلپ درک.اب مشزاون شیاهکلپ

کی دوب هتفر ناشدای راگنا هک ییاهمخا و مهرد

بیس دوب. هداد نم دای ندز دنخبل درم، نیا یزور

درک. طوقس مهاب ، نامتفج یولگ

! اغوغ ـ

نیا ما یگدنز رد تسناوت یمن رگید ، یدرم چیه

کی ،اب نحل کی ،اب هملک کی دنک.اب اغوغ نینچ

و تفگ اغوغ راد!وا شخ درف هب رصحنم یادص

درک. اغوغ و دینش ار شیانشآ یادص نم، بلق

دایرف و تفوک شنادنز راوید ردو ارهب شدوخ

. دندیزرل میاه کلپ " دنکیم میادص درمان " دیشک

درک؟ یم منادرگرس هک دید یمن ار ملا وحا مبلق

نم! یاغوغ ـ



حاال . راوید هب مدنابسچ مه ار متسد . متسب مشچ

کیرات .رد میدوب رد یولج فقسم تمسق ریز ودره

! هطقن نیرت محر ،یب هطقن نیرت

و! نم نیبب ـ

ییوب کی اما، دادیمن نلکدا یوب ، مدرکن زاب کلپ

هیبش ... ناراب یوب هیبش . کاخ یوب هیبش دادیم

! هعمج رصع کی هیبش . هدروخ کاخ ضغب

ما! یلع ـ

یاه هظحل نیلوا هک ینامه نم! یلع دوب، یلع

نم و متسه یلع دیوگب تشاد رارصا ییانشآ



...اب تیامح ...اب دنخبل .اب متخانش ار شتیصخش

،رد تفگ هک یبش نامه رد شیاه نتشاد تسود

نم ، شدعب و تسا رتهب یرادزار اما تساغوغ ملد

نامه ما. هتخاب ار ملد و هتخاب ار شلد مدیمهف

مدز، گنز وا وهب مدرک فقوت نابایخ رانک هک یبش

تفگ ؟ووا یراد تسود ار نم ...وت یلع مدیسرپ

وق دنبندرگ هک یتقو نامه . تفگ مه مکحم . مراد

شاک ... ایادخ و دیسوب ار نم ، مندرگ رود تخادنا ار

. مدرک یم ینادنز مبلق لثم مه ار منهذ دش یم

؟ اغوغ ـ

ناشزاب دوب. هارمه مکلپ ندیزرل ،اب شیادص ندیزرل

دوب هدنابسچ ار شتسد فک نم لثم مه ووا مدرک

. راوید هب



؟ یرب یاوخ یم ـ

هک یبش نم... هیبش ، شیادص دوب راو نایذه

. نامیودره اب هدرک هچ مدیمهف
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؟ تردپ یولج ؟ منزب وناز داعیم یولج ،مرب اغوغ ـ

... متشخبب تردپ ، متشخبب داعیم ؟ تردام یولج

و؟ سوباک نیا ینک یم مومت .. متشخبب تردام

و تشم دش شتسد فک ، مدرک شهاگن هناروابان

دش. هدیبوک راوید یور



! فاصنا ـیب

تسشن ما هناچ ریز عیرس اما شتسد دش، مخ مرس

هک یدرم سیخ هاگن یارب مدرم یم . شدیشک وباال

چیه زا هک یدرم . شمدوب هدید جوا ورد رورغم

دوب. هدیسرت شنامشچ وحاال، دیسرت یمن

؟ یرن منک راکیچ ـ

هک ییاج نامه دوب. نیمه ایند لا وس نیرتکانتشحو

و تفرگ یم تسد منک هچ منک هچ ی هساک قشاع

ووا، مدرک شهاگن توهبم ؟ یورن منک هچ ، تفگیم

ار مبلق ما. هنیس و نم تمس داد رس ار شتسد

دیشک درک.رپ دازآ سفق ار،زا ملد و درک سمل

. شتمس



. یلع ـ

ات متفگ یم دیاب ار هملک کی نیمه ، نیمه راگنا و

شا یناشیپ دنک. عطق ار مسفن دعب، و دشکب سفن

نیا و نم یناشیپ هب دنابسچ شمسا ندینش دعب ار

تریح ، نامندب لولس هب لولس دش ثعاب لا، صتا

! یدرس و یغاد همه نیا زا دننک

؟ یلع ناج ـ

و تسب مشچ . تفگ هنادرم یراد شخ یادص اب

یور مه رانک دیبسچ زاب نامناتسد فک ! متسب مشچ

مه. زا دندش یمن ادج ، نامیاه یناشیپ و راوید

... اغوغ ـ



. تسکش مضغب

؟ یلع ـ

یم تشاد هک یترسح ، نامیادص تشاد اه ترسح

درک. یم نام هحرش هحرش و تشک

یراکره و، نم هشخبب داعیم منک یم یراکره ـ

هدب... نامز مهب. هدب نامز طقف ... اغوغ

! هرادن یا هدیاف هگید ـ

ناکت یزیچ مزغم یوت ، راگنا و دیشک بقع ار شرس

زا هک یشخ ووا،اب دیزرل راوید یور متسد . دروخ



دز. بل دوب هتخادنا در شیادص یور یگدنامرد رس

منک... یم ناربج ـ

باقرغ #

482_ تراپ #

. هرادن هدیاف ـ

نیا ار متسد . تخیر مکشا نم، و درک مهاگن طقف

تشادن ینابرض . متشاذگ درم نیا بلق یور نم راب

. راگنا

! تمدیشخب نم... ـ



! هدرم و هناروابان یهاگن داد. همادا شهاگن هب طقف

بش کی رد دوب یقرب و دعر هیبش نم یادص

. یناتسبات

سپ . متفریذپ مبلق یوت ور تقشع نم، ـ

هگم ؟ مشخبن و مقشاع تفگ هشیم هگم . تمدیشخب

اردام ... یلع هنک یم ردام و مدآ قشع هش؟ یم

قشاع و...نم زیچ همه ، نشخب یم و زیچ همه

. تمدیشخب

. مدید یمن شاک و مدید نم دوب. هدش رپ شنامشچ

دز. یمن راگنا زونه ، شبلق

یور ور داعیم نم هشیمن . هشیمن یلو... یلو... ـ

یوت مرب شببسم واب منیبب رادخرچ یلدنص



یاه فرح ... مدنخب منک، یگنووید مرب، هار نوبایخ

رابرازه شا هلمج ره یوت ، مردارب و منزب هنوقشاع

. شارب هش نوخ شلد مردام و هریگب شنوبز

، مردارب و تلغب مایب نم هشیمن ادخ .هب هشیمن

... منوتیمن ... یلع هرب. هار هنوتن یتح و هنیبب

رهاوخ نم یلو . مدیشخب ، قشاع نم ... منوتیمن

منک. تلوبق منوت یمن

دندوب هدرک اررپ شنامشچ هک یا هدرم ؟ دوب هدرم

و ربتس یمادنا دنلب، .دق تخیر یمن کشا ووا،

... یبلق و هداتفااج و هنادرم یتروص ، هناشراهچ

. بلق نامه زا ناما

. ینیدباع یلع هش یمن ـ

نم! تسد هیبش ، دروخ رس راوید یور زا شتسد



. تشادرب شخ میادص

معلا ط یوت . نتسین مه طعلا یوت امدآ یضعب ـ

... یدوبن

هدز، ترسح نم، و داد همادا شهاگن هب طقف زاب

هک مورب و مخرچب ات متسب کلپ و مدرک شهاگن

دوب. هدش در یکی شیور زا هک ییادص درک. میادص

؟ اغوغ ـ

یم درک. زادنارب تقد اراب متروص مامت . مدیخرچ

مامت و هدش رس یمدآ هیبش ؟ دوب هچ هیبش یناد

هدرک هناخ شلا وحا یوت یگرزب یروابان راگنا هدش.

هتخاس دس شیولج هنادرم هک یضغب کی و دوب



مدرک یمن مه رکف دمآ، ولج هرابود یتقو دوب.

نامه ورد نم رس هب دنابسچب زاب ار شا یناشیپ

و دیراب مهاگن . دروایبرد شبیج زا یزیچ حلا،

یمسج یدرس . دندش هقلح مندرگ رود وا، ناتسد

سح ار شندش نازیوآ یتقو دشو سح مندرگ رود

تفرگ ار مرس . دیشک بقع ار شا یناشیپ ، مدرک

تشاک مکحم یا هسوب میاهوم یور ، شدوخ تمس
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مدید یولج وزا دیخرچ الهن وجع و دعب...دنت و

اب هتفراو نم، و دوبن رگید مه شا هیاس دش. وحم

هیبش . مدنام اج نامه دندوب هدروآ مک هک ییاهاپ

. گنج کی ی هدنامزاب نیرخآ



یور اج نامه ، متسب وردار مدش غاب دراو یتقو

متسد . نییاپ مدروخ رس و هدز هیکت اه گنس

مدیدنخ هناروابان دید. وپالکار مندرگ رود تسشن

ییب هیرگ کی و ضغب کی هب ما هدنخ دعب،هت و

دب ارام،حلا ی هطبار یعلض هس دش. لیدبت ادص

یولج شدب حلا ببسم اب نم درک. مامت داعیم

. شمدنارپ و مشاب شوخ متسناوتن ، شنامشچ

اهنت، یوق نیا . مداد یمن شسپ رگید اما، ار دنبندرگ

ناشن دوب وق تفج کی هک یلبق دنبندرگ الف خرب

مهس راگنا ، ییاهنت و مدش درفم دوز هچ داد یم

داد. یم تسد ارزا شتفج هک دوب ییوق

! هشیمه یارب

ورن "

ور هتسکش نیا نکشن هرابود



ورن مغ وتاج هریگب رازن

ورن مک هرابب تقشاع هک

نومب نومب

نومتفر یازور تمرح هب

نومب سفن زا متفیب رازن

نومب سفق نیا وت راذن ونم

" ورن ورن

*************************

" گنرهوک "2021

؟ دیشکب هش یمن ، رتکد مناخ ـ

یدنخبل و متفرگ شتمس ارهب ییاتسور ی هچرتفد

شنابز درو دوب هدمآ یتقو .زا متشاک بل یور مه

دوب. نیمه



هشب لح شتنوفع لوا راذب ، تنودند هراد تنوفع ـ

مینزیم فرح شندیشک ای نتشاد هگن هب عجار دعب

ربص یب یب هب ادخ امش. ینزیم رغ ردقچ ! ازریمآ

هدب.

تینوی یور ،زا مدیدنخ نم و درک مهاگن پچ پچ

دوب، هداد رارق ناهد یور هک یتسد واب تساخرب

دز. رغ

. هشیم نیمه ، نومارب نتسرفیم یشان رتکد ـهی

یا هرذ نودب . مدرک شهاگن مدنخبل ظفح اب

درک شرت یرج ما هدنخ دز. هک یفرح زا یتحاران

. تشادرب مه ار شتک دشو دنلب هک



. هراد تنوفع هگیم یه . هراد درد منودند همهفیمن ـ

. مشکب متسین دلب وگب
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،اب یهاگنامرد ی هداس قاتا زا شجورخ ،ات مدیدنخ

کی ،اب شنتفر ضحم وهب مدرک شا هقردب مشچ

. متسشن یلدنص یور ، فیصوت لباقریغ یگتسخ

زا یکی ی هناخ نتفرگ شتآ . تخوسیم منامشچ

هب باوخ دوب هتشاذگن هتشذگ بش ، اتسور یلا ها

رگید یاه هداوناخ مامت لثم مه نم . دیایب ممشچ

روبجم ، اتسور رتکد دوبن ورد مدوب هتفر کمک یارب

نامسناپ راک ممک تاع یطاال همه اب مدوب هدش

و مریگب هدهع ارهب هداوناخ درم تسد یگتخوس



ناشتیاده رهش زکرم تمس هب اباب یلع تناو دعب،اب

منک.

دوب، اتسور یکشزپنادند هب قلعتم هک یقاتا زا

شا،هک یرانک قاتا کت ارهب مدوخ و مدز نوریب

اراهبش . مدناسر دندوب هتفرگ رظن رد ناکشزپ یارب

و اتسور یلصا کشزپ ، نوچ مدنام یم اج نامه

یراخب ی هلعش . دنتشاد یا هناگادج قاتا ، شرسمه

شکتسد ندیشک نوریب نیح و مدرک دایز ار یمیدق

میاه کلپ . مدنابسچ نآ ارهب مدوخ ، میاه تسد زا

متشاد یتخس نم،هب و دنتشاد باوخ یانمت

. متفرگ یم ار ناشیولج

؟ رتکد مناخ ـ

ندید واب مدیخرچ دش، زاب برض هب هک قاتا رد



مدز. دنخبل یلا، ها زا یکی ی سهلا هدرسپ دمحم

؟ مناج ـ

! دمآ دیدج رتکد ـ

نیمز یور هداتفا یاه شکتسد تمس هب مهاگن

رارق و ناشندرک تسد هرابود رکف .زا دیخرچ

دش مهرد میاه مخا ، نوریب یاوه یامرس رد نتفرگ

. دشاب مارآ منحل مدرک یعس حلا نیا واب

االن. مایم ، لگرسپ هشاب ـ

ار منت هدش لخاد زوس ردو نتسب نودب ، تفر وا

دوب درس یردقنآ ، گنرهوک لد رد اتسور نیا . دنازرل



نت هب تفاب سابل مه شراهب رد یتح نم هک

. میدوب نآ رد هک یهامدنفسا هب دسر هچ مدرکیم

. مدیشوپ هرابود و هتشادرب نیمز زا اراه شکتسد

لخاد مه نیشام مدش، جراخ هک نامتخاس زا

هلپ کت باالی نامه دوب. هدش هاگنامرد ی هطوحم

زا یناوج رسپ و رتخد یتقو و مداتسیا رظتنم

. مداد یدنلب ،سالم دندش هدایپ لیبوموتا

نییاپ ار هلپ کت نم، و دیخرچ ناشرفنودرهرس

. دنازوس یم ار متسوپ تشاد داب . مدمآ

! اتسور کشزپنادند . متسه هتسارآ اغوغ ـ

رتخد و تسب شقن ناشتفج یاه بل یور دنخبل

ار ما هدش زارد تسد . دمآ رتولج یمک شقن زیر

دز. بل کزان ییادص واب درشف



یلع رتکد مرسمه منوشیا . متسه ییامس همجن ـ

امش... نیزگیاج . یدیس
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هاتوک یا هظحل دش ثعاب ، منیزگیاج رتکد مسا

نیا مامت هیبش ... هرابود دعب، و دوش کشخ مدنخبل

منامشچ ، مدوب هدرک نیرمت ار ندز دنخبل هک یتدم

رتخد تسد اما، متفر ولج رگید ماگ کی . دنشخردب

. مدرکن اهر مه ار

دوب اه تدم . رتکد نیدیسر هرخ باال ملا حشوخ ـ

. مدوب رظتنم



مقاتا کت تمس نم،هب دزو دنخبل هنادرم یتباجن اب

. مدرک یا هراشا

هللا اش .نا نیشب رقتسم دیاب عفال هک هییاج اجنیا ـ

. تسامش هب قلعتم لماک مرب، نم هک دعب ی هتفه زا

ار مدنخبل دش. لدب درو ناشرفنودره نیب یهاگن

. مدرک هراشا یرگید رد ،هب تسد واب مدرک ظفح

زهجم یلیخ . تساتسور هیکشزپنادند مه اج نیا ـ

نوتحرط نیراد امش . هبوخ عورش یارب اما، تسین

؟ هتسرد نینورذگ یم و

. تفگ یمکحم ی وهلب داد ناکت یرس ناوج درم



ناکت مکحم ار مرس مه... شیادص ، مسا رب عالهو

. میاهبل یور مدنابسچ ار مدنخبل وزاب مداد

ی هنوخ لثم وراج نیا . هدرس وت. نییامرفب ـ

. نینودب نوتدوخ

ارباال هلپ کت ما، یدعب فراعت واب هدز دنخبل

مرن مدنخبل دعب، و مدز لز ناشندش لخاد .هب دنتفر

ی هطوحم هب دش هریخ منامشچ دشو وحم کمرن

وردوخ ییاه لگ هک ییاه کاخ . مرود ات رود یکاخ

بترمان هچ رگا لیامش و لکش و هدش زبس شنیب زا

طقف . دمآ یم راهب یوب دوب. هتخاس ار ینیشنلد اما

.... یشکب سفن قیمع دوب یفاک

نوگ اوژ یاه الهل تشد هک دوب هدنامن یزیچ رگید

هام! تسیب دش یم زور، ونآ دهدب لگ



! ندیگنج و ندنک ولد ندیرب هام تسیب

یقیمع سفن و مداد یرت شیب یانحنا ار مدنخبل

و متماقا ندش مامت ینعی نیزگیاج کشزپ ، مدیشک

هدرب ار هام تسیب نیا مدرک یم سح بیجع نم

ما. هدرب مدوخ اب ما!اللقا

؟ نیایمن لخاد امش رتکد مناخ ـ

نداد لوه نیح و متفر ارباال هلپ کت ، دیخرچ مرس

. مدروآرد ار میاه شکتسد ،زاب لخاد تمس هب رد

یاچ ناشیارب یراخب یور یرتک زا متشاد تسود

رپزا ناشیاه هرهچ هک یناوجود اب یمک و مزیرب

مه اراتسور دیاب . موش تبحص مه دوب دیما

دوب هکالمز ییاهزیچ مامت .اب مداد یم ناشناشن



.... دننادب

هتقودنچ رتکد یاقآ بخ ناج. همجن مدموا ـ

؟ هدش مومت نوتسرد
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شحرط تفگ یلع یتقو . هدرس یلیخ اج نیا ـ

اوه ردقنا مدرک یمن مرکف لا، حمراهچ یوت هداتفا

. هشاب درس

کنیس . مدیشک بآ مه ار فرظ نیرخآ و هدز دنخبل

تشپ رکنات کی زا شبآ ، قاتا ی هشوگ کچوک

. دنتشادن ازجم یشک دشوبآ یم نیمأت هاگنامرد



یرسور و دوب هدیشوپ نماد و زیلب کی تلا، جخ اب

نامهم بشما شرسمه . دروآ یمن رد مه ار شا

ات دوب هدش رارق دوب. هدش یلا ها زا یکی ی هناخ

شنونمم ردقچ نم و دنامب اجنآ نم، نتفر نامز

. مدوب

؟ یدوب هدموین حلا ـاتهب

هب هجوت درک.اب ترپ ار شساوح اه، گس یادص

. دشیم تخس شراک مدوب هدید وا زا هک یا هیحور

و تساوخ یم ریش لد کی اج، نیا رد ندرک یگدنز

هب تخس مه نم هک یزیچ . تراسج یدایز رادقم

. مدوب هدروآ شتسد

ـهن!



؟ یسرت یم گس ـزا

ی هلوح اراب مناتسد . دنتفرگ گنر شیاه هنوگ

. دنیشنب مدرک هراشا دعب، و مدرک کشخ ما یصخش

یبوچ ی هنهک ی هسفق ی هشوگ هک ار میاه باتک

رارق نادمچ رد کی هب کی ات متشادرب ، مدوب هدیچ

. تسشن یثکم ووا،اب مهدب

مه و هراد دایز گس مه ، هدرس مه اج نیا ـ

لیابوم اب ندز گنز هی یارب همک. یلیخ شتاناکما

هدب. نتنآ ینک ادیپ اج هی ات یخرچب یلک دیاب

قاتا رب عالهو نوچ هدایز دمآ و تفر مه بترم

نیمه مه اتسور یلصا کشزپ قاتا ، یکشزپنادند

و نایم یلا ها فلتخم ی هناهب هب زورره . تساج

. نشب هنیاعم نراد تسود



؟ دوبن نوتتخس ییاهنت امش... ـ

هک ییاه یتخس لباقم .رد مدیشک یقیمع سفن

رد یگدنز هیبش هام، تسیب نیا دوب هدیشک مبلق

. مداد ناکت یرس دوب. تشهب

تداع . هشاب تخس دیابن دایز مه وت یارب ـهن،

یوت وشحرط دیاب یتدم ترسمه لا حرهب . ینکیم

. یشاب شرانک تردق اب هرتهب و هنورذگب اتسور

همزمز و شا هقلح هب تخود ار شهاگن دز، دنخبل

درک.
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. میدرک یسورع ههام هی طقف ـام

شدیفس ناتسد هب اما تشاد یا هداس ی هقلح

ترسح رگید تشاد هچره ، مدنخبل . دمآ یم یلیخ

زاین رگید ، مدیمهف هک دوب متماقا مجنپ هام . تشادن

ار یگدنز و دننک بوخ ار اتحملا مرادن اهدرم هب

درم کی و یسورع و هقلح ترسح رگید ما. هدیمهف

یهاگ ، یزیچره زا رتشیب . متشادن ار هناشراهچ

یم شرپ دوز هک دنامیم ملد هب ادص کی ترسح

مدز.هب یم دنخبل دعب، و دوشن ییاوه ملد ات مداد

، مدنخب دوب هدش تداع رگید دعب هب ییاج روز...زا

قوذ مه هداس فرب کی زا یتح و مشاب لا حشوخ

. موش هدز

یایب یدش یضار هک یتشاد شتسود یلیخ سپ ـ



اج؟ نیا شاهاب

یم ار شدنخبل یانعم یهلبا ره اما درک توکس

ار شتسد . تفر یم شتباجن یارب شلد و دیمهف

سابل . مداد رارق نادمچ رد اراهباتک یقاب و مدرشف

هنهک ناشیاه یلیخ دوب. هدنامن میارب یدایز یاه

. ناشمربب مدوخ اب دوبن المز رگید و دندوب هدش

؟ نینک یم عمج نودمچ نیراد زااالن ارچ ـ

یلا ها زا یکی ی هنوخ مریم نم ادرف زا هکنیا یارب ـ

ور هدنوم یقاب زوردنچ نیا . تشیپ دایب ترسمه ات

منک. رس یروط نیا ماوخ یم

. دمآ باال شرس عیرس



... رتکد مناخ ـ

دناوتن رگید هک یدج نحل کی ،اب شفرح نیب مدیرپ

. دروایب یفرح شتشپ

رتهب مترسمه مرت. تحار یروط نیا فراعت نودب ـ

. هتفیم اج

... هخا ـ

دادن همادا ار شفرح رگید هک یروط ، مدرک شهاگن

درک. همزمز ، طقف و



. نیراد یا هبذج هچ امش ـ

اب نامزمه ار نادمچ پیز دشو ادص مااب هدنخ

یم اه هشیش تشپ .زا مدیشک مکحم شندرک اهر

هک دوب فاص نامسآ ردق نآ اج نیا دید. ار هام دش

. دندش یم هدید هام اهو هراتس تحار

؟ دایمن تباوخ ـ

. دایز یلیخ ارچ شتسار ـ
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ی هشوگ یاه باوخ تخر دادعت . مدش دنلب میاج زا

دنلب مه شدوخ دوب. رفنود ی هزادنا هب اقیقد قاتا

میخض یوتپ نم و دنک مکمک ناشنتخادنا رد دشات

کی درک،اب هک رکشت . متشاذگ رانک وا یارب رتار

شرانک مارآ و مدرک شوماخ ار غارچ قیمع سفن

توخر اراب یراخب یاه هلعش رون . مدیشک زارد

دنلب هتسخ و دولآ باوخ وا، یادص و مدرک اشامت

دش.

؟ رتکد مناخ ـ

؟ مناج ـ

هب زاین منک یم سح اما مشک یم تلا جخ مگ، یم ـ

هش... یم . مراد سیورس



هب مدیخرچ مدنخبل ظفح ،اب مدناوخ ار شسرت

دیسر یم رظن هب هدز تلا جخ . مدش دنلب و شتمس

و فیرظ رتخد دوب. هتفرگ ما هدنخ اعقاو نم، و

دوب. یا ینتشاد تسود

! شروسج نز نیا اب رتکد حلا هب شوخ ـ

. هشکب لوط منک رکف منک تداع ـات

هاگنامرد طایح هب دیسرت یم . مدیشک یقیمع سفن

. داتسیا مه ووا مدش دنلب ما یگتسخ مامت .اب دورب

امتح مدرک هراشا و متفرگ شتمس ارهب شنشپاک

و دوش طایح دراو ات مدرک زاب ردار مه دعب ، دشوپب

یاهتنا سیورس تمس اتهب مداتسیا ناویا باالی

دش ثعاب شا هلجع و ندیود . دورب نامتخاس

میاهزور نآ یارب ملد مه یمک هتبلا و منزب دنخبل



. دزوسب

وات نتفر نوریب زا مدیسرت یم ییاه بش هچ

خلت یمک مدنخبل . مدرک یم لر تنک ار مدوخ حبص

دندوب تخس هک مدوب هدروآ تسد هب یبراجت دش.

اما... مدوبن نامیشپ . دندوب هدرک مرت یوق اما...

نامه . مدوب هداد متامیمصت مامت یارب یتخس ناوات

ییانشور هک دوب تیفیک اب یردق نآ هام کدنا رون

ار مدوخ مناتسد .اب دهدب هاگنامرد طایح هب یبسن

یادص . متخود مشچ مناهد راخب وهب متفرگ لغب

و هدش ناشیاوعد راگنا هک دوب یروط اه گس سراپ

. مدیسرت یمن مه ادص نیا زا رگید نم...

، امرس دوجو واب ینامیس ی هلپ کت یور متسشن

طقف . منادیمن ؟ هیناثدنچ . نامسآ هب مدنام هریخ

وطالین یگریخ نیا زا دنتخوس میاه کلپ یتقو

جراخ هنیس ارزا سفن نیرت قیمع و ناشمتسب



. مدرک

! اغوغ دش مومت ـ

هب مدنابسچ ار مرس . تسشن میاه بل یور دنخبل

و تشاد رارق هلپ رانک نوتس یاج هک ینهآریت

. مدرک زاب ار منامشچ

. یدرگ یمرب یراد ـ

یمن مرگ یسک اب هام کی ،ات مدمآ هک یلوا زور

اب اهبش دوب متداع و مدرکیم ار مدوخ راک . متفرگ

عمج مدوخ ،رد مسرتب اهگس یادص .زا مباوخب هیرگ

. منیشنب میاج رد مدیدیم هک یا هیاسره واب موش

دشیم رت تحار . تخیر میاهسرت مک مک اما شدعب



و رکف هب هک مدشیم هتسخ ردقنا یهاگ . دیباوخ

تداع تشاد میارب مه امرس . مدیسر یمن مه یخلا

زیچ یگدنز ال صا مدید دعب، هب بش کی .زا دشیم

. مدوب هدیود شلا بند هابتشا رمع کی و دوب یرگید

دیما و ناشیاه دنخبل و اهمخز ... مدید هک ار مدرم

رتتحار دشیم ، مدیمهف مدرک سمل هک ار ناشیاه

رت تحار ...هک تفر ولج رت تحار .هک تفرگ

... یرخآ نآ زا وخآ...خآ دیشخب

! اغوغ یدرب ـ

ار مدوخ تسد نم ! مبلق هت زا اما دوب وحم مدنخبل

. مدوب هتفرگ باال

دش.... مومت ـ



یولج ار ما هدرک خی ناتسد ، دندش هتسب منامشچ

،زا دندش مرگ هک نیمه و مدرک .اه متشاذگ مناهد

دوب هدش رت شیب اه گس یادص . مدش دنلب میاج

طایح مارآ هک ردق .نآ متشادن یساره رگید نم اما

دندوب هدش مامت هک ییاهزور ،هب منارذگب رظن ارزا

. دننزب قرب منامشچ دعب و منک رکف

. یدرب وتدوخ ، تدوخ . هتسارآ اغوغ یدرب ـوت...

********************
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تعاسود مدآ ، روعش یب مهفن هخآ االیغ...د یلیخ ـ

هدیم ربخ هدش بارخ نیا هب شندیسر هب هدنوم

؟ دایم هراد



رد رگا ، مدرک ناهنپ متسد تشپ ار ما هدنخ

رد اما مدز یم ههقهق دنلب مدوب یبوخ تیعقوم

شهاک ار ملیابوم یادص متسناوت طقف ، تیاهن

. منابسچب سوبوتا ی هرجنپ ارهب مرس و مهدب

هلیسو یب ! نادمچ کی ،اب مدوب هتفر هلیسو نودب

هتفر . نادمچ کی نامه اب مه وزاب متشگ  یمرب

اج،اب نامه مدوب هدناکت دوب ملد رد هچره مدوب

و داشگ یدنخبل .اب متشگ  یمرب هدش کبس یلد

. دوبن یناراب رگید هک، حیلا

ومع، یش یم لا حشوخ مندید زا مدوب نئمطم ـ

ش .نا ینک مجرخ تبحم ردقنا تسین المز هگید

؟ هگید تمنیب یم مدیسر هللا



ی هلیسو کی رد یریگرارق رطاخ هب دوب هجوتم

هنرگو . مهدب ار شباوج بوخ مناوت یمن ، یمومع

. دنازات یمن روط نآ

یریگب دای هک مدرک تتسار و پچ تمنیبب ینعی ـ

هار هلفن نک عطق . یدن یروط نیا و تتشگرب ربخ

لا، نیمرت هب مسرب ماوخب ات یغولش نیا یوت متفیب

. هشک یم و تعاسود

ار سامت و مدروآ نییاپ ار لیابوم ، هدنخ نامه اب

ریوصت شا، هدش هایس ی هحفص .رد مدرک عطق

یقیمع سفن دعب، و مدرک کچ ار مدوخ وحم

، متخود مشچ کشخ ی هداج ریوصت .هب مدیشک

مشوگ اررد میاه یریفزدنه و مدرک جک ار مرس

، دندوب ریسم رامش رتمولیک هک ییاهولبات . مداد رارق

و هدنامن نارهت هب ندیسر ات یزیچ دنداد یم ناشن

یب تشوگ هکت کی دوب هدش یمندز. دنت مبلق نم،



یور هدش، جلف یا هدرک هتکس هیبش هک تیصاخ

یم اشامت ار تشگرب نیا تشاد رادخرچ یلدنص

و مرادرب ، دیفس لا متسد کی تساوخ یم ملد درک.

. مدنبب شنامشچ رود

دعب اجهب نیا ....زا نکن هاگن رگید میوگب و مدنبب

وش.... مه روک ، یدش جلف رگا

هک دوب یبیجع یایند هب دورو ، نارهت هب دورو

هب مدوب هتشگرب هرابود وحاال، مدوب هدرک شکرت

زا هدنامرود اه یسلا هچب کی هیبش . ششوغآ

.هب مدوب هریخ اه نابایخ هب هناگنتلد ردام، شوغآ

یاهراوسروتوم اه،هب نیشام اه،هبپالک یغولش

زا یگف کال یتح و رهش لخاد یوهایه ،هب شدایز

زا یتقو ... یغولش رطاخ هب سوبوتا بترم فقوت

منادمچ لیوحت رظتنم و مدش یم هدایپ نیشام

اه. هناوید هیبش . متشاد دنخبل یدوخ ،یب مدوب



فارطا هب یلیخ زونه و مدیخرچ تسد هب نادمچ

نم، درک. میادص یکی هک مدوب هدناخرچن مشچ

هدینشن حضاو ردقنا ار ممسا هک دوب هام تسیب

یادص کی وحاال رتکد مناخ دنتفگ یم همه . مدوب

. دناوخ یم مان ارهب نم تشاد یا هنادرم
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! اغوغ ـ

یپک ،ابکاله شمدید و متخود مشچ ادص تهج هب

بوخ یلیخ ات دوب هدیشک رت نییاپ ار شا هبل هک

اب یبط یاه کنیع نامه و دوشن هدید شا هرهچ



!زا گنرمک و مرن مدز، دنخبل . یگنر یاه هشیش

هب ملد و متخود مشچ شی دقوباال هب هلصاف نامه

اتبسن نادمچ دنباپ ... مدوخ و درک زاورپ شتمس

مدق نم، یاج .هب متشادرب مدق مارآ هک مدش مکبس

تباب تمشک یم یسرب دوب هتفگ دوب. دنت وا یاه

هب دوب هدنام مدق هس یتقو وحاال ندادن ربخ نیا

نم، و دیشک ار میوزاب درک... زارد تسد ، دسرب نم

. شرگ  تیامح هشیمه و نما شوغآ هب مدش ترپ

؟ بایماک ـ

! اغوغ بایماک و درد درد... ـ

یوت رت شیب و یگنتلد ،رپزا دولآ ضغب . مدیدنخ

هدرک ملغب مکحم یروط کی . متفر ورف ششوغآ

مه زا ارام دناوتب سک چیه متسناد یم دیعب هک دوب



دنک. ادج

؟ مگب یچیه دیابن ـاالن

شیادص مدرک سح دعب، و درک ثکم هیناثدنچ

. نداد باوج تقو تشادرب شخ

ربخ یب تباب ما یبصع تزا هک وش تکاس ـعفال

. نداد طاالع رید ردقنا و تندموا

یروط نیا یتسه یبصع یکی زا یتقو هشیمه ـ

؟ ومع یریگ یم شلغب

بقع مناوتب ات درک رتاهر ار شناتسد هقلحی یمک

هک یکنیع نامه ،اب منامشچ یوت هریخ دعب، و مشکب



دز. ،بل تسا ربخ هچ تشپ نآ ممهفب یمنداد هزاجا

هیبش یتفر یم یتشاد همدای ، یدش هزمشوخ ـ

. یدوب رامرهز

یقیمع سفن دوش. گنرمک هک متشاذگن ار مدنخبل

شناوزاب تینما زا مدوب هدشن ریس هچرگا و مدیشک

یگنتلد رمع ی هزادنا ،هب تساوخ یم ملد زونه و

. مدیشک بقع منک، شلغب ما

افطل و منودمچ ومع. یخلت تشوگ زونه وت یلو ـ

. رایب

رگا ار ناشتهب و شنامشچ یدرگ اما تشاد کنیع

. مداد یم مسا رییغت دیاب ، منزب سدح متسناوت یمن



تکرح مه ی هناش هب هناش تشادرب هک ار نادمچ

رارق شنما و گرزب ناتسد نیب مه، متسد و میدرک

. تفرگ

ربخ؟ یب ردقنا ارچ ـ

ات مدرک عمج ار مدنخبل مه نم دوب. هدش یدج

. مسرب رظن هب شدوخ هیبش
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. متشاد تسود رت شیب و ندموا یروط نیا ـ

یوت ندوب رخ هلک ردقنا زونه ایهن، ینومب یدموا ـ



اب تساخرب و تسشن هرود هی دعب هک هدنوم تنوج

؟ یرب یرپب یلا، ها

. ایادخ متشاد شتسود ردقچ مدز. لز شخر مین هب

یبصع داد. ناکت یرس یکاش دشو مهاگن هجوتم

نیا رتزا شیب متسناد یم اما، مدوب هتفگن دوب

. مدوب هدرک شباسح هبیرغ هک تسا روخلد

! منومب مدموا ـ

. دیشک یقیمع سفن و درشف رت مکحم ار متسد

رس اج، نوا نومرد و تسرد یاوه و بآ ارهاظ ـ

. تتدروآ لقع



اما دوب هدش خلت مماک یمک دنچره . مداد ناکت یرس

و یتخس .هب مدوب هدمآ لقع رس دوب. ابوا قح ،

نم ، میدیسر هک شنیشام !هب دایز یاه یخلت لمحت

یلدنص رد نادمچ نداد رارق زا دعب ووا متسشن

تکرح دوجو نیا .اب تفرگ رارق نامرف تشپ ، بقع

و تشادرب ار شکنیع همه،کالهو زا لوا . درکن

نم فتک تشپ ار شتسد و تشپ نامه درک ناشترپ

. تشاذگ

منک! تلغب هگید راب هی ـایب

سفن ، مدناسر ششوغآ ارهب مدوخ لیم مکلا اب

درک میاهر هک هیناثدنچ زا دعب و دیشک یقیمع

. مدرواین مدوخ یور وهب مدید خرس ار شنامشچ

! هجمزب یدموا شوخ ـ



هداد دای تهب مسبت ، تدم نیا یوت مدرک یم رکف ـ

؟ بایماک هجمزب هخآ . ینک عالهق زاربا روطچ

ندیسوب دعب و دیچیپ مرود ار شتسد ، دیدنخ

. دروآرد تکرح ارهب نیشام مارآ ما، هقیقش

هایس  کسوس مگ یم شهب هنک یم فیک ال صا نوا ـ

. مگنشق

هار یگتسخ . مداد ناکت یرس و سوسفا ،اب مدیدنخ

، بهتلم و هنشت منامشچ هک تشادن ریثأت یردق ،نآ

هشیمه ، نارهت . دنشکن کرس و دنخرچن فارطا هب

دوب. وهایهرپ و غولش



؟ هروطچ نوتعاضوا ـ

شتمس ارهب مرس ، دیشک یا هزماب و قیمع هآ

فرح مدوب رظتنم درک. مهاگن هاتوک و مدناخرچ

درک. همزمز باوج یاج هب اما دنزب

گس! هلوت دوب هدش گنت تارب ملد ردقچ ـ

هنامرتحم مکی هشیمن اعقاو ینعی ، بایماک اباب ـیا

؟ یگب رت
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رت هناگنتلد رت شیب دزن. یدنخبل ، مروصت الف خرب



رپ مه نم بلق دش ثعاب هک یهاگن ... دنام ما هریخ

و وحم یدنخبل شهت و یگنتلد ردپ یب سح زا دوش

. مناشنب میاه بل یور خلت، یمک

. هگید متشگرب هرخ هیچ؟باال ـ

دنابسچ ار شرس و یخلا یگدوسآ کی دز،اب کلپ

یور هدیبسچ زونه اما شهاگن ، یلدنص یتشپ هب

دوب. نم

. اغوغ منزب تکتک ریس لد هی داوخ یم ملد ـخآ

ندوب رس هریخ نیا تسد زا هش کنخ نیچمه ملد

. تنتفر و

ار مرس شدوخ لثم مه نم درک. ادیپ شک مدنخبل



مدنابسچ ار مهاگن و یلدنص یتشپ هب مداد هیکت

. شتروص یور

! نزب بخ ـ

مناتشگنا ندرشف دعب،اب و متمس دیشک ار شتسد

دوب. مه اهردپ هیبش بایماک . دیشک یقیمع سفن

نس یمک همه اب ندوب ومع زا رتشیب نم یارب

رپ مه ار ردپ خیلا یاج دوب هدرک یعس شندوب

دنک.

هک عقوم نومه . مدزن هک مدز یم دیاب شتقو ـهب

قشع سوه تلد و یدوب هدموارد مخت یزا هجوج

زیچ همه هگید .االنهک تشاد ورای رهوش و

؟ هراد مه یا هدیاف هگم مندز ، هتشذگ



ناشزاب یمارآ دعب...هب و متسب هاتوک ار منامشچ

ما یگدنز اما،لک دوب ندز کلپ کی رهاظ .هب مدرک

. تفرگ ناج میاه کلپ تشپ

یتقو . هشکب وتراسفا دایب یکی دیاب اهتقو یضعب ـ

و تندرگ سپ هنزب دایب ، یریم ویبهار هار هراد

و تولج یسک هگا ،هک هنزن هگا .هک بقع تتشکب

راسفا ، تدوخ دعب، اجهب هی زا یروبجم ... هریگن

دوب نیمه منم نتفر تیاکح . یشکب و تدوخ

روبجم هک نیتفرگن و مولج اهامش ردقنا ومع...

. منکب و راک نیا مدوخ مدش

ام ندرگ وراریصقت و نزن فرح یفسلف نم هساو ـ

... یدوب رخ ملوا نومه زا هک زادنن

ار مناتسد و مدرک شناهنپ اما . تفرگ ما هدنخ



هیبش ، شرگید قیمع سفن . متشاد هگن مناهد یولج

سلا دعب ندز، کلپ کی هیبش دوب. یخلا یتحار کی

. نتفر هار ساهلا دعب ، نتسشن و ندیباوخن اه

دوب گنررپ ردقنآ دوب. مه ردپ هن! هک ومع ... بایماک

قیمع دشاب هتفرگ ناج راگنا حملا، ندید حاالاب هک

. دندوب هدش هدوسآ ... شنامشچ و دیشکیم سفن

ومع! هبوخ هگید حملا نم ـ

. رکشورادخ ... هجمزب رکشورادخ ـ
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هس .حاالره دیشک ولج اه شرفگنس یور ار نیشام



نم و دندوب هدرک ملعدق منامشچ یولج ، نامتخاس

غاب توکس . مدرک یم ناشزادنارب ، گنتلد یهاگن اب

هک ار نیشام . دوبن یبیجع زیچ یلیخ زور، تقو نآ

هدرپ نم،هب و دناخرچ ار شرس مارآ درک، شوماخ

مشچ شتکرح و همع قاتا ی هرجنپ ریرح ی

. متخود

یش؟ یمن هدایپ ـ

نیمز و نتشگرب و ندیسرن و نتفر رمع کی

رتزا طاتحم دوب هتخاس ار یمدآ نم ...زا ندروخ

قشاع . مدوب هدش گرزب غاب نیمه رد نم . هشیمه

غاب نیمه ورد مدوب هدروخ تسکش ، مدوب هدش

دنتسه یندشن ییاهزیچ کی ییاهتقو کی ، مدیمهف

هناخ نیمه غاب... نیمه . مدرک باختنا ار نتفر و

! ناتخرد نیمه اه...



؟ اغوغ ـ

. مسرت یم ـ

نم و دنک مهاگن رت قیمع دش ثعاب مهاتوک باوج

هام، تسیب . مریگب اه نامتخاس ارزا منامشچ مه،

بقع سامتلا و مسق .اب متشاد ار ناشیادص طقف

نتفر هار امش نودب دیراذگب ، دیشابن هک ناشمدیشک

نتفگ اغوغ هب مدرک شوخ ار ملد و مریگب دای ار

ی هناردپ ینارگن و طخ تشپ نامام گنتلد یاه

نامه هب مدرک شوخ ار ملد . هتسارآ شوروک

و داعیم نابز زا هدش هدنار یتخس یهب هملکدنچ

یذآ دیاب رگید تشاد رارصا هک ونابرذآ یاهدنلورغ

. مینک شیادص نوج



؟ هنکیم لا حشوخ ور یسک متشگرب ، ترظن ـهب

و نم تسب و کاچ یب نهد ؟ هلوت هیفرح هچ نیا ـ

. انکن تسه هک ینیا زا رتزاب

! مبلق قامعا زا اما وحم یمک . مدیدنخ

ره تفگیم دوب ینزریپ ،هی مدوب هک ییاتسور یوت ـ

هنکیم لا حشوخ ور یکی تتشگرب یدید تقو

. هرتهب تندوبن ، تروص نیا ریغ .رد درگرب

ندرگ تشپ ار شتسد و دیشک یفوپ هلصوح یب

. درشف مکحم و تشاذگ نم

مولعم هک وش هدایپ تدوخ هلکت سپ مدزن ـات



وای هام تسیب نیا هفس یفال هسردم یتفر تسین

. هدرک زاب نوبز نم هساو هفحت . هگید یاج

رد ندرک زاب اب نامزمه دشو رت قیمع ما هدنخ

تسود یاه تیذا نیا هب یزیت و دنت باوج ، نیشام

. مداد شا ینتشاد
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.وت مدوخ زا متخاس هگید مدآ ،هی متفر هام تسیب ـ

، زونه هک ومع یدرک راکیچ هام تسیب نیا یوت

. تنوخ یرایب و تنز یتسنوتن

هب دش ثعاب تفگ هک یزیمآ رادشه و دنلب یاغوغ



نامتخاس تمس ندیود واب مهدب تعرس میاه ماگ

نم . مراذگب اج مرس تشپ ار شیادص غاب، یزکرم

نیب ار تارطاخ . دنزاس هرطاخ ، اهانب مدوب دقتعم

و دنراد یم هگن مکحم ناشتاماکحتسا ویپ گر

. دنهد یم تناشن ادص کی ،اب یهاوخب هک ییاجره

یادص اه، تخرد و غاب نامتخاس ، مدیود یم یتقو

. دندوب هدرک شخپ دنت رود یور ار نامیاه یکدوک

یم نآ رد هدیسر غولب هب هزات بایماک هک ییادص

داش و دیود یم کچوک یا هچب رتخد و اغوغ تفگ

زاب هک ار ونابرذآ ی هناخ دز.رد یم دنخبل هناتسم و

. دمآ ملا بقتسا هب هناخ نیا یگشیمه یوب ، مدرک

هب هریگتسد . نیریش و مرگ ! ناتسبات هیبش ییوب

ماگ اب دعب و مدنارذگ رظن ارزا هناخ یدورو ، تسد

زا هدش داجیا یادصورس . مدش لخاد هتسهآ ییاه

و تساج نآ شراتسرپ داد یم ناشن هناخزپشآ

.... شدوخ



شیادیپ نویزیولت یولج هشیمه لثم مدز، دنخبل

یاه لا یرس تشاد و دوب نم هب شتشپ . مدرک

کشخ یاهولا وبلآ درک یم هاگن ار شا یروشنم

هناش هب هریخ ، تشپ زا هک نیمه . دروخ یم هدش

. دیشوج منامشچ رد کشا مدرک سح مدنام شیاه

رس ونابرذآ هب دیسر یم هک هناخ هب هشیمه ، مردپ

هدمآ وا ندید اجهب نیلوا مه نم وحاال... دزیم

رارف یارب ینئمطم دیشک غیج مرس رد یسک . مدوب

یا؟ هدرکن باختنا اراج نیا لوا ، داعیم نامشچ زا

اهامش نیراد هچژین ، انوملسمان نوتهب ادخ تنعل ـ

هگم مه درم ادخ یتردق اگن اگن . نیباذج ردقنا

هک هرتخد نیا رسرب کاخ هش. یم لگشوخ ردقنا

تتسوبب هنود هی هخآ .د بقع هشک یم وشرس یه

؟ هروخ یمرب ایند یاجک



دش، ماغدا منامشچ یوت هدش عمج کشا مااب هدنخ

دندرک هرش کشا تارطق و متشاذگ مه یور کلپ

یتقو و دندیشک ولج ار نم میاهاپ . متروص یور

هناش یور . مدش مخ هتسهآ ، متفرگ رارق شتشپ

شرس دش ثعاب ... نیمه و متشاک یا هسوب شا

. دنزب لز نم ،هب توهبم ینامشچ واب ددرگرب

! نوج یذآ ـسالم

؟ رتخد نج ای یتدوخ ...وت رضخ ترضح ـای

. ناور ی هدماین دنب یاه کشا نامه .اب مدیدنخ

! متشگرب ...نم ماغوغ . نوج یذآ ممدوخ ـ



رطاخ قلعت اجنآ هب هک ییاج ...هب مدوب هتشگرب و

هکت . مدوب هتشگرب مبلق زا یا هکت نودب نم، . متشاد

کی هناخ،رد نیمه رد یولج هشیمه یارب هک یا

هداد تسد ...زا یشوغآ مه کی نایم و بش همین

. مدوب
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. یتشگرب هش یمن مرواب ـ

ندید زا دعب ، مهدزون راب یارب هک دوب یا هلمج نیا

شناتسد دوب. هدروآ نابز هب مندیسوب و ندییوب و

ملد . مدرشف شا هناش ارهب مرس و مدرشف مکحم ار

تعاس . منامب تلا ح نیا رد اه تعاس تساوخ یم

رهم زا یا هناقشاع یوب و گنر همه، و همه هک ییاه



. تشاد ار یردام

ماج. نیا .حاال نامام متشگرب ـ

. دیسوب مدنچ مناد یمن راب یارب ار میاهوم یور

. دنداد یم ضغب یوب ، شیاه هسوب

ردقنا یرب هک زور هی مدرک یمن رکف ، یدوب یتقو ـ

طقف هام تسیب یمهفب هک یدشن ردام . مشب تگنتلد

تلد و یشاب رود شزا و یونشب هچبتور یادص

. هراد یدرد هچ هنزب ور شلا وحا روش

ودره واب ناشدیشک بقع . مدیسوب ار شناتشگنا

. تفرگ باق ار متروص تسد



. اغوغ نومقح رد یدرک یمحر ـیب

ردام تفرگ شتآ شیادص نحل یارب ملد مدز، دنخبل

نیب دوب کرتشم ینتشاد تسود درد ...کی ندوب

دنتشاذگیم هیام ناشناج ی هریش زا هک ینانز مامت

. مدوب هدیشچ ار درد نیا نم، . رگید ناج کی یارب

. مدوب هدرک !دب شمدیمهفیم اما... سران دنچره

. متسناد یم بوخ

. نامام دیشخبب ـ

. دیسوب ار متروص

. رکشورادخ . یتشگرب رکشورادخ ـ



شیاپ یور رس ، مندش مخ واب مدز یرگید دنخبل

. مدوب هتفرگ ناج ، شیادص نیب فعش .زا متشاذگ

، ندرگرب یپارتویزیف ی هسلج زا هک داعیم و تردپ ـ

تسرد مدوخ وماش ، بشما . نشیم هکوش تندید اب

همعتو ! منکیم توعد ور همه بش و منک یم

ور همه ... شمناخ و بایماک و داعیم ، قاثیم ، ونابرذآ

میش یم عمج مه رود اه سلا دعب منک. یم توعد

هنک! یم رپ وغاب نوم هدنخ یادص و

! هبوخ یلیخ ـ

دیمهف یتقو . تفرگ یم و تغارس یلیخ ، داعیم ـ

هنیبب . تخیر مهب یلیخ مچب هدروخ مهب تیدزمان

هش. یم تحار شلا ،یخ وروت



هش. یم تحار شلا یخ

شوگ و دندش زاب یناهگان ما، هدش هتسب نامشچ

درک ترپ راگنا ار نم ، نامام یادص رت. زیت میاه

. قیمع هاچ کی یوت

؟ هدروخ مهب یدزمان رارق دیمهف ـ

ووا، مدرک دنلب شیاپ یور رسزا شندیسرپ نیح

داد. ناکت یرس هتسهآ

. دیمهف هرآ، ـ

. مدیسرپ دیدرت اراب ملا وس



یک؟ اب دیمهف ـ

. دیسرپ دزو بل یواکجنک زا یشان یمخا اب نامام

یلع دیمهف طقف ، هسانشب تساوخ یم اجک زا نوا ـ

تبسن یرصتخم تاحیضوت هی تردپ دوب. یمان

اما مچب ... لیماف و مسر و مسا دح داد.رد شهب

ی هصغ یلیخ دوب مولعم . تخیر مهب یلیخ شدعب

. هروخ یم و تیگدنز

. دنوش هتسب منامشچ ات دوب یفاک فرح نیمه

نآ زا هشیمه هک یسوباک نیمه و فرح نیمه

ور ینعی ، شمسر و مسا و یمان یلع . مدوب هدیسرت

.... داعیم یارب تقیقح ندش
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یوب هیبش داد یم ییوب اوه، . مدوب هداتسیا غاب رد

و دوب هدش بیکرت اوه تارذ اب دنپسا رطع ... راهب

.اب شخب شمارآ بیجع دوب هتخاس یا هزجعم

یلدنص یور و مدوب هدرک لغب ار مدوخ مناتسد

هکات ییاه یلدنص . مدوب هتسشن غاب یزلف یاه

وحاال...یم دوبن اه نآ زا یرثا ، منتفر زا لبق

رد مسبت ی هقیلس همه رتزا شیب متسناد

! هدوب لیخد ناشدوجو

و دوش زاب ات دوب هدش کشخ غاب رد یور منامشچ

، مدوخ نامشچ نم...اب و دیایب لخاد مردپ نیشام

تسیب رهاظ ؟رد یرود ردقچ زا دعب . منیبب ار داعیم

شیب رایسب ار نامنیب هدش داجیا زرم اما...نم هام



. متسناد یم اه نیا رتزا

ات ندیدن سلا تسیب هب تشاد زاین ، نامنیب زرم

ی هطبار ووا،رد نم نیب دوش. لیوط روطنیا

یزرم هک دوبن ینامز چیه ناما یردارب و رهاوخ

و دوب وا شلیلد ، مدوب هتفر وحاال...نم دوش داجیا

ار منامشچ دوب. هدرک ار شدوخ راک هلصاف نیا

اراب مداب تسد رد هدش اهر یاهوم و متسب هاتوک

. مدرک ناشعمج تسد

تافلز اب تسین رارق یسک لد هک هدن دابرب فلز ـ

هرب.

