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قح یمان مان هب

هدنپت کاخ : نامر مان

یچروتوم رحس : هدنسیون

09169289383: سامت هرامش

saharorifi92@gmail.com: لیمیا

عافد سلا تشه رد هک ییادهش سدقم حور هب منک یم میدقت ار نامر نیا

ناریا هشیمه یارب ناریا ات دنتشذگ ناج زا هناصلا وخ دندیگنج هناناج سدقم

. دنامب

داب... نادیواج ناتمان ! خیرات نادرم گرزب یا
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لوا لصف

وا یارب هک یبش . دوب نایامن اه تسدرود نآ رد قفش و هدیسر نایاپ هب بش

درک یم رت هتفشآ ار شناشیرپ و دنلب یاهوم داب . دومن یم کانلوه و موش رایسب

هدش کاچ کاچ شنت رب هک یهایس سابل نایم شدیفس تسوپ . تشذگ یم و

. دیسر یم رظن هب رت قارب ، دوب

یماظن ی هناتسم یاه ههق هق . دناشوپب ار دوخ دیشوک و دز گنچ شسابل هب

. دندیچیپ یم شیاه شوگ رد زونه ، دیشک یم هک یدنلب یاه غیج و یقارع یاه

یمک شاک . دنتفرگ یم سپ هرابود و دنداد یم ضرق مه هب ار وا هک ییاه تسد

... تقو ...نآ دوب رت یوق
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هب هک یبآ . تشگ یم زاب و دش یم هدنابوک لحاس هب نوراک ناشورخ جاوما

. هتفشآ رایسب یلو دوب نامسآ یگریت

رس ، شا هدش هتسکش ندرگ و هدش هتسب یلخن ی هنت هب شلباقم اجنآ درم نآ

زا رتشیب شنامشچ . دوب هدرک لیامتم ، تسار تمس هب ار شا هدش هدیشارت هزات

هیاس نآ رب هک یلیبیس هوبنا نایم یتح شیاه بل یدوبک و هدش داشگ ینامز ره

ریز و دوب یا هدرم کرچ یباکر درم، نت رب ِسابل اهنت . دوب صخشم ، هتخادنا

دبایب یزیچ تسناوت یم شاک . دمآ درد هب شلد .و گنر یسوت و دنلب یا یراولش

. دزادنایب ناوج درم نت ورب

یاه هناش رب ار نآ دیشوک و هتفای هنهک یریصح . تخادنا فارطا هب یهاگن

یاه تسد اب ار ریصح رگید راب ووا دروخ یم رُس راب ره یلو دزادنایب درم

رد هدنزگ ییامرس . دوب شدرس رایسب . دوب هداتفا هیرگ درک.هب یم دنلب ینازرل

هرخ رید.باال رایسب اما دوب هدش درم نیا مار شبلق . دیچیپ یم شدوجو

هخاش و دربب ورف لخن لکش ینزوس یاه هخاش رد ار ریصح یاه هشوگ تسناوت

یم و درک یم قه قه مه زونه وا یلو دش هدناشوپ درم . دنزب هرگ مه هب ار اه

. دیزرل

اب هک ار شا هدرک مرو و دوبک تروص و دز گنچ شسابل کاچ هب رگید راب

دوب هداد لوق هدنامرف . داتفا هار وهب درک کاپ ، تخوس یم شیاه کشا یروش

هک دریگب میمصت دوخ داد دهاوخ هزاجا نآ زا دعب . دراد هگن ار وا بش کی اهنت

. دورب دوب هتساوخ ووا دورب ای دنامب

وهب دنادرگ یمرب ار شرس مدق دنچ ره اما داد شیاه ماگ هب یرتشیب تعرس

ریز هک یدرم هب مه دیاش دز. یم لز ، دوب هدرک نازیوآ لخن ی هنت رب هک یریصح

. دوب هتفخ هشیمه یارب ریصح نآ

هت و هدرک توف شتروص هب ار ناشیاهراگیس دود یماظن نادرم

سامت اما تخوس یم شتسوپ . دندوب هدرک شوماخ وا نت رب ار ناشیاهراگیس

ییاجنآ ...ات دوب هدرک تمواقم ...وا دوب هدنازوس رتشیب ار شبلق ناشیاه تسد

. دوب رت یوق یمک اهنت ... یمک شاک ... دوب هتسناوت هک

. دیچیپ یم توکس نآ رد هک دوب ییادص اهنت لحاس هب جاوما دروخرب یادص

هدور و لد درک سح هک ردقنآ دز. قع و تسشن راد من لحاس رب اج نامه وا

سیخ ار شیاهاپ بآ . دنارُس بآ تمس هب ار دوخ . دروآ دهاوخ باال زین ار شیاه

رگا اما . دوب هدناشوپ ار شنت ی همه بآ .حلا تفر ورف بآ رد رتشیب یمک درک.

شیاهاپ رد رگید وا اما . دیسر یم شرمک هب تمحز هب بآ نیا دیاش داتسیا یم

هدروآ دنب ار شسفن هک ینیگنس و درس بآ نامه دید.رد یمن نداتسیا یارب ییان
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تسد . دروآ موجه شا ینیب اهو شوگ اه، مشچ تمس هب بآ . دیشک زارد ، دوب

هظحل نآ رد هک یزیچ اهنت دز. هرگ مه رد و دروآ شا هنیس یور ات ار شیاه

. دندوب شنت ریز جزل و مرن یاه کبلج داد، یم شرازآ

ندش دنلب دصق و هتسشن شا هنیس ی هسفق رب یئرمان یصخش درک یم سح

و رتشیب صخش نآ یاهراشف داد هزاجا و داهن مه رب ار شیاه مشچ . درادن

. تشاد زاین راشف نیا هب لبق بش سوباک هب نداد نایاپ یارب .وا دوش رتشیب

مود لصف

یا هشوگ و درک هلا چم ار نآ . دروآرد ار شا هتفرگ کرچ شوپ کت بیبح

رانک یکیتس پال تشت نورد و دروخ یبات و چیپ هدش هلا چم شوپ کت . تخادنا

. دیشوپ و دیشک نییاپ اه تخر بانط یور زا رگید یشوپ کت .وا داتفا ضوح

شیاه لدنص . داتفا شفیثک و هتفرگ کاخ یاهاپ هب شمشچ ندش لخاد زا لبق

و دناسر ضوح هب ار دوخ دنلب مدق دنچ .اب دندوب هدش گنر کاخ الاب ماک زین

یعوبطم یامرگ ، تخیر یم شیاهاپ رب هک یبآ . تفرگ بآ ریش ریز ار شیاهاپ

شیاه لدنص هب یتسد و دش مخ سپس و دنام روط نامه هظحل دنچ . تشاد

دش. قاتا لخاد و دمآ نوریب ضوح ،زا دندوب هدش زییمت ال ماک هک ینامز . دیشک

شتسد رانک مه اهرتخد . تفاب یم ریصح و دوب هتسشن یا هشوگ دماح هنن

یمک ناتسبات الت یطعت نیا رد یرون و یروح دمآ شرظن .هب دندرک یم شکمک

هچبرتخد ود و تفگ یا هدز بجعت و دنلب یادص اب ار نآ و دنا هدش رت قاچ

– شردام ی هتفاب همین ریصح زا مه هبرض هتبلا . دنتخادنا ریز هب رس نیگمرش

یلیخ ، شاب هتشادن یراک اهرتخد هب هک شدایرف و درک ناج شون – دماح هنن
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داد. هیکت یتشپ وهب تسشن یا هشوگ و تخادنا بات و بت ارزا وا دوز

ح ورد دوب هداد هیکت شگرزب ی هدخم .هب هتسشن شا یگشیمه یاج دماحوبا

. دروآ ارباالرت ویدار چییوس دز، یم شتآ یدیدج راگیس هک یلا

یم دیجمت ار نیسح مادص هک دیچیپ یم قاتا رد نابز برع ی هدنیوگ یادص

گرزب تموکح لیکشت و ییاهر و تاجن ی هدعو یناریا نانابز برع وهب درک

داد. یم ار برع

درک: همزمز و دز یدنخزوپ رایتخا یب بیبح

«... هدنرچ »

: تفر مه رد شیاه همرگس و دش خیم وا رب دماحوبا هاگن

مینک ادیپ تاجن و میشاب نومدوخ یارب میراد قح مه اه برع ام هکنیا -

؟ هدنرچ

نیا زا مادک چیه دماحوبا تسناد یم . دیوگن یزیچ ات دیزگ ار شبل بیبح

. دینش دهاوخن اهار فرح

داد: همادا دماحوبا

و ضیعبت همه یا و یدش هک گرزب . یمهف یمن ورازیچ یلیخ یا هچب زونه «وت

.« یچ ینعی یدازآ هک یسر یم وم یافرح هب یدید ور یتلا دع یب

. دیوگن یزیچ زاب دیشوک و تفگ ...ی ارفغتسا بیبح

: تفگ و دیخرچ ولهپ یور ، دوب باوخ ارهاظ هک دماح

یگب شهب مه یچ ره . ندرک رپ دجسم یوت ور هچب یا زغم نک. شلو هیوب »

یبرع تلود همهف یم یچ یا ... ینوخ یم نیسای رخ شوگ یوت یراد راگنا

یچ...» ینعی نوبز برع یاردارب اب داحتا هنود یم یچ ؟ یچ ینعی

دش: زیخ مین ابیرقت بیبح

گنج یارب نراد هک یمهف یم مه ور یا . یمهف یم رتهب وت مُمهف یمن وم -اه

مه ؟ گرزب مه ، کیچوک مه نریم یم همه گنج یوت هک یمهف یم ؟ نای یم

مه نش؟ یم بارخ اهرهش اهو هنوخ ، گنج یوت یمهف یم ؟ برع ریغ مه ، برع

اه. برع ریغ ی هنوخ مه اه، برع ی هنوخ

و میسیاو نوشولج تسین رارق نوچ . نرادن یراک ام اب انوا وگن ترپ و ترچ -

. ننک بارخ ور نوم هنوخ ای نشکب ورام میراذب
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. دیشک زارد بیبح هب تشپ و دیخرچ ولهپ رب هرابود و

درک: رارکت ار دماح فرح و دز ار ویدار یشوماخ ی همکد دماحوبا

. میسیاو نوشولج تسین رارق -اه

داد: همادا و

.« ترس وا وت نکب ور .یا نومنتشک یارب هن نای یم نراد ام تاجن یارب انوا »

: دوب هدش خرس ال ماک بیبح

یزور هی ات مُرس یوت مُنک یم ور یا ، هدش رپ یلیخ مُرس هکنیا اب هیوب هشاب -

دش. یچ و دیدرک یم رکف یچ مُزادنب نوتدای مایب

: تفگ دماح هنن

یم اپ هب یبوشآ هی هنوخ یای یم ات مه وت رسپ . دیتسرفب تاولص هگید هسب »

وت...» یراد روش رشو ردقچ اه. ینک

دش: رت نابرهم شنحل و

؟ یدروخ اذغ هنن -

... مُدروخ یزیچ هی دجسم یاه هچب اب هنن -اه

دش: دنلب اج وزا

. نوتمُنیبب مُتساوخ طقف مُر. یم هگید وم -

. دندوب توافت یب هیقب ، داتفا هار شلا بند هب هک دماح هنن زج دش. دنلب اج وزا

و تشاذگ شا هناش رب تسد دماح هنن دنک، سمل ار هناخ رد بیبح هکنآ زا لبق

: تفگ

وب ینک یکانرطخ راک هگا مُنک یمن حالتل ور مُریش ... شاب تدوخ بقارم هنن »

، مُونش یم مُراد یه هک یرابخا یا زا رت کانسرت مُرسپ ... یرایب تدوخ رس الیی

هئوت ی هنوخ اجنیا هگب داوخ یم یچ ره تاقآ راذب ... هئوت زا مُندنوم ربخ یب

؟» بخ راذن مُربخ یب

شا هدروخ کورچ و هتخوس باتفآ تروص زا ار شردام یاه کشا بیبح

درک. ساسحا شیولگ رد یضغب ؟و دوب هدش ریپ ردقنیا یک شردام درک. کاپ

یاه یبوکلا خ زا هدش رپ یناشیپ ، دوب هتسب هک یا هباصع یور وزا دش مخ یمک

. تفر نوریب و دیسوب ار شگنرزبس
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موس لصف

نزوس هک دنزب کوک یرتشیب تقد اب ار سابل یاه هیشاح دیشوک یم انح

ناهد رد ار شا هراشا تشگنا . دیشک یدنلب خآ و تفر ورف شتشگنا رد یا هظحل

و نس مه ابیرقت هک ییاهرتخد یوگتفگ اهو یطایخ خرچ یادص . دیکم و داهن

و ووا داد یم ناشن رت غولش ار مناخ ارهز ی هناخ طایخ طیحم ، دندوب وا سلا

دیاب ، دندوب هدرک مامت ار ناتسریبد هک حلا ناشیاهردام روتسد هب شتسود

. دنتفرگ یم دای یطایخ

نتخود لوغشم نیریاس زا رتمک رایسب یتعرس واب داهن خرچ ریز ار سابل انح

هکت ره ، تشاد یزیچ ره نتخومآ رد هک یبیجع دادعتسا ،اب شرانک دش.آال

. تخادنا یم شیاپ رانک دبس نورد و درک یم مامت تعرس هب ار دازون سابل

یلو . دندز قرب نیسحت زا شنامشچ و داتسیا آال رانک یا هظحل مناخ ارهز

هک یهاگن اب سپس دش. رت وطالین شثکم ، دیسر هک انح یطایخ خرچ کیدزن

. تفر یدعب رفن غارس و داد ناکت یرس ، دشاب هتشادن یسح چیه دیشوک یم

یمشچ ریز . تسا فیعض و دنک رایسب نتخومآ رد تسناد یم زین دوخ انح

نیسحت و رت لماک وا هب تبسن زیچ همه رد هک یرتخد . تخادنا هبآال یهاگن

ار شا یرسور ی هرگ امرگ هناهب هب انح زیچ. کی زج زیچ همه .رد دوب رتزیگنارب

یریرح و گنر یا هوهق یاهوم شک . دنارُس دوخ یاه هناش رب ار نآ و درک زاب

ترسح هاگن هظحل ره .رد تسب وباالرت داد یناکت اوه رد ار اهنآ . دوشگ ار دوخ

دنک. ساسحا یدایز تذل دش یم ثعاب رگید یاهرتخد نیسحت زا راشرس و راب

درک. یم شهاگن و دوب هداتسیا هناخ طایخ ی هشوگ زین مناخ ارهز

نیا زا دعب . دوب ابیز رایسب وا هلب دز. هرگ و دیشک رس رب ار یرسور رگید راب

وا هب نارگید هاگن و دمآ یمن مشچ هب یطایخ رد وا مک تعرس رگید ، شیامن
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یادص هک دوب هدرکن عورش ار یدعب سابل زونه . دوب هدش نیسحت زا راشرس

درک. یم زاورپ نییاپ رایسب هک ییامیپاوه . دیچیپ ییامیپاوه

دز: داد یسک

... یقارع یاهامیپاوه -

. دیچیپ هناخ طایخ رد ییوهایه و

: تفگ اهرتخد زا یکی

« مینیبب میرب »

تسد زین انح . دنتفر ماب تشپ تمس هب همه . دندش دنلب مه رگید یاهرتخد و

هدنهدرازآ یادص زا یا هقیقد دنچ تسناوت یم . تفر اهنآ لا بند وهب تفرگ آالار

. دوش تحار یطایخ یاه خرچ ی

شوگ انح دش ثعاب اوه شارخشوگ نتفاکش یادص . دمآ یرگید یامیپاوه

مچرپ دش یم حوضو هب هک دوب نییاپ ردقنآ امیپاوه . دریگب مکحم ار شیاه

دید. ینآ هندب رب ار قارع

، اهدرم مه رواجم یاه ماب تشپ .رب دنداد یم ناشن مه هب ار امیپاوه اهرتخد

. دندوب هدمآ امیپاوه یاشامت یارب یناکدوک اهو نز

: دمآ دوخ آالهب نخس اب انح

دش. عورش هرخ -َپباال

نامزمه کشوم ود دش. دنلب یدننام توس یادص ؟»هک یچ » دسرپب تساوخ

یادص . دندمآ دورف ییاج و دنتفاکش ار اوه . دندش ادج امیپاوه یاه زابلا

. تساخرب اوه هب دود و کاخ و دش دنلب یبیهم راجفنا

نز زین اه ماب تشپ ریاس .رب دندیود اه هلپ تمس وهب دندیشک غیج اهرتخد

. دندیود یم نییاپ هدز تشحو اه هچب و دندیشک یم غیج اه

دندمآ نییاپ مه رت.اب مکحم یکدنا یتح دوب هتفرگ آالار تسد مه زونه انح

لحم تمس هب اهدرم . دندش هدیشک نابایخ هب اهرتخد ریاس جوم اب هارمه و

رس ارزا دوخ واکجنک و مارآان ناکدوک دندیشوک یم اه نز و دندیود یم راجفنا

. دنربب رانک هار

نامه رد یا هناخ و دروخ یناکت نیمز . دیچیپ دننام توس یادص رگید راب

لماک رتخد .آال، دیشک یغیج و تفرگ ار شیاه شوگ انح دش. یش تمال یکیدزن
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آال نوگ مدنگ تروص رد تشحو ندید . دیزرل یم سرت تدش زا مه شرانک

. دوشن هدنمرش شیاه کشا ندش هتخیر زا دش یم ثعاب

دز: داد یسک

انح... -

نیلوا دیاش . دوب هتفرگ زمرت شرانک هک دید دوخ یزاگ روتوم رب ار بیبح ووا

دش. یم لا حشوخ تدش نیا هب شردارب ندید زا هک دوب شا یگدنز رد راب

دز: داد بیبح

.«... هنوخ نوتمرب یم دیش. راوس »

انح. تشپ وآال تسشن وا کرت انح

هب و رهش زا جراخ هب ات دش یم رود وهایه ناکم زا تعرس اب روتوم

. دمآ یم رت نما رظن هب هک ییاج . دورب ناتسلخن بلق رد ناشیاتسور

درک: رارکت رگید راب آال

دش». عورش هرخ «َپباال

باوخ زا دوز یاه حبص دش دهاوخن روبجم رگید ؛ دیشیدنا دوخ اب انح و

. دیشک یتحار سفن و دوش یطایخ یاه کالس یارب رهش یهار و رادیب
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مراهچ لصف

و ننک یم یلا خ ور رهش نراد مدرم ... ندیسر زرم کیدزن ات اه یقارع هنن، -

نر. یم نما یاهاج

تدش هب زین نآ هک شا هریت و دنلب سابل هب ار دوخ یدرآ یاه تسد ، دماح هنن

یاه هلعش دش. مخ نآ یور و تشادرب ار یلِگ رونت برد درک. کاپ ، دوب هدش یدرآ

نورد و دنَک رونت ی هراوید ارزا نان درک. نشور یناهگان روط هب ار شتروص شتآ

: تفگ و تخادنا رگید یاه نان یور شرانک یریصح ینیس

وم نر. یمن ییاج دماح و تاقآ ینود یم هک تدوخ ؟ مُنک راکِچ یگ یم هنن، »

.« مُرب و مُراذب اهنت ور تاقآ مُنوت یمن هک مه

و تامهم نوم هساو نارهت زا میرظتنم ...ام نرب تسرفب ور اهرتخد قاال هنن -

. نروهمج سیئر روتسد رظتنم و هدشن یربخ تامهم زا زونه هتبلا . نتسرفب ورین

رهش لخاد ننک یمن تارج انوا و هسر یم تامهم دوز یلیخ ا... ءاش نا یلو

. نرب نما یاهاج اه هچب و نز هک هنیا صالحوت مه زاب اما نشب

نوا و نیا ی هنوخ تارهاوخ هک هنیا تتریغ هت نر.اه یمن اج چیه اهرتخد -

؟! نشاب

. دیشک نادند وهب تشادرب نان یا هکت و دز بیبح هب یدنخزوپ دماحوبا

هچ ینیبب رهش یوت یدوبن زورما . نوشارب هرت نما نشابن اجنیا مُگ یم وم هیوب -

هنوخ مه ندز ور یماظن یاه هدنامرف ی هنوخ مه . دوب هداتفا هار ینوخ و کاخ

فده یب راگنا انوملسمان . نوتسرامیب مه و ندز هسردم مه ... لحم بساک ی

. نشاب هدز طقف هک ننز یم

زرم یوت امش لبق زور دنچ یزادناریت نوا باوج امتح نوشنوراب کشوم یا -

. هرادن هلِگ هراد ضوع هک یزیچ . هدوب

دیاب مه دیاش ؟ دییامرفب میگب نوشهب نریگب ور رهش و نرذگب زرم زا ناوخ یم -

؟! مینک ییاریذپ نوشزا ینیریش و تبرش اب

دز: یدنخشین و

. میتسه یناریا مه .ام هناریا ... تسین قارع اج یا هیوب -

و درک یهاگن بیبح نیگمشخ و هدش دوبک تروص هب یمشچریز دماحوبا

: تفگ

مُدرک تفت ینزب فرح یتفرگ دای حیقو یروج یا یتقو زا یلو . ینوم رسپ «وت
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یم راک ره نیبب ... نییاپ هدرگ یمرب هشیمه رسباال فُت مُنک هچ اما . میگدنز زا

اهرتخد هر. یمن ییاج یک چیه اما . هطوبرم تدوخ هب یتسه یفرط ره و ینک

هنوخ زا ننوت یم رهوش ی هنوخ نتفر یتقو طقف . ننوم یم نوشاقآ ی هنوخ

؟». یدیمهف . مُتسه مُسومان بقارم مُدوخ وم . نرب یا هگید ی هنوخ نوشاقآ

هی نوشمرب یم مُدوخ وم راذب ... گنج ... هیوب هگنج ؟ ینوت یم ینئمطم هیوب -

هگید هک رهاط ومع . زاوها رهاط ومع ی هنوخ نوشمرب یم ال صا . نما یاج

نوشزا نتسه منوا سومان اهرتخد . شیسانش یم و هتدوخ ردارب . تسین هبیرغ

هشب مورآ عاضوا زاب و هشب مومت وشبلب یا ات زور دنچ طقف هنک یم تبقارم

. نوشمُرای یم مُر یم مُدوخ تقونوا

درک: رارکت رت مکحم و هرابود و درک وا هب تشپ دماحوبا

...خالص». ننوم یم نوشاقآ ی هنوخ اهرتخد »

دش. رود و

دز: دایرف ابیرقت و داد نوریب یدنلب سفن بیبح

هنن...» »

دز. ندینشن هب ار دوخ و دوب نتخپ نان لوغشم تدش هب دماح هنن اما

،رب دوب هتسب هک ار یکچوک کاس سپس دش. رظتنم یا هقیقد دنچ بیبح

هب وا اب یزاب جل رطاخ هب شردپ تسناد یم . تفر نوریب و تخادنا شود

هب ار اه نآ دناوت یم روطچ درک یمن کرد اما . دهد یمن نتفر ی هزاجا اهرتخد

تعاس هب تعاس اه، یقارع دنتسناد یم همه . دزادنایب رطخ هب رطاخ نیا

زا یمک اهنت زور، دنچ نآ رد یمدرم یاهورین تمواقم . دنوش یم رت کیدزن

یم تختیاپ زا ورین و تازیهجت رتدوز رگا طقف . دوب هتساک تکرح نیا تعرس

... دیسر

زا شردپ ارچ . تسیرگن هریخ نآ هب یا هظحل دنچ و تسب مکحم ار هناخ رد

یمن ارچ ؟ دمآ یمن نوریب دنا، هدمآ برع تاجن یارب اه یثعب هک مهوت نیا

شردپ طقف رگا دنا... هدمآ تراغ و لواپچ یارب ، دندماین تاجن یارب اهنآ دیمهف

یاه هچب اب هارمه عافد و تمواقم هب ار شزکرمت مامت رگید دوب هداد تیاضر

وا زکرمت و رکف زا یمین ،حلا شنارهاوخ و ردام ندنام اب اما داد. یم دجسم

. دوب هناخ نیا و اجنیا

رت مکحم ار شکاس یاه هتسد درک. ساسحا شیاه هناش رب ار ینیگنس راب

دز: داد یسک ، دیسر هک هچوک رس . داتفا هار وهب تفرگ



12
STO-16710-10-0241: یریگهر دک

... بیبح -

. تفای یمی مال شپت شبلق و تخانش یم یبوخ هب ار ادص نیا وا

: داتسیا شلباقم و داد شیاه مدق هب یرتشیب تعرس آال

؟ دجسم یر؟ یم اجک -

یم هدیشک نیمز رب یدنلب تدش زا هک دوب هدیشوپ یدنلب یابع شا هلا خرتخد

تسد .اب هدیود نوریب و هتخادنا دوخ رس رب یزیچ تعرس هب دوب مولعم دش.

تروص . دوب هتفرگ باق ار شتروص ابع یهایس و دوب هتفرگ شا هناچ ریز ار ابع

دیدنخ یم ییوگ هک شگنر یکشم و هالیل ینامشچ اراب وا فیرظ و نوگ مدنگ

هدش اه مشچ نیا دنخبل قشاع ، دوب کچوک رایسب هک ینامز یتح هشیمه ووا

درک. سح ار شیاه هنوگ نتفرگ ورُگ دوب

یرت کیراب اههالل مشچ نیا و تفای یرتشیب تعسو آال یاه مشچ دنخبل

. دنتشگ

ریز هب رس تعرس وهب هدرک شیاوسر شتسوپ ینشور مه زاب تسناد بیبح

: تفگ هتسهآ و تخادنا

«اه».

. درواین ارباال شرس رگید داد لوق دوخ وهب

یا... اب منوا یر؟ یم اجک یراد -

درک: هراشا شکاس وهب

هساو هنوخ مایب بش ره مُنوت یمن ... هغولش نومرس دجسم یاه هچب اب مکی -

. مُدرب ترپ و ترخ رادقم هی یمه

دشن مورآ عاضوا هگا شدعب . نادابآ میرب هنک یم نومیهار هراد ادرف ماقآ -

. ماقآ ی یخهلا هنوخ رهشوب

آال تروص هب رایتخا یب شهاگن و دز یلیس بیبح تروص هب یئرمان یتسد

دش: هتخود

؟! رهشوب -

یضار وگُب ؟ یگب یزیچ ماقآ هب یاوخ یمن . مُتسه یوت هدروخ ینیریش وم -اه

مه مینوتب مه زاب یک تسین مولعم . اجنیا ،وت رهشوب وم . رهشوب مُرب وم یتسین

... هشب مُندنوم هب یضار دیاش ینزب فرح ماقآ اب هگا مینیبب ور
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و دروخ یم بات و چیپ بیبح رس رد رهشوب ی هملک اهنت آال یاه فرح مامت زا

درک: همزمز زاب دش. یم شا هجیگرس ثعاب

... رهشوب -

لر تنک ار دوخ یتخس هب اما دنک. هیرگ دراد تسود درک ساسحا راب نیا و

درک.

: تفگ مارآ آال

.«... بیبح »

یطایخ ی هزاغم ات دوش ثعاب تسناوت یم وا ندرک ادص آالرد نحل نیا اهنت

. نادابآ ات طقف لقادح هن... رهشوب دنک شسامتلا و دتفایب شیاپ .هب دودب شردپ

تشاد وزرآ زین شیاهرهاوخ یارب . دروآ دای هب ار عاضوا و طیارش دوز یلیخ اما

ردپ اما دوبن یضار شلد دنچ ره دنک. ناشرود اغوغ نیا زا تسناوت یم ردق ره

یم هک دوب هتفرگ میمصت رت هدیجنس و رت لقاع رایسب وا ردپ اب هسیاقم آالرد

دنک. رود دناوت یم ارات شنارتخد تساوخ

: تفگ و تخادنا ریز هب رس آال کانبات هاگن ریز و

.« ورب ... هبوخ رهشوب »

هش؟ یمن گنت تلد ؟ یچ ؟َپوت مُرب -

. دیشخرد شنامشچ هالل رد کشا و دیزرل شا هتفر ورف ی هناچ

میریگ یم نشج هی دش مورآ هک عاضوا . میرود تدم هی طقف . هرتهب یروج -یا

و...

و دندش رپ هرابود دوز یلیخ شنامشچ . دیکچ آال نامشچ ی هشوگ زا کشا

درک. یم قه قه یتخس هب .حلا رگید یکشا

رد ار اه کشا شزوس و درک یم ساسحا شیولگ رد ار ضغب راشف مه بیبح

. شنامشچ

مُر... یمن اج چیه وت نودب وت... نودب مُر... یمن وم -

. دیود ناش هناخ تمس وهب دیشک نییاپ شتروص یور ارات شیابع

درد هب شبلق . تخود دش، یم رود هک وا وهب دنَک نیمز زا ار شهاگن بیبح

. دوب هدمآ



14
STO-16710-10-0241: یریگهر دک

-آال...آال...آال...

مشچ زا نتخیر ورف زا لبق ار شیاه کشا دش. هتسکش یمارآ هب شضغب

لا حشوخ نما ییاج آالهب نتفر رطاخ هب دیاب . داتفا هار وهب درک کاپ شیاه

... دوبن لا حشوخ ال صا اما . دوب یم

. تنعل ... گنج هب تنعل -

مجنپ لصف

. هشن هیقب ماد یطاق . هشاب شومچ زُب هدام وا هب تساوح مُرتخد ، هسیفن -

هب .زُب دنابوک هایس زُب هدام تشپ هب یا هبرض و دیشک یدنلب شِه ناوج رتخد

. تفر ورف رگید یاهزُب نایم و تشگرب عیرس یلیخ هدمآ هار

: تفگ و دناخرچ ار شنامشچ ی هساک نورد دیفس و گرزب یوگ رود درمریپ

«. نشن رود دایز اه هرب نوا هسیفن یوه »

سفن هب راب نیا . دنادرگرب ار شوگیزاب یاه هرب یدنلب " شه اب" رتخد زاب

شریپ ردپ یاه رکذت ات مه زاب ، دوب هلگ هب شهجوت مامت هکنآ .اب دوب هداتفا سفن

دش. یمن اهنآ یگدنکارپ و یگتفشآ ی هجوتم ، دوبن

داد شتسد وهب تخیر شیارب کس زافال یگنررپ یاچ و تسشن شردپ رانک

: دیسرپ و
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؟». یمهف یم اجک زا هیوب »

. یدیسرپ ور لا ؤس یا وت زاب -

: دیشک تروه خلت روط نامه ار شیاچ و

. مُونش یم ور نوشادص ... رتخد مُونش یم -

: تفگ و داهن شتسد رد زاب و تخیر شیارب یرگید یاچ هسیفن

؟». نام ملا انیا یمهف یم اجک «زا

ند یم یرفعج و عانعن یوب ام یاهزب اهو هرب ... نوشوب ...زا رتخد نوشوب -زا

و زان لوغشم شتاجیزبس کیچوک ی هعرزم یوت هشیمه نوشناپوچ نوچ

. هشاه یزبس ندرک شزاون

. دیدنخ یدنلب یادص واب

درک: یمخا هسیفن

... هیوب -

هک دوب ماگنه نآ . دتفایب هدنخ هب مه وا دش ثعاب درمریپ داش ی هدنخ یلو

هدز باال یمک ار شا یریصح کاله هک یناوج درم و داتفا یرانک ی هلگ هب شهاگن

درک. یم شهاگن و دوب

ردپ یارب یرگید یاچ ناکتسا و داد ناوج درم هب ار شتشپ دش. اجباج هسیفن

: تفگ و تخیر

نر...». یم نراد همه ؟ میر یمن اجنیا زا ارچ هیوب »

: تسناد یم یبوخ هب ار درمریپ باوج وا

وم هنوشدوخ اب نوشرایتخا هک مه اهرسپ . مُهار رخآ هگید هک وم رتخد -

مشچ هک مه .وت ننومب ناوخ یم نوشدوخ اما ندنوم هب مُدرکن نوشروبجم

همه ای یگ یم رتشوش تومع ی هنوخ ورب مُگ یم تهب ... شبلق زیزع و یت هیوب

؟ مُشاب ترابرس مه اجنوا مایب وم هخآ مُنوم یم مه وم ای مه اب

... هیوب -

و رت ور درمریپ یا ، هچب هی هنیع یراد یت.وت هیوب ِمشچ هگید مُگ یم تسار -

تاقآ هک ییازور لک یوت وم ، یسر یم وم هب وت هک ردق نوا . ینک یم کشخ

. تاردارب و وت هدنمرش مُت... هدنمرش ...َواله مُسرب تهب مُتسنوتن مُدوب
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رگید دوب اه سلا هک دیشک شنامشچ ورب درب ارباال شا هتسب هنیپ تسد و

دنک. ناشکاپ مه زاب دیشوک یم رارصا اب اما . دنتشادن یکشا

: تفگ و دز یا هسوب نآ ورب تفرگ تسد رد ار وا تسد هسیفن

یم یگدنز تاهاب مُراد ، هیوب مُنک یمن تکشخ و رت وم ... یماقآ هیچ راب رس »

هیوب ِمشچ وم یگ یمن هگم مُر. یمن اج چیه مه وت نودب . مُدوخ ِردپ مُنک.اب

مُر.» یمن اقآ ؟هن یشب مشچ یب هک مُرب بخ ، مُتسه

: درشف مارآ ار شرتخد یاه تسد و دیدنخ زاب درمریپ

ور تاهراگتساوخ یراد درمریپ یا ی هنوهب هب هک مُراد ور شربخ کجورو -اه

ید. یم مَر

. ندنوسر تضرع ؟خالفهب هیوب راگتساوخ وک -

داد: ناکت یرس درمریپ

یگ... یم تسار وت -اه

دز: ادص رتدنلب و

«... دماح ... دماح »

یراد ینعم دنخبل و درک یفیفخ شزرل ردپ یاه تسد نایم هسیفن یاه تسد

. تسشن درمریپ نابل رب

: تفگ و داتسیا درمریپ لباقم و دیود اهنآ تمس هب ابیرقت دماح

.«... بویا وبا «اه

: تفگ بویا وبا

ینوت یم وت هنوخ هربب داوخ یم هنوم مه رتخد یا مُدش لا حدب مکی وم »

؟» هدرگرب مُرتخد ات یشاب نوشبقارم و یشکب مه ور ام ماد تمحز

: تفگ و داد ناکت مکحم ار شرس دماح

.« بویا وبا «اه

. دوب هتسشن وا هب تشپ نانچمه هک تخادنا یهاگن هسیفن وهب

دنلب زین هسیفن . تشادرب ار شیاصع و دش هدنَک نیمز زا یتخس هب بویا وبا

دنک، هاگن دماح هب هکنآ یب و تخادنا دوخ هناش رب ار درمریپ دازآ تسد و دش
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: تفگ

.« مُدرگ یمرب دوز ییاد رسپ »

. داتفا هار هب یمارآ یاه مدق اب درمریپ زا رتولج و

ماگنه نآ . دنتفر نوریب شهاگن سرریت الزا ماک ات دز لُز اهنآ هب ردقنآ دماح

هب ار ونآ دیود گنر هایس زب تمس .هب دمآ دوخ هب یدنلب "عم" یادص اب هک دوب

. دنادرگ زاب هلگ

یم ادج ماد یوم و مشپ زا ار هزات فلع و نهپ یوب و دیزو یم یمی مال داب

یرفعج یوب درک. یم سح ار وب نآ وا مه زاب اما . دناسر یم شماشم وهب درک

وب نیا مامشتسا . دیشک یقیمع سفن و دوب هسیفن هارمه هشیمه هک ییوب ، هزات

نتفرگ رُگ حلا رد دنک سح دش یم ثعاب و درب یم ارباال شبلق نابرض هشیمه

رطاخ هب اما تسناد یمن ال ماک زین دوخ ؟ دوب هدش عورش سح نیا یک .زا تسا

ناش هناخ کچوک ی هلگ ندرب ، دوب هتفرگ میمصت لبق سلا دنچ زا هک دوب وب نیا

رد ندوب اه تعاس وب نیا رطاخ دنک.هب باختنا یزرواشک یاج هب ار عتارم هب

دنچ اما . دوب هدرک لبقت هاگیب و هاگ یاه ترچ اراب راب تلا سک لغش نیا و عتارم

؛ دور ورف نیمز رد دنک وزرآ دش یم ثعاب نآ هب ندرک رکف یتح ... لبق زور

یم زاب هناخ هب ار اه ماد شا همع رتخد یاپ هب اپ هک یماگنه شیپ زور دنچ

هک درک شتسم نانچ و دناسر شماشم هب ار رطع نیا و دیزو یداب ، دنادرگ

کت کت . تسا زیزع شیارب شرطاخ ردقچ : تفگ وا وهب داتسیا هسیفن لباقم

نایذه هک یراد بت رامیب دننام . دروآ یمن دای هب ار دوب هتفگ هک مجالیت و تاملک

وا هب هک یقشع .زا دوب هتفگ ار دندیخرچ یم شنهذ رد هچنآ مامت ، دیوگ یم

وا اب هک یا هداوناخ .زا تسا هدیشک وا اب یگدنز یارب هک ییاه هشقن .زا دراد

یارب شنهذ رد یزیچ رگید درک سح هک تفگ و تفگ ردق نآ و تخاس دهاوخ

. درادن دوجو ندنار نوریب

یم ال ماک هک یمادنا و هسیفن ی هدز تهب نامشچ هجوتم هک دوب ماگنه نآ

یم بوخ ار هسیفن هاگن نیا دش.وا ، دوب هدروخ هرگ هک ییاه تسد و دیزرل

شا هنیس رب یتشم ، دراذگب بقع یمدق دنک تصرف هکنآ زا لبق اما تخانش

هب ار شناهد بآ هسیفن درک. ساسحا شدوجو رد ینیگنس درد ووا تسشن

و... دوب هدز ادص تریغ یب و نارچ مشچ ار ووا هتخادنا شتروص

، دوب هدش رود زاب هک هایس زب تشپ رب راب نیا و داد نوریب ینیگنس سفن دماح

. تشگزاب هلگ هب زاب یدنلب اب"عم" زین .وا دنابوک یمکحم ی هبرض

دروآ دای هب ار هسیفن هب شیاه فرح مامت دوب هدیشوک مادم زور، نآ زا دماح
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ار وا زا شا یرازیب زور نآ زا هسیفن . دوب هتسناوتن اما هتفگ هابتشا اجک دنادب ات

ار .وا دوب وا بلا ط رتشیب و رتشیب زور ره وا بلق اما . دوب هداد شناشن تدش هب

. تساخ یمرب شیاه سابل و نت زا هک یمی مال یوب و

درک: همزمز و داد نوریب یرگید نیگنس سفن

.«... هسیفن ... هسیفن »

مشش لصف

راگنز ریش زا هک دوب هدز لز یبآ رشرش هب و دوب هتسشن ضوح رانک انح

تدش هب اوه دش. یم هدنابوک ضوح فک یاه یشاک ورب تخیر یم ورف ، هتفرگ

شتروص هب بآ یتشم درک. یم تخس ار ندیشک سفن و دوب نیگنس و هتفرگ من

شا یرسور زا هدز نوریب یاهوم ی هرانک زا بآ تارطق . رگید یتشم و دناشاپ

یم هناخ طایخ ندش لیطعت رطاخب دوب یزور دنچ درک. یم هکچ نییاپ هب

ابیرقت هک دیباوخ یم ردق نآ حبص ره ووا دباوخب رتشیب اه حبص تسناوت

دش. یم رادیب هک دوب یرفن نیرخآ

تعرس و یکباچ واب تخادنا یم هار ار هناحبص طاسب حبص زور ره یرون

دش یم ثعاب و درک یم ایهم ار زیچ همه ، دوب دیعب شلا وس نس زا هک یرایسب

. دشاب هتشادن وا هب یراک یسک

الک ندرک راک و نه نه هب یراک هک دوب ینآ زا رت هلصوح مک زین دماح هنن

هکنیا ات دهد ماجنا ار شیاهراک دوخ داد یم حیجرت رتشیب . دراپسب وا یتشپ

ردپ زا هناخ دش، یم رادیب انح هک ینامز زین اه حبص دنک. اهر انح دیما هب یراک

اه بش . دندرب یم ناشیارب اهولقود ار ناشراهان . دوب هدش یلا خ شیاهردارب و

، دنکن ادیپ نزو هفاضا تشاد رارصا نوچ انح ، دنتشگ یمرب راک رس زا هک زین

. دنتشادن وا هب یراک مه زاب و دوب هدیپچ شباوختخر رد ماش نودب

نیا رطاخ هب داد.وا شمادنا هب یسوق و شک و دروآ ارباال شیاه تسد

... اهنآ نیرتابیز و دوب اتسور رتخد نیرت تخبشوخ ، تحار یگدنز

تروص اب هک ییادا ره وزا دنیشنب هنییآ یور هب ور اه تعاس تسناوت یم وا

ار نآ کچوک ی هکت ره و دنزب هناش ار شیاهوم . دربب تذل ، دروآ یم رد دوخ

مه شردام مشچ زا رود . دوش لوغشم وطالین یاه تعاس و دفابب هناگادج

. درخب ناج هب ار شیاهدایرف و داد و دنزب دوخ نامشچ هب یوا همروس زا یمک
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، تشگنا کون ،اب هدش کشخ ابیرقت هک وا یمیدق کیتام وزا دشاب رت عاجش ای

هاگن سرریت رد دشاب بقارم و دشکب دوخ نابل رب وحم یلیخ و درادرب یا هرذ

و داد یتشم زا رتشیب رایسب نآ تازاجم تسناد یم نوچ . دریگن رارق شردام

. دوب دهاوخ دایرف

درک کاپ تسد فک اراب شتروص ی هفاضا یاه بآ و دیشک یدنلب ی هزایمخ

یرون و یروح و دمآ لخاد هدز باتش دماح هنن و دش زاب یدنلب یادص اب رد هک

: تخادنا ار نآ نولک و تسب ار ورد دناشک لخاد هب دوخ لا بند هب زین ار

باال. قاتا یر یم رادرب ور یراد المز هک یترپ و ترخ رادقم هی رتخد بنجب -

: تفگ یتخس هب سپس درک. هاگن ردام ی هدیرپ گنر ی هرهچ هب هدز تهب انح

باال؟!». قاتا »

هتخاس ماب تشپ رب دوخ یاهرتوبک یارب یکچوک کقاتا شیپ اه سلا دماح

رطاخ هب هکنآ ات درک یم یزابرتفک لوغشم ار دوخ یدایز یاه تعاس و دوب

وا ربخ یب و هاگ یب و هاگ روضح هب مادم هک ناشیاه نز اهو هیاسمه اب یریگرد

نامه کچوک کقاتا و دش هتخورف اهرتوبک مامت ، دندرک یم ضارتعا ماب تشپ رب

. دنام یقاب هدروخن تسد روط

، شا هدز تریح نامشچ لباقم رد و دناشک قاتا تمس هب ار وا دماح هنن

نورد و دروآ نوریب هجنگ زا سابل یتشم درک. نهپ قاتا فک یگرزب یرسور

لُه نوریب هب قاتا وزا تسب انح تشپ ورب دز هرگ ار نآ سپس . تخادنا یرسور

داد.

