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بآ رد الیی ویه

لوا لصف

نآ رتم دنچ و تشادرب ار هدنام یقاب یاه لگ دش. دنلب شردام ربق رانک زا هلحار

شیولگ ضغب درک. یم شهاگن دنخبل اب یدرم سکع هک ، تسشن یربق رانک رت فرط

یور و درک رپرپ ار یدمحم لگ هخاش و درک یلا خ ربق یور گالبار هشیش . درشف ار

هدروآ یا هزانج رت فرط نآ یمک . دوب هدرک رپ ار شا ینیب گالب یوب . تخیر نآ

یم نویش رت فرط نآ یمک اه نز . دنداهن نیمز رب ار هزانج تاولص اب نادرم . دندوب

ی هدرم تسناوت ، دوب هتسشن هلحار هک هیواز نآ .رد دندز یم ور و رس ورب دندرک

ردپ ی هزانج عییشت یارب . دیزرل شنت و دنیبب حوضو هب ار نفک رد هدش هدیچیپ

یگدنز رد راب نیلوا یارب .حلا دیایب ناتسربق هب دندادن هزاجا هک دوب شوخان ردقنآ

. دیسر یم رظن هب فیحن رایسب نفک رد هدش هدیچیپ هزانج دید. یم هدرم شا

یسک و دندوب لوغشم همه . دورب رتولج یمک درک راداو ار هلحار یدیدش یواکجنک

هتفر لخاد یدرم . دنیبب ار ربق قمع تسناوت یم هلصاف نآ .زا تشادن وا هب یهجوت

گنس دنچ و تشاذگ هزانج رس ریز یگنس . دندرپس وا هب ار هزانج یرفن دنچ . دوب

. رگید

. دوشگ ار هزانج تروص و تفر لخاد ، دناوخ یم نآرق هک یدرم . دمآ نوریب درم

هدارا یب یغیج . دیسر یم رظن هب ناوج رایسب شحور یب و تام تروص اب هزانج

هلحار . تساخرب نانز زا هیرگ و غیج یادص نآ لا بند وهب دمآ نوریب هلحار یولگ زا

حور ندوب سح دز. یم تدش هب شبلق . دوب ردپ ربق رانک هرابود دش. رود باتش اب

ینز . دنتفر رانک اهدرم . دوب هدش رپ کاخ اب ربق درک. شمارآ یمک فارطا نآ رد ردپ

هرابکی ربق رانک دز. رانک ار دوب هدش زارد وا هب کمک یارب هک ییاه تسد . دمآ ولج

» دایرف و دش هریخ شلباقم راد من کاخ هب هظحل دنچ . تسشن نیمز رب شناوناز

یم دورف شیور رسو رب باتش اب شناتسد . دمآ نوریب شیولگ زا یغیج ...»اب هلور

ار دوخ نز اما . دندمآ ولج نز دنچ . دناشاپ یم دوخ تروص و رس رب کاخ و دندمآ

. دهد اج دوخ شوغآ رد ار ربق مجح لک دیشوک یم و دوب هدرک اهر شرسپ ربق رب

.... دندرک یم هیرگ مه اهدرم حلا

وا هنیس رب هک ینامز دننام و تشاذگ ردپ ربق سیخ گنس رب ار شا هنوگ هلحار

... تسیرگ یباسح ، تشاذگ یم

«... امرخ دییامرفب ... موناخ »
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نز درک. هاگن تمس نآ وهب تشادرب ییامرخ ، دوب ناوج تسد هک یسید زا هلحار

یم ربق رود ، ندناوخ هحتاف یارب هورگ هورگ وحلا دندوب هدرک دنلب ربق یور زا ار

. دنتسشن

؟» دوب ضیرم هنک... شتمحر ادخ »

ور شربخ رهظ . هاگشناد هرب ات دموارد هنوخ زا وسملا حیحص بص درک. فداصت »

«. تفررد و دز درمان .هی ندروا

درک: همزمز هرابود هلحار

هنک...» شتمحر ادخ »

. تخود ردپ سکع هب ار شهاگن هلحار . تفر رگید یاهربق فرط هب ناوج

یرادن سود منود یم ... یجاح و یب یب شیپ مریم متفا یم هار ادرف . ییاباب »

یبتجم ... مشاب اجنیا نم نرادن سود سیگنرف یاه هچب . مرادن یا هراچ اما ... مرب

ریگلد . متدوخ هلحار نومه نم مشاب اج ره ییاباب ... هتفرگ طیلیب مساو شدوخ

؟» بخ وشن

هدش کبس یباسح دش دنلب یتقو . دناوخ هحتاف و تشاذگ ربق رب ار شتشگنا

. دوب

هلحار دش. یم تولخ مک مک ناتسربق و دوب هداد بورغ هب ار دوخ یاج رصع

لا نیمرت هب ار .وا دوب شرظتنم نوریب دوخ یوردوخ اب شا ینتان ردارب . داتفا هار هب

. دوش کاپ ناش یگدنز زا ناشردپ مود رسمه و وا هیاس هشیمه یارب ات دناسر یم
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مود لصف

ونآ فرط نیا هب هک دوب ینارفاسم زا ورپ غولش هشیمه لثم 6 هرامش ینواعت

درک. اپ اپونآ نیا هلحار . دندوب ناشنارفاسم رظتنم هک یدادعت و دنتفر یم فرط

یگنت و دوب هدرک کاندرد و مروتم ار شیاهاپ سوبوتا رد ندنام تعاس هدجیه

دروآ یم نوریب کت کت ار اه نادمچ اهو کاس ، رفوش داد. یم شرازآ شیاه شفک

یمک دوب رظتنم هلحار . درپس یم ، دوب زارد ناشنتفرگ یارب هک ییاه تسد وهب

ندش کیرات ات زونه ؟ تسیچ نارفاسم باتش نیا لیلد تسناد یمن . دوش رت تولخ

زا ار شا هدیرپ گنر کاس و تفر ولج هرخ .باال دوب هدنام یتعاس ود ، یکی اوه

شدیدش تبغر .اب دناسر طخ یاهوردوخ هب ار دوخ سالهن .سالهن تشادرب نیمز

درک. یم هلباقم تدش هب شیاه شفک ندروآرد یارب

یر؟» یم اجک مُرتخد »

تک .اب تشاد مشچ هب یکنیع شردپ لثم و دوب شردپ وسلا نس مه ابیرقت درم

. دوب شردپ هیبش یلیخ ، دوب هدیشوپ هک یبترم یلو ، هتفر وور گنر یمک راولش و

.وا تفرگ درم لباقم و دروآ نوریب شبیج زا یذغاک هکت هلحار اه. ملعم اقآ هیبش

شردپ هک یراک نامه درک. اج هب اج شنامشچ رب ار شکنیع ، ذغاک ندناوخ یارب مه
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داد. یم ماجنا هشیمه

«. تمُنوسر یم مُدوخ ، رتخد ایب . یتسین فارطا یا ملا مُتسنود یم »

رب هلحار یتقو . دروآ نوریب رگید یاه یسکات ماحدزا زا ار شگنردرز دیارپ

دوب شفک زا شیاهاپ ندروآرد داد ماجنا هک یراک نیلوا ، تفرگ یاج بقع یلدنص

. تفر نوریب غولش لا نیمرت زا یسکات . دیشک یتحار سفن و

یم رظن .هب دوب تکرح و شوج و بنج زا رهظ،رپ زا دعب ماگنه نآ رد نادابآ رهش

نانچ زین اه هزاغم دنا. هدمآ نوریب راذگ و تشگ و دیرخ یارب رهش مدرم همه دیسر

رهش یگدنزرس قشاع هشیمه هلحار درک. یم هریخ ار مشچ هک دنتشاد یباعل و گنر

هشیمه . دندوب هدرک ترجاهم رهش نیا زا هداوناخ هارمه هک یلا س دنچ نیا .رد دوب

هدنشورف یادص درک. یم ار یریما نابایخ یغولش یاوه شلد دش یم هک اهرصع

: دندز یم دایرف هک اه

« هجارح ایب ودب . هجارح »

یاوه . دندیرخ یمن چیه ندز هناچ یارب ینامز فرص نودب هک ییاه یرتشم و

یلیخ یسکات اما دش. یم طولخم غاد الی یفوپ یوب اب هک ، هسوبنس و فاللف یوب

دش. یم رتمک شوج و بنج تفر یم رتولج هچره . تفر نوریب یغولش زا دوز

رانک . تفرگ هلحار لد زاب ، تشگ یم جراخ رهش زا هداج هک دیسر یچیپ هب یتقو

دراو ، دوب بقارم تقد اب ناپوچ کرسپ و دندوب ارچ لوغشم دنفسوگ یا هلگ هداج

درک،رپ یم ادج نادنفسوگ مشپ زا داب هک نهپ یوب زا هلحار ینیب . دنوشن هداج

یدنخبل ، دوب شساوح هنیآ زا هک هدننار داد. نیچ ار شتروص رایتخا یب . دوب هدش

: تفگ و دز

؟...» دیتفر رهش یا زا هتقو یلیخ وماع «اه

« سلا هد دودح . هتقو یلیخ هلب »

؟» وماع دیدوب هتفر اجک »

«... ندوب اجنوا مردام الی یماف ... درجورب »

یلا س دنچ . زاریش مُدرب و مُتفرگ ومچب و نز تسد دش هک گنج مه وم ومع «اه

کاخ . شدوخ تمس هشک یم ومدآ کاخ . دروُین تقاط هگید مُلد اما میدنوم اجوا

ور، مُتشاد اجوا یچره و ینامزاس ی هنوخ ، مُراک . هراد یبیجع ششک مه اج یا

نومدوخ رهش وت میراد مک مک ؟ ینیب یم ورایند راک اما اج... یا مُدموا ومُدرک لو
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یا هب هگید یارهش نتفر ندرک عمج هرابود نوم ال یماف زا یلیخ . میش یم هبیرغ

اتاال هگا مه وم ... سین نوشاه هچب ونوشدوخ هساو یتاناکما چیه اج یا هک هنوهب

مُدرُم یتقو داوخ یم مُلد هک هرطاخ یا هب طقف مُدشن یهار مچب و نز رارصا ناب

«... مُشب نفد یبن رضخ نوتسربق یا وت اج یا

هیبش شردپ هب ردقچ درم نیا . تخادنا هلحار یولگ رد یضغب ، هدننار توکس

ورس درم، یتقو یلو . دوش نفد یبن رضخ ناتسربق رد تشاد وزرآ زین شردپ . دوب

لوا رسمه زا شردپ ییادج دعب هک ییاهرسپ دش؛ ادیپ شا ینتان یاهردارب ی هلک

، اوعد و گنج زور ود زا دعب هرخ وباال دندروآ هناهب یلک اهنآ . دندوب هدز ار ردپ دیق

دش یم رت تولخ هداج مک مک دش. نفد شرسمه ربق رانک درجورب ناتسربق رد ردپ

درب.... باالرت یمک ار وردوخ یویدار یادص هدننار . رتشیب اه لخن دادعت و

هب یلیامت رگید مه هلحار . تشادن ندرک تبحص هب یتبغر رگید دیسر یم رظن هب

یاه یراومهان هداج تلا فسُآ دش. اه لخن نایم یکیراب هداج دراو یسکات ... ندینش

یم طایتحا واب مارآ ، وردوخ یاه ناکت ندرک رت مک یارب هدننار و تشاد یدایز

، دندرک یم یط ار رهن نیمجنپ یتقو . دمآ یم رت نییاپ و نییاپ زین دیشروخ . دنار

زا هک دوب یتداع نیا . درمش یم ار اهرهن تقد اب هلحار . دوب هدش یرتسکاخ اوه

هنوگ نیا صاخشا هناخ سردآ ، شردپ هاگداز رد تسناد یم . دوب شقشاع یگچب

بوقعی جاح هناخ ، مهدزای رهن ات دیاب یسکات فالین.حاال لزنم ، مجنپ رهن ؛ تسا

. تفر یم شیپ

هدننار یاج درک. هاگن ولج ی هنیآ وهب تفرگ نوریب زا ار شهاگن نآ کی هلحار

داد. راشف مه رب نیگنس ار شیاه کلپ درک. یم شهاگن هک دید ار شردپ ریوصت

هلحار بلق یلو درک. یم هاگن نابایخ هب طایتحا اب هک دوب هدننار زاب ، دوشگ یتقو

تارج رگید دش. فقوتم یسکات یتقو . دوبن نابرهم شردپ هاگن دز. یم باتش اب

شیاه شفک یتح . دیرپ نوریب و داد هلجع اراب شلوپ دنک. هاگن هدننار هب تشادن

. دیشوپ نتفر هار نیح ار
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موس لصف

درک. ادیپ ار نآ تسناوت یتحار وهب دوب هدرکن یرییغت چیه شگرزبردپ هناخ

یاه پم وال دوب هتخوس هناخ ردرس پم دز.ال ار رد رابدنچ و تشادرب یگنس هکت

رد بورغ زا لبق دنا هدرک تداع مدرم اتسور رد دمآ شدای . دندوب قمر یب نابایخ

و دندوب هدش رت هریت اه لخن هیاس . تخیر شلد رد یسرت یروآدای نیا . دنشاب هناخ

. دنابوک ار رد یرتشیب تردق داد.اب یمن ییامندوخ تصرف هام هب یربا همین نامسآ

.اب دیسر یم شوگ هب رود زا هک یمهبم یاهادص . دینش یم یبیجع یاهادص حلا

. دیایب نوریب یکیرات زا یرس ، دوب رظتنم مادم . تخادنا یهاگن اه لخن هب طایتحا

ناج هب واباپ درک عمج ار شتردق مامت درک. یم سح ار شیاهاپ شزرل مک مک حلا

ییاهادص درک ساسحا دعب دش. رارقرب توکس یا هظحل دش هتسخ یتقو . داتفا رد

رد ار دوخ هدارا یب و داد تروق ار شناهد بآ . دوش یم کیدزن و کیدزن مهبم

درک. ناهنپ هناخ رانک لخن ی هیاس

اه؟» یتسه یجاح هون »

دش. هتخیر هچوک یکیرات هب ، طایح پم ال رون و دوب هدش زاب لباقم هناخ رد

. داتسیا رون یوت هلحار

«! ننک یمن زاب ورد هلب، »

. اتسور هداتفااج یاه نز هیقب لثم ابیرقت . دوب شوپ هایس اپارس نز

ادرف یجاح هون دوب رارق ... نسر یم بص ادرف . همیکح یب یب ترایز نتفر »

وت...» ایب ...حاال هسرب

غارچ اب هک تشاد یزبسرس طایح . تخادنا هناخ نورد ار دوخ باتش اب هلحار

یاهاپ شزرل ، تشاد هناخ نیا هک یتینما ساسحا . دوب هدش نشور یگرزب یاه

درک. رت مک ار هلحار

ادرف ات نورذگب دب اج یا ور بشما وت. میرب ایب یا. هتسخ یباسح امتح مُرتخد »

« نسر یم هیجاح و یجاح هک

و درک یا هدز باتش رکشت اهنت . دوب شرمع داهنشیپ نیرتهب نیا تفگن هلحار

. تفر لخاد و دوشگ ار هلا رد نز زا رتولج

هدز لز نویزیولت هحفص وهب دندوب هتسشن مه کیدزن دق مین و دق کدوک جنپ

یباتهم رون . دندز لز نویزیولت هب هرابود و دنتخادنا هلحار هب یهاگن مین . دندوب
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هب ورهار هشوگ ار یقاتا نز داد. یم ناشن حلا یب و هدیرپ گنر ار ناشتروص

داد. ناشن هلحار

وم . یشاب تحار اج یا ینوت یم . هزابرس عفال . ساه هچب گرزب ردارب قاتا یا »

هنوخ یا یاراوید زا ادص . ینزب مادص ینوت یم یتشاد مُراک . مُتسه یتفج قاتا

« هرذگ یم تحار

شا یرسور هرگ نز لا یخ ندش تحار یارب و درک رکشتزاب هلحار درک. یا هدنخ و

درک. لش ار

یم هدنوم بابک مکی ؟ یدروخ ماش یتسار ... دامع هنن ینزب مادص ینوت یم »

؟» مُرایب تارب یاوخ

: تفگ هلجع دنک.اب رکف نآ هب تسناوت یم هلحار هک دوب یزیچ نیرخآ نیا

« نونمم مزاب ... مدروخ یزیچ هی سوبوتا یوت ینعی ... مریس . نونمم «هن

ریگب تحار . هزیمت شابن نارگن . مراذیم وتپ و شرف هشوگ یا َپ وخ... یلیخ »

دروآ نوریب وتپ و باوختخر دمک زا « نکن رکف میچیه هب وباوخب

. دیزخ وتپ ریز وهب درک نهپ ار باوختخر هلحار نز نتفر .اب تشاذگ هلحار رانک و

درک. یم سح ار شندب یاهوم ندوب خیس مه زونه

مراهچ لصف

«... هلحار ... هلحار »

. دیسر یم شوگ هب اه تسدرود زا ادص

«... هلحار ... هلحار »
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شیاه کلپ هرابود یگتسخ تدش زا یلو . دوشگ یتخس هب ار شنامشچ هلحار

رادیب یمی مال شخ شخ یادص اب هک دوب هتفرن باوخ الهب ماک زونه . دندمآ دورف

چیه یکیرات زج . دناشک یم نیمز رب ار شیاهاپ ، قاتا رد یسک دمآ یم رظن دش.هب

ادص شخ شخ یادص دش. رت عمج وتپ ریز هلحار دش. یمن هدید قاتا رد زیچ

هنیس رد ار شسفن و درشف رت مکحم ار شناوناز وتپ ریز هلحار دش. یم رت کیدزن

رود هتسهآ دعب . داتسیا شرس باالی یا هظحل دوب شقاتا رد هک یصخش درک. سبح

شیاه گر رد نوخ دید هچنآ وزا دز رانک ار وتپ ، یناهگان یمیمصت اب هلحار دش.