و دمآ یم متمس هب تشاد بایماک دش، زاب منامشچ

ار شدود ، تسد هکاب دوب دنپسا فرظ ، شتسد رد

درک. یم شخپ اوه رد



ترس رود هدیسر زاباال روتسد هک ـایب،ایب

. ناین تفرط نم و نج هکلب منوخرچب

ار فرظ رود هس . تفرگ ما هدنخ ، شیاه فرح زا

رارق غاب یگنس نیمز یور دعب، و دناخرچ مرس رود

ب تمس اقیقد ، تفرگ باال تمس ارهب شرس و داد

! نامتخاس نکلا

؟ نوج یذآ یدش یضار ـ

هار وهب بابک طاسب ایب شدعب تنز لا بند ورب ـ

تخپتسد بشما منود یم دیعب نم هک زادنب

یاج و رکش هنکمم شقوذ .زا دروخ هشب و سورع

اذغ! یوت هزیرب کمن



باال تمس ارهب مرس مه نم و دیدنخ دنلب بایماک

اب تشاد و دوب هداتسیا نکلا ب یور ونابرذآ . متفرگ

ضرتعم درک. یم نامهاگن شنیبزیت نامشچ

. مدرک شیادص

؟ وناب ـ

. دیبوک نیمز وهب دروآ ارباال شیاصع

یک . امنک یم تسول یدوبن یتدم نکن رکف درد، ـ

هار بایماک ؟ هدوب ندروخ لباق وت نامام تخپتسد

. هگید تفیب
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هرهچ . تفرگ رارق ونابرذآ رانک مه همع دعب، یمک

یم تحار و دندوب داش دوب. هتخادنا لگ همه یاه

یور کرت وره تخرد ره مدرکیم سح . دندیدنخ

و دنتفرگ یم ناج اه هدنخ یادص نیا ،اب راوید

. دندرب یم ظح ، ناهد یور تسد

همع! یهلا نم مرب تنوبرق ـ

ونابرذآ یاه فرح هک یدنخبل ما،اب هنکنادخ

ارهب بایماک مه زاب وناب دش. هارمه دوب شثعاب

هب مدق کی وواات درک قیوشت مسبت غارس نتفر

دش. زاب غاب رد هرخ ،باال تشادرب شنیشام تمس

، یگنس حطس یور نیشام یاه خرچ تکرح یادص

ما،رد هنیس تشپ دنابسچ ار مبلق و درک مبات یب

ثعاب و غانج یاه ناوختسا هب هطقن نیرتکیدزن



تشپ . دنهد ششارخ اهناوختسا یزیت ، دندش

نم نم، اما دندید یمن دیاش . مدوب هداتسیا بایماک

عطق هک نیشام یادص . مدرک یم ناشسح مبلق اب

لباقم زا نتفر رانک واب دیدنخ دنلب بایماک دش...

. تفگ نم،

. شاداد ناخ نشور تلد و مشچ ـ

هک ار...ردحیلا ودره ! ناشمدید هرخ نم...باال و

مهاگن هدز تریح و دوب هدش هدایپ نیشام زا یکی

و هتسشن هدننار رانک یلدنص یور ، یمود و درک یم

، میادص . تخادنا یم شپت ارزا مبلق ، شنامشچ اب

و مدروخ یم نیمز یتقو دوب میاه یگچب هیبش

. مدرک یم شیادص

اباب؟ ـ



یتح . دهدب ناشن ار ما یگنتلد تسناوت یمن ردپ...

ملد هک ییاه بش لباقم رد یا هرذ تسناوت یمن

اباب... . دشاب مدرک شهیبنت و تساوخ ار ناشندوب

و منک شیادص روط نیا تساوخ ملد اه نم...سلا

. دشن

؟ اغوغ ـ

دندش هدنک داعیم تروص زا منامشچ ، تفگ توهبم

هک شتمس غاب.هب یاه شرف گنس یور زا میاهاپ و

زا رتدوز و دوب هدرک اهر ار نیشام رد مه ،وا متفر

هیبش . تفرگرپ متمس ،هب مکچوک یاه ماگ و نم

هک یدنلبدق درم ووا... مدوب کچوک یکرتخد

زا تسین زاین نم ، دشاب رگا متسناد یم هشیمه

کی دوب. هناخ کی هیبش نم، یارب . مسرتب یزیچ



غارچ و دوب گنرمک شتبحم هچ رگا هک مرگ ی هناخ

یم دش یم مدرس هک رابره اما، هتخوس شیاه

نیا زا دعب هک یا هظحل تسرد و تسه متسناد

نیا هب مه ،زاب متفرگ رارق شلغب رد تدم همه

نیرتدرس لد مرگ....رد ی هناخ هک مدروآ نامیا

! تسه زونه ، متاظحل

! اغوغ مرتخد ـ

مه شندینش اوآ عون نیا درک. رپ کشا ار منامشچ

دوب. نیریش

اباب... ـ
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کی ، درشف شدوخ ارهب نم یتقوره رتزا مکحم

... کاخ هیبش ییوب . اهردپ دنتشاد یبیجع یوب

و هدز هناوج یزبس گنر کی ، شلد زا هک یکاخ

ناراب کی رابگر لصاح ، شیور هتسشن منبش تارطق

داد، هلصاف ششوغآ ارزا مرس یتقو . هدوب یراهب

نم...یب . مدید راب نیلوا یارب ار شنامشچ ینارگن

نیرتهب ندیدن ، نامز زا یعطقم اما مدوبن فاصنا

. مهدب ماجنا دش یم هک دوب یراک

؟ یتشگرب یک ـ

هش. یم یتعاسدنچ ـ



هرابود و هنوگ ، یناشیپ یور . دیسوب ار متروص یور

حرط میاه وبل دنتشادرب من منامشچ ... یناشیپ

. دنخبل

.... مزیزع ... مزیزع ـ

درک میاهر مارآ ووا متشاذگ شجنرآ یور ار متسد

هتسشن ناوج درم و نیشام تمس دیود نم هاگن و

ماگ ! شبیجع و قیمع هاگن نآ اب شا یلدنص یور

ووا، متفر شتمس هب یتقو دندوب کچوک میاه

ار شیاپ کی و درک زاب ار نیشام رد نم زا رتدوز

متسناد یم اما، ار شرگید یاپ داد. رارق نیمز یور

شزادنارب منامشچ .اب دهدب تکرح بوخ دناوت یمن

نامهاگن ودره . دیواک ار نم ، شهاگن واب مدرک

هب رگید دوب تحار ملا نم...یخ و دوب خلت و نیگمغ

داعیم نامه دوب هدش . هدنامن متفر هک یزور یرغ ال

و باذج رسپ نامه . هثداح نآ لبق ی هناشراهچ



غاب! هناخ ینتشاد تسود

. یدموا شوخ ـ

مدنخبل دش ثعاب ، شتنکل نودب هاتوک ی هلمج

و نیشام یولج مدش مخ اپود یور دوش. سیخ

و شمتفرگ . دمآ متمس وهب دیزرل مارآ وا، ناتسد

دنلب نم ، اغوغ تفگ شراد شخ یادص هکاب نیمه

ناتسد . مدیشک شفرط ارهب دوخ و مدز هیرگ ریز

یمن مه شدوخدیاش و دندیچیپ مرود شناج مک

ات مدنک لد متاقلعت و حور و بلق زا نم هک تسناد

وا لا وحا یشوخان نم، بلق یشوخ منیبن و مورب

دوب. هدش

ام... هب دوب راکهدب ایند



... بلق کی نم هب

سملا... نت کی وا هب

وهب....

دوب! مبلق ی هعونمم ، شمسا تفر مدای زاب

**********************
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، شدییامرفب ندینش واب مدز شقاتا رد هب یا هبرض

لخاد مندب زا رتدوز مرس . مدرک زاب ردار نیب مارآ

یور هتسشن ، شندید و ندیخرچ واب تفر قاتا



مدز. یدنخبل ، باتک کی تاحفص هب هریخ و تخت

ار باتک مارآ نم... ندید واب دندمآ باال شنامشچ

داد. رارق شیاپ یور و تسب

ـایب...وت!

. تخادنا یم هاتوک یا هفقو ، تاملک یضعب نیب

ار شکنیع . مدش لخاد لماک و مدیشک یقیمع سفن

دز. دنخبل هاتوک و تشادرب مشچ یور زا

! مناخ یجبآ ـ

نیا مامت دوب.رد هدروخن یدایز زیچ ماش، زیم رس

دشیم ار شا هرهچ یگتفرگ ، دنخبل دوجو اب تاعاس

یم ار شلیلد بخ...نم ... شتباب و درک سح



رییغت یمک قاتا وهب متسب متشپ .ردار متسناد

قباس یغولش زا یمک . متخود مشچ شا هتفای

. شتیصخش لثم تسرد دوب. هدمآرد

؟ مدش تمحازم ـ

. متشادرب ولج هب ماگ کی نم، و داد ناکت یرس

...زا تقاتا یدموا مه دوز ، یدروخن بوخ ماش ـ

؟ ناخدوسح یدشن لا حشوخ متشگرب

هک یمخا درک. یمخا یدج ووا متفگ یخوش هب

باال میلست ی هناشن ارهب متسد ودره دش ثعاب

. مزگب وبل مربب



. دیشخبب بخ ـ

. هگید یگ ....یم ترچ ـ

شگنر یا همرس یتختور اب تخت یور شرانک

ودود منامشچ . مداتسرف نوریب ار مسفن و متسشن

و شقاتا جنک یرولب ناهج ی هشقن یوگ یور دز

و دوب شخپ قاتا رد هک یمارآ و نتم یب یقیسوم

. دیسر یم رظن هب یتختاپ یور لیابوم شعبنم

لثم متشاد تسود مه... نم و دوب هدرک توکس

راب...زا کی مشابن روبجم ات منک توکس شدوخ

. مدوب یرارف شنوچودنچ زا هک منزب فرح یزیچ

؟ یدنوخ یم رگایمیک یتشاد ـ



مدز. بل همدقم ویب مارآ نم، دزو یوحم دنخبل

هی همدای ماخ... و وسلا نس ،مک میدوب هچب ـ

و نس سکعرب هک میتشاذگ نومنیب یرارق

مه اب میتشاذگ رارق دوب. هتخپ اقافتا ، نومتیصخش

ای هتدای . مینزب فرح هشیمه تحار و هدرپ یب

. مرایب تدای

هک یلکش . تفرگ یزیگنا مغ لکش ، شوحم دنخبل

. دنوش گنرمک مه نم یاه بل یانحنا دش ثعاب

دز. بل و تشاذگ باتک یور ار شتسد

! سرپب ـ

مه ار مدنخبل ی هدنام هت نامه دوب. شدای سپ



نیب هشیمه یارب راب کی ، لکشم نیا ات مدرک عمج

و مسا دوب....زا هتفگ نامام دوش. لح رفنود ام

، مردارب و موش یکی دوب رارق هکابوا یسک مسر

میوگب رگا دوبن غورد . شتدوب هتخانش بوخ

مه،زا هداس لا وس نیا ندیسرپ نیح یتح میادص

. دیزرل یم یگنتلد

؟ یدرکن تیاکش ارچ ـ
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رد هک لوا نامه ،زا راگنا . تسب هاتوک ار شنامشچ

شرانک منیشنب میایب ات دوب رظتنم مدز... ار قاتا نیا

. مسرپب ار نیمه و



. مینزب فرح هگید ... تقو ـهی

ار منامشچ نم... و تفگ هنارماع ، دیسرپن لا وس

یور ، تفر ولج متسد . شا یرارف هاگن یوت متخود

.زاب درواین رسباال ووا...زاب تسشن شیاه تسد

. درکن مهاگن

؟ داعیم ـ

نم حلا ثعاب نوا یتفگن سک چیه هب ارچ ـوت

؟ هدوب

لا وس نیا زا هشیمه . مدیشک بقع مدش،نت هکوش

مامت ما...رد یگدنز یاهزور مامت .رد مدوب هدیسرت



متشاذگ نیلا ربب رس تقیقح نتسناد هکاب ییاهبش

نیا باوج موش روبجم زور کی ، مدرک روصت و

و دنناشنب نوا وا، مسا یاج هب .هک مهدب ار لا وس

هجیگرس دوش،زاب هرود مرس رد شمسا نم،زاب

منک. سح ار مبلق خیلا یاج وزاب... مریگب

و نومدوخ ام...داللی یودره ؟ اغوغ ینیب یم ـ

. توکس نیا یارب .... میتشاد

.. شیاضعا و هداوناخ کی ظفح یارب ، یصخش داللی

ار مناتسد دوب. بیجع مه ناشداضت ! دنتشاد داضت

یوگ هب هریخ دعب... و مداد هیکت مناوناز ،هب جنرآ زا

. مدرک اوجن ناهج یرولب

... تلیلد وت دوب قشع ملیلد نم ـ



. یدج ییادص ،اب مفرح نیب دیرپ

! تقافر ـ

سح . مدرک شهاگن قیمع و شتمس دیخرچ مرس

یم و دنیب یم رت تحار ار میاه مخز حاال مدرک

درک. هتسب و زاب ار شنامشچ دنک. ناشسح دناوت

هنک؟ تقشاع درک... تقو یک... ـ

دنت ات متشادن یبلق . تفر نییاپ باالو میولگ بیس

دنلب دنلب توکس کی نم، دنک.رد میاوسر و دپتب

. دیشک یم دایرف

. تشاد تسود ـ
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هب هک دوب یزیچ اهنت ، شنتشاد تسود . متسناد یم

هرذ تقو چیه هک یزیچ اهنت . مدوب هدرکن کش نآ

متسود .وا، مدادن هار ملد هب دیدرت شتباب یا

هک یروط کی ، هدئاق زا جراخ ... دایز یهتنم . تشاد

دز. هبرض اه یلیخ و شدوخ نم، هب

زور... نوا ـ

درک. اوجن نیگمغ ، داعیم و دیبوک ما هقیقش ضبن

. میدزن ... یبوخ یافرح ـ



هدب! تلوه دش یمن لیلد ـ

! گنس درک...هب.. ...ماپ...ریگ.. دنور مبقع ـ

هنک. نوهنپ دش یمن لیلد ـ

! اغوغ ـ

ییادص راب،اب نیا و تخیر ما هنوگ یور مارآ مکشا

. مدرک اوجن هفخ

کیدزن مهب و هنک هدافتسا تصرف زا دشیمن لیلد ـ

هش.



! اغوغ ـ

منامشچ ارزا کشا و میادص ارزا ،زرل متسب مشچ

کی هیبش ما، هنیس پچ تمس خیلا یاج . متفرگ

درک. یم درد و دیشک یم اوه هدش خیلا نادند

دوب یبوخ تصرف هام تسیب نیا ، داعیم ینود یم ـ

یارب اقیقد منود یمن یتح نم . ندرک رکف یارب

ناهنپ رطاخ ،ایهب مدرک شاهر درک وت هب هک یملظ

رطاخ هب رگا لا، حره .رد مدوخ هب تبسن شیراک

رظن فرص تیاکش زا هدروخ مهب یدزمان نوا و نم

، هدیزغل تاپ تدوخ هک یتفگ غورد همه وهب یدرک

یکاش یراد قح .وت ینک رکف مهب تسین المز

. یشاب



منک؟ تیاکش شزا ... یدیم داهنشیپ مهب... ... یراد ـ

دنگ یوب . تخوس مه !دب تخوس خیلا یاج

قع دهاوخب ملد دش ثعاب دشو دنلب ، شنتخوس

یرادوربآ تشاد یعس مدز، هک یخلت دنخبل . منزب

وا... اما دنک. ناهنپ ار ما هتخوس لا وحا و دنک

؟ دینش یمن ، دینش یم ار شیوب

. رذگن تقح نم،زا رطاخ هب مگ یم مراد ـ

. یتشذگ تقشع نم...زا... رطاخ ـوت...هب
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، دندمآ ولج داعیم یاه تسد و دندیزرل میاه بل

نحل راب،اب نیا و دندرک رواک ار نم ناتسد یور

داد. باوج یرت نیگمغ

... مدوب یبصع هدز...دش... ... یدب یافرح زور... نوا ـ

یبصع ... ندیشک یحیرفت ... رطاخ هک...هب دوب یتدم

یشیم هتسباو یراد نتفگ همه...یم ... مدوب هدش رت

؟... دشیم ماوعد اباب ...اب هتدای هن... متفگیم نم... و

...الدب متفگ ... متخیر مهب ... هراد تسود مدیمهف

مرهاوخ رگا...هب متفگ هدش... کیدزن مهب نیا یارب

هرب... ترهاوخ یوربآ منک، یم یراک ... یشب کیدزن

... طسو متشاذگ شرهاوخ اب... وروت اغوغ نم...نم

راب... نیا نم و نیهاش هشب زاب... مدیسرت یم نوچ

مدوب رامخ ... مدوب رامخ ... مشاب تلا ح ببسم

فرح شسومان یلو...هب ارچ ال صا مدیمهفن ... اغوغ

بقع ... منیس طسو دز تسد دش...اب یبصع مدز...

مدای ... یچیه ... شدعب دش... ماپ...خیلا ریز و متفر



... تسین

و هدروآ ،مک تسکش هک داعیم ی هنادرم ضغب

. مدرک شهاگن توهبم

... نیرتدب و مدروآ شوج دوز اه... هچب نیع ـ

یاپ یتقو اما... داد ملوه ... اغوغ مدز! ورافرح

! مدیشک طسو و... شرهاوخ

هدش عورش هزات دایتعا .زا مدرک شهاگن هناروابان

ثعاب مه نیمه . مدوب ربخاب اه سلا نآ داعیم ی

قافتا نیا ارهب هدمآ شیپ ی هثداح ، دندوب هدش

اما...هچ میریگن ار شلا بند یلیخ و میهدب طبر

؟ شا یتسمدب و یرامخ رد دوب هتفگ



مدوخ هک... یشیتآ تباب مدرک یم تیاکش ـ

؟ متخوس شوت و مدوب هدرک ... نشور

؟ داعیم ینک یم عافد شزا ـ

وا. رتزا نیگمغ نم... و نیگمغ درک، مهاگن طقف

هیام ناج زا شیارب رعاش کی هک مدوب یرعش

هک یا هدورس .ای شدناوخ یمن یسک و دوب هتشاذگ

. تشادن ادص

بقع تیگدنز زا لا سود یتقو ینک یم عافد شزا ـ

؟ یداتفا

داوم نوا ... مدوخ تیرخ و مگ...نم یم مراد ـ

دز! نیمز ... مندز فرح ودب میزاب هچب ... یتنعل



ناوات ... مینود یم بوخ ووت، ...نم اغوغ

هن؟ هگم هیچ...

؟ داعیم هیچ نم ی هتسکش لد ناوات ـ

،رپ ندش هتسب یاج هب نم نامشچ و تسب مشچ

عیرس ، تشگنا .اب اهتنا ییب همشچ کی زا دندش

. دروآ یم مک دمآ یم مدب .... میادص و ناشمدرشف

. دمآ یم مدب

مزا، و مدرک دامتعا هک ینم ی هتسکش لد ناوات ـ

هیچ؟ دش نوهنپ تقیقح
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ندز فرحدب و یرامخ ناوات رگا .وا دادن یباوج زاب

ناهنپ ناوات رگا درم دوب،نآ هداد ار شا یگچب و

ار یزیچ هچ ناوات نم دوب، هداد ار شمشخ و یراک

؟ مندوب رواب دوز ؟ مندش قشاع ناوات ؟ مدوب هداد

؟ مندوب لد هداس ای... مندوب قمحا

! داعیم نک مهاگن ـ

دوب. مدوخ هیبش هک ینامشچ درک. زاب ار شنامشچ

ما هناچ ریز هدش عمج یاه کشا و مدز یخلت دنخبل

باالرت تخت یور ار، میاپ کی . متفرگ تسد اراب

رارق شیوربور لماک و منیشنب رت تحار ات مدیشک

. مریگب

ور ییاه سح ...هی ییاه هبرجت ،هی ییازیچ ـهی



ییاهزیچ اما هنک. یم صخشم و نوشفلیکت نامز

یا هگید نامز هچ ، نامز نیا هچ هک دنتسه مه

. تسداوناخ . تسا هنوخ انوا زا یکی و ندنمشزرا

همع... ، نوجرذآ و بایماک اباب، و نامام ووت، نم

هداوناخ هی همه و همه ... مسبت .. قاثیم و شرسمه

نومدای نومارت گرزب و نومدوخ یدنمشزرا میا.

مهم هک میتفرگن دای ووت نم . ندرک یلهاک . دندادن

دای .هک هنومب اپرس هداوناخ نیا هنیا زیچ نیرت

. هگید مه یشوخ اب هشاب شوخ نوملد حلا میریگب

نم... هک متفرگ ،دای متفرگ حاالدای اما نم

نآ هب یا هبرض مکحم ، تسشن ما هنیس یور متسد

. تفرگ ناج میادص دزو

مشزرا اهامش رانک اما، مدنمشزرا ییاهنت هب نم ـ

چیه ... داعیم متسنودیم رگا . هشیم ربارب نیدنچ

هی میلست و متفر یمن رذگدوز قشع هی غارس تقو



میگلا س هدفه یوت هتفردراوهز باوخ تخت

و مدوخ مدیمهف یم ، متسنود یم رگا . مدشیمن

مشاب رظتنم هک نیا لبق مشاب هتشاد تسود

مساوح ، متسنودیم رگا . هشاب هتشاد مسود نیهاش

، مدرک یم شگرزب مدوخ شیپ دوب... مرتخد هب

ی هدنمرش االن هکاللقا کراپ شمدرب یم رابود

هاگشیاسآ یتنعل تخت نوا یور هک ییازور مامت

یاعدا هک یدرم ،هب متسنودیم رگا . مشابن دیباوخ

دوب، بیجع شزیچ همه و درک یم ور منتخانش

نم... . منکشب روطنیا هک مدادیمن لد هناهلبا ردقنا

مک تسد ور هداوناخ نوچ مدروخ نیمز همه نیا

... مدوب اهنت نوچ . ندوبن متشپ هیقب نوچ . متفرگ

... داعیم . متشادن تسود ومدوخ نوچ

مهاگن یوت تخود ار شا هدنمرش و سیخ نامشچ

فقس هب وور مدرشف مهب مکحم ار میاه بل نم و

. دنوشن ایحا و دنریمب محازم تارطق نآ ات مدز کلپ



نادجو باذع ، هنیگمغ تامشچ یدید ونم یتقو ـزا

هن؟ هگم مشاب هدرک شاهر وت رطاخ هب هک یراد

... معطدب خلت، مدز. دنخبل نم،زاب و تسب مشچ

! رادرهز

. مدرک شاهر مدوخ رطاخ هب نم ـ

وزاب دندرک مهاگن هدز تریح ، دندش زاب شنامشچ

و دیریمب ... کشا تارطق ، مفقس هب ور هاگن و نم

خیلا یاج رگید میاه کشا ناتسربق . دیوشن هدنز

. تشادن

باقرغ #
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ارچ؟ ینود یم ـ

دش جک مندرگ نم، و درک یم مهاگن نانچمه روابان

و مدش یم دنلب دیاب . تفرگ رارق نیمز یور میاپ و

مردارب هاگن یگدنمرش ندرک مک زا دعب . متفر یم

. متفر یم دیاب

اه مدآ ،هب هرذگب شدح زا رگا نتشاد تسود نوچ ـ

. هنوسر یم بیسآ

هیبش نم و دوب نیمز یور حاال میاپ ودره فک

هدرک هرود ار گنج تارطاخ مامت هک یگنج یزابرس

. مدش دنلب اج زا



. میتشاد تسود لومعم زا رتدایز ..مهو نوا و نم ـ

؟ اغوغ ـ

شنامشچ ، مدیخرچ یتقو و مداتسیا یهار هنایم

. دندوب سیخ زاب

؟ یدش انشآ شاهاب ... یروطچ ـ

، تفرگ ناج میاه کلپ تشپ هدنز ی هرطاخ کی

کی و هفاک یاه یلدنص و زیم تشپ یا هرطاخ

هیبش ، شمسا . متسب ار منامشچ ! متسه یلع ادص....

. دنازوس یم ! مزغم طسو دوب روبنز شین



دش. عورش هفاک هی زا زیچ همه ـ

؟ مقوتاپ ی.... هفاک ـ

شا یناشیپ ارهب شتسد داعیم ، دروخ بات مرس

. مدرک همزمز الهن ددرد نم... و دنابسچ

رتهب یرادزار اما، تساغوغ ملدرد ، تفگ بش ـهی

. یدوب وت شزار اما... مدوب مدوخ شاغوغ . تسا

نم، و درک لفق مهاگن یوت ار شرابنوخ نامشچ

همهاو مه مدوخ شندینش زا هک مدرک ییوزرآ

. متشاد

زور.... نوا شاک ـ



؟ متفر یمن ...رد... هروک ـزا...

نییاپ ار مرس نم، و میدرک هاگن ار مه نیگمغ

. متشادن ار شباذعرپ نامشچ ندید بات . متخادنا

! ریخب تبش ـ

؟ اغوغ ـ

دوب. حضاو ، شیادص اما متشگنرب و مداتسیا

؟ ینعی یدرک ششومارف ـ



نامه هب طقف . مدادن یباوج اما دش تشم مناتسد

یور ندیسوب زا دعب و مدز نوریب شقاتا زا یمارآ

مقاتا دراو باوخ یارب ، ییاریذپ لخاد یاه نامهم

یاه یخوش هب متشاد رهاظ هب یتقو مه .نآ مدش

، متسب هک مدز.ردار یم دنخبل مسبت و بایماک

هک ییاج شمتخادنا و متشادرب مه ار مدنخبل

. مداتسیا هرجنپ رانک مه دعب . دتفین نآ هب ممشچ

و دشکب یسفن مندرگ ات مداتسرف بقع ار میاهوم

، دیخرچ ملا وحا رود دشو مقاتا دراو داب، یتقو

. تسشن میاه بل یور خلت یدنخزوپ

، هگید یاج هی شاک ینک وزرآ زونه هکنیا هب هگا ـ

نوا شاک ، یدش یم انشآ شاهاب هگید ناهج هی

تلا ح ببسم ... شاک و دوبن شتسد یوت رتشگنا

شاک ال، وصا دندوب رت قداص ، شامشچ و دوبن

...هرآ...نم یشومارف نگ یم یتشادن شسود ردقنا

! مدرک ششومارف



لغب ار مدوخ مناتسد .اب متسب مارآ ار منامشچ

یپ....هب رد ...یپ قیمع ... مدیشک سفن و متفرگ

قیمع ،رد نتشادن اوه و ندش قرغ رمع کی ناربج

! اهدرد ی هطقن نیرت

. ننودرگرب وروت ،هک ندرک یکی هب تسد همه "انیا

... ممورآ ابوت ننود یم

"... منوراب قشاع وت شیپ

*********************
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زا ندش نئمطم زا دعب و مدرک یسراو ار مفیک

جراخ هناخ ما،زا هتشادرب ار نیشام چییوس هکنیا



متفر یم ملیبوموتا تمس هب دنت ییاهمدق .اب مدش

. تسا هدشن گنت مه نآ یارب ملد میوگب دشیمن و

بترم تدم نیا رد دوب هتفگ بش بایماک

زا شیب ، نیشام هتشاذگ یمن و هدرکیم شسیورس

یرد هریگتسد زونه . دنامب شوماخ زورراهچ هس

درک،نآ میادص هک مدوب هدرکن سمل ار لیبوموتا

دوب. شتک ی هقی ندرک بترم ردحلا یتقو مه

؟ یتم سال هب اجک ـ

دعب، و مدرک اوجن یریخب حبص ،سالمو مدیخرچ

. مداد ار شباوج

. منزب رس نوشهب ماوخ یم ، مرفندنچ گنتلد ـ



دنخبل ، شندرک هاگن لدم .زا تخادنا باال ییوربا

دش، مخ رمک وات درک زاب شدوخ ار نیشام مدز.رد

دوب. راد هدنخ ، شندروآرد ادا

. میشن نوتیگنتلد محازم ، لزامدام دییامرفب ـ

اما ندش راوس یاج ،هب متفرگ ار نیشام رد

. مدیسرپ

؟ دنوم بشید مسبت ـ

سفن ووا، مدرک شهاگن یلا وس . تخادنا باال یرس

. دیشک یقیمع

تساوخ هرب.هب نامز مکی یام هطبار تمرم ـ



تروص نومنیبب یا هطبار هرتهب ،عفال نومرواشم

. هشب بوخ نومایلیز و مخز مامت ات هریگن

مدز. یدنخبل شا، ییاورپ یب زا

؟ هدشن بوخ نوتامخز هام، تسیب نیا یوت ـ

هتشذگ دایم نومدای ، لکشم هی رس یتقو ـهنات

میدز یمخز .هی مینک یم مهتم مهو و هدوب یچ

. میزجاع شنامرد زا نومدوخ مهب،

. تفرگ ار میوزاب دزو دنخبل ، مدرک شهاگن قیمع

نیا . میمه یارب هنیا مهم ! نکن ورام رکف ورب نیشب ـ

هش. نامرد نومحور ات هشیم مومت مه یروبص



شیادص هاتوک رد... نتسب لبق اما، مدش راوس

. مدیسرپ تنطیش اب نم و تفگ یمرن مناج . مدرک

بش ارچ هگید یلو ، یزیچ هی هطبار حاال مگ یم ـ

؟ هنومب دیابن

و دیدنخ طقف . درواین اما دروایب مک مدرک یم نامگ

. مفرط دش مخ
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صخشم زرم هی یوت هک نیا ضحم ،هب هدنب نوچ ـ

امتح منک. یم هفاضا یاطلغ سوه میشب اهنت مهاب



؟ مگب تهب میقتسم ردقنا دیاب

رد نم و درک فاص تماق . رادادص و دنلب . مدیدنخ

هدند ، ینداد ناکت تسد واب متسب مکحم ار نیشام

یب منامشچ مدز. نوریب غاب وزا هتفرگ بقع

گنرمک .... متارطاخ و درک زگ اراه نابایخ هنارارق

. دندرک داب متسد یور ناج، ویب هدرم و هدش

نآره نودب ... یقیسوم نودب . مدرک دایز ار متعرس

هاگن ار مدرم دنک. بیجع ار حملا دشاب رارق هک هچ

رهش یوت هک تورث و رقف ی هدئاق یب بسانت . مدرک

هب نابایخ ... متشگ . دمآ یم مشچ هب یتحار ،هب

... نابایخ

تکرش نامتخاس هک مدرک فقوتم ار نیشام یتقو

کنیع مدز. دنخبل دوب. هدرک ملع دق میولج ، سیدابآ

هیناثدنچ اج، نامه وزا متشادرب مشچ ارزا یدود

هدایپ یمارآ دعب،هب و مدرک اشامت ار نامتخاس یا



اب یاغوغ ، متفرگ رارق روسناسآ یوت یتقو . مدش

کلپ دوب. عورش هب شلد هک مدید ار ممصم و فده

هتسکش ، هدرک اهر یاغوغ . مدید یرگید یاغوغ مدز..

کبس یاغوغ . مدید ار مدوخ مدز! کلپ .زاب هدیرب و

! گنرمک یشیارآ و وحم دنخبل هدش!اب

متشاذگ ییاج رد اپ نم و دندش زاب روسناسآ یاهرد

یارب دعب، و مدنک ناج شدناسر رمث هب یارب هک

هنشاپ یادص . متفر و متشاذگ ار مناج ندنام هدنز

. مشوگ رد دوب هدرک ادیپ ساکعنا ، میاهشفک ی

هب شنامشچ اب یتقو دوب. هدرک رییغت یشنم

مدز. بل قمر ومک مارآ دز، لز متروص

... یاقآ متساوخ یم ـ

منک، لماک ار مفرح دادن هزاجا رد، ندش زاب



هدنورپ کی اب نارهم جورخ واب دیخرچ نامیاهرس

تسد ودره واب تفرگ قمع مدنخبل ، شناتسد رد

. متفرگ مندب یولج ار ما یتسد کچوک فیک

یاه.... حرط یملسم مناخ ـ

دزو لز منامشچ رد هناروابان ، دروخ ار شفرح

درک. اوجن مارآ دعب...

؟ اغوغ ـ

مرطاخ رد اج نیا زا منتفر زور . متسب کلپ نم و

و متفگ هک یظفاحادخ ،نآ شهت دشوهت هدنز

، مدرک زاب ار منامشچ . مدرکن هاگن مه ار مرس تشپ

مارآ دعب... و مدرک اشامت یدنخبل اراب شتام هاگن



مدز. بل

! نارهم ـسالم

************************
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؟ یتشگرب یک ـ

و فافش هاگن ، مدنادرگرب زیم یور ار هوهق ناجنف

مه یور ار میاهاپ و مدنراذگ رظن ارزا شنشور

. متخادنا

یزوردنچ اللقا مسرب مدرک یم نومگ .... زورید ـ

دیشک و نم یبیجع یگنتلد اما،هی منک تحارتسا



وت! شیپ ... سیدابآ اج!هب نیا

و داد هیکت شناوناز ارهب شناتسد دز. یدنخبل

بذج راولش و تک . دیشک ولج تمس ارهب شدوخ

دوب. تکرش نیمه دنرب ،زا شنت

ما. هکوش یلیخ هتبلا و تمنیب یم ملا حشوخ ـ

رد ودره . میدیشک یقیمع سفن . مداد یم قح وا هب

یم رارق شتشپ نم ینامز هک یزیم !هب نامز کی

. تفرگ ار مهاگن تهج ووا، متخود مشچ متفرگ

دش. وحم شدنخبل

؟ هدشن گنت ... تلد ـ



؟ تسایر یارب ـ

. تخادنا یاباال هناش و دروخ یناکت شرس ، دیدنخ

. دوبن نیا مروظنم هک هتبلا ـ

و متشادرب ماگ زیم تمس مدش،هب دنلب میاج زا

و درگ . مدرک سمل ار شیور ، مدیسر نآ هب یتقو

شیور ار تارطاخ ی نم،الهش اما تشادن یکاخ

. مدید

.االن ننیگنس یلیخ اه تیلوئسم زیم، نیا تشپ ـ

! هرتهب حملا

؟ اغوغ یدرک رییغت ـ



و قیمع درک. یم مهاگن تشاد . مدیخرچ شتمس هب

. فرحرپ

؟ نارهم یفنم ای هدوب تبثم رییغت نیا ـ

ورف شراولش بیج رد ار شناتسد دش، دنلب مه وا

درک. اوجن و درب

هب رس هی یایم هنک. یم شصخشم نامز منک رکف ـ

؟ مینزب یدیلوت

و مدش مخ . متفر لبم تمس ،هب مدنخبل ظفح اب

هناش یور شنتخادنا اب نامزمه و متشادرب ار مفیک

. مداد ناکت یفن ی هناشن هب یرس ما،



دیاب دوب. تاه تیقفوم وتو ندید طقف فده ـ

. هنوخ مدرگرب راهان یارب
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دز. یکمشچ

توعد ور ایروپ و یرپ ام، شیپ ایب مبش ـهی

. هنکیم تریگ کمن اعطق مه یلیل تخپتسد . منکیم

نیح نم، و دمآ مهارمه رد یولج ات دنخبل نامه اب

. مداد ار شباوج هریگتسد ندیشک نییاپ



؟ یراد یربخ وپالد ،زا تتوعد زا نونمم ـ

. شابن شنارگن .... هدیشخرد شوخ ایلا تیا یوت ـ

ار ملد نارهم نتفگ اما، متشاد ربخ وا زا رودارود

قاتا .زا مدیشک یقیمع سفن درک. صرق رت شیب

میاپ ی هنشاپ یور ، تکرح کی واب مدز نوریب

. مدیخرچ

روسناسآ مد ات میهارمه یارب تسین المز هگید ـ

. مدلب و ریسم . یایب

و دنخبل نامه اب مه نم درک، مخ یرس هنانملتنج

. مدرشف ار روسناسآ ی همکد رورغرپ ییاه ماگ



زا یتمسق کی ، طوقس هقبطره ورد متفر نییاپ

؟اب لقاع ؟ مدوب هدش گرزب . مدرک هرود ار مدوخ

رگید هک دوب نیمه ندش گرزب منامگ ؟ غراف ؟ هبرجت

تشونرس ، یروخن سوسفا اه هتفر تسد زا یارب

. یورب ولج ایند اب یناوتب و یریذپب ار

هناخ میقتسم مدصقم مدش، ملیبوموتا راوس یتقو

، نوجرذآ هک یتشوگبآ و راهان لوق دوب. غاب

یگمه ارهب دنک تراظن شیور دوب رارق شدوخ

هدماین زونه تساوخ یمن ملد . مدوب هداد ناش

تسرد و مدرک رورم مرس رد ار ریسم منک، یدهعدب

ات مدش مخ ، مداتسیا زمرق غارچ نیلوا تشپ یتقو

رد یکی و منک جراخ ار مسمادآ ی هتسب ، مفیک زا

وکال مدرک دنلب هک رس اما متخادنا . مزادنیب ناهد

یاهدروبلیب یور دیخرچ مهاگن وطالین رمیات زا هف

خرچ مرس رود مه ایند مدرک سح .... نابایخ رانک

،رات منامشچ نم... و هدش طبض یادص کی .اب دروخ



. درشف مکحم ار نامرف ... متسد و دید

وروت و درک ییور و مشچ یب ایند نیا هگا زور "هی

منک یم یراک . منکش یم و لوق نیا ، تفرگ مزا

هک یروط رهش، نیا یادروبلیب مامت یور هرب مسکع

، یدیچیپ هک نوبایخ و هچوکره یوت و یتفر اجره

"... ینیبب و مسکع

! مدوب هدرب دای ارزا نیا نم، و دوب سانش دهع

Benoyaredağlarkadargüvendim

güvendim

Güvendiğim dağlarelimegeldi,elime

geldi

Yücedağlarsizevarmızararım zararım



,Yaryitirdim uğrunuğrunararım,gelin

ararım

Benoyarihergelendensorarım,sorarım

Güvendiğim dağlarelimegeldi,elime

geld

مدرک هیکت وا ،وهب متشادنپ یمکحم هوک ار مرای "

تخیرورف هاگ هیکت و هانپ و تشپ نآ اما

مریمب شاک ،یا مریمب شاک یا

امش یارب ینایز نم رگم التب، صرپ یاه هوک یا

؟ متشاد

نابایب و هوک نایم ار وا رد هب ورد مدرک مگ ار مرای

موش ایوج

مریگیم ار رای نآ غارس یرذگهر ره زا نم

تخیرورف … تخیرورف مهانپ و تشپ



" تخیرورف … تخیرورف مهانپ و تشپ
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زا مه هظحل کی نم نامشچ اما، دش زبس غارچ

تشپ یاهنیشام قوب . دشن هدنک دروبلیب نآ یور

هدش رادیب هاتوک باوخ کی زا راگنا ، دمآرد هک مرس

یاج طسو ... مدرد طسو متخادنا ار متسد ، مشاب

روطچ متسناد یمن . دیپت یم تخس هک یبلق خیلا

قوب یک و مدناشک نابایخ ی هیشاح ارهب نیشام

اب مدیدیم ار مدوخ طقف دش. عطق اهنیشام

. گرزب دروبلیب نآ هب هدز ،لز زیربل و درگ ینامشچ

ح مامت طسو هک یگرزب فاکش ...هب شیور حرط هب

ار منامشچ و دمآ دوجو هب ما هدش نفد یاه دب لا

. تسب



اهراب . مدوب هدرک هبرجت اهراب ار ندش یهت سح

مسج کی . تسین منورد یحور مدوب هدرک سح

. مدرک شساسحا رت قیمع راب، نیا و متسه یلا خوت

دنلب باوخ زا هیبش . دندرک هاگن ما... هراچیب نامشچ

یراگزور دوب هدمآ ناشدای یناهگان هک ییاه هدش

هتفر ناشلد و دندوب هدز لز یدرم نامشچ یوت

کی هیبش شندید و مدنام هریخ شریوصت دوب.هب

واپ تسد دعب و یسفن یب دوب. بآ یوت ندیرپ نآ

! یگفخ زا ییاهر دیما هب ندز

وا مدرک رارکت هناروابان ردق ونآ مدرک هاگن ردق نآ

یتقو دشن . دشن اما دوش هزجعم هکلب تسین

. تسوا یاه مشچ اه، مشچ نآ هک مدرک شرواب

درد دیهج نوریب میاه بل زا رواب نیا دعب هک یخآ

. تشاد یگرزب



هب یتقو ...اما هرطق کی یتح . متخیرن کشا نم

مدآ هیبش مدز، لز لیبوموتا ی هنییآ رد منامشچ

بالار، نیا . هدرک هیرگ اه تعاس هک مدوب ییاه

سپ ، دروایب منامشچ رس تسناوت یم وا طقف

گرزب دروبلیب یور ، شدوخ دوخ دوب. شدوخ

ی هعومجم و ملیف کی مان هک رهش یتاغیلبت

. دیشک یم کدی شتشپ ار ییامنیس

! یلع ـخآ

دعب و مناج لک هیبش . تخوس شمسا رارکت زا منابز

راگنا . لیبوموتا نامرف یور دیبسچ ما یناشیپ ،

نم و درک شرارکت زاب هک ردقنآ . مدوب هدرک شگنتلد

. تخوس ملد ، میادص شزرل زا

! یلع .... یلع ـخآ....



و تفر یشومارف مسر هب هک یقشاع نز یادص

هیبش ییادص یا؟ هدینش ار تشگرب هدرکن شومارف

لد نمشد زابرس هب هک یراید مه ی هقوشعم درد

جوا رد هک یرتخد یاه نهلا هیبش ییادص ، هتخاب

... شیاهوزرآ مه و تروص مه ، هتخوس یناوج

یاپ اب یهانگ یب یتقو ، ناتسبات لظ هیبش ییادص

هیبش ییادص . دیشکیم درد و دوریم هار هدایپ

ییادص . تسین شلمح یارب یرفاسم هک ینادمچ

هار تسین رارق شریز سک، چیه هک یناراب هیبش

بلق هب هک هلولگ کی کیلش یادص دیاش وای دورب

. ینزیم تدوخ

ادص! نامه

. مدوب ادص نامه نم....



***********************
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! هنکن درد نوتتسد ـ

. دیسرپ مارآ ، نامام و تفگ یناج شون ونابرذآ

هرذ؟ هی نومه اب یدش ریس ـ

. دشاب یعقاو مدنخبل مدرک یعس

. متسین تشوگبآ لها یلیخ نامام ینود یم ـ



یمک لقادح دش ثعاب ، ونابرذآ دنت و حیرص باوج

. مدنخب یعقاو هدش مه

. هدیشک تنامام ی هفیاط هب تیگقیلس یب نیا ـ

، هیقب ی هدنخ و نامام یاه ندرک کزان مشچ تشپ

هناچ ریز تسد هتسخ نامشچ نامه دشاب ثعاب

غود یناویل ، بایماک منک. ناشیاشامت و مراذگب

و دیشک رس ار ،نآ یرکشت ووااب درک رپ مسبت یارب

. تساخرب زیم تشپ زا

یافرح مکی میرب مریگب ضرق ور هدرک زیزع نم ـ

. مینزب هنورتخد

هیبش مه ور اغوغ تنز هدنوم نیمه ، بایماک ـ

نک. تیریدم تدوخ هنک. لخ شدوخ



واب تفرگ شا هدنخ مه مسبت ، دیدنخ بایماک

نز... نیا درک. هاگن ار نوجرذآ یا هزماب تلا ح

وا زا سک چیه ارچ مناد یمن اما دز یم ار شفرح

هدیشک غاب تمس هب مسبت هارمه یتقو . دیجنر یمن

شرافس بوبحم یزلف یاه یلدنص یور و مدش

میاه مدق ردقچ مدرک سح ، میتسشن شا هدش هداد

دوب. هدنامن منورد یزیچ اعقاو راگنا . دنکبس

بخ؟ ـ

یچ؟ بخ ـ

نآ ما هدنخ و مدیدنخ درک. مهاگن هیفس ردنا لقاع

ضغب ملد مدرک سح ، شدعب هک دوب هتسخ ردق

. دهاوخ یم ندرک



؟ اغوغ ـ

. مسبت تسین نتفگ و لددرد یارب یزیچ ـ

مناتسد ثکم یمک دعب،اب و درک میاشامت هدرک مخا

. دیشک متمس هب یمک ار شدوخ و تفرگ ار
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؟ میتسود زونه ـ

. میتسه هک هتبلا ـ



. هتشذگ تباب ـ

هب مدنودرگ یمن ترب ، تمتسنود یم رگا رصقم ـ

. بایماک

راب نیا دعب، و درک هتسب و زاب راب کی ار شنامشچ

. دیسرپ یدج

. وگن غورد مهب اللقا سپ ـ

رت شیب ار شنامخا ووا، مدرک شهاگن واکجنک

. دیشک مهرد

هیبش . یتسه یداع یامدآ هیبش ، یتشگرب یتقو ـزا



اما ! هصغ و درد نودب ... یلومعم و بوخ یامدآ

ویب درس یروط .هی اغوغ هیروط هی تامشچ

. ممهف یم بوخ و نیا نم، ! سح

و رارکت نیا ،زا شیامن نیا مدز.زا یرگید دنخبل

. دمآ یم مدب تشاد مندوب بوخ یور دیکأت

؟ تسین ایند! نیا یوت هنسح ،هی ندوب سح ـیب

درک. اوجن نیگمغ

! اغوغ ـ

دوب. اهدروبلیب ریگرد منهذ . مدرشف ار شتسد

مرس یوت مه یزیچ کی ، ناشیگنوگچ و لیلد ریگرد



ندش، ییاوه مدوب هتشاذگ ار شمسا هک دیلول یم

یم اوه شا خیلا یاج مه، مبلق ... ندش گنتلد

! قیمع . مدیشک یم درد نم و تخوس یم . دیشک

نم. مبوخ ـ

اب داعیم و اهرسپ جورخ واب دهدب همادا متشاذگن

باعل و گنر مدنخبل ،هب ناشرس تشپ شرکاو

ندیسر لبق اما، مسبت ی همزمز . مدیشخب یرگید

درک. شدوخ فوطعم هرابود ار مساوح اهنآ

. منودیمن یک... وزا یچ ،زا ینکیم رارف یراد ـوت...