جوم زین اهنآ هاگن رد تشحو . دندمآ نوریب اهنآ لا بند هب مه یروح و یرون

دز. یم

راوید وهب درک دنلب طایح فک زا ار یبوچ نابدرن یبیجع تردق اب دماح هنن

درب: نابدرن تمس وهب تفرگ ار انح تسد و داد هیکت

باال. ورب -

ارچ؟! -

هدشن رضاح و هدرک تنایخ یدوخ یاهورین هب ردص ینب مُدینش هک روج نوا -

. نتسه اج همه انوا . نتفرگ ور رهش اه یقارع مه .حاال هتسرفب تازیهجت

یم نراد ام تاجن یارب انوا نگ یمن دماح و ماقآ هگم ؟ هراد یطبر هچ وم -هب

؟ مُشب یفخم دیاب وم ارچ َپ نای
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و نایب رتدوز ات هرظتنم مه یلیخ هگ یم ور نیا هراد ادخ زور ره تاقآ -اه

باال نوا زور دنچ هی هن. ای هتسرد هیضق یا مُنود یمن وم یلو ... ندب شتاجن

هش... یم یچ مینیبب ات شاب

داد: همادا یراب ترسح نحل واب

ومع ی هنوخ مُدوب هداتسرف ورامش و مُدوب هداد شوگ بیبح فرح هب شاک -

راهچ دندوب شراوس هک ییاقامچلق و یقارع یاه کنات ندید زا تقونوا . رهاط

ورب... ... رتخد ورب . دیزرل یمن مُندب نوتس

داد. لُه زاب ار انح و

یتسد وراج دماح هنن . تفر باال یتخس وهب تفرگ ار نابدرن یاه هرانک انح

. تفر باال زین ووا تشادرب طایح فک ارزا

یا هظحل ناگدنرپ نهپ و تبوطر ، کاخ یوب دش، زاب هک کقاتا کچوک ینهآ رد

. دتفایب هفرس هب دش ثعاب و دروآ دنب ار انح سفن

ار کقاتا لخاد دوز یلیخ و تسب دوخ رود ار شیابع دز. رانک ار ،وا دماح هنن

واب تفر نییاپ هرابود درک. عمج ماب تشپ ی هشوگ ار نآ تافاثک و دز وراج

، دمآ هکباال رگید راب و داد انح تسد هب ار اهنآ و دمآ باال امرخ و نان یا هچقب

. تشاد هارمه هب بآ یا هکشب و هتفر وور گنر و هنهک ینگل

نگل نیا رب رایسب شرمع رخآ یاه هام -ار دماح هنن ردام - همیلح یب یب انح

. دروخ نیچ شا ینیب و دوب هدید

: تفگ دماح هنن

.« هزور دنچ یارب طقف رتخد »

درک: هراشا نگل وهب

دنچ طقف مُنک... یم شیلا خ تارب مُدموا هک باال هدب ماجنا اج یا مه ور تاراک -

؟ بخ نک لمحت زور

دش: هدیکرت شضغب و درک یشزغل انح ی هناچ

اما . یگب هک هگید یاج ره ای رهاط ومع ی هنوخ مُر یم ال صا ادخ... ور وت هنن -

... سفق یا یوت اجنیا

شیولگ رد ار ضغب یخلت زین دماح هنن . تفای یرتشیب تدش شا هیرگ و

یمرن هب ار انح ی هناش . درادن نیا زج یا هراچ تسناد یم اما درک. یم ساسحا
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درک: رارکت و درشف

انح. زور دنچ یارب طقف -

درب. لخاد یمرن هب ار ووا

یاه چگ درک. هاگن ، دیسر یم وا رس ات ابیرقت شفقس هک کچوک کقاتا هب انح

ی هناد و بآ یلا فس یاه فرظ . دندوب هتخیر و هدرک فپ اهاج یضعب رد راوید

زین کقاتا ضرع . دوب هدرک رت گنت ار اج و دندوب هدش لصتم اهراوید هب نارتوبک

. دشکب زارد نآ فک دناوتب یتح هک دوبن یردق نآ

همتاپمچ نیمز رب انح درک. نهپ کقاتا فک و تشگرب یشلا وب وتپ اب دماح هنن

. تسیرگ یرتشیب تدش واب دناشوپ ار شتروص دز.

شبل یلو درک یم هیرگ زین درک.وا شهاگن و داتسیا یا هقیقد دنچ دماح هنن

تدش اما . ددرگن یوا هجوتم انح و دوشن دنلب شا هیرگ یادص ات دیزگ یم ار

یادص دناوت یمن رگید درک سح هک ینامز دش. یم رتشیب و رتشیب شا هیرگ

رترود یمک و دز لفق نآ .رب تسب ار کقاتا .رد دمآ نوریب دنک، هفخ ار شا هیرگ

. داتفا قه قه هب یدنلب یادص واب تسشن نیمز رب

ماب تشپ زا یعیسو تمسق رب ار دوخ رون و دوب هدمآ الباال ماک باتفآ

یا هشوگ دماح هنن هک ییاه لا غشآ رب نانک کیج کیج یکشجنگ . دوب هدناشاپ

دز. کون اهنآ وهب تسشن ، دوب هدرک رابنلت

و تفر نییاپ درک. کاپ شا هلش ی هشوگ اراب شغامد بآ اهو کشا دماح هنن

، دندوب هدیبسچ مه هب هک یرون و یروح وهب دناباوخ نیمز رب ار نابدرن هرابود

دش. لخاد زین دوخ . دنورب لخاد درک هراشا
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متفه لصف

یلیصحت سلا یارب هک یفیک درک. زاب ار شا هسردم گنر یسوت فیک یروح

و دروآ نوریب ار شقشم رتفد وا . دوب هدشن هدافتسا زونه و هدیرخ دیدج

. دوشگ و داهن نیمز رب شلباقم

دز: داد ، ریصح نتفاب لوغشم دماح هنن

ت...». هسردم هساو راذب نکن شبارخ رتخد »

هناخ زا شنارتخد تسین یضار یتمیق چیه هب دمآ شدای دوز یلیخ اما

داد: همادا نیاربانب . دنورب نوریب

.« هسردم یب هسردم ...عفال نکب تساوخ تلد یراک ره »

هب ور ، هدش هدیچ هزات یاهایبول زا یگرزب ینیس . دوب هتسشن شرانک یرون

و دیشک یم نوریب غالف زا ار اهایبول . تشاد یمرب ار اه نآ کت کت . دوب شیور

: تفگ و درک ینم نم . تخادنا یم شرانک شکبآ رد

باالس؟». یک انح...ات هنن... »

دز: دایرف ابیرقت و دیهج دماح هنن تروص هب نوخ

تسین باال یک چیه ... رهاط ومع ی هنوخ زاوها هتفر انح ... مُتفگن هگم »

یزیچ یسک مُونشب نوتراگزور هب یاو ، نوتلا ح هب یاو یک... چیه ؟ دیدیمهف

؟». دیدیمهف ور... مُدوخ دعب مُنوزوس یم ورامش لوا . هدیمهف

دوخ رب ار شردام نیشتآ هاگن هک مه یروح داد. ناکت رس هدیرپ یگنر اب یرون

ورب درک سیخ نابز اراب شدادم کون سپس داد. ناکت رس مکحم راب دنچ دید،

: تشون رتفد لوا هحفص

ینادنز دماح یاهرتفک قاتا رد انح هک تسا زور نیموس زورما ادخ مان -هب

مه یرون و نم درک. یم هیرگ اجنیا مه هنن درک. یم هیرگ یلیخ لوا زور . هدش

و درک یم اوعد ام دید،اب یم هنن هگا نوچ یکشاوی . میدرک یم هیرگ یکشاوی

و هتفر رهاط ومع ی هنوخ زاوها انح ؟ دینک یم هیرگ ارچ هک دز یم داد نامرس

هنن هک زورید . هدش تکاس یلیخ انح تسا زور ود اما ... هدرگ یمرب دوز یلیخ

همه .هب دوب ینابصع یلیخ تشگرب یتقو . دوب هتفر باال شلا ح ندرک کچ یارب

هب یتح . نیسح مادص هب همه زا رتشیب . تفگ یم هاریب و ودب داد یم شحف

ومع ی هناخ ام تشاذگن بیبح اب یزابجل و جل رس ارچ هک داد شحف مه ماقآ

مه وا یارب اه بش هنن . تسین یربخ هک تسا زور دنچ بیبح .زا میورب رهاط

تسود هزادنا ره دراذگ یم و درادن وا هب یراک اهزور نیا مه ماقآ دنک. یم هیرگ
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: تفگ و درک تلا خد هک راب کی نوچ دنک. هیرگ دراد

؟». ینک یم هیرگ شارب یراد ... هدرَم »

کی طقف مه درک.وا ماقآ راثن دوب دلب هچ ره درک، زاب ناهد دعب و دش خرس هنن

. تشادن یراک هنن اب هگید تشگرب یتقو . تفر نوریب و درک نشور راگیس خن

یم فرح مه اب نوچ دنشاب رهق منکن رکف هن اما دنا. هدش رهق مه اب مه دیاش

. دننک یمن اوعد رگید یلو دننز

دوز حبص و دنیآ یم بش . دنسرپ یمن انح دروم رد زیچ چیه دماح و ماقآ

اج همه هنن . مینزب انح دروم رد یفرح میرادن تارج مه .ام دنور یم نوریب

مه ام دنسرپ یم اه هیاسمه یتقو . رهاط ومع ی هناخ هداتسرف ار انح هتفگ

دوز یلیخ یرون و نم . تسا یدب راک غورد میناد یم اما . مییوگ یم ار نیمه

یم ار ام دوز مه ادخ رکش، ار ادخ و مینک یم هبوت و میور یم یا هشوگ

یم هک روطنامه شاک ... تسا هدش گنت یلیخ انح و بیبح یارب ملد اما ... دشخب

دش. یمن عورش ال صا گنج ؛ دنیوگ

متشه لصف

ورف نآ طایح طسو یگرزب ی هراپمخ و دوب هتخیر ورف هسردم یلصا راوید

کالس دنچ اما . دوب هدرک یش تمال رتم دنچ ی هلصاف هب ار دوخ فارطا و هتفر

شیپ سلا دنچ بیبح هک دوب یس اهکال نآ زا یکی . دندوب اپرس و سملا مه زونه
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یدرد دش ثعاب هبکالس دورو . دوب هدناوخ سرد و هتسشن شیاه تکمین تشپ

و ملعم زیم اه، تکمین رب هک یکاخ میخض ی دنک.الهی ساسحا شدوجو رد ار

داد. یم ناشن کورتم اه سلا ار اجنآ ، دوب هتسشن کالس فک

تسشن یتکمین تشپ نیریاس دننام مه .وا دنیشنب درک، هراشا لیعامسا جاح

یناحور لیعامسا جاح درک. یا هفرس ، تساخرب شنتسشن اب هک یرابغ وزا

یماظن شیاه سابل ریاس ، تشاد رس رب هک یدیفس همامع زج ، ناشدجسم ناوج

یمن رظن هب دیفس نادنچ رگید کاخ و درگ و یفیثک تدش زا زین همامع . دوب

. دیسر

وا زا ار لیترت و تئارق و هدید دایز دجسم نآرق تاسلج رد ار وا بیبح

نآ بیبح . دنتشاد دوجو ردکالس مه رگید ناوج تشه ، اهنآ زج . دوب هتخومآ

ره وحلا دوب هدید ار اهنآ هتفه ره و هام ره سلا نیدنچ . تخانش یم زین ار اه

رظن ریز حلا هک دندوب دجسم کی یاه هچب اهنآ ی همه . تعاس ره هاگ و زور

. دندوب هتفرگ هدهع هب ار یکچوک هورگ یهدنامرف مادک ره لیعامسا جاح

ناکما هک ییاج وات دوب طابترا رد رهش عماج دجسم اب زین لیعامسا جاح

گنهامه ار زیرگ و بیقعت یاه هشقن و درک یم روج تازیهجت اهنآ یارب تشاد

یورشیپ یاهریسم و دوب هدیشک کالس هایس هتخت رب ار نوراک زین درک.حلا یم

هبرض دوز یلیخ هقطنم ره مسا داد. یم ناشن رد هبرض تم ارابعال اه یقارع

دش. تم عال نیا زا رپ هایس هتخت تعرس وهب دروخ یم رد

و دنشک یم نوخ و کاخ هب ار زیچ همه یقارع یاه یماظن دنتسناد یم همه

ناشنامشچ یولج و هایس هتخت رب نآ میسرت اما دننک یم یورشیپ تعرس هب

. دروآ شوج هب تعرس هب ار ناشنوخ

: تفگ دومحم

یم نوشزا مه یچ ره . ندرک هلمح لوصحم تفآ نیع هنک نوشتنعل ادخ »

.« نش یم مه رتشیب میشُک

: تفگ رفعج

امیپاوه و کنات مه اه،ام گنشف اهو گنفت یا ریغ هگا . هیلا خ نومتسد فیح »

.« میدوب هدرک نوشرام و رات االن میتشاد

: تفگ لیعامسا جاح

ی هراوید مینوت یم ات لخاد زا دیاب ام ... هتسشن قح یاج و هگرزب ادخ »

. هریگب سپ ور رهش و هشب رهش دراو هنوتب شترا ات مینک بارخ ور نوشمجسنم
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اما دیتسه اهزادناریت کت نیرتهب امش . راتتسا ... راتتسا منک یم دیکات مه زاب اما

دیاب . دنسانشب دیابن ال صا مه ورامش . هدش کیلش اجک زا ریت ننودب دیابن انوا

یور لا یخ یب و تحار ننکن تارج دیاب . نشاب هتشادن تحار باوخ مینک یراک

؟». دیدیمهف ننک ییاقآ و نرب هار نومرهش کاخ

. دنداد ناکت رس همه

شنامشچ رد کشا لثم یزیچ درک. هاگن اهنآ کت کت هب لیعامسا جاح

: تفگ و دیشخرد

، نتسه نوتنتشگرب رظتنم هک ییانوا ی همه رطاخ ...هب دینومب هدنز هکنیا «و

.« دینومب هدنز

هبآال... بیبح و درک یم رکف ، رظتنم ِصخش نآ هب ناشمادک ره هظحل نآ رد

زا یکدنا دش یم ثعاب ، دنیب یمن یبیسآ و تسا ینما یاج آال هکنآ روصت اهنت

تسوا رظتنم هک آال رطاخ .هب دنام یم هدنز دیاب وا هلب . دوش هتساک شا یگنتلد

آال... رطاخب ... دنام یم هدنز دیاب

مهن لصف

دش،هب یم زاب یرد ره . دندنابوک یم اپ اراب اه هناخ برد یقارع زابرس دنچ

یم نوریب هب ناشیاه هحلسا راشف اب ار هناخ یلا ها و دنتفر یم لخاد روز

یارب هک دعاس خیش ی هناخ لباقم عیسو ی هطوحم دوز یلیخ . دندروآ

هدرکن تصرف یتح اهدرم زا یضعب . تشگ غولش دش، یم هدافتسا اه ییامهدرگ

و داشگ و لگ یاه یراولشریز اب روطنامه و دنشوپب بسانم سابل دندوب

تصرف حلا زین اه نز زا یضعب . دندوب هداتسیا هتفر ور و گنر یاه شوپریز
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. دندوب هتفای ار ناشیاه هلش نتسب و اهوم ندناشوپ

نیرتون . دمآ نییاپ یماظن پیج زا یقارع ی هدنامرف اب هارمه دعاس خیش

. دوب قارب و الون ماک زین شا هیفچ وعالقو تشاد نت رب ار دوخ ی هشادشد

. دنارذگ رظن زا هنارورغم ار تیعمج و دیشک دوخ یمدنگوج نساحم هب یتسد

س هاجنپ رظن .هب دننیبب ار یماظن سلا نایم ی هدنامرف همه ات تفر رانک سپس

و هدرک گنر یگزات هب ار شیاهوم و لیبیس . دنمونت رایسب یلکیه .اب دمآ یم هلا

مالمی رون ریز ، یمرن تدش زا هک دوب هدز غیت تقد اب نانچ زین ار شتروص

دز. یم قرب باتفآ

یور و گرزب شلکیه دننام زین شمکش . دمآ تیعمج فرط هب مدق دنچ

. دروخ یم یناکت تشاد یمرب هک یماگ ره واب دوب هداتفا شدنبرمک یدورو

: تفگ و درک فاص ار شیادص

ریز زا ات میدموا . میدموا نوبز برع یاهردارب امش تاجن یارب ثعب بزح «ام

مه اب دیاب .ام میتسه نیرترب اه برع .ام مینک نوتتحار مجع ماوقا تراسا دنب

رطاخب نومتلود سیئر . میدب لیکشت ور برع گرزب تلود مه واب میشاب دحتم

مادص داب هدنز سپ مییایب امش تاجن یارب ات درک زیهجت ورام گرزب فده نیا

.«... نیسح

: دندیشک دایرف دنلب یادص اب تیعمج زا رفن دنچ

. نیسح مادص نوم سیئر داب هدنز -

یناکت دوخ یاه هحلسا کون اراب هداتسیا ِتیعمج ، رانک و هشوگ زابرس دنچ

ردقنآ و دش دنلب اج همه داب...زا هدنز داب... هدنز یاه دایرف دوز یلیخ . دنداد

رفن دنچ . دندش عطق اهادص و دروآ ارباال شتسد هدنامرف هک درک ادیپ همادا

تکاس زین اهنآ نازابرس ی هحلسا ی هبرض اب هک دنتفگ یم داب هدنز مه زونه

. دندش

: تفگ و درک فاص ار شیادص هدنامرف

ام یاهردارب اه نابز برع امش هک منک یم الم عا اج نیمه ریجم هدنامرف نم »

گرزب بزح هب دنراد تسود هک مه اه ناوج زا مودک ره . دیتسه ثعب بزح

هی اهنوا هب هنک.ام یم لا بقتسا اهنوا زا زاب شوغآ اب بزح نیا ، نشب قحلم ثعب

نوشارب یناشخرد ی هدنیآ و مید یم یفاک و تباث قوقح هی و یماظن لغش

.« مینک یم ایهم

. دندز قرب اه ناوج نامشچ
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داد: همادا ریجم هدنامرف

تال نومگرزب سیئر فادها ندرک ادیپ ققحت یارب مه رانک و مه اب مینوت یم «ام

هدز تشحو یقارع یاهزابرس زا نوتاتسور ندش رپ زا مه مدرم امش . مینک ش

.«... دیشاب ام اب مه امش ... میتسه امش سومان و لا وما و ناج بقارم .ام دیشن

دز: داد یزابرس

... نیسح مادص داب هدنز -

تیعمج و درب ارباال شتسد دعاس خیش راب نیا . تفرگ باال اهدایرف رگید راب و

. تفرگ مارآ

: تفگ دعاس خیش

یبوخ یاهرادنامهم َپ ... نتسه ام نامهم ناجنیا یتقو ات ثعب یاهردارب یا »

هنوخ اهرسفا و هدنامرف . دینک ظفح ور نوتاتسور و خیش فرش و وربآ و دیشاب

«. ننوم یم وم ی

هراشا ، تشاد رمرم یاه گنس زا ییامن هک دوخ گرزب ترامع هب دعاس خیش

داد: همادا و درک

رارف و ندرک اهر ور نوش یگدنز و هنوخ هک ییاسک یاه هنوخ مه اهزابرس »

. ننک ایهم ور نوشکاروخ و هافر لیاسو نراد هفیظو مه هیقب . ننوم یم ، ندرک

؟» دیدیمهف

راک تسناوت یمن زابرس هاجنپ هب اذغ هدعو هس نداد . تساخرب یمارآ چپ چپ

. دشاب یتحار

: دیشک دایرف رتدنلب راب نیا خیش

؟» دیدیمهف »

. دنداد ناکت رس راچان هب تیعمج

درک. تیاده شا هناخ تمس هب ار نارسفا و هدنامرف خیش

دایرف ، دوب هدش اهزابرس زا یکی یاه هاگن جامآ هک شرسمه رس رب دیشروبا

دش. رود و تفاکش ار تیعمج وا، لا بند هب زین دوخ . دورب هناخ هب دیشک

: دیسرپ و دیشک ار دماح نیتسآ دعار

یر؟!». یم ؟ ینک یم یچ »



28
STO-16710-10-0241: یریگهر دک

. مُنود یمن -

حاالحا یناپوچ .اب بوخ یگدنز ... تباث قوقح ... تباث راک اه. هیبوخ تیعقوم -

اه؟ یسر یمن انیا الهب

؟ ینک یم هچ .وت مُنود یم -

رتخد دیاب راهب وم مُنک. یم مان تبث مُر یم االن یمه مُر یم وم هگید همولعم -

دیاش . مُراد المز لوپ یسورع طاس و روس یارب . ماقآ ی هنوخ مُرایب ور مومع

و مُرخب نیمز هکیت هی راهب زا لبق مُتسنوت هک دوب دایز ردقنوا شقوقح اعقاو

. مُرادن یسورع زا دعب ور رهوش ردام و سورع یاهاوعد ی هلصوح . شمُزاسب

داد: همادا و دیدنخ یدنلب یادص واب

؟ شیراگتساوخ یر یم و ینز یم باال نیتسآ یک اه یش یم ریپ یراد مه «وت

.«

یسک اهنت . دوب شرانک هشیمه و دماح یکدوک نارود یزاب مه و تسود دعار

. تشاد ربخ هسیفن هب دماح ساسحا دروم رد هک ایند رد

درک: همزمز

یگ. یم وت هک دوب یتحار یا هب شاک -

. هشاب رپ لوپ زا تاه بیج هیفاک طقف هرت. تحار مه مُگ یم وم هک ینوا -زا

عیرس یلیخ هگا مُنک یم عطق ور مُتسد وم طال... یلک و رخب هنوخ هی شارب

. میزاسب ور نوم هدنیآ و میرب ردارب ایب . دادن تبثم باوج

دز. یکمشچ و

وا دش ثعاب درک دهاوخ وا مار ار هسیفن بلق ریسم نیا باختنا هکنآ روصت

. دوش هارمه دعار واب دنزب یدنخبل زین

: تفگ مظاک ریاز هک درک بترم رس رب ار شا هیفچ دماحوبا

نز هب زابرس نوا فرش یب هاگن هنک... ریخ هب متخ ور نومتبقاع و رخآ ادخ »

... نتفر مُدرک یهار ور م هچب و نز وم رکش ورادخ ؟ یدید ور دیشروبا نووج

.« یتشاد نوش هگن یدرکن یبوخ راک مه وت ردارب

. دوب وا ینتان یاهردارب هس زا یکی و دماحوبا گرزب ردارب مظاک ریاز

: تفگ و درک یمخا دماحوبا
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ی هساو . ندموا یا هگید راک ی هساو نراد وم ی هداونوخ راک هب راک یچ انوا »

؟ نشاب ام یاهرتخد و نز لا بند ناوخب ندیدن نز اه... نوبز برع ام نداد تاجن

تسه نوشهب مُساوح مُدوخ وم . یشاب وم یارتخد و نز نارگن داوخ یمن مه وت

.«

دش. رود و تفگ ... ارفغتسا و

. داتفا هار هب شا هناخ تمس هب زین ووا تفگ االا... هلا ال زین مظاک ریاز

. داتفا هار ،هب دنتفر یم ناشیاه هناخ تمس هب هک اه نز ِهورگ نایم دماح هنن

نز هب ار زابرس نآ یاه هاگن اهنآ ی همه . دندوب رکف رد و تکاس ال ماک اه نز

لوط رد دماح هنن راوید هب راوید ی هیاسمه داوج هنن . دندوب هدید دیشروبا

هداتسرف شیومع ی هناخ هب ار انح هدرک یبوخ راک تفگ وا هب راب نیدنچ ریسم

راب ره دماح هنن . دشاب شنارگن حلا هک هدادن وا هب یرتخد ادخ هک رکش ار ادخ و

و هداد شوگ بیبح فرح هب شاک دوب هدرک وزرآ و هداد ناکت ار شرس اهنت

. دوب هداتسرف ار اهرتخد

مهد لصف

و دوب هدش هدنابوک یناشخرد رهم دننام نامسآ کیرات رعق رد هام لماک صرق

رد هک ییاه هکس . هتخاس دوخ نشور و یا هرقن یاه هکس زا ولمم ار نوراک بآ

یاهرازین یهاگ و دندروخ یم بات و چیپ و دندیخرچ یم بآ مارآان حطس

. دنتشاد یماو صقر هب ار لحاس کیدزن ی هدییور

یم خر هب ار شندوب یزییاپ و دیزو یم هناخدور بناج زا یکنخ میسن

سپس لوسر ادتبا . دنتخادنا بآ ورد دنداد له ار قیاق لوسر و بیبح . دناشک

و دش نشور روتوم ات دناشک ار نآ تراتسا رابدنچ بیبح و دنتفر لخاد بیبح

. دندرک یط ار هناخدور ضرع

کی ابیرقت . دندمآ نوریب نآ زا طایتحا واب دندرک راتتسا اهرازین نیب ار قیاق

فرط ونآ هدرک کرت ار رهش همه ارآ ناهج هدنامرف روتسد هب هک دش یم یهام

نوراک مط تمال بآ دوجو . دندوب هتفرگ هانپ خیش توک مان هب یا هقطنم بآ،رد

. دوب هتخاس ایهم ناشیارب یبوخ راتتسا ناکم هقطنم نآ یاه ناتسلخن و
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ار دوخ یاه هحلسا ال" ِگاگ " یوردوخ یاه هتوب نایم و دنتفر یمدق دنچ

یم کیلش گنشف هد روز وهب دوب هنهک رایسب اهنآ یود ره گنفت . دندیشک نوریب

هب مه زاب اما . دندوب هتفرگ دوخ یاه همانسانش نتشاذگ ورگ تباب ار نآ و درک

. دوب چیه زا رتهب ناشرظن

رون هک ییاهریسم نایم طایتحا واب دنتخادنا شود رب ار ناشیاه گنفت

گرزب نامتخاس .هب دنداتفا هار ،هب تشادن ناشندرک نشور یارب یناوت باتهم

یراوید اهنت تشپ درک ناشروبجم یماظن یوردوخ رون . دندیسر یبورخم همین

. دنریگب هانپ ، دوب هدنام یقاب رهش یاه هناخ زا یکی زا هک

و دندیود گرزب نامتخاس نآ تمس وهب دندمآ نوریب دش، رود هک وردوخ رون

مه اراب نامتخاس نیا شیپ زور دنچ . دنتفر اهباال هلپ وزا دندش شطایح دراو

هک ماب تشپ .باالی دمآ یم یبوخ رگنس رظن هب نوچ . دندوب هدرک باختنا

زا رهش عماج دجسم یتح رهش زکرم و دراد یبوخ اعقاو یامن دندید ، دندیسر

یم زین ماب تشپ فارطا یرجآ هاتوک راوید . دوش یم هدید یبوخ هب اجنآ

دنک. ناشناهنپ یبوخ هب تسناوت

. دنتخادنا مه هب یا هنادنمزوریپ هاگن ود ره

: دیسرپ بیبح

؟». ندیسر مه اه هچب ی هیقب ترظن «هب

یریسم هگا هک میرب فلتخم یاهریسم زا دوب هتفگ هدنامرف . ندیسر امتح -اه

... ندب ماجنا ور نوشراک ننوتب هیقب تفر ول

داد: هیکت راوید وهب تسشن لوسر

هش. یم مه رت گنشق یشاب کیدزن ت هنوخ هب یتقو . یگنشق نومسآ هچ -

داد. ناشن بیبح هب شتشگنا اراب یا هطقن و دش دنلب

ی هنوخ اجنوا هدیبسچ مه وهب گرزب لخن اتود نوا شیپ ینیب یم وراجنوا -

. شینیبب ینوت یم تحار . تسین رود دایز . هنوم

اجنآ ، دنابات یم شناوت مامت اب هام هک یرون درک.رد گنت ار شنامشچ بیبح

و شیر درک. هاگن شکیرش وهب دوبن یزیچ مه رب هدش رابنلت راوآ یتشم زج

تروص و دوب هدناشوپ شدوخ تروص لثم مه ار وا تروص هام، ود نیا لیبیس

داد. یم ناشن رت هریت یکیرات رد ار شا هتخوس باتفآ

: تفگ و تخود بیبح هب ار شقارب و هایس نامشچ
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ردام و دوب یام هنوخ مهس دموا دورف رهش یاه هنوخ یور هک یکشوم نیلوا »

هتفرن شنوکِد رس ماقآ اب حبص زور ره لثم هگا . مُرت کیچوک یاردارب ، رهاوخ و

راوآ شفیعض بلق نوا اب تشاد یتقو ماقآ . دشن اما دش. یم مه وم مهس مُدوب

و...». درک بوک گنس مه دز یم رانک ور

یدنخبل و درک کشخ شسابل اراب شتروص تعرس هب اما . دیزرل لوسر یادص

دز:

اما ، تسه لخن ات ود نوا شیپ اجنوا نوم هنوخ هک هنیمه هساو اکاک هگید -اه

. تسین

. دیدنخ و

دز: دنخبل تمحز هب زین بیبح

... میریگ یم سپ ور شبجو هب بجو . شاب نئمطم میریگ یم شسپ اکاک -

: داهن لوسر ی هناش رب تسد و

. میراد راک یلک هک ادرف ات میباوخب مکی -عفال

ورف باوخ وهب دنداد هیکت هاتوک راوید رب ماب تشپ فک اج نامه ود ره

. دنتفر

مه زاب اما . دنباوخب مه هب کیدزن یمک درک ناشراداو بش همین یامرس

هتسب تشپ زا ار شیاه تسد دید باوخ بیبح . دندیزرل یم و دوب ناشدرس

بآ نورد شرس داد. راشف نییاپ ار شرس و داهن شندرگ تشپ تسد یسک دنا.

شنامشچ . تفرگ شسفن بآ یامرس تدش زا یا هظحل . تفر ورف یدرس رایسب

اب یرتخد دید. قلعم بآ نایم یکیرات رد هتفر ورف ار یناوج رتخد ، دوشگ هک ار

یم بآ رد اهوم نیا یاه هرانک . دندوب هدناشوپ ار شتروص هک یا هتفشآ یاهوم

یمن یناکت چیه و دوب هدیشک زارد رتخد اما دندروخ یم بات و چیپ و دندیصقر

. دروخ

. دنتفر رانک شا هرهچ زا هرذ هرذ و دندرک یشزرل رتخد یاهوم . تشذگ یجوم

سح بیبح دش ثعاب رتخد تروص زا یمک رایسب رادقم ندش صخشم نامه

یولج ، دمآ یم نوریب شناهد و ینیب زا هک یبآ یاه بابح . دسانش یم ار وا دنک

واب دنتفر رانک رتخد تروص زا اهوم درک. سبح ار شسفن . تفرگ یم ار شدید

درک. هاگن یرتشیب تقد

دز: داد یسک
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. بیبح ... بیبح -

هدش سبح سفن . دناشک نوریب بآ زا ار ،وا دوب شندرگ رب نانچمه هک یتسد

تسناوت دش، رتمک هک شا هفرس . داتفا هفرس وهب دمآ نوریب یتخس هب شا

. دنیبب ار لوسر نارگن ی هرهچ

؟ اکاک یبوخ -

: دیشک یقیمع سفن

. مُدید باوخ ...هی باوخ هی طقف . مُبوخ -اه

. دیباوخ هش یمن هک هدرس ردقنوا اجنیا وشاپ اکاک وشاپ . هریخ ا... ءاش نا -

یمن نوشادیپ فارطا یا و ندیپک مرن و مرگ یاج االنهی امتح مه اه یقارع

باال. میای یم دعب ، مینوخ یم زامن ، میباوخ یم مک هی نییاپ میرب هش.

ندرگ و اهوم قرع تدش زا دش هجوتم دش هک دنلب اما درک. دییات رس اب بیبح

ورف بآ رد ار شرس دیسر یم رظن هب هک نانچ دنا. هدش سیخ شیاه هناش و

نییاپ لوسر لا بند وهب دیشک رس رب ار یا یناراب .کاله داتفا شزرل وهب هدرب

دوب هدرم هک یرتخد . دوب شنامشچ لباقم زونه بآ نورد رتخد ریوصت اما . دمآ

هکنآ زا لبق یتح رتخد ندید . دسانش یم بوخ رایسب ار وا دیسر یم رظن وهب

اما دنک. ینیگنس رایسب مغ ساسحا وا دوب هدش ثعاب ، دنزب رانک ار شیاهوم بآ

آال... دنکن . تسیک وا تسناد یمن زونه ارچ سپ . دوب هدز رانک ار شیاهوم بآ

. تفرگ شپت تدش هب شبلق

: تفگ دوخ اب

آال نوا ...هن شمُرای یم مُر یم هشب مومت گنج مه وم . هنما شاج نوا «هن

.«... هنما شاج .آال تسین

درک: رارکت شنهذ رد رگید راب دنچ

.«... هنما شاج ... هنما شاج »

ارچ. تسناد یمن ووا دیپت یم تدش هب مه زونه شبلق اما
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مهدزای لصف

و گنر هایس شک اراب نآ وهت دناسر نایاپ هب ار انح یاهوم نتفاب دماح هنن

رتخد رادمن نت وهب دمآ یم لخاد کقاتا زاب همین رد زا یکنخ داب . تسب یکچوک

مه زونه ، دوب هداد مامح ار وا نآ رد دماح هنن هک یگرزب تشت . تخادنا یم زرل

. دوب قاتا طسو

: تفگ و دیشک هناش رگید راب ار انح فاص قرف ناوارف ساوسو اب دماح هنن

تهگن باال یا میروبجم هک هتخس مه تاقآ و وم هساو . هتتخس مُنود یم »

یم تنعل ور مُدوخ راب دنچ یزور هنود یم ادخ . تسین یا هراچ اما میراد

یاج هی دیرب مُدرکن نوت یهار و مُدادن شوگ بیبح فرح هب ارچ هک مُتسرف

اما هش یم مومت دوز و هزور دنچ ای تسین یدج دایز مُدرک یم رکف شمه . نما

ور». مادص هنک تنعل ادخ حاال...