. دوب نیگمشخ و هتخیر مهرد شتروص . دوب هداتسیا رد رانک شردپ دش. دمجنم

هاگن . دوبن یربخ شکنیع زا یلو . تشاد نت رب ار شگرم ماگنه راولش و تک نامه

دز: دایرف مشخ واب دروخ هرگ هلحار هاگن رد وا

ورب!» اج یا «زا

رد تمس هب هک شتشگنا دادتما هلحار . دمآ یم هاچ هت زا راگنا شیادص ساکعنا

شردپ رگید و دش هتسب و زاب یا هظحل هرجنپ درک. لا بند ،ار دوب هدش هتفرگ هناشن

. دوبن اجنآ

. تسب وم شک راب شراد من یاهوم . دوب قرع سیخ دش، رادیب باوخ زا یتقو

نز و دندرک یم یزاب طایح رد اه هچب . دمآ نوریب قاتا وزا درک رس ار شا یرسور

هتخادگ ار شا هدرک فپ یاه هنوگ رونت ترارح . دوب نان تخپ لوغشم یا هشوگ

زا ات داتسرف ار شیاه هچب زا یکی و داد دنخبل اراب هلحار سالم باوج . دوب هدرک

. دمآ نوریب و درک یظفاحادخ هلحار وا ندمآ زا لبق . دروایب ربخ بوقعی جاح هناخ

. دوبن یضار اجنیا هب وا ندمآ زا شردپ . دوب نئمطم زیچ کی زا حلا

مجنپ لصف

یروق هلحار . دمآ یم و تفر یم بوقعی جاح ناتشگنا نایم حیبست یاه هناد

نورد ار گنررپ یاچ و تشادرب قاتا هشوگ زوس تفن یراخب یور زا ار لیتسا

یم تعرس اراب حیبست یاه هناد درمریپ . تخیر گرزبردپ لباقم کیرابرمک ناکتسا

دوب هتسشن یا هشوگ یب یب . درادرب نویزیولت هحفص زا مشچ هکنآ نودب ، دناخرچ

باتش اب تداع یور زا شا هدروخ کورچ و ریپ ناتشگنا . تفاب یم ریصح و

درب یم فرط ونآ فرط نیا هب مه رد ار لخن یاه هخاش بوچ یزیگنارب نیسحت

زاین یتح حلا هک دوب هتفاب ریصح شرمع لوط رد ردقنآ دز. یم یبلا ج یاه هرگ و

اب شناتشگنا و دوب نویزیولت هب شهاگن . تشادن ندرک تقد و ندرک هاگن هب

، هناخ نیا رد رابخا شخپ ماگنه . تسناد یم بوخ هلحار . دندرک یم راک تعرس
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خن نتفاب اراب دوخ و تسشن یا هشوگ مه وا سپ . تسا یشوماخ و توکس نامز

درک. لوغشم یلا هتق یاه

بوقعی جاح . دوب توکس نایاپ .حلا دیسر اوه عضو شرازگ هب رابخا هرخ باال

: تفگ و درک یا هفرس

« هشوخان مُدینش ...! نزب یسوم نز یا هب رس هی ورب ادرف هیجاح »

داد: همادا بوقعی جاح . داتسیا تکرح زا گرزبردام ناتشگنا

... هرایب میکح شارب هدش روبجم یسوم هک هدوب شوخان ردقوازورید نگ یم »

«... نتفگ ناتساد هب هدرک عورش زاب نز ویا هدرکن هقافا ممیکح یاود

درک اهر ار هتفاب همین ریصح گرزبردام

؟» مزاب »

رهش شدربب هرتهب هتفگ ممیکح ... شرس هب هدز یباسح هگید هگ یم یسوم »

« هنک شیرتسب

«! رون کلفط »

؟» هدش شچ یسوم نز هگم یب یب »

. شرس هب هدز کاپ ، هدش قرغ طش یا یوت دبع، شرسپ یتقو هللا!زا و مُگب یچ »

اهنت و کت منوا انش. هرب هتساوخ شدوخ هلا حم . هدیسرت یم بآ زا شرسپ هگ یم

بآ...» وت شدنوشک روز هب ور نوا هگ یم ... نوتسمز هلچ یوت

؟» یک »

دروآ نییاپ ار شیادص گرزبردام

«... یاملا دبع »

درک: همزمز بلر یز گرزبردپ

هللا» هللاال «ال

: دیسرپ بجعت اب هرابود بوقعی جاح هنوگراطخا همزمز هب هجوت نودب هلحار

؟!» یک »
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کیدزن ار دوخ هلحار دش. نتفاب لوغشم هرابود و درک توکس گرزبردام

: دیسرپ هتسهآ و دناسر گرزبردام

؟" هیک یاملا دبع یب یب »

یاپ طش،زا وت انش عقوم هنک.... یم یگدنز بآ وت نگ یم ... هللو مُنود یم هچ »

یتقو ... هروخ یم شنوخ زا دعب بآ. ،هت نییاپ هنوشک یم ونوا و هریگ یم مدآ

«... سین شندب یوت منوخ هرطق هی یتح هگید دایم باال هزانج

« ینوسرتب ور هچب افرح یا اب داوخ یمن ! هیجاح هگید هسب »

رتشیب تساوخ یم شلد هلحار اما درک. تکاس ار یب یب ، بوقعی جاح بیهن

. دنادب

« مگ یم ور یاملا دبع ؟... هدید ونوا مه یسک یب یب »

«...! سیه »

درک هاگن بوقعی جاح هب طایتحا واب

وتنوخ یوب و هونش یم هشاب اج ره ینزب ادص وشمسا یتقو ... یگب وشمسا دیابن »

یشاب اج ره هنک... شا هنشت ودایب ششوخ تنوخ یوب زا هگا دعب هنک... یم سح

و...» هنک یم تادیپ

.وا تشاد تسود ار یب یب الق خا نیا هلحار درک. شتکاس هرابود گرزبردپ بیهن

یاهوم گرزبردام یاه فرح زا تاظحل نآ رد یلو . دوب یریظن یب یوگ هصق اتاذ

، تشذگ هرجنپ رانک زا یا هیاس درک ساسحا یتقو اصوصخم . دوب هدش تسار شنت

. تسشن یب یب زا یرت کیدزن هلصاف رد
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مشش لصف

هشوگ . دیسر یم رظن هب سهلا تصش یلو تشادن رتشیب سلا لهچ یسوم نز

هخاش زج درک. هاگن هرجنپ هب مه هلحار . دوب هدز لز هرجنپ وهب هدرک زک قاتا

دش. یمن هدید نوریب زا زیچ چیه ، دوب هدناشوپ ار هرجنپ مجح لک هک لخن نازیوآ

رود ار نآ و دوب هدروآ نوریب شا هلش ریز زا ار شا یمدنگوج ناوسیگ زا یکی

وسلا نس مه ابیرقت رون، ، یسوم رتخد درک. یم اهر و دناچیپ یم شناتشگنا

. تسشن یا هشوگ و تشاذگ یب یب و هلحار لباقم ار یاچ ینیس . دوب هلحار

الهب صا . تشاد یزیر یاهرف شناوسیگ و دوب هتخوس باتفآ هداعلا قوف شتروص

مه توکس رد شا هتسکش هرهچ دوجو اب هک یردام . دوبن هیبش شیابیز ردام

رتخد تسناد هلحار دش، لخاد رکشت یارب یسوم یتقو . تشاد یصاخ ییابیز

یم راگنا . تسشن شرسمه زا دایز ابیرقت هلصاف اب اهنآ لباقم . تسا یسک هچ هیبش

. دشاب هتشاد ریگاو وا یرامیب دیسرت

هگید هک وم ننک شبوخ دیاب روطچ ننود یم امیکح رهش... شمیرب یم ازور یمه »

الت» بعزخ یا زا هرادرب تسد مُنک ورف نز ییا هلک وت روطچ مُنود یمن

هش...» یم تسرد یچ همه ااش... یا وخ ... دبعوبا شاب هتشاد ربص »

افرح یمه رطاخ هب ورتخد یا ردپ هنک تمحر ادخ ؟ داوج ما هش یم تسرد یچ »

بیرغ مه اجوا درک. تبرغ هراوآ وشدوخ و درک لو اج یا وشیگدنز هنوخ هک دوب

و دشاپ هک دنوخ ششوگ وت افرح یا زا ودیچیپ شلا ب ورپ هب شنز ردقوا درم...

اج...» یا زا تفر

. دوش تکاس تساوخ یمن وا یلو درک. یمخا ، یسوم هاگن باوج رد هلحار

دیابن هگ...وت یم یچ همه تعامج نز ، اکاک مُتفگ شهب هرب ساوخ هک زور «وا
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هب یلقاع درم مودک هخآ ... هدرم لقع فصن شلقع نز نتفگ میدق .زا ینک شوگ

دش... یا هک مشرخآ مُفرح هب درکن شوگ ... یشاب شیمود وت هک هتفر هار شنز روش

درم...» تبرغ راید وت

اراب شتروص دش. دنلب یب یب هیرگ قه قه یادص ، یسوم ندرک تبیصم رکذ زا

– هلحار ردپ مان –... داوج ، داوج و دیبوک یم دوخ هنیس .رب دوب هدناشوپ شا هلش

. تفگ یم

: تفگ و درواین تقاط رگید هلحار

هچ ام یگدنز ال صا ؟ ینک هزات ور یب یب لد غاد ؟ هشب یچ هک ینک یم ربق شبن »

«... هراد هیقب هب یطبر

نامشچ اما درک. شتکاس ، تفرگ هلحار یوزاب زا یب یب هک یمکحم نوگشین

دوجوم راگنا هک درک یم هاگن ار هلحار یروج . دوب هدش درگ بجعت زا زونه یسوم

. تسا هدید شا یگدنز رد راب نیلوا یارب ار یبیجع

: تفگ یب یب

« وشیناب و ثعاب هنک تنعل ادخ »

هک دیوگب یزیچ هک درک زاب ناهد هلحار . تخادنا یهاگن هلحار هب پچ پچ و

یم هلهله و دز یم نکشب نز . دیچیپ قاتا رد یسوم نز هدنخ ی ههق ههق یادص

رون،هب شرتخد و یب یب درک. یبوک یاپ و صقر هب عورش و دیرپ اج زا ناهگان درک.

رود یخرچ نز . دوب هتفر نوریب یسوم . دننک مارآ ار وا دندیشوک و دندیود شتمس

نامشچ . تسشن نیمز یور هلحار لباقم و درک اهر اهنآ تسد زا ار دوخ دز. دوخ

: تفگ هتسهآ و دناخرچ فارطا هب ار شا هدشداشگ

«... هشیسورع بشما ؟... وشادص یونش یم نک!...اه شوگ ...! سیه »

... دیشک یدنلب لک و

مُسرت یم ! باوخن اهنت بشما ... هربب هلجح ، سورع هرارق مُدینش بشید »

«... هربب ور وت دایب یاملا دبع

یتلا ح اب مه شرتخد و یب یب دش. یبوکیاپ لوغشم قاتا طسو و دیشک لک زاب و

قمر هلحار یلو . دندرک یم شهاگن و دندوب هداتسیا یا هشوگ ، هدش میلست

. تشادن نتساخرب
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متفه لصف

رانک هلحار درک. یم ییامندوخ تردق اب نامسآ یهایس رعق رد هام لماک صرق

هشیش یور شتماق زا یوحم ریوصت دز. لز کیرات همین طایح وهب داتسیا هرجنپ

هک ال ویه کی ریوصت . دنکن رکف یسوم نز یاه فرح هب تسناوت یمن . دوب هداتفا

دنک. روصت ار دوجوم نیا دیشوک درک. یمن شیاهر ، دراد یسورع مزب بشما

تشه هلحار داد، یمن باوج ییوراد چیه و دوب ضیرم یلیخ ردام هک اهزور نآ

رد شا ههامراهچ ردارب ، دندوب هدش رادیب باوخ زا هک حبص زور کی . دوب سهلا

زور نآ زا ردام یرامیب . تام یتروص اب حور یب و درس . دوب هدش کشخ هراوهگ

. دوب هدید هناخ فارطا راب دنچ هک تفگ یم یدوجوم زا ردام . دوب هدش عورش

. گنر هایس هلوتوک کی . دروایب دای هب درک یعس و داد راشف ار شیاه هقیقش هلحار

. دروآ یم دای هب هلحار هک دوب یزیچ مامت نیا

بقع و دیشک یغیج هلحار دیرپ هرجنپ فرط هب یهایس هبرگ هظحل نیمه رد

دیدش یاه شپت نیا اب شبلق دیسرت یم داد. راشف شا هنیس یور ار شتسد . دیرپ

ندش هتسب و زاب یادص هک دروخب ناکت شیاج زا تشادن تارج زونه . درپب نوریب

یم نوریب وضو نتفرگ یارب هک بوقعی جاح یاه هفرس یادص و دینش ار ورهار رد

درک. کاپ ار شا یناشیپ قرع و دیشک یتحار سفن . تفر

شتروص هب بآ یتشم . دوب هتسشن ضوح رانک بوقعی جاح . تفر نوریب قاتا زا

تشپ زا ار هلحار یادص هک دوب هدشن دنلب اج الزا ماک زونه درک. یرگید هفرس و دز

. دینش شرس

« تارب مدروا هلوح یجاح »

؟» یرادیب ارچ ... مُرتخد نونمم »

؟» تفر اجنیا زا ماقآ ارچ یجاح هرب... یمن مباوخ »

روج و عمج ار شدوخ دوز یلیخ یلو دز. شکشخ اجرب یا هظحل بوقعی جاح

: تفگ و درک

و حلا ساوخ یم دوب هداد تسد زا وش هچب هزات . دوب تا هنن رطاخ هب رتشیب »

وشسفن هایس هتخت و چگ ... شدوخ رطاخ هب ممکی ... هنکن شتیذا اج یا یاوه

« تشاد زاین بوخ یاوه هب مشدوخ . دوب هدرک نوغاد

هک هنیمه دیاش . هدش مشاداد گرم ثعاب هایس هلوتوک هی تفگ یم منامام همدای »



14

نوخ نوا درک یم فیرعت هک مه یب یب بآ. یوت هدیشک وشرسپ هگ یم یسوم نز

هی یتح راگنا . دوب هدش چگ نیع شگنر مشاداد همدای بوخ ... هکم یم ورامدآ

«. دوب هدنومن شندب یوت نوخ هرطق

تروص . درواین دوجوم نآ زا یمان تشاد یعس دوب هتفگ یب یب هک روط نامه

. تفر مه رد بوقعی جاح

یکی ور هزادنب وریصقت تساوخ یم دز... یم ورافرح یا شا هچب هصغ زا تا هنن »

یسوم نز . هدرک یهاتوک موصعم لفط یا زا یرادهگن وت هگن شهب یسک ات هگید

مدآ یتقو همولعم یناث درک...رد نوشرواب مک مک هک دوب افرح یا لا بند ردقوا مه

دنچ یدید وموصعم لفط ی هزانج یتقو مه هش...وت یم چگ نیع شگنر هریم یم

وترکف هگید یانز نیع مهوت ماوخ یمن وم مُرتخد ... دوب هتشذگ شندرم زا یتعاس

ینزن فرح ازیچ یا زا هگید ید یم لوق وم ...هب ینکب الت بعزخ و افرح یا ریگرد

؟»

دنک. لمع شلوق هب دناوتب دوبن نئمطم یلو داد ناکت رس هلحار

شتروص هب هک یکنخ بآ . تسشن ضوح رانک هلحار و تفر لخاد بوقعی جاح

شگرزبردپ هناحبص ندرک هدامآ یارب و دش دنلب اج .زا دروآ اج یباسح ار شلا دز،ح

. تفر هناخزپشآ هب

متشه لصف

. دندوب رد تشپ ، هدیعس شیومع رتخد و رون . دیرپ اج رد،زا ندوشگ یارب هلحار

هب ار ناشم سال باوج هلحار . دنتشاد رس رب کرچ یاه سابل زا رپ ینیس مادک ره

: تفگ و دز یدنخبل رون داد. یمرگ

؟» یایم نوماب . میر یم طش بل سابل نتسش ارب »

دمآ شگرزبردام یادص هک دیوگب هچ دوب هدنام هلحار

؟» هیک هلحار »
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: تفگ و دیشک طایح هب یکرس رون

مه هلحار هرادن لا کشا . میروشب سابل طش بل میر یم میراد . هیجاح مییام »

؟» دایب نوماب

هک...» ینود یم طقف ! یلا کشا هچ مُرتخد «هن

یم لیوحت وسملا حیحص ور هلحار . عمجرطاخ ... میر یمن بآ یوت مینود یم «اه

« مید

« نوتارمه هب ادخ دیرب »

دید. یم ار طش مه زاب سلا هد زا دعب . دنزب غیج یلا حشوخ زا دوب کیدزن هلحار

. دودب شدولآ لگ لحاس یور و دنک سمل ار شبآ تسناوت یم

باالو هلحار و دندوب اه سابل ندز گنچ لوغشم هدیعس و رون ، هناخدور رانک

. دیشک یم دایرف و غیج و تخادنا یم هبباال تشم تشم ار بآ . دیرپ یم نییاپ

درک. اهر ار سهلا هد نیا یاه هدقع مامت هلحار هک دوب تولخ و تکاس ردقنآ طش بل

هتخادنا لگ شیاه هنوگ . دوب هداتفا ندز سفن ،هب تشگرب اهرتخد شیپ یتقو

رد و دندرک یم شهاگن بجعت اب اهرتخد . دوب هتخیر مه هب شیاهوم و دندوب

. دندز یم یکروز یدنخبل اهنت وا، یاه ههق هق باوج

اهنت دش نئمطم یتقو . تخادنا یهاگن فارطا هب . تسشن ناشرانک هرخ باال

نوریب شیاهوم لخاد زا ار هدش یراک لگ کچوک هناش درک. زاب ار یرسور ، دنتسه

ادج شدوخ زا ار نآ زگره .و شردام راگدای اهنت . دوب هناش نیا قشاع هلحار . دروآ

یا هبیرغ درک ساسحا ناهگان هک دوب شیاهوم ندرک هناش لوغشم درک. یمن

زج درک. فارطا هب یهاگن و تخادنا رس رب ار شا یرسور هلجع دنک.اب یم شهاگن

. دوبن فارطا یرگید سک ، دندوب اه سابل ندن چال لوغشم حلا هک هدیعس و رون

شنازرل و وحم ریوصت دش. شیاهوم نتفاب لوغشم و درک زاب ار شا یرسور هرابود

دنچ . دروخ یناهگان یناکت بآ دز. دنخبل شریوصت هب هلحار . دوب هداتفا بآ یور

بآ حطس درک. زاب یتقو . دیلا ارم شنامشچ هلحار . دیرپ هلحار نامشچ لخاد هرطق

یم رود هک یا هظحل . تفر اهرتخد کمک وهب دش دنلب اج زا هلحار . دوب هتفرگ مارآ

. تفر لخاد تعرس وهب دمآ نوریب بآ زا یا هظحل هک دشن یهایس رس هجوتم دش
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مهن لصف

راب نیا ردپ اما . دوب هدید ار شردپ باوخ مه زاب . دوشگ ار شنامشچ هلحار

هب تساوخ یم هلحار زا سامتلا اب راب نیا و دوب نیگمغ و هتفرگ . دوبن ینابصع

سفن درک ربص و تسشن باوختخر یوت هلحار . ددرگرب شا ییاد شیپ ، درجورب

تحار ال صا دمحا ییاد هناخ .رد تشاد تسود ار اجنیا وا یلو . دنوش مظنم شیاه

جاح رانک اجنیا اما درک. یمن شیاهر یا هظحل یتح ندوب رابرس دب سح . دوبن

هناچ ریز ارات وتپ . دنتشاد شتسود مه اهنآ . تشاد یبوخ سح یب یب و بوقعی

تسناوت یمن راب نیا یلو . تشادن ار ردپ زا ندرک ینامرفان هب تداع . دروآ باال شا

. دنام یم اجنیا و تشاد تسود ار اجنیا دنک.وا تعاطا

هرجنپ وزا تساخرب اج زا هلحار . دوب هدش دنلب هیاسمه سورخ یلوقوق یادص

هب زورما تشاد دصق .وا دوب شیم و گرگ اوه زونه . تخادنا نامسآ هب یهاگن

.نآ دروآ ار ریمخ فرظ . تفر هناخزپشآ دنک.هب ریگلفاغ ار یب یب و دزپب نان ییاهنت

دعب و تخیر نآ رد کمن قشاق دنچ و شرُتریمخ ردوپ و درک رپ بآ زا همین ارات

ملق زا یزیچ دروایب دای هب درک یعس درک. یلا خ ریمخ فرظ لخاد درآ هنامیپ دنچ

هک یمک دش. ریمخ هب ندز گنچ لوغشم سپ . دماین شدای یزیچ هن. ای هتخادنا
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هب ریمخ تقو ره دش. نداد زرو لوغشم و درک ات ار شیاه نیتسآ دش، تفس

دای هب بوخ ار یب یب راک نیا . دناشاپ یم نآ یور درآ یمک ، دیبسچ یم شناتشگنا

تشگنا هب رگید ریمخ ات داد زرو ردقنآ و درک رارکت ار راک نیا راب دنچ . تشاد

. دیایب لمع ات تشاذگ یا هشوگ و درک نهپ یدیفس هچراپ نآ یور سپس . دیبسچن

. دوب هدش قرع سیخ . تفر نوریب هناخزپشآ زا زین دوخ

زونه داد. یم ار شندش رادیب ربخ و دمآ یم لخاد زا بوقعی جاح هفرس یادص

نابیاس لخن یاه هخاش زا هک ار طایح هشوگ هلحار . دوب هدشن نشور ال ماک طایح

تفابتسد ریصح دش. یم نهپ اجنآ هناحبص طاسب هک ییاج . دیشک وراج ، تشاد

ریصح رب بوقعی جاح ، دمآ نوریب هناحبص ینیس اب یتقو درک. نهپ ار یب یب

. دناوخ یم نآرق و دوب هداتسیا رترود یمک یب یب . دیشک یم راگیس و دوب هتسشن

یرگید راگیس بوقعی جاح . تسشن شرانک هلحار . تشاد یبیجع زوس شیادص

درک یم دود شناتشگنا نایم راگیس . دنزب کپ نآ هب تشادن یتبغر اما درک. نشور

. تسب ار نآرق یب یب هرخ .باال دوب هدز لز طایح زا یا هشوگ هب ووا تخوس یم و

. دیشک ارباال شغامد و درک کاپ شا هلش اراب شکانمن تروص

یب...» یب »