هتشذگ و مدوخ زا رارف نم، رارف نیرت گرزب دیاش و

و تسشن مسبت رانک بایماک ، دندیسر اهرسپ دوب. ما



، شندرک اهر نودب و دیسوب ار یوا هقیقش مکحم

،اباپ قاثیم و تخادنا وا ندرگ رود ار شتسد

دشو دنلب ناشلک لک یادص دز. شقاس هب یدگل

نیح هک یا یتخس .هب متخود مشچ داعیم نم...هب

هدرک شظفح هک یدنخبل وزاب دیشک یم نتسشن

نیمز . مدید ار مدوخ شنامشچ طسو اج نامه دوب.

... هدیسرت و یرارف ، هدروخ
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داد، یمن تسد دوب.اتزا بیجع دازیمدآ مدز. کلپ

شزرا ات مداد تسد زا مه ...نم دیمهف یمن شزرا

ما، یگدنز تخس یاه هبرجت . منادب ار ییاهزیچ

نداد تسد .زا دندشیم عورش نداد تسد ابزا همه

. دنتشادن یپ رد یرگید ندیسر هک ییاه



؟ هایس کسوس یتفگ ـزاب

هک یداعیم تروص ارزا منامشچ ، مسبت غیج یادص

درک. ادج دوب هدز لز مهاگن عون هب بجعت اب

نامشچ ندیشکن درد ضوع ؟رد مدوب نامیشپ

؟ تشاد ینامیشپ ... تشذگ مردارب

. مکسوس قشاع نم هخآ ـ

. نربب و تقی عال روشدرم ـ

اینم. عالقی ءزج متدوخ ـ

دنخبل اما، باعل و گنر ...یب یعونصم . مدیدنخ



ششوغآ زا مسبت دراذگن تشاد یعس بایماک مدز.

ما هدنخ یادص . مدیدنخ رتدنلب نم، و دورب رد

دوب. یمخز یا هدنرپ ی نهلا یادص هیبش

! مکمک ،ایب دنخن ـ

. مقشع نکن رارف ـ

درک. یم هلخادم هک دوب سارت زا ونابرذآ یادص

نومشوگ ؟هب یدروآرد وتنز نیا غیج یادص ـزاب

. هنزیم ههچهچ تساریکش هنکیم رکف نیا نک. محر

مشکب یقیمع سفن دندش ثعاب ، مسبت درگ نامشچ

وزا منک شهاگن . داعیم تمس مخرچب مه وزاب



هدرک یتسرد راک ؟ تشاد ار ششزرا ، مسرپب مدوخ

نم دیوگب مشوگ ریز یکی متشاد زاین ردقچ ؟ مدوب

زاین ردقچ . مدرکیم ار راک نیا مدوب وت یاج مه

تسرد تراک دیوگب مشوگ ریز و دشاب یکی متشاد

دوب. زاین ردقچ دوب.

یاچ ندروآ ی هناهب وهب مدش دنلب . مدیزگ ار مبل

مدنام یم . مداتفا هار هناخ تمس هب راهان زا دعب

رد یتقو . تخیر یم ناشیولج مکشا اال متحا

سفن طقف ، مداتسیا یرتک یولج و هناخزپشآ

. نیگمغ و هناموصعم . مدیشک

میرب رصع هگ یم همع ؟ ییاج نیا نامام اغوغ ـ

؟ یایم دیرخ

متشادرب ار یاچ ینیس ، نامام تمس نتشگرب نودب



. مدرک فاص ییولگ ، شلبق و منیچب ناویل شیور ات

. ییاج مرب هرارق رصع . نامام ـهن

؟ اجک ـ

تنیباک حطس یور . دیزرل مناتسد نیب ینیس

هک دوب ییامرس راخب هیبش یاچ، راخب و شمتشاذگ

لو مدید یم وحاال دنک شلو ات مداد مدوجو هب

ار شدعب درد اما متفگ یا هداس ی هملک . هدرکن

یاچ... راخب هیبش  مدید مدوخ

! امنیس ـ

ار وا ملیف متفر یم متشاد هک دوب یمخز هچ و



. منیبب

دندرکیم هیرگ نم رد راگنا "

رابنوخ نیا ریز هتشذگ ناج زا مادک رگید

راب نوسفا مد ره نیا راب نوسفا مدره نیا

" تخاب دهاوخ جنرطش تخاب دهاوخ جنرطش
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خی یمک مناتسد . متسشن گنر زمرق یلدنص یور

مدیسرت یتح و ناشمتفرگ مناهد یولج دوب. هدرک

هب مهاگن . مزیرب کشا یاه یاه شدعب اه...و میوگب

یور و دندشیم سنلا دراو یکی یکی هک دوب یمدرم

دراو دوب یراب نیلوا . دندرک یم رپ اراه یلدنص



همهاو هدرپ هب ندرک هاگن وزا مدوب هدش امنیس

رپ ناوج رتخد ود ار متسد رانک یلدنص . متشاد

دنتشاد هدشن عورش ملیف زونه هک دندوب هدرک

یا هدنهدرازآ یادص و دندرک یم زاب ار ناشسپیچ

. دندرک یم دیلوت

و دوب هدرک قرع میاه کلپ تشپ . متسب ار منامشچ

واب مدرک ناشسمل مارآ تسد .اب تخوس یم

، ملیف عورش و سنلا نورد ی هراب کی توکس

ادخادخ یه و هدرپ یور دیبسچ دش. زاب منامشچ

ییاعد . دشابن نیبرود رداک .عفالرد دشابن عفال درک

ضحم وهب تشاد رمع لوط هقیقد هس طقف هک

هک یدرم ندید لا،اب یرس عورش ژ ارتیت ندش مامت

یولج زا متسد ... تخات یم تعرس هب روتوم راوس

رابنوخ منامشچ و میاپ یور داتفا . دروخ رس مناهد

دنار یم ار شروتوم تعرس هکاب یدرم یور دنام

و درک یم بیقعت ار یسک تشاد راگنا و



دوب. هدروآرد زاورپ ارهب شیاهوم داب...

یگدنز . دندرم یمن راب کی اه مدآ مدوب دقتعم نم

یتقو دوب. گرم زا سپ ندش هداز و گرم ی هنحص

زا میاه گرم رامآ ، مدید امنیس ی هدرپ باق رد اروا

یمشچره ،اب تفر هک یسفنره دش.اب جراخ متسد

طوقس نم رد هک ییامد ی هجردره دشواب رپ هک

ییادص نامه اه! تدم دعب . مدینش ار شیادص درک.

و منیرت قشاع ناهج یاغوغز دناوخ یم میارب هک

. متفگ یم میاهایور زا شیارب نم

ار ما یگلا س یس دلوت تفگ هک ییادص نامه

دشووا سملا یس نم.... و دنز یم مقر بیجع

رد اما مدینش مه ار شیادص . مدرک شیاشامت . دوبن

ششقن بلا ردغ وا یتقو ... ملیف تاظحل مامت ، لصا

. مدید ار نامدوخ ، متسین لتاق نم دز یم دایرف

داعیم یدمع دنک تباث تساوخ یم هک ییوا دوخ



. درکن شرواب یسک و هدادن لوه ار

! عورش ی هطقن .رد میدش مامت

شعورش ی هطقن مه،رد وا ملیف هک روط نامه

زا هچره ندوب باوخ ی هطقن دش.رد مامت

دوب. هدنارذگرس

دوب. هدش کیرات اوه ، مدمآ نوریب امنیس زا یتقو

هک مدنادرگ یم مشچ نم... و دنتشادن ناج میاهاپ

مراک ، امنیس کیدزن کراپ . منیشنب مناوتب ییاج کی

،اب ملیف نآ ندید زا لبق یاغوغ درک. تحار ار

سلا هد هراب کی راگنا دوب. هدرک قرف یلیخ شدعب

. دنتشاذگ یلدنص نآ یور ، هدیکورچ و دندرک مریپ

یامن بآ ارهب مدوخ دیدرت ویب مدش کراپ دراو

هک نیمه و مدش مخ شرانک . مدناسر شا یزکرم



یاه کشا ، مدیشاپ متروص یور تشم تشم ار بآ

منامشچ لخاد ملیف لوط مامت رد هک ما هدز خی

ادص زاب...یب یناهد اب نم و دنتخیر ، دندوب هدنام

! متخیر کشا

دب یامشچ نومقشع زا دوبن رود "

درد راچد مدش منم وت دعب

بش رخآ یمس یایگنتلد و یتفر

درک." هلا چم و نم بلق شرخآ
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زا هک امرس رس زا هن داتفا مناج هب هک یزرل

ینآ دای وزاب بلق نتشادن رس دوب.زا نتشادنرس



نامه .اب یدرپس تناما هب شرانک ار تبلق هک

یادص . متسشن خیلا یتکمین یور ، سیخ تروص

یمن چیه راگنا اما، مدینش مشوگ یوت اراه هچب

اراب مفارطا . مدید یمن راگنا و مدید یم . مدینش

... شنتشادن جیگ . مدوب جیگ و مدادیم فاوط مشچ

! مرانک رانک تسرد . مرانک . مدرک یم شسح

. یایب مدای دوبن رارق ـ

دنیشنب مناهد یور متسد زاب دش ثعاب همزمز نیمه

. دنوش ناور میاه کشا وزاب

. یدرک یمن لمع تلوق هب راب هی نیا شاک ـ

... مکحم . منامب اغوغ مدوب روبحم هیقب یولج



شقن دیابن رگید هک مدوخ یولج مغ! ...یب راوتسا

یبلق یب نامه .اب مدش یم گنتلد . مدرک یم یزاب

یاهزور هب منداد نت دوجو .اب مدش یم گنتلد ما

شگنتلد ،زاب نتفرگ دای ار ندرک یگدنز و شندوبن

نآ زا هشیمه هک ینامه دوب. هدش رگیزاب . مدش یم

. مدوب هدیسرت

اغوغ یتفگن ! ینیدباع یاقآ ماهاب یدرک دب هچ ـ

؟ دایم شرس هب یچ ، متنیبب

وت یامشچ دشن انلبق لثم "

وهی اجک مدیمهفن دشن هن

وگب تدوخ مدیمهفن مدرک مگ وروت

دش؟" یهارود ارچ قشع نیا هت



متروص یور تسد هناکدوک دشو ناور مکشا زاب

کشا یب اما دروخ نیمز میولج یا هچب . مدیشک

.هب مدرک هیرگ وا یاج هب اما نم دش. دنلب نتخیر

شزورب و دیشک هک یدرد و وناز یور مخز یاج

. مزیرب کشا ایند لک یاج هب متسناوت یم نم . دادن

. تنتفگ نم یاغوغ یارب هدش! گنت ملد ـ

مدوخ یارب نانچ ملد ، فارتعا نیا ضحم وهب

دنک. ششوماخ تسناوت یمن یبآ چیه ...هک تخوس

. منیب یم وروت باوخ هبشدنچ هدب حملا "ایب

یم قشع لگ تاسکع یوت تاگن زرط زا یتسین

". منیچ
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************************

نامهم ار مدوخ اه، ویخلا رکف رش زا ییاهر یارب

نزب گنز مدوب هتفگ . مدوب هدرک بایماک ی هناخ

. دزپب ماش میارب و تا یصخش دحاو دیایب تنز

نم ، شدعب و دوب هدرک ما هلا وح یروجان شحف

زمرق کشا زا منامشچ مدوب هدرک ار ما یعس مامت

و رکف ، متفر یمن مسبت و بایماک شیپ رگا . دشابن

یمن یقاب نم زا یزیچ و دروخ یم ار نم یخلا

زاب میارب ردار شدوخ مسبت هک مدیسر یتقو . دنام

زاب ار شیاهوم و دوب هدیشوپ یهاتوک نهاریپ درک.

ووا مدیسوب دنخبل اراب شتروص دوب. هتشاذگ

. درشف ار مخی ناتسد

؟ هدرس نوریب ـ



باوج ریز زا یدنخبل دوب.اب درس نم حور یاوه

اب بایماک هک یتقو و مدرک خیلا هناش نداد

وردحلا هپاناک یور ، ترپسا پات و کراولش

رتدنلب داد ناکت یتسد میارب لا بتوف یاشامت

هک دیشک مناج هب یمخز مه هدنخره . مدیدنخ

. دوبن ینتفای مایتلا

. یدموا شوخ ـ

. تلا بقتسا زا یسرم ـ

ار شیاه نادند نیب ی همخت ما، هیانک هب هجوت یب

مسبت . تخیر یتسد شیپ اررد شتسوپ و تسکش

دراو شدوخ و مروایبرد ار وشملا وتنام تساوخ

دعب و مدرک لا بند ار شنتفر دنخبل دش.اب هناخزپشآ



. مداد رس میاه هناش یور ار ،شلا

. هرذگندب ـ

هساو . تشذگ یم شوخ اعطق یدموا یمن ـوت

. متشاد اه همانرب بشما

. دیرپ باال میوربا

.... هتفگ رتکد حاال هبوخ ـ

هتفرگ شصرح اعقاو هیضق نیا ،زا مفرح نیب دیرپ

دوب.



همهفب هک تسین نم یاج .واال دروخ هگ رتکد ـ

هخرچ یم تولج هچراپ رتم مین اب تنز یتقو

هش. یم خیس تنوج روطچ
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هب ووا مدش خرس ، شفرح ی هنامرش یب موهفم زا

شنتسکش همخت هب رت یکاش و درواین شدوخ یور

دراو یتقو و مدروآرد مه ار ماوتنام داد. همادا

نتخیر لا حرد شمارآ اراب مسبت مدش، هناخزپشآ

. مدید یاچ

؟ یتشاذگ یچ اذغ ـ



دز. وبل دیدنخ ، متمس تشگرب

. یناراکام ـ

هخاش یاه تابن وهب متفر رتولج ، مداد بات یرس

. متخود مشچ دوب هدیچ یاچ یاه ناویل رانک هک یا

دوب. هقیلساب ینز شیاه تنطیش مامت اب

؟ یدوبن هنوخ ، یایم اجک ـزا

. مایم امنیس زا ـهن

لا. وس زا دندوب رپ شنامشچ درک. مهاگن بجعتم



؟ اهنت ـ

ار یاچ ینیس مدوخ و مداد ناکت یرس هاتوک

مدز. بل مه دشابن منارگن هک نیا یارب ، متشادرب

؟ یرادن ینیریش ـ

هناخزپشآ زا نم دزو یا هبرض متشپ هدنخ اب

هک مسبت یارب ار شناتسد بایماک مدز. نوریب

. تسشن شرانک ووا درک زاب دمآ یم مرس تشپ

شیاپ مدرک هراشا و مداد رارق زیم یور ار ینیس

واب داد شماجنا یضاران . دراذگب نیمز یور ار

. دیسرپ شیاچ رد تابن نتخادنا

؟ یزادنب هار و تبطم یاوخ یمن ـوت



اه تابن نارفعز یوب . مدرک رارکت ار شراک مه نم

دوب. هدش دنلب

منک. تحارتسا مزاب ماوخ یم ـعفالهن.

. مسرپب ات مدرک لد نم،لد و درک مهاگن طقف

؟ بایماک ـ

؟ موه ـ

؟ یراد یربخ دامع زا ـوت



زا مارآ مسبت دشو مهرد حوضو هب بایماک تروص

، تفگیم ناشیود ره نامشچ . دیزخ نوریب ششوغآ

مدز. دنخبل ؟ یسرب یهاوخ یم هچ هب عرف زا

. متفرگ مناتسد نیب مه ار یاچ خلت.... و تخس
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دوب. لا وس طقف ـ

. اغوغ میتسه هایس یفاک ی هزادنا هب منز و نم ـ

میقتسم رارف، یاج هب دوب رتهب دیاش . مدش یدج

یمن رگا ار ییاهزیچ لا...کی حرهب . مدیسرپ یم

. تفرگ یمن رارق منهذ ، مدیمهف



؟ هدش هفرح نیا دراو روطچ ـ

.... تنتفر امنیس سپ ـ

دیدرت اب بایماک اما، درکن لماک ار شفرح مسبت

هب هنارگ هذخاوم مدرک یعس نم، و درک شهاگن

غارس بایماک هناتخبشوخ . مزودن مشچ شتروص

هدنبوک و یدج ، مدوخ لثم و تفرگن اروا ی هلمج

داد. باوج

هک دامع هیبش تساوخیم هرهچ هی یمیظع یاقآ ـ

دامع رانک یقافتا ، هراپسب نوشهب و ردارب اتود شقن

... هدرک لوبق و هداد داهنشیپ شهب و شتدوب هدید

تمنزیم ارچ، و روطچ و یک زا یسرپب زاب یاوخب

؟ مسبت ، همنشگ .االمن تنهد یوت



بل مارآ و تفرگ مشچ نم تروص زا نیگمغ ، مسبت

دز.

ور زیم ینکیم مکمک ... اغوغ . تسا هدامآ اذغ ـ

. منیچب

باوج مدز. رانک ار مدیشک یم متشاد هک یدرد

ارهاظ دوب. هدرک نشور ار زیچ همه لماک بایماک

هب دوب هدناسر اروا دامع هب شا یندز ثملا تهابش

مهاگن رظتنم نانچمه مسبت . ششخرد و هدرپ نآ

. مدوب هدرک هیرگ سلا یهد هزادنا هب نم و درک یم

. دهاوخن نتخیر کشا ملد اللقا رگید هک ردق نآ

بایماک مندش دنلب زا لبق و مداد ناکت رس طقف

درک. میادص



! اغوغ ـ

دوب. یدج . مدرک شهاگن

تدوخ راب هی هک یا هصق . نکب وتیگدنز مدآ نیع ـ

چیه صالح ....هب شندش زاب هرابود ، یدرک شمومت

! تسین سک

یتح ... هاگن طقف . مدرک هاگن ار بایماک طقف نم...

ار یناراکام ات مدرک یم کمک مسبت هب متشاد یتقو

شیپ مهاگن ، دنیچب ار زیم و دروایبرد یبلا وق لماک

یم غیج تشاد هک یهاگن دوب. هدنام اج بایماک

عورش ار یزیچ تسین رارق ... دیسرپ یم و دیشک

منک! شعورش متسناوت یمن ، رگید منک.

************************
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دصق یتح . متشادن ار بطم نتخادنا هار دصق

هکابتالش یسیدابآ ار! سیدابآ هب اددجم نتسویپ

دوب. هدرک ادیپ یصاصتخا رترب حارط جنپ نم یاه

سح یهاگ هک دیسر یم رظن هب رود ردق نآ هتشذگ

لا بند هک ییاغوغ هنرگو ! هدوب باوخ ، مدرک یم

نیرتهب زا رفن جنپ و دوب هداتسرف قفشم یدولم

ییاغوغ درک، عمج مه رود ار هدش درط یاه حارط

شیاه یگتسخ مامت هکاب ییاغوغ و تشون یم هک

سرت درک یم یعس دزو یم دنخبل نارامیب یور هب

رد راگنا دنک، کرد ار یکشزپنادند ارزا ناشکت کت

دوب. هدنام هتشذگ نامه

نیمه میاهزور نیا راک مدز. یم مدق دایز غاب رد



دعب اهو تخرد ی هنت یور مدیشک یم تسد دوب.

! اغوغ نیا هب دش لیدبت اغوغ نآ ارچ ، مدرک یم رکف

.زا متشاد هک یشمارآ .زا مدوب رت یضار مزورما زا

ما ییاناوت و مدوب هدرک ادیپ مدوخ یور هک یلر تنک

رکف یلیخ شیاج .هب یناهگان تاساسحا راهم رد

رد اپ رکف یب هک ییاهزور مامت ضوع . مدرک یم

هک نیا .هب مدوب هتشاذگ تخس و راوشد ریسم کی

رد هتبلا دش. عورش اجک زا ما یگدنز ریسم رییغت

یم سح مدز. یم طخ اراهرصقم ، میاهرکف مامت

، متشگ یم رصقم لا بند رت شیب ردقچره مدرک

. مدرک یم مگ رت شیب ار مدوخ

یاهزور مامت رد هک ییاهباتک . مدناوخیم دایز باتک

شیپ تصرف .حاال مدوب هدناوخن ما هتفر تسد زا

یارب هک ییاهدنب ارزا مدوخ .حاال مدوب هدمآ

هدرک اهر مدوب هتسب میاپ رود ییاهزیچ یشومارف

هوهق ناجنف کی مردام ،اب متشاد تصرف و مدوب



داعیم ،اب منیبب اهتنا ارات یلا یرس ونابرذآ ،اب مشونب

دروم رد همع یاه لددرد یاپ ، منزب مدق غاب رد

دیدج ی همانملیف ، منیشنب قاثیم یارب شا ینارگن

یاه باتک ، مهدب رظن شدروم ورد مناوخب ار مردپ

یشاقن منک، شوگ یقیسوم ... مناوخب ار ما هدناوخن

رابخا یتح منک، ناحتما شندوب دلبان ی همه اراب

ترسح ... مزیرب کشا منک، لا بند ار وا هب طوبرم

... مورب دعب...هار و مشکب تسد شسکع یور هدز

. مشکب سفن منک.... رکف

رس نارگن . مشابن یزیچ چیه ندرک رید نارگن

نم یاهراک ی همه مه.... یراک ندادن ماجنا تصرف

تسود . مدوخ هب ندیسر ! مدوخ دندوب هدش حاال

ی همه هت وهت مدوخ هب ندرک رکف . مدوخ نتشاد

یا هرهچ زا یریوصت . ریوصت کی هب ندیسر اه، نآ

ماو هدرک ششومارف مدرک یم نامگ هک هنادرم

. مدوب هدرکن



تخس ناج مدیدیم ، مدرکیم رکف هک هتشذگ هب

کی ، مدوب هدرک هبرجت هک ییاهزیچ ندنارذگ . مدوب

. متشاد ارهاظ نم، هک تساوخیم تفلک تسوپ

یدامتعا یب دعب و دنزرف گرم ، تنایخ ی هبرجت

ار نیا سناش ... زگره یتسنادیم هک یدرم هب تبسن

وا زا رتشیب ینک ادیپ ار یسک هک تشاد یهاوخن

هک دوب یتایبرجت نیرت تخس ، دشاب هتشاد تتسود

هک ییاه نیرت تخس دنک. هبرجت تسناوتیم نز کی

رود و مورب ... مربب ار متاقلعت دنب نم دش ثعاب

. موش

هب مدوب هدیسر ، یگلا س یس ندرک مامت ی هناتسآ رد

هدیباوخ ناشتشپ هدنهدرازآ یتقیقح هک ییاهرواب

تقو و مردام اب ندروخ هوهقره دعب نم، دوب.

مقاتا ،رد هداوناخ یاضعا زا مادکره اب ندنارذگ

هظحلر زاه دعب رد هک ارچ . مدرک یم تولخ اهتعاس



رد یگنررپ ،خأل مدنارذگیم هک ینیریش رهاظ یهب

. دشیم سح مدوجو
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اهدرم نودب دنتسناوت یم اه نز متشاد نامیا نم...

و متسناد یم دیعب قشع نودب اما، دنروایب ماود

هک قشع کی ریوصت دوب، هدش نم یاهزور نیا

. مدوب هتفرگ مدوخ وا،زا هیبنت رطاخ ...هب مدوخ

نم و تشاد نم هب یدولآدرد و نیگمغ هاگن ، داعیم

فرص ار متقو مهاوخن رگید هک مدوب هتسخ ردقنآ

دب حلا درکیم نامگ .وا منکب وا ندروآرد هابتشا زا

مدب، حلا متسناد نم...یم و تسوا رطاخ هب نم

دوب. ما هنیس لخاد قیمع ی هرفح لوصحم



زا دعب و هناخ نیمه یدورو رد یولج هک یا هرفح

متسناوتن زگره نم و دمآ دوجو هب نامرادید نیرخآ

و نامام ،اب اهرصع میدوب هتشاذگ رارق منک. شرپ

یمهرود . میورب نایانشآ ندید همع،هب و ونابرذآ

اهنآ زا هشیمه هک دوب یزیچ نامه ، هنانز یاه

نیمه هب ردقچ نم مدید یم وحاال متشاد تشحو

یب یاهتبحص .هب متشاد زاین هنانز یاه نیتور

و ندروخ ار یگناخ یاهکیک ، ندیشون یاچ ، فده

وات نتشگرب هناخ هب اوه ندش کیرات اب تیاهن رد

فرح هدش هدنارذگ بوخ زور هب عجار هناخ، دوخ

. ندز

کی ، مشاب یعامتجا نز کی مدوب هدرک یعس هشیمه

... مدوب هدرک .تالش دشاب دیفم هعماج رد هک نز

تالش نیا مامت هت مدوب هدید دعب و تخس یاهراک

زاین اه ینز همه لثم اه یدرسلد اهو یگتسخ اه،

هب تیمها هب زاین ، متشاد ییاه یمهرود نیچمه هب



هک نیا هب زاین . میاه نخان وومو رهاظ و مدوخ

ندش رتابیز قوش مدرک یم هاگن هنییآ رد یتقو

. مشاب هتشاد

و دهعت مدع و تنایخ نیب ار مندوب نم...نز

وحاال مدوب هدید هدش رامیب ، منایفارطا تقادص

دوب. شمایتلا و میمرت تقو

دوب. مک نم رد یزیچ ، زونه هک دنچره

دعب راگنا هک یا هنیس رتسب ...رد بلق مسا هب یزیچ

دوش. رپ دوبن رارق زگره وا، نتفر

***********************

. مدرک زاب ار هناخ ورد هدیشک متروص یور ار هلوح

مرس دش ثعاب ، هناخزپشآ زا هدش دنلب یاهادص



منک. جک هناخزپشآ تمس هار هب مهار و دخرچب

اهزور نیا دوب. هناحبص زیم ندیچ ،ردحلا نامام

دنخبل تباب زا نم و دیسر یم رظن هب لا حرس

. مدوب یضار اقیمع ، ناشمادکره قیمع

. ریخب حبص ـسالم

. تشاذگ زیم یور ار رینپ فرظ و متمس هب دیخرچ

؟ شزرو یدوب هتفر . مزیزع ـسالم
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. مدش هناخزپشآ دراو و مداد ناکت دییأت هب یرس

زا یمک و متشادرب ار هدش رپ ریش یاهناویل زا یکی

یقاب ندیچ لوغشم مه .وا مدیشون ار شتایوتحم

درک. دنلب ار شیادص زیم، یور لیاسو

دنلب .. یراد یپارتویزیف زورما ؟ یدش دنلب داعیم ـ

. میسرن رید ریگب شود روخب هناحبص وش

؟ هشعضو هچ . هچب روخب لماک نیشب مه ـوت

ار منکمرگ پیز و مدیشک بقع ار یلدنص . مدیدنخ

ی هساک و متشادرب هدش مرگ نان هکت کی . مدرک زاب

هب داعیم هک تشذگن یلیخ . مدیشک ولج ار لسع

ام ندید دشواب هناخزپشآ دراو ، شیاصع کمک

داد. ناملیوحت باالیی دنلب سالم



. تمرب یم نم . تسین تردپ زورما ـ

؟ مرادن مه یراک ؟ مرب شهارمه نم نیاوخ یم ـ

. متخادنا یاباال هناش نم، و دندرک مهاگن ودره

. مرادن یراک اعقاو ـ

برطضم یمک داعیم مه و نامام مه ارچ مناد یمن

درک یعس هک دوب داعیم رخآ تسد . دندوب هدش

. دنزب طخ شهاگن ارزا دیدرت

... هشاب ـ



تشپ دعب،زا و متفرگ یرگید ی همقل مدز. یدنخبل

. مدش دنلب زیم

هدامآ مه ،وت مشب هدامآ مریگب شود نم ات سپ ـ

وش.

مقاتا تمس هب شمارآ اب نم و داد ناکت یرس

نیتور ، شزرو زا دعب نتفرگ شود . مدرک تکرح

هقیقد هد زا شیب هک ینیتور دوب. هدش ما هنازور

هب هک یندش هدامآ دعب، و تفرگ یمن ار متقو

ساوسو یمک ، مدنام یم هناخ هک ییاهزور تبسن

یچم تعاس دنب نتسب دوب.ردحلا هدش رت هنوگ

تفگ نامام یتقو و مدز نوریب قاتا زا مفیرظ

رانک . مدش جراخ مه هناخ هدش،زا غاب دراو داعیم

ار ریگدزد حلا... یب یدنخبل دوب.اب هداتسیا نیشام



. مدرک تکرح شتمس هب دعب و مدز

ندرک مخا ردقنا ، مایب تاهاب ماوخ یم زور ـهی

! اتشادن

یمک اب مه نم دشو راوس طقف . دادن ار مباوج

ریسم دوخ .ات متفرگ رارق لر تشپ ، ثکم

نم درک یم تبحص رت شیب هک ینآ ، ناتسرامیب

دوب. داعیم دوب هتفر شدوخ رد هک ینآ و مدوب

ناتسرامیب کیدزن نیشامود ی هلصاف رد یتقو

میادص ، مدناسر مدنبرمک ارهب متسد و مدرک فقوت

. دمآرد شتوکس نیا زا

وت! الیق خادب ردقچ ـ



! تهب مگب ندش هدایپ لبق زیچ ـهی

زاب ار دنبرمک درک. یمن مهاگن اما .وا مدرک شهاگن

. مدیخرچ یمک و مدرک

؟ مناج ـ

یتح راگنا ! نیگمغ یمک و یدج درک. مهاگن هرخ باال

دوب. هدز تلا جخ

حیضوت و مینز یم فرح ادعب شییارچ هب عجار ـ

لبق ماوخ یم همک تصرف نوچ طقف مد، یم

. مگب تهب ، ندش هکوش

ثعاب راگنا یوا، هلمج و مدرک شهاگن توکس رد



ردق نیمه . دبسچب متشپ هب ما هنیس ی هسفق دش

! کاندرد ردق نیمه و هدرشف

! تسه مه یلع نم، یپارتویزیف تاسلج یوت ـ

باقرغ #
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ییاج ، مدنخبل . مدوب هدز لز داعیم ناهد هب طقف

دنتسناد یمن ، میاه بل دوب. هداتسیا ندرم یلا وح

.رد دنهدب همادا ناشدنخبل ،هب دنوشب فاص ، دنتفیب

هار طسو یا هدننک لسک لداعت یب تلا ح کی

. دیدزد مشچ نم ،زا داعیم و دندوب هداتسیا

! ادعب اما... مراکهدب تهب ... حیضوت ـ



شا، هزانج و دوب هدرم منامشچ . مدرک شهاگن طقف

نم، و درک میادص هدنمرش دش. یمن هدنک وا یور زا

. مدید ار شا هدش تشم تسد

! اغوغ ـ

نک. رارکت تور هلمج هگید راب ـهی

مدیمهف هزات نم، و درد .اب دندش هتسب شنامشچ

هرابود دوب، هابتشا رگا . مدوب هدینشن هابتشا

و نیشام یولج دز ودود منامشچ . درکیم شرارکت

لمعلا سکع . دندیبسچ تفس ار نامرف ، مناتسد

مناوت یم نم متفگ یتقو زیم رس ، داعیم و نامام

کتپ دشو رارکت مرس یوت منک شا یهارمه

. میاه هقیقش یور دش یمکحم



؟ مزیزع ـ

مناتسد ناج هب هن هشعر . مدوب هدنام بقع ایند زا

زا یزیچ مدز. کلپ دوب. هداتفا ما هناچ ناج هب هک

. مدوب هدش روک راگنا نم اما تخیرن منامشچ

مد! ...یم حیضوت ؟... ناجاغوغ ـ

روطچ منامشچ منادیمن ، مدرک شهاگن هک رابنیا

و درک توکس هک دنداد شناشن ار هناریو کی قمع

دز. هرگ مهرد ار شیاهوربا ، گرزب یمغ اب

نم... ـ



وش! هدایپ ـ

یور زا راگنا نم... و درک مهاگن هکوش ، متفگ مارآ

یاج ! باذع ورپ کاندرد ردق نامه . مدش در مدوخ

شدر حلا نیا دوب.اب هدنام مدوخ یور ، میاه شفک

رگا ، دنزب یفرح متشاذگن . میوگیم ار مدوخ ... مدرک

. دندوب هدش پیک ، میاه شوگ . مدینشیمن مه دز یم

سفن هیبش ییادص دوب. مرس یوت ادص کی طقف

بآ... یادص . دمآ یم باال یتخس هب هک ییاه سفن

.وا مدرک زاب مدوخ ار داعیم تمس خأل....رد یادص

دوش. هدایپ مدرک شکمک نم، و درک مهاگن طقف

" متسه یلع "

باقرغ #
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ار ناتسرامیب یدورو . مدوب هتفرگ ار داعیم یوزاب

ناکت ، اغوغ درک میادص راب هس .وا میدوب هدرک در

زا دوب رپ زونه مرس اما... مدید ار شیاه بل ندروخ

دش. یم مامت تشاد راگنا هک یسفن و بآ یادص

یم ار ندش قرغ یادص یا؟ هدینش ار ادص نیا

! میوگ

".... ناهج یاغوغ "ز

بآ زا تدش اب یهاگزره دوب، بآ یوت هک یرس راگنا

کاو پژ ششوگ یوت اهادص نیا دمآ، یم نوریب

یادص بآ، یادص ، نتفر بآ دشوزاب...ریز یم

... گرم یادص هدش. گنت سفن



" یلع بلق یاغوغ "

مدوخ نارگن مه... نم درک. یم مهاگن نارگن داعیم

هک ینهذ و دشیم درس تشاد هک یندب نارگن . مدوب

مدرک شسامتلا هچره دوب. هدرک ییافو یب

،حاال منامرفان نهذ . درکن شوگ دنک ششومارف

یولج یتقو . دشکب ار نم دمع هب دوب هتسب ریشمش

ناوت و یپارتویزیف یاهراک دوب رارق هک یقاتا

ناج مامت راگنا ، میداتسیا دوش ماجنا داعیم یشخب

نیمز یور مدوب هتشادرب هک ییاه مدق رد میاه

دوب. هتخیر

شدوخ . تفگ دمآ شوخ ام هب دنخبل ...اب شکشزپ

نم، و دربب تخت تمس اتهب تفرگ ار داعیم تسد

یم زاب قاتا یوت هک یقاتا رد یور دیخرچ منامشچ

یادص درک، یم مهاگن تشاد نانچمه داعیم دش.

هدش عطق اه سفن یادص و دوب هتفرگ تدش بآ



درک. یم انش تشاد بآ،حاال یور دسج دوب....کی

؟ هتسارآ مناخ نیبوخ امش ـ

دسانش یم ار نم اجک زا مسرپب هک نیا تصرف

مدیسرتیم . مدرک هراشا رد نآ ...هب طقف متشادن

، دشاب رود ردق نآ هک یراید ...هب دربب بآ ار دسج

منک. شیادیپ مناوتن

... قاتا نوا ـ

میدرک رابنا هزاین هک ییازیچ . هتازیهجت قاتا ـ

. اجنوا

؟ اغوغ ـ



شرواب دیاش . تشاد شخ اعقاو رابنیا داعیم یادص

شهاگن . هدرک هچ نم ،اب مسا کی هک دشیمن

مدز. لز نسم رتکد نامشچ هب شیاج ...هب مدرکن

؟ مشاب اج نوا هش یم ـ

تشگرب و تفر داعیم هب نم زا بجعتم کشزپ هاگن

اما تفگ یم تشاد یتقو و داد ناکت یرس هاتوک ،

رد نم ، هبترمان و هراد کاخ و درگ یلیخ اج نوا

. مدش شلخاد دوب. کیرات . مدوب هدرک زاب ار قاتا

شراوید ی هشوگ . متشاذگ زاب همین ار شرد

یحبش یور دیطلغ ، یکیرات یوت مهاگن و مداتسیا

شمسا هک یحبش . مدوخ هیبش

باقرغ #
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هریخ زونه منامشچ ! اغوغ مه شلا وحا دوب، اغوغ

هدید نآ رد چیه هک یا یهایس .هب ملباقم هب دوب

...حاال راوید یور دیبسچ ، تشپ زا مرس دشو یمن

دوب. هتفگ هچ داعیم مدیمهف یم متشاد هزات راگنا

. متشاذگ مناهد یور ار متسد

! مدرکن هک ـسالم...رید

یکیرات نامه یوت . دنداتسیا ندز ودود زا منامشچ

ات درشف ار مناهد رتمکحم ، راتخمدوخ متسد اما،

یاپ مدروخ دعب...رس و دورن نوریب نآ زا ییادص

مامت هک یمدآ هیبش . یکیرات ورد راوید نامه

. دنشاب هدش جلف شت، ال ضع



دوب. یلع ... یادص

؟ ییاهنت ؟ داعیم یرتهب ـ

مومت تمیات ....ات تفگ دنوسر و اباب...نم هرآ، ـ

. مایم دعب... مدب ... ماجنا یراک ... هشب

یلبق تسد یور دمآ، کمک هب مه مرگید تسد

ین همه و درک دراو راشف مناهد هب رت شیب . تسشن

دشونآ زارد میاپ کی . دندرک هفخ ار مدردرپ ی هلا

همین نامشچ زاب، همین رد .زا دنام هدش مخ ، یکی

دوب. نم هب شتشپ . قاتا یوت دندیخرچ مناج

شیپ هک یخر مین و دیخرچ هک یرس ندید نم...اب

مدز. کلپ . مدرم اهراب هن... راب کی ، تسشن منامشچ

دروخ رس مناتسد زا یکی دشو سیخ متروص

. دمآ یمن رد میادص مه متساوخ یم رگید . مرانک



میوگیم وت زا زونه هنوگچ ینم؛ هابتشا ینم هآ "وت

میوگیم وت زا زونه هنوگچ ینم؛ هار همین رفسمه وت

؟!

رد هدنام تا همزمز ینم؛هک هاگ هیکت ینم هانپ

مشوگ

هدنام تمغ راب !هک ینم هانگ یب ینم هانگ

"… مشود رب

تارطق ار ما هناچ ریز دوب. سیخ سیخ متروص

راشف تدش ،زا مسفن و دندوب هدرک رپ کشا

مهاگن زونه دوجو نیا .اب دمآ یمن باال مناتشگنا

نت یور ... شتکرح ره یور هدیبسچ دوب. شیور

. شمارآ یاه هدنخ یور ، شیادص



زا دید یم دید. یم هنرگو دناخرچ یمن ار شرس

هب هدز ترسح روطچ تشاد یکی یرد، زاب زرد

هقیقش ، دیشک یم ریت ما، هنیس . درکیم هاگن شتماق

... منامشچ دوب. هدرک بت مناج . دندز یم ضبن میاه

کی یارب دز یم لد لد تشاد ، میادص و دیراب یم

دش. یم تحار ملا یخ تشاد . شندرک ادص راب

هک مدش یم هدوسآ شدنخبل ندید زا مک مک متشاد

هک هدش بوخ شلا ح یکی ، رفنود ام زا اللقا

هرابود ار مرس هک دیسرپ یلا وس داعیم . تشاذگن

تسد یکی ونآ راوید هب دنابسچ و درک ناهنپ

یم شرب ... مناهد یور . تشگرب شیاجرس ، هداتفا

یاه یلع . مدرک یم شیادص دنلب یادص .اب متشاد

هدش هدیشک سبح هب میاه نادند تشپ یدایز

. دندوب

باقرغ #
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؟ یلع هتچ ـ

؟ دایمن ییوب ـهی

. مدرشفرتشیب ار مناهد . متسب مکحم ار منامشچ

مخ مه، ما هدش زارد یاپ ونآ متخیر کشا رتدازآ

دش.

؟ ییوب هچ ـ

مغ . دیشک یم کدی راگنا ار تبرغ ،مغ شیادص

! یروآدای ....مغ نتشادن



! انشآ رطع ...هی رطع هی یوب ـ

نامه یور ادص، یب اما مدز راز . مدش مخ ولج هب

تدش اه کشا و دنتخوس منامشچ ، یکاخ نیمز

ار شیوب . تفرگ یم شتآ تشاد .... مبلق . دنتفرگ

. دمهفب تسناوت یم ایند کی

هب ور ما یربیم ؛وت ماوت یاپ اپهب ماوت یادص "

یشوماخ

مدشکیم ؛هک ماوت یانشآ نیرت هبیرغ

… یشومارف نیا

! مراد ولگ رد یدب ضغب هچ ینم؛ مامتان ینم مامت

" مراد وزرآ زونه هک نیبب ینم؛ حلا رکف وگب و ایب

. دایمن یصاخ یوب ـ



وا... باوج دعب، مغو ایند کی اب دوب داعیم یادص

دوب. هدش کالهف راگنا ! لصأتسم یادص اب

ـاما....

یوب ، ممهف یمن نم . تسین اج نیا هک سک چیه ـ

. هتروظنم یچ

یتقو ، تشپ نامه اما نم . دماینرد رگید شیادص

، دوشن دنلب مراز یادص ات مدنک یم ناج متشاد

. دیشکیم وب تشاد . مدرک سح ار شقیمع یاهسفن

. دنامب رای دوب هتساوخن هک... یرای نت یانشآ یوب

دب مه .وا تسا بوخ وا حلا مدرک رکف یکلا

و تشاد رطاخ ارهب نم رطع زونه هک دوب دوب...دب

درک. یم مسح



؟ یلع یر یم یراد اجک ـ

، راگنا . دیسر یم مشوگ هب یکیدزن زا شیادص

دوب. هداتسیا قاتا نیمه رد تشپ

؟ یدرگ یم یچ لا بند . مرسپ هیرابنا اج نوا ـ

مدق یادص . دناسر ناما یرای ، راگنا رتکد یادص

یم ار نیا نم دوب. هدرک مسح دش. فقوتم شیاه

. مدیمهف

! میرذگب اما... منود یمن ـ



و مدرک سح ار شندش رود ، دادن همادا ار شفرح

و مدوب نم طقف دید. یمن ار ییاج رگید منامشچ

یتسد و مدوب نم هناچ، ریز هدش عمج یاه کشا

درک....نم یم درد دوب هدرشف ار مناهد سب زا هک

و مدوب نم . دندوب هدش کشخ هک ینامشچ و مدوب

وا یاپ داد، مناشن و تفر ولج هفرط کی هک یرادید

. مفیعض زونه ، دشاب طسو

هفاک کی زیم تشپ هتسشن زادرپایور کرتخد زونه

شلباقم درف و هداد شرافس هوهق ناجنفود هک ما

هدش، هلا چم هک یبلق و مدوب نم . دسر یمن زگره

ردقچ دوب. هداتفا نیمز یور لا متسد کی هیبش

هرهچ دشو زاب رد یتقو اما مناد یمن دوب هتشذگ

... داتفا نیمز یور هداتفا نم ،هب داعیم مغ قرغ ی

منامشچ رود متح هب یخرس .هب مدیشک ارباال مرس

. ملباقم تسشن یتخس دزوهب لز



. مزیزع ـ

یوت سلا نیدنچ دش یم شاک . مدرکن شهاگن

رگید ، متشگ یمرب هک دعب . مدنام یم یکیرات نیمه

. دوبن شلبق هیبش زیچ چیه

ناج! ... اغوغ ـ

ناج،اما... وگن میوگب و منزب دایرف تساوخیم ملد

مقه قه یادص راب نیا دش زاب هک مناهد شیاج هب

درک... دنلب ار

نیا زا دروآ یم مک ییاج ...کی یمدآ هرخ وباال

! هابتشا هب یتح نتشاد تسود مجح



میوگیم وت زا زونه هنوگچ ینم؛ هابتشا ینم هآ وت

میوگیم وت زا زونه هنوگچ ینم؛ هار همین رفسمه وت

؟!

رد هدنام تا همزمز ینم؛هک هاگ هیکت ینم هانپ

مشوگ

هدنام تمغ راب !هک ینم هانگ یب ینم هانگ

… مشود رب

باقرغ #
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*************************

هدش. یچ یمهف یمن ! تنت هغاد ... یمرگ _واالش

هنیا شقرف .... تتسد ای هشاب هتسکش تاپ هک راگنا

ولج. یایم ،زاب بقع یریم یه . هتسکش تلد طقف

. یشکیم درد ... یراد ...بت یجیگ . یدرک مگ وهار



اوه ... هزور . هنوم یم یگتفرگدیشروخ هیبش

رظتنم . هشیم کیرات زیچ همه وهی اما هنشور

، هشب زاب دیشروخ ،هک یرپب باوخ زا ،هک ینومیم

مکی ! هشیمن اما هش. مومت سوباک ... رانک نرب اربا

یدج یدج ! تسین باوخ هن، یمهفیم ... هرذگیم هک

یدج ... یدش مگ یدج یدج هدش. هایس تیگدنز

! یدرم یدج

فرح مه نم . اهتنا یب مغ کی درک.اب یم مهاگن

هسلج رد وطالین ی هیرگ زا هک ییادص مدز.اب یم

ونآ وحم مدز. دنخبل . تشاد شخ ، یپارتویزیف ی

. مدش مدوخ ی هدنمرش هک دولآ مغ ردق

هنک، یم ییاچ سوه تلد هک رابره ینود یم ـوت

هنک خی ردقنا ، یمود نوجنف و یزیرب نوجنف اتود

... دایب ... یشاب رظتنم زونه ووت هتفیب نهد زا هک

لز تامشچ یوت یتقو و هراد شرب ، هنیشب تولج



یچ؟ ینعی هشونب شزا هدز

نارهت دوب.هب هدز خی مسفن دوب. هدرک توکس

فشک هزات ناهج یاهتنا ی هطقن مدز.هب لز غولش

ی هداج کی طقف . دوبن یدازیمدآ اج نیا ما! هدش

و دنلب ی هپت کی هب دناسر یم اروت هک دوب یکاخ

اما دمآ یم رظن هب ابیز باال، نیا زا هک یرهش دعب...

هدش کح یاهدرد زا ربخ . یتشادن شنطاب زا ربخ

. شناج رد

زا یگنشگ ، ینیبب و شا عالهق دروم یاذغ هک نیا ـ

. هنزب روش تلد هش... درس اوه هک نیا هرب. تدای

.زا شادص ندینشن زا هریگب درد تشوگ هک نیا

؟ شنتفگ اغوغ هی ندوب خیلا

نشور غارچدنچ نارهت اج نیا !زا توکس مه زاب



هدش! شوماخ بلق دنچ اما، نییاپ نآ دوب.زا

یوت . هنوشبلق نراد هک یزیچ نیرت شزرااب ، امدآ ـ

هبرجت یگدنز یوت هک ییاه سح مامت بلق نوا

و مبلق نم... . ندرک تظفاحم جنگ هی نیع و ندرک

بلق نودب ینود یم ...وت متفرگن مشسپ . مداد

یچ؟ ینعی ینک یگدنز

. دیزرل میادص . متسب ار منامشچ .... توکس

ور. شمسا رارکت هنک کرت مدوب هتفگ منوبز ـهب

اما، قاتا نوا رد تشپ ... تخس یلیخ دوب. تخس

ملد یوت ، شمسا نتفگن هام تسیب نیا مامت ردق

. مدرک شادص



؟ اغوغ ـ

هدنمرش هاگن یوت مدز. لز شنامشچ یوت . مدیخرچ

. شنازیرگ ی
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مهم نوا نتفر طقف مدید ....دعب تفر هرب. متفگ ـ

. متفر یم دیاب منم ، هتفر هک نوا راگنا . تسین

هی ات زیچ همه زا مدرک رود ور مدوخ هام تسیب

. هربن لا وس ریز و ممیمصت رهش، نیا یوت هرطاخ

درس ییاچ یاه نوجنف دادعت یخلا ....یب متفر

و بلق و شوگ یاندیشک درد و یفاضا ی هدش

! عقوم یب کرت نیا زا منوبز



هیبش مدز یدنخبل ! نیگمغ نانچمه درک. یم مهاگن

. یناتسبات بش همین کی دنلب،رد یا هیرگ

هکنیا یارب ...هن شمشخبب دشن هکنیا یارب هن متفر ـ

حلا هک متفر نم داعیم . شلوبق هرابود دوب تخس

. هشن وت قد ی هنیآ نم، رانک ششوخ

؟ اغوغ ـ

؟ داعیم یدرک راکیچ ـوت

؟ مدب حیضوت یراذ یم ـ

یولج مه دعب . مدنابسچ مهب ار متسد ودره فک



ولج ار شتسد . مدرک شهاگن اهنت و متشاذگ مناهد

. درشف مارآ و تفرگ ار مناتسد زا یکی چم . دیشک

نم تاسلج لبق ، شردام ... یپارتویزیف تاسلج ـ

نامام . میدید مهو ... شیپ هامدنچ یقافتا دوب...