هک یگنر هریت یدوگ رد انح یابیز نامشچ . تخود ردام هب ار شهاگن انح

. دیسر یم رظن هب رامیب و تشرد ، دوب هدناشوپ ار شفارطا

شرتخد رس رب ندیشک یارب ار شتسد دش. هدرشف هودنا زا دماح هنن بلق

: تفگ و دیشک رانک یکدنا ار دوخ انح اما درک دنلب

.« مُباوخب ماوخ یم ... نییاپ ورب هنن »

درک: همزمز . دنام قلعم اوه رد دماح هنن تسد

انح...». »

. مُباوخب تشاذن دیچیپ یم بشید هک یداب یادص دای. یم مُباوخ -
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؟ رتخد یبوخ -

یم مه زور ره . مُدش ینودنز باال یا ههام هی زا رتشیب ؟ مُشاب بوخ دیابن ارچ -

مومح زا منیا ... هنیا مُباوخ ... هنیا ماذغ . هگید زور دنچ طقف زور دنچ یگ

راختفا دینوت یم ات نوتدوخ هب دیرب مه ماقآ و .وت مُبوخ یلیخ هنن ...اه مُندرک

یمه هروطچ ال صا . دینک یم تبقارم نوترتخد زا دیراد بوخ ردق یا هک دینک

هنک. کاخ ور شرتخد هشیمه هساو اجنوا و هچغاب یوت هنَکب چهلا هی ماقآ زورما

یم اه بش و هش یمن تخس باال یا وم ندوب ماقآ و وت هساو هگید تقو نوا

. دیباوخب تحار لا یخ اب دینوت

اب نامزمه . دمآ دورف انح ی هنوگ ورب تفر باالرت یمک دماح هنن قلعم تسد

هدیهج شا هدیرپ گنر ی هرهچ هب نوخ دش. اهر زین انح دنلب غیج یلیس یادص

. دوب هتساک شا هنوگرامیب تلا ح وزا

درک: ناهنپ شنماد یاه نیچ نایم و دروآ نییاپ ار شنازرل تسد دماح هنن

. نکن شرت تخس هگید .وت هتخس لا وحا و عاضوا یا لمحت مه یروج یمه -

، دزادنایب ار رد لفق هکنآ زا لبق درب. نوریب ناشک ناشک ار تشت و دش دنلب

ندش دنلب درک.اب یم قه قه و دوب هتفر وتپ ریز . تخادنا انح هب یرگید هاگن

ب ریز زا ار شکچوک هنیآ و درک کاپ ار شیاه کشا دز. رانک ار وتپ رد لفق یادص

دش. هریخ شتروص وهب دروآ نوریب شلا

و هودنا زا زیربل یهاگن . دوب هتخود وا هب ار شنیگمغ هاگن هنیآ نورد رتخد

راب و دنادرگرب شیاج رس ار هنیآ دش. یم شتشحو ثعاب هاگن نیا . یدیماان

اجنیا مه وا رگا . دوب هدش گنت آال شتسود اهنت یارب شلد . دیزخ وتپ ریز رگید

رود وا زا اهرتمولیک آال اما دش. یم رت تحار کقاتا نیا رد ندنام لمحت ، دوب

. شا هداوناخ رانک و نما ییاج رد مه .نآ دوب

سفن و دز رانک ار وتپ . تفای نایرج شنت رد یبت دننام تداسح و مشخ

شیارب دماح زا رتشیب هشیمه .وا دوب اجنیا بیبح قاال شاک داد. نوریب یقیمع

. تشگ یمرب هناخ هب شاک . دوب شبقارم شردپ زا رتشیب یتح و هدرک یردارب

. شردارب نیرتهب یارب درک. اعد وا یارب شدوجو مامت واب تسب ار شنامشچ
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مهدزاود لصف

قح دندوب هتفگ یتقو یتح . دمآ یم رظن هب یضار رایسب زیچ همه زا دعار

رد ار اهنآ دنریگ یم میمصت ، ندوب یشیامزآ هام کی زا دعب و دنرادن هحلسا لمح

قرب اب ار شا یلا حشوخ و درواین وربا هب یمخا یتح هن، ای دنراد هگن ماظن

داد. ناشن شنامشچ نورد

یم راز شنت ،رب دوب هدیشوپ هک یا یماظن سابل . دوبن یضار نادنچ دماح اما

نیا هب شیاهاپ زونه زور دنچ زا دعب . دندز یم ار شیاهاپ زین اه همکچ و دز

دید یم هک یقارع یماظن ره دوب روبجم نآ زا رتدب . دندوب هدرکن تداع اه همکچ

، دندوب هتخومآ وا هب هک هنوگنآ ، دراد یماقم ای تسپ هچ تسناد یمن هکنآ ،اب

یاه هاگن اهنآ ی همه زا رتدب و دراذگب مارتحا و دبوکب نیمز رب ار شیاهاپ

دنچ یتح . دندوب هدید سابل نآ رد ار وا یتقو ، دوب اتسور یلا ها زیمآرخسمت

دنچ تشاد هحلسا هظحل نآ رگا دیاش . دنتخادنا یا هشوگ ار ناشناهد بآ یرفن

. دوب هدرک مارح ار نآ ِگنشف

: دمآ دوخ هب شا یناشیپ رب دعار تسد نتسشن اب

نومارب همان هیصوت هی هرارق . هیقارع ی هتسشنزاب گنهرس ماقآ یومع رسپ -

. هشاب هتشاد ور نوماوه هدنامرف ات هتسرفب و هسیونب

دز. یکمشچ و

رانک و دعار اب تدم مامت و دوب هدزن هناخ هب مه یرس زور دنچ نیا رد دماح

رخآ ات دوب رضاح ، دشابن ناپوچ رگید وا دش یم ثعاب دعار اب ندوب رگا . دوب وا

دز: یدنخبل و دشاب هارمه وا اب ایند

. ینک یم ور التور یماف ییاه عقوم بوخ -

. یسانشب ور تاکوک یا ات هدنوم ونه -

. دیدنخ یدنلب یادص واب

یرقم ابیرقت هک ییاج دش. خیش ی هناخ طایح ی هطوحم دراو یماظن یپیج
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، دوش هدایپ هکنآ یب یماظن رسفا . دنتشاذگ مارتحا ود ره . دوب هدش یماظن

: تفگ

.« دینک روج یزیچ اهزابرس یاذغ یارب دیرب »

. تعاطا -

. دنتفر نوریب مه ود .نآ تفر نوریب و دز یرود پیج

رس تشپ مدق دنچ ی هلصاف .اب دوب هدرب ورف بیج رد ار شیاه تسد دماح

مادختسا هب شمیمصت دروم رد ار شردام و ردپ لمعلا سکع . تفر یم هار دعار

یارب شتارج اهنت راب ره اما . دوب هدرک رورم نهذ رد اهراب و اهراب ثعب بزح رد

. دوب هدش رت مک و مک هناخ هب نتفر

داد، یم همادا ممصم و درک یم باختنا ار شریسم هک بیبح سکعرب وا

هداد همادا و هدرک باختنا ار یراک دروآ یمن دای هب زگره . تشادن ینادنچ تارج

میلست و هدمآ هاتوک دوز یلیخ سک همه و زیچ همه لباقم رد هشیمه .وا دشاب

درک یم تمادن ساسحا رایسب ، تشاد نت رب ار سابل نیا هک حلا یتح . دوب هدش

و هدرک شاخرپ شرت کچوک ردارب هب هشیمه ...وا بیبح اما ... دیسرت یم و

هب زین شدوخ اما . دوب هدرک تفلا خم شمیمصت و راک ره واب دوب هدز تفوکرس

یم نیسحت شتعاجش رطاخ هب ار شرت کچوک ردارب هکنآ اب تسناد یم یبوخ

تشاد تسود وا هک تسا یناسنا بیبح . تسا رفنتم تدش هب وا زا زاب دنک،

. تفگ دهاوخ وا هب ار نیا یزور امتح دشاب هدنز زونه رگا . دشاب

ساسحا یمک سابل نآ رد یلو دش. شتشحو ثعاب بیبح ندش هتشک رکف

باال اما داد. یم ناشن رت هریت اهار تسدرود یهوبنا و هایس یاهربا . دومن تینما

نآ رد یکچوک و دیفس یاهربا هکت اهنت . دوب یبآ و فاص ال ماک نامسآ اهنآ رس ی

. دندوب روانش

و زب اهراب هک ییاج . دندوب اتسور نوریب عتارم رد دمآ دوخ هب یتقو

ادص و رس لغآ نورد هک دوب یزور دنچ اما . دوب هدروآ ارچ یارب ار اهدنفسوگ

. دروآ یمن ارچ یارب ار اهنآ یسک و دندرک یم

یم ترچ رانک و هشوگ نادنفسوگ و .زب دناخرچ فارطا هب ار شهاگن دماح

عم عم دنفسوگ . تفرگ ار اهدنفسوگ زا یکی و تفر اهنآ تمس هب دعار . دندز

نیمز رب ار نآ و دز گنچ شتشپرپ مشپ هب دنک.وا رارف تساوخ و درک یدنلب

رب ار شیوقاچ و تفرگ شیاهاپ ریز ار نآ یاهاپ و تسد یا هظحل .رد تخادنا

تهب نامشچ لباقم دش.رد باترپ شیور و رس هب نوخ یتشم . دیشک شیولگ

. دومن کاپ ار شتروص و تفر بقع یمدق درک. اهر ار دنفسوگ ، دماح ی هدز
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یاه ناکت اب ار شناج ی هدنام هت هک درک هاگن دنفسوگ هب یا هظحل دماح

یزیچ درک زاب ناهد و تخود دعار هب ار شهاگن سپس و داد یم نوریب شرخآ

: دیود یم ناشتمس هب هک دید ار هسیفن .وا دیشک دایرف یسک هک دیوگب

؟ یدرک راکیچ یوه -

شنامشچ یدیفس رد یگنر زمرق یاه هگر ، داتفا دنفسوگ هب هک شمشچ

. دیزرل کشا ی ههلا نایم و تفای تعسو

داد. روتسد هدنامرف -

یچ ور شبحاص باوج ؟ یتسنوت روطچ ... نراد بحاص نوشمودک ره انیا -

؟ مُدب

دز. یم سپ ار شیاه کشا تمحز وهب دیزرل یم هسیفن

: تفگ یدرسنوخ اب دعار

.« شرایب . ننزب نوا اب نرب نراد یفرح . هدوب هدنامرف روتسد وگُب »

. تفر رتولج دوخ و

هب هچنآ .زا تخادنا شود ورب تفرگ شیاهاپ زا ار دنفسوگ و دش مخ دماح

دیشوک یم هکنآ درک.اب مخ ار شرمک یکدنا و دوب رت نیگنس دیسر یم رظن

درک. شهاگن و دروآ ارباال شنامشچ یا هظحل ، دنکن یق تال هسیفن هاگن اب شهاگن

. دیکچ یم و دوب هدیشک شیاه هنوگ یور یرایش شنامشچ ی هشوگ کشا

و دوب هداتسیا رتولج یمک هک تشادرب دعار تمس هب یمدق و درک وا هب تشپ

شرمک رب نوخ دنفسوگ ی هدیرب یولگ .زا رگید یمدق و دیشک یم ار شراظتنا

درک. یم هکچ

دز: ادص و درک کاپ ار شیاه کشا هسیفن

.« یقارع گس یوه »

دش. رتشیب شا هناش رب دنفسوگ ینیگنس و دنداتسیا تکرح زا شیاهاپ

داد: همادا هسیفن

اه یثعب هک ینوختسا رطاخب هطوبرم نوتدوخ هب . مُتسه نوتود ره «اب

هگا دعب هعفد یلو دیدب نوکت مُد نوشارب نیاوخ یم روطچ نتخادنا نوتولج

وم...». ی هلگ زا هن دیرادرب نوشاه هنوخ زا دیرب دیتساوخ وزب دنفسوگ
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: دیزرل یم مشخ زا شیادص . دناسر هسیفن هب ار دوخ مدق دنچ اب دعار

؟ یتفگ یچ -

: تفگ و دناشک ار وا شدازآ تسد اب دماح

.« میرب »

داد: همادا هسیفن هب وور

.« ارچ نرایب ور هلگ تاردارب راذب هنوخ نومب مه «وت

یمن یقارع یاه گس زا مه وم نای... یمنرب هلگ ی هدهع زا نکیچوک ماردارب -

. مُسرت

. دروآ ارباال شا یتسد بوچ و

دعار ، دندش هک رترود . دوشن هسیفن کیدزن ات دناشک رت مکحم ار دعار ، دماح

. دیشک یم ناشن و طخ هسیفن یارب و دوب نیگمشخ مه زونه یلو دش مارآ یمک

: تفگ هتسهآ و دمآ دوخ ،هب داتفا دماح ی هتفرگ تروص هب هک شمشچ اما

.« یاوخ یم ور شرطاخ مزاب هراد هک یدنگ الق خا یا اب ارچ مُنود یمن »

. دیشک شود ورب تفرگ وا ارزا دنفسوگ و

: تفگ و داد یراشف ار شکاندرد یاه هقیقش دماح

هش». یم رتدب مُنک یم یراک ره دای... یم شدب وم زا هراد رتشیب زور ره »

ور سابل یا هک هنوا اب یسورع لوپ ندرک روج رطاخب یتفگن شهب ارچ -

یم شلد یچ ره یراذ یم هشیمه ارچ ؟ یدرک باختنا ور لغش یا و یدیشوپ

. هدرَم ، شدرَم همهفب ات نز نهد یوت دز دیاب اه تقو یضعب ... هگب داوخ

ورف و هلا چم مهرد اهربا هک ییاجنآ . تخود اه تسدرود هب ار شهاگن دماح

... تساوخ یم ناراب شلد ردقچ . دیشخرد اهرود نآ رد یقرب . دندوب هتفر

مهدزیس لصف

مامت دنا.زا هدش مگ اه سورخ زا یکی و غرم ود . دوب ینابصع یلیخ هنن زورما -

ره لخاد و تسناوت یم ات مه ماقآ . دشن یربخ اما تفرگ ار نآ غارس اه هیاسمه
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یم یا هناهب ره هب عقوم نآ زا مه هنن . دندشن ادیپ اما . تشگ اهنآ لا بند یخاروس

درب، یم باال یزیچ انح یارب دنک. یم هیرگ دیآ، یم بیبح مسا . هیرگ ریز دنز

دنک. یم هیرگ مه زاب ، دهد یم دماح شحف یتقو یتح دنک. یم هیرگ

هیقر دیآ. یمن هنن سرت زا منک رکف دیآ. یمن هناخ هب تسا یزور دنچ دماح

: تفگ یم زورید

.« هدش اه یقارع زابرس دماح »

ناریا یتقو مه .نآ دوش یم قارع زابرس یناریا کی روطچ ممهف یمن هک نم

یمرب هناخ هب یتقو مهاوخ یم . میراد زاین زابرس یلک نامدوخ و تسا گنج

دوش یمن . بیبح لثم تسرد . دوشب ناریا زابرس قارع یاج میوگب وا هب ددرگ

نیا زا دماح مناد یم هتبلا دنک. ناشکمک دماح و دگنجب اه یقارع اب بیبح هک

منکن رکف هتبلا . دهدب مشحف مه دیاش دش. دهاوخ ینابصع امتح میاه فرح

. دنزب مکتک دنک تارج

: تفگ و درک اوعد وا اب یباسح دز، کتک ار یرون دماح هک یراب نیرخآ ماقآ

.« دنک یم ملق ار شتسد دنک، دنلب اهرتخد یور تسد رگید ی هعفد رگا »

ملعم مناخ . منزب وا هب ار اه فرح نیا دیاب مه زاب دز کتک مه رگا بوخ اما

: تفگ یم هشیمه

.« مینک عنم دب راک وزا ییامنهار بوخ راک هب ار هیقب دیاب »

: دیوگ یم یرون هتبلا منک. عنم دب راک نیا ارزا دماح دیاب مه نم

هیقب فرح ندینش . دهد یم شوگ ار دعار فرح طقف دماح . درادن یا هدیاف »

.« دنک یم ینابصع ار وا طقف

یم مکتک امتح امتح ، منزب دماح هب ار اه فرح نیا رگا تسا نئمطم یرون

ایاب تسا هناخزپشآ یوت ای مادم . درادن یزاب ی هلصوح اهزور نیا مه یرون دنز.

هک کقاتا یوت متفر شلا بند یکشاوی ، دوب باال هنن یتقو . دفاب یم ریصح هنن

راکچ مناد یمن . مدیسرت یلیخ انح والرغ تشز تروص ندید ،زا مدیشک کرس

متفرگ میمصت زورما زا اما . ننک یم شهیبنت یروجنیا نراد ماقآ و هنن هک هدرک

لثم مه ارم ات مهدب شوگ دنتفگ یفرح ره و مشاب یبوخ یلیخ یلیخ رتخد هک

. دننکن ینادنز انحباال

هک مدید ار یقارع زابرس ات دنچ ، مدرب یم نان رداق هنن یارب هک زورما یتسار

مولعم ال صا . تشاد یدب یلیخ طخ اهنآ زا یکی . دنتشون یم راعش اهراوید یور

زابرس یلو . دوب هغابروق و گنچرخ شیاه هتشون هک ردقنآ ، دسیون یم هچ دوبن
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و رد یور ثعب بزح داب هدنز و مادص داب هدنز یلک .وا تشادن یدب طخ هگید

نامتاجن یارب ثعب بزح هکنیا زا ام دوب هتشون مدید مه اج کی . تشون اهراوید

. مینک یم اعد مادص رمع لوط یارب و مینک یم رکش ار ادخ هدمآ

مدرک رکف یلک هک دعب . مدیمهفن ار شروظنم ال صا . مدرک بجعت شتسار

ام تاجن یارب ناشدوخ زا ام یاج و تساتسور مدرم ام شروظنم دیاش مدیمهف

زا شتسار اما . دندرک اعد مادص ندنام هدنز دایز یارب ام یاج زاب و دندرک رکشت

رتدوز مادص دندرک یم اعد هک مدینش دایز اه هیاسمه زا رگید یضعب و هنن

. دوش مامت رتدوز مه گنج ات دریمب

شتسار . شندرُم رتدوز یارب ، تشون یم مادص رمع لوط یاج دوب رتهب دیاش

همه . دنتحاران و ینابصع ردق نیا مدرم ارچ ندمآ ام تاجن یارب رگا مدش جیگ

رظتنم ردقنوا هک ماقآ یتح . دنور یم نوریب رتمک و دنتسه ناشیاه هناخ یوت

. تسین لا حشوخ دایز اهزور نیا ، دنهد شتاجن و دنیایب ثعب بزح رتدوز دوب

و نم رس و دشک یم راگیس طقف . دور یمن نیمز رس هک تسا یزور دنچ یتح

دنک. یم دادیب و داد یرون

یباسح شدنفسوگ رطاخب ، دوب هدمآ ام هناخ هب ندرک یزاب یارب هک ادن زورما

هب زورید اما . دشاب شبقارم ات دوب هداد وا هب شردام ار دنفسوگ نآ درک. هیرگ

یقاب نآ زا ناوختسا یتشم طقف اتاالن امتح دش هتشک یقارع هدنامرف روتسد

. تسا هدنام

ردام یوب شدنفسوگ تفگ یتقو اما . تخوس یلیخ یلیخ ادن یارب ملد شلوا

وا هک مدیدنخ ردقنآ . مریگب ار ما هدنخ یولج متسناوتن داد، یم ار شزرمایبادخ

رگم . دوب مه راد هدنخ . مدیدنخ یلک مه شنتفر زا دعب هزات . تفر و درک رهق

: تفگ یرون . دشاب هدروآ ایند دنفسوگ کی ار ادن هکنآ

.« یدیدنخ روج نیا هک یدوب بدا یب یلیخ »

: متفگ وا هب مه نم

دنفسوگ یوب هشیمه مه وا سابل هک متفگ یم مشاب بدا یب متساوخ یم رگا »

.« متفگن اما دهد یم

. میوش تسود مه اب مه زاب و میورب ادن هناخ یرون اب تسا رارق ادرف

شیپ و دش یم مامت گنج رتدوز شاک . تسا هدش گنت بیبح یارب ملد ردقچ

گنت شیارب ملد ما هتفگ متارطاخ رتفد رد دنیبب رگا منئمطم . تشگ یمرب ام

ار شیاه سابل ، تشگرب یتقو مهد یم لوق . دوش یم لا حشوخ یلیخ ، هدش

دوز هنن هک ا... ءاش نا هتبلا . مریگن وا زا لوپ یلا یر یتح و مروشب ندز رُغ نودب
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دنک ادخ طقف . موش یم تحار شیاه سابل نتسش وزا دریگ یم نز شیارب

. دوز یلیخ یلیخ مه .نآ ددرگرب

مهدراهچ لصف

. دندش یم شخپ قفا رد و دنتفاکش یم ار اهربا باتفآ طالیی یاه هغیت

باوخ زا نویماک یاه خرچ تکرح رطاخ هب نامتخاس شزرل اب لوسر و بیبح

: دیسرپ و دید رتدوز ار نویماک بیبح . دندیرپ

؟». ننک یم راک یچ »

یماظن پیج .زا دندیرپ نییاپ زابرس دنچ درک. فقوت یا هناخ رانک نویماک

. دنتفر هناخ لخاد وهب دندش هدایپ رگید رسفا ود و هدنامرف زین ناشرس تشپ

تشرد یزابرس شوغآ رد کچوک ینویزیولت ، دمآ نوریب هناخ زا هک یزیچ نیلوا

کت کت لیاسو . دیسر یم رظن هب الون ماک هک یلا چخی نآ زا دعب و دوب لکیه
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یرانک ی هناخ تبون نآ زا دعب . دندش یم هدیچ نویماک ورد دندمآ یم نوریب

. دندیود هناخ نآ لخاد هدنامرف روتسد هب اهزابرس . دوب

درک: همزمز لوسر

هنود یم ادخ . ندزد یم مه ... ننک یم بارخ مه ... نشُک یم مه اه... تفاثک »

« ندیرخ ور لیاسو یا یرجز هچ اب هنوخ یا یلا ها

و دروآ نوریب طال یتشم و درب بیج رد تسد دش، هک اهنت یقارع ی هدنامرف

رون ریز وگنلا . دروآ ارباال شتسد نایم هناگ هچب یوگنلا درک. ناشهاگن تقد اب

تسد هدنامرف . دندش هدیشک نوریب زین هناخ نآ زا لیاسو دز. یم قرب باتفآ

درک. تراظن اهنآ قیقد ندیچ ورب درب ورف شیاه بیج رد ار شیاه

نآ کون و دنتشادرب ار دوخ یاه گنفت و دندرک مه هب یهاگن لوسر و بیبح

تصرف دنتسناد یم ود ره . دنتفرگ هناشن و دندروآ نوریب رجآ یاه خاروس زا ار

کت نیرتهب ود نآ . دندز یمن اطخ زگره و تشاد دنهاوخن ار ندز اطخ

مه. اب هشیمه و دندوب هورگ یاهزادناریت

یماظن ی هدنامرف رس . دوب هدامآ زین لوسر درک. سمل ار هشام بیبح تشگنا

نیا هب یا هیناث زا رتمک . دهد راشف ار هشام دوب المز اهنت و دوب بیبح سرریت رد

... رگید ریت دنچ و دش دنلب ریت دنچ کیلش یادص هک دوب هدنام راشف

شریت تفه زین هدنامرف . دندیود هناخ لخاد هب هدامآ یاه هحلسا اهاب یقارع

. تفرگ هناشن هناخ تمس وهب تفرگ هانپ بیبح هب تشپ . دروآ نوریب ار

واب دندیبسچ ماب نیچرود وهب دندروآ نییاپ ار ناشیاه گنفت بیبح و لوسر

هب اهنآ ی هدامآ یاه هحلسا . دندمآ نوریب زابرس ود . دندرک هاگن یرتشیب تقد

ی هحلسا کون دش. هدنار نوریب هب شوپ هریت ینز هناخ رد .زا دوب هناخ تمس

نوریب زین رگید یاهزابرس داد. یم له ار ووا دوب هدیبسچ شرمک هب یزابرس

. یزادناریت ی هدامآ همه . دندمآ

هب هک زین یتقو . تسا هداتسیا تکرح زا شبلق یا هظحل درک سح بیبح

یرتشیب تقد واب درک گنت ار شنامشچ . دیپت یم هنایشحو ، داتفا تکرح

درک: همزمز و داد تروق یتخس هب ار شناهد بآ . تسیرگن

«آال...»

درک. هاگن نییاپ یوهایه هب سپس و وا هب لوسر

هدنامرف . دنتشاد هگن هدنامرف لباقم و دندنار رتولج هتسب یناتسد اب آالار

و درک ادص ار یزابرس هدنامرف . دروآ ارباال شا هتسب یاه تسد .آال تفگ یزیچ
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. دوشگ آالار یاه تسد وا

و دنبندرگ اه، هراوشوگ درب. ارباال اه تسد .آال دندوب هدامآ مه زونه اهزابرس

گنچ آال تمس هب هدنامرف . تفرگ هدنامرف لباقم و دیشک نوریب ار شیاهوگنلا

تشپ زا یزابرس . دندش اهر نیمز رب وطالاه دوشگ ار شیاه تسد آال یلو دز

دش. اهر نیمز رب مه ووا دیشک یدنلب غیج آالدز.آال رمک هب یا هبرض

یم شناتشگنا . تفرگ هناشن ار شگنفت و دیهج بیبح ی هرهچ هب نوخ

دش. کیلش ی هدامآ مه لوسر دز. دهاوخن اطخ تسناد یم اما دندیزرل

درک.آال دنلب نیمز ارزا ووا تخادنا آال ندرگ رود تسد لکیه تشرد یزابرس

دز. یم واپ تسد باقع گنچ رد یرتوبک دننام فیرظ ی هثج نآ اب

لکیه یوق زابرس ی هقیقش رد ریت . درشف ار هشام و درک سبح یسفن بیبح

سفن تسناوت هرخ باال یپ رد یپ ی هفرس دنچ واب داتفا نیمز وآالرب تفر ورف

. دشکب

شقن یرگید زابرس دش. کیلش رگید یریت . دندرک هاگن فارطا هب اهزابرس

رگید زابرس ود . دندرک یم یزادناریت فرط ره هب فده یب اهزابرس دش. نیمز

. دنداتفا نیمز رب نامز مه

رارق نامرف تشپ زین یزابرس . دیرپ پیج نورد و دیشک یدایرف هدنامرف

پیج ، دندوب هتسب رابگر هب ار فارطا هدنام یقاب زابرس ود هک یلا ح ورد تفرگ

. دنداتفا نیمز رب زین زابرس ود دش.نآ رود تعرس واب دروخ تراتسا

. دیود اه هلپ فرط وهب تخادنا شود رب ار شگنفت بیبح

دز: دایرف لوسر

«... بیبح »

، دیسر هبآال یتقو . تفر یم نوریب و دوب هدیسر اه هلپ یاهتنا هب بیبح یلو

. دوب هدیسر راجفنا زرم هب شپط تدش زا شبلق و دز یم سفن سفن

شضغب ، داتفا بیبح هب هک شمشچ . دوب هدش رت هدیرپ گنر و رترغ آالال

: دوب هدرک هگرود ار بیبح یادص تشحو و مشخ . دیکرت

؟ ینک یم یطلغ هچ اجنیا همولعم -

درک بترم ار شا هلش . دوب دولآ کاخ ال ماک شسابل . داتسیا شلباقم و دش دنلب

: تفگ و
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مُتشگرب . مُدش میاق سن ال وبمآ یوت ... مُدرک رارف ماقآ نیشام زا زاوها کیدزن »

یا یوت س هتفه دنچ . مُداتفا ریگ اجنیا اما اتسور مُدرگرب مُتساوخ ... رهشمرخ

هشب و مُنومب هدنز طقف ات مُروخ یم هش یم ادیپ یچ ره هنوخ نوا و هنوخ

«... اتسور مُدرگرب

داد: همادا و درک یثکم

وت...» رطاخ «هب

اجنیا ورب. انیا تاقآ اب مُتفگن تهب وم هگم اه؟ یدش هنووید ؟ ترس هب هدز -

، ینک یچ ینود یم و یلقاع مُدرک لا یخ هک مُدرک هابتشا وم ؟! هرتخد و نز یاج

؟ یایبرب اه یقارع یا سپ زا روطچ یتساوخ یم مُدوبن وم . قمحا ؟ ینکن یچ

؟...وت...وت... نرایب ترس دوب نکمم هچبالیی یدرک رکف

. تسشن آال تروص ورب دمآ باال بیبح نازرل تسد

؟ مُشاب تبقارم روطچ ؟ مُنک هچ وت اب وم -حاال

یم شا هنوگ دش. سیخ شتروص هرابود یلو درک کاپ ار شیاه کشا آال

ثعاب وا مشخ نیلوا ی هبرجت یلو . تسا بیبح اب قح تسناد یم و تخوس

: تفگ شا هیرگ قه قه نایم دنک. راهم ار دوخ ی هیرگ دناوتن دش یم

« مُشاب ... تشیپ ... راذب »

بیبح تمس هب ار شگنفت و دیشک کرس هناخ نورد زا طایتحا اب یزابرس

. تسشن شا هنیس نایم رگید یا هشوگ زا یریت اما . تفرگ

: تفگ و داد ناکت ناشیارب یتسد لوسر . دندرک هاگن تمس نآ هب ود ره

« نش یمن یباتفآ ازور روک یاهشوم ... میرب هدش مومت نوتاهاوعد هگا »

دز. بیبح هب یکمشچ و

ی هلصاف وهب داتفا هار هب شلا بند وهب درک اجباج شود رب ار شگنفت بیبح

آال... اهنآ زا مدق دنچ

، دندوب هدرک ناشن هک یا هناخ نیمود وهب دندیچیپ رگید یا هچوک رد اهنآ

رظن ات تشادن یزیچ اجنآ سملا. همین قاتا دنچ اب هبورخم همین یا هناخ . دنتفر

و تشاد هلصاف یتعاس عبر دودح مه یلبق ی هناخ دنک.زا بلج ار اه یقارع

... دندرک یمن نتشگ فرص تقو یلیخ اهنآ ال ومعم

یا هشوگ لوسر و بیبح . تفرگ لغب ار شناوناز و درک زک قاتا ی هشوگ آال
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یلو دوب هدرک لوغشم شگنفت اب ار دوخ بیبح مشخ لباقم رد لوسر . رگید

درک. یم هاگن وآال وا هب یمشچریز یهاگ

هبیرغ یدرم لباقم بیبح هکنآ .زا تشادن ار شرس ندرک دنلب تارج یتح آال

دیشوک یم زین بیبح . دیشک یم تلا جخ دنک، شریقحت ای دنزب داد شرس

اهنت دنک. لر تنک ار دوخ مشخ تسناوت دهاوخن تسناد یم . دتفاین وا هب شهاگن

گنچ رد شندز واپ تسد اهو یقارع ی هرصاحم آالرد ریوصت ندروآ دای هب

. دروایب شوج هب تدش هب ار شنوخ تسناوت یم ، یقارع زابرس

. دنابوک راوید رب تشم و درک هفخ ولگ رد ار شدایرف

. دوشگ ار نآ . دروآرد یا هچقب ، تشاد هارمه هب هک یکچوک ی هلوک زا لوسر

و داهن نآ رانک زین ار بیبح و دوخ بآ ی همقمق . دوب نآ نورد کشخ نان یتشم

: تفگ

« میروخب یزیچ هی هدنوم یلیخ بش ا...ات مسب »

یق تال بیبح اب شهاگن دوب بقارم مه زاب اما ده اوخ یمن هک داد ناکت رس آال

دنچ و دیشک نادند وهب تسشن اج نامه . تشادرب یا هکت مه بیبح . دنکن

. دروخ نآ یور بآ پولق

: تفگ و تسشن ، دوب هتخاس دوخ هک یا هرفس لباقم ونازراهچ لوسر

... ننومب هدنز هک نروخ یم اذغ اه مدآ تفگ یم هشیمه مُزرمایب ادخ ی هنن »

مُدرک مُشوگ ی هزیوآ ور شفرح یا هشیمه وم ... نروخب اذغ هک ننک یمن یگدنز

یمن و مُریس مُتفگن تقو چیه و مُدروخ هدموا مُتسد یچ ره هشیمه و

نوچ دیدروخ یم یزیچ دوب رتهب مه امش مُنک. یگدنز و مُنومب هدنز و...ات ماوخ

« تسین هرفس یا زا یربخ چیه هگید بش ات

. رگید یا همقل مه زاب و دیوج تذل واب داهن ناهد هب نان یا همقل و

لبق زور .زا دوشن دنلب شمکش روق روق یادص ات تسشن رت عمج یمک آال

رتشیب . تشادن ندروخ ناکت تارج یتح حلا اما دوب هتفاین ندروخ یارب یزیچ

. دنتفرگ یم درد و دندروآ یم راشف مه هب شیاه هدور دش. عمج

... روخب -

. دوب هتخادنا ریز هب رس بیبح درک. هاگن ، دوب هدش زارد شتمس هب هک ینان هب

آال نامشچ هب رگید راب کشا . دوب شبآ ی همقمق رگید تسد ورد نان یتسد رد

کاپ ار شتروص . دندش ریزارس شیاه کشا درب. ورف ار همقل نیلوا . دروآ موجه

و دوبن یربخ شا هرهچ رد مشخ نآ زا رگید درک. هاگن بیبح هب یمشچریز و درک
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. دیشک یتحار سفن

مهدزناپ لصف

؟ هیچ تمسا -

ورب دروخ یبات و چیپ اوه .رد دیهج نوریب یقارع رسفا ناهد زا دود یتشم

. دروخ نیچ شا ینیب و تسشن هسیفن تروص

یم ادص و رس دنفسوگ . دندروآ یم ناشک ناشک ار یراورپ دنفسوگ اهزابرس

یمرگرس و هدنخ ثعاب اهنت رما نیا یلو . تشاد دوخ نتخاس اهر رد یعس و درک

. دوب هدش اهزابرس

ندروآ باال تارج یلو دز یم مکحم شبلق . درشف تسد رد ار شبوچ هسیفن

اهتنا وهب درک زلو زلو راگیس دز. شراگیس هب یرگید کپ رسفا . تشادن ار نآ

یگدمآرب هک یمی مال خرس گنر . دومیپ ار هسیفن تروص شهاگن دش. رت کیدزن

نامشچ ، دوب شخپ شا هرهچ رد هک یتشحو و هدناشوپ ار وا یاه هنوگ

. دوب هتخاس رتاریگ ار شبرطضم

هچ ره دید یم هسیفن و دندش باترپ نامسآ تمس هب راب نیا دود یاه هقلح

دماح هب .وا دروایب باال یا هرذ یتح ار شا یتسد بوچ دناوت یمن دنز یم روز

. دیسرت یم رایسب اما دسرت یمن دوب هتفگ

. دندیود یم وس نآ و وس نیا وهب دندرک یم ادص و رس اهزب و اهدنفسوگ

. دندوب یدعب دنفسوگ باختنا لوغشم اهزابرس

! یفیح یلیخ هلگ ییا هساو -وت

یقاب دود دش. هل رسفا یاپ ریز و داتفا نیمز رب شناتشگنا نایم زا راگیس

یب یا هفرس ووا تفر ورف هسیفن یاه هیر وهب تسج نوریب شناهد زا هدنام

دوخ .وا دومن رتشیب ار شتشحو رسفا هاگن قرب دوشگ هک ار شنامشچ درک. اوه
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دید. یم یشحو یگرگ لا گنچ رد یناویح ار

هب رگید تسد و تسشن شرمک رود ریت تفه رب رسفا یاه تسد زا یکی

و تشگزاب هسیفن یاه تسد هب قمر هک دوب هظحل نآ دش. زارد هسیفن تمس

مه هب ار شنازرل یاهاپ . دناشک بقع ار دوخ مدق دنچ و دروآ ارباال بوچ

زاب و داد یناکت اوه رد ار دز.نآ هرگ بوچ رود رت مکحم ار شناتشگنا و دنابسچ

یم ژ اپمپ شیاه گر هب ار نوخ یناوارف باتش اب شبلق هکنآ .اب تفر رت بقع

شتروص گنر یگدیرپ و درک یم ساسحا شمادنا رد ار یدیدش فعض یلو درک

دش. یم رتشیب هک ار

و دروآ نییاپ ار شدازآ تسد دش. اهر اضف رد رسفا ی ههق هق یادص

رد زین ندوب یچراکش قرب نآ یلو دیدنخ یم مه زونه درک. بترم ار شدنبرمک

. دنیایب داد: روتسد اهزابرس .هب دوب شنامشچ

ار دوخ و دندیود شتمس هب دنفسوگ یاه هرب . دندرک اهر ار هایس دنفسوگ اهنآ

رد ار شتسد دش. یماظن پیج راوس هک دوب یسک نیرخآ رسفا . دندنابسچ نآ هب

: تفگ و داد ناکت هسیفن یارب اوه

«... دعب «ات

دوب ماگنه نآ . دمآ یمن مشچ هب رگید هک ردق نآ دش. یم رترود و رود بیج

ی هسفق رب ار شتسد و درک اهر ار بوچ . تسشن نیمز رب رتخد نازرل ناوناز هک

ِمشپ هب . دیشک یم هزوز داب . دیشک سفن مکحم راب دنچ . درشف شا هنیس

ناراب و تبوطر یوب هک یداب . تشذگ یم و دز یم گنچ اهزب یوم و نادنفسوگ

. دندش یم هدرشف مه ورب دندوب هتفای رتشیب ماحدزا هایس یاهربا داد. یم

هب ار هلگ تعرس واب دهد ناکت ار شا یتسد بوچ . دوش دنلب دیاب تسناد یم

رد یسح اما دهد ناشهانپ ییاج و دنک ناشعمج قاال ای دنادرگزاب اتسور

زا یقرب . دندنابوک مه هب ار دوخ هایس ربا ود . تشادن نتساخرب یارب شیاهاپ

یم هسیفن یور و رس رب ناراب تارطق . دندیشک یدنلب ی هرعن و دندز مشخ

درک. یم هکچ شیاپ ریز ی هنشت یاه کاخ رب شیاه کشا واب تسشن

اه یقارع زا درک.وا رتشیب ار شیاه کشا تدش یناوتان و مشخ ، تشحو

دوبن یسک و رگید زور ره زا رتشیب زورما یلو دوب هدیسرت هشیمه . دوب هدیسرت

. تفرگ یرتشیب تدش شا هیرگ و دشاب شهانپ هک
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مهدزناش لصف

یتیلپ فقس رب ناراب تارطق دورف قت قت . تفرگ رت مکحم ار شیاه شوگ انح

ناراب تدش زا یا هرذ یتح یلو دیشک غیج راب دنچ . دوب هدرک شا کالهف کقاتا

یمک و دش مخ درک. یم هکچ شباوختخر رب بآ رت فرط نآ یمک . دشن هتساک

ناراب روبع یارب فقس زا یرگید یاهرایش یلو درک هلا چم ار ینآ هشوگ رتشیب

دوب هداهن فقس ی هنزور ره ریز ار یگرزب و کچوک یاه فرظ . دندش یم هدوشگ

درک. یم شریگلفاغ رگید یا هنزور مه زاب یلو

یور نانز خرچ بآ یا هرطق درک. دنلب رس . دیکچ شرس رب بآ یا هرطق

و دیبسچ هدیشک من راوید وهب دناشک یرگید تمس هب ار دوخ . تسشن شتروص

رب نآ تارطق دروخرب یوهایه و هتفای ی رتشیب تدش ناراب دش. هلا چم رتشیب

. دندوب هدش رتدنلب فقس

یتح وای دنزب دایرف تساوخ یم شلد داد. هیکت شتسد فک رب ار شا هنوگ

کال ادص و رس نیا زا هکنآ .اب دوب هدش یلا خ یسح ره زا شدوجو اما دنک. هیرگ

. تفای یمن ای... مشخ ، هودنا سح چیه شدوجو رد یلو دوب هدش هف

. تشاد شدوجو رد هدنزگ ییامرس سح یلو هدش هچ تسناد یمن زین دوخ

هنوگ نیا یک زا . دوب هتخادنا سح زا ار شتاساسحا ریاس هک ییامرس

ندرمش هب یتبغر رگید هک زور نآ زا دیاش . دروآ یمن رطاخ هب بوخ ؟... دوب هدش

و دوش بش رتدوز هچ ره دوب رظتنم اهنت و تشادن تعاس ندز سدح و اهزور

رادیب هب یلیامت هک یحبص نآ زا مه دیاش . دسرب نایاپ هب راب تلا سک زور نآ

یتقو اما . دشاب یدبا شباوخ درک وزرآ دمآ دورف هک شنامشچ و تشا دن ندش

دید، ار عولط شیاه کلپ نایم زا ووا دنتسشن شنامشچ رب باتفآ رون یاهرایش

. دندرک یم شا هناوید اهرارکت و رارکت نیا . تسیرگ یدنلب یادص اب

رد تارطق ی هکچ یادص . دیکچ نیمز رب بآ یا هرطق شیاپ زا رت ولج یمک

ناراب زا رگید یا هرطق درک. زارد ار شیاپ . دیسر یم شوگ هب زین رپ همین فورظ

. رگید یا هرطق و دش وحم شتفاب تسد باروج نورد و دیکچ

یم شباوخ تدش هب دوب زور دنچ . دمآ یم شباوخ . داهن مه رب ار شنامشچ
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. دینش ییادص ناراب یوهایه نایم ناهگان . رگید یاهزور زا رتشیب زورما و دمآ

و رتشیب ادص اما هدینش هابتشا درک رکف ادتبا . کیتس پال شخ شخ یادص

دوز یلیخ . دیشک یم کیتس پال کقاتا فقس رب یسک دمآ یم رظن دش.هب رتشیب

دش. عطق فقس ندرک هکچ

رب یکیتس پال هک دید ار دماحوبا ووا دیچیپ لفق رد دیلک ندناخرچ یادص

راب نیلوا هام ود زا دعب درک. یم هکچ شلکیه مامت زا بآ یلو . دوب هدیشک دوخ

یاه هنوگ و دوب هتفای یرتشیب یدیفس شلیبیس و شیر دید. یم ار شردپ دوب

، دوب هداتسیا شلباقم هک یدرم داد. یم ناشن رتریپ ار شا هرهچ ، شا یناوختسا

اما . دماحوبا هیبش رایسب دوب یدرمریپ ؛ تخانش یم وا هک دوبن یدماحوبا

. هراچیب و هدنامرد

رس دماحوبا . دوب دنلب مه زونه شا هیرگ قه قه اما درشف ناهد رب تسد انح

نوریب شیولگ زا یا هفخ قه قه و دندیزرل یم مه وا یاه هناش . تخادنا ریز هب

. دمآ یم

. تشذگ و دروآرد ادص یقژهب یقژ ار فقس تیلپ و دیشک یدنلب ی هزوز داب

یادص . دیچیپ نامسآ رد یدنلب قرب و دعر و دندش هدنابوک مه هب رگید راب اهربا

تروص هب ،حلا دوب هدش لدب یمی مال کچ کچ هب یا هقیقد دنچ هک ناراب

نامسآ مشخ شناوت مامت اب دراد دصق هک دیسر یم رظن هب یا هنایشحو رُشرُش

و دوب هدش یرتسکاخ و هریت ال ماک زور، ماگنه نآ رد هک ینامسآ . دهد ناشن ار

دش. یم رت هریت و هریت دوخ و داد یم یشک هدبرع لا جم شیاهربا هب هناسوبع
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مهدفه لصف

یم ادص وشاالپشاالپ تفر یم ورف بآ یاه چهلا رد دماح یاه نیتوپ

هک رگید یاهزور الف خرب یلو دوب هدنام یتعاس باتفآ عولط ات زونه درک.