. یزابرس هرب ساوخ یم هزات هک ییازور نوا باوخ . مُدید وتاقآ باوخ بشید »

مُدای شوب شمُنیب یمن هک یتقو نچ یا وت .ات مُدرک یم شوب ومُدرک یم شلغب

... شاب مُنت ی هراپ بقارم هنن : تفگ و دیشک نوریب مُلغب وت زا وشدوخ وهی ... هنومب

«... شاب ما هلحار بقارم

یا هشوگ ار شراگیس بوقعی جاح دش. اهر طایح توکس رد یب یب هیرگ قه قه

لغب ار شناوناز مه هلحار دش. یدعب راگیس ندرک نشور لوغشم و درک شوماخ

. تسیرگ گرزبردام ی هیرگ واب درک
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مهد لصف

. دندوب مظاک دیس رسپ سنوی یسورع طاس و روس ندرک هدامآ لوغشم همه

رسپ نیا بحاص رتخد تشه زا دعب و دوب مدرم نیماو هد درم نیرت بوبحم دیس،

یارب یتشاد مشچ چیه یب یگمه هک دوب زیزع همه یارب رسپ نیا ردقنآ . دوب هدش

باهشوبا . دوب باهشوبا کچوک رتخد ، سورع . دندوب شوج و بنج رد یسورع

یم راک ناتسلخن نیا رد هد مدرم زا یلیخ و دوب اتسور ناتسلخن نیرتگرزب بحاص

هدیعس و رون زا رتخد نیا ییابیز ی هرابرد هلحار . دندوب باهشوبا روخ نان و دندرک

رایسب درک یم روصت هچنآ ارزا وا دید ار راونا یتقو اما . دوب هدینش یدایز یاهزیچ

یاهامرخ گنرمه ناوسیگ و تشاد نامسآ گنر هب ینامشچ رتخد دید. رتابیز

یم سوه یشاقن ره هک دوب ابرلد نانچ شا هرهچ اه. لخن ی هخاش یور هتسشن

ورشوخ و نابرهم رایسب ییابیز رب دنک.عالهو میسرت هرهچ نیا زا یا هرترپ درک،

روصت ورهام یا هتشرف ار وا تسناوتن هلحار . تفرگ شوغآ رد ار هلحار یتقو . دوب

درک. رکشت ناشندمآ وزا درک لغب مه ار هدیعس و رون . دنکن

یاه قاجا یور گرزب یاه گید . دوب دمآ و تفر ورپ غولش باهشوبا هناخ طایح

نازیوآ ار اه هسیر درم دنچ . دندوب وزپ تخپ لوغشم یرفن دنچ و دنتشاد رارق زاگ

. دندوب ییاریذپ لیاسو ندرک هدامآ و یراکزیمت لوغشم رگید یاه نز و دندرک یم

ار شتسد هلحار . تشاذگ شتسد رد یزیچ و تفرگ تسد رد ار هلحار تسد راونا

: تفگ و دز یدنخبل هلحار بجعتم هاگن هب راونا . دوب هدش زیمآ گنر یفدص . دوشگ

ونوم ماقآ ، هسردم میرب شادرف دوب رارق هک یبش ... هتفر تدای مُتسنود یم »

نومباوخ نوماتودره بش نوا . هسردم میرب مه اب بص ات نوت هنوخ دوب هدروا

. مینک نوشگنر تساوخ نومزا و تشاذگ نومولج فدص یلک تا هنن درب. یمن

بص ات ومیدش ولو نوماشرف وت یگتسخ زا میدرک گنر هک وشیمتشه . همُدای بوخ

« مُنکن شومارف تقوچیه ور هرطاخ یا ات مُتشادرب بش وا وفدص .یا میدیباوخ
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. درشف تبحم اراب راونا تسد یلو دمآ یمن شدای هکنیا دز.اب دنخبل مه هلحار

داد: همادا راونا

دقچ وم نتفر هساو ینیب یم هش. یم سورع هراد ولوچوکرتخد وا حاال »

نلا!» حشوخ

نلا...» حشوخ یزیزع همه هساو نوچ نلا... حشوخ تنتفرگ نوماسورس هساو »

مُش؟ یم تخبشوخ ینک یم رکف هنز... یم روش یباسح مُلد ارچ مُنود یمن یلو »

«

داد: باوج رون ، هلحار یاج

یمن ادیپ سنوی زا رتاقآ یرسپ هد یا مومت یش...وت یم تخبشوخ هک همولعم »

« یدروا سناش یلیخ هش...وت

: تفگ و درک یمخا هدیعس دز. راونا رمک هب هتسهآ و

تسنوت یم اجک ام تسودزا رت موناخ و رتگنشق یرتخد . هدروا سناش مسنوی »

هنک...» ادیپ

«! رتخد وگب هللا اشام «هی

ره هب قایتشا اب راونا دش. رود و دز شرتخد رود یخرچ دنپسا لقنم اب راونا ردام

درک. هاگن هس

هن؟» هگید دینوم یم مُشیپ بشما »

. دندرک مه هب یهاگن اهرتخد

مشدعب ، هنودنبانح هک ادرف ... هنوم یدازآ بش نیرخآ یا . دینومب ادخوروت »

؟ هلوبق ... مُریگ یم ونوت هزاجا مُدوخ ... میشاب مه اب هش یمن یتصرف هگید . یسورع

«

دز. قرب یداش زا راونا نامشچ و دنداد ناکت رس مه اب رتخد هس ره

***

یم فیرعت ناتساد تبون وهب دندوب هدروآ باال ناش هناچ ریز ارات وتپ اهرتخد

هک درک فیرعت ار ینز حور ناتساد راونا . دوب کانسرت ناتساد فیرعت طرش ... دندرک
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دوب راد هدنخ رتشیب شناتساد . دوب هدمآ ، هدش شگرم ثعاب هک ینز زا ماقتنا یارب

شیادص یا هفرس .اب دوب هدش رون تبون .حلا دندیدنخ یلک اهرتخد و کانسرت ات

: تفگ و درک فاص ار

یا فیرعت زا دعب یب یب ... هراد تیعقاو ...و مُدینش م یب یب زا وناتساد یا »

؟...» مُنک فیرعت نوتارب دیراد وشتارج ... دنومن هدنز دایز ناتساد

درک. عورش رون و دندرک لوبق مه اب رتخد هس ره

. دوب سرتن یلیخ هک درک یم یگدنز یدیس هی هد یا وت شیپ تقو یلیخ نگ یم »

اب هعفد هی هک هدرک یم تحارتسا طش بل شبسا ،اب دوب هتشگرب رفس زا هک زور هی

هتفرگ وبسا یاتسد بآ یوت زا یزیچ هی هرپ. یم باوخ زا شبسا ههیش یادص

یم دیس درک. یم تمواقم یه بسا یلو . هنوشکب بآ یوت ونوا درک یم یعس ودوب

هایس دوجوم هی هنیب یم نوریب هشک یم بآ زا ونوا هرخ باال یتقو . شبسا کمک هر

دیس هنک. یم تالش هراد بآ یوت بسا ندرب ارب زونه و هنوزیوآ بسا یاتسد زا

نهلا ندرم زا لبق دوجوم نوا نگ یم هنک. یم ادج ونوا رس و هرایم رد وشریشمش

زا یا هگید غیج یادص اب شا نهلا باوج . هدوب غیج هب هیبش نهلا نوا هک هنک یم یا

و هشب شادیپ مود الی ویه ات هش یم رظتنم یچ ره دیس نوا هش. یم هداد بآ وت

رس دیس، بورغ کیدزن هش. یمن هک هش یمن یربخ هنک، ادج شنت زا منوا رس

هد، مدرم بص ادرف هنک... یم نوزیوآ شا هنوخ رد رس یور و هرایم هد هب وشراکش

هدیکم ونوشنوخ یاملا دبع ... ننک یم ادیپ هدرم شا هنوخ یوت وش هداونوخ و دیس

نوخ هزم هگید ،حاال ندرک یم هیذغت انوویح نوخ زا طقف نامز نوا هک انوا ... دوب

...اه...» ندوب هدیشچ ورامدآ

و راونا ... دیدنخ یم رون . دندیزخ وتپ ریز و دندیشک غیج تشحو زا اهرتخد

نوریب وتپ ریز زا تشادن تارج هلحار یلو . دنداتفا هدنخ هب مک مک مه هدیعس

هک درک شمارآ ساسحا ینامز اهنت هلحار یلو دنتفر باوخ هب مک مک اهرتخد . دیایب

رد ندنام یارب دوخ هب هک یلا ح درک.رد ساسحا ششوگ رانک ار اهنآ مارآ یاه سفن

. تفر باوخ هب ، تفگ یم ازسان هناخ نیا
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نامشچ اب هلحار . دوب هدرک غاد ار هلحار نت و هدش قاتا لخاد ال ماک دیشروخ

. دوبن اهنآ زا یربخ . تشگ اهرتخد لا بند هب ار فارطا شزاب همین

دای هب و دنورب طش بل مه اب راب نیرخآ یارب دندوب هتشاذگ رارق دمآ شدای

شرادیب هکنیا .زا دوب هدیچ رون اهار همانرب نیا مامت . دننک یزاب بآ ، یکدوک راگزور

دیشوک ، داتفا راونا موصعم هاگن دای یتقو اما . دوب هدش روخلد یمک ، دندوب هدرکن

بآ رانک هب اهرتخد لا بند وهب درک بترم ار شعضو رسو . دنزب رانک ار شا یروخلد

. تفر

یم بآ مه یور و رس وهب دندیود یم مه لا بند هب اهرتخد . دوب تسرد شسدح
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وا یلو درک ترپ راونا فرط هب بآ یتشم دش. قحلم اهنآ هب مه هلحار . دندناشاپ

هارمه هب یکچوک یزلف هساک هک هدیعس دش. سیخ هدیعس و دیشک رانک ار دوخ

مه رد اهنآ هدنخ و غیج یادص درک. سیخ ار هلحار تسناوت یم ات نآ ،اب دوب هدروآ

.و تسشن نیمز بآ،رب رانک راونا . دندوب هدش هتسخ رگید . دوب هدش طولخم

شا هناش یور شیاهوم هوبنا درک، زاب ار شیاهوم شک یتقو . دوشگ ار شا یرسور

: تفگ و درک یا هدنخ دش. اهر

« هنک هنوش وماهوم دایب هشاب یدعب سورع داوخ یم یک ره »

. تخادنا نیمز رب ار دوخ و دز رانک ار هیقب رون

«... ماوخ یم وم وم... »

و دوب هتسشن نیمز یور . دوبن رادرب تسد رون . دنتفر یم هسیر هدنخ زا اهرتخد

هدش عمج ناشنامشچ رد کشا هک دندیدنخ ردقنآ اهرتخد . دروآ یم رد یزاب هرخسم

: تفگ نانک هرخسم و داد ناکت بآ رد ار شیاهاپ راونا . دوب

« کمک درب... ونوتسورع یاملا دبع .. کمک »

: تفگ شنانخس همادا رد هدیعس . دندیدنخ مه اهرتخد داد. رس یدنلب هدنخ و

«... میدش سورع یب ... کمک ... کمک »

دز بآ هب ار شیاهاپ رون . دندیدنخ زاب و

یش...» یم نومیشپ شیربب . سا هزمدب نوا ربب... هنوم ربن. ونوا »

. دندیدنخ مه زاب و

دز: غیج زاب راونا

«... کمک نک... مُلو ... کمک »

ندیدنخ تدش زا مه هلحار . دندوب هدش اهر نیمز رب هدنخ تدش زا رون و هدیعس

: تفگ یتخس هب هدیعس . دوب هتفرگ درد لد

«... سورع یب... ... کمک »

. دهد همادا تسناوتن هدنخ تدش وزا
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دیشک یرتدنلب غیج راونا

«... ادخوروت »

رد اهرتخد دش. یم هدیشک بآ هب هک راونا لکیه و بآ تاالپوتاالپ یادص دعب و

... چیه رگید دعب .و دندید روانش بآ یور ار وا ییامرخ یاهوم هظحل کی

یمن مشچ هب نآ رد قتالیی چیه رگید و دوب مارآ بآ . دندوب هدز خی اج رب هس ره

.حلا دیشک یدنلب غیج و دز شتروص رب یگنچ . دمآ دوخ هب هیقب زا رتدوز رون . دمآ

قمر و دوب هتسشن نیمز یور هلحار . دندرک یم نویشو دندیشک یم غیج هس ره

. دندوبن شیب ییاه نهلا شیاه غیج حلا هک دوب هدیشک غیج ردقنآ . دتسیاب تشادن

دوبرون نیا زاب دز. یم دوخ یور و رس ورب دوب هتسشن رگید یا هشوگ مه هدیعس

. دروایب کمک ات دیود یم باهشوبا هناخ تمس هب هک
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مهدزاود لصف

بآ هب ار دوخ هک یسک نیلوا . دندوب هدمآ بآ رانک همه . دوب اپرب یتمایق هد رد

یمن یرثا دنتشگ یم هچ ره اما . دندیرپ بآ رد مه رگید ناوج دنچ . دوب سنوی دز

هب درک یم قتال مه زاب ، دندروآ نوریب بآ ارزا سنوی ناج همین مسج یتقو . دنتفای

. دندش وجتسج لوغشم و دندیرپ بآ رد سفن هزات ناوج دنچ هرابود . ددرگرب بآ

. دندز یم رسوور ورب دندرک یم نویش نانز

ار شهاگن و دوب هداد هیکت شیاصع .رب دوب هدش اهر نیمز رب یا هشوگ باهشوبا

و دندوب هدرک هرود ار ناشردام راونا یاهرهاوخ . دوب هتخود اه تسدرود هب

دز: یم داد و داد یم شارخ ار شتروص نز . دریگب مارآ ، دندرک یم شسامتلا

«... راونا ؟... ییاجک راونا ... مُرتخد ... مرُتخد »

و دوب هتسشن باهشوبا شیپ بوقعی جاح . دندوب هدمآ مه یب یب و بوقعی جاح

یارب یهاگ و داد یم یرادلد راونا ردام هب یهاگ مه یب یب داد. یم شا یرادلد

واب دوب هتشاذگ شردپ هناش رب رس سنوی .حلا تفر یم سنوی ردام ندرک مارآ

هک رون ، یسوم ندمآ درک.اب یم هیرگ مه مظاک دیس درک. یم قه قه یدنلب یادص

یسوم . درکن ادیپ زیرگ تصرف یلو . دیرپ اج ،زا دوب هدیبسچ هدیعس و هلحار هب

رتخد دنتسناوت هرخ باال یتقو . تفرگ دگل و تشم ریز ار ووا دز شیاهوم هب یگنچ

رب ار شناهد نوخ رون . دیشک یم ناشن و طخ شیارب مه زاب ، دننک ادج وا زا ار

درک. لغب ار شناوناز و تسشن نیمز رب تیعمج زا رترود یا هشوگ و تخادنا نیمز

یتقو . دوش یم وا تبون یک تسناد یمن . دنابسچ یب یب هب ار دوخ هلحار

رگید دش، هدرب هناخ تمس هب شگرزب ردارب دنبرمک یاه هبرض ریز مه هدیعس

دنک. ناهنپ یب یب تشپ ار دوخ دیشوک . تسوا تبون حاال دوب نئمطم

رد یاه ناوج زا یکی تسد . تفر حلا وزا دیشک یدنلب غیج راونا ردام ناهگان
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ییاه هیرگ قه قه و دش دنلب اه نز غیج یادص . دوب هتفرگ ارباال راونا یرسور بآ

شتآ ، رانک و هشوگ . تشاد همادا مه بش وجتسج دش. یم دنلب رانک و هشوگ زا هک

رگید اما . دندرک یم وجتسج ار فارطا هوق غارچ اب یدایز هدع و دوب هدش نشور

. دورب بآ لخاد تشادن تارج یسک

شوه هب هزات هک راونا ردام ناهگان . دیزرل یم و دوب هدرک زک یب یب تشپ هلحار

دز: دایرف دوب هدمآ

ومُرتخد ندش سورع ندید شچ انوا ؟... ناجک ... مُرتخد الی تاق یا ناجک »

«! ساجک مُراونا ، مُرتخد ادخ ...یآ ندرک شتسین هبرس طش شندرب ... نتشادن

: تفگ هتسهآ یب یب

؟» هنوخ یرب ییاهنت ینوت یم »

. دوبن نئمطم نادنچ یلو داد ناکت رس هلحار

« هنوخ ورب »

: تفگ یم و دز یم غیج راونا ردام حلا

؟...» ناجک ؟... ناجک »

دز. یم رانک تنوشخ اب دنتشاد ار شندرک مارآ دصق هک ییاه نز تسد و

دز: داد یب یب

ورب...» »

درب. شروی رون تمس هب راونا ردام درک. ندیود هب عورش هدارا یب هلحار یاهاپ

داد: یم ناکت وس ونآ وس نیا هب ار ووا دز یم گنچ شیاهوم هب

؟...» دیدرک یچ ؟... مُرتخد اب دیدرک یچ »

اما دنک. اهر راونا ردام گنچ زا ار شیاهوم درک یم یعس و دیشک یم غیج رون

هداتسیا یا هشوگ مه نارگید . دوب هدرک ربارب دنچ ار نز تردق ، یدیماان و مشخ

و دنک یف تال دهاوخب هک دنتسناد یم نز قح ار نیا همه . دندرک یم اشامت و دندوب

. دیشک یتحار سفن ، تسین رون یاج هب هلحار هکنیا زا یب یب

ناشک ناشک کاخ یور رون درک. اهر ار کرتخد بوقعی جاح بیهن اب نز هرخ باال
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کانمن کاخ هب ار شتروص اجنامه . دناسر یکیرات و تولخ ی هشوگ هب ار دوخ

رگید ات تسیرگ ردقنآ . دوب هدرک رپ ار شناهد کاخ یروش . داتفا هیرگ وهب دنابسچ

. تشادن نتخیر یارب یکشا

مهدزیس لصف

ات داتسیا یا هظحل دیآ. یمن باال شسفن رگید درک سح هک دیود ردقنآ هلحار

یقاب هناخ ات یدایز تفاسم . تخادنا فارطا هب یهاگن هظحل نامه دنک. هزات سفن

. دنیبب ار ناشیاه هناخ غارچ تسناوت یم دش. یم جراخ هک ناتسلخن .زا دوب هدنامن

هتفر ورف هک یسفن . دینش شرس تشپ یشخ شخ یادص هک دیشک یرگید سفن

نانچ ناتسلخن و دمآ یم رت کیدزن شخ شخ یادص . تشادن ندمآ نوریب یان ، دوب

،ار دوب رخرخ هیبش رتشیب هک شرس تشپ یاه سفن یادص یتح هک ، دوب تکاس

رد دوز یلیخ ، دوب هدینش یشحو یاهزارگ دروم رد هک ییاه ناتساد . دینش یم

هجوتم یشحو ناویح دیابن ، دوب هدینش گرزبردپ زا دمآ شدای . تفرگ ناج شنهذ
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. تسوا لمعلا سکع رظتنم ناویح تفگ یم شا هزیرغ . دوش مدآ سرت