شاهاب یدب راتفر دوب. ربخ یب اج... همه زا هک

اب یلکشم هک مدرک رهاظت ... شولج منم ... تشادن

. شمسانشیمن یتح ...و مرادن مدآ نیا

یپارتویزیف دوب. یملا وس لا حرس ...نز شردام

داد. همادا شدوخ و مدنام هریخ طقف هچ؟ یارب

یم هسلجره هرب. تساوخن هگید هک دوب نوا دعب ـ

شیپ دنومیم یلع و دربیم دامع ور شردام ... دنوم

....و مدرک توکس نامام یولج ... هسلج دنچ نم.

..... یارب نامام ، تاسلج زا یکی یتقو رخآ تسد



و هرب هرب. متفگ شهب .... نوریب تفر قاتا زا یراک

یاپ .... مدرکن تیاکش هگا ...هک داین مغارس هگید

.... تفرن اما... ... مافرح یاپ ... مداتسیا مطلغ

ارچ؟ ـ

داد. ناکت ار شرس

... هزوس یم مارب ... تلد ... متفگ .... مدیسرپ ـ

، متسین ....نم هراد زاین یزوسلد هک ینوا ... تفگ

... هرتهب شلا ....ح یروط نیا تفگ ... هشدوخ

شمشچ یولج ور.... شهابتشا هک مدب هزاجا ... تفگ

! هنیبب

. داعیم رهاوخ نم... دیاش ؟ای دوب داعیم ، شهابتشا



درک. یم هکچ مهاگن زا مغ

؟ یدوب وت شهابتشا ـ

باقرغ #
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راگنا دعب، دزو لز منامشچ یوت . دیخرچ شرس

. تقیقح نیا نتفگ زا تفرگ شضغب

. اغوغ درک هاگن مامشچ یوت ... هابتشا تفگ یتقو ـ

دوب. نم هب شندب وضع نیرت هیبش ... داعیم نامشچ



. میوگیم وت زا زونه هنوگچ ... ینم هابتشا ینم هآ وت

وت زا زونه هنوگچ . ینم هار همین رفسمه وت

". میوگیم

زا ییادص و مداد ناج روطچ . مدرک شهاگن روطچ

نانچنآ هظحل کی رد منامشچ روطچ . دشن دلب نم

. منیبب ار شتروص متسناوتن ، رگید هک دش رپ

! مدوب نم شهابتشا

؟ اغوغ ـ

؟ یتفگن مهب ارچ ـ

یناشیرپ ... شدب ...حلا شنزح ،زا میادص زا



دش. بوشآ مه مدوخ ...لد شا

. مگب متساوخ یم ـ

یک؟ ـ

مشکب دایرف و دوش دنلب میادص هکنیا نودب

. دوشن داد میادص هک مدوب هتسخ ردقنآ . مدیسرپ

؟ اغوغ ـ

؟ داعیم یک ـ

. مدیدنخ دولآدرد . تخوس مبلق . داتفا نییاپ شرس



. تفگ هک مدینش و متفرگ نامسآ تمس ارهب مرس

رخآ، ی هظحل ...ات تسه متفگن تهب ، زورما ـ

! یایب ماهاب متساوخ یم ... نوچ

یرون داد. یم ناج نامسآ طسو تشاد هراتس کی

زونه اوه . مدید یم مشچ اراب دش یم مک نآ زا هک

؟ دوبن بیجع . مدید یم هراتس نم و دوب نشور

داد. همادا شدوخ و مدیسرپن رگید چیه

! اغوغ شینیبب و یایب متساوخ یم ـ

نامه هیبش دز. یقرب شنامشچ ، مدناخرچ ار مرس

درم. یم تشاد هک یا هراتس



و غراف یامدآ یادا یکلا ، یمهفب متساوخ یم ـ

! اغوغ یرایمرد

کی ثکم نودب ار شرت لبق ی هلمج و هلمج نیا

نم، و دوب سملا هک ییاه تقو هیبش دوب. هتفگ هراب

. مدرک شهاگن مه زاب

باقرغ #
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هن؟ هگم ، شیدید .... اغوغ ـ

؟ داعیم ـ

شمامت ات مدرک شیادص مسمتلم راد شخ یادص اب



داد. همادا مارآ ووا، دنک

. اغوغ تخانش وترطع ـ

هناش دشو بآ شا هنادرم ضغب ، هلمج نیا دعب

هدش عمج یسیخ نامه هدز،اب تهب . دیزرل شیاه

دز. بل ووا، مدرک شهاگن میاه کلپ و هناچ ریز

و شینیبب و یایب ...هک متفگن رخآ ات دصق ـزا

. اغوغ ینک یم ملظ یراد ... یمهفب

درد. رمع ...کی ترسح کی . هاگن کی و مدوب نم

. مرهاوخ ینک یم ملظ تدوخ ـهب



؟ شیدیشخب ـوت

رس و مدیسرپ هتسهآ و نیگمغ یادص نامه اب

یبیجع روط ...کی شنامشچ . دمآ باال هتسهآ ، داعیم

. دندوب

؟ اغوغ ـ

؟ شیدیشخب اعقاو ...وت داعیم ـ

، شفعض زا هتسخ دز. مکحم یا هبرض شیاپ هب

. دیلا ن

! سرپب مزا ...دعب اغوغ نیبب و نم ـ



یگ؟ یم یچ سپ ـ

. دیایب شدوخ هب اتوا دنلب . مدیسرپ دنلب راب نیا

هتسشن شیور هک یگنس هتخت یور .زا مدش دنلب

باذع نآ یور نتسشن زا مدیمهف یم ووا، میدوب

نامسآ هب وزاب مدیخرچ مدوخ رود . دیشک یم

. مدش هریخ

ینز یم باذع و ملظ و ندید زا فرح ارچ سپ ـ

؟ داعیم

. اغوغ شیدیشخب وت نوچ ـ

هنیس ی هسفق تشاد هک یدرد مامت طسو ، ریحتم



ووا،هب مدز لز شنامشچ هب دنازوس یم ار ما

رجآ کی ردق دمآ،هب ولج . داتسیا شیاصع کمک

، شیادص و دمآ یم یدب داب دوب. هلصاف نامنیب

مسیخ نامشچ .هب درکیم ضیرم تشاد ار میاهشوگ

دز. بل ، ضغب نامه دزواب لز

راز شارب یروط نوا ... هشخبن و یکی هگا مدآ، ـ

. اغوغ هنز یمن

باقرغ #
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! داعیم ـ

دز. فرح دنلب راب نیا اما دوب.وا هفخ میادص



تباب اما لوبق ... مرصقم مدوخ ... مشخب یمن نم ـ

یمن هدش کیدزن وت و....هب هدرک رارف هک... نیا

یارب میمصت ...نیا اغوغ حلا نیا ....اب شمشخب

، منیب یم و نوا ....نم یتسین نم هنم....وت

ماه یمخادب مامت ...اب یپارتویزیف ی هسلجره

هنکمم هک شیعامتجا تیعقوم مامت ...اب دایم

مر یم هار هک مدقره ... هنوم یم دایم، ... شنسانشب

اب مدموا رانک ... هشک یم سفن رت تحار ... راگنا

؟ شندوبن اب یدموا رانک ؟ اغوغ یچ ...وت شندوب

نم و تخیر یم ممشچ زا هرطق هرطق ، کشا

و فیعض یاغوغ مدوب هدش . متشادن شیور یلر تنک

لبق. اه یسلا هتسخ

باذع ...زا تلا ح باذع !زا اغوغ هدب نم...حملا ـ



. یتشاذگ تلد یور نم...اپ رطاخ هب هک نیا

؟ داعیم ـ

دنک. شمامت ات مدرک شیادص یبیجع سامتلا اب

دز. بل و دمآ ولج رت یکاش . درکن

هب بسچب سپ بخ ... یدرک ششومارف اعقاو هگا ـ

باذع غاد ... هتبلق یوت زونه هگا ...اما تیگدنز

رابره نم ... راذن نم لد یور و... تدب حلا نادجو

تحار ملا ویخ یبوخ منیبب هک... منک یم تهاگن

یزاب شقن ی همه ...اب یتسین بوخ ...اما...وت هشب

! یراد شمک ...وت... اغوغ ... تندرک

منت یوا. هدش دوبک تروص یور دوب هدنام مهاگن



دز. وبل دمآ ولج یتقو دیزرل

تقاتا قرب ... بشره یتقو هش یم دب نم...حملا ـ

یم دب حملا ...نم هنوم یم نشور حبص یامد مد ات

طسو و ینز یم لز اج هب وهی منیب یم یتقو هش

! تسین هک.... یکی لا بند هخرچ یم تمشچ عمج...

زا هتسخ . تفگ یزیگنا مغ نحل اراب تسین

نم، دشو راوآ گنس تخت یور هرابود نداتسیا

. مدوب هدیدن وا زا زگره هک وحیلا مدنام

! اغوغ شیدیشخب وت... ...اما شمشخب یمن نم... ـ

خیلا یناهگان ودره راگنا . تفگ ار نیا زیگنا مغ

یفرح رگید مدرک یم سح اقیمع نم . میدوب هدش



. دنرادن مناوت و بات ، مناوناز و تسین ندز یارب

حاالهب ودره ... متسشن گنس یور شرانک یتقو

هک ییاهدرد .رپزا میدوب هدز لز مولعمان یا هطقن

هن... میمرت اما دندوب هدش هتفگ

... اغوغ تسین نیا هداوناخ ـ

میاه هدینش زا زونه . مدناخرچن شتمس ار مرس

! مدوب گنم

باقرغ #
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تدوخ زا هیقب رطاخ وت...هب هک تسین نیا ـ

. یرذگب



هیچ؟ هداوناخ سپ ـ

مه وا یادص .... تخوس یم دوب. هدش گنس میولگ

. تخوس یم یشتآ طسو تشاد راگنا

. ینک عناق ور هیقب ینوتب هک نیا ـ

نیمه . دیوگ یم هچ مدوب هدیمهفن . مدرک شهاگن

درک.حاال مهاگن مه وا دیخرچ شتمس هب مرس هک

. دوبن دوبک رگید شتروص

یچ؟ ـهب



، تاهابتشا یضعب نتشاد تسود هک... نیا ـهب

! تسین دب یلیخ

ار شکلپ ریز .من مدرک شهاگن هکوش و توهبم

دیچیپ ار شتسد مه دعب دز. دنخبل تخس و تفرگ

. شیوزاب هب دروخ هیکت مارآ مرس، و نم نت رود

هگید هگا یتح راذب و.... تدوخ نک لد ـهی

! مشابن ... مشثعاب هک نیا رجز ...نم شیتساوخن

متسناوت یم ار رهش کی نم و مارآ . تسکش مضغب

منک. سیخ نآ اب

نم... داعیم ـ



. مفرح نیب دیرپ

... اغوغ شاب رود شزا ... مگب تهب داوخ یم ملد ـ

قاتا نوا رد تشپ و تلا ح یتقو بخ اما

هش یم تخس ... دیمهف و ترطع یتقو ... مدید

. شنتفگ

ار ملا وحا هدنخ اب درک یعس ، متسب ار منامشچ

. دهدب رییغت

...اتول مدرک عاضوا هجوتم و رتکد ... روطچ یدید ـ

ور. یزیچ هدن

صا هک دوب یزیچ دوب هدرک یراکمه ابام رتکد هکنیا

منک.هب رکف متساوخیم طقف . دوبن مهم میارب ال



. دندوب هتشذگ رس زا هک ییاهزیچ مامت و مدوخ

! اغوغ ـ

دز. بل مارآ ووا، مدادن ار شباوج

دزمان ... هراونشج هی یوت ... شملیف مدینش ـ

.... یتساوخ رگا روط... نیمه مشدوخ هدش....

باقرغ #

531_ تراپ #

مه . متسب ار منامشچ مه نم . دادن همادا ار شفرح

مه ، دیوگب دهاوخ یم هچ وا متسناد یم بوخ نم



نیا تشپ یتخس زیچ هچ دیمهف یم شدوخ

اجهب نیا زا مداد یم حیجرت . هدیباوخ شفرح

منک. شوگ داب یادص هب طقف شدعب

! اغوغ هیچ قشع ـ

زاب منامشچ هک دیسرپ ار نیا ترسح اب نانچ

میدوب هدرک تداع دوب. شیادص زونه داب . دندش

نم،اب یلو میونشب هتسب نامشچ اب اراهزیچ یضعب

. مدینش یم اهزور نیا مه زاب مشچ

...یب ییوهی رفس، یرب یاوخ یم یدید ـ

هلیسو هکیت هی یتح ینک یمن تصرف ...دعب همدقم

تهب اما... یر یم تازیهجت و هلیسو یب . یرادرب

؟ هرذگ یم شوخ



. دیرپ نوریب شیاه بل نیب زا یمارآ موه

. هرفس نومه قشع رفس!... نومه ـ

هش؟ تحار ملا... یخ مسرپب ... هناردارب لا وس ـهی

ووا، دیرپ نوریب مکشخ یاه بل نیب زا یمارآ موه

. میاه هقیقش طسو دیبوک خالصار ریت

؟ اغوغ تشذگ شوخ تهب ـ

هب هریخ . دندش زاب اهتنا ات راب نیا منامشچ

رود، کی مدوب نیکرچلد نآ زا هک یرهش ... نارهت

شبصعت خهلا، ناروتسر ... مشق . مدرک شا هرود

دوب، هدش خرس یدرم یلیس برض هب متروص یتقو



و نتفر هوک ... نامیاه هدنخ ... هبژنپا نامرفس

هرطق نیلوا دورف ابوا...اب مطوقس ی هبرجت نیلوا

رت ،مک دندوب هک هتسب دش! هتسب منامشچ ... کشا ی

. دندیشک یم درد

دوب. شوخ ناملا مه،ح رانک دوب.ام هتشذگ شوخ

... ینم مامتان ینم، مامت "

"... مراد ولگ رد یدب ضغب هچ

***********************
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مه رانک و میوش عمج همه دوب، هتساوخ ونابرذآ

. مینیبب ار شا ینتشاد تسود یاه لا یرس زا یکی



یاه لیدنق راگنا اه، تدم دعب مه غاب هناخ

شداد هب یراهب و دندوب هدش بآ شا یناتسمز

رگید دوب. نامکت کت دنخبل ثعاب هک دوب هدیسر

و لسک و هتسخ یسک . دوبن هلصوح یب یسک

ال قنت عون کی سکره . دیسر یمن رظن هب مه روجنر

مهب، هلصاف نیرت کیدزن ورد دوب هدرک هدامآ ت

اه! لبم یور دندوب هتسشن

شیور داعیم هک یلبم ی هتسد یور مه، نم یتح

یوت هک ییاه سپیچ .زا مدوب هتسشن تشاد رارق

یم رهاظت و متشاد یمرب دوب شیاپ یور ی هساک

.رد تسا شخب تذل اعقاو ، ملیف هک نیا هب مدرک

رد ناممادک چیه ی هقیلس متسناد یم اما اعقاو

. دوبن وسمه ونابرذآ ی هقیلس لا،اب یرس کی یاشامت

ارزا منهذ متشاد یعس مه اه نیا مامت طسو

هداز ییوناب نم، منک.رد رود شریخا یاه یغولش

یاه فرح هب نک رکف ، شزورره راک هک دوب هدش



کی ی هرابدص ندید و شدوخ یاه یگنتلد ، داعیم

دوب. هدش امنیس یاه هدرپ سپ رد ملیف

رانک ، یدرمریپ هک دوب یا هنحص لا، یرس طسو رد

تشاد و هتسشن شدوخ وسلا نس مه نز رنتراپ

دوب اج نامه اقیقد درک. یم جاودزا یاضاقت وا زا

ورد داد رارق زاپ تلا ح یور ار لا یرس وناب، هک

ارهب شیاصع ، شراک نیا هب همع ضارتعا لباقم

. دیبوک نیمز

! مراد فرح ـ

هشیمه زا یمک ... داتسیا . میدز لز شتروص هب همه

ی هحفص یولج و تفر ! رترقوم رتو فاص

نآ هب تشپ ام... یوربور . تفرگ رارق نویزیولت

رد ریپ درم و نز یاه تسد حاال هک یا هحفص



دوب. مه تسد

؟ اغوغ ـ

درک. همزمز مارآ . مدرک شهاگن

شلر تنک ینوتب دش یشحو ، بایماک رانک نیشب ـ

. ینک

هب اهنت توهبم نم، و دندرک هاگن ار مه بجعتم همه

لبم ی هتسد یور راب نیا و مدرک لمع شا هتساوخ

، دندوب هتسشن ناشیور مسبت و بایماک هک هرفنود

درک. همزمز راد هدنخ یتلا ،ابح ونابرذآ . متفرگ رارق

. تسایهم طیارش بخ...االن ـ



و نم طقف دیاش و دیخرچ یم مه یور اه هاگن

عوقو ردحلا یزیچ هچ میدوب هدز سدح مسبت

میاه نادند تشپ ، هدنخ . میدیزگ ار نامبل هک تسا

دوب. هتفرگ رارق

؟ هدرک توف امش هزرمایبادخ ردپ هلا سدنچ ـ

دز. بل یدج ینحل ردپ،اب

! ردام هیلا وس هچ نیا ـ

دش. هدیبوک نیمز یور هرابود ، ونابرذآ یاصع

! نکن بارخ ومویرانس هدب، وملا وس باوج ـ



هدنخ ات تشاذگ بایماک یاپ یور ار شرس مسبت

مدز. لز فقس مه،هب نم و دهدب تروق ار شا

باقرغ #

533_ تراپ #

؟ روطچ سلا هدزاود هش یم هراد بخ... ـ

دز. وبل داد ناکت یرس تیاضر اب وناب

. مدرک گرزب ییاهنت ورامش نم ـ

دنخبل همه دش ثعاب شا، هلمج و بایماک نحل



دنک. هاگن ونابرذآ هب کالهف ردپ طقف و دننزب

شاه هچب هک شاداد شیپ سلا هدزاود نم ردام ـ

روط... نیمه مه یجبآ ، دندوب هدش سرخ ی هزادنا

میزاب رتخد یپ هک منم دوب. هدروآ ایند هب رن واگ هی

و شاداد نوج زا رود رخو نس نوممه . مدوب

ی هلحرم ات نوماباب هگید ییادخ ، میتشاد یجبآ

دوب. هدرک تیهارمه ام ندرک گرزب

. دیخرچ بایماک تمس ، ونابرذآ یکاش هاگن

! دنبب و تنهد ـ

نوبز یور هب یکاش و یدج ار هلمج نیا یدح هب

، ونابرذآ دشو تکاس رایتخا یب بایماک هک دروآ



. دیشک یقیمع سفن

منک. جاودزا ماوخ یم ـ

هک دش هتفگ یناهگان ردقنا هراب، کی ی هلمج نیا

و دندش درگ ردپ یاه مشچ ، داتفا هفرس هب همع

. تفر او لبم یور ، بایماک

یچ؟ ـ

یاه بل ندروخ مهب لصاح لا، وس رپ یچ نیا

توهبم یاه تروص ، ونابرذآ ی هرهچ . دندوب نامام

درک. همزمز رت مارآ راب نیا و دنارذگ رظن زا ارام

منک. جاودزا نویامه ردپ اب ماوخ یم نم، ـ



تهب و تسشن مناهد یور متسد ، گرزب یادخ

لیدبت مدز لز هدش کشخ بایماک هب یتقو ، مهاگن

مهو شیاه یزاب هناوید .زا گرزب ینارگن کی هب دش

ی هنیس کی اب ونابرذا وحاال، دوب هتشاد مرب

، نویامه ومع ردپ اب دهاوخیم تفگیم هتشارفارب

ناشن ، نویامه ومع ی هرهچ دنک. جاودزا همع رسمه

! هدوبن مه طاالع یب هیضق نیا زا داد یم

اتس! هزم یب یاه یخوش نوا زا نامام ـ

هاگن کی طقف ، بایماک ی هلمج نیا هب وناب باوج

نتفرگ اب مدرک ار تالمش مامت دعب...نم و دوب مکحم

دنچره . موش شندش دنلب عنام بایماک یاه هناش

دوب. هتفرگ ار شیوزاب مه مسبت هک
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و نس نیا اب یریپ رس االن؟ هاگن نیا یچ ینعی ـ

امش؟ نیتخادنا هار یا یزاب هرخسم هچ نیا سلا

! بایماک ـ

دوب. هدیاف یب بایماک دنلب یادص یارب ردپ رادشه

شنتساخرب عنام میتسناوتن مه رفنود ام یتح

. میوش

یگیم هک نومردام تفگ یچ یدینش امش شاداد ـ

؟ بایماک



! نییاپ دایب تادص ، تفگ هک یچره ـ

ینیشن بقع هب یمک ار بایماک ردپ، موتامیتلوا

رذآ تروص زا شا الهی گرپ نامشچ اما درک راداو

مدق هناخزپشآ تمس هب تعرس .اب دشیمن هدنک وناب

اما مزیرب بآ ناویل کی شیارب ات مدرک دنت ار میاه

. دندرک یم یزاسزاب ار عیاقو ، لماک میاه شوگ

! رسپ نیشب ـ

ینعی ؟ نویامه ردپ یگ؟اب یم یچ امش نامام ـ

نم؟ رهوشردپ

هدینش یتخس هب هک دوب هکوش یردقنآ همع، یادص

وهب مدیشک نوریب لا چخی ارزا بآ چراپ دش. یم

ییاریذپ تمس وهب مدرک اررپ اتود ، ناویل کی یاج



هب هک مداد نامام تسد ار ناویل نیلوا . متشگرب

بایماک هب هک مسبت تسد ار یمود و دناروخب همع

هک یگرزبردام هب کمک یارب مه دعب . دهدب هتفرگ رگ

، تشاد یمارتحا لباق یوجگنج ی هیحور هشیمه

. مدرک همزمز

درم یلیخ ، نویامه ومع ردپ هک نم رظن ـهب

هیچ؟ شداریا . دنتسه یمرتحم

دیاب دوب مرتحم یکره ... اتنهد یوت منز یم اغوغ ـ

نم؟ ردام رهوش هشب

روبجم بایماک ردپ، دنلب همین رابنیا یادص اب مه زاب

طیارش زا لصأتسم نم و ددنبب ار شناهد دش

توکس همه نیا . مداتسیا ونابرذآ رانک هدش، داجیا

دوب. هدننک نارگن شرادانعم یاه هاگن و



. نیدرک هکوش و نوممه امش ردام، ـ

سمل ار شیوزاب مارآ . تفگن یزیچ مه زاب ونابرذآ

تروص هب هریخ ... مندرک هاگن نودب ووا، مدرک

درک. اوجن ، بایماک خرس

هیچ؟ هیضق نیا اب تلکشم ـ

. شتآ یور یدنپسا دوب هدش ،زاب بایماک

. دنادن هک دوبن یسک ، ونابرذآ رس ار شتیساسح

نیع نیدرک سوه نس نیا اب هنیا ملکشم ؟ ملکشم ـ

رکف ال وصا نیش سورع هرابود نووج یارتخد

...هی نیراد گرزب ی هچب ، نیراد هون امش نینک یمن



روطره نس، نیا هدب.اب امش نس یارب اراک یرس

نیاوخ یم
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یاملیف ، نیراد تسود یگنرره ، نیشوپ یم سابل

هدش ثعاب انیا ی همه و نینیب یم بیرغ بیجع

امش نم... ردام . نینک راتفر نوتنس فرع زا جراخ

سوه هک هیا یزاب هرخسم هچ نیا . هتلا س داتفه

؟هب یتسه تگرزب رسپ و نم رابتعا رکف ؟هب یدرک

ات مینک نومغامد وت تسد ام نرظتنم تلم هکنیا

نسیونب ادرف سپ هدنوم نیمه ؟ رابخا رتیت میشب

شارف دیدجت نس نیا وفالین...رد فالین ردام

. مسبت نک ملو . هدرک



هک یمسبت هب تبسن دایرف اراب شرخآ ی هلمج

، تفگ دشاب رت مارآ دناوخب ششوگ ریز تشاد یعس

ار مسبت و دناشن عمج رب یقیمع توکس هک یدایرف

یزیر نورب نیا توهبم همه . دنار بقع هدز تلا جخ

یاج هب اما نم ، هداتفا تاقافتا و دندوب بایماک

مدز. لز شا هدش مهرد تروص و ونابرذآ هب همه

ار دیشک یم تشاد هک یدرد همه رتزا شیب دیاش

ریسا . میدوب هدش وبات ریسا همه .ام.... مدیمهف یم

ریسا ... اهدب اهو بوخ ریسا ! اهدیابن اهو دیاب

تکرح یتقو مدرک رکف ! اهدرم اهو نز یدنب هتسد

تمس هب اما...وا دور یم شقاتا تمس درک،هب

،هن شیادص . دنداتسیا همه و تشادرب ماگ بایماک

دوب.اب هدنمرش یکدنا یتح وهن دیزرل یم یا هرذ

درک! اوجن نکمم نحل نیرتاسر

. متشاد یتخس عوهت مدش، رادراب و تردارب یتقو ـ

، رصع دشوات یم عورش عوهت اب مزورره هامراهچ



نزو . دموا یم نوریب مولگ زا مدروخ یم یچره

و تدوخ رگا تفگ یم مرتکد ... مدوب هدرک مک

تالش یچره نم، و دایم ترس بالیی ینکن تیوقت

و تردارب . مروخب یزیچ متسنوت یمن زاب مدرک یم

و تشاد تفا تدش هب منزو . مدروآ ایند هب تخس

یم ماهوم . متشاذگ رس تشپ ور یمنهج هام هن

درخ منهد یوت و دوب هدش کوپ مانودند . تخیر

هدروآ کل متسوپ دوب، هدش گرزب ممکش دش... یم

اما...ملد مداد یم تسد زا متشاد و میلگشوخ دوب.

یتقو هرارق هک یکی . مدروآ ایند هب درم دوب شوخ

زا یا هچب هک متشاد قوذ . هشاب ممدمه دش، گرزب

رت مک ترهاوخ ، ممود یرادراب رس . همدوخ دوجو

و مداد تسد زا وم هملا هیع مه زاب اما درک متیذا

گرزب ممکش . دنوم متسد یور بارخ نودند یلک

دوب هدش فیعض ممانوختسا راب نیا هزات دش. مرت

، مموس یرادراب رت...رس شیب میتسوپ یاه وکل

طیارش رطاخ مدش،هب رادراب یدالقو یوت یتقو

یاراک دیاب . مدوب هدش راچد یدب عضو ،هب میمسج



، فعض .... هنوخ یاراک ، مدرک یم ور هگید یاه هچب

، ندید وم یلک مرس ی هنوش یور زورره ، عوهت

واپ تسد ندرک ندش،داب ردک متسوپ گنر زورره

بش...هی هی ترسح و نداتفا هفایق و تخیر وزا

، تندروآ ایند هب یارب ! ندیشک و تحار باوخ بش

مانوختسا راگنا هک یدرد . مدیشک درد تعاس شش

یتخس همه نم...نیا . نتسکش یم نتشاد و

ندرک گرزب یتخس ، نوتمرایب ایند هب طقف مدیشک

و میلگشوخ . رانک هب نوتزا تبظاوم و تیبرت و

ایند هب هچب هسات هک مداد و میتم وسال مینووج

و یریپ رس نگب، و نتسیاو مور یوت هک مرایب

سابل هگا ...نم رسپ نک وزاب تامشچ ؟ یریگ هکرعم

و مدیدنخ هشیمه رگا ، مدیشوپ داش و نشور گنر

رس ،زا مداد نوشن داش نز وهی مدوخ یخوش اب

رس .زا متشادن هصغ و ضرم و درد هک دوبن نیا

هی نوتردام مدب، نوشن نوتکت کت هب هک دوب نیا

هی مدب نوشن نوتهب .هک تستخاسدوخ و یوق نز

هنک. یگدنز داوخ یم هک روط نوا هنوت یم مه نز



هرارق ، ندیشک درد همه نیا دعب مدرک یمن رکف هک

شرتمود مدوخ و دوب تسد فک دق هک یا هچب زا

عالمق دروم گنر ارچ هک مونشب فرح ، مدرک
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نوتگرزب . مامش ردام نم... . مدیشوپ نسباال یوت و

نز هک مدب دای نوتهب مدرک یعس هشیمه . مدرک

قح لقع، یب زارد درم یوت لثم یچ...نم، ینعی

یوت لثم مراد قح ، مشوپب نشور گنر هک مراد

مراد قح ، منیبب عالمقو دروم یرساالی زغم، دوخن

. مشاب ماییاهنت و مدوخ رکف ،هب قمحا یوت لثم

رسپ رسپ رعش و یدوب هچب یتقو ، همدوخ ریصقت

دنق تهب مگب شهت تفر مدای ، مدنوخ و لسع دنق

دشر وردوخ هایگ نیع یروط نیا یراد ....هگا لسع



دوجو ی هریش رطاخ هنم...هب رطاخ ینک،هب یم

ریصقت . یدش یردقنا نز هی رطاخ .هب هردام نم

شوخ و مدیدنخ ردقنا ، تردپ گرم دعب هک همدوخ

بش ات حبص زا نیدرکن رکف وهک مدوخ مداد نوشن

ییاهنت ،زا راتسرپ هی اب تشدنرد ی هنوخ نیا یوت

و منیبب لا یرس مرب هدش ثعاب ییاهنت هک مدیسوپ

ییاهنت نیا .هک مدب نوشن لا حشوخ و مدوخ ثمال

ماپ الت ضع هک مرن هار ردقنا یتح نم هدش ثعاب

هب مراد زاین ردام، نم نیمهفن .هک نشب کشخ

نیتسین امش یتقو هشاب یکی هک نیا .هب مدمه

ممهرم .هک هشاب مدرد مه ...هک منزب فرح شاهاب

دایب ، مندرک هرخسم و یخوش یاج هب .هک هشاب

زاین هشاب هدش ریپ مردقچره ملد همهفب و هنک ملغب

و یراذب مارتحا مهب هک مدادن تدای . تبحم هب هراد

نوج هب ندیشک درد اب نم و تیگدنز ، یمهفب

سفن اتوت مدرم و مدیشک درد نم !هک مدیرخ

مور یوت حاال هک مدادن تدای ... یشکب ودق یشکب

زا جراخ ؟ مفلج هک ینک یم مهتم ونم و یتسیمیاو



با منس نوچ منز... نوچ ارچ.... ؟ منکیم راتفر منس

؟ هنوخ نیا یوت مریمب دیاب تس ال

هب یبیجع روط همه ، مدرک یم ناشهاگن هدرک ضغب

طقف حاال بایماک . دندوب هدز لز بایماک و ونابرذآ

یاه تسد و درک یم هاگن تهب اب وناب تروص هب

متسناوت نم...یم . دیزرل یم شیاصع یور ، ونابرذآ

، شدوخ زا عافد یارب ، شیاه فرح نیا یارب

اه تعاس شا، یباختنا یداش و شندوب ...نز شقح

! راختفا و رورغ .اب منزب تسد

؟ نامام ـ

نم تفر نوتدای ، نامام نیتفگن مهب نوچ ... نیمه ـ

اهامش هک ییاهزیچ هب مراد زاین ... ماهنت ! منوتردام

منس رطاخ هب نم یارب و نینود یم نوتدوخ قح



؟ هعونمم

ونابرذآ و دیشک شتروص یور یتسد کالهف بایماک

. دیخرچ هیقب تمس هب راب نیا

. دایب بش ادرف وگب تردپ ،هب نویامه ـ

داد ناکت یرس مارآ و بیج رد تسد ، نویامه ومع

کمک یارب . تشادرب ماگ شقاتا تمس ،هب ونابرذآ و

دوب نیگنس عمج توکس ردقنا . متفر ولج شندرک

لصو یا هنزو میاه هناش یور مدرک یم سح هک

درکن مهاگن ، متفرگ ار وناب یوزاب یتقو . دندوب هدرک

نامدورو نم،اب دشو مهارمه تفلا خم یب طقف ،

. متسب مارآ ...ردار شقاتا هب

وماصرق زیرب بآ مارب ، یتختاپ یور چراپ ـزا



. مروخب
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ناویل و صرق . مدرک ار تساوخ هک یراک ، فرح یب

و مداد شتسد هب تخت یور شنتسشن زا دعب ار بآ

سفن و تسب ار شنامشچ ، ناشندیشون دعب وا،

. دیشک یقیمع

؟ وناب ـ

هدب! منس یارب یگب یاوخ یم مه ـوت

. مدیسوب ار شا هنوگ مارآ و مدش مخ مدز. دنخبل



منک. یم راختفا نوتهب مگب متساوخ طقف ـهن!

؟ هبوخ مندرک ادیپ رهوش هب تسد هکنیا رطاخ ـهب

نوریب زا مدیسرت ادص...یم ویب مارآ . مدیدنخ

. دنوش هدینش میادص

و ملظ تحت هک نیتسین ینز امش هک نیا یارب ـهن،

. نیریگب رارق قحان فرح و روز

نوریب مکحم ار شسفن و تخت یور دیشک زارد

. داتسرف

. یتفر یم مهب مکی شاک ـ



رت،هب هتفرگ یهاگن دشواب گنرمک ، مدنخبل

و تخود مهاگن یوت ار شنامشچ مدز. لز شتروص

نم یوزرآ ردقچ ، شنتفگ شاک نیا هک دیمهف راگنا

دز. بل خوش ینحل هکاب دوب مه

؟ مدز فرح راذگ ریثأت ترظن ـهب

یور و مدیدنخ ، شلا وس نیا هب باوج یاج هب

. متسشن تخت

! هپیتشوخ یلیخ نویامه ومع ردپ ـ

. مینوخب مه ییایرآ دقع هرارق ـ



رس یدج یلیخ ووا مدز لز شنامشچ هب بجعتم

داد. ناکت

. مدید اتسنیا یوت ـ

رگید هک دوب دنلب ردقنآ ما، هدنخ کیلش یادص

رذآ دوخ دوش. یم هدینش نوریب زا مدوب نئمطم

شا هدنخ داد. ناکت مارآ ار شرس و دیدنخ مه وناب

راوید یور ، جریا اباب سکع هب شهاگن یتقو اما...

یراب ترسح زیگنا مغ لکش کی ، داتفا شقاتا

، ناهج نیا زا ندرک روبع ... دنتفر یم اه مدآ . تفرگ

شماجنا هب روبجم زور کی یام همه هک دوب یراک

دلب یمک لا ...ثما اراهوبات زا ندرک روبع اما، میدوب

مدیشک زارد یتخس هب تخت یور وناب، رانک ! دندوب

داد هزاجا ، تکرح نیا هب تبسن ندز رغ نودب ووا،

منک. شلغب



؟ وناب ـ

؟ موه ـ

؟ یشوپب مسورع سابل یاوخ یم _

ار شدنخبل نم اما دیبوک میوزاب ،هب تسد تشپ اب

منامشچ ، تحار ویخلا قیمع سفن کی واب مدید

. متسب ار

! مباوخب اج نیا بشما ـ

هش یمن هگید ، مدرک رهوش ادرف سپ ... باوخب ـ

! یباوخب مشیپ



یور هک وا یاه تسد و نم زیر ی هدنخ یادص زاب

هزاجا و مدنخب رت مک دشات یم هدیبوک میوزاب

هدرک داجیا شا ینارنخس اب نوریب هک یوج مهدن

یارب هزیگنا نازیم نیا ینسره .رد دورب نیب زا دوب

. دیسر یم رظن هب ابیز ، دنویپ کی یارب و عورش کی

چیه ، شندوب نز رطاخ هب هک دوب ینز .... ونابرذآ

دوب. هدرکن عیاض ار یقح شدوخ زا تقو

دوب! مارتحا لباق تیاهن ....یب نیا
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دعب، بش هک دایز ردق دوب.نآ یدج ونابرذآ میمصت

همه،اب یولج و دیایب غاب هناخ هب نویامه ومع ردپ

یراگتساوخ وا زا دیفس ی هدیکرا لگ هتسد کی

ردقنآ دوب. هدش ریذپ کیرحت و یبصع بایماک دنک.

متسنادیمن نم دزو یم داد یدرک یم شلو رگا هک

دوب هتفرگ تروص ردپ واو نیب ییاه تبحص هچ

هگن ار مارتحا شا،اللقا یتیاضران ی همه هکاب

رظن هب یراگتساوخ کی هیبش زیچ چیه دوب. هتشاد

یلع هک دوب ینامهم کی هیبش رت شیب . دیسر یم

. تفر یم ولج تشاد مارآ یا هدع تفلا خم مغر

فلا خم رت شیب همه زا همع درک یم ینیب شیپ

ردپ دوب. بایماک رتزا یقطنم همع راتفر اما، دشاب

دوب دقتعم ، میمصت نیا زا شدب حلا مامت اب مه

یگدنز یارب دراد قح هک تسا دازآ ینز ناشردام

. دریگب میمصت شا

دندش یم باسح یرشق ،زا نسم دارفا و اهدنملا س



ناشیارب ار زیچ همه همه، طلغ موسر قبط هک

نیا مامت تشاد ، ونابرذآ وحاال دنتشادنپ یم تشز

هرهچ نآ اب نویامه ومعردپ دز. یم مهرب ار تارکفت

ییاهزور .زا تفگ شا ییاهنت یاهزور ،زا نابرهم ی

ار شیاه هچب و درک یم لددرد اه سکع باق هکاب

یم دید. یمن رت شیب هتفه رد ماش بش کی ردق

و قاثیم و نم هب مه دعب ! تسا مس ییاهنت تفگ

ناوج دوب،االن هتفگ هدنخ واب دوب هدز لز داعیم

یم ار یمدآ ، ییاهنت ...اما دیمهف یمن و دیتسه

هدیشک یهآ مه شیاه فرح ی همه هت .هت دشک

ار یدیما درک هاگن ونابرذآ هب یتقو ، راگنا و دوب

! شیاه ییاهنت ندش مامت یارب دوب هدید

راذگرب ناشیارب یا هداس دقع غاب، رد دوب هدش رارق

هب شدوخ لکش نیرت هداس هب زیچ همه و دوش

مسبت بایماک یاهندرک دود راگیس . دسرب ماجنارس

مه ردپ ... سارت هب دوب هدناشک شندرک مارآ یارب ار



دنک مارآ ار شکچوک ردارب ات دوب هدش قحلم اهنآ هب

هک یا هناخزپشآ ندرک بترم هب کمک زا دعب نم، و

راهچ دمآ، یم رظن هب غولش تدش ،هب ینامهم دعب

یادص . مدش قحلم اهنآ وهب هتخیر یاچ ناجنف

دوب. مارآ ردپ،

یارب اعقاو دیاش . میتسین بش ات حبص زا ووت نم ـ

. میتشاذگ مک نومردام

شناتشگنا زا راگیس و دوب هدرک توکس بایماک

ار ینیس نم، دزو یدنخبل مندید اب مسبت . داتفا یمن

سمل ار میوزاب مناتسد واب مداد رارق زیم یور

دوب. هآ کی هیبش ردپ، قیمع سفن . مدرک

! هراد یگدنز قح نومردام اما، داش اباب حور ـ



دوب. هدزن یفرح مه زاب بایماک

رفس...ورب هی ورب ریگب و تنز تسد نوشدقع دعب ـ

ال ناه؟صا . ترس هب هروخب اوه مکی ، شاب رود مکی

؟هب هراونشج یارب زینو یرب نم یاج هیچ ترظن

وزج دنچره . مدش توعد مدیدج ملیف رطاخ

یسک مدوخ یاج هب منوت یم اما، متسین اهادیدناک

! متسرفب ور

دز. بل ناشیرپ ،ابحیلا بایماک

. مرادن ور هراونشج یغولش ی هلصوح ـ
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و نم ؟ بایماک . تولخ یاج هی تدم هی ورب سپ ـ

! نیبب

شیوزاب یور رابدنچ ردپ دمآ، هکباال بایماک رس

. دیبوک

هیراک اهنت نیا . میراذب مارتحا شتساوخ هب دیاب ـ

. دایمرب نومتسد زا هک

هتخیر یاچ یاهناجنف هب یتح ، دادن یباوج مه زاب

واب تفرگ ار مسبت تسد اهنت دزن. تسد مه هدش

. دناسرب ار اتوا دوریم هک تفگ ، هاتوک ریخب بش کی

و دهدب ماجنا ار راک نیا متسنادیم دیعب هک دنچره

، ناشسانش ناور یاه هیصوت مامت یخلا االیب متحا

ردپ، و نم هاگن . تفر یم شا یصخش نامتراپآ هب



مه ،وا سارت ندش وابخیلا درک لا بند ار ناشنتفر

. دیشک یقیمع سفن و تسب مشچ

یروط نیا ونابرذآ ردقچ هنیبب یتقو منئمطم نم ـ

هش. یم گنرمک شدب ،حلا هرتداش

. مراودیما ـ

مه ار مدوخ یاچ ناجنف و مدز یوحم دنخبل

. متشادرب

! زینو ی هراونشج هب عجار ـ

دعب، و مدرک شهاگن قیمع . دیشک ارباال شرس

مدز. بل هاتوک



مرب. نم منوت یم ـ

ـوت؟

زج منک هاگن ار ییاجره دش ثعاب ، شلا وسرپ نحل

تشپ لیلد دمهفب تساوخ یمن ملد وا. تروص

. تسیزیچ هچ ، مرارصا

! نیاوخب رگا هتبلا ـ

؟ اغوغ ـ

یلیخ ار شنامشچ . شندرک هاگن هب مدش روبجم

دوب. هدیبوک متروص یوت عطاق



هرارق . دندش توعد دودحم رفندنچ ناریا ـزا

یکی هب یطبر ، تساوخرد نیا ینک مدعاقتم روطچ

. هرادن اضعا نوا زا

ار یدزمان نآ ارچ نم دندیمهفن تقو چیه هچ رگا

دعب و یگشعن ار شلا ح لیلد داعیم هچ رگا مدز، مهب

هب نت ودره ام هچ رگا دوب، هداد حرش ندروخرس

دوب. حضاو یدایز ییاهزیچ اما...کی میداد توکس

. دشکب رتولج ار شدوخ دش ثعاب ، متوکس

. یدز مهب تدوخ ور یدزمان نوا ـوت
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هی طقف اباب. هنک رییغت یزیچ تسین رارق ـاالمن

دوب. داهنشیپ

یک! ندید یارب داهنشیپ ـهی

مشاب هتشاد و شدصق رگا ، شمنیبب ماوخب رگا نم ـ

هش؟ یمن نومدوخ روشک یوت نوترظن هب

اه هدرن تمس وهب داتسیا داد. ناکت ار شرس کالهف

. تشادرب مدق

! اغوغ ینک یم جیگ و نم هشیمه ـوت

رت یدج یمک راب نیا و دخرچب دش ثعاب متوکس



دنک. همزمز

یور منوت یم هگید االن منک یم رکف هک رابره ـ

! ینک یم مدیماان منک، باسح تشوه

هک یدنخبل مدز. دنخبل اهنت ندش، تحاران یاج هب

ی هبرجت اه یسلا هناشن اما دوب خلت یمک هچ رگا

دوب. هدنزگ و خلت

منک! عورش ور یزیچ و مرب تسین رارق ـ

! یرب یاوخ یم یچ یارب سپ ـ

؟ مشاب قداص ـ



یم ار نیمه داد یم ناشن شمکحم و یدج هاگن

نامه یور ار ناجنف و مدش دنلب میاج .زا دهاوخ

یمک تلا ح غاب هناخ هرظنم نیا .زا متشاذگ زیم

و مدش رت کیدزن ردپ دوب.هب هدرک ادیپ یکانسرت

. منکن شهاگن میقتسم مدرک یعس

هدش! دیدناک ـ

هدش! ـهلب

مدز. بل رت یدج راب، نیا و مدرک یثکم

! منیبب ماه مشچ هب ور شتیقفوم ماوخ یم ـ

نیا و متفرگ ارباال مرس دوب. هدروخ اج مباوج زا



دولآ کشا ،هن منامشچ . مدرک شهاگن میقتسم راب

دوب هدنگنج کی هیبش رت شیب ! نیگمغ وهن دوب

دربن کی ارزا شدوخ ی هدنام یقاب هک نیا یارب

دنک. ظفح

؟ هشب یچ ـهک

. متخود مشچ شا یکیرات و غاب هب

. منود یمن ـ
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. مدش رتکیدزن نم، و داد ناکت سوسفا هب یرس



! رتخد ـ

ووا، مدرپس شا هقی کیدزن ی همکد هب منامشچ

. تشاذگ ما هناش یور ار شناتسد

هیچ؟ ندوب قفوم زار ترظن ـهب

مه مدوخ هک یتقو .هنات متشادن شیارب یباوج

. متسناد یمن ار شیانعم

یضار ، تدوخ ی هتشذگ تامیمصت زا هک نیا ـ

ویا ارچ لا ،بند یریگب سرد تتاهابتشا ،زا یشاب

، یدرک مومت ور یزیچ رگا و یشابن دیاش و شاک

مدآ هی هب هنک یم لیدبت وروت ... یرن شغارس هگید



میتشگ یمرب شاک نگ یم مادم اه، مدآ رثکا ! قفوم

راک نیا رگا دیاش ، داتفا یمن قافتا نیا شاک ، بقع

سرد نوشتاهابتشا دوب...زا رتهب معضو مدرک یم و

نوشتامیمصت ،زا دننک یم شرارکت و نریگ یمن

یوت دندرگ یمرب ، هشیمه و دنتسین یضار زگره

هک هنیمه یارب . دندرک شمومت راب کی هک یا هطقن

قفوم یاه مدآ ،زا هدروخ تسکش یاه مدآ دادعت

! هرتشیب

نم...اب دزو یم گنز مرس یوت ، شیاه فرح

تیدج .اب مدروآ ارباالرت مرس هدش، عمج یهاگن

درک. ششزاون تسش تشگنا واب تفرگ ار ما هناچ

دیاش ، ینود یم قفوم ور مدآ نوا وت هکنیا ـ

نم لا وس ...اما طلغ مدیاش و هشاب یتسرد تینهذ

زا هک ییوت ؟ اغوغ یقفوم ردقچ تدوخ ،وت هنیا

رورم هب یراد و ینک یمن هدافتسا تدادعتسا



؟ یقفوم ردقچ ، یزادرپ یم تاهاطخ و هتشذگ

نورد هیناثدنچ . دروخ ناکت مکحم میولگ بیس

یناشیپ ، شیاه مخا ظفح اب دعب دزو لز منامشچ

هوک! هیبش ییوب داد! یم کاخ یوب . دیسوب ار ما

درک، یم تکرح سارت یجورخ تمس هب یتقو

زا راب نیلوا یارب و مدنابسچ اه هدرن ارهب مناتسد

یزیچ نیرت کانسرت نوچ . مدیسرتن رگید غاب نیا

دوب! نم دوخ نورد مدوب هدرک شا هبرجت هک

؟ اغوغ ـ

راگنا و سارت یدورو رد دوب هداتسیا . دیخرچ مرس

دوب! ممصم



کمک تهب نیا ...هگا زینو یرب نم یاج ینوت یم ـ

منک. یم تتیامح نم هنک، یم

شیادص نم راب نیا شندش رود زا لبق اما دیخرچ

هاتوک ، نامهاگن تالیق ضحم وهب تشگرب ، مدرک

مدز. بل

اباب! مراد تسود ـ

************************
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هک یا هچاپ هلک . مدوب هدرک زاغآ رناژی اراب حبص

مه رود ار همه دوب، هدرک یرادیرخ نویامهومع

بش ال صا هک بایماک زج همه...هب دوب. هدرک عمج



یارب ار میمصت دوب. هتشگنرب هناخ ارهب هتشذگ

ناونع هناحبص زیم ردپ...رس یاج زینو،هب هب نتفر

یتح . دادن ناشن یدب شنکاو سک چیه . مدرک

شنامشچ اب راگنا و درک مهاگن دنخبل اب مه داعیم

ارهب مدوخ ، هناحبص زا دعب درک. یم مدییأت ، تشاد

و هتشذگ بش تباب مه . مدناسر بایماک نامتراپآ

نیا مداد یم حیجرت مه، و مدوب شنارگن شلا وحا

نابز ،زا متشادن شیارب یلیلد مه مدوخ هک ار نتفر

. دونشب مدوخ

دنچ متسد دعب،اب و هتشاذگ رد گنز یور ار متسد

اتب دیشک لوط یلیخ ! مدنابوک یبوچ رد هب مه هقت

ی هرهچ ندید اب نم دشو زاب میور هب رد هرخ اال

یرس سوسفا وا،هب زاب همین نامشچ و باوخ قرغ

. مداد ناکت

نک! تنت سابل هی رداللقا یولج یایم ـ



و دوب هدیشوپ عیرس دوب صخشم هک یکراولش زج

نت هب یرگید ششوپ دوب، هدز نت هب سکعرب

یور ار میاپ و شمدنار بقع فیک .اب تشادن

و تسب مرس تشپ .ردار متشاذگ اه شوپفک

شنامشچ وزاب داتسرف بقع تسد اراب شیاهوم

. تسب ار

یم راکیچ اج نیا حبص لوا حبص ، تحور یوت ـ

؟ ینک

. مدش تنارگن ، یدموین بشید ـ

هب نم و دروآرد ییادا ، هتسب نامشچ نامه اب

راگنا . متخود مشچ هناخ لخاد شاپ و تخیر

نامه هب اقیقد ، دنشاب هدناکرت یبمب سنلا، طسو



دوب. عضو

؟ هربخ هچ اج نیا ـ

باوج یاج وهب درک باترپ لبم یور ار شدوخ

ریز سابل هب هک مهاگن . درشف ار شنامشچ ، نداد

نیا نم، دشو درگ منامشچ ، داتفا نیمز یور هداتفا

و دیرپ . مدیبوک شا هناش یور مکحم ار مفیک راب

درک. مهاگن یکاش

؟ هتگرم هچ ـ

یا هراشا ، نیمز یور هداتفا ی هنانز ریز سابل هب

. دیدنخ دولآ باوخ و تفرگ ار مناتشگنا .در مدرک



. یدرک عورش سنلا زا هک یلوه دقنا ـ

. هرادن یطبر وت ـهب

. مدیسرپ و مدرک پچ شیارب ار منامشچ

؟ تساجک شدوخ ـ
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شرس زا یمک ارهاظ ، باوخ دز. یدنخبل تنطیش اب

دوب. هدیرپ



. هباوخ ـ

بقع تسد اراب شیاهوم . مدرک شهاگن ، فسأتم

دش. رت گنرمک شا هدنخ دزو

حاال! هبوخ همنز درد، ـ

وات مدنابسچ قاتا زاب همین زرد ارهب مهاگن

درک. دنلب ار شیادص ، مورب تمس نآ هب متساوخ

! تسین بلا ج شتیعضو ورن، ـ

مامت هارمه و قیفر دوب... بایماک . متسب ار منامشچ

. شا یتاذ یاه بماالیت یب نامه ،اب میاهزور



. یتسه یضوع یلیخ ـ

راولش تسد نم،اب و درک دازآ رتدنلب ار شا هدنخ

مناوتب ات متخادنا نیمز ار هپاناک یور هداتفا

دوب هدش غاد و تفر یم جیگ مرس یمک . منیشنب

دوب یا هچاپ هلک نامه رطاخ هب مدرک یم سح هک

هدرک فرصم ، منوخ راشف تیعضو هب هجوت یب هک

. مدوب

! مینزب فرح میاوخ یم یدج مکی ؟ هدیرپ تباوخ ـ

وت! یدش زمرق ردقنا ارچ طقف . دیرپ هک شندیرپ ـ

ما، ینیب تشپ ینیگنس سح . مدرک سمل ار متروص



منک. زارد مفیک تمس ارهب متسد دش ثعاب

! حبص مدروخ هچاپ هلک ـ

بآ ات منک ربص درک هراشا دش. دنلب و درک یمخا

مدنام رظتنم یمک . مروخن ار صرق وخیلا دروایب

، مدرک فرصم ار مراشف صرق هک نیا ضحم وهب

درک. عورش ار شندز رغ

؟ ینکیم ایزیهرپان نیا زا ینودیمن وتتیعضو ـ

! نزن ـرغ

هدش. خرس تتروص هیچ، نزن ـرغ



نوریب یسفن دید، هک ار متیدج . مدرک شهاگن یمک

باختنا ار مرانک ، ملباقم نتسشن یاج وهب داتسرف

اراب نم و میاه هناش رود دیچیپ ار شناتسد درک.