ار اتسور یاپ ات رس توخر گنج زا سپ دش.زا یم عورش تعاس نیا رد یگدنز

ورف دوخ رد همه دش. یم زاب تردن وهب رید یلیخ اه هناخ ِرد . دوب هدناشوپ

مک رایسب ، دوش شخپ دوب نکمم هک یرابخا رطاخ هب اهدمآ و تفر و دندوب هتفر

زا اهنآ و دزاس ریگرد یقارع یاهورین اراب اهنآ دوب نکمم هک یرابخا . دوب هدش

. دندرک یم یریگشیپ هثداح نیا

، دیزو یم هک یمیسن و دندوب هدش راد هگر و سیخ هناخ یلگهاک یاهراوید

داتسیا یا هظحل . دناسر یم دماح ماشم وهب درک یم ادج نآ زا ینیشن لد یوب

. دیشک ووب

دننام اهنآ . دوب هتفر دعار ردپ ی هناخ هب یگدنز یارب هک دوب هام کی زا رتشیب

یاهرهاوخ هب هناردارب زین .وا دندرک یم راتفر وا اب هداوناخ یاضعا زا یکی

اجنآ . دوب هدرک تمدخ شردام و ردپ هب هنارسپ و دوب هتسیرگن دعار رتکچوک

همه . تشادن شراک هب یراک یسک و دوبن یا هسیاقم یتح و ریقحت و دنلورغ

شردپ دروم رد دعار ردام لبق بش هکنآ ات تفر یم شیپ مارآ و دوب بوخ زیچ

. تسا لا حدب و تسا هدرک یدیدش بت درمریپ هکنیا ؛و دوب هتفگ – دماحوبا –

. دینش ار شیادص ووا تخیر ورف دماح بلق رد یزیچ هک دوب ماگنه نآ

ریز زا رتدوز هچ ره دیاب و تسین اجنیا ، دراد قلعت اجنآ هب هک ییاج دیمهف

زاب یرتچ شدوخ ی هداوناخ یارب و دیایب نوریب شا هداوناخ و دعار ی هیاس

داد یمن هزاجا شتریغ و دوبن مه بیبح هک اصوصخم . دزادنایب یا هیاس و دنک

یارب شتسد ناش، هناخ لباقم اجنآ حلا اما . دننامب درم یب شنارهاوخ و ردام

. تفر یمن ولج رد رب ندنابوک

ار هدمآ هار دیاب دیاش . دوب هدش شبش ره سوباک شردام اب ندش ور هب ور

نتفر و ندنام نیب درک. یمن شیهارمه نتشگرب یارب شیاهاپ اما... تشگ یمرب

اهدنفسوگ و دش هدوشگ ال ماک و درک یقژی هناخ ینهآ رد هک دز یم واپ تسد

ییاهادص و رس اب دماح هنن ناشرس تشپ و دندروآ موجه نوریب هب نانک عب عب

. تخاس یم رت هدز ناجیه نتفر نوریب یارب ار اهنآ دروآ یمرد هک

تروص . دنار یم ار اهنآ شا یتسد بوچ واب دوب هتسب دوخ رود ار شیابع وا

.اب تشاد دماحوبا زا یراتسرپ و یرادیب بش زا ناشن شا هدیرپ گنر و هتسخ

دوز یلیخ هک دیشخرد شنامشچ رد یکشا درک. تهب یا هظحل دماح ندید

: تفرگ یقیمع مخا ار نآ یاج و دش هدودز
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ارو! یا -اهزا

هلا. حدب ماقآ تفگ یم دعار هنن -

نوشلا حدب اه یضعب ندید ، نشابن مه لا حدب ؟ تسین لا حدب ازور یا هک هیک -

هنک... یم

نحل نیا اب ندینش باوج اما دهد همادا شردام اب شیوگتفگ هب دیشوک دماح

و تخادنا ریز هب رس نیاربانب درک. یم تخس رایسب ار ندز فرح ، ترفن زا رپ

: تفگ

« ینیب یم هک مُشب ینیا مُدوب روبجم دیاش »

میداد یم تهب هرفس رس تاقآ و وم هک ینون یا یلو ... دیاش ... مُنود یمن -

نومرس مینوتن هک ینک یراک یروبجم یور وزا یشب گرزب هک دوبن یا ی هساو

یم هاگن ام هب پچ پچ ، هروخ یم کتک یکی . میربب اهباال هیاسمه شیپ ور

بارخ یا هنوخ . تسام هب نوشهاگن پچ پچ مه زاب هش یم تراغ یکی . ننک

. تسام یور نوشهاگن همه و همه ، هشک یم هآ یکی هنک، یم هیرگ یسک هش، یم

اه... یقارع گس هدش نومرسپ هک تسام ریصقت شمه هک راگنا

. مُتسین یک چیه گس وم -

: دورن رتدنلب شیادص دیشوک و

. ندرک یناپوچ زا رتهب یراک .هی مُتساوخ یم رتهب راک هی طقف -

مُنک یمن تقاع مه وم سرتن . بسچب تراک هب ورب . هشاب تکرابم َپ هبوخ -

تس. باال نوا هک ینوا هب مُنک یم تا هلا وح طقف

داد: همادا و تفرگ نامسآ تمس هب ار شتشگنا دماح هنن

هنک. یچ تاهاب هنود یم رتهب نوا -

و تفرگ ار شیابع ی هشوگ و دز یگنچ دماح هک درذگب شرانک زا تساوخ و

هنن یابع هب ار شتروص دماح . دروآ موجه دماح هنن نامشچ زا کشا . دیسوب

درک: همزمز و ماالدن دماح

بقارم و مُنومب راذب هنک، یم نوتاوسر مُندوب هگا یتح . مُنومب ترسپ راذب هنن »

تقو نوا هش یم بوخ ماقآ حلا یتقو ات مُشاب راذب .قاال مُشاب اهرتخد و وت

مُنود یم هنن مُش... یمن یباتفآ نوتکیدزن هگید و مُر یم ادص و رس یب مُدوخ

مه وم یلو مُتسین تمشچ رون نوا لثم مُنود یم ... مُتسین بیبح لثم وم

یاج مُدرگ یمرب دعب مُشاب بیبح و ماقآ یاج تدم هی راذب مُتسه ترسپ
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؟» هشاب ... مُدوخ

شمارآ قه قه . درشف تدش هب ار ونآ دز دماح هنن بلق هب یگنچ بیبح مان

. دوب هدش لیدبت یدنلب یاه هجض هب

ورب دناخرچ دوخ تمس هب ار .وا تفرگ ار شردام نازرل یاه هناش دماح

داد: همادا و دز یا هسوب شرس

ماقآ یتقو ارَچ...ات هساو مُرب یم ورانیا مُدوخ وم . شاب ماقآ بقارم هنن ورب »

« مُتسه ت هنوخ درم وم هشب بوخ

شا هلش اراب شتروص درک. یم هیرگ مه زونه یلو داد ناکت یرس دماح هنن

طایح رد ردقنآ . ددنبب ار ورد دتسرفب لخاد هب ار وا دماح داد هزاجا و دناشوپ

رترود و رود دماح یاه ندیشک یه یادص و نادنفسوگ یوهایه ات داتسیا

. تفر لخاد سپس . دنوش

نادنفسوگ . دیشک یرتدنلب یه و داد یناکت اوه رد ار یتسد بوچ دماح

ناش هدز ناجیه ، یدازآ اه، تدم زا دعب . دندرک یم تنطیش و زیخ و تسج

شیاه هناش یور زا یراب درک یم سح . دیشک یقیمع سفن دماح . دوب هدرک

تسناوت یم اه تدم زا دعب . داتفا شپت هب شبلق ناهگان ... تسا هدش هتشادرب

ار... هسیفن . دنیبب زین ار وا

مهدجیه لصف

کی میدرک یم رکف شلوا . تسا هدش ضیرم تدش هب ماقآ هک تسا یزور دنچ -

، دوب هدش سیخ ال ماک و دمآ ماب تشپ زا هک یبش .نآ تسا هداس یگدروخامرس

: تفگ وا مهب هنن
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«. دروخ یم امرس «هک

طقف دروخن امرس ماقآ اما دنک یم ینیب شیپ تسرد ار زیچ همه هشیمه وا

مراذگ یم شا یناشیپ یور ار متسد یتقو هک ردقنوا درک. بت دایز یلیخ یلیخ

. تخوس دهاوخ متسد منک یم ساسحا ،

یم بوخ ار شیور و تسا هدرک نهپ ییاریذپ قاتا یوت ار شباوختخر هنن

: دیوگ یم . دناشوپ

« دوش یم بوخ رتدوز دنک قرع »

یمن نییاپ یا هرذ شبت مه زاب ، دوش یم سیخ ال ماک قرع زا هکنآ اب ماقآ یلو

دیآ.

یم یلیخ یلیخ منک، یم تقد شیاه ندیشک سفن هب هک اه تقو یضعب

هن. اما . تسا هدیود ار یدایز هار راگنا . دشک یم سفن رادشک و دنلب .وا مسرت

هک تسا تقو .نآ دیاین نوریب یدعب سفن تسا رارق راگنا دشک یم سفن یروج

یم سفن یتقو و دشکب سفن منک یم اعد و مهد یم راشف مبلق یور ار متسد

. سرت مه زاب و سرت مه زاب اما . مشک یم یتحار سفن ، دشک

تسد رد مادم یرادمن ی هلوح لا یخ و رکف یاج .وا تسا نم زا رت مارآ یرون

هنن هب بش همین یهاگ .وا دشک یم ماقآ یاهاپ و تسد و تروص ورب دراد

یناشیپ رب هلوح و دنام یم رادیب ماقآ رانک ووا دباوخب دورب هک دنک یم رارصا

: دیوگ یم هنن . دراذگ یم شا

«... شدوخ هیبش انح و دماح هیبش نم و تسا بیبح هیبش یلیخ یرون »

هک یدایز یاهراک هب یتقو اما مشاب بیبح هیبش مراد تسود مه نم شتسار

تخس یلیخ ندوب بیبح هیبش منیب یم منک، یم رکف دهد یم ماجنا یرون

راک دایز ردقنآ مشابن روبجم و مشاب دماح هیبش هک رتهب نامه نیاربانب . تسا

. دشاب سک همه و زیچ همه هب مساوح و منک

شندوب اما . تسا هدش رت نابرهم هشیمه .زا تشگرب هناخ هب دماح زورید

هدش رت هبیرغ هشیمه وزا تسین مه ، تسه مه راگنا . دراد یبیجع ساسحا

ندز فرح اما مهد یم ار شت وساال باوج مه نم دنز. یم فرح نم اب .وا تسا

رتشیب وا اب مهاوخ یم و دزوس یم ملد یهاگ . تسا هدش رت تخس لبق زا وا اب

منک. یمن ادیپ ندز یارب یفرح مدرگ یم مرس لخاد یچ ره اما منزب فرح

یم هیرگ رتمک رگید هنن . دنادرگرب بورغ زا لبق و درب ار اهدنفسوگ حبص وا

وا دوجو اب مینک سح و میباوخب رت تحار بش هدش ثعاب دماح ندوب دنک.
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دش... یم رتهب ماقآ رگا طقف . دناسر یمن بیسآ ام هب سک چیه

: دنتفگ اجنآ یلو دروایب بیبط شیارب ات تفر یرادهب هنن زورما

« دننک کرت ار یرادهب دنناوت یمن اهنآ و دروآ یم ار ماقآ دیاب »

تعاس کی زا اما . دربن ار وا رگید ، هدمآ نییاپ یمک ماقآ بت دید هک مه م هنن

. دشک یم سفن لبق زا رت تخس یلیخ هک ردقنآ . هتفر باال ماقآ بت مه زاب لبق

. تسا هتشگنرب هناخ هب زونه هدش کیرات اوه هکنآ اب ارچ مناد یمن مه دماح

دز کمک یارب اهار هیاسمه زا رفن دنچ ی هناخ دنک.رد یم یرارق یب یلیخ هنن

ماقآ شدوخ دنک یم وکاله شلا دراد مه .حاال تشگرب هناخ هب یلا خ تسد اما

. دهد یمن هزاجا دورب شهارمه دنک یم رارصا یرون مه ردق ره . دربب یرادهب ار

بش عقوم نیا هنن دهاوخ یمن ملد دنز. یم روش یلیخ ملد ارچ مناد یمن

یمن شفیرح مه ماقآ یتح دریگ یم یراک هب میمصت یتقو هنن اما دورب نوریب

نک. ریخ هب تدوخ ایادخ . دوش

مهدزون لصف

. داهن بیبح تسد رد آالار تسد و درک یراج ار دقع ی هبطخ لیعامسا جاح

فک یادص نایم ورد دندوب هتخادنا ریز هب ار ناش هتخورفارب یاه هرهچ ود ره

. دندش یم رتزمرق و زمرق اهنت نیریاس داش یاه هلهله و

. دندوب هتفرگ رظن رد ود نآ یگدنز عورش یارب ار کورتم یاه هناخ زا یکی

دلب هک ییاهرعش و دنتشاد هگن ار ود نآ یتعاس اه ناوج هناخ یدورو زا لبق
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. دندناوخ یم یدج ای یخوش تروص هب ار دندناوخ یم فافز بش ورد دندوب

دنلب کاخ و درگ و دنتفر یم ( ندنابوک نیمز رب یاپ ) هلزی یرفن دنچ نآ زا دعب

رد قرغ و هدرب دای زا ار گنج همه ییوگ . دندیدنخ یم رِکرِک همه و دندرک یم

. دندوب یداش

ار دوخ ناهد درک یم رارصا همه وهب تشاد تسد رد ییامرخ فرظ مظاک

ال ماک یاه تسد واب درک یم یزاب ار بیبح تروکسا شقن لوسر . دننک نیریش

زا ییاه غیج یلع . دوش ناشکیدزن یسک داد یمن هزاجا مدق دنچ هلصاف و زاب

یم رتشیب و رتشیب ار اه هدنخ و دشک یم لِک ثمال هک دروآ یم نوریب شیولگ

درک.

و ردام یاج . تخادنا فارطا هب یهاگن و درک دنلب رس یا هظحل آال

هب زین اه نز ندز فک و هلهله یادص . دوب یلا خ تدش هب شرانک ناشنارهاوخ

زا یلا خ ییاه هبارخ و هتسخ و هتفرگ کاخ ینادرم و دوب .وا دیسر یمن شوگ

روت چیه و قیاق تکرح چیه یب و تکاس . نوراک ناشوج دور و دوب .وا هنکس

یداش نایم یتح دنک سح دش یم زاب هک ار یگنج . گنج و دوب .وا یریگیهام

بیبح و وا یداش رطاخ وهب دندوب هتفرگ ار شرود هک یعاجش یاهدرم نیا

هتفرگ وا زا ار بش نیا رد شردام قوش یاه کشا هک یگنج . دندرک یم یداش

بش ره و زور ره دننام ار...ووا شقشع رانک نتشاد وطالین یگدنز دیما و دوب

. تنعل ... گنج نیا هب تنعل ؛ داتسرف تنعل نآ هب زاب شعورش زا رگید

تمایق مایق ات تسناوت یم بیبح تسد یامرگ . درشف مارآ ار شتسد بیبح

، تشاد دهاوخ ار تسد نیا یک ات تسناد یمن هک نیا یلو دنک شمرگ لد

ار بیبح هک دوب اه .سلا تخادنا گنچ شیولگ هب ضغب درک. یم شا هناوید

ینعم شا یگدنز وا نودب درک یم سح هظحل نیا ورد حلا اما . تشاد تسود

. درادن یموهفم و

و دیزو یداب . دنیبن ار شراب کشا نامشچ یسک ات دناشک رت نییاپ ار شلا ش

یلو دوبن نیچرپ و رادروت و دیفس هک یسابل داد. یناکت ار شا هنهک و هریت سابل

. دنازوس ار شنامشچ ی هشوگ کشا و دوب هدش شا یسورع سابل

هیقب و دناوخ یم یلحم زاوآ و دوب هتفرگ برض یکیتس پال یفرظ رب یسک

وهب دندش تکاس همه و دش عطق برض تکرح ناهگان . دندرک یم شیهارمه

مغ گنر هرابکی همه داش یاه هرهچ . دیود یم ناشیوس هب هک دنتسیرگن یدرم

. داتفا ریز وهب تفرگ

.رب تسشن نیمز .رب دوب یمخز و دولآ کاخ و تشاد سلا لهچ زا رتشیب درم

: دیلا ون دنابوک راب دنچ شرس
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«... مُرسپ ... مُدیما ... مُرسپ »

هب یبآ ناویل یلیعامسا جاح ارماالدن. شیاه هناش و تفر شرانک لوسر

همتاپمچ نیمز رب شرانک نیریاس ... دشونب یا هعرج درک رارصا و داد شتسد

. دندز

: دیلا ن درم

ترس تشپ وم ورب هیوب تفگ دیما ... ندوب نومرظتنم راگنا . میدش ریگلفاغ »

هظحل نوا ... مُدرک یم شوگ شافرح هب هشیمه ... هراد یگرزب لقع مُرسپ ... مایم

هدرک نوم هرصاحم مه ...بقال هراد یزیچ یا، هشقن ، یرکف امتح مُدرک رکف مه

داد دش. دنلب یزادناریت یادص . مُدیود مه وم . هشکب نومنوریب تسنوت .وا ندوب

سرد وا هخآ . مُدرک شوگ زاب مه وم . یودب رت عیرس ات زادنب ور تگنفت هیوب دز:

یم شداوس یب یاقآ زا رتشیب زیچ همه هب شلقع هشیمه دوب داوساب و هدنوخ

اهرازین یوت مُتخادنا ور مُدوخ . دوب مُرس تشپ شاهاپ یادص هدهاش ادخ . دیسر

یاهریت ... هدوب مُلا بند طقف مُگنفت ات شاهاپ مُدیمهفن اما بآ. لد وت مُدز و

یم ... دیما مُدز داد درک. یم یزادناریت وم گنفت وحاالاب دوب هدش مومت شگنفت

شتشگنا درک. دنلب ور شتسد یجاح ... هرادن گنشف دایز مه وم گنفت مُتسنود

رگج وم یامشچ یولج یجاح ... ندرک شخاروس خاروس هک دوب نومسآ تمس هب

« داتفا نوخ و کاخ یوت م هشوگ

. داتفا هیرگ هب یدنلب یادص واب

بیبح . دوب سیخ همه نامشچ درک. هاگن شفارطا وهب دز رانک ار شلا آالش

یم . داتفا هیرگ هب زین درک...آال یم قه قه و دوب هداهن درم ی هناش رب رس

. دنیبب کاخ رب هدروخ ریت ار بیبح درم، رسپ یاج هب تسناوت

: تفگ و درک کاپ ار شیاه کشا درم

تسد زا ور مُموصعم فطالی و لا یع و یگدنز و هنوخ وم گنج یا یوت یجاح »

ربص مه وم ... هکیدزن یزوریپ دینک ربص هتفگ ادخ . مُدزن فرح ماک .المات مُداد

... ماوخ یم ور مُرسپ دسج طقف ... طقف ماوخ یمن یچیه ... مُدرک ربص و مُدرک

« ماوخ یم ور مُدیما دسج یجاح

و دنداتسیا ناوج دنچ . تخادنا ریز هب رس و تفگ ... ارفغتسا لیعامسا جاح

و مارآ لیعامسا جاح . دنتخود لیعامسا جاح هب هزاجا بسک یارب ار ناشهاگن

: تفگ هدرمش

« تسین شتقو «هن...االن
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دز: دایرف درم

هگا وم ... نراذ یمن یقاب شدسج زا یچیه ارونوج و کج ادرف ات یجاح »

«... مُتسنوت یم ییاهنت

: دنابوک دوخ رس رب مکحم و

... مُدوب وسرت هشیمه هک وم هب تنعل -

. رگید مکحم ی هبرض دنچ و

درم هب اما دننک شمارآ دندیشوک و دنتفرگ ار شیاه تسد لوسر و بیبح

شیاهاپ و تسد و دیشک یم نویش ینز دننام . دوب هداد تسد یبصع یا هلمح

نیمز .رب دوب هداتفا قمر زا رگید هک دش مارآ ینامز داد. یم ناکت ییاهر یارب ار

. تخود لیعامسا جاح هب ار شلا ح یب و تام هاگن و دش اهر

: درشف مارآ ار شیوزاب و تسشن شرانک یجاح

ات نرظتنم و نتخیر ورین یلک شاب نئمطم ... هرطخ ی هقطنم االن تمسق نوا -

بآ یشوگ و رس هی هنوشتفیش هک ییاه هچب بشما . نسرب ور نوم همه باسح

ور شنوج هک یدیما ... میزیر یم همانرب دیما ندنودرگرب یارب دش هگا ند. یم

اتسود نوج شدسج رطاخب هشب یضار روطچ هتفوین رطخ یوت شاباب هک داد

... هتفویب رطخ هب شامزرمه و

جاح گنر یا هوهق یابع نایم ار شتروص دز. هقلح درم نامشچ رد کشا

و تفرگ لغب ار وا رس زین لیعامسا جاح . تسیرگ و درک ناهنپ لیعامسا

. دیسر یم شوگ هب یرانک و هشوگ ره زا هیرگ .حلا تسیرگ

هب طوبرم رظن ،هب دوب رارقرب شیب یا هقیقد دنچ ات هک یا هلهله و یداش

بجو هب بجو و ضغب و دوب درد اه هبارخ نیا .رد دمآ یم رود رایسب ینامز

حلا هک یمرخ رهش دش. یم نیزگیاج یا هزات نوخ اب هتسب هلبمد هک ینوخ

تساوخ یم دایز یاه نوخ شا هتسخ کاخ مه زونه و دوب هدش رهش نینوخ

دنک. ادیپ ییاهر ناوت ات ندیکم یارب

قه حلا هک ییاهدرم نایم ، دوب دیدن ار یدرم نتخیر کشا لا حب ات هک یرتخد

درم کی ی هیرگ هک یدرد درک. یم سح لد رد ار ینیگنس درد ، دندز یم قه

درک. یم شنیگنس رایسب
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متسیب لصف

لگ رد شیاهاپ . دوب راد ومن سیخ زونه اج همه و دوب هدیراب ناراب لبق بش

شا همکچ فک هب زره یاه فلع ندیبسچ و ندش هدنک واب تفر یم ورف والی

ار ندیود و درک یم رت نیگنس ار شیاه همکچ لِگ، میخض ی .الهل دمآ یم نوریب

نه نه و شبلق یاه شپت ار نیا . دوب هدیود یدایز تفاسم . دومن یم رت تخس

هب شا هلگ زونه درک هاگن هک شرس تشپ هب یلو . تفگ یم وا هب شیاه سفن

کیدزن وا هب شلداعت مدع و ندروخولت دوجو اب هک یماظن رسفا و دمآ یم مشچ

دش. یم رت کیدزن و

. داتفا لِگ و بآ زا یا چهلا ورد دروخ چیپ شیاپ تشادرب هک یمدق . دیخرچ

ار دوخ درک. سح شناهد رد ار لِگ یروش و تفرگارف ار شنت یناهگان ییامرس

ی هدنخ تسناوت یم . دوب هدش کیدزن وا هب رتشیب درم . دیشک نوریب چهلا زا

. دنیبب شا هرهچ رد ار یزیمآرخسمت

. تسشن یم نیمز رب شتسار یاپ راب ره یلو تشادرب یمدق دنچ نانز گنل

. دروآ یمرد ار شا ونهلا دنازوس یم ار شناوختسا زغم ات یدیدش درد یزیت

ناش. هناخ ینآ هشوگ و دوب ناتسلخن رت فرط نآ یمک

دیشوک و داد هیکت نآ وهب تشادرب ار شا یتسد بوچ و تشگرب یمدق دنچ

هلصاف ، دوش رترود هکنآ یاج دمآ یم رظن هب تفر یم هچ ره اما . دورب رت عیرس

دش. یم رتمکو مک یقارع ی هدنامرف اب شا

یلخن ی هدش نازیوآ یاه هخاش هک تفر ورف ناتسلخن نورد باتش اب نانچ



59
STO-16710-10-0241: یریگهر دک

دهاوخن هناخ هب تسناد یم . دنداد شارخ ار شتروص اه هخاش نیا و دیدن ار

هدنرپ یاه لا گنچ زا رارف یارب تسناد یمن هک تشاد ار یکشجنگ سح . دیسر

. دریگب هانپ دیاب اجک یراکش ی

: دیلا ن

... کمک ... کمک -

ندیرپ تارج یا هدنرپ یتح . دوب مارآ و تکاس یبیجع زرط هب ناتسلخن

. دیسر یم رظن هب رود رایسب ناش هناخ . دناشوپ ار هسیفن هاگن کشا . تشادن

درک: همزمز هرابود ... دیسر یم اجنآ هب رگا طقف

«... هیوب ... کمک »

درک اهر ار یتسد بوچ دز. گنچ شلا ش هب تشپ زا یماظن ی هدنامرف تسد

: دیشک غیج و دروخن رُس شرس زا هک تفرگ ار شلا ش تسد ود واب

«... هیوب ... هیوب »

. دندیرپ اوه هب یهاچ رتوبک دنچ و دروخ ناکت یا هتوب شغیج یادص زا

روز شلا ش ندیشک یارب و داد رس هناتسم یا ههق هق یقارع ی هدنامرف

شلا هارمه هب شیاهوم دش. یم هدیشک دولآ لِگ نیمز رب هسیفن دز. یرتشیب

کشا ی درک.الهی یم قتال ییاهر یارب و دیشک یم غیج ووا دندش یم هدیشک

. دوب هتفر ورف یدیدش رابغ رد شفارطا یایند و هدش رت میخض شنامشچ نورد

گنچ یا هظحل دنک. اهر ار دوخ دیشوک و درک ادص ار شردپ یرتدنلب یادص اب

. دروخ نیمز هب تروص اب هسیفن و دش زاب یقارع ی هدنامرف

ردقنآ یماظن دید. یسک دگل و تشم ریز ار یقارع ی هدنامرف درک، دنلب هک رس

کلپ هسیفن . دروخ یم هبرض شیاج وهب تفاکش یم ار اوه شتشم هک دوب جیگ

شدولآ لگ تروص نورد یرایش کشا داد. راشف مه هب مکحم راب دنچ ار شیاه

دش. یم ریزارس و تفای یم

یم کتک ار یماظن شناوت مامت اب هک دید ار دماح دش، فافش شهاگن هک یمک

هک ییاه ماگ واب دمآ دوخ هب دوز یلیخ اما درک شهاگن هدز تهب یا هظحل دز.

دز: داد دش، کیدزن هک یمک . دیگنل ناش هناخ فرط هب دندیزرل یم

«... هیوب ... هیوب »

اهرسپ زا یکی . دندمآ نوریب شناوجون رسپ ود اب بویا وبا و دش زاب هناخ رد

درمریپ تسد رگید رسپ . دیود یماظن و دماح تمس وهب تفگ درمریپ هب یزیچ
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. دندیود هسیفن فرط وهب تفرگ ار

: دوب هداتفا قه قه هب هسیفن

... تساوخ یم ... تساوخ یم ... نوا ... نوا ... هیوب -

داد. ناکت اوه رد شرتخد یوجتسج رد ار شیاه تسد و تسشن بویا وبا

وا . تسیرگ یرتدنلب یادص واب دنابسچ ردپ ی هنیس هب ار شرس هسیفن

تمس هب باهیا . دیدن ار باهیا شرتکچوک ردارب ی هتسشن نوخ هب تروص

هب هک ار یماظن یاه تسد بویا . دیود ، دندوب هدش زیو گال مه اب هک ییاهدرم

هک وا نت زا ییاج ره هب دماح و دوب هتفرگ مکحم ، دوب هتفر شریت تفه تمس

دز. یم دگل و تشم تسناوت یم

یم بویا . دوب هدش لیدبت یدنلب یاه هزوز هب یقارع ی هدنامرف یاه نهلا

هالک شریت تفه اراب اهنآ یماظن ات دوش لش شتسد یمک تسا یفاک تسناد

داد. راشف رت مکحم نیاربانب دنک.

یدنلب دایرف یماظن ی هدنامرف ، دوب هدش کیدزن اهنآ هب باهیا هک یا هظحل رد

ار شفارطا یاضف و درک ناروف شرس ریز زا نوخ . داتفا نیمز ورب دیشک

باهیا هب هدز تهب ینامشچ اب بویا و دماح دش. طولخم والی لگ واب دناشوپ

رب باهیا دش. اهر گنس . دیزرل یم شتشم نایم دولآ نوخ گنس . دندرک هاگن

درک. تفچ مه رد ار شنازرل یاه تسد و تسشن نیمز

تمس وهب درک اهر ار ردپ تسد دش، یم کیدزن اهنآ هب شردپ اب هک هسیفن

یب باهیا . داتفا سفن زا ات دز ردقنآ دز. کتک ار ووا دیشک یغیج . دیود باهیا

. دوب هدیرپ گنر و تام یلمعلا سکع چیه

؟ دای یم نومرس هچبالیی ...حاال قمحا یدرک راکیچ -

هک یدرم دندوب هدش هجوتم هزات ییوگ . دروآ نوریب تهب ارزا اهنآ بویا نخس

رسفا کی ، دندوب هتشک و هدز کتک هک یدرم ، دوب هداتفا نیمز رب ناشلباقم

. تفرگ ناشبلق رد ار مشخ یاج یقیمع تشحو و دوب یقارع

دز: رس رب بویا وبا

. میدش ...هالک میدش بارخ هنوخ -

دز: داد هسیفن

؟» باهیا ؟ یدرک راکیچ باهیا »
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یایند ورد دوب گنم . دوب هتخود قفا رد یرود ی هشوگ هب ار شهاگن باهیا

داد: شناکت مکحم و تفرگ ار شیاهوزاب . تفر ولج هسیفن درک. یم ریس یرگید

. تنشک یم باهیا ... نشک یم ور ...وت نشک یم ور وت انوا -

. دیزرل یم تدش هب مه زونه . داتفا هیرگ هب باهیا

: تسیرگ زین ووا درک لغب ار وا هسیفن

وم... رطاخب ... باهیا تنشک یم -

. تفرگ یرتشیب جوا شا هیرگ یادص و



62
STO-16710-10-0241: یریگهر دک

مکی و تسیب لصف

مهرد شیاه هراتس هکنآ .اب دیسر یم رظن هب کیرات رایسب بش ی هریت نامسآ

رت هدیرپ گنر هام زاب اما ، دندز یم وسوس کیدزن و رود یهاگ و دندوب هتفر ورف

یوحم رابغ رد دیسر یم رظن هب هلصاف نآ .زا دنکارپب یدایز رون هک دوب نآ زا

. درادن نآ زا ندش جراخ یارب یلیامت و تسا هتفر ورف

، دنلب و هاتوک یاه ین نایم هدش ناهنپ یاه هغابروق اهو کریجریج یادص

. رادشک و دنلب ییاه غیج اب یشافخ زاورپ مه یهاگ . تسکش یم ار بش توکس

. دندیسر یم رظن هب هشیمه زا رت هریت زین اه شافخ یتح

یهاگ اتسور یکاخ ی هداج یاه هسام و نش رب نوغرف خرچ تکرح یقژ یقژ

و دوب نازیوآ نوغرف ی هتسد رب یسوناف درک. یم شوماخ ار فارطا یاهادص

درک. یم نشور ار اضف یکدنا

نوریب شا هلش رانک زا هک ییوم دیفس یاه هرط . داتسیا یا هظحل دماح هنن

مکحم شرمک رود هب ار شیابع ی هرگ . دنادرگرب ناشیاج رس ار دوب راد ومن هدز

داد. له هرابود ار نوغرف یدنلب " یلع واب"ای تسب رت

اهو تسد یهاگ زاب اما . دندوب هدناپچ نوغرف نورد تمحز هب ار دماحوبا

یم فقوت هب روبجم ار دماح هنن و داتفا یم نیمز ورب دش یم نازیوآ شیاهاپ

دوب هدرک بآ ار شنت تشوگ ، یرامیب اب ندرک مرن هجنپ و تسد زور دنچ . تخاس

. هدروخ کورچ و ریپ تسوپ زا یشکور و دوب ناوختسا یتشم اهنت وحلا

دوخ اما دز یم قل شندرگ ، نوغرف ناکت ره واب دوب هداتفا شا هناش یور شرس

مه... دیاش . تسا هتفر ورف ینیگنس باوخ هب ییوگ داد. یمن یناکت چیه ار

دش، یمن هتخود دماح هنن هب یهاگ شزاب همین یاه کلپ نایم شهاگن رگا

ناج یب دسج . تسین دماحوبا دنک یم لمح هچنآ درک یم نامگ نز دیاش

، تفر یم نییاپ باالو یسفن ره اب هک شا هنیس ی هسفق و هاگن نیا اما . تسوا

درک. یم رتشیب ار شیاهاپ و تسد قمر

ناشرارمتسا یوزرآ و اه سفن نیا دوجو اما دندوب هدش نیگنس شناوزاب

ار نآ رت عیرس و دروایب راشف نوغرف یاه هتسد هب رتشیب و رتشیب دش یم ثعاب

. دنارب

نآ یاج دش.هب یم رترود و رود شنشور یاه غارچ کوت و کت اب اتسور

یم رت کیدزن شردرس نز کمشچ زمرق غارچ اب یرادهب ی هراک همین نامتخاس

نآ وزا دوب هدنام مامتان گنج عورش اب یرادهب ی هعسوت یارب میمصت دش.