نئمطم .حلا دینش یم حوضو هب ار شرس تشپ یاه سفن رخرخ یادص هلحار

شتاجن دنناوتب هک دندوب ینآ زا رت قمر یب شیاهاپ . درادن رارف یارب یسناش دوب

نیا رد گرم روصت دید. یمن مه ندرک ناحتما یارب یناوت دوخ رد یتح . دنهد

دنک... ضغب دش، ثعاب لکش نیا هب مه ،نآ کیرات همین ناتسلخن

ثعاب نیا ...و تدش هب مه نآ دراد تسود ار شا یگدنز درک یم ساسحا حلا

یغیج و دیخرچ بقع تمس هب اپ هنشاپ یور دنک. عمج ار شتعاجش مامت دش

یناکت هلحار غیج زا دوب شلباقم هک یهایس دوجوم دش. جراخ شیولگ زا یناهگان

و دناخرچ فارطا هب طایتحا اب ار شقارب نامشچ . تشاذگ بقع یمدق و دروخ

دش. جراخ شیولگ زا یا هفخ هزوز

یمن نوریب ییادص شیولگ رعق زا یلو دشکب غیج زاب هک درک زاب ار شناهد هلحار

غیج یاج دنا.هب هدش جلف تشحو زا شا یتوص یاهرات دیسر یم رظن .هب دمآ

. دمآ یم نوریب شیولگ زا یدتمم و دنلب یاه سفن

باتهم قمر یب رون ریز هک یروط ، دیسر یم رظن هب برچ رایسب هایس دوجوم نت

یم ساسحا هک دز یم دنت ردقنآ شبلق . دوب هدش کشخ هلحار یولگ دز. یم قرب

ت هچره . دنتشادن یسح چیه شیاهاپ هک دوب نیا همه زا رتدب دش. دهاوخ هدنک درک

اب یمدق هایس دوجوم . دهد ناشناکت یا هرذ یتح تسناوت یمن درک یم الش

رایسب شزرل مه نآ . تشگ یمزاب هلحار یاهاپ هب سح مک مک . تشادرب طایتحا

شزغم درک یم سح . دندوب هداتفا هشعر هب هلحار مادنا مامت . دوب شیاهاپ دیدش

دنک. یم شغ یدوز وهب دوش یم تخرک مک مک

و هتفرگ من کاخ یوب داد. یم یجرش یوب شنت . دوب هدش شکیدزن دوجوم نآ

و دندیزرل یم تدش هب شنابل . ددنبب ار شناهد تسناوت تقشم اب هلحار . یهام

تشاد تسد ود . تفر یم هار شیاهاپ یور ناویح . دوب هدش کشخ ال ماک شقازب

یسناش رگید دیمهف هلحار . دروآ باال نامزمه ار ود ره دمآ هلحار کیدزن یتقو هک

ار شنامشچ و دید شتروص رانک ار وا یاه لا گنچ قرب . درادن ندنام هدنز یارب

شا هتسب یاه کلپ زا تعرس هب کشا تشرد یاه هرطق وداد راشف مه هب مکحم

. دوب ناویح هدننک مامت ی هبرض راظتنا ورد هدرک سبح ار شسفن دش. یم ریزارس

اما ، دوب هدش گنت یلیخ ناشیارب شلد هکنآ .اب دروآ رطاخ هب ار شردام و ردپ هرهچ

داد. راشف رتشیب ار شنامشچ . دورب ناششیپ یدوز نیا هب تساوخ یمن شلد

یادص اراب شا هدش سبح سفن شا هرهچ رب وا دنلب یاه نخان ندرک سح اب
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. دوشگ ار شنامشچ و تشاذگ بقع یمدق هاگآدوخان . داتسرف نوریب یدنلب غیج

شناوناز . دوبن فارطا نآ رد زیچ چیه اه لخن جوعم و جک یاه هیاس و هلحار زج

هب یتقو دش. اهر ناتسلخن توکس رد شا هیرگ قه قه یادص و تسشن نیمز رب

درک عمج ار شیورین هدنام .هت دوب هداتفا قمر زا هک دوب هدرک هیرگ ردقنآ ، دمآ دوخ

داد. یم ناکت ار هلحار یا هیاس ره .حلا داتفا هار هب هناخ تمس هب سالهن وسالهن

مهدراهچ لصف

ار ریسم نیا دنک. ادیپ ار شهار تسناوت یم یتحار هب زین یکیرات رد ریظن

ینادنچ قایتشا شیاهاپ راب نیا اما . دوب هدرک یط هنایفخم و هنابش ، شرمع مامت

لا گنچ . دوب یبصع و هدنامرد درک. یم ندوب یلا خ ساسحا . تشادن نتفر هب

. دوب هدش سح یب رتخد نآ لباقم ،رد دوب هدامآ ندیرد یارب هشیمه هک شدنمورین

یارب .وا دوب هدش هنوگ نیا ، دوب هدید بآ یوت زا ار رتخد ریوصت هک یزور نامه زا

سوباک نیا ، شندروآ گنچ هب اب تساوخ یم دیاش ؟ دوب هدرک بیقعت ار رتخد هچ

وا رب هک دوب یتنعل فعض نیا وا ندید زا دعب اما . دناسرب نایاپ هب هشیمه یارب ار

فعض نیا زا شردپ تشاذگ یم دیابن درک. یم طایتحا رایسب دیاب . دوب هتفای هبلغ

. دمهفب یزیچ

. دوب اهنآ یگداوناخ تم عال نیا دش. جراخ شیولگ زا یفیفخ هزوز بآ کیدزن

تشپ وهب تشگرب . دروآ اج ار شلا بآ،ح یکنخ . تشاذگ بآ نورد ار شیاهاپ

دعب یتاظحل و تفر ورف بآ رد رتشیب . دوبن چیه یکیرات زج اما . درک هاگن شرس

. دوب هدنامن وا زا یرثا رگید
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مهدزناپ لصف

یاه لا گنچ اب هایس دوجوم ریوصت . دناشوپ وتپ اب ار شنازرل ندب هلحار

هدید هچنآ دوبن نئمطم مه زونه . تفر یمن رانک شنامشچ لباقم زا شدنمورین

شیر ، ییاریذپ قاتا درک.رد یمن شیاهر یا هظحل سرت یلو هن. ای هتشاد تیعقاو

هب ات دندوب هدش عمج اه نآ . دندرک یم تبحص و دندوب هدش عمج هد یاهدیفس

... دننک یگدیسر رتخد هس ،زا راونا ردام و ردپ تیاکش

رد اه یهام زیت نادند زا هک یزیچ اهنت . دمآ باال راونا دسج زور جنپ زا دعب یتقو

. دوب شدنلبو ییامرخ یاهوم ، دوب هدنام ناما

طش یوس ،هب نانز یور و رس ورب نانک نویش نانز . دوب هدروآ ار ربخ یکرسپ

دوب هدش ادیپ دسج هک یتمس وهب دندوب هدرک اهر ار ناشیاهراک مه اهدرم . دندیود

ار دوخ یابع تعرس هب اهدرم زا یکی . دندیشک نوریب ار دسج یتقو . دندیود یم ،

.وا دنزب رانک ار ابع دندادن هزاجا درک سامتلا راونا ردام ردقچره . تخادنا نآ یور

درک. یم ونهلا دز یم دوخ یور رسو .هب تسشن رترود یمک راچان هب مه

ار ابع . تسشن نیمز رب دسج رانکوا دنک. باجم ار سنوی تسناوتن یسک یلو

هدرب ار دسج ، دمآ شوه هب یتقو . تفر حلا وزا دیشک یدنلب دایرف دز. رانک یمک

. تخود طش مارآ بآ هب ار شا هنازوت هنیک هاگن و تسشن یا هشوگ . دندوب

رترود یمک مه دیس راچان .هب تشادن یا هدیاف شندش دنلب یارب شردپ رارصا

... تخود شرسپ هب ترسح اراب شهاگن و تسشن
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تسد و تخیر یم یاچ مادم مه یب یب . دوب دنلب اهدرم لدج و ثحب یادص

مه رانک رون و هدیعس رت فرط نآ یمک . داتسرف یم لخاد ،هب هیاسمه رسپ ، دیلو

هب ار ناشقمر یب یاه هاگن و دندوب هدرک لغب ار ناشناوناز ود ره . دندوب هتسشن

. دندوب هتخود یا هشوگ

یباسح دوب مولعم مه هدیعس . دوب هدش دوبک شردپ یاه هبرض زا رون تروص

درک. یم تفایرد هبرض دنچ ، یسوم دمآ و تفر ره اب مه زونه رون اما . هدروخ کتک

یمن یفرح عوضوم دروم رد یب یب و یجاح . دوب رت سناش شوخ اه نآ زا هلحار

هلحار یا هظحل . دیوگب یزیچ بوقعی جاح هون هب تشادن تارج مه یسک . دندز

رد هک یترفن .زا تخود رون هاگن هب ار شهاگن درک. ساسحا ار رون هاگن ینیگنس

هطقن نامه هب هرابود و تفرگ ار شهاگن رون دش. خیس شنت یاهوم ، دوب رون هاگن

کتک درد زا مشک یم نم هک یدرد دیمهف یم شاک درک رکف دوخ اب هلحار دز. لز

قاتا هب دیلو دز. رانک ار شیولگ ضغب یدنلب سفن واب تسین رت مک یسوم یاه

. دنورب شهارمه تساوخ یم اهرتخد وزا دوب هدمآ

چیه هلحار هک دندوب ییاهدرمریپ قاتا ،باالی دندش ییاریذپ قاتا دراو یتقو

اراب شدیفس هیفچ و دوب هداد هیکت یتشپ رب اهنآ زا یکی . تخانش یمن ار ناشمادک

یمک واب باهشوبا رگید فرط . دوب هتسشن یجاح شفرط کی . دوب هدرک عمج تقد

دنلب اهنآ ندید یارب ار شرس هک دوب یسک اهنت سنوی ... شردپ و سنوی هلصاف

. تشادن مه و تشاد روضح مه سلجم نآ درک.رد یم ریس خال رد شهاگن . درکن

هب یکپ خیش . دشاب لضاف خیش دیاب بترم و نسم درم نآ دز سدح هلحار

نوریب هایس دوجوم یولگ زا هک یا هفخ یادص ، نایلق لق لق یادص دز. شنایلق

. دمآ دوخ هب خیش هفرس .اب دیزرل شنت .و دروآ هلحار دای هب ار دوب هدمآ

؟» مییاج یا یچ ارب دینود یم »

. دنداد ناکت رس هس ره

دش؟» یچ زور وا دیگب دینک فیرعت وخ »

مه راب نیا درک. یم روج و عمج ار شدوخ هیقب زا رتدوز هک دوب رون نیا هشیمه

درک. عورش وا

طقف راب یا ... میدوب هچب یتقو ،زا میتفر یم هشیمه طش... بل میدوب هتفر «ام

«. دوب هدش هفاضا یکی
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. دربب ار هلحار مان تشادن یتبغر

تشاد راونا هخآ ... میدوب مه اب راب نیرخآ ارب ... میدرک یم یزاب بآ میتشاد «ام

فرط ونوا دموا جوم هی هعفد دش...هی یمن شتصرف هگید دیاش و دش یم سورع

«... دوب هتفر بآ یوت مینکب یراک هی میتساوخ .ات دیشک بآ

؟» دیراد نتفگ هساو ونیمه مامش »

هدرمش ینحل واب درک راونا ردپ هب ور خیش ... دنداد ناکت رس هدیعس و هلحار

: تفگ

. دوبن طش یا ینوبرق نیلوا رتخد یا ... هرادن محر طش یا بآ مینود یم همه »

هدش قرغ ی هچب راد غاد هک نا هد یا وت یدایز یاه هداونوخ . تسین منوشنیرخآ

تساوخ داتفا هک یقافتا یا اما . دوب یام همه شچ رون و زیزع راونا . نتسه نوش

؟» یگنجب ادخ تمسق اب یاوخ یم . هشب یروج یا هدوب ردقم ... دوب ادخ

. تفگ یمن چیه و دوب هتخادنا ریز هب رس باهشوبا

«. دندش ور شربارب دنچ حاال ،ات دندش یم دیاب یهیبنت مه هگا ارتخد «یا

درک. یسوم هب یهاگن پچ پچ و

راک همه ... هدرگرب هد یا هب شمارآ هرابود دیراذب ور... ینمشد و هنیک یا دینک سب »

یاه هصق هک مراد وشربخ یتح ... دنفاب یم هصق نراد و دندرک لو ونوشراب و

هچ تاعیاش یا دینود یم دیا. هد یا یاگرزب امش هش... یم هدنز هراد مک مک یمیدق

تسه هک نوتدای . دروا نومرس لبق سلا دنچ هک بال ومه ؟... هرایم هد رس بالیی

. دیرخ یمن ونومایهام و امرخ سک چیه . دوب هدش عطق هد یا هب دمآ و تفر

هعیاش یا یولج میتسنوت نوچ ... هللو ...اه دندش یم رتریقف و ریقف یه منوممدرم

دش...» رتهب نوماضوا و تفرگ قنور نومراک و بسک مکی ، میریگب ور اه

دنتشاد ریز هب رس همه دش. شخپ قاتا توکس رد نایلق لق لق یادص رگید راب و

ار شهاگن ، تشاذگ رانک ار نایلق خیش یتقو . دندرک یم رکف خیش یاه فرح وهب

: تفگ شمرگ یادص واب دنادرگ نارضاح همه نیب

... نوشیگدنز و راک رس نر یم همه شدعب ... دینک رازگرب وراونا تفه مسارم ادرف »

عمج وشس وپال لج دیاب تسه ییاربخ هی طش یوت هک هزادنب وچ داوخب میک ره

«... دیگب همه هب ونیا هرب... اج یا وزا هنک
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. دنتفر نوریب ات خیش لا بند وهب دندش دنلب اج زا همه دش. دنلب اج وزا

مهدزناش لصف

بآ یا هفرح رگانش کی تراهم اب شیاهاپ و تسد دز. یخرچ بآ نورد ریظن

ریسم نیمه هرابود و دیخرچ تفر رتولج هک یمک . تفر یم شیپ و تفاکش یم ار

مه زونه یلو دوب هدیکم ییایرد غرم نوخ دوب هتسناوت ات حبص .زا تشگرب ار

و لگ رب ار شا هبرف لکیه رت فرط نآ یمک شردپ . تشاد یدیدش شطع ساسحا

ار شنت یور یاه هیپ اهنت نامز تشذگ دز. یم ترچ و دوب هدرک اهر بآ الیهت

راکش ماگنه هب .وا دوب هتساکن چیه شا یندب تردق زا یلو . دوب هتخاس هدیکورچ

یا هظحل ردپ . دوب هدید حلا هب ات هک دش یم یرگید یچراکش ره زا رتدنمتردق
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دش یم ثعاب دوب هدناشوپ ار شنامشچ یور هک یفافش .الهی دوشگ ار شنامشچ

ار زیچ همه ، رتهب مه دیاش یکشخ یبوخ هب مه بآ ورد دورن ورف شنامشچ هب بآ

مه زونه اما تشذگ یم زور نیدنچ دوب هدرک شردپ هک یراکش نیرخآ .زا دنیبب

مه ریظن هک دوب هدرک یدایز رارصا وا هب مه زاب دنچ ره . دوب هدرکن یگنشت ساسحا

وا هب دازیمدآ یوب . دوب هتسناوتن ریظن اما . دوش کیرش وا اب رتخد نوخ ندیکم رد

... رفن کی نوخ زجب هتبلا داد. یم زازئمشا تلا ح

دولآ لگ ار تمسق نآ بآ بآ، فک رب شیاهاپ ندناشک واب دز دوخ رود یخرچ

رتخد نآ هب شبیجع ششک . دنامب ناهنپ ردپ نیبزیت هاگن زا شا هرهچ تلا ح ات درک

نوخ یتح هک یشطع درک. یم رتشیب ار ششطع ، تشاد یرادبات و دنلب ناوسیگ هک

شعفر تسناوت یمن ، دندمآ یم طش رانک هب بآ ندیشون یارب هک یتاناویح مرگ

دنک.

یم ووا دوب هتسشنن ورف بآ والی لگ زونه . تساک شندرک انش تعرس زا ریظن

. دوش تذل قرغ ، دوب هدرکن ادیپ ار شتارج هک یا هرهچ سمل روصت اب تسناوت

قرب ، دوب بآ ندیشون لوغشم هک یزُب وحم هیاس دش. رتشیب ششطع زاب و

شنت یور یاه هیپ ، شیاه هچیهام ضابقنا .اب تخادنا ریظن نامشچ رد یفیفخ

لا گنچ نایم ، هبرف زُب ی هدروخ سیخ نت .حلا شرپ کی سپس دش. هدرشف

یم ریظن هکنآ دش.اب اهر شیاهاپ و تسد دعب و درک یزیچان قتالی شدنمتردق

نتفر رده اما دنک. شوماخ ار زُب نآ زا رتدوز یلیخ شلا گنچ یراک هبرض اب تسناوت

. تسناد یمن صالح ار نآ نوخ زا هرطق کی یتح

یاج رب ار شناهد تعرس وهب دیشک زُب ندرگ گرهاش رب ار شا هراشا نخان کون

یم کم تردق واب دوب هتفرگ مکحم ار ناویح دش. ندیکم لوغشم و تشاذگ مخز

ات درک اهر ار نآ سپس . دنامن یقاب نوخ زا یا هرطق یتح رگید ات دیکم ردقنآ دز.

. دنربب یمهس مه ، دندوب رظتنم رانک و هشوگ رد هک ییاه یهام

ار شنامشچ درک. اهر بآ فک مرگ همین و راد من کاخ رب ار دوخ رت فرط نآ یمک

هب اما دنک. رتشیب ار شندش باریس تذل ، هاتوک یترچ اب دیشوک و تشاذگ مه رب

دز، یم دنخبل بآ یور هب یتقو رتخد ریوصت شیاه کلپ ندمآ دورف ضحم

هاگن زا ار شا هرهچ مه زاب و دروخب یبات و چیپ دش ثعاب و تفرگ ناج شلباقم

دنک. ناهنپ درک، یم شزادنارب هک شردپ
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مهدفه لصف

اهنت ، دوب هداد ناج مد ورد هدش ترپ لخن زا شرسپ هک ینامز زا دیما هنن

یدایز یاه هبرگ . دوب اه هبرگ هناخ شا یلگهاک و کچوک ی هناخ درک. یم یگدنز

ناشبقارم و داد یم اذغ اه نآ هب هلصوح اب نز . دندوب دمآ و تفر رد هناخ نیا رد

. دوب

مدرم و تشادن یدنواشیوخ و لیماف چیه ، هدش ماکان رسپ نیمه زج دیما هنن

تاعیاش نز دروم .رد دنتشادن ییاهنت زا نز ندروآرد یارب یدایز لیامت مه اتسور

دوب هدش عورش ینامز زا اقیقد تاعیاش نیا و دوبن اه نابز رب یا هنادنموربآ نادنچ

یمن تیمها مادک چیه هب وا اما . دوش باصق مساج مود نز دوب هدرکن لوبق نز هک

هب شکمک لباقم رد و تفر یم اه نیمز رس هتشارفارب یرس اب روطنامه داد.