هاگ هیکت هب ودره هک ردق درب.نآ بقع ، شدوخ

. دشاب تحار نامیاج و مینزب هیکت لبم،

یدوب تسد فک ی هزادنا انلبق . ایدش گرزب ـخآ،

منک! تلغب دوب هدش گنت ملد . ملغب یدموا یم
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یقیمع سفن دش. هتسب منامشچ ، شتبحم زا

. دیسوب ار میاهوم یور ووا مدیشک



هدش. گنت تتیلقسف ی هرود هساو ملد خآ، خا ـخآ

و ماهوم یتفگ یم مولج یتسشن یم یه

وم نم رخ، هرک یوت رطاخ .هب دنبب یشوگرخ

. متفرگ دای منتسب

ما هدنخ دعب، و مدیشک ارباال میاهاپ . مدیدنخ

دوب. خلت یدایز دیاش ،هک دنخبل کی هب دش لیدبت

! زینو مرب ماوخ یم ـ

دلب ینیچ همدقم هک نربب و تنتفگ روشدرم ـ

؟ منزب ور وت متشاد و شلد نم دش یم یچ . یتسین

ار شتروص متساوخ یم ، مدرک اج اجهب ار مرس



. مریمب رابرازه شیارب و منیبب . منیبب

؟ ومع ـ

! نکن مرخ درد ـ

لبم یتشپ ارهب شرس ... یبصع دوب.کالهفو یکاش

دز. وبل داد هیکت

اتود امش یوت وت...هیژین زا منیا رذآ، زا نیا ـ

. هکرتشم

! نوج ومع ـ



ششوغآ ارزا مدوخ . رارق ویب یبصع درک. مهاگن

یم . متسشن لبم یور جک یمک و مدیشک نوریب

. شمنیبب رت حضاو متساوخ

منک یم سح اما مر یم یچ هساو منود یمن نم ـ

. مدوخ رطاخ مرب.هب دیاب

تروص و مدیشک ولج ار مدوخ درک. مهاگن طقف

نیا زا دوب یرگید تقوره . مدیسوب ار شا هتسشن

درک.حاال یم قرف حاال... اما مدرک یم یرود راک

مدآ کت کت ردق متسناوت یم نم هک دوب یا هظحل

. منادب ار ما یگدنز زیزع یاه

. شارب یزاسن مه هصق . یونشب مدوخ زا متساوخ ـ



! مدش رخ ـ

هدنز مه زور کی اعطق بایماک نودب نم، . مدیدنخ

. مدنام یمن

. منزب فرح ونابرذآ هب عجار ـحاال

داد. ناکت یرس هلصوح یب

هچ ماوخب هچ یلو ، هتخس ندموا رانک شاهاب ـ

طقف . منورب مدوخ زا منوت یمن و مردام ... ماوخن

اباب. مگب نویامه یاباب هب ارمع نم

! هیلگشوخ و کیش مسا ناخ، خرهاش نک شادص ـ



، مسبت یادص ندش دنلب دعب،اب دزو یدنخبل هرخ باال

. تشاذگ نم نامشچ یور ار شناتسد عیرس

. تشاد هدنخ اعقاو راب نیا شیادص

نک! تنت یزیچ هی ورب ، یراد نومهم ـ

هارمه ما هتسب یاهکلپ تشپ نم دنخبل اب مسبت غیج

شرگید تسد ،اب بایماک دش ثعاب هک یا هدنخ دش.

ندموا تقو دنکاالن همزمز و دبوکب مندرگ تشپ

ییاهلا س مامت ناربج !هب مدنخب رتدنلب مه نم ؟ دوب

ار شناتسد یتقو دوب! هتفر مدای ،زا دنخبل شقن هک

. هدنخ زا دوب رپ مه شدوخ تروص تشادرب

؟ یرب یاوخ یم یک ـ



هیبش ار مدوخ هرابود و دندیرپ باال میاه هناش

. مدرک اج ششوغآ ،رد میاه یکدوک

هب یزیچ . ماراک لا بند هتفیم اباب دوز. یلیخ ـ

. هدنومن هراونشج

دش. میظنت تراشف ـ

وبل مدرک ناهنپ شلغب یوت ار مرس ، باوج یاج هب

مدز.

دش. بآ تلا جخ زا تنز ـ

*************************
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" ولوپوکرام زینو یللملا نیب هاگدورف "

زا ما هتسخ نامشچ ، متفرگ لیوحت هک ار نادمچ

لیر ندیشک .اب تخوس یم یگتسخ و یباوخ یب

یجورخ تمس مرس...هب تشپ نادمچ خرچ یاه

مناهد تشپ رد ییاج ، مبلق . متشادرب ماگ هاگدورف

رد ردپ یاج هب هک دش یمن مرواب زونه . دیبوک یم

مهم همه وزا منک تکرش تسا رارق هراونشج نیا

. شمنیبب رت...

کی . دندرک یم ناریح مه ار مدوخ متامیمصت یهاگ

یم ، رگید زور و هتفر مرطاخ زا مدرک یم نامگ زور

نیا اما تقیقح . مریگ یمن مارآ شمنیبن ات متفگ



یاه نابایخ رد یتح دید. اروا دش یم اج همه دوب

وا ششخرد ، رادید نیا قرف یلو . تختیاپ یانشآ

.رد منیبب شجوا اررد وا متساوخ یم نم دوب.

متسناوت یم شیارب نم و دوب هداتسیا هک یا هطقن

. منزب تسد اه تعاس

و مداتسرف نوریب هنیس زا یهآ لکش ار مسفن

، انشآ ی هرهچ کی ندید اب هدیسرن یجورخ هب زونه

ووا مدرک دایز ار متعرس درک. ادیپ قمع مدنخبل

درک. دنت اپ متمس هب مه

! مناخ اغوغ ـ

نم،وپالد! یادخ ـ



دز. بل و تشادرب رس یور ارزا شه .کال دیدنخ

. نوتمنیب یم ملا حشوخ ـ

رد دوب هدرک رییغت ردقچ . مدرک شهاگن رت قیمع

شا هرهچ ، راگنا و دوب هدش رترپ شمادنا ! تدم نیا

دوب. هدیسر ینتشاد تسود یگتخپ کی هب

نک! شاگن ـ

توافت . مدرک همزمز ار هاتوک ی هلمج نیا تبحم اب

هیبش نم یارب عقاو هب اما میتشادن ینانچنآ ینس

ار ریسم نیا مدوخ دوب. زیزع رت کچوک ردارب کی

نیا شمدوب هدناسر و مدوب هدرک تسرد شیارب

ایور کی دم، یلا ها مامت یارب هک ییایلا ...تیا هطقن



. دمآ یم باسح هب

. یشاب مر دیاب مدرک یم رکف ـ

. میدرک تکرح مه رانک و تفرگ ار منادمچ ی هتسد

یزورود .. زینو میدموا دیدج ورپژهی هی یارب ـ

و نیسر یم زورما مه امش مدینش نارهم .زا تسه

. نوتندید ماین دموین ملد

. مدش هدنمرش شفطل زا

هدموا امش لثم یناوج درم هک نم حلا هب شوخ ـ

ملا. بقتسا
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یجورخ . مدرک شوگ تذل اراب شا هدنخ یادص

درم کمک و ییایرد یسکات کی ورزر ،اب هاگدورف

،وپالد یسکات اههب نادمچ لا قتنا یارب نار یسکات

. دیسرپ هتسهآ

؟ نیتسه لته مودک ـ

ییایلا تیا نابز .اب مدرک همزمز ار یلیند لته مسا

ارهب شرس دعب و داد شلا قتنا درم هب یسیلس

مه شدوخ دید، هک ار مدنخبل . دناخرچ نم تمس

. دیدنخ



؟ هدش یزیچ ـ

! یدرک رییغت ـ

! منارهم و امش نویدم ـ

. مدیشک یقیمع سفن

. مزیزع یتدوخ تالش نویدم ـ

و مدناخرچار مرس نم و تخادنا نییاپ ار شهاگن

ار میاهوم داب ما. هناش یور دروخ رس مارآ شملا،

هک مدش هریخ یبآ رد قرغ رهش وهب تفرگ یزاب

ون، ارزا هدش قرغ قشع کی ....نم شنایم دوب رارق



منک! اشامت

میرب و مایب نیریگب سامت نیدرک تحارتسا مکی ـ

. میخرچب رهش یوت

تحارتسا مد یم حیجرت اما، مراد تسود یلیخ ـ

! همهم زور ادرف منک.

شیاهوم لدم داد. ناکت ندیمهف ینعم ارهب شرس

. تسشن یم شتروص هب تیاهن یب

منک! نوتیهارمه ادرف یارب منوت یم ـ

ی همه ....اب رسپ نیا . مدرک سمل ار شیوزاب

و راقواب درم کی دوب هدش حاال شیاه تنطیش



! باذج

مرب. مدوخ دیاب وپالد،اما منونمم ـ

خیرات رهش ... زینو مدز. یدنخبل مه نم دزو یکلپ

رهش نیا اپهب ما هتشذگ ندید یارب مه، نم و دوب

! مدوب هتشاذگ

*************************

! هبوخ تلا وح یدیسر سپ _
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هلوح . متشادن یرظن حملا هب عجار اما مدوب هدیسر



تخت یور و هتشادرب مسیخ یاهوم یور ارزا

. مدرک شباترپ

؟ ههار هبور زیچ همه اج نوا ، بایماک مبوخ ـ

رسمه یارب ور ممرتحم ردام یاه هوشع هگا ـ

! هبوخ زیچ همه ، مریگب هدیدان نوشدیدج

و هتسشن شیارآ زیم یولج یلدنص یور مدز. دنخبل

ار وشک . متخود مشچ میور و گنر یب تروص هب

کشخ یارب لته، دوخ راوشس اتزا مدیشک نوریب

. مریگب هرهب میاهوم ندرک

! نکن نوشتیذا ـ



نم دشو شخپ یشوگ یوت ، شدنلب سفن یادص

نشور اب مدیسرت یم مدز. مناتسد تشپ مرک یمک

. مونشن بوخ ار شیادص ، راوشس ندرک

ی هیماتتخا بش ادرف .... اغوغ رو نیا یخلا ـیب

ینوت یم طقف و یدیسر رید ،وت تسا هراونشج

یباسح نک یعس . ینک تکرش هیماتتخا نشج یوت

. یشاب لا حرس نشج یارب ینوتب ات ینک تحارتسا

. تسادرف وت یارب یلصا گنج

یلصا گنج ... ادرف . مدوب هاگآ عوضوم نیا هب بوخ

یوت دوب. مندیشک جنر سلا همه نیا و مدوخ اب نم

هک یبایماک وزا مدرک هاگن مدوخ نامشچ هب هنیآ

. مدیسرپ دوب مباوج رظتنم طخ تشپ

یرضاح ، هشاب هدرک گرزب یاطخ هی یکی هگا ـ



؟ ینکیم شدرط اطخ نوا رطاخ ایهب شیشخبب

یم سکره ار لا وس نیا دش. توکس هظحلدنچ

باوج شدوخ تشذگ و قطنم یانبم رب تسناوت

. منادب میارب دوب مهم حلا نیا .اب دهدب

نم... ـ

شرهاوخ یاطخ رطاخ دوب،هب هدرکن اطخ مسبت ـ

فیلکت درک، یم اطخ رگا . یدز شرانک وطالین تدم

دوب! یچ

؟ ینک وهل نم باصعا هرارق ـاالن



. متفرگ هنییآ ارزا مهاگن

دوب! لا وس ـهن،

...عفال! زینو ناکاالیبآ یوت زادنب و تلا وس ـ
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یور یشوگ هب یوحم یدنخبل درک،اب عطق ار سامت

، همانرب زا ندش جراخ واب متشاد شرب مدز. لز زیم

. ندرک نشور یرت تحار یخلا اراب راوشس راب نیا

هک مدوب هتسخ یردق دش،نآ کشخ هک میاهوم

طقف و منک اردر رهش نتشگ یارب وپالد داهنشیپ



هیهت میارب هک یتحار و مرن ی هرفنود تخت یور

واب مدرک لغب هنیس یور ار مناتسد ! مزخب دوب هدش

باوخ غارچ قمر مک رون ،هب ولهپ هب شخرچ کی

دوب. مراظتنا رد یتخس بش ... ادرف . متخود مشچ

. دیباوخ تحار ار تاعاس نیا مامت دش یم شاک

! یسرت چیه و یریگرد ... سوباک نودب

****************************

نیا اب اما مدوب هدیسر رید یمک دوب، غولش سنلا

یلدنص متسناوت ، اهدرم زا یکی ییامنهار اب دوجو

یدب بیکرت مه اب ردقنا ، اهرطع یوب منک. ادیپ ار ما

نتسشن یاج هب مداد یم حیجرت هک دوب هتخاس

یاه سفن و منامب نوریب نامه اه، یلدنص یور

هدنیامن مه ات مدوب هدمآ ، دوجو نیا .اب مشکب قیمع

یم هک روط نامه ... منیبب ار وا مه و مشاب مردپ ی

هب جنرآ دوب،اب هتسشن مرانک هک ینز ! متساوخ

دنک. یهاوخرذع ات دیخرچ دعب... و دیبوک میولهپ

هاگن اما مداد وا هب یباوج هچ هک مدوبن هجوتم



یب داد یم ناشن نم، لا وحا هب شجاو و جاه

! مدیسر یم رظن هب دب هزادنا

متسناوت یمن هلصاف نیا .زا مدرک سمل ار مبلق

و دوب هدش عورش مسارم اما، هتسشن اجک هک منیبب

دنتشاد ، متیر ورپ داش ی همدقم کی زا دعب مک، مک

لماوع و رگیزاب ، نادرگراک نیرتهب نیبختنم یماسا

یادص زا میاه شوگ . دندناوخ یم یکی یکی ار

اما...نم دوب هدش ،رک مهرس تشپ یاه ندز تسد

ماود رگید یمک ات مدرک یم ناشسامتلا متشاد زونه

رد تسرد و مونشب اروا مسا مناوتب نم ات دنروایب

دیما یاه هنزور متشاد یتقو ما... یدیماان ی هطقن

... مداد یم تسد زا شندش بختنم یارب

... دندز ادص ار شمسا هرخ باال



هک ییادص ، تفر اهباال تسد ی هدننکرک یادص

هب یبیجع تلا اه،صا گنر و رطع یوب اب شقیفلت

دوب. هدیشخب سنلا

زا راگنا درک. ناهنپ متشپ ار شدوخ مبلق دش، دنلب

شهاگن بوخ نم شیاج .هب تشاد همهاو شندید

زاباال لبق ، دیخرچ روطچ هک مدید بوخ . مدرک

شتام یکشم تک ی هبل یور تسد نس، زا نتفر

رتشیب اراهقیوشت یادص دش، مخ هنارقوم داد، رارق

تشاذگ هلپ یور اپ دعب و درک

. تاهاپ دوب هتسخ رود، زا تمدید "

" تامشچ نوا زا یاو ، مدرک تاگن ات

هداتفا شتروص یور اقیقد اه، نیبرود شلف رون

سمل قح هک ییاه شیر هت نآ یور . دندوب



هک ینامشچ یور دوب، نم یارب طقف ناشندرک

و تشپرپ یاهوم نآ یور ، قربرپ اما دندوب هتسخ

! شا هداد تلا ح
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متشپ مه زونه مبلق مدز، گنچ ار یلدنص ی هتسد

یم هفقو الهنویب وجع دنت.... و دوب هتفرگ هانپ

. دیبوک

و مکحم ... هنادرم دنام، شیاه مدق یور مهاگن

ینتشاد تسود

یتنعل وحم دنخبل نامه ،اب دیسر نس هب هرخ باال



یرس درم هب ،ور تفرگ ار یپلو ماج ، شفورعم

یارب ، کیام تشپ نتفرگ رارق واب دیخرچ داد. ناکت

. داتسیا ندرک رکشت

. متسخ امدآ نیا تسد زا یتفگ "

" متسب و تلا .ب متسش و تامخز

ارهب هنحص نیا ندید ، مداد رارق مبل یور ار متسد

رگا مدوب هدرک دهع مدوخ .اب مدوب هداد لوق مدوخ

قرغ راو هناوید رت مک رگا ، دریگب ار شا هناهب رت مک

یکی یور تسرد ... زینو مروایب ار وا دنک متارطاخ

، مراذگب و مناشنب پاالوز امنیس یاه یلدنص نیمه زا

. هتفرگ ار یپلو ماج وا هک دنیبب بوخ

. متسب هظحلدنچ ار منامشچ دش، دنلب هک شیادص



هنووید یوت منیب یم "حاال

هنوخ نیا زا رود یزاورپ رکف

دنتساوخیم ، مبلق لثم و دندزیم هجض ، میاهشوگ

. دنوش ناهنپ

نامه ، صاخ ی هنادرم پیت نامه ،اب لماک طلست اب

هدروخ هرگ یاهوربا نامه ، ینتشاد تسود شیر هت

یم رکشت و دوب هداتسیا هتخیر مهب غولش ماهوم و

یردق شا،نآ یسیلگنا اما دوبن دلب ییایلا تیا درک.

سفن . دندش رپ منامشچ دنک. شناربج هک دوب ناور

نابز ی هچیهام نآ یور ار متسد و هدیشک یقیمع

دیابن رگید هک دوب هدیمهفن زونه . مداد رارق مهفن

. دپتب روط نیا درم نیا یارب



همه نآ نایم شهاگن هک نیا دش، روطچ مناد یمن

ار مدوخ مه راگنا تسشن میور هرابکی و تسرد مدآ

شلف دنام، شناهد رد فرح ار.... وا مه و تشک

یور وا تام هاگن و دندوب وا یور زونه اه نیبرود

ارهب مدوخ یرازآدوخ کی هکاب دوب هدنام ینم

منامشچ اراب شتیقفوم نیا ات مدوب هدناسر زینو

بل یور یزیگنا مغ دنخبل ، شتام هاگن هب .ور منیبب

. دمآ یمن رد راگنا شسفن ووا، مدناشن

. دمآ شدوخ هب هزات ، ییایلا تیا ناوج یرجم رکذت اب

ار شنامشچ و درک تسد هب تسد ار یپلو ماج

. تسب هاتوک

واب متساوخرب ، مداد شک ار میاهبل یور خلت دنخبل

یوا هتسب نامشچ مهس ار مرخآ هاگن ... شمارآ

رگید درک، یم زاب مشچ یتقو متساوخ یم . مدرک

. مشابن یلدنص نآ یور



زاب ننک تینودنز "ورن
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زاورپ رکف وت وشن مگ

زاس" رسدرد قشع ملد ور تمغ هنومب راذن

متروص هب هک مدز،داب نوریب هک امنیس زاسنلا

منامشچ نورد هک هراونشج گنراگنر یاهرون .. دروخ

. مدمآ مدوخ هب هزات ، دیبات

؟ مهدب باذع ار ناممادک مدوب هدمآ



، مدرک نازیوآ یا هرقن هاتوک ی هدرن ارهب متسد

قرغ رگم مدرک رکف دعب.... و مدیشک دنلب یاه سفن

؟ تسیلکش هچ ندش

نتساوخ کی قرغ . میدوب هدش قرغ ودره ام.. منامگ

! هابتشا

؟ ماوت راتفرگ ردقنا ارچ "

.. منود یمن ؟ ینود یمن

اما... مرب دیاب یگیم

". منوت یمن .. ینوت یمن

هک دوب هناوید یردق دیآ،نآ یم نوریب متسناد یم

و دنزب نوریب شا یلغش تیعقوم هب هجوت یب



کی دوب، مدوخ لثم .. شمتخانش یم . ددرگب ملا بند

. قشاع رازآ دوخ ی هناوید

مداد ار لته سردآ . مدش ییایرد یاه یسکات راوس

ربنایم رد هدش ویس ی هرامش مهارمه نفلت اب دعب و

، دیچیپ مشوگ رد هک شا هتفرگ یادص . متفرگ ار ود

. دمآ منابز یور هلمج کی طقف

! شمدید _

رایشوه شیادص دشاب هدمآ شدوخ هب هزات راگنا

دش

ویک؟ _



مدز،دای لز گنراگنر رهش هب نیشام ی هشیش زا

ارهب مرس دوب. هدناتس ار مناج نس، یور شهاگن

پاکیم تروص یور ، میاه کشا و مدنابسچ هشیش

یم هطقن نیا هب دیابن .ام دندش ناور ما هدش

. میدیسر

.. وراتسا رپوس یاقآ _

زا یشوگ . مدرک شسح دمآ، دنب طخ تشپ شسفن

کشا اب منامشچ دعب، و دروخ رس مناتسد نایم

. تشادن ندید مه یلیخ وا، نودب یایند دش. هتسب

هک فورعم ی هفاک نامه زیم تشپ زور کی

و دوب شناتسد نایم متسد یتقو درک، نامیانشآ

تقو چیه دهدب لوق متساوخ قرب، رپزا شنامشچ

ناهج نیا ی هدولآ نم . دوشن ترهش ناهج دراو



لوق دوش. هدولآ مه ،وا متساوخ یمن و مدوب هدش

و هدرک مهاگن ریس لد کی هک نیا زا دوب...دعب هداد

لوق نیا دیآ یم متروص ،هب یکشرز شلا دوب هتفگ

زونه شیادص . تشاذگ طرش کی شیارب و داد ار

هدش،اج تظافح جنگ کی لثم ، میاه شوگ نایم

دوب. هدنام

سوه تقو چیه مد یم لوق ربلد، بخ یلیخ _"

زج منزب هسرپ ترهش رود تفارطا یامدآ لثم منکن

. دروم هی

هیچ؟ دروم هی نوا _

کون اراب مناتشگنا کت کت ، تفرگ مکحم ار متسد

کی ، شهاگن قرب و درک سمل شا هبابس تشگنا

درک. لوفا هراب



وروت و درک ییور و مشچ یب ایند نیا هگا زور _هی

منک یم یراک . منکش یم و لوق نیا ، تفرگ مزا

هک یروط رهش، نیا یادروبلیب مامت یور هرب مسکع

، یدیچیپ هک نوبایخ و هچوکره یوت و یتفر اجره

... ینیبب و مسکع
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قاتا تمسق نیرت کیرات ،رد تخت یور مدوب هتسشن

اه ییانشور زا مادک چیه ندرک نشور نودب ! لته

زا زیچ همه ! شیارآ زیم بوچ زا یتمسق هب هریخ و

،زا ناما یب شپت کی دوب.زا هدش عورش بلق کی

هدش. ریس ییاهنت زا ملد مدرک سح هک ییاج نامه

لا حشوخ ار مدوخ مناوت یمن مدوخ مدرک روصت



ما هفیظو ، مدوخ نتشاد تسود تفر مدای منک.

متسود و دیایب دیاب رگید یکی ... مدرک نامگ و هدوب

هدز تلا جخ دوب، هدرکن قرع مناتسد . دشاب هتشاد

هک .هن مدوب هتخابلد ... طقف نم . مدوبن نیگمرش و

وا یب طقف دش! یم ارچ دش... یمن وا یب میوگب

. تشادن ناکما رگید ندوب داش

مدآ وا وهن مدوب تارطاخ یشومارف مدآ نم هن

نم! نتشادن تسود

اه تعاس راگنا دش، عورش یکیرات کی زیچ،زا همه

و یشاب هتسشن شوماخ یاه غارچ اب قاتا کی یوت

اما تفرگ درد منامشچ . دنزب ار قرب ، دیایب یکی

زا زیچ همه . هدوب ابیز ردقچ قاتا ... مدیمهف شدعب

کی ،زا زاورپ کی دش.زا عورش اه سرت ندناکت

دیوگب هک یدرم شهت غیج...و کی و ناجیه



دش. عورش لوق کی زا زیچ همه ما. هدش یچاشامت

و نتخاس بوخ تارطاخ و مدنام مه یارب لوق

دنتسناوتیمن اه ...مدآ اهرارق نیا طسو تفر نامدای

هرفنود کینکیپ کی زا زیچ همه . دنشاب لوق شوخ

سک هب یزاین هک یندوب هرفنود دش.زا عورش

، تفر یمن رس تا هلصوح . یدرک یمن سح یرگید

کی دنک.زا رپ تسناوت یم ار همه یاج رفن... کی

یاه گرب جاک، تخرد ی هویم ، ناتسمز هیبش ... رطع

! ینزوس

کی دوب. هتشذگ متشگرب زا ردقچ متسناد یمن

تعاس کی . دشاب هدش رتشیب مدرکیمن نامگ ؟ تعاس

اب یه و یکیرات طسو ، تخت یور مدوب هتسشن

شلا ح یدید نک! ششومارف ، مدرک یم رارکت مدوخ

نک! ششومارف سپ ... دنمفده و قفوم دوب، بوخ

هکتالش دیشک یم غیج مزغم مه، ناشا همه هت هت

، دچیپیم مرس یوت شیادص یه دوش! یمن منک، یم



ضغب دعب...اب و مندید زا شتهب و یگریخ ... شهاگن

. مدزیم دنخبل

! اغوغ شکب تلا جخ ـ

مدوب هدمآ . مدرک کاپ ار متروص ، منازرل ناتسد اب

. مدوبن شیارب یبوخ ی هدنیامن یتح و مردپ یاج

... ارتخد نیع هشو یم تلا س کی و یس هراد ـ

؟ یتفرگ ور یچ یازع

یماکان کی قشع ، دوبن مه باذع ، دوبن درد ، قشع

یم شدوخ لا بند ار باذع و درد هک دوب گرزب

ره هک ییاه مشچ یوت ... ترسح کی هیبش ! دیشک

کی یارب تفر یم فعض شلد دید، یم اجار



رایو ، قشع دنک! شا هیهت تسناوت یمن و هناربون

ندید رایو . دروآ یم ناغمرا هب مدآ یارب

! ششوغآ یامرگ ... شیادص ندینش ... شنامشچ

! اغوغ ـ

ما یناشیپ ارهب متسد . مدرک ادص ار مدوخ ضغب اب

و دشیم عورش میاه بل رود بت،زا و مدنابسچ

لا خبت مدیسرت یم درک. یم اررپ مرس لک تشاد

دوب! قشع سرت ،زا دنیوگب دعب و منزب
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نک! عمج و تدوخ ـ



میولگ . دیشکن میاهاپ اما موش دنلب متساوخ ، متفگ

یادص ! هدیسرن یاه لا قترپ زا دندوب هدرک اررپ

و اهراب دز. گنز مرس طسو ، قاتا لخاد یشوگ

اهار لا قترپ و مداتسیا اپود یور ، یتخس .هب اهراب

. دنتفرن نییاپ ، مهدب تروق مدرک هچره

ـهلب؟

کی دح رد ،اما متشادن ینادنچ طلست ییایلا تیا هب

نیا .اب مدوب شدلب ، هتسکش واپ تسد ی هملا کم

طابترا یارب ییایناتیرب نابز زا مدادیم حیجرت حلا

ضغب متراهم ، یروط نیا دیاش منک. هدافتسا نتفرگ

نم، و دمآ ینز یادص درک. یم ناهنپ ار میادص

دوب. غاد میاه کلپ تشپ . متسب ار منامشچ



. دندمآ امش ندید یارب یناوج یاقآ ـ

مدرک شهاوخ درک. شزادرپ وپالدار ریوصت ، منهذ

اراب میاهوم دعب، و قاتا هب دنک شا ییامنهار

. مدنار بقع یگنچ

! ایادخ ـ

!زا میاه ناوختسا مامت .اب مدیشک یم درد متشاد

یمن شرطع ، ینیب هار وزا مدوب هدش هفخ ولگ هار

؟ دیرپیمن مرس زا شرطع ارچ . مریگب یسفن تشاذگ

؟ میاه یگنانز ؟هب دوبن ملظ ، ندوب راگدنام همه نیا

هب لداعت یب . دناخرچ ار مرس رد، هب یاه هقت

میاه بل مدرک یعس ، ندرک زاب لبق و متفر شتمس

شا یکروز ... دنخبل . میاه شوگ تمس هب مشکب ار

ارباال مهاگن و مدرک زاب مارآ دوب!ردار تشز



. مدیشک

ـوپال....

یهاگن هدز،اب تریح . دنام منابز طسو ، شرخآ دلا

مشچ یدرم ،هب مگردرس یاه ندز ودود رپزا

درک.اب یم مهاگن تشاد نم رتزا روابان هک متخود

تلا ح ییاهوم گنر، یکشم قارب راولش و تک کی

هیناثدنچ نیمه هکات یلیاتسا باالو تمس هب هداد

رد مدرک یم سامتلا منهذ هب متشاد لبق، ی

. دروخ رس رد یور زا متسد . دنکن شتبث شدوخ

و جیگ تام، خرس، هاگن یور دیبسچ منامشچ

متشادرب بقع هب مدق هس هاتوک مه ....دعب شروابان

، قیمع . مشکب سفن دنلب دش ثعاب ... شیادص هک

هدیشک نوریب وهکی بآ زا هک یا هدش قرغ هیبش

تشاد ار شیاه سفن نیرخآ یتقو مه دش.نآ یم

! دیشک یم



؟ اغوغ ـ

هیبش ؟ مشاب اجنیا درکیمن روصت درک. میادص روابان

وهب دشاب هدرک ادیپ ار ملته دشیمن مرواب هک نم

میاهوناز . دتسیاب نم یولج ،حاال مسارم یاج

بقع تسد اب ار،زاب میاهوم و دنتفرگ هشعر

تشاذگ قاتا بوچ راهچ اررد شیاپ کی . مداتسرف

دز. رت،بل هناروابان و رارق ویب
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؟ یتدوخ ـ



ای درک اردر وا هک یدوخ ؟ مدوخ مادک ؟ مدوخ

؟ مدوب اغوغ مادک ؟نم، دوب قشاع اروا هک یدوخ

؟ اغوغ ـ

. مریگب ار میاهوناز تسد دش ثعاب ، شیادص شخ

! دندوب نازرل ردقنا دوب تشز

! افطل ورب ـ

ای مهوت دش شرواب راگنا ، دینش هک ار میادص

مهرد ییاه مخا .اب داتسیا لصأتسم . متسین نایذه

. دناسر شرمک ی هبل ارهب شناتسد و هتفر ورف

و داتسرف نوریب مکحم ار شسفن ، تفر باال شتک

،ردار شدعب ...کالهفو رارق یب . دیخرچ راب کی



دش. یدب یادص هب رجنم هک یتردق !اب تسب

! نوریب نیرب ینیدباع یاقآ ـ

یم باوخ دراد کش هک یمدآ هیبش درک. مهاگن زاب

! ایور ای دنیب

؟ اغوغ ـ

مه زاب شاک . ممسا ندینش زا مدش یمن هتسخ

یتقو و درب یم مباوخ هک ردق درک...نآ یم میادص

. دوبن شندوب زا یرثا مدش، یم دنلب

! یلع نوریب ورب ـ



یادص ارهن نم یادص ؟هن دینش یمن . دمآ رتولج

هک نیا یارب ار مزغم یاه سامتلا یادص ارهن مبلق

. تشاد زاین ار ششوغآ یمک

؟ اغوغ ینک یم راکیچ اج نیا ـ

یور و متشادرب ار مباقن . دوبن باوج هب یزاین

متساوخ و متفر رد تمس .هب مدنابسچ متروص

رکف و دورب . دورب نوریب ات منک شزاب منک، شزاب

وا. ندید یارب ما هدمآ دنکن

االن... نیمه افطل . مدوب مردپ ی هدنیامن ـ

و دوب میقتسم شا هلمح ... دادن مناما ، تشاذگن



یا هناش یور مرس دش، هدیشک میوزاب راب! گرم

یوب نم، نت رود دندیچیپ مکحم یناتسد و تسشن

شدرد هک یزغم ، ینزوس یاه جاک یوب ، ناتسمز

وا ناتسد نیب ،زا راگنا هک یبلق دشو شوماخ

و دندش هتسب منامشچ . تشگرب ما هنیس هب هرابود

! شبلق هب دندنابسچ ار نم مکحم ، شناتسد

؟ اغوغ یتدوخ ـوت

یاه مهوت ؟زا دمآ یم هچ زا یروابان ینادیم

، یمهفب دعب و شا یشاب هدید اهراب هکنیا ...زا دایز

تخیر ملد ! هدوب نامگ ! هدوب یخلا . هدوب تروصت

تاملک نیب نم،زا و درک میادص هناروابان یتقو

ار مندوب مهوت اهراب هک مدیمهف وا، نابز زا ممسا

یارب مدش، یم اهنت رگا راب نیا ! هتشاد شرس یوت

! متخیر یم کشا اهتعاس اما وا یارب هن... هک مدوخ
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یولج ، دورب باالرت منس ردقچره ، مدرک یم سح نم

... دزرلیمن ملد و تسد رگید . مشیم رت مواقم قشع

ناما یب سح کی ی هشعر مندب تسین رارق رگید

! مدرک یم هابتشا اما.... دریگب ار

واب درک مقشاع ، شنابز هکاب یدرم ناتسد سمل

تفریم باال منس مه ردقچره ، مدنباپ ... شیاهتیامح

دازآ ی هداوناخ کی دنک.رد مبلقنم تسناوت یم زاب

فلتخم یاه شوغآ معط اهراب . مدوب هدمآ ایند هب

یان یوب روجدب ، یکی اما...نیا مدوب هدیشچ ار

داد. یم یگنتلد



؟ یتدوخ هش مرواب ـ

یلدنص یور شمدناشن مدروآ ، متفرگ ار ملقع تسد

. مداد لوه متشپ مه... ار ملد ولج.

! بقع ورب ـ

هب دندوب دنب زونه اما شناتسد درک. تباجا مارآ

دورب نییاپ مضغب هک مدیشک یدنلب سفن . میاهوزاب

. دنازرلن ار میادص و

. نوریب نیرب نم قاتا ـزا

کی اراب متروص . دینش یمن راگنا اعقاو . دینش یمن

قیمع دمآ ممرش نم، و درک هاگن هدننک جیگ سح



. مشکب سفن

! اغوغ ـ

مروز . مدنابسچ شنهاریپ یور ار متسد ودره فک

بقع یارب مدرک قتال اما دیبرچ یمن شروز هب

هتفرگ لکش مرس طسو ، گرزب لا دج کی . شنتفر

وشو مرن تفگ یم مقطنم ی هشوگ کی دوب.

هدش. هراپ ناتنیب بانط هملا ع کی ، تفگ یم یرگید

عالهق نم . نوریب ورب قاتا نیا حاالزا نیمه ، افطل ـ

. مرادن تندید هب یا

گنتلد زونه . دروخ بات تسار و پچ هب شرس

درک. یم مهاگن



زاب...هی مدرک رکف ... یشاب تدوخ دش یمن مرواب ـ

یلا! یخ

دز. یم ضبن مرس، و دوب هدرک نت هب ازع تخر ملد

و مدرک زاب ار قاتا دوب.رد هدش هتسخ لا دج نیا زا

طسو هچ منیبب ات مدرکن مه شهاگن شدعب

. هتسشن شنامشچ

یعمج یوت هدنیامن هی ناونع ،هب مدوب یعقاو ـ

نوتنهذ یوت افطل . نیدوب مه امش هک متشاد روضح

وقاتا رتدوز و نیشاب هتشادن یصاخ تشادرب شزا

منک. تحارتسا ماوخیم . نینک کرت

! یدشن ضوع ـ



باقرغ #

555_ تراپ #

مغ دوب. هتفرگ هلصاف یجیگ نآ حاالزا شنحل

ار مرس ! شمب و بیجع نت نامه واب زیگنا

... شتمس مدناخرچ

مهب ، هنوخ رد یولج هک یتسه یزور هیبش زونه ـ

! ظفاحادخ یتفگ

دش. نییاپ باالو میولگ بیس

ورب! ، افطل ـ



، منابز یورب یاج .هب دیشک شتروص یور یتسد

یروط کی و نامب . نامب میوگب تساوخ یم ملد

اه نتفر جک ، نامنیب هابتشا همه نیا اب نک منئمطم

، دندرک رود مه وزا دندنازوس ارام هک ییاه سرت و

دوب. مه اب دوش یم زاب

. مرادن و تندرک تیذا دصق ـ

عورش ار یزیچ دوبن رارق هک دوب بوخ دوب، بوخ

دنک.

! یدوبن منک،یخلا تباث مدوخ هب متساوخ طقف ـ

هداتسیا زونه هک مدوب تخس ردقچ . مدرک شهاگن



دوب یزیچ کی ، شهاگن لکش . مدرک یم شهاگن و

اه! ندشن زا یدیماان و رورغ مغو و یگنتلد نیب

مه... دوب شثعاب میگدز تهب هک یقافتا تباب ـ

دوب. شوغآ نآ هب شروظنم مدش هجوتم ، دادن همادا

رت، یمسر ردقچ . درکیم دروخرب توافتم ردقچ

، هیلوا ی هقیقددنچ نآ زج . رتطلسم هتبلا و رتتخس

یزیچ زونه ام نیب دوب هدمآ شدای شدعب راگنا

! دیعب و تسا رود ، نامندش ام .هک هدرکن رییغت

. ماوخ یم ترذعم ـ

مهب مکحم ار میاه بل . مداد ناکت مارآ ار مرس

ار شروبع و درپن نوریب ما هیرگ یادص ات مدنابسچ



. مدرک اشامت شمارآ یاه مدق ،اب مرانک زا

؟ ینیدباع یاقآ ـ

ار نم ، شنامشچ طسو و تشگرب هاتوک ، داتسیا

. هرطاخ تشم کی نیب درک ترپ

مگ! یم کیربت نوتتیقفوم دیاب ـ

ار شنامشچ تشگنا اب دعب و وطالین ، تسب کلپ

. درشف

.... نونمم مه، تلوق نوا هب تندرکلمع تباب ـ
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. مدشن شدراو تندرک تیذا یارب ـ

تابثا یارب یعس زا هتسخ درک، همزمز راد شخ

یقیمع سفن . مدرک شهاگن رت قیمع ! شدوخ

دیاب دوب،اما هک یسح هب رهاظت دوب تخس . دیشک

دش. یم هتفرگ هدیدان

تصرف هک یمدآ هیبش دوب. نم هیبش شقن نوا ـ

. درکن ادیپ ندش هدیشخب

ووا متخود یرد هریگتسد ارهب مهاگن درک، یثکم

داد. همادا هرابود



! کیربت تباب ! منونمم ـ

تلا جخ یتح یتقو دوب ایند لعف نیرت هدنشک ، نتفر

زا یاه مدآ نیع و یزیرب یکشا ، شدعب یدیشک یم

ارچ ... یزادنیب گنچ ار تتروصورس ، هداد تسد

؟ مدوبن اجنیا شندید یارب هک مدرک دومناو یروط

شا، همه ی همه و نآ هب مدز هیکت ، متسب هک ردار

یوب ، شرطع یوب دعب و قیمع سفن کی دش

هب هک یلوق و مشوگ طسو شیادص ، ششوغآ

اما وا یارب هن، هک مدوخ یارب ... مدوب هداد مدوخ

. متخیر یم کشا دیاب

، شیادص ... شیاه فرح ، دنتشاد وب شتارطاخ

وب همه و همه ... شهاگن یتح ... شیاه تسد

! دنتشاد



میاه مدق ؟ یشومارف رد مدوب زجاع ردقنا ارچ نم

دعب...ور و هنیآ تمس مدناشک ار مدوخ ، متشادرب ار

. مدرک سمل ار ما هنوگ ما، هدز تهب ی هرهچ هب

؟ شیدید ـ

و دندروخ جوم . دندرک ادیپ یبیجع لکش میاهوربا

. میاه کلپ تشپ دنداتفا ، راگنا

! یدز فرح شاهاب ـ

رس ما هنوگ زا متسد دعب... و ضغب مدز،رپزا دنخبل

! مرانک دروخ



... ییوسرت یلیخ ـ

متفگ ، متفگ هنییآ رد کرتخد هب باطخ ار هلمج نیا

. مدرک تشپ شریوصت ...هب شدعب و

... یاوخیم یچ ینودیمن متدوخ زونه هک ییوسرت ـ

ندید زا ینک فیک یدموا ، شنینیبب یدموا

یدموا ، ینودیمن و شلیلد یتفگ همه ،هب شتیقفوم

شهب تغارس دموا یتقو ...دعب اجنوا یتسشن

یریقح ردقچ ؟ هدوب یا هگید زیچ تلیلد یتفگ

... اغوغ

... ضغبرپ رمک، هب تسد . مدوب یکاش مدوخ زا

ار منامشچ ، فقس هب هاگن وهب مداتسیا قاتا طسو

. متسب



درک. تلغب ـ

گالهی مدوخ رتزا بات ،یب رابنیا و دمآ باالرت مضغب

. مدرک شا هذخاوم و مدیشک داد مدوخ رس ، مدرک

... یراد شسود زونه یگب یسرتیم یتح ـووت

تلا ح هب نم و دیزرل میوناز ، میادص درد مجح زا

راب نیا میادص مدز. یم سفن سفن . مدش مخ عوکر

دوب. مارآ

! اغوغ یراد شسود .. شتاهابتشا ی همه ـاب

، دیبوک ما یناشیپ یور ار خلت فارتعا نیا ، مدوخ

متسشن درک. مهاگن سوسفارپ یا هرهچ دزواب رهم



یتقو شیادص ،اب ششوغآ ریوصت و طسو نامه

. دندش رارکت رگید مهاب دروآ بل یور ار ممسا

... اغوغ شیدید ... شیدید ـ

***********************
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نیب ، شحبص هکات ییاه بش نآ دوب.زا یدب بش

و لوط سب وزا مدوب هدش هطاحا میاه سوباک

هدز گنچ میاهوم نیب و هتفر هار ار قاتا ضرع

نم . منامشچ مه تخوس یم مرس فک مه ، مدوب

ییامنهار یاج هب هک ینهذ . متشاد یفیعض نهذ

ماد رد مه شدوخ ... دشیم قشاع مه شدوخ ، مبلق

نیمز مه ار نم ، شفعض رخآ،زا تسد و داتفا یم

سامت ،وپالد هناحبص میات زا دعب یتقو دز. یم



نیا سرت ...زا مینزب رهش رد یتشگ مهاب ات تفرگ

! متفریذپ موشن هدیشک نونج هب قاتا نامه رد هک

ار منامشچ یتقو هک ردقنآ دوب. یشوهاب وپالد،درم

رانک طقف و دیسرپن یزیچ شبجعت ی همه دید،اب

لوغشم ندز مدق زینو،هب کنخ یمک یاوه مه،رد

ییاه قیاق ، دندوب بآ یاه لا ناک نامفارطا . میدش

یگنس یاهور هدایپ و دندرکیم تکرح شنورد هک

هدش روصحم یمیدق یاهنامتخاس نیب هک کیراب

دوب.