زاب و دوب نایامن یرادهب طایح رد رجآ یدایز رادقم و کاخ زا یهوک اهنت میمصت

و دوب اهرامیب تیزیو لحم مه هک دوب یرجآ و گرزب یقاتا اهنت ، اتسور یرادهب
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. رایهب تماقا لحم مه

راشف یمک اراب نآ ینهآ تفچ و درب ورف رد یاه هدرن نورد تسد دماح هنن

نآ رد یتح . دنار ولج هب یرادهب طایح یگتفشآ نایم یتخس هب ار نوغرف . دیشک

مشچ هب لفلف و یگنرف هجوگ و ربنچرایخ ی هدیس پال یاه هتوب مک ییانشور

. دندروخ یم

قاتا یبوچ .رد درادن اهنآ هب یگدیسر یارب یا هلصوح رگید رایهب دوب مولعم

هک داد یم ناشن و درک یم نشور ار یکدنا یاضف ، لخاد زا یرون و دوب زاب همین

ی نهلا یادص . دنار رتولج ار نوغرف و تفگ یهلا ای دماح هنن . تسا رادیب رایهب

. تفر یم شا هقدص نابرق مادم هک شردام و دوب دنلب یکدوک

نامشچ و هدرک فپ تروص و تشاد نت هب یا هدروخ کورچ شوپور رایهب

هنن هب یجیگ اب یا هظحل دنا. هدرک شرادیب باوخ زا درک یم مولعم شخرس

درک. هاگن دماح

: تفگ دماح هنن

نییاپ و تس باال شبت هزور دنچ . تسین بوخ دماحوبا .حلا تنماد هب مُتسد »

« دای یمن

. دوب رایهب درم ی هرهچ رد جیگ و گنم هاگن نامه زونه

وا هک دنک رارکت هرابود تساوخ . هدینشن ار شیاه فرح درک رکف دماح هنن

دماحوبا ، دماح هنن کمک واب دمآ شتمس وهب دیشک شا هتفشآ یاهوم هب یتسد

یور ار دماحوبا ، رایهب و درک دنلب تخت یور زا ار کدوک نز . دیشک شود هب ار

دش. یوا هنیاعم لوغشم و داهن تخت

رفعج سورع .وا تخانش ار ووا درک هاگن نز هب دماح هنن هک دوب ماگنه نآ

شنادنزرف اب هارمه زین .وا دوب هدنام راوآ ریز رهش نارابمب رد شرهوش . دوب لا قب

دوب هدمآ شرهوش ردپ ی هناخ و اتسور ،هب تشاد سلا جنپ اهنآ نیرت گرزب هک

هب ، دوب هدنامن هدنز دایز شرسپ گرم زا دعب هک شرهوش ردام یاج هب هک

. دشاب شنادنزرف و وا رس مهباالی یدرم ی هیاس و دسرب لزنم تاروما

: دیسرپ دماح هنن

؟» هشابن ؟...دب یبوخ »

مهب و مُدرک یم رکف یچ ره . هچیپ یم شدوخ هب درد لد زا هزور ود هچب یا -

تبسن هش.بال یم عورش هرابود هش یم مورآ مکی شدرد اما مُداد شهب نتفگ

بال مُدیسرت هک دوب هدش دب شلا ح ردقنوا هگید ندروآ هبباال درک عورش زورما



64
STO-16710-10-0241: یریگهر دک

. اجنیا شمُدروا و دایب شرس ییا

یوب و دوب حلا یب و هدیرپ گنر ال ماک . تخادنا کدوک هب یهاگن دماح هنن

هنن و دوب هدرک نیگنس ار قاتا یاوه هک ییوب داد. یم غارفتسا ی هدننز و دنت

هب رتشیب ار کدوک و دش هجوتم نز . دهدن نیچ ار شا ینیب تسناوتن دماح

. دوش هدنکارپ رتمک وب دیاش . دنابسچ دوخ

: تفگ و دمآ دماح هنن تمس هب رایهب

مومت هش.ات یم روطچ مینیبب شدعب . هباوخ یم تعاس دنچ ات مُدز شلوپمآ »

هگید مُرِس ،هی دموین باال شراشف هگا هشک یم لوط یتعاس هی مه مُرِس ندش

هش» یم رتهب ا... ءاش ...نا هشب یرتسب اجنیا مُنز.عفال یم شارب

. مُدرگ یمرب ادرف وم . تهب شمُدرپس -َپ

و یقارع یاهزابرس مُدینش ... هکانرطخ عقوم یا نوریب . دینومب مه امش ؟ اجک -

نوشهب مه یقارع ی هدنامرف ... ندش ریگرد مه اجاب دنچ نوم یدوخ یاهزابرس

. ننک کیلش شهب ندید یا هدنبنج ره هداد روتسد

. ناهنت هنوخ وت مارتخد . مُنومب مُنوت یمن وم -

: تفگ زین نز

مارک اب مُباسح همهفب هگا . مُدز نوریب هنوخ زا هنود یمن مومع . مُرب دیاب مه وم »

« هنیبتاکلا

یا . دیرب دعب هش یم نشور اوه هگید تعاس دنچ . دینومب مُگ یم وم مزاب -

... یکیرات یا یوت ... یدرم چیه نودب ییاهنت ... نرادن نومیا و محر ارفاک

: تفگ و داد ناکت یرس دماح هنن

ور مارتخد بش مُنوت یمن هتفویب مه یقافتا ره اما . نرادن نومیا و محر «اه

« دماحوبا نوج و وت نوج . مُراذب اهنت

دز. یم جوم شا هرهچ رد یتیاضران مه زونه اما داد ناکت یرس رایهب

رگا دوب مولعم . دیود نوریب دماح هنن زا رتدوز ، تشاد لغب رد هک یکدوک اب نز

شرس هچبالیی هنابش مه نآ تسا هدز نوریب هناخ زا دیمهف یم شرهوش ردپ

. دروآ یم

شبت رظن .هب داهن شا یناشیپ رب یتسد . تفر شرهوش رس باالی دماح هنن

.رد دیشک یتحار سفن . دوب هدش رت مارآ زین شیاه سفن . دوب هدیشک نییاپ یمک
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یم شیاعد و درک یم رکشت رایهب زا مه رس تشپ هک یلا ح ورد درک شیاعد لد

. تفر نوریب ، دومن

اما . دوب هدش رود یرتم دنچ هک دید ار نز ، تسب هرابود هک ار یرادهب رد تفچ

مدق دنچ اب .وا دنامب دماح هنن رظتنم و دتسیاب ، دوب هدرک شروبجم اوه یکیرات

. دندش هارمه مه واب دناسر وا هب ار دوخ دنلب

وک" وک " غرم رگید راب . دوب هتفر ورف باوخ هب ردام ی هناش رب رس کدوک

. دوب هدش رت کیرات و دش یم کیدزن همین هب بش . تفرگ یم رس ارزا شندناوخ

رد ات تفر یم هار شکیدزن رایسب زین نز . تفرگ ارباالرت شسوناف دماح هنن

یارب یلیامت و دندوب هتفر ورف یزارد و رود راکفا رد ود ره . دورن ورف یکیرات

. دنتشادن ندز فرح

یکی درک یم اعد لد ورد دمآ یم رتهب رظن هب هک درک یم رکف شکدوک هب نز

بقال .وا دشاب هدشن شیومع یرادیب ثعاب و هتفرگن ار یوا هناهب شیاه هچب زا

هک یماگنه نآ . دوب هدیشچ شنت رب ار وا دنبرمک یاه هبرض نتسشن معط زین

اهار هبرض یولج تساوخ یم ووا درک یم هیبنت تنطیش رطاخ هب ار شناکدوک

. دریگب

یمن یرازگساپس سح زج و دوب هدرک تداع شیومع دنت الق خا هب وا

وا هب شدوجو مامت اب دوب هتفرگ دای و دشاب هتشاد وا هب یرگید سح تسناوت

هناخ هب رت عیرس دیاب طقف . دوش شمشخ عنام شناوت مامت واب دنک تمدخ

درک یم ساسحا ، دیسر یم ششوگ هب شکدوک مارآ یاه سفن یتقو . دسرب

لمحت یتحار هب دناوت یم مارآ یاه سفن نیا رطاخ هب مه ار دنبرمک یاه هبرض

دنک.

ینامز دوب هدمآ شدای دز. دوخ تسد تشپ ورب داتسیا یا هظحل دماح هنن

و هدوب انح شیپ ، تسا دب یلیخ دماحوبا حلا دوب هتفگ و هدز شیادص یرون هک

. دشکب نییاپ ار نابدرن هدرک شومارف هک هدمآ نییاپ هلجع و تشحو اب ردقنآ

دنچ دز. یم روش شلد . دنشاب هدناباوخ ار نابدرن اهولقود زا یکی درک یم اعد

مه وا اب زین نز درک. رتشیب ار شیاه مدق تعرس و داتسرف تنعل ناطیش رب راب

دش. مدق

یلگهاک راوید دنتسناوت یم مک رون نآ رد یتح . دندوب هدش کیدزن اتسور هب

دز: دایرف یسک هک دننیبب اهار هناخ

... تسیا -

ره هب نز ود یا هظحل . دیسر یم شوگ هب فلتخم یاه تهج زا تسیا دایرف
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یزادناریت یادص هک دندوب هدادن ناشن یلمعلا سکع زونه اما دندرک هاگن وس

دش. دنلب

دنک. باترپ ار سوناف شناوت مامت اب درک روبجم ار دماح هنن یزیرغ یسح

یم شیوس هب هفقو یب هک ییاهریت واب دمآ دورف رت فرط نآ رتم دنچ سوناف

. دناشوپ ار شرس و دیشک زارد نیمز رب دماح هنن . تشگ شوماخ ، دندمآ

: تفگ مارآ و تسیرگن نز وهب درک دنلب رس یا هظحل دش. عطق یزادناریت

«... باوخب »

رمک یور زا ار شدولآ نوخ تسد . تخود وا هب ار شا هدز تشحو هاگن نز

لغب مکحم ار کدوک مه زونه هک یلا ح رد . داتفا تشپ وهب درک دنلب شکدوک

. دوب هتفرگ

مود و تسیب لصف

و تسج و هدنابسچ ار دوخ ، دوب هدینت هک یرات یاهتنا هب یکچوک توبکنع

و دمآ یم نییاپ و دروخ یم رُس زاب و دناشک یم ارباال دوخ یهاگ درک. یم زیخ

ار توبکنع و درک زارد تسد انح داد. یم بات ار دوخ و دز یم خرچ هرابود

هلصاف مه زا هک شناتشگنا وماالدن. درشف دوخ تشگنا ود نایم ار نآ . تفرگ

درک. کاپ شنماد هب ار .نآ دوب هدش وحم ال ماک توبکنع ، دنتفرگ

نشور یکدنا ار کقاتا و دمآ یم لخاد قرب ریت غارچ رون کقاتا زاب همین رد زا

یادص ترفن اب زور ره هک یلفق و دوب نازیوآ روید رب اج نامه نابدرن درک. یم

. دوب هدش اهر نیمز ،رب هدینش ار ناشندش هتسب کیت
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دنچ هک یرون یادص . تسایؤر زیچ همه و تسا باوخ درک یم سح انح

دب دماحوبا حلا تفگ یم و دز یم ادص هیرگ و غیج اراب دماح هنن لبق تعاس

نتفر نییاپ هب همیسارس و شردام ندز تروص ورب دوب ایؤر نیا عورش ، هدش

. دوب ایؤر نیا ینیریش جوا ، دوب هدرک شومارف ار وا ندرک ینادنز هک یلا ح رد

رد مه زونه اما ماالدن. تسد اب سپس درک. هتسب و زاب راب دنچ ار شنامشچ

و دمآ شدرد . دنابوک دوخ تروص رب یتسد ود ... نازیوآ نابدرن و دوب زاب کقاتا

رد هک یدیدش درد . دیشک مکحم ار شا هنوگ رب هبرض نیا ی هدش زمرق یاج

نابدرن و کقاتا رد مه زاب یلو دیوگب یدنلب خآ درک شروبجم دیچیپ شا هرهچ

. دوب هدید هک دندوب روط نامه

سفق رد یدایز نامز هک تشاد ار یا هدنرپ سح درک. رپ ار شیولگ ضغب

ورف ار شناهد بآ راب دنچ . تسا هدروآ دنب ار شسفن ندیرپ قایتشا .حلا هدنام

نوریب شلا ب ریز زا ار شا هنیآ دش. دنلب اج وزا دورب ورف زین شضغب ات درب

. ترفن زا زیربل ینامشچ اب دوب هدیرپ گنر درک.الرغو هاگن دوخ وهب دناشک

شیاپ رانک و دروخ یکرت هنیآ درک. ترپ راوید فرط هب ار هنیآ و دیشک یغیج

ره هک یزوس تفن .الهل دوب هدش ات ود هنیآ نورد شریوصت . داتفا نیمز رب

هلعش و تخیر کشت و شلا ربب ار شتفن درک. دنلب ار دروآ یم باال شردام بورغ

هلعش ار کشت زا یا هشوگ و دز یا هقرج هلعش . تشاد هگن شا هشوگ ار یالهل

. ندیشک هنابز هب درک عورش شتآ و درک رو

یا هظحل . تفر نوریب کقاتا وزا تخادنا شتآ نورد و تشادرب ار هنیآ

. تسیرگن ، دوب شباوختخر ندیعلب حلا هدز،رد یطحق هک یشتآ وهب تشگرب

. دمآ نییاپ نابدرن وزا تخادنا شتآ نورد زین ار لفق دش. مخ

ار نابدرن . دوبن صخشم شتآ زا یرثا زونه درک. هاگن وهبباال داتسیا طایح رد

تشوگبآ یوب و داد یم دنپسا یوب هناخ دش. لخاد و داد له ار هلا .رد دناباوخ

یاه شرف یوب و دنک سح تسناوت یم ار اهراوید یان یوب یتح رهظ. زا هدنام

یم نآ گالبرب هشیمه هک دماح هنن ی هداجس یوب ار. هناخ فک ی هتفرگ کاخ

راب دنچ زور ره هک ینوباص و اهولقود یوب و دماحوبا نت قرع یوب . دناشاپ

یدنلب سفن اراب اهوب نیا مامت . دنوش رتدیفس ات دنتسش یم نآ اراب ناشتروص

. تسب ار ورد دیعلب

ولج انح دز. ناشکشخ انح ندید اب یلو . دندمآ نوریب قاتا زا مه اب اهولقود

هناوید درک یم سح انح . درشف مکحم و درک لغب مه اراب اهنآ یود ره . تفر

هشیمه هک ود نیا گنتلد یتح ار وا ماب تشپ یور ندنام ِییاهنت اما هدش

هدز تریح یاه هاگن درک،هب ناشیاهر یتقو . دوب هتخاس ، ناشدید یم هدنهدرازآ
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. تسشن و درک زک یا هشوگ و دز دنخبل ناش

: دیسرپ و درک ینم نم یرون

؟» هدش یچ یچ... »

ناشخرد و دیفس شیپ هام دنچ لثم شیاه نادند تسناد یم . دیدنخ انح

تسناوت یم هک ییادص نیرتدنلب واب داد ناشناشن ار اهنآ مامت اما دنتسین

. دیدنخ

. دندرک یم هاگن مه هب هز تشحو و بجعتم اهولقود

: تفگ و درک کاپ ار شمشچ ی هشوگ ِکشا دش مامت هک شا هدنخ

.اب مُشاب امش شیپ اجنیا هرارق هگید . مُدش دازآ طقف وم دش؟ یم یتسیاب یچ »

هساو هگید باال نوا نوچ . هگید مُشاب اجنیا .کال مُباوخب امش .اب مُروخُب اذغ امش

«. تسین بسانم یگدنز ی

هش. یم ینابصع همهفب هنن هگا -

. ینابصع یلیخ یلیخ مُش. یم ینابصع یلیخ باال مُرب مزاب مُشب روبجم مه وم -

؟ یاوخ یم . مُشب ینابصع وم یاوخ یمن هک وت

یاهوم . درادرب انح زا مشچ تسناوت یمن یروح اما . تخادنا ریز هب رس یرون

شنامشچ و دوب هتسخ و هدیرپ گنر شتروص . دوب هتفشآ تدش هب شبترم

و یشحو اما دوب ابیز رایسب زاب انح . تشاد دای هب هک ینامز ره زا رت تشرد

. دیسر یم رظن هب مه هدنرد

دنک، تفلا خم شندنام واب دنزب فرح رگید یا هملک یرون رگا درک رکف یروح

دش خیس شنت یاهوم و دیشک دهاوخ نوریب ار شیاه مشچ شیاه نخان اب انح

درک اهر ار دوخ یرون اما . دیشک یکدنا ار یرون نهاریپ نیتسآ نیمه رطاخ وهب

تدم هک دوب یصخش دننام . دمآ لخاد دماح هنن هک دیوگب یزیچ تساوخ و

یم و دوب دوبک ال ماک شنابل و تشادن هرهچ هب گنر . تسا هدنام امرس رد یدایز

. دیزرل

نوریب ییوتپ ، اهباوختخر دمک یور .زا تخادنا نیمز رب ار شدولآ کاخ یابع

یم رظن .هب دیزرل یم نآ ریز دماح هنن اب وتپ . دناشک دوخ ورب دیشک زارد . دیشک

. هدیدن ار اهرتخد زا مادک چیه دیسر

رتخد هنوگچ تسناد یمن راب نیلوا یارب دیاش . درشف ار هیروح تسد یرون

: تفگ هتفرگ و نازرل ییادص اب دماح هنن هک دنک کمک و دشاب یبوخ
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« زادنب وتپ مور یرون وتپ... »

درک. فاص تقد واب تخادنا وا رب یرگید یوتپ و دیود ابیرقت یرون

رد یشحو و کانسرت هاگن نآ رگید . تخادنا انح هب یهاگن یمشچریز یروح

. یرون لثم و شدوخ لثم دوب لا ؤس زا رپ شهاگن . دوبن شنامشچ

موس و تسیب لصف

معال یا فده . ندرک کیلش هب دینک عورش و دیشب رقتسم فلتخم یاهاج یوت -

هب مُنک یم رارکت ... ناونع چیه .هب تساه یقارع ندرک مگردرس و جیگ طقف ت

یم هک یفرط وراهنوا طقف . دیدن نوشن ور نوتدوخ ، همانرب زا جراخ ناونع چیه

ات دینزب نوشلوگ و دینک تسرد یگتخاس یریگرد ات دنچ و دیشکب نیاوخ

هدنز دید. یمن نوشن ور نوتدوخ هشاب نوتدای . مینودرگرب ور دیما مینوتب

بال شرطاخب دش یمن یضار مه دیما هرت. مهم دیما ندنودرگرب زا امش ندنوم

راک یا یوت هک یا . مُدش یمن یضار مه وم دوبن نوترارصا هگا . دایب امش رس یی

و دیشاب بقارم َپ هنیگنس یلیخ وم یارب مُدب تسد زا وراهامش زا هگید یکی

... دینکن یکانرطخ راک

ینامز درک. یم رکف لیعامسا جاح هب درک.وا رپ ار دوخ کالچ باشخ بیبح

هب ار شنامشچ درک، یم تعیاشم ناشیاه قیاق ات ار هرفن ود هورگ راهچ هک

راک و دیشاب بقارم درک، یم رارکت زاب و تخود یم اهنآ کت کت نامشچ

. دینکن یکانرطخ

یم بل ریز و هدرک زیر ار شنامشچ . دوب هدوشگ ار شکچوک نآرق لوسر

هک یا هحفص ره زا دوشگ یم ار نآ تایلمع ره زا لبق . دوب وا تداع نیا . دناوخ

داهن یم دوخ نامشچ .رب دیسوب یم ار نآ سپس . دناوخ یم هیآ دنچ دش، یم زاب

درب. یم ورف شنهاریپ بیج ورد
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وا هب یزیچ کچوک نآرق نیا ناتساد و راک نیا لیلد دروم رد هاگ چیه لوسر

هدیسرپن وا زا هراب نیا رد یزیچ حلا هب ات تسناد بجعت اب بیبح و دوب هتفگن

یمیمص یگدنز زا یرگید زیچ لوسر ی هناخ ندش راوآ ناتساد زج ووا تسا

ی هناش رب تسد دش. شتلا جخ ثعاب نیا و دناد یمن شهارمه و تسود نیرت

: تفگ و داهن لوسر

« شابن نارگن هش یمن یزیچ »

: تفگ و درک اهر بیبح تسد ریز ارزا شا هناش و دز یدنخبل لوسر

مه هش.وت یمن یچیه اکوک .اه هونشب راوید ات یگ یم رد هب یراد «اهاالن

یتفر انف ...هب هترظتنم بآ رو نوا هک ینوا شیپ یدرگ یمرب وسملا حیحص

« یدوب رت عاجش ، یدوب هدشن اهسورخ و غرم یطاق زونه هک انلبق قیفر

دز. زیمآ تنطیش یکمشچ و

: تفگ تعرس وهب دیهج بیبح تروص هب نوخ

هتقو یلیخ ینود یم تدوخ هک وم هنرگو مُگ. یم تدوخ ی هساو وم «هن

وم...» . مُدرک هدامآ تداهش هساو ور مُدوخ

. افرح یا و یروح و لسع رهن و لبلب و لگ و رو نوا یر یم نکن رکف یکلا -

یدش راتفرگ مُنک. یم ضوع ور مُمسا وم یرب تشاذگ هگا بآ، رو نوا وت ِیروح

دیاب هگید ور افرح یا و یروح و لسع رهن و لبلب و لگ ورو نوا . تفر شاداد

. تسین نومرظتنم سک چیه هک اهدرجم ام هساو یراذب

. دیدنخ یدنلب یادص واب

یارب ینکش نادند باوج ، تشگ یم شنهذ رد هچ ره دش. خرس رتشیب بیبح

: تفگ و درک ینم و نم وجتسج یلک زا دعب درک. یمن ادیپ وا

« ینیب یم .حاال هشاب »

و لگ رانک رو نوا مُتفر و دش تمسق هگا . یزیچ هی طقف مینیبب ات شاب ... هشاب -

یوت یچ ره ، ینک مُنفد یتسنوت و دش هگا ... افرح ویا یروح و لسع رهن و لبلب

نک. نفد ماهاب مه یدرک ادیپ ماه بیج

داد: همادا رت مارآ و

« نووخب نآرق م هساو یداتفا مُدای تقو ره مه شدعب »

دش: زیمآ تنطیش شنحل زاب و
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. قیفر ینکن یسیسخ . نووخب دیشک تمرک ردق ره -

دوب هدید ار لوسر تیصخش زا یا هزات یاه شخب زاب داد.وا ناکت رس بیبح

. دسانش یمن ال ماک ار وا زونه درک، دییات زاب و

ره .اب دندرک یزادناریت هب عورش و دندمآ دوخ هب یماظن یوردوخ یادص اب

زین یرگید یاهریسم زا . دنتخاس یم ناهنپ اه هبارخ نایم ار دوخ ریت

. دندرک یم یزادناریت ناشناتسود

یمن و دندوب جیگ اما . دندش یزادناریت لوغشم و دندیرپ نییاپ اهزابرس

و وردوخ دنچ و دز میسیب اهنآ زا یکی . دننک کیلش فرط مادک هب دنتسناد

هدرک میظنت هک یا یدنب نامز اب قباطم . دندمآ هطقن نآ هب یرتشیب یاهزابرس

ار دوخ ی هلصاف و دندرک ضوع ار دوخ یاه هاگهانپ اهزادناریت کت مامت ، دندوب

. دندومن رتشیب ، دندش یم کیدزن هک ییاه یقارع اب

. دوب راتتسا یارب یبوخ ناکم اج نیا . دندناشک ناتسلخن لد هب ار اهنآ مک مک

. ندش ناهنپ یارب دشاب یرگنس تسناوت یم ناتسلخن نیا لا سنهک لخن ره

نوریب رگید و دنتفرگ هانپ زابرس دنچ . دندرک کیلش اهزابرس یوس هب زاب

مک مک . داتفا یم نیمز ،رب دشکب یکرس درک یم تارج هک ناشمادک ره . دندماین

تایلمع یدعب ی هلحرم هک دنداتفا ناتسلخن زا جورخ و رارف رکف هب اه یقارع

، دوب هدناشوپ ار دوخ تروص رسو ال ماک هک ییاهزادناریت کت زا یکی دش؛ عورش

یاهزادناریت کت و ندمآ یم نوریب شندز یارب اهزابرس داد. یم ناشن ار دوخ

. دنتخادنا یم نیمز رب ار اهنآ رگید

رتشیب ، دوب هدامآ ناشهارمه هک یا سهلا هدزناش ناوجون ، یلع یا هظحل اهنت

یاهریت . دناشک رانک ار ،وا شردارب ، دامع . تفاکش ار شا هناش یریت و درک ثکم

دنچ و دش کیلش ، دندوب هتفرگ هانپ ناشتشپ ود نآ هک یلخن دنچ نآ هب یدایز

و طایتحا .اب دناشک نوریب ار هدنام یقاب زابرس جنپ ، فرط نآ زا دنلب خآ

. دنداتفا هار تمس نآ ،هب هدامآ یاهرابگر

دامع . دندمآ نوریب ، تشاد دوخ یمخز ی هناش رب تسد هک یلع و دامع

دز: دایرف و درب رس ارباالی شا هحلسا

«... میلستلا ... میلستلا »

رد ار تنطیش قرب دنتسناوت یم ، دندوب رتولج یکدنا اهزابرس رگا دیاش

ار شا هحلسا هک دندیشک دایرف هلصاف نآ زا اما . دننیبب ناوجون ود نیا نامشچ

. دزادنایب
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زونه . دوب شتروص رب یوحم دنخبل . دروآ نییاپ مارآ ار هحلسا زین دامع

کیلش اه یقارع تمس هب ییاهریت فرط ره زا هک هدماین نییاپ ال ماک هحلسا

رد دنخبل . دنداتفا نیمز رب کت کت و دنتفاین یلمعلا سکع تصرف یتح دش.

. دوب هتفای نایاپ زین تایلمع یدعب ی هلحرم . تفای یرتشیب تعسو دامع تروص

. عاجش ناوجون ود نیا ی هدنخ و تنطیش یمک اب مه نآ

یارب نامسآ رد شتشگنا اب وا ندیشک ناشن و طخ و لیعامسا جاح ی هراشا اب

زا هلحرم کی اهنت . دندیود طش فرط هب یفلتخم یاهریسم زا اه هورگ ، دامع

هک دوب دوواد و ردپ ی هلیسو هب دیما دسج ندروآ ونآ دوب هدنام یقاب تایلمع

دش. یم ماجنا دیاب اتاالن مه نآ

هب اه یقارع هکنآ زا لبق . دندمآرد تکرح هب مه واب دندش نشور اه قیاق

. دندوب هدش دیدپان ، دنسرب طش



73
STO-16710-10-0241: یریگهر دک

مراهچ و تسیب لصف

و وتپ ریز تسا هتفر و هدموا هنن هک مه .االن هتشگرب نییاپ انح لبق یتعاس -

میسرت یم . مییوگب هچ ای مینک هچ میناد یمن یرون و نم . دزرل یم طقف و طقف

طقف ار سرت نیا اما . تسا هدیسرت یروط نیا هنن هک دشاب هدش یزیچ نامردپ

. مییوگب یزیچ میرادن تارج و میا هتشاد هگن ناملد یوت

ردق ره اما . تسا هدناسرت ار ام یفاک ی هزادنا .هب تسا تکاس رگید مه انح

هاگ نم .االنهب تسین هیبش ال صا متخانش یم هک ییانح هب منک یم شهاگن

. متخادنا نآ یوت تاملک و مرتفد هب هرابود ار مهاگن دوز یلیخ مه نم درک.

دنق بآ یرون . تسین شدوخ هیبش هناخ رد سک چیه تسا تقو یلیخ

ار وتپ یا هرذ یتح هنن اما دنز. یم مه زاب و دنز یم مه یه ار ونآ هدرک تسرد

. دهدب شناشن ار شیاه تسد یوت دنق بآ و شدوخ دناوتب وا ات دنز یمن رانک

رس مه زاب و هدش نامیشپ دوخ نتشگرب زا دیاش . هتشگنرب هناخ هب زونه دماح

میوگب وا هب درادن یا هدیاف . تسا هدش اه یقارع زابرس هرابود و هتشگرب شراک

چیه . دهد یمن شوگ سک چیه فرح هب اه.وا یقارع هن دوش اه یناریا زابرس

. دعار زج هب سک

. دنزب فرح وا اب درادن تسود مه یسک دنز. یمن فرح یسک واب هدرک زک انح

یم ملد یلیخ . دوش یم ندز گنچ و هلمح ی هدامآ یا هبرگ لثم اه تقو یضعب

مه دیاش . مرادن ار شتارج اما تسا روطچ ماقآ و هدش یچ مسرپب هنن زا دهاوخ

ود ره رگا . دشاب هتفرگ ماقآ ارزا یضیرم نیا مه وا دیاش . دشاب هدش ضیرم هنن

؟ دنک یم تبقارم ام زا یسک هچ . مینک راکچ ام تقو هچ؟نآ نریمب

مه بیبح و دماح دنک. تبقارم زام دناوتب هک تسا نآ زا رت ینابصع هک انح

هک یرون ؟! مینک تبقارم نامدوخ زا دیاب ییاهنت یرون و نم ینعی . دنتسین هک

ار ادخ . دشاب مه نم بقارم دناوت یم سپ ، دهد ماجنا ار اهراک ی همه دناوت یم

رکش.

ضیرم مه مدلا یم ار شیاهاپ دراد و هتفر هنن کیدزن ردقنیا هک یرون رگا

و دشاب دیاب .وا دریمب دیابن یرون . مشکب بقع یمک ار ووا مورب دیاب هچ؟ دوش

. دشاب مبقارم هیقب و ماقآ و هنن یاج
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همه وزا دیایب ناماتسور هب خرس بیلص هدنیآ زور دنچ تسا رارق یتسار

اتسور . میشوپب ار نامیاه سابل نیرتزییمت هتفگ یقارع ی هدنامرف . دریگب ملیف

. میوشب عمج خیش ی هناخ یولج ، دندرک نامربخ تقو ره و مینک زییمت مه ار

انح .زا تسناد یمن مه وا مدیسرپ یرون .زا تسیچ خرس بیلص مناد یمن نم

: دیوگ یم هیقر . مرادن ندیسرپ تارج مه

« تسا زمرق گنر هب هک دنراد ناشیاه تسد رد یگرزب یبوچ یاه بیلص اهنآ »

: دیوگ یم

مه دیاش . دننک شخپ ناشاهامنیس یوت و دنریگب ملیف و سکع ام اتاب دنیآ یم »

یجراخ یاه هناخ وهب دنربب ناشدوخ واب دننک باختنا ار اه هچب نیرت گنشق

« دنشورفب اه

: دیوگ یم یرون

« نکن رواب ار هیقر یاه فرح تقو چیه »

یلیخ مه و تسا گنشق مه یرون هچ؟ دننک باختنا ار یرون اهنآ رگا اما...

چیه و تسا هدش هدناوخ مه نم ی هحتاف رگید دنربب ار وا رگا . بوخ یلیخ

چیه دیابن یرون . مراذگن هدش روط ره دیاب . دوب دهاوخن نم بقارم رگید سک

. دورب ییاج

: دیوگ یم یرون دیآ. یم رد یادص

« نک زاب ار «رد

مرس هب شلا ابب هک یا هبرض اب اما منزب ندینشن هب ار مدوخ مدرک یعس

. مورب و موش دنلب دیاب ، دنابوک

صا رگید اه تقو .نآ دوش یم انح هیبش یلیخ دوش یم ینابصع یتقو یرون

. دوش یم انح ِدوخ ِدوخ . تسین بیبح هیبش ال

مجنپ و تسیب لصف

؟ مینک راکیچ دیاب -حاال

توکس اهنت شخساپ مه زاب اما . دیسرپ راب نیمدنچ یارب بویا ار لا ؤس نیا
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. بویا وبا رس یاه ناکت و دوب

،اب یکشا چیه یب بویا وبا درک. قه قه مه زاب و دنابوک شیاهاپ رب بویا وبا

اهنت . دنداتفا هیرگ هب زین اهرسپ و هسیفن یوا هیرگ درک.زا یم هیرگ زادگ و زوس

. دوب هتخود شیاه نیتوپ کون هب ار شهاگن و دوب هداتسیا هیقب زا رترود دماح

هب مک مک شیاهاپ . دوب هتشاد هگن ار نیتوپ نیمه اهنت اه یقارع سابل مامت زا

ورف شیاهاپ رد کاشاخ و راخ دش یم ثعاب اهنآ ندیشوپ . دندوب هدرک تداع نآ

. دننامب مرگ نآ لخاد ، دندوب ساسح امرس هب هشیمه هک شیاهاپ و دنورن

یم زین دوخ هکنآ .اب دیشک شنامشچ و تروص هب یتسد بویا وبا هرخ باال

ار شغامد بآ درک. کاپ ار اه نآ ناوارف ساوسو و تقد ،اب درادن یکشا تسناد

: تفگ و دیشک باال

بش ات دیتفویب هار .االن هیلا غ همع ی هنوخ شربب هرب. اج یا زا دیاب هسیفن »

وگُب . هتفویب بایسآ زا اه بآ یتقو ات مُشب یفخم دیاب هتفگ ماقآ وگُب . دیسر یم

قح ، مُغارس هتسرفب ور یسک هی یتقو ات مُنومب ش هنوخ دیاب هتفگ ماقآ

« دیتفویب هار . مُرادن ور اتسور هب نتشگرب

دش. هدیشک دماح تمس هب باهیا و بویا هاگن

دز: داد و دیرپ اج زا هسیفن

« مُر یمن امش نودب مُر. یمن »

. ندرک نفد ور یقارع یماظن نوا اهرسپ ... رتخد هتفا یمن یام هساو یقافتا -

اما ... مینک اوسر ور نومدوخ تسین رارق مه ام هدش یچ دیدن یسک چیه

تندرک رود اما هدوبن صالح مه لوا زا ینعی . تسین صالح هگید اجنیا وت ندنوم

مه ارجام یا . مُدرک یم هابتشا ردقچ مُمهف یم مُراد .االن دوب تخس وم هساو

راب ره هک هش یمن . هشن عورش هگید یقارع هی یارجام مولعم اجک زا هشب مومت

و هشاب دماح مه دعب ی هعفد مولعم اجک .زا میشکب ور یقارع هی وت رطاخب

و... باهیا و بویا

: تفگ و داد نوریب ینیگنس سفن بویا وبا

« تهانپ و تشپ ادخ ورب. مُرتخد »

دش. دنلب اوه رد بویا وبا تسد

ششزاون و تسشن رتخد رس رب بویا وبا تسد دز. وناز شردپ لباقم هسیفن

هسیفن ندرگ رب ار دوخ خیبست بویا وبا دش. هتسکش ادص یب هسیفن ضغب درک.
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زا ار اه کشا و دش هدیشک شرتخد تروص فرط هب بویا وبا تسد . تخادنا

تدش ار هسیفن ی هیرگ نآ سامت یمرن و ردپ نازرل یاه تسد . دودز شتروص

داد. یرتشیب

ردپ ناوزاب هب ار دوخ ی هنوگ . دندش رت کیدزن ردپ هب زین باهیا و بویا

هدز.نآ تشحو و هانپ یب ، اهنت . دندیسر یم رظن هب هچب رایسب .حلا دندنابسچ

رد یزیچ زگره هکنیا . دندرک یم رارکت ناشیاه سفن اراب هتفگان یدهع ماگنه

رطخ رد ار هسیفن زگره . تفگ دنهاوخن یماظن ی هدنامرف گرم ی هثداح دروم

رگا یتح . دیشک دنهاوخ شود هب ار زیچ همه تیلوئسم و تخادنا دنهاوخن

. نیگنس رایسب رایسب و دشاب تخس

تالش مامت . تسا هتفای هداوناخ نیا رد ییاج حلا درک یم سح زین دماح

یم .وا تسشن یم رمث هب مک مک هسیفن بلق رد ییاج ندرک زاب یارب شیاه

و دشکب ار تشاد رظن هسیفن هب هک یرادرس ای راسمیت ، هدنامرف ره تسناوت

زا تبقارم یارب دوب رضاح دنک.وا نفد اه ناتسلخن تولخ و توکس رد ییاج

. دشاب کانرطخ رایسب رگا یتح . دهد ماجنا یراک ره هدنیآ رد شنتشاد و هسیفن

ندنادرگرب تارج دش. دنلب اج زا شیاه سابل زا یکچوک ی هچقب اب هسیفن

تروص نآ رد تسناد یم . تشادن ار شیاهردارب و ردپ ی هرابود ندید و شرس

درک. دنهاوخن شیهارمه نتفر یارب رگید شیاهاپ

هک دندش رود ردقنآ یتقو . داتفا هار هب دماح رس تشپ مدق دنچ ی هلصاف اب

یسح . دنادرگرب ار شرس و داتسیا ، دمآ یمن مشچ هب ناشکچوک ی هناخ رگید

دید. دهاوخن ار اهنآ زگره رگید تفگ یم وا هب قیمع

درم ینعی هک هدرک مخا یتروص اب باهیا و بویا ، نابرهم یدنخبل اب شردپ

ار شیاه مشچ . دنداد یم ناکت تسد شیارب و دندوب هداتسیا اهرود ،نآ میدش

یرابغ رد اه لخن اهرود نآ رد . دوب هدش وحم ویوصت درک. زاب هرابود و تسب

. دندرک یم ناهنپ ناشناشیرپ یاه هخاش اراب باتفآ و دندوب هتفر ورف

تشم نایم ار بویا وبا حیبست یاه هناد و درشف شوغآ رد ار شا هچقب

هب ندیود یارب یدید قایتشا . دیشک هنابز شدوجو رد یدیدش قایتشا . تفرگ

رس رب هتسب هنیپ و ریپ تسد نیا نداهن و بویا وبا تسد ندیسوب و هناخ تمس

: تفگ دماح هک تشادرب زین یمدق . دوخ

« میسرب ت هیلا غ همع یاتسور هب دیاب یکیرات زا لبق . میرب »

ار شردپ تسد رخآ راب یارب دروآ یمن دای .هب تشادرب یرگید مدق هسیفن

هن. ای دنشاب شبقارم تسا هتفگ باهیا و بویا هن.هب ای تسا هدیسوب
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: تفگ رتدنلب راب نیا دماح

« میرب هسیفن »

: دیشک ار شنهاریپ نیتسآ و دمآ رتولج و

. یدرگرب دیابن هش... یمن -

داد: همادا رت مارآ و

هش» یم رت تخس تارب »

هدرک مرو یاه کلپ و خرس نامشچ وا ات تخادنا نیمز رب ار شهاگن هسیفن

: دنیبن ار شا

؟ نوشمنیب یم هرابود -

. ننوم یم ترظتنم هنوخ یوت ... نرب ییاج تسین رارق انوا ینیب یم -اه

لا بند هب شنامشچ رد هسیفن هاگن یتقو . دوبن نئمطم نادنچ شنحل اما

: تفگ و دناخرچ فارطا هب ار شهاگن ، تشگ تقیقح

هش» یم رید میرب »

یادص هک یا هظحل اهنت . تشاد یمرب مدق هاتوک و مارآ . داتفا هار هب دوخ و

نوریب ار شا هدش سبح سفن تسناوت ، دینش شرس تشپ ار هسیفن یاه مدق

. دوب هدرک دامتعا وا هب راب نیلوا یارب هسیفن . دهد

مشش و تسیب لصف

شا هناچ ریز ارات وتپ دش. عمج دوخ رد رتشیب ، دوب هتسشن هک روط نامه انح

اهدرم . تخود مشچ وهایه و دمآ و تفر هب ورهار زاب همین رد وزا دروآ باال

نازیوآ ماب تشپ زا هک یبانط ود وهب دندرک یم رپ تعرس اراب بآ یاه لطس

. دندیشک یم ارباال اه بانط ، دندوب ماب تشپ رب هک ییاهدرم . دنتسب یم ، دوب

ار طایح یاه یشاک و درک یم زیر رس اهنآ بآ و دندروخ یم ناکت ناکت اه لطس

. دندرک یم سیخ

و یبوچ یاه قودنص و دوب هدش هدیشک هیاسمه ماب تشپ هب شتآ و دود

زین رگید یاه ماب تشپ هب ندیسر یارب و دوب هدنازوس ار اهنآ یاه ترپ و ترخ

نارسمه بیهن اب یهاگ و دندرک یم هاگن هبباال ینارگن اهاب نز . دیشک یم هنابز

. دنتفر یم ولج یبآ فرظ ای لطس ندرک رپ یارب دوخ
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رد هک یبآ چراپ .اب دوب دمآ و تفر ،رد هدیرپ گنر و رامیب یتروص اب دماح هنن

لباقم ورد تخیر یم درس بآ هتسخ و هدرک قرع یاهدرم یارب ، تشاد تسد

هک ار اه هچب وا روتسد هب زین اهولقود داد. یم ناکت یرس اهنت اهنآ فسات راهظا

دندرک یم عمج واپ تسد یولج ،زا دندرک یم تنطیش ناشناردام یلا یخ یب اب

. دندومن یم ناشمرگرس و

دز: داد زاباال یسک

. هدش شوماخ شیتآ ... هگید لطس ود طقف -

. دندش یلا خ یاه لطس نیزگیاج عیرس یلیخ لطس ود

دوخ کیدزن ندرب یارب ، هدرک ییاسانش ار دوخ یاه لطس . دنتفر ولج اه نز

تدش ،هب دراد نادجو باذع هک یسک دننام . دوب وپاکت رد زونه دماح هنن . دنداهن

. دوش رت تحار شنادجو یمک دیاش . دنروخب یگرگت بآ نیرضاح درک یم رارصا

ار نآ یقاب و دروخ بآ ناویل زا تمحز هب هعرج دنچ – خیش رسمه – هدرُو

: تفگ و داد دماح هنن تسد هب ار یلا خ ناویل . تخیر طایح رد

؟» هتشگرب زاوها زا یک . نشور تمشچ »

رتشیب شگنر و تسیچ وا روظنم دیمهف دماح هنن ات دیشک لوط هیناث دنچ

: دیرپ

. تشگرب انح...اه -اه...