. تشگ یمرب هناخ وهب تفرگ یم تاجیزبس ای هویم ، امرخ ، نازرواشک

یهاگ .وا دوب مناخ ارهز درک، یم دمآ و تفر دیما هنن ی هناخ هب هک یسک اهنت

دروم رد اه هیاسمه نایم مه مادم و دروآ یم دیما هنن یارب ار دوخ یاذغ ی هفاضا

، دیما هنن هکنآ زا لفاغ داد. یم وزُپ درک یم تبحص دوخ ی هنادنسپادخ راک نیا

خ شیاه هبرگ یولج ار نآ سپس و تخادنا یم فرظ نورد یاذغ هب یهاگن اهنت
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درک. یم یلا

هک دوب هدروخ هصغ ردقنآ کرتخد ندش کاخ زا دعب . دوب راونا قشاع دیما هنن

ردام زا دعب ار رون هک یسک نیلوا درک. یمن تبحص رگید و دوب هدمآ دنب شنابز

و دوب هدرک نهپ یا هشوگ ار شباوختخر .حلا دوب ،وا دوب هدز کتک یباسح راونا

هبرگ ندروخ بات و چیپ و تکرح یادص . دوب هتخود فقس یکیرات هب ار شنامشچ

یادص لثم هک یفیفخ یام یادص و دهد صیخشت تسناوت یم یتحار هب ار شیاه

. دوب هدیشک هزایمخ

ار شنامشچ . دوب هدرک تداع باوختخر رانک شیاه هبرگ یاه سفن یادص هب

یتقو ات هک یکرتخد . دروایب رطاخ هب ار راونا یابیز ی هرهچ دیشوک و تسب

. تفر باوخ هب دعب و دوش شسورع تشاد وزرآ ، دوب هدنز شرسپ

باوخ ،زا دندز یم تسج فرط نآ و فرط نیا هب هک هبرگ دنچ غیج یادص اب

درک. زارد ، تشاذگ یم شرس باالی هشیمه هک سوناف نتفای یارب ار شتسد . دیرپ

یغیج هبرگ . دنابوک راوید هب ار اه هبرگ زا یکی دگل اب یسک . دوب شرانک مه تیربک

یفیفخ هقرج . دوب هتفرگ من بوچ دز. تیربک نزرل یناتسد اب نز درک. رارف و دیشک

هقرج و دروآ نوریب یرگید بوچ . دندیزرل رتشیب نز ناتشگنا . دشن نشور یلو دز

تصرف اما درک. کیدزن سوناف هلیتیف هب ار تیربک دش. نشور تیربک . رگید یا

زیچان رون رد دش. باترپ یا هشوگ هب یا هبرض اب سوناف . تفاین ندرک نشور

یزیچ تشپ زا هک دید یا هیاس اهنت ، تخوس یم زونه و دوب نیمز رب هک یتیربک

یغیج درک. ساسحا شندرگ تسوپ یور ار میس یدرس . تخادنا شندرگ رود

تشپ هک یسک دنک. شلش یا هرذ یتح تسناوتن اما دز. گنچ میس وهب دیشک

و تسد هب .حلا تشادن ینادنچ ناوت دیما هنن و داد یم راشف تردق اب دوب شرس

سفن هب رداق رگید یتح . دمآ یمن نوریب شیولگ زا ییادص . دوب هداتفا ندز اپ

و تسد مک مک . دوب هدش نیگنس شنابز و تفر یم یهایس شنامشچ . دوبن ندیشک

یم شیپ شنت یاضعا مامت رد یتخرک نیا و دش یم سح یب و تخرک شیاهاپ

. داتسیا تکرح زا هشیمه یارب دعب و دوب یقمر یب شزرل اهنت شرخآ .قتالی تفر

ار شندرگ رود میس درک. شیاهر دش. نئمطم شا ینابرق ندرم زا یتقو یهایس

. تفر نوریب و دروآ نزباال تروص یور ارات وتپ درک. هلا چم شتشم نایم

،زا دوب هدروآ اذغ دیما هنن یارب لومعم قبط مناخ ارهز دعب زور رهظ یتقو

و تشاذگ یا هشوگ ار اذغ فرظ . دوب هدرک بجعت زور تقو نآ رد نز ندوب باوخ

تسناوتن نفعت یوب ،زا دوب هدروآ اذغ شیارب زاب هک زور نآ یادرف یلو . تفر نوریب
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هک دوب نیا زا شبجعت . تسا هدرم اه هبرگ زا یکی امتح دز سدح . دوش هناخ لخاد

یارب و تشگزاب ار هتفر هار مناخ ارهز . تسا هدرکن وب نیا یارب یرکف دیما هنن

نفعت یوب دعب زور . دنادرگرب هناخ هب ار رپ یاذغ فرظ سلا دنچ نآ رد راب نیلوا

، دمآ نوریب یتقو و دز هناخ هب یرس اه هیاسمه زا یکی هرخ .باال دوب هدش رتشیب

ثعاب هک یربخ . دوب هدش شخپ هد همه رد دوز یلیخ دیما هنن کوکشم گرم ربخ

. دنریگب ناج رگید راب اه هعیاش دش

مهدجیه لصف

بش تاکرادت و دندوب هدش عمج اه نز - راونا ردپ - باهشوبا گرزب طایح رد

و دوب دمآ و تفر رد حلا یب و هدیرپ یگنر اب راونا ردام . دندید یم ار راونا ملهچ

دوخ حلا هب هلحار و هدیعس رون، ، خیش روتسد زا دعب . تشاد تراظن اهراک همه رب

زا هلصاف اب هدیعس و رون . دندوب هدش نیگنس رس اهنآ اب مدرم رگید اما . دندش اهر

هتسشن شگرزبردام کیدزن هلحار . دندوب هتفر ورف دوخ رد مادک ره و هتسشن مه

لوغشم و دندوب هدش عمج جنرب گرزب یاه ینیس رود اه نز . تفگ یمن چیه و دوب

دنتشاد بات شنامشچ هک یرتخدریپ ، همیهف . دنتفگ یم نخس یرد ره ،زا ندرک کاپ

: تفگ و درک سیخ ار شناتشگنا کون اه، جنرب نایم نزرا ی هناد نتشادرب یارب ،

دایب هنوتن یاملا دبع هگید ات ننزب راصح طش یا رود هرارق نگ یم نیدینش «اه

؟» نوریب

دز: یدنخزوپ هیقر

« دایبرد هنوت یم مزاب ننزب راصح هگا یتح هنک زاورپ هنوت یم مُدینش وم »

: تفگ و دروآ نییاپ ار شیادص نیریش

« مینزب فرح تسیابن شدروم رد هتفگ خیش نیدینشن هگم ...! سیه »

. دیشک ارباال شغامد همیهف

ام یتح . هدرم ش هنوخ یوت یروطچ سین مولعم مدیما هنن ... هللو مُنود یمچ »

« میدیدن مششعن

. تفرگ همیهف یوزاب زا ینوگشین نیریش

«! ینک تسرد رسدرد نومارب یاوخ یم هنکن هن؟ ای ینک یم سب «اه

هیک...اه...» یدعب رفن مینیبب ؟ات هبوخ ، مُریگ یم نوخ هفخ اباب هشاب »
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: تفگ هرابود دعب داد. همادا دوخ راک هب توکس رد یا هظحل دز. دوخ ناهد ورب

رتخد رس راگنا هن راگنا نتسشن اج یا روطچ نیبب ین!... نوشلا یخ نیع هاگین »

« هراد تحابق هللو بآ... ریز ندرک ومدرم

هب رتشیب هلحار و دندیدزد همیهف ریقحت زا رپ هاگن زا ار ناشهاگن رون و هدیعس

. دیبسچ شگرزبردام

: تفگ نیریش

؟» یداد ریگ اه هچب یا هب هعفد !یا هگید نک سب »

. تفر هچورق نادند هیقر

طش بل شندرب یدمع . دوب باتفآ هجنپ نیع مدرم رتخد هگ... یم غورد هگم یا »

«... هربخ هچ بآ یوت هنودن تسه هد یا وت یسک هگم . دایب شرس بال نوا ات

هللا» رفغتسا »

بیس نتفرگ تسوپ رد ات تسشن طایح رگید ی هشوگ و دش دنلب اج زا نیریش

ارابم اه ونآ دز یم رس اه گید هب گرزبردام دنک. کمک رگید یاه نز هب اه ینیمز

غاد . دوب هدش هتخادگ شا هتخوس باتفآ و ریپ تروص دز. یم مه گرزب یاه الهق

هلحار . تشاد ار ییاتسور نز کی تردق زونه یلو دوب هدرک مخ ار شرمک شرسپ

خلت نانچ رون هاگن یلو دز. وا هب یحور یب دنخبل هدیعس درک. هاگن هدیعس و رون هب

یم وا هب ندوب راکهانگ سح رون . دیدزد ار شهاگن تعرس هب هلحار هک دوب هدنزگ و

داد.

. دنتفگ یم نخس هتسهآ و دندرک یم شهاگن نز ود . تخادنا یهاگن فارطا هب

وا هب ار شنتفر ربخ ات دش یب یب هجوت رظتنم یا هظحل دش. دنلب اج زا هلحار

نوریب هلحار . دوب هدرب دای الزا ماک ار هلحار هک دوب مرگرس نانچ نزریپ یلو . دهدب

مه لا بند هب هچوک یوت ، دندوب باهشوبا ی هناخ رد ناشردام هک ییاه هچب . تفر

نجل یوب . دیرپ هتفرگ نجل یوج یور زا هلحار . دندرک یم ادص و رس و دندیود یم

دمآ و تفر یب و تولخ اه هچوک . دیچیپ یدعب هچوک یوت . درک رپ ار شا ینیب

. خیش هناخ رد اهدرم و دندوب هدش عمج راونا ردپ هناخ رد هد یاه نز مامت . دندوب

هلباقم نتشگرب هب شدیدش تبغر .اب تخادنا هلحار لد رد یمهبم سرت ، توکس

. دوب هدیسر ناتسلخن کیدزن ... ییاهنت و تساوخ یم ار شقاتا تولخ شلد درک.

یم ههچ هچ و دندیرپ یم اه هخاش یور هک لبلب دنچ زج .هب دوب هدش لیطعت راک



38

یاه لخن هخاش ات دیزو یمن یداب کدنا یتح دش. یمن هدید یتکرح چیه . دندز

. دهدب یرصتخم ناکت ار نازیوآ

درک. هاگن فارطا وهب تسشن اه لخن زا یکی هیاس ریز دش. ناتسلخن دراو هلحار

مه زونه هلحار یلو . ددرگرب هناخ دز،هب یم شبیهن شلقع دز. یم تدش هب شبلق

. دوب هداتفا راونا یارب هک یقافتا وزا دوب نیگمشخ نارگید هاگن زا

رگا مه دیاش . تشادن ار شماجنا تارج یلو . دوب هدرک رکف زورما هب دوب اه تدم

درک. یمن ادیپ ار شتارج هاگ چیه ، دوب هدینشن رون اهارزا فرح نآ لبق زور

مکحم ار شتسود دوب هتساوخ و هدیود شفرط .هب دوب هدمآ اهنآ ی هناخ هب رون

رانک ار دوخ رون یلو دنک رکشت اه ترودک نتشاذگ رانک رطاخ هب وا وزا دنک لغب

. دوب هدیشک

مارب هدیعس وذغاک نوا ... شاب هتشادن وم راک هب یراک هگید مُگب مُدموا طقف »

«... دروا

. دوب هدروآ نوریب شسابل بیج ارزا هدش ات ذغاک

یم ینود یم ... میشب تسود هرابود و مینک شومارف ور یچ همه ایب یتشون »

راک...» ؟...یا مُنک راکیچ ماوخ

. دوب هتخادنا هلحار تروص ورب هدرک هکت هکت ار ذغاک

زا وتاشچ ماتشگنا اب داوخ یم مُلد هک دقوا ؟... دایم مُدب تزا دقچ وم ینود یم »

هدیعس و وم طقف اما ... یدوب ام اب مه وت نوچ ارچ؟ ینود یم ... مُرایبرد هقدح

هب میدروخ کتک همه سد زا ...ام رتشیب وم منوا . میداد سپ نووات و میدروخ کتک

یدش میاق ت یب یب و یجاح تشپ وت اما ... یدوب شوت مه وت هک یهابتشا رطاخ

کتک نوت همه یاج هدرم ردام هنوم هنک...اه مخا تهب یتح درکن تارج یسک و

زا یتح هک ییابش و ازور وا یدوب اجک ؟... میشب تسود یاوخ یم ...حاال مُدروخ

مُتسنوت یمن یتح مُدوب هدروخ هک ییاکتک زا یتقو ... مُدوب مورحم ندروخ اذغ

ارچ ازور درب...وا یمن مُباوخ درد زا مُدیباوخ یم هتسشن یتقو یتح . مُشکب زارد

. یتسود یا هب مُنک یم فُت وم... زا یتفرگ یغارس ال صا ... میشاب تسود یتساوخن

«

. دوب هدیزرل هلحار

لد هب غاد و مُنک یف تال راذن . یشن یباتفآ مُفارطا هگید هرتهب ... هگید زیچ هی »
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؟» یدیمهف ... مُراذب ت یب یب و یجاح

اراب شا هدش کشخ نابل . دوب هدز نوریب هقدح زا شنامشچ و دوب هدش خرس رون

: دوب هتفگ و هداد تروق ار شناهد بآ هلحار درک. رت نابز

هک مدیسر ییاج هب یلو مدروخن کتک هتسرد ؟... مدشن تیذا نم ینک یم رکف »

ره نم یلو یدیشک درد و یدروخ کتک طقف .وت منیب یم سوباک یرادیب یوت یتح

یم یتح هک یعقاو ردقنوا منک. یم یگدنز هایس سوباک هی اب مراد بش و زور

« منک شسمل و منک زارد ور متسد منوت

«... هفرخزم »

کیدزن نوتسلخن یکیرات یوت راب هی یتح ... دایم ملا بند اج همه مگ... یم تسار »

«... هنزب ور مندرگ گنچاالش اب دوب

یا؟» هدنز ونه ارچ «َپ

«... منود یمن »

یم نوچ یفاب یم الوت بعزخ یا یراد یگ... یم غورد یراد نوچ . مُنود یم وم »

«... نشاب هتشاد وتاوه رتشیب تسه هک ینیا اتزا یاوخ

«... مدید ور یاملا دبع منک... یمرکف نم مگ. یم تسار مراد نک رواب »

. دراذگب بقع یمدق هلحار دش ثعاب رون ی ههق هق

رواب وتافرح وم ات یدب ماجنا مُگ یم وم هک یراک دیاب یگ یم تسار اعقاو هگا »

« مُنک

؟» منک راکیچ دیاب ...! وگب »

دایم ، هرایم ریگ اهنت ومدآ یتقو هنک. یم سح ونوخ یوب یاملا دبع نگ یم »

«. همفب ور تنوخ یوب رتدوز نوا .ات ینک یم یمخز ور تدوخ ...وت شغارس

. دیزرل هرابود هلحار

«... منوت یمن نم نم... اما »

بیج درک.زا یم تیذا ار شرمک نآ یربز داد. هیکت تخرد ی هنت هب هلحار

. دیشک نوریب ار نآ یزیت و دروآ نوریب ار دوب هدروآ شیارب رون هک یربزیت شنهاریپ
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و تفرگ مارآ هلحار نماد یور ربزیت . دتفایب هزرل هب شناتسد دش ثعاب نآ زیت قرب

هب یرتشیب تردق قیمع سفن دنچ اب دیشوک و درک لفق مه رد ار شناتشگنا وا

یم یلو ... نکن ار راک نیا هلحار ، دیشک یم دایرف شرس رد یسک . دهدب شناتشگنا

شرس رد هرابود ادص . تفگ یمن وا هب یزیچ چیه شاک دنک. شریقحت رون دیسرت

نیا هب اعقاو هلحار اما . نکن ار راک نیا ... یراد رون یتسود هب یزاین هچ . دیچیپ

ربزیت رگید راب . تشاد شرمع مامت رد هک دوب یتسود اهنت رون . تشاد زاین یتسود

داد. راشف مه رب ار شنامشچ و تشادرب ار

هب هکنیا یارب طقف . ولوچوک شارخ .هی تسا هظحل هی طقف شدرد ... ینوت یم «وت

یگ.» یمن غورد و یتسین وسرت ینک تباث رون

شزوس دعب یلو . درکن ساسحا چیه لوا هظحل . دیشک شتشگنا رب ار ربزیت

دوب یزیچ نآ زا رت یراک یلیخ مخز . دوشگ ار شنامشچ دش. یم رتشیب هک یفیفخ

تعرس هب نوخ و دوب هداد یقیمع کاچ ار شا هراشا تشگنا درک. یم روصت هک

ار مخز یاج رگید تسد درک.اب رپ ار هلحار دوجو مامت هرابکی سرت . دمآ یم نوریب

شنماد ی هشوگ درک.اب یم هکچ شناتشگنا نایم زا تعرس هب نوخ اما . درشف

ینوخ مه نماد دوز یلیخ . دوب هدش رتشیب شدرد و شزوس .حلا درشف ار مخز

هب یهاگن . دوب هدرک رتشیب ار شفعض سرت درک. یم فعض ساسحا مک مک دش.

ار یسک و دشکب دایرف تساوخ یم دنک. هیرگ تساوخ یم شلد . تخادنا فارطا

سابل یور نوخ دش. دنلب اج .زا تسین فارطا نآ یسک تسناد یم یلو . دنزب ادص

مهم شیارب رگید درک. یم ناروف نوریب هب نانچمه و دوب هتسب هتخل شتسد و

هک یمدق . دورب اجنآ زا تساوخ یم طقف . دیوگب وگغورد ای وسرت وا هب رون ، دوبن

رد درک ساسحا یدعب مدق درک.اب ساسحا ار شیاپ ریز نیمز تمحز هب تشادرب

.... چیه رگید و تسا قلعم اوه
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مهدزون لصف

اما . رتدوز ریظن ردپ مه دیاش . دندرک ساسحا ار نوخ یوب مه اب شردپ و ریظن

ار وب نیا ریظن دنک. یباتفآ ار دوخ زور عقوم نآ رد هک دوب ینآ زا رت طاتحم شردپ

هک داب . دوب ردپ تاکرح بقارم و هدش عمج دوخ رد یا هشوگ . تخانش یم بوخ

. دیخرچ یم دوخ رود هب ردپ دش.حلا یم رتشیب و رتشیب نوخ یوب دیزو یم

. دوب هدش رارق یب و هتفرگ قرب شنامشچ داد. یم ناکت اوه رد ار شیاه لا گنچ

دورف بآ فک ار شلا گنچ تنوشخ اب ردپ دش. رت کیدزن ردپ هب طایتحا یارب ریظن

.وا دینش ار بآ تاالب دعب و ردپ شهج یادص ریظن اما . دوب هدش دولآ لگ بآ . دروآ

هک دوب تسرد . دیرپ بآ نوریب هب هغابروق کی لثم تسرد و درک عمج ار شندب زین

هدرک ربارب دنچ ار شردپ تردق نوخ یوب یلو دوب رتشیب ردپ زا شیناوج تعرس

و تشاد هلصاف وا اب یا هیناث دنچ مه زونه یلو دیود یم شردپ لا بند .هب دوب

. تسا یفاک ندیسر رید یارب مه هیناث دنچ نیمه تسناد یم بوخ

تسناوت یم مه هلصاف نآ دش.زا یم رتشیب نوخ یوب ، دنتفر یم رتولج هچ ره

حلا اما داد. شیاهاپ هب یرتشیب تعرس . دنیبب شدولآ نوخ سابل اب ار کرتخد

درک. یم هزمزم ار شتشگنا نوخ ردپ و دوب شردپ دنمتردق ناوزاب نایم رتخد

. دیشک نوریب ردپ تسد ارزا کرتخد یناهگان یتکرح اب ریظن

رب طایتحا اب ار کرتخد ریظن داد. ریظن ناشن ار شلا گنچ و دیشک یغیج ردپ

یاه نادند یبآ الی ویه ود .حلا تفرگ رارق شردپ و وا نایم دوخ و تشاذگ نیمز

یم نوریب ناشیولگ زا هک ییاه غیج یادص واب دنداد یم ناشن مه هب ار دوخ زیت

ار ردپ نامشچ یزمرق نوخ یوب اما . دنداد یم ناکت اوه رد ار ناشیاه لا گنچ ، دمآ

درک. یم رت یشحو ار وا هظحل ره و دوب هدرک رتشیب

ینوخ داد. شارخ ار شا هنیس و دیشک ریظن هنیس رب ار شلا گنچ تکرح کی اب

دش. یم هدید تمحز هب وا گنر هایس نت یور هک یروط . دوب هریت ، دمآ نوریب هک

نانچ نوخ یوب زا شردپ یلو . تفرگ شردپ یدعب هبرض لباقم ار شلا گنچ ریظن

نیب زا ار شرسپ ، کرتخد نوخ ندیکم یارب دوب رضاح یتح هک دوب هدش تسم

. دربب

هزوز یادص . تخادنا ریظن تسار تمس ی هنوگ یور طخ دنچ یاج یدعب هبرض

اب شرسپ یور وهب درک زیخرود شردپ دش. عمج دوخ ورد تفر اوه هب ریظن ی

. تشاد نتشک دصق راب نیا ردپ یاه لا گنچ . دمآ دورف شا هدش زاب یاه لا گنچ
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شیاه لا گنچ اب هک دید ار شردپ ریظن . دوب هدیسر دوخ یدنلب دح نیرخآ هب نوچ

لا گنچ ودرک زاب ار شیاه تشم هظحل کی رد دیآ. یم نییاپ شا هنیس یور هب

. دوب هدش رید یلیخ ردپ لمعلا سکع یارب دش. رت عمج دوخ و دروآ ارباال شیاه

و زیت رایسب ناوج الی ویه یاه لا گنج . دوب هدمآ دورف ریظن یاه لا گنچ یور

. دوب دنمتردق

یفیفخ ی هزوز ردپ درک. یم ساسحا ار شردپ نت نورد یمرگ شلا گنچ اب ریظن

شردپ نامشچ هب ار شنامشچ دز. یم شردپ بلق ریظن تشم نورد . دیشک

...اب قیمع و وطالین یهاگن . دوب هتخاس هدیرپ گنر ار اهنآ سامتلا و مشخ . تخود

باوج رد مه ردپ . هتشادن یرگید ی هراچ دیوگب وا هب تساوخ یم هاگن نیا

دنک. یم کرد و دناد یم : تفگ هاگن اب شهاگن

وهل درشف شلا گنچ نایم ار ردپ بلق ریظن و دوب یا هفخ رخرخ ردپ رخآ ی هزوز

اراب درک.نآ یم هکچ نآ زا هریت و جزل نوخ ، دیشک نوریب ار شلا گنچ یتقو درک...