؟ یرادن تشگرب دصق ـ

یارب افرص مدوب هدیسرپ هک یلا وس ، دیدنخ

دوب. مراکفا جنر ندرک مامت و توکس نیا نتسکش



کیدزن متساوخ یم هک یزیچ هب ردقنا حاالهک ـهن

یوش کی ادرف مر، مدرگرب دیاب رصع زورما . مدش

منوتب منک رکف ، ارجا نیا زا دعب نم و میراد مهم

. مشکب تحار سفن کی

زا یکی ی هبعش یوربور . مداد ناکت هاتوک ار مرس

سابل هب ،وا میداتسیا ییایلا تیا حرطم یاهدنرب

نم،هب و تخود مشچ اه نکنام نت رد هنادرم یاه

! شفافش ی هشیش رد مدوخ ی هیاس

ـوپالد؟

. مدیسرپ مارآ . دناخرچ متمس ارهب شرس

ما! یمدآ روطچ نم وت رظن ـزا



نداد باوج اما،رد دوب هدش هکوش یمک ملا وس زا

. درکن یللعت

. نیسحت لباق و قفوم ، یوق نز ـهی

نز کی تفرگ یم رگا دیاش مدز. لز شتروص هب

. دوبن کاندرد میارب همه نیا ، محرت لباق و فیعض

، یراک و یعامتجا هاگیاج ،رد رهاظ رد نم هک نیا

درک.هن یمن ملا حشوخ ، مدوب قفوم و یوق نز کی

متشاد هبناج همه ما، یصخش یگدنز رد هک یتقو

ثعاب ما، یگریخ . مدرک یم هلباقم میاه فعض اب

. دشکب مهرد وربا دش

هدش! یزیچ ـ



؟ هراد یتایصوصخ هچ ، یوق مدآ هی وت رظن ـزا

ناکت رس هاتوک درک، یم شجیگ تشاد میاه لا وس

داد.
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هشابن یسک هب هتسباو هک مدآ ،هی منود یمن ـ

. هشاب هتشاد یتوافتم فیراعت هنوت یم نیا . دیاش

یوق مه امش دوب. یا یوق مدآ مردام نم، رظن زا

. نیتسه

،یب دشابن هتسباو ییاج هب رگا مدآ ؟ ندوبن هتسباو



نیا ولوچوک هدزاش باتک رد منامگ دوش. یم هشیر

ار متسد و مدز یخلت دنخبل . مدوب هدناوخ ار

بترم ار شراد هقی نهاریپ ! شا هقی هب مدناسر

. مدرک اوجن و مدرک

یمدآ رسپ، هنک یم فیعض ورامدآ ندوبن هتسباو ـ

. هشاب هتسباو مکحم ی هشیر هی هب هک هیوق

دز. یم ودود شتروص رد یگنگ راثآ زونه

نیب . هنزب دنخبل هنوتب هک هینز ،هی یوق نز ـهی

هدیدان ور نوا هدرک یعس هشیمه هک یا هعماج

. هشاب داش هنوتب ... هریگب

قفاوم میاه فرح اب دیاش داد، ناکت هاتوک ار شرس



. تشادن ثحب ی هلصوح مه... دیاش دوب.

مر؟ یرب دیاب رصع یتفگ ـ

خلت! و یا هیراع مدز، دنخبل درک. اوجن یا هلب

مسانش یم بوخ ناروتسر نم،هی نومهم راهان ـ

یب شاهاتساپ . شمدرک ادیپ میلبق رفس یوت هک

یک هگید ناریا مدرگرب یتقو تسین مولعم . هریظن

. تمنیبب

و سح ویب گنرمک مدوخ لثم دز،اما دنخبل مه وا

هیقب ارهب نم هک هنییآ یولج اتزا مدیخرچ حلا.

هک منک رارف داد یم ناشن فیعض مدوخ هب اما یوق

. مدرک شهاگن درک. میادص



؟ نیبوخ امش ـ

دوب. هدیچیپ یمک ... شخساپ ، مدیشک یقیمع سفن

نیب ار شرطع زا ییوب مناتسد زونه یتقو

هدرک ناشتشم نم و دندوب هدرک ناهنپ ناشدوخ

یم تخس لا وس نیا خساپ ، شندیرپ سرت زا مدوب

دش.

وپالد. میرب ـ

. میوگب غورد تساوخ یمن ملد ، مدادن ار شباوج

! دوبن بوخ چیه نم.... ،حلا شتیقح

*************************



دعب،اب و هتفرگ لیوحت لته یدصتم ارزا مکرادم

. متشادرب مدق لته یجورخ تمس هب مارآ ییاهماگ

هب هاگدورف ارزا نم هک روط نامه یبآ، یاه یسکات

هاگدورف ارهب نم دوب رارق ،حاال دندوب هدناسر لته

هرخ ..باال یدومخ و یلسک رسارس یرفس . دنناسرب

ار مدوخ منامگ هب مدوب هدمآ دش. یم مامت تشاد

، هنرگو مهدب رجز
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ییابیز نیا زا ادبا نم... و دوب ییابیز رهش زینو

ی هتسد ، هاگدورف هب ندیسر .اب مدوب هدربن یا هرهب

هب هتسهآ ییاه ماگ واب مدیشک نوریب ار نادمچ

مامت تشاد هرخ !باال مدرک تکرح شا یدورو تمس

... متساوخ ، متفگ یم داعیم وهب متشگ یمرب . دشیم



! دشن اما

؟ اغوغ ـ

ار شراظتنا ادبا هک ییادص ندینش هدز،زا تفگش

اتبسن ییاه ماگ اب تشاد . مدناخرچ ار مرس متشادن

هدیشوپ نیج نهاریپ کی . دمآ یم مفرط هب دنلب

! شنهاریپ رتزا هریت یمک یگنر اب یراولش اب دوب

طقف ، دیسر یتقو . منکن شزادنارب متسناوت یمن

. دشکب یقیمع سفن تسناوت

. یشاب هدیرپ مدیسرت یم . مدیسر دوز رکشورادخ ـ

ارچ . مدوب هکوش شندید ،زا مدوب هدرک توکس

؟ دوب هدامآ



؟ مینزب فرح مهاب مکی زاورپ زا لبق ید یم هزاجا ـ

؟ دوب ناملا سدنچ ام اعقاو اما، هن میوگب متساوخ

ام نس هب شرمع رگید اه یزاب جل نیا و یزاب هچب

هقیقد 45، زاورپ مدز.ات لز متعاس داد.هب یمن دق

. متشاد تصرف

! هشاب ـ

مه رانک ، هاگدورف مود ی هقبط ینکلا ب تمسق رد

یلدنص یور ار مکچوک فیک . میتفرگ رارق رگید

جیگ . متشاذگ مرانک مه ار منادمچ و مداد رارق

یاه هاگن وزا متشاد هک یسح !زا شندمآ زا مدوب

وا.



! مرظتنم ـ

عورش اجک زا درک یم رکف تشاد داد. ناکت یرس

یم رکف شتروص تارییغت هب متشاد نم و منک

دوب. هدش رت هتخپ . مدرک

یوت حاال نیمه ،ات تمدید یتقو ،زا شتقیقح ـ

متسنود یمن منز. یم واپ تسد مراد یبیرغ سح

و تمنیبب منک یم ادیپ تصرف زاب یدرگرب رگا

ایهن. منزب فرح تاهاب

نوتمیت اب هرارق مه امش منود یم هک ییاج ـات

. ناریا نیدرگرب ادرف سپ



نودب ، شنت نودب هک دوب بیجع داد، ناکت یرس

فرح میتشاد یثحب چیه نودب و بیجع یاه هاگن

ندرک ادص ،زا میدوب هتسخ ودره راگنا . میدز یم

. نامیاه هاگن درد ندش،زا هدز سپ و ندز سپ مه،

تحار مینوت یم ووت نم نارهت یوت یلو، هرا ـ

. مینزب فرح مهاب

گنر یمک مدنخبل ، مدوب هدش شروظنم هجوتم

. نامنیب ی هظحل یخلت .هب تفرگ یخلت

باقرغ #
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.. تیلعف ترهش اب هتسرد ـ



! یدج ، مفرح نیب دیرپ

! اغوغ ـ

. متسب ار منامشچ

. ماوتردپ رابتعا رکف هب رت شیب ـ

ما هیانک و خلت نحل . دوبن مدوخ تسد مدنخزوپ

مه.

. هریدقت لباق ، نینک یم رکف ام هب همه نیا هکنیا ـ



هتفگ هک یفرح درد زا مدوخ درک، مهاگن توکس رد

شیور ارهب داعیم هب تبسن شا یرکف ویب مدوب

یم یتقو مدیمهفیم هزات . مدوب یبصع مدوب هدروآ

ینعی ، دروخ یم اراه تمرح تاقافتا یضعب دنتفگ

و موش مارآ یمک تشاذگ وا، اما مدرکن شهاگن هچ.

دز. بل شدعب

دوب. هدش گنت تساو ملد ـ

. دخرچب شتمس هب مرس دش ثعاب ، شتقادص

تشم ار مناتسد نم، و دوش لفق مه یوت نامهاگن

. دمآ یم مدب ، نامنامشچ یمگردرس همه نیا منک.زا

ایهن... هتفگ نومطابترا زا تهب داعیم منودیمن ـ



مهرد نامهاگن . مداد ناکت دییأت ارهبعالتم مرس

. دمآرد رت تحار نامسفن و تسکش

. یتشگرب متسنود یمن ـ

. مدوب هتفرن هشیمه یارب ـ

سح بیجع . دناخرچ ار شرس درک. اوجن یا هبوخ

ینیچ همدقم کی عقاو رد هتفگ هچره مدرک یم

. دنزب ار شا یلصا فرح تسناوت یمن راگنا دوب.

نآ دعب . شمونشب هک مدیسرت یم ، راگنا مه نم

مه ار مارآ ی هملا کم نیمه یتح .. قاتا نآ دعب بش،

. نامنیب بیرغ حلا نیا هب دسر هچ متشادن راظتنا

! گنتلد و ریگلد . میدوب هعمج بورغ ووا، نم



. هدنومن مزاورپ هب یلیخ نم، ـ

مشچ شچم رود تعاس داد.هب ناکت مارآ ار شرس

دش. دنلب مارآ و متخود

بخ. رایسب ـ

باقرغ #
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بخ. رایسب ـ

هب نیا . مدیسرپ یمن مه نم دوب. هدزن ار شفرح

ار نادمچ ی هتسد . مدش دنلب دوب. نامیودره عفن



شلا ،بند هراچیب کی هیبش نم و تفرگ شدوخ

، ناممشچ و میدوب هدرک توکس ودره . مدرک تکرح

نآ زا یتسرد کرد اعطق هک دوب یا هطقن هب

کانسرت ، نامرادید رد شمارآ همه نیا . میتشادن

منت ؟ میدش مامت میدوب هدرک لوبق ینعی ؟ دوبن

. دیزرل

یدشن در تیگ هدب.اتزا وتتطیلب و ساپ ـ

منک. یم تیهارمه

کرادم هک یکچوک فیک . مدناسر مرانک ارهب متسد

میاه هناش یور جک هشیمه تشاد رارق شنورد

نییاپ ار منامشچ جیگ ... شندوبن سح دوب.اب

. مداتسرف نوریب یسفن دعب،ناالن و مدیشک

. شمتشاذگ ـباالاج



یگف ابکال متشاد مه نم درک.حاال مهاگن بجعتم

متسد ارهب نادمچ ی هتسد . مدرک یم هاگن ار وا

مه نم دوجو نیا دور.اب یم شلا بند هک تفگ و داد

ی هقبط هب هرابود ار نامدوخ . مدرک تکرح شتشپ

رارق ضحم وهب میدناسر شنکلا وب هاگدورف مود

،هآ فیک خیلا یاج ندید وداب زیم،ره رانک نتفرگ

. دمآرد نامداهن زا

! گرزب یادخ ـ

؟ دروخ یم یک درد هب تکرادم ـ

و یبصع اعقاو . مدیبوک مرمک ارهب مناتسد

. مدمآ یم رظن هب هدروخاج



دوب. وروی یلک شوت ؟ کرادم طقف ـ

هاگن ار نم یبصع و بجعتم هک دوب وا تبون حاال

ودره فک نم،اب و میدیشک یهآ نامزمه ودره دنک.

. مدناشوپ ار متروص متسد

منک؟ زاورپ دیاب روطچ کرادم نودب ـ

باقرغ #
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درک. یم مهاگن وکالهف رکفتم تشاد حاال مهوا

ات یزیچ یتقو اقیقد هک دوب یگرزب یسناشدب نیا

دوب. هدش مریگنابیرگ ، هدنامن مزاورپ تعاس



اج نوا هب یسک دیاش ، هاگدورف تاناما تمس میرب ـ

. هداد شلیوحت

یعس مه نم همه نیا ،اب دادیم رظن هنانیبشوخ

ناکت یرس و منکن دیماان ار مدیما وا لثم مدرک

تسد مه هاگدورف تاناما تمسق زا یتقو . مهدب

تعاس هب مغ اب طقف نم هاگن ، میدش جراخ خیلا

و درکیم زاورپ امیپاوه رگید ی هقیقد .هد دیبسچ

. دوبن مهارمه مکرادم زا مادک چیه نم

منک؟ راکیچ دیاب ـحاال

دج ،هب هدمآ دوجو هب لکشم دوب. رت نمکالهف زا وا

درک. یم تسرد رسدرد میارب



. میدب طاالع هاگدورف سیلپ ـهب

؟ زاورپ ـ

شدوخ نهذ دوب صخشم دنک،اما ممارآ درک یعس

دوب. هتخیر مهب مه

هش. یم تسرد شابن یزیچ نارگن ـ

***************************

وام،اب دیرپ میامیپاوه یتقو دوب، هدشن تسرد

اب تشاد راگنا هک ینادمچ و هداتفا ییاه هناش

نوریب هاگدورف زا داد یم ناج شیاه خرچ یادص

هک یرسدرد قمع هجوتم هزات راگنا . مدیمهف ، میدز

هدنابسچ ار مهاگن . مدش یم دوب هدش تسرد میارب



مرانک توکس رد مه یلع اهو یسکات هب مدوب

دوب. هداتسیا

مرب. منوت یمن ملته یتح ـ

وزا تسیبصع مدیمهف یم دوب. هدرک توکس

ار ما یناشیپ تسد .اب نارگن هدمآ شیپ طیارش

درک. همزمز هاتوک ووا، مدرک شزاون

دیاب تفگ سیلپ هک یدید ، میدرک یدوقفم ـعاالم

یدوقفم مرف و میرب هجراخروما ترازو تیاس هب

. مینک ورپ تتروپساپ

و هتسشن ، هاگدورف یدورو یاه هلپ یور اج نامه

مرانک ، ثکم یمک واب درک اهر مارآ ار نادمچ مه وا



. تفرگ رارق

! اغوغ ـ

باقرغ #
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رگا میوگب متساوخیمن ، شمنادب رصقم متساوخیمن

نم حاال یتفرگ یمن ندز فرح هب میمصت عقوم یب

یب مدوخ .. تاهیجوت نیمه ،هت مدوب امیپاوه یوت

مارآ درک میادص هک هرابود . مدوب هدرک یطایتحا

. مدناخرچ شتمس ارهب مرس

هش. یم لح ـ



رظاخ هب متساوخ یمن ، منزب یدنخبل مدرک یعس

دوب یندش لح هتبلا منک. هیرگ و منیشنب ، قافتا نیا

دش، هک دنلب . دایز یاه یریگرد ربواب نامز اما

و درک زارد مفرط ارهب شتسد . مدیشک ارباال مرس

یزار چیه هک دش ییاهزور هیبش ... هظحل کی

دوب. هدشن ال مرب نامنیب

. میدب ماجنا ور یرادا یاراک دیاب ، مناخ وش دنلب ـ

. میخرچ یم رهش یوت مکی شدعب

یارب و مدش دنلب یمارآ هب مدوخ ، متفرگن ار شتسد

. مدرک همزمز یمارآ ،هب مراک هیجوت

. میشب لصتم تنرتنیا هب دیاب ـ



ماجنا وراک نیا نم تماقا لته یوت مینوت یم ـ

. میدب

هدز لز مفارطا هب سوسفا .اب مدیشک یقیمع سفن

. مدنازرل ار میاه ،بل هدنامرد و

هش. یم لح ادرف ات ینعی ـ

ادرف ،ات یرگلوسنک میر یم میدرک رپ وهک مرف ـ

روشک زا جورخ یارب تقوم تروپساپ هی اعطق

هش. یم رداص تارب

ثعاب قافتا نیا . مداتسرف بقع تسد اراب میاهوم

یروخلد هچ نامنیب هک دورب نامدای ودره دوب هدش

اعقاو یتاظحل یارب میتشاد دوب. هدرک ملعدق ییاه



مه اب دنرگیدکی یانشآ یاهنت هک نطو مه ود هیبش

میاه یگنتلد و نم یارب نیا، و میدرک یم راتفر

دوب. هدننک یضار

امش. لته میرب بخ، رایسب ـ

نوریب مکحم ار مسفن درک. مهاگن یوحم دنخبل اب

مدز. بل یکاش و مداتسرف

هیچ؟ ـاالن

و دیخرچ مه دنک،دعب ناهنپ ار شدنخبل درک یعس

درک. همزمز شدوخ لا بند نادمچ ندیشک اب

. یچیه ـ



متسناوت یم مه نم دوب، نم هب شتشپ حاالهک

هک یساسحا اما... مدشیم تحاران دیاب . منزب دنخبل

متسناوتیمن مه مدوخ هک دوب توافتم ردقنآ متشاد

منک. شهیجوت

باقرغ #

564_ تراپ #

؟ یلع ـ

دز. بل مه نآ رتزا اوه ،یب تشگرب اوه یب

؟ مناج ـ



شهاگن رد یلا وتم ی هیناثراهچ ، تفر مدای ار مفرح

شتام مه وا دوخ مدید یتقو دعب، و مدنام هریخ

همزمز مارآ ، هتساوخان ی هملک نیا زا دوب هدرب

. مدرک

و... نودمچ هتتخس ...هگا مگب متساوخ ـ

قرغ زونه منابز منک، لماک متسناوتن ار مفرح

هتخیر شناج هب میاه شوگ هک دوب یا ینیریش

حلا کی دشواب هجوتم دوجو نیا اب دندوب

دز. بل یبیجع

. تسین متخس ... مزیزع ـایب

... مدنام نم،اج و



دوب، اه هام هک ینابز زا ندینش مزیزع نایم

. مدوب شگنتلد

****************************

؟ اغوغ یراد و تکرادم یپک ـ

الیب تمسق لبم یور میولج . مدرک شهاگن یلا وس

درک. همزمز و تفرگ رارق لته

رگا نگ یم ، مدیسرپ اج نیا شریذپ لوئسم ـزا

. هتفیم هار تراک هشاب تکرادم یپک

. تسه میشوگ یوت مکرادم یپک زا لیاف الهی وصا ـ

درک. اوجن یا هبوخ



ءاش نا ات یرگلوسنک میرب شدعب ، روخب وتا هوهق ـ

. ندب وتتقوم و تروپساپ رودص روتسد رتدوز هللا

تشاد رارق زیم یور هک هوهق طالیی ناجنف هب

سفن لبم، یور مندش عمج واب متخود مشچ

کیدزن هک یکیکزیچ . مداتسرف نوریب یا هتسخ

رکشت هاتوک نم و داد لوه متمس ارهب دوب هوهق

سح ورپزا دوب مارآ ، شیاه بل یور دنخبل . مدرک

مه نم نامشچ طسو هک یا هدش هدنز یمیدق یاه

. دشیم ادیپ ناشزا یدر دیاش ،

. روخب ـ

باقرغ #
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. مدش تمحازم ـ

دوب رگا .بقال دروخ ناکت تسار و پچ هب شرس

ناج، رتخد یتمحر دز" یم وبل درک یم مخا

ار نیا دوب. هدرک رییغت "حاالاما بلق یوناب یتمحر

. مدیمهف یم

. مینز یم رود رهش یوت مکی یرگلوسنک زا دعب ـ

بل یور دنابسچ ار شدنخبل مدز.زاب بل یا هبوخ

و هدش رت مارآ . متسشن شیاشامت نم،هب و شیاه

دید، هک ار مهاگن . هدنام روانش قیمع نوکس کی رد

دندز یم داد ... شنامشچ داد، ناکت رهم اراب شرس



! دنگنتلد

؟ مناج ـ

همزمز هاتوک نم، و سرپب ار تلا وس ینعی مناج نیا

. مدرک

؟ دامع ؟ ماهلا ؟ هبوخ تردام ـحلا

، یهاگن چیه ارچ متسنادیمن درک. ثکم ، باوج هب

هک کلپ دنک.وا مهاگن شهیبش تسناوتن مه وا دعب

. دشیم هدیشک مبلق یور یتسد راگنا ، دزیم

. نبوخ ـ



نییاپ ار مرس داد. ار مباوج رصتخم و هاتوک

نامنیب ی هسلخ ، راگنا دوب وا تبون وحاال متخادنا

. دنکشب یلا وس اراب

؟ اغوغ یتشگرب یک ـوت

میدق هیبش ار نامهاگن هک لا وس کی نیمه نیب و

هیبش ییاه فرح . فرح زا دوب مه،رپ یور دنابسچ

مدوب ترظتنم یلیخ ، دیوگب هک نیا هیبش رعش،

. اغوغ

باقرغ #
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هش! یم یهامدنچ _

زاورپ ی هدش کبس هاگن ...کی رگید یهاگن مه زاب

! هدرک

؟ مسرپب لا وس ـهی

. شندیسرپ هب دادن هزاجا متوکس

؟ یدوب تدوخ ، یپارتویزیف قاتا یوت زور.. نوا ـ

کمدرم نایم هدش نیگنس مغ کی ،اب مدرک شهاگن

و داد هیکت شا یلدنص دز.هب دنخبل خلت ووا، میاه

! شدوخ اب همزمز تقو دوب،هب نایذه هیبش



. مدوب هدرک تسح ـ

شیارب مدوخ راب کی ار یگناوید و قشع ی هصق

روک ار قشع نآ... رد هک یا هصق ، مدوب هدرک فیرعت

، مدوب ریسم نیا یاهانیبان همه .ام... دندوب هدناوخ

مغ نام!اب هدننک هناوید تاساسحا تسد رد تسد

. داتفا نییاپ مرس

. یدرکن ضوع و ترطع ـ

،ات هنومب یقاب هتشذگ زا یازیچ هی دیاب یهاگ ـ

. یدنورذگ رس اهزا هچ و یدوب یک هرن تدای

ثعاب ما، هدش هتخود نیمز هب هاگن و نیگمغ نحل



قشاع ... میدوب هتسخ ردقچ . دشکب ولج نت دش

! تشونرس زا هدنام اج یاه

؟ اغوغ ـ

زا یساکعنا متشاد ، شنامشچ طسو . مدرک شهاگن

بقع هب تساوخ یم ملد . مدید یم ار مدوخ

یزور نآ هب میدرگرب زور کی ی هزادنا ،هب میدرگرب

نامیاهوزرآ زا ناشطایح لخاد یتنس تخت یور هک

داد لوق ایرد، یولج هک یبش نآ الهب صا .ای میتفگ

یگلا س یس و دشاب مرانک ما یگلا س یس دلوت

. دوبن رگید وا ...اما دیسر

هی ادودح ، هشب ماجنا تتقوم تروپساپ یاراک ـات

هب رکف نودب ، هشیم زور.... هی نیا . هتقو زور

! میربب تذل اه تعاس نیا زا مینک یعس هتشذگ



؟ هنکیم رییغت یزیچ ، مینکن رکف شهب زور هی هگا ـ

ووا، مدیسرپ میادص یوت روانش مغ نامه اب

کی طسو هم هکت کی هیبش و وحم دز. یدنخبل

هدز. ناراب لگنج

. مینک شناحتما ـ

باقرغ #
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متشاد تسود . تساوخ یمن ار ندش ایور ریسا ملد

شوخ ولد منامب خلت تیعقاو نیمه رد نانچمه

رس اتزا مدوب هدنک ناج هک ییاهزور رارکت هب منکن



نم، و دنک میادص دش ثعاب ، مدیدرت . ناشمنارذگب

دوش. شیاهیگنتلد ریگرد ملد

! اغوغ ـ

یلیلد . میدرک مومت و ریسم نیا راب هی امش و نم ـ

. تسین اه هدش شومارف ندرک هدنز یارب

هک ار شنت دوب. هدرک ردک ار شنامشچ منتفگ امش

یور راگنا هک فرب هملا ع کی و مدوب نم ، دیشک ولج

! دادیم ناتسمز یوب شنت . دنتخیر مرس

؟ اعقاو هدش مومت ریسم نیا ـ

. مدیدزد شنامشچ ارزا مهاگن



و تسیب هدش!هی مومت ابوت... قح ، لوبق ال صا ـ

نک. شزاب تعاسراهچ

ارچ؟ ـ

. هشب هتسب رت تسرد راب نیا هک نیا یارب ـ

ار مه نتشاذگرس تشپ رب رارق هک یزور ی هرطاخ

درک. اررپ منهذ یوت ، میداد ناج نامی هسوب نیب

! مبلق و لقع نیب لا دج رس زا دز یم ودود مهاگن

! افطل ـ



بخ. رایسب ـ

تروص مه، ندیرپ نامه ردق ،هب دیرپ مناهد زا

هک دنخبل دشو زاب مه زا یمک یوا هتفرگ

. تسشن شیاه بل یور دنخبل هیبش یزیچ هن...

مینک رکف هک میراد تصرف شدعب ، ترافس میرب ـ

. مینورذگب روطچ ور تعاس 24 نیا

باوخ هیبش دش. دنلب ابوا مهاگن ، داتسیا یتقو

مه! رانک نامنداتسیا هرابود دوب

یش؟ یمن دنلب ـ

زاین نآ منک،هب ادیپ ار مترپ ساوح مدرک یعس



دز. بل هتسهآ مداتسیا شرانک یتقو . متشاد

. مداد لته لیوحت و تنودمچ ـ

باقرغ #
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نیا یگنم . میتشادرب ماگ مه رانک هتسهآ دعب و

اه تعاس دهاوخب ملد هک دوب دایز ردق نآ قافتا

دعب، و منک شیاشامت ... مشکب سفن منک، توکس

؟ دیایب نامرس هچبالیی دوب رارق هرابود شدعب

**************************

دندوب هتفگ دوب. هدش مامت هناخ ترافس رد نامراک

تقوم تروپساپ میارب دعب، زور حبص ات اتیاهن



ناریا هب ینفلت سامت کی اب نم و دوشیم رداص

هدیسرپ ردپ . مدوب هداد حرش ار قافتا نیا تایلک

و منامیم لته مادک رد تروپساپ نودب ار بش دوب

مکمک هک تسه یسک مدوب هدرک همزمز هاتوک نم،

هک هدش هجوتم شدوخ دادیم ناشن شتوکس دنک.

ییادص اب هاتوک ، شهت و منزیم فرح یسک هچ زا

وهب مشاب مدوخ بظاوم دوب هدرک همزمز هتفرگ

. دراد دامتعا نم

هک متشاد تسود رمع کی هک دوب یزیچ نیا

دوب هدش هتفگ رید یلیخ هک دوبن مهم . شمونشب

یم ساسحا ار شندینش هب زاین هشیمه نم اما،

بوخ میاه نتفر ههاریب و اهاطخ مامت دعب . مدرک

نم هب هک دوب هدیسر یزور هرخ حاال،باال هک دوب

نیا و دراد دامتعا متامیمصت هب تفگ یم

نم! یارب زیچ همه .... ینعی



. تساه بآ یور رهش نیرت هنارعاش اجنیا ـ

مدرکیم روصت . منکشب ار توکس ات متفگ ار نیا

مهاب ار تعاسدنچ نیا منک لوبق هک نیمه

نیا هک یزیچره دنز.زا یم فرح وا مینارذگب

دوب. هدرک توکس اما .وا دنابسچب مهب ار هطبار

تیافک شیارب ، متفر یم هار شرانک هک نیمه راگنا

متسنادیم اما ملد مدز.رد وحم یدنخبل درک. یم

. تسا خلت نامندوب مه رانک نیا ردقچ

لا ناک هار زا زیچ همه اج نیا هک هزیگنا تریح ـ

هش. یم لصتم مهب بآ یاه

. مرادن تسود و زینو ـ



درک یم تکرح تشاد یدج . مدرک شهاگن بجعتم

نم زا دوب.هن مه نم یاه ماگ هب شساوح ، هتبلا و

طخ کی ،رد ناسکی و ربارب . بقع هن داتفا یم ولج

. میتشاد یمرب ماگ

. مونش یم تزا و نیا یتسه یرفن نیلوا ـ

ارچ! منود یمن ... هریگلد مرظن ـزا

درک. ادیپ شرتسگ مدنخبل

. مراذ یم مارتحا ترظن ـهب

کت درک... مهاگن بوخ نم، تمس دناخرچ ار شرس

ار. متروص یازجا کت
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؟ میروخب ینتسب ـ

دعب، و تفر باال میوربا شا یناهگان داهنشیپ زا

. میاه بل یور تسشن یدنخبل

. میروخب ـ

یرتم یاه ینتسب یتقو دز. یدنخبل راب نیا مه وا

رت تحار مه ،حاالوا تفرگ رارق نامناتسد نیب

یا هراشا چیه نودب ... شتارطاخ دز.زا یم فرح

، تفگ دامع مه!زا یگدنز رد نامندوبن یاه مخز هب



لقتسم و دوب هدرک ادج ار شا هناخ هک نیا زا

درک. یم یگدنز

هب یضار شلد هک شدیدج راگتساوخ و ماهلا زا

شردپ دوبن رطاخ هب تفگیم . دوبن ناشجاودزا

یور شرهاوخ یگدنز هب تبسن یبیجع تیلوئسم

هدش دیدش یاهدرداپ ... شردام دوب.زا شیاه هناش

نم ! شیوناز فورضغ لمع یارب رتکد داهنشیپ و

. مدنارذگ اتسور رد هک ییاهزور ،زا متفگ مه

رد زگره و مدوب هدش انشآ اهنآ هکاب یمدرم زا

نیا هب یا هشیر رقف... مدوب هدرکن سح ما یگدنز

. درکیم شوگ میاهفرح هب تقد .اب دراد یگدرتسگ

رتشیب درک یم یعس دعب، و دادیم یرظن یهاگ

رگید جاودزا کی هب نت ونابرذآ هک نیا دنک.زا شوگ

بل زین میاهفرح دز...هت دنخبل . متفگ شیارب هداد

. دنکیم نیسحت ار ونابرذآ دز،



یگرمزور ،زا یثحب و شلا چ چیه نودب .. ندز فرح

یتقو هک دوب هدیبسچ نامهب ردق ،نآ یگدنز یاه

میدوب کرام تنس نادیم رد زونه ام دش کیرات اوه

... اهزور اهو هام هک یشمارآ زا دوب ،رپ نامهاگن و

. میدرک یم شلا بند

؟ میروخب ازتیپ ماش ـ

نامه یاه ناروتسر زا یکی . مدرک ارعاالم متقفاوم

شیاه یلدنص تشپ و هدرک باختنا ار یلا وح

تسد نتسش دعب،اب و داد ار ششرافس .وا میتسشن

ملباقم ار رازس .ساالد تفرگ رارق ملباقم شتروص و

دز. بل و داد رارق

. مزیزع روخب ـ



، مدرب ورف غرم یاه هلیف زا یکی اررد لا گنچ

،هب شنتفگ مزیزع یارب ار منهذ مداد یم حیجرت

. مشکن شلا چ

. مدوب هدزن مدق وطالین ردقنا دوب تقو یلیخ ـ

ییاهزور یلع هیبش . تشاد رهم زا یگنر ، شدنخبل

. مدوب هدرک شمگ هک

. هنکن تتیذا و هریگن تاه هلضع مراودیما ـ

اررد شلا گنچ مه شدوخ ، مدیشک یقیمع سفن

دوب نامتفج یارب کرتشم هک یگرزب ساالد فرظ

درب. ورف



هیهت قاتا یوت نم . لته میدرگ یمرب ماش دعب ـ

امش. رایتخا رد نم قاتا ، مباوخ یم هدننک

. ینک گنهامه لته اب شلبق دیاب ـ

باقرغ #
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هدش. گنهامه ـ

هدش دنلب شیاه تسد نتسش یارب هک ینامز سپ

ناکت مارآ ار مرس دوب. یگنهامه نیمه یارب دوب،

. مداد



. مدش تمحازم ـ

و درک مهاگن قیمع شا، یلدنص هب داد ار شا هیکت

دش. گنت نامدوخ یارب ملد نم...

. نکن ماگن یروط نوا ـ

، مندشن بذعم یارب و تشادرب ار شهاگن دز، دنخبل

ما هناچ هاگ هیکت ار مناتسد . دناخرچ فارطا رد

ار شرس یتقو . مداد ناشرارق زیم یور و مدرک

یبیجع حلا شلا ،ح دناخرچ نم تمس هب هرابود

دوب.

. نکن ماگن هگ یم دعب هنیش یم یلکش هچ هخآ ـ



ناروتسر نورد هک یقیسوم یاضف مدز. دنخبل

کی هب درب ار نم اما دوبن زیگنا مغ دوب، شخپ

. نارهت یاه هفاک زا یکی رد زیگنا مغ ی هرطاخ

؟ یدلب یریگلا ف مدیسرپ وا زا یتقو

شومارف ور هتشذگ هک یتدم نیا ، زورما هرارق ـ

؟ مگب هلمج هی هش یم سپ . مینک

منهذ دبا ...ات تفگیمن رگا . مدادیم ناکت ار مرس

، دندیچ زیم یور هک اراهازتیپ . دیود یم شلا بند

شیپ نتفر زا دعب و شنتفگ نیب تخادنا هفقو

هشیمه . منامشچ یوت دز ،لز ییایلا تیا تمدخ

. شهاگن ی هزادنا دوب،هب کر شنابز

. مراد تسود ـ



سنلا یوت یقیسوم . تخاب گنر مارآ مارآ ، مدنخبل

مه! وا یادص و دوب هتفرگ تدش

نم، و مولج ینیشب هگید راب هی دوب هدش گنت ملد ـ

. اغوغ مراد تسود مگب تهب

نم! بلق هیبش ، تفرگ شیادص

نم...ره هک دوب نیا ییادج تمسق نیرت کاندرد ـ

. مگب یسک هب متسنوت یمن اما، متشاد تسود زور

یوت شنتفگ هرابود ترسح مدرک یم سح یهاگ

. هنوم یم ملد

نیا رد متشادن تسود . متخود اهازتیپ ارهب مهاگن



محر یب یایند نیا زا نامدوخ یارب هک یتعاس 24

هتسهآ اما، مبلق . مزیرب یکشا ، میدوب هتفرگ تلهم

درک. هاگن مراد تتسود نیا وهب تسشن یجنک

.... مدیسرت اما، متفگ یم دیابن دیاش ـ

کی شا یداش هک یدرم دوب. نیگمغ . مدرک شهاگن

دوب. نیگمغ ،حاال دنابسچ یگدنز ارهب نم راب

باقرغ #
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اه! ترسح ـزا



مدوخ یوا،اب هزادنا نم . منزب متشادن یفرح

. دنزب یدنخبل درک یعس . مدوبن قداص

. مزیزع روخب ـ

نیا ، دندش یم مامت اج کی دیاب هناقشاع یاه هصق

هطقن کی هرخ باال هکنیا دوب. نم روصت سلا نایلا س

هچره ووا، نم نیب ! نایاپ دنیوگب هک دشاب دیاب یا

یتقو . میدیسر یمن هطقن نآ هب راگنا میتفریم ولج

و مدرک یرادازع شیارب دش. مامت مدرک نامگ ، متفر

دش. رادیب شا یشوگرخ باوخ زا مزغم ، شمدید ات

دوش. مامت دوبن رارق مه زگره راگنا دوب. هدشن مامت

دوب. نامیاه هصق ندشن هموتخم درد ام، درد

ناششمارآ ی هطقن ،هب ناتساد نیا یاهتیصخش

. دندوب هدیسرن



و نم ، میدشیم جراخ ناروتسر زا میتشاد یتقو

واو نتفگ مراد تتسود زا میدوب رپ همه مرکف

. میدوب شراچد نازیم کی ...هب ودره هک یجنر

؟ لته میرب ـ

ار یزیچ ... لته هب نتفر زا لبق دیاب ، مدرک شهاگن

. مداد یم شناشن

ـایب!

مسا هب دوب یلپ ، نادیم یکیدزن درک.رد ما یهارمه

هچخیرات اب بوخ ، یلبق رفس اه!رد سوسفا لپ

نم هاگن ، میدیسر لپ هب یتقو . مدوب هدش انشآ شا

لپ یور ار نامیاپ زونه دوب. هدش نیگمغ وا ردق مه



متسد درک. یم مهاگن تشاد ووا میدوب هتشاذگن

یاج شناتشگنا نیب ، هتسهآ و هدرب شتمس ارهب

اپ مهاب ودره مدز. دنخبل دوب.... هدش توهبم . مداد

شا هنایم هب یتقو و دوب غولش ، میتشاذگ لپ یور

یلپ. هشوگ تمس میدیشک ار نامدوخ ... میدیسر

یم روبع لپ نیا ریز زا هک یپاالوزت هناخدور حاال

دوب. ندید لباق درک

اه! سوسفا لپ نگ یم لپ نیا ـهب

لا صتا هب مه وا هاگن . مدوب هدرکن اهر ار شتسد

دوب. نامیاه تسد

هنک. یم لصتم نادنز هب وراه جود خاک لپ، نیا ـ

تمس هب خاک زا وراه ینادنز یتقو لبق اه سلا

ورپ هدز ترسح همه اه نوا ، دندرب یم نادنز



زینو هب ور نوشهاگن نیرخآ و دناتسیا یم سوسفا

شور ور، مسا نیا لیلد نیمه .هب دنتخادنا یم

. دنتشاذگ

مدرک یعس ! هشیمه رتزا نیگمغ درک. میادص

. دسامن مدنخبل و دزرلن میادص

؟ تسین انشآ تارب حلا... نیا ـ

شنامشچ اما .وا مدرک شهاگن هلمج نیا نتفگ دعب

روطچ هک مدرک شیاشامت . تسب یدب درد اراب

دوب هتفرگ رارق مه نیب نامناتشگنا یتقو ار، متسد

یناشیپ یور دعب... و دیسوب ار شتشپ ، دروآ باال

ناملا ح نیا یارب منت، یاهلولس مامت . تشاذگ شا

یم شهاگن طقف نم... و دنتخیر یم کشا دنتشاد

. مدرک



روبع ... متشذگ وا زا هک یتقو ، سوسفا لپ زا نم

! مدوب هدرک

************************
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قرغ یقیمع توکس رد ودره ، میتشگرب هک لته هب

لطعم یمک درک. متعیاشم شقاتا ات طقف . میدوب

هک دعب،ردحیلا و دنک عمج ار شلیاسو ات مدنام

دناوتب بش ات دوب هتشادرب سابل تسد ود یکی

. دیخرچ نم تمس دنک،هب ناشضیوعت

نک! تحارتسا بوخ ـ



رتزا فرح مک ودره . مداد ناکت هاتوک ار مرس

نتفر باالرت تیصاخ مناد یمن . میدوب هدش هتشذگ

! هدنیآ هب تبسن نامندش رتدیماان ای دوب نامنس

؟ یلع ـ

، دیخرچ هک دوب هدشن جراخ قاتا زا لماک زونه

. مشاب هتشاد دنخبل مدرک یعس

. یداتفا تمحز یوت . زورما تباب منونمم ـ

داد ناکت هک ار شرس ! لکش ودب یا هیراع دز، دنخبل

. مداتسرف نوریب مکحم ار مسفن دش، جراخ رد وزا

مارآ ، قاتا هب یهاگن واب مدنابسچ رد ارهب ما هیکت

یبوخ هب بآ یاه لا ناک هرجنپ .زا متفر رتولج مارآ



دنلب یاه هرجنپ ی هبل ارهب متسد . دندوب صخشم

دش. هدیشک میاهنادند ریز هب دعب...مبل و مدنابسچ

لقع وهب نتشذگ لد دوب.زا تخس ندوب مکحم

هداد هیده مدوجو هب یقیمع تشحو ، نداد جاب

رگید ، تقو چیه و مدنامیم اهنت رمع رخآ ات رگا دوب.

هب منک،هچ ادیپ یسک ارهب یسح نینچ متسناوتیمن

رذآ هیبش یکی ار مدوخ مدرک یعس . دمآ یم مرس

؟ دشیم رگم اما داش یا هیحور منک.اب روصت وناب

متسد . مدوب رت هدرملد وا زا مه نس نیا اب یتح نم

سابل . متشاد بت راگنا . مدنابسچ ما یناشیپ یور ار

تحار یخن راولش و زیلب تسد کی اراب میاه

مدز. نوریب قاتا زا ادص دعب،یب و مدرک ضیوعت

هب کیدزن لته، کچوک ی هطوحم رد تساوخیم ملد

وا ،هب مدوخ منک.هب رکف و منیشنب یمک بآ یاهلا ناک

هک یمیهافم زا یلیخ و یگتسبلد ،هب هداوناخ ،هب



هک ار مدوخ دوب. زجاع ناشتخانش رد دازیمدآ راگنا

رود یاه یلدنص زا یکی یور ، مدناسر هطوحم هب

دعب . مدرک باختنا نتسشن یارب ار تولخ زیم کی

ار میاه کلپ مدرک یعس هدش مه هیناثدنچ یارب مه

. منکن رکف یزیچ چیه هب رگید و منابسچب مهب

رت مک ناششزوس ،زا مدرک زاب ار منامشچ یتقو

نم و تفرگ یزاب ارهب میاهوم داب... دوب. هدش

رود زا یقیاق دش. هتخود بآ مرن تکرح هب مهاگن

،زا یگنرمک یاه هدنخ یادص و درک یم روبع تشاد

. دیسر یم شوگ هب لته الیب لخاد

! اغوغ بخ ـ

دعب، و ریز ییادص ،اب مدرک باطخ ار مدوخ

. متخود نامسآ هب مرس ندرک مخ اراب منامشچ
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؟ هبوخ تلا ـح

هدیسرپن مدوخ ارزا لا وس نیا دوب تقو یلیخ

؟ دوب بوخ نم .حلا مدوب

؟ تدوخ زا یتسه یضار ـ

تیاضر اعقاو دوب. رت تخس لا وس نیا باوج

تیاضر دشیم ؟ مدوب شنورد هک یا هطقن زا متشاد

ار هابتشا یاه مدق ترسح و سوسفا و تشاد

؟ دروخن



! اغوغ ـ

. دنزب فرح میارب هکنیا یارب ، مدرک ادص ار مدوخ

هک ییاه کش و اهدیدرت زا مدوب رپ مه زونه نم

. میایب رانک اهنآ اب روطچ دندوب رارق متسناد یمن

ریغ ییادص ندینش واب متفرگ مناتسد نیب ار مرس

و سابل .اب شمدناخرچ ، درکیم میادص هک مدوخ زا

یمک . دمآ یم متمس هب تشاد یرت یمسر راولش

! دولآ مخا مه یمک ...و یدج

؟ هدموا شیپ یلکشم ، ییاجنیا مدید هرجنپ ـزا

کی یادص ندینش هیبش ما، ییاهنت نتسکش یادص

. متشادن تسود ار نتسکش نیا دوب. اون شوخ زاس



. دموا یمن مباوخ طقف ـهن،

، نتسشن زا لبق اما دیشک بقع ار مرانک یلدنص

درک. همزمز هاتوک

؟ منیشب منوت یم ـ

یرت تحار یخلا اب رابنیا و هدرک اوجن یا هتبلا

زونه روطچ اما دوب هدرک ضوع ار شسابل . تسشن

تسوپ هب رطع تارذ راگنا ؟ دمآ یم شنلکدا یوب

. دندوب هدیبسچ شنت

. دموا یمن مباوخ منم شتقیقح ـ



مدز. دنخبل

. مدرک یم ینیب شیپ ـ

مشچ نامنیب ی هلصاف نم،هب و درک مهاگن یلا وس

. بیرغ یشمارآ اب متشاد دنخبل زونه . متخود

ندید دعب مینوتب ووت نم هک تسین یروط نیا ـ

مه زا یتقو مه... رانک ندوب مهو ندرک سح مه،

چیه راگنا هک مینک راتفر یروط میش یم رود

. هداتفین یقافتا

رارف نآ زا هک یزیچ نایب زا هکوش درک. مهاگن هریخ

. مدیشک ارباال مهاگن . میدرک یم
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؟ یلع همز ال رمع ردقچ ، تندرک شومارف یارب ـ

و دندرک ادیپ تراسج اما وا ناتسد دش، رپ منامشچ

متسد یور ، شناتشگنا نتسشن .هب دندمآ رتولج

میاه شوگ ناج ارهب شیادص و متخود مشچ

. متخادنا

نم ندرک شومارف یارب وت هک هنیا ووت نم قرف ـ

. تندرکن شومارف یارب نم، و یگنج یم

میادص یور ، ممرن ضغب . مدرک شهاگن رپگالهی

دوب. هتشاذگ یکدنا ریثأت



منیا . ینیدباع یاقآ میرادن مک قرف ووت نم ـ

. شیکی

ار مضغب ات مدیشک یقیمع سفن . تسب ار شنامشچ

. مهدب تروق

؟ اغوغ مسرپب لا وس ـهی

ار یلا وس و مهاگن یوت دز لز مه .وا مدرک شهاگن

رثا االمت وحا ی همه شا،رد یخلت هک دیسرپ

. تشاد

مهب ال ،صا میدوب مه رانک هک ینامز نوا یوت ـ

؟ یدش دنمق عال



دروخب ناکت شیولگ بیس دش ثعاب ، مراد شک هاگن

. مدرک تشم شتسد ریز ار متسد نم، و

هی یتح متشاد و نیا سناش منودب ماوخ یم ـ

... هاتوک تدم

. مدوب هداد هدعو مبلق هب ور وت نم ـ

ودره .حاال تشاذگ هراک همین ار شفرح کالمم،

. میدرک یم اشامت ار مه درد رپزا میتشاد

نیا ... تبیصم و مخز همه نیا دعب ، متفگ مبلق ـهب

ادخ هک نیا یارب . تایروبص یارب اوت. شاداپ یکی

مارب و شنیرتهب ادخ مدرک یم رکف . تتدیشخب هگب



هدش. مومت اه یخلت رمع هگب، مهب ات هداتسرف

... مدرک تدیماان ـ

مه ار وا یتح نم .حاالاما تسنادیم هک دوب بوخ

ایند نیا یوت هچ .ره متسنادیمن فرص رصقم

دندییاز یم ار ییاه لولعم ، اهتلع مدیدیم متشگیم

نیا . رگید لولعم کی تلع دندش یم ، ناشدوخ هک

متسناوت یمن رگید یتح نم . تشاد همادا هخرچ

فرص رصقم مه ار زواجتم و لتاق ، یناج دزد، کی

بیکرت دوب. مشخ و سرت ، شهانگ یلع . منادب

رگید ی هداوناخ کی مه ، شدوخ مه هک یراب هعجاف

. دناسر یدوبان ارهب

. یلع متشاد عالهق تهب نم ـ



اما دوش بوخ شلا ،ح شندینش دعب مدرک نامگ

. نامرد یب درد کی زا دروخ کورچ شنامشچ رتشیب

. مینزب فرح هناقداص مهاب ـایب

باقرغ #
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. مدرک فارتعا اما نم ، درکن مهاگن

. مدموین اجنیا ندوب مردپ ی هدنیامن یارب نم ـ

فرح مکحم دیاب . دناخرچ متمس ارهب شرس

. مدزیم



. منیبب وروت تیقفوم مدموا ـ

مدز.. دنخبل درک، یم مهاگن تشاد هدز تریح

. تشاد یبیرغ معط هک دنچره

یبوخ حلا یلیخ ، تیعقوم نوا یوت تندید ـ

. مدرک تاشامت رورغ .اب تشاد

. دشیم رتدنت ششتآ تشاد شهاگن طسو ، تریح

اب یدنخبل . مدیشک ار مدنخبل و مدیشک سفن قیمع

. دوبن یا هرظنمدب یولبات نیگمغ نامشچ

. مدنبب ور هدنورپ نیا مدموا ـ



! اغوغ ـ

کی ارچ . مدادن ناشن یهجوت شتهبرپ یادص هب

زا هکنیا .زا ندز فرح زا میدرک یم رارف رمع

؟ دندشیمن تربع نامیاهترسح . مییوگب نامتاساسحا

میدرک یعس ودره ،اما میدروخ تسکش ووت نم ـ

تالش نومتفرشیپ یارب . میدرگرب یگدنز هب شدعب

زا نم دوب. توافتم نومدرکلمع ی هوحن . میدرک

،وت مسرب رتشیب مدوخ اتهب مدرک مک ماه هلغشم

... یدرک تالش رتشیب یاه تیقفوم هب ندیسر یارب

؟ تسین دنمشزرا نیا

مدوب نم رابنیا درک. یم مهاگن هکوش تشاد زونه

یور وهب هدرک ،زاب شتسد ریز ارزا متشم هک

. مدناسر شتسد



هن شتباب هک ییاطخ ، یدش بکترم اطخ کی ـوت

. یدش تازاجم تبلق طسوت هکلب ، نوناق طسوت

مدرکن یعس زگره نم... و یدرک نوهنپ و تقیقح

تتخانش و نم زا تتاع ،طاال رتشگنا نوا وتو ممهفب

متسنوتن مه تیاهنرد ، هدیباوخ یچ شتشپ ،

ی همه لا،اب وحا نیا ی همه .اب مایب رانک شاهاب

هب مودک وره میتشاذگ رس تشپ هک ییاه یخلت

هک میشب نیا رکنم مینوت یمن میدش تازاجم یوحن

؟ مینوتیم . میتشاد مه رانک ییابیز تاظحل

تسود ار مغ رپ قرب نیا . دندزیم قرب شنامشچ

هک یلوا یاهزور هیبش دش یم شاک . متشادن

قیمع یدنخبل اب رگید راب کی متسناوت یم ، شمدید

. شمنیبب



. شوخ یازور . متشاد ترانک ییابیز یازور نم ـ

. منزیم دنخبل نوشهب ندرک رکف اب هدنیآ رد اعطق

زا هدش تحار یخلا واب یقفوم ردقچ منیبب مدموا

. مدنبب ور هدنورپ نیا تیگدنز

باقرغ #
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! اغوغ ـ

شهب یتقو ینیبب هک هنیا مدآ، کی شجنس رایع ـ

ای دایم تدای هب بوخ زور رتشیب ینکیم رکف

رتشیب ام بوخ یاهزور یوزارت ی هفک یلع دب...