. تفرگ وا ارزا شهاگن و

واب دنک عمج ار شساوح رتشیب دندرک یم شرافس وا هب نتفر زا لبق اهدرم

. دنتشادن نتفر یارب یا هلجع اه نز اما . دندز یم ادص ار دوخ یاه نز ، دایرف

... دوب هدرک واکجنک زین ار اهنآ انح روضح

: دیسرپ همیسن

؟» تسین هتسب اه هار هگم . هتشگرب یروج هچ »

یمرگ ،هب نتفر زا لبق ار شنز و رصان وبا و دز ندینشن هب ار دوخ دماح هنن

. دندش هدنمرش و هچاپتسد رایسب ود ره هک یروط درک. هقردب

: تفگ و درک رت گنت ار شا هدیشک همرُس نامشچ همیلس

؟» هدوب اج یمه شمه و هتفرن زاوها ال صا هنکن »
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؟ هتسرد یدوب هدرک شمیاق باال نوا . هروط یمه امتح -اه

دز: یدنخشین و تفگ هدرُو ار نیا

هد. یمن مدق اجنوا هب مه نج رکف یتح هک هسر یم ییاهاج هب دماح هنن رکف -

شتداتسرف دوب هتفگ همه وهب دوب هدرک میاق باال نوا ور شرتخد هام دنچ یا

؟ میدب شتروق یدیسرت ؟ رهاوخ ارچ . زاوها

تساوخ یم شلد . دوب شهاگن سرریت رد انح . تسشن ناشلباقم دماح هنن

و هداهن راوید رب رس انح . تفرگ یم مارآ و دز یم شکتک یباسح و تفر یم

هنن بلق شا هتسخ و رامیب تروص . دوب هدز باوخ هب ار دوخ ای دوب هدیباوخ

... دوب هداد شوگ ار بیبح فرح رگا . دروآ درد هب ار دماح

نیگمشخ باال ندیشک شتآ و انح زا رگید درک یم سح . درشف ار شیولگ ضغب

کاپ ندش ریزارس زا لبق ار شیاه کشا . تسا نیگمغ رایسب وا یارب اهنت . تسین

درک.

رت قاچ و قاچ مادم و دوب قاچ رایسب نز، . تساخرب اج زا یدنلب نِه اب هدرُو

. دندش دنلب زین دندوب وا ومالمز هدرُو هارمه هشیمه هک رگید نز ود دش. یم

: تفگ هدرُو

. ننک مُکمک هنوخ نایب رتخد ات دنچ هداد روتسد ، ماهنت تسد وم نوچ خیش »

تحارتسا یزور ود ، یکی انح راذب . تساتسور یوربآ خیش یوربآ هک ینودیم

« کمک شتسرفب شدعب هنک

هدروخ یناهگان یلیس هک دوب یصخش دننام شتروص دش. دنلب زین دماح هنن

درک: روج و عمج ار دوخ عیرس یلیخ و داد تروق ار شناهد بآ . دشاب

هر. یمن اج چیه انح -

؟! یچ -

بوخ هک شاقآ . هشاب وم حِلا کمک دیاب .عفال ماهنت تسد مه وم هلا حدب شاقآ -

هساو نوت هنوخ شمُرای یم مُدوخ . مامشچ ات ود یا یور هب داد هک هزاجا دش،

. کمک

هدز تریح همیلس . دیرپ همیسن و همیلس تروص زا گنر ، دماح هنن زا رتشیب

: تفگ

؟» ینز یم فرح خیش فرح یور یراد ینعی »
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و گنج هب ار یرگید هک یهاگن . دوب هدروخ هرگ دماح هنن هاگن اب هدرُو هاگن

. دناوخ یم نت هب نت یا هزرابم

. هخیش هب نتفگ وم،هن هب هن.هن یگب ینوت یمن وت ماوخب ور انح تقو ره وم -

دنک: تبحص رت مالمی دیشوک دماح هنن

. ینیب یم هک ور نومعاضوا االن اما . مامشچ ات ود یور مُگ یم مُراد هک وم -

ات ود یا و مُتسه وم . بشما یارجام زا نیا . نتسین شاردارب . هیرادهب شاقآ

. هگید تدم هی اما شمُتسرف یم مشَچ . ریغص ِلفط

... ینک شمیاق یاوخ یم زاب هنکن -

: تفگ و دش قارب همیلس فرط هب دماح هنن

یاهرتخد ات درک میاق دیاب ور اتسور رتخد نیرت گنشق مُنک. شمیاق مه دیاش »

« نایب اه یقارع مشچ هب مه اتسور ی هدیشرت و تشز

یم ناشن دنادب صالح هاگره و هدینش ار اه هعیاش مه دماح هنن دوب مولعم

. دناد یم اهار نآ هک دهد

: تفگ همیسن وا، یاج هب تفگن یزیچ اما . دندیزرل شنابل و دش خرس همیلس

یاه هدنامرف زا یکی شاهاب مُدرک یم یعس شندرک میاق یاج مُدوب تاج وم »

« مُدرک یم ادیپ ش هساو بوخ رهوش وهی مُنزب روت ور یقارع

. یتسین وم یاج -وت

داد: همادا و درب ارباال شیاه تسد و

رکش. ور ادخ -

. تفگن یزیچ رگید و دش زمرق زین همسین

: تفگ هناراک بلط هدرُو

خیش هنوخ یوت شاب نئمطم . خیش سومان و تساتسور یا رتخد انح لا حرهب »

هک یزور هش. یم هتفگ اتسور رتخد نیرت گنشق دروم رد یدایز یاه فرح

ینوت یمن یا هنوهب چیه هگید ننیبب ور رتخد یا ناوخب یقارع یاه هدنامرف

المز مه شاقآ ی هزاجا یتح عقوم نوا . یتسرفب ور نوا یروبجم و یرایب

« تسین

. دنتفر نوریب و
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رطاخب ندروخ صرح حلا رد اما . دنابوک مکحم ار طایح رد دماح هنن

سح هک مکحم ردقنآ . دنابوک رت مکحم و دوشگ ار رد هرابود ، خیش نز یخاتسگ

. تشگرب لخاد وهب دندروخ ناکت مه اهراوید درک

شوغآ رد ار رگیدکی هک یلا ح ورد دندوب هتفر ورف ییوتپ ریز یرون و یروح

وا مکحم راب دنچ و تسشن انح کیدزن دماح هنن . دندوب هتفر باوخ ،هب هدیشک

شتروص تسناوت ات شردام یلیس سرت وزا دوشگ ار شنامشچ انح داد. ناکت ار

. دناشک بقع ار

: تفگ و دش دنلب دماح هنن

« ینومب هش یمن اجنیا وشاپ »

هش... یمن هگید ؟باال مُرب اجک -

. اجنیا زا ریغ ییاج ره -

مُر. یمن -

. دندیبسچ مه هب رتشیب و دندوشگ ار ناشیاه مشچ اهولقود انح، دایرف زا

: دیشک دایرف دماح هنن

ور وت هدرُو . ینومب هش یمن اجنیا مُگ یم مُگ؟ یم یچ یونش یمن ؟ یرک هگم »

شیپ ور اه،وت یقارع شیپ ینیریشدوخ هساو منوا هگ. یم مه خیش .هب هدید

« هنک یم شک

: دروآ موجه انح نامشچ هب کشا

. مُباوخب ماوخ یم هم. هتسخ هنن -

وت... ،زا تاردارب ،زا تاقآ ،زا مُدوخ هم.زا هتسخ مه وم -

. دندیشک یتحار سفن ، دندینشن ار دوخ مسا یتقو اهولقود

شیادص . تخاس ناهنپ نآ ریز ار دوخ و دیشک نوریب ردام گنچ زا ار وتپ انح

: دوب مارآ و هتفرگ

یم خالص یزاب هبرگ و شوم یا زا مه وم . ینک مُص خال یشک یمن ور وم ارچ -

مُش.

. مُتردام وم ! قمحا -

یم هنوم ایند یا یوت یا هگید مدآ ره زا رتشیب .وت یتسین ادخ ...هب یتسین -
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. ندرُم زا رتشیب یتح اه. یقارع زا رتشیب . خیش زا رتشیب . ینوسرت

باال ناشرس یور ات ار وتپ اهولقود دش ثعاب انح ی هیرگ قه قه یادص

. دنبسچب رت مکحم ار رگیدکی یاه تسد و دنروایب

نوریب شیولگ زا دنلب سفن دنچ اهنت اما دیوگب یزیچ درک زاب ناهد دماح هنن

ار ندیشک سفن و دهد یم راشف مکحم ار شا هنیس یسک درک یم سح . دمآ

چیه . دیشک سفن رگید راب دنچ و ارماالدن شا هنیس ی هسفق . دزاس یم تخس

. تشادن ندمآ نوریب تارج وتپ ریز زا یرس

درک.هب تسرد یا هچقب رگید راب . تفر انح یاه سابل دمک فرط هب دماح هنن

دز: داد و دیشک تنوشخ اراب وتپ و تشگرب شفرط

مُگ یم وم یراک ره و یریگ یم نوخ هفخ ، یسرت یم وم زا ردق یا هک «حاال

عاضوا ات یش یم روگ و مگ اجنوا . هیلا یغ هنوخ میر یم مه ید...اب یم ماجنا

« هشب مورآ

درک. شدنلب و تفرگ ار انح یوزاب و

. تشادن ندمآ هاتوک دصق دماح هنن اما داتفا هیرگ هب یرتدنلب یادص اب انح

: تفگ اهولقود هب باطخ

زاب یسک چیه یور هب ور رد عقوم نوا ات مُدرگ یمرب اوه ندش نشور زا لبق »

؟» دیدیمهف . دینک یمن

داد. ناکت مکحم راب دنچ و دروآ نوریب ار شرس یرون

یکیرات ورد تفرگ ار شیوزاب رگید راب داد. لُه نوریب هب ار انح ، دماح هنن

یادص مه زونه . دربن هارمه هب یسوناف ، دوب شساوح راب نیا . تفر ورف هچوک

درک. یم رپ ار شکدوک و نز فارطا هک ینوخ و دندوب ششوگ رد اه کیلش

رود ناتشگنا راشف هب ار دوخ دید. یمن تمواقم یارب دوخ رد یناوت رگید انح

رایسب و دیآ یم شباوخ درک یم ساسحا زاب . دربب شیپ ار وا ات درپس شیوزاب

سح . دوبن مه یدب نادنچ رکف دماح هنن و هناخ زا ندش رود دیاش . تسا هتسخ

. تسا هدش هتسخ وا یاه ییوگروز زا درک یم

و دید دهاوخ ار وا تردن هب رگید تسناد یم هک دوب رود ردقنآ هیلا یغ هناخ

رد هک نیا دنک. رتشیب ار شیاه مدق تعرس و دشکب یتحار سفن دش ثعاب نیا

نوچ . تشادن یتیمها نادنچ ،حلا دوب هتفای ترفن شردام زا ردقچ تدم نیا

نانیمطا نآ زا هظحل نآ رد هک دوب یزیچ اهنت نیا دیاش دید. یمن ار وا رگید

. تشاد
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متفه و تسیب لصف

و دندز یم یقمر یب یوسوس ناگراتس . دوب هدناشوپ ار اج همه بش یکیرات

زا دعب زا هک یداب . دندمآ یمن نوریب رگید و دنتفر یم ورف اهربا رد دوز یلیخ

وپاکت زا دوخ و هدناشک نامسآ زا هطقن نآ هب ار اهربا ، دوب ندیزو لوغشم رهظ

هک ار یناگراتس و دندوب هدیمل اج نامه یتکرح چیه یب زین اهربا . دندوب هداتفا

ی هدش کزان یاه تمسق زا یهاگ هام . دندیعلب یم ، دنتفای یم ییامندوخ تارج

و دندروخ یم نیچ تعرس هب تمسق نآ یاهربا اما دیشک یم یکرس اهربا

. دندناشوپ یم یرتشیب تقد اراب هام و دندرک یم رتشیب ار دوخ تماخض

هدش هریخ ینآ هریت بآ ،هب هداتسیا طش رانک لیعامسا جاح و لوسر ، بیبح

یاه تسد رد نآ ی هلا بند و دوب لیعامسا جاح تسد رد هک یبانط وهب دندوب

. لوسر و بیبح

واب درک رت گنت ار شنامشچ لیعامسا جاح . دوب وحم یکیرات رد بآ یوس نآ

دوب مولعم دز. یم کمشچ یرون یکیرات بآ،رد یوس .نآ تسیرگن یرتشیب تقد

و لوسر و دیشک طایتحا اراب بانط لوسر جاح . دهد یم تم عال اهنآ هب یسک

مین . تفرگ یم تروص هلصوح واب مارآ اهنآ ندیشک . دندرک شیهارمه بیبح

. دیسر لحاس هب یبوچ گرزب فرظ نآ ات دیشک لوط یتعاس

لوسر . دندیشک نوریب ار نآ و دنتفر ورف بآ نورد بیبح و لیعامسا جاح

نآ رب ار شا هوق غارچ رون لوسر ، دمآ نوریب هک فرظ درک. ناشکمک مه

یرادقم . دنداد یم یگزات یوب و دنتشاد رارق مه یور هک ییاه نان . تخادنا

، جنرب یا، هسیک تاجیزبس و رینپ مه یمک ریش. گرزب ی هبد و یناویح نغور

رکش. و یاچ

جاح . دنتفرگ تسد رد ار هیقب و درک رپ تشاد اج شا هلوک ردق ره سک ره

تمس هب ار شا هوق غارچ راب دنچ و تخادنا بآ رد ار یلا خ فرظ لیعامسا

درک. نشور و کیرات بآ یوس نآ یکیرات

: دیسرپ بیبح

؟» هنک روج تامهم نومارب مزاب هنوتب ینک یم رکف »

مه راب یا هک ا... ءاش رت.نا لبق یاه هعفد و لبق ی هعفد لثم ... هنوت یم -اه
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. هنوت یم

فرط نآ تمس هب عیرس هک یفرظ و دوب هاتوک یکمشچ لیعامسا جاح باوج

نآ ضارتعا زا لبق و درک دنلب ار ریش ی هبد لیعامسا جاح دش. یم هدیشک بآ

: تفگ ود

نوتدوخ ملا ور اه باوث مامت مُراذ یم نوتلا یخ . همدوخ تبون هگید هعفد یا »

؟» دینک

یزیگنا تفگش روط هب ار شتخسرس و یدج تروص هدنخ . دیدنخ مارآ و

درک.نآ یم یریگیهام عقاوم نیا رد هشیمه هک دوب لوسر نیا و درک یم نابرهم

. دولآ لگ بآ زا مه

هنک. یم ریگ یهاگ همُتسد هک یلبق . ماوخ یم دیدج ی هحلسا هی وم یجاح -

داد: ناکت رس لیعامسا جاح

ریگلفاغ ور یقارع ات دنچ اه هچب زورید مُنک. یم ادیپ ت هساو یچ مُنیبب هشاب -

. نتفرگ ور نوشاه هحلسا و ندرک

اه هچب هک مه نیتوپ ات دنچ نوا زا ندش خاروس مه ماه نیتوپ ... مُدینش -اه

وم... هب مه تفج هی هش یم ندروارد اه یقارع کرابم یاپ وزا ندیشک تمحز

: تشاد همادا مه زونه اما دوب هدیسر دنخبل هب لیعامسا جاح ی هدنخ

هشابن هدافتسا لباق اعقاو هک یطرش .هب رادرب تفج هی هشاب همز ال اعقاو هگا -

وهب هشاب نت هب نت یریگرد دای یمن شیپ زور ره هک ینود یم . تاه نیتوپ

. هسرب نیتوپ و هحلسا

هش... یم هگا یجاح . مُنود یم -اه

: تفگ و تفرگ ار لوسر ناهد بیبح

هبرگ یایح و یزید رد تیاکح هدش . تسین نک لو لوسر لا،یا یخ یب یجاح »

«

. تشادرب لوسر ناهد ارزا شتسد و

لیعامسا جاح تروص زا دنخبل رگید اما دیوگب یزیچ زاب تفرگ سفن لوسر

شیوربا طخ . نشخ و یدج ی هدنامرف نامه دوب هدش زاب و دوب هدش وحم ال ماک

: تفگ و دش قیمع

یمه مه ور تاه نیتوپ هن. ای هشب ضوع همز ال مُنیبب رایب ور ت هحلسا ادرف »
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و هحلسا ، دوبن رت المز یسک یارب هگا مُنک کچ دیاب مه ور اه هچب هیقب روج.

« مُد یم تلیوحت ور اه نیتوپ

. تفرگ هلصاف اهنآ زا دنلب مدق دنچ واب

: تفگ و دیشک یدنلب هآ لوسر

تفر دش دود شمه هتوس هس . مُتفرگ هدنامرف زا بشما هک یتازایتما زا منیا »

« اوه

: تفگ و دز یا هبرض لوسر یناشیپ رب تشگنا اب بیبح

ینک یم تفایرد ور تازایتما و یرت هجوتلا المز همه زا تدوخ هک ا... ءاش «نا

«

مُنک. نوشضوع مُقیفر یاه نیتوپ و هحلسا اب مُشن روبجم ا...ات ءاش -نا

. دندناسر لیعامسا جاح هب ار دوخ ود ره

: دیسرپ لوسر

؟» هیک هتسرف یم نوم هساو ورانیا هک ینوا یجاح »

: دیشک یدنلب هآ لیعامسا جاح

. گنج لوا یاهزور مه شمود رسپ دش. مادعا الب قنا زا لبق شارسپ زا یکی -

،اب میدوب یلا خ تسد اه یقارع شکرت و هراپمخ و پوت یولج هک اهزور نوا

یمک میتسنوت داتسرف یم و درک یم تسرد نومارب هک ییاه فوتولوم فتلوک

هک ییاه گنشف و اهاذغ اب مه ...االن مینک تمواقم و میشاب اپ رس رتشیب

هی نوا ... نوا ... مینک تمواقم و میشاب اپ رس مینوت یم زاب هتسرف یم نومارب

هنز... ریش
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متشه و تسیب لصف

تموحرم ِدج زا یدای یسک دوب اه ؟سلا هتسرد یتسه رامت میرک جاح ی هون -

یارب مدرم نویم امرخ یاه قودنص ندرک شخپ شراک هک یدرمریپ . دوب هدرکن

. دوب اهنوا یاه هتسه ندرک یلا خ

: تفگ هیلا وغ داد ناکت یرس دماح

راو لا یع و تسرپرس یب یاه نز . دوب یفیرش و گرزب درم هنک. شتمحر ادخ »

درک. یم رتشیب ور نوشدزمتسد فلتخم یاه هنوهب هب مادم و درک یم نوشن ور

داد. یم یدیع انوا یاه هچب هب شدوخ یاه هچب زا رتشیب دوب کیدزن یدیع هگا

و تشاذ یم نوشاه هنوخ رد یولج هنوبش هک یدرآ و جنرب یاه هسیک زج هب

واب ششود ور تخادنا گفنت ، دموا شیپ اه یسیلگنا یارجام یتقو . تفر یم

هب یرفن دنچ ور شا هزانج هنک. شتمحر ادخ دش. هارمه ندرک عافد یارب هیقب

وت هب تدج تعاجش امتح . شندوب هدنوزوس شیتآ یوت . نسانشب نتسنوت روز

« یدروا اجنیا ات ور هانپ یب رتخد یا هک هدیسر

حیجرت دماح اما دوب هدرک فیرعت یرگید روط ردام ار میرک جاح گرم ناتساد

. دهد ناکت رس اهنت و دیوگن یزیچ داد

ی هدیسوپ یاه هرانک اب یزاب لوغشم ار دوخ و تخادنا ریز هب رس هسیفن

هیاس شا هرهچ رب دوب نازیوآ راوید رب هک یا الهل ود رون . تخاس شیاپ ریز میلگ

داد. یم شناشن رت هناموصعم و تخادنا یم نشور ،

. تسا میرک جاح هیبش یلیخ بیبح دنیوگ یم همه دیوگن ات دیزگ بل دماح

هتفرگ هابتشا بیبح اراب وا نز درک یم ساسحا . تسیچ شمسا تفگن یتح

: تفگ و تخادنا ریز هب رس نیا ربانب . تسا

جاح رس هب همه اهزور نوا . هدوب یگرزب درم هچ شردپ هک مُدینش م هنن زا «اه

« دندروخ یم مسق میرک

یلگهاک راوید . تشادرب راوید رانک لقنم یور ارزا شا هتفرگ دود یروق هیلا غ

یولج ار یکی . تخیر ظیلغ یاچ ناکتسا هس . دوب هدش دودنا دود ال ماک زین

رس غاد روط نامه ار موس ناکتسا و داد دماح تسد هب ار یرگید . دنارُس هسیفن

. دیشک

دش ثعاب شا یغاد و دز هقلح کیراب رمک ناکتسا رود ار شتشگنا ود دماح
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ار امرخ فرظ و تخیر یم دوخ یارب ار یدعب یاچ هیلا .غ دهد شلا ارم اهنآ

دنک. هاگن ار وا تقد هب ات دوب یتصرف . تخاس رت کیدزن

یاه نیچ شا هدروخ باتفآ تروص . دوب هدش کیدزن سلا تصش زرم هب نز

ییاهاج رد شا هناچ و یناشیپ یور گنر زبس یاه یبوک .خلا تشاد یقیمع

. دوب هدناچیپ تقد اراب شا هلش . دندوب هدش وحم و هتفر ورف اه نیچ نیا نایم

. دوب نازیوآ شیاه هناش یور فرط ود زا شگنر انح و گنت یوسیگ ود اما

نآ. یور رب هایس مه نآ نهاریپ لکش هب یروت و تشاد نت رب گنر هایس یسابل

شریپ گرزب ردام دای هب ار وا وب نیا . دنپسا دود یوب و داد یم ردنُک یوب نز

درک: همزمز راد. شخ و دوب نشخ شا هرهچ دننام نز یادص . تخادنا یم

هنک. تمحر ور ناگتفر ی همه ادخ هنک... شتمحر ادخ -

هحتاف تسناد دماح شا هفخ یاه سیپ سیپ .زا دروخ ناکت مارآ شیاه بل و

. دناوخ بل ریز یا هحتاف زین دوخ و دناوخ یم

یاچ ندش درس رظتنم زونه هسیفن و درک.وا دنلب ار یروق رگید راب هیلا غ

شا هتسب هنیپ و ربز یاه تسد . تخیر دوخ یارب یرگید یاچ هک دندوب ناشیاه

درک. یم دنلب ار یروق ی هتخادگ و غاد ی هتسد یظافح چیه یب

زا یفقس اب هیلا غ یلگ کقاتا . تسا غاد ردقچ دنزب سدح تسناوت یم دماح

ی هیقب سنج نامه زا یا هجنگ و ینهآ لقنم زج . دوب هدش هدناشوپ ریصح

و هناخ نیا یا هقرج اب درک رکف یا هظحل دماح . دندوب ریصح زا زین هناخ لیاسو

هب هیلا غ یادص .اب داتفا شلد هب یسرت و تخوس دنهاوخ تدش هب نآ یلا ها

: دمآ دوخ

دش. لصاو کرد هب یقارع ی هدنامرف نوا دیتفگ َپ بخ -

. دموا شیپ یقافتا -اه

. هشب لصاو کرد هب مه نیسح مادص نوشسیئر ا...هک ءاش -نا

: تفگ ، دوب تکاس هظحل نآ ات هک هسیفن

« مُنومب اجنیا هشب مورآ عاضوا ات تفگ ماقآ »

هنک یمن هلصوح یسک هک هرود اتسور زا ردقنوا اجنیا رتخد مشچ یور تمدق -

ماه شیمواگ اب مه وم . هشاب هتشاد هیلا ابغ یبجاو راک هکنیا هگم دایب اجنیا ات

یا یوت ینوت یم هگا .حاال ینیب یم مه ور میگدنز ، هنوخ مُنک. یم شاعم رارما

ا... مسب ، ینومب اجنیا طیارش
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: تفگ و داد ناکت رس تعرس هب هسیفن

« مُنوت یم «اه

. دناخرچ دماح تمس هب ار شرس و دز یهاتوک دنخبل هسیفن باوج رد هیلا غ

: تفگ و درک گنت یمک ار شنامشچ

ی هون . مُراد هگن اج یا هیوت و مُنک رطخ مُرضاح میرک جاح ی هون رطاخب وم »

؟!» هنک رطخ وت رطاخب هرضاح مه میرک جاح

هدرمش یلیخ و دنک رت ار شا هدش کشخ نابل ، نابز اب دش ثعاب دماح توکس

: دهد همادا

ینوتب دیاش ایب ورب یا یوت . یراد دمآ و تفر اه یقارع هاگتسد و مد یوت «وت

« ینک یراک وم ی هساو

، دوب هدمآ شرظن هب هچنآ زا هیلا غ دوب مولعم . دیهج دماح تروص هب نوخ

شردارب اراب وا هاتوک یا هظحل یتح دوب مولعم زاب و تسناد یم رتشیب رایسب

. تسا هتفرگن هابتشا بیبح

داد: همادا هیلا غ

هک یرتخد یا شدعب نک. روج وم هساو زور دنچ یا یوت گنشف هبعج هی »

وص یاوخب تقو ره ات هنوم یم وم مشچ یور هزیزع ت هساو ردق یا شرطاخ

« ینودب الح

هرهچ درک سح هک دش خرس نانچ . دیود دماح تروص تمس هب رتشیب نوخ

یاه هرانک لوغشم نانچمه درک. هاگن هسیفن هب یمشچ ریز . هتفرگ شتآ شا

. دوب هدینشن یزیچ چیه ارهاظ و دوب ریصح ی هدیسوپ

درک: همزمز و داد تروق یتخس هب ار شناهد بآ دماح

« مُنوتب دیاش »

. هنوت یم امتح میرک جاح ی هون . ینوت یم امتح -

سک ره هک تشاد یتردق هاگن نیا . دناسرت ار دماح یا هظحل هیلا غ هاگن قرب

. رتشیب همه ارزا دماح و دناسرت یم ار
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مهن و تسیب لصف

دش. یم جراخ اتسور زا هک دوب یکیراب یکاخ ی هداج یاهتنا رد هیلا یغ هناخ

یم ورف ریاب یاه ناتسلخن نایم و دروخ یم بات و چیپ ییاهریسم رد هداج

هداج نیا زا ییاه تمسق ، هداتفا و ناوارف یاه هخاش اب لا سنهک یاهردس . تفر

اب هنرگو تسا هداج یاهتنا هیلا یغ هناخ یتسناد یم امتح دیاب درک. یم وحم ار

یهاوخ زاب ار هتفر هار ، هدیسر نایاپ هب ریسم هکنیا روصت واب هرظنم نیا ندید

. تشگ

نیا ریز وزا دندش مخ ود ره . دناشک باال یکدنا ار ردس یاه هخاش دماح هنن

نیمز رب یدنلب قرت یادص درک،اب اهر هک ار اه هخاش . دندرک روبع اه هخاش

یلیخ و دندیرپ اوه هب یکدنا کاخ و درگ هارمه شا هدش ادج یاه گرب . داتفا
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. دندرک شکورف دوز

یاه همین رد اه ین رس . تشاد دوجو یعیسو رازین ، دنتفر ولج هک رگید یمک

هاک گنر وهب هدش هدز مشپ لکش هب ییاه لگ . دندوب هداد لگ و هتفاکش ناتسمز

دننام هک ییاه لگ . دناصقر یم ار اه ین و دیزو یم میسن رت. هریت یکدنا هاگ و

یم عمج مه .رد دندروخ یم بات و چیپ زین ، دندوب هتسشن اه ین رس رب که کال

. دنتشگ یم ناشفا رگید راب و دندش

و دندوب واباالرت زا شناشخرد یاهوترپ زاب اما . دوب هدمآ الباال ماک دیشروخ

، یناتسمز یاهزور نیا رد . دنتخاس یم نشور ار نامسآ زا تمسق نآ یاضف

رظن هب رت گرزب و دوب هدش کیدزن نیمز هب ناتسبات یاهزور زا رتشیب ، دیشروخ

تساوخ یمن دیاش . دیبات یم ومالمی مک . تشادن ینادنچ یامرگ اما . دیسر یم

یم مرگ شدوخ دش، یم هک رهظ کیدزن اما . دهاکب ناتسمز توربج جاللو زا

نامه زا زین یهاگ و دوب تذل و تسشن شباتفآ رد دش یم درک. یم مرگ و دش

یم شوحم رتدوز ناتسمز هک دوب نیمه رطاخ هب دیاش درب. هانپ هیاس هب باتفآ

. شیامرس و دشاب دوخ زاب ات درک

یم ار شیامرس زا هدش تخرک ناوزاب هک ار انح و دز رانک ار اه ین دماح هنن

کاشاخ و راخ و زره یاه فلع ار رازین فک داد. رُس اه ین لخاد هب ماالدن

تفر یم ورف ناشیاه لدنص رد بوطرم و هدروخ سیخ یاهراخ . دوب هدناشوپ

ار اهراخ و دنتفگ یم یمارآ " یآ " اهنت . تشذگ یم زین ناشیاه باروج وزا

. دننک یرود اهنآ زا دندیشوک یم و دندیشک یم نوریب

رپ ار ناشماشم اه ین راد من نت و زره یاه فلع ، هدروخ سیخ کاخ یوب

هتفر ورف یناتسمز باوخ هب رازین نکاس تادوجوم و دوب ناتسمز . دوب هدرک

ساسحا ناشیاهاپ یور زا ار یزیچ یناهگان و عیرس تکرح مه زاب اما . دندوب

دش. یم دیدپان ، تسیچ دنمهفب دنتساوخ یم .ات دندرک یم

ین . دوبن رازین نیا زا نتشذگ هب روبجم هنابش هک درک رکش ار ادخ لد رد انح

یم زاب ناشیارب ار ریسم و دنتفر یم رانک ناشیاه هناش رصتخم راشف اب اه

هاک و کچوک ی هناخ دنتسناوت ، دنتفر بقع هک اه ین ی هتسد نیرخآ . دندرک

. دننیبب ار هیلا غ یلگ

و گرزب و دناخرچ اوه رد سپس درک. فاص شناتسد فک ار ریمخ ی هناچ نز

فیل زا ار شمکش و هتخاس دوخ هک یدرگ کتشلا ب یور سپس . تخاس رت گرزب

امرخ یاه فیل و هتخوس کتشلا ب نیا زا ییاهاج درک. نهپ ، دوب هدرک رپ امرخ

. دوب هدز نوریب

دوخ یمک و دنابوک شرو هلعش و زاس تسد یلگ رونت هراوید هب ار کتشلا نزب
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و ناوج رتخد و وا اهنآ و دید ار انح و دماح هنن هک دوب ماگنه .نآ دناشک بقع ار

و روط نامه سپس . دنوش رس ات داد یم ناکت اوه رد ار اه نان هک ار ییابیز

درب. یم ورف یا هچراپ یا هسیک نورد ، ندز ات نودب

رتخد ، هسیفن تسناوت هک دوب عقوم نآ درک. گنت یمک ار شنامشچ دماح هنن

هک ییاه هشقن و داتفا وا هب دماح یاه هاگن دای رایتخا یب و دسانشب ار بویا وبا

شیاه یگتفشآ و گنج اما دوب هدیشک دماح اب تبحص یارب زور ره زور، نآ زا

. دوب هدرب شدای ارزا اهنآ

هنن . دمآ ناشتمس وهب درک کاپ دوخ یدرآ سابل هب ار شیاه تسد هیلا غ

یم مکحم ار رگیدکی هک یلا ح رد ود ره . تفر وا فرط هب یمدق دنچ مه دماح

ار دیسر یم ناشنهذ هب یسک ره مسا و دندرک یم زین یسرپ لا وحا ، دندیسوب

صخش هیلا غ فرط زا دماح هنن هتبلا . دندش یم شلا ح یایوج و دنتفگ یم

یتاملک اراب وا راب،حِلا ره اهنت . دسرپب ار شلا وحا هک تخانش یمن ار یصاخ

. دیسرپ یم رگید یلکش وهب دیدج

رت بقع یمک سپس . دیسوب رت هاتوک و رت ارمالمی وا هیلا دش.غ انح تبون

ییابیز هک داد حیضوت زاب و درک نیسحت ار شا ییابیز یا هقیقددنچ و داتسیا

و... شرهاظ ات دشاب ابیز ناسنا نورد تسا رتهب و تسا زاس رسدرد رایسب ، دایز

درک یم سح . دینش یمن رگید ار هیلا غ یاه فرح . دوب هدش خرس انح

زا هطقن ره هب هک ییامرس . دور یم باال شیاپ ناتشگنا کون زا هدنزگ ییامرس

. تخاس یم سح یب و تخرک ار هطقن ،نآ نتشذگ ،اب دیسر یم هک شیاهاپ

ار کاخ روش معط . داتفا نیمز ورب درک یمن ساسحا ار شیاهاپ رگید مک مک

یم رونت رد هک یکاشاخ و راخ زرو و زرج یادص درک. ساسحا شناهد رد

یکیرات ورد رود رایسب یا هلصاف زا شردام غیج یادص و دینش یم ار تخوس

. تفر ورف
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ما یس لصف

رس راگنا هنن لوق مه.هب رس تشپ و مکحم . دندز یم ار اه هناخ رد زورما -

یوب و دوب تشرد . دوب هداتسیا یقارع زابرس ، مدرک زاب هک ار رد . دندوب هدروآ

دز: داد داد. یم وکابنت و قرع

« نوریب دییایب و دیشوپب بوخ سابل »

هنن . میدیشوپ ار دوب مه هیبش یلیخ و هتخود هنن هک ییاه نهاریپ یرون اب

نابر واب تفاب مکحم یلیخ و دروآ رد قرف تروص هب طسو زا ار نامیاهوم

هنن و تسا هدش کچوک یاه هچب رتخد هیبش هک دز رُغ یرون . تسب یدیفس

: تفگ و تسب ار شیاهوم رت مکحم

« تسا رتهب یروط «یا

نز، درم، . دندوب هدمآ همه . میتفر نوریب و میتفرگ ار هنن یابع فرط ود

هدروآ ایند ار شرتخد نیمراهچ شیپ زور دنچ هک هیران یتح . گرزب و کچوک

شتسد یور ار وا و هدیشک دازون یور یدیفس ی هچراپ . دوب هدمآ زین دوب

و نم یاه کسورع زا رت مارآ . تشادن یتکرح چیه مه دازون . دوب هتخادنا

هک ار ردام یابع فرط ره مادک ره زین شدق مین و دق رتخد ات هس . دوب هیروح

ار اه نیبرود هک دندوب هدز لز یاهدرم هب ام لثم و دندوب هتفرگ ، دنتسناوت یم

. دندرک یم هدامآ

. دوبن اهنآ تسد رد یگرزب و یبوچ ِخرس بیلص چیه هیقر یاه فرح الف خرب

سابل نیتسآ یور یگنر خرس و کچوک یاه بیلص مدرک هاگن هک رت قیقد
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رواب ار وا یاه فرح زگره رگید هک مداد لوق مدوخ .هب تشاد دوجو ناشیاه

. منکن

یشاپ بآ مه خیش ی هناخ ی هطوحم . دوب زییمت و هدش وراج و بآ اج همه

نامیاه مشچ و قلح ورد دش یمن دنلب کاخ و درگ داب ندیزو اب رگید و دوب هدش

هدش هتشون قارع ثعب و مادص رب دورد یاهراعش اهراوید یور . تفر یمن ورف

زا راعش نتشون لوغشم مدوب هدید بقال هک دوب یزابرس ود نآ طخ هیبش . دوب

. دوب ام یاج اموهب فرط

هلجع ،اب دوب صخشم زین ناشیاه هشادشد یور زا هک یگرزب مکش اب درم دنچ

مه یرون . مدوب هدیدن لا حب ارات اهدرم نآ . دنداتسیا ییولج فص ورد دندمآ

. دنتسین اتسور یاهدرم زا اهنآ هک درک رارکت ار مفرح

: تفگ هیفص

« دنتسه یقارع »

یاه سابل دیاب اهنآ ارچ ممهفب متسناوت یمن . مدرک ناشهاگن بجعت اب نم و

. دنتسیاب مدرم فص رد و دننک ضوع اه هشادشد نیا اب ار ناشدوخ یماظن

دنهاوخ یم ناشرمع ی هیقب و دنا هدش هتسخ ندوب یقارع زابرس زا دیاش

زابرس لا یخ یب و دریگب دای اهنآ زا میوگب دماح هب دیاب . دنشاب ییاتسور یاهدرم

. دوش ییاتسور درم نامه ددرگرب و دوش ندوب یقارع

هیفص )، تشاد تسد رد هک یگرزب نفورکیم اب یخرس بیلص یاهدرم زا یکی

ات مدرک شرارکت مدوخ شیپ راب دنچ ... نفورکیم دنیوگ یم هلیسو نیا هب تفگ

تسد واب دوب هتفرگ ار نفورکیم ی هتسد ، تسد کی .)اب متفرگ دای ار شمسا

میس تسد نامه درک.اب یم عمج شیاپ و تسد ریز زا ار شدنلب میس رگید

درم هک ار یقارع نازابرس زا یکی ی هشادشد ی هشوگ ، شا هدش یچیپ

درب. نیبرود یولج ار ووا دیشک ، دوب هدش ییاتسور

هک ییاه تقو لثم . نداد حیضوت هب درک عورش درم و دیسرپ هاتوک یلا ؤس

و دنتدنت . مدیشک یم هزایمخ و مدوب هدش هتسخ داد، یم سرد رسکالس موناخ

رکشت ، دندوب هدمآ نامتاجن یارب هک ثعب بزح و نیسح مادص زا مه رس تشپ

ندروخ ناکت یور شرس داد. یم ناکت رس زین تسد هب نفورکیم درم درک. یم

شرس مه زاب دنک، هزات یسفن ات درک یم توکس درم یتقو یتح . دوب هداتفا

. دروخ یم ناکت

بقال هک وام دندرک تبحص مه ، هدش ییاتسور ییاهدرم ی هیقب وا زا دعب

هداتسیا اهنت . میدشن هدرب نیبرود یولج هب ناممادک چیه ، میدوب هدش ییاتسور
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و مورب کیدزن متشاد تسود . مدوب هدش هتسخ . میدرک یم هاگن اهنآ وهب میدوب

گنچ هک دیمهف اجک زا مناد یمن هنن . مشکب تسد نفورکیم زیر یاه خاروس رب

. مروخب ناکت تشاذگن و تفرگ مکحم ار متسد چم و دز

یاهتنا رد زابرس دنچ ، دندوب ندش عمج حلا رد اه نیبرود یتقو دعب یتعاس

، مظنم یلیخ تیعمج . دندروآ باال یکدنا ار ناشیاه هحلسا کون و دنداتسیا فص

هار ،هب میتفر یم نامیاه کالس رس فص مسارم زا دعب هک ییاه تقو لثم

. دیسر شوگ هب فرط ره زا اهرد ندش هتسب قت یادص و دنداتفا

دز.وا ادص ار هنن یسک هک میدوب هناخ کیدزن . میدوب رخآ یاه هورگ ءزج ام

یم راگنا دز یم فرح یروط و دوب هدز رمک رب تسد . دوب – هدرُو – خیش نز

: دیسرپ دنک. اوعد وام هنن اب دهاوخ

؟» تساجک تگرزب رتخد »

هیلا یغ هناخ دمهفب رگا مدرک رکف . تسا انح شروظنم مدیمهف دوز یلیخ

یمن هک تساجک میوگب مدرک زاب ناهد درک. دهاوخن اوعد هنن اب رگید تسا هتفر

هدمآ مدرد ردقنآ داد. راشف رت مکحم ار متسد چم هک دیمهف اجک زا هنن زاب مناد

ار مبل اهنت سپ . تسکش دهاوخ ار متسد ، تساجک میوگب رگا مدرک رکف هک دوب

. متفگن چیه و متفرگ زاگ

هنن . دیوگب یزیچ دهاوخ یمن مه وا دوب مولعم . مدرک هاگن یرون هب یمشچریز

هریخ هدرُو هب روط نامه هظحل دنچ . دنزب فرح یا هملک تساوخ یمن راگنا مه

. میداتفا هار هب هناخ فرط وهب دیشک ار یرون و نم تسد نآ زا دعب دش.