کرتخد هب یهاگن مین . تفرگ ار شردپ یاهاپ درک. کاپ شیاپ ریز یاه نمچ

بآ فک ،زا تشگرب یتقو درب. بآ تمس هب ناشک ناشک ار شردپ دسج و تخادنا

دنب دوز یلیخ نوخ و دیشک رتخد تشگنا رب ار نآ زا یمک . دوب هدروآ نجل یرادقم

سابل دز. یم تدش هب شبلق . دشکن سفن دناوت یم هک ییاج ات درک یم یعس . دمآ

یوا هزرابم تدش زا ریظن تروص یاه هچیهام هک داد یم ینوخ یوب نانچ رتخد

هظحل کی . دندش یم طسبنم و ضبقنم تعرس ،هب رتخد نوخ ندیکم سوه اب

ندیرب یارب شلا گنچ دراد لا متحا نآ ره و دنک لمحت دناوت یمن رگید درک ساسحا

دیآ. دورف رتخد گرهاش

ار شا ینیب نجل یوب . دیلا م دوخ غامد و تروص هب ار هدنام یقاب نجل هلجع اب

زا یتمسق رب ار رتخد رس درک. یمن ساسحا نادنچ ار نوخ یوب رگید درک.حلا رپ

دش. هریخ رتخد وهب دز همتاپمچ رترود یمک دوخ و تشاذگ دوب رت مرن هک نمچ

و دوب دوخ زا عافد شراک دنچره . دوب هتشک شرطاخ هب ار شردپ هک یکرتخد

. دیشک لد هت زا یا هزوز

یم دایرف رترود یمک یسک . دروآ دورف زاب و دوشگ ار شنامشچ یا هظحل کرتخد

دز:

«... هلحار ... هلحار »

و دیشک یغیج کرتخد ندید اب نزریپ . دیزخ یدنمونت ابیرقت لخن تشپ هب ریظن

دز. رتخد تروص رب راب دنچ و دمآ رتخد کیدزن درمریپ یلو دز. دوخ یور رسو رب
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«... هلحار ... هلحار »

. دوشگ ار شنامشچ رتخد

یج...» اح... ...»

زا کرتخد ، درمریپ و نزریپ کمک .اب داتفا هیرگ وهب دش اهر درمریپ شوغآ ورد

ار وا رتخد درک ساسحا ریظن . تخادنا فارطا رب یهاگن رتخد دش. دنلب نیمز

یتارج ریظن و دندش یم رود اهنآ درک. ناهنپ رتشیب ار دوخ و دنیب یم لخن تشپ

کرتخد ندش رود ی هظحل .ات دیشک نوریب لخن تشپ ارزا دوخ یمک و داد دوخ هب

دنک: همزمز تساوخ ، تفر نوریب وا هاگن سرریت الزا ماک یتقو . تخود مشچ وا هب

«... هلحار »

. دمآ نوریب شیولگ زا یمی مال رخرخ یادص طقف اما

متسیب لصف

شناتشگنا نایم ار ریش لطس هتسد . تفر یم طایح ی هشوگ کقاتا هب همیهف

یم نهلا شیاه هنیس ینیگنس وزا دوب هدرک زک یا هشوگ یا هوهق واگ . درشف یم

نآ یور . تشاذگ شرانک ار یبوچ ی هیاپراچ داد. له ولج هب ار نآ همیهف درک.

درک.اب یم رود ار محازم یاه سگم شمد اب واگ دش. ندیشود لوغشم و تسشن

. دنزب رانک ار اهنآ تسد واب دشکب راک زا تسد یهاگ دش یم روبجم همیهف حلا نیا

فلت اج نآ ندرک زییمت یارب یدایز تقو همیهف داد. یم واگ نهپ دنت یوب کقاتا

ماجنا ار راک نیا درک یمن روبجم ار وا یسک رگید شردام گرم زا دعب درک. یمن

بارخ ار کقاتا و هتخورف ار واگ نیا ، دوبن شریپ ردپ رطاخ یارب رگا .حلا دهد

. دوب هدرک

هدنام همیهف طقف . دندوب هتفر دوخ یگدنز هناخ رس همیهف ناردارب و رهاوخ مامت

ار شنتخیر ورف یوزرآ هک هتفررد راوهز و یمیدق هناخ نیا و شریپ ردپ ، دوب

حلا هب ،ات دوبن شندرک تبیغ تاسلج و رگید یاه نز اب شدمآ و تفر رگا . تشاد

. دوب هدش هناوید همیهف
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و هتفرگ من کقاتا . دومن ترپ یا هشوگ ار شناهد بآ و درک یپایپ هفرس دنچ

دنک. مامشتسا هزات یاوه رتدوز ات درک یم راک تعرس اب همیهف و دوب کیرات همین

هرابود درک رکف همیهف داد. یقژی یادص کقاتا ِرد هک دوب هدش رپ همین ات فرظ

راچد هک دوب یتقو دنچ .وا ددرگ یمرب یک شردام دسرپب ،ات هدمآ شلا بند شردپ

. درکن یهجوت همیهف . تفرگ یم ار شرسمه غارس مادم و هدش دیدش یشومارف

.... دمآ نییاپ و تفر باال یقامچ اب هک یتسد دید. یا هیاس ریوصت ناهگان

نیا هدز تشحو واگ . دوب هداتفا نیمز یور همیهف . دوب هدش نوگ اوژ ریش لطس

. تفر نوریب و دش در همیهف یور زا رابدنچ . تفر یم فرط ونآ فرط

هب همیهف لتاق . دوب هدش هل واگ یاپ ریز هک دنتفای ار همیهف هزانج دعب تعاس دنچ

. تشگ بارخ واگ یرادهگن کقاتا و دش هتخورف و هدرب رازاب

مکی و تسیب لصف

گنلش و درک دوگ ار نآ طسو درک. یلا خ طایح طسو ار هاک و کاخ یراگ یسوم

شرمک رود ار شا هشادشد و هدرک ارات شیاه نیتسآ . تفرگ هرفح نیا نورد ار بآ

دز: داد دش، رپ هرفح یتقو . دوب هدز هرگ

« دنبب ور هلول یا ایب باحاص یب ییاجک یوه »

تمس هب هناخزپشآ زا رون دز. یم ادص هنوگنیا ار رون یسوم ، راونا یارجام زا دعب

مک مک بآ هرفح نورد ، تسد واب دش مخ یسوم . تسب ار نآ ریش و تفر بآ هلول

. تخیر یم کاخ

« مُنیبن وتتخیر ورب ... تسحن ی هفایق وا روشدرم »

دش اهر نیمز .رب دنیبن ار شسیخ نامشچ شردپ ات دیود هناخزپشآ تمسق هب رون

شتروص ... شا هناوید ردام یارب . دوب هدش گنت شردام یارب شلد درک. قه قه و

. تسیرگ یرتشیب تدش واب دناشوپ ار

« مُنیبب رایب یاچ ،هی باحاص یب یوه »

یردپ یارب . تخیر یسوم یارب گنر هایس یاچ یناویل و تسش ار شتروص رون

هناخ وزا هدز یگناوید گنا شردام هب هک یردپ . دوب رفنتم وا زا دوجو مامت اب هک

یاه سلا یاه یگدروخرس مامت راونا یارجام زا دعب هک یردپ . دوب هدرک شرود

دوب رازیب ردپ نآ زا ردقنآ درک. یم یلا خ زاب و دوب هدرک یلا خ رون رس ار شا یگدنز

یسوم هکنآ روصت دز. مه ار نآ یسوم ندیمهف سرت وزا درک فت شیاچ لخاد هک
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یسوم رانک ار یاچ ینیس درک. یم کنخ ار شلد یمک ، دروخ یم ار یاچ نیا

ار شیاچ و تخادنا شناهد رد یدنق دولآ لگ یاه تسد نامه اب یسوم . تشاذگ

هب یاچ شاک درک... یم شهاگن و دوب هداتسیا رترود یمک رون . دیشک تروه

دش. یم هفخ و دیرپ یم شیولگ

زا لبق .ات نون هفیح نوبنجب تسد !...یلاال یدز لز موش دغج یا نیع هیچ «اه

«... هشاب هدش باغود موب تشپ دیاب یکیرات

ورف . تخیر بآ ی هرفح نورد کاخ تشم تشم و ارباالدز شیاه نیتسآ رون

قیقر لِگ یتقو درک. رتشیب شردپ زا ار شترفن ، شیاه نخان ریز هب کاخ نتفر

نورد هاک یربز دش. نآ نداد زرو لوغشم اپ واب دروآرد ار شا ییاپمد دش، هدامآ

یفرظ یسوم . دهد راشف مه هب ار شیاه نادند راجزنا و مشخ زا دش ثعاب مرن لِگ

ماب تشپ ارباالی .نآ تفر باال نابدرن زا فرظ واب درک لگ زا رپ ار دوب شرانک هک

درک شدنلب یتقو درک. رپ ار فرظ رون . داتسرف نییاپ ار یلا خ فرظ و درک یلا خ

یم هاریب و ودب دوب هداتسیا ماب تشپ باالی ردپ داد. راشف ار شرمک نآ ینیگنس

زونه . درپس یسوم هب ار نآ و تفر باال فرظ اب دوب یندنک ناج ره هب . تفگ

شتمس هب ابیرقت ار یلا خ فرظ یسوم هک دلا مب ار شکاندرد رمک دوب هدرکن تصرف

رد درد و دش هدیبوک شمکش هب فرظ اما . تفرگ ار نآ تعرس هب رون درک. ترپ

.اب درشف یم ار شیولگ تدش هب ضغب . دمآ نییاپ فرظ اب رون . دیچیپ شدوجو

یم لِگ یور شکشا تارطق . تخادنا یم فرظ لخاد لِگ تشم تشم تسد

. دوشن دنلب شا هیرگ قه قه یادص ات داد یم راشف مه هب ار شیاه نادند . دیکچ

یم راک یرتشیب تعرس اب رون . دوب هدش دنلب یسوم یاه نتفگ هاریب و دب یادص زاب

درک...

«خآ...»

دب زین شردام هب رون رب عالهو یسوم .حلا دوب هتفاکش ار شتشگنا هشیش یا هکت

یق شال واب دمآ نییاپ یسوم یتقو یتح . داتفا قه قه هب رون . تفگ یم هاریب و

هرخ .باال درک یم هیرگ طقف مه زاب داتفا شناج هب دوب هتخاس امرخ فیل زا هک

یتقو و تخیر فرظ لخاد لگ تشم تشم . درک شیاهر و دش هتسخ یسوم

دوب هدمآ ایند رون هک یزور وهب تخادنا ار شناهد بآ رون فرط هب درک شدنلب

ناهنپ شا هتفشآ یاهوم هوبنا ریز شتروص تشاد ریز هب رس رون . داتسرف تنعل

زا یسوم دز. یم قه قه .و دندروخ یم ناکت تعرس هب شیاه هناش یلو دوب

هدرکن تصرف زونه اما تشاذگ ماب تشپ ی هبل ار لگ فرظ تفر یم باال نابدرن

نابدرن و یسوم و دروخ یمکحم ناکت نابدرن هک دشکب الباال ماک ار دوخ دوب
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. دندش نوگزاو

و دز لز درک، یم رپ رتشیب و رتشیب ار شفارطا هک ینوخ و ردپ هب یا هظحل رون

اه هیاسمه دز.اب یم دوخ یور رسو ورب درک یم داد و غیج . دیود نوریب هب سپس

رود اهدرم . دوب هدش غولش یباسح ناش هناخ طایح دوز یلیخ و تشگرب هناخ هب

.... دنداد یم یرادلد ار ووا دندوب رون رود اه نز و دندوب هدش عمج دسج

و دز یم تروص رب یهاگ . دوب هتفرگ شیادص حلا هک دوب هدیشک غیج ردقنآ رون

یب زا دندوب شرانک هک ییاه نز . تفگ یم اباب اباب... و دیشک یم ار شیاهوم هاگ

یوردوخ هرخ اتباال دیشک لوط یتعاس دنچ . دندوب هداتفا هیرگ هب رون یاه یبات

نآ درک یسررب ار دسج هرابود خیش هکنیا زا دعب و دیسر هار زا دومحم شک شعن

. دندرب نوریب ار

میسقت هفیاط نادرم نیب نفد و نفک هنیزه درک. رازگرب یا هسلج خیش دوز یلیخ

دش. نفد شناکیدزن هیقب و ردام و ردپ ربق رانک هد ناتسربق رد یسوم و دش

مود و تسیب لصف

اب ار شکشخ نابل . دوب حلا یب بت تدش زا زونه . دوشگ ار شنامشچ هلحار

درک: همزمز و درک سیخ شنابز

«آ...ب»

یب . دروآ اج ار شلا ح کنخ بآ . تخیر یبآ ناویل شیارب ، یلا فس چراپ زا یب یب
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. دوب هدش رتریپ سلا دنچ درک، یم یراتسرپ هلحار زا هک یبش دنچ نیا رد یب

. هدرک یم هیرگ دیمهف هلحار و درک کاپ شا هلش اراب شا ینیب و تروص

؟» یدش یروج یا ارچ ؟... مُزیزع هدش یچ »

. دروخ یرصتخم ناکت شباوختخر رد هلحار . داتفا هیرگ هب هرابود و

«. شمنیب یم مراد هرابدنچ نیا ... مدید ور یاملا دبع نم یب یب »

شزاس تسد یوکابنت راگیس هب رت فرط نآ یمک هک یجاح و دنامزاب یب یب ناهد

زا یرامیب و فعض . تسشن شباوختخر یوت هلحار . داتفا هفرس هب دز، یم کپ

. دوب هتفر شدای

«... ندوب اتود مگ... یم تسار نم »

هب تامهوت یا هتفر نوخ یلیخ تزا نوچ ... ریگب نهد هب نوبز ... رتخد نک سب »

هدز...» ترس

یولج زا ار شیاهوم شنازرل ناتشگنا اب هلحار . دیشک یم دایرف ابیرقت یجاح

دز. رانک شنامشچ

هک دیتفگ ردقنوا و هنووید دیتفگ شهب اما شدوب هدید ممنامام ... دوبن لا یخ اما »

هرب...» اجنیا وزا هرادرب ونوا دش روبجم ماباب

زاب ناهد . دوب هدش دوبک مشخ تدش زا یجاح و دوب هداتفا هیرگ هب هرابود یب یب

و درک شوماخ شرانک یکبلعن یوت ار شراگیس دش. فرصنم یلو دیوگب یزیچ درک

درک. یم هیرگ مه زونه یب یب دش. جراخ قاتا زا

زا یکی . تشاد رطاخ هب بوخ الار ویه ود ندش زیو گال .وا دیزخ وتپ ریز هلحار

ناتسلخن رد هلحار هک دوب ینامه یرگید و دیسر یم رظن هب رت یوق و رت هبرف اهنآ

دوب نیا دیمهف یمن هک یزیچ اهنت . دوب نئمطم ، هدید هچنآ الزا ماک .حلا دوب هدید

، دیشک یم کانسرت یاه هزوز هک رت ناوج الی ویه نآ ارچ و تسا هدنز زونه ارچ هک

.... دهد تاجن ار شراکش یچراکش دش یم رگم ؟ دوب هداد تاجن ار وا

درک فارتعا راب نیلوا یارب و دنک هیرگ سوه هلحار دش ثعاب یب یب هیرگ یادص

. تشگ یمنرب اتسور نیا هب شاک
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موس و تسیب لصف

هربقم ود رانک ، یگنس هربقم نورد ردپ . تشاذگ شیاج رس ار گنس نیرخآ ریظن

ات دز هربقم رود یخرچ ریظن . دوب هتفرگ مارآ هناخدور هطقن نیرت قیمع ،رد رگید

یسک هچ شگرم زا دعب دیشیدنا دوخ واب تسا هدنامن یقاب یزاب یاج دوش نئمطم

درک.زا لغب ار شناوناز و تسشن هربقم رانک ؟ تخاس دهاوخ یگنس هربقم وا یارب

یم هناخدور فلتخم طاقن هب ار اهنآ ردپ . دوب شرانک شردپ تشاد دای هب هک ینامز

داد. یم دای شیاهرسپ هب ار راکش و درب

زور کی اما . ریشب شردارب و ،وا ردام ردپ، . دندوب یرفنراهچ اهنآ هداوناخ اهزور نآ

هربقم نیلوا ریشب یگنس ی هربقم . درُم دعب و دش رامیب هدولآ یاذغ ندروخ اب ریشب

هدیاف مه ردپ یاه بیهن دش. زاغآ زور نامه زا ردام ی هنابش یاه یراوگوس . دوب

زا یرترود هلصاف اهنآ و دش زاغآ فارطا نآ مدرم یواکجنک مک مک . تشادن یا

هب بوخ اما . دوب کچوک یلیخ اهزور نآ ریظن . دندرک باختنا یگدنز یارب ار لحاس

لحاس هب ندمآ هب یزاین چیه اهنآ هک تشاد دوجو اذغ ردقنآ بآ رد . تشاد دای

دوجو .اب دوب هدرک طایتحا یب و ترپ ساوح ار شردام ریشب گرم اما . دنتشادن

زا یکی بسا ندیشک دصق و دمآ لحاس هب زور کی ، شردپ دیدش یاه تبقارم

دوخ ریظن و ردپ یتقو . دشن دوخ راکش فیرح یلو . تشاد ار بآ نورد هب هد یلا ها

و درک عطق ار ردام رس ریشمش اب درم هنوگچ دندید . دندناسر لحاس کیدزن هب ار

دنک. یم ناج لحاس یور هک وا رس یب رکیپ

هزوز و اهدایرف بوخ ریظن . دوب هدرب ناشهاگیفخم وهب هدرک لغب ار ریظن ردپ،
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زا رپ ردپ یاه هاگن ، دوب هدش مارآ یتقو . تشاد رطاخ هب زور نآ رد ار ردپ یاه