زاورپ هی ریوصت ، مدرک رکف تهب هک رابره دوب.

ی هزادنا هب هک ییاه سح و تسشن ممشچ یولج

. دندوب رکب ونو زاورپ نوا



و داتسرف شیاهوم نیب ار شتسد . تسب مشچ

. مدیزگ ار مبل نم...

. یگب هلمج هی یاوخ یم ، یدش مهجوتم یتقو ـزا

هن؟ هگم

اراب شرس طقف . درکن یبجعت ما هلمج نیا زا رابنیا

تحار ار راک نم، و داد ناکت هتسب نامشچ نامه

. مدرک

؟ مدرگرب هش یم ، یگب یتساوخ یم ـ

بیجع یتلا وابح شیاهبل یور دنابسچ ار شتسد

شی باال شوه دعب،اب هب هظحل نیا درک.زا مهاگن



. میسرب اجک هب تسا رارق دوب هدیمهف مدوب نئمطم

؟ یتسیاب هش یم ـ

و مدیشک بقع ار یلدنص مه نم . داتسیا یثکم اب

یخن راولش و زیلب نامه .اب مداتسیا شلباقم

تسد هتسهآ دعب، و مدرک شهاگن قیمع . هنارتخد

. دیشک سفن قیمع . مدنابسچ شتروص ارهب

. تسین بوخ تلا ح ممهف یم نم ـ

. تشاذگ شتروص یور نم تسد یور ار شتسد

... هداتفا هک یقافتا تباب ینومیشپ ممهف یم ـ



یراددوخ متسناوتن دعب... و مکحم ، تفرگ ار مچم

منک.

نک! ملغب ـ

شراک ات مفرح نیب اما رابنیا ، دندش زاب شنامشچ

ولج ار شناتسد طقف ، داتفین قافتا یثکم چیه

زیمآ تنوشخ یمک و عیرس ، مکحم نم دعب، و دیشک

دازآ هراب کی سفن یادص . مدیبسچ شا هنیس هب

ارباال مناتسد مه، مدوخ و مدینش ار شا هدش

سفن قیمع متساوخ یم . مدیچیپ شرود و هدروآ

. مشکب



 تا پارت پایانی: 557پارت 

 

سرم توی آغوشش بود، توی آغوش مردی که به خاطر صالح 

حال دیگران، به خاطر اشتباهش و اشتباهم... از او گذشته بودم. 

من معتقد بودم تمامی آدم ها، تاوان خطاهایشان را می دادند. 

حتی اگر قانون این تاوان را نمی گرفت، باز هم چیزی تغییر 

دمی، به خودش که نمی کرد. روزی و لحظه ای می رسید که آ

نگاه می کرد، چشمانش درد می کشید و می گفت، تاوان می 

 دهم!

من و او هم همین بودیم. تاوان دادیم. تلخ و سخت! یک بار 

خداحافظی کردیم و تمامش کردیم و حاال، می دیدم هیچ چیز 

تمام نشده بود. وقتی از آغوشش بیرون آمدم، چشمان سرخش 

داشتم و دستم را چسباندم به قلبم را فشرده کرد. لبخند 

صورتش. ته ریشش را لمس کردم. دوستش داشتم؟ گمانم 

 خیلی زیاد!

ــ علی عابدینی، روزای قشنگی برام ساختی! دردهای زیادی 

 هم بهم هدیه دادی.



پلک بست، دوست داشتم روی پنجه ی پایم بلند شده و 

 ببوسمش. حسم را بین مشت هایم، خفه کردم.

 ن، می خوام با چشمای باز بهم گوش کنی.ــ من و نگاه ک

به سختی پلک زد، من هم به سختی لبخندم را کش دادم. 

بعضی مواقع این دنیا، زیادی خودش را از چشم آدم می 

 انداخت.

ــ دلم می خواد بهت بگم همه چیز رو فراموش کنیم و از نو 

شروع کنیم. از اون جایی که هیچ نگفته ای بینمون نباشه. دلم 

خواد بهت بگم، می شه دوباره همه چیز و شبیه قبل کنیم؟  می

که بگم من همه چیز رو فراموش کردم و به نظرم، هردو تاوان 

سنگینی دادیم. دوست دارم بگم خطایی کردی که روزهایی از 

 عمرمون و کم کرد اما، می شه برگشت.

نگاهم می کرد، شبیه شاخه ی درخت، به برگی که داشت در 

 انگیز سقوط می کرد. یک خزان غم

 ــ دلم می خواد یه عالمه حرف بهت بزنم...

همانی که مارا  نگاهم را به سیب گلویش دوختم. سیب آدم!

 رانده بود از بهشتش!



ــ میعاد گفت، بهش فکر نکنم و به دلم رجوع کنم. گفت اگر 

بخوام تورو بپذیرم، ابدا مشکلی نداره. حتی گفت بهم حق می 

 ده و حمایتم می کنه.

 ش، کار سختی نبود.سرم را باال کشیدم. دوست داشتن

 ــ اما علی، من و تو باز می تونیم شبیه قبل بشیم؟

کردم. برگ، حاال زیر قدم های دستم را از صورتش جدا 

 افتاد و صدای خرد شدنش را خودم شنیدم. رهگذری

ــ سوال اصلی اینه، من و تو می تونیم فراموش کنیم چی 

و وقتی تو، گذشته بینمون؟ که باز کنار هم راحت لبخند بزنیم 

به عنوان همسر من وارد خونمون می شی، می تونی حال 

 خوبی داشته باشی؟

سکوت غم انگیزش، من را داشت از پا درمی آورد. علی شاد و 

 پرامید گذشته، چشمانش... نومید بود.

ــ این سوال رو از خودم نمی پرسم، فقط می خوام از تو 

روزهای غم انگیز، بعد بپرسم. آقای عابدینی، من و تو... بعد اون 

تموم حرمت هایی که بینمون شکست، بین تموم بی اعتمادی 



ها و جا زدن هایی که توی رابطمون قرار گرفت، باز می تونیم 

 کنار هم حالمون خوب باشه؟

دستش را جلو کشید. به جای جوابم، آهسته زیر پلکم را نوازش 

 کرد و لب زد.

 ــ دور پلکت، دوتا خط افتاده.

 د صدایش کردم.با در

 ــ علی؟

سرش آهسته به چپ و راست تکان خورد. دستش از زیر پلکم 

افتاد و لبخند تلخی که زد، شبیه سیلی بود در اولین روز بهار، 

 وقتی همه ی خوشی هارا با خودش می شست و می برد.

 جواب سوالت سخته غوغا.ــ 

داشت خوب بود که این بار با احساسش جوابم را نداده بود. این 

امیدوارم می کرد. از این که از مرحله ی جنون در عشق، 

رسیده بود به منطقی که داشت چشم هردوی مارا باز می کرد. 

خوب که نگاهش می کردم، با قبلش خیلی فرق کرده بود. هنوز 



دوستم داشت. این را حس می کردم اما... این دوست داشتن، 

 شکل پخته تری به خودش گرفته بود.

 یلی بهش فکر کردم.ــ من خ

نگاهم کرد، می خواست نتیجه ی فکرهایم را ببیند اما، می 

 دانستم خودش از قبل به نتیجه رسیده بود. لبخند زدم.

 همه ی احساسات دنیا لزوما نباید به نتیجه برسن. ــ 

 چقدر آرام نگاهم می کرد. 

ــ همه چیز عشق و دوست داشتن نیست، من و تو این و خوب 

.. عشق خیلی حس شیرینیه اما، تضمین کننده ی فهمیدیم.

 حال خوب آدما هم نیست. 

 کاش حرفی می زد.

 ــ علی، من و تو کنارهمم باشیم، حالمون خوب نمی شه.

نگاهش از چشم چپم به سمت چشم راستم چرخید، چندین و 

 چندبار!

 امروز این بهمون ثابت شد، نشد؟ ــ 

 ی. بهتره بری اتاق بخوابی.ــ برای پرواز فردا باید استراحت کن



نگاهش کردم، چشمانش را از من گرفت و دست در جیب به 

سمت کانال های آب ایستاد. نیم رخش، تصویری کهنه از یک 

رنج بزرگ بود. حرف هایم را تا ته خواند و چرخید. این 

چرخش، یعنی او هم، ضعفمان را قبول داشت. جلوتر رفتم و 

ها کردن خودم از شر این قبل از چرخیدن سمت اتاق و ر

 لبخند مسخره، بازویش را گرفتم.

 ــ برگرد.

 سرش را چرخاند سمتم. حرف زدن سخت شده بود.

ــ من برات آرزوی موفقیت می کنم. برای تک تک روزای 

 زندگیت آرزوی آرامش دارم... این و از ته قلبم می گم.

 لب هایش را بهم چسباند. سرش را تکان داد و بدون این که

 جوابم را بدهد لب زد.

 ــ شبت بخیر.

 ــ علی؟

نگاهم نکرد، فقط همزمان با بیرون فرستادن نفسش، دستش را 

 بین موهایش سر داد.



 ــ اجازه بده به حرفات فکر کنم.

متأسف بودم، برای خودم... او... آمال هایمان! لب هایم جنبید 

م به گفتنش اما، پشیمان شدم. این تأسف مگر دردی از ما ک

 می کرد؟

 ــ شب بخیر!

زیر نگاه خیره اش با گام هایی آرام به سمت هتل گام برداشتم، 

دستانم دور بازوهایم پیچیدند و خب... پشتم به او بود و ندید 

که ماسک لبخندم، روی زمین هزارتکه شد. به جایش اشک 

نشست و چشمانی که داشتند التماسم می کردند، راحتشان 

اتاق، همان جایی که فقط خودم بودم و بگذارم. توی تاریکی 

خودم... تازه از زخمی که دستانم به خودم هدیه داده بود درد 

کشیدم. من با تک تک حرف هایم، یک چاقو توی سینه ام فرو 

بردم. چاقویی تیز که حاال تازه عمق جراحت های وارد کرده 

اش به چشمم می آمد. خودم را به پنجره رساندم. هنوز همان 

 ایستاده بود! شانه هایی صاف و قامتی استوار... جا 

کف دستم را چسباندم به شیشه و پیشانی ام را به آن تکیه 

 زدم.



ــ من خواستم شروعش کنم اما، یه چیزایی ترمیم شدنی 

 نیستند.

او که نمی دانست، نمی دانست تا بداند من در تمام این 

یک فرصت،  چندساعت اخیر هزاران بار فکر کرده بودم که قدر

دنبال یک روزنه می گشتم برای دلیل به خودمان شانس بدهم. 

کردنش جلوی منطقم و نشد. پیدایش نکردم، هرچه بیش تر 

گشتم بیش تر فهمیدم که برگشتمان، شبیه یک ماشین زمان 

مارا به گذشته وصل می کرد. به همان رنج ها... زخم ها... 

 دردها!

ریکی چشم چرخاندم. می پشتم را به پنجره کرده و بین تا

خواستم یک چیزی حواسم را پرت کند، پرت این که من 

همین چنددقیقه ی پیش، یک جمله ی تلخ را بیان کرده بودم 

 و حاال از طعم بد و متعفن حقیقت بودنش، حالم بهم می خورد.

حال خوب  یکننده  نیاما، تضم هینیریحس ش یلیعشق خ "

 ".ستیآدما هم ن

 ده بودم!چه شعار زشتی دا



************************************
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روبرویم ایستاد و پاس جدید موقت مهر خورده را به سمتم 

گرفت. با لبخند تشکری کردم و او، بی حرف، روی صندلی های 

 انتظار کنارم را اشغال کرد.

 ــ نیم ساعت دیگه می پری.

م، خوب می دانستم. چشمانم می سوختند و سرم را تکان داد

من تمام دیشب را با خودم درددل کرده بودم. نا و رمقی دیگر 

برایم نمانده بود. از چشمان سرخ او هم می شد فهمید، شب 

 خوبی را پشت سر نگذاشته بود.

ــ توی قطر دوساعتی معطلی داری تا پرواز بعدیت، امیدوارم 

 اذیت نشی.

 ــ نه، عادت دارم.

نگاهم کرد، من هم نگاهش کردم. وسط چشمانمان، یک دنیا 

 کلمه خودشان را دار زده بودند.



 رسیدی بهم زنگ بزن.ــ 

لبخند کمرنگی زدم و با تکان سر، تأیید کردم که همین کار را 

می کنم. نفسش را محکم بیرون فرستاد. با اعالم شماره ی 

چمدان را  پرواز، اتصال نگاهمان شکست و هردو بلند شدیم،

ی بود سمت گیت بروم. قبل از تحویل داده بودم و فقط کاف

اما چرخیدم. او هم دوروز دیگر به ایران برمی گشت اما،  رفتن

من بعید می دانستم در وطن می شد این طور مقابل هم دیگر 

ایستاد و آزادانه حرف زد. آن جا او علی عابدینی بود که اسم و 

خید و من هم، دختر تهیه عکسش روی بیلبوردها می چر

 کننده ای معروف و پرحاشیه!

ــ بابت دیروز ممنون. اگر نبودی با اون اتفاق همه چیز سخت 

 جلو می رفت.

 لبخند زد.

ــ در واقع اگر نبودم و برای صحبت اصراری نداشتم، وسایلت 

 گم نمی شد.



جوابش باعث شد من هم لبخند بزنم. دیشب را کشته بودم... 

نم. عمیق تر نگاهم کرد و با بیرون فرستادن جای وسط ذه

 نفسش، آهسته نجوا کرد.

 ــ بابت صداقت شب گذشته متشکرم. 

سرم را تکان دادم و لب هایم را محکم بهم چسباندم. شماره ی 

 پرواز دوباره اعالم شد و من، سرم را چرخاندم.

 ــ غوغا؟

بی حواس نگاهش کردم، دستانش آرام جلو آمدند و بافت 

گیج نگاهش  ای من را لمس کردند و بعد، دستم را گرفتند.موه

 کردم. داشت چه می کرد؟

ــ حرفای دیشبت و شنیدم، از دریچه ی منطق که نگاهش 

 کردم به شدت درست بودند اما....

 امایش باعث شد کمی سست شوم.

 ــ از دریچه ی احساساتم، نتونستم باهاش کنار بیام.

ببینم مارا به کجا می رساند. به سکوت کرده بودم. می خواستم 

 کدام نقطه... به کدام درد تکرار شده.



من و تو بازم باید باهم حرف بزنیم، وقتی که من یه نظمی ــ 

به ذهنم بدم و آماده باشم تا از همه ی این مدت برات حرف 

 بزنم. 

متوجه بودم که چه می گفت اما، این حرف زدن دوباره را نمی 

مان کرده بودم که تمام شده و حاال او... خواستم. من دیشب گ

دستم را آرام رها کرد. از جیبش یک ام پی تری پلیر باریک 

 قدیمی را بیرون کشید و من، با دیدنش لبخند زدم.

 ــ فکر می کردم دیگه از اینا تولید نشه.

 ــ یه یادگاری قدیمی و ارزشمنده. توی پرواز گوشش کن!

 چشمانم حیرت زده درشت شدند.

 ــ داری می دیش به من؟

 "ام پی تری"سرش را تکان داد، گوشی های هندزفیری 

قدیمی را خودش در گوش هایم گذاشت. با دقتی وسواس گونه 

ام پی "و من با دیدنش حین این کار، خودم را باخته دیدم. 

 را هم توی جیبم سر داد و بعد، دوباره دستم را گرفت. "تری

 رکار خانم.ــ خب، پرواز خوبی داشته باشی س



فقط نگاهش کردم. چشمانم را کاوید و آهسته، دستم را باال 

آورد. پشت دستم را آرام بوسید و همزمان با رها کردنش نجوا 

 کرد.

 ــ به سالمت!

یک گام همان طور که رویم به سمتش بود به عقب برداشتم، 

آخر دلم پیشش جا مانده بود.  گام دیگرم اما... همراهی ام نکرد.

درد، باز هم این طور می  تحمل می شد بعد از این همهچطور 

 تپید؟

 ــ علی!

نگفت جانم، فقط جدی تر نگاهم کرد و این بار در جواب بهتم 

 لب زد.

 ــ من درستش می کنم غوغا.

چه چیزی را؟ یک آوار به جا مانده را اگر دوباره از نو خانه می 

قابل هم، ما م آوار را چطور قرار بود زنده کند؟ یرکرد، تلفات ز

دو دوست می توانستیم مثل همین حاال، همین لحظه  در نقش

و لحظات قبل ترش خوب و راحت رفتار کنیم اما... همه چیز از 

 بعد این اما، سخت می شد.



 ــ به سالمت!

چشمانم را بستم و بعد، با کالفگی، سرم را کوتاه تکان دادم و 

دادن  آهسته پشت به او کردم. نزدیک به گیت برای نشان

مدارکم که ایستادم، سرم را به سمتش چرخاندم. هنوز همان 

جا ایستاده بود. مصمم و قاطع. انگار با نگاه خیره اش روی من، 

با دست هایی که در جیب فرو برده بود و پاهای به اندازه ی 

عرض شانه بازش، داشت می گفت درستش می کنم و من... 

، احمقانه... شبیه وقتی مدارکم را گرفتم و از گیت گذشتم

 دختربچه های تازه عاشق شده...

 امید در دلم کاشته بودم.

پله های هواپیما را با حال عجیبی باال رفتم. وقتی روی صندلی 

ای که کنار شیشه ی گرد هواپیما بود جاگیر شدم و کمربندم 

را از جیبم بیرون کشیدم. وقتی  "ام پی تری پلیر"را بستم، 

آن قدر نگاهش کردم که ی داشتم. لمسش می کردم حس غریب

با حرکت هواپیما روی باندفرودگاه برای اوج گرفتن، تکان 

آرامی خوردم. کنارم مردی با موهای جوگندمی نشسته بود. به 

رویم لبخندی زد و من هم جوابش را بی حوصله با کج کردن 



و در سطح آسمان به  دهانم دادم. وقتی هواپیما اوج گرفت

ام پی "سته چشمانم را بستم و دکمه ی روی هتعادل رسید، آ

را لمس کردم. صدای غمگین بلند شده، قلبم را تکان  "تری

آن قدر محکم بستمشان که داد. پشت پلک هایم خیس شد و 

د و بعد به همه ی دیروز فکر کردم، به شبش... به نشتی نکنن

حرف هایمان و به همین لحظاتی قبل که دستم را بوسید و 

 می کنم.گفت، درستش 

این آهنگ هم، یک  بین ما همیشه امید او بود و ناامیدی من!

طوری حرف دل بود که دلم می خواست هیچ کس در این 

وسیله ی نقلیه ی هوایی نبود و من، بلند بلند اشک می ریختم. 

خواننده می خواند و من با یاد تمام غم هایی که تحمل کرده 

درست کردنش سخت بودیم، از پنجره به زمین چشم دوختم. 

 که نه،  شاید حتی غیرممکن بود.

 کنارت نبودم حواسم بهت بود"

 از عمق وجودم حواسم بهت بود

 همیشه برای تو دلتنگ بودم

 تو اون لحظه هایی که کمرنگ بودم حواسم بهت بود.



 حواسم بهت بود.

 چقدر گریه کردم، چقدر غصه خوردم

 کنارت نبودم برای تو مردم

 حواسم بهت بودتو روزای دوری، 

 "همیشه یه جوری حواسم بهت بود
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 .ــ هنوز بی حس نشده

مردمک چشم هایم را در حدقه چرخاندم و او، دست روی 

صورتش گذاشت و چشمانش را با اضطراب بست. سرم را 

، کمی فروزش، هم دوره ی روزهای دانشکده چرخاندم، سمیرا

دور تر از ما ایستاده بود و داشت با چشمانی خندان نگاهم می 

و تصمیمی برای راه انداختن مجدد مطب نداشتم کرد. هنوز 

بخواهم  یاب، باعث شده بود از سمیراگهانی کامدندان درد نا



آخر وقت، یک ساعتی اتاق مجهز مطبش را به من قرض بدهد. 

 !نه برای این که به کار شخص دیگری ایمان نداشتم...نه

فقط برای این که فوبیای کامیاب، به شکل غریبی بیش تر شده 

بود و جز من به کسی اجازه نمی داد روی دندانش کار کند. 

گرافی دندانش را از سر بی حوصلگی مجددا نگاهی انداختم و 

 سمیرا حین جلوآمدن آرام پرسید.

 ــ اصوال باید بی حس می شد تا حاال.

 چشمان کامیاب باز شدند. 

 نشده خانوم. به وهلل نشده.ــ 

بی حس  لبخند همراه بود.کمی با  دیگرهمنگاه من و سمیرا به

شده بود و از سر ترس داشت نفی اش می کرد. همین بی 

حسی درد دندانش را ساکت کرده بود و قطعا پشت پلک های 

بسته اش داشت به راه حل هایی که رفتنش را موجه نشان 

 دهد فکر می کرد.

 خیلی خب، یه لحظه دهنت و باز کن.ــ 



چشمانش را بست، تبسم از سالن به داخل اتاق آمد و آهسته 

 پرسید.

 ــ تموم نشد؟

کشم را سمیرا سمتش رفت و من، دست های در پوشش دست

روی لب های کامیاب قرار دادم و با یک فشار، خواستم دهانش 

بین را باز کند. همکاری نمی کرد... با فاصله ی کمی که 

 دهانش ایجاد کرده بود من حتی نمی توانستم درست ببینم.

ــ کامیاب، این بی حسی اثرش بره، باز دردت شروع می شه. 

 بذار تمومش کنیم.

 کف دستش را به پیشانی اش کوبید.

 ــ خدایا! این مته و اینارو هم قراره روشن کنی؟

 خندیدم. شاکی پرسید.

 می ترسه!ــ چیه خنده داره؟ هرکس از یه چیز 

 ــ نه عمو جان، خنده نداره. چشمات و ببند و دهنت و باز کن.

 نفس عمیقی کشید. 



ــ یه هندزفیری بده بهم صداش و زیاد کنم، این صدای مته 

 مانند و نشنوم.

یری او کالفه نگاهش کردم، تبسم را صدا کرد و با گرفتن هندزف

 اد.و زیاد کردن صدایش، باز نفس عمیق دیگری بیرون فرست

 ــ غوغا... آروم باشه؟

 با همان چشمان خیره نگاهش کردم.

 ــ اوکی، دراز می کشم. دهنمم باز... فقط آروم!

سری به تأسف برایش تکان دادم و با گذاشتن ساکشن گوشه 

ی دهانش، خواستم چشمانش را ببندد. آن قدر موسیقی را 

زیاد کرده بود که خوب صدایش شنیده می شد. دندان عقلش 

ید کشیده می شد. این را نگفته بودم چون به شدت از با

کشیدن دندان می ترسید. گفته بودم با جراحی درست می 

شود اما... فقط کشیدن دوایش بود. زودتر از چیزی که فکر می 

کردم دندانش را کشیدم. نیازی به جراحی لثه نبود و دندانش 

ش بدون بدقلقی، با ریشه خارج شد. پانسمانی روی لثه ا

 گذاشته و با دستم، ضربه ای به شانه اش زدم.

 ــ پاشو.



مبهوت نگاهم کرد. سیم هندزفیری را کشید و من، واضح لب 

 زدم.

 ــ دندون عقلت و کشیدم. پاشو بریم که آبرومون و بردی.

و بعد بی نگاه به چهره ی هاج و واج و ناباورش، از روی صندلی 

ل زباله انداخته و با ام بلند شدم. ماسک و دستکش هارا در سط

درآوردن روپوش عاریه ای رفیق دانشگاهی ام، از اتاق خارج 

 شدم.

 ــ ممنونم سمیرا.

 تبسم دست کشید و به سمتم چرخید.از حرف زدن با 

 ــ تموم شد؟

 ــ آره، کشیدم!

تبسم به سمت اتاق رفت و من، روبروی زن خوش پوش و 

 زیبای مقابلم ایستادم.

 ــ لطف بزرگی کردی.

 م فشرد.دستم را آرا



ــ کار خاصی نبود، فقط خیلی وقت بود که این مورد فوبیای 

 شدید رو ندیده بودم. مخصوصا توی این سن.

ــ من موردهای شدیدتری هم داشتم. موردی که به محض 

قرارگیری ساکشن توی دهنش شروع می کرد از استرس به عق 

زدن. بدون این که چیزی توی معده اش باشه. خداروشکر که 

 اب در اون مرحله نیست.کامی

 لبخند زد.

 ــ تالشمون کمک به مردمه اما شدیم عامل رعب و وحشت.

من هم لبخند زدم. با خروج کامیاب، آن هم با حالی که انگار 

تیر خورده بود خنده ام عمیق تر شد و کاله کپش را از روی 

صندلی های سالن برداشتم. بعد از خداحافظی مفصلی از مطب 

ه ی چهره ی خنده من در آیینه ی آسانسور خیر خارج شدیم و

 مده اش، آرام لب زدم.دار و گونه ی برآ

 ــ درد داری؟

سرش را باال انداخت. کاله را به سمت تبسم گرفتم و او هم، با 

یک چشمک به وضعیت کامیاب اشاره کرد. خنده ام را قورت 

 دادم.



 ــ شماها خونه می رین؟

 ــ تو نمیای؟

یره ی کامیاب که هوشیار نگاهم می کرد جواب تبسم را خ

 دادم.

ــ نه. دردت شروع شد می تونی مسکن بخوری. یکم امشب 

 شاید اذیت بشی.

با اشاره ی دست و سر، متوجهم کرد که کجا؟ کیفم را روی 

 شانه ام مرتب کردم و ابرویی باال انداختم.

 ــ فضولی نکن عموجان.

آن خارج شدم. چشم های آسانسور ایستاد و جلوتر از آن ها، از 

شاکی اش هنوز مسیر رفتنم را دنبال می کردند که چرخیدم و 

 لب زدم.با لبخندی 

ــ سی سالم گذشته کامیاب، دیگه بچه نیستم حواست پرت 

 من باشه. نگران نباش. برو...



و بعد، با گام هایی بلند خودم را به سمت خیابان رساندم و 

دست تکان دادم، مرد سرش برای اولین ماشینی که رد می شد 

 را خم کرد سمت شیشه ی پایین آمده.

 ــ کجا خواهرم؟

 چندثانیه ای نگاهش کردم و بعد، آهسته لب زدم.

 دانشکده ی علوم پزشکی!ــ 

************************************ 

 ــ خوشحالم بعد مدت ها می بینمت. 

دانشجویی و  م. دیدن این محیط، یادآور روزهایدی زدلبخن

درس های سخت و سال های پرمشقتی بود که زیاد هم برایم 

 خاطره ی خوش نداشت.

 ــ منم همین طور دکتر!

ــ شنیدم مدتی تهران نبودی و به درخواست خودت برای 

 خدمت به یک روستا اعزام شده بودی.

را روی میز  با لبخندی چسبیده روی لب هایم، فنجان چای

 برگرداندم. 



ــ بله، حدود بیست ماه. خوب می دونین که به خاطر شرایط 

پدرم و استفاده از موقعیتش بعد از فارغ التحصیل شدنم، به 

 منطقه ی محروم نرفتم. این بار ولی فرصت خوبی بود.

سری برایم تکان داد، دستانش را روی میز درهم گره زد و لب 

 زد.

استفاده ی پدرت از موقعیتش موافق ءسوــ می دونی که با 

 نبودم. اما خب، کارش و کرد.

خوب می دانستم. یاد آن روزها هرگز قرار نبود از ذهنم پاک 

 شوند. سکوت بینمان خیلی هم طوالنی نشد.

 ــ حاال برای چی اومدی سراغم غوغا آراسته؟

 سعی کردم کمی جمع تر بنشینم.

ریاستتون. دانشگاه  سمت نسبت بهــ اول از همه بابت تبریک 

 با حضور شما قطعا روزهای بهتری رو تجربه می کنه.

 ــ زبون بازی رو بذار کنار دختر جون، حرف اصلیت و بگو.

خنده ام صدا دار شد. این مرد، همان مرد باهوشی بود که من 

 نیم بیش تر دانشم را مدیونش بودم.



 حتما باید دلیلی داشته باشه؟ــ 

د از اتمام درسش، پاش و توی این محیط که بع ــ دانشجویی

 نذاشته به نظرت ناگهانی دلتنگ استادش می شه؟

لبخندم کمی محو شد. سرم را پایین انداختم و افکارم را نظم 

 بخشیدم. 

 ــ به کمکتون نیاز دارم استاد.

 جدی تر نگاهم کرد و این یعنی ادامه بده.

ال فارغ التحصیلی ــ یه لیست می خوام از بچه های خروجی س

تم، بوده و نیسخودم. با خیلیاشون بعد دانشکده در ارتباط ن

 به شهرستانای محل زندگیشون برگشتن. خبر دارم عده ای

 ــ برای چی می خوای؟

کف دست هام را بهم چسباندم. ترجیح می دادم کمی جدی تر 

از کلمات بهره ببرم. این را تجربه ی مدیریت کوتاهم در 

 به من یاد داده بود.آبادیس 

ــ در همه جای دنیا، انجیوهایی هستند که هدفشون کمک به 

مردم با بضائت کم یا محروم از امکاناته. خیلی جاها پزشک ها 



هم به این تشکیالت اضافه شدن. برای دوره هایی که در سراسر 

کشور بگردن و مریض هارو از بین طبقات پایین جامعه رایگان 

رشته ی ما هم موردش زیاد هست. می خوام  درمان کنند. توی

یه انجیو تشکلی بدم از خروجی های سال تحصیل خودم و 

البته فارغ التحصیالی همین دانشگاه تا دوماه از سال رو به 

مناطق محروم مختلف اعزام بشیم و به مردم کمک کنیم. 

هزینه های دندون پزشکی با تعرفه های وزارت خونه به شدت 

خیلیا توانایی رسیدگی بهش و ندارن و بهداشت دهان باال رفته. 

و دندان عمال نادیده گرفته می شه. می خوام کمک کنین این 

 تیم جمع بشه و خودتون هم هدایتمون کنین.

متفکر داشت گوش می کرد. سعی کرده بودم کوتاه و جامع 

بگویم اما نشده بود. چای سرد شده ام را برداشته و از تلخی 

 اش کمی نوشیدم.آزاردهنده 

 ــ یادم نمیاد اهل این کارا باشی.

 بله! نبودم! من جز خودم در آن روزها مگر کسی را می دیدم؟

ــ دکتر شما می دونین من به خواست خودم وارد این رشته 

نشدم، این چیزی بود که پدرم ازم می خواست، من فکر می 



رست ه دارم. هرچند وقتی دنبالش رفتم و دکردم به هنر عالق

نزدیک به موفقیتش که رسیدم، متوجه شدم حتی اون هم حال 

من و خوب نمی کنه... همه ی این تجارب باعث شدند االن 

 متوجه بشم چی می تونه حال من و خوب کنه.

 سوالی نگاهم می کرد. 

ــ کمک به آدمایی که با استفاده از علم من، می تونن لبخند 

 است بهش نیاز دارم.زیباتری داشته باشن چیزیه که مدت ه

 نفس عمیقی کشید.

ــ تو این حرفه رو دوست نداری، به نظرت می تونی با این 

دوست نداشتن، یک کار دوست داشتنی بکنی؟ و به نظرت 

شدنیه آدمیزاد چیزی رو دوست نداشته باشه و درونش موفق 

 باشه؟

نمی دانستم، جواب به این سوال به شدت سخت بود. من 

وجوانی بودم که بدون عالقه ی قلبی وارد مشابه هزاران ن

از کاری که می کردند دانشکده می شدند و هیچ وقت حالشان 

خوب نمی شد. من با پول پدرم وارد دانشکده شدم و تمام 



دروس سختش را پشت سر گذاشتم تا به تلخی ها فکر نکنم. 

 من از رنج شکست، به تحمل روی آورده بودم.

 کنم؟ ــ سکوتت و چی باید معنا

 سرم را تکان دادم، جدی تر از قبل بودم.

ــ من یک علمی دارم، دانشی که سخت به دستش آوردم. قرار 

نیست جز این دوماه، از این علم استفاده ای بکنم. اما حس می 

کنم... حاال که تواناییش و دارم بهتره به جای این که دور 

ین که بندازمش ازش برای یک کار خوب استفاده کنم. برای ا

 لبخند های جذابی به آدما هدیه بدم.

ــ غوغا آراسته، یک سوال ازت پرسیدم، تو این حرفه رو دوست 

 داری؟

 ــ نه!

 قاطعیتم در جواب باعث شد لبخند بزند. 

 ــ با این وجود پزشک خوبی هستی!



شنیدن این حرف، از مردی که استادی به تمام معنا بود حس 

ا تأثری لبریز از تشکر خوبی در رگ هایم می ریخت. ب

 تماشایش کردم.

ــ من اصوال دانشجویانم و بعد از ورود به بازار کار رها نمی 

کنم. آزمایششون می کنم. به خصوص شماهایی که اکثرتون با 

ین و قبولی و نشستن روی پول خانواده مدرک رو گرفت

به خاطر هزینه ای بود که کردین.  صندلیتون توی دانشگاه آزاد.

طرف خودم براتون می فرستادم. بعد همیشه چندتا بیمار از 

زنگ می زدم ازشون می پرسیدم دکتری که معرفی کردم 

خوب بود؟ تمام بیمارهایی که برای تو فرستادم، ازت راضی 

 بودن. حتی از خلق و رفتارت.

نفس عمیقی کشیدم و کوتاه چشم بستم. این مرد، چقدر دانا 

 بود.

عالقه، وقتی ــ اما من و تو خوب می دونیم یک پزشک بی 

 خسته بشه، درصد خطاش باال می ره.

 ــ دکتر...

 ــ اجازه بده حرفم رو بزنم.



 سکوت کردم و او جدی تر نجوا کرد.

ــ من و امثال من خسته هم بشیم با عشق ادامه می دیم. تو با 

 چه انگیزه ای ادامه می دی؟

 نوک چهارانگشتم را روی لب هایم گذاشتم و نگاهش کردم.

 به یک پزشک بی عالقه قول کمک بدم. ــ مرددم

خودم را کمی جلو کشیدم، حرف داشتم و نداشتم. بین یک 

 مشت خیال گنگ گیر کرده بودم.

 ــ من از پسش برمیام.

 با همان اخم نگاهم کرد.

ی که اون جا بودم، بیش تر از ــ دکتر من، تمام بیست ماه

ای دوماه همیشه حالم خوب بود. درهرحال این برنامه ی من بر

از سالمه. حق با شماست، من عاشق این حرفه نیستم... برای 

 همینم می خوام ده ماه باقی سال رو رهاش کنم.

 ــ بعد از این همه درد، رنج، تحمل دروس سخت... رهایی؟

 سرم با افسوس پایین افتاد. 



ــ آدم ها، این روزها جایی نیستند که بهش تعلق دارند. عده 

می گیرند رها کنند و عده ای به خاطر  ای مثل من تصمیم

ترس می مونن. می مونن اما تا ابد از کاری که انجام می دن 

 متنفرن.

دلم می سوزه وقتی می بینم، روزهای شیرین جوونیت رو  ــ

تالش کردی برای جایگاه فعلیت و حاال، می بینی حالت باهاش 

 خوب نیست. با این وجود... تصمیمت به نظرم جسورانست.

 سعی کردم لبخندم کمی واقعی تر باشد.

 ــ قبول می کنین؟

 ــ بهش فکر می کنم، شماره ی خودت و بنویس.

چشمی گفته و با برداشتن کاغذی از روی میزش، شماره را 

نوشته و با بلند شدنم، کاغذ را مقابلش قرار دادم. از ریش 

 پروفسوری بدم می آمد اما به این مرد پیر به شدت می آمد.

 امری نیست دکتر؟ــ 



ــ چندروز دیگه توی یک دبیرستان برای بچه هایی که قراره 

انتخاب رشته بکنن سخنرانی دارم. والدینشونم هستن و امروز، 

 دیدن تو باعث شد دقیقا بدونم باید چی بگم.

 متعجب نگاهش کردم و او به پشتی صندلی اش تکیه زد.

ه چه رشته ای ــ بهشون می گم مهم نیست که فرزند شما قرار

رو انتخاب کنه، مهم اینه در آینده ازش راضی باشه. یک 

 گلفروش شاد، بهتر از یک پزشک غمگینه.

 لبخندم، رنگ و بوی تلخی گرفت.

 ــ و فکر می کنین موثر باشه؟

لبخند او هم به قدر من تلخ بود. تجربه هایی تلخ در جانش 

 دیده می شد.

 ــ نمی دونم، به نظرت نیست؟

 ا باال کشیدم، صدایم هم... به شکل عجیب آرام بود.کیفم ر

ــ خانواده های متمول و تحصیل کرده از فرزندشون توقع دارند 

در رشته ای تحصیل کنه که به شدت اتیکت باالیی داره، 

خانواده های کم درآمد هم از فرزندشون می خوان در رشته ای 



کی و ورود کنند که آینده ی خودشون رو تأمین کنند. پزش

، شده آرزوی والدین برای راحتی خیالشون از آینده ی یمهندس

فرزندشون، چون وقتی می شینن توی مطب یک پزشک... از 

زمان ورود تا لحظه ای که نوبتشون بشه، می شمرن که چندنفر 

وارد می شن و پول ویزیتش و حساب می کنن و بعد با حسرت 

ن میلیون درآمد میان خونه و می گن، امروز... اون دکتر چندی

داشت. به نظرتون با این تفکر، با این حال، حرف های شما 

چقدر می تونه کمک کننده باشه استاد؟ هرچند که برای 

دغدغه مند بودنتون به شدت احترام قائلم اما... بعید می دونم 

روزی برسه که این تفکر تغییر کنه. چون تا انتهای دنیا در این 

نادیده گرفته می شه و آمال زندگی کشور، هنر و مهارت فنی 

مردم اینه، برچسب پزشک و مهندس، روی شونه های 

 فرزندانشون بنشینه.

 ــ تو که فرزند یک هنری بودی، تو دیگه چرا غوغا؟

آرزوی دست نیافته شده ی پدرم نفس عمیقی کشیدم. من... 

م، پدری که می خواست هرآن چه به آن نرسیده بود من و بود

یم. من پزشک شدم تا آرزوی جوانی او برآورده شود. میعاد برس



با این وجود سکوت کردم، فقط با یک لبخند تلخ خداحافظی 

زمزمه کرده و از اتاقش بیرون زدم. وقتی پایم را در محوطه ی 

دانشگاه گذاشتم، همه چیز از جلوی چشمانم عبور کرد و 

صدای خنده ی چند جوان در گوش هایم نشست. سرم را 

ندم سمتشان. اکیپی از دخترپسرهای جوان بودند. با چرخا

رو به لبخندهایی عمیق که انگار خاصیت مسری بودن داشتند. 

 آن ها لبخندی زده و عینک دودی ام را روی چشم قرار دادم.

 قدم هایم، آرام بود.

روز ر ه ی سبز بزرگ، برای من یادآوگوشه و کنار این محوط

ت سختی امتحان، باال می آوردم سخت بود. روزهایی که از شد

و یا روزهایی که بعد از شاهین و مرگش، با یک غیبت طوالنی 

برگشتم و انگار همه ریشخندم می کردند. درس می خواندم. 

شبانه روز... آن قدر که بعد امتحان با معده درد عصبی به خانه 

برمی گشتم و حتی فرصت نداشتم برای نمرات باالیم ذوق 

رودی دانشگاه که رسیدم، نگاهم را به آرم وزارت کنم. کنار و

 علوم سپردم.



سال های سال... در آینده... در گذشته... آدم هایی از این 

ورودی گذشته بودند و می گذشتند. حتی وقتی روزی من هم 

نبودم این بنا بود و هجده ساله هایی با یک دنیا امید و آرزو، به 

ین دانشکده می گذاشتند. هوای بهتر شدن روزهایشان پا در ا

 .را می آمدند بسازند... خیلی هایشان آرزوی بزرگ ترهایشان

 سالیان سال... ورودی ها... خروجی ها...

 نیهم نیغمگ یفرستادم. من خروج رونیب نینفسم را زهرگ

 دانشکده بودم.

رنگ  مچندنفرشان واقعا عاشق این حرفه بودند؟ چندنفرشان قل

شان را بین قلبشان مدفون نکرده بودند و ساز موسیقی و هنرهای

تا آرزوی بقیه را محقق کنند؟ کاش توانش را داشتم و زیر 

همان آرم معروف وزارت خانه می نوشتم که بی عشق و عالقه، 

 هرحرفه ای را انتخاب کنید باخته اید.

 مثل من...

 مثل خیلی های دیگر...



ز دارد. به کاش می شد نوشت، این ملک... به آدم هایی شاد نیا

یک تعمیرکار شاد... به یک گلفروش شاد... به یک حسابدار 

 شاد... به یک باغبان شاد... به یک نقاش شاد... 

 که آدمی بی عشق و عالقه به هرچیزی، می میرد کم کم... 

 کاش می شد نوشت...

************************************

***************************** 

 بانو، خانه ی امید بود.خانه ی آذر

خانه ای که هربار درونش جمع می شدیم، همه ی ما یادمان 

کوچه های بن بست  الیمی رفت که در زندگی، در البه

رو شده بودند. عمه و مامان، با ذهنمان، چه افکاری شب

همکاری هم ترتیب پخت قرمه سبزی را داده بودند و آذربانو 

نیز به سیخ بکشند. چپ می  خواسته بود مردها کنارش، جوجه

رفت و راست می آمد و می گفت، تو دخترم هستی و تو یکی 

عروسم... اما دستپختتان چنگی به دل نمی زند. باید جبرانی 

 کنارش چیز دیگری باشد.



همه ی لوسترهای خانه را روشن کرده بودیم، کامیاب و میثاق 

شتند مشغول کباب کردن شده بودند و عموهمایون با پدر، دا

گوشه ای شطرنج بازی می کردند. با گام هایی آرام در حال 

تکان دادن لیوان شربتم برای آب شدن یخش، به سمت شاهرخ 

خانی که تنها گوشه ای از سالن نشسته بود و با گرامافون 

 قدیمی مشغول بود حرکت کردم.

 ــ خیلی وقته ازش صدایی بلند نشده.

ش را بلند کرد و با با این جمله متوجه حضورم شد که سر

لبخندی دلنشین تماشایم کرد. موهای یک دست سفیدش، 

 شبیه گرد نقره بودند.

ــ جوونای این دور و زمونه خیلی صداش و دوست ندارن. فکر 

کنم فقط من و هم سن های منیم که می فهمیم پشت 

 هرچرخش این دیسک ها، چه حرف هایی در جریانه.

 دت دوست داشتنی بود.کنارش نشستم. لرزش صدایش به ش

ــ من از صداش بدم نمیاد. برای من خاطرات قشنگی رو زنده 

 می کنه.

 ــ خاطرات مربوط به پدربزرگت؟



نفس عمیقی کشیدم. نمی دانستم چه بگویم که نرنجد، خودش 

 کار را راحت کرد.

 ــ ناراحت نمی شم. 

 ــ خب... ایرج بابا، برای ما خیلی عزیز بود.

د و هردودستش را روی عصا قرار داد. سر سرش را تکان دا

 عقاب مانند عصایش، درست مقابل من بود.

ــ می فهمم. حتی دخترای منم هنوزم که هنوزه دلخورن از 

 این وصلت.

 ــ ولی من دلخور نیستم.

 متعجب نگاهم کرد و لبخند من عمق گرفت.

 ــ من آذربانو رو تحسین می کنم.

 ــ برعکس عموت.

، کامیاب از دیروز که دندانش را کشیده بود سرم را چرخاندم

 کم حرف شده بود. لوسش کرده بودند.

 ــ باهاتون کنار اومده.



سرش را جلو کشید و چروک دور دهانی که به خاطر دندان 

های مصنوعی به چشم می آمد، باعث شد محبت آمیز نگاهش 

 کنم.

 آذر تنبیهش کرده.ــ 

 ــ و شما بابتش خوشحالین؟

 رفت و سرش را تکانی داد.خنده اش گ

ــ اون خیلی شبیه جوونی های منه، بسیار مغرور و غد. اما، 

باالخره همه می فهمند که هر انسانی در هرسنی، ممکنه به 

 همسر و یار نیاز داشته باشه.

 ــ شما دوتا چی دارین زیر گوش هم می گین؟

با صدای جدی آذربانو سرم را عقب کشیدم و اخم هایش، باعث 

 آهسته صدایش کنم. شد

 ــ آذرجون!

 ــ یامان.

 خنده ام گرفت، پرصدا و بلند.

 ــ من که نگفتم مامان گفتین یامان.



جلوتر آمد و با گرفتن دست شاهرخ خان، روی مبل کنارش 

نشست. حالم خوب می شد از این همه امید به زندگی درست 

 وسط چشمانش.

زرگ صدا ــ نیست شماها عین آدم من و مامان و مامان ب

کردین؟ سه تا بچه بزرگ کردم وقت کار داشتن یادشون میفته 

بگن مامان، باقی روزا می گن آذر. حسرت استفاده از این کلمه 

 به دلم موند.

. در اصل خود بانو خنده ی من و شاهرخ خان با هم بلند شد

بود که دوست نداشت با این کلمه خطابش کنیم و نمی دانستم 

آرام  کنار شاهرخ خان نشست و چرا تغییر عقیده داده بود.

 پرسید.

 ــ کامیاب چرا حرف نمی زنه؟

 و لوس کرده. ــ از دیروز که دندون عقلش و کشیدم، خودش

 این بشر عقلم داشت؟ــ 

خنده ام را پشت انگشتان دستم پنهان کردم و او، آهسته پشت 

 دست شاهرخ خان را لمس کرد.



 ــ بهشون گفتم کباب تورو آب دار تر بردارن عزیزم.

شاهرخ خان لبخندی زد و من، با شوق تماشایشان کردم. حال 

 آدم از دیدنشان خوب می شد. 

ای برو ببین اون عمه و مامانت به ج جای زل زدن به ما، ــ به

 شوربا تحویلمون ندن.قرمه سبزی، 

 ــ بگین برو دنبال نخود سیاه دیگه...

شاکی نگاهم کرد و من با رها کردن خنده ی پرصدایم، آرام 

 بلند شدم.

 ــ از گپ زدن باهاتون لذت بردم شاهرخ خان.

نو پشت سرم حس وقتی ازشان دور می شدم، نگاه شاکی آذربا

می شد. حسودی اش می شد این طور با همسرش رفتار می 

همین فکر به تنهایی کافی بود تا من لبخند عمیقی  کردم؟

 بزنم. 

صدای مامان که می خواست برای چیدن میز و سرو غذا، همراه 

تبسم به او و عمه کمک برسانم قدم هایم را سمت آشپزخانه 

، نشان می داد لحظاتی قبل کشاند. چهره ی غرق لبخند تبسم



حرفی شنیده بود که باب میلش بود. با برداشتن ردیف بشقاب 

های چینی سفید و طالیی، آهسته سری برایش تکان دادم و او 

 هم، ظرف بزرگ ساالد را برداشت و کنارم قرار گرفت.

 ــ عمه ات می گه خوشگل تر شدم.

 خندیدم.

 ــ خوشگل بودی.

د نیستی؟ االن من جات بودم می ــ تو چرا اذیت کردن بل

 گفتم جدیش نگیر.

وسایل دستمان را روی میز قرار دادیم و هردو، دو طرف میز 

ایستادیم تا بشقاب هارا مقابل صندلی ها بچینیم. نبود پرستار 

 بانو برای کمک بسیار احساس می شد.

ــ عمه ی من الکی از کسی تعریف نمی کنه. حق داره، این 

 پوستت رفته. مدت یکم آب زیر

گونه اش را لمس کرد و چشمانش برق زد. ایستادم و دقیق 

تماشایش کردم. کاش آدم ها می فهمیدند چطور با چندکلمه 



می توانند این برق را در چشم دیگران ایجاد کنند و دریغش 

 نمی کردند.

 ــ کامیاب دیشب اذیت نشد؟

 ــ اذیت نشد؟ شوخیت گرفته؟ تا خود صبح نذاشت بخوابم.

 هی غر زد به دندونش و مرتب می گفت، نخواب... درد دارم.

 ابرو درهم کشیدم.

 ــ اصوال نباید انقدر درد داشته باشه.