ات متفرگ یم ار میاه شوگ میاه تسد اب امتح ، تفرگ یمن ار متسد هنن رگا

ات مورب هار رتدنت یرون و هنن دننام متسناوت اهنت اما . مونشن ار هدرُو یاهازسان

. دوش رت فیعض و فیعض ادص

مچم رود شناتشگنا یاج درک. اهر ار نامیاه تسد هنن دش، هتسب هک هناخ رد

یم دوب مولعم . دوب رتزمرق مه متسد چم زا هنن تروص اما . دوب هدش زمرق

ال ماک ار هلا ِرد زونه . میورب لخاد هک دیشک ار متسد یرون دنک. هیرگ دهاوخ

دش. دنلب هنن قه قه یادص هک میدوب هتسبن
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مکی و یس لصف

صالح اجنیا شندنوم هگید نک. شیضار . هدب حیضوت شارب . نزب فرح شاهاب -

بآ. رو نوا شتسرفب . تسین

رهشوب داد،االن یم شوگ هگا هد. یمن شوگ وم یاه فرح هب تقو چیه نوا -

. اجنیا هن دوب انیا شاقآ شیپ

وت زا ردق ره یراد شتسود اعقاو هگا نک شرود نک. شروبجم هگید هعفد یا -

هب نوت هاگن .زا هتخس مه یلیخ . تارب هتخس مُنود یم هرت. نما شاج هشاب رود

هگید تایلمع یا اما . هدروخ هرگ مه هب نوتاهلد یروج هچ دیمهف هش یم مه

؟ میدرگ یمرب هدنز ایآ مینود یمن اعقاو . تسین یلبق یاه تایلمع لثم

هدنز نوماتدنچ یتح ای نوم همه و هشب یا هزجعم دیاش . هفیعض شلا متحا

عورش هتقو یلیخ گنج ؟ یچ یدعب و یدعب یاه تایلمع ؟ یچ شدعب . مینومب

یارب . میشاب هدامآ دیاب شندیسر رخآ هب یارب . هسرب رخآ هب دیاب هگید اما . هدش

نامرهق اما . تفرگ دایز ینوبرق گنج یا . نومنوج یتح ،اپو تسد ندرک ادف

یا مینک دازآ ات میشب ادف دیاب . میشب زوریپ ات مینک ینامرق دیاب . تخاس دایز مه

و... هدیشک نوخ و کاخ هب رهش

. مُنود یم یجاح مُنود یم -

هش یمن . نشاب تروتسد هب تاهاپ ، تساجنیا تبلق یتقو هش یمن بیبح -

کت ور تنز مه هش یمن ... نشاب تنومرف هب تاه تسد ، تساجنیا تبلق یتقو

هن. ای یدرگ یمرب تسین مولعم یتقو . ینک اهر اه لخن یا نویم اهنت و

هر. یمن مُنود یم یجاح هر یمن -

. راذن شاهنت اجنیا اما ورب. شاهاب مه وت هر یمن اهنت هگا -

؟! یتحار یمه ؟!هب مُرب -

. هشاب یضار تزا ادخ . یداد ماجنا ندموا اجنیا ات ور تفیلکت ورب. -اه
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دش. دنلب یجاح

: دیشک ار نآ مارآ و دز گنچ شنیتسآ اب بیبح

؟! مُرادن ندنوم تقایل ارچ؟ -

. درشف ار شیولگ ضغب و

: تفگ مارآ یجاح

رطخ یو هنوا دیابن . یراد دهعت تنز هب .وت هدهعت ثحب . تسین تقایل ثحب »

« یزادنب

. نراد هچب و نز مه هیقب -

، یدش نئمطم تنز تینما زا تقو ره . رطخ یوت هن نرظتنم اما . نراد اه -

. درگرب تقونوا

ار شا هیرگ ات تخادنا ریز هب رس لیعامسا جاح دش. هتسکش بیبح ضغب

: تفگ و داد ناکت رتشیب ار یجاح سابل نیتسآ بیبح اما . دنیبن

. مُشاب هار همین قیفر هش یمن . مُشاب دیاب . مُتسه شرخآ مُر.ات یمن اج چیه وم »

یجاح هش یمن . مُرب مُراذب ، هرفن هی تایلمع یا یوت مه رفن هی یتقو هش یمن

«... نما یاج هی هرب مُتسرف یم ور نوا هر. یم هش...آال یمن

مُر. یمن اج چیه وم -

. دیزرل یم اراکشآ و دوب هدروخ هرگ شیاه تشم . دوب هداتسیا ناشلباقم آال

. دوب هتخاس نتسیرگ ی هدامآ ار شفیرظ و کچوک تروص مشخ

دش. دیدپان اه لخن نایم و تشاذگ اهنت ار اهنآ االا...ی هلا اباال یجاح

ومژه دوب خرس مه زونه شیاه مشچ اما درک. کاپ ار شیاه کشا بیبح

راد. من شیاه

: تفگ رتدنلب آال

مُتنز وم مای. یم تاهاب مه زاب یرب مه ایند رخآ .ات مُنوم یم اج یمه مُر. یمن »

؟ مُدب یچ ور هیقب و ماقآ باوج ؟ مُگب یچ ؟ مُرب اجک وت نودب . تنز ؟ یمهف یم

؟» هنک یم مُرواب یک

: دیزرل ضغب نایم شیادص و
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. مُریم یم وت نودب ... نکن ور راک یا وم اب بیبح -هن

باال یمرن هب ار شا هناچ و تشاذگ یآال هناش رب تسد و تفر رتولج بیبح

وهب مکحم . دیپت بیبح بلق . دوب رو هطوغ کشا نایم آال هالیل نامشچ . دروآ

شراداو و دنشکب بوشآ هب ار شدوجو دنتسناوت یم کیراب هالل ود نیا . تدش

. دنکن رکف یرگید زیچ هب وا اب ندوب زج دنزاس

مه هب ار شیاه کلپ راب دنچ .آال دیسوب آالار سیخ یاه مشچ و دش مخ یمک

کشا بیبح دش. ریزارس شیاه هنوگ یور کشا و دنیبب رت تافش ار بیبح ات دز

: تفگ و درک کاپ شتشگنا کون اراب شیاه

هک دوب نیا موزرآ هشیمه . دوب زیزع مارب ترطاخ دای یم مُدای یتقو «زا

درم نیرت تخبشوخ هگید میدش مه ی هدروخ ینیریش یتقو . یشاب مُسورع

هتفوین قافتا هنکمم تاهاب ندوب هگید مُدرک لا یخ و دش گنج اما . مُدوب ایند

.حاال تسین نکممان ایند یا یوت یزیچ چیه .َپ یدش مُنز ووت داتفا قافتا یلو

اما...» مینومب مه اب هش یمن

و یراد دهعت تفگ . یرب ینوت یم تفگ یجاح هش. یم یاوخب وت هگا هش. یم -

. تسین تندرگ یفیلکت هگید

یتقو ؟ مُروخ یمن ور ندنومن و نتفر ترسح اهدعب ینئمطم ؟ یچ ترسح -

یم مُدوب هگا مُنک یمن رکف مُدوخ اب ندش هتشک مامزر مه و اتسود ی همه مُمهفب

؟ مُروخب درد وهب مُنک کیلش رتشیب ریت دنچ مُتسنوت یم . مُشاب نوشکمک مُتسنوت

تایلمع مُمهفب مُراد داوس ردقنوا هگید . هیراحتنا تایلمع هی یا تفگ یجاح -

. دیدب نتشک هب ور نوتدوخ دیر یم دیراد امش یچ. ینعی یراحتنا

ترپ ور یقارع یاهورین ساوح یگتخاس یریگرد ات دنچ اب میر یم میراد -

. ننک یورشیپ ننوتب یشترا و یهاپس یاردارب ات مینک

راوهز و یمیدق یاه گنفت یا اب دیاب ینعی . نوتدوخ نداد نوشن ینعی یا -

هگم امش نتشک . دیتسیاب هراپمخ و کشوم و رابگر و کنات یولج نوت هتفررد

یم اه یهاپس یارب تقو ردقچ هگم ؟ دیرفن دنچ هگم ؟ هشک یم لوط ردقچ

؟ دینک روج دینوت

-آال...

. مُراذ یمن وم . هیشکدوخ .یا هیگنووید .یا ههابتشا هش یمن -هن

. دوب یا هگید هار شاک -
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. داتفا هیرگ هب زاب آال

داد: همادا مارآ بیبح

ور هگرب . ننک اضما ور شریز هیقب و هسیونب هماندقع ی هگرب هی یجاح مُگ یم »

« دای یمن شیپ یثیدح و فرح هگید یدب نوشن

: داتفا سامتلا آالهب

. مُنومب راذب -

. ینوم یم هدنز هدب لوق .آال ینومب هدنز دیاب -وت

: دیشک دایرف آال

هدش یروج ره . مُراذ یمن تاهنت مای. یم تلا بند یشاب اج ره مُد یمن لوق »

« مُراذ یمن تاهنت

. داتفا هیرگ هب یدنلب یادص واب دناشوپ ار شتروص

شبلق زا یا هکت ندش ادج دننام شیارب آال ندش رود . داتفا هیرگ هب مه بیبح

دهاوخ هدنهد رازآ و کاندرد رایسب ، هدش هدنک ی هکت نیا یاج تسناد یم . دوب

. دوب

دمآ یم شیپ یبآ ِنیچ نیا . دروآ یم باال یکدنا و داد یم نیچ ار طش بآ داب

وهب داد یم ناکت ار اهنآ و دنابوک یم اه ین ی هنت و لحاس هب مکحم ار دوخ و

ی هدنرپ دنچ دش. یم رت هاتوک هاگ و رتدنلب هاگ هک رگید یاه جوم نآ لا بند

نودب . دندرک یم زاورپ یئرمان یا هقلح رود یبآ نامسآ رد گنر هایس یراکش

. دروخب یرصتخم ناکت یتح ناشیاه بلا هکنآ

ساسحا هک یا هیرگ . دوب هدرک عورش ار یکانزوس ی هیرگ بیبح شوغآ آالرد

دوبن .رد دندوب بیبح نآ زا اه کشا نیا . دیسر دهاوخن نایاپ هب زگره درک یم

دش. دنهاوخ هدیکچ شدای وهب شیارب زین وا شوغآ

رد اما . دوب دهاوخ اهتنا یب زین وا یاه کشا درک. یم هیرگ مارآ زین بیبح

دش دهاوخ هدرشف درد زا شبلق هکلب تخیر دهاوخن کشا شیاه مشچ آال، دوبن

. تسیرگ دهاوخ نوخ و

-آال...آال...آال...

. تسا کاندرد ندش قشاع ، تفگ یم وا هب ار زار نیا یسک دوب هک کدوک شاک

دش. دهاوخ رتروآ رجز رتو قیمع زور ره و تشاد دهاوخن یمامت هک یدرد
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مود و یس لصف

و دروخ ناکت راب دنچ شگرزب مکش درک. بترم ار شدنبرمک ریجم هدنامرف

: تفگ

ام . سراف ماوقا تراسا زا نوتندرک اهر یارب . میدموا امش یدازآ یارب ام »

ور نومنت و میدش هراوآ نومراید و یگدنز ، هنوخ ، هچب نز، زا امش تاجن رطاخب

داحتا و تاجن نوملوا تیولوا اما . میداد هتشک . میداد یمخز . میدرک هلولگ رپس

لیکشت هک نیسح مادص نومسیئر گرزب یوزرآ هب .ات دوب نومبرع یاهردارب اب

ناریا زا ور ناتسزوخ ات مینک نوتکمک میدموا .ام میسرب هیبرع گرزب تموکح

« مینک یبرع لقتسم روشک وهی ادج
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هدمآ همه . دندوب هریخ هدنامرف هب توکس رد و دندوب هداتسیا اه ییاتسور

. دوب هدشن رضاح و هتخاس هناهب ار یرامیب هک خیش زج دندوب

داد: همادا هدنامرف

نوتاهزادناریت کت . دیداد رابجا و روز هب وراهزابرس یاذغ ؟ دیدرک هچ امش اما »

یاهراعش اه بش . دنتفرگ تافلت نومزا و ندرک نومریگلفاغ دنتسنوت اج ره

یک راک هشب مولعم هگا هدهاش ادخ هک . دیتشون راوید و رد یور مادص رب گرم

دح زا ور تحاقو هگید وحاال منک یم رداص ور شنورابریت روتسد اج یمه هدوب

؟ امش هب ندرک یبوخ باوج هنیا . دیشُک یم ور یقارع ی هدنامرف . دیدنورذگ

؟» دینکش یم نودکمن و دیروخ یم کمن

نوتزا یک ؟ میدوب هدرک نوتتوعد هگم ؟ دییایب میدوب هداد همان ام هگم -

؟ دییایب نومتاجن یارب تساوخ

هدیشک نوریب تیعمج زا یقارع نازابرس دگل و تشم اب سهلا داتفه سابع

. داتسیا ، دوب هدش خرس هک ریجم هدنامرف لباقم و دش

: تفگ و درک هزات یسفن هدنامرف

زورفا گنج هک ام هنرگو . دیدوب هدرک کمک تساوخرد . دیدوب هداد همان اه »

« میتسین

نوتدوخ اب امش . تسین لا حشوخ سک چیه اج یا نوتندوب زا نوچ ... هغورد -

، دیدوبن یجنم امش ... یگراوآ و دیدروا یبارخ . گرم و دیدروا سرت طقف ام یارب

. دیتسه و دیدوب زورفا گنج

فورح اه هچ هب اتسور ی هینیسح اهنت رد اه .سلا دوب اتسور مالی سابع

. تسا هدیسر شناوختسا هب دراک دوب مولعم .حلا دوب هداد دای نآرق و دجبا

هدرک دایرف و داد یتقو و دندوب هدمآ شناوجون رتخد ندرب یارب لبق بش

هتفر و هدیسرت اهزابرس ، دندوب هدمآ همق و قامچ و بوچ اهاب هیاسمه و دوب

یارب دوب هدرک توکس . درادن انعم توکس رگید هک دوب هتسناد سابع و دندوب

زگره رگید ، دنتشادن تینما زین اهنآ هک حلا اما شیاه هچب و نز زا تظافح

درک. دهاوخن توکس

دز: دایرف

«... تنعل ... مادص رب تنعل اه... یثعب ملظ زا ربکا «ا...

زا یکی هک یا هبرض و دش هفخ شیولگرد ، هدیسرن اهتنا هب مود تنعل
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. تخاس نیمز شقن ار ،وا دنابوک شرس رب یقارع یاهزابرس

و نز . دنتخادنا نآ رد و دندرب پیج تمس هب ناشک ناشک ار سابع

ناوت یتح هک یا سهلا دون نزریپ سابع ما و دندرک یم هیوم شیاهرتخد

زا یکی یاپ هب ات دناشک یم نیمز رب ار دوخ ، تشادن ار شیاهاپ رب نداتسیا

رگید دورب تسناد یم . دننک اهر ار شرسپ دنک سامتلا و دنزب گنچ اه هدنامرف

مه زاب اما دش یم هدنار بقع هب ینیتوپ ی هبرض اب راب دید.ره دهاوخن ار وا

درک. یم سامتلا و داد یم مسق ناشیاه هچب ناج هب ار اهنآ . تفر یم ولج

دش. لدب ینیگنس توکس هب تیعمج یوهایه شنارسپ و بویا وبا ندروآ اب

اه تسد . دندرک یم هیرگ هفخ زونه هک سابع ی هداوناخ زج دندوب تکاس همه

. دوب هدش لصو مه هب اهریجنز نیا و دندوب هدش ریجنز اهنآ یاهاپ و

واپ هما یپژ و ینهریپریز ،اب تشاد یزیت زوس امرس هک یناتسمز حبص نآ رد

ولج بویا وبا . دوب دولآ نوخ و دوبک ناشیاه تروص . دندمآ یم ولج هنهرب

ود شرس تشپ و دش یم هدیشک یقارع رسفا طسوت شریجنز و دوب هداتسیا

. دندیسر یم رظن هب وسلا نس مک رایسب و هدش هلا چم هک شناوجون رسپ

وبا ندید ، تشاد دوجو اتسور مدرم مامت نیب هک یلیماف تبسن زا هتشذگ

یماظن پیج کیدزن ارات اهنآ . دوب هتخاس ناش هدنمرش ، تیعضو نیا رد بویا

. دندرک ناشراوس نوتاب یاه هبرض و رشت واب دندنار

دیاش و دنهد ناشن درم و گرزب ار دوخ دندیشوک یم هکنآ اب بویا وبا رسپ ود

یاه هبرض ، یماظن پیج ، اهریجنز . دندوب نتسیرگ ی هدامآ یلو ، عاجش مه

. دوب هدناسرت ار اهنآ قارع تارابختسا و هرصب ی هدعو وحلا نوتاب

درک: رارکت ریجم هدنامرف

رکف . دینک یم فارتعا نوت هدرکن و هدرک یاهراک ی همه هب تارابختسا یوت »

لا یخ ؟ دیر یم رد رصق و دیشک یم یقارع ی هدنامرف یروج نیمه دیدرک

« تسربخ هچ دیمهفب ات نرایمرد ور نوتردپ . دیدرک

هدیاف یب تسناد یم . تفرگ رس زا ار ندرک سامتلا و دروخ یناکت سابع ما

درک. یم والهب زجع و تسب یم لیخد یا هدیشوپ نیتوپ یاپ ره هب یلو تسا

شروظنم اهرسپ داد. ناکت ار شا هتسب یاه تسد و دش اجباج یمک بویا وبا

هک پیج . دندنابسچ وا یوزاب هب ار ناشیاه هنوگ و دندش رت کیدزن . دندیمهف ار

شا هیرگ یسک ات دنابسچ بویا وبا یوزاب هب ار شتروص باهیا ، دروخ تراتسا

هدش خرس نامشچ . درکن هیرگ اما دنابسچ وا هب رتشیب ار دوخ مه بویا . دنیبن ار

دشاب رازیب ناشتوکس و اهنآ زا تسناوت یم شاک . دنارذگ تیعمج نایم ار شا
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. ددرگزاب مدرم نیمه شیپ یزور درک وزرآ و تشاد ناشتسود مه زونه اما

هچب و نز ی دش.نهلا رترود و رود ، دوب هتخادنا هار هک یکاخ درگ نایم پیج

پیج لا بند هب ار یتفاسم . دوب هدش لیدبت یدنلب یاه غیج هب سابع یاه

و دنداتفا نیمز دش،رب مگ رظن وزا دیچیپ اه لخن نایم پیج یتقو . دندیود

. دندناشاپ دوخ یور رسو رب کاخ

یم نیرفن و نعل ار اهنآ و درک یم هیرگ درک. یمن سامتلا رگید زین سابع ما

نوتاب اب زابرس دنچ ، دیسر شساسا و لصا و مادص هب شیاه نیرفن یتقو . دومن

. دنتفر شتمس هب دوخ ی هدامآ یاه

دنتسشن شرود . دندیود سابع ما تمس وهب دنتفگ مه هب یزیچ هاگن اهاب نز

یا هقلح رگیدکی و سابع ما یاه هناش و ندرگ رود ناشیاه تسد نتخادنا واب

اهنآ . دنداتسیا اه نز رود و دندیود مه اهدرم . دنتخاس وا رود دوخ یاه هناش زا

. دندوب هتخاس اهنآ زا تظافح یارب یا هقلح زین

ناکت یرس ریجم هدنامرف . دندرک هاگن دوخ ی هدنامرف هب فیلکت بال اهزابرس

تسد هدنامرف . دنداتسیا هدنامرف کیدزن و دندناشک بقع ار دوخ اهنآ و داد

: تفگ و تشاذگ شریت تفه رب ار شتسار

زا ینز هکنیا . نرود نوش یگدنز و هنوخ زا هتقو یلیخ ام یاهزابرس »

یتح امش لا وما . تسین یدایز عقوت ال صا یعرش مه نوا ناوخب ور نوتاهرتخد

تفلا خم . هرادن تفلا خم قح یسک و هراد قلعت ثعب بزح االنهب امش سومان

تسود هک تساجنیا . دیتسیاب نوماه هلولگ لباقم نیاوخ یم هکنیا ینعی امش

یبرع تلود نتخاس یوت و هتسیا یم ام رانک تسود هش. یم مولعم نمشد زا

گنس یبرع تلود نتخاس یوت و هتسیا یم ام یور هب ور نمشد هنک. یم نوکمک

داجیا نومارب اهراکبارخ هک الیت کشم رطاخ هب سیئر . هزادن یم نوماپ یولج

دنشاب هدامآ ام نانمشد زورما زا . هدرک رداص مادعا و یزادناریت روتسد ندرک

باوج داد. میهاوخ شیتآ اب ور شیتآ باوج دید. دیهاوخ یدایز یاه مادعا

شیقاب . مییایب ریسم یاجنیا ات میدیشک یدایز تمحز .ام مادعا اب ور یشکرس

و تحار لا یخ اب ننوت یم نومناتسود اما ... یتمیق ره .هب مینک یم یط مه

یاه تسود ام یاه تسود نوچ . ننک یگدنز گرزب قارع مچرپ ریز هدوسآ

« دننمیا و نما نومسیئر یاه تسود و دنتسه نیسح مادص نومسیئر

دندوب هدیمهف همه . دنتخادنا نوریب هب ار ناشناهد ی هدش خلت بآ درم دنچ

. دننک تنایخ دیاب یتسود نیا هب یبایتسد یارب
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موس و یس لصف

یخرچ ، دوب خیش ی هناخ قاتا زا یکی هک هناخ هحلسا رود گید راب دنچ دماح

رد هب یزابرس . دوب هدرک کشخ ار شیولگ بارطضا و دز یم تدش هب شبلق دز.

ولج و تفرگ ار دوخ میمصت هرخ .باال دیشک یم راگیس و دوب هداد هیکت قاتا

. دروآ ارباال شا هحلسا و درک هل اپ ریز ار شراگیس وا ندید اب زابرس . تفر

: دزرلن شیادص دیشوک دماح

. مدرب هگید یاهزابرس یارب ، قاتا نوا یوت مدروا اذغ مکی . یشابن هتسخ -

داد: شناشن ار طایح ی هشوگ و

؟ تسین ت هنسرگ ، یداتسیا اجنیا مدید . نروخ یم نراد و ندش عمج همه -

منک. لو ور اجنیا هش یمن . منابهگن -االن

. یدرگرب ات متسیا یم مرادن راک االن مُتسه وم -

زا دوب مولعم دز. لز ، دوب هدیشوپ هک یا یماظن سابل و دماح هب زابرس

یاهورین نیا هب تسناد یمن دنا. هدش ثعب بزح دراو هک تسا یلحم یاهورین

: تفگ تعرس هب دماح هک هن ای درک دامتعا دوش یم دیدج

سرتن ... هنوخ هحلسا فرط دایب و هشب خیش ی هنوخ لخاد هنک یم تارج یک »

تور...» هحلسا یاوخ یم . مُرادن هحلسا وم هتبلا . روخب ور تاذغ ورب ردارب

داد: همادا دز، لز وا هب مخا واب درک لغب رت مکحم ار شا هحلسا زابرس یتقو

دوز مه .وت دییایب دوز ات مُنک یم ادص و رس ، دموا شیپ یلکشم رگا ال صا »

« مُرب مه یا هگید یاج ینابهگن دیاب وم . درگرب و روخب ور تاذغ
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دنچ دش. دنلب شمکش دنلورغ یادص هک دنک ضارتعا تساوخ یقارع زابرس

اب اهزابرس مه یتقو . دندروآ یمن ناشیارب یزیچ رگید اتسور مدرم دوب یزور

عاونا و نان ندروخ .زا دندوب هتفاین یزیچ ، دنروایب اذغ دندوب هتفر رابجا و روز

درک وزرآ و دیسر یم شماشم هب زین همیق تشروخ یوب . دوب هدش هتسخ تاینبل

: تفگ و تخادنا شود رب ار شا هحلسا نیا ربانب . دشاب هتشاد یدایز تشوگ

« مدرگ یمرب دوز »

دش. رود دماح نداد ناکت رس زا سپ و

دورب ، تشاد رارق خیش گرزب طایح یاهتنا هک یقاتا لخاد ات دش رظتنم دماح

یاه هتوب و ردس ناتخرد و لا سنهک و ناوج یاه لخن اب طایح . ددنبب ار ورد

فلع و دوب هدش هدناشوپ ربنچ رایخ و هجوگ یاه هتوب و یدمحم لگ تشپرپ

دنچ ار طایح ییابیز و دندوب هدییور طایح فک زیر یاه گیر نایم زره یاه

یم هتخیر طایح رد اذغ طاسب ، دوبن درس ردق نیا اوه رگا دیاش . دندرک یم ربارب

هدمآ شکمک هب ناراب زیر من ومن امرس اما . تشگ یم رتراوشد دماح راک و دش

. دوب

. دندوب هدرب ار دعار و وا یربراب یارب یراب دنچ . تفر لخاد و دوشگ مارآ ار رد

.حلا دننک لمح یماظن پیج ارات گنشف یاه هبعج دندوب هدرک ناشروبجم اجنآ

دنچ و هدش هدیچ مه یور یبوچ یاه هبعج . تخانش یم بوخ ار اه هبعج نیا

. دندوب هداد هیکت راوید هب رانک و هشوگ مه رابگر و هحلسا

هک نامه دننام تسرد یا هحلسا و تشگرب دعب یا هظحل اما درک دنلب یا هبعج

هحلسا دوجو اب هبعج ینیگنس . تخادنا شا هناش ،رب دوب هدید زابرس تسد رد

نوریب هتسهآ و دیشک یکرس . دربب مه اراب ود ره دوب ممصم اما دش. یم رتشیب

. دمآ

و رس و هتخادنا هار زاوآ و صقر طاسب ، دندوب هدش ریس هک ییاهزابرس

فرط هب یلصا رد یاج هب و دیخرچ دماح . دیچیپ یم طایح رد ناشیادص

دش. یکیراب یورهار دراو و دز رانک ار ردس یاه هخاش . تفر طایح ی هشوگ

اه .سلا دیسر یکچوک رد هب دش.ات یم رت گنت ورهار تفر یم رتولج هچ ره

نیا یقافتا ال ماک ، دندمآ یم خیش غاب سره و ینابغاب یارب شردپ اب هک شیپ

. دوب هتفای ار ورهار

ی هشوگ تمس وهب هتفرگ نادند هب ار شزومآ تسد لبلب یا، هبرگ زور نآ

یوقاچ واب مشخ اب دماح . دوب هدش دیدپان ردس یاه هخاش نایم و هدیود طایح

نیا هب شمشچ ، هتشادرب هک ار اه هخاش و هدرک لا بند ار هبرگ ، شردپ ینز همق
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ریسم زا .وا دشن اجنآ دراو زگره هبرگ هتبلا . دوب هدش شدراو و دوب هداتفا ورهار

رد یزار ناونعب و هتفای ار یرس هار نیا دماح اما . دوب هتخیرگ شراکش اب یرگید

... زورما ات دوب هتخاس ناهنپ شا هنیس

، رایسب راشف اراب یرد هدز گنز و یمیدق لا گنچ . داهن نیمز ار هبعج دماح

اب .رد دمآ نوریب و تشادرب ار هحلسا و هبعج دش. زاب یدنلب یقژ اب دز.رد رانک

اه کچیپ نایم مه زاب ، تسب ار نآ یتقو . دوب هدش هدناشوپ یناوارف یاه کچیپ

دش. دیدپان

هکنآ زا لبق اه سلا هک تشاد رارق یا هکورتم و گرزب ناتسلخن وا لباقم

ریاد یمیدق یناتسربق رب ار نآ دوب هدرک رارصا یا هبیرغ ، دیایب ایند هب دماح

یب ناتسلخن نیا . دوب هدرم شناتخرد یامرخ نیلوا ندیچ زا لبق درم اما دنک.

دش ثعاب و داتفا اه نابز یور ، شندوب سحن ی هعیاش و دش اهر یثراو چیه

. دننک یرود نآ زا همه

ساوسو و تقد اب مدرم . تخادنا ناشکچوک یاتسور هب یهاگ مین دماح

و ناتسلخن نیا تمس هب یرد چیه هک دندوب هتخاس یروط ار ناشیاه هناخ

. خیش ی هناخ ِناهنپ و کچوک رد نیمه زج . دوشن زاب ینآ هکورتم ناتسربق

نیا زیچ چیه تشاد رواب و دوب زور . داتفا هار هب ناتسلخن تمس هب دماح

ریگ ، تشاد هک یراب نیا اب هک دشاب نآ زا رت کانسرت تسناوت یمن ناتسلخن

ار نیمز یدنلب زره یاه فلع اهو نمچ دش. ناتسلخن دراو و دتفایب اه یقارع

هتسشن اه هخاش رب یدایز راب . دنتخاس یم راوشد ار نتفر هار و دندوب هدناشوپ

. دندیسر یم رظن هب هدیس وپال بوغرمان ، حیقلت مدع رطاخ هب اما دوب

زا یا هفخ یاه ههچ هچ و هدرک فُپ ار دوخ اه هخاش یور امرخ یاه لبلب

هناخ هب ندیسر یارب شریسم تسناد یم دماح . دنداد یم نوریب ناش هرجنح

نیا رد وا لا بند هب یسک دوب نئمطم اما . تسا هدش وطالین رایسب هیلا یغ

موش ردقچ اجنیا تفگ دنهاوخ اه یقارع هب نارگید دش. دهاوخن دراو ناتسلخن

رتشیب تشاد یمرب ولج هب هک مدق ره اب دماح دنچ ره . تسا هدش نیرفن و

اه... هعیاش هب اصوصخم درک. دامتعا دیابن اهزیچ یضعب هب هک دش یم نئمطم
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مراهچ و یس لصف

ره زا رترون ،رپ دناشاپ یم نوراک رب هک یباتهم . دیبات یم هنادنمتردق هام

رد ینز کمشچ یاه غارچ دننام زین ناگراتس . تشاد دای هب هیلا غ هک دوب ینامز

. دنتخاس یم یناشخرد ی هریت ار بآ حطس و دندز یم وسوس اه تسدرود

وسار دیاب دز سدح داد. یناکت ار هیلا غ بآ نورد یزیچ ندیرپ یادص شاالِپ

رد ار بانط دید. یم ار بآ رد ناشندرکانش هشیمه . دشاب ییارحص شوم ای

شتشگرب . دنتسرفب سپ شیارب ار شگرزب گید ات دوب رظتنم و دوب هتفرگ تسد

. دوب هدیشک لوط هشیمه زا رتشیب

ار شسفن نآ ینیگنس . ندیشک هب درک عورش ووا دروخ یناکت بانط هرخ باال

هچ دوب ریحتم . دندوب هتفرگ درد شیاهوزاب . دناشک زاب و درک هزات یسفن . دیرب

. دنیب نآ نورد هدش هلا چم ار ینز تسناوت دش، کیدزن یتقو ؟ تسا نآ رد یزیچ

. دناشک یرتشیب تردق واب دمآ دوخ هب دوز یلیخ اما درک. تهب یا هظحل

. دناشک یم رتولج و ولج ار دوخ و دز یم وراپ بآ رد شیاه تسد اب زین نز

دنلب ماگ دنچ .اب دوب هدناشوپ ار شدق زا یمین بآ . دیرپ نییاپ لحاس کیدزن

. دمآ نوریب ، دهد ناشن یلمعلا سکع هیلا غ هکنآ زا لبق و دناسر لحاس هب ار دوخ

یلخن ی هنت هب شا یگشیمه یاج ار بانط و دیشک نوریب ار شفرظ هیلا غ

. دیزرل یم و دوب سیخ .وا دیود آال تمس وهب تسب

؟! بآ یوت یدیرپ ارچ ؟ امرس یا یوت تدوخ اب رتخد یدرک یچ -

دنک. شمرگ آال یاه تسد و تروص رسو رب شیاه تسد ندیشک اب دیشوک وا

. ینک ولهپ هنیس هکنیا زا لبق میرب ... رتخد میرب -

یرازین هب ار شهاگن و تشگرب هناخدور تمس وهب دز رانک ار شتسد آال اما

درک. یم قه قه و دیزرل یم . تخاس یم ناهنپ دید ارزا بآ تمس نآ هک تخود

درک: همزمز و تفگ یدنلب یاو ناهگان . دنیبب ار شتروص رتهب ات تفر رتولج هیلا غ

؟» یتسین میرک جاح ی هون ی هدروخ ینیریش «وتآال

: دیزرل رتشیب آال

... شنز -َز...