ار ردام لتاق ی هداوناخ و دوب هتفر لحاس هب ردپ هاگنابش . دوب مشخ و ترفن

. تخاس هربقم ردام دسج یارب و دنادرگرب بآ هب ار ردام رس . دوب هدرک ینابرق

تسناوت یمن رگید و دوب هدیشچ ار دازیمدآ نوخ هزم یلو . دوب هتفرگ ماقتنا ردپ

هتخادنا مدرم نایم هک یا هرهلد و سرت دنک. هزم نیا نیزگیاج ار یا هزم چیه

گنس اهراورخ ریز ردپ دنک.حلا تردق ساسحا رتشیب زور ره ردپ دش، یم ثعاب

درک. ییاهنت ساسحا شا یگدنز رد راب نیلوا یارب ریظن و دوب هدیباوخ

مراهچ و تسیب لصف

ینامز ات دوب هداد روتسد خیش دش. رقتسم خیش هناخ رد رون ، یسوم گرم زا دعب

هب خیش نارسمه . دنامب شا هناخ رد رون ، هدشن ادیپ رون یارب یبسانم رسمه هک

یگشیمه هناخ نآ رد رون ندنام ادابم .ات دندوب هداتفا بسانم رسمه نتفای تفارص

قفاوت مه اب عوضوم کی رس خیش مود و لوا رسمه هک دوب راب نیلوا نیا . دوش

. دندوب هتشاذگ رانک ار ناشف ال تخا اتقوم و دنتشاد

یضار . دندیشک یتحار سفن ود ره دش، ادیپ رون یارب راگتساوخ نیلوا یتقو

شخپ ، خیشو دندز یم ییاه فرح مدرم مک مک نوچ . دوبن یتخس راک خیش ندرک

. تشادن تسود ار دوخ یاتسور رد هعیاش ندش

یردام نتفای لا بند هب هک دوب رواجم یاتسور زا سهلا لهچ یدرم رون راگتساوخ

. دوب هدمآ سهلا هدجیه رون یراگتساوخ هب شا هدش میتی دنزرف جنپ یارب

درم درک. تهب ، دیسر یم رظن هب سهلا تصش هک درم هدیکت تروص ندید اب رون

: دوب هتفگ و هدرک باترپ رون تروص هب ار شدود و دوب هرک نشور یراگیس

یم ودایمن شیپ یلکشم چیه ینک لمع بوخ تفیاظو هب وم ی هنوخ یوت هگا »

« ینک یموناخ ینوت

: دوب هتفگ بلر ویز هدز یدنخزوپ رون

؟» یرکون ای یموناخ »

دز. ندینشن هب ار دوخ درم

هنوخ رس تمُربب مه مینوخب دقع ی هبطخ مه مُدرگ یمرب هگید زور ود وم »

«... تیگدنز
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مرج یاه نادند . دوب هدرک ترفن زا رپ ار رتخد بلق ، دوب هدز رون هب هک یدنخبل

داد. یم عوهت تلا ح وا هب درم هتفرگ

، دوب هتفر درم . تشاد تقو زور ود طقف سپ . دوب هتخادنا نییاپ ار شرس رون

شلیاسو ندرک عمج یارب دوب هدرک ادیپ هزاجا مه رون . دنیبب یسورع تاکرادت

و دهدب رون ی هیزیهج یارب یغلبم تشاد میمصت خیش . دنزب یردپ ی هناخ هب یرس

. تشادن تقفاوم زج یا هراچ رون و دوش یسوم ی هناخ بحاص لباقم رد

مجنپ و تسیب لصف

دوخ همین هب زییاپ . دوب کنخ و کانمن ، دیزو یم طش بناج زا هک یمارآ داب

یور رون . تشادن ندش درس لا یخ ، رصتخم یکنخ زج اوه یلو دش. یم کیدزن

هریخ ، دوب اجنآ ردپ دسج شیپ زور دنچ هک یا هطقن وهب دوب هتسشن طایح یوکس

طایح یاه یشاک زرد نایم ار هدش هتخل نوخ یاه هگر دش یم مه زونه . دوب هدش

دید.
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هناخ . دوب هدش کشخ ، دوب هدرک تسرد ماب تشپ باغود یارب یسوم هک یلگ

یم رون اما . دیسر یم رظن هب کورتم و تکاس یلیخ یسوم یاهدایرف و داد نودب

وا ندرم یارب یا هرذ یتح و تسا هدشن گنت یسوم یارب شلد ال صا تسناد

هک دوب یمیمصت درک، یم شا ینابصع نونج تیاهن ات هک یزیچ اهنت . تسین نیگمغ

. دوب هدش هتفرگ وا نتفر یارب

ی هنیآ رد ار دوخ زورما دز. زاگ ، دوب هتفای هناخ رد هک یرینپ و نان ی هکت هب رون

زا هک هام ود نیا .رد دندوب هدییور شیاهوم نایم دیفس رات دنچ . دوب هدید شردام

شا همقل زا یرگید زاگ . دوب هدش ریپ سلا نیدنچ هزادنا ،هب تشذگ یم راونا گرم

اب تشاذگ یمن تجاجل اب یلو داد یم ماجنا یتخس هب ار نداد تروق . تفرگ

نایم ردام یرامیب نامز زا هک یطخ . دوش زاب شیولگ هار شضغب ندش هتسکش

هدش رترغ وال رت هتخوس باتفآ ، شا هرهچ و رت قیمع . دوب هتفرگ لکش شناوربا

هفایق نیا اب دنک رکش ار ادخ دورب : دوب هتفگ وا هب خیش مود نز ، نیمسای . دوب

... تسا هدرک ادیپ رهوش

ار بآ گنلش و دش دنلب اج .زا دوب هدش ریس رگید . دیشک ارباال شا ینیب بآ رون

دنلب اج زا رد یادص .اب دوش باریس .ات تشاذگ طایح ی هشوگ ، گرزب لخن رانک

دش.

. دوش مارآ درک، ربص رون . تسیرگ و درک لغب مکحم ار رون . دوب رد تشپ هدیعس

. دیشک نوریب ششوغآ ارزا دوخ سپس

؟» یبوخ «سالم

یر؟» یم یراد هتسار «سالم.

داد. ناکت رس رون

« یگنفم درمریپ هی «اهاب

« مُنز یم فرح ما هنن اب وم ... نومب نومنوخ ایب ... شماوخ یمن وگب رون... ورن »

« مُنک رهوش دیاب هک شرخآ ؟ یک «ات

ووت وم رون، . سا هیقب ملا طقف سناش هشیمه ارچ مُنود یمن ... ورای یا اب هن اما »

«... تقووا میرادن هراتس هی یتح ادخ نومسآ یا یوت

؟» هدش یربخ »
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: تفگ و دز ایرد هب لد هرخ باال اما هن. ای دیوگب تسناد یمن هدیعس

میدوب هتفر هک زور هی میدوب هچب یتقو هک ومه ؟ سه تدای وروصنم جاح رسپ »

«... نوریب تدیشک بآ زا یدش یم قرغ یتشاد ، ینت بآ

: دیسرپ هتسهآ دنک... شومارف رون دوب نکمم رگم

؟» هتشگرب »

یچ. مُنود یمن سدنهم هدش ... هدش مومت شسرد نگ یم هش. یم یزور دنچ «اه

« نریگب نز شارب ناوخ یم مه حاال

دز. قرب رون نامشچ

؟» یک »

. دروآ نییاپ ار شیادص هدیعس

« هلحار »

هب هدروخ مخز یناویح هدننام هظحل دنچ . دنزن غیج ات دیوج ار شنابل رون

داد. نوریب یدنلب سفن دعب و دز لز هدیعس

«... نشب ریپ مه یاپ ...هب هکرابم وخ »

«... مُدرک یم رکف وم هخآ »

؟» یچ یدرک یم رکف »

« یتسه میحر رکف یوت مُدرک یم رکف هشیمه »

. دروخن هرگ هدیعس هاگن اب شهاگن دیشوک یم رون

سورع مُراد مه هگید زور ود هن... هگید االن اما ... دوب سمُلا هن تشه یتقو مُدوب »

بترم ور هنوخ مکی دیاب وم ... هنوم یم هتشذگ یوت هدوب یچ ره هگید مُش... یم

« مُنک عمج وملیاسو و مُنک

؟» مُنک تکمک یاوخ یم »

«. ظفاحادخ ... نوت هنوخ مایم یظفاحادخ ارب نتفر زا لبق ... مُرت تحار ییاهنت »
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رب ار دوخ رون دش. هتسب یقت یادص اب ورد دنار نوریب هب ار هدیعس ابیرقت رون

هدرک رکف میحر هب هک ییاه بش و اهزور مامت یارب . داتفا هیرگ وهب درک اهر نیمز

هک تسیرگ ردقنآ . دیتسرپ یم ار ووا دوب شقشاع هک ییاه هظحل مامت یارب . دوب

درک. رپ ار هناخ یکیرات

هب ار دوخ سالهن ،سالهن دشاب هتشاد یپم ال ندرک نشور یارب یتبغر هکنآ نودب

درب. شباوخ ات تسیرگ ردقنآ و دش اهر اه باوختخر هدوت یور . دناشک قاتا لخاد

مشش و تسیب لصف

ناشخرد و زیر یاه هناد اب هک دیسر یم رظن هب یهایس و دوگ نیمز ، نامسآ

نیا و درک یم ییامندوخ یکیرات نیا رعق رد هام لماک صرق . دوب هدش یشاپرذب

. دباوخب دیشوک یم و دوب هتفر ورف وتپ ریز هلحار . تخاس یم کانمهو ار یکیرات

هب شقارب یاه لا گنچ اب هک الیی ویه سوباک یلو . تساوخ یم یمارآ باوخ شلد

قاتا زا یب یب فپورخ یادص . دیتلغ ولهپ یور درک. یمن شیاهر ، دوب هدش هریخ وا

اهنت هلحار دوب هداد هزاجا بشما یب یب هرخ .باال دیسر یم شوگ هب رواجم

دیشوک . دیتلغ رگید یولهپ یور هلحار درک. یم ادص اه تسدرود رد یدغج . دباوخب

ار شردام درب. یم شدرگ هب ار وا شردپ هک ییاهزور دنک.هب رکف بوخ یاهزور هب

ردپ اما . دوب هدنامن هدنز دایز ، دندوب هتفر اجنیا زا یتقو . دروآ یمن رطاخ هب بوخ

.وت نیبب هنیآ رد ار تدوخ دش، گنت تردام یارب تلد تقو ره تفگ یم هشیمه

. یتسه تردام هیبش یلیخ

ار وتپ . تشاد دوخ رانک ار اهنآ مه زونه شاک . تخادنا گنچ هلحار یولگ هب ضغب

. دمآ یمن شیاه باوخ هب یتح رگید و دوب نیگمشخ وا زا ردپ . دیشک شتروص یور

شیارب هک یناسک اهنت یتح . تشادن تبحم تقایل .وا درشف رتشیب ار شیولگ ضغب

هدش نیگنسرس وا اب رگید یجاح . دوب هدناجنر ار یب یب و یجاح ... دندوب هدنام

و ریپ زور هب زور ود ره . دوب دمآ و تفر رد شرسمه و وا نایم هتفشآ یب یب و دوب

. دندش یم رت هتسکش

نوریب شیادص ات تفرگ نادند هب ار وتپ هشوگ دش. دنلب هلحار هیرگ قه قه

ی هعرزم رد ار شتقو رتشیب و دیشک یم راگیس رتشیب اهزور نیا یجاح . دیاین

یرجآ کقاتا رد اهراک ندوب دایز ی هناهب هب هک مه بشما و دنارذگ یم شتاجیزبس

هب و تساهنت یرگید نامز ره زا رتشیب درک یم ساسحا هلحار . هدنام هعرزم

درک روصت ادتبا هلحار . دیچیپ توکس ،رد ندز رد یادص . دراد زاین یلیخ وا تبحم

. دیبوک یم رد هب باتش اب یسک اما هدش یخاالیت
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دش: دنلب یب یب یادص

«! هشاب ریخ هللا... مسب »

. تخیر هلحار لد هب سرت

«... یجاح هنکن »

رد یمک رون . دوشگ ار رد یب یب . تفر نوریب مه وا و درک کاپ ار شتروص

. دسانشب ار وا دناوتب یب یب دولآ باوخ نامشچ ات دمآ ییانشور

مُدیسرت ییاهنت هنوخ یوت اما ... یدوب باوخ مُنود یم ... شخبب ... هیجاح «سالم

«... مُنومب نوت هنوخ بشما دیدب هزاجا دیاش مُتفگ

: دیشیدنا دوخ اب هلحار

«! هدیسرتن یکیرات وت هار همه نیا ندموا زا یلو هدیسرت هنوخ وت ندنوم «زا

. دوش جراخ تهب اتزا داد دوخ هب یناکت یب یب

« ایب ... مُرتخد وت ایب »

ار ووا دز یتسج ، داتفا هلحار هب رون هاگن درک.ات ییامنهار لخاد هب ار ووا

. دوب هدمآ دنب بجعت زا هلحار نابز درک. لغب مکحم

«... یشب تخب دیفس لاال شیا ... هشاب کرابم »

ار اه ونآ درک یا هفرس یب یب دز. یدنخبل هلحار ی هدمآرد هقدح زا نامشچ وهب

لا حشوخ یلیخ یلیخ و دوب هتخادنا هلحار ندرگ رود تسد رون اما . دنار لخاد هب

. دوب

نگ یم ... دیمه تفج اعقاو ... مُدش یلا ح هچ مُدینش هدیعس زا یتقو ینود یمن »

بال... یدرک نوشن وهد نووج نیرتهب هنک... یم روج مه اب بوخ ور هتخت ردو ادخ

«

یارب هلحار قاتا رد هکنآ نیح یب یب . تخادنا یب یب هب یزیمآ شسرپ هاگن هلحار

: تفگ ، تخادنا یم باوختخر رون

دعب هشب رتهب شلا ح لوا میتساوخ یم ... میدوب هتفگن هلحار هب یزیچ ونه «ام

«. میگب
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. تسشن هلحار لباقم و

شرسپ ی هساو ور هلحار هد یوت رسپ هی ی هنن . هدوب انز نیب طقف فرح »

«... نیمه ... هتساوخ

دش. کشا زا رپ هلحار نامشچ

؟» مزا دیدش هتسخ »

یتقو زا یجاح . یتسه یجاح و وم ی هشوگ رگیج ؟وت هیفرح هچ یا مُزیزع »

هچ کت و کت هرب رتخد یا هگا هگ یم هنوخ دایم رید هب رید ... هدرک رهق هدینش

هساو هراد رتمک یجاح هگید یدموا یتقو زا ینود یم هک وت ملد زیزع ... مینک

«... هروخ یم هصغ تاقآ

. دیسوب ار شرس و درک لغب مکحم ار هلحار و

شا هرهچ رب توافت یب دنخبل نامه یلو . دوب هتفرگ شتآ تداسح زا رون دوجو

. دوب

«... هنود یم هلحار مُدرک رکف وم شخبب هیجاح »

یراد مُدینش یتسار ... باوخب ریگب یا هتسخ یلیخ امتح مُزیزع هرادن بیع »

یش!» یم سورع

هرهچ هب ار نآ هرابود تمحز هب یلو . دیرپ رون تروص زا هرابکی هب دنخبل

. دنادرگرب

«... هدیشچ مرگ و درس درم «اه...هی

نز رس باال درم هی ی هیاس دیاب هشیمه ... یایمرد یفیلکت بال یا هنن.زا هبوخ »

رهوش هنک ادخ هنک. یردپ بوخ تساو تسنوتن هک زرمایبادخ یاسوم نوا ... هشاب

« هشب مومت تاه هصغ هگید یدرک هک

هش...» یم مومت امتح »

هبات نون نوتارب ماوخیم بص ادرف . دیباوخب دیریگب هگید ارتخد وخ لاال... شیا »

« مُنک تسرد

یگرزبردام مه وا شاک . دروخ یم ترسح و تشاد تسود ار یب یب هشیمه رون
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چیه . دوب هدیزخ وتپ ریز هلحار و دوب هتشاذگ ناشیاهنت یب یب . تشاد وا لثم

دوب کیدزن هک ییارجام . دوب ناتسلخن یارجام رصقم رون . تشادن رون اب یفرح

هلحار هب ار شتشپ . تشادن وا اب تبحص یارب یتبغر مه رون . دوش شگرم ثعاب

: تفگ و تسشن دوز یلیخ اما . دیشک زارد و داد

«... هدب سپ ومیتناما »

. درکن شهاگن یتح هلحار

«... شربب تدوخ اب یرب یتساوخ یتقو س... هچقاط یور اجنوا »

ار شنامشچ و دیشک زارد وا هب تشپ هرابود . تشادن ندز یارب یفرح رگید رون

درب. شباوخ مک مک هلحار . تسب

وهب دز رانک یمک ار وتپ . دوشگ ار شنامشچ رون ، حبص هب هدنام تعاس ود یکی

یاه هیاس . تفر یم نییاپ باالو یمارآ یاه ناکت اب شا هنیس درک. هاگن هلحار

هلحار تمس هب رون . تخاس یم رت نیگمغ ار ،نآ دوب هداتفا شا هرهچ رب هک یکیرات

رایسب فیرظ مادنا نآ اب هلحار دش. یم هدرشف شتسد نورد شلا .ب دیزخ ابیرقت

. دیسر یم رظن هب ناوتان و فیعض

یم . دروآ نییاپ هلحار ناهد ات مارآ ار شلا .ب دوب هتسشن هلحار رس باالی رون

. دیامن شوماخ ار شنورد شتآ و دنک مامت ار زیچ همه دوز یلیخ دناوت یم تسناد

نییاپ ات هظحل کی اهنت داد. یم ناشن یشحو ار شا هرهچ دوب قاتا رد هک یمک رون

یادص دعب . دیسر شوگ هب ورهار رد ندش هتسب یادص هک دوب هدنام شلا ب ندمآ

ادص زامن یارب ار یب یب و دوب هتشگرب هناخ هب هک بوقعی جاح کشخ یاه هفرس

دز. یم

ار وتپ هلحار . دوب هدیباوخ وا هب تشپ روطنامه رون . دوشگ ار شنامشچ هلحار

. تفر نوریب قاتا وزا دز رانک

درک: همزمز و درشف مه هب ار شیاه نادند دز. گنچ شرس ریز شلا هبب رون

«... هشب مومت دیاب هش... یم مومت امتح »
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متفه و تسیب لصف

ندش هدیشک یادص .هب دوب طایح ندز وراج لوغشم یب یب دش، رادیب رون یتقو

دوب هدمآ قاتا هب یب یب داد. ناکت ار شا هتسخ مادنا و درپس شوگ نیمز رب وراج

: تفگ و دز ینابرهم دنخبل رون ،هب قاتا ندرک بترم لوغشم و

؟» باوخ زا یدشن هتسخ . رتخد ریخب رهظ »

هدیباوخن بوخ دندوب هدرب ار شردام هک ینامز درک.زا عمج ار شباوختخر رون

: تفگ و تسب مکحم ار شا یرسور . دوب

«سالم»

«... تهام یور «سالمهب

وک؟» هلحار سپ هیجاح »

یم اتشان ...حاال هدرگ یمرب هگید تعاس ود و یکی .ات هدرب راهان یجاح هساو »

؟» راهان ای یاوخ

«... نونمم مُروخ یم یزیچ هی نومدوخ ی هنوخ یوت »
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« یرب هنوخ یا زا هنشگ مُراذ یم هگم »