ــ مردها اندازه ی سر سوزن درد بکشن قیامت می کنن. می 

 شناسیشون که!

لبخند روی لب هایم، محو شد. من... مردها را می شناختم؟ اگر 

وقت در این لحظه تنها اید هیچ شناختم از آن ها درست بود ش

 لبخندی زدم و او، سرش را کوتاه تکان داد. نبودم.

ــ می گفتم قرص بیارم، می گفت نه بغلم کن. خجالتم نمی 

 کشه.



. سرم را چرخاندم سمت این بار لبخندم از عمق جانم بود

بالکنی که کامیاب با سینی کباب ها داشت از آن خارج می شد 

 ند کردم.و صدایم را بل

 ــ دندونت چطوره؟

 ــ افتضاح، بلد نبودی بکشی...

 ابرویم باال پرید. داشت بهانه می گرفت.

 دندون سراغت اومد سراغ من نیا.درد  به بعد ــ از این

چپ چپ نگاهم کرد و من هم شانه ای باال انداخته و برای 

 آوردن باقی وسایل سمت آشپزخانه برگشتم. 

 ــ شور شده!

ن طور جلوی عمه ایستاده بود ه ی ناالن مامان وقتی آجمل

 باعث شد جلوتر بروم.

 ــ چی شده خانما؟

 هردو برگشتند سمتم.

 ــ خورشت شور شده.



خنده ی تبسم از پشت سرمان باعث شد بچرخیم، دست روی 

دهانش گذاشت و ببخشیدی گفت. به سختی سعی داشتم مثل 

 او نخندم.

 ــ ببینم.

مامان قاشقی دستم داد و من کمی از محتویات قرمه را با آن 

به دهانم گذاشتم و با سوختن زبانم، چشمانم گرد شد. شور 

 نشده بود، خیلی شور شده بود.

غرقاب چاپ می شه، خواندن فایل این رمان و کپی  "

 "ده و ناشر استآن بی اجازه ی نویسن

ــ وای مامان، چقدر توش نمک ریختین؟ زبونم و برد از شدت 

 شوری...

هردو ناله وار روی صندلی ها نشستند و تبسم به شوخی لب 

 زد.

قضیه ی آشپز که دوتا شده دیگه... مامان من هروقت غذاش  ــ

شور می شه چندتا سیب زمینی می ندازه توش. نمک و جذب 

 می کنه.



عمه فورا برخاست، از توی سبد سیب زمینی بزرگی برداشت و 

 حین شستنش زیر آب، لب زد.

ــ یکم سفره چیدن و طولش بدین، تا ببینیم می شه درستش 

 آذربانو دستمون می ندازه. کرد یا نه. االن

خنده ام این بار رها شد. درست شبیه تبسم... سری تکان دادم 

و با لمس شانه ی مامان، ظرف کریستال قاشق و چنگال هارا 

 برداشتم.

 ــ فقط کباب سرد می شه. هرکاری می کنین سریع تر.

شوری غذا آن قدری زیاد بود که سیب زمینی هم دوایش نشد. 

مامان و عمه با اعتماد به نفس کامل آن را سر میز با این وجود 

گذاشتند و از بخت بدشان اولین کسی که شروع به چشیدنش 

کرد آذربانویی بود که بعد خوردن، به سرفه افتاد. سرفه ای که 

نگاه هارا سمتش کشاند و تسبم و من را زیرپوستی به یک 

 لبخند رساند.

ر ارزن... شوهر و بچتون ــ قدر ارزن خانه داری بلد نیستین، قد

رو چطور بزرگ کردین شما که هنوز نمی دونین اون نمک بی 

صاحاب برای این نیست که چون سفیده و نرم، خوشتون بیاد 



هی بریزین توی غذا؟ این قرمه سبزیه یا دریاچه ی نمک سبز 

شده؟ خدایا توبه، اهلل و اکبر به این کرمت که نه به عروس و 

 به نوه هام عقل، نه به پسرم شعور... دخترم هنر دادی، نه

همه صامت نشسته بودند و صدایی از کسی بلند نمی شد. 

آذربانو همه را از تیغ گذرانده بود و حس می کردم میل به 

خنده و قهقهه بینمان بیداد می کرد. وقتی نگاه شاکی اش روی 

صورت هایمان گشتی زد، بشقاب را عقب فرستاد و سری تکان 

 داد.

ینارو بندازین سطل زباله جوجه بخورین همه. از فردا به ــ ا

جای فیلم هندی و ترکی، می نشونمتون کنارم، برنامه های 

 آشپزی رو دانلود می کنم ببینین بلکه یه معجزه ای بشه.

 و باز هم سکوت ما...

 ــ نمیرین از خنده. 

همین حرف کافی بود تا صدای خنده ها بلند شود، بپیچد بین 

و نورهای لوستر، بازتاب شود بین دیوارها، بچرخد... سرسرا 

رقص کند و بعد از سال ها، این خانه و این پنجره ها، از 

خودشان به جای صدای غم، صدای لبخند بیرون بریزند. انگار... 



و از پنجره مارا  شاخ و برگ درختان باغ هم خم شده بودند

ین صدای تماشا می کردند، حتی آن ها هم باورشان نمی شد ا

 خنده، برای اهالی این خانه بود.

 همین خانه ی به گمان خودمان یک روزی نفرین شده...

 باطلش کرده بودیم.

 نفرین را... باطلش کرده بودیم.

************************************

******************************** 

 

ــ وضعیتت خیلی بهتره. خشکی عضالتت کم تر شده. روغن 

 راپی هارو انجام می دی؟ت

میعاد کوتاه سری تکان داد و من عرق های نشسته روی 

پیشانی اش را پاک کردم. لبخندی به روی هم زدیم و او، آرام 

 به عصایش تکیه زد.

 ــوضعیتش چطوره دکتر؟



ــ عالیه. سعی کن توی خونه پیاده روی داشته باشه. هرچقدرم 

 برات سخت باشه.

مه داد و باقی جمله را رو به میعاد زمزمه جواب من را با یک کل

کرد. او هم مجددا سری تکان داد و بعد از شنیدن توصیه هایی 

تکراری، از اتاق فیزیوتراپی بیرون آمدیم. با کمک عصا راه می 

رفت اما باید قبول می کردیم وضعیتش خیلی بهتر شده بود. 

ما هم دکتر امید داشت به زودی شرایط بدنی اش نرمال شود و 

 به همین امید همراهی اش می کردیم. 

 ــ از بعد از آخرین باری که تو باهام اومدی فیزیوتراپی، نیومده.

 منظورش به علی بود. سعی کردم چهره ام درهم نرود.

 مشتاق دیدنشی؟ــ 

 ــ می دونی دارم از چی حرف می زنم غوغا.

 ــ تو واقعا چی می خوای میعاد؟

ناامید شده بود از فهم من. این  نفس عمیقی کشید. انگار

سکوت را به صحبت راجع به چیزی که دوستش نداشتم 

 ترجیح می دادم. 



 ــ بمون همین جا، برم ماشین و بیارم جلو سوار شی.

 ــ الزم نیست. تا ماشین پیاده میام.

مردد نگاهش کردم، شک داشتم با توجه به فعالیت سختش در 

د اما، دوست نداشتم با اصرارم جلسه ی تازه تمام شده اش بتوان

 این حس را به او بدهم که ناتوان است.

 بسیارخب.ــ 

 ــ به نظرت دوباره می تونم دوچرخه سوار بشم؟

 نگاهش کردم، با کمی غم، کمی درد و کمی افسوس.

 ــ حتما می تونی.

بشم، بیش تر از همه دلم می خواد برم کوه،  هــ بهتر ک

طوالنی برم. یه سفر تنهایی... به  دوچرخه سواری کنم و یه سفر

جبران تمام روزهایی از زندگیم که از دستم رفت و فرصت 

 نداشتم زندگی کنم.

جوابی برایش نداشتم. جز سکوت هیچ حرفی در برابر این همه 

 حسرتش نداشتم.

 تو می خوای تا همیشه تنها بمونی؟ــ 



د. این با لبخندی تلخ سرم را تکان دادم. تنهایی، درد بدی نبو

 که خودخواسته نمی شد انتخابش کنی دردش می کرد.

 ــ خودت چی؟

 او هم لبخند زد، کمی تلخ و بعد ایستاد تا نفسی بگیرد.

ــ وقتی خوب بشم، وقتی برم سفر و جبران تمام روزایی که 

زندگی نکردم دنیارو بگردم و حس کنم دیگه حسرتی نیست، 

 ن طفره نرو.بهش فکر می کنم ولی از تو از جواب داد

 ــ نمی دونم شاید یه روز برسه دلم نخواد تنها باشم.

 ــ حس می کنم اون روز رسیده.

متعجب نگاهش کردم، حرف هایش را نمی فهمیدم. میعادی 

که بهوش آمده بود با میعاد قبل آن حادثه تفاوت زیادی داشت. 

آن میعاد یک سهل انگار راحت طلب بود و این یکی، انگار 

 ک دردهایش، یک آدم جدید از خودش ساخته بود.پشت تک ت

 ــ نگو که دلت نمی خواد برگردی بهش.

خنده ام صدایی شبیه زنگ سال تحصیلی داشت. امید داشتی 

به مهر اما، می دانستی این امید، بعد دوروز و با بلند شدن 



صبحگاهی و شروع درس ها، ناامیدی می شود. اولش دوستش 

 یزار می شوی.داری اما بعدش، از آن ب

 ــ من اگر قرار بود به صدای دلم گوش کنم که االن...

 پرید بین حرفم.

ــ تو همیشه به صدای دلت گوش کردی غوغا، حتی وقتی 

 خواستی رابطه ی خودتون و تموم کنی.

حاال دیگر رسیده بودیم به ماشین. دزدگیر را زدم و در را باز 

 دم.کردم تا سوار شود و کمی آزرده خاطر لب ز

از پیش کشیدن این که دیگه فیزیوتراپی ها بهت سر نزده، ــ 

 می خواستی به این جا برسی؟

 سوار شد اما اجازه نداد در را ببندم.

 ــ من از خدامه بگی گور باباش و ولش کنی. 

 ــ پس مشکلت کجاست؟

ــ مشکلم تویی. تو و تنهایی هات، تویی که می تونستی االن 

ساله داشته باشی و یه زندگی خوب  یه بچه ی سالم هشت نه



اما روزگار بهت اجازه نداد و بار دومش، به خاطر خریت من و 

 یکی دیگه، بیش تر از همه آسیب دیدی.

چشمانم را بستم. من خودم را مقصر حال میعاد می دانستم، 

میعاد خودش را مقصر حال من می دانست، علی خودش را 

این چرخه ی نفرت مقصر حال هرسه نفرمان می دانست و 

انگیز... کی قرار بود تمام شود؟  در را بستم و با دور زدن 

ماشین، هرچه تلخی ته گلویم ته نشین شده بود را قورت دادم. 

وقتی در جایگاه راننده پشت رل نشستم، با تمام وجود می 

انگار حالم را فهمید که دیگر  خواستم دیگر حرفی زده نشود.

این فکر کردم مگر عشق نباید آرامش را سکوت کرد و من.... به 

به ارمغان می آورد؟ پس چرا من به جای آرامش از این حس به 

 رنج رسیده بودم؟

با توقف پشت یک چراغ قرمز، نگاهم روی چراغانی هایی افتاد 

. چشمانم چسبید نصب کرده بودند که جلوی یک مغازه

 رویشان و آهسته پرسیدم.

 ــ چه خبره؟

 انداخت.شانه ای باال 



 ــ شاید والدته.

روی شیشه ی مغازه زده شده بود با دقت بیش تری نگاه کردم، 

به مناسب روز مادر، تمامی اجناس با بیست درصد تخفیف به  "

ماشین از پشت سرم بوق زد که چراغ سبز  "فروش می رسد

شده، برو... اما من ماندم و میعاد، متعجب صدایم کرد. صدای 

باعث شدند به خودم بیایم، پایم را روی گاز  بوق های آزاردهنده

فشردم و بی اعتنا به دشنام راننده ی پشت سر، جواب میعاد را 

 با حرکت سر دادم.

 ــ چی شد یهو؟

یک خاطره برایم زنده شده بود. یک خاطره از روز مادری که 

کنار او برای مادرهایمان خرید کردیم، او برایم دستبندی خرید 

یک روسری... بعد هم شب را کنارشان بودم. در همان محله و 

 ی دوست داشتنی. 

 ــ غوغا؟

 نفسم را آرام بیرون فرستادم.

 ــ کاش می شد یه سفر رفت.



 ــ تو که تازه برگشتی.

حق با او بود ولی... این سفر فرق می کرد. سفری که آدمی با 

 خودش خلوت کند.

 آره ولی...ــ 

کامل کنم اما من، برای بقیه ی آن ولی منتظر ماند حرفم را 

حرفی نداشتم. اگر هم داشتم آن قدری زهر داشت که ترجیح 

 می دادم عنوانش نکنم.

 ــ ولی چی؟

سری تکان دادم، همراه با یک نفس عمیق و تلخ. خاطره ها 

تمام نمی شدند. ساعت شنی نبودند که برعکسشان کنی همه 

شود، دریا بودند... آبش را ی شن ها بریزند پایین و باال خالی 

سطل به سطل هم خالی می کردی، باز تمام نمی شد. هرگز 

 تمام نمی شد

 ــ ولی هیچی.

************************************

****************** 



کامیاب و تبسم، قرار بود اولین مهمانی خانه ی مشترکشان را 

خانواده برای بدهند. اولین مهمانی با حضور بزرگ ترهای هردو 

بعدش هم این که هرچه دلخوری از قدیم مانده بود، رفع شود. 

قرار بود به یک مسافرت چندروزه بروند. همه می دانستند این 

دونفر، برای برقراری آرامش میان زندگی شان چه تنش هایی را 

تحمل کرده بودند. روزهای مشاوره های سخت و سنگین، برای 

جاهایی میانش نقاط مبهمی حس حفظ زندگی ای که اگر چه 

 می شد اما، از دیدنش حال ما هم خوب می شد.

برای کمک به تبسم زودتر از خانه خارج شده بودم. کامیاب 

گفته بود بیا بلکه دونفری بتوانید یک چیزی از آب دربیاورید و 

من خندیده بودم. وقتی رسیدم، تقریبا خانه در وضعیت مرتبی 

ر غذاها را به تنهایی آماده کرده بود. قرار داشت و نیم بیش ت

بوی خوش بادمجان های سرخ شده حتی راهروی خانه را هم 

 پر کرده بود.

 ــ دست تنها بودی واقعا؟

 ــ درد... تو هم مثل کامیاب می خوای بگی هیچی بلد نیستم.

 ــ البته که نه.



ــ یه سری فینگرفود و دسر مونده که باید بهم کمک کنی. 

 یم.وقتی ندار

مانتویم را در اتاق، روی تختشان گذاشتم و با دست کشیدن 

بین موهایم برای کمک به او ملحق شدم. بوی خوشبو کننده 

 ی محیطش، بویی شبیه مریم بود.

ــ یکم از این دلمه های برگ بخور. بار اولم بود درست می 

 کردم.

دهانم را باز کردم و او رل برگ دلمه را خودش داخل دهانم 

 ت و من با چشیدن طعمش، ابرویی باال انداختم.گذاش

 ــ عالی... ملس و خوش طعم.

با رضایت لبخندی زد و من ظرفی که برای دسر انتخاب کرده 

 بود را مقابلم گذاشتم. 

 ــ فقط مادر و پدرت دعوتن؟

 متوجه منظورم شده بود. دلخورانه نگاهم کرد.

ی من جایی ــ اصال ترنم ایران نیست. اگرم بود توی خونه 

 نداشت.



 ــ متأسفم، سوال به جایی نپرسیدم.

پشتش را به من کرد و به ظاهر خودش را مشغول بن ماری 

کردن شکالت های تخته ای نشان داد. از پشت، چانه ام را روی 

 شانه اش گذاشته و بغلش کردم.

ــ غوغا، من و کامیاب به سختی، با مشاوره و کلی دوری و درد 

م مرهم باشیم برای هم. من نمی ذارم این تازه تونستیم یک

آرامش دوباره از دستم بره. ترنم... فقط زندگی تورو نابود نکرد. 

 من و پدر و مادرمم نابود کرد. 

 ــ می دونم. عذر می خوام.

چرخید، رهایش کردم و حاال دستانمان درهم قفل شده بود. 

 چشمان خوشرنگش کمی خیس شده بودند.

 و به دست آوردم. قدرش و می دونم.ــ من سخت زندگیم 

به آغوش کشیدمش، از خودم بابت این سوال بیزار شده بودم. 

این دختر با شنیدن اسم خواهرش منقلب می شد و این، درد 

کمی نبود. ترنم نه یک نفر که چندین نفر را پشت سر 

کارهایش به دار کشید. کمی که آرام شد، خودش را عقب 

 مگین، اشک هایش را رصد کردم.کشید و من با چشمانی غ



 ــ ببخشید.

 سرش را کوتاه تکانی داد.

 ـ بیا به کارامون برسیم.ـ

به چشمانش زل زدم. هنوز غمگین بودند. غمگین از خطایی که 

تمام شده بود اما آثارش... تمامی نداشت. سرم را گرم درست 

کردن دسر کردم اما، توی سرم افکاری می دویدند که می شد 

 کرد به گله ای از اسب های وحشی.  انتشبیهش

 ــ کیکم درست کنیم؟

 ــ بلدی؟

خندید. داشت خودش را طوری نشان می داد که از سوال من 

 نرنجیده.

 ــ نه، ولی پودر کیک آماده دارم.

 ش کنیم.ــ پس بیا درست

باشه ای با خوشحالی زمزمه کرد و برای پیدا کردن پور کیک، 

من با خودم فکر کردم، درست کردن... در کابینتش را باز کرد و 

چقدر فعل زیبایی بود. ساختن.. ترمیم کردن... درستش 



کردن...توی فرودگاه لحظه ی آخر به من گفته بود درستش می 

کنم غوغا و من، فقط می دانستم درست کردن زندگیمان، 

 اندازه ی یک پودر کیک آماده راحت نبود.

پودر کیک را به بغلم  صدای زنگ خانه که بلند شد، جعبه ی

 فرستاد و لب زد.

 ــ کامیابه.

رفت به استقبال همسرش، روی جعبه را خواندن تا دستور 

 پخت دستم بیاید و صدای کامیاب، لبخند نشاند روی لب هایم.

ــ خدایا شکرت، خونه هنوز سرجاشه، چیزی هم نسوخته... 

 ممنونم خدا.

و من هم،  صدای خنده ی تبسم از گفته های او بلند شد

 لبخند محوی چسباندم روی لب هایم.

 نرسیده شروع نکن.ــ 

با دیدن من ورودی آشپزخانه چشمانش گرد شد و دستش را 

 روی سرش قرار داد.



ــیا صاحب صبر، شما جفتی بهم افتادین امشب باید اورژانس 

 خبر کنم.

با تأسف نگاهش کردم و او، کالهش را از سر برداشت و روی 

االی جاکفشی قرارش داد. در سرویس بهداشتی را رخت آویز ب

 باز کرد برای شستن دست ها و در همان حال گفت.

ــ یه بشقاب برام غذا بکشین، بخورم ببینم شب قراره چندتا 

 تلفات بدیم.

 ــ خیلی بی شعوری کامیاب.

سرش را از سرویس بیرون کشید. فقط با لبخند نگاهش می 

وب بود. که لبخند می زدند. کردم و خداروشکر که حالشان خ

که گذشت از آن روزهایی که کامیاب می نشست و با عکس 

هایش خلوت می کرد و دل من، خونابه می چکید از بطنش به 

 خاطر او.

 ــ ممنون از حسن نظرت عزیزدلم. فی الواقع اول غذام و بده.

 ــ کوفتم نمی دم بخوری.

 ــ باشه خودت و می خورم.



به قهقهه بخندم و با جلو رفتن، در جیغ تبسم باعث شد 

 سرویس را کامل ببندم. صدایش هنوز از آن پشت می آمد.

 ــ توی آدم نمی شی کامیاب.

************************************

************************************

*** 

 ــ واقعا خودش درست کرده؟

سر تکان  سوال آذربانو که زیر گوشم بیان شد را با لبخند و

 دادنی جواب دادم و او، باز سر زیر گوشم آورد.

 ــ حتی این دلمه هارو

 ــ همرو

ابرویی باال انداخت. با حالتی مچ گیرانه چشمانش را روی میز 

 سلف که تبسم چیده بود چرخاند و نجوا کرد.

 ــ باورم نمی شه.

 نزدیک کرد و زمزمه کرد.شاهرخ خان، لیوان آبش را به لب 

 زیزم؟ــ چی ع



 آذربانو به جای جواب پرسید.

 ــ قرصات و خوردی شما؟

لبخند شاهرخ خان نشان می داد که بدش نمی امد خودش را 

برای مادربزگ من کمی لوس کند. تبسم با آن پیراهن بلندش 

ئن شود همه چیز در مرتب بینمان سرک می کشید تا مطم

جای درستش قرار گرفته. بشقاب خالی شده از غذابم را 

برداشتم و بعد از زدن لبخندی محو به روی پدر و مادرش که 

کمی با شرمساری نگاهم می کردند، به آشپزخانه پا گذاشتم. 

جایی که بر خالف عصر حاال تبدیل شده بود به یک ویرانه و پر 

از ظروف غذا. شروع کردم از بخشی به جمع کردن تا باقی هم 

 غذایشان را تمام کنند.

 فردا انجامشون می دم.ــ ولشون غوغا. 

 ــ حوصلم سر می ره. یکم کارت و کم کنم.

نفس عمیقی کشید و با نشستن پشت میز غذاخوری، آهسته 

 لب زد.

ــ خداروشکر همه چیز خوب بود مگه نه؟ فقط کاش پدرتم 

 بود.



بشقاب هارا دستمال کشیده و سعی داشتم در ماشین 

ینمایی پدر برای پروژه ی س ظرفشویی مرتب بچینمشان.

 جدیدش، چندروزی بود که به یزد رفته بود.

 ــ همه چیز خوب بود. دستت دردنکنه.

با ورود کامیاب و دسته ای بشقاب کثیف در دستش 

 سرهردونفرمان چرخید و او لب زد.

بابات زنگ زد غوغا. گوشیت و جواب نمی دی چرا؟ کارت ــ 

 داشت.

کامیاب بود. با موبایلم در کیف و کیفم در اتاق مشترک تبسم و 

ببخشیدی از کنارشان رد شدم و خودم را به اتاق رساندم. 

سروصدا این جا با بستن در کم تر می شد. کیفم را از روی 

تخت برداشته و با برداشتن موبایلم، با خستگی روی تخت 

 نشستم.

 ــ سه تماس بی پاسخ و دو پیام کوتاه داشتم.

تم و با باز کردن از تماس ها که همگی از خط پدر بود گذش

 اولین پیامک، ابروهایم درهم گره خوردند.



باهام تماس گرفت، اجازه خواست... منم بهش این اجازه رو  "

 "دادم

منظور پدر از این پیام... با خواندن پیام دوم واضح و روشن شد. 

انگار قلبم دست و پا درآورد و پیچید الی قدم های مغزم و او، 

ارچه نبض بودم بعد خواندن پیام یک پ با سر زمین خورد.

مردی که گفته بود درستش می کنم اما... گمان می کردم 

یادش رفته. شاید هم خسته شده و به این باور رسیده بود که 

حرف های من در ونیز درست بودند. حاال اما... نشان می داد نه 

 یادش رفته و نه خسته شده!

اولین بار هم و فردا ساعت پنج... کافه ای که برای پس "

 "دیدیم..منتظرت می مونم

موبایل در دستم سنگینی می کرد. دستم افتاد روی پایم. 

چشمانم در کسری از ثانیه تار شدند و دوخته شدند به قاب 

پیامش جلوی چشم هایم عکس دونفره ی تبسم و کامیاب. 

تکرار شد و من، با نفس عمیقی از پشت خودم را روی تخت 

 پرتاب کردم.

 مام نمی شد...و ت



 مهری که از قلب تغذیه می شد، تمام نمی شد.

 به خدا قسم که نمی شد.

************************************

************************************

*** 

تاکسی که ایستاد، چشمان یخ زده ی من چسبیدند به در کافه 

 و بعد، با صدای راننده، سرم را چرخاندم.

جای پارک نیست، بدجا ایستادم. زودتر پیاده شو تا ــ خواهرم 

 صداشون درنیومده.

دوست داشتم بگویم پشیمان شدم، برگرد همان جایی که 

سوارم کردی اما... بچه بودیم مگر که خودمان را گول بزنیم؟ با 

تشکری کوتاه کرایه را پرداخت کرده و با گذاشتن کف بوت 

ی برف آب شده ای هایم روی سطح آسفالت چشمانم دوید پ

هوا سرد بود. استخوان سوز... دستانم را  که شب قبل باریده بود.

در جیب پالتوی شتری رنگم فرو برده و با گام هایی آهسته به 

سمت کافه حرکت کردم. رویش نوشته شده بود بسته! اما می 

دانستم برای این که راحت باشیم این اتفاق افتاده. وقتی در را 



ت... گرما... دودلی و تردید همه به سمتم باز کردم، سکو

دویدند. مرد جوانی از پشت پیش خان سرک کشید و با صدایی 

 از پشت سرش، حرف نزده دهانش را بست.

ــ همراه منن. همونی که منتظرشون بودم. مرسی بچه ها. 

 ممنون می شم تا صداتون نکردم نیاین.

رنگ و شلوار  زغالیپسر سری تکان داد و علی، با همان پلیور 

کتان همرنگش، دست در جیب به سمتم آمد. سعی کردم 

 محکم به نظر برسم.

 ــ خوش اومدی غوغا. باال بریم؟

 تشکری کردم، بی نگاه به صورتش. از دلم می ترسیدم.

 ــ همین پایین بهتره.

سری تکان داد، یکی از صندلی های نزدیک به خیابان را 

است بنشینم. کیفم را روی انتخاب کرد و با عقب کشیدنش، خو

میز گذاشته و با باز کردن چند دکمه از پالتوام، پشت میز قرار 

گرفتم. خودش اما رفت و چندلحظه بعد، با یک سینی چوبی 

برگشت. چای و کیک شکالتی، انتخاب مناسبی برای یک گپ 

 و گفت دوستانه به نظر می آمد.



 ــ ممنونم اومدی.

 لبخند محوی زدم.

 د نیام؟ــ قرار بو

نگاهم نکرد، از قوری وارمر دار، برایم چای ریخت و کوتاه لب 

 زد.

 تو که تمومش کرده بودی.ــ 

 ــ  تو نذاشتی.

سرش را باال کشید و باالخره نگاهم کرد. مستقیم توی نگاهش 

زل زدم. احساس کردم حرفی که می خواست بزند را خورد. به 

 زمه کرد.جایش فنجان چای را به سمتم هول داد و زم

 ــ بخور.

عجله ای برای صحبت کردن نداشتم. ترجیح می دادم ابتدا 

کمی از سرمای نشسته بر جانم را کم کنم، دستانم دور فنجان 

 حلقه زدند و او زمزمه کرد.

 ــ اولین باری که من دیدی، این جا بود.



سرم را چرخاندم. به میزی که بار اول دیدارم با او، با عماد 

بودیم زل زدم و بعد، با انداختن نبات شاخه ای رویش نشسته 

 در فنجان، آهسته همش زدم.

 ــ با عماد اشتباه گرفته بودمت.

لبخند تلخی زد و من، با بلند کردن فنجان و قرار دادنش 

 جلوی دهانم، قبل نوشیدنش لب زدم.

 ــ بهم گفتی ریزش مو دارم.

قی خنده اش کمی عمق گرفت، به عقب مایل شد و نفس عمی

 بعد آن لبخند از سینه اش بیرون زد.

اصال نمی فهمیدم با عماد راجع به چی حرف می زدین، ــ 

همه حواسم پرتت بود. پرت تویی که شش سال قبلشم، دلم و 

 برده بودی و حاال برای اولین بار نزدیک بهم نشسته بودی.

از این اعتراف تلخش، قلبم به درد آمد. متأسف نگاهش کردم و 

شدن موسیقی در کافه، چشمانم باال رفت. این  با پخش

موسیقی... همانی بود که در ام پی تری پلیرش هم تک 

 موسیقی بود. گیجی ام را که دید لب زد.



 ــ من گفتم پخش کنن.

فقط نگاهش کردم و او، چشم بست و وقتی بازش کرد، شده 

با نگاه، من  فقط بود شبیه همان وقت ها... همان وقت هایی که

 توانا بود در عاشق کردنم. ذوب می کرد. را

ــ بعد اتفاقی که برای میعاد افتاد، اولش نمی خواستم نزدیکت 

بشم. فقط منتظر بودم بهوش بیاد و بگه که من اون قدرها هم 

مقصر نبودم. که فقط یه هول کوچیک بود. بعد قانعش می 

کردم که واقعا خواهرش و دوست دارم. اما میعاد... چشم 

 ارم گذاشت.انتظ

کف هردو دستم را بهم قفل کرده و روی میز گذاشتم. می 

خواستم فقط شنونده باشم. با یک دست فنجانش را چرخاند و 

خب... دست های بزرگ و قوی ای داشت. می شد انگار با خیال 

 راحت مشتت را وسطش پنهان کنی و او، محافظت باشد.

چیز تغییر کرد.  وقتی اون تشابه پیش اومد و دیدمت... همهــ 

دلم خواست از سایه بودن در بیام. می ترسیدم از خواب 

طوالنی میعاد. می ترسیدم وقتی بهوش اومد، تو بدون این که 

بهم فرصت بدی ردم کنی. خواستم فقط من و بشناسی... مردی 



که دلش نلرزید، نلرزید، نلرزید... بعد یهو طوری لرزید که ویران 

 .ترین آدم دنیا شده بود

صندلی اش را جا به جا کرد، کنارم چشمانم نم برداشتند. 

نشست و با برداشتن دست یخ کرده ام از روی میز، آن را روی 

 قلبش گذاشت.

 توی نیمه شب پنجم دی ماه....قلب نیست، ارگ بمه  این ــ

اشاره اش به تاریخ زلزله ی بزرگ بم، باعث شد خودم را باخته 

وید تا قلب یک زن، وقتی رفت، ببینم. چقدر بلد بود چه بگ

 دیگر برنگردد.

 ــ یه ویرانه...

 اخمش نشانه ی غمش بود. 

یه سوال اون شب ازم پرسیدی... توی ونیز. حاال، می خوام ــ 

 اجازه بدی من یه سوال بپرسم.

 سکوت کردم و او، سوال من را از یک شکل دیگرش پرسید.

 ــ بدون من حالت خوب بود غوغا؟



شده بود در قلبم. بی گنجایش داشت منفجر  همه چیز جمع

 می شد. چشمانم بیش تر پر شد و او، آرام نجوا کرد.

 وقتی من نبودم، آرامشت بیش تر بود؟ــ 

سرم را چرخاندم، نمی خواستم قطرات پر شده در چشمم را 

ببیند. دستم را رها نکرد، فقط دو انگشت گذاشت روی نبضم و 

 لب زد.

 ــ تند می زنه غوغا.

 چشمانم را بستم و بعد، او بود و صدایش...

دیشب داشتم فکر می کردم باید بهت چی بگم. باز قصه ی ــ 

قدیمی ترس از دست دادنت و پیش بکشم و بگم، غوغا... من 

آدم بی وجدانی نبودم اما، تورو بیش تر از خودم و وجدانم 

دوست داشتم و ترس نداشتنت باعث شد چشم ببندم و سکوت 

توی تمام روزایی که کنارم بودی زجر بکشم؟ من هرروز کنم و 

می رفتم پشت اون شیشه ی لعنتی و التماس می کردم که 

میعاد خوب شو... این و باید می گفتم؟ یا بهت می گفتم که 

تمام روزایی که توی اون روستا بودی ماهی یک بار می اومدم و 

ین بودم بهت سر می زدم و از دور تماشات می کردم و نگران ا



مادرم وقتی فهمید  سرما مریض بشی؟ از این بگم که توی اون

نه اسمم و به زبون آورد؟ چطور چهارماه تمام نه نگاهم کرد 

بگم غوغا... خانم آراسته... من تاوانم و دادم، می شه به جای 

 منطق، با من از حست حرف بزنی؟

اشک، از گوشه ی چشم هایم شره کرد. همه ی آن مدت، می 

 د در روستا به من سر می زد.آم

 ــ غوغا، بی من حالت خوبه؟ این بار دومه دارم ازت می پرسم!

باز هم جوابش را ندادم. سرش را به سمت سقف گرفت و 

 درمانده لب زد.

گفتی همه چیز عشق و دوست داشتن نیست غوغا... ولی ــ 

مگه آدم چقدر قراره عمر کنه که تا ابد، نگاهش با حسرت 

ه نفر باشه. چقدر قراره عمر کنه که بی عشق و دوست دنبال ی

 داشتن بگذره؟

 باز هم سکوت من، سرش را جلو کشید.

 ــ تا ابد نگاهم با حسرت دنبالت می کنه غوغا.

 گلویم زخم شده بود. انگار، کاکتوسی بلعیده بودم.



 غوغا؟ــ 

 ــ تو بهم صدمه زدی علی!

از دستش عمیق با آن خط اخمش نگاهم کرد. دستم را 

 نکشیدم. 

 ــ با سکوتت، پنهاکاریت، بهم صدمه زدی.

 خسته نگاهش کردم.

ــ می گی می شه به جای منطق باهات از حسم بگم؟ علی؟ تو 

 مگه حس من و نمی دونی؟

 چشمانش را بست. دستانم را بیش تر فشرد.

ــ توی چشم های من حسم مشخص نیست؟ چشم یه زن 

 م من نیست؟عاشق... چطور باید باشه که چش

دستم را بین موهایش فرستادم. چقدر نزدیک بهم نشسته 

 بودیم.

ــ من غوغای تو بودم، وقتی رفتم... خودم و ازت پس گرفتم و 

 رفتم اما، خودم... شبیه خودم نبود.



چشم باز کرد. آن یکی دستم را هم گرفت. کامل در محاصره 

 اش بودیم.

 ــ خودت و ازم پس نگرفتی.

 تلخی زد. و بعد، لبخند

ــ تو با من بودی. همیشه... وقتی جلوی مشاور نشستم و گفت 

چته و من گفتم رفت... با من بودی، کنارم نشسته بودی. وقتی 

مادرم گفت هیچ وقت من و نمی بخشه و من، جلوی چادر 

بگذر ازم، تو هم داشتی تماشام می کردی، نمازش زانو زدم که 

بودی.... تو خودت و از من  وقتی راه می رفتم، حرف می زدم تو

 نمی تونستی پس بگیری غوغا. 

 ناالن اشک ریختم.

ــ حرفایی که باید زده شده غوغا... من از االن به بعد، فقط 

کارم صبر کردنه... حاال که زمان ازش گذشته، حاال که دردش 

تو طرف منطقتی و من طرف حسم کمرنگ شده، حاال که 

نم تا تصمیم بگیری... بهت، باید فقط صبر کنم. صبر ک

تصمیمت هرچی باشه، این بار قسم می خورم به خودت غوغا... 

 که تابعش باشم.



 ــ حتی اگه بگم برو؟

دور چشمانش خط افتاد. دستانم را با مکث رها کرد و خسته 

 انگار لب زد.

 ــ حتی اگه بگی برو.

دلم شکست. او هم خسته شده بود... صندلی اش را عقب کشید 

ت کشیدن بین موهایش، آهسته راه را برایم باز کرد. و با دس

بلند شدم. وقتی نگاهش می کردم بلند شدم، چشمانم روی 

چشمان بسته اش ماند و بعد، با کشیدن بند کیفم، آرام سمت 

 در کافه قدم برداشتم.

 میگویچگونه هنوز از تو م یاشتباه من یتو آه من"

 "میگویو مچگونه هنوز از ت یراه من مهیهمسفر ن تو

 ــ غوغا؟

چرخیدم به سمتش، چشمانش را باز کرد و از مویرگ های 

 خونی اش دلم گرفت. بی نگاه کردنم لب زد.



ــ روان شناسا می گن، ادما دونوع حس دارن. خوشایند و 

ناخوشایند... عشق، جزء حس های خوشاینده و خشمی که من 

 . و میعاد به اون نقطه رسوند، بین حس های ناخوشایند

 هردو شبیه باران بودیم. سرش را چرخاند و نگاهم کرد.

ــ داشتم فکر می کردم هردوی اون حس ها برای یه نفره اما... 

از دست بدی. این جاست یکیش باعث می شه، اون یکی رو 

 فکر می کنم می گن، تبر به خود زدن، مگه نه؟

درد را از جانش دوست داشتم بیرون بکشم، با حالی خراب از 

افه بیرون زدم و او را، احوالش را و آن هذیان به شدت ک

حقیقت مابانه را پشت سرم جا گذاشتم. راه افتادم در حاشیه ی 

خیابان، فکر ها دوره ام کردند. صدایشان داشت کرم می کرد. 

ماشین ها بوق می زدند، زمین به خاطر برف سر بود و مردم، 

 بی اعتنا از کنار هم رد می شدند.

، هرچه می کشید از خودش می کشید. از حس های آدمیزاد

می کرد و دیگری حسرت به دل.  خودش، یکی او را خوشبخت

مگر زندگی جز این بود؟ ایستادم وسط همان پیاده رو و به آدم 

ها خیره شدم. حرف های میعاد توی سرم تکرار شد، بعدش 



حرف های علی نشست و نگاه های اشک آلود مادرش در روز 

ی. همه چیز مثل فیلمی در پرده ی سینما از پشت خداحافظ

پلک هایم عبور کرد. بوی کردن عطرها، نگاه های زیرزیرکی به 

شاگر الغر مغازه فروش، مخالفت پدر، هم بستر شدنم به هوای 

لج و لج بازی و بعد، شروع یک زندگی. مردم داشتند جلوی 

 چشم هایم می چرخیدند. یا شاید هم سر من داشت گیج می

 رفت.

بارداری، خیانت، مرگ... برگشت به نقطه ی اول، دخترکی که 

از دستش دادم و بعد، ورود یک آدم یک شبه در زندگی که 

احوالم با او خوش بود. چشمانم را بستم و دستانم را به دیوار 

تکیه دادم. گلویم می سوخت. گفته بود مگر عمر زندگی چقدر 

گفت؟ نفسم را حبس است که با حسرت بگذرد... راست نمی 

 کردم و بعد، سرم را چرخاندم. 

جلوی یکی از سینماهای باالتر از کافه توقف کرده بودم و حاال 

عکسش جلویم بود. خدای بزرگ... می دانستم این سریال اولین 

و آخرین کاری بود که بازی کرد. می دانستم اگر انقدر 



اری می درخشید برای این بود که واقعا با شخصیت همذات پند

 کرد. علی... پشیمان بود. چطور دیگر باید نشانش می داد؟ 

 میگویچگونه هنوز از تو م یاشتباه من یتو آه من "

 "میگویچگونه هنوز از تو م یراه من مهیهمسفر ن تو

 حسرت... حسرت... حسرت...

من همین کلمه بودم. من، فرزند همین جامعه، مثل تمام آدم 

م، با تمام اشتباهات و بچگی ها و های دنیا با تمام خطاهای

خامی هایم... من محصول تربیتی که درونش پدر نبود، پدر 

سرکار بود، پدر مشغول بود و مادری که باید برای خودش بیش 

تر وقت می گذاشت، من... غوغا آراسته، دختر همان تهیه 

کننده ای که هرکس عکسش را دید لب زد زیباست، پولدار 

عمویش مشهورند پس  پدرش و است، خوشبخت است،

غرقابی بودم که هیچ کس ندید بین ویترین خوشبحالش 

ظاهرم در فضای مجازی، بین صدای دهلی که از دور شنیده 

 و حاال.... با که لج کرده بودم؟ با خودم؟  می شد چه کشیدم

سرم را سمت مسیر آمده چرخاندم و بعد، چشمانم را محکم 

 رهمان حاله سمت کافه برگشتم. دهایی بلند ببا گام فشرده و 



گرفتم، خیلی منتظرم نگذاشت و با صدایی  هم شماره اش را

 گرفته، پاسخ داد.

 ــ بله؟

 ــ کجایی؟

 شوکه شده بود. باز هم پرسیدم.

 ــ کجایی؟

 ــ توی یه شاسی مشکی، با شیشه های دودی جلوی کافه.

نشدن تماس را قطع کردم و با گرفتن دوطرف پالتویم برای باز 

دویدم. زود ماشینش را پیدا کردم و این بار، اگر چشمم خیس 

بود عوضش، حالم شبیه رنگین کمان بعد از باران بود. در 

ماشین را که باز کردم و خودم را باال کشیدم، چشمان سرخش 

 روی صورتم چسبیدند و من با بستن در لب زدم.

 ــ خوب نبود.

 .گیج نگاهم کرد. اشک هایم را پاک کردم

 ــ حالم وقتی نبودی خوب نبود.



جواب سوالی که دوبار در کافه پرسیده بود را داشتم می دادم. 

 حیرت زده نگاهم کرد و من سرم را محکم تکان دادم.

 ــ نه دور ازت حالم خوبه، نه دیگه کنارت...

 نوبت او بود سکوت کند. شاید باورش نمی شد. 

 .ــ تولد سی سالگیم قرار بود کنارم باشی

 ــ بودم!

 مبهوت نگاهش کردم و او، پر درد لب زد.

ــ اومدم روستا... از دور دیدمت. برات شمع روشن کردم، جای 

 تو فوتش کردم، برات طول عمر آرزو کردم...

 سوخت، قلب و چشم و گلویم.

 قول دادی اذیتم نمی کنی.ــ 

 پردرد، پشت گردنش را فشرد و من، مصمم و قاطع لب زدم.

اری خته، باید بیای من و دوباره از بابام خواستگــ کارت س

اده جنگید. میعادم هست. فکر نمی کنی، دوباره باید با یه خانو

مسیر سخته.. قبال اگر آسون بود کنم از دیدنت خوشحال بشه. 

 االن سخت تره. 



نمی فهمید چه می گویم که گیج شده نگاهم می کرد؟ نمی 

ه به جای خودم به فهمید که دیگر خسته شده بودم بس ک

دیگران فکر کرده بودم. میعاد گفته بود خانواده این نیست. 

راست می گفت. من اگر حالم خوب می شد، خانواده هم حالش 

 خوب می شد.

 ــ بلدی کاری کنی کنارت دوباره حالم خوب بشه؟

 ناباورانه صدایم کرد و من، جدی لب زدم.

 ــ بلدی کاری بکنی پشیمون نشم؟

 کرد، چرخیدم سمتش. باز صدایم

ــ مسیر خیلی سخته. باید با کمک آدمای دیگه جلو بریم ولی، 

می تونی تضمین کنی بعدا توی دعوامون، من نگم تو بالی 

 جون برادرم بودی و تو نگی، من رفیق نیمه راه یه عشق شدم؟

 ــ غوغا!

 بغضم را قورت دادم.

دم؟ همون ــ من رفتم علی، رفته بودم... می دونی کجا وایستا

جای که توی سرم داشتم نشخوار می کردم منم مثل خیلی از 



زنا بلدم بدون مرد زندگی کنم اما، حسرت داشتنت اومد 

 نشست روی گلوم و گفت، بلدی خوشحال زندگی کنی؟

چشمانش کمی مرطوب به نظر می رسیدند. ناباور. صدایم شبیه 

 خواب بود.

 ضعف منه. نقطه ــ من بلد نیستم خوشحال زندگی کنم. این

دستش را جلو کشید، گذاشت روی شانه ام و من توی 

 چشمانش زل زدم.

ــ مسیر سخته علی... توی این مسیر سخت بلدی خوشحالم 

 کنی؟

نم چشمانش بیش تر شد. دلم را گرفتم بین مشتم، داشت پرپر 

 می زد برود پیشش.

 ــ بلدی یه بار دیگه، مثل اون وقتا من و بخندونی؟ 

 اما نریخت.را بست. چشمانم پر شد  چشمانش

 ــ آقای عابدینی، بلدی؟

 چشمانش را باز کرد و بعد، کوتاه لب زد.

 ــ بلد می شم.



خوب گفته بود. بی اعتماد به  نفسم محکم از سینه ام بیرون زد.

نفس گذشته، بی غرور... شبیه دو آدم که دوباره قرار بود کنار 

ن باعث شد که چشم هایم هم بودن را یاد بگیرند. همین شنید

 را کوتاه ببندم و لب بزنم.

 خوبه!ــ 

 برگشتی؟  واقعا ــ غوغا، تو

هنوز گمان می کرد رویا هستم؟ پدر یک بار گفته بود چیزی 

که تمام شده را باید رها کرد و حاال من، به چشم می دیدم که 

چیزی تمام نشده بود. حالمان این را می گفت. لب هایم لرزید 

باید باورش می  لبخند محو و سرم کج شد روی شانه ام.با یک 

 کرد.

ــ نمی دونم پشیمون می شم یا نه اما، حس کردم اگر این 

 شانس و از خودم بگیرم... هرگز نتونم خودم و ببخشم.

 بعد هم چشمانم خیس شد و ادامه دادم.

 گردنبندم کو علی؟  ــ

 هنوز شوکه نگاهم می کرد.



ر اومدن، بریم یکم از این شهر علی؟ بریم ــ اگر خانواده ها کنا

یه جای دور... یه جایی که آدما نتونن ازمون تیتر مجازی 

 بسازن و کنار هم بودنمون، زخم به دل میعاد نزنه؟

هنوز در سکوت نگاهم می کرد. خندیدم و خنده ام، بی صدا 

 بود و آرام.

ــ دوماه از سال و صحبت کردم برم مناطق محروم برای 

 ت دندانپزشکی. از االن باید بهت می گفتم.خدما

چرا هیچ نمی گفت؟ چرا شوکه نگاهم می کرد. نفس عمیقی 

 سرم را چسباندم به پشتی صندلی... کشیدم.

 خواهمیم هیمن گرفته دلم گر یمن بغض خانه  یبهانه "

 "راهم نیآخر ییتو شهیمن هم یخوش عاشقانه  الیخ

 این زندگی نفهمیدم. سی و یک سالم شد علی... هیچی ازــ 

 و بعد، سرم را چرخاندم سمتش.

ــ ما هم عین کامیاب و تبسم بریم پیش مشاور؟ بریم کمک 

 کنه چطور زخمای هم و ببندیم.



ناباوری اش داشت آب می شد. لبخند من هم پررنگ تر... انگار 

خورشید طلوع کرده بود. بعد از یک شب طوالنی و سرد. 

به خودم فکر کردن را می گویم. توانسته  باالخره توانسته بودم...

بودم ببخشم و به قلبم حیات ببخشم. چشمانم با همان لبخند 

 هم خیس شد.

 ــ چرا این طوری نگاهم می کنی؟

 ــ باورم نمی شه غوغا.

 خش صدای مردانه و ناباورش اش، قلبم را فشرده کرد. 

 ــ یه چیزی بگم باور کنی؟

ردم. خودم هم باورم نمی شد پلک زد و من، با بغض زمزمه ک

وانسته باشم این تصمیم را بگیرم و قلب، پیروز این جدال ت

 باشد. من منطقم را خاک کردم تا به او برسم.

 ــ به جز غوغای عشق تو، درون دل نمی یابم....

مصرع دوم اما، در دهانم آب شد. چشمانم حیرت زده درشت 

شدند و لب های او، روی لب هایم نشستند. بوسه ای که نه در 

. انگار آن شور و اشتیاق و عجله بود و نه خشم و سرسختی..



فقط هرچه بود ناباوری بود و بغض. دستش رسید زیر شالم، 

بی نفس ادامه داد. قطره ی بعد  روی موهایم را نوازش کرد و 

اشکش چکید روی گونه ام و قطره ی اشکم، چکید روی لب 

. شبیه سربرآوردن از آب هایش. من را بوسید.... آرام و طوالنی

 .درست وسط گلویم.. می ماند. شبیه هزاران ذره ی اکسیژن

 شعر توی سرم، وقتی همراهی اش کردم کامل شد.

 "به جز سودای وصل تو میان جان نمی یابم "

 باید گردنبد قوهارا از او پس می گرفتم. 

 غرقاب این بوسه، زیباترین نوع غرق شدن بود. 

 انگار با من از همه کس آشناتری "

 از هرصدای خوب برایم صداتری

 غرقاب های مرگ من غرقه ی تمام

 تو لحظه ی عزیز رسیدن به بندری

 من چیره می شوم به هراس غریب مرگ

 از تو مراست وعده ی میالد دیگری

 از تو اگر که بگذرم از خود گذشته ام



 هرگز گمان نمی برم از من تو بگذری

 "انگار با من از همه کس آشناتری...

 

 و نهبیست و دومین روز از شهریور نود پایان: به وقت 

 ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه

 حرام استو نشر کپی 

 این اثر چاپ می شود.

 یا حق...

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