؟...وت؟... امش ینعی ؟... یچ -
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درک. توکس و

روضح هکنآ درک.اب شوماخ و نشور راب دنچ ار شا هوق غارچ فرط نآ یسک

لوغشم شزغم رد تعرس هب ، دوب هدرک مگردرس و جیگ رایسب ار هیلا آال،غ

یسک . دوب هتشون شیارب لیعامسا جاح ار اهدک نیا دش. اهدک نیا یوجتسج

یاه بش و اهزور .وا دوب اتسور داوساب نانز دودعم زا هیلا غ یلو تسناد یمن

. دراپسب نهذ هب ار اهنآ کت کت ات دوب نیرمت لوغشم ار یناوارف

نآ . دومن رارکت ار دک رگید راب ، درکن تفایرد هیلا غ زا یخساپ هک فرط نآ

دز. ار خساپ دک و دروآ دای هب هیلا غ هک دوب عقوم

اما . دوب هدرک ذوفن شیاه ناوختسا زغم ات امرس . دیزرل یم اپ ات رس آال

قت قت و دندش یم هدیبوک مه هب شیاه نادند دش. یمن یضار نتفر هب شیاهاپ

: دیسرپ هتسهآ . دنداد یم ادص

؟» تف یچ...گ... »

درک: همزمز هیلا غ

« ظفاح ادخ... »

. داتفا هیرگ هب یدنلب یادص آالاب

رد ار ضغب ینیگنس زین .وا دیشک شوغآ هب ار ووا تفر رت کیدزن هیلا غ

راب نیرخآ ار شرسپ یتقو هک دوب یضغب نامه هیبش درک. یم سح شیولگ

زج سک چیه ات دوب هدرک شناهنپ هک یضغب . دوب هدرک سح شیولگ رد ، هدید

دش. دهاوخ هچ دنادن شدوخ

تسین المز رگید تسناد یم .وا دندروخ یم ناکت مارآ بآ فرط نآ یاهرازین

رود بانط ی هرگ و تفر ولج دز. یدک یتح ای دتسرفب بآ فرط نآ هب یزیچ

. رتشیب رگید یجوم و دناشک بآ تمس هب یمک ار شفرظ یجوم . دوشگ ار لخن

وا تسناد یم هیلا دز.غ یم هجض یدنلب یادص واب دوب هتسشن نیمز آالرب

یسابل اتاب داتفا هار هب شا هناخ تمس هب سپ . تفر دهاوخن اج چیه بشما

شوگ هب یرود رایسب ی هلصاف زا یزادناریت یادص . ددرگزاب وتپ دنچ و کشخ

زا هک یراهب دش. یم کیدزن نایاپ هب شیامرس دوجو اب زین ناتسمز . دیسر یم

هدنارذگ هک یتخس یاهزور مامت یارب دشاب ینایاپ تسناوت یم دیسر یم هار

درک. یم ساسحا شدوجو مامت اراب نیا . دوب

نز هک یرتخد شیپ . تشگ یمزاب رتدوز دیاب درک. رتشیب ار شیاه ماگ تعرس

ادخ میرک جاح دای هب ار وا هشیمه هک یناوج . دوب دش اتسور ناوج نیرتهب
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... بیبح نز شیپ . تخدنا یم زرمایب

مجنپ و یس لصف

: دیوگ یم یرون . دندرک لمح یام هناخ هب اه یقارع شیپ زور دنچ -

« دندمآ میوگب دیاب . دندرک هلمح میوگب دیابن »

لخاد زابرس هد دودح هعفد کی . میورب رد ندرک زاب یارب میدرکن تصرف یتح

: دیسرپ ناشسیئر . دنتشاد هحلسا همه . دندمآ

؟» تساجک دماح »

: تفگ ماقآ
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هک» دننادب رتهب دیاب اهنآ و دناد یمن »

کمک ار ماقآ تساوخ هک مه هنن . دندز کتک ار ماقآ و دندش ینابصع اه یقارع

دنتساوخ اهزابرس . دروخ کتک مه دشکب نوریب اهنآ یاهاپ و تسد ریز وزا دنک

چیه . میدیود نوریب وهب میدیشک غیج ام یلو دننزب کتک مه ار یرون و نم

میدیود میتسناوت یم هک یتعرس نیرتشیب اماب یلو . دیودن ناملا بند ناشمادک

. میدش رود و

و میداتسیا . میشکب سفن میتسناوت یمن رگید ، میدیسر هک هیقر ی هناخ هب

ی هناخ هب نتفر دروم رد مه هب نامهاگن اب میتشادن ندز فرح یارب یسفن نوچ

یاپ درک.وا زاب ار رد شردپ دز. ار ناش هناخ رد یرون و میتفرگ میمصت هیقر

هیقر . دوب هداد یا هنسرگ ی هسوک هب شا ییایرد یاهرفس زا یکی رد ار شتسار

گرزب یلیخ یاه یهام و گنهن ، هسوک یچراکش شردپ هکنیا و دوب هتفگ ار نیا

. منکن رواب ار وا یاه فرح هک ما هتفرگ دای رگید . تسا

: دیوگ یم یرون

شمسا هک یرامیب کی رثا رب ار شیاپ و تسریگ یهام کی شردپ تسا هدینش »

« هداد تسد ،زا هدنامن شدای

. دنیبب ار اه یهام دناوت یم شا یناکتسا هت کنیع اب روطچ مناد یمن نم اما

یمک مه دعب . دنیبب ار ام ات دیشک لوط یا هظحل دنچ درک، زاب هک ار رد نوچ

: تفگ وا هب یرون . دسانشب هک دیشک لوط

« دندز کتک ار نامردام و ردپ و دنا هدمآ یام هناخ هب اه یقارع »

. دنورب اه یقارع ات مینامب اهنآ ی هناخ ردقنآ و میورب لخاد تساوخ ام زا ووا

، دروآ هیقر هک یکنخ بآ . دروایب بآ نامیارب دز ادص ار هیقر ، میتفر لخاد یتقو

میتفر شقاتا هب هیقر .اب دیبسچ نمهب ، مدوب هدروخ هک ییاه بآ مامت زا رتشیب

. دروآ ار شیاه یزاب بابسا ووا

تشاد یجراخ و گنشق کسورع یلک اما تشادن یردارب ای رهاوخ چیه هیقر

کون اب میتسناوت یم یهاگ طقف . مینزب تسد اهنآ هب داد یمن هزاجا یتح هک

. میهد شوگ ناشزاوآ وهب راشف ار ناشرمک تشگنا

یارجام . دمآ هیقر ی همع همیسن هک دوب هدشن کشخ ال ماک نامقرع زونه

هیقر وهب داد ناکت یتحاران اراب شرس درک.وا فیرعت شیارب هیقر ار اه یقارع

اراب یرون و نم یا هعفدکی دعب دنک. تسرد تبرش نامیارب و دورب داد روتسد

هک تفرگ دهاوخ مسفن زاب مدرک سح داد. راشف مکحم یلیخ و درک لغب مه

درک. نامیاهر



110
STO-16710-10-0241: یریگهر دک

نم درک. رتشیب همیسن اراب شا هلصاف و دناشک بقع ار دوخ دوز یلیخ یرون

شتسد ود نیب ار متسد و درک زارد تسد وا هک متشاد ار میمصت نیمه مه

: تفگ و درشف مرآ و تفرگ

« تسا نما تاتاج اجنیا دیسرتن »

: تفگ و دز متسد رب یمارآ ی هبرض سپس

مد یاهرتخد .ام دیتسه ناتدوخ یایند رد و دیا هچب هک ناتلا ح هب شوخ »

تسد ام هب یسک ات میوشب ناهنپ خاروس ات هد لخاد میروبجم ، اتسور ِتخب

یم دوب ییاج شاک . تسین نم اتسور نیا یاج چیه مه زاب . دنکن یزارد

« میوشب ناهنپ اجنآ میتسناوت

و دمآ نابرهم مرظن هب هظحل نآ رد ارچ مناد یمن درک. شزاون مارآ ار متسد و

: متفگ تعرس هب نیاربانب . تخوس شیارب ملد

« تساجنوا مه انح ورب. هیلا غ شیپ »

: تفگ یرون ادعب

« دوش یم ینابصع یباسح دمهفب هنن رگا و متفگ ار انح یاج مدرک یدب راک »

و مدوب هدش الل شاک مدرک وزرآ و مدش نامیشپ دوز یلیخ منم شتسار

هنن منک اعد دیاب دعب هب نیا زا سپ . مدوب هتفگ رگید اما . مدوب هتفگن یزیچ

رگید مهد یم لوق مه نم درک. دهاوخ مدوبک و هایس هنرگو ما هتفگ نم دمهفن

رکف هنن هک ردقنآ ، مدش هک رت گرزب . مهدن ول ار زیچ همه دوز و منکن ینیچربخ

وا هب ار مدوخ ینیچربخ و همیسن یارجام ، دنزب مکتک تسا تشز رگید دنک

یزیچ و مشاب تکاس دعب هب نیا زا مریگب دای دیاب عقوم نآ ات اما . تفگ مهاوخ

. دیوگن ارجام نیا دروم رد یزیچ هدشن روبجم ات هداد لوق مه یرون . میوگن

یم یروط یدمع ماقآ . دندوب تکاس یلیخ ماقآ و هنن ، میتشگرب هناخ هب یتقو

: تفگ یم یرون . مینیبن ار شتروص ام هک تسشن

« تسا هدرک مرو و هدش دوبک شتروص هک هدید »

دنک. یم رکف یزیچ هچ هب تسین مولعم اما . دخرچ یم وا رود هناورپ لثم هنن

یقافتا هک اعد و دنک یم هیرگ شیارب دعب یمک و دنک یم نیرفن ار دماح یهاگ

. ددرگرب وسملا حیحص و دتفاین

: دیوگ یم یرون دنا. هدیشک یزمرق و گرزب رد برض ار نام هناخ راوید یور

« راکبارخ ینعی تم عال نیا هدینش اه هیاسمه «زا
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انح... و دماح و بیبح مه دیاش . میتسه راکبارخ ماقآ و هنن ، یرون نم، ینعی

هناخ رانک زور نآ زا ینابصع یزابرس اما . میا هدرک یدب راک هچ مناد یمن اقیقد

هناخ هب دناوت یم یسک هن میورب نوریب میراد هزاجا ام .هن دهد یم ینابهگن نام

. دیایب نام

: دیوگ یم هنن

« تسا هدیدزد اه یقارع زا یزیچ دماح »

منک یم رکف و دتفا یم راک زا مبلق هظحل نآ دنز. یم لز نم هب هعفدکی و

یرون و نم و دنک یم قه قه دعب اما ما. هتفگ همیسن هب انح دروم رد هک هدیمهف

نیا منک یم وزرآ و دتفا یم راک هب زاب مبلق هک تسا تقو دنک.نآ یم شزاون ار

. مبلق ی همه ی همه اب مه .نآ دوش مامت دب یاهزور

مشش و یس لصف

درک یم لُق لُق نایلق نورد بآ . دوب هداهن شناهد ی هشوگ ار نایلق ین خیش

: دیرغ و درک رود ناهد ارزا ین . دندرک یم زیخ و تسج شنورد یاه بابح و

راک یا بویا وبا .اب نکن مُتفگ شهب ردق ره . مهفن کدرم ... یقارع زویفپ کدرم »

هدنامرف نوا تسین مولعم مُتفگ شهب . تفر ورف شیلا خ رس یا یوت هگم نکن ور

ود و ریپ درمریپ نوا هک تسین یکردم ال صا . نشاب هتشک شارسپ و بویا وبا ور

داد ریگ دش. شیلا ح هگم کدرم اما ، نشاب هدرک ور راک یا شکیچوک رسپ ات

نتفگ شاهزابرس . بویا وبا رتخد شیپ هتفر یم هدنامرف هک نتفگ شاهزابرس

... نتفگ شاهزابرس ... نتفگ شاهزابرس . هدوب بویا وبا رتخد شیپ شمه شرکف

« شاهزابرس و شدوخ هب تنعل

درب. ناهد هب یرتشیب ظیغ اراب نایلق ین و

و درک رپ ار کیراب رمک ناکتسا و دناشک رت کیدزن ار یاچ لقنم و ینیس هدرُو

. تفرگ خیش فرط وهب دز مه تعرس .اب تخادنا شلخاد رکش یقشاق

ار یاچ ربو موجه نوریب هب شا ینیب و قلح زا دود . دیشک نوریب ار ین خیش

داد: همادا و دیشون یا هعرج اب

هب نوشنوخ مُسانش یم ور مدرم یا وم درک. ینابصع ور مدرم طقف قمحا نوا »

گس لثم هراد . هدش راه مه مهفن نوا ند. یم داب هب ور شنامدود دایب شوج
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هتفر شا هداونوخ و دماحوبا غارس مه شیپ زور دنچ . هریگ یم ور همه ی هچاپ

« هدرک نوش ینادنز و

هب هک ار یاچ درک. شا هدامآ یلبق لکش نامه وهب تخیر یرگید یاچ هدرُو

گنیرج گنیرج ، تشاد تسد رد هک یناوارف یاهوگنلا ، تفرگ یم خیش فرط

: تفگ . دندرک ادص

« هدیدزد تامهم هحلسا رابنا زا دماح نگ یم »

اذغ مک هی اب مهفن یاتسرپ مکش . هنوشدوخ یگضرع یب زا مه هشاب هدیدزد -

هنود یمن االن ریجم هدنامرف . هبوخ هریگن ورام نماد شیتخبدب هدز. نوشلوگ

ش یباسح داد روتسد و درک هیبنت هک ور شاهزابرس یک. ندرگ هزادنب ور ریصقت

ام تبون شدعب مُسرت یم . یروج یا مه ش هداونوخ و دماحوبا . ننزب نوشق ال

دیاب یچ مُنود یمن ... هنوشنب ورام هایس کاخ وهب هنک روج یا هنوهب وهی هشب

یم وم راگنا ؟ هتفر اجک دماح ینز یم سدح دیسرپ یم کدرم زورما مُنک.

. مُنود

دش. نایلق لوغشم زاب و

یم یاچ یروق ریز ار لقنم ی هتخادگ یاه لا غز ربنا اب هک یلا ح رد هدرُو

: تفگ ، دناشک

« ینک ترپ ور شساوح دیاب خیش »

؟ یروج هچ -

: تفگ و درک یا هفرس ووا دروخ هدرُو تروص هب دود یتشم

یمن اجنوا هب مه نج رک هک ییاج . هدرک میاق هیلا یغ هنوخ ورانح ، دماح هنن »

« هسر

داد: همادا بل ریز و

« دای یمرب نوا زا طقف اهراک «یا

؟! هیلا یغ هنوخ -

نداد نوشن یارب ینوت یم .وت هشاب یدایز یاهربخ هیلا یغ هنوخ مُنک رکف -اه

و وا هب وراتسور رتخد نیرت گنشق ، ریجم هدنامرف هب تیرادافو و یتسود

هدنامرف ینیبدب و تموصخ ی هدننک مامت هنوت یم انح . ینک میدقت شاهزابرس

اجنوا مه دماح دیاش ال صا . هشاب نوا اب وطالین یتسود هی عورش و ریجم

. هشاب
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یم زیخ و تسج رت مارآ نایلق نورد یاه بابح . تفر ورف رکف هب خیش

. دندرک

یم هعرج هعرج و دز یم مه مارآ هک یلا ح .رد تخیر دوخ یارب ییاچ هدرُو

. تفرگ رظن ریز ار شرسمه یمشچریز ، دیشون

دش. دنلب اج وزا درک نازیوآ شیاج رس ار ین خیش دعب هقیقد دنچ

؟ هیلا یغ هنوخ یتفگ -َپ

یاه مدق واب درک عمج ار شا هشادشد یاه هرانک خیش و داد ناکت رس هدرُو

ار دماح هنن هرخ .واباال تسشن هدرُو نابل رب یزوریپ دنخبل . تفر نوریب یدنلب

... هدننک مامت و ینف ی هبرض کی اب مه .نآ دوب هتخاس دوخ بولغم
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متفه و یس لصف

و دندن ماال یم والی لگ هب ار دوخ و دندوب هتفر ورف بآ نورد اه شیمواگ

هب زین اهنآ نت یهایس و هدش دولآ لِگ ال ماک بآ حطس . دنتفرگ یم باتفآ مامح

و دیور یم الق تاب رد هک یهایگ ) نگچ یا هتشپ اب هیلا .غ دوب هدمآ رد لِگ گنر

دز: داد دش. اهنآ کیدزن ( تساه شیمواگ کاروخ

هش...» وه... »

درک. قیوشت بآ رد نتفر هب ار کچوک شیمواگ و

هک ییاج .هب دوب هتخود بآ تمس نآ هب ار شهاگن و هتسشن یا هشوگ آال

هبآال شهاگن رت فرط نآ یمک انح . دوب هتفر ورف رابغ زا یا ههلا رد شیاهرازین

دوب یا هبیرغ ، شتسود نیرتهب .آال، تشادن وا اب ندز یارب یفرح اهزور نیا . دوب

یم سح یرگید سک ره زا رتشیب انح ار شنتفای رییغت . شتخانش یمن وا هک

درک.

یارب ار عانعن یاه گرب و دوب هتسشن یراع یب تخرد ی هیاس رد هسیفن

یم . تخادنا یم یریصح ینیس نورد ودرک یم ادج هقاس زا ندرک کشخ

. درکن ناشیادص زین وا نیاربانب ، دمآ دنهاوخن وا هب ندرک کمک یارب تسناد

. دتفایب شناردارب و ردپ دای دش یم ثعاب یراکیب . دنامن راکیب تشاد رارصا

شنهذ نتخاس لوغشم رد هک یش تال مامت .اب دییوب و تشادرب عانعن یا هخاش

کشا یسک ات تخادنا ریز هب رس و دناشک شیولگ هب ار ضغب عانعن یوب ، تشاد

... شیاه مشچ نودب . دندوب هدرب وا نودب ار شردپ . دنیبن ار شیاه

یا هظحل . دروخ یم ناکت شیاپ ریز نیمز درک سح درک. کاپ ار شیاه کشا

و هدرک سح ار اه ناکت نیا زین وآال انح اما . تسا هداتفا شراشف درک روصت

: دیسرپ . دندوب هداتسیا

؟» هدش یچ »

و رتشیب نیمز شزرل اهو ناکت . دندیسرپ ار نیمه ناشیاه هاگن اب زین اهنآ

. دندوب هدمآ رد مط هبتال زیر یاه گیر اهو هسام هک یروط دش. رتشیب

دز: داد هیلا غ

« لخاد دیرب اه... یقارع »
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مکحم هک دمآ یم زین ییاه نیتوپ یادص ، کنات یاه خرچ تکرح یادص رانک

. دوب هدش رید اما . دناشک ار اهنآ هیلا دش.غ یم هدنابوک نیمز رب

ناشرس تشپ . دیسر اهنآ هب و تشذگ ناشیور درک.زا مخ ار اه ین کنات

وهب درک اهر ار اهنآ هیلا .غ دنتفر یم هار هدامآ ییاه هحلسا اب یقارع نازابرس

. دیود هناخ لخاد

و کیدزن هک دنتسیرگن یم اهزابرس و کنات ،هب هدش دمجنم انح ،آالو هسیفن

هس ره درک. کیلش یبیهم یادص واب دمآ باال کنات ی هلول . دندش یم رت کیدزن

تخرد ودمآ دورف الق تاب کیدزن ییاج کنات ی هلولگ . دنتفرگ ار ناشیاه شوگ

یم وس ونآ وس نیا هب همیسارس و ناساره اه شیمواگ درک. رو هلعش ار یلخن

تمس هب ار انح ،آالو هسیفن . دوب هیبش رتشیب هبنهلا ناشیاهدایرف . دنتخیرگ

اه لخن نایم اه شیمواگ . دنوش رود اه شیمواگ تکرح ریسم زا ات دناشک دوخ

. دندش دیدپان

. تشاد تسد رد ،ار دوب هدروآ دماح هک یا هحلسا و دمآ نوریب هناخ زا هیلا غ

دز: داد اهرتخد هب باطخ

« دینک رارف »

. تسب رابگر هب ار اهنآ و تفرگ هناشن اه یقارع تمس هب ار هحلسا دوخ و

آال یاه تسد هسیفن و انح . دندیود ناتسلخن تمس وهب دندیشک غیج اهرتخد

شوگ هب مه زونه یزادناریت یادص . دندناشک یم دوخ لا بند وهب دندوب هتفرگ ار

اهریت درک، کیلش شا هحلسا رخآ گنشف ات هیلا غ دندیمهفن زگره اهنآ . دیسر یم

نیمز رب یتقو درک. کیلش و درک کیلش مه زاب اما . دنتسشن یم شنت رب کت کت

دش. کیلش زین ریت نیرخآ ، دیشک هک یرخآ سفن ،اب داتفا

تروص و هنهرب یاهاپ اه، تسد هک ینوخ . داتسیا شرس باالی ریجم هدنامرف

یاپ و تفای یم نایرج شنت یاهرانک ،زا دوب هدروآ رد خرس گنر هب ار هیلا غ

ار شریت تفه ریجم هدنامرف . تفر یم ورف ، دوب هداتفا شا هیاس رد هک یلخن

دز. خالصار ریت و دروآ نویب

یولج و تشذگ هیلا غ نت یور زا کنات . دنتفرگ رارق ناشیاهاج رس همه

ناتسلخن لخاد هب اهزابرس ریجم هدنامرف روتسد هب دش. فقوتم ناتسلخن

هچب اهنت ار هیلا غ یاه ناوختسا ندش درخ شرق شرق یادص . دندیود

بآ لخاد دیسرت یم مه زونه و دوب هتفرگ هانپ یا هشوگ هک دینش یشیمواگ

. دوش

متشه و یس لصف
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یرگید ینامز ره زا رتمرگ اوه و هدیسر دوخ ی همین هب زین راهب زا هام نیمود

تدش ، دندوب هتخادنا هار هب یقارع یاه کنات هک یشتآ اب اصوصخم . دوب هتشگ

تعاس رد تسرد سدقملا تیب یلا تایلمع دش. یم سح رتشیب ترارح نیا

یرتشیب تدش یزادناریت زور، دنچ زا دعب وحلا هدش زاغآ دادماب ی هقیقد یس

. دوب هتفای

هتفرگ هانپ یا هبارخ رد اهنآ درک. عمج مه رود ار همه رگید راب لیعامسا جاح

: تفگ لیعامسا جاح . دندوب

الم) سلا هیلع ) نیسح ماما نامز هگا . میشب الیی برک همه هرارق هک هیزور زورما »

یمن سپ واپ میدنوم یم میدوب هگا یتح هک مینک تباث مینوت یم ،االن میدوبن

ال برک کاخ ، هدش هدیشک نوخ هب کاخ یا و تساروشاع زور زورما . میدیشک

و نومفیلکت نداد ماجنا یارب میرب . مینوخب ا... رصن ءاج اذا دییایب تس.

اه بش و اهزور تشذگ یتح . نتسه یگشیمه و یقاب نادیهش هشاب نومدای

یم یزور و قزر وا شیپ و دنا هدنز اهنوا هک هداد هدعو ادخ هنک. یمن نوشوحم

« بلا ط یبا نب یلع ...ای نوتمراپس یم ادخ هب اهردارب . نریگ

: دندرک همزمز ار تایلمع نیا زمر همه

. بلا ط یبا نب یلع -ای

: دندیشک دایرف رتدنلب دعب و

. بلا ط یبا نب یلع -ای

ره و دندیود نوریب هبارخ زا دوخ یاه گنشف ی هدنام یقاب اهو گنفت واب

دوخ تمس هب ار اه یقارع دنتسناوت یم ات دیاب . تفرگ شیپ رد ار یریسم سک

و دندیسر یم رظن هب دایز رایسب ، ناشتارفن مک دادعت دوجو اب دیاب . دندناشک یم

. دندرک یم هدز تشحو و جیگ ار اهنآ دیاب

ح رد یماظن یاهوردوخ . دیسر یم شوگ هب یزادناریت یادص یا هشوگ ره زا

رد یا هناخ و دش یم کیلش یپوت ی هلولگ زین یهاگ و دندوب دمآ و تفر لا

. تشگ یم نهپ نیمز رب دش یم راوآ یا هشوگ

ره . دندوب هدیسر عماج دجسم ،هب دعب تعاس دنچ بیبح وا لا بند وهب لوسر

سفن و دندوب قرع سیخ ، هتفرگ هانپ یا هزاغم زا هدنام یقاب راوید کت تشپ ود

رایسب و دوب هنشت درک. رت نابز اراب شا هدش کشخ نابل لوسر . دندز یم سفن

درک: همزمز . هتسخ

«... قیفر تمنیب یم رو نوا »
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دز: دایرف ، دهد ناشن یلمعلا سکع بیبح هکنآ زا لبق و

« بلا ط یبا نب یلع «ای

درک. کیلش ، دندیود یم تمس نآ هب هک ییاهزابرس فرط وهب

و درک یم کیلش بیبح دش. عماج دجسم نابایخ دراو یلصا نابایخ زا یکنات

تسشن یم اه یقارع بلق ای رس رب شگنشف ره . تفرگ یم هانپ راوید تشپ زاب

اب هک ییاهزابرس یارب شندز و دوب کباچ و زیت . تخاس یم نیمز شقن ار اهنآ و

. دوب یتخس راک ، دنتشاد یمرب مدق طایتحا

یم ار وا بیبح دش. یم رترود و رود زاب و دوب هدش رود یرتم دنچ لوسر

دز. یم ریت اراب دنتفرگ یم شا هناشن هک ینازابرس و دید

شا هلول دش. یم کیدزن شیاه هخرچ ی همست ِندیخرچ ِدنلب یادص اب کنات

نیرخآ یا هظحل رد بیبح دش. دنلب شا هلولگ کیلش بیهم یادص و دیخرچ

زا یا هکت ره ار... شرکیپ مامت ندش یش تمال نآ زا دعب و دید ار لوسر یزادناریت

یولج ، تشگنا ود ، یکی اب شتسد فک زا یرادقم دش. باترپ یا هشوگ هب لوسر

هدنامن لوسر زا یزیچ رگید دش. هفخ شیولگ رد دایرف یادص . داتفا بیبح یاپ

یلا خ نودب ، دوب هدرک تیصو هک روط نآ مه نآ دنک. شنفد دهاوخب هک دوب

... شیاه بیج ندرک

درشف مکحم ار شگنفت . دوخ ردارب رادغاد . تسا رادغاد درک یم سح بیبح

و دندرک یشزرل . دندوب شرظتنم هدامآ یاهرابگر اب اهزابرس . تفر نوریب و

. تسشن یم بیبح نت زا ییاج کی ره ریت،هک زا یناراب کیلش

و تشاد تسد رد ار شا هحلسا زونه هک یلا ح رد . داتفا نیمز رب بیبح

. دوب هداتفا لوسر رس هک ییاج . دوب هریخ ییاج هب شهاگن

مهن و یس لصف

رتخد هس دش. یم رت کیدزن و کیدزن ، نیمز رب اه نیتوپ ندیبوک یادص

ناش،اب هدیرپ گنر و هدز تشحو یاه هرهچ . دندرک یم هاگن مه هب همیسارس

اهادص . دندیزرل یم و دندوب هتفرگ ار مه تسد . دوب هدش سیخ قرع و کشا

اه، لخن ی هتفر ورف مهرد یاه هخاش ی هیاس . دندش یم رت کیدزن و کیدزن

باالی یا هدنرپ . دوب هتخاس گنر یرتسکاخ ار ناتسلخن زا تمسق نآ یاضف

دش. دیدپان تخرد یاه هخاش نایم و درک زاورپ ناشرس

: تفگ مارآ آال



118
STO-16710-10-0241: یریگهر دک

« مُر یمن انوا «اب

ار انح تشحو هک دیشخرد یزیچ شهاگن رد درک. اهر ار شیاه تسد و

تسد و دیشک شوغآ رد ار داد.آالوا ناکت ار شرس تدش واب تخاس رتشیب

شوگ هب رتدنلب ، نیمز فک اب ناشدروخرب و نازابرس یاپ یادص . درشف ار هسیفن

. دنونش یم ار ناشیاه سفن یادص یتح دندرک یم سح . دیسر یم

نوراک ناشورخ جاوما هک ییاج داد. ناشن ار یا هشوگ شتسد واب دیخرچ آال

ادج کاشاخ و راخ والیو لِگ یتشم . دندنابوک یم دولآ لگ لحاس رب ار دوخ ،

: تفگ ضغب نایم .آال دندرب یم دوخ واب دندرک یم

هار یا وم هشاب یا شهار اهنت هگا . هروخب وم هب نوشاه تسد مُد یمن هزاجا »

« مُر یم ور

. دیود طش فرط وهب درک هزات یسفن داد. تروق ار شناهد بآ آال

هاگن مه هب هسیفن و انح . دندش نایامن اهزابرس و دندروخ یناکت اه هتوب

یادص . دندیود ، دوب هتفر هکآال یتهج ورد دنتفرگ میمصت عیرس زین اهنآ . دندرک

بآ. آالرد ندیرپ شاالپ یادص دعب و دندینش یم دوخ رس تشپ ار اهزابرس یاپ

. دروآ دنب ار ناشسفن نآ ینیگنس و بآ . دندیرپ زین اهنآ

سح انح . دوبن وا زا یرثا چیه یلو دنیبب اتآالار دروآ نوریب رس یا هظحل انح

ناکت یزیوآ تسد هب ندز گنچ یارب ار شتسد . تسا هدش یلا خ شیاپ ریز درک

لِگ رعق ورد دناشک یم دوخ تمس هب ار وا شناشورخ جاوما اب طش یلو داد.

تدش هب شرانک هسیفن . دوشگ ار شنامشچ یا هظحل درب. یم ورف دوخ دولآ

ونآ وس نیا وهب دوب هدش هدیچیپ شرود شدنلب و هریت سابل . دروخ یم ناکت

دش. یم هدنابوک وس

اب دیشوک . دندوب هدش رات شنامشچ انح. ندرگ رود تخادنا گنچ یتسد

مجح اهنت شیاه تسد یلو دنک زاب ار شسفنت هار و دنزب رانک ار وا شیاه تسد

. تشادرب قتال زا تسد انح . دوب هدش رتشیب راشف . تفاکش یم ار شفارطا بآ

فارطا هب ار شیاه تسد درک. یم هکچ بآ نایم شنامشچ ی هشوگ زا کشا

تکرح وزا تسناوت یم هک بآ زا ردق ره ندیشک شوغآ رد یارب دیاش درک. زارد

. داتفا

هک یلا ح ورد دز یگنچ اهنآ زا یکی . دندز بآ هب هدنامرف روتسد هب زابرس دنچ

، رگید زابرس دنچ کمک واب دمآ لحاس تمس هب دناشک یم ار یزیچ تمحز اب

. دندناشک نوریب بآ ارزا هسیفن

. دنتساوخ یم یرتشیب ینابرق دیاش . دندوب هتفای یرتشیب شورخ طش جاوما
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یم ادج کاشاخ و راخ والیو لگ و دندنابوک یم دولآ لِگ لحاس هب ار دوخ

دیآ یم شیپ تردن .هب تسا طش بآ ِتعیبط نیا . دندرب یم دوخ واب دندرک

ییابیز سورع ود اهنآ . دندماین لحاس هب زگره وآال انح و دهد سپ هدیعلب هچنآ

دش. ناشهاگمارآ اجنآ و دندیمرآ نآ رعق رد هک دنتشگ

ملهچ لصف

یم هک شا هناخ و هیلا غ دسج ندید زا دعب . دوب هدیود ار هار مامت دماح

انح،آالو اما . دوب هتشگ ار اج همه ، اهزابرس نیتوپ یاج و کنات در ، تخوس

هسیفن یارب یقافتا هکنآ رکف . دیپت یم تدش هب شبلق . دوب هتفاین ار هسیفن

یم شا هناوید ، دشاب هدرک شتیامح یسک هکنآ نودب و وا دوبن رد مه .نآ هداتفا

درک.

تخس ندیشک سفن دنک. هزات یسفن ات داتسیا ، دیسر هک خیش ی هناخ کیدزن

، دنداد یم ینابهگن هک یزابرس ود . تخوس یم یکشخ تدش زا شیولگ و دوب

. دنتفرگ شتمس هب ار ناشیاه هحلسا

مه زونه . تخادنا نیمز ،رب دوب هتشادرب هناخ هحلسا زا هک ار یرابگر ، دماح

درک. دنلب ار شیاه تسد و دوب نآ رب هیلا یغ هدیکشخ نوخ

. منزب فرح وا... اب دیاب ... هدنامرف -

دماح دوز یلیخ . دندنار ولج هب ار ووا دندرک لدب و در یهاگن زابرس ود
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. دندوب هدرک رپ ار شفارطا هک ینازابرس .اب دوب هداتسیا ریجم هدنامرف لباقم

: تفگ دماح

اهرتخد نوا . ممُدرب ور رابگر وا وم . مُدیدزد ور اه گنشف نوا وم ... مُدوب وم »

« دینک لو وراهنوا . دیریگب هنوم . ندرکن یراک

اربا ناشسابل یاه نیتسآ اهنآ درک. یا هراشا شرانک دنمونت زابرس ود هب ریجم

زین ار دوخ زولب یباالی همکد دنچ اهنآ . تفرگ تشپ زا ار دماح یزابرس . دندز ال

. دنتفرگ دوخ یاه تشم ریز ار دماح و دندوشگ

اب یتقو دش. یم عمج دوخ رد و دروخ یم بات و چیپ درک. یم نهلا دماح

ارماال دوخ کاندرد یاه تشم و دنتفر رانک اهزابرس ، ریجم هدنامرف ی هراشا

هب ار شهاگن و درک دنلب ار شدولآ نوخ تروص . داتفا نیمز رب دماح ، دندن

: تخود ریجم هدنامرف

. دیراد هگن هنوم . دوب وم ریصقت شمه . نرب دیراذب -

: تفگ و تشادرب دماح تمس هب یمدق ریجم هدنامرف

ور نومتامهم دعب یدب بیرف ورام . یشب ثعب بزح دراو یدرک تارج وت »

نریگب فده ور نومدوخ ، نومدوخ تامهم اتاب نومنانمشد تسد یدب و یدزدب

«... نشکب وراه یثعب و

داد: نوریب ینیگنس سفن و

. ننک هیرگ تلا ح هب نومسآ یاه غرم هک مرای یم ترس -بالیی

: تشادرب رگید یمدق و

ماهاب یراد یدموا مه دعب . یتفرگ هرخسم هب ور ثعب بزح و یدرک تارج -وت

؟ منک دازآ ور اهرتخد نوا و مریگب ور وت هک ینک یم هلماعم

شیاه نادند زا یکی . دنابوک دماح تروص رب شنیتوپ کون اب ریجم هدنامرف

. دیشک دایرف درد تدش زا دماح و دش باترپ اوه هب نوخ یتشم اب هارمه

: تفگ و ماالدن کاخ هب ار شنیتوپ دولآ نوخ کون ریجم هدنامرف

منک. تاهاب هلماعم هی یدرک میلست ور تدوخ هکنیا رطاخ هب منوت یم طقف »

« ننک تنفد و نربب تردام و ردپ مد یم هزاجا هک هنیا منوا

دز: دایرف و
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«... شنیدنبب »

تخرد وهب دندروآرد ار شیاه سابل . دندرب ناشک ناشک ار دماح زابرس دنچ

یاه هزوز هب دماح یاه .نهلا دندز ار وا دنتسناوت ات نوتاب اب راب نیا و دنتسب لخن

یدعب ی هبرض هک دلا نب درد زا درک یمن تصرف . دوب هدش لیدبت یا هفخ و هاتوک

مشچ زا یکی اه، هبرض . دیعلب یم هک دوب نوخ قازب یاج رگید . دمآ یم دورف

هب شفارطا یاه هدمآرب رد رگید مشچ و دوب هدرب ورف یکیرات رد ار شیاه

دید. یمن یصاخ زیچ و دش یم زاب تمحز

تردق اه هبرض و دندش یم ضوع سفن هزات یاهزابرس ،اب هتسخ یاهزابرس

انشآ رایسب شیارب هک یغیج یادص . دینش ییادص ناهگان . دنتفای یم یرتشیب

ییاهر یارب و دیشک یم غیج هک یرتخد . تخانش یم بوخ ار ادص نیا .وا دوب

دوخ درک .قتال دوب هدرک تداع وا یارب ندیپت هب شبلق هک دوب یسک ، دیشوک یم

: تفگ ششوگ رد یقارع زابرس درک. رپ ار شماشم قرع دنت یوب دنک. اهر ار

« نوخب ور تدهشا »

. داهن شندرگ رود ار شیاه تسد و

مه زونه دش. رتشیب زابرس تسد راشف اما دنک. دازآ ار شندرگ درک یعس

... چیه رگید و دینش یقت مارآ یادص . دیشک یم غیج هسیفن
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مکی و لهچ لصف

یقارع زابرس . دنورب نوریب هناخ زا دنتسنوت هرخ باال ماقآ و هنن لبق زور دنچ -

: دوب هتفگ و هدز رد

« دنروایب ار دماح دسج و دنورب دیاب »

یادص اب راب نیلوا یارب و تسشن نیمز رب ماقآ . تفر حلا وزا دیشک غیج هنن

ناشهارمه میتساوخ مه .ام میدرک هیرگ مه یرون و نم درک. هیرگ دنلب یلیخ

فرح ی هلصوح رگید هک م هنن و ماقآ هک میدرک سامتلا و هیرگ ردقنآ . میورب

. میداتفا هار هب ناشلا بند هب مه وام دندش تکاس ، دنتشادن ندز

یریصح اب شیور و دندوب هتسب یلخن هب خیش ی هناخ کیدزن ار دماح دسج

هنن، درک. هیرگ زاب و درک لغب ار دز،وا رانک ار ریصح هک ماقآ . دوب هدش هدناشوپ

و دنک ناشکاپ درک یم یعس و دیشک یم شنت ی هدش کشخ یاه نوخ رب تسد

یم و دیشک یم سفن دنلب دنلب طقف درک. یمن هیرگ رگید اما . دیسوب یم ار وا

. دیزرل

یم اما . دوبن هیبش یلیخ دماح هب درم نآ . میتفر کیدزن مه یرون و نم

همه زا رتشیب . میدرک هیرگ مه ام طقف میدزن تسد وا .هب تسا شدوخ میتسناد

ار شرس . دوب هدرک مرو و دوبک شندرگ . دنازوس یم ار ملد شرس ندز قل زیچ

. تشاد یمن هگن

دندیشک یم راگیس . دندوب هداتسیا رترود اهزابرس . دندرک زاب وراه بانط اهنآ

اهنت اما منزب گنس اهنآ وهب مهدب ناششحف متشاد تسود . دندرک یم نامهاگن و

. مدیسرت اهنآ زا لبق زا رتشیب زاب و مدرک ناشهاگن

: تفگ درم . دروآ یم لحاس فرط ارزا یرگید دسج یدرم

« تسا بویا وبا رتخد هسیفن »

: تفگ هنن
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« مینک ناشنفد مه کیدزن دیاب »

داد. ناکت رس مه ماقآ و

رتریپ یلا س دنچ رظن هب ره . شیاهاپ زا هنن و تفرگ دماح یاه تسد زا ماقآ

. دندمآ یم

و دندوب هشیمه زا رتمک یقارع یاهزابرس . دمآ یم رود زا یزادناریت یادص

. دنورب رهش هب دندش یم هدامآ ناشیاه پیج اهو کنات

اجنآ ، دنیآ یم ناملا بند یتقو وات میورب هیقر ی هناخ هب داد روتسد هنن

ره . دوب مدآ زا رپ ناشطایح میدرک زاب هک ار .رد میدیود اهنآ ی هناخ .ات مینامب

و... قامچ همق، ، لیب ، ساد ؛ تشاد تسد رد یزیچ سک

: تفگ و دیشک یرانک امار هیقر اما . مدیسرت یا هظحل

هدرک رارف شا هداوناخ اب زورید خیش . دنسرب ار اه یقارع باسح دنهاوخ یم »

ندنام رگید ، هدش رهش دراو شترا و هاپس هک وحاال تسا هتفر هرصب هب و

«. دیشک دهاوخن لوط دایز اه یقارع

یربخ انح و بیبح وزا دوب م هنن و ماقآ تسد رد دماح دسج زونه هکنآ اب

مه هیقر و یرون . مدیدنخ ، دوب هدرک نیگنس ار مبلق هک یمغ مامت واب میتشادن

اتسور یاه هچوک سپ ، هچوک .رد میورب هسردم هب میتسناوت یم زاب . دندیدنخ

بآ هب ونت میورب هناخدور رانک هب بآ ندروآ یارب رگید یاهرتخد واب مینک یزاب

. مینزب

هب هک مرتفد یاه هگرب لثم . دوب ندش مامت حلا رد سوباک سلا ود دودح زا دعب

کشا و اهدرد اه، مخز مامت اب یتح . دوب نیریش نایاپ نیا و دش یم کیدزن رخآ

... شوخ یاهزور زا دش دهاوخ زاغآ رگید یرتفد و تشاذگ یم یقاب هک ییاه

. میدیدنخ یرتدنلب یادص واب

نایاپ

98/11/20
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