رکش نآ یور هک تشگرب یا هدش خرس نان اب دعب هقیقد دنچ . تفر نوریب و

. تفرگ نآ زا یزاگ رون داد. رون تسد وهب دز ات طایتحا اراب .نآ دوب هدش هدیشاپ

لبق . تفرگ ار شیولگ ضغب و تخادنا شردام دای هب ار وا شنیریش و برچ ی هزم

. تفر نوریب و درک یظفاحادخ یب یب زا دوش ریزارس شیاه کشا هکنآ زا

زا یراک اما دز. یم شتآ ار شلد رون تیعضو داد. ناکت رس یتحاران اب یب یب

فرح سپ دوب جاودزا نیا قفاوم رهاظ هب مه رون . دمآ یمنرب سک چیه تسد

. دنام یمن یقاب یرگید

ءایشا . تخادرپ هچقاط یور ینادعمش هنیآ ندرک کاپ وهب داد ناکت رس یب یب

هدید هلحار تسد هک یربزیت زا یرثا تشگ هچ ره اما درک بترم ار هچقاط یور

یباوج چیه هدروآ اجک زا دندوب هدیسرپ هلحار زا یتقو هک یربزیت . دیدن ، دندوب

ار ربزیت نیا و هدرک ترپ ساوح ار وا یریپ امتح درک، رکف دوخ اب یب یب . دوب هدادن

. تسا هتشاذگ یرگید یاج
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متشه و تسیب لصف

یجاح . تفر نوریب و تشاذگ یرجآ کقاتا رد ار بوقعی جاح یاذغ فرظ هلحار

ورف لگ ورد دوب هدز ارباال شا هما پژ یاه هچاپ ، هتسب رمک هب ار شا هشادشد

داد هلحار دش، ثعاب پمپ دنلب یادص . تفر یم رو بآ پمپ روتوم واب دوب هتفر

: دنزب

؟...» مرب نم ؟ یرادن راک یجاح »

ترک . داتفا هار وهب دیشک یدنلب سفن هلحار و داد ناکت رس طقف بوقعی جاح

وا هب یهجوت ، دندوب راک لوغشم هک ینانز و نادرم . تشاذگ رس تشپ ار تاجیزبس

و تولخ دش، هک ناتسلخن دراو درک. یم ناشهاگن تحار لا یخ اب ووا دنداد یمن

هدیچ اهامرخ . تشادن اه لخن اب یراک یسک سلا عقوم نآ .رد دوب دمآ و تفر یب

رانُک یاه تخرد یتح . دوب تقو یهام دنچ اه لخن ندرک روراب یارب و دندوب هدش

زا ندمآ نوریب یارب ابیرقت هلحار . دناشکب اجنآ هب ار اه هچب ات دنتشادن یراب مه

. دیود یم ناتسخن

درک. هزات یسفن و داتسیا کیراب رهن رانک . تشاذگ رس تشپ ار اه لخن نیرخآ

.حلا تشذگ ، دندوب هتشاذگ رهن رب روبع یارب هک یراولا یور زا رهن زا نتشذگ یارب

. دیسر یم هد هب دعب و طش رانک یور هدایپ هقیقد دنچ

یم طش فرط زا هک یکنخ داب . داتفا هار وهب درک دایز بآ اراب شا هلصاف هلحار

یا هرقن یاه جوم اب بآ وهب داتسیا یا هظحل . دنازرل ار شا هدرک قرع نت ، دیزو

یمرن اب جاوما . دوب هدننکوداج طش ییابیز و توکس دز. لز باتفآ یاه هعشا ریز

هلحار . تشاد یماو صقر هب ار اهنآ و دنابوک یم لحاس رانک یاهرازین هب ار دوخ

، دوب اه ناجرم هناخ ینامز هک یگرزب ابیرقت گنس یور . تشادن نتفر یارب یا هلجع

و درب ورف یقیمع سفن اب ار یهام و نجل یوب دش. هریخ جاوما هب و تسشن

کاخ نیا و بآ نیا . تشاد قلعت نآ هب هک دوب ییاج نیا . داهن مه رب ار شنامشچ

یعوبطم یامرگ باتفآ . درپس جاوما یادص هب ار شیاه شوگ . دندوب وا نیمزرس

.... دیرپ اج زا هرابکی بآ تاالپ یادص داد.اب یم شزاون ار شتسوپ و تشاد

دوب نکمم هظحل ره و دندوب زومرم و کانسرت جاوما .حلا تفرگ هلصاف بآ وزا

هلصاف بآ زا رتشیب هلحار . دنتسرفب نوریب وا ندرب ورف یارب ار دوخ الی ویه

. تفرگ

؟» یدوب اجنیا َپ «اه
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رون یلو درذگب شرانک زا یتوافت یب اب تساوخ هلحار . دوب هداتسیا شلباقم رون

هدرک تهب . داتفا نیمز رب هلحار داد. شله بقع وهب تشاذگ شا هنیس رب تسد

کانسرت رون هاگن دید. رون تسد رد ار ربزیت نامه . دناکت ار شسابل و دش دنلب . دوب

هب . دهد ناشن یوق ار دوخ درک یعس دز. یم تدش هب هلحار بلق و دوب هدش

: تفگ و دش هدنک نیمز زا تمحز

؟» هیچ »

.زا یراد یمنرب وم رس زا تسد هک هیچ هیچ... اه مُسرپب دیاب هک مُتسه وم یا »

هد یا وت وتافرخزم یا تا هنن لوا ... دایم وم رس هراد بال شمه یدموا وت یتقو

وت هک مدعب . شندرب و دش هنووید ما هنن دعب ، هتشگرب یاملا دبع هک درک شخپ

وم شدعب بآ. وت دنوشک وراونا و تشگرب تا هنن یاه هصق یاملا دبع نوا یدموا

«... ومیحر یاوخ یم مه ...حاال مُدش نیرفن و نعل یه و مُدروخ کتک یه

. دیشک ارباال شغامد و

؟» ینک راکیچ یاوخ یم »

نیا یوزرآ رد اه تدم درک. یم شهاگن تذل اب رون و دیسرت یم حوضو هب هلحار

. دوب هظحل

؟» تسین مولعم »

اهنت تسناد یم . تخادنا فارطا هب یهاگن هلحار . دیشک نوریب ار ربزیت یزیت و

. تشاد دهاوخن ار بآ رد ندمآ تارج رون . دوش لخاد بآ هب هک تسا نیا شسناش

. تشادن ار شتارج مه وا دوخ اما

دز: دایرف یگدنامرد اب هرخ باال

«... کمک »

دز: داد و دز ولج هب یتسج رون دش. یمن هدید فارطا نآ رد یسک اما

و تمُشکب مُنوت یم تحار یلیخ ؟ مُرادن وشتارج ینک یم رکف وش... هفخ »

ارب دموا باال تدسج هک مدعب ... دوب یاملا دبع راک ننک یم رکف همه بآ. وت تمُزادنب

مُنک...» یم هیرگ یباسح هدنوم یقاب تدسج زا هک ییازیچ نوا

. دنتشادن ار شنزو لمحت رگید شیاهاپ دز. وناز نیمز رب هلحار
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« یتسین شک مدآ هک نک...وت سب رون »

دز. یدنلب ی ههق هق رون

یچ وم یزاب نیرتهب مُدوب هچب یتقو زا ینود یم ... مُتسین ینود یم اجک زا «وت

مُتسنوت ات دیشک رجز یلک ما هنن . مُراد شهگن مُنوتب هک ینوویح ره رس ندیرب . دوب

وقاچ مُدش روبجم یسوم راهان ارب یتقو ، تفر یتقو اما رانک مُراذب وتداع یا

یارجام دعب سه تدای ... مُدرک فیک ، مُرُبب وشرس و اغرم زا یکی یولگ ور مراذب

رادازع و دوب شا هنن نوا . تشادن بیع دز. مُکتک یباسح راونا ی هنن ، راونا

یتقو اما . هنزب هنوم شاد قح و دوب ماقآ منوا دز. مُکتک یلیخ مه یسوم . شرتخد

و شغارس مُتفر بش مُنک. لمحت مُنوت یمن هگید مُدرک سح دز مُکتک نزریپ نوا

دنک، یم نوج هدیربرس غرم وا هک یتقو ثم درک، یم قتال ندنوم هدنز ارب یتقو

نوا ...ای درُم مشیتخانش یم هک یرون نوا ، درُم دیما هنن یتقو . مُدرک فیک هرابود

واگ دش شخپ اج همه دز. یم فرح مُرس تشپ یروطوا هک هلوک و جک ی همیهف

وحاال ... شرس وت دروخ غامچ هی ، ندش هل لبق دیمهف یمن یسک یلو ، شتشک

؟...» مُشکب مدآ مُنوت یم یدید

. دوب هداتفا سامتلا هب هلحار

رون...» »

مومت زیچ همه هگید مُدرک یم رکف داتفا یسوم و مُداد له ونوبدرن یتقو هزات »

هک یرسپ ور یتشاذگ تسد وت هکنیا .ات قباس رون نومه مُشب مُنوت یم مزاب و هدش

«... یتسه ونه وت نوچ هدشن مومت یچ همه ...َپ شمُتساوخ یم بش و زور ره وم

. تفر بقع یمک و دیشک یغیج هلحار . تشادرب هلحار فرط هب یمدق و

«... ماوخ یمن مسق ادخ منک...هب یسورع ماوخ یمن نم رون »

. داتفا هیرگ وهب

تقو چیه وم هک یراد ور ییازیچ وا همه وت . تسین میحر رطاخ هب طقف »

«... مُتشادن

یا هفخ خآ یادص طقف یلو دشکب غیج تساوخ هلحار داد. ناکت اوه رد ار ربزیت

یم نوریب نوخ نآ یگراپ یاج وزا دوب هدش هراپ شنیتسآ . دمآ نوریب شیولگ زا

یاپ نار رد یدرد اما دنک. رارف ات داد شله هلحار . دروآ ارباال ربزیت رگید راب رون دز.

نیمز شقن هلحار دز. هلحار هنیس رب اپ اب رون دز. وناز نیمز ورب دیچیپ شتسار
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رد فده یب ار شیاه تسد دوخ زا عافد یارب و درک یم هیرگ یدنلب یادص دش.اب

داد. یم ناکت اوه

واب تسشن شا هنیس یور رون دش. یم رتدنلب و دنلب هلحار یاه غیج یادص

تسناوت یم هک رون ندب یاج ره و تروص هب هلحار . تفرگ مکحم ار شناهد تسد

کی درک.اب یم روصت هلحار هک دوب یزیچ نآ زا رت یوق یلیخ رون اما دز. یم گنچ

واب داد یم راشف لحاس یاه نش رب ار شرس و دوب هتفرگ ار هلحار ناهد تسد

یم نییاپ مارآ مارآ ، دوب هدش لفق شتسد چم رود هک ار هلحار تسد ، رگید تسد

یارب ندیشک سفن درک.حلا یم کیدزن و کیدزن هلحار یولگ هب ار ربزیت و دروآ

رگید تسناد یم و درک یم ساسحا شیولگ یور ار یزیت . دوب هدش تخس هلحار

و تسب ار شنامشچ . دندش یم لش شتسد ناتشگنا مک مک . هدش مامت زیچ همه

.... دنام رظتنم

هب رون . دوشگ ار شنامشچ رون... غیج یادص دعب . دیچیپ ششوگ رد یا هزوز

رون هب ار شزیت یاه نادند و دیخرچ یم شفارطا ریظن . دوب هدش باترپ یا هشوگ

ریظن . دیرپ اج زا هلحار داد. یم ناشن ، تشادن ندروخ ناکت تردق تشحو زا هک

ندنام هلحار . دوب رون تاکرح بقارم زونه یلو . داتسیا رترود یمک و درک یرخرخ

ار شناج راب ود هک الیی ویه داد. یم حیجرت رون رانک نتفر هب الار ویه کیدزن

ریظن تمس هب مدق یتقو یلو . دوش طلسم شسرت رب یمک دیشوک . دوب هداد تاجن

و هتفر دوگ نامشچ . دوب هداتسیا دیدرت اب ریظن . دیزرل یم حوضو هب تشاد یمرب

هداتسیا شلباقم هلحار درک.حلا یم رخرخ و دناخرچ یم فارطا هب ار شطاتحم

دنیبب رتخد گنر هایس و تشرد شنامشچ رد ار دوخ ریوصت تسناوت یم ریظن . دوب

دش. رت هتسهآ شرخرخ یادص و

: دیسرپ هلحار

؟» یتسه یک «وت

قرغ مه رتخد ندرکن رارف زا اما . دیوگ یم هچ رتخد دیمهف یمن یبوخ هب ریظن

. دوب هدیسرت مه و دوب هدش تذل

؟» یتسه یاملا دبع »

، دراد هگن دوخ رانک رتشیب ار وا هکنآ یارب طقف . تفگ هچ رتخد ، دیمهفن زاب ریظن

یم هک ییاج ات ریظن . دروآ ارباال ریظن لا گنچ طایتحا اب هلحار داد. ناکت رس

. دندیسر یم رظن هب کانسرت و زیت مه زونه یلو . دوب هدرب ورف ار شلا گنچ تسناوت



63

، دوب هچ نآ زا ریظن راب نیلوا یارب درک، ناشیاهر سرت اب یا هظحل رتخد یتقو

تسد رد ار ریظن لا گنچ مه زاب و دمآ دوخ هب دوز یلیخ هلحار اما دش. رفنتم

ریظن لا گنچ نتفرگ . دروآ ارباال اهنآ ، دنیبن بیسآ شتسد هک یطایتحا واب تفرگ

هب ار شهاگن ریظن . دوب هدرک شومارف ار شیاه مخز یتح داد. یم تردق هلحار هب

یراک ره تسا رضاح هاگن نیا رطاخ هب درک یم ساسحا . دوب هتخود رتخد نامشچ

دنک.

رون تمس هب ریظن یتقو . دوب هتفاکش ار شرمک رون . دیشک یا هزوز ناهگان

مامت اب رون هک دشکب نوریب هلمح یارب ار شلا گنچ دوب هدرکن تصرف زونه ، تشگرب

. دوب کانسرت و دنلب رایسب راب نیا ریظن هزوز . دیشک یوا هنیس رب ار ربزیت شناوت

. دندیود طش تمس هب ناشیاه لیب ادص،اب نیا ندینش اب نازرواشک زا رفن دنچ

دورف ریظن ندرگ رب یرگید ی هبرض رون . داتفا نیمز رب ریظن و دیشک یغیج هلحار

و درک عمج ار شناوت مامت هلحار . دوب هدناشوپ ال ماک ار ریظن نایرع ندب نوخ . دروآ

یاهاپ هلحار درک. یم هاگن فارطا هب ربزیت نتفای یارب رون داد. له بقع هب ار رون

نیرخآ ریظن . دناشک بآ تمس هب ار ،وا تشاد ناوت هچ ره واب تفرگ ار ریظن

دش.حلا رپ وا هریت نوخ زا بآ یور . تخادنا بآ رد ار دوخ و درک عمج ار شقمر

. تسیرگ و داتفا نیمز رب اج نامه . دوب هتفرگارف ار هلحار ندب مامت فعض

دولآ نوخ رتخد ود هب تریح اب اهدرم درک. اهر ار ربزیت دید ار اهدرم یتقو رون

: دیسرپ اهنآ زا یکی . دندرک یم هاگن

«! دموا ییادص ؟...هی هدش یچ «اه

: تفگ و داتسیا بآ رانک . دوب هتشاد هگن ار دوخ یمخز یوزاب تسد اب رون

«... هدنوم شنوخ بآ ور ونه دینک هاگن ... ییاهنت وم ... شمُدز وم . دوب یاملا دبع »

رون . دندش بآ کیدزن مه اهدرم درک. هراشا ، دوب هدش عمج بآ یور هک ینوخ وهب

: تفگ هرابود و درک یدنلب ی هدنخ

وم...» »

درب. ورف بآ نورد ار ووا تفرگ ار رون یاپ چم . دمآ نوریب بآ زا یتسد ناهگان

هب دوز یلیخ اما . دندیرپ بقع هدز تشحو اهدرم دش. وحم دوز یلیخ رون غیج

ناشمادک چیه اما . دندرب ورف بآ رد ار ناشیاه لیب . دنتفر بآ کیدزن و دندمآ دوخ

هچ ره یلو . دندز لیب بآ یاه هشوگ هب طقف و دنورب بآ نورد دندرکن تارج

.... یاملا دبع زا وهن دوب یرثا رون زا هن دنتشگ
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مهن و تسیب لصف

، یسوم ربق رانک داد روتسد خیش . دشن ادیپ زگره رون دسج . تشذگ هام دنچ

هک درک ناشباجم و درک تبحص مه درم دنچ نآ .اب دننک تسرد وا یارب یلا خ یربق

یارب . تسا هتخادنا بآ رد ار دوخ ، هدوبن جاودزا هب یضار نوچ رون دنیوگب اج همه

تشادن میمصت هلحار نوچ . دوبن ینادنچ تالش هب زاین مه هلحار ندرک تکاس

دییات ار خیش یاه فرح مامت و دوب هدرب دای زا ار زیچ همه ارهاظ .وا دیوگب یزیچ

درک. یم

دوجو ندیسرت یارب بآ رد یلیلد رگید نوچ . دیسرت یمن بآ زا یسک رگید

. دنتشگ یمرب وسملا حیحص و دنتفر یم طش هب ینت بآ یارب اه هچبرسپ . تشادن

هتخادنا بآ هب مه یرگیهام یاه قیاق مک مک . دوب هتشگرب بآ رانک هب یگدنز زاب

مه یحیرفت یاه قیاق یتح . تشگ یم رتشیب زور هب زور مه ناشدادعت و دش یم

. تفای قنور طش رانک و دش هدز لحاس یور ییاه هزاغم . دندش هدروآ بآ نورد هب

. دندوب داش و یضار همه و مارآ زیچ همه

یم رظن هب رت لا حرس یب یب و دوب هدش نابرهم هلحار اب مه زاب بوقعی جاح

رون دای هب ار وا یزیچ تشادن دصق عفال و دوب هدرک در ار میحر ، هلحار . دیسر

یقاب شیاه هیخب یاج طقف . دندوب هدش بوخ ال ماک مه شندب یاه مخز . دزادنایب

درک. یمن اهنآ ریگرد دایز ار دوخ رکف هک دوب هدنام

لگ ی هتوب .زا تشاذگ یرجآ کقاتا رد ار بوقعی جاح راهان زور ره لثم هلحار

سپس درک. وب ار نآ و دیچ یلگ ی هخاش ، دوب هتشاک شیارب بوقعی چاح هک یزر

: تفگ

؟» مرب نم ؟... یرادن یراک یجاح »

دز. دنخبل شیور هب بوقعی جاح

« هرن تدای اه یزبس . مُرتخد ورب »

رود دنخبل واب داد ناکت اوه رد ار لگ ی هخاش . تشادرب ار یزبس ی هتسد هلحار

دش.

زین یا هدع . دندوب هتخادنا هار لسع روبنز یودنک دنچ ، ناتسلخن یوت یگزات هب

هرود . دیسر طش کیدزن . تشذگ اهودنک زا هلصاف اب هلحار . دندوب راک هب لوغشم

عمج شرود رذگهر دنچ و تخورف یم شا یراگ یور ار تورق هرق عاونا یدرگ
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و تفر رد هک یمدرم هب ار دوخ یهام زا رپ یاه ینیس مه یرفن دنچ . دندوب هدش

. دنداد یم ناشن دندوب دمآ

راوخ یهام یاه غرم هک ییاج دز.هب لز اه تسدرود وهب داتسیا بآ رانک هلحار

بآ نورد ار نآ و دناشن زر لگ رب یا هسوب هلحار . دندرک یم زاورپ مه رود هب

درک رکف دوخ اب اهنت هلحار یلو دز. دنخبل شیور وهب درک شهاگن یرباع . تخادنا

هب هک ییاه یزبس رتدوز هچ ره .ات داتفا هار وهب دنوش یم رتشیب زور ره اه هبیرغ

دش... یم رترود و رود لحاس زا هلحار . دناسرب یب یب هب ار تشاد هارمه

دش. هدیشک بآ نورد هب زر لگ و دروخ یرصتخم ناکت اهرازین ناهگان
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